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 ەرگەشمێپ زیدوو ر دا،ەمەشەر یمانگ یشەر یکێوەش ەل
 یشار وەرە'' گرتبوو بانیشار" مەچ -ۆرە''ژاو یگاێر یرەدووب
 یو ئاو ڕیبەد ەکییەکیتار ەل انیچاو ێرچە. هچوونە'' دە''سن
و  انێیرپەب ەیکیەسپ گاێر ەل ەجگ ،ەوڕییەسەد پەل ەب انیچاو

 ەنازیەپا وەل انیشەر ەڵەیپ ەڵەپ ەک کانەئاو ەل ڕپ ەندەک
 رەبەل انیچاو ە. کتیدەدەن انیتر یجیه نابوو،ێکهێپ داەراخراو

 ەنانێشو وەل ،ەکییەکیتار ییاڵقو ییەوانڕانەیو د گرتەدەڵه انێیپ
 انیکانەو نزم رزەب ەپکەت ۆیبوون، ئاس نکترەت کانەورەه ەک
 .ەماو یندەو چ شتوونیرو ندەچ یانزانەیو د تیدەد

 یراەتاک و ت ڕەیو ق کانەنگاوەه یراەهاوپ ەیخش اینەت
 سام یستەو ه شکاندەد ەیکەوەش یقورس ینگەدێقورواق ب

 .ەوەواندەڕەد یکیتار یگرتوو
 داێیت یو پاسدار شەرتەئ ەک ەیەناوچ وەئ ەشتنەیگ کێکات

 یبنامل کێستەنرا. د رەبەل انیکەشیف کانەنگەتف درابوو،ۆڵم
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 ەیلوول یپشتڵپا ەبوو ب کێگرت و باسک ینگەتف یقونداخ
 گاێر ەیوەکردن یتاق ۆب ەوەشێپ ەل سە. چوار کەکەنگەتف
 ستیب یوداەم ەب رکامەدوو، ه ە. دوو بتریسە. دوو کوتنەشکێپ
 یکیتار یانزانەی. دشتنیوەڕد اندایدوو ەب ەوەزێپار ەب نگاو،ەه
 یویدەو ن ێشۆپەداد شیدوژمن ،یشۆپەداد ۆت ەک ەندەوەئ رەه
 رداەب انەیکییەکەرەس گایر ،ەوەبوون کینز کانەگێپ ەل ە. ککاەد

 . کانەپکەت وانێن ەڕێیبزن ەوتنەو ک
 ناەد انینگاوەشان ه ەشان ب زێه یکێ'' و کادرشەر ەمە''ح

 .دوانەد ەسرت ەو ب
 ن؟ەیبک ەچ ەکمانەرەگ تووتەن ەمەکاک ح -
 ''.نسوورەم ی''حاج رەس ەنیچەئ -
 و؟ەسەاگیکر یتاق -
. انەیخو ڵما یەتێرێداو. ب ەخاتیب ەداگ ڵیوەق کێژن -

 .ێب ناەیل وەمشیئ ەرارە. قەناردگ مانۆب یرەوەخ
 ؟ەبازەچەب انوتەی. دەشیخانمباز فتوەمژنەن -
 مامیئ یعاشق ەکتەرە. گێزێناپار شیگەس ەل ەیخو -

 ؟ێب نۆچ
 یاستڕستەو د مامیئ یرەنێکوردستاندا نو ەل نسوورەم یحاج

 یدژ باتەو خ وادەم یرپرسەپاسداران'' و ب ی''سپا یپرسەب
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 شترێپ ە)ک ەیکەسالمیئ یقازانج کێ'' بوو. کاتشٶڕش ە''دژ ب
 شداەالنک وێن ڵیمندا ەب ەییزەب ،یەبوا داۆڕگ ە( لبووەین
 یتەبیتا یکێرق مەاڵبوو، ب ەییسن یشۆخ ۆب یرچە. گەوەهاتەدەن
 یانوویب ە. بێنێچزەین مابووەن سە. کبووەه ەسن یكەڵخ ەل
 یستاۆمام تاەه ەبگر ەوەو دووکاندار شۆستفرەد ەل وپووچڕپ

 ڵەیماەبن رەس ەکردەد یختەتاوانبار کردبوو. ز ەیقوتابخان
 یحوکم دابا،ەن ێیپ انەیپار رەگەو ئ کانەرگەشمێپ

نابوو  انیوێن کەڵ. خگرتەردەسپا و ەل یانیرکردنەودەشار
دابوو،  انیالمارەپ ەرگەشمێسوور''. دوو جار پ گەس ی''حاج

 ەمانگ ل ندەچ ەجار رە. هێبمر ەبوو ک ایکێپەن ەرۆج وەب مەاڵب
 .ەوەندنەس ۆڵەت ۆب ەوەهاتبوو سانیبوو و د ەشخانۆخەن

 ؟ێیەک ەکەژن تووتەن -
 ''.نەمی''چ ،یفتەن یلەع ەیکەژنەوێب -
 ؟ەکور ێب ەڵەت کاەن ؟ەمەح ،ەناردگ ێک ۆب یرەوەخ -
 کەرەشگەخو کترمانیە کێمانە. زەناردگ یمەخو ۆب -
کرد  یشوو شیوەو ئ یگروبان ۆمن چووم ب یئاخر ێلەبوو. و

 .یلەع ەب
 و؟ەن وەئ یشکەی" خوێ"ناز ایکوژ ای ەشکینەک وەئ -
 .ەوەئ ،ێرەئ -
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 ؟ەیکەئ ێپ ەڕیباو -
و  نەیکەئ ەقەچوار ت وەن رەه ؟ەشتگین ێل تیترس -

 .وەنیرەگەئ
 کێندێه کرد،ێپ یستەد داەمێئ یکوردستان ەل ەڕش کێکات

 ێجەب انیشەرتەبوون ئ شداەرتەئ یزیر ەل ەک ەکوردان وەل
 ەوانەل کێکیە شەمە. حەوەکانییەاسیس ەزێناو ه ەو هاتن شتێه

 ەمەح ەگروبان" پاشان بوو ب ەمە"ح گوتەد انێیپ شداێپ ەبوو. ل
 ەمیدا ەک ەوەئ ۆیه ەب نهاەت ،یب شەر ەک ەوەئ رەبەل ە. نشەر
و قژ لوول و  رزەباڵبا ،ەوڵییەکاەد ێی. لکردەد رەبەل یشەر

 ۆی. خەوەستەبەدەن ەیدەو ش ێدانەجام تەناوشان پان بوو و ق
 ێمانگ ۆڤمر رە. گییەن ارید ەوێپ یرگیز شڕە ی. جلگوتەید

 ۆب یسپ یبشوا کوا کراس ۆیخ مۆچ رەسەل شیوەئ ،ێجار
 ؟ێبەد

 رگەجەچاالک و ب ،یزانەد یزامین یزمەو ر زمەب کێندێه
کرابوو  ۆیەنواندبوو، ب یتیەئازا شاندنداەستوەد ێدوو س ەبوو. ل

 کانەرگەشمێ. پچووەدەن ەوەڕێب ێیپ ەیکەلەپ مەاڵب ل،ەرپەس ەب
 شەرتەئ کووەو ەک ەکاتان وەئ تەبیتا ە. بداەدەن ێیپ انێیگو
 .کردەدەن چاوەر یستانێکو یرجەلومەو ه کردەد یوتەسوکەڵه
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 یندەچ ەکخستنێر مە. ئیەداڵد ەل یچ وەش وەئ بووەن ارید
 نسوور؟ەم یحاج یکوشتن ۆب یندەبوو و چ ەوەنەمیچ ۆیه ەب
 کردبوو. ەوەسووژن ەب ەیکەتەپ ۆیخ ەک تەبیتا ەب

" شەش ێ"س یباران ەب کانەجووتکراو ەشتەد یرمەن یخاک
 ەجار ک رەو ه نووساەد ەوەکانەشڵۆگا ەو ب ەسوور ڕەقو ەببوو ب

 ەک کردەد انیکڕەیەف ەقەل ەناوێدەڵه انیالق کانەرگەشمێپ
و  شەر یختەب ەب انیکێوێجن ەوەانۆیخ رەبەو ل نەدڕێف ەکڕەقو
 ەیل. لووداەد شەرەمەو ح شەر یتاڵو و شەر یوەش
و  کردەد ەڕت یکانەکراس ۆڵیو ق شتبووینێل یونمەش کانەنگەتف
بکا.  ریگ یەدوا کاە. نننێبه داێیپ یکێستەجار و بار د بووەد

 یگاێر ەبوو ک ەوەانڕب ێب یکێیەپڵەڕەد شیوتنەکەسۆب ەل یترس
 .ەوەکردەد ژێدر

 رەسەب یژێدر ی. ملشتیوەڕدا د ەمەح یدوو ە'' بیبە''ن
 رەسەل یکێقچنە. ئارقاەلەد ەوییەژێدر یدەو ق سکەت یشان

جاش  ەی. براکستبووەب ەوییەدەق وێن ەب یکێیەدانەمەنابوو و ج
و  ەوەتێشارەد ۆی" خرزاوەربە"س ەل انۆیخ ڵیما ەل کێبوو. جار

. کاەدێل یژڕێسەد ەوییەکیدا یچاو شێپ ەل ەوەتێد ەک ەیبراک
 ەی. براکێدەڵو ه ەوەتێکڵەچەد یبەو ن ێنێکیزرەد کیدا
 یکێشەب گرت،ەردەو ەڕیش یتەارمی. ەوڕییەب انیکێلۆ. قمردەن
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 یانیچکامیه یکی. داێنێب ێل یواز ەک ناردەد یبەن ۆب لیرتەب ەب
 انمیردووکەخودا ه ەزگۆخ گوتەی. دداەدەن ێر ۆیخ ڵیما ەل
 ".ێنێبست ێل

 ەیویبوو. ن ڕخەپۆت یناوچاوگرژ یکێ'' داکوتراولی''سما
 نداندایز ەل یدز رەسەل یانیژ ڵیسا شەو ش ستیب

و  نۆاڵبوو و ک تێرشەو س ترسەن رۆ. زراندبووەگوز
 .یناسەد یستەد یرەب کووەو یشار یکانەقامەش

دانابوو و  یشان رەسەل ڵپاۆگ کووەو ەیکەشاشە'' رێ''مز
 کیکانی. شاگرد مندبوواڵها ۆیخ ەبوو ل یکەشیف ەتارەق یرچەه

 .یتیەرگاەشمێپ ەهاتبوو یربازەس یباتەبوو و ل
 ەخستبوو ۆی. خپاراستەد ۆیخ کێختە'' نکەامی''س
. شەر ۆو چاوبر ەبوو و جوانخاس و چوارشان وارەندێ. خوەوەئاخر

 تگوتە. دکردەد ایدن یکێشت مووەه ەب ەیتڵبوو و گا ایور
 ەل شیوەو ئ ەیەناڵمندا یەیکا وەئ ۆب ایدن وەئ یشت مووەه
 یستیوەشۆخ ەب یکردبوو ەیکەبوون یچەتڵ.گاێناب رێت یەکا
 .کانەرگەشمێپ

 رێبژڵگو وەش وەئ ۆو ب بووەه انیکییەتەبیتا انیکام رەه
شار  یکانەقامەش ەکید یکێجار شبووۆخ انێیپ مووەکرابوون. ه
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و  نێخو ەبوو ل ڕپ شتێه انێیج ەب کێکات ەک ەشار وە. ئننیبب
 .راەو ه ەقەو ت ەڵدووک
 ەردەبەتاش یبن ەشار. ل یرەو ب ورەد یکانەپکەت ەشتبوونەیگ

 ڕقو وەدا. ئ انیکێوچان" دا انەیرەق یشەر ە"کوچک یکانەشەر
بوو.  ناێرەد یمووانەه ەیقەئار ەوییەادیز یکدانەشیف ەب ەالنێش
 ارید چیه مەاڵبان، ب اریشار د یچراکان مووەه بوواەد ەوێیەوەل
و  رانێئ ەڕیش ۆیهە. بووون بب دایکیتار ە. شار لبووەن
 .ەوەکوژاندەد انیکانەشار یچرا ،ەوەراقێع

 نۆ. چوەسەکوژانگ انیمانەفیرەز ەشار وەئ یچرا نۆچ -
 !ەخنکانگ کاناەکووچ ەل انیکانڕەکو ەیستانەم یرانۆگ ینگەد

 . دواەوڕییەب یکەامیس ێلۆبۆڵەب بووەبەکوند ینگەد
 .گاێر ەیوەکردنیتاق یلۆپ ەشبوونەیگ کانەرگەشمێپ

 تاەباس کردن. ه ۆب ەیکەکۆریو چ ەوەنکرد ۆیک ەمەح
 ینێشو نۆاڵک ەب نۆاڵشار. ک ەچنەد ۆب یزانەاندەین مەودەئ

و...  ەقەپاش ت ەیوەبوونۆک یگاێو ج ەکشەو پاش شتنیرو
 یکەیەباس کردن. قومپار ۆب ەیکەشاندنەو ستەد یستەبەم

 انۆیخ رفان ەب مووە. هەوییەقە''دا تڵەزاە''باخ یئاسمان ەئاوردار ل
 ەشتنەییگ کانداەباخ ناوە''دا کرد و باشانی''گر یکانەناو دار ەب

 ەیکە'' و پردمانەزە''ئاغ یکانەکووچ ە''. لمەدووش ی''کان
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 ێوە''. لزانەر ی''کووج ەاندەیگ انۆیو خ نەڕیپێ'' تیسەیوەاڵ''م
 .شتنیرو کداێنێشو ەب رکامەو ه لداۆپ ێس رەسەبوون ب شەداب

 ر،یکتەت ژ،ڕێسە. دکردبووێپ یستەشار د ەیوانەش یکیموز
و  کاندیچرەید نجاەپ بریکال ەیشکۆ. دەوەرەوبەل ەقەت یمەاڵو
 .کردەد ەیوانەشاردا ک رەسەئاوردار ب یکەشیف ەزیر

ناو شار کاک  ەتنێهاتو وەکتریال ەل شیتر یکێلەپ کاەن -
 ؟ەمەح

 ە. لییەن یشەنگخوەد ەل واەش ەل اگیپ یوتن یرانۆگ -
 چی. هشکننەئ انەیترس خو ەکردنەقەت مەب شیوانە. ئەترس

 .ییەن
 ارید ەوەکێسووچ ەجار جار ل کانییەزامین ەنیماش یچرا

 .ەوەبووەو ون د بووەد
 ن،ەکەم شنۆچرا ر ژنەیئ ردمەم ەب ەلەزگیحەباو -

 ەنەخەئ رەوەمن ەیقومپار انەیخو ،ێنیو تانەئ یراقێع ەیارەیت
 . واەح

 .هاتەد ۆڵەیب ەوەوێل رێژ ەبوو ل کەامیس
ناو  ۆب ەوێیەوەو ل ەکەلێدارت وەئ یناەپ ۆب ەرکەد مەئ ناەپ ەل

جار جار  ک،یدوور و نز ینگەد ۆگرتن ب ێ. گوەکید یکەیەرکەد
 ناوەپ ەل ۆخ ە. بسترایبەد ەوەکانڵەما ناوەل کەڵخ یورت ەورت
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 یکانەکووچ ەل کدایە یدوا ەب کیە شتن،یهاو وێسەپ
 تەقەفە''ش ە'' لقەنەخ''بان  ەشتنەییو گ نەڕیپی'' تانیتارچە''ق

 تاەزگ راکشان ه رەسە. لەڕیپێت یتوند ەب کێنی'' ماشەشاو
. بووێیل ینەمیچ ڵیما ییدوا یقامە. شەوەوتەدوور ک ینگەد
. وتەک ەڕێب کەڕەگ رەوسەئ ەیسۆب یدانان ۆب لۆپ مەکیە
 بوواەئاخر د یلۆ. پزراەدام رەس مەئ ینیمەدواتر ک کێتاو

 .نەمیچ ڵیما ەبچن ەمەح ەڵگەل
 ەخورپڵەکش و مات بوو. د ایدن ستان،ەراو کێوارید ناەپ ەل

 ەکەرکەد ڵیقەش ەل کەڕۆیە. پگرتبوونیو ترس و سام دا
و  ستەد ەمە. حیەداو دا ەل ریچێن ەبوو ک ەشانین ەمەدانرابوو. ئ

 باسەع ینگەد ەب ستابوو،ە. مات راوگرتەدەن یکیە ڵید
 :یکڵەداچ

 ؟ەمەح ێبەداو ن ەداو ل -
خنکابوو.  وەشل کرد. ش انێیگو دایکیتار ەل شیتریکێتاو

 رەسەب ەمەح ی. ئاخررابوونیراگ شیکانەگێپ ەیقەت تەنانەت
 :یگوت ەپچ ەبوو. ب ڵزا داڵیدوود
و  یبە. من و نسنێدرگا ب رەبەل ێو مز ۆ! تحمانەر -
 .وەژوور ەنیچەئ نەیحوس
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 یبوو، روو کداێابانیو خ ەکووچ یسووچ ەل نەمیچ یخانوو
 رەبەمەل ڵدوو سا ەرکەد مەبوو. ئ ەکەناو کوچ ەل ەکەرکەد

کوژرا.  داەرێل ن،ەمیچ ەیکەلۆچک ەشکۆخ ێ. نازبووید یکێنێخو
و  کردەد یو هاوار ینەڕد ۆیخ یروچاوە'' سی''مروار انیکیدا
 یمەردە. سەوەلستەیو د شاێکەد داێناز ەیکەرمەت رەسەب ۆیخ
 ۆیخ ەل یکێکەچ تیدەد کتڵێمندا رەبوو و ه شۆڕش
بوو  ڵمندا رۆ. زەوەکردبوو ڕپ ڵیسا ەشازد ەتاز ێ. نازستبووەب
کرد.  یانەیورەگ یشۆفرەنۆک ەب یمرد و مروار انیباب ەک
 مەاڵکرد، ب یشوو یەو دوا ندێخو ڵیسا شەش اینەت نەمیچ

 ەرژان کەڵخو  کردێپیستەد شۆڕش ەبوو ک ەد یکالس ێناز
 یکانەالو کووەو ش ێ. نازرکردەد انیو شا کانەقامەش رەس
دروشم  یکار ژۆو ر وەو ش ەوەتبووید ەیتاز یکێرابواردن ەکید

 انیشۆخ ەرگەشمێدوو پ انگوتەیبوو. د وارانید رەسەل نینووس
 ەرکەد ەل کەیەوارێ. ئەانیکوشتوو کتردایە یقڕ ەو ل ەستوویو
 ەل یمروار ێچەدێپ یکەیە. ماوەوەکاتەد ەرکەد ێ. نازنەدەد

 : کاەبانگ د ەوەژوور
 و؟ڵەما ەتینا ۆب ۆڵەر ێیە! کێناز -
 :ەویەاێڕگەید ەوەانیگر ەینسک ەب ۆیخ ۆب
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و  ساێوەدرگا ئ رەبەل عاتەدوو س کیە ختەو ەفر -
 یمزانەو ێ. ملم بشککردەئ ەیناو کوچا قس لەژنگ کەتەل
 ەزگەخو میهاتم، د فت،ەژن مەدوو گولل ەیقە. تەجاران کەو

 انێیناز ەیکەناسک ەنیس کانە. گوللیاینیمبەو ن میبوا رێکو
 .بووڕیدەڵه

 نەمی. چەبوو ێک داەن یتیەشا سەبوو، ک انداێیل ەخیەوەسەد
 مووە. هبووید کداەیەرگەشمێپ ەڵگەل ێدوو جار ناز کیە
هات و  رداەسەب ەڕش یە. دواەوەتیدەین مەاڵب ا،ەڕگ کانەڕەقەم

 نشتەت ەل یکێژوور یمروار ەوەونبوو. پاش ئ ێناز ینێخو
 ڵی. گوبووەد ێناز ێکوڵگ رەسەل یانیژ ەیویگرت و ن تانەاریز
 ۆب یکۆریچ ،ەوەالواندەی. دکردەد یورەد ینێئاوپژ برد،ەد ۆب
 .شتێهەد ێیجەب سکیفرم ەچاو ب ەوارێو ئ ەویەاێڕگەد

 ەکەوارید ەیوارێل رەسەل نەیو حوس یبەو ن ەمەح
 یکییەرووناک ست،یبەد انۆیخ ڵید یدانێل یپەڕراکشابوون، رپ

 .نرایبەد ەوەنەمیچ ەیکەژوور ەیرەنجەپ ەتاک ەکز ل
 ناەپ ەل انۆیخ ەکەکووچ یرەدووب ەل ێو مز حمانەر

 ەئاو زابوو ەوەکردبوو قەز یکیتار ەل انیچاو ەندێگرتبوو، ه
 ێیپ ەی. ترپەوڕییەانسەید انەیکەکراس ۆڵیق رەسەو ب انیچاو
 ینگەتف ینگەد ،ەرکەد ینگەد سترا،یب ەکەوارید رەس یسەک ێس



16 
 

 یودانێو جن نەمیچ ەیکیزر کان،ەشیش یو شکان یوزی
 ەوەرەد ەل حمانەر ف،ۆنکیکالش یژێسرەد ەیکیچر ن،ەیحوس

 ێیپ ،ێنێشان بشک ەب ەکڵەما ەیرکەد ستیوەیەبوو، د کاۆشەپ
 یدوا ەل کیە ەیقەت ێدوو س ن،ەمیچ ی. هات و هاوارکراەن

 یرگاەد ەیزوونەقەڵئ ەیقە... تنسوورەم یحاج ەڕەی. نکیە
 .وشەح

 تن؟ەماڵس ؟ەمەچ بوو ح -
 .وەکرد یسەد زیباوح ەکور ێرەئ -
 تواو؟ -
 تواو. -
 یاندڕگو نداەمیچ رەسەب ەمەح
 .رانێوڵما رەب ەفەبک -
 پام. ەمەبک وشەک یجفت ەسێب -
 ەکەابانیخ یسووچ ەیوارێل رەسەل کێنیماش یچرا یوقەش

 واڵب تریوانەئ ینگیس شێپ ەل یستەو د یتید حمانە. روتەک
 :ەوەکرد
 !سنێب -
 ەرگەشمێپ ێ. سەوەانەڕگ ەکەناو کوچ ۆب نەمیو چ ەمەح

 ەیکەشاشەر ێو مز زێپار ەشتنیدان داەکەابانیخ ەیگۆج ناوەل
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 ەل نگەتف ێو پاشان س نگەدوو تف یژێسرەد ینگەسوار کرد. د
پاسداران''  ی''سپا یوتایتو ینی. ماشسترایب ەالو وەئ ەیسۆب
گورج  کەیەرگەشمێکوتا. پ یوارید ەل ەکەنۆاڵک یچێپ رەسەل

 رزەب ەکەنیماش ەو ئاگر ل ەڵ. دووکشتیهاوێت یکێکۆنارنج
کرد.  واەه ەل ەیچوار گولل ەوەانەڕگ ەیشانین ەب ەمە. حەوەبوو
 .یشاێگرت و ک ینەمیچ ڵیبا

 !نیوەڕد -
 کدایەال ەب کێلۆپ رەو ه شتێه ێجەب انۆیخ ینێشو

 .تنەاڵه
هات،  رەبەخەنووستبوو ب ەکەڕەگ وەل شیکێسەک رەگەئ
 ەیرکەد یال کیە نابوو،ێرەد یرەس ەوەرەنجەپ ەل کیە
. تێب ەکوچ رەس تاەه یرابووێو کیەو  ەوەکردبوو یوشەح
 .ەوماوەبزانن چ ق ستیوەانەید مووەه

 ...بنەماندوو ن -
 ...کاننەرگەشمێپ - -
 کرد... نێپۆت گەسوورمان س گەس یحاج -
 دا؟ تانەنێکو ەل -
 ...یحاج ەل -
 شەسخوەد -



18 
 

 ...ۆڵەر ێب وەتانێپ یشۆخوا ه -
 یکێوقەش ەب انیوەش کدایە یدوا ەب کیەئاوردار  ەیقومپار

 .ەوەکردەروون د انەیرگەشمێپ یتنەاڵه یگاێو ر شکاندەد ردەز
ناو  ە'' و لڵوپاە'' ق ەبوو. ب کترینز ەوەرەد ەهانت شارەل یگاێر
 .سپاردەئ حمانەر ەب ینەمیچ ەمە''. حێڵە''و ۆب ەئاوا''و فیرە''ش

 .وەنمیوەئ کانەرگەشمیمن پ ،ۆەب نەمیچ ۆت -
ئاخر  ێ. مزشتنەییگەو دوو دوو د کیە کیە ەرگەشمێپ

 یو ئاشنا ستۆد ،ەویم ەکردبوو ل ڕپ یکانەرفانیبوو. گ سەک
 ڵپا ەئاوا ل فیرەش ەیکەتانەاریز ە. لەوەبووید ەرکەد رەبەل
 .کیە. پشووشتنیدان کانەلێک

 گایدوو پا وەوالترە. لەختەس ێچک ەلێو رتاەه وەرێل -
 .ڕۆ... ب ؟ە. ئامادکترێچی. هسەه

 دایوەز ەب ۆیخ ەوەوالترەل نگاوەه دەو س تەاڵه نەیحوس
 اریناد یوید ەنەبگ تاە. هیەدوا نەمیچ دا،ینێشو ەب باسەدا. ع
 انیسەک ێببوو. دوو س یاوڕقو انیانیگ مووە. هشاێک یکێکەچار
 یکاتە. لبوواڵها انیمل ورەد ەو ل ەوەکرابوو انەیکێیەدانەجام
. کراەدەن ێپ انەیزەداب و زەبەڵه وەئ ەیوین انیچیه داییئاسا
 :کەیەقومپار ەیهاژ

 چوار ێدوو، س کیە! فنەکڵپا -
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 ردەز ینگەر ەب ەکەپکەت ڵیپا ەل مەک یکیەوداەم ە... بپڵەش
 یشەر یئاوردار ئاسمان ەیگولل کێزی. رەوییەقەت نیو سوور و ش

 ەب انۆیخ هاەپشوو سوار و مووە. هڕیب یپەرتەس یکانەخانوو
 ببوو. یاوڕقو انۆیپەک ەنووساندبوو ک ەویەوەز

 !...ڕۆب -
 ەوەکێپ مووەه مەاڵب ،یتێیەک ەڵگەل ەمەح بووەن ارید

بوو  اری. وا دەوییەقەت ەوەوالترەل رۆز مەدووه ەی. قومپارتنەاڵه
 کانەرگەشمێپ بواەد ییئاسا ەیوێش ە. بکوتاەد انی''تازاوا'' یگاێر
 ەاندەیگ انۆیخ تەنەیم زارەه ە. برچووبانەد گاداێر وەب
 ێجەب انیشار ورەد ەیگێ''قار'' و ئاخر پ یراوەد ەیکۆڵەد
 .شتێه

 ؟یکوا یبەن -
 ەوەنەمیچ ە. بیانیچاو بژارد ەب شەکید یکێجار ەمەح

 بوون. سەک ەچوارد
 بوو؟ اێیک کەت ەل -
 :یگوت کەامیس
 تریئ وەرەد ەنیهات ەئاخر کووچ ەبوو، ل وەپشت من ەل -

 .نیدز ەسارەه ۆب ە. وابزانم چووگهاتێپ ەیچ یمزانەن
 .نیچەئ و،ەهاتەن رەگە. ئسنێب کێتاو -
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 .اینۆش ەب چمەمن ئ ەمەح ەکاک -
 .کردەد شانیستنەد ۆیبوو خ لیسما

 نۆچ ۆ. توەتێت ەی. خوێگوم کردو یگاێر ێشەنا، ئ -
 و؟ەتیزۆدەیئ

 .ەبووگ یخمەز تیەشا -
 .یمانزانەئ یوا بوا رەگەئ -

 یکیموز ەوەکەپکەت یویودەل را،ەگوز داینگەدێب ەل کێتاو
 رۆج یکەچ ۆڕیو ه قەو ت راەبوو. ه وامەردەشار ب ەیوانەش
 .رۆج ەب

 !نیوڕب -
 ەب ۆڵد ەوەکانەپکەت یاریناد یویش ەو ل کانداەنداوەک ناوەب

 ەیورت سەک ەگێئاخر پ یشتنێهێج ەب تاەپسک ه ەو پسک ۆڵد
 .هاتەن ەوێیەپ

و  ەوەردابووەب انیرەس تەکەو ش یاوڕقو ەرگەشمێپ یزیر
 ینگەتف ینداخۆق یراست مل یستە. دخشاندەد یوەز ەل انێیپ

فکر  ەل ەسەک رەه ەنگە. ریوەز وەرەب نگەتف ەیگرتبوو و لوول
. جار و بار ەوەکردەد ەدووپات ەیرووداو وەئ داۆیخ ڵیاەیو خ

 ەیوەوقدانەش یانوویب ەب ،ەداوەد انیئاور ەدواو وەرەب
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بوو  ارید مەاڵب ک،ەیەوەنیقەت یدوور ەیگرم انی کەیەقومپار
 .ەانی یبەن یتنید یچاوەچاو ەک

 .ەوارێتا ئ ژێکرد، در ڵتا مانێل ەیکیەشەخو -
 یدوور یکێریو ب بووڕیب ۆیخ یکانەنگاوەه ەل یچاو نەمیچ

 یلەع ەڕش شێ. پداەد ێگر ەوەاریناد یکیەداهاتوو ەب
و  سەک ەخزم ،ێد ەنیو بچ نێڵیبه ێجە: ''با شار بگوتبووێیپ

 ەب ەوەئ کرا،ەنێپ مانڵکشتوکا رەگەئ ،ەرۆز ێوەکارمان ل
 ایهور و ەاڵه مەل ێب کێنۆرچە. همەبەو د نمێبار د مەکەتێوان

بوون ترسابوو.  ەئاوار ەترسابوو، ل نەمی''. چنیبەدوور د
 ەل ڵیمندا یمەردەس یرەوەریدوور، ب رۆز یشۆناخ یکییەرەوەریب
 ۆیخ شێپ ەب یوەئ یمروار ەک ەیکات وەمابوو. ئ دایشکێم

 ەب پاودا،ڵو چ ڕقو ناوەگرتبوو و ب ەوەباوش ەب ێیدابوو و ناز
 ەک ەیکات وەشار، ئ ەبوونهات دایەگاێر مەب رەه یدێناهوم

 ریبەب ی''. بابەتەچ ەخول ینەمی''چ گوتەد انێیپ کەڵخ
و  گرنیهاتوون ب ەزستان ژاندارم ستبوویب ەیندەوەئ ،ەوەهاتەدەن
. ەوتووەرنوو ک ە'' لەڕ''نژم یشاخ ەل انگوتەید تبوو،ەاڵه وەئ
. ەوەتبوویدەن انەیکەرمەت ەوەڕییەپ فرەب ەک شیهارەب یرچەگ
 یزۆس ۆ. ''داخەکردوو یتیەکوردا یباب انگوتەیدا دەئاخران ەل

 ەانییزەبێب مەریپ ەکیدا وەئ نۆچاکا... چ وەتێوەبژن یمروار
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 یتیەزەع نەوەیئ تمنەح ؟ێوەئ وێەپ یسۆه ێ. کشتێه ێجەب
 ی... ئاو؟ەمنا هات ەب ەییزەب ێکربا؟... ک مەچ ەباش... نەکەئ
 ''و؟ەچ تریکردنت ئ شۆڕش یلەع

و  ندبوواڵها یمل ورەد ەل دایزار رەب ەب ەیکەشۆرپەس ۆیل
 رمەگ یسکی. فرمکردەد شێک ۆیخ کانداەرگەشمێپ یدوا ەب
 ۆیخ ەویەوێل یکونج ەو ل خزاەد دایسارد یناۆگ رەسەب
 دابوو،ێیپ انی یلەع یکوژران ڵیواەه ەوەکات وە. لەوەگرتەد
 .ابوویگرەن

 ەباتەد نداریبر ەیکەتێوان ەب یلەع ،ەشار ەڕیش یکات
 ێس ،ەوە. شەتوویدەین ەژۆو ر وەش ندەشار. چ ەیوەرەد
 ە. گوللنەکەد یبانگ ەوەکوچ ەل ووڵواەماندوو و خ ەرگەشمێپ
 انڵیرماەب ەیکەجاد یتڵئاسفا رەس ەل ەشکێبر ەدان کووەو
 رشا شتاێه مەاڵب ،ەوامەردەب ەڕش ەژۆر ەژدەه ،ێقۆتەدەڵه
 ڵیما یرخانێژ ەو پاسداران. ل شەرتەئ ستەد ەتەوتووەکەن
. ەداو شارەح انۆیخ ەکید یکانێیەهاوس ەڵگەل انداەیکەرانیج
 : ەڵێد ەرکەد رەبەل رواەه ە''نسیۆ''

. ێلیدا ەقومپار یلەع ،یشبەخو تۆەخ ن،ەمیچ ەشکەیخو -
 بووگن. تەو پ لەش ترایخمەدوو ز کەت
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. ێیەپ یسەچوار ک ێس یکوژران ڵیواەه تیدەد ستەک رەه
 وکاسڕ. وییەن ۆیخ یماەت ەب سە. کەبوو خیەباێب رگەم

 ستا،ێئ کەو رەبکا. ه نەویش کاەد رمەش تەنانەچ بکا. ت ێنازان
و  یبارەداد دایناۆگ رەسەب ەنسک ێب یانیگر یرمەگ یسکیفرم

 ەرگاکەد یسووچ ەو ل ێشکەد ۆیژنەئ ،ێرزەلەد یوێل
 .شتوونۆیر کانەرگەشمێ. پنەدەد ەیورە. ژنان دێشینەداد

داپژاندبوو.  یرەبێس ێو ب رمەن یکییەرووناک یانەیب ەیویکاز
 ەندەوەئ ەن مەاڵب ،ەوەکاندەشەد یکانەدار ۆیلکوپ کیەبا ەرمەن
 انیوەخ ییقورسا کانەنگاوە. هێنێوێبش کانەچکیلەم یونەخ ەک
 .ەارید ەوێیەپ

 ؟ێیک -
 ئاشنا -
 مەکیە'' یسەڕە''ک ەشتبوونەی. گەوییەناس انەیمەح ینگەد
 انیتێبیزان ەوەدوور ەل ەنگە. رەرگەشمێپ ەیناوچ ییئاوا

 انینگابان ەک نەبد شانین ەانیستوویو مەاڵب کانن،ەرگەشمێپ
 ەیرگەشمێ. پیبەو ماندوو ن یشۆو چاک و خ واڵ. سەیەه

 هاتوون. رەبەخەب مووەه ەڕقەم ەنووستوو ل
 ؟ەهاوردگتان ناێکو ەل کتانا،ەت ەها ل ێیەک ەژن مەئ -
 :یگوت کەامیس
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 .ەندگەس مانەمەئ ،ەمان داگ یبەن ،ەوتەسکەد -
 .نینەکێپ ەکید یوانەئ مەاڵب ،ەوەبردێیل ۆڕیم ەمەح
و  انەیبەرەب یرماەکرد. س وتەمزگ ەل انیروو مووەه

 نەیحوس ،ەوەبکات نەمیچ ۆب کێریب رژاەپەین سەک ،یوەخێب
 .زراندەمیدا کڵێما ەل ی. بردێبەن

. دوو هاتەد ێڵەیبوو و ن رسایداگ وتەناو مزگ ەیبۆس
 انیوەخ ەوەنەبک انۆیخ ەل انیکانەختەر ەوەل رەب ەرگەشمێپ
 .وتەکێل

 
* 

 ی. تاویکڵەراچ وەخ ەل ەدوو قومپار یدوور ەیقەت ەب ەمەح
ئاسماندا  یینایش ەل یسپ یورەه ەڵەپ ندەچ دا،یچاو ەل ەڕۆوین
 کانداۆڵەو د ایچ رەسەب ەلەپ ەب انیرەبێو س کردەد انەیلەم
 .ەڕیپەدێت

 .شەسخوەد ەمەح ەکاک -
 ؟ێکوتەئ ەنێکو س؟ەچ رەوەخ -
 .ەکاک وەسەاگەڕیگ ش یبە. نێکوتەئ ەکەجاد رەوروبەد -
 نا؟ێکو ەها ل -
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 ەل نیماش نێڵب ڕۆمیئ مەناک ڕ. باوەفتگەخ اەڕقەم ەل -
 شەادیپ ردمە. مێوەئ مانڵیحا ەوارێئ کی. نزوەرەد ەتێب وەشار
 .رنێت ۆب رمانەوەخ ن،ێت ەبووگ
 کێکات نۆچ ەک ەویەاێڕگەد ەیکڵەما نەخاو یژن ۆب نەمیچ
 ەیکییەوزی ستیب یکانەرگەشمێپ ێیپ ەیترپ نسوورەم یحاج

 ەرەنجەپ ەرکەد ەل یژڕێسەو د گرتەڵه ەیکەشتڵبا رێژ ەل
 انەیکڵەما یچیم کانەو گولل ەداو داێیپ ۆیخ وەئ نۆکرد و چ

 ێتوانەن ەک ەکردوو دایمل ەب یشەو پاشان باو ەکون کون کردوو
 .ەوەتێراست ب

 کرد؟ەئ ەیچ اۆت ڵما ەکاورا ل وەکنا جا ئ -
 یزد یلەع وتەیگرتوو، ئ یمەخیە ەفعەد نەچ -

 ەفعە. دوو دێبکرگ بتەز ەیکڵەما ێشەئ ،ەبووگ نقالبیئ
 ەب ەوەشیوالەکرد. ل مێل ەیشەڕەه و،ڵەما ەهاورد یپاسدار

 وەئ شیمن ی'' ئاخریب شەخو کماەت ێشە'' ئوتەیئ ەوییەدز
 .هاتێل یئاوا تری. ئەاوین ۆیب مەداو

 :ەویەاێڕگەد یانۆیو ب ەوەکردبوو ۆک یکانەرگەشمێپ ەمەح
. انیکوژەئ انیردووکەه کردباێل مەقەت رەکسیە رەگەئ -

 یترساندن ۆب ژمڕێسەنادا. د یرەکردوو و ب ایپ یباوش نەمیچ
و  ەیخو یرەسپ ەکردوو ینەمیو چ ردابووەب ەیکییەوزیکرد. 
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 ەیلوول یبەن رتاەه شا،ێکەیئ وەو ئ شاێمکەنادا. من ئ یرەب
 یەدا و خستێیل یکەشیف ێو س این ەویەسک ەب ەیکەفۆنکیکالش

 ؟یبوو ێکو ەل یبەن ێرە... ئوەکڵەما ەیشۆگ
 ''.دەیعوب ی''حاج ڵناو ما ەخست کمێکەچووم نارنج -
 ؟ەچۆب -
 .ە''ربناوە''س کانەجاش ەیورەرگەس -
و  نیایرەبگ نتاۆش ەب رەگەئ وت؟ەن تەمێئ ەب ەچۆب -

 ... ها؟وەئ ەچ نیتووش بوا
 .هاتەد ۆڵەیب ەوەوێل رێژ ەداخستبوو و ل یرەس یبەن
 .یکرگەئ کەچ کەیفتەح ،ەدابن تەکەحڵەسەئ ڕۆب -
 کا. کمەچ ێتوانەئ زێئامره اینەت -
 زێئامره رەگە. ئگرمەئ میسمەت ەمنم ک راەیل ێجار -

 .تێپ وەاتیبوو با ب یکەرەگ
 .نمەئیدا زێه وەنەییگ ختەو رەه ەخاس -
 کێبووس ینیم ەوارێئ وەمە. دشتیوەڕن یرەسەل اتریز ەمەح

 ەڕیقەم وەرەب کانەرگەشمێبوو. پ داەیپ ەوەشار یال ەل
 سوار بوون. کخراوێر

 س؟ەشار چ راتەوەخ -
 :یو گوت یلووشەڵه ەیکەمڵچ ەکەرێفۆش
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 ەهاتم شیتکا و خوا زارەه ە. بەانیگرتگ گاسێر ێرچەه -
 . وەرەد

 :ەوەکرد رزەب ینگەد ەوالوەل ەکید یکیەی
 .ەهاتگێل انیهار گەس کە. وەمردگ انیباوک یژەیئ -
 انیشەیخو رەوێس ەل اگنیترس هاەو ،ێب شەخو ستانەد -

 .کنڵەچەدائ
 .مردەن ەسەوەداخم ئ -
 مرد؟ەن نسوورەم ی!... حاجمرد؟ەن -
چوار پاسدار  ێلەتاران. و ۆب انیبرد ەارەیت ەب ڕۆمینا، ئ -

 .ڵسوخا ەبووگن کاەنیماش ەل
 .شاێک داۆیخ یانڕ ەب یبەن
کردبا.  یمەد ەل گبارمەر کیە ایشەئ ێبشک سمەد -

 و پام گوم کرد. سەکرد، د ەیلەجەع ەونەئ ەمەح
 .سەه یانیگ فتەح گەس -
 امانەینا ح رەگەئ دا،ەن مانیخمەو ز دیهەخاس بوو ش -

 .چووەئ
 ەب ەرگەشمێپ ندەو چ کخراوێر یرپرسە. بکخراوێر ەشتنەییگ

 :یکرد و گوت کخراوێر یرپرسەب ەل یروو ێهاتن. مز ەوەانیریپ
 .ەهاوردگ تۆب وتمانەسکەد وەرێ'' بفیرەکاک ''ش -
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 یبوو و چاو اەڕگەڵسوور ه نەمی. چینەکێقاقا پ وجارەئ
 وە. ئتبووید یفیرەکاک ش شیتریکێ. جاریکانێیەپ رەب ەبووڕیب
 ێناز ەیکڵەقات مەشکەب زبێح یرەفتەد ەشتبووۆیر ەک ەژۆر

 ەب ێڵو یشکینەگوتبوو '' ک ێیپ فیرە. کاک شەوەتێزۆبد
 داڵد ەل رەه ەیەیقس وەئ یشێئ ستاشێ'' ئێچەئ ەوێڵەو ەیگولل

. '' ەوەتەشاردو ێیل یکێشت فیرەکاک ش وابووێمابوو. پ
 ەب نا،ەڵێه ی''. چاووەزمۆدەیئ رەه یئاخر و،ەزمۆدەیئ

 رەسەب ەبز تاەه یروان یمووانەه یچاو ناوەل ەوڕەییەتوو
 دابوو. ەیوەبوون نگارەرەب یارڕی. بەییم ەوەانیوێل

 یوید ە''. لمیرەک ەی''س ڵیما ەناردبوو انینەمیچ ەوەش وەئ
 یرۆجەربۆج یاریپرس زارەه یمەاڵو بواەو د شتبوویژنان دان

و  شتنینەو داد هاتنەد کیەانوویب رەه ەب ەک ەوەبدات ێد یژنان
 رەسەل یوێوا ن ێیەک ەرەیس ەق ۆخلەم مەبزانن ئ ستیوەانەید

 یراز رەه شتاێه ،ەوەانێڕگ ۆب ەیکەکۆریجار چ ندە. چەزاران
 .بوونەن

 هاتن. کانەرگەشمێپ باێل ستمەد ەوەل رەب -
و  کردەد یشخواەب شخواەب کێکیە. کردەدەن انەڕیباو نا،

 شتنەیگەدەنێت یگشت ە. بستەگەد ۆیخ یوێل ەکید یکیەی
 ڕیژدادێو در کانەاریبکا. پرس هاەئاو یژن کار ێکرەد نۆچ
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 یوانڵەپا اوانیپ ۆب ەیوەئ شەرێل ەک اندەیگ ەوەل ینەمیژنان چ
 یکانەقس ەبوو ک ەوە. ئەییەو شوور رمەژن ش ۆب ،ەو ناوبانگ

 یتەاڵسەدێو ب یرانێوڵو ما کانەجاش ەیخراپ رەس ەوەبردەد
 .كەڵخ

 
* 

 رەه ەناردەی. دفیرەکاک ش ەیرێکو ێیەگر ەبوو ب نەمیچ
 کەیەکلیت ەکڵەما نەخاو چوو،ەدێپ یژۆر ێس انیدوو  ک،ڵێما

 یکێتەخزم رەه فیرە'' کاک ش گوتەیو د ناێهەد یماست
 یکیدا ەڵگەل یزانەد تۆخ ۆب مەاڵچاو، ب رەسەب ێبەه تانەکید

 ەیوانە.'' ئناسنەد هاتێد یژن تانۆخۆناکا. ب ەڵه کانداڵەمندا
 کانەجاش ەیوەستاندنەئ ۆڵەت ەل کردەد انیشار یهاتووچوو

 شیکانەژارە. هنەمیچ ەب نەبد کێژوور راێوەاندەیو ن ترسانەد
 ەڕیقەم ەژن ل بووەن شی. باوبووەن انییادیز یژوور

 .ێوەبخ داەرگەشمێپ
 ەن یزانەد ینانکردن ەن ،یزانەدەن ێییالد یژن یکار نەمیچ

 وەخ ەل وەشەوین ەببوو ن ڵەپاەو ت ڕوەگ یرێف ە. ننیشۆدەڕم
 شیوەو ئ یزانەد یاتەیخ اینەداخستن. ت نوورەو ت ستانەه
 یباو یکورد یجل ەن بوو،ەه یاتەیخ یرخەچ ە. نکراەدەن ێوەل
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 بووەن ەیستوبردەد وەئ شیکخراوێ. رێبدرو یزانەد یهاتێد
 چیه ەک بووەن نەمیچ اینەت ەوەئ یرچە. گێنێب کێپ ۆب یمکانیئ

 انیچیه رەه شیکانەو کادر ەرگەشمێپ ی. ژنبووەن یکێکار
 نەمی. چەوەمابوونەن ەالن ێب نەمیچ کووەو مەاڵ. بکردەدەن
 ێل انیرەس ەبوو. چوونک ەژنان تاز ۆب ەک بووەه یکێکۆریچ
و  کردەدێیل انەڵییپەچ ڵبرد. دەد ێیپ انێڵییخەب نا،ێهەدەرنەد
 .انیکانەقس یهرەژ ەب بوونەد ەشتان مەئ مووەه

 رەگە... ئس؟ەچۆب ڕەیو ف ڕک ەگشت مەئ ەخراو یکێژن -
 کرد؟ەئ ەیچ واەئ ڵما ەل نسوورەم یحاج یواەخراو ن
 شبووۆخ انێیو پ هاتنەد دایپشت وروەد ەب کانەالو ەکچ
. ەوەبوونەد ۆک یورەد ەل کیەانوویب رەه ەبن و ب یمەهاود

 ۆیو ه کانەکیباب و دا ۆب ەکید یکییەترسەم ەببوو ب شەمەئ
 .وەئ ەڵگەل یتیەدژا

 ان،یکانەردێم ەل کخراوێر یژنان یکردنێو گومان ل ەڵیپەچڵد
 ەیوەکرد چیه ێب ەب ەک ەیوانەبوو. ئ اتریگوند ز یژنان ەل

 ەشار هاتبوون ەو ل وتبوونەک انیکانەردێم یدوا ەب یاسیس
 ەوەکات وە. لانیزار ەیشۆخ ەقەچ ەببوو ب نەمیچ یباس ،ەوەرەد
 مووە. هەویەماەدەن کخراوێر ەل وەش ەب سەهاتبوو ک نەمیچ ەک
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و  ەڕش ەنەکیب انیکانەژن کاەن ان،یکانڵەما ەوەچوونەد ەوارێئ رەس
 .ەاڵه

 ەک ەیکەژێدر ە. قژەوڵییەکاەد نەمیچ یاڵبا ەل یکورد یجل
ناسک  یکێچکەل ەبرژاو بوو ب یووەڕب ینگەر ەل یکانەچاو کەو
 ەوەخستەد یکانەلکە. پەوەستەبەید ەوەیەکیەسپ ەپشت مل ەل

 یوێو ل کیبار یو لووت وچاوانێن یتە. دوو خینگیو س رشانەس
 یتەبیتا یکێزیو ف فیرەز یکێرحەت شراوێداک ەینەناسک و چ

 ندەرچە. هێبگر یسووک ەب یتوانەدەین سەچکیه ەک داەدێیپ
 ۆیک ەوەل مەاڵب شابوو،ێک داۆیخ یورەد ەب یاریناد یکێنیرژەپ
. ێبدو کێاویپ ەڵگەو ل ێستەراو نۆاڵک ەل ەک ەوەخواردەدەن
بوو.  رەشێراک ێیەالد وەئ یکانەوۆزرەتام ەالو ۆب شەمەئ
 رەبەل انیکانەتاز ەو جل چوونەو د هاتنەد ێد یکانەنجەگ
روو  ەزوو ل رۆز مەاڵب دا،ەد نەمیچ یشانیپ انۆیو خ کردەد
 یچاو ەمەح یانزانەید کانەرگەشمێ. پەوەکشانەو د چوونەد
 ەو ب نیمەخ ڵد ەب نەمی. چداەدەن ەیرەق ەل انۆیخ ،ێیەل

 ەب کێتاو کخراو،ێر ەڕیقەم ەچووەجارجار د باکێب تڵەروا
 یەو دوا فانداڵخەد ۆیخ ەوەنانێل شتێگسکدان و چ یکارەورد

 کێکیە ەل ۆیخ یەبوا کێزبان رەه ە. بژنان یکان رەس ەچووەد
 ستیوەیە. دکردەد وانیم ۆیخ کڵێما ەو ل ەوەکردەد کینز
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و  ێالد ینگەدێمات و ب یای. دنێنێربەد ەیەتاز ایدن مەل رەس
و  کەچ یای. دنشداۆڕش یایدن رەرانبەب ەل کەڵخ یوانەڕچاو

. کانییەاسیس ەزێه ەیردەو ب ەو بگر راەو ه ەرگەشمێو پ ەقەت
 .ەییەزەبێو ب ڕچ یکیەایدن ەک وتەرکەد ۆیب چووەنێپ ەیندێه

بووم کاک  ەسەخ ەکردن ڵما وەو ئ ڵما مەئ مەل -
 .وەتەیبک یب کمێفکر مەشکەب فیرەش

 ۆب وێن ەب بووێیل یکخراوێر ەک ەیەسەدرەم وەئ یکێژوور
مابوو. کاک  ەیکەوێن رەه مەاڵکرابوو، ب رخانەالوان ت یتێکیە
 یکە. شت و مەوەکردبوو واڵو ب رشەپ یکانەالو فیرەش

 ەکوت فیرە. کاک شبووەن داێیت یچیه ێبەشکاو ن ینەمەچاپ
. نەمیچ ەدا ب ەیکەویو د ەوەکردێل ەیرکەردەس یزەکاغ
 داێیت یالق ێبەه یکەیەکوالن ستیوەیەبوو. د یراز ێیپ نەمیچ

 .ێب یرزگار یواوێشێرلەس ەو ل ێبەنێل یچاو سەو ک ێراکش
 ەل ۆیخۆو ب ەشاردا مابوون ەل فیرەکاک ش ەیکڵەو منا ژن

 مەاڵببوو، ب ارەیت ەیکەشتێنان و چ شبووۆخ ێیو پ ایژەد ەڕقەم
 ساز ببوو. ۆب یشەتاز یکێبوونڵرقاەس

 .وەژوور ەبوو من هاوردم ەوەرەد ەل ەکەڵەگونگ -
 ەوەکید یکانەڕەقەم ەل ەوەو پووچ ڕپ یانوویب ەب ەرگەشمێپ

 یستاوە. '' دوتنەکەد ۆیب کخراوێر ەڕیقەم ەو ل هاتنەد
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کاک  ەیکەرووڵەئاو ەو چاو رە.''... سەشەخو نەمیچ ەشکەیخو
ددان  ەب ێڵی. سماەڕگەدەڵه شەر داڕەییتوو ەل فیرەش
 وە. ئڵێب نەمیچ ەب چیه یتوانەدیشە. نکردەد یو پف قرتاندەد
 .بووەن یینا ئاسا یکەیەوەکرد چیه

 ەب ەسیئ و،ییەزۆناد ستەک شینگەتف ەیقەت ەجاران ب -
 ۆب ەڕەه ،ییەن ەخانەڵمەت ەرەی. ئوەرەد ەناچن شیقەش ەڕەت
 .اڵای و،ەرەد

 فیرەکاک ش یبوون و رابردوو رپرسەو ب یسپ یرەس
. نڵێب ێیپ یچیروو ه وەرەب داەدەن کانەرگەشمێپ ەب یگاێر
 ەوەتڵگا ەب انیکانەو قس شتنینەداد ەخانیچا ەل چوونەد
 .ەویەاێڕگەد

 ەل ترەلومیچوار ک ێس ەک ەوۆیەخ ەیکەڕەقەم ەل ەمەح
 فیرە. کاک شکخراوێر ەهاتەد ێژۆر مووەدوور بوو، ه کخراوێر
 .داەد داێیپ یرەشەت

 .ەخواردگەیگورگ ن ؟یهاتگ ەچۆب -
 هاتگم. نۆئارد و ر ۆبرا ب -
. ڕۆو ب ەبو کانتەو گشت چت ێب فتاەح ەل ژۆر کیە -

 .ەدروست کرگ مەخو ۆب کمێرەسیردەد بەجەع
* 
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کرابوو.  بتەشاردا ز ەل نەمیچ ەیکڵەو ما کەشتوم
 یلەع یو کار سەکردبوو. خزم و ک ندانیز ەل انیشیکیدا
 ەو چووبوون تبوونەاڵه ڕگرتن و کوشت و ب یترس ەل یفتەن

 ەک ناردەد نەمیچ ۆب انیغامەیپ تاەیپ تاەی. پۆرەژاو ەیناوچ
 بکا. میسلەت ۆیخ ەوەواتڕب

 مەکرد؟.. ئ ۆمانەئاوار ەچۆکرد؟ ب ۆشمانڕەژۆر ەچۆب -
 کردت؟... وەچ ەکار

کوچک بارانم  ەک مەک میسلەت مە. من بچم خوێرەئ -
 مەبن، ئ رێ. کوێشینەن ێل زتانۆت ەوێئ ەوەئ ۆب ؟ەچ ێانی ن؟ەک

 .انایکەت شەوێئ س،ەئاوار ەردمەم ەگشت
و هاکا  ەوەتێبەچاک د ەکیرەخ نسوورەم یحاج گوتراەد

 یدوا ەل ژۆکردبوو و ر اتریز یوانەئ یترس شەمە. ئەوەتەڕێبگ
 ێیپ انینگەو ت نەمیچ رەس ەناردەد انەیشەڕەه اتریز ژۆر
 .یچنەدەڵه

 مەک ەناوچ رەس ۆب رشێه ەوەراقێو ع رانێئ ەڕیش ۆیه ەب
 یرەس دایکارێب ەبوو و ل زاێداه زێه ەیرماندەو ف ەوەببوو

 .فیرەکاک ش ڵیوەک ەکردبوو
 ەگیتوانەین ۆت رەبەل کێژن چیه ەسیئ رتاەه ەچۆب ەوەئ -

 .ەشتگێنگا ه نتەمیچ ێلەو و،ەتێنێبم کخراواێر مەل
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 .ینەکەدێپ ەوەرەشەت ەب یەدوا
 .وەتێبگر ۆب تەبا سن ەب ێپ یکێنگە... تفەویب ۆت ەید -

 ەهاتبوون رۆز یکێکچ کرا،ۆڵچ ەرگەشمێپ ەشار ل کێکات
 ەبوو و ل مترەک تریکێکخراوێر مووەه ەل زبێح یشە. بەوەرەد
 یتوانەین یشیئاخر کخراوێ. ربووەن انیگاێج یبەن ەشخانۆخەن

. ەوەتێنیبب ۆب انیانۆیخ یتەبیتا یگاێبکا و ج داەیژنان پ ۆکار ب
کچان  ەک شبووۆخ ێیپ ەو ن یزانەید ەن شیفیرەکاک ش

 . نەبک کخراوێر یهاتووچوو
 ێشەئ ژترۆ. چوار رەڵگونگ نەکەدروس ئ ەڵگونگ -

 دانم. شیکەیمخانیتەه
 کێشەشار و ب ۆب ەوەکردەڕێب یانیکێشەب چووەنێپ ەیندێه

 ەیوانەر انکوژنەیو د انگرنەید ەوەنڕۆب رەگەئاشکرا بوو ئ ەک
 کران. یانییندەناو یشەب

بن، با  اەناو موبارز ەل ێشەژن ئ ژنەیئ ەک ەوانەئ -
 .نەک اەیپ ۆب انیکار انەیخو

 ف،یرەکاک ش ەل زێه ەیرماندەف یو چاوداگرتن نینەکێپ
کاک  ەب ەک کانەرگەشمێپ یزار رەس ەخستەد ەیقس
 ختەو ەب رەگەئ یزانەید فیرە. کاک شنڵێب ەڵه دا فیرەش
 ێپ ۆیخ وەراست. ئ ەتێبەد یخۆش ،ەرەب ەرەب ێگرەنێپ یشێپ
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 ۆب یداو ێبتوان کێژاندارم ەنۆک ەبوو ک اتریو ور اتریز ەوەل
 . ێنڕێبز یوێو ن ێدان

 انەیکەتەزرەئاالح ەیجوق ەب ەمانەئ ەختەو وەئ -
و  نیبوو ندانایز ەل ەزبیح مەئ رەسەل ەمێئ خواردەئ انیمەسەق
 .داەئ مانێل انیالخەش ەمانەئ یبراەسەد

کردبوو و  یردتاشەو ب یچکارەگ ندانیپاش ز فیرەش کاک
پاش  ۆیەب ،ەوەمابوو زبیح ەڵگەل یندەوەیپ ەوەناشەپ ەل

 ەانیکرد راندا،ێئ یشۆڕش یکات ەل تاڵناو و ۆب زبێح ەیوەهاتن
 ەب رەه ەیکێڵەو سم رەس ستاشێو ئ کخراوێر یرپرسەب

م ەاڵبوو، ب زبێح یزۆسڵد ڵێیب تاە. هگرتەراد نیستال ەیوێش
 .ۆیخ ەیوێش ەب

 ،ەشۆڕش ەمە. ئرمیرناەد ەتاز ەالفاو مەل رەمن س ەکاک -
 ؟ەملشکان ۆخ ای ەالنێش گەڕه

 ەڵگەل ستیوەیەد کخراوێر یرەبەوەڕیب یندامە''بارام'' ئ
 ستەد ەب یکیەانوویب فیرەو کاک ش ندەناو ۆب واڕب یزانێخ
 .ێنێکبێپ یرەبەوەڕێب ەیوەبوونۆک ەک وتەک

و  ەتڵگا ەب ەوەبوونۆک ەیویکرا، ن کێتەباب مووەه ەل ەقس
. کاک داەدەن یتەبیتا ەیشێک ەل ۆیخ سەرابرد. ک پەگ
 یکێرۆ. ''نانخەوەبووەد ۆڵک ەل یبارام شبووۆخ ێیپ فیرەش



37 
 

 ەب مەاڵبوو، ب ڵید ەیقس ەوە'' ئمترەزل زان ک ەب ۆخ یلەزەوەت
 یرجەکرد و خ ۆب یوتووەرکەس یکێرەفەس یداوا تڵەروا
 .داەن ێیپ یگاشێر

. ەیویب تەخو یکێنەتا چ ەکردگ وەمەج کتێنەچ ەکاک -
 ینگیز ردمەم ەیقەرەنان ەب زبێح ەک یزانەخاستر ئ تەخو

 .یچەئ ەولەج ۆب ە. وا بزانکاەئ
 یوراەش یزراندنەدام رەس یەو برد ۆڕیگ ەیکەقس یەدوا

 ەل ەخنەو ر ندااڵما رەسەب ەرگەشمێپ یشکردنەو داب ێد
. ەوەگرتەد یزێه ەیرماندەف ەک ەرگەشمێپ یمینزەتێب
 :یگوت ەوەرەشەو ت نینەکێپ ەب زێه ەیرماندەف

داخم  ن،یتو یمانەیم وەمشی. ئێوەن ەوەکارو ب ەباش -
 ؟ەدروس کردگ مانۆب ەیچ نەمیچ ەشکۆیخ

و  یزان یتەفرس ەب ێنۆڕێبد ۆیخ ەک ەوەئ ێب فیرەش کاک
 .ۆڕێگ یەناێه ینەمیچ یباس

 !یندەناو ۆب وایب اەیخو کەتەکاک بارام با ل -
 .ڕیب ێیپ ەیکەو قس ستاەوەن ەبۆن ڵیمات بارام

وا  تەلەبرا من غ ە. نینێرۆنات مێل زانمێخ ەدابزان -
 .مەناک
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 ەیکەو دوو دان یس ەحێزبەت فیرە. کاک شنینەکێپ مووەه
 :یگوت ەوەکەیەبز ەو ب نداڵها یقامک ەل

ژن  یقەح یباس یشینەو دائ یسەئەڵه ەچۆب ەیئ -
 ؟ەیکەئ

 :ەوەزتۆق ێیل زێه ەیرماندەف
 .ییەراست یوازان ەچۆب ۆت ەکاک نەکەئ ێیپ -

 ۆیبوو و خ نترەمەت ەب انیمووەه ەل ە'' کڵماەک ستاۆ'' مام
 یو کارزان وتەکەدەن چاوەل ەیلکیو چاو یزانەد زانەقس ەب

 وێن ەهات کوتاەد تانیەئا رەسەل یتیەئا وتانەمزگ ەبوو و ل رعەش
 .ێبەن داەیپ یشۆناخ ەک انیکانەقس

 یوەش ەمانگ و د ێس ەژن وە! ئفیرەکاک ش ێرەئ -
 ؟ەاگیرەگوز

 شوو؟ ەتیەیب ەرکتەگ ەکاک ەچۆب -
 .ێب ەوەئ رەه ەوازانم ئاخر چار خواەب -
 ەدوو ژن زباێح ەل ۆخ سا؟ۆمام ەیوەشک ئ کێسەک -

 .ەنەغەدەق
 فیرەکاک ش ەل یگوت و چاو ەیوەبوو ئ زێه ەیرماندەف

 :یو گوت ناێهەن ۆیخ یووڕ ەب فیرەداگرت. کاک ش
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 ەو پرت ە. قسزانمەخاس ئ ەب ەمەئ شیمن ۆخ ەاڵو -
 .وەتێگڕوەئ شیتامێب ۆڵەیوب

 ؟ەیوەشک ئ کێوجەو گ لێجا گ -
. ییەن شەناخو ێپ ەمەوابزانم ح مماەئ ،ەن وجەو گ لێگ -
 .ێشێبک یورەج ەیبا خو یەهاوردگ ەیخو

 !ەکخراوێر ەیفیزەو و ەکخستنێر ەمەجا ئ -
 .ەزێئامره یو کار سەرگەشمێپ ەمەح ر،ەیخەن -
 .رەب ەتێفەبک ساۆمام ێشەئ ،یەرعەش ەیفیزەنا، و -
 یزۆس ەچوونک ،ییەمن ن نیه ێب سەرکەه ەیفیزەو -

 .چمەئ
 ەیکەقس ەب ەیژێدر دایکانەوێاڵپ یشانێکەڵه یکات ەل بارام

 دا:
 ێناپرس کتانێسەک ن،ەکەئ ەکەکور ەیقس رەه ەوێئ -

 ؟ەن ایشوو بکا  یەکەرەگ ؟ەن ای ییەراز ەکەداخم ژن
 ەکەکار ەکرا ک شانین ستەد فیرەکاک ش وا،ێش ەوەبوونۆک

 .رداەوێت ۆیخ ەکید یسەک بووەن شۆخ یشێبکا، پ ێجەبێج
 

* 
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 ەیکڵییەخا ییەئاسن ەندوقەس ەب ڵیپا فیرەش کاک
 ڕیس ەندەچ ۆوابوو ئاخ انێیپ مووەه ەدابوو ک ەوەکخراوێر
 ەو ب خستەجوت جوت داد ەیکەحێزبە. تیەداێیت یزبێح

 :یگوت ەوەباوکان یکێنگەئاه
 ؟ەیبک ەچ ەکتەرەگ یئاخر مێپ یژیکچم! نا -
 ەییەسورم ەکراس ۆیداخستبوو و ل یرەس نەمیچ

 ەیکییەمیدا ەنەخەردە. زکردەد ویودەو ئ ویمدەئ ەیکەدارڵگو
 :یو گوت شاێكەڵه یکەیەناسەونبوو، ه ێوێل رەسەل

 ێرچەمنن. ه ەیورەگ ەوێئ ەسی. ئفیرەچازانم کاک ش -
 خاس بزانن. ەب ەوێئ

 یژگارۆئام ەب کردیستەد ەوییەزۆسڵد ەب فیرەش کاک
و  شۆڕو ش ەییئاوار یکانەگرفت رویگ یکردن و ژماردن

 ەچاو نەمی. چەوەکردەد کینز ەکەستەبەم ەل ۆیخ شیجارجار
و  خستەدیو جار دا ناێدەڵجار ه ەیکەمەپرس و خ ەل ڕپ
 رەسەب ەدوو الو ەل ەک ەک ناێد داەیکیەزەک ەب یستەد
 ۆب ێیگو ەک داەشاندین ی. واێپشت گو ەوەابووەڕگ دایوچاوانێن

 یژێگ داەکید یکیەایدن ەل مەاڵب ،ەشلکردوو فیرەکاک ش
ئاخر  ە. بومانەقێو ل یسەکێو ب زووەئار یای. دنەوەخواردەد

 .کاڵەداچ فیرەکاک ش ەیقس
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 تەخو ۆب ەوەزمۆبد ۆخاست ب یکێشوو ەکتەرەگ -
 ایدن نیبزان رتاەه ێگڕبو شیالت و لووت ەیو قس یزرەدام
 ؟ێتێپ ەیچ

 ڵتاەب ڵیتاە. بەویەندراێخوەدەن نداەمیچ یچاو ەل کێشت چیه
 بوو.

 شیکێسەک رەه ێلەخاس بزانن، و ەب ەوێئ ێرچەه -
 .ێوەن

 را؟ەزەن ەها ل کتێسەک تەخو -
 نازانم. -
. ەک ێڵو ەرگەشمێپ تەماعەج یپرسەمن ئ ەل رەگەئ -

 .ۆت ۆنان و ئاو ب ەتێناو
چ  ەرەیئ ەنەیگ کانەپاسدار ۆو دوس یزۆس رەگەئ -
 .مەبک ماەخو رەسەب کێخاک

 ؟ڵکاوڵو ما ەئاوار ،یب ەرگەشمێپ یژن ەکتەرەگ ەیئ -
 .ێوەئەچ اتریز ەمەل ؟ییەن یکاولڵما ەمەئ ەیئ -
کاک  ،ەوەکرد شکیئ یکانەچاو ینم ەیکەشۆرپەس ێلو ەب

 .شتیوەڕن یرەسەل اتریز فیرەش
 ؟ەیبک ەمەح ەشوو ب ەکتەرەگ -
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 ەداخست. ب یرەکرد و س فیرەکاک ش ەل یکێچاو نەمیچ
 :یبوو گوت داێیت یزاەو ر یردەسڵد ەک کێنگەئاه

 نازانم -
و دوو  یشکۆو خ کیدا ،ینێخوازب یەناردبوو یلەع کێکات

 زارەه ەد ی. مروارنەبک یراز یمروار ەناردبوو ک ەیکید یژن
 یرسەکالس د شەش مەکەشکینەداوا کردبوو. ''ک ەییمار نەتم
 یسفارش یلە''. عەیخو ۆب ەکێ. خانمێزانەئ یاتەیو خ ەندگەخو

 ۆب مەتبەد. مڕکەد تێوان شمۆفرەد مەکییەگار ەناردبوو ک
. ستیوەشدۆخ ەیمەح شتاێه مەودە... ئەوڕیک شمڵی. مارەفەس
 ەمەبوو. ح نانۆاڵک یوەش یشۆرخەس یژێب یرانۆگ ەمەح

 بوو. هاتووەن یدەب یزووەئار ەمەبوو، ح یتەالو یئاوات
 یستەد شەهاوب یانیژ ە. کلماندبووەس ۆیخ یاسای انیژ

 کووەو ک،ڵێاەیخ کووەو و شتبوویرو ییەستیوەشۆخ وەئ کردێپ
 رەس مەاڵب ،ەوەمابوو دایروونەد ییاڵقوو ەدوور ل یکییەرەوەریب
 دابوو،ەن کێت ێیل یانیژ بوو،یگوشەن ڵید گرتبوو،ەنێپ یگاێر
 .ەوەبووەو ون د ەوەهاتەد ەوەکەیەناسەه ەجار و بار ب اینەت

 کێو کراس ۆیخ ۆجل ب سەو دوو د ەییمار زارەه وتەح
 یلە. عییربایش نەتم زارەو ه ێناز ۆب کێو کراس یمروار ۆب
 گرتبوو. یشۆخ یکێندەماوەز
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بوو و  یردێراهاتبوو. م ەڵیگەل مەاڵب ستبوو،یوەن شۆخ یلەع
و  ڵما ەب ڵیباشبوو و د یلەع ی. کار و بارگرتەدێیل یزێر

. ۆیخ ڵیبنپا ەنابووێه یش ێو ناز ی. مروارشبووۆخ ۆیخ ڵیحا
 کێندێه ەوەئاخران مە. لکردەد یانییو ئاگادار دابوونێپ یکێژوور

 .بووەکات مات د ەن کاتو  ێناب ڵیمندا ەبوو ک ەوەئ یشۆرەپ
 ەل ێیگو ەک اندەیگێت یفیرەکاک ش نەمیچ یبوون مات

 ەیرگەشمێپ ەبانگ کرد. ک ی''تەمەڵ. "هییەن یکانەقس
 بوو. یستەردەب

 تێب کیەپا ەنووک ەژێب ەمەح ەب ەوەخوار رتاەه ڕۆداب -
 . ەرێئ ۆب

 .ێوەئ نۆتا بزانم چ مەقساک شایوەئ کەکچم. من ت ڕۆب
 نەمیچ ێوەانەی. ''دەوییەقەت داییئاوا ەل پۆت کووەو ڵواەه

 فیرەکاک ش یزانەید هاتبووەن شتاێه ەمە''. حەمەح ەب نەبد
 .ەکردوو یبانگ ۆب

 ەمەح ەروو ل کخراوێر یرپرسەب ینگەئاه ەب فیرەش کاک
 :یگوت

 .تەوتەسکەد مەب ەیبک ەچ ەکتەرەگ یئاخر -
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 رتاەه یەبوا کێکەشیف ەشابەخ رەگەئ ف،یرەکاک ش -
من؟  تەسکەد ەب ەبووگ ەچۆب ەسی. ئتشماردەئ کەشیئاخر ف

 .کایبا ب کاەئ ێپ ەی. چەمن چ ەب ،ەزبێح وتەسکەد
 .ەرەیئ یەتیرێب تاۆڵک ەب یەیب موتووەمن ن -
 ەنیرێبن ەزوانەسەب وەئ ایوا بوو. ناکر راەب ەل رتمانەش -

 .عدامێئ یپا
 .وەرەبک ۆب یکێفکر شەیسیئ ،ەاگیدان رتتەش تەخو -
 و؟ەمن شیر ەب ەیکیب ەکتەرەگ ەفتگمەژن -
 رەس اگیپا سووت گەس کەو ەفعەد شتەه کەیفتەح -

 ەب مەکەیمن ئ ەسیئ ،ێفەبک ێتا چاوت پ ەیکەو خوار ئ
 اەیپ ۆخاسترو ب ەمەژن ل ێخوات ب ەل رگروبان؟ەس وەشتیر

 .ێناو
 .لیسما دیهەش ەیکەشکینەک ەب ەداگ مڵوەمن ق -
 نتەفەک ەد ۆت ێب ەورەگ وەئ رتاە. هڵەمنا شتاێه وەئ -

 ؟ەکێنەچ ەرگەشمێپ ینگیز رەگە. مەکردگ ردەز
. کردەد ەیکەنگەتف یزامن ەب یەیببوو، کا نگەدێب ەمەح

 .کانۆچ رەس یەستاەه شتبوو،یدان یدومشق
 ،ەکەرەگ انیخوا ەل انیگشت کتر،ەیرگەشمێپ ەب یەینا ۆب -

 .ێب انیکێرەهاوس شتاەو د فێک مەو ل ایدەڕەموج مەل
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 شیوەبوون ئ ی. رازکاەئ ۆت ەب زەح شیوەئاخر ئ -
 .ئاێقنگ مامر ل کەو تڵد زانمەئ شی. توەرتەش

 ەخست ەیخو نەمیچ رەبەل ەمە''ح ژنەیئ یەدوا -
 .نسوورەم یحاج دانیل رەبەل ە'' نرەتەخ

 شیرەگە. ئەخوەم تەفەخ ژن،ەیوا ئ رەه شەیسیئ -
 یەدا ێلەو ،ەیخو ۆهاورد ب ینەمی'' چ ژنەیئ یەدوا یخوازەین

 .وەترێکیەباوش 
 ە. خاسرماناەسەب کاەئ گەڕه یئاخر ەزوان تو مەئ -

 رم؟ێژن ب ەچ ەب ،ییەن مڵو پو ڵمن ما ێلەو ڵبووەق
 ێمەک شیمن ەک اەیپ کڵێما ۆمن. ت یپا ەل ەوانەئ -

 .ەید ەکە. موارمەکەئ اەیپ ۆب تڵما سپاوەئ
 

* 
. ستیوەشدۆخ رۆز ەیرگەشمێپ ات،ەیخ ی''بیرەغ ەمە''ح

 ەو ل نابووێرهەد نێکاد ناوەل انیکانەنۆک ەکەچ یو براکان ۆیخ
و  نیمردە'' ن گوتەیکوتا بوو. د ەوەانیوارید ەب شتنیدان یژوور

 یکێ''. ژوورانایشان ەب نەبک کەچ ردمەم مانید مانەچاو خو ەب
 یواڕب ە. براخستن ۆب یشیکێرشەو ف نەمیو چ ەمەح ەدا ب

 ۆڵەیت ەب رەبوو. ه ەوانانڵەپا یکێکار داەژۆر وەل فیرەکاک ش
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گرتبوو،  انەیگوند وەجاش و پاسدار ئ کێکات ییەوانڵەپا وەئ
 کردبوو. یمەد ەل انیزیم

. ەوەبکات ندوویز ەمەح یدوور یرەوەریب ستیوەیەد نەمیچ
. ەوەانیژ یرووناک ەخاتیب ،ێنێب یرەد ڵاەیخ یکیتار ەل
 یژن ەتێبووبەن یناچارەب داۆیخ ڵید ەل مەک یالن ستیوەیەد
. ەوەتێنێسیەاڵه یستیوەشۆخ کەیەتروسک ستیوەیە. دەمەح

 بوو. ییەنێنه ەڕەش مەئ یکیرەخ نگەدێکپ و ب ژۆدوو ر
 چیه ەل یریو ب شتبوویدان ۆیب ەخانیچا ەل ەمەح

 یوە''؟ شێوەد یچ تریئ ،ەبراوێپ یوتەسکە.'' دەوەکردەدەن
 ەمەگوت و ح ییەیبەرەع ەچوار وش وەئ ڵماەک ستاۆمام مەکیە
 ناوەل یستەبوو و د نەمیچ یلیکەو شیفیرەو کاک ش ەویەگوت
 ییربایش ێو ب ەییمار ێ. بەویەاڕب ەعاملەنابوو. م ەمەح یستەد

نووسرا.  داەکڵەباەق ەل باتەن کێ. شاخچیه ێجل و ب ێو ب
 ''.ەویدرورەن ۆب ەیشیک سە'' کێنێبا بم ەرزە''ق

و  ەتان رەبەل کانەرگەشمێورچ بوو. پ ینەویش بوو،ەن ندەماوەز
. نێڕبگ ییشا راێوەاندەین ێد یکەڵو خ ستاۆمام یرەشەت

 یشەر شتاێه کەڵ... خەبووەن واوەت کانەدیهەش ەی''چل
 ەبکا ب نەمیچ بووەن سە'' ک؟ییەچۆب ییشا ژنەوێ... بیەرداەبەل

 ی. ژنناێیل ۆیخۆب شەژۆر وەئ یشتێچ تەنانەبووک، ت
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چوار  ەوارێئ یکردبوو. ال نەخاوێب ێیل انۆیخ کانەکادر
 ەل ێنەت ەب نەمی. چکانەناو باخ ەبرد انەیمەح ەرگەشمێپ

 ەمەح ی'' ژنەعسومە''م ەک شتبوویدان کخراوێر ەیکەژوور
 نابوو،ێل یکیە''ەقاورمە. ''شلانۆیخ ڵیما ۆب یهات و برد بیرەغ
 ەخست انینەب ەلەپ ەبانگ کردبوو، ب یشەکید یدوو ژن کیە
سوراو و  کێندێگرت و ه انیتەو رووم نەمیچ یموچاوەد

 اریزاوا د مەاڵب ،ۆیخ ەیکەژوور ەانیو نارد یساو داێپ انیاویسپ
 ەڵگەو ل بووڕیک ەمەح ەب یکێسکێگ زیه ەیرماندە. فبووەن
''. حمانە''کاور یباخ ەانیبردبوو داەرگەشمێکادر و پ ندەچ

کردبوو و  داەیپ یستکردەد یقەئار کێندێه ڵماەدوکتور ج
 ەانیساز کردبوو و کردبوو انیبابەک شتبوونیدان ڕیکو ندەچ
 .انۆیخ یندەماوەز

 ەب ۆیخ یواڵو خو ستەم ەمەح وەشەوین یورەد نگان،ەدر
 مووەه ێبتوان ەوەل رەهات و ب ەوێل یکۆڵەیەکرد. ب داێژوور

 یکێئاو کووەو نەمی. چوتەکێل یوەخ ێنێربەد یکانەجل
 ەویەوەر یکانڵەاەی. خەوەسارد بوو ،ێکردب دایرەس ەب انیسارد
 وەکوا ئ ؟ەمەح تیستیوەشۆخ ەیشانۆخ ەقس وە''کوا ئ

 شەو باو ۆیەزرەتام وە... کوا ئ؟ەکردنان اینڵو د ەوەدانڵد
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و  یگووش یوکەئ ەکید یکێجار انیژ ڵی''؟ تاەداکردنێپ
 .ەوەشوشت انەیکەسوور ناۆگ یکانەسکیفرم

 ەڵی. دووکشابووێک اکاندایچ رەسەب یزگیل ەتاز تاوەرۆخ
 ژ،ۆر یسکیت ەشتنەیگەد تاەه کانەربانەس ەیجەوەکون
 رەب ی. ئاوربوونەد اریو ناد ەوەنیوەڕەد یە. دواکشانەدەڵه
 مەد ەب نەاڵروزەس وێن یردەزڵەگو کووەو ناڵما ەیرکەد

 یرەبێس ناەپ ەل ێ. دکردەد انیماەس ەوەانەیبەرەب ەیسرو
'' ەبە''ع ستابوو،ەنەڵه وەخ ەل یواوەت ەب شتاێه کانداەوێک وانێن

 ێد ناوەل ەیکەلەرغەب شتاێه ێد ەیکەلۆچک ەشوان
 ەیکوالن یرکەد رەب ەیختەت ە'' تازێراب ە. ''دادکردبووەرنەد

 کێپۆت ەگولل ەک کردنەد ۆر ۆب یو دان گرتبووەڵه یکانەشکیمر
 داییئاوا یوید وەئ ۆڵید ەب ۆیکرد و خ ەیوانەهاژ ک ەهاژ ەب

 وەخەل ەیرگەشمێو پ کخراوێر یتەماعەج پۆت ەیکرد. گرم
. ەوەرەد یەناێه ەوەرەنجەپ ەل یرەس فیرە. کاک شکاندەراچل

 یبوو و بانگ یقرتەقرت ەکەواڵکەربەس ەلیچ لیچ ەشکەیم
بوون.  ەواڵکەب رەس ۆیخ کووەو انی. دووکردەد یکانەجووجک

 ێناو ج ەل ەک رواەه زێه ەیرماندە. فەوەداخست ەیکەرەنجەپ
 : یگوت پرواندەد یچاو داەیکەوەخ
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متر  نجاە. پەداگ انەیشانین ەل انیتێخستو ەشارەل رەگەئ -
 .ییەن چیه کومتریل یس ستیب تەنسب ەکال کردن ب

 تەق مەاڵب شت،یهاوەد ەرەو ب ورەد وەئ ۆب انیپۆو بار ت جار
 ەل ناڵپشت ما ەل مەدووه یپۆت وتبوو،ەکەن ییئاوا کینز ەئاوا ل
و  ەالنک وێن ڵیمندا ەیکی. زرژاندەه ییو ئاوا داەیکەشاخ ڵیالپا

 وێن ەکردن چووبوون واشاەت ۆب ەک انیکانڵەمندا ەژنان ل یهاوار
. ەچار ەیوەنیزۆد ۆب اوانیپ ۆیمقۆمق ربانان،ەو س نۆاڵک
 :کاندەراش ەیمەح ن،ەمیچ

 ەداگ انییئاوا ؟یقورس وەخ ەونەئ ۆقوربان ب ەسەڵدا ه -
 .پۆت رەب

 مەاڵب ا،ڕسووەد یرەس شتاێ. هەوەراست کرد ۆیخ ەمەح
 .ێزاواش ب ەبا تاز ،ێستەه بوواەد

 .ێکرگەئێپ مانەچ ژداێدوورهاو یپۆت کەتەجا ل -
 ەرکەد ەل کێ. کاتستەب ۆیخ ەل یکدانەشیو ف ختەر

 .ەویەدا نەمیچ ەل یکێئاور رچووەد
 وەمشیئ تەین شێپ چیه رەگەئ ،ێب وەتەخو ەب ۆشۆه -

 .وەمەڕگەئ
 یپۆت ەگرم. ڵێچ ب ێبەد یزانەی. نەداوەن یمەاڵو نەمیچ

 چیه ەل ریب شتێهەین وتەک ییئاوا یرەوبەل ەک مەهێس
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 بیرەغ ەمەح یژن ێتا بزان ەوەخوار یقات ەرفان چوو ە. بەوەبکات
 .نەچ بک ێبەو د کاەچ د
بوو.  ستاەراو کخراوێر شێپ ەل کاوۆشەپ زێه ەیرماندەف

 ییئاوا شێپ ەیکەشاخ رەس ەتێرێبن ەرگەشمێپ ستیوەیەد
 ەل فیرە. کاک شنێد ەوێەکو ەل کانەپۆت ێبزان کووەڵب
 .هاتەد ۆڵەیب ەوۆیەرخەب

 ن؟ێت وەنێکو ەل سەچ یرقەجا ف -
 وتەک کانەباخ ناوەل رۆز یکیەوداەم ەب ەک تریکێپۆت ەگولل

هاتبوو و  نیبارگ یسوار ەب لی. سماێج ەشتەییگ لیسما ەڵگەل
 بوو. ینکەه ەنکەه ەکەنیبارگ ەل اتریز ۆیخ

 و جاش و پاسدار. شەرتەئ ،ەستون هاتگ -
 ندنەو چ ێکو ەتەشتوونەیگ ەک گوتبووەین یواوەت ەب شتاێه
 رزەب ەشکۆو د ەقومپار ەیقەو ت رەپتۆکیهل ینگەد ەک ننۆو چ
 .ەتوند ەڕو ش ەراویگێپ یشێبوو ستوون پ اری. وادەوەبوو

بزانن  ەبوو ک ەوەئ ۆب فیرەو کاک ش زێئامره یکانەاریپرس
 .ێکرەدێپ ینگارەرەب ەیتاک ەرگەشمێپ

و  ێنڵێخافەد ەرگەشمێپ انیکێشەبن ب رۆز رەگەئ -
 .ێد وێن ەتێنەیکەد ۆیخ انیکێشەب
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و  کردەڕیب یکەشیف کێندێه لدایسما ەب زیه ەیرماندەف
 الەبوون الو کخراوداێر ەل ەک ەرگەشمێچوار پ ێس ەڵگەل ۆیخ
ئازاد  ەیناوچ ەل یپشت ەک ییئاوا یپشت ەیکەشاخ رەس وەرەب

 .وتەکەڕێبوو، ب
 ی''میحەر ەیمابوو و ''س فیرەکاک ش کخراوداێر ەل
 یلەشەد رەه مەاڵب ەوەچاک ببوو ەیکەنیبر یرچەگ ەک نداریبر

 .فیرەکاک ش یگرەڵجانتا ه ەکردبوو ب ۆیو خ
 مەئ و،ەنیبگر ەنێکو یگەڕه لەش ەمیحەر ەباش -

 و؟ەنیزۆبگ نۆچ ەکخراوێر
و  ەوەببوون ۆک وتەمزگ یبان رەسەل کانییەسپ شیر
 .کردەد انیژێراو

 ؟ەمەح ڵۆخا سەچ فیکلەجا ت -
گشت  ،ەرەیئ ەتەیبگ انیپا رەگەئ زانمەئ ەونەئ یهەاڵو -

 .ایهات یکخراوێر زەرکەم ەرەیئاگر ئان. ئ کانڵەما
 س؟ەچ ەچار ەیئ -
و  ناێه داەیکەبوو ردەز یەسپ ەشیر ەب یکێستەد اڵوەع یفۆس
 :یگوت

و  سەاڵم وەئ ێب ێرچە. هتەحمەر الەم نۆش ەنیبا بچ -
 .انییریپ وەرەبوا ب کێبگرن. با قورئان یحترامیئ تیەشا
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 .وتنەک ەڕێب الەم ڵما وەرەب ەوەکێپ مووەه
 ەکورد مەئ ەسیئ رتاەه وەکانییەعوسمان مانەز ەل رەه -

 رەو ه ەهاوردگ ۆب انیرشێه رە. هەبووگ یکار ەمەئ رەه
 انیشەیالکە'' متانەاڵو ق ە''قارن ەل ەتکاکار. کور ەکردگ یقورئان

 ەکەڵەک مەئ ەمانەکرد. ئ دیهەش انیشەیکەکوشت و قورئان
 ناکا. ێل انیکار

 سا؟ۆمام سەه ترمانیکەیچار گاێجا ر -
 کردەد رەبەل ەیواکەک ەک داەکات وەل رەه تەحمەر الەم
 :یگوت

. من چوومەن نم،ۆش ەانیناردەه ەفعەئاخر دوو د ەکور -
 وەئ رەگەئ زاننەشار. وا م ەمەبو مڵو منا ڵناتوانم، ما

. ێگڕوەناوا ئ مەل ەرگەشمێپ یپا ەرەیئ ەنەیگ ەلەناسگەخوان
 ەوە. ئنەکەم ەخراو ێب وەتانەخو ەب شتانۆ. هوەنێد رەه ەکور

 .تانێپ ژمەیئ
 وەرەگرتبوو و ب ەوەستەد ەب ەیکییەنیو قورئان و س گوتەید
 .شتیوەڕد وتەمزگ
 .نەکەم ەلەجەع کا،ەئەخوا چ نیبا بزان سنێب -
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 ڕپ ەک ێبەن ەیکەمبارەئ بوو،ەن یچیه یمەخ فیرەش کاک
 ەک وتەئارد و ن تاەه ەبگر ەوەنۆبرنج و ر ەتفاق. ل ەبوو ل

 نجێ. چوار پنابووێه وتەسکەد ەب انەیژاندارم ەیگێپ ەزووتر ل
 زێه یکانڕەش ۆڵەو چ کەچ شیوەئ بوو،ەد داەیپ داێد ەل سترێئ

 .کردبووەڕێب انداێیپ یکخراوێر ەیکڵەتاەقورس و ب ەندووقەو س
و  زراەم وەرەب ەوڵەما ەو دوو دوو ب کیە کیە کەڵخ

 ێناو د ەل ەک ەقومپار ە. دوو گوللکردەد انەیواڵب کانێڵەوەک
 سەک ەب ەیور مەاڵب کوشتبوو،ەن یسەک یرچەگ وتبوو،ەک
. ەوەکردبووەن ڕۆمەئ کووەو یژۆر ەل انیری. بشتبووێهەن
 بوو. تنەاڵه رەه ەئاخر چار ەکردباوێیل انیشیریب

 یوێو جن کردەدێت داەرەجگ یدووەب ەیرەجگ فیرەش کاک
و  مبارەئ ەیرکەد رەب ەچووە. دداەد مانەو ز یوەز ەب
 .داەد مدایحەر ەیس ەب یکێو التاو کخراوێناو ر ەویەاەڕگەد

 ەتێوەبک ەمبارەئ وە... ئ؟ەلەش مەبکێل یچ م؟ەچ بک -
 .ێچەد امانەیح انیستەد

برنج و  ەردەف ەل ەیچاو ،ەوەکردەد ەیکەمبارەئ ەیرکەد
 یرگەج ،یرگەو ج کردەد نۆر ەکەنەو ت ەپەو ل کرەش
 .ەوەخواردەد
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 ک،ێرەک ک،ێسترێئ ە!... دا بزانەوەبک ۆب کمێریب ەکور -
 !ەیناک داەیپ ۆب اومیپ ندەچ

 ەیگولل یزیر ەک ژاندەهەد یمیحەر ەیس مەودەئ یکانەقس
 .کردەد ەیوانەک داێد رەسەب ەشکۆد

 ۆیو خ ەوەستبووێگو ەیعسومەم یکانەکەشتوم نەمیچ
 .کاندڵەداچ یفیرەکاک ش نەمیچ ینگە. دکخراوێر ەاندبووەیگ

 .وەبشار تەخو کیال ەل وڕب ؟ێکچ ەیچاک راێل ۆت -
 نەبو ەکەمبارەئ کانەچت نێب یژینا ەردمەم وەب ەچۆب -

 .کانەالت و لوت ەجاش ەل ەخاستر نەویب وانە. ئانەیخو ۆب
 .اێید ناوەل ەماگەن سەک چیه -
 .ەماگ رەه ەونەئ شەب -
 ەهات کردبوو،ەن ەیقس کیە ەوییەانەیب ەل ەک میحەر ەیس

 :نگەد
 وەنەیەئ ەوەئ نیچووەن رەگە! ئفیرەکاک ش کاەراس ئ -

 نیها ەمانگ نەچ ەوەئ ،ێب انیانیگ شۆن نیچوو رەگە. ئمانێپ
 .وەانیمل ەب

 کەتەهان ل یزۆس ما،ێئ کەتەهان ل وڕمیئ -
 ؟ەماگەن سەک چیه ینی. ناوکاناەپاسدار
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. ەوەبدات فیرەکاک ش یمەاڵو ستاەوەران میحەر ەیس
 .وتەکەڕێب نبارەئ ەیرکەد وەرەب نەمیچ

 !اگیپ ییەن ێڵیخەب ختەو -
 .ڕخڕەخ ەوتەک وتەمزگ ۆیندگڵیب
ئارد و برنج و  سەک رەه کتان،یباوکو دا ەل تەحمەر -

 ڵیخا ەکمانەرە. گکخراوێر یمبارەئ ۆب ێبا بچ ەکەرەگ یرەکەش
 .نەیک

 سەک ندەچ گوتبووەن یواوەت ەب یمەدووه یجار شتاێه
 ەوەکانەو باخ زراەم ەل کەڵ. خمبارەئ یرکەد رەب ەشتبوونەیگ
 ەوۆڵەک ەب یکەیەردەف ەسەک رەو ه اندەیگەد انۆیرفان خ ەب

 ۆیخ فیرە. کاک شەوەشارنەید ێکوەل یزانەدەین سەبوو. ک
 ەڵکێو ت شاێکەد ەیرەجگ ەوڕییەتوو ەو ب ڕبڵتو ەکردبووێل
 اینە. تنەبەد یناڵتا ەب كەڵو خ یەباب ڵیما تکوتە. دبووەدەن
 ینەیز ەو ب کردەد یشەو داب چووەو د هاتەد ەبوو ک نەمیچ
 .ەبردوو یچ ێک ەک سپاردەد ۆیخ

. درابووێل یگسک مبارەئ اندیخاەن یکێعاتەس ەکەچار
 .ەداوەد انیورەد داێد رەسەب کانەپترۆکیهل

 ن؟ەکیەشنۆر وەانیسک رێژ ەل سەچ ەلەچرا سوورگ وەئ -
 .کانەژێهاو ەقومپار ەگرا ئان ب -
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 یئاگر نێو دوو کاد ستابووەه ێل ەڵیدووک ڵما دوو
 ەل ڵماەببوون. ج نداریبر یسووک ەب سەچوار ک ێ. سرببووەبێت

 ەجار ل ەد کرد،ەد چێپ نیبر یکیەی تاەه رمانگاداەد یژوور
. کردەئاسمان د ەل یو چاو ێرەد ەبردەد یرەس ەوەکەرەنجەپ

 ەڕیش ۆڕیگرم و ه وانێن یکانییەنگەدێژنان ب یو هاوار ەکیزر
بردبوو و  انەیکەقورئان کانیییەسپ شیو ر الە. مەوەکردەد ڕپ

بوون.  سالمیئ یسوپا ڵیمات ن،اڵما شێپ یگاێر قەچ ەچووبون
 ەیکشەپاش یگاێو ر ێکرەن ەڕش داێد ناوەوابوو ل ارڕیب
 شێپ فیرە. کاک شکرابووەن یارید داێد یال ەب شەرگەشمێپ
و  رتبووەگ ی''انی''ش یگاێر یو مل وتبووەک میحەر ەیس
 .ەکردووێچ ل انیکخراوێر یکانەکەشتوم ێبزان ستیوەیەد

 ەمبارەئ ناوەل دراوێگر ۆژنەئ ورەد ەل ستەد نەمیچ
 تاوەشل کردبوو. ه ەقەت ۆب ێیکردبوو و گو ۆڵەیکزک داەکڵتاەب
 ڵەو گو ەوەژوور ەشابووێک یزگیل ەوەکەچیبن م ەیژنۆرەکون ەل

. ماندوو بوو. خشاندبووەن نداەمیچ ێیپ رەبەل یکییەرووناک
 ەل ەوەقەت ینگەد ە. بەوەبردەید یرەوەریماندوو بوو. ب یشکێم
و  اەڕگەد رانداەو د شتەد رەسەو ب کشاەدەڵه ەوەکەژنۆر
 .انۆیخ ڵیما ەبردەید ڵاەیشار. خ ەوەچووەد
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 ەل یو چاو ەشتوویدان ەقەد وەب رەه ەرۆز یکەیەماو
ئاو و  ەژۆر ندە. چەوڕیب ەکەرەنجەپشت پ ەیگولل ەیسکیبر

 ەوەشار ورەد یکانەهاتێد ە. لەماوەن ندااڵما ە. نان لەاوڕب باەکار
 ن،ەکەد یشەداب کداەڵناو خ ەشار و ب ۆب ننێنان د ەردەف ەردەف
و  یتیە. برسەوتووەکەن رەبەو انیچیه کانڵەما ەیربۆز مەاڵب
 یکیەال ەل ناکاوەل یپۆت ەو گولل ەقومپار ەگولل ک،یەال ەل یئاوێب
 ۆمارەگ انیو پاسدار شار شەرتەئ ەک ەژۆو ر وەش ە. پازدەکید

 ڵە. خاێبارەد ندااڵما رەسەب ەو قومپار پۆت ەچوار الو ەو ل ەداو
 ەدچوارباخ دواز ە... لەناشتوو انداەیکەباخچ ەل ڵیدوو مندا ەمەح
ناو  یکڵێمندا اینەکوژراون و ت کێجار ەب کڵەیەماەبن یسەک

 یشینەویو ش انیگر یزێه سە... کەماوێجەب ێل انەیالنک
 یکڕێ. کوەوەژوور ەتێو د ێنەد ەوەرگاکەد ەب ڵپا یلە... عەماوەن
 یستەد ەیکەسیلە... تێناسینا نەمیچ ەک ەڵەگەل یشەکید
 کێ. تاوکاەد ۆر ەکڵەما ناوەل ەقەڕەنان کێندێو ه ێنێکەتەدەڵه
. ەوەرەد ەواتەڕو د ێڕێگەد داەکڵەناو ما ەچاو ب ەوێیەپ رەسەب
 . ەوەتیدەین تریئ

 رەسەب انینگەد یوارید اینەت کانەکڕۆف شووداێپ ەڕیش ەل
و  ێجەخ اینەت مرد،ەن سە. کەداوەرنەب انیمبۆشاردا شکاند. ب
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 نگەر ەمەه یپاسدار ەبوو ل ڕچوو. شار پ رەبەل انڵیمندا ەریمن
 دابوو. یهادەج ۆب مامیئ یزانەین سە. ککێو زبان
 ەل انیتینامید چوونەد ەوانەش کانە. الوکردێپ یستەد یەدوا

 .شتیهاوەجاش و پاسداران د ەیکەبن
 !انیگ ێناز ەکەم یقات تەخو ۆت -
 .وەنێت کانەرگەشمێپ و،ەرەد ەنەیبک ەمانەئ -

 کوشت. کوژرا. انێیناز ،ەوەهاتن
... شنێکەڵه سەرگەشمێپ ێرچەمل ه نێب ەزگەخو -

 .ەانەیکەهاتن شەمەهاتن، ئ
 ەلمەشگەر ەژۆر مەو ئ میایبکوژ شمەیخو ەزگەخو -

 .یایدەن
و  تەل کەیەقومپار ەب داەکەقامەش ناوەل ەستیو شا یەرزەم

. ەانیکام یو الق ستەد ەکام ێنازان سەبوون. ک تەپ
 کۆڕێگ ەل کدایکانیم یلەع ڵما ەیباخچ ەل انیردووکەه
 .ژرانێن

 یتوندبوون ەیشانین کانەپترۆکیهل یتێراک یدوور ەیرم
 تەنانەبوو. ت وانەڕچاو نگەدێکپ و ب ییبوو. ئاوا ەکەڕەش

 ەقەت ۆب انێیگو ردە. دار و بهاتەدەن شەکەلۆچ ەیویجر
خزابوو و  نەمیچ مەردەب یکەتاوەرۆخ ڵەشلکردبوو. گو
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 یکانەورد ەسوور ڵەگو ەڵگەو ل ینێداو رەس ەشتبووەیگ
 شار. ەڕیش ەوەبردەیو د کردەد یەیکا داەیکەکراس
 ەل ڕو پ رمەکپ و گ ،ەداگرتوو یایسامناک دن یکییەنگەدێب

 ەل ێرێناو سە. کەڕەش یو چوار ستیب یوەترس، ش
الو،  ڕیکچ و کو دانە. سەوەرەد ەتێرەب رەس ەوەرەنجەپ
 رەدەب شارەو ل ەگرتوو انیزیر زەڕەو و تەکەو ش ووڵواەخ
 ەتێد تەعمێن ڵەخا ڵیما ەیکەرخانێژ ەل ژێو گ زێه ێب. ونەکەد
و  ێشینەداد انۆیخ ڵیما ەیکەرەنجەپشت پ ە. لێرەد

 .ێوانەڕد وەش یشەو ر یمات ەل ژۆر یوانەڕچاو
 ڵیبا کردووەقەقورس و ئار یکییەنگەدێب ەوەتەبو یسپ ئاسمان

 ەل ژێو گ زێهێب یەدا ەشاوێک داەڕش یدانەیئاخر م رەسەب
 ەیرەنجەپ رێژ ەل ،ەوەرەد ەتێد تەعمێن ڵەخا ڵیما ەیکەرخانێژ
 یتنید ۆ" بریە"ئاو ەی. لووتکێشینەداد ەکەوارید ناەپ ەل داەکڵەما
ناو  ەبانان ل رەسەکان لە. پاسدارکاەد ێیتاکەمل تاوەرۆخ
مات  انۆیخ ەچرکێب ،ڕەو تو ووڵواەماندوو و خ اندا،یکانەرەنگەس

 ناوەل کان،ەرکەد رەبەل واڵو ب رشەپ کانە. کوژراوەکردوو
 ەو ل وتوونەک کانداەزیخ ەسیلەت ڵپا ەل دا،ەکەابانیخ ەیگۆج
 نگەد کەیەرکەد یڕەی. جارنید ییتارما کووەو انداەیب ینگێڕەب
 یکێشۆرپەس ە" بیە. "داەوەکاتەد واڵب کڕو موچ ەوەداتەد
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و  ەکاوێپەڵیه کەیەلیرزەد ەب ەوەیەچناگ رێژ ەل ەک ەوییەسپ
 داەیکەوەک ییەکورد ەکراس رەسەب یسپ یکەیەخرق کووەو
 نگەتف ندەچ ەیقە. تێبەد ارید ەرکەد ناوەل ،ەشراوێک

 ەو ل ەیەوییەستەد ەب ەیکەژێدر ەحێزبە. تێستریبەسوارکردن د
 ەکییەنگەدێب ەل ەخش یکانەرمەن ەشڵۆ. گاکاەدوعا د ەوەوێل رێژ

 ەتێد ەوەکەنۆاڵبن ک ەو ل ێگرەدەڵناخا. ئارام و سووک پا ه
 دەس انۆیخ ڵیما یرکەد رەب تاەه ،ەکەابانیخ رەس تاە. هێشێپ
 ەیرکەد رەبەل ەیکەلۆچک ڕەئازاد کو یرەنگە. سێناب نگاوەه
 ەیکەنان ەسفر ەک داەکەباران پۆت یکات ەل ێنێبوو. دو انۆیخ
 یچاو ت،ەعمێن ڵەخا ڵیما یرخانێژ ەتبووەاڵگرتبوو و ه شەباوەل
 ڵاەیخ ەل ەکەنەمید ،ێستەوەراد ەکەنۆاڵک رەسە.ل وتبووەک ێیپ
 ندەپاسدار چ مەکیە. ێچەد انەیبەرەب یونەخ ەل ،ێچەد
 ێبزان ێویەب کووەو ،ێنێپروەد ی. چاوەدوور ێیل یکێنگاوەه

. ەوەنادات ێیل یئاور یە'' دا؟ێی''ک  کاەد اوار. هەونەخ انی ەراست
و  ێرێژمەد ەیکەحێزبەو ت ەوەتێنێدەڵه نگاوەه ییسپاەئ ەب
 ەیەه انینێرد ەیوانە. چاو لەوەتێنووچەد کانداەکوژراو رەسەب

 ەژن؟" ب ەریپ ەڕیگەچا ئ ە"ل کاەهاوار د ەالو وەل کێناکا. جاش
پشت  ەچاو ل ،ەوەتێبەد کیئازاد نز ەیکەرەنگەس ەل ەوەزێپار
 انیرانیج یهابە. شییەن داێیت یئازاد کا،ەد کانەزیخ ەسیلەت
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 ەل کەیە. گوللەوتووەکێل یوەو خ ەداناو یستەد رەسەل یرەس
. هابەش یناۆگ رەس ەتێژەڕد یکانەسکی. فرمەداو ێیگو رێژ
. ۆیخ یمل ورەد ەخاتەد ەیکەحێزبە. تێنێد داۆڵیکاک ەب ستەد

و  واەڕد شەکید ینگاوەه ێس. دوو ێنێنام یوێل رێژ ەیپچ
 ەقچنەئار ریە. ئاوەبوو نی. ئاسمان سوور و شەوەتەڕێگەد
. انەیکڵەما ەیرکەد ەکاتەروو د یە. داەناو رەسەل ەیکەردەز
 کەیەگولل ەیخیشر ،ێبگر ەکەزوونەقەڵئ ێنێدەڵه ستەد
 رەو س ەوەتێشکەد یکۆ. چەوەتێبەردەب یستە. دەوەداتەد نگەد
 ەوەیەکەشۆرپەس ەب یناوێخو یکڵێ. گوێنەد ەوەکەرکەد ەب
 .ەوەوتەکەئازاد ن ەب یچاو تری. ئێپشکوەد

. ەوڕییەس ەیکەکراس ۆڵیق رەسەب ەیکەسکیفرم نەمیچ
 ۆب یسام و ترس ،ەڕش یدانەیم ینگەدێ. بەوەکرد یایور ینگەدێب
 کردەد یستەهاوار بکا. ه راێویشەن تەنانە. تەوەکرد ندوویز
 .ەبوو تۆگ

 ینگەد داێد ییۆاڵچ ەل کێسوار ەتاک یسپەئ ڵیچوارنا ەیرم
 ەیرکەناو د ەاندەیگ ۆیو خ یکڵەراچ نەمی. چەویەدا
. چووەد ەڕش ینێشو وەرەغاردان ب ە'' بوو بە. ''شوانەکەمبارەئ

 زێه ەیرماندەف ەڵگەل یکۆناک کێندێه ۆیه ەبوو ب کەیەماو
 ڕۆ وە. ئشتبوویدان کێنێشو ەو ل مابووەن داەرگەشمێپ یزیر ەل
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 ەیشێ. ''کێشیدان نیەالێب بوویتوانەی. ناندبووەڕپیرا ەڕش ەیقەت
 وەمن و ئ ەیشێ. کەیخو یگاێج ەب زێه ەیرماندەمن و ف

 کانییەسپ شیر ەب ەیمەاڵو وە'' ئەوگەتواو ن ۆخ ەلەگباوکگەس
 ستبوونەراو گاداێر نشتەت ەیکەدارتو یرەبێس رێژ ەل ەک ەداو
چاو  ەل ەگاکێر یچێپ ەل ەشوان ەبوون. ک ەکەستوون یوانەڕچاو

 .ەوەکردێپ یستەد ەقەون بوو ت
 ڕو پ ەچێپ رەسەل چێو پ رەبەنگەت یکیەگاێر ،ۆرەژاو یگاێر

و  وێک ڵیالپا ەل کێزۆت ەالو کیە ەبوو. ل سپۆو ک ندەک ەل
راست  کچنەڵەک ەب انەیکید ەیو الک بوویداتاش انیکانەپکەت

 نیدوو ماش ێبەن کانەگوند ناوەو ل ەخانیچا شێپ ە. لەوەکردبوو
 ۆو ب المەز ەرەه ینیماش ۆ. بنەڕپێت کتردایە شانەب یتوانەدەین

 ەک کانەرێفۆش ەتاز ەربازەس ەژۆر وە. ئبووەدەن شتنۆیتوند ر
 ەک بوون،ەن شەگاکێر یزاەبوو و شار رەسەل انیشەقەت
 یژڕێسەد ەڵگەل ەکەمەستەئ ەرەه ەنێشو ەشتبوونەیگ
 شتبوو،یهاو نداوەک ەل ینیماش کیەببوون.  ووڕوەرەب ەرگەشمێپ

 .رابووێدەڵیه کیەکوتا بوو و  یوێک ەل کیە
 رەس یکانەهاتێد ەچووبوون کانڵییەماۆخ ەجاش ەل کێشەب

بوون.  ردانەبێئاگر ت كەڵخ ڵیو ما یدز یکیرەو خ گاێر
 ێجەب انیتاڵو ما ەڕم ەوییەانەیب ەل رەه ەگوندان وەئ یکەڵخ
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. کانەدوورتر ەو بنار ۆڵو د مەچ ەاندبووەیگ انۆیو خ شتبووێه
 ەوەکردبوو واڵب یشیکانەرگەشمێپاسدار و جاش، پ ەیوەوبووناڵب

 یکار کانەقورس ەکەچ ۆیە. بواندبووێش ەڕیش یو سنوور
 ڵزا ەرگەشمێسووکدا پ یکەچ ەڕیش ەو ل کراەدەن ێپ انیرۆز

و  چووەو د هاتەد ڕفیاڕف ەبوو ک پترۆکیهل انییترسەم اینەبوو. ت
 کانەرگەشمێپ ەل کێندێه ەڕۆوێن ی. الشتیهاوەد یتێراک

 کانەکوژراو یکەچ ەننەیبگ انۆیخ ەوەئ ۆو ب ابووڕبێل انیکەشیف
 ۆیکە. پاشداەد انیالمارەو پ کردەد انەڕیش ەخیەو  ەسەد

شار  وەرەکرد و ب ربازەد ۆیبوو خ کێنۆچ رەه ەکەستوون
 ەچووبوون ەیوانەو ئ ەکەکاروان ەیلوتک ینیماش ندە. چەویەاەڕگ

 ەرگەشمێپ ۆیمارەگ ەل انۆیخ یانتوانەی'' نەختە''ت ییناو ئاوا
 ێبکوژر ستیوەین شەوەکوژرا، کوژرا و ئ ەیوە. ئننێربەد
 ۆیدانا و خ یپشت مل ەل یستەو د داڕێف ەیکەواڵو ک کەچ
 کرد. کانەرگەشمێپ یمیسلەت

 ۆیخ وداێسەو پ ناەپ ەب ەرەب ەرەب زێه ەیرماندەف
ئاگر دامرکا  ەک کداێکات ەو ل ەکەڕەش یرەو ب ورەد ەاندبووەیگ
 یکەڵخ ەل کێسەک ندە. چکانەوتەسکەد رەس ەشتەییگ

 شیوانەو ئ نابووێه کانەرگەشمێپ ۆب انینان ئاو کانەگوند
. ەوەونببو ۆک انیورەد ەل لۆپ لۆپ زەڕەو و نوویو ت یماندوو، برس
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 یشیزمان مەاڵکا ب ەڕزمان ت ەب یکانەشکیئ ەوێل یستیو ەمەح
 :یگوت تەکەکپ و ش یکێنگەد ەببو. ب شکیئ

 دیهە. ''نادر''مان شسەه کمانێدیهەو ش یخمەز ێس -
 بوو. 
 ەب یوچاوانێو ن داەیکەرەجگ ەل یکێمژ زێه ەیرماندەف

 :یو گوت کناێت مەخ ەیشانین
 .نیژێنەیئ ەختەت یگاێر رەس ەیکەتانەاریز ەل -

 ینادر ەمەبوو. ح شەرەمەح یلەپ یدیهەش مەکیە نادر
جار  ندەچ یکیبوو. دا ستۆد یباب ەڵگە. لستیوەشدۆخ رۆز

 دابوو: یتەئامان
کوشت  ەب ەیخو ڵەمنا ،ێب وەنادر ەب ۆشۆ. هانیگ ەمەح -

 ماان. ێپ ەیحڵەسەنا. توخوا ئ
 .ییەترس چ یزانەدەی. نکردبووەن واوەت ڵیسا ەشازد شتاێه
 ەل یشتینەدان ەچۆشار نادر؟ ب ەل وەرەد ەتیهاتگ ەچۆب -
 .یبگر کاەت ماسمانەت وەشار

 ەیبنک ەل کێختەو ف،یرەکاک ش وەناسنەیئ کانەجاش -
 من. ەب یەسپاردگ یکی. داەانیگیناس ە'' بووگراواۆ''ج

 .ێوەوا ئ رەخاس ه ڕکو ،ەید ەباش -



65 
 

 یال ەو ل شتبوویرو ەویەمل یپەچ یال ەل کەیەگولل
 ییاڵقوو ەل ەمەح یشۆپەاندیدا کێ. کاتبووڕیدەڵیه ەویەراست

 کێزیر ەوڕەییەرق و توو مووەه ەکرد و ب یکێهاوار ەوڵەد
 .ێخودا بکوژ ێوەیەد تگوتەئاسمان کرد. د ەل ەیگولل

 
* 

. کاک ەوەکردبوو ێناو د ەل انیروو ەرەب ەرەب کەڵخ
سوا و  کداێپ یکرد و ددان ەکڵەتاەب ەمبارەئ ەل یکێچاو فیرەش

 کرد: نەمیچ ەل یروو
 ؟ەبردگ ەیچ ێک یزانەئ ۆت ێکچ ەباش -
 ەیک ۆبوو، ئاخ گاێر ەل یچاو ،ەداوەن یمەاڵو نەمیچ

 ۆک ەڕقەم یرگاەد شێپ ەل كەڵ. خەوەنێد کانەرگەشێپ
 کێسەک کێتاو ە. تاو نگوتەد یکێشت ەکیە رەو ه ەوەببوون

 یاریپرس ەل ڕپ یو چاو ەناوێد یکێنۆر ەکەنەت انیئارد  ەردەف
 .ڕیبەد وەو ئ مەئ یزار ەل

... نێت ەرگەشمێپ تەقەرەد ەیک ەلەگێڕیخو وەئ ەکور -
 .رچوونەد ناێکو ەب یزانەین سەچکیه

 .ەئاگر داگ انڵیچوار ما ەختەت ەل ژنەیئ -
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 ،ەبووگ ایت یکێردەمەریپ اینەت شیرزاوەب رەس ەچووگن -
 .ەداگ انیئاگر
 بوون. دیهەش ەرگەشمێپ ێس -
 .سەفر یخمەز ێلەو سەه مانێدیهەش ژنەینا ئ -
. ەفتگەک گاکاێر ەل اینەت انیدەسەج دەس ەکور -

 .وەنەویب ەگیانتوانەین
 ۆداخ ێبپرس سەک ەل راێوەدەین مەاڵب ،اڵکوەد ڵید نەمیچ

 ەل فیرەکاک ش مەشکەبوو ب ماەت ەب رەه ؟ەهاتووێل یچ ەمەح
و  ەڕقەم یژوور ەچووە. دێبێل ێگو وەو ئ ێبپرس کێسەک
. ەاوەڕگەو د بیرەغ ەمەح یدووکان ەچووە. دەوەدر ەوەهاتەد
 مە. ''خوشێک ەکرد گاێر رەسەل ێیپ ی. ئاخرابووڕبێل ەیقرۆئ
 یروو وەرەب ەراوەه ەب ڵمندا گادا،ێر یمەکیە یچێپ ە'' لچمەئ

'' ەڵچەک ەماڵ''خو ەیکەبووس ینیم ەنیماش شێپ ەهاتن. ب
. یزەداب ەبوو ک سەک مەکیە زێه ەیرماندە. فوتبوونەک
 .اێڕگ کانداەرگەشمێپ ناوەب یچاو نەمیچ

 ؟یکوا ەمەح -
 ندان،یز ۆبرد ب یکانەریسە. ئەهاتگەن ێپ یچیه ەترسەم -

 .وەتێت وەش رتاەه
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 داەکەنیماش یدوو ەب ەوەتێکردبێل یریب ەک ەوەئ ێب نەمیچ
. زاندەانبیدا ەبوو ک نداریبر مەکیە لی. سماشراێک رمانگاەد وەرەب
 کانداەتەمکین وانێن ەل کەامی. سەکەنیناو ماش ەچوو نەمیچ

 نەمی. چوتبووەک کدایەال ەب یرە. سنداڵناەیراکشابوو و د
 یچاو کەامی. سرخاندەرچەو یرەس یرمەن ەگرت و ب ەینەچ
 ێیل ینیوەو ئ شێو ئ مەو خ یتەالو یژیت ی. ئاگرناەڵێه
 یکەیەو مات بوو. ماو ڕیب ەچاوان وەل یچاو نەمی. چیبارەد

 ڵید ێوتبەک وەخ ەل کەو و ەوەچوو ریبەل یایدن مووەکورت ه
. بوویدەن کداێچاو چیه ەل ەینیروان مەئ ەوکاتەئ تاەسس بوو. ه

 یروونەد یناخ تاەبوو ه یرچە. هیزانەین ان،یژ انیبوو  رگەم
 یایور یبەن رەگە. ئاەڕسوور داگ یناکانۆرگەگرت. س ڕیگ
 .یوانەڕد ەیچاوان وەمردن ل تاەه ەکردباوەن

 ەنەیویبا ب یرەس رێژ ەبخ ستەد وەنێل رەه ەید -
 .وەخوار
 .ێپ ەیبگ ەرۆناج ەیکەخمەز نەسەح انیدوکتور گ -

 یژوور یرەدەدیاری. بووەدوکتور ن دایراست ەل ڵماەج دوکتور
 ەو ل یزانەد ینیدوور نیو بر دانێل یرزەد مەاڵبوو. ب لەمەع
 ەڕی. پاش ششتەیگەدێت کێندێه شدایکردن رمانەو د واەد
 ەڵگەل یلەمەع ەیسەرەو ک رمانەد سیلەت ێدوو س هارەب
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 اینەت داەچناو مە. لیەرمانگاەد مەئ ەنابووێه ەوەشار ەل ۆیخ
 یرمانەبدا و د ەڕش ینداریبر یتەارمی یتوانەید ەبوو ک ڵماەج
بوو.  کێنێشو ەل کێوەش رەه شیوەبکا. ئ کەڵخ ییرپاەس
 ڕۆوەئ یزانەدەین سەک یەبواەن شێپ یوەش یندەماوەز رەگەئ
 کردەڵهێل ۆڵیق ێبپرس ڵماەج ەل ەوەئ ێب نەمی. چبووەد ێکو ەل
و  ڕیدەڵه ستەقەم ەب یکانەنداریبر ی. جلدانیتەارمی ۆب

 ەیقێلەس ،یزانەدەن رمانکردنەد ەل یچیشوشت. ه یانیکانەنیبر
چ بکا.  ەک گوتەدێیپ ڵماەج شیو جارجار داەد یتەارمی ەژنان
 نەسەکون کردبوو. ح یشان ە. گوللکردەد یهاوار رۆز لیسما
 یزک ەقومپار یشکی. پرنداڵناەید کێو تاو ەویەبووراەد کێتاو
و  وتبووەک یران ەب ەبوو. گولل رۆز یتاو کەامی. سبووڕیدەڵه
 دانێل یرزەو د چانێپ نیبر کرا،ەڵچرا ه کێ. کاتببووەن رەدەوێد
 ستاۆمام ینگە. دناەدێل ەیماتەت رباوۆش نەمیببوو. چ واوەت
 رەسەل یتیە. ئاەوەببوو رزەب ەوەوتەمزگ ۆیندگڵیب ەل ڵماەک
و  کردەد یو کافر سالمیئ ەڕیش ی. باسکوتاەد سانیدەح
 یکانەسالمیو نا ئ ەرگەشمێپ ەڕیش ەڵیکێت ەویەناێهەید
شل کردبوو و  ۆب انێیگو كەڵ. خکردەد ی''تاران'' یتدارەاڵسەد
و  کاندەشەراد ۆب انیرەس مەاڵب شتن،ەیگەدێت یکیەیچوار  ەل
 یتیەستاۆمام ەل شیرکیز ەندەوەبوو. ئ ۆیخ ەب ییشا شیوەئ
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 کیەو  ێنێب كەڵخ ۆب رۆز یتیەبرس ەیوەل رەب ەببوو ک رێف
 ەیکەقس ،ەوەرەد ەنڕۆو ب نەک ۆڵچ یورەو دوو دوو د کیە
 ەرگەشمێدوو پ کیەو  ەسەک رەه ڵێب کەڵخ ەو ب ەوەتڕێبب

 .ۆیخ ڵیما ەوەببات
 ۆیخ ەسەرکەبوو. ه ەڕش یباس باس ندا،اڵما مووەه ەل

. ەویەاێڕگەیو د ناەداد رەسەل یکردبوو دوو یو چ بووید ینۆچ
و  کردەد انیکەیەو ورت کردەشل د ۆب انێیگو شیکانڵەما نەخاو

 رەس ەویەناێانهەیو د گوتەدەڵه انداەیرگەشمێپ یلیشان و پ ەب
 ەل یشگرێپ وهاتووچوو  یگاێر یو گرتن یئابوور ۆیمارەگ
 .ەوەشار ەل ینەو خواردم کەشتووم ینانێه

 انیقودرت خوا گشت ەب ەمێئ ەیرگەشمێپ ،ەباب ەیئ -
 تواننەکوا ئ وەکڕەیش ەحڵەسەئ ەئاخر ب ێلەو وانن،ڵەپا لالەماش

. ەباب واننڵەپا ەاڵو ەن رەگەئ .نەبک ەڕش پاۆتانگ و ت کەتەل
گران  ەفر چەیرەکەئارد و ش وەئ ێ... داخم ناچێب انیخوا ئاگادار

 ەانیرکەگ ەرۆج مە. ببازنەحوق مەجە. عێناو ندنەس ۆ. بەبووگ
 .نینێوەدان ۆب انیرەس

 ەو ن یزانەدێل یچیه ە. نداەدەن ەباس وەل ۆیخ ەرگەشمێپ
 یتوانەاندەین کانەو کادر ڵماەک ستاۆمام مەاڵب گوترابوو،ێپ یجیه
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 كەڵبوون و خ نەڕیراپ یرەکەقس وانە. ئنەالد ێیل ۆیخ
 بوو. انیزار ەل یچاو

 رەبگرن. ه ردمەم ەل گاکانێگشت ر تواننەکوا ئ -
 ەچنەن نەکەئ عاۆو د انیگاکانیناو پا ەچنەئ وەش ەتێوەئ
 .انیرەس

ئارد و  ییەنۆدوو گ رەه رەگەئ ێلەقوربان، و ەشتیرماەف -
 تانە. خوکردەئ امانەیپ یەبووا کێرۆج رەه ،یەبوا ەکەبرنج

 ەب ەکەبار رەگە. ئکاەئ ینگیز بارەڕەت ەب ەقەنتەم وەئ زاننەئ
 کەو ییەنگەرەف ەتوو وە. ئێچەئ ناوەل گا،ێج ەتەیگەن ختەو

 ەمێ. ئتووەئارد ەب نەیکیب وەنەیبک یوشک ییەن مانەخو یتوو
 .ساۆمام ەرمانەد ێب ردمانەد

* 
 ەیرەپ اتریز هاتەتا د یئابوور ۆیمارەگ یتووندکردن یترس

 ەوەل یریب سەک رەه ماەن یگشت یچار کێ. کاتستاندەد
ئاشنا و  کێندێ. هەوەتێزۆبد کەیەچار ۆیخ ۆب ەک ەوەکردەد
 ەوییەدز ەب انییاریو د غامەیپ بوو،ەه شارداەل انیجاش یشناۆر
 ەیبنک ۆب انڵیواەه یکەنامەپ ەب ەکید یکێندێ. هناردنەد ۆب

 انیکانەبار ەب شێپ گاێر ەل کووەڵب برد،ەجاش و پاسدار د
 یترسەم ەب یستە'' همیرەک ڵە''خا اتریز مووانەه ە. لگرنەن
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 ەیکەپاش رووداو یفتەن یلەع یسەخزم و ک ەچوونک کرد،ەد
 ەب نسوورەم یحاج یزانەید وەببوون. ئ وانیم ێیل نەمیچ

 یختەز ۆیەب .ەوەکاتەدێل ۆڵەیو ت ێناب شۆخ ێیل یهاسان
شار و  ۆب ەوەنڕۆب ەک یکانڵەو مندا ەعێلەم رەس ەکردەد

 ۆب شیکەیبن و پاکان شۆخ انێیل کووەڵب نەبد کێشت ک،ەیەپار
 .نەبک وەئ

 ،ەعێلەم ەیورەگ ڕیبوو و کو یلەع یبراڕز ە'' کلیلە''خ
 ەیکڵەو ژن و مندا میرەک ڵەخا ۆڵەیو ب ەپرت ەب یستەه اتریز
 یتەارمی ەبوو ک یو باخدار ڵکشتوکا یاویپ ەن لیلە. خکردەد

 انۆیخ یرجەخ ەک بووەه ەیپار ەندەوەئ ەبدا و ن میرەکڵەخا
و  ەتان کانە. خزمەوەمیرەک ڵەمل خا ەبار ب ەبنەن تاەبدا، ه

چاوت  بواە'' د انوتەیو د داەد وداەئ ەب انیشینەمیچ یرەشەت
 ''یەبوا وێیەپ

 کردەد یشار یهاتووچوو ەک ەوە'' زیزە''ع ۆیه ەب لیلەخ
 ێوەیەد ەجاش نارد ک کۆرەس یسوور'' ە''خول ۆب یغامەیپ
 ەویەاەڕگ ژۆر ندەپاش چ زیزەبکا. ع انییشار و هاوکار ەوەتێب

 ەب ەیخو ەسەوە''خاس ئ ەک ەویەناێه ۆب یمەاڵ'' و ونێلە''گ
 یاریموژ ێچک ەانیکەرەگ ،ێنیبو ەشار و خول ۆب ێبچ ەویەدز
 ەقاچاخ ەب یکیو دا میرەک ڵەخا یئاگادار ێب شیوە'' ئنەبک
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بوو و  سوورەخول ڵیما ەل کێوەشار. ش ەچوو زیزەع ەڵگەل داێر
 سەک ەو ن یتید سەک ە. نوتەرکەدەب شارەزوو ل یانەیب

 ەوەکرد ۆک یشکۆو برا و خ کیدا ەوەپاش ئ کێژۆ. رەوییەناس
 مەنام مانە'' من ئ یبووگوت زیزە. عکردنەڕێشار ب وەرەو ب

. ەمن کردگم ژنەیم سەچکیه ەب ێلەو ،ەندگەس انۆیب
 رتاەه ێب راێبا ل یجار وە. ئلیلەخ ەب انداەیکرد ن کمێرچەه

 .ەوەنەیکەئ ۆب یکێفکر
 لیلەخ کانڵەو مندا ەعێلەم یشار ەوەپاش چوون ژۆر دوو

 .ەرگەشمێپ ەب ێبب ەک وتەکەڕێب زێه ەڕیقەم وەرەب
 

* 
. جار و وتبووەو زوان گ مەد ێب نەسەح ەیبوو س ژۆر ێس
 یکێستەو د ڕیبەد ەکەچیم ەل ی. چاوهاتەد ەوێل یکڵەیەبار نا

 کووەو گرت،ەد یستەد ،ینیرەس رەس ەچووەد نەمی. چناێدەڵه
 :یگوشەد یستەبرا د ۆیزرەتام یکێشکۆخ

... ؟ەتی... برس؟ەنگتیت ؟ەکەرەگ وە! چنەسەح ەکاک -
 ...س؟ەه شتێئ

 ا،ێڕگەد داۆیخ یورەد ەب یکێ. چاوەداوەدەن یمەاڵو نەسەح
 ەوێل ەب ی. زمانەوەتێزۆدەیو ن ەڕێبگ کیەونبوو ەل کووەو
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 یو چاو شاێکەدەڵه یکێو ئاخ اێڕگەد دایکانەشکیئ
 .کردەد ەڕت یکانەوێل ەڕت ۆیمەپ ەب نەمی. چەوەقووجاندەد

 ەوانەبوو. ش ڵماەدوکتور ج ەیکەژوور ەل اینەت ەب نەسەح
 ینەسەح ێ. مزبووەدێیل یو ئاگا نوستەد ێوەل هاتەد ێمز
 رەب یرمانگاەد یرکەد رەب ەژۆر ێس وە. ئستیوەشدۆخ رۆز
 ێیکردبوو گو ەیو خوت ۆڵەب زێه ەیرماندەف یرچە. هدابووەن
 شت،ینەداد نەسەح ینیرەس رەس ەچووەتاو د ە. تاو ندابووەن
 تاەیو پ کردەد ەشان ۆب ەیکە. قژناێهەد دایچاوان وێن ەب یستەد
 نا. انی ێبەباش د ڵیحا چیه ەک یپرسەد ڵیماەج ەل تاەیپ

 شیتواو یکێمن دوکتور یزانەئ تەخو ۆب انیگ ێمز -
 ۆ. تمەبک چیه یتوانەمەن یەچت ێو ب یرمانەدێب مەب میەبوا
 م؟ەبک ەچ یژەیئ

 .ەوەرەس مارستانیب ۆب نەیویبا ب -
 نۆچ کییەخمەز ۆت ،ەنەیئ ەتەیناگ ێمانگ ەساق ب امیبن -

 یناوسک ێبچ کێژۆر ەمی. نخاڵو یسوار ەب شیوەئ ؟ەیوەئ
 .ەاگڕیدەڵه یکی. الوەرەد ەتێت

 ەب س،ەه مەنەسەح ەیس مەئ رەمن ه انیگ ڵماەج -
 !ەبک کێقوربانو بم، کار
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 رێژ ەو ل نابووێه ینووشتو خێش یال ەچووبوو ێمز
. ترسا بوو گوتبووەن یشیسەک ەدانابوو و ب ینەسەح ەیکەبالنج

 .نەبکێپ ەیتڵگا
 یو فشار بزەهات ن کێجار مووەه کووەو ڵماەبوو، ج ەوارێئ
کرد و چوو  نەسەح ەیکەمۆرێس ەل یگرت. چاو یکانەنداریبر
 ێ. مزهاتەد ینگیس ڕەیخ نەسە. حکردێیت ناێه یکێرمانەد

 کێختەو ن نەسەح یرەس رێژ ەخست یکێستەو د ستیدان
 ەیکییەفتەچرا ن نەمیبدا. چ ەناسەچاکتر ه تاەه ناەڵێه یرەس

 کییەکورس رەسەو ل ەکید یکانەشۆخەن ەدا ب ینان رساند،یداگ
 .ێو مز نەسەح ڕییەب یو چاو کورماەڵه

 وە. ئەناوەێد ریبەو یکانڵییە. منداەوەالواندەد ینەسەح ێمز
 ەوەکێپ ەک ەیکات وە. ئندنێخو ەچوونەد ەوەکێپ ەک ەیکات
 ەل ەیکات وەشاگرد دووکان. ئ ەو بوون ب تنەاڵکران و ه ەالقەف
 کداەڕەگ یناڵگژ مندا ەب زانێو گو نێلوکەه رەسەل نانۆاڵک
 سکیفرم ەل ڕپ چاوو  کردەد نەمیچ ەل یروو یە. دواچوونەد

 یکرد. دوا ەیورەگ یشێئاوک ە'' برەخاو ە. ''دادداەد ەیژێدر
 ناێد یبوو. خور ڵما ەیفتەگرت و الک یسمیرومات ڵسا ندەچ
 یۆاڵو ج زڕەنگەر ەب ڕبازا ەبردەیالر د ەو الر ستەیڕد
 یباب یزانەدەین سە. کبووەه ەینەسەح مەئ اینە. تشتۆفرەد
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گوتبوو  ێیپ رەخاو ە. دادەبوو ێکو یکەڵو خ ەبوو ێک نەسەح
 یو مل ەوتووەک رداەسەب یبار کێژۆ. رەبوو ڵماەح یباب ەک

 نەسەح کێ... کاتەبوو ناڵسا کیە نەسەح ەکات وە. ئەشکاو
 ەوەکێنگەتف ەو ب ستبووەب ۆیخ ەل یختەو ر ەرگەشمێپ ەببوو ب

هاتبوو و  چاوداەب یسکیفرم رەخاو ەداد ،ەوڵەما ەچووبوو
 امیترسەئ ەوەل مینگیگشت ز ما،ەئاواتم ن ەیخۆ'' ئ یگوتبوو

 .''یو بمر ڵماەح ەتیبو ۆباوک کەو شیتو
 ەقس یالفاو ەب یناخ یزۆگرتبوو و س یئاگر یرگەج ێمز

 .ەویەمرکاەدەدان
 ەب ژمێب ەچ ،ەژێ. بەبک ۆب مە! دوو قسانیگ نەسەح -
 نەسە. حەیاڵم مانێەج ەب ەزوو انیگ نەسەح ر؟ەخاو ەداد
 .انیگ نەسەح م،ەبراک

. گرتەد ینەسەح یستەد هاتە. دبووەن یئارام ڵماەج
 وەرەرفان ب ەو ب قاندەلەد یرەو س ەاوێڕگەدەڵه یچاو یووێڵپ
 .هاتەدەڵه کخراوێر

 وەئ فەرەش ەب ف؟یرەکاک ش ییەساوەح ەوەکوا ئ -
 انەیساد کەڵێمەع ەمردن ناون. کور ۆب انیچکامیه ەلەگیخمەز
 کەیگولل سەک رەه ؟ێکرگەئ ەکوا ئاوا موبارز ە. کورەکەرەگ
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 ویەارید ەب ەپاچەسەد شەمێو ئ ێو بمر ێفەبک یالق ەبا ل
 ن؟ەیبک یاندانیگ یو تواشا نیشیدان

 یرەو س داەد ەیکەرەجگ ەل یکێمژ فیرەش کاک
 .خستەداد

 برام؟ مەکیو نا ێت سەد ەل مەچ -
 یدوو ەچاو ل کەو اێڕگ داەکەژوور ناوەب یکێچاو نەسەح

. ستاەراو یچاو ێمز ەشتەیی. گێڕێبگ کێسەک یشتنیرو
 رەس ەب کۆپەچ ەب ێبوو. مز واوەو ت یوێل رەس ەهات کەیەبز
 رەسەل یرەس ێ. مزنیرەداو نەمیچ یکانەسکی. فرمشاێک داۆیخ
 .قاۆچەد ەوەانیگر ەیپرم ەب یدانابوو. شان نەسەح ینگیس

 رەه دەبەئ رتاەه نەسەح ،ێب یخاور مزگان ەداد -
 .سەرگەشمێپ

 .ستەب ینەسەح ەینەچاو و چ سک،یفرم ەچاو ب ڵماەج
 شەیمێئ ەیگۆن ێشێناک ەی. فرانیبرا گ ەسەڵه -

 .ەیگەئ
با  ێاڵ. بەچووگ نەسەح ەژەیم یسەک ەب انیگ ڵماەج -

 .مەبک ۆب ەیسفحا قس رتاەه وەمشیئ



77 
 

و  شتیدان رمانگاەد ەیرکەد رەب ەل نەمیچ یانەیب تاەه
 ەو ل ڕیب ستانێکو ینزم یئاسمان یکانەرێستەئ ەل یچاو
 بژار کرد. ەیرێستەئ داییاینەو ت ەژارەو پ مەخ یشانێکاک

و  ناشتەد انینەسەح کێدواتر کات کیژٶر ەڕۆیوین پاش
 شتداەهەب ەل یدانیهەش یرزەب یگاێج یباس ڵماەک ستاۆمام
و  شتبوویدان ێنەت ەب داەکەتانەاریز یکێکونج ەل ێمز کرد،ەد
 نەسەح ەڵگەل یکانەگوت شتاێ. هکردەد ەیقس ەوۆیەخ رەبەل
 ەکەرەنجەپ پشتەل کتیدا وارانێئ رە. ''سببووەن واوەت

. سنێوەئ تاناڵما رەب ەیکەکووچ ەل لۆپ لۆپ کانەالو ،ێشینەدائ
. ەڕێگەئ تێچاو ل ەب کتی. داننەکەئێو پ ەوەنەڕگەئ ەڵتەم

 وەئ ەیکە'' ژوورۆڵەر ەماگەچاوم ن یماۆ'' س ێژەیئ وەتێزۆناتد
و  کاەئ شنۆر ەیکەزۆ. چرا گردسێوەئ کیتار ەوەرەد ەزووتر ل

 ۆت ست،یب ،ەد دووان، ک،ێوە. شڕێوەئێل یچاو ێشینەدائ
 یرەس نیوەڕئ ێب ڵوە. قانیگ نەسەح نیوەڕئ ەمێ. ئوەتەڕیناگ

. کاەماچ ئ روچاومانەس ر،ەخاو ەداد ،ۆەت کی. دانیئا ێل
 سەه ینچکیو سر زێگو شەیسێئ ۆ. داخکاەئ رهاتنمانێخەب
 ێیپ سیە. کاممان زاتمەبراک نەسەح نیژێب ێپ ەیبا. چ مانێپ
 ەتڕکو ەگشت مەئ ۆ. ترەخاوەداد نۆیت ڕگشتمان کو ەمێ: ئێژیب
 کا،یە ەب ێساوەئ یکانەبووگۆڵک ەستە. دێنێناشک مانڵ. دسەه



78 
 

من  انیگ ێو باوکتان... مز کیدا ۆچاومن، خوا حفزتان کا ب ەوێئ
 یکانەسکی. فرمەکەرەگ ممەخو ڕ. کوەکەرەگ ممەخو ینەسەح
. من ایو چاو مەد رەس یکانەچرچ ەب وەخوار ەتێت ڕخو ەب

... م؟ەک یراز ینۆچ مەبراک نەسە. حەکەرەگ ممەخو ەیکڕەکو
 .ژمێب ێیبتوانم پ نۆچ

 
* 

 ەل کێندێه یو کار سەک ەک نابووێه انڵیواەه ەوەشار ەل
 ەل ەک ەپاسداران وەئ ەڵگەل ێوەانەیو د ەگرتوو انیکانەرگەشمێپ
و  زێه ەهاتبوون کانەرگەشمێ. پەوەنۆڕانگیب راونیگ داەکەڕەش

 .ێبکر ۆب انیکێکار ەک کردەد نیداوا
 وەنەیەئ چمانەیخو ؟ەگرتگ مانەن مانەخو ەباب ێرەئ -

 .نەیکەو باوکمان ئازاد ئ کیو دا انێیپ
 ەمێئ کێجار رەه رەگە. جا ئهاەو ئ ڵەتاەئاشب ەژێجا ب -

 ێب انیکەرەو گ نەک یندانیز ێل مانەشانز وانەو ئ نیچوار بگر
 .ێناکرگ چیه ۆج ەوەنۆڕگیب

ئازاد  انیکانەریسەئ مە. هەکێخاس کەڵەک ،ەاڵو ێرەئ -
 .وگانەگر ەنەانکەیو ئ ونەئ دیبعەت کانمانەوادەخان مەه ن،ەکەئ
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 یباش زان ەب انیوا فیرەو کاک ش زێه ەیرماندەف یئاخر
 ۆب نەک انەڕێیو پاشان ب نێڕبگ کانداییەئاوا ەب کانییەندانیز ەک
 .یندەناو یندانیز

پاسداران و  یسپا ەب ەوەتەیگەئ رەوەخ نەیبک ەرۆمجەب -
 .نەب رەب کانەوگانەگر تیەشا ،ێناکرگ ێپ انیکێچیه انیزان

کرد.  چەک انیمل یازڕنا کڵێو د یراز کڵێد کانەرگەشمێپ
 .کانەلیو د ەمەح یدوو ەل کراەڕێب میحەر ەیس

 یندانیز ەک ەیگوند وە. لەوەابووەڕگەن ەکەڕەپاش ش ەمەح
 ەوۆیەخ رەبە. لکردەد یکانەلید یرێدەو چاو ەوەمابوو بووێیل
. پنمۆت انیب مەبا خو ن،ەک اەڕه ێب انیکەرەگ مەشکە: بگوتەید

 ەنارد یانەینگابان د ێو ب کردەد لێگ انێیل ۆیجار و بار خ
 ەوەدوور ە. لنۆبش انۆیخ مداۆچ ەل ای ننێئاو ب ەک یرکانەس

 ەکور ن،ەک اەڕبن، ه کێخاس اکیپ ە: کورزێپار ەشتینەداد
 کیرەخ رەه کانەبوو، پاسدار اریوا د تن؟ەریغ ێب ەونەئ ەچۆب

. ێبەن تنەاڵبوون، ه کداێشت مووەه ڵیاەیخ ەبوون و ل ژکردنێنو
 ڵەکام گو ەل یزانەاندیشەن تەنانەت .گاێر ەو ن یزانەد انیزوان ەن
. راقدانێع یخاک ەل یزانەاندەیو انەیربۆ. زنەتاڵو وەئ یوەز

 مەاڵ. بنەبد انییتەارمی کانییەندانیز ەجاش رەگەبوو ئ ییئاسا
 ەڵیکێت انۆیخ تریئ ندانیز ەشتنەیگەد ەک رەه شیوانەئ
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و  شبنۆخ انێیبون ل ماەت ەب رەو ه کردەدەن کانەپاسدار
 . ەرگەشمێپ ەب نەانکیب

 لیلەخ ەک کخراوێر ەشتنەیگ ەژۆر وەئ کانەلیو د ەمەح
 زێه ەیرماندە. فەرگەشمێپ ەب نەکیب کردەد یهاتبوو داوا

 یبرا ەک ییەشاناز یگاێج رۆز ەک اندەیگیکرد و را یرهاتنێخەب
 فیرەکاک ش مەاڵ. بێگرەدەڵه کەچ کێدیهەش

 :یکرد و گوت یکێمنجەمنج
 شار؟ ۆب ەویەچووەن کاناڵەو منا کتیدا کەتەل ۆب مڕکو -
 ەو ل ەوەبکات ەیبراک ۆڵەیت ێوەیەد ەک داەڵیه لێلەخ

 . ێب شدارەکوردستاندا ب یرزگار کردن
 ەچوو ەمەح ەبوو ک ارڕیب یوانەڕچاو ەوەرەد ەل لیلەخ
 .ەوەژوور
 ەد ەسی. تا ئنگنیت نەمیچ ینێخو ەب ەوانەناوم، ئ ڵیحا -

 ەهاتگ ەسیئ نۆ. چکوژنەیئ ەک ەکردگێل انەیشەڕەه ەفعەد
 .ییەموو ن ێب ەماس مەئ فەرەش ە. ب ەرگەشمێپ ەتێبو

 ێشەئ رەبکا. ه ەچ ییەن یشار یگاێر کێختەو ەیئ -
 ەاگینووسەن ۆمن و ت ناوەب رەه ەموبارز مە. ئێگرەڵه کەچ

 !ەمەکاک ح
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. ئاخر مانەکەزێئامره ەیقس شەیمەئ رموو،ەف ەید -
 .ێبو کێچت ک،ێسئوال و جواو ێناو

 شیفیرەو کاک ش کراەن یراز ێپ یزێه ەیرماندەف ەمەح
 کردبوو. نەخاوێب ەکەباس ەل ۆیخ

 ەب نەب شیلیلەخ و،ەنمێمەئ راێل شیمن ،ەواس رەگەئ -
 من. ەیکەلەپ

 وەئ ێشە! ئەمەکاک ح ەتاشەم تەخو ۆکار ب -
 شەیرگەشمێ. چوار پیندەناو ندانیز ۆب ەیبو ەلەرگیسەئ
با  ینەڕانگەیشارا ئ ورەد کانەهاتێد ە. بەیوەئ تاەخو کەتەل
 .ننێنام قاەنتەم مەل ەوانەئ ێبزان ەسەک ێرچەه

. کاروان ەوەتیدەین ا،ەڕگ نداەمیچ یدوو ەب کەیەماو ەمەح
 ەیکەانڕێیدوو ەشتنەییگ ە. کوتبانەکەڕێب بوواەساز بوو، د

 ەڵگەل ەک ەوەتید رداۆب ەلیسما ەیکەباخچ ەل ینەمیچ نێلەگ
 داەیەماو وە. لڵێچ ب ێبەد یزانەی. نکردەد ەینەسکەژنان د

 مەدەب ستاشێئ وبدا  ێیل یکێرەس ەک ەوەکردبووەن ێیل یشیریب
 .وتەکەدێپ یچاو ەوێیەر

 .ەسەمەئ یتیەرگاەشمێپ ینگیز مەبک ەچ -
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 ۆیخ ێپ رەبەل ی. چاوشاێکەڵه یایگ ڵێچ شتیدان نەمیچ
 وەئ مووە. هیشتۆددان گرت و کر ەب ەیاکیکڵە. چڕیب

 .شتۆبوو کر داڵید ەل ەک شەقسان
 ،ەمن ەیکەشەر ەختە. بێخوا حافزت ب ڕۆ. بەمەح ڕۆب -

 .ییەن ۆت یتاەخ
دا زوو  ینەڵێو ب ناێه نداەمیچ یناۆگ رەسەب یستەد ەمەح

 یەو دوا شتۆیر یدوو ەل نگاوەچوار ه ێس نەمی. چەوەتەڕێبگ
 چاو ون بوو.  ەل تاەه ینۆش ەخست یچاو

 انیکانەرگەشمێپ یسوکارەک مووەه چووەنێپ یکەیەفتەح
'' و ''کرمان'' زدیە'' یال ۆب ەوەخستن انیکرد و دوور رەودەشار

 .رابوویراگ ندانیز ەل رەه نەمیچ یکی. دارانێئ یاستڕناو ەل
بوو.  داەرگەشمێپ یزیر ەو ل رگرتبووەو یکەچ لیلەخ
 ەیسمەت ەب یستەو د ناەداد یرەس وقەت ەل ەیکێەدانەجام
 ۆیو خ کردەد یهاتووچوو داێد وێن ەو ب گرتەد ەوەیەکەنگەتف
و  گرتەد یسووک ەب نەمیچ ە. کداەد نەمیچ یشانین
 کێسووچ ەل کاوۆشەو پ ەوەشتینەد یزیف دواندەدەین

 یریو ب ناەد شەباو ەل ەیکێەدانەو و جاماڵ. کشتینەداد
 ەتاوەرەس ەل رە. هییەن یتیەرگاەشمێپ یاویپ یزانەی. دەوەکردەد
 ەوییەتەالو یزیف ەکوژرا ب ێناز کێ. کاتچووبووەن کداەچ یالەب
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 ەیکەبکوژ ەبوو کێنۆرچەو ه ێنێبست ۆڵەت دابووۆیخ ەب ینەڵێب
 ستاشێ. ئستیوەد شۆخ ێناز شیوە. ئێکوژیبکا و ب داەیپ

 مەودە. ئببووەون ن رچاوەبەل ێیناز یکانەخۆش ەچاو
 کێسەچ ک ێبزان ەک رەبوو ه دایارڕیو ب بووڕیک یکەیەمانچەد

 وەبدا. دوو ش یچاوان وێن ەل کەیەگولل ەکوشتوو ێناز
 شیرەگە. ئوتەکەدەنێل یوەالبوو. خ ەل ەیکەمانچەد
 وەخ ەو ل تیدەد ەوەو کوشتن نێخو ەب یونەخ نووستەد

. یشتبووۆو فر ڕبازا ەبردبوو ەیکەکەچ ی. ئاخریکڵەچەراد
. وەو بچم کوژمیکوشت، ب ێوا ناز ەوەئ نۆش ەمەڕبگ ەب ەنۆ''چ
 ای ەنازانم کاورا ماگ ۆخ ەتاز ؟ێوەئ یراز ەوەسوور ب ەخول ەباش

خوا  ێب ەرگەشمێپ رەگەئ ایجاش.  ەب ەبووگ شیوەئ تیەشا ،ەن
 .''ۆاڵو د مەکام چ ەها ل ێزانەئ

 یرەس داڵید ەل ەییرق و تور نەمیچ ەل ەوەرکردنیب ەب
 رەسەل ەک ەوەهاتەد ریب ەب یکەڵخ یالرەو پ وسەت دا،ەدەڵه
 یحاج یال ەچمەو ئ کوژمەئ نەمیدابوو. ''چ انداێیپ وەئ
 یووڕئاو مە. هێوەڕئ یسەد اتریز سوورەخول ەل وە. ئنسوورەم

 .''ەدروس کردگ مەکەکار مەه و،ەسەندگەس ممەخو
 کێالنیپ ەب یستەه ەرەوروبەد وەل لیلەخ یبوون ەب نەمیچ

 ێل یکێشت مەشکەبکا ب ەڵگەل ەیقس داەدەن یواڕب ڵی. دکردەد
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 ەڵگەل ەیستەه مەبکا. ئ یتاوانبار اۆڕخەل یتوانەدیشە. نبگاێت
 ەو ب نەمیچ یهاوراز ەببوو ب ستاێئ ەباس کردبوو ک کداەامیس
 ی. القەوەخستەد یدوور ەژارەپ ەل شۆخ ەیو قس ەتڵگا
 ەوەانەیکەچیم ەب ەوەکێردەب ەو ب رابوویگ چەگ ەل کەامیس
 ەب ەیتڵگا ەوارێئ تاەه یانەی. بابووڕبێل ڵەیبوو. جوو یسەوەاڵه

 یە'' و دواەزبیح یپۆت ە''لول گوتەی. جار دکردەد ۆیخ یالق
 ەک لیسما ە. بکردەد یجاش و پاسدار یترەبەن ڵەیواەح
 سرابوو،ەوەاڵه ەویەمل ەب یستەو د چرابووێپ یو شان ستەد
 :گوتەید

مل  ەبار ب ەبووگ یچەیخو و،یەمل ەبار ب ەبووگ یستەد -
 .وەفیرەکاک ش

و  وەونەئ ڵمنا ای تریئ ون،ەئ یخمەز ەونەئ رەه - -
 یشی. ئاخرەاویدن رەسەب خرەف ەب ونەئا ئ گرنەئ ەهانەب
 شیپۆت ەیقەتەو ب کخراوێر ەیکەکوانگ ڵپا ەتێوەئ انەیگێج
 .ناسنەڵه

 یچا ڵپو ان،یگ فیرەکاک ش یژێب شیتر یچت دەس -
 .ەیبێپ ێشەئ رەه مەکەو سگار

 وەش تاەه ەوییەانەیب ە. لکەامیس ەببوو ب نەمیچ یسەک
ناو  ەیقس نا،ەدێل ۆب یشتێ. چهاتەد دایو پشت ورەد ەب نگانەدر
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 ەل کەامیو س گرتەد رێژ ەل یجام ،ەویەاێڕگەد ۆب ێد
 ەوانەببوو. ش یگرۆه ەرەب ەرە. باۆڕگەد ینگەر دەس رمانەش
 کەامیس ۆچ ب یانەیب ەبوو ک داەوەئ یفکر ەنووستن ل شێپ
 یکێستەه. ستاەدەڵه ەویەریب ەو ب نووستەد ەوڵییەاەیخ ە. بێنێل
 ڵید دایتەالو یتاەرەس ەل اینەت ەک ەوانەو دوور، ل رمەگ

 ،ییەستیوەشۆخ یزانەدەی. نا، ناڵکوەد داڵید ییاڵقوو ەل بوویگووش
لوول  یقژ رێژ ەل کەامیس یکانەشەر ە. چاوییەاینەت ای ،ەنەڤیئ

و  یزانەید وەو ئ یستیوەشۆو خ سپاس ەبوو ل ڕپ شدا،ەو ر
 یزار رەسە. بێب دایزار رەسەب داەدەن یگاێر ست،یوەدەین
 دایزار رەسەب شباۆخێپ یرچەه کەامیس یرچە. گاندایچیه
و  ردەبوو. س رمنەش یکێکاتدا الو مانەه ەل مەاڵب هات،ەد
 داەیپ یستیوەشۆخ یتەرفەو د تاندبووەیڕەن ایدن یرمەگ
 یمۆپلید ەبوو ک ەزێه وەئ ەیرگەشمێپ اینە. تکردبووەن
 یتەاسیس ەو ل ەوەندێخوەد یبێبوو. کت رەبەل یعرێ. شرگرتبووەو
 اینە. تشتەیگەدێت کانەرۆجەربۆج ەو گروپ کخراوێر
 ە. لێبنووس یکورد ەب یزانەید ەبوو ک ەناوچ وەئ ەیرگەشمێپ

 یشیکورد ینیو نووس ندنێبوو، خو ستاۆمام یببوو. باب رێف یباب
 .یزانەد
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کرد.  مۆب یکوردستان یجمهور ەیباوکم قس ەفعەد ەڵوە''ئ
و  زبێح ەڕقەم ەبوو ل ڕپ کانەبوو. گشت شار نقالبیئ لیواەئ

 ەکیچر یندامەئ ەبوو بوم ب کمەرەگ شی. منرۆراوجۆسازمان ج
 یباوکم پرس کێوە. شانیال ۆب چوومەئ ژۆر نە. چکانییەدایف

 ەوارێئ رتاەه وسفحا ەل رەوتم ه یخۆش ەب شی'' من؟ەرەوە''چ خ
 یحسەب ە. نییەفارس ەب یگشت ێلەو ن،ەیکەئ ەقس رەکسیە

 وە. ئەتاران ەل کەیلەحەم ەرەیئ یژەیکوردستان. ئ ەو ن ەکورد
. وەانەڕگ مۆب یکورد و جمهور یشۆڕباوکم داستان ش ەختەو
 کە. وەبووگ ەرۆج مەب کێچت فتوەمژنەن رەه ەختەو وەئ رتاەه
 کێسەرکەگەئ ۆڵە. ''رنەبک ەیقس انیترسەئ ردمەم یژێب
 قۆحق ۆبکا و ب ایدن رەس وەئ ۆب ەکورسانا موبارز ەل ێب یکەرەگ

 رەگە. ئێچەو ئ ێڵێت ێج کێژۆناا، ر ڵوەکورد ه تەملل
 وەئ ۆب ڵوەه ێشەئ ،ەیبک ینگیز کاەڵخ وەئ کەتەل ەکتەرەگ
 ەقاچم ب ەسەوەئ رەبەباوکم، ل ەیقس نۆش ەفتمە''... کەیب

 .وەسەاگیسەب وەئاسمان
 ەبوون ب نەمیچ یوانیم کەامیو س لیو سما ڵماەج دوکتور

 یچەقاو یاللەج ەیس ەممەنجشێپ یژانۆر مووەبرژاو. ه یرگەج
 یرۆز یشە. بشتۆفرەد ەیکەشتۆو گ ەوەکوشتەد یکەڕێم
 ەژۆر وەبوون. ئ کخراوێر یو کادر ەرگەشمێپ یکانەارڕیک
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 ەجار وبار ب ڵماە. جابووڕب نەمیچ ەب ەیکڵەو د رگەج
و  ناەئاگر دا د رەسەل ەڵینجەو م کردەئاو د ەل یوژێم ەوییەدز
 ەیکەختەت رێژ ەل یکەیتوونگ ەوەش وە. ئگرتەد یقەئار
 ی. قاقاەوەانخواردەید ،ێزانەنێپ سەدانابوو و ک کەامیس
. ەیەه انیقەئار ەک اندەیگ ینەمیچ ەل ڵماەج ینینەکێپ
 :یو گوت ێژوور یەناێه ەیکەبابەک

 ؟ەخاسم دروست کردگ ەیزەدابزانن م -
 ۆب یقەئار کێسکانیئ ەوین ،ۆت یانیمن و گ یانیگ ەب ڵماەج

جار بوو  مەکیە. ەوییەخوارد رەکسیە شیوەو ئ کردێت نەمیچ
 رەبەل رەگەئ ەبوو ک ژیو ت ڵتا ێپ یندێ. هەوەخواردەد یقەئار
 ەنا و چو یزار ەل یبابەک کێ. پلەوەشتەیڕد باەژن بوون ن ەیتان
 یواەه ەکرد ل یزار ڕ. پوگرتبو یئاگر یزک وێن مووە. هەوەرەد
. یو چاو رەس ەشتەیگ رماەو گ ەوییەوەر ەکییەژیت .وەش ینکێف

 ،ڕیب ەکەشاوەگ ەلووۆپ یسوور یئاگر ەل یچاو کەیەماو
 نشتەت ەل شتۆی. رەوەبخوات سانید ێوەیەکرد د یستەه
 یشەکید یسکانیئ ەوێهات دوو ن ییدوا تاە. هشتیدان کەامیس

 کیە کیە یورەد یکانەنیرژەکرد پ یستە. هەوەخوارد
 .نێوخەڕد

 :یپرس نەمی. چوتنەرکەدەگرت و و یلیسما ڵیرباێژ ڵماەج
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 چوون؟ ێکو ۆب -
 .نەک ایپ یچوون پف -
 ن؟ەچا ک ەپف ب -
 نگەد یایج ەل ەک راەکبەکاک ئ ەیناکڕس ەب  -
 .وەرەدەتێت ێل ەڵیدووک
 یمەخ کردەد یستەه مەاڵب ،ەوەخواردبووەن یرۆز کەامیس

 ایگرەن نەسەح یمردن ۆ. بەوەتەبوو ۆک ڵید رەسەل ڵسا زارەه
 ۆیخ یکانڵییەمندا یشتنێهێجەب ۆبوو. ب ایگرەنادر ن ۆبوو، ب

. یگوشەد یوکەئ نەڤی. ئیگوشەد یوکەئ انی. گرابوویگرەن
 یژانۆر یس. باکردەد یکیدا یو باس گرتبوویدا یبیرەغ یمەخ
شار و  یکانەقامەش یشار. باس ورەد یکانەو باخ ندنێرسخوەد
 یشکاو یالق ی. باسکانەکوچ یوانەش یگوتن یرانۆو گ انەڕگ
 .ۆیخ

 یموچاوەد ەینێشل کردبوو و مات بوو. و ۆب ێگو نەمیچ
 کووەو ەوەروون کردبوو یکیەال ەالمپاک یوقەش ەک کەامیس

 ەب مەاڵب ،اڵکوەد ڵیبوو. د یچاو شێپ ەدوور ل یکیەزووەئار
 اینە. تکاەتووندتر ن ەکەئاگر داەد ڵیوەه ەویەتوانا مووەه

 کەو. ناێهەد کداەامیس یقژ ەب ەشان کووەو یکانەقامک
و  سکیفرم ەبوو ب ڕیپڵد ە... کەوەکردن ریژ کووەو ،ەوەالواندن
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 ەل یشکان ەیقرپ نەمیچ ،یشۆداپ یکەامیس یکانەشەر ەچاو
 یکانەسکیداگرت. فرم یانیگ مووەه کڕێ. گستیب داۆیخ ڵید
 رەسەل یرەو س ەوەلست یکانەئاگرگرتوو ەوێل ەب یکەامیس
 .ەوەشتین ەینسک تاەه یگووش نگیس

 .نەچم یواەن ڵتا ەونەئ ینگیز ەزگۆ... خەزگۆخ -
. ێوخڕب ۆیخۆب ێنێبشک ەکییەنگەدێب رەگەترسا ئ نەمیچ

 لیلە. خشتیناو گوند هاو یوەش یکیتار ەل ۆیخ ستا،ەئارام ه
 شارەح ۆیخ بیرەغەمەح ڵیما یگاێر رەسەل وتەمزگ ناەپ ەل

. شتۆیر یکان وەرەب ەرمانگاوەد ەل ەک تید ینەمیدابوو. چ
 ەڵیکێت ەشل کردک ەکەئاو ڕەیخو ۆب ێگو کێتاو نەمیچ

 یشەکرد. باو رماەس ەب یستەببوو. ه وەشەوێن یباەشن ەیکش
 ۆ. بواڕب گاداەڕیب یانەیب تاەه شبووۆخێی. پستاەکرد و ه داۆیخ ەب

 ەوەتەڕێبگ راێوەی. نیەتاە...هتاەه وا،ڕب سەب بوو،ەن نگیگر ،ێکو
 ەک ەیکبوونەرەگ وەئ مووەه ە. لترساەد ۆیخ ە. لکەامیس یال

 .ترساەبوو، د ناێه ۆب یهروژم
سارد و  ەالنێه وەرەب ،ڵما وەرەب ێداب یارڕیب ەک ەوەئ ێب

 وەل تگوتە. دشتیوەڕداخستبوو و د یرە. سشراێداک ەیکڕەس
 ەیکەنگەتف یزامن ترازان ەل ەیچرت تەنانە. تییەن دایەایدن
 ەکەوارید ناەپ ەل ەوەوالترەل ەنگاەه ێس ەک ستیبەن یلیلەخ
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 ەیتکیپەلەپ رەس ەچوو یدوو جار قامک لیلە. خگرتبووێل ەیرێس
 یچاو بوو،ەوند یچاو شێپ ەل نەمی. چەویەاەڕو گ ەکەنگەتف

 رزا،ەلەد یستەگرت، د ەیرێس نا،ەڵێه ەیکەتفنگ سانیپرواند. د
و  ەوەشکاند یکۆچ ەکەوارید ناەپ ەل کرا،ەنێیکردبوو. پ ەیقەئار
 بیرەغ ەمەح ڵیما ەیرکەد یدانەوێپ ەیقەت تاە. هشتیدان
 .ێیگو ەشتەییگ

 
* 

 لتانید ەشازد ەنووسراو داەیەنام مەل ۆخ ەمەئ ،ەکاک ەباش -
 ؟ەڵەگەچوارتان ل یچەک ،ێیەپ

 ەنجیم ەداگرت و ب ێیهاور یکانەرگەشمێپ ەل یکێچاو ەمەح
 :یگوت نجیم

 .نیمەک ەنیفتە... کرانۆکاک گ ەچ مەژێب ەاڵو -
 انتانیرەب توون،ەاڵبرا؟ ه نیوتەک نیمەک ەل یچ ێانی -

 !ێناب رواەه ۆداون؟ کوژراون؟ خ
 ەانیدامان ەوەکیە ەب راقێو ع رانێ'' ئوایە''با یگاکانیپا ەل -

 انیژێسرەد وەنەڕیبپ ەکەمەچ ەل نی. هاتەو قومپار پۆت ەب
 .وەسەماگ ێل انەیونەئ تریکرد. ئ مانێل

 ؟ەیەه نداریو بر دیهەش ندەچ ەرگەشمێپ ەل -
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 کانەریسە. ئاخر ئرچوونەد تەماڵس ەب انیشوکور گشت -
 .نەک اەڕه یانتوانەین اویسەب انیسەد

 ەبچن ێبە. دەوەتێنادر کێمن ل ەب ەکۆریچ وەئ ەکاک -
 .ێد تانەڵگەل شەمێئ یکێرەبراد ،یندەناو

. پاش کردەن ەمەح ەیکەکۆریچ ەب انەڕیباو شیندەناو ەل
بوو  کانەلیو د کانەرگەشمێپ یکۆریچ ر،ۆز یکەیەردەو ب ەنێب
 .کێکیە ەب

:'' چوار هاتەئ ۆڵەیب رەه ەمەح نیهاتەئ ەک گاەڕێب -
 ێب انیکەرەگ رەگەبن ئ شی. مامریندانیز ەو شانز ەرگەشمێپ
 کاناەهاتێد ەل لەوگە.'' شرگنیناگ اگیچوار پ ەب وەنێکول ەچنەن

سفحا دووان دووان  رتاەه ایشەناو مزگت و ئ ەکردەئ انمانیگشت
 شکێک عاتەس شەش واەش ەچوون و ب ژاۆر ە. بنەیب ینگابان

. نماناۆش ەب اەڕیگەکونا ئ ەکونا ب شیکربوو. پاسدار یمانەسەخ
 ەب کانمانییەندانی. زنیفتەخەئ ایگ ەشیناو گ ەل وەش ێباز

. بووڕیپچ انەیکەسێگور کێوە. شوەکیە ەب ستەبەئ سێگور
 رەب یەانیداگ رچووناەد ەل وتەیئ وەبوو، ئ ەمەکاک ح شکێک
 ساق بوون. ەچوار وەئ رەه نیبوو وەرەوەخ ەمێئ کێ. کاتژڕێسەد

 .ێب رێکو رتانەکەڕباو -
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 یکخراوێر ە. بندانیز ەانیکرد و نارد کەچ انەیمەح
 یندانیز ەوەرەس یزنیئ ێب ەب ەکید یکێجار ەک اندەیراگ انەیسن
 ە. بەوییەنووس فیرەکاک ش ۆب انیشەکەساتە. کارنەکەن ەڕێب
 ەرووداو مەئ ەک ردراێسپەئ فیرەکاک ش ەو ب کانەرگەشمێپ
 .ێزرێبپار ینێنه کووەو و ێکرەباس ن سەک یال

 وکڵاڵب ەک ۆرەژاو ەیناوچ ەوەشتنەیگ کێکات کانەرگەشمێپ
 ەل یژنان یتەارمی''دا ێجەخ ەیبە''ع یباخ ەل نەمیچ بوو،ەیگێپ
 نەمی. چنەڕیپێت داێوەب کانەرگەشمێ. پداەد داەوەنیرن وکڵاڵب
و  دانیشەب ەکەویم ەکردن و ل یباخ بانگ نەخاو یبات ەل

 :ی. پرسەویەانییناس
 ؟ەماگ ێج ای ەچووگ وەشتانێپ ەل ەمەح -
بوو.  ێپ انیکار ندەناو ە. لوەرەس ەل ەوداگەگل انەیمەح -

 .ەگینووس انیفیرەکاک ش ۆوابزانم ب
 یدوو ە. بێنێب تەتاق ەوارێئ تاەه یتوانەین نەمیچ

 فیرە. کاک شکخراوێر ەڕیقەم ەچوو کانداەرگەشمێپ
. ەوەندێخوەد ەیکردبوو و نام زانیم دایچاو ەل ەیکەلکیچاو
 یرەس فیرە. کاک ششتیدان ەرکەد قەچ ەل نگەدێب نەمیچ
 ،ەگوتوو نەمیچ ەب انییگوتبوو چ انێیپ کانەرگەشمێ. پناەڵێه
 گوت: ەیوەئ رەه شیوەئ
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 .وەتەڕێگەئ ێناچێپ ەیفر -
با  مێپ ژنێب وەرەس یال ۆچوو ب کێسەک رەگەئ -

 .رمێبن ۆب یکەینام
 یزانەدەین مەاڵب ن،ڵێنا وەئ ەو ب ەیەه کێشت یزانەید نەمیچ

 ستابوو،ەراو ەخانیچا شێپ ەل کانەرگەشمێپ ەل کێکیە. ییەچ
. درکاندەن یچیگوترابوو ه ەک ەوەل اتریز مەاڵب نددا،ێسو یرۆز
 شیوەئ ،ەاوێڕگ یکەامیس ۆ. بەکوژراوەن ەخوارد ک یندێسو اینەت
 .بووەن ێپ یکێگومان چیه

 ؟ەیکەد یریب -
 ێب یەبوو. دوا نگەدێب کەیەداخست. ماو یچاو نەمیچ

 :یگوت ەوەشتنیرو مەد ەبکا ب کەامیس ەچاو ل ەوەئ
 ؟ییەن مۆخ یقەح -

 ستەه ەوۆیەخ یشان رەسەب یشوو یرەبیس ییقورسا
 وەئ بوویتوانەین ەمە. حمابووەن یگاێج داڵید ەل مەاڵب کرد،ەدێپ
 ەبکا ب زووەو ئار ەوەتێنێب ۆب یتەالو یکات ەیدوور ییەرەوەریب
 ەک ەیکات وە. ئگرتبوویدا مەت شییەرەوەریب وەئ ستاێ. ئانیژ
 اینەت ،ڕێبب کەیەوگچا یئاو ەو چاو ل ێوەبسر کێتاو یتوانەید
 .ینەکەدێپ ەویەمەد ەب داەکەئاو ەل ەبوو ک کەامیس
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بوو  ەسن یباشگا یندانیز ،ەسن یشار یکانەندانیز ەل کێکیە
 یکات یەباشگا مەپاسداران بوو. ئ یسپا یندەناو ەیگۆڵم ەک
 ەب ەچوار الو رەه ەو ل ەوەکرابوو ەسن یەاڵق یگاێج ەل ۆیخ
 یخشت ەیغێت ەب ەباشگاک ەیکەورەگ ۆڵەبوو. ه ڵشاردا زا رەس

دوو  ،ێس ەژوور رەه. یسەک ەتاک  یژوور ەژدەه ەخاو کرابوو ب
 یواوەت ەب کانەبند کرابوو. ژوور داێیت ییندانیز کیە انی

 ەوەکانەرکەردەس یکون ەل اینەت کانییەندانیبوون و ز کیتار
 کێ. کاتکردەد ەکەوڕەناو را یکز ییرووناکا ەب انیستەه
ناو  یراەو ه نیماش ڕەیها ەویەکراەد ەکۆڵەه ەیورەگ یرگاەد

 کانداەژوور ەو ب هاتەد مەستەئ ەب ەوانەش ەیقەشار و ت
 یارید کانییەنداانیز ۆب یژۆو ر وەش یو سنوور بووەد شەداب
 رەگەئ ،ێخورپەدان ڵید ەرکەد ەیقەت ەب بووەن سە. ککردەد

. بردەد ەوەنۆڵیکێل ۆب انیکێسەک ەوەئ یەبواەناندان ن یکات
 ەنجانەشکەئ وەئ مووەه ەیوەکردن یتاقەب یمانا شەوەنۆڵیکێل

 ۆیە. بەوەکرابوو یتاقەب ستاێئ تاەه ەوەسالمیئ یرتاەس ەل ەبوو ک
 رەسەل انداەیکەژوور یکیتار ەل شبووۆخ انێیپ کانییەندانیز
 مەاڵب شن،یدان سرکدایو س چێو ک ێسپەئ ناوەو ل ونەنم ەڕەیب
 .ەوەتێکردەن ێل انەیرکەد وەئ
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 ەتاک ەژوور وەل کێکیە ەل یمانگ بوو مروار ێس
 انگوتەی. دبووەنێیپ انی. کاردابووەن انێی. لرابوویراگ داەانییسەک

 نداندایز ەل وەب ی.'' مروارەگاتێج ەرێئ ەوەتەین تەکەکچ تاە''ه
 ەیکەکچ ێانی ،ێب ێوەل وەئ تاەه یزانەدەی. وشبووۆخڵد ەبوون

 ەب انیکانییەندانیز انانەیب مووەه یرچە. گەکوژراوەو ن ەراویگەن
 یکون ەل شیەو دوا ژگرتنێستنوەد ەبردەد قەو ش پەش
 انیکار مەاڵب ،ەن ای نەکەد ژێبزانن نو کردەدێل انیچاو ەوەرکەد
 ەوەکێکات ەبوو. ل رفاوەو خ تێش ێپ انیوە. ئبووەن یمروار ەب

 ەیشڕەو گو ەشەڕە. هکردەدەن یژێنو ندانیز ەهاتبوو
بوون،  کانەژن ییەندانیز ینگابان ەک شیبەنەیز یکانەشکۆخ

 .کردەدەنێیت یکار
. کانەو جل رشەف ەو ن ییەژێنو ەیکیەوەز ەن ەرەیئ -

خوا و  ەتەیتا بگ نەناک ڵیبوەق شیکانەعێش ەمامیئاوا، ئ ژێنو
 .رەمەغەیپ

 ەمانگ ێس وەئ یواوە. تورەگ ەرینابوو: پ انیوێن کانەپاسدار
 یوێبوو، ن ەوەستەد ەب ەیکەحێزبەت میگرتبوو و دا یژووۆر

 .ژماردەد ێپ یخودا
 ەب ێوەئ ی. گشتوەسەکردگ ەورەد زارمەه فتاەح -

 .مەکەکچ ۆب خانەڵق
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 یژانۆر یمروار ەک کێخانەڵق ەببوو ب ییاینەو ت یکیتار
و  ەوەکردەد ەورەد دایناەپ ەل ۆیخ یتبارەنەیو م یژارەه

. کردنەباس د ۆب یمووەه یال یەبخستا انیکێسەک کێکات
. ەوڵەدوو مندا ەب یبیرەو غ یسەکێو ب رماەو س یتیەبرس یژانۆر
 ەمەئ یارمرو ی. ئایو رووت شەو ر یتەفڵو ک یملەالر یژانۆر

 ...یمزانەد رەگە... ئ؟ەیەکەئاخر
 تاەه وە. شداەد یئازار رۆز یوزکێن یشێئ داەانییدوا مەل

. ەوەشتەڕد ینێ. جار جار خوێوەبخ یتوانەدەین یانەیب
التاو  ە. لێنێاندویب ستیوەدەی. نڵێب کانەپاسدار ەب ستیوەدەین
 ەب انەیکەکچ یوێن ەک ەیوە. لەویەپرنگاەد انەیکەدان داێپ

. ێبمر ەییئاسوود ەب نێڵوابوو ناه ێیپ ەک ەیوە. لبردەد ەخراپ
 یمروار یتید ناێد یچا انییانەیب ەک ەپاسدار وەئ کێژۆر تاەه
 شکیئ ەویەمەالد ەب نێخو کێختەو ن ەوتووەک داەیکەژوور ناوەل

 .یێنا ەوێەل ڵەیو جوو ییەنگیس رەسەل ەیکەحێزبە. تەوەتەبوو
 بوواە. دبووەه ەیعدەم ینی. برەشخانۆخەن ەبرد انییمروار

. ستیوەد یپاسداران یسپا یزنیئ شەوەو ئ نەک یلەمەع
 :یسپا گوتبوو یرپرسەب

 ەب نەیناد لەمەع یژوور ێبەه ەڕش ینداریبر تاەه -
. بزانن مترەک کێکافر ،ێبا بمر ێمرە. دڵو پاتا ریو پ یندانیز
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 وانەئ یالەبا ل نەبیب ،ەیەه یو کار سەخزم و ک رەگەئ
 .ێبمر

 ە. لچووەدەبا ن ۆیخ ە. بلیلەخ یکیدا ،ەعێلەم ڵیما ەانیبرد
 انیکڕەیەش ەفێراخست و ل ۆب انیکیەگاێج ەکەوانەیه یسووچ

 .مابووەن ایدن ەل یئاگا رۆدا. ز داێیپ
 وەل ش،ەرەو کوچک ریەئاو وانێن ەگاتەمانگ د ەک داەکات وەل
 ەزۆگ ەئاو ل کێجام تاەه ربانانەس ەنێد كەڵخ ەک داەکات

 کانداییەسپ ەندەبەشەپ ناوەو ل ەوەنۆبخ ربانەس ەیکەسوور
. ێدرۆڕگەد کانەپاسدار یمەدووه یپاس ەک داەکات وەبنوون، ل

 رەس ەنەگەد'' وانانەتە''ح ەیرێستەئ وتەح ەک ەیکات وەل
 ەب یچاو ی'' مرارخاتوونەرە''هاج ەیکەرزەب ەچنار

 ەی''سفر ەیرێستەئ ەبازن ەشتەیگ تاەه اێڕگ کانداەرێستەئ
 ەیسفر ەوە'' ئ یگوتبوو یباب ،یوێل رەس ەهات کەیە''، بزانیقەف
 ەڵگەل ،ەوییەوەر ەیکەنەخەردە''. زییەن ایت یچیه ەک ەکانییەقەف

 کرد: نەمیچ ەل ییئاواڵما داەناسەئاخر ه
 .ێناز یال ۆب چمەئ م،ێڵت تێجەب ەوەئ انیگ نەمیچ -

* 
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 یگوتبوو شداێپ ەبوو. ل ناێه ڵیواەه ەوەشار ەل زیزەع ەمەح
زمان  یتوانەین تید ینەمیچ ەک مەاڵب ،ەردراوەب نەمیچ یکیدا

 :ۆڕێبگ
 .یب شۆخ تۆخواس، خ رەه مرەن شکمیخو -
 ەشخانۆخەن یرکەد رەبەهات  ل نداەمیچ ڵید ەب کێزەت
. ڵماەج ەیکەژوور ەانیو برد داێیپ انیئاو کێختە. نشتیدان
 وە. ئبنەد ویتەه کیدا یمردن ەب ەبوو ک ەکچان وەل نەمیچ
 ەوەکردبوو یچاو ە. کبوویدەن ەوۆیەخ رەسەب یباب یرەبێس
 ەکانیداێبوو مردبوو. ب یکیدا ەوەئ ستاێ. ئیکیو دا بووید یکیدا
و  نگەدێ. بایگرەد داۆیخ ە. لکردەدەن ینەویو ش راە. هایگرەد
 .''یمردن یلیلەد ەبووم. ''من کوشتم... من... من نسکەنسک ەب

 نێژنان ب بووەن شۆخ ێ. پناەدان یمروار ۆب یشۆخەرەس
 ەکیرە. شناسنینا ەک نیبگر کێسەک ۆو ب نێدان یشەباو ەل رەس
 ەیقەشەدار ەب شیوەبوو. ئ کەامیس اینەت یراست یمەخ
 بواە. دابووڕبێل یو ئارام چووەو د هاتەد لەشەلەش ەوڵییەرباێژ
و  ەوەژوور ەواتڕب ییئاسا ەب یتوانەدیشەو ن تباید ینەمیچ
 .کردەدەن یشێکەڕ. پبکاێیل یشۆخەرەس

 بدایرەغ ەمەح ڵیما ەب ۆیخ کەامیبوو س شایع یبانگ یال
 ەاندەیگ ۆیو خ وتەرکەس کانداەکانیپل ەب النەپ ێکرد و س
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. شتبوونیدان ێوەل ەکید یاویپ ندەو چ بیرە. غەکەوانەیرهەب
 انیکانەقس ەل ێیگو تڵەروا ەنا. ب انی ەوەخوارد یچا یزانەین

کرد و  بیرەغ ەمەح ەل یروو ی. ئاخرستیبەدەین مەاڵبوو ب
 :یگوت

. نەیبک نەمیچ ەشکەیخو ەل کییەشۆخەرەبا س ێرەئ -
 .ەشاگێک ەمێئ ۆب یتەحمەز رۆز

 .ەقەح ەوەجا ئ -
 :ەوەکرد رزەب ینگەد پاشان

کاک  ەوەئ ،ەدابزان تەئافر نا؟ێها ل ێکوا... ک ێرەئ -
 .بکاێیل یشەخوەرەس یەکەرەگ کەامیس

 دایەکا ەل یینائاسا یکێشت چیبوو. ه وکاڕپەڵه کەامیس
 یتوانەید کەیەچ وش ە. بداەدەن یرەب ەپڵەڕەد مەاڵب بوو،ەن
 ێگر دایزار ەل ی. زمانهاتەدەن ۆیب ؟ڕێربەد ۆیخ یستەه

 خواردبوو.
 مڵد ێیکو ە: ل گوتێیپ نەمیچ یکانەسوور بوو ەچاو
 یچاو رێژ ەل یکانەسکیفرم ەیکەشۆرپەس یلو ەب ؟ینێدامرک

 .ەداو یمەاڵو ییئاسا ەب رۆو ز ەوەگرت
 کا. شەخو کتانیئاوا. خوا باوک و دا تانڵما -
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و  ەوەژوور ەهاتبوون کداەامیس یدوو ەب ەکەتەماعەج
و  رەرەز ی. باس باسنابووێه انۆیخ ەڵگەل انیشەکەباس
 یگاێر یرانیگ ،ەتاز یسترانەب گاێبوو. ر ڵوساەئ یتەحمەز
 ی. گرانرمانەو د واەد یبوونەو ن یشۆخەن اران،یو کام وانیرەم

باخ و  یدانێل تەو توتون. ئاف یو چا کرەو ش نۆئارد و ر
 ۆب لیکازو وتەن یبوونە. نمپاشەو س مەس یبوونەو ن ستانێب

 ...رگەو جلوب وێاڵپ یبوونەچرا. ن ۆئاو و ب یتورومپا
کونا  ەبووگ ێل اتانیدن یژەیئ سەچ ەوەئ ەکاک یرەئ -

 ە. کورەکەرەگ یشیتاوان شۆڕکوردن. ش ەوێ. ئەبەیمشک. ع
 وەنێب کانەشەقنگ ر ەژاندارم ەکتانەرەگ رە. هاگیبن، پ اگیپ

تواو  ەیک ەورت ەورت مەئ یرە. ئنەک مانڵژن و منا یتواشا
 ۆەمرەچوار ه تەفەخ ەوێئ ،ەچووگ ڵیو ما رەس ردمە. مێوەئ

 .نەخوەئ ۆڵەکرم
 ژمەیمن ئ ێلە. وبیرەغەمەکاک ح ەشیرماەف ۆخ ەاڵو -
. نەک ینگیز ەچ ەب ێشەئ ەلەگەرگەشمێپ وەئ ەیئ ؟ەیتا ک

 ێشەئ ێلەو ن،ەیبک انیتەومەخ ێشەئ ن،ەمێئ مانەێم ەمانەئ
 ن؟ەیک یشەب واناەئ کەت رتاەه ێب کامێچت مانەخو

 نەیبک کایە ەباوش ب ێشە. ئەهاتگ ەالوەیس ەوەئ -
 شمانەی. ننەیخوەیئ وەکەیەب سمانەه رتاە. همانواەئاو ن رتاەه
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 ڵد ەونەئ ەچۆب ە. کورنیمرەو ئ نینەردائەس وەکیە ەب ەوەما ئ
 وت؟ تەچ کەامیئاوا، ها؟ کاک س ڵبووچکن، ما

چ  ێبەو د ەچ گوتراو یزانەدەین بوو،ەن ادایدن وەل کەامیس
 .ڵێب

 ەوەئ ژنێب یرچەه ردمەم نیژەیئ ەمێ. ئەچ ژمیب ەاڵو -
 .ەراس

 ێژیب ێتوانەئ ردمەو شانتان بم. م سەقوربان دئاخر  -
کاک  ژمێمن ب ەسیئ ؟ەگیپرس ردمتانەم ەل رەگەم ،ەچ
نا  ؟ەیکەئ ڵبوەق مێبزانم ل ،ۆئاوا بچ ،ۆچەئاوا م کەامیس
 سەدەچاومان ها ب شەیمێ. ئسەه تەخو رەکەقس ۆ. تەیکینا

 رپامان ال ەمێ. ئوەنەکەئ ۆب کمانێریچ ب ۆ. داخوەوێئ مەو د
 کیە مانەکوا قس ەمێ. ئرموەفەقوربان، م شکننەپامان ئ نیدان
 .ێگرەئ

 .ەوڕییەب ەیکەباس کەامیس
 .ێوەخاس ئ اڵشایئ -

 گوتراوەن یکێ. ئاواتنەمیچ یکانەبووەڕت ەچاو ڕییەب یچاو
 کرا،ەدە''. ننەمیچ ێبوتر ێکرە. ''کوا ئانیگاین وانێن ەوتەک
 .ستاەه کەامی. سکراەن

 .ێئاخرتان ب یمە. خنیژەیوا ئ رەه سەفعەد یرچەه -
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 .نیژنان دان کخراوێر ەکمانەرەگ ەمێئ فیرەکاک ش  -
 س؟ەاگانیپ کخراوێر ەرەیئ ەچۆب -
. ایهات یاگیپ اینەت ێلەو ،ییەن لەاگگیپ کخراوێر ەراس -

 .نیژنان دان یشەب ەکمانەرەگ ەمێئ
 ن؟ەچ ڵمات ەی... دەکەموبار -
 .نەک کمانەمۆک شەوێئ ێشەئاخر ئ -
 ەید ن؟ین ەکخراوێر مەئ ندامەئ تانەخو ەوێئ رەگەم -

 .نەکیب نەچاک رمونە. فسەوێئ یکار ەچەیوەئ
. یشار یو دوو کچ کخراوێر یکانەکادر یژن بوون. ، ژن ێس

 ەوەانڕسووەد کارێو ب ڵتاەب ،ەوەرەد ەهاتبوون شارەل ەوەکێکات ەل
 کەیە. ماواندایکانەاویپ رەسەب ۆڵەو ب ەخوت ەببوو ب انیو کار

 ناوەو ب شاێکەڵه ێل انەیوانەکرد و پوز رەبەل انەیرگەشمێپ یجل
 ێد یکرد. ژنان انیرەس وەو ئ رەمسەکش و فش ئ ەب داێد
 انۆیخ یوێ. ننەبک ەڵگەل انییشۆچاکوخ راێوەاندەین تەنانەت

 رکامەه کەیە''. ماوەهارەو ب ڵەاڵو گو ڵەەاڵنابوو ''ه
 ان،ەڕگەد ێدەبێدابوو و د اندایشان ەب انیرمانەد کەیەکەتوور

 یژنان ۆب انیینێپاک و خاو یو باس خواردەد انینێنگوەنان و ه
 .کردەد ێد
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 ەمەلەو ق مەلەو ئ مێو کر رتەساون و گ ەگشت وەجا ئ -
 وقاتەس ەب انیکێ. ساوننیرۆبش ێپ ڵیمنا ن،ەیک اەیپ ناێکو ەل
 .رمۆناش ێپ ڵیقنگ منا ەدابزان ەهاوردگ مۆب

 ناەیخاک و پ ناوەل کێعاتەس ە. بردمانۆهاتوو ش ەوەئ -
 .وەتێت ێل ەیخو کەو رەه

جارانن،  کانەکوتڵەوەه ەعموورەم کەو شەیمانەکنا ئ -
و  رزەل یرزەد ەمانەئ ۆ. خهاوردەرەد انڵیمنا ڕەیزوو هاتنەوا ئ

 .ییەن انیشیاوی
 ێالد یكەڵخ یزمان ەب یزانەاندەی. نکراەنێپ انیشەوەئ بووەن
 ۆب انیینێپاک و خاو یگاێر ەانەیه ەک ەیشتان وەو ب نێبدو
 کردبوو. یانیزەڕەو شیناڵما ێسپەو ئ چێ. کەوەزنۆبد

 انێیخوارد و گو انەیویو م انەڕباخاندا گ ناوەب کەیەماو
 کووەو ێبەد ەک ەئاکام وەئ ەشتنەیگ یژنان و ئاخر ەیقس یەدا
 .ێبەژنان ه یکخراوێر شەرێل بوو،ەشاردا ه ەل

و  ێب لێقەموست ەکخراوێر وەئ ەکمانەرەگ ەمێتواشا، ئ -
 .نەکەن یقات انەیخو کانەاگیپ

 اگیپ ەمن. من ب یال ۆهاتگن ب ەچۆب ،ەباش ەید -
 .نەک ێل مەشەڕەهاتگن ه اینازانن؟ 
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 کمانێئوتاق ەکمانەرەگ فیرە. نا کاک شڵەەاڵه ەسێب ۆت -
 وەمەج شیلەاگگی. پمانەکەکخراوێر ەیبنک ەب نەیکیب ،ەیب ێپ
 .کخراوێر ەنێب انیکانەژن نەب ەجازیئ ەک نەیک ێل انیداوا نەیک

 کخراواێر ەل انیکانەژن ژن،ێب اکانیپ ەب ێشەئ ەباش -
 .نەچاک

 میسمەت ەیژن خو س؟ەچ انیقەح وانەتواشا، ئ -
ژن  ژنینا ەوێئ رەگەچاکا. م کخراواێر ەل ەیەخو فەی. کێگرەئ

 ەل زوانەسەژن ب ەچۆب ەی. ئسەه انیکیە کەحقوق و اگیو پ
 ،ەتترەنەیم زارەو ه ڵو منا ڵەپاەو ت ڕوەگ کیرەخ رەسفحاو ه

 و یخۆو ش زانێگو کیرەمزگتا خ ربانەس ەل کانەاگیپ ێلەو
 کێچت کخراوێر ەنێب عاتەدوو س چیلەبا ژنگ ەی. دتنەاڵختەئ
 بن. رێف

 شیاکانی. پرمونەفەد ەک مین ەوانەمن موخالف ئ -
 گەڕه زارەو جفت کردن و ه شانێکەغرەئاودان و ش کیرەخ

 رتاەه ربن،یف کێشت کخراوێر ەنێت اکانیپ ەچۆ. بترنەیوەگرتن
 .نەڕبو ێل انیچاو شانیکانەژن

ژنان  ەیقس ەمێئ ودواشە. لسەوێئ یتاەخ ەوەئ -
 ؟ەچ ەمێئ ەب نەڵمەت انەیخو اکانیپ ن،ەیکەئ
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 انیکانەشوو رەگەئ ەک ن؟ەکەرئێف انەیچ ەباش -
 .انێیپ نیژێب ەمێئ ان،ییپرس
و  انینێل شتێچ ڵەاڵگو کا،ەئ رێف انییاتەیخ ڵەەاڵه ەوەئ -

 انینییو نووس ندنەو خو نیچن تەجاک شی. منهداشتێب
 .مەکەرئێف

 ۆوا ب انیکانەکار ەل نەکەئ ایچوار کار ز ێ. سەکەموبار -
 .سەفر ژنەیئ تانەخو

 ف؟یرەکاک ش یرێرتەد ێپ تمانیقلەت -
 ەب یزانەیئ ۆت ەک ییەشار لەشتگێچ وەئ شکم،ەیخو -

 ەپارچ راەب ەل ۆ. تێدروس ناکرگ شێوڕو ب ەنیو دو مەلەش
و  ەوانەو پوز رواۆگ وە. ئەبک انییاتەیخ رێف ودواەل ەبک اەیپ

 ەوێئ ەک ەسەلەژنگ مەئ یسەکار د ینیوەیئ ەک ەڕەجاجم و ب
 رەگەئ ەوێئ ێلەو ،ەخاس ندنەخو ە. راسنەک انیرێف ەکتانەرەگ

 .وەنەبک لەگڵمنا ۆب کەیسەدرەم راەب ەل نەکەراس ئ
 ونەن یقات لەاگگیبا پ نیژەیئ ەمێئ کێختە! وەدابزان -

 .وننێشەیئ نیزانە. دەسەمەئ رەبەل
 ەل نڕۆب رمونەف ن؟یب لێقەموست ێشەئ ژنینا ەوێئ -

 ەبار مەدانن. من ناتوانم ئ تانەدوکان خو لێقەموست کیگاێج
 .اویئاس ەمەبو
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 .لەگشت ژنگ ەب اینا ێلەدا و کێژن اینەت ەب یئوتاق -
کردن و  ڵتاەب ۆب ەیشخانۆخەن یکێژوور ڵماەج دوکتور

ژنان'' و  یکخراوێ''ر ینووس ەسوور واەد ەب کیەباەمق رەسەل
 ۆب رەدەدیاری ێس ەوەژۆر وە. لسپاندەچ ەیکەرکەد رەسەل

 یشۆخەزک و ن ەژان یرمانەد ۆب سەک رەبوون. ه داەیپ ڵماەج
 ەشخانۆخەن ەهاتەد ەیکڵەمندا یو الق ستەد ینیژنان و بر

 ێیل ەخانیچا ەل ۆیخ ۆژنان و ب یکخراوێر ەناردەید ڵماەج
 .شتبوویدان

 ەنەیبک لەژنگ ەوەئ یایج ەل ؟ەکوا کار ەمەتواشا، ئ -
 تاەح رمانگا،ەد ندامەئ ەنیبوو مانەخو مان،ەکەکخراوێر ندامەئ
 .ەاگینەدان شمانیکەیسەلەج

 مانێ. پەدواو ەنیبچ ێناو ،ەکردگێپ سمانەد رەه ەتاز -
 ێل مانیڕچ مانەخو کانەشوو کێسەک رەه ەل رە. بننەکەئ
 .وەنەکەئ

و  نینەدان راێل نەمیچ کیدا ۆب کەیپرس ەچۆب یرەئ -
 مەو ه سەسەلەج مە. هنەیک وەمەج وەنۆب وەب لەژنگ

 .لەژنگ ەل یریپشتگ
و  نیریش یرچەکا؟ ه ڵبوەق نەمیچ یژێب ۆت -
 .وەسەفتگەژن یگشت ەوتگ ێپ ەرەسەپشت نمانیریناش
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 .ەسیئ ەیمەئ ەب وەتێوەئ رەه ،ەوگەن وەجا ن -
 

* 
 ەوێیەپ ەب شیژن ندەببوو. چ ڕژنان پ یکخراوێر یژوور

 یمەاڵو ستابوو،ەراو ەرکەد رەبەل نەمی. چستابوونەراو
 نەخاو ەبکات ۆیخ ستبوویوەی. نەویەداەد یکەڵخ یشۆخەرەس

 یرپرسانەنوک. ب ەو نوک انیگر ەب ێو بب ێشیو دان ەپرس
 یرهاتنێخەو ب ستابوونەراو کێزێپشت م ەژنان ل یکخراوێر
 ڕخ ڵیتاەب ڵەیایو پ ناێد یچا ەعسومە. مکردەد انیانژن
 .وتبووەکێت انیورتە. ژنان ورتەوەکردەد

 ک،ێندنەخو ەفاتح ک،ێواڵکنا، گو ەئاوا بووگ ەپرس ەیک -
 ک؟ێانیگر

 .ەشار سمەر ەمەوابزانم ئ - -
 ویساح ەی. کەوگەئاوا ن ەپرس ەچووگم چایشار ەمن ل -
 .ەلەاگگیناو پ سمەر ەوە. ئێسێوەدرگا ئ رەبەل ەپرس
 ڕەکردبوو و زوو تەتاقێب یناڵمندا ەکەژوور وێن یرماەگ
 تەبەیو غ یشۆ. چاک و خگرتەد انیانوویبوو و ب انڕیزوو

 نەبد یگاێکرد ر یداوا ڵەەاڵه ەک کردبووێپ یستەد ەکردن تاز
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 یچاو شیوەو ئ ڵەەاڵه یزار ڕییەب انیبکا. ژنان چاو ەقس
 .یستەردەب ەیکەنووسراو رەس ەخست
 ەمێئ ن،ەمیچ ەشکەیخو ەکردن ل یشەخوەرەس یدوا -

 ەقس ەوەکیە ەب و،ەنەیفکر بک وەکیە ەب ەک نیبووگ وەمەج راێل
 لەژنگ تەنسب ەب ەرۆو ز مڵزو مەئ ەچۆب نیبزان ن،ەیبک
 ەمێئ ەچۆب س؟ەه یوامەد ەیتا ک ەوەوساندنەچ مەئ ؟ێکرگەئ
 .ییەن لەاگگیپ کەو قمانەح

 یوەرۆگ ەیچوارسووک ەل یچاو ەک رواە'' هێجە''خاتوو خ
 :یگوت ەوۆیەخ رەب ەل بووڕیب ەیکەنیچن

 ەوە. جا ئنیژن ەمێو ئ اگنیپ وانەئ ەوەئ رەبەل -
 س؟ەچۆب ەیوەفکرکردن

 ەب انیستەد نینەکێپ رەبەل یرەوروبەد یچوار ژن ێس
 :یگوت ەهارەگرت. ب ەوەانیزار

بپرسن.  ودواەبوو ل کتانێسوئال رەگەئ مەکەئ شیخوا -
 بکا. یکانەقس ڵەەاڵه ەشکەیبا خو ەسیئ

 ەل رەه ەچۆب وەسەفکرتان کردگ ختەو چیه ەوێئ -
 ؟ییەن ستانەقدەح ێلەو شنێکەئ تەحمەز ەوارێئ رتاەسفحاو ه
 ێبدر ێیپ یزنیئ ەوەئ ێو ب ناەڵێه یستەماتاوان'' د ی''باج

 :یگوت
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 سەقدەح ن،ەیکەئ مانەخو ڵفرمان ما ەمێئ ،ەسێدا ب -
 ن؟ینێبس ێک ەل

 ن؟ەسوئال بک ودواەل مەکەئ شیخوا -
 ڵزا کانداەژن یورەور رەسەب ەک ەوەکرد رزەب ینگەد ڵەەاڵه

 .ێب
 ەژن ل ەچۆناکا؟ ب یکیرەش اڵکار ناوما ەل اگیپ ەچۆب -
 نەک زەح رەگەئ ەڵاگگیپ ەچۆب ؟ێناکرگ کیرەش چتماعایکار ئ

 رن؟ێتا چوار ژن ب تواننەئ
 ەڵگەل یبووک ێس ە'' کیرشە. ''خوابووڕبێل انەیقرۆئ ژنان

 ستیوەیەو د کردەد یراەه اتریز مووەه ەل نابووێه ۆیخ
ناو  یزانەقس ەب ۆیخ ەک اڵوەع ەیس ی. ژنەوەتێدرڕبب ەکەقس

 :ناەڵێه ینگەد ،یزانەژنان د
 ،ەچ ژنەیئ نیساکت بن با بزان کێدا تاو شکمەیخو -

 .ێب ەتاز رعەش ەمەئ تیەشا
 رێژ ەوەتر ژنان بخات کێجار یەکەرەگ یسالمیئ میرژ -

و  ێنێبس ێل انیدان یکارکردن و را یقەو ح کۆپەچ
 ێشەئ ەمێ. ئنێلەین ێشەئ ەمێ. ئانایرەسەب وەبات خۆاڵدۆچاش

و  نەیک مەحکەم مانەخو کخراوێر و،ەکیە سەد ەنەیب سەد
 مانەکخراوێر مەئ ەک ەمێ. ئنیبگر رۆو ز مۆڵز ەب رەب
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 ڵیما ستقاللیئ لەاگگیپ ێشە: ئکیە: نەیکەداوا ئ ەزرانگەدام
 اڵو ناو ما ەوەرەکار د ەو ل نەک ڵبووەق لەژنگ یچتماعیو ئ
 ەب ەیخو یزاەر ێب ەب شکینەبن. دوو: ک کیرەش کیە کەو

 تری. ئێب انیقەاڵو ت رەفەس قەح لە: ژنگێ. سێدرگەشوو ن
 سپاس.
 :یو گوت ەوڕییەس یوچاوانێن ەیقەئار
 کا. وەرزەب سەد ڵەبووەق ەیچت ێس مەئ سەرکەه -
 ینگەدێ. بێبەن سەک ێس انۆیخ ۆ. بناێهەنەڵه یستەد سەک

 یسووچ ەل نەمی. چبووەه ەیژێدر کێو مات بوون تاو
و  ەویەرەس ەیکەکوول ەگرتبوو ب یستەو د شتبوویدان داەکەژوور

 یکەیەسوخورم ێجە. خاتو خەوەکردەد ۆیخ یژگارۆر ەل یریب
 .کوتاێت

 رەگەئ ؟ەچ ژنەیئ ەمانەئ مێپ یژینا ەشکینەک یرەئ -
 .ومەن ڵیحا ێچیمن ه ۆخ ش،ەیمێئ ەب ەژێب یبوو ڵیحا ۆت

 :یژنان گوت ەروو ل رزەب ینگەد ەب اڵوەع ەیس یژن
. ییەن ەمێئ ۆب یچکامیه نەکەیئ ەمانەئ ەلەگەقس وەئ -

 ێشەئ ەمێئ ژنەیئ ەوێئ ێانی. ژنێب کانەاگیپ ەب ێشەئ ەوانەئ
 ن؟ەیبک ەچ

 :ەویەدا یمەاڵو ەوالوەل یەمەح
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 اڵما ەل ەمێئ یەکەرەگ تەحوکوم ژنەیئ زا،ەیخاتوو س -
 .نەکار بک کانەاگیپ رە. هنەیکەو کار ن نیشیدان

نان کردن و  اگیکوا پ ێلەو س،ەخاستر ه ەوەل ەجا چ -
 ؟ێکرگەئ ێپ انیوکردنێخەب ڵدروس کردن و منا شتێچ

 !سەقس ەوەکنا جا ئ -
 تاەه ەک ڵەاڵ. گوگوتەد یکێشت ەسەک رەو ه راەه ەب بوو

 :ەقس ەمات کردبوو هات ۆیخ مەودەئ
 یشنۆمن ر رتاەساکت بن ه کێتاو مەکەئ شیخوا -

 ەل ەمێئ نزورە. مونەن ڵیحا ەمێئ نزورەم ەل ەوێئ ەاری. دوەمەبک
 .ەسەلەچتگ مەو ئ ەو کارخان ەدارێکارکردن، کار ئ

 ؟ەچ ەمێئ ەب ەوەجا ئ -
 نیژەیئ ەمێ. ئکانتانڵەمنا ەیندیەئا ۆب وەتەڕێگەئ ەوەئ -

. ێب ەیخو یقلەموست ەیندینما ێب یقەح اگیپ کەو شیژن
 بکا. لەژنگ یقۆحق ەل فاعید رتاەه سێجلەم ۆب ێرێنیب

 ەلەگەگێج وەئ ەچووگ ختەچویه ەمێئ اگیجا کوا پ -
 .نەکەشار ئ یباس ەمانەئ ن؟یبچ ەمێئ رتاەه

 :یژاندیبوو ق اەڕگەڵسوور ه ەهارەب
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 ن؟ەبک ینگیز یتەحەو ر یشەخو ەب ییەن کتانەرەگ ەوێئ -
 ییەن رکتانەگ رتان؟ەس ەرنێب ەوەه لەاگگیپ ییەن رکتانەگ

 بگرن؟ تانەخو ەیچار ۆب میسمەت تانەخو
 .ۆڵەخواس ر سەد ەب ەچار -
 ەوەرگەشمێو پ ەحڵەسەئ ەگشت وەب ەوێئ ەوەئ ەید -

 بەزەغ ەوە. ئتمانێبو ەمێئ رتاەه سەه تانیتەو راح تیەمنەئ
 .بەزەغ ،ەخواس هاتگ

 ۆڵبۆڵەب ەو ب داۆیخ شێپ ەب یکانەبووک یرشەخو
 .وتەرکەدەو

 رمانەمەغەیخوا و پ ەیو دوو قس سەپرس یمانزانەو -
 .نەکەئ ۆب

 .نەب شمانیقەاڵت نەناک ێکار ەدابزان -
کرد.  نگەدێب ەیکەکەڵداخست و خ یکەیەفاتح ەزادەیس

 کردێل یشۆخەرەماچ کرد و س ینەمیچ یوچاوانێن ستاەپاشان ه
 .شتنۆیر دایدوا ەب شیژنان ی. باقەوەرەد ەو چوو
 ەو ل ەوەکردۆک یکانڵەایو پ ۆڕیو ق رەماوەس ەعسومەم
 :یگوت شتیوەڕد کداێکات

 ناون. ڵیحا ەوێئ ەی. قسسەفر ێشار و د یرقەف -
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کام  رەژنان. ه یکخراوێر یرەنێزرەدام ێمابوو و س نەمیچ
و  شتبوونیدابوو و دان ەوەوارید ەب انڵیپا نگەدێب انۆیخ ێیج ەل

 :یگوت ەهارەب ینگەدێب کەیە. پاش ماوەوڕییەسەد انەیقەئار
 ەسەخ مانەخو ۆخێب ەمێ. ئەماگ انەیفر ەردمەم مەئ -

 .نەیکەئ
 :یگوت ەوەکەزێم رەس ەیوەکردنۆک مەدەب ڵەەاڵه
. نیدان ۆب انەیشان نیبچ ێشە... ئەماگ مانەفر شەیمێئ -

 .وەنەیک انیمەج وەکانەشان یگاێر ەل ودواەل
 .ەڵێچ د وڕمەئ ەب تەبارەس نەمیچ ێبزان ستیوەیەد
 و؟ەتەیوا فکر ناک شیتو نەمیتواشا چ -
گشت  ەل وەمشێئ زانمەئ ێلە. وسەچ ەمن نازانم شان - -

 .نەکەئ ڕۆمێئ یباس کاناڵەما
 کێژنان بوو. کات یکخراوێر ەیوەبوونۆو ئاخر ک مەکیە ەوەئ

و  ندەکەڵه یژنان یکخراوێر یوێن ۆیتابل ڵەاڵگو ەوەرەد ەهاتنەد
 .ڕید

 کێاویپ رەو ه ەاوێڕگەد ەیکەشوو ۆب کێرۆج ەب کێژن رەه
 ەکە. باسەاوێڕگەد ەیکید یاوانیپ ۆبوو ب یفەیک ەب ەیرۆج وەئ
. کخراوێو ر نەمیچ رەس ەهاتبوو یشەکەو تاوان ەویەکرا ەورەگ
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 ێژۆر ەکرد ک ڵبووەق یکەامیس یاریشنێناچار پ فیرەکاک ش
 .نێدابن وتەمزگ ەل کییەشۆخەرەس ینەیه

 انیکیە. چاەوەبوونۆک وتەمزگ ەل اوانیپ ینەیه یژۆر
 یکانەقورئان و قس یتیشر یەدا انێیگو کێ. تاوەوەخوارد

قورئاندا کرد  ەل یژنان یتەحورم یباس ستاۆ. مامڵماەک ستاۆمام
 ێبەد ەگوت ک یاوانیپ ەب ەوەرەمبەغێخودا و پ یزبان ەو ب

 .ەوەتێژناندا ب ەب انی ەییزەب
 

* 
 یانیژ ببوو،ەن ۆڵچ ێباخ و د ەچووبوونەن کەڵخ تاەه

و  کی. تاردرابووێگر داێناو د یانیژ ەڵگەل نەمیچ ەیژانۆر
داخستن و  نوورەت ۆب بیرەغەمەح یژن ەک یانەیب یروون

 کێکات کراەدە. نێستەه بوواەد شیوەئ ستا،ەدەڵه نیشۆردیش
 یژانۆ. رێب شیوانی. با مێبنو وەئ ەکار یکیرەخ ەعسومەم
 ییستەردەراهات. ب ودواەل مەاڵگران بوو، ب ۆیب ەڵوەئ
 ەیمە. تاولەوەکردەد یانەیب یچا ۆب ی. ئاگرکردەد ەیعسومەم
ببوو  رێف ەرەب ەرە. بکردەساز د یرەماوە. سەوەشاندەگەد
 .ناێردەد ندوورەت ەل یو نان الێشەد یریوەه
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 ی. باسکردەد ۆب ۆیخ یببوو. باس نەمیچ یگرۆه ەموعسوم
چووکتر بوو،  نەمیچ ەل یرچە. گیهاتێد یو ژنان ێالد یانیژ
و  یزانەد ترەرەیق ەب ۆیخ بوو،ەه ڵیمندا ێس ەچوونک مەاڵب

 وەو ئ داەد ێیپ ێگو شیوە. ئکردەد ینەمیچ یاریژۆجار جار م
 ۆیخ ەرێل شەیعسومەم کردەد یستە. هشبووۆخێپ ییەیستۆد
 .ێزانەد بیرەغ ەب

 رژنمەوێ. چوار همەوادەخان مەئ ەیگانێب یوەو اینەمن ت -
 کترنیە ومەق وانە. ئانڵیما ەناچم شەیفعەد کیە ڵێ. ساسەه

 ،ەماگەن مەزوورە. خزاگنەمکیو م زاگۆئام انایکانەشوو کەتەو ل
 ۆب سەد و؟ەتێوەن ەچۆ... جا بوەتێوەجوان ئ رەه سوومەخ ێلەو
 کیەوەو و ەفتگەک ایکڕێکو ڵما ەل کێژۆر رەناوا. ه ێچیه
. انۆیناکا ب یشەو ب سەه ەیفر یوە. باخ و زکاەئ یتەومەخ
 ەقس ە. فرێنێبم رەه ویەکانڕەکو یالەب یتەحورم ەوەئ رەبەل
 .ینیوەیئ ،ێت ەوە. ئڵەتا شتۆو گ قەر

 .ەویەما ێوەل وەش ەهات و د سووەدواتر خ کیەتووەح
 یو چاو کردەد رەبەل ەیتاز یجل ەمی'' داەزۆرێ''خاتوو پ

 رەسەل یقەوراڵ. کەوییەنۆهەد ەیکەراویگەنەخ ەو قژ شتەڕد
 یتورک ەیرێو چوار ل ەوەستەبەید ەوەیەنەچ رێژ ەو ل ناەد
 یرانەق ەدان دەس ەب کینز ەیکە. سوخمخشاندبووەن ەوێیەپ
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و دوو  کردەدێپ ەل یعروس یوشەدوورابوو... ک ەوێیەپ یوێز
 ەزۆرێپ انیکیەی یمیقەن ەبوو ک دایکانەقامک ەل یوێز ەیوانەکلک

 ستەش یال ەدابوو یکەت یرچەبوو. گ شمیە انیتریوەبوو و ئ
گور و  ەو ب رچاوەب ەهاتەد ڵەسا نجاەپ کووەو مەاڵب ،ەوڵییەسا
و  یزانەد ورامانەه یکانەگەب ەیفیتا ەل ۆیبوو. خ زێهەب

 بوویدەن ەوۆیەخ ەب یگەو ب ئاغاکات  چیه ەیەناوچ مەئ ەچوونک
 یندەرچەه سەرکەبوو و ه یمالک ەورد کێکات مووەو ه
 ەب ۆیخاتوون خ ،ەوەکردبوو دانەئاو ۆیخ ۆب یوەز بوویتوان
 ەک مەاڵ. بدواندەد تەفڵک کووەو یکانەو بووک یزانەد اوازیج
 شیکێ. کاتەوەتێد یشارەبار تگوتەد بردەد یکانڕەکو یوێن

 .کاەد مرەو ئ ەیەگزادەب ەژن تگوتەد کرد،ەد یانیبانگ
 ەزۆرێخاتوو پ ەل ۆیخ نەمیچ ەڵوەئ یژۆدوو ر کیە

بووک و  یکەڵۆو قس ەقس ەڵیکێت ۆیخ وستبووەی. ناندبووەیگەن
 :گوتبووێیپ ەعسومەم مەهێس یژۆبکا. ر سووەخ

 ڵتاەب مەد وە. ئتەخو ەل نەدوشم ەکەم سوومەکنا خ -
 تاە. هێژەیئ ایپ کتێمارۆت ێشیدان ێکو رەه ە. لەلەناو ژنگ

 یحترامێئ کاەئ زەح ،ەگیپرس یرتەوەخ ەفعەد ێدوو س ەسیئ
 .ەب ێل یکێرەس ۆبگرن. بچ
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 ەچووبوو نینەکێپ ەزار ب ،یازڕنا ڵێو د یراز ڵێد نەمیچ
 نشتەت ەل ەوەابووەڕماچ کردبوو و گ یخاتوون ی. شانێژوور

 یژێدر یوکڵاڵدار ب یکەیەمنە. خاتوون دشتبوویدان ەرکەد
 .شاێکەد ەیرەبوو، جگ ەوەستەدەب

. ینیریش ەڕەز ەونەئ بوویزان مەن یفیرەز ەفر فتوومەژن -
 یبیرە. غەتەخو ڵما شەیرەی. ئمەکەشکینەک یب رەیخەب
 .ەیکەن

 .ێوەن مەک تانیەکا. سا تتانەماڵخوا س -
 ێ. ژن بوەاگیپ ەژن ها ب تەمی. قۆڵەکرد ر کوێکار خاس -

. شوکور ێب دارڕو کو نەمڵەوەد رەگە. مسەلەکەکاس کەشوو و
. خاست کاەئ رمەش انیرەبەل یوە. زسەه مڕکوەرێمن چوار ش

 ەچۆب تەکە. شووناێکو ەها ل وەئ ەیکرد زوو شووت کرد. د
 و؟ەتینا لەوگەش

 .تیەئمورەم ۆب ەچووگ ،ییەن راێل - -
 .اڵشایئ ەرەیخ ەید -
گوتبوو  یشەعسومەم ەکردبوو ب وانیم یخاتوون نەمیچ

 .شتبوونیوەڕن وانەئ مەاڵ'' بنێب شەوێ''ئ
 وەمشی. ئەاگیکر کڵخو وەئ رەه ێوابزان کاەئ زەح وەئ -

 .کاەئ ەقس ەونەئ خواەئ غزتەم
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 یباس شتینەداد ێکو رەه ەل ەزۆریخاتوو پ ەوەوەش وەل
 بووەد وانیم کڵیما رەه ەو ل کردەد ینەمیچ ەییو کارام یریژ
 .ناەداد ۆیخ نشتەت ەو ل ناردەد یدووەل

 ەلەچتگ وە. ئەچ ژمەیمن ئ ێزانە. ئەشارستان یژن ەوەئ -
 بوو. سمەر کاناەگزادەب ڵما ەزووتر ل ەسمەشارا ر ەل

 
* 

 ەشوولێو م شێم ەبوو ل ڕپ ێکرد و د یرمەگ واەه ەک رەه
 نەمیچ ەیکییەئاسا ەانیژ کان،ێڵەوەک ۆب ەوەانییستێگو کەڵو خ

و  مە. خندانیز ەکردێل ەیکۆڵەچ ڵەما یکیدا ی. مردنواێش
و  گرتەڵه ۆیخ یرە. سواندێش ێیل انیرەس نەڤیو ئ ەژارەپ
 ەل کێوەش رەو ه کردەد ەیوارێئ کێباخ ەل ێژۆر رەه
ژنان  ەل کێلۆپ ەڵگەل ەکات رەو ه ەوەکردەد یژۆر کێڵێوەک

 .کردەد یکار
 یکێنی. روانەوەتیدەی. داەڕگەدێیباخ ل ەباخ ب کەامیس وارانێئ

. ێرمەه ەنکەدوو د یرگرتنەو ،ییئاسا ەیدوو قس ،ەوییەدز ەب
 چیه ەل ریب راێوەاندەیبوو. ن ەندەوەئ رەه ەکییەشۆخڵد مووەه

 .ەوەنەبک ەکید یکییەوانەڕچاو
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 ەیپۆپ رەسەتاو ل ،ەکید یژانۆر مووەه کووەو کێژۆر
 ەپشت باخ یخرپ ەل کەامیبوو. س داەوەنیدزۆخ ەل کانەوێک
. یتبووید ەوەدوور ەل نەمی. چەوەخوار ەهات ەوەلیسما ەیکەزەر
 .کانییەسەیناو دارق ەو هاتبو ەوەببوو ێژنان جو ەل

 ن؟یوڕب ینا ام،ینە'' ترەسینگە''ت ۆب چمەسفحا ئ -
 ؟ەوەتیت ەیک -
 .شبووەخو تێپ ۆت ێختەو رەه -
 رەشەو ت ەتان ەیگولل رەبەراگرتن ل نگیس کووەو اردانڕیب
 ،ەوییەبوو، شکاند ەوەستەد ەب یکێدارڵەبوو. چ وچوونداڕو ئاب
 .اریناد یکیەگاێج ییەو روان ەوەشکاند یشەکید یکێجار

 ەیکییەکان رەس ەمێت ودواە. لراێهام ل ەڕۆمین تاەه -
 .انیش

'' نی''شانش ۆو پاش شاه ە''ۆ''شاه یپاش ئاگر دایرزەب ەل
 ۆشاه ەپشت ب کێرێش ێڵەد کووە. وۆشاه ەیلۆچک ەشکۆخ

 ەویەپەچ یال ە. لیکانۆڵەپارک ەب داەد ریو ش ەراکشاو
 یکلک ورەد ە'' لنێو "ژان و ژن وتوونەو نزاز'' خ رەسینگە''ت
 انۆیخ دایکانەستەناو د ەل رەویورەو ت انیو ش نەکەد یەکا
 .ەکردوو سەڵۆم
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 نیشانش ینگیناو س ییژاێل ەل بنەد واوەت ەک انیش یکانەباخ
 ناوەل یانەیب یتاو رەبەل کدایە یدوو ەب کیە ەدوو چاوگ

 رێژ ەراست ل انیمەدووه یوە. ئێد انەیشیور کانداەوزەس
 ێپ ۆیخ ییو ماندوو ێزەبەدان ییەن بوارێو ر یەداەکڵەای
و  نینششا یپشت رەس ەوەتەڕێگەتاو د ەڕۆوی. پاش نکاەرنەد

 یورەد ینەاڵوزە. سەوەتێقیبرەد ێیبناگو رێژ ەیکییەکان یئاو
 ەل داەییەنەو خ ردەو ز یسپ ەنەاڵردەب وەئ ناوەل ییەکان مەئ
 .ێچەد ەسن ڵیرماەب یخشەن

 یکانەنگاوەکردبوو. ه کداەامیس ڵیبا ەب یشەباو نەمیچ
 ێیل چاوڕو پ ناەێدەڵه یرەس تاوەو تاون کردەجووت د ەڵیگەل
 .یوانەڕد

بوو.  داێیت یوانەئ اینەت ایدن ن،ەڕیپێت ەک انیش یکانەباخ ەل
 ۆب اینەت ەیکییەخستبوو و کان انیرەسەل یرەبێس نیشانش

 .هاتەد ڕەیخو وانەئ
 یتاو رەبەل نیشانش یرپشتەس یردەز ەیقیبر ەکڵەای رەسەل

. رداەب یانیروونەد یخومار کرد و ئاگر یانیچاو ەوارێئ وەمەد
 وزەس یخیەناو را ە'' لژەڕۆب ی''کان ەیکەئاو یرتاوەب ەیشیور
 یمل ەل ەبوو ک کەیەملوانک کانداەردەز وەلەیم ەردەب رێژ ەو ل
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 یچاو ەوەدوور ەل وەرەوبەل ریپ ۆیکرابوو. شاه ۆرەژاو یرێش
 .بووڕیب ەنێبزو ستەه ییەجوان وەل

 ەو ب بووڕیب کانییەسپ ەپوولەپ ینڕیف ەل یچاو نەمیچ
 کانەشۆنخۆب ایگ رەس ە. لەکییەکان رەس یەشراێک اندایدوو
. واندێش ەیکەئاو یوامەردەب ەیشیقامک ور رەسەو ب شتیدان
 یرماەگ ەب یناەدانا و پ نەمیچ یشەباو ەل یرەس کەامیس

 .یروان یئاسمان یردەناویش ەبرد و ل نەمیچ یرمەن ینێداو
 ۆخ نداران،ەڤیئ یینویت ،ۆییزرەتام ەل ڕپ ینیروان ،ینگەدێب

 ؟ەیتاک ی: ئاڵد یهاوار ێب ەیخورپ کبوون،ەرەپاراستن و گ
 ؟ەندەچ انیژ یوداەم رەگەم

 شیکێورەه ەڵەپ تەنانە. تبوونەڵکێو ت ەوەتالن ن،اڵها کێت
. ندکراوەبەل یندارانیوەئ یکگرتنیە. نەبد انداۆیخ ەب بووەن

 ەل یئاگا ۆشاه ڕیفەرزەب یوارەت اینە. تانیژ یرزەب یعرێش
 بوو. انییرەوەختەب

 
* 

 کجاریەداگرتبوو.  ینەمیچ یانیگ مووەه یرەوەختەب یستەه
 یکانە. چاومەک ندەرچەکورت، ه ندەرچە. هابوویژ ۆیخ ڵید ەب
. ندرایبەد ەویەوێک رەسەب ەمانگ بز. پاش دوو ەوەببوون شەگ
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 ڵیماەج یتەارمی. ناەدێل ەڕقەم ۆب یشتێ. چگرتەدەن یوەز یپا
 ەناوەپ ەو جار جار ل داەد یژنان یتەارمیباخان  وێن ەچووە. دداەد
 ستاێئ ەک بردەد کەامیس ۆب یکەیەرێکول انی ەویم ەدان ندەچ

 رەبە. لفیرەکاک ش یستەردەب ەببوو کخراو،ێر یکادر ەببوو ب
ناو  یچاک و خراپ مەاڵب کرا،ەدەنێپ یتیەرگاەشمێپ یالق
سووک  یفیرەکاک ش یو کار اندڕسووەدەڵه یکخراوێر

 تاەه ەوییەانەیب ەل رەه ەک بوو ەوەئ کخراوێر یکردبوو. کار
 کیەخورابوو،  یرزەق کیە. ەوەنەبد کەڵخ یمەاڵو ەوارێئ
. درابووڕب یدار رەوبەمەل ڵسا ەد کیە خرابوو،ەدان یئاو ەشەب

 ەژن ەشکاندبوو. ژن ب ەیکید ڵیمندا یرەس کێکیە ڵیمندا
 شیو جاروبار کراەشدەب راتی. مکراەد تڵەسەکرابوو، م

 انیکتریە یو الق ستەدابوو و د انیکتریە ەل ەک ەیوانەئ
 کخراوێ. رندانیز ۆب کرانەدەڕێب انی کرانەد ەمیرەشکاندبوو ج

 کێشار ەیوین ەبکا ک ەانییتڵەوەد ەدارێئ وەئ مووەه یکار بووەد
 .ەوەمانەد انۆیخ کەو رەه یشیاتریز یشەب ەاری. دگرنەداد

بوو. کاک  یوەباخ و ز ینیرژەپ یچاشت بوو. باس وەمەد
 رانیدوو ج ەیشێک ەب ییتاۆک ستیوەانەید کەامیو س فیرەش
 ەکرد و ل داێژوور ەب ۆیرفان خ ەب ەلۆچک یکێکچ ناکاوە. لننێب

 ەل یکێکارمامز کووەکرد. و ۆڵەیکزک ەکەرکەشان د یسووچ
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و  شەر ەو چاو هاتەد ەیسکەو ه یرزەلەدەڵترساو ه نگڵیپ
 ەوەکەوارید ەتووند ب ۆیو خ اێڕگەد ەلەپ ەب یکانەتاوەڵەه

 نووساندبوو.
 ؟ەکەرەگ تەچ م؟ەکەشکینەک ەوگەچ -
 یشیانیگر یتڵەبوو، ترس موو ڵوەه ،یرزەلەد یوێل -

 .داەدەنێپ
 .ییەن کمەرەخوا گ ە... بییەن کمەرەگ -
ناکا،  ەیچا ق ت؟ێل یەداگ کتیدا ؟ییەن کەرەگ تەچ -

 .ەکتیدا
 !ییەن رکەشووم گ ،ییەن کمەرەنا، گ -
 س؟ەناوت چ ؟ەچ یشوو -

 ەیسوور کردبوو. گوار انیناکانۆگ رەرشتبوو، س انیکانەچاو
 ەیتاز یدارڵگو یسوور یرەکود یکێبوو. کراس داێگو ەل
بوو.  داێیت ەیشووش ەیدوو بازن یکێکەچەم رەبوو. ه رداەبەل
سوور  ەنەخەب ێیپ یکانەرقامکەو س رابوویگ ەنەخەل ەتاز یستەد

 .انشک ەل شۆرەپ ەیلۆچک یکییەنیچ ەکرابوو. بووک
 .مەشوو بک ییەن کمەرە. گییەن کەرەشووم گ -

 ەوەنینەکێپ ەکرد و ب کەامیس ەل یروو فیرەش کاک
 :یگوت
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 ناوم! ڵیحا -
 :یپرس کەامیس
 ؟ێک ەب ەداگ انیشووت ەب -
 .مەکەزاگۆئام ەب -

 :ڕیخوێی. تشتبوویدان ێوەل رۆب ەلیسما
 ەچۆ! بەبک رمەش ،ەشکینەک ەوڵەما وەرۆبچ ەسەڵه -

 ەسەڵه ەی. دەهاتگێپ ەیچ ەمانەو ز ورەد ؟ەماگەن اتانەیح
 !ەید

 دایناۆگ رەسەب یشەر ەیاوۆڕش یچاو ڵیک ەڵگەل سکیفرم
 :یگوت ەوەانیگر ەینسک مەدەب شا،ێک

 .مە. شوو ناکمڕۆنا -
 ؟ەوگەچ یزانەئ ۆت لیکاک سما -
 وەش می. ئەمام قادر ڵما یوەو ە''نیری''ش ەوەقوربان ئ -

 .ێڕیخو ،ەرچووگە. دوەسەانیزاگۆگ
  ؟ێیەک ەیکەشوو -
 مام قادر. ڕکو ەیسەیو -
باوکت؟  ڵما وەتیچووەن ەچۆب ۆڵەر ؟ێیەک شکینەک -

 ؟ەرەیئ ەتیهاتگ ەچۆب
 .ییەباوکم ن -
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 یشوو ڵەدوو سا یکی. داەکردگ یعومرخوا یباوک ەوەئ -
 .یەلیفەک ەیشار. مام قادر خو ەچووگ و،ەسەکردگ

گرتبوو،  دایزار رەبەب ەیکەدەش ۆیمام قادر ل یژن یەسان
دا.  ەیکەکچ یالمارەکرد و پ ەپچ ەب یکێواڵ. سەوەژوور ەهات
 ەو ل ەوەفیرەپشت کاک ش ەخست ۆیو خ یکاندیزر نیریش
 ناوەب هاتەنەڵه یروو ەل یەکرد. سان یگورپ کانداەنێنو ناەپ
 ەکەرکەد ناەپ ەل رەو ه ەکەژوور یرەوسەئ ەواتڕب اواندایپ

 .ستاەراو
 ؟ەیوەئ ومانڕئاو ەچۆب نم،یریش یشکینەک نیوڕبا ب ێب -

 .ەبەیع
 .ەڵێن چیو ه ێشیدان رواەه بووەدەن فیرەش کاک

 .نەیکەئ یلەح ەسیئ شکم،ەیخو ەشیدان کێتاو -
 داەن یتڵەموو کەامی. سشتیدان ۆیخ یئاست ەل یەسان

 :ی. پرسڵێب چیه سەک
 کم؟یدا ەناڵسا ندەچ ەشکینەک وەئ -
 .ەاگڕیب ەمار رعەش ە. بێزانەئ ەاڵمن چازانم. م -
 کرد: نیریش ەل یروو کەامیس
 ؟ەعومرت ڵسا نەچ یزانەئ ۆت نیریش -
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و  شاندایپ یستەدووک د رەه یکانەلۆچک ەقامک نیریش
 :یگوت

 .ەازدی -
 .ەرێبن ۆمام قادرمان ب کم،یدا ڕۆب ەسەڵه -
 ەلیمام قادر و سما ەڵگەل یشۆناخ وانێن ەک میحەر ەیس

 :یەداەڵیبوو، ه رۆب
 ەل یکێباخ ەشکینەک وە. ئسەکەباخ رەبەل ەوەئ -
 خواەین سەک یەکەرە. گۆیە. مام قادر مامەشتگەیگ ێپ ەوییەباوک
. ەیخو ەیکڕەکو ۆب ەگڕیب ەمار ەیکەشکینە. کێوەن ەیخو
 یەترساندگ ،ەکەشکینەسک ک ەچووگ ەکردگەن ڵیمات شەکڕەکو
 سەچکیکردبوو. ه یاەڕه وەشێدو رە. هەرچووگەد شیوەو ئ

 .وەسەشاردگ ەیخو ناێکو ەل یزانەین
 فیرە. کاک شەوەژوور ەمام قادر هات چووەنێپ یرۆز

 :یاندڕگو دایرەسەب
 رمگ؟ەچ شیشوو، ر ەتیئا ناڵسا ەانزی شکینەک نۆچ -
 .ەکردگەن رعمانەش الفیقوربان خ -
 ڵسا ەژدەه رێژ شکینەک شوودانەب ینازان ۆت -

 ؟ەنەغەدەق
 .ەکردگ رعمانەش ەب ەمێقوربان ئ مەک رزەع وەچ ەاڵو -
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 ێجەبیمن ج ەب ەرعەش ەرعەش مە. ئمیحەر ەسەڵه -
 .راێب ڵماەک ساۆمام ڕۆ. بێناو

 ێجەب شارەل ڵیمندا یچوار کچ ۆیخ ۆب ەک ستاۆمام
 دایالەم یدوا ەگرت. ب یئاگر ڵید نیریش یتنید ەب شتبووێه

و  ەکراو ێیپ ەک ییەیتەحورمێب وەل وکاوڕپەڵه نگەر الەنارد. م
 ینشتەت ەو ل ەوەژوور ەهات ،ەناردوو دایدوا ەب انەیرگەشمێپ

چوار  ێس دا،ەن یتڵەمو ڵماەک ستاۆ. مامشتیدان ڵماەک ستاۆمام
مام قادر و  شۆڕش یقانوون ەکوتا و ب رداەسەب یسەیو ح تیەئا
 .ندانیز ەنارد یالەم

 ەشکینەک مەئ ەسی. ئیب ەیوێدروس کرد، ب مۆکارت ب -
 م؟ەبکێپ ەچ

 ۆب یکێلیفەک ودواەل رتاەه ک،ێسەک ڵما ەرێنیب -
 .وەنیزۆدەئ

 .نەمیچ یال ەنەبیکرد ب یاریشنێپ کەامیس -
 
 انێیەید مەئ ەیمین رەگەئ ان،یگ ڵۆخا ۆت رەسەب مەقس -
 مێپ ندانیز ەکرد انیەاڵوا م ەمەئ ەیونەئ ندان،یز ەتیبکردا
 .وەن شەناخو
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 کیرە. خەداگ رعەکار ش ەب تانەچ ەوێئ ەژێئاخر ب -
 بن. تانەخو ۆڵو چ کەچ

 ڵمات ،ەمانەئ سەد ەتێفەبک رعەش رەگەئ ۆت رەس ەب -
ژن  ەل کەو کوت ێکرگەن ەژن ە. جا ژن بەخاس نیوەژن ن

 ...ەو ژن چ ەچ اگیپ ەیئ ،ێدرگەن شووەب ڵو منا ێدرگەن
 ەلەک ای کڵەیکو ەمامر ەب ەاڵم یەبوا ێرچەه ەکور -

 یرۆو دوو م کردەئ وەخاس مانۆب ەیقەاڵت ێس کێنەق
 مەئ تەمیق ێنازان سەچکیه ەسیئ ۆ. خکوتاەئ ایپ یشیرعەش
 .ەکێنەچ ەکخراوێر

 انییاریو د چوونەو د هاتنەتکاکار. د ەببوو ل ڕپ کخراوێر
و  زێه ەیرماندەو ف ستاۆو مام فیرەکاک ش رەبەو ل ناێد

 انینەمیچ سانی. دەوەانڕپاەد ش،یکەامیس تەنانەو ت کانەکادر
وابوو  انێی. پکردەدێل انیچاو ەوۆڕەم ەو ب تانەیش ەببو ێل
و  بیرەغەمەح اینە. تنەمیچ ەب ێدرەد نیریش ەیکەکۆڵم

 .کردەد کخراوێر یکار ەل انییوانیپشت یبراکان
ساز ببوو.  ەتاز یکەیەشێو ک ەتاز یکێانیژ نەمیچ ۆب

 یکێسەک یتیەرپرساەب ەجار بوو ک مەکیەبوو.  ەورەگ یکێانۆڕگ
 یردانەس ەینۆب ەب کێژۆر ەن ێژۆر کەامی. سدراەدێپ ەیکید
 .تیدەد ینەمیچ ،ەوەنیریش
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 ؟ینۆچ تاەکەمەهاود کەتەل -
. ێوەئ نۆ. نازانم چشمیرانەنگ ێلەو ،ەشەخو مێپ ەفر -
 .ەن ای توانمە. نازانم ئسمەد ەداگ انیقورس کێتەئامان
 ێچ رە. هەکخراوێر ەکەکار رپرسەب ،ەوەم رانەتو نگ -

 .ەباشتر ییاینەت ەل ێب
 .ێبچ شیوەکهیەهات،  وەکهیە رواەه ترسمەئ -
. من شوو وەنمێمەئ ۆت یال ەل رە. هنەمیچ ەناچم داد -

 .ەبو تاەخو کەت شیمن ێکو رەه ۆب ی. چوومەناک
 ەل یستەه ەب نیریو ش ەوەکردبوو ۆب یشەباو نەمیچ

 نەمی. چەوەکردەدێج نداەمیچ ڵید ەل ۆیبوون، خ تدایەمنەئ
ناو  ەوەتێو ب ێڵێب ێجەب یشەبەکاک یانیناچار بوو ژ نیریش رەبەل
 .ەوەبکات دانەئاو ۆیخ ەیکەو ژوور ێد

 ەهاتن ەعسومەم ڵگاەل ەزۆریخاتوو پ ەبوو ک مەدووه یژۆر
 ۆیخ یرهاتەسەب ەیوەانێڕگ ەب ەزۆریخاتوو پ. یردانەس

 :کردنەدێل یوانیپشت
 وساە. ئنیرچووەد ۆیب الەگڕکو مەباوک ئ کەت یئاخر -
 ەبرام ب ێ. سنیفتەخەناو غارا ئ ەل اتریز وەش ەبوو. د رەس یباس
با.  نامانەپ وەن یزات سەچکی. هنماناۆش ەب انەڕیگەئ وەتفنگ
. نەیب ەفتە'' کوەمەرزامحی''م ێب ەیخو ورەق ەل ەیچکیگو
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 تریبوو. ئ یازباوکم ر رتاەدا ه انیسپەو دوو ئ کێشکینەک
 یعومرخوا ەیک کمیدا یمزانە. نورامانەه وەبچم یمتوانەن

 رتاەه ۆڵەر ەیهات؟ ئ ێپ انەی. براکانم چایکرد. باوکم کوژ
 ینێخو مەه ،ەبووگ تەمیق ێب مە. ژن هەوا بووگ رەه ەبووگ

 .ەاگیرژ رەسەل
 :یگوت ەوەشتنیرو مەد ەب
. کتانیدا ەب ژنێبوو، ب کتانێسرەو ک مەک رەه ۆڵەر -

 .ەلەگیرچەو پ یرچەه مەئ مەمان ب ەچکیگو
 :یگوت ەعسومەکرد. م شۆخڵد ینەمیچ ییەوانیپشت مەئ
 ەب کایب و،ەکاتەفکر ئ وەسیئ ەل رەه ،ێوەئاوا ئ ەنەن -

 .یکانەکور یوەو
و  نوورەرتە. سیاێڕگ داەکڵەما ناوەبرد ب ینیریش ەعسومەم

بوو،  ڵمندا نەمەت ەب یرچەگ نیری. ششانداین یکەشتوم یگاێج
 ستەد رەبەل ەبوو ک کێکچ کەو داڵناوما یکار ەل مەاڵب
 یرکەو برد بوو و ئ ستەد ەو ب هاتووێ. لێبووب ەورەگ کدایداڕز
. اێڕگەید ۆیخ ەڵگەل ەمیدا نەمی. چبووەن ەوەنەمیچ رەسەب
 یکخراوێر ۆب اینە. تچووەد ەڵیگەل یکان رەس ۆب تەنانەت
 .بردەدەن
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 یکخراوێر یارڕیب داەجومع یژێنو ەل ڵماەک ستاۆمام
 نیریش ەک ەرجەم وەب نێدرەردە.'' مام قادر و ماال باندەیراگ

و درا  ەندراوێستەمام قادر ئ ەل نیریش یتەفالە'' کێبدر قەاڵت
 یرێدەچاو رێژە. لبیرەغەمەح ەیورەبراگ یلەمام و ەب
 شینیریو ش ەوەبدات نیریش بووەن یراز نەمی. چکخراوداێر
 . بووەدژ ن یلە. مام وەوەتێب ۆێج نەمیچ ەل ستیوەدەین

 کاەڵه ۆب یبکا. چرا یرێدەچاو بووەه یکێسەک نەمیچ ستاێئ
 ەشان ۆب یو قژ ەوەتێڕیبگ ۆب یکۆری. چێب یمەهاود ەوانەو ش

بوو  شۆخێپ رۆز نیری. شەوەبکات یانیژ یداهاتوو ەل ریبکا و ب
 یکانەقس مووەو ه بوویدەن ی. شارنەبک ۆب یشار یباس ەک
 کێجار مووەبوو. ه ونەو خ کۆریچ کووەو وەئ ۆب نەمیچ
 :یپرسەید

 ن؟ەمیچ ەشار داد ۆب ەیموەئ تەخو ەڵگەل -
 .مەتوەئ ەبزان تمنەبوو. ح کەیوەچوون رەگەئ -

. بردەد یزووەئار وەرەو ب گرتەدەڵه ینەمیچ ڵاەیخ پاشان
 ابام،یژ کەامیس ەڵگەدابام ل یتەارمی ەندەوەئ انیژ رەگە''ئ
 یکەامیس ەل نیری'' شگرتەد امیدن یتەنەیم مووەه ەیرگەب

 ەگاتەن یستەد ەبوو ک کێسپۆک نیریش ی. بوونەوەدوور خستبوو
 .کەامیس یستەد
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 ۆو ب ێنێفاڵبخ ەوەنیریش ەب ۆیخ یتوانەید نەمیچ رەگەئ
 ە. لبردەدەشک ن یجیه کەامیببا، س ێپ یناەپ ڵید ییسوکنا

 ینیوەئ یژیت ی. ئاورەوەدرابوو رەب داڵتاەو ب شۆب یکیەایدن
و  نتریمگەخ ژۆر یدوا ەل ژۆ. رەوەتواندەیو د سوتاندەید ەشاراو

کاک  کێکات ۆیە. ببووەد نگەدێو ب ریگەشۆو گ وترێشەپ
 ەوەئ یب ارانیکام ەیناوچ ۆب واڕب ەک کردێپ یاریشنێپ فیرەش
 کرد. ڵیبووەق ەوەبکاتێل یریب

 رەب ە... لکەامیس ێڵیت مێج ەب نۆ... چمەناک ڕباو -
 ...؟ەچ

 .مەخو رەب ەل -
 رێژەل نیها ێوەن ێچیه ێلەو و،ەکیە ەب نین راێل ەراس -

 .نیوەژنەئ کتریە نگە. دنیئا ەناسەه کایواەه ە... لکاێئاسمان
 ئاو. ەبوو ل ڕگال و پ نەمیچ یکانەچاو

 ...نۆچ ؟ێڵیت مێج ەب نۆچ -
 کێکار ترسمەئ ێلەو ەکێرگەم کمێژۆر رەه زانمەئ -

... یژمێو ب ێوەن یتەتاق مڵد ترسمە. ئێب ایت ییرسوا مەبک
 .ەخاستر ومەن ێتەمود
 .وەرێزوو ب -
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 ەیکەسوخم ەڵیخەب ەل یکراویزۆدڵگو یکڕەیەسەد نەمیچ
 :ناێرەد

 .ەکردگ یزۆدڵگو ۆت ۆب مەمەئ -
کرابوو.  خشەن ێیل یسوور یکڵێگو یکەیەشۆگ رەه

 ینۆ. بەوڕییەس ینەمیچ یکانەسکیفرم ەکڕەسەد ەب کەامیس
 ەی. ماوهاتەد وانەئ وەرەب نیریدانا. ش ینگیس رەسەکرد و ل

 کەیەقس چیه ێب کەامی. سمابووەن شیکردن کداێپ شەباو
 .شتۆیو ر ەویەاەڕگ

. شتیدان ەگاکێر قەچ ەو ل ەوەشکاند ۆیژنەئ نەمیچ
 .باەد ۆیخ ەڵگەل یانیژ مووەه کەامیکرد س یستەه

 
* 

 نەمیچ بوو،ەڕیپەنێت کەامیس یشتنۆیر ەل رۆز یکەیەماو
 ێجەب ۆب ەیورەگ یکییەارید کەامیس ەک وتەرکەد ۆیب
 ەب ەیکید یکێنگەر ایدن ێیەپ ڵیمندا یزان ەک رە. هەشتووێه
 وداەئ ەل ەیەوەانیو ژ ەکانیو دا ەژنان یستەه ەیوەگرت. ئ ەوۆخ
 کێستە. هکبوونی. داەکراو ۆب ەیتاز یکیەایدن یرگاە. دەاویژ
 یکێنگەو ر ەوێش ەمجارەئ ،ەناوێه یرەبەخ ەب نیریش وابووێپ ەک
و دار و  یوەئاسمان و ز تەنانەبوو. ت ەکید یکیەایدن ،ەکید
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 زارەه ەب یستە. هابووۆڕگ انینگەو خاک ر ەو چاوگ ختەدر
 یژانۆداهاتوو. ر یژانۆر ەبردەید ڵاەی. خکردەد زییپا ینگەر

و  ڵگغوگا ،یمکەم ەل نیرمژیش. ەیکڵەمندا ەیو بز انیگر
 ەل یایدن ەرانەوەختەو ب ەوەشاندەگەید ەمانە. ئوتنەک ێرپەس
 یانیگر خورپا،ەداد ڵید کڵێمندا یوتنەک ە. لگرتەد شەباو
 ردانیش ۆب کاڵەچە. دادێیگو ەهاتەد ناڵمندا مووەه یوەشەوین
 یانیو گ دایزک ەبوو ل کێنێخو ەتکەل شتاێه ەک کڵێمندا ەب
 ەڵگەل ەی. قسکردەدروست د ۆب یرگە. جل و بوتبووەکەنێت
. سروشت ینەکەدێپ ەویەمەد ەو ب کردەگرژ د ی. ناوچاوکردەد

 ەڵگەل یکانەمکە. مکاەد ەوەانیژ ەل یرگرەو ب کاەد ۆیخ یکار
 انێیپ یستەه اتریو ز بوونەد ەورەگ ەکڵەمندا یبوونەورەگ
 یوەز رەسەل یتە. منشتیوەڕد رمەن ،یوەنە. ئارام دادکردەد
 یالوۆڕەش ەب کردەیبوو. د ێپ ەیتاز یانیبوو و ژ کی. داناەد
 مووەه ینەخاو ەب کردەیپاشاژن. د ەب کردەید ت،اڵو یرزەربەس

 ەل نووسە. چارۆیخ یرەنێستەئ ۆڵەت ەب کردەی. دکانەباخ
 بوو. وداەئ یستەد

 یکێریب ،ەوەبوویوەڕەن ڵەیاەیو خ ستەه مەئ یستەم شتاێه
 یوارێپ ەباب ل ێب ڵی. ''مندایناوچاوان ەخست یورد ینیچ ،ڵتا

 یزانەی. دێخشەبب مێپ سەک ەک ییەن کێگوناه ەمەشوودا؟ ئ
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 وەئ کووەو یکیەناەپشت و پ ێب ۆب تیرەداب و ن یدژ شتنۆیر
ورد  ،ێدروخ داەبار مەئ رێژ ەل یزانەی. دییەئاسان ن یکێکار
 بکا. کەیەچار ێبەد ەزوو تاە. هێشکەو د ێبەد

رسوا بوون و  یترسەو م ەکانیدا ەییزەب ان،یژ ینیریو ش ڵتا
. نابووێکهێپ داەیکەلۆچک ڵەد ەل انیکیەراەچوون، ه وڕئاب
دژوارتر بوو.  نسوورەم یحاج ەیکەرووداو یارڕیب ەل اردانڕیب
 مەو تواو. خو مەکەئ یتەقەس م،ەوەئ ینەیب ە''ل گوتەید کێریب

 کەامیس یادگاری نۆ'' چ کردەد یبانگ کێستە'' همەکەئازاد ئ
 نەیب ەل کەیرپۆک ینگیز تەخو جاتەن ۆب نۆچ ؟یکوژەئ
 سەد ەب ییەروانەچاو ەگشت وەئ یدوا تەخو ڵمنا نۆچ ؟ەیوەئ

 یختە'' و خستەد ژانەب ڵید ەکید یکێری''؟ بیکوژەئ تەخو
 ەختەو وە. ئزیح کیدا ژنەیئ ێ. پۆڵز ژنەیئ ێپ ێب ەورەگ

 یرمەمن ش نام،ێپ ینگی. من زکاەئ ەیمردن خو یزووەئار
 ێب رمان،ەدوکتور و د ێب ەکار مەئ مەاڵ.'' بەخاستر ێوە. نئامێپ
 .بووەساکار ن یکێرازدار کار یو کار سەک

و  ەراوەکات گوز یتید ەک ببووەن واوەت ۆیخ ەڵگەل ەڕیش
 زانن،ەئ مێپ یگشت ردمەم ژترۆ. ''چوار ریەبوونداەورەگ ەل یزک
و  نجدانڵیه ەل نیری''. شەکردگ یشک نیریش وەسیئ ەل رەه
 یزانەدەین مەاڵکردبوو، ب یشۆخەن ەب یهست نەمیچ یاخواردنیگ
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 ەل ۆیخ کراەدێیپ ەک ەندەوەئ شینەمی. چییەکردن چ زگێب
 .ەوەخستەدوور د نیریش

 
* 

. شتێهەد ێجەب انیکانەباخ كەڵبوو. خ رەوەڵزەخ یئاخر
 ێناو د ۆو ب کردەدۆڵچ انیکانێڵەوەو ک پرەو ک وارەه
 اوانیپ وارانێو ئ ەوەبووەد دانەئاو ێد ەکید یکێ. جارەوەانەڕگەد
بگا، ژنان  ژێنو یکات تاەه ستانەوەبانان راد رەسەل لۆپ لۆپ
 ەی. بازنەوەشاندەگەد رەماوەس ۆب انیئاگر ەمەتاول ەرکەد رەبەل

بوو و  وەش یداهاتن ەیاردید ەمەتاول یانڕسوو یردەسوور و ز
 .هاتەدەن ییتاۆک نەمیچ یواڵاەیخ یوگارەش

 یرچە. گکردەد رەبەل یژێدر یواەک هاتبوو،ەن رماەس شتاێه
 رۆ. زستاەوەدەران ەوەسەک مەدەبدا. ب یارید یزوو بوو زک شتاێه
 ۆیخ كەڵخ ینیروان ە. لەوەرەد ەهاتەد ەیکەژوور ەل مەک
دوو  کیە.'' نەکەئ ێتفم ل نۆبزانن، چ رەگەئ ی.'' ئاەوییەدزەد

 ''.ێمرەئ شیمەکەرپۆ''ک هاتەن ڵید ێبکوژ ۆیخ یستیجار و
 کێرەوەخ ەکمەرەگ ەبووگ کێنۆرچەه فیرەکاک ش -

 بزانم. ەمەح ەل
 ؟ەمەفکر ح ەتیفتگەگ ەبووگ نۆچ -
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 بپرسم. وەئاخر رووم ن -
 ەک زانمەئ ەچەیوە. ئزانمەئ ێل ۆیت وەقەب شیمن -

 .ەیەکار و فرمان خو کیرەو خ ەهاتگەن ێپ یجیو ه ەتەماڵس
 راێل توانمەئ ەی. من تاککێرەوەخ ک،ەیئاخر نام -

 بم. ڵیو مات شمیدان
 رەسەب مانەچ نیبزان نڵی. گشتمان ماتەمێئ کەو شیتو -

 .ێت
 مێپ مەکەئ شیخوا وەرەس یال ۆچوو ب کێسەک رەگەئ -

 .ژنێب
 ێل یقەاڵ. تەمەح یال ۆبچم ب ەسەوەئ گاێر اینە... تەمە'' ح

. ینا ەوێەپ یشینگەد ...ێبا بمکوژ ێکوژ چمەی. ئنمێبس
 ێمناسەن سەک ەک کتر،یگایج ەل و،ەومەئ ای. جەیەخو ۆڕیرشەس
. مەوراکەگ مەکڵە. مناشمینەدائ زاننەخاس و خراوم ن ەو ل
 رەو ه یشان رەس ەنمەئ رەس ەوەهات ئ کەامیس رەگەئ
 وەئ کەو شیمن ەوەئ هاتەن رەگە. ئنەیکەئ ینگیز ێب کێنۆچ

 رەب ەداگ انیشان اینەت ەو ب ەاگیکوژ انیشوو ەک ەلەژنگ ەگشت
 .''وەومەئ ینگیز یووەڕروب ینگیبار ز
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 کەامیس ۆب یفارس ەب یکەیەنام ،ەارڕیب مەئ یدوا ەب دوا
 کداێڕێد ە. لکردەڕێیب اراندایکام یکانەرگەشمێپ ەو ب ینووس

 ''.وەرێزووتر ب یرچە. هسەه مڵ: '' من مناگوتێپ یکێشت مووەه
 ینەمیچ یدووەل فیرەکاک ش ،ەوەهاتبووەن شتاێه کەامیس
 نارد.
 کەینام رەگە. ئچنەئ وەرەس ۆب سەک نەچ ەوەئ -

 .نەویب ییەب سەه کتێچت
 .فیرەکاک ش چمەئ مەخو -
 یچەئ ە. تازییەن لەگڵما ی. الشکمینەک یچەئ ناێکو ۆب -
 .وەهات ەیخو ەمەح ەبزان رواە. هەیچاک

 ۆبچم ب ەکمەرە. گفیرەکاک ش م،ین ەوێئ یندانیز ۆخ -
. رنێبمن واناەئ کەتەل نەبک کاەت میەخاس وە. ئمەکەشوو یال
 ەیکەوید ەل رە. هبیرەکاک غ ڵما ەب رمێسپەئ شینیریش

خوا  ەوەئ وەامەڕگەن شیرەگە. ئەوەمەڕگەئ رتاەه ێوەئ ماەخو
 .ێب یحافز
 یریب ەک بووەن ییەئاسان وەب نیریش ەل ەوەابوونیج

 ،ێخوار ەهاتەد اوڕخو ەب نیریش یسکیفرم کێ. کاتەوەکردبووێیل
 داڵید ەل رۆز داەیەماو وە. لنەکەد تەل تەل یرگەج تگوتەد
 ەببوو ب ،یانیگ یئارام ەببوو ب یکانەشەگ ەببوو. چاو ریگێج
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 ە. ببوو بکەامیسو  یکیو دا ێناز ەیوەگرێج ەببوو ب ،یرەوەریب
 ێژەیئ ێناچار بوو. '' ک ەیچار مەاڵب ستان،ەه یانەیب یوایه
 ''ناکا؟ێپشتم ت شیوەرسوا بووم ئ رەگەئ

 یشار یکۆریکرد و چ ۆب یژێراو نگانەدر تاەئاخر ه یوەش
 کێ. کاتباەیو د ەوەتەڕێگەد ەکرد ک یاینڵو د ەوەگوت ۆب
 یانیژ ەل ەک کییەارید اینەت ،ەیکیڕەز ەملوانک شتیوەڕد

 کرد. ینیریش یمل ەل مابووێج ەب ۆیرابردوو ب
 .میچاوروان یوت نەمیچ ەژێب ،ید کتەامیس رەگەئ -
 

* 
و  رەس نەمی. چکردەد ەیپرووش فرانبارەب یمانگ یفرەب
 ەمەح ەڵگەل ەک ەوەشتەڕۆید ەک دایەگاێر وەو ب چابووێداپ یمل
 ستاێ. ئشار مەچ ۆب ۆرەژاو یگاێهاتبوو. ر داێیپ کانەرگەشمێو پ

بوو و  گاێر یدەڵەبوو. ب ەڵگەل انی یبەن اینەت ەرگانەشمێپ وەل
 یکێو قوژبن نێلەک مووەه'' الخەی''ل ەیناوچ ەشتەیگەد تاەه
 .ەوەکردبوو یتاقەب یو پاسدار شەرتەئ ەیگۆڵو م یزانەدێپ

 یزیناو ر ەوەهاتبوو هارەب ەیکەرشێپاش ه ەک ەشوان
کادر  ێبوو. س ۆستەئ ەب ەیرەفەس وەئ یتیەرپرساەب ەرگەشمێپ
 ەناوچ ەب ەناوچ بوواەبانگ کرابوون. د ەورەد یتنید ۆب
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. انیموکر ەیناوچ ەنەگەد تاەه نەبخ ەڵگەل انەیرگەشمێپ
 ەو ل کردبووەن انەڕیش مەاڵبوو، ب ێپ انیکەچ ەمیدا انۆیخۆب
 وانە. ئهاتبووەن ەوەستەد ەب انەیقەت ێبەشکاندندا ن ەشانێن

 ەیکەباس ەشوان مەاڵببوون، ب انۆیخ ەڵگەل نەمیچ یبردن یدژ
 .ەوەبووڕیب

من  شەیویو ئ شیوە. ئەکاک ،ینا ەوێئ ۆڵیک ەب ۆخ -
 .مەتانوەئ

 :یگوتبوو یبەن
 ەل شەرتە. ئەمنەئ گاێرەقاچاخ ،ەخراو واەه کێکات -

. جا ێنیخاس ناو رەوروبەد وەگاشیپا ە. لوەرەد ەتینا گاکانیپا
 . ێناو یو دوا رەب ەفتنەدانان و ک نیمەک

و جار جار  شتیوەڕد ەوەشێپ ەل نگاوەه نجاەپ ۆیخ ۆب
 انیچاو ەکید یکانەرگەشمێ. کادر و پاندڕسووەد ەدواو ۆب یکێمل
پشت  ەل نەمی. چشتنیوەڕد دایدوا ەو ب بووڕیب انۆیخ ێرپەب ەل

 ەل یرابردوو ەیو ماو شتیوەڕد وەئ ێیپ ەب ێبوو و پ ەوەشوان
بوو،  کێژۆر کێنگاوەه رە. هەوەکردەد ەدووپات دایشکێم
 کێو تاو بووەگرژ د یناوچاو کێبوو. تاو کییەرەوەریب
و  کەامی. سنابووێه ۆیخ ەڵگەل یستیوەشۆخ ێ. سەویەشاەگەد

و  ینگەتڵد ،ەوەکردەد یانیریب ە. کنیریو ش ەیکڵەمندا
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 ێداهاتووش ێگر ەیوە. کرانیگوشەد ڵید انیداهاتوو ییودواڵەد
 یرۆز ەبوو ک کێشت شەوەو ئ دابووێگر ەوییەرزگار ەب
 داەو زوقم فرەب وەئ ناوەل ەبوو ک کیەوایه اینە. تیزانەدەنێیل
. داەد یکانەبوارێر یروچاوەس ەو ل ەوەخواردەد یژێگ ەباو مەدەب
کردبوو.  یەیوایه وەئ یباس ۆیخ یزوەئار ێیپەب سەک رەه
و  ندنێبوون. خو ستەدەو کارب ڵیاوماقویپ زدان،یف ،ڵما ،ڵپو

 کەامی. سردارۆز ێب یتاڵو کان،ەچوو ستەدەل ەشت ن،ینووس
 ەب یکار سەو ک یئاوا بژ ێب شۆخێپ ینۆچ ۆڤ''مر یگوتبوو

 یەدوا نەیبگ ێی'' با پ گوتەید فیرە''. کاک شێبەن سەک
 ێوەمەد ەرۆج وەئ ێوەمن بم رەگەئ ەی''. ئێبەد نۆچ نیزانەد
 نمەڤیئ ەیرپۆو ک مەبک مۆخ ڵید ەب ێوەبم رەگەئ ەی. ئمیبژ

  شم؟یدان داێیت ێبەد داەیپ کێنیوەز ڵەگو ۆخرابگرم. دا
 زووەئار ەب بوونەد کانڵەاەیخ ،ڵاەیخ ەب بوونەد کانەاریپرس

و  وێک رەسەو ل ەوەخواردەد انیژێگ ەوەکانەفرەب مەدەو ب
 .شتنینەد کانەشتەد

 مەئ وێد وە. لکاەئ کیتار رتاەه نیسێب کێچک ێشەئ -
 ێناو ،ەشتەد وەرەب وە. ئەکرماشان ەیکەتڵسفایئ ەجاد وەلەچنارگ

 .ویەرەس ەها ب شتەگ نیماش ەمی. داوەنەڕیبپ ەسیئ



142 
 

دوو  ەو  شوان ڕیب یمووانەه ڵیاەیخ یوتەر ەبوو ک یبەن
 ستانە. راونەبک گاێر یرێچاود ەک ەوەشێپ ەنارد ەیرگەشمێپ
 انۆڵەیب مووە. هناێه ۆیخ ەڵگەل یچوونۆگ ەو ل نیرزەلەڵه
 ەکردبوو و ب داەڵیباخ ەب یستەد ەک ێبەن نەمیچ هات،ەد

 ەیوەشتنێن رمەن ەل یدابوو و چاو ەوەکێچنار ەب ڵیپا ەوەجنچکان
 .بووڕیب کانەفرەب ەنکەد

کوچک  ەسەو گامێر ەوەفتنەبووم ک ڕکوو هاەبرا و خواەب -
 .شانێک

 .نیهاتبا واشتری ایشەئ ەکاک -
 ەب گاێر کێژۆ. رنیبوا ڵمات ێەد وەل ەزگەخو -

 .نیهاتگ کێژۆرەمین
 ستا،ەراو کانەچنار شێپ یپرد رەسەل یشەرتەئ یکێنیماش

 داەکەنیماش ورەد ەو ب ەوەخوار ەهاتن سەدوو ک کیە
 فرەب رەسەل ووڕوەمەد مووەه ەشوان ەیئاماژ ە. بەوەانڕسوو

 ەهاتن ەکەنیماش ەل شەکید یکدارەچ نجێراکشان. چوار پ
 کتریە ەل کدایەال ەب ەکیە رەه ستەد رەسەل نگەتف ،ەوەخوار
 کانداەفرەب ەو ب یوانڕانەید انداۆیخ ورەدە. بەوەبوون دوور

 .ابووڕبێیل یئارام ە. شوانزانیمەد
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 زێگم وتەئ تانمێ. پیبوا مەرگەشمێپ کێلەپ رەگەئاخ ئ -
 .لەزگیحە. باونەکەئ ناێکو ەب

 .شتنیو رو ەوەسوار بوون تاەه اندیخا یاتریز کێکەچار
 رماە. سوەومەئ قەچووبان، من ر رترێد کێتاو رەگەئ -
 ناو سکم. ەچووگ
 ناو سکت. ەچووگ ،ەترس ەوەئ -
 ؟یبەکاک ن نیفەخەئ ناێکو ەل وەش -
 .ەگاکێر قەچ ێیەید وەها، ها ل -
 ؟ییەن رەتەخ -
 .ەانیژۆو ر وەش یگاێجاش. ج ەل ڕیەپ ،ەاڵو ەڵێب -
 ە. سووکیناسەد ەیکەوتەمزگ یورێمج ێبەن
 یفۆ''س ێبزان شتۆیر ەوەشێپ ە. لبووەه ەوەکێپ انیکییەاتەیخزم
 .ەن ای ڵەما ە'' لمیبرا

 وێن ەتەهاتوو ەبیرەغ ەک اندەیراگ ێید مووەه ەب ەڕگوەس
 سەدوو ک کیە. ەوەو داخران ەوەکران ەرکەدوو د کیە. ێد

 یبە. نەوەژوور ەوەو چوون تیدەن انیچیو ه وانەیه ەهاتن
 .ەویەاەڕگ

 .نماۆش ەب نێو دووان دووان ب کیە کیە -
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کردبوو و  ییدوا یچۆک ەیکە. ژنایژەد ێنەت ەب میبرا یفۆس
 ەل ەیلۆچک یکێشار ببوون. ژوور ەیوازەرەپ یکانڵەمندا

 ەتێرەب کانەوانیم کراەدەن مەاڵب بوو،ەه وتەمزگ شتینەت
 .ێوەئ

 مەکرد. ئ یفۆس یتنید یایشتیئ کێکیە وەهاتوو ش -
تا چاوت  ەهاتگ ەرگەشمێپ ێبزان کەڵ. خێناو ەوەئ ۆب ێیەد
 .رتانەس ەنێجاش و پاسدار ت کایە ەب ەاگین

 لەک ەک بووەه ەلۆچک یکێنبارەئ یفۆس ەیکەپشت ژوور ەل
 ێبەن ەلۆچک یکەیەرکە. دناەداد ێوەل انیوتەمزگ یادیز یلەو پ
 ەڵینگەو م ەیکەنانێل شتێچ یچرا یفۆ. سبووەن یجەوەکون
 ەبکا ب یژەر کێندیو چوو ه نانێه ۆب ۆیخ ەیکییەقورس رێژ

 پولوو.
چرا و  ورەد ەب تەماعەج ەبوو ک ەندەوەئ رەه ەکەژوور

 ەراکشان بوو ن یگاێج ە. نشنیدان یدوومشق داەکەڵەنگەم
 شەباو ەل ۆیخ ینگەتف ەسەک رە. هشانێالق راک یگاێج

 رەسەل انیو الق ستەد ەبۆن ە. بەکەئاگر ەبووڕیب یدانابوو و چاو
 یقال هاتەدەنەڵه یروو ەل نەمی. چەوەکردەد رمەگ ەچراک

 یفۆ. سپرواندەد ێپ یکانەقامک ستەد ەب ،ێبگر ەچراک رەسەل
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 یەناێه ەیشاوەگ یپولوو کەڕەیەمێو پ ینوورەت ینان نجێچوار پ
 کردن. ڕۆ ۆیب نا،ێرەد یرفانیگ ەل یشیزێگو ەپازد ە. دەوەژوور
 خوانا بوو. ەل مەونەئ رە. هییەن ەیوێقابل ئ خشن،ەبو -
 ەیکەزێگو ەشەب ە. شوانوتەرکەب یکێنان ەپەل وەسەرکەه

 بکا. یپاک ەک ۆیخ ەب یمشت شکاند و دا ەب ینەمیچ
پشت  ەل رەبوو، ه یئاوەب ستەد ێسەک رەگەئ -

. دوو ێبتانناس ێسەک کاەن وز،ەح ەچنە. مێشیدان وەکەمبارەئ
 وروپشتەد یای. من ورتانۆب یرمێت سەه شمڕەیش ەتوەپ ێس
 بن. مەخاترج ەوێ. ئومەئ

 ەتێبچ ێستەه ەوەاوانیپ رچاوەبەگران بوو ل ێیل رۆز نەمیچ
 ،ۆیخ ێیجەبوون ب انی. دووگبووەچار ن مەاڵئاو، ب ەب سەد
 .کردبووێت یکار رماشەس

 یوەرۆگ یشەڵیکۆب ینۆ. بهاتەداد رمەگ ەرەب ەرەب ەکەژوور
 ینۆب ەڵگەل ەکەژوور ینۆک ەنم ینۆو ب ەڕت یجل یمەڵو ه

ساز کردبوو،  نەمیچ ۆب ینجدانڵێببوو. ه ەڵکێت یژەو ر وتەن
 وە. خەوەکردەئارام د ۆیو خ کردەد ەوەیەکەچکەل ەب ینۆب

 یزەت رەبەکتر لیە ەترنجابوون وانەئ ەرۆوجەئ مەاڵب گرتبوون،یدا
 .وتەکەدەنێل انیوەپشت، خ یبوونڕالق و س
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 کتریە نشتەت ە'' للۆپەو ش نسیۆو  دێ''خال کادرکان
و  یبەن کانەرگەشمێدابوو. پ اندایکێس رەه ۆڵیک ەب انیکیەتووەپ
کردبوو.  ەوەانەیکەتوەپ رێژ ەب انیو الق ستەد ێدیەو  باسەع
 کمەرە: گیگوتبوو ە. شوانوتبووەک رەبەو یکیەی اینەت ەب نەمیچ
 !ییەن

ببوو و  ادیز ەکەناو ژوور یکانەنۆب ەل یزاوۆت یتوەپ ینۆب
 سەک ییماندوو رەبەل مەاڵ. بهاتەد ێاڵژ ەل نەمیچ ڵید
ماندوو  ەو ب ەوەبکات وەئ یبوون یینائاسا ەل ریب رژاەپەدەین

 .ناەداد انیبوون
 :یو گوت ەویەناێه دایشان رەسەب ەیکەتوەپ ۆیل دێخال
 مەل رەه یفۆو س وەنیوەئ قەسفحا ر رتاەباوکم ه ەاڵو -

 .ێرۆمانشەمزگتا ئ
 دێکاک خال ەیبک ینگیز ەرگەشمێپ کەو شیکێوەبا ش -
 ؟ێچاو

 ێپ ۆیخ لۆپەش مەاڵکرد، ب لێگ ێل ۆیخ دێخال -
 :رایگەران

 قوربان. ەمانکردگەن ەمێئ ەکردگ تەچ ۆت -
 ەمێئ ،ەهاتگ راەسەب کتانێوەش ەوێوتم ئ ەونەئ رەه -

 .ەوەش ێرچەه
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 ەڕقەم ەتو ل یایج ە. من لوەنۆڕیبگ ەگێبا ج ێب ەید -
 ەوە. ئەکار بک کخراواێر ەمن ل یایج ەل ۆو ت ومەئ رگاەشمێپ

 .ێناکرگ ێتو کار منو پ ێلەو ،ێکرگەئ ێپ مۆمن کار ت ەبزان
 یستەد ەل یگرت و چاو داەچراک رەسەب یستەد باسەع

 جواو. ەهات یبەن یباتەو ل ڕیب
 کەو ەوێئ ێلە. وەیو کار خو سەک رەه ەراس ەاڵو -

 وەراس ەمێئ ۆب کتانێچ بار ،ەکردگ تانەچ ژنینا مانێپ کخراوێر
چوار  ەوێئ ێلەو ن،ەیکەیئ ێکرگەئ مانێپ ەک ەوەئ ەمێئ ؟ەکردگ
 .ێب شەخو ێپ مانڵد ژنینا ۆب شمانینیئافر

 ەو ب رکردەد یپشت یزەو ت ەوەکشاند ۆیخ ێختەن دێخال
 :یگوت ەوەرەشەت

 سەوەرگەشمێپ ناوەب ەکەرشۆش واوەت ییەن ەوەجا ئ -
 .ژنەیئ واێئ ڵشان و با ەب وەش تاەه وەسفح ەل رەبرا ه ەکاک

 .یتانج ەب ەزگەخو لەمەع ەب ەڵێب ەقس ەب -
و  ەڕت یو جل رەبەنگەت ینێو شو یوەخێو ب ییماندو -

 ەرەب ەکەو باس کیەال مووەه یسەڵق ۆیه ەببوو ب شۆناخ ینۆب
 ۆیخ داڵەیەقاەمەد وەل ەبوو ک نەمیچ اینە. تبووەتوندتر د ەرەب
 ک،ێریب ک،ێستەه داۆیخ یشکێم ەل وە. ئیزانەدەن شدرەب ەب
. ردبووب ۆب یناەو پ بردەشک د یترەورەگ یکییەشۆخڵد
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 کانداەزمێه ناەپ یسووچ ەو ل ندبوواڵها یالق ەل ەیکەوانۆڵک
 یکیەایدن ەل شەباوەل ۆژنەنابوو و ئ ەڵیخەب رێژ ەل یستەد
 ەیشکی. بداەد ێیپ یری. شەیکڵەمندا یایبوو. دن داەکید

. انەڕگ ەبردەید گرتەد یستە. دکردەد ۆب یەیال یە. الندەژەراد
 ای ڕەکو ۆ. '' داخکردەد رەبەل یجل کێنگەر مووەه ەل
''. ێب ڕکو ێشەئ کا،ەئ ێتێیەفرت ەقەل وەسێئ ەل رە'' هشک؟ینەک
 کێژۆ. رەوەدووپات کردبوو داۆیخ ینەیز ەل یوێن انەید
و  وایه ناەد یوێن کێ. کاتتەمەڵه کێژۆر شبوو،ۆخ ێپ یشۆڕش

 رەگەئ دایارڕیب یئاخر ژ،ێالوەگ زوو،ە. ئاوات، ئارژارەه کێکات
 ی"ژووان'' یوێن ێکچ ب رەگە'' و ئانی''ژ ێبن یوێن ێب ڕکو
 ''؟ێوەشئەخو ێپ شیکەامیس ۆ'' داخ. ێدان رەسەل

 ۆخ شتاێبرا. ه سەچ رەبەل تانڕەق ڕەق وەئ ێرەئ -
 رەه ێ. جارنەکەئ ەڕش یرەسەل ەفتگەکەن ریگ کمانێچیه

 ەی. دییەرانێوڵبوون و ما یخمەو ز انیخواردن و کوژ ەگولل
 رە. هوەرەب ەواتڕبا ب ەکەرەگ یاتریز سەرکەه رمووەف
 .کاەن ییایز ەیبا قس ییەن یکەرەگ شیسەک

 ەیرکەد ستاەو ه گوتەد ەیمانەئ ەوڕەییەتوو ەبوو ب ەشوان
 ۆیخ ەلەپ ەب رماەو س فرەب کێلۆپە. شەوەرەد ەو چوو ەوەکرد

 ژووردا کرد. ەب
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 ەو ل چابووێپ ەوەکڵێوەک ەل ەیکەمۆکورت و ک اڵبا یفۆس
 تاڵو ەل یچاو وتەمزگ یوزەح رەس ەیکەوارید یناەپ
 ەوەکردبوو ندوویز یکانییەرەوەریب کانەرگەشمێپ ی. هاتناێڕگەد

 ،یتەالو یکات تاەه شتیوەڕد کانداەفرەب ەنکەد ەڵگەل ڵیاەیو خ
 .ەویەاەڕگەو د ڵیمندا یکات تاەه

 یباب یستە. دننێهەگونددا د شێپ یگاەڕێب کانیە''یخانەڵ''ق
 ،یخواسێپ ەب رێو پ ڵو مندا اوی. ژن و پکاەد رەیو س ەگرتوو

 ،ێیەپ انیروبارەک کێندێ. هنەڕۆد پاوداڵو چ ڕقو و  فرەب ناوەب
 ەب انیکانڵەمندا کانەژن ،ەیەوۆڵەک ەب انەیشکێب کێندێه
و  ێنێزەتەد رەس رماەس ،ەندانەبێر ی. مانگەستووەب ەوەانۆڵیک
و  نێد رەه ەڕۆوێن تاەه ەوییەانەیب ەل رە. هکاەد ەوڕیک فرەب

. نەکەد انیرێچاود سپەئ یسوار ەب کانە. ژاندارمیەنا انییدوا
 ەل الخەش ەب انی نەدەد کێوێو جن ستنەوەد کێتاو ەتاو ن
 ۆهاتوون و ب ەوێیەکو ەل ێنازان سە. ککوتنەد کێکیە یپشت
 ەل ەک گوتبووێیپ یببوو باب ەورەگ ەک کێکات. نەبەد انێیکو

 یال وەرەب انەیوانەو ئ ەکشکابووێت نەڕیژووروو راپ یکوردستان
 .ەوتاوەفێل انیزارەه دەس ێوەئ تاەه انگوتی. دەتاران بردوو

 سەک نێڵناه کانەو ژاندارم ێوەکەد کانەژن ەل کێکیە
 ینووک ەب ،ێزەبەداد سپەئ ەل کەیەبدا. ژاندارم یتەارمی
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 مانەئ ەپاشان روو ل ،ێنێرخەچەردەو ەکەژن رەس ەیکەکمەچ
 ن،ەک ڵیچا رنەب ەیوەئ رنە'' و ێنەڕێنەد یفارس ەو ب کاەد

 یوانەیه ەنەبەید گرنەدەڵیه خاێو کو یو مام ی'' بابەمردوو
 یانیگەوین یکڵێمندا ننیبەد ەوەنەکەد یکانەجل کێ. کاتوتەمزگ

 ەنەبەد ەوییەدز ەب ەکڵە. منداەستووەب ۆیخ یزک رەس ەل
. نەکەد ەویەمەد ەداخ ب واتەو ن ەوەنەکەد یرمە. گەوڵەما
 نەڵێدێیپ ودوواە'' و لباخڵ''گو ێنەد یوێن یباب ،ێبمر نێڵناه
 ەچۆب ڵێگو ی. '' ئاانیژ وەکەیەبوون، ب ەورەگ وەکیە ە. بڵێگو
بکا  ڵێگو ەیکەتەاریز ەچاو ل ەک ەداو ی'' ئاورشتێه ۆمیج ەب
 وتەمزگ وەرەب رفانە. بتید یکییەتارما فرداەب ەیپرووش ناوەل
 بوو. ەشوان ،ەوەبوو کینز ێی. لتەاڵه

 ەک وەرمەگ تەخو کێندێه ڕۆمن و ب ەب ەب ەکڵەوەک -
 .ەمام
 یو کار نابووێهەن ژمارەئ ەل یفۆس سەبوو ک ژێم ەل
 ەب ۆی. خێستەرابو شبووۆخ ێی. پسپاردبووەن ێپ انینگیگر

و  وینەگۆناو ب ەوەتەڕێبگ ستیوەدەین ەشوان مەاڵب ،ێبزان شدارەب
 .ەکەژوور ڵەیقاەمەد

 ۆب نێب اگیپ تیەبانگدان شا کی. نزوەمێت ودواەل ەباش -
 .ژێنو
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 یەناێد یوەخ ەداهاتبوو و چورت رمەگ کێختەن ەتاز ەکەوید
و  فرەب یفۆ. سەوەژوور ەهاتن یفۆو س فرەو ب رماەس ەک انیچاو
 ەوییەشۆرووخ ەو ب پرواندەد ەوەیەکییەسپ ەشیر ەلکاو ب یلۆهەس

 :یگوت
بن.  راێئاوا ل ەوێئ ەک ییەفۆس یشەروو ر ەمەقوربان ئ -
 .نەیبک ەچ ییەن ەچار

 .یفۆس ێب شەروو ر نتەدشم -
. کردێپ ێیپ یکەیەرەو جگ واندێش ەیکەڵەنگەم یئاگر یفۆس
 رەبەو ل اێڕگەد یچاو یفۆبوون. س نگەدێب مووەه کەیەماو
 ەژن مەئ یشوو ێتوانەد ەمانەکام ل ێبزان ستیوەیەد ەوۆیەخ
 شکاند: ەیکییەنگەدێب ڵماە. شێب

 س؟ەه یەاڵم ەمزگت مەئ یفۆس ەمام -
 شار. ەو چوو کانەمەجەع نۆش ەفتەبوو. ک یەاڵم -
 ئان. ێپ انیخاس ڵپو -
 تەومەخ ڵەسا یقوربان. من س مەک رزەع وەچ ەاڵو -

 مە. ئاخر لەگید مەفر یەاڵم مەعومر خو ە. بمەکەئ ەمزگت مەئ
 تمێویمن زان ەوە. ئسەه یخاس و خراو ەچت ێرچەه ایدن

 ەسی. جا ئەاڵ. ژاندارم و مەگیدەن راەشەب ەرۆناو دوو ج ەخاسم ل
 ژاندارم. ەبووگن ب ەاڵم تاەکەملەم مەل
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 یباسەع ڵینگەه ەل ێدیە. ەوەشانەگ یفۆس ەیقس ەب مووەه
 کوتا:
 یئاوا پوخت یکەیقس کێکادر چیه ەسیبرا تا ئ خواەب -

 .ەکردگەن
 ۆیەب شت،ەییگەنێت ەکەقس یستەبەم ەل یواوەت ەب یفۆس

گورج  ەوەنەدەن ەکەقس یرچەرپەب ەوەئ ۆب ێدیەبوو.  نگەدێب
 :یپرس یفۆس ەل

 جات؟ەن ،ێوەئ جاتمانەن وەانیسەد ەب ەیک ەمام یرەئ -
 یزار ەکرد و ل یمشت ناوەل ەیرکەجگ یشێمۆڵەخ یفۆس
 :یگوت ۆخ ەرەسەبکا ل نۆک یکێکۆریچ یباس کووە. وشتیهاو

 چنەئ اێپ یزۆس ەک وێیەد مەپشت ئ ەل ەفێک وەئ -
''. نیدەراجەس تانڵ''سو ژنەیئ ێیپ ەوەبزانن ئ رەگە. ئوەرەس
 رەس ەچووگن راێب سی. ئنگلەکردگ ایت ەڕی'' شرخانە''سنج ەوەئ

 ۆب ەبردگ رایب انی یخانەڵو ق ەهاتگ وەرێل تاەع ەی. سەشار سن
فکرم  مەخو ومرع ەمن ب ێلە. وۆڵەر ییەجار ن مەکیەتاران. 

. وەسەماگ ۆب مانەکییەرانیوڵما رەه ەجار ێرچە. هوەسەکردگێل
 ەوەئ رەبە. لەناتواو کێ. شتەبووگ مەک یکێمن بزانم چت ەونەئ

 .ێتێئاوامان پ
 س؟ەچ ەوەئ یوازان ەباش -
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 ەوێئ ۆڵە. رکردەئ میژیرنوەب ەسیئ یایمن بمزان رەگەئ -
 ەبزانن. فر ێشەئ ەوێ. ئەگرتگەڵه نگتانەتف ەوێ. ئوادنەباس
 ێلەو ،ەکردگ ردمەم ۆب انەیقس ەمزگت مەئ ەهاتگن لتانەسگەک

 .ەفتگەژنەن کمێجواو انیجکامیه ەمن ل
 :ڕیب یفۆس ەیقس نسیۆ -
 ەیس مانەز تریئ ەسی. ئەمام سەه یرقەف ەفعەد مەئ -

 .ساگنەڵه انەیخو ردمە. مییەن رخانەو سنج تاەع
خوا،  ەب ێ. هوممڕکو ەوتگ انیوا رەه سەفعەد ێرچەه -

 مێل تانڵ... دێب وەنۆش ەب یو ئازاد ێئاخر جار ب ەجار مەئ
 .ەقەر ەقس ێمەک یفۆس ،ێنجەڕەن

 :ستاەه یفۆس
. ژێنو ۆب ەماگەن ەی. فرنەک رمەگ کێچاو مەشکەب -

 .ەشەناخو تانەکەگێج تڵەجاەخ یفۆس
 :یروان یئاسمان ۆو ب ەوەکرد ەیرکەد
 شەخو یزۆس اڵشای. ئوەسەکردگ یشەخو ەکەفرەب -

 .ێوەئ
 

* 
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 ێبە. نبووەن ارید یواوەت ەب گاێو ر شکابووەن ەرچ
و  کی. تارەوەتیدەد ەیگاکێر کانداەاردید ەو ب وتبووەشکێپ

 ەیکەفرەب ۆیرتەس ەویکاز یباە. کزوتبوونەک ەڕێروون ب
و  شکاەد ەختەو ش کردەد ەیخرم فرەب ناەداد انێیرچاندبوو. پ

 کێنگاوەه رە. ههاتەد ۆژنەئ رەس تاەه فرە. ببووەدێت یکون
 ەوەببووەن شکیئ یواوەت ەب شتاێه انیکانەبوو. جل کێماندووبوون

 ێی. پبرژاندەد یانیروجاوەبا س ەشەببوون. ر پەر رماەس ەو ل
پشت  مەاڵب ،ییەئاسا ڕزگپ یژن ۆب ەک یزانەیبوو. د یماس نەمیچ
کردبوو.  یواڵاەیخ ەتوونەچ ەورازەه وەو ئ نووستنەو ن ەشێئ

 کێپشوودان یو داوا ەوەتێبشکن ۆیخ ستیوەدیشە"" نمەکڵە''منا
 بکا.

داگرتبوو و  ینیدەراجەس تانڵسو ەیواڵرکەس شەر یکێورەه
 ەگاکێر یژوور وەرەربەس یرۆز یشە. بکشاەد وخوارەرەب

 ێیپ رۆز ەکردبوو و ب داۆیخ یزک ەب یشەباو نەمیهاتبوون. چ
 ەالکەالو ەشتنەیگ ەک نا،ەداد یوانەئ ێپ ێج ەو ل ەناوێدەڵه

. اەڕگ نەمیچ ەچاو ل ەو ب ستاەراو کێوژێگ ەدار رێژ ەل ەشوان
 شکیئ ی. زارشتبوونیدان ەکەفرەب رەسەل مووە. هبووەن ارید

 ەل نگاوەه دەنسێپ ،ەویەاەڕگ ە. شوانکردەپاراو د فرەب ەب انیبوو
 داەکەفرەب رەسەب ۆیخ النەچوار پ ەب نەمیچ ترەوەخوار
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 ەڵیو ه ڵیبا رێژ ە. چوواندەیگ ۆیرفان خ ەب ە. شوانخشاندەد
 .ەوەستاندەئ

 .ەشوان ە. سپاس کاکمەڕۆئ مەخو شمیدان ێتاو رەگەئ -
 ەلەمگیتەه وەئ کرد؟ەن مێقاوت ل ۆب ،ەشکۆخ ەشیدان -

 .وەسەکردگەن انیال نۆچ
 رێژ ەل ەک ندرایبە'' دانەڕ''ن یرەو د شتەد ەوییەرزاەب وەل

 ناوەل ەک یسپ ەڵی. دووکوتبووەک ەزستان یوەخ ەل فرداەب
 مەڵه ەل یکێترەچ ەرەب ەرەب ،ەوەبووەد رزەب ەوێیەد یکانەربانەس
 داێناو د ەب کەڵخ راە. تاک و تکردەدروست د ێد ۆب

ناو  ەل ەکەردگ رەسەل شەرتەئ ەیکەگێ. پکردەد انیهاتووچوو
 ڵید ەریب مە'' ئەئاوار مۆخ یتاڵو ەل ینوقم ببوو.'' ئا فرداەب
 ،یران ەدا ب یزێو ه یگوش ینەمیچ

و  پەر اتریز نیشیدان اتریز رتاە. هەشوان ەکاک نیوڕب -
 .وەنیوەئ قەر

 یایدن ەو ل شاێک اندایرەسەب ۆیو خ یزەداب ەکەشەر ەورەه
 داەکەخست ەمژ ناوەب الە. الوەوەکرد ێجو یانیرەوروبەد
. نیدەراجەس تانڵسو ەیلوتک رێژ ەیکیەکان رەس ەشتنەیگ
مژدا ون ببوو  ناوەل تانڵسو ەیکەدەرقە. مناەڵێه یرەس نەمیچ



156 
 

 یمەڵه ەکیەکان ی'' ئاوەتەخو فەیک ۆجا ت ەماگەن تێپ مڕ''باو
 :یگوت یبە. نستاەدەڵه ێل

 .ێب ۆڕەیبا ق نەکێت یئاو یسک برس -
 داەکەفرەب ناوەب نگەدێب ەک بووڕیب ەکەئاو ەل یچاو نەمیچ

 ەهارەبوو. ب شاێک کانداەدار ناوەب یشەر یکڵێقەو ش شتیوەڕد
 ەالخیو گ ەاخیو قاز ەرێشۆڵەو خ ەو جاتر ەزرەم ەک ەمەد وەئ
 ینسار ەو ل ەرمەن یوەز شتاێه ەک ەمەد وە. ئبنەد نیش

 ۆڵەو د رەد وەئ ەک ەکات وە. ئەماو کێفرەب ڵەژاۆت کانداەشاخ
. نیدەراجەس تانڵسو یتەاریز ی. کاتنەسۆو س ڵەاڵگو ەل ڕەپ
 لۆپ لۆ. پکەڵخ ەل ڕەپ کانەناڵو ناو دار ش ەکیەکان رەس
 اوانی. پەئاگر نراو رەسەل وڵیکوۆو د ەمۆڵد ەڵەنجە. مشتوونیدان
 ۆک ایو گ ڵو گو نێنەدێل شتێو ژنان چ نەکەد ەو دام ەختەت
. دوو ەوەتەبوون واڵب داەکەنێداو ەل چانو ک انڕ. کوەوەنەکەد

. ەوەبنەد کینز کێل ەوەندنەک ایگ یانویب ەب ێس ێدوو و س
 کەیە. بزانەڕگەڵسوور ه رمانەش ەکورت و ل ەیدوو قس

و  ڵێکوەد یتەالو ینێ. خونەدەد ولەچاو ق ەیئاماژ ەو ب گرنەد
. وامەدێو ب ژیت یکێنەڤی. ئنەڤیئ ەب ێبەد ،ڵگو ینۆب یوەاڵکێت
 م؟ەبک انیکام ی'' داوا ستنەبەد لیخە. ددەرقەم رەس ەچنەد
 نێخو ەکەردەجوانتر بوو... نا کنا کراس ز انیئاخر ەیوەئ
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 تانڵسو ای... وەئ ێرەئ ەکەشڕەچاو ڕەکو وەبوو. ئ نتریریش
 مووە. هننێلکەد ەوەکەلێک ەب کێردە'' بەمورادم ب نیدەرجەس

. ێکوتەید ەوچوار ال ێس ەل ناڕو زو ۆڵ. دهێگرەید شیکێجار
 ەب انڕ. کوڵەقا انیرەس کانی. باب و داەرمەگ ییشا ەڕیگ
 ەب نەدەسوور د ڵیدوو گو ک،یەناەپ ەچنەچاو د یتەشاریئ

 ەبوو ک ێوە'' لنا؟ێکو ەها ل تانڵ. ''ماپرسنەد یوێ. نکێکچ
و  ێنێد ەمۆڵد کییەورە. دکاەد نەمیچ ەل زەح یلەع

 یزەح یزانیشەن نەمی. چڵێنا نەمیچ ەب چیه مەاڵب ،ێشینەداد
 .اەڕگەد ورانەه یسوار ەب مەودە. ئەکردووێل

 ەل یشەکڵەکرد مندا یستە. هکاندڵەچیدا ەدوو گولل ەیقەت
مات  انۆیخ ەوەکێردەشاب دەقەب ترۆگاک کێلۆداخورپا. پ دایزک

 کاوۆشەپ تریوانەئ. کاێپ یدوو ەدوو گولل ەب ەدابوو. شوان
 ۆیخ باسەع تاەون بوون. ه داەکەو مژ مەت ناوەو ل نڕیفەڵه
و  ترۆک یبابە. کەوەکرد یئاگر ێدیە کانەکوژراو ەترۆک ەاندەیگ

 ،یتی''زارم د ڵێب ەک وتەرکەب ەیندەوەئ سەرکە. هیتییەبرس
 .نەمیچ ەدا ب ۆیخ ەیکەشەب ە'' شوانتیدەیزکم ن
 ەل یچاو ستا،ەوەراد نەمی. چورازەو ه ەوڕیو ک اریناد یگاێر

 چمەئ شیتر نگاوەه دە''س گوتەد ۆیخ ە. بکردەد ەگاکێر
 ستیب ەب ببووەن شتاێدوو... ه ک،یە ژمارد،ەی'' دشمینەدائ ودواەل
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 ەباش ،ەماگ ەیفر رەیخە''ن ەناوێدەڵه یرەس ەکید یکێجار
 شداێپ ەل بوونەن شتربا وەل رۆز شەکید یوانە''. ئشیتر یستیب
 مەبار مەئ ەچۆهاورد؟ ب ەچۆب مەمانەبار ''ئ ەببوو ێل انەیکۆڵەک
. بووەقورس د ێل انەیکەنگەتف یەدروس کرد؟'' دوا مەخو ۆب
. ەکەشان مەئ ۆب سانیشان و د وەئ ەانخستەیشان د مەل
 ەل انێیقورس ببوون. پ شیکانەوێاڵ. پرگەو جلوب کەشیف

 ەو ل ەوەانۆیمل خ ەبار ب ەببوون انۆی. خشتیوەڕدەن انیدوو
و  ەییگل ەیوەبوون و ئ ڕەتوو کێشت مووەو ه سەک مووەه

 .ەوەهاتەد اندایریب ەب ەانیژ یشۆناخ
 یکات ە'' ل؟یبوو فاەو ێئاوا ب ش،ڕەچاو ایس ی''ئا

 ەوڵەد ییاڵقوو ەل نەمیجار بوو چ مەکیە ەوەئ ەوەوتنەکەڕێب
 وەئ یبوون ەب وابووێی. پیەبوا ەڵگەل یکەامیس خواستەد یئاوات

. کردەدەن نابوونەپێب ەب یستەه ەندەوەو ئ گرتەد یزێه
 ێکڕب ەناسە. هەوەبکات ێیل یریب رۆز شتێهەین گاێر یمەستەئ

 کێنۆرچەه مەاڵب شت،یوەڕدەن ەڵیگەل ی. پاشاەید یبوو. پشت
 کێیەد ییتارما ۆئاس رەسە. لڕیب یشەورازەه وەبوو ئ

 داەکۆڵپەت ێناو س ەل اندایمەردەب ەیکەشتەد ە. لوتەرکەد
 انیفرەب ەل کەیەفێکردبوو و ل کدایە ەب انیشەخانوو باو ندەچ
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 نن،یبب انیانیژ یوایئاخر ه کووەو شتنیدابوو. دان داۆخەب
 .امانێڕت

 یی. ئاشناێد ەڕیگوەس یدانەموژد ،یدانەئاو ەل ەوەکبوونینز
 ەیتاتەپ ینۆ. برمەگ ینان یدوور ینۆب ،ڵەپاەالس و ت ینۆب
و  ەماتەت رباوۆش ینۆب ،ۆو د. ماست ەڕەت ەشتێچ ینۆب و،ۆاڵک
 رێژ ەل شانێالق راک ی. ئاواتواڵپ ینۆب شە. جار جارنڕۆوەلکیه

 وانی''م یزووەو، ئارەخ یزووەئار ،یچا ڵەایدوو پ ،یقورس
و  بووڕیب ەکەگوند ەل انیچاو ەوەناڵاەیخ مە''. بیهات رەیخەب
 .نەبگ ێیپ ەک الێشەد انیفرەب

 رەسەسووتاو ل ەوین کانەرکە. دابووەڕداگ شە'' رنەاڵشە''ر
 یوارەئاس کانەواری. دبوونیپەدات کانەربانە. سقانەلەد ەنەجێگ

 ەو ب ەوەخواردەد یژێگ فرەمابوو. ب ەوێەپ انەیسووتان و گولل
 ەرکەدەو ب ەوەژوور ەچووەد ەوەکانڵەتاەب ەرەنجەپ ەل ەباو مەد

 ێپ ێبا بوو و ج ڤەیگ اینە. تەوەرەد ەوەهاتەد کانداەتاککراو
 کرد: واەه ەل ەیقەدوو ت باسە. عیویر

 ناکا برا. ینگیز راێل سەک -
 ؟ێگوم کرب گامانێر یژێب ۆت -
 حمانە. کاک رەاگیکر ایت ەڕیش زییپا ەرەی. ئەکاک ەن -
 بوون. دیهەش راەیل وانەو ئ
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دار و  ەبوو. ب یپەت ەیکەربانەس ەک ەوەتید انیکیەخانوو
 دا. انەیورەو د ەوەکرد انیکێئاگر کانەرووخاو ڵەما یپردوو
 .ەشترەخو کێواڵپ ەل کێواڵها ژنەیئ -
 یتیە. برسەوەکرد شکیئ انیکانە. جلەوەبوو انیرمەگ

. وتەکەدێل انیوەخ مووەه ێجەستبەد ناە. دونەبخ شتێهەدەین
 .بووڕیب ەکەچیم ەل یچاو باسەع

 ێد ەیکەشوان رسفحەس یشنۆو ر کیئم. تار ەکەڕەش -
 وەشەمین رەکربوو. ه وەرەوەخ یکانەرگەشمێهاوربوو و پ یهاوار

 دابوو. انێید ورەهاتوون د
 ؟ێفەخەنگابان ئ ێب ەب ەرگەشمێپ نۆجا چ -
 .ەرەیئ ەتەیپاسدار بگ کردەئ ڕیباو ێک -
. ەقەت یەکردوو وەنەیبوو، ل کاڵێما رەه ەل سەک رەه -

و  حمانە. کاک رانیکوژ ایکوشتن  ای. وەن انیرچوونەد یگاێر
 ەیکۆڵپەت مەئ ەیوەندنەس ۆب نەکەئ رشێه ەرگەشمێپ ەد

 شیوەئ و،ێد وەئ ەییەگ انیسەدوو ک اینەت ێلەو ،ێپشت د
 رەب ێلەگرتوو، و یشەیکەشکۆد حمانەبوون. کاک ر یخمەز
 .دابووێل پترۆکیهل بکاێپ ەیقەت ەوەل

 ێنەچ رەگەم ەوەراغەچوار د ەب ەرگەشمێئاخر پ ەکور -
 .ێکرگەئ ێپ ەڕش
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جاش و  کەشیو ف نگەتف چوونەئ ردمەم ژن،ەیئ -
 ەچیوەئ رەبە. لکانەرگەشمێپ ەب انداەیئ هاوردەئ انیکانەپاسدار
 وەانیکانڵەمنا رچاوەب ەل انیرەفەن ەازدی ەکەڕەش یبوو دوا

 ستیو ب کەڵخ ەل سەک یس کینز مەرجەکربوو. س ربارانیت
 بوون. دیهەش ەرگەشمێو دوو پ

 ۆڵک ەب انەیخو کانەاگیکوژ دەسەج ەوارێئ رتاەه -
 .وەزابووۆگ کەڵخ

 ۆب وەنەڕگەیئ ەچۆب زاننەئ ەکەگشتتان داستان ۆخ -
 کتر؟یە

. با ەکرگەن دیهەش یشەیمێئ یتیەبرس رتاەبرا ه سنەڵه -
 .ەعاتە'' دوو سزارڵگو ی"کان رتاەه ن،یبچ

و ترس و  یتییەو برس یالکی. هەوەتێبەد ژیدر گاێر وارانێئ
 هاتەداد یکی. تارەوەکردبوو یژێدر شەکید ەیندەوەئ ،ڵاەیخ

 .ناێد اندای  ێبەن رەسەو ب گرتبوونیون کردن دا گاێر یو ترس
 گا،ێر ەب چنەئ ەوێئ ەرۆج مەبرا. ئ سەمن چ یتاەخ -

 .شتەردەس ەنەیتاوسان بگ رەگەم
 ناوەل شۆخ یکییەمزگان کووەو زارڵگو یکان یچراکان ەیویزر

 .وتەک رەدەب دایکیمژ و تار
* 
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 ؟ەوگەچ م؟ڕگو یهاتگ ۆب -
کاک  ێشەیئ ە... القم فرمکردێل یهاتن رەیخەب ەوە... ئەه -

 .مەب ڵیماەج یکێشانیهاتگم ن فیرەش
 دا نیشانش یگاێر ەب النێش فرەب ژۆدوو ر یدوا کەامیس

 تەنانەبوو. ت داێپ نگەدر انەیکە. نامکخراوێر ەاندبووەیگ ۆیخ
. بووڕیب ێل ەیقرەو ێخورپڵەبکا. د داەیپ کێسترێئ ستابووەوەران
و  یکان رەسە. بتبوویدەن ینەمیکردبوو، چ یچاوەچاو ێد ناوەل
. بوویدەین ش،ێک ەووکردب یالق دا بیرەغەمەح ڵیما شێپەب

 .کردەدەن یباس سەو ک بووەن شێوەل ،ەڕقەم ەکردبوو یروو
 راێل وەختەو وەو باس؟ ل ڵواە. هفیرەکاک ش ەید -

 ؟ەداگیروو ەچ ،ەبووگ ەچ ومەن
قوربان!  ەب نیاگیریگ اۆت یدوور ەل یانەیب رتاەه وەش -

 ؟ێبوو ەچ ەکتەرەگ
 انیجیه رواەه شەکید یکانەرگەشمێو پ میحەر ەیس -

 وەرە. بێب وەئ ەیکەگوتراوەن ەاریپرس یماڵو ەک هاتەن زارداەب
و راست  ەراست راێوەیداخرابوو. ن ەرکە. دشتۆیر رمانگاەد
 ن،ەپ ەب ومە. ئنەکەئ ێ. ''شکم لبیرەغ ەمەح ڵیما ەتێبچ
.'' ێرناگ ەکانەو ش کانەت مەئ ەیرگەب نەمیتون چ ەب مەخو
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 ۆچوو بوو ب شیوەئ ێبپرس ڵماەج ەل کێرۆج ەب یتوانەید اینەت
 شتوویدان ەیرگەشمێچوار پ ێس ،ەخانیچا ەکرد ی. روونێلەگ
 بوون. کردنەنیمۆد یکیرەخ

 و؟ەتێت ەیک ڵماەنازانن دوکتور ج ێرەئ -
 ک؟ێسەک ەب ێژەیئ ۆجا خ -
. ەگڕیب مێل ەیقرە. وکاەئ تمیەزەئ ەالقم فر انیناسر گ -

 ؟یژێب ڵماەدوکتور ج ەب نێلەگ رتاەه یبچ یتانەئ
 گرتەڵه یکیەیکرد و  یستەد ەیکەنیمۆد ەل یکێچاو ناسر

 دانا. ەیکەزێم رەس یوانەئ یزیر ەل
 . ەفڵ... قوازەیب ەیح -
 ا؟یها ت ینەتم ەد -
 .چمەئ مەتواو ک ەسەد مەبا ئ -

 کێوەش بووەن داەوەل کەامیس یتەتاقێب مەاڵب شتۆیر ناسر
و  الێش ێیناو د یپاوڵو چ ڕدوو جار قو کیە. ێریرابگ ێپ ۆیخ
 ەین مەاڵکرد، ب یهاتووچوو دا بیرەغەمەح یدووکان شێپ ەب
 نەمیچ ڵیواەه یێناەڵه یروو ەل یزانەی. دەوەژوور ەتێبچ رژاەپ

 .ێبپرس
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 کاە''ن. بووەنەڵه نەمیچ ەیکەژوور یداهات و چرا وەش
 ەب ڵی'' پا؟ێشهاتوێپ کێچت کاە. نێکردو انیز ەیکڵەمنا
 .ەوەژوور ەنا و چوو ەوەبیرەغ ەمەح ڵیما ەیرکەد

 .وەتیب رەیخەب ک،ەامیکاک س رمووەف -
 تاەه ەیکەفێکرد. ل ڵتاەب ۆب انەیکییەقورس یژوور ەیپاچک

بوو،  ەوەزار ەب رەه ەیکەنینەکێپ یرچە. گناێه ەینەچ رێژ
 ەوەنانێه ەسفر یانوویب ەب نیری. شهاتەدەن ۆب ەیقس مەاڵب

 ەک شتەیگێت کەامیس داەیماناک ەب ەنیروان ە. لەوەژوور ەهات
 ەچوو ەک نیری. شاڕبێیل یئارام ەکید ەیندێ. هێیەپ یکەیەقس
 :یپرس یبیرەغ ەمەح ەل ەوەرەد

 یال ەها ب رە. ههاتێپ ەیچ ەشکینەک مەکار ئ ێرەئ -
 و؟ەنەمیچ ەشکۆخ

چوو،  کاناەرگەشمێپ کەت وە. ئاسینەت ەسیئ رەیخەن -
 .ێب گاێر ەچاو ل ەیتا ک ەژارەبا. ه ەیکەشوو ەل رەس

 انەید ،یشکێم یەناێه ەیکید ڵیاەیخ انەید ەیەوت مەئ -
 ژۆر ێس ییو ماندو یقورس یرمەن یرماە. گمەاڵو ێب یاریپرس

 یوێل اینە. تیزاندەت ڵەواەه وەو ئ زاندبووێهیدا گاکوتانێر
 بزووت:

 ؟ەێک -
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. ەوەرەد ەچوو ییسپاەئ ەو ب ستاەبانگدان ه الەم یانەیب
 یوەو خ کابووڵەداچ وەشەویو ن بووید ۆیپاشۆئاش یونەخ
 کێچت نیریبپرسم، ش نیریش ەل ێشە. '' ئەوەوتبووەکەنێیل
 ەل یو چاو شتیدان ێد رەب ەیکەبن دارتوو ە''. چووێزانەئ
 زاەر ێب رماە. سڕیب بیرەغەمەح ڵیما یرگاەو د یکان یگاێر
 ورەد ییەچاندێو پ ەوەکرد یرەمەک ەیکڵە. شابرژاندەد یستێپ
شان هات.  ەل فرەد نیری'' هات. شت؟ێب یژێ. ''بەویەو مل رەس
 ەو ل ەوەخوار کرد ەیگاکێر ەڕێبگ کەامیس ەل شیوەئ کووەو

 ەاندەیگ ۆیرفان خ ەب کەامی. سەوەخوار ەهات ەرمانگاوەپشت د
 .ەیگاکێر رەس

 ۆچوو. ت ەچۆب هات؟ێپ ەیچ نەمیبزانم. چ ەژێب نیریش -
 ؟یزانەئ چیه

 گرت: یوکەئ انیبوو و گر ڕپ ڵید نیریش
 تێپ ژمێب یچوو. وت کاناەرگەشمێپ کەت ەنازانم، ل -
 ۆخ ای و،ەتێب ێپ ەژێتوخوا ب ک؟ەامیکاک س یچە. دەوانتەڕچاو
 .ەیخو یال ۆبوا ب شیمن

 ەیکەفرە. دگرتێیپ یاتریز ەیقس یشێپ سکیفرم
 .ەناوەڵێه ینگاوەه یوکانەرەکرد و ب وشانەشان
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 ناوەب تێش کووە. وژاندەه یکەامیس یشەل مووەه مووچرک
 برد. وتەمزگ ەیکەبۆس ەب یناەپ یئاخر ،ەویەاڕسووەد داێد

 کێاگیپ وەوێئ یالە. بمەکەکەچ ەچەیوەئ ،ەها کاک -
 .ییەن شیکێکەچ تەمیق

 کێسەک رەگە. ئەزێه اریبر ،ەکاک یوەئ یبانەسەع ۆب -
 کەت زێه یکەچ ێناو ک،یگاێج ۆب یبچ ێب یرکەرەگ ەیخو
 بوا. اەیخو

 .سەوێئ ارڕی. ببووگمێحال ەڵێب -
 بواەد مەاڵب ندا،ەمیچ یدوو ەب واڕدابوو ب یارڕیب کەامیس

 ەیکەمانچە. دێب وانەڕچاو ەوەشار ەل ەکەبوس ینیم یهاتن تاەه
 ەهات ەکەرێفۆهات. ش بوس ینی. مرگرتەو تەئامان ەب ڵیماەج
 یەدا ەیچراوێپ کەیەکرد و نام یکەامیس یبانگ رمانگا،ەد رەب
 .ەوییەستەد

 میەب ەکرد ک یو سفارش یهاورد کێاگیپ ڕۆمێئ ەوەئ -
 .وەتەخو سەد ەب

  س؟ەچ یناو وتەین -
 .ێئاشناتان ب ێشەبوو. ئ کێاگیپ ڵەنا کام -
 یفارس ە. بەوییەناس یباوک یتە. خەوەکرد ەیکەنام ەلەپ ەب

 ەی''قس یبوویشار. نووس ۆب وەتێکردبوو ب ینووسرابوو. داوا
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 ەل یشیکێکە. چەداو یکێلیرتەو ب ەکردگ رپرسانداەب ەڵگەل
 تریبدا و ئ یلیحوەت ۆیخ یکەچ کووەو مەئ ەک ەوڕیک کانەجاش
باش  ڵیحا کتیکردبوو، دا ادیز ێی. لێناب ەویەرەسەب انیکار

 .''کاەد ۆت یداوا رەو ه ییەن
. ەسەمەقوز ئ یاڵ. قوز باییەن اینەت ەب کێشت چیه نەناک ۆدر

 .وەمەبک ێل انیفکر کیە ەب کیە ێشەنا ئ
و  یتێرشەببوو. س نگەت ێل یای. دنەوۆەکوالب ینیوەئ ینیبر

 ەکەبوس ینیدابوو و سوار م ۆیخ شێپ ەب ڵیو دوو د یوێشەپ
 یشێپ نەمیچ ینەمید ەوێەوە. لواڕب یسەڕەک تاەه ەبوو ک

 .شاێکەیو زوقمدا د فرەب رەسەو ب وتبووەک
و  ێدیەو  باسەع یتووش یسەڕەخوار ک ەیکەچنارەشێب ەل

 بوو. یبەن
 وانتر؟ەئ ەی. ئوەسەاگنەڕیگ ەچۆب ێرەئ -
 واتەڵ''س یگاێر ەل وەش یزۆس ای وەمشیئ تیەشا -
. انیکەت ەفتنە''کالخەی''ل ەیناوچ کانەرگەشمێ. پەوەنەڕبپ ەئاوا''و
 ەرکتەگ شیتو ەچۆ. بنینازان وەنۆکام ش ەو ل نەڕۆئ نۆجا چ

 کادر؟  ەب یبوو شیتو ؟یبچ
 .ەکور مەک رمانەالقم د چمەئ -
 وان؟ەئ ەب ەیگەکوا ئ وەلەش ەالق مەجا ب -
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. وەنام ەورەد ەگشت وەئ ۆ. خچمەشارا ئ ڵپا ەمن ب -
و  رەسی''نا ەجمەقشالخا، ئ راخەق ەو ب اشانایگر ەب رواەه

 ''.زێرەباو
ناو شار.  ەچنەئ وەش وەئ ەیکەلەو پ ێ. مزەواس رەگەئ -
''دگارانا''  یکانەباخ ەل یگرەڵ. پا هوانەئ ەب ەنەیبگ تەخو

 .انێیپ نەییگ وەخوار وەل ەمێ. ئانێیپ ەیگەئ
 :یو گوت باسەع ەدا ب ەیکۆڵەک یبەن -
دوو  ێوەن رە. هچمەئ ایکەت شی. منوەرەبو ۆب مەوەئ ۆت -

 .ومەژنەئ ەقەت
 ەل یلەرپەس ەببوو ب ێمز ستاێئ ەک شەڕەمەح ەیکەلەپ
 بوو. وەش یداهاتن ڵیدگاران مات یکانەباخ

 .اونیگشتتان کوژ ەسیئ نیپاسدار بوا رەگەئ ۆخ -
 .تێرشەس ایس ەیچاک ەرەیل ۆت -
 ن؟ەو مەئ تاناەخو کەتە. لوەرەب وەئ وەرمەبپ ەکمەرەگ -
 .ینا ەمێئ ۆڵک ەب ۆخ ێرەئ -
 ەڕپ وەئ ەنیشتەیگ رە. همەناک ەقەو پ ەقەمن ت ێلەو -

 .رچووەترسا و د کەامیس ژنەین یە. دواچمەرئەد ۆیشار من ب
 ناوەل کەامی. سشتنیدان ەوەکێو پ داێیپ یکەیەرەجگ ێمز

 .وتەک لیلەخ ەب یچاو کانداەرگەشمێپ
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 ال؟ەپ مەها ل شیلیلەخ -
 میروازەس چمەی. من خومەبک ەڕیش رێف ەانیناردگ -

 ەیخو ،ڕێبف اەیبنگوچک ەب ە. با گوللمەبک ەیچ یرێف ،ەکردگەن
 .نیبوو رێشارا ف ەیکەڕەش ەل نۆچ ەمێئ کە. وێوەئ رێف

 .نەڕۆئ رواەه ایچاو  ەکردگ کتانێچیه -
بشکنم، بزانم  ەزیحە" باوەاری" وەلوت ئ ەکمەرەگ وەزو ەل -

 .واەمەرمحیپ ەیبنک ەها ل ؟ێت رمیگ وەمشیئ
 قێفەر ەفر وەکەیەب ەوێ. ئەسەیر ەیخو ەسیئ زانمەئ -
 بوون.
 ماەچ مەل ەفعەد دە. سنیبوو ەورەگ وەکیە ە. بەچەیئ -

 وەکیە ە. بنیبوو رەخو قە. هاو ئارەکردگ مانەلەم وەکەیەب
 یستەم رەس ەل تەڕەک ە. دەعێرافەداوا و م ۆب نیچوەئ

و  وەش ەیکەخانەقاو وەئاخر مە... لەاڵم ەبووگ ەسی. ئانیگرتمان
. ەچ یژەیئ ەیئ ...شتۆفرەئ یشیاکیمن بوو. تر ەیگێج ژۆر
. واندێش یچت ەفر ەشۆڕش مە. ئهاتێل یوا ەچۆب ێنازان سەک
 .ەرگەشمێپ ەومەجاش و من ئ ەتێوەئ ەاری وتەیئ ێک

 هاتبوو؟ەن هاراەب ەیکەڕەش ەل -
 مۆب یسفارش ەفعەد ە. دێرێنەئ یاکانی. پینا ەینا خو -

و  کیدا وەبکا. با ئ ەیخو یکاسب ێشیشار دان وەتێ''ب ەنارد ک



170 
 

. نەناکێل یچیزامن ه ە. من بشنێکەئازار ن ەونەئ ەیریپ ەباوک
 .''ەاگیکوژ ێمز ومەبژن کێژۆر ییەن کمەرەگ

 .ەشیناسک ڵد ێنەچ -
 کترمانیە ە. فرنیبوو قێفەر ەفر ەمێئ یزانەئ -
 مەمن خو ،ێب ۆت ۆب رەگەئ ،ێپ ژنێبوو... وتم ب کەرەشگەخو

 ەل سەد وەبا ئ کاە. راس ئۆت ۆب شمۆکورد نافر ێلەو شمۆفرەئ
 کورد. ەتێو بو ێگرەڵه ەیکەمامیئ

. زرانەدام ەرگەشمێ. پدایارید کانداەدار ناوەل کییەشاەر
 :یو گوت ستاەه ێمز ش،ێپ ەهات ەک کێندێه

 .ێرێب ۆب رمانەوەخ وەشارەوتوو ل مێپ ە''فیتەل ەمە''ح -
. شتۆیکرد و ر ێمز ەڵگەل یکەیەسرت فیتەل ەمەح

 یبەن ەب ەسرت ەب ێمز داێر ە. لوتنەک ەڕێب کانەرگەشمێپ
 گوت:
 رەگە. ئەدواو ەخاتەن ەیخو ،ێب وەلیلەخ ەل ەچاوت ب -

 .ەدێ. لێرچەبوو د یکەرەگ
. کراێل انەیقەت کانەنۆاڵناو ک ەشتبوونەیگەن یواوەت ەب شتاێه

 ینیماش ەوەکیەال مووەه ە. لبوونیزانێپ انینۆچ یزانەین سەک
 ەرگەشمێ. پداەد انەیکەکەڕەگ ۆیمارەو گ هاتەپاسدار د

 ەوەو ئ کردەد انەڕیشەقوون وبانەو بان ربانانەس ەاندەیگ انۆیخ
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 مووەه نگەتف ەیخی. شرانیانڕکدابێو ل ەوەوبووناڵب ۆیه ەبوو ب
 انیچرا کەڵ. خکانڵەما ەیرەنجەپشت پ ەنابووێه یناڵمندا

 کێل ێو مز یبە. نەوەکردەد انیوشەح ەیرکەو د ەوەکوژاندەد
 یدوا ەب یبەشون ون کردبوو و ن ۆیخ لیلە. خانڕبەڵه
. ژن و کڵێناو ما ەشتیهاو ۆیخ کەامی. سەوەتێزۆدیب وتبووەک

 :یگوت ەکەاوی. پکردەد انیترساو تواشا ەکڵەمندا
 .وەرێها ل ربانەس یگاێر -
... بووەنێپ یکردنەقەت یکەراکشا. چ ربانەسەل کەامیس

 یکیدوور و نز یو ئاگر ەقەت اینەتواشا بکا و ت ستیوەیەد
 .تیدەو د ستیبەد ینگەتف

 یکۆنارنج ەد ،ەاری ەیکەبنک ەتێنەیبگ ۆیخ ستیوەیەد ێمز
 ۆڵەکەکونا دمار وەئ ای مێکوژگەئ ای. ''ستبووەب ۆیخ ەل
 ینۆاڵبوو. ئاخر ک ەوەشێپ ەل ەرگەشمێپ یرە.'' عومکنمەتەئەڵه

 یتەارمی ێ. مزبووەن یرچوونەد گاێر ەاری یقرەپشت م
 یستەد کێبازەڵق ەب ۆیبان و خ رەس ەتێوەرکەدا س یرەعوم

چوار  ەک رخاەس یالق ستیوەیە. دردایگ ەکەپاسار ەیوارێل ەل
 ەل ەیکەشابە. خەوەخوار ەوتەو ک کاێپ یو الق ستەد ەگولل
ددان  ەب یکێکۆنارنج ەیقەڵکرد و ئ ڵتاەب ەکەکوچ یزار

 مووەه ەل کانەگرت. جاش ەوەیەکەساق ەستەد ەترازاند و ب
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 یریگ ەیکەفنگت رە. عومناێه ەنۆش وەئ ۆب انیرشێه ەوەکیال
 یگاێر ەنووساندبوو و ل ەوەکەپشت بان ەب ۆیکردبوو و خ

 ێمز کانداەجاش ەیردەو ب ەهاوار و بگر ە. لاەڕگەد تنەاڵه
 کرد: ی. هاوارەوییەناس ەیاری ینگەد

 ەاری ە. کاکباسەع ڵەخا ێمز ،ێ... منم مزەاری ،ەاری -
 بووگم. یخمەز

بدا  شانین ۆیخ ەک ەوەئ ێ. بەوییەناس ێمز ینگەد ەاری
 :یگوت

 ؟یتو ێمز -
 ێ. بەاری ەکاک مەناک ەقە. تەاگیشک سمەمنم. د ێرەئ -
 .وەبمور
 .ەکەنا کوچ ەو هات داۆیخ شێپ ەب یکێکیە ەاری
 .ێبشک یسەد ەداگ یتێل ێک ان،یگ ێمز -
 .نمیبو کمیمردن دا ەل رەبا ب وڵەما وەرەبمو ەاری ێب -
 الداەب تید ێگرت. مز ەکەکوچ بنەل یچراگاز ەاری

 کرد. داێپ یشەباو ،ێشێپ ە. چووییەن ێپ ینگەو تف ەوتووەک
 .مەبراک ێمز -
 خانم. ڵیخا یال ەبمو رو،ەبمو ەاری -
 .انیگ ێمز ەسەڵه -



173 
 

و سوور و  ردەز ی. ئاگررداەب ەیکەکۆنارنج ەل یستەد ێمز
جار  ندەچ ینگەو د ەوەروون کرد ەیکەنۆاڵک کۆنارنج ینیش
 ێو مز ەاری ڵیو د رگەو ج نێ. خوەوییەقەشاردا ت رەسەب
 ببوو. ەڵکێت

 
 ەیکەرخانێژ ەیرکەد ەکڵەما نەخاو ،یانەیب ەیویکاز

 ێیج ەل ەیکەمانچەد کەامیبانگ کرد. س یکەامیو س ەوەکرد
 :یو گوت ەویەنا ۆیخ

 .مڕۆب یشەئ نۆبرا، چ نەیچاک -
 مەبراک. نیبا بچ انەڕیگڵما ەفتگنەکەن رتاەه ێب -

 واەئ کانەرەگیکار رسفحە'' سەقشالخ یدە''س ینیماش یرێفۆش
 ەهاوردگ شمیباسیل ێسە. دڕۆب ەسوار ب انایکەتە. لرکارەس ۆب
 .کانتاەباسیل رەسەب ەکیب تۆب

سوار  کانەکارێ. کرشتبوویدان ەکەتێپشت وان ەل کەامیس
 سە. ککردەد لێگ انۆیو خ کردەدێل انیکێ. چاوبوونەد
'' زئاواەی''ف یگاێر رەس ینیپشکن ەیبنک ە. لدواندەدەین

 ەمانەئ کاەن ؟ەکەرەگ انیکارت ۆراگرت. ''داخ انەیکەنیماش
 یهات چاو کێ...'' پاسدارانایناوەل ارمیو من د ناسنەئ انیگشت

.'' مگرنەئ ڕمامر ک کەو شمیدان م،ێئان ل رمە. ''داپاێڕگ انایناوەب
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تووند  ەیکەمانچەد ەیسکەنا و د ەڵیخەب ەل یستەد یئاخر
 ''.کوژمەئ ەانەیدان مەئ مەک یگرت. '' الن
 کەامی. سوتەک ەڕێب نیماش نا،ەڵێه یستەد ەکەپاسدار

 ەل کووەو شیکانەکارێ. کرێبگر ۆیخ ەیبز ەب شێپ یتوانەین
کرد  انیستەو د کردێپ انەیرەجگ مجاەرزگار بووبن ئ کەڵەیەت
 کردن. ەقس ەب

 و؟ەچ ەوەشیدو ەیقەت وەئ ینازان ێرەئ -
 .وەقانەت ەیاریو  ەیخو کەیرگەشمێپ -
 .ەاگیکوژ ەفر کێجاش -
 .ەاگیریگ شیکەیرگەشمێپ -
 رەسەل ەکەنیماش ەک ەراویگ ێک ێبزان ستیوەیەد کەامیس

 ەینۆب ەب ەکەرێفۆو ش گرتی'' راێڵە''سات ەیوەخوار یچێپ
 کەامیس ەل یکێو چاو ەوەخوار ەهات ەوییەکانەرەگەت یکردنێچاول

ناو  ەچوو ێبیزەداب زکردنیم ۆب کووەو کەامیداگرت. س
و  داێل یکڵێگنایس شەیکەرێفۆچاوان ون بوو. ش ەو ل کانەدار

 .ەوەدوور بوو
* 

 ناوەب شەر یکێمار کووەو واتئاواەڵس ەیکەرتاویق ەجاد
. شرابووێداک چێچاوپێپ کانداەو باخ مۆچ نارەک ەو ب فرداەب
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 ەیگێپ ەل ەباش بوو. ن یکێنێشو ەوەنیرەپ ۆ'' بەرۆرکۆ''ک یراوەد
. ەوە''لویپشت ''س ەیکەقوتک ەل ەبوو ن ارید ەوە''میبرا ەیسە''باو

 نشتەت یکانەدار ناوەل کانەبوارێبوو ر کێمەببوو، د ڵێڵ واەه
بوون.  وەش ییکایتار ڵیمات کردبوو و مات انۆیخ ەکەپرد

 یتوبووسۆ. ئاخر ئەوەببوو مەک رۆز نیماش یهاتووچوو
. شتیوەڕد ەسن ۆب ەوە''دانەمە''ه یال ەل ەژۆر وەئ یرەموسافرب

 .ناەڵێه یستەو د ەگاکێناو ر ەچوو ڕپەل ۆب ەشوان یزانەین سەک
 ەب ێب یکەرەگ تیە. شاەسەکار وەئ ختەو ەسیئاخر ئ -
 .راێل نیها شتاێه ەمێئ ێژێب کانییەتاران
 ای وەخوار ەتێرێپاسدار ت ێدوو س ەسیئ ،یەکسم ەوەئ -

 .کاێڵیەشوعار ئات و و نەچ
 یال ە. لکردەد یشۆچاک و خ ەکەرێفۆش ەڵگەل ەشوان

و  کردبووەڵه یدا. چرا یارید ڵەئاوا رەس یکیەوتاۆیت ەوەسن
 ەشوان تاە. هزرانەدام ەانیئازا کانەرگەشمێ. پهاتەتووند د

 یزار ەئاگر ل ،ەرەسەل ەیشکۆد ەنیماش وەئ ەک شتەیگێت
 کانەرگەشمێ. پداڕیف ۆیخ ە. شوانەوەرەد ەهاتبوو ەشکۆد
. ەڕیپێهاتبوو، ت ەک ییەتووند وەب رەه وتاۆی. تەوەکرد انیستەد

. ەوەخوار ەوتەکەن مەاڵبوو ب نداریبر ەکەشکۆپشت د یپاسدار
 وەئ رەوروبەد یکانەگێ. پشتیرو دایگاز ستا،ەوەن ەکەتوبووسۆئ
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 داەنۆاڵد وەل جارەد ەقومپار ەیوەنیقە. تەقەت ەب یەدا انەیناوچ
دوا  وەرەب کانەبوون و کادر کاۆشەپ ەرگەشمێ. پەداوەد ینگەد
 یئاو وێن ەل یو زار ێخوار ەخزابوو ەکەپرد ەل ە. شوانتنەاڵه
 .یرەس ەاندەیگ ۆیخ نەمینابوو. چ ەکەگۆج

 !ەشوان ەکاک ،ەشوان ەکاک -
کردبوو.  رەدەوێد ەیشوان یران و زک ەشکۆد ەیگولل ێس

 یچاو ەشوان ،ەشوان یرەس رێژ یشتڵبا ەکرد یران نەمیچ
 بوو. واوەکرد و ت ینەمیچ یتواشا چاوڕو پ ناەڵێه

 وەرەدانا و ب انیشان رەسەل انەیشوان ەرگەشمێپ شەش
 یدوو ەبرامردوو ل کووەو نەمی. چەوەانەڕ'' گمیەمر ە''باخچ

 ەوەبکاتێیل یریب ەوەل رەببوو. ب ژێ. گشتیوەڕد ەکەرمەت
 یاوڕخو ەب بووەد ەویەشکاەد دایوەڵگ ەل ی. هاوارومابووەق

. بکا ێک ەهاوار ل یزانەدەی. نهاتەد دایچاوەو ب شکیفرم
 ەکاک یبکا. '' ئا داێک یشەباو ەل نەوی. شڕێداد ێک ۆب ینگیس

 ڵۆڵیک رەه ەچیوەئ و؟ەتیزۆد راەیو ل رگەم ۆب یاەڕیگەئ ەشوان
 .''ەمن

 وتەمزگ ەل انەیشوان ەیکەرمەت ،ێبکر ەئاماد ۆڕگ تاەه
 ەل انییشۆخەرەهاتبوون و س مووەه ێد یاوانیدانا. پ

 .ندێخوەد یقورئان ەوۆیەخ رەبەل الە. مکردەد کانەرگەشمێپ
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 .وەرەد ەهان ل ای ەلەگەرگەشمێپ وەب نەب  چینان ەیکیت -
بوون.  شکێک وتەپشت مزگ ەیپکەت ەل ەرگەشمێپ دوو

 .یرزەلەکردبوو و د ۆڵەیکزک انیشتینەت ەل نەمیچ
 ؟ەناو جاد یەچوو ەچۆب ەژێئاخر ب -
 یبوویزان وەختەو وە. لاەڕیگەئ ەیکەژن ەل ؟یزانەئ -

 یشیکانڵە. منااینۆشەب ایرەگەئ کاەئ یشۆفرۆخ ەیکەژن
 ێب ێکو رەه ەخواربوو ل یمەسە. قیباوک ڵما ەناردووەه
 ناێکو ەل یزانەیەبوو، ن وەمیئ یال ەب کێتەمود ەکە. پارێکوژیب
 .وەتێزۆدیب

 یشە. ئەوکەرمەگ تەخو ێچک ڕۆب ەسەڵه نەمیچ ەداد -
 .رمانەس ەنێسفحا ت ەن رەگە. ئنیوڕب راێل وەمشیئ

ژن  ەیگێمزگت ج ۆ. خەبم خاستر راێ. لییەن رمامەس -
 شخوا،ەب تە. تاقکێسەک ڵما ەبچم ییەن شمیکەرە. گییەن
 بکا. ۆب میزۆسڵد ێسەک ییەن کمەرە. گییەن لمەژنگ یشخواەب

 شەب سەک ەڵگەل ەشوان یستدانەدەل یمەخ ستیوەدەین
 یبوویتوان ەبوو ک ەیرەفەس وەئ ڕێیهاو اینەت ەبکا. شوان

 .ێستەبب ێپ یپشت ەوڵەدەل
 یوەشەمانگ ەیفیتر رەبەل فرەب ەل ڕپ یشتەو د رەو د وێک

 ەب ردەز ەیکڵەپو کووەو ێد ی. چراکانەویەقایبرەد ەزدێس
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 ەانییزەب ێب رماەدوورابوون. س داییەسپ ەوێچارش وەئ یوارێل
 ۆڵەید روەد وەئ یویر یتاەیپ تاەیپ ەیکی. زرزاندەتەد یسکێئ
. کێسەک یدنپاش مر یسام رگ،ەم یسام کردبوو. سام ەل ڕپ

و  شەر یکیەایدن یمردوو، سام یکڵێمندا یکبوونیدا ەل یسام
 و ونبوون. یردانەرگەو س ییاینەت ی. سامڵتاەب

 شێپ ەل داێد ەڕیوپەئ ڵیو الپا فرەب ناوەب کیەچرا
ونبوو و  ەالکەالو ەشتنەییگ ە. کهاتەد ەیتروسک ەوەکێتابووت

 ینگەد نەمیجار چ مەکیە ۆ. بەوەبوو یداەیپ کەیەماو یدوا
 ەشوان ۆب داۆڵەچ ایدن وەبوو ل سەک اینە. تستیب ۆیخ ینەویش
 .ایگرەد

 
 فرداەب ییایسپ رەسەب وانەو ئ داڵەئاخ ییایسپ وێن ەل مانگ

 ڵیما ەیرکەد ە'' لرەسی''نا یگوند ەل وەشەوی. نواێپەد انێیر
 انیرینەو نان و پ ناێل ێپ انییدا. چا انەیکەخانیچا نەخاو

 .ەوڕییەبەدەیو ن گوتەید رەه ەکییەچی. چاڕیکێیل
 ەیبنک ەرەی. ئنەکەئ تانەخو ینگیز ەب یەکا ەوێئ -
. کاەخانەقاو ڵپا ەها ل ەسەوە. ئاێهات ینسورەم یحاج یکانەجاش

 .ەگرتگ یخۆش ەب تانینگیز ەوێئ ەاڵ. وشایمن رەس ەنەکەئ رگەه
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 انیاڵئا زێرەباو ەیوەرەس ەیگێپ ەل ەک ەکات وەئ انەیبەرەب
 وانەئ کرد،ەد انەیکەمامیئ ۆب انیرەیخ یعاۆو د کردەدەڵه

 .گرتەردەو ناڵما ەل انیرمەگ ەیرێکول
 ەل رت،ەپ یکۆڵێد ەدرابوو. ل ێگر ەوەکێپ ژۆو ر وەش
 تاەه روخاوداەوین یکێڵێوەک ەل زارێماندوو و ب ک،یرەت یکێباخ

 ی. دواەوەنەک رمەگ انۆیخ ەکرد ک انەڵیدوک ڕەچ ەڕۆوین
 ەیکەئاو ەشتنەیگ ،ەوەداگرت یایو مژ دن مەت کیتکا ەڕۆوین

 اندایشەل ەب یموچرک شەر یوۆاڵهەس یتنی. دەوەرەس یقشالخ
 ناێرەد انێیرپەو د وشەک کانەرگەشمێ. پنەئاو بد ەل بواەد نا،ێد

 .نداڵها انەیکەنگەتف ەل انیکانەو جل
 هاوربا. ماناەخو کەتەل خمانەاڵدوو و کیە زگاەخو -
دوو  ێد مەکیە رتاەه ؟ەهاوربامان کاک ەوەنێکو ەل -

 .سەگێر عاتەس
 و؟ەتەڕێبپ ەئاو وەل نۆچ ەژن وەئ ەیئ -
 .وۆڵەک ەگرمەیمن ئ -
 .مەڕۆئ مەخو ن،ەب شانین مەکەبوار ەوێنا برام. ئ -

 سەکرد. ک ەیکید یوانەئ ەیوەنەڕیپ ەل یواشاەت ستا،ەراو
ئاو  نێدوو شو ە. لکاەن کێو هاوار ێبن ەکەئاو ەل ێیپ بووەن
 رزەب یهاوار ێوەئ ەشتەیگەد سەرکە. هگاڵیها ەشتەیگەد
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 یرماەس مەکەرپۆک مەنیس رەس ەتەیئاو بگ رەگە. ''ئەوەبووەد
 ەوەیەکەکراس رێژەل ەیکەنێو پشت ناێرەد ەیکێیەرپە.'' دێوەئ
 شت،یوەڕد رمە. نڕیبەد یشەل خێت کووەئاو و. ەویەزک ەب ستەب

. ئاو کردەدەڵه ەیکەکراس ەوەکێرەبەو ل ناەد ینگاوەورد ه
 ەناسەهات. ه ەوییەانیگ مووەه ەل یڕەز ،یرمگاەش ەشتەیگ
 .وتەکێپ ێکڕب

 .ەماگ نگاوتەدوو ه وەرێب -
 تاەو ه ەوەربووەب ەویەستەدەب ەیکەکراس ێدا، لو یکێترەل

 ەوەڕەت یجلەژن!'' ب ەتیوەن گ،ەس ەتیبوو. ''بو ەڕت رەمەک
 .ەوەوتنەکەڕێب

و  ەوەکردەد یش یکانەورەئاسمان ه یمەخێب یالجەه
و ئارام و  ەوەبووەد رەب ەیکەوانەو ک کەچ مەدەل ەکۆلەفرەب
 یکانەنۆک ەفرەب رەس ەشتینەد کدایە یدوو ەب کیە ۆخەرەسەل

 شتبا،ێه ێجەب انەیکەمۆچ نشتەت ەپکەدوو ت ە. کێنێدو
 ەوەدوور ەل قزەس ،ەسن ەیکەرتاویق گاێو ر ییشتاەد ەوتنەکەد
 ەیرگەشمێدوو پ ەبوون ک داەکەپکەدوو ت وانێن ە. لبووەد ارید
 کرد: ەوەکێپ انیکەیەپچ ەوەشێپ

 .ەاگین انیدا ەتاز -
 .ەگوم کردگ مانەکەگیبوو، ر رەه ەکور ەن -
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 .نیوەئ دەر رتاەه ەژەیم چیه -
 .وەئاخر ەچمەمن ئ -
 ەک تیاندەیو ن اۆڕپ ەردبووەب انیرەس انیمووەه تریوانەئ
 رەسەل داەمانچەد یبرد ەل شەرتەئ ەیگێپ یرێچاود ەیباژگ

 .ڵەزا اندایرەسەب ،ەکەپکەت
شکارمان  فرەناو ب یشکێورەک کەو ننیبمانو رەگەئ -

 .نەکەئ
 ەب ەوەئاخر ەخست ۆیخ ەک ەوەو ئ مەکیە ەیرگەشمێپ
 نگدایس ەل انەیناسەبوو و ه ەکەباژگ ەل انیچاو ەویەدز

 تریوانە. ئەوەتێبەد رزەب شاشەر ینگەد ەیک ۆراگرتبوو. داخ
 ێج ەل انێیو پ بووڕیب شووێپ یرەفەن ێپ ێج ەل انیچاو رکامەه
 .ناەد کتریە ێیپ

 گاێشان ر ەشتنەیی. گبووەن نگەد رەه ڕیب انیشەکیەشتاەد
. بووێیل یکەیەلۆچک ەپرد ەوەخوارتر نگاوەه نجاەپ ە. لەکەرتاویق
 :ناەڵێه ینگەئاخر د ەیرگەشمێپ

 .ەگید انیمانەن رتاەپردا. ه وەب نەبک تانەخو -
 .نیرزەلەدەڵو ه ترسانەد ەتاز داەکەپرد رێژەل
. کاەئ کیتار رتاەه نەیمات ک مانەخو راێل یشەئ -

 .مانگرنەئ سەدەب لەش یوەک کەو خواەب ەشتەد وەشیرەوبەئ



182 
 

 انەیکەبۆس ورەد ەل شەکەبورج یکانەبوو نگابان ارید وا
 داێوەب سەک داەریرەمهەز وەل ییەن ەوەب انیواڕو ب شتوونیدان
 .ێب

 ارید گاێر ە. نتیدەدەن یداهات. چاو چاو یکیزوو تار رۆز
 ەل ەپکە. تچنەد ێکو وەرەب یزانەدەین انیسە. کبوارێر ەبوو ن
 .ەوەستانەو ه وتنەک تن،ەاڵه وراز،ەه ر،ێدەڵه ،ەپکەت یدوو

 ؟ەخستگ رەتەخ ەل تتەئاوا خو ۆب ؟یچەئ ێبکو نەمی''چ
 ێک ک؟ێسەک ۆب ەیوەئ ەچ یمزگان ؟یچەرەد وەچ سەدەب

 ؟ێوتەبف تەکڵەمنا یکرد؟ ناترس تەخو ەوات ب ەچۆب ؟ەتڵمات
 ؟ێگۆڕگەئ ایچوون دن ەب ی. وازانوەسەاگیسکت پوچ ەسیئ رەه
 ەل یو چاو شبوویدان ەکەفرەب رەسە'' لن؟ێگۆڕگەئ کانەرەشەب

 یستەد ۆیخ ەڵگەل ەڕیش ەشوان یپاش کوژران .بوویبر یکیتار
 ەرەیل ەنەیئ یوازان ؟یچەئ ێکو ۆب نەمی. ''چکردبووێپ

 انیمیج ەب یژێون ببوو. ''ب ێیل یکانڕییە'' هاو؟ەخاستر
 ''؟ێشتوێه

 ەل یئاگا سەون ببوون. ک دایکیو مژ و تار رانۆب ەل مووەه
 انێی. پەوەشاردەدەن انۆیخ ڕەییتوو کانە. کادرمابووەن سەک

 وەئ ەمجارەئ مەاڵب شتن،یوەڕچاکتر د باەن نەمیچ رەگەوابوو ئ
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بوو و  واێش ێل انیرەبوون س گاێر یدەڵەب ەک شەرگانەشمێپ
 .ێیەکو ەل ێو کو ەکام پەراست و چ یزانەاندەین

 گاێر مەئاوا ب یکێوەش ەل ەمێئ یواەن ەوێخاتر ئ رەبەل -
 وەکانەپاسدار یگایپا ناوە. لکاەگوم ئ گاێر رەشە. بنیناهات

 .ێرێرتەردەس
و  ەوەانەڕگ انداۆیخ یدوو ەب لۆپەو ش ەرگەشمێپ ێس
 کانێیەپ ێ. جبوونەن ارید انەیکیەبوون. باق نەمیچ یتووش

 .ەوەبووەد ڕکورت پ یکەیەپاش ماو
 چووگن؟ کترایال ەب تیەشا وانەئ ژمەیئ -
 .ەمردن هاتگ ێانی ەوەئ ێبمانگر وەخ رەگەئ لسن،ەه -

 ستانەه یزێ''. هەشترەمردن خو ؟یچەئ ێکو ۆب نەمی'' چ
 یژن یانیژ یرەرانبەدوو ب یزێه مەاڵب مابوو،ەن یشتنیو رو
 ۆڵە. ''نا رستاەدا و ه یکێکانەگرت. ت یستەد انیدووگ

 داۆیخ ڵید ە''. لەترسەم م،ەکەئ تەورەگ سم،ێوەئ م،ەکەنیریش
 .ەویەدا ینگەد داۆیخ ێگو ەل ینگەد ،یژاندیکرد، ق یهاوار

. کێو باخ ێڵسەه ەشتنەیگ شتن،ۆیر شەکید یکەیەماو
 .ەوەتید انەیلۆچک یکێڵێوەک
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 کێفرەبڵەچا ە. لنەیکەیئ ەمێئ ییەکار ن ەمەبرا ئ -
 نیب ەرەیل ە. خاستردیهەش ەمفت ەنیوە. ئێشکەملمان ئ نیفەکەئ
 .وەتێوەئ ژۆر رتاەه

 س؟ەنێکو ەرەیئ ێزانەئ کێسەک -
 فرەب ەڕیش ەپاسدار ل ەڕی. شێب کەینێکو رەجا ه -
 .ەشترەخو

. بووەدەن داەیپ ێو ئاگر بگر ێبەن ەڕت ەک کێشت چیه
 رێژ نەمی. چننێسووتیب بووەن ەوێەپ یشەرکەد ەکەخۆک تەنانەت

 .ناێرهەد ەیکەارزگیپ ەل یکێکراس
 .وەنەئاگر بک ەوەها ب -
 کێکوت ەسەک رەو ه ڕیب نەمیچ ەل انیچاو شەکید یوانەئ
 سووتاند. ۆیخ یجل

 شنۆچاومان ر ەکەئاگر ێلەو ،ییەن چیه ەیرماکەگ -
 .ێشکەو زاتمان ئ وەکاتەئ

ناو  ەتەیبگ رماەس یڵی... ناشکەو ک ەقەر ەنان نەبخو -
 سکتان.
 

* 
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 ەشتەیگەد وەئ ەک ەژۆر وەئ کەامیس یراوردەب ێیپەب
 .نیەبوا ێوەل کانەرگەشمێو پ نەمیچ بوواە'' دۆنچی''با

'' وانەردە''ز ەل تیەشا ،ەهاتگەن راەیب سەک ەکاک ەاڵو -
 ێلەو س،ەفر یفرەب ەنەیئ ەسیچووگن. ئ وە''ڵ''سارا ەیو ناوچ

 .ەکترینز
 ؟ەگێر وەئ رەس ەتەیبگ واەئ کێنەچ وەرەیل -
. ێرناچەد شیگورگ واەه مەبرا. ب یبووگ تێش رەگەم -

 .وەنەیکەئ ۆب یکێفکر ودواەل وکاەشەبا خو ەشیدان
 ەبگا ب نەمیچ ەوەل رەب ەبوو ک ەوەئ کەامیس یفکر اینەت
 کەت رەگەبکا؟ ئ ەچ یەکەرەبزانم گ ێشە. '' ئێنیبیب ەمەحم
و  شکابووەن ە.'' رچوەمەبا من جواو باوکم ب وەتێنێمەئ ماەح
خست و  ۆیخ ەڵگەل یکێدەڵە. بکردەدەن رەد یخەاڵو سەک

 دایستەد ەیکەکڵۆگا رەسەب ەیکەلەال ش ییقورسا ەڕۆویپاش ن
 .ەوەوتەکەڕێدا و ب
 

* 
 ەشتنەیگ کانەرگەشمێو پ نەمیچ ک،ەامیس یدوا کێژۆر

 انڵیواەو ه خۆمام ەاندبووەیگ انۆیخ ەکید یوانە. ئۆنچیبا
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'' بیبەح ەی''س ڵیما یەبرا انیگەمیو ن شۆخەن نەمیناردبوو. چ
 ''.ەنێئام ە''ئام ستەد یەردراێسپەو ئ

 بوو،ەد انەیبوو، قوربان و ساق کانەرگەشمێپ یکیدا ەئام
 رە. هنانەدێل ۆب یشتێ. چشوشتنەد ۆب یجل .کردنەد یاریژۆم

و  شکە. کوتنەکەد وەئ ڵیما ەل بوونەد شۆخەن انیکام
 رۆ. زکردنەد ۆب یرەیخ یعاۆو د نانەد رفانیگ ەل یوژێم

 ''.منەخو ڕکو انیبوو. ''گشت انێیپ ییشا
 ەکردبوو و ئام ییدوا یچۆک بیبەح ەیس بووەد ڵسا چوار

 ەب ەکید یوانەمابوو. ئ ۆب ێس ڵمندا وتەح ە. لایژەد اینەت
 ەزادەیس ۆنچیبا یكەڵخ مووەه کووەو شەمردبوون. ئام ڵیمندا

 ،ەنێئام ەزادەیس کردەد انیبانگ کانەژن ەرێو پ ردێمەریبوو. پ
 ڵەیماەبن ەل ۆیخ ەبوو. ئام ەئام رەه کانەرگەشمێپ ۆب مەاڵب

 ەستەه وەل ەرگەشمێپ ەڵگەل یوەاڵکێو ت یزانەد تاەع ەیس
 ەبوو. ب ەڕت مەو د شۆکورت و روو خ اڵ. باهاتەد ەوەدوور

 هاتەد هارەب ەک رە. هبردەد ەوەڕێب ۆیخ یانیکردن ژ ونەت
 ەب داەیشار د ەبردەیو د ستنڕ ەب داەید ن،ڕیک یخور ەوتەکەد
 پشتەل ەوارێئ تاەه ەوییەانەیب ەجار ل ێندێ. هزڕەنگەر
 کەڵ. خکوتاەد یتیکەڵو ک ناەداد ەیلمی. هشتینەداد ەیکەونەت

بن  رێف ێیل یونکردنەت ەک یال ەناردەد یشاگرد ەب انیکانەکچ
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 یکێرەونکەت چی. هداەد انەیدیاری داڵناوما یکار ەل شیوانەو ئ
. ناێهەدەرنەد ەئام کووەو یمەرهەد یماس یخشەن ەناوچ وەئ

مابوو،  ێجەب ۆب بیبەح ەیس ەل یرئاوەب یکییەوەز ەپارچ
 یشەب مەاڵب کرد،ەدەن یوا یکەیەپار ەیکەروبووەب ندەرچەه
 شتبوو،ۆفر انۆیخ یشەب یکانڕە. کوکردەد یو قوربان ەقەدەس
'' ەمەکەفنەکفن و د یرجە. ''خێشۆفریب ببووەن یراز وەئ مەاڵب

 ەب ببوو داەانییدوا مەبوو. ل ڵحا تێش کێختەن ەیورەگ ڕیکو
. پاش کردەد یتەخزم وداەئ ەیکەشکۆک ەو ل خێش یشێورەد
 گرتەڵه یکەچ شیوەئ ما،ەن رانێئ ەل یگاێج خێش ەک شٶڕش
 ەل ینیناوگ ڕیکو لیمەبوو. ''ج خداێش یکانڕەکو یسپا ەو ل
 ۆیخ یبوو. کات الەم ەکاک ینگریەبوو. ال ستاۆو مام ایژەد ەسن
 ەوییەستیب ەک ەسن ەڕیپاش ش مەاڵبوو، ب وەئ ینگریەال شەئام
 .بردەن یوێن تریئ مام،یئ یجاش ەتەبوون ەکاک یکانەکدارەچ

بکا.  سالمیئ یگونان ۆب کێبوو چت یکەرەگ شیوەئ -
 رە. هنیکافر بوو ەسیتا  ئ رەگەبا، م یرەمەک ەل سالمیئ
 وتەین ەفعەد کیە. کانمەمانڵو برا موس شکەیخو وتەیئ

 .ایشکەئ یمەد یوتایب رەگەئ یژەی. ئکانمەو برا کورد شکەیخو
 کێجار ڵێبوو، سا شەرتەئ یگروبان ەیلۆچک ڕیکو

 ێناو د یتەفارس بوو. تاق ەیکەبدا. ژن یکیدا یرەس ەوەهاتەد
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 ەیتاز ینۆو ر ەرەماست و ک ژۆر ێ. دوو سبووەن یوارەکورد
 یستەو د ەڕش ەکردەید ەئام ەڵگەبوو، پاشان ل شۆخێپ

 ەکەنیماش یگاێر رەس ەل چووەو د گرتەد یکانڵەمندا
 یدوا ەو ب ەوەکردەد ۆڕش یرەناچار س نسیۆ. شتینەداد
 .وتەکەد

 کەت واەیئ ،ەشەخو مەکەرینەماست و پ ەاڵو ێرەئ -
 ۆت ۆب ڕەیکو ەرێش وەئ ێک ەی. ئمین شەمن خو ێلەو ا،ەیخو
 خانم؟ ەنیڕف ،ەکردگ ەورەگ

 ایدن ازیو ن زرەن ێرچە. هۆڵەر مێپ داەن یشکینەخوا ک -
 انوتەیئ ەختەو وە. ئیال ەچمەن ماەن خیشاەو م خێبوو کردم. ش

بوو  کمەرەمن گ ێلەو. ەتەنەیم شکینەو ک ەتەکەرەب ڕکو
 ەونەئ رەه ،ێشیدانان وەکیدا یالەب ڕکو یمزانە. ئێب کمێشکینەک
 ممەهاود ،یەبوا کمێشکینەک رەگەئ ەسی. ئا... ئێچەدا ئ یتەخ

 شپرسنی... ناڕکو ێلەبوو. و وەرگمەو م ینگیز ەب یشۆبوو. ه
 ؟ەماگەن ای ،ەماگ مانەکەریپ ەکیدا ۆداخ
 چوون،ەو د هاتنەد ەرگەشمێپ ەڵگەل ەک ەژن و کچان وەئ

 :گوتەید ە. ئامبوونەد ەئام یوانیم انەیربۆز
 ە. قسزنیف ەو ب رزەب لوت انیکێ. بازرنۆج ێس ەمانەئ -

 انیکانەشوو ەاری. دواننید ەفەژن ئاس یژەی. ئیرناەد انیمەد ەل
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 ناەیل ەنۆشارا. چ ەها ل انڵیما انەیو خو سنەد ەب وچکەک
 ەتاز ەارید انایشیو ت شیئ ەنازانم. ب ییەن وەانیپ انیکار

و لووت  وەانیکانڵەاقنگ من ورەد ەب چنێپەئ زە. کاغفتگنەاکیپ
 ەل ەیم ژنەیئ انیقنگ ە. بوەنەکەپاک ئ زەکاغ ەب انەیخو

 .ێت تۆب کماەت
 .ڕەیەتوو انێیل ەزادەیس ەک نەستەد وەئ ەوانەئ
 شتاێ. هێناو ڵیحا انەیقس ەل سەک چیه انیترێباز -
. نەکەمن ئ کەو یژن یاریموژ ،ەدوو د ەب ەوگەن انیعومر

 رنۆناش انەیخو ێچار ێمانگ ،ییەن رەمەغەیخوا و پ ەب انەڕیباو
 ژنێب شیکەیفعەد ێرە. ئوادارمیه وادارم،ی: هژنەیئ رەو ه

 .ێناو ڵزوانتان ال ۆخ اڵشایئ
 .ێناو یانیشۆخ ەئام ەک نەشەب وەئ ەمانەئ
 لەاگگیپ ییالسا من،ەک ەفر ەک نەه کەیستەد -

 ەوانەو پوز شاڵ. کنەوانچەو د نگەتف کیرەخ رەه و،ەنەکەئ
 ەل شیکێجار ە. بازوەرگەشمێپ نۆشەو هان ب شنێکەئەڵه
 چنەو ئ نێو ت ەژیت انیئاگر کێتە. مودننەئ ێل شتێچ اەڕقەم

 وەکڵێمنا ەب ودواەو ل ونەگوم ئ کێتە. مودرنۆناش موچاوەو د
 .چینازانن ۆکنا خ ،یدارڵمنا ەفنەکە. ئوەنێت
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 انییاریژۆو م داەد انییتەارمیو  ێوەشدۆخ ەیمانەئ ەئام
 . کاەد

. درابووەن بڵقا ەل ەئام ۆب شتاێه انینابووێه ەتاز ەک ەژن مەئ
. جار جار وتبووەو زوان ک مەد ێ. بەکام تاقم ەل یزانەدەین
 ەخستبوو یئاگر ە. ئامگرتەد ەوییەزک ەب یستەو د نداڵناەید

و  زوانەگاوڵدابوو و گو داێیپ یشیادیز یکەیەفێو ل ەکییەقورس
 ەویبوو ن کێنۆرچەو ه ندبوواڵکو ەوەواتەن ەب یفیتەسمل

 . بووەروون ن ێل یچی. هدابووێیپ یکێسکانیئ
 هات: نداەمیچ یدوا ەب کەیەرگەشمێزوو پ یانەیب
 نەمیچ ەداد ۆئاخ ،ەزادەس ەئام ەگێر ەنیفەکەئ ەمێئ -
 ؟ەساز

 ،ۆ. الچەاویدن وەئ یگاێر ەها ب ،ەساز ەفر ەاڵو ێرەئ -
 اوای ەل ەکیرە. خەژارەه ەشکینەک ن،ەوەئ ەینێکو ۆب ۆالچ

 کوژن؟یب ەکتانەرە. گێسوزەئ
دا  ینەمیچ یشۆخەن ڵیواەه شتۆیر ستا،ەوەران ەکەرگەشمێپ

 .کانەکادر ەب
 .کمانەت ەفتەک ۆخیب رەه -
 نا. ،ێژن ناو ۆب ەلەکارگ ەرۆمجەئ -
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 وەئ ەیرەسخەم ەمێئ ۆ. خالسەو خ نێڵیت ێجەبرا ب -
 .نین

 .نیچەئ ەمێئ ەکاک سنەڵه -
 کرد: ەڕقەم یرپرسەب ەل یروو ڵماەج
 وەرنێنیب ۆخ ای. رنێنیب کێرۆج ەب ودواەل قیکاک فا -

 .وەئ یال ۆب ێبوو بچ یکەرە. گەشەرەمە. ژن حکخراوێر
. نەبکێیل ییئاواڵو ما نەبد نەمیچ ەل رەس چوونەن تەنانەت

 کیە کێگوند رەه ەو ل بوونەن ەلەپ ەب شەندەوەئ رچئەگ
 .ەوەمانەد وەش

 
* 

 کەیەبوو. ماو ەوەرگەشمێپ ستەد ەب شتاێبوکان ه یشار
 مووەبوو. ه تنید ینوویت ی. چاوبوویدەن یشار کەامیبوو، س

 ریبەل یکێشت مووەه بابەک ینۆ. بەورەگ یکڕێبازا ەشار ببوو ب
 ڕیبازا ەچوو ،ڵتاەب یرفانیکرد و گ ڕپ یزک ەوە. پاش ئەوەبرد
 کخراوێر ەل. شتۆفر ەیکەمانچەد یکێراغەو د یشۆفر کەچ
 .شتوونەیگەن کانڕەو کو نەمیچ یزان

 ەبان یال وەرەب ەو بان قزەس یانڕێیدوو ەل ەنگەر -
 .ەمترەک یشیترسە. مەکترینز انەیگاکێر ەوێەوە. لتنێچووب
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 .چوومەن ناەیب ۆب اگمیالق شک یئا -
 ەیندێه ەوەشێوەل ،ەیەه نیماش رانیزمز تاەه وەرێل -

 .ێنێنام
 یکیەکابرا و،ەرەد ەتێب کخراوێر یوشەح ەبوو ل کیرەخ

 . راەه ەب یکردبوو رەبەل یو کراس سپ وارەڵو ش تۆک
 ؟ەساحب ێشار ب رەگە. منەبەمن د ینیماش نۆچ -
 .ەوماوەچ ق ەک ێنێربەردەکرد س یزەح کەامیس
 برا؟ ەوگەچ -
 مەکچک ،ەڵەیەمۆک مەکڕەکو م،یزبیح مەمن خو ەکاک -

 ەرگەشمێپ زانمە. دەبردوو انیمن ەیکەارەیس یچە. کییەدایف
 ان؟یکام مەاڵب ،یەبردوو
 ڵیپو ێلەو وەسەکردگ ساوتەح کاناەگشت بانگ ەل یئا -

 . ەماگەن ایت
 ێر ەوتەو ک شتێه ێجەب یکابرا ەوەنینەکێپ ەب کەامیس

 گاراژ. ۆب
 

* 
. کردەد ینەمیچ یتەنابوو و خزم ەالوەب یونکردنەت ەئام

 تەنانە. تناەدێل ۆب یشتێ. چنداڵکوەد ۆب ەیشانۆج



193 
 

 ەشوشتبوو. جل ۆب یکانە. جلبووڕیربەس ۆب یشەکەرێشەڵەک
 ینەمیچ رەبەل نابووێرەد ەکەنۆک ەغانیە ەل ۆیخ یکانەتاز

 ۆب یشتەت ەکەونەت پشتەکردبوو و ل رمەگ ۆب یکردبوو. ئاو
 انیدووگ نەمیچ ەک ەوەئ رەبەل یمووشەه ،یو شوشتبوو نابوودا

 بوو.
. ەوتگەن انەیکەو دات کەتەڵه مەو ئ ڕژن سکپ ۆڵەر -
 . ەهاتگەن ێل یجیه تەکڵەمنا ەکردگ یحمەخوا ر
. بکاێیل ی'' بانگ کردبوو چاویمامان یەدوو جار ''ئاس کیە

 :یگوتبوو یەئاس
 ەبووگ یرماەس ێچک ،ەساق ەکڵەشوکر، منا ییەن چیه -

داخ و  واتەن ەبگر تە. خوەسەوەئ نیه ەو ئازار شێئ وەئ
 .ێڵفەنجەز

 اکیپ الەیو زانم،ە. ئشکمینەک ەژن ۆب رەه ەکەتەنەیم -
 تەفە... خێشێژن چاک ێچازان ،ێوەڕئ ئاێل س؟ەچ یمەخ
 .وەتێت یباوک اڵشایئ ۆڵەر ەخوەم

. بووەمات د نەمیچ هاتەد ەکڵەمندا یباوک یوێن رکاتەه
 فاەوێب ەونەئ ۆت ێانی. وەنمیووەب یوەز ڵەگو کامەل کەامی''س
 ەمەح ێزانەن سەک م؟ەبک ەکار مەئ ەیچار نۆ... چ؟یبوو

 مێب رەگە. ئوەمەب نۆچ ەکەڵخ مە... جواو ئییەن وەئ ڵمنا ێزانەئ
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 شیتو ؟ەچ یژەیئ ۆت ،ەچ سەک ەبوو ب کمەرەگ ژمێو ب سمێبو
 ەک ایدن مەدوور ل سەه مانەوە. زات ئیسێب کماەت ەل سەزاتت
 ؟ێکرگەئ ک؟ەامیس ێکرگەئ ن؟ەیبک ینگیز ا،یت نیها

 ۆب یشۆخ ەی. قسەوەبکات ێل یریب رۆز شتێهەدەین ەئام
هاتبوو و  نەمیبوو، چ کێمانگ ەب کی. نزەوەالواندەی. دەاوێڕگەد
. نابووێه کێپ داەئام ڵید ەل ڵیقوو یکییەستیوەشۆخ داەماو وەل
 ەل ێیو پ ستە. دکردەد ەشان ۆب یقژ هات،ەد دایپشت وروەد ەب
 شکینە. کناردەه مۆب یکێشکینەک ی. ''خوا ئاخرگرتەد ەنەخ

 مووەه وەئ یاەڕرەس شینەمی.'' چەمەخو ینەمیچ ،ەمەخو
 یستە. هەوەتەئارام بوو کردەد یستەه ییەوێشەو پ ییودواڵەد
 رەه یەبوا یشیکیدا رەگە. ئەبوو داەیپ ۆب یکێپشتڵپا کردەد
 ەئام ەرەب ەرە. بنواندەد یستیوەشۆو خ کردەد ییواەنڵد ەندەوەئ
 شتینە. دادهاتەدێیپ ییسووکنا ڵیببوو و د ستیوەشۆخ یال
 مەاڵب ،ینەکەدێو جار جار پ گرتەد یکانەقس ەل ێیگو
 سەک ستیوەدەی. نەوەتێڕێبگ ۆب ۆیخ یکۆریچ ستیوەدەین
 داوەل ینسوورەم یحاج ەک ەیەژن وەئ رەه وەئ ێبزان ەرێل

 ۆیخ ەندەوەئ رە. هبووەن یژنان یتیوەتیو یتە. تاقەخستوو
 ەوەرەد ەتەهاتوو ەرگەشمێپ ەڵگەو ل ەاویشار ژ ەل ەناساندبوو ک

 .تییەئمورەم ەتەچوو یشەکەردێو م
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بوو  سەب ەندەوەئ رەه وەئ ۆب ،ەوۆڵییەکەدەنێل یرۆز ەئام
 ەگرتەد ەیکەلۆچک ڵەمندا داڵیاەیخ ە. لێنێمەد ۆب ینەمیچ ێبزان
. کردەد ۆب ڤەیب ڤە. باندەڕپەدەڵیه کرد،ەد ەوێیەپ ینۆب ش،ەباو
 ۆیه ەو ب کایب یزاکانڕەکو ۆب بوویتوانەین ەک ەشتان وەئ مووەه

ئاوات  ەب ینەمیچ ەیکڵەمندا ۆببوو، ب یرەوێب ێیل ەوییەدوور
 .خواستەد

. ''خوا ێشیدان ێوەل نییزا یکات تاەدابوو ه یارڕیب نەمیچ
 مەکەرپۆک ودواە. لێوەن یاەیپ ەمەح ەختەو وەئ رتاەبکا ه

 ەب ییەن کمەرە. گمۆڕگەئ مەخو شانیناو و ن. مەڕۆو ئ گرمەئەڵه
. دایستەد ەچوو ب ەکییەرزە'' دزاۆڵەز ەمیتەه ژنیب مەکۆڵەر

 ەیکڵەمندا ۆب ی. جلیمژ ەیکەنێنا و خو یزار ەل یقامک
 یرەبەو ل گرتەد ەیکەالنەپەخ ەستە. الق و دیدوورەد
 ێب رتەب ەمەبک وەکەباسیبا ل چناخ،ەرەق ەریبگ مە. ''ککردەد
پشت  ەل ە. ئامەوەکردەد کێل یکانەوێل کەیەنەخەردەز'' اەیح
 ەک کردەد ۆیخ ینییزا مەکیە یو باس شتبوویدان ەیکەونەت
 .ەوەژوور ەو هات داەیرکەد ەل قیفا

 ؟ەئام ییەساز ن تەکیەچا ۆکوا خ -
 !ەکێت تەخو ۆب کا،ییەقورس رێژ ەها ل -
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 یکێزەکرد و کاغ دایرفانیگ ەب یسەو د کردێت یچا قیفا
 :ەوەکرد ژێدر نەمیچ ۆب یستەو د ناێرەد ەیچراوێپ عاۆد کەو

 وەکخراوێر ەخوشکم. ل ۆەت ۆب ەنام مەوابزانم ئ -
 .ەانیناردگەه

. ەوەخوار ەهات ەکەونەت ەختەت ەو ل رداەب ەیکەونەت ەئام
 ەل ەوە. '' ئیبووینووس یفارس ەب ەمەداخورپا. ح ڵید نەمیچ
 ۆ. بەرێئ ەنەیبگ تۆخ ەبوو کێنۆرچەه وانتم،ەڕچاو ێراویم
 ەرێد ە: '' فرنەمیچ یچاو ییە''. ئاو زانیچەد تاڵو ەیوەرەد
 کەامیناو س ؟ەچ یژەیئ ینیبمو ڕیسکپ ەب رەگەئ ؟ەمەح ییەن
 .؟یایبنووس ەیەنام مەئ

 .یقۆت مڵد ۆبزانم خ ەژێب ەید ؟ۆڵەر ەوگەچ -
 .ەمڵمات رزەم ەل یەگینووس ەمەح -
. یناکوژ تەکڵەمنا ە. دابزانیچەئ ێکو ۆکرد. ب یتەڵەغ -

 ،ە. بنووستێب وەبا ئ ەاگی... پییەن ۆت نیه اینەت رەه تریئ وەئ
 .مینا اینەت ەب ەبنووس
 ۆیل ەب یکانەسکیکرد و فرم نداەمیچ ەب یشەباو ستاەه -

 :ەوەکرد ەیرکەو د ستاەه قی. فاەوڕییەس ەیکەشۆرپەس
 .وەتێچەئ یزۆس ەکەکەیبوو، پ کتانێکار رەگەئ -
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 داڕبازا ناوەل ەبوو ک ەوەئ کەامیس ۆشت ب نیشترۆناخ
 ەشتبووەیگ ەک ەوییەانەیب ە. لێبەن دایرفانیگ ەل ەو پار ەڕێبگ
 یروخوارەس داەچکۆشار وەئ یدووکانەراست ەتاق ناوەب ێراویم

. ببووەتووش ن یسەو ک ەوەتێزۆبد کیەئاشنا کووەڵکردبوو ب
 یپرەک شێپ ەل ەک ەرگەشمێپ کێلۆپ ەکرد یروو ەڕۆوێن یال
 یزان انداەیکەوەستنەب ێدانەجام ە. بستابوونەراو کییەبابچەک
 ەییسن ەوییەناس یانیکێسەک ندە. چنین زبیح ەیرگەشمێپ ەک

 ەب رژاەپەین مەاڵب ،یناسەد ەوڵییەمندا ەل ی''ەمسەبوون. ''ش
ببوو  کانییەاسیس ەزێه یشۆناخ وانێ. نبکاێت انیروو یشۆرووخ

و  یتیەستاۆو د یتییەهاوشار یشاندانیپ ۆب کێسپۆک ەب
 ەب ەمسە. شانیال ەشتەیگ نمیو ناتب نمیتبە. دیتیەخزما
 کرد. ەڵگەل یشۆچاک و خ ەوەنینەکێو پ یشۆرووخ
 ەفتگمە. من ژنناسنەئ ەناوچ مەئ ەوێئ ەکاک یرەئ -

ئان و  ایپ ەڕیت یقەدوو ش ،ێوەن ڵینان بخوا و پو سەرکەه
 ن؟ەکەئ ێپ ەیچ راێل ۆ. داخنەکێەلێو

کا.  یمانەیم ێوەئ اەیپ کێاگیپ ێب ێنۆچ رەه راێل -
 .سەه رمەگ ەیگولل چبوو،ەین

 کەت تەکیەاگیپ ەشیمەه ۆوابزانم ت ەمسەکاک ش -
 .ینەڕگەئ تاەخو
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ناو  ەکرد و چوون وانیم ەمسەش ەل ۆیخ ەپەو گ ەتڵگا مەب
 .ەکەبابخانەک

 ببوو،ەن واوەت تەاڵختەو ئ یخۆو ش ەوەانێڕگ یرەوەریب
. ێژوور ەهات ەوەکەپشت دوکان ەل ستەدەل بابەک یبابچەک
 تڵەجاەخ ەیقەئار گرت،یدا رمەگرت. ش ەیپڵەڕەد کەامیس
. بووەن ۆیخ ستەد ە. بۆب یزانیشە. نشتین یو چاو رەسەل

 ەیمەح یشەگ یروو ەک مەاڵب وت،ەکێپ یتور ەتور یزمان
 کردن برد. یخۆش ەب یناەو پ ەهاتو داێپ یکەیەناسەه تید

 یشیرەگیواوچەک تیەئمورەم زبێح بوویمزانە... نەیئ -
 .سەه

 ،یب رەیخە... بەتیەئمورەم ەیشانەسخوەد ەمەئ میتەنا ه -
 ؟ێکو ۆب وێیەکو ەل

 ،ڵێب چیه یتوانەیکرد. ن ژێگ یکەامیس ییەئاسا ەاریپرس مەئ
. مەڕگەد ۆت ەیکەژن ە. لمەڕگەد مەکەونبوو ەل ڵێب یتوانەین

 .هاتەن ۆیبکا. ب ۆدر اەڕگەن یشیزمان
 ەبخو وەکەنان ەی. دیهاتگ یخفەم تیەئمورەم ۆب کاەن -

 .سەفر مانەقس ودواەل
القم  مەڕگەئ کیرمانگاەد ە... لمیتەه ەچ تیەئمورەم -
 .مەک وەشەخو
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 ەب کانە. پاروخوراەدەن ێپ ینان مەاڵبوو، ب یبرس یرچەگ
 ۆید تاەیپ تاەیببوو. پ شکیئ ی. زارەوەخوار ەچوونەدەن دایروەگ
 :شتەیگێت ەمسە. شکردەد رداەسەب

 جێئاوا گ ۆب س؟ەه ساوتانەح ەورد ماەح کەت ێرەئ -
 .تێرشەس ایس ەیمن ک رەسەل ساوەح یتوانەئ ؟یبوو

 انیتیەئمورەم یندەناو ەل انی. ئاخر وتۆت انیگ ەنا ب -
 .ەرەیس ،ەشتگیدان نمیوەئ ەسیئ ،ەداگێپ

. ەفت کردگ یکانیەندانیز ەیحوکم خو ەب ؟ەگیتزانەن -
 ەکردگ ەمار یوتەسکەد فتمەژن ێرەبوو. ئ ندانایز ەل کێتەمود

 هات؟ێپ ەی. چەیخو ۆب
 .سەه ێل یشیکڵێ. وابزانم منانۆچ ەیئا... ئ -
چ  ؟یگوت ۆهات. ب دایزار رەس ەب ەقس وەئ ۆب یزانەین

 یرە. سکردێپ ەیەیقس وەبوو ئ رونەد ەڵیپەچ یکێستەه
 ەیکەپارو یتوانەیببوو. ن زارێب ۆیخ ەببوو. ل ڕپ ڵیداخست، د

 ەمەکرد. ح یستەپ ەب یستە. هداڕێو ف ناێرەد یزار ەل ،ێبجو
 :یگوت ەمەبدا. ح ەپار یستیو ەمسە. شناێه یچا

 .ەمۆخ یوانیم کەامیکاک س -
 یناوچاو یواشاەت یتوانەین مەاڵب نا،ەڵێه یرەس کەامیس

 :یگوت ەمسەبکا. ش ەمەح
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 ێشەئ ،ەکەموار ،ەبووگ چتڵیمنا فتمەژن ەمەکا ح -
 .ێپ ەیب مانەوانەزێگو

 ەل کێکرد و چاو کەامیس ەل یکێ. چاوەوەخاو بوو ەمەح
 .ەمسەش

 .ومەژنەئ ەیوێئ ەل ەسیئ ەوە... من؟... ئێک -
 کانەرگەشمێو مات بوو. پ کردێت یکەیەرەجگ شت،یدان

 یزێه مەاڵب وا،ڕب انەڵیگەل ستیوەیەد کەامی. سشتنۆیر
. ەنووستووەن نەمیچ ەڵگەل ەمەح یزانەید وە. ئبووەن یستانەه
 ەچ ب یزانەدەین کەامی. سێبزان سەک ستیوەدەین ەمەح
 ی. ئاخرکردەد یهاتووچوو نگەدێب ەمە. حێد داەمەح یشکێم
 بابەک یهات گوت سەک رەو ه داەوێپ ەیکەپرەک ەیرکەد
 .ەماوەن

بوون  راەیل وانەو ئ لۆپەش ؟ەوگەبزانم چ ەژێدا ب -
 انێیجەب اۆنچیبا ەو ل ەشبووگەخوەن انی. وتوتەن مێپ انیکێچیه
 .ەشتگێه

 ە. من لەگیمدەن وەزوو ەنازانم، ل شیمن ۆخ ەاڵو -
 چوو بوو. وەئ وەامەڕیگ ێختەبووم و ارانیکام ەیناوچ
 ؟ەبووگ ڵیمنا تیزان نۆچ ۆت ەیئ -
 .مەبک شتباشیئ تیەشا فت،ەژن مێک ەنازانم ل ەاڵو -
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 .زیحەباو یحاج یکرد. ئا ممەخو ەب مەخو ،ێبشک سمەد -
 یئاگر ەب ەمە. ترسا حگرتەن یقامەس اتریز ەوەل کەامیس

 ەالتاو ب ەمەح ێوەبژن ێگرەن تەتاق ترساە. دێبزان یروونەد
 .ستاەبکا. ه ێیل یشک ۆخ ای. داەد نداەمیچ

 ئام. رەس وەمێت ودواەل سەکارم ه ێچک ەمەکا ح -
 .نمیبتو ەوەچوون ەل رەب -
 ناچم. رەوەخ ێبان چاو، ب -
 ە. بەویەاڕسوو داۆیخ ورەد ەب ڕو و ژێگ کەامیس ەوارێئ تاەه

 ە. چووەویەاڵخو کانداڕەو س ردەس ەناو باخ ەب کاندا،ۆڵەچ گاێر
 یوۆاڵهەس ەل یچاو رۆز یکەیە'' و ماوێوەڵ''ک یمۆچ رەس
 ەرێکو ێیەگر وەئ ەیوەکردن ۆب یکیەگاێر چی. هڕیب ەکەمۆچ
 یتوونەو چ ڵیقوو ەب یستەه ەندەوەئ ستاێئ تاە. هەوییەزۆدەن
 یریب دابووەن یگاێر یتەالو ینەڤی. ئکردبووەن ەزام مەئ
 ەمن بووگم ێانی'' گوتەد ۆیخ ە... بەوەبکات ییدوا یکانەرێدەڵه

 ەمێ. ئەکەرەگ شمەخو ەسەک وەل شیوە... ئسەه مڵباوک. منا
 یکوشتن تاەه یری'' بس؟ەچ ڵەمنا وەئ ەیچار ەیئ تون،ەب چیه
. انیکێس رەه یکوشتن تاەه ،ۆیخ یوشتنک تاەه شت،ۆیر ەمەح

. ێراویم ەاوەڕگەن وە'' شکەامیس وەتێرۆناش کێچت چیه نێ''خو
 ە'' چووێراناوۆ''گ ەو ل ەوەڕییەپ مۆچ ەبوو ل ەتکۆل یسوار
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 ەکرد. ل ەڕیش ەڵپەچ ڵیاەیخ ەڵگەل یانەیب تاە. هکڵێما
و  ێراویم ەوەهات یانەیشار بوو. ب ەوەچوون یخراپتر فکر مووەه
 یشۆرپەس ەل یدوکان چاو ە. دوکان بشتۆفر ەیکەمانچەد

 یدانا. ئاور یشان رەسەل یستەد ەدواو ەل کێکیە. کردەد ەژنان
 :یگوت ەوڵەتا یکێنینەکێپ ەبوو ب ەمە. حکاڵەداچ ،ەداو

 سەدوکان کارم ۆب نیبا بچ وەرێبووم. ب تڵمات وەشێدو -
 .تێپ

. داەدەن یواڕب ڵی. دوتەک یدوا ەب نگەدێب کەامیس
 ەیدارێس یپا ۆب کردەد یستە. هناڵهاەد کێت یکانەنگاوەه
 ەونەئ ۆت یانی. ''ەکردووێل یگومان ەمەح کردەد یستە. هنەبەد
کوا  ؟ەیکەئ یستیوەشە. ئاوا خوکەامیس یبوو تەریغ ێب

 ەب ەیانەییگل مەئ نەمیچ یکانەچاو یری'' بت؟ەکییەتێرشەس
 .یوێل رەس ەهات کەیە. بزێژنوەئ یەدا یزێو ه ناێه دایشکێم

 و؟ەنیوڕب ینا ەمەکا ح -
 ەمەبخ کڵیپو مڵ. ماتمەبک ێپ ەچ مەکەدوکان ەیئ -
 .چمە. ئەدروس کردگ رتمۆپاسپ ،ەدواو
 ن؟ەمیچ ەیئ -
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 اەیپ یکتریشەخوڵ. وا بزانم دهاتەن ا،ینۆش ەب ناردمەه -
 مە. من ناو خووەگرت مۆب ەیگەڕه مەئ فیرە. کاک شەکردگ

 .ویەباوک ورەق ەب تریئ م،ەوەالئ یرەس ەل
 .ێوەوا ئ نۆئاخر چ -
 .ەبک یاکخاسیپ ۆت وەرێ. بێوەئ ،ێوەئ -
 ۆیخ ەوەکردنێت ەرەجگ یانوویب ە. باەڕگەڵسوور ه کەامیس

 .فانداڵخ
 من؟

من  ەک ەبنووس فیرەکاک ش ۆب تە. دوو خێرەئ -
 ەیکیەرعەش ەزە. کاغتیەشا ەکردگ شمیدا. تو قەاڵت نمەمیچ
 ێس رە: هانیگ تیەشا هاە. ئنەمیچ ەب یەو ب ەوەنێبس ەاڵم ەل
 ؟ەن ایبوو  ێپ تەچکی. گوێب رامەح ێپ نمەمیچ ێفتوەک قمەاڵت
 مەتەنەیم مەمن. ئ یپا ەل چتەیگاکێر رجە. خەکەنام ەچەیمەئ
 .وەرەبک ۆڵک ەل

 ەورەگ یکییەمزگان ەمەببوو. ئ ەشکەشاگ ەوڵەد ەل کەامیس
 کاەن ە. ''کورکردەد لێگ ێل ۆیخ تڵەروا ەب مەاڵبوو. ب

 کا''. متحانمیئ
 اتری. زەکێژن خاس نەمی. چەمەح ەکەم رەک تەخو -
 .وەرەبک ێل یفکر
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 یفتەن یلەع ەب یشوو شتاێه ؟یژەیمن ئ ەب ۆت -
 کێرۆج ەب کەیورەد رەه ییەنگی... زیمناسەمن ئ کردوو،ەن
من  ۆب گاێخاکا ج مە. لەگرتگ ممەخو میسمە. من تێرخەچەئ
 .ەماگەن

 ۆب چمەئ ڕۆمی. من ئەیخاس ناک ێلە. ویزانەئ تەخو -
 .مەوەئ چیکەنام و،ەچمەئ وەنەیو ل رمانگاەد

 ەل ینەمیچ یرزگار ی. مزگانەشخانۆخەن ەچووەن کەامیس
 ۆب ێب اری ختەب رەگە. ''ئۆنچیبا وەرەب رەکسیەنا و  ەڵیخەب
 .''ەکێخاس ەیزانۆورەن ەمە. ئەنەیئ ەمەیگەئ زۆورەن

 
* 

 ەاویکردبوو. کان ەیکشەپاش کانەژەک ینسار وەرەب فرەب
. ەپونگەو چووز ەڵەکوز ەببوو ل ڕپ ڵسارا یکانەئاو ڕسارد و پ

 یاکانیگ یستەو ئاو د کردەد رەبەل یوزەس یتەاڵخ یوەز
 ڵەگو ەو ب نەخاک رزگار ک رێژەل انۆیخ تاەه گرتەد
 انیشەزستان وەئ كەڵ. خەوەننێازڕب ایدن انیکانەنگامەر
 ەک ەیوە. ئکردەد ەئاماد زۆورەن ۆب انۆیو خ راندبووەوزگ
 ینۆو برنج و ر داەدروون د ەب یجل یزار ەشتەیگەد یستەد
 ەمانەبوو. ئ انێیرەسەکۆپەچ شیدارەو ن ییشاە. رڕیکەد
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شار.  ەانبردەیو د ەوەکردەد ۆک انیونەپووش و گ شترێپ یناڵسا
 کردەد انیو بانگ اێڕانگەید نانداۆاڵک ەو ب گرتەد ەوەانۆڵیک ەب

 ۆ. پووش بەونەگ ۆڵەک وە... ئز،ۆورەن وەئاگر ش ۆ''پووش ب
 ،ییشا کووەو شیانڕگڕگرتن و گ زۆورەن ستاێپووش'' ئ ان،ڕگڕگ
 کرابوو. ەغەدەق نینەکێپ کووەو

 دروون دابوو. ەب نەمیچ ۆب ەیتاز یکێکراس ەئام
 رکاممانەو ه مڕوەئ مەکەونەت شیمن یزاەئ ۆت رتاەه -
 .نینێسەئ شیوشەک ێجفت

 ەرەب یرانەیس ەو ل وتبووەک داێج ەل ەکید یکێجار نەمیچ
 یکەت ەکڵە''منا یمامان گوتبوو یەببوو. ئاس یرەوێب زۆورەن

و  تێب ەفر رەگەئ و،ەسەاگیکر یدانڵمنا یدرگا و،ەخوار ەسەداگ
 ''.یزاەزوو ئ ێبچ

 .ایدن ەهات ەمانگ فتەح شیمن نسیۆ ،ەوگەجا چ -
 .ساڵبا ێڵەخن ەونەئ ەسەوەئ نیئاخر ه -
 ؟یسەه ێ. جوانخاس وا کێت وڵد نۆچ -
 ەشتووەیگ ەناوچ یکادر تەحمە. رزۆورەن ەمابوو ب وەش ێس

 وتەمزگ شێپ ەل رداەقەم یلەرپەس قیفا ەڵگە. لۆنچیبا
 ناوەب کانەرگەشمێ. پکردەد انەیتاز ڵیواەه یو باس ستابوونەراو



206 
 

 کانداەرگەشمێپ ناوەل تەحمە. رکردەد انەیچکێراو داێد
 .ەوییەناس ی لیلەخ

 ەوەئ ێرە. ئەبووگ یاەیپ راێل نۆچ ەوە. ئەزمەب وەل یئا -
 چاکا؟ راەیل

 راەب ەل ەگیزان شمانەین رە. هەهاتگ ەژۆر نەچ -
 .وتەن یچیه یشەی. خوەبووگ ەرگەشمێپ

 بانگ کرد: ی لیلەخ قیفا
 .تێپ ایکار تەحمەکا ر ەوەئ ،ێدا ب -
 وەسەتیچووگەن ەبووگ نۆ. چلیلەکا خ وەتیب رەیخەب -

 کخراو؟ێر
 :کردەد ینجیم ەنجیداخستبوو و م یرەس لیلەخ
 .وەبچم یمتوانەبوو، ن ەفر ەکەفرەب ەاڵو -
 .یاگیکر عدامیئ یمانزانەو ەمێئ ەکور -
 یددان رەب ەب یکەیەلکیبوو. چ نگەدێب کەیەماو لیلەخ

 :یگوت ەوەرەشەت ەو ب ڕیبەڵه ی. چاویجوەیدابوو و د
 .ییەمن شانس وام ن ەترسەم -
 وەنەڕیپەئ وەکیە ەب یزۆس ەحازر ک تەخو ەخاس ەید -

 .ێب تێپ یکار فیرەکاک ش تیە. شارەب وەئ
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 ەڕقەم ەیسفر ورەد ەل کانەرگەشمێپ مووەه ەوارێئ ینان ۆب
 بوو. ناێل انیوجاوڕف ەوەتەحمەر یهاتن یانوویب ە. بەوەببوون ۆک

 نا؟ێکو ەها ل لیلەخ ەوەئ ێرەئ -
 .ییەن ارید ەکێتاو ەاڵو -
 ک؟ێسەک ڵما ەچووگەن -
 یمزانەو چوو. و ایدان ەیکەنگەهات تف ەڕۆمین یدوا -

 .وزەح رەس ەتێچەئ
 .ێوەن وەردەس ەکەشتێبا چ گوشنێت ەید ،ێوەئ یاەیپ -
 کانەژەو ک پکەت رەس ەیوارێل ەک مەودەئ ،یانەیب ێڵەیل ۆب

 یورێ'' مجشێورە''کا د ،ەوەبنەد ێجو شەر یئاسمان ەل
گرت و  یژێوستنوەد وز،ەح رەس ەچوو ووڵواەخ ۆنچیبا یوتەمزگ

 ەبدا. ل یانەیب یو بانگ کاەڵه وتەمزگ یندگوڵیب ێبچ ەویەاەڕگ
 داۆیخ ڵید ەکرد و ل ۆیئاس یتواشا ەوەوتەمزگ شێپ یدانەیم

چووبووم؟''  رگاەم ەوەخ ەب ڕۆمی. ئرێد ەفتگمە: وابزانم کیگوت
و  گاێر رەوبەئ ەیکەپکەت رەسەل کیەهاتووچوو ەب یستەه

 ەل مۆکەمۆک وت،ەناو مزگ ەتێبچ ەوەئ شێکرد. پ ەڕقەپشت م
 ڵپا ەو ل وتەمزگ یربانەس یەشاێک ۆیخ ەوەکانەنگەت ەکانێپل
 یباەشل کرد. شن ێیو گو رواندپ ی. چاوستاەراو داەکەماجۆک
و  هاتنەد کانییە. تارماێیگو یەناێه یکێورت ەورت انەیبەرەب
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 ەهات ەلەپ ەهات. ب شکداێم ەب یشۆناخ یکڵێاەی. خچوونەد
 ەوییەناس ەوەدوور ەل ەکە. نگابانەڕقەم رەب ەو چوو ەوەخوار

 :یگوت ەسرت ەب شیورە. کا دداەن ینگەد
و  نێو ت ەپەت وەئ رەسەل نەوێئ کانڕەکو ەوەئ ێرەئ -

 چن؟ەئ
 .ناێه رەبەخ ەب یقیفا ەلەپەب ەکەنگابان

 .ەهاتگ ۆب مانمانەیم ەاریواد ەکاک ەسەڵه -
 ۆخ ەل انیکدانەشیهاتن و ف رەبەخەب مووەه کانەرگەشمێپ

 ەتێدوژمن هاتب کردەدەن ەڕیباو قی. فاەوەرەد ەو هاتن ستەب
 ەڕیقەدوو م رەس ەب بواەد ێوەئ ەشتنەیگەد تاە. هانیرەس
 .بانەڕیپێت داەکید

 ،ەجمەبگرن. ن رەنگەس ایئاوا ورەد ەدووان دووان بچن ل -
 ەبن. ب ەرگەشمێپ تیە. شاەپەت وەئ وەرەبچن ب ەوێئ ،ەبەع

 وەرەوەخ ردمەبا م ەبانگ ب ۆبچ شێورەبچن برا. کا د وەزێپار
 .ەیباوکم د ەیبن. د
 کانییەادیز ەکۆو نارنج کەشیف ەڕقەناو م ەچوو ۆیخ

 ۆیخ یکانەراغەد شتاێ. هێنێب ەیکیە ی،جیو ئارپ ەوەکات رەسەب
 شێروە. کا دەوەبوو رزەب ەقەت کردبوو،ەن ڕپ یواوەت ەب

 ەوەوەشەنێدو ە. لیکاندیزر نەمی. چڕیب ڵیچەوین ەب ەیکەبانگ
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 کێتاو ان. ژشتبوونیدان ەوییەارید ەمامان ب یەو ئاس ەئام
 .داەدیرەب کێو تاو گرتەید

 س؟ەچ ەقەت ەقەت وەئ مڵما ەهاوار ب ەیەڕۆئ -
 ۆیخ ێخش ڵەپا ەو ب تبووەگ ەویەزک رێژ ەب یستەد نەمیچ

 ەیکەپکەت رەس یکانەنگەتف ی. ئاگرەکەرەنجەپشت پ ەاندەیگ
 بوو. ارید ێیل

 .ەئام ەداگ انێید ورەوابزانم د -
 .تێبا ل ێڵو ەیگول کاەن ،ۆڵەر مالوەئ ەرێب -
جاش و  رەگە. ئناێکو ەهان ل ەرگەشمێپ نیبزان ێشەئ -

 .نەکەئ ربارانمیت راێل رە. هێناو د ەنێپاسدار ب
گشتمان  اڵشایئ ەی. ئۆڵەر ەکەوا م ەی. قسنەخوەگو ئ -

 ناکوژن.
 یانیگ ە. لترساەد یشۆخۆب مەاڵب ن،ەمیچ ەب داەد ەیور ەئام

 .ترساەد ەیزاکەو کچ ەیکەکچ
 هاوار؟ ەیئ ەنێکو ۆبچم ب ڵەحا مەب -
 ەب کانداەوارید ناەپ ەکرد و ب رەسەل ەیکەشۆرپەس

 شێپ ە. لبووەنێل یسە. کەڕقەم ەاندەیگ ۆیخ وداوانەڵەه
. ستابووەراو اوێپ ندەچ ەڵگەل ەک تید یشێورەکا د وتەمزگ
 :ەئام ەکرد ی'' روومراەمەح ەی''س
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 ؟ەزادەیس ەئام ەڕیگەئ اێیک نۆشەب -
 ەشکینەک وەبزانم ئ ێشەئاخر ئ کان،ەرگەشمێپ ەل -

 م؟ەبکێپ ەچ ەزوانەسەب
 .رمێت ۆب کتێورەخ چمەمن ئ وڵەما وەرۆبچ ۆت -
 نێشو ەب ەجمەببوو. ن نداریبر داەقەت مەکیە ەل رەه ەبەع

ناو  ەبخات ۆیخ ەک نابووێه کێپ ۆب یتەفرس زکردن،یو ر نۆڕیگ
 .ێپشت د یکانەدار

 اریتواو د رتاە. هنەکەم فەسرەم ەفر کەشیف ەکاک -
 .نەکەم ەقەت وەتانێپ ونەن

 یانەیکیەو باق تانەاریز ەیپکەت ەنارد ەیرگەشمێپ ێس قیفا
 .زراندە'' دامرمگەچ ی''کان یگاێر رەسەو ل کانەدار ورەدەل

 روەدەچوون یگاێر اینەت ،ێگرتو انێید رەوبەئ رەگەئ -
 .شەر ەکوچک ۆب ێچەوا ئ سڕەئاود وەئ

شرمان  نایگەئ نینێبس ێل انەیپەت وەئ یشەئ قیکا فا -
 .نەکەئ

 .نینیانویخاس ب ،ێب وەشنۆر واەبا ه -
 کراەد ەقەت ەوەنیرۆگ ەیپکەت ە. جار جار لەوەروون بوو واەه

 .ەداوەدەن یمەاڵو ەرگەشمێپ مەاڵب
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 یکانەییەبۆن ەژان وانێن یوداە. مهاتبووێل یتێش کووەو ەئام
 :ژاندیقەیماماندا د یەئاس رەسەب ە. ئامەوەبووەکورتتر د نەمیچ

 خاتر خوا! ۆب یەئاس ەبک کێکار -
 شەکەونەت ە. لەویەاەڕگەو د وشەح ەچووەد ،ەوەرەد ەچووەد

 گەڕه ێئاگر بگر ای ێفەبک ێل یکەیەگول رەگە. ''ئترساەد
 شیمراەمەح ەی... سەردمە. مال مماەخو رەس ەمەبک ەنێکو
 هاوار. ەیئ مەبک ە... چهاتەن

 مرا هات. ەمەح ەیس چووەنێپ ەیندێه
 ەشکینەک وەئ ،ێناو د ەهاتگنەن رتاە. هەزادەیس ەسەڵه -

ها  شتاێه ەکۆڵەو د مە. چرمگەچ یکان ەنینەبگ کاناەدار ناوەب
 .وەرگەشمێپ سەدەب

کا. هاکا  وەرزەب ێناتوان نگاوە. دوو همەویب نۆئاخر چ -
 .نێب ەرگەشمێپ تەقەرەد یژێب ۆ. تیزا

. یب زاەق ێب ێفەکەئێل یسەک دەس کەیرگەشمێپ رەه -
 .نیو دووان ن ەدان ۆخ

 ان؟یگ ەمەح ەیس سەچ فیکلەت م؟ەبک ەچ ەیئ -
. ەمنترەئ ەنەی. ئەمێئ ەیکەنوورەرتەس ەنەیویبا ب ەسەڵه -

 .کاەئ کتانەمۆ'' کشی''کوبرا
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 ی. کاتێگو ەشتەیگ یشەرتەئ ینیماش ۆڕەیو ب ڕەها
 مەد ەب ە. ئاممابووەن ێوەو نام ێوەمەو ئ ەوەرکردنیب
 داەیکەونەت ەب یکیەلکورسسەتیەئا داەوەرەدەو چوون ەوەکردنۆک

 انینەمیچ ڵیرباێفوو کرد و ژ داەیکڵما ەب یشیکیەو  ندێخو
و  ێناو د ەیکڕەئاود ەاندەیگ انۆیپسک خ یگرت و پسکا

 کرد. مراەمەح ڵیما ەل انۆیخ مۆکەمۆک
 ۆیخ ەوە''سحاوەئ ۆسیۆ'' یژەپست ک ەل ێکیرەچنگ ەب رۆخ

 ستەد ەوتبووەک کانییەرزاەبوو. ب رمەگ ەقەت ەک شاێکەدەڵه
 .کاندەتەڵه یلیمەج ەیس یخانەوید ەقومپار مەکیە. شەرتەئ

و  شتۆکرەد یوێل کێو تاو کاندیزرەید کێتاو نەمیچ
دانابوو و  یرێژ ەل انیکێشتە. تداەو کوبرا د ەئام ڵیبا ەل یچنگ
 .ڵیماەد انیپشت

 .ەبک شی. پەکەهاوار م ،ۆڵەر ەرکۆز -
ئاو  کەیانی. دا تسەفر یشێئ ڵمنا مەکیە ،ۆڵەبمرم ر -

 کوبرا! ەک رمەگ
 ینەمیچ یمامان زک یە. ئاسێبەن ڵوەه داەد ڵیوەه ەئام

 .کردەد یدوعا ەوەوێل رێژەو ل ڵیماەداد
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 ەڕش ی. ئاگریتەارمی ەهاتبوون ەوەرمگەچ یکان ەل ەرگەشمێپ
بوو  ەوەئ انڵیوەه کانە. جاشستاندبووەئ ەیسڵێب ەدوو الو ەل

 .نەبد ەرگەشمێپ ەل ەوەپشت ەو ل ێناو د ەنەبک ەدز
 ؟ەوەئ ەدابزان ؟ییەن لیلەخ ەوەئ قیکا فا -
 .ەبووگ کاەت انیوەڵەب ژمەیباوک. ئ زیح ەوەئ یرەئ -
 .ەالژگ ەمیتەه وەئ موتەن ەکور -
 ۆڵەخواردت، ز ماێئ کەتەل کردەن ەنان وەل رمتەش -

 .رکاەد یکێکیە میڵنا ێب یانیگ دەس یهەاڵکورد. و
 کەیەگولل ل،یلەخ ەتێنەیبگ ۆیخ ەک ستاەه ەوەقڕ ەب قیفا

و  هاتەن رەب شەجار وەئ لیلە. خەداو دایوەز ەو ب کاێپ ڵیبا
و  پۆت ەیو گرم ی،جیئار،پ ەیخی. شرەوەون کرد ۆیخ

 یکانەنڕیقو ڵەو ما ەداوەردەب یکانەرەنجەپ ەیشیش ەقومپار
 ون ببوو. زداۆت ەل یی. ئاواەوەراندەلەد

و  یکڵەچەداد کێجار ەوەکەیەگرم رەه مەدەب نەمیچ
 .ناێد یرۆز اتریز ەکڵەمندا
 تەزرە. حرمانەس ەنێت ەبک کێکار ان،یگ یەئاس ەزوو ب -

 با. انڵینگەه ەل وسەغ
 .وەمەک یراس یشەئ ەهاتگ وەشان ەب ەکڵەمنا کمیدا -
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 ەب ۆشۆبم. ه تەنجەو پ سەقوربان د ەب انیگ یەئاس -
 .ێوەن بدارەیع ێب وەمەکەشکینەک

 ەیوەرەد یواشاەت ەوەرکەد یدرز ەل شاێکەد یمل ەئام
 کانەنگەد ۆب ێی. گوندێخوەد یەاڵوڵ. قوداەد یواتەڵ. سکردەد

 .کردەشل د
 یکێبوار ەکیە رە. ههاتەدەڵه کدایەال ەب ەسەک رەه

 نداریکوژراو و بر والەو ل مالە. لکردەد داێپ ۆیو خ ەوەتیدەد
 دەرقەم ۆیکڵگ ەب انیناەپ شەباوەل ڵمندا یژن ندە. چوتبوونەک

 نداێو کاد ڕوەگ ەل کێندێبردبوو. ه تانەاریز یکانەلێو بن ک
و  ەکی. زررببووەبیت یئاگر ڵچوار ما ێ. سەوەشاردەد انۆیخ
 ەیو گرم ەقەت ەڵیکێو بچووک ت ەورەو گ ڵژن و مندا ینەویش
 ەڕک یکەڵەف ێگو -سالمیئ ۆڵیده یاویناس نگەد - ەڕش
 رەببوون و س ێڵو زراداەو م شتەد ناوەب تاڵو ما ەڕ. مکردەد
و  ەوەکانڵەچەد کەیەقەت رەه ەب اوڕپچ وسارەو ه واوێشێل
 .ێڵو ەیللگو ەیشانین ەبوونەو د هاتنەدەڵه

 ەڕش ەقوون ەبووندا بوو. ب واوەت ەل ەرگەشمێپ ینەمەقەت
 نۆاڵک ەب نۆاڵک ێو د کردەد انەیکشەپاش شەر ەکوچک وەرەب
 رەو ه زرانەمەبانان داد رەسە. لرانەرشبێه ستەد ەوتەکەد

 ەیکوچ ەل کێ. پاسدارکردەد ێل انیزیر ەویەاڵبجوو کێشت
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 ەکرد. ب ەڕقەم ناوەل یکیە ی،جیئار،پ ەگولل ەوەوتەمزگ نشتەت
 ەیکەگولل ەیوەنیقەت ەیخیو شر ی،جیئار، پ ەیگرم

کرد و  ەیبوو خرم ێوەئ کینز ەک مراەمەح ڵیما یکانەرەنجەپ
ناو  ەوتە'' کانیو ''ژ یژاندیق نەمی. چەوەخوار ەژانڕدا کانەشیش
 ست،یوەدەن یپشت دان ە. الق گرتن و لنەمیچ رێژ ەیکەشتەت
 ەل انیو کوبرا چاو ەئام. ەویەبوورا نەمی. چیکاندیزر ۆیخ ۆب

 کرد. کتریە
 .نەمیچ ،ڕەشوکور کو انیگ نەمیچ -

 ەب ۆب یزانەین یشۆکچ بوو خ یئاوات ەب ەمووەه وەئ ەک ەئام
 .ەویەشاەگ ەکڵەمندا یبوون ڕکو ەب

 انیشەر ەکوچک کانەقورس ەکە. چەوەابووڕب ێد ناوەل ەقەت
 یرەنگەس مەاڵ. بانکوتاەیبست د ەو بست ب ەشانین ەکردبوو

 کانەرگەشمێپ ەب یناەبوو و پ ستاەراو میقا رواە'' هتاەع ەی''س
 ۆینچیبا ەل کیەال رەبیس تاەه ،ەوەرمگەچ یکان یال ەدابوو. ل

 یکییەنگەدێب کەیەماو ۆبوو. ب امەردەب رەه ەقەداگرت، ت
 یە. دواشاێک رداەو د شتەو د ێد رەسەب ڵیبا کن،ڵقورس و چ

 انیکانڕەوەو گ ێڵەوەو ت انەڕگەد ڵما وڵەجاش و پاسدار ما
. ەوەرەد ناێانهەیبوو، د کانداڵەما ناوەل سەک رە. هیپشکنەد
 شێپ ەیکەدانەیم ەانبردنەید پەش ەو ژنان ب قەش ەب اوانیپ
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و  انیگرەد ڵ. منداکردنەد انیزیر نداریو ساغ و بر وتەمزگ
و  کردەد اندایکیدا یالق ەب انیشەترسان باو ەو ل ەوەانینسکەد
 ە. ئامەوەشاردەد اندایکیدا ەیکەکراس ۆیل ەل انۆیخ یروچاوەس
. داەد یوێجن زیر کیەو  چابووێپ ەوە انیژ ەب یکەیەلۆچک ەفێل

و  ووداب انۆیخ شیپەو انیمامانیەو کوبرا و ئاس وەئ کانەجاش
گرتبوو و  انینەمیچ یو الق ستەد سە. دوو کنانێانهەید
 یزیر ەو ل انیناێه ەبوو ک سەئاخر ک نەمی. چشێک ەانکردەید
 کەو یکێشت مووە. هبووەن ەوۆیەخ ەب یشۆ. هاننایدا داەکەکەڵخ
. کردەد یئاو یو داوا نداڵناەید تاوە. تاونرچاوەب ەهاتەد ونەخ
دا.  دایو چاو رەس ەب یکەیەدەو ش ینیرەس ەاندەیگ ۆیخ ەئام

 ستبووەب ۆیخ ەل یکەیەمانچەپان د شیر یاێڕیسمێت یکیەکابرا
 ەل کێندێکردن. ه ەقس ەکرد ب یستەد یفارس ە. بەوەشێپ ەهات

کابرا  ەیزاراو ەل مەاڵب ،یزانەد انی یفارس کانەاویپ
و  تەحمەو ر مەرەک یباس یانزانەید اینە. تشتنەیگەدەنێت
 یکانە. قسباەد مامیئ یوێن تاەیپ تاەیو پ کاەد سالمیئ یتەکەرەب
بوو.  ڕەدا. کابرا توو انڵەیپەچ ەترسان ل ەل کەڵبوو خ واوەت ەک

 دا. انیواتەڵس شەکەکەڵ. خنەبد واتەڵس ێبەد یگوت
 کانەجاش شێپ لیلەخ کرد،ەد ەیکابرا قس ەک داەیەماو وەل

 سەبزانن ک کردەد ەکەکەڵخ ەل انیچاو کیە کیەو  وتبووەک
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 لیلە. خنەمیچ رەس ەشتنەیگ ەوەئاخر ە. لەن ای ەوەناسنەد
 یە. دوااماێیڕت کەیەبوو. ماو نەمیالدا. چ رەسەل ەیکەشۆرپەس
 شەکەکۆرەکرد. س کانەجاش کۆرەس ەب یکەیەشاریئ

 انینەمیچ سانەک ێس ەکرد. ب کێپاسدار ەڵگەل یکەیەسرت
 ندەچ ەک یشەرتەئ یکێنیۆناو کام یەانداڕێیو ف گرتەڵه
 :یژاندیق ەبوو. ئام داێیت یانۆیخ ەیکید ینداریبر

 ی. ئالەخراوگڵ. مانەوەئ ێکو ۆب ەسانەیز مەکەشکینەک -
 هاوار.
 راکشا. ەکەنیۆکام شێپ ەو چوو ل ەکوبراو شەباو ەدا ب یانیژ
 .نڕۆمنا ب یرمەت رەسەب ێشەئ -

 یشت ێندێه یفارس ەگرت و ب یستەفارس هات، د یکابرا
 :کردەد یهاوار رە. هبووەن ڵیحا ێیل ەئام ەگوت ک

 ە. کورمەکەکچ م،ەرە. دوختنەویب میەنا م،ەدیمە. نمیەنا -
 هاوار. ەیئ

 :یگوت یکورد ەب شیوەکرد و ئ کێجاش ەل یکێچاو کابرا
 .ویەرێنەیو ئ نەیکەئ یرمانەد نەیوەیئ ێژەێئ -
 تانەخو کانە. بچن ژنەگول غزەم ێڕیەیخو ،ۆالچ ۆالچ -

 .نەک رمانەد
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 کاەن انیگرت كەڵ. خەالو وەئ یەانداڕێیگرت، ف انیپەل
 انیشیاویپ ێو س مراەمەح ەی. سواڕب دایرەسەب ەکەنیماش

 یسوار داەرگەشمێپ ندەچ یرمەت ەڵگەل ستەدەل ەبچەلەک
 کرد. ەکەنیماش

 ەیکەنینەکێئاخر پ زۆورەن ەیوارێئ یتاو ەیوکاتەئ ئاوا،ەرۆخ
 شۆنووستن خ ۆب گاێج اکانیپشت چ ەل چووەو د ەوییەوەڕەد

 .ەوەبوون وخوارەرەب ەسن وەرەب کانەنیبکا. ماش
 ەورەگ ریەبان ئاو ەشار، ل یورەد یکانەرزەب ایچ ەیلووتک ەل

 ەوێک ە'' و لزێ''ئار رەسەو ل شەڕەکوچک ەیلووتک ەو بووچک، ل
 ۆب ەشار ک کەڵ. خەوەکردبوو انی'' ئاگرەزە''سوور ەیسوور

 ەببوون، هاتبوون یرەوێب ربانانەس ەیوەئاگر کردن ەل انۆیخ
 انیکانەوێرکەس یانڕگڕگ یواشاەت ەوەکیال مووەه ەو ل ربانەس
'' ەکردوو انییچ ەوانڕب کانن،ەرگەشمێ. '' پەوەشانەگەو د کردەد

 ەو چوون یجم انیتەریغ کانەوێک رەس یئاگر یتنید ەب ڵمندا
 رەسەل انیئاگر کووەو کانە. پاسدارەوەکرد انیئاگر نان،ۆاڵناو ک
 انیکانەو ئاگر ەقەت ەانکردەید هاتن،ەد ەوەتێکردب وانەئ یپشت

 انیشیکانەشاخ رەس ی. ئاگرناەد انیناڵمندا ێیپەو ر ەوەکوژاندەد
 انیتوان اینەدابوو. ت ەقومپار رەب ەوەکانەگێپادگان و پ ەل
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 تاەه ەکید یوانە. ئەوەنەک واڵب کێبووچک ل یەئاو ەیکەئاگر
 سووتان. یانەیب

 یحاج ۆب یرفان چوو مزگان ەب ەوەش وەئ رەه لیلەخ
 رەسەببوو و ل جۆگ یدوو الق رەه ستاێئ ەبرد ک نسوورەم

 .شتینەداد خدارەچ یکورس
 ەیکانیتار ییەسەک ەتاک ەژوور وەل کێکیە ەخست انینەمیچ

و زوان  مەد ێببوو. ب ێوەمانگ ل ێس یکیدا ەناو باشگا ک
 .چووەدێل ینێو خو وتبووەک

      
 ٩٢ یزییپا 
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 ئەسپەنجیر

 بەرگی دووهەمی ژیان بەدەم زریانەوە
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 کاتێک راستییەکان بە دنیای

تێدەپەڕن، خەیاڵی نووسەردا 
دەبن بە چیرۆک، دەبن بە رەمز 

 کە هەم راستییە، هەم خەیاڵ.
 
 تەیفوور                                                    
 
 
 
 

زریانێک بەسەر شاردا هەڵیکردووە، خەڵکی خزاندووەتە نێو 
مااڵن و کوچە و کۆاڵن گزک دەدا. لە دەور مەیدان کردوویە 

بە گەردەلوول و بە دەور پەیکەرەکەدا دەخولێتەوە. کچێکی 
 کراس دادڕاو لە نێو گەردەلوولەکەدا دەقیژێنێ. 
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دوو کەس باڵیان گرتووم. روویان نابینم. بە ریزە 
نەیەکەدا کە کۆتاییەکەی لە نێو مژدا ون بووە سەر پلێکا

دەکەوین. هەر دەڕوین و تەواو نابێ. لەپڕ دەگەیینە مەیدانێک. 
پڕە لە خەڵک، بە نێو خەڵکەکەدا دەمبەن. مژ بەسەر 

مەیدانەکەدا کشاوە. خەڵکەکە بێ چاون، چاوخانیان، وەک چاڵی 
قیژە و ڕەشن، بەتاڵن. بەاڵم منداڵەکان چاوساغن. هەرایە،  

گریەی منداڵ تێکەڵ بە دەنگی گۆرانی حەسەن زیرەک بووە. 
تەنافێک بە دارێکەوە هەڵخراوە. دارەکە وەکوو ئەوەیە لە 

ئاسمانەوە داهێڵرابێ، پایەکەی لە نێو مژەکەدا دیار نییە. منیش 
دەڵێێ بەسەر هەوراندا دەڕۆم، هەست بە زەوی ژێر پێم ناکەم. 

 ترپەی دڵی خۆم دەبیسم.
کان و دەچمە سەر کورسییەک. چاوم بە دیتنی ئەو سێ پلێ

هەموو خەڵکە کە هاتوون بۆ دیتنی من، روون دەبێتەوە. من 
ئەوەندە خۆشەویست بووم و نەمدەزانی، یان هاتوون بۆ دیتنی 

 مەرگ. 
چاوم دەبەستن، بەاڵم من هەر دەبینم. دەبینم ئامە لە 

انی لە سووچێک راوەستاوە، راست وەکوو راوەستانەکەی ئێوار
بەر دەرکە، کاتێک چاوەڕوانی هاتنەوەی من دەبوو. باڵ دەکاتەوە 

 لە باوەشم گرێ، ژێر پێم بەتاڵ دەبێ. رادەچڵەکێم. 
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 ئەم خەونە لەگەڵم دەژی.
 

* 
هەموو کەس بانگی دەکردم ژیان، حەمە شوانی ریش سپی 

 نەبێ دەیگوت کوڕەکەی ئامە.
بانگیان ئامە گەورەی کردم. خەڵکی گوند هەر بەو نێوە 

 دەکرد، کوێخا نەبێ، دەیکوت ئامێنە خانم.
شەوگارە درێژەکانی زستان، کاتی خەو. سەرم لە باوەشی  

ئامە دادەنا. کراسەکەی بۆنی گیا و گوڵی دەدا. نەرم وەکوو 
دەنگی، دەستی بە قژم دا دێنا و رازی بۆ دەگوتم، باسی منداڵی 

 خۆمی بۆ دەکردم. وەکو بمالوێنێتەوە، دەیگوت: 
هەتا شەش مانگ ژنان ئەهاتن شیریان ئەداپێت.  -

لەودوا بزنێکم سەند. بە شیر بزن گەورەتم کرد. دوو ساڵ 
نەچوومە بەر تەون، نەکا دەنگ کەڵکیت لەخەو داتچڵەکێنێ. 

 دامنانایە ناو بێشکە، هەر لە باوەشمدا ئەتمخەفاند. 
دواتر زانیم پارچە زەوینێکی هەبووە فرۆشتوویە کە بتوانێ 

ی من و خۆی بدا. من لەچاو هاوتەمەنەکانمدا پڕ و خەرج
پۆشتەتر بووم، جلەکانم خاوێنتر بوون. وەک دەڵێن نانی لەدەم 

خۆی دەگرتەوە بۆ من. هەتا ببم بە حەوت ساڵ و بچمە 
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مەدرەسە، نەیدەهێشت زۆر دوورکەومەوە. هەر لە بەر ماڵ 
م خۆماندا لە نێو کۆاڵنە خۆڵەپۆتەکەدا لە گەڵ مندااڵن کایە

دەکرد. قوتوویەک ببەستە بە پەتێکەوە و پڕی بکە لە خۆڵ و 
رایکێشە. جار جار ئامە لەبەر دەرکە دادەنیشت چاوەدێری 

 دەکردم. دەیگوت: 
ئەترسیام بتوەن. دایک لە زیندان و باوک لە  -

پێشمەرگایەتیا، ئەترسیام بتوەن رۆڵە، بتکەن بە بارمتە بۆ 
 یکت.تەسلیم بوونی باوکت، یا شکاندنی دا

ئامە گوتبووی ئەو رۆژەی بە دنیا هاتی پاسدار و جاش 
گەییشتنە نێو دێ. واڵتیان دایە بەر تۆپ. پێشمەرگە هەتا ئێوارە 

شەڕیان کرد و دوایە پاشەکشەیان کرد. شەوی نەورۆز بوو. 
بەرەو شاخە بەرزەکان رویشتن و ئیتر نەگەڕانەوە. کێ 

 ەزانی. کوشتیانی؟ کێ بە کوشتی دان؟ ئامە ئەمەی نەد
دایکت زەیسان بوو، نەیتوانی تەکیانا بڕوا، گرتیان و  -

 بردیان.
بۆ ئێمەی خەڵكی ئەم واڵتە، ئەو رۆژەی ئاخر ساڵ کە منی 

تێیدا بە دنیا هاتووم کۆتایی دەورەیەکی کورتی ئازادی بووە. 
دەورەیەک کە هێشتا هیوای هاتنی رۆژانی خۆش و 

خۆشەویستی و پێکەنین کۆچیان نەکردبووە. ئازادی، سەرکەوتن، 
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بەسەر بڕوا، ووشەگەلی سەر لێوان بوونە. هێشتا تارای رەش 
بوکدا نەدرابووە. عەبای رەش کۆڵمەی سووری کچانی نەپۆشیوە. 

بارانی چڵکاو نەباریوە. هێشتا سێبەری تفەنگ ئەمنی و ئارامی 
بەخشیوەتەوە. مەزراکان نەسوتابوون، خواردن ژەهراوی نەبووە، 

بە هۆی برسییەتییەوە منداڵەکان نەفرۆشراون. خوێن کواڵوە، 
ە مستی گرێکراو و تووڕەیی، نەبووە بووە بە غیرەت، خەم بووە ب

بە دووکەڵ. دایکان کز و داماو نەکرابوون و باوکان شانیان 
 نەشکابووە. وا دەڵێن، من نەمدیوە. 

جار جار ماشینە نیزامییەکانی پاسدار و جاش دەهاتنە نێو 
دێ. منداڵ دەورەیان دەدان، بەاڵم من نەدەڕۆیشتم. ئامە 

راستیدا دەیشاردمەوە. هێندێ لە دەیبردمە ماڵ ئاسیە مامان. لە 
پیاوەکانیش خۆیان لە نێو باغاندا شونون دەکرد. زۆر جار یەک 

دوو کەسیان لەگەڵ خۆیان دەبرد. دەگوترا دەیانبەن باس و 
خواستیان لێدەکەن. هێندێ جاریش کە پیاوان لە رێی 

 هاتووچووی شاردا، لە خاڵی پشکنین رادەگیران.
 )وەرە بزانم خەڵکی کوێی؟(بیا ببینم کجایی هستی؟    -
 مال ساروقامیشم )خەڵکی سارۆقامیشم(   -
 دمکراتی یا کومەڵە )دێمۆکراتی یان کۆمەڵە(   -
 ما هیچی نیستیم. )ئێمە هیچ نین.(   -
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 حاال معلوم میشە )ئێستا دەردەکەوێ(   -
 دەیاندانە بەر شەپ و زللە.

ی بی بدی. )دەبێ باجی بێ ئەدەبداباید جەریمە بی    -
 بدەی(
ما بی ئەدەبی نەکردیم قوربان. )ئێمە بێ ئەدەبیمان    -

 نەکردووە قوربان(
 دیسان لێیان دەدان.

 باشە چەند میشە؟ )باشە چەند دەبێ؟( -
 پارەیەکیان لێی دەستاندن و بەرەاڵیان دەکردن.

کەسانێکیش راپۆرت درابوون، دەیانگرتن لە زیندانیان 
 منداڵی مەدرسەدا باڵو دەبوونەوە.دەکردن. ئەم هەوااڵنە لە نێو 

ماڵەکەی من و ئامە دوو ژور و هێشخانێک بوو. ژوورێکی بۆ 
میوان بوو. میوانیش تەنیا جەمیل کوڕی بوو کە هاوین بۆ چەند 

رۆژ لەگەڵ ژن و منداڵەکەی لە سنەوە دەهاتن. لە پشتەوەی 
ژووری خۆمان کە تەونەکەشی تێیدا بوو، و بە زستانان 

دا دادەنا، هیشخانێکی نیوە تاریک هەبوو کە قورسیمان تێی
رووناکی لە تەنیا رۆژنەی سەربانەوە وەردەگرت. من دەترسام 
بە تەنێ بچمە ئەوێ. لە جریوەی مشک دەترسام. بۆنی کۆنی 

تێیدا ماسی بوو. دە پازدە هۆمەی بەتاڵی تێیدا دانرابوو. 
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هۆمەکان وەکوو دێوەزمەکانی چیرۆکەکانی ئامە دەهاتنە پێش 
 چاوم... ئامە دەیگوت:

کوڕەکان مابوو، پڕبوو لە ئەرزاق.  ئەمانە وەختێک باوک -
 گەنم و ئارد ونۆک و بڕوێش و...

بیرێک لە حەوشەکەدا بوو کە دەکوترا لە هەموو بیرەکانی 
نێو دێ ئاوی زۆرترە. جەڕجەڕەی لەسەر بوو. تەنافێک دەەپێچیا 

پێیەوە  بە دەور جەڕجەڕەکەدا کە دۆڵچەیەکی الستیکی رەشی
بەسترابوو. دەرگای حەوش هەمووکاتێک بەتاک بوو. دایمە دوو 
سێ ژن خەریک ئاو هەڵگۆزان بوون. ئامە بە ژنەکانی دەگوت، 

 بۆ ئەویش ئاو هەڵگۆزن.
خوەم پشتم ئەیشێ کەنیشکەکەم، ناتوانم.  -

ژیانیش مناڵە دەرەقەت جەڕجەڕەکە نای. سەتڵێ ئاویچ 
 بەن بە باخچەکە. 
ەموو جۆرێک سەوزە وگوڵی جۆربەجۆری باخچەکەی ئامە ه

تێیدا بوو. جافری و نەعنا و پیواز و کەوەرگ و سیس عەنبەر و 
رێحان و زۆری دیکەش کە من نەمدەناسین. هێندێکی دەکرد 

بە چێشت یان وەکوو سەوزی خواردن تەڵبژێری دەکرد. 
 هێندێکیشی ئیشک دەکردەوە بۆ دەرمان بە کاری دێنان. 
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رد. یەغانێکی لە سووچی ماڵەکە ئامە دوکتوریشی دەک
دانابوو، پڕبوو لە پیارزگی گوڵ و گیای ئیشککراو. ئەوانەی لە 

بەهاراندا لە کێو و دەشتان کۆ دەکردەوە. منیشی دەبرد. هێلکە 
و کەرەی لە نێو نان دادەنا بۆ نیوەڕۆ. گیایەکی دەدایە دەست 

 منەوە، دەیگوت:
 بێرانە.  ورەئا لەوە بدۆزە -

خۆیەوە مۆرەمۆرێکی دەکرد کە لە گۆرانی  جار جار لەبەر
کۆن دەچوون. ئێوارە کە دەهاتینەوە، نانی لەبەر خۆرەوە 

ئیشککراوی دەپرواندە نێو دۆی ترش. نێوی نابوو خۆرەبرێژە. 
دەمانخوارد. دەیگوت ئەو خۆرە لێداوین، ئەگەر ئەمە نەخۆین 

 نەخۆش دەکەوین.
ەهاتە هەر کەس سەرئێشە و زک ئێشەیەکی هەبووایە، د

الی ئامە. ئەویش نەختێک لەو گیا و گوڵەی دەدانێ. پارەی 
وەرنەدەگرت. ژنان بۆ نەخۆشی ژنانە دەهاتنە الی. ئەو کاتانە 
منی دەناردە دەرەوە. دەیگوت بڕۆ لە حەوشا کایە بکە. مشتێ 

مێوژ یان دانەبرێشکەشی دەدامێ. گوندەکەمان دەرمانگای تێیدا 
شی ژنانە شەرمیان ئەکرد بچنە نەبوو، هەشبوایە ژنان بۆ نەخۆ

دەرمانگا. دەنا دەیانتوانی بچنە دەرمانگای حسێن ئاوا کە زۆر لە 
 ئێمەوە دوور نەبوو. 
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دەمپرسی ئامە ئەم دوکتورییە چۆن فێر بووی؟ پێدەکەنی. 
چەند ددانی تاک و لوێ بۆ مابوو دەیخستە دەرەوە و چاوی 

 وت: لەچاوم دەبڕی وەکوو ئارەزوویەک بگێڕێتەوە دەیگ
واری بااڵبەرزی جوان خاس بە س رۆژێک پیاگێک -

ئەم دێیەی ئێمە. ئاشقی من  بۆ ئەسپێکی چەرمگی باڵدار، هات
 . ئەم دوکتورییەی فێرم کرد.پێ بابوو. گەرەکی بوو یادگارێکم 

هەر ئەو کاتیش دەمزانی ئەمەش هەر وەکوو چیرۆکەکانی  
 دیکەیە و بۆ منی ساز دەکا. 

ەبوو بەرگێکی گوڵدۆزیکراوی بۆ ئامە رادیوە کۆنێکی ه
کردبوو. لەتاقچەکەی دادەنا. کاتی هەواڵەکان یەک بینگ 
قەبری بابیانی هەڵدەشڵەپاند. من نەمدەزانی بۆ، بەاڵم پێی 
پێدەکەنیم. کاتی گۆرانی بوایە. بە تایبەت حەسەن زیرک 

 بیکوتبا لە ژێر لێوەوە لەگەڵی دەگوتەوە.
نە دەنگ گۆرانیشیان ئەوە رادیو سلێمانییە رۆڵە، ئەما -

 بڕی. گشتی بوو بە رەوزەی ئیمامە گۆڕبەگۆڕەکەیان.
کە چوومە مەدرەسە کایەکان گۆڕان، تۆپێن و رم بازێن، 
سەر ئەژنۆ و کراس دەدڕا و ئامە شەوانە دادەنیشت پینەی 

دەکرد. هیچکات نەمبیست بۆڵەیەک بکا. بەخێوی کردم، نەک 
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ایکێک. ئامە وەکوو وەکوو باب، تەنانەت نەک وەکوو هەموو د
 خۆی. 

رۆژێک لەگەڵ منداڵی دەر و جیرانان مێشێنمان دەکرد. 
کوڕێک هەبوو زۆر چڵمن و چەتوون بوو. پێمان دەگوت حەمە 

بەخێڵ. کایەی نەدەکرد، بەاڵم هەموو جارێک دەهات بۆ 
تێکدانی کایەکە. ئەو رۆژە ئامە جووتێک کەوشی چەرمی 

لە پێم کردبوو. حەمە  زەردی بۆ من کڕی بوو. بۆ یەکەم جار
التاوی پێدا دەدام. "هەتیم بووگیتە کوڕە ئاغا"! وەاڵمم 

نەدەدایەوە. گوێزەکانی هەڵگرت و هەاڵت. بە دوویدا هەاڵتم. لە 
قەراخ دێ پێم چوو بە ئاوە زەلکاوێکدا و کەوش پڕ بوو لە 

قوڕاو. حەمەم لەبیر چووەوە. تاکەوشم دەرهێنا و شەالن شەالن 
کە بیشۆم. شوێنەکەم خراپ بوو، دەبووا زۆر  بردمە سەر چۆم

دانەوێم هەتا دەستم بگاتە ئاوەکە. پێم خلیسکا و هەتا خۆم 
بگرمەوە، تاکەوش کەوتە نێو ئاوەکە و ئاو بردی. تاکەوش 

بەسەر ئاودا و من بە قەراخ چۆمدا. لە شوولکەیەک دەگەڕام 
ە بیگرمەوە. بەر دەستم نەکەوت. تاکەوش کەوتە نێرینەی ئاوەک

کە خێراتر دەڕویشت. دەمەویست خۆم بدەم لە ئاوەکە، 
نەمدەوێرا. ئاوەکە لێڵ بوو، بنەکەی دیار نەبوو. بانگی 

مندااڵنیشم دەکرد. کەس وەاڵمی نەدەدامەوە. تاکەوش لە 
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شوێنێک کە ئاوەکە نەختێک دادەپەڕی پڕ بوو لە ئاو و نوقم 
بەڵکوو بوو. ماوەیەک راوەستام چاوم بەسەر ئاوەکەدا دەگێڕا 

بێتەوە دەرێ. نەبوو. دانیشتم و بڕێک گریام. ئێستا چۆن 
بڕۆمەوە، بە ئامە چ بڵێم. مندااڵن تەشقەڵەم پێدەکەن. حەمە 
بەخێڵ پێم پێدەکەنێ. لە خەفەتان هێزم لێبڕابوو. پاڵم دا بە 

دارێکەوە و ئەژنۆم لە باوەش گرت. بەرە بەرە تاریکی دادەهات. 
ندااڵن بوو، کە بانگیان دەکردم. لە دوورەوە گوێم لە دەنگی م

هیچ، خۆمم مات کردبوو. کە تاریکی کرد، ترس دایگرتم. بە 
سەدان جار بەم شوێنەدا هاتووچووم کردبوو، بەاڵم ئێستا لێم 

ببوو بە دنیایەکی دیکە. دەنگی بایەقوش دەیترساندم. 
هەڵدەلەرزیم و نسکەم دەهات. نازانم چەند بەو دەقە 

م زانی. لە دوورەوە شەوقی دەیان چرا لە دانیشتبووم. ئەوەندە
دەوروبەری دێدا پەیدا بوون. ورەورێکیش دێ وەکوو بانگی من 

بکەن. هەتا دەهات چراکان زۆرتر دەبوون. کەمێک نزیک 
بوونەوە زانیم لە من دەگەڕن. ئێستا شەرمم بە خۆمدا دەهاتەوە 

و نەمدویست بمدۆزنەوە. دەمەویست بە رێگایەکدا بچمەوە 
ە، نەمبینن.  دەور وپشتی دێ هەموو چرا بوو. رێگا نەبوو. ماڵەو

هەستام لینگە کەوشەکەم بە دەستەوە گرت رویشتم بەرەو ناو 
 دێ. گەییشتمە دوو لە هاوسێیەکانمان. 
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ژیان گیان ئەوە های لە کوێ، نیمە رۆحمانو کرد. ئەوە    -
 بۆچە پات پەتییە؟

کەوشەکانم هیچ تاریک بوو رێگاکەم گوم کربوو.    -
 دەراورگە.

 بانگی یەکتریان کرد، کە بێنەوە، دۆزیمانەوە.
ئامە لەبەر دەرکە بوو. بێ هیچ بڵێ دەستی بە سەرمدا هێنا. 
کە چوومەوە نێو حەوش تاکەوشەکەم فڕێدایە ژێر پلێکانەکە و 

پێم شوشت. ژنە هاوسێ و منداڵ ماڵیان پڕ کردبوو. ئامە لە پای 
 ێدەکردن. سەماوەر دانیشت و چای بۆ ت

 ین کوڕە گوم بووگەکە"ناوی بن -
 ئامە هیچکات بەڕوویدا نەهێنام کە پێاڵوەکانت چی لێهات. 
ئامەم هەبوو، بەسم بوو. ئەویش وەکوو چەند ژنی دیکەی 

ئەم گوندە تەنیا کەوتبوو. کوڕە گەورەکەی لەگەڵ دەروێشەکانی 
شێخ عەبدولکەریم چووبووە دیوی عێراق و بێ سەروشوێن ببوو. 

گوترا لە رنوو کەوتووە و مردووە. کوڕی ناوگینی لەشار دە
مامۆستا بوو. کوڕە بچووکەکەی گروبانی ئەرتەش بوو. لە شەڕی 
ئێران و عێراقدا شوینون ببوو، کەس نەیزانی لە کوێ کوژرا یان 
بەدیل گیرا، یان بەدەم گوللە تۆپێکەوە بوو بە دووکەڵ. ئامەش 
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وا هەواڵێکی بزانێ. ژن و لەبەر من بۆ هیچ کوێ نەدەچوو کە بڕ
 منداڵەکەشی هیچ کات بە کوردستاندا نەهاتنەوە. ئامە دەیگوت: 

ئەو ژنە فارسە وەیەزانێ کورد بنیام خوەرن، زاتی نییە  -
سەفەر بکا بۆ ئێرە. جاران ساڵێ جارێک لەتەک یۆنسا ئەهاتن. 
دوو سێ رۆژ دائەنیشتن، هەرچێ تفاقی زمسانم بووای، لە پەنێر 

شک و دەغڵ و دان، ئەیپێچاوە و جا دەستی ئەکرد و رۆن و کە
رە کێچ بە بۆڵەبۆڵ و ئەیوت سپێ کەفتگە گیان مناڵەکانم، کو

خۆەی. چتەکانی بار ئەکرد و کەوشی لێ  کەفتووە شواڵ
 هەڵئەکێشا. یۆنسیش بە الرەملی ئەکەفتە شۆنی.

زۆر جار شەوانە دایدەنام کتێبەکانی مەدرەسەمی بۆ 
 بخوێنمەوە. دەیکوت

 ن سەوام نییە. بێرەو فێرم کە! م -
 ئەم خوێندنەوە، منی کرد بە زیرەکترین قوتابی پۆلەکەمان.
ئامە نە نوێژی دەکرد، نە بە رۆژوو دەبوو، بەاڵم هەرکات 
 من دەچوومە دەرەوە، ئایەتەلکورسییەکی بەشوێنمدا دەخوێند. 
ئاسیە مامان زۆر جار دەهات بۆ المان و بە منی دەگوت 

م و نوقڵی پێدەدام، گوایە ئەو لە زایینی مندا کوڕە شیرینەکە
مامانی کردووە. ژنێکی سەر و زوان خۆش و کورتە بااڵ بوو. ئەو 

 رەخنەی لە ئامە دەگرت کە بۆ نوێژ ناکا. ئامەش دەیگوت:
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 تو بێژی خوای بەو گەورەیە ماتڵ سەرمەقوالت من بێ.  -
 تۆ زۆر ناشوکری سەی زادە  -
 بکەم؟ قەشەنگەیشوکری ئەم بەشکردنە   -
 تۆبە خوایا، بەخوا بەکافری ئەمری.  -

چوار سەرمەقوالت و هەزار قسەم و درۆ. ئەگەر  -
موسڵمانەتی ئەمەسە، حاشای لێ بێ کافر خاسترە لەم 

یایشا دەس ئەگرم بە موسڵمانە سەگ و سوتکگەلە. لەو دن
 .جووجکەی توەو

 هەموو شەوان، کاتی خەو. ئامە رازی بۆ دەکردم. چیرۆکی
زۆر دەزانی. هەمووشی بە شێعر بوو. گورگ و مەڕ، سەگ و 

ریوی. قەل و داڵ. نازانم خۆی پێکیانەوە دەنا یان بیستبووی. لە 
 هەموویان خۆشتر چیرۆکی "ئەسپەنجیز" بوو.

ئەسپەنجیر نێوی ئەسپی کچە شازادەیەکە بە ناو گوڵزار. ئەو 
ێ کە دەتوانێ لەگەڵ گوڵزاردا قسە بکا و کاری وای لەدەست د

بە مرۆڤ ناکرێ. خۆشەویستەکەی گوڵزار رۆیشتووە بە رێگای 
هات و نەهاتدا و نەگەڕاوەتەوە. گوڵزار کە منداڵێکی لە زگدایە، 
رەختی شەڕ و جلی پیاوانە لەبەردەکا و واڵت بە واڵت، دەشت 
و کێوان دەبڕی کە دڵبەرەکەی ببینێتەوە. زۆر کێشە و کۆسپ 

وو جێگایەک ئەسپەنجیر چارە دەێتە سەر رێگای. بەاڵم لە هەم
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دەبینێتەوە و گوڵزار رزگار دەکا. لە شوێنێک میوانی کۆشکێک 
دەبێ. شەو شازادەکانی کۆشکەکە میوانی دەکەن بە شەراب 

خواردنەوە. ئەسپەنجیر پێیدەڵێ: هەر جامێک کە دەخۆیەوە بڵێ 
ئەسپەنجیر نۆش. من لەباتی تۆ مەست دەبم. لە نۆشینی ئاخر 

ئەو گوتەی لەبیر دەکا. مەست دەبێ و کاڵو جامدا گوڵزار 
لەسەری دەکەوێ و هەموو دەزانن کە ژنە لە رەختی پیاودا. 
شازادەکان خوازبێنی لێی دەکەن، و لە نێوان خۆیاندا دەبێتە 
کێشە کە کێ بیخوازێ. لەو کاتەدا گوڵزار خۆی دەگەیەنێتە 

ئەسپەنجیر، ئەسپەنجیریش مەست بووە. هەرچۆنێک بێ دەرباز 
 بێ. دە

کاتی زایینی دەگا. لە کەالوە کۆنێکدا ژان دەیگرێ و 
منداڵەکەی بە دنیا دێنێ. ئەسپەنجیر مامانی بۆ دەکا و ناوکی 

منداڵەکە بە قەپ دەبڕێ و بە گوڵزار دەڵێ: ئەمن سەر ببرە و 
پارچەپارچەم کە و پێستەکەم بە سەر خۆت و منداڵەکەتدا بدە 

ڵتەزێنە، بەاڵم چارە هەر و بخەوە. جیابوونەوە لە ئەسپەنجیر د
ئەوەیە کە ئەسپەنجیر گوتوویە. گوڵزار لەژێر پێستی 

ئەسپەنجیردا خەوی لێدەکەوێ، کاتێک بەیانی بەخەبەردێ. لە 
نێو کۆشک و تەالر و باخێکی خۆش و نوێنی هەورێشمدا 

 خەوتووە و خواڵمان دەست بە کەمەر لە خزمەتیدا راوەستاون. 
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ئامە کرد ئەسپەنجیرم بۆ  چەندین و چەند جار داوام لە
بگێڕێتەوە، هەر جار رووداوەکان دەگۆڕدران و من بە ئاوات 
بووم ئەسپەنجیر نەکوژرێ، بەاڵم هەموو جارێک هەر بەوە 

 کۆتایی دەهات.
 

ئەو بەهارەی کە من کالسی شەشمم تەواو دەکرد، ئامە 
نەیبردمە گیاو گوڵ هێنانەوە. چەمابووەوە. جار جار دەستی بە 

دەگرت. نەیدەنااڵند بەاڵم دیار بوو ئێشی هەیە. خوێندن زکیەوە 
زۆر بواری بە من نەدەدا لێی ورد بمەوە. منداڵییە و گێرە و 

کێشەی نێو مندااڵن و نەزانینی دنیای گەورەسااڵن. 
ئەزموونەکان تەواو ببوون، بەاڵم فوتباڵی نێو مەیدانە 

م فڕێدایە خۆڵەپۆتەکە بەردەوام بوو. ئێوارەیەک هاتمەوە، تۆپەکە
 نێو هەیوانەکە و چوومە ژوورێ. ئامە لە جێگا نووستبوو. 

 ئامە بۆچە بەم ئێوارا خەفتگی؟  -
دەستێکی هەڵێنا وەکوو بیەوێ دەستم بگرێ، چوومە پێشەوە، 

 ماچی کردم.
 خاس نیم قەزاولێم. چکێ ناساقم.   -
تۆ خوەت دوکتوری دەوا و دەرمانێک، چتێک، من    -

 بکەم.ئەتوانم چەو بۆ 
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 بەالمەو دانیشە و قسەم بۆ بکە!  -
چاوی لە چاوم بڕی، فرمیسکێک لە چاویدا قەتیس ببوو. بە 

 دەنگێکی نزم گوتی:
ژیان گیان خەفەت نەخۆی رۆڵە! رۆژێک ئەوینی سەر  -

ئەو کێفگەلە پڕ ئەوێ لە پێشمەرگە، باوکیچت هالە تەکیانا. ئەو 
کوڕەخاسەی زەمان رۆژە دایکیچت ئازاد ئەوێ. تۆیش ئەویتە 

خۆت. زینگی سەردیشی هەس و گەرمیشی هەس. بە بۆنەی 
 گەرماکەوە، سەرماکە تاقەت بێرا.

بەری کردە ئەو الوە کە فرمیسکەکانی نەبینم. خۆم پێ 
 رانەگیرا چووم لە دووی ئاسیە مامان. گوتی:

 تازە لەینا بووم، با نان بەم بە مناڵەکان تێم.  -
ێکەوتبوو. من ماندوو بووم، درەنگانێک هات. ئامە خەوی ل

 خەوتم. ئەو کاتە من لە ژووری میوانان دەنووستم.
بەیانی نەختێک درەنگ هەستام. ئامە نەهاتبوو بۆ نان و 
چای بەیانی بە خەبرم بێنێ. هاتمە ژوورەکەی ئامە. ئاسیە و 
دوو ژنی دیکە لە سەر سەرینی ئامە دانیشتبوون. ئاسیە هەر 

 دەیکوت
 شاتیمان بێرا.  -

 ئامە بە دەنگێکی نزم دەیکوت: 
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 ژیان گیان.  -
چوومە الی سەری دانیشتم. چاوی هەڵێنا، وەکوو ماڵئاوییم 

لێ بکا. دەستم گرت. چاوی داخستەوە، ئیتر نەیکردەوە. ژنان لە 
 پرمەی گریانیان دا. من هێشتا نەمدەزانی چ قەوماوە.

کە  هەتا دوای نیوەڕۆ لە ماڵ هاوسێیە بەرانبەرەکەماندا بووم
دوو کوڕیان هەبوو، یەکیان هاوتەمەنی من بوو ئەوی دیکەیان 

دوو پۆل لە خوار ئێمەوە بوو. بابیان لە ماڵ بوو، یەک بینگ 
جگەرەی دەکێشا و قسەی بۆ دەکردین کە من نەمدەزانی چ 

دەڵێ. گوێم نەدەدا. بە گوتەی ئەوڕۆیی شۆک گرتبوومی. 
ەکان ئاخری کاک سمایل گوتی: هەڵسن با بڕوین! کوڕ

لەگەڵمان نەهاتن. تابووتێک بە کۆڵ چوار کەسەوە لە پێشەوە 
بوو و خەڵکی ئاوایی بە دوویەوە. کاک سمایل خۆی تێکەڵی 

خەڵکەکە کرد. من لە دوای هەمووانەوە دەڕویشتم. کە 
گەییشتینە سەر زیارەتان چووم پاڵم دا بە کێلێکەوە دانیشتم. 

اشتنی ئامە ببینم. نازانم هەستێکم هەبوو کە پێم خۆش نەبوو ن
 ئێستا پێم سەیرە پیاوان ژن دەنێژن و ژنان لە دورەوە دەوەستن.

هەتا پیاوان ناشتنەکە تەواو بکەن. مەال کوێرە هێندێ شتی  
بە عەرەبی دەگوت کە دوایە زانیم تەڵقینە. پێم سەیر بوو 

چوونکە ئامە عەرەبی نەدەزانی. دوای خوێندنی فاتحە، خەڵک 
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کتر دەکرد. ئامە کەسی نەبوو سەرەخۆشی سەرەخۆشییان لە یە
لێیبکەن. منیش بە کەس، یان بڵێم بە پیاو نەدەژمێردرام. کەس 

لێشی نەپرسیمەوە. سەرم داخستبوو چاوم لە کەس نەدەکرد. 
زۆری پێنەچوو گوێم لە دەنگی گریانی ژنان بوو. من نەدەگریام. 

 کاتێک ئەوانیش رۆیشتن، من مامەوە و ئامە. چوومە پێشەوە.
 لەسەر سەرینی دانیشتم. 

ئامە گیان بۆچە چوویت؟ ئیسە من بە تەنیا خوەم چە  -
 بکەم؟

 پرسیارەکەم لە مێشکمدا دەنگی دەدایەوە، وەاڵم نەبوو.
چاوم لە خاکی قەبرەکە بڕیبوو، باوەڕم نەدەکرد. مات و 

بێجووڵە دانیشتبووم. ئێواران کە خۆر سەر تەپکەکانی 
ماڵەوە، ئامە دەهاتە بەر دەرکە، بەجێدەهێشت، ئەگەر نەچووبامە 

بانگی دەکرد "ژیان"! مندااڵنی گەڕک هەموو یەک بە دووی 
یەکدا بانگیان دەکرد ژیان. لە هەر کوێ بوایەم دەنگەکانم 

دەبیست و دەمزانی ئامە بانگم دەکا. ئەم ئێوارە هەر بە تەمای 
ئەو دەنگە بووم. نەبوو، ئامە بانگی نەکردم. ئاخر لێزگەی خۆر 

کێوەکانیشی بەجێهێشت، نەرمە نەرم تاریکی داهات، کەس سەر
بانگی نەکردم. تەزێکی سارد لەشی داگرتم. هەستام چووم 
بەرەو ماڵەوە. پێخەفەکەی ئامە کۆ نەکرابووەوە. رۆیشتم لە 
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جێگەکەیدا راکشام. هێشتا گەرم بوو. لێفەکەم بە سەر خۆمدا 
ە خەوم کێشا و ئەوجار گریان دایگرتم، بە نسکەی گریانەو

 لێکەوت.
خۆر لە پەنجەرەی ژوورەکەوە لە چاوی دام و بە خەبەری 
هێنام. نە، ئامە نەبوو نان و چایم بۆ دروست بکا. چوومە سەر 
دۆڵەی نانەکە. دوو سێ لەپە نانی تێیدا بوو. لە گیرفانم ئاخنی. 
هاتمە ناو حەوش. وەکوو رۆژانی دیکە، ژنان هاتبوون لە بیرەکە 

م کرد و دابگردم. گوێم لە گوتەی بەشخوا ئاو بەرن. ساڵوێک
 بەشخوا بوو. بەرەو زیارەتان رێم گرتە بەر.

دەستم دەخشاند بە خاكی گڵکوەکەدا و هەزار قسەی 
نەگوتراو بە مێشکمدا دەهات و نەدەگەییشتە سەر زارم. پیشم 
کردبوو. دەنگی بانگی نیوەڕۆ وریای کردمەوە، چووم بە نێو باخ 

گەڕام هەرچی گوڵ و شکۆفەی جوانم  و مەزرا و دشتەکاندا
دەدیت هەڵم دەگرتەوە و دەمهێنا لە سەر گڵکوەکەی ئامەم 

دادەنا. هەتا لە دوورەوە دیتم ژنان بۆ سەرقەبران دێن. ئامەم بە 
جێ هێشت و رووم کردە رانەمەڕەکەی حەمە شوان کە دوای 

 نیوەڕوان دەیهێنایە سەر تەپکی کەنار ئاوایی. 
ش بی. ئەزانم برسیتە، بێرەو کوڕی ئامە خوەت خۆ -

 دانیشە نان و دوێکم تەکا بخوە.
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هەتا ئێوارە لەگەڵ حەمە بووم. ئەو رانەکەی برد و رۆی. من 
پەڕم نەدەکێشا بچمە ماڵەوە. لە سەر بەردێک دانیشتم هەتا 

دیتم، یەک بە یەک چرای مااڵن هەڵدەبن. چوومەوە دەستم بە 
دۆڵچەیەک ئاوم لە دەرکەوە نا وەکوو هەمیشە ئاواڵە بوو. 

بیرەکە هەڵگوزا و هەتا سکم گرتی ئاوم خواردەوە. بە پێی 
راهاتنی گۆرین سەرو چاوم شوشت. ژوورەکان تاریک بوون. لە 

بەرهەیوانەکە دانیشتم. مێشکم قفڵ ببوو. تەنیا ئامەم دەدیت 
دەرو بان دەکا. بە حەوش و ماڵدا دەگەڕێ، لەم ژوور بۆ ئەو 

نەبوو بە لەپی دەست فرمیسکەکانم ژوور. تەنانەت تاقەتم 
بسڕمەوە. نازانم چەندی پێچوو کە بەو دەقە دانیشتبووم، دەرکە 

 کرایەوە ئاسیە مامان هاتە ژوورێ.
ئەوە بۆچە لەو تاریکییا دانیشگی بە قوربانت بم. هەلسە  -

 کوڕە شیرینەکەم.
دەستی گرتم،  بە بێ هیچ بڵێم لەدوی کەوتم. بردمی بۆ 

 ماڵی خۆیان.
ی زوو هێشتا کەس بەخەبەر نەهاتبوو هاتمە دەرەوە و بەیان

یەکسەر رووم کردە سەرقەبران. گوڵەکان ژاکا بوون. تاقەتم 
 نەبوو بچم گوڵی تازە بێنم. 



243 
 

بیرم دەکردەوە کە ئامە نەما نان و ئاوم بەدەست کێ دەبێ، 
چ پشت و پەنایەکم شک نەدەبرد. رۆژگار چۆن بەرمە سەر. 

ا. مشتێ خاکم هەڵگرت بەسەر خۆمدا هیچ بڕیارێکم پێ نەدەدر
 کرد. بیستبووم خاکی سەر زیارەتان مەیل بڕە. 

ملی رێگام گرت، بەاڵم ئەمجارە پشت لە گوندی بەتاڵی بێ 
ئامە و روو لە رێگایەک کە نەمدەزانی بۆ کوێ دەچێ. بەس 

دەمزانی رۆژێ لە رۆژان باوکم و پێشمەرگەکان بەوێدا دەرباز 
 گوتبوو.ببوون. ئامە وای 

خۆری تیژی ئاخر بەهار خەریک زەرد کردنی جۆ بوو، لە 
چاو مندا هەموو دەر و دەشت خەم دایگرتبوو. زڕەی جوڕە لە 

مێشکمدا دەنگی دەدایەوە. خۆمم دەکردە کێش، بۆ کوێ نازانم، 
تەپکە و شیو و دۆڵم دەبڕی. تەنیا دەمزانی دەڕۆم. گەییشتمە 

سەر بەردێک دانیشتم. جادەی قیرتاو. لە تەنشت جادەکە لە 
جار جار بە بای ماشینێک نەختێک فێنک دەبوومەوە. هەوڵم دا 
بیر بکەمەوە کە دەمەوێ چ بکەم و بۆ کوێ بچم، بەاڵم مێشکم 

قفڵ ببوو. عەقڵم بە هیچ نەدەگەییشت. ئارەقە لە سەر و 
گوێالکمەوە دەچۆڕا. خۆڵی نێو موەکانم ببوو بە قوڕ. دەمپرواند و 

بێزار لە دانیشتن بەڕێ کەوتمەوە. رێگای  لێم دەکردنەوە.
سەرەکی گوندم دیتەوە کە لە رێگا ئەسفاڵتەکەوە الی دەدا. پێم 
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کردە کێش و گەڕامەوە. وەکوو کەسێک بووم کە بەرەو هیچ 
دەڕوا. برسی و تینو لە کانیاوێک دەگەڕام و نەبوو. سێبەری 
سی کێوەکان بەسەر خانوەکانی دێدا کێشرابوو، کە ماندوو و بر

گەییشتمەوە دەوری ئاوایی. ئاپۆڕەی خەڵکەکەم لە دوورەوە 
 دیت کە لەبەر ماڵ ئامە کۆ ببوونەوە. 

مل کز و چاو بە فرمیسک وەکوو هەتیوان لەبن دیوارێک 
راوەستام. جەمیل کوڕە ناوگینەکەی ئامە کە من پێم دەگوت 

مامە جەمیل بۆ سێ رۆژەی ئامە خۆی گەیاندبووە گوند و 
بوو لەسەر زیارەتەوە هاتبوونە بەر دەرکەی  خەڵک وەک باو

ماڵ بۆ سەرەخۆشی. مامە جەمیل دیتمی و هات دەستی گرتم و 
لەبەر دەرکە لە تەنیشت خۆی رایگرتم. چەند کەسێک دەستیان 

بەسەرمدا هێنا و سەرەخۆشییان لێکردم، هێندێکیشیان 
 سەرێکیان دادەتەکاند و دەڕۆیشتن.

تەواو بوو. جلەکانت  کاکە ژیان، گشت شتێک لەم مااڵ -
 بپێچەوە، سۆزی تەک منا ئەچین بۆ شار.

بەڕویدا نەهێنام کە لەکوێ بووم و چم کردووە، بەاڵم زانی 
 ماندوو و برسیم. 

پارویەک نان و هەڵوام خوارد و لە دیوی چێشتخانە 
بەڕەیەکم راخست و هەتیوانە نووستم. دەمزانی هەتا نیوەشەو 
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گوێم لە بەشخوا، بەشخوای ئەو میوان دێن و دەڕۆن. باشترە 
 خەڵکە کەڕ کەم.

کە مینی بووسەکە گەییشتە نێو دێ من پیارزگی خۆمم لە 
بن بەخەڵدا بوو. مامە جەمیل لەگەڵ یەک دوو کەس پێکهاتن 

کە ماڵەکەی ئامە چ لێبکەن. تەنیا کەسێک کە هات چاو بە 
فرمیسک بەڕێ کردم ئاسیە مامان بوو. پێش رۆیشتن بۆ ئاخر 

الی چوومەوە سەر گڵکۆی ئامە. لە پاڵ کێلەکەی  دیدار
 بەسەر چۆکەوە دانیشتم.  سەریەوە

بوەخشە ئامە گیان جێت تێڵم. چە بکەم، تەنیا کەسم لێرا  -
تۆ بووی، تۆیش بە جێمۆ هێشت. ئامە گیان ئەسپەنجیریش 

 ئەفسانە بوو.
 

* 
ئاباجی هاوسەری مامە جەمیل، کز و بااڵ بەرز، ناوچاو گرژ و 

تورش بە چاوێکی کڕیارانە لە پێیەوە هەتا سەر سەرنجی  تاڵ و
دام و وەاڵمی ساڵوەکەشمی نەداوە. نەمزانی لە مردنی خەسووی 
خەمبارە یان تووڕەی شتێکە کە من نازانم. چوونکە بە اللووتەوە 

 لەگەڵ مامە جەمیلیش دەدوی. وام دانا کە خەمبارە. 



246 
 

وادا بوو. سێ ماڵی مامە جەمیل لە کۆاڵنێکی بەرتەسکی جۆرئا
ژوور و بەرهەیوانێک و حەوشێکی بچووک کە الیەکی باخچە 

بوو. لە الی حەوشەکەشەوە شێرەیەکی ئاو هەبوو کە چااڵوێکی 
لە پێش بوو. ژێر هەیوانەکە ژێرخانێکی تێیدا دروست کرابوو. 
 ژوورەکان یەیکی کرابوو بە هێشخان و هەر لەوێش شیو دەکرا.

وو کاتێک لەبیری مرۆڤدا رۆژی یەکەمی هەر شوێنێک هەم
دەمێنێتەوە. کە چوومە ژوورەوە دوو کچی چکۆلە، دەکرا بڵێێ 
حەوت هەشت سااڵن دەبوون، زیت زیت چاویان لێدەکردم. 

ئەمانە زۆر منداڵ بوون کە من دیتبوویانم. چکۆلەکەیان خۆی 
خستە باوەش بابی و ئەویتریان خۆی لکاند بە باڵیەوە. زۆر 

ن. ئاباجی چایەکی لە کتری و قۆڕییەک شیرین و نزیکەودڵ بوو
کە لەسەر چرا فتیلەیەک دانرابوو تێکرد و لە پێش مامە 

جەمیلی دانا. مامە جەمیل بە دەم الوانەوەی منداڵەکانەوە، 
 گوتی:
 چایکیش داکە بۆ ژیان.   -
 تازە نان دائەنم، لەو دوا.   -
 بێ ئەو سفرە بوە دایخە.   -
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و رامخست. دۆکولیوی هەستام سفرەکەم لێی ئەستاند 
لێنابوو. هەر کەسەو کاسەیەکی لەپێش داناین. ئامە کە 

 دۆکوڵیوی لێدەنا، دوو سێ هێلکەشی لەگەڵ دەکواڵند. دەیکوت:
با بەردڵمان بگرێ. بنیام بە دۆخوا سکی پڕ ئەوێ وەلێ  -

 نیم سەعاتتر برسییە. 
 لەم سفرەدا هیلکە نەبوو. بە نان تریت کردن خۆم تێر کرد.

ی نیوەڕۆەوە هەتا شەو درەنگان ماڵ پڕ بوو لە هاوسا و لە دوا
بەراوسا. منیش چای دانەر بووم. باسی ئەوەش کرا کە 

سەرەخۆشییەک لە مزگەوت دانرێ، ئاباجی دژ بوو و مامە 
 جەمیل بێدەنگ. ئاخریشی نەکرا.

شەوی یەکەم لە الی منداڵەکان لە ژووری دانیشتن نووستم. 
 خەبەر هاتم:بەیانی بە دەنگی ئاباجی بە

 دا هەڵسە ئەنەقتێ، ئەیرە تەمەڵخانە نییە. -
من لەچاو هاوماڵەکانمدا چکۆلەتر نەبووم هیچ نەختێ بە 

قەاڵفەتتریش بووم. بەاڵم ئاباجی ئەو نازناوەی بەسەرمدا بڕی. 
هەرکات گوتبای ئەنەقتێ دەمزانی قەڵسە و کیشەیەکم بۆ ساز 

 کرد. گوتی:دەکا. پێم وایە مامە جەمیلیش هەستی بەوە 
 ئیمڕۆ ژیان ئەوەم کارماپێ.    -
 ئەشێ جێگا خەوەکەی دروس کا، جا بچن.   -
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گسکێکی دایە دەستم و بردمیە ژێرخانەکە. درکەکەی هێندە 
 کورت بوو کە من دەبوا سەر دانەوێنم کە بچمە ژوورەوە.

ئەم ئەسپاوگەلە جەمەوکە الیکەوە و ئەم ال گزگ بە و بێ  -
 پێ. شەوگەل لێرا ئەخەفی. دۆشەکە و پەتوت بەم

کی هێنا لە تاقچەی پشت پەنجەرە گۆگردێچرا فانۆسێک و 
 چکۆلەی ژێرخانەکەدا داینا و جێ نەفتەکەشی نیشانم دا. 

هەتا دوو سێ رۆژ، لە بەیانییەوە هەتا نیوەڕۆ لەگەڵ مامە 
جەمیل دەچوومە ئەم ئێدارە و ئەو ئێدارە کە شناسنامەی تازەم 

رەسەیک نێوم بنووسێ بۆ خوێندنی ساڵی بۆ وەرگرێ و لە مەد
داهاتوو لە یەکەمی راهنماییدا. دوای نیوەڕوانیش ئاباجی بە 

تەشەر لێدان ماڵی پێ خاوێن دەکردمەوە. مامە جەمیل بۆ خۆی 
دەچوو بۆ دوکان. لەگەڵ مامۆستایەکی دیکەدا بە شەریکی 

 دایاننابوو. دوکانی کتێبفرۆشی بوو.
تم. مشک بە نێو ژوورەکەدا دوو شەو لە ژێرخانەکە نووس

تەراتێنیان دەکرد، کێچ خەوی لێدەبڕیم، ئاخری بڕیارمدا بەڕە و 
پێخەفەکەم ببەمە حەوش و لەوێ بخەوم. لەوێش مێشوولە زۆر 
بوو، بەاڵم من سەرم بە ژێرەوە دەکرد هەتا خەوم لێدەکەوت و 

دوایە ئاگام لێیان نەدەما. بەیانی زوو هەڵدەستام پێخەفەکەم 
وە نێو ژێرخانەکە بۆ ئەوە نەکا ئاباجی بۆڵەبۆڵ بکا. بۆ دەبردە
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دەست و چاو شوشتن دەچوومە مزگەوت و دوایە لە بەر 
نانەواخانە خۆمم دەخاڵفاند هەتا ماڵ بە خەبەر بێن و منیش 

نانی تازە بەرم بۆ نانی بەیانی. دوایەش ماڵ و حەوش گزک بدە 
جار و و کاسە و کەوچک بشۆ و جل لەسەر تەناف هەڵخە و 

باریش بۆ کڕینی سەوزە و گۆشت، بچۆ بۆ بازاڕ. ئەگەر هیچیتر 
نەبووایە دانیشە دەرس بدە بە دڵنیا و سەیران. منیش ئەو کاتە 

کە ئاباجی دوور بوایە و دەنگمانی نەبیستبای، چیرۆکەکانی 
ئامەم بۆ دەگوتنەوە. هەر بەو هۆیەوە کچەکان زۆر گرۆی من 

ئاباجی ئەوەندە پێی ناخۆش ببون. من چەندەم پێ خۆش بوو، 
 بوو.

مامە جەمیل لە ماڵەوە نوێژی نەدەکرد، دەچووە مزگەوت. 
رۆژانی هەینی دەچوو بۆ نوێژی جەماعەت لە مزگەوتی جامێعە. 
منیشی لەگەڵ خۆی دەبرد. دەستنوێژ گرتن و نوێژ کردنی فێر 
دەکردم. بەاڵم هەر فێر نەبووم. لەگەڵ جەماعەتەکە هەڵسە و 

کرد و دەمم دەجوواڵندەوە. ئاباجی نوێژکەر نەبوو. دانیشتەم دە
رۆژانی هەینی کچەکانی دەبرد و دەڕۆیشت بۆ ماڵی دایکی. من 
و مامە جەمیلیش نانمان لە دەرەوە دەخوارد، هەموو جارێکیش 
ئاوگۆشتی دیزی بوو، لە دوکان کاورای قروەییدا. جار و باریش 
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ێخ و مەشایخ کتێبێکی پیدەدام بیخوێنمەوە. زیاتر چیرۆکی ش
 بوون.

رۆژانی سێشەممە من ئازاد بووم، چوونکە ئاباجی منداڵەکانی 
الی دایکی دادەنا و بۆ خۆی دەچوو بۆ مەکتەبی قورئان. وای 
دەگوت. منیش بۆم نەبوو لە ماڵەوە بم دەبووا بچمە دەرەوە. 

دەرکەی قفڵ دەکرد و کلیلیشی بە من نەدەدا. منیش هێندێ 
نا و دەچووم بۆ بان تەپ و دەور تەکیەی لچەنانم لە گیرفانم دە

شێخ سەالم بۆ سەگەڕاو. سەگەکان کە دەیانزانی نانم پێیە لە 
دووم دەکەوتن. من هەڵدەهاتم و ئەوان بە دوومدا. دادەنیشتم، 

دادەنیشتن، دەڕویشتم، دەهاتن. کەیفم بەمە دەکرد کەمن 
وڕ فەرماندەری ئەوان بووم. رۆژێکیان لە نێو کۆاڵنیکدا چوار ک
لەبەر بەقاڵییە چکۆلەیەکدا راوەستا بوون. کە من تێپەڕیم 

 کەوتنە شۆنم. بانگیان کردم کە راوەستم. راوەستام. 
، هەتیمە ای بۆ کەنیشکبازی لەم مەحەلەی ئێمهاتگ -

 باوەحیزە. دێهاتییە
بەر لەوە بتوانم قسەیەک بکەم، شەپ و تەپ لێیان 

ان جارێکی راکێشام. تانێکی چاک خاوکێشیان کردم و گوتی
دیکە بێرەدا نەیتەوە. لەو کاتەوە نەمدەوێرا بەوێدا بچم. بەاڵم 

 سەگەڕاوەکەم هەر دەکرد.
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لەم سەگەڕاوەدا کوڕێکی قژ سووری خرپنە بوو بە هاودەمم.  
دیار بوو ئەویش وەکوو من بەتاڵۆکەیە. نێومان بۆ سەگەکان 

. دانابوو. ئەوە بازەیە و ئەوە بۆرەیە و ئەمیان شێرەیە و ..
ئەمەیان بۆ من و ئەوە بۆ تۆ... ئەو نانی نەدەهێنا، لە منی 

وەردەگرت کە بیدا بە سەگەکان. ئاگام لێبوو جار جار بە دزی 
منەوە خۆی لە نانەکەی دەخوارد. کە ئەمەم زانی، رۆژانی دوایی 

نانی زۆرترم دێنا. نێوی کەماڵ بوو. من پێم دەگوت کەماڵە 
لە ریزی ئاخر ماڵەکاندا کە  سوور. هەر لەو دەوروبەرەی تەکیە

بە ماڵە فەقیران بەناوبانگ بوو، تاکە ژوورێکیان بە کرێ گرتبوو. 
هەموو جارێک لەگەڵم دەهات هەتا بەر ماڵ و دوایە 

دەڕویشتەوە. پێم وابوو حەز دەکا خوڵکی بکەم بێتە ژوورەوە، 
بەاڵم دەترسام ئاباجی بیکاتە شەڕ و هەاڵ. رۆژێکیان بەو 

نەوە کە کوڕەکان لێیان دابووم. دوو لە کوڕەکان لە کۆاڵنەدا هاتی
پێش دوکانەکە راوەستابوون. کە من و کەماڵیان دیت پێچیان 

 کردەوە و خۆیان ون کرد. چیرۆکەکەم بۆ کەماڵ گێڕایەوە. 
لەمەودوا هەرچێ رۆژە بەیرا تینەو، حەقیان لێ  -

جارێک کوڵە داریک تەک خوەتا بێرا.  هەرچێئەسێنینەو. 
 م. باوکیان تێرمە بەر چاویان. منیش تێر

 جارێکیتر تووشمان بە تووشیانەوە نەبوو.
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هەر لە چوارشەممەوە چاوەڕوانی هەینی دەبووم و 
ئاوگۆشتەکە، لە هەینییەوە هەتا سێشەم چاوەڕوانی سەگەڕاو و 

 کەماڵ. دواتر کەماڵ زۆر لە ژیانمدا دەوری هەبوو.
شار ئەو دەم بۆ کوڕە الدێیەکی وەکوو من ترسێنەر بوو. 
وەکوو گۆمێکی قووڵ کە ناوێری خۆتی تێهاوی. لە گونددا 
هەموو ماڵەکان دەناسی. نێوی خاوەن ماڵەکە و ژنەکەی و 

منداڵەکانی دەزانی. تەنانەت بە دەنگیاندا دەیانناسییەوە. دەزانی 
وچە و چەند مەڕ و بزنیان هەیە. بە سەدان جار بە ک

کۆاڵنەکاندا هاتووچووت کردووە. مریشکێک دەبینی دەزانی 
مریشکی کام ماڵە. بۆنی خاک و سەوزە و سارد و گەرمی 

ئاوەکەی دەناسییەوە. دەزانی لە چ شوێنێکی جۆگە ئاوەکەدا 
کووزەڵە دەرهاتووە. دانە بە دانەی دارەکانت ژماردووە. کامیان 

ن سڵت لێناکەنەوە. چ بەرێک دەدەن و کەی پێدەگا. باڵندەکا
هەموو شتێک ئاشنایە. تەنانەت قەبرەکانی نێو زیارەتانیش 

دەناسی. هیچ شتێک ناتترسێنێ. سەگەکان لێت ناوەڕن. ئەگەر 
نەخۆش دەکەوی هاوسا و بەراوسا لێت کۆ دەبنەوە. یارمەتی بە 

بێ چاوەڕوانییە. بەاڵم شار بۆ من وەکوو گۆماوێک بوو کە 
نکێنێ. کوچە و کۆاڵن لێک هااڵون. راتدەکێشێ و دوایە دەتخ

خیابانی پڕ لە خەڵک، بازاڕ پڕ لە مرۆڤ، ئەم بەر و ئەو بەر 



253 
 

دوکان، دوکان، دوکان لەپاڵ یەک ترنجاون. پڕ لە شتی 
هەمەجۆرە. لە سرەتادا سەرنجت رادەکێشن، دوایە ئەتۆش 

وەکوو ئەو خەڵکە تێدەپەڕی. وەدەزانی ئەو خەڵکە بۆ 
وونەتە دەرەوە، بەاڵم وەکوو ئەوەیە تەواشاکردنی یەکتر هات

هەموویان رقیان لە یەکتر بێ. کەس بەدەم کەسەوە پێناکەنێ. 
لە الدێ ئەتۆ بەشێکی لە گشت. هەموو شتێک بە موڵکی خۆت 

دەزانی. لێرە هیچ نیت. بوون و نەبوونت وەک یەکە. هیچ 
شتێک گرێت نادا بە هەستێکی گشتییەوە. کەسیش بە هیجت 

شنای کەس نییە. کەس ناناسییەوە. هەموو نازانێ. کەس ئا
شتێک نامۆیە. پەیوەندی بە تۆوەوە نییە. نەناسەکان هەموو 

کاتێک ترسێنەرن. نەختێک لێی قووڵ دەبیەوە، هەموو خەریکی 
کاڵو لەسەرنانی یەکترن. قسەکردنیان بە گاڵتە و تانە و 

تەشەرە. الدێ شوێنێکی چووکە. رواڵەتکاری کەڵکی نییە، 
ەموو باب و باپیری یەکتر دەناسن. کەس گیرفانی چوونکە ه

کەس نابڕی. بێ هۆ نییە خەڵکی تاوانبار لە زێدی خۆی دوور 
دەخەنەوە. دەزانن چی بەسەر دێ. منداڵە گوندییەکی 

بەستەزمانی وەکوو من گێژ و وڕ بە نێو شەقاماندا دەسووڕێتەوە. 
کە رەنگە ئەمە ئەو شتەیە کە پێی دەڵێن غەریبی. ئەو هەستە 

 دواتریش لە هەموو شوێنێک لەگەڵمدا بووە و هەر ماوە.
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هاوێن تێپەڕی. گەالوێژ هەاڵت و دنیا سەردی کرد. نە 
حەوش و نە ژێرخانەکە بۆ خەوتن نەدەبوون. مامە جەمیل 

پێنەدەکرا ئاباجی رازی بکا کە من لە ژووری مندااڵن بنووم. 
کە با مامە جەمیل چرا فتیلەیەکی هێنا، گوتی شەوانە هەڵی

نەخۆش نەکەوێ. هەڵم دەکرد بەاڵم ئەو ژێرخانە بەو چرایە 
گەرم نەدەبوو. بە دانیشتنەوە لێفەم بە سەر خۆمدا دەدا و 

چراکەم لە نێو لێنگم دادەنا هەتا گەرم دادەهاتم، چاوم گەرم 
 دەبوو، الر دەبوومەوە و دەخەوتم.

رۆژێکی سێشەممە من و کەماڵ بە کۆاڵنەکانی گەڕەکی 
دەگەڕاین. کە گەییشتینە سەر کۆاڵنەکەی ماڵی مامە  خۆماندا

جەمیل لە دوورەوە دیتم پیاوێک لە ماڵی ئێمەوە هاتە دەرەوە و 
بە پەلە رۆی. من لە کەماڵ جوێ بوومەوە و چووم بەرەو 
ماڵەوە. دەرکەی حەوش دانەخرابوو. منداڵەکانیش لەماڵ 
نەبوون. هەر کە گەییشتمە ناوەڕاست حەوشەکە ئاباجی 

 نگیدام:.دە
 بۆچە زوو هاتیتەو؟   -
پیاگێکم دی لە ماڵ ئێمەو هاتە دەرەو، وتم نەکا دز    -

 هاتوێ.
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پیاگ چە و چت چە؟ قسەی مفت مەکە بە خوەتەو    -
 ئەنەقتێ. بڕۆ، بڕۆ مناڵەکان لە ماڵ دایکما بێرانەو!.

ئەو کاتە عەقڵم بەوە نەدەشکا کە پیاوی غەریبە لەوێ چ 
ساڵ دوایە تێگەییشتم. لەو رۆژەوە ئاباجی کارێکی هەبووە، سێ 

بە جێدی لێهەڵپێچام و بیانووی پێدەگرتم. زۆری پێنەچوو، مامە 
جەمیل چوو بۆ سەفەر. گوتی حەفتەیەکم پێدەچێ. بەاڵم وا 

نەبوو. حەفتەیەک لە رۆیشتنی مامە جەمیل تێنەپەڕیبوو ئاباجی 
 کی ئیشارەی بەرەڕوو گرتم و گوتی:قام

واو بوو. ئەشێ کار بکەی. پوڵی ردن تنان مفت خوا   -
ئەو نانە دەربێری وا ئەیخوەی! ئەگەر نە پات نایتەو بەم 

 مااڵ... وا وا پێکریاگ. مناڵەکانیشم حەرام ئەگەرنی.
بزانین ئەێژێ چە؟ ناومی لە با مامە جەمیل بێتەوە    -

 نووسیگە. امەدرس
مامە جەمیل چووە سەر قەور باوکت. هەر ئەوەسە وا    -

 م.وت
هاتمە دەرەوە. فرمیسک لە چاومدا قەتیس ببوو. پام دەکردە 
کێش. هیچ بیرێکم بۆ نەدەهات. هەتا ئێوارە لە بەرزایی پشت 

ماڵ کەماڵدا کە لە ئاخری ماڵەکانەوە بوو دانیشتم. چاوم لە شار 
بریبوو. ئەو هەموو خانووە، یەک سووچی بۆ من تێیدا نییە. بیرم 
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کەی خۆمان. ئەی لەوێ چبکەم. دەکردەوە بڕۆمەوە بۆ گوندە
بڕۆمە الی کێ. کەسم شک نەدەبرد. لەوێ نە کار هەیە نە 

خوێندن. دەمزانی ئەودەم لەبەر ئامە بوو خەڵک وەریان دەگرتم. 
چرای مااڵن کە هەڵ بوو، بێ ئەوەی بیری لێبکەمەوە، چووم لە 

پێش درکەی ماڵ کەماڵ بانگی کەماڵم کرد. کەماڵ هاتە دەرێ. 
 ەنگی دایکی بوو، گوێم لە د

 کێیە کەماڵ؟    -
 ژیانە دایە، رەفێقمە.   -
 دەی با بێتە ژوورەو. لە بەر درگا مەوێسن خاس نییە.   -

پاروویەک نان و پەنیر و چایە زەرداوێکمان بەسەریدا کرد و 
 لەگەڵ کەماڵ دانیشتینە پاسوور کردن.

 ئیمشەو مەچۆرەو، لێرا بخەفە.  -
بووم بە کوڕی دووهەمی باجی پیرۆزە. ئەمن بۆ کەماڵم 

گێڕابووەوە کە ئاباجی دەریکردووم. ئەویش بۆ دایکی گێڕابووەوە. 
دایکی گوتبووی با بێتە الی تۆ. خوا کەریمە با بزانین خوا چ 

 دەکا. ماڵ کەماڵ بوو بە شوێنی شەوانی من. 
 باجی پیرۆزە ژنێکی روومەت خڕی قژ خەنەگیراوی نەختێک

قەڵەو، یەک ددانی زێر لە دەمدا، و سێ نوختە خاڵی سەوز 
بەسەر چناگەیەوە کوترابوو. بیری دادە رابێعەی باینچۆی 
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خستمەوە کە دەهات بۆ الی ئامە لەگەڵی تەونی دەکرد. ئەو و 
کەماڵ لە تاکە ژووریکدا دەژیان. کە پڕ بوو لە بۆنی هەژاری. 

بچووکی پیاوێک بە وێنەیەکی کاڵەوەبووی زوڵەیخا و وێنەیەکی 
کالوی سپورییەوە لە چوارچێوەیەکی کۆنی بێ شیشەدا، بە 

دیوارەوە بوو. باجی پیرۆزە بە پەردەیەکی گوڵدار بەشێک لە 
ژوورەکەی جیا کردبووەوە وەکوو هێشخانی لێکردبوو. هێندی 
کەلوپەلی لەوێ دادەنا. حەوشە بچووکە خۆڵەپۆتەکەیان سێ 

ی خاو کرابوونەوە. نە ئاویان ژووری بەدەوردا بوو کە بە خشت
هەبوو نە کارەبا. ئێواران کەماڵ دەبووا دوو دەفری بیست لیتری 

نایلۆن هەڵگرێ و بچێ لە حەوشی تەکیە پڕیان بکا. دەیکوت 
جار و بار دەبێ شتێک بدەم بە مجێورەکە دەنا دەرکەم بۆ 

 ناکاتەوە. 
جکە لە ئەمان دوو کرێنشینی دیکە لە ژوورەکانی دیکەی 

شەکەدا بوون. یەیکیان کائەاڵمرای حەماڵ و حەمیەی ژنی حەو
و سمایل کوڕیانی تێیدا بوو. حەمیە زۆر روو خۆش بوو، کە 

ساڵوم لێی دەکرد دەیگوت: ساڵم بانچاو قوروانۆ وم. بە 
زاراوەکەیدا دەمزانی سنەیی نییە. هەموو رۆژێک حەوشەکەی 

نی ئاوپژێن دەکرد و گزکی دەدا و دوایە دەچوو کاری مااڵ
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دەکرد. ئەو ژوورەکەی دیکە ژنێکی تەنیای تێیدا دەژیا کە من 
 قەت نەمدیت بێتە دەرەوە. کەماڵ دەیکوت:

ئەو بەسەزوانە نەخوەشە. دایکم بەعزێ جار کۆمەکی  -
ئەکا. کوڕێکیش مانگێ یەک جار تێ سەری لێ ئا. کەم قسە 

ئەکا و کەسێ سەر لەکاری دەر نایرێ. دایکم ئەیژێ: ئەو ژنە 
 لە زیندانا وای لێهاتگە. کڵۆڵە 

کەماڵ پاش ئەوە کە بابی بە نەخۆشی مردبوو، مەدرەسەی 
بەجێ هێشتبوو. سێ ساڵ زیاتر نەیخوێندبوو. دەیزانی نێوی 

خۆی بنووسێ و ژمارەکانیشی لە یەک تا سەد دەزانی. ئەمەیان 
 لەبەر خۆیەوە فێر ببوو. دەمگوت:

 بێ من کۆمەکتەکەم کتێو بخوێنی.   -
 تۆ بیخوێنە بیگەڕنەرەو بۆ من. با زیاتر حێفزی کەی.    -

باجی پیرۆزە هیچی نەخوێندبوو، تەنانەت فارسیشی نەدەزانی. 
 لەناو مەیدانی دارفرۆشەکاندا جلە کۆنی دەفرۆشت. 

بە رۆژان لەگەڵ کەماڵ، بەناو کوچە و کۆاڵن و ناو بازاڕدا 
دەسووڕاینەوە، دوکان بە دوکان دەمانپرسی ئاخۆ شاگردیان 

ناوێ؟ یەک دەیگوت رامەوەستە، یەک دەیگوت من بۆ خۆشم 
بێکارم. یەک دەیگوت ئێوەی خوێڕی و چڵکنم بۆ چییە. 

 کەماڵیش جنێوی دەدا و هەڵدەهاتین. 
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ەوەی باجی پیرۆزە، ماندوو و برسی ئێوارە کاتی هاتن
دەمانکردەوە بە ژوورە نیوە تاریکەکەدا. لە کاتێکەوە من 

هاتبوومە ئەوێ باجی پیرۆزە جێگایەکی لە پەستووەکەدا بۆ خۆی 
خۆش کردبوو و لەوێ دەنووست. من و کەماڵیش هەرکام لە 

 سووچێک هەڵدەتروشکاین.
دوای خواردن  شەوانی هەینی باجی پیرۆزە ئاو گۆشتی لێدەنا.

 کەماڵ گوتی:
هەڵسە با بچین بۆ تەکیە! لە دانیشتنی پای ئەم المپا    -

 کەم نورە باشترە.
 تو و تەکیە کەماڵ؟   -
کورە فرە خوەشە. من حەز ئەکەم بە دەنگ دەفەکان.   -

دوو چای مفتەیشمان پێ ئان. چکێ تواشای هەڵپەڕ و داپەڕ 
 دەورێشەکان ئەکەین و تینەو. 

یە بوو بە عادەتی شەوانی سێشەممە و هەینیمان. چوونە تەک
نانمان الی باجی پیرۆزە دەخوارد و ئەڕۆشتین بۆ تەکیەی سەی 
وەفا. لە پێشدا ئااڵکەمان ماچ دەکرد. دوایە لە تەنشت دەرکەوە 

دادەنیشتین. دەفژەنەکان ئارام ئارام دەستیان دەکرد بە شێعر 
ایی بخۆینەوە خوێندن و وردە دەف لێدان. هەتا ئێمە دوو چ

پرچیان ئەوان گەرمیان دەکرد. دەروێشەکان کاڵویان فڕێ دەدا 
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و لە جێ خۆیانەوە حەی حەیان دەکرد. لە پڕ بەر دەداوە 
یەیکیان هاواری دەکرد یا غەوس گەیالنی و دەهاتە ناوەندی 
ژوورەکە دەستی دەکرد بە سەربادان و حەی و حوو کردن. 

وونەوە و دەفزەنەکانیش بەرە بەرە ئەوانی دیکەی لێ کۆ دەب
هەڵدەستان و کورەی زکر گەرم دەبوو. یەک خەنجەری لە 

خۆی دەدا و یەک شووشەی دەخوارد و یەک زەرکی بە الی 
زگیدا دەکرد. بەر لەوە کورەکە دامرکێتەوە ئێمە دەهاتینە 
دەرەوە. ئەگەر هەوا سارد بوایە لە پاڵ سۆبەکە هەتا ئاخر 

ۆاڵنان و مۆرەمۆری گۆرانی دادەنیشتین. دەنا بە پیاسەی ک
 کەماڵ شەوەکەمان تەواو دەکرد. 

 ماوەیەکی پێچوو. گوتم: 
برا کەماڵ ئێمە ئەگەر بە جفت بچینە بەر دوکانەکان،   -

هیچ کەس تەحوێڵمان ناگرێ، با هەر کاممان بە تەنیا بچین. 
 لەودوا لە ناو بازاڕا یەکتر ئەدۆزینەو.

 کابرایەکی واکسی گوتی:
دانیشە تواشای دەس من بکە. فێر  بێ هەر ئیسە بێ -

واکس کردن بە. هەرچێ واکست کرد شاگردانەکەی بۆ خوەت، 
 وەلێ من پوڵو پێنام.
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ئەو رۆژە دوو کەس هاتن بۆ واکس کردن، ئەویش دۆستی 
خۆی بوون نە پارەیان بە ئەو دا و نە بە من. ئێوارەکەی کاتێک 

مدا و دەیەویست دوکان دابخا، دیتم دەست دێنێ بە شان و مل
دەست بۆ ناو گەڵم دەبا. بە تەختەی فڵچە واکسەکە کێشام بە 

دەم و لووتیا و بە رفان هاتمە دەرەوە. داستانەکەم بۆ کەماڵ 
 گێڕایەوە.
باوەحیز. کوا با بچین دوکانەکەم نیشان بە  -

 گشت شیشەکانی ئەشکنین. 
 چووین دوکانەکەم نێشانی دا. 

ئەزانێ. گەرەکی ئای کورە ئەوە ئۆپنەییە. گش کەسێ  -
 بووگە سواری بی.

چەند رۆژ دوایە لەبەر دوکانێکی دەرکە و پەنجەرە سازی 
راوەستابووم تەواشای کاری وەستا و شاگردەکانم دەکرد. دوو 

شاگردی منداڵ دەیانەویست دەرکەیەکی زەالم هەڵگێڕنەوە بە 
دیوی دیکەدا. دیتم دەرەقەت نایەن. الیەکم گرت و یارمەتیم 

کەیان چاوی لێبوو. چاویلکەکەی هەڵگرت و هاتە دان. وەستا
 پێشێ.
 رۆڵە چاو لە نووری جۆش مەکە، چاوت تێتە ئێش. -

 بااڵ کوتەڵەیەکی قورس و قایم دیار بوو. ویستم بڕۆم گوتی:
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 شاگردی ناکەی؟   -
 بەڵێ، بۆ کار ئەگەڕم.   -
 کوڕ کێی.   -
 باوکم نەماگە هام الی دایکمەو.   -
 بێرا با بزانین بەکار ئەخوەی.دەی بڕۆ دایکت    -

رویشتم بۆ الی باجی پیرۆزە کە لە ناو مەیان دار 
لەگەڵ چەند ژنی دیکە لە پاڵ دیوارێک   فرۆشەکاندا

دانیشتبوون و کراس و سوخمەیان بە دیوارەکەوە هەاڵوەسی بوو 
و لە بەردەمیشیاندا جلی دیکەیان باڵو کردبووەوە کە ژنە 

 فەقیران بێن بیکڕن.
ەکەم بۆ گێڕایەوە. بێ یەک و دوو، هەستا لەگەڵم داستان

 هات. بە ژنەکەی شاندەستی گوت:
 هۆشۆ بە جلەکانمەو بێ تا تێمەو. -

بەر  باجی پیرۆزە لە پێشەوە و من بە شوێنیەوە گەییشتینە
 دوکان دەرکە و پەنجەرەسازی.

دەزانی ئوسا گیان من دوو کوڕم هەس. بە یەکەوە    -
ئەگەر فێریان  خاسۆ بۆ بکا،نەوێ ناکرگێ. ئەوانە هەتیمن خوا 

 کەی. ژیرن کار ئەکەن. 
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ئەگەر هەرتکیان بێن. ئەو وەختە حەقەکەیان کەم    -
 ئەوێتەو.

قەی ناکا. مناڵن با نەکەفنە ناو کار خراو. تۆ ئەم برا    -
 ن. خەیاڵت رەحەت بێ.گەورەییە بکە. من زام

م پێیان. با لیباس کاریان بۆ بسێنە. من لیباسم نییە بە   -
 بن. اسۆزی سەعات حەفت لێر

کەماڵ بە زۆر رازی بوو، بەاڵم پێی خۆش بوو کە پێکەوە 
 بووین.

رۆژانی یەکەم هەموو گیانمان دەیشا کارمان بڕینەوەی 
ئاسنی دەرکەو پەنجەرەکان بوو. هێشتا فێری جۆشکاری 

نەکرابووین، بەاڵم شەوقی جٶشکارییەکە لە چاومانی دەدا و شەو 
لەبەر چاوێشە خەومان لێنەدەکەوت. دەرمانێکیان دەدا ئێوارە 

 دەمانکردە چاومان. بەرە بەرە پێی راهاتین.
کرێکار کرێکارە. بۆڵە و تێخوڕینی وەستاکار دەبێ ببیسی و 

ووە دەنگ نەکەی. ئەو شاگردەی دوو رۆژ لە تۆ زووتر هات
ئەمرت بە سەردا دەکا. کەماڵ بە گاڵتەو و قسەی قۆڕ 

کرێکارەکانی دیکەی کرد بە دوست. ملمان بە کارەوە نابوو، 
خۆمان ماندوو دەکرد کە وەستا لێمان رازی بێ، بەاڵم 
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شاگردەکانی دیکە پێیان خۆش نەبوو. ئێواران کە کار تەواو 
 دەبوو، گەرچی ماندوو بووین، بەاڵم کەماڵ دەیگوت

ا دەورێ بەینەو بەم خیابانگەال. چکێ چاومان رۆشنەو ب -
 بێ.
الوانی هاوتەمنی ئێمە چەند جۆر بوون. ئەوەی پارەی  

هەبوو، سواری ماتۆر گازی دەبوو، ئەم سەر و ئەو سەر بە 
خیاباناندا فڕکەیان دەهات و خۆیان دەنواند. دەستەیەک لە 
چایخانە و بەستەنی فرۆشیدا دادەنیشتن و پرکە و فیکەیان 

 دەهات. ئێمەی گیرفان بەتاڵیش نەختێک تۆە بەڕۆژەمان
دەکردە گیرفانمان و گاڵتەمان بەوانی دیکە دەکرد. جۆرێک 

داخی دڵ بەتاڵکردن. ئێمەی هەژار هەموو کاتێک تەواشاکەری 
 خۆشی خەڵکی دیکە بووین.

مانگی یەکەم پارەمان نەبوو هیچ بکڕین، بخوین. زوو بێزار 
دەبووین و روومان دەکردەوە کۆاڵنە چۆڵەکەی خۆمان. باجی 

دەداینێ، بە پاسوورە شڕەکانی کەماڵ  پیرۆزە پاروێک نانی
دەستێک کایەمان دەکرد و دەخەوتین. باجی پیرۆزە تا درنگان 

 دادەنیشت جلوبەرگی پینە دەکرد.
باجی پیرۆزە داستانی مامە جەمیل و ئاباجی لە من پرسی 

بوو. مامە جەمیلی لە دوورەوە دەناسی. ئەو هەموو خەڵکی شاری 
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رۆشی کاریان چ بوو جگە لە دەناسی. لەگەڵ ژنانی هاوکۆنەف
گێڕانەوەی هەواڵەکانی نێو شار و غەیبەتی ئەم و ئەو. شەوێک 

 هاتەوە گوتی:
رۆڵە ژیان ئەزانی جەمیلی مامۆتیان گرتگە؟ تەنیا  -

ت چووگە بۆ سەفەر. هەر ئەویش نییە، چەن کەس تریشن. وت
 ا گرتگیانە.لەو سەفەر

 کەی و چی و چۆن کەڵكی نەبوو. ئەویش زۆرتری لێی
 نەدەزانی. دەبوا بیرێکی دیکە بکەمەوە.

یەک دوو رۆژ زۆر بە پەرۆش بووم. چ بکەم، بچم سەری 
ئاباجی بدەم، نەچم. راوەستام هەتا ئاخری حەفتە کە حەقدەستی 
ئەو مانگەم پێبدەن، شتێک بۆ منداڵەکان بکڕم و بڕۆم سەریان 

 بدەم. 
یرۆزە، دامنابوو، بەشێک لە پارەی مانگانەکەم بدەم بە باجی پ

و باقییەکەشی بدەم بە ئاباجی. پارەکە زۆر کەم بوو، نەمدەزانی 
چۆنی بەش بکەم. لە رووم نەدەهات بیدەمە دەستیانەوە. باجی 

 پیرۆزە چاوێکی لێکرد و لە بەخەڵی نا و گوتی:
 باشە هەڵیئەگرم بۆت.  -

دوو دانە کتێبی مندااڵن و قوتوویەک کلوچەم کڕی و 
. هەر کە دەرکە کرایەوە، کچەکان رویشم بۆ ماڵی مامە جەمیل
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باوەشیان بە القمدا کرد. دانەویم ماچم کردن و کتێبەکانم دانێ. 
بە زەوقەوە رویشتن لەبەر هەیوانەکە دانیشتنە تەواشای 

 وێنەکان.
 ئەی بەناخەێر گیانت. ئەوە تا ئیسە لەکوێ بووی؟   -
 کارئەکەم. خەوەر مامە جەمیلتان هەس؟   -
ر باوکی. ئیسالمم بۆ نەجات با. ئەی چووگە سەر قەو   -

 ئەمە ئیسالم نییە، چەس. 
 موالقاتی هەس.    -
نەخەیر. جا موالقاتی بۆچەس. ئەگەر مناڵەکانی خوەش    -

گەرەک بوای، وەک بنیام عاقڵ دائەنیشت زینگی خوەی ئەکرد. 
حەوسەڵەی ئەو هەڵتەک و داتەکەم نییە. گەرەکیشم نییە 

 زیندانا بوینن.مناڵەکان باوکیان لە 
دەڵێن هیچ شێخێک لە ماڵی خۆی بڕواپێکەری نییە. 

 نەمویست زیاتر لەسەری بڕوا. قسەکەم گۆڕی.
من حەق کار ئەم مانگەم سەندگە. وتم چکێ پوڵ   -

 دانم بۆ ئەو مناڵگەلە.
الزمی نەکردگە. هێشتا ئەونە فەقیر نەوگین تو   -

 کۆمەکمان بکەی. 
نەختێک بۆڵەبۆڵی کرد و بە تووڕەییەوە چووە ژوورێ و 

دەرکەی لەسەر خۆی داخست. تاوێک لەگەڵ کچەکان دانیشتم 
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و بەجێم هێشتن. سەرەڕای ئەو کردەوەش هەموو مانگێک بۆ 
 دیتنی کچەکان دەڕویشتم. 

شار لە ژێر تەوژمی جاش و پاسداردا بوو. وەخت و بێ 
لە چەکدار و رەشاش  وەخت سێ چوار ماشینی سەرئاواڵەی پڕ

بە نێو شاردا دەگەڕان و خۆیان دەنواند. ترس و نەفرەتیان باڵو 
دەکردەوە. ترسەکە دیار بوو، نەفرەتەکە شاراوە بوو. هێندێک 

رادەوەستان تەواشایان دەکردن و هێندێکیش پشتیان تێدەکردن 
و لە ژێر لێوەوە جنێویان دەدا. جار جار چەند تەقەی هەواییان 

 ترسەکە ببینن. وەستا دەیگوت:دەکرد کە 
 ئەوە هەمیسان یەکێکیانیان تۆپانگە.    -

جۆرێک گەشتی دیکەیان هەبوو کە زۆربەیان جاش بوون. 
بە دوو ماشین دەهاتن. چوار کەسی ماشینی یەکەم دادەبەزین. 
ژنان تا ئەوانیان دەدیت دەچوونە نێو دوکانێک کە بەربینگیان 

وکانەکان دەکرد و بیانوویان بە پێ نەکرن، ئەوانیش روویان لە د
دوکاندارەکان دەگرت و بەرتیلیان دەستاند. یان شەقیان بە 

کەل و پەلی دەستفرۆشەکاندا دەدا. کاریان بە موعتاد و مەواد 
فرۆشەکان نەبوو. کە دەیاندیتن، پچەیەکیان بە گوێیاندا دەکرد 

و دەڕویشتن. جاری وا هەبوو منداڵە دە دوازدە ساڵە رەش و 
 تەکانین کۆ دەکردەوە دەیان بردن.روو
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   ئەو باوەحیزگەلە ئەیان وەن سواریان ئەون. بۆ خوەیان  -
 گشتیان کونی بووگن.

کەماڵ بوو تفێکی فڕێ دەدا و ئەمانەی دەگوت. دە 
 جنێویشی لە بەر خۆیەوە حەواڵە دەکرد. 

 کەماڵ خۆ ئەوان جوێنەکان تۆ ناژنەون.   -
 ؟...ئەگەیتە مەکە. ها اتحایەک لێرەوئەی بۆچە ف   -

 جوێنەکان منیش ساف ئەچێتە گیفانیان.
 

* 
زستان هات و سەرما و بەفر واڵتی داگرت و کاتی 

هەڵلەرزینی هەژار و فەقیری بێ جل و بەرگی وەکوو من هات. 
 کار نەمابوو، وەستای خاوەن کارگە کۆی کردینەوە.

بۆ خۆەتان ئەزانن کار نییە و منیش ئەونەمە  -
بێکار بەم. بڕۆن کارێ زمسانی بۆ خۆەتان پەیا نییە پوڵی 

کەن. بان ماڵینێک، نۆکاو فرۆشتنێک. چوزانم، دوای نەورۆز 
 بێنەو بزانین بەشکەم بازاڕ خاس بێ.

هەر یەکەو پارەی نیوە مانگێکی پێداین. خانەی ئاوا. 
خاوەنکارەکانی دیکە ئەوەشیان نەدەدا. لە کرێکارەکانی 

و. کرێکاری وەکوو ئێمە نە بیمەی کارگەکانی دیکەمان پرسی بو
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هەبوو، نە پەیماننامە و شتی وا. کاتێک مەئمووری بیمە دەهات 
دەبووا ئێمە خۆمان بشارینەوە. خەبەریان دەدا کە کەی دێن. بۆ 

ئەو خەبەردانە بەرتیلیان لە وەستا دەستاند. بۆیە هەر کاتێک 
 خاوەنکارەکە ویستبای دەری دەکردین.

 کەماڵ گوتی: 
 وەاڵ من هیچ ناکەم. ژێر قورسییەکەی دایە خوەشە.  -

جار جار بۆ هەواڵ زانین لە مامە جەمیل سەری دوکانەکەیم 
دەدا و لەگەڵ نەجمەی شەریکە دوکانی چایەکمان دەخواردەوە. 
زانیم سێ ساڵ زیندانیان بۆ مامە جەمیل بڕیوەتەوە. لە زیندانی 

کی بۆ بەرپرسی هەمەدانە و نەجمە بە هۆی ئاشنایکەوە دیارییە
زیندان ناردووە و بە بەهانەی قسە و باسی شەریکایەتی ئیزنی 
چاوپێکەوتنی وەرگرتووە. مامە جەمیل گوتوویەتی "با ژیان نەی 

بۆ ئێرە. دەرەقەتی پرسیار و وەاڵم نای."کاک نەجمە بەشە 
پارەکەی ئەوی دەدا بە ئاباجی. هاوکارەکانیشی هەر لە رێگای 

 دەنارد. ئەوەوە یارمەتییان بۆ
 کە پێم گوت بێکار کراوم گوتی: 

ر بێ لەیرە الی من کار بکە. شەوگەلیش هە -
 ە.فلەیرا لەو پەستووا بۆ خوەت بخە
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بە دەرفەتم زانی بەڵکوو هێندی کتێب بخوێنمەوە. لە ماڵی 
 کەماڵ هیچ نەدەکرا. هەستم دەکرد جێگاشمان تەنگە.
 کەماڵ و دایکی زۆر پێیان ناخۆش بوو. قەوڵیان لێی

 ئەستاندم شەوانی هەینی بچمەوە الیان.
چرایەکی فتیلەیی و المپایەک لە پەستووەکە بوو. تەخت و 
پێخەفیشی لێبوو. راکشە و کتێب بخوێنەوە. پاش ئەو ماوەیە 

وەکوو برسییەک بەسەر ناندا کەوتبێ لەم کتێب بازم دەدا بۆ 
 ئەو کتێب.

زستانێکی زۆر سارد بوو. پەستووەکەش بەو شێوە لە 
کانەکە جوێ نەکرابووەوە کە تەریک بێ و بتوانی تەنیا دو

پەستووەکە گەرم کەی. تێغەیەکیان کردبوو، سەرەوەی بەتاڵ 
بوو. نەدەگەییشتە میچەکە. ئەو چرایەش من هەمبوو دەرەقەتی 

ئەو سەرما نەدەهات. بە هۆی ئاگاداری کردن لە کتێبەکانیشەوە 
 نەدەکرا گەرما و هەڵم لەوێ هەبێ. 

وتم. تاو دایگرتم و بێ دەم و زوان کەوتم. جار نەخۆش کە
جار بە دەم ناڵە و هاواری خۆمەوە بەخەبەر دەهاتم. لەرز 

دەیچۆقاندم و بێکەسی دەیگریاندم. ئامە هاتە خەونم، گوتی: 
هەڵسە رۆڵە پات لە ناو ئەو ئاوە دانە، هەتا من کەوچکێ 

باڵی شۆروات بۆ ئەگوڵنم. خۆمم بینی سواری ئەسپەنجیر ببووم. 
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گرتەوە بەسەر شاردا دەفڕی. شار کپ و بێدەنگ و تاریک. 
چرای مااڵن هەموو خامۆش، چرای پاسدارخانە نەبێ. پاسدارە 

نگابانەکە لە سەرمادا کزکۆڵەی کردبوو. ئەسپەنجیر بەسەر 
کۆاڵناندا دەیگێڕام. کەس بە دەرەوە نەبوو، هیچ دەنگ نەبوو. 

و دارەکانی ئاویەردا وەمزانی شار نەماوە. لە دوورەوە لە نێ
بروسکەی چرایەکم دیت. ماڵە تەپیکلەیەک بوو. لە 

کونەوەجەکەوە تەواشام کرد. پیرەمێردێکی ردێن سپی فانۆسێکی 
لە پێش خۆی دانابوو، دەفی لێیدەدا. بەاڵم دەفەکە دەنگی نەبوو. 

دەفی بێدەنگی دەکوتا. ئەسپەنجیریش وەک من دڵتەنگ بوو، 
ر. بەفر رەشایی بە زەوییەوە هەڵکشا بۆ لووتکەی ئاویە

نەهێشتبوو. چراکانی پادگانی سەربازی لە دوورەوە دیار بوو. 
گوتم: ئەسپەنجیر سەرمامە با بگەڕینەوە! فرێدام. لە تەختی 

خەوەکەم کەوتمە خوارەوە و دەستم چزا بە چرا فتیڵەیەکەدا. 
لەرز دەیچۆقاندم. هیچ زەرفێکم نەبوو ئاوی تێبکەم و پام بشۆم. 

ەکەم پێچا بە خۆمەوە و دەرکەم کردەوە، چوومە دەرەوە کە پەتو
هەوا لێم بدا، بەڵکوو تاوەکەم دابەزێ. سەگێک لە پشت 

دەرگاکە لە ژێر پاساری دوکانەکەدا گورپی کردبوو. منی دیت 
سەری هەڵێنا و دیسان قەپۆزی کردەوە بە ژێر باڵیەوە. نازانم 



272 
 

ێو بەفرەکەدا بۆ ئاواتم پێ خواست. تاوێک بە پێخواسی لە ن
 راوەستام و بەدەم ددانە چۆقەوە خۆمم گەیاندەوە هێشخانەکەم. 

 بەیانی کاک نەجمە هێندێ دەرمان و شۆرباوی بۆ هێنام.
 دوو سێ رۆژ بچۆ بۆ ماڵ کەماڵ. لێرە ئەمری.   -

تاکسی بۆ گرتم. باجی پیرۆزە کە چاوی پێکەوتم گوپی خۆی 
ێفەیەکی زیادی پێدا رنی. مەنگەڵی ژێر قورسییەکەی شێواند و ل

 دام. کەماڵ لە ماڵ نەبوو. 
 لەتەک کااڵمرای هاوسامانا چووگن بۆ بەفر ماڵین. -

شۆرباوێکی تورشی بۆ لێنابووم، خواردم و نازانم چەند 
سەعات خەوتم. کە بەخەبەر هاتم وەمزانی لە حەوزی 

 مزگەوت کەوتووم. هەموو جل و نوێن تەڕ ببوو. 
ئەکاتەو. سۆزی ئەوی بە گوێز ئەو ئارەق کردنە خاست  -
 ئازا.

 کەماڵ هاتەوە کردی بە هەرا. 
ئەوە چەس قۆالنچە پای پێتا نیاگە؟ نایمە بەرەو منیش  -

 ئەیگرم.
دوای سێ رۆژ رویشتمەوە دوکان. کاک نەجمە رۆژنامەشی 
دەفرۆشت. من خوێندنەکەم ئەوەندە نەبوو لە گشتی حاڵی بم. 

ن. دزی، قاچاخ، زیندان ئێعدام، ئێعدام. پیاو کوشتن ژن کوشت
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کردن... بەاڵم نەمدیت نووسیبێتیان کەسێک ئازاد کراوە. ئەمە 
هەواڵە سەرەکییەکان بوو کە من تێدەگەییشتم. قسە درێژەکانی 

 مەالکانم نەدەخوێندەوە. 
هەر لەو سەروبەندەدا بوو، هێندێ شەوان سەرئێشەم 
دا دەگرت. هێندێ جار ئەوەندە توند بوو دەڕشامەوە. لە پێش

گڤەگڤێک بە گوێمدا دەهات و دوایە سەرئێشەکە دایدەگرتم. 
لەو کاتانەدا، دەنگ و رووناکی ئازاری دەدام. شەوێک لە ماڵی 

کەماڵ بووم، باجی پیرۆزە گیایەکی کواڵند پێیدام، خواردم. 
هیچی نەکرد. گوتی دەبێ بچیتە دوکتور. گوتم جا من پارەی 

 ەوت بۆ الی دوکتور.دوکتورم لە کوێ بوو. بەیانی لەگەڵم ک
ئەمە سەرێشەی میگرێنە. خاسەو ناوێ. من دەوایکت  -

بۆ ئەنووسم، هەر وەخت سەرێشەکە هات بیخوە، سەرئێشەکەو 
کەم ئەوێتەو. دەواکە بەش سێ مانگە. لەودوا بێرەو بزانم چۆن 

 بووگە.
 

هاوینی ساڵی دووهەم شاگردێکی هاوینەمان بۆ هات. بابی 
دۆستی وەستاکەمان بوو. کوڕێکی پڕوپۆشتە بوو. لە کوڕە 

دەوڵەمەندان دەچوو، گەرچی دوایە زانیم بنەماڵەی دەوڵەمەند 
نەبوون. لوت بەرز و لەخۆبایی نەبوو. نێوی سیروان بوو. سپی 
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شووی نان کارە و دروشت، خۆش قسە و نزیکەودڵ بوو. لە پ
خواردنی نێوەڕۆدا تۆپێکی چکۆلەی دەهێنا لە شەقامەکەی 
بەردوکاندا فوتباڵمان دەکرد. ئێواران حەزی نەدەکرد زوو 

 بڕواتەوە، لەگەڵ ئێمە دەهات بۆ گەڕانی نێو خیابانان.
ئەم ساڵ من و نیمە وەستایەک بە نێو ئیسماعیل کە پێمان 

ست کران بە دەگوت سمایل، و سیروان وەکوو شاگردی بەردە
گروپێک کە کارمان دامەزراندنی دەرکە و پەنجەرەی مااڵن 

بوو. کەماڵ کەوتە گروپێکی دیکە لەگەڵ عەلی و شاگردێک بە 
ناو یوسف. لە کارگە دەرکە و پەنجەرە ساز دەکرا و ئێمەش لە 
ماشێنێکی باریمان دەنا و دەمانبردە شوێنی خۆی. ماڵەکان تازە 

 ە نەبوو. سمایل هەر بۆڵەی دەهات.بوون و خاوەنماڵ بە دیارەو
ساحێو ماڵێک نییە دوو چایمان پێ با. خراوی ماڵ تازە    -

 ئەمەسە.
 کەی ماڵێک تازە بۆ خوەمان ئەکەینەو.   -
قەورکەن بۆت ئەکاتەو. حەقەکەمان بەش نانە وشکەکە    -

 ناکا. ماڵی پێ ئەسێنی؟
نە گروپی کەماڵ زیاتر کاری لولەکەشییان دەکرد. ئەو رۆژا

کە لوولەی کۆنیان لەگەڵ تازە ئاڵوگۆڕ کردبا، خاوەن ماڵ نان و 
 چایشی دەدانێ.
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رۆژێک پیاوێکی کەراواتی هاتە بەر دوکان. لە کارمەندی 
 ئێدارە دەچوو. بانگی وەستاکەمانی کرد. 

ئاغە گیان. ئەم کاریگەرگەلتە تەربیەت کە. بێ ئەدەبن،    -
 بێ ئەدەب.

 گەورەیی خوەت بیانوەخشە. چەوگە ئاغە گیان. تۆ بە   -
 لەو سەر سوورە بپرسە.   -

 هەر بەو قەڵسییە هاتبوو، هەر وا رۆی.
 دابێ بزانم کەماڵ چەوگە؟   -
کورە ئەوە دوێکە لە ماڵ ئەو کاورا کارمان کرد. برا،    -

یەکرێز قسەی ئەکرد. ئەمە وا بکەن، ئەوە وا ناوێ. ئەمە چە و 
دەسیەوە، وتم ئیسە تۆ کار  ئەوە چە. ئاخری لولە گیرەم دا بە

بکە و من قسە ئەکەم. ئیتر باوکی هاتە بەرچاوی، دەرمانی کرد. 
 ئیسە هاتگە بۆ شکایەت.

 وەستا بە پێکەنینەوە گوتی:
 مشتەریەکانمان لێ مەتۆرنە کەماڵە سوور. -

لەگەڵ سیروان زۆر نێوانمان خۆش بوو. بڕوام پێی کردبوو 
ەرگە بووە و من قەت کە باسی خۆمی بۆ بکەم، کە بابم پێشم

نەمدیوە. ئەویش گوتبووی بابی منیش کاتی خۆی پێشمەرگە 
بووە و ئێستا ماتۆری کارەبا و ئاو و ئەم شتانە دەفرۆشێ. 
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رۆژێکی هەینی خوڵکی کردم بۆ ماڵی خۆیان. سیامەندی بابی 
بااڵ بەرز و سمێڵ رەش و زۆر خۆشڕوو بوو. دایکی زۆر بە 

سێ جۆر خواردن ساز کرابوو. پاڵو مێهرەبانی بەخێرهاتنی کردم. 
خۆرشت و کۆتلێت و ساالد و منی چاو برسی و زگ برسی، 

شەرمم دەکرد دەست بەرمە نێو سفرەکە. بە تایبەت چوونکە 
هەاڵڵەی کچیان هەر سەیری دەکردم. دایکی لە هەمووان بەشی 

 دەدام و هەر دەیگوت: بخوە رۆڵە. 
ەژارم. دوای نان دەتگوت بە سەر و سەکوتمدا زانیوە کوڕە ه

خواردن بابی لە ژیان و بنەماڵەی منی پرسی، منیش هەروا کە 
چاوم لە دەستەکانم بڕیبوو، کەم تا کورت بۆم گێڕایەوە کە 

دایک و بابم چییان بەسەر هاتووە و من ئاگام لێیان نییە و ئامە 
گەورەی کردووم. کە سەرم هەڵێنا دیتم زۆر قووڵ چووەتە 

 زۆرمان بەسەر هات. فکرەوە. ئاخری گوتی: 
رۆژانی هەینی هەتا نیوەڕۆ کارمان دەکرد. دوایە حەمام و 

سەرتاشین. سیروان ئەو کارانەی لە ماڵەوە دەکرد. دوایە 
قابلەمەیەک نان و پێخۆری لە ماڵەوە دەهێنا و دەچووین بۆ 
باخەکانی ئاویەر. سیروان دەچووە باشگای جۆدۆ، دەیەویست 

هێندێ کەماڵ و عەلی لەسەر ئێمەش فێر بکا. لە پێشدا 
 خاکەنەرمەکان دەخوڵوپاندەوە.
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 بێرە بەرەو ژیان بزانم دەرسەکانت لەبیر ماگە؟ -
بڕێک زەرمەزڵێ و حەی و حوومان دەکرد و دەهاتینەوە بۆ 

گەماڵگەشتی نێو خیابان و شەقامان. ئێمە لەگەڵ باقی 
شاگردەکانی دوکان، ببووین بە دەستەیەک بۆ خۆمان و لە الت 

لوت و چەقۆکێش و بەچەبازان نەدەترساین و ئەوانیش و 
خۆیان لە قەرەی ئێمە نەدەدا. دواتر سیروان بوو بە پاڵەوانی 

 ئۆستان. یەلێک بوو.
ئێوارەیەک بێتاقەت بە نێو کۆاڵنە بۆگەنیوەکاندا پیاسەمان 

 دەکرد و باسی رۆژانی منداڵی بوو.
 ئەرێ نەچین سەرێک بەین لە سەگەکان.   -
 ین لچە نانیش بوەین.چبا ب   -
 ئێوارەس دیارنین، دابزانین لە کوێنا گورپیان کردگە.   -

لە هاتنەوەدا لە دوورەوە دیتمان سیروان لە دەرکەی 
 حەوشەکەی ئێمەوە هاتە دەرەوە. 

 ئەوە سیروان نییە؟ ئەرێ کەماڵ   -
ئەرێ ئەوە. نەتزانیگە؟ هەمیشە تێ بۆ الی ئەو ژنە    -

بۆ ئەو ژنە تێرێ. وابزانم قەوم و چتیان نەخوەشە. تێ کۆمەک 
بێ. وەلێ چوونکە ژنەکە لە زیندانا بووگە گەرەکیان نییە کەس 

 بزانێ.
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گەرچی لەم بەسەرهاتانە زۆرم بیستبوو و زاری هەرکەست 
کردباوە چەند نموونەی بۆ دەگێڕایەوە، بەاڵم ئەمەیان هەستێکی 

لە  نەناسراوی بۆ من دروست کردبوو. پرسیاری جۆربەجۆر
مێشکمدا دەهاتن و دەچوون. هەمووشی دەچووەوە سەر 

قسەکەی ئامە کە من دایکم لە زیندان بووە. ماوەیەکی نەدەبرد 
وەکوو بیرەوەرییەکی دوور تێکەڵی بیرەوەرییەکانی دیکە دەبوو، 

بەاڵم لە بیرم نەدەچووەوە. هەر کات چاوم بە دەرکە 
وەوە. داخراوەکەی دەکەوت پرسیارەکەم بۆ زیندوو دەبو

دەمەویست بە شێوەیەک لە سیروان بپرسم بەاڵم دەرفەت 
پێش نەدەهات. ئاخر ئەوان نایانەوەێ کەس بزانێ، من بۆ 

خۆمی تێکەڵ بکەم. دەست و دڵم هەر یەکی نەگرت هەتا پاییز 
داهات و مەدرەسەی سیروان دەستی پێکرد و رۆژانی هەینی 

 نەبێ، نەماندەدیتەوە.
ستاکەمان، من و کەماڵ و دوو هەر لەو سەروبەنددەدا، وە

سەرکاریگەری نارد بۆ کارێک لە دیواندەرە. نەردەی پارکمان 
دەوست دەکرد. مانگ و نیوێک کار بوو. پارەی زیادیشی 
دەداینێ، بەاڵم بەشی موسافرخانەی نەدەکرد. شەوانە لەو 

دوکانەدا دەخەوتین کە کارمان تێیدا دەکرد و بۆ ئەو کارە 
وانە سەرد بوو، لە نێو دوکانەکەدا ئاگرمان بەکرێمان گرتبوو. شە
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دەکردەوە. زۆری پێنەدەچوو دوکان پڕ دەبوو لە دووکەڵ. تەنیا 
دەرکەشی دەڕابەی ئاسن بوو کە دەبووا هەڵی دەینەوە. هەموو 

گەرماکە بە یەکجار بەتاڵ دەبوو. دەی دیسان ئاگر بکەوە و 
پێچا دیسان دووکەڵ. ئاخری هەرکەسە و لێفەیەکی بە خۆوە دە

و دەنووست. من دەرمانی سەرئێشەم دەخوارد و لە هەموویان 
 زووتر دەنووستم. کە هاتینەوە هەر چوارمان پەتامان گرتبوو.

کە گەییشتینە ناو حەوشەکە دیتمان هەر دوو تای دەرکەی 
 ژووری ژنە جیرانەکەمان کراوەیە و ماڵەکەش چۆڵە.

 دایە ئەو ژنە گۆزاگیەسەو؟   -
ارێ بێن دانیشن چایک بخوەن. تازە ئەرێ کوڕم. ج   -

 دەمم کردگە.
 چوو بۆ کوێ؟   -
 چوو بۆ ئەو جێگا وا گشتمان ئەچین.   -

 کەماڵ تێگەییشت من تێنەگەییشتم. تا ئەو کاتە نەمبیستبوو.
 کوێنە کەماڵ؟   -
 کورە مردگە.   -

کەوتمە بیر مردن ئامە و سەر زیارەتان و رۆژانی بێکەسی 
 خۆم.
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ئاخرەو ئێشی فرە بوو. شەو هاواری ئەو کڵۆڵە لەم  -
ئەکرد. لەتەک کااڵمرا بردمان بۆ بیمارستان. کااڵمرا گرتیە 

کۆڵەو. ئازمایش و چتیان کرد. دوو رۆژ خەفانیان. دوایە وتیان 
هیچی پێناکرگێ، سەرەتان ناو سکی خواردگە. دەزریکیان لێدا و 

 هاتینەو.
قەرانێک لە وتم دوکتور خوا قەزات، ئەو ژنە بەسەزوانە 

ئاسمان و زەوی شک ناوا، پوڵی لێ مەسێنە، بیکە خەیر 
باوک و دایکت. وتی ئەوە موشکل من نییە. ئێوە هاوردگتانە، 
ئێوەش ئەشێ پوڵەکەی بەن. تکا و رجا فایەی نەو. پوڵەکەم 

دا و وتم قەزای ئەو کتکەت لێکەفێ وا گورپی کردگە لە 
. خوا بکا بەردەمتا. ئەمەیشە وەزع دوا و دوکتورمان

 هیچکەس رێگای لێ نەکەفێ!
ئەو ژنە بەوبەخت بوو. شەو ئاخر لەبان سەریەو دانیشتم. 

ئەینااڵند و قسەی زینگی خوەی بۆم ئەگەڕانەو. ئەیوت 
لەتەک پێشمەرگا بووگە. وەلێ خوەی پێشمەرگە نەوگە. 

زەیسان بووگە. هەر ئەو رۆژە وەختێ منالەکەی هاتکە دنیا، 
گرتگە. نەی زانیگە مناڵەکەی چەی شەڕ بووگە ئەویچیان 

پێهاتگە. هەر ئەیوت: تخوا باجی پیرۆزە نەیانهێشت شیر 
بەم بە مناڵەکەم. نەیانهێشت لە باوشما گەورەی کەم. من 
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دوشمەن شەخسیم بوو. ئەو ریش بڕیاگە بوو بە بایسم. وەلێ 
ناوی نەبرد کێ بووگە. فرەیان دا لێم. بە شەق ئەیاندا بە ناو 

 سکما.
دڵداریم ئەداوە. چە بکەم. ئەمزانی فرەی بە دنیاوە 

 نەماگە. خوەرەتاو هەڵناتبوو تەسلیم بوو.
من هەستێکی خەماوی دایگرتبووم. قسەکانی ئامە و 

قسەکانی ئەم ژنە بە جۆرێک یەکیان دەگرتەوە. بەاڵم بۆم 
نەدەچووە سەر یەک. ئەگەر ئەمە ئەو بووە بۆ نەهاتووەتەوە الی 

 ئاسیە مامان؟ئامە. یان الی 
 باجی پیرۆزە ئەتوانین بچینە سەر قەورەکەی.   -
ئەچین جارێ ئێوە قۆزە و پژمەکەتان خاسەو کەن.    -

کەماڵ بچۆ چکی سوخاڵ بێرا، مەنگەڵێ ئاگر بکەرەو با ناو 
ماڵەکە چکێ گەرمەو بێ. هەتا من چێشت تورشێکتان بۆ لێ 

 ئەنم.
اتحایەکی خوێند، لە سەر زیارەتەکە دانیشتین. باجی پیرۆزە ف

من فاتحا نازانم. دەسم دانایە سەر خاک قەورەکە. لەبەر 
خۆمەوە گوتم: نازانم تۆ دایکی من بووی یان وەکوو دایکی من 

 بووی. دایکیشم بای چم پێدەکرا. باشتر کە نەتزانی.
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باجی پیرۆزە نەختێکی الواندەوە من لە کاتی منداڵیدا بە  
ارە خەم دایگرتبووم، بەاڵم دەنگی الواندنەوە دەگریام، ئەمج

 فرمیسکم نەدەهات. 
 

* 
دیسان زستان هاتەوە و من چوومەوە الی نەجمە. ئەمجارە 
یارمەتی فرۆشتنی کتێب و رۆژنامەشم دەدا. بۆ خۆی تاقەتی 

نەبوو لە دوکان دانیشێ، دەچووە دوکانە جیرانان دادەنیشتن بۆ 
 قسە و باس کردن. باجی پیرۆزە ژوورە بەتاڵەکەی ژنە
زیندانییەکەی بەکرێ گرتبوو بۆ من و کەماڵ، هێندێ 

کەلوپەلمان کڕیبوو، ئاوەدانمان کردبووەوە. ئیتر لە دوکان 
 نەدەخەوتم. 

داوام لە نەجمە کردبوو کوردیم فێر بکا، کتێبی کوردی 
 زۆرمان هەبوو بۆ فرۆش. تەنانەت گۆڤاری کوردیش هەبوو.

ف و رۆڵە کوردی زوان خوەتە. ئەیزانی. من ئەل -
بێیەکەت بۆ ئەنووسم و باقییەکەی خوەت خەریک بە. هەر 

 کەلیمەیەکیچت نەزانی ئەوە فەرهەنگ لوغەت ها لێنا.
خۆ خاڵفاندنێکی تازەم پەیدا کردبوو. ملم پێیەوە نا. زۆر وشە 

هەبوو من نەمدەزانی و زۆر جار لە ئەو مانایەش کە لە 
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وە و رۆژی قاموسەکەدا نووسرابوو تێنەدەگەییشتم. دەمنووسییە
دوایە لە نەجمەم دەپرسی. دەستێکی بە ردێنەکەیدا دەهێنا و 
بۆی شی دەکردمەوە. بە بۆنەی ئەو دوکانەوە ئاشنای زۆرم 
پەیدا کردبوو. الوە خوێندکارەکان دەهاتن بۆ کتێب. باسی 
مامۆستا و خوێندن و چاک و خراپی مەدرەسەیان دەکرد. 

 منیش بە تامەزرۆییەوە گوێم دەدان.
 
دەبوو ئەگەر ئەو رۆژە نەهاتبای بۆ کرینی کتێب. چ  چ''

دەبوو ئەگەر ئەو رۆژە من لەوێ نەبام. چ دەبوو ئەگەر ئەو 
چاوە شەرمێونە جوانانەت هەڵنەهێنابا و کۆشکی دڵی منت بۆ 
هەتاهەتایە، وێران نەکردبا. چ دەبوو ئەگەر نێوەکەت و نێوی 

ای و منت بە مەدرەسەکەتم نەنووسیبا. نەناس هاتبای و رۆیشتب
هێوای دوبارە دیتنەوەت سەرگەردانی کوچە و کۆاڵنان نەکردبا. 
چ دەبوو ئەگەر رۆیشتی لەبەر دەرکە ئاورت نەداباوە. چ دەبوو 
ئەگەر ئێمەش وەکوو مرۆڤی نێو چیرۆکەکان، توانیبامان پێکەوە، 

دەست لە ناو دەست، چاو لە چاوی یەکتر، قسەی دڵداریمان 
خۆرەتاوی زەردەخەنە شیرینەکەت بۆ  کردبا. چ دەبوو ئەگەر

ئەو رۆژانەی بە تاسەوە چاوم لێت دەکرد و تۆ سەرت 
دادەخست، هێشتباوە. ئەم ئەگەرانە بوون تۆیان بۆ من کرد بە 
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ئاواتی بێ کۆتایی. گلەیی ناکەم خەتای تۆ نەبوو. خەتای ئەم 
 دنیا بەتاڵەی من بوو.

ئەگەر  سەفورا بووی بە نێوی پیرۆزی من. هەتا ئێستاش 
یەک بە یەک وێنەکانت لە مێشکمدا دەورە نەکەمەوە خەوم 

لێناکەوێ. چاو لە هەر کچێک دەکەم خۆ بە خۆ لەگەڵ تۆ 
بەراوردی دەکەم. تۆ هەموو دیمەنەکانی دیکە دەسڕییەوە. ئەم 
گوتە الی منیش بە راست گەڕا کە ئەگەر دنیا یەک کەسی 

ک دەگری. تێیدابێ کە خۆشت بوێ، بەرگەی هەموو دژوارییە
تەنیا دڵتەنگی یەک کەسیت، دەڵێی بە بێ ئەو دنیا بەتاڵە. 

گەرچی پڕە لە ئارەزوو، ئارەزووی دوو بە دوو دانیشتن، ئاروزوی 
وە لە گرتنی دەست و خورپەی دڵ، ئارەزووی بیرکردنە

 ''داهاتوو.
ئەمانەم لە کاغەزێکدا نووسیبوو و لە تۆی کتێبەکەی فروغم 

وو رۆژێک کاتی هاتنەوەی نابوو کە پێی بدەم، هەم
مەدرەسەییەکان. کتێبەکەم هەڵدەگرت و دەچووم بەڵکوو 

دەرفەتێک بێ پێی بدەم. نەدەکرا. لەگەڵ هاوشاگردەکانیدا بوو. 
ماڵەکەیان فێر بووم. هاوشاگردێکی جیرانیان بوو، هەتا چەق 

دەرکە لەگەڵی دەڕویشت. حەفتەیەک بەم چۆرە گوزەرا، 
ەگەڕامەوە. ئاخری یەک رۆژ کچە دەڕویشتم و مێشک بەتاڵ د
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جیرانەکەی لەگەڵ نەبوو، لە کوچەکەی ماڵ خۆیانا بەرەڕووی 
چووم. سێ کوچە هەاڵتبووم کە بتوانم دەور بدەمەوە بکەومە 

 رووبەڕوویەوە. 
سەفورا خانم ئەمە ئەو کتێوەسە وا داوات کربوو. پیام    -
 کرد.
 ئەیوەم.باشە با التانەو بێ، ئەم حەفتەو تێم    -
 کە هاتبوو، پرسی بووی: جار ەڵەوه
 کتێبی "فروغ"تان هەس؟  -

 گەڕام. نەمدیتەوە.
 ناو کتێوەکە چەس؟   -
 ئەیژن چوار کتێویەس. هەر کامی بێ.   -

 دیسان گەڕابووم. حەزم ئەکرد جاری نەڕوا. بەاڵم نەبوو.
 دواتر سەرێک بەنەو، لە کاک نەجمە ئەپرسم. -

 لەبەردەستدا نییە. سبەی بۆت دێنم.پرسیم، گوتی هەمانە، 
یەک حەفتە چاوەڕوان بووم نەهاتەوە. دڵم خۆش کردبوو، 

ئەگەر هات بڵێم ئەوە بۆ فرۆش نییە، بە قەرز بیبە. بەڵکوو بەو 
بۆنەوە جارێکی دیکەش بێتەوە. بەاڵم نەهاتەوە. زانیم 

وەرنەگرتنی کتێبەکە مانای ئەوە بوو کە نایەوێ بمبینێ. ئەو 
ەموو ئەو سااڵنە لە تۆی کتێبی "عصیان"ی فروغدا کاغەزە ه
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مابوو. هەر کات ئارەزووم دەکرد قسەی لەگەڵ بکەم، 
 دەمخوێندەوە. ووشە بە ووشەیم لەبەر بوو. 

خەتای کەماڵ بوو ئەو هەستە شاراوەی لە مندا ئاشکرا کرد. 
ئەو بوو بەرنامەی چوونە تەکیەی گۆڕی. گوتی تاوێک 

خوینەوە، هەر ئەوەندە دەورێش دادەنیشین، چای یەکەم دە
حەمەی مجێور هات، دەچینە دەرێ بەرەو مزگەوت. من 

دەبوومە نگابانی سەر کوچە و کەماڵ لەپەنا کۆماجی سەربانی 
مزگەوت لەگەڵ مریەمی کچی دەروێش حەمە دادەنیشتە باسی 
دڵداری. ئەم حەز لێکردوویەی کەماڵ بوو کە دەرکەی هەستی 

 ە.خۆشەویستی بۆ منیش کردەو
نەبوو هیچ رێگایەک نەبوو قسەی لەگەڵ بکەم. یا راست 

بڵێم نەمدەوێرا. دەترسام وەاڵمم نەداتەوە، ئەو کات چم کردبا؟ 
شەوانە لەگەڵ کەماڵدا دەچووین بە بەر ماڵەکەیاندا. ئەگەر 

چرای ژوورێک هەڵ بوو. دەمگوت رەنگە ژووری ئەو بێ. بە 
ت پەنجەرەکە. ئاوات بووم سیبەری بکەوێتە سەر پەردەی پش

نەبوو، نەدەکەوت. پێش سەفەرەکەم هەموو ئەمانەم بۆ نووسی 
 بووو و دام کە بە کەماڵ کە پێی بدا، 

هەتیم ئەمە چ دڵداریکە. وێڵ کە برا. من یەکێکو بۆ    -
 ئەدۆزمەو.
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 دڵداری نادۆزگێتەو کەماڵ، بە سفارش نییە.   -
 ئەی ئەم گوو خواردنە خاسە.   -
 خوەم نییە. نازانم بە دەس   -

ئێوارەیەکی ئاخر بەهار لەتەک کەماڵ و سمایلدا بە بەر 
ماڵەکەیاندا رۆیشتین. درگای ماڵەکە کراوە بوو و خەڵک 

هاتووچوویان دەکرد. دانم نا بە جەرگی خۆمدا سەرێکم کێشا 
ناو حەوشەکە. بۆنی ئاگری هێزم دەهات. گوتم رەنگە فاتاخوەنی 

کەڵ کەم. تاوێک راوەستام بێ، کەسێکیان مردبێ. منیش خۆم تێ
کە تێبگەم و بەشکەم چاوم بە سەفورا بکەوێ. کەماڵ دەستی 

 کێشام و گوتی وەرە با بڕوین.
 بە سمایلی گوت:

 لە کوێ چۆڕێ خواردنەوە پەیا کەین. تۆ لێئەزانی.   -
 بێنەو یەکێک ئەناسم.   -

یەکەم جار بوو ودکام دەخواردەوە. ئای کە تاڵ بوو. دوو دانە 
 یشمان کڕیبوو. دوو سێ قومم خوارد. گڕم داهاتم.خەیار
جا با ئیسە قسەیەک خوەشت بۆ بکەم بزانی ئاشقی و    -

 پاشقی هیچ نییە.
 چەوگە کەماڵ؟   -
 چووگە پیا و هیچ نەوگە. سەفورا گیانت شووی کردگە.   -
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 کورە ئەو هێشتا مناڵە.   -
 جا هەرتا مناڵە ئەیەن شوو، با باڵەوازە نەوێ.  -

قوم تر لە ودکاکەم خواردەوە. گێژ بووم. نەمزانی گێژی  دوو
خواردنەوەکەم یان گێژی هەواڵە ناکاوەکەم. لە دەستدانی 

ئارەزوو و خەیاڵ شتێکی نادیارە. ناتوانی نیشانی کەسی بدەی. 
لەو دنیایەدا، لەگەڵ ئەو هەستەدا تەنیای. خۆشت نازانی چت 

دووە و لە لەدەست چووە. دنیاکەت لە خەیاڵدا دروست کر
دنیای واقعدا بۆی دەگەڕی. هەست و خەیاڵ و ئارەزووەکە 
ماددی نییە هەتا شوێنی بەتاڵیان ببینی. گەرچی سەرچاوە 

ماددیەکەشیان رۆیشتبێ هەر دەمێننەوە و لە هەر کوێ بی هەر 
 لەگەڵتن. ئێستاش هەر لەگەڵمن.

 جا ئیمشەو ئەوێ بە شەڕ. زەماونەکە لە زاوا تاڵ ئەکەن.   -
 کێ شەڕ ئەکا؟   -
کورە هەرچێ جوان ئەو مەحەلەسە ئاشق سەفوراس.    -

 دانەیکیشیان ئەم کاک سمایلەی خوەمان.
ماوەیەک بێدەنگ بووین. سمایل بە دەنگە ناخۆشەکەی 

 دەستی کرد بە پادیواری گوتن:
 ئەوە من هاتم بە بەر ماڵتانا -

 تۆ بێ وەفا بووی نەکردە بانا.
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 گیان. ئەهای کاڵێ گیان، ئامان کاڵێ
شەوانە هەتا درەنگان خەوم لێنەدەکوت، لەم شان بۆ ئەو 

شان دەتالمەوە. لەگەڵ دیمەنەکانی قسەم دەکرد. ئاخری 
دەرمانی سەرئێشەم دەخوارد و دەخەوتم.  لە خەویشدا تووشی 
مۆتەکە دەبووم. لەسەر بانێکەوە بەر دەبوومەوە، دادەچڵەکام. بە 

و شتێک بێزار ببووم. رۆژان بێتاقەت و قەڵس بووم. لە هەمو
دڵشکاو، خەمبار، تاقەتی کارم نەبوو، تەنانەت نەمدەتوانی لەگەڵ 
کەماڵدا پاسوور بکەم. گەڕان بە تەنیایی لە نێو کۆاڵناندا ببوو بە 

پیشەم. وەکوو شێت قسەم لەگەڵ سەفورا یان ئامەدا دەکرد. 
وەکوو ئەو کەسانەی لەگەڵ خۆیان تەختە دامە یان پاسور 

زبانی ئەوانەوە شتێکم دەگوت و بۆ خۆم وەاڵمم  دەکەن. بە
دەدایەوە. هەوڵم دەدا خۆم قانع بکەم. قسەکەی کەماڵ لە 

 زەینمدا دووپاتە دەبووەوە.
برا ئێمە لێف و دۆشەکەمان نییە خۆەمان تیا بخەفین تۆ    -

 قسەی ژن هاوردن ئەکەی!
ئەگەر بیان هێشتای هەرتوکمان گەورەتر بواین ماڵێکمان    -

 ئەنیا بە یەکەو.



290 
 

دەی پێت وت. توانیت دوو قسەی تەکا بکەی. کورە ئەو    -
خۆ هەر نازانێ ناوت چەس. ماگی لەم دنیا یا نە.  بردیان و 

 چوون. ئیسە ها لە تەورێزا.
 تۆ چۆن ئەزانی؟ -
 قااڵوە رەشەکە خەوەری هاوردگە. -

 
ماوەیەک نەچوومە کار. وەستا لە کەماڵی پرسی بوو، ئەویش 

گوتبووی نەخۆشە لە ماڵ کەوتووە. نەکەوتبووم، دەچوومە ناو 
قەبرستانەکان دەگەڕام. شێعری سەر کیلەکانم دەخوێندەوە. 

شتێک لە مێشکمدا کەم بوو، نەمدەزانی چییە. پرسیارێکی بێ 
 وەاڵم: مرۆڤ چییە؟ 

تانی تایلە. بە دۆڵی پشت رۆژێک رۆیشتبوومە زیارە
زیارەتانەکەدا هەڵکشام بۆ پای کوچکەرەش بووچک و لەوێیەوە 

بۆ کانی گورگەلی. ماڵە تەپیلکەکان دەور شار. لە ناو 
کووچەیەکدا خانووە چکۆلەیەکم دیت. چوومە نزیکەوە. ماشینە 

سپی لە پیش شکاوێک بوو کرابوو بە خانوو. پیاوێکی ریش 
 خانووەکە دانیشتبوو. 

 ساڵمەلەیکم مامە سۆفی!   -
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ساڵم بان چاو باوانەکەم. من نە سۆفیم و نە دەورێش.    -
 فەقیرێکی بێ القم.

 بوەخشە ئەپرسم. چەوگە، بۆچە وات پێهاتگە؟   -
لە شەڕەکا وام پێهات. قومپارە دای لە ماڵەکەمان. من    -

 بووم بە ژێرەو.
 کام شەڕ؟   -
دیارە واو پێشمەرگە. شەڕەکەی ناوشار. شەڕ حوکومەت     -

 تۆ مناڵیت لەبیرت نییە.
زانیم چاوی باش نابینێ، لە کاتی قسەکردندا سەری 

 دەسووراند.
 نا من دوای ئەو شەڕە هاتگمە دنیا.   -
 خوا بیوا نەیتێرێتەو.    -
 تەنیا بووی؟    -
مەردم گشتی چووبوونە ناو ژێرخانەکان خوەیان    -

شاردبووەو. ژنەکەی منیش چوو. هەرچێ وتی تویش بێ، نەچووم. 
وتم تاقەت قیژە و هەرای مناڵگەلم نییە. ئێمە خوەمان مناڵمان 

نەو. ئەونەم زانی سەقفەکە روخیا بەسەرما. دوای سێ رۆژ 
میانە هاتمەوە هۆش خوەم. کێ دەرمی هاورتبوو. چۆن گەیانبوو

بیمارستان، نازانم. ژنەکەمیش گوم بوو. هیچ کەس نازانێ کوژیا، 
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یا چەی بەسەرات. فرە کەس مردن و شونیان گوم بوو. 
شایەتیش چووگەسەو بۆ شارەکەی خوەیان. ئاخر ئەو خەڵک 

ئەو وەختە کورسان عێراق بوو. تەنیا و بێکەس و ئاوارە بوو. 
م راویانی نیاو. کڵفەتی وون بۆ ئێرە. سەدائاوارەی ئەینە فرە هات

ماڵگەلی ئەکرد. من چەقۆ تیژکەر بووم لە بازاڕا. رۆژێک سێ 
چەقوی هاورد تیژی کەم. قسەم تەکیا کرد. رازی بوو شووم پێ 

 بکا. ئەیوت هیچ کەسی نییە. نازانم خوا عالمە.
لە ناو ژوورەکەدا کچێکی شەش حەفت سااڵن قژ گژیاگ 

 تەوە بوو، کایەی پێدەکرد.دانیشتبوو، بووکە پەڕۆیەکی بە دەس
 ئەی ئەو کەنیشکە مناڵ کێیە؟   -
ئەوە نانئاوەری منە. باوکی هاوسامە. کرێکاری و حەماڵی    -

ئەکا. ژنەکەی بە سەر سکەو چووگە. ئەو رۆژگەلە وا کار ئەکا 
کەنیشکەکەی تێرێ الی منەو دایئەنێ. خاسە دوو نان و چکێ 

 خوا رسقی با...پێخۆریش تێرێ، هەرتوکمان ئەی خوەین. 
 کەنیشکە جوانەکە ناوت چەس؟  -

بە دەنگی هێواش شتێکی گوت تێنەگەییشتم. مامە سۆفی 
 گوتی مریەمی ناوە.
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تاوێک بێدەنگ دانیشتین. مریەم هات پچەیەکی بە گوێ 
مامە سۆفیدا کرد. مامە سۆفی بە قونە خشکێ و لەپ کوتان 

 خۆی کرد بە ژوورەکەدا.
یازاو لە دوێکەو ماگەسەو کەنیشکەکەم برسییە. چکێ پ -

 با گەرمی کەینەو.
 ویستی چرا فتیلەکە هەڵکا. زانی قوتووە شەمچەکە بەتاڵە.

دابڕۆ مریەم گیان، لە الی ئەو هاوساگەلە چەن دەنکە  -
 گۆگرد بێرا.

قوتوە بەتاڵەکەی پێیدا و کچە رۆی دەرکەی ماڵە هاوسای 
 کوتا. منیش هەستام گوتم:

 مامە منیش ئەچم، تیمەو سەرتان لێ ئام.  -
رۆیشتم بڕێک نان و شیرینی و شەمچە و بووکەڵەیەکم 

کڕی و چوومەوە بەر ماڵ مامە سۆفی. کاسە شۆرباویان 
تێگووشیبوو بە دەست دەیانخوارد. کە بووکەڵەکەم پیشانیان 

دا،کچەکە لە خۆشیان دەیقیژاند. من پێشی فرمیسکی خۆم پێ 
 نەگیرا.

 رهاتە تەکانی دام. گەڕامەوە بۆ راستییەکانی ژیان.ئەو بەسە
 

* 
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باسی ئەو شەڕە لە مێشکی مندا گرێ درابوو بە چارەنووسی 
باب و دایکمەوە. دەمەویست سەر دەربێنم. باجی پیرۆزە زۆری 

نەدەدرکاند، دەترسا بچین لەمال و لەوال باسی بکەین خۆمان 
 تووشی کێشە بکەین. هەر ئەوەندە دەیگوت: 

بوو رۆڵە. وەک گشت شەڕەکان تر. شەڕ چۆن  شەڕ -
دەس پێئەکا. من خوەشم لە تۆ نای، یا داوای چتێکۆ لێ ئەکەم 

ە ئاو کانی. نایدەی. ئەوێتە شەڕمان. رسق ئەم مەردمە وەس
ە حەکایەتەکاندا ئەیژن. ەگرن. وەک لئگشتیان لەو ئاوە هەڵ

 ک دانیشتگە لە سەر کانییەکە بەر ئاوەکەی گرتگە وئەژدیهای
داوای باج ئەکا. ئەمانیش نیەسیان بیەن، یا گەرەکیان نییە 
بچنە ژێر ئەو باجە. جەم ئەونەو شەڕی تەکا ئەکەن. کێ 
ئەیواتەو کێ دایەنێ، دوایە مەعلوم ئەوێ. مەردم فەقیرن، 

 نەزانن، کزن، رۆڵە کوا دەرەقەت دەوڵەت تێن.
 چووم بۆ کتێبفرۆشییەکە دامنابوو لە نەجمە بپرسم.

بە بکێشە خوارەو بێ دانیشە. دوو پەیک بخوە ئەو دەڕا -
 بۆ زیپکەکان سەروچاویشت خاسە. 

نەجمە و دوو هەواڵی لە پەستووەکەی دوکاندا دانیشتبوون 
بۆ خواردنەوە. هێندێ مەزەو و بتڵێ ویسکی. خەسرەو خەڵکی 
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بووکان بوو، بە زاراوەی ئەو ناوچە قسەی دەکرد و نەجمە و 
کوو ئەو بدوێن و منیش هەوڵم ئەرسەالنیش هەوڵیان دەدا وە

 دەدا تێیان بگەم.
 انە ئاموزای کاک جەمیلی شەریکمە.ئەم کاک ژی   -

جۆشکاری و ئاسنگەری دەکا. جار جار ئەگەر ئاشقی لێیگەڕێ 
 یارمەتی منیش دەدا.

ئەم ویسکییە قاچاخی ئەو دیوە. لەم بازاڕییانە نییە. بە    -
هەزار ترس و لەرز لە بووکانەوە هێناومەتە ئێرە. برا قونگم 

 بەرگەی شەالخی ئەمانە ناگرێ. 
بوو بە بازاڕی پێکەنین و قسەی قۆڕ. جار جاریش 

دەیانهێنایەوە سەر من. منیش سەرم داخستبوو و هیچم 
ابەتەکە بگۆڕم. گوتم: من نەدەگوت. لە شتێک دەگەڕام ب

ماوەیەکە پرسیارێکم لێ بووەتە کێشە و کەس وەاڵمم ناداتەوە. 
دەکرێ لە ئێوە بپرسم. ئەگەر بمەوێ قسەکان کۆبکەمەوەو 

 زیادییەکانی لێدەرکەم ئاوایە.
نەجمە: فەرموو، ئەوە ئەو دوو برادەرە مامۆستای 

 دەبیرستانن. منیش کورتە خوێندەوارییەکم هەیە. 
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رەکەم ئەوەیە: بەر لەوە من بێمە دنیا، لەم شارا پرسیا -
شەڕێک بووە کە فرە کەس کوژیاگە و فرەیکیش ئاوارە بووگن 

 و ئەیژن ئەم ئازار دانەی خەڵک بە خاتر ئەو شەڕەسە.
ئەرسەالن خۆی کشاندەوە: من ئەو کاتە لە تاران بووم.  -

باش ئاگام لێی نییە. کاک خەسرەویش گوتی: منیش خەڵکی 
. ئەو شەو بە میوانی هاتووم. لە شاری ئێمە بەو شێوە ئێرە نیم

 شەڕ نەکرا. بەر لەوە ئەرتەش بێت، پێشمەرگە چۆڵیان کرد. 
کاک نەجمە بە پێکەنینەوە: یانێ تۆپەکەتان خستە  -

مەیدانی منەوە. خۆتان لێی بێوەری کرد. برا زەخمی کۆن با 
نەکولێنینەوە. شۆڕش بوو، حوکومەتی حەمە رەزا شا روخا و 
خەڵک چەک و چۆڵێکی زۆری بەدەست کەوت. لە هەموو 

شارێکی کوردستان بازاڕی چەک دانرابوو، شتێک کە پێشتر بە 
خەونیش نەدەبیندرا. شار بێ خاوەن بوو. ئەی ئەگەر مرۆڤ 

چەکی هەبوو، دەبێ بەکاری بێنێ، دەنا بەکار چ دێ. ماوەیەک 
و و دەیانکرد بە شانیاندا و جامەدانەیەکیان دەکرد بە کاڵ

پۆزیان پێیەوە دەدا. حیزبەکانیش ئەو هەستەیان بە هەل زانی و 
کردیانیان بە ئەندامی خۆیان. دەوڵەتی تازەش دەیەویست خۆی 
جێگیر بکا. دەبوا دوژمنێک ببینێتەوە کە لەشکرەکەی خۆی پێی 
ساق بکاتەوە. کێ لە کورد باشتر. فەرمانی جەهادێکی دەر کرد 
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ەمجار لێرە شەڕ نەبوو. کەس و ناردیانی بۆ کوردستان. یەک
 نەیزانی چەک لە شانەکان بە کوێدا هەاڵتن. 

خەسرەو هاتە نێو قسەکەی: بەاڵم لە شوێنەکانی  -
دیکەی کوردستان شەڕ کرا و لە سەردەشت هێزێکیان تەفر و 

 تونا بوو، بۆیە هاتنە سەر کایەی ئاشتی. 
ئەرسەالن: کاک نەجمە زۆر بە سووک دەیگری.  -

بوو. لە شارەکانی دیکەش هێرشیان کردە مەسەلەی ئازادی 
سەر بنکە و بارەگای حێزبەکان. لە تاران بە الت و لوت 

 دەرکەی مەقەڕەکانیان پێداخستن.
نەجمە: ئەرێ بەاڵم شاریان نەدایە بەر تۆپ و  -

بومبەبارانیان نەکرد. راستە لەوێ بەرگری نەکرا و لێرە لە 
یچ شەڕی بەهاردا بە بێ هیچ ئامادەییەک، بە بێ ه

بەرنامەیەک بەرگری کرا و ئەو تراژێدیایە لێ ساز بوو. ئەو 
هەموو کوڕە باشە بە کوشت درا. بە شەرف هەتا ساڵێک ئەو 
شارە چۆڵ ببوو. دەتکوت خاکی مردوویان بەسەردا پژاندووە. 
شانسمان هێنا بە هۆی شەڕی عێراقەوە نەختێک باری ئێمە 

ەگەڕاونەتەوە. سووک بوو. بەاڵم هێشتاش خەڵکێک لە تەبعید ن
هەر کەسیان پێ ناخۆش بوو کارێکیان دەکرد شار بە جێ بێڵێ. 

پێنەدەدان و قسەیان بۆ ژن و کچەکەی کۆک دەکرد. کاریان 
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شاریشیان پڕ کرد لە تورک و فارس.  هەزار مەینەتی دیکە.
ئەگەر باسی ئاوارەکانیش نەکەین کە لە دێهاتەوە هاتن و 

و ئەوە کاکی پێشمەرگە شاریان داگیر کرد. ئەمەش لە پێنا
چەکەکەی بەکار بێنێ و خۆی بە پاڵەوان بزانێ. دوایەش بۆ 

خۆت بڕۆی و خەڵک بە دەم گورگەوە بە جێ بێڵی. نێویشیان 
 نابوو بەرگری لە ئازادی.

خەسرەو: دەزانی پرسەکە پرسی نەتەوایەتییە. بۆیە  -
کوردستان جیاواز بوو. ئەو حێزب و سازمانانە کە هاتبوون لێرە 

سیالیزمیان دویست بۆ لە شارەکانی دیکە شەڕ و بەرگرییان سو
نەدەکرد. هەموو خزابوونە ژێر سێبەری کوردەکان. چوونکە 
کورد جودا لە هەر شتێک خواستی نەتەوایەتی هەبوو. بۆیە 

زۆربەی خەڵکەکە لەو جوواڵنەوەدا بە شێوەی جۆربەجۆر 
وسەین بەشدارییان دەکرد. لە شارەکانی دیکە یا حوسەین، یا ح

بوو. لێرە تەنانەت موسڵمانەکانیش داوای مافی نەتەوەییان 
دەکرد. دیارە هەر کەس بە شێوەی خۆی. یەک بە خود 

موختاری ئیسالمی و یەک بە خودموختاری و دێمۆکراسی و 
 یەک بە خودموختاری سوسیالیستی. 

 نەجمە: دەی ئاکام؟ وەریان گرت؟  -
 کردیان.ئەرسەالن: کاکە ئەوەی پێیان دەکرا  -
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نەجمە: قوربان نابێ هەرچێیەکت پێکرا بیکەی. دەبێ  -
بزانی دروستە یان نە. دەنا دەبێتە ئەمە کە هەیە. فەرموو ئەو 

منداڵە چ کوناهێکی کردووە، لە باب و دایک بێوەری بێ. 
سوسیالیزمەکەی تۆ و ئیسالمەکەی ئەوان دەتوانێ باب و 

 دایکی بۆ دروست بکاتەوە؟
ک ئازادی دەوێ و شەڕی بۆ دەکا. ئەرسەالن: ئیتر خەڵ -

ئەی ئەوانەی پێیان وایە بە نەرمەبڕی دەیبەنەوە تا ئێستا 
 چییان لەدەست هاتووە؟

نەجمە نەختێک تووڕە ببوو: ئازادی و ئازادی. خەڵك  -
نان و ئاو و دەرمانی دەوێ. ئازادی چێشتی کام چێشتخانەیە. 

شارە بە  ئازادی بۆ ئەو کاتەیە هەموو شتێکت دابین کرابێ. ئەو
مانگانەی ئەو کارمەند و مووچە خۆرانە دەژی. مووچەش لە 

دەستی دەوڵەتدایە. ئەتۆش خۆت کردووە بە حاکم یەک 
قەرانت لە گیرفاندا نییە. نە ئیدارەکان کاری دەکرد، نە 

بانکەکان. لە بازاڕدا پەپوو دەیخوێند. وەها دەڵێی خەڵك چما 
چە بوو. ئەوە باسی پەیغەمبەران دەکەی. خەڵك دەیان پار

موسڵمانە و الیەنگری ئیمامە، ئەوی دیکە رزگارییە و الیەنگری 
شێخ عوسمانە، ئەمە موجاهێدە و ئەویتر دێمۆکراتە و 

خودموختاری دەوێ. ئەمی تر نێوی خۆی ناوە کۆمەڵە و لە 
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سوسیالیزم کەمتری ناوێ. فیدایی و تودە دەیانەوێ ئەمریکای 
هەژارەکە. باشە پێم ناڵیی بڕوخێنن. هەمووشی بە هێزی کوردە 

 کامیان ئەو ئازادییەیە کە تۆ باسی دەکەی. 
ئەرسەالن: هەموویانە. خەڵك دەبێ بتوانێ بۆ خۆی  -

 هەڵیبژێرێ.
نەجمە پەیکەکەی هەڵقۆڕاند، نێوچاوی تێکدا، کەوچکێ 

 خەیار و ماستی لە زاری کرد و گوتی. 
دە فەرموو، هەڵیان بژاردووە. هەموویان بوونەتە  -

رای شێعەی دوازدە ئیمامی. ئەو هەمووە حسەینییە کێ دەستەب
 پڕی دەکاتەوە کاکە. 

خەسرەو: بڕێک لە قسەکانت راستە کاک نەجمە لە  -
 هەموو الیەک وای لێهاتووە. بەاڵم خەڵک بە دڵ لەگەڵیان نین. 

نەجمە: دڵ حیساب نییە، کردەوە حیسابە. فەرموو ئەو  -
سالمی دەفرۆشم. دوکانەی من، بەیانی هەتا ئێوارە کتێبی ئی

 یەک کەس نای داوای دیوانە شێعرێکی کوردیم لێبکا.
 ئەرسەالن: دەترسن! -
نەجمە: جا مرۆڤ ئەگەر ترسەنۆک بوو، ئازادی بۆ  -
 چییە.
 ئەرسەالن: مرۆڤ دەبێ ئازاد بێ کە بشترسێ. -
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نەجمە: یانێ غیرەتم هەبێ شەڕ بکەم کە بتوانم  -
ەسڵە بە ترسەنۆک بم. های های برا. دیارە ویسکییەکەی ئ

 شەرەف.
 من پەیکەکەم خواردەوە و هەستام. گوتم: 

 ێ بڕۆم.ئەشمن  ئیجازەتانبە  -
بێسە لەو کوناو تەواشایکی دەرەوە بکەم، گەشت و چتی  -

لێ نەوێ. ئەگینا دەڕابەکە هەڵدەیەوە ئەزانن لێرە جەمەو بووگین، 
 تێنە گیانمان.

چووە سەر مێزێک و لە کونە سۆبەکەوە چاوی لە دەرەوە 
 .بڕۆمکرد و بە ئیشارەی دەست بە منی گوت، کە 

 
* 

 
تازە بە کوفە کوف لە ژوانی دڵداری کەماڵ هاتبووینەوە، 
هێشتا چرا فتیلەکەمان هەڵنەکردبوو کە نەختێک ژوورەکە 

 دابێ، باجی پیرۆزە هات لە دومان.گەرم 
قورسییەکەی ئەوا چکێ خوەمان گەرم باشە لە ژێر    -

 ئەکەینەو.
 بێن مەیمانم هەس.   -

 ئەو قسە مانای ئەوە بوو کە ژیر دانیشن.
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دوو پیاوی زەالمی جلی کوردی لەبەری، شەدە لەسەری، 
ریش نەتراشراو، شاڵی گرێ پێچیان هەتا سەر سینگ بەستبوو. 

 لە پاچکە قورسییەکە، بە بێ ئەوە پێ بە ژێر لێفەوە بکەن،
 دانیشتبوون، بە لەپ گوێزیان دەشکاند.

 ئەوە کوڕەکانمن کە قسەیانم کرد.  -
 بەخێر بێن برا!  -
 بە ڕواڵەتیاندا دیارە کوڕە ئازان.  -

یەک دەیڵێ و یەک دەستێنێتەوە. ئێمەش نازانین چ باسە. 
ئەمانە کێن و الی باجی پیرۆزە چ دەکەن و بۆ بە شاخ و باڵی 

 ئێمەدا هەڵدەڵێن؟
 بووە تەشریفتان هاوردگە.چۆن   -

کارێکمان بە دادە پیرۆزە هەبوو، ئەگەر ئێوە یارمەتی   -
 بدەن، بۆ هەموومان باش دەبێ، دوایە ئەو پێتان دەڵێ.

گوێزیان شکاند و چاییان بەدویدا هەڵقۆڕاند. و  چەند تاقیتر
هەستان. کە دەیانەویست لە دەرکە بچنە دەرەوە دەبووا سەر 

 دانەوێنن.
 ە. کەی پاڵوەکەی ئەخوەین؟گدەزگیرانت پەیا کرددایە    -
قوزەلقورت. من ئەگەر گەرەکم بوای شوو بکەم.    -

 نەمەهێشت ئاوا چرچ و لۆچ بم. هەتیم دانیشتم بە دیار تۆەوە.
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 دەی مەیکوتە بە چاوما. داستان چەس؟   -
ئەوانە قاچاخچین. گەرەکیانە جنس بێرن بۆ ئێمە و ئێمە    -

 بیەین بە موشتەریەکانیان.بیکەینە ئاو. یا 
 جنس وەک چە؟ نەمانکەی بە مەواد فرۆش دایە!   -
 نا ئەوانە خەڵک ئەو دێون. تەاڵ تێرن.   -
 ئای نەمردین بووین بە تەاڵ فرۆشیش.   -
ئیسە زمسانە کار و کاسبی نییە. منیش لەو مەیانا لە    -

سەرما نەخوەش ئەکەفم. ئەمە لە گشتێ خاسترە. دەی بچن 
 ، سۆزی من و کەماڵ ئەچین بۆ سەفەر.بخەفن

وەو های لە ناو ئەم بەزما و بە ئێمە ووەاڵ دیارە لە ز   -
 نایژی.
کەم قسە بکە، ئەشی دەمتان قورس بێ. الی هیچ    -

 کەسەو مەیژن.
کاسبییەکە دیار بوو، زێڕەکەیان دەبرد بۆ هەمەدان و زەنجان 

شی بچووک و تاران و موشتەرییان بۆ پەیدا دەکرد. زۆرتر شم
بوو و زێڕنگەرەکان دەیانکڕی. دەبووا بە دوالر بیفرۆشن. کەماڵ 
دەیکوت جگە لە خەرجی رێگا و موسافرخانە و خواردن. یەک 

 لە سەدی بۆ ئێمە دەبێ. 
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بەشی من هەر ئەوەندە بوو کە بە تەنیا کەوتبووم. شەوانە 
کتێبێکم لە دوکان دەهێناوە و خۆم پێی دەخاڵفاند. زۆر جار سێ 

ژ و هێندێ جاریش هەتا حەفتەیەکیان پێ دەچوو. ماوەیەک رۆ
رادەوەستان هەتا خاوەن زێڕەکان بێن و پارەکەیان ببەن و زێڕی 

تازەیان بۆ بێنن. لەو ماوەدا دیسان من و کەماڵ وەکوو جاران 
گەماڵ گەشتی نێو شارمان دەکرد. کەماڵ وەزعی گیرفانی باش 

 کەماڵ دەیکوت:ببوو، جار جار نان و کەبابێکی دەکڕی. 
دایە ئەیژێ حەز ئەکەم ژیانیشمان تەکا بێ، وەلێ دوو  -

 کوڕ و پیرەژنێک، شکمان بۆ ئەوەن. 
کەماڵ بەرە بەرە ئەخالقی گۆڕا، لەگەڵ دڵدارەکەی تێکیدا. و 

ڕۆیشتنە تەکیەشی تەرک کرد. جلوبەرگ و پێاڵوی جوانی 
لەبەر دەکرد و سەعاتی لە دەست کردبوو و باسی ئەو شارانەی 
دەکرد کە سەفەریان بۆ دەکرد. بە قەوڵ سنەیی "ئەویش خوەی 

 گرتبوو". 
باجی پیرۆزەش سەماوەرێکی نەفتی کڕیبوو و لەسەر مێزە 

چکۆلەیەک لە سووچی ژوورەکەی دانابوو. لێف سەر 
قورسییەکە و پەردەی پەستووەکەی گۆڕیبوو. بەر لە نەورۆز 

گەچکاری هێنا ژوورەکەیان سپی کردەوە. کرێ ژوورەکەی من 
و کەماڵ کە پێشتر بە شەریکی دەماندا، لە منی نەدەستاند. 
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چووەوە ناو مەیان بۆ ەڕای ئەمانە کاتێک لە سەفەر نەبوو دەسەر
 کۆنە فرۆشی.

 ڵە نیت، بۆچە ئەچی بۆ ناو مەیان.دایە خۆ ماتڵی ئەو پو   -
 ڵە لە کوێ تێرێ.رۆڵە با مەردم نەیژن ئەو پو   -

لە شارەکانی دیکەوە جلوبەرگی تازەی هەرزانی دەهێنا 
بەر دەکرد. دیار دەیفرۆشت. بۆ خۆشی هەر وەەکوو جارانی لە

بوو پارەکە هێشتا ئەوەندە نەبوو کە بیری گوازتنەوەی ماڵ بۆ 
 شوێنێکی دیکە بکاتەوە.

منیش گەییشتبوومە تەمەنێک کە دەمەویست دنیا بگۆڕم. 
بەاڵم نەمدەزانی چۆن. تەنیا دەمزانی لە خۆم بپرسم باشە بۆ من 

ر و ئەوانەی وەکوو من ئاوا هەژار و برسین و دەستەیەک، دوو
ناچم، هەر لەو شارەی خۆمان وەکوو کوڕی شا نە خێر وەکوو 

کوڕە مەال دەژین. بۆ من و کەماڵ سۆمان چووە بۆ ماچی 
کچێک، ئەوان بە کڕینی کراسێک بۆ کچی حەماڵ و کرێکاران 

بە شەوخەف دەیانبەن. ئەو کچانە بۆ وایان لێهاتووە کە بۆ 
ئێمە لە کراسێک دەبنە شەوخەف. سەرمایەدارە خوێڕییەکانی 

تاران دەژین، لە پارلمان و دەزگاکانی دەوڵەت دان. دێنەوە لێرە 
باسی مافی خەڵکی کورد دەکەن، نەخێر قوربان هاتوونەتەوە 
دوور لە چاوی ژنەکانیان شەوانە کچانی بێ پشت و پەنا و 
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بەستەزمانی ئەم شارە بەرنە هۆتێل. باوک لە کچەکەی ناپرسێ 
ێ بوو، ئەم خرخاڵ و ئەم جل و پێاڵوە گرانەت لە کو

ئەنگوستیلە و گوارەت لە کوێ هێنا. ناپرسێ چوونکە دەزانێ. 
بەاڵم چ بکا نییەتی بۆ خۆی بۆی بکڕێ. دەزانێ ئەویش دەیەوێ 

لە نێو هاوسەراندا سەر دەربێنێ. الوە و حەزی لێیە. دەزانێ 
ئەگەر زۆر زەختی لێیبکا، دەتۆرێ و دەڕوا و خراپتریشی بەسەر 

ی ئەوەی نییە بە دوویدا بگەڕێ. من دەمزانی دێ. ئەمیش وزە
ژن و منداڵی ئەو فەوجە بێکارەی لە خیابانەکاندا پا لە پەیین 
دەدەن، چۆن بە نەگبەتی دەژین و نۆکەری و کڵفەتی و ژێر 
دەستەیی ئەم و ئەو دەکەن. دەمبینی منداڵەکانیان چۆن بە 

حەسرەتەوە لە کاتی هاتنەوەی مەدرەسەییەکاندا چاویان 
دەکەن و لە رقان التاویان پێیدا دەدەن. کارێک کە من و لێ

 کەماڵیش ماوەیەک کە هێشتا نەچووبووینە کار دەمانکرد.
لە خۆم دەپرسم دەبێ چ بکرێ. بە قەوڵ کاالمرای جیرانمان 

"تەکلیف". ئێمە چمان لەدەست دێ. ئیتر ماوەیەکە لە خۆم و 
لەکەس ناپرسم کە بۆ وایە؟ وەاڵمەکانم تا رادەیەک 

وەرگرتووەتەوە. "ئێمە بەر لەوە بمانخۆن، کە خەریکن دەمانخۆن، 
ە کوردەی منی خۆمان یەکتر دەخۆین." کێ بەو گەوادە هاوشاریی

گوتووە، لە تارانەوە بچوەوە کوردستان خەریک ژن و کچی 
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خەڵک ببە. کێ بە وەستاکەی منی گوتووە شاگردەکانت بیمە 
مەکە، جگە لەو کارمەندە کوردە هاوشارییەی من کە بە 

وەرگرتنی پارەی نان و کەبابێک منی شاگرد بێ پشتیوان دەکا، 
اییەکە و سەقەت بووم، کە ئەگەر دەستم چووە ژێر مشارە کارەب

دەبێ لە سەر کۆاڵن دانیشم سواڵی بکەم. بە سەدانی لەو شێوە 
لە سەر کۆاڵنان دەبینم. پێشتر وەمدەزانی ئەگەر باب و دایکم 
هەبوا، ئەگەر ئامەم نەمردبا، ژیانم بە شێوەیەکی دیکە دەبوو، 

منداڵییە و حەزی  باوەشی گەرم. ئێستا دەزانم زۆر لە باوک و 
ان لە من خراپتر دەژین. کێ بەر پرسە؟...بەیانی هەتا دایکدار

ئێوارە جنێو بە حوکومەت دەبیسی، ئەی ئەوە نییە خۆمان 
نۆکەری بۆ دەکەین؟ چ بکەم؟ من دەبێ چ بکەم. تەنانەت 
کەماڵیشم لێ بووە بە کوڕی حاجی نوعمان. بووە بە ژیگول، 

ەن بۆ تەک ئێمە ماناندا ناگەڕێ، ئێواران ئەچێ بۆ خیابان بەهم
 خانم بازی.

زستانی هەژاران تێپەڕی و منیش چارم نەبوو، دەبوا 
پاروویەک نان بۆ خۆم پەیدا بکەم. نەجمە پارەی پێم نەدەدا، 

هەر ئەوەندە بوو جار و بار نانێکمان پێکەوە دەخوارد. بەردەوام 
بووم لە کاری جۆشکاری. ئەمە بەر لەوە بوو مامۆستاکەمان 
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ەکەی بکەن بە ئەنباری ئاسنەواڵە و دوکانەکەی بفرۆشێ و شوێن
 ئێمەش هەموومان بێکار ببین.

ماوەیەکی پێچوو، من و سمایلی هاوکرێکارم، تاکسیبار 
سێچەرخەیەکی دەستی دوومان کڕی و کەوتینە حەماڵی و بار 
گوێستنەوەی ناو مەیان. ئیجازەی لێخوڕینیشی نەدەویست. زوو 

قەرز کرد و  فێری بووین. من بڕێک پارەم لە باجی پیرۆزە
ئەویش لە مامی کە لە مەیداندا دوکانی تەڕەکاڵی و میوەی 

هەبوو. سەاڵتی بەیانان هەتا الی نیوەڕۆ خەریک گواستنەوەی 
سەوزی و میوە بۆ دوکاندارەکانی نێو گەڕەکان بووین ، دوایە 

دەبووا چاوەڕوان بین ئەگەر کەسێک شتێک بە کۆ بکڕێ و ئێمە 
داشقەکەدا دادەنیشتین ئای شیرین  بۆی بەرینەوە. دەنا لە پشت

 و سەوزەمان دەگوت.
رۆژێک کابرایەک بە فارسی داوای کرد بارێکی هەیە بۆی 

بەرینەوە. دوو فەردە پیاز و پەتاتە و نەختێک خەیار و تەماتە و 
میوە. هەتا بارەکە بارکەین لە خۆمم دەپرسی ئەو کابرایەم لە 

ئادرێسی ماڵەکەی شوێنێک دیتووە و نەدەچوومەوە سەری، هەتا 
پێداین. ئادرێسی ماڵی مامە جەمیل بوو. ئەی ئەوە ئەو کابرایە 

چەند ساڵ پێش ئێستا دیتم لە ماڵی مامە جەمیل دەهاتە دەرێ 
 و ئاباجی حاشای لێکرد. 
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 کە لە ماڵەکە نزیک بووینەوە گوتم :
سمایل من ئەو ماڵە ئەناسم، نایمە بەرەو. تۆ بارەکەیان  -

 ە بێ بە شۆنما. بۆ خاڵی بکە و دوای
ئەمە دوای ئەوە بوو کە ئاباجی دەرکەی لە من داخست و 

 ئیتر حەقم نەبوو بچم کچەکان ببینم.
 کە هاتەوە پرسیم:" 

 کەنیشکەکانت دی؟"   -
 هیچ کەسم نەدی هەر ژنێک هات چتەکانی لێم سەند.   -
 ئەوە دایانی نیاگە بەر تلەویزیۆن، با بەردەسی نەگرن.   -
دایک منیش هەر وا ئەکا. مناڵ ئیسە لە ناو دنیای ئەوە    -

 کارتۆنا زینگی ئەکا.
هەزار خەیاڵی ناخۆشم بە زەیندا دەهات. ئەو کابرا فارسە 

پەیوەندی بەمانەوە چییە؟ بڵێێ لە مامۆستاکان بێ کە یارمەتی 
بۆ ژن و منداڵی مامە جەمیل کۆ دەکەنەوە؟ یان...! وەاڵمێکی 

 .راست و دروستم بۆ نەدەهات
 ئێوارە چوومە دوکانی نەجمە. بەاڵم هیچی نەدرکاند.

 ئەرێ هیچ خەوەر مامە جەمیلت هەس؟   -
 ئەرێ دانیشتگە لە زیندانا نون پڕەکاتەو.   -
 یانێ چە؟   -
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بازە کەسێک لە بێکارییا، دائەنیشن نونی ناو کتێو پڕ    -
 ئەکەنەو. ئەویش ئەو نەخوەشینەی گرتگە.

 ژێر مێزەکەی دەرهێنا.دەستی برد قورئانێکی لە 
ئەوەها ئەوەی ناردگە بۆم. نووسیگیە ئەوەم بۆ نگا بێرا.  -

 لەناو هەر نوونێکیا خاترەیکم دانیاگە.
ئەگەر چاو لێدەکەم، هەموو نوونەکانی قورئانەکە بە رەنگی 

 سوور پڕکراوەتەوە.
شەو لەگەڵ باجی پیرۆزە کردمان بە باسی خەڵک و ناو شار، 

ئاوەهام دیتوە کە شتومەکی ناردووە بۆ گێڕامەوە کە پیاوێکی 
 ماڵی مامە جەمیل.

ئەی نەتزانیگە؟ ژنەکەی جەمیل بە حوکم قازی تەاڵقی  -
سەند و شووی کردەوە. ئەوە ئەشێ شووە تازەکەی بێ. خوا 

 عەمری پێنا. ئای لە ژنی ئەم زەمانە.
دەتگوت بە کوتکێک بەسەریاندا کێشام. ئای جەمیلی بەستە 

 سەرئێشە دەستیپێکرد.زمان. دەستبەجێ 
 

* 
سااڵن رۆی و جەمیل لە زیندان ئازاد بوو. لەگەڵ کاک 
نەجمەدا هاتنە نێو مەیدانی تەڕەبار فرۆشان بۆ دیتنی من. 
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باوەشمان بە یەکدا کرد. زۆر کز و الواز و خەفەتبار دیار بوو. 
 بە الی راستدا نەختێک دەشەلی. لێم پرسی.

ا بە ژێر پاما بوو بە ان دشەالخ برا گیان شەالخ. ئەونەی -
خراو و دوایە گۆشتەوزونی هاوردەو. ئیسە دایم وەسە  زەخمێک

 مشتێ گۆشت لە ژێر پاما بێ. ئیتر هەزار پەت پەتی تریش.
 کاکە ژیان ئەتوانم یەک دوو شەو مەیمانت بم.

 بەخەیر بی، جا ئەوە قسەس، ماڵ خوەتە مامە جەمیل.   -
. ئەو یەک دوو گەرەکم نییە لە ماڵ کاک نەجما بم   -

شەوە حاڵیم بوو، ژنەکەی رازی نییە. خوەیچی ئەیوت مەی بۆ 
دوکان. لە خوەی ئەترسێ. نەکا بە بۆن منەو پەروەندەی بۆ 

 دروس کەن.
کاکە پوڵت هەس. من چوار قەران لە بن گیفانما پەیا   -

 ئەوێ.
نا گەرەکم نییە ژیان گیان، ئەزانم بە چ مەینەتێک چوار    -

ئەکەی. نەجمە پیاگ خاسی کردگە گشت پوڵەکەی تمەن پەیا 
 نەداگە بەو ژنە، چکێکیشی دانیاگە بۆ من.

شەو کەماڵم ناردە الی باجی پیرۆزە، ئێمە پێخەفمان بۆ سێ 
 کەس نەبوو.
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لە هەر قسەیەکدا ئەیبردەوە سەر باسی کچەکانی و 
فرمیسک لە چاوی قەتیس دەبوو. دیار بوو زۆر تاسەیانی 

بووی: تۆ جێگا و رێگات نییە. ناتوانی مناڵ کردووە. قازی گوت
 بەخێو کەی. حەفتەی جارێک دەتوانی بیانبینی. 

 باشە ئاباجی بۆ وای کرد؟   -
بنیام چتێکی پیچیدەس کاکە ژیان. ئەی ئەو گشتە پیاگە   -

بۆچە دوو ژن تێرن، یا ژنەکەیان تەاڵق ئان بۆ ئەوە بچن 
ییم لە بەخت خوەمە. ژنێکتر بێرن. من گلەییم لە ئەو نییە، گلە

ئێمە ئەزانین کەسێ کار سیاسی بکا، ئەشێ ماتڵ ئەم چتگەلیشە 
 بێ.

 رۆژی دووهەم پیارزگەکەی هەڵگرت و گوتی:
ژیان من ئەچمەو بۆ دێ. تی لە تەکما سەرێک بەی.    -

 وابزانم لەم ساڵگەال نەچووگیتەسەو.
وەاڵ حەز ئەکەم. وەلێ با بچم بە سمایل بێژم چەن   -

 ئەشێ بە تەنیا کار بکا.رۆژێک 
 خەڵکی تیا دانیشتبوو. مامە جەمیلماڵەکەی ئامە 

 پێڕاگەیاندن کە ئەشێ چۆڵی کەن.
چ کار خاسێکم کرد ئەم ماڵمە نەفرۆشت. راسییەکەی  -

 ئەو وەختە دڵم نەهات. 
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هەرکە دابەزیم کێشرام بەرەو قەبرستان. چوومە سەر خاکی 
. دیار بوو کەس سەری ئامە. کێلەکانی شکا بوو. بەزۆر دۆزیمەوە

نەداوە. دەتگوت دوێنێ بوو من لە ژێر ئەو دار تایلەدا 
دانیشتبووم تەواشای بە خاک ئەسپاردنی ئامەم دەکرد. 

سەرگەردانی دەشت و کێوەکان و ماڵی چۆڵی بێ ئامە بووم. 
 هەمووی وەکوو خەونێکی دوور هاتنەوە بیرم.

ئامە گیان بوەخشە بێوەفاییم کرد نەهاتم بۆ الت. ژیانی  -
کڵۆڵی یادی مردووەکانیش لەبیر دەباتەوە. چ بکەم دەست 

 تەنگ بووم. 
هەر حەزم کرد چکێ قسە بکەم، دەنا دەمزانی مردوو 

مردووە. لە راستیدا تۆ لەگەڵ خۆت قسە دەکەی. لەگەڵ ئەو 
و هەتا ماوی کەسەی لە نێو خۆتدایە و ئارەزووی ئەوی هەیە 

ئەو تامەزرۆییە دەمێنێ. دوو بەردی تازەم کڕی و کێلەکانم نوێ 
 کردەوە.

لەو مندااڵنە کە هاوکایە و هاومەدرەسەیی بووین کەس 
نەمابوو. یا چووبوونە شار بۆ دەرس خوێندن، یان وەکوو من 

ئاوارەی کرێکاری ببوون. کویخا و ئاسیە مامان مردبوون. حەمە 
ی مزگەوتێک لەو پێنج مزگەوتە تازە کە شوان ببوو بە مجێور
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ساز کرابوون. خەڵکی دانیشتوو لە پێش مزگەوتان زیادی 
 کردبوو. دیاربوو بێکاری گەییشتووەتە ئێرەش.

. پارچە زەوینێک کە ژیان من گەرەکمە لێرە بمێنمەوکا   -
ئەسێنم و کەشاوەرزییەک ئەخەمە رێگە. شایەت ماڵەکەی 

کا کوالنەیکم بۆ خوەم دروس ئامەیشم فرۆشت لەناو زەوینە
 کرد.
 باشە ماڵەکە فرەبەش نییە؟   -
ئامە هەر زوو وەختێ زانی براکانم لەناو چووگن، گشتی    -

 کرد بەناو من.
تاقەت مانەوەی ناو دێم نەبوو، بیرەوەرییەکان ئازاریان 

دەدام. گۆڕانەکە زۆرتر لەوە بوو کە من بیرم لێێ دەکردەوە. 
ی نەمابوو، پڕیان کردبووەوە. باخ و بیرەکەی ماڵ ئامە ئاو

مەزراکانی دەور دێ نەمابوون، هەمووی ببوو بە ماڵ. کارەبا و 
تلەفون و ئاوی لوولە کێشی هاتبوو. بۆنی دار و تەپاڵەی 

تەندوری مااڵن نەدەهات. نانەواخانە دانرابوو. گوند ئەو گوندەی 
منداڵییەکانی من نەبوو. هەستم بە غەریبی کرد. بە مامە 

 ەمیلم گوت دەڕۆمەوە.ج
تۆ تازە بووگی بە مناڵ شار لێرا غەریبی ئەکەی. من لە  -

 زیندانا هەر لە بیر ئەما بووم، کە بێم لێرا زینگی بکەم.
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ئێستا دەزانم مرۆڤ لە زینداندا چەند کەڵکەڵەی دەشت و 
کوێستانی هەیە و ئەگەر هاتە دەرەوە حەز دەکا ئەو خەیااڵنە 

 بەدی بهێنێ.
هۆشۆ بە خوەتەو بێ. هەر وابزانە هاتنە کاکە ژیان  -

شۆنت بۆ سەروازی. مەچۆ، من لەم رۆژگەال، تێم بۆ شار 
کەسێک ئەناسم، بە پوڵ وەرقەت بۆ دروس ئەکا کە کەفیلی. 
ئەگەر لە جێگایک داوای وەرەقەی سەروازییان کرد نیشانیان 

 کو نییە بووی بە کارمەند.ەبە. خۆ تۆ گەر
ە گوت، کاتێک دەمەویست ەی لە پێش مینی بووسەکمئە

 سوار بم بگەڕێمەوە.
 

سمایلم لە ناو مەیاندا نەدیتەوە، ماوەیەک لە چایخانەکە 
دانیشتم، گوتم رەنگە باری بۆ شوێنێک بردبێ و بگەڕێتەوە. 

 نەهات. چووم لە مامیم پرسی.
 بڕۆ بۆ ماڵیان، نەخوەشە ها لە مااڵ. -

 دەبینم سمایل سەر و باڵ هەڵپێچراو لە جیگە کەوتووە. 
 ئای کوڕە خاسەکە ئەمە چەس؟   -
 دانیشە، بەوشانسی ئەگەر بێت، ئاوا تێت.   -
 چەوگە؟   -
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ماشینێکی باوەحیز دای لە ئەبو قورازەکەمان. ورد و    -
 خاشی کرد. منیش سەر و دەسم شکیا.

 پێشم دانا.دایکی بەخێرهاتنی کردم و چاییەکی لە 
 خوا رەحمی کردگە رۆڵە. خوا شوکور لەمە خراوتر نەو.     -
 شۆفێرەکەی کێ بوو. ئەیناسی؟     -
ئەو هەتیمە کەچەڵەکەس وا بارییە بچووکەکەی هەس.    -

 خەتای ئەویش بوو. 
 هیچت لێ سەند.    -
من خۆ بردیانم بۆ بیمارستان. کوڕەکان قسەیان تەکیا    -

 ردگە.کرد. باقیاریشمی ک
 بە خەومەتی ئەگەیم.   -

کەماڵ لە سەفەر نەبوو، چیرۆکەکەم بۆی باس کرد، بەو 
 نییەتە کە پێکەوە بچینە زک کابرا. 

لیباسە جوانەکانت بکە بەرت با کاورا حەساومان بۆ     -
 بکا.

ئەوە تەوفێق ـە التە و هاوالتیشی فرەس ژیان، ئەشێ     -
رسێ. من کەماڵە سوورم، بیترسێنین. وەلێ ئەو لە من و تۆ نات

ئەم شارە گشتیان من ئەناسن. خاسترە بچین بە سیروان بێژین 
 تەکمانا بێت.
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سیروانمان تێگەیاند چ بکا و چ بڵێ. تەوفێقە کەچەڵمان لە 
بەر گاراژدا دیتەوە. لە پێشدا بە قسەی خۆش و ئەوە کەرەسەی 

ان رزقی ئێمەیە و پیاو بە و... نە پیاو نەبوو، خەریک بوو لێشم
بدا، سیروان بە خۆی و کەراواتییەوە هاتە پێشێ دەستی نایە 

 سەر سینگی تەوفێقە کەچەڵ.
ئەوانە قەوم منن، سەرمایەی منە بە دەستیانەو. بە  -

ئای یا بچین لە دەفتەری  زوان خوەش خەسارەتەکەیان پێ
 ئمور بێنین. من باوکم لەینا کار ئەکا. ەئیمام م

تەوفێق قەڵس بوو و  هەر ناو دەفتەر ئیمام هاتە گۆڕێ
 هاواری کرد:

 ها... برا؟ چەنێکتان ئەوێ -
  تەعمیر کار بزانین چەنێک خەرجییە.با بچینە الی   -

 سیروانیش لێی توند کرد:
 ئەشی حقوق ئەم چەن رۆژە بێکارییەی ئەمانیش بەی.   -
 دەی بێژە ماشینەکەمتان بۆ بفرۆشم.   -
 میکانیکەکە.ئیتر خوەت ئەزانی. با بچین بۆ الی    -

پاش ئەوەی بە جەڕە جەڕ بڕێک پارەمان لێ ئەستاند. 
 کەماڵ هاتە دەنگ.
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لە بیرت نەچێ باقییەکەی بێری. ئەگەرنا شەوێک دوو    -
 الستیکت پەق. ئەزانم ماشینەکەت لە کوێ دائەنی. 

 باوکە ڕۆ ئەمانە لە کوێنەو لێم پەیا بوون.   -
بەاڵم من هەر  سێچەرخەمان چاک کردەوە و کەوتینەوە کار،

لە بیر قسەکەی مامە جەمیلدا بووم. سەربازی. سەربازیم بە 
خراپ نەدەزانی، النی کەم فێری تفەنگ و کاری نیزامی 

دەبووم، بەاڵم هێندە خراپەم سەبارەت بە سەرکوتی خەڵک و 
بێ بەزەیی بوونی ئەرتەش و پاسدارەوە بیستبوو و دیتبوو، 

ەرمانە و دەبێ ئەنجام دەترسام منیش وەکوو ئەوانم لێبێ. ف
بدرێ. مامە جەمیل گوتبووی ئەگەر ئەو سەربازە حوکمی 

ئێعدام بەڕێوە دەبا، هەڵگەڕیتەو فەرماندەکەی بکوژێ، ئیتر هیچ 
 فەرماندەیەک حوکمی ئێعدام نادا. 

هاتنی مامە جەمیل بۆ شار وەاڵمی دڵەڕاوکێیەکەی منی 
 م. دایەوە. بەرگی کەفالەتی مزەوەری بۆ پەیدا کردبوو

ی ئەمە بۆ ئێدارە و شتە بەکار ناخوا. وەلێ بۆ پۆست   -
گەشت ئەوێ. خاستریشە لەم  نگابانی سەر رێگا و مەئمورەکان

شارا نەمێنی، چوونکە لێرە گشت کەسێک ئەوناسێ. دابزانە لەم 
شرکەتگەڵ دەرەوەی شارگەال کار بدۆزیتەوە. تا بزانین دنیا 

 چۆن ئەچەرخێ. 
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 ئێمە؟شەو نایی بۆ الی     -
نە برا، ئەڕۆمەو، تاقەت چاو پێکەفتنی ئەم گشتە     -

 زیندانبانەم لەم شارا نییە. هیچێکم نییە بە دیارییەوە دانیشم.
 ئەی مناڵەکان؟    -
با وا بزانن باوکیان کوژیاگە. وەک گشت ئەم مناڵە بێ     -

 باوکگەلە. وەک تۆ. چ کەردەن.
یەک کەالم نەخێر جەمیل ئەو جەمیلەی جاران نەماوە. 

 نێوی خوا بەدمیەوە نای.
داستانەکەم بۆ کەماڵ گێڕایەوە، کە ئەویش هۆشی بە 

خوەیەوە بێ و بەشکەم بە یەکەوە بچین بۆ کار لە شوێنێکی 
 دیکە. ماوەی یەک دوو ساڵ خۆمان ون کەین.

های خوا عەفوت کا. دایکم کەفگە شۆن کارەکە، من بە    -
نکە پیرە و شوویشی نییە. راسی راسی ئەومە کەفیل دایکم. چوو

ئەی نازانی بەینێکە ناچێ بۆ کۆنە فرۆشی. گەرەکیە نەزانن کار 
ئەکا. دابزانم منیش ئەشێ کارێک بدۆزمەو، کە بێژم بەو کارە 

 نان پەیا ئەکەم.
جا بێ تەک منا کار بکە. سمایل جارێ دەسی شکیاگە    -

 ناتوانێ کار بکا.
 بفرۆشە بە من. دەی ئەگەر تۆ چووی، بەشەکەی خوەت   -
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دابزانین. جارێ تۆ بێ چەن رۆژێک کار بکە بزانە    -
 حەوسەڵەت هەس یا نە.

بەم جۆرە من و کەماڵ ماوەیەک بوینەوە هاوکار. بەاڵم 
بارەکان من بارم دەکرد و دامدەگرت، ئەو دەست لە گیرفان 

 پۆزی دەدا و جگەرەی دەکێشا.
 

دیسان زستان و کەمی کار، بەاڵم ئەوساڵە من 
خۆخاڵفاندنێکی تازەم پەیدا کردبوو. دانووم زۆر لەگەڵ کەماڵ 
نەدەکواڵ، دەچووم بۆ باشگا الی سیروان بۆ وەرزش و زۆرەبانێ 
جۆدۆ. چەند ئاشنای تازەشم پەیدا کردبوو. شەوانی هەینی کە 
سیروان بەیانییەکەی مەدرەسەی نەبوو، پاش گەشتێک بە نێو 

رەکەی سیروان شاردا دەچووینەوە ماڵ ئەوان. لە ژوو
دادەنیشتین ژوورێکی خنچالنە، تەختێک و دوو کورسی و 

مێزێک. وێنەیەکی گەورەی باب دیالن و یەکێکی بچووکتری 
تەختی بە دیوارەوە بوو. کاتی شام دایکی بانگی دەکردین، بچینە 
ژووری دانیشتنەکە نان بخۆین. باب و دایک لەمسەر و ئەوسەر 

و هەاڵڵەی خۆشکی لە  دادەنیشتن من لە الیک و سیروان
الیەکیتر. من دەکەوتمە بەرانبەر هەاڵڵە. دایمە سەرم 

دادەەخست، چوونکە هەستم دەکرد لە ژێر نیگای هەاڵڵە دام. 
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زۆرتر بابی قسەی دەکرد و بابەتەکەش هەموو کاتێک 
رووداوەکانی ناوشار و هەواڵەکانی تلەڤێزیۆن بوون. ئەوانیتر 

من هیچم نەدەگوت، ئەگەر  بڕیک خۆیان تێکەڵ دەکرد، بەاڵم
 پرسیارێک لە من نەکرابا. شەوێک هەاڵڵە گوتی:

 ژیان لە دنیای کاریگەرانەوە چ خەوەر؟ ەکاک  -
هەتا ئەوکات بە وردی چاوم لێنەکردبوو. قژی رەشی هەتا 
پشت کەمەر بەردابووە سەر چاکەتە سوورەکەی، پەنجەی بە 

نینۆکی سوورەوە کردبووە کۆڵەکەی روومەتە گرد و سپییەکەی. 
چاوی لە چاوم دەکرد و ماتڵی وەاڵم بوو. شەوقێک لە چاوە 

ە. هەاڵڵە سێ خورماییەکانیدا بوو، نەمدەتوانی خۆمی لێی بدزمەو
ساڵ لە من و دوو ساڵ لە سیروان چووکتر بوو. دەڵێن کچ لە 

 کوڕ زووتر پێدەگا، راستە. 
 هیچ، تاوسان حەماڵی، زمسان بێکاری.  -
وا مەیژە ئەم مەردمە گشتی ماتڵ ئێوەس کە ئازادیان   -

، زیاتر باوکم ئەیا پێم، نازانم ئەو چتگەلە من ئەیخوێنمەوبکەن. 
تەبەقەی کاریگەرە و هەرچێ چتە ئەوان ئەشێ بێن هەر قسەی 

 نن.زرکەن. حوکومەت بکەن و مساوات دامەدروسی ب
 سیروان کردیە شۆخی و پێکەنین:

 ئەوە ئیمام زەمانە، هەاڵڵە ئیشتبا حاڵی بووگی.  -
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 نەخەیر ئەسپەنجیرە!  -
 ئەسپەنجیر ئیتر چەس؟  -

 بە کورتی باسی چیرۆکەکەم بۆ کردن و دوایە گوتم:
با لە ئەفسانە بینە دەرەو، منیش بازێک لەو   -

نووسینگەلمە خوەندگەسەو. من نازانم ئەو تەبەقە ها لە 
کوێنا، وەلێ ئەزانم ئێمە بە زۆر سک خوەمان تێر ئەکەین. 

 بازێکمان هەمیشە برسین. چەمان پێ ئەکرگێ؟
 باوکی کەوتە نێوان و گوتی:

ا و حێزبی هەتا ئەو تەبەقە ئاگاهی تەبەقاتی پەیا نەک   -
 خوەی نەوێ، بە هیچ کوێ ناگەی.

بابا، ئەی ئەم گشتە سازمان و حێزب گەلە وا خوەیان بە   -
 نمایەندەی کاریگەرەکان ئەزانن چەس.

 ئەوە لە کاک ژیان بپرسە.  -
ئەوانە با بێن چوار رۆژ تەک ئێمەگەال کار کەن با   -

ئاگاهی کرێکاری پەیا کەن، جا ئەو چتگەلە بنووسن و ماتڵ 
ئاگاهی تەبەقاتی ئێمە بن. ئێمە هێشتا لەم کورسانا دوو 

کارخانەمان نییە، کام تەبەقە؟ نیمەی ئەم شارە تاوێک هان لە 
ۆ شار بۆ دێهاتەکەیانا و خەریک کەشاوەرزین و تاوێک تێنەو ب
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دەسفرۆشی. من وازانم چتەکە فرە قووڵترە لەمانە وا ئەوان 
 ئەیژن. وەلێ منیش جواو سوئالەکان خوەم نازانم. 

 دایک کاسە و کەوچکەکانی لەسەر یەک دانا و گوتی.
ئەم هەویرە ئاو فرەی گەرەکە بە ئیمشەو حەل ناوێ.  -

 هەڵسن رۆڵە سفرەکە جەمەو کەن!
روان دانیشتبووین. سیروان دوو بە دوو لە ژوورەکەی سی

 قاپێک شەرابی دانابوو.
ئەمە ئاشنایک لە ماڵ خوەیا دروستی ئەکا. چتێکی    -

 مەخسوسە. 
دوو پەرداخی تێکرد و کەمێ نوقڵی بیرمشکی دانا و تازە 

لێومان لێی تەڕ کردبوو. دوو تەقەی هێواش لە دەرکەی 
و هیچ ژوورەکە درا. دەمزانی باب و دایکی دەزانن دەخواتەوە 

 کێشە نییە.
 فەرموو!   -

 هەاڵڵە هاتە ژوورێ. کتێبێکی بە دەستەوە بوو بە پێکەنینەوە:
 خاس خوەشتانە!   -
 بێرەو تویش خوەشۆ بێ. بچۆ سەنگەڵیکەی خوەت بێرا!   -
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کتێبەکەی لەسەر مێزەکە دانا و رۆیشت و بە کورسیێکەوە 
ژوورەکەی هاتەوە. دەرکەی ژوورەکەی ئەو بەرانبەر دەرکەی 

 سیروان بوو. دیتم چرایەکی سوور لە ژوورەکەیدا دایسێ.
نێوی کتێبەکەم خوێندەوە "جنبش ملی کرد" )جوواڵنەوەی 

نەتەوەیی کورد( دەمزانی نووسینی کریس کۆچەرایە و ئیبراهیم 
 یۆنسی وەریگێڕاوەتەوە.

 ئابرا سیروان، تۆ ئەم کتێوەت خوەنگە؟ -
 سیروان هەڵی گرت چاوێکی لێیکرد.

 نا، لە کوێنەت بووگە؟   -
 بابا دای پێم.    -
 من خوەندگمە.   -
فرە خاسە، من تازە تواوم کردگە. گەرەکم بوو تەک    -

 یەکێکا قسە بکەم. بابا وەختی نییە.
بەر لەوە بیکەیتە بەزم خوەت. لەم شەراوە ئەخوەی یا    -

 نە.
 چکێکم بۆ داکە.   -

دەکەوتە تورە هەموو جارێک کە رووی دەکردە من زمانم 
 تور. هەستێکی نائاشنا رووی تێم کردبوو.
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ئەم کاک ژیانە وا مەوینە، کتێوخانەیکە بۆ خۆی. لە    -
 کتێوفرۆشیا کاری کردگە و هەر کتێوی خوەندگەسەو.

چەنێ خاس. من زیاتر کتێو فەلسەفە ئەخوێنمەو،    -
گەرەکمە دوایە لە دانشگا رشتەی فەلسەفە بخوێنم. وەلێ ئەم 

ەی کورد و کورسان و ئەم گشتە شەڕ و نائومێدییە بۆم مەسەل
 تواشای بکەم. سوئال. گەرەکمە لەبار فەلسەفییەوبووگە 

لە کاتی قسەکردندا هەر چاوی لە من بوو. شەوقێک لە 
چاوانیدا بوو کە هەتا ناخمی گڕدابوو. شەرابم بە سەردا دەکرد، 

کچێک بەم دایمرکێنێ، زیاتر بڵێسەی دەستاند. یەکەم جار بوو 
شێوە بەرانبەرم دانیشێ. بە خۆمم دەگوت: نەدیو بەدیوی بۆیە، 

 بەستەزمان.
فەلسەفەم نەخوێندگە. ئەکرگێ چکی رۆشنی  ومن کتێ   -

 بکەیتەو؟
من وازانم کورد یا هەر مللەتێکتر چتێک وەهمییە.    -

مەعنای نییە.  یکەستە زێهنا. زینگی گشکەلیمەس و تەنیا ها ل
مەعنایەک بۆ زینگی خوەی ئەدۆزێتەو.  هەر کەس بۆ خوەی

شناسنامەیکی بۆ دروست ئەکا. چوونکە شەرایەت بۆ هەر 
کەسێک جۆرێکە. هەر لەبەر ئەوەسە ئەو چتە گشتیگەلە سەر 

 ناگرێ.
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 سیروان هاتە ناو قسەکەی.
ئەگەر هەر کەس بۆ خوەی بێ ئەی جامعە چەس؟    -

مەردم ئەشی ئەم گشتە قانوون و مەزهەب و سونەتگەلە وا 
 گرێ ئات بە یەکەو چۆن تەفسیر کەی؟

ئەمەیش مەردم خوەیان گەرەکیان بووگە، ئەڵبەت هەر    -
 ئەو چتگەلە بووگە زەنجیر لە دەس و پایانا. 

 من دەمەویست خۆم لە بەندی ئەو تیشکە کە دایگیرساند
 بووم رزگار بکەم، سەرم داخستبوو قسەم دەکرد. 

خوەمان ئینتخابمان بزانە. ئێمە، تو و من و سیروان  -
نەکردگە لە کورسانا بینە دنیا و کوردی قسە بکەین و هەزار 

چت تریش. ئەمە تەک ئێما هاتگە دنیا و زینگیمان تەکیا 
کردگە. بووگە بە شناسنامەی ئێمە. گەرەکمان بێ یا نە فەرق 

ناکا. ها لە تەکمانا. ئەمە مەعنا گشتییەکەس یا تۆ ئیشارەی پێ 
 ئەکەی.

 ڕیم گوتی:قسەکەی پێ ب
بوەخشە سەرت بەرزەوکە، نازانم لە ژێر لچەو ئەیژی    -
 چە!

بان چاو. ئیسە ئەمانە وا شناسنامەکەیان یەکێکە،    -
گەرەکیانە وەک تۆ ئەیژی خوەیان تەسمیم بۆ زینگی خوەیان 
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بگرن. حەساو کە گشتیان بە یەک کەس. وەلێ کەسێک تێ 
شناسنامەکەیان  ئەیژێ ئێوە حەق ئینتخابتان نییە. گەرەکییە

باتڵەو کا. لە تورکیە پێیان ئەیژن تورکە کیفیلە، لە سوریە 
سجیلیان پێنان. لێرە ئەرتەش و پاسدار تێرنە سەریان و حەقیان 
نییە کورد بن و بە کوردی بخوێنن. ئەمانیش مقاومەت ئەکەن 

و ئەوێ بە شەڕ. گشت ئەم کتێوە داستان ئەم شەڕ و 
 شکستگەلەسە.

 فەردی ئەوێ بە چە؟ئەی خواستی    -
ئەمە ئەو سوئالە فەلسەفییەس کە من جوابی نازانم.    -

وەلێ ئەزانم من تەنیا ئەتوانم لە بەین دوکانی جوشکاری و 
سێچەرخەکەما یەکێکیان ئینتخاب کەم. ئەو هەر کەس بۆ 

 خوەیە حاڵی ناوم.
فرە کەس لە خوارەوەی جامعەوە هاتگن و جێگای فرە    -

 ە.بەرزیان پەیا کردگ
گشت جامعە ئەکەین. ئەوانە کە تۆ ئەیژی  قسەیئێمە    -

 چەن دەرسەد ئەم جامعەن.
سیروان هەڵسا بچێتە دەستبەئاو بە دەم رێگاوە بۆڵەیەکی 

 کرد.
 برا شەوکەتان کرد بە کالس دەرس. -
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هەاڵڵە پەرداخەکەی هەڵگرت دای لە پەرداخەکەی من کە 
اردەوە، چاوی لە سەر مێزەکە بوو. منیش هەڵم گرت. کە دەیخو

لە چاو من بڕیبوو. دوایە دەستی لەسەر دەستم دانا و هەروا 
تەواشای دەکردم. من وەکوو نیچیرێک لە دوای نێجیرەوان 
کەوتبێ و سڕ بووبێ نەمدەتوانی چاو بتروکێنم. گەرمایەکی 

خۆش بە لەشمدا دەگەڕا. قەت ئەمەم لە ژیانمدا بەتاقی 
ووم. تەقەی پێ سیروان نەکردبووەوە. هیچ کچێک دەستی نەگرتب

هات. نینۆکی بە توندی چەقاند بە پشت دەستمدا و دەستی 
 هەڵگرت. 

 ئەمەش ئینتخابێکە. من دەڕۆم شەوتان خوەش. -
کە رۆی دەتکوت چراکان کوژانەوە. تاریکییەک منی داگرت. 

سیروان باسی پێشبرکێ و کوڕەکانی دەکرد. من وەکوو ئەوە لە 
دەمزانی قسە دەکا، بەاڵم پشت دیوارێکەوە قسەم بۆ بکەن 

 تێنەدەگەییشتم. 
 ساکت بووی چەوگە؟   -
وەبزانم سەرئێشەکەم خەریکە دەس پێ ئەکا. گوێچکەم    -

کەفتگە گڤە گڤ. ئەگەر ئەکرگێ چرا خەوەکە رۆشن کە، ئەمە 
 بکوژنەوە.
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وا نەبوو، ئەمەم کردە بەهانە. سەرئێشە دوایە هات. و 
بکەمەوە، جگە لە شەوقی چرای نەیهێشت بیر لە هیچ شتێک 

ژوورەکەی هەاڵڵە کە کەوتبووە سەر دیواری هەوشەکە و جار 
جار سێبەرێک پێیدا تێدەپەڕی. وا دیار بوو، ئەویش وەکوو من 

 خەوی لێی ناکەوێ.
تەواو حەفتەکە هەرایەک لە مێشکمدا ساز ببوو. 

ئارەزوویەک هەیە، دەستت پێناگا و ئارەزوویەک لەبەردەستە و 
 ی بۆ نابەی. قیبلە بوو بە دوان. نوێژکەر سەرگەردان. دەست

النی کەم دەمتوانی باسی سەفورا بۆ برادەرەکانم بکەم و 
نەختێک دڵم سوکنایی بێ بەاڵم ئەمە نەدەکرا باسی بۆ خۆشت 
بکەی. "دەچییە ماڵ رەفێقت بە تەمای خۆشکەکەی؟" نازانم بۆ 

ەر سیروان ئەمە لە کۆمەڵی ئێمەدا بە مانای کارەساتە. ئەگ
بزانێ چم پێدەڵێ؟ کە چاو لە سێچەرخە قوڕازەکەم دەکەم 

قسەکەی کەماڵ جارێکی دیکە لە مێشکمدا دەنگ دەداتەوە: تۆ 
چە و ئەم گوو خواردنگەلە چە؟ ئەمە من نەبووم هەڵمبژاردبوو، 

ئەو منی هەڵبژاردبوو و ئاگرەکەی هەڵکردبوو. خۆمم دابووە 
 دەست الفاوی چارەنووسەوە.

حەفتە هاتەوە. حەفتەیەک کە بە ساڵێک لە من  ئاخری
 گوزەرا بوو.
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بێرەو ئیمشەو شەراومان نییە، بە تەختەکردن    -
 ئەیگوزەرنین. حەزیشت کرد تینە دەرەو گەماڵگەشتێک ئەکەین.

 دەی با هەر نەچینەو.   -
 ناوێ قەوڵم داگە بە دایکم. چێشتی دروست کردگە.   -

هەاڵڵە بە چاو پێدەگوتم، بۆ ئەو حەفتە دیار نەبووی. بۆ 
نەهاتی. لە کاتی کۆ کردنەوەی سفرەکەدا من گەییشتمە نێوان 

دەرگای ئاشپەزخانەکە. هەر دوو دەست پڕلە قاپ. هەاڵڵە 
لەوالوە دەگەڕایەوە لە نێو دەرکەکەدا ماچی کردم و تێپەڕی. 

بەاڵم هەستم کرد نازانم چۆن شتەکانم لە دەست بەر نەبووەوە، 
دەبێ وەکوو چەوەندەر سوور بووبێتمەوە. ئەژنۆم دەلەرزی. خۆمم 

بە شوشتنی قاپەکانەوە خەریک کرد کە بەو حاڵە نەمبینن. 
 هەاڵڵەش نەهاتەوە. دایکی هات و ئەمری کرد قاپان نەشۆم. 

 کاک سیروان نەڕۆین؟   -
 با لەبەر کەم دەڕوین.   -
 چای بخۆن دوایە بڕۆن!   -
 ببوورە دایکە چاییەکە دەبەینە قاوەخانە.   -

هەتا سیروان بێت من لە بەرهەیوانەکەدا وەستا بووم. هەاڵڵە 
 هات کتێبێکی بۆ هێنام. "تەهەوع"ی سارتر بوو.
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ئەوە بخوێنە دوایە قساکەین. چتێکی ها تیا بۆ  -
 تۆ، داینەخەی. 

پارچە کاغەزێکی تێیدا بوو. هەڵم نەگرت. بە کتێبەکەوە لە 
 بەخەڵم نا.

 مەمنون.   -
 بە زمانی گلەییەوە گوتی:

 بۆچە دانەنیشتن؟ -
نامەکە یەک دێڕ زیاتر نەبوو، بە فارسی نووسرابوو: "وەرە با 

 بە خۆشەویستییەوە، داهاتوویەکی هاوبەشی جوان هەڵبژێرین."
حەفتەیەک لە گێژاوی بیرکردنەوەدا بووم. چ وەاڵمێک 

من فارسییەکەشم تەواو بدەمەوە. چ بنووسم، چۆنی بنووسم. خۆ 
نییە. رەوایە من کەسێک بخەمە نێو دنیایەک کە بوونی نییە؟ 

رەوایە کەسێک کە داهاتوویەکی روونی هەیە بە تەمای من بێ؟ 
ئایا ئەمە گڕوتینی الوەتی نییە؟ کچانیش وەکوو ئێمە لە ئێمەش 
خراپتر، لێرە دەرەتانی دڵدارییان نییە. کوڕان وەکوو بوونەوەرێک 

ن و شەقاماندا دەبینن، پێکەوە دێن و دەچن. بێ ئەوە لە کۆاڵ
هەست بە بیر و هزریان بکەن. هەروا کە کچان بۆ ئێمە بەو 

شێوەن. نزیک بوونەوە قەدەغەیە، بۆیە ئەگەر توانییان، توانیمان 
یەکێک لە نیوە خەڵوەتێدا ببینین زوو گرفتار دەبین. چ 
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اردنە ئەو باسی ئەزموونێکی پێشووترمان هەیە؟ ئاخۆ ئەو هەڵبژ
 دەکا بوونی هەیە؟ 

نووسیم: هەاڵڵە گوڵی بیابانە دووردەستەکان. خۆشەویستی 
خەیاڵەکانی من! پێش ئەوەی هەڵبژێرین با توانایی هەڵبژاردن 

پەیدا بکەین. من بڕیارم داوە بڕۆم، بەڵکوو بتوانم ببم بەو کەسە 
کە بە گوتەی تۆ بگەیتە جێگایەکی بەرز. ئەگەر دەست پڕ 

مەوە و تۆیش هەر لەسەر ئەم بڕیارەت بووی ئەوە بە هات
 شایەتی ئەستێرەکان دنیایەک بۆ خۆشەویستی ساز دەکەین.

بەڕاستی بڕیارمدا ئەم شارە بە جێ بێڵم. هەستم دەکرد لە 
نێو دووبەرەکییەکدا گیرم کردووە. دووبەرەکی ژیانی رۆژانەی 

زوێر و بێ بەزەیی و بیری دنیای مەخمەڵی خۆشەویستی. 
دووبەرەکی هەژاری و بیری گۆڕان. شتێک کە لەم شارەدا 

 بەدیم نەدەکرد. هەوای الوەتی و ئارەزووە دوورەکان هەڵیگرتم.
 نامەکەم لە نێو کتێبەکەدا داناوە و پێم دایەوە.

 چەند الپەڕەیکم لێی خوەند. سەختە، حاڵی ناوم. -
لوتی هەڵقرچاند و رۆی. دەمزانی پەلەیەتی نامەکە 

بە جێم هێشت کە وەاڵمم نەداتەوە، نەکا پەشیمانم بخوێنێتەوە. 
 بکاتەوە.

* 
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سمایل قاپێ عارەقی هێنابوو. سیروان سەنگەکی و کەبابی 
هێنابوو، عەلی خەیار و تەماتەی لە دایکی ئەستاندبوو. کەماڵ 

پارەی عارەقەکەی دابوو. منیش نۆکم کۆاڵندبوو و گوڵە بەڕۆژەم 
بوو  ببووینەوە. چەند رۆژکڕیبوو. لە ژوورەکەی ئێمە کۆ 

 باجی پیرۆزە و کااڵمرا بە شەریکیکارەباشمان هەبوو. 
 کڕیبوویان. 

 ئەمە شیرینی بەرقەکەس کەماڵ؟   -
نەخێر قوربان ئاشی پشتە پای ژیانە، ئەیژێ سۆزی    -

 ئەچی.
 بۆ کوێ ژیان، تازە دنیا خوەش بووگە.   -
 ئەچم بۆ ناوچەی هەوشار، کارم پەیا کردگە.   -
 دەس ئێمەیچ بگرە.   -
 ریوی ناچوو بە کونا، گزگیشی بەستوو بە جووجکەیەو.   -

بە شۆخی و ئەختەاڵت قاپە عارەقمان نیوە کردبوو و نیوە 
سەرخۆش بووین. کەماڵ هەستا چووە دەرەوە و هاتەوە دەستێکی 

 هێشتا بە دەرکەکەوە بوو گوتی.
ژیان خەوەرێ خوەشم هەس بۆت. ئەگەر بێژم    -

 ان ئەویتەو. ناچی بۆ هیچ کوێ.پەشیم
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 هەمیسان چەت دۆزیگەسەو؟   -
نا شۆخی ناکەم. سەفورام دی هاتگەسەو، لە دوکان    -

خەڕازی فرۆشەکەی ناو بازاڕا دیم. مناڵێکیشی بە باوشەو بوو. 
 قسەم تەکیا کرد. وا بزانم تەاڵقی سەنگە. 

 چۆن ئەزانی.    -
چتێ ئاشنای تەک دوکاندارەکا قسەیان ئەکرد وەک    -
 بوو.

 دەی با بخوینەو بە ساڵمەتی سەفورا چاوجوان.   -
هەتا بەرماڵ سیروان  ،کۆاڵن بە کۆاڵن هەتا ئەو سەر شار

رویشتین. لە شوێنە نیوە تاریک و چۆڵەکان سمایل و کەماڵ 
گۆرانییان لە زاری یەکتر دەسەندەوە. بەاڵم من دیسانەکە 

نەکانی هەاڵڵە کاڵ کەوتبوومەوە گێژاوی خەیاڵی سەفورا. وێ
دەبووەو سەفورا دەهاتەوە پێشێ. جۆرە گێژاوێک کە هیچ 

بیرێکت بۆ تەواو ناکرێ. دیمەنێک دێ و بە پەلە شوێنی خۆی 
دەدا بە دیمەنێکی دیکە. ووشەیەک، قسەیەک بە بیرتدا دێ و 

ناگاتە سەر زارت لێی پەشیمان دەبییەوە. دەتەوێ بڕیارێک 
زەوی نییە. نە شێعر و نە  بدەی بەاڵم دەزانی پێت لەسەر

گۆرانی ناتبا. هەرچێک هەیە لە تاریکی دەروونتدا دەسووڕێتەوە 
 و جار جار بە ئاخێکەوە دێتە دەرەوە.
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 . سۆزی ئەچین ئەیوینین.ورەبیری لێ مەکە فرە    -
 ها؟    -
هەر ها لە ماڵ باوکیا. وەک جاران ئەچین دوو سێ    -

شایەت هاتە بەر درگا. من خول ئەخەوەین بە دەور ماڵەکەیانا، 
 قسەی تەکا ئەکەم تۆ کارو نەوێ.

ئەو رۆژە نەچووم بۆ سەفەرەکە. بە ناو بازاڕدا دەگەڕام و 
چاوێکم ببوو بە دە چاو بەڵکوو لە ناو حەشاماتەکەدا بیبینم. الی 

ئێوارە بوو من و کەماڵ هاتینەوە کۆاڵنەکەیان. مناڵ لە باوەش 
 ژنە جیرانێک قسەی دەکرد.لە بەر درکە وەستا بوو، لەگەڵ 

دڵم دا خورپا، لە وێنەی خەونەکانم جوانتر و نەختێک روو 
کراوەتر بوو.  کەماڵ چووە پێشێ نازانم چی پرسی و چی گوت. 
مرۆڤ ئەگەر شتێکی لە دڵدا نەبوو، وەکوو من لە قسە کردن 

ناپرنگێتەوە. من لە دوورەوە راوەستام. ئەژنۆم دەلەرزی. کەماڵ 
 نیش کرد. من دەستێکم بەرز کردەوە.ئیشارەی بە م

هیچ، چەم وت. وتم داخۆا ئەو ماڵەی هاوساتان  -
فرۆشیاگە. ئەوە جاران ماڵ ئێمە بوو. سەفورا خانم، مناڵیەکانمان 
خوەشتر بوو لەم کووچەگەال. خوەشحاڵم چاوم پێتان ئەکەفێتەو. 
هاتگن بۆ سەردان یا؟ وتی جارێ هام لێرا. وتم بە خەیر بیتەو... 

 . خۆ بنیام ناخوەن.برا خۆ قسە نییە بە کۆڵ شێرەوئا 
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بەاڵم بۆ من بە کۆڵ شێرەو بوو. ئاخر من نەمدەتوانی ئەوەی 
لە دڵمدا بوو بیڵێم و ئەوەش پێشی بە قسەی دیکە دەگرت. بە 
خۆم دەگوت: باشە ژیانی قوڕ بەسەر. تۆی بێ باب و دایک و 

ک دەگەڕێ کە بێ خانە و النە چی پێیدەڵێی. ئەو ئێستا لە ژیانێ
لە ماڵ باوک و تانە و تەشەری ئەم و ئەو رزگاری بکا و لە 

ژیانی مێردەکەی پێشووی خۆشتر بێ. پێم ناڵێی ئەتۆ چت هەیە 
پێشکەشی بکەی. گیرەم قسەشت کرد و رازی بوو، وەاڵمی 

 هەاڵڵە چۆن دەدەیەوە. چۆن بەرگەی گلەیی چاوەکانی دەگری؟ 
ەوە. باشتر هەر ئەوەیە دوو رۆژی دیکەش بەم دەردەوە تالم

بڕۆم و نەگەڕێمەوە. خەیاڵ لە راستییەکان خۆشترە. با بە 
ئارەزوییەوە بژیم، ئەوە یانێ شتێکم بۆ ژیان هەیە. هەتا 

راستییەکان ئاوێنەی ئارزووە خەیاڵییەکانیان لێڵ نەکردووە، با 
بڕۆم. نامە کۆنەکەی نێو کتێبەکەم دا بە کەماڵ کە هەرچۆنێک 

. نەک بە تەمای شتێک بم، تەنیا دەمەویست بووە، پێی بدا
بزانێ لەو دنیا کەسێک هەیە خۆشی دەوێ. بڕیارم دا لەبیر 

خۆمی بەرمەوە. نا من نەبووم بڕیارم دابوو، هەاڵڵە بوو ئەمری 
 دەکرد.
 

* 
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ڕێیانی تیکاپ دابەزم، خەوم لێکەوتبوو، دەبووا لە سێ
لێرە  گەییشتینە سەقز و هەموو دابەزین. لە گاراژ پرسیم:

ماشین هەیە بچێ بۆ هەوشار؟ نەخێر بڕۆ بۆ بوکان یان 
 بگەڕێیەوە بۆ سێڕێیانەکەی تیکاپ.

ێک بڕنەختێک بەناو شاردا گەڕام ئێرەش سنە چکۆلەیەکە. 
زاراوەکەیان و سەرپێچەکەیان جیاوازی هەیە. خەڵکی ئێرە زیاتر 

لە سنە جلی کوردییان لەبەردایە. ژن بە دەگمەن لە شەقام و 
ەکاندا دەبیندرێن. لێرەش هەژار، هەژارە و دەوڵەمەند، بازاڕ

 دەوڵەمەندە و خاوەن ماشین و تەالر. 
سوار ماشینی بوکان بووم. منی سەفەر نەکردوو، ئەوە لە 

یەکەم رۆژدا دوو شارم دیت. بوکان بۆ من بە ناوی حەسەن 
زیرەکەوە دەناسرا. حەزم دەکرد بچم سەری گڵکۆکەی بدەم، 

 راکەم سواری ماشینی تیکاپ بم.نەکرا. دەبوو خێ
لە تیکاپەوە بۆ سەدی سارۆخ ماشین نییە و دەڵێن هەژدە 

کیلومێترە. ئێوارەیە و بۆ ئەوە نابێ بە پێیان لەو جادە نائاشنایە 
بدەم. لەوێش بە شەودا بچمە کوێ. لە میوانخانە چڵکنەیەکدا 

کە پێم وابوو دەبێ هەرزان بێ، المدا. شناسنامە بدە و لە 
فارسی وەاڵم بدەوە و کوێیەوە هاتووی و بۆ کوێ دەچی؟ بە 
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پارەکەشت لە پێشدا بدە و هەر چاوی لە تورەکە چکۆلەکەی 
 دەستم بوو. 

 چی تێیدایە؟   -
 تەڕەتۆڵەکە.   -

نەیزانی دەڵێم چی، لێێ گەڕا. کا برایمی لوولەکێش کە باسی 
ئەم کارەی بۆ کردبووم و ئادرێسی پێدابووم. تەنیا گوتبووی 

ی سارۆخ. نەیگوتبوو، خەڵکی دەچیتە تیکاپ و لەوێوە بۆ کارگە
ئێرە کوردی تێدەگەن بەاڵم چاوی دیتنی کوردیان نییە. دواتر 

زانیم نیوەی ئەم شارە کوردە، بەاڵم ئەو شەوە من تووشی 
 تورکەکە هاتبووم.

ملی رێگام گرتبوو دەڕویشتم. نە ئاو دیار بوو نە ئاوەدانی. 
زۆر کەم کەم خۆر گەرمی دەکرد و دەنگی جوڕە پێدەگوتی کە 

گەرم دەبێ. ئەم بەر و ئەوبەری جادە مەزرای گەنم و جۆی 
 دەیمەکاری بوو.

خواوڕاسان کومپرێسییەک پەیدا بوو، دەستم هەڵێنا. رایگرت. 
کاتێکی پێچوو کە تۆزەکەی بڕوا و کابرای شۆفێرببینم. بە 

تورکی پرسی بۆ کوێ دەچم. یان من پێم وابوو ئەوەی پرسیوە. 
 سەدی ساروخ. بە فارسی گوتم دەچم بۆ 

 بیا باال )وەرە سەرێ( -
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نێو ماشینەکە پڕ بوو لە دووکەڵی جگەرە. شۆفێرەکە 
کابرایەکی لەڕی رەش داگەڕاوی کەپۆ داچۆڕاو، دیار بوو تریاک 

زۆر دەکێشێ. یەک بە دوی یەکدا دەندەی دەگۆڕی و هەوڵی 
دەدا ماشینەکە لە قووڵکەکان ال بدا. جگەرە کوژاوەکەشی هەر 

 ە بوو.بە لێویەو
 بۆ کارگە دەچی؟   -
 بەڵێ.   -
 لەوێ کار دەکەی یان لە کار دەگەڕی؟   -
 لە کار دەگەڕم.   -
دەبێ راست بجیتە الی موهەندێس. من دەفتەرەکەیت    -

 پیشان دەدەم.
ئەم قسانەشمان هەموو بە فارسی بوو. دوایە دەستی پێکرد. 

پرۆژەی  خەڵكی کوێی و بابت چکارەیە و چ دەزانی و... تابلۆی
 جەهاد سازندگی "پایاب سد ساروق" مان لێدەرکەوت.

موهەندێس لە هەموو شتێک دەچوو موهەندێس نەبێ. 
کابرایەکی بااڵ کورتەڵەی ریش ڕشکنی، کەپۆ پەتاتە. كاڵو 
کاسکێکی سپی لە سەر نابوو، لە کیسەڵێک دەچوو کاڵوت 
و لەسەر نابێ. دەنگی نەرم و ئارام بوو. بە زاراوەیدا دیار بو

 فارسە. دوو کەس لە پشتییەوە راوەستابوون.
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 چ دەزانی؟   -
 جۆشکاری.   -
 کاری ئارماتۆر دەزانی؟   -
 دەزانم.   -
 وەرە بۆ دەفتەر.   -

لە دووی کەوتم. ئەو دوو کەسەکەش بە دوومدا هاتن. 
وەمدەزانی ئەوانیش بۆ کار هاتوون. دوایە زانیم ئەوانە موحافێز 

موهەندێسن. کاری وەرگێڕیشی بۆ دەکەن. و بەردەستی جەنابی 
 چوونکە بەشێک لە کرێکارەکان فارسی نازانن.

 پرسیارنامەیەکی لە پێشم دانا. قەڵەمەکەم هەڵگرت بنووسم.
 خوێندەواریت چەندە؟ -
 شەش کالس -
 بیدە من بینووسم. -

شناسنامە و بەرگی سەربازی لێوەرگرتم. لە رووی 
شوێنی دانیشتن و نازانم شناسنامەکە بۆ خۆی نێوی باوک و 

چی دیکەی نووسی. دوایە پێیدامەوە ئیمزای بکەم. نەشم پرسی 
 مانگانەم چەند دەبێ.

 باشە ئەتۆ کەفیلی، ئەی کێ ئاگای لە دایکت دەبێ.    -
 خۆشکێکی چکۆلەم هەیە.    -
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دەبێ بزانی بەم زووانە پارەت پێ نادرێ. یەک    -
هەتا کۆتایی ئەو حەفتەش تاقی کردنەوەیە. شناسنامەکەت 

 یەک حەفتە الی من دەبێ.
 بانگی یەکێک لە بەردەستەکانی کرد. 

 غەزەنفەر! ئەمە بدە تەحویلی شەوزەب.  -
شەوزەب سەرکرێکاری بەشی ئارماتۆر بوو. کابرایەکی بە 

قەاڵفەت و ناوچاوگرژ بوو. بە تورکی و توندی ئەمری بە 
ەر دەرکە کرێکارەکان دەکرد. یا خۆ دەیەویست پشیلەی من لەب

بکوژێ. یەکەم کار بارێکی قورسی بە کۆڵمدا دا کە بیگوێزمەوە. 
ئاسنەکان زۆر داخ ببوون، دیتم کەس دەستەوانەی لە دەست 

نییە. منیش قۆڵی کراسەکەمم هێنایە بەردەستم و شیشە 
 ئاسنەکانم هەڵگرت.

هەتا ئێوارە بە قەت سێ کرێکار کاری لێکێشامەوە. نیوەڕۆ لە 
نی دیکە کەوتم. چووینە هۆڕێک بۆ نان دووی کرێکارەکا

خواردن. دوو ریز مێز وکورسی دانرابوو. لە بن ساڵۆنەکەوە 
ئاشپەزخانە بوو کە سێ کەس، دوو پیاو وژنێکی سەر و مل 

داپێچراوم دیت کە لەوێ کاریان دەکرد. خواردن برنج و 
پەتاتە. بۆ شوێنێکی بەتاڵ دەگەڕام، یەکێک بانگی کردم و بە 

: وەرە لێرە دانیشە. دەتگوت دڵم ئاوپژێن کرا، لە کوردی گوتی
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بەیانییەوە یەک ووشەی کوردیم نەبیستبوو. سپاسم کرد و لە 
تەنشتی دانیشتم. هەموو دەور وبەرەکە چاویان لێدەکردم. بۆ من 
ئاسایی بوو. تازەهاتوو و کورد و خوڵکی ئەو برادەرە سەرنجیانی 

 راکێشا بوو.
 ۆ؟من نێوم فایقە، ئەی ئەت   -
 ژیان   -
 خەڵکی کوردستانی خوارووی. بە لەهجەتدا دیارە.   -

فایق پیاوێکی چل چلوپێنج سااڵن دەهاتە بەرچاو. سەر و مل 
ئەستوور و دەمووچاوی گرد و نەختێک رەشداگەڕاو. دەست و 
مەچەک ئەستور و هەر دووک گوێ وەکوو زۆرانگیرەکان شکا 

 بوو.
 بەخێر بی. لە کام بەشدای.   -
 ئیمڕۆ لە بەشی ئارماتۆرا بووم، وەلێ من جۆشکارم.   -
 ئەی بۆ نەیانناردیە بەشی جۆشکاری؟   -
 ووتیان حەفتەیەک ئازمایشییە.   -
 ئای لەو سەگبابە.   -
هێندێ لە خواردنەکەت هەڵگرە بۆ شەو، شام هیچ    -

 نادەن.
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من هیچم نەبوو برنجی تێکەم. تورەکەکەشم لە بن بەردێک 
 دانابوو هەتا بزانم شەو لە کوێ دەخەوم. 

کارگە لە چەم و دۆڵی بەر سەدەکەدا بوو. لە تەختاییەکدا 
کە دەیڕوانی بە سەر دۆڵەکەدا چەند خانووی گەورە و بچووکی 
بە تەختە کراو بە دەور مەیدانێکی خۆڵەپۆتدا قوت کرابوونەوە. 

یەیکیان وەکوو ئەنبارێکی گەورە بوو. ئەوە ئەو شوێنە بوو نانمان 
لێی خوارد. یەیکیشیان سپی بوو، ئەوە دەفتەری موهەندێس بوو. 
لە شاندەستییەوە ژووری دوو بەردەستەکەی بوو. لە پشتەوە بە 
مەودای دوو سەد مێتر لە تەنشت بێشە چنارێکدا، خانوویەکی 

ی و بنەماڵەکەی لەوێ دەژین. گەورەتر هەبوو کە گوتیان چایج
ژنەکەی ئەوە بوو کە لە ئاشپەزخانە کاری دەکرد، کچێکی 

سێزدە چواردە سااڵن و کوڕێکی چکۆلەشی هەبوو. ئەم خانووە 
پێشتر خانووی موهەندێسی پێشوو بووە. لە ریزی دووهەمدا 
ژووری نوێژکردن بوو کە شێرەیەک ئاویشی لە پێش بوو. 

والێت ساز کرابوو کە بۆنی دانیشتوانی کەمێک لەوالترەوە پێنج ت
ریزی پێشەوەی هەراسان کردبوو. هەرچی مێشی ئەو بیابانەش 

بوو لەوێ ویزەیان دەهات. بۆیە زۆربەی کرێکارەکان بۆ خۆ 
 بەتاڵ کردن دەچوونە بن داران.

 . ٩ئێوارە غەزەنفەر پێی گوتم بڕۆ خانووی ژمارە 



344 
 

کەسی لێیبوو. شوێنی پێنج کەس بوو. پێشتر چوار  ٩ژمارە 
پێنج قەرەوێڵەی نیوە شکاوی فەنەری تێیدا دانرابوو هەر 

تەختەش دوو پەتووی لە سەر بوو. دواتر زانیم ئەگەر لێفە و 
دۆشەکەت دەوێ دەبێ خۆت بهێنی. کا جەمیل گوتبووی لە 
زیندان هەر دوو پەتوویان بە زیندانی دەدا و قەرەوێڵەکانیش 

 دوو قات و سێ قات بوون.
اک و خۆشی و لە ناوەڕاستی ژوورەکەدا راوەستاوم ساڵو و چ

بزانم جێگاکەی من کامە. یەیکیان گوتی: ئەوەی بەردەرکە 
بەتاڵە. تورەکەی جلەکانم لەسەری دانا و چوومە دەرەوە بزانم 

دوکانێک یان چایخانەیەک پەیدا دەکەم چاری برسییەتی بکەم. 
هێشتا  نەبوو، هەموو خزابوونە ژوورەکانیانەوە، فایق نەبێ

لودێرەکەی دەخوالندەوە و خاک و بەردی هەڵدەگرت و 
دەیخستە شوێنێکی دیکەوە. بەناو پۆلەداری تەنیشت سەدەکەدا 
چوومە سەر ئاوی گۆلەکە و سەر و چاوێکم شوشت. نەختێک 

بە دەوربەردا خوالمەوە بەڵكوو پنگ یان کوزەڵە بدۆزمەوە، 
 نەبوو.

دانیشتوون بە دەور هاتمەوە ژوورەکە دیتم چوار هەواڵەکەم 
چراگازێکدا تریاک دەکێشن و ژوورەکەیان پڕ کردووە لە 

دووکەڵ. خوڵکی منیشیان کرد. سپاسم کردن. بە تورکی پێکەوە 
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دەدوین نەمدەزانی چ دەڵێن. دووکەڵ کردن تەواو بوو. سفرەیان 
داخست و برنج و پەتاتەیان هێنایە پێشێ. نان و تەماتەشیان 

وو! چوومە پێشێ یەک دوو پاروم هەبوو. کە گوتیان فەرم
 لەگەڵیان خوارد. زکی برسی شەرم ناناسێ. 

ئەوەندە بە ماندوویی نووستبووم نەمزانی کەی رۆژ بووەوە. 
هەوااڵن بە خەبەریان هێنام. چوومە دەرێ لە ئاودەس دەگەڕام 

 فایق بەرەوڕووم هات. 
دوێنەشەو لە کوێ بووی، بە دواتدا گەڕام. بە برسییەتی    -

 وستی؟نو
 نا ئەو هاومەنزڵگەلمە بەشمیان دا.   -
وەرە من نان و چایم هەیە. با بڕۆینە الی من. ئاو    -

دەستەکە لە پشت مااڵنەوەیە. بەاڵم دەبێ ئەفتاوەی خۆت 
 هەبێ، وەرە من هەمە.

بە دەم قسەکردنەوە بە پەلەپەل نان و چای شیرینمان 
 خوارد و دابەزین بۆ ناو کارگە.

ەت هەیە. ئەو چایچییە هەموو رۆژێک ئەگەر پار   -
دەچێتە شار بۆ شت کڕین. پارەی پێ بدە نەختێک نان و 

 پێخۆرت بۆ بێنێ. 
 حەق رێگای گەرەک نییە؟   -
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ئەوە مووچە دەستێنێ کە ئەو ئیشە بکا، بەاڵم ئەوەش    -
بزانە بڕێک لە پارەکەت هەر دەخوا. بەاڵم چار نییە. ئەگەر 

سێ رۆژمانم هەیە. جلەکانیشت پارەشت نییە من بەشی دوو 
بێنە لە الی من دایبنێ. ژوورەکەی من جێ هەردووکمان 

 دەبێتەوە. ئێوارە دەچین جێ خەوەکەشت دێنین.
 ئەکرگێ جێگاکەم بگۆڕم؟ ئیراد ناگرن؟   -
 ئەوە لە ئەستۆی من. سەگ لە من ناوەڕێ.   -

ژوورەکەی فایق خورەتاوگیر و بچووک بوو، کە دەرکەت 
ەرما وەکوو دوژمنێک چاوەڕوانت بوو. دەبوا دەرکە و دەکردەوە گ

پەنجەرە چووکەکە بکەیەوە و دەسەسڕێکی تەر بە سەروچاوتدا 
 بدەی هەتا بتوانی وچانێک بدەی.

رۆژی هەینی دەڕوین بۆ شار هێندێ دۆشەک و شتە  -
 دەکڕین. تا ئەوکات بەو دوو پەتوە قەناعەت بکە.

مەهەندس و دوو رۆژی دووهەم تازە دەستبەکار ببووین. 
 دۆڵکەکەی پەیدا بوون. بە ئیشارەی دەست منی بانگ کرد.

 بڕۆ بەردەستی مێعمار بزانە کاری چییە.   -
مێعمار کامڵە پیاوێکی سەرتاسی الواز بوو کە بە فارسییەکی 

باش دەدوی. یەک دوو کاری پێدام، ئاگام لێیبوو چاوەدێریم 
شێوە کارەم دەکا. لوولە جۆشکردن بوو. گەرچی پێشتر ئەو 
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نەکردبوو، بەاڵم باش لەئاو دەرهات. دوایە کاری یەک رۆژی 
 بۆ دیاری کردم و بە جێ هێشتم. 

 سبەی دەچیتە کارگەی ئەو بەر بۆ جۆشکاری.  -
چایچی بە نێو کرێکاراندا دەگەڕا و سفارشی وەردەگرت 

منیش پارەی هێندێ نان و قەند و چا و پەنیرم پێیدا. نیوەڕۆ 
 پەتاتە بوو.دیسان برنج و 

 کاک فایق وادیارە لێرا گۆشت حەرامە.    -
دەڵێن موهەندس سەوزی خۆرە بۆیە لە ئێمەشی حەرام    -

 کردووە. 
 بە گوێمیەوە پچاند. 

لە لیستەدا هەیە، پارەکەی دەدزن. لە باتی سێ ژەم    -
یەک ژەم دەدەن. ئەویش رۆژانی هەینی کە زۆربەی ئەم 

 جەماعەتە لێرە نین.
 نە کوێ؟دەچ   -
ئەمانە خەڵکی ئەم دێهاتەی دەوروبەرن، دەڕۆنەوە ماڵی    -

خۆیان. هێندێکیشیان ماڵیان نزیکە هەموو شەوێک دەڕۆنەوە. 
گوندەکانی دەوروبەری ئەم چۆمە کە ئێمە کاری تێیدا دەکەین، 

 لەوبەر زۆربە تورکن و ئەم بەر زۆربە کوردن. 
 ئەگەر وابێ ئێرە مەرزی تەبێعی کورسانە.   -
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دەبێ وا بێ. جارێ لەم کارگە کە کەوتووەتە ئەم بەرە    -
کە تۆ دەڵێی کوردستان، کرێکارەکان جگە لە من و تۆ هەموو 

 تورکن.
 بۆچە، کرێکار کوردیان گەرەک نییە یا چە؟    -
کرێکاری کوردی ئەم ناوچە هەموو پێمەڕە بە دەستن.   -

ەکەی من کاری سەنعەتی نازانن. کاری پێمەڕەش نەماوە. لودێر
 لە یەک سەعاتدا کاری پەنجا کرێکار دەکا.
 پێم وایە شەوی دووهەم بوو، پێی گوتم:

ئەتۆ کرێکارێکی باش و لێزانی، بەاڵم لە کارگەی وەکوو    -
ئێرە کارت نەکردووە. دەبێ زۆر چاو کراوە بی. سەگ و گورگ 
زۆرن. ئێرە جیاوازی لەگەڵ کارگەی ناوشار زۆرە. زیاتر لە سەد 
کەس لێرە کار دەکەن. بەشی هەرە زۆریان کرێکاری وەرزین و 

ێک دەکەن. بە بەس چاویان لە پارەیە و بۆ پارە هەموو شت
 وردی سەرنجی ئاکار و گوتاریان بدە. تێدەگەی کێ بە کێیە. 

 جاسوس ها لە ناویانا؟   -
هەم هی موهەندێس و هەم هی لەو سەرەوەتر. هەر    -

کەس لەخۆڕا باسی حوکومەتی کرد، مەیدوێنە. یان خۆت بدە 
لە گێلی. ئەو چایچییە دەبینی دوای نیوەڕوان دێ چای 

ار ئەم و ئەوەوە رادەوەستێ، ئەوە سیخۆڕی بۆ دەفرۆشێ و بە دی
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موهەندێس دەکا. ئەمانە سەگن، ئەگەر شکیان لە کەسێک بێ، 
تەنیا بە دەرکردن رەزایەت نادەن، دەینێرنە ئیتاڵعات. بۆ ئەوە 

 پارەکەی نەدەن و بۆی بخۆن.
 موهەندێس بەراسی موهەندێسە؟    -
 دوایە پێت دەڵێم.   -

اهێنی. پرۆژەیەکی زەالمە و ئەم شرکەتە، زۆر دەوام ن
شەریکەکە بچووکە. ئەگەر پارەیان هەبێ هەتا زستان دەوام 
بێنن، باشە. تا ئێستا دوو جار لەبەر کەمی بودجە دەستیان 

 لێکێشاوەتەوە. ئەمە جاری سێهەمە. 
فایق دەنگی خۆش بوو، جار جار لەبەر خۆیەوە مۆرەمۆرێکی 

دەکرد. بلوێرێکیشی هەبوو لە نێوان گۆرانییەکاندا فووی پێدا 
دەکرد. منیش ئەگەر ئەو گۆرانییەم زانیبا، لەگەڵم دەگوتەوە. 

 بەمانە شەومان تێدەپەڕاند. دەیگوت: 
هیچ شتێک وەکوو موسیقا سەرنجی مرۆڤ راناکێشێ.  -

ئەوەیە کە السایی دەنگەکانی سروشتە کە مرۆڤ  دەڵێن لەبەر
بە ملیۆن ساڵ گوێ لێی بووە. مەولەویش دەڵی لە بەهەشتدا 

گوێمان لێی بووە، ئەو هەموو فەیلەسوف و نووسەر و شاعێر و 
رەسام و... هەیە هیچیان بە ئەندازەی گۆرانیبێژێکی دەنگ 
هەر ناخۆش خەڵکیان لێ کۆ نابێتەوە. لە هەموو شوێنێکی دنیا 
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وایە. دەزانی بۆ وایە؟ من پێم وایە مرۆڤ النی کەم مرۆڤی 
ئەمڕۆیی، بە گشتی تەنبەڵە. تاقەتی بیرکردنەوەی نییە. ئەو 

هونەر و فەلسەفانە بۆ تێگەییشتن بیرکردنەوەیان دەوێ. بەاڵم 
 موسیقا بە هەست تێدەگەی. نە زانستی دەوێ، نە سەواد. 

ەکی بە بزمار بە دە پازدە دانە هەڵماتی هەبوو، قوتووی
دیوارەکەی بەرانبەریدا کوتابوو. رادەکشا و هەڵماتەکانی فڕێدەدا 

بۆ ناو قوتووەکە. هەر کامی تێ نەکوتبا دەیگوت "ئای لەو 
 سەگبابە"

کاتێک ژیان فشارت بۆ دێنێ پەنا دەبەییە بیرەوەری منداڵی 
و دەورانی بێ خەیاڵی الوەتی، زیاتر ئەو شتانە باس دەکەی کە 

ون. من و فایقیش هێندێ بەسەرهاتی تاڵ و شیرینمان خۆش بو
بۆ یەکتر دەگێڕایەوە. ئەو بە ئەسڵ خەڵکی برادۆستە. ماڵیان 

هاتووەتە تەورێز و لە زانکۆی تەورێز خوێندکار بووە و دوو ساڵ 
پێش رووخانی رژیمی پێشوو بە تاوانی پەیوەندی لەگەڵ چریکە 

ەرچووە و لە کاتی فیداییەکان گیراوە و دە ساڵ زیندانی بۆ د
شٶڕشدا زیندانەکان کراونەتەوە و ئەویش ئازاد بووە. دیسان 
ساڵێک دواتر لە الیەن ئەم رژیمەوە گیراوە و پاش ساڵێک 

 بەردراوە و لەوکاتەوە خۆی شون ون کردووە. 
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خزمێکی خوێڕی خۆم کە ببوو بە کومیتەچی راپۆرتی    -
م هەتا ئەو لێدابووم. ئێستا بووەتە سەرهەنگی سپا. دەزان

سەگبابە مابێ من رووی خۆش نابینم. قینەکەشی ئەوە بوو کە 
تەماعی لە کچێک بوو کە من دەمەویست بیخوازم. دەیەویست 
ئەویش بە گرتن بدا و لەو رێگاوە دەستی پێی بگا. ئاخریشی نە 

 بە نەسیبی ئەو بوو نە من. کچە چوو بۆ ئۆروپا.
 بۆ نەچووی بە شۆنیا.   -
انم لە کوێیە. پەیگیر نەبووم. ئەویش رۆی و ئێستاش ناز   -

ئاوری لە دوا نەداوە. منیش خۆمم تێکەڵی ئاوارەکانی شەڕی 
ئێران و عێراق کرد و بەم پێناسەوە بووم بە کرێکار. هەر ساڵە 

و لە کارگەیەکی ئەم واڵتەدا بەسەر دەبەم. پێم وایە تۆش 
 خۆتت تووشی ئەم ئاوارەییە دەکەی، کە نەیکەی باشترە.

چە بکەین بەش ئێمە هەر ئەمە نییە؟ ئێمە لە هیچ    -
کوێ هەر هیچێکمان نییە بگەڕینەوە بۆ الی، یا خۆ دڵمان نەی 

 بە جێ بێڵین.
بێنی. ئەگەریش ئاوارەیی  یپێکبۆ خۆت دەبێ ئەو شتە    -

بزانی بۆ چییە، بەرهەمەکەی چ دەبێ،  الزمەهەڵدەبژێری 
اڵکەرێکیش هەیەتی. ئەگەر هەر نان و جل و پێاڵوە ئەوە سو

ئەتۆ کرێکاری، خەڵک بە بەرهەمی تۆ نان دەخۆن. دیارە ئەگەر 
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ئەو زانیارییەت هەبێ. دەنا وەکوو زۆربەی ئەم کرێکارانە دەبی، 
کە لێرە دەیانبینی. ئەمانە بۆ خۆشیان کرێکاری بە شتێکی نزم 

دەزانن. کاتێک دەڵێن من کرێکارم وەکوو ئەوەیە بڵێ من 
ی لەسەر هێزی خۆی نییە. ئەمەش زیاتر لەبەر بێچارەم. زانیار

ئەوەیە کە کولتورەکەی گوندییە. خەڵکێک کە کشتوکال دەکەن 
خۆیان بە مالک دەزانن، مالکی زەوی. ئێستا کە زەویەکەی 

نەماوە، یان ماوە بەشی ناکا و بووەتە کرێکار هەر بیری الی 
ە ئەوەیە پارەیەک پەیدا بکا و بچێتەوە سەر زەوینەکەی. بۆی

 کولتورەکەشی رادەگرێ. 
تا کالس شەش لە ئاواییەک زینگیم کردگە. رمن هە   -

 ئەزانم بە خاتر مامرێک سەر یەکتر ئەشکنن.
دەزانم باست کردووە، بەاڵم پێم وا نییە لەو کارگەی    -

 جۆشکاریەدا کە کارت کردووە، شاگردەکان ئاوەها بووبێتن.
 ئەکرد.نا ئێمە پولیشمان بۆ یەکتر خەرج    -
شوێن و بابەتی کار بۆچوون و چۆنیەتی    -

 پەیوەندییەکانمان و بیر و باوەڕمان دیاری دەکەن. 
خۆ لێرەیش گشتیان کرێکارن، من ناوینم رەفاقەتێک لە    -

 بەینیانا بێ.
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هەیە تۆ نایبینی. ئەو سێ گەماڵە، موهەنێس و    -
دوو سێ  دوڵکەکانی )وەکوو تۆ نێوت لێناون( هەر ئەوەندە ببینن

کەس سەریان پێکەوە ناوە، یان دەریان دەکەن، یان هەر 
 کامیان دەنێرنە شوێنێکی دیکە.

ئێوە شۆفێرەکان فرەوەخت جەم ئەونەوە و  وەلێ   -
 کاریشیان پێتانەو نییە.

ئەوان دەزانن ئێمە بۆ خواردنەوە کۆ دەبینەوە. لەگەڵ    -
راپۆرتیان  ئەوە کێشەیان نییە. لە نێو ئێمەشدا هەیانە کەسێک
 بۆ ببا. دەیناسین. هەر کە ئەو هات قسە دەگۆڕین.

شۆفێرەکان یارمەتی یەکتریان دەدا. ماوەیەک شۆفێری 
جەرسەقیلەکە نەخۆش بوو، فایق لە باتی ئەو کاری دەکرد. 

ئەگەر یەیکیان ویستبای بچێ بۆ شار بۆ کاری خۆی، شۆفێری 
 مینی بوسەکە دەیبرد و دەیهێنایەوە. 

ەمان وەرگرت فایق بە شۆفیری پار سەر مانگ کە
 بوسەکەی گوت: مینی
جمعە دوای نیوەڕۆ سویچەکە دانێ ئەچم دەورێک    -

 دەدەمەوە.
 نەختێک نانی تەنووری بۆ منیش بێنە!   -

 هەتا جمعە خەوم بە نانت تەنوورییەوە دەبینی.
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دەچین بۆ ئەو گوندانە نەختێک کەرە و پەنیر دەکڕین و    -
 دەخوین. شاتە و کولێرەیەک

 گوندی کوردانە؟   -
ئەم گوندە نێوی قەرە باوایە. "قەرە"کەی تورکییە و "باوا"   -

کەی کوردییە. کورد و تورک تێکەڵن. ئێمە دەچینە ماڵە 
 کوردێک.

مینی بوسەکەمان لە بەر دێ راگرت. منداڵی رەش و رووت 
دەوریان داین. فایق بیری ئەمەی کردبوو. هەر یەکەو 

ەست نان. روومان کردە ماڵێک کە دیار بوو شوکالتێکی لە د
فایق دەیانناسێ. باوک و دایکی ماڵەکە زۆر بە روو خۆشی 

 پێشوازییان کردین.
شەوکەت خان ئەمە دەستەبرای منە، نێوی ژیانە. کوڕی    -

 چاکە. هاتووە شاتە و کولێرە بخوا.
بە چاوان. ئێستا چایەکەش پێدەگا. دا هەستە کچێ    -

 هەڵکە.سەماوەرەکە 
سێ کچ لەبەر تەون دانیشتبوون. نەمزانی مەبەستی کامیانە، 
یەیکیان هەستا. دایە بۆ خۆی قۆڵی لێی هەڵماڵی و کەوتە هەویر 

 کردن.
 ئەوە کچی خۆمە، ئەو دووەکەی دیکە دێن بۆ یارمەتی.   -



355 
 

 کرێکارتن.   -
 بەڵێ.    -

کچەکە قژکاڵ و روومەت سپی بوو، بە بیر سەفورا 
لۆی سەرپۆشەکەی بە بەردەمیدا گرتبوو. دوو سێ کەوتمەوە. 

کچ و کوڕی چڵکنە دەهاتن لەبەر دەرکەوە چاوێکیان لە ئێمە 
 دەکرد و بە پێکەنینەوە بە دوی یەکدا هەڵدەهاتن.

 تەونەکە هی خۆتە یان ئیجارەیە.   -
ئیجارەیە قوربان کوا ئێمە پێمان دەکرێ بۆ خۆمان    -

 فەرشی ئاوەها بکەین.
 ئیجارەیی چۆنە؟من پرسیم 

ماڵی تاجرە. ئێمە ئەگەر خۆمان بیکەین، کەلوپەلەکەی    -
زۆر گران دەردێ، دوایەش کە دەیفرۆشین، مایەکاری 

دەردەچێ. بە باشی لە ئێمەی ناکڕن. دەیانەوێ ئیش بۆ ئەوان 
بکەین. ئەوان دێن هەر لەم گوندانە خوری بە تۆن دەکڕن. 

ن و رەنگی دەکەن. دوایە دەیبەنە شار کارخانەیان هەیە، دەیڕێس
بەن و دەزووەکە دێنن بەشی دەکەنەوە بە مااڵندا. ئێستا دەست 

زۆر بووە، نرخی کارەکەش دابەزیوە. لە شاریش کارگەی 
گەورەیان هەیە. بە هەرزان منداڵ کاریان بۆ دەکەن، بۆیە 

نرخی ئێمەشیان شکاندووە. ئەگەر ئەو پارچە زەویە و ئەو دوو 
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ئیدارە ناکەین. دوایەش خۆیان دەستیان مەڕ و مااڵتە نەبێ 
 هەیە دەیفرۆشن بە خارج. 

 تاجرەکەتان ناگۆڕن؟ من بووم پرسیارم کرد. چەبۆ   -
ئێمە ئەوان هەڵنابژێرین. ئەوان ئێمە هەڵدەبژێرن.    -

 تاجرەکان هەموویان دەستیان لە نێو دەستی یەکترە.
جا ئێوەیش دەست بکەنە یەک و بێژن بەو نرخە    -
 ەین!نایک

ئێمە پێویستیمان بە ئەوانە نەک ئەوان بە ئێمە. ساڵێک    -
بازاڕ خراپ بوو، تاجر نەهات. بە هەموومانەوە چووینە بەر 
حوجرەکەیان تکامان کرد کارمان پێ بدەن. گوتیان ساڵێکی 

 دیکە. نەکرا.
ئێستا باشترە. ئەمەیان تا مانگێکی دیکە دەبڕین، 

 سفارشێکی دیکەشمان هەیە.
کولێرە و کەرەی خۆماڵی، هێندەم خوارد کە فایق نان و 

 گوتی:
 خۆت مەخنکێنە، دەیبەینەوە، لە دەستت دەرناچێ.   -
کاک شەوکەت دە نانم بە جیا بۆ دانێ، بۆ شۆفێری    -

 مینی بووسەکەم دەوێ.
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لە هاتنەوەدا، شەوکەت هەتا پێش ماشینەکە لەگەڵمان 
گیرفانی هات. فایق بڕێ پارە کە نەمزانی چەندە لە 

 شەوکەتی نا.
 خوا ماڵت ئاوەدان کا، سەرمان بدەنەوە. -

تاریکی کردبوو و رێگای خوار و خێچ و خۆڵەپۆتی ئەو ناوچە 
 بۆ ئەوە نەدەبوو توند بڕۆی. 

ئەو چرای ماڵگەلە لەم تاریکییا فرە قەشەنگن. وەسە    -
 هەسارەی سەر زەوی.

موو کاتی خۆی ئەم رێگا بە دەستی پێشمەرگەوە بوو. هە -
ئەم ناوچە. بۆ پێشمەرگە چرا لە دوورەوە یانێ شوێنی گەرم، 

یانێ چای و نان و جێگای نەرم بۆ خەو. بەاڵم ئەگەر بەدەست 
دوژمنەوە بێ ئەوە یانێ شەڕ و نەگبەتی و بریندار بوون و 

 مردن. ئەمەیە جیاوازی داگیرکراوی و نەکراوی.
 ئیسە پێشمەرگەکان هان لە کوێنا؟   -

دەوروبەری سنوور بن. یان لەو دیوی  دەبێ لە   -
 سنوور. باش نازانم.

 ؟کردگە یتپێشمەرگە  -
ماوەیەک لەگەڵ کەوتم. عەشیرەتی ئێمە زۆربەیان    -

 لەگەڵ بوون.
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 جێت هێشتن؟ چەبۆ   -
کردیان بە شەڕی ناوخۆی خۆیان. هێندەیان لە یەکتر   -

لێ کوشت کە دەوڵەت بە دە ساڵیش نەیدەتوانی نیوەی ئەوەیان 
 بکوژێ.

 لەسەر چە؟  -
دەسەاڵت کاکە، دەسەاڵت. هەموو شەڕێک هەر وایە.   -

حوکومەتیش هەر بۆ دەسەاڵتی خۆی شەڕ دەکا. بەاڵم هەموو 
الیەکیان لە ژێر دروشمی دیکەدا دەیشارنەوە. یەک دەڵێ ئەوی 

دیکە دیکتاتۆرە و ئەوی دیکەش دەڵێ ئەمان ئاژاوەچین و لە 
ئەساسیشدا لەسەر دەسەاڵتە بەسەر ناوچەدا. دەوڵەتیش 

ناخوونەکڕێیان بۆ دەکا. رادەوەستێ خۆیان یەکتر داپاچن و بێ 
هێز ببن و ئەو کات کاری ئەو بۆ لەنێوبردنیان هاسان دەبێتەوە. 

حێزبەکانی ئێمەش وەکوو حوکومەت لە باتی بیروباوەڕ بیری 
قازانجی خۆیانیان هەیە. ئایدۆلۆژییەکان رووکارن. ئەمان چەندە 

یش هەر ئەوەندە کۆمۆنیست و پابەندی ئیساڵمەکەیانن، ئەوان
دێمۆکراتن. هەموویان بەس باوەڕیان بە خۆیانە. تا ئەو ئەندازە 

کە من مێژووم خوێندووە، کورد هەر وا بووە. هەر شەڕی 
 یەکتریان کردووە. 
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کەم بچم بۆ الی پێشمەرگەکان، گەرەکمە پوڵ جەمەو   -
 بگەڕم بە شۆن باوکما.

 ێ قسەکانی خۆت دەڵێم.دەزانی نێوی چییە؟ ببوورە بە پ   -
 نە، نازانم. ئامەش نەیەزانی.   -
ئەی چۆن لە کەسێک دەگەڕی کە هیج نیشانەت لێی    -

نییە، تەنانەت ناویشی نازانی. چوزانی ماوە، نەماوە. بە سەدان 
 کەس کوژراون. 

ئامە ئەیوت دایکیشم بە شۆنیا گەڕیاگە. باوکم چووە بۆ    -
بیدۆزێتەو، وەلێ چوونکە  جێگایتر و ئەمیش گەرەکی بووگە

سکی بە من پڕ بووگە و زمسان بووگە، بەالی ئامەو ماگەسەو، 
هەرتا منی هاوردگە دنیا. دوایەش کە ووتم گرتگیانە و ئامەیش 

 نەیەزانی چەی پێهاتگە.
بە سەدانی وەک تۆ ئەم چارەنووسەیان هەبووە.    -

دەبوو. ئەگەر ئامە داپیرە و باپیرەتی ناسیبا، کارەکە ئاسانتر 
ئەگەر لە من دەپرسی، باشتر ئەوەیە بە دوی شتێکدا کە 

نازانی چییە نەگەڕی. خۆت سەرلێشێواو دەکەی. ئای 
 فەڵەک! بەرەی یەکەم فەوتا و بەرەی دووهەمیش هەتیمە.

دەچم خوەم ئەوم بە پێشمەرگە. هەر نەوێ لەم    -
 کرێکارییە خاسترە.
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کەوی. لە مێژە پێشمەرگایەتی نەماوە هەتا تۆش لەگەڵ    -
 هیچ هەواڵێکم لێیان نەبیستووە.

کرێکاری و کار کردن بۆ خۆی خەباتێکە. ئەگەر دەزانی 
بتەوێ بیکەی بە سیاسی یەکەم هەنگاو ئەوەیە مل نەدەی 

بەو شتانە کە پێت زۆرەملییە. دیارە ئەوان دەستت لێ 
هەڵناگرن، بە هەر شێوەیەک بووە دەیانەوێ بتشکێنن. دوایە 

وە چۆن بەرەنگار بییەوە، لە رێگا و شێوەیەک بیر دەکەیە
دەگەڕی کە بتوانی سەربەخۆیی خۆت راگری. دەبینی نابێ، 

ئاسان نییە. کە زانیاریت پەیدا کرد دەبینی ئەوە یەک 
کەس و دوان نییە. بە دڵت چاک بێ نییە. ئەوە سیستەمێکە 
کە ئیش دەکا. یەک دێ و یەک دەڕوا، بەاڵم دۆخەکە هەر 

ەیە، ناگۆڕدرێ. ئەتۆش بە تەنێ دەرەقەت نای. ئەوەیە کە ه
دەبێ خەباتی بۆ بکرێ، خەباتیش بە تەنێ ناکرێ. دەبێ 
هەواڵ بدۆزییەوە. پێکەوە رێگا و شێوەی خەبات دابنێن. 
ئەوەیە کە حیزب و کۆمەڵە و هێزی نیزامی و شتی لەم 

بابەتە ساز دەبێ. شەڕە و دەبێ بکرێ. هەتا مرۆڤ هەبووە و 
ۆکە هەر بەم رەوتەدا دەچێ. سیستەمێک لە هەیە ئەم چیر

سەر بنەمای زوڵم و چەوسانەوەیە و خەڵکێک کە دەیانەوێ 
بیشکێنن. ئەمە ماتۆری بەرەوپێشبردنی مێژووە. لەم 
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شەڕەشدا جار وایە سەر دەکەون و جار وایە بە هۆی 
نەزانین، یان هەڵە کردن، یان باش لێکنەدانەوەی هەلومەرج، 

ن، دەدۆڕێن. بەاڵم ئاورێک لە ژێر خۆڵە یان ئامادە نەبوونیا
مێشەکەدا دەمێنێتەوە بۆ دەرفەتێکی دیکە. ئەمەش هەر 

 لوژیکی مێژووە. 
شەو درەنگ گەییشتینەوە. ئۆردوگا کش و مات و تاریک و 

 نووکەت بوو چرای ماڵی چایچی نەبێ. 
 چایچی مەیمانی هەس هەرتا ئێسە نەخەفتگە؟   -
، ژنەکەی لە ترسان چراکان ئەوە بۆ خۆی لە ماڵ نییە   -

 ناکوژێنێتەوە. 
 لە کوێیە ناخێر گیانی.   -
رۆژانی هەینی موهەندێس و دوو سەگە پاسەوانەکەی    -

دەبا بۆ شار. دەاڵڵیان بۆ دەکا، سێغەیان بۆ پەیدا دەکا. بەیانی 
 دێنەوە.

نان و کەرە تەواو نەببوو مانگی رەمەزان دەستی پێکرد. 
گەرما و برسیەتی و کاری قورس رۆژانی درێژی هاوین و 

یەکانگیر ببوون. کرێکارەکان دوای نیوەڕۆان الکەیان دەهات. 
دوو مێرمنداڵیش کە رۆژانی دیکە ئاویان دەگێڕا بەسەر 

کرێکارەکاندا بێکار کرابوون. ئاشپەزخانە الی ئێوارە دەکرایەوە. 
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لەباتی نانی نیوەڕۆ نانی شەویان دەدا. دەتتوانی بەشی پارشێویش 
ەڵگری. تریاکییەکان و جگەرەکێشەکان حاڵیان لە هەموو شڕتر ه

بوو. ئێوارە کە کار تەواو دەبوو، هەتا دەرکەی چێشتخانە 
بکرێتەوە و بەربانگ بکەنەوە، پاڵیان بە دیواری ماڵەکانەوە دەدا 
و گلەییان لە خودا و پێغەمبەر دەکرد. هێندێکیشیان بە دەنکە 

من و فایق وەکوو بڕێ  تەسبیح ئەژماردن دەیانبردە سەر.
کەسی دیکە نیوەڕوان خۆمان دەخزاندە ژوورەکەمان و 

دەرکەمان دادەخست و پاروە نانێکمان دەخوارد. هێندێ لە 
تریاکییەکانیش هەر بەو شێوە دووکەڵێکیان دەکرد. گەزمەکانی 
موهەندێس کە ئەرکی چاوەدێری رۆژووگرتنیان بە ئەستۆ بوو، 

د. چوونکە بۆ خۆشیان بە رۆژوو دەیانزانی و دەنگیان نەدەکر
 نەبوون. 

مێعماریش بە رۆژوو نەدەبوو. جار و بار دەهاتە الی ئێمە بۆ 
 نان بە دزییەوە خواردن. فایق دەیگوت:

مێعمار لە پێشدا موهەندێس بووە، کۆنە توودەییە، خۆی  -
دەڵێ لەو کاتەوە رێبەرەکان هاتنە تلەڤیزیۆن و گووخواردنیان 

کرد لەگەڵیان نەماوە. ئەمیش پەروەندەی هەیە و کاری 
موهەندێسی پێی نادەن. پیاوێکی زانا و دڵسۆزە. نێوانی لەگەڵ 

نا موهەنێس من باشە. من پێم گوت ئەتۆ بەرێتە الی خۆی. دە
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هێندەی ئازار دەدای کە لێرە هەڵێی. بەاڵم نێوەکەت لە لیستەدا 
دەمایەوە و مانگانەکەتی لە گیرفانی خۆی دەنا. بە دەیان کەسی 

 ئاوا لێکردووە.
رۆژانی زەربەت خواردن و مردنی عەلی پشوو بوو، 

شەوەکانیشی شلەزەردیان دەدا و دەبوو بە سینەکوتان. کەس 
لە کوێیەوە پەیدا بوو. رەوزەی بۆ دەگوتن و نەیزانی مەالیەک 

دەیگریاندن. وا دیاربوو جگە لە من و فایق کەسی دیکە سونی 
یان بڵێین بێ باوەڕ نەبوو. ئێمەش خۆمان تێکەڵ نەدەکرد. سەیر 

 ئەوە بوو مێعمار بەشداری دەکرد و سینەشی دەکوتا. 
 ئای لەو فێڵەزانە.    -
وەن. بە سەد ئاوی فێڵەزان نییە، ئەمانە هەر ئە   -

کۆمونیستی بیان شۆرەوە، پاک نابنەوە. ئەو رۆژانە ئاگات لە 
خۆت بێ، بەردێکت بەسەردا نەدەن تۆڵەی کوشتنی عەلیت لێ 

 بکەنەوە. 
 . الکەیان تێ یابرسیەتیلە نە بابە،    -

ئەو مانگە مووچە نەدرا، گوتیان پێش جێژنی رەمەزان 
ی دیکە. ئاخر هەینی دەیدەن کە دەکەوتە دە و یازدەی مانگ

مانگی رەمەزانیش رۆژی قودس بوو. رۆژی پێشتری 
هەموومانیان کۆ کردەوە و موهەندێس هێندێ شڕ و پڕی 
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سەبارەت بە ئیسرائیل و فەلەستین گوت و قسەی ئاخری ئەوە 
بوو کە سبەی بەیانی هەموو دەبێ لێرە ئامادە بن. رووی لەوانە 

 ەچوونەوە ماڵی خۆیان.بوو کە شەوانە یان بۆ رۆژانی هەینی د
 چ خەوەرە؟   -
 سبەی دەمانبەن بۆ رێپێوان.   -
 بە سک برسی؟   -
بڕی نان لە گیرفانت باخنێ. نمایشە. ناونووسیش    -

 دەکەن، ئەوەی نەهاتبێ جەریمە دەکرێ. 
دوو پاسیان هێنابوو. مینی بووسەکەی خۆشمان پڕ بوو. 

سەرکارگەرەکان لیستە بە دەست، نێوەکانیان دەخوێندەوە و 
 ئیشارەتیان لە پێش ناوەکە دەدا. 

 کەس لە شار خۆی ون نەکا، لەوێش ئاگادارتانین. -
لە دەرەوەی شار پاسەکان رایانگرت. ریزیان کردین و بە 

دروشم دان بۆ ناوشار. لە سەر کۆاڵنێک، فایق دەستی گرت بە 
دەرپێیەکەیەوە و خۆی کرد بە ناو کۆاڵنەکەدا و هەتا گەڕانەوە 

 نەمدیتەوە. من پێم خۆش بوو، بڕۆم بزانم چ دەبێ. 
ی لە مەیدانی شار راوەستاین. خەڵکیان لە شوێنەکان

دیکەشەوە هێنابوو. تاقمێک بە سەر و بەچکیاندا دیار بوو 
 سەربازن. دوکان و بازاڕ هەموو داخرابوو.
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فەرماندار و مەالیەک قسەیانکرد و خەڵکیش وەاڵمی 
دروشمەکانیان دەدایەوە. گەرما زۆری هێنابوو. کەسانێک دەفرە 
ئاو بەدەست بە نێو خەڵکەکەدا دەگەڕان و بە پەڕوە کۆنەیەک 

خەڵکیان تەڕ دەکرد. دوایە ماشینی ئاوپاشیان هێنا. بۆنی  سەری
جلی تەڕ دەتیخنکاند. کابرای مەالش دەیکوت با بزانن حوسەین 

لە دەشتی کەربەال چی کێشاوە. ئێستا فەلەستینییەکان وەکوو 
ئەو بە دەستی ئیسرائیلی شمر و ئەمریکای یەزیدەوە گیریان 

 ەم لەبیر ماوە.خواردووە. قسەی قۆڕ زۆر بوو، هەر ئەوان
رۆژی جەژن، پاڵو و گۆشت زۆر بوو، چوونکە بەشی زۆری 
جەماعەت لەوێ نەبوون. من و فایق چووینە جەژن موبارەکی 

ماڵی چایچی. دوو دۆڵکەکەی موهەندێس لەوێ بوون. کچەکەی 
چایچی زۆر بە روو کراوەیی وەکوو منداڵە شارییەکان، لەگەڵ 

ە چاوحیزی تەواشای میوانان دانیشتبوو. غەزەنفەر زۆر ب
کچەکەی دەکرد. فایق یەک دوو التاوی پێیدا دا، بەاڵم بەخۆی 

نەگرت. زوو بە جێمان هێشتن. شۆفێری مینی بووسەکە هات 
لە دووی من و فایق بردمانی بۆ گوندێک، ماڵی ئاشنایەکی 

لەوێ بوو. لەگەڵ ئەوانیش نانی جەژنمان خوارد. و بڕێک نانی 
 تەنووریمان هێنایەوە.
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فتەیەک بەسەر جەژندا تێپەڕی و پارە هەر نەهات. حە
 بۆڵەبۆڵ و خۆ لەکار دزینەوە دەستی پێکرد. 

 ئەرێ مێعمار کەی مووچە دەدەن؟   -
 منیش بە قەت تۆی لێدەزانم کوڕم.   -

کرێکارەکان پارەیان لە یەکتر قەرز دەکرد. زۆربەیان هەر 
لە دێهات بەو یەکژەمە نانەی کارگە دەژیان. ئەوانە کە ماڵیان 

بوو، تا رادەیەک باشتر بوون. ئەوانیش ئیتر دیاری میوە و 
 سەوزەیان بۆ مەهەندێس نەدەهێنا. 

 موهەندێس وەزعی شڕە خوەی ناخاتە بەرچاو.   -
ئەوە دەبێ پارەکەی لە حسابی خۆی دانابێ، بەهرەکەی   -

دەخوا. پرسیارێکت لێ کردم سەبارەت بە موهەندێس گوتم 
مەوە. دەبووا لە پێشدا بزانم چەن مەردە دوایی وەاڵمت دەدە

 هەالجی، دوایە بۆت بڵێم. 
بە قسەی مێعمار ئەم کابرا کە نێوی موهەندێسی لە 

خۆی ناوە. ئەشکەنجەچی دەزگای ئیاڵعات بووە. یەک دوو 
کەس لە ژێردەستیدا مردوون. ئەگەر کەسێک بە 

ئەشکەنجە کەسێکی دیکەی کوشت، تووشی جۆرێک لە 
ەبێ. هەستێکی درۆزنی تێیدا پەیدا دەبێ کە خۆبایی بوون د

خۆی زۆر بە هێز دەبینێ. هەستی قودرەت تا ئەو ئەندازە 
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کە گیان دەستێنێ. ئەو دەم وەاڵمی بەرپرسەکانی خۆیشی 
ناداتەوە. بۆیە کارەکەیان لێ ئەستاندووەتەوە و ناردوویانە 

ئەم شرکەتە کە لێرە بخوا. نابینی ژمێریاری نییە. حساب و 
هەموو لە ژێر دەستی خۆیدایە. هەموو کارەکانی کتاب 

پرۆژەکە مێعمار دەیکا. موهەندێس نازانێ قونی کەر لە کوێ 
قشالخ دەگرێ. ئێستاش با بزانین ئەمجارە چ پیالنێکی بە 

 دەستەوەیە. دەبێ نەختێک کرێکارەکان هان بدەین.
 

رۆژی شەممە کەس نەچووە نێو کارگە. هەموو لە پێش 
ندێسدا کۆبوونەوە. حەفتەی رابردوو، ئەم بە دەفتەرەکەی موهە

ئەو و ئەو بە ئەم، قسەی لەسەر کرابوو. موهەندێسیش لە 
رێگای گوێ قواڵخەکانیەوە، دەیزانی چ باسە. دوو پاسەوانەکەی 

لەبەر دەرکە راوەستابوون، خۆی نەدەهاتە دەرەوە. بە دەنگی 
دیار بەرز ئەلو ئەلو بە تلەفوون قسەی دەکرد. راست یان درۆ، 
نەبوو. بەشێک لە کرێکارەکان دانیشتن و هێندێک بە سەر 

پێیەوە. بڕیار وابوو شەوزەب قسە بکا. پاش نزیک سەعاتێک 
موهەندێس هات دەرکەی کردەوە و بەر لە هەر کەس خۆی 

 قسەی کرد.
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دەزانم بۆ مووچە هاتوون، بەاڵم ئەم ئیمامزادەیە    -
شێرکەت قەوڵیان  مۆجزەی نییە. بە دەست من نییە. بەرپرسانی

 داوە، بەاڵم کەی پارە دێ منیش نازانم.
ئاغەی موهەندێس، ئێمە بۆ تۆ کار دەکەین. کەسی    -

دیکە ناناسین. ئەم خەڵکە، ژن و منداڵی برسییە. ئێوە گوتتان 
 دوای جەژن. ئەمەش دوای جەژن. 

دەزانم، بە لێرە دانیشتن کار جێبەجێ نابێ. ئەگەر    -
تان بۆ دەنێرن. من دیسان هەوڵی خۆم کارگە بخەوێ پاسدار

دەدەم. ئەگەر هەتا پێجشەمە پارە نەهات، منیش لەگەڵتان دێم 
 بچین بۆ پێش فەرمانداری خۆپیشاندان بکەین.

 ئینشاڵال. ئینشاڵال.   -
کرێکارەکان بەم قسانە سەرد بوونەوە و هەستان هەر کەسە 

 بەرەو کاری خۆی رۆیشت. فایق ددانی پێکدا دەسواند.
 ئای لەو سەگبابە. -

 شەو بە دەم کایەی هەڵماتەکانییەوە، گوتی:
بەم زوانە پارە نادەن. ئەمە شەریکەی دەوڵەتی نییە.  -

پارەکە لە دەوڵەت وەردەگرن. دەیبەن لە بازاڕ و ئەم ال و ئەو 
ال دەیکەن بە سەرمایە و قازانجی لێی دەکەن. دوایە لە رێگای 

دەگرن بە نرخێکی زۆر خۆپیشاندانی ئێمەوە قەرز لە بانک وەر
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کەمتر. بەشێکی خۆیان دەیخۆن و بەشێکیشی دەدەن بە 
کرێکارەکان. من لە کارخانەش کارم کردووە، راست هەمان 
 بەزمە. کاتێک بەجێم هێشتن دوو مانگم پێ قەرزدار بوون. 
 دایە.   دەمزانی فایقیش وەکوو من گیرفانی بەتاڵ بووە و لە فکر

 ئەتوانین تلەفوون بکەین؟کاک فایق لێرەو چۆن    -
 تلەفوون تەنیا لە ژووری موهەندێس هەیە. بۆ چتە؟   -
 گەرەکمە تلەفوونێک بۆ دۆستێکم بکەم.   -
 رۆژی پێنجشەم دەچین بۆ شار لەوێ تلەفوون بکە.   -

رۆژی پێنجشەممە هەموو سواری ماشینە کۆمپرێسییەکان 
مار و کراین و لە پێش فەرمانداری دابەزین. شەوزەب و مێع

فایق بە نوێنەرایەتی، چوونە ژوورەوە کە لەگەڵ فەرماندار قسە 
بکەن. باقییەکەشمان لە دەرەوە بە ریز راوەستاین. لە سەر 

پارچەش نووسیبوومان "دوو مانگ پارەمان وەرنەگرتووە. 
کریکارانی سارۆخ" ئەو الفیتەشمان لە پێش خۆمانەوە راگرتبوو. 

وە پۆلیسی سوار و پیادە دەوری هێشتا نوێنەرەکانمان نەهاتبوونە
 گرتین. فایق هاتە دەرەوە.

دەڵێن فەرماندار لە سەفەرە. هەر لێرە دانیشن  -
 هەتا دێتەوە!
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مقۆ مقۆ کەوتە نێو کرێکاران، بەاڵم هەموو دانیشتن. 
چارەکێکی پێ نەچوو ماشینی ئاگر کوژێنەوە هات و لە پشت 

رمان. نازانم سەرمان راوەستا. زانیمان دەیانەوێ ئاو بکەنە ژێ
نوینەرەکانمان چییان کرد کە معاونی فەرماندار هات قسەی بۆ 

 کردین. نوێنەرانیشمان لەگەڵی راوەستابوون.
ئێمە هەوڵ دەدەین کێشەکە لەگەڵ بانک چارەسەر  -

بکەین، بەاڵم لە پێشدا دەبێ بەرپرسانی پرۆژەکە لە دەوڵەتدا 
دەدرێ، بەس ئاگادار بکرێن. ئێوە نیگەران مەبن، مووچەی ئێوە 

دێر و زووی هەیە. بە خۆ پیشاندان و هەرا و هوریا چارەسەر 
نابێ. ئەگەر ئێوە کارنەکەن و کارگە بخەوێ، بانکیش پارە نادا. 

کەوابوو بەردەوام بن لە کارەکەتان. قەول دەدەین زۆر بە 
جیددی لە دووی کارەکە بکەوین و ئینشاڵال هەتا ئاخر ئەم 

 . مانگە بە مافی خۆتان دەگەن
ەکان درێژە دەکردەوە، یانێ. هاوکات دەستی بۆ الی پۆلیس

 سەروکارتان بە پۆلیس دەبێ. مێعمار گوتی: دەنا
ئێمە هەر ئەوەندەمان پێکرا، ئیتر خۆتان  -

 دەزانن.
خەڵکێکی تەواشاکەری شار لێمان کۆ ببوونەوە، پۆلیس 

 نەیدەهێشت تێکەڵمان ببن. 
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رەو قسەی مێعمار کاری خۆی کرد و کرێکاران بە
 ماشینەکان رۆیشتن.

فایق دەستی منی کێشا، وەرە با بڕۆین تلەفوونەکەت بکە. 
دوایە بە مینی بووسەکە دەڕۆینەوە. گوتوومە لە سەرمان 

 راوەستێ.
تلەفوونم بۆ ماڵی سیروان کرد. بە هیوا بووم هەاڵڵە وەاڵم 

بداتەوە. دایکی وەاڵمی دایەوە. چاک و چۆنی و سیروان لە ماڵ 
 دێتەوە.نییە، شەو 

 نەمدەتوانی هەتا شەو راوەستم. 
کاک فایق داخۆ ئەتوانین بەش کراها ماشین هەرتا   -

کورسان لە کەسێ قەرز کەین؟ قەرزێکم ها بەالی کەسێکەو 
 بچم بەشکەم لێ بسێنمەوە.

فکرێکت بۆ دەکەم. تەنیا کەسێک پارەی هەبێ،    -
 چایچییە.

 کوارۆم لەگەڵ فایق کردووە. من خەجاڵەتم لە خۆم کێشا د
پارەم بە الی کەسەوە هەبوو. هیوام ئەوە بوو، بڕۆم پارەیەک لە 

کەماڵ قەرز بکەم. لە خۆم زیاتر بۆ فایق دڵم دەسووتا کە پارەی 
 پێ نەمابوو.

 شەو نەختێک درەنگ هاتەوە.
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 لە میوانی ماڵی چایچیدا بووم. ئەوەش پارە. -
 

مینی بووسەکەدا راوێچکەم هەر لە بەیانییەوە بە دەور 
ئاخۆ کەی شۆفێرەکە پەیدای بێ. بمبا بۆ شار. لەم  ،دەکرد

رۆژانەدا ئەویش نەدەچوو، چوونکە چایچی نەدەچوو بۆ شت 
کڕین. کەس پارەی نەبوو. حەفتەی یەکجار دەچوو شتومەکی 

بۆ ماڵی خۆی و موهەندێس دەکڕی. شۆفێرەکە گوتبووی ئەوڕۆ 
سی دیواندەرە پەیدا کەم و لەوێشەوە دەچێتە شار. هەتا لەوێ پا

 بۆ سنە، دەکەومە شەو.
لە نیوەڕۆ الیدابوو گەیشتمە گاراژی تیکاپ. گوتیان 

سەعاتێکی دیکە پاسی دیواندەرە دەڕوا. نەختێک بە ناو شاردا 
خوالمەوە لە بەیانییەوە هیچم نەخواردبوو. نەمدەویست دەست 

. کەس چوزانێ چم لە پارە قەرزییەکە بدەم. و پاروە نانێک بکڕم
دێتە رێی. بە خۆم دەگوت بریا نانی نیوەڕی ئۆردوگام خواردبا 

 دوایە هاتبام، 
بە دەم رێیەوە یەک بە یەک کوڕەکانم دەهێنایە پێش چاوی 

خۆم و بزەیەک دەیگرتم.  باجی پێرۆزە و قوربان و ساقە 
گوتنەکەی. لە هەموو زیاتر سەفورا. بڵێی بۆم هەڵکەوێ بیبینم. 

 دەدیت بە پێشوازمەوە دێ.  هەاڵڵەم
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لە گاراژەوە یەکسەر بۆ بان تەپ. جلە تەنکەکانم پێشی 
بەرگەی کزەبای ئێوارەی پاییزی نەدەگرت، بە هیوای چاکەتێک 

 بووم کە لە کەماڵ بستێنم. 
پاڵم بە دەرکە کۆنەکەی ماڵ کەماڵەوە نا. وەکوو جاران 

یەیان دانەخرابوو. دوو منداڵی چکۆلە لە نێو حەوشەکەدا کا
دەکرد. دەرکەی ئەو ژوورە کە من و کەماڵی تێیدا دەبووین 

ئاواڵە بوو. لەنێو ماڵەکەدا ژنێکم بەدی کرد کە دانیشتبوو. رەنگە 
کەماڵ جووبێتەوە الی دایکی و ژوورەکەیان بە کرێ دابێ. 

چووم بەرەو دەرکەی ژوورەکەی باجی پێرۆزە. دوو هەنگاوی 
وە. ژنەکە هاتە بەر دەرکە و مابوو دیتم کە قفڵ دراوە. گەڕامە

بە زاراوەیەکی بان لەیالخی پرسی لە چی دەگەڕم. مناڵەکان 
لەبەر القمدا راوەستابوون و سەریان خستبووە دواوە، وەکوو چاو 

 لە ئاسمان بکەن، چاویان لە چاوی من بڕیبوو.
 من قەوم کەماڵ و باجی پیرۆزەم. هاتم سەریان لێبەم.    -
 نەماگن لێرا.   -
 نازانی چووگن بۆ کوێ.   -
 ئێمە تازە هاتگین. ئەوان زووتر چووگن.   -
 ئەی کااڵمرا و باجی حەمیە؟   -
 ئەوان هان لێرا، وەلێ ئیسە نین لە مااڵ.   -
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خەفەتێکی قورس رووی تێکردم. خاترەی زۆرم لەو ماڵەدا 
هەبوو. بە هەوای منداڵی چوومە پشت مااڵن بزانم سەگەکان 

 م نەدیت. فیتوم بۆ لێدان دیسان هیچ نەبوو.ماون یا نە. هیچ
خۆمم گەیاندە ناوشار و چووم بۆ باشگاکەی سیروان. هەوای 

هەاڵڵە هەڵیگرتبووم. سیروان هێشتا جلە سپیەکانی جۆدۆی 
 لەبەردا بوو.

 حەریفت گەرەک نییە؟   -
 ئای ژیانە شێت ئەوە کەی هاتگیتەسەو؟   -

 باوەشمان بە یەکدا کرد. 
 سە خوەم گورج ئەکەمەو تێم.بێسە ئی   -
کورە خۆ مردم لە برسیا. بموە بۆ جێگایک نانێک    -

 بخوەین.
 نەچین بۆ ماڵ ئێمە؟ نا بێرەو ئەچین بۆ کەواو خواردن.    -
 چۆن بووگە هاتگیتەسەو؟   -

 داستان کار و کارگە و نەدانی مووچەم باس کرد.
وتم بەشکەم پوڵێک لە کەماڵ قەرز کەم، ئەویش    -

 نەو لە مااڵ.
 دەی، کار نییە خوا خراوی نەکا.    -
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سیروان باسی هەموو کوڕەکان و کالسی جۆدۆ و خوێندن و 
چاک و خراپی ناوشاری بۆ دەکردم بەاڵم باسی کەماڵی 

 نەدەکرد. ئاخری پرسیم. گوتی:
کەماڵ نەماگە لە کورسانا. چوو. هیچکامیشمان نازانین    -

م پرسی ئەیوت: دڵم نای چووگە بۆ کوێ. لە باجی پیرۆزە
دۆعای بکەم. زەرەرێک فرەی لێم داگە. تەاڵم پێدابوو بیفرۆشی، 
هین خوەم نەو، هین موشتەری بوو. پوڵەکەی هەڵگرت و چوو. 

 چە بکەم، قەی ناکا، وازانم خەرج زەماونم بۆی کردگە.
 زەماون؟ بۆچە کەماڵ ژنی هاوردگە؟   -
سەفورای هەڵگرت راسییەکەی گەرەکم نەو بێژم پێت.    -

 و چوو.
 کەماڵ؟ سەفورا؟... چۆن بووگە؟   -
کەماڵ ئەیوت سەفورا لە ماڵ باوکیا فرە عەزیەتی    -

 ئەکەن. گەرەکیانە بیەنە شوو بە کاورایک تریاکی.
 ئەو چۆن ئەمانەی ئەزانی؟ خاس دەی   -
نازانم چۆن لەتەک سەفورا بووە دۆست. وەمەزانی وەک    -

هەتا رۆژێک هاتە شۆنم وتی لە تەکما بێ  هەمیشە چاخان ئەکا.
بوە بە شایەت مارەبڕینەکەم. لە مەحزەرێکا من و عەلی بووینە 
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شایەت و ماشینێکی دەربەسی گرت و چوو. بە ئێمەیشی نەوت 
 بۆ کوێ ئەچێ. 

 ئەی باجی پیرۆزە؟ چووم درگاکەی قوڵف بوو.   -
 ئەویش نەماگە، نازانم شایەت چووگە بە شۆن کەمااڵ.   -

خۆ جارێ ناچیتەو. ئیمشەو لە ماڵ ئێما بخەفە. ئەوە تلەفون 
 ئەکەم بۆ دایکم.

تێم وەلێ تۆ بڕۆ من دوایە خوەم تێم. چکێ کارم هەس    -
 لە ناو شارا.

پێویستیم بە تەنیایی بوو.بۆم شی نەدەکرایەوە. لە الیەک رقم 
لە کەماڵ دەبووەوە، لە الیەک دەمگوت بە تۆ چی. بەشی تۆ 

ئەو بردبێتی. "ئەگەر نەڕویشتبام رەنگە من بوایەم کە نەبوو کە 
سەفورام رزگار کردبا" نا تۆ بۆیە هەاڵتی چوونکە دەتزانی 

 ناتوانی. دەتزانی ماڵ و حاڵت نییە. تۆ دۆڕاوی، بیری لێ مەکەوە.
گەڕام بۆ دوکانێک کاپشێنێک بکڕم، هەموویان داخرابوون. 

 سیروان.باوەشم بە خۆمدا کرد هەتا گەییشتمە ماڵی 
وەکوو جاران پێشوازی گەرمی باب و دایکی و چاوە 

گەشەکانی هەاڵڵە گەرمی کردمەوە. بە زۆری دایکی حەمامم 
کرد و جلی ژێری تازەی بۆ هێنام. ئاگام لێبوو جلەکانی خۆمی 

 فڕێدایە نێو سەتڵی زبڵەکەوە. 
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کە دانیشتین بۆ چای خواردنەوە. هەاڵڵە دەستی لە ژێر 
وی لە من دەکرد. من سەرم داخستبوو، چەنەی دابوو و چا

 نەکا ئەوانیتر هەست بە شتێک بکەن. دەیەویست سەر هەڵێنم.
 دەی کاک ژیان باسی سەفەرەکەتمان بۆ بکە.  -

بە کورتی هێندێ باسی ناوچەی سارۆخ و الدێ و 
کرێکارەکانم بۆ کردن و بردمە سەر باسی مافورەی هەوشار و 
سەگی هەوشار و تورک و کوردم کرد. کاتێک کە من قسەم 
دەکرد و هەوڵم دەدا خۆم لە نیگای هەاڵڵە بدزمەوە. دەمدیت 

باوکی جۆرێک سەیرمان دەکا وەکوو هەستی بە شتێک کردبێ، 
 اتێکدا بۆ سیروان و دایکی زۆر ئاسایی بوو. لە ک

باوکی قسەی لەمن ئەستاند و بە شێنەیی چوە ناو ئەو 
 باسانەوە. زۆر شتی گوت کە من پێشتر نەمدەزانی. 

بەیانی من و سیروان بڕیارماندا پێکەوە بڕۆین سەری 
 کوڕەکان بدەین. سیروان چاکەت و کاپشێنێکی بۆ هێنام. 

 زانە ئەنازەتە.ئەوانە بکە بەرت ب   -
 ئەی خوەت؟   -
 من هەسم، فرەم هەس.   -
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کاپشێنم لەبەر کرد کەمێک گەورە بوو، بەاڵم گوتم باشە. 
ئەگەر دەست دەکەم بە گیرفانی بەخەڵەکەیدا چەپکەیەک 

 پارەی تێدایە.
 سیروان ئەمەت لەبیر چووگە. لە بەخەڵەکەیا بوو.   -
ئێمە بە گیفانەکانیەوە ئەیفرۆشین. هەڵیگرە. با بیتەو لێت    -

 ئەسێنمەو. 
غەریبی وادەکات مرۆڤ بیری ناخۆشترین بۆن و وێرانەترین 

کوچە و خرابترین کەسی شاری خۆی بکات. بە تامەزرۆییەوە 
چاوم لە کوچە و کۆاڵن و خیابانەکان دەکرد. لە کوڕەکان عەلی 

کم بۆ فایق کڕی. بە ئەندازەی نەبێ، کەسم نەدۆزییەوە. کاپشنێ
 بەری خۆم. ئەوەی سیروان بۆ فایق. ئەو لە من بە قەاڵفەتترە.

شەو لە ژوورەکەی عەلی بەزمی ئارەق خواردنمان دانا. ئەوە 
ئاخرین ئارەق خواردنی من بوو. هەستێکی سەیرم هەبوو. 

 دەتگوت دەزانم ئەوە ئاخر جارە دەیانبیم.
ەمێنمەوە. سیروان گوتی من ئاخر شەو، من گوتم الی عەلی د

 هەر دەبێ بڕۆمەوە. لەبەر دەرکە گوتی:
تا لەبیرم نەچووگە، باوکم ئەیوت سۆزی کاریا پێت.  -

هەروەخت لە خەو هەڵسای بچۆ بۆ ماڵ ئێمە. من لە ماڵ نیم، 
 دەرسم هەس.
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زۆر پێم سەیر بوو. شکی لە من و هەاڵڵە کردبێ. یا خۆ 
اوکم تەک منا رەفێقە. هەاڵڵە قسەیکی کردبێ، ئەو ئەیوت: ب

من هیچێکی لێ ناشارمەو. بەاڵم بڵێی ئەوەندە مناڵ بێ. یا خۆ 
کارێکی بۆم پەیدا کردووە. ئەوەش بوو بە مایەی سەرئێشەی 

 ئەو شەوەم. دەرمانیشم تەواو ببوو. 
 کاک سیامەند بە تەنێ لە ماڵ بوو. 

 کاکە ژیان با بچین دەورێک بەینەو. -
خوڕی بەرەو دەرەوەی شار بۆ سوار ماشینەکەی بووین و لێ

 جادەی هەسەنئاوا و کەڕەسی.
ئەم کیفگەلە ئەوینی، گشتی لە پێشمەرگایەتییا جێگەی  -

ئێمە بوو. ئێرەگەلە پڕیە لە خاترە بۆ من. ئەڵبەتە من فرە 
نەمامەو. گشتمان دوای شەڕەکەی شار هاتینە دەرەو. 

ش ئەترسیاین. فرەکەس مانەو، فرەیچ گەڕیانەو. منیچ بە سفار
باوکم گەڕیامەو. وتی نەگەڕیاگن بە شۆن توا. بێرەو. چوومەو، 

زوو ژنیان بۆم هاورد، بەشکەم هەوای کار سیاسی و ئەم 
 چتگەلە نەکەمەو. 

ماوەیەک بێدەنگ بوو. هیشتا نەمدەزانی مەبەستی چییە، 
دەمزانی منی بۆ گێڕانەوەی ئەم قسەگەلە نەهێناوە. ئیشارەی بە 
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ەقەڕی ئێمەی تیا بوو. دوایە بە سەر تەپکێک کرد، ئەوە م
 ئارامی قسەکەی گۆڕی.

ئەزانی بنیام لە جوانیا کارگەلێک ئیشتبا ئەکا لەودوا  -
هەر لە زەینیا ئەیگەڕنێتەو بۆ خوەی. گەرەکیە لەبیریان بواتەو، 

پاکیان بکاتەو، وەلێ هەر هەن، هان لە تەکیا. تێنەو ناو زینگیت. 
 لە کۆڵت ناونەو. 

من لە زەمان پێشمەرگایەتیا تەک ژنێکا ئاشنا بووم.    
دڵبەریمان کرد. من ژنم نەو وەلێ ئەو شوی بوو، ئەڵبەتە 

بەناو شوی بوو، بۆ ئەوە ژنەکە ناو کەسێکی بە سەرەوە بێ. 
ئەو ژنە لە بەرا هاوکاری پێشمەرگەی ئەکرد بۆ گرتن 
ەم جاشەکان. لە عەمەلیاتێکا ناچار بوو لە شار بێتە دەرەو. ئ

جامعەی ئێمە ئیسە چۆنە، ئەو وەختە خراوتر بوو. ئەو پیاگە 
هیچوەخت لێنا نەو. دوای مودەتێک من وەک وتم چوومەو 
بۆ شار. من تەماسم تەک ئەو کەسگەال بوو یا لە دێیەوە 
ئەهاتن بۆ شار بۆ چت سەندن. ئەوان وتیان لەم مەنتەقا 

نیا من نەماگە. سکی پڕ بووگە، چووگە بە شۆن شووەکەیا. تە
و ئەو ئەمانزانی کە ئەو مناڵە هین شوەکەی نییە و هین 
 منە. ئیتر خەوەرم لێ نەو. وەمەزانی گەیگە بە شوەکەی. 
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لە قاوەخانەی تەختە رایگرت و چووین لە بەر هەیوانەکە 
 دانیشتین.

شەوێک لە ناکاو هاتنە شۆنم، بردمیان. یەکێکیان  -
ن پێشمەرگە گرتبوو، ئیعترافی لەسەر منیش کردبوو، کە م

بووگم. منیش ئەم وت راسە من لە شەڕەکا چووگمە دەرەو 
ڕوویان وەلێ پێشمەرگە نەوگم. ئاخری لەتەک ئەو کەسا رووبە

ەفت وەک بێژی خەجاڵەتی ککردم. کوڕەکە چاوی بە من 
کێشا، وتی نا ئەمە ئەو نییە. من ئیشتبام کردگە. ئەم بێرا و 

ڵیک زیندان و بە بیوە و ئیتر هەرچێ رۆژە س، ج. ئاخری سا
 کەفالەت باوکم و دانیانی قەواڵەی ماڵ ئازاد کریام.  

ئەو ژنەیش گیریاگە. وتیان نەخوەش بووگە زانیم لە زیندانا 
 نەیتوانیگە دەرچێ، گرتگیانە.

مەعلومە خوەمم نەکردە ساحێوی. دوایەش هیچ کەسێکی  
ساڵ پانزە ئەوم ناناسی کە خەورێکی لێ بزانم. هەتا زانیم دوای 

 ئازادیان کردگە. 
هەتا ئێرە من هەر لەم فکرەدام کە بۆ ئەم چیرۆکە بۆ من 

 دەگێڕێتەوە.
ئەرێ کاکە ژیان پانزە ساڵ تەنیا خاترەیک دوور بوو،    -

یەکهەو بوو بە راس راسی. چەم پێ ئەکریا. من خوەم پەروەندە 
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دارم، دایمە هام لە ژێر کونترۆاڵ. خەفەت خواردن دەردێک 
. خوەم نیشانی نەدا وەلێ لە دوورەو کەس نەزانێ، بە دەوا ناکا

وەسیلەی سیروان کۆمەکم ئەکرد. ئەلبەتە ئەم داستانە سیروان 
و ژن و کەنیشکەکەم نازانن. تویش برای خاس بە بەالیانەو 

 مەیژە.
ئەو ژنە نەو لە بان تەپ شێخ سەالمەو زینگی ئەکرد و    -

 هەمیشە ناخوەش بوو. 
 تۆ چۆن ئەزانی؟   -
هاوسای ئێمە بوو، سیروانم دیبوو، ئەهات بۆ الی. مرد    -

 بەسەزوان.
ئەو وەختە کە تۆ داستان زینگی خوەتو گەڕانەو شکم    -

بۆ پەیا بوو کە نەکا تۆ ئەو مناڵە بی کە ئەو ژنە بە دنیای 
هاوردگە. هەرچەن ئەزانم مناڵ ئاوا فرەس. پیان ئەیژن 

ەلێ ئەم شک ازانم. وماناڵگەل دوای شەڕ. ئیسەش ن
تێک ناگۆڕێ. تەنیا شتێکی فرە، فرە موهێمە چکردنەیچ هیچ 

 و بە خاتر ئەوە تۆم هاوردگە قسەت بۆ بکەم. 
هەورەکانی فکر و خەیاڵ و پرسیارەەکانی من خەریک بوو 

ئەڕەوینەوە. ئاسمانی ساف دەیگوت ئەمە باوکمە و ... بەاڵم بەر 
 لەوە هیچ بڵێم لێی زیاد کرد.
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هەتا نیمەشەو ئەگیریا . چووم بزانم  دوێشەو هەاڵڵە -
بۆچە ئەگیرێ. گەرەکی نەو بێژێ. وەلێ من نامەکەی تۆم 

 لەسەر مێزەکەی دی. ئیتر هیچم پێ نەوت. 
ژیان گیان ئەگەر گومانەکەی من یەک لە سەدیش راست 

بێ، تۆ ئەشێ خوەت دوور بگری لە هەاڵڵە. ئەو ئەوێتە 
 خوەیشکت. 

ا دەرسەدە. ئەوە لە پای من. یەک دەر سەد نییە و هەشت   -
لەمەودوا وەک خوەیشک خوەشیمگەرەکە. وەلێ تۆ باوک من 

باوک کەسێکە کە باوکی ئەکا. من تۆ بە باوک نازانم، نیت. 
باخەوان ئەوە نییە تۆمێک دائەنێ و بە جێ تێڵێ. ئەو کەسە کە 

 بەخێوی ئەکا باخەوانە.
هیجم لەدەست نەدەهات. ئەمە رازێکی سەر بە مۆر    -

بوو. ئیشتبایەک کە هەر جۆرێک دەسۆ بۆی ببردای خراوتر 
ئەو. فرەیک لە پێشمەرگەکان لەم دێهاتگەال ژنیان هاورد. 
بەینێ بە یەکەو بوون لەودوا دوشمەن جێگای پێیان چۆڵ 

هاتنەو. اچوون و نئەهێشت، ئەکرد. ژن و مناڵیان بە جێ ئە
ون. ئیسەش خواهشت لێ ئەکەم ئەکوژیان یا دەربەدەر ئەیا 

کارێک نەکەی هەاڵڵە بزانێ. ئەم رازە هەتا ئاخر با الی من 
 و تۆەو بمێنێتەو. 
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ئەوە من حەلی ئەکەم. وەلێ ئەزانم ئەم قسەگەلە بێ    -
مەسئولیەت بوون ئێوە و پێشمەرگە و ئیتر نازانم چ کەس 

شتان زوڵمتان گوارەو . لە سەرەو هەرتا خ، ئەگەینێگەلێکتر
 . نایشۆرێتەوکردگە و خستنە پای حوکومەتیش 

دەمەویست زۆر زیاتری پێی بڵێم، بەاڵم بیرم دەکردەوە، 
باوکی سیروانە و سیروان زۆر بەالی منەوە خۆشەویست بوو. 

 دەبووا ریزی بگرم. هەستام و بە قەڵسییەوە گوتم.
 من ئەشێ بچم بۆ دوکتور. ئەکرگێ بڕوینەو.   -
 نەخوەشینەکەت چەس.   -
 میگرن.   -
ئەوە منیش هەسم. هەر وەختێک عەسەبانی بم سەرم    -

 تێتە ئێش. منیش دەوا ئەخوەم.
تەواو رێاگی هاتنەوە، هەردوکمان بێدەنگ بووین. من لە 

پەژارەدا بووم و ئەویش رەنگە بیری لەوە دەکردەوە چ دەتوانێ 
ە بەر مەتەب بە من بڵێ یا بۆ من بکا. بۆیە کە گەییشتین

 دوکتور و منی دابەزاند گوتی:
بێ دریغ  کاکە ژیان هەر کۆمەکێک لە دەست من   -

 ؟ناکەم. پوڵت گەرەک نییە
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نا لە سیروانم سەندگە. شەو کتێوێک تێرم بۆ هەاڵڵە    -
 بیەم پێ. سۆزی ئەچمەو.

چووم بۆ الی نەجمە. تاریک و روونی هێمنم لێ ئەستاند. 
 پوڵی وەرنەگرت. گوتی: 

جەمیل خەریک قوڕەکارییە. زەوینی سەندگە و  -
 خەریکە ماڵی تێیا ئەکاتەو، بووگە بە دێهاتیکی تواو.

ئێوارە چوومە سەر خاک دایکم. ئەوجار ئەو هەموو شکست 
و زوخاو و غەیزە بوو بە گریان. گریام بە کوڵ، بۆ خۆم و بۆ 

 دایکم. 
دایە گیان من و تۆ هەردوکمان قوربانی ئەو بەسەرهاتەین 
کە ناوی پێشمەرگایەتی بووە. بۆ هێشتت بێمە دنیا. بۆ هەر لە 
سکتا نەتکوشتم. تۆ دەتزانی رۆژگاری من ئەمە دەبێ. ئەگەر 
ئامە نەبوای چم بەسەر ئەهات. بەاڵم دەزانم دەڵێی هەمیشە 
ئامەیەک پەیدا دەبێ. دەزانم دەڵێی لە من خراپتریش زۆرە. 

بووین و نەمانزانی  دەزانم دەڵێی دڵم نەدەهات. ساڵێک هاوسێ
دایک و فرزەنین. دایە گیان تو نەمای، نەفرەت کردنەکەت 
لەگەڵ خۆت برد. لەمەودوا من لەباتی تۆ نەفرەت لەم دنیا 

 دەکەم.
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هەر لەوێ دانیشتم یەک دێڕم بە فارسی بۆ هەاڵڵە نووسی. 
" دەزانم زۆر پێت گران دەبێ، نامەوێ دڵت بشکێنم، نامەوێ 

دەمەوێ راستییەکەت پێ بڵێم. من درۆم لەگەڵت کردبێ، 
ئاشقی کەسێکیترم. لەبیرم کە! بە بێ هیچ خەفەت. ئەمەش 

هەڵبژاردنێکە. بە هیوای ئەوە ئاشقێکی خەستەگیانت بۆ پەیدا 
 ببێ."

شەو چوومەوە الی عەلی. ئەو بە گۆرانی و من بە بێدەنگی 
نەرم نەرم دەمانخواردەوە. رۆیشتن هەموو کاتێک بۆنی ئارەقی 

 دەدا.
چ دەبوو توانیبام خۆشکێکی ئاوا جوان و بە هەستم هەبا. 

 ئەوەشتان لێم ئەستاند.
سەرەڕای هەموو ئەم بەسەرهاتانە هەستم بە سووکبوونێک 

 دەکرد. گرێیەکان کرا بوونەوە. ئازاد ببووم.
بەیانی هەتا خۆم سازکەم بڕۆم بۆ ماڵ سیروان و کتێبەکە 

بگرم بۆ دیواندەرە و بدەم بە بابی کە بیدا بە هەاڵڵە و پاس 
لەوێەوە بۆ تیکاپ، کەوتمە ئێوارە. چارم نەبوو، دەبووا بە پێیان 

ئەو هەژدە کیلومێترە ببڕم. لە رێگاش الم نەدەدا، نەکا 
 ماشینێک تێپەڕی و لەدەستی بدەم.
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نە، ئیتر چرای دوورەدەستی دێهاتەکان ئەو جوانییەیان بۆ 
خۆشی من نەبوو. شتێک لە دڵمدا شکا بوو. خەم و 

لێئەستاندبووم. نە بە شتێک دادەچڵەکام، نە بە هیچ شتێک 
 دڵخۆش دەبووم. هەنگاوەکانم دەژمارد و دەڕویشتم.

 نیوەشەو گەییشتمەوە. فایق بە خەبەر بوو. 
 

* 
 

کاتێک پارەت هەیە جۆرێک کار دەکەی، کاتێک نیتە 
جۆرێکی دیکە. کرێکارەکان بە خشکە دەچوونە نێو کارگە. بە 

دەستیان بۆ کار ئەبرد. ئێوارە ئامرازەکانیان کۆ بێوازی 
 نەدەکردەوە.

دەپرسی بۆ هەڵیناگرییەوە؟ دەڵێ خۆ ماڵ باوکم  -
نییە. جاران پارچە تەختەیەک کە یەک کەس بەرزی 
دەکردەوە، ئێستا بە دوو کەس هەڵیدەگرن. کارێکی نیو 

سەعاتە بە سەعاتێک تەواو دەکەن. کە دەچن بۆ دەستبەئاو 
پێ دەچێ. قسەش بکەی دەڵێن پارەکەت زۆرە  سەعاتێکیان

دەنگت دلێرە؟ حەق بەوانە منیش هیچم پێناکرێ. لەم ال 
 کرێکار و لەو ال موهەندێس بە سەر مندا قۆڕ لێی دەدەن. 
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 مێعمار بوو بۆڵەی دەهات. 
لە چوار مانگ یەک مانگ مووچە درابوو. باسی مانگرتنێکی 

و بیکا بە کردەوە. لە دیکە لە سەر زاران بوو، بەاڵم کەس نەبو
 پڕ قەوما. 

دوای نیوەڕۆ بوو، هەر کەست دەدیت، کەرەسەکەی فڕێدەدا 
و کار بە جێ دێڵی و بەرەو داربەستی پێش تونێل هەڵدێن. 

 منیش ماتۆرجۆشەکەم کوژاندەوە و رۆیشتم.
شاگردێکی بەشی نەجاری لە داربەست کەوتبووە خوارەوە و 

ر چوو بوو تلەفوون بۆ دەستبەجێ گیانی دەرچوو بوو. مێعما
 ئامبواڵنس بکا. 

لەسەر دارەتەرمێکیان دانا و بردیانە بەر دەرکەی دەفتەر. 
منیش وەکوو زۆربەی خەڵکەکە تاسا بووم. هێندێک فرمیسک 
لەچاو بوون و فاتحەیان دەخوێند، کەسانێکیش لە ژێر لێوەوە 

جنێویان دەدا. فایق لە پێش منەوە، لەسەر سەری دانیشتبوو بە 
یە و ئامۆژگاری دەنگێکی کز دەیالواندەوە. دەتگوت کوڕی خۆ

 دەکا. 
غەزەنفەر کاغەزێکی لە دەست بوو، لەگەڵ ئامبوالنسەکە 

 رۆیشت. 
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ئای لەو سەگبابە، ئاوا بە خێرایی راپۆرتەکەی نووسی  -
 جەنابی موهەندێس. خوێنی ون دەکەن. 

کەس نەچووەوە سەر کار. هەر لەوێ لەسەر زەوییە 
خۆڵەپۆتەکە دانیشتن، چایچی چای گێڕا و پاش ماوەیەک 

کۆمپرێسییەکان خەڵکەکەیان بردەوە و ئێمەش چووینە 
 ژوورەکەمان، دەمەوڕوو خەوتین.

سبەی مەئموری بیمە و ئیدارەی کار هاتن و شوێنی 
رووداوەکەیان دیت و هێندێ پرسیاریان لە مێعمار کرد و 

 رویشتن.
 چ بوو مێعمار چییان گوت؟   -
هیچ. دەڵێن کەمکاری لە ئیمەنیدا کراوە، بیمە    -

 ایگرێتەوە. شێرکەت تاوانبارە. ئێمە راپۆرتی خۆمان دەنووسین. ن
دوو رۆژ دواتر دیتم ژنێک و چوار منداڵی ورد لەبەر دەرکی 
دەفتەر دانیشتوون. ژنەکە دەگری و زووڕەی دێ. نیوە تورکی و 
نیوە فارسی: " کێ ئەو هەتیمانە بەخێو دەکا، نان ئیشکیش نییە 

 رێکمان لێ بکەیتەوە."بخۆن." ئاغەی موهەندێس دەبێ بی
 دۆڵکەکەی موهەندێس بە پێکەنینەوە دەڵێ:  

 جا چ بوو، شوویەک پەیدا بکە.   -
 گوو بخۆ. کێ بە چوار منداڵەوە منی دەوێ؟   -
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 ئەی خۆ من نەمردووم.   -
 گاڵتە بە دایکت بکە.   -

 ئاخری بردیانە ژووری دەفتەر و من بەجێم هێشتن.
رۆژی هەینی هەر ئەو حەفتەیە، فایق و من و دوو کرێکاری 
هاوگوندی کرێکارە کوژراوەکە لەگەڵ شۆفێری مینی بووسەکە 

چووین بۆ گوندەکەیان. پێشتر هێندێ پارەمان لە نێو 
کرێکارەکاندا کۆکردبووەوە و بۆ خۆشمان رۆن و برنج و ئاردمان 

 کڕی بوو. 
وورێکی بێ حەوشێکی بچووک، لە الی چەپەوە سەرتەن

دەرکە. سەرم کێشا نێوی، بە تەندور و کوانووەکەیدا دیار بوو لە 
مێژە ئاگری تێیدا نەکراوەتەوە. هێندێ قاپ و قابلەمەی فافۆنی 
ڕەشەوە بوو لەسەر یەک دانرابوون. لە الی راستەوە ژوورێکی 

بچووک بە پەنجەرەیەکەوە کە لە باتی شیشە بە پالستیک 
ن نێوماڵە بە کاگڵ سواخ دراوەکەی داپۆشرابوو. سێ بەڕەی کۆ

فەرش کردبوو. لە سووچێک دوو منداڵ، کوڕێک و کچێک، لە 
پاڵ سەندوقێکدا کزکۆڵەیان کردبوو و بە ترسەوە چاویان لە 

ئێمە دەکرد. یەکێکیش لە النکەدابوو. لە سووچێکی دیکەشدا 
دەستە نوێنێک دانرابوو. لە نێو تاقەکاندا قۆری و ئیستکان 

دایکیان دوای بەخێر هاتن داوای لێبوردنی کرد کە دانرابوو. 
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قەند و چایی شک نابا کە بۆمان دەم کا. سەرەخۆشی و 
 فرمیسک رژانی ژنەکە تەواو بوو. فایق پرسی:

 موهەندێس چی گوت، هیجی پێ نەدای؟ -
قەولی دا مووچەی ئەو دوو مانگەی کە نەدراوە پێمان  -

بدا، بەاڵم تا ئێستا هیچمان نەدیوە. بە ئەندازەی چوار پێنج کیلو 
 برنجی پێداین. گوتم مەگەر لە کۆڵ پشیلەی بنێم بۆم بباتەوە. 

منداڵەکان کە دیتیان ئێمە بە مێهرەبانی قسە دەکەین، هاتن 
ی بەسەریان دا دەهێنا و لە پاڵ دەستمان دانیشتن. فایق دەست

 فرمیسکی بە لەپ پاک دەکردەوە. ژنەکە گوتی:
دوو تیکە فەرشمان هەبوو، جەعفەر بردی، فرۆشتی. ئەو   -

 مانگانە کە پارەیان نەدەدا بەوە ژیاین.
کچە گەورەکەم چووەتە کرێکاری بەرتەون. هەشت 

ساڵیە. پاروە نانێک دێنێتەوە بۆ برا و خۆشکەکانی. خۆشم 
ار ئەگەر جیرانەکان منداڵەکانم بۆ راگرن دەچمە جار و ب

بەر تەون، بەاڵم هەر دڵم الی منداڵەکانە، وردن نەکا 
 شتێکیان بەسەر بێ. 

 باشە ناتوانی نان بکەی، بیفرۆشی؟   -
دار و تەپاڵە پەیدا نابێ. ئەگەریش هەبێ لە نانەکە    -

 گرانترە.
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ایان لەو ژن لە هاتنەوەدا فایق بە کرێکارانەکانی گوت کە ئاگ
 و مندااڵنە بێ، هەست بە نەبوونی و هەتیوی نەکەن.

 
* 

ژیان! کاتی ئەوە هاتووە باسی سەندیکا بە جێددی  -
دەست پێبکەین. خەڵکەکە زۆر تووڕە و خەمبارە. ئەتۆ لە بەشی 
خۆت و نێو تونێلدا قسەیان بۆ بکە، بە چەند کەسێکی دیکەش 

 دەسپێرم.
رۆیشت و رۆژی شەممە باسی سەندیکا دانان دەماودەم 

 دوای نیوەڕۆ کۆبووینەوە. جگە لە موهەندێس هەموو هاتبوون.
برایان، هاوڕێیان، سەندیکا شتێکی یاساییە، مافی خۆمانە  -

و یاسا بۆی دیاریکردووین. ئەوە سێ مانگ مووچەیان 
پێنەداوین. خۆ ناکرێ هەموو رۆژێک بچینە پێش فەرمانداری. 

ن بچن. بە رەسمی قسە بکەن. دەبێ نوێنەر دیاری بکەین ئەوا
ئەمە پێی دەگوترێ سەندیکا، شتێکی سەیر و سەمەرە نییە. 

داوخوازەکانمان دەنووسین دەیدەینە دەستیانەوە کە بچن لەباتی 
 هەموومان لەگەڵ بەرپرسان قسە بکەن.

دوای فایق کە بە فارسی قسەی کرد، شەوزەب و مێعماریش 
ەییشتم، بەاڵم بە تورکی هێندێ شتیان گوت کە من تێنەگ
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بەسەر راشەکاندنی فایقدا زانیم کە ئەوانیش تاییدی ئەویان 
 کردووە.

 ئەمە فایدەی چییە؟ جوابمان نادەنەوە.   -
 بۆ شەورای ئیسالمی دانەنێن؟   -
 لە پێشدا سەندیکا، دوایە دەتوانین شەوراش دامەزرێنین.   -
زۆر باشە ئەمەش تاقی دەکەینەوە. گرنگ مووچەکەمان    -

 دەستەبەر بکەین.
 هەر بەم شێوە نیو سەعاتێک قسە هات و چوو. 

با نوێنەران هەڵبژێرین. کێ ئامادەیە با دەست هەڵبڕێ.  -
 فایق دەستی بەرز نەکردەوە.

 دوازدە کەس دەستیان هەڵێنا. نێوەکانیان نووسرا.
بە پێ ژمارەمان پێم وایە حەوت کەس پێویستە. من  -

ەر کەس دەیەوێ دەنگ نێوەکان یەک بە یەک دەخوێنمەوە ه
بدا بەو کەسە دەست هەڵێنی. حەوت کەسی یەکەم دەبنە 
نوێنەر. دوایە بۆ خۆیان بەرنامەی کارەکەیان دادەنێن و بە 

 ئێمەش رادەگەینن.
پێشتر داوخوازییەکان ئامادە کرابوو. درایە دەست شەوزەب 

 کە یەکەم دەنگی هێنابووەوە.
 داوخوازییەکانی ئێمە ئەمانەن.  -
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ندامانی سەندیکای سەدی سارۆخ مەئمووریەت ئێمە ئە
دەدەین بە نوێنەرانمان کە بۆ دابینکردنی ئەم داوخوازیانە 

 تێبکۆشن و لەگەڵ بەرپرسان وتووێژ بکەن هەتا دەستەبەر دەبن.
* مووچە دواکەوتووەکان هەرچی زووترە بدرێ. لەمەو 

 بەدواش سەرمانگ بە سەرمانگ بدرێ.
 کرێ. * ئەمنیەتی شوێنی کار چاک ب

* جلوبەرگ وپێاڵو و کاڵو و دەستەوانە بۆ هەموومان دابین 
 بکرێ.

 * کەس بە بێ ئاگاداری سەندیکا دەرنەکرێ.
* بۆ قەرەبووی بنەماڵەی ئەو کوڕە کە گیانی لەسەر کار 

 لەدەستدا، پارە بە بنەماڵەکەی بدرێ.
* ئەم داوخوازییانە دەدرێ بە دەفتەری موهەندێس و 

رکەت لە شار و فەرمانداری. پاش یەک دەفتەری سەرەوەی شێ
حەفتە ئەگەر هیچ وەاڵمێک نەبوو، بەرنامەی سێ رۆژ 

 مانگرتنمان دەبێ.
ئەوەی دەنگ دەدا خۆبەخۆ ئەندامی سەندیکایە. فەرموو   -

 دەست هەڵێنن.
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دوو پاسەوانەکەی موهەندێس و چایچییەکە دەستیان بەرز 
موهەندێسن. نەکردەوە. ئەوانەی دیکە کە دەمانزانی سیخۆری 

 بۆ ئەوە کە ئاشکرا نەبن، دەستیان هەڵێنا.
 دڵێ رازی و دڵێ ناڕازی کۆبوونەوە دوایی هات.

 کاک فایق بۆچە خوەت نەوکرد؟   -
تاقەتی خۆ بەگرتندانم نییە. ئەوانە بیانگرن زوو    -

 بەریاندەدەن. من بمگرن باسی سەرە. هیوادارم وا نەبێ، بەاڵم...
واسە، بۆچە ئەم گشتە هەوڵتە بۆی ئەی ئەگەر ئەزانی    -

 دا.
ئەمە ئەزموونە کوڕم. دەبێ بیکەن با هەست بە هێزی    -

 خۆیان بکەن. 
 هەڵماتەکانی لە پاڵ یەک دانا. 

 بڕوانە ئەمانە بە رواڵەت بەیەکەوەن. بەاڵم... -
یەک هەڵماتی لە مشتدا راگرتبوو. بەوە لەوانی دیکەی دا. 

جامۆڵەیەکی هەڵگرت کردنیە ناو هەموو باڵو بوونەوە. دوایە 
 جامۆڵەکە و بەو دانە لێیدان. هیچیان لێ نەهات.

بە یەک زەربەت تێکدەچن. ئەگەر لە ناو زەرفێکدا  -
نەبن. ئەمە تەنیا بۆ ئەم کرێکارە بێ ئەزموونانە نییە. وا دایبنێ 

هەر کام لەم هەڵماتانە حێزبێکە و ئەم جامۆڵەش جەبهەیە. 
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گەڵ نەبێ و خەڵکەکە سازمان نەدرابن. دیارە ئەگەر خەڵکیان لە
 جامۆڵەکەش دەشکێ. 

 
حەفتەیەک دواتر بە نووسراوە مانگرتنی رۆژی سێشەممە 

راگەیەندرا. لەو ماوەیەدا موهەندێس بە هەموو شێوەیەک 
تووڕەیی خۆی نیشان دەدا. کەسی نەدەدواند. سەگەکانی 
ی بەردابووە گیان کرێکارەکان بەجنێو و التاو و دانانی کار
قورس ئازاری دەدان. خواردن ببوو بە برنجی رووت. 

کرێکاریش بە سفارشی بەرپرسانی سەندیکا کە گوتبوویان بیانوو 
مەدەنە دەستیانەوە، دانیان بەخۆدا دەنا و تووڕەیی خۆیان بەسەر 

کارەکەیاندا دەشکاندەوە. چایچی بازاڕی گەرم بوو. فایق پێی 
ەکان، دوایە وەرە گوتبوو، چای بە خۆڕایی بدە بە کرێکار

پارەکەی لە من بستێنە. بەاڵم بە کەس مەڵێ. بیدرکێنی ملت 
 دەشکێنم. 

رۆژی سێشەم خۆر بە تەواوی هەڵنەهاتبوو، ئەمن چوومە 
دەرێ دەمووچاو بشۆم، دیتم یەک مینی بووس پڕ لە پاسدار لە 

نێو مەیدانەکە راوەستاوە. خۆم تێنەگەیاند. گەڕامەوە بە فایقم 
 گوت.
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سەگبابانە. دەستیان پێش خستووە. بڕۆ بە  ئای لەو -
شەوزەب بڵێ کرێکارەکان با لە مەیدان کۆ نەبنەوە. بڕۆن لە 

 شۆنی کارەکەیان دانیشن و کار نەکەن.
موهەندێس دیاری نەبوو. هێشتا نەهاتبوو. کریکارەکان سەر 
خۆیان داخست چوونە شوێنی کارەکانیان. پاسدارەکان وەیانزانی 

ار بوون، رۆیشتن. نیوەڕۆ خواردن نەدرا. مانگرتن نەکرا. سو
چەند کەس لەگەڵ مینی بووسەکە رۆیشتن لە دێهات نان و 

 ماستیان کۆ کردەوە، دابەشیان کرد.
ئەو رۆژە موهەندێس نەهات. رۆژی دووهەم و سێهەمیش 

بە هەمان شێوە مانگرتن بەردەوام بوو و ئاشپەزخانەش بە 
 دەستووری موهەندێس داخرابوو. 

رۆژەکە، کار بەڕێکەوتەوە و موهەندێسیش  دوای سێ
پەیدای بووەوە و دەستی کرد بە گوڕاندن بە سەر مێعماردا کە 
بۆ کارەکە نەچووەتە پێش. وەکوو بڵێی ئەو ئاگای لە مانگرتن 

نەبووە. رۆژی دواتر بانگی چوار ئەندامی بەڕێوەبەری سەندیکای 
ەر کرد کە کرێکاری سادە بوون لە بەشە جیاوازەکاندا. ه

 چوارکەسیانی دەرکرد.
 هەتا پارەی ئەو چەند مانگەمان نەدەی ناڕوین.    -
 دەبووا بە ئاگاداری سەندیکا بێ.   -
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 دەستی پێکرد ئەو سەگبابە.   -
کرێکارە دەرکراوەکان کاریان بە جێ نەهێشت. سەندیکا 
نامەیەکی بە دژی بڕیاری موهەندێس نووسی و ناردی بۆ 

دووپاتی کردەوە کە حەفتەی داهاتوو ئێدارەی کار و شێرکەت و 
 مانگرتن بەردەوام دەبێ.

رۆژی شەممە بەر لە نیوەڕۆ ماشینێکی پاسدار هات. سێ 
ئەندامەکەی بەڕێوەبەری سەندیکا کە سەرکاریگەر بوون و 

دەرنەکرابوون، بانگ کران بۆ دەفتەر. پاش چارەکە سەعاتێک 
 هەر سێیان کەلەبچە کراو سوارکران و بران.

ن لێکردبوون مانگرتنەکە وەرگرنەوە، قەبووڵیان داوایا
نەکردبوو. ئێوارە فایق سەرکاریگەرەکان و شۆفێرەکانی بانگ 

 کرد بۆ چای خواردن.
مریشک سەری ببڕی پەلە قاژەیەک هەر دەکا.  -

 مانگرتن دەبەینە پێش فەرمانداری. 
رۆژێک بۆ رازیکردنی کرێکاران و دووشەممە لە پێش  

ارانێکی بە لێزمە دەباری. کۆت و فەرمانداری بووین. ب
چاکەتمان دەرهێنابوو بە سەرماندا دابوو. پێشتر هێزی تایبەت 
لەوێ ئامادە بوون و چاوەڕوانی دەستوور. بەردانی زیندانییەکان 
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و بردنەوە سەرکاری کرێکارە دەرکراوەکان لە لیستەی 
 داوخوازییەکان زیاد کرابوو.

مێعمار چوونە نێو  چوار ئەندامە دەرکراوەکەی سەندیکا و
فەرمانداری. نزیک بە دوو سەعات باران دەیکوتاین و چاومان 

 لەو دەرکە بوو کە ئەوانی پێدا چووبوونە ژوورەوە.
هاتنەوە. مێعمار لەسەر پلیکانەکە راوەستا و ئاکامی وتووێژی 

 لەگەڵ فەرماندار راگەیاند.
ئەم پرۆژەیە بۆ دەوڵەت زۆر گرینگە و ئێمە بایەخمان  -
 ێشەکە داوە و تەنانەت وەزیر ئاگادارە.بە ک

سەری مانگ مووچەی دوو مانگ دەدرێ و مانگی 
داهاتووش هەموو مووچە دواکەوتووەکان سەروبەر دەکرێ. ئەم 
چوار کەسە دەچنەوە سەرکار، بەاڵم ئەو سێ کەسەکە نەختێکی 

 پێدەچێ.
بۆ جلوبەرگ و ئەمانەش لەگەڵ ئیدارەی کار و شرکەت 

 قسە کراوە و هیوادارین بەم زووانە جێبەجێ بێ. 
ئێوەش دەبێ کۆتایی بە مانگرتن بێنن. سەندیکاکەشتان 

 هێشتا الی ئێمە بە رەسمی نەناسراوە.
هەر لە خاڵی یەکەمدا، کرێکاران دەستیان کرد بە باڵو 

 ە بۆیان گرینگ بوو، پارەکە بوو.بوونەوە، دیار بوو تەنیا شتێک ک
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لە هاتنەوەدا مێعمار بە فایقی گوتبوو: فەرماندار دەیگوت 
 بەرپرسی گشتی شێرکەت البراوە.

 ناردوویانە شوێنێکی چەورتر.   -
بۆ موهەندێسیان ال نەبردگە کە ئەمانە گشتی ها    -

 لەژێرسەر ئەوا؟
موهەندێس بە سەرۆک کۆماریش ال نابرێ. ئەو     -

 نەری سوپایە.نوێ
سەری مانگ مووچەی دوو مانگ درا. سێ زیندانییەکەش 

هاتنەوە. بەاڵم هەموو ئەوانە کە خەڵكی خۆجێێ بوون و شەوانە 
دەڕۆشتنەوە ماڵی خۆیان کە بە مێعمار و ئەندامانی بەڕێوەبەری 
سەندیکاوە دەبوونە شەست و سێ کەس، هەموو پارەکەیان درا 

 و بێکار کران. 
ەین، مێعمار گوتی: بە پێی قانوون ئەوان چ بکەین چ نەک

مافی دانان و دەرکردنیان هەیە. هیچ ناکرێ. ئەو شەوە ئێمە 
میوانی مێعمار بووین بە خواردنەوە و مریشکی برژاو و بەیانی 

هێشتا ئەو نەڕۆیشتبوو، دوو پاس گەییشتنە کارگە. پەنجا 
كی کرێکار و مێعمارێک لێێ دابەزین. دواتر زانیمان هەموو خەڵ

 الی قەزوێن و هەمەدان و بیجاڕن.
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پیالنەکە دەبینی کاکە ژیان. نۆبەی ئێمەش دەگا. بەاڵم    -
مانگێک یان زۆر بخایەنێ مانگونیوێکی دیکە زستانە و هەمووی 
دادەخرێ. ئەوە کە موهەندێس تۆی ناردووەتە بەردەستی من 

 فێری کار بە جەرەسەقیلەکە ببی، بۆ لە کۆڵکردنەوەی منە.
 منیش ئەیژم نایکەم. جا   -
 جارێ وەرە فێری ببە، لە شوێنی دیکە بەکارت دێ.   -

رۆژێک دواتر مشاورێکیش بۆ یارمەتی موهەندێس ناردرا. 
ئەمەیان بەڕاستی ئەندازیار بوو. دەەیزانی چی بە چییە و لەگەڵ 
مێعمارە تازەکەدا فشارێکی توندیان خستبووە سەر کرێکارەکان و 

 ر قامچییان نەدەدان.هەر ئەوەندە بوو وەبە
کرێکارە تازەکان دابەش کرابوون بە سەر خانووەکاندا، 
خانووەکانی ئۆردوگا بۆ ئەو هەمووە کرێکارە ساز نەکرابوو. 
پێشتر نیوەی زیاتری کرێکارە خۆجێێەکان دەچوونەوە ماڵ 

خۆیان. ئێستا ژوورێکی چوار کەسی حەوت، هەشت کەسی تێی 
وری ئێمە. دانەی لەگەڵ ئێمە خزابوو. یەیکیشیان دابوو بە ژو

نەدەکواڵ. شەوان دەچوو بۆ الی هاوشارییەکانی بۆ تریاک 
 کێشان. درەنگانێک دەهاتەوە و هەتا بەیانی خۆی دەخوراند.

خۆرەتاوی زەردی الی ئێوارەی پاییز خەریک بوو لە 
قەلەپۆپەی چنارەکان دەکشایەوە. بۆنی گەاڵخەزان بێشەکەی پڕ 
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ر پێی من و فایقدا خشەیان دەهات. فایق کردبوو. گەاڵکان لە ژێ
 باسی هەلومەرجی رۆژانی دووری دەکرد.

حێزبەکانی ئێمەش ئەوکات هەر وەکوو ئەم کرێکارانە  -
بێ ئەزمون و نەکردەکار بوون. خەڵكیان نەدەناسی، لەگەڵ 

خەڵک نەژیابوون. رێبەرەکانیان، یان لە زیندانەوە هاتبوون یان 
 اتبوونەوە.لە زانکۆوە یان لە دەرەوە ه

لەپڕ قیژەی کچێک هات، بەرەو دەنگەکە هەاڵتین. لە 
دوورەوە موزەفەرم دیت. ئەویش هەر ئێمەی بەدیکرد، 

فیکەیەکی لێدا و هەاڵت. چووینە پێشترەوە. غەزەنفەر لەگەڵ 
کچی چایچییەکە چنگەپرچێ بوو. وەک بیەوێ زۆر بگیری بکا. 

 دی.کراسی کچە دادڕا بوو و دەیقیژاند. فایق نەڕان
 ئەوە چ دەکەی سەگی سەگباب.  -

غەزەنفەر هەاڵت و فایق بە دویدا. منیش چوومە الی 
کچەکە کە یارمەتی بدەم کراسەکەی کۆ کاتەوە. بە دەست 

 یەخە دادڕاوەکەی گرت و بە گریانەوە هەاڵت بۆ ماڵەوە. 
 فایقم دیتەوە بەاڵم ئەو دووانە خۆیان بزر کردبوو.

 وەرە لە هەرکوێ بن دێنەوە. -
هاتینەوە نێو خانووەکان دەبینین هەردووکیان لە سەر دوو 
کورسی کە هەموو کاتێک لە پێش دەرکەی ماڵەکەی خۆیان 
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دایاندەنا، دانیشتوون. چووینە پێشێ. غەزەنفەر هەستا. فایق 
چەکێکی وەهای لێیدا کوترایەوە بەسەر کورسییەکەدا. راپێچی 

بە فەنی جۆدۆ  کرد و لە ژێر پێنا. موزەفەر چەقۆی دەرێنا، من
قفڵم کرد. سپاس بۆ سیروان کە ئەوەی فێکردین. چەقۆ 

لەدەستی بەر بووەوە. سێ چوار مشتەکۆڵەم لە سەروچاوی دا 
خاو بووەوە. بەرمدا، هەاڵت. فایق ئەوی دیکەی وا لێ کردبوو 

 نەیدەتوانی راست بێتەوە. بە جێمان هێشتن.
 ئەوەتان لەبیر بێ، جاری دیکە ملتان دەشکێ. -

چایچی و ژنەکەی بەڕووی خۆیان نەهێنا. یان لەبەر ئابڕوو 
چوون، یان لە ترسی دەرکردن. بەیانی بەر لەوە بچینە نێو 

کارگە، چایچی هات، گوتی موهەندێس بانگتان دەکا. هەموو 
 شەوەکە فایق نەنووست و یەک ووشەشی بە زاردا نەهات. 
موهەندێس و مشاورەکەی ناوچاو گرژ دانیشتبوون. پاش 

 نەختێک تۆپ و تەشەر.
دەزانن ئێرە شوێنی شەرارەت نییە. هەر ئێستا تلەفوون    -

 بۆ پۆلیس دەکەم. 
لە پۆلیس مەمان ترسێنە. ئێمەش باسی ئەوە دەکەین    -

کە ئەو خوێڕییانە چییان کردووە. باسی شەوانی هەینیش 
 دەکەین.
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مشاور بە پرسیارەوە تەواشای دەکردین. بەاڵم موهەندێس 
ەوە. نەیویست قسەکە درێژەی پێی بدرێ و شل بوو

 مشاورەکەی تێیبگا.
 باشە ئەمە ئاخر جار بێ. دەنا...   -
بەو خوێڕییانەش بڵێ ئاخر جاریان بێ، دەنا خراپتر    -

 دەبینن.
ناوچاوگرژی و بێدەنگی فایق سێ رۆژ بەردەوام بوو. بۆ 

نیوەڕوانیش نەدەهاتە سالۆنی نان خواردن. یەک رۆژی چوو بۆ 
ر و دوای نیوەڕۆ هاتەوە. هیچی نەگوت کە بۆ چووە و چی شا

کردووە. منیش نەمپرسی. لە کابینی جەرەسەقیلەکەش هەر بە 
 ئیشارە هێندێ شتی بە من نیشان دەدا. 

رۆژی سێهەم سەعاتێک مابوو بە دەستکێشان لە کار. هەموو 
رۆژێک ئەو کاتە موهەندێس و دۆڵکەکانی بۆ سەرکێشی نێو 

 کارگە دەهاتن.
تەختە بتۆنێکی دوو تۆنییان لە جەرەسەقیل بەستبوو، 

 هەڵیهێنا، گوڕاندی!
 بڕۆ خوارێ. -

دەرکەم کردەوە و یەک دوو پلە زیاتر نەهاتبووم دیتم 
نەقالەی جەڕەسەقیلەکە بە توندی سووڕا و لەپڕ تەسمەکەی بە 
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تەواوی ئازاد کرد. بتۆن بە هەموو هروژمییەوە کەوتە زەوی و 
. من مات ببووم. پاڵی پێیەوە نام. نەم گوت هاوار بەرز بووەوە

 بڕۆ، خێراکە. 
گەییشتمە سەر رووداوەکە. لە هەموو الیەکەوە خەڵک بە 

 رفان دەهاتن. 
یەکێک بچێ تلەفوون بکا بۆ ئامبواڵنس! مشاور بوو    -

 هاواری دەکرد.
 فایق لە کابین نییە. یەکێک بچێ ئەو بتوونەی هەڵێنێ.   -

 چایچی زەرد هەڵگەڕا بوو، باوکەڕۆی دەکرد. 
 کێ بووەتە ژێرەوە؟ مێعمار پرسی.   -
 موهەندێس و برادەرەکانی.    -

گڤە گڤی گوێم دەستی پێکرد، زانیم هاکا سەرێشە گەییشت. 
 چووم بەرەو خانووەکەمان.

بلوێرەکەی فایق بە دیوارەوە نەمابوو، هەڵماتەکان پژابوون بە 
باتی یەک، دوو قورسم خوارد و راکشام.  نێو ژوورەکەدا. لە

نەمدەزانی بیر لە چ بکەمەوە. بۆ فایق، بۆ... خەو و بەیار گوێم 
 لە فیقە فیقی ئامبواڵنس بوو.

نازانم چەندە نووستبووم، دەرکە بە هرووژم کرایەوە. وەمزانی 
 هاومەنزڵەکەمانە. پۆلیس بوو. 
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 فایق لە کوێیە.  -
 یچ بڵێم. کەلەبچەیان کردم.نێو لەپم نیشاندا بێ ئەوە کە ه

سێ رۆژ لێدان و کوتان و ئەشکەنجە. یەک پرسیار 
زیاتریشیان نەبوو. "فایق لە کوێیە." دیارە هێندێ پرسیاری 

دیکەش کە هەمووی هەر دەگەڕایەوە سەر ئەوە کە لە فایق 
 دەگەڕن.

 ئاخری گوتم: 
 باشە پێم ناڵێن فایقتان بۆ چییە؟   -
 نەفەری کوشتووە.چۆن بۆ چیمانە،؟ سێ    -
ئەو نەیکوشتووە، من کوشتوومە. من لەسەر جەرسەقیلەکە    -

 بووم. من تازەکارم لە دەستم دەرچوو. هیچ قەستم نەبوو.
 ئەی ئەگەر ئەو نەبووە، بۆ هەاڵتووە.   -
رەنگە بەو شێوە بەسەر خۆیدا هێنابێ کە کارەتان بە من    -
 نەبێ.
ەم درۆیانە بە گوێ عەزیزی مسری یان برای باوکتە. ئ   -

ئێمەدا ناچێ. تۆش دەتەوێ بەگەردەن بگری کە ئەو رزگار 
 کەی.
ئەوە نییە من خۆم دەڵێم من بووم. هەموو دەزانن من    -

 بەردەستی فایق لەسەر جەرەسەقیلەکە کارم دەکرد.
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پێم وایە بەو ئاکامە گەییشتن کە هەرنەبێ قاتڵێکیان لەبەر 
یان دەکەنەوە. دوایە تەحویلی دەستە و ئەم پەروەندە لە کۆڵ خۆ

سپای پاسدارانیان دام. ئەوان لە ئەنگیزەی سیاسی دەگەڕان. 
منیش نیشانم دا تەقەی سەرم تێ و مناڵە هەتیوێکی بێ کەس 

 و کارم و فایقیش هیچکات باسی هیچی بۆ نەکردووم.
دوای سێ مانگ ناردمیانە دادگا. چارەکێکی نەخایاند. ئێعدام 

زەربەت قامچی لە سێ نۆبەدا. پێم وایە فایقیان و حەفتاوپێنج 
 هەر نەدیتەوە.

 دوای لێدانی قامچییەکان. دوو ساڵ لەمەوبەر هێنامیانە ئێرە.
 

* 
 ئەو شەویش هەمان خەونی گۆرین دووپات بووەوە. 

زریانێک بەسەر شاردا هەڵیکردبوو، خەڵکی خزاندبووە نێو 
یدان کردبوویە مااڵن و کوچە و کۆاڵنی گزک دەدا. لە دەور مە

گەردەلوول و بە دەور پەیکەرەکەدا دەخوالیەوە. کچێکی کراس 
 دادڕاو لە نێو گەرەلوولەکەدا دەیقیژاند. 

دوو کەس باڵیان گرتبووم. روویانم نەدەدیت. لە ریزە 
پلێکانێکەوە کە کۆتاییەکەی لە نێو مژدا ون ببوو، سەر 
گەیشتینە دەکەوتین. هەر دەڕویشتین و کۆتایی نەدەهات. لەپڕ 



408 
 

مەیدانێک. پڕبوو لە خەڵک، بە نێو خەڵکەکەدا بردمیان. مژ 
بەسەر مەیدانەکەدا کشابوو. چاوخانەکانی خەڵکەکە بەتاڵ بوو، 
گلێنەی تێیدا نەبوو. وەکوو دوو چاڵی رەش. هەرا بوو، دەنگی 
قیژە و گریانی منداڵ تێکەڵی دەنگی گۆرانی حەسەن زیرەک 

وون. تەنافێک بە دارێکەوە ببوو. چاوانی منداڵەکان ساق ب
هەاڵوەسرابوو. دارەکە وەکوو بە ئاسمانەوە بەسترابێتەوە، 

پایەکەی لە نێو مژەکەدا دیار نەبوو. منیش دەڵێێ بەسەر 
هەوراندا دەڕۆیشتم، هەستم بە زەوی ژێر پێم نەدەکرد. ترپەی 

 دڵی خۆمم دەبیست.
سێ پلێکان و چوومە سەر کورسییەک. چاوم بە دیتنی ئەو 

موو خەڵکە کە هاتوون بۆ دیتنی من، روون بووەوە. من هە
ئەوەندە خۆشەویست بووم و نەمزانی بوو، یان هاتبوون بۆ دیتنی 

 مەرگ. ئەمانە دایمە لەگەڵ مەرگ دەژین. 
لە دوورەوە لە ناو مژەکەدا ئەسپەنجیر سمی دەکوتا و سەری 

 رادەوەشاند. فایق جڵەوەکەی گرتبوو.
هەر دەمدیت. دیتم ئامە لە چاویان بەستم، بەاڵم من 

سووچێک راوەستابوو، راست وەکوو راوەستانەکەی ئێوارانی لە 
بەر دەرکە، کاتێک چاوەڕوانی هاتنەوەی من دەبوو. باڵی کردەوە 
لە باوەشم گرێ، حیلەی ئەسپەنجیرم بیست. ژێر پێم بەتاڵ بوو، 
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ئەو شەو هەورەکانی خەونەکەم سوور بوون، نگابانە درێژە 
ە دەرکە دەکاتەوە و روو بە من سەر دادەتەکێنێ. ناشیرینەک

لەگەڵی دەڕۆم. ئەفسەر نگابانەکە کاغەز و قەڵەمم لە پێش 
دادەنێ. وەسییەت. تاوێک مات دەبم، بۆ کێ بنووسم؟ من 

 کەسم نییە.
* 

شەقەی کرانەوەی دەرکە هات. سەرم هەڵێنا، لە 
و پەنجەرەچکۆلەی بن میچەکەوە بۆڵێڵەی بەیانیم بەدیکرد. دو

سەرباز و نگابانە ناشیرینەکە لەبەر دەرکە بوون. ژیان هەستا، 
بێ کە هیچ بڵێ باوەشی پێدا کردم و لەگەڵیان رۆیی. الی 

 نەکردەوە بۆ جاری ئاخر چاوە جوانە پڕ لە شەوقەکانی ببینم. 
ئای ژیان خەونەکەت نەهاتە دی. کەس لە حەوشی زیندان 

 نەهاتبوو بۆ تواشای کوشتنی ئەسپەنجیر. 
نگابانەکە کاغەزێکی هێنا گوتی: وەسییەتی کرد ئەوە بدەین 

 بە تۆ. وەسییەتنامەکەیەتی.
 لە یەک دێڕدا نووسیبووی: 

 "کەماڵ گیان ئاگات لە سەفورا بێ".
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هەر ئەو رۆژە الوێکی تێکشاویان لە باتی ژیان هێنایە 
 ژوورەکەوە. بە سەر ئەژنۆ دەڕۆیشت.

 ؟من نێوم هیوایە، ئەتۆ نێوت چییە   -
 ئاوات.   -
 لەسەر چی گیراوی؟   -
 پێشمەرگە بووم.   -
 

*** 
 ٢٠١٨تەیفوور پاییزی 
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 ەمەڵەق مەئ یکانەوکراواڵب
 

 :یکورد
 (لمیف ۆب یۆنارەس ک،ۆری: )چژێالوەگ -
 (کۆری: )چەوەانیزر مەدەب انیژ -
 (ەوەنیژێ: )تودایوارەکورد ەڵیمۆک ەژن ل یماف -
 (لمیف ینانێ)راه لمگرتنی/ فەژنۆر -
 (نیۆزەڤتل ینانێ)راه نیۆزەڤلەت یرەگەژنامۆر -
 (یۆنارە)س ەڵۆه ێب یستانێکو -
 ۆی خ کووەو انیژ -
 سەد ساڵ گەشەی کۆمەاڵیەتی لە سوئد / لێکۆڵینەوە -
 
 یکورد ۆب انێڕرگەو
 ە. لکۆری)چ یئاباد تڵەوەد نێ/ حسەمامەنەباخ -
 (ەوییەفارس
 ە. لۆ)شان ییزاەیب هرامە/ بنیرزەش خێش یمارۆت -
 (ەوییەفارس
 شتێبر تێلۆرتێ/ بەن یگوت ەیوەئ ،ێرەئ یگوت ەیوەئ -
 (ەوییەفارس ە. لۆ)شان
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 ینانێ)راه دێسونست لێ/ شلمیف ۆب یۆنارەس ینینووس -
 (ەوییەسوئد ە. لییدراما

 
 یفارس

 
 (نزە)ت وخیچوخ بخت  یآقا ـ
 (تیەواەاز آنچه بر ما گذشت )چوار ر ـ
 در باد )داستان( یزندگ ـ
و  یرەوەری/از کرسان تا کردستان. )ب الیسفر خ  -

 (ەوەکدانێل
 همچون خودش یزندگ - 
 
 :یفارس ۆب ەوییەسوئد ەل انێڕرگەو
)اقتصاد،  وسیلی. / ستفان روسادایدن ەل دارەدارا و ن ـ

 (یآموزش
 
 فورەیت ەڕیپڵما یرەس ەمانەرهەب مەئ ەیوەندنێخو ۆب
 : نەبد

http://taifor.nu/start.htm 
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