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 مام سەمین
 

چەپەوە ڕیزێک تازەدوکان کە دیارە هێشتا هەمووی بە کرێ الی یوەتاریکی خۆڵەپۆتی ئاخر شار. لەشەقامێکی ن
زۆر بنی کە بە یەز بە دارێکەوەبنەوە، لەو شوێنەی شەقامەکە تەواو دەبێ چرایەکی ک. لەپاڵیان بە یەکەوە داوە ،نەدراوە

بەرەکان لەگەڵ خۆی دێنێ. نەوت تەنکەرەەک بۆنی زبڵ و دەنگی چۆڵەوانییە. شنەبای لەوێ بەوالوەخۆی روون دەکاتەوە. 
. تروسکەی یتر دەنێینرێنوێنەکەم  "نەوزاد"، چەند هەنگاوبە یارمەتی روناکیی بەخێڵی مانگی حەوت شەوە، من و 

 رووناکییەک دەبیندرێ.
 ئەوەتا، ئەوە ماڵی مام سەمینە. -

دەرکەیەکی شەق و شڕ کە  .کە سەری بە تەختە و نایلۆن گیراوە سازکراو بلۆکبە چکۆلەی  ژوورێکیماڵ! تاکە 
 .، دەکوتینپێیەوە هەاڵوەسراوە یتەلیسێک

 مام سەمین میوانم بۆت هێناوە!  -
 ن.وسەرچاوم فەرمو  -

 راوەمدا تێدەگا خەڵکی رۆژهەاڵتم.چاک و خۆشی و بە زا
خەڵکی ناوچەی مەریوانم.  م بە ئەسڵبەاڵ دەبێ سنەیی بی. منیش ماوەیەک لەوێ ژیاوم. ماڵم لە کانی گورگەلی بوو.  -

 بایەوا لەسەر سنوور.
مام سەمین دۆشەکە هەورەکەی  .و باقییەکەی بە رۆژنامە فەرش کراوە شڕەیەک الیەکی ژوورەکەی داپۆشیوەبەڕە 

رادەخا کە ئێمە لێی دانیشین. داوای لێبوردنیش دەکا و بۆ خۆی لە تەنیشت چرا فتیلە نەوتییەکەوە دوومشق دەدا و لە 
. ئاوێک بە ""یاخوا بە خێر بێن دەڵێ: جارێکی دیکەش .بەرمیلە چکۆلەیەکی نایلۆنییەوە ئاو دەکاتە کترییەکەوە

تڵتە چایەکە بڕێژێ. گەرچی پیری نەختێک چەماندوویەتەوە، بەاڵم  ەوەدەستێ بچێتە دەرەکەدا دەدا و هەڵقۆریی
گۆچانێک لە پاڵ دەرکەکە  هێشتاش ناچارە دابێتەوە کە سەری بە میچەکە نەکەوێ. بەالی راستدا دەشەلێ.

 پاڵدراوەتەوە.
. پەنجە نحەفتەیەکە نەتراشراوتەوە. ریش و سمێلەکەی بەاڵم دەکرێ بڵێی ەی لە مێژە کورت نەکراوکەقژە سپییە 

یری خەڵکی کوێستانەکانم ڵ و لوتی هەڵۆیی بە بوورەکانی خەبەر لە کار و زەحمەتی ژیان دەدا. چاوی قووو قامکە ئەست
 یاخۆ ئاشنایەکی دوور. .ەوەەندەخ

 دوو ئیستکان زیاتری نییە. ە. بوو الکەنەخۆشی توشی کە چای تێدەکا دەستی دەلەرزێ، هەست دەکەم 
 ئێوە فەرموون! من تازە چایم خواردوەتەوە.   -

چایەکەم بە پەلە دەخۆمەوە کە ئیستکانە بەتاڵەکەی بدەمەوە. چایەکەی لە ژێر پیاڵە دەکا و دایدەنێ نەختێک سەرد 
 ژێ.ێناهێڵێ چایەکەی پێدا بڕ ،لەرزە ەدەستسەرەڕای بێتەوە، دیسان لە پەرداخەکەی دەکاتەوە. 

ەتەوە. دەستیان بۆ نچاو بە نێو ژوورە رووتەکەدا دەگێڕم لە سووچی بن سەریەوە چەند کتێب بە دیوارەکەوە پاڵدراو
 .دەبەم

 بۆم هەیە؟   -
 فەرموو!   -

 دڕاوی فارسی.ەک دوو چیرۆکی بەرگتاریک و روونی هێمن، قانع، شامی کرماشانی، خەیام بە کوردی و ی
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 "ئەم رۆژنامانە دەخوێنییەوە؟" :دەپرسێنەوزاد 
 رۆژنامەی "هولێر"ە بە خۆڕایی باڵوی دەکەنەوە. چاوم هانا ناکا.   -

 :م سەمین دەگۆڕێتەوە و ئاخری دەڵێباری ناوشار لەگەڵ مانەختێک قسەوباسی کارودوایە 
ەرهات دەگەڕێ. گوتم ئەتۆ دنیا وەکوو تۆ پێشمەرگە بووە. ئێستا لە چیرۆک و بەس ئەم مامۆستایەمام سەمین   -

 ەی...تدی
 .دێنێو پەنجەی بە لێوەکانیدا  ێنێلەقدە . سەرێکێبڕدەمام سەمین قسەکەی پێی 

پێشمەرگە و پێشمەرگە... من لە ناو پێشمەرگەدا بووم، بەاڵم من چاپەز بووم. منیش وەکوو سەدانی دیکە کە ئێستا    -
خۆیان دەکەن، بۆ نیشانەشکاندن نەبێ تەقە بە دەستمەوە نەهاتووە. سینگ پان دەکەنەوە و باسی پێشمەرگایەتی 

 ببوورە کاکی برا، من تۆ ناناسم، بە خۆت نەگری، من باسی خۆم دەکەم.
لەڤزیۆن و رۆژنامە. بۆ خۆشم ساڵ دەبێ هاتوومەتە ئێرە و لە پرۆژەیەکی راهێناندا کار دەکەم. فیلم و ت سێەمن ئ  -

کوڕە پێشمەرگەیە و لەم شارە نەوزادیش لەو پرۆژەیەدا کارمان لەگەڵ دەکا.  بابەت کۆدەکەمەوە. کاک هێندێ
ئەو پێی گوتم بینە خزمەتی دەستی دەناسێ.  گەورە بووە، هەموو خەڵک و کوچە و کۆاڵنەکانی ئەم شارە وەکوو بەری

 تۆ.
 باشە بایەوا و سنە لە کوێ ئێرە لەکوێ؟ چۆن بوو گەییشتییە ئێرە؟

 پێدەکا، دوو کۆکە و دەست پێدەکا: تووتنجگەرەیەکی پەڕ و 
دەنا دەتبا و دەتخنکێنێ.  ،دەبێ لەبەری هەڵێی وان بی،مەلە هەرچەندەشەڕ وەکوو الفاوە کاکی برا،  ...چت بۆ بڵێم -

ناوچەی ئێمە یەکەم شوێنێ کوردستان بوو کە کەوتە نێوان شەڕی ئێران و عێراقەوە. چۆڵمان کرد. هەر بنەماڵە و بە 
ئاژەڵداری و کێڵگەمان زۆر کەمە، بە کاسبی هاسان جێگۆڕکێ دەکەین. الیەکدا. ئێمە خەڵكی سەرسنوور بارمان سووکە، 

 دەڵێن قاچاخ. لەسەر ئەو کاسبیەش دوو ساڵ زیندان کرام. دەژین. ئەوەی ئێوە پێی 
ئێران. زۆر جار هەر لە  هێنایەدوو بارگینم هەبوو. چای و قوماش و سابوون و شتی لەم بابەتەم لە دیوی عێراقەوە دە

م چاوپۆشی ساواک دەیزانی کێ دەڕوا و کێ چ دەکا، بەاڵدووکانەکانی بایەوادا دەفرۆشران. یاخۆ دەمانناردە مەریوان. 
تەڵەکەی دەکردین. یەک دوو بەاڵم ژاندارمە  ،ی دەکرد و هەواڵی ئەودیوی دەپرسیبانگی کەسانێک هێندێ جاردەکرد. 
ئەم دیو. رەنگە ئەمنی عێراق دەیزانی و بە ئەنقەستی ە هێنابوومەوە و بووشارد دا دەمانچەمیقە چاینێو سەندولە کەڕەت

هەبوو، دەنا چەک بە هاسانی  "دائەمن"لەگەڵ دەستی وادیار بوو شناسەکەی منیش  بوو کە چەک بگاتە دەستی خەڵک.
  ئەوکات چریک لەناو بوو. چەک پارەی چاکی دەکرد. دەست نەدەکەوت.

بانی. نە یەک و نە دوو خستمیانە ژێر ئەشکەنجەوە. لێدانم ەهاتن قۆڵبەستیان کردم و بردمیانە مەرزلەناکاو رۆژێک 
. وەختا بوو هەموو کارەبایان تێدەخست رچاوی حەوشەکە و ناو ناوەانە نێو حەوزی ئاوی نێوەو، خستمیپێ چ نەبو

 ترسان بمرم. . خەریک بووم لە هۆش بچم دەریان هێنامەوە.نکانم بتەقدەمارە
گوتم پیاوی چاک بە سەد تمەن لە بابم بستێنە، یان خۆت خەڵکی الی خۆمان بوو، بەئاو، کابرایەک دەیبردمە دەست 

 من گیراوم و لێرەم. کابرا هیچی نەگوت، بەاڵم الی ئێوارە لە ساواکەوە هاتن بردمیان. ە ساواک بڵێن یان بابم بچن
وکات بە چریکیان دەگوت . ئە"، چەکەکانت گەییشتوونەتە دەستی خەرابکارانوێران بەرپرسی ساواک گوتی "ماڵ

گوتم خۆتان دەزانن ئێمە کاسبین و ناشزانم بە کێم داوە و چووەتە کوێ. گوتی: شتەکە لە دەستی ئێمەدا نییە،  خەرابکار.
 بەاڵم من راپۆرتی خۆم دەنووسم.لە تارانەوە داوا کراوی، 

وم. کەسیدا بوە ژوورێکی تاکەرۆژی دوایە بردیانم بەرەو تاران. راست بۆ زیندانی ئەوین. لەوێش ئازاریان نەدام. ل
لە کاتی من دەمگوت و ئەوان دەیاننوسی. گوتبووم خوێندەواریم نییە. ئەوەش هەر کابرای ساواکی مەریوان فێری کردم. 

 : خۆ تۆ خوێندەواریشت نییە.رویشتندا گوتی
دەمانچە بوون. راستەکەی لێپرسینەوە زۆر لەسەر دەمانچەکان نەبوو، بەڵکوو لەسەر ئەو شوێن  هەموو هەرچەکەکان 

 سانە بوون کە لە عێراق پێیان فرۆشتبووین. و کە
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چ دەبێ . من هەر نەمدەزانی لە دادگا بردمیانە دادگا و دواتر هەم دادگایەکی دیکە ،ماوەی یەک دوو مانگی پێچوو
ئاخری  ئێمەن و نێوی شای دەبرد. لە گاڵتەجاڕ دەچوو.  سنوورەوانیبڵێم. وەکیلێکیان بۆ گرتبووم، هەر دەیگوت ئەمانە 

 خستمیانە بەشی گشتی زیندانی سیاسی. هەتا ئاخر لەوێ بووم. ،هەر لە ئەوینساڵیان بۆ بڕیمەوە. دوایە دوو 
دە دوازدە  گیرابوو، لەوێ تێگەییشتم کێشەکەی من چەند بە ساکاری تێپەڕیوە. خەڵکیان دەهێنا لە سەر کتێبێک

ساڵیان بۆ دەبڕییەوە. هەر لەوێ زانیم کە ئەو کەسانەی چەکەکانی ئێمەیان بە دەست گەییشتووە، خەڵکی لۆڕستان بوون 
بوون و ئەوان رێ و شوێنی هاتنی چەکیان گیرا گروپە وو لەگەڵ  چریکێکدا بوون بەناو دوکتور ئەعزەمی. کەسانێک لە

نا، بەاڵم من دەمفرۆشت و منیش نێوی کەسم نەبرد و گوتم هەمووی خۆم گوتبوو. دیارە هەر من نەبووم چەکم دێ
هێناومە. کە نێوی خەڵكی دیکەیان دەبرد، دەمگوت ئەوانە پیاوی من بوون و کاریان بۆ من کردووە و ئاگایان لێ نەبووە 

 چی هەیە و چی نییە.
ەکەش خراپ نەبوو. لەو ماوەیەدا بابم دوو . خواردنیان دەپاراستنیێاش بوو، ئەو سیاسییانە پاک و خاونێو زیندان ب

می هێنایە دیتنم. کە چاوم پێی دەکەوت لە دڵەوە دەگریام و بە لێو بزەم دەهات. ئەودەم هەر یەک کوڕوریای جار 
 منداڵم هەبوو.

هەموویانی کومەتی ئیسالمی ولەوێ دیتووە. دواتر حم چریک و موجاهێد و ئەوانیتر وەکوو یانەیزۆربەی ئەو سیاس
ئەو بەشەی زیندان بەشی تازەگیراوەکان بوو، تەنیا یەک کوردی لێی بوو، ئەویش ەوە بیرم. نکوشت. نێوەکانیان نایە

من نەبوو، منیش کارم بە  ئەوان کاریان بەرچوو بوو، وەکوو تەنبێ ناردبوویانە ئەو بەشە. بۆ دەزیندانی هەتاهەتایی 
 و نەختێک وەرزش و نوێژیشم دەکرد.  ەوەەم دەخوێند. رۆژنامقسە دەبابوو، دەترسام بڵێن ئەوە کەس نە
ت. کابرای بازجو بۆ زوو کۆتایی ها ەکەبەاڵم ساڵەکان زۆر بە خێرایی دەڕۆن. دوو ساڵ ,ان بە سەختی تێدەپەڕنەکرۆژ

زیندان بووی منیش لێرە لە هی تۆ لەالوبدەی عغەئاگوتی: بوونم بانکی کردمە ژوورەکەی و چای دامێ و خەبەری ئازاد
 زینداندام. ئەتۆ کارت نەدەکرد. من کاریش دەکەم. گلەییت نەبێ!

 بەاڵم جیاوازییەکمان هەیە. ئەتۆ ساڵێک سێسەد هەزار تمەن وەردەگری من هیچ وەرناگرم.  ،راستە جەناب :گوتم 
 ەکان کرد.یئاواییم لە زیندانینت کۆ کەوە ئازاد دەبی. هاتم ماڵبچۆ شتەکا :پێکەنی و گوتی

 یەکی دیکە بوو.یدەرەوە و هاتەوە خەریک لێنانی چاهەستا چووە 
ە بێ کە من لە بەندی پێنجی زیندانی ئەوین تەوە. تۆ بڵێی ئەمە ئەو "حەمە باقی"یبیرێکی دوورم بۆ زیندوو دەبێ

دیتوومە. هەموو چیرۆکەکەی لەو دەچێ، بەاڵم نێوەکەی ئەوە نییە. یاخۆ ئەم چیرۆکەی لە کەسێک بیستووە و بە نێو 
 و بااڵ و دموچاوەکەشی دەکرێ بڵێی ئەوە. بۆ الدانی گومان دەپرسم: نخۆیەوە دەیگێڕێتەوە. بەژ

 مام سەمین لە ئەوین لە کامە بەند بووی؟ -
 وا دیارە رێت لێ کەوتبێ. بەندی ژمارە پێنج. -

رەکانی تێک بیبۆ ئەوە رەوتی  نەمویست ئاشنایەتی بدەم شکم نەما کە هەر ئەو کەسەیە من لەوێ دیتوومە، بەاڵم
 گوتم: نەگوت. لەو بارەوە نەدەم هیچم

 دەتفەرموو! ، وایە. دوایە منیش بۆت دەگێڕمەوە...بەڵێ   -
 باسی چم دەکرد؟   -
 نەوزاد گوتی:      
 باسی ئاوارەییت دەکرد.   -
رێگامان گرتە بەر، چووینە کانی سانان،  دا،ژن و سێ منداڵی ورد لەگەڵ بۆ بڵێم...چت بۆ نەهێشتووم.  ۆشیپیری ه   -

ماڵی خۆشکم. ئەوانیش وەکوو خۆم هەژار بوون. ئێمەیان پێ بەڕێوە نەدەچوو. گوتم دەچمە سنە، ئەوێ گەورەیە، کار 
 دەکەم پاروە نانێک بۆ منداڵەکانم پەیدا دەکەم.
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سنەیی ماڵیان ئاوا، خۆ ناوێری شتێکیان لێ لە گاراژ دابەزین، منداڵەکانم لە سووچێک دانا بەڵكوو جێگا و رێگا بپرسم. 
دەمگوت دەستی یەکتر بگرن . هەر گاراژ مندااڵنی گێژ کردبوو سەد التاوت لێ بار دەکەن. هەرا و هوریای نێو ،بپرسی

 ون نەبن. 
گەرمای نیوەڕۆ، برسی و تینو، هەر کەسە و پیازگێک بە کۆڵەوە، لەم گەڕەک بۆ ئەو گەڕەک. منداڵ هەر زووڕەیان 

پرسان، لە مەیدانی دارفرۆشان دەگەڕاین. ناو و نیشانی  ،دەهات. چەپۆکێک بە سەر ئەمدا و شەپێک لەوی دیکە، پرسان
. ئاخری گەییشتینە مەیدانی دارفرۆشان. کوڕە گەنجێکی بە قەد گوڕە گەورەکەم کە وایەناسیاوێکم پێبوو کە دەبوا لەوێ ب

کردی بە  کەیەخاو. ئەوەندەم زانی منداڵ پڕیان دایە جامە ئاوەکە. کوڕەدە سااڵن بوو، بەفراوی دەفرۆشت. لەوێ دەڵێن 
. کەوتمە نێو بژی و بە کوڕەم گوت بیاندەیێ پارەت دەدەمێ. منداڵ وا ددەڕفان یەکتریان ش، ئەم لە دەستهەرا و منداڵی

 کوت لە ئاوری جەهەندەم هەاڵتوون.بە هەوڵەوە ئاوەکەیان دەخواردەوە دەت
 یسکەکەی دەسڕێتەوە و ماوەیەک بێدەنگ دەبێ. خۆی بە کتری و قۆرییە چایەکەوە دەخاڵفێنێ.بە سەرپەنجە فرم

 ناسیاومان دیتەوە، کۆپان لە کۆڵ و تەناف لە شان، حەماڵ بوو. خەڵكی ناوچەی خۆمان بوو.
 "ئەی کوڕی مەال برایم ئەتۆش ئاوارە بووی؟گوتی: " 
 نخەڵک لە الی مەال و مەالژ لەکاتی ئەودابابم بە مەال برایم دەناسرا. مەالیی نەدەکرد بە رەنجی باڵی خۆی دەژیا.  

لە خزمەت حەمەرەشی خاندا ببوو. دوایە  بووە بوکانکردبوو. کاتی کۆمار چوو یەتییدەیانخوێند. ئەویش ماوەیەک فەقی
کردم. داڵی هێندێ خوێندن و نووسینی فێرگەڕابووەوە بایەوا. بە منتاند، لێی تۆرابوو و ورەشی خان بانەی سوکە حمە

مرد دوو تاکە تمەنی لە  کەبوو. پێموحەمەدی  یمەدرسەش خوێند، هەتا مرد وێنەیەکی قازی کم لەدوایە چەند کالسێ
وینێکمان ەت کرد بیدەین بە مجێوری مزگەوت. دواتر زانیمان قەرزی خەڵکی لەسەرە. زەندا بوو، ئەویشی وەسیگیرفا

هەبوو، فرۆشتمان دامانەوە لە قەرزەکاندا. ئاو بێنە و دەست بشۆ. منیش درێژەم بە خوێندن نەدا، دەبووا نان بۆ دایک و 
 تەنیا خۆشکەکەم پەیدا بکەم. هەر بە هۆی ئەوەشەوە نەیانبردمە سەربازی. بووم بە کەفیلی دایکم.

برایمی ناسیاوم دوو پیاڵە انی دارفرۆشان هەڵکورماوین. کاک ئێستاش ئەوە وەکوو زەواری کەربەال لە سووچی مەید  
 چای بۆ بانگ کردین.

 دیارە تازە گەییشتووی، جێگا و رێگایەک شک دەبەی؟   -
ێویست نەبوو زۆر بڵێم، حاڵی شڕمان بۆ خۆی نیشانە بوو. لەگەڵمان هات، بردینیە ماڵی جیرانێکی خۆی لە قەراخ پ   -

 شار لە کانی گورگەلی.
ژوورێکی نیوەتاریک، ژێرخانێک بوو. هێندێ پاچ و پێمەڕەی خاوەن ماڵەکەی تێیدا بوو. خاوێنمان کردەوە. تاکە 

ناسراوەکەمان بەڕە شڕەیەکی وەکوو ئەمەی ئێستای منی بۆ هێناین. تەنانەت پەرداخێکی ئاوخۆریشمان نەبوو. خێزانم لە 
 لە نەوت بیدەینەوە.ژنی خاوەن ماڵەکە فانۆسێکی قەرز کرد بەو مەرجەی سبەی پڕ 

نیشتبوو. منیش هەر  می شار و ئەو ژوورە تاریکەیان لێمنداڵ سەد پرسیاریان دەکرد. ئەوانیش وەکوو من سا
برسی سەریان نایەوە. هەتا بەیانی بەسەر  گون بێتەوە بزانین چ دەکەین. بە زدەمگوت نازانم رۆڵە با سبەینێ دنیا رو

بوو. منداڵ وەکوو بێچووە پشیلە سەریان کردبووە نێو زکی دایکیانەوە بو پەڕەکەشم تەواو  تووتنجنچکانەوە دانیشتم، 
 گورپیان کردبوو.

بەیانی لەگەڵ وریای کوڕمدا چووینە بازاڕی کۆنەفرۆشان، ناسراوەکەم رێوێنی کردبووم. نەختێ پارەم لە بنی 
نانی سەنگەکی پەزێرەیان بە هەرزان دەفرۆشت. پێم مەیان ی نێوماڵم پێی کڕی. لە دەورکەلوپەلگیرفاندا مابوو، بڕێ 

 وایە دە نانم کڕی. مرۆڤ زیاتر بە چاو برسی دەبێ هەتا بە زگ. 
رسێنێ. چاو لە تەنیا یفانۆسێک بە بزمارێکەوە هەاڵوەسراوە، مام سەمین دایدەگرێ و بە دەم قسەکردنەوە دایدەگ

. مام سەمین تاکەی دێگڵۆپی نێو ژوورەکە دەکەم. تێلی کارەباکە لە میچەکەوە هاتووەتە ژوورەوە و گڵۆپەکەی پێیەوە 
 پرسیارێک دەداتەوە کە نەمکردووە.وەاڵمی 

 ە.هێناو مهەیە، بازە شەوێک هەر هیچ نییە. بە قاچاخی لەو دارتێلەوە سەعاتهاکا کارەبا بڕوا. شەوانە دوو    -
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 قسەکەی تەواو نەبووە چرا دەکوژێتەوە. 
 :نەوزاد دەڵێ

 دەبیسترێ.لە شاردا وەکوو مۆزەمۆزی کونە زەردەواڵە دەنگی ماتۆری کارەبای مااڵن ئێستا    -
 دەنگیان ناگاتە ئێرە، ئەم دەور و بەرە هێشتا چۆڵەوانییە.    -

دەم لوشکەی بەئەوەت نەکڕیوە.  دەیبۆاڵند: بۆ ئەمەت کڕیوە و بۆ لەبەر خۆیەوە ی خێزانمحەمیە ..چم دەگوت.  
 دەکرد کە شەڕیان هەاڵیساندووە. انەیدۆعای شەڕی ئەو گریانەوە

 دەکەم.پەیدا ەک، شتێک یگوتم: دەست بە نانەکەوە بگرن پارەم پێ نەماوە. سبەی دەچم بزانم کرێکاری
ەسی دیکەش هاتبوون. دواتریش هەر دەهاتن. کە بەیانی زوو چوومە مەیدان راوەستام. پێش من چەند ک

یان دەدا. لەوێ زانیم هاو دەردم زۆرن. کەسی وا هەبوو پاچ و پێمەڕەی خۆی ەسەیارەیەک دەهات هەموو دەور
 دەمم پێوە نەدا هەتا چوومە ناو پێشمەرگە.ئیتر یشم نەبوو، وەختا بوو کوێر بم بۆ جگەرەیەک. دام نا، تووتنهێنابوو. 

لە چایخانە و  .دەسووڕاینەوەدەوەستاین و دوایە بە ناهۆمێدی بەناو بازاڕدا لەو مەیدانە هەتا دوای چاشتان 
: بەر درگاکە چۆڵ کە با ی دەیکە دەینەڕاندکیگوت: نە برام. یەیئاخۆ کاریگەریان ناوێ. یەک دە م دەپرسیچێشتخانە

 دەنا. بای بێ. هەر کەسە و بە پێ ئەخالقی خۆی دەستی بەڕووتەوە
رۆژی سێهەم یان چوارەم بوو منیشیان بردە کار. بە خاوەن کارەکەم گوت: ئەگەر ئێوارە حەقەکەم دەدەی ئەوە 

 ئەی خۆ لە ئیدارە دانامەزری. ئەگەر باش کار بکەی دوو سێ رۆژ کارە. :دێم. نانم نییە بۆ منداڵەکانم. گوتی
حەفتەیەک کار بوو. نیوەی پارەکەم دایە خاوەن ماڵەکە لە باتی نوێ بیکەنەوە. خانوویەکیان دەرووخاند کە سەر لە

 کرێ ژوورەکە.
خۆشی سەلکە پیازێکی لە  حەمیە تورەکەیەکی دابوو بە شان وریادا، دەینارد لە مااڵن ورکە نان کۆ بکاتەوە. بۆ

هەر نەبێ شتێک هەبوو تریت دەکرد. باش بوو،  تێیدا مانندەیکردە پیازاو. ورکە نا دا سور دەکردەوە وۆنرکەوچێکی 
مندااڵن بیکەنە زکیان. ئەگەریش ورکە نانەکان زۆر بوایە دەماندا بە کابرایەک کە ئاژەڵداری هەبوو. نیمچەیەک 

 ماست، یان تونگەیەک دۆی دەداینێ.
ئێمە پارەمان نەبوو بچین  ،پڕە لە حەمام واهەژاری ئەگەر هات دەبێ شانی بۆ شل کەی. لەو شارە گەورەیەدا 

 ن بشوین. حەمیە تەشتێکی لە هاوسێیەکان قەرز دەکرد و مندااڵنی لە سووچی ماڵەکەدا دەشوشت.خۆما
بوو. بەیانی دەڕۆیشتم، ئێوارە دەست لە پێ درێژتر دەگەڕامەوە. زۆر جار ە زستان نزیک دەبووەوە، کار نەمابەرە بەر

شەرمم دەکرد دەست بەرمە ناو سفرە  بەاڵمبە مندااڵنم دەگوت: من نانم خواردووە، برسیم نییە. برسیم بوو، 
 رێزەوڵەکە. هیچ برینێک ئەوەندە ئێشی نییە کە سفرەی بەتاڵ لە پێشی مندااڵن دابنێی.

ژنانی دیکەی دەدا. هەر نەبێ نان و پێخۆرێکی  یکردنی پەیدا کرد. یارمەتینەچوو حەمیە کاری مافورەیەکی پێماوە
 بۆ مندااڵن دەهێنایەوە، بەاڵم من لێم گران بوو کە ئاوا بەتاڵۆکە بم و چاو لەدەستی ئەو ببڕم.

یان پیشەیەک بزانێ. بۆیە  ،بووین. شار بۆ کەسێک دەلوا کە خوێندەواری هەبێئێمە لە بارودۆخی گونددا ژیا
دا. "سیروس"یچیان پێ نەدەکرا. بە قەوڵ سنەیی جگە لە پا لە پەیین دان لە خیابانی دەتدیت ئەو خەڵکە ئاوارەیە ه

کەسی وات دەدیت دوو تەسبێحی بە دەستەوەیە، دە جار ئەم سەر و ئەو سەری خیابانەکە دەکا و بانگ دەکا ئەو 
ێک. ئەی چەندی مایەیە و ، پارەی هەر دووکیان نەیدەکردە نانی رۆژنتەسبێحە کارەبایە. نازانم ئەگەر بشی فرۆشتبا

 چەندی قازانجە.
. ویستم بگەڕیمەوە سەر دۆخی جاران. ئاشنایەکم لە مەریوان هەبوو، کاتی خۆی شت و مەکی قاچاخم بۆ دەبرد

 دێنم لە سنە دەیفرۆشمەوە. ،قەرز لی وەردەگرمی بەکەلوپەلگوتم دەچم هێندێ 
 نەگرتم.رێگای لێ یارەکەمم بە حەمیە گوت.وەدەر دەکەوتم بڕ کاتیک ،بەیانی

لە مەریوان هەستم دەکرد ئەو شارە وەکوو جاران نەماوە. چۆڵترە، کڕوکپە. خەڵك بزەی سەر لێوی نەماوە. دەتگوت 
 هەموو لە سەرەخۆشی گەڕاونەتەوە.
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پەل زۆر کەمە. پارەت هەیە، بکڕە و ی خەڵک. وەکوو جاران نەماوە. کەلوئاشناکەم گوتی: برام ئاو چووەتە ژێر بەڕە
بە! دەنا قەرزم پێنادرێ. ئەتۆ هێشتا قەرزەکەی پێشووت لەسەر ماوە. چایەکی پێدام و گوتی بۆ ناچیتە الی رەشە بی

هەورامی. لە ناوچەی خۆتانە. تفەنگێکت دەداتێ و دەبی بە پێشمەرگە. هەر نەبێ لەم زەاللەتە رزگار دەبی. دەڵێی چی، 
هەڵدەگرێ و دەبێتە جاش، یان دەبێتە پێشمەرگە.  وکومەتحچ کەردەن. ئێستا وای لێهاتووە، خەڵک یان چەک بۆ 

جاشیەتی بە ئێمە ناکرێ. بڕۆ جەماعەت لەسەر سنورن، رەنگە بتوانی کاسبیش بکەی و پارەیەک بۆ ژن و منداڵەکەت 
 بنێرییەوە.

ڕێ دەتکوت چرایەکیان لە دڵمدا هەڵکرد. نەگەڕامەوە سنە. یەک دوو نان و خەیارێکم هەڵگرت و بە پێیان وە
 کەوتم. رێگاکەم بە نێو بایەوادا بوو. یاخۆ من وام هەڵبژارد. 

یەک تاقە بەشەری لێی نەمابوو، دوکانان داخراو، دەرکەی مااڵن بەستراو، پەنجەرە هەڵچنراو. پەپو دەیخوێند. قاز و 
ەر ماڵەکەی خۆمان. مراوییەکان وێڵ دەگەڕان. جار جار دەنگی هاویشتنی تۆپ لە بەرزاییەکانەوە دەبیسترا. چوومەوە ب

دانیشتم هەموو دیمەنی ژیانم لە پێش چاوم  داهێزی ئەژنۆم نەمابوو. خەفەتێکی سەیر دایگرتبووم. لە بنە دیوارێک
دەتگوت دەنگی بابم، دایکم، منداڵییەکان و گوێزانی نێو کوچە. دەگەڕا. هەر لە منداڵییەوە هەتا زەماوەند و ژن هێنان. 

 .هەڵدێنکایە دەکەن و بە دووی قاززەکاند  داکە لە کۆاڵنەکە تدەبیس مممنداڵەکان
یت کە خزایە نێو دیسان بێدەنگ بوو. جگەرەیەکی پێکرد. لە رووناکی کزی فانۆسەکەدا دڵۆپە فرمیسکێکم د

 ەوە.یسمێڵ
فراوانییەوە وەریگرتم. پاراشوتێکی پێدام )پاراشوت/ جۆرێک تفەنگی شێوە بڕنەو کە لە ئەرتەشی رەشی بەگ بە دڵ    -

شتومەک لە عێراق عێراقدا هەبوو( دواتر دیتم هەموو کالشینکۆفیان پێیە. بووم بە چایپەز و چێشت لێنەری مەقەڕ. 
ئەوە رەنگ بوو  ،شەڕر پێشمەرگە چووبانە و خورما بوو، جارجارەش شۆرباو لەپە. ئەگە یسێ ژەمە نان و چا دەکڕدرا.

بزنێک سەر ببڕدرێ. شەر لەو ناوچە نەبوو، جاروبار کوڕەکان دەچوونە دەوروبەری پێگە سەربازییەکانی ئێران، چوار 
 تەقەیان دەکرد و دەهاتنەوە.

ە خەڵک باری کردبوو، دیوی عێراقیش هەر لە رێککەوتنەکەی ئەلجەزایرەو دادیوی ئێرانلە دەوروبەرمان چۆڵ بوو.  
قوواڵیی پازدە کیلومەتر تاقە بەشەری لێنەمابوو، هەموویان پێی دەگوترا موحەڕەمە )قەدەغەکراو( بە کرابوو.چۆڵ

وێران چەندە گواستبوونەوە شارەکان و گوندەکانیان کاول کردبوو. هەتا لە گوند نەژیابی نازانی دیمەنی گوندی 
 دڵتەزێنە.

 ئێمەە لە رەشی بەگ پەیوەندی لەگەڵ حێزبی دێموکرات هەبوو، خۆی بە بەشێک لە حێزب دەزانی، جگ 
چۆڵی وەردەگرت. وچەک راستەوخۆ پەیوەندی لەگەڵ عێراق دەگرت. پارە وئەو ەیەدا نەبوو. چپێشمەرگەی دیکە لەو ناو

 بەشێک بۆ خۆی و بەشێک بۆ پێشمەرگەکان. 
چووی مەریوانیان دەکرد. پارەی بۆ مندااڵن. کەسانێک هەبوون هاتوهەر دوو سێ مانگ جارێک پارەیەکم دەناردەوە 

 و هەواڵی منداڵەکانیان بۆم دێناوە. رێگای مەریوان سنەشم دەدانێ. پارەکەیان تەسلیم دەکرد 
   ؟چییان دەگوتئەرێ چۆن بوون،  -
 هیچ. هەموو خۆشن، ئەلەمیان نییە. -

. حەمیە داوای تەالقی مهێنابۆ اغەزێکی لە الیەن حەمیەوە پارەکەی بردبوو ککە بوو و نەبوو، ئەو کابرا ساڵێک ب
 ناردبووی ئیمزای بکەم. ،کردبوو. نووسراوەی مەحزەر بوو

چوار جار لە کابرای  ،جار نووسراوەکەم خوێندەوە. هۆی داواکە نەنووسرابوو. سێهەزار خەیاڵ رووی تێکردم. دە
 راسپێردراوم پرسی: 

 ئەرێ هیچی نەگوت. پەیغامێک، قسەیەک؟  -
 نە. ئەوەی دایە دەستم و بەخەیر چی! -
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بانی مەقەڕ راوێچکەم کرد و چاوم لە ئەستێران بڕی. ئەگەر ئەستێرەیەک دەکەوت  سەرئەو شەوە هەتا بەیانی لە
چارەنووسی منداڵەکان دەکردەوە. چییان بەسەر دێ، حەمیە وەکوو منداڵ دەمگوت ئەوە منم دەکوژێمەوە. بیرم لە 

 ،رەنگە شوو بکاتەوە و ئەوان وەیالن ببن. باوەڕم نەدەکرد. راستە الی ئێمە ژن و مێردی بە خۆشەویستی دانامەزرێ
ۆم ە بێ یان لێیان بدا. ئەی بۆ؟ ئەو بیرەم لە خڕۆش دەویست. قەت نەمدیت لێیان تووبەاڵم ئەو منداڵەکانی زۆر خ

دیار سێ منداڵەوە لەو ماڵە تاریک و بۆگەنیوەدا زانم. ساڵێکە ئەو ژنە هەژارەت بەدوور دەکردەوە کە خۆم بە تاوانبار ب
نەخۆشی و دەرد و پەتایان هەموو لەسەر ئەو بەستەزمانە بووە. دڵم  .نازانی نان و ئاویان لە کوێ بوو بە جێ هێشتووە،

پڕ دەبوو، چم لەدەست دەهات و نەمدەکرد؟ ئەگەر بگەڕێمەوە چ دەبێ؟ نا من پردی پشت سەرم روخابوو. دەمگرن. 
تیشم نەشم کوژن دەخرێمە زیندان و کێشەکە هەر وەکوو خۆی دەمێنێتەوە و بۆ ماڵ و منداڵ هیچم پێناکرێ. جاشیە

چەکیان بۆ رژیم هەڵدەگرت، بەاڵم ئەوانە کوڕی مەال  ،پێناکرێ. هەبوون هاوواڵتی لەناچاری و نەبوونیدا بۆ بڕێ پارە
ک و هاسان بە کوشتیان دەدان. بیرم لە هەرچی دەکردەوە نەدەگەییشتمە ئاکام. وبرایم نەبوون. جگە لەوەش سو

 کرد و گوتی: نامەکەی کرد. سەیرێکی یبەگ و پرسم پێ بڕیارم پێنەدەدرا. بەیانی نامەکەم بردە الی رەشی
ەوە، ئەگەریش شکاین با تبڕوا. ئەگەر سەرکەوتین دەی هێنی رۆڵە خەبات ئەمانەشی لەگەڵە. گەردنی ئازا بکە با   -

 ئەوەشی لەگەڵ بێ.
 ئەی ئەگەر مێردی کرد.   -
 جا چ بوو؟ ژن قات و قڕ دەبێ؟   -

 الی رەشی بەگ بووم هەر پارەم بۆ دەناردن.ئیمزام کرد و بۆم ناردەوە. هەتا لە 
لەو شوێنە جێگوڕکێمان زۆر دەکرد. تۆپیان بۆ دەهاویشتین. خەسارەتمان وێ دەکەوت. زۆری پێنەچوو جێگامان لێژ 

 بوون.بعێراق دەستەویەخەی یەکتر  و بووەوە و ئێرانب سکبوو. مەیدانی شەڕەکە بەرتە
 دوو برادەری دیکە بڕیارماندا بچینە ریزەکانی دیکەی حێزبەوە.  رەشی بەگ چووە دیوی عێراق دانیشت. من و 

هەر ئێرانییەک لە عێراق هاتووچووی کردبا، دەبووا بەڵگەی ئەمنی پێ بێ. ئەویش حێزبەکان دەیانتوانی وەریگرن. 
پێ نییە، تووشی نەبوو. کە گەییشتینە ئاوەدانی گوتمان با پێکەوە نەبین. پێناسە و عەدەم تەعەروزمان پێئێمە ئەوەمان 

 ە دەبین. کێش
 گرتم. لە نێوان خانەقین و هەڵەبجەدا گیرام.هەر زوو کێشە بەرۆکی پێ

هەتا رێوی قەباڵەی خۆی خوێندەوە، پێستیان لێی کردەوە. بردمیانە ئەمنی خانەقین. گوتم پێشمەرگەی حێزبی 
. کام الت ئەشکەنجەە بردمیانە ژووری دێموکراتم. لە ژوورێکیان کردم و یەک دوو کاتژمێر بە جێیان هێشتم. دوای

ییشتم. جاسوس، کەزاب... هەڵیان ەئەیشێ کوتامیان. ئەوان بە عەرەبی و من بە کوردی. هێندێ وشەی عەرەبی تێدەگ
بوومەوە. ئەوجا کابرایەکی کوردیان هێنا کە یم ئاویان پێدا کردم. بووراواسیم. نەمزانی شەوە یان رۆژ، بەس زان

کردن تێدەکوتام و جنێوی دەدا. شیرینکرد. وەاڵمم نەداوە. ئەویش بۆ خۆێشدا بە فارسی قسەی دەوەرگێڕی بکا. لە پ
منیش جگە لە هاوارکردن هیچم پێ نەدەکرا. ئاخری کوردەکە پرسی، ئەگەر تۆ لەگەڵ حێزب بووی جەماعەتی کێ 

کێک لەو دوو اسی؟ ئەوە یەدوایە گوتیان تۆ ئەحمەد سەیدی دەن بووی؟ گوتم رەشی بەگ. رزگار بی رزگار بووم.
 ووین. گوتم بەڵێ لەوێ دیتوومە، بەاڵم نەمگوت پێکەوە هاتووین.بکەسە بوو پێکەوە هات

پێچوو، بەاڵم دەزانم ببوو بە شەو. بردمیانە  یهەر لەوێ دایان نام. چایەکی زەرداویشیان بۆ هێنام. نازانم چەند
. کوردەکە هات گوتی: بۆ لە پێشدا نەتگوتبوو ماڵ وێران. بە خوا نەگەییشتبام بۆ هێنامژوورێکی خاوێن و خواردنیان 

 ئینکاریان کردبوو ئەتۆ بناسن. بەاڵم رەشی بەگ پشتیوانی کردی.ئەوان دەیانکوشتی. پەیوەندیان بە حێزبەوە کردبوو. 
ە جاشەکە لێی هەڵگرتبوو. جل و پارەکەشی بۆ هێنامەوە، پارەکەم نیوە ببوو. نەموێرا هیچ بڵێم. پێم وایە کورد

 دەست بۆ پارە نابەن. ەکاندواتر زانیم ئەمنچوونکە 
. سەربازەکان بۆ دە دوادە سەربازی تێیدا بوو کردم سەربازییانەڵ چەند سەرباز سواری کامیۆنێکی بەیانی لەگ

ێ بوو. بەس م کومەئمورییەتی خۆیان دەچوون، تەنیا دوویان پاسەوانی من بوون. گەییشتینە شارێک ئێستاش نازان
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سواری پاس بووین.  لەگەڵ دوو سەربازەکەدا لەوێیەوەۆ کڕیم و پارەی خۆم خواردنیان ب هەموو عەرەب بوون. بە
 .بووەکەس پێ سەیر ن یان زۆر دیوە، بۆیەرەکان زۆر بە ئاسایی چاویان لە من دەکرد. وەکوو بڵێی ئەم دیمەنەموساف

گەرمای نێو سەیارەکە موسافێرەکانی وڕ کردبوو، بێدەنگ، هەرکەسە و  رێگاکە بە نێو سەحرادا بوو. تۆز و خۆڵ و
اڵە بۆ لەالی خەڵکی سەحرا گ. ئەوجا زانیم ئەو چەفتە و عەو چاوی نوقاندبوو سەرپێچەی خۆی بە دەم و لوتیدا دابوو

 بووەتە باو.
ەرە کە کەمپێک بۆ پەناب یە. پێشتر بیستبووم وەی تابلۆەکاندا زانیم کە رۆمادیگەییشتینە شارێک. بە نووسرا

 ئێرانییەکان لەوێ کراوەتەوە.
بردمیانە ئەمن. شەو و رۆژێک لە تاکەکەسیدا بووم و بەیانییەکەی دیسان پرسیار و وەاڵم. چیرۆکی من هەر ئەوەی 

 مرانوسی ئێدوو مەبەستیان هەبوو. یەک ئاخۆ جاسئەوەندە من تێگەییشتبم، پێشوو بوو. بە جێیان دەهێشتم و دەهاتنەوە. 
. بۆ یەکەمیان زوو قەناعەتیان هێنا کە من بۆ جاسوس نابم. دووهەمەکەش خۆم مان نە، دوو هاوکارییان لەگەڵ بکەی

 نەخوێندوار و تێنەگەییشتوو نیشان دابوو. سەرەڕای ئەوەش یەک حەفتە رایانگرتم. رۆژی دووهەم بردمیانە جەماعی.
یش لە خانەقین گیرابوو و هەر بەو شوێنەی مندا گەییشتبووە ئەحمەدی برادەرمم لەوێ دیتەوە. ئەو )بەشی گشتی(

اش. دە پازدە رۆمادی. ئەگەر هاوڕێت هەبوو دژواری ژیانی زیندان لێت سووک دەبێ. پێکەوە بردیانینە کەمپی ئەڵت
 .ەیەوە دوور کیلومەتر لە رۆمادی
و یەک دەروازەی زیاتر نییە. ئەویش  کراوە تەلبەندهەزار کەسی،  چل، پەنجاوای دابنێ شارێکی چت بۆ بڵێم... 

ژووری نوێنەری ئەمن و ئیستخبارات و ژاندارمە و پاریزگا و بە  لەو بینایەشدا ساختمانی تەنزیماتی لە تەنیشتە و
کورتی هەموو دەزگا سەرکوتکەرەکانی لێبوو. پارێزگا نێونووسی دەکردی و بچۆ بە خەیر چی. ئەوە تۆ و ئەوە ئەو شارە 

 .قورینەتەپیلکە تەپیلکەی  ەخانوو پڕ لە
بە شەقامە خوڵەپۆتەکەیدا بەڕێ کەوتین. ئەم بەر و ئەو بەر لێرە و لەوێ دوکان هەبوو. وەکوو هەموو 
شارۆچکەکانی کوردەواری لەبەر دوکانان پیاوانی بێکار دانیشتبوون و بەچاوی پڕ لە پرسەوە سەیریان دەکردین. دەمزانی 

 ن ئێمە لە کوێیەوە هاتووین و لە چ تاقمێکین.وەختە دڵیان بتۆقێ بۆ ئەوە بزان
چادرێکیان پێداین. خەڵک ماڵیان ئاوا بڕێک راخەر و پێخەف و شتی وایان داینێ هەتا دوایە خۆمان بکڕین و 

 مان کڕی. هەموو شتێکی لێبوو. کەلوپەلبیاندەینەوە. چوینە دوکانان 
خۆر لە چادرەکە دەکەوت ئیتر بۆ دانیشتن نەدەبوو.  چادر بە رۆژ جەحەنم و بە شەو زەمهەریر بوو. هەر ئەوەندە

بای سەبون گەرمای ئەو دەشتەی دەکردە نێو شارەکەوە. بە بیانوی شت کڕین بە نێو شاردا دەسووڕاینەوە. هەتا ئێوارە 
  و هێندێ قسەی کۆن بگێڕینەوە. ێش چادرەکە راخەین و نانێک بخۆیننەختێک فێنک بکا و راخەر لە پ

 لەگەڵ کەسێک بووی، پاش ماوەیەک قسەشتان پێ نامێنێ و هەر کەسە بە الیەکدا خەیاڵ هەڵیدەگرێ.کە دایمە 
 کەن.بۆ خۆتان خشت ببڕن و خانویەک ساز ،پێیان گوتین ئەگەر دەتانەوێ لەو چادرە رزگارتان بێ

وڕی دەشێال و من ئەحمەد ق دەستمان پێکرد، چوونکە ژیانی خاو و تەنبەڵی ئەوێ وەڕەزی کردبووین. نەبردزۆری 
 خشتم لێدەدا. 

هەتا خانوو ساز بێ، بن گیرفانیشمان دڕا. سەر مانگ پارەیان داینێ. هەر یەکە و سی دینار. ئەوە بۆ زگورتی بوو. ژن 
دینار تێنەدەپەڕی. دەگوترا بۆ پێشمەرگەی حێزب و سازمانەکان هەر  ١٢٠و منداڵدار زیاتریان وەردەگرت. بەاڵم لە 

 دۆالر.  ٢٥٠دەدرا. دینار بە سێ و نیم دۆالر بوو. یانێ دەیکردە مانگێک دینار ٧٥کەسە و 
هەزار  ٢٥٠ئەوکات دۆالر بە هەزار تمەن بوو. یانێ دەبووا مەعاشی پێشمەرگە  ت، دەزانینبە پێ ئەم گوتەیە    -

نموونە بۆ نیشی لەسەر زکی خەڵک بوو. تمەنی پێدەدرا و خوارد ١٥٠تمەن بێ. کەچی پێشمەرگەی بەستە زمان 
هەزار پێشمەرگەی دەکرد، ئەوە لە مانگدا نزیک سێ ملیۆن دۆالری وەرگرتووە. با  ١٢حێزبی دێموکرات کە باسی 

ملێۆنی بۆ ماوەتەوە. دە ساڵ ئەو پارەیە وەرگیراوە  ٢٤بڵێین یەک ملیۆنی خەرج کردبێ کە نەیکردووە. ئەوە ساڵێک 
 کەس نەیزانی.ئەوە دەکاتە روبعە ملیارێک. کێ بردی، چی لێهات؟ 
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 وین.بئێمەش ئەوە لەو خۆڵەپۆتەدا چەقیبەڵێ.    -
 .مپەکە بووین و زانیمان هەر لە سەرەتاوە قەڵخانی و باوەجانی و قوبادی و..ەبانی ک و پاش ماوەیەک شارەزای دەر

داناوە. تەناتەت  انبۆ خۆی انمەقەڕێکی حێزبەکانیش هەرکامکە دژی یەکتر بوون، عەشیرەتانی سەرەکی کەمپەکەن. 
موجاهێدیشی لێبوو کە دوایە گواستیاننەوە بۆ کەمپی ئەشرەف. هەمووشیان هەوڵیان دەدا خەڵك بکەنە الیەنگری 

و شتی وادا.  پچی بن دیوار یا خۆ کۆکردنەوەی جەماوەر لە جێژنەخۆیان. قازانجی بۆ ئەوان چ بوو نازانم، جگە لە پچ
کوێ دەنگی سوڕنایەک هاتبا کۆ دەبوونەوە. مەگەر دژایەتی عەشیرەتی رێگر با ئیشە کە لە هەر  ئەویش ئەو خەڵكە بێ

 .خۆ خاڵفاندن بوودەنا سیاسەت هەر وەکوو سیاسەتەکەی زیندان 
کۆمەڵە دەهات دەمگوت: من دێمۆکراتم. دێمۆکرات دەهات دەمگوت: چیرۆکی من وەکوو چیرۆکی جووەکەیە. 

نازانم ببم بە سونی یان شێعە، دەروێش یان سۆفی. ئێوەش وەکوو گوتیان بۆ نابی بە موسڵمان؟ گوتی: ئاخر 
لەگەڵ کەس  ..ئیسالمەکەتان لێهاتووە. یەک دێمۆکراتی شۆڕشگێڕە و یەک نییە و تەنانەت شەڕە چەقۆشیان کردبوو.

 نەبووم.
دووری لە . خانوویەکی دیکەشمان ساز کرد. خزمی دالە سەری ەحمەدی هاوڕێم کەڵکەڵەی ژن هێنانساڵی نەبرد ئ

 . ئێمەش گۆشتاوێکمان خواردقەیرەیەکیان بۆ مارە کرد و  هەبوو، زوو جێ خۆی کردەوە و کچە ناو عەشیرەتدا
ی ژنی زۆر ژنێکی بەدەست و برد بوو. ئەحمەدی لە بەتاڵۆکەیی دەرێنا. دوو منداڵی بە دووی یەکدا خاتوو زوبەیر

  شۆرباوێکی لێدەنا منیشی بانگ دەکرد. دستاوی خۆش بوو.جار جارە  بۆ هێنا و ئەویش ناچار کەوتە کاسبی کردن.
 .باریکەیە لە الی کەالر ئێستا ئەوە لە کەمپی

کە تەنیایی هات، بیر و خەیاڵەکان زیاتر داتدەگرن. خەمی سەرەکیم ئەوە بوو کە ئەو چۆڕە هەواڵ زانینەشم لە الی 
م بیانهێنمە ئێرە، وەکوو ئەم خەڵکە پێکەوە بژین. گەرچی . زۆر جار بیرم دەکردەوە ئەگەر توانیبابوو مندااڵنەوە لێبڕا

یەکجار، ماڵیک هاتبوون بۆ دیتنی خزمان، بە دەرفەتم  ژیانەکە نالەبارە، بەاڵم هەر نەبێ پێکەوەین. هیچ دەرفەت نەبوو.
ئەگەر بتوانن پۆستی بکەن. ئادرێسی ئەو ماڵەم نووسیبوو کە  کردزانی. نامەیەکم نووسی و باسی خۆمم بۆ کردن. تکام 

 حەمیە کاری بۆیان دەکرد. قەت نەمزانی گەییشتە جێ یان نە.
بە نێو کۆاڵناندا راوێچکەم دەکرد. پڕ بوو لە منداڵ. سەیرم دەکردن. ئەوە چاوەکانی لە کەژاڵ دەچێ، ئەوە سەر و  

 یە. سەکوتی وەکوو وریایە، ئەمە هەر دەڵێی هیوا
دڵتەنگی ئێواران بەالیەک. هەر کەسەو دەچێتەوە ماڵی خۆی. چرایەک  ،دڵتەنگی هەموو شەو و رۆژ بەالیەک

دادەگیرسێ، ماڵێک کە هەرای منداڵی تێیدایە، بۆنی خۆشەویستی تێیدایە. منی بێکەس دەچوومەوە نێو چوار دیوارە خت 
 دادەنیشتم چاوم لە ئەستێران دەبڕی. و خاڵییەکە. زۆر جار چرام هەڵنەدەکرد. لە پێش خانووەکە

هەر کەس شارەزای هەر بوارێک بوو مەکتەبی داددەنا و خەڵکی فێر دەکرد. تەنانەت کالسی زمانی لەو شارە 
هەبوو. لە پێشدا خەڵك بۆ خۆیان  یشمەکتەبی مندااڵندەستم کرد بە کوردی خوێندن.  منیش ئینگلیسیش هەبوو.

 مامۆستا. ١٢٠ەتی. پێج هەزار منداڵ و دایاننابوو، دوایە بوو بە دەوڵ
و بەتاڵیش  یوەڕەز یکات هەر وەکوو چۆن لە زیندان فارسییەکەم بردە پێشەوە، لێرەش خۆم بە کوردییەوە خاڵفاند.

دەچوومە دووکانی کاک غریب. قوماش و پێاڵوی دەفرۆشت. دێمۆکرات بوو. هەشتا لە سەدی ئەو خەڵکە خۆی بە 
بە هەواڵ. لە کوردی خوێندنەکەشدا یارمەتی دەدام. لە هەموو تیرە و تایفەیەک دوکاندار  دێمۆکرات دەزانی. ببووین

هەبوو، قەڵخانی نەبێ. خەڵک هیچیان لێنەدەکڕین، دەیانگوت شەیتان پەرەستن. ئەوانیش بۆ خۆیان لە نێو خۆیاندا 
 دەژیان.

مادی وەڕەزم. ئەتۆ ۆر نێو یکڕین کەلوپەلە رۆیشتن بۆ رۆژێک کاک غەریب گوتی: وەرە پێکەوە کار بکەین. من ل
چییە. کە ویستبات بچی بۆ رۆمادی، دەبوا عەدەم  وەڕەزییەکەی ئەو کارە بکە. شتێک بۆ تۆ شتێکیش بۆ من. دەمزانی

ۆ تەعەروز وەرگری. یانێ بەیانی مەال بانگدان هەستی بچی لەپێش پارێزگا سڕە بگری. جار وابوو زیاتر لە سەد کەس ک
دەهات. بەڵگەی بە چوار پێنج کەس دەدا و  ٩و  ٨و مڕ. کابرای پارێزگا سەعات  زۆر جار دەبووە مشت دەبوونەوە.
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گرتن و بێڕێزی پێکردن تەنیا لەوێ نەبوو. ئەو شارەزیندانە تەنیا یەک ی. فێرە بەرتیلیشیان کردبوو. سڕەبچۆ بەخێر چ
تان کە زۆر بوو. خەڵکی کوێس نیشتن. نەخۆشیپێی ڕادەگەی کە دوو سێ موعین پزیشک و سیستەر دەرمانگای لێبوو

ریزی  ی دەرمانگاداخۆرەدا خەڵک لەبەر دەرکەبەریانییەوە لەو گەرما و ەدەچێ. هەر لە بهاتە دەشت هەموو لەشی تێک
 دەچوون و تەنانەت لێشیان دەدان.بە گژیاندا دەگرت. زۆر جار دەبووە هەرا و زڵە. سیستەرەکان دەهاتن 

 خەمی بچووکت لەبیر دەباتەوە. میللەتێک ئاوەها ئاوارە و ئەسیر و بێ دەسەاڵت و بێ خاوەندەڵێن خەمی گەورە 
. ئەوەی خۆی بە خاوەنی دەزانی تەنیا شات و شوت بوو و خۆشی پای بە تەڵەوە کردبوو و نەیدەخستە خۆی. کەوتبوو
 دۆخە کە ئێستاش هەیە. هەر ئەم

ەگەر بتوانی دەستگرۆیی خەڵک بکەی. ئەو کاسبییە لەم بارەوە بۆ بۆ دامرکانی ئەم خەمانە دەبێ خۆ بخاڵفێنی و ئ
پارەیەکیشم دەست کەوتبا، شتێکم بۆ مندااڵن دەکڕی و لە کۆاڵنان ئەگەر من باش بوو. هەم سەرگەرم دەبووم، هەم 

 دەمدانێ. لە راستیدا بۆ سوکنایی دڵی خۆم بوو. 
. رەنگە لەبەر ئەوە بوو کە من چاوم لە دەستەبرابوین بە پێکەوە راهاتبووین. کێشەمان نەبوو، ب غەریبمن و کاک 

دادەنیشتم  داکڕین، لە دووکانەکەیرۆژانێک کە نەدەچوومە شار بۆ شت قازانج نەبوو. ئەویش فێڵی لێ نەدەکردم.
 .و دەچووە الی ژن و منداڵەکانی وکانی بەدیار منەوە بەجێ دەهێشتیارمەتیم دەدا. د

نامێنێ. ساڵ دێ و دەڕوا تۆ لەجێ خۆتی. مەگەر ئەوانە کە نێویان لە خاچی سور لە شوێنی وادا کات مانای 
هەتا وەاڵم بێتەوە چوار پێنج ساڵی  راەبوون. لەو کاتەوە نێویان دەنووسدەنووسی کە بیانبەنە دەرەوە. ئەوان بێ تاقەت د

 ئێستا ئەوە لە ئاڵمانە. کرابوو.کاک غەریبیش نێوی تۆمار  دەخایاند. جاری واش هەبوو هیچکات وەاڵم نەدەهاتەوە.
 لەم ژیانە بێ وازەدا لەپڕ شتێک قەوما کە هەموو ژیانمی پێچایەوە. 

و بار دەهاتە دوکان. نرخی هێندێ شتی دەپرسی، نەیدەکڕی و دەڕویشت. جار وابوو لە حەفتەیەکدا سێ ژنێک جار
ئەم ژنە چاوەڕوانییەکی لێت  غەریب چوار جار دەهات. کچێکی چکۆلەشی لەگەڵ خۆی دێنا. رۆژێکیان گوتم: کاک
 هەیە. نابینم وەکوو ژنانی دیکە دوکانەودوکان بکا. راست دێتە ئێرە و دەڕواتەوە! 

 گوتی: چاوەڕوانی من نییە، تەماحی لە تۆیە!
 خۆ نەمدیوە چاو لە من بکا.  -
 .کابرا بوو کە ساڵی پێشوو کوژرائەوە فێڵەکەیەتی. تۆ تەواشای ئەو ناکەی، شەرمێونی، سەردادەخەی. ئەوە ژنی ئەو    -
 بیستوومە چەند کەسێک کوژراون.   -
ۆیشت و نەگەڕایەوە. . جارێک رتنی لە من دەستاند و دەیبردە نێو عەرەبان بۆ فرۆشکەلوپەلقوماش و مێردەکەی    -

 عەرەبیو ئەوانیش  هەموو  ەکانیانژنان ەزۆربەی پیاوەکانیان بردوون بۆ شەڕ. ئەمانە تەماح دەکەن ئەو عەرەبانە
و دوایە لە چۆمی فوراتیان  انرێک دێ و گوللەیەک دەکاتە خەرجیچەکداریشن. الوێک، پی .ون و دەمارگروبەد

دابەش دەکەن.  لە نێو خۆیاندا ەکەشیانکەلوپەلداوێن. هێندێک تەرمەکەیان دەدۆزرێتەوە و هێندێکیش نە. پارە و 
 ەکەشیانەوە بیان کوژن. حوکومەتیش گوێ ناداتێ. کەلوپەلهۆی بردنی رەنگە هەر بە

 لە شوو دەگەڕێ. من هاتووچووم لەگەڵ بنەماڵەکەیان هەیە.منداڵەوە بە دووئێستا ئەوە ساڵی مێردەکەی تێپەڕیوە و  
 .مجا من چم هەیە برا   -
ڕە کێ لێرە شتی هەیە؟ هەموو ئاوارەی جیرەخۆری حوکومەت نین؟ ماڵت هەیە و مەعاشت هەیە و چۆ   -

 کاسبییەکیش دەکەی. کێ لە تۆ باشتر. ژن بێنی یارمەتییەکەشت زیاد دەکا.
 دەکردەوە. خۆزگەم دەخواست بەیانی بێت و بیبینم. نەهات. غەریببیرم لە قسەکانی کاک  شەوەکەی

 رۆژانەئەو و بمەوێ بۆ ئەوی بکڕم. وەکو .رۆژی دواتر چوومە رۆمادی. نازانم بۆ چاوم لە قوماشە جوانەکان دەکرد
ژنان دەهاتن بزانن تازە چ هەیە. ئەویش هات. خەڵکی دیکەشی لێبوو. راوەستا هەتا  ،ی تازە هاتووەکەلوپەلدەزانرا  کە

چووە بەر دەرکی دوکان. الیەکی کردەوە چاوی بڕییە  ەوەبە بیانوویەک غەریبچۆڵ بێ. چاوم لێی هەڵنەدەگرت. کاک 
دەستی ژنێک نەکەوتبوو. پرسیاری نرخی پارچەیەکی لێکردم. نەمزانی چاوم. ئاورم گرت. هەشت ساڵ بوو دەستم لە 
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. وەکوو منداڵی چواردە سااڵن خۆم دۆڕاندبوو. ژیکەڵە و نەختێ خرپن و چاوجوان بوو. سرکەیەکی ۆنم وەاڵمدایەوەچ
 . هەرایەکی لە دڵم نایەوە.سپییەوەرومەتی  تەوقەیەک بە سەررەش و سوری بەسەریەوە بەستبوو. 

 من نازانم چی پێ بڵێم. من لە ژیانمدا دڵداریم نەکردووە. غەریبکاک   -
 یەک کەالم بڵێ شووم پێدەکەی یان نە و خەالس. یان ئەرێ و یان نەرێ. ...ئەی   -

 جێ دەهێشتین، بەاڵم من زوانم الل دەبوو.بە بیانوویەک بە غەریبجار دەهات لەو رۆژە بەوالوە هەر
 نیەواڵەکا. هەستی ئێوارەکان گۆڕا بوون. شەوانە لە باتی گەڕان بە دووی هدنیا رەنگێکی دیکەی بە خۆوە گرتبوو

 ئەو جارم دەخوێندەوە. چاوم پێکدا دەنا چی دیوانە شێعرم دەست کەوتبا، دەلە ئیستگەی گۆرانی دەگەڕام. هەر ،دارادیو
دەهاتە بەرچاوم. لە خەودا بە پێکەنینەوە گلەیی لێدەکردم. ئای ئەمە بوو دڵداری کە ئەم هەموو شێعرەی بە شاعێران 

 گوتووە؟
هەر لە بەیانییەوە لەبەر دوکان چاوم لە شەقامەکە دەبڕی ئاخۆ کەی پەیدای دەبێ. کە لە دوورەوە دەمدیت، خۆم 

وکانی دیکەی دەدا و دوایە دەهات. ئیتر ئەویش هەستی بە دەخزاندە نێو دوکان. ئەویش سەری یەک دوو د
 هەستەکەی من کردبوو.

 کچە چکۆلەکەیم گوت: چەندە جوانی، چاوەکانت لە دایکت دەچێ! و بە هێزم لەبەر خۆم ناجارێکیان 
 سورهەڵگەڕا، سەری داخست و گوتی: تۆ جوان دەبینی.

 گوتم: خۆزگە دایمە لە بەرچاوم دەبوو. 
 بۆم نەگوترا. رەوان راست وکردبووەوە، هێشتاش هەر  بارەپەنجا جار الی خۆم دووم رستەم ئە

 قات. ی. ئەوجا بێتاقەتی من بوو بە سەدهیچی نەگوت. دەستی کچەکەی گرت و رۆ
 .زیاتر نەبوو و یەک لە ئەو. لەمە  من لە و وشەمانگێک زیاتری پێچوو. دو

کە هات پێشکەشم کرد. وەری گرت. زانیم ئەویش پێ ناخۆش  لە رۆمادی قەوارە پارچەیەکی جوان و گرانم کڕی.
نییە. دوای ئەوە یەک حەفتە هیچ هەواڵێکی نەبوو. دنیام لێ ببووە کونە ورچ. بە بێ هۆ ئارەقەم دەکرد. دەچوومە ریزی 

. دیارە انمانگە رادەوەستام. بەڵکوو بێتە ئەوێ بیبینم. دیتبووم هێندی کوڕ و کچی الو ئەوێیان کردووەتە جێ ژوردە
 تر. شەرمم لە خۆم دەکرد. خەڵک نازانن بۆ راوەستاوی بەاڵم خۆت دەزانی.چیچاوداگرتنێک بوو و هی

 غەریببەڵکوو هەواڵێک بزانێ. چەند رۆژی دیکەشی پێچوو، ئاخری کاک  غەریبئاخری پەنام بردەوە بەر کاک 
 داوە کە بچمە خوازبێنی.وەاڵمی هێنایەوە کە بە بیانوویەک چووەتە ماڵیان و ئەویش پەیغامی 

چ بکەین، چۆن بکەین؟ شفارشم بە قەساب کرد مەڕێکم بۆ بێنێ. جل و بەرگی باشم لەبەر کرد و لەگەڵ کاک 
ازبێنی. من لە چاک و خۆشی زیاتر یەک ورتەم پێوە نەهات. سەرپشک ەڕمان وەپێش خۆمان دا و چوینە خوم غەریب
 غەریبقسەکەر بوو، ئەویش هەر سمێڵی دەلەراندەوە. کە هاتینەوە  بوو. هیچ واڵممان وەرنەگرت. بابی غەریبکاک 

گوتی: هەتا مەڕەکە نەخۆن وەاڵم نییە. گوتم: رەنگە هەتا جێژنی قوربان نەیکوژنەوە، چاری من چییە؟ خۆ فەرقان 
 بە قاقای پێکەنینەوە گوتی: دڵداری سەبریشی دەوێ. غەریبدەکەم. کاک 

 تر پەیغامیان نارد کە چاوەڕوان نەبم و ئەو وەسڵەتە بۆ من نابێ.سەبری زۆری نەویست. دوو رۆژ دوا
مانا بوونی ژیان تێدەگەیی، خۆشە. خەمێکی سەیر داتدەگرێ. بێ وەکوو شێتانم لێهاتبوو. دڵداری پێنەگەییشتنەکەشی

 ئاە و ناڵەی شاعێران فام دەکەی. ئێوارەکانت لێدەبێتەوە سنووری مەرگ.
تەمان ئاستی بۆرە پیاوان. پێم وایە بە هەڵدەپێچا. دەیگوت: ئەمانە کۆنە ئاغان، دانابەزنەم بە پرسیار غەریبکاک 

 بیدەن بە براچکۆلەی مێردە مردووەکەی. بن ئامۆزان.
چۆن دەرباز  تەلبەندکراوداکەوتن دەکاتەوە، بەاڵم لە ئەڵتاشی هەڵگرتن و هەاڵتن و رەدو لە کاتی وادا مرۆڤ بیر لە

 دەبی. لە هەموو عێراقیش بە بێ ناسنامە جووڵەت پێناکرێ. بچیتە هەر کۆاڵنێک موختار دێتە دیارت.
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بە  هەر شووی پێدەکەم. من بێوەژنمکردووەتە کەوشێکەوە و گوتوویە  ێپ دەیگوت: ژنە هەر دوو غەریبکاک 
ناخۆشە بیدەن بە برای مێردەکەی. بەاڵم لە عەشیرەتدا وایە زۆر پێی خۆم بڕیار بدەم. پێمکە مافی خۆمە  بێ شەرعیش

 ئەم شتانە نایخوا.
 رێگایەکی دیکەی لە پێشم دانا. غەریبئیتر نەهاتە دوکان. وەکوو زیندانی زیندانییان کردبوو. کاک 

کوێخا  ەمەال و کوێخامان کردە تکاکار و ناردمانەوە خوازبێنی. قەولی پارە و خەاڵتیشمان دانێ. مەال دەیگوت: باب
 ، هەتا بۆ الی تۆ. کێشائەوانی دە بۆ الیزیاتر 

بەتەری ەی سەر رێگای پێگرتم. سەد جنێوی نکارەکە زیاتر کێشەی تێکەوت. دوو رۆژ دواتر برا گەورەکە ،نەبوو
 ریز کرد و هەڕەشەی کوشتنی لێکردم.

 ددی گرت. یاخۆ دەیەویست کێشەکە لەکۆڵ خۆی بکاتەوە. گوتی: هەڕەشەکەی بە ج غەریبکاک 
 ی، نیوە شەوێک دێن و دەتخنکێنن. برام تۆ لەو خانووەدا بە تەنێ -
 ئەی تەکلیف. خۆڵی کوێ بەسەر خۆمدا کەم؟  -

ر. ەلە مردن نەدەترسام، بەاڵم بیرم دەکردەوە رەنگە کات تێپەڕێ، بکەوینە دۆخێکی دیکە، ئەوجا رێگایەک بگرینە ب 
 ی سااڵنی زووتایبەت شەڕی ئێران و عێراق تەواو ببوو و مقۆ مقۆ دەستی پێکردبوو. یەک دەترسا وەکوو فەیلییەکانبە

ەنەوە. یەک دەیگوت: سەدام قەت شتی وا ناکا. ئێمە وەکوو خەڵكی سیاسی کئێرانمان ب رادەستیعاود و ەم نێومان بنێن
دەستبەجێ لێرەین. یەک هیوای بە رێکخراوی نێو نەتەوەیی بوو، یەک لە بیری هەاڵتندا بوو، بەاڵم هیچکام لەمانە 

 چارەی دەردی من نەبوو.
ەکانە. من ئاشنایەکم لەوێ هەیە بە گوتی: تەنیا شوێنێک ئەمانە رێیان لێناکەوێ گەڕەکی قەڵخانیی غەریبکاک 

 ئەوانت دەسپێرم. بەاڵم هاتووچوو زۆر مەکە با شوێنەکەت کەشف نەبێ. شەوانەش قەت مەیە دەرێ.
 ناکرێ ژنەکەش بێتە ئەوێ؟   -
 خۆتدا بگرە بزانین سبەی تاو لە کوێیەوە هەڵدێ.تایفەییمان بۆ ساز ناکەی. دان بەبزانە شەڕی    -

قەڵخانی هەتا بڵیی میواندار و مێهرەبان بوون. بەاڵم من وەکوو نەخۆشم لێهاتبوو. دنیای دەرونم ماڵی مام هەیاسی 
ەنەمێکی تەواو. کە دەتبەنە زیندان لە پێشدا دەروازەیەکی گەورەیە کە سەیارەی پێدا دەچێ. دوایە هجە ببوو بە

ەتە. هەمووشیان هەر بە دواتدا دەرکەی سەرەکی زیندانە. دوای ئەوە دەرکەی بەندە و ئەوجا دەرکەی ژورەک
دادەخرێن. لێرەش النی کەم بۆ من وای لێهاتبوو. ئەم واڵتە بۆ خۆی زیندان بوو، دوایە تێلی دڕوداری دەور شار و 
دوایە زیندانی ماڵ و ئەوجا زیندانی خۆت بۆ خۆت. ئەمەیان زیندانە تاکەکەسییەکەیە. ژنەم لە خەیاڵدا لێ ببوو بە 

ێنا. دەهات لە سەربان دەنیشتەوە، منیش دەچووم لە سووچی بانەکە دادەنیشتم راز و نیازم بۆ فریشتە و باڵی دەرد
 دەکرد.

بار سەری دەدام و هەموو کاتێکیش هەر دەیکوت راوەستە با بزانین چ دەبێ. رۆژێک بە  جارو غەریبکاک 
 پێ خۆشە لەوێ دانیشە! ئەو شارەت بووی. کوێپێکەنینەوە کردی بە ژوردا و گوتی: وەرە ئازاد 

 چ بووە؟ چ هەیە؟  -
 ماڵی خەزورانت باریان کرد!   -
 کەی؟ بۆ کوێ؟   -
 دوێنێ، بۆ ئۆروپا!   -
 ئەی خاتوون؟   -
 قابلە بەجێ بهێڵن.   -

ئەژنۆم شکا. دانیشتم. گیان لە جێگای سەختە و دەرناچێ. یەک سەعات ورتەم پێوە نەهات. هەزار نەخشەم بە 
 هەزار رێگادا کێشا بوو. هەمووی بوو بە بەفری بەهار و تواوە. 
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مام هەیاس بە زاراوە و شێوەی خۆی گوتی: مەرد ئەو مەردەسانێ لە سەختیا مل کەچ نەکەیت، برام دنیا فرە 
 س.گەورە

پێچوو هەتا تەم و مژی ئەو خەمەم لێ رەوییەوە، بەاڵم ئێستاش کە ئێستایە، چاو پێکدا دەنێم دێتە زۆری ماوەیەکی 
 بەر چاوم.

پش پشی بۆ کرد، بەاڵم  جێڕەیەک بە دەرکەوە هات و پشیلەیەک سەری هێنایە ژوورەوە و گەڕایەوە. مام سەمین
 نەهاتەوە.

لەو سووچە خۆی گرمۆڵە دەکا و  ،مەکۆی شەوانەی خۆی. لەم کاتە وەختەدا دیئەو پشیلەش ئێرەی کردووەتە    -
 ەم خەڵکە بە وەفاترە.ئ بەی. دەڵێن پشیکە بێوەفایە. لە زۆروورەوەژئێستا بۆنی غەریبەی کرد نەهاتە  دەخەوێ.

 
نیو کیلو تۆی  کردبوو بە سێیان. بە ئەندازەی شییەکاناشی بوو، پەرداخۆژی دووهەم مام سەمین ردێنەکەی تر

. چرا المپایەکیشی هەڵکردبوو کە دیار بوو تازە کڕدراوە. ئەو شەوە دانا یبەر دەستمانلە کردە قاپێکەوە و گوڵەبەڕۆژەی
 هەر لە ئێوارەوە کارەبا نەبوو. خەماوی بوونەکەی نەختێک رەوی بووەوە. وەاڵمی گاڵتەکانی نەوزادی دەدایەوە.

 وە:چای و جگەرە و گەڕاینەوە بۆ دووا
قسەکانت بدە بە دەم ئاوەوە، سەردڵت  دانیشە کەنار چۆمێک ئەگەر خەمت هەبوو، بچۆ لە :یانگوتدە داپیرەکان   -

سووک دەبێ. ئەو بڕە قسەی دوێنەشەو تا رادەیەک باری سووک کردم. هیچکات نەبووە ئەوەندە زۆربڵێ بم. کەس 
قسەیەکیان کردبێ. یان هەر یە ئەوەش هەر بۆ ئەوەخەڵکی کوێی؟ ناپرسێ و ئەگەریش بپرسن هەر ئەوەندەیە: مامە 

و ئەتۆیان لەبیر دەچێتەوە. مرۆڤ لەگەڵ خەیاڵەکانی خۆیدا  ی بیرەوەری خۆیانوەاڵمت دانەوە دەکەونە گێڕانەوە کە
 دەژی، نەک لەگەڵ خەیاڵی کەسی دیکەدا.

ر دانرا بوو، وەکوو لۆکەیەک بە گەییشتینە غەڵەتە گەورەکەی سەددام. ئەو بینا قورس و قایمە کە بە زۆڵم و زۆ
هەمووی پچڕا و  کەمپدەوری  تەلبەندیچەکی هەالج شی کرابێتەوە لێک هەڵوەشایەوە. کەس بە کەس نەمابوو. 

فرۆشرا. دینار بوو بە تەڕەتۆڵەکە. ئەوەندە بێ بایەخ ببوو خەڵك نەدەچوو مەعاشەکەی وەربگرێ. موختارەکان لە گیرفانی 
 جیرە خۆراکەکە هەبوو، دەنا خەڵک تووشی برسیەتی دەبوون. بەاڵمدەنا.  یانخۆیان

لە هەموو خراپتر ماڵی  منیش تاقەتی ئۆردوگام نەمابوو. کە خاتون رۆی، دەتکوت دنیا بەتاڵ بووە، کەسی تێیدا نەماوە.
 کاک غەریبیش نێویان هاتەوە بچن بۆ ئۆروپا. ئیتر شارم لێ بوو بە بیابان.

، منیش بەری رێگام گرت هاتمە کوردستان. حوکومەتی لێی نەمابوو. ئەوەی دایرەی وەکوو بڕێک لە خەڵكی دیکە 
کەوتبوو کوژرابوو. وەی گیرحوکومی بوو، تااڵن کرابوو. جەماعەتی سەر بە حوکومەتیش ئەوەی پادار بوو هەاڵتبوو و ئە

. هێزە سیاسییەکان هەر خەریکی وتەنانەت دەگوترا سەربازەکانیان سوتاندووە. بێ سەرەوبەرەیی بە جەماوەرەوە دیار بو
لە ئۆردوگاش بە دەیان کردە بێ دەسەاڵتەکان. دواتر بیستمەوە خۆشکردنی خۆیان بوون. بەرەبەرە هەژاری روی جێ

یان  بوون، ئەوەی کە لەگەڵ حیزبە کوردیەکان هۆی جۆراو جۆر لەالیەن وەهابی و سەلەفییەکانەوە بە تاوانیکەس بە
 .وەمام هەیاسی خۆشەویستی منیش کوژرادەگوترا ، یان ئەوان پێیان کافر بووە سەر بڕاون. خوێندووە اندەرسی ئینگلیزی

وورەکە شەش چەرپای لێبوو. قەت نەمدیت پڕ بن. خاوەن ژکی شەق و شڕی هەرزان دابزیبووم. رخانەیەلە موساف
اڵم ەکەی شەو بە شەو وەردەگرت، بەهۆتێلەکە کە تەنیا خۆی و ژنەکەی لەوێ کاریان دەکرد، هەر بۆڵەی دەهات. پار

 ڕی.ۆچرچەفەکانی بە حەوتووش نەدەگ
هەبوو،  یکرێکاریلە کار بگەڕە. نە بۆ بژیوی ژیان وەرە لە واڵتێک کە خەڵکی خۆیان هەموو بێکارن، ئەتۆی غەریب 

دوو رۆژ بوو ئێوارەیەک چوومە چێشتخانەیەک. زۆرم برسی بوو، سمایەشم نەبوو کاسبیەک بکەم. سەرنە حەماڵی. دە
ناکرێ. نان و کەبابێکیان بۆ هێنام. هەڵم زگ فەرمان دەدا و تۆ بەرگریت پێ بەس دوو نانی ئیشکم خواردبوو. زۆر جار

 وەپێچا کردمە بابۆڵەیەک و هەر نەمزانی چۆن قووتم دا. پێاوێکی بەسااڵچوو لە سەر کورسییەک لە الی دەرکەکە
 تا هاتە بەرانبەرم دانیشت. پرسی:چایم کرد، هەس دانیشتبوو، چاوی لە من بڕیبوو. کە داوای
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 ببوورە کوڕم خەڵكی کوێی؟   -
 ریوانەم   -
کڕین. باوکم  انبە الوەتی زۆر جار لەگەڵ باوکم چوومەتە مەریوان. من بۆ خۆم خەڵکی هەڵەبجەم. دەچووین بۆ حەیو   -

 چۆن بووە رێگات لێرە کەوتووە؟ ،خێر بیزۆر مێهرەبان بوون لەگەڵمان. بە ی ئەوێقەساب بوو. خەڵک
 م بۆ گێڕایەوە. هەناسەیەکی هەڵکێشا و پرسی ئاخۆ ئیش و کارم هەیە؟ ەکەکورتی بەسەرهاتبە 

 پرسی: .سەرم لێ راوەشاند
 قەسابی دەزانی؟   -
 وەکوو ئیش و کار نەمکردووە، بەاڵم ئێمە خۆمان ئاژەڵ سەردەبڕین و کەوڵی دەکەین...   -
دوو تا سێ حەیوان سەردەبڕم. ئەمانەی بەردەستم لێی نازانن، نەکردەکارن. منیش هێز و من لێرە رۆژ هەیە    -

 قەوەتم نەماوە. وەرە ئەو ئیشەم بۆ بکە.
تەکە چۆن جیا بکەمەوە و التەڕافە و گۆشتی شفێری کردم گۆ اجیحە دەستم کرد بە حەیوان سەربڕین. لە بەیانییەو

ی کەتەسپێلە  مەکەشی خاوێن بکەمەوە بۆ چێست. خوێ. ناوزگ و سەروپێیپەراسوو لێکەمەوە و چەرخی بکەم بۆ کەباب
بازاڕەکەشدا یارمەتی ئەوانی هار ەن. لە چێبەجێ دەکرد نیوەڕو الیهەتا  مدەدا و لە بەر تاو هەڵم دەخست. ئەم کارانە

 م دەدا. خواردنیشم لەگەڵ ئەوان بوو.دیکە
کرێ هۆتێلەکەم پێنادرێ. قەبووڵی کرد. چووم راخەر و دوو رۆژی پێچوو گوتم حاجی ئیزنم بدە لێرە بخەوم 

 پێخەفێکم کڕی و لە نێو بۆنی چەوری و دووکەڵی ماسیوی کەبابدا دەنووستم.
نشین بوو. چێشتخانە کەوتە دەست ەسێ چوار مانگی پێ نەچوو حاجی نەخۆش کەوت و خان ،شانسی چەوتی من

دوایە زانیم چێشتخانەکەیان فرۆشتووە. حاجیش کۆچی دوایی  کوڕەکانی. یەکەم کاریان ئەوە بوو کە منیان دەرکرد.
کردووە. منیش داشقەیەکم کڕی و بووم بە حەماڵی نێو بازاڕ. ئێستا نەختێک چاو و دەمم کرابووەوە و خەڵکێکم 
 دەناسی. شەوانەش هەر لەسەر داشقەکەم دەنووستم. ئیشیان زۆر نەدەدا بە من. حەماڵەکانی دیکە بەخێڵییان دەبرد و

ی هەژار کبوو. تانە و تەشەریان پێدا دەدام. جار وابوو دەیانگوت بۆ ناچیتەوە کاول بووەکەی خۆتان؟ خەڵ یانپچڕ پچر
ە نێو حێزبەکانیشمان و بۆ پاچەقولێدانی یەکتر ئازان و بۆیان بکرێ نانی یەکتر دەبڕن. هەر دەڵیی ئەو نوشخەیە هاتووەت

هەر بە هەژارەکانی ەوڵەمەند لە یەکتر بدەن. ئەگەر شەڕیشیان هەبێ ەت. قەت دیتوتانە دوو دلی میلببووەتە دا
دەوڵەمەند بۆ یەک ملیۆن زللەیەک لە یەکتر " :. گوتبوویدەگێڕایەوەلە ئەسکەرە کوێری سنە  یاندەکەن. قسەیەک

 "نادەن، حسێنە شێت بۆ پازدە تمەن چاوێکی منی کوێر کرد.
مان هەیە کەلوپەلسپی کە بە رواڵەت لە ئێدارەجاتی دەچوو بانگی کردم، گوتی: برام هێندێ رۆژێک پیاوێکی سەر

ی ناوماڵی هەبوو، دەینارد بۆ بازاڕی کۆنە فرۆشان، بۆی کەلوپەلبۆم بگوێزەوە. کەوتمە شوێنی، چووینە ماڵەوە. هێندێ 
بۆ هێناین. پیاوەکە پرسیاری لە ژیانی  ، ژنەکەی کە ئەویش پۆپی سپی بوو، چایەکیشتەکان نیبار کرد پاشبفرۆشن. 

 دانیشە. یلێکی کەم یەبە کرێمن کرد. منیش هێندێکم بۆ گێڕایەوە. گوتی: ئێمە ژوورێکی بەتاڵمان هەیە وەرە بۆ خۆت 
دەنا، هەڵگرت و مبە ئامانەت داەکەمم کە لە دووکانێک کەلوپەلسپاسم کرد و هەر کە بارەکەم گەیاندە جێ، چووم 

 تازە.چوومە ماڵی 
خاوەن ماڵەکە خۆی و ژنەکەی مامۆستای خانەنشین بوون. بڕوات هەبێ جار و بار پارەیان لە من قەرز دەکرد. 

خۆش بوو. مێژووی زۆر دەزانی. وەبزانم نگانێک الی من دادەنیشت. زۆر قسەمامۆستا زۆر شەوان دەهات تا درە
ەم و پێکهاتنی واڵتانی عەرەبی دەکرد. زۆری لێ همامۆستای مێژوو بوو. باسی شۆڕشی سۆڤیەت و شەڕی یەکەم و دوو

فێر بووم. هەر دەیکوت خۆزگە عەرەبیت زانیبا، کتێبی باشم هەیە، دەمدا بیخوێنییەوە. رۆژگار ئاوا بە حەماڵی و دەرسی 
 مێژووی مامۆستا تێدەپەڕی. 

و و رۆژ باسی دڕندەیی و یە. بە تایبەت شەی وەشاندبێ ترسێکت هەر لە دڵداکە حوکومەت مابێ و ئەتۆ دەستت لێ
زەوەند شەقامەکانی پڕ کردبوو،  و ئەنفال دەکرا و فیلمی کیمیابارانی هەڵەبجە نیشان دەدرا. هەتا بڵێی درۆشمی زۆر
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بەاڵم کە نانت نەبوو، ئازادی نابێتە پێخۆر. رێکخراوەکان کە ئێستا ببوون بە دەسەاڵت بۆ خۆیان دەستیان بەتاڵ بوو. 
 وەک بڵیی دەیانەویست ئەم جارە ئەگەر هەاڵتنەوە، گیرفانیان بەتاڵ نەبێ.و نەیاندەدا بە خەڵک. یان ئەگەر هەشیان بو

. باوەڕیان بە مانەوەی خۆیان نەبوو. ئەوە بوو کاتێک گوتیان بووحوکومەتەکەشیان پەنجا پەنجا لە نێو خۆیاندا بەش کرد
، بە هوروژم هەڵدەهاتن. هەڵبێباوەڕییە خۆی نواند. خەڵک وەکوو لەبەر ئاگر ئەو ترس و بێ ،لەشکری حوکومەت دێتەوە

تان بیستووە! کەس خۆی پێ رانەدەگیرا. ترسی گشتی وەکوو نەوەدوسێحەتم باسی رەوە پڕ نەهامەتییەکەی ساڵی 
 رەکان.تووڕەیی گشتی وایە. هیچ شتێک پێشی پێناگرێ. سێاڵوی جەماوەر لە هەموو الیەکەوە رووی کردە سنوو

خاوەن ماڵەکەم داوای لێکردم یارمەتییان بدەم هەتا دەگەنە شوێنێک. پیر و الکەفتە بوون. ئەوان لەچی دەترسان، 
 نازانم.
 هێشتا خەڵک بەتەواوی لەشار نەچووبووە دەرەوە، لە پشتەوە تااڵنی مااڵن دەستی پێکرد.  

ماوەیەک بە  یشخۆی دەرباز دەکرد. ئێمە سێ کەسبا، خەڵک بە سواری گەاڵبە و تەراکتۆر و هەرچی بەڕیگادا چوو
ان چووین. دوایە سواری تەراکتۆرێک بووین. ئینجا گەاڵبەیەک سواری کردین. بە دوو رۆژان گەییشتینە شێخان لە ێیپ

سەر سنووری هەورامان. سەرما و باران و برسیەتی هاوڕێیەکانمی پێکا بوو. هەر دووکیان نەخۆش کەوتن. پیاوەکە 
 بەاڵی دنیا خەتای مێردەکەی ئەوە.ەتکوت هەموو بێدەنگ بوو، بەس دەکۆکی، بەاڵم ژنەکە هەر بۆڵەی دەهات. د

 "با. سەددام بمکوژێ لەمە باشترە!مان کڕیننەتهێشت جلی گەرم بێنم. پەلەت کرد، با چوار نا"
خان. خانەخوێ زۆر بە دڵفراوانییەوە خزمەتی دەکردین. تەنوریان داخست و شۆرباویان ێشەو چووینە ماڵیک لە ش

ان لە ممن بەتەواوی پەکی کەوت. باڵنجێک اڵی دیکەشی لێبوون. مامۆستای خاوەن ماڵیلێنا. هەر ئێمەش نەبووین سێ م
سەری نا و بەتانییەکمان پێدا دا. هیچی نەخوارد. دەست و پێ سارد ببووەوە. بە ژنەکەیم گوت وەرە الی سەریەوە، ژون

وەکوو یەکەم جار بێ ئەو ژنە دەبینێ. حاڵی باش نییە. ژن هێندێک دەستی بە سەرو الملیدا هێنا. کابرا چاوی هەڵێنا، 
ڕەیان دەهات. ژنە لەپی لە توێڵی مات تەواشای دەکرد. من لەخوار پێیەوە دانیشتبووم. ماڵ قەرەباڵغ بوو. منداڵ هەر زوو

 ێردەکەی دانا و بە ئەسپایی گوتی. م
 ئازیزم نێوی خودا بێنە، ئیشاللە چاک دەبی!  -

 ێکەنین. وەمزانی شێت بووە. بە دەنگی بەرز گوتی؛پیاو بە دەنگێکی سەیر دای لە قاقای پ
 چل ساڵ لەگەڵی ژیاوم یەکجار نەیگوت ئازیزم، ئێستا کە دەمرم پێم دەڵێ. ئەی گوو بەو دنیایە من بەجێ دێڵم.   -

ئەمەی گوت و فرمیسکی لە چاو هات، یەک دوو کۆکەی کرد و چەنەی هەڵتەکاند. تەواو بوو. خەڵکەکە هاتنە 
گرت. ژنەکەی بەدەم گریانەوە دەستی بە بەخەڵی مردووەکەدا کرد. کیفەکەی ەل لە کوێ بەرۆکت پێوری. ئای ئەجدە

ئەوە بۆ خەرجی کفن و دەفنەکەی. دەزانم هیچ ناکا. دەرێنا. چاوی لێکرد. دە دیناری تێیدا بوو. دای بە من و گوتی: 
 منیش هیچم نییە.

ندرا ەکەی گریام. هەر بەو شەوە بردمانە مزگەوت و قەبر هەڵقەنازانم راستی کرد یانە، بەاڵم ئەوجا من بۆ هەژاریی
یان کرد و یارمەتیان دا بینێژین. مەالیەکیش لەسەر قەبران پەیدا بوو، تەڵقینێکی دەست وپێ شکاوی و خەڵکەکە کفن

 خوێند. منیش دە دینارەکەم دایێ. مەال بە مۆڕێکەوە چاوی لێکردم. گوتم مەال هەر ئەوەی لە گیرفاندا بوو. 
دەتگوت هەموو ژیانی لە مانای ژیان  ئەو شەوە بۆ من زۆر سەیر بوو. بیرم لە قسەکانی ئەو مامۆستا دەکردەوە.

رەوەش کەوتووە. بۆ من ببوو بە پرسیار. ژیان چییە کە ئەو خەڵکە بە هەاڵتن م و نەیدیتوەتەوە. بۆیە لەگەڵ ئە گەڕاوە
 بەرگری لێدەکەن؟

گرتمی. دڵی ێیەوە بگەڕێمەوە، بەاڵم لەوێ دوومن لە پێشدا بە نیاز نەبووم ئاوەدیوی ئێران بم. دەمەویست لەو
ئاوارە دەچم، لێیان دەگەڕم، بەڵکوو بیان  یبە نێو منیش :دیسان دیمەنی منداڵەکان بەری نەدەدام. بە خۆم گوت

خۆ ئێستاش هەر هیچم دیسان دەمگوت هەاڵتم. م، لە هەژاری گیرام. خۆ من لە مردن هەڵنەهات بینمەوە. گیرامیش
کێشام. دەتگوت دەهەستی خۆشەویستی رایلەوالشەوە ێ بڵێم. و دوای ئەو هەموو ساڵە بە دەستی بەتاڵ چییان پ نییە

 لەگەڵ خەڵکەکە لە سنوور ئاوەدیو بووم. ،وڕ  و ەجەل منیشی هەڵگرتووە. ئاخری گێژئ
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خەڵک بە پیریمانەوە دەهاتن. پاسدار پێڕانەدەگەییشتن پشکنین بکەن. هەر ئەوەندە پێناسەیان چاو لێدەکرد و 
قیم پێبوو. یانێ ی عێراساختەچی. من پێناسەیەکی  . نێونووسیان دەکردی و بڕۆ بەخەیردەیانپرسی لە کوێیەوە هاتووی

  .ی بوو بەم ناوەی ئێستامناوەکەش کڕیبووم.لە رۆمادی کابرایەکی مردوو بوو،  ناسنامەیمزەوەر نەبوو، 
دەرفەتێک دەگەڕام بەم گوتەیە وەاڵمی شک و گومانەکەمم وەرگرت. ئەمە هەر ئەو هاوزیندانییەی منە، لە 

 پرسیاری لێبکەم.
بۆ ساز کردوون. گەرچی ئەوە زیاتر بۆ  ۆیان گواستووەتەوە و ئۆردووگایاندواتر بیستم خەڵكیان بە سەیارەی خ  -

 مەعارێزە شێعەکان بووە.
جارێک لەگەڵ بابم چووبوومە پاوە. ئەودەم وەکوو گوندێکی گەورە بوو، بەاڵم  منداڵی کاتیشەوێک لە پاوە مامەوە.   
 لە مزگەوت خەوتین. خەڵک بڕێ نان و خواردنیان بۆ هێناین. وە. نەمدەناسییە کە ستا ببوو بە شارێکئێ

 گۆڕییەوە.بەیانی هەرچی پارەم هەبوو گۆڕیمەوە. کەسانێک هەبوون بۆ خۆیان بە نێو خەڵکدا دەگەڕان، پارەیان دە
ەختێک بە ژە بەرەو کرماشان و لەوێیەوە بۆ سنە بەڕێکەوتم. الی ئێوارە بوو گەییشتمە سنە. نۆر هەر ئەو

. نیشانەکانی پێشووم بە هەڵە دابەزیوم ،ئێرە شارێکی دیکەیەشار هێندە گۆڕا بوو پێم وابوو  .خیابانەکاندا سووڕامەوە
الوێک بن. هەر الوێکم دەدیت کەڵەهەرکام کوڕەکان دەبێ عەقڵم هیچی نەدەگرت. بەخۆم دەگوت: ئێستا نەدەدیتەوە. 

بڕ چاوم لێیدەکرد. تۆ بڵێی ئەمە ئەو بێ، ئەو نەبێ. خۆشم نەمدەزانی لە چ شێوەیەک دەگەڕم. قەدیم دەیانگوت: ایبڕ
بەاڵم من دڵم  ،نم ئەو قسە چەندی بە چەندەرەحم دەتکێشێ. ئەگەر بە دیتنی کەسێک دڵت لێدا ئەوە خۆیەتی. نازا

 لێنەدا. یان بڵێم بۆ هەمووان لێیدەدا.
سەوزی  تاریک دادەهات و شەقامەکان چۆڵ دەبوون. سەرم بە چێشتخانەیەکدا کرد. گوتم تەکییەک )نیو دەەست(

 بکەم.قاورمە. هێندەم برسی بوو هەر نەمزانی چۆنم خوارد و لە روشم هەڵنەهات یەیکی دیکەش داوا 
لە تەنیشت چێشتخانەکەوە موسافرخانەیەک هەبوو. چوومە ژوورێ. کابرایەکی پۆرخس دانیشتبوو تۆی دەتوکاند. 

 گوتم جێ خەوێکم دەوێ. هەر چاوی لە سەروپۆزم کرد گوتی: 
 شناسنامە.   -

 هەویە عێراقییەکەم پیشانی دا.
 پاسپۆرت؟   -
 نیمە   -
 ژورمان نییە.   -

خەیاڵێک بکەوم، بەرەو الی ماڵەکەی کانی گورگەلی کێشرام. بە زەحمەت دیتمەوە. وەکوو لە دووی  هاتمە دەرێ.
لەرزە ئەڵقە زوونەکەم گرت. دوو جار هەڵمهێنا و لێم نەدا. ڕابوو. بە هەزار دڵەدەرکە و بانەکە هەر ئەوە بوو، نەگۆ

 دەرکەی کردەوە. الڵ ببووم. چ بپرسم.جاری سێهەم بە ئەستەم تەقەم لێیدا. هێندەی پێ نەچوو منداڵێکی نۆ، دەسااڵن 
 ماڵی دادە حەمیە لێرەیە؟  -

 کوڕەکە بە سەیرەوە تەواشای دەکردم. پێاوێک لەبن حەوشەکەوە دەنگی هەڵێنا.
 یە کوڕم؟کێ -
 پیاگێکە نازانم چەی گەرەکە. -

 پیاوەکە سەرپایەکی بە توک پایەوە کردبوو خۆی گەیاندە پشت دەرکە.
 فەرمو برا! -
 یە ئەگەڕم.لە ماڵ دادە حەم -
 لێرە نییە باوکم. -
 ان ئەکرد.یکوڕ و کەنیشکێکیان بوو. چەن ساڵ لەمەوبەر لێرە زینگیدوو -
 ئێمە دوو سێ ساڵ ئەوێ ئەم ماڵمانە سەندگە و ژێرماڵەیشمان نییە. نازانین. -
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 لەو ماوەدا یەک دوو منداڵی دیکەش هاتن لەپشت پیاوەکەوە راوەستان.
 تانەوە ماگن یا نە؟ییبرایم هەر لەم هاوساداخوا ماڵ کا -
 . وازانم چوونەو بۆ مەریوان.نەخێر پارەکە گوێزایانەو -
 مەمنون، بوەخشن! -

ا پێم هەڵدەتەقی. لەترم دەدا، کەدەان لە من داخست. لە سەربەرەوژێردەرکەیان داخست، دەتگوت دەرکەی هیواکانی
بانگی عیشایان دا لە و کاس ببووم. دەتگوت دیوارەکان بەسەرمدا دەڕوخێن. نەمدەزانی لە کوێم و بۆ کوێ دەچم. کڕ

زەمان بووم. سەرم کرد بە مزگەوتێکدا. دەست و چاوێکم شوشت و چوومە نێو مزگەوت، خۆمم بە نوێژ گەڕەکی ئاغە
ادەخست و لە مێشکمدا لە رێگا چارەیەک دەگەڕام. نازانم کردنەوە خاڵفاند. دانیشتبووم وەکوو تەلیلە بکەم. تەسبێحم د

 چەندی پێچوو، ئەوەندە دەزانم مجێورەکە هات، یەک دوو دەور بە دەورمدا سووڕایەوە و ئاخری هاتە دەنگ:
 درگا ئەوەسین، شەو دێروەختە. ە براکاک   -
 م؟ولێرە بخە بەیانینییە، غەریبم. ناکرێ هەتا  مجێ و رێ   -
 نا، ناوێ!   -
 تر بە دەورمدا خوالیەوە و گوتی:یدەورێک     
 هەڵسە بێ بۆ ئۆتاقەکەی من.   -

هەستام کەوتمە شوێنی. لە خوار حەوشەکەوە ژوورە چکۆلەیەکی هەبوو. چایەکی دامێ و پرسی نانم خواردووە، یان 
دەچوو، بەاڵم هەوڵی  نە و لە کوێیەوە هاتووم و بۆ کوێ دەچم؟ زاراوەکەی لە سنەیی نەدەچوو، زیاتر لە بان لەیالخی

 منیش بە ئەنقەست وەکوو کوردی ئەم بەرەی ئێرە دەدویم. دەدا وەکوو سنەیی قسە بکا.
کوردی ئاوارەی عێراقم و لەگەڵ رەوەکە هاتووم بەم دیودا. منداڵەکانم لێ ون بوون. لە سەفەر بووم کە  :گوتم

گیرساونەتەوە، نازانم. ئێستا لێیان دەگەڕم. کوێ و و منداڵ هەاڵتبوون. بەکوێدا و لەگەڕامەوە هێرشەکە هاتبو
بیستبووم کەسانێک بۆ خۆیان گەییشتوونەتە ئۆروپا، هێشتا منداڵەکانیان  راستییەکەی زۆر بنەماڵە وایان بەسەر هاتبوو.

 نەدیتوەتەوە.
 ی باوەڕ نەکردووە.مدا دیار بوو چیرۆکەکەەکەیبە روانین

 خوا ئەو سەدامە زاڵمە بگرێ وا مەردمی خستگە ئەم رۆژە.    -
 زوو بۆ نوێژ تێم درگا ئەکەمەو. احا خوا کەریمە. من دەچمەو بۆ ماڵ خوەمان. سفحفلێرە بخەفە هەرتا س

 دەترسێ مافورەکانی نێو مزگەوت بدزم. زانیمپشتەوە داخست. کە رۆیشت دەرکەی ژوورەکەشی لە
کا دەروێشی مجێور پفی بە بڵیندگۆی مزگەوتدا کرد و بە دەنگێکی هەرە  ،وم گەرم ببووخەوم لێ نەدەکەوت. تازە چا 

 ناخۆش بانگی دا.
 کا دەروێش نانی بەیانیشی دامێ و بڕۆ بەخەیر چی.

کی مندا مابوو شنە. ئەوەی لە مێۆی شتێکدا بگەڕم کە نازانم شکڵی چدیسان من و بازار و شەقامەکانی شار و بە دو
منداڵییەکانیان بوو، پێم نەدەگۆڕدرا. دیسان چوومەوە گەڕەکە کۆنەکەمان بەڵکوو لە جیرانەکان کەسێک دیمەنی 

دەست کەوێ. لە الیەکی تریشەوە دەترسام بمناسنەوە و گیری جاش و پاسدار کەوم. بینمەوە کە بیناسم و هەواڵێکم ب
هەرچی سەروخوارم کرد کەسم ە و کۆاڵندا دەگەڕام. ار و جاش. هەر بە کوچابانەکان نەدەدا. پڕ بوو لە پاسدخۆم لە خی

منداڵ یەک یەک و دوو دوو لە مەدرەسە دەهاتنەوە. ئەگەر منداڵەکانی من بخوێنن، نەدیت کە متمانەی پێ بکەم. 
یان  ئێستا دەبێ وریا لە کالسی دە و یازدە بێ، بەاڵم ئەو پێم وا نییە ئەهلی خوێندن بووبێ. هیوا دەبێ کالسی حەوت

ش ودەناسن؟ بڕێک مات بوون و گوتیان نە. پۆلێکی دیکەم تو دوالهینداڵم پرسی ئاخۆ هیوا عەبت بێ. لە دوو مهەش
بوو، پرسیم. یەکیان گوتی بۆچیتە. گوتم من خزمیانم ماڵەکەیانم ون کردووە، دەمەوێ بچمە ماڵیان. گوتیان نە هاوقوتابی 

خوالمەوە. هیوام لێ بڕا. چوومە چایخانەیەک تا درەنگانێک  کۆاڵنداکوچە و هەتا ئێوارە بە ئێمە نییە. هەر بەم شێوە 
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دانیشتم. کابرای چایچی ناو بە ناوە بە بێ ئەوە داوا بکەم چایەکی لە پێشم دادەنا. دەتگوت کرێ دانیشتنەکەم 
 لێدەستێنێ.
ەی عێراقیم و پاسپۆرتم رووم کردە موسافرخانەیەکی بە رواڵەت هەژارانە. کوڕە الوێکی لێیبوو. گوتم ئاوار مهەستا

 نییە.
 بۆ ناچی بۆ شارەبانی ئەوان جێگاو پێ ئان.   -
 .نگەرەشەوە، د   -
 ڵەکەت ئەشی لە بەرا بەی. ئەکاتە سی تمەن. سبحا زویش ئەشێ بڕوی. تێن کونتڕۆڵ ئەکەن.وپو   -

 ئەو شەو. و پارەکەشی لە گیرفانی خۆی نا. چش من چم دەوێ جگە لە شوێنێک بۆ زۆری لێ ئەستاندمدەمزانی 
دیسان بپرسە و دیسان وەاڵم  ،گەڕەکێکی نزیک مەدرەسەکان بۆ نان و چام لە قاوەخانەیەک خوارد و چووم بەیانی

 .هەر ئەوە بوو
مانەوەم بێ کەڵک بوو. بارانێکی توندیش دەباری هیچ گیانم بە کەرم نەمابوو.  نایڵێن. ،تێگەییشتم ئەگەریش بیزانن 

 . وا باشترە بڕۆمەوە بەرەو سنوور. بەڕێ کەوتم بەرەو سەقز و بوکان پارەشم لە تەواوبووندا بوو.
 پیرانشار. لەوێ خۆمم کرد بە کەمپی ئاوارەکاندا. بەیانی بۆ و  شەوێک لەوێ مامەوە

کەمپی چی خەڵکێک لەو چەم و دۆڵەدا هەڵڕێژراون. سەرپەنایەکیان بە نایلۆن دروست کردووە و لە باران و 
ئەوانەی  بە ژێریەوە دەکەن. نە جلوبەرگی گەرم و نە پێخەف و نە کاسەیەک بۆ ئاو گەرمکردن. یلێزمەدا سەریان

وون بەرەو شارە گەورەکان. بووە. یان رویشتبکرێ گرتشارەکان و لە مااڵن ژووریان بە بوونەپارەیان هەبووە، چوو
یش پێ ناخۆش نەبوو. دوواتر کەڵکی خۆی لێ وەرگرتن. کردیانی بە الیەنگری خۆی و ناردیانیەوە. هەژار و حوکومەت

وای لێهاتبوو نەیاندەناشت. دەیانبرد لە  مرد. ێمنداڵ و پیری الکەفتەیان ل زۆرنەدارەکەش ئەوە لەو دەشتە بوون. 
  ێ.مزگەوتی دێهاتەکان دایاندەنا کە خەڵک بۆ رەزای خوا بیاننێژ

ئاورێکم  هەژارەکان شوێنیبووەوە. دەچووم بنەگەون و دار و چیلکەم کۆ دەکردەوە. لە وخەمی خۆمم لەبیر چو
ئەوانیش رێگایان دەدام شەو لە ژێر منداڵ دەوریان دەدەام. کترییە ئاوێکم بۆ ماڵێک دەکواڵند و وە. ەدەکرد

 نایلۆنەکەیاندا کزکۆڵە بکەم.
بڕێ خواردنیان دێنا دابەشیان دەکرد، جار خەڵک لە دەستی یەکتریان دەڕفاند. بەرە بەرە خێوەتیان لێدا و هێندێ 

 یان دایە خەڵکەکە.کەلوپەل
کارەسات بەردەوام بوو هەتا دەست ماچ کردنەکە و کشانەوەی سەدام. ئەویش لەبەر هەڕەشەی ئەمریکا و دانانی 

هەر بە پیاویش نەدەزانی. دوایی خەڵک بەرە بەرە  ئێمەی بوو، دەنا ئەو ئەمانەیزۆنی ئەمن و قەدەغەی فڕۆکەفڕین 
ەکەم لە ماڵی مامۆستا کەلوپەلنەچوومەوە سلێمانی  روویان کردەوە ماڵی خۆیان و منیش هاتمەوە بۆ حەماڵی ناو بازاڕ.

 بێنمەوە. دڵم بڕوایی نەدا.
وە و خۆی بە کتری و قۆرییەکەوە دەخاڵفێنێ. نەوزاد شەوێکی ئارەقە کردووی تەماوییە. مام سەمین بێدەنگ بو

باسی خۆی لە رەوەکەدا دەکا کە هەتا کەرەج نەوەستاوە. لەوێ چووەتە ماڵی کۆنە ناسیاوان کە کاتی خۆی دوای ئاوارە 
 .بوونبلەوێ پێکەوە  ٧٥بوونی ساڵی 

دان لە هەواڵنێرییەکانی ئۆروپا و لە خۆپیشان انتۆمارکرکەمەتەوە و ئەو هەموو ویدئوە خەیاڵ بەرەو ئەو ساڵەی بردوو
بێژانی کە گۆرانی یەاقەتی ئەو کارەساتە بووین. هەتا گەییشتە ئەو لووتکەتبێکە ئێمە  یو چاالکییەکانی ئەو رۆژانە

ە ا. کورد دەنگی گەییشتگێڕ انشەویبەناوبانگی دنیا لە لەندەن بۆ پشتیوانی ئاوارە کوردەکان و لێقەوماوانی ئەتیۆپیا 
کرایەوە. بزە و پێکەنینی سەدام پشتیوانەکان کپ دەنگی مە و هەمهەم دەنگی ئێ داادموو دنیا و دوو رۆژ دوایە لە بەغهە

هەتا  ی بەسەر بێ،کارەساتە ئەو لە چاوپێکەوتنی رێبەرەکانی کورددا لە تلەڤزیۆنەکان پیشان درا. دەڵێی دەبوا کورد
خۆ خەڵك تاوانەکەیان دابوو،  و عیراق بخەنە ژێر گەمارۆی ئابوورییەوە. یادارەکانی رۆژئاوا بەڕاست دەرچێقسەی دن

سەر بۆ کەسێک دانەوێنین کە لەچاو هەموو دنیادا ببوو بە نموونەی دڵڕەقی و خوێنڕێژی رێبەرەکان ئاخۆ پێویست بوو 
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مام سەمین ئەوکات هەرکەس بە شێوەی خۆی ئەم پرسیارەی وەاڵم دەدایەوە. پرسیارەکە لە  دژی خەڵکی خۆی؟
 دەکەم. کاڵوەکەی لەسەر هەڵدەگرێ، ماوەیەک هیچ ناڵێ.

هەموو ئەمانە بە الیەک. ناخۆشترین رۆژانی ژیانم، سەرەڕای ئەمانە خۆکەردە دەرمانی نییە.  چت بۆ بڵێم... نازانم،   -
. ئەوەی سەددام خەڵکەش بووبێ، ساڵەکانی شەڕی ناوخۆ بوو مترین رۆژانی ژیانی ئەشیەوە، رەنگە ناخۆوبۆم گێڕاکە 

 و سەددامەکانی دیکە نەیانکردبوو، ئەمان بە یەکتریان کرد. کورد خۆی زاڵمی خۆیەتی برام.
خۆڕایی بێ سەر و شوێن کران. دەڵێم خەڵکیان خستە  کەم، باسی ئەوانە ناکەم وا بە ختوباسی کوژراو و بریندار نا

ویستبای  و جیران دەکرد. ئەگەر شتێکت لە ماڵەوە هەبوایەرۆژگارێک کە برا چەکی لە برا دەکێشا. جیران سواڵی لە 
بیفرۆشی بۆ نانی دوو رۆژی منداڵەکانت، کەس نەبوو بیکڕێ. ئەگەر بە بۆنەیەکەوە ویستبات بچیت بۆ ماڵی کەسێک، 

ە بوتڵێک نەوت بوو. ئاوا خەڵک کەوتمنداڵیان بووە یان چاورۆشنی بکەی. باشترین دیاری کیلۆیەک برنج، یان 
وەک لە زیندان گەیەکی لێبوو. خەڵک جدەدیت با تو کۆاڵنێک کەشەتا بڵێی گوللـە زۆر بوو. هەر ارییەوە. بەس ههەژ

  .دەوری گیرابوو خرابێ
خاڵی واڵت تاریک بوو. هێشتا نەگەیشتبوومە  بەرەو ماڵ دەچوومەوە، کوالنەیەکم بە کرێ گرتبوو.شەوێک من 

لەوە وەاڵم بدەمەوە گوێم لە شریخەی ریزە گوللـە بوو. وەمزانی دووپشک  ە، دەنگیان دام: کێی زەالم؟ بەرپشکنینەک
 پێوە دام. دوو گوللـەم وەبەر کەوتبوو. خۆم خستە چااڵوێکەوە. هاتنە سەرم. چراگازیان تێگرتم. یەکیان گوتی: 

 بابە ئەوە سەمینە، لە بازاڕ ئیش دەکا. کورە خۆ پێکاوتە هەموو گیانی خوێنە. 
 ، رەنگە دوو گوللـەی دیکەشیان لێ خەرج کردبام.ەیانزانیبا ئێرانیمننازانم ئەگەر 

 مەوە.بووسەیارەیەکی خۆیان هێنا و بردمیانە نەخۆشخانە. هێندەم خوێن لێ رویشتبوو بوورا
 :نەوزاد هاتە نێو قسەکەی و پرسی

 سەیتەرەی کام الیان بوو.  -
 ، کەس تاوانبار نییە و هەمووش تاوانبارن.کرددنیاکەت بەوشێوە ئاڵۆز  ئەگەرجا جیاوازییان چییە برام.   -

بێکەس. کەسم بریندارەکانی دیکە بوون. ئەوان هەموو رۆژێک  .ەکوو یەک رۆژ لە نەخۆشخانە کەوتممانگ و شەش
خزم و کەس سەردانیان دەکردن. جار و بار الیەکیان لە منیش دەکردەوە، هەواڵمیان دەپرسی. مرۆڤ ئەگەر نەخۆش 

، بە تایبەت کەسی خۆت، بەاڵم ئەگەر نەبوو نییە ەن، پێخۆشە خەڵک هاودەردی لەگەڵ بکبوو زۆر دڵناسک دەبێتەوە
 چی لێدەکەی.

 و پێدام. پاش ئەو ماوە بڕێ دەرمانیان نبن رانی راستم و الی چەپی زگم وەبەر هاتبوو .جار عەمەلیات کرامچوار
زۆر  بێزار بووم. لە خۆم و لە مرۆڤ نەکرا. لەو کاتەوەە دەرەوە و ئیتر حەمالێیەکەشم پێشەلی هاتم بڕۆ بە خەیرچی. بە

و دوو گوللـە لە سەر سینگی دابام. دەستی بشکێ با نەختێک سەری تفەنگەکەی جار ئاواتم بەوە خواستووە خۆزگە ئە
 هەڵێنابا.

ماڵ و حالیشم هیچ نەبوو. شەوانە یان لە مزگەوت یان لە نێو بازار لە کونجێک کزکۆڵەم دەکرد. ئەم خەڵکەی ئێرە 
لە کە ناسن، یەک جار خوڵکت ناکەن بۆ ماڵەوە. نازانم ئەگەر ئەوەی هەیە. هەزار لێیان نزیک بی و بت دابی سەیریان
ن لە خەڵکی الی ئێمە بقەومێ کەس دەستگرۆییان دەکا یا باوەشی بۆیان کردەوە. ئەگەر ی الی ئێمەو خەڵک ئەمان قەوما

ر دەیانمدیت لە چاک برام بۆ پەیدا ببوو، ئەوانیش وەکوو من زامدار بوون. کەچی دواتنە. من لە نەخۆشخانە زۆر دەستە
 و خۆشیەکی سارد زیاتریان پێ نەبوو. حاشا لە پیاڵە چایەک. چاویان بەس دوالر دەبینی. 

 .....ا و بووم بە ئەمە یان ئێستا هەم.چەرخە چکۆلەیەکم کڕی و بڕێک گوڵەبەڕۆژە و بنێشتم لەسەر دان 
ندەم دیوە کە دنیا الم بووەتە توێکڵە پیوازێکی بێ رەنگە بڵێی سەمین بووەتە دەروێش، نە. دڵم بە دنیاوە نەماوە. ئەوە

ێ. کە پارە هات، برا برای ناناسێتەوە. ئێستا یەک هەیەتی و یەک چاولەدەستە. رەنگ دەگۆڕ دەور. ژیان بە پێ بایەخ
 و تەبەقەکەم بیستکەمەوە. هەمون هەر نیمە بۆی وردمنداڵ هەیە بۆ کڕینی گوڵەبەڕۆژە بیست و پێنج دیناری دێنێ. م
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ێ. منداڵیش هەیە دێت بە دیارمەوە رادەوەستێ. حەزی لێیە و پارەی نییە. منیش تۆزێک دەکەمە هێنوپێنج دینار نا
 .منداڵ ئاگای لە چاک و خراپی دنیا نییەچ بکەم،  .مشتی

بەڵێنم دا بە مام سەمین هەر چۆنێک بووە، هەواڵی منداڵەکانی بۆ بێنمەوە. بە ناباوەڕییەوە سەری داشەکاند. کاتێک 
بڕێک لێم روانی و هاتە پێشێ، ناسیمەوە. ەو هەمووە لە خزمەتتدا بووین نەتئ باقیکاک حەمەهەستاین بڕوین گوتم 

 ئەو رۆژەی کە ئازاد دەبووی، بەرماڵەکەت بە کێ دا بەدیاری؟ی دانێ. گوتم لە زیندانی ئەوین یگوتی لە حسابی پیر
 دەستی گرتم بڕێک تەواشای کردم و باوەشی پێدا کردم و دڵی پڕ بوو.  تەنیا توانی بڵێ :

 !برائای کاکە      -
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 وریا

 
دۆڵێکی نەدیودا، بە دەیان کەپری ، لە چەم و کردووە دوو پارچە یانواڵتێک و شوێنە کە شاخەکان بوونەتە سنوور لەو

نایلۆنی لێدراوە. بە سەدان کەس لە ژێر رهێڵە باران و بە ناو قوڕ و چڵپاودا، دێن و دەچن. رێگایەکی نالەبار و 
سەخڵەت لێرەوە دەگاتە شارەکان کە کامیۆنە گەورە و بچووکەکان بارەکانیان دێنن و دەبەن. لێرە بەو الوە دەبێ 

. رێدا ئاودیوی سنووری بکەنەوە. هێندێکیان ئێستر یان بارکینێکیان پێیەرێگاکاندا و بە قاچاخەن بە بزنە کۆڵبەرەکا
ێگاکە بۆ کرێم گرتووە. ئەگەر سنوورەوانان تەقە نەکەن و نەکوژرێ، ئەوە نیوەی کرێ ریەیکیان بە ئەوی دیکە دەڵێ: بە

 .ئێسترەکە یمنە و نیوەی بۆ خاوەن
وچاوە نیوە بە دەم شەالخی سەرما و باران شوێنیکردووە.  پێەر یەکەوە لەو، سێ پانتۆڵی بەسکەسە و دوهەر

ە. کورتانێکی چووک هەڵگرتنی ئەو بارە قورسانە ئاسانتر دەکاتەوە. نایلۆنێکی باگر بە سەریانەوە گیر یارسوتاوەکانیانەوە د
ی کەپرەکاندا کەڵەکە کراون. دەدەن کە بارەکەش دادەپۆشێ. بارەکان بە تەلیسی نایلۆنی پێچراونەتەوە و لە دەور

خاوەنی کەپرەکان دەاڵڵی بازارەکانن کە زۆر دوورتر لەم هەرا و پێکداهااڵنە، خەریک ناردە و هاوردەی ئەم 
ی سەر سنوور دەگاتە پازدە ملیار دۆالر یشتومەکانەن. بە گوتەی پارێزەری کرماشان، نرخی کڕین و فروشتن لە بازرگان

کار ناکاتە سەر قازانجی ئەوان. چوونکە پارەی گومرۆک نادەن. باجێک بە  کەلە ساڵدا. بەشی کۆڵبەر ئەوەندە کەمە 
 دەبێ شەوانە بگەنە سەر سنوور دەنا تەقەیان لێدەکەن. کۆڵبەرەکان بەرپرسێک و بڕایەوە. سەرەڕای ئەوەش

الڵێتەوە کە باری بداتێ. زگی برسی منداڵەکانی چاوەرێیەتی. جار بدەاڵڵیک  دێ و بگرە لەەزای خۆی کۆڵبەر بە ر
جار ئەوانەی بەرتیلیان نەداوە دەکەونە بەر تەقەی سنوورەوان و دەکوژرێن. خۆیان دەڵێن "خەڵکی هەژار خاوەنی نییە". 

تن و باجی خۆیان دەستێنن. هەموو ئەم دەوەس داجگە لە سنوورەوان، هێزە سیاسییەکانیش لەسەر رێگای کۆڵبەرەکان
ئاشکرا بە. بەاڵم هێشتاش بۆ بازرگانەکان لە نرخی کااڵی ەنباجانە دەچێتەوە سەر نرخی کااڵکان و گرانتری دەک

 زۆر هەرزانتر دەکەوێ.  ،هاوردە
دبا. پرسیارێک ئەو خەڵکە بێکار و بێ داهاتە چییان کر وایەبۆ شی دەکاتەوە و دەڵێ ئەمەش نەب"نەوزاد" ئەمانەم  

 کە وەاڵمی زۆرە و منیش لەم کاتەدا تاقەتی ئەوەم نییە.
کەسێک ئەمە سێهەم جارە دێمە ناو چەقەو هەرای ئەم دەاڵڵ و کۆڵبەرانە کە بە هەموو زاراوەیەک دەدوێن. لە 

چووەتە ئەو دیو. ئەوڕۆ قەرارە  : هەیە، لێرەیە بەاڵم. دوو جارەکەی دیکە گوتیانناو و نیشانی ئێرەیان پێداوم .دەگەڕم
 بێتەوە.

ار دانراوە و ئێمەش بەور تا دەوری نێو کەپرەکە تەلیسەلە ژێر کەپرێکدا دانیشتووین کە دەڵێن کەپری "وریا"یە. د
نیشتوین.کوڕە الوێکی دە دوازدە سااڵن چای لێدەنێ و دوو پیاڵە چای زەرداو میوانمان دەکا. ورتەی پێوە لەسەریان دا

دەنا تەقەیان لێدەکەن. رەنگە پێیان گوتبێ کە لێرە دەبێ خۆت کەڕ و  ،ەڵێی هێڵی سنوورە و نابێ دەنگیان بێنایێ. د
 کوێر بکەی. 
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سێ کۆڵبەری ماندوو لە دەور سۆبەیەک کە دوو بنەگەونی تێیدا دەسووتێ، دانیشتوون و هەڵم لە جلەکانیان 
دەکەنەوە. لێ پەڕوەکان ۆبەکەدا کە ئیشکی بکەنەوە. دواترهەڵدەستێ. پێیەکانیان کە بە پەڕۆ پێچاوە، دەگرن بە س

 پیرۆک بوونەتەوە. کانپێیە
لوتێکەوە یەکێ زەرداوێکیان ڕە چایچییەکە دەکەن. ئەویش بە الدەڵێن چاوەڕوانی وریا بێدەستین. داوای چای لە کو

. بە تایبەت دەمەوێ باسی ئەو من کۆڵبەرەکان دێنمە قسە و هێندێ شتیان لێدەپرسم ،لەپێش دادەنێ. هەتا وریا بگا
دەنا  کەسانە بکەن وا دەکوژرێن. دەڵێن: بەخوا برا هەر بۆ چاوترساندنە و هیچیتر. دەیانەوێ بڵێن ئێمە ئاگامان لێتانە.

 هەر رۆژە بە سەدان کەس بەم سنوورەدا هاتووچوو دەکەن. لە سنوورەکانی دیکەش هەر وا.
داتەوە و لەگەڵ دوو کەسی شات و شووتەوە دەرکە نایلۆنییەکە هەڵدەبەرزی الواز بە زۆری پێناچی کەسێکی بااڵ

ە ژوورەوە. بە قۆڵی هەڵبەستراوی الی چەپیدا تێدەگەم کە "وریا" بێدەستە. زاراوەکەی سنەییانەیە و هەر سێ ندیکەدا دێ
 سێ کەسەکەی دەور سۆبەکە. تەدەکاوشە و جنێوێکی تێدەخا. روو 

 باوک نازدارتان.هەڵسن جێگامان بۆ بکەنەو خەیر  -
 ر نین.اندا دەزانێ کە ئێمە کۆڵبەبە الچاوێکەوە تەواشای من و نەوزاد دەکا و هەر نەبێ بە جلەکانم

 شاتن!وەخ  -
 هەر خوەش بی.  -

دەڵێ: کاک  دەست دەگرێ بەسەر گەرمای سۆبەکەدا و بە ئیشارەتی سەر سێ کەسەکە دەنێرێتە دەرەوە. یەیکیان
 وریا کارمان پێتە.

 مێمانم هەس. ماتڵ بن بە خەومەت ئێوەیش ئەگەیم.ناوینن    -
 .ەنیشێدێت و لە تەنیشت ئێمەوە داد 
 تان هەس؟ ان؟ بار و چتی فەقیرە هاتگنە کولبەگچۆن بوو   -
 نا من رەفێق قەیمی باوکتم. حەزم کرد حاڵ و خەوەرتان بزانم.   -
 ها بە الیەو؟  چەس پوڵت   -
 نەمزانیبوو کوڕ گەورەی وەک تۆی هەس.نا برا لە زیندانا بە یەکەو بووین.    -
مردگە، بچم  و چت چە. من هەر نازانم ماگە یا باوک، کوڕ، خانەوادە. ئەمانە گشتی تڕی بە فڕەو نییە. باوک چە   -

 تفێ بکەمە سەر قەورەکەی.
 وریا، حەز ئەکەم دانیشین چکێ دەرد دڵ بکەین.  وتووشی نییە خاڵ ژێک باران و تەڕ ودنیا گشت رۆ   -
 تویش لە دوو پاسپۆرتییەکانی، وا لەم الیچ ئەخوەن و لەو الیچ. بۆ داستان ئەگەڕن. بۆ من چەی هاتیا؟   -
 )بە پێکەنینەوە(کاکە وریا تۆ چەن پاسپۆرتت هەس؟   -
گەرەکە بەرم پێ بگرێ. ئەم ال لە خوەمانن و لەو الیش من  قورمساقممن پاسپۆرتم بۆچەس. قاچاخ تێم و ئەچم.    -

 نباز ها لە گیفانما.هێشتا کارت جا
 نا منیش هەر پاسپۆرتیکم هەس، وەلێ راس ئەکەی بۆ داستان ئەگەڕم.   -
 .سینماالبود منیش پاڵەوانەکەم. خەیر باوکو دابزا نامکەی بە    -
 ، شایەت مامەڵەیەکیشمان کرد.یانیەکێک   -

کە ناوی مامەڵەم برد، گەشایەوە. پێکەنینە قاقاکەی من دڵی نەرم کرد و پێکەنی. الیەک دموچاوی نەدەجوواڵیەوە. 
 وەک دەماری عەسەبی تێیدا نەمابێ.

دائەنیشین و دوو جوێن خوەش  ا. ئەگەر بێن، ئەچین لە قاوەخانەیکالە دوکان حەمە الو هامسۆزی ئەچم بۆ شار،    -
 ئاین بە دنیا.

حەمە الو پڕ بوو لە کوتاڵ، تۆپە پارچە بەسەر یەکدا ڕما بوون. حەمە الو چیتر الو نەبوو، سەری سپی  دوکان
کردبوو. وریا چەپکە دۆالرێکی بە دەستەوە گرتبوو، هەر بەو یەکدەستە بە قامکە گەورەکەی فرز دەیژمارد و جار جار 
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. وەاڵمی ساڵوەکەی منیان دایەوە ،ن و ال لە من بکەنەوەقامکی بە زوان تەڕ دەکرد بە بێ ئەوە چاو لە دۆالرەکان هەڵگر
 لەگەڵ نەوزاد تاوێک راوەستاین. وریا ژماردنەکەی تەواو کرد.

 ئەمە گشتی نییە.  -
 ئەم جارە هاتیەوە بۆت تەواو دەکەم.  -
 سۆزی بارەکان بنێرە، ئێوارە ئەچمەو.  -
 حەمە الو رووی کردە ئێمە: فەرمو برام!  -

 وریا وەاڵمی دایەوە.
 ئەوانە کاریان بە منە، فەرموو با بڕوین.  -

بە پێشمان کەوت و رویشتە چایخانەیکی گەورەوە کە پڕ بوو لە هەرا و دووکەڵی نێرگەلە. لە دەور هەر مێزێک 
چوار پیاوی بە تەمەن دانیشتبوون، دۆمینەیان دەکرد و نێرگەلەیان دەکێشا. وریا پچەیەکی لەگەڵ چایچییەکە کرد و 

 لە ئێمە کرد کە وەرن.بەسەر ئیشارەتی 
لە باڵکۆنێکی تەسکەوە بردینیە ژورێکی چکۆلە. دوو نیمکەت و مێزێکی کۆنی تێیدا بوو. لەسەر یەکێک لە 

 دەخەوێ. وریا بە چایچییەکەی گوت:نیمکەتەکان پێخەفی پێچراوە دانرا بوو. دیار بوو شەوانە کەسێک لەم ژوورەدا 
 ن، چای یا قاوە؟ەجگەرمان بۆ بێرێ. ئێوە چاخۆدەی شاگردەکەت بنێرە چەن سێخ دڵ و  -
 قاوە. -
 لە کورسانا ئێژن قاوەخانە و هیچکامیشیان قاوەیان نییە. لێرە ئەیژن چایخانە و قاوەیشیان هەس. دنیا سەراوکنگە. -

 ەیان تازە چۆن دەبینێ. لێم پرسی.دەمەویست بزانم کەسێکی وەکوو وریا ئەم واڵتە بە قەوڵ خو
ونە ئەزانم کۆرپە ساواکە ریشی تیا. ئەچێ. هەرچێ بێ بۆ ئێمە خەیرێکی هافرە لەم چتگەلە دەرنامن کاسبم. سەرم   -

رهاوردگە، هێشتا مەمکە ئەخوا. گشتیان تازە پیاکەفتگن. وەنە بنیام برسی، چۆن وەختێک ئەگەی بە سفرە، ئەونە دە
گیفانیانەو ئەو دەسەکەیشیان  ان دۆالرەکانان دەسێکیان ها لە بئەخوا سکی تێتە ئێش و ئەماسێ. بازاڕی و گەورەکانی

. عەقڵ ماکۆ. بووچکەکانیشیان هان لە مزگتا سەر بەرپا کردنن عەمارەتها بە گونیانەو. هەر خەریک قەسر و 
ئەکوتن بە زەوینا و کۆڵی ئان بە مەاڵکان. ئێمەیچ پووڵە وردەکان جەم ئەکەینەو، وەک چۆن لە مناڵیا رێزەوڵمان جەم 

 ئەکردەو.
 بوونەکەی لە مناڵییەوە چۆن بووە؟گوتە دەرفەتی دا بە من بچمە ناو پرسیارەکانی خۆم و بپرسم چیرۆکی گەورە بەم

 گەورە؟ کورسانی ئەیژن "گەورە بە کەر ئەیژن" -
 قا قا پێدەکەنێ.

 نە قوربان بنیام فەقیر هیچ وەخت گەورە ناوێ. هەمیشە وەک مناڵ دڵی ها بە گشت چتێکەو.   -
قەاڵبەگی. باوکم فێر ئەو کاسبیەمی کرد. تورەکەیکی مزگت رێزەوڵ قوربان بە رێزەوڵ گەورە بووین. رێزەوڵ و ئاو 

 کرد بە شانما و وتی بە لە درگای ماڵەکان و بێژە خوا خەیرتان بنووسێ ئەگەر رێزەوڵتان هەس، بەن پێم.
. بازێ ماڵ رێزەوڵەکەش ئەخوەن ەر خوەیان نامێنێتەوئەچوین ئەماندا لە دروازە گەورەکان. ئەمانزانی فەقیرەکان لەب

 دێهاتی خواردمانی.خۆ  ئەرێ ئەوە چەسنان ساقیشیان ئەدا، بازێکیشیان ئەیانقیژاند بە سەرمانا: بچۆ گوم بە، 
بێکاریش بوای ناهات. دوایە گوم بوو.  .ەوێسا. دوایە خوەی چووە کرێکاریلە ئەوەڵەوە باوکیشم ئەهات لە دوورەوە ئ

کەس نەیزانی چەی پێهات و ئێمەیش هەتیم کەفتین. مناڵ حەز ئەکا چەپۆک باوک بەسەریەوە نەمێنێ، ئاخر 
ئێشەکەیت حاڵی ئەوێ و  لە تەربیەت کردن هەر کوتەک وەشانن ئەزان. وەلێ وەختێکیش نامێنێ، ،باوکگەل ئێمە

وشە شڕەکانیا دیارە. باوک زوڵم ئەکا بە مناڵ. وەڵێ ئەیژی چە، رۆزگارەکە تێرێتی ئەیژن پێت هەتیم. هەتیمیش بە کە
 بەسەر بنیاما. 

ێزەوڵ جەمەوکەرەم پەیا ئیتر منی ئەنەقتێ بووم بە پیاگ ماڵ. چە بکەم، چە نەکەم؟ سێ چوار مناڵ وەک خوەم ر
، دائەنیشتین. نانەرەقەمان قەاڵبەگی بوو. بووین بە رەفێق، کوچەکانمان بەش ئەکرد. نیمەڕۆ ئەچوین بۆ مزگتکر
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مایەی شۆخی و کەنین ئەو بە بوو. ئەوەیش  جۆراوجۆری پیەو ازێکی تام چێشتبە ئاو حەوزەکا و ئەمانخوارد. ب دئەژەن
 .ئێمە

نان تازە و کەبابی جەرگ و دڵ گەییشت و دەستمان کرد بە خواردن. وریا زۆر بە کارامەیی بە یەک دەست 
 پاروی دەگرت.

هەمیشە نیمەڕۆ نان و کەواو ئەخوەم. لە داخ ئەو مناڵیا وا بە سک برسی بە بەر دووکانەکانا ئەچوین و بۆی  من   -
 دووکەڵ کەواو ئەچوو بە لوتمانا و پوڵمان نەو بخوەین.

ت لەتەک هاوالتەکانتا ئێوارە تورەکە نانەکەم ئەبردەو ئەمدا بە دایکم. هیچ رۆژێ نەو بۆڵەی نەی. هەر ئەیو
 کردن بوگی، نان کەمت هاوردگەسەو. منیش ئەتوت نەمژنەفتگە.ایەخەریک ک

 ان چکێ لە ئێمە گەورەتر بوو، فێرئاخری لەتەک کوڕەکانا وتمان برا ئەمە دەری نایرێ، با کارێک بکەین. دانەیکم
. نەیشمان کریاوەودزیمانی کرد. لە بەرا چتی بووچک بووچکمان ئەدزی، لەبەر دوکانەکان یا لەو مااڵنا کە درگایان 

وردەوواڵە فرۆشێکی دۆزیەو، چتەکانی  ،ئەزانی چەی پێ بکەین. ئەمانبرد لە بان بازاڕەو ئەمانشاردەو. هەر ئەو کوڕە
ئەمدا بە دایکم و ئەموت رێزەوڵەکانم فرۆشتگە، کاورایک  ەیکی پێمان ئەدا. منیش ئەمبردەولێمان ئەسەن و پوڵە ورد

مت و مورگ و وەوی نایلۆنی و ئەم جۆرە چتگەلەم ئەگەر گیر بهاوردای ئەمدا بە  ها لەناو مەیانا، ئەو ئەێسێنێ. بازێک
 چاوگەلی ئەبریقاوە و باوەشی پێما ئەکرد. بدایئەگەر چتێکم پێ  .خویشکەکەم. ئای چەنی خوەشم گەرەک بوو

پێشخوەرییەکەی بەردەستی و پارووە نیوەخوراوەکەی فڕیدایە نێو وریا چاوی بڕییە میچەکە و ماوەیەک بێدەنگ بوو، 
کوا چایەکە قاوەچی؟  ، جگەرەیەکی پێکرد. جگەرەکە بۆنی حەشیشی دەدا. دوای دوو مژی قووڵ، هاواری کرد:کشایەوە

دیسان بێدەنگ بووەوە هەتا چای هات. بە دەم چای خواردنەوە دەستی بە قسە کردەوە. ئەمجارە جنێوی کەمتر دەدا و 
 دەنگی ئارام ببوەوە.

 را هەر کەسمان خوەش گەرەک بوو، لێمان دورەو کەفت. ئەرێ قسەی چەمان ئەکرد؟ئای ب  -
 باسی دزی بوو.  -
ترە بێژم چەتە، چوونکە ناچووینە ناو ماڵ مەردم. لەبەرچاو خاس خۆ واو عەیار. یادوایە بووین بە دزی تدزی، ئەرێ،    -

تر. بەو بەویاکە و ئەویش ئەیدا بە یەکێ ئەمداەچووین. من ئکاورای ساحیو دوکانەو چتەکانمان ئەڕفاند و بۆی دەر
جۆرە ئەگەر کاورا بکەفتایتە شۆنیشمان و بمانیگرتبای جنسەکە گوم بوو. ئێمەیش ئەماندا بە ژێریا. دوو، سێ 

بە دەسیانەو نەو. ئەیشیان زانی کاورا راس ئەکا، وەلێ چە بکەن. دوو  کدەفعەش بردمیانە کەالنتەری. هیچ مەدرەکێ
و. من نەمزانی. بەر دوکانەکەو وێسااوەحیز لەولێم ئەدا و بەرمیان ئەدا. دەفعەیکی شاگرد دوکانێکی ب سێ زیلەیان

تۆپێک پارچەم رفاند. شاگردەکە باوشی پێما کرد و گرتمی. ساحیو دوکانەکان گشتیان هاتن و دامیانە بەر شەپاڵخە. 
"بە وت ئە یانت. بە ئەفسەرەکەیەبۆ شکا دوایە سێ دوکاندار لە تەک پاسەبانێکا منیان برد بۆ کەالنتەری

، جارێ ئەمە یەکێکیان، مان پێ ناکرگێکاسبیپاسەبانەکانت بێژە ئەمانە جەمەو کەن لە ناو ئەم بازاڕا. بەمجۆرە ئێمە 
جێگای ئەوانتریش ئەزانێ." ئەفسەرەکە گوێچکەی ئەدا بە قسەی بازاڕیەکان و مۆڕیشی ئەبردەو لە من.  ەنئەم حەتم

ئاخری هەروا کە میدادەکەی دەسی ئەکرد بە کونای گوێچکەیا وتی: "بازاڕی ئەم مەردمە برسیانە. چتێکیان پێ بەن 
ک بوو کە لە عومرما لەبیرم ناچێتەو. هیچێ، بخوەن. من ناتوانم رۆژێ سەد نەفەر بخەمە زیندان" ئەمە تەنیا قسەی

 ئەو دەفعەیش دوای دوو، سێ سەعات خستنە ژێر زەوی، سەرمیان تاشی، سەلمانی مەرجانی، و ئازادمیان کرد.
ئەهاتنە بەر دوکانەکانیان ئەوێسان. ئەشیا وەختێک سەریان شلۆق بوو ئێمە  دی،ئە یانومانیان. هەر ئێمەناسی

نە تۆپە پارچەو چتیان لە بەر دووکانا هەڵ ئەچنی. یەکێکمان ئەچوو ئەیدالێ ئەیڕوخاند و ئەماکارێکمان بکردای. 
مان شتێکی ێککرد و شلوقمان ئەکرد. لەوبەینا یەجوێندان ئەچووین کومەک دوکاندارەکەمان ئەک بەدەرەچوو، ئێمەیش 

  هەڵئەگرت و بۆی دەرئەچوو.
جنسەکان بە هەرزان لە ئێمە بسێنێتەو و بیاتەو پێیان.  اویکاورایکیان دانان چەیان کرد؟ دوایە ئەزانی بازاڕییەک

خۆی بە گرانتر ئەیداوە بە  . بە پۆڵیک کەم ئەمانی خڵەتان.بوو. ئێمەیش مناڵ باوکسەگکاورا هەرتا بێژی 
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کا. ئێمەیش زوو مامەڵەمان تەکا ب دانە دانە،ساحێوەکەی. کارێکی ئەکرد کە ئێمە ناوخوەمانا بوێتە شەڕمان. جا ئەو 
 ەتوانی ئەو کارە بکەین. چوونکە هیچکاممان بە تەنیا نەمانئاشت ئەوینەو، 

م هەڵئەگرت بۆ خوەم و باقییەکەیم ئەدا بە دایکم، بۆ خەرج یڵە، کەم یا زیا بۆ ئێمە خاس بوو. من بەشێکوئەو پو
مەدرسەی مناڵەکان. دایکم هەر وەیەزانی وردەوواڵە فرۆشی ئەکەم. وام پێ وتبوو. فکری ناکردەو مناڵێک لەو عومرەی 

 سک ەلەگئەو مااڵ پەزێرەی. شایەتیش ئەیزانی و بۆی موهێم نەو. باقیەکەی بە چێشتی کوا کاسبی ئەزانێمنا کاسبی 
 دایکم کاری بۆیان ئەکرد.  واخوەمان تێر ئەکرد 

ریا. هەتا رۆژێک یەکێک لە کوڕەکان کیفێکی بە دەست ژنێکەوە رفاند. خوەی ئەیوت ەنازانم دوو، سێ ساڵ ئاوا گوز
دم چاوم پیەوە بوو لە تەاڵفرۆشی هاتە دەرەو. ئەو دای بە من و منیش هاتم دەرچم گرتمیان. ژنەکە ئەیقیژاند.. مەر

کەاڵنتەری. ژنەکە  بۆ . ئەو کوڕەکەی تریشیان گرت و هەرتکمانیان بردکوژمیان کردمهەتیئەمجارە  .جەمەو بوون
 بوو، هەر بێژی چ کونەم بردمانیان بۆ زیندان...  گەلەچتئەم وەبزانم ژنی مەسئول و 

ماشینتان هەس؟ لە بیرتان بێ ئەرێ برا نەچین لە نادییەک دانیشین؟ من دەمم کەفی کرد. خاس بوینە توشەو. 
من لێرە قاچاخم، بە تاکسی ناگەڕم، چوونکە لە سەیتەرەکان هەر موسافر تاکسی دائەخوزنن. کاورا ئەگەر تۆنێک 
تریاک، یا بومی پێ بێ بە شەرتێ سەر و وەزعی خاس بێ و ماشینەکەی تازە بێ، فەرمو فەرموی بۆ ئەکەن. چە بکەن 

 ە نان خواردنیان بخا.ئەترسن کاورا کاربەدەسێک بێ ل

چووینە نادییەک کە بە گوتەی نەوزاد : هەرزان و پیس، بەاڵم خواردنەکەیان باشە. یەک دوو سەعاتی مابوو هەتا 
سەر کاناڵی موزیکی سووچێک دانیشتین. تلەڤزیۆنەکە لەخەڵک بەرە بەرە پەیدایان بێ و کورسییەکان پڕ ببنەوە. لە 

بۆیە مێشەکان بە کەیفی  ،ن. رووناکی نێو هۆڵەکە لەچاو نادییەکانی دیکە زۆر بووعەرەبی بوو. دیوارەکان بەتاڵ بوو
 خۆیان دەسووڕانەوە.

 ئۆزوو لەگەڵ ئاو. لەب لەبی و سەاڵتە. جارێ هیچی دیکەمان ناوێ.   -
 ئەگەر نانی تازەتان هەیە بێنە. من گوتم:

 هێشتا تەندوورەکە ئاور نەکراوە.   -
 دوورەوە دەبیسترا. وریا بە پێکەنینەوە:دەنگی بانگی مزگەوت لە 

دەس ئەمانە بێ لە ئێران خراوتری پێ ئەکەن. مەاڵی ئێمە لەو شێعەگەلە خراوترن.  ناوێتەو. بەلێرەیش لە ملمان    -
 جارێ بە پوڵ خەفەیانیان کردگە.

بکاتەوە، وریا هاواری پێشخزمەتی نادییەکە خواردنەکەی بە اللوتەوە دانا و رۆی. تا نەوزاد دەستی هەڵێنێ بانگی 
 کرد:

دابێ کاکە، تۆ دیگتە نۆکاو بە دەس بخورگێ. کەوچک و چنگاڵ لە بەرا تێرن! کاورا. کەی فێر ئەون. ئەیژی   -
 پاسەبان زیندان بووگی.

 چوار کەوچکی هێنا و خستیە سەر مێزەکە. وریا گوتی:پێشخزمەتەکە بە بێ هیچ گوتەیەک چوو 
 ێ نەفەرین تۆ چوار کەوچکت هاوردگە.خویچت تەکمانا ئەخوەی؟ ئێمە س  -
 دوانی با بۆ تۆ بێ.   -

 نەوزاد بە پێکەنینەوە گوتی: .هەر ئاوریشی نەدایەوەوریا کەوچکە زیادییەکەی فڕێدا و دوو جنێوی دا. پێشخزمەتەکە 
 خوێنی خۆت تاڵ مەکە کاک وریا.   -
 چەیان پێ ئەکەی فێر ناون.   -

لێنا خواردن هەر نان و برنج بوو. برنجەکەیان وەک پڕپۆڵە دروس ئەکرد.  دا. وەلێکیان نالە زیندان منااڵنا کەوچ
. ئاوگۆشتی بێ گۆشتیان ئەدا. تریتمان ئەکرد و بە دەس ئەمانخوارد. یا ەتیا قۆڕەی ئەهاتبرسیلە  مانهەمیشە سک

ک بوو. ئەشیا هەڵیقۆڕنین. کورە وەک سەگ تەکمانا رەفتاریان ئەکرد. شەق و چەپۆکەسەرێ خوراک گشت رۆژێ
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ئەشیا هۆشۆ بێ کارێک نەکەی بتخەنە سلول. لێنا گاینیش بوو. بۆ مناڵگەل دادگا و ئەم چتگەلە نەو. هەرتا زیاتر 
بکەن، ئەوە بەرتیان  ومانەتە، زیاتر ئەمایتەو. یا خۆ ئەگەر دایک و باوکێکی حەساویت بوایە کە بێن زیەاکردبشلۆقت 

 ئەدا. من کوچک بن گۆم بووم.
موالقاتم. ئیسەیش نەمزانی چۆن زانیگیە من هام لە زیندانا. نە وتی چەت کردگە، نە وتی بۆچە، هیچ. دایکم هاتە 

هەر وتی: "خوەیشکت بێ تاقەتیت ئەکا. منیش ئەیژم چووگە بۆ سەفەر. بێژم چە. ئەوە باوکتان، ئەمەیش تۆ. قوربان 
 هاوربوو. خوا بم. بەش ئێمە هەر رۆژ رەشی بوو." چەن دانە سێف و پرتەقاڵیشی

 تلەفوونێکی بۆ هات، بۆڵە بٶڵێکی کرد و پەرداخە ئارەقەکەی یەکسەر خواردەوە و دایناوە بەردەم نەوزاد.
 تێکە ساقی. ئەم قسەگەلە بەنزینی گەرەکە. سەربەرەوژوور گاز ئەخوا.  -

تیا بوو وەزعیان لە نزیک ساڵێک یا شایەت زیاتر لێنا بووم. خراو نەو. مناڵ هەرچێ چتە ئەکاتە کایە. هەر چێکی 
 من خراوتر نەوای خاستر نەو. بێ باوک و بێ دایکی الت و لوتی ناو کوچە.

، لەتەک دوان لەچاو رۆژێک بە ناوەخت قاویان لێمان کرد کە سەف بوەسین. کاورایک تێسمێڕیاگ عاینەک رەش
ەرزتر بوو. ئەوەڵ کەس بووم بناملمیان ترا هاتن. قەساو چۆن پەز جیا ئەکاتەو، ئاوا تواشامانیان ئەکرد. من چکێ بااڵم ب

گرت. دوایە بووین بە دە دوانزە نەفەر. وتیان هیچێ تەک خوەتانا مەیرن. بە سەف بردمانیان بۆ نگابانی دەرەو. وتمان 
بەخوا ئەمانوەن بۆ سلول وەلێ لە هەڕەشەو گوڕەشە خەوەرێ نەو. چکێ گەڕیان پێمانا و بردمانیان سوار ماشینمانیان 

 کوێ، پادگان. لەینەیشەو، بە ئۆتوبوس بۆ کرماشان. کرد. بۆ
بەرا کردمانیانە ناو سالۆنێک، ئەم بەر و ئەوبەر دووش بوو. ساونیان دا پێمان و لیباسەکانمانیان گشتی خستە ناو لە

ک سەوەتەی ئەشغاڵ. دوای ئەوە خۆمانمان شۆرد، لیباسیان داپێمان. لیباس نیزامی. گشتی بە بەرمان گەورە بوو. وە
 مشک کەفتوینە ناوی. کەوشەکان شڵقەی ئەهات لە پامانا.

هات قسەی  ەینەک لەچاوەکە،سەف، یەک دوو، سێ، چوار. لەبەر خوەرەکەو ویسانمانیان. هەر ئەو هەتیمە عبە
ماتڵ جواو نەو. دوای دۆعا و ساڵم بۆ گیانی ئیمام و شێر و )هەموو فارسی تێدەگەن؟( فهمن؟  همە فارسی می کرد:

ەکایەت جەنگ. حالیمانی کرد کە ئێمە ئەوین بە سەرواز ئیمام زەمان و وەک بەسیجی تەشریفمان ئەچێ بۆ ریوی ح
نیزامی ئەکرگێ. یانێ گولەیکی پیەو ئەنن  یجەنگ. هەر کەسیش دەرچێ ئەوە وەک پشت کردن لە جبهەس و دادگای

و دایکت شەهیدانە بسێنێ. وەاڵ داستان  ی بە شەهیدوو خەالس. باشترە ئەو گولە لە مەیان جەنگا پێتەو بنن کە بو
 و نیمە ماگە. بە هەر سەرێکا بچێ هەر ئەوڕێ. بە قنگمانا نیمەی رویگە .مشارەکەس

لە پادگانا جێگا و تەخت و ئەم چتگەلیانە دا پێمان و یەکێ دەسماڵێ رەشیان بەستە توێڵمانەوە و تەعلیمات دەسی 
پێکرد. تەنیا ئێمەیش نەوین لە جێگەگەل تریشەوە هاوردویان. بشین و پاشو، سینەخیز و کەالغ پەڕ. دێر بجووڵیایتەو، 

ەهات دەرسی شەرێعەت شێعانەی ئەوت. دوانزە ئیمام و ئاخر کیش ئئاخوندێابانی تەنبێە. گلە ناو پشت و نلەقە 
دانەکەیان غایب بوو، ئەیژی ئەوانتریان حازرن. قسەی ئاخریش، قسەی ئیمام سیانزە، خومەینی، بوو. بە هیچکام 
لەوانتری ناوت حەزرەت وەلێ ئەم دانەیانە حەزرەتیش بوو. فێری نوێژ خوەندن و دوعای جۆراجۆرمانیان ئەکرد، 

کرد لە بەهەشت و جەحەنم. شەو خەومان بە بەهەشتەو ئەدی و سفحا درگای جەحەنم ان پڕسە مەغزمانیخوال
ی ئێمەیان هاوردگە ئەکریاوە. فرەکەس باوڕیان بەم چتگەلە کردبوو وەلێ من هەر تەقەی سەرم ئەهات. ئەمزان

 . خوەندن و نوسین فارسیشمان بوو بۆ جەژن قوروان سەڕمان بوەڕن. چاخمان بکەنەو
 ا و تەق و پۆق.نشەش مانگی نەبرد فێری تیرئەنازیش بووین. بە تفەنگەوە هەڕاکە و خوەت بە بەزەوی

 . وچەن کەلیمە عەربیشی پیەو نوسیاو  سەوزدوای شەش مانگ پەڕوە رەشەکەی دەور سەرمان گۆڕیا بوو بە 
ن. هەر بیاوان بوو و ینەمزانی لە کو دەوروبەرە. ئیسەیشخستمانیانە ناو زیڵە ئەرتەشییەکان و بۆ خوڕامشار و ئەو 

سەنگەر و گەرما و تەپ و تۆز و گرم و هۆڕ جەنگ. لە هەرچێ شارەو هاوردبوویان. فرە بووین. فەرماندەکان گشتیان 
 پاسدار بوون.

 ەڤزیۆن گوتی:تلەفوونەکەی زڕیاوە.چاوی لە ژمارەکە کرد و هەستا. بە شێوەی پێشکەشکارەکانی تل
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 التان. ەدوای ناوبڕێک تێمەو -
چووە دەرەوە قسە بکا. هەتا ئەو بێتەوە چەند شیش تکەمان داوا کرد و منیش چەند پرسیارم ئامادە کرد. کە هاتەوە  

 گوتی:
 ێکخاس یەک جێگا فرە دانیشێ. من جێگای تر. بنیام ناوێ لەکلێرە نان ناخوەین. ئەچینە جێگەی ئەمە چەس؟   -

 ئەزانم ئەچین بۆ ئێنە.
 ئێوە، ئەوەیان لە حەساو منە.ئەمەیان لەپای 

شوێنی هەڵبژێردراوی وریا، رستورانێکی نیوەتاریک بوو. هۆڵەکە دابەش کرا بوو بە چەند غورفە. هەر کامیان چوار تا 
شەرقی ئارام باڵو دەبووەوە. تلەڤزیۆنێک پێ بوو، بەاڵم دەنگەکەی کپ  بێ ئاوازی شەش کورسی تێیدا بوو. موزیکێکی

بە قات و کەراواتەوە بەخێرهاتنی کردین. بە بن زاراوەیدا دیار بوو کوردی الی کوردستانی  کرابوو. کوڕێکی الو
 رۆژهەاڵتە. وریا بوو بە قسەکەر، داوای خواردن و ویسکی کرد.

 بێژە پێ بۆ منە، تەقەلوبی نەوێ. خوەی ئەزانێ.   -
 نەوزاد پرسی: کاک وریا پێت وایە مەشروبی ئەسڵ لەم واڵتە پەیدا ببێ؟

ییە. هەر تێرنی. ئەگینا لێرە دار و بنجک تەقەلوب وەیان. لە ترانزیتە خارجییەکانەوهەسیان! بۆ مشتەری مەخسوس خ   -
. من خوەم هام لە ناویا ئەزانم چ خەوەرە. ئەگەر ئێران یا تورکیە مەیلیان بێ بە شەوێک لە سەرەوە هەرتا خوارەو

تێ، یەک کۆنتڕۆڵی نییە. جارێکان بە هەناردنی  ەراکەتە خونیمەی ئەم مەردمە بە زەهر ئەکوژن. ئەرێ برا ئەو گش
 ەش ئەکەفن.گەن و گووە ئێکسپایەرەکان رەزایەتیان داگە. ئەمانیچ ئەیخوەن و دەم ئەتەقنن و نەخو

یە سەر مێزەکە و خاوەن رستورانەکە بۆ خۆی خواردنەوەکەی هێنا. چاک و یخواردنی چنکوڕە پێشخزمەتەکە پێش
لەگەڵ وریا کرد. دیاربوو ئاشنایەتی کۆنیان هەیە. وریاش بە دوو جنێو و پێکەنینێک وەاڵمی دایەوە. چۆنی زۆر گەرمی 

ئەویش گوتی: میوانت هەیە، هیچت پێ ناڵێم با دڵت بتۆقێ. سەر بوتڵەکەی هەڵپچڕاند و دای بە وریا . ئەویش بۆنی 
  تی:کرد و گوتی : داینە، خاسە. خاوەن رەستورانیش روی کردە ئێمە و گو

 هەر ئەمرێک هەبێ لە خزمەت دام.    -
 وریا بە سەر ئیشارەی بە پێشخزمەتەکە کرد و گوتی:  

ش هەر ئێرانییە. ئەیناسم، باوەحیزی وا لە کورەی یتازەی ئاوارەکانن. تێن بۆ کار. ساحێو رەستورانەکە ئەمانە نەسڵ   -
خوەیانەوە و لە ژێرێ دەرئەچوون. برا تاقەتی گەرەک بوو زەویا نییە. لەوانەسە وا لە جەنگا گوللەیکیان ئەنیا بە پای 

 هەر وا بە سادەیی ئەیژین مەیان جەنگ.
هەتا دەست بکاتەوە بە قسەکردن دەستی لە پێش خوەی راوەشاند وەکوو بیرەوەرییەکی تاڵ لەبەر چاو خۆی الدا. 

ەمیدا هێنا. دەتگوت وشەکان لە پەرداخەکانی پڕ کرد و پەرداخەکەی خۆی یەکسەر خواردەوە. دەستێکی بەدەور د
 گەروویدا تاساون.

گەلە بە  ئەو بنیامگەلە وا بە لیباس زەریف و ریش تاشیاگ و بە دەق ئەیانوینی، یا ئەو ئەرتەشیە شەق و رەق    -
هەر کامیان لە گۆشەیکەو کەفتگن. یەکێک  ،نیشان و دەرەجە و میداڵەوە سینەیان پان ئەکەنەو، لێنا، لە مەیان جەنگا

رتوک چاوی بڵق دەرهاتگە، ئەیژی لە وەحشەتا مردگە. یەکێتر زوانی لە گەڵویەو هاتگە دەرەو. ئەویاکە سکی دڕیاگە هە
گەرما جەسەدەکان ئەگەنین، ئەماسین و ئەترەکیان.  ئەو ونا ی بەخوەیا نەکردوێ. لەورێڵەخۆی رژیاگە. کەسێ نەو گو

، لەتە سەر و دەس و القت ئەدۆزییەوە. جەمەوکردنیان کار گەرەکت بوو هەڵیگری، دەسی ئەکەنیاوە. لەمال و لەوال
 جەنگ چەپەڵە هەرتا بێژی چەپەڵە. ئێمەی بەسیجی نامەت بوو.

و گیانێکیان تیا بمای، دوای دەوا و دەرمانێک سەرپایی سوار قەتاریان ئەکرد بۆ ئەوانەیش کە لەینا نەکەفتاین 
لەتەک دانەی لەو قەتارگەال ناردمیان بۆ مەشهەد. واگۆن قەتارەکە بیمارستانە گەورەکان. من وەک کۆمەک پەرەستار 

کەسافەت ئەتی کوشت. یەکێ ئەینااڵن، یەکێ هاواری ل و کوت کریاگ. بۆی خوێن و چڵک وپڕ بوو لە زەخمی شە
ملەو هەاڵوەسیاگ، الق بە دارەو بەسیاگ. بازێکیان  بێهۆش بوون. سەر پێچیاگ، دەس بە ئەکرد. کەسگەلێک
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ان پیەوە بەسیاو. هەر کەس فرە هاواری بکردای دەرزیک مۆرفینیان لێ ئەدا، خەوی پیا ئەکەفت. هەر کامە و سێرۆمی
قورئانێکیان لە باوشیانا دانیاو. بازێکیان ئەیانخوەند، باقیەکەیان مۆڕیان لێ ئەبردەو. لەم دنیا نەون. وەک بێژی لە 

 ن. داخۆم دایک و باوکیان بیان وێنەفەتم بۆ گشتیان ئەخواردقورئانەکە ئەپرسن. ئەم هەڕگە چەو کردت بەسەرمانا. خ
 ئەێژن چە. ئەمە هەر ئەو کۆرپەسە وا هەڵیان پەڕانگە و نازیان داگە؟ نەمزانی قەتار دوایی خوەیشم دانەیکم لەوانە.

. دای بە وو. نەمزانی قومپارە بوو، گوللە تۆپ بوو یا کاتیوشا بوولە پشت خاکڕێزێکەو سەنگەرمان گرتبە رەدیف 
ناومانا. من لەحزەیەک کوڕەکەی الی دەسمم دی چوو بە حەواوا. ئەونەم زانی منیش دەسێکم نەماگە و خوێن 

ریک بوو. نازانم کەی فیشقەی ئەکرد. هاتم تەکان بخوەم دیم ناتوانم. ئەم المە گشتی شڕ و شیتاڵ بوو. بەر چاوم تا
پێچی بوو. هەواسم تەواو نەو. وەک تمەو هۆش خوەم گژگیانم باندی. هاوو، بردبومیانە دەرمانگای سەحرایهەڵمیان گرت

 رەوە بکەم ئاوا بەرچاوم لێڵ بوو.لە ژێر ئاوەو تواشای دە
مورفین و مورفین و بیخە ناو قەتار بۆ مەشهەد. تاران و ئەم جێگەگەلترە پڕ بوو. جێگا نەو. ئەیاننارد بۆ شارە 

 دوورەکان.
ەلێ ئەزانم هەرتا توانیم چوار هەنگاو بچم و لێڵی بەرچاوم چکێ رۆشنەو بوو نازانم چەن مانگ و ساڵی پێچوو، و

مەرەخەسمیان کرد. یا بێژین دەرمیان کرد. بۆ بەوبەختی مەوجیش بووم. تاو نەتاوێ وەمەزانی هام لە مەیان جەنگا و 
نی لێهاتوو. جەنگیش تۆپ ئەتەقێتەو، هاوارم ئەکرد و لەرزم بۆ ئەهات. کێ بۆی موهێم بوو؟ هەزاران کەس وەک م

ش وەک ئیمام زەمان غایب بواین و لەبەرچاو مەخلۆقەو یتواو بوو. ئیتر ئێمەیان بۆ تەبلێغاتیش گەرەک نەو. ئەشیا ئێمە
 نەواین. رۆژێ دوو مشت قورسم ئەخوارد. هەناردمیانەو ماڵ دایکم.

مان بوو. رەشتاڵەیکی یەزد بوو، کرخوێڕی نازانم ئەهلی  کا. ئەویش شوی کردبوو بە کاورایکدایک بەوبەخت چە ب
تر. خەوەری لە ماڵ و ێتەو، گانێکی ئەکرد و ئەخەفت. هیچئەنەقتێ نامەت، پاسدار و چتی وا بوو. شەو بە شەو ئەها

گوڕەگوڕ. وەاڵ منیش چووبووم ە وبزینگی نەو. من حاڵم خوەش نەو، حەمڵەم بۆ ئەهات. جارێکیان لەو حااڵ، دەسی کرد
. بۆ سۆزییەو دو پاسداری هاوردبوو بمگرن. بوو دەرچوونابومەشۆنیەو. . بە سەریا بووم کێشاوو، خاکەنازێکم هاوردب

بردمیان بۆ پاسدارخانە. مەسئولەکە منی بەو حاڵەو دی و کارتی جانبازم نیشانی دا، وتی ئەمجارە ئەو وەخشین وەلێ 
 ئیتر حەقت نییە لەو مااڵ دانیشی.

ە شوو. هێشتا مناڵ وهۆشی بە منەو بوو خوەیشکم بوو. دایک زاڵم ئەویشی دابو لەو بەینا، تەنیا کەسێک کە ئەهات
بوو. ئەهات الی سەرمەو دائەنیشت و ئەگیریا. وەختێکیش گەرەکم بوو بچم، گیریا بە شونما. دوای ئەوە ئیتر چاوم پێ 

 نەکەفتەو.
د بێدەنگ دەبوو. ئەمجارە وەکوو بە دوای ئەم گوتەدا بێدەنگ بوو. ئەمە دووهەم جار بوو کە باسی خۆشکی ئەکر

 دڵی پڕ ببێ، سەری داخست و پاش ماوەیەک سەری هەڵێنا و پەرداخە ویسکییەکەی هەڵدا.
چوومە تاران. چوار پەنجێک وەک خوەمم گیر هاوردبوو، ئەچوین بۆ ئەم ئێدارە و ئەو ئێدارە، یەخەی ئەم مەسئول و    -

بگرە. فایەی نەو. هەر پەڕیان ئەهاورد بە دەممانا. هەر ئەیانوت بەرادەر، بەرادەر تەوەکول بە خودا کون.  مەندئەو کار
و  جیبەرادەر چە و چت چە. ئێرسەکەتان خراو بەش کرگە. ئێوە لە قەسرا زینگی ئەکەن و ئێمەیش لە ناو کو

ان بۆ مەعاینە. وتیان ئەشێ چەن مانگێتر بێسی با ئەشغااڵ. لە پارک و ژێر پردا ئەخەفتین. تەنیا یەک دەفعە هەناردمی
دەسێکیان بۆم دوروس کرد. هەر  (کردن تو الق دوروس تدەس)بزانین چۆن ئەوێ. هەناردمیان بۆ تەوان خوازی 

ئەونە بوو قۆڵ کۆتەکەم پڕەو کا. نە ئەجوڵیاوە و نە ئەموچیاوە. مەشیا بە قایشێکەو بیخەمە ملم. تەنیا یەک خاسی بوو، 
ئەشێ تاوانەکەی بەن. ر داوا و مەرافێعەم کربا، دەرمەهاورد و ئەمکردە دەبە. ئەم وت دەسەکەمتان شکاندگە. ئەگە

 یکا خەفتوم، دەرماوردبوو. دزیان. یا سەگ بردی، نازانم. من هۆشم بە خوەمەو نەو.جشەوێ لە کو
دمانی ئەکرد. رۆژێ نەم کێشای، گڵۆڵە بۆ بەوبەختی موعتادیش بوین. ئاخر ئەو گشتە مۆرفینە لێمانیان دابوو، مۆعتا

 ئەوم. ئەگەر ئەمکێشا حەمڵە مەوجیەکەیشم بۆ ناهات.
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ابگەال گوزەرانم کرد. ژنە موعتادێکیچ بوو بە رەفێقم. ن خۆ، ساڵێک لەناو ئەو موعتاد و کارتنازانم شەش مانگ
کوالنە سەگێکی بووچکەڵەی بوو. عومری نزیک سی ساڵ ئەو. ئەو وەزعی لە من خراوتر بوو. مەسرفی فرە بوو. وەلێ 

ناو خوەی نیاو مەنیژە. ئۆتاقێک خت و خاڵی لە هەوشێکا کە دە پانزە کراهانشین تریشی تیا بوو. یەک شێر ئاو لە ناو 
هەوشەکا بوو، بۆ ئەم گشتە ماڵە. دایمە داوا و قیژە قیژ بوو لە سەر ئاو. من هەر وەختێ سەرمام بوای یا خومار بوایم و 

مەوادی ی ئەچوم بۆ ئەینە. من خوەشم لە الش خوەری نای. ئەو وەختگەلە قینم بوو لە خوەم. ئەو هەمیشە هیچم نەوا
. بە ئیساڵح ئەمانە لەش فرۆشی ئەکرد. هەرچێکی گیرهاتبای ئەیدا بە گەرد. ئەیوت شووی بووگە، مناڵێکی بووگە. بوو

. وات و گوم ئەوێ. ئیتر نایدۆزێتەو، مناڵەکە ئەکەیەشووەکەیچی موعتاد بووگە و ئەو ئەمی فێر کردگە. رۆژێک شوو
ئەیوت حەتمەن مناڵەکەی بردگە فرۆشتگیە. نازانم ئەم داستانەی دروست کردبوو، خەیااڵت بوو یا راسی ئەکرد. 

 ئەونە ئەزانم بازێ وەخت ئەگیریا بۆ مناڵەکەی.
بنیام ئەگەر خومار بوو لە هیچێ بەش هیچێکی ناکرد.  ،بەناو زەخمی دەوران جەنگ ئەیاندا پووڵەئەو چکە 

اگێک خوەش پۆش خەجاڵەت ناکێشێ. من بازە جارێ داوای پوڵم لە مەردم ئەکرد. رۆژێک لە دەور بازاڕا، دیم پی
کوردی خوەمان. وتی: بێسە بزانم زوان فەقیری داوای پوڵم کرد. بەکوردی قساکا. چوومە بەرەو بە تەک مناڵەکانیا بە

می جەنگم. چکێ پوڵی داپێم وکارتێکی خوەی دەراورد و وتی: سۆزی بێ بۆ مەتەب. ئەمە موعتادی؟ وتم: بەڵێ. زەخ
ئادرێسەکەیە. کارماپێت. حەیفە ئەم جوانە کوردگەلە ئاوا لەمال و لەوال بکەفن. لە بیرو نەچێ. ئەوە پوڵ تاکسیەکەیچۆ. 

اتگە". دەس مناڵەکەی گرت و چوو. خاسە هەر هاتی بێژە بە سێکرێتێرەکە "بە دوکتور بێژن وریا ه ...ناوت چەس؟
هەرتا نیمسەعات ئەمڕوانی بە جێگە پاکانیا. ئەی خوا ئەمە فریشتە بوو یا حوقەبازێکە ئەمخاتە ناو داوێکەو. عەلەال، 

 ئەچم. خۆ لەمە خراوتر ناوێ.
ئەخوراند. وم هەر خوەمم توریا. لە سالۆن ئینتزارەکە دانیشتاوسان و گەرما، منیش سپێ داگیە گیانم، هەر ئەخ

نەخوەشەکانتر هەر تواشای منیان ئەکرد. وەک بێژن ئەم هەتیمە چڵکنە کێیە، لەیرە چاکا؟ کوڕە مناڵێک کایەی ئەکرد 
منیش سەرم بۆی ئەلەقاند. هات بۆ الم. بەرلەوە بگەیتە الم، دایکی وەها کردی پیا و هەلیگرت ئەتوت بگەیتە الی من 

کریاگ بوین. بنیامەکان ناودڵیان فرە رەشە،  کردبوو. فرەم دیگە. ئێمە لەعنەت ەگول ئەوێ. ئەڵبەتە من عاتم بەو چتگەل
 بە کراسە چەرمگەکەیانا مەڕوانە.

فرەی پێ نەچوو بردمیانە الی دوکتورەکە. لە بەردەمیا نووسیاو "دوکتور شەهاب" نازانم چە، نەمتوانی شۆرەتەکەی 
 . ساڵمم کرد.ەوبخوێنم

. لێنا ئەتکوژن. جێگاک شەخسی هەس. انا دەوڵەتیەکان ن ..ئەونێرم بۆ تەرک ئێعتیاد.وتی: وریا هاتی؟ دانیشە! من 
من ئەیانناسم، خوەیچم لێنا کار ئەکەم. وەلێ ئەشێ قەوڵ بەی هەرچێکۆ پێ ئەیژن بە قەوڵیان بکەی. بە شەش مانگ 

 ئەویتە گوێز ئازا.
پیاگێک  ،لکول دەسی ئەشۆرد. قاوی کرددەسی درێژەو کرد، دەسومشتاقمان کرد. هەروا کە خەریک بوو بە ئە

: وریا ئیمشەو مەیمانتە. ئامادەی بکە سۆزی بچێ بۆ پێ ەکان. گوێچکەی شکیاو. دوکتور وتیهات. وەبووە کوشتی گیر
ئاسایشگا. کاورا کە هەر نەمزانی ناوی چەس، قسە لە دەمی دەر ناهات. بەر لەوە سوار ماشینەکەم بکا، مەالفەیکی دا 

ڵی ماشینەکا. با چەپەڵ نەوێ. چووینە ماڵێک لە مەحمودیەی شومال تاران. ماڵ دوو تەبەقە و هەوش و بە سەر سەنگە
هەر لەناو هەوشەکا وتی لیباسەکانت داکەنە. رووت و قووت دامیە بەر شلەنگ ئاو. لەو دوا  .باخچە و گوڵکاری

ۆنێک و بردی فڕەیدا ناو سەتڵ ئەشغاڵ. شامپۆی داپێم خوەمم شۆرد. بە دەسکێشەو لیباسەکانی خستە ناو کیسە نایل
کراسێکی درێژ وەک هین عەرەبەکانی داپێم لە تەک پیجامەیکا. کردمە بەرم. بردمیە ئۆتاقێک تەختێکی تیا بوو. وەبووە 
بیمارستان. لیوانێک شەربەتی خوەشی داپێم. نەمزانی چەی تیا بوو. خپ خەفتم. خەوەرمیان کردەو سبحا بوو. ژنێک 

اڵە هات قاوەسینیک سبحانەی هاورد. دوو دانە قورسیش لە ناو ئیسکانێکا، هەر وەک بیمارستان. بە چل، پەنجا س
 فارسی وتی ئەم قورسگەلە بخوە و دوایە نان و چایەکەت بخوە. ئیسە تێنە شۆنت.
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انە. دەوری سوار بووین بۆ مازندەران. لەناو جەنگەڵێکا ساختمانێک چوار تەبەقەی گەورە بوو. لە دوورەو ئەتوت زیند
بە دیوار بەرز و سیم خاردار گیریاو. درگاکەی وەبووە درگای گاراژ تی.بی.تی. کردیانەو. کاورا منی دا تەحوێڵ و خوەی 

 چوو.
. درگایشیان قوڵف ئەکرد بە سەرمەو. دوایە دەواکان کەم ر قورس و شەربەت بخوە و بخەفەدوو حەفتە هە

کریانەو. وەرزش و خواردن و تلەویزیۆن و حەفتەی رۆژێکیش دە نەفەر دە نەفەر جەم ئەوینەو هەر کەس قسەی 
دە پانزە لە تەک زینگی خوەی ئەکرد و چۆن و بۆچە کەفکە ناو ئێعتیاد. چل پەنجا نەفەر لەو ئاسایشگا بووین. 

دەفعەیک ئەگەر بهاتای سەرێکی بدای.  ێرێک لێنا بوو. دوکتور شەهاب مانگو هەمیشەیش دوکتو اپەرستار
نەخوەشەکانتر گشتیان مناڵە دەوڵەمەن بوون. هیچکامیان کەمتر لە پەنجا ملیۆنیان نەداو. خوەیان ئەیانوت. من و یەک 

. ئەم وت دەسم لە تەسادوفا وای لێاتگە. با ملیۆنم داگە، با نەیژن فەقیرە سیدوانێک تریش، زەکات بوین. من ئەموت 
من پاسدار و جاسوسم. دەفعەیک دوکتور شەهاب لە ئۆتاقەکەی خوەیا، تواو سەرگوزەشت منی پرسی. وەلێ نەزانن وا

بە الی نەخوەشەکانەو ئەموت باوکم لە کورسانا رەییس عەشیرەس و ماڵ مۆڵکمان هەس و من تەراکتۆر هەڵگەڕیاسەو 
ن موالقاتیان بوو، بێجگە لەمن. ئەموت رێگاکەمان دوورە و کاریان فرەس. خوەم وتگمە مەین بۆ الم. لێنا بە ملما. گشتیا

ئەوت. فرە چتی لێ فێر  پێم کەنیشکێکی مازندەرانی بووە رەفێقم. ئەیوت موعەلم بووگە. هەرچێ رۆژە ئەهات دەرسی
کا. من هاتمە دەرەو ئەو هەر هێشتا یب بێ غەندەقە تیادە، وەلێ بنیام حەز ئەکا کارێبووم. ئەیوت خراوترین چت ئێع

ئەکەن ئەیژن بەهەشت و جەحەنم ها  ۆئێرە بەهەشتە، دەرەو جەحەنمە. درلێنا بوو. حەزی ناکرد بێتە دەرەو. ئەیوت 
منیش ئەموت جەحەنمەکەی ئەزانم ها لە خورەمشارا.  لەو دنیا. گشتی هەر ها لەم سەر زەوینا. ها لە ناو زینگی ئێما.

 بازە وەختێکیچ ئەچوو لە گۆشەی هەوشەکەو دائەنیشت و ئەگیریا. وەلێ هیچ وەخت نەیوت بۆچە ئەگیرێ. پێئەکەنی.
ئەو رۆژە کە کەسێک مەرەخەس بوای چەژنێک بووچکەڵەیان ئەگرت. وەختێ من مەرەخەس بووم، دوکتور 

بچۆ کاسبیک بکە بۆ خوەت. دەفعەیتر بیتەو من قەبوڵت ناکەم.  :پاکەتێکی داپێم، پوڵی تیا بوو. وتیشەهاب لێنا بوو. 
بچۆرەو بۆ کورسان، بچۆ بۆ دێهات، ئەینە سالمە. نەیزانی ئێرەیش نەخوەشە. ئەیوت ناوشار پڕیە لە مەواد، ئیتر مەچۆ 

 بە الیا.
. جوانە، حەیفە. وتی: کوردە؟ وتم نا خەڵک کاشمەڕە. وتم: دوکتور ژنێک هەس رەفێقمە با بێرمی کۆمەکی بکەن

 وتی جارێ جێگەمان نییە.
 وریا بێتاقەت دیار بوو. قسەکانی کورت ئەکردەوە و هەر چاوی لە تلەفوونەکەی بوو.

شاگرد هاتمەو بۆ کورسان. دایکم تەنیا کەفتو. کاورا تەاڵقی داو. خوەیشکم سەر خوەی هەڵگرتوو، برا بووچکەکەیشم 
 ەکرد و لەمااڵ نەو.ری ئشۆفێ

گەڕیام بە شۆن فرە دایکم ماڵ دوو ئۆتاقەی سەندو. ئەیوت لەپای قەرزارم. ئۆتاقێکی داو بە کراها. فرە نەمامەو. 
بووم، هاتمەو مەریوان دانیشتم. خەوەر ماڵ میمکمم  ئومیدخوەیشکەکەما. شارەبانی و زیندان نەما نەچم و نەپرسم. نا

 بەری و قاچاخ.بوون. دەسم کرد بە کۆڵلێنا نەما پرسی. ئەوانیش
چرای تلەفوونەکەی هەڵبوو. بەپەلە هەڵیگرت و گوتی: باشە و بانگی پێشخزمەتەکەی کرد. پارەی میزەکەی بە 

 دۆالر دا و هەستا. 
 ئێوە دانیشن من ئەشێ بڕۆم.   -

 ئێمەش لەگەڵیدا هەستاین. گوتم:    
 هام لە هۆتێال. ،خەوت نییە. مەیمان من بە گائەگەر جێ   -
 خەف فرەس.بە سایەی سەر دۆالرەو شەو   -

  چوینە دەرەوە. لە بەر دەرکە سەیارەیەکی تۆیۆتای شیشە رەش چاوەڕوانی بوو. بە گاڵتە گوتم:
 کەی مامەڵەکەمان بکەین؟  -
 مامەڵەکەمان هەر ئەونە بوو.    -
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 دەستی هەڵێنا و سوار بوو. نەوزاد گوتی:
 دەچێ دۆالرەکانی لەکۆڵ خوەی بکاتەوە.ئەوە سەیارەی کازینۆیە.    -

 
 

 
 کەژاڵ

 
وەکوو هەموو ساڵێک ەکەمجار خانمێکی کورد دانیشتووە. ، بۆ یلەنێو شاگردەکانی پۆلی ئەمساڵی بەشی مێدیا و فیلمدا

بۆ هاوقوتابییەکانی دژوارە چوونکە زمانی سویدی پیتی "ژ"  ئەم نێوە زۆربەی شاگردەکان سویدین. نێوی کەژاڵە و گوتنی
 رەنگ دەسڕەیەکی بەنەوشبە  تەمەنی بیست و چوار ساڵە. هەموو کاتێک قژە رەشە درێژەکەیتێیدا نییە. 

زۆر کەمدووە.  دایمە ملوانکەیەکی موروی دانە دروشتی لەملدایە.  .و ئەسمەرە رەش و برۆدەبەستێتەوە. چاو 
دادەنیشێ و نەمدیوە دەست بۆ وەاڵمی پرسیارێک هەڵێنێ یان پرسیارێک بکا. خۆی بە  داکالسەکەسووچێکی لە

 وێنێکی دیکەیە.دەدا یان خەیاڵی لە ش گوێ و نازانمرەشکردنەوەی کاغەزەکەی بەردەستییەوە دەخاڵفێنێ 
نی تاکەکەسی. وتووێژێکە دانانی پال :لەسەرەتای هەر دەورەیەکی شەش مانگەدا بەرنامەیەکمان هەیە کە پێی دەڵێن

مەبەستی پێشکەوتنی هەرچی باشتری اشترین بەرنامەی خوێندن و کار بەمامۆستا و شاگرددا، بۆ دۆزینەوەی ب لە نێوان
 ،ئەو قوتابییە دەکرێ ، هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی و ئامانجەکانیخوێندکار. لەم وتووێژەدا باسی رابردوو، کێشەکانی ژیان

 ماوەی خوێندنەکەیدا. و چۆنیەتی کاری ئەو لەگونجاو  بۆ دۆزینەوەی پالنێکی
سەری داخستووە و دەستەکانی بەیەکدا دەسوێ. نۆبە گەییشتووە بە کەژاڵ. لە ژوورێکی بێدەنگ دانیشتووین. 

 پێدەکەم: دەست
 باشە کەژاڵ خان، بە سویدی یان بە کوردی؟  -
 بە کوردی!  -

 ا لە ژیانی ئێرەوە دەست پێبکەین.بسویدی. لە زاراوەی سنەیی و کرمانجی و  ەتێکەڵێکقسەکردنەکەی 
 ژیان چۆن دەڕوا؟   -
 بەم پارە کەمە کە بە خوێندکاری دەدەن دەبێ چۆن بڕوا.  -
 هاو مەنزڵت هەیە یان...ئاسان نییە، بەاڵم ئەگەر دوو کەس بن رەنگە بەش بکا.   -
 دوو کەس بووین. . پێشترنە، من بە تەنیا دەژیم -
 بۆ ئێستا تەنیای. جیا بوونەوە؟ -
 جل و شتی خۆی کۆ کردەوە و گوتی: هاتەوە ماڵ و هێندێشووەکەم رۆژێک  نازانم نێوی جیابوونەوەیە یان نە.   -
 دەڕۆم.    -
 بۆ کوێ؟   -
 کوردستان.   -
 رەنگە پێشتر کێشەتان بووبێ.   -
دەم بە رێکخراو. الیەنگری دەمن بەشی خۆم بەش دەکرد و دەیگوت  مانیتووشی نەخۆشی قومار ببوو. پارەکە   -

پ.ک.ک بوو، بەاڵم دەیبرد قوماری ئەسپ و لۆتۆی دەکرد و دەیدۆڕاند. کە پارەی نەدەما وەکوو نەخۆش لە کونجی 
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دەچوو  تلەڤزیۆن دەکرد. ئەویش بەرنامەی هەاڵتنی ئەسپەکان. وەکوو منداڵ بیانووی دەگرت.دەکەوت و چاوی لە داماڵ
دایم بۆڵەی دەهات. بردمە دوکتوری  .شتێک بۆ ماڵەوە بکڕێ نیوەی پارەکەی دەدا بە قومار. یاس ببووم بە دەستییەوە

بێ. ئاخری سەر مێشکی. نەیتوانی زمانیش فێر نەفسی، فایدەی نەبوو. پێم وایە بریندار بوون لەشەڕدا کاری کردبووە
م کرد. گوتم ئێوە مۆژیاری بکەن. یان کاری پێ بدەن با سەرگەرم پ.ک.ک قسە ئێرەی لەگەڵ یەکێک لە بەرپرسانی

نازانم تێ. ەار هەواڵیم پرسیوە، دەڵێن: دەخەبرۆی.. یەک دوو جن وێبێ سەروشبەئیتر نەمزانی چ کرا. ئەوە بوو کە بێ. 
 من شانسم لە شووکردندا نەبوو. ئەوە شووی دووهەمم بوو.

 :دەپرسمدوو قاوە دێنم و بۆ گۆڕینی بابەتەکە دەچم ماوەیەک بێدەنگ دەبێ. وەک نەیەوێ زیاتر باسی بکا. 
 .چۆن بووە ئەم کۆرسەت هەڵبژاردووە  -
ئەم شوێنە نزیکە لە ماڵەکەمەوە. زۆر بێرەدا دێم و شاگردەکان دەبینم فیلم هەڵدەگرن. منیش کامێرایەکی     -

 ئاواتەکانم ئەوەیە بتوانم بەسەرهاتی خۆم تۆمار بکەم. چکۆلەی فیلمم هەیە. یەکێک لە
دەکەین.  اندەورەکەدا زیاتر باسیە سەناریۆ. دیارە ئەوانە دوایە لە ەوەیە بینووسییەوە، دوایە بیکەی بیەکەم هەنگاو ئ   -

هەر  ووسی. تەنانەت ئەگەر رۆژێک الپەڕەیەکیش بنیەبزانین چمان پێدەکرێ. یەکەم ئەرکی تۆ نووسینەوەبا  پاشان
 . باشە

 دابزانم. -
 دوایە چەند پرسیار و وەاڵمی ئاسایی سەبارەت بە دەورەکەمان و تێبینی لەسەر وانەکان.

هەر لە  دەیانەوێ کە نەبوو کە شتێک بنووسێ. زۆربەی ئەوانە کە حەز لە کاری فیلم دەکەن ئەو ئاواتەیان هەیە پێم وا
 ە نییە.ئاسانییباسی هەموو ژیان و بیر و بۆچوونی خۆیان بکەن، بەاڵم دوایە کە فێربوون دەزانن بەو  یەکەم فیلمیاندا

دەبوا هەر کەسە و سەناریۆیەک ئامادە بکا بۆ فیلمێکی کورت. بخوێنرێتەوە و  ی خوێندن.دوو مانگ ماوە بە ئاخری ساڵ
 :پالنی تۆمارکردن دابڕێژین. کەژاڵ دەفتەرێکی پێدام و گوتی

 چۆن دەبێ.. جا نازانم زۆر شەق و شڕە کوردی نووسینەکەم م. ببوورەئەوە نووسینەکە  -
  باشە با من سەیرێکی بکەم، دوایە پێکەوە پێدا دەچینەوە.  -

 پێیدا چوومەوە.

یەکەم جار سێزدە، چواردە سااڵن بووم دایکم بە مێردی دام. نەیهێشت بخوێنم. لەبەر هەژاری. هەتا کالس  *
بە جل و پێاڵوی کۆن و دڕاوەوە دەچوومە مەدرەسە. مندااڵن گاڵتەیان پێدەکردم. منیش دەهاتمەوە  چوارم خوێند.

 . منداڵ چوزانێ نەبوونی یانێ چی.دەگریام و بیانووم بە دایکم دەگرت
ەورە بژین. لە راستیدا ئێمە بە هەتیوی گ چمان کردبوو کە دەبووا بەو شێوە کە مندااڵنی ئێرە دەبینم، دەڵێم بۆ ئێمە

 حەمیەبووین. چاومان نەکردبووەوە باوکمان ون بوو. نەما. نێوی هەبوو، رەنگی نەبوو. پێیان دەگوتین مناڵەکانی 
دێ. دایکم دەیگوت: ئەگەر لە مەدرەسە پرسییان بابت لە کوێیە؟  وەکوو خەون بەبیر ممەریوانی. من شێوەی باوکم

گوتم بابمان بووەتە پێشمەرگە. چوونکە من بوو، پێببڵێ لە جەبهەی شەڕە. هەتا دواتر کاکم وریا کە لە جەبهە بریندار 
چتە، دەڵێن لە بۆکمم بە پرسیار هەڵپێچا. گوتی: دواتر کە شووم کردبوو، دای ؟سی بووم: لە جەبهە بابمانت نەدیتپر

 ی کردووە. بەاڵم الی کەس مەیدرکێنە. حوکومەتناخێری گیانی شەڕی ە. ئاوارەیە. ناتوانێ بێتەوە، بەرۆمادی عێراق
بە رۆیشتنی بابم، دایک بە تەواوی گۆڕا. چارشێوێکی رەشی بە سەریدادا و ئیتر پێکەنینمان بە دەمیەوە نەدیت. 

 ی مااڵنی دەکرد.بەیانی دەڕۆیشت ئێوارە دەهاتەوە. کار
ئاخری لە مەدرەسە دەریهێنام و بردمیە بەردەست تەونکەرێک لە گەڕەکی خۆمان. هەتا فێری تەون کردن بووم 

دەم هەموو خوێنی لێدەهات و دەیشا. بەبێ، کەمە. بن نینۆکەکانم ونکەر سەد چەپۆکی بە سەرمدا کێشاوەستای تە
 نان.وبە حەیفەا. ژنە هەر دەیکوت: زوفرمیسکەوە هیلمەم دادەکوت
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بوو بە ئاوات. بووکە المەوە بەسێ، چوار ساڵ ئەمە رۆژگاری من بوو. کایەی نێو کۆاڵن و هەرای حەوشی مەدرەسە، 
دەڕۆی دەرم دێنا کایەم پێدەکرد. بەوەشی  مبردبوو، جار و بار کە وەستاکە مپەڕۆیەکم هەبوو، بە دزیەوە لەگەڵ خۆم

زانی لێئەستاندم. هەر لە ماڵی تەونکەرەکە لە ژووری تەونەکە دەنووستم. بەیانی زوو بە خەبەری دێنام. نانی ئیشک و 
کوێر اڵەکە کارەبای نەبوو، بۆ خۆی شەوچایەکی زەرداوی دەدامێ و بچوەوە پای تەونەکە هەتا شەو تاریک دادەهات. م

هەڵکەم، هەتا خەوم لێدەکەوت. نازانم ئەگەر  بەن ەبەر رووناکایی المپاوە نەیدەتوانی کار بکا. منی دادەنا گڵۆڵەل .بوو
 پارەیەکیشی دابێ بە دایکم یان نە.

خۆم بشۆم. لەوێ برا چکۆلەکەم، "هیوا"م دەدیت. پێکەوە کایە  ،دوای نیوەڕۆ دەچوومەوە ماڵی خۆمان هەینیرۆژانی 
 سان دەگەڕامەوە ماڵی تەونکەرەکە.و هەڵبەز و دابەزمان دەکرد. خۆش بوو. شەوەکەی دی

ێیەوە بردمی بۆ ویان کرد کە من تێنەگەییشتم. لەچپچەپرۆژێک دایکم هات لە دووم. لەگەڵ ژنە وەستاکەم هێندێ 
قوماش فرۆشێکدا کاورایەک و پیرە ژنێکمان دیت. چاک و خۆشییان کرد و بە قسەیاندا دیار بوو بازاڕ، لە دووکان 

. هەرکات لەگەڵ دایکم چووبامە دەرەوە، وەکوو خۆی چارشێوێکی رەشی دەدا بە یەکتر ببینن لەوێ هەبووە قەراریان
بوو. ئاخری ژنەکە بردمیە سوچی  سەرمدا و لە ژێر ملمەوە دەرزیلەی لێدەدا. پیاو و ژنەکە هەر چاویان لە من

ئەو چارشێوەت بکەوە با ئەو سەر و ملە جوانەت ببینم. بۆ خۆی چارشێوەکەی لێم کردەوە. من  :دوکانەوە و گوتی
دوو جووت پێاڵویشیان بۆ  تێنەگەییشتم چ باسە. دیتم پارچە دەکڕن و کابرا پارەکەی دا و دایکم پارچەکانی وەرگرت.

ی خانم خەیات. وە چووینە ماڵیەۆشانەی بڕینی فەرشەکەیە کە تازە تەواومان کردبوو. لەوێەمدەزانی دەستخکڕیم. و
 نازانم.هەر موبارەکە. چی موبارەکە، هێشتا  ێ رۆژی دیکە ئامادە دەبێ. ئیشالالتی هەتا سوئەندازەی گرتم و گ

هەینی داهات. سێ، چوار ژن چوار رۆژ لەماڵ بووم و نەچوومەوە تەونکردن. دایکم دەیگوت پێویست نییە. شەوی 
 ی ساویو سپیاواو سور تهاتن و پاڵو و خۆرشتێک لێنرا، خواردیان. یەیکیان کەوتە گیان سەروچاوی من. چاومی رەش

 بە لێوما و قژمیان داخ کرد. ئەپرسم ئەمە چییە، بۆ وام لێدەکەن؟ ماڵیو ماتیکی دا بە رومەتم
 وەسە مانگ. لالەتۆ بووکە جوانەکەی ئێمەی. ماشئە   -

نەکە و دوو پیاوی دیکە هاتنە ماڵەوە. ژەکەی نێو قوماش فرۆشییەکە و پیرەمەالیەک و پیاودوای مەال بانگدان، 
ئەوجا زانیم ئەوە مارەبڕینی منە. مەال گوتی: وەکیلم مارەت ببڕم بۆ ئەحمەدی کوڕی ئیبراهیم.؟ منیش نازانم چ بڵێم. 

ی پێمەوە، بڵێ بەڵێ! مەال جارێکی دیکە دووپاتی کردەوە. لە ترسی نوقەرچکەکە گرتم. ئای. پچاندنوقورچکێکی لێ دایکم
 گوتم بەڵێ. موبارەکە و بڕایەوە.

دیواخێکی دەنگی بانگی عیشام لە مزگەوتەوە بیست. ماشینێک لە بەرماڵ رایگرت. ئاوێنە و چراتۆڕێکیان هێنا و 
 وەژنیش ئاوا نادەن بە شوو.ینیان کردم. بێشیان سواری مامبە سەرمدا دا و برد سوریان

 گێڕانەوەی ژیان وەکوو دووپات کردنەوەیە. هەموو ئازارەکان سەر هەڵدەدەنەوە.
. برین هەر برینە و هەموو من پێم وانییە گێڕاتەوە ئازارەکان سووک دەبن.دەڵێن هەر کە  انی سیکۆلۆگدوکتور   

کاتدا بە دیتن یان بیستنی شتێک بە بیرت دێتەوە، جارێک دەکولێتەوە. جار وایە خەوت لێدەشێوێنێ. لە خۆشترین 
 بزەت لێدەستێنێ و ماتت دەکا.

کردم. یەک دوو رۆژی  ئەتکیبا باسی ئازاری شەوی یەکەم نەکەم. هەر خۆم دەزانم چم کێشا و چۆن ئەو پیاوە 
ێک دادەنیشت و پێچوو تێگەییشتم ئەم پیاوە منی بۆ کارەکەری دایکی هێناوە. دایک کۆم ببووەوە. لەسەر دۆشەک

مەکە. ئەمە سوێرە و ئەوە بێ  کە و ئەوەی تێب دەستوری دەدا. ئەوە بکە، ئەوە مەکە. خواردن ئاوا لێنێ، ئەوەی تێ
ت. ئێوارەش کە کوڕ من دەگرانی خۆیەوە یاس ببوو، بیانووی بەوێ. بەیانی تا ئێوارە بۆڵەی دەهات. بە دەست ژیخ

کی دادەمەزراند. دەیکێشا و نەشە دەبوو. گاڵتەی بە من و بە دایکی دەکرد. لە هەر شتێک قەلفوری تریادەهاتەوە، بەر
کار و باری تریاک فرۆشتن بوو و هیچیتر. جار جار موشتەری ئاشنای دەهێنا ماڵەوە. دادەنیشتن دەیانکێشا. پارەی 

نیش لە ژێر پەردەکەوە دەستاند. بە منیشی دەگوت لە پەستوو نەیتە دەرێ. شتێکی ویستبا بە دەنگ بەرز دەینەڕاند. م
بۆم دەخزاندە ژوورەوە. بەاڵم دایکی لەسەر دۆشەکی خۆی نەدەبزوت. ماڵەکە هەر ژوورێک بوو لەگەڵ ئەو پەستووە کە 
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هەم ئەنبار بوو هەم ئاشپەزخانە. من و دایکیشی هەر لەوێ خۆمان دەشوشت. حەوشێکی زۆر چکۆلە بەدەم خانووەکەوە 
یدا بوو. چاڵە بیرێکی ئیشکیش هەبوو. کەندبوویان و نەکەوتبووە ئاو، لێگەڕابوون. بوو کە توالێت و شێرەی ئاوی تێ

 زبڵمان تێدەکرد کە پڕ بێتەوە.
کڕین بچمە دەرەوە. خۆی دەیکڕی. دواتر دەستی لە تریاک هەڵگرت و بوو بە ەهێشت بۆ شتهەتا ماوەیەک نەید

من، ئەمجارە ئەوەش نەما. دەیکێشا و سەری دەچوو بە خەوی ان مانگێ جارێک هاتبایە نێو جێگاهرۆئینی. ئەگەر جار
 نێو گڵیدا و لە سووچی ماڵەکە گڵۆڵە دەبوو هەتا بەیانی.

دایە پیرە نەخۆش کەوت. لەجێ نەدەبزوت. دەبوا لەگەن بدەمە ژێری کە خۆی بەتاڵ بکا. ئازاری زۆر بوو. 
بیباتە دوکتور، نەختێک لەو گەردە سپیەی  دەینااڵند و دوعای شەڕی هەموو دنیای دەکرد. ئەحمەد لە باتی ئەوە

 دەدایێ. خپ دەبوو هەتا ئێوارەی دیکە. پێم وایە هەر بەوە کوشتی.
ژیان ا بەیانی هەتا شەو لەو ماڵەدا بەتەنێ بووم. بیرم لەمردنی ئەو دایکە بۆ من بوو بە سەرەتای قەیرانێک. ئێست

 بەاڵم عەقڵم بە هیچ نەدەگەییشت. .دامیمنی تێ روژگارێکە ئەمە چلە خۆم دەپرسی دەکردەوە. 
هۆی دایە پیرەوە هاتەوە. دەستێکی نەمابوو. من بە وەجەبهەا بوو وریای برام بەبرینداری لەهەر لەو سەردەمەد 

نەدەکرد.  یبۆ منەخۆش ببووم. دەچووم خزمەتی وریام دەکرد، بەاڵم هیچ باسی ژیانی خۆم یکردنیفێری پەرستاری
سەرشێت بوو، حەملەی بۆ دەهات. دەترسام بڕوا ئەحمەد بگرێ بیکوژێ. نەک دڵم بۆ ئەحمەد سوتابێ، دەترسام خۆی 

 بگرن ئیعدامی کەن. 
یندان دامەزرابوو. دەیگوت کاری پاک و خاوێنی ژووری ئیدارەی زەری بەکاری خۆیەوە گەرم بوو. لە دایکم س

م هاتووچووی خواهران زەینەبیشی کان نییە. نازانم چەندە راستی دەکرد، بەاڵزیندان دەکا و کاری بە زیندانییە
جلی کوردی  رۆژووی نەدەفەوتا. ونوێژ دەکرد.  (پای پاسدارانوسبەشێک لە بۆ ژنان وەکوو کومەتی ورێکخراوێکی ح)

سەر خۆی هەڵگرت و ی بە پاسدارێک کردبوو. وریا لەگەڵ باوەپیارە بە شەڕ هات و دیسان شلەبەر نەدەکرد. مێردی
 رۆی. ئیتر نەمدیتەوە.

ماوەیەک پاش رویشتنی وریا، شەوێک ئەوەندەم زانی دوو سێ پۆلیس و یەک دوو قات لەبەر و ژنێک هاتنە 
ژوورەوە. کلیلی دەرکەی حەوشیان هەبوو. بە منیان گوت لە سووچێک راوەستم. ژنەکە منی پشکنی و گوتی لێرە 

؟ من الڵ ببووم. هەر سەرم نلە منیان پرسی مەوادەکان لە کوێ. ئەوجار داپێک تێکوراوەستە. هەموو ماڵەکەیان 
: لە کوێ شاردوتنەوە. دەمگوت چیم شاردووەتەوە؟ یانگوترادەوەشان. یەک دوو شەپاڵخەیان لێدام زوانم بەر بوو. دە

 دانیشتم، گریام. لەکۆڵ بوونەوە. نازانم ئەوە ماڵەکە من ئاگام لە هیچ نییە.
دەیدا دەست من، دەیگوت:  یە،زیاتر هەبووا یهەرچی تریاک و هێرۆیین و شتی وای لە فرۆشی رۆژێکئەحمەد 

 بیشارەوە. هەمووی وەکوو نووشتوو دەپێچایەوە. بەیانی کاتی رۆیشتن دەیگوت ئەوەندە بەستەم پێ بدە.
و دەمکێشایە ناو بیرەکە و دەنا ناو قوتووەکە  نوشتووپێچەکانمرۆنێکی بەتاڵم بە پەتێکەوە بەستبوو.  ەمن قوتو

پەتەکەم لە بزمارێک قایم دەکرد. سەری بیرەکەشم بە تەشتێک پڕ لە جڵی چڵکن دادەپۆشا. کەس باوەڕی نەدەکرد 
 چاڵە بیری لەژێردا بێ. ئەحمەد بۆخۆی ئەو فێلەی فێر کردبووم.

ار دەناسم نە شارەوانی. دەرکەوت ئەحمەد بە هێرویینەوە گیراوە. منیش نازانم چ بکەم و چم پێدەکرێ. نە ش
 شم لێ ئەستاند. خەرجیم نەبوو.چوومە الی دایکم، گوتی دابزانم خەبەرێکت بۆ دێنم. بڕێ پارە

. چاوەڕی دادگایە. تۆش چاوەڕێ بە. دوو مانگی ەئاو چایگ ئەخواتەو ،ئەوە لە زیندانی کاتییە وە:دایە خەبەری هێنا
ی بێتە الی من بخەوێ. کچ"گەزیزەی" لە جیرانەکەمان کرد کە ئیزن بدا پێچوو هەتا دادگایی بکرێ. لەو ماوەیەدا تکام 

یەک دوو ساڵ لە من چووکتر بوو. شەوانە بە تەنێ بوایەم دەترسام. خانووەکەمان کەوتبووە کەنار شار. دز و ماڵبڕ زۆر 
 بەاڵم دەترسام دەستم لێ بوەشێنن.، دز تەماحی تێبکا. گەرچی ئێمە هیچی وامان نەبوو نبوو

ئەو کچە زۆر کچێکی ئازا و نەترس بوو. گاڵتەی بە هەموو دنیا دەکرد. بازە رۆژێک پێکەوە دەچووین بۆ نێو بازاڕ، 
گەرچی ئەوە لێرە گەورە بووم. گیرانی ئەحمەد،  ،دەسوڕاینەوە. دەتکوت تازە هاتوومەتە ئەم شارە دانێو پارکلە یان 
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. کە چوومە بەر تەون گەڕەکەکەی خۆشمانم نەدەدیت. کە مێردیشم ئازادی من بوو. هەتا مناڵ بووم دایکم کاتی نەبوو
 کرد بە دیاری خەسوە پیرەوە بووم. 

م نەبوو. هیچی بۆ من بەجێ نەهێشتبوو. گیانم بە هیوا بوو جارجار خواردنی بۆ دێنام، یان چەند تمەنی دەدامێ پارە
 تێ. ببوورە منیش گیفانەکەم سپێ داگیە :و دەیگوت

ەکەم، کەلوپەل. گوتی: دیتنینەبوو. چوومە  یکەوتنیپوچاکاتە ا و سێساڵی بۆ دەرچوو. هەتا ئەوکر ئەحمەد دادگایی
مەبەستی مەوادەکە بوو، ببە بیدە بە فاڵن کەس و پارەکەشی لێ بستێنە و بۆم بێنە. ناو نیشانی پێدام و گوتی بڵێ چاڵە 

 هیچی پێ نەدەی. ەتا پارەکەی نەدابیرەکە. ئیتر دەزانێ لە الی منەوە هاتووی. ه
 م لەگەڵ خۆم برد. دەترسام، منی چاوبەستراو و ئەم جۆرە کارانە.کە چووم بۆ الی کابرا، هیوا

پیاوەکە بە رواڵەتیدا دیار بوو موعتادە، بەاڵم بە  بە هیوام گوتبوو لەسەر کۆاڵنەکە راوەستێ. دەبوا بە تەنێ بڕۆم.
بۆ خۆی دەرکەی کردەوە و تەواشای ئەم سەر و ئەوسەری  هەیکەل بوو. لە ماڵێکی تازەسازی دووقاتدا دەژیا.

 کۆاڵنەکەی کرد. گوتم من ژنی ئەحمەدم کە چاڵە بیرەکەی هەیە. گوتی: 
 وەرە ژوورێ.    -

 لە نێو حەوشەکەدا وەستام. 
 بیدە بزانم.    -
 پارەکەی بێنە.    -
 ئەو حەرامزادەیە ئەتۆشی فێر کردووە.   -

 رویشت چەپکەیەک پارەی هێنا. 
 بیدە بزانم چت پێیە؟   -

 هەڵدڕی، نوکە زمانێکی لێدا و پارەکەی ژمارد. انیبەستە پێچراوەکانی ژمارد و یەیکی
 ئەوە بایی پێنج هەزارە. ئاگات لێبێ، گیرفانبڕ زۆرن. بیشارەوە.  -

. و پێم گوت کە پارەکەم وەرگرتووە ئەحمەد ئەو پارە بۆ من زۆر بوو. خەیاڵی بۆ دروست کردم. چوومە موالقات
 پاسەوانێکی نیشانم دا گوتی:

 ئەوە دێ پارەکەی پێ بدە، بۆم دێنێ.   -
 کردووە. زرقە مئەی من چ بخۆم؟ هەتا ئێستاش لە هیوا   -
 بچۆ تەون بکە.   -

پێم دا. هەمووی  بوو،دەرکەی دا. هەزار تمەنم لە نێو زەرفێک دانالە کە زۆر دڵی ئێشاندم. سبەی پاسەوانە ئەو قسە
 . بەوەدا زانیم دەیخوا و نایدا بە ئەحمەد. نا گیرفانیلەا وپێنج تمەنی بوو، وەیزانی زۆرە. هەر

دەڵێن ئەگەر پارەت هەبوو، مێشکت باش کار دەکا. درۆ نییە. رویشتمە الی دایکم گوتم: دایە ئەتۆ ملی منت بەم 
 ێنە. تازە ئەمە نابێتە ژیان بۆ من.پەتەوە کرد، ئێستاش وەرە رزگارم کە و تەاڵقم بۆ بست

پێ قانون دەتوانی تەاڵق وەرگری. هێندەی پێ نەچوو لە رێگای بەرپرسی ر مێرد یەکساڵ دوور بکەوێتەوە بەئەگە
اردە نحزەر مۆریان کرد و روونووسێکیان زیندانەوە کە خۆی لەوێ کاری دەکرد حوکمی دادگای هێنا و چووینە مەئەو 

 زیندان بۆ ئەحمەد.
تر لەو ماڵە مەبە. ئەو کابرا دەستە و دایرەی زۆرە، رادەسپێرێ ئازارت بدەن. وەرە الی لەمە زیادایکم گوتی: رٶڵە 

 من هەتا بزانین خوا چ دەکا.
جل و پاڵسم کۆ کردەوە و چوومە ماڵ دایک. دایکە چوو لە شارەوانی مەئموری هێنا دەرکەیان مۆر و مۆم کرد. 

. خۆ نەدەکرا هەر لە ماڵ دانیشم. دەیان توانی لە کوچە و کۆاڵن ئەسیدم پێدا بکەن، کردەوەمنی دڵنیا نەدەاڵم ئەمە بە
یان بمدەنە بەر چەقۆ. رەنگە هەمووشی ترسی بێخۆ بووبێ، یان خەیاڵی رویشتن ئەم بیانووانەی بۆ دروست دەکردم. 
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سان دایکم مێردێکم بۆ پەیدا بکا. بیرم ماڵی دایکیش بە هۆی ئەو پیاوە نائینسانەوە بۆ مانەوە نەدەبوو. دەترسام دی
 ک بووە، دەبێ لەم شارەدا نەمێنم.کردەوە هەرچۆنێ

بە هیوام گوت: وەرە لەگەڵم با بڕوین بۆ شارێکیتر و لەوێ بژین! دەیگوت لەوێ کەس ناناسین. هیچمان پێناکرێ. 
 کە خۆی لە ئاو و ئاگر بدا.  یەمنداڵ بوو. هێشتا نەببوو بەو هیوا

ەر وەکوو ئێستا باسی چوونە ئۆروپا زۆر بوو. گەزیزە، کچەکەی دۆستم، هەموو حەفتەیەک باسی دەکرد ئەو کاتە ه
خۆم پرسینی ناوێ، بۆ کوێدا دەڕۆن. گوتی: جا ئەوەگوت بپرسە چۆن و بەن. پێم وتوشماڵەوە رویاوقوتابییەکانی بەکە ه

 چی دەیانباتە ئۆروپا. بەاڵم پارەی دەوێ.رکیە و لەوێ قاچاخوم هەموو شەوێک باس دەکا. دەچنە تبدەزانم. با
ئەویش نەیدەزانی چەندە پارەی دەوێ. منیش وەمدەزانی ئەو پارەیە کە هەمە بەش دەکا. کەسێک کە قەت 

 ئەوەندەی پارە نەدیتبێ پێوایە زۆرە.
 ئاخری بڕیارم دا. رۆژێ لە رۆژان بە بێ ئەوە بە کەس بێژم سوار بووم بەرەو ورمێ.

دانیشتووم. کێو و دەر و دەشت هەموو بەرەو دوا دەڕۆن. یەکەم جارە سواری پاس دەبم، یەکەم جارە لە ئۆتوبوسدا 
نازانم. هیچ لە  شار بەجێ دێڵم، یەکەم جارە منداڵییەکانم بە جێ دێڵم. دڵم پر ببوو بەاڵم نەدەگریام. بۆ کوێ دەچم؟

نن، بەڵکوو دەمەوێ بیاندۆزمەوە، هەستیان پێبکەم. نازانم. هەستم کرد ئیتر نەناسراوەکان نامترسێ دنیای بەرەوڕووم
 هێزێکم تێدا پەیدا ببوو کە هەتا ئەو کاتە نەمناسیبوو. هێزی بەرەنگاری، هێزی شەڕ لەگەڵ کۆسپەکانی ژیاندا.

نییە. لێرەوە یەکسەر بۆ  داشەوبەئێوارە بوو گەییشتمە ورمێ. پرسیم داخۆ ماشین هەیە بۆ بازرگان؟ گوتیان: 
 گاراژەکەی لێبوو موسافرخانەیەکم دیتەوە. پیاوەکە پرسی:کە بازرگان نییە، دەبێ لە سەڵماس بیگۆڕی. لەو خیابانە 

 تەنیای.   -
 بەڵێ.  -
 ژنی تەنیا رێگا نادەین!  -

 هاتمەوە گاراژ. درەنگ ببوو، پیاوێکی بەساڵداچوو خەریک داخستنی دەفتەرەکە بوو.
 وە ماشین دەچێ بۆ سەڵماس؟لەم گاراژە  -
 بڕێک تەواشای کردم و پرسی:      
 کوردی؟  -
 بەڵێ.    -

 بە فارسییە کیفیلەکەمدا زانیبووی. بە زاراوەیەکی کوردی کە نیوەی تێنەدەگەییشم پرسی:
 ؟دەچی بۆ تورکیە  -
 .بەڵێ  -
 پاسپۆرتت هەیە؟  -

 تازە زانیم دەبێ پاسپۆرتم هەبێ.
 نە!  -

 بەزەیی پێمدا هاتەوە، دەنگە نەرم و مێهرەبانەکەی باوەڕپێکردنی لە مندا پێک هێنا.سەرێکی راوەشاند. دەتگوت 
 قاچاخی؟  -
 نە، بەاڵم بابم پێشمەرگەیە پاسپۆرتم پێ نادەن.  -

 نازانم ئەو قسەم چۆن بۆ هات. ئەوجار رووی تێکردم و پاش تاوێک گوتی:
 وەرە رۆڵە!   -

 بە تورکی گوتی:دەرکەی قفڵ دا و بە پێشم کەوت. تفێکی کردەوە و 
 ئای  سوالنەر دونیا )دنیای خوێڕی(.   -

 بە موسافرخانەچییەکەی گوت:بوو. هەموسافرخانە چڵکنەیەک  داگاراژەکەقاتی دووهەمی  لە
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 ئەوە میوانی ئێمەیە. با لێرە بێ هەتا بەیانی.   -
 جێگایەک هەیە پارویەک نان بخۆم، زۆرم برسییە.   -

 بەکابرای گوت:
 شاگردەکەت بنێرە چلەوکەبابی بۆ بێنێتە ژوورەکەی.    -

 بە منیشی گوت:
 شەو دەرکەی ژوورەکەت قفڵ دە! سبەی دێم لە دووت. پارەت هەیە؟   -
 بەڵێ.   -
 باشە، خوا حافز   -

کەبابم دەخوارد. هەر کە تەواو بوو، هەروا بە جلەکانمەوە کەوتمە سەر قەرەوێڵەکە، وەبۆ یەکەمجار لە ژیانمدا چڵ
کوڕە خەوم لێکەوت. بەیانی بە هەرای گاراژ بەخەبەر هاتم. یەکسەر چوومە دەرەوە. موسافرخانەچییەکە گۆڕا بوو. 

 ەنا لەو شوێنانە خواردنی بەیانی نییە.سفارش پیاوە گاراژدارەکە بوو. د گوتی نان و چایت بۆ دێنم. ئەوەشکی لێبوو. الوێ
 پیاوەکەی دوێنەشەو لە دەفتەرەکە بوو گوتی:

 دانیشە هەتا بەڕێت دەکەم. ئەتۆ دەبێ بە رێگایەکی دیکەدا بڕۆی.    -
 ئەمانەی بە فارسی گوت با چاک تێبگەم.

ەوە بووینە حەوت. نێک. بە منبۆسێک پەیدا بوو. شەش موسافری تێیدا بوو. پێنج پیاو و ژ الی نیوەڕۆ مینی
گاراژدارەکە پێگوتبووم کە پێنسەد تمەن بدەم بە شۆفێرەکە و ئەگەر لە بازگەی پشکنین لێمیان پرسی بۆ کوێ دەچم، 

 بڵێم دەچمە برادۆست ماڵی قاسم ئاغا.
اسم ماڵی ق دانیشتین. لە بازگە لە هەموویان پرسی جگە لە ژنەکان. ئەوانیش هەموو بۆ ەوەالی یەکتربەمن و ژنەکە 

ئەوانی دیکە هەموو فارس بوون. لەوێ زانیم ئەو پێنسەد تمەنە بەشی هەرە زۆری  ،الو نەبێ یئاغا دەچوون. دوو کوڕ
 بۆ نیزامیەکانی بازگەکەیە.

هەرچی لە کوێستان نزیک دەبووینەوە، هەوا سەردتر دەبوو. القم رچا بوو. ئاخری پاییز بوو. ژنەکەی الی دەستم 
بووسە شڕە لە قوڕ و  ی دەرێنا دای بەسەر قاچی هەردووکماندا. بەرە بەرە بەفر دیاریدا. مینیبەتانییەکی لە جانتاکە

دویدا. نزیک تاریکان خۆی سەردەکەوت و ئێمەش بەپێیان بە دا نەیدەکێشا. دایدەبەزاندین، بۆچڵپاوی هەورازەکان
دوو سەگ بەرەوپیرمان هاتن. گەییشتینە گوندێک. شۆفێرەکە لە پێش دەرکەیەکی گەورە رایگرت. دوو پیاو و 

شۆفێرەکە شتێکی گوت و من و دوو کوڕە کوردەکەیان دابەزاند و ئەوانی دیکەیان بردە ئەو سەری دێ بۆ ماڵێکی 
 دیکە.

چەند پاڵیان بەیەکەوە دابوو. لە سێ الوە بەدەور حەوشێکی گەورەدا کە بە قەت مەیدانی فوتباڵێک دەبوو، خانوو 
پیرمانەوە هات و دەستی منی کێشا بۆ ەیشتبوینە نیوەی حەوشەکە ژنێک بەهەڵکرا بوو. نەگژوورێکیان چرای تێدا 

ژوورێک. دوو کوڕەکەیان بردە ژوورێکیتر. لە ژوورەکە قورسی دانرابوو و سەماوەرێک دەکواڵ. تاقچە و رفە هێندێ قاپ 
کە جارێک  ،دەوڵەمەندێک لە سنە دیبوو . ئەو شێوە تاق و رفەیەم تەنیا لە ماڵیندا دانرابووتێی یانو جامۆڵەی کاشی

لەگەڵ وەستاکەم فەرشمان بۆ بردبوونەوە. دوو ژنی دیکەش هاتن کە دیار بوو خزمەتکارن. بە زمانی کرمانجی 
بەخێرهاتنیان کردم و کەوتنە خۆیان بۆ ئامادەکردنی نان و چای. من لێفە قورسییەکەم هەتا ژێر چەنەم بە خۆدا دابوو. 

 تا پەیتا خواردەوە، گەرم داهاتم.و ددانم تەقەی دەهات. دوو چایم پەیهێندە سەرمام بو
رومەت گرد و نەختێک کاڵ. سەرپۆشێکی سپی بە ژنە خانەخوێیەکەم کامڵەژنێکی قورس و قایم دەهاتە بەرچاو. 

کەی لێ چارشێو و کاپشێنەکی مورگەوە بەستبوویەوە. ژنەکانیتر پێیان دەگوت خاتون. یەسەرەوە بوو کە بە ژێرچەنە
بەرانبەرم دانیشت. پرسیار و وەاڵم دەستی پێکرد. نازانم ئەو چەند لە من تێدەگەییشت بەاڵم من  ەئەستاندم و هات

 و تێنەدەگەییشتم. هەر ئەوەندە بڵێم خەڵكی کام شارم و بۆ بەتەنێ سەفەر دەکەم و...ئەباش لە
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نێوە بانگم . دایە خاتون )من دواتر هەر بەو دوای نان خواردن کوڕە الوێک هات بە سۆرانییەکی باش قسەی دەکرد
رۆژ میوانی ئەوان  چکۆلەی منە. لە ورمێ دەرس دەخوێنێ. کوڕەکەش بە منی گوت یەک دوو ەدەکرد( گوتی ئەوە کوڕ

کەوێ. ئەو لەگەڵمان دەبێ و دەمانبا. هێندێ بە کرمانجی لەگەڵ دایکی قسەی کرد کە من دەوان بەڕێ دەبم هەتا کار
 بگەم.ن لەگەڵ من بە جۆرێک دەدوێ کە تێییشتم. زانیم دایە خاتوهیچی تێنەگە

هەر ئەو شەوە دایەخاتون کراس و دەرپێ کوردی بۆ هێنام و جلەکانم گۆڕی. سەرپۆشێکی سپی پەراوێز گوڵدۆزی 
 دامێ و گوتی ئەگەر چوومە دەرەوە لەسەرم بکەم.

یەکێک لە ژنەکان لەگەڵم هات و لە پشت دەرکە یەکەم کێشە بۆ من چوونەسەرئاو یان بڵێین مەبال چوون بوو. 
. بەردەکان هێندە لێک دوور بوون دەترسام لەچاوانەکە کەوم. دانراوە راوەستا. مەبالی چی. دوو بەرد لەسەر چاوانەیەک

ەمە ئاویش بە ئەفتاوە بوو. دواتر زانیم ئەمە تەنیا بۆ ژنانە و پیاوان دەبێ بچنە مزگەوت. هەموو ماڵێکیش نەیانبوو. ئ
 ژنان. یماڵە ئاغا بوو. ژنانی دیکە دەچوونە کانی

کێشەی دووهەم کێچ بوو. هەموو گیانم لیرگی کردبوو. کێچ لە الیەک و پرخەی دایە خاتوون کە لە پاچکەقورسی 
. شەوی یەکەم لەڕووم هەڵنەهات چووبوونەوە ماڵی خۆیان. ژنە خزمەتکارەکان ەوەلە الیەکیتر نووستبوو دابەرانبەرم

بڵێم. بەو هەموو ماندوویە هێشتا خەوم لێنەدەکەوت. شەوانی دیکە دەرمانی بایگۆنم بە جلەکانمدا دەکرد. باش هیچ 
 بوو. یا خۆ من پێ راهاتم.

رۆژی دوایە عەزیز کوڕە چووکەکەی دایە خاتوون هات. پرسی: چەندت پارە هەیە؟ گوتم: سێ هەزار. بە 
تەنیا بەشی کرێ ئەسپەکەتە. چیا بەفرە، بە پێیان دەرناچی. بەجێ  زەردەخەنەیەکەوە سەری راوەشاند و گوتی ئەوە

 هێشتم. دایە خاتون هات گوتی:
 وەرە کچم. پێم ناڵی چۆن و بۆچی دەچی؟   -
 برام لە تورکیەیە دەیەوێ پێکەوە بچین بۆ هەندران.  -
 شوێنی دەزانی؟  -
 لە ئەستەمبوڵ دەبێ.  -
 رەنگە هەتا ئێستا ئەو رویشتبێ.یان ئادرێست هەیە، دەزانی لە کوێ دەبێ؟ دەتوانم بڵێم خەبەری پێ بدەن.   -

 بە قسەکانمدا زانی راست ناکەم بەاڵم بەڕویدا نەهێنام.
 جارێ میوانی من بە هەتا فکرێکت بۆ دەکەم. بەو پارەیە بە هیچ کوێ ناگەی.  -

ایە فارسەکانیان بەڕێ کرد. شەوی دوایە هات و گوتی: وەرە میرخان هەر ئەو رۆژە دوو کوڕە کوردەکە و پێم و
 غایە. تومەس ئەوە هەر رەمزی نێوان شۆفێر و سەربازەکانە.مدەزانی ئەوە ماڵی قاسم ئاااتە ودەیەوێ بتبینێ. هەتا ئەو ک

ژی بەسەر میرخان لە دیوەخان لە سەر دۆشەکێک دانیشتبوو و مەنقەڵێک ئاگری لەپێش بوو و پەستەکێکی درێ
دەستەوە  شانیدا دابوو. سمێڵی ئەستووری رەش و سپی و برۆی درێژ. زۆر بە قەاڵفەت بوو. تەزبێحێکی دانە دروشتی بە

دانیشتم. دایەخاتون لەسەرەوە دانیشت. میرخان چاوێکی هەڵێنا. تەواشایەکی  وەتەنیشت دەرکەبوو. من ساڵوم کرد و لە
 نجی تێکەڵ گوتی:امزاراوەیەکی سۆرانی، کر. بە منی کرد و چاوی داخستەوە

 کچی خۆم، ئێرە وەکوو ماڵی خۆت بزانە. خاتون پێ خۆشە لێرە بی. من گازندەم نییە.  -
 تەواشایەکی دایە خاتونی کرد. ئەویش هەستا و منیش هەستام، چووینەوە ژووری خۆمان.

ئەم سەفەرە ناکرێ. نەشم دەزانی دەبێ چ بکەم.  تێگەییشتم هاتنەکەم هەڵە بووە. دەبوا النی کەم زانیبام بەو پارەیە
. سنەشم لە خۆم یئەگەر دەڕۆمەوە، بچمە هەر کوێ هەر بێگانەم. ژنێکی تەنیا و بێ سەروشوێن هەزار بەاڵ دێتە رێ

قەپات کردووە. چوار رۆژی دیکە پارەکەشم تەواو دەبێ. ئەوکات قوڕی کوێ بشێلم. باشترە خۆم بدەمە دەست قەزا و 
 نیشم تا بزانم دنیا چۆن دەسووڕێ.و لێرە دا قەدەرەوە

 لە بەیانییەکەیەوە قۆڵم لێ هەڵماڵی بۆ یارمەتیدانی خاتون.
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من ژیانی الدێیم نەدەزانی. ئەو هەموو ئاژەڵ و مریشک و ماڵی دەرەندەشتە بۆ من نامۆ بوو، بەاڵم خۆشیش بوو. 
خۆی زیاتر کاری ئامادەکردنی خواردنی بە ەکردم. بۆلێن و قوژبنەکانی فێرددایە خاتون بەرە بەرە رایدەهێنام و کە

ەریان هەبوو. یگبۆ باقی کارەکان ژن و پیاوی کار پێ خۆش بوو. لێدەنا،ئەستۆ بوو. منیش هێندێ خواردنی الی خۆمانم 
 دەیگوت بە هاوین کار زۆرترە.

منداڵەکانیان دایمە لە حەوشی ماڵی کردبووەوە، بەاڵم ن و منداڵیان هەبوو و ماڵیان جیاچوار کوڕی هەبوو. دوویان ژ
دەگمەن دەهاتنە ئەوێ. عەزیز لەالی وکەکانی زۆر تەبا نەبێ چوونکە بەبابە گەورە دەبوون. لەوە دەچوو لەگەڵ بو

خۆیان دەژیا و ژووری تایبەتی خۆی هەبوو. باسی کوڕی سێهەمی نەدەکرد و منیش نەمدەپرسی. دەیگوت: من کچم 
دوم. دوایە پرسیاری دایک و بابی منی دەکرد و منیش گوتبووم بابم پێشمەرگەیە و دایکم و نەبووە، خوا کچێکی بۆ نار

برایکم لە سنەیە و منیش قاچاخم. هەر ئەوەندە. دەیەویست بزانێ کەس بە دوامدا دێ یان نە. یەک بینگ قسەی 
 دەکرد. بۆ من باش بوو. زاراوەکەیان فێر دەبووم.

، بردمی بۆ بەپێشم کەوت، رۆژێک کاسەیەک شۆرباوی دایە دەستمەوە و حەفتەیەک بە تەواوی تێنەپەڕیبوو
خرابوو. لە بنەوە  یپشتەوەی خانووەکە و دەرکەیەکی قفڵکراوی کردەوە. ژوورێکی چۆڵ بوو کە هێندێ کەل وپەلی تێ

لەسەر بیست و پێنج سااڵن  .دەرکەیەکی دیکە بوو کە تەنیا پیەوە درابوو. دەرکەی کردەوە کوڕێکی دەور بیست
قەنەفەیەک راکشا بوو. دەست و شانی راستی برینپێچ بوو. کە ئێمەی دیت هەوڵیدا دانیشێ، نەیتوانی. دەستە ساقەکەی 

 هەڵێنا و ساڵوی کرد.
 کردووە، گوتی:  یدیار بوو دایە خاتون پێشتر باسی منی بۆ

بریندار بووە. لەو ماڵە تەنیا سێ کەس بەمە دەزانێ، ئەوە تۆ چوار.  دائەمە خەسرەو کوڕی سێهەمی منە. لە شەڕ   -
 من و تۆ دەبێ خزمەتی بکەین. با کەسی دیکە نەزانێ.

کاڵ و چاوکاڵ و بە قەاڵفەت بوو. پرسی خەڵکی کوێی؟ دوایە بە قژوەکوو دایکی کوڕەکە بەخێر هاتنی کردم.  
 فارسییەکی باش قسەی دەکرد. دیار بوو خوێندەوارە.فارسی گوتی دیارە زاراوەی ئێمە تێناگەی. بە 

 دایە نەتگوت نێوی چییە. !فەرموو دانیشە  -
 کەژاڵ  -
 نێوێکی جوانە! دایە بەشی ئەم خانمەش بێنە.  -
 بەشی هەردوکتان دەکا.  -

 هێنا. یکەوچک و قاپرۆی لە تاقێکەوە 
 وابوو منیان بۆ ئەمە گل داوەتەوە.بە تەواوی گێژ ببووم. ئەمە ئیتر چ بەزمێکە. لەبەر خۆمەوە گوتم کە 

 من پێم وایە خزمەتکارەکان دەیانزانی بەاڵم خۆیان لێ نەبان کردبوو. نهێنییە و دەبێ بپارێزرێ.
ۆ و شەو من نانم بۆ دەبرد و تاوێک  الی دادەنیشتم. حەزی دەکرد باسی دەرەوە و نێو شارەکانی ربەیانی و نیوە

گوت بە دایکم بڵێ سەرێکم لێ من جامۆڵە لە ژێری دابنێم خۆی بەتاڵ بکا. دەی ئێرانی بۆ بکەم، بەاڵم شەرمی دەکرد
 بدا.

بە رادیۆ گوێدان و خوێندنەوەی کتێب خۆی دەخاڵفاند. کاتێک ئازاری زۆر دەبوو، دەرمانێکی دەخوارد کە شەش 
 سەعات دەیکردە خەو. 

پێچانییەوە. ئەو جار من دیتم الی  نکرددەرماندوای  ی کردەوە وەەکییرۆژێک دوکتورێکیان هێنا. ئەو برینپێچ
 زکیشی بریندارە. دوکتور بە دایەخاتونی گوت: لەگەڵم وەرە بچینە الی میرخان.

زۆری پێنەچوو دایە هاتەوە گوتی دوکتور دەڵێ دەبێ بیهێنن بۆ شار. دەبێ نەشتەرگەری بکرێتەوە. بابت لەگەڵی 
 رۆیشت کارەکان جێبەجێ بکا.

نێوانیان خراپ نییە، بەاڵم لە شاردنەوەی کوڕەکە تێنەدەگەییشتم، چۆنە دەیبەن بۆ شار.  حوکومەتدەمزانی لەگەڵ 
 لە دایە خاتونم پرسی، گوتی:
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ئەم شەڕی دەوڵەت ناکەین، بەاڵم کار بێ بەرتیل نامەشێ. چ نییە دوکتور نەخۆشخانەی تایبەتی خۆی هەیە.    -
 شارێتەوە. چەندین ساڵە دوکتوری بنەماڵەی ئێمەیە. دەستی شەفای هەیە. یدە

 بوس هات. دۆشەکێکیان لە بن ماشینەکە راخست و خەسرەویان لە سەری خەفاند و بردیان. دوو رۆژ دوایە مینی
ژورە دوو حەفتەی پێچوو. لەو ماوەیەدا دەتگوت شتێکم ون کردووە. بێتاقەت بووم. دەچوومە  هاتنەوەی خەسرەو

ی دەدامەوە، دەیگوت دڵەودوا م لەوێ دەخوارد. دایە خاتون دڵ. جار و بار دەچووم نانەکەدەرەوە بەتاڵەکەی و دەهاتمەوە
 مەبە. بە خۆشی دێتەوە.

پارێزەوە. بە پێ خۆی دەڕویشت. گەرچی زۆر بەبووسەکە دابەزی و  ە. حاڵی باش ببوو. بۆخۆی لە مینیهاتەو
 .وازینەچمە پێشزەحمەت خۆمم پێڕاگیرا بە

دایە خاتون ژوورێکی دیکەی بۆ ئامادە کردبوو. ئێستا ئیتر شاردنەوە مانای نەبوو، بەاڵم خەسرەو گوتی: من هەر لەو 
ژوورەی پێشوو دەبم. ئەوێ بێدەنگترە. حەزیش ناکەم جارێ کەس ببینم. دەنا هەموو رۆژێک نیوەی ئاوایی دەڕژنە 

 ئێرە.
انی من دەستی پێکرد. لەگەڵ خەسرەو پێکەوە نانمان دەخوارد. دوای نان لەو کاتەوە خۆشترین دەورانی ژی

نەیدەهێشت بڕۆم. قسەی بۆ دەکردم. جار وەکوو دۆستێک، جار وەکوو مامۆستایەک. باسی کرد کە چۆن بووەتە 
اون و گریالی پ.ک.ک و دەورەی راهێنانی تێپەڕاندووە و لە چەند شەڕدا بەشدار بووە و لە ئاخر شەڕدا فڕۆکە لێد

و  داە دوایب ۆ کردووە و دوایە بابی هاتووەئەم و دووی دیکە بریندار بوون. لە نەخۆشخانەی شاخ نەشتەرگەرییان ب
ئێرە. باسی شۆڕشەکانی کوردی دەکرد. هەر لە ئارارات و درسیمەوە هەتا کۆماری کوردستان. ئەو  وەنهێنی هێناویەتەبە

شتانەی کە من هیچم لێیان نەدەزانی. باسی حێزبەکانی باشور و رۆژهەاڵتی دەکرد و دەیگوت ئەوانە خزمەتی کوردان 
ر کەس و رێکخراوی خۆی بە باشترین ناکەن. بەس خزمەتی خۆیان دەکەن. تەنیا باوەڕی بە پ.ک.ک بوو. دیارە هە

دەزانێ. باسی دەکرد کە بۆ لەگەڵ تورکیە شەڕ دەکەن و کۆمەڵی داهاتوو دەبێ چۆن بێ. تەنانەت دەیگوت بۆ بابی من 
دەبێ ئەو هەموو داراییەی هەبێ، بەاڵم خەڵك هەیە لەم گوندە بە شوانی و کارەکەری دەژی. ئەو قسانە هەمووی بۆ 

کەم لەگەڵ  ردم. کەمدەدا و پرسیارم دەکرد. پرسیاری زۆر پێ خۆش بوو. کرمانجیشی فێر دەک من تازە بوون. گوێم
 کرمانجی قسەم دەکرد. دەگەشایەوە.دایەخاتون بە

وەرز لە گۆڕاندا بوو. بەرەو نەورۆز دەچووین. خەسرەو رۆژ بە رۆژ چاکتر دەبووەوە. دوکتور دوو حەفتە جارێک 
ا پیاسەی . گەرچی بەفر هەر مابوو، بەاڵم خەسرەو لەنێو حەوشەکەدنەدەپێچانی کاەبرینئیتر دەهات سەری دەدا. 

 بریندارەکەی. ەدەکرد و وەرزشی دەدا بەباڵ
دەمەویست بڕۆمەوە شوێنی خۆم. گوتی پەرداخێک ئاوم بۆ بێنە. کە لەسەر جێگاکەی راکشا بوو. من ئێوارەیەک 

هەموو گیانم گڕی گرت. دەست و پێم دەلەرزی. سەرم  هێنام دەستی گرتم و بەرەو خۆی راکێشا و ماچی کردم.
شەو هەتا بەیانی هەزار فکر و خەیاڵ رووی تێکردبووم و نەیاندەهێشت  داخست و هەستام بێدەنگ چوومە دەرەوە.

 بخەوم. مەبەستی چ بوو. خۆشەویستی یان رابواردن؟
 بۆ هێنا بەر لە هەموو شتێک گوتی:بەیانی کە نان و چایم 

 خۆشەویستی گوناە نییە. بۆ رویشتی.  -
 تاوێک بێدەنگ بووم. چایەکەم بۆ تێکرد و گوتم:

باشە بەاڵم تۆ هیچ سەبارەت بە من نازانی. پرسیاریشت نەکردووە.کێ دەڵێ ئەگەر بزانی هێشتاش هەر منت   -
 خۆش ئەوێ.

 بۆ من گرینگە. تهەیبزانم. پرسیارم نەکردووە چوونکە گرنگی بە رابردوو نادەم. ئەوەی کە ئێستا دەی بیڵێ با   -
 ەتەوە. گوتی:مگێڕاولێرە وە. هەموو ئەمانە کە تا ئێستا دانیشتم هەموو چیرۆکەکەی خۆمم بۆ گێڕایە

تۆ ئافرەتێکی پاڵەوانی. ئەوەندە هەیە لێرە الی کەس باسی مەکە کە مێردت هەبووە. خەڵکی ئێمە نەخوێندەوارن.    -
 کە!اگەن. من لەبیر دەکەم، تۆش لەبیرتێن
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 نهێنی.تی داگیرسا. بەاڵم تا ماوەیەک بەم دەستم کردە ملی. خۆشەویسهەستا
بوو. دایە خاتون ن کۆ ببوونەوە. سێ حەیوان سەربڕاشەوی نەورۆز هەموو بنەماڵە بە ورد و دروشتەوە لە ماڵی میرخا

هێنا. دەرکراس و کەوای تازەی لە یەغان دەهات و دەچوو و فەرمانی دەدا. بانگی منی کرد بۆ ژوورەکەی خۆی. 
هەتا گوتی ئەوە دیاری منە بۆ تۆ.  پێدامدەستێک بۆ من و دەستێک بۆ خۆی. سەرپێچەی نوێ و ملوانکەیەکیشی 

 ئێستاش ئەو ملوانەکەم هەمیشە لەملدایە.
وەرە دیوەخان کارم پێتە. چووم دیتم باب و دایک و  :پاش نیوەشەو کە میوانان رویشتنەوە خەسرەو بە منی گوت   

ەی لەوێ دانیشتوون. خەسرەو داوای لەوانیش کردبوو کە کۆ ببنەوە. نە من و نە ئەوان نەماندەزانی چ برا گەورەک
 باسە.

 گوتی: ،خەسرەو هاتە دەنگ
بە ئیزنی میرخان و خاتون. من دەمەوێ پێشەکی لە بەرانبەر ئێوەدا سپاسی کەژاڵ بکەم بۆ ئەو هەموو خزمەتە کە    -

 رەزاتان لەسەرن من و کەژاڵ ببینە دەزگیران. هیوادارم کەژاڵ قەبوڵ بکا و ئێوەش منی کردووە. دوایەش ئیزنم بدەبە 
 بێ.

من سەرم داخستبوو، ئارەقەم کردبوو. شۆک گرتبوومی. نەمزانی ئەوان چییان کرد. تاوێک بێدەنگییەکی قورس زاڵ 
 ببوو. دەتگوت ئەو چەند خولەکە ساڵێکی برد. ئاخری میرخان هاتە قسە:

 بزانین کەس و کاری ئەو کچە چ دەڵێن. ئێمە دەبێ خوازبێنی لە ئەوان بکەین.ئێمە دەبێ   -
 خەسرەو قسەی پێ بڕی و گوتی:

 بابە، کەژاڵ قاچاخە و نایەوێ کەس بزانێ لێرەیە.  -
 براکەی گوتی: 

 شەرع رێگا نادا.  -
 دایە خاتون وەاڵمی دایەوە: 

 ەکا.وا دمەال ئێمە چ بڵێین،  ؟شەرع بە دەست مەال نییەمەگەر   -
 میرخان گوتی:

 بیرێکی لێدەکەینەوە، بزانین خودا چ دەکا.  -
دوایە بە ئیشارەی دەست گوتی بڕۆن. من لە چەق دەرکە بووم، زوو دەرپەڕیمە دەرەوە و یەکسەر بۆ ژوورەکەی 

ژوورەوە.  خۆم. سەرم کردە ژێر لێفە قورسییەکەوە و گریام. نازانم لە خۆشیان بوو، یان لە بێکەسیدا. دایە خاتوون هاتە
 ماچی کردم و گوتی:

تەی رزگاری خەسرەو. ئەگەر ژن بێنێ ئیتر ناچێتەوە شاخ. میرخان و مەال و هەموو لە ئەستۆی شئەتۆ بووی بە فری   -
 من. کەس ناتوانێ دژایەتی ئەم شتە موبارەکە بکا.

چاوی لە شناسنامە رۆژی دواتر خەسرەو شناسنامەکەی منی وەرگرت و مەڕێکی برد و چوو بۆ ماڵی مەال. مەال 
کردبوو گوتبووی ئەم کچە مێردی دیکەی هەبووە و تەاڵقی وەرگرتووە. بە پێ شەرع خۆی کەفیلی خۆیەتی. خەسرەو 
گوتبووی دەزانم، بەاڵم ئەم مەڕەم هێنا بڵێم ئەوە الی کەس مەدرکێنە. رێگا شەرعییەکی دیکەی بۆ ببینەوە. کچە 

 قاچاخە نایەوێ کەس و کاری بزانن لێرەیە.
من و خۆیدا خوێند و بوو بە وەکیلی  نێوانرۆژی سێزدەبەدەر مارەبڕان بوو. مەال هات، سێغەی باب و فرزەنی لە 

من و دەستی نایە نێو دەستی میرخان و مارەی منی بڕی. بە خەسرەوی گوتبوو: ئەمن لە شناسنامەکەدا دەینووسم، 
نییە، بە منی گوت: من هەر باوەڕم بەم شتانە ەسرەو خبەاڵم بۆ مەحزەر دەبێ بیبەیە شار. ئەویش گوتبووی باشە. 

 .بوو ئەوەش بۆ بەستنی زاری خەڵک
هەڵپەڕکێ و دەهۆڵ کوتان هەتا ئێوارە بەردەوام بوو، بەاڵم من و خەسرەو دەبا هەتا زەماوەند لێک جوێ بین. 

 ئێمەش بە دزییەوە دڵداری خۆمان دەکرد.
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. یەکەم خۆشەویستی ژیانم بوو. چێژێکی تایبەتی هەبوو. تکام لە من مەست بووم. دنیام بە رەنگێکی دیکە دەدیت
المەوە جوان بوو. خەسرەو شێعری بۆ دەخوێندمەوە. کێو. هەموو دنیا بەباخ و کەژو خەسرەو دەکرد بمباتە

 .کانی رابردووی لەبیر بردبوومەوەجمان و دڵداری، هەموو مەینەتەان هیچی کەم نەبوو. بەهار و خوێنخۆشەویستییەکەم
سەرلەبەیانی بە دەنگی قوقەی کەڵەشێر و باڕەباڕی مەڕ و بزنەوە هەڵدەستام. هەر زوو نان و چایم ئامادە دەکرد و 

خوەر و بان گەرم دەبوو، هێندێ نان و هێلکە و هەنگوین و پەنیر و کترییە کە دەچوومە ژوورەکەی خەسرەو. 
ێنا. یەک دوو جار کەروێشکی کوشت و هەر لەوێ ەهچایەکەمان هەڵدەگرت. خەسرەو تفەنگێکی تاپڕی لەگەڵ خۆی د

ەڵەی فراوان. زبەفراوەکان. رێواس و کەنگەر و کوکردمانە کەباب. دەچووینە شاخ و بەندنی دوور لە ئاوایی. پای 
دەچووینە الی شوانەکان شیرمان لێدەستاندن و هەر بە کترییەکە دەمانکواڵند. من هەتا لە سنە بووم تەنانەت ئاویەر 

باڵم  وبووم. کێ بمبا، لەگەڵ کێ چووبام. ئێستا ئەو کەژ و کێوە هەمووی بۆ من تازە بوو. ئازادی بوو. پەڕ ونەچو
خۆشیان دەمقیژاند. دەنگی دەدایەوە. سەرشێت دەبووم. خەسرەو پێدەکەنی و . بازە جارێک پڕ بەسنگی خۆم لەەکرددەرد

ئەگەر تۆش دی،  :. دەمگوتژیایمە لەم چۆلەوانییەدا بدکچە بەخوا شێت دەبی. وەرە ببە بە شوان بۆخۆت  :دەیگوت
 باشە. شوانی بکەین.

هێنی و دەبا دەکرد کە زەماوەن بکەین. دەیەویست هاوسەر بۆ عەزیز ب یبەرەو هاوین دەچووین دایەخاتون پێداگری
ئاخر زەماوەند الی ئەوان الیی بێتەوە. خەسرەو ملی نەدەدا. دەیگوت تاقەتی هەرا و هوریام نییە. پێشتر کاری ئێمە یەک

 حەوت شەو و حەوت رۆژە.  ،بەتایبەت ماڵە دەوڵەمەند
هەوڵم دەدا  تووڕە دەبوو.زوو هەر ئەمە نەبوو. هەستم دەکرد خەسرەو بێتاقەتە دەتگوت لە بیرێکی قووڵدایە. 

 ەشایەوە. کوێستان دەگ دیسان دەچووەوە ئەو حاڵە. بەس لەکاری جۆربەجۆر بیخاڵفێنم. تاوێک باش بوو، بە
دوو جاریش پاسدار هاتنە نێو  اتن و بەرەو تورکیە بەڕێ دەکران.لەو ماوەیەدا جار جار کاروانی خەڵکی قاچاخ دەه

بەرپرسەکەیان سەرێکی  .مندااڵن دەکردلە تایبەت ە و هێندێ پرسیاریان لە خەڵک، بەدێ. نەختێک دەسووڕانەو
رەو لە چیا خۆمان دەشاردەوە. جارێکیان بارانێکی سەیر هات. هیچ میرخانی دەدا و دەڕویشتن. لەو کاتانەدا من و خەس

 جلمان بە کەرەم نەمابوو. هاتینەوە هەردووکمان نەخۆش کەوتین.
 ن.داخەسرەوی گوت: پێشمەرگە هاتوون. چواریان لە دیوەخانی ئێمەز هات بەئێوارەیەک عەزی

 گوتی:خەسرەو چوو لەگەڵ ئەوان نانی خوارد و کاتی نووستن هاتەوە 
 هەڤاڵی ئێمەن، بەاڵم رۆژهەاڵتین.وەمدەزانی     -

 دوایە چەکی هەڵگرت وچووە سەربان. گوتی:
 ر شتێک بقەومێ ئابڕوی ئێمە دەچێ.و سیخۆر. ئەگە ۆیان دانەناوە واڵت پڕە لە فتنەئەوانە نگابانیان بۆخ   -

مدا دا. یەکێکم هێنا بە سەرشان. منیش دوو جار چایم بۆ برد. دانیشت، پەستکێشک بووهەتا بەیانی لەسەربان 
 گوتی:

لەم بەندەنە  وە؟کردوترسان هەموو چراکانیان کوژاندووەتەوە و خۆیان لە خەو وا خەڵکەکەی لەکە دەبینی  ەو گوندەئ   -
خان و جارێک ستی رەزاکۆمەڵکوژ کراون. جارێک بەدەدوو جار کە لێرە  تەوەلەبیریان نەچووە شەڕی گەورەیان کردووە،

بە دەستی ئەم مەالیانە. هەموو جارێکیش سەرۆکەکان کە خۆیان شەڕەکەیان هەڵگیرساندووە، سەودای خۆیان لەگەڵ 
 ە.بوونەتەوو خەڵکەکەش دۆڕاو و بەستەزمان خپ  کردووە حوکومەت

ددانان دادەنا و پاش ئەو شەوە خەسرەو بە تەواوی گۆڕا. بزەی بە دەمەوە نەدەهات. دایمە چوکڵەیەکی لەبەر 
 لەفکردا بوو. هەرچی دەمپرسی، دەیگوت:

 ژیان بەبێ خەبات وەکوو ژیانی ئەو مەڕ و بزنانەیە. ئێمە مرۆڤین.   -
ماڵی میرخان و داوای  ەرەو، پاسدار هاتنە ناو دێ. یەکسەر بدوو رۆژ دوای هاتن و رویشتنی پێشمەرگەکان   -

. میرخان گوتبووی لەماڵ نییە. گوتبوویان ئەگەر ون ون کردبوولە نێو باخەکاندا خۆمان شخەسرەویان کرد. ئێمە 
 هاتەوە لەگەڵ خۆت بیهێنە بۆ ورمێ. چەند پرسیاری لێدەکەین.
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 میرخان بە خەسرەوی گوت:
مەبەستیان تۆ نیت. ئەتۆ بەهانەی. دەیانەوێ بڵێن ئەگەر پێشمەرگە هات ئێوە  ،دەیانەوێ ددان لەمن چیڕکەنەوە   -

خەبەر بە ئێمە بدەن. ئەو چەند ساڵە نەیانتوانیوە بمانکەن بە جاش، ئێستا فرسەتیان هێناوە. لە من رێگایان مەدەن یان 
 دەپرسی ناچیتە ورمێ. چ دەکەن با بکەن.

 گوتی: .م رووداوە بوو بە واڵمی بیرکردنەوەکەی خەسرەوەئ
 هەتا من لێرە بم واز لە بابم ناهێنن. دەبێ بڕوین.   -

چەند سەعات قسەی کرد. بەیانی سێ ئەسپ و پیاوێک لە حەوش ئامادە بوون. دایە شەو لەگەڵ باب و دایکی 
 ون دەستی کردە ملم و گریا. گوتی:خات

ن بەڕێیان دەکا و لەبیری دەچێتەوە. دەبدەزانم ناتبینمەوە. خۆزگە مرۆڤ وەکوو باڵندە بوایە. کە جوجکەکانی گەورە    -
. هەتا ئێستا تەنیا خەمی خەسرەوم هەبوو ئێستا خەمی تۆیشی لێ زیاد نیئێمە بەڕێ دەکەین و هەتا ماوین هەر چاوەڕێ

 بوو. کچە جوانەکەم، ئاگات لە خۆت بێ.
و من لە دایکی خۆمم  دەدامنداڵەکەی  ەئاگا لێیبوونە کە هەموو دایکێک بدایەخاتون ئەو گەرمی و مێهرەبانی و    

 مە باوەشی هەتا خەمی دنیام لەبیر بچێتەوە.ێنەدیبوو، بە منی دا. ئێستاش ئارەزوم ئەوەیە رۆژێک بگەڕێمەوە سەر بن
دا. دوو جار بەربوومەوە، بەاڵم لە هەموو ەیەکەمجار بوو ئەسپسواری بکەم. ئەویش بەو سەردا و ژێردای کوێستانان

انەکانمەوە ڕبە ماشین دەڕۆیشتین، پێست بە الیشتینە گوندێک لە تورکیە کە لەوەودوا خراپتر ئەوە بوو کە هەتا گەی
رکیەش قاچاخ بوو، وددان بە خۆمدا بگرم. خەسرەو لە تنەمابوو. چەوریشم دەکرد هەر دەیکزاندەوە. چار نەبوو، دەبوا 

 دنانە دەگەڕاوە بۆ ئەوان.کر سەودای ئەو هەناردەریان زۆر بوو. پێموایە بەشێک لەکەسوکا بەاڵم ناسیاو و
راست دەیزانی دەبێ بچینە ماڵی کێ و چ بکەین. بۆیە ئەو چەرمەسەرێیانەی کە خەڵکی دیکە لە تورکیە 

 بەسەریاندا هاتووە و دێ و من لەیرە دەیبیسم، بۆ ئێمە نەبوو. یا خۆ ئەگەر گرفتێک هەبوو من ئاگادار نەدەبووم.
 لەوێ خەسرەو گوتی:لە ئەستەنبوڵ چووینە ماڵی ناسیاوێک.  
 من ئەتۆ بەڕێدەکەم و منیش دوایە دێم بە دووتدا.   -

 هەستم کرد هەتا ئێرەش هەر لەبەر من هاتووە. گوتم:   
 ی، یان لەگەڵت دەگەڕێمەوە. ێبە هیچ جۆریک. یان لەگەڵم د   -

 کەت؟ەیەک دوو رۆژ ئەم دەمەقاڵەمان هەبوو. ئاخری گوتم: ئەمە بوو خۆشەویستیی
 دوایە زانیم بڕیاری داوە لەگەڵم بێت. سەری داخست.

دوای حەفتە و دە رۆژێک سواری پاپۆڕ کراین بۆ یۆنان. لەوێ چوینە هۆتێلێک کە خاوەنەکەی کورد بوو. لەوێوە بۆ 
 ئیتالیا و یەکسەر بە سەیارە بۆ ئێرە.

ێ و هەوڵ بدا زاڕ ببینهەر لە سەرەتاوە خەسرەو دڵی بەم واڵتە نەکرایەوە. وەکوو خەڵکی دیکە حەز بکا شار و با
 بێنێ. دەیگوت: بێ و سەر لە ژیانەکەیان دەرزمانەکەیان فێر

 هەرچی بکەی هەر بێگانەی. -
هەتا رۆژێک هاتبایە مەکتەب دوو رۆژ بە بیانوویەک نەدەهات. خەمۆکێ دایگرتبوو. پارەشمان نەمابوو، هەر بەوە 

دەبووەوە. دەتگوت لەو کێوانە بەجێ ماوە. ئەوین و ژیان  دەژیان کە لێرە دەیانداینێ. خۆشەویستییەکەش بەرە بەرە کاڵ
دا کە لە قەفەز وە تەنگەبەرانەمەرگی رۆژانە، لە نێو ئەم خانوپێکەوە نایانکرێ. کە هێناتە نێو ئاشپەزخانە و ژیانی کۆڵە

 بیانوویدەکەنە منداڵەکانیان ، تەنیا هێندێ راهاتنی دەمێنێ. پیاوان حەزەکانیان دەخەنە بواری دیکەوە. ژنان ندەچ
پیشەیەک، گۆرانی بێژێک، رو بەردێک، کەسێکی دوور، هۆنە بێ خۆشەویستی ناژی. هەر نەبێ دار. مرۆڤ ئەڤین

 چاکەیەک، شێخێک دەکاتە خۆشەویست و پێی دەژی.
بۆ ژیان ەی تێکەوێ و خەسرەو هاندەرێک هەبێ، رەنگە ژیانەکە هێزێکی تاز من بیرم کردەوە ئەگەر منداڵمان

ابوو برینداربوونەکەی و ان نابێ. خەتای کاممانە. من پێمبدۆزێتەوە و لەو قەیرانە بێتە دەرەوە. نەماندەزانی بۆ منداڵم
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بێ. خەسرەو رازی نەدەبوو بێتە دوکتور. من بۆ خۆم چووم. دەرکەوت خەتای منە. من بووخەسرەو رەنگە کاریگەر 
منداڵێک بێنین گەورەی کەین. خەسرەو هەر گاڵتەی پێدەهات. بۆ منداڵدار نابم و هیچیشی لەگەڵ ناکرێ. گوتم بچین 

خۆم لەدوی کەوتم. تێگەییشتم بەو ساکارییە نییە کە بیرم لێی کردبووەوە. سەدان مەرجی هەیە. پێش هەمووان دەبێ 
 کارت هەبێ و داهاتت زۆر بێ. ماڵەکەت ئەمە بێ و ئەوە بێ. هیچ...

بوو، بەاڵم هەر نەبێ مادایگرتم. گەرچی هەتا لێرە بوو شتی هاوبەشمان نەبە رۆیشتنی خەسرەو هەستی تەنیایی 
رساییەکی زۆر دەخاتە هەست دەکەی کەسێک چاوەڕوانتە، ئەتۆ چاوەڕوانی کەسێکی. دوایە جێگا بەتاڵەکەی قو

پەنای بۆ بەرم. رابردوو وەکوو  شک نەدەبردکەسێکم  ،، لە زەینی خۆشمداداتایبەت بۆ من کە لەو دنیاسەرشانت. بە
 بوو. پەلم لیی دەکوتا.بتێیدا لێڵ  یهەڵمێک بوو کە هەموو شتێک

نامەیەکم بە ئادرێسی ئێدارەکەی دایکم نارد. پاش ماوەیەکی زۆر وەاڵمێکی چوار دێڕی بۆ ناردمەوە. خۆی 
لیرە بوای. داوای ژمارە تلەفونیشم  خوێندەواری نییە. دابوویە کەسێک بۆی بنووسێ. هیچ. هەر ئەوەندە باشم و خۆزگە

بەاڵم چەند ساڵ دوایە هێوای برام ئەو ژمارەیە  ،کردبوو. ژمارەکەی خۆشمم بۆی ناردبوو. قەت هەواڵی نەپرسی
کردبوو. کە پەیغامەکەم دیت لە  منی مەیلی -ئی یداوای ئادرێس .بۆ ناردم یی تلەفونیوەدەست کەوتبوو، پەیغامێک

 ووە.چنزانی داخۆ چەند ملیۆنم بۆ دەرخۆشییان وەها قیژاندم دەوروبەرەکەم وەیا
 هێنامەوە و لە تەنیایی دەری هێنام. دا هێزێکی تازەی بۆ ژیان بەبەر مەیل پێکەوە دەگۆڕینەوە. ئەمە -جارجارە ئی

 م گەیاندووتە ئەم قۆناخە. ملم نایە بەر خوێندن. زۆر زوو زمان فێر بووم و خۆم
ئەم  کردنینم یارمەتیت بدەم، بەاڵم بە فیلمدادە کەژاڵ بیرەوەرییەکانت زۆر هەستی بزواندم، زۆرم پێخۆشە بتوا -

 کۆمپانیای هۆلیوودی دەوێ. یرۆکەچ
 )بە پێکەنینەوە( سپاس بۆ پێداهاتنەوە و رێکوپێک کردنەکەتان.   -
 دەتوانم کۆپییەک بۆ خۆم هەڵگرم.  -
    مافی تەواوتان هەیە.  -
 چۆن دەتوانم هێندێ لەگەڵ هیواش قسە بکەم؟  -
دەتوانم چەند دانە لە نامەکانیت بۆ بنێرم کە باسی ژیانی خۆی دەکا. دوایە بزانم  ەکەتانم هەبێ،مەیل -یئەگەر ئ  -

 لێی دەپرسم.
 

 وابوو کاری پەیداکردووە. لەو رۆژەوە نەهاتەوە مەدرەسە، گوتبووی لەکار دەگەڕم. پێمدا.  ئادرێسەکەم پێی
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 هیوا
 

. بە فارسی ی نووسیبووبۆ کەژاڵ کە مەیلەوە بۆ هات. نامەکانی هیوا بوو -، دوو نامەم لە رێگای ئی دوایەچەند رۆژ 
 نووسرابوون.

 
١. 

 کەژاڵ گیان
ستم بە تەنیایی کە چەند هە دوای رویشتنەکەت زانیم کە بوونت لە ژیانی مندا چەند گرینگ بووە. نازانم چۆن بڵێم

 کە لەگەڵت نەهاتم.  قەت ئاویەر پەشیمان بوومو بێکەسی کرد. بە
ماوەیەک لە شارەکانی دەوروبەر بە دووتدا گەڕام. دەتگوت دەمەوێ ویژدانی خۆم قانع بکەم کە کارێکم کردووە، 

ین. دەیەکتر ب یتۆ نەمانتوانی یارمەتی دەنا دەمزانی ناتدۆزمەوە. تازە زانیم کە شتێکم هەبوو، ونم کرد. گەرچی من و
. دایکە وەها گرژ ببوو کە خەفەت بووندوو دنیای جیاواز  ی تو، بەاڵم بوون و نەبوونو نەمانکرد چمان لەدەست دەهات

 و شادی پێیەوە دیار نەبوو. هەر وەکوو جاری جاران متەقی لێوە نەدەهات.
ئەزموونەکانی ئاخر ساڵی ئامادەییشم نەدا و دەستم لە کورتی، بەویستبووت بەسەرهاتی خۆمت بۆ بگێڕمەوە. 

خوێندن هەڵگرت. بڕیارم دابوو نەچمەوە ماڵی دایکە. دەبووا خۆم خۆم بژینم و کرێ خانوو بدەم. کوالنە سەگێکم 
م لە دەرەوە نبەکرێ گرتبوو تێیدا کسکۆڵەم دەکرد. هیچی تیا نەبوو. هەموو کارێکم لە دەرەوە دەکرد. سێ ژەمە نا

حەمام. دەچوومە خوارد. پارووە نانێک بە بێ پێخۆر. دەست و چاوم لە مزگەوت دەشوشت و مانگێ جارێکیش دە
 جلەکانیشم هەر لەوێ دەشوشت.

ئەم جارەش هەر وا. شاگردی دوکانان و دەستفرۆشی ناو کۆاڵنان. وەک دەزانی، ئەودەم هاوینان چم دەکرد، 
 رزە بوو. جار و بار سەری دایکەشم دەدا.ئەمجارە ئیتر تەنیا هاوینان نەبوو، چوار وە

ک جامۆڵەیەفرۆش. نیوەڕوان پێکەوە نانمان دەخوارد. ئەویش چ نانێک ک بووم بە شاگردی حاجی عەزیز مێخجارێ
زیپاوی لە ماڵەوە دەهێنا و سەرە سەنگەکییەکیشی دەکڕی. ئەوە بۆ دوو کەس. تریتمان دەکرد و دەمانخوارد. دوای سێ 

حەقەکەم بدە، پارەم نەماوە. گوتی: حەقی چی؟ ئەوە نییە پێکەوە نان دەخوین. کێشە و هەرامان لێ رۆژ گوتم: حاجی 
 بڕە پارەیەکم لێئەستاند و بەجێم هێشت. .پەیدا بوو. گوتم شەو دێم دوکانەکەت ئاگر دەدەم. ترسا

 وە!ی کەۆت. پاسەوانێک هات گوتی : کتووم دەفرۆشرۆژێک تەڕە
فەرموو نەختێک بەرەوە بۆ مناڵەکانت. زۆر جار بە بەرتیل رازی دەبوون، بەاڵم ئەمەیان گوتم: سەرکار تووی چاکە 

ر و لە ئەو رەوەکە. خوام نەما، دەستەو یەخە بووین. لە من هاواتەوەقەمدا. توو رژایە نێو پیادە بەوجنس بوو. شەقی دا بە
کوژم دەکەن. خەڵکەکە دەوریان نی لەوێ بێکەس. دەمزاسبووەوە. دەیکێشام بمبا بۆ مەقەڕی پۆلیلێدان. خەڵکمان لێ کۆ

شی سپیەوە پەیدا بوو. شۆفێر بە سەر و ری "ە کەچەڵی"ساڵەح"زانی  گرتبوو، بەاڵم نەیاندەوێرا خۆ تێکەڵ کەن. ئەوەندەم
 انەکەی گرت و گوتی:ودەستی پاسە

 برام، گوناحە. ئەوە برازای منە. بۆ وای لێدەکەی، چی کردووە؟ -
 خەڵکی گرتووە.رێگای هاتووچووی   -
 قەران کاسبی دەکا. دەتەوێ بچێ دزی بکا.خۆ رێگای تۆی نەگرتووە. دوو -

 تووەکەشم لەکیس چوو.ان بە قسە بخاڵفێنێ من تێم تەقاند و خۆم ون کرد. وهەتا ئەو کابرای پاسە
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 بوسە کۆنەکەیەوە دانیشتبوو. گوتی: ینیپاش تاوێک چووم سپاسی کا ساڵەح بکەم. لە پشت فەرمانی م
 وەرە دانیشە کارم پێتە.   -

 دانیشتم.
 رۆڵە من ژن و مناڵم نییە.   -

 بیستبووم بەچەبازە، بەاڵم من تازە مناڵ نەبووم و بە ئەو نەدەخورام. دواتر شەرمم لەو بیرەی خۆم کردەوە.
ە نێو ەکانیان بخەنکەلوپەلشاگردی من. موسافێرم بۆ سوار بکە. یارمەتی بدە تۆش دەزانم هەژاری، وەرە ببە بە   -

 ت دەکەم. بۆخۆت ژیانێک پێکەوە بنێ.شفێری شۆفێری لەبەرێکەوەسەندوقەکەوە. من پیر بووم، ماندووم. 
 کوێر چی دەوێ دوو چاو ساق. لەگەڵ کا ساڵەح کەوتم.

رۆژێک هاوار بکە حسێن ئاوا، مامۆخ، خلیچیان. رۆژێک کەڕەسی، تەختە، تەوریوەر. بەو دێهاتانەدا دەگەڕاین. 
 مەڕ و مریشکمان سوار دەکرد بۆ شار و لەو سەرەوە فەردە قەن و ئارد و برنج.موسافر و 

دەگەڕام. سێ چوار  ەکانمئەو ئێوارانە کە دەهاتینەوە شار، دەچووم لە چایخانە و پارک و خیاباندا لە کۆنە برادەر
پێشووم دیتبووەوە، ئەوان هێشتا هەر بەردەوام بوون لە خوێندندا. جار و بار کتێبی داستان و شێعریان  یهاوقوتابی

بۆیان  ی قاچاخ. دەیاندایە دەست مندیکە دەدامێ دەمخوێندەوە. بەرە بەرە بوو بە کتێب و پەخشان و نووسراوەی
 بە کابرایەکی چڵکنی شاگرد شۆفێر دەبرد.ە. کێ شکی وەنمدا دامدەنا و دەشمخوێندۆبشارمەوە. منیش لە ماڵی خ

ماوەی دوو سێ ساڵ بەم شێوە تێپەڕی. ئەم چوار پێنج کەسە باس و وتووێژیان پێکەوە هەبوو. یەک دەیگوت دنیا 
گۆڕاوە و دەبێ بەپێ قانون کار بکەین. بە توند و تیژی نابێ. ئەوە نییە بەو هەموو پێشمەرگە هیچیان پێ نەکرا. یەکی 

، رێگا هەر ئەو رێگایە و دەرفەتی جۆرە کارێکی دیکە نییە. یەک سوسیالیزمی دەویست و یەک لەکۆڵ دیکە دەیگوت
بوونەوەی مەالی پێ گرینگ بوو. یەک خودموختاری و یەک سەربەخۆیی. پێکەوە نەدەگەییشتنە هیچ لێکدانەوەیەکی 

 هاوبەش کە کاری بۆ بکەن. هەر لە قسەدا دەەمایەوە.
تێری دۆستێکەوە بۆت دەنێرم کە کێشەی نییە و جێگای متمانەیە. بۆ خۆم کامپیوتێرم نییە. ئەم نامەیە لە کامپیو

 ؟ێڕەوە چیت بەسەر هات، ئێستا چۆنیچم هەیە، ئەوەم هەبێ. هەر بەم ئادرێسە وەاڵم بدەوە و بۆم بگ
 
٢. 

 خۆشکە ئازیزەکەم
چی لێهات؟ کاتێک زیندانەکەی تەواو ببوو، چووبووە بەرماڵ دایکە. دەستی کردبوو بە هەرا  ئەحمەدت وپرسی بو

هەڵگرتبوو و هەموو سەر و گوێالکی شکاندبوو. مناڵی گەڕەکیش  یهەرا و داوای پارەی کردبوو. دایکەش کۆڵوەژێکی لێ
  :منی دەگوتبەبەخۆی دەهاتەوە کە لێیداوە.  بە بەرد رەپێیان نابوو. دایکە زۆر شاکامی

 .ئەو هەتیمە التە تەوە.وەبێ، شەڕ نەکەیتە تووش خ هۆشۆ بە خوەتەو -
 ئەو دەبێ لە ترسی مندا خۆی بشارێتەوە. باسی چی دەکەی؟  -

 دوای ئەوە دیاری نەما.
رتی دەدا. بیرم کا ساڵەح بەرە بەرە شۆفێری فێر دەکردم. لە رێگای گوندەکاندا من لێم دەخوڕی و کا ساڵەح چو

 کەمەوە و لەگەڵی ببم بە شەریک. رۆژێک لە شار بووین کا ساڵەح گوتی:دەکردەوە پارە کۆ
 بێ جایزەت بۆ هاتگە.   -

بە ماوەی پازدە رۆژ خۆت بە نیزام وەزیفە "من ئادرێسم الی ئەو بوو. نامەیەکی دایە دەستمەوە. تێیدا نووسرابوو 
 م دەرهاتووە بۆ سەربازی. گوتم: هیچ لەبیرم نەبوو بوومەتە هەژدە ساڵ و نێو "بناسێنە.

 کا ساڵەح دەمبەن بۆ سەربازی.   -
 خۆت بکە کەفیلی دایکت.   -
 دی هەیە قەبووڵ ناکەن.رمێ   -
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 دەی بڕۆ دەڵێن شلەی پادگان خۆشە. دەتکەن بە پیاو ماقوڵ.   -
هێزەکانی م باسم کرد. گوتیان کێ سەربازی بۆ ئەم رژیمە دەکا. ئەگەر سەربازی بکەین بۆ انلەگەڵ هاوڕێیەک

 کەین. لەم جۆرە دروشمانە.خۆمانی دە
اردنەوە و بە کا ساڵەحم ئەسپارد شبۆ  داشوێنێک ارمەوە. کتێبەکانم لەئاخری هاتینە سەر ئەم هەڵوێستە کە خۆم بش

 ئەگەر لێیان پرسی من لە کوێم، بڵێ نازانم. گوتی:کە 
 سەگ و سووتک وەک من و تۆی هەس.ە. هەزار ڵی ئەو دەوڵەتە بە دیار تۆەوە ماتکورە هەتیم وازان  -

دیپلۆمی وەرگرتبوو، بەاڵم لە بەر هەژاری درێژەی بە خوێندن نەدابوو، هات و  میەکێک لە کوڕە هاوقوتابییە کۆنەکان
 ون بکەین. بەاڵم لە کوێ؟. وەرە با پێکەوە بچین خۆمان شۆنوەبزانە منیش نێوم دەرهات گوتی: برا هەر

شارەکانی شارێک جگە لە  رمان بۆبی ەدائێستا کە بیری لێدەکەمەوە پێم سەیرە کە لەو هەموو شارەی ئێران 
ڵمان دابوو و. پێشتر هەعەجەمدەین، پێمان گران بوو بچینە ژێردەست بحەشار  یێل یکە خۆمان کوردستان نەچوو

نەبوون. دەگوترا رادیویان هەیە. بە ئێمە نەدەگیرا. کوردییەکانەوە بکەین. هیچیان لە گۆڕەپان  پەیوەندی بە رێکخراوە
هومێ دەکرد. دەگوترا ئەوانە ناتوانن کادر و بەرپرسی خۆیان بپارێزن چۆن رۆرەکان باڵو دەبووەوە، خەڵکی ناهەواڵی تێ

ن ئێمە دەپارێزن؟ تەنیا رێکخراوێک کە جموجۆڵی دەدیترا ئەوانی باکوور بوون کە ئێمە بە دەستەبرای حوکومەتما
 دەزانین.

دەبێ  ،هەتا لە جێ خۆتی و کەس کاری پێت نییە، ئەم شتانە قسەیە و دێت و دەڕوا، بەاڵم کە جێگات لێژ بوو
خۆت ساق کەیەوە. بڕیارمان دا بچین بۆ کوردستانی بەردەستی کوردان. لە رێکخراوەکانی خۆمان بگەڕین و ببین بە 

 ە و تاقیکردنەوەی دنیا.پێشمەرگە. خەیاڵی شۆڕش لە سەری دابووین. الوەتیی
ئاخری رۆژێک موسافری مەریوانم بۆ کا ساڵەح جۆر کرد. چووم چاوێکم بە دایکە کەوت و بێ ئەوە هیچ بێژم، 

ن کرد. بەستەزمان یەک سەعات بە دووماندا وساڵەح ن بەڕێ کەوتین. لەوێ خۆمان لە کالەگەڵ پەرویز بەرەو مەریوا
 بەر.  گرتەگەڕانەوەی چ باسە، رێگای  ێزانبخوالیەوە. ئاخری وەک شتێک 

یانێ بۆ کاسبی هاتووین. هەر بەو بیانووەوە یەک دوو کەسمان پەیدا  ،مان لەگەڵ خۆمان هێنابووکەلوپەلئێمە هێندێ 
و  چەپکە دۆالر چەپکە،دیویان دەکرد. لە مەیدانی کۆڵبەراندا پارەمان گۆڕییەوە. کابرا ئەمدیو و ئەو یکرد کە کۆڵبەری

 ڵ کۆڵبەران کەوتین بۆ ئەو دیو.لوتێکەوە پارە کەمەکەی ئێمەی گۆڕییەوە. لەگەدینار و تمەنی دانابوو. بە ال
بوو. گوتی ئەگەر لە خاڵی پشکنین جان ئازەریخەڵکی لە سنوورەوە سواری لۆری بووین بۆ کۆیە. کابرای شۆفێر 

هەر ئێستاش دیاری بکەن کامتان  من دەڵێم ئەمانە کوڕ و برای منن، هێناومن بۆ گەڕان. ئێوەش هەر وا بڵێن. ،پرسیان
رێگای دەکرد. ئێمەش هەر تەواشای دەر و  یبەاڵم کەس نەیپرسی. شۆفێرەکە هەر باسی خراپی کوڕمن و کامە برام.

ئێرە کوێیە و ئەوی نێوی چییە؟ ئەویش نەیدەزانی دەشتمان دەکرد و پەرویز دەزگای کابرای گرتبوو. هەر دەیپرسی 
 هەر دەیگوت:

 بیلمەرم.   -
 ئەگەر بیلمەری چۆن رێگا دەبینییەوە؟   -
 دا هاتووم. لێرەوە بۆ بەندەر عەباس. ئەوانە تۆ دەپرسی خۆ تابلۆی نییە هەتا من بزانم.یەجار بەم رێگامن سەد   -
 تابلۆی هەبوایە لە تۆم نەدەپرسی.   -
 سەوادت نییە.وەمزانی    -
 تابلۆ خوێندن سەوادی ناوێ. دەپرسی ئەوە چی نووسیوە، پێت دەڵێن.   -

 ئێمە دابەزین و لۆرییەکە بەردەوام بوو بۆ شوێنێکی دیکە. .ەییشتینە کۆیە. دوای نیوەڕۆ بووگبە گاڵتە و پێکەنین 
ئادەورێشە. ئێمەش لەبەر سەرمای رێگا دوو قاتمان لەبەر کردبوو.  یرێکی خۆڵەپۆت. گەرما دەتگوت تونی حەماماش

هاکا هیالک بین. خۆمان کرد بە کەبابخانەیەکدا. پەرویز گوتی: "شوکر بە دوکان کا رەشەی ناو مەیان سەوزی 
 برسی لەم شتانە ناپرسێ.زکی فرۆشەکان". پیس و پۆخڵ. بۆنی چەوری دەتیخنکاند، بەاڵم 
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شار. شار گەورە نییە. زوو حێزب لە کوێیە؟ ناونیشانی قەاڵیەکیان پێداین لە دەرەوەی  لەوێ پرسیمان مقەڕی
ە بەرەی دوای شەڕ ین. قەاڵ، قەاڵی نیزامی دەورەی بەعس. پێشمەرگەیەک نگابانی بەر دەرکە بوو. ئێمگەییشت

ست کردووە، وەکوو ئەو وێنەیە ە. هەر ناومان بیستووە و وێنەیەکی خەیاڵیمان بۆ خۆمان دروووچاو نەدیپێشمەرگەمان بە
 نەقاڵەکان بۆ رۆستەمیان دروست کردووە.

 ئەسپایی چوینە پێشەوە و گوتمان: بە
 کاکە ئێمە ئێمە هاتووین بۆ پێشمەرگایەتی. -
 هەر لێرە راوەستن تا کەسێک بانگ دەکەم. -

 بە هەورامی بە یەیکی دیکەی گوت: 
 وەرە دوو نانخۆرت بۆ هاتووە! -
 وەیزانی ئێمە هەورامی تێناگەین.. پەرویز بە گاڵتە گوتی:    
 خەمت نەبێ ئێمە نانمان خواردگە. -

 بە پەرویزم گوت: 
 ئێرە جێگای شۆخی نییە. ،هەتیم هۆش دەمتۆ بێ    -
 بۆچە ئێرە مزگتە؟   -

دەستی پێکرد.  ناونووس کراین و بردمانیانە شوێنێک کە پێیان دەگوت "پەزیرش" )وەرگرتن(. لەوێ پرسیار و وەاڵم
 کێن و چکارەن و لەکوێیەوە هاتوون. باوک و دایکتان کێیە و کێ دەناسن؟

 پەرویز گوتی:  
 خۆ کوڕ ماڵ مشیردیوان نایێ بۆ پێشمەرگایەتی. من کوڕ نەبی حەماڵم. منیش گوتم:  -
 باوکم پێشمەرگە بووە و لەمێژە خەبەرمان لێی نییە.  -

 رامان گرن، بەاڵم کەسیان نەدۆزییەوە باوکم بناسێ.ئەمەیان یارمەتی داین نەختێک زیاتر    
 کێ دەناسن؟   -
 ئێمە هەموو سنە دەناسین. ئێوە کێ دەناسن تا ئێمە بێژین کێیە؟    -
 فالنە کەس؟   -
 دەیناسم، جاشە.   -
 ئەی فیسارە کەس.    -
 بەڵی دەیناسم، ها لە زیندانا.   -
 لە حێزب کێ دەناسن؟   -
 ئێدارەی ئاو و بەرقە بنیام کارمەندەکانی بناسێ؟ ببۆچە حێز   -

کورتی یەک سنەیی لەوێ نەبوو بێت بە زاراوەی خۆمان دوو قسەمان تەکا بکا. پەرویز دەیگوت هاتووینەتە شار بە
 یاجوج و ماجوج، پڕە لە زوان ئەاڵجەوی بەاڵجەوی.

ن. کەسانێک دەهاتن چاوێکیان لێمان دەکرد و قەوڵ لەژێر چاوەدێریدا بوویپینج رۆژ هەر ئەم بەزمە بوو. بە بیست و
 سکی دەرەوەشیان پێدەداین.و گ کەیشتن. جار و بار کاری نێو ژوورەدەڕو

 ونکە دەبێ دوو کەس بتانناسێ و زەمانەتتان بکا.ئاخری گوتیان وەرناگیرێن چ
نەماوە. ئەوەی هەیە نگابانی دانی لەو ماوەیە دا تێگەییشتین کە ئەو پێشمەرگایەتییە وا لە خەیاڵی ئێمەدا هەبووە، 

 ئەم دەور و بەرەیە و لە سێبەری دیوار دانیشتن، هەتا بزانین دنیا چی لێدێ.
بە هەواڵەکانی رادیۆ و رۆژنامەکانیشدا دیار بوو کە کردەوەی چەکداری و چوونە نێو واڵت قەپات کراوە. دواتر لە 

ست لە ئێران نەوەشێنن، ئەوانیش کاریان بەمانەوە نەبێ. زیندان زانیم لەگەڵ هێزەکانی هەرێم رێکەوتوون کە دە
 تێڕۆڕیان دەکردن. داچوونکە پێشتر هەر لەناو شارەکانی ئەوێ
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بۆ یەیوەندی گرتن.  پێدامبە جوێ بە منیان گوت ئەگەر دەتەوێ لە شاردا کارمان لەگەڵ بکە و ژمارە تلەفوونێکیان 
 پێت دەڵێین چ بکە و چ مەکە. وشەی نهێنیشیان دانا. ،ت کردنوکە با پێت نەبێ. ئەگەر تلەفوبگوتیان لەبەری 

 :نەمانگرن، هەتا دەچینەوە سنوور. پەرویز گوتی داوەرەقەییەکیان داینێ کە لە سەیتەرەکان
نییە. دەچم بۆ الی کۆمەڵە. ئەوێ سنەیی تێیدایە، بەشکەم  گەلەمن نایمەوە، تاقەتی سەربازی کردنم بۆ ئەو باوەحیز -

 کەسێک هەبێ بیناسم یان بمناسێ.
 منیش دەڕۆم لە بابم دەگەڕم بەشکەم مردوو یان زیندوو هەواڵێکی بزانم.   -

لە من رۆیشتم بەرەو کەمپی ئاوارەکان لە شیرەون  لێ نەبوو هەتا لە زیندان یەکترمان دیتەوە.خەبەرم جوێ بووینەوە 
الی کەالر. هێندێ لەوانە کە لە ئەو کەمپەدا بوون و پێشتر لە رۆمادی ژیابوون، باوکمیان باش دەناسی. گوتیان پێش 

نییە. شەوێک لەوێ میوانی ماڵێک بووم. زۆر کوردانە  ، بەاڵم دوای ئەوە کەس ئاگای لێیرەوەکە چووە بۆ سلێمانی
 ە رۆیشتم بۆ سلێمانی.ەویمیان بۆ کردم. لەوێبخزمەتیان کردم و باسی با

سلێمانی وەکوو سنەیە کە خوار و خێچ کرابێ. گوزەرەکانی بازاڕ لێک هااڵون. هەرچی لە دووکانەکان هەیە هەر  
دیارە یەک  ئەوانەن وا لە سنەش هەن. هەمووی هاوردەی ئێرانە. دە دووکان بگەڕە وەبزانە چوویتە یەک دووکان. وا

کەس شتومەکەکان دەهێنێ و بەنێو بازاڕدا دابەشیان دەکا. وەکوو چۆن لە ئێران هەموو بازاڕ بەدەست چەند 
عومدەفرۆشێکەوەیە و ئەوانیش لە ژێردەست بەرپرسە دەوڵەتییەکاندان. ئەو شارە پڕە لە کرێکار و بەنا و گەچکاری 

و فارسی بە زاراوەی ئەسفەهانی یان یەزدی  دایشە تایبەتییەکەیانبە سەر و رئێرانی. ئیتاڵعاتیش بەش خۆی تێکردووە. 
 نەوە.دەناسرێ کردنیانداقسە

بینی نایناسییەوە. خۆ بشیدوو رۆژ بە ناو بازاڕ و کۆاڵنی ئەو شارەدا گەڕام. دوایە بە خۆمم گوت: لە چ دەگەڕی؟ 
 تەنانەت لە رویشم هەڵنەدەهات لە کەسێک بپرسم. لە کێ بپرسم، بڵێم چی؟

م. هێشتا چایەکەیان بۆ نەهێنابووم بووئاخری هەر بە شوێنەکەی خۆمدا گەڕامەوە مەریوان. لە چایخانەیەک دانیشت
 یت.ردوو زەالم هاتن قۆڵبەستیان کردم. گوتیان: ئەتۆ سەربازی فیرا

 ئیتالعات لە ت.ەند دەقێقەدا هەزار فکرم بۆ هالە ماشینەکەدا چاومیان بەست. زانیم بۆ ئیتاڵعاتم دەبەن. هەر لەو چ
هەر بەچاوبەستراوی لە پێشدا رووتیان کردمەوە بۆ پشکنین. دوایە لێدان دەستی پێکرد. کام الت ئەیشێ کوتامیان. هەر 
دەڵێم باشە بمبەن بۆ سەربازی و ئەوان جنێو دەدەن. ئاخری پرسییان: پرویزت چ لێکرد؟ ئەوەش بۆ ئەوە بوو کە بزانم 

لە ئەوان گوتن و لە من ئینکار. زۆری پێنەچوو زانیم چاک و خراپ چمان کردووە،  بۆچی لێم دەدەن و چییان دەوێ.
دەیزانن. دەزانن لە حێزبدا، چمان کردووە و چمان نەکردووە. تەنانەت دەیانزانی بە من گوتراوە کە چوویەوە 

پێشدا ئەوە زۆریان لێدام. لە ە. لە سەرپەیوەندیمان پێیەوە بکە. داوای ژمارە تلەفوونەکەیان لێدەکردم. گوتم ونم کردوو
راپۆرت  ،کەی دێتەوە؟ زانیم نەخێرپەرویز شتانە ئەو گوتوویەتی، بەاڵم کە پرسییان زانی پەرویز گیراوە و ئەو ماو

 دراوین. دواتریش لە زیندان زانیم پەرویز مانگێک دوای من هاتووەتەوە.
 ێکی نمەون هەتا بەیانی دەلەرزیم.ژێر پلێکاندوو شەو و رۆژ ئەم بەزمە بەردەوام بوو. شەوانە دەمیانخستە 

ناردمیان بۆ سنە و لەوێ دادگایی کرام. دوو ساڵ زیندان و سەد زەربە شەالخیان بۆ بڕیمەوە. شەالخەکان ئێستاش 
پێشدا شەالخەکانم لێدەدەن. وێ هەڵەیەک بکەم و بمگرن ئەوە لەهەر ک هەرکات و لەقەرزدارم. ئەوکات لێیان نەدام. 

 یان بەسەر زۆر کەسەوە راگرتووە.ئەم ترسە
 
٣. 

 کەژاڵە خۆشەویستەکەم
زیندان نێوی بە خۆیەوەیە. "زیندانە"، بەاڵم زیندانی سنە، بە قسەی ئەوانە کە زیندانی دیکەیان دیتبوو، یەکێک لە 

کە ئەوان پێی  خراپترین زیندانەکانە. جارێ لە ورد و دروشتی زیندانبانەکان نێویان حاجی ئاغایە. زیندانە سیاسییەکان
بەاڵم بە دەگمەن لە چوار کەمتری تێیدایە.  ،ژوورەکان بۆ تاکەکەسی دروست کراون .دەڵێن محارب شوێنیان جیایە
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بەند لێدەی. توالێت لە نێو خۆشخانە یان شوێنی دیکە دەبێ چاوبۆ نە چوویە دەرەوە ژوورەکەتلە هەر کە 
 کەوە چ باسە.ژوورەکەتدایە و ئەوجار کە دەبێتە چەند کەسی، بیر 

سەیر ئەوەیە ئەو زیندانە لە نێو شاردایە، بەاڵم هیچ دەنگی دەرەوە نابیسی کە نەختێک دڵت بکرێتەوە. هەر 
کونە سەگ و لێدان.  یەکیهەڵەیەکی بچووک. بۆ نموونە لەبەر پێ حاجی تەڕەماشێک هەڵنەستابی. دەتبەنە تاکەکەسی

ایە. لە دەبێ نوێژ بکەی، رۆژوو بگری. سەرەڕای ئەوەش ئێمەی سونی لە چاو ئەواندا هەر سپڵوتین. بریا هەر ئەوە بو
 ازی، بڵێین سیاسی. تاوان یەک و دووان نییە.ڕهەموو خراپتر کوردی و نا

هاوژوورەکانم دوو قسە بگۆڕمەوە، پەرویزیان ماوەی یەک مانگ دەبوو لە زیندانی سنە بووم، تازە دەموێرا لەگەڵ 
 ەرکەی زیندان کرایەوە و من فڕیم.هێنا. دەتگوت د

 نەببوون. دەیگوت: ژلێیدابوو. هێشتا برینەکانی ساڕێ زۆریان
کەوە ئەوان وەرت ناگرن و ئەمان بە تۆمەتی لێ زیاد بوو. بیرکورە تۆ تاوانت بەس دێمۆکرات بووە. من کۆمەڵەشی  -

 دێمۆکرات بوون زیندانت دەکەن.کۆمەڵە و 
گشتیان . کەس ناناسی و کەس ناتناسێ. سنەیی و هەورامیم تێیدا نەدیت. ڵەش هەر وەکوو دێموکرات بووۆمەلە ک

 بووی هەزارساڵ لەمەوبەر.ک. ئەویش لەدایبوون سابالغی و بوکانی
سێ  .پێشتر خەبەریان هەبووەوابوو ی ئەویش هەر پێدەیگوت لە رێگای پیرانشارەوە هاتبووەوە سنە و لێرە گیرابوو. 

 ساڵیان بۆ بڕیبووەوە.
برینەکانمان بوو. بۆ ئێمە کە  کرد و گاڵتەکانی ئەو مەرهەمیدەپێکەوە بووین. تاڵی و سوێریمان پێکەوە بەش 

زۆرمان دیبوو، زیندان ئەوەندە قورس نەبوو. ئەوانەی کە خۆش ژیابوون زۆر بۆڵەیان دەهات و  یژیاندا نەهامەتیلە
 یان دەردەبڕی.یپەشیمان

ئازادیان نەکردم. یەکسەر بردمیان  خەمی گەورەم جیابوونەوە لە پەرویز بوو. کاتێک ماوەی زیندانەکەم بەسەرچوو،
 دی خوراسان.بۆ سەربازی. شەش مانگ لە پەسوێ و دوایە بۆ بجنور

لە سەربازیش هەر ئەو سێ تاوانە بە نێو چاوانتەوەیە و دەستت لێ هەڵناگرن. بە هەر بیانوویەک تەنبێ دەبی و 
هەرچی کاری چەپەڵ و دژوارە بە کۆڵتدا دەدەن. تەنانەت لە کاتی نگابانیدا چەکیان بە من نەدەدا. بەاڵم کاتێک دەزانی 

ەت سووک دەبێ. ئەگەر باوەڕەکەت راگری و قوولتری بکەیەوە. لە یەک ئەو رەنجە لە پای چی دەکێشی، ئازارەک
کەالمدا ئەگەر نەبەزی، ئەو دەم وەکوو پەرویز دەیگوت: گاڵتەت پێیان دێ و وەکوو کەروێشک دێنە پێش چاوت. 

 گوێ درێژ بەاڵم چکۆلە و کاوێژکەر.
رۆژانی هەینی کە سەرباز ئازاد بوون بچن بۆ  بە بیانووی پڕ و پوچ لە نگابانی تەنبێهیان دادەنام کە شەو نەخەوم.

شار، منیان دادەنا نگابانی بە دیار دەفتەری گروهانەوە. لە راستیدا بە دیار دەرکەیەکەوە کە داخرابوو. ئەویش بە بێ 
پێم  با هەر لەبەرچاویانەوە بم. هێنەر و نامەبەر.ومیان بە چایبدچەک. هیچکات چەکیان بە من نەدا. لە دەفتەر کر

کاتی پێشمەرگەیە کە هێشتا لە دڵیاندا ماوە. هەر دەترسن. ئەوە ترسی چەکەکانی ئەو خۆش بوو کە ئەوەندە لێم
کوردێک لە چاوی ئەواندا پێشمەرگەیەکە. دەزانن ئەگەر ئاگایان لە خۆیان نەبێ دیسان هەڵدەداتەوە. کێشەکە تەواو 

 نە الی ئەوان و نە الی ئێمە. نەبووە.
داناخرێن. لەو واڵتە دورەدەستەدا و لە نێو ئەو هەموو دژبەرەدا، چەند پێکەوە یا هیچکات هەمووی دەرکەکانی دن

دۆستی کوردی خوراسانم بۆ پەیدا ببوو. ئەوانیش سەرباز بوون. پێشتر من هەر نەشمدەزانی لەو شوێنە کورد هەیە. بە 
 کەوە قسەمان دەکرد. یەیکیان بە بنەچەکەکرمانجییەکی تۆخ قسەیان دەکرد کە من تێنەدەگەییشتم. بە فارسی پێ

لە دەورەی رەزاشادا کاووس لەدایک ببوو. دەیگوت باب و باپیرمان خێڵێک بوون خەڵكی بیجار بوو. خۆی لە گونبەد
کە زۆر نزیکە لە سنەییەوە. من و ئەو  وردییەکەی بە زاراوەی بیجاری بووشاروەدەر کراون بۆ گونبەد و کەاللە. ک

ماڵەکان، رێکخستنی یەکەمان تەواو بوو. چوومە شارۆچکەکەیان. هەر دەتگوت کوردستانی الی خۆمانە. پێکەوە سەربازی
شێوەی میوانداری و مێهرەبانییان. ئەگەر کارم پەیدا کردبا، نەدەهاتمەوە. بەداخەوە ئەوانیش نێوماڵ، جلی ژنەکان و 
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ە. پارچە زەوینێکیان ئەگەر هەبێ بەشی ژیانیان هەژار و دەست تەنگ بوون. بۆ کار دەچنە مەشهەد و ناوچەکانی دیک
یان دەسەاڵتی بەسەردا  ،تم ئەوە خاک نییە دوژمن داگیری دەکاشئاکامە گەیی ناکا. بە بەراورد لەگەڵ کوردستان بەو

 دەگرێ، بەڵکوو ئەوە مرۆڤەکانن، مێشکەکانن کە داگیری دەکەن.
هێشتبوو  یداوای پارە لە دایکە بکەم. ئەویش مێردەکەی بەجێم هەڵنەدەهات وور بە گیرفان خاڵی هاتمەوە سنە. لە

وو ژوورەی پێ کڕیبوو. ژوورێکی کی دێشینییەکەی یەکجێ وەرگرتبوو و ماڵو خۆی خانەنشین کردبوو. پارەی خانەن
 کرێ دابوو و بە کرێیەکەی دەژیا. بە

 بار دەچم بۆ الی. . جار وێدەکێش و قلیان ێلە سووچی چایخانە دادەنیش ە وووکا ساڵەحیش مینی بوسەکەی فرۆشت
 .بێهاتبوو. گوتی بچی بیبینی لە چایخانەی دەور مەیان دە وریائێوارەیەک چوومەوە بۆ ماڵەوە دایکە گوتی: 

دەتگوت هەموو دنیایان پێدام. بە هەاڵتن خۆم گەیاندە دەور مەیان. لە پێش چایخانەکە چاوەچاوم دەکرد. یەکێک 
ملم وەک بمخنکێنێ. تەکانم دا، ئاورم دایەوە. وریا بوو. گوتی: سەرکار فرە هۆشت بە لە پشتەوە دستی خستە دەور 

 پشت سەرتەو نییە؟
. ێڕایەوەنانمان خوارد و داستان ژیانمان بۆ یەکتر گلە چێشتخانەیەکدا . پێکەوە وەختا بوو بگریملە خۆشییان 

 منیش بەوێدا تێپەڕیوم و...دەیگوت لە مەریوان کاری هاوردە و بردەی سەر سنوور دەکا. گوتم 
 مشەو ئەگەڕمەو. من ماشینم هەس.بابچین تاوێ الی دایە دانیشین. ئی :گوتی

 چاوم چووبووە دەستە بڕاوەکەی. وریا، وریایە. فەوری گوتی: شۆفێریشم هەس.لە خۆمەوە 
 ەکەی چەپاندە گیرفانی من.یڵی دەرهێنا پارەی خواردنەکەی لێیدا و باقیوچەپکەیەک پو

 هەر دەیگوت: خوا لێکتان نەکاتەوە، وریا گیان ئەگەر دەتوانی کارێکیش بۆ هیوا پەیدا بکە!دایە 
 ...نای. خوەی زیرەکە کار ئەدۆزێتەو ار هیوا ناخوا. دڵمکگوتی: ئەو کارە من هام تیا، بە وریا

 نازانی چەند ئارەزووی لەوێ بوونی تۆمان کرد. تاسەتمان کردووە کەژاڵ گیان.
نە. پیاوێکی کرماشازۆری پێنەچوو کارم پەیدا کرد. ئێستا بوومەتە بەردتاش. کێلی قەبر ئەتاشین. وەستاکەم خەڵکی 

کە با بەردی قەبرەکەت جوان بتاشم. دەڵێ: ئەرواح باوکت ببە شۆخی پێدەڵێم وەستا چاکم فێر روخۆش و سەربزێوە.
 ناشیرینە.من بەردی قەبرەکەی تۆم هەر لە ئێستاوە تاشیوە، زۆریش 

بەکرێ گرتووە. ئەنباری بەرد بوو، من کە کارگەکەمان لەوێیە، ژوورە بچکۆلەیەکم هەر لەو گەڕەکەی دەرەوەی شار 
 کردم بە ژووری خۆم. تەریکە، باشە. جاروبار کوڕەکان بە نهێنی دێن سەرم دەدەن.

 بە هیوای رۆژێک بتوانی بییەوە چاوە گەشەکانت ببینمەوە.
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 پێکەوە
 

کەی لەو مەدرەسە ژمارە تلەفوونە بۆ دیتنی باب و برای بێت بۆ کوردستان. کە دەمەوێ داوا لە کەژاڵ بکەم
کاتێک چوومەوە سوید بە  ،زدانەماوە. دەبێ لە پشوی نەورۆدەم لەوێ بووین. ژمارەکە کاربەری وەردەگرم کە ئەو

 دوویدا بگەڕم.

بەفرێکی ورد بە دەم باوە خۆی بە هەموو کەلێنێکدا دەەکوتی و دیوار و سەربانەکانی سپی زستانی سویدە. 
بە سەر و سمێڵی رچاوەوە دەگەمە بەر ماڵ کەژاڵ. ئادرێسەکەم لە کۆنە کاغەزەکانی خۆمدا دیتووەتەوە. کردووەتەوە. 

دیارە ماڵێ گواستووەتەوە. لۆمەی خۆم  نێوی بەسەر دەرکەکەوە نەماوە. لە لیستەی دانیشتووانی ساختمانەکەشدا نییە.
دەکەم کە بۆ لەم ماوە زۆرەدا هەواڵیم نەپرسیوە، گەرچی نووسراوەکەیم لەگەڵ خۆم گێڕاوە و دایمە چیرۆکەکەی لە 

 زەینمدا خوالوەتەوە.
 دەبێ چاوەڕوانی جێژنی نەورۆز بم. رەنگە بەشداری بکا.

 چەند رۆژێک دوای نەورۆز. شەممە شەوە و کۆمەڵەکانی پەنابەرانی کورد پێکەوە جێژنی نەورۆزیان گرتووە. 
یەک دوو پۆل پیاوان  داەکەهۆڵ دەرەوەی کەیر، لەبەر دەکە بۆنەی وا هەیە وەکوو هەمیشە لە هەموو شوێنێک

ە هەر کە ژنێک ەبارەت بە ژنان، چوونکەوە. یا خۆ قسەی پشتەسەر سنو نوکتە دەگێڕ نراوەستاون و جگەرە دەکێش
 نێو یەکا. ێتەدەچ نوە و سەریاێتە، دەنگیان نزم دەبێبەالیاندا تێدەپەڕ

چوار بڵێندگۆی زەالم ە ژوورەوە گرمەی تیبەاڵم کە لە دەرکەوە دەچ ،ێەبیستررچی لە دەرەوەش دەنگی موزیک دگە
وە. هۆڵەکە نەەن و زبڵ باڵو دەکێهەموو الیەکدا هەڵد. منداڵە ورتکە بە نێنێدەتاس و مێشک ەنکپ دەک مرۆڤ گوێ

کانی . یانێ گیراوە. کورسییەوەدانرالەسەری تڵی ئاو بلە کورسی و مێز، هەر مێزێک هێندێ جل و کیسە نایلۆن و  ەپڕ
 ادەک ە دوورەوە تەواشای هەڵپەڕکێو ل ەووەکەوە دانیشتکەلوپەلن یان دایە پیرەیەک بە دیار دەوری مێزەکان یان بەتاڵ

ون و چەپڵە ن، یان بە دەوریدا وەستاییدا. باقی خەڵکەکە یان لە نێو گەڕی شاگە لە بیری الوەتییەکانی خۆی دا بێو رەن
شدا نووستوو، بە حەسرەتەوە چاو لە منداڵی ساوا لە باوە ی. یەک دوو ژنی الونەوەەو زاخاوی چاویان دەد ندەکوت

بۆنی ئارەقەی لەش و . ندەفرۆش ، خواردن و خواردنەوەوەدانرا ی درێژک. لە بن هۆڵەکەدا مێزێەنهەڵپەڕکێیەکە دەک
 اکرێکە ن ەمندااڵن، ئەوەندە سوار یدەنگی موزیک تێکەڵ بە زریکەو هەرا. ەبوواردنی کۆن و ماکیاژی ژنان تێکەڵ خو

کەمەریان و  کەوتەڕ وە. هاوڕێیەکانی من قێنێتەەمکردنت بۆ دو قسە بژنەوی. ناچار تەنیا تواشابە ئاسایی قسە بکەی 
 .ەوەکرد یش لە ریزی تەواشاکەراندا جێ خۆمبۆ هەڵپەڕکێ. من رۆیشتن

. بااڵی بەرز و قژ درێژ، چاو برۆ رەش و یەی کوردی سووری گۆڵزێڕی لەبەردا، کراسێککێش خانمێکەسەرچۆپی
ا. حەق بڵێم زۆر بە ئاواتم پەیکەرتراش بام و پەیکەرەیەکم لەو شێوە تاشیب ەەک سپی. هێندە خۆش ئەندامچدەست ومە

من، هەموو چاوی . نەک هەر دەگرێبە چەپی و هەڵی دەبێبەتایبەت ئەو کاتە کە ئاهەنگەکە  ێجوانیش هەڵدەپەڕ
 . نوێنێبۆیە ئەو زیاتر دە ،ەوویبن چۆیییەکە ژنێکی بااڵ کورت گرت .ەئافەرینیان لێبڕیو

لەوە  نیشم. بیردەدا لە سووچێک بە تەنێ . دەچموەنایبینمە وەی کەژاڵ چاو بە نێو خەڵکەکەدا دەگێڕمدیتنەبۆ 
بە و  .نەورۆز بۆ ئەم مندااڵنە چ دەبێ جگە لە گرم و قاڵی نێو سالۆنێکی نیوەتاریک یبیرەوەری دواتر وە کەمەەدەک

کە لەسەر هەموو بانەکانی شار ئاگر دەکرایەوە و دەنگی تەقەی تۆپز و  دالەگەڵ شەو نەورۆزەکانی منداڵی ئێمەبەراورد 
 نارنجۆکی دەست مندااڵن لە هەموو شوێنێک دەبیسترا و شایی بە دەور ئاگردا دەکرا. 
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. انم هاتنەوە شوێنی دانیشتنەکەمانتا هەر فیکەی دەهات. هاورێیەکشموزیک تاوێک وەقرەی گرت. گوێم هێ
یەکێک دەستی نایە سەر شانم و گوتی مامۆستا نەورۆزت  ۆزی منداڵی خۆمانمان دەکرد؛ی نەورخەریک بووین باس

 پیرۆز بێ. الم کردەوە کەژاڵە.
 لە ئاسمان لێت دەگەڕام لە زەوی پەیدات بوو. -
 ؟لێم گەڕاوی شادم بە دیتنتان. چۆن بووە -
  ک بە جیا دانیشین؟دەکرێ لە سوچێ -

 هاوڕییەکانم دەسبەجێ هەستان.
 بۆ جگەرە کێشان.ئێمە دەچین  -
 دا نەماوی و کەس شوێنت نازانێ.کەی پێشووتئادرێسە ژاڵ. تلەفونەکەت داخراوە و لەزۆر لێت گەڕام کە -
 چوومەتە نۆروێژ. لەوێ کارم دۆزییەوە. لە نەخۆشخانە. نەت گوت بۆ لێم گەڕاوی. -
 ویستم خوڵکت بکەم بی بۆ واڵت. ماوەیەک میوان بی. -

 کی فارس بە دەنگێکی بە سۆز بەم شێعرەی مەوالنا رۆمی دەستی پێکرد.وەاڵمی نەدامەوە. گۆرانی بێژێ
 "دل تنگم و دیدار تو درمان من است. 
 بی رنگ رخت زمانە زندان من است."

 زۆر بە ئارامی وەکوو وەاڵمی موسیقاکە بداتەوە گوتی:  
کوردییەکاندا بانگی دەکەن. چەند ببوورە، دەنگی ئەو گۆرانی بێژە زۆر سەیر کارم تێدەکا. ئەوە زۆر جار لە بۆنە  -

 گۆرانییەکی کوردیش دەزانێ.
 ئەمە وەاڵمی بێدەنگییەکە بوو، وەاڵمی من نەبوو. -
من واڵتم نییە. بە جەستە و بە گیان لێی دابڕاوم. ئەوێش بۆ من وەکوو هەموو واڵتێکی دیکەیە، کە  ...واڵت؟   -

دێتبێتم یان نەمدیتبێ. جیاوازی ئەوەیە کە هەموو ئازارەکانی ژیانم لەوێ چەشتووە. بچم بیرەوەری ئازارەکانم 
 هەڵبدەمەوە؟

و وریام دیتووە و قسەم لەگەڵ کردوون. دەمەویست لەوێ  مام سەمینلە پێشدا نەمدەویست پێی بڵێم کە 
 خافڵگیری بکەم، بەاڵم رازی کردنی ناچاری کردم بیڵێم:

 بچین بۆ دیداری بابت. من لەوێ بینیوومە. وریاشم دیت.    -
 بەڕاست؟ چۆن، کەی؟    -
ەتی دام، بەاڵم دیتنەوەی هیوا ئەتۆ و هیوا سەرەداوەکەتان پێدام. لە دووی کەوتم. بۆ دیتنەوەی بابت ئاسایش یارم    -

 ئاسان بوو.
 دەنگی گۆڕا، هەستم کرد چەندی پێ خۆشە، بەاڵم شۆک گرتوویەتی و بڕیاری پێ نادرێ.

 ناتوانم ئێستا کارەکەم بەجێ بهێڵم، مەگەر لە پشووی هاویندا.    -
ادە بووی پێکەوە دەچین. منیش لێرە کارێکم بە دەستەوەیە ئەم بەهارە ناگەڕێمەوە. هەر کات ئەتۆ ئامبۆ نە!     -

 دەکرێ پەیغامێکیش بۆ هیوا بنێری، بەڵكوو ئەویش بتوانێ بێت؟ رەنگە بتوانێ دایەش لەگەڵ خۆی بێنێ.
 ئەرێ، باشە. گومان ناکەم دایە بێت بەاڵم پێیدەڵێم.    -

 ژمارە تلەفوونمان گۆڕییەوە و من جێژنەکەم بەجێ هێشت.
 

 ین بۆ فڕۆکەخانە.چو پێکەوە بلە ئیستگای پاسی گوتنبرگ دانیشتووم، چاوەڕوانی هاتنی کەژاڵم کە بێت 
کاتە قەراری لەگەڵ دابنێ. سەری مام سەمینیش بدا، بەاڵم پێیان  وردووە کە وریا ببینێتەوە و بۆ ئەبە نەوزادم راسپا

 نەڵێ چ باسە.
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کردووە کە پێت نەگوتوون. هەموو جارێکیش  وریاجار و بار بە خۆم دەڵێم: پێت وانییە غەدرت لە مام سەمین و 
 بیانبینم. لە کاتی خافلگرییاندا دڵی خۆم بەو دیمەنانە دەدەمەوە کە بە تەمام

ایە نیشانە دوورەکان تەواشای یەکتر دەکەن. یەکتر ناناسنەوە، لە پێشدا وەکوو شتێکی غەریب دێتە پێش چاویان. دو
دا دەکەن. مام سەمین دەبینم کە فرمیسکەکانی بە لەپە گەورەکانی دەسڕێتەوە. ترزیندوو دەبنەوە و باوەش بە یەک

کەژاڵ دەست لەسەر شانە بێ قۆڵەکەی وریا دادەنێ و بە دەم پێکەنینەوە دەگری. هیوام نەدیوە نازانم چۆن خۆ 
باوەشی دایە ئەویش سەر دادەخا. کەژاڵ سەر لە ەوە سەیری مام سەمین دەکا وپیشاندەدا. دایە بە چاوی پڕ لە گلەیی

دادەنێ و بۆنی پێوە دەکا. هەموویان بە جۆرێک رەزامەندییەوە گلەیی لە من دەکەن کە بۆ زووتر پێیانم نەگوتووە و لێم 
 رن.شاردوونەتەوە. منیش سەر دادەخەم و دەڵێم: ئێمەی نووسەر زۆر بێ بەزەیین. دەبێ ببوو

زنجیرەی خەیاڵەکانم بە بیستنی دەنگی کچە منداڵێک دەپچڕێ. داوای گودیس "شیرینی" لە دایکی دەکا. دایک سەر 
ناڵێ لە جۆری  دەداتێ کە دواتر بۆی بکڕێ، چوونکە لەم شوێنە گرانە. بەڵێنی ،و بێچک بە چارشێوی رەش داپۆشراو

، چەند ساڵە یزاراوەکەیان پێم دەڵێ کە دەبێ خەڵکی دەوروبەری سلێمانی بن. پرسیارێک حەاڵل لێرە دەست ناکەوێ.
؟" وەکوو هەمیشەش دەیان وەاڵم بە کە ئێستا ئازادە نەوە واڵتی خۆتانلێرەن، بۆ ناچ ۆدیسان بۆم دووپات دەبێتەوە: "ب

 ەتەوە.نوزەینمدا دێ. ئەو وەاڵمانەی کە پێیان داومەتەوە یا خۆ بۆ خۆم بیرم لێکردو
ئاخر کەسە کە دادەبەزێ. هەتا شۆفێرەکە  لێی نزیک دەبمەوە. کەژاڵ ڵدەستم وپاسی ئۆسڵۆ دەگاتە جێ. هە

جانتاکەی لە سەندوق بۆ دەربێنێ، بە رووی گەشەوە بەرەوپیری دەچم. جانتاکەی لێی وەردەگرم، لێی دەڕوانم. نە. 
اوی نەڕەشتووە و قژەکانی شێواون. دەڵێی تازە لە خەو کەژاڵ ئەو کەژاڵەی گۆرین نییە. سەرد و ناوچاو گرژە. چ

 هەستاوە. رەنگە ماندوویی رێگا بێ.
ەوە بچینە فڕۆکەخانە. لە تاکسیدا، وەاڵمی پرسیارە ئاساییە بەتاڵەکانی من، یهەر لەوێکە کاتەکە وا رێککەوتووە 

و... بە ئەرێ و نە دەداتەوە. وەک دەست لەسەر زارم دابنێ و بڵێ وس بە،  کارەکەت چۆنەسەفەرەکەت چۆن بوو، 
 کەم بدوێ.

 .مبێدەنگ ،هەتا جانتاکان بدەینە بەشی بار و لە قاوەخانەکەی مەتار دوو قاوە وەرگرم و بێم لە بەرانبەری دانیشم
 دەدزێتەوە. تخۆی لە نیگاکەژاڵ ئەو کەژاڵە نییە کە چاوی لە چاوت دەبڕی و قسەی دەکرد. سەر دەسووڕێنێ، 

. وەکوو ئازاری بەرانبەرەکەیو بووبێتە هۆی  ی کردبێلە کاتی وادا مرۆڤ دڵی لە خۆی دادەمێنێ کە نەکا هەڵەیەک
 ئاماژەیەک بە هۆی رویشتنەکەمان دێمە دەنگ و دەپرسم:  بۆ و هەوڵێک بۆ دواندن

 توانیت پەیوەندی بە هیواوە بکەی؟   -
دەستماڵی سەر مێزەکەی هەڵگرت و بە هێواشی لەسەر چاوانی دانا. شانی بە نسکەی چاوی پڕ بوو لە فرمیسک. 

 گریانەوە لەرییەوە و بە دەنگێکێ خنکاو گوتی:
 هیوایان کوشتووە!   -

 کشامەوە، باوەڕم نەدەکرد.
 کێ، کەی، چۆن؟   -
 داوە. رویشتوون کە بڵێن ماشین لێیرویشتوون بیگرن، هەاڵتووە. بە گوللە پێکاویانە، دوایە بە ماشینیش بە سەریدا    -

هەستم کرد سڕبوونێک لە پێیەکانمەوە دەستی پێکرد و هەتا سەر سینگم هات. لە کاتی وادا مرۆڤ دەبێ چ بڵێ، 
 هەموو ووشەکانی دنیام لەبیر چووبووەوە.

دەهات گییەکەماندا هەتا فڕۆکە هەستێ و لە ئاسمانی کاکی بە کاکیدا راست بێتەوە، هەزار گوتەی نەگوتراو لە بێدەن
 .و دەچوو

 چۆنت زانی؟   -
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 یەخاوەن کامپیوتێرەکەهاوڕێیەکەی کە دوو ئی مەیلم بۆ نارد وەاڵم نەبوو. پێرێ وەاڵمی سێهەمەکەیان هاتەوە.    -
پێ قسەی ئەو دەبێ دوو مانگ لەمەوبەر رووی دابێ. نووسیبووی وەوە. رووداوەکەی باس کردبوو. بەوەاڵمی دابو

 زۆر لە ناشتنەکەیدا بەشدارییان کردووە.  ەخەڵکێکی هەر
 بەهار ناگیرێ.هاتنی  بە بە کوشتنی گوڵەکان پێش   -

تەواشای هەورەکان دەکەم و وێنەی ئەو هەموو قوربانی و کوشتاری تاک تاک و بە کۆمەڵە بە پێش چاومدا 
 وەاڵمە: کەی کۆتایی دێ؟سم. پرسیارە بێ وەاڵمەکەشم دیسان بێ زۆریانم دەناسی و زۆریانیش نانا تێدەپەڕن.

نج بۆ دوورکردنەوەی ئازارەکانی مێشکی خۆم، پەنا دەبەمە بەر گێڕانەوەی چیرۆکی مام سەمین و وریا بۆ کەژاڵ. پێ
 کەینەوە.سەعات رێگا دەبووا بە شتێک پڕ

 دەپرسم:ە لێی چان بگەنە جێ، لە دەرفەتێکدا بە پچاوەڕوانمانە. هەتا بارەکنەوزاد لە فڕۆکەخانەی هەولێر 
 وریات دیتەوە؟  -
 نە، دەڵێن لەو کاتەوە براکەی کوژراوە نەهاتووەتەوە. نازانم ئاگات لێیە یان نە؟  -
 ئەرێ.  -
 تەنانەت کەپرەکەشی نەماوە.  -
 سەری مام سەمینت دا؟  -
 .اڵنە وە  -
 ژووری هۆتێلت گرتووە بۆمان؟  -
 بەڵێ!  -

و روون هەستام وەدەر کەوتم. هەوا فێنک بوو. بە  تینە هۆتێل. من هەتا بەیانی نەخەوتم. تاریکششەو درەنگ گەیی
. دەمزانی النی کەم دوو سەعات رێگایە. دەمەویست پێش ئەوە کە بەڕێ کەوتمەو شوێنەکەی مام سەمین پیاسە بەر

 بڕواتە دەرەوە بیبینم.
ینی وریا. وا هەتا بین داکەژاڵ قسە کردن لەگەڵە. هەر لە وبە دەم رێگاوە هەموو چیرۆکەکەم بۆ خۆم دەورە دەکردە

 بێ.بپیرەمێرد بە دیداری کچەکەی شاد  هەر نەبێ بەشکەم، و ئاواتەکەم نەیگرت. دیارە خەون و خەیاڵ
خۆر هەاڵت و گەرما دەستی پێکرد. لە چایخانەیەک پشوویەکم دا و بەڕی کەوتمەوە. کە گەییشتمە شوێنەکە 

شەقامەکە هەر ئەوە بوو. لەو دەر و دەشتە کە ژوورەکەی مام سەمینی وە، بەاڵم ونەمناسییەوە. وەمزانی رێم ون کرد
 لێبوو، بە دەیان خانووی ناتەواو کرابووەوە. خانووەکەی مام سەمین ئاسەواری نەمابوو.

 کرێکار، یەک یەک و دوو دوو پەیدایان دەبوو. دەپرسم: 
 ئێوە نازانن ئەو کەسە خانووە چکۆلەیەکی لێرە هەبوو چووەتە کوێ؟  -
 ئێمە خەڵکی ئێرە نین برام. لەو دووکاندارە بپرسە هەموو گەڕەکەکە دەناسێ!  -

 رووگەش بوو. قەڵەوی دوکاندارەکە پیاوێکی    
 ئاخۆ مام سەمینی دەناسی کە ژوورێکی لەو دەشتە هەبوو؟  -
دەکڕی. تاوێک دادەنیشت و  نمی قوربان. هەموو ئێوارەیەک دەهات شەکر و چای و جگەرەی الچۆن نایناسم بە  -

 ت بۆ ماڵەکەی خۆی.شویست دوکان داخەم، دەڕویمدە کە
 نازانی چی لێهات؟  -

 ئاخێکی هەڵکێشا و پرسی:       
 ئەتۆ کەس و کاری ئەوی؟  -
 ئاشنام بوو، خزم نەبووین.  -
 دیارە لە مێژە ئاگات لێی نییە.  -
 .دەبێپێنج، شەش مانگ   -
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ەی ئەویشیان روخاند. هات و دەستی کرد بە خانوو سازکردن و کوالنەکدەوروبەری نەورۆز ئەم شەریکەیە    -
تاقان و ئیسکان وردەفرۆشییەکەی دادەنا. جێگا و رێگای نەبوو. بیستمەوە عەمرخوای کردووە. دوو، سێ رویشت لە سێ

 مانگ دەبێ.
 چی؟ یانێ مام سەمین نەماوە؟  -
 برام. یەانەمری بۆ خو  -

ئەژنۆم شکاند. سڕ ببووم. دوو جگەرەی پەیتا پەیتا بە دووی یەکدا. هەوڵم دا خۆم لەسەر سەکۆی بەر دوکانەکە 
پێی بڵێم؟ ئاواتم خواست نەختێک دەرسی مەالییم خوێندبا. ئەوان باش  یکۆ کەمەوە. خۆم هیچ، بە کەژاڵ چ بڵێم. چۆن

 وایە دەردەکە ئاسایی دەکەنەوە.دەزانن لە کاتی وەهادا چ بڵێن. لە پێشدا بە چوار وشەی عەرەبی بیسەر گێژ دەکەن د
 تلەفوونم بۆ نەوزاد کرد. کە هات گوتم: 

 ؟ئەتۆ دەتزانی و بە منت نەگوتبوو  -
 دەمزانی لێرە نەماوە، نەمزانی کۆچی دوایی کردووە.  -
 ە کوێ نێژراوە.لکەسیان بزانێ مام سەمین  . رەنگەبا بڕوین لە مزگەوتەکانی ئەو دەور و بەرە لە مەالکان بپرسین  -
 ئێستا کوا بەم دەم و دەستە مەالمان بۆ پەیدا دەبێ. باشترە بچینە ئێدارەی متوفات.  -

خانمێک بە تەنێ لە ژوورێک دانیشتووە، نینۆکەکانی دەسوێ. پاش بیستنی داواکەمان دەمانێرێتە قاتی سەرەوە. لە 
اریان پێکردین. وسەر و خقاتی سەرەوە دەڵێن قاتی خوارەوە دەستی راست. قاتی سەرەوە دەستی چەپ. چوار جار 

 گوتی: دئاخری نەوزا
 راوەستە، ئەو مەئموری ئاسایشەی ئێرە هەواڵی بابمە، دەیناسم. بە ئەو دەڵێم. 

 بە پێشمان کەوت بۆ ئەو ژوورەی خانمەکەی تێیدا دانیشتبوو. گوتی:بە هنەهن پێی گوت. کابرا 
 ئەو دەفتەرەی نێوی متوەفای ئەو ساڵی تێیدایە بدە!   -

 ە بێ هیچ ورتەیەک هەستا. دەفتەری هێنا.خانم ب
 ئەوانەی بێکەسەکان.  -

 دەفتەرێکی دیکەی هێنا. پێیدا گەڕاین. نێوەکەمان دیتەوە. شوێنی ناشتنەکەشی نووسرابوو.
یار بوو دانیشتبوو. لە بەرانبەری دانیشتم. بە چاوانیدا د داهۆتێلەکە پێشوازیهاتینەوە هۆتێل. کەژاڵ ئامادە لە

 کەماندا زانی شتێک قەماوە.نوونە بە تاساونەخەوتووە. 
 چ بووە، پێم ناڵێن؟  -

 پێش ئەوە نەوزاد زار بکاتەوە گوتم:
 .دیووریا نەهاتووە. دەڵێن پاش هیوا نەگەڕاوەتەوە ئەم   -

 تەواشای میچەکەی کرد و پاش تاوێک وەک دڵنەوایی خۆی بداتەوە گوتی:
 هەبێ دمکوتیان بکا.ێک ستە. تۆڵەیان لێدەکاتەوە. دەبێ کەوریا سەرشێ  -

 ئەمەی گوت و هەستا.
 بابڕوین!  -

نەوزاد ماشینی هێنابوو. لێی دەخوڕی و قسەی دەکرد. چیرۆکی ئەو کەسانەی دەگێڕایەوە کە چوونەتە هەندەران و 
گەڕاونەتەوە، بەاڵم نە باب ماوە و نە دایک. برا و خۆشک پەرتەوازە بوون. نیوەی راست و نیوەی درۆ، بە خەیاڵی خۆی 

یار بوو دەی بیستنی هەواڵەکەی دیکە دەکرد. من لە پێشەوە دانیشتبووم، کەژاڵم نەدەدیت. ئاورم دایەوە وا داەژاڵی ئامک
 ای دەکرد وەکوو تەنیا دیمەنەکانی خەیاڵی خۆی ببینێ. هیچ نابیسێ. چاوی رێگکەژاڵ 

کڕی و هاتم الی دەست کەژاڵەوە  گرێ. چەپکە گوڵێکی گەورەمایلە پێش گوڵفرۆشییەکدا ئیشارەم بە نەوزاد کرد ر
 دانیشتم. هیچی نەگوت. گوتم:

 کەژاڵ گیان نازانم چۆنت پێ بڵێم... -
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 هەستەکانم پێیان دەگوتم هیچکامیان نابینم. ...،بابیشم نەماوە؟... نازانم  -
 سەرم داخست.

 بمبەنە سەر زیارەتەکەی!راوە، ئەگەر لێرە نێژ  -
 بە سووچێک کرد و گوتی:زیارەتانەکە بەرین بوو. نەوزاد ئیشارەی 

 و کەسی بەدیارەوە نەبێ لەوێ دەینێژن. ئەوەی خزم  -
دوو بەردی خوار و خێچ لەم سەر نە یەک ناویان لێی نووسرابوو نە نیشانەیەک. هەر قەبرێک  ،زیارەتی بێکەسەکان

 کرابوون. پیاوەکان بە بەردێکی چکۆلەی سێ گۆش کە لە تەنشتیان دانرابوو، نیشانە ەو سەری دانرابوو.لو 
ان تەواو بوون. لە کەژاڵ بە ئارامی بەنێو زیارەتەکاندا دەڕویشت و لە سەر هەر کامیان گوڵێکی دادەنا. هەتا گوڵەک

 نەوە. ییان دانیشت. بەدەم گریانێکی بێدەنگەوە شانەکانی دەلەرکەەدانتەنیشت ئاخر
 رد.کدا ماوەیەک بەو دەقە بووین. دەستم لەسەر شانی دانا. هەستا. باوەشم پێی

 مەگری کچم، بە گریان هیچ شتێک چارە نابێ.    -
 سەری لەسەر شانم دانا و بە نسکەی گریانەوە گوتی:     

 من بۆ بێکەسی خۆم دەگریم.    -
 خەتای من بوو، من غەدرم لە بابات کرد.    -
 تۆ غەدرت لە منیش کرد.    -

 بێدەنگیم شکاند.کە لە رستورانی هۆتێلەکە دیسان من بووم 
 اڵ؟ژبڕوینەوە،کە کەی    -
 م بۆ الی دایەخاتون. ئەگەر یارمەتیم بدەن.چمن جارێ نایمەوە. دە    -

 :چاوم لە نەوزاد کرد. سەری داتەکاند. گوتم
 پێت وایە.... -

 .هەستەکانم وا دەڵێندایە خاتون ماوە،  !ئەرێ    -
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 دایە خاتوون

 
کە دەتەوێ  یە. لەو رۆژە خۆڵەمێشییە دڵگیرانەبووەدوێنێ خۆرەتاو بوو، ئەوڕۆ دنیا لە نێو تەم و مژدا ون  کە هەرچی

خەریک بووم بە چیرۆکەکەدا دەهاتمەوە  چیتە قوواڵیی دەرونی خۆتەوە.پەردەی پشت پەنجەرەکان دادەی و دانیشی ب
وەستن. مانگێک بوو هیچ هەواڵێکم لە کەژاڵ نەبوو، رووداوەکان لە سەر من رانا کرا.نە کە بە شێوەیەک رێکی کەم،

 ئەوڕۆ تلەفوونی کرد. 
دوای ئەوە کە نەوزاد هاتەوە و گوتی: "هەتا سنوور بردوومە و سپاردوومە بە ئاشنا کە بیبەنە شنۆ و لەوێشەوە 

 گەڕایەوە یان نە. خۆیان بیبەن بۆ الی دایە خاتوون و خەبەریان داوە کە گەییشتووە،" من هاتمەوە سوید و نەمزانی
 هیچ دەنگت نەبوو؟ یلە کوێی بۆ -
دەبوا لەسووچێک کزکۆڵە بکەم هەتا خۆم دەدۆزمەوە.  زۆر پەشێو بووم. دەبوا بچمبە ستوکهۆڵمدا چوومەوە.  -

ئەگەر کاتت هەبێ  .ی هەواڵێکدامپشووم هەیە و لێرەم، لە ماڵ بەاڵم ئێستا سێ رۆژم. شبگەمەوە سەر کارەکە
 چیرۆکی سەفەرکەم ببیسی.

 نەکرا.  گرژییەکەی بڕەوێنمەوە.زۆر کز و خەمبار هاتە پێش چاوم. ویستم بە گاڵتەیەک لە کافەیەک دانیشتین. 
 من بیرەیەک دەخۆمەوە. -
 !یەکەمجارە ببینم بیرە دەخۆیەوە -
جار جار خۆمی لێدەدەم. باشە. یارمەتیم هەموو شتێک لە یەکەمجارەوە دەست پێدەکا. لەو کاتەوە هاتوومەتەوە  -

 دەدا.
 بە هیوا بووم الی دایە خاتون نەختێک خەمت بڕەوێتەوە. -
 بۆ خۆشم بەو هیوایە بووم، بەاڵم... -

 قومێکی خواردەوە و بێدەەنگ بوو، دەستی بە لیوارەی پەرداخەکەدا دەهێنا.
 بەاڵم؟ -
مرۆڤ زێدی خۆی بەجێ دێڵێ. لەوە کە ە ئەوەیە ئەتۆ جارێک گێڕاتەوە کە نووسەرێک دەڵێ: گەورەترین هەڵ   -

 خراپتر ئەوەیە کە دەگەڕێتەوە.
ژێر چارشێودۆاڵخدا دەشاردرێتەوە. لەپێش ماڵی دایەخاتون کێشە نەبوو. لەئێران هەمووشتێک لەرویشتنەکەم 
 خۆیان رویشتن. گوتبووم کە کاتی رویشتن تلەفونیان بۆ دەکەم. دایانبەزاندم. و
و  نیوە تاک بوو. چوومە نیو حەوشەکە. کەس دیار نەبوو. باوەڕم بە چاوەکانم نەدەکرد. گەوڕەوشەکە دەرکەی ح

کادێن نیوە روخاو، سەربانی هێندێ لە ژوورەکان تەپیو، شێشەی پەنجەرەکان شکاو. دیوەخان و ژێرخانەکەی نەبێ 
 دایە خاتون.وارم کرد دایە خاتون. کەالوەیەکی تەواو. نە مریشک و قاز و نە شوێن پێ مەڕ و مانگا. یەک بە خۆم ها

 لە ژێر خانەکەوە ژنێک بە ساڵداچوو، کۆمەکۆم هاتە دەرەوە. 
 کێیت؟ چت دەوێ.  -

 چوومە پێشی گوتم:    
 دایە خاتون لەماڵ نییە؟  -
 بۆ چتە؟  -

 هاتە بەرهەیوان. هاواری کرد:بەسەرپۆشە سپیەکەیەوە درکەی دیوەخان کرایەوە، دایە خاتون      
 شیرینەکەم ئەتۆی؟کچە   -
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 گەیاندە بەرهەیوانەکە. باوەشمان بە یەکدا کرد. ئەو گریا و من گریام.  مهەاڵتن خۆمدەنگمی ناسیبووەوە بە
 کەژاڵ دڵی پڕ بووە. ماوەیەک قسەی پێناکرێ. بیرەکەی تەواو دەکا.    
 بیرەیەکی دیکەش؟ -
 نە سپاس! -

 گوتی: لەسەر پلێکانەکە دانیشتین. دەستی لە دەور ملم دانا.
 خەسرەو لە کوێیە؟ خۆزگە ئەویش هاتبا. بای با ئەم وێرانەت نەدیبا.خۆزگە نەهات   -
 هێشتووم و چووەتەوە شاخ. یدایە گیان: خەسرەو چەند ساڵە بەجێ -
ئەویش خۆی کردە مەوقوفەی ئەی بێوەفا. بە ئێمەشی نەگوتووە. لە هەموو کوڕەکانم زیاتر دڵم بە ئەو دەکرایەوە.  -

 مزگەوت.
 بە سینی چاییەوە هات و گوتی:ژنە ژێرماڵەکە 

 بۆ ناچنە ژوورێ؟ -
ئاباجی چایەکە لێرە دانێ. ئەمە کەژاڵە بووکی ناوینی منە. لە هەموو بووکەکانم ئازیزترە. جارێ با کەس نەزانێ  -

 لێرەیە.
  بەخەیر بی خانمە نازدارەکە. خاتون زۆر باسی تۆی کردووە. -
 کچەکەم. چاوم نەماوە ئاباجی دەستکێشی منە. -
 گوتی: سەرنجم دا چاوەکانی بڵخی هێناوە. پرسیم. -
بینم. باقییەکەی لێڵە. شوکور بەر لەوە تەواو کوێر زیاتر نابەردەستی خۆم  لەمروارە )ئاو مرواری( کچی من. ئەوەتا  -

  بم چاوم پێت کەوتەوە. 
 و چاک دەبییەوە. بۆ ناچی چاوەکانت نیشان دوکتور بدەی؟ ئێستا زۆر بە ئاسانی نەشتەرگەری دەکەن -
 بۆچمە کچی من. چاوم هەبێ ئەم کەالوەیە ببینم؟ -

 ئاباجی چایەکەی دانا و رۆی. دایە خاتون گوتی:     
 . پێکەوە دەژین.ەوەکوو من بێکەس . ئەویشتەوەماوە الم هەر ئەم ژنە لە ەڵکە وا دیتبووتلەو گشتە خ -
 دایە؟ چ قەوماوە؟ یبۆ بێکەس -
تۆ ئەوەی بەسەر من هات هاوار لە دار و بەرد دێنێ. دەی شەوگار درێژە، بۆت دەگێڕمەوە.  ..یا کەسی بێکەسان. -

 ..پێم بڵێ چ دەکەی و ژیانت چۆنە.
 من باشم. کار دەکەم و خۆم دەژینم. -

وبار خواردنم لێدەنا، یان دەستم دەگرت دەچووین لە نێو جار پێنج رۆژ من و ئەو بەسەرهاتمان بۆ یەکتر دەگێڕایەوە.
دەگەڕاین. ئاباجیشمان لەگەڵ خۆمان دەبرد. من نەچوومە نێو دێ بەاڵم لە دوورەوە دیار بوو  داگوند یباخەکانی دەور

 کە دیمەنی گۆڕاوە.
چوومە ژوورەکەی خەسرەو. بەتاڵ وەکوو خۆشەویستییەکەمان، دیوارەکان شەقیان بردبوو. بۆنی برش دایگرتبوو.  

 دیمەنە جوانانەم تەبا نەکردبا.خۆزگە نەچووبام. ئەو  گریان گرتمی.
باقی چیرۆکەکەم نووسیوە، من ناتوانم بە قسە شت بەچاکی بگێڕمەوە، هەرچەند بە نووسینیش هەر باش نیم، بەاڵم 

 ئەوەتا بۆم هێناوی.
 

 دایە دەیگێڕایەوە:
دوای رویشتنی ئێوە هاتن میرخانیان دەسبەسەر کرد. بیانوویان خەسرەو بوو، بەاڵم دوایە دەرکەوت مەبەستی 

ئەگەر کەلەبچەیان کردە دەستی هەستم کرد کێوێکی بەسەردا روخا. کۆم بووەوە. سەری داخست و دیکەیان هەبوو. 
ەرم لێیدا. کز مانگ رایانگرت. چووم س شەش باوەڕی نەدەکرد ئەو کردەوەی لەگەڵ بکەن. چاوی لەکەس نەکرد.
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دوو بوو، لەوێ هەر زاری نەدەکردەوە. زەختم لە کوڕەکان کرد لە دووی کارەکەی بکەون. ناسیاو و ببوو. ئەو هەر کەم
کرد. داوا زۆریان  پارەیەکی .جەریمەچییان دەوێ. ئاخری هاتنە سەر  ن بزاننو هەوڵ بدە نئاشنا ببینە و بەرتیل بدە

کابرایەکی تورکی خەڵکی بۆ خۆیان ڕینەمان فرۆشت. لێرە کەس نەیدەویست. ێنەبوو. باخی ز یەمانارەپ ئەوەندە
 کڕی.  یان نارد. ئەوورمێ

لە ماڵ نەدەچووە دەرێ. دەیگوت خەسرەو بەر حەق بوو. ئەوانە هەر دەبێ بۆیان لە شاخ  ئەگەر هاتەوەمیرخان، 
 ەکرد. دەمزانی لە قەڵسی وا دەڵێ.و ئەو کەژانە. دڵنەواییم د بکەوی و دانە دانە هەڵیانچنی. با بەهار بێ. من

حس بردیە شار. دەرکەوتبوو اڵند. بانگی دوکتورمان کرد. بۆ فەجار جار دەکۆکی و شەوانە بەدەم ژانەوە دەینا
من گومانم شێرپەنجە دایگرتووە. کوڕەکان بە منیان نەگوت. بەس بە دەوا و دەرمانە زۆرەکەیدا دەمزانی زامەکە ناکارە. 

پەنجەیە. یان نەگوتبێ باسی مەکە و بڵێ شێر. کێ دەڵێ بە دوکتوریشبێلەوە بوو کە لە زیندان دەوا خواردیان کرد
قسەم بۆ دەکرد هەتا دەرمانەکە دەیکردە خەو.  سەری دادەنیشتم. رۆژ لە ژورو یەکساڵ بەو دەردەوە تالیەوە. شەو 

نم. هاتن. پشتییەکم لە پشتی دانا کە دانیشێ بیانبینێ. یەک یەک مندااڵن بانگ بکە دەمەوێ بیانبی گوتی رۆژێک
نێویانی گوت. نێوی خەسرەویشی برد. دوایە گوتی ئەگەر من نەمام ئێوە دەبن بە گەورەی ئەم خەڵکە. مەیانفرۆشن. 

بە قەوڵی بکەن. دنیا هەروا نامێنێ پشتیان بگرن. ئەگەر دنیا گۆڕا، ئەوانیش پشتی ئێوە دەگرن. دایکتان جێگرەوەی منە 
 دوایە راکشاوە. چاوێکی لەمن کرد و گوتی بمبەخشە و تەواو بوو.

ئەم چیرۆکەی کە دەگێڕایەوە دەتگوت هەر ئێستا میرخان لە پێشی راکشاوە. لێوی دەلەرزی و فرمیسکی بەچاودا  -
 دەهات. دەستی منی دەگرت و دەیگووشا.

بە رێزەوە ناشتمان، خەڵک لە هەموو شوێنێکەوە هاتبوون. میرخان چاکەی بۆ هەموو کەس هەبوو. داخەکەم چلەی     -
 تەواو نەببوو کوڕەکان هاتنە سەرم. گوتیان: ماڵ بەش دەکەین؛ 

گوتم هەتا چلەی باوکتان راوەستن. دوایەش پێکەوە بسازن بزانن چ دەکەن. کەس زوڵم لە کەس نەکا. نەسازان. 
ئەمیان  یەک دەیگوت من براگەورەم بەشی زۆرترم دەوێ، ئەو دەیگوت ئەمن منداڵم زۆرترە، تەراکتۆرەکەم دەوێ.

ەزیز زگورتییە بۆچییەتی. یەک دوو جار بانگم کردن. و ئەویان رازی نەبوو. دەیانگوت ع ی دەویستزەوی بەراو
دەکرد و پشتەسەرە هەڕەشەیان لە یەکتر دەکرد. مۆژیاریم کردن. بە قسەیان نەکردم. وای لێهات قسەیان پێکەوە نە

ژنەکانیشیان لە بنەوە ئاگرەکەیان خۆش دەکرد. خەڵکەکەشیان کردبووە دوو بەشەوە. تاقمێک الیەنگری ئەمیان بوو، 
 دەگێڕایەوە. چم لەدەست نەدەهات. تریان. ئەوانیش دەهاتنە الی من قسە و قسەڵۆکیان دەستەیەک پشتیوانی ئەوی

ڵیانگرت بردیان. ماڵەکەیان رووتاندەوە. گوتم زوڵم چ هەبوو هەجیا دەهاتن شتی نێو ئەم ماڵەیان دەبرد.  یەک بەیەک 
 .کار گەییشتە مەحکەمە. مەالیک و دوو نیزامی هاتنلە عەزیز مەکەن، دەزگیراندارە با زەماوەندەکەی بکا دوایە. 

ئیمزای  ان هاتنە ئێرە. کاغەزێکیان هێنابوومیوانی کوڕە گەورەکەم بوون. بانگی منیان کرد نەچووم. دوای نیوەڕۆ بۆ خۆی
م تەرجەمەی دەکردەوە. ئەمە بکەم. گوتم من خوێندەواریم نییە. مەال بۆی خوێندمەوە. گوتم من فارسی نازانم. کوڕەکە

ونکە دژی دەوڵەتە، . بەشی من یەک لە هەشتە و بەشی خەسرەو چومیراتە بەپێ قانون و شەرعکردنی بەشەدیاری
 دەوڵەت دەیبا.

دانێن و بۆ خۆتان بەشی دەوڵەت و پێ نرخی کارشناس وڵک و ماڵەکە بەمەال گوتی: یان نرخێک لەسەر هەموو م 
وە. دەستیان زەکاتەکەی بدەن، یان هەمووی بفرۆشن و ئەوکات بەشی کەن. ماوەیەکیشی بۆ دانان کە وەاڵمی بدەنە

یان بەو کابرا فرۆشتکوڕە بێ سفەتەکەکانم لەگەڵ ماڵەکانی خۆیان، یەکجێ چ هەبوو  ،زەوین و باخکرد بە فرۆشتن. 
 وتیان ئەم خانوەش با بەشی تۆ بێ.تورکە وا زێڕینەی کڕی. گ

. شەوانە کەوتچەندی وەبەر چم بەش دەکەوێ، پارەم بدەنێ. نازانم  عەزیز گوتی من زەماوەند ناکەم. دەڕۆم.
خەڵکی ئەو گوندەی جیرانمان بوو. هاتنە الی من. داوای لێبوردنیان کرد و بە چیادا کچەکە دەزگیرانی هەڵگرت. 

ەکرد. هەڵگەڕان. ئێستا لە ئاڵمان دەبن. پاش رویشتنیان بابی کچەکە هات بەر دەرکەی پێگرتم. داوای قەرەبووی د
 دا بێدەنگم کرد.چەند سەر ئاژەڵ مابوو، پێم
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لەبەرێکەوە دەیفرۆشم ئەوەتا منیش چوار پارچە زێڕی خۆمم هەبوو،  هیچ ئاو بێنە و دەست بشۆ. رووتیان کردینەوە. 
 بۆ نانی شەوی خۆم و ئەو ژنە کڵۆڵە.

 زەمانی تۆیە خاتون. دەنا چم کردووە کە دەبێ ئەم هەمووە بکێشم.بە خۆمم گوت ئەوەش ئاخر
کوڕەکان ماڵیان بار کرد بۆ شار. بە منیان گوت ئەتۆش وەرە. بە تەمای ئەوە بوون ئەم خانوەش بفرۆشن. گوتم: ئاوا 

واڵتتان دایە دەست کابرای تورک و خۆتان بۆی دەردەچن؟ هەتا ماوم لێرە دەبم. راسپێری بابتان بە جێ دێنن. 
 دوایەش بەمن چی.

زستان دەچێتەوە ورمێ. بەرە بەرە بەهاوینان لێرە دەبێ و بە .ی لێرە هەڵخستزۆری پێنەچوو، کابرا هات ئەو بااڵخانە
ار و مزەبگیری خۆی. تەنانەت دوو دوکان لە گوند هەبوو، هەر کبوو بە ئاغای خەڵکەکەش. ئەوانیشی کرد بە کرێ

ئێستا ئەگەر بەناو دووکی کڕی. نانەواخانەی دانا. ئەوانەش کە نەیانویست ژێردەستەی ئەو بن ناچار کران بار کەن. 
گونددا بڕۆی، دەیان خانووی بەتاڵ و روخاو دەبینی. دوو سێ کەسیش السایی ئەویان کردەوە، ماڵەکەی ئێرەیان 

 لە هەردووک ال دەخۆن. راگرتووە و لە شاریش ماڵیان کڕیوە. هەوار و کوێستان دەکەن.
 ن.کردیان داگیرمان بکەن، بە پارە داگیریرا بەچەک نەیانکبەرەو هەڵدێرە.  ی ئێمەدنیا کچی منبڵێم چی 

 :هەر لەوێ نووسراوەکەم خوێندەوە و پرسیمبە ئیزنی کەژاڵ 
 مایەوە؟ لەوێ هەر پێنج رۆژ   -
نەستابووین، ئاباجی زرمەی بە دەرکەوە هێنا. گوتی: هەستن ماڵ وێران پاسدار ڵنا، رۆژی شەشەم لە خەو هە   -

 ە سەرمان.نگەییشت
 تەوە و لە دیواری روخاوی تەویلەوەحەوشی پش دا، خۆمم گەیاندەپەستوونێو ژووری بە هەر بەجلی خەوەکەمەوە

چوومە ژوورەوە و لە سووچێک کۆنە کورتانێک دانرابوو چوومە پشتی. بە دەنگیاندا زانیم هاتوونەتە نێو حەوشە گەورەکە 
و هەواڵی ژنی خەسرەو دەپرسن. دیار بوو جاشە کوردیان لەگەڵە. یەک بە فارسی دەیگوت و یەک بە کوردی. خاتوون 

. ئەوە چوونەتە ئەو شاخ و بەندەنە. ئەگەر دەتوانن بچن ڵ بووزدە پێشمەرگەشی لەگەنبوو. دە پا گوتی: ئەرێ لێرە
 بیانگرن.

. بانگی کوردەکەی کرد و گوتی وەدەرکەی تەویلە بە جیڕەیەک کرایەوە. هەر کەس بوو نەیوێرا بێتە نێو تاریکییەکە
ئیسالمی  هەرچیم سەبارەت بە ئەشکەنجە و کوشت و بڕ و زیندە بەچاڵکردنی زیندانەکانی کۆماریبچۆ ژوورێ. 

یەک دوو هەنگاو هات و گەڕایەوە. یەک سەعات زیاتر دانیشتم. هەموو گیانم  بیستبوو، سەریانکردە میشکم. کوردەکە
دەنگ نەمابوو.  ،وەقرەم لێبڕابوو. گوێم دەدابۆنی السە کۆن گێژی کردبووم. نیشتە خوریان. کێچ خەریک بوو بمخوا. 

دەگەڕێ و بە هێواشی بانگم دەکا. هاتمە پشت دەرکەکە و گوتم ئاباجی ئەوەندەم زانی ئاباجی بە دەور حەوشەکەدا 
 لێرەم. گوتی وەرە گۆڕیان گوم کرد.

یەکسەر خۆمم خستە ژووری حەمام. جلەکانم داکەند. بە هەزاران کێچی پێوە بوو. ئاباجی بردی لەبەر خۆر هەڵیان 
 ە حەرمەڵە )زۆڵەزا(. ئیتر خۆت نیشان مەدە.راپۆرتیان داوە. دنیا پڕ بووە ل کچی منبخا. دایە خاتون گوتی: 

هەر ئەو رۆژە تلەفونم کرد. بۆ سۆزییەوە هاتن لەدووم. گوتبووم مەینە نێو دێ. لەگەڵ دایەخاتون و ئاباجی هەر 
بەیانی زوو چووینە نێو باخەکانی سەر رێگا. دوو کیلومەترێک لە ئاوایی دوور بوو. الی نیوەڕۆ کاتی ماڵئاوایی بوو. زۆر 
قورس بوو. دایە دەگریا و من باوەشم پێدا کردبوو. ئەمجارە دەمزانی ئیتر نایبینمەوە. ئەویش دەیزانی. گوتی ئەگەر 

 هەتا لەچاو ون بوو، دەمبینی لە کەنار رێگاکە دانیشتووە.  خەسرەوت دیتەوە لەباتی من ماچی کە.
 هەتا هاتمەوە سنوور یەک وشەم بەزاردا نەهات.

 
ماوەیەکی برد هەتا توانیم بە بێ الیەنی سەیری چیرۆکەکە بکەم رووداوەکان ریز بکەم. ئەوکات کۆپییەکم بۆ کەژاڵ 

هەمووی سوور کردبوو و سەر تا خوار ەوە می نارددڵ نییە سووری بکا. کە بۆهەرشوێنێکی بەنارد و تکام کرد، 
 یدا نووسیبووی:لەکۆتای
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وە، ئێستا هەموویان زیندوو بوونەتەوە. نازانم ئەوان من وێران دەکەن یان من سااڵنێک بیرەوەریم لەبیر خۆم بردە
  ئەوان لەبیر دەکەم کە بتوانم بژیم.

 ٢٠١٥تەیفور پاییزی 
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