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 رزام و ریهام و هەموو منااڵن و الوانی جیهانبۆ 

 . بە هیوای ژیانێکی ئاسودەتر لەوەی کە ئێمە ژیاین

 

 .هەڵوێست لە هەر شوێنێك و زەمانێك بێت بۆ هەموو زیندانیانی به

واهیانە بەڵکو شتێك لە مافە پێشێلکراوکانیان بۆ  گه مباڵوکردنەوەی ئە  به 
 .بگێڕدرێتەوە
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ر زمانی  سه  ته رگێڕاوه ی وه م ڕۆمانه سێكی تریش ئه زانیم كه  وه رنگه ده  به+  
 :م بە دوو هۆکار كه كاره شیمان نیم له اڵم په هكوردی، ب

.  ك خۆی ماوه ر وه هه  م ڕۆمانه ی نووسینی ئه مایه  ی بۆته و دۆخه ئه -١
ڕیش نین،  تێكی تێپه یهعر نین، واق یاڵی نووسه ی خه زاده  كه كانی ناو ڕۆمانه ڕوداوه

 لە دونیای ئێمەدا لێك هێز گه  كه  یه هه  وه و دۆخه كی قوڵی به ندییه یوه ڵكوو په به
 ئەو دۆخە ناهەموارە ی وه ر مانه سه ی جۆراو جۆر كار له شێوه  وام و به رده به
 .ن كه ده

دونیا بینی و سەلیقەی خۆیەتی و بە  دڵنیام لەوەی هەر وەرگێڕێک خاوەنی -٠
ئامانجێکەوە دەست بۆ وەرگێڕانی بابەتێک دەبات، لە کۆتایشدا لە دووتوێی 

هاوڕێی ئەشکنجە دراوم لە پەنا دەستدا ژیاوەو گوێم من . وشەکاندا خۆی دەنوێنێ
. من هاوڕێی زۆر نزیکم لەسەر یەک وشە لە سێدارە دراوە. لە چیرۆکەکانی گرتووە

 .شتێکن لە خەروارێک لە دونیای ئێمەئەوانە م

  وه بیركردنه  ڵكوو بمانخاته مانگرێنێ، به نها نه ته  م ڕۆمانه ی ئه وه هیوادارم، خوێندنه
 .بێت چۆنبژێین كێین و ده  ی ئێمه وه له

بەدەستی ڕژێمی ١١/١١/١٩٩٩خانەقینی لە عاسی . پێشکەشە بە ڕۆحی هاوڕێم د
 .بەعس لەسێدارەدرا

 رگێڕ وه
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لەگەڵ سوزان لە کافیتریای فڕۆکەخانەی ئۆڕلی لە پاریس دانیشتبوین و چاوەڕێی 
 .فڕۆکەکەم ئەکرد لە دوای شەش ساڵ لە دوری بگەڕێمەوە بۆ واڵتەکەم

هەتا دوا چارەکە کاتژمێر لەم چاوەڕێکردنە، سوزان کۆڵینەدا لە هەوڵەکانی بۆ 
بڕیاری کۆتاییم بە گەڕانەوەم بۆ  لەو کاتەوەی. ڕازیکردنم بە مانەوەم لە فەرەنسا

وام هەمان بڕوبیانوەکانی  رده و به واڵتەکەم و کارکردنم لەوێ پێ ڕاگەیاند بوو ئه
 .بۆ دوبارە ئەکردمەوە کە چەند مانگێك بوو ئەیهێنایەوە

نیوەی کەسوکارم لە پاریس ئەژین، . من لە خێزانێکی عەرەبی کرستیانی کاتۆلیکم
خوێندنەکەم ئاسان و بێ . بوون بۆم بۆ خوێندن لەم واڵتە لەبەرئەوە دەرگاکان وااڵ

کێشە بوو، بەتایبەتیش لەبەرئەوەی زمانی فەرەنسیشم ئەزانی پيش ئەوەی بێمە 
.  بەشی دەرهێنانی سینەمام خوێند و بەسەرکەوتووی تەواوم کرد. ئەم واڵتە

 .وائەگەڕێمەوە واڵت و شارەکەم

موو خێزانەکەی کۆچیان کردبوو و لە سوزانیش لە خێزانێکی عەرەبە، بەاڵم هە
. لە دوو ساڵی کۆتایی خوێندندا بوین بە دوو هاوڕێی زۆر نزیك. فەرەنسا دەژیان

ئەگەری هاوسەرگیریشمان زۆر بەهێز بوو بە ڕەزامەندی خێزانی هەردوال؛ ئەگەر 
پێداگیری من نەبوایە لەسەر مەسەلەی گەڕانەوەم و پێداگیری ئەویش لەسەر 

 .رەنسامانەوە لە فە

 : وتم دانیشتنەمان لە فرۆکەخانە پێم بۆ کۆتاییهێنان بە بابەتەکە لە

جادە و کون و کەلەبەرەکانیم  ،من واڵتەکەم و شارەکەمم خۆش ئەوێ..... سوزان
. ئەمە ڕۆمانسیەتێکی بەتاڵ نیە، ئەمە هەستێکی چەسپاو و نەگۆڕە. خۆشئەوێت

هەموو وشە و پیتە هەڵکۆڵراوەکانی سەردیواری خانوە کۆنەکانیم لەبەرە، عاشقیم 
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. ئەمەوێ ببم بە دەرهێنەرێکی دیار و ناسراو.. دووەم. ئەمە یەکەم. ەکەمدو بیری 
لە فەرەنسا هەر بە . خەونەکانم زۆرن. ەی زۆرم لەسەردا هەیەپالن و پرۆژ

غەریبی ئەمێنمەوە و وەکو هەر پەنابەرێکی تر کاریان ال ئەکەم و بە پاشماوە و 
لە واڵتی خۆم من ساحێب . نامەوێ.. نەخێر..نا....ەکەندژێردەسەی خۆیان خێرم پێ 

. وونی خۆم بسەلمێنمکەس خێرم پێ ناکات، بە تۆزێك هەوڵدان ئەتوانم ب... حەقم
لەبەر . ئەمە ئەگەر پێوستی نیشتمانەکەم بە من و ئەوانەی وەکو منن بخەینە الوە

 .ئەوە بڕیاری گەڕانەوەم کۆتاییە، هەر هەوڵێکیش بۆ پاشگەزبونەوە کاتکوشتنە

گوێمان لە . چەن چرکەیەك لە بێدەنگی  باڵی کێشا بەسەر دانیشتنەکەماندا
هەستاینە سەر پێ و . کاتی سەرکەوتنە بۆ ناو فڕۆکەکە ،بانگەوازی بڵندگۆکان بوو

سەیرێکی خەماویانەم کرد و . بەیەکجار هەڵماندا کەمانبیرە یپێک چی مابووەوە لە
بەرگەی .... "باوشی پێدا کردم، بەخێرایی ماچم کرد. چاوێکی فرمێسکاویم بینی

 :وتم ". دیمەنی وا ناگرم

 .هیوادارم بەختیار بیت -     

 .منیش، وریابە و ئاگات لە خۆت بێت ـ هەروەها

 .سواری فڕۆکەکە بووم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رێكڕۆژانی کوڵگ* 
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ئەو نیگایەی کردم دزە نیگایەکی سێكسیانە نەبوو، بەاڵم بەتەواویش لێی خاڵی 
 .نەبوو

وشەی . ئەم ڕۆژنوسانەم زۆربەیان لە بەندیخانەکەی بیاباندا نوسیوە
لە بەندیخانەکەی بیاباندا قەڵەم . لە ڕستەکەی پێشتر زۆر دەقیق نیە( نووسیوە)

لەم بەندیخانە زەبەالحەدا . و کاغەز بۆ نووسین لەالی بەندکراوەکان بوونی نیە
و پێنج قاوشی تێدایە هەشت گۆڕەپان هەیە لە سفرەوە تا حەوت، هەروەها سی 

بێجگە لە قاوشە تازە بێ ژمارەکان و ژوور و زیندانە فەرەنسیەکان 
لە گۆڕەپانی پێنجەم، کە سەروەختێك زیاتر لە دەهەزار بەندکراوی ( سیلولەکان)

لەم بەندیخانەیەدا کە زۆرترین دەرچوی زانکۆی تێدا بوو لەم واڵتەدا، . تێدا بوو
نەبینی کە هەندێکیان بیست ساڵ زیاتریان تێدا هیچ کامێکیان قەڵەم و کاغەزی 

 . بەسەر برد

نووسین لە مێشکدا جۆرە نووسینێك بوو ئیسالمێکان دایانهێنابوو و پەرەیان 
کە ناوی ئەو بەندکراوەکانە بوو . یەکێك دەهەزار ناوی لەبەر ئەکرد. ) پێدا بوو

ار و دێکانیان، ئەهاتنە بەندیخانەکەی بیابان، لەگەڵ ناوی کەسوکارەکانیان و ش
 ....(ڕۆژی گرتن، حوکمەکانیان و چارەنووسیان

کە بڕیاری نووسینی ئەم ڕۆژنووسانەم دا توانیبووم  بە کۆششی بەردەوام 
مێشکم بکەم بە شریتێکی تۆمارکردن، هەموو شتێکم بینی بوو یا بیست بوو لە 

 .کرد سەرم تۆمارم ده

ئەو شریتە بۆتان ڕۆ لەوانەی تۆمارم کردبوون لەسەر " هەندێك"ئێستا 
 .ئەکەمەوە

و ...بەڵێ.. ئایا من هەمان ئەو کەسەی سیانزە ساڵ پێش ئێستام؟؟؟ -
 .بەڵێیەکی بچووك، و نەخێرێکی گەورە. نەخێر

بەڵێ، لەبەر ئەوەی هەندێك لە ڕۆژانی ئەو کاتە نووسینێکی ڕاستەقینە 
 .ئەنووسمەوە
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ئەمە . بنووسمەوەلەبەر ئەوەی ناتوانم هەموو شتەکان بڵێم و .. نەخێر
باری . پێویستی بە ئاشکراکردنە، ئاشکراکردنیش مەرجی خۆی هەیە

 .گونجاو و بابەتیانە و الیەنی دوومی نهێنێکان

 
 
 
 
 

 ی نیسان٠٢

 

لە سەر  قاڵدەرمەی فڕۆکەکە تۆزێك وەستام و چاوێکم گێڕا بە بیناکانی         
انی شارەکەم، چ چرکە سەیری ڕوناکیە دوورەکان ئەکەم، گلۆپەک. فڕۆکەخانەدا

 .ساتێکی دڵڕفێنە

. دابەزیم، جانتاکەم و پاسپۆرتەکەم گرت بەدەستەوە، هەستێکی ئارام بەخشە
هەستی کەسێك بگەڕێتەوە ماڵەکەی خۆی و هەموو کونج و کەلەبەرە ئاشناکانی 

 .پاش دورکەوتنەوەیەکی دورودرێژ

پۆرتەکەی لێ لەبەر پەنجەرەی کۆنترۆڵی پاسپۆرت کاربەدەستی کۆنترۆڵ پاس
وەرگرتم و لێی ووردبوەوە، بەراوردی کرد لەگەڵ لیستەکانی خۆی، ئینجا داوای 

 .لێکردم چاوەڕوان بم، منیش چاوەڕێم کرد

دوان لە پیاوانی ئاسایش پاسپۆرتەکەیان وەرگرت و بە ڕێزێکی لەڕادەبەدەرەوە 
 .داوایان لێکردم لەگەڵیان بڕۆم

و گەشتێك بە سەیارەی  -م پێنەکەوتکە دواتر هەرگیز چاو-من و جانتاکەم 
سەیری گلۆپەکەنی قەراخ جادە . ئاساێش لەسەر ڕێی فڕۆکەخانە بەرەو شار

ڕوم . سەیری گلۆپەکانی شار ئەکەم وا لێمان نزیك ئەبنەوە. دورودرێژەکە ئەکەم
 : کردە ئاسایشەکەی تەنیشتم، لێم پرسی

 بۆ چی؟؟  ئەم ڕۆشتنه... خێرە ئینشەاڵ -
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لێوی، هیچی نەوت، داوی لێکردم بێدەنگ بم، منیش  پەنجەی خستە سەر -
 .بێدەنگ بووم

سەفەرێك لە فڕۆکەخانەوە بۆ ئەو بینا دڵتەنگکەرەی ناوەڕاستی شار، گەشتێك بوو 
 .لە شوێن

 .لەو چرکە ساتەوەو تا سینازە ساڵی دواتر، گەشتێك بوو لە زەمەن

پۆرتێکی لەسەر دواتر زانیم کەسێك  کە خوێنکار بوو لەگەڵمان لە پاریس ڕا"
نووسیبوم بۆ دەزگاکانی ئاسایش کە گوایا من قسەم دژ بە ڕژێم کردوە و 

ئەم کارەش لە گوناهە هەرە . هەروەها قسەی نەشیاوم بە سەرۆکی دەوڵەت وتووە
 ..گەورەکانە و ئەگاتە ڕادەی ناپاکی دژ بە نیشتمان ئەگەر زیاتر نەبێت

 .ویدابووئەم کارە سێ ساڵ پێش گەڕانەوەم، لە پاریس ڕ

نزیك لە ماڵمان ئەم  -ئەو ڕاپۆرتە گەیاندمیە ئەم بینایەی ناوەڕاستی پایتەخت
چەند خولیای زانینی . بینایەی کە چاکی ئەناسم، چەندەها جار بە بەردەمیا تێپەڕیوم

 .ئەو ناڕونیەی لێوەی ئااڵ بوو، هەروەها هۆی ئەو  پاسەوانیە توندو تۆڵە بووم

دەکەن، کە چوینە ژورەوە لە ڕاڕەوە درێژەکە  دوو پیاوی ئاسایش چاودێریم
لە کۆتایی ڕاڕەوەکە گەنجێك کە بینینی بە دەنگێکی بەرز . دەستەکانیان توندتر گرتم

 :وتی

 .چیە؟؟ سەوزە یا سوور....ها موسا -

 .یەك لە یەك گووترن -

... لە ڕاڕەوە بۆ ڕاڕەوێکی تر، قاڵدرمەیەك، ڕاڕەوێك لە سەرەوە، ژورێك الی ڕاست
 .وەرە ژوەرە: دەرگای دا لە 

 :ربازیانەی کرد ئاسایشەکە دەرگاکەی لەسەرخۆ کردەوە، سەالمێکی سه

 .ئەم داواکراوەمان لە فڕۆکەخانەوە هێنا.. گەورەم.-

بۆنێکی تایبەت چوو بە لوتمدا، بۆنێکە تەنها لە ژووری ئەفسەرانی ئاسایشدایە، 
نبەها، بۆنی عەرەقی لەش، تێکەڵەیەکە لە بۆن، عەتری جیاواز، بۆنی جگەرەی گرا
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ئەشکەنجەی مرۆڤ، بۆنی . هەموو ئەوانە تێکەاڵ بە بۆنی ئەشکەنجە. بۆنی قاچ
 .دڵرەقی

. هەر کە بۆنەکە گەیشتە لوتی ئینسان یەکسەر هەست بە ترس و سامناکی ئەکات
هەستم پێکردن هەرچەندە باوەڕم وابوو بەهەڵەتێگەیشتنێك لە پشت ئەم 

 .هەمووەوەیە

لە بن پێی گەنجێکی . گەت، قژسپی و سوورەکە ئاوڕێکی لێداینەوەکەسێکی کەڵە
 .بیبە بۆالی ئەبو رەمزت: کەسە کەڵەگەتەکە وتی. گرمۆلە بووی چاوبەستراوم بینی

چەند ڕارەوێك و چەند . دوو کەسەکە ئەمجارە بەڕەقیەکی ئاشکرا پەلکێشیان کردم
لە ژوورەوە زۆر پان و بیناکە چەند بچوك دیارە لە دەرەوە، بەاڵم . قاڵدرمەیەك

لەگەڵ ڕێکردنمان دەنگی هاوار و ڤیغانی ئینسانم پێ ئەگات، هەرچەند زیاتر . بەرینە
یەکێك لە . -وابزانم –دابەزینە سەردابێك . بڕۆین دەنگەکان بەهێزتر و ڕونتر ئەبن

هاواری . سەرچاوەی هاوار و ڤیغانەکەم بینی. ئاسایشەکان دەرگاکەی کردەوە
ی بەندێك درێژ کرابوەوە لەسەر عەرز و ئاخێنرابوەوە ناو بەرزی پڕ ئازار

 .تایەیەکی سەیارەوە، قاچەکانی بەهەواوە بوو بە کێبڵ لە بن پێی ئەدرا، وشك بووم

 "هەستم کرد دوو شتەکەی نێوگەڵم لەرزین"

لەکاتێکدا واقم وڕمابوو بە بینینی کێبڵە ڕەشەکە کە بەرز ئەبوەوەو ئەکێشرا بە بن 
خێنراوەکەی نێو تایەی سەیارەکەدا و دووبارە بەرز ئەبووەوە لەگەڵ پێی گەنجە ئا

خۆیدا دڵۆپی خوێن و پریشکی گۆشتی پەخش ئەکرد بەو ناوەدا، نەڕەی کەسێك 
بەناچاری ئاوڕم لە سەرچاوەی دەنگەکە دایەوە، لە سوچێکی ژوورەکە . سڕی کردم

 :پیاوێکی گوپن، سورهەڵگەڕاو، هەردوو گۆشەی دەمی کەفی کردبوو

 !!!کورە هەی کەرە... چاوی ببەستە -

دوو کەسەکەی لەگەڵم بوون خێرا یەکێکیان لەپێشەوە و ئەوی تر لە دواوە، 
شتێکیان خستە سەر چاوم و بە الستیکێك لە پشتی سەرمەوە بەستیان، ئیتر هیچم 

 .نەئەبینی

 .لەپاڵ دیوارەکە ڕایگرە -
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ە پشتەوە، ئەڕۆم، سەرم پاڵێك لەپشتەوە، شەقازلەیەك بەپشتیملمدا، دەستم ل
 .ئەیکێشێ بە دیوارێکدا، ئەوەستم

 ..هەی سەگە خوێڕی...دەستەکانت بەرز کەرەوە  -

 .بەرزم کردنەوە

 .کوڕی قەحبە...قاچی ڕاستت بەرز کەرەوەو لەسەر قاچی چەپ ڕاوەستە-

 .قاچم بەرز ئەکەمەوە و ڕوو لە دیوارەکە ڕائەوەستم

گوێم لە دەنگی کێبڵەکەیە، دەنگی کێشانی . ەلە پشتمەوە ئەوەی دەگوزەرا بەردەوام
کەدا، دەنگی گەنجە بەئازارەکە، دەنگی هەناسەبڕکێی  بە بن پێی کوڕە گەنجه

تەنانەت خەریکە گوێم لە دەنگی لێبونەوەی ئەو پارچە گۆشتانەی . جەالدەکە
 .لەهەموو الیەکەوە دەنگدێت. ئەمبینین ئەفڕین بەمالو ئەالدا بێت

 .بااڵدەستەلە الی کوێر دەنگ 

کورسیە ئارام بەخشەکانی فڕۆکەخانەی ئۆڕلی، سوزان، ساردەمەنی، بیرە، کورسیە 
ناو فڕۆکە کە جوانی و قەشەنگیان لێ ( کارەکەرەکانی)نەرمەکانی نێو فڕۆکە، 

 !!!چای.. ئەباری، عەسیر

باشە ئەگەر قاچم بگۆڕم، . " قاچی چەپم کە هەموو لەشمی هەڵگرتبوو ماندوو بوو
 "موچاو گۆشتنەکە پێیئەزانێ؟؟ ئەگەر پێیزانی چی ئەکات؟؟پیاوە دە

. گۆڕیم. قاچی چەپ سڕ ئەبێ، ناتوانم زیاتر دانبەخۆمدا بگرم، سەرکێشیەکم کرد
دوای ! " هیچ ڕووینەدا، کەس ئاگای لێ نەبوو، هەست بە سەرکەوتن ئەکەم

ەی سااڵنێکی درێژ لە بەندبوون لە پاشەڕۆژ، بۆم دەرئەکەوێ لە شەڕی نەبڕاو
 !"نێوان بەندکراو و بەندکەردا، هەموو سەرکەوتنەکانی بەندکراو لەم چەشنەن

چیە ئەمەی . حاڵەتێك لە باوەڕنەکردن دایگرتووم.. قورس... زەمەن قورسە
.  ئەمەوێ دەست بەدیوارەکەوە بگرم. ڕووئەدا؟؟ بۆ من لێرەم؟ هەزار پرسیاری تر

لەپڕێکدا گەنجە ئاخێنراوەکی نێو .... نوکی پەنجەکانی دەستم ئەخمە سەر دیوارەکە
 :تایەکە هاوار ئەکات

 .هەموو شتێکتان پێ ئەڵێم!! بەسە، بۆ خاتری خوا، بەبەرمەوە نەما...بەسە گەورەم 
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 :لەسەرخۆ و بەدەنگی کەسێکی سەرکەوتوو، پیاوە دەموچاو گۆشتنەکە ئەڵێ

 .بۆ الی رائیدەکە،بەسە، وازی لێ بێنە، لەناو تایەکە دەری بێنە و بیبە ..برایم بەسە

 ؟!!نۆرەی منە: بیرم کردەوە. گوێم لێیە بە تەلەفۆن لەگەڵ ڕائیدەکە ئەدوێ

 :تەلەفۆنەکەی داخستەوە و بانگی کرد. هەرواش بوو

 .کورە ئەیوب.. ئەیوب

 .بەڵێ گەورەم-

 .وەرە ئەم مشتەریە ببینە -

 .هەست بە ئەیوب ئەکەم لە پشتمەوە

 !گورج بەیەڵال ....بیئاخێنە ناو تایەکەوە-

تا ئێستا ، دوای چواردە ساڵ . " وامزانی پێنج کەس ڕایان کێشام و دامیان بە عەرزا
تێنەگەیشتووم یان تەسەوری ناکەم چۆن ئەیوب لە ناو تایەکەی ئاخنیم و، 
بەجۆرێك هەردوو قاچم بە حەواوەیە ناتوانم خۆم دەرباز بکەم هەرچەند هەوڵ 

 !!"ندم نازانمچۆن پێاڵو و گۆرەویەکانی داکە.  بدەم

 گەورەم کێبڵ یان حەیزەران؟؟-

 !حەیزەران؟ مامۆستا نەستەلە دیارە... حەیزەران-

. هاوارم کرد. وەکوسیخێکی ئاگر بنێن بە بنی پێتەوە؛ بنی پێم گڕی گرت 
لێدان بەردەوامە ،هاوار . هاوارەکەم تەواو نەبوو دووەم حەیزەران دووبارە بووەوە

 :م لە دەنگی پیاوە دەموچاو گۆشتنەکە بولەگەڵ ئەوەش گوێ. بەردەوامە

 .کەی پێ گەیشت بانگم کە... ئەیوب-

 :چیان لێم ئەوێ، وێرام و هاوارم کرد! نازانم بۆ لێم ئەدەن

 کورە کاکی برا چیت لێم ئەوێ؟

 . کورە هەی گاندەر... گوو بخۆ-
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لەگەڵ . ئەیوب بەوجۆرە وەاڵمی دامەوە کە هەرگیز دەموچاویم نەبینیبوو
پاش ماوەیەکی درێژ، ئەزموندارەکان پێیان . " کانمدا حەیزەرانەکانم ئەژماردهاوارە

وتم ژماردن یەکەم نیشانەکانی الوازیە و ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە موجاهید یان 
وتم بەاڵم من نە موجاهید   وه ر خۆمه لەبه. تێکۆشەر لە بەرامبەر لێکۆڵەر ئەڕوخێت

اڵەتانەدا توانایەکی بەهێزی ترکیزی پیان وتم وا باشە لەو ح. و نە تێکۆشەرم
نەفسیت هەبێت بتوانیت تەرکیز بکەیتە سەر شتێك الت خۆش بێت و قاچت لە بیر 

 !!"بکەی

کەم لێ تێکچوو، توانای هەستکردنم بە لەشم سست بوو،  لە چل ژماردنه
سەرم سوڕاو بااڵنسم تێکچوو و گێژ بووم تارمایی بەر چاوی . هاوارکردنم کز بوو

؟؟ "تۆ بڵیی بێهۆش ببم" ەڕای بوونی چاوبەستەکەی سەر چاوم گرتم سەر
فڕۆکە و کارەکەرە ...بیرە...فڕۆکەخانەی ئۆڕلی...گێژبوون...ڕێشکەوپێشکە
 .ڕووخۆشەکان

. دووبارە لە ڕەوشەکە تێگەیشتم. هەستێکی ناڕوون بەوەی هەموو شتێك ڕاوەستا
یەك لەوانەیە زۆر بێت سڕبوون، چەن چرکە....سڕبوون!! بەڵێ هەتا لێدانیش وەستا

 بەئاگا هاتمەوە. یان کەم، نازانم

 :دوبارە دەنگی پیاوە گوپنەکەکە

 هۆشی هاتەوە یان نا؟؟... چی بوو ئەیوب

 !!خۆی تەڕکردوە..بەڵێ، بەاڵم .. بەڵێ گەورەم

 !!مامۆستا وا دیارە زۆر فشەڵ بێت.. کوێرایت داێی

 :دەنگی لێکۆڵەوەرەکەهەستم بە نەقێزەێەك  کرد لە کەلەکەم و لەگەڵیا 

شەرم ناکەی میز ئەکەیتە ژێر خۆت؟ ناوت .. کوێرایت داێێ..پیاو نیت؟.. چیە کورە؟؟
 چیە تۆ؟؟

 .ناوی خۆم پێ وت

. سەیر کە سەگباب، هێشتا لەگەڵ تۆ دەستمان پێ نەکردوە و ئاوات بەسەر هات
لە  باشترە هەر. هەتا ئێستا هەمووی  گاڵتە بوو، بەجدی دەستمان پێ نەکردوە
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یانی ئەبێ قسە .. قسە بکە. سەرەتاوە سەری خۆشت و سەری ئێمەش نەئێشێنی
ئەبێ هەموو شتێك بدرکێنی و . لێرە الی ئێمە هەموو کەس ئەبێ قسە بکات!! بکەی

 ها ئەڵێی چی؟ قسە ئەکەیت؟؟. لە ئەوەڵەوە تا ئاخیر

 !!بەس پێم بڵێن قسەی چیتان بۆ بکەم... کورە بابە چیت ئەوێ ئەیڵێم-

 .ناوەکانی خێزانەکەتم پێ بڵێ.. باشە بێنە دەی-

دەستم کرد بە وتنی ناوەکان، بە باوکم و دایکم دەستم پێکرد، بەاڵم پێی بڕیم و 
 :هەڵچوو و قیڕاندی

ئەتەوی خۆت گێل کەیت؟؟ من ناوی کەسوکارتم ئەوێت؟؟ هەی ... کورە جاشەکەر
کورە .... م پێ بڵێ گوو بەسەر خۆت و کەسوکارت، ناوی ئەندامانی ڕێخراوەکەت

 .هەی کەرباب

 ڕێکخراوی چی گەورەم؟ ڕێکخراویی چی؟؟ -

حەزی لێیە ئەزێتی ئێمە و . وادیارە ئەم گێژە خۆیمان لێ گێل ئەکات...ئەیوب-
 .خۆشی بدات

چیە ئەم ڕێکخراوەی تۆ باسی ! گەورەم بەخوا، بەخوا، نازانم باسی چی ئەکەیت-
 ئەکەیت؟؟

هەناسەی بەر ڕوم . هەستم کرد لێم نزیك ئەبێتەوە. گوێم لە دەنگی هەنگاونانە
 :کەوت و زۆر بە هێمنی وتی

چیە ... ڕێکخراوی ئیخوان مسلمین.. ڕێکخراوی قووندەرەکانی وەکو خۆت
 !ڕێکخراوەکەی خۆت ناناسی؟

 "هەستم کرد بۆنی دەمی زۆر بۆگەن بوو"

هەیە لە نەم ئەزانی، دڵخۆش بم  بەوەی لە یەك تێنەگیشتنێکی ئاشکرا و ڕوون 
یان .. بابەتەکە؟ یان نەعلەت لەم ڕێکەوتە بکەم کە منی گەیاندە الی ئەبو رمزت؟؟

ئەگەر بیانپشکنیمایە و . نەعلەت لە بەختی خۆم بکەم کە توشی ئەم تێکەڵیەی کردم
هەموو شتەکانیمان ببردایە وەکو ئەوەی لەگەڵ ئەوانی تر ئەکرا، بۆیان ئاشکرا 

بەاڵم ئەوەی کە بێمە لقی مخابەرات لەو کاتەی . ئەبوو کێم و تومەتەکەیشم چیە
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ڕۆژانە بەسەدان گیراو لە ئیخوان مسلمین ئەهێنرێن بۆ ئێرە و تێکەڵیان بکرێم، 
هەموو ئەفسەر و ئەندامانیان بەشەو ڕۆژ و بیستوچوار کاتژمێر کاربکەن، لەگەڵ 

تنە ڕوون ئەم فەوزا گەورەیەی کە هەیە لەناو مخابەرات، ئەستەمە ئەم لێکتێنەگەیش
سەربار هەمووشی ئەوەی کە ناوەکەم هیچ ئاماژەیەکی تێدا نیە کە ناوی . بکەمەوە

 .کەسێك بێت موسڵمان نەبێت

 :لەگەڵ ئەوەشدا هاوارم کرد

 !!من کریستیانم... بەاڵم گەورەم من کریستیانم

بۆ ! بۆ قسەت نەکرد؟... کوێرایت داێێ! ئەڵێی کریستیان؟!! کورە ئەڵێی چی -
 کریستیان؟؟؟...ئەکید کارێکی زۆر ناقۆالت کردووە...ئەکید .. ن بۆ ئێرە؟هێناویتیا

باوەڕم بە ... من بێباوەڕم.. نەك هەر کریستیان..ئێوە لێتان نەپرسیم گەورەم-
 !!خواش نیە

تا ئێستاش نازانم هۆی درکاندنی ئەوەی کە بێباوەڕم لە بەردەم ئەم لێکۆڵەرە چی 
 بوو؟؟

 !بێباوەڕیشی؟-

 .ی کە جۆرێك لە بیرکردنەوەی پێوە دیار بووبەجۆرێك پرس

 .سەیری پاسپۆرتەکەم بکەن... بەخوای گەورە قەسەم. بەڵێ... بەڵێ گەورەم

گوێم لە هەنگاوەکانی بوو . چەند چرکەیەك بێدەنگ بوو زۆر دڕێژ بوو بەالمەوە
 :بە دەنگێکی ڕوون و ئاشکرا ووتی.. دوور ئەکەوتەوە

 !ئەیوب، کارەکەت تەواو کە. ە دەوڵەتێکی ئیسالمیینبەاڵم ئێم....!! ئەڵێ بێباوەڕ-

 .حەیزەرانەکەی ئەیوب دووبارە کەوتە کار

لە یەکەم چرکە ساتی تووشبونم و بەم کێشەیە و لەم شوێنە هەمیشە وشەی برام 
بەکار ئەهێنا کاتێك وەاڵمی پرسیارەکانیانم ئەدایەوە، بەاڵم ئەیوب زلەیەکی پێدا 

 :کێشام و وتی

 .براتم؟ برات لە خان سەگباب، من-
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 :کی تری بەدوادا هات زللەیه.. فریای خۆم کەوتم بە ئوستاز بانگم کرد

 .لەناوگەڵی دایکت... ئوستاز؟ ئوستاز لە ماڵی باوکت

 "گەورەم"لەو ساتەوە فێریان کردم بڵێم 

ئەم وشەیە لێرە بەکار ناهێنرێ وەکو ئەوەی لەنێو کەسانی بەڕێزدا، لێرە وشەکە 
 .ەکار ئەهێنری کە پڕە لە مانای ژێردەستەیی و کۆیالیەتیبەشێوەیەك ب

 

 

 ی نیسان٠١    

 

لەسەر . لەبەر بۆگەنی شوێنەکە خەریکە ئەخنکێم. چاوەکانم زۆر لەسەرخۆ کردەوە
بۆنی پێی بۆگەن، بۆنی . چواردەورم خەرمانێکە لە قاچ وقول. عەرز فرێدراوم

ماوەیەکی درێژە پاك خوێن، بۆنی برینی پیسکردوو، بۆنی عەرزەکە کە 
" هەناسەدان زۆر قورسە بۆ کەسانێك بەپێوەن و بەیەکەوە نووساون . نەکراوەتەوە

دواتر زانیم کە هەشتاو شەش پیاو بوین، سەیری سەقفی ژوورەکەم کرد 
 ."بەبۆچونی خۆم، ژوورەکە لە بیستوپێنج مەتر چوار گۆشە تێنائەپەری

. وەی لە شوێنەکەدا دروست کردوەئەمە چپەچپی نەبڕا. هەموان بە چپە ئەدوێن
هەموو گیانم ئازارێکی لەڕادە بەدەر . ویستم هەستمە سەرپێ تۆزێك هەوا هەڵمژم

دایگرتوە، دانم بەخۆدا گرت، غیرەتم بەخۆم دا و هەوڵم دا هەستمە سەرپێ، لە 
چوار دەورەکەم لێ بە ئاگا هات، بڕێك کەس دەستیان بۆ . ئازارا هاوارم لێ هەڵسا

بەیارمەتی دەستەکانی تر بە . و بن باڵیان گرتم هەڵیانستاندمە سەر پێ درێژ کردم
 :گەنجێك لە تەنیشتمەوە وەستابوو گوتی. پێوە خۆم ڕاگرتبوو

 !!سەبر کە، تەنگیەکە و تەواو ئەبێت.. سەبر کە برام

 :یەکێکی تر وتی

 .نائومێد مەبە برا... ئەوەی لەگەڵ خودا بێت خودا لە گەڵی ئەبێت
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سەیری دەوروبەری خۆمم کرد؛ مناڵی . کردنا ئازارم تۆزێك کەمی کردلەگەڵ جوڵە
 ..دوانزە سیانزە ساڵ، گەنج، پیر، پیری پەكکەوتوو

 :ڕووم کردە ئەو پیاوەی کە تۆزێك پێشتر هەوڵیدا ورەم بەرز بکاتەوە و لێم پرسی

 !ئەم هەموو خەڵکە کێیە؟ بۆ ئێمە لێرەین؟ بۆ خەڵك بە پێوەن؟

 ڕویداوە لەم واڵتە؟ بۆ تۆ نازانی چی -

کە لە فەرەنسا بووم، گوێم لە هەواڵی هەندێ پشێوی سیاسی بوو کە ڕویان ئەدا " 
لەم واڵتە و حیزبێك کە ناوی ئیخوان مسلمینە هەندێ کاری توندوتیژی لێرە و 

بە ناڕوونی مانەوە و . زۆر گوێم بەو هەوااڵنە نە ئەدا. لەوێ ئەنجام ئەدەن
هێچ کاتێك هەواداری دەنگوباس و یان کاری سیاسی . ورەدکاریەکانیم نەئەزانی

هەرچەندە لەو کاتەی خوێنکاری دواناوەندی بووم و . ڕێکخراوەیی نەبووم
دواتریش، لە مارکسێکانەوە نزیك بووم و بیروباوەڕەکانیان هەندێك کاریان 

بەتایبەتی خاڵم کە دیار بوو لە کادرە پێشکەوتوەکانی حیزبی شیوعی . تێکردبووم
 ."و پۆستێکی قیادیشی هەبوو بوو

 :وەاڵمم دایەوە

 بۆ چی بووە؟. نازانم...نەوەاڵ

 بۆ تۆ لەم واڵتە ناژێی؟؟-

 : بۆ ئەوەی هەموو پرسیارەکانی پێ ببڕمەوە، پێم گوت

سەیرێکی کاتژمێرەکەی ..." نەخێر ، لە فەرەنسا ئەژیام، ئەمڕۆ گەڕامەوە، واتا-
 .تەنها چواردە کاتژمێرە" دەستم کرد

ئەم هەموو خەڵکە . بیشارەوە برام بیشارەوە! مە کاتژمێرت لە دەست دایە؟ئە -
ئەبینی لێرە؛ ئەمانە هەموو باشتریین باوەڕداران و بەرگریکارانن لە ئیسالم لەم 

 .تاقیکردنەوەیە برا تاقیکردنەوە، خوای گەورە تاقیمان ئەکاتەوە. واڵتە

خۆم و ناڕەوایی و نادادی  وشەکەی قسەکەم پێ بڕی و هەستکردنم بە ناوازەیی ڕه
 :بە توڕەیەوە وتم. کارەکە، دڵیگوشیم
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باشە بە من چی؟ من کریستیانم، موسڵمان نیم،  نەك هەرئەوە بەڵکو مولحیدیشم -
 .باوەڕم بە هیچ نیە

ئەمە کورتی و پوختی   –ئەمە دووەم جارە کە ئاشکرای بکەم من مولحیدم " 
. حەیزەرانەکانی ئەیوب لەسەرم کەوت یەکەم جار بە وەجبەیەك لە –بابەتەکە بوو

بەاڵم . بە ئەمری ئەبو رەمزت بە بیانوی ئەوەی ئێمە لە واڵتێکی موسڵماندا ئەژین
ئەمەی دووەم جاریش بە سااڵنێکی دوور و ! خۆشی موسڵمانەکەنی ئەکوشت

درێژی تەنیایی و گۆشەگیرکردن و هەڵسوکەت کردن لەگەڵمدا وەکو سیسرکێك و 
 .ئەکەوێت خراپتریش لە سەرم

قسەکەرەکەی لە گەڵما ئەدوا خۆی کێشایە دواوە، بەاڵم لەبەرئەوەی سفت هەموو 
بە . بەیەکەوە نوسابووین توانی تەنها بەشی سەرەوەی گیانی بکشێنێتە دواوە

 :شێوەیەکی عەفەوییانە هاواری کرد

 کوڕینە نەسرانیەکی -ئینجا بەدەنگێکی بەرزتر -ئەعوزو بیال من الشیطان الرجیم،-
 .جاسوسێکمان لە گەڵە! کافر لێرەیە

کۆمەڵێ چاو ڕوی تێکردم، لە هەمان کاتدا دەنگێکی بەرزتر لە دواوە هات ئەمری 
 :پێکردین

 .دەی کاتی جێگۆرکێیە!  بێدەنگ..بێدەنگ بە.. ئەوە کێیە دەنگی هەڵبری؟

لە بەشی ئەوالوەی ژوورەکە کۆمەڵێك کەس لە سەر !! لە کارەکە تێنەگەیشتم 
لە بڕێك جگەرە ئەچون لە "کشابوون، بەشێوەیەکی سەیر بەاڵم ڕێك عەرز ڕا
لە نێوان ئێمە کە بە پێوە بوین و ئەوانەی ڕاکشابوون کۆمەڵی سێیەم ". قتویەکدا

 .هەبوو کە  دەستەوئەژنۆ دانیشتبوون

هەرسێ کۆمەڵە  -زانیم کە سەرۆکی قاوشەکەیە -دوای قسەی پیاوە کەڵەگەتەکە
ند چرکە ساتێکدا ئەوانەی خەوتبوون هاتنە شوێنی ئێمەی لە چە. بەندێکان جواڵن

کۆمەڵی سێیەمیش چونە شوێنی . ئێمە دەستەوئەژنۆ دانیشتین. کە بە پێوە بووین
 .خەوتنەکە

 .دەی لەسەرال، خەوتن لەسەر ال.... لەسەر ال-
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دووەم . یەکەم کەس لەسەرال ڕاکشا پشتی کردە دیوارەکە و بە دیوارەکەوە نوسا
سێیەم پشتی . ڕووی تێکرد بەاڵم سەروخوار، سەریان الی قاچی یەکتر لە تەنیشتی

دا بە پشتی دوەمەوە، چوارەم ڕوی کردە سێەم و هەموو کاتێ سەرەکان الی 
 .قاچەکانن

شەش حەوت کەس هێشتا . ڕاکشان بەردەوام بوو تا گەیشتە دیوارەکەی بەرامبەر
 : بە پێوە ماون جێیان نەبۆتەوە

 . ی کرد دەی کەبیس دەست بەکار بەسەرۆكی قاوشەکە بانگ

ڕوەو الی یەکەم  -لە زۆرانباز ئەچێت -زەالمێکی کەڵەگەتی تر هەستا و لەسەر خۆ
کەسی پاڵکەوتوو لە تەنیشت دیوارەکەو لە سەر خۆ قاچی خستە نێوان کەسەکە و 

پشتی خۆشی نا بە دیوارەکەوە و بە بنی پێی پاڵی بە پشتی .  دیوارەکەوە
ەکو جێی کەسێکی تری کردەوە، یەکێك لەوانەی بە پێوە مابوو، کەسەکەوە نا تاو

ئەم کارەی دووبارە کردەوە هەتا ئەو شەش حەوت کەسەی بە پێوە . هات و ڕاکشا
کەبیسەکە دەستی خۆی تەکاند و بە هێمنی . مابوون جێیان بووەوە و ڕاکشان

سەر هەندێکیان یەک: چاودێرێ پاڵکەوتوەکانم کرد. گەڕایەوە شوێنەکەی خۆی
 .خەوی لێکەوت

بیستم هەندێ کەس پێشتر و دواترێش کە . سێ ڕۆژم لەو ژوورە بەسەر برد
هەندێك جار ژمارەیان لە ئێستای ئێمە زیاتر . هاتبونە ئێرە، چەند مانگێك مابوونەوە

 .چاك شارەزای ژوورەکە بووم, لەماوەی ئەو سێ ڕۆژە. بووە

کەمێك دوای ئەوەی لە دەستەوئەژنۆ دانیشتین، هەستم کرد پێویستم بە چوونە 
 : ڕووم کردە کەسەکەی تەنیشتم و پرسیم. سەرئاو هەیە

 ئاودەستەکان لە کوێیە؟؟

ڕووی وەرگێڕا و وەاڵمی نەدامەوە، لە یەکێکی ترم پرسی، بەهەمان شێوە ڕووی 
. ن نەسرانی کافر و جاسوسمبیرم کەوتەوە م. خۆی وەرگێڕا و وەاڵمی نەدامەوە
 .ئەم تۆمەتە هەر بەدوامەوە ئەبێت
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شوێنەکەم لە سەرۆکی قاوشەکەوە نزیك بوو، لێم پرسی و ئاودەستەکەی پێ 
ناچار بووم لە یەك کاتژمێرێك ". کەواتە ئاودەست لە ژوورەکە هەیە. " نیشان دام

 .سیەک ئاودەست، یەك بۆڕی ئاو بۆ هەشتاوشەش کە. زیاتر چاوەڕێ بکەم

بۆڕیەکی . دەنگێك لەسەر سەرمانەوە دێت، سەیرم کرد. گەڕامەوە شوێنەکەی خۆم
لە . زێراب، وا دیارە هی هەموو بیناکەیە، لەم سەر تا ئەو سەری ژوورەکە ئەڕوات

لەسەر بۆڕێکە دوو مێردمنداڵ . نێوان بۆڕێکە و سەقفی ژوورەکە نیو مەترێك ئەبێت
باوەشیان کردوە بە بۆڕێکەدا و . یدایەخەوتوون تەمەنیان لە دەوری پانزە ساڵ

 . قاچیان خوار کردۆتەوە و سەریان ڕەحەتە بە خوڕەی ئاوی ناو بۆڕییەکە

 :بۆ ڕۆژی دواتر یەکێکیان بەوەی تری وت

 .بە ژیانم خەوی وا ئیسراحەتم نەکردووە-

 

 ی نیسان٠٠   

 

 !خەبەرم بوەوە

. ڕاکشانمان هات لە دوای هەشت سەعات لە دانیشتنی دەستەوئەژنۆ، سەرەی 
هەندێك لە دانیشتوەکان ئەزمونی زیاتریان هەبوو، یەکتریان ئاگادار کردەوە بچنە 
توالێت پێش ئەوەی ڕاکشێن چونکە لەدوای ڕاکشان هەستانەوە بەهەر هۆیەك بێت 

 .ئەبێتە هۆی لەدەستدانی شوێنەکەت

لەژێر ڕاکشام پشتم بە پشتی زەالمێکەو و سکیشم بە سکی زەالمێکی تر بەاڵم 
هاوڕێ کچە فەرەنسێکەم بیر کەوتەوە کە حەزی لە شێوە ." پاڵەپەستۆیەکی زۆردا
 ". سێکسێکی ناوازە بوو

لەبەر بۆنی قاچ مرۆڤ . پشتی سەرم جوتێك پێ و بەری سەریشم جوتێکی تر
 ..چۆن ئەتوانێت بخەوێت؟ بەاڵم هەر خەوتم، خەوێکی قوڵیش خەوتم
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بەاڵم پەستان لە سەر خوارەوەی ..ەستێنراوەئێستا خەبەرم بوەوە، هەموو گیانم پ 
وا دیارە ئەمەی بەرامبەرم ." سکم گەلێ زیادە و خەریکە بگاتە ڕادەی ئێشان

". میزڵدانی پڕ بوە و ئەندامی نێرینەی وەکو بەردی لێهاتوە و چەقیوەتە سکی من
 !لەم ڕەوشەی ئێمەدا ئەمە هێچ تەفسیرێکی تر هەڵناگرێ

گوێم . چەند زیاتر جوڵەم بکردایە زیاتر ئەچەقی. متوانیویستم تۆزێك بیجوڵێنم، نە
لە پرخەی بوو، ویستم دەستم درێژ بکەم هەرچەندە سەختیش بوو، بەاڵم ترسام 

 !خەبەری ببێتەوە ئەوکات بیبینیایە دەعباکەی لەناو دەسمایە چی ئەڵێ

 .بەکێشە کێش خۆم دەرهێنا و هەستام چووم بۆ توالێت

خواردن ... تەوە و دائەخرێ، هەرجارێك ئەکرێتەوەڕۆژی سێ جار دەرگا ئەکرێ
بەیانیان هەر یەکە نانێك لەگەڵ . دێتە ژوورەوە لە قاپی گەورەدا پێی ئەڵێن قسعە

ئەم دوو جۆرە سەرۆکی قاوشەکە دابەشی ئەکات لەگەڵ پێنج قسعە . تۆزێك حەلوا
قسعەکان . ئێوارانیش هەمان شت". چایە"لە شلەیەکی ڕەش کە دەرکەوت 

. اودەستی پێئەکرێت هەرکەسە قومێکی لێئەدات و ئەیداتە دەست ئەوی تردەست
بەاڵم نیوەڕوان، قسعەکان پڕ ئەکرێن لە ساوەر لەگەڵ قسعەیەك لە شلەی 

 .دۆشاوی تەماتە هەندێ سەوزەی تیایە

قەت لەیادم ناچێت لەو تەنیا جارەی کە گۆشتیان هێنا چۆن خەڵکەکە پلە " 
کردەوە باشە خۆ ئەگەر سەرۆکی قاوشەکە نەبێ لە بیرم . گۆشتەکانیان ئەڕفاند

 ".ژەمەکانی تریش قاوشەکە ئەکەن بە جەنگڵستان

لەم کاتژمێرانەی کە وەکو زەمەنێکی بێکۆتا ئەمبینی، وەکو کەسێك بووم لە 
حەزێك وەکو باوەڕێکی توکمە بەوەی کە ئەمەی . دەرەوەی شوێن و کات

 .و پاش کەمێکی تر کۆتایی دێتئەگوزەرێ هیچ نیە لە هەڵەیەکی سەخیف زیاتر

هەستی هونەری و پیشەییم خۆی دورەپەرێز گرتوەو لە گۆشەیەکی دوورەوە 
ئەم هەستە لە دەرەوەی مەودای ئازار و دڵەڕاوکێوە . چاودێری ئەکات و  تێوەناگلێ

هەرچەند ڕادەی ئازاری جەستەیی و دەرونیم بەرز . وریا و بێالیەن ئەمێنێتەوە
 .ئەکات و شتەکان تۆمار ئەکات بێت، تەنها چاودێری
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ڕوداو هەرچەندە : قسەی یەکێ لە مامۆستا پایەبەرزەکانم بیر کەوتەوە کە ئەیگوت
. بچوکیش بێت، دەرهێنەری باش ئەتوانێت فلیمێکی باشی لێ دروست بکات

ڕوداوەکە هەیکەلە ئێسقانێیەکەیە و دەرهێنەر ئەبێ گۆشت پۆش و جل پۆشی 
 .بکات

هەستی بەو دژبەیەکیە ڕوونە . گۆشت فڕاندنەکەی قۆستەوەئەم هەستە دیمەنی 
کرد لە نێوان کۆمەڵێ شت لەم دەوروپشتە، کە ئەبێتە هۆی بیزلێهاتنەوە و 
ڕشانەوە، یان بەالیەنی کەم تۆران لە هەموو شتێك و لە نێوان  هەڵسوکەوتی 

چیە وا لەم کەسانە ئەکات هەستی زەوق و . کردەیی و مادیی گۆشت فڕێنەرەکان
 .لیاقەت لە دەست بدەن؟ شەڕی ژیان و مانەوە؟ لەوانەیە

 .سێ ڕۆژ بە شەوەکانیشیەوە تەنها نیو نان و تۆزێك حەلوام خوارد

 

 ی نیسان٠٢

 

 !لەخەوهەستام

، پێش بەسەر .تۆزێ باشتر بوو" نووستن لەسەر کاشییەکە"دووەم جاری ڕاکشان  
خەیاڵم . چوونی هەشت کاتژمێرەکە خەبەرم بووەوە بەاڵم ئارەزوی هەستانم نەبوو

ئەکرد گوایە تێر خەو بووم بەاڵم ڕاکشانەکەم بۆ ئارامی و  خۆشەخاوبونەوەیەکی 
خۆزگەی ! ەڕبکێشێ بکردایەخۆزگەم ئەخواست گەر بکرایە خۆم ت!! "زیاترە

 ."جگەرەیەك و کوپێ قاوەم ئەخواست

. گوێم لە  گفتوگۆی خۆی و کەبیسەکەیە. شوێنەکەم لە بەرپرسی قاوشەکەوە نزیکە
پەنجەرەیەکی بچوکە لە بەشی )پاسەوانەکە پەنجەرۆکەی دەرگاکەی کردەوە 

ڵ بەرپرسی قاوشەکە داپەڕی، لەپەنجەرۆکەکەوە لە گە(. سەرەوەی دەرگاکە
 .پاسەوانەکە تۆزێك قسەیان کرد و گەڕایەوە

 :چپاندی بە گوێی کەبیسەکەدا
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ئەم جەماعەتانەی ... وەجبەی گەورە گەورە لە پارێزگاکانی ترەوە بەڕێوەیە بۆ ئێرە
 .ئەمڕۆ یا سبەی ئەبردرێن بۆ بەندیخانەکەی بیابان... ئێرە

 :کەبیسەکە بە سەرسوڕمانێکەوە پرسی

 !!مان هەموو خەڵك بگرن؟ ئێ خۆ کەس لە دەرەوە نەماچیە بەتە! بەزیام نەکرد-

 !ئێمە چیمانداوە لەم کارە. بێدەنگ کورە با کەس گوێی لێت نەبێ-

 (بەرپرسی قاوش و کەبیسەکە بە تۆمەتی قاچاخیکردن بەندکراون)

بۆ ئێوارەکەی کە سەرەی دانیشتنمان هات بە قەست لە نزیك بەرپرسی 
د هەتا پێش سێیەم وەجبەی نانخواردن و بە چاوەڕێم کر. دانیشتم  قاوشەکەوه

 :ڕویەکی گەشەوە لێم پرسی

 بمبورە مامۆستا ئەتوانم قسەیەکت لەگەلدا بکەم؟ -

 مامۆستا؟ چۆن چۆنی کردمت بە مامۆستا؟ بەڵێ فەرموو چیت ئەوێت؟ -

 !بەدڵنیاییەوە هەڵەیەك ڕوویداوە.... کاکە -

 هەڵەکە لە کوێیە مامۆستا؟ -

من کریستیانم بۆ لێرە بم؟ . ن نیم، تاکو ببم بە ئیخوان مسلمینکاکە من موسڵما -
 !بۆ هینایانم ؟ ئەسڵەن نازانم

 ! کورە بابە پاشاگەردانیە و کەس بە کەس نیە -

 باشە ئەتوانی ئەم قسەیە بیگەێنیتە بەرپرسێك یان بەڕێوەبەری بەندیخانە؟ -

ئێستا ! باش!.. من لە کوێ ئەتوانم بەڕێوەبەری بەندیخانەکە ببینم؟ باشە -
 .پاسەوانەکە دێت و پێی ئەڵێم

 : گۆێم لە تەقە تەقی قفڵی دەرگاکە بوو، پەرپرسی قاوشەکە هەستا، دەستیم گرت

 .هیوادارم بیرت نەچێ و پێی بڵێی-
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" یەاڵ خواردنەکە ببنە ژوورەوە" بەسەر وەاڵمی دامەوە و دەرگاکە کرایەوە، 
 :پاسەوانەکەی وت بەرپرسی قاوش بە. خواردن هێنرایە ژوورەوە

 ....ئەڵێ.. گەورەم، بەندکراوێکمان هەیە لێرە  -

 .ئەڵێ و ناڵێ من هیچ نازانم، ئێستا بەرپرسی وەجبەت بۆ ئەنێرم  -

کەسێکی قۆز . دوای نزیکی نیو کاتژمێر دوبارە دەنگی دەرگاکە هات کرایەوە
 :دەرکەوت کە بە شێوە زاراوەیەکی  قورسی شاخاویەکان وتی

 قاوش چیت هەیە؟بەرپرسی  -

 :وتی. هەستام. بەرپرسی قاوشەکە کردی بە شانمدا و ڕایکێشام

 !گەورەمان ئەبو ڕامی تێبگەێنە! پێی بڵێ -

بە نیمچە اڵڵی و پچڕ پچڕ بۆم باس کرد، بەهەمان شێوە زاراوەی شاخاویانە 
 :وەاڵمی دامەوە

یت دابن؟ بەڵکو یارمەت! باشە من چیت بۆ بکەم؟ کرستیان؟ با کریستیانیش بی -
 .ئەوجا  خۆ لە ئەوان خراپتر ئەبی!! بەڵکو بۆ نموونە چەکت پێ فرۆشتبن

 :ئنجا ڕوی کردە پاسەوانەکە و فەرمانی پێکرد

 !دەرگاکە داخە! دایخە کورە -

دەرگاکە دابخات، ئەبو ڕامی ڕووی کردە خەڵکی نێو   پێش ئەوەی پاسەوانەکه
 :قاوشەکە و بەدەنگێکی بەرز وتی

. کورە ئێوە ئیخوان مسلمین نین، ئێوە ئیخوانی شەیتانن! مزایینەحەرا...کورە -
چاالك بن و بیهێننە ! ئادەی با بزانم چەند بلیمەتن؟ ئەوەتا کریستانێکتان لەگەڵە

 !یان هەر بۆ کوشتن و وێرانکاری ئازان! سەر دینە حەنیفەکە

درێژ بە دەرگا ئاسنینەکەی بە توندی داخست، دووبارە کردیەوە و زەردەخەنەیەکی 
 :ڕوویەوە بوو
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ئەگەر کردتان بە موسڵمان بیرتان نەچی بیکەن بە ئیخوانی، ... سەگبابینە  -
 .بۆئەوەی بەندکردنەکەی ببێتە ماڵ

 .ئنجا دەرگاکەی بە توندی پێوەدا

 ڕاکشانی سێیەم جار،

ڕاکشاوەکەی پشتمەوە سمتێکی پان و گەورەی هەبوو، سخڵەتی کردبووم و 
مان کاتدا چونکە لە کەسانی الواز باشتر بوو کە ئێسقانە ئیسراحەتیش بووم لەهە

ئەوەی بەردەمم . دەرپۆقیوەکانیان بێڕەحمانە بچەقێتە گیانم لە کاتی کەبس کردندا
 .گەنجێکی بیست سااڵنە، لە کەسێکی دیندار ناچێ

هیوایەکی گەورە لە ناخمدا بوو کەسێك . دوای قسەکانی ئەبو ڕامی خەوزڕ بوبوم
شکرا ئەکات و یەکسەر ئەم هەڵەیە ڕاست ئەکرێتەوە، بەاڵم دوای ئەم هەڵەیە ئا

قسەکانی ئەبو ڕامی و ئەم پاشاگەردانیە و بڕیاری گواستنەوەمان بۆ بەندیخانەکەی 
 .بیابان ترس و نائومێدی لە چارەنووسێکی نادیارم لەال تیکەڵ بوو

ندوویی، لە کۆتاییدا سوکە خەوێك، ما. دوو کاتژمێر، سیان، بەتەواوی نازانم
زیاتر . هەستکردن بە تەنگی. لەسەرخۆ خەبەرم بوەوە... دواتر ...خەوزران، خەوتن

پێکانم بە . لە بەئاگابونەوە نزیکم، هەست ئەکەم پێکانم  بەستراونەتەوە
هەست ئەکەم گەرمی و شێ . زیاتر بەئاگا دێم. حەیزەرانەکانی ئەیوب ئاوسا بوون

هەست بە جوڵەیەك ئەکەم و .ی سوكلە قاچمەوە سەر ئەکات، لەگەڵ ئازارێک
 :خەبەرم ئەبێتەوە بەتەواوی، سەرم هەڵئەبڕم سەیری قاچم ئەکەم

گەنجە ڕاکشاوەکەی بەردەمم قاچی تووند گرتووم بە هەردوو دەستی و 
دەستی شل . پێم ڕاوەشاند دوو سێ جار! پەنجەکەڵەمی خستۆتە دەمیی و ئەیمژێ

قاچم ڕاوەشاند کوڕە گەنجەکە جارێکی تر . بوو و سەری ڕاکێشایە دواوە
 :بەتەواوی بەئاگا هاتەوە، بە توڕەییەکەوە سەیرێکی کردم و بەتوندیەکەوە وتی

 بۆ خەبەرت کردمەوە؟ -

 چی بۆ خەبەرت کردمەوە؟ نابینی خەریکی چیت؟ -

 .خۆشترین خەوبینیت لێ بڕیم!! ئاسمانت بسوتێ -
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 چی بوو خەوت ئەبینی؟ -

ئەو ساتەی باوشمان کرد بە یەکدا و دەستمان کرد . بەڵێ، من و مەیسون بووین -
 .جەنابت خەبەرت کردمەوە........ بە

 میسون کێیە، دەخیلت بم؟ -

 .میسون؟ میسونی دەزگیرانم-

بەاڵم لێت تێك نەچێت .. بگەڕێرەوە خەوەکەت تەواو بکە. ببورە، زویر مەبە -
 .پەنجەی منت لێ نەبێ بە لێوی مەیسون

پرسیار لە دوای پرسیار،چ دنیاێکە تێی کەوتوم؟ تۆ بڵێی ... ەئیتر نەمتوانی بخەومەو
هیچ نوسەرێك سینارستێك یان . ئەمە تەنها دەستپێك بێت؟ بەاڵم بەرەو کوێ؟

 .دەرهێنەرێك خەیاڵی جیهانێکی لەم جۆرە ئەکات؟ پرسیار بەدوای پرسیاردا دێ

ت و دڵم بە درێژایی سیانزە ساڵ، جارێك نە بوو گوێم لە خڕەی دەرگا نەبێ" 
 ". هەرگیز لەگەڵ ئەو دەنگە ڕانەهاتم. ڕانەچەڵەکێت

خڕەی کلیلەکە لە کاتی خوی نەبوو، بەرپرسی قاوش ڕاپەڕی لە گەڵ کردنەوەی 
ئەبو ڕامی لەگەڵ پیاوێکی بااڵبەرزی تەمەن دەوروبەری پەنجا ساڵ، . دەرگاکە

پشتیانەوە چاوێلکەیەکی پزیشکی  سپی لە چاودا بوو، دەوری بیست کەسی تر لە 
 :پیاوە بااڵبەرزەکە وتی. وەستابوون

 کوا بەرپرسی قاوشەکە؟

 .بەڵێ گەورەم -

تەنها خۆت و . لەسەرخۆ و بە ڕێکی هەموو ئەمانەم بۆ ئەهێنتە دەرەوە دوو دوو -
 کوا قاچاخچێکەی تر؟. قاچاخچیەکەی تر ئەمێننەوە

 .ڵێ گەورەم به -

 یەڵاڵ. تۆش لێرە بمێنەرەوە -

 .نیسان بوو ٠٢بەیانی زوو ڕۆژی . ندوو دوو دەرچوی
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 ی نیسان ٠٢

 

لەگەڵ بەندکراوێکی تر بە زنجیر . هەردوو دەستەکانمان کەلەبچە کراوە لە پشتەوە
لە ڕاڕەوێکەوە . زۆر بە زەحمەت ئەتوانین بڕۆین سەرسم ئەدەین. پاوەن کراوین

ن ئەکرێت بە ناوەکانما. بۆیەکێکی تر،  بە گیاندەرچوون سەرئەکەوین بە قاڵدرمەکانا
 .لیست

کابرای چاوێلکە لە چاو ئەڕوات لیستی ناوەکان ئەبات و بەجێمان ئەهێلێت و 
دیارە کەسێکی گرنگ و پایەدارە بۆ کێشەکەمی تێنەگەێنم، لێم نزیك . ئەگەڕێتەوە

 :ئەبێتەوە، بەخێرایی

 .گەورەم تەنها یەك وشە -

 .و شەقازلێەك دەنگ ئەداتەوە... گوو بخۆ، کەرباب -

ران ئەستێرە ئەهێنێتە بەر چاوم، بەیانییەکی بەهارە، بەدەما ئەچم و بێدەنگ هەزا
 .ئەبم

. ڕامان ئەکێشن بۆ دەرەوەی بیناکە، چوار سەیارەی قەفەسی  ئاسنی گەورە ئەبینم
بەندکراوەکان بەم سەیارانە ئەڵێن سەیارەی گۆشتەکە، چونکە لەو سەیارانە ئەچێ 

یان لەوانەیە . بۆ قەسابەکانی ناوشار کە گۆشت لە قەسابخانەکانەوە ئەهێنن
هاتبێ کاتێك بەندکراوەکان تێیدا ڕیز ئەکرێن وەکو الشەی ئاژەڵە   ناوەکەی لەوەوه

 .سەربڕاوەکان وان

زۆر بە ئاستەم سەرئەکەوین بۆ ناو قەفەسی . پەیژەیەکی سێ پیپلکانەیی ئاسن
شتەوە بەیەکەوە سەیارەکە چونکە قاچەکانمان پاوەن کراوە و دەستەکانیشمان لە پ

لەسەر عەرزەی سەیارەکە دایانشاندین، سەیارەکە پڕبوو، دەرگای . بەستراونەتەوە
دوو پاسەوان لە دیوی دەرەوەی . قەفەسەکەیان بە قفڵێکی گەوەرە قفڵ کرد

 .دەرگاکە دانیشتن، چاوەڕێ ، چاوەڕێ، ئنجا سەیارەکان بەیەکەوە بەڕێ ئەکەون
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خێراێیان زیاد ئەکات، تاریکی پاشەکشە ئەکات ئەگەینە دەرەوەی شار، سەیارەکان 
 .و تیشکی زێڕینی ڕۆژ پەیتا پەیتا دەرئەکەوێت

 ." تۆ بڵێی گەشتێك بێت لە تاریکیەوە  بەرەو ڕووناکی؟ هیوادارم وابێت" 

 : گوێم لێ بوو یەکێك لەوی تری پرسی

 چەنی تر ئەگەین؟ -

 .بە پشتیوانی خوا چوار بۆ پێنج کاتژمێرێك -

خەوتبووم و خەبەریان کردینەوە و . ناتوانم ئەو هەمووە خۆم بگرموەاڵ برا 
 .چیبکەم ئێستا؟ میزڵدانم خەریکە ئەتەقێت. ئیستا زۆر تەنگاوم. یەکسەر بۆ دەرەوە

 .ئەگەر ناتوانی خۆت ڕاگری، من زنجیری پانتۆڵەکەت بۆ ئەکەمەوە و لێرە بیکە -

 معقولە هەروا؟ لەپێش ئەم هەموو خەڵکە؟ -

 .هیچی تیا بەسەر نیە، ئەلحەمدولیال ئافرەتمان تیا نیە. بەڵێبەڵێ،  -

 :ئینجا بەدەنگێکی بەرز ڕووی قسەی کردە هەمووان و وتی

 !کوڕینە گوێم لێبگرن! کوڕینە -

هەندێك . ڕووەکان هەموو بەرەو الی ئەو وەرچەرخان، شتەکەی بۆ باسکردن
هەندێك ڕازی بوون، کابرای . دەستیان کرد بە بۆڵە بۆڵ و هەندێکتر بێدەنگ بوون

کابرای تەنگاو و بەدەستە بەستراوەکانی لە پشتەوە بە   قسەکەر پشتی کرده
لەپەکوتێ زنجیری پانتۆڵەکەی دۆزیەوە و کردیەوە، بۆی دەرهێنا، خۆی دوور 

 .خستەوە

 !ت بکە كه یەاڵ برا میزه -

ئەم ئیشە  دوای ئەمجارەیان و تاگەیشتینە بەندیخانەکەی بیابان چوار جاری تر
ڕشانەوەکان هەموو . " وە ڕشانەوە پێنج پیاو بەسەر گۆلي میزەکانه. دووبارە بوەوە

 .یەك ڕەنگ بوون



 
 

www.dengekan.com  30 
 

هاوکۆتەکەم کە قاچمان بەیەکەوە بەسترا بوو، وادیار بوو ڕیخۆڵەکانی بۆگەنی  
 .کردبوو، بە پەردەیەك لە بۆنی نێوسکی دایپۆشیبووم

لە ڕێ ." بەر دەرگای بەندیخانەکەی بیابان کاتژمێر هەشتی بەیانی گەیشتینە      
زۆر سەیری کاتژمێرەکەی دەستم ئەکرد چەند کەسێك ئامۆژگاریان کردم 

 ."بیشارمەوە، بەاڵم لە کوێ؟؟ لەدەستم هێشتمەوە

. كدار وەستابوون، دەرگاکە بچوکە یان پۆلیسی چه لەبەر دەرگای بەندیخانەکە بەده
ووك هەبوو بە خەتێکی ڕەشی دڵقەبزکەر کە لەسەر دەرگاکە تابلۆیەکی بەردینی بچ

 `.ولکم فی القصاص حیاة یا اولي االلباب" چاو توشی شۆك ئەکات نوسرابوو 

پیاوانی ئاسایش دەرگاکانیان بۆ کردینەوە، هەر ئەمانە خۆیان بوون کە لە        
دەزگای هەواڵگری زۆر بەڕەقی هەڵسوکەوتیان لەگەڵ ئەکردین، لە سەیارەکان بە 

هەتا . یەك دایانگرتین کە لە هەستی بەزەیی پێداهاتنەوەدا خاڵی نەبووهێمن
لە نێو خۆیاندا بە چپە ئەدوان بێ ئەوەی !". خودا ئازادتان بکات"یەکێکیشیان وتی 

تێبینیم کرد . كان بکەن کە بەدەورماندا بازنەیان بەستبوو كداره سەیری پۆلیسە چه
قاچەکانیان تۆزێك : تانیان هەبووکە هەموویان تاڕادەیەکی زۆر یەك شێوە وەس

کردبوەوە، سنگیان توند دەرپەڕاندبووە پێشەوە، دەستی چەپیان لەسەر کەلەکەیان 
دانابوو، دەستی ڕاست دارێك یان کێبڵێکی کارەبا یان پەتێکی ڕەش لە پشتێن 

سەیرکردنێکی لوتبەرزانە سەیری ئێمە و ." دواتر دەرکەوت قایشی دەبابەیە"ئەچوو 
جۆرە گاڵتە پێکردن بە ئاسایشەکان و هەڕەشەیەکی . نیان ئەکردئاسایشەکا

جوڵەکانیان نیشانەی نەمانی سەبرە لە خاوی . شاراوەشی بۆ ئێمە تێدا بوو
قورسی لەشیان لەسەر قاچێکەوە ئەگۆڕنە . پرۆسەی ئاڵوگۆڕکێ پێکردنەکەمان

و دەستی  ڕاستیان ئەجوڵێنن وەکو ئاماژەیەك بۆ توڕەیی . سەر ئەوی تریان
بەرزترین پلەی سەربازیان پلەی . جلە سەربازێکانیان ڕێکوپێکە. پیشخواردنەوەیان

 .یارمەتیدەری یەکەمە کە ئیمزا لە سەر لیستی وەرگرتنەکانمان  ئەکات

کاتی خۆی شتێکم خوێندبوەوە دەربارەی ئەفرێقێکان کە یەکەم جار پیاوێکی  
ەکتریان ئەکرد و ئەیان ئەوروپی سپیان بینیبوو، سەریان سوڕمابوو و سەیری ی

 "ئەم پیاوە بۆ پێستی دەموچاوی خۆی گرتۆتەوە؟؟`: پرسی 
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وام هاتە پێشچاو ئەم پۆلیسی عەسکەرییانە کە لە پێش چاومن پێستی دەموچاویان 
چ هێزێك پێستی ئەم دەموچاوانەی گرتۆتەوە؟ چۆن کرا؟ بۆ و لە . گیراوەتەوە

چاوانە لە دەموچاوی مرۆڤەکانی تر کوێ؟ نازانم، بەاڵم ئەوەی ئەیبینم لەم دەمو
لە مرۆڤنەبوون کە   شتێكه: دەموچاوی کەسوکار و هاوڕێکانمان  ناچێت، بۆنمونه

 .نەبینراوە، بەاڵم بێگومان هەیە

 .فەرموون ئێوە بڕۆن، ئەرکی ئێوە تەواو بوو. لەشتان ساغ بێت -

ە چاوەکەی ربازێكان پیاوە سەر سپی چاوێلکە ل بەوجۆرە یارمەتیدەرە پۆلیسە سه
کۆت و بەندەکانی دەستو قاچیان کردبوینەوە بەاڵم بەندکراوەکان هەر . ئیزن دا

 .پیاوانی ئاسایش ڕۆیشتن. بەیەکەوە نووسابوین

 !بێدەنگیەکی گشتگیر! بازنەکەی دەورمان تەسکتر بوەوە

 .یەڵاڵ دوو دوو ڕیزیانکەن و بیانکەنە ژوورەوە -

ولکم فی } ورەوە، لەسەرمانەوە نەقشی كی بچوکەوە کردینیانە ژو لە دەرگایه 
دوو دوو  لە رەتلێکی درێژدا لە ناو گۆڕەپانێکدا لە . {القصاص حیاة یا اولي االلباب

بەهەرچوار دەوریشیدا . ناوەڕاست و تەنیشتەکانی هەندێك دار و گوڵی کێوی هەن
ا، رەتلەکە لە پێش یارمەتیدەرێکی تردا وەست. هەمووی ژوورە ئەڕوانێت بە سەریدا

پتر لە سەد . لیستێکی تر لە ناو. لە پشتی مێزێکەوە لەسەر کورسیەك دانیشتبوو
هەموو بەندکراوەکان خۆیان لە . پۆلیسی عەسکەری بە دەورماندا ئەسوڕێنەوە

سەرمان تۆزێك لە . سەیر کردنیان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بە دوور ئەگرن
ێنێت، وەستانی شکان و نو خوارە، شانەکامان داچۆڕاوە، وەستانێك ملکەچی ده

گوێڕایەڵی، چونە وا ڕێککەوتوە هەموو گیراوەکان لەسەر ئەم شێوە وەستانە 
وەکو ئەوەی ! ڕێککەوتوون ئەڵێی پێشتر هەموو مەشقیان لەسەر کردووە، نازانم

 . هەر یەکێك لە ئێمە بیەوێت لەناو خۆیدا خۆی بشارێتەوە

و سەری خۆمم خوراند وەکو پشتی سەرم خورا، منیش زۆر بەئاسایی دەستم برد 
گوێم لە هاوارێك بوو وەکو . هەموو کەسێکی ترکە شوێنکی خۆی ئەخورێنێ

 :هەورەگرمە دەنگی دایەوە

 !!سەری خۆشی ئەخورێنێ. جەماعەت سەیر کەن، سەیری ئەو سەگە بکەن -
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 سەری ئەخورێنێ؟! چییییییییییییی -

شەق و شەقازلە تۆپتۆپێنی  .چەند دەستێك ڕایان کێشام و لە ڕەتلەکە دەریانهێنام
ئاگر لەال مل و . پێ ئەکردم، بۆکسێك تووڕی ئەدام شەقازلەیەك ئەیگرتمەوە

یارمەتیدەرەکە بانگی کردم، . خۆزگەم ئەخواست تۆزێ بگریێم.دەموچاوم بەر بوو
ناونوسی کردم و بە ڕەسمی بووم بە بەندکراو لەم . لەمن زیاتر کەسی لێنەمابوو

 .بەندیخانەیە

لەنێوان دوو ژوور دەرگایەکی ئاسنی بچوك لە . تر بەرێیان کردینجارێکی 
" بۆچی تا بڕۆین دەرگاکان تادێن بچوکتر ئەبنەوە؟." دەرگاکەی یەکەم بچوکتر بوو

بە . ئەمە گۆڕەپانی یەك بوو: لەم دەرگایەوە چوینە نێو گۆڕەپانێکی گەورەوە
رێکی زبر فەرش قیرێکی زبر فەرش کرابوو، هەموو گۆڕەپان و ڕێگاکان بە قی

بە چواردەوری گۆڕەپانەکەدا بینای یەک قاتی هەیە بەزنجیرە ژمارەیان . کرابوون
 هتد ....قاوشی حەوت....قاوشی سێ، قاوشی چوار: لە سەرە

دەرگاکان بچوك ئەبنەوە بەاڵم لە گۆڕەپانی یەکەم دۆزەخ بە پانترین مەودا  
 .دەرگای خۆی لێکردینەوە، ئێمەش سوتەمەنێکەی بووین

نێوانمان دوو بۆ سێ . بە هێمنی و زۆر بەوردی لە تەنیشت یەکەوە ڕایانگرتین
 : مەترێک ئەبێت، یارمەتیدەر هاواری کرد

ئێستا هەموو جلەکانتان داکەنن و بیخەنە دیوی الی ڕاستتان، تەنها بە دەرپێکەی  -
 !ژێرەوە بمێنن

لە پێیە، ( سلیپم)کە پاش ئەوەی هەموومان جلەکانمان داکەند، بینیم من تەنها کەسم 
 .ئەوانی تر هەموو دەرپێکانیان شۆڕ بوو، هەستم بە نامۆییەك کرد

دەنگی یارمەتیدەر یەکەمجار نەرم بوو، بە تێپەربوونی کات تۆزە تۆزە دەنگی 
نگی یارمەتیدەر بەرزتر بێتەوە؛  تێبینیم کرد هەرچەندە ده. توندتر و بەرزتر بوویەوە

سەکان زیاتر ئەبێت و ترس و دڵەراوکێ لەالی پشێوی و شڵژان لە جوڵەی پۆلێ
 .شانیان زیاتر دائەچۆڕێ و چاویان شۆڕتر ئەبوو. بەندکراوەکانیش زیاتر ئەبێت

 : یەکێکیان وتی. دوو پۆلیس قامچیان بەدەستەوە بوو لێم نزیك بونەوە
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 ! دەرپێکەت بێنە خوارەوە و دووجار جوڵەی دڵنیابوونمان بۆ بکە -

 .هێنایە خوارەوە و بەچاوی پرسیارەوە لە پۆلێسەکانم ئەڕوانی دەرپێکەم تا ئەژنۆم

 !هەی کەرباب..دووجار جوڵەی دڵنیابوونەکە بکە  -

 چۆن بیکەم گەورەم ؟ چۆن؟ جوڵەی دڵنیابوون چۆنە؟ -

 !بەڕاستی کەری.. کورە دانیشە سەرچیچکە و هەستە سەرپێ دوو جار   -

ئەم جوڵەیە بە زیندانێکان ئەکرێ بۆ ئەوەی ئەگەر شتێکیان لەناو کۆمیان  
 .شاردبێتەوە ئاشکرا بێت

 :یەکێ لە پۆلیسەکان سەیری ئەویتری کرد و بە بزەیەکەوە و بەدەنگێکی نزم

 !!شتەکەی زۆر بچوکە -

هەتا ئەویش هەستی بە ترس و . بەڵێ زۆر بچوك بوو: سەیری شتەکەمم کرد
بەاڵم من نەمئەتوانی خۆم . وو و خۆی لە کیسەکەیدا شاردبوەوەپەشۆکان کردب

 .بشارمەوە

لە . ٦-١لە پشتمەوە قاوشێکی گەورە هەبوو لەسەر دەرگاکەی نوسرا بوو قاوشی 
لەسەر عەرزەکە، ئاوێکی ڕەشی " ئاوی پیس" تەنیشت دەرگاکەوە بەلوعەیەکی

 .بۆگەنی لێئەهاتەدەروە

ە وردی و پڕۆفیشنااڵنە، هەتا توێی جلەکانیش زۆر ب. کاری پشکنینمان تەواو بوو
هەرچی پارە و کاغەز، هەر شتێکی مێتاڵی، پشتێن و قەیتانی پێاڵوەکان، هەر . گەڕان

سەرەڕای ئەو هەموو گەڕانە وردە؛ ". من پێم پەتی بوو. " هەموویان برد
کاتێك . نەمشارتەوە بەاڵم کەس تێبینی نەکرد. کاتژمێرەکەی دەستم دەربازی بوو

... ئادەی، هەر کەسە و جلەکانی خۆی هەڵگرێ: " ارمەتیدەرەکە هاواری کردی
جلەکانم هەڵگرت و خستمە سەر دەستی چەپم و یەکسەر کاتژمێرەکەم ". سەگبابینە

هەستێکی تر بە . وەی چاکەتەکەمەوە لە دەستم داکەند و خزاندمە گیرفانی ناوه
 .سەرکەوتن
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 شارەوانێکان

 

ئەم وشەیە بەو سەربازانە ئەوترێ کە . بەندیخانەکانی ئێرەوشەیەکە تایبەت بە 
تاوانیان ئەنجام داوە و لێرە ماوەی بەندکردنەکەیان بەسەر ئەبەن، نمونەی هەڵهاتن 

هتد واتە ...لە خزمەتی سەبازی،   تاوانی کوشتن، دزی، القە کردن، مادەی هۆشبەر
بەشکردن و کارە ئەرکیان لێرە پاککردنەوەیە، خواردن دا. زڕوزبڵی سوپا 

بەاڵم ئەمانەی . لێرەوە نازناوی شارەوانێکانیان وەرگرتوە. خزمەتگوزاریەکانی تر
 .ئێرە ئەرکی تریان هەیە

لە الیەکی گۆڕەپانەکە کۆیان کردینەوە، گردبوینەوە هەرکەسە و جلەکانی خۆی     
شارەوانێکان لە الیەکی تری . یاریدەدەر دەنگی زۆر بەرز کردەوە. هەڵگرتوە

هەندێکیان دارێکی ئەستوری بەدەستەوەیە . ژمارەیان زۆرە. گۆڕەپانەکە وەستاون
گوریسێکی لێ شۆڕبوەتەوە و هەردوو سەری بە ئەمسەر و ئەوسەری دارەکەوە 

یارمەتیدەر ڕووی قسەی کردە زیندانێکان و بەدەنگێکی " داری فەالقە. "بەستراوە
 :قەبە وتی

 !ئێرەکێتان ئەفسەرە؟ ئەفسەرەکان بابێنە  -

یەکێکیان تەمەنی مامناوەندە و ئەوی تریان . دووان لە زیندانێکان هاتنە دەرەوە
 .گەنجە

 پلەکەت چیە؟ -

 .عەمید -

 عەمید؟ -

 بەڵێ -

 ئەی تۆ؟ -

 موالزمی یەکەم -

 م........هم -



 
 

www.dengekan.com  35 
 

 :ڕوی وەرگێرایە الی زیندانێکان و بەدەنگێکی بەرزتر

 .بێتە دەرەوە کێتان دکتۆر یان ئەندازیار یان پارێزەرە، -

 .دە کەس زیاتر چوونە دەرەوە -

 :دوبارە ڕوی لێکردین ! لێرە بوەستن -

 .هەرکامێکتان بڕوانامەی زانکۆی هەیە بێتە دەرەوە -

 .سی کەس زیاتر چوینە دەرەوە

بانگی لە پۆلیسەکان . یارمەتی دەرەکە لێمان دوور کەوتەوە لەالی بەلوعەکە وەستا
 !بێننجەنابی عەمیدم بۆ : کرد

یاندیانە الی  دە پۆلیس زیاتر کەوتنە وێزەی کاکی عەمید و بە چەند سانییەك گه
 .یارمەتیدەر

 جەنابی عەمید چۆنی؟ -

سوپاس بۆ خوا، کە ستایشی هیچ کەسێك ناکریت لە کاتی موسیبەتدا لە خۆی  -
 .زیاتر

 چیە جەنابی عەمید، تینوت نیە؟ -

 .نەخێر سوپاس -

بدەین، ئێمە عەرەبین ئێ عەرەبیش بە خواردەیی و بەاڵم ئەبێ دەرخواردت  -
لەبەر هیچ نەبێ لەبەر ئەرکی . چاوتێری بەناوبانگن، کەواتە ئەبێ میوانداریت بکەین

 !میواندری

لە دوای ئەم زمانی گاڵتەپیکردن و سوکایەتیە هەردوو تۆزێك بێدەنگ بوون، ئنجا  
 :یارمەتیدەر هاواری کرد

 !!یەاڵ کورە هەی سەگ. و لێی بخۆ هەتا تێر ئەبی؟بەلوعەکە ئەبینی؟ پاڵکەوە  -

 .نەخێر،  ناخۆمەوە -
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وەکو ئەوەی تەزوویەکی کارەبا لە یارمەتیدەری دابێت، بەسەرسوڕمانێکی 
 .ڕاستیەوە هاواری کرد

 ناخۆیتەوە؟! چی..چی..چی -

 :ڕووی کردە پۆلیسەکان و وەکو یەکێك باوەڕ نەکا ئەوەی ڕووئەدا ڕاستیە 

! بە شێوەڕێگای خۆتان دەرخواردی بدەن... سەگینە ئادەی! بدەندەرخواردی  -
 !بجوڵێن دەی

عەمیدەکە تەنها بە دەرپێیەکەوەیە، پێی پەتی، بە چەند ئیستێکی کەم هەموو گیانی 
وێنن  دەکەس لە پۆلیسەکان بەربونە گیانی، تێی ئەسره. بوو بە خەتی شین و مۆر

. ە لەهەموو الیەکەوە بەسەریا ئەبارێبە کێبڵ، داری ئەستور، قایشی پانکەی دەباب
. سەرەتا کاکی عەمید بەرەنگاری کرد و ئەوی لە بەرامبەری بوایە بەدەستی لێیئەدا

هەوڵی ئەدا یەکێکیان بگرێت، بەاڵم بە سەختی . لە هەندێکیانی ئەدا بە بۆکس بە زلە
ەتر دڕند. ئەیانکێشا بە دەستەکانیا کە درێژی ئەکردن بۆ ئەوەی یەکێکیان بگرێت

دەرپێکەی دڕا و بەنەخوێنەکەی . ئەبن، هێڵی خوێن بەهەموو لەشیدا دێتە خوارێ
. سمتی لە بەشەکانی تری لەشی سپیترە. عەمید بە تەواوی ڕووت بوەوە. پچڕا

. گونەکانی لەگەڵ هەر لێدانێك ئەلەرێنەوە. خوێنەکە لە سەری زیاتر دەرئەکەوێ
بوونەوە گوێم لە چپەیەك بوو لە پاش کەمێك دەستەکانی بە تەنیشت گیانیا شۆڕ 

 :دوامەوە ئەیوت

 !!ئەم عەمیدە یان زۆر پیاوە یان شێتە. ئای خوایە، دەستەکانیان شکاند -

لە گەڵ لێدان پۆلیسەکان . ئاوڕم نەدایەوە چاوم هەر لەسەر بەزمەکەی پێشەوە بوو
ن عەمیدەکە بەرەنگاری ئەکات، لەدەستیا. یانویست عەمیدەکە بدەن بە عەرزا ئه

دەرباز ئەبێت بەهۆی ئەو خوێنەی لەشی داپۆشیوە گیانی لینچ بووەو لە دەستیان 
گردبونەوە لە سەری، هەرچەند خەریکە تۆزێك چۆکی پێدادەن، . ئەخلیسکێ

لەگەڵ هەموو خۆ ڕاپسکان و خۆنەدان بە . ڕائەپەڕێ وخۆی لەدەستیان ئازاد ئەکات
 . دەستێکەوە؛ لێدانەکەی زیاتر و قورستر ئەبێ

پشتی عەمیدەکەوە دارێکی ئەستورم بینی بەرز بوەوە و بەخێرایی وەکو  لە
دەنگێك لە دەنگی لێدانەکانی تر نا ئەچوو، . چەخماخەیەك کێشای بە پشتی سەریدا
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. بەجۆڕێك هەتا پۆلیسەکانی تر لە لێدان ڕاوەستان، بۆ چەند چرکەیەك بەنج بوون
عەمیدەکە . ئەبڵەق بوو بوودار بەدەستەکە دوو هەنگاو گەڕایەوە دواوە، چاوی 

چارەکە خولێك ڕوەو دواوە سوڕایەوە وەکو ئەوەی بیەوێت لێدەرەکەی ببینێت، 
هەنگاوێكی نا ویستی پێی هەڵبڕێ بۆ هەنگاوی دووەم بورایەوە و کەوتە سەر قیرە 

 .زبرەکە

بێدەنگی وەك الپەڕەیەکی سپی بلوری باڵی کێشا بەسەر گۆڕەپانی یەکدا، قیڕەی 
 :ی دڕاند نگییه و بێده یارمەتیدەرەك ئه

 !ڕایبکێشن با لێی بخواتەوە! دەی کەرینە -

چۆن .. پۆلیسەکان عەمیدەکەیان ڕاکێشا و یەکێکیان وتی گەورەم ئەمە بێهۆشە
 !ئەتوانێت بخواتەوە؟

 .دەرخواردی دەن.... هۆشی دێتەوە .... سەری بخەنە چڵکاوەکەوە -

 .ەوە، بەاڵم هۆشی نەهاتەوەسەری عەمیدەکەیان خستە چڵکاوەک

 ، وابزانم خۆت خۆش...گەورەم -

 . ڕایکێشن بیبەن لە ناوەڕاست گۆڕەپانەکە فرێیدەن.... خوا ڕەحمی لێ نەکات -

. یان بە هەردوو دەستی ڕاکێشا بەسەر قیرەکەدا، سەری جۆالنێی ئەکرد كه میده عه
چەند . اویخوێن و شتی تری ڕەش و سپی لینج تێکەڵ بووبوون لەسەر دەموچ

هێڵێكی سوری مەیلەو ڕەش درێژ بوەوە لە بەلوعەکەوە بۆ ناوەڕاستی گۆڕەپانکە ، 
 .ئەو شوێنەی الشەی عەمیدەکەی لێفڕێدرابوو

 یارمەتیدەر دەماری ملی ڕەپ بووبوو بانگی کرد؟

 .مالزمەکە....ئەو جاشکە حەقیرەم بۆ بێنن.. بێنن -

 :دوای ئەوەی مالزمەکە لە بەردەمی وەستا

 ئەیخۆیتەوە یان نا؟...ها حەقیر؟ -

 .بەڵێ گەورەم،  بەڵێ ئەخۆمەوە -
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مالزمەکە لەسەر قیرەکە ڕاکشا و چەناگەکانی لە چڵکاوەکە نقوم کرد، یارمەتیدەر 
پێاڵوە عەسکەریەکەی خستە سەر سەری مالزمەکەو پاڵی سەری ئەنا بۆ 

 :خوارەوئەیوت

 .ئەبی بیخۆیتەوەو قوتی بدەی. ئاوا بەس نیە -

 :مەتیدەر ڕووی قسەی کردە پۆلیسەکانیار

 !ئەمەوێ پێشوازێکەی بەتەواوی بێت. ئنجا ئێستا ئەم سەگە بەرن بۆ تەشریفات -

مالزمەکە پیساوەکەی خواردەوە و قوتیشی دا بە هەموو ئەو تفو بەڵغەم و میز    
ودوان لە . بەخێرایی خستیانە سەر پشت. و پیسیەکانی تری کە تێیدا بوو

سیان لە . قاچیان بەداری فەالقەکە شەتەکدا و بەرز کردەوەشارەوانێکان 
پۆلیسەکان الی قاچیەوە وەستان و دابەش بوون بە شێوەیەك قامچێکانیان لە بنی 

هاوار لە مالزمەکە بەر . پێی ئەدا بە هارمۆنیەکی سەیر بێئەوەی بەر یەك بکەون
 .بوەوە، خۆی پێچ ئەدا بۆ ئەوەی ڕزگاری بێت بەاڵم بێسود بوو

و الی  بەخێرایی بەره. هاتو هاواری مالزمەکە کاکی یارمەتیدەری توڕەتر کرد   
. وەکو یاریکەرێکی تۆپی پێ بەنوکی پووتەکەی شەقێکی لە سەری دا. ڕۆیشت

یارمەتیدەر زیاتر گڕی گرت، بە بنی . مالزم هاوارێکی لوورە ئاسای لێبەرزبوەوە
یاەمەتیدەر . ێی مالزمیان ئەکوتاپوتەکەی دەمی مالزمی ئەشێال و پۆلیسەکان بنی پ

.... بە شەق لە کەلەکەی...بەردەوام بوو، بەلەقە لەسەر ، سنگ، سك، سەری مالزم
فێی لێهاتبوو و لە توڕەیدا هاواری ئەکرد بەشێوەیەکی هستیریانە بەحاڵ لێی 

 :تێئەگەشتی

لەدژی سەرۆك کار ئەکەن؟ کورە ئەو کردیتی ! هەی حەقیرینە! کورە هەی زۆڵینە-
لەدژی کار ئەکەی؟ کورە هەی خۆفرۆشینە، . کردیتی بە مالزم لە سوپا. بە پیاو

کورە سەرۆك تێر نانی کردین ئێستا ئێوە سەگینە هاتون لە دژی کار . جاسوسینە
هەی کوڕی . ئەکەن؟ هەی بەکرێگیراوانی ئەمەریکا، هەی بەکرێگیراوانی ئیسرایل

پیاو ئەزانی، هەی ترسنۆکینە، ئیستا  ئێستا ئەپاڕێیتەوە؟ لەدەرەوە خۆتان بە. قەحپە
 هاوار ئەکەی هەی حەقیر؟
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لەسەر جەستەی مالزم، لێدانەکانی " هەڵپەرکێ"لەسەر ئیقاعی قیڕەی یارمەتیدەر و 
پۆلیس بەهێزتر و دڕنندانەتر ئەبوو، هاوار و ڤیغانی مالزم تۆزە تۆزە سستتر 

 .ئەبوو

تاکو ئێستا نازانم چی . " ەوەپاش کەمێك مالزم درێژ کرایەوە بە تەنیشت عەمیدەک
بەسەر هات؟ مرد یان نا؟ ئایا ئیدارەی بەندیخانە فەرمانی کوشتنی ئەفسەرەکانیان 

 "هەبوو لە کاتی پێشوازکردن و تەشریفات؟

دەستەواژەیەك بوو " ئەی نوێژ نەکەر مەرگ هات. " ئێستا سەرەی ئێمە هات       
. بووم، بەاڵم بەڕاستی سەرەمان هات دواتر لە ئیسالمێکان ئەمبیست هەتا لێی بیزار

 .هەڵگری بڕوانامەی زانکۆ، لیسانس، بکەلۆرێس، دبلۆم،  ماجستیر، دکتۆرا

پزیشکەکان، ئەندازیارەکان، پارێزەرەکان، مامۆستایانی زانکۆ، هەتا       
. دەرهێنەری سینەماییش هەموو لە ئاوی بەلوعەکەمان خواردەوە و قوتمان دا

لە نێو هەموو ئەمانە . سەیر ئەوەیە هیچ کەس نەڕشایەوە! ێوەسف ناکر: تامەکەی
 .بڕوانامەی زانکۆ و خواردنەوەی ئاوی بەلوعەکە: دوو شتی هاوبەش هەبوو

ئینجا سی فەالقە زیاتر، هەرفەالقەی دوو شارەوانی هەڵیگرتوە، سێ پۆلیس بە سێ 
 .ێکی زۆر زۆربێڕەحمیەکی لە ڕادە بەدەر، ئازار و هاوار...قامچیەوە لە بەرامبەری

 ..!مردن... دڵڕەقی...ڕوخاندن...الوازی... ئێش

هەردوو پێم لە دوای حەیزەرانەکانی ئەیوب ئاوساون، بەئاستەم ئەتوانم       
کە لەسەر قیرە زبرەکەی گۆڕەپانی یەك ئەڕۆیشتم وام هەست ئەکرد بەسەر . بڕۆم

سێ قامچی قاچە قاچەکانیان بەرز کردمەوە بەداری فەالقەکەدا، . بزمارا ئەڕۆم
شەپۆڵێکی ناوەکی مەزن لە ئازار کۆ ئەبێتەوە و !! ئاوساوەکانم ئەسوتێنێ

 . سەرئەکەوێ لە سکەوە و لە سینەما ئەتەقێتەوە

سیەکان گرژئەبن، دائەخرێن لەسەر . کە قامچێکان بەرزئەکرێنەوە هەناسە ئەوەستێ
نەوەی لە سینەدا،  لەگەڵ دووەم وەجبەی ئازار و تەقی. هەواکەی ناوی لەکار ئەکەون

هەست . هەوای قەتیسماوی نێو سییەکان ئەتەقێتەوە لە شێوەی هاوارێکی پڕ ئازار
هاوار ئەکەم و هاوار ئەکەم، . ی سەرم، لە چاوەکانمەوە دەر ئەپەڕێ ئەکەم لە كاسه

هەموو هەوڵەکانم بۆ جواڵندنیان، البردنیان، . قاچەکانم بەهەواوە داکوتراون
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تەلێك بەیەکیان . تەنها سەرچاوەی ئازارێکن. ئەبنەوەلێم جیا . سەرناگرێت
شەپۆلی یەك لە دوای یەك لە ئازار، لە الی . ئەبەستێتەوە لە گەڵ سك و سینگمدا

لە الی ...سنگ...سك....ئەوانەوە هەڵئەقوڵێ و سەرئەکەوێ بۆ خوارەوەی سك 
سەردا ئەشکێ لەگەڵ هاواری ئازار و ترس و ژێردەستی کە سەرسوڕمانی و 

پتر لە سی هاوار بەیەکەوە، تێکەڵ بەیەك . نەگەیشتن و بڕوانەکردن ئەبەخشنەوەتێ
 .هی سی پیاو زیاتر، لە ئاسمانی گۆڕەپانی ژمارە یەکدا باڵو ئەبێتەوە

من کە هەمیشە شانازیم بە بێباوەڕی خۆمەوە  –لەسەرەتادا پەنام برد بۆ خوا      
توڕە بووم . دەسەاڵتی پۆلیسبەاڵم خودا هیچی پێنەکرا لە بەرامبەر  –ئەکرد 
ئەی خودا کوا؟ گۆڕەپانی یەك باشترین بەڵگەیە کە بوونەوەرێك نیە ناوی : پرسیم

 . خودا بێت

لە زیاتر لە سی گەرووی کەسانێکی ...ژێردەستی...زیاتر لە سی هاواری پڕ ئازار
زیاد لە سی سەر، کە هەموو پڕن لە هیوا و !! خوێنەوار و ڕۆشنبیر ئەهاتە دەرەوە

خەون، هەموو هاواری ئەکرد، لورەی سی گورگ، نەڕەی سی شێر لە هاواری ئەم 
 !!کێوییانەتر نابێت...کۆمەڵە پیاوە شارستانیانە بەرزتر نیە، وەحشیتر و 

هاوارەکەم ون ئەبێت لە نێو ئەم خەرمانە لە هاوار و دەنگی کێشانی قامچیەکان بە 
 .و شەپۆلەکان بەرز ئەبنەوە....ژێر پێکاندا

تێئەگەم کە نابێ ناوی . لێدان زیاتر ئەکات. ار بە سەرۆکی دەوڵەت ئەکەمهاو
 : هاوار بە پێغەمبەرەکەیان ئەکەم. شکۆمەندیان بە دەمە پیسەکەم گاڵو بکەم

 !بۆخاتری موحەمەد -

 :  لەقەیەك بەسەر سەرمدا و نەڕەی یارمەتیدەر وەکو هەورە گرمە

ۆ لەو زیاتر کەسیکی تر هەیە ماڵی ئێمەی ب!!!! یش بگێم...... دایکیی تۆش و دایکی  -
 وێران کردبێت؟ 

 :بینیم وا بە هێواشی لێم دوور ئەکەوێتەوە، هاورم کرد

 !تەنها یەك وشە! دەخیلی خوشکەکەت! گەورەم دەخیلتم -
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. زیاتر بەیەکتردا ئەکێشێ. شەپۆلی ئازارەکان زیاتر و زیاتر سەرئەکەوێ
 :و هێزم هاوارم کردبەهەمو. یارمەتیدەر دوورتر ئەکەوێتەوە

گەورەم دەخیلتم ، . من کریستیانم. من کریستیانم. گەورەم، من موسڵمان نیم -
 !!من کریستیانم. قاچت ماچ ئەکەم. دەستت ماچ ئەکەم

دەنگی لە ناو هەموو دەنگەکانی تردا ناسیمەوە، لەسەر خۆ . زۆر لەسەرخۆ وەستا
بۆ پۆلیسەکان وەکو ئاماژەیەك دەستی ڕاستی بەرزکردەوە . گەیشتە الم. گەڕایەوە

 "بەسە"بۆ 

چارەنووسم ئێستا هەموو بەستراوە بە وشەیەكەوە لە دەمی ئەم یارمەتیدەرە "
 ."کۆڵکە خوێنەوارەوە بێتەدەرێ

 :چاوی داخست و پرسی

 تۆ کریستیانی کورە؟ -

 .خوابتهێڵێ و تەمەن درێژت بکات. بەڵێ گەورەم بەڵێ -

 سلمین؟ کریستیانی و بووی بە ئیخوان م -

 .من ئیخوان مسلمین نیم. نەخێر گەورەم نەخێر -

کەواتە بۆ هێناویانی بۆ ئێرە؟ هەروا؟ بۆخوا؟ یانی خەڵك توشکردنە؟ ئاخ  -
. ئاخ، ئەگەر ئەم زۆاڵنە یەکجار شایانی مردن بن، تۆ ئەبێ دووجار بمری... سەگباب

بە ئیخوان کریستیان و بوە ! یەاڵ کوڕینە عەیارەکەی بۆ ئەم سەگە زیاد کەن
 !مسلمین

ئەو ڕۆی و سێ کەسەکە عەیارەکەیان زیاد کرد و کەسێکی ترێش هات بە 
 .قامچێکەی هەردوو ڕانە ڕوتەکەی ئەکوتام

بەهاوارەکانم . گۆشتی ڕان وەکو گۆشتی بن پێ نیە، ناسکترە. ئازارم زیاتر بوو
. ئەخنکێم تۆزێك بێدەنگ ئەبم بۆ ئەوەی هەناسە هەڵمژم بۆ هاوارێکی تر

 .ئازارەکەم تەحەمول ناکرێ. ەرەدەیەکی سوور لە پێش چاوم سەما ئەکاتپ
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لە . دوای ئەوەی یارمەتیدەر بێئومێدی کردم، دووبارە ئەگەڕێمەوە الی خودا     
لە تەنگانە و نائومێدی مرۆڤ بۆ خودا . ئەو زیاتر کەسی تر نەمایەوە فریام بکەوێ

لێ بکەم لە دەس ئەم دڕندانە  تکای" بەنهێنی" گەڕامەوە بۆ الی . ئەگەڕێتەوە
 : بەوپەڕی ئیمان و ملکەچی و دەستبەسینەوە. ڕزگارم بکات

 !خوایە رزگارم کە، تۆ ڕزگارکەری، لەدەستیان ڕزگارم کە -

ئەم قسانەم کرد لە مێشکما کردمن بێئەوەی بەزمان بیڵێم، یەکسەر لە مێشکمەوە 
 .بەرەو ئاسمان

ئازارەکان تیژن وەکو ئازاری . زتر ئەبێتوانای هاوارکردنم ک. هێزم کەم ئەکات
پێشبینیان ئەکەم ئەگەر بیکێشن بە . قامچێکان ئەبینم بەرزئەکرێنەوە. نەشتەر

!!.. هێزم نەماوە بەرگەی ئازاری زیاتر بگرم!!  لەشمدا؛ بێگومان ئەمرم
 .ئەگەڕێمەوە بۆ خودا...مەرگ

مەرگیشم دەست هەتا . بەڕاستی هییوای مەرگ ئەخوازم! خودایە بهێڵە بمرم -
 !!ناکەوێ

هەورێکی سوور، ئاسمانێکی پەمەیی، ئازار . قامچێکان هەڵئەبڕێن و دائەگیرێنەوە
کەم ئەکات، هاوار کزتر ئەبێ، شەپۆلێکی کز لە سڕی و مێرولەکردن لە 

 .قاچەکانمەوە دائەبەزێت بۆ هەموو لەشم

ن قامچیکا. شەپۆلێك لە ڕەحەتی خۆش دامئەگرێت. سڕبونەکە زیاد ئەکات
ئازارەکە بەلەزەتە هەست ئەکەم جەستەی شپرزەم خاو ئەبێتەوە، . بەردەوامن

 .هۆشم نامێنێت

 

 مووەدی تشرینی ١٦

 

سرودی . لە بەیانیەوە ژاوە ژاوی بڵندگۆکان، بەندیخانەکەو چوار دەوری گرتۆتەوە
ڕێنماییکەر، ئازا و : نیشتیمانی و هەڵدان بەشان وباڵی سەرۆکدا باڵو ئەکاتەوە

، حەکیم، پێشەوای مەزن، چاکەکانی بەسەر میللەتەوە ئەگەر ئەو نەبوایە نەبەرد
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هەوای هەناسەو  ئاوی خواردنەوەمان   رۆكه سه  هات، ئەوه خۆر هەڵنەده
 .پێئەبەخشێ

ئەمە یەکەم جارە . ئێمەی زیندانیان هەموو بەڕیز وەستاوین لە گۆڕەپانەکاندا    
 .بوەستین بێئەوەی چاومان ببەستن لەوڕۆژەوی من هاتوم ڕێگەیان پێداوین لێرە

کاغەزێکیان داوەتە دەستی یەکێك لە بەندکراوەکان، چی لەسەر نووسراوە بە 
بەخوێن و بە : هوتاف کێشان ئەیخوێنێتەوە و ئێمەش بەدوایدا دووبارەی ئەکەینەوە

 .بین ڕۆح قوربانی سەرۆکی خۆشەویستمان ده

هەست ئەکەم . ینەوە ناو قاوشەکانگەڕا. تەواو بوو  كه تۆزێك پێش ئێستا ئاهەنگه
  ی كه ئێستا تەندروستیم باشە، شەش مانگ و نیو بەسەر چووە بەسەر ئەو ئێستایه

وە  کەسێك سەرتاشراو نوشتاوەته. تیاییدا چاوم کردەوە بە سەرێکی سفرەوە
بینی خەبەرم بوەوە . بەسەرما و بە پارچە قوماشێكی تەڕ برینەکانی بۆ ئەسڕیم

 :م و وتیبزەیەکی بۆ کرد

. نە بجوڵێ و نە قسە بکە. من دکتۆر زاهیم. الحمدولیال خەبەرت بوەوە -
ئەلحەمدولیال کە سەالمەتی، برا گیان حیساب کە تازە لە دایکبووی، شوکری خوا 

 .بکە

سێ ڕۆژی ترم پێجوو ئینجا توانیم قسە . توانای جوڵە و قسەکردنم نەبوو     
 . وتمە جوڵەبکەم، لەمانگێکش زیاترم پێچوو تا کە

بەدرێژایی ئەو ماوەیە دکتۆر زاهی لەگەڵم مایەوە و بەوردی چاودێری ئەکردم، 
بەشێوە زمانی ناوچە ڕۆژهەاڵتیە شیرینەکەی وەکو بڵێی ڕاپۆرتێکی پزیشکیم بۆ 
: بخوێنیتەوە باسی ئەکرد چۆن باری تەندروستیم ترسناك بووە لەبەر دوو هۆ

یەکی درێژ میزەکەم خوێن  بۆ ماوه تبوو، وهیەکەم گورچیلەیەکم زیانی زۆری پێگەش
دووەمیشیان ڕووبەرێکی زۆری سەر لەشم پێستەکەی بەتەواوی ڕزیبوو یان . بووە

هەر نەمابوو، گەیشتبوە ڕادەی ترسناکی، هەرچەندە ڕێژەکەی لە شوێنێکەوە بۆ 
ری  بەشێ لە سکم، سه. پێستی پشتم ئەتوانین بڵیین هەمووی. شوێنێکی تر ئەگۆڕا

بەاڵم بنی پێی چەپم بەشی سەرەوەی ئێسقانەکەی . واوی ته کانم، بنی پێم بهڕانە
 .کەوتبوە دەر
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زاهی پێی وتم کەوا شەش ڕۆژی تەواو بێهۆش بووم لە نێوان ژیان و       
چارەسەری   وه ر به ستدا بووەو هه ر ده به تەنها مادەی برین پاککەرەوەی له. مەرگدا

 .کردووم

ر بەو ناوە بانگی بکەین و بە هەموو  شێخ زاهی خۆی حەزی لێبوو هه 
تەنها ئاوی . خۆشحاڵیەکەوە دەست بەرداری نازناوە پزیشکیەکەی بووبوو

 .دەرخوارد ئەدام، لەگەل مرەبای تواوە لە ئاودا

چۆن ڕەوشی تەندروستی خۆمی بۆ باسکردم، ئەو زانیاریانەشی پێوتم کە لە 
کەس بووە، سێکەس لە  ٩١ژمارەی وەجبەکەمان . شتبوونقاوشەکانی ترەوە گەی

کاتی پێشوازی کردنەکەمان لە گۆڕەپانی یەك کوژرابوون، ئەمانە نەگەیشتبوونە 
لەماوەی بێهۆشێکەیشم دە کەسی تر لەبەر سەختی برینەکانیان گیانیان . قاوشەکان

بەر ست دابوو، دوانیش شەلەلی هەمیشی بوون لە ئەنجامی ئەو زیانەی  ده له
تەنیا کەسێکیش کوێر بوبو قامچی بەر چاوی کەوتبوو . بڕبڕەی پشتیان کەوتبوو

 :دوای ئەوەی زاهی ئەمانەی بۆ گێڕامەوە وتی. چاوی دەرهێنابوو

هەرچەندە ... شوکری خوا بکە برام شوکری خوا... ئەلحمدولیال بۆ سەالمەتیت
 !ت نوێژ بکەی بۆ خوانوێژکردن قەدەغەیە لێرە، بەاڵم ئەتوانی بەدزیەوە دوو رکعا

 

 تەراشکردن

 

هۆش خۆم، بەیانییەکەی سەرۆکی قاوشەکە   نۆ ڕۆژ دوای ئەوەی هاتمەوه        
 : هەستایە سەرپێ و وتی

. دان بە خۆتانا بگرن خودا یارمەتیمان ئەدات. برایان، ئەمڕۆ سەرەی تەراشکردنمانە
هەر . ە سەر بەتانیەكنەخۆشەکان  هەڵگرن و ئەوانەی ناتوانن بە پێ بڕۆن بیانخەن

... هەرچەند ئەتوانن پەلە بکەن، پەلەکردن باشترە. بەتانیەك چوار فیدایی هەڵیگرێت
 !خودا بەهیزمان کات
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بەچوار کەسەوە هەڵیان گرتم، یەکێکیان بە . هەموو هەستان. دەرگاکە کرایەوە
 :حەماسەوە وتی

 .بەگیانی خۆمان ئەتپارێزین... مەترسە برا مەترسە

وەستاون، نێوان پۆلیسێك و پۆلیسێكی   ۆلیس لەمدیوو ئەودیوی دەرگاكهدوو ڕیز پ
هەر پۆلیسێك قامچیەکی بەدەستەوەیە، هەر کە زیندانیەکە . تر نزیکی دوو مەترە

قامچی باران ئەکرێت، قامچێکانی الی . ئەگاتە دەرگاکە دەست بە ڕاکردن ئەکات
ەسێك دوا بکەوێ یان هەرک. ڕاست لە پێشەوە و قامچێکانی الی چەپ لە دواوە

لەوانەیە بمرێ چونکە ئەو هارمۆنی و ئیقاعی کارەکە تێك ئەدات، سەرەکە ....بکەوێ
یەکەوە پێیدا  لە دوایەوە ئەوەستێت و قامچێکان لە سەری کۆ ئەبنەوە هەموو به

ئەگەر بەخۆوە بێت و بەتوانا بێت بتوانێت هەستێتەوە لەگەڵ ئەو هەموو . ئەکێشن
ئەگەر نا ئەوا قامچێکان بە عەرزەکەوەی ئەنوسێنن بۆ . ی ئەبێتلێدانە ئەوا ڕزگار

 .هەتا هەتایە

لێدانی خێرا و چزێنەریان . نزیك سێ سەد کەس لە قاوشەکەمان بە تیژی ڕایانکرد
ئێمەی . لە گۆڕەپانەکە ڕیز بوون ڕوو لە دیوار و چاویان نوقاندوە. بەرکەوت

یسێکی زۆر و شارەوانیەکی زۆر پۆل. نەخۆش لە ناوەڕاستی گۆڕەپانەکە دانراوین
 .مەکینەی سەرتاشینی سفر و و گوێزانی ڕیشتاشینیان پێیە

 

 .....! بەدکاری

 

ئەمە یەکەم ئەزموونی سەروڕیش تاشینمە، لەمەودوا ئەم کارە زۆر دووبارە 
لەیەکەم جاردا و وەکو نەخۆشێك لە ناوەڕاستی گۆڕەپانەکە فڕێدراوین و . ئەبێتەوە

دا  لەوكاته. ین، هەرچەندە دەبێت چاومان بنوقێنین هەموو شتێك بکهئەتوانین تێبینی 
 :مێشکمدا لەسەر مرۆڤ دروست بوو پرسیاری زۆر له

شارەوانێکان زیندانین وەکو خۆمان، ژێردەستە و ڕەزیلن وەکو ئێمە، ڕاستە ئەوان 
سیاسەت . دز و پیاوکوژ و هاوڕەگەزبازن؛ بەاڵم ئازاری زیندان ئەچێژن وەکو ئێمە
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کاری و لێدانە قورسەی لە  بەاڵم نازانم ئەم ڕەقی و خراپه. ی ئەوان هیچ ناگەێنێال
 !؟ زیندانێکانی ئەدەن کاتێك تەراشیان ئەکەن لە کوێوە سەرچاوەی گرتووه

ئاساییە ئینسان بەم ڕادەیە   ئایه: هەموو کاتێك بە سەرسوڕمانیەوە ئەمپرسی
 ر چی؟ی ئەم بەدخووییە خۆڕاییە لەبە بەدخوو بێت؟ ئه

. ڕیشتاشین قەلەپاچەکردنێکە بۆ خۆی، یان کێاڵنی دەموچاوە لەگەڵ تف و جنێو
ی  كه م تێکەڵی تفه ڵغه ی به وه هەندێکیان خۆشی لەوە ئەبینن بەزۆر بکۆکێت بۆ ئه

تفی شارەوانێکە ئەلکا بە دومچاوی زیندانێکەوە و . نێوچاوانمانا  بكات و بیدات به
 .ناشبوو بیسڕێت

 سەرتاشین

بەسەر زیندانێکەدا و بڕینی   كه گەڵ هەرجارێك لە تێپەڕاندنی مەکینەی قژبڕینهلە 
كانی جیڕ دەکردەوە لەگەڵ یەك پیاکێشانی بەهێز بە  دانه  وانێكه ، شاره قژی زیندانێكه

 : هەمان شوێنی تاشراوداو بە جنێودانەوە ئەیوت

 اوە؟حەرامزادەی کوڕی حەرامزادە، ئەم هەموو ئەسپێیەت لە کوێ هێن -

 !ی ئەسپێ؟ کورە هەی گاندەر، سەرت کردوە بە مۆڵگه -

لەگەڵ هەموو پیاکێشانێك، یان خوێن فیچقە ئەکات یان تۆپێکی بچووك لە شوێنی 
 !!لێدانەکە هەڵئەتۆقێ

زۆر لە زیندانێکان لە شارەوانێکانیان ئەناسیەوە، خەڵکی هەمان گوند یان 
م پرسیارەکە هەر ئەمایەوە بەاڵ. شارۆچکە، یان  هاوگەڕەك و هاوشار بوون

ئایا ڕەقی و سادیەتی ... پاڵنەرە دەرونێکانی چین؟.. بۆ هێندە قەڵبن؟!..بۆ؟...
هەمیشەیی یان کاتی وەکو پەتا لەیەکێکەوە ئەگوێزرێتەوە بۆ یەکێکی تر؟ یان 

 !؟.ڕوحی گەلەکۆیە

 "زۆرم ئارەزوو بوو بۆم ڕێك بکەوێ لە گەڵ یەکێکیان گفتوگۆیەك بکەم" 

ئەوەی شارەوانێکە بە پێدا کێشانێك بەسەرە تاشراوەکەمدا بە مەکینەکە لە دوای 
 :سەرتاشینەکەم بوەوە، وتی
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خۆت والێکردوە کە ناتوانی هەستیتە . هەی سەگی سەگباب، پشتت شکاندم -
 !سەرپێ؟

هەموومانیان بە ناو ڕیزی پۆلیسەکانداو لەژێر لێدانی قامچی کە زیاتر بەر سەرە 
لە گۆشەی تایبەت .. وە ناو قاوشەکاندا دەکەوت، دووبارە کردینیانهتاشراوەکانمان 

نیشانەی خۆشی و شادی بەڕووی هەموو زیندانێکانەوە . بە نەخۆشەکان پاڵکەوتم
 .دیارە

 !هێشتا زیندوین.....وا تەراشێکی تریش بەسەالمەتی تێپەڕی" 

 

 قاوشەکە

 

تی دام زۆر شت ڕاکشانم زیاتر لە مانگێ لەم سوچەی قاوشەکە یارمە     
 .چاودێری بکەم و فێر بم دەربارەی ئەم قاوشە گەورەیە

دەرگایەکی ئاسنی ڕەش، . ی شەش مەترە درێژێکەی پانزە مەترە، پانێکەی نزیکه
پەنجەرەی بچوك بچوك لە سەرەوەی دیوارەکە لە بن سەقفەکە شیش بەند کراوە 

ێپەڕ ناکات و پانی پەنجەرەکان لە پەنجا سانتیمەتر ت. بە ئاسنی ئەستوور
گرنگترین شت لە قاوشەکە کوونی . درێژێکانیشیان دەوری مەترێك ئەبێت

کوونێکە لە ناوەڕاستی سەقفەکە درێژێکەی چوار مەتر و پانێکەی . سەقفەکەیەتی
ئەم کونە کە پێی ئەڵێن .. دوو مەترە، شیش ڕێژ کراوە بە شیشی ئاسنی ئەستور

اوشەکە بەچەکێکەوە چاودێری وردی ، لەم کونەوە ئەو پۆلیسەی سەر ق"الشراقة"
لەسەربانی هەر قاوشێك . ناو قاوشەکە ئەکات شەو و ڕۆژ بیستوچوار سەعات

 . ربازییە پاسەوانێك هەیە بە چەکەوە، سەر بە پۆلیسی سه

دوانزە کاتژمێر خەوتنی بە زۆر و دوانزە : کات لێرە دوو جۆرە سێەمی نیە
سێ بەتانی  عەسکەری هەیە،  هەر زیندانیەك. کاتژميریش دانیشتنی بەزۆر

. یەکێکیان دووقەد ئەکات و ئەیخاتە ژێری و دوانەکەی تر خۆی پێدائەپۆشێ
هەرکەسێك جلی زیادی هەبێت قەدی ئەکات و وەکو سەرین ئەیخاتە ژێر سەری، 
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هەرکەسێکیش وەك من بێ، بێ جل و پێاڵو . یان پێاڵوەکانی ئەخاتە ژێر سەری
 .بێت، بێ سەرین ئەخەوێت

وی ڕێنماێێەکان بكات، لەشەشی ئێوارەوە بۆ شەشی  یڕه زیندانێکان دەبێت په هەموو
لە شەشی بەیانیەوە تا شەشی ئێوارە ئەبێ . بەیانی ئەبێ خەوتبێ و جوڵە نەکات

ڕۆێشتن بۆ . دوای ئەوەی بەتانیەکانی قەد بکا لە سەریان دانشێ و جوڵە نەکات
ەوە لە هەر چرکەساتێ عەقڵی توالێت بە سیستەمێکی تایبەتە، پاسەوانەکەی سەر

بیبڕێ سەیری ناو قاوشەکە بکات نابێت لە یەك کەسێ زیاتر هاتوچۆ بکات لەناو 
بەرپرسی قاوش کە خۆشی زیندانیە ئەبێ لەژێر باری بەرپرسیارێتی ئەم . قاوشەکە

لە ئەگەری ڕوودانی هەر هەڵەیەك، ئەگەر نوسوتوویەك جوڵەیەکی . کارە رێکبخات
نموونە، دوو کەس بە شەو بەیەکەوە قسەیان کرد، لەیەك  ناسروشتی بکات بۆ

کەس زیاتر بە پێوە بێت، ئەگەر بە شێوەی دانیشتنەکەی کە بە دڵی پاسەوانەکە 
 : پاسەوان هاوار ئەکات. نەبێت

 .هێی  کەرە، سەرۆکی قاوش -

 .بەڵێ گەورەم -

 .ئەو سەگە فێرکە -

. پاسەوانێك دوو کاتژميرەنۆبەی هەر . بەو شێوەیە ئەو زیندانیە فێر ئەکرێت
ژمارەی ئەو کەسانەی فێر ئەکرێن لەسەر مەزاجی پاسەوانەکە وەستاوە، هەموو 

بۆ بەیانێکەی، ژمارەی . پاسەوانێك ژمارەی فێرکراوەکان بەوەی دوای خۆی ئەڵێت
فێرکراوەکان لە الی ڕەقیبێکە کە دێتە گؤڕپانەکە لە گەڵ ژمارەیەکی زۆر لە پۆلیس 

 :هاوار ئەکاتو شارەوانێکان، 

بیان کەرە دەروە . کورە بەرپرسی قاوش هەی حەقیر، سیوسێ فێرکراوت هەیە -
 بابزانین

 .پێنجسەد جەڵدە: جەزای فێرکردن دیارە! فیداییەکان دێنە دەرەوە

 

 خواردن
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. دوو نانی عەسکەری بۆ هەر زیندانیەك. خواردن سێ ژەمە هەموو ڕۆژێ
انی ئێواران زیاتر نیسکە، نیوەڕۆ ساوەر لە ن: خواردنەکان لە قابی پالستیکدا دێت

گەڵ شلەی پەتاتە، پەتاتەکە لەگەڵ دۆشاوی تەماتە لێئەنرێت بێئەوەی بشۆردرێت 
یان وورد بکرێت، بۆیە هەمێشە چەند سانتیمێك قوڕی نیشتوو لە بنی قابی 

 .بەیانیان ماست یان زەیتون و هەندێکجار هێلکەی کواڵو. شلەکاندایە

. ن خواردنەکان ئەهێنن لەبەر دەرگای قاوشەکان دایئەنێن و ئەڕۆنشارەوانێکا    
زیاد لە شەشسەد نان دەوری دە قابلەمەی پڕ لە ساوەر و یەکێكیشیان شلە، 

 .هەموو لەبەر دەرگای قاوشەکە دائەنرێت

ڕۆژی سێجار دەرگا ڕەشە ئاسنێیەکە ئەکرێتەوە بۆ هینانەژوورەوەی  
هەر . لە هەموو جارەکاندا فیداییەکان لە پشتی دەرگاکەوە وەستاون. خواردنەکان

کە دەرگا کرایەوە بە چاوتروکانێك لەالی خواردنەکەن، بەگورجی وەکو چەخماخە 
شلەکە بە دوو کەسەوە  هەڵیان ئەگرن و بۆ ژورەوە هەر یەکە و قابێك، قابلەمەی

. نانەکە لەسەر بەتانی کۆمەڵ ئەکەن هەرباتنیەك چوار کەس هەڵیئەگرێت. هەڵئگرن
هەندێك جار پۆلیسەکان . ئەم کارە هەمووی لە ژێر لێدانی قامچیدا بەڕێوە ئەچێت

جارێکیان لە بەردەم . هونەریشی تیا ئەنوێنن و داهێنانی نوێی تیابەکار ئەهێنن
بەهاکەدا، پۆلیسێك فیداییەکەی کە خەریك بوو قابلەمەکەی قابلەمە نیسکە بە

 :هەڵئەگرت ڕاگرت و وتی

 .  قابەکە دانێرەوە کوری قەحپە -

 .زیندانێکە قابەکەی دانایەوە و وەستا

 .دەی، هەردوو دەستت بخەرە ناوی و تا نقووم ئەبن -

نجاش بەو کەدەستەکانی لە نیسکێنەکە هێنایە دەرەوە پێستەکانیان داماڵرابوو، ئی
هەرچەند ڕۆژ جارێك یەکێك، یان زیاتر . حاڵەوە زۆریلێکرد قابەکە بباتە ژوورەوە

 .ئەکوژرێ لەکاتی خواردن هێنانەژوورەوەدا
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 فیداییەکان

 

ئێرە هەموو تەمەنێکی تیایە، پیاوی هەشتا ساڵ، مناڵی پانزە ساڵ، نەخۆش،         
ندام لە ئەنجامی ئەشکەنجە یان خۆی هەر بە زگماك وا بووە و  مئه پەککەوتە، كه

فییداییەکان کۆمەڵێ گەنجی  توکمە و بەهێزن، بە ئارەزوی خۆیان خۆیان . گیراوە
ویستی بە دانبەخۆداگرتن یان خێرایی هەیە بەخشکردوە بۆ کارە ترسناكەکان کە پێ

وەکو کاری هێنانەژوورەوەی خواردنەکان، یان کاتێك پاسەوانێك نەخۆشێك یان 
  پێنج سەد جەڵدەكه  كه خۆشه كات، فیداییەکە لەجیاتی نه مبێ ده پەککەوتەیەك ته

لە نازانرێت کام قاوش یەکەمجار ئەم تیپە فیداییانەی پێکهێنا، بەاڵم . هەڵئەگرێت
 . ئێستێکدا دەرکەوت کە هەموو قاوشێك تیپێکی فیدایی هەیە

جارێکیان کە پاسەوانەکان . سااڵنێك دواتر پۆلیس ئەم کارەیان بۆ ئاشکرا بوو
مبێكردنی زیندانییەکان بوون ژمارەی ئەوانەی  سەرقاڵی چاودێریکردنی قاوش و ته

فیداییەکان موکوڕ  مبێکران لە ژمارەی فیداییەکان زیاتر دەرچوو، هەندێك لە ته
و   بوون لەسەر ئەوەی یەکسەر و بۆ جاری دووەم لە هەمان ڕۆژدا بچنە دەرەوه

ڕێی  و کارەکەیان بۆ ئاشکرا بوو له پۆلیسەکان ئه. پێنجسەد جەلدەی تریش هەڵگرن
بینینی شوێنەواری تازەی لێدانەکانیان، سەرەڕای ئەوەش پۆلیسەکان هیچیان 

 .بەرامبەر ئەم کارە پێنەکرا

 :گوێم لە یەکێك لە فیداییەکان بوو بە هاوڕێکەی ئەووت

 " برا ئێمە پرۆژەی شەهادەتین" - 

تیپی فیداییەکان ژیانی . ڕاستیشیان ئەکرد لە هەوڵەکانیان بۆ گەیشتن بە شەهادەت
کارەکانیان  بە دڵسۆزانە و بەپەرۆشیەکی ڕاستییانەوە . زۆر کەسیان ڕزگار کرد

 .وڵەوە ئەنجامیان ئەداقواڵو لە باوەڕێکی ق هەڵده

جارێکی تر گوێم لە دوعای یەکێکیتریان بوو لە دوای نوێژکردن کە بە دانیشتنەوە 
 : ئەیکرد ئەیووت

باسمك الجلیل هبنی الشهادة و خذني الی جنتك . اللهم انك قادر علی کل شیء -
 .حیث النبیون و والمومنون االخیار
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ن ئەکرد، هەندێکی تریشیان جۆرێك لە هەندێکیان بە بێدەنگی و خاکییانە کارەکەیا
 . خۆبینین و خۆپیشاندانێك لە شێوەی قسەکردنەکانیاندا دیار بوو

 

 حەمام

لەم قاوشە ئێمە شەش کەس نەخۆشین ناچین بۆ حەمام، من و هاوڕێیەکی ترم کە 
لە هەمان وەجبە بەدرێژایی ئەو ماوەیەی کە من نەمئەتوانی بجوڵێم ئەو بێهۆش 

یەكێکمان مرد دوای دوو . ی ئێمە سێ کەس هاتینە ئەم قاوشەلەوەجبەکە. )بوو
ڕۆژ، من هاتمە هۆشخۆم لە دوای شەش ڕۆژ، سێیەم  ماوەی دوو مانگ لەنێوان 

چواری شەلەل، دوانیان .( وەوە و چاك بوو ژیان و مەرگدا بوو، دواتر هۆشی هاته
یەمیان لەکاتی ، سێ( نەخۆشی ئیفلیجیان گرتبوو بە منداڵی) بەزگماکی شەلەل بوون 

 . پێشوازیکردن، چوارەمیش شەلەل بوو بوو لەژێر ئەشکەنجەدا

حەمامکردن بە زۆرە بۆ هەموان تەنها ئەوانە نەبێت کە ناتوانن بجوڵێن، بەتایبەتیش 
لەماوەی ئەو مانگەی " . النظافة من االیمان"کە لەسەر دەرگاکەی نووسراوە 

هەموو جلەکانیان .  ان کرد بوونەمئەتوانی بجوڵێم، قاوشەکە دوو جار حەمامی
دوای ئەوە تۆزێك چاکبووم و ئەمتوانی . دائەکەنن تەنها بە دەرپێوە ئەچنە حەمام

دەرپێکەی لە پێمدا بوو کاتی هاتنم بۆ . بجوڵێم لە گەڵ ئەوانی تردا چووم بۆ حەمام
دوای شەش ڕۆژ کە هۆشم هاتەوە بینیم  دەرپێیەکی  . ئێرە، یا ڕزیبوو یان بزربوبو

بەو دەرپێیەوە بە ڕیز . ۆڕم لە پێدایە و جلەکانیشم لەتەنیشتمەوە کۆمەڵ کراوەش
 . وەستاوین لە ناو قاوشەکە لە پشتی دەرگا ڕەشەکەوە چاوەڕێن بچین بۆ حەمام

هەموو سام دایگرتووین ، ئەترسین، هەموو ڕووی پاڕانەوە و دۆعایان کردۆتە 
نە ئەکەن، هەموو ڕەشن هەموو دووکەس لە پشتمەوە باسی دەرگای بەندیخا. خودا

بووە، " ترفە"یەکێکان بۆ ئەوی تر باسی زیندانیەیەکی ژن ئەکات کە ناوی ! ئاسنن
پەیمانی دابوو گەر لە زیندان ئازاد بکرێت و بچێتەوە ماڵی خۆی دارتاشێك ئەهێنێت 
چی دەرگا لە ماڵەکەیدا هەیە هەمووی لێبکاتەوە، ئەوەندەی ئەم دەرگا ڕەشانە 

 .هیچ دەرگای داخراوی لە ماڵی خۆیان ناوێت. اڕەحەتی کردبوونتووشی  ن

بەڕاکردن دەرچوین، دوو دوو، ئەمدیوئەودیومان لە هەردوو . دەرگا کرایەوە      
هێشتا پێم )هەموومان پێپەتین، . الوە پۆلیس بە قامچیەوە گرتویەتی، پێماندا ئەکێشن
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گۆڕەپانی ترمان بڕی تا  لە گۆڕەپانی شەشەوە، سێ(. بەتەواوی چاک نەبوبوەوە
حەمامەکان بینایەکی الکێشەییە بڕێك پەناگەی بێ دەرگای . گەیشتینە حەمامەکان

هەر دوو کەس کراینە . لە پاشماوەی سەردەمی فەرەنسێکانە. بچوکتری تێدایە
سابونەکان عەسکەرین لەجیاتی ئەوەی بیدەنە (. پەناگەی بێ دەرگا)حەمامێکەوە 

بابەتی قیڕاندن و .... جنێو.... قیڕە. هەر یەکە و سابونێك. دەستت، ئەیکێشن بەسەرتا
جنێودانەکەش زیاتر ئەوەیە کە بە هەلی نەزانن و لە حەمامەکانداو شتی خراپ 

 " .حیزین"بکەن و ئەوانیش ئەزانن کە هەموومان 

ئاوی دوشەکان تەنها گەرمە و کە دێتە خوارەوە ئەکوڵێ، هەڵم بەرز ئەبێتەوە،      
بە ئەستەم گیانمان ئاوەکەی بەر ئەکەوێت، پاش . ەی ئاوەکە ئەستەمەساردکرنەو

. خولەکێك و چەند سانییەك زیاتر یان کەمتر، لەژێر لێزمەی قامچیدا دێینە دەرەوە
بەڕاکردن . وەکو پێوەدان پێتەوە ئەدات!!  لێدانی جەستەی تەڕ جۆرێکی ترە

 . ئەگەڕێنەوە قاوشەکە گیانمان شینومۆر بۆتەوە

وەیەك حەمامەکان البران و بیناکەیان کرد بە قاوش لەبەر قەرەباڵغی پاش ما)
 (بەندیخانەکە و نەبوونی شوێن بۆ زیندانیە شویعێکان

لە سایەی چاودێریکردنی بەردەوامی دکتۆر زاهی بە من و نەخۆشەکانی تر،       
لەبەر . هەموو برینەکانم خەریکە چاك ئەبنەوە برینەکەی ژێر پێی چەپم نەبێت

وەی پێستی ژێر پێم داماڵرێنابوو بەتەوای و ئێسقانەکای کەوتبونە دەر، دکتۆر ئە
جارێکیان کەسێکی تری لەگەڵ خۆی هێنابوو . زاهی لە لێکەوتەی خراپتر ئەترسا

ئەو دکتۆرە ووتی تەنها لە قاوشەکەی ئێمە . خۆی بە دکتۆری پێسیت پێمناساند
 .بیست و سێ دکتۆر لە بوارە جیا جیا کاندا هەیە

هاووەجبەکەم دوو مانگ لە کەناری مەرگدا بوو و بەرنگاری کرد، لەکۆتاییدا بەرەو 
بەرە . چاکبوون ڕۆیشت ئەویش بەهۆی شەونخونی و خزمەتی دکتۆر زاهیەوە

کاتێك توانی سەری بجوڵێنێنت، سەیری الی منی کرد و کە . بەرە هۆشی هاتەوە
زاهییش  کە لەتەنیشتیەوە  چەند چرکەیەك شلەژا و هەتا!! بینیمی توشی شۆك بوو

بەاڵم ئەو خۆی گێل . بوو هەستی پێکرد و لێیپرسی کە ئەگەر داینۆسۆرێکی بینیبێ
 .کردو و وەاڵمی زاهی نەدایەوە
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لە دوو مانگی یەکەمدا هەندێك پەیوەندیم لەگەڵ هەندێك لە زیندانێکان پەیدا        
ە دائەنیشتین و باسی پەیوەندیم لە گەڵ زاهی باشە گەلێ جار بەیەکەو. کردبوو

خەمی . گەلێك لە خەمی  خۆی بۆ باس ئەکردم . بەندیخانە و ئازادیمان ئەکرد
خەمی باڵوبونەوەی نەخۆشی و پەتاکانی هەبوو لە ناو . پزیشکی و هەتا خێزانیش

دەرمان و کەرەستەی پزیشکیدا لەژێر ئەو هەلومەرجەدا لە نەبوونی . بەندیخانەکە
جارێکیان لە ڕۆژی گرتنی و هێنانی . زۆر کوشندە ئەبێت هەرپەتایەك باڵو ببێتەوە

 :بۆ ئەم بەندیخانەیەم لێپرسی وتی

 یەکسەر دوای کۆمەڵکوژێکە -

 کام کۆمەڵکوژی؟؟ -

 واڵی کۆمەڵکوژێکە نەبووبێ؟ معقولە گوێت لە هه! بەڕاستیتە -

 .لە فەرەنسا بووم. من لێرە نەبووم. نا وەاڵ، گوێم لێ نەبوو -

کارەساتەکەی بۆ گێرامەوە ئەوەی ناویان لێنابوو قەسابخانەکەی ئنجا بە وردی 
 :بەندیخانە بیابانێکە

دەوروبەری هەزار بەندکراوی ئیسالمی لەم بەندیخانەیە بوون، لە ڕۆژێکی  -
گەرمی حوزەیراندا، جەند کۆپتەرێكی پڕ لە سەرباز کە براکەی سەرۆك 

دابەزیین و چوونە سەر سەرکردایەتی ئەکردن لە گۆڕەپانەکانی بەندیخانەکە 
هەندێکیانیان لە !! زیندانێکان لە قاوشەکانیاندا و هەر هەموویانیان دروێنە کرد

زاهی یەکسەر لە دوای ئەو . گۆڕپانەکان کۆکردەوە هەمویانیان لەناو برد
هێشتا خوێن و قژ و پریشکی گۆشت و   کۆمەڵکوژیە هاتبوو بۆ ئەم بەندیخانەیە كه

 .مابوو  وه لەسەر عەرز و دیواری ئەو قاوشانهمێشکی مرۆڤەکان هێشتا 

زاهی تۆزێ لە گێڕانەوەی کارەساتەکە ئەوەستێتەوە و سەری بەرز ئەکاتەوە و 
 :سەیری سەرەوە ئەکات لە شەڕاقەکەوە، سەیرکردنێکی خەماوی و بەردەوام ئەبێت

هەموو قارەمانانی  ڕیزی . ڕەحمەتی خوایان لێ بێت، هەموویان شەهید بوون -
لە کاتی کوشتارەکە چەند گەنجێكی . وە بوون، ڕحمەتی خوایان لێ بێتپێشە

موسڵمان هێرشیان کردە سەر سەربازەکان و توانیان هەنذێك چەك بەدەست 
ئەیانزانی بەهەمووشێوەیەك ئەوان هەر تیاچوون جابۆ بەرەنگاری نەکەن؟ . بهێنن
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زیانی . ان پێ نەمابەو چەکانە بەرەنگاریان بونەوە تاوەکو شەهید بوون یان فیشەگی
بەاڵم سەیرە برا تۆ گوێت . ڕەحمەتی خوایان لێ بێت. گەورەیان لە سەربازەکان دا

 !لەو قەسابیکردنە نەبووە

بەخەیاڵی کەسیاندا . لەماوەی ئەو دوو مانگە کەس لێی نەپرسیم ئایینم چیە      
نەدەهات کە موسڵمان نەبم، بەتایبەتیش کە ناوەکەم هیچ ئاماژەیەکی وای نەئەدا کە 

 .  موسڵمان نەبم

ئەو ئەزمونەی پێیدا تێپەڕیم لە دەزگای مخابەرات نەمدرکاند الی کەس چونکە 
رۆژ لە دوای ئەوەی هاووەجبە بێهۆشەکەم چاوی  کردەوە  دوو. پێویستی نەئەکرد

 : و بینیمی، هەموو قاوشەکە زانی کە

 !!نەسرانی، مولحد و جاسوسم

. یەکسەر هەموو لێم دابڕان و وەکەناریان خستم. یەکسەر ئەنجامەکانی دەرکەوتن
ەی ئەگەر بەیانیباشی یەکێکیانم بکردایە، بە پێچەوان. کردم کەسیان سەالمی لێنەئه

ڕەفتاری ( ردوا التحیة بأحسن منها: ) فەرمودەکانی پێغەمبەرەکایانەوە کە ئەڵێ
بۆ ڕۆژی سێیەم دوای ئاشکرا بوونم زاهی وا خۆی پیشاندا کە هاتووە پێم . ئەکرد

 :  بپشکنێ، لەگەڵ سەیرکردنی پێم پێی وتم

ڕژێم  کێشە نیە، تۆ لە ئەهلی کتابی، ئەوەی جاسوسی.... نەسرانی بیت  -        
تۆ خەریکبوو ئەمردی لە ژێر . ئەمەیان لۆجیك نیەو عەقڵ نایبڕێ.... بیت

ڕاستە لە : بەاڵم پێم بڵێ. ئەو سەگانە جاسوسەکانی خۆیان ناکوژن. ئەشکەنجەدا
 ؟..پێش هەموو خەڵك ئیلحادی خۆتت ئاشکرا کرد لە دایەرەی موخابەرات

 .یندان ئەوەم وتوەبەاڵم بۆ ڕزگار بوون لە ئەشکەنجەی ز. ڕاستە دکتۆر -

وریا : بەاڵم من وابزانم پیاوێکی باشی لەبەر ئەوە پێتئەڵێم. ئەم بیانووە کافی نیە -
وا . لەم قاوشەی ئێمە کۆمەڵێ خەڵکی توندڕەو هەیە! ئاگات لە خۆت بێت! بە

تۆش بۆ هەموان (. حیـثما وجدوا) بیرئەکەنەوە کە ئەرکی ئەوانە کافرەکان بکوژن 
شتێکی تریش، تکات لێ ئەکەم هەووڵبدە قسەم لەگەڵ . افریئاشکرا بووی کە ک

 .نەکەیت، من ناتوانم لەوانی تر بەدەر بم

 .بۆ هەموو شتەکان.... سوپاست ئەکەم دکتۆر  -
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 .ئەرك بەجێهێنان سوپاسی ناوێت -

حەفتەیەك تێپەڕی، هیچی وا ڕووینەدا، ڕۆژێك لە توالێتەکە دەرچووم ئەشەلیم، 
دەوریان دام، هەموو گەنج لە سەرەتای یەکسەر دەوری دە کەس 

 :یەکێکیان ووشەکان بە تووڕەییەو لەژێر دانیەوە ئەهاتە دەرو وتی...بیستەکاندان

 .ئەمە کۆتاییەکەتە هەی سەگ.... هەی کافر..هەی گاڵو...بوەستە کورە -

: بۆ چەند ئیستێك سەیری چاوەکانیام کرد. لەشوێنی خۆم ووشك بووم، شڵەژام
پێداگر و مکوڕبوون لەسەر ئەنجامدانی ...ینە لەچاویان ئەتەقیەوە،الفاوی رق و ک

 .کارەساتێك

 .بەتەواوی  چۆکمدادا و مێشکم وەستا: بازنەکەی دەورم تەنگتر ئەبێ

ترس لە موخابەرات، . بەدرێژایی ماوەی ڕابوردوو هەمیشە لە ترسدا ژیاوم     
وش، ترس لە لێدان و ربازی، ترس لە خرەی کلیلی دەرگای قا ترس لە پۆلیسی سه
بەاڵم ئێستا؛ ئەبینم وا مەرگ تەماشام ئەکات لە چاوی .  لە ئازار ولە مەرگ

ئایا ترسام؟ نازانم، وەك بەردێك وابووم، . ئەمانەوە کە دەوریان لێداوم
نەبیرکردنەوە و نە پەرچەکردارێك، . پارچەتەختەیەك خاڵی لە هەست و نەست

 .وشکبونی تەواو و چۆکدادان

ئەمە . ەکی قورسی خۆڵەمێشی ئەم تەنگەبەریەی پێش توالێتەکانی داگرتووەبێدەنگی
نیزیکبونەوەیان لێم بەخاوی . شوێنێکە کە پاسەوانەکەی سەرەوە ناتوانێت بیبینێت

ئایا . هەنگاوەکانیان بەرەو چەقی بازنەکە کە من بووم گەلێ بچووك بوو. بوو
ترساندنەکەم؟؟ لە پەرچەکرداری  مەبەستیان بوو زیاتر ئازارم بدەن بە درێژەپێدانی

 .من ئەترسان؟یان  بە تەواوی بڕیاری کوشتنمیان نەدابوو؟ نازانم

پیاوێکی بە سااڵچوو . بازنەی مرۆڤەکانی دەوریشم شکا.....لەناکاو بێدەنگییەکە شکا
ڕووی کردە ئەوانەی دەوریان لێدا . بە قەڵەمبازێك گەیشتە الم و باوشی پێدا کردم

 : بووم وتی

ەرەبیەکی فوسحا پێی وتن ئەوەی دەست بۆ ئەم کەسە درێژ بکات وەك ئەوەیە بەع
. هێرشکەرەکان چاوەڕێی شتی وایان نەئەکرد.. دەسدرێژی کردبێتە سەر من

 : یەکێکیان وتی. وەستان
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تۆ پەیوەندیت بەم ..... شێخ محمود، شێخ محمود، ئێمە ڕێزت ئەگرین، بەاڵم -
ەبێ لەگەڵمان بیت بۆ لەناوبردنی کفر و تۆ شێخێکی دینیت و ئ. کارەوە نیە

 کافرەکان

وال تقتلوا النفس التی حرم اللە اال )خوای گەورە ئەفرموێ ! لەگەڵتان نیم.... نەخێر  -
 (بالحق

 .شێخ محمود ئەم کەسە کافرە... بەاڵم  -

 .خوا تەنها خۆی ئەزانێ چ نهێنیەك لە دڵ و دەروونەکاندایە -

 !بەاڵم نەسرانی و جاسوسە -

 .وجادلهم بالتي هي أحسن، خەڵکی بە شوبهە مەناسنەوە -

هەموو خەڵکی قاوشەکە سەیر ئەکەن چی ئەگوزەرێ، بەاڵم تەنها چەند کەسێك 
. وابۆی چووم کە زۆربەیان لە شوێنکەوتوانی شێخ محمودن. لەدەورمان کۆ بوەوە

وەی شێخ محمود ڕووی تێ کرد و بەشێ. لەناکاو دکتۆر زاهیم بەتەنیشتمەوە بینی
 :فەرمان پێکردن پێی وت

 .ئەم کەسە بەرەوە شوێنی خۆی.... زاهی -

زاهی ڕایکێشام یان بڵین شانی ڕاکێشام و بازنەکەی دەورم کرایەوە بێ هیچ 
 :ڕێگریەك، گەیاندمیە سەر جێگاکەم و وتی

 !دانیشە و هیچ شتێك مەڵێ -

هەمیشە جێی سەرۆکی قاوشەکە لە تەنیشت دەرگاکەوەیە بەجۆرێك            
لە دیوەکەی تری دەرگاکەوە جێگاکەی . ئامادە بێت لە گەڵ پۆلیسەکان قسە بکات

وادیارە لە ناو خۆیان قبوڵم . منیان دانا لە جیاتی کەسێکی تر کە زووتر لەوێ بوو
دەرگاکە لەالی چەپمەوەیە، ئەوکەسەی لە الی ڕاستمەوەیە تەنها دراوسێمە، . ناکەن

اتر لێ دوور کردمەوە سەرەڕای قەڵەباڵغی جێگاکەی خۆی روبعە مەترێك زی
 . شوێنەکە، کەسیش الری نەبوو

. هەڕەشە هێشتا ئەگەرێكی بەهێزە. دابڕاندنم بە تەواوی و یەکجاری بوو      
لەسەر جێگاکەم دانیشتم مات و هەوڵ ئەدەم چاوەکانم ئارەستە نەکەم بەرەو 
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دوودیو بەدەورمدا ك بە دیواریکی ێقاوغلەگەڵ کاتدا . شوێنکی دیاری کراو
 :درووست بوو

دیوارێکیان لە ڕقەکانی ئەوان لێم دروست بوو، لە دەریایەك کینە و ڕق و  
. بەهەموو هێزێك هەوڵم ئەدا لەم دەریایە نەخنکێم. بیزلێهاتنەوە مەلەم ئەکرد

 !دیوارەکەی تریش دیواری ترسی ئەوان لەمن درووستی کردبوو

غەکە پەنجەرەیەکم کردەوە و دەستم کرد بە چاودێری اولەدیوارە ڕەقەکەی ق
 .   قاوشەکە لە ناوەوە، ئەوە تەنها شت بوو بتوانم بیکەم

 

 ی کانونی یەکەم٢١

 

ئاگام ! " ئاخۆ سوزان ئیمشەو لە کوێ بەسەر ئەبات؟. ئەمڕۆ جەژنی سەری ساڵە
سی لە ڕۆژمێر نەبوو، ڕۆژەکان لێرە هەموو لەیەك ئەچن بەاڵم گوێم لە بەرپر

قاوشەکە بوو تێبینی ئەدایە هەندێك لە زیندانییەکان ئەیوت ئەمڕۆ سەری ساڵی 
زاینیە و سبەینێ پینج شەممەیە، لەخۆشبەختیمان ئەمڕۆ ئەم زاڵمانە ئیمشەو 
ناخەون تابەیانی خەریکی فسق و بەرەاڵیین دوای ئەوە ئەخەون بۆیە؛ 

 ."ەسێدارەداننەل... نە دادگایی کردن . هەلیکۆپتەرەکە سبەینێ نایەت

دواتر گوێم لە دەنگی ئاهەنگ بوو وادیاربوو پۆلیسەکان لە ژوورەکانی خۆیان 
ئەبێ ببێ بە . ئەم ناوەم بە خەیاڵدا هات( ئاهەنگ لە دۆزەخدا)ئاهەنگیان ئەگێڕا 

 .گرنگ نیە...ناوی فیلیمێك، ڕۆمانێك، شانۆگەریەك

ئەی کەسوکارم . وولە هەشت مانگی رابوردوودا سۆزێکی شێتانەم بۆ سوزان هەب
ئەبێ ئێستا لە کوێ بن؟ چی ئەکەن؟ چۆن لەم دیارە نەمانەم ئەم هەموو کاتە تێ 

ن بۆ ئەوەی بزانن لە کوێم؟ لە کوێ و بۆ بزر بووم؟ باوکم و  كه ئەگەن؟ چیده
دایکم چاوەڕێ بوون بگەم، بەاڵم نەگەیشتمە ماڵی خۆمان، کەواتە لە کوێم؟ ئەبێ 

 بێت؟ئەمە پرسیاری سەرەکییان 



 
 

www.dengekan.com  58 
 

باوکم ئەفسەرێکی خانەنشینە خەڵك ئەناسێ، هەروەها خاڵیشم هەندێ     
بۆچی تا ئێستا نەجواڵون بۆ ئەوەی لەم . دەسەاڵتی هەیە، هەندێ لە خزمانی تریش
. بێگومان ئێستا هەموویان لە هەوڵداندان!! دۆزەخە ڕزگارم کەن؟ بەاڵم کێ چوزانێ
پێویستم بە کەسێکە دەربارەی هەموو .!! ئەم بیرۆکانە هەندێك هیوای پێ بەخشیم

سەیری . ئەم شتانە لەگەڵی بدوێم، پرسیاری لێبکەم، خەمەکانمی پێ بڵێم
شەش مانگ . دەوروبەری خۆم ئەکەم دەموچاوە داخراوەکان توشی شۆکم ئەکەن

زیاترە دایانبڕیوم لە خۆیان، تەنها چەند وشەیەك لە بەرپرسی قاوشەکە ئەگەر 
دەمم داخراوە تەنها . وشەیەك لە گەڵ زاهی بەدزییەوەپێویست بکات یان چەند 
تۆ بڵێی . هەست ئەکەم زمانم خەریکە ژەنگ هەڵئەهێنێ. کاتی نانخواردن ئەکرێتەوە

مرۆڤ خوی قسەکردنی بیربچێتەوە ئەگەر بۆ ماوەیەکی درێژ قسە نەکات؟؟ 
م ئەبێ قسە بکەم ئەگەر لە گەڵ خۆشمدا بێت، تەنانەت ئەگەر بە شێتیش!! نەخێر
 .بزانن

جارێکیان بەرە و دەسشۆرەکان . نابێ دەستم بەر شتێکیان یان خۆیان بکەوێت
دووبارە . ئەڕۆیشتم دەستم بەر دەستی یەکێکیان کەوت لە گەڕانەوەدا بوو

ئەگەر حەنەفیەكی ئاوم . گەڕایەوە دەستی شۆرت چونکە هەستی کرد گاڵو بووە
ەوت جار بە سابون ئەیشوات بەکار هێنا، لەدوای من  ئەوەی بەکاری ئەهێنێت ح

جاڕێکیان گوێم لە یەکێکیان بوو بە یەکێکی تریانی ئەوت . چونکە بە گاڵوم دائەنێن
شۆرتنی حەنەفێکە حەوت جار بە سابون بەس نیە ئەبێ هەندێ خۆڵیشمان هەبێت، 

ئەگەر سەگ دەمی : ) لەبەر ئەوەی پێغمبەری خوا درودی خوای لێبێ وتویەتی
ئەو کەسەی خواردنەکە ( جار بیشۆن یەکێکیان بەخۆڵ بێت خستە قابێکەوە، حەوت

دابەش ئەکات خواردنەکە ئەخاتە بەردەمم و دەستی لە هیچ شتیکم نادات و 
هیچ شتیکیان بە من ناڵێن، بەاڵم توانیم زۆر شت لە سەر ژیانی . سەیریشم ناکات

 . نهێنی و شێواز و ئامرازەکانیان  لە ناو بەندیخانە شاراەزا بم

 نوێژ 

نوێژکردن بەهەموو شێوەیەك قەدەغە بوو بە فەرمانی بەڕێوەبەری       
لەگەڵ !! سزای هەرکەسێك لەسەر نوێژکردن بگیرایە؛ مردن بوو. بەندیخانەکە

نوێژی ترس، لە ئیسالم شتێکی لەو بابەتە . ئەوەش یەك فەرز نوێژیان نائەچوو
شتنەوە بێت یان بە هەر هەیە، بەاڵم لێرە پەرەیان پێدابوو بە شێوەیەك کە بەدانی
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بەڕێوەبەرایەتی زیندان . شێوەیەکی ترەوە بتوانیت نوێژ بکەیت بەبێ رکوع و سجود
باس لە قسەیەکی بەڕێوەبەری بەندیخانە ئەکرێ کە لەبەردەم . بەمەشی زانیبوو

هەمیشە قسەکانی بەڕێوەبەری بەندیخانە لە وتار . زیندانیە شویعێکان کردبووی
 : عێکان وتبویلەبەردەم شوی. ئەچێت

ئەم سەگانە، ئیخوان مسلمەکان، هەر دوێنی زیاد لە نیو کاتژمێر قسەیان بۆ  -
لە ئاینین گرنگترە؛ کەچی تەسەور  ئەکەن ئەمڕۆ   وه ته نم کە نه ئەکەم  تێیان ئەگەیه

 زۆر سەیرن ئەمانە بۆ هێندە مێشکیان داخراوە؟. ! دوبارە نوێژیان کردەوە

 پەیوندیکردن

 

هەر قاوشێك نووساوە بەدوو قاوشی . ەکان بەیەکەوە نووساونهەموو قاوش
ئەمەش پەیوەندی . ترەوە، الی چەپ و الی ڕاست هەندێ جار الی پشتەوەش

کۆدەکانی " کردنی لە نێوان زیندانێکان زۆر ئاسان کردووە لەسەر شێوەڕێگای 
هەمان >: یەک لێدان لە دیوارەکە، دووان، لێدانێکی توند یان لێدانێکی سوك" مۆرس

هەموو ڕوداوەکان ئاڵوگۆڕ . <هێماکانن کە بە شێوەڕێگای مۆرس ئەنێردرێت
ئەکرێن؛ ئەوانەی تازە دێن، کێ مرد، ژمارەی ئەوانەی لە سێدارە ئەدرێن و 

هەموو . ناوەکانیان، ئەو دەنگوباسە تازانەی کە تازە هاتۆکان لەگەڵ خۆیاندا ئەیهێنن
لە هەر قاوشێك . کۆدەکانی مۆرسەوە ئەم شتانە ئاڵوگۆڕ پێ ئەکران لە ڕێگای

لەپشتیانەوە لەبەرکەرەکان بوون کە . کۆمەڵێك کەسی شارەزا ئەم کارەیان ئەکرد
 . زانیارێکانیان لەبەر ئەکرد

وەکو ئیسالمێکان ناوی ئەنێن، ( کارەساتەکەوە)کاری لەبەرکردن لە سەرەتای  
ایەتاکای قورئانیان شێخانی ئاینی بەتەمەن دائەنیشتن سورەت و ئ. دەستی پێکرد

.  ئەخوێندەوە بۆ کۆمەڵێ گەنج، ئەمانیش دووبارەیان ئەکردەوە هەتا لەبەریان ئەکرد
کەس نەمابوو لە قاوشەکە . ئا بەو شێوەیە پرۆسەی لەبەرکردن دەستی پێکرد

لەگەڵ هەر وەجبەیەکی . قورئانی لەبەر نەکردبێ لە سەرەتاوە هەتا کۆتا ئایەت
دواتر کارەکە .  ەی قورئان خەتمکردن دەستی پێ ئەکردتازەی زیندانی خولی تاز

کۆمەڵێ گەنجی تازە پێگەیشتوو . پەرەی سەند و ڕێچکەی تریشی گرتە بەر
هەڵئەبژێردرێ لەگەڵ لەبەرکردنی قورئان و حەدیسەکانی پێغەمبەر، ناوی هەموو 
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واتا . زیندانیەکانی بزوتنەوە ئیسالمیەکان کە ئەهاتنە ئەم بەندیخانەیە لەبەر ئەکرا
 .وەکو تۆماری بەندیخانە زانیاری زیندانیە ئیسالمێکانیان تۆمار ئەکرد لە مێشکیاندا

لە قاوشەکەمان گەنجێك تەمەنی لە بیست ساڵ کەمترە، سێ هەزار ناو زیاتری )  
ناوی زیندانێکە، ناوی شار یان شارۆچکەکەی، گوندەکەی،ڕۆژی هاتنی بۆ : لە بەرە

هەندێکیان تەنها تایبەتە بە کوژراو و لە سێدارە !( چارەنووسی..... بەندیخانەکە
. دراوەکان، لەالی ئەوان هەرکەسێ بکوژرێ یان لە سێدارە بدرێ لە زیندان شەهیدە

ناویان، ناونێشانیانی کەسوکاریان، ڕۆژی کوشتن . ئەمانەش تۆماری شەهیدەکانن
 .یان لە سێدارەدانیان تۆمار ئەکەن

. فکردنە و دەستم کرد بە خۆڕاهێنان لە سەریسەرسام بووم بەم پرۆسەی ئەرشی 
دوای ئەوەی بایی ئەوە توانای لەبەرکردنم پەیدا کرد، بڕیاری نوسینی ئەم 

 .ڕۆژنوسانەم دا

دووەم . ڕستەکان لە مێشکمدا ئەنوسم، دووبارەی ئەکەمەوە، لەبەری ئەکەم 
ڕۆژ بنوسم لەکۆتایی رۆژەکە توانیمە ڕوداوە گرنگەکانی . لەبەری ئەکەم... ئەنوسم

ئاشکرا بوو بۆم کەئەم کارە ڕێگاچارەیەکی باشە بۆ . و لەبەریان کەم
بۆ . ربردنی ئەم کاتە درێژەی زیندان هێزکردنی توانای مێشك و بەسه به  بە 

 . بەیانێکەی هەموو ئەوانەی دوێنی لەبەرم کردبوون دووبارە ئەمخوێندەوە

زیندوویی  ماومەتەوە  دوای ماوەیەك بۆم ڕوون بوەوە ئەوەی کە هێشتا بە 
لەگەڵ بوونی گروپە توندڕەوەکە کە . ئەوەیە کە هەموویان سەر بە یەك گرۆپ نین

خەرێك بوو بمکوژن، ڕێکخراوێکی سیاسیش هەبوو کە چەکی هەڵنەگرت بوو و 
گروپێکی تر هەبوو بەناوی کۆمەڵەی . بەشداری کردەوە چەکدارێکانی نەکرد بوو

شێخ محمود کە لە مردن . کی ئاشتیخواز بوونڕزگاریخوازی ئیسالمی کە گروپێ
هەرەوەها گروپە سووفێکان . ڕزگاری کردم لەگەڵ زاهی ئەندامانی ئەم گروپە بوون

 .کەئەمانەش چەند باڵ و گروپیکی تر بوون، لەگەڵ گروپی تریش

هەرچەندە بە ڕەواڵەت ئەم گروپانە هەموو لەیەك ئەچن بەاڵم لە ڕاستیدا زۆرلەیەك 
ۆکیشیان زۆرە بەجۆرێك هەندێ جار ئەگاتە ڕادەی یەکتر تەکفیر ناک. جیاوازن

هەندێ لە ئەندامانی . کردن و بەگژیەکدا چوون و پەالماردانی یەکتر زۆر بێڕەحمانە
گروپە توند ڕەوەکە بەجۆرێك دڵڕەقن ئەیانگێرایەوە چۆن لە دوای تەواو کردنی 
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دا چەند کرێکارێکی مەشقی سەبازیان بە شێوەیەکی کردەیی لە بەیانیانێکی زوو
. بێگوناهی شارەوانیان کوشتوە لەکاتێکا خەریکی پاککردنەوەی جادەکان بووبوون

هەر (. تەعمید بەخوێن)ئەم کارەشیان هەر وەکو مەشق و ڕاهێنانێك کردووە یان 
ئەمانە خۆشیان ئەبن بە بونەوەرێکی زۆر هەستناسك و ئەگرین کاتێك کەسێك 

لە الیەن پیاوانی موخابەراتەوە لە پێش چاوی  باسی ئەشکەنجەی منداڵێك ئەکات
یان چۆن کچێك القە ئەکەن . باوکی  یان دایکی بۆ ئەوەی زانیاریان لێ دەربێنن

لەبەر چاوی باوکی بۆ ئەوەی ئیهانەی بکەن و هەموو زانیاریە نهێنیەکانی پێ 
 .ئاشکرا بکەن

دا، بەتایبەتی نەبەردییەکی ئەفسانەیی ئەنوێنن لە بەرامبەر ئەشکەنجە و مەرگ 
دڵخۆش بوون و ئەگەشانەوە   نده بەڕاستی ئەمبینین چه. گروپی فیداییەکان

باوەڕناکەم ئەم نەبەردییە لە هیچ شوێنێکی تر . و سێدارە ره ی  ئەبران به وكاتانه ئه
ترسنۆکیش هەیە؛ بەاڵم ترسنۆکی . مرۆڤێكی تر هەبێت  یان لە الی هیچ کۆمەڵه

لەم هەلومەرجەی ئێرەدا ترس و ترسنۆکی . زایەتیسەرنجڕاکێش نیە بەقەدەر ئا
لێرە ئەگەر ترسنۆکی لە ڕادە بەدەر بێت بە الوازی . ئاساییە بەاڵم ئازایەتی ناوازەیە
 .  باوەڕ بەخودا لە قەڵەم ئەدرێت

بکات و خۆی بکشێنێتەوە ناو ( خطر)وەکو کیسەڵێك هەست بە ترسناکی )    
کوڵ ئەگرم، .....دائەنیشم و  ،ی خۆم كه و قاوغهنا  وه چمه ئه.  وه ی خۆیه كه قاوغه

 .( چاودێری ئەکەم، تۆمار ئەکەم و چاوەڕێم دەرگایەکم لێبکرێتەوە

 

 ی ئاب  ٢١

 

لێرە چوار وەرز نیە، تەنها . دوو هاوین و زستانێکە لەم ناو ئەم بیابانە بەرینەدام
لە هاوین وا هەست . زستان و هاوین، نازانم کامەیان سەخترە. دوو وەرز هەیە

ئێستا ئێمە لە جەرگەی . ئەکەین زستان بە ڕەحمە و لەزستان بە پێچەوانەوە
هەڵیمژین، هەواکە بە جۆرێك قورسە  هەوا نیە!! کەشەکەی ئاگربارانە. هاوینداین

هەندێ کەس کە . عەرەقمان لێ ئەچۆڕێ. هەڵمژینی توانایەکی زۆری ئەوێت
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یە شەستیش  شارەزای ئەم شوێنەن ئەڵێن پلەی گەرما ئەگاتە پەنجا پلە و لەوانه
یەکێك بەدەم ئۆف . لە ژورەوە لە ناو قاوشەکە لە چلوپێنج کەمتر نیە. لەدەرەوە
 :کیشانەوە

 !!چیە لە فڕن بەندکراوین..... ی هاوار ئە -

هەندێ لە پیاوە پیرەکان لە گەرما خنکان، سەرۆکی قاوشەکە لە دەرگاکە ئەدات 
پۆلیسەکان ئاگادار ئەکاتەوە لە مردنی، دەرگاکە ئەکەنەوە و پۆلیسێك گەرما 

 :سەخڵەتی کردوە، ئەپرسێ 

 . کوا ئەوەی تۆپیوە؟ یەاڵ فرێیدەنە دەرەوه -

وشەکە بەدزییەوە هەندێك لە قابە پالستیکەکان لە قاوشەکەدا سەرۆکی قا 
بەیانی زوو، وەجبەی ئیشکەرانی ڕۆژ قابەکان پڕ ئاو ئەکەن پێش ئەوەی . ئەهێڵێتەوە

هەموو زیندانێکان تەنها بە دەرپێیەکی کورتەوەن، لە . ئەوانی تر لە خەو هەستن
ندانێکان ئەچنە بۆشاییە هەر جارەی چوار لە زی. ناوکەوە دایپۆشیوە تاوکو ئەژنۆ

 –بچوکەی پێش توالێتەکان و چوار لە وەجبەی ئیشکەران ئاویان ئەکەن بەسەردا 
من لە هەموو ) –. ئەم ئیشە بەشێوەی خول لە نێوان زیندانێکان خۆیاندا ئەسوڕێتەوە

ئاو بە سەر و لەشی ئەمانەدا دێتە خوارێ ئەگەڕێنەوە (  جۆرە کار و فرمانێك ئازادم
 .خۆیان، ئنجا چواری تر ئەڕۆن شوێنەکانی

شەش بەتانی تەڕ ئەکرێت و هەر بەتانییەك دوان لە وەجبەی ئیشکەران لەم سەر و 
ئەوسەرەوە ئەیگرن لە ناو قاوشەکە دابەش ئەبن و بەتانێکان ئەجوڵێنن وەکو 

بەم شێوەیە  ڕۆژانی . باوەشێن بۆ جواڵندنی هەوای ناو قاوشەکە و خۆشکردنی
بەاڵم ڕۆژانی زستان کورتە، جلی هەمووان ڕزیوە و ناتوانێت . هاوین دەگوزەرێت

لەسەرمای وشکی بیابان کە لە ئێسقان ئەدات و ئەژنۆکانمان وشك ئەکات، 
سێ بەتانی ڕۆژگارێکی زۆری بەسەر بردوە و دەستی سەدەها زیندانی . بمانپارێزێت

چاکەتی . نتۆڵقاتە پاریسیە  ڕێکەکەم لە بەردایە، چاکەت و پا. تری کردووە پێش من
قاتەکە هێشتا باشە بەاڵم پانتۆڵەکەی سەر ئەژنۆکان و الی سمتی پڕوکاوەتەوە، 

. بە شەو و بە ڕۆژ لە بەرمن. قۆپچەی پێوە نەماوە و ، زنجیری پانتۆڵەکەش تێکچوە
هەندێ دەزووم لە بەتانێکە کێشاوەتەوە و هۆنیومنەتەوەو کردومە بە پشتێن و 

لێرە دەرزی و دەزوو .( م ئیشە لە وانی ترەوە فێر بوومئە. )پانتۆڵەکەی پێ ئەبەستم
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بەرتیلێکی . زیندانیەکی تازەمان بۆ هاتووە کەسوکاری زۆر دەوڵەمەندن. بوونی نیە
.  زۆریان بە ئەفسەرێك داوەو توانیویانە لە دایرەی موخابەرات سەردانی بکەن

ۆ ئێرە زیاد کەسێك ئامۆژگاری کردوون کە جلی زۆر بۆ کوڕەکایان بەرن کەهات ب
بەرپرسی قاوشەکە . لە سەد دەرپێی لەگەڵ خۆیدا هێنا بوو، من دانەیەکم بەر کەوت

 :پێی بەخشیم

 . ئەمە بگرە با دانەیەکی تریشت هەبێ -

. سەرمای بیابان وشکترین سەرمایە، لە  سەرمای شوێنەکانی تر سەخترە
ژێر سفری ڕۆژگەلێکی گەلێك ساردم لە پاریس بەسەر برد کە پلەی گەرما لە 

بەاڵم ساردێکەی ئێرە ساردییەکی . سەدییەوە بوو، بەاڵم ساردێکەی نەرمتر بوو
 .قەڵب و بێشەرمە

بۆ ڕزگار بوون لەم کێشەیە کە بە هەموو ! کێشەی ئەسپێ قورسترە لە زستاندا
ئەبێ هوموو . قاوشەکاندا باڵو بوەتەوە تەنها چارە لێرە ڕاوکردن و لەناوبردنیانە

هەموو کەس . و بەدویاندا لە توێ و لۆچی جلەکاندا بۆیان بگەڕێ جلەکانت داکەنیت
ئەوانی تر . لێرە ئەم کارە ئەکات، منیش دەستم پێکرد دوای ئەوەی گیانم زۆر ئەخورا

لە گەڵ پليشاننەوەی ئەسپێکان لە نێوان هەردوو نینۆکی پەنجە کەڵەکانیاندا 
هەموو . ان ئەو دەنگە دەربهێنممن نەم ئەتوانی وەکو ئەو" تسە" دەنگێکیان دەر ئەهێنا

ڕۆژێ لەدوای نانی بەیانی هەموومان جلەکانمان دائەکەنین و دەست ئەکەین بە 
منیش وەکو ئەوانی تر ئەسپێکان ئەگرم و لە . پشکنین و پاککردنەوەی لە ئەسپێ

ئەو هەموو ئەسپێیە جێی . نێوان هەردوو نینۆکی پەنجە کەڵەکانمدا ئەیانپلیشێنمەوە
 : یەکێك لە زیندانێکان بەتوڕەییەوە وتی. بووسەرسوڕمان 

هەموو ڕۆژێ جلەکانمانیان لێ پاک !...لە کوێوە دێ؟  ئەرێ ئەم هەموو ئەسپێیه -
ئەکەینەوە، پێنج جار دەستنوێژ ئەگرین، هەموو ڕۆژێ خۆمان بە ئاوی سارد و 

ر و بۆ ڕۆژی دواتر زیات. سابون ئەشۆین، جلەکانمان ئەشۆین، بەتانێکانمان ئەشۆین
 !!تۆ بڵێی کەسێك هەبێت قاوشەکان ئەسپێ باران بکات؟!! ئەمە چیە....زیاتر ئەبن
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 ی ئەیلول١٢

                                                                                     

یەکەم جارە لە قاوشەکە گفتوگۆیەك ئەکرێت، بابەتەکەی لە دەرەوەی قورئان و 
گفتوگۆیەکی درێژ،زیاد لە دە کەس بەشداری تیاکرد کە . ێغەمبەر بێتسونەتی پ

هەموو دانوسانەکان، گفتوگۆکان هەتا . ) دوو کەسیان لە شەلەلەکان بوون
بابەتی (. شەڕەکانیش لێرە بە دەنگێکی نزم ئەنجام ئەدرێن لە ترسی پۆلیسەکان

دکتۆرێك کە . ووگفتوگۆکە لەسەر شارستانیەتی ئیسالمی و شارستنیەتی ڕۆژئاوا ب
لە ئەوروپا خوێندبوی بابەتی گفتوگۆکەی بە تیبینیەکی بچووك لەسەر ئازادی و 

گفتوگۆکە زۆری خایاند بە وتەی . بەها دیموکراتییە ڕۆژئاواییەکان دەستپێکرد
 :یەکێك لە شەلەلەکان کۆتایی هات

من کاکی برا سەیری چواردەوری خۆت بکە، !...تۆ ئەڵێی شارستانیەتی ڕۆژئاوا -
ئەمە محمەد عەلییە، بەفیشەگێك . شەلەل بووم بە کورسیەکی ئەشکەنجەی ئەڵمانی

. فیشەگەکە لە ڕوسیا دروست کراوە. کە لە بڕبڕەی پشتی جێگیر بووە شەلەل بووە
. کەلەپچەکانی دەستم ئیسپانی بوو..ئەم بەندیخانەیە فەرەنسا درووستی کردووە

ئەو ئەفسەرانەی لێکۆڵینەوەیان . ئەو ئەفسەرەی گرتمی دەمانچەکەی بەلجیکییە
ئەمانە بەرهەمی . لەگەڵ ئەکردم لە ئەمەریکا و ڕوسیا و بەریتانیا مەشقیان پێکراوە

ئەگەر ئەمانە و بڕێکی زۆر لە بەرەاڵیی و بێ ئەخالقی و !! شارستانیەتی ڕۆژئاوان
 .فەسادی بخرێتە سەر؛ شارستانیەتی ڕۆژئاوات لەبەر چاو بەرجەستە ئەبێت

ەدەنگێکی ماندوو و شێوەزارێك کە بیەوێت کۆتایی بە گفتوگۆیەکی بێئەنجام ب      
 : بهێنێت بەاڵم دان بە بەڵگەکانی بەرامبەرەکەیدا نەنێت، دکتۆر وەاڵمی دایەوە

من ناڵێم . ئەمەی تۆ ئەیڵێی تومەتبارکردن و دەستبژێری هەندێك لە ڕاستێکانە -
بەاڵم لە ڕۆژئاوا زانست و . ان بهێنینالسایی ڕۆژئاوا بکەینەوە یان شتە خراپەکانی

لەسەرو ئەمانەوە و لە ... تەندروستی و پێشکەوتنی پیشەسازی و کشوکاڵی هەیە
ئەگەر بمانەوێ پێش بکەوین ئەبێ . هەمووی گرنگتر؛ مرۆڤ لەوێ بەڕێز و ئازادە
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ئەمەش . زۆر شتیان لێوە فێر بین، بەتایبەتی ڕێز گرتن لە مرۆڤ و لە ئازادیەکانی
 . ی نیەنەنگ

 

 

 ی کانونی یەکەم٠١

 

کاتژمێر شەش وەکو هەموو ڕۆژێ بەتانیەکانم ڕاخست و ڕاکشام، بەاڵم خەوم  
. کاتژمێر یەکی شەو لە ڕاکشان بێزار بووم ال تەنیشتەکانم دەئێشان. نەئەهات

پێنج دەقەی پێچوو هاوار لە پاسەوانەکەی . دانیشتم و بەتانێکانم لە خۆم ئااڵند
 " سەرەوە هەستا

 .سەرۆکیی قاوش! هێی کەرە -

 .بەڵێ گەورەم -

 !تەنیشتم بۆ فێرکە( نێری، سابرێن)ئەو تەگەیەی  -

 .بەڵێ گەورەم -

سبەینی نانی بەیانیم پێنجسەد قایشی پانکەی دەبابە . یەکسەر ڕاکشام. فێری کردم
ئەو پێیەم کە تێکچوبوو بەتەواوی چاك بوبوەو بەاڵم !  ئەبێت لە بنی پێم

ینێکی درێژی پێوە بوو، بەاڵم لە ڕۆژانی سەرما ئازاری هەبوو بۆیە شوێنەواری بر
 .زیاترم ئەپێچایەوە

ئەبێ . یەکێك بوو لە خەونە بچوکەکانم!! خەوم بە جوتێ گۆرەوی خورییەوە ئەبینی
چارەنووسی ئەم پێیە بەستەزمانەم چی بێت کاتێك پێنجسەد جەلدەی لێبدەن؟ تا 

قاوشەکە کرایەوە و پۆلیسەکە قیراندی بەسەر کە دەرگای . بەیانی خەوم لێنەکەوت
بەرپرسی قاوشەکەدا با ئەوانەی فێرکراون بێنە دەرێ، بەرزەپێ هەستام، بەاڵم 

 :بەرپرسی قاوشەکە بە خێرایی وتی

 .لە شوێن خۆت نەجوڵێی، دانیشە، یەکێك لە گەنجەکان لەجیاتیت دەرچوو -
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ن بمکوژن لەبەر ئەوەی کافرم حەپەسام، یەکێك لە فیداییەکان، ئەوانەی خەریك بوو
ساڵ ! ئێستا خۆیم بە قوربان ئەکات و لەجیاتی من پێنجسەد جەلدەی لێئەدەن

لە شوێنی خۆم دانیشتم و بە سەرسوڕمانیەوە . ونیوێکە یەك وشە قسەم نەکردووە
سەیری بەرپرسی قاوشەکە ئەکەم، بەبێ ویستی خۆم تەنها دوو وشەم لە زار هاتە 

 :.دەر

 بۆ؟.....بەاڵم -

بەرپرسسی قاوشەکە وەاڵمی نەدامەوە، تەنها بە ئاماژە بە دەستی داوای لێکردم 
 .ئاماژەیەك بەبچوكزانین و بێزلێهاتنەوەیەکی زۆری تێدا بوو. بێدەنگ بم

لەدوای جەلدکردنیان بە پێخاوسی، بەڕاکردن . ئەوانەی جەلد کرابوون گەڕانەوە
وەیاندا سەیرکردنێکی  چەند کەسێکیان لە گەڕانه. بەسەر قیرە زبرەکەدا ئەگەڕێنەوە

 .پڕ لە کینە و بێزلێهاتنەوە سەیریان کردم

 کەواتە بۆ؟؟

لەبەر ئەوەی من جاسوسم : کاتێکی زۆری ویست هەتا تێیگەیشتم و هۆکەیم زانی)
 !!(و زۆر گرنگ بوو بەالیانەوە نەهێڵن پۆلیسەکان ببینم نەوەکو زانیارێکانیان بدەمێ

 .سەرەی قاوشەکەمان بوو بۆ هەناسەدان لەهەمان ڕۆژ

 

 

 هەناسەدان

 

لە بەندیخانەکانی تردا هەناسەدان بریتیە لە کاتێکی دیاریکراو زیندانیەکان تێیدا لە 
قاوشەکان دەرئەکرێنە گۆڕەپانێك کە هەواکەی پاکە، هەندێ یاریگای تێدایە 

... لێرە. ڵمژیتئەتوانیت وەرزش بکەیت، خۆت بدەیتە بەر خۆرەتاو و هەوای پاك هە
پێش ئەوەی لە قاوشەکە بچینە دەرەوە هەموو بەڕیزێکی پێچخواردوو ئەوەستین 

پۆلیسەکان دەرگاکە ئەکەنەوە، ڕیزەکە بە هەنگاوی سست دێنە . یەك لە دوای یەك
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هەر زیندانیەك جلی ئەوەی پێش خۆی . دەرەوە، بە چاوی نوقاو و سەرداخستنەوە
چوار دەوری گۆڕەپانەکەیان گرتوە و بە چڕی  پۆلیسەکان و شارەوانێکان. گرتوە

ڕیزەکە بەخێرایی یان لەسەرخۆ ئەڕۆن بەگوێرەی هەوەس و . باڵو بونەتەوە
 .ئارەزوی ڕەقیبەکە

ئەم دوو ڕۆژە ڕۆژی لە . دووشەممان و پێنجشەممان، دوو ڕۆژی جیاوازن لێرە
لێدان و  سێدارەدانە، لەبەر ئەوە کە دەرئەچین بۆ هەناسەدان لەم دوو رۆژەدا،

 :لە هەناسەداندا لێدان زیاتر بۆ سەر سەرە. ئەشکەنجە لە ڕۆژەکانی تر زیاترە

 !.بۆ سەرت هەڵئەبڕی کورە هەی سەگ -

 . بەقامچی ئەکێشێ بە سەرتدا

 کورە هەی کوڕی قەحپە، بۆچاوت ئەکەیتەوە و ژێر بە ژێر تەماشا ئەکەیت؟  -

 .قامچێکە ئەکێشێ بە سەرتا -

گەرمی هەتاوەکە کە سەرمان کوون ئەکات، . ئەشکەنجەکە کەمترەلە هاوین 
لە زستان ئەشکەنجە زیاد . پۆلیسەکان تەمەڵ ئەکات حەز لە جوڵەی زۆر ناکەن

هەندێ جار ریزەکە ئەسوڕێتەوە هەندێ لە پۆلیسەکان لە دەوری ڕەقیبەکە . ئەکات
جیان لە ناکاوێکدا مەزا. کۆ ئەبنەوە، لەنێوان خۆیاندا قسە ئەکەن ئێمە تێی ناگەین

 :ڕەقیبەکە هاوار ئەکات. ئەگۆڕێت بە ڕابواردن پێمان

 ..درێژترین کەسی ڕیزەکە، وەرە ئێرە... تۆ، تۆ کابرای درێژ... کورە تۆ  -

یەکێك لە شارەوانێکان بەڕاکردن دێت و درێژترین کەس ئەهێنێتە دەرەوە، بااڵی لە 
ریتێك لە شێوەی کورسی ڕەقیبەکە لەسەر پارچە کۆنک. ) دوو مەتر زیاترە

خۆی ئەبات بە پشتا و سەری بەرز ئەکاتەوە و . قاچی خستۆتە سەر قاچ. دانیشتوە
 :ئەڵێ

 تۆ بنیادەمی یا زەرافە؟... کورە حەقیر -

 :ڕەقیب بەردەوام ئەبێت. ئەوانەی چواردەوری بە قاقا پێئەکەنن

بێنە وەکو دەنگی  بەدەوری گۆڕەپانەکەدا پێنج جار ڕاکە و دەنگێك دەر.... ئێستا  -
 .یەاڵ خێرا...زەرافە
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کەس نازانێت دەنگی زەرافە چۆنە، هەتا . زیندانێکە ڕائەکات و دەنگێك دەر ئەهێنێت
 :ڕەقیبەکە ئەڵێت. زیندانێکە پێنج جار ئەسوڕێتەوە و ئەوەستێت. ڕەقیبەکە خۆشی

 !ئێستا ئەبێ بزەڕێنی وەکو کەر.... کورە هەی حەقیر  -

 .زەڕێ، پۆلیسەکان پێئەکەننزیندانیە درێژەکە ئە

 !ئێستا وەك سەگ بوەڕە... هەی حەقیر -

ڕەقیبەکە پێئەکەنێ و شانەکانی لە . زیندانێکە ئەوەڕێ و پۆلیسەکان پێئەکەنن
 : پێکەنینا هەڵئەتەکێ و ئەڵێ

تۆ بە ڕاستی لە سەگ .... ئەمەیان باش و سەرکەوتوو بوو... ئا...کورە حەقیر، ئا -
 .ئەچی

اتە ڕیزی زیندانێکان کە چاویان نوقاندوە و سەریان داخستوە، هاوار ئینجا ڕوو ئەک
 : ئەکات

 .تۆ تۆ، کورترین کەس لە ڕیزەکە، وەرە ئێرە -

مناڵکارێکە . یەکێك لە شارەوانێکان کورترین کەس لە سەرەکە ئەهێنێتە دەرەوە
ەم لەبەرد. تەمەنی لە پانزە ساڵ زیاتر نابێ، درێژی مەترو نیوێك، تۆزێك زیاترە

 :ڕەقیبەکە ئەوەستێت کە بە پێکەنینەوە پێی ئەڵێ

 .لەبەردەم ئەم سەگە درێژە بوەستە! گرگنی حەقیر -

 :ڕەقیب هاوار ئەکات. زیندانییە بچوکەکە لە بەردەم كابرای درێژ ئەوەستێت

ئەبێ ئێستا بوەڕی و قەپێك لەم سەگەی بەرامبەرت ... درێژی حەقیر...کورە تۆ -
 .لە شانی لێبکەیتەوە، ئەگەر نەیکەیت، هەزار قامچی بگڕی و ئەبێ پارچەیەك

درێژەکە سێ  چوارجار ئەلورێنێ و لە کورتەکەیان نزیك ئەبێتەوە و ئەنوشتێتەوە 
بەسەریدا و دانەکانی لە شانی  گیر ئەکات، مناڵەکە بەدەم ئازارەوە هاوار ئەکات و 

 .خۆی ڕائەپسکێنێ و خۆی ڕزگار ئەکات

 ...ئادەی! ارچە گۆشتەکە؟؟ پۆلیسهەی درێژی حەقیر کوا پ -
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پۆلیسەکان بە قامچێکانیان بەر ئەبنە گیانی، ئەکەوێتە سەر ئەژنۆ، لەسەر ئەژنۆ 
خەریکە بەالدا بکەوێ، ڕەقیبەکە . بااڵی بەقەد بااڵی زیندانیە کورتەکەی لێدێت

 :ئەقیڕێنێ

 !هەستە سەرپێ.... حەقیری درێژ(. پۆلیسەکان لە لێدانی ئەوەستن! )بەسە -

 .درێژەکەیان هەڵئەستێتە سەر پێ

 .کورە حەقیر، گرگنی بچوك، لە پشتیەوە بوەستە -

 .کورتەکەیان ئەچێتە پشتیەوە ئەوەستێت

 .ئێستا هەردوکتان جلەکانتان فرێدەن -

 .هەردوکیان جلەکانیان دائەکەنن و تەنها بە دەرپێیەکەوە ئەمێنن

 !دەرپێکەی بێنە خوارەوە... کورتی حەقیر -

 .  کورتەکەیان دەرپێی درێژەکەیان دائەگرێ هەتا ئەژنۆی

 !ئەوەی خۆشت داکەنە -

 .ئەوەی خۆشی دائەکەنێ

وەکو ئەوەی هەموو شەوێ لە گەڵ یەك ! ئێستا لێی نزیك بەرەوە و بیگێێ -
 !دەی نزیك بەرەوە لێی بیگێێ! ئەیکەن هەی گاندەرانە

ڕەقیبەکە ئاماژە بە . ئەبن هەردوو كوڵمی سمتی درێژەکە گرژ... مناڵەکە ناجوڵێ
یەکێك لە پۆلیسەکان ئەکات، بەقامچی بەر ئەبێتە پشتی کورتەکە و ئەویش خۆی 

دەعبای مناڵەکە شۆڕبۆتەوە و لەئاستی ئەژنۆی . ئەلکێنێت بە دەرێژەکەوە لە دواوە
 .کابرای درێژە

 .ڕەقیب و پۆلیسەکان هەموو پێئەکەنن

چاومان نووقاندوە بەاڵم . رمان داخستوەرەتلەکە بەردەوامە لە ڕۆیشتن، هەموو سە
 .خەرمانی کینە و ئیهانە گەورەتر ئەبێت. هەمووشمان ئەبیستین و ئەبینین
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دەعبا .  درێژەکەیان ئەچێتە پشتی کورتەکەوە. ڕەقیب شوێنەکانیان پێ ئەگۆڕیت
 . پێکەنین بەردەوامە. سیس بوو و گرژبوەکەی لە ناوەڕاست پشت کورتەکەیە

امە لە سوڕانەوە، سەرەکان هەموو شۆڕبونەتەوە، چاوەکان ڕیزەکە  بەردەو
 .داخراون

هەناسەدانێکی تر، ڕۆژێکی تر، ڕەقیبێکی تر، پۆلیسی تر، شارەوانی تر،بەاڵم 
 .زیندانیەکان هەر خۆیانن، کەمێك زیادیان کردووە یان کەمێك کەمیان کردووە

لە .  ەخاتە سەر قاچقاچ ئ. ڕەقیبەکە لەسەر هەمان پارچە کۆنکریتیەکە دائەنیشێت
گەڵ سەیرکردنی ڕیزەکە کە هەموو سەریان داخستوە و چاویان نووقاندوە هاوار 

 :ئەکات

 .قەڵەوەکە.... ئا ئەو هێسترەم بۆ بێنن-

پیاوێکی تەمەن لە چلەکانی قەڵەوی بۆ ئەهێنن، ناوی خۆی و شارەکەی، چەندی لە 
 :ەپرسێزیندان بردۆتە سەر، هەندێ وردەکاریی تر، ئینجا لێی ئ

 ژنت هێناوە یان نا؟ -

 .هێناومە گەورەم -

من پێت ئەڵێم، ئەکید قەحپەیی ..... کورە تۆ ئەزانی ئێستا ژنەکەت چی ئەکات -
 . ئەویش هەر ڕۆژەی لەگەڵ یەکێكی تازەدایه.... تۆ سێ ساڵە لەزیندانیت. ئەکات

 :ێترەقیبەکە بەردەوام ئەب. زیندانێکە بێدەنگە، سەر لەخوار و چاو نووقاو

یان شەرم ئەکەیت لە بەرچاو ئەم پیاوانە بڵێی ....قسە بکە!... بۆ بێدەنگی؟ -
 قەحپەیەکم هێناوە؟ چیە حەرامزادەکانیش شەرم ئەکەن؟؟

ژن : ڕۆژەکان تێئەپەڕن، ڕەقیبەکان ئەگۆڕێن، بەاڵم ڕێکارەکان وەکو خۆیانن        
خوشك حیز، ...نەبێت، ئەبێتەئەگەر زیندانێکە ژندار . حیز ئەگەر زیندانێکە ژندار بێت

 .یان دایك حیز، کچ حیز ئەگەر کچی هەبێت

ئاخۆ ئەمە بۆ ڕابواردنە یان شێوەکارکردنە؟ پاڵنەری تەرکیز کردن لە : ئەمپرسی) 
سەر سێکس لە بچووککردنەوەی بەرامبەر  گرێی خەفەکردنی سێکسی ڕۆژهەاڵتە 
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بەو دەسەاڵتەی کە هەیانە  لە الی ڕەقیبەکان کە لەسەر زیندانیەکدا بەتاڵی ئەکەن
بەسەر زیندانییەکاندا؟؟ یان شێوەکارکردنێکی ئەزموونکراوە مەبەست لێی ئەتکردن 
و شکاندنی شکۆی مرۆڤە بە ئافرەت؟ ئەگەر هاوسەر بێت، یان کچ، یان خوشك، 
. یان هەر کەسێکێ نزیکی تر بێت کە بەرزترین پێگەی شەرەفە لە الی موسڵمانان

ی ڕۆژهەاڵتیەکان بە گشتی ئەوەیە کە سێکس نەکات لە شەرەفی ئافرەت لەال
کردنی هەر کارێکی لەو جۆرە شەرەفی خێزان . دەرەوەی پەیەوەندی هاوسەرێتی

 (.لکەدار ئەکات و خێزانەکە وێران ئەبێت

زانینی ناوی پۆلیس و ڕەقیبەکان کارێکی نەکردە بوو، بەاڵم زیندانێکان لە الی  
ئەم ناوانەش لەسەر بنەمای شتێك ئەبوو کە  .خۆیانەوە ناویان پێوە نابوون

البەال؛ رەقیبێك بوو لەکاتی : بۆ نموونە. کەسەکەی لەوانی تر جیابکردایەتەوە
خێل؛ ناوی . ڕۆیشتنا جەستەی وەکو بڵێی هەر پارچەی بەالیەكدا ئەڕوا وابوو

ن یا. ئەبوو بابج؛ ناوی ڕەقیبێك بوو هەمێشە بابجی لە پێدا بوو. یەکێکی تریان بوو
کەسی تریان هەبوو بە ئەو وشانەی کە بە زۆری بەکاری ئەهێنا ناو ئەنران وەکو 

 هتد" ....هەی جاشە کەر" ، ڕەقیب "کوڕی قەحپە"، ڕەقیب "کورە حەقیر"ڕەقیب 

 :زیندانیەك لە هاوڕێکەی کە تازە لە سزادانەوە ئەگەڕێتەوە ئەپرسێ

 کێ ئەمڕۆ لە گۆڕەپانەکە بوو؟ -

 .کوڕی قەحپە -

 .ی  ئەو ڕەقیبەیە کە جنێوی کوڕی قەحپە زۆر بەکار ئەهێنێمەبەست

 

 

 ی شوبات٠٠

 

بەیانی زوو پێش هێنانی ژەمە نانی بەیانی، پۆلیس دەرگاکەی کردەوە و هاتنە 
هاوار، لێدان بە . ژوورێ وەکو بڵێی سەد کەڵەگای فێ لیهاتوو هاتبێتە ژوورێ

 : قامچی، جنێودان، لەگەڵ هەر جنێوێك و قامچیەك هاوار ئەکەن
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 ..روو بکەرە دیوارەکە...ڕووبکەرە دیوارەکە -

ەوەی یەکەم پۆلیس بەم شێوەیە، هەموو زیندانێکان داپەڕین و لەگەڵ هاتنە ژوور
بە کێشانی قامچیەك بۆ سەر ... وەستام نەمزانی چیبکەم. ڕوویان کردە دیوارەکان

پۆلیسەکە قیڕاندی . ڕوومەتمدا و سوڕانەوەی بۆ پشتی ملم هاتمە سەرخۆ
 :بەسەرما

 !ڕووکەرە دیوارەکە -

ێکە لە دەمووچاومەوە بەرەو ملم درێژ ئاگری قامچ. ڕووم وەرگێرا، وشك بووم
نزیکی پینج خولەکێك بێدەنگی باڵی کێشا بەسەر شوێنەکەدا، ئنجا هاواری . ئەبێتەوە
 :پۆلیسێك

 .....ووریا بن -

هەموو پۆلیسەکان قاچیان کێشا بە عەرزا، بە دەنگێکی بەرزتر ڕیزەکەی پێشکەش 
 :کرد

 .قاوشەکە ئامادەیە، گەورەم جەنابی موقەدەم -

لە نێوان دوو ڕیز لە پۆلیس وەستا بوون وەستانیکی . ەرێوەبەری بەندیخانەکەیەب
خۆرسکانە و بەبێ . عەسکەرییانە لەمسەر بۆ ئەوسەری قاوشەکە هاتوچۆی ئەکرد

گەنجێکی تەمەن : مەبەست بەدزییەوە بە تیلەی چاو سەیرێکی مەقەدەمەکەم کرد
کەی شڵەژانێکی زۆری قژ زەرد، ڕۆیشتنەکەی و قسەکردنە.. دەوری سییەکان

 :وەکو بڵێیت لەگەڵ خۆی ئەدوێت لە قسەکانی تێنەئەگەیشتم. پێوەدیار بوو

یەك تەڵە قژ بڕوا هەزار پیاوکوژ . ئەیکەم بە دۆزەخ! هەڕەشە لەمن بکرێت..! من -
 ....لە جیاتی سەرئەبڕم 

 :ئنجا بە دەنگێکی خنکاو هاواری کرد

بە وەڵاڵ ئەبێ هەر وەک . ن باش ناناسنهەی سەگینە، پیاوکوژینە، ئێوە هێشتا م -
 .مەڕ سەرتان ببڕم

ئنجا هاواری کرد بەسەر کۆمەڵێك پۆلیسدا کە لە نێوان خۆی و کۆمەڵێ لە 
 :زیندانێکاندا وەستا بوون 
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 !ال چن لەوێ کورە -

دەنگی زنجیرەیەك لە تەقەی دەمانچە، خۆم گرمۆڵە کرد و سەری خۆمم خستە 
موقەدەمەکە بەخێرایی چووە دەرەوە و ڕیزێك . وەنێوان هەردوو دەستم و سنگمە

چواردە کوژراو بە چواردە فیشەك کە لە . پۆلیس بەدوایدا و دەرگاکەیان داخست
دکتۆرەکان ڕایان کرد لەنێویاندا زاهی بەرەو سوچی . مەخزەنی دەمانچەکەیدا بوو

ن هەموو یەکسەر گیانیا. هەموویانیان پشکنی. قاوشەکە کە کوژراوەکانی لێبوو
الشەکانیان . پشتی سەر: فیشەگەکان هەموو لە یەك جێ درا بوون. دەرچوبوو

گۆلێك لە خوێنی تازە دروست بوو و هەندێ . ڕاکێشا بۆ ناوەڕاستی قاوشەکە
زۆربەمان وشکبووین . کەس بەدەوریاندا دانیشتن و دەستیان کرد بە گریان

ێك لە تیمی یەک. دکتۆرەکان سەریان سوڕماوە نازانن چی بکەن. پەشوکاین
 :فیداییەکان وەستا و وتی

هم . ڕەحمەتی خوایان لێبێت. انا للە وانا الیە راجعون! ال حول وال قوة اال باللە -
خوایە ئەمانە . خوایە بیانبەرە بەهەشتی بەرینی خۆت. السابقون و نحن الالحقون

کە ڕەحمیان پێ ب. شەهیدن لە پێناو بەرزڕاگرتنی فەرمودەکانی تۆ؛ کەلیمەی حەق
 .تۆ بەخشەندە و میهەرەبانی

 :دووبارە ڕووی قسەی کردە هەمووان.. تۆزێ بێدەنگ بوو

 .یەاڵ براینە، با بە ئەرکی خۆمان هەستیین -

گوێزانیانەوە بۆ نزیك دەرگاکە لە . چاوەڕێیان کرد هەتا خوێنی الشەکان وەستا     
. نێویاندا بوو شێخ محمود کە ژیانی ڕزگار کردم لە. پێش من و بەرپرسی قاوشەکە

بۆ مەرگیان دڵتەنگ بووم چونکە ئاشناییەکم لە گەڵ . بە نهێنی نوێژم لەسەر کرد
 . دەمووچاوکانیان پەیدا کرد بوو، زیاتریش بۆ شێخ محمود خەفەتبار بووم

گفتوگۆیەك . عەرزەکەیان لە خوێن پاك کردەوە، هەروەها بەتانییە خوێناویەکانیش
گروپێك ئەیانووت ئەبێ هەموو جلەکانیان ببەین؛  :لە نێوان دوو گروپ دروست بوو

. گروپەکەی تر ناڕازین، ئەمە بە نەنگی ئەزانن. چونکە زیندوو لە مردوو لە پێشترە
بەاڵم لە کۆتاییدا ڕای ئەوانەی کە ئەیانووت زیندۆکان پێویستیان بە جلە، 

ەکان الش. کۆمەڵێ کەس هەستان بە داکەندنی جلەکان و پاککردنەوەیان. سەرکەوت
لە پاش سێ ساڵ . هەر یەکە بە دەرپێیەکەوە بە شەو لە قاوشەکە برانە  دەرەوە
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هۆکەی ناردنی هەڕەشەیەك . زیندانیەکی نوێ هۆی ئەم قەسابیکردنەی گێڕابوەوە
بووە لە الیەن ڕێکخراوێکی چەکدارەوە بۆ موقەدەمەکە ئەگەر بێتو هەڵسوکەوتی 

موقەدەمەکە ئەم . ئەوا ئەیکوژنباشتر نەکات لەگەڵ زیندانیە ئیسالمیەکان 
هەڕەشەیەی لە نامەیەکا بۆ هات بوو لەسەر جامی سەیارەکەی دانرا بوو 

هەستا بە کوشتنی . بەیانیانێك لەکاتی دەرچوونی بۆ سەر کارەکەی بینیبووی
ئەمانە و خەبەرەکەشی دزە پێکردبوو بۆ ئەوەی ڕێکخراوە چەکدارەکە بیبیستێتەوە 

 : مبەرلە گەڵ هەڕەشەیەکی بەرا

ئەگەر دەست لە یەك تەڵە ! بەرامبەر کاغەزێكی هەڕەشە، چواردە کەسم کوشت -
. بەرامبەرەکەی سەد کەس ئەبێت ،مووی سەری خۆم یان کەسێك سەر بەمن بێت

ئەگەر یەکێك لە کەسوکارم ئازاری پێ بگات یان یەکێکیان بکوژرێ؛ کەس بە 
 . زیندووی ناهێڵمەوە

لەم دەرگایەوە خواردن . ی بەندیخانەکەوە نزیکەقاوشەکامان لە دەرگای پشتەوە
لۆریە ڕووسیە گەورەکە لەم پشتە ئەوەستێ و شارەوانێکان مەنجەڵە . دێت

هەر لەم دەرگایەوە و بە هەمان سەیارە هەموو نیوە شەوێ . گەورەکان دائەگرن
بە دەنگی کێشانی اڵشەکان بە ناو سەیارەکەدا ئەزانین . الشەکان دەرئەکرێن

لە ڕۆژی هاتنی موقەدەمەکە زیندانیە . ردۆکان لەو ڕۆژەدا چەندەژمارەی م
بە ڕێگای گۆڕینەوەی . بەخەبەرەکانی شەو بیستوسێ الشەیان ژماردبوو

زانیارێکان لە نێوان قاوشەکاندا هەموو الیەك زانیاری پێ گەیشت و لە مێشکدا 
 . هەڵگیران

 

 ئازار ٠٢

 ئەسوڕینەوە ...ڕێگا ئەکەین

، سەر لەخوار و چاو  وه سوڕێینه ده وری گۆڕەپانەکەدا هبەد و ئەڕۆمڕەتلەکە ڵ  گهلە 
دەستم گرتوە بە بەنەخوێنی بیجامەی ئەوەی پێشمەوە، بەدوای خۆیدا .. نووقاو

بۆدواوە ڕام  و ئەوەی دوامەوە بەنەخوێنی بیجامەکەی گرتووم. ڕامئەکێشێ
 :ئەسوڕێنەوە هەندێجار ئەپرسم... ئەڕۆین. ئەکێشێ
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 ئاژەڵم، یان شتێکی ترم؟..ئایا من مرۆڤم؟ ! م من؟چ بونەوەرێک

. هاوڕێیەکم هەبوو خەڵکی واڵتی خۆمان بوو، لە فەرەنسا بەیەکەوە ئەمانخوێند
هەموو سەرمانگێك کەسوکاری پارەیان بۆ ئەنارد بەشی مانگێك پێی بژی تا 

ئەم هاوڕیەم لە بری ئەوەی پارەکە بە شێوەیەك خەرجبکات کە . کۆتایی مانگەکە
ەشی سی ڕۆژ بێت؛ لەئوتێلێکی شیك یان لە چێشتخانەیەکی بەناوبانگ دەعوەتی ب

بەاڵم نزیکی نێوەی بوجەی  ،شەوبەزمێکی خۆشمان بەسەر ئەبرد و ئەکردم
جارێکیان . مانگەکەی لەسەری ئەکەوت، بۆیە لە دەڕۆژی بنی مانگ بەقەرز ئەژیا

 : لێم پرسی

ئەکەیت و کۆتا سێیەکی مانگەکە بە  بۆ ئەم هەموو پارەیە لە دانیشتنێکدا سەرف -
 قەرز ئەژیت؟

 :وتی

ئەمانەی کە ! من ئەم شەونشینییەی مانگی جارێك ئەیکەم هەست ئەکەم مرۆڤم -
لەم ئوتێل و چێشخانانە کار ئەکەن چاك ڕاهێنراون لە سەر ئەوەی هەستێكت 

شێوەی خۆیان؛ .. نیاندشێوە قسەکردنیان، شێوەی خزمەت کر. کە ئینسانی ێبدەن
هاوڕێی !! هەموو ئەم شتانە وات لێئەکەن هەست بکەیت کە ئینسانیکی بەڕێزی

. گرن هەست بکەم  ئەوانی تر ڕێزم لێده  ڕاستیدا برسی ئەوەم كه  شرینم من له
گرنگ نیە چەند ڕۆژێك لە مانگێکدا برسی بم، بەاڵم هەستکردن بەوەی کە ئینسانم 

 . بەشی مانگێکم ئەکات

موو جارێك کە پارەکەی بۆ ئەهات لە کەسوکارەکەیەوە و ئەم برادەرەم ئەبینی هە
تی ئەکردم، کەسێك بوو لەخۆڕابین ، باوەڕ بە خۆ، لە گەڵمدا ئەڕۆی بە  هدەعو

مان بکات  هەروها سێجار ناچار بوو سەردانی باڵوێزخانەی واڵتەکه.  شانازیەوە
زۆری بروبیانوی . زۆر لێم ئەپاڕایەوە لە گەڵی برۆم، منیش لەگەڵی ڕۆیشتم

ئەهێنایەوە بۆ ئەوەی نەچێت، دوای ئەخست دیار بوو زۆر بەنابەدڵی ئەڕۆی کە 
بوو لە چوونە ژوورەوە،  ئەگەێشتینە بەردەرگای باڵوێزخانە ئەگۆڕا، دوودڵ ئه

لە (. وەکو بیەوێت دڵنیا بێت کە من لەوێم )ئاوڕێکی خێرای لێ ئەدامەوە 
کەئەهاتە دەرەوە . یم ئەخوێندەوەئاوڕدانەوەکەی ترس و دڵەڕاوکێ و داوای یارمەت

ڕەش هەڵگەڕاو و چارەی دابوو بەیەکدا، بێدەنگ، بەدەست ئاماژەی بۆ ئەکردم زوو 
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جاری یەکەم و . بڕۆین و شوێنەکە بەجێ بهێڵین، لەگەڵیا بە بێدەنگی ئەڕۆیشتین
دووەم کە لە باڵوێزخانەکە دوور ئەکەوتینەوە بەدەنگی بەرز تفی ئەکرد، سێیەمجار 

 :قسە کەوتە

  .بە سەر کێشەوە!  جاسوس. ئەم سەگانە دەیانەوێ  بمکەن بە جاسوس -
هەڕەشەی گرتن و ناردنەوەم . ئەیانەوێ بەسەر یوسفەوە جاسوسیان بۆ بکەم

هەی ... تفو... تفو. پێیان وتم پێنج زنزانیان هەیە لە بینای باڵوێزخانەکە. لێئەکەن
 .سەگینە

ئەسوڕێینەوە، چاونوقاندن سەدەها وێنەی  وری گۆڕەپانەکەدا هەر ئەڕۆین و بەده
سەرەتای ژیانم شەیدای خوێندنەوە بووم، لە ماڵەوە . جیا جیا بەمێشکدا ئەهێنێت

هەرچی بەردەستم بکەوتایە لە چیرۆك و ڕۆمان ". مشکی کتێب" ناویان لێنا بووم 
ە لەو کاتانەدا کە چاوم لێك ئەنا هەزارەها پیت و وشە ب. هەر بەخواردن ئەمخوارد

مێشکمدا ئەهاتن و ئەچوون بەریەك ئەکەوتن، بەردیواری سەرم ئەکەوتن، ئەکەوتنە 
لە ژێر زەمینە نسرم و شێدارەکەی . سەر عەرزەکە و هیتر بەشوێنیا بازی ئەدا

پاکم کردبوەوە و ڕێکم خستبوو و بوبو بە شوێنی هەرە  –ماڵەوەماندا دائەنیشتم 
چاو نوقاو، یاری پیت و وشە هەڵبەز  –دڵگیرم دوور لە کەسوکارو دەنگە دەنگیان 

 (. سۆزی دانیشتنێکی بچووکی ئەو کونجە ئەمسوتێنێ. )و دابەزەکان ئەکەم

لە فلیمێکەوە . لە سەرتای تەمەنی الوێتی وهەرزەکاریم زۆر عەوداڵی سینەما بووم 
ناوم . جاری واهەبوو ڕۆژی سێ سینەمام ئەکرد. دەرئەچووم ئەچوومە فلیمێکی تر

. هەموو سالۆنی سینەماکانی پایتەخت شارەزا بووم". شکی سینەمام"بوو بە 
 .پرۆگرامی سالۆنەکانی سینەماکانم بۆ حەفتەکانی داهاتوو لەبەر بوو

چاو نوقاو یەك ... لەژێر چزووی قامچێکاندا، سەر لەخوار... ئەسوڕێنەوە... ئەڕۆین
تا هەستئەکەم مشکی کتێب، مشکی سینەما، ئێش. کلکی یەکمان گرتوە و ئەسوڕێنەوە

 . کە هێسترم

لەزۆرێك لە الدێکان بۆ ئاو دەرهێنان پێش هاتنی ماتۆڕی ئاو هێستریان بەکار 
لە هەندێ شوێنی " دوالب"ئەهێنا، بەئامێرێك کە واڵخ ئەیگێڕێ، ئەم ئامێرە پێ ئەڵێن 

ئەو واڵخە بەستەزمانە ڕۆژ تا ئێوارە چاویان "  غەڕاف"تریش پێی ئەڵێن 
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تا ) بەستبووەو بەدەوری بیرەکەدا ئەخوالیەوە  وه بە ستونێکیانهو   وه سته به ده
 .ئێمەش وا هەر ئەسوڕێینەوە!!( ئێستاش نازانم بۆ چاوی ئەو واڵخەیان ئەبەستەوە

فلیمێکی ڕۆژئاوایی باسی ژیانی ڕاهیبەیەکی بیستوپێنج ساڵی ئەکات کە کەسو      
ك، ئەو ژیانەی خۆی کچێك نەفس پا. کارەکەی بەخشیبویانە ژیانی پاکیزەیی

لە دێرێکدا ئەژی لە دوورگەیەکی . پاك وەکو بەفری سپی. پێخۆشە و ڕازیە پێی
لە یەکێك لە رووداوەکانی فیلمەکە ڕێگرە دەریایەکان هێرش ئەکەنە سەر . دوور

دوورگەکە و ڕاهیبەی پاکیزەش ئەکەوێتە دەست یەکێك لە دزە تاوانبار و 
 . ە زۆر القەی ئەکات لە کچێتی ئەخاتئەیدا بە عەرزا و ب. پیاوخراپەکان

دزەکە کاری خۆی تەواو کردوە و هەستاوەتەوە سەر پێ، بە الشە : دیمەنێك
کچەکە لەسەر عەرزەکە ... کەتەکەیەوە بە مڕە مڕ دوور ئەکەوێتەوە

دەزوی خوێنی  –کامێراکە نزیك ئەبێتەوە  –ڕانەکانی بەڕووتی ...کەوتووە
 .هاتۆتە خوارەوە و خۆیشی بێهۆشەپاکیزەییەکەی بە ال ڕانەکانیا 

بەردەوامین لە خوالنەوە بە دەوری گۆڕەپانەکەدا،خۆمان توند کردۆتەوە و      
شپرزەین، چاوەڕین لەهەر چرکریەکدا شەقازلەیەك یان لەقەیەك یان قامچیەكمان 

. سەرەڕای ئەمەش هەندێك جار بیرمان دوور ئەڕوا بیرمان ئەچێت.... تێسراوێنن
ڕۆژێك ڕێگا نەکەین . نەبیستین" هەناسەدان" کەوە ئەبینین کە وشەی خەو بە ڕۆژێ

یادگارێكان دووبارە ئەپەڕنە سەر مێشکمان، سەرئەکەون بەسەر . و نەخولێینەوە
دەموچاوی کەسوکار و دۆستەکانم ختوکەی . دەمارتوندبوون و شپرزیییەکانمدا

ان، هەموو ژنانی سوز...خوشکەکەم...نەستەکانم ئەدات؛ بەتایبەتی ژنان، دایکم
 .هەندێك جار یەکێك لە یادەوەرێكان سێبەری بزەیەك ئەپەڕێنێتە سەر لێوم. ئاشنام

واتا دەرهینانی " أألستنثار" لە زمانی عەرەبی وشەی . ئەخولێینەوە... ئەڕۆین  
ّ  التن"لینجاوی لووتە بۆ دەرەوەی کوونە لووت، بەاڵم  بەواتا فرێدانی " خمّ 

دەستێکی زل  قۆڵی گرتم و ... ئەڕۆیشتین و ئەسوڕاینەوە کاتێك. بەڵغەمی ناو دەم
چاوم توند نوقاند و سەرم داگرت هەتا بە . لە ڕیزەکەی دەرهێنامە دەرەوە

بەدەستەکەی تری چەناگەی گرتم و . قۆڵم هەر بەدەستیەوە بوو. سینگمەوە نووسا
 :بەدەنگێکی پڕ لە کینەیەکی قوڵ وتی. سەری بەتوندی بەرز کردمەوە

 !! ئادەی،  دەمت بکەرەوە با بزانم! ت بەرزکەرەوە کورە هەی سەگسەر -
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ئخێکی بە هێزی کرد، سێجار . وتی زیاتر بیکەرەوە، کردمەوە. دەمم کردەوە
دوبارەی کردەوە، نەمئەتوانی بیبینم بەاڵم هەستم کرد دەمی پڕکردوە لە بەڵغەمی 

دەمی بوو  ئەوەی لە... هەستم بەسەری کرد لێم نزیك ئەبێتەوەو... خەست
بەکاردانەوەیەکی خۆڕسکانە دەمم خەریك بوو فرێبداتەوە، . نێو دەمم... تفاندیەوە

دەمی داخستم و . هەستم بە ڕشانەوە ئەکرد، بەاڵم ئەو خراێتر بوو لە خۆم و دەمم
بەدەستەکەی تری خێرا وەکو بروسکە دەستی برد بۆ ئەندامی زاوزێم و تووند 

وشندە لە گونمەوە بەرز بوەوە خەریك بوو ئازارێكی ک..گونی گرتم و گووشی
دووسێ چرکە هەناسەم وەستا، بەس بوو بۆ ئەوەی ئەوی لەناو دەمم . ببورێمەوە

لەگوشینی گونم بەرداوم . بوو هەمووی قوت بدەم تا بتوانم دوبارە هەناسە بدەم
 . بوو تا تەواو دڵنیا بوو هەموو شتێکم قوتداوە

ئازاری گونە . والنەوە، چاو نوقاو و سەر شۆڕلە خ... بەردەوام بووم لە ڕۆیشتن
هەستکردن بەوەی گیانم پڕبوە لە پیسی . فلیقێنراوەکانم بەرە بەرە سوك ئەبوو

 .بەرە بەرە هەڵئەکشێ

... راهیبەکە بەرە بەرە دێتە هۆشخۆی هەست بە پیسی ناوەوەی خۆی ئەکات 
ەستی  بە پیسی هەرچەند خۆی زیاتر بشۆردایە زیاتر ه... سەرئەنجام شێت ئەبێت

 . ئەکرد

ئاوێکی . گەڕاینەوە قاوشەکە، ویستم بەهەر شێوەیەك بێت بڕشێمەوە، نەمتوانی    
 .زۆرم خواردەوە بەاڵم هەستکردن بەوەی ناوەوەم پڕە لە پیسی؛ زیاتر ئەبێت

لە زیندان بەر ئەبم و بڕێکی زۆر ئاو، عەرەق، شەراب و وسکی، هەموو جۆرە ) 
سارد ئەخۆمەوە، بەاڵم لە هەستکردن بەوەی بەڵغەمی ئەو خواردنەوەیەکی گەرم و 

 (. پۆلیسە بە گەدەمەوە، بە قورگمەوە، نووساوە و لێان نابێتەوەو ڕزگارم نابێت

 

 

 ی ئازار٢٢
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 .پێشبینێکەی دکتۆر زاهی ڕاست دەرچوو

گۆشەگیر و ناچار بە دانیشتن لە شوێنی خۆم، بۆ . دەوری دوو ساڵ ئەبێ لێرەم 
ڕاستەوخۆ ناتوانم سەیری . سەرئاو یان هەناسەدان نەبێت لە شوینی خۆم هەڵناسم

هیچ کەسێك بکەم هەرچەندە پێموا نیە کە هەموویان ئارەزوی کوشتنمیان هەیە یان 
ن جیا بکەمەوە کێیان ئارەزوی کوشتنم لەهەمانکاتدا ناتوانم لەیەکیا. هەیانبووبێ

گرنگ ئەوەیە لێرەدا کە هەموو دایانبڕاندوم و حەز لە بوونم . ئەکات و کێیان نایکات
بەدرێژای ئەم ماوەیەی کە !( خۆشم حەز لە بوونی خۆم ناکەم لێرە. )ناکەن لێرە

لێرەم بەپرۆشەوە بووم بۆ کەسێك لە گەڵی بدوێم، توانای قسەکردنم سەرلەنوێ  
بەالم هێزی ڕق و کینە بە بەتانیەکەوەی ئەنوساندم و بەتانیەکەش . تاقی بکەمەوە
 .بە زەوییەوە

ئێستا دوای ئەوەی پێشبینێکەی دکتۆر زاهی ڕاست دەرچوو، دانیشتنم لەسەر     
هەوکردنی سەحایا، بوو . نامەوێ لەگەڵ کەس بدوێم. بەتانیەکە بۆتە خواستی خۆم

ئنجا یەکێکی . ەوە، پێش مانگێك بەکەسێك دەستی پێکردبە پەتا و بەخێرایی باڵو بو
کێشەکەیان . دکتۆرەکان کۆبونەوەیەکیان بە زیندانێکان کرد. یەکێکی تریش.. تر 

. کاتێك گەیشتنە بڕیارێكی هاوبەش، دەکەس زیاتر توش بووبوو. تاوتوێ کرد
گیرە پەیوەندی نێوخۆیی لە نێوان قاوشەکان ئەنجام درا دەرکەوت کە کێشەکە گشت

 . و لە قاوشەکانی تریش باڵو بۆتەوە

کە ژمارەی نەخۆشەکان گەیشتە بیست کەس، دوانیان مردن، دوانیش کوێر         
دکتۆرەکان داوایان کرد گفتوگۆیەکی . بوون، ئەوانی تریش لە لێواری مەرگدان

قسەیان کرد،  کێشەکەیان بەوردی و ڕاستیانە .  فراوان بکرێت لە قاوشەکە
دواتر داوایان لە سەرۆکی قاوشەکە کرد لە دەرگاکە بدات و داوای  .شیکردەوە

. سەرۆکی قاوشەکە ڕازی نەبوو وتی ئەمە کارێکی ئەستەمە. یارمەتی بکات
دکتۆرەکان تێیان گەیاند ئەگەر بێتو لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا دەرمان و چارەسەری 

توشبوو لەم . وەپێویست دابین نەکرێ ئەوا پەتاکە هەموو بەندیخانەکە ئەگرێتە
هەلومەرجە تەندروستیەی ئێرەدا ئەنجامەکەی بەدڵنیاییەوە یان مەرگە یان 

مادام ئێمە بەهەموو شێوەیەك هەر مردووین کەواتە با داوای . هاوشێوەی مەرگ
یاریدەدەری بەرێوەبەری بەندیخانەکە بکەین و تێی بگەێنین ئەگەر ڕێژەی 

 .تسەرکەوتنی هەوڵەکەمان یەك لە ملیۆنیش بێ
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دکتۆر، هیچ گومانێکت هەیە لەوەی کە ئەمانە مەرگی ئێمەیان ناوێت؟ تۆ چاوەڕێ  -
هیچ ... ئەوە ئەکەیت ئەوەی بیەوێ بتکوژێ چارەسەرت بکات؟ ئێمە سااڵنێكە لێرەین

دکتۆرێکت بینی لەم بەندیخانەیە چارەی نەخۆشێك بکات؟ تۆ بڕوا ئەکەیت ئەمانە 
ت؟ یان لە خوا بترسن؟ با لە ژێر ڕەحمەتی یەك زەڕرە ڕەحمو ئینسانیەتیان هەبێ

مردنیش حەقە لەسەر . نەك داوای ڕەحمەت لەم جانەوەرانە بکەین... خوادا بمرین 
بە ترس و دڵەڕاوکێوە .  مردن بەم شێوەیە ڕەحمەتە. هەموو موسڵمانێك نێر و مێ

 کەسایەتی بەرپرسی قاوشەکە لە هەموو ئەو پیاوانەی. )گوێم لە گفتوگۆکان ئەگرت
(. بەهێز، تووند و لەسەرخۆ. ئەفسەری سوپا بوو. لە ژیانمدا دیبوومن بەهێزتر بوو

 : بەرامبەر بە دکتۆرەکان پاشەکشەی نەکرد، یەکێکیان ڕووی تێکرد و وتی

مردن حەقە، هەموومان ئەمرین بەاڵم ئایینەکەمان فەرمانمان پێ ئەکات ... بەڵێ -
یدەرەکە بکەیت لەوانەیە گیانی زۆر لە داوای یارمەت. خۆمان  لە تیاچوون بپارێزین

 .ئەمەش ئەرکە لەسەر شانی تۆ و ئێمەش. موسڵمانان ڕزگار بکات

 :بە دەستەواژەیەك کە مەبەست لێی راچڵکاندن بوو دکتۆرەکە وتی      

 .ئەگەر تۆ ناتوانی یاریدەدەر داوا بکەیت؛ بهێلە با یەکێ لە ئێمە لەجیاتیت بیکات -

 :کی پێدا هات، دیار بوو کە پرسیارەکە وروژاندبووی، وتیسەرۆکی قاوشەکە لەرزێ

 .باشە جەماعەت دوو کاتژمێر کاتم بدەنێ هەتا بیر لە رێگاچارەیەك ئەکەمەوە -

ی  پزیشکەکان هەندێك ڕێنمایی تەندروستیان دا بە هەمووان و کۆبونەوەکە باڵوه
و چەند تەڵە  من خێرا چووم یەکێك لە گیرفانەکانی چاکەتەکەم لێکردەوە. پێکرا

دەزوویەکم لە بەتانێکەم ڕاکێشایەوە و ماسکێکم دروست کرد و خستمە سەر دەم 
هەموو بە چاوێکی سوکەوە سەیریان ئەکردم بەاڵم دوو ڕۆژی نەبرد . و لوتم

 .هەموو سەر و ماسکیان خستە سەر دەمو و لوتیان

.. کرددوای چارەکە کاژێرێك بەرپرسی قاوشەکە لەناکاو ڕاپەڕی، سەیریم    
وادیار بوو بەتەواوی قەبارەی ئەو شکاندنەوەیەی کە . چاوەکانی سوور بوبون

لەبەردەم دەرگاکە وەستا و چەند . لەالیەن دکتۆرەکەوە پێی کرا بەتەواوی تێگەیشت
 .جارێك بە توندی بە دەرگاکەیدا کێشا

 :پرسی. دەنگی ڕەقیبی ئێشکگر لە گۆڕەپانەکەوە هات
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 هەی حەقیڕ؟... چیت ئەوێ -

 .بۆ کارێکی زۆر گرنگ... یاریدەدەرم ئەوێت -

 چی، چی، چی، چی؟ یاریدەدەر بەجارێ؟ چیت لە یاریدەدەر ئەوێت هەی حەقیر؟ -

 :بەرپرسی قاوش زۆر توڕە بوو، لەبەر خۆیەوە قسەی ئەکرد

زەمانە بە . قابیلە داوای سەرەك کۆمارم کردوە؟ خۆی لەتە یاریدەدەرێکە -
 !نەعلەتی خوا بیت

 :بە دەنگێکی بەرز هاواری کردئینجا 

. یاریدەدەر ئەبێ هەر ئێستا یەکسەر بێت... کارەکە گەلێ گەلێ ترسناکە
 .لەبەرژەوەندی خۆتانە نەك ئێمە

بەرپرسی ) كێك دەرگاکە کرایەوە و یاریدەدەر داوای جاشەکەر پاش چاره
ی وەکو ئەوەی لە پزیشکەکانی گوێ لێبوو بە ورد. کرد بچێتە دەرەوە( قاوشەکەی

 : ئاخاوتنەکەی کۆتایی پێهێنا بە. باسی نەخۆشێکە و ڕەهاندەکانی کرد

لەوانەیە پۆلیسەکان لە زیندانێکانەوە . باڵوبونەوەی پەتاکە گەلێ بەهێزە..گەورەم
ئەرکی ئێمە بوو پێتان ڕابگەێنین، . جەنابتان بیگرن -خوا نەکردە –لەوانەیە . بیگرن

 .من دکتۆر سەمیرتان بۆ بانگ ئەکەمئەگەر حەز ئەکەن زیاترتان گوێ لێ بێت 

دکتۆر سەمیریان بانگ کرد بەدرێژی کێشەکەی بۆ یاریدەدەر ڕوون کردەوە و 
ڕاستی وتەکانی بەرپرسی قاوشەکەی سەلماند بەوەی کە لەوانەیە نەخۆشێکە 

دکتۆر سەمیر و بەرپرسی قاوشەکەیان کردە . بگوازرێتەوە بۆ پۆلیسەکانیش
دوای چارەکێكی تر دەرگاکە دووبارە ! ەیان داخستژورەوە بەبێ سزا و دەرگاک

یاریدەدەر و پۆلیسەکان لەدەرەوەی قاوشەکە وەستان، ئەفسەرێك بە . کرایەوە
ئەو کاتە ! روتبەی موالزمی دووەم هاتە ژورەوە، پزیشکی عەسکەری بەندیخانەکەیە

ەوە، لە نزیك دەرگاکە وەستا لە تەنیشتم!! زانیمان کە بەندیخانەکە پزیشکی هەیە
لە سەربەکارهێنانی ئەم جۆرە لە . ) داوی کرد هەموو دانیشین و چاومان بکەینەوە

ئنجا داوای لە هەموو دکتۆرەکان کرد هەستنە سەرپێ، (. قسەکردن ڕانەهاتوین
سەرسوڕمانێك لە بوونی ئەو ژمارە دکتۆرە بەدەموچاویەوە دیاربوو بەاڵم هەوڵی 
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نکردەنەکەیانی کرد، ئەوانیش هۆکانیان پرسیاری هۆی دەستنیشا. شاردنەوەی ئەدا
چوە الی کونجی نەخۆشەکان و چاوێکی خێرای گێڕا بە سەریاندا و . بۆ ژمارد

وەستا و ئاوڕێکی دایەوە، ئامەژەی بۆ دووان لە دکتۆرە . گەڕایەوە الی دەرگاکە
 :کەگەیشتنە الی بێئەوەی ئاوڕیان لێبداتەوە لێی پرسین. گەنجەکان کرد بچن بۆ الی

 اسیتانمەوە؟ن -

 بەڵێ -

 ..هم م م -

هەندێك کەس لە دوو دکتۆرە . دکتۆرەکە چوە دەرەوە و پۆلیس دەرگاکەی داخست
 :گەنجەکە نزیك بوونەوە، یەکێکیان وتی

خەلکی . ئەم دکتۆرە هاوپۆلمان بوو بەیەکەوە خوێندنمان تەواو کرد -
کرد ئەو گەڕایەوە کە تەواومان . کەنارئاوەکانە لە  تایەفەو عەشرەتەکەی سەرۆکە

 .دێکەی خۆیان وئیتر نەمانبینی

دوای کەمتر لە بیستوچوار کاتژمێر دکتۆرەکەی بەندیخانە گەڕایەوە لەگەڵ    
 : یاریدەدەر و پۆلیس و شارەوانێکان، دکتۆر سەمیری بانگکرد وپێی وت

ئەبێ تۆ هەموو نەخۆشەکانی بەندیخانەکە چارەسەر بکەیت ئەمەیش دەرمانی  -
هیتریشمان زۆر هەیە، ڕەقیبێك و پۆلیست لەگەڵ ئەبێت ئەبێ هەر دەنکە پێویست، 

حەبێك کە بەکار دێت ببین، هەموو سرنجەکان هەموو کارتۆن و پاکەتە بەتاڵەکان 
 ئامادەی؟.... کە بەکاریان ئەهێنیت بیدەیتە دەستی پۆلیسەکان،

 .بەڵێ ئامادەم -

اندا، پۆلیسەکان لەگەڵیدان، دکتۆر سەمیر دەستی کرد بە سوڕانەوە بەسەر قاوشەک
شارەوانێکان کارتۆنە دەرمانەکانیان هەڵئەگرت، کارتۆنێكی گەورەش بۆ پاشماوە 

هەموو بەیانیەك ئەچوە دەرەوە ئێوارە ئەگەڕایەوە شەکەت و . بەکارهاتووەکان
لەگەڵ ئەوەش نەخۆشیەکە هەر تەشەنەی ئەکرد، بەالم مردن بە . ماندوو

 . ۆ یەکەم دکتۆر نەخۆشیەکەی گرت، دکتۆر زاهیئەمڕ. نەخۆشیەکە کەمی کرد
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 ی ئایار١

 زاهی مرد

هەموو ماندوو بوون   نەك لەبەر ئەوەی دووجار قەرزاریم بە ژیانم ، جارێکیان به
مان، جارێکی  شەونخونێکەی کاتێك لەسەر مەرگدا بووم لە دوای پێشوازی کردنەکه

. ئێرە ڕزگارم بکات تریش کە بە شێخ مەحمودی وت لەدەست تووند رەوەکانی
بەاڵم لەبەر ئەوەی ئەم پیاوەم خۆشویست کە زەردەخەنەکەی هەمیشە بەسەر 

هەر . شێوە زمانە شیرینە ڕۆژهەاڵتییەکەی. لێویەوە بوو لە ناخۆشترین کاتەکانیشدا
ئاسۆیەکی فراون و . شوێنێك پێویستی بەیارمەتی ئەو بووایە، ئامادە بوو

. هەستم ئەکرد لە شوێنێکی هەڵەدایە. نە دەگمەنەڕۆشنبیرێکی بەتوانا کە لەم شوێ
 .بااڵدەستە  شوێنێك کە دەمارگیری، توندڕەوی، بیرتەسکی و بۆرە ڕۆشنبیر

غەمێك . هەستم بە غەمێکی قووڵ کرد کە بە هەموو ژیانم هەستم پێ نەکردبوو    
 . هەردوو ترسەکەی لەبیر بردمەوە؛ ترس لە نەخۆشی و ترس لەوانی تر

لەتەنیشتیەوە . ویەك بەدەم خەوەوە بڕوات بەرەو الی زاهی ڕۆیشتموەکو نووست
چۆکم دادا و دەستیم نا بە تەوێڵمەوە و دام لە پرمەی گریان بەدەنگێکی بەرز، 

تۆ بڵێی خەفەتی مەرگی زاهی بوو یان دەرگایەك بوو بۆ . گریانێكی بەسۆز گریام
 !ە واڵتەکەم؟تەقینەوەی خەمە کەڵەکەبووەکانم لەو ڕۆژەوەی گەڕاومەتەو

زاهی . بێ پەنا مامەوە. بەمەرگی زاهی هەستم کرد کە دوا پشتیوانم لە دەست چوو
تەنیا کەس بوو ئەمتوانی  ڕاستەوخۆ سەیری چاوی بکەم، هەمیشە بەدزییەوە 

هەستم ئەکرد تێگەیشتنێکی ناڕاستەوخۆ و شاراوە لە . سەیری یەکترمان ئەکرد
 .ەم لە چاویا خوێندبوەوە کە بەتەنها نامهێڵێچەندەها جار ئەو. نێوانماندا هەبوو،

 .مرۆڤێکی مەزن...مرۆڤ بوو...زاهی 

 .گریام و گریام

" یەکێکیانم"یەکێك نوکە شەقێكی لێدام،  سەرم هەڵبڕی بەچاوێکی فرمێسکاویەوە 
 : دانەکانی جیر کردەوە و وتی. بینی
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 .شەهیدان گاڵو مەکە...هەستە کورە -

غەکەی خۆم، فرمێسکەکانم لە دەرەوە واخۆم، ناو ق م، گەڕامەوە شوێنەکەیهەستا
 .   سڕی، بەاڵم  بەرەو ناوەوە بەردەوام ئەڕژان

 

 ی ئایار٢

بەاڵم هێشتاش هەندێ جار لە لێواری . ئەمە بڕیارم بوو لە سەرەتاوە. نابێ شێت بم
لە مێشکمدا هەمیشە گۆرانی . بەاڵم بە بێدەنگی.. گۆرانیم ئەووت. شێتبووندا بووم

هەرگیز دەمم ناکەمەوە، یەک . سیم ئەووت، هیچ گۆرانیەکی عەرەبیم نەچڕیفەرەن
بەدرێژایی ڕۆژ لەیەك شوێندام دائەنیشم بەجێی ناهێڵم، بۆ توالێت و . ووشە ناڵێم

تەنها ئەو ڕۆژانەی دەر . دەستشۆرەکان نەبێ کە ڕۆژی چوار پێنج جار ئەڕۆم
 .ئەکرێین بۆ هەناسە دان ئەجوڵێم

ئایا هیچ : جارێکیان بیرم کردەوە. ) بیرئەکەمەوە و بیر ئەکەمەوە. ..دائەنیشم      
 (مرۆڤێك ئەتوانێ لە بیرکردنەوە بوەستێت؟

ڕابوردوم دەیان جار دووبارە کردەوە، بچوکترین وردەکارێکان،  وردەکاریەك 
ئەگەر لەم شوێنە نەبومایە ئەستەم بوو بیرم بهاتایەتەوە ئەگەر دە ژیانی تریش 

موو شتێکی خۆش و شادیهێن، هەموو شتێکی جوان لە دەرەوە وەبیر هە. بژیامایە
 .ئەهێنمەوە

دوای ئەوەی دواناودیم تەواو کرد خوێندنم بەجێهێشت بە . من ئێستا سی سااڵنم
چوار ساڵ لە . خەونی کاری بازرگانی و دەڵەمەندبوونی خێرا لەگەڵ برادەرێکم

پاشان بۆ . انەکانیان هەڵگرتکاری بازرگانی سەرنەکەوتوو، کەسوکارم زەرەر و زی
 .ئیستا لێرە. خوێندن لە فەرەنسا، شەش ساڵ خوێندن لە فەرەنسا

ڕابوردو ئەهێنمە پێش چاوی خۆم و خەون بە داهاتوەوە ئەبینم، خوم پێوە گرتوە، 
ئالودەی بووم، خەونەکە هێدی هێدی بنیاد . خەونی ڕۆژ، لەزەتی زۆری لێ ئەبینم

ەنێم، وێنایان ئەکەم، ڕاستیان ئەکەمەوە، کاتێکی درێژ ئەنێم، وردەکارێکان بنیاد ئ
ون ئەبم تیایاندا، بەدانیشتنەوە یان بەالوە، لەم دونیایە دائەبڕێم و لە دونیایەکی 

لەهەموو ڕۆژە خەونەکاندا  ئافرەت . قەشەنگا ئەژیم سادە و خۆش و بێ کێشە
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خانەکانی . ان کردوەهەمیشە ئامادەیە، هەموو ئەو ئافرەتانەی کە بە ژیانمدا گوزەری
گەرمترین ئێستەکانی . ڕابوردو و داهاتوو تێکەڵ بە یەك ئەکەم. لەش گڕئەگرن

نزیك لە تێکەڵبوون ئەهێنمەوە یاد، دووبارە ڕێکیان ئەخەمەوە، خەیاڵی نوێ 
چاوەڕێ ئەکەم هەتا درەنگانی شەو و . دائەهێنم، ئەتڵێمەوە و خەو لێم ئەتۆرێ

ئەوە تەنیا . اڵ سێکس ئەکەم و خۆم خاڵی ئەکەمەوەئەڕۆم بۆ توالێتەکان و بەخەی
ئالەو چرکە ساتەدا ئەگەر یەکێك داوام لێ . چارەیە بۆ ئەوەی بتوانم بخەوم

 :بکردمایە بەندیخانە بە یەك وشە وەسف بکەم دەمگوت

 .بەندیخانە ئاگری دووری ژنە -

سەیری دەوروبەری خۆم ئەکەم بە نهێنی، تۆ بڵێی ئەمانە چۆن ئەم کێشەیە چارە 
ئەکەن؟ هەندێکیان لە هەموو ژیانی  لە پاژنەی دایکی بەوالوە پاژنەی ژنێکی تری 

بیر لە چی ئەکەنەوە؟ خەونەکانیان چیە؟ هەندێکیان هەرزەکارن بەهەموو .  نەدیوە
ە چاودێریکردنی هەمیشەیی شەوانم ب. سەرکێشی و چەتوونی خەیاڵی گەنجییەوە

ئەمزانی کەوا خەو زۆر ئەبینن؛ کاتێك یەکێکیان خەوتوە، لەناکاو دەنگێکی کز 
اعوذ بالله من الشيطان الرجیم، : زۆربەیان ئەڵێن. دەرئەهێنێ و خەبەری ئەبێتەوە

ئنجا هەڵئەسی و ئەڕوا خۆی ئەشوا چونکە ڕێنماییکان دەربارەی پاکوتەمیزی 
ناتوانن بخۆن یان بخۆنەوە یان نوێژ بکەن ئەگەر تەواو پاك و تەمیز . گەلێك توندن

ر هۆیەك بێت، بە جووتبوون یان لە خەودا بێت ئەبێ لەش  ڕژانی تۆمئاو بەهه. نەبن
 . هەمووی بشۆڕدرێ

من دڵنیام ئەوەی پۆلیسەکان ئەیڵێن و باڵوی ئەکەنەوە کە گوایە ئەمانە شەوانە     
. هاورەگەز بازی ئەکەن هەموو درۆیە و بوهتانەلەگەڵ یەك جووت ئەبن و 

 .بەڕاستیش ئەستەمە

گوێم لێیە وا . نازانم چەندم پێئەچێت... ئەگەڕێمەوە سەر خەونەکانم و ئەتلێمەوە
گوێم لە دەنگی ... ئەوانی تر خەریکە لە خەو هەڵئەستن، هەوڵئەدەم بخەوم ناتوانم

 .کۆپتەرەکەیە وا دێت

 

 .هەلیکۆپتەرەکە
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ان لە دەنگی کۆپتەرەکە ئەبێت هەموو بەندیخانەکە لەرزیان لێدێت و کە گوێم 
هەندێك بە باڵەفڕی مەرگ، یان .هەتا پۆلیس و شارەوانێکانیش. ئەشڵەژێین

زیندانیەك وتی عزرائیل لە . فریشتەی مەرگ لە ئاسمانەوە دابەزییو، ناوی ئەبەن
 .ەیەڵیاندا ه کورسی پێشەوە دانیشتووە، چونکە ڕێکەوتنامەی لەگه

بەندیخانەکە چەند سەد کیلۆمەترێك لە پایتەختەوە دوورە بۆیە دەستەی      
زۆربەی کات حەفتەی دووجار بە کۆپتەر دێن، دووشەموان و دادگایی مەیدانی 

ئەم دەستەی دادگاییە لە سێ ئەفسەر یان لەوانەیە تەنها یەك .  پێنجشەموان
کە ئەچنە ژورەوە دوو لیست  ژوورێکی تایبەت بە خۆیان هەیە.  ئەفسەر پێك بێت

 : ناو ئەدەن بە ڕێڤەبەری بەندیخانەکە

پۆلیس لیستەکە . ناوی ئەو کەسانەیە کە هەمانڕۆژ دادگایی ئەکرێن: لیستی یەکەم
ئنجا کۆیان ئەکەنەوە . ئەبات و بەسەر قاوشەکاندا ئەگەڕێ و ناوەکان بانگ ئەکات
هەموو . قیڕە و لێدان لە دوایین قاوش لە گۆڕەپانی ژمارە حەوت بە جنێو و

. سەرداخستوو، چاونوقاو، ئەیاندەن لەبەر لێانئەخوڕن بۆ گۆڕەپانی ژمارە سفر
دایان ئەنیشێنن لەسەر عەرز دەستیان بە سەر سەریانەوەو سەریان لە نێو 

 . ئەژنۆکانیان

یەکەم ناو بانگ ئەکرێ و ئەکرێتە ژورەوە بە شەقازلیەك لە بەر دەرگای      
 :رەکە لێی ئەپرسێئەفسە. ژوورەکە

 تۆ فاڵن کوڕی فاڵنی؟ -

 .بەڵێ گەورەم -

 .بیبەنە دەرەوە -

بەم شێوەیە دادگایی کردنەکەی تەواو ئەبێ، ئنجا دووەم و سێیەم  و بەم جۆرە بە 
هەندێجار دادگاییکردنەکە . دوو سێ کاتژمێر سەدکەس زیاتر دادگایی ئەکرێت

 :کێشەی تێ ئەکەوێت ئەفسەرەکە ئەپرسێ 

 فاڵنی کوڕی فاڵنیتۆ -
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 بەڵێ گەورەم -

 کورە سەگباب، تۆ بەشداریت کردووە لە تەقاندنەوەی کۆمەڵگا بازرگانییەکە؟ -

 .نا وەاڵ گەورەم، من هیچ پەیوەندیم بە هیچ شتێکەوە نیە -

 !هەی سەگباب، ئینکاریشی ئەکەی؟ پۆلیس -

 . پۆلیس ئەچنە ژوورەوە

 .رکێنێبیخەنە نێو تایەکەوە هەتا هەموو شت ئەد -

لێدان و هات و . ئاهەنگی ئەشکەنجە لە پێش ژووری دادگا دەست پێ ئەکات    
کارەکانیان ڕائەگرن، دەست . هاوار کارەکانی دەستەی دادوەری ناڕەحەت ئەکات

پاش کەمێك، هەموو شت بێدەنگ ئەبێت . ئەکەن بە خواردنەوەی قاوەی عەرەبی
 : رتویانە و ئەیبەنە ژوورەوەزیندانێکە بەمالو ئەوالدا ئەڕوات پۆلیسەکان گ

 !هێشتا کەلەڕەقی بەری نەداوە؟... ها -

 .دانی بە هەممو شتێکدا نا... نەخێر گەورەم -

 .بیبەنە دەرەوە... سێدارە -

زۆریشیان . بەشی زۆری دادگاییکردنی زیندانێکان لێرە لە خولەکێك زیاتر ناخاێنێ
انە نیە کە چارەنووسیان دیاری نابینن، ئاگاشیان لەو حوکم( ئەفسەرەکە)دادوەرەکە 

 .ئەکات

ئەم دادگایە توانای دوو جۆر بڕیاری هەیە، ئەتوانێت بڕیاری لە سێدارەدان و     
هەروەها . جێبەجێکردنی هەر ژمارەیەك لە بەندکراوەکان کە خۆی بیەوێت بدات
بەاڵم مافی . توانای زیندانیکردنی هەر ژمارەیەك بۆ هەر ماوەیەك کە خۆی بیەوێت

هەموو کەس لێرە ئەزانێ کە بە قاوشی . ) وی نیە هیچ  بێگوناهێك ئازاد بکاتئە
هەمان ئەم دادگایە . یەك و دوو هەتا الی پۆلیسەکانیش ئەوترێ قاوشی بێتاوانەکان

چەند ساڵێکە بڕیاری بێتاوانی بۆ چەندەها بەندکراو دەرهێناوە کە لە ڕاستیدا 
هەڵە گیراون بەاڵم هەموو لە زیندانن و سااڵنن، بە  ١١بۆ  ١١ن  هەموو مناڵی تەمه

ساڵیان  ١١بۆ  ١٢زیندانێکانی قاوشی بێتاوانەکان هەموو لە نێوان . ئازاد نەکراون
 .( ئەو منااڵنە کە دواترئازاد کران هەموو زەالم بوون.  لێرە بەسەر بردوه
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لیستی دووەمی ناوەکان ناوی ئەو کەسانەیە کە لە هەمان رۆژ لە سێدارە   
بە هەمان شێوە پۆلیسەکان بە قاوشەکاندا ئەگەڕێن ناوەکان ئاگادار . ئەدرێن

ئەمڕۆ لێرە چوار کەس لە قاوشەکەی ئێمە ناویان لە لیستەکەدا . ئەکەنەوە ئامادە بن
دوای ئەوەی ئاگادار کرانەوە چوون تاراتیان کردو دەست . بوو لە سێدارە ئەدرێن

و بەبەرچاوی هەموانەوە سجدە و نوێژێکی ئاشکرا . نوێژیان گرت و نوێژیان کرد
ئنجا بەسەر !!( لە مەرگ بەوالوە چی. ) رەکعە ی ئاسایی، نوێژێك بە بێ ترس

هەموواندا سوڕانەوە و بەباوش پێداکردن و ماچکردن گەردن ئازییان لە هەمووان 
 !!کرد من نەبێ

 دۆعامان بۆ. تکاتان لێ ئەکەین لە هەڵەکانمان خۆش بن! جەماعەت لێمان ببورن -
 .بکەن کە خوای گەورە بەڕەحمەتی زۆری خۆی بمانگرێتەوە و ئاخیرمان خێر بکات

ڕێژەی ) هەموو گەنجن لە تەمەنی خۆم یان زیاتر. ئەم چوار کەسە چاك ئەناسم
 .(زۆری ئەوانەی لە سێدارە دران گەنج بوون، کەمیان لە چل ساڵ زیاتر بوون

. ئەکەم، کوڵم گرتووە هێمن، زەردەخەنەیەك بە ڕوویانەوە، چاك چاودێریان
هیمنێکەیان ڕاستیە یان دروستکراوە؟ سەیری دەستەکانیان، گۆشەی لێوەکانیان، 

تەوقە و . چاوەکانیان، هیچ شتێك بەدیناکەم ئاماژە بێ بۆ ترس یان شڵەژان
لە تەنیشت بەرپرسی قاوشەکەوە . خواحافیزیان لە هەمووان کرد من نەبێت

کەند کە بەکاردێت بۆ زیندۆکان بەکاری بێنن وەستان، هەموو جلە باشەکانیان دا
جلە باشەکان ئەدەنە . ئینجا خۆیان جلی زۆر شڕ و بەکار نەهاتوو لەبەرئەکەن
لە پشت دەرگاکەوە . دەست بەرپرسی قاوشەکە تاوەکو خۆی دابەشی بکات

 .ئەچنە دەرەوە... ئەوەستن، زۆری پێناچێت ئەکرێتەوە

ەر قاوشەکەی ئێمە ئەنجام ئەدرێت، لەسێدارەدان لە گۆڕەپانی بەرامب    
. چەندینجار بینیوە کاتێك ئەبرێنە دەرەوە بۆ هەناسەدان( سێدارە)پیاهەڵواسەکانمان 

ناو بە ناو گوێمان لە . لەوێ هەموو کۆ ئەکرێنەوە و سزاکان جێبەجێ ئەکرێن
وادیارە سەرەی . دەنگی تەکبیرە لە گەروی کۆمەڵێ کەسەوە بەیەکجار دێتە دەرەوە

 : کۆمەڵەیە کە سزاکانیان جێبەجێ ئەکرێئەو 

 اللە اکبر...اللە اکبر-
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هەموو ماوەی پێشوو مووی گیانم ئەوەستا کە گوێم لەو دەنگە ئەبوو لە بەرامبەر 
شەو، ئێشگرەکانی قاوش بەراورد لە نێوان ئەو ژمارەی کە لە ڕێگەی . قاوشەکەمان

ەنگی فڕێدانی الشەکان هاتووە و ئەوەی گوێیان لێ ئەبێت لە د( مورس)بروسکەوە
 :بۆ ناو بارهەڵگرەکان ئەکەن

 .چلوپێنج شەهید... ڕاستە -

لە دوو ڕۆژی داهاتوودا تۆمارکەرەکان سەرقاڵی لەبەرکردنی هەموو ناو و 
 .ناونیشانەکانیان ئەبن

 

 ی تەمموز١١

 .ئێستا کەسێك هەیە لەگەڵی بدوێم

، یەکێك لە زیندانێکان کە بوو لە کاتێکدا پاسەوانەکەی سەرەوە نزیك چاودێرگه 
دەستێکی خستە سەر . هەستایە سەرپێ و لە ناوەڕاستی قاوشەکەدا وەستا

 : ڕوومەتی وەکو یەکێك تەلەفۆن بکات، هاواری کرد

 

 .فەرماندەم بەرێ... ئەلو...ئەلو -

فەرماندە نازناوی برای سەرۆکە، ڕابەری یەکێك لە بەهێزترین یەکەکانی سوپا ) 
 .(سەرۆك دائەنرێتئەکات، بە جێگرەوەی 

هەموو بێدەنگ بوون، نیگاکانیان ئەگۆڕیەوە لە نێوان پاسەوانەکەی سەرەوە و 
زیندانێکە کە بەردەوام بوو لەسەر داواکەی خۆی و هەندێك جار بە ناوەکەی 

چەند چرکریەکی خایاند، چوار لە زیندانێکان . خۆیەوە بانگی ئەکرد بێ نازناو
ر  دەستیان خستە سه. اوشەکە دوریان خستەوەپەالماریان دا و لە ناوەڕاستی ق

دەمی و بەرەو الی توالێتەکان بردیان کە تاکە شوێنە پاسەوانەکەی سەرەود 
 :یەکێکیان گەڕایەوە و بە بزەیەکەوە بە بەرپرسی قاوشەکەی وت. ناتوانێت بیبینێت

 !وادیارە ئەو برایە تێکچوو -
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 .پارێزی، جوانی پیاو عەقلەال حول وال قوة اال باللە، خودایە مێشکمان بب -

شێتێکەی خۆش بوو، بێ زیان، بێ هەڵچوون، تەنها ئەیویست لە گەڵ فەرماندە قسە 
 :بکات

 چیت لە فەرماندە ئەوێت؟ -

 . مەوعید لە نێوانماندا هەبوو نەهات، بێ بەڵێن دەرچوو -

ئاسایی ئەهاتە بەرچاو، زۆری قسە و ئاخاوتنەکانی پەیوەستن بە یەکەوە و 
 :مانابەخشن بەاڵم گرنگترین و هەستیارترین یاسای قاوشەکەی شکاند

نوێژی تەرك کرد، خۆی نائەشۆری، دوای چەند ڕۆژێك لە تێکچوونەکەی  
هەموومانی تووشی شۆك کرد؛ بەرامبەرم دانیشت و لەسەر رایەخەکەم و سەالمی 

 :لێکردم

 تۆ ناوت چییە؟... السالم علێکم -

تەنها سەیریم  ئەکرد،  . ی وەاڵمی سەالمەکەی بدەمەوەدڵم لەرزی لێهات؛ نەمتوان
دوو ساڵە ئاوا لە نزیکەوە سەیری . ڕاستەوخۆ سەیری چاوە بەخەندەکانیم ئەکرد

هەموو ئەوانەی لە قاوشەکە . چاوی کەسێکم نەکردووە، هەستم بە گەرمی کرد
ن هەموو چاوەکا! بوون بێدەنگ بوون؛ شتێکی ناوازە لە پێش چاویان ڕوو ئەدات

جۆرە . لەسەر ڕایەخەکەم و ئەو دوو بونەوەرە بوو کە لەسەری دانیشتون
وادیارە لە بیری . سەرسوڕمانێکی تایبەت بەسەر ڕووی هەموانەوە دیارە

لەگەرمەی ڕوداوەکان و لەناو الفاوی بەگوڕی مەرگدا . هەموویان چوبومەوە
نم بڵێم هەستی بەرگڕی دوژمنکارانەیان بەرامبەرم خامۆش بوبو، یان ئەتوا

 .خۆڵەمێش دایپۆشی وەکو پشکۆی ژێر خۆڵەمێش

ڕاهاتبوون لەسەر بینیم لە تەنیشت دەرگاکەوە و بوونم لەو شوێنە مایەی پرسیار 
لەسەرەتادا ڕەنگەکەی هەموو . ڕەنگی دەرگاکە ڕەشێکی ناشرین بوو. نەبوو الیان

ئەکەن،  کەسێکك قەڵس ئەکات، بەاڵم بە تێپەر بوونی کات ڕادێن لەگەڵی لەبیری
) ئێستا یوسف کە نازناوی .  هەروەها منیشیان لەبیر کردبوو لەتەنیشت دەرگاکەوە

سەریان . یان لێنابوو، هەموو شتێکی دووبارە بەیادا هێنانەوە( شێتی سەرکردە
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دەموچاویان پشکنیم، پشتگوێ خرابووم ئێستا دووبارە بە بۆنەی شێتی . سوڕما
 .سەرکردەوە گەڕامەوە بەرچاوان

دیارترین شێتی . ، سێ نابینا و اڵڵێك(شەلەل و شێت)وتە زۆرە لە قاوشەکە پەککە
نازانم شێتی بوو یان . بێجگە لە حالەتەکەی یوسف، حاڵەتی دکتۆرە جێۆلۆجێکە بوو

لە . پیاوێکی پەنجا ساڵە، چووبوو بۆ ئەمریکا بۆ خوێندنی جیۆلۆجیا -شتێکی تر؟ 
لە . بە پلەی ئیمتیاز و گەڕابوەوەخوێندنەکەی سەرکوتوو بوو دکتۆرای هێنابوو 

. دوای چەند ساڵێك بوبو بە بەرپرسی یەکێك لە دامەزراوە زانستیە گرنگەکان
چوو . کەسێکی مەیلەو ئایین بوو، هەموو فەرزەکانی لەکاتی خۆیدا جێبەجێ ئەکرد

لە تێهەڵکشانی ئیسالمێکان و دەسەاڵتدا ئەم سیفاتانە خۆی . بوو بۆ مەککە بۆ حەج
لە بەربەیانی ڕۆژێکدا پیاوانی مخابەرات لە نێو خێزانەکەی . تاوان بوو لە خۆیدا

 !!دوای ئەوە چی ڕویدابوو کەس نازانێت. پەلکێشیان کرد بوو بردبویان

. دکتۆری جیۆلۆجیا لەسەر زەوێکە بە چوارمشقی دائەنیشێ ڕوەو دیوارەکە
ەو و ڕۆژ، بە ش. بەتانیەك ئەدا بەخۆیدا لەسەرەوە بۆ خوارەوە خۆی دائەپۆشێ

نە پیتێکی ... زۆر کەس هەوڵیان دا بیدوێنن، لێبپرسن بەاڵم سااڵنێك. زستان وهاوین
کاتی خواردن، یەکێك دێت بەتانێکە تۆزێك لە پێشەوە . نەچاوێکی کردەوە... درکانو

خواردنەکەی ئەخوات و خۆی . بەرزئەکاتەوە و خواردنەکە ئەخاتە بەردەمی
هەرچەند ڕۆژ جارێك دوو . ێتەکان خۆی داپۆشیوەئەڕوا بۆ توال. وە پۆشێته دائه

لە الی دەسشۆرەکان  –خۆشی زۆر گوێڕایەڵە  –کەس بن باڵی ئەگرن و ئەیبەن 
جێگاکەی دکتۆر ڕێك . جلەکانی دائەکەنن و ئەیشۆن و ئەیگەڕێننەوە بە داپۆشراوی

 .بەرامبەر بە منە

                                                      
***************************** 

ماوەی سێ مانگە بەشە خواردنەکانمان لە . زۆریش برسین!... ئێمە ئێستا برسین
هەر زیندانیەك پێشتر . الیەن بەڕێوەبەرایەتی بەندیخانەکەوە زۆر کەم کراوەتەوە

نانێکە   بەشەکەم چارەكه! ا یەك نان بۆ چوار کەسدوو نانی عەسکەری هەبوو ئێست
ئیمڕۆ نانی بەیانیم سێ دەنکە زەیتون بووە، ئێوارەش کەوچکێ . بۆ سێ ژەم
ئەگەر نانی بەیانیان هێلکە بێت؛ هەر سێ کەس یەك هێلکەی کواڵوی . بچووك مرەبا
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ورد دکتۆرەکان ئامۆژگاریان کردین توێکڵی هێلکەکان فرێ نەدەین، . )بەر ئەکەوێت
 . ( ئەکەرێت و ئەخورێت مادەی کلس ئەدات بە لەش

. دوای سێ مانگ لە برسێتی، هەموو الوازی و ڕەنگ زەردی پێوە دیاربوو
پۆلیس . هەرکەسێك پێشتر بە نهێنی وەرزشی ئەکرد وازی لێهێنا. جوڵەمان کز ببوو

 . چاودێری ئەکات، لەسەر کاری ئاسایی خۆی بەردەوامە

ڕایەخەکەم دانیشت، پارچەیەك بچووك نانی یوسف بەرامبەرم لەسەر 
 :بەدەستەوەیە کەمێك مرەبای قەیسی لەسەرە بۆی درێژ کردم

 .ئەمە بۆ تۆ... بگرە -

 . ئەمە نانی ئێوارەتە و ئەبێ بیخۆیت... سوپاس یوسف -

تۆ سبەینێ ژن ئەهێنیت، ئەبێ هەنگوین بخۆیت، دکتۆرەکە وتی ... نا من تێرم -
 .هەنگوین بەسودە

 :قسەکانی ڕۆیشت بێ ئەوەی بواری قسەکردنم بدات لەسەر

 تۆ ئێستا ئاواتی چی ئەخوازی؟ -

 .ئاواتەخوازم لێرە دەرچم -

. تۆ ئەزانی من ئەسپێکی ئەسڵم هەیە، ڕەنگی سورە... ئێرە باشە... سەیر کە -
چەند ڕۆژێك چاوەڕوان بە برات ئەبینی ....جلیشم هەیە هەمووی سپیە، سپی سپی

بم و لە ناوەڕستی مۆسکۆ  م و سواری ئەسپە سورەکەم ئهکە سپی پۆش ئەب
 ...لە گۆڕەپانی سور... وەستاوم

 تۆزێك وەستایەوە و بەدەنگێکی توندتر

ئەبێ کوفر و کافران !... وەڵڵاڵ، ئەبێ شورای مۆسکۆ بڕوخێنین... بەوەاڵ -
 .بسڕینەوە

 

 ی ئەیلول١١
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غەریزەی مانەوە . یبرسیمە، وا پێنج مانگ بەسەر دەسپێکی برسێتێکە تێپەڕ
هەندێك وردە شەڕی لەنێوان زیندانێکاندا دروست کردوە لە کاتی خۆراك 

هۆی .  ئەم کارەیان بە سەنگینترین و بەڕێزترین کەس سپاردوە. بەخشینەوەدا
 : کەمی خواردن پرسیاری زۆری لەال وروژاندوین

 !ئەیانەوێ لە برسا بمانکوژن -

ردنمان بێت بۆیە الوازمان ئەکات بۆ ئەوەی لەوانەیە دەسەاڵت بەتەمای ئازادک -
 .لەدەرەوە نەخۆش و بێهێز بیین هیچمان پێ نەکرێ

پۆلیسەکان . پێشبینی زۆر، شیکاریی زۆر، پۆلیسیش بەردەوامە لە چاودێریکردنمان
فیداییەکان بە . دەرگاکەیان کردەوە و داوایان لێکردین خواردنەکە بهێنینە ژوورەوە

ئەمە یەکەم جار بوو کە . نە کەمەکەیان هێنایە ژوورەوەڕاكردن ڕۆیشتن و خوارد
ئنجا یاریدەدەر دەرکەوت لەالی دەرگاکەوە . کارەکە لێدان و قامچی تێدا نەبێت

سەرۆکی قاوشەکەی . وەستا شوتیەکی بەدەستەوە بوو دەوری سێ کیلۆ ئەبوو
 :بانگ کرد

 !وەرە ئێرە -

 .بەرپرسی قاوشەکە بەتاو ڕۆی بۆ الی

 !بگرە، بەشی هەموو قاوشەکەیە ئەم شوتیە -

تۆزێ بێدەنگ بوو، دوای ئەوەی سەرۆکی قاوشەکە شوتێکەی وەرگرت، یاریدەدەر 
 : وتی

 .بابزانین چۆن ئەم شوتیە بەسەر قاوشەکەدا دابەش ئەکەیت -

بەرپرسی قاوشەکە تۆزێك سڵەمیەوە، سەرەتا نیشانەی دوودڵی لە دەموچاویدا 
چاك شارەزای بووبووم . ) ڕووبەڕووبونەوە و ڕەتدانەودەرکەوت ئنجا نیشانەی 

تۆزیك سەری داگرت و بێدەنگ بوو ئنجا ڕووی کردە ناو ( بەهۆی نزیکیم لێوەی
 :قاوشەکە و بە دەنگێكی بەرز هاوری کرد
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 .فرێیدا بۆ یەکێ لە زیندانێکان" . ئەم شوتیە بۆ ئێوە"نەخۆشەکان،  -

ری کرد و دوو هەنگاو گەڕایەوە دواوە یاریدەدەر بۆ دوو چرکەیەك بە وردی سەی
 .و دەرگاکەی بە توندی بە ڕوی بەرپرسی قاوشەکەدا پێوەدا

. هەموو زیندانێکان دانیشتنەوە، هەموو هەست بە شانازی ئەکەین هەتا منیش
 .هەر ئەوە بەسە کە سەرودڵی گیرا. یاریدەر شکستی هێنا

دایەوە بۆ الی چەپم بینیم کەوا لە کاتێکدا هەموو سەرقاڵی ڕووداوەکەن، ئاوڕێکم 
بەتەنیشت . گۆڕەپانی ژمارە شەش: گۆڕەپانەکەم لێوە دیارە؛ گۆڕەپانی لەسێدارەدان

! ئەم کونە ئێستا دروست بوو. دەرگاکەوە، لەناکاو کونێکم بەقەبارەی گوێزێك بینی
سەیرێکی دەروبەری خۆمم کرد پارچەیەك کۆنکریتم بینی لەپاڵ ڕایەخەکەم 

ڵمگرت و خستمە شوێنی خۆی ڕێك شوێنی خۆی گرت و کونەکە هە. کەوتبوو
وادیارە کاتێك یاریدەدەر . کونەکە لەئاستی چاومدایە بەدانیشتنەوە. دیارنەما

دەرگاکەی بەتووندی پێوەدا ئەم پارچە کۆنکریتە لە دیوارەکە کە پێشتر درزی 
!! پانە ببینمدات لەم گۆڕە ڕووده ئێستا ئەتوانم هەموو شتێك كه. بردوە بەر بوەوە

بەهەمان شێوە ئەتوانم بەدزییەوە سەیری دەرەوەی قاوشەکە بکەم؛ چۆن لە 
 . غەکەمەوە سەیری ناوەوەی ئەکەموقا

دوای سەردانیەکانی .  لێم دابڕا، یان بڵێم ناهێڵن بێت بۆالم" شێتی سەرکردە"یوسف 
دنی کۆمەڵێك کەس ئەرکی نەهێشتنی چاودێریکر. یوسف دووبارە بیریان کەوتمەوە

یوسفیان گرتە ئەستۆ، هەرکاتێك بەرەو الی من بێت، بانگی ئەکەن یان یەکێکیان لە 
 :ڕێیەکەی ئەوەستێت و گاڵتەی لەگەڵ ئەکات

 ناتەوێت تەلەفۆن بۆ سەرکردە بکەیت؟.... چیە یوسف

 .بەاڵم خەتەکەم بڕاوە... بەڵێ ئەمەوێ تەلەفۆنی بۆ بکەم...بەڵێ -

 .ەمن تەلەفۆنم هەی...وەرە ئێرە -

ئەیبات بۆ الی خۆی، لەگەڵی دەست ئەکات بە قسە هەتا لەبیری ئەباتەوە کە هاتبوو 
 .بۆ الی من

 "برسێتی نوقورچك لە گەدەم ئەگرێت" 
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 ی ئەیلول ٠٢

سێ ڕۆژە کونەکەم دۆزیوەتەوە، سێ ڕۆژە نەمتوانیوە لێوەی سەیری دەرەوە 
ئەکەمەوە چۆن زاڵبم بەدرێژایی ڕۆژ بیر. دڵم ئەکوترێ کەبیری لێئەکەمەوە. بکەم

ئەگەر زیندانێکان ! بەسەر ترسم لە پۆلیسەکان؟ لەوەش گرنگتر؛ ترسم لە زیندانێکان
بمبینن لە کونەکەوە سەیری دەرەوە ئەکەم ئەبێ چی بکەن؟؟ کە سەیری بەرانبەری 

بۆ وەکو ئەو نەکەم؟ !! خۆمم کرد، دکتۆری جیۆلۆجیام بینی؛ وەحییەکم بۆ دابەزی
بەم شێوەیە ئەتوانم . کەو بە بەتانیەك خۆم و کونەکەش داپۆشمڕوو بکەمە دیوارە

بەئازادی بێئەوەی کەس هەست بکات سەیری دەرەوە ئەکەم و لە هەمانکاتدا لە 
بەاڵم، . نیگاکردنە قیناوێکانیشیان کە بەم دوواییە زیادی کردووە ڕزگارم ئەبێت

سەركێشیەك ئەبێ خۆداپۆشینەکەم بۆ دوو سێ ڕۆژ تاقی بکەمەوە پێش ئەوەی 
 .بکەم و کونکە بکەمەوە و سەیری دەرەوە بکەم

 .....قەت لە گەڵی ڕانەیەم و بتوانم لە گەڵی بژییم!! ئەسپێ خواردمی

 .برسێتی تاوی سەندووە و تادێت زیاد ئەکات" 

 

 ی ئەیلول٢٢

پێش دوو . سەرکەوتوو بووم لە ڕاهێنانیان بە بینینم بە داپۆشراوی بە بەتانیەك
 :یندانێکان بێرەدا تێپەڕی بە داپۆشراوی بینیمی، گوێم لێبوو وتیڕۆژ یەکێ لە ز

مەسەلە چیە؟ مامۆستاش قاتی .. و بوون بە دووچیە ئەبو محمەد؟ یەكێکمان هەبو -
 ؟ دووەمی بەکرێ گرتوه

لەو چەند ڕۆژە نەمتوانی بۆ یەکجاریش سەیری دەرەوە بکەم چونکە پۆلیس زۆر 
ئەبونەوە دەستیان تۆزێك لەسەرمان شل هەندێ کات تۆزێك هێور . شڵەژابوون

هەندێ . ئەبوو، لە پڕێکدا دووبارە ئەو دەستانە ئەبوون بە ئاگر و ئاسن بە گیانمان
کەس لەم ساتانە وای بۆ ئەچن کە ڕووداوی گەورە لە دەرەو ڕووئەدات، دەسەاڵت 

ئەیەوێت قەرەبووی . زیانی زۆری لێکەوتووە و باری الرە و لە ڕوخاندایە
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لێرە بە تۆڵە سەندنەوە لەم زیندانیە بەستەزمانانە بکاتەوە کە   نی لەدەرەوهشکستەکا
 .نە حەول و نە قوەتێکیان هەیە

 

 ی تشرینی یەکەم٦

 .ئەمڕۆ ڕۆژێکی سەرقاڵ بوو

. لە بەیانیەکەیەوە گۆڕەپانەکە پڕە لە دەنگە دەنگ و لێدان و قیڕە و هاوار هاوار
چوونە دەرەوە خواردنەکە بهێننە دەرگای قاوشەکەمان کرایەوە فیداییەکان 

یەکێك لە فیداییەکان لە ئەنجامی لێدان کەوت، . ژوورەوە لە ژێر لێدانی دار و قامچی
لە ژێر دەستیان بە تەنیا مایەوە لە دەرەوە، دوای کەمێك . دوا کەوتنیشی بوو
 ڕەقیبەکە بانگی کرد

 .وەرن بیبەنە ژوورەوە.... کورە سەگینە -

دوای . دکتۆرەکانی قاوشەکە لێی کۆ بوونەوە.  ژورەوه بەچواردەسە هێنایانە
کاتژمێرێك گیانی لە دەست د،ا دوای ئەوەی بە دەنگێكی لەرزۆکی پچر پچر 

 :وەسیەتی بۆ برادەرەکەی کرد

باسی منی بۆ بکە و ... سەالمم بگەێنە باوکم... ئەگەر خوا ڕزگاری کردی لێرە -
 ....بڵێ با سەربەرز بێت بە کوڕەکەی...

 :ێك لە دکتۆرەکان هاتە الی سەرۆکی قاوشەکە و غەمباری پێوە دیارەیەک

خوا ڕەحمی پێبکات، . خۆتان خۆش ئەبو محمەد، ڕۆژێکی نوێ و شەهیدێکی نوێ -
هەموو گیانی پێکراوە، هەتا گوونەکانیشی . شوێنێك نەماوە لە لە لەشی لێی نەدرابێ

 .داڕزاوە

بکەن بۆ ئەوەی لە دەرگاکە بدەین و ڕەحمەتی خوای لێبێت، با کوڕگەل ئامادەی  -
 .بیبەینە دەرەوە

قاوشەکە سەرقاڵ بوو بە ئامادەکردنی شەهیدەکەوە، بە باسکردنی شەهیدەکەوە، 
باسی سەروەرێکانی، باسی کۆتا وەسیەتەکەی، ئنجا بە دزییەوە نوێژیان لەسەر 
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. نا کرد و لە نزیك دەرگاکەوە لە بەتااڵییەکەی نێوان من و ئەبو محمەد دایان
 :یەکێك لە زیندانێکان

 .ئەمە چ حاڵێکە؟ یەك بە شوێن یەك وەکو مەڕ ئەمرین  -

 .کەس وەاڵمی نەدایەوە

  ئەبو محمەد هەستایە سەر پێ و بەهەموو دەستی لە دەرگاکەی دا، دەنگێك له
 :دەرەوە هات

 چیت ئەوێ کوڕی قەحپە؟ بۆ لە دەرگاکە ئەدەی؟ -

 .یەکێك مردووە...ورە ببورەبب!!!....گەورەم ئەوە شەهیدێکمان -

ئەبو محمد لەبەر زۆر بەکارهێنانی وشەی شەهید لەناو قاوشەکە بیری چوو ئاگای 
لە وشەکانی بێت، بیری هاتەوە بەاڵم درەنگ کەوت، پەنجەرۆکەی دەرگاکە کرایەوە 
و سەری ڕەقیبەکە دەرکەوت، زۆر بە هێمنی ڕووی پرسیاری کردە ئەبو محمد کە 

 : سیبە پێوە بوو و پر

 کێ بوو ووتی شەهید؟ -

 .من بووم گەورەم -

ڕەقیبەکە پەنجەرۆکەکەی نێو دەرگاکەی داخست و هاوری کردە پۆلیسەکان 
 .دەرگاکە بکەنەوە

لە چەند چرکەیەکی کەم هەتا دەرگاکەیان کردەوە، ئەبو محمد ڕووی کردە 
 :خەڵکەکە و و وتی

دوو مایەوە با بچێتە الی هەرکامتان بە زین! دوعام بۆ بکەن! کوورینە بمبورن -
 .کوڕەکانم و پێیان بڵێت باوکیان چۆن مرد

. کۆمەڵێ پۆلیس لە بەردەمیدا وەستاون و سەیری ژوورەوە ئەکەن. دەرگا کرایەوە
: ڕەقیبەکە قیڕاندی. کۆمەڵێ زیندانیش لە ژوورەوە وەستاون سەیری دەرەوە ئەکەن

 !کوڕی قەحپە وەرە دەرەوە
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. اویانەوە، ڕەقیبەکە بە پۆلیسەکانی وت دەرگاکە داخەنئەبو محمەد خۆی هەڵدایە ن
منیش . هەموو زیندانێکان بە پێوەن، پەککەوتە و دکتۆری جیۆلۆجیاکە نەبێت

لەسەرخۆ و بە بێدەنگی وردە وردە پارچە . دانیشتم و بەتانێکەم دا بەخۆمدا
هوشیار نەبووم چی ئەکەم، پۆلیسەکان ڕاستەوخۆ لەبەر . چیمەنتۆکەم البرد

ەرگاکە بوون، کونەکەش گەورە بوو بایی ئەوەی پۆلیسەکان بیبینن، کونەکەم د
 .کردەوە و سەیرم کرد

پێش ماوەیەك کاتێك . ئەبو محمەد کۆنە ئەفسەر بوو، بە ڕاستی مەرد بوو     
تۆزێ دەمەقاڵە لەسەر دابەشکردنی خواردن کە بە ئەسڵ خۆی هەر کەم بوو لە 

ە قسەی کەسێك لەسەر ڕوداوەکە ئەو قاوشەکە دروست بوو، هەستی کرد ک
. لەپای ئەو کارە حەوت ڕۆژ یەك زەڕڕە خواردن نەچوە سەر زمانی. ئەگرێتەوە

کۆمەڵێ لە مەشایخ و . حەوت ڕۆژ بەبێ نان لە دوای چەند مانگێك لە برسێتی
پیاوە هەرە بەڕێزەکانی قاوشەکە هاتنە الی ئاشتی بکەنەوە و لەجیاتی هەمووان 

لێبکەن، بەدڵ تکایان  لێکرد شتەکە لەبیر بکات، مکوڕ بوون بەجێی داوای لێبوردنی 
 :ئەوەی ئەو ووتی لەسەر ئەو ڕووداوە! نەهێڵن هەتا نان ئەخوات

ئەبو محمد ڕێگە نادا پارویەك نان سەرشۆڕی بکات، ئەگەر کەسێك بە نزمی  -
 !مەرگ نەوەك سەرشۆڕی. هەڵسوکەوت بکات، ئەوە ئەو کەسە ئەبو محمەد نابێت

دوای ئەوەی کونەکەم کردەوە، یەکەم کەس کە بینیم ئەبوو محمەد بوو، دارێکی   
ئەستوری بەدەستەوە بوو دیار بوو کە لە یەکێکیانی سەندبوو دوای ئەوەی بە 
. شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو بۆیان دەرپەڕی لە کاتی کردنەوەی دەرگاکەدا

یەکێ لە . دەوریان لێدابوو پۆلیس و شارەوانێکان. بەڕاست و چەپدا داری ئەوەشاند
بازنەکەی دەوری بچووك ئەبوەوە و . پۆلیسەکانم بێنی لەسەر عەرزەکە کەوتبوو

ئاوڕئەداتەوە و هێرشئەبات، . لە هەردووال و پشتیەوە لێی ئەدەن، ئازاری پێئەگات
. شەڕێکی ڕاستی، بەاڵم سەنگەال لە ڕووی ژمارەوە. بازنەکە گەورە ئەبێتەوە

دڵنیایە کەوا بەهەموو شێوەکان هەر مردووە و بڕیاری داوە  الیەکیان پیاوێکە
مردنێکی سووك و ئاسان نەمرێت، الکەی تری کۆمەڵێ کەسە ڕاهاتوون لەسەر 

 .ئەوەی کوشتنی ئەوانی تر ئاسان بێت

ئەبو محمەد بە بۆچونی من لە دوای چارەکە . زۆری، لە ئازایەتی بردەوە   
ەندیخانە و دکتۆری بەندیخانەکە و یاریدەدەر دواتر بەڕێوەبەری ب. عاتێك کەوت سه



 
 

www.dengekan.com  99 
 

سیان لە پۆلیسەکان لە نێویاندا . چوار کەس لەسەر عەرزەکە کەوتبوون. هاتن
بینیم چۆن ئەبو محمەد هەرچەندە لێوەی دوور بوو بە ". کوڕی قەحپە"ڕەقیب 

دکتۆر هەموویانی پشکنی؛ . تایبەتی تاوی لێدا و چۆن داری ئەکێشا بەسەریا
ان بەخێرایی تیمار کرا، ڕەقیبەکە و پۆلیسەکەی تر مردن، ئەبو محمەدیش یەکێکیانی

مرد، ئەمە ڕوونکردنەوی دکتۆری بەندیخانە بوو بۆ بەڕێوەبەر کە ڕووی کردە 
یاریدەدەرەکەی و فەرمانی پێکرد کە هەموو پۆلیسەکان و شارەوانێکانی 

سەربانی  کانی سەرەوەش بێنە بەندیخانەکە کۆ بکاتەوە و هەموو پاسەوانه
کونەکەم بەجوانی !! زانیم دیمەنەکە ماویەتی. قاوشەکانی گۆڕەپانی ژمارە شەش

 . داخست و بەتانێکەم البرد

لەو شتانەی کە هەرگیز لە یادم ناچن ئازایەتی ئەو عەمیدەی لە گۆڕەپانی )      
بیرم ئەکردەوە، وەك ئەوانی . یەك و ئازایەتی ئەبو محمەد لە گۆڕەپانی شەش

رە بەهەمان شێوە بیرئەکەنەوە لەوەی چۆن و بۆ ئەفسەر لە جۆری ئەمانە تریش لێ
لە زیندان بێت و بکوژرێن لێرە، لەکاتێکدا هەموو کەسێکیش ئەزانێ ئێمە لە حاڵەتی 

 .(جەنگداین؟ بەاڵم یەکسەر ئەم بیرۆکەیەم لە مێشکم البرد و سڕیەوە

خیبوون و بە پێشهاتێکی ئەم ڕووداوەی بە یا( بەڕێوەبەری زیندانەکە)موقەدەمەکە 
بە ڕەقترین و . ئەبێ بەتووندترین شێوە بەرەنگاری ببنەوە. ترسناك لە قەڵەمدا

 .توندتیژترین شێوە سەرکوتی بکەن بۆ ئەوەی ببێتە پەندێك بۆ هەمووان

دەوری سێسەد زیندانی، دەوریان گیراوە بە ژمارەیەك گەلێ لەوە زیاتر لە پۆلیس 
 لەسەربانی قاوشەکان دەیان پاسەوان. و شارەوانی

 .کەس لە قاوشەکە مەهێڵن -

کۆیان کردینەوە لە ناوەڕاستی گۆڕەپانەکە، لە ڕیزی دواوە لە نزیك قاوشەکە 
بەڕێوبەری بەندیخانە وتەیەکی پێشکەش کرد نیوەی جنێو . پەککەوتەکان دانران

بە . پەیمانەکەی خۆشی بەجیهێنا. بوو، نیوەکەی تری هەڕەشە و نیازخراپی بوو 
 :یاریدەدەرەکەی وت

؛ ئەوەی لە هەموویان باشتر بێت  نامەوێ کەسیان بە پێی خۆی بچێتە ژوورەوه -
 .ئەبێ لەسەر سك بروا
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زیندانێکان دواتر چەند ناوێکیان بەم ڕۆژەوە نا هەندێکیان ناویان نا ڕۆژی ئەبو )
ئەشکەنجە لە پێش ( محمەد، هەندێکی تر ناویان نا ڕۆژی ئەشکەنجە و پەندپێدان

ئەوەی زۆر ئازار بەخش بوو دیمەنی . نیوەڕۆە دەستی پێکرد تا تاریکی کرد
هەوڵیان ئەدا بجوڵێن، هەوڵیان ئەدا ... پەککەوتەکان بوو کە ئەشکەنجە ئەدران

 .خۆیان لە لێدانەکان الدەن، بەاڵم هەر لە شوێنی خۆیان بوون

ئەوەی نەیئەتوانی بجوڵێ، . بە سکەخشکە و کێشە کێش چوینە ژوورەو
دەستمان کرد بە تیماری برینەکانمان، . ئەدایە ناو قاوشەکە" توڕیان"شارەوانێکان 

 .شۆردنیان، بەدوای پارچە قوماشێکدا ئەگەڕاین برینێکی پێ بپێچین

 . بەاڵم هەر خەوتین.. برسێتی گازی لێئەگرتین

 

 ی تشرینی یەکەم٧

تێدا بێت  هەرکەس تۆزێ هێزی. کات بەیانییە، هەموومان سەیری یەکتر ئەکەین
کۆتائەنجام سێ کوژراو بوو کە شەو . هەوڵ ئەدات دراوسێکەی بەسەر بکاتەوە

 .من برینەکانم سوکە و هیچ مەترسیەکیان نیە. مردن

یاریدەدەر هات لەگەڵ پۆلیسەکان، هەرکەس توانای وەستانی هەبوو هەستایە 
ازی ئەبوو حسین ئەو پیاوەی کە خواردنی دابەش ئەکرد و هەمووان ڕ. )سەرپێ

 .(ئەکات، شەو جێگاکەی هێناوەتە شوێنەکەی ئەبو محمەد

  یاریدەدەر دوو هەنگاو هاتە پێشەوە، چاوی گێڕا بە قاوشەکەدا، به
سەیرێکی ئەبو حسێنی کرد و سەیرێکی منی کرد، بەدەست   وه زەردەخەنەیەكه

 : ئاماژەی بۆ من کرد و وتی

 .تۆ ئەبیتە سەرۆکی قاوشەکە -

. یاریدەدەر بێدەنگ بوو گەڕایەوە دواوە ویستی بڕوات. ووتبێدەنگ بووم هیچم نە
ئەبو حسێن خۆی جواڵند بەشێوەیەك وا پیشان بدات کە ئەترسێ و دەستی 

 :بەرزکردەوە وتی

 .گەورەم ڕێم بدە یەك شت بڵێم -
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 .كەر بڵێ دەی، جاشه -

 .گەورەم ئەمەی دەسنیشانتان کرد ببێ بە سەرۆکیی قاوشەکە، شێتە گەورەم -

 :ئاوڕی لێدامەوە و پرسی

 یان نا؟....تۆ شێتی  -

 : یاریدەدەر وتی. وەاڵمم نەدایەوە نەمزانی بڵێم چی

 .تۆ ئەبێ ببی بە سەرۆکی قاوش... باشە -

 .بەاڵم سێ مردوومان هەیە... ئارەزوی جەنابتە گەورەم -

 مردوو؟ یان شەهید؟ -

 .مردوو...مردوو گەورەم -

 .کەر کورە هەی جاشە...بڵێ تۆپیون -

 .تۆپیون...تۆپیون گەورەم -

 دەریان بێننە دەرەوە ... یەڵاڵ -

ئەبو حسێن بوو بە سەرۆکی قاوش، بە هێمنی لێم نزیك . دەرگاکەی داخست
 : بووەوە وتی

 .کردمیت بە شێت چونکە وای پێویست ئەکرد...من ئەزانم تۆ جاسوس نیت -

 (.ۆیداوا یەکێکی تریان هەستێكی ئارامی پێبەخشیم لە گەڵ خ) 

 

 شوبات ٠٢

 .سەرما ڕەقیکردوینەتەوە، برسێتی شەکەتی کردووین

چارەکە نانێك ئەکەم بە سێ بەشەوە، بەرگری ئەکەم، . وا دە مانگە ئێمە برسین   
دەمانگە هیچ زیندانیەك هەستی . بەرگری لە ئارەزوی خوردنیان ئەکەم بە یەکجار
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هەموو ڕەنگ زەرد، . الوازی زۆر کاری تێکردووین. بە تێربوون نەکردوە
 .دەرهاویشتەی بەدخۆراکیمان زۆر بە ڕوونی و ئاشکرا پێوە دیارە

. سەرەتا هەموو بە نەفس بەرزی و شکۆمەندی مامەڵەیان لەگەڵ کێشەکە کرد   
هێدی هێدی بە تێپەڕبوونی کات و بەردەوامی کێشەکە؛ سروشتی ڕاستەقینەی 

دوو مامۆستای زانکۆ، . زیندان خۆی دونیای شتە بچوکەکانە. مرۆڤەکان دەرکەوت
کێشەکەیان . ك ئەدەندوو کەسی  زۆر بەڕێز و بەتەمەن بەشەڕدێن و جنێو بەیە

 :هەموو کێشەکەش بەم جۆرە دەستی پێکرد. بە دابڕن لە یەك کۆتایی دێت

 کاکە چەند جارم پێ وتی بابجەکەم لە پێ مەکە؟ -

 ئێ چی تیدایە ئەگەر لە پێی کەین؟ هیچ لە قیمەتەکەی کەم ئەکاتەوە؟ -

. پێی مەکە سەدچارمان وت کاکە لە. کەم ئەکات کەم ناکات، لەپێی مەکە و تەواو -
 یان تۆ قسە تێناگەی؟

 من تێناگەم؟ بەچیمان دائەنێی، کەرین وەکو جەنابت؟ -

 .من کەرم؟ تۆ و باوکت و هەموو خێزانەکەت کەرن هەی کەرە زل -

هیچ ڕۆژێك بەبێ شەڕ . ئەگەر لە یەکیان جیانەکردنایەتەوە کار گەێشتبووە لێدان
 .ەهەموو شەڕەکانیش تەنها لەسەر خواردن. تێناپەڕێ

 بۆ لەتە نانەکەی من لە هی ئەوانی تر بچووکترە؟ -

 بۆ کەوچکێكی پڕ لە ماست ئەدەی بە فاڵن و ئەوەی من نیو کەوچکیش نابێت؟ -

هەرسێکیشیان ! هەر بەوەوە نەوەستان کە بەشەکەم سێ دانە زیتون بێت -
 بچوکیش بن، بۆهی ئەوانی تر گەورەترن؟

. بەرپرسی قاوشەکە کۆبوونەوە پێش مانگێك دکتۆرەکان لەگەڵ ئەبو حسێن،
یەکێکیان پێی وت ئەگەر بێت وئەم ڕەوشە بەمجۆرە بەردەوام بێت؛ کارەستی 

لە ئەنجامی چاودێریکردن و پشکنینەکانیان ئاماژەکان . تەندروستی لێ ئەکەوێتەوە
داوایان لێکرد . گەلێ بەهێزن بە توشبونی هەندێك لە زیندانێکان بە نەخۆشی سیل

لە دوای گفتوگۆ بڕیار درا . ەێنێتە کااربەدەستانی بەندیخانەکەکە هەواڵەکە بگ
هەموو قاوشەکانیان ئاگادار . پالنەکەی خوالێخۆشبوو ئەبو محمەد پەیڕەو بکەن
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لە دوای . کردەوە، دەرکەوت کەوا کێشەکە هەموو قاوشەکانی گرتۆتەوە
 :داواکاریکەیان یاریدەدەر هات ئەبو حسێن کێشەکەی بۆ باس کرد

وەکو جەنابتان ئەزانن کە ئەم ... م پزیشکەکان دڵنیان کە نەخۆشیەکە سیلەگەورە 
. ئێمە و ئێوە لە یەك شوێنداین... و خێرا باڵو ئەبێتەوە  كانه تا خراپه نەخۆشیە لە په

 .چۆن زیندانیەك ئەیگرێت لەوانەیە خوانەکەران پۆلیسێکیش بیگرێت

 ..ئەرشیدینچارەسەرکردن دەستی پێکرد، سیلین، 

 

*************************************************
* 

  

. من مانگێکە بەردەوامم لە کوڵگرتن و چاودێری گۆڕەپانی بەندیخانەکە لە کونەکەوە
كراودام  داره هەشت به... دەموچاوی هەموو پۆلیسەکانم لەبەرە، لەسێدارەدانم بینی

ێجار قسەی پۆلیسەکان هەند. هەموو دووشەممان و پێنج شەمانێك. بینی( سێدارە)
بۆچی چیتر گوێمان لە دەنگی : هەموو خەڵك لێرە ئەپرسن. بەڕوونی ئەبیستم

ئەاڵهو ئەکبەر نابێ لە کاتی لە سێدارەدان؟ ئێستا نهێنێکەیم زانی، پاش ئەوەی 
حوکمدراوەکان لە قاوشەکان دەر ئەکەن و دەرگای قاوشەکان دائەخەن لەزگەیەکی 

وەکو بڵێی هاواری ئەاڵهو . و ناهێڵن هاوار بکەنپان ئەدەن بەسەر دەمیاندا 
ئەکبەری زیندانێکان لە پێش هەڵواسینیان جۆرێکە لە بەرەنگاربوونەوە و سەرکێشی 

 . بۆیە قەدەغەیان کرد. دژی دەستەی دادگایی کەر و رێڤەبەری بەندیخانەکە

سێدارەکان چەسپاو نین؛ لە سێدارە ئاسەییەکانی تر ناچێ کە حوکمدراو بۆ 
ئەم سێدارانە خۆیان دائەبزن بۆ کەسی . ك كۆیه ڵواسین ئەچێتە سەر سههە

شارەوانیە بەهێزەکان پێداهەڵواسەکان ڕائەکێشن بەرەو خوار هەتا . حوکمدراو
پەتەکە ئەگاتە ملی کەسەکە، ئنجا لەملی ئەئاڵێنن بە باشێ و پێداهەڵواسەکە لە 

وە هەتا قاچی لە زەوی دواوە ڕائەکێشن ئەمسەری بەرز ئەبێتەوە بە کەسەکەیشە
بەشوێنیاندا گروپی دووەم و . ئەبڕێت، کە ڕوحی تێدا نەما دووبارە دای ئەگرن

 .گروپی سێەم هەتا هەموو ئەوانەی ئەو ڕۆژە تەواو ئەکەن
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حاڵەتی . زۆربەی ئەوانەی کە تا ئێستا بینیومن لە سێدارە دراوون هێمن بوون
هەندێكیان لە ترسا . نی تێدا بووەواشم بینیوە الوازی مرۆڤ و خۆشەویستی بۆ ژیا

پیسایی و میزەکانیان ئەهاتە خوارەوە، دیار بوو پۆلیسەکان لە بۆنەکەی زۆر 
هەندێکی تریان ئەگریان . سەخڵەت ئەبوون لە کەسەکەیان ئەدا و جنێویان پێی ئەدا

و ئەپاڕانەوە و ئەیان ویست شتێك بڵێن بەاڵم دەمیان داپۆشرا بوو نەیان ئەتوانی 
یەکێك لە زیندانیە تەمەن بچووکەکان توانی لەدەستیان دەرباز بێت و بە . بیڵێن

گۆڕەپانی ژمارە شەش، گۆڕەپانێكی گەورەیە لە دوو بەش ) گۆڕەپانەکەدا 
پۆلیس و شارەوانێکان . ڕای ئەکرد بەاڵم دەرچوون لێرە ئەستەمە.( پێکهاتووە

ە ڕایان گرت، لە ژێر سێدارەک. بەدوی کەوتن و پاش چەند خولەکێك گرتیان
دانیشت لەسەر عەرزەکە، دوو کەس  لە شارەوانێکان بەزۆر بەرزیان کردەوە و 

 .ملیان کرد بە پەتەکەوە، پاش کەمێك قاچە فرکێی بوو بە هەواوە

 

 

 ی ئازار٠٢

چارەسەری نەخۆشی سیل بەردەوامە، دکتۆر سەمیریش چارەسەری نەخۆشەکان 
دوو مانگی تەواو تێپەڕی بەاڵم . ئەکات بەسەر قاوشەکاندا گەڕانی بەردەوامە

ژمارەی، نەخۆشەکان هەر لە بەرزبوونەوەدایە، ژمارەیان وەکو دکتۆر سەمیر وتی 
 .ڕێژەیەکی زۆر کەمیان ئەمرێت. گەیشتۆتە هەزار و سێسەد نەخۆش

لێرە هەموو چارەسەری هەوکردنی سەحایا و نەخۆشی سیلەکە بە چاکەی  
بە دڵ چاکی و مرۆڤدۆستییدا هەڵیان ئەدا هەتا هەموو . پزیشکی بەندیخانەکە ئەزانن

کە لە چەند "  مۆرس"بیست ڕۆژی ڕابوردوو کە کاتێك نامەیەك بە ڕێگای 
 .وشەیەك پێکهاتبوو، گەیشت

 "پزیشکی بەندیخانەکە دووان لە پزیشکە هاوپۆلەکانی خۆی کوشت" 

 دکتۆری"نامەکە لە قاوشی حەوتەوە هات، دوای سێ ڕۆژ نامەیەکی تر هات، 
نامەکە لە قاوشی " بەندیخانە سیانی تری لە دکتۆرە هاوپۆلەکانی خۆی کووشت

 .بیستوچوارەوە هاتبوو
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. هەستی بە مەترسییەکە کرد! ئەبو حسێن پیاوێکی دینامیك و گەلێك زیرەکیشە
هەردوو دکتۆرە هاوپۆلەکەی دکتۆری بەندیخانەکەی بانگکرد، بەدورودرێژی قسەی 

ترسی ئەوەی هەبوو هەموو دکتۆرە . تی لێکردنلەگەڵ کردن، پرسیاری زۆر ش
ئەبو . هاوپۆلەکانی خۆی بکوژێت کە دووانیان ئەمانەی قاوشەکەی ئێمە بوون

حسین هەموو زیرەکی و دانایی خۆی بەکار ئەهێنا بۆ ئەوەی ترس نەخاتە دڵی ئەم 
گفتوگۆکەیان . دوو دکتۆرەوە لەهەمان کاتیشدا نەیئەویست درۆیان لەگەڵدا بکات

 :پوختی قسەکانی ئەبو حسێن تێیدا بۆ ئەوان. ودرێژ بوودور

وادیارە . من نامەوێ کێشەکە بەئاسان وەرگرم و درۆتان لەتەکا بکەم -
لەخوا . هاوپۆلەکەتان لەوێوە دەستی پێکردوە و لەوانەیە لێرە کۆتایی پێ بێنێ

ا خو –بەاڵم لەوانەیە سەرەی ئێوەش بێت  –داواکارم پێشبینێکەم هەڵە دەرچێت 
 ئێستا من یا ئەوانی تر ئەتوانین هیچتان بۆ بکەین؟ –نەکا 

 :هەردوو دکتۆرەکە کەمێك بێدەنگ بوون ئنجا بە نۆرە قسەیان کرد

حسبنا اللە و نعم الوکیل زیاتر، : ئەبو حسێن نە تۆ و نە ئێمە ناتوانین هیچ بڵێن لە -
 .ساتەوەی لە حاڵی لەو . ساتێك دێت هەموو لەبەردەستی خودا ئەوەستین

 بەاڵم پێم بڵێن بۆ وا ئەکات؟ تۆڵە ئەسەنێ؟ لەکێ؟ -

ئەوەی ئێمە و هەموو هاورێکانمان . وەاڵ ئەبو حسێن زۆری لەبارەوە نازانیین -
. ئەیزانین کاتێك هات بۆ زانکۆ گەلێ هەژار بوو، سادە و شەرمۆك و دەشتەکی بوو

کردبێ، ئەشێ هاوپۆلە شارەکێکانی بە لوت بەرزی هەڵسوکەوتیان لەگەڵ 
هەندێکیان بە بچوکیان زانیبێ، هەموو زانیان لە عەشیرەتەکەی سەرۆکە و خۆشی 

ئەیان . کۆلیجی پزیشکی لەسەر بودجەی دەوڵەت ئەخوێند. ئەوەی نا ئەشاردەوە
. وت کاری بۆ دەزگاکانی ئاسایش ئەکرد هەموو خەڵکی شار خۆیانیان لێی ال ئەدا

بابەتە خۆشەویستیەکەی بوو بۆ ئەوەی شایانی باسکردن بێت پەیوەست بەم 
تا سێیەم ساڵی خویندنمان بە بێدەنگی خۆشی ئەویست، . کچێکی  شاری هاوپۆلمان

لە ساڵی سێیەم . نەی ئەوێرا لێی نزیك بێتەوە یان ڕازی خۆی بۆ ئاشکرا بکات
هەلی بۆ ڕێك کەوتبوو لە یەکێك لە تاقیگاکان  دەستی کچەکەی گرتبوو و ڕازی 

 هتد  ..چی و ...چی ...بوو، وتبووی کەوا ئەیپەرستێت و دڵی خۆی بۆ هەڵڕشت
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کچەکە کە لە خێزانێكی شارستانی دەوڵەمەند و دەستڕۆیشتوی محافزکار بوو، 
لەوانەیە ئەوە هۆی هەموو . پەرچەکردارەکەی گەلێك تووند بوو بەرامبەر کوڕەکە

ە و داوای کوڕەکەی بەشێوەیەکی لووتبەرزان. ئەمانە بێت کە لێرە ئەگوزەرێ
لە کۆلێژ سکاالی لەسەر تۆمار کرد . لەخۆباییبوونێکی لەڕادە بەدەر وەاڵم دایەوە

زانکۆ کوڕەکەی سزا دا، بەاڵم . ئنجا کەسوکاریشی لە ڕوداوەکە ئاگادار کردەوە
سێ برای کچەکە لە کۆلێجەکە . كرداری کەسوکاری کچەکە بەهێزتر بوو رچه په

ئاشکراش بوو کە چەکیان . ەکەیانئەسوڕانەوە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ لەگەڵ خوشک
بۆی ئەگەڕان و بەتەمای کوشتنی بوون .  پێە و لەژێر جلەکانیان هەڵیان گرتوە

 .وەکو کچەکە دواتر باسی کرد، بەاڵم ئەو لەوێ نەبوودەوامی نائەکرد

براکانی کچەکە . دوای حەفتەیەك گەڕایەوە کۆلێژ وەکو ئەوەی هیچ ڕووی نەدابێ
 .ی کۆلیژیش لەسەری البراپاشەکشەیان کرد، سزاکە

چوو خزمەکانی لە مخابەرات هێنا و واسیتەی کرد، دەستی ماچ کرد  -
 .ئەمە قسەی کچەکە بوو. کەسوکاریشم لێیخۆشبوون

لە خوێندنەکەی بەردەوام بوو بەاڵم تێکەڵ کەس نائەبوو لەگەڵ یەك دوو کەس لە 
كانە لەدوای ئەوە هەموو کەس بە سو. خەڵکی ناوچەکەی خۆیان نەبێت

هەندێ لە خوێندکارەکان هەندێجار تانەی . هەڵسوکەوتیان لەگەڵ ئەکرد
 . کزێنەریشیان لێئەدا

بەخوا سوێند ئەخۆم کە ئەم گروپەی ئێمە نە لەدوور و ... بەاڵم ئەبو حسێنی برام -
زیاتر لە  بیستوپێنج گەنجی باوەڕدار بە خوا . نە لەنزیك ئاگامان لەو شتانە نەبوو

لە دوای دەوام ئامادەی وانەی ئایینی ئەبوین لە مزگەوت، بۆیە بووین لە پۆل، 
خوا یاری . چەند لە برادەرانمان گیران و چەندیان ڕزگاری بوو نازانم. ئێستا لێرەین
 .هەمووان بێت

ئەم کەسە هەست بە . م لەگەڵ خۆم وتم لەوانەیە کارەکە ئافرەتی تێدا بێت.....ئم  -
ایەتەکانی عەیبەکەی بکوژێ، عەیبەکە بەاڵم ئەگەر ش. شەرمەزاری ئەکات

 !بێعەقڵە......ئەسڕێتەوە؟

من پێموایە هۆی تر هەیە ! بەاڵم من ئەم هۆیە سەڕاڕی بەهێزیشی بەتاکە هۆ نازانم
ئازار، ڕۆژێك پێش جەژنی بەهار، ڕۆژی دیداری ئەم  ٠٢ئەمڕۆ . کە کەس نایزانێ
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یان بردە دەرەوە و  ەکهپۆلیسەکان دوو دکتۆر.دوو دکتۆرەی الی ئێمەیە لەگەڵیدا
دکتۆرەکانم بینی . دەرگاکەیان داخست، خێرا چووم بۆ ژێر بەتانیەکە و کونەکە

پۆلیسەکان بردیان بۆ الی دکتۆری زیندانەکە کە چوار پێنج مەترێك لە دوور 
پ بەسەر سنگیەوە بوو،  كانی ڕاست و چه سته دەرگای قاوشەکەوە وەستا بوو ده

بەخێر بێن، ڕویکردە پۆلیسەکان و : سەالمی لێکردن. وبزەیەك بەسەر لێوەیەوە بو
 : فەرمانی پێکردن

 .ئێوە بڕۆن بۆ الی شارەوانێکان بوەستن -

پۆلیسەکان چوون . لە ناوەڕاستی گۆڕەپانەکە حەوت شارەوانی کەتە وەستابوون 
 :دکتۆری زیندانەکە وتی. بە ئاستەم گوێم لە قسەکانیانە. لەالیان وەستان

باشە، منیش .  سبحان اللە هەموو شتێکی گۆڕی: لەگەڵ خۆتان ئەڵێن ئێستا... ئێ -
کێتان خوشکەکەیم لێ مارە : ئەمەوێ داوای شتێکتان لێ بکەم. هەمان شت ئەڵێم

 ئەکات؟

سەریان تۆزێك داگرتوە، دکتۆری بەندیخانە . دکتۆرەکان هیچ وەاڵمێکیان نەبوو
 :بەردەوام بوو

ر سونەتی خوا و پێغەمبەر خوشکەکەت مارە بۆ بێ دەنگن؟ چیە عدنان، من لەسە -
 ئەکەم، هاوسەرگیری هیچ عەیبێكی تیایە؟

 .بەاڵم من خوشکم نیە، حەمد بۆ خوا -

تۆزی بێدەنگ . لێرە دکتۆری زیندان شتێکێ بە عەدنان وت من گوێم لێ نەبوو
 :بوون ئینجا ڕووی کردە دکتۆرەکەی تر

 یە؟ئەی تۆ هاوڕێ سەلیم تۆش هەروا، خوشکت ن. باشە

 .بەڵێ خوشکم هەیە -

 .باشە لێم مارە بکە لەسەر سونەتی خوا و پێغەمبەر -

ژنهێنان قسمەت و نسیبە، ئێمە ئێستا لە ڕەوشێکداین ڕيێ نادات بە گفتوگۆ  -
 !لەسەر ئەم بابەتە، پاشان من وەلی ئەمری نیم
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 :لێی نزیك بوەوە و بەدەنگێکی بەرزتر. ئەمە ڕاکردنە لە بابەتەکە -

ئێوە خەڵکی دەوڵەمەند و بەرزن، ئێمە . مە لە ئاستی پێویستدا نینیان ئێ -
 جووتیارین، وا نیە؟

لێی هاتە پێشەوە و پەنجەی لێ قیت کردەوە دانەکانی جیڕکردبوەوە و بە دەنگێكی 
 : وتی  توڕەوه

چاوت بکەرەوە و سەیری ئێرە کە، ئەم پوتەت دیوە؟ پوتەکەم . کورە گوێ بگرە -
 .کەسوکار و تایەفە و عەشیرەتەکەشت باشترە، هەی سەگ لە تۆ و خوشکەکەت و

! شارەوانێکان، وەرنە ئێرە کورە: ئنجا ڕووی کردە شارەوانێکان و بانگیکردن
 .بیانبەن بۆ ناوەڕاستی گۆڕەپانەکە

 :شارەوانێکان ڕایانکێشان، ئەمیش بە شوێنیاندا هاوار ئەکات

ئێستا ئێمەش زیاتر و زیاتر  .ئەمانە خەڵکی پایە بەرزن، یانی سەرەوە، سەرەوە -
 !با ببینین. بەرزیان ئەکەینەوە

لە ناوەڕاستی گۆڕەپانەکە ئەمبینی بەاڵم گوێم لێیان نەبوو، عەدنان لەسەر پشت 
پاڵکەوت و حەوت لە شارەوانێکان گرتیان لە قاچەکانی، دەستەکانی، تەنیشتەکانی و 

یان شکانی جۆراو : ئەمە سزای چەترە؛ سزای چەتر واتە سێ شت. لە بن سەری
یان شەلەلی هەمییشەیی کاتێك بڕبڕەی . جۆر لە هەموو گیان، زیاتریش لە حەوز

پشت ئەشکێت، یان ئەگەری سێیەم کە مردنە بەتایبەتی کاتێك سەر پێش لەش 
بەتایبەتی ئەگەر ئەوکەسانەی الی سەریان هەڵگرتووە لەوانی . ئەکەوێت لە دابەزیندا

 .تر بێهێزتر بن

کان عەدنایان بەرزکردەوە، ڕووی لە ئاسمان و پشتی هاوتەریبە شارەوانێ    
 :تۆزێك جۆالنەیان پێکرد و بەدەنگێکی بەرز. لەگەڵ قیرە زبرەکەی عەرزەکە

 .سێ....دوو...یەك ...یەاڵ -

هەڵیاندا بۆ ئاسمان، بەتووندی کێشای بەزەوێکەدا؛  لە دوای هاوارێكی پڕ ئازاری  
 .ترسناك،عەدنان جوڵەی لێبڕا



 
 

www.dengekan.com  109 
 

کتۆری بەندیخانەکە تۆزی چاوەرێی کرد، جگەرەیەکی داگیرساند، پشتی لە عەدنان د
. سەیری دەرگای قاوشەکەمانی ئەکرد. و ئەوانی تر و ڕووی لە قاوشەکەمان بوو

قومێکی لە جگەرەکە دا و دوکەڵەکەی دەرهێنایەوە، دووبارە ڕووی کردە 
ارە عەدنانیان بەرزکردەوە شارەوانێکان و ئاماژەیەکی پێ کردن هاتنە پێشەوە دووب

 .، ئەمجارەیان هیچ هاوارێکی لێ بەرز نەبوەوە....سێ....دوو...یەك

بە دەم قسەکردنەوە بەدەستی ئاماژەیەکی بە سەلیم کرد گوێم لێ نەبوو چی  
ئەڵێت، سەلیم لە عەدنان نزیك بوەوە نوشتایەوە سەری و هەستایەوەو شتێکی بە 

بوو و شەقازلەیەکی بەهێزی لێدا من لە ناو دکتۆری زیندانەکە وت پێی تووڕە 
 .دەستی کرد بە قیڕە قیڕ و بەدەستەکانی ئاماژەی ئەکرد. قاوشەکەوە گوێم لێ بوو

لە ناوەڕاستی گۆڕەپانەکە بە . هەمان شتیان لەگەڵ سەلیم دووبارە کردەوە 
دکتۆری زیندان گۆڕەپانەکەی .  هێشتن بەڕاکشاوی، ڕاکشانی هەتا هەتایی جێیان 

 .وریا جێهێشت، کەژاوەکەشی بە دهبە

. کۆی ئەوانەی دکتۆری زیندانەکە کووشتنی لە هاوپۆلەکانی چواردە دکتۆر بوو    
ئەگەر یەکێك لەم دکتۆرانە یان هەندێکیان بزانن چ هۆیەك پاڵی بە دکتۆری 
زیندانەکەوە نا بیانکوژێت ئەوە نهێنیەك بوو لەگەڵ خۆیدا یان خۆیاندا بردیانە 

ئەم کارە بە نهێنی مایەوە ئەوەیشی لە . ەبەر ئەوەی پیاوکوژ قسە ناکاتگۆڕەوە، ل
 .ناو بەندیخانە لە بارەوە ئەوترا تەنها ئەگەر بوو، کەس ڕاستی نهێنیکەی نەزانی

 

 

 

 

 ی ئایار٦

 

دکتۆر سەمیر لە ماوەی گەڕانی هەمیشەیی و دوور و درێژی بەناو قاوشەکاندا 
شێوەی بەندیخانەکە و . بەکەسی تر نەئەکراتوانی هەندێك کار ئەنجام بدات کە 
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چۆنیەتی دابەشکردنی گۆڕەپان و قاوشەکانی، زانیاریەکی زۆری لەسەر زیندانێکان 
لە هەر قاوشێك لە قاوشەکان پەیدا کرد، هەواڵەکانی لە نێوان قاوشەکان 
ئەگواستەوە، وا ڕێککەوتوە چەند برایەك لە یەك خێزان بەیەکەوە گیراون و دواتر 

ەك جیاکراونەتەوە و ئاگایان لە هەواڵی یەکتر نەماوە، ئەم پرساریان ئەکات و لە ی
 .بەدوایاندا لە قاوشەکانی تر ئەگەڕێت و زانیارێکان ئەگەێنێتە ئەوانی تر

باشترین دەسکەوت کە بەدەستی هێنابێ؛ قسە کردن بوو لەگەڵ پۆلیسەکان بە     
پۆلیسەکان، پۆلیسەکان ڕاهاتن لەبەر هەڵسوکەوتی هەمیشەیی لەگەڵ . چاوکراوەیی

لەسەر ئەوەی ئەم دەست بە قسەکردن بکات لەگەڵیان، ئەمەش بۆ زیندانێکانی تر 
دووشەمەی ڕابوردو کۆپتەرەکە هات، دەستەی دادگایی مەیدانی چونە . قەدەغەیە

لیستی : ژورەکەی خۆیان، هەردوو لیستەکەیان ڕادەست ڕێڤەبەری بەندیخانەکە کرد
 .ئەکرێن و لیستی ئەوانەی لە سێدارە ئەدرێن ئەوانەی دادگایی

لەبەرامبەر کوونەکە دانیشتم و خۆم بە بەتانیکە داپۆشی، بەدزییەوە سەیری پۆلیس 
وەکو هەموو . و پرۆسەی لەسێدارەدانەکان ئەکەم کە بووە بە شتێکی ڕۆتین لەالم

کران،  ڕێکارەکان تەواو. جارێ زیندانێکانی کەوا لە سێدارە ئەدرێن ئامادە کران
سێدارەکان ئامادە کران، شارەوانێکان ئامادەن، یەکەم گروپی هەشت کەسی برانە 
بن سێدارەکان تەنها مابوو سێدارەکان داگرن و ملیان پێوەکەن یەکێك لە 
زیندانێکان پێش ئەوەی دەمی ببستنەوە هاواری کرد پۆلیسەکە بە لەزگەوەو 

 :لەبەردەمیا وەستا بوو

 !، ئێمە هێشتا دادگایی نەکراوینگەورەم تکات لێ ئەکەم -

پۆلیسەکان دایان پلۆسی بەلێدان و جنێو، نابێ زیندانی لەخۆیەوە قسە بکات، بەاڵم 
 هاوارەکەی گەیشتە یاریدەدەر کە لەالی دوا سێدارە وەستا بوو

 !وازی لێبێنن! وازی لێبێن -

 :لە زیندانێکە نزیك بوەوە و لێی پرسی

 چیت وت؟ - 

 .نەدراوین، هێشتا نەبراوینەتە دادگا گەورەم ئێمە حوکم -
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 ئەم قسەیە چیە؟ -

دەرکەوت . یاریدەدەر ڕووی لە ڕەقیبەکە کرد، داوای لیستی ناوەکانی لێکرد
ڕەقیبەکان هەڵەیان کردووە؛ ئەو گروپەی ئەبوایە لە . هەڵەیەکی ئیداری بچوك کراوە

هێنراون بۆ سێدارە بدرێ براون بۆ دادگا و ئەوانەش کە ئەبێ دادگایی بکرێن 
هەموو زیندانێکان کە هێنران بۆ بەر سێدارەکان ئەیان زانی بەهەڵە . سێدارە

هێنراون بۆ ئێرە، بەاڵم تەنها یەکێکیان جورئەتی ئەوەی کرد پۆلیس ئاگادار 
 .یاریدەدەر رەقیبەکەی سەرزنشت کرد و هەڵەکە چاك کرایەوە. بکاتەوە

نان و سەلیم، دکتۆر سەمیر لە دوای مانگێك لە کوشتنی هەردوو دکتۆرەکە، عەد
هاتە قاوشەکەوە، سەالمو عەلەیکوم، . گەڕانی ڕۆژانەی چارەسەرکردن گەڕایەوە

دوای قسەوباسی ئاسایی ئەبو . تۆزێ وەستا ئینجا چوو لە الی ئەبو حسێن وەستا
 : حسێن وتی

 .بڵێ دکتۆر؟ من هەست ئەکەم قسەت پێیە -

 .ئامۆژگاری تۆیەئەرێ وەاڵ ئەبو حسێن پێویستیم بە  -

دکتۆر سەمیر باسی ئەوەی کرد بۆ ئەبو حسێن کەوا ئەم هەموو ئیشەی ئەیکات لە 
چارەسەرکردنی نەخۆشەکان ئەنجامی باشی نەداوە بەدەستەوە و ڕۆژ لە دوای 

" من وەك ئەوەم ئاو بکێڵم. "ڕۆژ باری تەندروسی نەخۆشەکان ئالۆزتر ئەبێت
ەی نەخۆش ئەیخوات گرنگە بۆ چاکبونەوەی دەرمان بەتەنها بەس نیە، ئەو خواردن

 :هەروەها

وەکو خۆت ئەیبینی ئەبو حسێن، خەڵك برسیە، ئەگەر خواردنی بەندیخانە چاك  -
بەپێچەوانەوە نەخۆشێکە خراپتر . نەکرێت؛ ئەستەمە هیچ نەخۆشێك چاك بێت

ژمارەی نەخۆشەکان زیاتر ئەبێت و بەڕاستیی بیر لەوە ئەکاتەوە لەسەر . ئەبێت
ئەبو . کەسانی تریش بەشداریان کرد. گفتوگۆکە زۆری خایاند. کارە الیبەرنئەم

حسێن بە وەبیرهێنانەوەی ئەرکەکانی دکتۆر سەمیر بەرامبەر بە خودا و بەرامبەر 
مرۆڤایەتی  کۆتایی بە گفتوگۆکە هێنا داواشی کرد ئەم تیاماوییەی بکات بە 

 :دکتۆر لێی پرسیلێرە . دەسپێکی هەوڵەکانی بۆ باشترکردنی ڕەوشەکە

 من چی بکەم؟ -
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داوای دکتۆری بەندیخانەکە بکە ، کێشەکەی بۆ باس بکە و داوای چککردنی  -
 .خواردنەکان بکە

 !جەالدە...دکتۆری بەندیخانەکە؟ ئەم -

 . ئەم جەالدە، ئەوەی لەسەر تۆیە بیکە و ئەویتر بدەرە دەست خوا...بەڵێ  -

بەیانی ڕۆژی دواتر، وەکو هەموو جارێ پۆلیس و شارەوانێکان دەرگاکەیان 
 : دکتۆر نەچوە دەرەوە و بە ڕەقیبەکەی وت. کردەوە بە خۆیان و دەرمانەکانیانەوە

 .زۆر پێویستە... پێش گەڕان، ئەبێ دکتۆری بەندیخانە ببینم -

ی بە زمانی دکتۆر سەمیر کێشەکە. پاش کەمێك دکتۆری بەندیخانەکە پەیدا بوو
دکتۆرەکان بۆ باس کرد، کۆتایی بە بابەتەکە هێنا بەو ئەنجامەی کەوا هەموو ئەم 
چارەسەرکردنەی ئەیکەن بێ ئەنجام ئەبێت ئەگەر خواردنی نەخۆشەکان وەکو 

 :    دکتۆری بەندیخانەکە وەاڵمی دایەوە. خۆی بمێنێتەوە

بەردەوام بە لە  بابەتی خواردن بۆ خۆم بەجێ بهێڵە دوو سێ ڕۆژێك، خۆشت -
 .چارەکردن وەکو ڕۆژانی پێشوو

 !بران..... زیاد و کەم

حەفتەیەك دوای ئەم گفتوگۆیە، پۆلیس دەرگاکەیان کردەوە بۆ نانی بەیانی، یەك 
خەرمان نان و هێلکەی کواڵویان هێنابوو، فیداییەکان خواردنەکەیان هێنایە 

کێ .... ێلکەی بەرکەوتژوورەوە، دابەشیان کرد، هەرکەسێك حەوت نان و پێنج ه
 ئەم هەمووە ئەخوات؟

دکتۆرەکان هەموومانیان ئاگادار کردەوە لە زۆرخۆری، چونکە لەدوای ئەو  
برسێتێکە نزیکی ساڵێکی . برسێتیە دوورو درێژە گەدە نابێ پڕ بکرێت لە خواردن

منیش . ساڵێك کە خەڵکی زۆر گۆڕی" ساڵی برسێتی"خایاند، زیندانێکان ناویان لێنا 
دوای تێپپەڕبوونی چەند . ئەم گۆڕانە لە ناوەوە بە زەقی هەست پێ ئەکەم. ڕامگۆ

ئەوەی کە برسی بیت؛ بوو بە . حەفتەی یەکەم لە برسێتیەکە، کارەکە ئاسایی بوەوە
بەاڵم لەگەڵ دابەزینی کێشی . دەویست هەستێکی ئاسایی بیرکردنەوەی زۆری نه

 .ەوەشی گەورە ئەبوولەشم؛ هەستێكی قووڵ لەناخمەوە بە پاکی و بێغ
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بیرمە لە سەرەتای ژیانی هەرزەکاریم هەستکردنم بە لەشی مرۆڤ بەشێوەیەکی 
لە چپەی برادەرانی . گشتی و بەلەشی خۆم بەتایبەتی هێدی هێدی زیاد ئەبوو

. قوتابخانە فێر بووم چۆن بگەمە تروپکی خۆشی کە هەموو لەشی ئەگرتەوە
ەی بە زارەکی لە برادەرەکانەوە فێر چوومە حەمامەکەوە لە ماڵی خۆمان و ئەو

خەریك بوو ئەبورامەوە لە خۆشی و ترس و . بووم بە کردەیی جێبەجێم کرد
بە گاڵو بوون . بەاڵم لەدوای چەند خولەکێك هەستم بە گوناهباری کرد. ڕاچنیندا

لەوکاتەوە ئەم هەستە وەکو . هەستمکرد کەوا پاکییم بۆ هەتا هەتا لەدەست دا. کرد
هەتا ساڵی برسێتێکەم تێپەڕاند کە تێیدا هەستمکرد . ۆکی گرتوومسێبەر بەڕ

بەرە بەرە نامێنێت و ئەگەڕێمەوە پاکی و ...ئەوگاڵوی و پیسیەی پێمەوە بوو
ئەوەی زیاتر ماندوی ئەکردم و ئەیسوتاندم ، نەبوونی هاوخەمێک . )سادەیی منداڵی

انەوەی هەستی گەڕانەوەی خۆشی گەڕ. بتوانم ئەم هەستانەی لەگەڵ بەش بکەم
هەتا خەونەکانیشم . پاکی و بێغەوشی جەستەم هاوکات بوو لەگەڵ ئازاری برسێتی

گۆڕانی بەسەردا هات، ڕۆژەخەونەکانم پێش ساڵی برسێتێکە ئەتوانم بڵێم هەموو 
. بەاڵم لەساڵی برسێتێکە هەمو وەرچەرخا بەرەو خواردن. دەربارەی ئافرەت بوو

هەندێ خواردنم خۆم دامهێنا، خەون بە ژەمێكی ئەوخواردنانەی حەزم لێیان بوو، 
ئەگەر لە توانامدا بووایە چارەی ئەوپێویستیانەی کە  . چەور و پڕ گۆشت

ڕۆژەخەونە سێکسێکان لەسەر مێشك بەجێی ئەهێشت بکردایە؛ ئەوە چارەی 
 .جێکەوتەی ڕۆژەخەونەکانی برسێتی کارێکی نەکردە بوو

تی هەموو بەندیخانەکە، بەاڵم بە دکتۆر سەمیر بوو بە قارەمان لەسەر ئاس
 .خاکیەکی ڕاستەقینە بە ئەبو حسێنی وت

 .هەموو چاکەکە چاکەی تۆیە -

 .ئەمڕۆ پشکنینێکیان بۆ کردم دەرکەوت نەخۆشی سیلم نییە

 

 ی تەموز١٢

نەخۆشی سیل لەماوەی ڕابوردوو تاڕادەیەك بەسەرکەوتویی کۆنترۆڵ کرا، مردن 
ر ژمارەی نەخۆشەکان بە دوو هەزار توشبوو دکتۆر سەمی. بەنەخۆشییەکە وەستا

ئێستا دکتۆرێکی تریش لە گەڕانەکانی . ئەخەمڵێنێ کە هێشتا چارەسەر وەرئەگرن
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لە ڕۆژانی سەرەتای خواردن . خواردن بووە بەکێشەیەکی گەورە. یارمەتی ئەدات
زیادکردنەکە، زیندانێکان لە ترسی گەڕانەوە جارێکی تر بۆ ڕۆژانی برسێتی بڕێکی 

هاتنی خواردن بەردەوام بوو بە جۆرێك دوو بۆ . ر خواردنیان عەمبار کردزۆ
شوێنی بەتاڵ نەما لە قاوشەکە کە . سێجار زیاتر لە توانای کەسێك بتوانێت بیخوات

کار گەیشتە . خۆی لە خۆیدا شوێنی تێدا نەمابوو نانە ڕەقی تێدا کۆمەڵ نەکرێت
لە زیندان . )ر هەر نەمانتوانیئەوەی نەتوانین بە ئاسانی هاتوچۆ بکەین، دوات

 .(  پاشماوە فرێدان نیە، بەهەموو شێوەیەك پپیسی دەرهێنان لە قاوش قەدەغەیە

 :زیندانیکان پەنایان بۆئەبو حسێن برد

ئەبو حسێن چارەیەکمان بۆ بدۆزەرەوە، بە یاریدەدەر بڵێ هیچ نەبێ نانە  -
 .وشکەکانمان لێوەرگرن

ەوا بابەتەکە لەگەڵ یاریدەدەر باس بکات، ئەبو حسێن بە دکتۆر سەمیری وت ک
 :دکتۆر لە هەمان ڕۆژ پێی وت

بەڵکو جەنابت ڕێگە بدەیت زیندانێکان بیبەنە . گەورەم، نانە وشکی زۆرمان هەیە -
ئەگەر . لەوانەیە کەسیتر سودی لێ ببینێ. دەرەوەی قاوشەکە چونکە لێمان زیادە

 .الیك بۆ مەڕەکانلەم چواردەورە ڕانە مەڕ هەبێ ئەشێ بکرێت بە ئ

 :وەاڵمی یاریدەدەر یەکالیکەرەوە بوو

چیە ئێمە بە شوانکارە ئەزانی؟ ! چیە دکتۆر؟ ئەبینم زیاد لە پێویست ئەڕۆی -
دەرهێنانی یەك زەڕە پاشماوە لە : پاشان یاسای بەندیخانە ڕوون و ئاشکرایە

زیاد  قاوشەکان قەدەغەیە، ئەمە یەك، دووەم ئێوە خۆتان داواتان کرد خواردن
 .کەین، زیادمان کرد، ئێستا ئەوەی لە قاوشەکەیە ئەبێ بیخۆن

شوێنەکە تەنگتر بوەوە، نانە ڕەق دنیایەك مێر و . گفتوگۆ گەرم بوو لە قاوشەکە
 .سیسرك و جرجی لەگەڵ خۆیدا هێنا

پرسیارەکە ئەوە بوو چۆن ئەتوانین لەم هەموو نانە ڕەقە ڕزگار بین؟ چارەسەر لە 
 :هاتئەبو حسێنەوە 
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با بەکورتی بیبڕینەوە، بە ڕای من تەنها یەك چارە هەیە، نانەکە بە چەند ... کوڕینە
 .جارێك بخوسێنێن تەواو شل بێت وەکو ئاو ئنجا بکرێتە ئاودەستەکانەوە

 :قیامەت هەستا لە قاوشەکە 

 !نیعمەتی خوا فرێدەینە ئاودەسەکانەوە. ئەمە کوفرە. ئەمە حەرامە -

 !ئای ساڵی برسێتی چەند خۆش بووی. ێئەمە لە خواوە ناب -

درێژی ساڵی برسێتی دە ساڵ بێت، لەوە باشترە یەکێ نان ...ئەرێ وەڵاڵ ڕاستە -
 .فرێداتە ئاودەستەوە

 .یا لطیف گەیشتینە کوێ...یا لطیف -

لەو سااڵنەی تێپەر بوون هەتا پێش ساڵی برسێتێکەش ئەمبینی چۆن ڕێز لە نان 
ئەگەر . بچوکترین پارچە نان بکەوێتە سەر عەرزەکە ئەگرن، هەوڵیان ئەدا نەهێڵن

یەکێکیشیان پارچە نانێکی لەسەر عەرزەکە بدۆزیبایەتەوە بە هەموو ڕێزێکەوە 
هەڵی ئەگرت و پاکی ئەکردەوە و ئەینا بە تەوێڵیەوە، یا ئەیخوارد یان لە شوێنێکی 

 .نان پێگەیەکی پیرۆزی هەیە الیان. بەرز دایئەنا

جورئەتی ئەوەی کرد بڵێ بیخەنە ئاودەستەکانەوە، خەڵکەکە ئێستا ئەبو حسێن  
ڕاستیکەی ئەو پێشنیارەی ئەبو حسێن بە مێشکی منیشدا هات . )هەموو هەڵچوون

کاتێك گوێم لە گفتوگۆکەیان ئەگرت، بەاڵم ئەو هەموو هەڵچونەی قاوشەکەم بینی 
پێشنیارەم  وتم ئەلحامدولیال من بۆم نیە قسە بکەم، ئەوە ئەگەر من بومایە ئەو

 .(بکردایە بێگومان ئەیانکوشتم

ئەبو حسێن هەڵچونەکەیانی بە هێمنی وەرگرت، لە شوێنەکەی خۆی دانیشت، یەکو 
بە . هەر ڕۆژێکی تر واتا هەزار نانی زیاتر. دووی لەگەڵ نەکردن و وازی لێهێنان

. ڕۆیشتن بۆ الی ئاودەستەکان زۆر قورس بووە. نێوان خەرمانە ناندا ئەڕۆین
ی دواتر دووبارە گفتوگۆ دەستی پێکردەوە بەاڵم ئەبو حسێن بەشدار نەبوو، ڕۆژ

خەڵکەکە تەحەمولی بێدەنگێکەییان . لەکاتێکا هەمووان چاوەڕێ ڕای ئەویان ئەکرد
 : نەکرد، یەکێکیان ڕووی قسەی تێکرد و وتی
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تۆ ئێ ئەبو حسێن، ئەبینم بێدەنگی، هیچ ڕایەکت لەسەر بابەتەکە نیە لە کاتێکد کە  -
 بەرپرسی قاوشەکەی؟

بەاڵم پێش ئەوە ئەبێ تۆزێك لەگەڵ مەشایخەکان بدوێم، ! بەدڵنییایەوە ڕام هەیە -
 .شێخ فالن  تۆزێ وەرنە  الم...تکایە شێخ فاڵن و

ناوی پێنج شێخی ژمارد کە لە ڕاستیدا نوێنەری ڕەوتەکان و گروپەکانی نێو 
. گرتنەی کە ئەیگرم بە نهێنیچاك ئەمناسین بەهۆی ئەو هەموو گوێ. قاوشەکە بوون

ئەبو حسێن بەدرودرێژی . هەر یەکەیان بەڕێزترین و زاناترینی گروپەکەی خۆیەتی
دوا، بەچەند ئایەتێك و حەدیسێك دەستی پێکرد، ئنجا باسی ڕەوشەکە و 

 :قسەکانی کۆتایی هێنا بە. مەترسیەکانی کرد

ڕێزی لێبگیرێ، بەاڵم ئەبێ هەموومان ئەزانین ئەمە نیعمەتێکی خوایە ئەبێ ... بەڵێ -
مرۆڤ لە شێوەی خودا دروست کراوە . ئەوەمان بیر نەچێ کە مرۆڤ گرنگترە

ئەی . ، ولقد کرمنا بني ادم.لەبەر ئەوە لە هەموو شتکانی سەر زەوی گرنگترە
 " زەرورەت ڕێگا بە کاری قەدەغە ئەدات؟ " ئاینەکەمان فێری نەکردوین کە 

تۆزێ . ەکات، ئەم پیاوە ڕێویە، پێشرەوێکی مەزنەقسەکانی بەرامبەرەکانی نەرم ئ
 :بێدەنگ بوو، دووبارە وتی

لەکۆتاییدا بەڕێزینە، چی بکەین؟ ئەم نیعمەتە، یان بیبەینە دەرەوەی قاوشەکە،  -
یان لە ڕێی کوونی . ئەمەش ناکرێ، یان هەمووی بخۆین، ئەمەشیان ئەستەمە

ئاودەستەکان تاکە دەرچەیە بیریشتان نەچێ کە . ئاودەستەکانەوە بەڕێی بکەین
 .لێرە

 :یەکێك لە شێخەکان لێیپرسی

 داوای چی لە ئێمە ئەکەن ئەبو حسێن؟...باشە -

ئێوە مەشایخی ئەم قاوشەن، کۆببنەوە و فەتوایەك دەر بهێنن، نەک ... فەتوایەك -
 .تەنها لەم قاوشە بەڵکو بۆ هەموو قاوشەکان

دەرچوو، گشتگیر کرا بەسەر فەتوایەك بەڕێژەی چوار دەنگ دژ بەیەك دەنگ 
قاوشەکەمان چۆنیەتی لەناوبردنی پاشماوە خواردنەکانی . هەموو بەندیخانەکەدا
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بە سەرە هەر ڕؤژەی بیست کەس نان ئەخوسێنن و شلی ئەکەنەوە و . ڕێكخست
لەگەڵ هەموو پاشڕۆکانی تری وەك برنج و ساوەر وپەتاتە و هێلکە لەڕێی 

ئەم کارە کێشەیەکی تری دروست کرد . ئەکرد ئاوەڕۆێ ئاودەستەکانەوە بەڕێیان
 .بەاڵم بە شێوەیەکی سوکتر؛ کاتی چاوەڕێکردنی چوونە ئاودەست درێژتر کردەوە

 

 ی ئەیلول٠٩

 

بارودۆخی تەنیاییم تۆزی . دەستی کردەوە بە هاتن بۆالم" شێتی سەرکردە" یوسف،
 .باشتر بوو لە قاوشەکە، قەدەغەکردنی لە هاتن بۆالم سوکتر بوو

ە هاوار و نوزەی پیاوێك بەهۆی ئازارێكی زۆرەوە، بەیانی زوو یەك دوو کاژێر ل
پیاوەکەی تەنیشتم بوو، دەستی . پێش کاتی هەستانی ئاساییم خەبەرم بوەوە

سەیری . بەزۆر هاوارەکانی خۆی بۆ کپ ئەکرا. خستبوە سەر سکی و ئەتالیەوە
وخۆ سەیری ئەکردم ڕاستە. چواردەوری خۆمم کرد بەتەنها خۆم بەخەبەر بووم

نیگاکانی  نیگای کەسێکە ئازاری زۆرە ! ئەم یەکەم جارە نیگاکانمان بەریەك بکەون
زۆر حەز ئەکەم یارمەتی بدەم بەاڵم چۆن؟ بەداماوی . و داوای یارمەتی ئەکات

سەیرێکی دەوروبەری خۆمم کرد، لەگەڵ ئەوەی جێگاکانمان بیستوپێنج سانتیمێك 
ویستم لێی بپرسم چیەتی و چی . ۆر نزیك بووبوەوەدوور بوون لەیەك، بەاڵم ز
بڕێکی تر لە . لەهەمان کاتدا ئەو ڕووی خۆی وەرگێڕا! ئەوێت، بەاڵم نەمزانی چۆن

یەکێك . داوای کرد دکتۆری بۆ بێنن. زیندانێکان هەستان لە خەو و هاتن بەدەمیەوە
 :لە دکتۆرەکان هات و پشکنی و پرسیاری لێکرد

ڕیخۆڵەکانم خەریکە ئەپچڕێن، بەرگەی ژانەکە ناگرم، . بەهێز ژانیکی.. ژان دکتۆر -
 .خەریکە ئەمرم...ئەمرم 

 : کاتژمێرێكی نەبرد سیان لە دکتۆرەکان لەالی ئەبو حسێن کۆبونەوه

هەوکردنێکی قورسی ڕیخۆڵە کوێرە ی هەیە، نازانین لە چ کاتێکدا ڕیخۆڵەی  -
بۆ نەکرێت بەدڵنیایەوە ئەگەر زوو فریای نەکەوین و نەشتەرگەری . ئەتەقێت
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ئەبو حسێن سەیرێکی دکتۆرەکانی کرد و سەیرێکی . ڕیخۆڵەی ئەتەقێت و ئەمرێت
 :نەخۆشەکەی کرد؛ وەکو بڵێی لەگەڵ خۆی بدوێ پرسی

وابزانم تەنها یەك چارە هەیە بۆ ئەوەی . چارە چیە؟ ئەبێ چارەیەك بدۆزینەوە...ئێ
. داوای دکتۆری بەندیخانەکە ئەکەینلەدەرگا ئەدەین و ! گوناهی نەچێتە گەردنم

بەاڵم ئایا وەاڵمان ئەدەنەوە؟ کورە دەبا لەدەرگاکە بدەین و ! لەمە زیاترم پێناکرێ
خوا لە مەیمون ناشرینتری دروست . خۆی هەر مردنێكە! ئەوەی ئەبێ با ببێ

 ئێوە ڕاتان چیە؟! نەکردووە

 . خۆت چۆنت پێباشە ئاوا ئەبو حسێن -

ی دا، پۆلیسەکان و شارەوانێکان لە گۆڕەپانەکە سەرقاڵی ئەبو حسێن لە دەرگا
 "هات" ئەبو بابج"دابەشکردنی نانی بەیانین، دەنگی ڕەقیب 

 ئەو سەگە کێیە لە دەرگا ئەدات؟ -

ئەبو حسێن ژمارەی قاوشەکەی پێووت و وتی کەوا دکتۆر سەمیر کارێکی گرنگی 
 .بە دکتۆری بەندیخانە هەیە

یر شتێکی چاوەڕوان نەکراو بوو لە الیەن بەرپرسی ئەم گوفتارە بۆ دکتۆر سەم
قاوشەکەوە، بەاڵم هەر لە تەنیشت ئەبو حسێن مایەوە چاوەڕێی دکتۆری 

 :ئەبو حسێن وتی. بەندیخانەکەیان ئەکرد

لەوانەیە ئیلهامێك بووبێت لە . وەاڵ دکتۆر گیان، چۆن ناوت هات بەدەمدا نازانم -
 .لە قسەت بگرنتۆ ئەناسرێی و لەوانەیە گوێ . خواوە

نەخۆشی سیلەکە لە دوا قۆناغەکانیدا بوو، دکتۆر سەمیر هێشتا بەردەوامە لە 
وەکو خۆی ناوی لێنابوون، بۆیە هێشتا " سەرسەخت"چارەسەری دەیەها حاڵەتی 

 .لەگەڵ پۆلیسەکان لە پەیوەندیەکی بەردەوامدایە

زووە، دراوسێکەم کاتەکەی هێشتا   نده رچه هاتنی دکتۆر کاژێرك زیاتری خایاند هه
دەرگاکە کرایەوە دکتۆر . بەدەم ئێشەوە ئەتلێتەوە و هەوڵئەدات دان بەخۆیدا بگرێت

دکتۆر لە دکتۆر سەمیری پرسی . و یاریدەدەر و پۆلیسەکان لە بەریا وەستابوون
سەمیر کێشەکەی بۆ باس کرد، دکتۆری بەندیخانە هیچی . هۆی بانگکردنەکەی چییە
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یاریدەدەر خێسەیەکی درێژی لە دکتۆر سەمیر . ڕایەوەنەووت پشتی لێکردن و گە
 :کرد و وتی

لەبەر ڕیخۆڵە کوێرەیەك ئەم هەموو هەرایەتان دروست کرد؟ ڕاستە ئەو سەگە  -
ڕیخۆڵەی زیادە بەاڵم تۆ عەقڵت کەمە، من لە زووەوە هەستم کردووە ماڵ ئەوە 

 !وەرە دەرەوە. نیت ڕووت بدرێتێ

 :ەکە، یاریدەدەر ئنجا لە ئەبو حسێنی پرسیدکتۆر سەمیر چوەدەرەوەی قاوش

 کوڕە هەی گوو کێ لە دەرگاکەی دا؟

 .گەورەم من لە دەرگاکەم دا -

 .تۆش وەرە دەرەوە هەی سەگی سەگباب -

نیو کاتژمێر گوێمان لە هاواریان . ئەبو حسێنیش چوەدەرە و دەرگاکەیان داخست
 .رانەوە ناو قاوشەکەبوو، لەگەڵ هاتنی کۆپتەرەکە لێدانیان ڕاگرت و گەڕێند

من هۆی ئەم سزادانەت بووم، من توشم ! بۆ خاتری خوا دکتۆر سەمیر بمبورە -
 .کردی

ر  دکتۆر سەمیر پێکەنی و بەدەم ڕۆێشتنەوە بە شەلە شەل بە هێواشی ئەیدا بەسه
 :شانی ئەبو حسێندا و وتی  

ەنووسم کێشە نیە ئەبو حسێن ئاسانە، خۆی چەند قامچیەك بوو بەقەرز لەسەرت ئ
ئێستا . یانی لە پێش چاو دایك حسێن. ئەگەر خوا حەزبکات لەدەروە لێت وەرئەگرم

 گرنگ ئەوەیە چی لە نەخۆشەکە بکەین؟

پێشنیار زۆر بوون، قسەو پرسیار . ئەم پرسیارەی ڕووبەڕووی قاوشەکە کردەوە
 :زۆر کران

 رمان ناکەن؟بۆ چارەی سیلەکانیان کردین و لە ریخۆڵە کوێرە چا... ئەمەوێ تێبگەم

ڕیخۆڵە کوێرە تاکە کەسێکە ئەگەر بمرێت هیچ الی . کاکی برا ئەبێ باشی تێبگەین -
ئەوان ناگۆڕێت بەاڵم سیل بەکۆمەڵە ئەگەر ئەم هەموو خەڵکەی ئێرە بمرن لە 
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. بەرژەوەندی ئەم حکومەتە سەگبابە نیە لەبەر ئەوەی ئێمە وەکو بارمتەین لە الیان
 .ئەوانەی دەرەوە سەر  بە ئێمە فشار ئەخەنه

گفتوگۆ و دانوستاندن لە دە خولەك زیاتری نەبرد، دکتۆرێکی پیری سەر سپی و  -
لەسەر جێگاکەی ئەبو . شیرین ڕوخسار، چاوەکانی بچوك و پرشنگدار بوون

 :حسێن دانیشت و وتی

ئەبو حسێن تۆ ئەزانی کەوا من دکتۆری نەشتەرگەریم ئەتوانم ئێستا  -
هەروەها ئەبێ نەخۆشەکە لە . بەاڵم هەندێ شتم پێویستە نەشتەرگەرێکەی بۆ بکەم

پێش چاوی هەمووتان بڵێ کەوا ئەنجامدانی نەشتەرگەرێكە لەسەر بەرپرسیارێتی 
 . خۆی ئەبێت

بێئەوەی هیچ وەاڵمێك بداتەوە، ئەبو حسێن دەستی دکتۆرەکەی گرت و هێنای بۆ 
ئەبو . الیەوە دانیشتنلەالی چەپی منەوە بۆ الی ڕاستم هاتن و لە. الی نەخۆشەکە

 :حسێن وتی چیت ئەوێ پێی بڵێ

تۆ  ڕیخۆڵە کوێرەکەت زۆر بە خراپی . سەیرکە برا گیان، ڕاستگۆ ئەبم لە گەڵتدا -
. هەوی کردوە ئەگەر زوو نەشتەرگەریت بۆ نەکەین ئەوا ئەتەقێ و تۆش ئەمریت

ئەتوانین چانسێکمان هەیە نەشتەرگەرێکەت بۆ بکەین، بەاڵم لەم ڕەوشەی ئێمە 
ئێستا تۆ لە پێش چاو ئەم هەموو . بڵێین ڕێژەی سەرگرتنی کارەکە لە پەنجا کەمترە

یان مردنی بێشك، یان مردنی : خەڵکەی ئێرە ئەبێ لە دوو شت یەکێکیان هەڵبژێری
 .ئەگەراوی

نەخۆشەکە مردنی ئەگەراوی هەڵبژارد و دکتۆرەکەش هیچ بەرپرسیاریەکی 
 :تیەکانی کارەکەی بە ئەبو حسێن وتدکتۆر پێداویس. ناکەوێتە سەر

قوماشی پاك، الکهوڵ، خوێ، هەندی دەرمانی ئەنتیباێۆتیك کە دکتۆر سەمیر  -
توانیبوی گلیان بداتەوە، دەرزی دورمان، دەزوو،ئاگر، بەاڵم پێویستمان بە هەندی 

 .شتی مێتاڵی هەیە بۆ ئەوەی نەشتەری لێ دروستبکەین

ەرکەوت کە من بێئاگا بووم و توانیومە تەنها لەگەڵ دەرکەوتنی ئەم هەموو شتە د
دیواری قاوشەکە چیمەنتۆیەکی زبرە زیندانێکان . شتە بەرچاوێکان چاودێری بکەم

چیمەنتۆ  –نینۆكگر لە زیندان بوونی نیە  –نینۆکیان بەو زبریە ڕێك ئەخەنەوە 
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لەسەر ئەم چیمەنتۆیە شتی زۆر دروست . زبرەکە وەکو بربەن بەکار ئەهێنرێ
لە پارچە ئێسقانی بچووك دەرزی دورمان دروست ئەکرێت، کەسێك پارچە . وەکرا

هەتا ..ئێسقانێك ئەگرێت و لە دیوارەکەی هەڵئەسوێ ڕۆژێك، دووان، سیان
بە بزمارێك کە ئەویش بە هەڵسوان لە دیوار . دەرزییەکی لێ دروست ئەکات

ێرە سامانێکی بزمار ل. )دروستکراوە بە سەبرێکی زۆر سەیر دەرزێکە کوون ئەکەن
دەزوو کاری ئاسانە، (. گەلێك بەنرخە، دەرکەوت چەندەها بزمار لە قاوشەکەدا هەیە

دەزولەكان لە پارچە قوماشێك ئەکێشنەوە و  بە هێمنی و لەسەر خۆ دووبارە 
ئەو کاتە بیرم چوو بۆ الی جلەکانیان کە هەموو . بەگوێرەی پێویست ئەیڕێسنەوە

بوو پرسیاری ئەوە بکەم چۆن  جلەکانیان پینە چۆن بەبیرما نەهات) پورتکابوو
خۆیشم پانتۆڵەکەم لە سەر ئەژنۆکان و الی سمتم تەواو شی بوبوەوە، !( ئەکرد؟

 .پێویستی بە پینە بوو

هەستان بە  –یان بەڕێکەوتنی هەموویان  –هەندێ لە دکتۆرەکان : الکهۆڵ 
ترشاندنی مرەبا لە دەبەی پالستیك و الکهۆڵی لێ بەرهەم هاتبوو، هەرچەندە 

ئەبو حسێن بە هەموو قاوشەکەدا باڵوی . ڕێژەکەی بەرز نەبوو بەاڵم ئەلکهۆڵ بوو
 : کردەوە

 .ۆرێك یان شکڵێکە بیهێنێتهەر کەسێك پارچە مێتاڵێکی الیە هەرچی ج -

بزمار، یەك لیرەی ئاسن کە وێنەی سەرۆکی بەسەرەوە بوو، : مێتاڵەکان دەرکەوتن
". ئەڵقەی هاوسەرگیری"چوار قوتووی بەتاڵی ماسی، تەلی ئاسن، ئەڵقەی زێڕ 

دەستم برد بۆ گیرفانی ناوەوەی چاکەتەکەم، بەر کاتژمێرەکەم کەوت، گرتم بە 
بەاڵم بە کێیان؟ ئایا قبوڵی ئەکەن؟ یان ئەیدەنەوە بە . مێدەستمەوە، ئەبێ بیاندە

سەروچاوما چونکە شتێکی گاڵوی کەسێکی گاڵوە؟ بەاڵم گەلێك سوودبەخشە بۆ 
ئەم ئیشە، زنجیرەکەی لە مێتاڵی تەنك دروستکراوە بە ئاسانی کەرەستەی بجووکی 

ئەگەر  هەروەها قەپاغەکەی بنەوەی، تەنانەت شوشەکەشی. تیژی لی دروستبکرێت
کەسانێك لەسەر ڕێنمایی . دوودڵێکەم خولەکگەلێکی درێژی برد. پێویست بکات

بەتانییەك لەالی . دکتۆرەکە باڵوبونەوە و دەستیان کرد بە داتاشین کەرستەکان
. دەستشۆرەکان ڕاخرا لە شوێنێك پاسەوانەکەی سەرەوە نەتوانێت ببینێت

تۆری نەشتەرگەرێکە لەگەڵ نەخۆشەکە لەسەری ڕاکشا بەدەم هاتو هاوارەوە، دک
خۆم یەكال کردەوە، . چەند دکتۆرێکی تر لە گفتوگۆدان لە ناوەڕاستی قاوشەکە
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بێئەوەی بزانن ئەچم کاتژمێرەکەم لە شوێنێدا دائەنێم کە بتوانن بە ئاسانی 
بیدۆزنەوە، بەاڵم ئەی ئەگەر پرسیان ئەمە هی کێیە؟ ئەتوانم بڵێم هی منە؟ بڕوا 

 .ناکەم

 . و ئه بهاتایە بۆ الم ئەمدا به" شیتی سەرکردە"ا یوسف، ئەگەر ئێست 

کورە دە یڵال هەرچی ئەبێ با ببێ، هەستام وبەرەو دکتۆری نەشتەرگەرێکە 
کەسیان چاوەڕێی شتی . ڕۆیشتم، بەبێ ئەوەی هیچ بڵێم کاتژمێرەکەم بۆ درێژ کرد

ڕەنگ  وا نەبوون، بێدەنگ بوون، دکتۆر ڕاستەوخۆ سەیری چاوەکانی کردم، چاوە
هەنگوینیەکانی تۆزێك ڕامابوون، بە هێواشی دەستی درێژ کرد و کاتژمێرەکەی لێ 

 :وەرگرتم، وتی

 .سوپاس -

 :ئنجا ڕووی کردە دکتۆرەکان و کاتژمێرەکەی ئەمدیوئەودیو ئەکرد و وتی

 .ئێستا ئەتوانین دەست پێبکەین، ئەم کاتژمێرە زۆر یارمەتیمان ئەدات -

هەست بە سوکە گەشانەوەیەك و تۆزێك . دانیشتمگەڕامەوە شوێنەکەی خۆم و 
کەم لەسەرم لەگەڵ " سوپاس"چەندجارێك کاریگەری وشەی . قاییل بوون ئەکەم

لەپاش ئەم هەموو ساڵە یەکێك سوپاسی کردم، قسەی لەگەڵ . خۆ دووبارە کردەوە
لەبەر کینە و بێزاری و بێزلێهاتنەوە . کردم و ڕاستەوخۆ سەیری چاوی ئەکردم

 .ی لێم وەر نەگێراڕووی خۆ

دکتۆرەکە پارچەکانی کاتژمێرەکە و زنجیرەکەی دابەشکرد بەسەر زیندانیەکاندا     
لەکاتێ هەموو سەرقاڵی تاشین و بربەن لێدان بوون . بۆ دروستکردنی کەرەستەکان

ناوی نۆ کەس خوێنرایەوە؛ سێ سێدارە و ! لەناکاو دەرگای قاوشەکە کرایەوە
کان بۆ نەشتەرگەریکە ڕاوەستان بۆ ماوەی زیاتر لە شەش دادگایی، ئامادەکارێ

کاژێرێك لەو ماوەیەدا گروپی سێدارە دەستنوێژیان وەرگرت، نوێژیان کرد، 
خواحافیزیان لە خەڵکەکە کرد، جلە باشەکانیان داکەند و جلی بێکەڵکیان لەبەرکرد، 

 .دەرگاکە کرایەوە و چوونە دەرێ

تی خوایان لێبێت، کوڕینە با کارەکانمان خودایە عاقیبەتمان چاك بکەیت، ڕەحمە -
 .دەست پێبکەینەوە، نەخۆشەکە لەوە زیاتر ناتوانێ بەرگە بگرێ
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. بەم وشانە دکتۆری نەشتەرگەرێکە ڕووی کردە دکتۆر و ئیشکەرەکان
دکتۆرەکە و هەندێ لە گەنجەکان بەرەو الی نەخۆشەکە . نەشتەرەکان ئامادەکران

 .ڕۆیشتن

ەنێت بڕۆم نەشتەرگەرێکە ببینم، وتم حەقی خۆمە بڕۆم حەزی بینین پاڵم پێوە ئ
بیبینم، لەسەرخۆ چووم بەرەو الی توالێتەکان، چومە ژورەوە دەکەس سەرقاڵی 

لە توالێتەکە هاتمەدەرەوە خۆم لە پەنایەك قایم کرد کەس . ئامادەکارێکانن
 .سەیرم ئەکرد. نەیبینیمی

توێژی قابە چێشتەکان کیسەیەکی پالستیك پڕ لە ڕۆن وا دیار بوو لە سەر
قوتویەکی ماسی بەتاڵیان پڕ کرد لە ڕۆن، پارچە قوماشکیان چاك . کۆکرابوەوە

گوشی و لە قتوە ڕۆنەکیان نقوم کرد وەکو فتیلێکیان لێ دروستکرد و ئاگرێکیان 
. گڕی گرت دوکەڵی لێبەرز ئەبوەوە( شقارتەیان لە کوێ پەیدا کرد، نازانم؟؟)پێوە نا 

رێکانیان تیکرد و  ی نەشتەرگه سه ره ری بەتاڵیان پڕ ئاو کرد و كهقوتوو ماسیەکیی ت
فویان لە دوکەڵەکە ئەکرد و باڵویان ئەکردەوە بۆ ئەوەی سەر نەکەوێت . کواڵندیان

پاش تۆزێك ئاوەکە کواڵ و کەرەستەکان . و پاسەوانەکەی سەرەوە هەستی پێبکات
 .تەعقیم بوون

ئینجا خوێی . ك بە ئاو و سابون شۆریلەم کاتەدا دکتۆرەکە سکی نەخۆشەکەی پا
دەستەکانی بە جوانی شۆری و . شێداری هێنا و هەموو شوێنەکەی پێ سڕیەوە

 :دەنگی گۆڕا و دەستی کرد بە فەرمان دان. ماسکێکی خستە سەر دەمی

 .بۆیە ئەبێ بەرگەی ئازار بگریت و هیچ نەجوڵێی... بەنجمان نیە -

 .ن، هەر یەکە و پەلێکیئێوە هەرچوارتان وەرن، تووند بیگر -

رێکانی لە ئاوەکە دەرهێنا یەك یەك لەسەر نینۆکی خۆی تاقی  ی نەشتەگه سه ره كه
کردنەوە، ئەوەی لە قەپاخی کاتژمێرکەم دروستکرابوو هەڵبژارد ، لەسەر نینۆکی 

 :پەنجەکەڵەی خۆی تاقی کردەوە و وتی

. ەهیچ جۆرێ جوڵە بکاتیەڵاڵ براینە، تەوەکەل بەخوا، کوڕینە چاکی بگرن نەهێڵن ب
، برینێکی (بسم اللە الرحمن الرحیم) نەشتەرەکەی خستە سەر سکی نەخۆشەکە و 

 .دە سانتیمی لێکرد
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 .ئاخ دایکە -

 .نەخۆشەکە هاواری کرد بەاڵم نەجواڵ

برینەکەی دورییەوە . نەشتەرگەرێکە تەواو بوو، دکتۆرەکە زۆر بە پەلە کاری ئەکرد
حەبێکی ئەنتیبێوتیکەکەی کردەوە و تۆزەکەی کرد  چەند دەنکە. و پاکی کردەوە

 .بەسەر برینەکەدا، ئنجا پارچە قوماشێکی خستە سەری و جوان پێچای

 .ئینشڵاڵ چاك ئەبی براگیان، یەڵاڵ بیبەنەوە سەر جێگاکەی خۆی -

گەڕامەوە سەر جێگاکەی خۆم بینیم پانتۆڵی بیجامەیەك و دوو پارچە قوماش لە 
شتەکانم گرت بە دەستەوە و . دەزوو لەسەر نوێنەکەمە گەڵ دەرزیەکی گەورە و

 .سەیری  دەوروبەری خۆمم کرد کەس خۆی لێم نەگەیاند

کێ ئەم شتانەی لێرە داناوە؟ پانتۆلەکە ئەزانم هی یەکێك لەوانەیە کە ئیمڕۆ لە  
 سێدارە دران، بەاڵم کێ لەسەر جێگاکەم دایناون؟

ڵێی پاداشتە؟ تۆ بڵێی چیتر کافر و تۆ ب. پاش کەمێك زانیم، شتەکانیان پێداوم
جاسوس نەمابم؟ ڕووم کردە ئەبو حسێن  شتەکانم بۆ بەرز کردەوە پێش ئەوەی 

 :هیچ بڵێم بە توندیەك هەستم کرد دروستکراوە وتی

 . مادام لەسەر نوێنەکەی تۆن مانای هی تۆیە. ئەوانە بۆ تۆیە... بۆ تۆیە -

پانتۆڵەکەم لە بەرو پشتەوە . ر بوولەو ڕۆژەوە هەستم کرد کە وەزعم تۆزێ باشت
شێتی "یوسف . پینە کرد، پانتۆڵی بیجامەکەم لە پێ ئەکرد کاتێك پانتۆڵەکەم ئەشۆرد

 .دێتە الم دووبارە بەبێ لەمپەر" سەرکردە

ئێستا پاش ئەوەی مانگێك بەسەر نەشتەرگەرێکەدا تێپەڕی، کابرا چاك بوو و 
 (.ساڵێك لەسێدارە ئەدرێبەاڵم لەدوای . )بەشێوەیەکی سروشتی ئەڕوات

 

 ی کانونی دووەم١
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زۆربەی خەڵك لەدەرەوی ئەم شوێنە تا بەیانی . دوێنێ جەژنی سەری ساڵ بوو
ئاهەنگ ئەگێڕن، بەاڵم لێرە وابزانم من تەنیا کەسێکم کە ئەو ڕۆژە بەالیەوە گرنگ 

پانتۆڵی . هەر سەرلەئێوارە هەموو خەوتن، سەرما پیاو ڕەق ئەکاتەوە. بێت
ەکەم لە پێ کرد و پانتۆڵکەش بەسەریا، چاکەتەکەشم لەبەر کرد خۆم بە بیجام

... قاچەکانم بەستوونی، لووتم، گوێکانم. بەتانییەکان داپۆشی بەاڵم بێسوود بوو
ئەم سەرما بیابانیە نەفرەتیە تیژە وەکو  . خۆم جوان لوول کرد و سەرم داپۆشی

شەوئاهەنگێکم بۆ سەری . مهەوڵمدا لە دەستی ڕابکەم بەرەو خەونەکان. گوێزان
تۆزێك ماندوو بووم لە هەڵبژاردنی شوێنەکە و کەسەکاندا، خۆم . ساڵێك ڕێكخست

مێزەکە پڕە لە خواردن و خواردنەوە، مۆسیقا، . ئەستێرەی بێ ڕکابەری ئاهەنگەکەم
لە پشت پەنجەرەکەوە . سەما، جەوی خۆشی و نوکتە، لە دەرەوە بەفر ئەبارێ

گەرمای ژوورەکە . ەوبەرەکان ئەکەم سپی پۆش بوونوەستاوم سەیری دار سن
هەست بە خۆشگوزەرانی و بە ماندویەتی ئەکەم لەهەمان کاتدا، . دەوری داوم

ئەستەمە، ناکرێ لەم سەرمایە خەون بە . جێخەوێکی نەرم و نوێنێکی ئاوریشمین
گەرماوە ببینی، تۆزێك بەتانیەکانم البرد و دەستەکانم لەیەك خشاند، فووم لێ 

 .ردن، قاچەکانم بە توندی شێال بەڵکو خوینەکەیان بجوڵێک

. لەنیوەی شەودا گویم لە دەنگەدەنگ بوولە گۆڕەپانی بەرامبەر بە قاوشەکەمان     
گۆڕەپانەکە وەکو هەموو شەوێ . بەتانێکەم بەخۆمدا دا و چاوم نا بەکونەکەوە

دیخانەکە ڕوناکە هەموو گۆڕەپان و سەربان و قاوشەکان و دیوارەکانی بەن. ڕوناکە
. کۆمەڵێك پۆلیس لە گۆڕەپانەکە دەنگە دەنگێکی زۆریان ناوەتەوە. بە شەو و ڕۆژ

یاریدەدەر لە ناوەڕاستی گۆڕەپانەکە : باشتر سەیرم کرد. پێکەنین، هاوار، جنێودان
 .وەستاوە و چەند ڕەقیبێك دەوریان داوە

لەژێر بەتانێکەوە سەیرێکم کرد بینیم . هەستم بە جوڵەیەك کرد لە ناو قاوشەکە
ال حول و ال قوة >: هەموو خەبەریان بۆتەوە، هەندێك بسمیل ئەکات و هەندێكی تر

ئەڵێنەوە ئەپاڕێنەوە خوایە ئەم شەوە ` ستار... یا... یا لطیف` بڕێکی تر. <اال باللە
سەیری گۆڕەپانەکە، یاریدەدەر و گەڕامەوە سەر . لەسەر خێر بەڕێکە

دەوروبەرەکەی هێدی هێدی لە قاوشەکەمان نزیك ئەبنەوە کە گەورەترین قاوشی 
داوای لە پۆلیسەکان کرد دەرگاکە بکەنەوە و هەموو زیندانێکان . ئەم گۆڕەپانەیە
جوینە دەرەوە بە ڕووتی و پێخاوسی، . هەموو چوینە دەرەوە. بەرنە دەرەوە
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بەڕیز ڕایان گرتین و هەر یەکە دوو هەنگاو . ان پێ داکەندیندەرپێکەی ژێرەوشی
 !!لەوی تر دوور نەوەك بە فرەسەتی بزانین و سواری یەکتر بین

پێش چەند ڕۆژێك نامەیەك هات بە ڕێگای مۆرس لە گۆڕەپانی دووەوە ئەڵێ ) 
بۆ پۆلیس ( "زیندانیەکی ناچار کردوە سواری براکەی بێت" هەی گاندەر" ڕەقیب 
 "ەرکیز لەسەر ئەم کارە ئەکەن؟؟زۆر ت

پۆلیس و ڕەقیب و یاریدەدەر هەموو پاڵتۆی عەسکەری ئەستوریان پۆشیوە و      
یاریدەدەر لە پێش ڕیزەکە دێت و . سەر و ملی خۆیان پێچاوە بە ملپێچی خوری

باکەی ! سەرت داخە! ڕێك بوەستە کورە: ئەڕوا، پۆلیسەکان ڕیزەکان ڕێك ئەخەن
وابزنم پلەی گەرما چەند پلەیەکە لە ژێر ! اڵم بە بڕین ئەتبڕێتشەماڵێکی خاوە بە

بە ئاو تەڕیان کردین لەسەرەوە هەتا پاژنەی پێمان، فەرمانیان پێکردین . سفرەوەیە
پۆلیسەکان بە بەر و پشت و ناو ڕیزەکانماندا دێن و ئەچن بەخۆیان و . نەجوڵین

 .دار و قامچێکانیانەوە

یاریدەدەر وەستانەکەی و زۆرێك لە دەستەواژە . کردیاریدەدەر دەستی بە وتاردان 
و ڕستە و جوڵەکانی دووبارەکردنەوە و السایی کردنەوەی بەڕێوەبەری 

دەسپێکی قسەکانی ئەوە . سێ بەشی وتارەکەی جنێوی پیس بوو. بەندیخانەکەیە
بوو زیندانێکان بەرپرسیارن لە مانەوەی لە بەندیخانە لە کاتیکدا هەموو خەڵکی لە 

. ەنگن، ئەگەر ئەمان لێرە نەبونایە ئەویش خەریکی ئاهەنگ گێڕان ئەبووئاه
ئەفسەرەکان هەموو ڕۆیشتن ئاهەنگ بگێڕن هەموو ئەرکەکانیان بەسەر ئەمدا 

 . بەجێ هێشت

وتارەکەی تەواو کرد و گۆڕەپانەکەی بەجێ هێشت، سنگی دەرپەڕان بەبێ ئەوەی 
بە ئاشکرا ئەبیسترێ، هەموو دەنگی چەقەی دان . هیچ فەرمانێك بدات بۆ ئێمە

وابزانم پرسیارێك . هەڵئەلەرزین لە سەرما، من بە زۆر خۆم پێ ڕائەگیرێ بە پێوە
کۆتایی ئەم شتە چۆن ئەبێت؟ چیمان لێ ئەکەن؟ ئایا :  بە مێشکی هەمواندا هات

 ئەمە دەسپێکی قەسابیکردنێکی ترە؟ جارێکی تر ئەگەڕێینەوە قاوشەکانمان؟

بێدەنگی باڵی کێشاوە بەسەر شوێنەکەدا تەنها دەنگی . نە جنێونە دەنگ، نەهاوار، 
. هەنگاوی پۆلیسەکان کە بە دەورماندا دێن و ئەچن بێدەنگێکە ئەشکێنێت

دەستەکانیشیان کە دار و قامچێکانی هەڵگرتوە خستونیانە گیرفانەکانیانەوە و 
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ت، زیاد هەمووی مێرولە ئەکا! جەستە. سەری دار و قامچێکانی لێهاتۆتە دەرەوە
ئەبێ و باڵو ئەبێتەوە بە هەموو الیەکیدا، هەر لە زمانەوە لەرزێك دەست پێ ئەکات 
.  بە بەناوسکدا گوزەر ئەکات و لە کۆتا خاڵی ڕیخۆڵە ئەستورەکانەوە دەر ئەپەڕێ

لوت، گوێچکە، ناو لەپ، پێکان هەموو ئەمانە وەکو ئەوە وایە . دانەکان شەقەیان دێ
فرمێسکەکان بەهۆی سەرما و گریانەوە دێنە خوارێ . پارچەیەك نەبن لە لەش

پرسیارەکە هەنووکەیەکە ئەوەیە؛ کەی . لەسەر ڕوو و لێواری دەم ئەیبەستن
 ئەکەوم؟

یەکێك پێش من کەوت، هەموو پۆلیسەکان ئەوەستن، دەستەکانیان لە    
بۆ گیرفانەکانیان دەرئەهێنن، چەند کەسێکیان ڕائەکەن زیندانیە کەوتوەکە ڕائەکێشن 

 :بەری ڕیزەکە لەو شوێنەی ڕەقیبەکان وەستاون، یەکێك لە ڕەقیبەکان

 .یەاڵ گەرمی کەنەوە -

هەوڵئەدات . قامچی لە هەموو الیەکەوە ئەبارێتە سەر جەستە بەدار بووەکەی
یەکێکی تر ئەکەوێ ڕایئەکێشن بۆ . بوەستێتە پێوە بەاڵم قامچێکان ڕێی پێنادەن

زۆر لە خۆم ئەکەم لە ترسا بۆ ئەوەی ...کیترو یەکی.. گەرمکردنەوە، یەکێکیتر
عەقڵم تەواو بێغەوشە و بە ئاگایە چی . عەقڵ و گیان لەیەك دائەبڕێن. نەکەوم 

ئەگوزەرێ لەدەورم، بەاڵم گیانم ئەیبەستێت و سڕئەبێت هێدی هێدی لێم جیا 
ناوێرم دەستم . ئاوی لوت و فرمێسك تیکەڵ ئەبن ناتوانم هەناسە بدەم. ئەبێتەوە

 .رزکەمەوە بۆ لووتمبە

زۆر جۆر ئازار و . ڕایان کێشام بۆ پێش ڕیزەکە. کەوتم، بەاڵم نەبورامەوە
ئەشکەنجەم دیوە، بەاڵم بەرقامچی بدرێی بە سەرما و  لەشەیشت تەڕ بێت؛ کارێکە 

لەگەڵ گزنگی بەیان و کەوتن و گەرمکردنەوەی دووایین کەس، . وەسف ناکرێت
. ن چووینەوە ناو قاوشەکان لەسەر ئیقاعی قامچیکانبە ڕاکرد. ئاهەنگەکە تەواو بوو

! بە سووکی و ئاسانی ڕامان ئەکرد و وام ئەزانی ناتوانم لەسەر زەوێکە هەستمەوە
بەاڵم هەر کە فەرمانی چوونە ژورەوەم بیست و بینیم قامچیکان ئەبارن 

م چەند لەگەڵ خۆم ئەو پرسیارەم ئەکرد ئاخۆسەرچاوەی ئە. )بەسەرماندا؛ ڕاپەڕیم
 (هێز و بەرگریکردنە چیە؟
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ئەمجارەیان شادیەکی ڕاستەقینەم لە دەموچاوەکاندا بینی بە ڕزگاربونیان لە 
لەپشت ئەم شادیە چینێکی .  کارەساتێك لەناخی خۆیان لێی ئەترسان کە ڕووبدات

تر لە کینەیەکی ڕەش زیادی کرد، ئەستورتر ئەبێت بە زیادبوونی ئەشکەنجە و 
 .یی ژێردەسته

 

 ەیرانی حوز١

 

پێشینان وتویانە خوا دەمێك و دوو گوێی داوینەتێ بۆئەوەی زۆر ببیستین و کەم 
. بڵێین، بەاڵم من بەدرێژایی ئەم سااڵنە دەیان گوێم هەبوو بەاڵم دەمم نەبوو

گوێیەکم . خەرمانگەلێك و هەرەمگەلێك لە قسەی کەڵەکەکراو...قسە...قسە...قسە
یەکی تر بۆ دیواری مۆرسەکە، گوێ لە ئەنێرمە سوچە دورەکەی قاوشەکە، گوێک

گوێی سێیەم بۆ الی ئەڵقەی . چاوم ناجوڵێنم، تەنها گوێم. نامە هاتووەکان ئەگرم
گوێی چوارەم و (. زۆرم لە قورئان لەبەر کردووە)قورئان لەبەرکردنەکە، 

 ......پێنجەمیش بۆ الی...بۆالی

تەنانەت کاتێك .  ەمدەمم داخراوە، بیری قسەکردن ئەکەم، بیری دەنگی خۆم ئەک
یوسفیش الم دانیشتوە هەر قسەم ناکەم چونکە بەکورتێکەی؛ بوارم نادات پرسیاری 

هەندێجار ڕستەکانی مانا . هەرکە دائەنیشێ دەست ئەکات بە قسەکردن. لێ بکەم
بەخشن هەندێجاری تر تەنها وڕێنەن؛ بەاڵم هەموو بەسەر یەکەوەن بەبێ ئێست و 

تێك هەڵئەستێت و ئەڕوات هەر بەدەم قسەکردنەوە زۆرترینجار کا. وەستانێك
 .ئەڕوات

هەموو قسە ئەکەن و هەموو گوێ ئەگرن چونکە قسەکان هەموو ...قسە...قسە...قسە
چپە چپن و بەدەنگێکی نزمن، کە تێکەڵ ئەبن شتێکیان لێدەر ئەچێت نە چپەیە، نە 

لەگوێکانەوە . انەشتێکە لەهەموو ئەم....وشەیە، نە فسکەیە، نە زیکەیە و نەفیشکەیە
ئەچێتە ژوورەوە لەوێشەوە بۆ ناو سەر کە تا ئێوارە وەك کاسەیەکی بەتاڵی 

هەتا کاتێك . پەنجە ئەنێم بەسەرمدا گوێم لە زڕە زڕ ئەبێت. لێدێت؛ شتێك وەك تەپڵ
کە هەمووشیان ئەخەون و هەموو شتێك بێدەنگ ئەبێت ئەم ژاوە ژاوە کپکراوە لە 

 .دیواری سەردا ئەکێشێت  گوێکاندا ئەسوڕێتەوە و بە
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 :یەکێك لە خەونە بچووکەکانم، خەونەکانم هەموو بچووك بونەتەوە

نە . خەون ئەبینم بژیم بۆ جارێکیش بێت لە زیندانێکی تەنها، بیدەنگیەکی گشتگیر -
 .نەنیگای دوژمنانە، نە نیگای بەبچوکزان، تیایدا خەوێكی قووڵ بخەوم. ژاوە ژاو

ە حەمامێکی بازار خۆم بشۆم، چواردەورم هەاڵوی گەرم خەونمە تەنها یەکجار ل -
 . و ئاوی گەرم بێت

ونمە لەسەر شۆستەکە بوەستم بەرامبەر شوێنی فەالفل فرۆشێك،  خه -
 .سەندەویچێك بخۆم لەگەڵ ماستاوێك

بکەم، ڕۆیشتنی کەسێكی بێکار و   خەونمە لە جادەیەکی بێدەنگ و سێبەر پیاسه -
 .شوێنكی دیاریکراو و نە کاتێکی دیاریکراوەوە دەسبەتاڵ، نە بەسترابێ بە

خەون بە دایکمەوە ئەبینم کە بەیانیان خەبەرم ئەکاتەوە، منیش ڕازی نابم و  -
 . نازئەکەم بەسەریا و سەرم بە لێفەکە دائەپۆشم

 .خەون بە کەسێکەوە ئەبینم، هەر کەسێك بێت، پێم بڵێت بەیانیت باش -

هەموو قسەکان هەمووی باسی یەك شتە، ئەمە دە ڕۆژە ...قسە...قسە...قسە
 !سەردانی

دە ڕۆژ ئەبێت کە دووان لە زیندانیکان گوێیان نا بەو دیوارەوەی کە نامەکانی لێوە 
 : دێت، گوێ بگرن لە دەنگی لێدانەنەکان و بەچوارکەسەکەی دوای خۆیانی بڵێنەوە

: او بووتەو( بروسکە)، بەمجۆرە هەتا نامەکە (قاوشی)ی -ش-و-ا-ق( لە) -ە-ل -
لە قاوشی ژمارە بیستویەك یەکێك لە براکانمان کەسوکاری هاتن و سەردانیان 

 .کرد

دوای ئەوەی نامەکە باڵوکرایەوە هەموو بێدەنگ . سەرەتا هەموو سەریان سوڕما
هەمووان، ئەوەی . بوون، یەك سەیری یەك ئەکەن، بەشوێنیا نیگایەکی خەماوی کز

ناچارکرا بوون لەبیریان بچێتەوە، وەبیریان بیریان چووبوەوە زۆربەی کات،  یان 
فەرهەنگی ژیانیان تەنها چەند وشەیەکی تێدا بوو، بە حەنەفی ئاوەکە و . هاتەوە

. تارات و گاڵوی دەست پێ ئەکات و بە قامچی و ناوی پۆلیسەکان تەواو ئەبێت
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ە نوێژ و قورئانیش، سەرەڕای دەوڵەمەندی زمانەوانیان، دووبارە کردنەوەیان ئەبێت
 .شتێکی ئۆتۆماتیکی و بیرکردنەوەیەکی ئەوتۆی ناوێت

هەموو بیریان هاتەوە کەوا ژیانێکی تر لەدەرەوەی ئەم شوێنە هەیە، لەدەرەوەی 
ئەمەی ئێستا تیایدان کاتی و . ئەم فەرهەنگە زمانەوانیە بچوکە؛ کە ژینە ڕەسەنەکەیە

زێکی زاڵەوە خەیاڵ ئەروات بۆالی کەسوکار و خۆشەویستان، ژن بەهێ. تێپەڕە
دامانێكی خۆڵەمێشی وتاڵ باڵی گرتوە . هاوسەر، دایك، خوشك، کچ. ئامادەیە

 .پرسیاری تاڵ و قرچێنەر لەسەر چارەنووس ئەوڕوژێنێ. بەسەر شوێنەکەدا

ئێستای قورس . کات لە زیندان دوو جۆرە، بەشوێنیاندا دوو هەستی دژ بەیەك دێت
نگ و سااڵنەی کە سوکن، خێرا لەگەڵ کاتی ڕابوردو، ئەو ڕۆژ و ما. و خاو

 :لەناکاو بەئاگا دێیت و لە خۆت ئەپرسی. تێپەڕیون

شەش، حەوت، دە؟ بەڕاستی هەستم پێی ..چی؟ پێنج ساڵە من لە بەندیخانەم -
 .نەکردوە، خوایە گیان چۆن ئەم سااڵنە خێرا وەکو بروسکە تێپەڕیون

ی ڕۆژانەوە بواری بیر ئەکەیتەوە، ئەزانی کە لەگەرمەی سەرقاڵبوونت بە ژیان
ئەمە وەکو فەالقەکردن وایە ئەگەر ژمارەی . ژماردنی ڕۆژ و ساڵەکانت نەبووە

هەروەها کاتیش؛ ئەگەر ڕۆژەکان . قامچێکان بژمێریت بەدڵنیاییەوە ئەڕوخێی
بژمێریت و تۆماریان بکەیت خەت لە شوێنی خەت لەسەر دیوار، یا ئەڕوخێیت یان 

 .شێت ئەبیت

خولەکێك بێدەنگێکەی شکاند، یەکێك لە گروپی مۆرسی  ئەبو حسێن دوای چەند
بانگ کرد داوی لێکرد پەیوەندی بکات بە قاوشی بیستویەکەوە لە وردەکاری 

چۆن بو؟ ئایا بۆ هەمووان کراوەتەوە؟ یان بە واستەیە؟ .سەردانیکردنەکە ببپرسێ 
ن یان بەرتیل؟ پۆلیس هەڵسوکەوتیان چۆن بوو؟ کەسوکارەکان هێچ کەلوپەلێکیا

شتێك لەبارەی ئالیەتی سەردانیکردنەکە نازانن، : وەاڵم دراینەوە . هتد؟...هێنابوو
زیندانێکە چووە سەردانێکە و . شتی زۆریان هێنابوو، جل و خواردن و پارە

 .گەڕایەوە کەس لێی نەدا

لە دوای سێ ڕۆژ بەڕێوەبەری بەندیخانەکە وتارێکی پێشکەش کرد، باسی 
ڵی لەت لەت ئەبێت کاتێك هاونیشتمانێکانی بەم جۆرە ئینسانیەتی خۆی کرد چۆن د

 :هەروەها وتی!! ئەبینێ
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هەرکەسێکتان سەردانی ئەکرێت ئەبێ بە کاسوکارەکەی بڵێت بەکەسوکاری  -
 .زیندانێکانی تر بڵێن هەوڵ بدەن سەردانیان بکەن بەهەمان شێوە

یش بوو یەکەم جار. بەاڵم شێوەکە چۆنە؟ کەس نەیزانی، کەسیش نەیوێرا بپرسێ
 .قسەمان لەگەڵدا بکات چاومان کراوە بێت و سەرمان دانەخستبێت

بەناوە سیانێیەکەی . ئەمڕۆ کەسێك لە قاوشەکەمان سەردانی کرا، ئەبو عەبدڵاڵ
( ئەبو)هەموو بە . لێرە زۆر کەم ناوی سیانی کەسەکان ئەزانرێت. بانگیان کرد

پۆلیس داوایان لە . ەبو علیئەناسرێن، ئەبو حسێن، ئەبو عبدوڵال، ئەبو ئەحمەد، ئ
ئەبو عەبدڵال کرد جلی ڕێك لەبەر بکات، هەموو پێشبرکیان بوو ئەبوو عەبدڵاڵ 

ئەبو عەبدڵاڵ ڕۆیشت دوای دەوری نیو . پۆشتە بکەن بە باشترین جلی قاوشەکە
هاتەوە شڵەژاو، هەناسە بڕکێی بوو عارەق بە گیانیدا ئەهاتە . کاژێرێك هاتەوە

ستی قاوشەکە وەستا بەمدیو ئەودیوی خۆیدا ئەڕوانێ و سەیر لە ناوەڕا. خوارەوە
دەرگای قاوشەکە کراوەتەوە و شارەوانێکان . ئەکات بەاڵم وەکو کەس نەبینێت وایە

دوای ئەوەی دەرگاکەیان داخست یەك بە . هێشتا خەریکن شت ئەکەنە ژوورەوە
 :یەك ئەڵێن

 !ەكهەشتاو پێنج قابلەمەی پڕ لە شتوم! ماشەاڵ...ماشەاڵ -

ئەبو عەبدڵاڵ هەر وەك یەکێك کە ئاگای لە خۆی نەبێ وەستاوە، لەهەموو الیەکەوە 
 .پیرۆزبایی لێ ئەکرێت

 .سەردانێکەت پیرۆز بێت...پیرۆزە ئەبو عەبداڵ -

 کەسوکار چۆن بوون؟... ئەبو عەبداڵ پیرۆزە -

 .سەالمیان هەی بۆتان..الحەمدولیال باشن  -

لێکردنەکەی بڕی و لەناکاو ڕووی کردە ئەبو  ئەبو عەبداڵ زنجیرەی پیرۆزبایی
 :حسێن، وتی

 .خوا وەکیلە کیلۆیەك زێڕ! کیلۆیەك زێڕ ئەبو حسێن...کیلۆیەك زێڕ

ئەبو حسێن شۆك بوو، بە وردی سەیری ئەبو عەبداڵی کرد، بیرێکی کردەوە، ئنجا 
 : پرسی
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 خێرە ئەبو عەبداڵ، مەسەلەی کیلۆ زێڕەکە چیە؟ -

 .سەردانیەك بە کیلۆیەك زێڕ.. ن سەردانێکەسەردانێکە ئەبو حسێ -

 :کۆمەڵێك دەنگ بەرز بوەوە لەگەڵ دەنگی ئەبو حسێن پرسییان

 چی؟ هەر سەردانێك بە کیلۆیەك زێڕ؟ -

بەڵێ کیلۆیەك زێڕ، لەکەسوکارەکەم پرسی پێیان وتم، ئەبێ دایکت بڕوا بۆ الی  -
، دایکی بەڕێوەبەڕیش دایکی بەڕێوەبەری بەندیخانە کیلۆیەك زێڕ لەگەڵ خۆی ببات

 !کاغەزی سەردانێکەیان ئەداتێ

 :ئەبو حسێن ویستی تۆزێك دڵی ئەبو عەبداڵ بداتەوە

کیلۆیەك زێڕ قوربانی . ئەبو عەبدڵاڵ..گوێشی مەدەرێ و بیریشی لێمەکەرەوە  -
خۆت بێت، گرنگ ئەوەیە لە گەڵ کەسوکارت یەکترتان بینی ئەوە هەموو ماڵی دونیا 

سامان چڵکی دەستە دێت و . و باوکی زێڕیش بە نەعلەت بکاتخوا زێڕ . ئەهێنێت
دەچێ، خۆت و کەسوکارت گرنگن، زێڕ گرنگ نیە بنیادەم گرنگە کە زێڕ پەیدا 

 .ئەکات

هەتا چاوەکانیشم تەمی ئەکرد و ڕوون . سەرخۆش بووم. ئەو ڕۆژە من گێژ بووم 
 .نەبوون

هێنا و فیداییەکان ئەیانهێنایە شارەوانێکان قاپلەمە پڕەکانیان تا دەرگای قاوشەکە ئە
جلێکی . بەتاڵیان ئەکردنەوە و ئەیان دایە دەستیان! بەبێ هیچ لێدانێك. ژوورەوە

وەکو بڵێی کەسێك بە نهێنی . زۆر، بەتایبەتی جلی ژێرەوە، هاوینی و زستانە
زۆر لە میوە و سەوزە ...بڕێکی زۆر. پێویستێکانمانی چرپاندبێ بە گوێی کەسوکاردا

 .ی ئەخورێنکە بەکاڵ

خەیار بە ڕەنگە سەوزەکەی، بۆن و . ئەوەی منی سەرخۆش کرد خەیار بوو
سێ قاپلەمە خەیار لە ناوەڕاستی قاوشەکە هەڵیانڕشت . بەرامەکەی چوو بە لووتمدا

لە الیەوە گردۆڵکەیەکی . زۆر لە منەوە دوور نەبوو، گردۆڵکەیەکی سەوزی بچووك
هەموو دڵمان خۆش بوو، . شەکەی پڕکردبۆنی خەیار قاو. بچوکی سوور لە تەماتە

بێئەوەی ئاگام لە خۆم بێت یان بیری . ئەبو عەبدڵاڵ سەردانێکە شلەژانبووی



 
 

www.dengekan.com  133 
 

نوشتامەوە و . لێبەکەمەوە هەستام و چووم لە پاڵ کۆمەڵە خەیارەکەدا دانیشتم
. بەقوڵی بۆنم کرد، بۆنی سروشتە، بۆنی ژیانە، سەوزێکەی سەوزی ژیان خۆیەتی

. هەڵگرت و نزیکم کردەوە لە لوتم، هەتا توانیم بۆنەکەیم هەڵمژیدانەیەکیانم 
بۆمەلەرزەیەك بوو . چاوەکانم نوقاند دەموچاوم گەشا بوەوە و بزکەی ئەهات

گوێم . هەموو زاتی شڵەقاندم، چاوم کردەوە ئەبینم دنیایەك لە چاو تەماشام ئەکات
شوێنەکەی خۆم  نەداێ، خەیارەکەم فرێدایەوە سەر کۆمەڵەکە و گەڕامەوە لە

 .ڕاکشام، سەری خۆم داپۆشی و ، بەبێدەنگی گریام

چەند کاتژمێرێك لە ژێر بەتانیەکە مامەوە، حەز ئەکەم کەس نەبینم، هیچ نەبینم،  
زۆری نەبرد خەوم لێکەوت، عەسرێ هەستام و . گریانەکە زۆر ڕەحەتی کردم

جۆراو جۆر  لەتەنیشتمەوە بڕێك شتی. بەتانیکەم لەسەرخۆم البرد و دانیشتم
نیو خەیار نیو تەماتە، نانێكی شاری، پارچەیەك پاقالوەی نایاب، چەند : ) دانرابوو 

دانە میوەیەك، بەاڵم لەهەمووی گرنگتر جلەکان بوو؛ بیجامەیەکی وەرزش، جلی 
 !و جوتێ بابچ...ژێرەوە هاوینە و زستانە، گۆرەوی خوری

ان بردم لە دەزگای مخابەرات بەدرێژایی ئەم چەند ساڵە لەو ڕۆژەوەی پێاڵوەکانی
بنی پێم چینێك ئەستور گۆشتی مردووی قلیشاوی . هیچ شتێکم لە پێ نەکرد بوو

 !ئێستا وابووم بە خاوەنی جوتێك بابج ... گرتبوو

سەیری دەوروبەری خۆمم کرد، ڕوونە کەوا بەشەکەم یەکسانە بە بەشی 
 .زیندانێکانی تر بەبێ زیادو کەم

... موو بە نزمی سەیرم ئەکەن، هەندیکیان ئەیەوێت بمکوژێتهەموو ڕقیان لێمە، هە) 
 (هەموو ئەمانە ڕاستن، بەاڵم لە کاروباری ژیانی ڕۆژانە ، دادپەروەر بوون لەگەڵم

دەستم کرد بە . شتەکانم برد و وەکو سەرینێك لە ژوور سەرم ڕێکم خستن
 .خواردن بەاڵم دڵم نا ئەهات نیوە خەیارەکە بخۆم

 

 ی حوزێران٦

ێ ڕۆژیکی ئاسایی نەبوو، لەدرەنگانێكی شەو خەوم لێکەوت و بەیانیش وەکو دوێن
بینینیی دوو لەتە خەیار لەگەڵ لەتەکەی بەشی خۆم بۆ . هەموو ڕۆژانی تر هەستام
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وای بۆ چووم کەوا دوو کەس دەست . سێ لەتە خەیار! من چاوەڕوانکراو نەبوو
زانیوە کە من زۆر حەزم لە وایان . بەرداری بەشە خەیارەکانی خۆیان بوون بۆ من

نازانن خەیار بە بۆنەکەی، بە ڕەنگەکەی ژیانی بە تەواوی کێشی خۆیەوە . خەیارە
دوو کەس هاوسۆزیان لەگەڵم . گەڕاندۆتەوە بۆ کەسێك کە ژیانی لە بیر چووبوەوە

هەستم بە ئاسودەیی . بەاڵم ناوێرن بە ئاشکرا هاوسۆزیەکەیان دەربڕن. دەربڕیوە
سەیری دەوروبەری خۆم کرد، تۆ بڵێی بتوانم بیاندۆزمەوە؟ . ردو دڵنیاییەك ک

 .دموچاوەکان هەموو داخراون و چاوەکان خەمۆکن

 

 

 

 

 ی ئازار٩

وەکو هەموو جارێ ئیمڕۆ دەریانهێناینە گۆڕەپانەکە، لە پێش قاوشەکەی خۆمان 
 ئێزگەی بەندیخانەکە لە بەیانییەوە. قاوشەکانی تریش بە هەمانشێوە. ڕایانگرتین

هاواریەتی، سرود بە شانوباڵی سەرۆکدا پەخش ئەکات، بە دانایی و ئازایەتی و 
کاغەزێکی نوسراویان داوەتە دەست یەکێك لە زیندانێکان هەندێك . پاڵەوانێتەکانی

سەرۆك : دروشمی تێدا نوسراوە بە دەنگێکی بەرز ئەیانڵێتەوە و ئێمەش بە شوێنیا
 . ن موسلمین، بەکرێگیراوانی ئیمپریالیزمبە ڕوح و گیان ئەپارێزین، بڕوخێن ئیخوا

یان بەالیەنی ! زیندانێکان هیچ نەنگیەکیان لە هوتافکێشان لە دژ بەخۆیان نائەبینی
بەدەنگی زۆر بەرز . کەم ئاماژەیەك یان پەرچەکردارێك ئەو مانایە بگەێنێت

 .تی تێدا نەبوو زایه هوتافیان ئەکێشا هیچ ئاماژەیەکی ناڕه

ئەمەی ئیمساڵ جیاوازە . ڵی دوو جار بۆ سێ جار ئەگێڕدرێئەم ئاهەنگانە سا
: لەوانەی سااڵنی تر بەوەی زیندانێکان لە خۆخوراندن و خۆ هەڵپاچین نائەوەستان

گەڕی، لەنێوان چەپڵەیەک و چەپڵەیەك، لەنێوان دروشمێك و دورشمێك، زیندانی 
 .دەستی ئەبات و گیانی خۆی ئەخورێنێ
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لە دەردی سیل و سەحایا ڕزگارم بوو . باڵوبوەتەو گەڕی نزیکی پێنج مانگ ئەبێت
بەاڵم دەردی گەڕی لە کەسە یەکەمینەکان بووم کە گرتم،  زۆر بە خێرایی لەهەموو 

ئەوەی زۆر سەیرە ئەوەیە کە تێکەڵ بوون لەگەڵ  . بەندیخانەکەدا باڵوبوەوە
هەموو قاوشەکانی تر قەدەغەیە، بەاڵم چۆن کە پەتایەك لەقاوشێکەوە سەرهەڵئەدا 

 بەندیخانەکە ئەیگرن؟

زیندانێکان . لەوەش سەیرتر ئەوەیە کە ڕادەی پاکوتەمیزی گەلێك بەرزە لێرە
گرنگیەکی زۆر بە پاکی ئەدەن؛ بەتایبەتی پاکی جەستە و پۆشاك چونکە شەرتێکی 
ئاینیە بۆ تەهارەت و نوێژ، چۆن ئەکرێ شتی وەکو ئەسپێ و گەڕی بەم چڕیە باڵو 

 ببێتەوە؟ 

یەکەم جار لە . ناکاوێکدا بە چەند کەسێك دەستی پێکرد منیان لەگەڵ بووگەڕی لە 
شوێنی شاراوەی ) نێوان پەنجەکانەوە دەستی پێکرد، ئنجا بۆ شوینی نێو توێیەکان

ئازارێکی پڕوکێنەر بوو وەکو ئاگر بە ( نێوان دوو شت؛ توێی پەنجەکان بۆ نموونە
لە سەرەتاوە . هەڵئەکشێ ڕۆژ لەدوای ڕۆژ ژمارەی توشبوان. لەشتدا بگەڕێ

 . ئاشکرا بوو کە خۆپاراستن سودی نەبوو

ئەم دکتۆرە بۆردی . لەیەکەم ڕۆژەوە دکتۆر غەسان دەردەکەی دەستنیشان کرد
ئەمەریکی هەبوو لە نەخۆشیەکانی پێست، نووسینی زۆری هەبوو و زانا بوو لە 

ناگلێنێ لێرە  زۆر بەڕێزە لێرە، خۆی لە هیچەوە. ئاستی جیهان لە بوارەکەی خۆی
زۆر لەوە بەرزترە گوێ بە گێرە و کێشەی . ئەگەر کارەکە پەیوەندی بەوەوە نەبێت

یەکەم . دوا مەرجەعە لە پزیشکی بۆ هەموو دکتۆرەکانی  قاوشەکە. ئاسایی بدات
حاڵەتەکانی نەخۆشیەکەی پشکنی، بە هێمنی لە شوێنی خۆی هەستا و چوو بۆ الی 

 : من و ئەبو حسێن وەستا و سەالمی کردلەنێوان جێگاکانی . ئەبو حسێن

 .سەالم و عەلێکم ئەبو حسێن

 :ئەبو حسێن لە شوێنی خۆی داپەڕی و زۆر بەڕێزەوە

! علەیکمو سەالم وەڕەحمەتولالهی وە بەرەکاتوهو، بەخێر بێی دکتۆر گیان
دکتۆر غەسان دانیشت، زۆر بە هێمنی کێشەکەی بە . فەرموو دانیشە! بەخێربێی

 :کۆتا قسەکانی وتی. ڕاگەیاندئەبو حسێن 
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ئەم گەڕییە زۆر خێرا باڵو ئەبێتەوە، لەماوەیەکی کەمدا هەموومان گەڕ ئەبین  -
! کارەکانی خۆت بکە. ئەگەر چارە نەکرێ، چارەکەشی ئاسانە ئەبو حسێنی برام
ناتوانم یەك وشەێش !  بەاڵم من با دوور بم لەم بێ ئەخالقە، دکتۆری بەندیخانەکە

 تێگەیشتی؟. بدوێملەگەڵی 

جواڵندنی سەری ڕەزامەندی خۆی دەربڕی، ئنجا دکتۆر هەستا و   ئەبو حسێن به
گەڕایەوە سەر جێگاکەی خۆی کە قەت بە جێی ناهێڵێ، قەت نابینرێ لەگەڵ یەکێکدا 

ئەمە یەکەم جارە لەسەر جێگای زیندانیەکی تر دانیشێ ئەویش پێویست . دانیشتبێ
ی لێدامەوە، دوو هەنگاو ڕۆیشت و گەڕایەوە دواوە، لە ڕۆیشتندا بوو ئاوڕ. بوو

 :بەرەو الی من هات لەسەر جێگاکەم دانیشت و وتی

 .ئەلسەالمو عەلەیکوم برا -

 :نازانم چۆن بەدەنگێکی شڵەژاو کە خۆشم گوێم لێی نەبوو وەاڵمم دایەوە

 .وەعلیەکومو سەالم و ڕەحمەتوڵالهی وەبەرەکاتوهو -

 .دەستەکانت درێژ بکەی هەتا بیانپشکنم... تئەکرێ برا بەیارمەتی خۆ -

دەستەکانم بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکیانە درێژ کرد، گرتنی و پنجەکانی لەیەك دوور 
ی  خستنەوە، ئنجا ڕووی کردە ئەبو حسێن و وەك بلێی قسەیەکی بڕاوه

 :دەسپێکردبێتەوە، وتی

دا بووم بینیم لە ڕوشتن. ئەم برایەی دراوسێشت تووش بوە.. ئەبینی ئەبو حسێن -
 .خۆی ئەخورێنێ و زانیم گرتوویەتی

خوایە یارمان بە بەرگەی ئەم هەموو تەنگوچەڵەمەیە ! الحولە وەالقوەتە ئیال بیاله -
خوایە . بگرین، خوایە بارێکی سوکمان مەدەرێ بەاڵم پشتێکی بەهێزمان بدەرێ

 .خۆت گوێت لێیە و وەاڵمدەرەوەی نزاکانی

ئامین، ئنجا ڕووی کردە : کەی تەواو کرد، دکتۆر وتیی ئەبو حسێن نزا دوای ئەوه
 :من 

هەتا خوا . هەرچەند گیانت خورا هەوڵبدە نەیخورێنی! کاکە هەوڵبدە نەیخورێنی -
هەوڵبدە دەستەکانت بەردەوام بە ئاو . دەرگایەك ئەکاتەوە و دەرمان پەیدا ئەکرێت
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ەخۆشییە بێزارکەرە مەترسە ئەم ن. داوا لە خودا ئەکەم شیفات بدا. و سابون بشۆ
 .بەاڵم مەترسیدار نیە

 .دکتۆر گەڕایەوە جێگاکەی خۆی

ئەم نەرمیە چی بوو؟ ئەم ناسکیە چی بوو؟ ئەم ئینسانیەتە چی بوو؟ ...ئای خوایە) 
بەاڵم ! تۆ بڵێی نەزانێ من کێم؟ ئەگەر وا بێ ئەوا ئەی سەلمێنێ کە مرۆڤێکی مەزنە

مرۆڤێکی مەزنە، مەزنە و لەکەسیش  ئەگەر زانیبێتی من کێم، ئەوە بەڵگەیە کە
 .(ناترسێ

چەند ڕۆژێك تێپەڕی، چەند حەفتەیەك، ئەبو حسێن هەر لە هەوڵدایە لەگەڵ       
ڕێڤەبەری بەندیخانەکە و دکتۆری بەندیخانەکە بۆ دابین کردنی چارەیەك بەاڵم 
هەوڵەکانی نەزۆك بوون، دواجار کە دکتۆری بەندیخانە هات توڕەبوو بەسەریا و 

 :ەڕەشەی لێکرده

تۆزی خوراندنەو تەواو، ! خۆی گەڕبونێکە. مێشکت بردین. کوێرایت داێێ، باشە -
بۆ . خواردن و خەوتن ودەست بەتاڵی: خۆ ئێوە دانیشتوون نە ئیش و نە کار

ی وت و  وه ئه! ئەوەی بێزار نەبن خۆتان بخورێنن و با لە بێزاری ڕزگارتان بێت
 .ڕۆشت

ەسەر دەسپێکی نەخۆشێکە، ئەبو حسێن لە هەوڵی چوار مانگ تێپەڕ بووبوو ب
تاکە کەس بووم . چۆن ؟ نازانم. من لەدوای یەك مانگ چاك بووم. )بەردەوام بوو
تەنها پەیڕەوی ڕێنماییەکانی دکتۆر غەسانم کرد، هەر نیو کاژێر . کە چاك بێت

جارێك ئەچووم بۆ الی دەستشۆرەکان هەموو شوێنە تووشبوەکانی لەشم 
ئاو و سابون ئەشۆرت، ئنجا چینە خوساوەکەی سابونەکەم ئەگرتەوە  بەجوانی بە

و ئەمخستە سەر شوێنە زەدەبووەکان تا ڕۆژی دوایی ئنجا الم ئەبرد،  بە هیچ  
هەتا کاتی خەویش پانتۆڵە پاکەکەم ئەهێنا و هەردوو . شێوەیەك خۆم نائەخوڕاند

ئەدان وەکو کەلەپچەی  دەستم ئەکردە تایەکیانەوە تووند بە پێچەوانەی یەك لوولم
چۆن نەخۆشیەکە لەناکاو لێم .  لێئەهات و ئیتر نەمئەتوانی خۆمیان پێ بخورێنم

بە هەلم زانی بڕۆم لەگەڵ دکتۆر غەسان . پەیدا بوو هەرواش لەناکاو لە کۆڵم بوەوە
قسە بکەم، کەتەواو چاك بووم چووم بۆالی و پێم ووت کەوا چاك بووم، تەنها 

 !سەریکێ جوالند
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گوێم لە قسەیەکی دکتۆر غەسان بوو لەگەڵ . ۆشی گەڕێکە زۆر تەشەنەی کردنەخ
کۆمەڵێ لە دکتۆرەکان و ئەبو حسێن لەسەر نەخۆشییەکە ڕووی قسەکانی لە 

دوای . دەستەواژەی پزیشکی زۆری تێدا بوو لیان تێنەئەگەیشتم. دکتۆرەکان بوو
ەواو کرد کەوا لە ئەوەی هەموو جۆرەکانی گەڕی ژمارد، بەو ئەنجامە قسەکانی ت

هەموو مێژووی نووسراوی پزیشکیدا هەرگیز  حاڵەتی لەم جۆرە گەڕیەی ئێرە 
لەکە بوە لە گیانی  ٢٢٢هەروەها وتی کە سەخترین جۆری گەڕی ! تۆمار نەکراوە

لەکەی گەڕی  ٢٢٢٢نەخۆشەکە، بەاڵم لێرە حاڵەتی وای تۆمار کردووە نەخۆشەکە 
ئەمەیە وا بۆتە هۆی مردنی نەخۆشەکە . یوەبە لەشیەوە بووە هەموو لەشی داپۆش

هەروەها هۆشداریشی لە توشبونی توێی سمت و و دەوروبەری کۆم دا ، . بە گەڕی
نجامی خوڕاندی بەهێزی ئەو شوینە ئەبیتە برین بە قەد ژمارەی لکەکانی  لەئه

لەبەر ئەوەی لکەکان لەو شوینە لەیەکەوە نزیکن؛ برینەکان لە دوای . دەوری کۆم
نی خوێنەکانیان بەیەکەوەی نوسان و ئەمەش بووە هۆی داخستنی کونی کۆم مەیی

هیواشی خواست کەوا . چونکە نەخۆشەکە نەیئەتوانی پیسی بکات. دواتر مردن
دەزگایەکی لیکۆڵینەوەی تەندروستی پێشکەوتوو بهاتایە لەئەم دیاردە ناوازە و 

 .سەیرەی بکۆاڵیەتەوە

ن کرد تیمێکی  برینپێچ پێك بهێنێ ئەرکیان دکتۆر غەسان داوای لە ئەبو حسێ   
بەستنەوەی دەستی ئەو نەخۆشانە بێت کە گەڕی لە کۆمی داون بۆ ئەوەی نەتوانن 

هەروەها وتی دووبارە هەوڵەکانی بخاتە گەڕ لەگەڵ دەسەاڵتدارانی . بیخورێنن
 . بەندیخانەکە

اپەڕی و چوو پینج ڕۆژە ئەبو حسێن نوقمی بیرکردنەوەیە، بەیانیەکیان لەناکاو د
بۆالی دکتۆر غەسان، تۆزێك لەگەڵی دوا و دکتۆریش سەری بۆ ڕائەوەشند، ئنجا 

 :بەهەموو قاوشەکەدا سوڕایەوە پێی ئەوتن

ئەوەی کەسوکاری هات و سەریان لێیدا بابێت بۆ الم کۆبونەوەمان ... کوڕینە -
 .پێنجیکتان بەیەکەوە وەرن... هەر جارەی چوار. هەیە

. ەردانیکرابوون لە قاوشەکەی ئێمە نزیکی سی کەسێك ئەبوونژمارەی ئەوانەی س
کەسوکارەکانیان ئەیانزانی کە ئەم سەردانیکردنە نائاساییە و دووبارە بونەوەی 
ئەستەمە، بۆیە هەوڵیان ئەدا زۆرترین پێداویستی و بۆ داهاتویەکی دوور بۆ 

کەوا زیندانیە  بۆشم دەرکەوت. زیندانیکە دەستەبەر بکەن بەتایبەتی پۆشاك و پارە
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کەمترین . بوون  كانی کۆمەڵگه نده مه وڵه ئیسالمیکان بەشێوەکی گشتی هەموو لە ده
بە . بڕە پارە درابێتە زیندانێکان لە الیەن کەسوکاریەوە؛ دووسەدهەزار لیرە بوو

. ملیۆنان لیرە لە قاوشەکەدا کۆ بوەوە و هیچ شتێکیشی پێ نائەکڕدرا
هەندێ لە لەبەرکەران . ) انگێك بەردەوام بووسەردانیکردنەکان دەوری شەش م

ژمارەی سەردانیکردنەکانیان ئەژمارد و لەبەر ئەکرد بۆ ئەوەی بزانن بەڕێوەبەری 
زیندانەکە چەند کیلۆ زێڕی دەست کەوتوە، دوایین ژمارە دوای ئەوەی 

 (سەردانیکردنەکان وەستان گەیشتە شەشسەد و شەستو پێنج کیلۆ زێڕ

ستان لەبەر ئەوەی بەڕێوەبەری بەندیخانە گوێزرایەوە و سەردانیکردنەکان وە
یاریدەدەرەکەی چووە شوێنەکەی، وەستانی سەردانیکردنەکان تاکە ئەنجامی 
گواستنەوەی بەڕێوەبەر نەبو بەڵکو ئەنجامێكی تریشی هەبوو، بروسکەیەکی مۆرس 

و بەڕێوەبەری نوێی بەندیخانەکە هەمو: )لە قاوشە یەکەمینەکانەوە هات ئەڵێت
پۆلیس و ڕەقیبەکانی پۆلیسی کۆکردۆتەوە و پێی ڕاگەیاندون کەوا لە ئەمڕۆوە هیچ 
پۆلیسێکی سادە بۆی نیە زیندانیەك بکوژێ ئەگەر بەئامادەبوونی ڕەقیبێك نەبێت لە 

بەاڵم مردن ئەبێ . ئەشکەنجە، لێدان، ڕاکێشان، هەموو ئەمانە کێشە نین. گۆڕەپانەکە
 .(بەکان بێتبە ئامادەبوونی یەکێك لە ڕەقی

هەموو ئێستا پیان وایە کە بەڕێوەبەری نوێ باشتر و میهرەبانترە لە بەرێوەبەرە 
 .کۆنەکە

یەکەم گروپی پێنج کەسی هاتن بۆ الی ئەبو حسێن، لەدوای سەالم و ئەحواڵپرسین 
وەکو بڵێی هاتونەتە ماڵەکەی فەرموی لێکردن دانیشن و یەکسەر بابەتەکەی لەگەڵ 

 :ەکی و ئەوانیش هەموو هەر خۆیان ئەخورێننکردنەوە بە بێ پێش

 .کوڕینە داوای کۆمەکتان لێئەکەین لە ڕێی خوا -

 :پێنج کەسەکە تۆزێ بێدەنگ بوون، ئنجا یەکێکیان وتی

ئەبو حسێن سەر و ماڵمان ئەبەخشین لە ڕێی خوا، بەاڵم ڕوونی کەرەوە، یەکەم  -
 بزانین؟نابێ . پێمان بڵێ چی بە پارەکە ئەکەیت و چەندت ئەوێت

خوا ماڵی داوینەتێ بۆ . بەدڵنیاییەوە ئەبێ بزانن، بەاڵم زیرەکیەکی زۆری ناوێت -
 .ئەوەی خەرجی بکەین و شتی پێ بکڕین
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 باشە ئەتەوێت چی بکڕی؟ -

 .دکتۆر -

 .هەموو پیکەنین

بەسەالمەتی . ئەمەوێ پزیشکی بەندیخانەکە بکڕم؛ چارەی ترمان نیە. بەڵێ دکتۆر -
. دەوڵەتە لەسەرەوە بۆ خوارەوە هەر کەسەو نرخێکی هەیە تێگەیشتنتان، لەم

ئێمەش . هەموو هەر هەڵئەلوشن. وابزانم پزیشکی بەندیخانە لەم یاسایە بەدەر نیە
با گیرفانی ئەم دکتۆرە پڕ بکەین بەڵکو دەرمانی گەڕیمان بۆ بهێنێت و ئومەتی 

 .موحمەد لەم بەاڵیە ڕزگار بکەین

کرد و کۆبونەوەکان بەردەوام بوو، ئەبو حسێن هەموو پێشنیارەکەیان پەسەند 
ئنجا داوای لە ڕەقیبی نزیك دەرگاکە کرد . بڕێکی باش باش پارەی کۆکردەوە

 !دکتۆری زیندانەکەی بۆ بانگ بکات بۆ کارێکی پێویست

 

 :کە دەرگاکەیان کردەوە دکتۆرەکە لە ئەبو حسێن پەست بوو، قیڕاندی بەسەریا

بانگت کردوم، ئەبێ هەموو ئێسقانەکانت بشکێنم ئەگەر بۆ مەسەلەی گەڕێکە  -
چیت : بڵێ دەی بزانم. هەی سەگباب، هەزار جار پێم وتیت دەرمانی گەڕیمان نیە

 ئەوێت؟

گەورەم وەکو . گەورەم، بۆ خاتری خوا، تۆزێك دڵت گەورە کە و گوێم لێبگرە -
خۆشت  وەکو.  ئەزانیت پێشماوەیەك سەردانیکراین و بڕێکی باش پارەمان بۆ هات

 . ئەبینی ئێمە پارە لێرە بەکارمان نایەت چونکە ناتوانین هیچی پێبکڕین

داوەکە بوو کە ئەبو حسین بۆ دکتۆری فڕێدا، دکتۆر بۆنی < دەنکی>ئەمە تامکی 
تامکەکەی کرد، ڕووی کردە پۆلیسەکانی کە لەگەڵی هاتبوون فەرمانی پیکردن و 

 :هەموویانی دوورخستەوە و وتی

پەیوەندیم چیە بەم جاکە جاکەوە؟ پارەتان هەیە یان نیە، من من ! ئێ باشە -
 ئەتوانم چیت بۆ بکەم؟
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تۆ پیاوێكی هەموو شتێكت ئینسانیەتە و . گەورەم ئەم کارەمان لەڕێی خوا بۆ بکە -
دەرمانەکانمان لەسەر ! ئەمجارەش یارمەتیمان بدە. لە ڕای خوا زۆر یارمەتیت داین

کێشە نیە ئەگەر . بازاری ڕەشیش بووە حسابی خۆمان بۆ بکڕە، ئەگەر لە
. نرخەکانیان گران بێت، ئێمە ئامادەین بە دوو قات و سێ قاتی نرخەکەی بیکڕین

 .خزمەتێکە لە ڕێی خوا

 : دەنگی دکتۆر یەکسەر لە تووڕەییەوە شلبوو بۆ نەرمییەکی ڕێوییانە

 تۆ ئەزانی ئەم دەرمانانە زۆر گرانن؟...بەاڵم  -

هەرچەند گران بێت گرنگ ئەوەیە بەشی هەموو ئەم خەڵکە کێشە نیە گەورەم،  -
 .بکات، چونکە هەموو گەڕ بوون

 .باشە، تۆزێ وەرە ئێرە -

دکتۆر ئەبو حسێنی بردە دەرەوەی قاوشەکە و بەدەنگێکی نزم قسەیان کرد و  
 .ڕێککەوتن

واسێ ڕۆژە ئەوەی توشبوە و ئەوەی ! دووای دوو ڕۆژ دەرمان بە کارتۆن هات
لە " )بەنزەوات"یش لەگەڵیان دەستیان کرد بە چارەی نەخۆشییەکە بە ساغیشە من

 .(سەر ڕێنماییەکانی دکتۆر غەسسان و لە ژێر چاودێریە تووندەکانی خۆشیدا

پێنج پەناگە دروست کران هەر جارەی یەکێك ئەچێتە پاڵیان و هەموو گیانی خۆی 
رەسەرێکە پاش ماوەکی کورت ئەنجامە باشەکانی چا. بە بەنزەوات ئەسڕێت

هەموو لەگەڵ دکتۆری بەندیخانە ڕێك . خەبەر درایە قاوشەکانی تر. دەرکەوتن
 :یەکێك وتی. دکتۆر بوو بە ملیۆنێر. کەوتن

گەڕی لە : ئەگەر بێتو یەکێك لە دکتۆر ببپرسێ چۆن بووی بە ملێۆنێر، ئەبێ بڵێت -
 .کەسێکی گەڕەوە کردمی بە ملێۆنێر

 . ەڵی هەندێ جار چۆن باش و بەسوودەگەند! هەها، براینە تەماشا کەن -

 

 ی تەمموز٠٢
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غەکەم وسەرەڕای تێپەڕبوونی ئەو هەموو ساڵەی کە من لێرەم ، هێشتا خۆم لە قا
تووند کردووە وچاودێری دەرەوە و ناوەوە ئەکەم، دەرەوی قاوشەکە و ناوەوەی 

چونکە لەگەڵ تێپەربوونی کات ڕادەی گرنگیدانم بە شتەکان کەم ئەبێتەوە . قاوشەکە
 .بەتەواوی شارەزایان بووم

قورئانم چاك لەبەرکردوە، چەندەها جار ئایات و سورەتی زۆر درێژم بە    
هەموو نوێژەکان ئەزانم، هەتا ناوادەکانیشیان . شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی وتۆتەوە

گوێم لە ناکۆکی گروپە . وەکو نوێژی ترس، نوێژی جەنازە، نوێژی تەراویح
سەر ئەحکامە شەرعیکان، میکانیزمی بیرکردنەوەیان، جیاوازەکان گرتووە لە

لەبەر هەموو ئەمانە کە لە کوونی . پەرچەکردارەکانیان، خەونەکانیان، هیواکانیان
بەهەمان شێوە کاتێك لە . غەکەوە سەیر ئەکەم زۆر لە شتەکان ورد نابمەوەوقا

 کوونی دیوارەکەوە سەیری دەرەوەی قاوشەکەش ئەکەم، بینینی هەناسەدانی
قاوشەکانی تر، سزادانەکان، ئەشکەنجە، هەموو بوون بە شتی ئاسایی و ڕۆژانە 

بەاڵم، بەرداوامبوونم لەسەر چاودێریکردنی ڕۆژانە تەنها چاوەڕێکردن بووە . لەالم
هەرچەندە . شتی نوێ، هەمیشەش شتی نوێ هەبووە... بۆ شتی نائاسایی و ناوازە

خوێندبویان و پەیڕەویان ئەکرد،  جۆری ئەشکنجەدان گشتگیر بوو لە یەك فێرگە
هەموو ڕەقیبێك، پۆلیسێك . بەاڵم هێشتا بواری داهێنانی تاکە کەسی تێدا هەبوو

شتێك لە داهێنان بۆ . )هەندێ شتی خۆی ئەخستە سەر ئەچوە خانەی داهێنانەوە
 (.ئەشکەنجەدان

پێش ساڵێك کاتی هەناسەدانی یەکێك لە قاوشەکان، یەکێك لە ڕەقیبەکان لە 
. ەری دیوارێك وەستابوو مشکێك بە پێشیا ڕۆیشت، پێی پێدا نا و فلیقاندیەوەسێب

. رەقیبەکە کلێنسێکی لە گیرفانی دەرهێنا و کلکی مشکەکەی گرت و بەرزی کردەوە
یەکێك لە . لە ڕیزی زیندانێکان نزیك بوەوە کە بەدەوری گۆڕەپانەکەدا ئەسوڕانەوە

لەو ڕۆژەوە . ئەویش قووتیدا. ت بداتزیندانێکانی گرت و ناچاری کرد مشکەکە قوو
پۆلیس و ڕەقیبەکان بەشێكی گرنگی کاتی خۆیان بەسەر ئەبرد لە ڕاوکردنی مشك 

هەموو ئەو کارەیان . و مارمێلکە و سیسرك و ناچارکردنی زیندانێکان بە قووتدانی
هەتا . ئەکرد، بەاڵم داهێنانەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو ڕەقیبەی یەکەمجار کە کردی

دارەدانەکانیش، هەرچەندە ئالودەبووم بە سەیرکردنیان بەاڵم تەوژمی ترس و لەسێ
سزادراوەکان ئەدرێن لەبەر بۆ بەر سێدارەکان، .  تۆقاندنەکەی زووتری نەماوە
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هەر جارەی هەشت کەس، . دەستیان ئەبەستنەوە و دەمیان بە لەزگە دائەپۆشن
تەکان خاو ئەبنەوە، ئەو پۆلە سێدارەکان بەرز ئەکرێنەوە، ملەکان الر ئەبنەوە، جەس

چاودێری هەموویانم ئەکرد، پۆلیس و شارەوانێکان و . دا ئەگرن پۆلێکی تر بەدوایدا
چاودێریکردنەکەم  بەرەو پێشتر ڕۆیشت؛ لە چاودێری . لەسێدارەدراوەکان

کردەوەکانەوە بۆ چاودێری دەموچاوەکان، هەڵچونەکان، پەرچەکردارەکان، ئەوەی 
ترس، شڵەژان، ڕق، شادی، لەزەت بینین، : ن دەرئەکەوێ لە لەسەر دەموچاوەکا
 .دەست بەدڵدا هێنان

 

 "جانەوەر"

هەموو بە جانەوەر ناویان ئەبرد، هەر لە شارەوانێکانی هاوڕێیەوە هەتا پۆلیس و 
بااڵی لەوانەیە لە .  گەنجێکی بیستوپێنج ساڵە بوو. ڕەقیب و تەنانەت یاریدەدەریش
نەکات بەاڵم پانی ناوشانی لەوانەیە سەدوبیست سەدوشەست سانتیم تێپەڕ 

لەبەر و دواوە . ئەستوری لەوانەیە شەست بۆ حەفتا سانتیمەتر بێت! سانتیمەتر بێت
لەشێکی ماسولکاوی، . لە تەنیشتەوە لە سندوق ئەچوو. چوار گۆشە دیار بوو

لەهەموو . زۆر بەهێزە. جارێکیان بینیم بەیەك دەست زیندانیەکی بەرز کردەوە
. لەهیچ جارێکیان دواناکەوێ، ڕۆڵێکی سەرکی ئەگێڕێ. ەسێدارەدانەکان ئامادەیەل

 .هەموو پۆلیسەکان پشتی پێ ئەبەستن

لە یەکێك لە ئاهەنگەکانی لەسێدارەدان دوای ئەوەی پۆلی یەکەمیان داگرت و 
پەتەکانیان خستە ملی پۆلی دووەم و بەرزیان کردنەوە، حەوت لە هەشت کەسەکە 

ڕازی نەبوو بمرێ، . ڕوحیان دەرچوو، هەشتەم لە زۆراندا بووخاوبونەوە و 
چەند خولەکێك چاوەڕێ بوون بەاڵم ڕوحی . جەستەی شۆڕبوبوەوە و یاری ئەکرد

سەرسەخت بوو دەرنائەچوو، قاچەکانی ئەجواڵن لەهەوڵدا بوو خۆی بەرزکاتەوە، 
وە القە یاریدەدەر دەستی بە ملی خۆیەوە بوو ئەیشێال، جەستەکەیش بە ئاسمانە

 :یاریدەدەر هاواری کرد. فرکەی بوو، لەژێر بەتانێکەوە هەناسە برکێ گرتمی

 .با ئەویش ڕزگاری بێت! جانەوەر لەم کارە رزگارمان کە  -

جانەوەر چوە پێشەوە، لە ژێری وەستا و قاچەکانی گرت و بەرەو خوار 
ەگەڵ ڕایئەکێشان، زیندانیکە هەڵواسراوەکە جلەکانی شڕبوون، داڕزابوون، ل
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. زیندانێکە هەتا ناوقەدی ڕووت بوو هیچی پێوە نەما. ڕاکێشانیان دڕان و بەربونەوە
. زیاتر وزیاتر قاچەکانی بەرەو خوار ڕائەکێشێ. جانەوەر هەر ڕای ئەکێشێ

بەاڵم هەرکە مرد وادیار بوو . سەرئەنجام جانەوەر سەرکەوت، زیندانێکە مرد
خوارەوە بە بەسەر جانەواردا کە هێشتا ڕیخۆلەکانی خاوبونەوە و چیتێدا بوو هاتە

بە سەر و دەموچاو سنگی . خەریکی ڕاکێشانە، پیسێکەش شل بوو و زۆریش بوو
جانەوەر کشایەوە دواوە و سەیری ئەوانی تری ئەکرد، . جانەوەردا هاتەخوارەوە

یاریدەدەر لە قاقای پێکەنینیدا و یەکەم کەس بوو کارەکە تێگەیشت، بەدەم 
 :پێکەنینەوە وتی

 .بەاڵم ئێستا بووی بە جانەوەرە گواوی. ناوت جانەوەر بوو -

لەو . هەموو ئەوانەی لەوێ بوون زۆر پێکەنین، هەتا منیش بەدەنگێکی بەرز پێکەنیم
ڕۆژەوە جانەوەر دوو ناوی هەبوو، هاوڕێکانی ئەوانەی سڵیان لێئەکرد و ئەترسان 

پۆلیس و ڕەقیبەکان بە  بە جانەوەر بانگیان ئەکرد، ئەوانەشی لێی نائەترسان و
 . بانگیان ئەکرد" گواوی"

سەرباز و ڕەقیبەکان زۆربەیان لەو سەربازانەن کە خزمەتی سەربازی زۆرەملێ 
زۆربەی هەرەزۆریان خەڵکی ناوچە شاخاوێکان . ئەکەن ماوەکەی دوو ساڵ و نیوە

شێوە زمانیان شێوەیەکی قورس و هەڵسوکەوتیان ڕەق و . و کەنار ئاوەکانن
. ، ئەستەمە یەکێکیان تێدا بێت خەلکی شارە گەوەرە و سەرەکیەکان بێتزبەرە

لە ساڵێکدا دوو خول لە . لەبەرئەوە سەربازی کاتیین بە بەردەوامی ئەگۆڕدرێن
خوێندنگای پۆلیسە سەربازێکان تەواو ئەکرێت، بۆیە  هەر شەش مانگ جارێك 

 .رێندەرچوانی خولێکی نوێ دێن و ئەندامانی خولە کۆنەکە دەرئەک

چوار مانگ ئەبێت کە خولە نوێکە هاتوون، سیانزە کەس بوون، سێ ڕەقیب و دە 
لەریزی ! سەرباز، کاتێك بۆ یەکەم جار هاتنە گۆڕەپانەکەی ئێمەوە دڵم داخورپا

پێشەوە سامری برا بچوکم بینی بە جلی پۆلیسی عەسکەرییەوە لە پێشیانەوە 
کە شێوەی زۆر لەبراکەم ئەچێت، کەزیاتر نزیك بوونەوە بینیم کە کەسێ. ئەڕۆیشت

چونکە " خوارە" بەاڵم ئەوانی تر ناویان لێنابوو " سامر"لەدڵی خۆمدا ناوم نا 
 .هەمیشە سەری بەالی ڕاستدا خوار ئەکردەوە
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لە سەرەتادا دەستەی ڕێڤەبەری زیندان داوا لە سەربازە نوێکان ناکەن بەشداری 
دوەری مانگێك تەنها . رەدان بکەنئەرکەکانی لە نموونەی ئەشکەنجەدان و لە سێدا

. لە گرتنە دەستی دار و قامچی هەندێك سڵ ئەکەنەوە. ئامادە ئەبن و سەیر ئەکەن
هەتا دوای بەسەرچوونی مانگی یەکەمیش کە دەست ئەکەن بە بەشداری کردن 

لە کاتی لە سێدارەدان، دوور لە سێدارەکان ڕایان . لێدانەکانیان سوك و شڵەژاوە
لەسێدارەدان دەست پێئەکات، زیاتر لەیەك نزیك ئەبنەوە، ڕەنگیان  ئەوەستێنن، کە

هەندێکیان ئەلەرزێ و ڕووی خۆی وەرئەگێڕێت، هەندێکی تریشیان . زەرد ئەبێت
یاریدەدەر و ئەندامە کۆنەکان هەموو ئەو . تووشی دڵتێکچوون و ڕشانەوە ئەبێت

ن نە دیبێ، لەگەڵ شتانە ئەبینن بەاڵم خۆیانی لێ تێناگەێنن وەکو ئەوەی هیچیا
دووەم و سێیەم ئاهەنگی لە سێدارەدان، هێمنتر ئەبنەوە و دڵیان قایمتر ئەبێت و 

 .وەکو هاوکارەکانیان ئاسایی ئەبنەوە

ئامادە بوو بە چاکی چاوم لێی بوو، یەکەم ئاهەنگی " خوارە" کاتێك ڕەقیب سامر 
. خۆڵکانی دەردێنلەسێدارەدان زۆر ڕشایەوە هەتا ڕادەیەك وام هەست ئەکرد کە ڕی

لەسەر عەرزەکە دانیشت و بەدەستەکانی چاوەکانی خۆی داپۆشی هەتا کۆتایی 
دووان لە هاوکارەکانی بن باڵیان گرت و هەڵیانساند و یارمەتیان . لەسێدارەدانەکان

 .دا و بردیانە دەرەوەی گۆڕەپانەکە

بەدەستەوە دارێکی . لە دوا ئەڵقەی لەسێدارەدان کە ئامادەی بوو زۆر چاالك بوو
لەگەڵ هاوەڵەکانی گاڵتەی ئەکرد و بزەیەکی . بوو نزیکی مەترێك درێژ ئەبوو

کە دوا گروپ لەسێدارە دران، لەبەردەم یەکێك لە . بەردەوام بە ڕوویەوە بوو
دارەکەی دانا و وەکو یاریچیەکی بۆکسێن . هەڵواسراوەکان وەستا و جواڵندی

جانەوەری . لم و بە بۆکس لێیئەداوەستا و الشە هەڵواسراوەکەی کرد بە کیسە 
 :بانگ کرد

 !جانەوەر وەرە، وەرە ئێرە -

 جانەوەر بەرەو و الی ڕای کرد

 .بەڵێ گەورەم -

لە ! چی هێشتا نەمردووە چارەکێکە بە مل هەڵواسراوە كه! سەیرێکی ئەم سەگە کە -
 .قاچەکانیەوە ڕای کێشە با ڕزگاری بێت
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هەموو پۆلیس و شارەوانێکان کە گوێیان لێبوو دەستیان کرد بە پێکەنین؛ 
بەاڵم جانەوەر تەنها تۆزی . کەتنەکەیان بە بیرداهاتەوە کە بەسەر جانەوەردا هات

 . بە مۆنی سەیری سامری ئەکرد

 

 ی شوبات٠٢

کەمجار بەم ڕێژە زۆرە باران لە . ئەم زستانە زۆر سارد بوو، بارانێکی زۆر باری
ئەوەی باری سەرمای لەسەرمان سوك کرد بوونی جل بوو . ابان ئەبارێتبی

دە . ئەم زستانە بەسەر چوو وەکو زستانەکانی پێشوتر. بەتایبەتی گۆرەوی خوری
زستانە من لەهەمان جێ دانیشتوم، لەنێوان هەمان دیوار، هەمان دەرگای ڕەش 

ئەو تیمی فیداییەی کە  .زۆر لە دەموچاوەکان لە دەوروبەرم گۆڕان. بەتەنیشتمەوەیە
خواردنەکانیان ئەهێنایە ژورەوە و خۆ بەخشانە سزای پیر و نەخۆش و 
. پەککەوتەکانیان هەڵئەگرت کە کاتێك تازە هاتمە ئێرە، ئێستا کەسیان نەماون
. هەموو تیاچون یان لە ژێر ئەشکەنجە یان بە نەخۆشی یانیش لەسێدارەدران

کاتێك من هاتم ئەبرۆکانی یەك تەڵ ئەبو حسێن . هەموو ڕۆیشتن و ون بوون
هەرچەندە هەموو ڕۆژێ . سپیان تێدا نەبو؛ ئێستا یەك ڕەشیان تێدا نەماوە

لەبەرچاومن و ئەیانبینم بەاڵم بە گێڕانەوەی شێوەی دە ساڵ پێش ئێستایان لەگەڵ 
. شێوەی ئەمڕۆیان ئەتوانم ئاسەواری ڕۆژگار و نەهامەتێکانی لە سەر ڕویان ببینم

 !!ۆ دەموچاوی خۆم ئەبێ چۆن بێت ئێستا؟ ئای بۆ پارچە ئاوێنەیەكئەڵێم ئاخ

هەتا ئەوانەش کە . بە هیچ شێوەیەك نازانین چی لەدەرەوەی ئەم شوێنە ئەگوزەرێ
تازە هاتون ڕاستەو خۆ لە دەرەوە نەهاتون، زۆربەیان دوو بۆ چوار ساڵ لە 

انە زیاتر بەرپرسی ئەم. دەزگای مخابەرات ماونەتەوە پێش ئەوەی بهیانهێننە ئێرە
لەگەڵ ئەوەش .  بااڵی ڕێکخراوەکانن هێشتونیانەتەوە لەبەر لێکۆڵینەوەی زیاتر

. هێشتا زیندانێکان بۆ ماوەی چەندەها ڕۆژ هەر پرسیاری هەواڵی نوێیان لێ ئەکەن
هەواڵی سێ چوار ساڵ پێش ئێستا بە بەراورد بە هەوڵی دە ساڵ پێشتر، بە هەواڵی 

 .تازە ئەژمێردرێ

، یەکێکە لە سەرانی گروپە "ئەبو قەعقاعە"ێ لەوانەی تازە هاتووە یەک
تووندڕەوەکان، وەکو ئەوەی لێی تێگەیشتم، یەکێك بووە لە قارەمانەکانی کردەوە 
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پالن دانەر و . سەربازیکانی ڕێکخراوە تووندڕەوەکە دژ بە دەسەاڵتی حکومەت
کێی خستۆتە دڵی جێبەجێکەری کۆمەڵێ کردەوەی بوێرانە بووە کە ترس و دڵڕاو

بەاڵم  دواتر چپە چپێك لە نێوان چەند کەسێکی . پیاوانی ئاسایش و موخابەراتەوە
لە کاتی لێکۆڵینەوەکاندا زۆر :  ڕێکخراوەکانی تر لە قاوشەکە باڵو بوەوە ئەڵێ

ترسنۆك دەرچووە ، هاوکاری لە گەڵ دەزگای موخابەرات کردوە و ئەو 
هۆی ئاشکرا بوونی تۆڕی ڕێکخراوەکە و زانیاریانەی ئەو درکاندونی بوو بە 

دەسگیر کردنی  هەموو ئەندامەکانی ئەو لیوایەی ئەو سەرکردایەتی کردون، 
ئەو جەنگاوەرانەش . هەموویان لە سێدارە دران. دەوری چوار سەد کەس بووبوون

) زۆر قینیان لێی بووە و بە خائینیان داناوە، بەکۆمەڵ سوێندیان خواردوە 
ەندیخانە ئازاد بێت یەکەم کار بیکات لەناوبردنی ئەبو قەعقاع هەرکەسێکیان لەب

 .بەاڵم کەسیان دەرنەچوو(... ئەبێت

یەکم شت کردی . بەهاتنی ئەبو قەعقاع قاوشەکە ئارامی و تەبایی تێدا نەما
سەرلەنوێ کۆ کردنەوەی ئەندامانی رێکخراوەکەی بوو، ئەمانە ئێستا کەمینەن لە 

سەرەتا کەسیانی . نزیکی چل کەسێکیان ماون. نقاوشکە زۆربەیان لەناو برا
دوای ئەوەی ناسینی یەکە . نەئەناسی چونکە ئەمانە لەژێر فەرمانی ئەمدا نەبوبون

دوو ڕۆژ ئەم جێگا بۆ ئەو جێگای ئەکرد، ئنجا دەستی کرد . یەکە سەردانی کردن
سڵی لەیەکەم کۆبونەوە لەگەڵ یەکەم گروپیان بینی کەوا . بەکۆبونەوە لە گەڵیان

لێئەکەنەوە، بێئەوەی کەسێك لێی بپرسێ هەر لەخۆرا دەستی کرد بە گێڕانەوەی 
شێوەی دەسگیرکردنەکەی، لێکۆڵینەوەکان لەگەڵی زۆری قسەکانی بە عەرەبی 

 :فوسحا بوو

بەو شێوەیە چوار کاژێر تەقە لەنێوانمان بەردەوام بوو، ئێمە لە نهۆمی چوارەم ."..
خەریك . ی دەوروبەری بیناکەی ئێمەیان گرتبووبووین هەموو سەربان و جادەکان

بوو فیشەگمان تەواو ئەبوو، سیان لە براکانمان لەگەڵ بوو، ڕەحمەتی خوایان 
هەموو فاتیحەیان خوێند و دەستیان هێنا  –لێبێت، فاتیحە بۆ ڕوحیان برایان 

هەریەکە لە برایان پەنجەرەیکی  لە پەنجەرەکانی ماڵەکە .  -بەدەمو چاویاندا
من دەرگاکەم گرتبوو نەمئەهێشت کەس لەو پیاوخراپانە لە قاڵدرمەکانەوە . بووگرت

بەاڵم پاش چوار کاژێر شەڕ ئارپیجیان بەکارهێنا لەیەکێك . سەرکەوێ یان دابەزێ
من بەحەوادا چووم و کەوتمە . لە پەنجەرەکانەوە گولە ئارپیجیەکیان کردە ژوورەوە
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خوایە بەبەهەشتیان .......سێ گەنجەکەی ترسەر قاڵدرمەکان و هیچم لێنەهات، بەاڵم 
پێنج . گەمارۆ درابووم  ئنجا بڕیارم دا بکشێمەوە هەرچەنده –ئامین  –شاد بکەیت 

هەر سەربازێك لە پێشم بوو . شانە فیشەگم هەڵگرت و دابەزیمە سەر قاڵدرمەکان
 کەوتمە سەر جادەکە، ڕام ئەکرد وبەڕاستو چەپدا تەقەم ئەکرد! ناردم بۆ دۆزەخ

سەگێكیان لە سوچی جادەکەوە دەسترێژێکی لێکردم، سێ گولەم . هەتا پێکرام
یەکێکی تر . یەکێك لە ڕانم تەنها گۆشتەکەی پێکابوو ئێسقانی نەگرتبوو: بەرکەوت

هێڵك لەسەر درێژی  -ئەمە شوێنەکەیەتی -سەری ڕوشاندم لەسەروی گوێمەوە
کەوت سەرو سی ڕاستم  بەسەر گوێیەوە تووکی پێوە نەبوو، سێیەمیان بەر سنگم

کراسەکەی داکەند شوێنی چونەژورەوەی گولەکە لە  –لە پشتەوە دەرچوو 
پێشەوە،  شوێنەواری کونێکی بچوك و شوێنی هاتنەدەرەوەی چاڵێکی گەورە بوو 

کەوتمە سەر عەرز، تفەنگەکەم لەدەستم پەڕی، دەستم برد ڕومانەیەك ڕاکێشم  –
 .بەسەرمەوە پێدا نەگەێشتم لولەی چەکەکانیان  نا

یەکسەر لێکۆڵینەوە لەگەڵم . برینەکەیان نەپێچام. یەکسەر بردمیان بۆ لقی مخابەرات
وتم هیچ وەاڵمی هیچ نادەمەوە ئەگەر بێتو لە نەخۆشخانە برینەکانم .  دەستی پێکرد
 :ئەفسەری لێکۆڵینەوە بە بزەیەکەوە وتی. چارە نەکەن

 .چارت ئەکەینهەر ئێستا ... لەبەر خاتری ڕیش و سمێلەکەت -

لەشوێنی چونەژورەوەی . پەتێکی بارێك بەاڵم بەهێزیان هێنا کردیان بە سوژنێکەوە
فیشەگەکەوە کردیانە ژوورەوە و لە پشتمەوە لە شوێنی دەرچوونی فیشەگەکەوە 

پەتەکەیان ڕاکێشا و تووند گرێیان دا و بەهەمان پەت هەڵیان واسیم، . درەیان هێنا
چەند جارێك . ، هەست ئەکرد لەسێدارەم ئەدەنپەتەکە کە گۆشتەکەی ئەبڕی

زانیاری خێرایان . ئەبورامەوە ئاویان ئەکرد بەسەرما هەتا هۆشم ئەهاتەوە
ئازارەکە لە وێزەی . ئەویست، بەاڵم هیچم نەدەرکاند هەتا ناوی خۆشمیانم نەداێێ

هەموو . وادیار بوو ئێسقانی شانم پەتەکەی ڕاگرتبوو. توانای مرۆڤدا نەبوو
تائێستاش . لەشوێنی خۆی خەریك بوو دەرئەچوو. ایی لەشمی لەسەر بووقورس

 .ڕەوشی دەست و شانم ئاسایی نیە

کارەکە زۆری نەکێشا چونکە لەو ماوەیە شوقەکەیان پشکنی بوو هەموو تۆمار و 
خوا ڕەحمی لێبکات و  –دۆکێۆمێنتەکانیان دۆزیبوەوە، چەند جار بەرپرسی داراییم 

ئاگادار ئەکردەوە هیچ دۆکێۆمێنتێك هەڵنەگرێت، بەاڵم تۆمارێکی  -لێیخۆشبێ
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اکانمانی تێدا بوو، کۆنتراکتی تەواویان دۆزیبوەوە ناو و خەرجیکانی هەموو بر
لە ڕێی ئەو . شوقەکان کە تێیدا ئەژیان و بڕی کریکانیانی هەموو تێدا بوو

 .دوکێۆمێنتانەوە ئاشکرا بوون و بۆ شەوەکەی هەموو گیران

بەشێوەیەکی ئاسایی بەسەرهاتەکانی ئەگێڕایەوە، دەنگی لەکاتی قسەکردندا لەدەنگی 
هەر زوو بابەتی گرتن و پاشکۆکانی گۆڕی و . یەکێك نائەچوو کە تاوانبار بێت

بابەتێکی ئایینی بەهێزی لەسەر بەهێزی باوەڕ و پێویستی جیهاد، بەهاکانی 
ئەو ڕۆژە . شەهیدبوون، ماڵی ئەودونیا، بەهەشت و شتەکانی ناوی دەست پێکرد

بەسەر نەچوو هەتا بوو بە سەرکردەیەك قسەی لەسەر نەبێ، گروپە تووند ڕەوەکە 
 .ەوری کۆبونەوەهەموو لەد

لە دە ڕۆژی دواتر لەگەڵ گروپەکانی تر دەستی پێکرد، بەتایبەتی ئەو گروپەی کە 
گرۆپێك بە پێچەوانەی بیر و بۆچوونی . شێخ محمود و زاهی تێدا بوون

تووندڕەوەکانن؛ بڕوایان بە تووندڕەوی و کردەوەی چەکداری نیە و مەیلیان بەالی 
بەتووندی هێرشی کردە سەریان و . یژییەمیانڕەوی و چاالکی دور لە توندو ت
داوای لەسەرانیان کرد بە ئاشکرا گفتوگۆی . بیروباوەڕەکانیانی بە گەمژانە لەقەڵەمدا

(. چونکە ئەرکی سەرشانیەتی ڕێنماییان بکات بەرەو ڕێگەی ڕاست. ) لەگەڵ بکەن
ە وەاڵمیان گەلێك تووند بوو، خۆیان لەئاستی ئەم بەبەرزتر ئەزانی، هەموو جۆر

ئێمە پێویستمان بە کەسێکی وەکو تۆ نیە، )گفتوگۆیەکیان لەگەڵیدا رەت کردەوە 
هەروەها وەاڵمی سوفێکانیش کە (. خۆی فرۆشتە موخابەرات هەتا هدایەتمان بکات

خاوەن بیدعەن )تاوانباری کردبون بەوەی کۆمەڵێك دەروێش و کەسی ساوێلکەن، 
 . ە،  بەهەمان شێوە بووو ڕوکنی جیهادیان فەرامۆش کردو( لە ئیسالمدا

ئەبو قەعقاع و گروپەکەی لە الیەك، : دەوری دە ڕۆژ قاوشەکە بوو بە دوو بەشەوە
ئەبو قەعقاع توانی بەشێوەکی سەرکەوتووانە . ئەوانی تر لە قاوشەکە لە الیەکی تر

خۆی بکات بە دوژمنی هەمووان، بەتایبەتی بەهۆی بەردەوامبوونی لە بانگکردنیان 
ونەوەی و شەرمەزارکردنیان دوای ئەوەی ڕازی نەبوون لەگەڵی بۆ ڕووبەڕووب

هەموویانی بە . بچنە گفتوگۆوە لە پرسە بنچینەییەکان و ڕێنماییەکانی ئایینی ئیسالم
ترسنۆك وەسف ئەکرد و داوای ئەکرد بە ئاشکرا نوێژ بکەن هەتا لەبەر چاوی 

اوایەی ئەهات، هەتا گروپی بەرامبەر گاڵتەیان بەم د. دەسەاڵتدارانی بەندیخانەش
هەندێك لە گروپەکەی خۆشی ئامۆژگاریان کرد واز لە داوای نوێژی ئاشکرا 
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لە پێکهێنانی گروپی گیانبەخشەکان داوای کرد کە لەهەموو گروپەکان . بهێنێت
پێكبێت نەك تەنها لە گروپێکی دیاریکراو و خۆبەخشانە نەبێت؛ چونکە جیهاد 

هەموو ئەم پێشنیارەیان پێباش بوو . ڵمانێكفەرزێکی بنەڕەتیە لەسەر هەموو موس
بەاڵم گروپەکەی خۆی و ئەوانەیتر کە کۆڵەکەی هەمیشەیی پێکهێنانی گروپی 
خۆبەش بوون ڕەتیان کردەوە چونکە پایگاو شکۆی چەند وەختەیان کە لە 

ئێمە ئەم کارە لە . " ئەنجامدانی ئەو کردارەیان بە دەستیان ئەهێنا، لەدەست ئەدا
 ."نابێ بەزۆر بە کەس بکرێت. کەین، پاداشتمان لەالی ئەوەڕێی خوا ئە

ئەبوو قەعقاع لە هەموو شتێ نشوستی هێنا، تەنها لە بەدەستهێنانی ڕقی خەڵکی لێی 
پانزە ڕۆژێکی پێ چووبوو لە قاوشەکە کاتێك وای هەستکرد کە . سەرکەوتوو بوو

ازانم چ کەسێ لە شتێکی دەستکەوتوە کە بتوانێت هەموویانی پێ شەرمەزار بکات، ن
لەو ساتەدا ڕووبەڕووی هەموویان . گروپەکەی بابەتەکەی منی پێڕاگەیاندبوو

 :بوەوە

لەهەمانکاتدا ڕێگە ئەدەن کافرێکی جاسوس لە .. چۆن بەخۆتان ئەڵێن موسڵمان"....
داوای " فأقتلوهم حیثما ثقفتموهم: نێوانتاندا بژی؟ لە کاتێکدا خوای گەورە ئەفەرموێ

سزای کوفر و . رد دادگاییم بکەن و سزای خودام بەسەردا بسەپێننلە هەمموان ک
 .شرك بە خوا کوشتنە

ژیانم ئێستا بەستراوە بە پەرچەکرداری ئەوانی ترەوە، هەمووشیان بێالیەن بوون، 
کارەکە هیچ پەیوەندیەکی بە ئەوانەوە نیە و لە بەرژەوەندیاندا نیە کێشەیەك لەگەڵ 

بەاڵم . ت بکەن کە ئەنجامەکەی نەزانراوبێتئەبو قەعقاع و گروپەکەی دروس
ئەبو حسێن وەکو ! گروپەکەی خوالێخۆشبوو شێخ مەحمود ڕایەکی تریان هەبوو

) شاخێك کە لەشوێنی خۆی نەجوڵێنرێ هەستا و لە ناوەڕاستی قاوشەکە وەستا 
دەنگەکان بەز بوونەوە و کار لە چپە چپ دەرچوو، بوو بە دانوستاندی ئاشکرا و 

 :ئەبو حسێن ڕووی قسەی کردە ئەبو قەعقاع و وتی( ەرزبەدەنگی ب

) یەکەم شت، تۆ کێی هەتا لێپرسینەوە و دادگایی بەشەر بکەیت؟ ئەم پیاوە  -
ماوەی چەند ساڵێکە لە نێوماندا ئەژی هیچمان لێی ( دەستی بۆ من درێژ کرد

ۆ بە چ کەس نازانێ چی لە دڵدا هەیە، ت. نەبینی، پیاوێکی داماوە هەتا قسەش ناکات
حەقێك لێی ئەپرسیتەوە و دادگایی ئەکەیت و ئەتەوێت بیکوژیت؟ ئەبو قەعقاع ئەبێ 
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بزانیت کەوا ئەو خودای هەیە و لە ئەو و لە تۆ و لە ئێمەش هەموومان ئەپرسێتەوە 
 .نەك تۆ

دووەم، بابزانیت ئەبو قەعقاع کەوا شێخ محمود ڕەحمەتی خوای لێبێت ئازاردانی  -
ڕەوشەکەی پێ ئاسایی . کرد، الری لە بوونی لەنێوانماندا نەبووئەم پیاوەی قەدەغە 

ئێمەش قەت ڕیگە نادەین کەسێك شێخ محمود پاراستبێتی ئازار . بوو و پاراستی
 .بدرێت

هەر هەوڵێك بۆ ,  سێیەم شت، با هەمووتان بزانن تۆش پێش هەموویان -
 .رچ ئەدرێتەوەئازاردانی ئەم پیاوە بە شێوەیەکی تووند لەالیەن ئێمەوە بەرپە

کاتێك ئەبو حسێن وەستابوو قسەی ئەکرد ئەبو قەعقاعیش هەستا و بەرامبەری 
ئەبوقەعقاع بە پشتبەستن بە . ڕاوەستا، شەڕە قسەیەك لە نێوانیان ڕووی دا

کۆمەڵێك ئایەتی قورئان و حەدیسی پێغەمبەر و ڕوداوی مێژووی وەاڵمێکی بە 
ەکو ڕازیبونێك بە قسەکانی هەموو ئەوانەی لە قاوشەکە بوون و. هێزی دایەوە

سەریان ئەجواڵن، وامزانی کە سەرکەوتوو ئەبێ بە قەناعەت پێکردنیان بەاڵم ئەبو 
ئەمیش کۆمەڵێ . حسێن گوێی لێگرت و ئنجا وەاڵمی دایەوە و دەنگی بەرزبوەوە

ئایات و حەدیس و بەسەرهاتی هێنایەوە کە بە پێچەوانەی هەموو ئاماژەکانی ئەبو 
بەهەمان شێوە گوێگران هەتا چەند کەسێك لە گروپەکەی ئەبو . ونقەعقاع بو

. قەعقاع خۆشی سەرجواڵندنەکانیان هێما بوون بۆ ڕازیبوون بە قسەکانی
. ئەبو قەعقاع چۆکی دانائەدا، وەاڵمی ئەدایەوە. وەاڵمەکەی ئەبو حسێن سڕکەر بوو

. بۆ ئەوانی ترهەردوکیان قسەکانیان جێی باوەڕ بوون . ئەبو حسێن بەهەمان شێوە
دەنگ لە ناو قاوشەکە زۆر بەرزبوەوە، لەگەرمەی گفتوگۆدا پۆلیسەکەی سەرەوە 

 :دەرکەوت، قیڕاندی

 هەی جاشە کەر، ئەم دەنگە دەنگە چیە؟...کورە سەرۆکی قاوش -

پۆلیسەکە هەردوو کەسە وەستاوەکەی فێرکرد، ئەبو حسێن و ئەبو قەعقاع، 
هەردوکیانیان بردە دەرەوە . اگادار کردەوەلەسەرەوە ڕەقیبی ناو گۆڕەپانەکەی ئ
لە ساتی دەرچوونیانەوە تا ئەو ساتەی . هەر یەکە پێنجسەد جەلدە سزا دران

هەر کە گەڕانەوە و پۆلیس دەرگاکەی . گەڕانەوە قاوشەکە کپ و بێدەنگ بوو
 : داخست، دووبارە دەسیتان پیکردەوە، ئەبو حسێن دەستی پێکرد
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 هۆی سزاکەمان بووی، دڵت خۆشە ئێستا؟تۆ ! کابرا لەخوا بترسە -

شەڕە قسەیان دووبارە دەست پێکردەوە، دوای زیاد لە کاتژمێرێك  ئەبو حسێن 
 :وتی

هەر کەسە لەسەر جێگاکەی خۆی با . ئەمە قسەی ئێمەیە و قسەی ترمان نیە
 .سەرکردەمان کەم نیە لێرە. دانیشێ

فەرمایشتی خودایە و  ڕازی بن یان نا ئەمە. کەس خۆی بەسەرکردە دانەناوە -
 .ئەمانەوێ بەجێی بێنین

کەش وهەوای قاوشەکە تەواو شڵەژا، بیرم کردەوەو بە چاکمزانی منیش بەشداری  
غەکەم بێمە دەرەوە، بەاڵم چۆن؟ هەستم و باسی هەموو وبکەم، لەقا

بەسەرهاتەکەی خۆمیان بۆ بکەم؟ هەموو تۆمەتەکان ڕەتکەمەوە؟ ئەوەی کریستیان 
ان نیە چونکە ئایینی ئیسالم فەرمانیان پێئەکات هەڵسوکەوتیان باش بم، ئەمە تاو

ئەگەر جاسوس بم وابزانم بە تێپەڕبوونی کات ئەم . بێت لەگەڵ کریستیانەکان
ئەگەر جاسوس بوومایە چاوەڕێم نا ئەکرد دە ساڵ ئنجا . تۆمەتەشم لەسە الچوو

ی لێبکەم؟ ڕاستە بەاڵم تاوانی کوفر و ئیلحادەکە چۆن بەرەنگار. جاسوسی بکەم
ئەوانەی گوێیان لێبوو وتم مولحید و کافرم  بەاڵم کەسیان نەماون و هەموو 

بەاڵم لە سەروبەندی بەرگریکردنم لە خۆم ئەتوانم بڵێم باوەڕدارم؟ بڕوا . مردوون
 .نەمتوانی بڕیار بدەم. ناکەم

گروپەکەی ئەبوقەعقاع وادیاربوو . کەشوهەوای قاوشەکە هەر بە گرژی مایەوە
بەنیازی شتێك بن، زیاتر وریا بووم، بەاڵم گروپەکەی ئەبو حسێن بەمەبەستی 

بە درێژایی ڕۆژ سیانیان لەسەر جێگاکەی . پاراستنم کۆمەڵێ هەنگاویان گرتەبەر
سیانی تریان لەالی دراوسێکەی ڕاستمەوە . ئەبو حسێن لەالی چەپمەوە دائەنیشتن

ەوە لەالی پێمەوە لە ڕاڕەوەکە کێکیان جێگاکەی ئەگوازێت بەشەو یه. دائەنیشتن
کاتێك شەوان ئەچوومە سەرئاو ئەمبینی . ئابەم شێوەیە گەمارۆیان داوم. ئەخەوێت

دوانیان هاوڕێتیان ئەکردم وەکو بڵێی بەڕێکەوت ئەوانیش لەهەمانکاتدا ئەچنە 
 .کەواتە پاسەوانیم ئەکەن. سەرئاو

دێك لە ڕۆژی چوارەم، هەن. ڕەوشەکە بۆ سێ ڕۆژ بەو جۆرە مایەوە
تووندڕەوەکان بەهانەیەکیان دروست کرد لەسەر یەكێ لە وانەی پاسەوانیان 
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لە . لەچەند چرکەیەکدا دەمولوتیان خوێناوی کرد. ئەکردم و یەخەیان گرت
ئەستەم . چاوتروکانێکدا دووسەد کەس هەستانە سەرپێی و چوونە ناو قەدی یەکتر

ەرەکە چەند خوليکێکی کەمی ش! بوو بزانی کێ لە کێ ئەدات و کێ ناوبژی ئەکات
لە . ئاسان نەبوو هەرایەکی لەم جۆرە بشاردرێتەوە. برد و خوێنی زۆری تیا ڕژا

تەنیشت دەرگاکەوە وەستابووم، نە ئەبو حسێن و نە ئەبو قەعقاع بەشداری 
تەنها گەنجەکان بوون، کاتێك پۆلیس دەرگاکەیان کردەوە، شەڕەکە . شەڕیان نەکرد

 .لەخۆڕا یەکسەر وەستا

ئەبو حسێن ویستی وای پیشان بدات کە هەندێ لە گەنجەکان یاری ئەکەن بەاڵم 
؟ ...ئێمە هێناومانن یاری بکەن وانیە: "ڕەقیبەکە هاواری کرد بەسەریدا بە جنێوەوە

.... فەرمانی پێکردین هەموو بچینە دەرەوە بۆ گۆڕەپانەکە، هەموو چووینە دەرەوە
 :ووی ئەکردە ئەبو حسێن و ئەیووتڕەقیبەکە هەرکەسێکی خوێناوی ئەبینی ڕ

 !وتت یاری ئەکەن وانیە... هەی زۆڵ ... ها.. یاری-

هەموو قاوشەکە سزایەکی تووند دراین، یەکێك لە پۆلیسەکان بە کێبڵی چواری لە 
کردینیانە ژوورەوە و دەرگاکەیان داخست بە . گریکەی بن پێی دام ئازاری زۆر بوو

 .هەڕەشە و جنێودان

قسەکردنم بیرچوبوەوە بەاڵم لەو ساتە هەستم ئەکرد ئەگەر بێتو قسەنەکەم عادەتی 
خۆم بە ئامۆژگارێکانی باوکم و خاڵم کە لە مناڵیەوە پێیان ئەوتم ئەبێ . ئەخنکێم

تا ناوەڕاستی قاوشەکە ڕۆیشتم . پیاو بم و بەرپرسیارێتی هەڵگرم، خۆم بەهێز کرد
کە بینیان چاو ئەگێڕم بۆ ئەوەی . گرتوەلەبەر ئازار بەزۆر خۆم بە پێوە . و وەستام

دووان لە پاسەوانەکانم . سەیری هەموویان بکەم لە قاوشەکە، بێدەنگ بوون
ئاماژەم دانێ بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان . یەکسەر هەستان و لەتەنیشتمەوە وەستان

 .تۆزێك خۆیان دواخست بەاڵم گەڕانەوە

م لەپێش سەدان کەس هیچ ڕۆژێك لە ڕۆژان ووتارخوێن نەبووم، نەشوەستا
رگیز ڕۆژێك لە ڕۆژانیش نەم وتوە من ئازام،  هه. سەیرم بکەن و قسەیان بۆ بکەم

بە پێچەوانەوە ئەم ئەزموونی گرتن و بەندکردنە بەالیەنی کەمەوە بۆی دەرخستم 
بەاڵم ئێش و ئەشکەنجە و پاڵەپەستۆ .  کە من زیاتر  ترسنۆکم نەك بە پێچەوانەوه
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ن لە قسەکردن بە زۆر، نیگا و دەستم  ڕووەو ئەبو قەعقاع خستنە سەر، ڕۆژووگرت
 ":بە شێوەیەك کە خۆشم پێم جوان نەبوو"کردەوە و هاوارم کرد 

نەمئەزانی بۆ "فەرموو ئەوەتام، بەدەستی بەتاڵ ...ئەبو قەعقاع، ئەتەوێ بمکوژی؟  -
، فەرموو، بەاڵم پێش ئەوەی بمکوژی وەاڵمی "بە فوسحا قسەم لەگەڵ ئەکردن

ئەتەوێ بە سیفەتی ئەوەی وەکیلی خوای لەسەر زەوی . سیارەکانم بدەرەوەپر
بمکوژی؟ ئەتوانی بیسەلمێنیت وەکیلی ئەوی؟ ئەگەر سەلماندیشت، ئەتوانی بۆ منو 

دڵنیام کە تۆ ! ئەوانیتری بسەلمێنیت کە فەرمانی پێکردووی بمکوژی؟ بڕوا ناکەم
ت بۆ تێرکردنی حەزی کوشتن ئەبو قەعقاع تۆ ئەتەوێ بمکوژی. وەکیلی ئەو نییت

هیوادارم کەسێکی دڵ پڕ لەقین و دەمارگیر . هیوادارم لەمەیاندا هەڵە بم. لەخۆتدا
هیوادارم وەکو دووپشك نەبی ئەگەر هیچی بەردەست نەبوو پێوەی بدات . نەبی

بەاڵم ئەڵێم، با هەموو ئەمانەی ئێرەش بەشایەت بن، ئەگەر . وە ئەدات ئەوە بەخۆیه
کێشەکان تەواو ئەبن فەرموو یەکێك لە گرووپەکەت بنێرە بابمکوژێ  بەکوشتنی من

 . من لە خوێنی خۆم خۆشئەبم

تۆزێ بێدەنگ بووم، ئنجا ڕووم لە خەڵکەکە کرد بەدەنگێکی تۆزی نەرمتر بەردەوام 
 :بووم

خەڵکینە، دەساڵ سزاتان دام بێدەنگ بم، زۆر گوێم لێگرتن، ئێستا ئێوە چەند  -
 .لێبگرنخولەکێك گوێم 

لەسەر هەرسێ تۆمەتەکە بەرگریم لەخۆم .  پێم وتن من کێم و چۆن گەیشتمە ئێرە
 :کرد، کەگەیشتمە تۆمەتی ئیلحادەکە دووبارە ڕووی قسەم کردە ئەبوقەعقاع

تۆ و . پرسی باوەڕداری و بێباوەڕی پرسێكی تاکە کەسی ڕووتە.. ئەبو قەعقاع -
باوەڕ پەیوەندیەکی تایبەتە لە . ێبگەنهەموو کەسانی نموونەی تۆ ئەبێ ئەوە باش ت

خۆشت ئەزانی کەوا زۆر ئاسانە بەالمەوە تەنها . نێوان کەسەکە و خوڵقێنەرەکەی
بەاڵم ئەگەر وابڵێم تۆ و . اشهد ان ال اللە اال الله و اشهد ان محمدا رسول اللە: بڵێم 

ر، من لە تۆ نەخێ. هاوشێوەکانی وەکو تۆ ئەڵێن بێباوەڕ بوو و لەترسا بو بە ئیسالم
ئەگەر تەنها پێشت بڵێم کە من کریستیانیم و . ناترسم، دووڕوو و درۆزنیش نابم

پابەندی ئایینەکەی خۆمم ناتوانی هیچم پێ بڵێی چونکە ئاینەکەت فەرمانی پێ 
.. نەوەك بڵێی ترسا...بەاڵم من ئەمەش ناڵێم. کردووی هەڵسوکەوتت باش بی لەگەڵم
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تۆ خودای من نیت تاوەکو پەڕاوی . من لێت ناترسم .ئەبو قەعقاع باش گوێم لێبگرە
هەستە . ئەگەر باوەڕت بەکوشتنم هەیە فەرموو. ئەستۆ پاکی خۆمت پێشکەش بکەم

 !و مەترسە

لێرە ئیتر بێدەنگ بووم، وەستام و نیگام لەگەڵ ئەبو قەعقاعدا ئەگۆڕییەوە، زۆرم لە 
گرتم و بردمیەوە سەر لەدواوە ئەبو حسێن قۆڵی . خۆ ئەکرد چاوەکانم نەتروکێنم

 .جێگاکەی خۆم

وابزانم کێشەکە چارەسەر . زیاتر بەرەنگاری مەبەرەوە! بێدەنگ بە. بەسە ئیتر  -
 .بوو، خوا لەشساغت کا، بەس ئێستا بێدەنگ بە

دوای دوو ڕۆژ . هەر بەڕاستیش وەکو ئەبو حسێن وتی کێشەکە چارەسەر بوو
. بو قەعقاع لەسێدارە درابەیەکجاری چارەسەر بوو، پێنج شەمەیەك بوو ئە

بەاڵم ئەبو حسێن . قاوشەکە نوێژی جنازەیان بۆ کرد، ڕەحمەتیان بۆ خواست
 :قسەیەکی کرد و ڕووی لە من بوو

و اذکروا محاسن "مردوو تەنها ڕەحمەتی پێ ڕەوایە، ! خوا ڕەحمی پێبکات -
ەی بەاڵم کاکی برا تەنها بیست ڕۆژ لێرە بوو وەکو زریان لە قاوشەک". موتاکم

! خوا ڕەحمی پێبکات! قاوشەکەی سەروژێر کرد! خوا ڕەحمی پێبکات. دابێت وابوو
 .ئای خوایە چەند زیاتر بژین زیاتر ئەبینین

لەدڵی . " پەیوەندیم لەگەڵ ئەبو حسێن چاکتر بوو و قسە و باسمان ئەگۆڕییەوە
ردم، ئەبو حسێن پرسیاری فەرەنسای لێئەک!" خۆمدا وتم ئەبو قەعقاع زووتر بهاتایە

ژیان لە فەرنسا، بەتایبەتی ژنی فەرەنسی، منیش هەر ئەمووت و ئەمووت، نقوم 
ڕووم ئەکرد بەالیەوە . ئەبووم  لە ناو ووردەکارێکاندا، زۆر برسی قسەکردن بووم

 :و سەرم ئەنایە سەری

چیە ئەبو حسین؟ ئەبینم زۆر پرسیاری ژن ئەکەی، ناترسی دایك حسێن گوێی  -
 لێت بێت؟

ی برا دایك حسێن بەسەر سەر و سەرچاو، بەاڵم ئێستا گەورە بوەو کورە کاک -
تو خوا . ئەگەر خوا سەرفرازی کردین، ئینشائەڵاڵ یەکێ فەرەنسی ئەخوازم. پیرێژنە

 پێم بڵێ، ژنە موسڵمانی فەرەنسی هەیە؟
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 .بەدڵنییایەوە هەیە -

 .نیا بوومئێستا لە داهاتووی خۆم دڵ" پێئەکەنێ"الحەمدولیال .... الحەمدولیال -

. بێجگە لە ئەبو حسێن، تەنها چوار دکتۆری تر پەرژینەکەی دەورمیان شکاند
یەکێکیان دەرچووی فەرەنسا بوو، . هەرچواریان دەرچووی واڵتانی ئەوروپا بوون

لە دووەم دانیشتنمانەوە پێشنیاری کرد ئاخاوتنمان . دەستی کرد بە دانیشتن لەالم
انیکی کراوە ژیاوە، پەیڕەوی فەرزە ئایینێکانی دەرکەوت ژی. بە زمانی فەرەنسی بێت

لەوە زیاتر هیچ پەیوەندییەکی نە بە سیاسەت و نە . تەنها لە مانگی ڕەمەزاندا کردوە
 .بەڕێکخراوەکان و نە شتی ترەوە هەبووە

 :بە فەرەنسی لێمپرسی

 باشە ئەگەر وایە بۆ گرتیتیان؟ 

 .، ئەوا من ئەتوانمئەگەر تۆ ناتوانیت وەاڵمی ئەم پرسیارە بدەیتەوە -

 :ئەبو حسێن بێتاقەت ئەبێ لە فەرەنسێکەمان

بە عەرەبی قسە بکەن ! بەس دەمتان خوار کەنەوە! ڕزگارمان کەن! بەسە کوڕینە -
 !با لێتان تێبگەین

باسەکانمان بە فەرەنسی سەرخۆشی ئەکردم، گێژی ئەکردم، کارێکی لە دەروونم 
ێادگارێکان ئەگۆڕینەوە . زیاتر بووکرد لە کاری بینینی یەکەمجاری خەیارەکە 

پەیوەندیە . لەسەر ئەو شوێنانەی کە هەردوکمان ئەیناسین و بۆی ڕۆیشتبووین
جارێکیان من لەگەرمەی سەرخۆشی و . دووقۆڵێکەمان بوو بە پەیوەندیەکی گەرم

 :مەدهۆشی پیتە فەرەنسیە دەربازبووەکان بووم، سەیری کردم و لەناکاوێکدا پرسی

ادام تۆ وای، مەبەستم عاقڵیت، بۆ خۆت بە بەتانێکە دائەپۆشی وەکو باشە برا م -
 ئەو شێتە؛ دکتۆری جێۆلۆجیاکە؟

 .تۆزی بێدەنگ بووم، ئنجا نهێنیە گەورەکەمم پێووت، نهێنی کوونەکە

بەفەرەنسی پێمووت، بەاڵم بە عەرەبی وەاڵمی دایەوە و دوای ئەوەی چاوەکانی 
 :زەق بووەوە و لچی شۆڕبوەوە
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 !ئێمەش بە گێلمان ئەزانیت..... یییچییی -

پرسی ئەگەر ئەتوانێت لێوەی سەیری  دەرەوە بکات، ووتم ئەوە ئێستا نابێت 
چونکە سەرنجی ئەوانی تر ڕائەکێشێ، ئنجا پێشنیاری ئەوەی کرد کە نهێنێکە بە 

 .ئەبو حسێن بڵێین، منیش ڕازی بووم

سەرسوڕمان لە سەر پەرچەکرداری ئەبو حسێنیش هاوشێوەی دکتۆر نەسیم بوو، 
 :هەمان وشەکانی ئەوی وتەوە. دەموچاوی بەرجەستە بوو

کورە ڕاستە ! ئااااای چەندەها دانا لە کەوڵی گێلدایە! ئەمە تۆ کەم نیت! چییییی -
 !بەاڵم جاسوس بەسەر پۆلیسەوە نەك بۆ پۆلیس. ئەمە تۆ جاسوسیت

کونەکە بە هەموو  دووای دوو ڕۆژ ئەبو حسێن پێی وتین کەوا بڕیاری داوە نهێنی
قاوشەکە بڵێت بۆ ئەوەی بە ئازادی بەکار بهێنرێت و هەروەها خەڵکی ئێرە هەموو 

 .بەم شێوەیە کارەکە تەواو بوو. جێی باوەڕن

هەموو ئەوانی ( پێش هەموویان دکتۆر نەسیم) بێجگە لە ئەبو حسێن و دکتۆرەکان  
خەبەرم زانی کەوا لە نێوان خۆیان گفتوگۆیان کردووە . تر داخراو بوون بەرامبەرم

بەرگری کردنەکەم لە سەر بێباوەڕیم تەماوی و : و بە  ئەنجامێك دەرچوون کە
ر بومایە بە ئاینی کریستیان یان ئیسالم جیی باوەڕ نیە، ئەگەر من بەڕاستی باوەڕدا

 :دوودڵ نائەبووم لە ئاشکراکردنی ئەو باوەڕە چونکە

 "ئاین ئەبێ بە ئاشکرا بێت" 

بەم جۆرە یەکەم مافم . بەاڵم لە بەرامبەر ئەمە، هیچ هەڕەشەیەك لەسەر ژیانم نەما
دەستم " گروپە ئیسالمیکان"لە سندانی ".  مافی ژیان" دەستەبەر کرد وەکو مرۆڤ 

تا ئێستاش هەر . کەوت بەاڵم لە چەکوشی پۆلیس مافی ژیان دەستەبەر نەئەبوو
 . ڕەقیبێك ئەتوانی بە یەك پێکێشانی دارێك بمنێرێت بەرەو ژیانەکەی تر

 

 ی تشرینی یەکەم٦
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دکتۆر نەسیم خۆشی بەڕاستی . ئەم چەند مانگە کەمەی پێشوو بەخێرایی تێپەڕین
هەڵیکرد و بەڕاستی ڕۆژانی درێژی بەندیخانەی بۆ < نەسیم > وەکو شنەی با 

هەمیشە بەیەکەوە بووین، دوای ماوەیەکی کەم لە یەکتر ناسینمان، . پڕکردمەوە
بەیانیان هەڵئەستین  . لەگەڵ دراوسێكەی تەنیشتم ڕێکەوتن و شوێنەکانیان گۆڕییەوە

ە بە بە بێ ئەوەی بجوڵێن لەژێر بەتانێکانمانەوە باسەکەی شەوی ڕابوردوو ک
هەستاین . بەیەکەوە نان ئەخۆین و قسەئەکەین. ناتەواوی مابوو تەواو ئەکەین

. دروستکردنی بیست ڕۆژی پێچوو. بەدروستکردنی بەردی شەترەنج لە هەویر
شەترەنجێکی جوانی لێدەرچوو، نەسیم بە سروشتی خۆی شاعیر و هونەرمەندە، 

ژیانی ئەوە بوو هونەری هیوای . هەست ناسکە، جوانی لە شوێنی خۆی ئەدۆزێتەوە
لەگەڵ . شێوەکاری بخوێنێت، بەاڵم کەسوکار زۆریان لێکرد پزیشکی بخوێنێت

ئەوەش لە چوارەم ساڵی خوێندنی پزیشکی وازی لە خوێندن هێنا بۆ ماوەی ساڵێك 
باوکی دووبارە زۆری لێکرد . لەگەڵ هونەرمەندێکی تر لە گەلەریەك کاری کرد

 .ەاڵم هەرگیز لە وێنەکێشان دانەبڕاب. بگەرێتەوە خوێندنی پزیشکی

بەشە سوتاوی نانەکانمان ئەگرتەوە و کۆمان ئەکردەوە وەکو بۆیەی ڕەش 
بەکارمان ئەهێنا، شلەی دۆشاوی تەماتەمان دائەنا چەند ڕۆژێك تا تەواو خەست 

لە هەویری ناو نانەکان هەویرمان . ئەبوەوە و وشك ئەبوو وەکو بۆیەی سوور
ڵکردنی هەویرەکە لەگەڵ ڕەنگەکان نەسیم بەردی شەترەنجی لەتێکە. دروست ئەکرد

دروست ئەکرد، هەرکەس بیبینایە سەرسام ئەبوو، ئنجا شێوەی هونەری داهێنراوی 
 . لە ترۆپکی جوانی و زەوقبەرزیدا، لێدروست ئەکردن

بەفەرەنسی ئەدوێین ، بە عەرەبی ئەدوێین، یاری شەترەنج ئەکەین، چاودێری 
نەسیم پارچە هەویرەکان   لە کونەکەوە، ئەگەر کاتمان بمایه گۆڕەپانەکە ئەکەین

لە هەموو کارەکانی هەست بە بوونی ئافرەت و سۆزی . ئەهێناو داهێنانی تیا ئەکرد
نەسیم چێرۆکێکی ئەوینداری گەورە ژیا بوو تا ئێستاش . ) بۆئافرەت ئەکرێت

ئەنێت، لەهەمان کاتێك باسی ئەکات بە مانای ژیانی خۆی دای. دەروونی هەڵئەکۆڵێ
یەکەمین نوشوستی ژیان . کاتدا بە گەورەترین نوشوستی ژیانی خۆیشی ئەیژمێرێ

 .( کە تووشی بوبو خوێندنی پزیشکی بوو بە زۆری کەسوکار و کۆمەڵگه

 جارێکیان بەبێ هیچ پێشەکیەك لەناکاو لێم پرسی

 بەردەوامی لەسەر نوێژکردن؟.. ئێستا -
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 :زۆر بە ئاسانی وتی

 .ەی کەوتمە نێو ئەمانە، وازم هێنالەوکاتەو -

 بەاڵم چی فرێیدایتە ئێرە لەگەڵیان؟ -

براکەم کە نە ئەو چارەی منی ئەویست نە منیش هی ئەو، کەسێکی ... براکەم بوو -
هەتا پێش ئەوەی بچمە فەرەنسا بۆ خوێندن ڕۆژانە دەنگە . توندڕەو و بیر تەسك

ۆریشی لەسەر جلی دایکم و ز. دەنگمان ئەگەیشتە سەر جادەکە. دەنگمان بوو
جلێکی ئیسالمی ڕەشی بەسەردا فەرزئەکردن منیش بەرگریم لێ . خوشکەکانم بوو

چووم بۆ . زۆر جار لەیەکمان ئەدا، لە خوێندنیش سەکەوتوو نەبوو. ئەکردن
بەدەستی " لەوێ هەشت ساڵ مامەوە، ئەم لێرە چوبوە ڕیزی ئەمانەوە . فەرەنسا

لەالیەن ئاسایشەوە زۆر بە بەتوندی ". کە ئەکردئاماژەی بۆ گروپە تووندڕەوە
بۆ ڕزگاربوون لەم کێشەیە و دوور . داواکراو بوو، باوك ودایکیان گرتم

خستنەوەی چاوی ئاسایش، باوکم پێی وتبوون ڕای کردوە بۆ فرەنسا بۆ الی 
خوێندنم تەواو کرد و گەڕامەوە . بەبێ ئاگای خۆم منیش بووم بە داواکراو. براکەی

ی ئاسایش لە فڕۆکەخانە پێشوازیان لێکردم و براکەمیان لێم ئەوێت کە ماوەی پیاوان
 .ئەوەتا تۆش لێرە ئەمبینی. هەشت ساڵە نەمدیوە

. من و نەسیم بە سەرە سەرمان ئەنا بەکونەکەوە بێ ئەوەی خۆمان داپۆشین
وادیارە هەموو . ئەوانەی سەریان ئەنا بە کونەکەوە لە پێنج کەس زیاتر نەبوون

بۆ ئەوەی چاودێری دەرەوە بکەن، ئەبێ . نی تر جێگاکەم بە گاڵو دائەنێنئەوا
من و نەسیم بەردەوام چاودێریمان ئەکرد، ئەوەی . لەسەر جێگاکەم دانیشن

 .ئەمانبینی بە ئەبو حسێنمان ڕائەگەیاند ئەویش بەوانی تر

پەیوەندی نێوان تووندڕەوەکان و ئەوانی تر ئاسایی بوەوە، بەتایبەتیش 
ڕەوەکان هەموو گەنجی بچوکن وسادە وساویلکەن، بەمەرجێ لە نێوانیان تووند

ئەوان لەهەمووان خۆبەشتر و . ئەبوقەعقاع و ئەبوقتادە و سەعسەعە دەر نەکەوێ
 .گیانفیداترن

لە یەکێك لە ڕۆژانی دووشەمەکان کوونەکەم بە درێژایی ڕۆژەکە بۆ نەسیم 
بە کوونەکەوە نوسا و نە . تجێهێشت بۆ ئەوەی چاودێری لەسێدارەدانەکان بکا

ی زۆر دووبارە ئەکردەوە لە " ئەلعەمش" نەسیم وشەی . جوڵە و نە قسەی ئەکرد
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دوای دوو کاژێر لە نووسان بە کونەکەوە، بازی دایەوە دواوە و . قسەکانیدا
 :سەیرێکی کردم و وتی

 ...ئەلعەمش...ئەلعەمش -

 ش...اا..ئەلعەم: سەیرێکی ئەبو حسینی کرد و

 ..ئەلعەمش..ئەلعەمش: ەوانی تری کردسەیری ئ

 ئنجا بەدەنگێکی نزم دوای ئەوەی لێم نزیك بوەوە

چۆن بەرگەی دیمەنی وەهات ئەگرد؟ . کورە! کورە ئەمە چیە؟.. ئەلعەمش -
 چیە ئەمەی ڕووئەدات؟! سەیرکە! ئەلعەمش کورە سەیرکە

زۆریش  هەشت الشە بە پەتەکاندا شۆڕبوبونەوە، بڕێکی: لەکونەکەوە سەیرم کرد
لەسەر عەرزەکە کەوتبوون، هەشت الشە هەڵواسراوەکان وادیاربوو دوا گروپی 

لەبەردەم دووەم الشەی " یەکێك لە شارەوانێکان"جانەوەر . هەشت کەسی بوون
جانەوەر دارێکی . هەڵواسراو لەالی چەپەوە وەستابوو، الشەی پیاوێکی قەڵەو بوو

پۆلیسەکان سەیری . ڵواسراوەکەدائەستوری بەدەستەوە بوو ئەیکێشا بە الشە هە
 :لەگەڵ هەر پێداکێشانێکدا هاواری ئەکرد و ئەیوت. ئەکەن و پێئەکەنن

دارێکی کێشا بە "بژی سەرۆکی موفەددا، بەخوێن و بە ڕوح ئەتپارێزین سەرۆك،  -
کورە هەی . دارێکی تر! کورە هەی سەگ لەدژی سەرۆك کارئەکەی". الشەکەدا

توخنی نەکەون هەی گاندەرینە . سەرۆکە، دارێکی ترگاندەر سەرۆکمان باشترین 
. سەرۆك لە پێش خوا ئەیپەرستین، دارێکی تر. دارێکی تر! خۆتانی لێ الدەن

تۆ بڵێی زەخیرەی : ئەپرسم. ) ئیقاعەکە تێك ئەچێت چەند دارێکی تری پیادا ئەکێشێ
لە ڕادێو قسە لەالی جانەوەر تەواو بووبێ؟ ئەو قسانەی ئەوەندە دووبارە بونەتەوە 

و تەلەفیزۆنەکان و لە ڕێپێوانەکانی سەرجادەکان کە دەوڵەت ڕێکیان ئەخات 
لەوە ئەچێ وابێت؛ چونکە جانەوەر پەنای بۆ زەخیرەی وشەکانی . لەبەری کردوون

 .(ئەو زەخیرەیەی لەسەر جادەکان کۆی کردبونەوە. خۆی برد

زرینگەی ئیسقانەکانی  .تۆزێك لە لێدان ئەوەستێتەوە، ئنجا لێدانێکی بەهێز لە سەر
. کورە هەی سەگ، ئێوە دەرەقەتی سەرۆك دێن؟ دارێكی پێدا ئەکێشا. ئەبیسترێ

کورە سەرۆك دایکی . کورە سەرۆك بە هێزترین کەسە لە دونیادا، دارێکی تر
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لەدنیا هەیە، دارێکی .. هینی..کورە سەرۆك درێژترین. هەمووتان ئەگێێ، دارێکی تر
جانەوەر تۆزێك بۆی . بە یەکەتان بگێێ، دارێكی تر کورە ئەبێ خوشکی یەکە. تر

ئەوەستێتەوە و هەناسە بڕکێیەتی، دواتر بە جووڵەیەکی هەستییریانە سەرێکی 
دارەکەی خستە نێوان هەردوو ال سمتی الشە هەڵواسراوەکە و بۆ پێشەوە پاڵی 

و ئە. هەموو الشەکە بۆ پێشەوە ئەجوڵێ، جانەوەر زیاتر پاڵی ئەنێت. پێوە ئەنێت
سەری دارەکە بەدەستیەوەیەتی، ئەیخاتە سەر بەری خۆی و سەرەکەی تری لە نێو 
سمتی الشەکە و پاڵی پێوە ئەنێ بۆ پێشەوە و دواوە، لەگەڵ هەموو پاڵێك بۆ 

 :  پێشەوە هاوار ئەکات

 .فیداتین سەرۆك.. بە ڕوح و بە گیان -

پۆلیسەکان . دارەکە لە نێو سمتی الشەکە ئەمێنێتەوە، الشەکە جۆالنێ ئەکات
لێی دێتە پێشەوە بە قاقاوە، الشەکە لە پێشەوە ئەگرێت و "  خوارە"ڕەقیب . پێئەکەنن

باش ڕایئەگرێت بۆ جانەوەر، جانەوەر هەر پاڵ بەدارەکەو ئەنێت لەنێو سمتی 
 :الشەکە و دروشمی

 .فیداتین سەرۆك...بە ڕوح و بەگیان  -

جانەوەر بەدارەکە لەدواوە، لە لە پێشەوە گوشار ئەخاتە سەر الشەکە و " خوارە"
دیمەنەکە لەدورەوە وادەرکەوت وەکو ) ناکاوێکدا سەری الشەکە لە پەتەکە ترزا 

.( بڵێی الشەکە بە جوڵەیەکی زیرەکانە سەری خۆی جواڵند و لە پەتەکەی دەرهێنا
دارەکە لە دەستی جانەوەر دەرچوو و هەر . الشەکە بەدەما کەوتە سەر عەرزەکە

جانەوەر چوو بەئاسمانداو بەدەم دورشم . ێو سمتی الشەکادا مایەوەبەچەقیوی لە ن
وتنەوەوە بە دەنگێکی بەرز وەکو ئەوەی لە ڕادێو تەلەفیزۆنەکانەوە گوێی لێ 

 :ئەبێت

 !بڕوخێ ئیمپیریالیزم! بڕوخێ داگیرکەر -

 :رەقیب خوارە بۆ ئەسەنێتەوە

 .بڕوخێ...بڕوخێ...بڕوخێ -

 بژی سەرۆکی موفەددا -
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 .بژی..بژی...بژی -

 دارەکە لەنێو سمتی الشەکە چەقیوە و جۆالنە ئەکات

 .هەتا هەتا هەتایە...بژێ سەرۆك  -

 .بژی..بژی..بژی -

 .دارە چەقیوەکە ئەجوڵێ بەڕاست و بە چەپدا" بژی"لەگەڵ هەر وشەیەکی 

 

 ی کانونی یەکەم٠٢

 

ئەویش . لەم چەند مانگەی کە تێپەڕین پەیوەندیم لەگەل نەسیم گەلێك توندتر بوو
. نەسیم وەکو ئەوانی تر نەبوو؛ مێشکی کراوە و ئازاد بوو. دڵی بە من خۆشبوو

قەت بەبیریشیا نەهات بوو کار لەگەڵ هیچ . گرنگی بە کاری سیاسی نەئەدا
پێش ئەوەی بگیرێت فەرزە ئایینێکانی تەنها لە . ڕێکخراوێکی سیاسی ئایینی بکات

 .بۆنەکاندا پەیڕەو ئەکرد

 :وتی. پێ وتم منیش بیرم  لێئەکردەوە جارێکیان شتێکی

چۆن ئەو هەموو ساڵە تێپەڕی من و تۆ لە هەمان شوێن بووین و یەکترمان  -
بەڕاستی !! لێهات< جمك>نەئەناسی؟ دواتر کە یەکترمان ناسی وەکو دوانەیەکمان 

 .منیش هەمان هەستم هەبوو! ئێمە دوانەی ڕوحیین

 

 

بەندیخانە بیابانیەدا بەردەوامە، هەرچەندە هاتنی کاری بینادنانی قاوشی تازە لەم 
 .بەندکراوی تازە لەم سێ ساڵەی دووایدا بە ڕێژەیەکی زۆر کەمی کردووە

شێوەی یەکەم ... کێ بەندیخانەی داهێنا؟ ... کێ یەکەم بەندکراو بوە لە مێژوودا؟ ))
ایی مێژوو، ئایا بەندکراوێك هەیە لە هەموو جیهاندا، بەدرێژ...بەندکراو چۆن بوو؟ 
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لە هەموو بەندیخانەکانی جیهان، بۆ ماوەی ساڵێك یان زیاتر بەندکرابێت ئنجا کە 
 ئازاد کرابێت هەمان کەسەکەی پێش بەندکردنەکەی بێت؟

. کێیە ئەو بلیمەتەی بیرۆکەی بەندیخانەی دۆزییەوە؟ خودا بووە؟ ئەبێ وا بێت
. مێشکی مرۆڤەوەیە چونکە کارێکی نەکردەیە لەسەرو ئاستی داهێنان و توانای

بەاڵم بۆ خوا شەیتانی بە ئازادی هێشتەوە دوای یاخیبونەکەی و بەندی نەکرد 
ئەگەر خوا ئەیزانی بەندیخانە چییە؟ من ئەزانم کەوا شەیتان بە ناچاری کڕنوشی 

نەك تەنها بۆ ئادەم بەڵکو بۆ . ئەبرد لە دوای چەند مانگێك بەڵکو چەند حەفتەیەك
هەڵەی کردبێ کاتێك داوای لە شەیتان کرد کرنوش بۆ  تۆ بڵێی خودا. حەوایش

ئادەم بەرێ؟ بۆ داوای لێ نەکرد کرنوش بۆ حەوا بەرێت؟ ئایا شەیتان ڕازی نائەبو 
بە کڕنوش بردن بۆ حەوا؟ بەاڵم چی ڕووی ئەدا ئەگەر فەرمایشتەکەی خودای 

 بەجێبهێنایە؟ ئایا شەیتان ئەبوو بە یاریدەدەر، یان شەریکی خودا؟ 

 !"((ەگەر زیندانی نەبومایە چۆن ئەم بیرۆکە هەزەلیانە لە مێشکم سەوزئەبوون؟ئ" 

تۆ بڵێی ڕۆژێك  هەبووبێ هەموو ئەم . "لە بەندیخانە قاوشی تازە دروست ئەکرێت
چەند . خەڵکی بە گەل یان بە گروپ لە دوای گروپ دێن" قاوشانە چۆڵ بووبێتن؟

هەموو ! سێ سەد یان زیاتر...دووسەد...بیست سیەك، سەد. ڕۆژێك و پڕ ئەبێت
لەدوای . کەس کەس ناناسێت. دەموچاوەکان لە یەك ئەچن. سەیری یەکتر ئەکەن

 .چەند خولەکێك یەکتر ناسین دەست پێئەکات و سااڵنێك ئەکێشێ

پێچکردنەوە و بەیەك گەیشتن . لەگەڵ یەکتر ناسین، جیابونەوە دەست پێئەکات
بنەمای هاوبەشی بیری سیاسی و سەرەتا کۆمەڵەکان لەسەر . دەست پێئەکات

کەسانی سەر بە هەمان حیزب، . ڕێکخراوەیی کە هۆکاری گرتنیان بووە سازئەبێت
خۆ بەیەکتر . هەمان ڕێکخراو، یەکئەگرن ئەگەر پێشتر یەکتریان ناسیبێ یان نا

ئەناسێنن، کۆمەڵەیەك دروست ئەکەن، ژیانێکی کۆمەاڵیەتی هاوبەش پێكئەهێنن، 
. ایبەتی خۆیان هەیە، زۆربەی ئەگەر هەمووی نەبێت، خەیاڵەکۆبونەوەو نهێنی ت

ئەبنە کۆڵەکەی یەکتر، ڕوحی . هەموو ئیشەکە تەنها پاڵپشتیکردنی یەکترە
وەهمێکی بەهێزیان لە ال دروست ئەکات، واتە هەست < تەجەمموع>کۆمەڵسازی 

 . واتا پارێزراو بیت لەالیەن کۆمەڵێکەوە. ئەکەن پارێزراو بێ مەترسی ئەبن
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ڕەوشەکە بە شڵەژاننێکی بەهێز دەست پێئەکات، ئەگاتە ڕادەت دەمارگیری و 
بە تێپەڕبوونی کات، شل ئەبێت، بەتایبەتی ئەگەر هەموو . دوژمنایەتی یەکتر کردن

 .ڕێکخراوەکانی ناو قاوشەکە هاوڕەنگ و هاوشێوە بن

: لەو وانانەی کە ئەفسەرانی ئاساییش ئەیخوێنن، لەدوای وانەی یەکەم کە ئەڵێ
،  وانەی تر "ئەوەیە بڕوا بە پیاوی موخابەرات مەکە...یەکەم وانە لە موخابەرات"

لە تێکستی چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ .  لەوانەیە ڕاست بن یان هەڵە. زۆر دێت
ئەگەر : " یشە بە ڕاستی ئەمێنێتەوەڕێکخراوە دژەکانماندا، وانەیەك هەیە هەم

 ". ویستت ئەندامانی سەر بەگروپێك یەکتر بخۆن، بەیەکەوە زیندانییان بکە

ڕووخان، دوورکەوتنەوە، ناحەزی، شکاندنی شکۆی سەرکردە، تانوپۆی 
ڕیکخراوەکە خاو ئەبێتەوە و لەیەك ئەترازێ و لەگەڵیدا  گەڕان لە دەرەوەی 

 .ڕێکخراوەکە دەست پێئەکات

ۆژ و حەفتە و مانگ و ساڵەکان گوزەر ئەکەن، پەیوەندی نوێ لەسەر بنەمای نوێ ڕ
خەڵکانی یەك ناوچە، هەمان دێ، هەمان ". جوگرافیا: "دروست ئەبێتەوە

شارۆچکە،هەمان شار یان هەتا هەمان ناوچەی گەورەتر، ناوچەی باکور، 
. خۆیان ئەگێڕنەوەیادگارێکانیان لە نێوان . ڕۆژهەاڵت، ڕۆژئاوا، ناوچەی کەنارئاو

بیری شوێنە ئاشناکانیان بە سۆزێکی زۆرەوە بەیاد ئەکەن، جادەکان، دەشتەکان 
هەندێ ڕووداوی گشتی . چەمەکان ، شاخەکان، کۆاڵن و باخچە و شوێنە گشتێکان

ڕۆژ لەدوای ڕۆژ زیاتر یەکتر ئەناسن و زیاتر لەیەك . و بەناوبانگ یادئەکەنەوە
 .نزیك ئەبنەوە

یەکناسین و بە پرسیاری بەڕووکەش سادەو بێمەبەست؛ هەندێ شتی لەگەڵ زیاتر 
هەموو کەسێك، یان خێزانێك، یان هۆزێك . بە حیساب لەبیر چوو سەرهەڵئەداتەوە

هەروەها شتی تریشی هەیە کە جێی شەرمە و . خاڵی پۆزەتیڤی خۆی هەیە
 .هەوڵئەدات بیشارێتەوە، یان لەبیری ئەوانی تری بباتەوە

 !سادە، ڕاستگۆ و قەڵب: یاسای تایبەتی خۆی هەیە! ندانەبەاڵم ئەمە زی

 تۆ لە خانەوادەی بەگەکانی فاڵن گەڕەکی؟ -

 .من لەو بەگانەم... بەڵێ -
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بەاڵم، بمبەخشە من بەسەرهاتێکم بیست، ڕاستە نازناوی . بمبورە...ئێ ئێ ئێ -
گەورەتان  بەگایەتێکەتان و زەوی و موڵكەکانتان لە وەوە بۆ ماوەتەوە گوایە داپیرە

 هاوڕێی والی عوسمانێکان بووە؟

 .بەهیچ شێوەیەك ڕاست نیە  نەخێر ئەمه -

دوور ... ئاخاوتنەکەیان کۆتایی پێدێت و شتێك لە دەرونی کاکی بەگزادە گرژ ئەبێت
 .ئەکەونەوە

 : یەکێکی تر لەوی تر ئەپرسێ

 تۆ لە خەڵکی گوندی حەیدەرییەی بەاڵم سەر بە کام خێزانی؟ -

 ە بیتارەکانممن سەر ب -

پێش چەند ساڵێك بیستمان ژنێك سەر بە بیتارەکان لەگەڵ : پێم بڵێ. بیتار...ئا -
 دۆستەکەی پیاوەکەی خۆی کوشت، ئەو ژنە هیچی تۆ ئەبێت؟

 .ژنەکە پورمە، بەاڵم چیرۆکەکە ڕاست نیە، تۆمەتە و هیچی تر -

نی بیتار گرژ ئاخاوتنەکەیان کۆتایی پێدێت و شتێك لە دەرونی کاکی سەر بە خێزا
 .دوور ئەکەونەوە... ئەبێت

 :پرسیارەکان زۆر ئەبن

 تۆ کوڕی فاڵنی کە پارەکەی شارەوانی دزی؟ -

 .....تۆ کوڕی فاڵنە ژنی کە -

لەیەكڕەنجانی ...... باسەکان تەواو ئەبن و شتی زۆر لە دەروونەکان گرژ ئەبێت
 .لێئەکەوێتەوە

جوانی کردار، جوانی : وێپەیوەندی نوێ دروست ئەبێت لەسەر بنەمایەکی ن
لە هاوئەندامی ڕێکخراوەکەی، هاوناوچەکەی . ڕەوشت و هەڵسوکەوت لە کۆمەڵگا

یان هاوکارەکەی دوور ئەکەوێتەوە چونکە لەکاتی نان خواردندا دەنگی دەمی دێت 
لێی دوور ئەکەوێتەوە لەبەر ئەوەی کاتێك بەتانێکانی قەد . ئەمەش شتێکی جوان نیە

ەکات بەسەروچاوی ئەوانی تردا ئەمەش هەست نەکردنە بە ئەکات تۆز و خۆڵ ئ
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لێی دوور ئەکەوێتەوە چونکە لەکاتی قسەکردندا زۆر سەری ئەهێنێتە . ئاوانی تر
پێشەوە و بۆنی دەمی  ئەگاتە بەرامبەرەکەی، بۆنی دەمی گەلێك ناخۆشە ئەمەش 

قێنێ بە سەدان کێشە کە پێکەوەژیانی زۆرەملێ  ئەیخوڵ. کردارێکی ناپەسەندە
لەنێوان کەسانێك یەکتریان هەڵنەبژاردوە، بەڵکو ناچارکراون لەهەمان شوێندا 

ئەمانە لە شوێنی جیاواز و پەروەدەی جیاواز و ئاستی شارستانی . پێکەوە بژین
 . جیاوازەوە هاتوون

پەیوەندی نوێ لەسەر بنەمای نوێ . لەسەر یەك کەڵەکە ئەبن. ساڵەکان تێئەپەڕن
ە زیاتر و زیاتر لەو شتانە دوور ئەکەوێتەوە کە خەڵکەک. دروست ئەبێت

خۆڵەمێشی خامۆش بووی سااڵنی ڕابوردو هێدی . تایبەتمەندیەکی بەکۆمەڵی تێدایە 
دەرەوە . هێدی تازەیی بیرەوەرێکان لەسەر ژیانی دەرەوەی زیندان، دائەپۆشێ

 دوور ئەکەوێتەوە، مرۆڤ لە ژوورەوە نوقمی ووردەکاری ژیانی ناوەوەی زیندان
ڕوبەری ئەم ووردەکاریانە کە لە هەناوی زیندانێکە داگیری کردوە گەورەتر . ئەبێت

لەهەموو شت کە . ئەبێت لەسەر حیسابی دەرەوە کە دورە و گەیشتن پێی ئەستەمە
زیاتر لێی دوور بکەوێتەوە سیاسەتە، وەکو میکانیزمی ڕێکخستنی کۆمەڵێ لە 

کار . مەڵ یان ڕوحی بەکۆمەڵڕوحی تاك گەشە ئەکات لەسەر حیسابی  کۆ. مرۆڤ
لەوانیە بگاتە ڕادەی داىڕان و دژایەتی کردن لەگەڵ ئەو مێژووەی کەخۆی بەشدار 

بە .  هەنگاوێکی تر ئەگاتە خۆ سزادانی سادییانە. بووە  لە دروستکردنی
 :ووشەگەلێکی پڕئازارەو ئەڵێ

چ . ئەژیاین بەندیخانە پێویست بوو بۆ ئاشکرا کردنی ئەو درۆ گەورەیەی کە تێیدا -
 یاندینیە ئێرە؟ گەمژەییەك، چ وەهمێك گه

هاوڕێیەتیە دووقۆڵێکان قۆناغی . پەیوەندی تازە لەسەر بنەمای تازە دائەمەرزێت
پێش کۆتاییە، بە چەند کەیسێك لێرەو لەوێ دەست پێئەکات و نابێتە دیاردە لە 

م لە زۆرینە هەتا لەم قۆناغەش گشتی و بێڕادە نیە، بەاڵ. کاتێکی درەنگدا نەبێت
 .نزیك ئەبێتەوە

لەیەکچوون و دژەیەك، بەهەموو دوورێکەیان لە . لەیەك چووەکان، دژبەیەکەکان
یەکتر لە هەموو ڕوەکانەوە بەاڵم زەمینەی گونجاو یان هەلی گونجاو دروست 

دوای بەسەربردنی سااڵنێکی . ئەکەن بۆ بنیادنانی پەیوەندیە هاوڕێیانە دووقۆڵیەکان
امی ئەزمون وەرگرتن لە هەڵەکانەوە، لەئەنجامی بەریەککەوتنی درێژ و لە ئەنج
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هەمیشەیی بەیەکەوە بوون بیستوچوار کاژێر لە ڕۆژێکدا و سێسەد و شەستوپێنج 
ڕۆژ لە ساڵێکدا، هەردوو بۆیان ڕوون ئەبێتەوە کە لە زۆر شتدا لەیەك ئەچن، 

 .هاوڕێبەرەو یەکتر ڕاکێشیان ئەکات و ئەبن بە دوو ! لەهەموو شتەکاندا

دوای بەسەربردنی سااڵنێکی درێژ و لە ئەنجامی ئەزمون وەرگرتن لە هەڵەکانەوە، 
لەئەنجامی بەریەککەوتنی هەمیشەیی و بەیەکەوە بوون بیستوچوار کاژێر لە 
ڕۆژێکدا و سێسەد و شەستوپێنج ڕۆژ لە ساڵێکدا، هەردوو بۆیان ڕوون ئەبێتەوە 

وەکو موگناتیز کە . هەموو شتەکانداکە لە زۆر شتدا لەگەڵ یەك نەگونجاون، لە
ساردیکەی گەرمێکەی ڕائەکێشێ بەرەو یەکتر ڕاکێش ئەبن، پەیوەندی دۆستانە 

هەریەکەیان . ئەم هاوڕێتیە لە دەسپێکدا هاوسەنگ و وەکو یەکن. دروست ئەبێت
لەگەڵ تێپەربوونی کات نا ڕێکی ئەکەوێتە . هەمان ماف و هەمان ئەرکیان هەیە

. بەقەدەر بەرزبونەوەی یەکەمیان، دووەمیان دائەبەزێت. ەکەوەنێوان تای ترازو
الیەکیان هێز پەیدا ئەکات و نمایشی ئەکات، الی دووەمیان لە هەموو شتەکانیدا، 
. زیاتر و زیاتر پشت بەیەکەم ئەبەستێت و ئەبێتە دیوە زیاتر ناسك و نەرمەکەیان

دەوام ئەبێت، الواز و پەیوەندێکە لەسەر ئەم هاوکێشەیە بۆ ماوەیەکی درێژ بەر
بەهێزەکایان کە چاودێری و پارێزگاری الوازەکیان ئەکات و بەم ئەرکەی . بەهێز

گەلێك دڵخۆشە، الوازێکیش کە خۆی لەژێر باڵ و چاودێری بەهێزەکەدایە و 
 !لەوپەڕی بەختەوەریدایە بە ڕۆڵەکەی خۆی

هەوڵمداوا چاودێری، غەکەی خۆم گۆشەگیر کردوە وبەدرێژایی ئەم سااڵنە لە قا
. کردنەوە، تۆممارکردن بۆ هەموو ڕووداوەکان بکەم لەم کۆمەڵگایەی تێیدا ئەژیمیش

ئەم دووانیە لە دەستپێکی . چاودێری زۆر شتم کرد، شیمکردنەوە و تۆمارم کردن
پێکهاتنیانەوە سەرنجی ڕاکێشام، خستمە ژێر چاودێریەوە، گۆڕانکاری و بەرەو 

کانی مرۆڤە بۆ گەیشتن بەیەك و پێشچوونەکانی، شیمکردنەوە لە مەودای پێویستێ
هەتا حاڵەتی دووانێکەی من و نەسیم دروست بوو بە بۆنەی . گردبونەوە

سەرەتای پەیوەندێکە بوونی کەسێك بتوانم لەگەڵی . خوالێخۆشبوو ئەبو قەعقاع
زۆر ئاسایی بوو بەپڕتاو بەرەو الی ئەم کەسە بڕۆم دوای . بدوێم کێشی کردبووم

اوەتی کە ڕازی بوو لەسەر جێگەکەم دانیشێ و قسەم دەساڵ لە دابڕاندنی تەو
هەستی . و بانگم بکات بۆالی خۆیی و لەسەر جێگاکەی دانیشم... لەگەڵدا بکات

هەستی ئەوەی مرۆڤێکی خاوەن بوونی خۆم و هەندێ . مرۆڤبونی بۆ گەڕاندمەوە
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ئەم شتە لەوانەیە دەستەبەر . کەس ڕێز لە کەسایەتی و عەقڵ و ڕاکانی ئەگرێت
ایە لەگەڵ هەر کەسێك دابڕاندنەکەمی ڕەت بکاردایەتەوە و خاوەن بیرێکی کراوە بو

نەسیم گەڵێ . بەاڵم نەسیم لەوە زۆر زیاتر. بویە ئەگەر لەئاستێکی کەمیشدا بووایە
. لەو کەسە گەورەترە کە ئاوات و خەونم بوو بێت و لەم تەنیاییەم دەرم بێنێ

و پرشنگدار وەکو الپەڕەیەکی سپی  سادەیی و ناسکی وایان لێکردم زۆر بێخەوش
لەچەند ڕۆژێکی کەمدا تێکەڵ بە ڕوحم بوو، وەکو . لە ژێر ڕوناکیەکی بەهێزدا بیبینم

 .هەویر بە گیان و ڕوحی خۆی شێالی و بوون بە یەك

 !! ترسام..ترسام.. ترسام

 من کێم؟ ئایە من؟ منم؟

 ئەی بەرەو کوێ؟

هەندێكیان ڕاگوزەر بوون ئێستا . یلە واڵتەکەی خۆم و لەفەرەنسا ژنی زۆرم ناس
هەندێکی کەمتریان دڵیان هەڵکۆڵیوم و شوێنەوارەکەی . شێوەیان نایەتە پێش چاوم

لەو پەیوەندیانەم لەگەڵیاندا زۆر ئاسایی بووم، وەکو هەر مرۆڤێکی . ناسردرێتەوە
هەرگیز لە ڕابوردوو کارێکی نائاسایی و بەدەر لە ڕەوشتی گشتیم . ئاسایی تر

، هیچ مەیلێکی سێکسی نائاساییم لەخۆم شك نەبردوە بەدەر لە پەیوەندی نەبووە
. ئاسایی نێوان نێر و مێ، هەروەها مەیلی هاو ڕەگەزیم هەرگیز نەبووە

هەتا لە سەردەمی . بەپێچەوانەوە بێزم لێیهاتۆتەوە و لێی دوور کەوتومەتەوە
ە هەندێك هەرزەکاریش ڕووئەدات هەرزەکاران جۆرێك لەدەستەگاڵتە ئەکەن ک

بەاڵم . هەرگیز تووشی ئەو جۆرە ئەزموونە نەبووم. لەوجۆرە ئاماژانەی تێدایە
بۆ وام بەسەر هاتووە؟ کۆتاییەکەی بە چی ئەگات؟ تین و گری ئەو سۆزەی ...ئێستا

بەدرێژایی ئەو ! بۆ نەسیم هەمە، لە ژیانمدا بەرامبەر هیچ ئافرەتێك نەمبووە
ئەنیشین، قسە ئەکەین،یاری ئەکەین، ئەخۆین، ، کاتژێرانەی بەخەبەرین بەیەکەوە دا

درێژە بە قسەکانمان ئەدەین بە الپاڵەوە بە دەنگێکی نزم بەتەنیشت یەکەوە 
بۆ . بەیەکەوەین بەدرێژایی ڕۆژ، لەگەڵ ئەویش هێشتا زۆر بیری ئەکەم. ئەخەوین

کاتێكی کەم بەجێم ئەهێڵێت، وەکو چوون بۆ توالێت یان دەستشۆرین، چاوم بە 
گا بەردینیکەی دەستشۆرەکانەوەیە هەتا ئەگەڕێتەوە، لەوێوە بزیەكم لەگەڵدا دەر

 .ئەگۆڕێتەوە ئیسراحەت ئەکەم
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بەاڵم هاتنە . هیچ لەبارەی هەست و سۆز و بیری ئەو لەسەر ئەم بابەتە نازانم
تۆ " پێشەوەی لەم پەیوەندیە بەهێز و گەرمە و وتنەوەی بەردەوامی دەستەواژەی 

هەموو ئاماژەن بەوەی هەمان هەستی منی هەیە یان کەسێکی   "دووانەی ڕوحیمیت
 . زۆر سادە و پاکە

ئەو زۆر نەرم و ناسکە، هەتا شێوەی : تای ترازوەکە لە بنچینەدا سەنگەالیە
منیش گرژ و کوڵکن ودەمو چاو . دەموچاویشی وورد و شتێك لە مێێنەیی تێدایە

ویم بەهێزتر بوو بەاڵم لەگەڵ بەهێزبوونی پەیوەندێکەمان سیفەتی پیا. وشك
 .جوڵەکانی ئەو هەندێك نەرم و شلی و هەندێکجار نازیشی تێکەوت

ئێستا لە شەڕێکی دەروونی ترسناکدا ئەژیم لەنێوان عەقڵم و بڕیارە ڕەقەکانی و 
نێوان سۆز و مەیلە کاتێکانم کە هەست ئەکەم هەندێجار ملکەچی فەرمانەکانی عەقڵ 

ستودروست بابەتەکەی لەگەڵ باسبکەم؟ بەاڵم بۆ؟ ئایا بە ڕا. و ڕێگرێکانی نابێت
 سوودی چیە؟ ئایا نابێتە هۆی وێرانکردنی ئەم پەیوەندی هاوڕێتیە جوانە؟

هەندێ جار واڕێك ئەکەوێت لەکاتی یاریکردندا دەستی ئەگرم، هەستێکی خۆش و 
دووبارە ڕووئەکەمە . بەردەوام ئەبم لە گرتنی زیاد لە پێویست!! نامۆم ئەداتێ

ەکە، چاودێری ئەم پەیوەندیە دووقۆڵیانە بەرباڵوانە ئەکەم، لێیان ئەکۆڵمەوە، قاوش
چاوێکی پشکێنەر خەرێکە دیواری ئەستوری دەرەوەی . بەاڵم بە چاوێکی نوێوە

نەگەیشتمە هیچ زانیاریەك یان ئەنجامێکی . هەریەك لەم پەیوەندیان کوون بکات
 .دەرەوە پاکن هەموو پەیوەندێکان لەدیوی. بەسود لەم بارەیەوە

تۆ بڵێی بەسەرهاتەکانی زیندان و کارتێکردنەکانی، . زۆریش ترسام. ترسام
پێکهاتەی دەرونی گوڕیبم بەجۆرێك ڕووەو ئەم شتە نامۆنانە بمبات؟ بەاڵم عەقڵم 

؟ ئەگەر هەست و سۆزەکانم نیشانەی . ئەم شتە بەهەموو شێوەیەك ڕەت ئەکاتەوە
 م؟ ئایا ئاماژەی تەندروستیە؟ناتەندروستی بێت، ئەی ترسە زۆرەکە

بەاڵم ئەمە هەمووی وەهم نیە؟ نابێ من کێشەکەم لە قەبارەی ئاسایی خۆی 
گەورەتر کردبێ؟ بۆ نەهێڵم شتەکان ڕێچکەی سروشتی خۆیان بگرن و هەرچیش 

 ئەبێت باببێت؟ 

ئەم وێرانبوونە تەواو و گشتیەی مرۆڤ، ئەم مەرگە گشتگیرە ڕۆژانەیە؛ بەرەو 
یان بەرەو نامۆترین و شێتترین  کردار و ... مان پێوە نانێت؟شێتبوون پاڵ
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بیدەم بەرەو کوێ فڕێی دەم؟ . هەڵسوکەوت؟ لەدەممدا تفێكی گەورە کۆ ئەبێتەوە
 ؟ بەدەموچاوی کێدا

 

 ی شوبات٠٢

 

لەبری ئەوەی پەیوەندێکەم لەگەڵ نەسیم من لە !  بەم دواییە شتێكم بۆ ڕوونبوەوە
 .غەکەمەوەووم خستە قاغەکەم دەربێنێت، من ئەوقا

ڕاستە چیتر . قاوشەکە لەسەر هەمان هەڵوێست بوون بەرامبەر بە من؛ دابڕاندن
دابڕاندنێکی دوژمنانەی ترسناك نەبوو، بەاڵم بوبو بە دابڕاندنێکی نەگێتیڤی 

بەرە بەرە بە سنوورداربونی پەیوەندێکەم تەنها بە نەسیمەوە، . ساردوسڕ
هەندێ لە تووندڕەوەکان تاوانباریان کردم بە . پیدابڕاندنەکە بەسەر ئەویشدا سە

تیكدانی سەمیر و دوورخستنەوەی لە ئایینەکەی و دوور نیە نەسیمیش مولحید 
بەڵگەیان بۆ ئەمە دابڕانی نەسیمە لێیان و مانەوەی لەگەڵ من زۆربەی کات . بوبێ

لەبری زکری خودا خۆمان بە یاری شەترنجەوە . و قسەکردنی بە زمانی کافران
 :کە نەسیمم لەم کارە ئاگادار کردەوە، وتی. سەرقاڵ کردووە

. پێش ئەوەی ئەوان منیان نەوێت من لەناخی خۆمدا ئەوانم نائەویست! بەجەهەنم -
بەدرێژی باسی کرد، بۆم دەرکەوت خۆشی پێیان نایەت، هەندێجار بێزیشی لێیان 

نە و هەندێجاریش بە هەندێ لە هەڵسوکەوتەکانیانی بە دواکەوتوانە و نەزانا. دێتەوە
 .  نزمییانە وەسفکرد

پاکو بێگەرد، هونەرمەندێکی ڕاستگۆ و باش " باوەڕم وابوو کەسێکی وەکو نەسیم 
بەاڵم لە باسکردنیان، هەستم بە گەردیلە ڕقێکی . نابێت ڕق بزانێت" تائەوپەڕی باشی

مپرسی، کاتێك دەربارەی ئەم تێبینیەم  لێ. نیشتوو کرد لێیان لە قواڵیی هەناویدا
 :هاشای نەکرد و وتی

لەوانەیە کرۆکی ڕقەکە براکەم بێت، واتا . نازانم، مرۆڤ ئاگای لە خۆی نیە -
 . <هاوڕێکەیان>
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نەسیم هەمیشە سەری سوڕئەمێنێ؛ شتێك لەبەر چاوی سەدان جار ڕویداوە بەاڵم 
شی پێ قبووڵ  ئەگەر شتەکه. ئەو هەموو جارێك بەهەمان شێوە سەریسوڕئەمێنێ

ئەوەی زۆر . ئەوا بەهەمان بارستە ڕەتی ئەکاتەوە و سەرکۆنەی ئەکات نەبووبێ
 .جیای ئەکاتەوە زیرەکی و ناسکیەکەیەتی، ناسکیەکی بێسنوور و ئەرۆستۆکراتیانە

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 

ئەمە سێ ڕۆژە نەسیم هیچ ناخوات سەرەڕای هەموو هەوڵکانم لەگەڵیدا بۆ ئەوەی 
خێزانێکیان چوار بران پێکەوە، . خێزان لە قاوشەکەمان هەن دوو. شتێك بخوات

 .خێزانەکەی تر باوکێك و سێ کوڕ

سەرەتای ڕوداوەکان لە نێوان دەسەاڵت و بزوتنەو ئایینێکان و هێرشی بەرباڵوی 
دەستگیرکردنیان هەرسێ براکە لە ڕێکخراوەکان بوون توانیان هەڵبێن و خۆیان 

ماڵەکەیاندا، پیاوانی ئاسایش باوکی هەڵهاتووەکانیان کاتێك درا بەسەر . بشارنەوە
باوکەکە . بەتەنیا دۆزییەوە لە ماڵەوە لەگەڵ خۆیان بردیان بۆ دەزگای موخابەرات

دوو مانگ لە ژێر لێکۆڵینەوە بوو، ئەیان ویست شوێنی کوڕەکانی بزانن، خۆشی 
لەوێش دووای دوو مانگ ناردیان بۆ پایتەخت، ! بەڕاستی شوێنی نائەزانیین

لەکۆتاییدا ئەفسەرەکان بێزار بوون . لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ کرد بەاڵم بێسود بوو
وتیان لە بەندیخانە ئەیهێڵنەوە وەکو بارمتە هەتا کوڕەکانی خۆیان ئەدەن 

 .بەدەستەوە

باوکەکە وەکو زۆری تری وەکو خۆی کە زیندانێکانی تر بۆ گاڵتە ناویان نابوون 
کە زیندانەکانی . لە زیندان مایەوە" بارمتەکان"حیزبی یان " ڕێکخراوی بارمتەکان"

بەشەکانی موخابەرات پڕ بوون جێی تیێدا نەما، باوکەکە گوێزرایەوە لەگەڵ ئەوانی 
دووای سێ ساڵ لە گرتنی باوکەکە، هەموو . تردا بۆ بەندیخانەکەی بیابان

ەکۆتاییدا و ل. کوڕەکانی یەك بە دوای یەك گیران و لە بەندیخانەی بیابانەکە بوون
هەرچەندە هەرسێ کوڕەکەی . لە ڕێی نامەی مۆرسەوە شوێنی یەکتریان زانی

 ..گیران بەاڵم باوکەکە ئازاد نەکرا
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نزیکی پەنجا . دوای سێ ساڵی تر سەرەی کەیسەکەیان هات لە دادگا مەیدانێکە
ڕیزێکی چوار کەسی . کەس ئەبوون ئەو کەسانەی دادگایی ئەکران لەو ڕۆژە

عەرزەکە دانیشتبوون، ئەبێ هەموو هەردوو دەستیان لەیەك ئااڵندبێ و لەسەر 
. سەریشیان داگرنە نێوئەژنۆکانیان، چاویشیان بنوقێنن. بەسەر سەریانەوە بێت

. هەرکەسێ ناوی بانگ بکرێت، دائەپرێ و ئەڵێ ئامادەم. دادگا بەناو بانگیان ئەکات
لە کەمتر لە خولەکێك . بێت بە کەمتر لە چرکەیەك ئەبێ لەبەردەم دەستەی دادگا

لە چرکەیەكی تر کەمتر ئەبێ بگەڕێتەوە . یان دوو خولەك دادگایی ئەکرێت
 .شوێنەکەی خۆی و دانیشێتەوە

. لەم کەشەدا، سەرەڕای هەموو شتێك باوك و کوڕەکانی یەکتریان بینی
دوای . سەالمەکانیان بە دەستاودەست گەیاندە یەکتر، ئنجا یەکەیەکە بانگکران

ی دادگاییکردنیان تەواو بوو، وادیار بوو یەکێك لە ئەفسەرەکان تێبینی ئەوە
ناوەکانینانی کردبوو هەمان خێزانن، بۆیە دەستەی دادگاییکردن داوای لە پۆلیس 

دەستەی دادگاییکەر کە لە سێ ئەفسەر . کرد باوك و کوڕەکانی بهێننە ژوورەوە
بەدەوری . ەشیان لەگەڵ بووپێکهاتبوو پاڵیان لێدابوەوە، بەڕێوەبەری بەندیخان

ژوورەکە تاڕادەیەك گەرمە، قاوە ئەخۆنەوە و جگەرە . زۆپاکەدا دابەش بوبون
لەو کاتەی ئەمان کرانە ژوورەوە بەڕێوەبەری بەندیخانەکە . ئەکێشن و نوکتە ئەڵێن

هەرچواریان لە ژوورە داخراوەکە وەستان، وەستانی زەلیلی و . نوکتەی ئەگێڕایەوە
بە دەنگی بەرز پێکەنین و  . لە ئامادابووان گرنگی پێنئەدان کەس. ژێردەستی

دوای چەند خولەکێك یەکێك لە ئەفسەرەکان ڕووی لە باوك و .  قسەیان ئەکرد
کەشی پێکەنینەکە هێشتا بەسەر شوێنەکەوە . کوڕەکان کرد و تۆزێك تێیان ڕاما

 :بوو، بە باوکەکەی وت

 ەر یەك، ئێوە هیچی یەك ئەبن؟چیە حاجی؟ ئێوە ناوەکانتان ئەگەڕێتەوە س -

 .ئەمانە کوڕمن منیش باوکیانم.. بەڵێ گەورەم بەڵێ -

 ئەفسەرێکی تر هەڵیدا

 بێجگە لەمانە مناڵی ترت هەیە؟: پێم بڵێ حاجی -

 .ئەمانە هەموو مناڵەکانمانن.. نا وەڵاڵ گەورەم -
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 .نکار و بەکرێگیراونایانی خێزانەکە هەموو تاو -

 .و حسبنا اللە ونعم الوکیل.. مە فەقیری ماڵی خۆمانینئێ.. ناوەڵاڵ گەورەم -

 :بەڕێوەبەری بەندیخانە لە باوکەکەی پرسی

 تەمەنت چەندە کورە؟ -

 .بەاڵم لەوانیە سەرو حەفتا بێت.. وەڵاڵ بەتەواوی نازانم گەورەم -

 !سەرو حەفتا و هێشتا هێز و توانات هەیە بکوژیت و ببڕیت -

بەاڵم ئاگرەکە بەالماندا ڕۆیی و . مان و نە بڕیمانگەورەم، خوا وەکیلە نەکوشت -
 .ئێمەشی سووتاند

 کورە؟...لەکەیەکەوە بەندی .. بەخوا پیری بەدیۆم کەم نیت -

 .واڵاڵ گەورەم، لەوانیە شەش حەوت ساڵ بێت -

 بیری ژنەکەت ناکەیت؟..ئەم هەموو ساڵە..باشە -

تەنها داوای ... ەمرۆڤ لەتەمەنی من و لەپاش ئەم هەموو شت... گەورەم  -
 .ئەکات< پاكبونەوە لە گوناه پێش مردن> حوسنولخیتام 

هەست ناکەیت شتێکت کەم ... شتی تر...بەاڵم شتی تر...باشە ئەمە تێگەیشتین -
 بێت؟  

... جوڵەم قورس و زۆر زەحمەتە...من پیاوێکی بەتەمەنم.. بەڕێ وەڵاڵ گەورەم -
 .خێرتان پێئەکردم... بەڵکو یارمەتیم بدەنئەگەر مناڵەکانم بهێننە الم لە یەك قاوش 

 .لەو کاتە بەڕێوەبەری زیندان فەرمانی دا کوڕەکانی بگوێزرێنەوە الی باوکیان

 :ئەندامی دەستەی دادگایی دووبارە دووا لەگەڵ باوکەکە

 پێشبینی ئەکەیت بڕیارەکانتان چۆن بێت؟ ... سەیرکە حاجی -

 !!شە دادپەروەرن لە بڕیاردانڕەحمەتی خوا زۆرە، ئێوەش هەمی... گەورەم
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ئێمەش بڕیارمان دا ...ئێوە چوار کەس سەر بەیەك خێزانن...باشە گوێم لێبگرە -
تۆ کێ هەڵئبژێری لەسێدارە بدرێ و ئەوەی : ئێستا. سیانتان لەسێدارە بدرێن
 بمێنێتەوە و بژی کێ بێت؟

کارەکە بەم ئەگەر . خوا تەمەنت درێژ کات گەورەم، تەمەنی مناڵەکانت درێژ کات -
 .جۆرەیە  کەواتە با ئەسعەد بژی،  بۆ ئێمەش، سیانەکەی تر خوا کەریمە

 ئەسعەد کێیە؟ -

 .ئەمە ئەسعدە گەورەم، دەستت ماچ ئەکات و خزمەتکارتە -

 بۆ ئەسعەدت هەڵبژارد حاجی؟ -

گەورەم من پیاوێکی بەتەمەنم و تەمنی خۆمم خوارد، سەعد و سەعید لە زوەوە  -
مناڵیان هەیە، ئەوەی نەوەی لێ بەجێ بمێنێت نامرێ، بەاڵم ئەسعەد خێزاندارن و 

... هێشتا مناڵە ژنی نەهێناوە و هێشتا لە تەمەنی گوڵدایە، گوڵیش گوناحە لێبکرێتەوە
 وانیە گەورەم؟

پۆلیس، وەرە ئەمانە بگەڕێنەرەوە و بیانخەرە یەك .. پۆلیس. بەڵێ حاجی بەڵێ، وایە
ئەم چیرۆکەم لە . ێزانەکە گەڕانەوە قاوشەکەی ئیمەهەموو ئەندامانی خ. قاوشەوە

ڕۆژێکی  –ماوەی دووساڵدا بە دەیان جار گوێ لێبوو، بەاڵم پێش پێنج ڕۆژ 
لیستی لەسێدارە هات و پۆلیس دەستی کرد بە خوێندنەوەی  -پێنجشەممە بوو

ئەوانەی لە قاوشەکەی ئێمە ناویان هاتبوو سەعد و سەعید و ئەسعەد . ناوەکان
سعد و . ئەسعەد خەوتبوو کاتێك ناوەکانیان خوێندەوە. باوکیان هەڵچوو! بوون

سەعید لە سەرجێگاکانیان هەستان بەرەو الی ئەسعەد بەڕێکەوتن، خەبەریان 
کردەوە، بەناوی خۆی بانگیان ئەکرد، کاتێک سەعد بانگی ئەکرد سەعید ئەوەستا، 

 :ئنجا سەعید بانگی ئەکرد سەعد ئەوەستا

 ...هەستە...براکەم ...هەستە ...براکەم. هەستە ...ئەسعەد ..ەمبراک... ئەسعەد -
 .ئەسعەد برا گیان ..فەرمانی خوایە و هەڵهاتن لێی ئەستەمە. هەستە...ئەسعەد

ئەسعەد خەبەری بوەوە، سەیری براکانی کرد لەمدیو ئەودیو جێگاکەی، دانیشت و 
 :بە سەرسوڕمانییەوە سەیری ئەکردن، پرسی
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 را؟  چی بووە؟چیە؟ چیە بووە ب -

ئەبێ خۆمان بشۆین و ! هۆشت بێنەوە سەر خۆت. تەنها هەستە. هیچ نیە -
 .دەستنوێژ بگرین و نوێژەکەمان بکەین، دواتر خواحافیزی لە خەڵك بکەین

 :ئەسعەد بۆ چەند چرکەیەك سڕ بوو، ئنجا سەیرێکی براکانی کرد و پرسی

 منیش لەگەڵتانم؟  -

 .بەڵێ تۆشمان لەگەڵدای -

 .خوایە تەوەکەل بە تۆ ...حسبنا اللە ونعم الوکیل... حول و ال قوة اال باللەال  -

 .هەرسێکیان هەستان بەرەو الی دەستشۆرەکان کە چۆڵ کرابوون تەنها بۆ ئەمان

باوکە حەفتا ساڵێکە داپەڕی بەرەو ڕاڕەوی نێوان هەردوو دیوی قاوشەکە، 
تا !! و تێنەگەیشتن دەستەکانی ئەجواڵن جواڵندنێك نیشانەی بڕوا نەکردن

ناوەڕاستی قاوشەکە ڕۆیی، لە ژێر کونی سەقفەکە وەستا کە پاسەوانەکەی 
سەرەوە لێوەی سەیری ناو قاوشەکە ئەکات، سەری بەرزکردەوە و بەرەو ئاسمان 

 :بەدەنگێکی لەرزۆك بەاڵم بەهێز

خوای هەمووان، من هەموو ژیانم بەسەر برد نوێژ ئەکەم و ڕۆژو ئەگرم .. خوایە -
بەاڵم ئەمەوێ تەنها .. حاشاللە و استغفیرواڵ.. و ئەتپەرستم، خوایە نامەوێ کفر بکەم

بەدەنگێکی بەرز زیاتر لە هاوار ئەچوو ڕووی کردە ..." بۆ وا؟: یەك پرسیار بکەم
بۆ ... تۆ مەزنی... بۆ وا؟؟ تۆ بەهێزی... کورە بۆ وا؟؟ ئەی ڕەبولعالەمین"... خەڵکەکە

ئەتەوێ چی بڵێی؟ ...بۆ؟....ڕادەبەدەر ئەشکەنجەمان بدەنئەهێڵی ئەم زاڵمانە لە 
پەتەکەیان بۆ شل ئەکات بەاڵم لەبیریان >ئەتەوێ بڵێی ان اللە یمهل وال یهمل؟ 

تۆ ڕازی ... ئای خوایە... ؟ باشە ئەم قسەیە کام لە کوڕەکانم بۆ ئەگێڕێتەوە؟<ناکات
لەسێدارە بدرێ؟   ئەبی ئەسعەدی تەمەن بیستوپێنج ساڵ بەدەستی ئەم زاڵمانە 

....     ئیستەغفوروڵاڵهیلعەزیم... تۆ...تۆ... بۆ بێدەنگی... وەاڵمم بدەرەوە... پێمبڵێ
ئەگەر سێ کوڕت هەبوایە و لە یەكکاتدا ببرانایە ...خوایە. ...ئیستەغفوروڵاڵهیلعەزیم

باشە تەنها وەاڵمی ئەم پرسیارە بچوکەم ... ها؟...چیت ئەکرد؟...بۆ سێدارە
تا ئێستا ! لەگەڵ ئێمەی یان لەگەڵ ئەم زاڵمانەی؟... ڕەبولعالەمین...تۆ...بدەرەوە

لەگەڵ ... لەگەڵ ئەوانی... هەموو شتەکان ئەڵێن
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... بە عیزەتو جەاللەتی خۆت.. خوایە...ئیستەغفیروڵاڵ...ئیستەخفیروڵاڵ!!...زاڵمەکان
هەرسێکیان، من ناڵێم ... تەنها ئەسعەد، تەنها ئەسعەدم بۆ بگێڕەوە، مەهێڵە بمرێ

 !تۆ ئەتوانی هەموو شتێك بکەی... تەنها ئەسعەد

. ئەبو ئەسعەدیش بێدەنگ بوو. بێدەنگی و پەستی باڵی کێشاوە بەسەر قاوشەکەدا
دوای تۆزێك . لەسەر عەرزەکە دانیشت و سەری خستە نێو هەردوو دەستی

ن لە هەرسێ برا گەڕانەوە، دوانوێژی خۆیان کرد و دەستیان کرد بە خواحافیزیکرد
. ئەبو ئەسعەد لەشوێنی خۆی نەجواڵ و سەری هەر لەناو دەستەکانیایەتی. خەڵکەکە

هاتن و لەبەردەم باوکیان وەستان . براکان  لە خواحافیزیکردن لە خەڵکەکە بوونەوە
 :سەعد لێیپرسی...وریدا دانیشتن کە هێشتا سەری داگرتووە، بەده

باوکە خوا بتهێڵێ بەم ئاخیری  باوکە، باوکە، ناتەوێ خواحافیزیمان لێبکەی؟ -
 ...دەستەکانت ماچ ئەکەم باوکە! تەمەنەمان دڵمان مەسوتێنە

باوکەکە سەری بەرزکردەوە، چاوێکی شڵەژاو و قرچاوی پێداخشاندن، دەستەکانی 
. بەرەو الیان هەڵبڕی، کوڕەکان دەستەکانیان قۆستەوە و ماچیان ئەکرد

هەموو قاوشەکە دەستیان کرد . انهەرچواریان گریانێکی کۆستکەوتوانە ئەگری
پیاوانی قاوش هەموو دابویان لە پرمەی گریان، گریانی خنکاو و . بەگریان

ئەبو حسێن لە . دەنگی هەنیسکیدانی پیاوان بەکۆمەڵ، بەرز بوەوە. هەنیسكدان
ناوەڕاستی قاوشەکە وەستا و بەدەنگێك کە هەنیسکی گریان پچڕ پچری ئەکرد 

 :نگیان نزم کەنەوەتکای لە هەمووان کرد دە

مەبەستی ئەوە "ئێستا لە شتێکداین و ئەبین بە شتێکی تر، ! بۆ خاتری خوا کوڕینە -
بۆخاتری ! ، دەنگتان کزکەن کوڕینە"بوو ئەگەر پۆلیس بێن کارەکەیان لێ تێکئەدەن

 !خوا کوڕینە

باوکە دەستەکانی لە کوڕەکانی کێشایەوە و ویستی باوش بە هەرسێکیاندا بکات، 
. ان خۆیان فرێدایە باوشی باوکیان، هەرسێ سەریان نا بەسینگی باوکیانەوەکوڕەک

باوکە دەستی خستە سەر هەرسێکیان و هەموو چاویان داخستبوو، هێستا  
 .فرمێسکەکانیان بە بێدەنگی ئەڕێژن

هەموو فرمێسکەکانمان سڕی و چاومان لەسەر . جارێکی تر قاوشەکە کپ بوو
ندێك سەری بەرزکردەوە، دەستی ئەهێنا بەسەر باوکە هە. باوك و کوڕکانیەتی
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چاوی کردە خەڵکەکەی کە هەموو سەیریان ئەکرد، . سەرە هەڵپاچرەوەکاندا
بەدەنگێکی لەسەرخۆ بەاڵم بەهێز دەستی بە قسەکردن کرد وەکو یەکێك لەگەڵ 

 :خۆی بدوێت، وتی

. ا الیە ڕاجعونانا للە و ان. هەڵهاتن لە فەرمانی خوا ئەستەمە: ئەمە فەرمانی خوایە -
خوا لەم دونیا و ئەو . دڵی من و دایکتان لەگەڵە! وەکو شێر بن! مەترسن. قەیناکا

ئەم مردنە پیاڵەیە، . ڕەزای خوا و رەزای منتان لەگەڵ بێت. دنیا لێتان ڕازی بێت
 .ئەبێ هەموو خەڵك لێی بنۆشێت. بەڵێ پیاڵەیە

 :بارە دەست پێکردەوەکەمێك بێدەنگ بوو، ڕووی کردە خەڵکەکە و قسەکانی دوو

لەمان .. خەڵکینە ئەمانە مناڵی منن... جەماعەت...بەاڵم بۆ، بۆ مناڵەکانی من، بۆ؟ -
کورە !..ئاخ.. ئاخ ئەسعەد..خواوەکیلە لەمانە زیاترم نیە.. ئاخ...ئاخ.. زیاترم نیە

مناڵەکانم هەموو لە پێش چاوم !  کەستان شتی وای دیوە...جەماعەت، خەڵکینە
بۆمن و ..بۆ..خەڵکینە شتێك بڵێن...کورە کەسێك پێم بڵێ... ن؟ەواسرێدهەڵ

ادا تا بەم جۆرە پاداشتم دهگەلێکم کردوە لە ژێر گومەزی خو چ گونا...مناڵەکانم
بۆ خۆزگە بمردمایە و !...نەبینایە کۆستەمئەم  و بمردمایە هەر زووخۆزگە ... ؟!بکات

 بۆ؟؟...بۆ...بۆ...ئاخ خوایە...ئاخ!..ئەم ڕۆژە نەژیامایە

سیان لە پیاوە بەتەمەنەکانی قاوشەکە بەرەو الی ئەبو ئەسعەد و کوڕەکانی چوون 
و بن باڵی باوکەیان گرت و هەڵیانساندە سەرپێ، بە نۆرە قسەیان لەگەڵ ئەکرد لە 

بیریانهێنایەوە کەوا ئەبێ باوەڕی بە حیکمەتی . هەوڵدا بوون ورەی بەرزبکەنەوە
ئەو . بە هێمنی بردیانەوە سەر جێگاکەی خۆی. اخوا بێت لە قورسترین کۆستەکاند

ئێستەی لە دانیشتندا بوو لەسەر جێگاکەی دەنگی خڕەی کلیلەکان هات لەالی 
پیاوەکان گرتیان نەیان ئەهێشت بجوڵی . باوکەکە داپەڕی هەستایە سەرپێ. دەرگاکە

ێ س. کەدەرگا کرایەوە هەموو خەڵکەکە هەستانە سەرپێ. تکایان لێئەکرد هێمن بێت
بەاڵم کە ..براکە بەرەو دەرگاکە کەوتنە ڕێ وپۆلیسەکان ئەیانقیڕاند گورج بن

گەیشتنە الی دەرگاکە وەستان و ئاوڕێکیان دایە دواوە، بۆ دوو سێ چرکەیەك 
 !!چاویان لەسەر باوکیان بوو، ئنجا چوونە دەرەوە و دەرگاکە داخرا
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جوڵەیەکی خێرای  باوکەکە خۆی ڕاپسکاند لەدەستی پیاوەکان کە گرتبویان بە
گەنجێکی بیست سااڵن بەرەو دەرگاکە ڕای کرد و دەستەکانی بۆ پێشەوە درێژ 

 :بەهەناسە بركێی... کردبوو

کورە ئەکید !!... بگەڕێوە...بگەڕێوە...کورە ئەسعەد...جەماعەت مناڵەکانم..مناڵەکانم -
 !!با من لەجیاتیت بڕۆم...کورە کوڕکەم وەرەوە...هەڵەیەك کراوە

حسێن پێشی گرت و تووند باوشی پێداکرد لەگەڵ ئەوانی تردا بەیەکەوە ئەبو 
دایاننیشان و خۆشیان بەدەوریدا دانیشتن . لەسەر خۆ گەڕانیانەوە شوێنەکەی خۆی

 .و دڵیان ئەدایەوە بەاڵم ئەو چاوی هەر لەسەر دەرگاکە بوو

 لەو کاتەوەی سێبراکە چوونە دەرەوە نەسیم بەکونەکەوە نوساوەو چاودێری
باوکەکە ! ئەکات، هەنیسك ئەدات و فرمێسکەکان ئەسڕێت کە هەرگیز نائەوەستان

هێڵن هەستێ، بەاڵم ئەبو حسێن  دیسانەوە هەستا، هەندێك کەس ویستیان نە
بەدەستی تێیگەیاندن وازی لێبهێنن و دووان لەگەنجەکانی لەنزێك دەرگاکە ڕاگرت 

دەوری دوور کەوتەوە، ئەبو کەباوکەکە لەکۆمەڵە خەڵکەکەی ... بۆ هەر ئەگەرێك
 :حسێن وتی

خوا یاری بێت و ... وازی لێبێنن، جەماعەت وازی لێبێنن؛ جەرگی سوتاوە -
وازی لێبێنن چی ئەوێت با بیکات، تەنها مەهێڵن لەدەرگاکە نزیك ...سەبوری بدات

الحول وال قوة اال . کارەساتەکەی قورسە شاخێکی ئەوێت بەرگەی بگرێت. ببێتەوە
 .باللە

وکە ئەمسەر و ئەوسەری قاوشەکەی ئەکرد، خێرا ئەڕۆیی و بەدەم با
. قسەکردنێکەوە کە کەس لێی تێنائەگەێشت، دەستەکانی بەهەمووالیەکدا ئەجواڵن

کەئەگەیشتە الی جێگاکەی من تۆزی ئەوەستا، سەیری نەسیمی ئەکرد کە بە 
 .کوونەکەوە نووسابوو، دووبارە دەستی ئەکردەوە بە ڕۆیشتن

لەتەنیشت نەسیمەوە دانیشت پرسیاری لێئەکات چی لەالی سێدارەکان  ئەبو حسێن
ئەبو حسێن سەیرێکی منی کرد کە لە پشت . ئەگوزەرێ، نەسیم وەاڵم ناداتەوە

دەستم خستە . نەسیمەوە دانیشتبووم وەکو بڵێی داوام لێئەکات بچمە نێوانەوە
و حسێن بدات سەرشانی نەسیم و داوم لێکرد تۆزێك بکشێتە دواوە ڕێگا بە ئەب

بە توڕەییەوە دەستمی لەسەر شانی . سەیری دەرەوە بکات، بەاڵم نەسیم نەجواڵ
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لەم ساتە باوکەکە لەبەرامبەر جێگاکەم وەستا، . دەستەکانی ئەلەرزین. البرد
 :سەیرێکی کردم و نیشتە سەرئەژنۆ و بەتکاکردنەوە وتی

... ەڵکینە با مناڵەکانم ببینمخ...بۆخاتری موحممەد... ، بۆخاتری خوا..بهێڵن بیانبینم -
 .خواحافیزیان لێبکەم

ئەبو حسێن دەستی گرت، هەڵیساندە سەرپێ، بەرەو ناو قاوشەکە بردی و داوای 
 :لێکرد کارەکەی بداتە دەست خوا

 .بیدەرە دەست خوا... بگری حاجی بگری...بگری -

 خوێن؟..یان...فرمێسك؟...چی بگریم؟...یا ئەبو حسێن... ئەبو حسێن

خوا . سەبوری ئێمەش بدات، انا للە و انا الیە راجعون.. وا سەبوریت بداتخ -
 .خوا بردیەوە... بەخشیی

ئەبو حسێن زیاد لە کاژێرێك لەگەڵ باوکەکە پیاسەی کرد، هەموو قسەکانیان گوێ 
لێیە، هێدی هێدی باوکەکە خۆی گرتەوە تا ئەو کاتەی نەسیم سەری بادایەوە و 

شەکەت دیار بوو چاوەکانی . ی دا بەدیوارەکەوەسەیری ژوورەوەی کرد، پشت
 .ئاراستەیان نەمابوو هیچیان دەرنائەبڕی، هەموو زانیمان هەموو شتێ تەواو بوو

خێرا کوونەکەم داخست لەبەرچاوی باوکەکە کە لەشوێنی خۆی وەستا بوو سەیری 
دەستەکانی داگرتەوە و . نەسیمی ئەکرد، سەیرکردنێکی پڕ ترس و مەینەتی

 :گێکی سوتێنەر هاواری کردن بەده

 !!م....کوڕەکان -

هەندێ لە گەنجەکان هەڵیان گرت و بردیانە . لەنێو دەستی ئەبو حسێندا بەربوەوە
 .سەر جێگاکەی خۆی

پاش کەمێك ئەبو حسێن بەسەر هەموواندا سوڕایەوە پێشنیاری نوێژی ئاشکراو 
و لە شێتی، لەالیەن ئەم پێشنیارە لە کاتێکی تردا بوایە جۆرێك بو. بەکۆمەڵی کرد

بەاڵم لە ئێستادا هەموو ڕازیبوون . زۆر کەسەوە بە تووندی بەرەنگاری ئەکرا
 .لەسەری
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ئەمە یەکەمجارە لە دوای یانزە ساڵ لێرە ببینم زیاد لە سێسەد کەس خۆیان 
 .ڕێکبخەن و نوێژێکی یەکڕەنگ و ئاشکرا بکەن

رسامیەوە سەیری لەڕیزی دواوە لەگەڵ نەسیم و ئەبو حسێن وەستام کەبەسە
 .لەگەڵیان" نوێژم کرد"ئەکردم 

هەموو بەدەم دۆعاکردنەوە گەڕانەوە شوێنەکانی خۆیان، خەمباری باڵیکێشاوە 
بەاڵم لەدوای نوێژی جەماعەت و بەئاشکرا هەستی لەخۆ . بەسەر هەمواندا

 .هەستێکی شاراوە بە سەرکەوتن -ڕازیبوون تێکەڵ بە خەمبارێکە بوو

لەو ساتەوە تاوەکو ئێستا، هیچ . نەکە لەسەر جێگاکەی دانیشتنەسیم پاش نوێژکرد
 .نانیشی نەخوارد... قسەی نەکردووە

 

 ی ئاب١

ئەمڕۆ دووان لە دانەکانی عەقڵم هەڵکێشا، لە ناخۆشترین شتێك کە زیندانی لەوانیە 
 (.دان ئێشە)توشی بێت لێرە، ڕزگارم بوو

سەرەتا  . خوی تێدا چاندینباوکم بەو عەقڵە عەسکەریە تووندەی خۆیەوە هەندێ 
کارەکە بە زۆر ئەبێ، بەاڵم بە تێپەربوونی کات خوی پێوە ئەگریت و ناتوانی 

بەجۆری خوم پێوە . یەکێ لەو خوانە دانشۆردنە ڕۆژی سێجار. دەستبەرداری بیت
گرتبوو ئەگەر دانەکانم پێش خەو فڵچە نەکردایە خەوم لێنائەکەوت هەرچەندە 

سااڵنێکی درێژ تێپەڕین فڵچەی دانم نەدیوە، بۆیە ئاساییە ئێستا . ماندووش بومایە
ئازاری دان لە هەموو . دانەکانمان هەموو خراپ بێت و دەردەسەری بمانگرێت

خراپتر لە ئەشکەنجە، مردن، . ئازارەکانی تر خراپترە کە لێرە تووشی بووین
بە شەو و ڕۆژ لەسێدارەدان؛ ئەمانە هەموو کاتی و ساتین بەاڵم دانئێشە لێتنابێتەوە 

هەرچەندە دکتۆری دانەکان لە . ناهێڵێت یەك تۆز ئارام بگریت. ناهێڵێت بخەویت
زیندانێکانی ئێرە بە ئەرکی خۆیان هەستان و لەگەڵ زیادبوونی پێویستی کەرەستە 

 .و ئامێرەکانیان پێشترخست، بەاڵم لە یەك ڕێگەچارە زیاتریان نەبوو، هەڵکێشان

شان لەالی دکتۆر سەرەڕای هەبوونی هەموو ئاشکرایە ئازاری دان هەڵکێ
پێداویستێکانی و بەنجکردنی دانەکەیش بەاڵم دانکێشانەوە هەر کارێکی نەویست و 
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بەاڵم لێرە نە بەنج و نە کەرەستەی پێویست، ئەوەی دکتۆرەکان پێیان . بە ئازارە
کراوە تەنها هۆنینەوەی دەزولەی نایلۆنی باریك بۆ دروستکردنی دەزوویەکی 

 .تورتر و توانای دەستنیشانکردنی ئەو دانەی خراپ بوە کەوا ئەبێ دەربهێنرێتئەس

لە قاوشەکە گروپێك هەن کە لەبەر خۆشەویستی ناویان لێناون گروپی 
کەڵەگەت و ماسولکەدار، . ، لەهەشت کەس یان هەشت زەبەالح پێکهاتون"خونچەکان"

 .ان دەبڵەبە یەكەوە یەك گروپی نانخواردن پێكدێنن بەشە خواردنیشی

رهێنان، ڕۆڵی خونچەکان دەست  کە دکتۆر دانە زەدەکەی دەسنیشان کرد بۆ ده
یەکێکیان دانەکە بە دەزووە ئەستورەکە ئەبەستێتەوە، یەکێکی تریشیان بە . پێئەکات

هەردوو دەستی سەری نەخۆشەکە ئەگرێت، ئەوەی یەکەمیان دەزوەکە بەهەموو 
لەیەك ڕاکێشان زیاتری ویستوە بۆ زۆر بەدەگمەن پرۆسەکە . هێزی ڕائەکێشێ
 . دەرێ  ته یه ئەوەی دانەکە نه

 .من دانەکانم بەم شێوەڕێگایە دەرنەهێناوە

بابەتی تەندروستی بەندیخانەکەی بیابان چەند مانگێکە چاکتر بووە، یاریدەدەر 
بەسەر قاوشەکاندا گەڕا پێی ڕاگەیاندن کەوا هەرکەسێك بیەوێت دان هەڵبکێشێت 

هەروەها بۆ نەخۆشی تریش . لەالی دکتۆری دانی بەندیخانەکە بیکاتئەتوانێت 
 .ئەتوانن سەردانی دکتۆری بەندیخانەکە بکەن بۆ کڕینی دەرمانی پێویست

ئەم چاکسازیە دوو سێ ساڵە دەستی پێکردوە، لەسەرخۆ و پلە بە پلە دەستی 
ای ئەوەی دو. پێکرد، ئەمە شتێکی سروشتی بوو چونکە زیندانی تازەهاتوو کەمیکرد

هەر حەفتەی بەسەدان کەس ئەهاتن ئێستا بەدەیان کەس لە حەفتەیەکدا دێن، دواتر 
ماوەی نێوان هاتنی کۆپتەرەکە درێژتر بووە هەروەها . کەمتر و کەمتر بونەوە

شڵەژان و پەستی دەرونی پۆلیسەکان . دادگاییکردنەکان و لەسێدارەدانەکانیش
. دان و کوشتن هەر بۆ کوشتن کەمی کردوەتی لێدان هەر بۆ لێ حاڵه. سوکتر بووە

زۆرجار لێدان و کوشتن بەبێ هۆ نین، وەکو نوێژ بۆ نموونە، یان لەکاتی 
 .هەناسەدان ئەگەر ببین زیندانێکە چاوی کردۆتەوە

نەسیم باری دەروونی زۆر خراپ بوو، بۆ ماوەی پێنج ڕۆژ نە نانی خوارد و نە 
ئەوکات من و ئەبو حسێن بەیەکەوە . قسەی کرد لەدوای لەسێدارەدانی سێ براکە

لەگەل ئەوەشدا کەوتە دۆخێکی خەمۆکی . قەناعەتمان پێهینا تۆزێك نان بخوات
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دژوارەوە، قسەی نائەکرد، یاری شەترەنجی نەئەکرد، لە کارە هونەرێکانی کە 
 .لەهەویر دروستی ئەکردن وەستا

وی لێکردم و بە دوای دەڕۆژ لەتەنیشتمەوە بە بێدەنگی دانیشتبوو، لەسەر خۆ ڕ
 :فەرەنسی وتی

 لەکوێ الشەی کوژراو و لەسێدارەدراوەکان ئەنێژن؟ -

 .بڕوا ناکەم کەس لە زیندانێکان بزانێت. نازانم -

 بەڕای تۆ، الشەکانی سەعد و سەعید و ئەسعەد شیبۆتەوە  ؟ -

 !نەسیم، براکەم، ئەم بیرۆکە ڕەشانە لەمێشکت دەربێنە-

قوڵ هەڵئەکەنن، هەموو الشەکانی تێ فرێئەدەن و  بەدڵنیاییەوە پۆلیس چاڵێکی -
 .خۆڵیان ئەکەن بەسەردا

 .تکایە لەسەر ئەم بابەت مەڕۆ! نەسیم تکات لێئەکەم -

کرم لە چاوەکانیان، لە سکیان، ! بێگومان ئێستا کرم لە گۆشتی سێ براکە ئەخوات -
 .کرم..کرم..لەدەمیان، کرم لەکونە لوتەکانیان دێتە دەرەوە

 .بەسە، پێم وتیت بەسەنەسیم،  -

هەموو هەوڵەکانم بۆ . دوای ئەوە بێدەنگ بوو و نوقمی بیرۆکەکانی خۆی بوو
بۆ چەند ڕۆژێك بێدەنگ ئەبێت و هیچ ناڵێت، . دەرهێنانی لە بێدەنگی بێئەنجام بوون

 :کاتێکیش بێتە گۆ پرسیاری گەورە گەورە ئەکات

لۆجیکە بڵێن ئەم .. منجی نەبێت؟ئەبێ ژیان ئا...ئامانج لە ژیان چیە؟.. ژیان چیە؟ -
 ژیانە لە کاری خوایە؟

خوا چ سودێك ئەبینێ لە دروستکردنی کەسێکی وەکو ئەسعەد؟ هێنایە ژیانەوە،  -
. لە سەرەتای ژیانیدا بوو، مرد.  ئەشکەنجەی زۆری بینی ئنجا لەسێدارە درا

 !تەنانەت کاتی ئەوەشی نەبوو بیسەلمێنێ پیاوێکی باشە یان خراپ

ئەم . ەوەدا بوو هەموو پرس و باسەکانی لەم بابەتە بە فەرەنسی بوونسەیر ل
ڕەوشەی نەسیم بۆمن وەکو کارەسات بوو؛ کاتێك ئەو ون ئەبێت لە خەمۆکی و 
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بەم جۆرە مایەوە . تاریکی دەروونی خۆی و منیش لەئازارو خەفەتخواردن بۆی
 .ی دوو مانگ هەتا نزیکه

گا کردنەوە، هێشتا بەتەواوی دەرگاکەیان بەیانیانێکیان پۆلیسەکان لەکاتی دەر 
لە . نەکردبوەوە، نەسیم داپەڕی وەکو سپرینگێك ئازاد بکرێت لە فشار هەڵبەزی

چرکەیەکدا لەدەرەوەی قاوشەکە بوو پاش ئەوەی لەقەیەکی کێشا بە دەرگا 
پۆلیسەکان و شارەوانێکان وشکبوون؛ پێشبینی . نیوەکراوەکەدا و خستیە سەرپشت

هێشتا نەهاتبونە سەر خۆیان زیاتر شۆکی کردن بە . ەئەکردشتی وایان ن
دەرگاکە لەسەرپشت بوو ئێمە هەموو سەیرمان ئەکرد چی . هێرشکردنە سەریان

ئەگوزەرێ لە گۆڕەپانەکە، نەسیم هێرشی ئەکرد و هاواری ئەکرد وەکو وشترێکی 
منیش تەواو . پۆلیس و شارەوانیکان هەشت نۆ کەسێك بوون. فێ لێهاتوو

ەسابووم، نەسیم ئەم توانا هەرقلیەی لە کوێ بوو؟ ئەم هەموو تەکنیکی حەپ
شەڕکردنە لە کوێوە فێر بووە؟ هێرش ئەکاتە سەر یەکێکیان، بەرز ئەفرێ 
لەبەرامبەر یەکێکیان ئنجا بە مستەکۆلە وەکو شمشیر دائەبەزێتە سەر ملی یان 

دوو پۆلیس و  لە ماوەی خولەکێک کەمتر. لوتی و پانیئەکاتەوە سەر زەوێکەدا
هەندێ لە پۆلیس و شارەوانێکان بە . یەکێك لە شارەوانێکانی تەختی عەرزەکە کرد

هەندێکی تریان هێرشیان کردە سەر نەسیم بیگرن، . پەلە کشانەوە دواوە، ڕایان کرد
پاسەوانەکانی سەرەوە  سەیریان کرد و . هەراو هاوار لە گۆڕەپانەکە بەرز بوەوە

ئایا . ۆ لێدان، بەرەو نەسیم نیشانیان گرت، دڵم هاتە خوارێچەکەکانیان ئامادەکرد ب
 .تەقەی لێ ئەکەن؟ بەاڵم لەگەڵ پۆلیس لەیەك ئااڵبون

یەکێ لە ڕەقیبەکان لەپشتەوە هێرشی کردە سەر، ملی گرت ویستی بیدا بە عەرزدا 
بەاڵم نەسیم بە . و دەستبەسەری بکات،  ئەوانی تریش ورەیەکیان بەبەردا هاتەوە

بەدەوری خۆیدا ئەخوالیەوەو ڕەقیبەکەش بە کۆڵیەوە بوو، چەند خولێکی  خێرایی
تر سوڕایەوە بەاڵم خوالنەوەکەی خێراتر بوو، قاچەکانی ڕەقیبەکە لە عەرز بڕا و 

لەپرێکدا نەسیم وەستایەوە و . لەگەڵ خوالنەوەکەی نەسیم ئەویش ئەخولێتەوە
ی گۆڕەپانەکە کرایەوە و دەرگا ئاسنەکە!! ڕەقیبەکەی ڕاکێشا و دای بە عەرزدا

پۆلیس هەڵڕژانە ناو گۆڕەپانەکەوە و دەورەی نەسیمیان دا، ئیتر ئێمە نەسیممان 
کە جوڵەی پۆلیسەکان هێور بوەوە زانیمان کەوا نەسیمیان کۆنترۆڵ . لێوە دیار نەما

 .کردوە
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 :یەکێ لە ڕەقیبەکان هاواری کرد

 .یە بۆ ئێرەبەڕێوەبەری بەندیخانە بەرێوە! لێی مەدەن! بیگرن -

بەڕێوەبەری نوێی بەندیخانەکە هات، یاریدەدەر و چەند پۆلیس و ڕەقیبێك 
بەرۆشتنێکی لەسەرخۆ بەرەو ئەو شوێنەی . بەدەوریان، بااڵبەرزێکی چل سااڵنەیە

دەرگای قاوشەکەمان هێشتا کراوەتەوە، سەیر . نەسیمیان داوە بەعرزدا هات
پۆلیسەکان لە . نەسیم بەرنە بەردەمیبەڕێوەبەر داوای کرد . ئەکەین چی ڕووئەدا

لەناکاو ڕاپەڕی و . نەسیم تۆزێك کشانەوە و دووانیان نەسیمیان هەستاندە سەرپێ
خۆی ڕزگار کرد لەدەستیان بەرەو الی بەڕێوەبەر ڕۆیشت بەدەم هاوار کردنەوە 

یەك دوو هەنگاو و .  بە ووشەگەلێکی تێکەڵەو پێکەڵە کە کەس لێیان تێنائەگەیشت
بەڕێوەبەر . ۆلیس هێرشیان کردە سەر و دەوریان گرت و لەجوڵەیان خستبرێك پ

یەکێك لە . لەگەڵ یاریدەدەر و ڕەقیبەکان هەندێك قسەی کرد ئێمە گوێمان لێنەبوو
ڕەقیبەکان ئاماژەیەکی بەرەو الی قاوشەکەی ئێمە کرد و بەڕێوەبەر لەگەڵ 

اوای ئەبو حسێنی کرد و د. یاریدەدەر و چەند ڕەقیبێك بەرەو قاوشەکەی ئێمە هاتن
. دکتۆرێکی لە قاوشەکە بانگ کرد و لەگەڵ ئەویشدا قسەی کرد. قسەی لەگەڵ کرد

دووبارە دکتۆری قاوشەکەی بانگ کردەوە . ڕاوێژی دکتۆری بەندیخانەکەشی کرد
و لێیپرسی چ دەرمانێکی پێویستە، فەرمانی دا نەسیم بەبێ عەزێت بکەنە ژورەو و 

 . تخۆشی شوێنەکەی بەجێهێش

مامەڵەی بەڕێوەبەری بەندیخانە بەرپرسانە و دۆستانە بوو لەگەڵ کێشەکە، زیاتر 
دەرگای لە ... ئەمەش کارێکی ناوازە بوو. هەڵسوکەوتێکی هۆشیارانە بوو

دوای ئەوەی دەرگامان . بیروبۆچوون و پێشبینیکردنێکی لەبننەهاتوو کردەوە
اوبەناوی خێرای لە ناو لەسەر داخرا نەسیم دەوری دوو کاژێر هاتوچۆیەکی ن

هەرجارەی نزیکی پێنج خولەك و ئەوەستایەوە دەستی ئەکرد . قاوشەکە دەستپێکرد
 :بە هەڵپەڕکێ و گۆرانی

 عەلە دەلعۆنا و عەلەدەلعۆنا

نە سەیری کەس و نە سەیری ... ئنجا دووبارە دەست ئەکات بە ڕۆشتنی خێرا
، سەیری خاڵێکی لە ڕۆیشتن یان هەڵپەڕکێ! شوێنێکی دیاریکراوی ئەکرد

دوای دوو کاژێر . دیاریکراوی ئەکرد لەپێش خۆی  و چاوی لێ النەئەدا
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کرایەوە، بەرپرسی قاوشەکەیان بانگکرد، بە < تەاڵقە>پەنجەرۆکەی دەرگاکە
 :ئاگادارییەکی زۆرەوە ڕەقیبەکە سێ پاکەت دەرمانی دایە ئەبو حسێن

 !دەرمانی شێتەکەیە... ئەمانە -

ك بەرامبەر دەرگاکە بوو، گوێی لە ووشەکە بوو کە ڕەقیبەکە نەسیم لەم کاتەدا ڕێ
داپەڕی وەکو تیر بەرەو دەرگاکە ڕای کرد، ڕەقیبەکە  کە بینی چۆن . بەکاری هێنا

نەسیم ...دەرپەڕی، بێویستی خۆی کشایە دواوە هەرچەندە دەرگاکەش داخرابوو
ڕەقیبەکە بگرێت، دەستی لە پەنجرۆکەکەوە دەرهێنا هەوڵی ئەدا ... گەیشتە دەرگاکە

 :هاواری ئەکرد

کورە حەیوان ، . دایکت شێتە. باوکت شێتە! تۆ شێتی کورە هەی سەگ! شێتەکە؟ -
 .هەمووتان شێتن

 :گویم لێبوو لەدەرەوە ڕەقیبەکە ئەیقیڕاند بە پۆلیسەکەی ئەوت

 !شێتمان کەم بوو.. دایخە..دایخە -

نزیکی دوانزە ساڵ ئەبێ ئەمە یەکەم جارە ببینم پۆلیسەکان بترسن، لەدەست  
یەکەمجارە ببینم جنێویان ! نەسیم لە گۆڕەپانەکە ڕایان کرد، بینیانم تۆقیبوون

ئاخۆ ئەم هێزە زۆردارە ستەمکارە کە پۆلیس : پرسیم! پێبدرێت و جنێو نەدەن
بۆ ئەوەی ... ونەوەیەکی شێتانە؟بەرانگاربو... نوێنەری ئەکات پێویستی بە شێتیە؟

 .سنوورێکیان بۆ دابنرێت

دکتۆر لەگەڵ ئەبو . نەسیم ڕازی نەبوو دەرمانەکان بە دەستی دکتۆرەکە بخوات
حسێن بابەتەکەیان تاوتوێ کرد و دکتۆر وتی ئاساییە نەخۆش لەم بارەی نەسیم 

نی وەرگرتنی چارەسەری ڕەت بکاتەوە، لەبەر ئەوە ئەبێت بەزۆر دەرمانەکا
داوای لێکرد بەیارمەتی خونچەکان دەرخواردی بدەن چونکە . دەرخوارد بدرێ

نەخۆش لەم حاڵەتە هێزێکی زۆری نائاسایی هەیە پێویستی بە چوار پێنج کەس 
 .هەیە بتوانن بیگرن و حەبەکانی پێ قووتبدەن

دوای نیوەشەو . پێش نیوەڕۆ حەبەکەی وەرگرت و خەوتنێکی قووڵ خەوت
زەردەخەیەکی ماندووانەی بۆ کرد، بێ ئەوەی . چاوم لێیبوو خەبەری بوەوە من

 :بجوڵێ وتی
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 چۆنی؟ ئەحواڵت چۆنە؟ -

 تۆ ئەحواڵت چۆنە؟. من زۆر باشم -

 .ئەمەوێ بخەوم...بەاڵم خەواڵوم...ئەگوزەرێ -

دوای ئەوە خەوت تا بەیانی، کە هەستا هەڵسوکەوتەکانی ئاسایی بوون وەکو 
ئەمە ڕای هەمووان بوو، بەاڵم من . ك نەبووبێئەوەی بڵێی تووشی هیچ کێشەیە

تێبنیم کرد زۆر شتی بچوكی تیادا گۆڕاوە کە ئاماژە بوون لەهەمان کاتدا بۆ شتی 
: ئەم تێبینیانە بە تێپەربوونی رۆژان و حەفتەکانی دواتر گەاڵڵە بوون. قووڵتر

وو زەردەخەنەیەکی هەمیشەیی بەسەر لێویەوە بوو، زەردەخەنەیەکی دروستکراو ب
توانای سەرسوڕمانی نەما کە . یان تیکەڵ بە خەمێکی شاراوە لە قواڵیی دەروون

توڕە نائەبوو، مانگرتنی لەکارە دەستییەکانی کە لەهەویر . دیارترین کارێکتەری بوو
 .دروستی ئەکردن بەردەوام بوو

دکتۆرەکەی ئەرکی پێدانی دەرمانەکانی بە من سپارد بەو سیفەتەی هاوڕێ و 
دووپاتی کردەوە کەوا ئەبێ دەرمانەکان لەکاتی دیریکراوی خۆی دراوسێین، 

بەهیچ شێوەیەك کاتی دەرمانەکان نابێ بگۆڕێت؛ چونکە دابڕان لە . بخوات
 .چارەسەر ئەبێتە هۆی هەڵچونی بەهێز و شەڕانگێزی

ژیانە ڕۆژانە . پەیوەندیە دوو قۆڵیەکەمان بە گەرمیکەی خۆی مایەوە
ڕۆژان تێپەڕین بەاڵم بۆ تەنها . ەستیپێکردەوەهاوبەشەکەمان وەکو جاران د

جارێکیش باسی  ڕووداوەکانی نەکرد، هەتا بابەتی لەسێدارەدانی سێ براکەشی 
هەستم بەرامبەری وەکو خۆیەتی هیچ نەگۆڕاوە، . هەرگیز جارێکی تر باس نەکرد

". ردشتێك هەبوو لەناو نەسیم، م: " بەاڵم لەهەمان کاتدا دەنگێك لە ناوەوە پێم ئەڵێ
 ! زۆر دڵتەنگ بووم بەمردنی ئەو شتە

 

 ی ئەیلول٠١

 .تۆز هەموو الیەکی گرتۆتەوە
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  دیسانەوه. دوای شەش یان حەوت مانگی تر دوانزە ساڵ لە بەندیخانە تەواو ئەکەم
ئەمەش بە گوێرەی یاسای بەندیخانە . گەڕامەوە سەر ژماردنی ڕۆژ و مانگەکان

 نیە بزانم هەتا کەی؟بەاڵم مافی خۆم . ئاماژەیەکی باش نیە

! هەندێك کەس لێرە چەند ساڵێك لەپێش منەوە لێرەن و هێشتاش هەر ماونەتەوە
ئەگەر مناڵەکان دادگای مەیدانی بێتاوان دەریکردن هێشتا لە قاوشی بێگوناهەکانن 
لێرە و ماونەتەوە؛ ئەبێ کەسێکی وەکو منی لەیادکراو و پشتگوێخراو کە تا ئێستا 

ەیە، لەم دۆزەخە ڕزگاری بێت؟  تۆ بڵێی ڕێگای ئەم نازانێ لەبەرچی لێر
؟ ئایا ئەو وتەیەی هەموو ڕۆژێ زیندانێکان  یه تەنها ڕێگای هاتنی هه  بەندیخانەیه
ڕاستە؟ کەسم نەبینی " هاتوو بزرە و دەرچوو تازە لەدایك ئەبێت"ئەیڵێنەوە 

ن کەیە؟ ئەی کەی، وادەی ڕزگار بوو! لەمبەندیخانەیە بێتە ژوورەوە و دەربچێت
لەگەڵیشیا دەستەپاچەیی وتەسلیم بوون بە چارەنووس، یان خۆکوشتن و . نازانم

 !لەناوەوە تەواو پەستم. ڕزگار بوون لەم ئازارە ڕۆژانەیە کە کۆتاییەکەی دیار نیە

تۆز لێرە لەم بیابانە ساڵی دووجار یان سێجار هەڵئەکات، بەاڵم لە وشکە ساڵەکان 
ڕەشەباکە هەڵئەکات ئاسمان و زەوی ناوچەکە  کە.  دوو سێجار زیاتر ئەبێت

تەنانەت ئەگەر باکەش کپ ببێت . ڕۆژێك، دووان یان سێ ڕۆژ خۆڵ ئەیگرێت
چاو هەموو ..دەم ...هەناسە پڕ لەخۆڵ، لووت. خۆڵەکە بە شوێنەکەوە هەر ئەمێنێت

کەئەخەوین لەناو ئەم خۆڵە و هەڵئەسین  کونی دەم و چاو و . پڕ ئەبێ لە خۆڵ
ئاومان لێڵ و خواردنمان . ووت بە خۆڵێکی نەرمی پۆدرە ئاسا پڕبووەگوێ و ل
 .خۆاڵوی

. لە پێرێ بەیانیەوە با هەڵی کرد بۆ نیوەڕۆکەی بەهێزتر بوو، بوو بە ڕەشەبا
لەکوونی سەقفەکەوە لەگەڵ خۆڵەکە پارچەی کیسە نایلۆن و پووش و پەاڵش و 

هەرکەسێك پارچە . ەوەبنجە دڕك و ڕووەکی سووکی بیابانیی تری هێنایە ژوور
لەپڕێکدا باکە الپەڕەکی . جلێکی زیای هەبایە سەروچاوی خۆی پێ دائەپۆشی

باکە ئەیجواڵند . تەواوی ڕۆژنامەیەکی لە شیشەکانی کونەکەی سەرەوە گیر کرد
گوێم لێبوو هەندێ کەس لەخوا . هەموو گوێمان لە خشەخشی کاغەزەکەی بوو

 .ارەوە بۆ ناو قاوشەکەخو  ئەپاڕانەوە باکە نەیبات بکەوێته

لە ڕۆژانی ئاساییدا هەر چەند خولەکێك جارێ پاسەوانەکەی سەرەوەمان ئەبینی 
سەیرێکی ناو قاوشەکەی ئەکرد یان کە تێئەپەری بەنزیکی کوونەکەدا، تەنانەت 
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ی پێی ئەبوو کە  ئەگەر لە کونەکەشەوە دوور بوایە گوێمان لەدەنگی ترپه
ێستا هیچ شوێنەوارێکی پاسەوانەکە بەدی ناکەین، ئ. لەسەربانەکە هاتوچۆی ئەکرد

وادیارە بۆ خۆ شاردنەوە لە تۆز و خۆڵەکە لە سوچێکی چەپی سەربانەکەدا خۆی 
وەکو هەمووان منیش بەئاواتەوە بووم ڕۆژنامەکە بکەوێتە ناو . تووند کردوە

لەوەتەی گەڕاومەتەو واڵتەکەم یەك پیتی چاپکراوم بەرچاو . قاوشەکەوە
 .هەموو وەکو من تینوی بینینی پیتە بەیەکەوەلکاو و وشەکانەوە بوون! ەنەکەوتوو

ئەمە ڕۆژنامەیە، رۆژنامەیش هەواڵ و دەنگوباسی تێدایە، ئێمەش ماوەی دوو ساڵە 
بۆ قاوشەکە هیچمان گوێ لێنەبوە لەدەرەوەی ئەم ( ڕۆژی هاتنی دوایین زیندانی)

 : گوێم لێبوو نەسیم ئەیوت. چوار دیوارە

 .کورە دەدەی وەرە خوارەوە. یاخوا. یاخوا -

زۆر . لەگەڵ ڕۆژنامەکە قسەی ئەکرد، سەیری کرد، چاوەکانی بە ڕۆژنامەکەوە بوو
. زۆر کەس پارچە پەڕۆکانی سەردەم و چاویان ال بردبوو. کەس هەستایە سەرپێ

ئەوانەی بەپێوە بوون . ئەوەی بە پێوە نەبوو لەدانیشتنەکەی ڕاست بووبووە
یەکێك لەوانەی . ە ڕۆژنامەکەوە بوو بە بێئاگا  بەرەو ژێڕ کونەکە ڕۆیشتنچاویان ب

لە ژێر کونەکە وەستابوون لە گروپی فیداییەکان بوو سەیرێکی خەڵکەکەی کرد 
 :بەدەنگێکی بیستراو وتی

 هەرەم؟...کوڕینە -

 :دوای پرسیارەکەی زۆر کەس داپەڕین و وتیان

 !هەرەم..هەرەم..هەرەم -

ەمە لە مرۆڤەکان و داگرتنی ڕۆژنامەکە دە چرکەی نەبرد، بەاڵم دروستکردنی هەر
چرکەگەلێکی ترسناك، خنکێنەر و هەناسە قتکەر، لەوانە بوو سەری چەند کەسێکی 

 .بخواردایە بەاڵم بە سەالمەتی تێپەڕی

 !بووین بە خاوەنی ڕۆژنامەیەك

 :ئەبو حسێن بەفیداییەکەی کە ڕۆژنامەکەی داگرت خێرا ووتی
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خێرا، بۆ ئاودەستەکان، قەدی کە، بایەکێك بیخوێنێتەوە و پێمان بڵێ چی خێرا،  -
 .تیایە

.  گیانبەخشەکە بەڕاکردن بەرەو ئاودەستەکان ڕۆیشت، هەموو دڵخۆش بووین
زۆر کەس تەوقەیان لەگەڵ یەکتر کرد یان باوشیان کرد . خۆشیەکی ڕاستەقینە

نەسیم ڕووی کردە من و . ووسەرکەوتنێکی تر ب. بەیەكدا و پیرۆزباییان لەیەك کرد
 :باوشی پێدا کردم و وتی

 بوو؟" بخوێنە"تۆ ئەزانی یەکەم وشە کە لە قورئان دابەزی وشەی  -

 دەست پێ ئەکات؟" سەرەتا وشە بوو" ئەزانم، ئەی تۆش ئەزانی ئنجیل ب بە -

 بەاڵم دەرهێنەری سینەمایی، ئەم ڕوداوە چیت پێ ئەڵێت؟. ئەزانم -

: بۆ بکەم وەکو هی فلیم و ڕۆمانەکان؟ ڕوداوەکە ئەڵێت ئەتەوێت قسەی زلت -
 .مرۆڤ ئامادەیە ژیانی خۆی دابنێ لەپێناو زانستدا

 !زیرەکیت. ڕاستە -

 .هەردوکمان پێکەنین ، کە چەند مانگێك بوو بەوجۆرە پێنەکەنی بووین

دیوێکیان باڵوکراوە فەرمێکان . بابەتەکانی ڕۆژنامەکە زۆر دڵخۆشکەر نەبوون
ئەم . یوەکەی تری وەرزشی بوو، هەواڵی خولی تۆپی پێی نیشتمانی بوود. بوون

الپەڕەیەیان گفتوگۆیەکی گەرمی هێنایە کایەوە لە قاوشەکە کە تا ئێستاش 
لەبەرئەوەی قاوشکە خەڵکی هەموو پارێزگاکانی تێدایە، جەماوەری . بەردەوامە

ۆمەڵێکیان یانەکان بەگوێرەی پشتگگیری یانەکان لەیەك کۆبونەوە و چەند ک
هەرکۆمەڵە بەگوێرەی ئەو هەواڵە وەرزشیە نوێیانەی کە لە . دروست کرد

ڕۆژنامەکە باڵوبووبوەوە و شانازی بە تیپەکە و سەروەرێکانی و 
 .سەرکەوتنەکانیەوە ئەکرد

برسی . خەڵکەکە باڵوکراوە فەرمێکانیشی بە دیقەتێکی زۆرەوە ئەخوێندەوە
ەستنیشان کرد بۆ ڕێکخستنی سەرەی ئەبو حسێن کەسێکی د. خوێندنەوە بوون

ئەم کەسە ". ڕۆشنبیری"خوێندنەوەی ڕۆژنامەکە، بۆپێکەنین ناویان لێنا وەزیری 
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ڕۆژنامەکەی لە کەسێکەوە ئەگوێزایەوە بۆ کەسێکی تر و کاتەکەشی بۆ دیاری 
 .ئەکردن

باکە کپ بوو، بەاڵم تۆزەکە وەکو خۆی مایەوە، ناو قاوشەکەش هێشتا پڕ خۆڵ 
بەیانییەکەی پۆلیس کەسێکی سزادراوی بە یەك مانگ زیندانی تەنهایی بۆ . بوو

ئەو کەسە لەکاتی سوڕانەوەمان لە گۆڕەپانەکە لە کاتی . گەڕانەوە قاوشەکامان
دوای ئەوەی لەوێ فەالقەیان کرد و چاکیان لێدا . هەناسەداندا چاوی کردبووەوە

ەنیاییەوە لە گۆڕەپانی یاریدەدەر فەرمانی کرد یەك مانگ فرێی بدەنە زیندانی ت
کەهاتە ژوورەوە و دڵنیابوو پۆلیسەکان دەرگاکەیان داخست و ڕۆیشتن، . پێنج

لەسەر عەرزەکە دانیشت . هەناسەیەکی ئاسودەیی هەڵکێشا و دەستی کردە پێکەنین
 :و باسی مانگەکەی کرد کە بە تەنها زیندانی کرابوو

ەکەوە وامزانی گەڕاومەتەوە کاتێ هاتمە ناو قاوش. وەاڵ کوڕینە بیرم ئەکردن -
ئێمە . کوڕینە بەهەشتە بەهەشت! ئای خوایە کە کەئەم قاوشە خۆشە. ماڵی خۆم

 !لێرە لە بەهەشت ئەژین

 ..قسەکردن.. بەردەوام بوو لە گێڕانەوە

توالێتەکە لە زیندانە تەنییاکە لە ناو ژوورەکەدایە، بۆ ئەوەی ڕێ لە جرج بگرێت بێتە 
نانەکەی خوساند . وونی ئاودەسەکە بە هەویر دابخاتژوورەوە ناچار بووبوو ک

سوێندی ئەخوارد کە . بوو کردبووی بەهەویر و دەمی کونەکەی پێ داخست بوو
ڕۆژی سێجار ئاهەنگی ئەشکەنجەدان هەیە ! جرجی تێدایە بەقەدەر بەرخێکی بچوکە

ێکی خواردن ئەخرێتە قاپ. وەکو پێشوازیلێکردنەکەی یەکەمجاری زیندانی تازە هاتوو
پیسەوە و دە مەتر لە دووری دەرگاکە دایئەنێن، زیندانێکە ئەبێ لەسەر دەست و 
قاچ وەکو سەگ بڕوات و بوەڕێت هەتا الی قاپەکە، ئنجا بەدەم قاپەکە هەڵگرێت و 

هەموو ئەم هاتوو چوونەش لەژێر . ی خۆی بەدەم وەڕینەوە بگەڕێتەوە جێگاكه
خەوتن لەسەر چیمەنتۆ . ئەخواتلێدانی قامچیدا ئەبێت کە لە گۆشتی گیانی 

باسی ئەکرد و پێئەکەنی، دەموچاوی گەشابووەوە لەبەر . ڕەقەکەیە بەبێ نوێن
 (نازانم بە چی پێئەکەنێ؟. ) پێکەنین
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پۆلیسەکان شڵەژاون بەاڵم . برژانگی خەڵکەکە سپی بووە. خۆڵەکە هەرماوە
رەوەش الواز چاودێریکردن الواز بووە، لەسەرەوە لە کوونی سەقفەکەوە، لەخوا

 .بووە

لەقاوشەکەمان . پێش دوو کاتژمێرێك باسێکم گوێ لێبو هێشتا بیری لێ ئەکەمەوە
  نووسین و نه  نه  چوار پیاوی عەرەبی کۆچەرمان لەگەڵدایە، نەخوێندەوارن واته

هەموو ژیانیان لەم . پیشەی سەرەکییان شوانکاری مەڕو حوشترە. خوێندن نازانن
دەستبەسەر . ە گەڕان بەدوای ئاو و لەوەڕگادا بردۆتە سەربیابانە پان و بەرینە ب

کراون و هێنراون بۆ ئێرە بە تاوانی یارمەتیدانی هەندێك لە داواکراوەکان و 
کاتێ پرسیاری بەسەر هاتەکەیان لێئەکرێ . پەڕاندنەوەیان بۆ واڵتێکی دراوسێ

 :اتەوەە وەاڵم ئەد"شنێور"تۆزێك دەموچاو گرژ ئەکەن و گەورەکەیان کەناوی 

بڕێك .  ئێمە کۆچەرین ڕەو ئەکەین لە عەرزی خودا. وەاڵ براکەم تۆمەتێکی بەتاڵە -
کەس هاتن بۆ المان، ئێمەش وەکو عادەتی عەرەب بەخێرهاتنمان کردن 
. ومیوانداریمان کردن، ئنجا پرسیاری ڕێیان لێکردین ئێمەش ڕێمان پێ نیشان دان

 !ئەمە هیچی تێدایە؟ وەاڵ سەیرە

ی ئەوەی شنێور بۆ هەزارەم جار ئەم باسەی گێڕایەوە، باسەکە پەلوپۆی ئیمڕۆ دوا
یەکێك لە . تری لێبوەوە و هەمووی لەسەر کۆچەرەکان و ژیانی کۆچەرەکان بوو

ماڵ، دوکان، : شارێکان کە هەموو ژیانی لەنێوان سێ شوێندا بەسەر بردبوو
چاو و دڵتێری  لە شنێوری پرسی ئایا ڕاستە ئەوەی لەسەر خواردەیی و. مزگەوت

 :کۆچەرەکان باس ئەکرێت؟ هۆکان و هۆکارەکانی پرسیارەکەی ئاوا تەواو کرد

باشە چۆن ئەبێ کاك شنێور؟ ئەگەر میوانێکت هات و تۆش تەنها یەك تاکە  -
خوای ئەکرد ..ئەم شتە بۆ؟..مەڕت هەبێ ڕاستە سەری ئەبڕیت بۆ میوانەکەت؟ 

 !ی ئەخواردخوای ئەکرد زەهر! بەژیانی هیچی نائەخوارد

 !نە، نابێ برا ئاوا بڵێیت...نە...نە -

. شنێور بەردەوام بوو لەسەر باسەکەی و هۆکار و ئاکارەکان شی ئەکاتەوە
بەناچاری گوێم ئەگرت چونکە لە نزیکم دانیشتبوو، بەاڵم دوای تۆزێك  قسەکانی 
شنێور سەرنجی بەرەو ئاکار و هۆکانی ئەم خو و ڕەوشتەیان بە بیرۆکەیەك 

 : شنێور مەبەستەکەی بەمجۆرە بوو. شامڕاکێ
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هەندێك هۆی ژمارد بەاڵم وتی گرنگترین . هۆکاری خواردەیی کۆچەر زۆرن -
چونکە کۆچەر بە ! هۆکان ئەوەیە کۆچەر میوانەکەی خۆش ئەوێت، عاشقی ئەبێت

حەفتەو مانگ لەم چۆڵەوانیە لە نێوو گردۆڵکە لمەکان و خۆڵ و تۆزدا لەتەنهاییەکی 
ژی، ژنەکەو مناڵەکانی لەوە بە کەمتر دائەنێ لەوەی بایی ئەوەبن تەواودا ئە

بۆیە زۆر جار لەگەڵ مەڕومێگەل و حوشترکانیدا قسە . قسەوباسیان لەگەڵدا بکات
کاتێك لە لەوەڕگاکاندایە کەس نیە گوێی لێبگرێت، بۆیە لەگەڵ ئاژەڵەکانیدا . ئەکات

ێویش بە هەندێ ئاژەڵی هەرچەندە هەندێجار جن. قسەئەکات چونکە خۆشی ئەوێن
کۆچەر کاتێك ئەگاتە ئەو حاڵەتەی لەگەڵ ئاژەڵکانیدا . چەموش و السارەکان ئەدات

بۆیە . بدوێ ئەوە بەڵگەیە کە پێویستی بەهاودەم، بە مرۆڤ گەیشتۆتە ئەوپەڕی
کاتێك میوانێكی بێت، کەسێك ئەبینێت تینوی خزمەتکردنە و بەگەرموگوڕیەکی 

ئەمەش دیاری . باشترین شتی  پێشکەش ئەکات. ەکاتلەڕادەبەدەر پێشوازی لێئ
لەهەمان کاتدا هەوڵی ڕاکێشانیەتی بۆ مانەوە . هاتنەکەیەتی بە بێئەوەی خۆی بزانێت

 .لە الی بۆ زۆرترین ماوە

وادیارە گۆشەگیری و دابڕان مرۆڤ دانا ئەکات، ئەم پیاوە کۆچەرە فەیلەسوف و " 
ناڕونت لەدەرون دەرهێنام کە ئارامی سوپاس شنێور، دودڵیەکی تەماوی . دانایە

دابڕاندنەکەم لە قاوشەکە لە تەنهایی هەر کۆچەرێکی بیابان سەختر . لێتێکدابووم
نەسیم لە پڕێکدا بوو بەمیوانم، بەهاتنی نەسیم هاودەمی و تەنیایی ڕەوێن . بوو
بەگوێرەی قسەکەی شنێور، ئاساییە هەست و سۆزێکی گەرمم بەرامبەر بە . هات

ئاوڕێکیم لەنەسیم دایەوە لەگەڵ زەردەخەنەیەکی پڕ لە خۆشویستن، . ەبێتنەسیم ه
لەگەڵ بەردەوامی بەکارهێنانی دەرمانەکان، ) بە زەردەخەنەیەك وەاڵمی دامەوە 

 :پێم گووت( باری تەندروستی ئاسایی ئەبێتەوە

 .من ئەچم دەموچاوم ئەشۆم، با پاکبێتەوە لە تەپوتۆز -

 .   تەنها سەرێکی لەقاند

 

 ی ئایار١٧

نەسیم . نازانم کاتەکەی بەتەوای کەی بوو، وابزانم دوای نیوەشەو بوو
من . دەرمانەکەی کە بەکاری ئەهێنێ بەقوڵی ئەیخەوێنێ. لەتەنیشتمەوە خەوتبوو
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هێشتا نەخەوتبووم، گوێم لەدەنگە دەنگێك بوو لە گۆڕەپانەکە، ڕاستبومەوە و 
پێش . چی ئەگوزەرێ لە دەرەوە دانیشتم، ویستم لە کونەکەوە سەیربکەم بزانم

.. ئەوەی دەستمبەرم کونەکە بکەمەوە گوێم لە پۆلیسێك بوو بەبەرزی هاوار ئەکات
ناوی سیانی یەکێك ئەخوێنێتەوە، زیاتر . دووبارەی کردەوە. تێنەگەیشتم ئەڵێ چی

 :هاوار ئەکات.. گوێم گرت

 کێ ئەم ناوەی لەالیە؟.. قاوشەکانی گۆڕەپانی شەش -

 .کەی بۆ جاری سێیەم خوێندەوەناوە سیانێ

 !ناوەکە ناوی منە

وەکو بڵێی . خۆم پرسی خاوەنی ئەم ناوە کێیە؟ نامۆ نیە بە من بۆچەند چرکەیەك له
ئەمە چیە؟ چی رووئەدات؟ بۆ ناوم بانگ . ناوی خۆمە. ئەم ناوەم بیستبێ پێشتر

ئەکەن؟ تۆزێ شێواوی گرتبوومی، سەیری چواردەوری خۆم ئەکەم و 
 . مانەوە و ئەپرسمبەسەرسوڕ

 :ئەبو حسێن خەبەری بووەو و بانگی کرد

کەسێکمان هەیە بەم ناوە؟ پەنجەم هەڵبڕی وەکو خوێنکارە بچوکەکان، ... کوڕینە -
پۆلیسەکە جارێکی تر . پەنجەم بۆ ئەبو حسێن بەرزکردەوە بێئەوەی هیچ بڵێم

 .ناوەکەی بەدەنگێکی بەرز خوێندەوە

گرتەوە، دەمی داچەقاند، چاوەکانی کرابونەوە سەرسوڕمانێکەم ئەبو حسێنیشی 
 :سەیری لێهاتببو

 ئەم ناوە ناوی تۆیە؟ -

بەخێرایی ئەبو حسێن بەلەشە قورسەکەیەوە بەرەو . سەرم بۆی لەقاند بە بەڵێ
 :دەرگاکە بەخێرایی ڕۆیی، بەخێڕایی و بەهێز لەدەرگاکەی ئەدا و هاواری ئەکرد

 .اوشە نوێکەیە، ژمارە هەشتلێرە ئەم ناوە لە ق... لێرە گەورەم -

خولەکێك یان زیاتری پێچوو، . هەموو شتێ بێدەنگ بوو، هاوارکردنەکە نەما
 :لەئەبو حسێنی پرسی. دەرگاکە کرایەوە، ڕەقیبەکە و دوو پۆلیسی لەگەڵ بوون
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 ئەم ناوەت الیە سەرۆکی قاوش؟ -

 .ئەمە خۆیەتی... بەڵێ گەورەم -

بەکە لێم نزیك بوەوە، بەتوڕەییەوە سەیری بە پەنجەی ئاماژەی بۆ من کرد، ڕەقی
 :چاوی کردم، پرسی

 ئەمە ناوی تۆیە؟ -

 .بەڵێ گەورەم -

دەستی بەزکردەوە و بە ناو لەپی هەتا هێزی تیا بوو کێشای بەالگوێی ڕاستمدا و 
بەخێرایی بروسکەکیەك بەپشتی دەستی کێشای . وری خۆمدا خوالندمییەوە ده به

ئەستێرەکان سەمایان ئەکرد . ە بارە ئاساییەکەی خۆمبەالی چەپمدا و گەڕاندمیەو
 :بەتووڕەییەوە وتی. لەبەرچاوم

دوو کاژێرە هاوار ئەکەین و بەدواتدا ئەگەڕێین، بۆ ! هەی سەگباب! هەی جاشك -
 وەاڵم نادەیتەوە هەی قەحپە؟

بێدەنگ بوو، دەستی درێژ کرد و یەخەی گرتم و ڕایکێشامە دەرەوەی قاوشەکە و 
 .داخستنێکی هەتاهەتایی بوو بۆ من. اخستدەرگاکەی د

پۆلیسەکان و ڕەقیبەکە بەڕاکردن لەپێش خویان دام و بەلێدان لەدواوە لێیان 
لەوێشەوە بۆ دەرگا ئاسنینە . ئەخوڕیم، لە گۆڕەپانی شەشەوە بۆ گۆڕەپانی سفر

لەپێش بەندیخانەکە خۆم بینیەوە، ئاوڕیکی بچوکم دایەوە، نەقشە . بچوکەکە
 : هێشتا لە شووێنی خۆیدا بوو بەردینەکە

 "ولکم في الحیاة قصاص یا اولي االلباب" 

پێش دوانزە ساڵ ئەم نەقشی سەر بەردەم خوێندەوە و چوومە ژوورەوە، ئێستا 
 .هەمان شتم خوێندەوە و دەرئەچم، بۆکوێ؟ نازانم

سێ پیاو بە جلی مەدەنییەوە لێمان هاتنە پێشێ، یەکێکیان بااڵی زۆر بەرز بوو 
هاتە پێشەوە، پارچە کاغەزێکی نوشتاوی . کی نیو مەترێك لە من بەرزتر بوونزی

 :لەناو دەستدا بوو کردیەوە و لێیپرسیم



 
 

www.dengekan.com  195 
 

 تۆ فاڵنە کەسیت؟ -

 بەڵێ -

 کوڕی فاڵن و فاڵن؟ -

 بەڵی -

 بەڵێ...؟...تۆ. بەڵێ...و ...تۆ -

 : ڕوویکردە هاوڕێکەی، وتی

 کەلەپچەکەم بدەرێ -

دەستەکانم بۆ پێشەوە درێژکرد، . کەلەپچەی ئیسپانیکەلەپچەکەیان داێێ، 
تق، دەستەکانم بەسترانەوە لە پێشەوە، ...کەلەپچەی کردن، دوو تەقەی نەرم، تق

" سەیارەیەکی گەشتیاری. ئنجا هەندێ پەڕاوی ئیمزا کرد و پەنجا مەترێك بردمی
ی خۆی و شۆفێرەکە لە پێشەوە و منیش لەناوەڕست. وەستابوو" بیجۆی فەرەنسی
سەیارە لەو تاریکە شەوەدا بەڕێ کەوت، الیتەکانی تاریکی شەو . دووکەس لەدواوە

 .دائەدرێ

هیچ قسەیان نەکرد، بەهیچ جۆرێ نەلێیاندام نە بێزاریان کردم، وەکو بڵێی لەگەڵیان 
دوای بەڕێ کەوتنمان پیاوە بااڵبەرزەکەی پێشەوە لە کاتی پرسی، . نەبم وابوو

  كه عاته سه. عاتێك بخەوم ك سه وتی ئەمەوێت یه. پێیان وت دوو و نیوی شەوە
تێپەڕی هەموو خەو بردنیەوە من و شۆفێرەکە نەبێت کە ماوەی جارێك لە 

لە خۆمم . ئاوێنەکەوە سەیرێکی ئەکردم، چاوەکانم نووقاند و خۆم کرد بە خەوتوو
 :ئەمپرسی

 بۆ کوێ؟ لەهەموو ڕوویەکەوە بۆ کارەکەم ڕوانی؛ گەیشتمە.. تۆ بڵێی -
تۆزێك ئارام . دەرئەنجامێك کەوا بۆ هەرشوێنێك بمبەن بەدڵنییاییەوە باشتر ئەبێت

چی ئەڵێ؟ سبەینێ کە خەبەری بوەوە چی ئەکات ... بووم، بیرم لە نەسیم ئەکردەوە
 .کاتێك لەتەنیشتیەوە نامبینێ؟ بیرییم ئەکرد

ەالدا تۆزێك خاوبومەوە خەریك بوو خەوم لێبکەوێت، بەاڵم لەناکاو سەیارەکە ب
 : شۆفێرەکە هاواری کرد. چوو
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 .یا ئەڵاڵ... بمانپرێزی..یاخوا -

هەموویان خەبەریان بوەوە و هاواریان ئەکرد، تاییەیەکی پێشەوەی سەیارەکە 
شۆفێرەکە بە لێهاتووییەکی زۆرەوە کۆنترۆڵی کرد دوای ئەوەی لە جادە . تەقی

 .دەرچوو و لە ناو لمی ئەوە بیابانە گیر بوو

گەیشتینە پایتەخت، چاککردنی تایەکە چەند کاژێرێکی خایاند لەو  پێش نیوەڕۆ
شوێنە چۆڵ و دابڕاوەدا، نزیکترین خاڵی ئاوەدانی دەیەها کیلۆمەتر لێمانەوە دوور 

 .بوو

شارەکەم ! ئەمە شارەکەمە، هیچ لەو جادانەی کە پێێدا ئەڕۆیشتین شارەزا نەبووم
زانی کە بەتەوای شارەزای هەموو کە تێایدا لەدایك بووم و گەورە بووم  وام ئە

بە شێوەیەك گۆڕاوە کە . شوێنیکیم؛ نەم ئەزانی لەکام جادەین و بۆ کوێ ئەچین
هەتا گەیشتینە . قورسە بۆ کەسێك ئەم ماوەییە لێی دوور بێت، بیناسێتەوە

وەکو .. وا من ئەگەڕێمەوە شارەکەم کە ئەیناسم، ئەم نافورانە. سەنتەری شار
وم پێمخۆش بوو لەژێر پریشکی ئاوەکەی بوەستم، پێی کە مناڵ بو..خۆیانن

لەم خاڵەوە زانیم کەوا سەیارەکە بەرەو دەزگای مخابەرات ئەچێ ئەو . ئەگەشامەوە
تۆبڵێی . شوێنەی یەکەمجار لە گەڕانەوەمدا بۆ واڵت لە فڕۆکەخانەوە بردمیان بۆی

ێستا وەکو هێشتا ئەبو ڕەمزت و ئەیوب هێشتا لەوێ بن؟ حەیزەرانەکانی ئەیوب ئ
 .یاری منااڵن دێتە پێش چاوم دوای ئەوەی بینیم و چەشتم لە بیابان

سەیارەکە لە ترافیكالیتەکە ئەوەستێ، سەیری خەڵکەکە ئەکەم، لە دەموچاویان ورد 
ئەبمەوە، ئەم کەمتەرخەمییە چیە؟ ئاخۆ چەند کەسیان ئەزانێ چی ڕوویدا و 

کەسیان گوێ ئەدات؟ ئەمە ئەو  ڕووئەدات لە بەندیخانەی بیابانەکە؟ ئاخۆ چەند
میللەتەیە کە سیاسێکان هەمیشە باسی ئەکەن؟ پێیاندا هەڵئەدەن، بە پیرۆزیان 

بەاڵم عەقڵ ئەیبڕێت ئەم میللەتە مەزنە نەزانێ چی لە واڵتەکە ئەگوزەرێ؟ . ئەزانن
ئەگەر نەزانن ئەوە کارەساتێکە، خۆ ئەگەر بزانن هەوڵێك نەدەن بیگۆڕن ئەوە 

گەیشتمە ئەنجامێك کەوا ئەم میللەتە یان سەرخۆشە یان ! گەورەترەکارەساتەکە 
ئەم کچەی قۆڵی .. ئەم بەقاڵە...میللەتیکی گێژ، کەسێك لەم کۆمەڵە خەڵکە. گێل

ئەزانێ نەسیم کێیە؟ نەسیمێك کە لە بەندیخانەکەی بیابان ...دەزگیرانەکەی گرتووە
شێت بوو لەبەر ئەوەی  کەوتووە چاوەڕێیە کەسێك دەرمانەکانی بداتێ، نەسیمێك

 .ئەم بارودۆخەی پێ قووت نەئەدرا
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هۆشێکم بەخۆدا هاتەوە، بۆ وا بەتوڕەیی بیر ئەکەمەوە؟ بوم بە سیاسی؟ بزەیەکم 
چاوەڕێی ئەوە بکەم ئەم میللەتە هەموو دەرچێتە سەرجادە و . بۆ کرد بەناچاری

 داوای ئازادکردنی من بکەن؟ من کێم؟

چاو ئەبڕمە دەموچاوەکان، ماڵمان نزیکی ئەم ! ئای خوایە خەڵك چەند زۆرە
شوێنەیە کە سەیارەکە بەرەو الی ئەڕوات، لەوانەیە بەخت یارم بێت و دایکم، 
. باوکم، یەکێك لە براو خوشکەکانم ببینم، کورە هەردەمو چاوێك کە بیناسم

سەیارەکە لەو ڕێگایە الیدا کە ئەچوو بۆ بینا مەزنە دڵتەنگکەرەکەی نزیك ماڵی 
بە . شاری بڕی لە باکورەوە بۆ باشور. بەرەو باشوری ڕۆژئاوا ڕۆیشت. نخۆما

سەر زۆر شوێندا تێپەڕی کە ئەمناسین، بیرم ئەکردن، ئەوە زانکۆیە، خوێندکارانی 
تەنها ئەوەندەم لەبیرە کە خوێندکار بووم و ئێستاش . کچ و کوڕ دێن و دەچن

 .تەمەن لە دەیەی پێنجەمیدایە و بە خێرای ئەڕوات

نایەکی گەورە، پاسەوانییەکی توند، چوونەژورەوە ئەستەمە هەتا بۆ سەیارەکانی بی
لێپرسینەوە و پەیوەندیکردن : دە خولەك زیاتر چاوەڕیمان کرد. ئاسایشیش

لەپێش . بەژورەوە ڕێیانداین لە بەربەستەکە تێپەڕین و بچینە بەر دەرگای بیناکە
هەموو شتەکان بەڵگەی . کێتەوەکاشیکە ئەبریس. دەرگایەکی شوشەی پان دایانگرتم

پیاوە بااڵبەرزەکە دابەزی و پەڕاوەکانی بردە ژورەوە، یەکەم ژور . پاکی و دسپلینە
کەس داوای لێنەکردم چاوم بنوقێنم یان سەر داگرم، بەاڵم سەرم . بەدەستە چەپدا

بااڵ بەرزەکە گەڕایەوە و پەڕاوەکانی دا . خۆی ڕاهاتووە لەسەر نیوە  داگرتنێك
 :انەکەی تر و وتیبەدوو

 .دایگرن بۆ زیندان -

یەکسەر لە بەرامبەر ئەو شوێنەی لێی وەستابووین بە قاڵدرمەیەکدا دابەزین، 
دەرگایەکی لە شیش دروستکراو، قفڵێکی گەورەی .. ئەوەستین ئنجا قاڵدرمەیەکی تر

. پێوەیە، لەدەرگاکە ئەدەن، پاسەوانێكی قەڵەو هات کۆمەڵێ کلیلی بەدەستەوەیە
وەکانی ئەدەنێ، دەرگاکە ئەکاتەوە و پاڵم پێوە ئەنێن بۆ ژورەوە، دەرگاکە پەڕا

 :ئنجا..دائەخەن، دووانەکە ڕۆیشتن

 .لێرە بوەستە نەجوڵێی
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لەدەرگای . ئەڕوات و پەڕاوەکانی بەدەستەوەیە بۆ ژورێك لەوسەری ڕاڕەوەکەیە
لەپشتی ژورەکەوە بانگم ئەکات، ئەڕۆم بۆ الی، ئەچمە ژورەوە پیاوێکی سەرسپی 
 .مێزێکەوە دانیشتوە سەیری کردم  و وتی چیم لەگیرفانەکاندایە دەریان بێنم

 .هیچم نیە -

 شتومەك نیە؟.. هیچ؟ پارەت نیە؟..هیچ -

 .هیچم نیە -

 پاسپۆرت؟...پێناست نیە؟..باشە پێناسێك -

 .نا نا هیچم نیە، پاسپۆرت و پێناسەکەم لە بەندیخانەی بیابانەکە لێیان بردم -

 یانگەڕندنەوە بۆت؟ نه -

 .نەخێر نەیانگەڕاندنەوە گەورەم -

 لەشت پاکە؟ .. باشە -

 .پاکە، دوێنی خۆم شۆری.. پاکە گەورەم -

 ئەسپێت نیە؟.. یانی -

 گەورەم..زۆرم هەیە..ئەسپێ؟ -

 !!ئەشڵێی لەشم پاکە -

ڕوی کردە پاسەوانەکە و داوی لێکرد بمبات بۆ حەمامەکە، دوای خۆ شۆرین  -
 :ئنجا پێیووتم ١٧زیندانی تاکەکەسی ژمارە بمبات بۆ 

یەکەمجار جلەکانت هەموو جوان بشۆ، دوایی .. حەمامەکە گەرمە، بڕۆ بۆ حەمام -
. بەردەوام بە لە شۆرینی خۆت وجلەکانت هەتا دوا ئەسپێ لەناوئەچێت.. خۆت بشۆ

 .با زیندانەکەمان پڕ نەکەی لە ئەسپێ

 .باشە گەورەم -
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پێش  ئەوەی دەرگاکە . یە حەمامەکەوە کە پڕ بوو لە هەڵمپاسەوانەکە بردمی، کردم
 :دابخات وتی

 تێگەیشتی؟... یاریدەدەر چی وت ئاوا بکە، کە تەواو بویت لەدەرگاکە بدە -

 .بەڵێ گەورەم -

جلەکانم کۆ کردەوە و کە . حەمامەکە زۆر خۆش بوو، تەواو بوم، لەدەرگام دا
پاسەوانەکە دەرگاکەی کردەوە و . وننەمتوانی بیانگوشم چونکە ڕزیب. شۆردبوومن

بینی خەریکە جلە تەڕەکان لەبەر ئەکەمەوە، فەرمانی پێکردم بڕۆم پێش ئەوەی 
 وتم چۆن ئەبێ، قیڕاندی. جلەکان لەبەر بکەم

دوایی لەچی ئەترسی؟ لەم قونە لە قونی ... چیە پیاو نیت؟...وەرە دەرەوە کورە -
 !!مەیمون ئەچێ

گەیشتینە . ڕەکانم، بەشوێن پاسەوانەکەدا ڕۆیشتمپێشەوەم داپۆشی بە جلە تە
ی لەسەر بوو، کردیەوە، پاڵێکی پێوەنام و دەرگاکەی  ١٧دەرگایەك ژمارەی 

 .  لەسەرم داخست

بەتانێکان . لە زیندانێك بە ڕەنگی سەوزێکی کاڵ بۆیاخکراوە.. وا لێرە بەتەنیام
ە دوو کونی تێدایە سەقفەک. ژورەکە فراوانە سێ مەتر دوجا ئەبێت. لەسەر عەرزە

زانیم بۆ ئاڵوگۆڕی هەوایە؛ یەکێکیان هەوای پیس ئەباتە دەرەوە و ئەوی تر هەوای 
 .پاك ئەهێنێتە ژورەوە

بەیەکێکیان خۆم .. لەسەر بەتانێکان دانیشتم. جلە تەڕەکانم لەسەر عەرزەکە ڕاخست
 .داپۆشی، هەوا گەرمە لێرە، دوای تۆزێك ڕاکشام و خەوتم

. کە خەبەرم بوەوە، دەنگی خڕەخڕی کلیلی ئاسنی دەرگای ئاسنبەدەنگە ترسناکە
دەرگاکە کرایەوە دوو پیاو دەرکەوتن، پیرێك و . دانیشتم و بەتانیەکم لەخۆم ئااڵند

. لە ناو و تەمەن وشوێنی لەدایکبونمی پرسی. گەنجێك تۆمارێکی گەورەیان پێبوو
اخست و لێی پرسیم بۆ بە هەموو زانیاریە تایبەتیەکانمی تۆمار کرد و تۆمارەکەی د

. ڕووتی خەوتوم، پێمووت کەوا تەنها ئەو جالنەم هەیە و شۆردومن، هێشتا تەڕن
 :ڕووی کردە کوڕە گەنجەکە و پێی وت
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 .بڕۆ بۆ ئەم قاوشە و بڵێ زیندانیەك هەیە جلی نیە -

 باشە -

دەرگاکەی داخست، دوای چارەکێك گەنجەکە گەڕایەوە، بوخچەیەك جلی هێنا، 
! دەرپێ کورتە نەك شەرواڵێکی شەرعی تا ئەژنۆ: وەزش، جلی ژێرەوە پانتۆڵی

 .  بەشێوەیەکی تر دەرکەوتم. هەمووی تازەیە

 

 ی ئایار٠٢

سێ ڕۆژە بەندیخانەکەی بیابانم بەجێ هێشتوە و هاتومەتە ئێرە، تەنها 
دوای . ڕۆژی سێجار کاتی خواردن هێنان دەرگاکە ئەکەنەوە. پاسەوانەکانم بینیوە

کاژێرێك لە هێنانی خواردنەکە دووبارە دەرگاکە ئەکەنەوە بۆ گەڕاندنەوەی نزیکی 
خەت "لێرە بە توالێت ئەڵێن .  قاپەکان و چونە دەرەوە بۆ سەرئاو و دەستشۆرین

 .نەمتوانی هۆی ئەم ناولێنانە بزانم" <هێڵ>

هەروەها . خواردنی ئێرە لەوێ باشترە، زیندانی هەندێك گۆشتی دەست ئەکەوێت
دڵەڕاوکێم لە نەزانینی هۆی هێنانم بۆ ئێرە . ەکە لێرە پاکتر و هەمەچەشنەیەخواردن

بەدەر ... هەڵسوکەوتیان لەگەڵمدا لێرە تاڕادەیەك باشترە. هەموو ڕۆژێ زیاتر ئەبێت
لە چەند شەقازلیەك نەبێت لەکاتی ڕۆیشتن بۆ سەرئاو و گەڕانەوە بۆ ژورەکەم، 

ی هاواری ئەشکەنجەدراوەکان بە بەاڵم دەنگ. ئەشکەنجەی جەستەیی نەدراوم
هەمو . ئاشکرا ئەگاتە زیندانە تاکێیەکان و ترس و دڵەڕاوکێ ڕۆژ بەڕۆژ زیاد ئەبێت

ڕۆژێ کاتژمێر هەشتونیو هاوارو پاڕانەوەی ئەشکەنجەدراوەکان دەست پێ ئەکات 
کاتژمێر دوو ونیو ئەوەستێت، قەوانەکە دوبارە لە شەشی ئیوارەوە دەست پێئەکات 

 .ئەمەوێ خۆمی لێ تێنەگەێنم، لەبیری بکەم بەاڵم ناتوانم. نگانێکی شەوهەتا دەر

 

 ی ئایار٠١

ئەمڕۆ ئێوارەکەی دەرگای ژورەکەیان لێکردمەوە و دەریان هێنام، پاسەوانەکە قۆڵی 
گرتم و بردمی بەرە و دەرگا شیشبەندەکەی سەر قاڵدرمەکان، دەرگاکەی کردەوە 
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ئەمەی تریان . دەرگاکە وەستابوو و ڕادەستی یەکێکی تری کردم کە لەبەر
سەریخستم لە قاڵدەرمەکان، گەیشتینە سەر کاشییە بریقەدارەکان، بە ڕاڕەوەکەی 
دەستە ڕاستدا بردمی بۆ دوایەمین ژوور، کردمیە ژوورەوە و دەرگاکەی داخست 

پیاوێکی چل . ژورەکە تەنها کورسیەك و مێزێکی تێدایە. بێئەوەی ورتەی لێوە بێت
پرسی ئایا . ورەوە، قەڵەم جافێك و دەستەیەك کاغەزی سپی پێ بووساڵە هاتە ژ

منم، وتم بەڵێ منم، قەڵەم و کاغەزەکەنی خستە سەر مێزەکە  فەرمانی دا ...من
ئەمە یەکەم جارە لەدوای . دانیشم، لەسەر کورسێکە لەپشتی مێزەکەوە دانیشتم

 :وتی. دوانزە ساڵ لەسەر کورسیەك دانیشم

غەز، ئەمانەوێ مێژووی ژیانت هەمووی بنووسی لە ڕۆژی ئەمە قەڵەم و کا  -
 تێگەیشتی؟. لەدایکبونتەوە هەتا ئێستا

 .بەڵێ تێگەیشتم -

بیر ئەکەمەوە و ئەنوسم، تۆ .. ئەو چوە دەرەوە و منیش دەستم کرد بە نووسین 
دوو جار . دووان من هەر ئەنووسم.. نازانم و ئەنوسم، کاژێرێك... بڵێی چیان بوێت؟

دەرگاکەیان کردەوە بینیان سەقاڵی نووسینم، دەرگاکەیان دائەخست و ئەڕۆیشتن 
ڵەم و کاغەز، سااڵنێکی زۆر بیرم قە! من هەر ئەنووسم . بێ ئەوەی هیچ بڵێن

زۆر بیریان لێ ...دوو شتی ئاسایی و بەردەست بوون بەاڵم کە نەمان. ئەکردن
مرۆڤ چەندی کات و ئێشکردن ویست هەتا کاغەزی دروست کرد؟ . ئەکەیتەوە

چەندی پێویست بوو هەتا قەڵەمی داهێنا وابە ئاسانی پێی ئەنوسین؟ چەند 
ووسم، خۆم نوقمی وردەکارێکان ئەکەم، ئەن... دڵگیرمن...خۆشەویستن

هاوڕێکانم، چێژ زۆر لە ...ئەوخوێندنگایانەی کە خوێندبوم تیایاندا، کەسوکارم
 .نوسینەکە وەر ئەگرم، نامەوێ دەستبەرداری قەڵەم و کاغەزەکە ببم

 :پیاوەکە هاتە ژورەوە، سەیرم ئەکات پێم ئەڵێ

 بۆ تا ئێستا؟.. تەواو بوبو ئێ ئەگەر مێژووی هەموو جیهانت بنوسیایە ئێستا -

 .تەواو ئەبم... چەند خولەکێکی ترم بدەرێ -

 :پێی وتم.. پاش چەند خولەکێك کاغەز و قەڵەمەکەم دایە دەستی

 .لێرە بە -
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ئەڕوا و پاش کەمتر لە کاتژمێرێك ئەگەڕێتەوە لەگەڵ پیاوێكی بە شکۆ 
 :نوسراوەکەی منی بەدەستەوەیە، تۆزی لێی ڕوانیم و وتی

ئەمە کاغەزی تر و قەڵەم، . و ئەمەی نوسیوتە پێی ئەڵێن گوخواردنهەمو -
قەڵەم و کاغەزەکەیان فڕیدایە سەر مێزەکە و . بەکورتی و پوختی بۆمان بنوسە

 .ڕۆیشتن

ئەوی نوسیبووم . سەرلەنوێ دەستم کرد بە نوسین، بەاڵم بەهەمان چێژ لێوەرگرتن
. لەهەموو ئەوانەی کە نوسیمڕاستگۆ بووم . هیچی نوێم پێ نیە. دوبارەم کردەوە

داوایان لێکردم ژیاننامەی خۆم بنوسم لە چەند الپەڕەیەکدا بۆم نوسین بەڕاستی 
بەاڵم بۆ داوام لێ ئەکەن ئەوەی . هیچم نیە لێی بترسم و بیشارمەوە. بەبێ درۆ

 .نوسیبوم دووبارە بینوسمەوە؟ نازانم

ەکەی یەکەمجار هات و هاتن نوسینە نوێکەشیان برد، دوای نزیکی کاژێرێك پیاو
 :وتی

 .بابڕۆین..یەاڵ -

 .بەهەمان شێوەی هاتنم؛ گەڕاندیانمەوە زیندانەکەم

 

 ی ئایار٠٠

دەرگای ... قاڵدرمە.. ڕاڕەو.. ئەمڕۆ ئێوارە دەرگاکەیان کردمەوە و، بردمیانە دەرەوە
 .ڕاڕەوێك بەدەستە ڕاستدا، یەکم ژور لە دەستە چەپ...ئاسن

. کی لەچاودایە، لەپشتی مێزێکی ڕەشەوە دانیشتوەپیاوێك چاویلکەیەکی پزیش
سەری هەڵبڕی و چاوێلکەکانی البرد و . لەپێش مێزەکە کورسیەکی پالستیکی لێیە

پاش تۆزێك . بەدەستی پێی وتم دانیشە، لەسەر کورسیە پالستیکیەکە دانیشتم
ئەپرسێ، وەاڵم ئەدەمەوە بێئەوەی . چاویلکەکانی لەچاوکرد و قەڵەمەکەی هەڵگرت

 :سەیرم بکات ئەنوسێ
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ناوت ، ناوی باوکت، ناوی دایکت، براکانت، خوشکەکانت، مامەکانت، خاڵەکانت،  -
هاوڕێکانت لێرە، هاوڕێکانت لە فەرەنسا، ناوی سیانی هەموویان، سەر بە کام 

 :لەم پرسیارەیان وتم. حیزبن

 نازانم -

.. وسیلەسەر کاغەزەکە نو. چەنوچونی لەگەڵ نەکردم، بەدرۆی نەخستمەوە
 .نازانێت

ئەو حیزبانەی کە پەیوەندیم . ئینجا پرسیاری زۆری لێکردم، هەموو سیاسی بوون
 :پێوە کردوون، لەکۆتاییدا پرسی

 هیچی ترم هەیە بیڵێم -

 نەخێر -

 لێرە بە -

کاغەزەکانی کۆ کردەوە و ڕۆیشت، دوای کاژێرێك یەکێك هات و گەڕاندمیەوە 
 .زیندانەکەی خۆم، دانیشتم

 !ئەشکەنجەیان ئەدا.. ی کاتەکە گوێم لە هاواری ژنێك بووبەدرێژای

 

 ی ئایار ٠٢

 لەکۆتایی شەودا گەڕاندمیانەوە زیندانەکەی خۆم بە تێکشکاوی

ئەمجارەیان قاڵدرمەی تێدا . سەرەتای شەو دەرگایان لێکردمەوە و دەریانهێنام
چاوبەستێکی پاسەوانەکە . نەبوو، بردمیان بۆ دواژوور لە ڕیزی زیندانەکەی خۆم

 .خستە سەرچاوم و پاڵێکی پێوە نام بۆ ناو ژوورەکە

 ئایا مانگی هەنگوینی تەواو بوو؟: لەخۆم پرسی

 :دەستی بەندکەرەکە ڕایگرتم، دەنگێك لە پێشمەوە هات
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لەبەر ئەوەی کەسوکارت ...ئێمە هەڵسوکەوتێکی ئاستبەرزانەمان لەگەڵ کردیت -
هەموو جاکە جاکە سودی نیە، دوو وشەیە ئەم . بەاڵم تۆ بێ هەستی.. خەڵکی باشن

.. یان ئەهێڵم ئەستێرە بە ڕۆژ ببینی..یان پێم ئەڵێت سەر بەکام ڕێکخراویت: و تەواو
 ؟...ها ئەڵێی چی

بەاڵم بردمیان بۆ زیندانەکەی بیابان .. گەورەم، من سەر بە هیچ ڕێکخراوێك نیم -
 .بەتۆمەتی ئیخوان موسلمین

چۆن کریستیانیت و ئیخوان موسلمینیت؟ ئەمە ..!گووی چی... ئیخوانی چی و -
سەر بە چی . هەڵەیەك بوو کرا، ئێستا ئەبێ ئەم هەڵەیە ڕاست بکەینەوە

 ڕێکخراوێکیت؟

 .من سەر بە هیچ ڕێکخراوێك نیم -

یەکێ ئەوقسەیە بکات کە تۆ کردوتە، ئەبێ  سەر بە . وادیارە تۆ کەری تێناگەی -
 .ڕێکخڕاوێك بێت

 :تری کە لە ژورە بوون وتگوێم لێبوو بەوانی 

بە . بیبەن بۆ بەڕە فڕەکە، کەی هەموو شتێکی ئاشکرا کرد بیهێننەوە بۆ ئێرە -
توندی ڕایانکێشام، سەرەڕای هەموو شتێك هەستم بە دڵنەوایی کرد چونکە زانیم 

 .کەسوکارم هەوڵم بۆ ئەدەن

بەشی خوارەوەی . فڕیاندامە سەر تەختەدارێك لەهەموو الیەکەوە بەستمیانەوە
هاواری منیش ..دارەکەیان بەرز کردەوە و توندیان کرد نەجوڵێ، لێدان دەستی پێکرد

من ئێستا . ئازاری زۆر بوو بەاڵم نەئەترسام و نە شلەژابووم. لەگەڵی بەرزبوەوە
سەر ئەم بەسەرهاتانە، زۆرم بینی و ئەزمون و تاقیکردنەوەی زۆرم لە" خاوەنی 

 . بەسەرهات، زۆر شتیان لێوە فێر بووم

چۆن پیاوانی ئاسایش وانە و ڕێسای خۆیان هەیە، زیندانێکانیش ڕێسا و 
 :گرنگترینیانن  ئامۆژگاری خۆیان هەیە، ئەمە دووانه

 هەرچەندە ئازارت زۆر بوو لە کاتی ئەشکەنجەداندا، هیچ شتێك مەدرکێنە بۆ: یەکەم
ئەوەی لە لە ئەشکەنجە ڕزگارت بێت چونکە دانپێدانان بە هەر زانیاریەك بۆ ئەوان 
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مانای ئەوەیە تۆ الواز بویت بۆیە ئەشکەنجەت زیاتر ئەدەن بۆ دەرهێنانی زانیاری 
 .زیاتر نەك کۆتایی هێنان بە ئازاردانت

 ئەگەر داوایان لێکردیت بتکەن بە جاسوسی خۆیان و یارمەتیان بدەیت: دووەم
بەرامبەر ئەوەی ئازادتت بکەن هەرگیز قبوڵی مەکە؛ چونکە خۆتوشکردنە لەگەڵیان 

 .هاتا کۆتایی ژیانت، ئەوان هەمیشە درۆئەکەن

ئازاری    م هەستم به دوای ماوەیەك هەستم کرد قاچەکانم سڕبوون، زۆر كه
 کارەکە بوو بەمیکانیکێکی بێ ڕوح، لێم ئەدەن، تۆزێك ئازارم پێئەگات،.. کرد ده

 !بەدەنگی بەرز هاوار ئەکەم

یان ماندوو بوون، یان بێزار بوون، یان !... یارێكە بە سەرکەوتنی من کۆتایی هات
لەسەر فەرمانی پیاوە دەنگ زلەکە . باوەڕیان کرد کە سەر بەهیچ ڕێکخراوێك نیم

 :وازیان لێهێنام کە لە ژوورەکە بوو لەگەڵماندا

سەری ئەڵێی سەری .. ەکەی، چەند کەلە ڕەقەبیگەڕێننەوە بۆ زیندان...وازی لێبێنن -
 !کەرە

گەڕاندمیانەوە . بەاڵم ورەم زۆر بەرزە... بەزۆر ئەڕۆم، هەموو گیانم شکاوە
 .زیندانەکەم

 .زۆرم پێنەچوو خەوم لێکەوت

 

 ی ئایار٠٢

یانێکەی دەرگای زیندانەکیان کردمەوە، بردمیانە دەرەوە، یەکسەر چاویان  ئەمڕۆ به
بردیانم، بەاڵم نازانم . کەم زانیم بەسەر قاڵدرمەدا سەرئەکەوینبەڕۆیشتنە. بەستم

، وەرە ژورەوە، چوینە ژورەوە، سەالمێكی ..پاسەوان لە دەرگایەکی دا. بۆ کوێ
 .گەورەم.. عەسکەرییانە

 :دەنگێکی قەبەو ئەستور وتی

 .تۆ بڕۆ...چاوبەستەکەی البە -
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ێکیان لەپشت مێزێکی یەک. چاوبەستەکەی البرد، سێ پیاوی تەمەن مامناوەند
گەورەو جوان دانیشتبوو، ئەو دووانەکەی تر لەمسەر و ئەوسەری مێزەکە 

شەش چاو ڕاستەوخۆ سەیرم ئەکەن؛ . هەموو بە بێدەنگی دانیشتبوون. دانیشتبوون
هەستمکرد لە ناوەوە ... شەش چاوی تیژ و دڵڕەق. لەسەرەوە بۆخوارەوە ئەمبێژن

ك لە دانایی و زۆرزانی لێئەبارێ، تێکەڵەێەك شەش چاو تێکەاڵویە. ڕووت ئەبمەوە
چاوگەلێك . لە ڕەقی و بااڵدەستی، تێكەڵەیەك لە لووت بەرزی و خۆ بە زلزانین

چاوگەلێکی بێزار !.. هەزارانی وەکو منی بینیوە، چاوگەلێك لە هەموو شتێك تێر بوە
ن کە یەکسەر پێشبینیم کرد ئەم سێ کەسە گرنگترین بەرپرس و لێکۆڵەر. و ماندوو

بڕیارم . هەموو چارەنوسیشم لەم دانیشتنە بڕیاری لەسەر ئەدرێ.. بینیومن تا ئێستا
دا کەوا بەجەرگ و ئازابم؛ بە هەموو هێزێکەوە داکۆکی لە خۆم بکەم، سوود 

بەرەنگاریان ئەبمەوە . لەهەموو ئەو شتانەی بەسەرم هاتون و گوێم لێبوە وەربگرم
 :وەی هەرپرسیارێك بکەن لێم پرسینبۆیە ئازایی خۆم کۆکردەوە و پێش ئە

من بۆ لێرەم؟ تاوانەکەم چیە بۆ ... ئەگەر بکرێ و ڕێم پێبدەن پرسیارێك بکەم -
ئەکرێ یەکێکتان وەاڵمی ئەم پرسیارەم .. ساڵ بەند بکرێم؟ چیم کردوە؟ ١٠ئەوەی 
 بەنەوە؟

 :پیاوی پشت مێزەکە کە هەرخۆی پیاوە دەنگ قەبەکە بوو

. ووەم تۆ لێرەی بۆ ئەوەی وەاڵم بدەیتەوە نەك بپرسییەکەم دەمت داخە، د -
 .هەی تاوانبار.. لەگەڵ ئەوەشدا پێت ئەڵێین بۆ لێرەی و تاوانەکەت چیە.. سێەم

 :تۆزێ بێدەنگ بوو و وتی

 .ئەو کورسیە ڕاکێشە و دانیشە -

 .کورسێکەم ڕاکێشا و دانیشتم

 تۆ دەرهێنەری سینەماییت؟ -

 .بەڵێ گەورەم -
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من باوەڕت پێ ئەکەم، .. سەر بەهیچ ڕێکخراوێکی دژ بەدەوڵەت نیم تۆ ئەڵێی من -
.. بەاڵم ئەگەر بە پێچەوانەوە دەرچوو ئەوا بەدەستی خۆم لەسێدارەت ئەدەم

 تێگەیشتی؟

 بەڵێ گەورەم -

... باشە، من بڕێك ناوت بۆ ئەخوێنمەوە هەر ناوێکت ناسییەوە پێمان بڵێ -
 !تێگەیشتی

 .بەڵێ گەورەم -

ناوی چوارەم، ناوی ئەنتوانی برادەرم بوو، . ندەوە نەم ئەناسینسێ ناوی خوێ
 :هاوارم کرد.. یەکسەر دەستم بەرزکردەوە وەکو بڵێی ڕاستگۆیی خۆم پێشان بدەم

 .هاوڕێمە لە فەرەنسا.. ئەنتوان.. ئەمەیان گەورەم -

تۆ ئەزانی ئەم ئەنتوانە ترسناکترین کەسە؟ . شتێکی بەسودمان دەست کەوت.. ئا -
واتە وەکو خاڵت نیە؛ هەرچەندە خاڵت .. ە کۆمەنیستێکی دژ بە دەسەاڵتەئەم

. کۆمەنیستە بەاڵم پیاوێکی نیشتمان پەروەرە و دڵسۆزە، ئێمە زۆر ڕێزی لێئەگرین
ئەکید ئەو هانی داویت دژ !.. ئەنتوان دژ بە دەوڵەتە! بەاڵم ئەنتوان، خۆفرۆشە

 وا نیە؟.. بەدەوڵەت قسەبکەی

 .ئەنتوان لەگەڵ من لەسەر سیاسەت قسەی نەئەکرد. ەخێرنەخێر گەورەم، ن -

 ئەی باشە تۆ ئەم قسانەی لە ڕاپۆرتەکەدا نووسراون لە کوێت هێناون؟ -

 قسەی چی و ڕاپۆرتی چی؟  -

. و سەرمان نەئێشێنی ڕاپۆرتەکەت بۆ ئەخوێنمەوە..بۆ ئەوەی سەرت نەئێشێنم -
 باشە؟.. دوایی وەاڵمم بەرەوە

 باشە -

چەند پەڕەیەکی پشکنی و دانەیەکیانی . لەبەردەستیدا بوو، کردەوە دۆسێیەکی کە
 .باش لێی وردبوەوە و دەستی کرد بەخوێندنەوەی. دەرهێنا
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شەوە ئاهەنگێك بانگ کرام لەگەڵ هاوڕێ کچە فەرەنسێکەم بۆ ...و... لە ڕێکەوتی" 
خۆیان .. لە ماڵی کەسێك بەناوی ئەنتوان، لەوێ فاڵن و فاڵن وفاڵنیش ئامادەبوون

 .و هاوڕێی کچەکانیان

 :تۆزێك وەستایەوە و وتی

 .ئەمەیە! .. کوا، ها..کوا باسەکەی تۆ... کارمان بەم جاکە جاکە چیە

لەکۆتایی گفتوگۆکان یەکێك مایەوە بەشداری نەکرد ویستم ڕای بزانم، ئەویش ......
ا، فاڵنی کوڕی فاڵن بوو، خوێنکاری بەشی دەرهێنانی سینەمایە لێرە لە فەرەنس

بەدرێژایی کاتی گفتوگۆکان تەنها سەیری ئەکردین و بزەی ئەکرد، هەندێكجاریش 
 .لەگەڵ کچەکەی هاوڕێی قسەی ئەکرد

ڕووی پرسیارم لێکرد دەربارەی ئەو شتانەی باسکران، بۆ ئەوەی زیاتر دڵنیایکەم 
پێکەنی و قسەیەکی ناشرینی دەرحەق بە هەڤەڵ . دابەزیمە سەر دەسەاڵت

من ئێستا بەناچاری و زۆر . حیزب، سەرۆك، خوا بیپارێزێ کرد ئەمینداری گشتی
قەڵەمەکەم . شەرمەزارم قسەکانی وەکو ئەوەی لەزاری هاتنەدەرەوە بنووسمەوە

جەنابتان ئەزانن کە من ئامادەم زمانم ببڕم و ! گەلێ لەوە پاکترە شتی وا بنووسێ
کە گەلێ گەورەو نەهێڵم وشەگەلێکی لەم جۆرە بوترێت بەرامبەر بە ئەو مرۆڤەی 

گەورەمان . بەڕێزە لەالمان و نەك هەر ڕێزی لێئەگرین بەڵکو ئەشی پەرستین
 .ڕوحی ئێمەشی بەقوربان بێت. جەنابی سەرۆك خوا بیپارێزێ و سەرکەوتوو بێت

بەاڵم نوسینەوەی ووشەکان وەکو خۆیان تەنها بەمەبەستی ئاگادار کردنەوەی 
ئاسایشی واڵت ئەپارێزن شتەکان وەکو  کاربەدەستانی ئاسایشە کە بەشەونخونیان

 :فاڵن کەس لە وەاڵمی پرسیارەکەم ووتی. خۆی ببینن

وەکو کەسێك کە . من بەڕاستی گفتۆی سیاسیم پێ قووتنادرێ و حەزم لێی نیە -
کە حەز و ئیشم لە بواری سینەمایە، گرنگی ئەدەم بە دەنگ و ڕەنگ، کاری سیاسی 

. لەڕێیانەوە بڕیاڕ لەسەر دەسەاڵت یان ڕژێم بدەمناتوانم . و ئابوریم لە الگرنگ نیە
یدا بناسرێتەوە،  ئەگەر نامە بە ناونیشانەکه. من لەڕیی دەنگوڕەنگەوە بڕیار ئەدەم

دەنگی ئەم ... کەواتە دەنگە ئەڵێ چی؟.. ئەوا ناونیشانی ئەم ڕژێمە سەرۆکەکەیەتی
سابرێن  ئەچێت؛ وەکو خۆشتان ئەزانن کەوا< سابرێن>سەرۆکە لەدەنگی نێری

. بۆگەنترین و کەلەڕەقترین ئاژەڵە، منیش حەزم لە شتی بۆگەن و کەلەڕەق نیە
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.. ڕەنگەکەش ئەڵێت، سەری لە سەری هێستر ئەچێت، منیش زۆر ڕقم لە هێسترە
ئەگەر کەر بوایە حەزم لێی ئەبوو، . هۆکەشی سادەیە چونکە هێستر ئەسڵ نیە

لەبەر ئەم . ڵ و ناسراو ئەبووچونکە لەم حاڵەتەدا سەر بە ڕەگەزی کەرانی ئەس
هەموو " ئەمە ڕای منە. دوو هۆیە من نە حەزم لەم سەرۆکە و نە لەم ڕژێمەیە

ئا لێرەدا لەالی ئەم دەستەواژەیە کابرای دەنگ قەبە لە . ئامادبوان لەوێ پێکەنین
خوێندنەوەی ڕاپۆرتەکە وەستا، بە قینەوە و تیژ سەیری کردم و پەڕەکانی پێش 

 :و ئنجا بەگاڵتە پێکردنێکەوە وتیخۆی پێچایەوە 

ئێمە هۆی بوونتمان لێرە، تاوانەکەت، پێ وتیت، تۆش ئەبێ ئێستا پێمان بڵێیت  -
 ..بڵێ دەی...ئەم قسانەی ڕاپۆرتەکە قسەی تۆن یان نا؟.. سەر بە چ ڕێکخراوێکیت

کاتێك ڕاپۆرتەکەی ئەخوێندەوە مێشکم زۆر بە خێرایی کاری ئەکرد، هەموو 
م هەنگ ئاسا لە جوڵەدا بوون، نیوەی مێشکم گوێی ئەگرت نیوەکەی هەستەوەرەکان

مێژووی . ویستم ئەوشەوەم بیرکەوێتەوە، نەمتوانی. تری بیری ئەکردەوە
ڕاپۆرتەکەم بەرچاو کەوت، سێ ساڵ پێش گەڕانەوەم بۆ ئێرە، دوانزە ساڵی تریشی 

لەنێو سەدەها بێتە سەر کە لە زیندانم، چۆن ئەتوانم شەودانیشتنێکم بێتەوە بیر 
هەتا کەسەکانیش لە ئەنتوانی هاوڕێم زیاتر کەسی ..شەوبەزمی تر کە کردومانە؟ 

. ترم بیر نەبوو، چونکە لەگەڵ ئەم ئەتوانم بڵێم هەموو ڕۆژێ بەیەکەوە بوین
 !هەرچەندم کرد هیچی ترم بیرنەهاتەوە و نەهاتەوە

تر هیچی تر نەبووە، پەیوەست بە قسەکانم لەناو ڕاپۆرتەکە ئەوە لە نوکتەیەك زیا
نوکتەیەك وەکو هەزارانی تری هاوشێوەی کە لە سەر پیاوانی سیاسەت و 

بۆ ئەم نوکتەیەیان بەتایبەتی؟ گریمان . دەسەاڵت ئەوترێن بە سەرۆکیشەوە
 وتبێتیشم؛ ئەبێ باجەکەی بەم ڕادەیە قورس بێت؟

 ...لە وەاڵمی پڕسیارەکەی کە لێی کردم

پانزە ساڵ زیاتری بەسەر چووە، بیرم نایەت قسەی  ئەم ڕاپۆرتەی کە خوێندتەوە -
.. ئەم لەنوکتەیەك بەوالوە هیچی تر نیە.. وام کردبێت، گریمان قسەی واشم کردبێت

 .خۆشت ئەزانی بەسەدان نوکتەی لەم شێوەیە هەیە

 .ئەم نوکتەیە سزاکەی لە ساڵێکەوە بۆ سێ ساڵ زیندانە... ئەگەر نوکتەیش بێت -
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 .ساڵە لە زیندانمبەاڵم من دوانزە  -

. ئەو دوانزە ساڵە لەبیرکە، ئەوە لەئەنجامی هەڵەیەك بوو ئێمە لێی بەرپرس نین -
سەر ..ناوی ڕێکخراوەکەتمان پێ بڵێ..ئێستا. حیسابی تۆ لەم ساتەوە دەست پێئەکات

 بە چ ڕێکخراوێکی؟

 .ئیخاوان مسلمینم... من سەر بە -

ەنگەکەدا، پاسەوانێك یەکسەر لەالی دەستی نا بە سویچی ز..دایانە قاقای پێکەنین
 :دەرگاکە پەیدا بوو، پێی وت و هێشتا پێکەنینەکە بەدەموچاویەوە دیار بوو

 .بێزاری نەکەن.. بە بەڕێوەبەری زیندانەکەش بڵێ.. بیگەڕێنەوە زیندانەکەی -

 .بەڵێ گەورەم -

ەو وادیار بوو کەیسەکەمیان خوێندبوەوە و گەیشتبونە بڕیارێك، ئاماژەکان بەر
بەاڵم ڕۆڵی خاڵم چیە لەم . ئەوەن بڕیارەکە لە بەرژەوەندی من بێت

 .نازانم..هەمووە؟

 

 ی حوزێران١٢

دەنگی ئەشکەنجەدان مێشکی ماندوو . ماوەی پانزە ڕۆژ زیاتر هیچ ڕووی نەدا
خۆت ئازار بدرێیت خۆشترە لەوەی گوێت لە هاوار و فریادی کەسێکی ژێر . کردوم

ئەمەوێ خۆم سەرقاڵکەم بە خوێندنەوەی ئەو ناوانەی  .ئەشکەنجە بێت شەو و ڕۆژ
پارچە . هەموو بە پارچە مێتاڵێكی ڕەق هەڵکۆڵێنراون. بەدیوارەکانی زیندانەکەوەن

شیعری زۆر، ناوی پیاوان، ناوی ژنان، هەندێكیان ناوی شارەکانیان یان 
وە هەندێکیان چەند هێڵێکی تەریبی لەتەنیشت ناوەکەیە. حیزبەکانیشیان نوسیوە

 .کێشاوە وادیارە هەر هێڵەی ئاماژەیە بۆ ڕۆژێك، ژمارەیان سیوسێ هێڵ بوو

 

 ی حوزێران٠١
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پاسەوانەکە دەرگاکەی کردەوە و داوای لێکردم هەموو شتومەکەکانم کۆکەمەوە و 
بە قاڵدرمەکاندا سەرکەوتین، . لەگەڵی بڕۆم، نە چاوی بەستمەوە و نەدەستم

خۆم " دەنگ قەبەکە"ە بەردەم پیاوە بەهەمان ڕێوڕەسمەکانی هەموو جارێ ل
زیاد لە دە خولەك قسەی بۆ کردم، تێیگەیاندم کەوا . داوای لێکردم دانیشم. بینیەوە

ئەوان بەتەما بوون ئازادم بکەن و زۆر ڕێزی خاڵم ئەگرن کە پیاوێکی چاكە 
وهەوڵ ئەدات ئازادم بکات، بەاڵم الیەنی تری سەر بە دەزگاکانی ئاسایشی واڵت 

بوون و داویان لێکردون ڕادەستی ئەوانی بکەن و ئەمان پێیان ناخۆشە  ناڕازی
 .ڕادەستی بکەن بەاڵم ناچارن

دوای ئەوە دە خولەکی تر قسەی بۆ کردم ویستی شتێکم تێبگەێنێت بەاڵم 
ناڕاستەوخۆ، تێگەیشتم کەوا نایەوێ بەئاشکرا بچێتە ناو بابەتەکەوە بۆیە بەالرێ و 

ێت نابێ هیچ زانیاریەك لەمەی زیاتر الی ئەمان درکانومە پێچوپەنادا ئەیەوێ پێم بڵ
بدات بە شوێنەکانی تر هەرچەند فشاری زیاتریان خستەسەرم و ئازاری زیاتریان 

هەروەها نابێ چاکەی ئەمان لەبیر بکەم لەبەر خاڵم بەوەی زۆر گوشاریان . دام
ها ئەگەر بێت هەروە. نەخستە سەرم لێرە بەمەبەستی دەرهێنانی زانیاری زیاتر لێم

و زانیاری زیاتر لەالیەنە ئاسایشەکانی تر بدرکێنم ئەوە ئەبێتە نەنگی و کەمی بۆ 
ئەگەر بەم ڕێنماییەی ئەمیش کارم کرد لەبەرژەوەندی خۆم ئەبێت و ڕێ . ئەمان

 :قسەکانی کۆتایی هێنا بە. خۆشکەر ئەبێت بۆ ئازاد بوونم

زم بگەێنە خاڵت و پێی بڵێ عەمید هیوادارم سەرکەوتوو بی، ئەگەر ئازاد کرای ڕێ -
 .خوا حافیزت بێت...پیاو بە مەترسە. سەالمت لێ ئەکات"......" 

دەست بەستراو لەگەڵ پیاوانی ئاسایش بەسەر . ئنجا ڕادەستی الیەنێکی تریان کردم
 .ئۆتۆسترادا بەرەو ڕۆژهەاڵت

 

 ی حوزێران٠٢

 .لەالی الیەنەکەی تر

ئەفسەرێك لەدەرگای . سێ ڕۆژ بەقەد سێ ساڵی زیندانەکەی بیابان بوو 
چاوی لە سەالمی پاسەوانەکان . ژوورەکەی چاوەڕێمان بوو، غەزەبی لێئەباری
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نەبوو تەنها پرسی ئەگەر من منم، وتم بەڵێ، لەگەڵ بەڵێکە یەکودووی لەگەڵ 
ەی پشتەوە، نەکردم لەپڕ کێشای بەسەر لوتمدا فرێدامە سەرسنگی پاسەوانەک

ئەفسەرەکە یەخەی گرتم و ڕایکێشامە . ڕاستی کردمەوە و دووبارە ڕێك وەستام
لە ناوەڕاستی ژورەکە ملی گرتم . نێو ژوورەکە و بەدەستەکەی تری پێمدا ئەکێشێ

. فشاری زۆری خستە سەر گرێکەی قوڕگم و پاڵی پێوە ئەنا، خەریك بوو ئەخنکام
 :دانەکای جیر کردبوە و وتی

 .چۆکدادە هەی زۆڵ...ە کورە هەی سەگچۆکداد -

خۆشی چوە پشتی مێزەکەیەوە، کاغەزێکی هێناو لێم . بەچۆکداهاتم و قوڕگی بەردام
نزیك بوەوە، بەندەکانی ئەخوێندەوە و لەگەڵ خوێندنەوەی هەر بەندێك بە بنی 

 .پێاڵوەکەی ئەیکێشا بە دەموچاوما

لەقەیەك تۆزێك ... ا دیارەنامە بە ناونیشانەکەید...لەقەیەك.. دەنگ و ڕەنگ -
بەنوکی پێالوەکەی شەقێك بەالتەنیشتم تەختی .. دەنگی سابرێن. سەرەوی ڕوومەتم

دەمی شێالم بە بنی ! بەردەوام بوو لە خوێندنەوە و لێدان. کردم لەگەڵ عەرزەکە
پێاڵوەکەی و ئنجا خستیە سەر قوڕگم ئەیپەستان، بەبنی پێکانی وەکو هەویر 

وتوە بەسە بۆ " جەنابی سەرۆکم" تم کە تەنها ئەوەی بە لێی تێگەیش. شێالمی
 . ئەوەی بە گون هەڵمواسن

هاواریکرد پاسەوانەکەی  بانگکرد و ڕێنماییەکانی دایە دەست بە هاوارێك کە 
سێ ڕۆژ هەتا لەژیاندا ماوم لەبیری ناکەم، فەالقە، لێدان، . خەریك بوو بیخنکێت

هەردو مەقاشەکە لە شوێنی ... ە کارەبائەشکەنجە ب. ئاخاندنە نێو تایە، بەڕەفڕ
گیانم بە تێپەڕینی تەوژمەکە .. هەستیار گیر ئەکات و جیهازەکە ئیش پێ ئەکات

هەستە ئەکەم دوا هەناسەیە و ئەمرم، ناتوانم هەناسە . سەمای کارەبایی ئەکات
نازانم کەی .. چاوبەستەکە بەسەر چاومەوەیە.. بدەم، سیەکانم خەریکە بتەقێتەوە

سەمای ڕەقبوون و .. سەما ئەکەم. ەکە ئیش پێئەکات و کەی ڕای ئەگرێتجیهاز
 .ئازار

کە فەرمانی بە خێو کردنم بیست تێنەگەیشتم .. ڕۆژی سێیەم نۆرەی خێوەکە هات
بەاڵم کە بەهەردوو دەستم هەڵیان واسیم و نیو مەتر بەرزیان . مەبەست لێی چیە
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بێ ئەوەی ئاگام لەخۆ . وتەوەکردمەوە لە زەوی ، لە خاچدانەکەی عیسام بیر کە
 :بێت هاوارم کرد

 .یامحممەد،، یا خوا..یا عیسا -

هەستم ..پاش نیو کاتژمێر هەستم کرد هەموو توانای دانبەخۆگرتنم تەواو
! با لەسێدارە بدرێم. دان بەهموو شتێکدا ئەنێم کە بیانەوێت. بەالوازیەکی زۆر کرد

لەکوێ ڕێکخراوێکی تری دژ بە ڕژێمیان بەاڵم . لەسێدارەدان بەڕەحمترە لەم ئازارە
 ئینجا خۆمیشی تێدا بکەم بە ئەندام؟.. بێجگە لە ئیخوان موسلمین بۆ بخوڵقێنم

قاوشەکەم بیرکەوتەوە، سەدان چیرۆکی ئەوکەسانەی بەرگەیان نەگرت و دانیان بە 
ەری کارگەلێکدا نا کە نەیان کردبوو، دانیان بە تاوانگەلێکدا نا کە تەنها لەزاری ئەفس

هەندێکیان لە سێدارە دران، ئەوانی .. ئەنجامەکەی چی بوو؟! لێکۆڵەرەوە بیستبویان
ورەی خۆم . زۆربەیان مردن یان خەریکە ئەمرن.. تر لە زینداندا ئەترشێن

ئەزمونی دوانزە . بەرزکردەوە، من هەمان کەسەکەی دوانزە ساڵ پێش ئێستا نیم
.. پیاوێکی ئازاش..بهێنم کە پیاوم خەریك بوو باوەڕ بەخۆم. ساڵە قایمی کردووم

 .بەرگەشم گرت!.. پیاوێك بتوانێت دانبەخۆیدا بگرێت

 

 ی حزیران٠

تۆ بڵێی بە سێ ڕۆژ ئەشکەنجەکە ڕازی بووبن؟ دوێنێ و ئەمڕۆ تەنها بۆ خواردن 
و چونە سەر ئاو دەرگاکەیان لێکردمەوە، خواردن ڕۆژی سێجار، سەرئاویش  

تۆ بڵێی . گرتەوە، بەترسەوە چاوەرێ ئەکەمتۆزێ خۆم . لەدوای نانخواردن
! کەی؟ بڕیارم دا لەسەرخۆ بم و برینەکام تیمار کەم...دووبارەی بکەنەوە؟

هەوڵ ئەدەم . بە گرانی ئەتوانم بیانجوڵێنم. دەستەکانم لەئەنجامی خێوەکە سڕن
هەندێك وەرزشیان پێبکەم، بەئاسانی ناتوانم خۆم پاك بکەمەوە دوای چوونە دەر 

 .ئای دایکە گیان..دایکم ئەوێت. الێتەکانلە تو

 

 ی ئاب٠٠
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پیاوێك بە ڕەواڵەتێکی ئەرۆستۆکراتیانەوە کە هەرگیز ناگونجێ لەگەڵ ئەو شێوە 
زاراوە شاخاوییە سەرەتاییەی کە پێی دوا لەگەڵمدا و تێیگەیاندم کەوا کاریان پێم 

بەاڵم . کردوم نەماوە لێرە و ڕادەستی الیەننێکی ئاسایشی ترم ئەکەن کە داوایان
ئەکرێ نەڕۆم و لە بەندیخانەش ئازاد بکرێم بەمەرجێك نەرمی بنوێنم و تێگەیشتنم 

وا ئەمنێرێ بۆ الی . هەبێت بۆ خزمەتکردنی واڵتەکەم خزمەتێکی ڕاستەقینە
دەستی نا بە . یاریدەدەر ئەحمەد بۆ ئەوەی ڕێك بکەوین لەسەر وردەکارێکان

 .بردمی بۆ ژوورەکەی خۆی زەنگێکدا و یاریدەدەر ئەحمەد هات و

 ..!وشەکانیشی لینجە.. یاریدەدەر ئەحمەد، نیگاکردنی لینجە، زەردەخەنەکەی لینج

خۆی . دەستی خستە سەر دەستم لەکاتی قسەکردن عەرەق و لینجاوی لێ ئەچۆڕا
 .لەوانەیە ببوایە بە هێلکە شەیتانۆکە.. بونەوەرێکی لینج بوو

. ەکی لینج، قێزەون، مایەی ڕشانەوە بووپێشنیارێکی خستمە بەردەست بە شێوەی
ئازادم بکەن و بمنێرنەوە پاریس، خۆم بخزێنمەوە نێو ئۆپۆزسیۆنەوە بەم مێژویەی 

بەم شێوەیە خزمەتی واڵتەکەم بە نووسینی ڕاپۆرت < مێژووی زیندانم> کە هەمە 
.. بۆ دەزگاکانی ئاسایش لەسەر جموجۆڵ و ئاشکراکردنی دوژمنانی نیشتمان

 .تیانی خۆمان لەدەرەوەلەهاوواڵ

پێشنیارەکەییم ڕەت کردەوە بە هێنانەوەی بڕوبیانوی جۆراوجۆر و پێچدانەوە و 
ئەو بەردەوام بوو لە هەوڵەکانی، منیش بەردەوام بووم لەسەر . خۆدەربازکردن

هەڵوێستی خۆم، هەندێجار بەخۆشی و هەندێجاری تر بە ترساندن و هەڕەشە 
 .هێنانەوەی وانەکانی پێشتر فێری بوبوم، ڕەتم کردەوەبەاڵم من ملم نەدا و بە بەیاد

هەوڵئەدات ڕەزامەندی بەرپرسە بااڵکانی خۆی بەدەست بێنێ بە سەرکەوتنی 
لەکارەکەی لەگەڵ مندا، هەوڵئەدات سەروەریەك لەبواری کارەکەی بۆخۆی تۆمار 

هەرچەند هەوڵی دا بێسود بوو لەگەڵم، لینجی و نەرمێکەی دڵی پیاو . بکات
هەڵئەهێنێ، گەیاندمە ڕادەی بێئومێدی، تەواو بێهیوا بوو، دەموچاوە تێک

. ڕاستەقینەکەی دەرکەوت، نەرمی نواندنەکەی نەما، ڕەقی و دڕەندەیی دەرکەوت
توڕە بوو و . گوێم نەداێێ هەرچی ئەبێت با ببێ، لەوە زیاتر نابێ لەوەی کە هەبووە

نشوستی و ڕوخانی لێ  هەستایە سەرپێ و شەقازلەیەکی پیاکێشام، بە زمانێك
 :ئەتکا، وتی
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تۆ کەرێکی بەرژەوەندی خۆت نازانی، لە بەندیخانە ئەبی، ڕادەستی الیەنەکەی  -
 .هەی سەگی پیس.. ئینشائەاڵ ئەوان دایکت ئەگێێن.. ترت ئەکەین

 .بەمجۆرە ڕادەستی الیەنی سێیەم کرام

وری شار پیاوانی ئاسایش بە سەیارەیەك بەکەلەپچەکراوی ئەمبەن بەرەو باک
ئەگەینە جادەیەك بە گلۆپی پرتەقاڵی مەیلەو زەرد ڕووناكکراوەتەوە، زیندانێکی تر 

 !جیاواز لەوانی پێشوو

 

 ی ئاب٠٢

 

بەبەرزی نزیکی مەترێك لە . یەک مەتر پان، یەك مەتر درێژ؛ ئەمە زیندانە تازەکەیە
مەترێکە و عەرزەکەوە پارچە کۆنکریتێك لەنێوان دوو دیوارەکەدایە واتە درێژێکەی 

پانێکەشی نیو مەتر ئەبێت هاتۆتە ناوەوە وەکو کورسیەکی پێکهێناوە بۆ دانیشتن و 
پەنجەرەیەکی شیشبەندکراو . بەتانیەکی ڕزیویشی لێیە، شانسم هەیە هاوینە. خەوتن

نیوەی دیوارەکەی دەرەوەی داگرتوە ئەڕوانێتە سەر باخچەکەی ئەم دەزگایەی 
 .مخابەرات، هەوای فرێش هەڵئەمژم

 

 ی ئەیلول١

خواردن یەك . ی دە ڕۆژە لێرەم، سێ ڕۆژی یەکەم هیچیان لێنەپرسیم وا نزیکه
ژەمە، لە نیوەڕوان دابەش ئەکرێت دوای تەواو بوون لە لێکۆلینەوەکان کە لەنزیکی 

دوای نیوەڕۆ هەتا دنیا تاریك ئەبێت تاکە کاتە کە گوێم . زیندانەکەم بەڕێوە ئەچێت
کاتەکانی تر بە شەو و ڕۆژ لێکۆڵینەوە ...نێودان نابێتلە هاوارو پاڕانەوە و ج

 .ئەم لقە بەناوبانگە بە دڵڕەقی لە نێو لقەکانی تری هاوشێوەیدا. بەردەوامە

پرسیاری . لە ڕۆژی چوارەم بەیانێکەی دەرگاکەمیان کردەوە دووکەس بوون
 :وتی... ناوەکەی لێکردم، ناوەکمم پێوت 
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لەڕێی . تۆش بەدڵنییایەوە گوێت لە ناوی بووەگوێ بگرە موعەلم داوی کردویت،  -
کەلەڕەق مەبە و . خوا ئامۆژگاریت ئەکەم، چی لێپرسیت بەڕاستی وەاڵمی بەرەوە

هەمو خەڵك موعەلم ئەناسێت؛ بۆ . خۆت بە پاڵەوان مەزانە، لەم شوێنە پاڵەوان نیە
اڵڵەکەی .. .جارێکیان مەعەلم لێکۆڵینەوەی لەگەڵ اڵڵێکدا ئەکرد..ئەوەی زیاتر تێبگەی

لەبەر بەرژەوەندی .. جا براکەم، خوات لێڕازی بێت. قسەی کرد!.. ناچارکرد بێتە گۆ
 .سەاڵمەتترە بۆ خۆت. خۆت هیچ شتێك مەشارەوە، هەموو شتێك بڵێ

 !بردمیان بۆ الی موعەلم

لە ژوری چاوەڕێکردن کە ناوماڵەیەکی نایابی تێدا بوو لەبەردەم ژورەکەی 
کاژێرێك زیاتر ڕایان گرتم، هاتو چۆ و ڕاکە ڕاکە و چپە چپی چارەکە " موعەلم"

 .نێوانیان، ترس و دڵەڕاوکێ ئەخاتە دڵی ئەوانەی چاوەڕێ ئەکەن

چارەکێکی تر ڕایگرتم لەبەرامبەر مێزەکەی خۆی بێئەوەی ئاوڕێکم " موعەلم"
فایل لێبداتەوە، وا ئەجواڵیەوە وەکو بڵێی نەمیدیبێ، سەرقاڵی خوێندنەوەی هەندێك 

دوای ئەوە بۆماوەی چوار ڕۆژ، خۆی . و پەڕاو و قسەکردن لەسەر تەلەفۆن بوو
 .بۆ من تەرخان کرد

هەموو جارێ . لە بەیانیەکەیەوە هەتا دوای نیوەڕۆ سێجار مێژوی ژیانم نوسییەوە
ئەویش دوای نیو کاتژمێر , کە ئەم نوسیەوە ئەیدایە یەکێ لە ئەفسەرە بچوکەکان

دوبارە  پێیان . ەجواڵن وەکو ئاماژەیەك بە ناڕازی بوونئەگەڕایەوە و سەری ئ
هۆڵێکی پانوپۆڕ بوو، بە ناوماڵەی گرانبەها " موعەلم"نوسینگەکەی . ئەنوسیمەوە

لەسەر کورسی . لەژیانمدا ناوماڵەی بەمجۆرە شاهانە و جوانم نەدیبوو. ڕازابوەوە
. ر کورسی بووو مێزێكی کۆبونەوە داینیشاندم لە سوچێکی ژورەکە کە بیستوچوا

ئەوەندەی من لەوێ بووم ژیاننامەی خۆم ئەنوسیەوە، لەگەڵ سێ کەسدا 
ئەمویست بیرم بخەمە سەر . لەبەرچاوم ئەشکەنجەی ئەدان. لێکۆڵینەوەی کرد

هەموو جارێ . نوسینەکەی بەردەستم لەناو لێدانی قامچی و هاوار و فریادی مرۆڤ
فەرمانی " موعەلم" ی تەواو ئەبوو، کارەکە بەڕوخانی زیندانێکە و دانپێدانانەکان

. ئەکرد ئەشکەنجەیان ڕائەگرت و داوای لە ئەفسەرێك ئەکرد وتەکانی تۆمار بکەن
هەموو شتەکانی ناو ژورەکە ڕێك و لەگەڵ یەك ئەگونجا تەنها من و زیندانێکانی 
تر بە جلە ڕزیو و لۆچەکانمانەوە و هەروەها تایە ڕەشەکە و کەرەستەکانی تری 

 .دان نەبێت کە نامۆبوین لەگەڵ کۆی دیمەنەکە نائەگونجاینئەشکەنجە
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لە پشتی مێزەکەی " موعەلم"دوای نیوەڕۆ لە زیندانێکان تەنها من مامەوە، 
 :هاتەدەرەوە، لەتەنیشتمەوە دانیشت، سەیرێکی کردم و وتی

 .لە ڕۆژنامەیەکی پیس باشترە.. دوو وشەی پاك..سەیرکە -

وانی تر لێی تەواو بوون، دوو بژاردەی خستە لەو شوێنەوە دەستی پێکرد کە ئە
 :پێشم

 یان ئازار و گەڕانەوە بۆ زیندانەکەی بیابان و لەسێدارەدان، یان -

دان بە هەموو شتێکدا بنێم و بمگەڕێننەوە فەرنسا لە ڕیزی ئۆپۆزسێن کاربکەم  -
 .بۆ ئەمان

ە ئەمان و هیچیانم هەڵنەبژارد، ئینکاریم کرد لە ئەندامێتی ڕێکخراوەکانی دژ ب
هەرچی ئامراز ئەشکەنجەدانی لەبەردەستدا بوو . ڕازیش نەبوم بگەڕێمەوە فەرەنسا

لێی تاقی کردمەوە، هەندێکیان نوێ نەبوون بەالمەوە، بەاڵم لێرە کورسی ئەڵمانیان 
لەسەر زیاد کرد کە وام هەستکرد پشتی شکاندم، وەکو مریشك هەڵیان واسیم، 

کۆتا شت لە دوایین ڕۆژدا هەڕەشەی دانیشتن  ...کردمیان بە خێو لەسەر پەیژە
یان بڵێین دوا خولەك لەو چوار ڕۆژەی کە ئەشنجە درام لێرە . لەسەر بوتڵی لێكردم

کە بوتڵکەیان بۆ هێنا جەرەسی . هەڕەشە بوو بە تێبڕینی بۆتڵی بیبسی لە کۆممەوە
هێشت تەلەفۆنەکەی لێیدا، بە توڕەییەوە لە تەلەفۆن قسەی کرد و ژورەکەی بەجێ

پێش ئەوەی هەڕەشەکەی بەکردەیی بباتە سەر، فەرمانی کرد هەموو شتێك ڕاگرن 
 .و بمگەڕێننەوە زیندانەکەی خۆم

چوار ڕۆژ هیچم نەخوارد، بۆ یەك خولەکیش نەخەوتم، پاشنیوەڕوان لەزیندانەکەم 
بەجێیان ئەهێشتم بە دەست بەسراوی بە زنجیرێك، زنجیرەکەش بەسترابوو بە 

وە و توندکرابوو بەجۆرێك کە نوکی پەنجەکانی پێم بەئەستەم بنمیچی ژورەکە
هەستم بە حەسانەوە ئەکرد کاتێك دەستەکانیان ئەکردمەوە و . ئەگەیشتە زەوی

هەموو جۆرە . یان کارەبا لێدانەکە( بساط الریح)ئەیانبردم بۆ تایەکە یان بەڕەفڕکە
 .ئەشکەنجەکان لە هەڵواسین باشتر بوو

بەردەوام بەخۆمم ئەوت چەند کاژێرێك . ان الواز نەبوومکۆڵم نەدا، ئەم جارەی
لەوانەیە  . بیری خۆم بە شتی  ترەوە سەرقاڵ ئەکرد. ئازارت کاتییەو بەسەر ئەچێت
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بەتواناییم لە بیرخستنە سەر ڕۆژەخەون و خوڵقاندی هەر شتێك بۆ ئەوەی بیکەم 
ببڕم و بەالیەکی بەخەونی خۆم لەو سااڵنەی ڕابورد، یارمەتیدام بیر لە ئەشکەنجە 

لەدڵی خۆمدا ئەموت بە شتێك . خۆم دۆزیەوە، دڵخۆشم بەم دۆزینەوەیە. تردا بیبەم
 :لە دانبەخۆداگرتن و خۆهەڵکێشانەوە

 !ئەمە مەعمودیەتی بوونمە بە پیاوێك ڕێز لەخۆی بگرێت -

تێر خەو بووم، . ئێستا وا چوار ڕۆژ بەسەر کۆتایی بە ئەشکەنجەدانەکەمدا تێپەڕی
 .بەاڵم یەك ژەم نان لە ڕۆژێکدا بەس نیە. دە بە دانیشتنەوە ئەخەومهەرچەن

 

 ی کانونی یەکەم ٠

ئێستا کاتژمێر یەك و نیوی شەوە، بۆیەکەم جارە لەوەتەی گەڕاومەتەوە لە 
جێگا پاك، . فەرەنسا هەست بکەم چواردەورم پاکە، لەناو شتی پاك نقوم بووم

ە نوێ و جلی ژێرەوە هەموو نوێ و چەرچەفی سپی و پاك، بەتانێکان پاك، بیجام
 .دەکەس لە دەورمدایە لەهەموو شتێکدا پاكوتەمیزن. پاك و سپی

لەدوا ڕۆژەکانی زیندانە مەتر چوارگۆشەییەکەم کە یەك بەتانی ڕزیوی تێدا بوو 
پەنجەرەکە ئەیڕوانیە سەر باخچەی حەوشەی بنکەکە، دادم بوو بەدەست سەرمای 

و ناوبەناوێك هەندێ جموجۆڵی وەرزشیم ئەکرد تا تابەیانی دائەنیشتم . شەوەوە
یانێکەی بەتانێکەم لەخۆم ئەئااڵن و  بۆ به. ئەو ڕادەیەی ڕوبەری ژورەکە ڕێی بدایە

خڕەی کلیلی دەرگاکە خەبەری کردمەوە، پاسەوانکە و . بەدانیشتنەوە ئەخەوتم
 :دوانی تری لەگەڵ بوو وتی

 .نەهەستە خێرا، هەموو شتەکانت لەگەڵ خۆت بهێ -

تەواوکردنی . یەکسەر هاتمە دەرەوە، لە هەندێ جلە شڕ زیاتر هیچیترم نەبوو
پرۆسەی بەڕێکردنەکەم زۆری نەخایاند، پاش کەمێك لەدەرەوی بنکەکە بووین، بە 
مایکرۆپاسێك ئیشی ئەکرد لەبەر دەرگای بنکەکە وەستابوو، بەدەست بەستراوی 

 .من.... شۆفێرەکە و چوارکەسی تر و. سواریان کردم

 :یان ووتی بەرپرسەکه
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 .بەرەو بەندیخانکەی شاخ...پشت بەخوا -

لەماوەی کەمتر لە . مایکرۆ پاسەکە بەرەو ڕۆژئاوا یان باکوری ڕۆژئاوا سەرکەوت
لەنێوشاخەکان لە شوێنکی دابڕاو، بینایەکی نوێی چوار . کاتژمێرێك گەیشتین

 . شاخەندیخانەکەی  ئەمە به. نهۆمی، سەدەها پەنجەرەی لەسەر بوو

دابەزین، دەستا و دەستم پێکرا و برام بۆ الی بەڕێوەبەری بەندیخانە، پرسیاری 
زۆری لێکردم کاتێك زانی کرستیانم ڕەقیبێکی پۆلیسی بانگکرد و پێی وت بیبە بۆ 

 .قاوشی کۆمۆنیستەکان

پۆلیسەکە سەرقاڵی دەرگاکردنەوە بوو من هۆشم پەڕیبوو سەیری زیندانێکانم 
کە هاتوچۆیان ئەکرد، قسەیان ئەکرد، پێئەکەنین بەدەنگی بەرز، ئەکرد لە ڕاڕەوە

سێ چوار زیندانی . چاویان کراوەیە، هەموو ئەمانە و پۆلیسەکە نزیکە لێوەیان
لەبەرامبەر دەرگاکە وەستابوون سەیریان ئەکردم، پۆلیسەکە کردمیە ژورەوە 

 :ودەرگاکەی داخست، بەدەنگێکی نزم وتم

 .سەالموعەلەیکوم -

 کوموسەالم هەڤاڵ، تۆ هەڤاڵی؟عەلەی

 .نەخێر، هەڤاڵ نیم -

کەچومە ژورەوە یەکسەر لێیان . فەرموو..بەخێربێی هەرچیەك هەی، فەرموو -
کردمیانە حەمامەوە، سابونی . پرسیم ئەگەر پێویستیم بە خۆشۆرینە، وتم بەڵێ

 ....بۆندار،جلی ژێرەوەی نوێ، بیجامەی نوێ

پرسیاریان لێکردم و بەسەرهاتی خۆم بۆ  دانیشتم،. خۆمشۆری و هاتمەدەرەوە
 .کۆمەڵێ کەس ئەڵقەیان لەدەورم بەست  و گوێیان ئەگرت. گێڕانەوە

 ....یەکێکیان سینیەکی هێنا هێلکەوڕۆن، تەماتە، پەنیر، زەیت و زەعتەری لەسەر بوو

؟ ئەم پرسیارەم کرد هەموو پێکەنین، ...ئەمە زیندانە! خوایە گیان وەکو ماڵەوەیە
 :وتیان

 .بەڵێ زیندانە، بەاڵم زیندانێکی پێنج ئەستێرەیە -
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وەکو گورگ برسی ..یەکێکیان وتی نانەکەم بخۆم و دواتر باسەکان تەواو بکەم
 !بووم

چایەکی ڕاستیم خواردەوە، لەگەڵ پەرداخە چاکە . خواردنێکی ڕاستەقینەم خوارد
 پرسی..یەکێکیان جگەرەیەکی دامێ

 جگەرە ئەکێشی؟  -

بەاڵم ئەوە دوانزە ساڵ و حەوت مانگ و دوانزە ڕۆژە . .بەڵێ ئەمکێشا -
 .نەمکێشاوە

 .وادیارە بیرت چووە کاتژمێر و خولەك و چرکەکان بژمێری -

خەڵکەکی دەورم بوون بە دوو بەشەوە، بەشێکیان پێیوابوو ئەم هەلە بقۆزمەوە و 
هەندێکی تریان پێی وابوو چەند . بەیەکجارەکی واز لە جگەرەکێشان بهێنم

 .رەیەك لەدوای ئەم هەموو ماوەیە کێشەیەك نیەجگە

بەردەوام بووم . گێژ بووم، کۆکیم! جگەرەکەم وەرگرت و دامگیرساند، دوو مژم لێدا
 .مان لە بەیانیەوە هەتا درەنگانێکی شەوی خایاند دانیشتنەکه. لە کێشانی

بۆ  ئەیانپرسی، وورد ئەبونەوە لە قسەکان، کۆمێنتی هەزەلیان ئەدا، هەموو شتێکم
 :بووم، هەستم بە ئارامیەکی زۆر کرد، لێم پرسین" بەتاڵ. "گێڕانەوە

 ئەرێ ئێرە بەهەشتە؟  -

 

 ی کانونی یەکەم٢١

ئیمشەو شەوی سەری ساڵە، ئاماداکارێکان بە تەواوی کراوە، هەمووان سەرقاڵی 
شریتی ڕەنگاوڕەنگ و باڵۆنی هەڵواسراو، وێنەو . خۆئامادەکردنن بۆ ئاهەنگ گێڕان

شەراب و عەرقیان . ر، گۆشت و خواردنی بەلەزەت و خواردنەوە کهۆڵێکانپۆستە
. لێرە لە نێو ئەمانە وا نزیکی مانگێکە ئەژیم. هەیە هەمووشیان دەسکردی خۆیانە

زۆربەیان کە بە ڕێکەوت لە کاتی قسەکردندا ناوی ئەنتوانی هاوڕێم ئەهێنا 
نەگەتیڤیان لەسەری هەیە هەمووشیان ڕایەکی . ئەیانناسی، هەموو خاڵمیان ئەناسی
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بەاڵم ئەوەی چاوەڕوان نەکراو بوو . چونکە دەستی لەگەڵ ڕژێم تێکەڵ کردووە
لەگەڵ یەکێك قسەم ئەکرد کەزانی خاڵم ! بوونی خاڵم بوولە کابینەی وزاری نوێ

 :بووە بە وەزیر هاواری کرد

 فاڵن کەس خاڵتە؟ -

 .بەڵێ خاڵمە -

 ات لە زیندان دەرت بێنێ؟ئەی کە بووە بە وەزیر، چۆن هەوڵناد -

. بەهەلپەرست ناوی ئەبەن، ئەڵێن خۆی و حیزبەکەی فرۆشتوە بە شەیتان
هەروەها بەرپرسن لە . حیزبەکەشی بەرپرسە لە بەندکردنی ئەم و ئەوانی تریش

هەموو ئەو کوشت و بڕەی لەواڵتەکەدا ڕوو ئەدات بەقەدەر بەشداریکردنیان لە 
 .حوکم

 !واڵێکە سەری سوڕاندمهە.. خاڵم بووە بە وەزیر؟

 

 ی کانونی دووەم٦

هەرچەندە ئاهەنگەکەی سەرساڵ ژنی تێدا نەبوو بەاڵم بەهەموو مانایەك خۆش 
. شەراب و عەرەق و هەندێ خواردنەوەی تری زۆریان الیە کەناویان نیە. بوو

هەتا . هەمووشتێ دەستکردی خۆیانە لە ترێ و میوە و مرەبا لێرە دروستی ئەکەن
هەموو دڵخۆش . دمان و خواردمانەوە، گۆرانیمان وت، سەمامان کردبەیانی خوار

لە سوچێکی قاوشەکە دانیشتبووم . بوون بەهەموو توانایەکیانەوە بەشداریان کرد
ئەمخواردەوە و چاودێریم ئەکردن، چاودێری جموجۆڵ و خۆشی و پێکەنینەکانیانم 

ئەم خۆشییەیان  تۆ بڵێی: ئەمپرسی. ئەمویست گوێ لە ناوەوەیان بگرم. ئەکرد
.. دەزگیران..ڕاست بێت؟ تۆ بڵێی هەموو لە دڵیاندا ئافرەتێك بوونی نەبێت؛ هاوسەر

.. خۆشەویست؟ هیوای نائەخواست ئێستا لەگەڵی بوایە و سەمای لەگەڵ بکردایە
باوشی پێدا بکردایە؟ نەبوونی ئەو ئافرەتە لەگەڵیدا ئێستا ئازاری نادات؟ کەواتە ئەم 

 ەنگەکەدا باڵوئەبێتەوە لە کوێوە سەرچاوەی گرتووە؟  خۆشیەی کە لە ئاه
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هەموو شتەکان ئاماژە بوون بۆ سادەیی و خۆشەویستی، بەاڵم من نەمئەتوانی 
شاخگەلێك لە دڵتەنگی و خەمۆکی بەسەر سینگمەوەن، ویستم بە هەموو . ڕوون بم

، بوونی خۆم بەشداری بکەم، بەاڵم لە ناوەوەم شتێك هەیە خۆشی ڕەت ئەکاتەوە
ڕازی نابێت چونکە ناتوانێت، ناتوانێت بەسەر دیوارێکی بەرز و بتەو لە خەمی 

 .کەڵەکەبووی ئەم هەموو سااڵنەدا باز بدات

لەزیندانەکەی بیابان، لە شەوی تەنیایی و دڵتەنگکەرەکاندا ، ئەوشەوانەی لە .. لەوێ
ان ئەبن؛ کۆتایی نایەن ئەگەیتە باوەڕێك کە دەرچوونت نیە، کە مردن و ژیان یەکس

خۆشترینی خەونەکانم نائەگەیشتە ئاستی خەوبینین بە شوێنێکی وەکو ئەم 
هەرگیز نەمئەتوانی بگەمە ئەو باوەڕە ڕاستەقینیەی . شوێنەی کە ئێستا تێیدام

کە ڕۆژێك دێت لە کەشوهەوای شەوێکی ( سەرەڕای هەموو ڕۆژەخەونەکانم)
! ا لەم زیندانە بژیمخۆشی وەکو ئەو شەوی سەری ساڵەی کە بەشداربووم تێید

نەمتوانی تەنها یەکجاریش لە قواڵیی دڵەوە . لەگەڵ ئەوەش نەمتوانی دڵخۆش بم
تۆ بڵێی خۆشی مرد بێ لە دڵمدا لە ئەنجامی ئەو مەرگەساتەی  کە تێیدا . پێبکەنم

بۆچی؟ ئەم خەرمانی ئازارو مەینەتیە بەسەر ..ئەژیام لەوێ؟ هەروا ئەمێنمەوە؟
ەوە بۆئەوەی هەموو شتێکی جوان لە ژیانمدا دڵمەوە هەروا ئەمێنێت

 .نازانم...بخنکێنێ؟

 

 ی ئازار٠

 !وادیارە لەدوا دواییدا هەوڵەکانی خاڵم هاتنە بەر

لەنێو ئەوشتانەی کە کردم لە یەکەم ڕۆژی گەیشتنم بۆ زیندانەکەی شاخ 
تۆقیم؛ پێشەوەی سەرم ڕوتاوەتەوە، قژم سپی و درێژ . سەیرکردنی ئاوێنە بوو

لەو ماوەیەی کە لە بنکەی ئاسایش مامەوە، سمێڵەکان شۆڕبوبونەوە و بووە 
. لەسەر نیوە زیاتری سپی بووە، چاوەکانم کزو وشكبوو دەوریان ڕەش هەڵگەڕاو

ئازار و ئەشکەنجە و ترس و ژێردەستەیی لۆچی گەورەی لە ناوچەوان و دەوری 
 .خێرا ئاوێنەکەم البرد! ...چاوەکان دروست کردوە

اتژمێر دەی بەیانی پۆلیسێك هاتە دەرگای قاوشەکە و کاغەزێکی پێ ئیمڕؤ لە ک
 :بوو، ناوی بانگ کردم و بە ئەبو وەجی، بەرپرسی قاوشەکەی وت
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 .بەم کەسە بڵێ سەردانیکەری هاتووە -

دە کەس زیاتر سەرقاڵی ئامادەکردنم بوون، ڕیش تاشین، بەرسمێڵ کردن، جل 
یان بۆهێنام بەاڵم بچووك بوو  ٢٠ارە ئامادەکردن، لەسەر داوای خۆم پێاڵوی ژم

ئەمە یەکەم ! پێم دوو نمرە گەورەتر بووە. بەپێمی کرد ٢٢ژمارە ! نەچوە پێمەوە
وەکو ئەوەی کە لەدوای سیانزە ساڵ ! جارە لەدوای سیانزە ساڵ پێاڵو لەپێ بکەم

 .بۆ یەکەم جار سەیری ئاوێنەم کرد

دەستەکانم . ژیان کردم، شڵەژابوومدوای ئەوەی وەکو زاوا ڕازاندمیانەوە و عەتر ڕێ
لەگەڵی . جگەرەیەکم کێشا هەتا پاسەوانەکە هات و بردمی لەگەڵ خۆی. ئەلەرزین

ئەڕۆیشتم و شڵەژاو و ترساو؛ دووجار سەرسمم دا و خەریك بوو بکەوم بە 
گەیشتینە ژورێك " ڕۆیشتن بە پێاڵوەوە چەند زەحمەتە" پێاڵوەکانەوە      

یاوێکی بەسااڵچووی سەر سپی دانیشتبوو لەگەڵ ژنێکی پ. دەرگاکەی کرابوەوە
پاسەوانەکە بە نەرمی دەستی خستە سەر . گەنج مناڵێکی کۆرپەی بەبەرەوە بو

 :پشتم و وتی

 .بچۆرە ژوورەوە..فەرموو  -

چەند چرکەیەك لە ووردبونەوەی ویست هەتا توانیم بەتواوی .. چوومە ژورەوە
نۆزدە ساڵە . "ش یەکسەر نەیناسیمەوەئەوی!..سیمای برا گەورەکەم بناسمەوە

باوشی ..بەدەنگی بەرز بانگیم کرد و بەرەو الی ڕۆیشتم" یەکترمان نەمبینیوە
دەستمان لە ملی یەك کرد و چەند خولەکێك . پێداکردم و دەستمان کرد بەگریان

گریانی بیرکردن، گریانی قرچەی دڵ، گریانی . سەرم بەسەر شانیەوە بوو. گریاین
. سەرشانی ئارامترین شوێنم بوو. گریانی ئارامی، ئەگریام.. انی خۆشیئازار، گری

براکەم تۆزێك لێم دوورکەوتەوە، فرمێسکەکانی سڕی و کلێنسێکیشی دایە من 
ڕووی کردە ژنە گەنجەکە کە مناڵەکەی لەسەر کورسێکەی . چاوی پێ بسڕم

. ەگریاتەنیشتیەوە دانابوو و هەردوو دەستی خستبووە سەر چاوەکانی بەکوڵ ئ
سەیری براکەمم کرد و بە جوڵەیەکی سەر لێم پرسی ، کێیە؟ بەچاوە 

 :فرمێسکاویەکانیەوە  سێبەری زەردەخەنەیەك کەوتە سەر ڕووی و وتی

 .لینای کچم..کاکی برا ئەمە کچکەمە! بەدڵنیاییەوە نایناسیتەوە.. نەتناسییەوە؟  -
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ا سەوزەکەی چاوی دەوری سۆم. ڕووم بەرەوالی وەرگێڕا سەری بەرزکردوبوەوە
 :باوکی وتی. سور هەڵگەڕا بوو

 .هەستە بەخێرهاتنی مامت بکە..لینا -

تووند یەکترمان لە ئامێزگرتبوو ئەخوالینەوە، زۆر ... لینا خۆی خۆی فڕێدایە باوشم
. گێژ بووم، هەستم ئەکرد کێشم نیە و لە بۆشاییدا ئەخولێمەوە، هیچم نائەبینی

لینا هاتە کۆشم وەکو مناڵی . سێکان دانیشتمنەمزانی چۆن لەسەر یەكێ لەکور
 :لەباوشمدا دانیشت، فرمێسکەکانی ئەسڕێم، خێرا خێرا ماچی ئەکردم، بەکزی ئەیوت

بەخوای ! ئاخ..ئاخ مامە گیان..مامە گیان..ئای مامە گیان چیان بە سەر هێناوی -
 چۆن؟...چۆن وائەبێ؟...گەورە زۆرم بیر ئەکردی

 .ولینا کولەکەی دڵی مامی بو

هەتا تەمەنی بوو بە دوو ساڵ لێم . کاتێك لەدایك بوو، خۆم ئەم ناوەم بۆ دۆزییەوە
لەگەڵ خۆم ئەخەوت، ". لینا دڵەکەی مامەیە؛ هەموو وایان پێ ئەوت" جیا نائەبوەوە 

ئەگەر شەویش درەنگ بهاتمایەتەوە و ئەو پێش من بخەوتایە بەیانی کاتێك 
شەوان چەند جارێك هەڵئەستا بۆم . ووەهەڵئەستام ئەمبینی لەتەنیشتمەوە خەوت

کە ئەگەڕامەوە، بەخەبەر بوومایە یان خەوتوو خۆی ئەخزانە نێو . ئەگەڕا
 .جێگاکەمەوە

کاتێك چووم بۆ فەرەنسا تەمەنی تۆزێك لە پێنج سااڵن زیاتر بوو، وا ئێستا ژنێکی 
 .تەواوە و دایكی مناڵێکیشە

 :باوکی شانی گرت و ڕایوەشان بە پێکەنینەو وتی

 !چیە ئێستاش خۆت بە مناڵ ئەزانی..قاچی مامت شکاند...هەستە لە باوەشی

دەستەکانی . لینا لەتەنیشتمەوە دانیشت بەاڵم دەستەکانی هێشتا لەناو دەستم بوو
ئەگوشیم و ماچی ئەکردم، بڕاکەشم هەوڵی ئەدا دڵنیام کاتەوە کەوا خاڵم لەهەوڵی 

و کۆڵنادەن، پێی وتم کەوا فەرمانی  لەڕادەبەدەر و بەردەوامدایە بۆ ئازادکردنم
هەروەها دە ساڵ ! ئازادکردنەکەی پەیوەستە بە ڕازیبوونی سەرۆك  کۆمار خۆیەوە

هەموو ئەفسەرێکی ئاسایش ئەتوانێ هەر : زیاترە کەوا کارەکان وا ئەڕوات
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ژمارەیەك خۆی بیەوێت خەڵك بەند بکات، بەاڵم فەرمانی ئازادکردنیان تەنها 
تۆماری ناوی هەموو زیندانیە سیاسێکانیش لە نوسینگەکەی . بەدەست سەرۆکە

 . خۆیەتی

 . باشن: ئەحواڵی دایك و باوکم لێی پرسی وتی

 .سەردانێکە تەواو بوو لینا هێشتا دەستەکانی گرتووم و ئەیگوشین و ماچی ئەکردن

بەخێر بێیتەوە، : گەڕامەوە قاوشەکە ئەبو وەجی بە خەندەیەکەوە پێشوازی لێکردم
قسەیان لەگەڵ ئەکردم و وەاڵمم ئەدانەوە بەاڵم  وەکو . سەردانێکەشت پیرۆز بێت

. بڵێی بەسەر عەرزەوە نەبم وابوو، هەستم ئەکرد لە کێشم لە کێشی پەڕێك کەمترە
بەجارێك ئاودیوم .. برادەران هەستیان پێکردم یەکێکیان پێکێك عارەقی بۆ هێنام

لە ئەبو وەجیهم . چەند جارێك خواردمەوە بە.. پێکەنی، پێکێکی تری بۆ هێنام. کرد
 :پرسی چی لەم پارەیەی کە بۆیان هێناوم بکەم، وتی

ئەگەر ئەتەوێت بیخەرە سنوقەکەوە، لێرە کەس پاڕەی ال نیە هەموو شتێك  -
پارەکانیان هاوبەشە هەموو لە یەك سنووقدایە، خواردن هاوبەشە، جل " هاوبەشە 
ەکەوە، وتیان دەوڵەمەندی، خەڵکی ئێرە دەهەزار لیرە خستمە سنوق" هاوبەشە

هەموو هەژارن؛ زۆرتین بڕە پارە کە زیندانی لەکەسوکاریەوە بۆی بێت، دوو هەزار 
وتم لە بەندیخانەکەی بیابان زیندانی وا هەیە کەسوکارەکەی نیو ملیۆن . لیرەیە

لەسەر جێگاکەم . لیرەیان داوەتێ، فیکەیەکی سەرسوڕهێنەریان کێشا جەماعەت
 .م، خۆم داپۆشی و خەوتمڕاکشا

سەرئەنجامی هەموو ئەو دانوستان و باسە دوور و درێژانەی کە لێرە لەگەڵ ) 
ئەنجامم داوە بۆم "  زیندانێکان لێرە حەز ئەکەن بە گەنجان ناوببرێن"گەنجاندا 

ڕوون بوەتەوە کەوا هۆی سەرەکی لێکۆڵینەوەکان لەگەڵم لەالیەن ژمارەیەك الیەنی 
بۆیان ڕوون کردمەوە بە . وە بوونی کێبڕکێ تووندە لە نێوانیانداجیا جیای ئاسایشە

کرۆکی " بەکارهێنانی دەستەواژەی سیاسی زۆر ئەوەی کە خۆیان ناوی ئەنێن
ئەم دەزگایانەی کە . و ئامرازی کارکردنی دەزگاکان" سیستەمی سیاسی دەوڵەت

یەکەم : نسەرۆكی دەوڵەت وای لێکردوون لەسەر دوو شتی بنەڕتی لە کێبڕکێدا ب
. سەلماندنی دڵسۆزی بێسنووریان بۆی، دووەمیشیان دەسکەوتنی زۆرترین پاداشت

لەبەر ئەوەی خاڵم وەزیرێکی کۆمەنیستە و دەستی خستۆتە کارەکەمەوە و هەوڵی 
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ئازادکردنم ئەدات، کاردانەوەی هەوڵەکانی لەالیەن دەزگا جۆر بەجۆرەکانی 
کۆمەنیستەکان لەسەرم کەوت؛  ئاسایشەوە بەئەرێنی و نەرێنی بەرامبەر بە

هەندێکیان ڕقی بێپایانی لە کۆمەنیستەکانە؛ جیاوازی لە نێوان کۆمەنیستێکی سەر 
بەدەوڵەت و یەکێکی تری دژ بەدەوڵەت ناکات، بەاڵم هەندێکی تریان کەمتر ڕقی 

 (لێیانە

 

 ی ئایار٦

نەوەم گەڕاندمیانەوە ئەو لقەی مخابەرات کە یەکەمجار بۆی چووم لەدوای گەڕاند
 .لە بەندیخانەکەی بیابانەوە

براکەم و لینای کچی سێ جار لە زیندانەکەی شاخ سەریان لێدام، لەدووایین 
جاریان پێیووتم لەوانەیە بمگەڕێننەوە ئەو لقە وەکو ئامادەکاریەك بۆ ئازادکردنم، 

 :بۆیە ئەبێ نەرمی بنوێنم و هاوکاریان بکەم

 !دۆعا بکە بشکێت ئەودەستەی ناتوانی بیگەزی، ماچی کە و -

 .بەیانێکەی پاسەوانەکە هات و ناوی بانگکردم و وتی خۆم ئامادە بکەم

. هاوڕێکانی زیندانم پێنج هەزار لیرەیان دامێ لەگەڵ جلێکی زۆر و هەندێ خواردن
 :ئەبو وەجی ماچی کردم و بەڕێی کردم

 .پیاوبە و لە هیچ مەترسە، هیوای سەرکەوتن و سەرفرازیت بۆ ئەخوازم -

قاڵدرمەیەکی تر دەرگای شیشبەند، خڕەی کلیلی ..قاڵدرمە : لەو لقەی مخابەرات
ئاسن، سەرلەنوێ زیندانێکی نوێ، ناوی تری نوێی هەڵکۆڵراو لەسەر دیوارە ڕەنگ 

 .سەوزە کاڵەکە

لەگەڵ هاواری ئەشکەنجەدراوەکان، هاواری ئێشی مرۆڤ؛ .. دوو ڕۆژ بە تەنیایی
 !ژن، پیاو، هەتا مناڵیش
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ن بۆ فەرامۆشکردنی هەموو ئەو شتانە، سەرزنشکردنی خۆ چونکە هەوڵ هەوڵدا
گوێنەدان بانگەشیە بۆ وشكبوون و ڕەقی ! ئەدات ئازاری ئەوانی تر فەرامۆش بکات

 :ئێوارەکەی دەرگا کرایەوە. بەردئاسا

 .هەستە، سەرۆکی لق داوای کردویت -

 .ساڵوم لەسەرۆکی لق کرد کە پێش چەند مانگێ بینیبووم

 وارە باشئێ -

 .بەخێر بێی، فەرموو دانیشە -

 بەبێدەنگی دانیشتم

بە وتارێك دەست پێئەکات کە زۆربەی لە ڕادیۆ تەلەفزیۆنکانەوە ئەوتریت 
دەربارەی ڕۆڵی پێشکەوتوخوازانەی سەرۆکی سەرکردە لە بەرەنگار بوونەوەی 

ی و هەروەها چاکەی سەرۆك بەسەر خەلکەوە و دانای. ئیمپریالیزم و کۆنەپەرستان
 :لەکۆتاییدا...و..ئازایی لێهاتوویی

ئێمە بڕیارماندا ئازادت بکەین چونکە تۆ کەسێكی نیشتمانپەروەریت، خاڵیشت  -
 ....وە...وە..خزمەتی زۆری نیشتمانی کردوە

یەکەمیان ، پەیماننامەیەك بنووسی کە ! بەاڵم تەنها دوو شتی رۆتینیمان لەتۆ ئەوێت
شیان بروسکەیەکی سوپاسنامە بۆ سەرۆك دووەمی. کار لە سیاسەتدا نەکەیت

 .بنووسیت خوا بیپارێزیت

 بروسکەی سوپاس؟؟؟ -

 .بەڵێ بروسکەیەك تێیدا سوپاسی سەرۆك بکەیت -

 بروسکەی سوپاس ؟ بەاڵم بەرامبەر بە چی سوپاسی بکەم؟ -

 :بەسەرسوڕمانێکەو سەیری کردم و بە جدییەکەوە وتی

انی نواندوە بەرامبەرت ئازادی سوپاسی بکە چونکە بەخشندەیی و میهرەب -
 .کردویت
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جارێکی تر کەلەڕەقیەکی هێسترانە گرتمی کەبووە بە شێوازی بەرەنگار بوونەوەم 
 :بە نەرمترین شێوە، وتم. لەگەڵیان کاتێك داوای شتێکم لێئەکەن

بمبورە جەنابی عەمید، ناتوانم ئیمزا نە لەسەر کارنەکردن لە سیاسەت و نە  -
 .اسنامە بکەملەسەر بروسکەی سوپ

تۆزێ بێدەنگ بوو، بە شێوازی !... عەمیدەکە سەیری لێهات کە قسەکانی بیستم
 :شارەزایەك سەرسوڕمان و سەیر لێهاتنەکی شاردەوە و وتی

خۆت ئەزانی ئێمە لەبەر خاتری خاڵت ڕێزت لێئەگرین، بۆیە تکات لێئەکەم سەرت  -
یاریت، هەزارەها زیندانی تۆزی نەرم بکە، کەلە ڕەقی زیانت پێئەگەێنێت، بۆ زان

بۆیە عاقڵ بە .. بروسکەی سوپاسیان بۆ سەرۆك بە خوێن نووسی و ئازاد نەکران
 .و ئیمزای بکە باشترە

بەڕاستیش وابوو، ئاگام لێبوو بەسەدەها زیندانی لە ڕێڤەبەری زیندانەکان داوای 
ن سرنجیان ئەکرد بۆ ئەوەی خوێنی پێ ڕاکێشنەوە و وەکو مرەکەب بەکاری بهین

بۆ نوسینی سوپاسنامە و داوای بەخشەندیی لە سەرۆك کۆمار بکەن تاوەکو 
ئازادیان بکات لە زیندان، کاتێك ڕێڤەبەری بەندیخانە سرنجی نائەدانێ خۆیان 

 .پەنجەی خۆیانیان بریندار ئەکرد و بە خوێنەکە داواکانیان ئەنووسی

. شۆڕی نەخێربەڵێ بۆ زیندان و مەرگ، بەاڵم سەر: بەاڵم من بڕیارم دابوو
 !ئیترسەرشۆڕی بەسە

ڕاستێکەیشی ژیان بۆ ماوەیەکی درێژ لە بەندیخانەکەی بیابان و بەندیخانەکەی  
شاخ لەگەڵ زیندانێکانی تردا زۆر شتی فێرکردم؛ لەهەموو ئەو شتانەش گرنگتر کە 
لێوەیان فێر بووم مانا و گرنگی پیاوبوون و شکۆمەندی کە دوو شتی کەسیین و 

ئیمزا کردن . یان بە پەیوەستبوون بە ڕێکخراو یان سیستەمەوە نیەهیچ پەیوەند
لەسەر بروسکەی سوپاسنامە وەکو مەرجێك بۆ ئازادکردنی بەندکراو؛ دوا 
تاقیکردنەوەیە لەالیەن ئەم دەزگایانەوە بۆ دڵنیابوونیان لەوەی کە ئەو بەندکراوە تا 

ێكی لێدەرچووە کە ئەوپەڕی ژێردەست و دەستەمۆ و بچووککراوەتەوە و بونەوەر
نەتوانێت ڕۆژێك لە ڕۆژان بەرامبەریان بوەستێت و ئامادە بێت هەموو شتێکیان بۆ 
جێبەچی بکات مادام ئامادەیە سوپاسی گەورەکایان بکات بۆ هەموو ئەو 

 .مەینەتیانەی کە چەشتوونی لەسەر دەستی ئەو و ئەوانی خوارەوەی ئەوەوە
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 .زۆر بە تووندی ڕەتمکردەوە ئیمزا بکەم

سوپاسی کەسێك ناکەم ئەم هەموو ساڵە زیندانی کردم، سوپاسی کەسێك ناکەم " 
ئەم دەستەواژە و ڕستانەم ". کە جوانی و خۆشترین ڕۆژانی ژیانی وێرانکردم

لەگەڵ خۆم ئەوتەوە، ورەی خۆم پێ بەرزئەکردنەوە و خۆم بەهێز ئەکرد چونکە لە 
هەوڵم ئەدا ئەو الوازی و بەو شێوەیە . خۆم ئەترسام، لە الوازبوون ئەترسام

 .دڵەڕاوکێیەم لەخۆم دور ئەخستەوە

دوای ئەوەی بەڕێوەبەری لق لێم بێهیوا بوو فەرمانی دا بمگەڕێننەوە زیندانەکم، بە 
 .ڕەقیەکی بەرچاوەوە گەڕاندمیانەوە

دوای نیو کاژێر بەرێوەبەری بەندیخانەکە هاتە ژورەوە بۆ الم، پیاوێکی بەتەمەنە 
دڵ و دەرونێکی زۆر باشی هەیە، بەگوێرەی . خانەنیشین بکرێتنزیك بوەوتەوە 

بەزمانێکی باوکانە و . توانا هەوڵئەدات بە نهێنی یارمەتی زیندانێکان بدات
ڕاستگۆیانە هەوڵیئەدا ڕازیم بکات ئیمزا بکەم، بەدرێژی باسی مەترسێکانی 

 :شتی زۆری وت، لەوانە. ئیمزانەکردنەکەی بۆ کردم

ا ناکەن هەموو سەرکردە و سەرانی ڕێکخراوەکانن کە نەیاری ئەوانەی کە ئیمز -
سەرسەختی ڕژێمن، بۆیە ئیمزا نەکردنم بەڵگەیە کە من لەئەوانەم، ئەمەیش خۆی لە 
خۆیدا هەموو وتەکانی پێشترم پێچەوانە ئەکاتەوە کە ئەمووت من کاری سیاسیم 

 :بەوام بوو کۆتایی بەقسەکانی هێنا  لەهەوڵەکانی بەرده. نەکردووە

 . ئەو دەستەی ناتوانی بیگەزی ماچیکە و دۆعا بکە بشکێت -

 .بەاڵم من لەسەر هەڵوێستی خۆم بەردەوام بووم

ئەگەر . دوای ئەوەی بەڕێوەبەری بەندیخانەکە ڕۆیشت زۆر بیرم کردەوە، پێکەنیم
نەك ! لە زیندانەکەی بیابان بوومایە ئەیانتوانی لەسەر هەزار بروسکە ئیمزام پێبکەن

 !ەوە بەڵکو ئەیانتوانی پێاڵوی بچوکترین کاربەدەستم پێ ماچ بکەنهەر ئ

 

 .هەست بە بوونی پشتیوانی
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هەوڵەکانی کەسوکارم بەگشتی و خاڵم بەتایبەتی لە پشتیوانیکردنم و هەوڵدانیان بۆ 
لەوانەیە ئەم . ئازادکردنم  هەستی ئەوەیان لەال دروست کردم کەوا پارێزراوم

قینەی هەڵوێستەکانمەوە بێت بەرامبەر بە ئیمزا هەستە لەپشت کرۆکی ڕاستە
 بەاڵم، ئایا هیچی تر نیە لەناخی خۆمانەوە یاخی ببێت؟. نەکردنم

 

 ی تەمموز٢

کاتژمێر نۆ و سیوحەوت خولەك، لەسەر شۆستە ئاوڕشێن کراوەکەی بەردەم لق 
 . وەستابووم دوای ئەوەی دەریانکردم و دەرگاکەیان داخست

 !ئازاد بووم

ڵ و سێ مانگ و سیانزە ڕۆژ بەسەر گەیشتنی فڕۆکەکەم کە هێنامیەوە سیانزە سا
سەرم گێژ و گوێم ڤنگەی دێ، چاوەکانم . بۆ پایتەختی نیشتمانەکەم تێپەڕی

. ڕۆنەرد بە پێشمدا بەخێرایی دێن و دەبەدەیان سەیارەی ز. ڕێشکەوپێشکە ئەکات
پاسەوانەکەی  گوێم لێبوو یەکێك لە پشتەوە هاوارم لێئەکات، ئاوڕم دایەوە؛

تۆ بڵێی ئەمە دوا "بەردەرگای لق بوو داوای لێکردم دوور بکەومەوە لێیان 
 "فەرمانیان بێت بەسەرمدا؟

زیاد لە سەد مەتر لێیان دوور کەوتمەوە، لەسەر شۆستەکە وەستام، تەکسیەکی 
. سوار بووم...شۆفێرەکە لێی پرسیم ئەگەر بمەوێ سواربم. زەرد لە پێشم وەستا

چاوەکانم نووقاند، گوێم لە .. ەوتەڕێ، هەواکە ئەیدا بە ڕوومداسەیارەکە ک
 :شۆفێرەکە بوو پرسی

 مامۆستا بۆ کوێ ئەچی؟ -

 !بۆ هەر شوێنێك -

 :دووبارە پرسی.. تۆزێ بێدەنگ بوو، لە ئاوێنەکەوە نیگایەکی پشکنینانەی کردم و

 مامۆستا بۆ کوێ ئەتەوێ بڕۆی؟ -

 :وتم.. ێم، ویستم بێدەنگی بکەمحەزم نائەکرد لەگەڵ هیچ کەسێکدا بدو
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 .ئەمەوێ بە گەشتێك بمبەی بۆ هەموو گەڕەکە کۆنەکانی شار -

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

دوای دەرچوونم لە دوا دیداری سەرۆکی لق و هەوڵەکانی بەڕێوەبەری بەندیخانە 
لە ڕۆژانی . بە ڕازیکردنم بۆ ئیمزاکردن، مانگ و نیوێکی تەواو پشتگوێیان خستم

سەرەتای ئەو ماوەیە دڵخۆش و لەخۆڕازی  بووم بەتەواوی، بەاڵم بە کە 
هەموو ڕۆژێ . پشتگوێخستنەکەم درێژەی کێشا هەستم بە تەنگی و بێزاری کرد

ڕۆژیکیان گوێم لەهاواری . گوێم لەدەنگی ئەشکەنجە و ئازاری زیبدانیکان بوو
دەرگاکە بدەم و داوای بینینی مناڵێكی بچووك بوو ئازارئەدرا، یەکسەر ویستم لە

 :وشەکانیشم ئامادە کردبوون کە پێی بڵێم! سەرۆکی لق بکەم

زۆر بیرم کردەوە، ئامادەم ئیمزا لەسەر هەر کاغەزێك بکەم ...جەنابی عەمید -
 !بتانەوێت

نێوچەوانی خۆم ئەخوڕاند و دوو هەنگاو بۆ پێشەوە و دووان بۆ دواوە ئەڕۆێشتم، 
ێو هەردوو دەستمەوە و بیرم کردەوە، سەری خۆم ئەکێشا دانیشتم، سەرم خستە ن

 .بە دیوارەکاندا، گریام و گریام، پاڵکەوتم و خەوم لێکەوت

لە بیستوسێی حوزەیران دەوری کاتژمێر دەی بەیانی پاسەوانەکە دەرگای 
 .لێکردمەوە و وتی خۆت ئامادە بکە سەردانیکەرت هاتووە

عەمیدەکە . براکەم بە تەنیا هاتبوو بەبێ لینا، لەتەنیشت عەمیدەکەوە دانیشتبوو
هەستا و چووە دەرەوە بە زمانێکی پاراو و بەڕێزەوە وتی بە ئیسراحەتی  خۆتان 

 . قسە بکەن

براکەم دەستیکرد بە قسەکردن بۆ ماوەی نزیکی کاتژمێرێك، نموونەی زۆری 
ئەو هەر قسەی ئەکرد منیش . وەی ئیمزا بکەمهێنایەوە، گەلێك زۆری لیکردم بۆ ئە
زیاتر گوێم لێیئەگرت و زیاتر لێی دوور . سەرمداخستبوو و گوێم لێئەگرت

ئەمە برا گەورەکەمە کە ڕۆژێك لە ڕۆژان نموونەی بەرز و پێشڕەوم ! ئەکەوتمەوە
 ..بوو؟

بەبێ ئەوەی سەرم هەڵبڕم پێم وت ئیمزا لەسەر هیچ ناکەم، ئەگەر منیش بارم 
.. ئینجا..سەریەوە تکای لێ ئەکەم جارێکی تر عەزێت نەکێشێ و بێتە دیدەنیمبە
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ئەگەر ئەیەوێت ... گڕێك لە پەستی و تووڕەیی پەڕیە ناو دەمم؛ پێیدا تەقیمەوە
جارێکی تر بێت بمبینێت بۆ ئەوەی ئەم قسە و ئامۆژگاریانەم بۆ بکات تکای زۆری 

 !چونکە بێزم لێی دێتەوە! لێئەکەم نەیەت

 ..کانی لە سەرسوڕمانیدا کشان و دەمی داچەقاند، بێدەنگ بووچاوە

عەمیدەکە بە هاتنەژوورەوەی دۆخەکەی هێور کردەوە،  یەکسەر دۆخەکە 
 :سەیرێکی براکەی کردم و بە هێمنی وتی. تێگەیشت

 پێمنەوتتیت کەلە ڕەقە؟...  ساڵوم بگەێنە خاڵت -

 .    براکەم سوپاسی عەمیدەکەی کرد و چوە دەرەوە

تۆبڵێی .. دە ڕۆژی تر لە پشتگوێخستن، دە ڕۆژی تر لە ئازاری دەروونی سەخت
هەڵکێشکی بچووکی بەتاڵ بم؟ ئایا ئەمەوێت   براکەم لەدەست دابێ؟ تۆ بڵێی من خۆ

بەرگی تێکۆشەرێکی نەبەرد بە بەرخۆمدا بکەم؟ ئایا ئەو بەرگە بەرگی منە، بەمن 
یائەکرد، لۆژیکی باو یان ڕاستیی زۆر گەورە نیە؟ ئەو لۆژیکەی براکەم قسەی ت

 !ئەمڕۆ نیە؟  بەم ئاگرەی دەروونمەوە ئەتلێمەوەو ئەسوتێم

لە یەکی تەمووز کاتژمێر یانزەی بەیانی بردمیانە ژووری عەمیدەکە، بینیم بە 
دوایی زانیم ! ڕێزەوە بەپێوەیە و براکەم و پیاوێکی تری بەساڵدا چوو دانیشتوون

 .پیاوە پیرەکە خاڵم بوو

یدەکە بە ئەدەبێکی زۆرەوە داوای کرد ڕێیبدەن بچێتە دەرەوە پاش ئەوەی سێ عەم
دوای چاکوچۆنیکردن و یەکتر ماچکردن خاڵم . قاوەی بۆ بانگ کردین

پەڕە کاغەزێکی . محازەرەیەکی درێژی دا بە لۆمە و سەرزنشکردنم کۆتایی پێهێنا
 !بۆ درێژکردم ئینجا فەرمانی پێکردم ئیمزای بکەم

 .منی ڕەتم کردەوەزۆر بە هێ

بیرم لەوە ئەکردەوە . " لەسەر کورسێکەی هەستا، بۆ یەکەم جار بوو هەستێت
بە قینێکەوە لێم نزیك بوەوە و وەستا، بە خێرایی  ڕووی کردە براکەم " چەند پیرە

. و لێیپرسی ئەگەر ئامادەیە لەجیاتیم ئیمزا بکات، براکەم بەسەری پێی وت بەڵێ
 :نی جیڕکردەوە وتیئیمزای کرد، خاڵم دانەکا
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 !بدركێنی  ئەگەر یەك وشه... وەی لە حاڵت -

عەمیدەکە هات و خاڵم کاغەزەکەی دایە دەست، ئەویش خستیە چەکمەجەی 
پاش دوو ڕۆژ لە کاتژمێر نۆ و . فەرمانی کرد بمگێڕنەوە زیندانەکەم. مێزەکەیەوە

ی لق، بە سیوحەوت چرکە لەسەر شۆستە ئاوڕشێنکراوەکە وەستابووم لە بەر بینا
 . ئازادی

 

نزیکی یەك کاتژمێر لەناو تەکسێکە مامەوە، ئاگام لە شۆفێرەکە نەبوو، هۆشم لەالی 
 بەرەوکوێ؟..بەرەو کوێ: خۆم نەبوو، کە بەئاگا هاتمەوە لەخۆم پرسی

 .ئەمویست بخەوم، بخەوم! زۆرم خەو ئەهات

بەزیم نیوەی ناونیشانی ماڵەکەمانم دا بە شۆفێرەکە، کەگەیشتین لە سەیارەکە دا
لەسەر شۆستەکە ئەڕۆیشتم سەیری شۆستەکەم ئەکرد . پارەکەمم دا بە شۆفێرەکە

و هەستم ئەکرد لە هەر چرکەیەکدا لەوانەیە داتەپێ و قووتم بدات، لە چاڵێکدا کە 
 . بنی نەبێت

ئاخۆ کێ دەرگاکە ... بە پیلیکانەکاندا سەرکەوتم، دەستم بە جەرەسەکەدا نا
 ان باوکم؟دایکم ی.. ئەکاتەوە؟

 کوان؟...ئەی دایکم، ئەی باوکم ! کەس دەرگاکەی نەکردەوە

زۆر لەژنە دراوسێکان . نزیکی سێ کاتژمێر دانیشتم .لەسەر پلیکانەکە دانیشتم
بەوێدا هاتن و ڕۆیشتن سەیران لێئەهات بەترسەوە سەیریان ئەکردم، کەسیانم 

بوو، بە نامۆییەکەوە گەنجێکی قۆز هات چاویلکەیەکی هەتاوی لەچاودا . نائەناسی
 .یرێکی کردم و بەالمدا تێپەڕی ودەرگای مالەکەی کردینەوە و چووە ژوورێ سه

 :هەستام و بانگم کرد، ئاوڕێکی لێدامەوە بەبێ ئەوەی بەتەواوی ڕوومتێبکات 

 چیت ئەوێت؟... بەڵێ -

 بۆ کوێ ئەچیتە ژوورەوە؟... تۆ کێیت -
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بەخێرهاتنێکی گەرمی کردم، . رازامەخۆمان بە یەك ناساند، هاوسەرەکەی لینای ب
 .حەمامەکەت بەخێرایی بۆ ئامادە ئەکەم، ئەبێ جلەکانت بگۆڕی :وتی

پرسیارێك لەسەری . لێی پرسیم ئەگەر برسیمە، داوای قاوەیەکی تاڵم لێکرد 
 :قاوەکەم خواردەوە، ڕێك دانیشتمەوە و لێمپرسی. ئەترسم بیکەم.... زمانمدایە

 کوێن؟باوك و دایکم لە  -

ئەوکاتەی کە بۆ یەکەمجار لینام ناسی، ئەوان نەمابوون ڕەحمەتی خوایان . نازانم -
 ..و....و....نەمناسیون، نە باوکت و نەدایکت. لێبێت

ئای دایکە گیان، ئای بابە، ئاخۆ کەستان ئاواتی ئەوەی . ئەوەی لێی ئەترسام ڕوویدا
نەکەم هۆ بوون خێراتر کۆچ ئەخواست پێش مەرگی بمبینێت؟ ئایا بەندبوونم و ونبو

بکەن؟ ئامادەم نیوەی تەمنم ببەخشم تەنها پێنج خولەك سەربنێم بە سنگی 
 .دایکمەوە

بەرامبەرم وەستاوە بە شڵەژاوی، سەیرم ئەکات، لێم < هاوسەرەکەی لینا>ئەنوەر، 
پارچە کاغەزێکی بچووکی . پرسی ئەگەر شوێنی ناشتنەکەیان بناسێ، وتی بەڵێ

بەرەو گۆڕستانەکە بەڕێ کەوتین، گەیشتین، . مێزەکە بەجێیهێشتنووسی و لەسەر 
ئەنوەر وێنەی خاچێکی کێشا . ناوی دایك و باوکم لەسەر کێلەکە بەڕوونی دیار بوو

 .لەسەر سینگی

باوشم بە . تۆزێك لە نووسینی سەر گۆڕەکە ورد بوومەوە هیچ لێی تێنائەگەیشتم
چاوەکانم نووقاند، گەلێك ئاسودە . بەردە ساردوسڕەکەدا کرد و ئیسراحەتی پێکردم
ئەنوەرم بیرکەوتەوە و هەستامە . بووم و حەسامەوە خەریك بوو خەوم لێبکەوێت

لەناوەوە هەستمکرد کەوا ئەرکێك هەیە بەرامبەر بە مردوو ئەبێ بەجێی . سەرپێ
ئینجا . بهێنم، ڕووم کردە قیبلە، دەستەکانم بەرزکردنەوە و سورەتی فاتیحەم خوێند

 !یەکی ئۆتۆماتیکی، نوێژی جەنازەم کردبەشێوە
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 ی تشرینی یەکەم ٦

م دەعوەتی  براكه` باوکی لینا`پاش حەفتەیەك لە دەرچوونم لە بەندیخانە، 
شوێنێکی ئارام و خۆش . ئێوارەخوانێکی کردم لە چێشتخانەیەك لەدەروەی شار

ئەبوو کە بوو، تەنها گوێت لە دەنگی میوزیکێکی هێمن و خوڕەی ئاوی ڕوبارێك 
 .لەگردەکانی ڕۆژئاواوە دائەبەزی

وتی باوکم پێش مەرگی . لەسەر نانخواردنەکە، باسی دایكم و باوکمی بۆ کردم
و خانۆکەمانی کە لینای تێدا ئەژی بەخشیوە بە تۆ،   باری مادیتی ڕێکخستووه

هەروەها پرۆژەیەکی بازرگانی بە هاوبەشی لەگەڵ یەکێك لە خزمەکانمان 
ۆم و لەوڕۆژەوە قازانجەکایان بۆ کۆ کردویتەتەوە و سامانێکی دامەزراندوە ب

 :وتی. بچووکی لێدەرچووە

 .لەوالیانەوە خەمت  نەبێ، ئەلحەمدولیال باری مادیت ڕێکخراوە -

ئینجا لێیپرسیم ئەگەر حەزم لێبێت بەتەنیا بژیم و لینا لەخانۆکە دەربکەم، بەاڵم من 
براکەم لە بەهێزی ڕەتکردنەوەکەم  هەستم کرد. بەهەموو شێوەیەك ڕەتمکردەوە

لەگەڵ تەواوبوونی دووەم پێکی عارەق جەوەکە زیاتر خاوی و .  خۆشحاڵە
لەناکاو . گەرموگوڕی بەخۆوە بینی، هەندێ یادگاری خێزانیمان بەیادهێنایەوە

دانیشتنەکەی خۆی ڕاستکردەوە و ڕێك دانیشت و ئەوبابەتەی  کە لێی ئەترسام 
 :ێدا بکات، کردەوەبیکاتەوە و یان قسەی ت

دەربارەی ئەو قسانەی کە لە لقی مخابەرات کردت کاتی سەردانیکردنەکە  -
کاکی برا، سەرەتا هەستم بە برینێکی قووڵ کرد، . هەوڵئەدەم ڕاستگۆ بم لەگەڵت

بەاڵم پاش چەند کاتژمێرێك هەستم بە خۆشی کرد، بە سەربەرزی کرد، چونکە 
 .بڕی و بێدەنگم کرددەستم هەڵ......  قارەمانی.. پیاوی

ماوەی ئەو سێ مانگە ئەوەی زۆر سخڵەتی بکردمایە مامەڵەی ئەوانی تر بوو 
 !!لەگەڵم وەکو قارەمانێك

ئەم کاتە زیادە وا لە زیندانی ئەکات لەدوو شتدا . ئەوەی کە زیایە لە بەندیخانە، کاتە
ندانی بە لەوانیە هۆی ئەم شتە ئەوە بێت کە زی. ڕابوردوو و داهاتوو: نقووم بێت

نقومبونی . چڕی هەوڵئەدات لە ئێستای خۆی ڕابکات و بەتەواوی لە بیری بکات
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یان کەسێکی . مرۆڤیش لەم دوو شتە مرۆڤ یان ئەگۆڕێ بۆ کەسێکی دانا و هێمن
نەرجسی عاشق بەخۆو داخراو، کە مامەڵەی لەگەڵ کەسانی تردا لە ئاستێکی زۆر 

 !کەمدا ئەبێت، یان شێت ئەبێت

نازانم تا . درکم بەم هاوکێشەیە کرد هەوڵمدا ببم بەکەسە دانا هێمنەکە لەو کاتەوەی
. بۆیە ڕازی نەبووم  بازرگانی بەخۆمەوە بکەم. چ ڕادەیەکیش سەرکەوتوو بووم

ڕازی نەبووم  ببمە قارەمانێك کاتێك لە بەندیخانە ئازاد بووم وەکو ئەوانی تر 
خۆم باش ئەزانم، زۆر بە  من تواناکانی. ویستیان و مامەڵەیان لەگەڵ ئەکردم

 . سادەیی ئەڵێم من مرۆڤم

 .بە ڕادەیەك لە ترسا میز ئەکەم بەخۆمدا... من لەرزۆك و ترسنۆك و ئەژنۆم شلە

بە ڕادەیەك بەرگەی قورسترین جۆری ئەشکەنجە ... من ئازا و نەبەرد و ڕەقم
 .ئەگرم

ێیدا ڕۆیشتم بەدڵنیاییەوە قارەمان نیم، هەڵسوکەوتم بەو ڕێگایەی پ... بەاڵم 
قارەمان نابێتە قارەمان لەبەر ئەو ڕێگایەی کە ناچارکرابێ . هەڵبژاردەی خۆم نەبوو

 .بیگرتبێتە بەر

هەوڵێکی زۆرم لەگەڵ لینا و هاوسەرەکەی دا هەتا لینا قەنەعەت پێبکەم کە من 
. کەسێکی ئەفسانەیی نیم، بۆیە ئەبێ زۆر بەسادەیی هەڵسوکەوتم لەگەڵ بکات

ر قەناعەت پێبکەم پێوست ناکات بەو هەموو بەگەورەزانین و هەروەها ئەنوە
پێویست ناکات لەبەرم هەستێت هەموو جارێ . سامدارییەوە مامەڵەم لەگەڵ بکات

دە ساڵێك تەمنم لە ئەنوەر . " کە لە ژوورەکە ئەچمە دەرەوە یان دێمە ژوورەوە
 "زیاترە

                                      ************ 

ە کاتژمێر نۆ و سیوحەوت چرکەی ڕۆژی سێی تەمووزەوە تێبینی شتێکم کردوە ل
تۆز، تۆز هەموو شتێکی شاری داپۆشیوە، . لە شاردا کە پێشتر بوونی نەبووە

ڕێگاوبان، دیوار، هەمووی بە چینێکی تەنك لە تۆزی وردی زەردی نەرم 
گەشەکانیان  اڵ سەوزەکانی دارەکان کە پێشتر بە ڕەنگە سەوزە داپۆشراوە، گه
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هەتا دەموچاوی خەڵکی سەر . ئەمناسینەوە، بە چینێك لەم تۆزە داپۆشراوە
 .جادەکان، سەر شۆستەکان، لە گۆڕەپانەکانی ناو شار، بەم تۆزە داپۆشراوە

وادیارە پێوەی . دەموچاویان ئەشۆن، وشکی ئەکەنەوە؛ بەاڵم تۆزەکەی لێنابێتەوە
دەموچاوەکان بە ئاشکرا دیارە کاتێك تۆزی سەر !..نووساوە یان لێی دروستبووە

زەردەخەنەکان هەرچەندە بووە بەدەگمەن تۆزاوین و خەریکە . بزەیەکی بۆ ئەکەن
ئەگاتە ڕادەی نەمان، بەشێوەیەك واهەست ئەکەم کە خەڵکی ئەم واڵتە خەریکە 

ئەگەر یەکێك زەردەخەنەیەکی بۆ بکات، زەردەیەکی شێواو . خەندەیان بیرئەچێتەوە
گرنگترین . سەکەیش دەیەها ساڵ لە تەمەنی خۆی گەورەتر دەرئەکەوێتکە. ئەبێت

نیشانەی زەردەخەنەیش دەرکەوتنی ئاشکرای ئەو چینە تۆزە تەنك و نەرمە 
کە لەم کاتەدا گەردیلەکانی تۆزەکە ڕوونتر . نووساوەی سەر ڕووخساریانە

 . بەرجەستەو و ئاشکرا ئەبن

 !!ئەترسام پرسیاری ئەم تۆزە لە کەسێك بکەم

                                    ************ 

دوای پانزە ڕۆژ لە دەرچوونم لە بەندیخانە بیرم کردەوە لە یەکەم ئەرك کە ئەبێ 
بیهێنمە جێ، سەردانیکردنی کەسوکاری نەسیمە و دڵنیایی کردنەوەیان لە 

. کەکانن هاتوچۆی میوان  کەمیکرد، میوانەکان زیاتر کەسە نزی. باروگوزەرانیەتی
دێن و پیرۆزبایی ئەکەن، بەرزڕاگرتن و گەورەکردنی ئەزمونەکەم، زیاتریش 

 :ئامۆژگاری کردنم

 .  ئەلحەمدولیال ساغ و سەالمەتیت -

 .ئێمە سەربەرزین پێت -

 .سەیری دواوە مەکە، داهاتووت لە پێشە -

زەرور بوولە سیاسەت کار بکەی؟  کاکە چاو بەرگەی ...خوا چاكت بۆ بکات -
 ! تەبەنە ناگرێت

 .هەموو ئەمانەم گوێ لێ ئەبێت و بەزەردەخەنەیەکی گێالنە وەاڵمیان ئەدەمەوە
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یەك دوو هاوڕێی سەردەمی هەرزکاری و گەنجیم، زۆر بە نهێنی هەواڵیان بۆ 
 :ناردم

بەاڵم لە ئەنجامی سەردانێکە ئەترسین، .... نئێمە ئەمانەوێ سەردانیت بکەی-
 !بمانبورە

 .زۆر ڕێزی ترسنۆکیەکەیانم گرت

ئەنوەر .بە لینا و ئەنوەرم وت بەتەمای سەفەرم بۆ شارە کەناراوێکەی نەسیم  
. هەموو شتێکی ئامادە کرد و لەگەڵم هات هەتا سواری پاسەکە بووم بەرەو باکور

نەفەرەکەی تەنیشتم و شاگردی پاسەکە . انمدوای چەندەها ساڵ هەست ئەکەم ئینس
وەکو ئینسانێك هەڵسوکەوتم لەگەڵدا ئەکەن، کە قسەم لەگەڵ ئەکەن بە مامۆستا 

 !بانگم ئەکەن

کورسێکەم گەڕاندەوە دواوە و چاوم نوقاند، خۆم لە قسەکردن لە دراوسێکەم 
ئێستا ئەبێ یادەوەرێکانم لەگەڵ نەسیم بەیاد خۆما هێنایەوە، تۆ بڵێی . ئەدزییەوە
 چی بکات؟

لە هەموو شوێنێکی دونیا پەیوەندی گەرم لەنێوان دوو کەسدا ئەگەری 
دروستبوونی هەیە، بەاڵم ئەگەر ئەم پەیوەندیە لە زیندان دروست بێت بە دڵنیاییەوە 

 .تامێکی تر و چێژێکی تری ئەبێت. مانایەکی تری ئەبێت

هەموو . بەسەری ئەبەیندرێژ، بە قسەکردن ...ڕۆژانێکی زۆر، شەوانێکی درێژ
شتێك دەربارەی خێزانی نەسیم ئەزانم، باوکی، دایکی،خوشکەکانی، براکانی، نەریت 
و کەسایەتیان، وردەکاری زۆر بچووك کەتەنها لە نێوان دوو زیندانیدا باس 

 !ئەکرێت

دوای ماوەیەك لەم قسانە، هەردوو الی ئەم پەیوەندیە بەندکراوە دوو ژیانی 
انی خێزانی ڕاستەقینەی خۆم و ژیانێکی تر کە بەخەیاڵە لە خێزانی ئەبێت؛ ژی

 .خێزانەکەی نەسیمدا ئەژیم

وردەکاری نوێ بەیاد ئەهێنمەوە و پاسەکە بەخێرایی دیمەنە ئەفسوناوێکان لە 
جوانی دیمەنەکان لە سەد کیلۆمەتری کۆتایی لە ڕێگاکە بە . سەوزایی و ئاو ئەبڕێت

 . ەجوانێکەیان زیاتر بیر لەشتی تر بکەمەوەجۆرێك هۆشی بردبووم نەم ئەتوانی ل
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الی چەپ شینایی پلە بە پلەی ئاوی ڕوونی دەریاکە، الی ڕاستیش شاخی بەرزی 
ڕێگاکە پێچ ئەکاتەوە و لە دەریاکە نزیك ئەبێتەوە بەڕادەیەك شەپۆلەکان . سەوز

وشی مەلەکەرەکان ئەبینم نێر و مێ دەریاکە لە با. ئەبینم لە کەنار دەریاکە ئەشکێن
کە دووریش ئەکەوێتەوە و دەریاکە لەچاو ون ئەبێت بەالی ڕاستدا . گرتوون

 .سەوزاییەکی شەونماوی...ئەڕوانم باخی پرتەقاڵ و لیمۆ و زەیتونە

پاسەکە ئەگاتە شارەکە، شارێکی پاك و تەمیزە، دابەزیم و تەکسیەکم گرت، 
مان، گەیشتم، ناونیشانی ماڵەکەم داێێ کە ئەیناسم وەکو ناونیشانی  ماڵی خۆ
 .دابەزیم، بەبێ هیچ کێشەیەك لە جەرەسی دەرگاکەی ماڵی نەسیمم دا

لەنێوان زرنگانەوەی جەرەسەکە و دەرکردنم بە شکاوی لە ماڵەکە سێ کاژێرێکی ) 
 .(برد

 :دەرگاکە کرایەوە، کچێکی بچووکی دە سااڵن بوو، وتم

 ڕۆژباش مامە گیان، ئەمە ماڵی کەسوکاری نەسیمە؟ -

 :نەدایەوە، خێرا ڕای کردە ژوورەوە، گوێم لێبوو وتیوەاڵمی 

 .دایکە، کەسێك لەدەرەوەیە پرسیاری دکتۆر نەسیم ئەکات..دایکە -

چەند چرکەیەك دواتر خوشکەکەی نەسیم هاتە دەرگاکە بەجلی ماڵەوەو شتێکی 
بەپەلە دابوو بەسەردا، چاوەکانی پڕبوون لە پرسیار و سەرسوڕمانی، یەکسەر 

 :ەردەخەنەیەکم کرد و وتمناسیمەوە، ز

 .بەدڵنیاییەوە تۆ سەمیرەیت... ڕۆژباش -

هەناسەیەکی قووڵی دا و ... لە شوێنی خۆی وشك بوو چاوەکانی زیاتر کرانەوە
 :وتی

 چۆن من ئەناسی؟.. من سەمیرەم، بەاڵم جەنابت کێی؟! بەڵێ براگیان، بەڵێ -

 .ان بکەممن هاوڕێی نەسیمم، هاتم کەسوکارەکەی ببینم و دڵنیای -

 نەسیم لەژیاندایە؟..یانی نەسیم زیندوە؟...بەڕاست؟..بەخێر بێیت...بەخێر بێیت -
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سەمیرە بەدەوری ...ن و لەناو فرمێسکی بەخوڕداتلەگەڵ دەیان پرسیار و بەخێرها
چەند پرسیارێکی . نەیئەزانی چی بکات، کچەکەیشی لەگەڵیدابوو.. خۆیدا ئەسوڕایەوە

جەند .. بەخێر بێیت..وەاڵمەکانیان بکات، بەشوێنیدائەکرد بێئەوەی چاوەڕوانی 
جارێك فرمێسکەکانی بە سەرپۆشەکەی سڕی، بۆ دواجار هۆشی هاتە بەرخۆ، 

 :وتی

 .فەرموو..ببورە، فەرموو..ببورە -

 :ئەو ڕۆیی و پاش کەمێك گەڕایەوە، وتی. بردمیە ژوری میوان، دانیشتم

کار ئەکات، لەوێ نەبوو، پەیوەندیم بە هاوسەرەکەمەوە کرد، لە گومرك  -
 .خەبەرێکم بۆ بەجێهێشت

 :تۆزێ بێدەنگ بوو بوو ئینجا بە سۆزێکەوە

 لەکوێیە؟..بۆ خاتری خوا برا گیان، دڵنیامکە نەسیم ماوە لە ژیاندایە؟ -

قسەی زۆم کرد، باسی زۆر چیرۆك و بەسەرهاتی خێزانەکەیانم ... بۆم باسکرد
پرسیاری . ان ئەیزانن، بۆیە باوەڕی پێکردمکرد کە تەنها ئەندامانی خێزانەکەی خۆی

گریانەکەی زیایکرد و بوو بە هەنیسکدان و ... دایك و باوکی نەسیمم کرد
داکورکاندن، تێگەیشتم کەوا دایك و باوکیان مردوون و نەماون بە حەسرەتی دوو 

یەکێکیان لەگەڵ گروپە بەرهەڵستکارە ئیسالمێکانەوە تێوەگالو  بزر . کوڕەکەیانەوە
نەسیمیش، خێزانەکەی چاوەڕێیان بوو . و لە نێوان ئەگەری کوشتن و گرتندابو

ئاهەنگ بگێڕن لە ڕۆژی گەیشتنی لە فەرەنساوە سەڕەڕای خەمی قوڵ و نەبڕاوەی 
بەاڵم نەسیم هەر نەگەیشت، چاوەڕێکردن درێژەی . چارەنوسی کوڕەکەی تریان

نێوان فڕۆکەخانە و کێشا، باوکی گەشتێکی ماراسۆنی بێئەنجامی دەست پێکرد لە
دوای مانگێك لە چاوەڕوانی . کۆمپانیە فرۆکەوانیەکە و باڵوێزخانەی فەرنسادا

قونسوڵی فەرنسا هەواڵی بەجێهێشتنی خاکی فەرەنسا بەرەو واڵتەکەی خۆی 
بەاڵم کۆمپانیای فڕۆکەوانی نیشتمانی و . لەالیەن نەسیمەوە پشتڕاست کردەوە

. نە بەڵێ و نە نەخێر. ناڕوون و تەماوی بوونڕێڤەبەری فڕۆکەخانە وەاڵمەکانیان 
باوکیان شەش ساڵ لە سەفەرکردن بۆ پایتەخت بەردەوام بوو، هەرجارەی سێ 
چوار ڕۆژ ئەمایەوە لە هاتوچۆدا بوولە نێوان باڵوێزخانەی فەرەنسا و فڕۆکەخانە و 
کۆمپانیای فرۆکەوانی نیشتمانی بەهیوای ئەوەی وەاڵمێکی دەست کەوێت، بەاڵم 
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کارمەندانی باڵوێزخانەی فەرەنسی ئەیانناسی . وڵەکانی بێئەنجام بوونهە
فەرمانبەرانی کۆمپانیای . وەاڵمەکەیان هەمووجاری هەر هەمان وەاڵم بوو

بەهیچ شێوەیەك : فڕۆکەوانیش بەهەمان شێوە یەك وەاڵمیان هەبوو هەموو جارێك
. ئاشکرا نەئەکرد لیستی ناوەکانی ئەو گەشتەی کە ئەبوایە نەسیم پێی هاتبێتەوە

ئاسایشی فڕۆکەخانە چەندجارێك بە نەرمی وەاڵمیان ئەدایەوە، دواتر ڕەقتر بوون، 
لە سەفەری مانگی ئابی شەشەم . ئینجا هەڕەشەیان لێکرد کەوا زیندانی ئەکەن

بەگریانەوە . ساڵی هەوڵەکانی ئاسایشێکی فڕۆکەخانە دوو شەقازلەی لێدابوو
 :مجار لە ژیانیدا گریابوو، سەمیرە وتیشوێنەکەی بەجێهێشتبوو، بۆ یەک

قەت نەمبینیبوو بگری، هەتا دایکیشم وتی دوای ئەوەی ...بە وەڵال مامۆستا
 .بەسەرهاتەکەیان بۆ گێڕابوەوە، لە ژیانیاندا قەت نەیبینیبوو الواز بێت یان بگری

باوکەکە جەڵتەی مێشك لێیدا، نەیکوشت بەاڵم لە جێگادا خستی بە شەلەلی بۆ 
 .چوار ساڵ بێ جوڵە و بێ زمان ماوەی

خۆی تەرخانکرد تەنها بۆ . دایکە هەموو شتێکی لەبیر کرد، هەتا مناڵەکانیشی
لەژوورەکەی نائەهاتە دەرەوە تەنها بۆکاری پێویست نەبێت . خزمەتی هاوژینەکەی

 .یان کارێك پەیوەندی بە باوکەکەوە هەبووایە

. ایکەش دوو مانگ دواتر مردد. ئەم ڕەوشە چوار ساڵی برد، دواتر باوکە مرد
ژمارەی . کچەکان شویانکرد، سەمیرە و پیاوەکەی لە خانوەکەی خۆیان ئەژین

خولەکێك زیاتر . تەلەفۆنەکەم دا بە سەمیرە و ژمارەی تەلەفۆنەکەیانم وەرگرت
هەستم بە توێنێتی کرد داوای پەرداخێك ئاوم لە مناڵەکە کرد و . بێدەنگ بووین

ئاوم ئەخواردەوە دەرگای . وەی ئاوەکە بخۆمەوە بڕۆمبڕیارم دابوو دوای ئە
ماڵەکە کرایەوە ودەنگی هەنگاوی پیاوێك هات، هاتە ژوورەوە، سەمیرە خێرا هەستا 

گوێم لە چپەچپێك بوو یەکەمجار، ئینجا گفتوگۆیەكی تووند؛ . و چووە دەرەوە
هەوڵ دەنگی پیاوێك کە هێدی هێدی بەرز ئەبێتەوە و دەنگی سەمیرە بە نزمی و 

ڕای هەموو شتێك زۆری قسەکانیانم  ئەدات دەنگی پیاوەکەش نزم بکاتەوە، سەره
 :بەدەنگێکی زبر.. گوێ لێبوو

کچێ چۆن ئەیهێنیتە ژوورەوە من لێرە نیم، پیاوخراپ و دەرچووی زیندانەکانم  -
 کەمە؟
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یە، ئەمە پیاو خراپ ن..ئامۆزا گیان، خوا بتهێڵێ و تەمەن درێژت بکات...ئامۆزا گیان -
 .توخوا دڵت گەورەکە....لەالی نەسیمەوە هاتووە، هاوڕێیەتی، کارێکی خێری کردوە

پیاوەکەی سەمیرە بە جلی پیاوانی گومرکەوە هاتە ژوورەوە، بااڵیەکی بەرز، 
 :سوروسپی، ڕوویەکی قایمی بێشەرم، بەساردیەکەوە و بەزۆر وتی

 .بەخێر بێیت -

 :ویستم هەستم و پێم وت

 .سوپاست ئەکەم

 :دەستی ئاماژەی کرد دانیشم و خۆی بەپێوە وەستا، یەکەم پرسیاری لێکردمبە

 چۆن ڕێگە بەخۆت ئەدەیت بێیتە ماڵی پیاوێك خۆی لە ماڵەوە نیە؟ -

چاوەڕێی وەاڵمی نەکرد، کۆڵێ پرسیاری تری بە شوێندا کرد و وەاڵمەکانی نا 
کردە سەمیرە بە هاتنە ژورەوەی رەوشەکەی هێۆر کردەوە، ڕووی . ئەویست

 :لێی ئەپاڕایەوە...سەمیرە و وتی بڕۆ دەرەوە، سەمیرە مایەوە و دەستەکانی گرت

قاچەکانت ماچ ئەکەم، ئەمە برادەری ...دەستەکانت ماچ ئەکەم... بۆ خاتری خوا -
 ..نەسیمە و مەبەستی تەنها کاری خێرە

.... ێئەزانی ئەگەر پێیبزانن سەردانیکردوین ماڵمان وێران ئەب! خێر؟ ئەڵێی خێر -
ئەوجا چی بەسەر تۆ و .... یان تاوانکارەکەی تریان! ئەمبەن بۆ الی دکتۆری برات

 .....قسە بکە...پێمبڵێ؟...ها...مناڵەکان دێت؟

 :ئینجا ڕووی کردە من و بەدەنگێکی هێمنتر وتی

ڕێگەت ...من ئەبێ ئاسایش ئاگادار بکەمەوە، بەاڵم لەبەر خاتری نەسیم...سەیرکە -
وەی لە حاڵت ئەگەر .....نەبینیومی نە بینیومیت...بەاڵم گوێبگرە .پێئەدەم بڕۆیت

 تێگەیشتی؟...جارێکی تر بەالی ماڵماندا بێیت

چومە دەرەوە بێئەوەی بوەستم و چاوەڕێی هیچ بکەم، عارەقەم پێدا دێتە خوارێ 
 .ودەنگی ئەویش ڕاوی ئەنام
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شۆفێرەکەم وت خۆم فڕێدایە ناو یەکەم سەیارەوە کە لەسەر جادەکە بینیم وبە 
 :بەاڵم شۆفێرەکە  وتی. بەرەوە دەریا

 !بەاڵم ئەوە دەریاکەیە لە پێشت مامۆستا -

 .مەبەستم سەردەریا لەدەرەوەی شار...بمبە بۆ دەریایەکی تر -

لە چێشتخانەیەکی سەردەریا کە هیچ شتێکیم لەبیر نیە دانیشتم و نانم خوارد، 
ڕۆژی دوایی . دانیشتم ئەوەشیان نازانمچەندیش . نازانم چی و چۆن نانم خوارد

لەگەڵ قاوەکە پێیوتم ژنێك . کاتێك لینا هاتەوە لەدوا نیوەڕۆکەی خەبەرم بوەوە
ناوی سەمیرەیە تەلەفۆنی کردوە و پرسیاری کردوم،  زۆر داوای لێبوردنیشی 

 .کردوە بۆ ئەوەی ڕوویدا

لەهەمان کاتدا . اهەوڵمدا تێبگەم چی ڕووید. ڕووداوەکانی دوێنێم هێنایەوە یاد
 .هەوڵی لەبیرکردنیانمدا 

 ی تیشرینی دووەم١٢

 . وازم لێبێنن هیچم لێتان ناوێت

ماڵ چۆڵە، . بەیانیان هەڵئەستم لەخەو لەکاتی جیاجیادا، هەر رۆژەی لە کاتێکدا
لە ناوجێگەکەدا تۆزێك ئەمێنمەوە . ئەنوەر و لینا لە کارن، کچەکەیان لە دایەنگایە

لەو ڕۆژەوەی لە زیندان دەرچووم " هەموو جلەکانم لەبەر ئەکەم . ئینجا هەڵئەستم
ەکەمەوە، قاوەیەکی قورس ئەخەمە سەر دەرگای ژورەکەم ئ" بە ڕوتی ئەخەوم

یەك دوو کاتژمێر جاری وا . غازەکە و ئەچمە الی دەستشۆرەکە دەموچاوم ئەشۆم
. هەیە زیاتر لەسەر قەنەفەکە دائەنیشم قاوەی تاڵ ئەخۆمەوە و جگەرە ئەکێشم

زۆر بەالمەوە گرنگە بچمە توالێت کاتێك لینا لەماڵەوە نەبێت، " ئەچمە توالێت 
بەڕادەی بێزاریم لە ئەوەی کە لینا بە کەسێکی . ەم مەسەلەیە تۆزێك ئاڵۆزەوابزانم ئ

ئەفسانەم دائەنێ لەهەمان کاتدا هەندی لە جیهانی ناوەوەم ڕازی ئەکات؛ واتا لەبەر 
 –هەرچەندە ئەم شتە بێزارم ئەکات  –ئەوەی من قارەمانێکی ئەفسانەییم لە چاویا 
ەلمێنم کە من کەسە ئەفسانەییەکەی بەاڵم بە هەموو شێوەیەك هەوڵئەدەم بیس

چونکە ئەفسانەکە یان . خەیاڵی ئەوم، لەوانە نەچونە توالێت کاتێك ئەو لەماڵەوەیە
قارەمانەکەی خەیاڵی ئەو ئەبێت پاراو بێت لە هەموو شتێکی قێزەون، ئەو گەلێك 
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بۆیە لەوەتەی بەیەکەوە لەم خانوە ئەژین، . بڵندترە لەم کارە مرۆڤانە بچوکانە
 ."گیز نەیدیوم بچمە توالێتهەر

********************** 

 .دوو پرس ترساندمیان

 .وازم لێبێنن من هیچم لێتان ناوێت

ئەو بە بەردەوامی  –هات بۆ ماڵمان < جەنابی وەزیر>پێش ماوەیەك خاڵم 
دوای بڕێك لە گفتوگۆی ئاسایی، لەناکاو ڕوویکردە من و  –سەردانیمان ئەکات 

 :وتی

 هاتوە بیرێ لە دواڕۆژی خۆت بکەیتەوە؟کاتی ئەوە نە -

 !!من وشك بووم

 دواڕۆژ؟ کەسێك لەم تەمەن و بارەی مندا دواڕۆژی هەیە؟

خاڵم وەکو هەموو هاوڕێکانی، ڕاکانی کۆتایی و یەکالیین دانوساند هەڵناگرن، بە 
زمانی کەسانێك قسە ئەکات کە هەموو شتێك بزانێت و شێوەی کەسێك 

 .تەنها خۆی...تێکان لە الی خۆی بێتوەرئەگرێت کە هەموو ڕاس

بە ڕای من دوو بابەتی ترسناکی . بۆیە ئەو قسەیەی بە شێوازی فەرمانپێکردن بوو
 !ئیش وهاوسەرگیری: وڕوژاند

یان پێ باش بوو، بۆیە خاڵم دەماری ملی ڕەپ بوو،  هەموو ئامادەبووان پێشنیارەکه
 :تیبەبزەیەکەوە ڕووی لە هەندی ژنانی خێزانەکە کرد و و

بەاڵم کاری ژنهێنانەکەی ئەرکی ئێوەیە کچینە، . پرسی کارکردن، بۆ من بەجێبهێڵن -
 .بوكێکی جوان و ڕێك بۆ ئەم زاوا ملێۆنێرە بدۆزنەوە... بتانبینم... یەاڵ

دەنگە دەنگ و ژاوەژاوی ژنان یەکسەر بەزبووەوە، هەریەکە لەالی خۆیەوە باسی 
خاڵم ڕۆیی و ئەوانی تر هەموو . دمواسەفاتی بوکەی چاوەڕوانکراویان ئەکر

سەرقاڵی بابەتی خوازبێنی و مارەکردن بوون بێئەوەی کەسێك ڕای من وەرگرێت، 
 .منیش هەر بێدەنگ بووم
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 .ئەم دوو پرسە بۆ ماوەیەکی درێژ ماندوویان کردم

دوای نزیکی دوو حەفتە کاربەدەستێکی بااڵی ئێزگە و تەلەفیزۆن تەلەفۆنی بۆ 
دم و داوای لێکردم بچم بۆ نوسینگەکەی گفتۆگۆ لەسەر کردم، خۆی پێناسان

 :سیناریۆی زنجیرەیەکی تەلەفزیۆنی بکەین

ئەگەر سیناریۆکەت بەدڵ بوو، یەکسەر بەڵێنامەی کارەکە ئیمزا ئەکەین بۆ ئەوەی  -
کاری دەرهێنانەکەی من بیکەم، خەمی الیەنە مادێکەیشت نەبێ ئەلحەمدولیال پارە 

 .زۆرە

ییەکی زۆر بوو بۆ ئەوەی وەاڵمێکی نەخێری نەرمی بدەمەوە، بەاڵم پێویستم بە دانا
 :ئەو بەردەوام بوو

کاکی برا ڕەتی مەکەرەوە، فەرموو وەرەالم بۆ نوسینگەکەم دڵنیام قەناعەت  -
من لەبەر هەندێ پێزانین . ڕاستە تۆ دەرهێنەری بەاڵم ناسراو نیت..بمبورە. ئەهێنی

ین ئەم هەلە ئاڵتونیەت لەسەر سینیەکی زێر وابزانم خۆشت ئەزانی چ< اعتبارات>
سەرئەنجام خاڵم سەرزنشتێکی تووندی . بەاڵم من ڕازی نەبووم. پێشکەش ئەکەم

 :توڕە بوو وتی. کردم بۆ ئێوارەکەی، فەرمانی پێکردم ڕازیبم، بەاڵم نەمکرد

 .تۆ کەسێکی کەریت -

خزم و کەسوکار پرسی ژنهێنانەکە مایەوە، ڕۆژ تێناپەڕێ ئەگەر یەکێك لە ژنانی 
 :نەیەت یان تەلەفون نەکات، زۆربەیان قسەکانیان بەوە دەست پێئەکەن کە ئەڵێ

ماڵەکەت ... گەوهەرە گەوهەر، ئەگەر ڕێککەوێت... ئینجا چ ژنێکم بۆ دۆزیویتەوە -
 .ئەبێ بە بەهەشت

ئنجا دەست ئەکات بە ژماردنی تایبەتمەندییە پۆزەتیڤەکانی کچەکە کە لەوانەیە 
 .خوشکیکێکی خۆی یان کەسێکی نزیکی بێت

پێویستم بە سەبری ئەیوب بوو بۆ ئەوەی بتوانم دانبەخۆمدا بگرم بەتایبەتی ئەگەر 
باسەکە لەگەڵ ژن بێت؛ بە ئاسانی ئەتوانی ژنێك بهێنیتە قسە بەاڵم زۆر ئەستەمە 

 .بتوانی بێدەنگی بکەیت

 .وازم لێبێنن من هیچم لێتان ناوێت
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ن ئازادبووم هەست ئەکەم کەلێنێك لەنێوان من و ئەوانی تردا لەوەتەی لە زیندا
خوشکوبراکانم و . هەتا کەسە نزیکەکانیشم. دروست بووە ئەستەمە پڕ ببێتەوە

هەستوسۆزەکانم ئەخورێنم هیچیان لێهەڵناکڕندرێ بەرامبەریان، بێالیەنی لە .  لیناش
 هەموو شتێك، هیچ شتێك ڕامناکێشی، ناموروژێنێ

ك زمانی تایبەت بە خۆی هەیە بۆ گەیشتن بەوانی تر و دروستکردنی هەموو مرۆڤێ
ئەم زمانە، زمانی . پەیوەندێکان لە نزیکەوە یان لە دوورەوە لەگەڵ ئەوانی تردا

مردوە، نەك هەر ئەوە بەڵکو زیاتریش؛ بە هیچ ...گەیشتن بەوانی تر لەالی من وونە
ووکردنەوەی زمانە شێوەیەك ئارەزوی دروستکردنی زمانی نوێ،  یان زیند

هەمیشە هەستئەکەم ئەوان لە دونیایەك و من . کۆنەکەم نیە بۆ گەیشتن بەوانی تر
لە دونیایەکێ ترم، یان من دونیام هەر نیە، بەاڵم دڵنیام کە سەر بەدونیاکەی ئەوان 

لەرزم پێدا دێت لە بیرۆکەی تێکەڵبوونی ناچاری بە هۆی کار یان شتێکی . نیم
گۆشەگیربم، پەراوێز بخرێم، !!...بکرێ دوورتر بکەومەوە ترەوە، ئەمەوێ هەتا
 .ئەمەوێ لەیادم بکەن

 .ئای خوایە گیان....ژنهێنان؟

! کەسێکی تر بێت خەو خواردن و توالێت و بۆنو تایبەتییەکانی ترم لەگەڵ بەش کات
وازم . شتی وا ئەگەر بە ڕاگوزاریش بە بیرمدا بگوزەرێ ماندوو و گێژم ئەکات

 .لێتان ناوێتلێبێنن هیچم 

لە ئێستێکی تووڕەییدا بە لینام وت هەموویان بە تەلەفۆن ئاگادار کاتەوە کەوا بڵێت 
 .نامەوێ کەس باسی ژنهێنانم بۆ بکات لەمەودوا بە هیچ شێوەیەك

 :ئەنجامەکەی ئەوە بوو خاڵم وتی

 .تۆ هێستری -

ن لێکدایەوە و ئەو ژنانەیش کە هەوڵیان بۆ ئەدام بابەتەکەیان بە شکاندنی کەرامەتیا
 :زمانیان لێ تیژ کردم

 .ئەگەر کاری خێر نەکەی، شەڕ یەخەت ناگرێ -
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خۆی بە چی ئەزانێ، یانی ئەگەر هەر کەسێك دوو ڕۆژ بەند بکرێ ئەبێ ئاوا  -
 !گوندە بێت

 !بەخەم ڕازی بووین و ئەو پێمان ڕازی نەبوو -

وەی دوو عانەی لە مەیموون ئەچێت، لەبەر ئە..و کەچەڵ" لرخن" یانی پیرێکی  -
ئەی ئەوەی شوو بە " هەیە ئەبێ بەکەس ڕازی نەبێ؟ پێشینان ڕاستە وتوویانە 

" مەیموون ئەکەی بۆ ماڵەکەی، ماڵ ئەڕوا و مەیموون وەکو خۆی ئەمێنێتەوە
ئەمانەو گەلێ شتی تریشیان وت، بەاڵم هەندێ کاری خراپ هەیە بە چاك 

 .دابڕان ڕۆیشتنئەشکێتەوە، دوای ئەمە پەیوەندێکان بەرە و لێک

 .وازیان لێهێنام و ئاسودە بووم.... لە کۆتاییدا

 ی کانونی یەکەم٠١

 .ئەمرۆ ڕۆژی کریسمسە، ڕێکەوتی دووەم ساڵڕۆژی لەدایکبونی کچەکەی لینایە

هێشتا لە . لەوانەیە لە پێویست زیاتر بێت!.. بەڕاستی من تەمەنێكی درێژ ژیاوم
یادمە چۆن بە پەرۆشیەکی زۆرەوە ئامادەکاریمان  بۆ ساڵی یەکەم و دووەم و 

ئێستا لە دوورەوە . هەتا پێنجەم ئاهەنگی ڕۆژی لەدایكبوونی لینا ئەکرد...سێیەمو
ۆ ئاهەنگی ڕۆژی لەدایکبوونی سەیرئەکەم چۆن بەگەرمی خۆ ئامادە ئەکەن ب

 . کچەکەی لینا

                                           ************ 

بەدرێژایی ئەو مانگانەی پێشوو ژیانم بە کۆمەڵێ کاری بچووك بەسەر بردووە،  
ئەخۆم، ئەخۆمەوە، : بەشێوەیەکی گشتیش هەندێ لەم کارانە هۆی ئەویتریان بووە

م، ئەچمە توالێت، بەبێ ئاراستەیەکی دیاریکراو بە جادە و بان و هەڵئەست....ئەخەوم
خەڵکێکی زۆر لەدەورمدایە، بەاڵم تێبینی دەموچاوەکان . باخچەکاندا ئەسوڕێمەوە

خەڵکەکە وەك بارستەیەك لە مادەیەکی جەالتینی یان بارستەیەك لە هەوا بە . ناکەم
اکەم چونکە مرۆڤ ناتوانێ تێبینی شتێك یان دەموچاوێك  ن. چواردەورمدا ئەبینم

 .هەواکەی دەوری خۆی ببینێت
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تەلەفزیۆنێکی تازەم کڕیوە لە ژورەکەم دامناوە، تەنها سەیری فلیمە بیانی و  
هیچ یاریەکی . بەهیچ شێوەیەك سەیری هەواڵەکان ناکەم. زنجیرە دراماکان ئەکەم

. ڵییەکانتۆپی پێ لەدەست خۆم نادەم ئەگەر یاری تیپە بیانێکان بێت یان خۆما
ئەنوەری هاوسەری لینا شارەزایەکی باشە لە کۆمپیوتەر، هانی ئەدام فێری 

لەم سەردەمەدا هەرکەس لە کۆمپیوتەر نەزانێ : "بەکارهێنانی ببم؛ هەمیشە ئەیووت
تەنها . فێری چۆنیەتی بەکارهێنانی بووم و دانەیەکم کڕی". بە نەخوێندەوار دائەنرێ

بەتایبەتی یاریەك کە ناوی " شەددە" بۆ یاری کاغەزێن بەکاری ئەهێنم
 ".جاڵجاڵۆکەیە"

لینا چەندجارێك هەوڵیدا . بەتەواوی لە ڕوداو و بەسەرهاتەکانی دونیا دابڕاوم
پەیەوندێکانم لەگەڵ ئەوانی تردا بگەڕێنێتەوە، هەندێكجار حەزم ئەکرد لەگەڵی بڕۆم 

لەنێو . م بگۆڕمبەاڵم زۆر کەلەڕەقانە ڕەتمکردەوە شێوەی ژیان. و مجامەلە بکەم
خەڵکی هەست بە تەنیایی و نامۆیی ئەکەم لەگەڵ ئەوانی تردا، هەستئەکەم بارێکی 
. قورس بەسەر شانمەوەیە و لەکۆڵم نابێتەوە هەتا نەگەڕێمەو ژورەکەی خۆم

چەند کاژێرێکی دورودرێژ بەم . لەسەرپشت ڕائەکشێم و سەیری بنمیچەکە ئەکەم
ئەنوەر و لینا بەپەرۆشیەکی . هیچ بکەمەوەحاڵەوە ئەمێنمەوە بێئەوەی بیر لە 

زۆرەوە ئەجوڵێن، داری کریسمسەکە ئەڕازێننەوە، مۆمەکان ئامادە ئەکەن، مێزەکە 
بیرئەکەمەوە چۆن خۆم لەم ئاهەنگە . ڕێکئەخەن، کۆمەڵێ خەڵك دەعوەت کراوە

خەمێکی ڕەش لە دڵمدایە، بەسەرهاتەکەی نەسیمم بۆ . قەرەباڵغە خۆم بدزمەوە
 .ێڕاوەتەوەکەس نەگ

  

کەس چونکە وەاڵمی تەلەفۆن نادەمەوە،  ئاسانیبەمن پێش دە ڕۆژ تەلەفۆن لێیدا،  
 :لەسەر جێگاکەم ڕاکشابووم، لینا بانگی کردم. پەیوەندی بە منەوە ناکات

 .تۆیان ئەوێت...مامە -

سەرەتا تۆزێك شڵەژام، بەرەو تەلەفۆنەکە ڕۆیشتم، دەسکی تەلەفۆنەکە بە دەست 
 :بوو، پرسیملیناوە 

 کێیە؟  -
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 کەسێکە ناوی دکتۆر هیشامە -

بوو یەکێك . دەستمان کرد بە قسەکردن، خۆی هێنایەوە بیرم، چاکم بیرکەوتەوە
لەو دکتۆرانەی لە زیندانەکەی بیابان لەگەڵم بوون، لە پێشەنگی ئەو کەسانە بوو کە 

 .م بوولە برادەرە نزیکەکانی نەسی و هەڵوێستێکی باشیان هەبوو بەرامبەرم

، وتی خۆی و نەسیم دەکەیتچاوەرواننەکراو بوو بۆ من، لێمپرسی لەکوێوە قسە 
ژمارەی تەلەفۆنەی داوەتێ و پێی  بەیەکەوە لە زیندان ئازادکراون و نەسیم ئەم

 :وتی هەروەها وتوە پەیوەندیم پێوە بکات،

 .نەسیم سەالمی هەیە و ئەڵێ با بێت بۆ ئێرە -

 .یرانە تێیگەیاندم کە نابێ بچمە ماڵەوە بۆالی نەسیمبە ژ. وتم سبەینێ لەالتانم
شوێنکمان لە قاوەخانەیەکی سەردەریای نزیك ماڵی نەسیم بۆ ڕۆژی دواتر 

 .ببینینتیا عەسرەکەی دیاری کرد یەکتری 

قاوەخانەکە وەکو چۆڵبێت وایە، مێزێکمان هەڵبژارد لە پەڕەوە وردە شەپۆلەکانیی 
قژیان . ین و دزەنیگای ناڕاستەوخۆمان ئەگۆڕییەوەئاوەکەی لەژێردا ئەشکا، دانیشت

نیوکاژێر زیاترە دانیشتوین هێشتا لەگەڵ نەسیم نیگاکانمان . هێشتا کورتە
بۆ ڕاستەوخۆ سەیرم ناکات؟ کە یەکترمان بینی ! ڕاستەوخۆ بەر یەك نەکەوتوە

بەتووندی باوشمان بەیەکدا کرد، هەرسێکمان باوشمان بەیەکدا کردبوو و 
هۆی گریانەکەمان نازانم، خۆشی بە " پێنج خولەك زیاتر گریاین . ئەگریاین

 "یان هەریەکەمان بۆ حاڵی خۆی ئەگریا؟.... یەكگەیشتنمان بوو

دواتر بزە گۆڕینەوە دەستیپێکرد، نەسیم هەرگیز بزەی لێنەهات، نیگاکانی وێڵ و 
من و نەسیم بیرەمان خواردەوە، هیشام . هیچی نائەوت ن وبێدەنگ بوو

تەنها . ەتێکی خواردەوە، هیشام قسەی ئەکرد، پالنی داهاتووی بۆ باس کردینشەرب
 :یەك ئامانجی سادەی هەیە، وتی

 .ئامادەم خۆڵوخاشاك بماڵم لەهەر جێگایەکی تری دنیا بێت...لەم واڵتە دەرمبێنن -

 "هیشام پزیشکی جوانکاریە، کەسێكی دیارە لە بواری کارەکەی خۆییدا" 

 .نیگای تووند کردوە لە خاڵێك لە قوواڵی دەریاکەنەسیم بێدەنگە 
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 :لە هیشامم پرسی چۆن لە بەندیخانە ئازادکران

لەپڕێکدا بەبێ هیچ پێشەکیەك دەرگاکانیان کردەوە پۆلیسەکان هاتنە ژورەو 
دەستیان کرد بە خوێندنەوەی ناوەکان، کێ ناوی خوێنرایەوە هاتەدەرەوە، 

ۆر لە زیندانێکان بووین؛ پەککەوتەکان، کەسەیری یەکترمان کرد بینیمان سێ ج
دواتر . ئەوانەی نەخۆشی سەختیان هەبوو و لەسەرە مەرگدا بوون و بارمتەکان

هەندێك لە زیندانێکانی قاوشی بێتاوانەکان خرانە پاڵمان، ئەوانەی بە مناڵی 
تەمەنیان سەروو بیست ساڵە و زیاتر لەدە و گیرابوون و ئێستا هەموو گەنجن 

پێش ئەوە ڕژێم . سواری پاسیان کردین بەرەو پایتەخت. ندانی کرابوونساڵ بوو زی
گەلێ هەواڵی دزەپێکردبوو کەوا سەرۆك بەتەمایە لێبوردنێکی گشتی بۆ زیندانێکان 

کەس لەدەرەوە و و ناوەوەی بەندیخانەکان باوەڕی بەم پڕوپاگەندانە . دەربکات
، واتە لە زیندانەکانی چەند ڕۆژێك لەپایتەخت. نەبوو، بەاڵم بەهیوایش بوون

جلی تازەیان . پایتەخت ماینەوە هەوڵیاندا سەروسیمای زیندانێکان کەمێك ڕێکبخەن
لە . دانێ و هەریەکە دووسەد لیرە بۆ خەرجی گیرفان و بلیتی پاس بۆ شارەکانیان

بران بۆ گەورەترین و گرنگترین  و ڕۆژی دیاریکراو بۆ ئازادکردنیان خرانە پاسەوە
کارەکەیان سپارد بە یەکێ لە ئەفسەرە بەرزەکانی ئاسایش کە . ەکەگۆڕەپانی شار

 :بە باشی لە مەبەستەکە گەیشتبوو

وری گۆڕەپانەکادا ئەوەستێنیت و  ئەیان بەیت بۆ گۆڕەپانەکە، پاسەکان بەده -
. هەموویان دائەبەزێنی، مەبەستەکە خۆپیشاندانێکی پشتگیریە بۆ جەنابی سەرۆك

دێ پێیانووت پەککەوتەیەکی زۆر هەیە ناتوانن لە لەکاتی جێبەجێکردندا هەن
خۆپیشاندانەکەدا بڕۆن، بەاڵم ئەو موکوڕ بوو هەموو بەشداری بکەن چونکە 

 !بەرپرسەکانی وتوبویان هەموو، واتە هەموو

لەکاتی دیاریکراو بۆ دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکە، هێشتا نزیکی چوارسەد لە 
دایانگرتن، !...دووسەد پەککەوتە بوون زیندانێکان خەریکی دابەزاندنی نزیکی

دایاننیشاندن بە ڕیزی ڕێکوپێك لەسەر عەرزەی گۆڕەپانەکە، لەپێشیان تووشبوانی 
نەخۆشانی شێرپەنجە، دڵودەمار،سیل و پیاوە . نەخۆشیە سەختەکان وەستێنران

پیرەکان، لەپێشی هەمووشیان ڕیزی زیندانێکانی قاوشی بێتاوانەکان کە لەهەموو 
لەپێش هەمووان . بوون لەگەڵ هەندێك لە ئەندامانی ڕێکخراوی بارمتەکانگەنجتر 

 :الفیتەیەکی گەورە بە خەتێکی سوور جوان نوسراوە
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 موبایەعەیەك بەخوێن نوسراوە

خۆپیشاندەران موبایەعەی جەنابی سەرۆکی کۆمار ئەکەن و پەیمان بە جەنابی 
 .ینئەدەن بە دڵوگیان بیپارێزن، هەمووشیان سەربازی جەناب

 

 ************ 

 

شەپۆلەکان هێشتا لەخوارمانەوە ئەکێشن بە ڕۆخەکەدا، هەندێجار نمەی ئاوەکەمان 
ی ڕدکتۆر هیشام کۆ. بەرئەکەوێت، نەسیم بێدەنگە خێرا خێرا جگەرە ئەکێشێ

 :دەستیکرد بە باسکردنی پالنەکانی بۆ داهاتوو. قسەکردن ئەگێڕێ

نەعلەتیە دەرچم، دوو یا سێ ڕۆژی تر هەموو گرنگترین شت ئەوەیە لەم واڵتە  -
 .کارەکانم تەواو ئەبێت

ئەو برایەی بەڕێکەوت . برایەکی هەیە لەسەر پاپۆڕێکی بازرگانی سویدی دەریاوانە
هیشام حەزی زۆری بۆ دەرچوون لەم . لێرە بوو کاتێك هشام لە زیندان دەرچوو

کە، کارەکەش واڵتە بۆ باسکرد ئەویش کارێکی بۆ ڕێکخست لەسەر پاپۆڕە
دکتۆر هێشام وەختە بکەوێتە باڵ . لێنەری سەر پاپۆڕەکەیەتیاریدەدەری چێش

 .لەخۆشی ئەم کارەی، ئەمە چانسێکی ئەداتێ بۆ دەربازبوون لەم واڵتە

 . نەسیم بێدەنگە، من نیگەرانم

نیگەرانم سەرەڕای هەست نەکردنم بە ئەو خۆشییەی کەئەبوایە لە بینینی نەسیم  
. نەك هەرئەوە بەڵکو کەسێکی نەخۆشیشە. ەستمکرد کەسێکی ئاساییەدایگرتبام، ه

سەرقاڵبوونی نەسیمم بە سەیرکردنی بەردەوامی خاڵێکی دیاریکراو لە ناو دەریاکە 
بەهەلزانی و لە هێشامم بە نهێنی پرسی ئەگەر بەردەوامە لە سەروەرگرتنی 

 دەرمانەکانی بە ڕێکی یان نا؟

 !ان، نازانیتهیشام لچێکی دەرهێنا بەبێگوێد

بێزاری دایگرتم، خەیاڵم ئەکرد لە سەر ...پێموایە هاتنەکەم بێمانایە، چی بکەم لێرە؟
جێگاکەم لە ژوورەکەی خۆم ڕاکشاوم و جگەرە ئەکێشم بەخەیاڵیش بێت ئاسودەم 
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ئەگەر بیر و . ئەکات چونکە بە شێوەیەکی گشتی من توانای بیرکردنەوەم نەماوە
اڵبێت وا هەستەکەم سەرم ئەئاوسێ و سەرئێشە لە هۆشم بە بچوکترین شتەوە ق

بڕیارم دا بگەڕێمەوە ماڵەوە بەاڵم چۆن خۆم لەم . ئیسقانەکەی سەرم ئەدات
ەیەکدا کرد هەردوو هەرچەندە کاتێك باوشمان ب –دانیشتنە بدزمەوە، هەتا ئێستا 

ویستم بیکێشمە ناو باسەکەوە و . وشە لەزاری نەهاتۆتە دەرەوەیەك  –گریاین 
 :یهێنمە گۆ، وتمب

ئەوا دکتۆر هیشام پالنی هەڵهاتنی لەم واڵتە داڕشتووە، ئەی تۆ ...چیە نەسیم -
 پالنت بۆ داهاتوو چیە؟

. تۆزێك بێدەنگ بوو، ڕووی تێکردم، بۆ یەکەمجار چاومان بەر یەك کەوت
 :چاوەکانی سوورهەڵگەڕاون، بە تووندی و وشکیەکی ئاشکراوە وتی

 .باندێك لە پیاکوژان...مئەمەوێ باندێك پێکبهێن -

 :هیشام پێکەنی، بەگاڵتەوە لێیپرسی

 ؟ئەتەوێ بانك ببڕیت....بۆچی؟ !باند -

بەاڵم پیاوێکی !...نەسیم دز نیە.... نەخێر نامەوێ دزی بکەم، من دزی ناکەم -
... ماڵەکە و خوشکەکەی داگیرکردووم... گومرگ هەیە ماڵەکە و خوشکەکەی دزیوم

داگیرکردووم، هەموو ڕۆژێ بەزۆر القەی سەمیرەی خوشکم ماڵەکەی باوکی 
... چیە ئەکوژمکئەو گومر! ئێستاش هەڕەشەی دەرکردنم لە ماڵەوە لێئەکات! ئەکات

. هەموو پیاوخراپە سەگەکان ئەکوژم... چیەکانی ئەم واڵتە ئەکوژمکهەموو گومر
. ئەکوژم هەموو ئەو پیاو خراپانەی ڕۆژانە بەزۆر دایکم و دایکت داگیر ئەکەن

 .هیشام وشك و بێدەنگ بوو. ماڵەکەم و ماڵەکەت...خوشکەکەم و خوشکەکەت

نەسیم دووبارە چاوی بڕیە خاڵەکەی کە سەیری ئەکرد لە قواڵیی دەریاکە و 
 .بێدەنگیەکی قووڵ باڵی کێشا بەسەر دانیشتنەکەدا

 لەهەڵسوکەوتی نەسیم سەرەتای زریانێکی بەهێز ئەبینم، شێتە زریانێك خەریکە
لەژێرەوە سەیرێکی . بتەقێتەوە، وادیارە هیشامیش هەستی بە مەترسێکە کرد

 .هەردوو نیشانەی سەرسوڕمان و سەرلێشێواویمان پێوە دیارە. یەکترمان کرد
خۆم یەکال . هەستم بە ماندووبوونێکی زۆر کرد، بە سەرئێشە و سەرئاوسان
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تی و هێمنی و بەرەو ئاش. کردەوە و بڕیارمدا بکشێمەوە و بەرەو ماڵ بڕۆم
 .بیرنەکردنەوە

کاتێك من نووقمی  .ئەم قاوەخانەیەی لێی دانیشتووین نزیکی ماڵی باوکی نەسیمە
بیرکردنەوە بووم چۆن ڕێگایەك بدۆزمەوە لەیەکەم هەلی گونجاودا داوای لێبوردن 

وتی سەیرێکی کردین و . هەستایە سەرپێبکەم و بکشێمەوە بەرەو ماڵ، نەسیم 
بەهەلم زانی بۆ ئەوەی بڵێم . ن و پێنج خولەك زیاترم پێناچێتلێرە چاوەڕێم بکە

 .هەموو ئەبێ بڕۆین، چونکە وابەستەی هەندێك شتی گرنگم لە پایتەخت ئەبێ بڕۆم

بەقوڵی سەیرێکی کردم بە ...من و هیشامیش هەستاین، نەسیم تۆزێك بێدەنگ بوو
ای لێکردین لەگەڵی ئینجا داو. لێی تێنەگەیشتم ،متچاوە سوورەکانی نیگایەکی تێگر

پرسیم شتەکە . تۆزێك بە پێ بڕوین بەرەو الی ماڵیان شتێکی هەیە ئەیەوێت بمداتێ
 .چیە؛ وتی دیاری منە بۆ تۆ

بە خولەکێك یان تۆزێ زیاتر گەیشتینە بەردەم بینایەکی شەش قاتی، کە پێش چەند 
لەگەڵ هیشام لەسەر . مانگێك بە دەرکراوی و سەرشۆڕی لێی دەرکرابووم

ستەکەی بەرامبەر وەستابووین چاوەرێی نەسیممان ئەکرد بگەڕێتەوە، بە شۆ
 –هێشامم وت ئەبێ بەدواچوون بۆ باری تەندروستی نەسیم بکات چونکە وابزانم 

سەری، ئەبێ لەگەڵ خوشکەکەی و  وەئەپەڕێتەخەریکە دووبارە  ینەخۆشییەکە
هیشام پەنجەی  .ڕەوشی تەندروستی نەسیمیان تێبگەێنێت. زاواکەیان باسی بکات

 :ڕاوەشان و وتی

من ... قسەکردن لەگەڵی بێسودە، دوای ئەوە!...زاواکەی نەسیم کابرایەکی کەرە -
 .بای...یەك دوو ڕۆژم ماوە و بەم نیشتمانە خۆشەویستە ئەڵێم بای

هیشام هێشتا قسەکەی تەواو نەکردبوو گوێمان لە هاوارێك بوو لەسەرەوەی 
دەستی سەالممان بۆ ئەکات و بەدەنگێکی بەرز ناوی نەسیممان بینی بە. بااڵخانەکە

 !!!من بانگ ئەکات؛ لێی تێگەیشتین کەوا مەرگی خۆی ئەکات بە دیاری بۆ من

 .خۆی فرێدایە خوارەوە

لەسەر شۆستەکەی پێش باڵەخانەکە، نەسیم بوو بە کۆمەڵێ لە خوێن و گۆشتی 
 . ئنجێنراو وئێسقانی تێکشکاو
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نەسیم خۆی لە نهۆمی ...وزار و پێشچاوی ئێمە لەپێشچاوی خەڵکێکی زۆری ڕاگ
بیرم لەهیچ ...هیشام دەستی ڕاکێشام، ڕۆیشتین !مرد....شەشەوە فرێدایە خوارەوە و

هیشام !! نە سارد و نە گەرم....هیچ هەستێکم نەبوو...دڵتەنگ نەبووم! نائەکردەوە
ەڵ نەسیم خستمیە یەکەم پاسەوە کە بۆ پایتەخت ئەچوو، پێیووتم بەکەس نەڵێم لەگ

 . چونکە ئەوە تووشی لێپرسینەوەمان ئەکات ،بووین کاتی خۆکوشتنەکەی

کاتژمێر یەكی شەو گەیشتمە ماڵەوە، جلەکانم نەگۆڕی وەکو هەموو جارێك کە 
لیترێك عارەقم  لە مەتبەخەکە هێنا و دەستم کرد بە . لەدەرەوە ئەگەڕێمەوە

 .خواردنەوە و جگەرەکێشان

بەجلی نوستنەوە بەرامبەرم وەستا سەیری ئەکردم و لینا خەبەری بوەوە، 
 :موچاوم ورد ئەبوەوە، وتی لەده

 ..لە کوێ بویت؟   بۆ ئێستا عەرەق ئەخۆیتەوە؟...مەسەلە چیە مامە گیان؟ -

لینا شااڵوی پرسیارەکانی تەواو نەکردبوو ئەنوەری هاوسەریشی لەخەو هەستا و 
 :و وتی...هات

جارێ عەرەق ئەخواتەوە، بەاڵم ئیمشەو لەوادەکەی مامە وەکو هەموو !... ئاها -
پێکێکی لەگەڵ خواردمەوە، . خۆی دواکەوتووە، پەرداخێك بێنە با لەگەڵی بخۆینەوە

لینا . ئەنوەر ئیزنی خواست و چوو بنوێ. لینا پێکێکی بچووکی خواردەوە
 پێکی سێیەمم تێکرد لینا ویستی. بەرامبەری گرتووم بەنیگەرانیەوە سەیرم ئەکات

نەمهێشت قسەبکات و داوامکرد بچێت بخەوێت، ...شتێك بڵێت، دەستم بەرزکردەوە
بۆ خۆم بەم .... ڕازی نەبوو تێیگەیاندم کەوا ناڕوات هەتا نەزانێ من چیم ئەوێت

بۆ ئەم هەموو جگەرە و عەرەقە ئەخۆمەوە هەموو ڕۆژێك، وەکو ...جۆرە خنکاندوە؟
 بۆ؟....بۆ....کەسێك بیەوێت خۆی بکوژێت؟

سەیری لینام کرد و . ێکی سێیەمم بە یەکجارهەڵدا، عەرەق لەسەرمدا سەری کردپ
بانگم ئەکات چی ئەوێت؟ " مامی خۆشەویست"ئەم کچە جوانەی کە بە : پرسیم

بەاڵم هێشتاش ئارەزوی ...ئەزانم زۆری خۆشئەوێم و گەلێك ڕێزیشم لێئەگرێت
ی سەیری ئەکردم و بۆ ماوەیەکی درێژ بە بێدەنگ!... قسەکردنم نەبوو لەگەڵی
وت، قسەی زۆرم چۆن دەستم پێکرد یان چیم نازانم . چاوەڕێی بوو قسەبکەم

گوێبگرە لینا، بەئاواتەوە بووم ئێستا دایکم لەژیاندا بایە و خۆم ئاسودە ... کرد
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پێویستم بە . تەنها ئەگریام...ئەکرد لە باوەشی و سەرم ئەنا بەسنگیەوە ئەگریام
لینا ئیمڕۆ هاوڕێیەکەم، دووانەی ڕوحێکەم خۆی .  یستەزۆریشم پێو...... گریانە
 .لەبەرچاوم خۆی کوشت و مەرگی کرد بە دیاری بۆ من!! کوشت

 " ئەکرێ مەرگ بکرێت بە دیارێ؟" 

 !نەخەمبار بووم ...نەگریام

من باوەڕم بەو وتەیە هەیە کە ئەڵێ مرۆڤ بەیەكجار نامرێت، هەرجارێ : لینا گیان
کی، یان ناسیاوێکی بمرێت ئەوە ئەو پارچەیەی گیانی کەسێکی نزیكی، هاوڕێیە

لەگەڵ بەردەوامی زنجیرەی . ووەمیش ئەمرێ کە ئەوکەسە داگیری کردئە
لەناوەوەماندا ئەو .... لەناخی ئەمیشدا بەشە مردووەکان زیادئەبێت... مردنەکان

 گۆڕستانێکی...ئێ منیش لینا گیان. ە گەورەتر ئەبێتوڕووبەری مەرگ داگیری کردو
و ..... گەورەم لەناخمدا هەڵگرتووە، شەوان دەرگای ئەم گۆڕستانە ئەکرێتەوە

هەموو شەوێك . مردووەکان سەیرم ئەکەن و لەگەڵم ئەدوێن و گلەییم لێئەکەن
 !عەرەق ئەخۆمەوە لینا گیان بۆ ئەوەی بتوانم بنووم

ۆ لینا دەستی گرتم و دایە پرمەی گریان، دوا شت کە گوێم لێبوو ئەپاڕایەوە ب
 !ئەوەی جێی دایکم بگرێتەوە و سەر بخەمە سەر سنگی و بگریم

هەستامە سەرپێ و خەریکە بااڵنسم لەدەست ئەدەم، دەستیم گرت و بردم بۆ 
 .ژورەکەی خۆی، پاڵم نایە ژورەوە و دەرگاکەم لەسەر داخست

گەڕامەوە ژورەکەی خۆم و دەرگاکەم لەسەر خۆم کلیل کرد و نازانم کەی خەوم 
 .لێکەوت

 

 

 ی تەمموز ٢

 ! وا ساڵێك تێپەڕی بەسەر ڕۆژی ئازادبوونم لە بەندیخانە

مرۆڤ کە ئەخەوێ ئاگای لەدەوروبەری نامێنێت، هەموو هەستەوەرەکانی ئەچنە 
لەگەڵ بەخەربوونەوەی هەستەوەرەکانیشی هەستیار ئەبنەوە و . دۆخی سڕبونەوە
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 ،یەك ستێك هەیە، چرکهبەاڵم لە نێوان خەو و بێداری ئی. ئاگای لە دەوروبەر ئەبێت
. ئەم ئیستە نەخەوە و نە بێداری، چرکەساتی گۆڕانە لەنێوانیاندا .یان زیاتر ئەخاێنێ

. ئەم چرکەساتە ئێستی نیوە هۆشمەندی یان نیوە هەستیاری یان نیوە هۆشیاریە
لەمەودای ئەم ئیستە، ئەو کاتە کەمەی کە ئەیخاێنێ هەست ئەکەم هێشتا لە 

ساڵێك تێپەڕیوە ئیستاش کە لە خەو خەبەرم ئەبێتەوە ! مبەندیخانەکەی بیابان
 .هەست ئەکەم لەوێم

 .بڕواناکەم...بڵێین من لە زیندان دەرچووم؟< قول و فعل>ئەتوانین بە گفت و کردار 

هەمان شتە پێویستەکانی ژیان دووبارە ئەکەمەوە، خواردن، ... هەموو ڕۆژێ
 ......و....خواردنەوە، خەوتن

 نم  لەگەڵ خۆمدا ببەمە گۆڕەوە؟تۆ بڵێی بەندبوو

غەکەی پێدروستکردبووم و خۆم تێئاخنی اودوو ترس ق... لە بەندیخانەکەی بیابان
" زیندانێکان پێی ئەڵێن دنیای ئازادی" ئێرە کە !...بۆ ئەوەی لە مەترسی خۆم بپارێزم

 کی تری تاریکتر و ئەستورێغوقا ،زلێهاتنەوەێجۆرێکی تر لە ترس، بێزاری، تەنگی، ب
غەکەی یەکەمدا هیوای بەرەو باشتر وچونکە لە قا! تر و بەهێزتری دروستکرد
لەهیچ زیاتر هیچی تر .... ی دووەمدا هیچ شتێك نیەغوڕۆیشتن هەبوو، بەاڵم لە قا

 .نیە

مرۆڤ کە مەی ئەخواتەوە، یەکەم پێك هیچ ناکات، بەردەوام ئەبێت هەتا ئەگاتە  
: ئەبێ بەدووان، مێشکێکی سەرخۆشڕادەی سەرخۆشی، لەم خاڵە مێشکی مرۆڤ  

با ناوی بنێین بێمێشکی، بەاڵم مانای ئەوە نیە ئەم الیەنە لە مێشك بوونی نیە، 
مانای سڕینەوەی نیە، بەاڵم پێچەوانەی مێشکە، بێمێشکی شتێکی مادییە بوونی 

بێمێشکی کۆنترۆڵی هەڵسوکەوتی سەرخۆش . وەکو بوونی مێشك خۆی! هەیە
 . دن ئەیباتئەکات و بەرەو هەڵەکر

بەاڵم لەم کاتەدا هیچ  هوشیارە، مێشکی دووەمی سەرخۆش عەقڵە وریاکەیەتی،
دەسەاڵتێکی بەسەر کەسەکەدا نیە، تەنیا ئەبینێت و چاودێری ئەکات و تۆمار 

ماوەی ساڵێکە من لەم . بێئەوەی بتوانێت بەشدار بێت لە کردەوەکان ....ئەکات
ئەزانم حەزنەکردن و تێکەڵ .... یایی هەڵبژێرمئەزانم گۆشەگیر و تەن! حاڵەتەدا ئەژیم

بەاڵم نە حەز و نە ئیرادە شك ...نەبوون لە گەڵ ئەوانی تر کارێکی تەندروست نیە
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بەڵکو بەپێچەوانەوە ترسێكی کەمەرشکێن دام ئەگرێت کاتێك . ئەبەم بۆ گۆڕان
! ەڕێبیرۆکەی گەڕانەوە بۆ ژیانی ئاسایی وەکو ژیانی ئەوانی تر بە مێشکمدا تێئەپ

 !ئای خوایە گیان چەند ژیان وەکو ژیانی ئەوانی تر پڕوکێنەر و سەخیفە

                                  ************ 

پیاوە )دوای زیاتر لە مانگێك لە مەرگی نەسیم، هاوسەری خوشکەکەی 
هەواڵی خۆکوشتنەکەی  ..تەلەفۆنی بۆ کردم، داوای لێبوردنی کرد( گومرگچێکە

داوای کرد لە ( ئەوان نەیان ئەزانی من لەو کاتە لەوێ بووم)پێووتم نەسیمی 
چلەکەی نەسیم لەوێ بم، وردەکاری هۆی دەعوەتەکردنەکەم نەزانی، لەڕۆژی 

هەندێ دەموچاوم کە لە زیندان . هەموو چووینە سەرقەبران. دیاریکراو ڕۆیشتم
سەردەریا بۆ ئەوەی لەکۆتاییدا گەڕامەوە یەکێك لە ئوتێلەکانی . بینیبوو ناسیەوە

ئێوارە چوومە چێشخانەیەك نانم خوارد و خواردمەوە، زۆرم . شەو تێیدا بمێنمەوە
. خواردەوە، لە دوای کاتژمێر یەکی شەو، بەزۆر توانیم بگەمە ژورەکەم

بەجلەکانمەوە لەسەر جێگاکە ڕاکشام،  لە تاریکیەکەدا، چاوم بڕیبووە خاڵێکی 
نەسیم .  هاتبوو لە سەقفی ژوورەکەی ئەداڕووناکی کە لەدەرەوەی ژورەکەوە 

لەکەنار سیسەمەکەوە وەستا، نەئەجواڵ، هیچی نائەووت تەنها سەیری !!! پەیدا بوو
ئەکردم بە  هەمان نیگا کە لەقواڵیی چاوەکانیدا بینیم چەند خولەکێك پێش 

و ... لەم چرکەساتە مانای نیگاکەی تێگەیشتم، گلییەکی بکوژ. خۆکوشتنەکەی
 :پرسیارێك

 بۆ بەجێتهێشتم؟....بۆ بەجێتهێشتم

وەکو ئەوە وابوو گوێم لە عیسای مەسیح بێت لەسەرەمەرگدا هاوار بکات بە 
 :بە سەرلێشێواویەوە و بەخۆشەویستیەکی زۆرەوە...بەناڕەزاییەوە...گلەییەوە

 بۆ بەجێتهێشتم؟..ئیلی.. ئیلی

تمەوە، نەسیم خەم وەکو گڕکانێکی پەنگخواردوو تەقیەوە لە دەروونمدا، دانیش
 .ڕۆیشت بەاڵم هێشتا هەمان سەیرکردن سەیر ئەکات
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تەنها یەك بیرۆکە کۆنترۆڵی کردم تا ڕادەی شێتی؛ بڕۆم دەستەیەك گوڵ هەڵگرم 
بگریم هەتا بێهۆش ..و برۆم بۆ سەرگۆڕەکەی، باوش بکەم بە گۆڕەکەیدا و بگریم

 .ئەبم

 .گریانیش بۆ من...گوڵەکە بۆ نەسیم و

بە دوای دوکانی گوڵفرۆشێکدا ئەگەڕیم کاتژمێر دووی  ،ەکەدەرچومە سەر جاد
 كاندا نەبینی کە پێیاندا ئەگەڕام بۆ گوڵ یەك کەسم لەجاده. شەو

 .وا ساڵێك تێپەڕی بەسەر دەرچوونم لە بەندیخانە

چرکەساتی گەڕانم بۆ دەستە گوڵەکە، تەنها هەڵچوونی سۆز بوو کە هەستم کرد 
بەاڵم بەگەڕان بەدوای گوڵدا تا دەمەوبەیان ! منیش هاوشێوەی ئینسانەکانی ترم

 . بەناو جادەکاندا ئەو هەستەش خامۆش بوەوە

خۆپەرستیە . پێموابوو جۆرێکە لەخۆپەرستی ئەگەر بەبێ گوڵ، تەنها بۆ گریان بڕۆم
و تەنها لەپێش ... نەسیم تەنها منی ئەوێت. ویستی خۆم بێنمەدی و ویستی نەسیم نا

منیش ئەمەوێت بگریم و هەندێك لە . ەڕێنێتەوەمن ئەیەوێت شکۆ بۆخۆی بگ
 .ڕەشاوی دڵی پڕ ڕەشاوم ڕۆکەمەوە

 .ڕایەوە دیسان هەموو شتێکی داپۆشیتاریکی گە

 

غەکەم لە بەندیخانەکەی بیابان، هەزارەها شەوم بەسەر برد ولەوێ لەناو قا
ئاواتم ئەخواست ئەگەر بێتو بۆم لواو لەم . بەسەدەها ڕۆژەخەونم ئەهێنایە گۆڕێ

دۆزەخە ڕزگارم بوو، ژیانم بە پانی و درێژی ئەژیم و هەموو خەونەکانی 
 . کەهەمبوون لەوێ بەدێئەهێنم

 .کردنی هیچ شتێکم نیەئارەزووی ...وا ساڵێك تێپەڕی... ئێستا

 .ئەوەی لە چواردەورمە تەنها سووکی و چروکی و بۆگەنیە

.... ەژیم هەر زیاتر ئەبێتدم کە ئێستا تیایدا غوئەستوری و تاریکی دووەم قا
نامەوێت . هەوڵئەدەم بچوکترین کونی تیا نەهێڵم! ئارەزوی کوڵگرتنم لە کەس نیە
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م بۆ ئەوەی بەتەواوی سەیری سەیری دەرەوە بکەم، هەموو کونەکانی دائەخە
 .ناوەوە بکەم

 .گرمدەو کوڵ!........ زاتی خۆم...سەیری خۆم

 

 

 

 

 

 


