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 نەوەێخوب ئەو چەند دێرە ،ندنەوەێبەر لە خو

دووەمتت،  گوڵەستتتێرەکان کتتوژانەوەد یتتادەوەری گێیتتیەرگەیەک، ستتادەیەد گێیتتیەرگەیەک، ن تتوەی
ەوە نە زادەی تخوێن اندەیت لێرە ئەو سەرهاتانەید مبا بە خوێنەری خۆ بڵێ هەشتاکان، سەدەی ب ستەمد

 کەوە ب ستراوند کەسەکان یەک یەک لەو گتۆەەن وخەیاڵن نە هەڵبەستراوند هەموویان ب نراون و لە نزی
لە بەر چتتاوند ئەوە هەیە بە زمتتان، ئەدەڕ گێتتتدراوەتەوە و گەنتترەی هونەرکتتاری، بە شتتێوەیەک، وا 

 خوێنەر بدات.تۆی ە هەندێ جێ رەنگە بە خەیاڵ خۆی گ یان، گەییتۆتێد ل

هەندێ  بەشەی لە بن ناون یانێک، بەرفرەد گوڵەستێرەکان کوژانەوەد لە ناو خۆیدا بەش بەشەد هەر
لە هەر  تیەندیەک، کتێبەکە ئەوەیەد تۆتایبە بە سەر بەش، لە خۆیان بەر تەسکتر...لەو ناون یانانەش 

واتە لە شێوەی چەگکتێ کتورتە چ تت کد  رێتد رەنگە هەست بە گسانەوە نەکەیتدبەشێکەوە بەری لێبگ
متانێ دەختوێن تەوەد هەرچەندە بەشەکان ش بە سەرە داوێ بە یەکەوە بەستراون و دەکرێ وەک چۆن ر 

جتا تتۆ ئەگەر دڵتت خوێنتدنەوەی  بەستتنەوە هەیەد رستت،لەو کاتەش هەستدەکەیت  وا بەری لێبگریتد
 ەر دڵ، خۆتد لە کوێوە دەست گێدەکەیت.ە بێژویستد ب هاو

بەری ستێزدە  بەری چەنتد ستا،ند گوڵەستێرەکان کە نزیکەی سەت وهەشتاوهەشتت هەزار وشتەیەد
 دد ئەگەر مەرگ نتۆرەبتی نەکتات و زوو نەگتاتبن، نەهاتووە هێیتا (٢٠١١-١٩٩٨)چواردە ساڵ، تەمەنە

داستتانەیەد ئەگەر هەزار و یەک شتەویشد هەر د ئتاخر گوڵەستتێرەکان بتۆ متن ئەو بتێدوایدا  لەگ نە بە
 .مەوە بن، نایەهەزار و یەک الگەرەی لێبگێت شەوەی

گێیتتر لە ستێ  چتاگبکرێد بە ستەریەکەوە  بە ٢٠١٢انەوە بەر لەوەی لە ستاڵ، گوڵەستێرەکان کوژ
لە  ژنامتاند هەنتدێ بەشت، لە گۆرتار و ر لەوێد بەر لەوانت شد لێترە و چوار بەرگ، گچکە چاگکرا بتوود

 .سایتان باڵوکرابۆوە

 کافتتتتتکاف                                                       

 هەولێر  ٢٠٢٠ -٢ -٢     
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 سپێدەی تەڕوار

 

نە ن گتتتای ت تتتژی كتتتچە رەشتتتتاڵەكەد نە فرمێستتتم و هەنستتتە، بتتترا منتتتداڵەكەد نە 
ان نەخستتە ئەو هەرێت ەی  تگەژیوان ئامۆژگاری، ئاسیان انەی گ ری سوارچاكاند ه چ تان 

 یاند رەنگە هەرێ بە خۆدان بووبێت.نازانم نە بە خۆمم دابوو نە بە ن یت

ئەرێ ئەو كچەی سێ ساڵ گتر و دواتریشد دن ا هەر ئەوی تێدا بتوود جتگە لەو متن  
لە كچ تتدیم نەدەدید ئەو كتتچەی چتت م بتتۆ نەكتترد  خەوب نتت ن هەر بەوەوەد خەوزەان چ 

خۆم و دن ام لە دەوری گێتتاو  ئەوەوەد تەماشا لە خۆ حەرامەردند چ م نەكردد سۆنگەی
نەزان،د ئەو كچەی سا،نێم هەموو چتوار شتەمووان نتامەیەك، درێتژد درێتژ وە   تژە گێ 

ی هەر الم دەكترد هەر  تژی وی خاوەكەی كە بە دن اداد بە ب نای یتدا بەریتدابۆوەد ستەیر
 بوو.

مەم بتۆی دەنووست، و ئێستتاش نتامەیەك، لەو نامتانە هەموو چوارشەمووانێم نا دئا 
نەدید ئەو كچەی چوارشەمە بوو كە لە یانەی كۆل ژ لە بەرانبەرم دان یتد ئاگام لە خۆم 
بتتتاد دڵتتم وە  چتتۆن گتتێ لە  ەرا  دەختتزێد ئەوهتتا ختتزید ر ییتتتد ر ییتتتمد كەوتتتیە 

ە چاوەكان، بزربوومد چاوەكان، و نو یبوومد بزربوومد تەمەنێم بزربووم و نەب نرامەوەد ل
ئای چاوەكتان،  ئەو كتچەی هێنتدەی كتۆ،نێە، درێتژی م ژژ ت، ژنتانە  ستەم بتۆی كتردد 
 سەی دڵ و بە دڵ نە  زارد كەچت، ه چت، نەب ستتد ئەو كتچەی ستێ ستاڵ گتتر دار و 

 ڵخستد تەنها یە  رستەم لێ، ب ست:دیواری كۆل ژ و سێتا انم كردە گوێ و بۆیم هە

 .نەیخۆیت تاڵە

 ەی کچێک دی تێدا دەدرەوشایەوە ئەو کچ 
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ئەرێ ئەگەر كچە چاو ئەل زای ەكە لە جێ، رستە تاڵەكە رستەیەك، چتوكژێت، گوتبتاد 
من بە چ ا دەكەوتم  دەزانن رستەی چوكژێت، چ تام دەدا؟ هەر دەڵێت، لە متاچ، لێتوی 
وی چنراوەد من لە خەونێتمد ختۆزگە ئەو خەونەم لە هەمتوو خەوێتم دەدیتتەوەد متاچ، 

ئەو كچەم كردووەد ئەو ماچە خەونت ە تتام، ئەو چتوكژێتەی دەدا كە جارێتم لێت م لێوی 
 !دزید لە جانتاكەیم دزید نازانم بۆ كێ، هەڵگرتبوو

هەرچ، بێتد من هەرێ، خۆم بردە سەر و كەوتیە رێد ئەوەتا جێبێە، گچەەی شتت  
ێ بتتێ لە هەولێتترەوە بە ئاراستتتەی  ەرەچتتوو  یە  تە وهتتۆەیەت،د هەر كتتێ ت چتتاوێە، ل

 دەڤ رەنتتتگە هەر گتتتارچەیەك، بەەوێتتتتە دنتتتا دوای مژێە تتتتری جتتتگەرە هەوکەدەڵتتتێ 
 كەستەكێە، ئەو ئا ارە دووكە،ویە.

بەهارەد دەڵێ، وەرزی زەردبوون گەییتووەد هەندێم جێگەی زەوی زەرد دیارەد خۆ  
هێیتا جۆزەردان نەهاتووەد شەش حەفت ر ژە بە ر ژمێری چ ا نە  دەشت مانگێتم لە 

تتۆ بێتژە  در ییتووەد ئاستیان، ئەو دەشتتەد لە هەولێترەوە تتا ستەری  ەرەچتوو  بەهار
د تتتا چتتاو بتدەكتتاتد تتتۆ بڵتتێ تتتا د زە د هەر گێژەلتتووكەی دووكەڵەد رەشتت، برباستتان

نەمزان بتتوو كوورەكتتان هێنتتدە زیادیتتان كتتردووەد ئەو دەمەی متتن جاروبتتار رێتتم بەو رێتت ە 
یەكتر نەبتووند هەر یەكەو دووكەڵت، ختۆی دەكەوتد كوورەكان دەژمێردراند وەها لە بن 

بە تەنێ دەناردە ئاسیان و تێەەڵنەدەبووند ئتاد متن دەمتێەە رێتم بەو رێت ە مەخیتووریە 
 .رگەزراویە  ەرەچووخ ە نەكەوتووەوزو

دوا جتتارم جتتوان لە ب تترەد هێیتتتا نەگەییتتتبوومە  ۆنتتاخ، ئامتتادەی،د وا بتتزانم  
لە بازگەكتتان، ئەو رێتت ە بە تەن یتتت ستتەدامەوە وێتتنەی ئەحتتیەد  یتتانگەییتتتبوومێد هێ

حەسەن بەكریش ترس، دەخستە دڵتەوەد سپێدەیە  هێیتا  ەرەچوو  ت سەە گزنگێە، 
گ ەتابێە، گچتەەی گتت لە  دبەرنەكەوتبوود بە بن سێبەری هەڵتنەدراوی ئەو دوو ستەر كە

ەرچوویند متن بچتووكترین كرێەار دوای گیەن ن و وەرگرتن، ناسنامە لە بازگەی یەكەم د
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كرێەاری ناو گ ەابەكە بوومد ئەوەتا لە بن  ەرەچوو  من چەمەنتۆكێیم و وەستا دەڵێت، 
 :بە چەمەنتۆی گرتووە

 ...چەمەنتۆد دەی چەمەنتۆ 

چەمەنتۆی لێ نەبتاوەد كەچ، هەر چەمەنتۆ چەمەنتۆیەت،د لێ، گەستتبوومەد ئەوهتا  
ێە، درەنتگەد مانتدووم ز ر مانتدوومد ختوا بێ چەمەنتتۆكێش دەمێنێتتەوەد چێیتتان دبتوا

خوامە وەستا چەمەنتۆیەك تدی بە دەمتدا بێتتد مەرێ بێتت هەتتا دەستتم تێتدایە هەردوو 
گە رەج، دەستم وەها تێهەڵدەم نەب نتدرێنەوەد وەستتا دەڵێت، دەزانتێ چت م لە دڵتدایەد 

  .وشەی چەمەنتۆی لەب ر خۆی برد تەوە

فتەی دەگرتەوەد گ تاوێە، كتورتەبنەی ستیێ  لە گت بووە میتومتد ئەو كرێەارەی خە
 :بوود خاكەناسەكەی تێهەڵدا و روو لە وەستا راوەستا بابت

 لۆ بە مەت نەگۆ لە سەر خاك، كوردان خان، لۆ عارەبان   تدەكەینەوە؟ +

تۆ كرێەارید خانوو بۆ هەركێ درووستبەەی چ گرفتێە، تێدایەد ئ ی، خۆت بەە و  -
 .تەواو

 .هەر كەسێم ئ ی، وا بەات ناگاكەد جاشە د سەی  ۆە +

 .ئەوە رێ دد نایەەیتئاگات لە زارت بێ -

 .من ر ییتمد ناگاك، ناكەم +

 .چووە الی بەرم ژەكە و دەست و چاوی شووشت و ر ییت

 راوەستە من ش دێمد ناگاك، لەگەڵ كورد ناكەم +
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وو لە زانەتۆی ئەوە دەنگ، گەنرێە، باریەەلەی  تۆزەد دواتتر زانت م  وتتاب، كتۆل ژ بت
 :بە دەنگێە، گەورە دبەغداد من ش  كە لە داخ، چەمەنتۆ لە سەر ر ییتن بووم

 .من ش ناگاك، ناكەم دراوەستن

 .وەستا حەگەسابوود دیار بوو یەكەم جاری بوو تووش، كرێەاری ئەوها بێت

رووەو جادەی سەرەك، خێرا خێرا هەنگاومان دەنا و دڵیان ختۆش بتوود  هەرسێەیان
 :هەستیدەكرد شەەێە، گەورەم برد تەوەد گ اوە خەفتەچ ەكە دەیگوت

دەزانتتن ئەو رێتتزە ختتانووە هەمتتووی لتتۆ عتتارەب، گێختتوا  درووستتتدەكەند حەیتت  
حەیت   ئەها هەردیتت رەوە حوشتر بە  ەرەچوو  وەربووند لۆ گێوەرنەبتوونە  .حەی ..

 .حەی د دەزانن كەم م ژژەت هەیە هێندەی كورد ناگاك، تێدا بێتد حەی  حەی 

 ەالبەیە  بە خێتترا ختتۆی رایگتترت و خێتترا خۆمتتان هەڵتتدایە نتتاوید ئەوان چتتوونە  
گێیەوە و متن بە تەنتێ لە گیتتەوە ستوار بتوومد بەو رێت ەدا هتاتیەوە كە ئێستتا گێ تدا 

                                 ...گەەانەوەم نەبێت گ نەلەەە م و د

زرمەیەك، گەورە منت، هێنتابێتەوە نتاو جێتبەكەد دەنتا وەهتا ستواری  ەالبەكە  رەنگە
 :نەبووبووم دابەزمد بە شوفێرەكەم گوت

 ئەرێ لە كەنگێوە ئەو هەموو كوورەیە درووستبوونەد خۆ دن ا بۆتە دووكەڵ، كوورە؟

 :شوفێر ن وە ئاوەێە، دایەوە و بە گێەەن نەوە

  لۆ  وا دەزان، ئەو دن ا دووكەڵە هەمووی ه، كوورەیە

 :بە سەرسام ەوە گوتم

 ئەدی ه، چ ە؟



9 
 

 :شوفێر گوت،

نتتاب ن، گ تتاوگۆود گووشتتوگەالشد تەە و وشتتم گتتێەەوە دەستتووتێد چیتتا گوێتتت لەو 
 !هەموو رمب و هۆەە ن ە

وی برادەرەكەم كە لە گێیەوە دان یتبوود ئەویش سووكە ئاوەێە، لە متن دایەوە و رو
 :كردە شوفێرەكە

ئەرێ ماڵتتت ختتراڕ نەبێتتت لەبەر تە وهتتۆەی جێتتبەكەی تتتۆ ئەگەر ئاستتیان ش داەمتتێ 
 .كە  گوێ، لە ه چ دەبێت

تێگەییتم چ باسە لە بەر خۆمەوە گوتم: دەشت، هەولێر بەو  تەەیە وا ئتاگر بگرێتتد 
 .ئەگەر تەواو وشەبێتەوە داخوا چ د زەخێم دەنێتەوە

الی داو بە الی چەگتدا  رێچەەیەكت، گترت كە چ بە رێت،  لە رێگە مەیژەو سەرەك ەكە
تتومبێالن نەدەچوود عەسرانێە، درەنگەد ئا ز ر درەنتگەد درەنگتتر داهتاتد ر ژ لە ستەر 
ئاوابوونەد گەییت نە گۆەستانێەتد گۆەستانێە، كۆن ز ر كۆند لە دیدی متنەوە ز ر كتۆن 

تەوەد كە باستت، كتتۆن ، دیتتار بتتوود گتتوێم لە دەنگێتتم بتتوود تتتۆ بڵێتت، گتتوێم زرینگتتابێ
 گۆەستانەكەی دەكردد من ش وە  بڵێ، وە،م، دەنگەكەم دابێتەوە:

ئەگەر ئەو گوندەی وا دەیگەینێ تەمەن، ئەو گۆەستانەی هەبێد ئەوا بە ب تری دێتت  
 كەنگێ هەولێر هاتۆتە دن ایێ.

 :برادەرەكەم میتومتی من و دەنگەكەی گساند 

 !ەیتچ ە دەڵێ، لە بەر خۆتەوە  سان دەك +

 .ناد چ ن ە -

 :شوفێرەكە گوت،
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  ... نە ماڵ، مامتگەییت ند ئەوە سۆربەشەد ب

نتتاوی ئەو متتامەم لە یتتاد نەمتتاوەد دوای ئەو هەمتتوو ستتاڵە متتام لە  دستتەد حەیتت 
ب ردەمێنن  من  لێرە بە گ اوی سۆربەش، ناوی دێتنمد هەرچەنتدە ستێ ستۆربەش هەیەد 

و ستەربردەی ختۆی  دەئتاخێێبە،م دیارە من مەبەستم كام انە ئەوەی كە گۆەستانەكەی 
ن وە چۆل، چ،  كتوەە بە ختوا دەگێتێتەوەد كۆن ، خۆی دەگێتێتەوە..گوند ن وە چۆلەد 

وا بزانم هەر چۆو چۆلەد جگە لە گ اوی سۆربەش، ك رم تزی تێتدا نتاب ن ەوەد مێ  تنەش 
گ تتاوی سۆربەشتت، ز ر بە گەرمتت،  ۆلەوان ش نتت ەد ئتتاوەدان ، تێتتدایەدهەر هت چد نادنتتا چتت

 مێوانداری، كردیند وا بزانم شژە ستاوارمان ختواردد ئەگەر گ تازی لەگەڵ بووبێتت دڵن تام 
ز ر بە تام بووەد گ اوی سۆربەش، زوو زان، ئێیە دەمانەوێ بەگەڵ چ الیەنێتم بەەویتند 

 :گوت،

دێن هەر بزانە گەییتند ئەگەر مالزم هەژاریتش نێتتد ئەبتوو ئەحترار ستەرێم بێترەدا 
 .دەكات

 گ اوە سۆربەش ەكە دەیگوت: 

و كتتتوەم متتتن هەر هێنتتتدەم لەنگتتتۆ دەوێتتتت كە ناگتتتاك، نەكەند ئەگەر مانتتتدووبوون 
گێییەرگایەت تان گێنەكراد گ اوانە خۆتان رادەستبەەنەوەد ستەری كە  لە  توە مەنتێند 

ڵ، متام... نانیتان زمان لە كە  مەدەند نەڵێن فاڵن ئێوارە گەییت نە سۆربەش و لە متا
 ؟ێ، كردیند مەبەستم هەر خۆم ن ە خۆ تێدەگەن چ دەڵێمخوارد و ئەو بەە

 :دەمانگوت وێکتائێیەش 

 .لەو كەسانە ن ن شت، وا بەەنناد نا ئێیە 

 :، هەڵەێیا ووڵگ اوی سۆربەش، هەناسەی 
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هەر لە  بەرێدەزانم ئێوە كتوەی باشتن و لەو كەستانە نت ن خراگەتتان لێبوەشتێتەوەد 
 .خۆوە دەترسم

منتت ش دەترستتمد ترستت، متتن لە نەهتتاتن، گێیتتیەرگەیەد ئەگەر ئەوشتتەو دەستتتەیە  
ستتتەر بە سۆربەشتتتدا نەكەند ئتتتێیە  دعەوداڵتتت نگێیتتتیەرگە لەوانەی ئتتتێیە بە دوایانتتتدا 

دەمێن نەوە و دوور ن ە سبەی جێژ و جاش گێوەركەن و بیتانپێچنەوەو دوو تێەنگیتان بە 
مژەوە بتەەن و رادەستت، )ئەمن(متان بتەەن و بڵتێن دوو گێیتیەرگەمان گترت و نتانێە، 

یان باشیان گێوە بخۆند باشتە لە ئەمتن باوەەیتان گێتدەكەن  ئەدی تەماشتای ستەر شتان
  ناكەن بزانن جێ، تا ی، ف یە  دیارە یان نا

وا بتزانم دەمتت، ماڵنووستتنانەد لە ستتەر ئتاو و ئتتاگریند دەی ختودایە درەنتتگەد گتتۆلێ 
تت ال  ختوارەد  گێییەرگە بە سۆربەشێ وەركەد ئەبوو ئەحرارەد مالزم هەژارەد نازانم كێ

لە ژ رێد لە ئتێیە گ اوی سۆربەش، كە گێ ەكت، لە دەرێت ەد گێ ەكت، هەر كێ دێ با بێد
بە گەلەترەد هەواڵت، هاتن تان، هێنتاد چەنتد گێیتیەرگەیە  بە متاڵ، گ تاوی سۆربەشت، 
وەربتتووند ئتتێیەی بە ئەبتتوو ئەحتترار ناستتاندد بە كتتوردیەك، گێتتت و عەرەب ەكتت، وێتتت 

ی بە ختكەلەیت، و رەشتتاڵەی، و ئەبوو ئەحترار دچاوی من شەوە چاكوچۆن یان كردد ئەو
ش لە چتاوی متن هەر بە شتەوە سۆربەشت ەكە ختۆی هەوکەگرت و وێنە  زیت و وتو وریا

 .ن یاندەدا

تاریەەشتتتەوێەە دەڵێتتت، زەوی لە تەمەنتتت، ختتتۆی متتتانگ، بە ختتتۆیەوە نەدیتتتوەد 
ئەستێرەیەك، بۆ هەڵنەهاتووەد تاریەستانێەە نەبووە و نابێتەوەد ماڵئاوای یتان لە گ تاوی 

بێتد تا دن ا روونتا  نەبێتتەوە سۆربەش، كردد سواری تتومبێژێم بوویند لەوانەیە جێب 
نازانم چ ەد چ دیار ن ەد  نازانم چەند كەست ند جتێم تەستەەد ز ر تەستم رانتم نەشتەێ 

كەم هەنتدێە ان بە گێتوە باشەد دەمەوێ هەستیەوە و بە گێوە راوەستمد ناوێرمد هەستدە
 راوەستاون.
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ن ستتتان ئ تتدی وا بە گەڵ كۆمۆن ستتتان كەوتتتمد لە تتتاریەترین شتتەودا بە گەڵ كۆمۆ 
كەوتتتمد گتتوێم بە ئامۆژگتتاری، گ تتری ستتوارچاكان نەدا و چتتوومە رێتتزی گێیتتیەرگەی 

 :كۆمۆن ستانەوەد گ ری سوارچاكان  باشم لە ب رە كە ئامۆژگاریت دەكردین

متن نتاڵێم شت وع، ئەوهتان و ئەوهتاند بە،م دەڵتێم مەبنتێد كوەەكتانم مەبتنە  دكوەم
 .ش وع،

و گ تتری ستتوارچاكان چ دەڵتتێد بە،م لە  متتن ئەو دەم چ نەمتتدەزان، شتت وع، چ شتتتن
 :گێش هەموویان دەمگوت

 .ناب نێد ناب نێ شوع، سەگبابن

 :گ ری سوارچاكان دەست، بە سەرمدا دەهێنا

 .ناد سەگباڕ ن ند بە،م من خۆشم ناوێن

دواتر لە رێ، بابیەوە تێگەییتتم گ تری ستوارچاكان بتۆچ، هێنتدە لە كۆمۆن ستتەكان 
 :ایەوەدا  لە دڵەد بابم دەیگێت

زوو ز ر زوو ماوەیە  هەرچت، خەڵتەە شت وع، بتووند مامتت و خاڵەكانتت و هەمتوو 
مژتت،د گ تتری ستتوارچاكان و گ تتری ستتوارچاكان دابوومتتانە ال هەمتتوود لەو نتتاوە تەنهتتا متتن

 دەیگوت:

متن نتابیێد  دنە ش وع،اداوەد مەال عەزیزی شاخەگ سەە بببە خودای سەید مارف، ب 
 .ئەوجا لێیگەەێند منەت یتان نازانم

دەزان، بۆچ ش ئەوها بە ر دا چووبتوو؟ دەیانویستت بە ز ر ب ەەنتێد دەنتا ر ت، لە  
بتۆیە ببتووە شتا د  ئەوانە دەیانویستت بە ز ر ب ەەنتێد ش وع ەكان نەدەبتۆوەد خاڵتت و

ێتم زانت، وەختایو ز رداران دەبتۆوەد دەگ ری سوارچاكان لە شوع ەكان گتر ر ، لە ئاغتا
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من و گ ری سوارچاكان و نەنەتت شتەوان هەتتا ستبەینێ لە ترست، شتوع ە خزمەكانیتان 
 .ئێیەگرییان لە یەكتر دەگرت

باشە بەو تاریم و نووتەكەد شوفێر بێ الیت چۆن رێ دەب نێ  چەنتد خێتراش داژوا  
بەری و بیتتانپەەێنەوە  چەنتتد خێتتراد ))ختتودایە لەو ئا تتاری تاریەستتتانە دەستتتیان بگتترە

رووناك،(( تۆ بڵێ، گاەاناوەیەك، وام بە دڵدا نەهاتبێتد دوور ن ەد گەییت نە كوێ؟ ئێرە 
كوێ ە؟ بەو تاریە ە ن یانەیە  دیتارە بتۆ گێەەوتتنەوەی جتێگەیە ؟  هێنتدە دەزانتم بە 

 وشتتتەگە تتتاریە، دەبتتتیند گتتوێم لە  -ئاراستتتەی ر ژهە،تتتدا بە ئاراستتتەی رێتت، هەولێتتر
 :گێییەرگەیەكە دەڵێ

 دەزانن دەبێت لە كوێ ر ژمان لێ هەڵبێت؟

 :بە )) گیت، بێستانە(( وە،م ان دایەوەد بە،م بە وە،مەكە رازی نەبوو

 ...نەخێرد ز ر ئەوالترد نزیم بەست، شەرغەد دەنا كۆگتەر 

 بەست، هەنگوین   بەست، شەرغە

لە  جتتامە ئتتاوێە، ستتاردە و لەو تاریەستتتانە ت نتتووە بە ستتەر دەمتتیەوە كتتردد هێیتتتا
مەتارە ئاوم نەخواردبۆوە دەنا مەتارەم لە جێ، جام دادەنتاد ئتای لەو دەمە ت نووبتوومد 
مەگەر دەشتتت، هەولێتتر لە وشتتەە ستتاڵ دا ئەو ت نتتوێت ەی متتن دیتتتم دیتبێتتت،د رەنتتگە 

 .خواردنەكەی ماڵ، گ اوی سۆربەش، لەو خواردنانە بووبێت كە ئاو ز ر دەكێین

شتان، ختۆید شتان، دیتوی هەولێترێد تەەواری بەست، شەرغەد ئەو بەستەی لە سەر 
هەڵگرتووەد ئەو تەەوارەی تەنها گ تری ستوارچاكان دەزانتێ چ هەوارێەت، تەەەد هەر متن 
دەزانم چ یادێە، فێنەەد بەستت، شتەرغە چەنتد وێنەیەكت، منتداڵ ی، لە لێتواری كەگتەە 

وردە لە ستەر زیتو و  وێنەی وا وێنەی ناوەکەی ش رین، لێ دەکەویێتتەوەد شاخ، خۆید
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چەوی ناو چەم، خۆید لە رووی  گۆماوی هاوین انەی خۆی نەخیاندووە و تتا ئێستتاش 
 .لە دیدەمدا گاراستوومند هەر بە ناوهێنان، لە گۆماوەكەیم خواردەوە

دن ا تا دێ تاریەتر دادێد ئاسیان دەڵێ، باخ، رنراوەد ئەستێرەیەك، گێتوە نەمتاوەد 
دێنتتێد كەچتت، مەشتتخەڵێمد بڵێستتەیە د  بتتا لە هەر الیەكەوە هەڵتتدەكا بتتۆن، دووكەڵ

كڵتتپەیە  لە هتت چ الیە  چتتاو هەڵنتتاهێنێد دەنگتت ش هتت، باستتەردن نتت ەد نتتاوە نتتاوە 
 دەستێژێمد گرمەیە  دێتە گوێد دوورەد گوێم لێ ە:

 .لە جادە نزیم بووینەوەد ئاگادار بن 

من دەبێت ئاگتاداری چت، بتم  ئەهتاد دەڵێت، شتۆەبووینەوە كەنتدێمد وام هەستتەرد  
بووینەوەد ب ترم هەر الی چتاوی شتوفێرەكەیەد تتتۆ بڵێت، چتاوی گتورگ، هەبتتێد بەو شتۆە

تاریە ە چۆن رێ دەب نێد شتێم هەیە من تێ ناگەمد ختۆ تووشت، شتەوكوێری نەبتوومە  
جارێم بە منتداڵ، تتووش بتوومد ئەو ستاڵەی لە هەولێتر بەفرێەت، ئەستتوور كەوتد متن 

بەفر بوود لە چاوی متن بەردەمتم لە  تووش بووم و شەو كە عەرد و عاسیان یە  گارچە
 :بەرانپ ژە رەشەكەی دایەم رەشتر خۆی دەنواندد دەمویست بپرسم

 ئەرێ دن ا لە چاوی ئێوەشەوە تاریەستانە؟ 

شەرمیەرد و گێتامەوەد برادەرەكەمم نەدیتەوە دەنا لێت م دەگرست،د لە نتاو جێتبەكە  
نەمزان، برادەرەكەم كەوتۆتە كوێوەد كەوتتیە خەمت، شتەوكوێری، ختۆمەوەد باشتە ئەگەر 
تووش بووبم چ بەەم  ساڵ، بەفرەكە بە دوو ستێ دنتەە حەبت، ورد چتاكبوومەوەد ئەدی 

بیەوە؟ ئەوشتەوە دووكەڵ هەناستەم، گرتبتوود ئێستتا كە ستاڵ، دووكەڵەد بە چت، چتاكب
بۆیە ساڵەكەشم ناونا ساڵ، دووكەڵد نتا بتتوا نتاكەم متن شتەوكوێر بتمد شتەوەكە ختۆی 
تتتاریەە و دڵن تتام هەمتتووان وە  متتنند جتتگە لە شتتوفێرەكەد ئەویتتش بتتزانە دوورب نێەتت، 

ناد هت چ  دنائاسای، الیەد چاویژەەیەك، تایبەت، لە چاوەد چاوی گورگ، لە چاوەد چوزانم
بە دووری مەب نەد تووش بووبمد من لە داوی تووش بوومەد تتووش نەبتوومەد بتا تتووش 
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بتتوومەد نتتا تتتووش نەبتتوومەد ئاڵۆزكتتام و ختتۆمم گێنەدەكتترایەوەد تە ە و گ تتزە گ تتز 
 كردم انەوە و تێەەوت ند كەوت نە بۆسەوەد دەنگێم:

 .بۆسەیە بۆسە 

 دەنگێە دی:  

 .ناد مەترسند دوورەد بۆسە ن ە

بۆسەیە بۆسە ن ەد ئ دی تە ەیە لە هەمتوو الیەكەوە تە ەیەد گ تزە گ تزی گتولژەیەد  
هەڵدان، ئاگر و كەوتنەوەی ئاگرەد نازانم جێبەكە چ، بە سەرهاتد ناب نم گێیتیەرگەكان 
چۆنچۆن، گەرتبووند سوگا  بۆ ئاگرەكان، ئاسیان كە بای، ئۆندە ب نای، بۆم گێتاوە كە 

یم بب نم و لە دوویان نەبتیەوەد روو لە كتام ال دەكەن خۆیتان ئەو دوو گێییەرگەیەی گێ
بە كوێدا دەكەند بۆ من كێیەیە  ن ەد كێیە ئەوەیە بزریان بەەم و تەن ا بیێتنیەوەد لە 
ئا اری تاریەستاندا تەن ا بیێنیەوەد ترسام ز ریش ترسامد ستەختە ز ر ستەختە بتەەویە 

وێریش ب تد  ەوما خراپ لێم  ەوما بۆسەوەو چەك یت نەبێد لە چەك ش نەزان تد شەوك
لە رێ، كۆیە بە دەست، جاشەكان، كەریم خان تێدا نەچوومد لە رێ،  وشتەگە ئاوەو ئاو 
دەچمد بە دەست، خۆم چ م لە خۆم كرد  چ دەبوو ئەگەر ن گای كچە رەشتتاڵەكە ت ژتتر 

د باد ختۆزگە ت ژتتر بتا وەهتا لە دڵتم دەچە ت، بتۆ هەتتایە لە جتێگەی ختۆم نەدەبتزووتم
خول تای گێیتتیەرگایەت ، لە ستەرم دەردەكتتردد گێیتتیەرگایەت ە  شتەوی یەكەمتت، وەهتتا 

لە ئا اری تاریەستاندا  دتاریم و گت تە وتۆق و هە،ت هە،ت بێد زەحیەتە ز ر زەحیەتە
 .تە وتۆق و هە،ت هە،ت درێژدەبێتەوەد درێژ بە شەودا درێژدەبێتەوە

د بوومد دن ا بتۆ متن بەرد بتوود منت ش لە ئاست تۆ چەند بەر دئای كچە رەشتارەكە 
تەنهاو تەنهتا بتۆ تتۆ بتوومە بەردد بەردبوونێتم هت چ بە دووری مەب تنە مەرگت، بە دواوە 

 ەرمم گرتەوە و بە رێوە ساردبوومەوە.بێتد هەر دیتت لەو هە،تهە،تە گولژەیەك، گ
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 ئەو ر ژە هەر حەفتەیە  دەبێ لە حەوشەی گیتەوەی كتۆل ژد لە نزیتم گەنترەرەی 
یانەكە چاوە گەشەكان، لە سەرم راگرتبوود ئۆی هێندەی نەمابوو بە باڵ باڵ بگرم  و لە 
گێی، بن ییەوەد تەواو كەوتبوومە سێرەی چاوەكان ەوەد لەوەتەی خۆم ناست وە شتەو و 
ر ژم لە هاتن، ساتێە، وا كترد تەوەد ستاتێم كچێتم وا ت نتوانە تتێم بتوانتێد ئەوە ئەو 

اهاتد كتچە رەشتتاركە دەبتوو زووتتر هاتبتاید دەبتوو كەمێتم ساتە هاتد بە،م درەنگ د
گەلەت كردباد حەی  درەنگە ز ر درەنگەد من ئ دی لە سەر ر ییتنمد ر ییتنێم رەنتگە 
هاتنەوەی نەبێتد ئەو كتچە رەشتتارە ختوێن گەرم و شت رینەد گێیتتریش چەنتد جارێتم 

ەگرتد ختۆم بە هەڵە دەمدیت ت چاوم دەداتێد بە،م من بە تەماشاكردن، ئاستای، وەرمتد
دەبردد وا بزانم نزیەببوومەوە لەوەی كە من ه،  ئەوە ن م بچیە دڵت، كچێەت، جتوانەوەد 
جگە لەوەش ئەو كچەی كە بە درێژای، شتەو و ر ژەكتان، ستێ ستاڵ و ستێ مانتگ منت، 
دێوانە كردبوود من، مەست و حەیران كردبتوود بە ژمتار ست، و ستێ شت رری درێتژ وە  

نووس بوود ئەو كچە وەها بوونی، تەن، بوو جتگە لەو چ كچ تدیم گرچ، خۆی درێژم بۆی 
 .گێوە وابزانم چ، لەو شێتبوونەی من نەزان، هەوکەشنەدەدید ئەویش 

 ە ۆم داید وا خەریتتەە لەو شتتەوە جەنگتتچتتۆن لە دەستتت ختت دئتتای كتتچە رەشتتتارەكە
ێتوە خۆشم لە دەست بدەمد خۆزگە ن گاكانت ت ژتر دەبووند خۆزگە هەر بە چتاو نتا بە ل

دەهاوییتتد ئتۆید لێتوی كتچە رەشتتارەكە چەنتد لە  هەنر ریەكانت رستەیەك، ئەوین تت
هەنر ری مەیژەو رەش دەچتوو كە لە الوە كتووزت كردبێتتد ئتای بتۆ شت رین، هەنر تری 

 !رەشد كچە لێوە هەنر ریەكەد  تۆ درەنگ هات، یان من زوو ر ییتم

  .وەرن سوار بن

كەوتتووینەتە دەستت، جتاش و ستەربازان و ستواری خودا دەیزانێد من وا تێگەییتتم 
زیژیتتتتتان دەكەند ستتتتتواربووینەوەد وە  ب ستتتتتتم تەواوێتتتتتم لە جتتتتتادەی مەرگ دوور 
كەوتووینەتەوەد من دەمێم بوو ناوم لەو جادەیە نابوو جتادەی مەرگد ئەگەر نتازانن ئەو 

( و رتەەودەو جادەیە مەرگ، چەند گێییەرگەی دیوەد بتت ن لە لە ) ەرەچناختا( و )متو
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ەشتتە( بپرستتند دواتتتر مەرگتت، شاالوییتت، دیتتتد ئەو كتتوەە گوتبتتووی ەگۆەستتتان، )گردە
گێییەرگایەت، دوای، نایەد بۆیە وا باشە ژن بێنم و ه چ نەبێ گێییەرگەیە  بتۆ دوا ر ژ 
بتتخەمەوە و وەجتتا  كتتوێر نەبتتمد لە گێیتتیەرگایەت، ژنتت، متتارەكردد ئێتتوارەیە  لەگەڵ 

  بردند هاتن هتاتند نزیتم جتادە بتوونەوەد حەیت  دەستەیە  گێییەرگە بە ن ازی بوو
هەزار حەیتتت   بە ستتتەر بۆستتتەدا كەوتتتتند ئەو بۆستتتەیە وە  بڵێتتت، تتتتایبەت بتتتۆ زاوا 

 .دانرابێتەوەد تەنها زاوا شەه د بوو

بە تاریە تدا بتێ الیتت بتت د تە وتتۆ  ش هەیەد بتایەك، ستارد ستارد دەڵێت، لە  دبت 
چاو گورگان، خۆزگە كەرتەە چتاوێە، وە  ئای شوفێری  دبەفری سەف نەوە هەڵ ەردووە

تۆم دەبوود لە ئا اری تاریەستاندا تارمای، ناو لەگە عەردێەم دەدیتد ئەوەی لە تەن یتم 
 :دان یتبوود هەواڵێە، ش رین، بەخۆەای، دامێ

 بە  بزانم ئەو شوفێرە چۆن سەرەدەری لەو تاریە ە دەردەكا و رێگە دەب نێتەوە؟

 :ش رینتر كردكوەێە دی هەواڵەكەی  

 .من ش تێناگەم

هەواڵ لەوە ش رینتر  دڵن ابووم كە تووش، شەوكوێری نەبتوومد ئەگەر ئەو دووانەش  
 .تووش بوونە   رس، لە من ش

دەڵێ، دن ا رووناك ەك، كەوتێد تارمای، زوورگ بە دیاركەوتند ئتا ئەوە زوورگەكتانند 
لە دەشتتای، دەردەچت ند  ئەو زوورگانەی دەتگەیەننە بەست، شەرغەد ئتۆخەیش خەریتەە

من نامەوێ گێییەرگایەت، لە دەشتای، بەەمد جێگەیەك، ن ە بۆ خۆ شاردنەوەد لە ب رمە 
  :لەبەر خۆمەوە گوتم

  .من گێییەرگایەت، ناكەم دنەبێت ئەگەر لە ناو شا  و دا 



18 
 

كەمتان دن ا باش رووناكبۆتەوەد تتومبێژەكتان جتوان لێتم جتودا دەكترێنەوەد تتومبێژە
رەنگە ئەمریە، بتێد رێتم دەڵێت، ئەو  دلە خۆوە وا دەڵێم دنازانم  ەدی ئەمریەجێبە وتە

د ئەگەر د ڵە دارمتاڵ بتوو گێیتیەرگە هەوکەجێبەیە كە بە منداڵ، دیتتم و ئەویتش وە  
كەسەپۆشتەكەی بەرانبەرمتان لە چاومتدا ستپێدەی نەدابتاد جێتبەكەی ستەردەم، منتتداڵ، 

و د ڵەم دیتتتوەد بە هەڵە نەچتتتوومەد ئەوە هەرگ تتتز ئەوهتتتا لە ب نتتتای م   تنەدەبتتتۆوەد ئە
)د ڵەگتتاەانە(د د ڵتت، تتتا ە رەشتتیاڵەكەیەد د ڵتت، مەال رەوەنتتدەكەیەد ئەو مەالیەی كە لە 

 :لەو د ڵە رەشیاڵ، هەڵدەداد بابم دەیگوت دكوێستانێ دەهاتەوە

لە ناو هەموو رەوەندان، دن تا یە  مەال هەیەد ئەویتش وا لە د ڵەگتاەانێ رەشتیاڵ،   
 .هەڵداوە

 :دەڵێن گ ری سوارچاكان جارێم بە مەالی د ڵەگاەان، گوتبوو 

وەرە ببە مەالی تەەوارێ دوو هێندەت دەدەمێ كە لەو هەموو گۆزە گۆزە و گەرم ان  
 .و كوێستان كردنێ بە دەستتدەكەوێت

 :مەالی كوێستان، و گەرم ان، گۆتبوویە گ ری سوارچاكان

هەمتوو ب تر و كان اوەكتان ەوە بە بتاخچەی مام  تادرد بە ختودای ئەگەر تەەوارم بە   
تەماتە و تووتنتەوەد بەو هەموو زەوی و زار و سەر بتزن و بەرزە و رەشتە و،ختتەوە دە 

دەستت لە گەرم تان و كوێستتان، ختۆم هەڵنتاگرمد دەزانت، چ خۆشت ەكت  د ەبەرم كەیت
م دوو دەداتێد خۆش ە  ئەگەر بزانم لە بەهەشتێ خۆشت، ئەوهتا هەیەد نتوێژ و ر ژیەكتان

 . ات دەكەمەوە

 (گ ری سوارچاكان هەر لە منداڵ ەوە مام  ادر بووە لە تەسەەرەش هەر مام  ادرە)

 :چەتۆ سەرنا  كە خۆی لەو دان یتنە كەگریە ئامادە بووەد بۆی گێتامەوە
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گ ری ستوارچاكان كە گتوێ، لەو  ستەیەی مەال بتوود هەستتایەوەد گەالمتاری دەستت، 
بێ گ ری سوارچاكان لە تەمەن، خۆی دەست، كە  كەست، لە ب رت  -مەالی رەوەندی دا

 -ماچ نەكردووەد نە شێو نە ئاغاد نە ه چد تەنها سەید متارف، بتاداوەی هەولێترێ نەبتێ 
 :ویست، دەست، ماچ بەاتد مەال نەیهێیتد گ ری سوارچاكان گۆت ە مەال

 .لەوە  بە دواوە لە كنە من تۆ مەالی تەواوی

بتێ گتاەانەد  هەنتکە لتێد ڵەی بەرانبەرمان د ڵەگاەانەد هەوە بە هەڵە نەچوومەد ئەو 
سەردەمانێم لە گاەان و مێگەو رەشدەچۆوەد ئەها لەو بەرزایت ە ستەركەویتد ئەوەی الی 
چەگتت، ئەشتتەەوتەكە گتتێ دەنێ تتتە ئا تتاری تەەواری گ تتری ستتوارچاكاند كەمێتتم بتتت ی 

تان ان لە ستتەر گۆەستتتان، تەەوار بە دیتتار دەكەوێتتتد تەەواریتتش لەو گونتتدانەیە گۆەستت
سەریان راگرتووەد گێش ئەوەی خۆیان بە دیتار بتخەن گۆەستتانەكەیان ن یتان، رێبتواران 
دەدەند كەمێە تر بت  دەگەیتە نێرگزەجاەەكەد ساكەگۆەێە، گەورە یە  گتارچە نێرگتزەد 
لە وەرزی نێرگز ئەگەر كۆگتەر لێبگەەێ د كچ و كتوەد گەورەو گچتەە لە هەمتوو الیەكەوە 

 .زەجاەی تەەوار دەكەنروو لە نێرگ

هەوە د ڵە گاەانەد بەو سپێدەیە ئەو شنە بایە بۆن، تەەوار دێنێد بتۆن، بتاخچەكەی  
گ ری سوارچاكان دێنێد بۆن، گۆەستانەكەی دێنێد بۆن، نێرگز دێنتێد هت، ئەو گتول ژەە 
ن سانانە دێنتێ كە لە ستەر گتۆەەكەی عوستیان، بترام جتوان ەك، جوانتریتان بە بەهتاری 

وەد ئەو برایەی وا بزانم گورگ زراوی رژاند و متردد ئەرێ گتۆەی ئەو بترایەم بتۆ تەەوار دا
 :گ ری سوارچاكان گوتبووی دكەوتە تەەوار؟ ئا

نەوەكتتان، تەەوار بە زینتتدووی، بتتۆ كتتوێ دەچتتن بتتا بچتتند بە،م لە كتتات، متتردن هەر 
 .دەگەەێنەوە تەەوار

نەگەەایەوە تەەوارد بتتۆ گ تتری تەە گەەانەوە  دوای گ تتری ستتوارچاكان یە  متتردووش 
 !سوارچاكان گەەایەوە
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هەوە د ڵ هەر ئەو د ڵەیە كە بۆ یەكەم جار رێچەەیەك، تتومبێژ، لە خۆی كتردەوەد 
جێبێەتت، وە  ئەو جێتتبەی ئتتێیە گەییتتتە تەەوارد ئەوەتتتا ئێستتتا بتتاریەە رێتت، تتومبێتت  

 :دیارەد ئەوانەی دیتبوویان دەیانگێتایەوەد مام یم دەیگێتایەوە

ند كەسێم بە  ازمە و خاكەنا  رێ تان خۆشتدەكردد هەنتدێم لە هەنتدێم جتێگە چە
بەردیان دەخستە جۆگەوە و جێ تان بتۆ تتایە خۆشتدەكردد هەنتدێم بە كەژی و گتوری  
جێب تتان رادەكێیتتاد لە د ڵە گاەان تتان بە ستتەر خستتتد تتتا جێب تتان نەگەیانتتدە ستتەر 

بوو كە تایە بنێتە تەەوار و ئا اری  جۆخ نان، تەەوار وازیان نەهێناد ئەوە یەكەم تتومبێ 
ێە، ز ر ستەر لت  در چەمرگە بتوود ئەو گ تاوەی وەختتایتەەوارەوەد تتومبێژەكەش ه، خ

 .بوو

من وە  خەون دێتە ب رم لە سەر جۆخ نان لە دەوری جێتبەكەی ختدر دەختوالمەوەد 
لەگەڵ كتتوەەكەی ختتدر كە كەمێتتم لە متتن باخۆشتتتر بتتوو ستتەرمان لە دووی یە  دەنتتاد 

مەمان دەكردد منداڵە وردكەی گوند دەوری جێب تان دابتوود جێب تان گتێ ئەو دەعبتایە گە
بوو كە خۆی بە كە  ن یانناداد كەچ، خۆی بەوان ن یانداوەد هەر مندا،ن، گچتەە نتاد 
ز ر لە هەراشان ش جاری یەكەم ان بوو تتومبێ  بب نند تووشت، سەرستوەمان هتاتبووند 

وار  و تتومبێژ تتان نەگوتتتووەد گێیوابتتوو تتومبێتت  منتت ش ستتەرم لەوە ستتوەمابوو كە تەە
 دتایبەتە بە هەولێرد من ئێستا دەڵێم باش نەبوو ئەو ر ژە بە سەردان چووبتووینە تەەوار

 .دەنا یادەوەریم بێ جێب و بێ گەمەی دەوری جێب دەمایەوە

 لە بەرانبەری د ڵەگاەان دان یتوویند ر ژ هەر بەژنێتم لە زەویت، تەەوار بەرزبتۆتەوەد
بە مەزەندی خۆم رێم لە سەر تەەوارێد لە ناو باخچەكەی گ ری ستوارچاكان هە،تد ئتا 

ەكەی گ تتری ستتوارچاكان لە نتتاو گتتۆ،وی تەمتتاتە هە،تد لە كەلێنتت، بتتتكە چر ژ لە بتتاخ
تووتنەكان، گ ری سوارچاكانەوە هە،ت و دن ای روونا  كردەوەد ختودایە بە د ڵەگاەانتدا 

كەی گ تری ستوارچاكان بتدەمد ئەو بتاخچەیەی ئتا ئەوەتتا سەركەوین و سەرێم لە باخچە
 .ر ژی لێ هە،تووە
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لە نتتاو گێیتتیەرگان كوەێتتم لە هەمتتووان گتتتر  ستتە دەكتتاتد در ی هەنتتد جتتوان 
  :دەهۆنێتەوە وا دەكات گ او حەزی بچێتە در د روو لە ئەبوو ئەحرار

ماشتتات ئەو ر ژە ختتۆ بە چتتاوی ختتۆت دیتتتتد ئەو دەمەی لە كتتوالنەەی متتاڵەكەوە تە
دەكردد من چۆن دەبابەیە  لە تەن یتەوە بۆم هتات و یە  لە گیتتەوەد ختۆ ئەگەر دوو 
كاڵش نەۆفم گێ نەدەبوود لە تتی سەی دەچوومد دیتت خۆد كوو دەبابەكان ستەریان لتێ 

 .شێوا و گیتاو گیت هە،تند لۆیە  ەت بە یە  كاڵش نەۆفەوە مەچنە شەەێ

 :ئەبوو ئەحراریش دەیگۆت 

 .تۆ نەب،بەش من لە 

 .دیاربوو مەبەست، بوو بڵێ: بەشم تێدا نەبێ 

یم لە یتاد نت ەد بە،م رەنتگە نتاوێە، گتت بە گێستت، بتۆ مخابن ناو دئەو كوەە گەنرە 
بب نیەوەد دوور ن ە ناست ار بێتت و ب ناستیەوەد ستپێدەی تەەی ئا تاری تەەوار  چت، لە 
یادەوەریم نەكردبتێد متن ئەو كتوەەد ئەو كتوەە ستیێ  دەستەە گ تای ە كە هەر لە گ تای 

بە گ ری دیتتووەد ئتا  دەشت، هەولێر دەچێد مەیژەو زەردەد دەناسیەوەد من ئەو گەنرەم
بە گ تتری بە منتتداڵ، نتتاد نتتا نتتاد گ تتری وا نتتاد تتتازە چووبتتووە تەمەنەوەد ئەو گ تتاوە بە 
تەمەنەی دەڵێم رێم ئەو كوەە گەنرەیەد سیێڵ، هەر ئەو ستیێڵەیە در كان یت، هەر ئەو 
در یتانەند ئتتا دیتتتیەوە لە تەەوار دیتتتیەوەد ئەو ر ژەی جێبەكەیتتان گەیانتتدە تەەوارد ئەو 

وە حەفتتتەیە  دەبتتوو گەییتتتبوود متتام نتتووری نتتاوبوود لە رەح یتتاوەی كەركتتووكەوە گ تتا
لەو گێییەرگایەت، گەیاندبوویە تەەوارد مام نووری رێتم ئەو نتووریەی ئێستتایە متن نتاو 

هەردووک تان  د متام نتووری و كتا  نتووری هەر یەكتندكوەە گەنرە دەنتێم  كتا  نتووری
ی گێیتتیەرگەی عەزیتتز عتتارەڕ بتتوود ئەو متتام نتتوور فرچک تتان بە در ی ختتۆش گرتتتووەد

گ تتاوەی ر تت، دن تتای لەو عەرەبتتانە دەبتتۆوە كە دەرەری  ەراج تتان داگ ركردبتتوود كەچتت، 
 :نازانم چۆن ئەو عارەبەی گێوە نووسابوود مام نووری دەیگێتایەوە
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چ ساڵێم بوود لە سەر گردەكەی گردێد لە گت دوو كۆگتەر گەییتنە  زستانێم نازانم 
شتتەش گێیتتیەرگە بتتوویند ئەو كتتا  عەزیزەشتتیان لەگەڵ بتتوود ئەوكتتات ستتەرماند ئتتێیە 

بە  ستەیان  دبتراینەد دەستت هەڵێتنن :هێیتا نەببووە ستەرگەود چ بەەیتن باشتەد گتوتم
كردمد بووە  رموهۆەد ب نت م بەو چتاوانەی ختۆم ب نت مد كۆگتەرەكتان یە  لە دوای یە  

تند باش بتوو زوو خۆمتان الداد چتە دووكەڵ ان لێ بەرزبۆوەد سەراو سەر بەرەو زەوی ها
نا باڵ، كۆگتەر لە س نگیان دەچە ،د بەو گوێ انەی خۆم گتوێم لێبتوود شتوفێرێە ان وەر

ئ تدی كۆگتەرەكتان باڵ تان تێەئتا، و  ددەیگوت: كوەە مام نتووری متن كتردم تتۆ مەیتەە
كەوتتتتنە ستتتەر گتتتردەكە و بە شتتتێوەیە  لە ئاستتتنەكان، ستتتەر گتتتردەكە گ تتتر بتتتووند 

كەركتتو  گ تتراد گردەی ەكتتان ئەوبەر و  -ەد هەتتتا حەفتتتەیە  رێتت، هەولێتترلێنەدەبتتوونەو
 .ئەمبەری زێ ان نەكرد

 :عەزیز عارەب ش بە گێەەن نێە، ش رینەوە دەیگوت 

  باوەەمدەكرد دبە خودای ئەگەر بە خۆم لەگەڵت نەبام ماخراد

نەبوو لە مەبەست، تێنەدەگەییتمد مام نووری تەنها لە رووی گ ری سوارچاكان رووی 
روو لە در بەاتد دەنا كە  نەبوو بە در  جوانەكان، وی لە سەر گیت نەكەوتبێتد یتان 
تتتر  گتتێ لە ستتەر گتتێ راوینەنابێتتتد ئەدی در یەكتت، وی چەتتتۆ سەرناستت، بە شتتاخان 
نەخستتتت و نەیگەیانتتتدە هتتتێالنەی بتتتازان  ئەو چەتتتتۆیەی لە هەمتتتوو تەمەنتتت، ختتتۆی 

زار راستتت، در ی ز ر وردییتت، دەناستت ەوەد تێنەكەوتتتووەد هەر بە تێتامانێتتم لە نتتاو هە
كەچتت، در یەكتت، گەورەی متتام نتتووری هێنتتدەی نەمتتابوو بتتۆ هەتتتایە نازنتتاوی سەرناستت، 
لێوەرگرێتەوە و بازی لەجێ دانێد ئەو نازناوەی بە راوێژی رییسپ ان، هەموو گوندەكان، 

رنا  هەردوو بەری بەست، شەرغە گێ بەخیرابوود سەربردەی بە شا  كەوتن، چەتۆ ستە
ئەوهتتتتایە: لە دەو بەستتتتتێ رێتتتتم لە ئاستتتتت، باستتتتەە بەرازێد متتتتام نتتتتووری لەگەڵ 

 :گێییەرگەیەك دی دەگاتە چەتۆ سەرنا د هاوار دەكات
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كوەەد هەی بەدبەختد ئەوە كەەی گوێت لەو تە وتۆق و دن ا خراگبوونە ن ەد ئەوەتتا 
د واز ازکەدەربتجاش و سەرباز لە گیت ئەو بستووەند گەییتنە سەر بەستد زوو ختۆت 

 .لە بزنەكانت بێنە

 :چەتۆ سەرنا  دوای، بۆ من، دەگێتایەوە 

هەستیتاگرتد هەستم لە گوێ، خۆم راگترتد ستەرەتا هت چم نەب ستتد دوای جتوانتر  
هەستتاگرتن و دوای ت ژ تێپەەین، ئەو دوو گێییەرگەیەی هەواڵەكەیتان دامتێد گتوێم گتت 

سەە بەراز( هە،تم و هەڵتگەەامد لەوێتش بوو لە تە ەو هات و هاوارد یە  گێ  رووەو )با
خۆم بۆ نەگ راد باسەە و باسم بە بتاز بازمتدەدا و ختۆم گەیانتدە ئەشتەەوتە گەورەكەی 
)گەلتتت، ستتتۆر(د لە ئەشتتتەەوت جتتتێم نەبتتتۆوە بەالی تەالنە ستتتەختەكەدا بە چنگەەنتتتێ 

زەد سەركەوتمد كاتێەم زان، وا لە بن دوو هێالنەكەی سەری سەرەوەمد مەبەستم هێالنە با
ئەو جێ ەی هەتا ئێستا جگە لە باز گێ، كە  كەست، گێنەكەوتتووەد گ تری ستوارچاكان 

 .ناڵێم

 :بە چەتۆ سەرناسم گوت

 ؟باشە نەتدەزان، مام نووری ئەوهایە

 :چەتۆ سەرنا  گوت،

ناد جاری یەكەم بوو بێتە بەست، شەرغەد هێیتا كە  ناویی، نەب ستبوود بە،م بتۆ 
 لەگەڵ، بوود چۆن باوەەی گێەرد  دەڵێن گوتبووی:ئەوە ناڵێ، گێییەرگەكەی 

من ه چم نەدیتد ه چم نەب ستد بە،م مام نووری بە شێوەیە  باس، هاتن، جتاش  
 .و سەربازی كردد هەر بە راست، باوەەم گێ ەرد

  :گوێم لێ ەد كا  نووری كە لە سەردەم، چەتۆ سەرنا  ناوی مام نووری بوود دەڵێ
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ت( ئەها بە دوورب ن تەماشاكەند بە ئاراستتەی )بتانە  ەراكوەە هەستن بە رێەەویند 
تر بەرەو ئێرە دێند ئەها رلەو چەمەی بەردەمیان هێو رهێو ربتوانند هەر بنە دارە وا هێو

نتتاوە نتتاوە رادەوەستتتند دەزانتتن ئەو دارانە گێناچێتتت جتتاش بتتند هەبتتێ نەبتتێ م تتاویرند 
بە خودای ئەو دارە م اویرانە  ئەوانەی بۆق و سەگ و گی ژەش دەخۆند كوەە با هەڵێ ن

 .ئێیەش دەخۆن

 .ه چ در تان لە سەرم ن ەد هێندەی نەمابوود بە دەردی چەتۆی سەرنا  بچم

چەمەكەی بەردەمیان لقێەت، لە بەرزایت، د ڵەگتاەانەوە دێد لە ئا تاری تەەوارەوەد چ 
چەمێە، ناسەەد روونەد چەمێەە لە تەەای، تەەواردا دێ و بە كەسەای، بەهاردا رێدەكات  
و نازانم ئەو هەموو جوان ەی خۆی بۆ كوێ دەباتد خودایەد چەم ئەو هەموو وردە چەوە 

وردە چەوی چەم چەند لە ددان، فرییتە دەچوود من ددانت،  رەنگاوەەنگەی لە كوێ بوود
گوڵ، كۆستاران ئەو وردە چەوانە ددانت، فرییتتەن و  گۆتەیفرییتانم نەدیوەد بە،م  بە 

 :بزانە بۆ چ مەبەستێم رژاونەتە ئەو چەمەوەد گوڵ، كۆساران دەیگوت

تان وە  ددانتت، ئتتاژە،ن ستتپ، نتت ند ددانتت، فرییتت ددانتت، فرییتتتە وە  ددانتت، مەد
ئاڵووا،ند ددان، فرییتان هەر  ژەی لە رەنگێەند نازانم لە بتارەی ددانت، فرییتتانەوە چ 

دەبێتت ز ر لە وردە چەوی نتاو چەمت،  دبڵێم  كەسێم ب ەوێ ددان، فرییتان بناسێتەوە
  .بەهاران  وردبێتەوەد لەوێ هەندێم لە ددان، فرییتان دەب نێتەوە

 ئەرێ لەوێ بتوو  لە گۆەستتان، بتانە ەراتەدئای گتوڵ، كۆستاراند دەزانتم گتۆەەكەت 
د بە،م گتۆەەكەت بە چت، بناستیەوەد ئەگەر ت رێیان بە بارەگاكەی ئەوێ بەەوێگێدەچێ

 دەیب نیەوەد دێیە الی كێژەكەت و رەنگە كەمێم دەم ش بروولێنم ئەوجا دەڵێم:

 ه، هەموو دیوی هەولێر دگوڵ، كۆساراند سووروسپ ترین ژن، هەموو بەست، شەرغە 
و ورات، كۆیێد ه، ن توەی دن تایێد دیتتیەوەد ددانت، فرییتتانم دیتتەوەد لەو چەمەی لە 
بەرزای ەكان، تەەوارەوە بە بن ش نای، ئاسیان بە نتاو كەستەای، زەویتدا بەو ستپێدە لەو 
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ساتە رەنتگ گ تر زەی ەداد دیتاری، خوداوەنتدی بتارانەد دیتتیەوەد ددانت، ئەو فرییتتانەم 
نتتگە تتتۆش بتتۆ یەكەم جتتار هەر لەو چەمەی بەر دەمتت، متتن دیتتتەوەد ئەو ددانتتانەی رە

ب ن بێتتتتند ئەرێ گتتتوڵ، كۆستتتاران تتتتۆ بتتتۆچ، گتتتۆەەكەت نەكەوتە تەن یتتتت گ تتتری 
سوارچاكانەوە؟ خۆ وە  چتۆن تەەوار باوەشت، لە بەستت، شتەرغە و گ تری ستوارچاكان 

 گ ری سوارچاكانت لە باوەش گرتبوو.باوەش، لە تەەوار دابوود تۆ توندتریش 

 :كۆساران لە دوا ساڵەكان، تەمەن، رووی  سەی لە ئێیەی منداڵ بوو گوڵ، 

ستەید  -ی سەید و شێخان نەدا نزالە هەموو بەست، شەرغە یە  مێر هەبوو گوێ بە 
و ژن، ستەیدی ستەیدان مارەبەتاتەوەد ئەو گ تاوەش گ تری ستوارچاكان  -مارف، لێدەرچێ

 كتێ دەیتوێرا؟ رێ ختۆی لێتدادبتوێبتوو بوود مارەكردنەوەی ژن، شێو و ستەیدان گ تاو نە
دەیانگوتد هەركەسێ نزیەبەەوێتەوە لەكۆنە ژن، شێو و ستەیداند بتۆ هەتتایە بتێ بەری 

گتوێ، دەبێت لە خێر و خۆش ، ژیاند لە هەردوو دن تا دەبێتتد بە،م گ تری ستوارچاكان 
 .خەڵە،د  سە و  سەڵۆكاند ئەگەر ئەو نەدەبوود من ئەوها دەمامەوە نەدایە گۆتەی

 .ڵ، كۆساران، جواند گۆەەكەت دەبوو لە گۆەستان، سەید مارف بێتتۆد گو 

لەو ساتەد گ ری سوارچاکان و گوڵ، کۆساران لە شێوەی بای وەشتت و نتیەی بتاران 
 ئاویزان بە یەکەوە لە یادەوەی من هەڵ انکردبوود دایانکردبوو. 

باڵوكتتردەوەد لە هووشتەیە  كە هەر دەتگتوت هەواڵت، ئاستیان تێەچتوون، بە زەویتدا 
چەم، گت لە ددان، فرییتەی كردم و گتوڵ، كۆستاران و گ تری ستوارچاكان، بە دوورایت، 

د چیتتا دەنگتت، تتتۆپ ئەوهتتایە  ئەوە چ ورخستتتەوەد هووشتتەیە د لوورەیەك تتدیخۆیتتان دو
د جاروبتار وە  جۆرە تۆگێەە؟ لێرە دەبێ بڵێم بۆ زیندوو هێیتتنەوەی ستپێدەی تەەواری

و تێەەڵ گۆلێە تر دەبمد بە،م هەر  تەرە دەبمەو گۆلە گێییەرگەیە ل مەل، تۆراو لە گۆود
ز ری نەبترد گتتەی فتت كەش هتاتد ئتۆی  دلە ئا اری تەەوار و هەر لە سپێدە دەمێنیەوە

تۆگەكان رووە و تەەوارند فت كەكان ش لە ئاسیان، ئا تاری تەەوار دەستووەێنەوەد دیتارە 
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نتتتدەمە تەەوار دەستتتووتێ؟ گ تتتری وەرزی ستتتووتان، تەەوارەد كتتتێ دەزانتتتێ جتتتاری چە
سوارچاكان بە چاوی خۆی حەفت، دیتبوود بە گەنرەی خۆی حەفت، ژمتاردبوود لە دوای 
كۆچ، تەەواری و كۆچ، دوای، گ ری سوارچاكاند تەەوار هەر لە ستووتان بتووەد حەفتت 
جتتار گ تتری ستتوارچاكان بە دەستتتەكان، ختتۆی تەەواری كوژانتتد تەوەد لەو حەفتتت جتتار 

 :رێە ان گوڵ، كۆساران گوتەن،سووتانەد جا

نتتتاردووەد تەەواری كتتترد تە دەستتتت، ختتتودای تێتتتدابووەد زستتتتانێم برووستتتەێە،  
 خۆڵەمێش.

 :گ ری سوارچاكان گوتبووی 

ەژێتتند بە،م رەڕ هەردووك تان لە ئاستتیانەوە بە ستتەر تەەواردا دەئتاگری ختتودا و عتتا 
 .رەڕ لە ه، خودا گەرمترەئاگری عا

بووە ئتاوەدان، بە تەەوار بتداتەوەد ب تر و كان اوەكتان،  هەموو جارێە ش یەكەم كە 
دەرداتەوەد جتتۆگەلە بتتۆ باخچەكتتان، راكێیتتێ و دیتتواری رووختتاوی دیوەختتانەكەی ختتۆی 
  تبەاتەوەد لبادی درێژ درێژی لێ رابخاتەوەد دوای هەموو سووتانێم گ تری ستوارچاكان 

( نتتوێژی گەەانەوەی كە لە ستتەر تتتاتە نتتوێژەكەی )كتتان، گ تتاوان ەیەكەم تەەواری بتتوو
دابەستووەد گوڵ، كۆساران ش هەر یەكەم ژن بووە كوندەكەی لە كان، ژنان گت كردووە و 
یەكەم كەس ش بووە كە رایەخ، مێوانداری، راخستووەد ئای گوڵ، كۆساراند ئتای گ تری 
سوارچاكاند تەەوار رەنگە ئێستا ئاگر بگرێتتد كتێ دەیەتوژێنێتەوە؟ گ تری ستوارچاكاند 

 .وكەڵدووكەڵ دو

لە ئا اری تەەوارەوە دووكەڵێە، باریم ز ر باریم بە ئاسیاندا چوود ئەهتا ستەری لە 
خۆر سوود خۆر تا ئێستا هەر لە سەر باخچەكەی گ ری سوارچاكان راوەستاوەد دن ا هەر 
سپێدەیەد لە چاوی من سپێدەیە و بە سپێدەی، دەمێنێتەوەد دەبێ كتام تەگترە  ئتاگری 

ەوار جوانترین دووكەڵ، لە خۆی نەخیتاندد لە تەمەنتم گرتبێتد تەماشاكەند سپێدەی تە
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دووكەڵ، هێندە جوان و ناسەم نەدیوەد جوان ، دووكەڵ هەر لە چاوی متن نتا لە چتاوی 
ی شتت رن، رییتتن، كەڵەگەت )ئەبتتوو ان دییتت، داد گێیتتیەرگەیەك، رەشتتتارەگێییەرگەك

 :رەشا(یان دەگۆتێ د بە عەرەب، گوت،

 وتان، چ ەوە وا بە جوان، بۆ ئاسیان هەڵبەیێ؟ئەو دووكەڵە جوانە دەبێت لە سو

گێییەرگەیە  س یای جوان خۆن یان ناداتەوەد عەل، سە، ناو بوود ئاد ئتاد ستە،د 
 :هەر بە عەرەب، وای وە،م دایەوە

 .دڵن ام شتێە، جوان ز ر جوان ئاگری گرتووە

ئاگتام  كا  نووری كە ماوەیە  بوو دابوویە بێدەنگ،د یان من چووبوومە خەیتاڵەوە و
 :لێ بتابوود گوت،

 .نازانن چ ە دەسووتێ؟ ئەوە جژم و گۆستاڵ و بێریەی هەزار سەربازەكەیە

 :ئەبوو ئەحرار گۆت،

 هەزار سەربازی چ،؟

 :كا  نووری ز ر بە هێین،

لە ب تترت چتتوو؟ ئەو هەزار ستتەربازەی ئەو ر ژەی لە ستتەربازگەكەی دێتتگەڵە دیژیتتان 
ووتو وتیتان كتردنەوە و بە رووتت، ناردمتاننەوە بتۆ كردند ئەوە نەبوو بە فەرمان، ئێوە ر

 .سەربازگە

 :ئەبوو ئەحرار دوورب نەكەی لە چاوی نزیەەردەوە و سەری بادا و لەو هێینتر گوت،

 ...وایە د ئەهاد بۆن، گۆستاڵ، سووركراوە دێ
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گێییەرگەیە د هەرچەندە هێندە رەشت ش نەبتوو بە هەڵە نەچتووبم هەڵتیەتە رەشت، 
 :گێدەچوو گۆستاڵ، لێبووبێتە مرییمناو بوود 

 .وەی مرییە، سووركراوە چەند خۆشە

هەر چەنتتدە زگتتم  تتۆەەی دەهتتاتد بە،م جتتوان ، دووكەڵ نەیهێیتتت خەیتتاڵم بە الی 
مرییتە، ستتووركراوەدا بچتتێد خەیتتاڵ بتتردم ەوە الی ئەو چەنتتد تتتاڵە  تتژە رەشتتەی كتتچە 

  دزیتتم درزی مەمتتەە   تەكتتان،رەشتتتاڵەكە كە بە روویتتدا بەریتتدابوونەوە و گەییتتتبوونە ن
لە دەستتتچووەكەد بەردانەوەی  تتژت چەنتتد  چەنتتد   تبتتوون مەمەەكتتان،د وای ك تتژە ئتتۆی

رەشتتاڵەكە دەكتاتد   تژەجوان لێدەهاتد ئاید دووكەڵت، ئەو ستپێدەیە چەنتد لە  تژی ك
ئەرێ ئەو دووكەڵە تەەواریە بۆچ، هێندە ناسم و جوان بوو  چ گێناچێ دووكەڵ بووبێد 

نە خوارێ و بە گەیژەیەكت، ند گەلە هەورێە، باریم بە سەر شان، یەكتردا هاتبرەنگە چە
ئاسیان و تەەواریان بە یە  گەیاندبێد كاتێە ش ت چاوێەم دەدایە ئەبوو رەشتا  سپێدەی،

و جگەرەكەید دووكەڵ، ئاستیان، تەەوارم لتێ دەبتووە دووكەڵت، جتگەرەد هەر دەتگتوت 
ە خۆی داگ رساندووە و لە خەم، دابتانت، گ تری تەەوار گەەەكێم ئەبوو رەشای تووتن، ل

سوارچاكان مژ لە دارجگەرەی تەن ای، دەداد ئەرێ  س یای ئەبوو رەشا بۆچ، هێنتدە لە 
تتتتووتن، رەشتتتهەڵگەەاو دەچتتتوو  بەو ستتتپێدەیە تەەوار و ئەبتتتوو رەشتتتا لە گێیتتتبتكێن 
گێیتتتبتكێ، دووكەڵد ئەبتتتوو رەشتتتا چ جگەرەكێیتتتێە، كتتتوورەی، بتتتوود مەگەر گ تتتری 

وارچاكان دەنا كەسم نەدیت هێنتدەی وی دەم و لتووت بە دووكەڵد گ تری ستوارچاكان س
 :شەو و ر ژ سەد جگەرەی رێە، دەكێیاد گوڵ، كۆساران دەیگوت

 گێیتر گتری دەكێیا 

 :لە بەر خۆمەوە دەمگوت 

 .خودایەد ئەو دووكەڵە هەوریە  ژیە لە سووتان، ه چ شتێە، جوانەوە نەهاتبێ 

 :رستەیەك، بۆ ئەو دەم ترسناك، گ ری سوارچاكانم ب ركەوتەوەهەر ئەو دەمە 
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 .تەەوار شتێە، ن ە جوان نەبێ

گێییەرگە دان یتن ان لێ ختۆش هتات ەد ئەو چەنتد بتنە دارە لەو دەم چەمە دەڵێت، 
خوداوەندی درەخت و كەسەای، تایبەت بۆ گێییەرگەی رواندووند تا لە چتاوی فتت كە و 

دوور بند جێبەكەش لە ترست، گێچەڵت، ئاستیانێ ختۆی لە  كۆگتەرد لە بە،ی ئاسیان بە
بتتن لتتم و گەلەتت، داران شتتارد تەوەد چەنتتد خۆشتتە دن تتا تە وتتتۆق و راوەدوونتتان، تێتتدا 
نەمێنێد لەگەڵ د ستان لەگەڵ یاراند هەموو بەهاراند بە بتن هەور و بتاراند لە ستبەینێ 

انە بەەیتتت و تتتا ئێتتوارێد لێتترە بیێنتت ەوە و ستتەرت گێیەێیتت، ستتێبەری ئەو درەختتت
گێ ەكان یت بە یەكراری ببەخی تە ئاوی چەم و بە دەم ب رە هەڵدانەوە جاروبار ددانت، 
فرییتان بخەیتتە ن گتاتەوەد ئەهتا لەو بەرزایت ە كەگرێتم چێبەەیتت و خەیتاڵ بەربتدەیتە 

 :ئاسیانێد لە ب رمە لەو خەیاڵە چەند دێرێە، فۆلەژۆریم بۆ هات

 من كەگری خەیاڵ چێدەكەم

 هەنارد دارێم مێو بێدارێم  

 یە  گرتە اڵ یەكێ سێو بێ

 لە خەیاڵ كەگرێ چێدەكەم 

............ 

گتەیە  نەیهێیت لە خەیاڵ كەگرەكە بتۆ كتچە رەشتتاڵەكە چێتبەەم د متن هەر دوو  
فت كەم دیتد بە،م گوت ان شەش بوود بووە گرموهۆەد بە،م دوورد دوور كوێ؟ تەەوار و 

نەوە ستەردەمان، كتونە فت كەكتاند ئەو كونتتانەی لە خەون  ئا تارید فت كەكتان گەەانتدم ا
گەرتتر خۆ ن یاندەدەنەوەد ساڵێم وا رێەەەوت لە وەرزی بۆردماندا سەردان، ماڵ، گ ری 

كە دوێنتێ بە گریتان بەجێیهێیتت و  د منتداڵ بتووم منتداڵتر لەو بترایەمسوارچاكان بەەم
انووە تەگرەك ەكتتان، كتتونە نەیزانتت،  بتتۆ كتتوێ ر ییتتتمد تەەوار دوو هێنتتدەی ژمتتارەی ختت
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فت كەی هەبوود گ ری ستوارچاكان لە كەنتدی بەر متا،ن كتونێە، لێتدابوود جێت، هەمتوو 
تەەواری لێدەبۆوەد وەختتە بڵتێم هێنتدەی دیوەختانەكەی دەبتوود ئەو دیوەختانەی گتوڵ، 

 :كۆساران دەیگوت

  .لۆ چەند ج ارەخۆرێە ش بێ مێوان نەبووە

وارچاكان خیتێە، بە گێوە نەماوەد بە،م تتۆ بڵێت، دەزانم لەمێژە دیوەخان، گ ری س
كونە فت كەكەی وە  خۆی مابێد دوور ن ەد دوای گ ری سوارچاكان ئاستای ە تەەوار بتێ 

 بەات. بە،م بێ كونە فت كە زەحیەتە تەمەندیوەخان هەڵبەاتد 

لە ئاستتیان، تەەوار گرموهتتۆەەد گ تتری ستتوارچاكاند گرموهتتۆەەد متتن لەو ستتپێدەیە  
 ەرداری بەهارمد ئەگەر دن تا هتاوین بتاد تەەوار وە  د زە  ئتاگری دەگترتد هەمتوو ئەو 
جوان ەی تەەوار دەژاكا كە گ ری سوارچاكان لە دیدی منتداڵ ی، نەخیتاندبوود ئێستتاش 

 گتۆتەیاشای ئەو ئا ارە بەهەشت ە دەكەمد ئاد بە ئەوەتا بە چاوی گ ری سوارچاكان تەم
گ تتری ستتوارچاكان بێتتت تەەوار گتتاوانێەە ستتەر بە ئا تتاری بەهەشتتتد چەتتتۆی ستتەرنا  

 :دەیگوت

لە سەر ئەو  سەیە گ ری سوارچاكان لەگەڵ مەالیە  گت   تێەگ تراند مەال رووی لە 
 :گ ری سوارچاكان كرد

د تەگتتەە ریختتێ هەیە چتتۆن دەڵێتت، تەەوار كە لە بتتن هەر بەردێەتت، گتتووێە، گەورە
 بەشێەە لە بەهەشت؟

 :گ ری سوارچاكان گۆت ە مەال

 .مەالد هەركەسێم بخواتد لە هەر جێگەیە  بێتد دەەید باش دەەید وە  تۆ دەەی

لەو ستتتپێدە تەەواریە ستتتێوە لە رادیتتتۆی گێیتتتیەرگەیەكەوە هەڵ ەتتتردە ستتتەحەرە و 
ستتتپێدەی لە ستتتەحەر گتتترتد ئەو ستتتەحەرەی ئەوێ چ ستتتەحەرێم بتتتوو  متتتن هەر لە 
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گچەەی ەوە هۆگری دەنگ، ستێوەمد بە،م هت چ كاتێتم وە  ئەو ستپێدەیە ستەحەرەكەی 
تەوەد سەحەرەكەی ختۆی ئەفسووناوی نەبووەد دەتگوت سێوە زیندوو بۆتەوەد گەنج بووە

نوێ كرد تەوەد سەحەری ئەو سپێدەیە گ ری ستوارچاكان، زینتدووتر كتردەوە و كەوت تنە 
 سەد بۆ منداڵ ی، گەەاندمەوەد بە ب رمهاتەوەد گ ری سوارچاكان هۆگری دەنگ، حەسەن 
زیرە  و سێوە بوود نازانم  حەسەن زیرە  بۆچ، رێ، كەوتبووە تەەوارد ئاخر كتێ رێت، 

ەوێ  لەوێ لە دیوەختتان، گ تتری ستتوارچاكان گتتۆران، چتیبتتوود دەڵتتێن گ تتری بەوێ دەك
 :سوارچاكان گوتبووی

حەسەن كوەمد تۆ هەر گوناهێەت كردبێد خودا ناتباتە د زە د لە من، وەرگرە تتۆ   
 .بەهەشت،د  لە بەهەشتێ گێویست ان بەو دەنگەی تۆ دەبێ

ێوە بتۆ ب ستتن، دەنگت، گ ری سوارچاكان خۆی گوتەن، ز ر جار هەر بۆ دیتنت، ست 
 :چووەتە كۆیەد چەتۆ سەرنا   گوتەن،

  .گ ری سوارچاكان بژ ت، چوونە بەهەشت، دابووە سێوەش 

لە ب رمە هەر كات، لە رادیۆكەوە دەنگ، سێوە دەهاتد گ ری سوارچاكان گۆچانەكەی 
ەبتتا تونتد لە دیتوار دەداد ئەو لە دیتوار دانە واتتتای بێتدەنگبوون، دەداد تتا ستێوە تەواو ن

 :كە  بۆی نەبوو ورتەی لێوە بێد جارێم گوت،

ختتتتودایە وا خەریتتتتەە چتتتتاوم لێدەستتتتتێن ەوەد بە،م تەتتتتادەكەم لە گتتتتوێم گەەێ و 
 .لێییەستێنەوەد با لە سێوە بێ بەش نەبم

خودا بە  سەی گ تری ستوارچاكان، كتردد تتا ئەو ر ژەی متردد گتوێ، لە گتوێ، متن  
ی ئا اری تەەوارد چ تەەواری بوود چ گ ری سەحەرەكەی سێوە لەو سپێدەیە دسووكتر بوو

 .سوارچاكان، بوود چ یادەوەری، ئەفسانەی، و ئەفسوون ، بوو
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لە هەستاندا ئەبوو رەشا كە هەر دوو ختولە  دەبتوو جتگەرەی كوژانتدبۆوەد دیتاربوو 
 :ئاگری نەمابوود جگەرەیەك، دامێ و

 .رەف ق  جەدید ئنت ن، جداحە

زانت م )جتداحە(ی ئەوان چەرخت، خۆمتانەد ئەرێ  من لەو رستەیەی ئەبوو رەشتاوە  
بەو سپێدەیە چ، وای كرد لە نتاو ئەو چەنتد گێیتیەرگەیە ئەبتوو رەشتا كەوتە دڵتیەوە  
جگەرەكەی؟ یان گۆران ەكەی ماج دە ر مت،؟ ئێتوە نەتانب ستتد كە  نەیب ستتد كتاتێ 

مەكە لەو دەم چەمە ئەبتتوو رەشتتا لەبەر ختتۆوەد بە ئەستتپای،د نەرمتتتر لە رێەردنتت، چە
گتتۆران ەك، ماج تتدە ر م تت، گتتوتەوەد متتن ئەودەم و ئێستتتاش بە دەنگتت، ماج تتدە ر متت، 
دەتوامەوە و دەتوێیەوەد خۆزگە ئەو گ اوە رەنگ تووتن ە جگەرەكەی نەدەدامێد ختۆزگە 
گۆران ەكەی ر م ، نەدەگوتەوەد خۆزگە ئەبتوو رەشتا نەدەكەوتە دڵتیەوەد ئەگەر وا نەبتا 

 .دواتر هێندە بۆی نەدەگریام

 وتە جێب بە بنەدارەوە رێدەكاتد بب نند بنەدار رێتدەكات  لە ترست، كتۆگتەر جێتب 
درەخت، لێتواد چەند چژە درەختێ بە دەست، چەند گێیتیەرگەیەكەوە.. لە بتن لێتوانەوە 

 :گوتم

 .ئەو درەختە جێب ە چەند جوان غاردەدا

 :نەمزان، كا  نووری ب ست،

 .لە جێ، خۆی دەچە ێ لەگەڵ هاتن، كۆگتەر جێب لە درەخت جوانتر

ژی لە چ ژەەوچتتتوالەكەی ژنێتتم بە دەستتتێم لچەتتت، بەرانپتت ژە تتتلەوبەری چەمەكە 
گرتبوود بە دەستەكەیدی چژە دارێە، هێندەی بەژن، خۆید سوارێەم دیتد ئەویتش وە  
جێتتبەكە ببتتووە درەختتتد بەو ستتپێدەیە هەرچتت م دەدیتتت لتتقە درەختێەتت، گتترچ گتتتی بە 
دەستەوە بوود بەو سپێدەیە تتومبێ د مای ند گێیتیەرگەد گ تاود ژند منتداڵ هەمتوو هەر 
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سەای، درەختت ببتووند لە ترست، فتت كە و كتۆگتەر كتێ هەیە نەبێتتە هەموو تێەەڵ، كە
 .درەخت

وەختتت، ختتۆی متتن و گتتوڵ، كۆستتاران ش بتتووینە درەختتتد لە كتتات، بتتوونە درەختتت  
هەردووكیتتان یە  رەنگیتتان گتترتد گتتوڵ، كۆستتاران، سووروستتپ، و منتت، رەش و بتترش 

تاد وە  ستپێدە هەردووكیان كەسم هەڵگەەایند كەسەێە، خۆ،وید دێتە ب رم وە  ئێس
درەخت ەكەی تەەوار دێتە ب رمد هاوین بوود ئا دەبێت هاوین بووبێتد مێوان، ماڵ، گوڵ، 
كۆستتاران و گ تتری ستتوارچاكان بتتوومد ستتپێدەیە  وە  ئەو ستتپێدەیە گتتوڵ، كۆستتاران 
خول ای سەردان، كچە رەشتاڵەكەی لە سەر گەەاد ئەو كچەی چەندم حەزدەكرد گژەم باد 

ران جگە لە من كەس، دەستنەكەوتد ئەو رستەیەی گوڵ، كۆساران باش بوو گوڵ، كۆسا
 :چەند ش رین بوود حەزدەكەم ئێستاش ب ڵێتەوە

 ...كەرییە كوەم دە تو وەرە لەگەڵ 

چۆن لەگەڵت نایەمد دەزان، ئەو ژنە رەشتاڵەیەی كە لە بەالش نەببووە گژەم چەندم  
 :خۆشدەویستد چەند جارێ هاتبووە ماڵیاند دایەم دەیگوت

 .ئەو ژنە زە خوشە، بابتەد بە،م نە لە دایم نە لە باو + 

 كەواتە نابێتە گژەم؟ -

 .زەحیەتە +

لە رێ ێد رێ، بانە ەراتێد لە كژەای، باسەە بەرازێد لە دەو چەمێد دیتم دەستت، لە 
گ رفتتان، كەوێ رەشتتەكەی راكتترد و  ەڵەمبتتتە دەستتم كەستتەەكەی دەرهێنتتا و دوو لتتقە 

 :دارب ، بتی و گوت،

 ئەگەر لە رووتەن كۆگتەر گەییتنە سەرماند خۆمان دەكەینە درەخت +
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 كوو دەب نە درەخت؟  -

كە كۆگتەر هات فێرت دەكەمد خودایە كۆگتەر دوای بتێ و ئاسیان یە  كتۆگتەر و  +
 .فت كەی گێوە نەمێنێ

 !سەرەتا حەزمدەكرد هەرچ، زووە ببیە درەخت

 وتە جێب بە رێ ەكدا رێدەكاتد رێ، كەر و بارەد چەپ و راست هەمووی داروبارەد   
رێ ەكە رێ، بەهارەد گ ا لە چۆكانەد چۆك، چ،  لە سەر س نگ و ناو شانەد خەریەە بە 
جێبەوە لە گ ا بتزرب ند گێتدەچێت ئەو رێت ە رێت ە  بێتت لە رێگاكتان، بەهەشتتد بتۆن، 

ئەو گێدەشتە رێ بەهەشتەد ئەهتا گەییتت نە زاری بەهەشت دێد بۆن، تەەوار دێد هەوە 
د ڵێد د ،ود ڵ سەركەوت ند ناوی ئەو د ڵەد ئەو رێوبانەم لە یتاد نەمتاوەد بە،م دەزانتم 
رێتتت ەكە بە تەن یتتتت رێتتت، د ڵەگتتتاەانەوەد دەیناستتتیەوەد گ تتتری ستتتوارچاكان وەهتتتای 

رێگایانەی دەكرد  نەناساندووەد نەیناسیەوەد لە ب رمە گ ری سوارچاكان باس، هەموو ئەو
لە تەەواریان دەكردەوەد گ ری سوارچاكان بەو رێگایانەی دەگتوتد رێت، بەهەشتتد ئەرێ 
گ ری سوارچاكان دوای ئەو هەموو ساڵە منت بۆچ، هێنتدە سەراست یە و هتۆگری تەەوار 
كتتردووەد متتن چتت م لە تەەوار داوەد ختتۆ متتن تتتۆ نتت مد تەەوار بە متتن چتت،د چتت، بە متتن 

نایناستمد چەنتد جارێتم بە مێوانتداری هتاتوومە و بتتایەوەد گ تری بەخی وەد خۆ هێندە 
ستتتوارچاكان دەڵێتتتت، جتتتادووی تەەوارت لە متتتتن كتتتردووە  لە تەەوار چ بەهەشتتتتتێەت 
شارد تەوە  بەهەشتێم جادووی راكێیان، نەوەكانت، لە خۆی كردووەد لە من، كتردووەد 

هەر سەركەوین دەگەینتێد ئەو رێ ە رێ، بەهەشتەد ئەگەر ئەو بەرزای ە رێ، جێب، هەبێد 
هەڵە نەبتتم بەهەشتتت، گ تتری ستتوارچاكان و نەوەكتتان، بەدیاردەكەوێتتتد ئەهتتاد ختتوار ئەو 
گرد لەەیەی دەڵێ، لە ناو تەم دان یتووەد سەر جۆخ نان، بەهەشتتەد ئتۆی لەو رێوبتانە 
گوڵزاریەد هەرچ، گوڵ، گوڵستانان ه، كەژ و شاخان هەیە ئەوەتتا بەو ستپێدە بەهتاریە 

ت و دەرەد لە دەو رێد هەردوو بەری رێد دەڵێ، لە گێیوازیداند ناگرژێیە سەر لەو دەش
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تەماشاكردند یادەوەری نتاهێڵێ بپترژێیە ستەر روان نت، گتو،ن، رێت، بەهەشتتد لەب ترمە 
 :گ ری سوارچاكان دەیگۆ

ئەگەر دەتانەوێ بە چاوی خۆتان رێ، بەهەشتت بب تنند بتت ند لە بەهتاردا بتت ند بە 
 . ن بت ند سەر لە تەەوار بدەنهەر رێ ەكدا دەە

با دوورب تنەكەی ئەبتوو رەشتا وەربگترم و تەماشتایەك، بتەەمد نتا گێویستت ناكتاتد  
ئێستا نزیم دەب تنەوە و دەگەینتێد بەرگەی بەهەشتت، گ تری ستوارچاكان نتاگرمد چتاوم 

كەی گیتت ستەر دایەوە گەوەیەکد رەنتگە گتێچ و گەوە دادەخەمد جێب گێچێە، كردەوەد
د ئتاد بە چتاوداخراوی لە بەهەشتت دەستووەێیەوەد دەبتا لە بتن چتاوانەوە جۆخ نان بێتت

 .كەمێم لێ، بتوانم خۆ نامرم

ئێرە كوێ، تەەوارە  تەەواری چ،  داخوا لە كەنگێوە گیتیان لە بەهەشتەكەی گ ری  
سوارچاكانەد حەی  الماندا و نەگەییت نێد حەی د گێش ستاڵوكردن ماڵئتاوای م لێ ەتردد 

ئتتاوەدانەوەیە  مەگەر گ تتری ستتوارچاكان وەهتتای ئتتاوەدابێتەوەد ئتتاید ئتتاوەدەدەمەوەد 
فرمێسەم دێد خەم، دابتان فرمێسە، هێناد چ یارێەە تەەوار  متن ئاستای، نت مد دەڵێت، 
گ ری ستوارچاكان لە منتدا زینتدووبۆتەوە و بە تەەواردا هەڵتدەڵێد گ تری ستوارچاكان لە 

ەەواریان فر شتد  بە داەشتن، تتازەوە تەمەن، رەنگە سەد ساڵ دا بووبێتد ئەو دەمەی ت
 :ئەوهای بە تەەواردا هەڵدەگوت

بە ئارە ە و فرمێسم ه یەەوارم كردە تەەوارد گێیە من كەنگتێ تەەوار هەبتوود كتێ 
ئەو ئا ارە الچەگەی دن ای دیتبوو  جتگە لە بەراز  كە  رێت، بێترە نەكەوتبتوود هەمتوو 

من ناوم ناوند جتگە لە )باستەە بەراز(  ئەو ب ر و كان، و چەم و د ڵ و شا  و گرد لەە
كە ه، بەرازەكتانە هەرچت، شتت، تەەوار هەیە لە عەرد و بتن عەرد و ئاستیان لە متنەوە 
ناویتتان وەرگرتتتووەد یەكەم گتتۆە كە تەەوار لە ئتتامێزی ختتۆی گرتبێتتت بە دەستتت، ختتۆم 

دوورەوە  لێیداوەد بەر لە من تەەوار گۆەستان، نەبوود لەو گ اوەی گێ ەمبەر گەەێ  كە لە
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ن(ەوە بە سەر تەەواردا دەەوانێد ئەوەی خودا لێ، گۆەی و گۆەەكەش، بە الئەها لە )كاو
گۆەان ناچێد لە بن، دن اوە هات و سەری ختۆی لە بەردەكتان، )كەڵەكچت،( داو ئەوەتتا 
دوو گۆەی هەیەد گۆەێە، ختت بتۆ ستەری و الشەكەشت، لە گتۆەێە، درێژكتۆلەد هەنتدێم 

ەد گتێش متن تەەوار تەەوار نەبتوود تەەوار هەر نەبتوود ستەر بە دەڵێن )بن زەین عابدین(
ه چ جێ ە  نەبتوود كە  ختاوەن، نەبتوود شتێخەكان كتێ بتوون  تتاگۆی رەش لە كتوێ 
هات؟ خودای خواگێداواند بە  سێ ر ژ جاحێڵم بەەوەد سێ ر ژ و بە د ئای لە گ ری 

و بە د بتۆ ئەو  چۆن دەتەاتە گاڵتەجاەی شتێو و رەوەنتدان  جتاحێڵم بتەەوە ستێ ر ژ
 .كەسانەم جاحێ  بەەوە كە بە بەر چاوی خۆمەوە سەودا بە تەەواری منەوە دەكەن

جوان دێتەوە ب رمد خوشەە گەورەكەم بە دەنگێم گ ری ستوارچاكان گتوێ، لێنەبتێد 
 :گۆت ە بابم و وە،مەكەی باب یم لە ب رە

 ؟چ دە ەومێنێ دئەرێ ئەگەر خودا گ ری سوارچاكان جاحێ  بەاتەوە +

جا چ نا ەومێنێد دن ا بە سەر یەكدا كاولتدەكاتد ئێتوە ئەو گ اوەتتان بە جتاحێڵ،  -
ولە سات، تووەەبوون و شەەدا نەدیوەد هەر من دەزانتم چ م ترغەزەبێەەد بە تتا ، تەنتێ 
دەچێتتتە شتتەەی حەتتومەتێەەوەد دادەەستتێتە هەمتتوو دن تتاد متتن ز ر شتتەەی ئەو گ تتاوەم 

خۆشتتەكان، منتتداڵ، هەم یتتە لە چاومتتدایە و دیتتتووەد وێتتنەی شتتەەێە ان وە  گەمە 
ناستێتەوەد من لە ست ژەی ختانووێەەوە ئەو گ تری ستوارچاكان، ئێتوەم دیتتووە بە ستەر 
ئەستتپەكەیەوە شتتەەی دەكتتردد دەستتتێە، بە جتتڵەوە دەستتتێە، بە تێەنتتگەوەد لە ستتەر 

 .ئەسپەوە بە یە  دەست تە ەكردن هەر بە  سە خۆشەد لە دەست كێ دێ

 :ێسستا نەبووم جار جارە لە شتان هەڵیدەدایێد گۆتیە بابمبە منداڵ، وە  ئ

 .بە،م لە س نەما گ اوێەم دیت لە سەر ئەسپەوە بە دوو تێەنگ شەەی دەكرد

 :بابم گۆت،
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گ اوی  س نەما جوایەزەد گ ری سوارچاكان بچێتە ناو ست نەماد بە حەفتت تێەنگت ش 
 .شەەدەكات

دەگەییتتنەوە  گ تری ستوارچاكان دەگەوهەرچ، خدر خەرمانە كە بە دوو سێ گیت 
و خەرمانێتتم مێتتژووی ئەو بنەمتتاڵەیەی لە بێتترای ە بە نتتایژۆن گ تتراوەكەی ختتۆی  یەک

 :هەڵدابۆوەد دواتردەیگوت

گ ری سوارچاكان ز ر كەڵەگەتەد بۆوەی دەستتان بگاتە شتان،د دەبێتت بچتنە ستەر  
ردووەد منتتارەی چتتۆل،د ئەو گ تتاوە شتتەەی تتتورك، كتتردووەد هتت، عەرەڕ و عەجەمتت، كتت

سەنگەری لە روو  و ئ نگژ ز گرتووەد هێیتا كۆمۆن ست لە ه چ جێ ەك، دن ایێ ناویان 
نەبتتتتووەد ئەو لە شتتتتێو و ئاغایتتتتان راگەەیتتتتوە هەر بە كەڵەگەتتتتت، متتتتاوەتەوە و بتتتتۆ 

لە گران ، گەورە تور  وە  كولژە بە گونتدان وەردەبتند  دكۆمۆن ستەكان ش دانەچەم وە
ئا تاری گ تری ستوارچاكاند لێ تان دێتتە دەستت و چت  تەەو وشم دەماشتنەوەد دەگەنە 

 تور  لە خوێن دەگەوزێنێد هەموویان بە بەست، شەرغەدا دادەداو دەڵێ: 

 .و،ت، كوردان جێ، توركان ناكاتەوەد نە زیندوو نە مردوو

 .هاوەێ اند كۆگتەر كۆگتەر +

 ئەبتتوو ئەحتترار وشتتەی )هاوەێ تتان(ی بە شتتێوەیە  گتتۆكردد كە  نتتاتوانێ ئەوهتتای
گۆبەاتد ئەوە هت چ كە دەنگت، )ە(ەكەی لە هەمتوو)ر(ان ستووكتر گتۆد دەنگەكان تدیش 

 .ئاسای، نەبوون

 -كا  نووری وای گۆ-چ ن ەد ئاگای لە ئێیە ن ە.    +

 بتاگۆنازانم كێ بتوو وای –ناد ئەو دوو كۆگتەرە سەگان ە بۆن، جێبەكەیان كردووە  +
 -دایەوە
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ئەوە  ستتەی  ەرەچتتووخ ەكەیەد  دئاستیانێوایەد بتتۆن، گێیتتیەرگە ت تژەد دەگتتاتە  +
نازانم كێ  ەرەچووخ ان دەگتۆتێد ئەو كتوەە لە  ەراجەوە هتاتبوود لەوێتوە راویاننتابوود 

 :هەبوود ناوە ناوە دەیگوتەوە گۆتەیەک،ئەو راونراوە 

 .وابزانم كە  شەەەف، نەماوە -  

 بەچ، دەزان،؟ -  

 ...شەەەف واتە زێدد زێد كە داگ ركراد شەەەف -  

 .وایە دئەگەر وابێ -  

لەو ر ژەوەی گونتتدەكەم ان ستتووتاند و دەریتتانەردیند متتن هێنتتدەی گووشتتێم  -   
 .شەەەفم نەماوە

ئەو كوەە  ەراج ە  ەرەچووخ ە وە  گ ری سوارچاكان  ستاندەكاتد چەنتد لە گ تری 
 سوارچاكان دەچێتد كۆگتەر لێناگەەێ گ ری سوارچاكان لە منەوە بێتە  سەد بێتە گریان

و تەمەنێتتم فرمێستتم بە ستتەر تەەوارەكەیتتدا هەڵتتوەرێنێد كتتۆگتەر لێنتتاگەەێد دیتتارە لە 
ئاسیانەوە بۆن، گێییەرگەی كردووەد چەند نەوی دەسووەێنەوەد نەوید كوەە  ەراج ەكە 

 :لە بەر خۆیەوە بە مەیژەو گاڵتەوە رستەیەك، گ ری سوارچاكان، گوتەوە

 .هەرێ هاتد عەرەڕ هات  

و دەیگتتوتەوەد  رستتتەیە ستتەر رستتتەی ئەو كتتوەە بتتوود ز ری گوتبتتۆوەدیتتاربوو ئەو  
  :جارێە دی بە دەنگێە، بڵندتر گوت ەوەد ئەبوو رەشا بە گاڵتەی عەرەب ەوە گوت،

 :لەوەو دوا دەبێ بڵێ ن

 .هەڵێ هاتد كورد هات 
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 :كوەە  ەراج ەكە گوت،

 !هەر ئەوە مابوو

دەم و لووت ەوە هێنتدەی تۆگێتم تری لە جگەرەكەی دا و لە  ووڵئەبوو رەشا مژێە، 
 :دووكەڵ، هێنایەوە

 .ئێ كاكەد ژمارەی جاش لە سەرباز زیاترە

 :كا  نووری هەڵ دایێ

بەوەی باشتتتە كتتتوردەكە هەر لە عەردەوە بتتتۆ متتتان دێتتتتد دەستتتت، بە ئاستتتیان 
 .رانەگەییتووە

دەیگتوت و  لە ستەرەخۆان، ژیتان، لە بەر ختۆیەوە و گ ری سوارچاكان لە دوا ر ژەكت
 :وتەوەدەیگ

 .هەرێ هاتد عەرەڕ هاتد هەرێ هەرێ تور  هاتد ناد نا لێ اندەند مەگارێزن

 :هەموو دەیانگوت 

 .تەواو شێت بوود گ ری سوارچاكان شێت بووە 

 :بە،م خدر خەرمان بەرگەرچ، هەمووان، دەدایەوە دەیگوت 

ەو گ تاوە نەدەكتردد ئئێوە مێژووی ئەو گ اوە نازانند ئەگەر بتانزان ایە كتوفری واتتان 
راوراوانتتێ بتتووە لەگەڵ عەرەڕ و تتتور  و فتتار د ئەو گ تتاوە بەو چەنتتد  هەمتتوو تەمەنتت،

 .وشەیە مێژووی خۆی دەگێتێتەوەد مێژووێە، گت لە كوشتار

وە دیارە كە تا ە جێ، تەەوار بوود یەئێرە جێ ەكەد ئەو باسەە بەرازەی وە  تەم لێ 
گ ری ستوارچاكان نتاودێری نەكردبتێد ئەوێتش چ تای )میتەۆ(د ئەو چ تایەی یە  رێت، 
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سەركەوتن، هەیەد چ تایەكە شتان، بە هت چ چ تایە  نەداوە و تتا ، تەن تا و ختوختت بە 
 :ئاسیاندا چووەد كە دەگەیتە سەری دەشتێەە لە ئاسیاند بابم دەیگوت

یە  عەربە گەنتتم تتتۆ دەد هێیتتتا جێتت، بێستتتانێە، بتتاش  بتتت  لە ستتەری میتتەۆ
 .دەمێنێتەوە

ئاد ئێرەد ئەو ئەشەەوتە گچەەیەی كە هەر لە دوورای، گولژەی دەمتانچەیەد وا بتزانم  
ئەو جێ ەیە كە مام رەش د لێ ەوە ژنبەتاڵ، لێەتردد ئەو متام رەشت دەی بە گ تریش ن تو 

بە جاحێڵ، ژنێم هەڵدەگرێد دێتن  بوودتەژە زەالمێ بوو رەنگ، نە دارتێ  بەژن، هەبوود
دێند لەو ئەشەەوتە گیتوویە  دەدەند لە هەستتاندا گ تزەی گتولژەیە  دێد رەنتگە لەو 
دەمە خۆیان خستبێتە گەنای ئەها ئەو كەگەە شاخەی لە ناو گ اوگۆلەوە دەڵێت، ستەری 
ئەستتپە و بتتۆن، ئاستتیان دەكتتاتد گوێ تتان لە دەنتتگە دەنتتگەد دەنتتگ گتتێ بە گتتێ نزیەتتتر 

بێتەوەد متام رەشت د زوو دەنگەكتان دەناستێتەوەد كەستوكاری ژنەن و بە دوایتانەوەند دە
 ەوما لە كە  نە ەومێد مام رەشت د لە ژنەكە گتتر دەترستێد ستەرتان نەیەشتێنمد متام 

 :رەش د دەڵێتە ژنە

تۆ لە جێ، دایەی،د لە جێ، خوشەی،د من و تتۆ ه چیتان لە بەیتن نت ەد دەستتم بە 
 .چا  بە وازم لێبێنە و من دەە م دەستت نەكەوتووەد كچ،

متام رەشت د  ژنە چەندی لێ دەگارێتەوەد بەالشەد چەندی ناگ اوی دەكاتد بە،شترەد 
 دەست بۆ بەەک، دەبات و دەڵێتە ژنە:

خوشکم سەودایەکیان کردد ئەوە من گەژیوان بوومەوەد کەرانەکەی چەنتدە؟ بڵتێد تتا 
 بتدەمێ.

 :ژنە گەشکەیەک، لێدەگرێد بە گریانەوە

 .بت د ناکە د خۆرەچەرەت لێکەوێد خۆش ت نەیەتە رێ
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مام رەش د بەو باسەەدا وە  نێریە كێتوی شتۆەدەبێتەوەد متام رەشت د بە گ تری لە  
 :كن گ ری سوارچاكان گوتبووی

لە بەدبەختتت، متتن كەستتوكاری ژنە ژنەیتتان نەكوشتتتد ئەگەر ب انەوشتتتبا كە  بەو 
 و ستۆدرەی چترووكە چتۆن منت، كتردە گەنتدسوو  و چ ر كەی من، نەدەزان،د ئەو ژنە 

 .دن ایێ

 :مام رەش د تۆبەی لە ژن كردبوود ژن، نەهێناد بە دەردی گوڵ، كۆساران گۆتەن، 

 دن ای نەدیت و ن وەی ئ یان ی، لە     چوو   مرد و

لەوەش ئازایەت، مام رەش د كەوتە زاری ورد و درشتد لە ب رمە ئەگەر منتداڵێم  هێ
 :خۆی گ ڤ بەردایەتەوەد گەورەكان بە گێەەن نەوە دەیانگوت

  .وەی بابە چەندە رەش دە هەر دەڵێ، مام رەش دە

 .دواتر مندا،ن بە گەورەكان ان دەگوتەوە

ژن دەبێ و  ژیتان وەهتا تێەەڵت، جێ، جێب لە بن دوو بنەدار كە بڵندیان هەر دوو بە
د لە ترستت، كتتۆگتەر ختتۆی یەكتتتر كتتردووە بە بتتاو رێژنەبتتاران، گتتایزیش لێەتتدی نتتابنەوە

ئۆی دەڵێ، تتازە دەب تنمد ئەو دەشتت و دەرەد ئا تاری تەەوارد یە  گتارچە  شارد تەوەد
 :گو،ڵە سوورەیەد حاج ژەیەد خەزێیەیەد كوەە ز نگاویەكە گۆتەن،

 .و خۆت لەو سرووشتە جوانە بگەوزێن، چەند خۆشە بەرخێم ب،

 :ئەو كوەە ز نگاویە رووی تێیەرد 

 چ، وایەرد بێ تە رێزی كۆمۆن ستان؟ +

 ...بە دیاریەراوی نازانمد رەنگە -
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 .رەنگە تۆش وە  من +

 تۆ چۆن؟ -

كە ز نگاویان وشەەردد دن ا لە گێش چاوم تاریم داهاتد تاریتم تاریتمد ئ تدی وا  +
 .ەكدا دەگەەێمبە دوای ترووسەای 

ز نگتاویەكە بێتدەنگ، هات و ختۆی هاوییتتە نتاو  ستانەوەد كتوەە  گ ری سوارچاكان
گ ری سوارچاكان لە ناو دووكەڵت، جتگەرە ست یای ختۆی بزردەكترد و بە دەنگت،  لێەردد

 :بەرز بە تەەواری یاریدا هەڵدەگوت

بەهاری تۆد ئای تەەواری مند بەهاری ه چ جێ ێ لە بەهاری تۆ ناچێد بۆن، گوڵێە، 
کتاتێ جتۆی تتۆ کەروییتکە  ێنێدگوڵ، هەموو دن ا دێنێد نێرگزەجاەی تۆ جوان ، دن ا د

زستتان، كتوێ وە  زستتان،  دەکاتد کەزی، هەموو حۆریەکتان، بەهەشتت، ختودا دێنتێد
كژۆ بەفرێە، تۆ سپێت ، هەرچ، بەفر هەیەد تێ دایەد هاوین ئتای هتاوین، تەەوارد  تۆیە؟

سەر جتۆخ ن، تتۆ لە ستەرجەم جتۆخ ن، دن تا جتوانترەد ئەدی  گوڵە گەنیێە، رەژگوڵ، 
گایزی تۆ  خودایە لە گایزدا بیەوژەد با كێنەكەشم لە گە،ی  گتایزانەی ئەو دارب تانە بتێ 

 .كە بەو دەستانەی خۆم لە كەندی بەر ما،ن چاندوومن

ئەبوو رەشتای بەرنەدەداد بە عەرەبت ە  كە متن بە ئاستان،  كوەە  ەراج ەكە بەر ک،
 :ێ گەییتمد لە بەرگ، فیق ات گوت،ت

 .هاوەێ ئەبوو رەشا تۆش ئازاد ن تد چونەە من دەچەوسێن تەوە

ئەبوو رەشتا دەستت، بە ردێن تدا هێنتاد تەماشتای ئاستیان، كترد و بە كتوردیە  هەر 
 :ئەوەتا تێ گەییتم

 .هاوەێد من تۆش نەچەوسێنیەوە هەر ئازاد ن م
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 :كوەە  ەراج ەكە

 .ساندنەوەی من هەڵبگریتد ئازادت دەكەمناد ئەگەر دەست لە چەو

 :ئەبوو رەشا

 !تۆ لێەدانەوەی جوانت بۆ ماركس ەت هەیە

 :كوەە  ەراج ەكە

 دە بزانم تۆ چۆن گوتەكە لێەدەدەیتەوە؟

گ ری سوارچاكان نەیهێیت گوێ بۆ لێەدانەوەی ئەبوو رەشتا هەڵتخەمد هتات و گ ژت، 
هاوین ەد  )بەالشاوە(یەد عەسرانێە، درەنگان،گرتم و بردم، و گەیاندم ەوە منداڵ،د ئێرە 

لە كتۆ،نێد لە ستێبەری داربت ەكەد دوو بتال ێ، لە بتن شتان و  ئەوەتا گ ری ستوارچاكان
یەك ش لە بنەوەی چۆك، و بەردی گ ر زیش لە تەن یت ەوەد لەگەڵ عوسیان كۆمۆن ست 
ن وە تێەگ رانێم تێەگ راوند گێش ئەوەی تێەگ ترانەكە ن یتانبدەمەوە بتا بەردی گ تر ز 

ی بنە ستۆبەی عەالدیتن شتتێم بناسێنمد بەردێە، ختی بازنەی ەد ت رەكەی هێندەی ت رە
كەمتتتر دەبتتێد ئەستتتووری، بەردی گ تتر زیش بە  ەد  وتتتووی جتتگەرە لە بتتاری درێتتژی 

 :كەمێم ئەستوورترد واتە بەردی گ ر ز گوڵ، كۆساران گوتەن،

 .لە مادەكەی من دەچێ 

رەنگتت، بەردی گ تتر ز ز ر لە نتتاولەگ، گ تتری ستتوارچاكان دەچتتێد چەتتتۆی ستتەرنا  
 :دەیگوت

ت بەو بەردەدا هێنتاوە بە لەشت، ژنەكتان، دانەهێنتاوەد نتاب نند بەرد و هێندەی دەست
 .ناولەپ رەنگ، یەكتریان گرتووە
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وا بوود گ ری سوارچاكان ناوە ناوە و بە نەرمت، دەستت، بە بەردی گ تر زدا دەهێنتاد 
هەم یە لە تەن یت ەوە بوود چ لە ژوورێ چ لە حەوشە چ لە كۆ،نێد بە ز ریش د لەەی 

اخێە، لە سەر بتوود یتان چەر  و  وتتووی جتگەرە و ك ستەی تتووتند گ تری ئاو و گەرد
 :سوارچاكان دەیگوت

ئاو و بەردی گ ر زم گێەەوە دیتەوەد كاتێ خەریەت، هەڵەەنتدن، یەكەم ب تر بتووم لە 
،ی، ن و بەژن گتر تووشم بە تووش، بەردی گ تر زەوە بتوود ئتاو وكەندی بەرما،ند لە  و

ئاوێم ب ری دن ا وشم بەات ب ری بەردی گ تر ز هەر بە ئتاوەد لە بن ئەو بەردەوە هاتد 
لە تەەوار هەر  هەوکەئ دی من هتۆگری ئەو بەردە بتووم و گاراستتم و هێیتتیەوەد ئتاید 

ئەو بەردەم بۆ ماوەتەوەد گ ر زە ئەو بەردە ز ر گ ر زەد لە تات، نوێژ گ ر زترەد دەبێتت 
 .بپارێزرێ

 :لە ب ربباتەوە بەردی گ ر ز وەختبوو تێەگ رانەكەم 

 :گ ری سوارچاكان

 هەر م ژژەتێم داگ ركەر بێتد بەهەشت، ن ە

 :عوسیان كۆمۆن ست

 .حەومەتەكان داگ ركەرن نە  م ژژەتان

 :گ ری سوارچاكان

 ئەگەر م ژژەت نەبێتد حەومەت سەی كێندەرێ ە؟

 :عوسیان كۆمۆن ست

 ؟دەزان، شتەكە چۆنە
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 :گ ری سوارچاكان

 .خۆت  سەیەك، وە  ئەوەی منت كرد نەد نازانمد خۆ ئەو ر ژە

 :عوسیان كۆمۆن ست

 من  كام  سە؟

 :گ ری سوارچاكان

 .گەلێمد گەلێە دی بچەوسێنێتەوە ئازاد ن ە

 :عوسیان كۆمۆن ست

 .ئەو  سەیە ج اوازە لە  سەكەی تۆ

 :گ ری سوارچاكان

 .بە موو لێەدی جوایەز ن ن

ج تاوازن یتان نتاد بە،م من تێنەگەییتتم  ستەی گ تری ستوارچاكان و كۆمۆن ستتەكە 
تێگەییتتتم گ تتری ستتوارچاكان چەنتتد لە عەرەڕ و تتتور  دا  لە دڵەد هەر لە ستتێبەری 

 :دارب ەكە لە ب رمە گ ری سوارچاكان ئەوها لە تور  و عەرەبان دەدوا

لە هەر كتتۆ،نێە، بەهەشتتتێ متتاڵە توركێتتمد متتاڵە عەرەبێەتتت دیتتتەوەد ئەوە بتتزانە 
 .هەڵەیە  لە ئاسیاندا هەیە

یەد عەرەبێم هەبوود ز ر برادەری بابم بوود هەند لەمێژ بوو كەوتبتووە هەولێترێ ئەح
وە  دەیانگوت لە رێ تێ عەرەبێتت، لێەەوتتووە و ه چت، بتۆ نەمتاوەتەوە و وە  كتوردی 
لێهاتووەد ئەو گ اوە مەیژەو كوردەد بە كوردیەك، رەوان لە بەرگ، گاڵتە دەیگتۆتە گ تری 

 :سوارچاكان
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نەكتتان، بەهەشتتت ئەو بەر و ئەم بەر متتاڵە عەرەڕ و تتتور  و دەنتتا بتتاش بتتزانەد كۆ،
 .نا ناب ن ەوەوەرفارسند ماڵە كورد ئەگەر كوو 

 :گ ری سوارچاكان بە گێەەن نەوە

ئەگەر وابتتێد متتن گەشتت یانم لەو هەمتتوو نتتوێژ و ر ژیەد حەجەكەشتتم هەر بەو فتتت كە 
 .دەنێرمەوە كە من، گەیاندە كابە

نوێژی نەدەچوود لە شەەی تتور  و عەرەبتان ش هەر گ ری سوارچاكان سەری چووبا 
بە ر ژی دەبوود نە  هەر لە ما،ت و دانەوێڵەوە گتارە و گتووو د وە  بتابم دەیگتوت لە 

  :عەردی بەیاریش لە گاوان ش زەكات، دەداد ژن، یەكەم، لە سەر كان، ژنان گۆتبووی

ەن ال ئت الهە گ ری سوارچاكان لە كات، ستەرجێ  ش بە دەنگت، بڵنتد ) ئەشتهەد و ئ
 .ئ ژە ال..(ی هەڵدەدا

ی ستتوارچاكان وەكتتو گ اوچاكتتان ئای نتتدار بتتوود بە،م كە دەهتتاتە ستتەر تتتور  و رگ تت
 .عەرەڕد نە خوداو نە كەس، نەدەناس،د بە تایبەت ش تور 

چێیتانێە، بەهتاریەد ستەرێە، هەر لە ستپێدەدایەد ستپێدە درێتژدەبێتەوەد ستپێدەی 
ر ژدا دەگتترێد رەنتتگە هەم یتتەی، بتتێ و نەبتتتێتەوەد تەەواری وا بتتاڵ بە ستتەر شتتەو و 

شتتۆەبووینەوەد بتتۆ بەستتت، شتتەرغە شتتۆەبووینەوەد ئێتترە هەر ئا تتاری تەەوارەد ئەگەر لە 
بەستێوە بە الی چەگدا گێچبەەینەوەد واتە سەربەەوینەوە و گتێچەوانەی رووبتار رێتبەەین 

 تری ستوارچاكان چتۆن لە تەەوار نزیەدەب نەوەد بەو سپێدەیە تەەوار چ، لە متن كتردد گ
تەەواری لە یادەوەریم  ورووژاندووەد باشە گ ری سوارچاكاند بۆچ، گێیتتر گتێش ئەوەی 
بە چ ا بەەوم لە رێ، خەونێەەوەد  سەیەكەوە تەەوارت لێم نەوروژاندد تا سەردان، بتەەم 
و بای، تێربووند چاو تێربووند دڵ تێربوون لێ، بیێنیەوەد بۆچ، ئێستا لەو ر ییتنە كە 

ەنگە هاتنەوەی بە دوادا نەبێد تەەوارت بە دوا خستتمد هەستتدەكەم تەەوار منتداڵێەە و ر
 بە دوامەوەیەد دەگری بە كوڵ دەگرید بۆ من دەگری و گوێم لێ ە دەڵێ:
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 .بگەەێوەد بەجێییەهێژە 

هتتاتەوە ب تترم گتتێش چەنتتد ستتاڵێم ویستتتم ستتەردان، تەەوار بتتەەمد بە،م چەتتتۆی  
 :سەرنا  ئامۆژگاری، كردمد لە ئا ارەكەش، نزیم نەكەومەوەد چەتۆ سەرنا  گوت،

مەچۆد خەڵەەكەی ئەوێ بزانن نەوەی كێ،د تووەەدەبن و دەڵێن ئەوە بۆ گێچەڵەردن 
 .هاتووە

جێبەكەمان شاردەوەد نازانم وابوو یان چاوی من دەنگ، فت كەیەد دیسانەوە خۆمان و 
بۆ کەو و هەرکەو   ەراێ دەگرید گەنم و جۆی وای دیتد ئەوەتا كوەە  ەرەچووخ ەكە بۆ

بۆ  كوەە ز نگاویەكە بۆ ز نگاوەكان، ئا اری بەسرە دەگرید و مامزی  ەرەجوو  دەگرید
شتە بتۆچ، گ تتری گ تری ستتوارچاكان ش لە متنەوە بتۆ تەەوار دەگتترید با ماست، دەگترید

سوارچاكان تەەواری نەكتیەوە   ئەگەر كتیبای نە هەینێ ئەو هەموو تا،وەی دەچێیت و 
بە زگ، دەداد نە ئێستا لە چاوی منەوە فرمێسە، هەڵدەوەراندد ئاد گ ری سوارچاكان لە 
چاوی منەوە وە  ئەو گەلە هەورە خەریەە دادەكاتد ئەوەتا گەلە هەورێم نەوی بوو ز ر 

و سێ گەلە هەوریتریش دابەزین و وا دەستت، یەكتریتان گترتد هێنتدەی متن لە نەوید دو
رێسای بارین بزانم ئێستا دادەكاتد ئەوەش لە بتابیەوە فێربتوومەد ئەو تەماشتای هەوری 
كردباد دەیزان، چەند باران، گێت ە و بە ستەر  كوێیتدا دەیبتارێنێد متن دەڵتێم ئەو گەلە 

ئا تاری تەەوار دەەشتێنند هەر وە  چتۆن دایەتم  هەورانە كەمێم باران ان گێ ەو كەمێتم
دایەد هەمتتتووی شتتتەوێەە بەجێیهێیتتتتووی غەریبتتت، دەستتتت و نتتتان  نتتتان، دەەشتتتاندد

دەبتتتوود چتتتۆن  رشتتتاندنەكەت دەكەمد ئتتتاد نەمگتتتوتد ئەوەتتتتاد ئەگەر دەنگتتتم ختتتۆش
 :تێیهەڵدەكرد

 بەوێ درەنگان، بەهارێ

 باران نم نم  وا دەبارێ

  گ ری سوارچاكان بب نە
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  لە ئا اری تەەوارێ دەیدا

چ نەبوود هەر بای، نتان تەەكردنتێ بتارید چ نەبتوود متن ه توام خواستت  لێ ەردەوەد
هێند ببارێ هێند ببارێ رێ لە هاتن، فت كە بگرێد نەیگرتد دەنگ، فت كە هاتد دەڵێت، 

دێتە ب رم بە،م نایەتەوە ب رم  دنایەڵێ وە،م وەرگرمەوەد ئەوەی گ ری سوارچاكان بۆچ،
 :كێ بوو كە بە گ ری سوارچاكان، گوت

باشتتە بتتۆچ، ختتۆت تەەوارت هەڵنەگتترتەوە؟ ختتۆ هەتتتا تتتۆ هەبتتای بە كەستت دیان   
 .نەدەفر شت

 :گ ری سوارچاكان كەمێم داماد بە دەم كۆخەوە گوت،

 !گرس اری سەیر دەكەیتد كە  ماڵ، خۆی كتیوەتەوە

 :وەستا و هەڵ دا لە  سانچەتۆی سەرنا  بە خۆی نە

ئەگەر تەەوار ماڵ، خۆت بوود ئەدی بۆچ، لە كات، جۆخ نان فەردەی داخسۆری جۆ 
 !و جەواڵە گەنی، رەژگوڵت بۆیان دەناردد كەمت بۆ ) .خان( نارد

 :گ ری سوارچاكان بە تووەەی ەوە

تتۆد تەەەستازنا د لە هەمتووان باشتتر دەزانتت، متن بتۆچ، بتۆم دەنتاردند ئتتاخر ئەو 
مەی متتن تەەوارم ئتتاوەدانەردەوەد كتتردمە گونتتدد كتتردمە بەهەشتتتد ئەوان ز ر گ تتاوانە دە

هاتنە گتێش و گوت تاند ئێترە بە ستەر ئا تاری تتاگۆكراوی ئتێیەوەیەد ئەگەر لە دەستتت 
دەبێتەوەد سا،نە شتتێەیان بتدێد ئەگەر نتا هت چد منت ش گ تاوەت ، ئەوانتم لە بەر چتاو 

 .گرت

 :بە،م دواتر بابم دەیگوت
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ری ستتوارچاكان ه چتت، بە دەستتتەوە نەمتتابوود ئەو دەمەی فر شتتتن، تەەوار هتتاتە گ تت
گۆەێد كەوتبووە سەر ساج، عەل،د دەنا تەەواری هەڵدەگرتەوە و نەیدەهێیت بتۆ كە  

 .بێت

جارێ دیار ن ە بە الی چەگدا دەسووەێ نەوە یان الی چەپد ختودایە رێت، الی راستت 
ەگەر الی راست بگترین وە  گ تری ستوارچاكان هەڵگ رابێد لە سەر زەوی هەڵگ را بێد ئ

لە تەەوار دووردەكەومەوەد دووركەوتنەوەیە  لەو دووركەوتنەوەیە نزیەە كە لە كچە چتاو 
ئەل تتزای ەكە دووركەوتتتیەوەد ئتتای لە دوا دیتتتند لە كەمێتتم دوورەوە وەهتتام تەماشتتاكردد 

د بەو ت تتژیە هەستتتیەرد لەرز گرتتت، و رووی وەرستتووەاندد ئتتاخر هەرگ تتز بەو شتتێوەیە
 .تێینەەوان بوو

ئەی  خۆ  وتە جێب الی راست، گرتد ئای چەند دڵتەنگبوومد لە گ تری ستوارچاكان 
دڵتەنگترد كەوتیە بارێە، واد یان گەش یان ەك، وا نەمزان، لە چ ەوەیەد هەستیدەكرد لە 

ند دن ا دووردەكەومەوەد لە ب رمە خۆزگەم خواست گریان، برابچووكەكەم بە كوڵتر باد هێ
بە كوڵ جوولەیان لە گێ، ر ییتنم بتیبا و خول ای بە چ ا كەوتن، لە ستەرم نەهێیتتباد 
گرمەیەكتت، گەورە هتتاتد هەر درەختتت بتتوو لەرز گرتتت، و گتتۆو گتتۆو چتتۆلەكەی لە ختتۆی 
دەكردەوەو هەڵ دەدانە هەواد مەو  لە ترسا لە ئاستیانێ خۆیتان بە یەكتتر دادەداد ئەرێ 

هاتند وا دیارە درەخت لە گە، گتر مەو دەگرێد ئەرێ ئەو  ئەو هەموو باڵندەیە لە كوێوە
 :بەستە ئەو هەموو مەلە رەنگاوەەنگەی لە كوێ بوود گ ری سوارچاكان دەیگوت

ئەگەر دەتتتانەوێ ژمتتارەی باڵنتتدەكان، عەرد و ئاستتیان، تەەوار بتتزانند بتتت ن گە،ی 
ەەوار چەنتتد جتتۆر درەختتتە بتتێ بەر و بەرداری تەەوار بژمێتترند ئەگەر ویستتتتان بتتزانن ت

 .باڵندەی هەیەد بت ن لە بەهارێ بت نە تەەوار و جۆری گوڵ و داروباری تەەوار بژمێرن

ئۆخەیش الی چەگیان گرتد بەستت و بەستت هەڵەیتایند ئەهتا ئێستتا لە ئا تاری   
تەەواریتتند ئەهتتا بەو د ڵەدا هەڵبەیتتێ تد ز ر نابتتات گتتێ دەخەیتتتە بتتاخچەكەی گ تتری 
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نەتتتای ە  لە یتتتادەوەریەوە هەڵ ەتتتردد چ متتتوچتكەیە  رژایە ستتتوارچاكانەوەد وەی چ فێ
لەشیەوەد دەزانن لە چ، دەچوو  ئەوەی بە سەری هاتبێتت دەزانتێد تتۆی كتوە كچێەتت 
خۆشویستبێد تۆی كچ كوەێەت خۆشویستبێتد تێر ماچ و دەسگەمەتان كردبێتد شتێم 

ێتتەەوت لە دێتتتە گێیتتێ و بتتۆ یەكتتتر نتتابند ستتاڵە رێ لێەتتتر دووردەكەونەوەد ر ژێتتم ر
جێگەیە  لە بەرانبەر یەكتر راتاندەگرێد متن و تەەوار ئەوهتا بتوویند ئەو لێەچوانتدنەش 

 :هەر ه، گ ری سوارچاكانەد بە،م لە زاری سەرناسەوە

ئەو دەمانەی بۆ شەەد یان بتۆ گەەان بتۆ متاوەیە  تەەوارم بەجێدەهێیتتد لە ستات، 
ستتتەد ستتتووندت دەختتتوارد بتتتووكە گەەانەوەد لە ستتتات، گەییتتتتنەوە بە ئا تتتاری تەەوار 

 .و لە باوەشی، دەگرم رازاوەتەوەو وا بە دەست، خۆم رووت دەكەمەوە

 :گ ری سوارچاكان دەیگوت

بتوام گێبەەن كە دەب ستم تەەوار فر شراوە وە  ئەوە وایە بەو چاوانەی خۆم بب نم  
 .جەندرمەیەك، تور  دایەی، بەرزەفت كردووە و بە رووت، لە سەری راكیاوە

ئێرە هەر ئەو د ڵەیە كە گ ری سوارچاكان ناوی نتابوو دەروازە گەورەكەی بەهەشتتد 
ئەو دەروازەیە كە راستەوخۆ دەتباتە نتاو بەراوەكەی گ تری ستوارچاكاند دەتگەیەنێتتەوە 
ئەو كان ەی هەموو بەراوی ئاو دەداد ئەو د ڵەیە ئاوی هەردوو كەنتدد كەنتدی بەرمتا،ن و 

ەوەتا ئتێیە وا لەو جێت ەین كە ئتاوی بەهەشتت وا لە بەستت، گیت ما،ن تێ دەكەنەوەد ئ
شەرغە دەكاتەوەد دە با گۆلیێم لە ئاوی بەهەشت بخۆمەوەد خواردمەوەد بزانم ئەو تامە 

 :دەدا كە گ ری سوارچاكان دەیگوت

ئەو كان ەی بەراوەكەی من، ئاودەداد ئاوێەە ئتاوی وا رووند ئتاوی وا شت رین لە هت چ 
ئتتاوی وا نتت ەد بەستتت، شتتەرغە لێتترەوە لەو جێتت ەی ئتتاوی تەەوار كتتان ەك، دن تتا نتت ەد 

تێ دەكاتەوەد تام، دەگۆەێد بەست تام، ئاوی بەهەشت دەگترێد ئەو ئتاوەی لە حەجتێ 
  .خواردمەوە لە چاو ئاوی كان ، بەهەشت هەر ه چ نەبوو
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گ ری سوارچاكان ناوی لە كان ەكەی نابوو كان ، بەهەشتد گۆلیێەم لە ئاوی چەمەكە 
ردەوەد هەستتتم كتترد چەنتتد دڵۆگێتتم لە كتتان ەكەی بەهەشتتت، تێتتدایەد هەر گ تتری ختتوا

سوارچاكان ناد چەتۆی سەرناس ش گێ وابوود بە تامترین ئتاود ستووكترین ئتاو كە تتام، 
 .كردبێت ئاوی تەەوارە

دەنگ، زەنگوڵە دێد لە مێگەو نزیەبووینەتەوەد دەنگ، زەنگوڵە نزیم دێد دەنگێە، 
بزنەی زەنگتوڵەی لە متژە جتوان لەنترە دەكتاتد جتوان زەنگتوڵ  خۆشەد هەبێ نەبێ ئەو

لێدەداتد زەنگوڵ لێدەر بە دیاركەوتد بزنێم بوود وا بتزانم نێتری نەبتوود هەنتد جتوان و 
 :شۆ د ئەبوو رەشا گوت،

 .تەماشا تەماشا دەڵێ، كچە بەغدای ە ساز دەژەنێ 

 :دەیگوتبە راست، جوان، دەژەندد گ ری سوارچاكان لەوەش  سەی هەبوود 

بۆوەی دەنگ، زەنگوڵە لە بەر د،ن بتێ و گتوێ، كە  ئتازار نەداد دەبتێ بزانت، بە   
مژ، كام نێریەوەی دەكەید نێتریە  لە هە،تتن هت چ گ اوێتم نەیگتاتێد لە لەنرەوالریتش 

 .ه چ شۆەەژنێم نەیگاتێ

لێرە ئتێیە ماڵئتاوای، لە  توتە جێتب دەكەیتند بە جێیانهێیتت بە ستێ گێیتیەرگەوە 
نهێیتد بەستت و بەستت هەڵەیتایند دەزانتن دن تا لە چتاوی متن هەر ستپێدەیەد بەجێیا

سپێدەی تەەوارید تەەواری گ ری سوارچاكاند ئێرە نزیەە لەو جێت ەی ستەرهاتێە، هەیە 
بە نتتاوی ستتەرهات، بتنتتۆد بە،م متتن ت تتژ دەە م بە ستتەر بتنتتۆ و گەشتتتە چ ای ەكتتان و 

بە ستتتەر ستتتا،نێەدا بتتتازدەدەم و گێیتتتیەرگایەت، و شتتتۆەش و ئەو شتتتتانە بتتتازدەدەمد 
دەگەەێیەوە ئەو جێ ەی دوێنێ ئێوارە بێ ماڵئاوای، بە جێیهێیت و بە دوایاندا دەگەەێمد 
كە دوای ئەو چەند ساڵە هاتیەوە و بە ماڵ شادبوومەوەد دەبێت بڵێمد متن كە لە بەهتار 

وایتدا بە چ ا كەوتتمد هاتنەوەشتم كەوتە ستەرەتای بەهتارد یەكەم كەستێم كە بەدڵ بە د
 :گەەام
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كچە رەشتاڵەكە بوود ئەو كچەی دڵ م شەاندد ستۆراخیەردد دیتتیەوەد عەسترانێم لە 
كۆ،نێم دیتیەوەد منداڵێە، لە بتاوەش بتوود منتداڵێم بە دەستت ەوەد حەیت د چتۆن لە 

 .دەستیچوو

دواتتتر بە دوای كتتچە چتتاو ئەل تتزای ەكە ئەوەی دن تتایە  رستتتەم بتتۆی نووستت وەد زوو 
بوو لە ماڵە بابان بوود لە ئاستم لە جاران ستاردتربوود ناچتاری كتردم  دیتیەوەد هەر كچ 

 .زوو رووم لێ وەرگێتم

 لە کچەکەی هاوەێ، منداڵ ش گەرێ  

براگچەەكەم ئا  بترا گچتەەكەم  گەورە ببتوود وێتنەی هەنتد جتوان، دەكێیتاد هەمتوو 
چوارشتەمە لە چاوێە، رادەكێیاد ز ری نەبرد گەییتە هونەرەجوانەكتاند حەیت  شتەوی 

سەر گێنریەمەیە  من لە ماڵ نەبوومد یەكەم تە ەی برا بە سەری وی كەوتد  كەوت و 
هەڵنەستایەوەد گۆەەكەی وا بە تەن یتت گتۆەی گ تری ستوارچاكانەوەد متن هەر هێنتدەم 

نەكەمد لە ب تترمە ختتدر  ئێستتتاش هتت چ چتتوار شتتەمووانێم گەشتتت گێەتترا لەو دەمەوە تتتا
 :خەرمان گوت،

 گتێش( ستاڵ لەمەو١٠٨م رات بتۆ ئتێیە متاوەتەوەد دەزانتن رێتم گتێش )براكوژی بە 
 .باگ رتان برایەك، خۆی كوشتووە

شتێەم ب ستتبوود بە،م هەر بە گتاڵتەم وەرگرتبتوود   بە خودایمن ئەوەم نەزان بوود  
 !لە بەر خۆمەوە گوتمد باگ رە چیا ئەوەشت كردووە

رچاكاند خوێنتدمەوەد بە چوومەوە گۆەستتان، ستەید متارفد ستەر گتۆەی گ تری ستوا
 .دوای ناوەكەیەوە وشەی تەەوار هەر ئەوەتا دەخوێندرایەوە

درەنگ ز ر درەنگد هەر بەو بەستەی دەمێدی لێت ەوە هەڵێتتیم و ئەو هەمتوو ستاڵەم 
بتید رێیبتی و ن ازم دیتنەوەی گۆەی گوڵ، كۆستاران بتوود نەمتدیتەوەد ئتۆی ئێستتاش 
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انێ ە  لە گەەانەوەد هەر لێترە كە ئا تاری تەەوارە هەر دەڵێ، سپێدە تەەواریەكەی ئەودەم
 :تووش، شوانێم بوومد هەر لە تەمەن، من دەبوو گرس م

  خەڵە، كوێ،؟ +

 .تەەوار -

 لە چ ت رەیەك،؟ +

-.... 

 لەمێژە لە تەەوارن؟ +

 .تاهوود باگ رە گەورەشم خەڵە، ئێرەیە -

 .ییتان كتیوەبە،م من بە ب رمدێ كەنگێ هاتوونەتە تەەوار و بە چەند +

 بە چەند؟  -

 دینار(١٠٠٠)بە  +

 .دینارمان گێداوە كە ئەودەم گەەەكێە، لە شار گێدەهات(٣٠٠٠)نەخێر وانەبوود  -

ن تازی ستەردان، گۆەستتانەكەی تەەوارم لە ستەر گەەا و دەمویستت گتۆەی بتترای زراو 
بترا مێیتە، رژاوم بب نیەوەد ئەوە نەبوو برایەكم گورگ زراوی رژاند و ئەویدیش گتولژەی 

گژاندد ئامۆژگاریەكەی چەتۆ سەرناستم ب تركەوتەوە گەشت یانبوومەوەد ئتاوەێەم لە تەەوار 
دایەوە و  سەیەك، گ ری سوارچاكانم ب ركەوتەوە كە لە سەر مردن بوود چەتۆ ستەرنا  

بتوو(( گ تری ستوارچاكان كە ز ر گێ تێەچتوو  گوتەن، تازە ))شۆەش بە سەر كوردا ریتا
 :ا تێەچووبێ گوت،مەگەر بۆ تەەوار و

 .تەواود كەركووك ش وە  تەەوار لە دەستچوو 
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كامەیتتان متترد  دوای ستتا،نێە، ز ر بە  تتوونەوە  ستتوێ،ئەرێ گ تتری ستتوارچاكان  لە 
 :نوێژكردن گ ری سوارچاكان چۆوە الی خوداد دەیانگوت: لە سەرەمەرگ گوتوویەت،

لەگەڵ وی دەچ تنە  من ئ دی بە بەژن و با،ی رێەەوە دەچیە دیداری ستەید متارف و
 .الی خوداد لە ئەسپەكەشم دەبوورم

 :گێش مردن، بە چەند ر ژێ بە دەم كۆخەكۆخەوە دەیگوت

گتتۆەەكەم بتتێ تەەوار مەكەند لە ستتەر كێژتت، الی ستتەرم بە خەتێەتت، گەورە بنووستتن 
تەەوارد تەاتتتان لێتتدەكەم نتتاوی متتن لە ب تتركەند گتتارچە ئتتایەت لەب تتربەەند بە،م تەەوار 

 .ب نووسن لەب رنەكەند

 :بابم دواتر دەیگوت

نەبتادا نەوەكتان، تووشت،  دگ ری سوارچاكان بۆیە نەیویستت گتۆەەكەی لە تەەوار بتێ
 .كێیە بن

 :هەر بابم دەیگوت

 .گ ری سوارچاكان لە ئەسپەكەی بوورید بە،م من لێ، نابوورم

ئاخر هەر ئەو ئەسپەی گ ری ستوارچاكان، لە شتاخان هەڵتدێرابوود گیتت، لە حەفتت 
شەاندبوود هەتا متردیش گیتت، راستتنەكردەوەد هەر بە  توونەوەش نتوێژی دەكتردد جێ 

هەر ئەو ئەستتپە باب یتتی، هەڵدێرانتتدد بە،م هەڵتتدێرانێە، ستتوو د هەر دەستتت، شتتەا و 
ئێستاشتت، گێتتوە دەستتت نەبتتۆوە دەستتتێە، تەندرووستتتد لە بتتارەی هەڵتتدێران، گ تتری 

ران بتووند بە،م هەموویتان لە سوارچاكان و گیت شەان ەوە چەنتد  ستەیە  لە ستەر زا
 :گوڵ، كۆساران ان دەكردەوە كە
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گ تتری  وەرنتتاختتودای ستتەیدان ئەستتپ، هتتاركرد و گ تتری ستتوارچاكان، هەڵتتدێراند   
  سوارچاكان و كەوتن ان گوتووە  چیا فیەیە مارەكردنەوەی ژن، سەیدان

 :بە،م گ ری سوارچاكان فیەی بەو  سانە دەهات و دەیگوت

ردووەد بە،م بە هۆی مارەكردنەوەی گوڵ، كۆساران خودا دەمبتاتە من گوناهم ز ر ك 
 .بەهەشت

چ، ما نەمگوتبێت  بەردی گ ر ز  نتازانم چت، بەستەرهات بەردی گ تر زد ئتاد ب ستتم 
تەەوار گنتێە، لە نەخیتەی هەولێتر گرتتووەد دیتتم بە،م بە شتێوەیە  چۆەێتم تەەایت، 

نایناسێتەوەد تەەوار ببتووە )تەلتوار (د  گێوە نەمابوود ئەگەر گ ری سوارچاكان ش ب ب نێ
 :سەرناسم دیتەوە و تەلوارم ن یانداد گەكووێە، كردو گوت،

هەولێر نەناستان كتوو هەولێریتان ئەتەەتردد تەەوار دەكەنە تەلتوارد بنەستراوە دەكەنە 
بنەساڵوەد كوەە )گێروو(ی ئاسیان، هەولێریان كردە گێژوود هەر دیتتت هەولێتریش بتووە 

 .هەوڵێ 

ئتاد شتتتێم متابوو ب ڵتتێمد گتوڵ، كۆستتاراند گتوڵە جتتوانەكەی هەردوو بەری بەستتت،  
شەرغەد ه، هەولێرێد ئەو ژنەی نازانم كێ بوو نتاوی نتابوو گتوڵ، كۆستاراند زە نەنەت، 

گ ری  شد ئەو گ اوەی شەەی ز ر جێ ان، كردبوود بتاب، بتابم و بتانمنەد گ ری سوارچاكا
 .هە ، من
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 جادەیەك دنیای كەرتدەكرد                     

 

لە خۆم چت م هەیە تتاكو كتۆیەەمەوە  شتەوی  هێكردەوەد من ختلە تاریە دا خۆمان 
نەكەوتتۆتە  دبەست، شەرغە تاریەستانێەەد باگ رییم كە تەمەنێم شەوی لێترە كترد تەوە

گێیتیەرگەیەی  شەوی وا تاریەەوەد ئەو شەوە ئێیە كەوتبووینە بەست، تتاریە  ەوەد ئەو
 :دوێنێ ناوی مام عر   بوود رەنگە ئەوە  ناوێە دی هەبێد گوت،

 .سەدام ئەستێرەش، لە سەر ئەو ئا ارە كوژاند تەوە

روان یە ئاسیاند بە هەموو الیەك، ئاسیاندا ورد روان مد روان نێم ئەستێرەناسان ش   
ئەستێرەیە د لەتە ئەستێرەیە د وەهایان لە ئاسیان نەەوان وەد لە دڵەوە ه واخوازبوومد 

لە ئا اری تەەوار و بەست، شەرغە هەڵبتێد ئەستتێرەیە  بتۆ ئەوە نتا كە ترووستەای ە  
بخاتە دن اوەد ئەستێرەیە  مام عر ت  لە  ستەی ختۆی گەشت یانبەاتەوەد ئەستتێرەیە  

 :ب رمە باگ رم دەیگوت ر نەخاتەوەدباگ رم بە د

ەد نابێد لە شەوان، تاریەەشتەوێد لە چتژەی ئاسیان، تەەوار  ەت بێ ئەستێرە نەبوو
زستتتانێش لە كتتات، بەفتتر و بتتارانێد هەور لە الیتتێ ر ژهە،تتتێ كتتوالنەەیە  لە ختتۆی 

 .ە ئەستێرەیە  ن یان، ئەو ئا ارە دەداتکدەكاتەوە و كەرت

ببوورە باگ رەد ئاستیان كەرتە ئەستتێرەیەك، ن یتان، ئەو ئا تارە نەداد بە،م هێیتتا 
هومێتتدی نەبتتوومە و چتتاوێەم هەر لە ئاستتیانەد لە بەر ختتۆمەوە ستتێوە ئتتاودیوی دیتتوی نا

 :دەڵێیەوە

 گەل، برادەرینەد 
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 وە من ئەستێرەكم لێ هەرات ە لە الی ر ژهەراتێ

 ... ەت لە درێ من ئاواناب، 

وا دیارە ستەدام دەستت، بە ستەر دوگیەكتان، ئاسیان یتدا گرتتووە و ئەستتێرەكان،  
ۆن، بەهتتار لە تتتر  و تاریە تتدا بتتۆنێەە بە ئاستتتەم كوژانتتد تەوەد شتتەرغە تتتاریەەد بتت

دەناستترێتەوەد لە تاریەای تتدا كۆمەڵێتتم تارمتتای، بە بەری و،تتت، كتتۆیەدا هەڵتتدەگەەێند 
تارمای ە  دەمێ لە شێوەی گەلەگورگ و دەمێم لە شێوەی رەوە متامز لە تاریەتای، ئەو 

د كەستێ نەبتوو وێتنەی هەورازەی جارێ نازانم دەمانباتەوە كتوێد لە هەڵتبەز و دابەزدایە
لە گورگ، هە،توو دەچ ن یان مامزی راونراو  دوای سا،نێە،  بائەو شەوە بگرێد تا دیار

ز ر ئێوارە درەنگانێ لە ن وە مەستبوونێەدا ئەو شەوە بێ ئەستتێرەیە و گتورگ و متامزم  
 :لە گێمد مەستێم گوت، تژیهێنایە سەر مێزی 

 .ەەاند گەلە گورگ بوونئێوە ئەودەمەی بە هەورازەكەدا هەڵدەگ 

 :مەستێە دی گوت،

 .نەخێرد ئێوە رەوە مامز بوون

 :لەو مەستتر هەڵ دایێ

 .من دەڵێم ئەو شەوە گورگ و مامز بە تەن یت یەكەوە

 :لە هەمووان مەستتر

 !گورگ و مامز گێەەوە؟

وام ب ست بایزاغای ناوەد لە بەهار هەڵ داوەد نەدەبوو بایزەكە بێ ئاغا با؟ لتێم  دئێرە
روون ن ە بە،م دەبێ گرس ارێە، وام كردبێد چونەێ گێییەرگەیە  نەمزانت، نتاوی چت، 

 :وە،م، دایەوە بوود دواتریش نەمدیتەوەد
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 .ناد دەبوو گێوەی بێ 

ە لە ئاغایتان دا  لە دڵ بتووم  رەنتگە نە بایزاغاد بۆ هێند دبە من با ئێرە بایزەسە با
لە باگ رمەوە بۆم مابێتەوەد هەموو ئەو ش ررانەی جگەرخوێن  و دژە ئاغای، بۆماوەی، بێ

  .و  انرم لەبەر بوو كە لە ت الك، ئاغایان دەدا

بایزاغتتتا لە ئا تتتاری تەەوارەوە ز ر دوورەد چ زوو گەییتتتت نێ  بارەگتتتا چەنتتتد غەرە 
، گ راوەد دیارە باران دەگێتێتەوەد بارەگتا لە دوو الوە گەنتایە بەردێە، سەر بە نازانم چ

و رەنگە تۆپ نەیگرێتەوەد ختۆزگە دوو الكەیتتریش گەنتا دەبتوود یتان دن تا هەر دوو الی 
 :هەباد ئەدی چ لە ئاسیان بەەین  مام عر   دەیگۆت

 .خودایەد ئەو ئاسیانە وێرانبەەی و نە گ اندار نە بێ گ ان، تێدا نەژی

 :گەیە گێییەر

 .خەمت نەبێد ئاسیان وێران ش بێد بێ كۆگتەر نابێ

لە هەر گێنج الی دن اوە گرموهۆەەد ئاستیان وێتران نەبتێ  بە،م وێرانبتوون، ئاستیان 
و لەوێ  كار لە نانخواردن ناكاتد هێیتا بەهاریی، نەژاكاندووەد گێییەرگە دوو دوو لێرە

دەختۆن نتازانم چت ەد ختواردم و  لە كەسەای، بەهار لە سەر چ چەان دان یتووند شتێم
نەمزان، چ ەد خواردنێم نازانم لە كتوێ ختیتانەردبۆوەد خواردنێتم نە بە كەوچتم نە بە 
دەست ختنەدەبتۆوە و نەدەگەییتتە زارد خواردنێتم  ئەگەر برستێت، نەدەبتوو كەر بتۆن، 
كردبتتا هێڵنرتت، دەهتتاتێد ئەرێ كەر كتتاتێ بتتۆن، تەرستت، ختتۆی دەكتتاتد بتتۆچ، هێڵتتنج 

ەستتێ و بە ەها كەرە سپ، لە نزیم كورتانەكەی تەرسێە، كردد هەڵی، لێهەڵدنادات؟  ئ
و رووی كردە ئاسیاند گێتدەچوو بتۆنەكەی گەییتتبێتە لووتتاند  گەرم، بۆنێە، گێوەکرد

ئەوەتتتانێ ئەو كتتوەەی بە متتوالزم هەژار بانگ تتانەردد لتتووت، دەگتترێ و دووردەكەوێتتتەوەد 
چیە الید تتا ورد لە كەرە ستپ، و ختاوەنەكەی  سەیەكم گێ ە بۆ ئەو متوالزمەد بە،م نتا

وردنەبتتیەوەد ئەرێ ئەو گ تتاوە بتتۆچ، نتتاوی ستتۆف، كەریتتم بتتوو  ئەو نتتاوەی نەبتتا چ 
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ێد كەر ستتپ، ستتپ،د كەری وا ستتپ م ە یتتادەوەری، منتتدا جێتت ە  جێبهێژتتگێنەدەچتتوو ل
نەدیتبوود وەختە بڵێم ستپێت، كەر لە ستپێت، ردێنت، ستۆف، كەریتم ستپ ترەد ئەو كەرە 

هێنتد باست، كردبتوود لە چتاوم رەنگت، گرتبتوود  ێ نەبێ هەر ئەو كەرەیە كە بتاگ رمهەب
سۆف، كەریی ش هەر ئەو سۆف، كەرییەیە كە باگ رم من، بە ناوی ویەوە كتردووەد هەوە 

گتوگن، چتاو  دگ اوێە، رەشتاڵەی كەڵەگەتت، بتاریەەلەی چەنەگە درێتژی لتووت بەران ت،
هەوە ئەو گ اوە ئەو گ اوەیە كە باگ رم دەمێەە  گتی لە بەفر سپ ترد ردێن،  ووڵكەمێم 

س یای بە من ناساندووەد هەوە سوێنددەخۆم  هەوەد  هەمان كەر و كەرییەد ئەو گ تاوە 
كێژەستپ، كتردووەد  ئاوای، ئەو سۆف ەیە هەر زوو دەستبەرداری ئاوەدان، بووەد گیت، لە

لە خەونێەتدا كەرەكەی  بە خۆو كەری سپ ەوە بە كەند و لەندان كەوتووەد دەڵێن جارێم
خۆی لە گیتێ كردووەد لە دوای ئەو خەونەوە ببتایببت سواری گیت، كەرەكەی نەبتووەد 

ئەوەتا دێیتەەكە بە  دتەنها دێیەە ئاوێم و توورەگەیە  و جۆەكێە، لێ باركردووەد ئەها
 :كورتانەكەوەیەد باگ رم دەیگوت

 تز برست، و ت نتووی سۆف، كەرییت، بتابم كەرەكەی لە ختۆی خۆشترویستتووەد هەرگ
ەتت، دابێتتتد دەستتت، بە ئاوگەیانتتدبێتد بێنێنەكتتردووەد لە هەر جێ ەكتت ش الی دابێتتت و 

دەستنوێژی هەڵگرتبێتد تا كورتان، لە گیت، كەر نەكتردبێتەوەد گتێاڵوی لە گێت، ختۆی 
 .دانەكەندووە

 دەیانگێتاوە:باگ رم و چەند گ رێە دیش  

تا ر ژی مردن، كە مردنێە، ز ر كتوگت سۆف، كەریم هەر لەو ر ژەوەی خۆی ناس وە 
بتتووەد تەنهتتا دوو نتتوێژی چتتووەد لە بتتری ئەو دوو نتتوێژە چتتووەش هەزار نتتوێژی گتتتر 

 .كرد تەوەد بە،م گێ وابووە نوێژی چوو بە چ نوێژان گت نابێتەوە

 :لە ب رمە باگ رم جارێم بە من، گوت 

 .بابت ز ر لە بابم دەچێد یاخوا تۆ گتر لەو بچ،
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، ن ەد بە،م گتە لە سۆف گەرێت،د هەوەد ئەو سۆف، كەرییەی وا لە نزیتم بابم سۆف 
كورتتتان، كەرەكەی دان یتتتووەد بتتاگ ری بتتابیەد بە،م دوای حەفتتتا هەشتتتا ستتاڵێم چتت، 

بێتنم  بتاگ رم بتاب، ختۆی ز ر  گ تانگۆەکێبێرەی گەیاندووە  د ناود نە  وەختە باوەە بە 
، ختتۆی گاراستتتووە و نەیویستتتووە لە خۆشویستتتووەد نەنەتتم گتتۆتەن، نتتاوەكەی لە دڵتت

دەستبچێد بە ف ت بچێد هەڵ گرتووەد دڵ، نەهاتووە یەكێ لە نەوەكان، بە ناویەوە بەات 
اب، دێتتتد بە هەوەنتتتە نەوە  بە تتتۆزی گێتت، نەگتتات و ئەو نتتاوە ئاستتیان ە كە هەر لە بتت

ەریتم حەفت شەو گێیەوەی من لە دایەم بەربیەوەد ستۆف، ك بتواتد بە گۆتەی گۆت اری:
 :هاتۆتە خەون، باگ رم و گێ گوتووە

 .كوەم چ دی ناوەكەم لە ناو بال ێەكەت هەڵیەگرە و ب دە ئەو نەوەیەی وا لە رێ ە

 :باگ رم یەكسەر دەڵێتە دایەم 

 .ئەو كوەەی ناو زگت ناوی كەرییە

 :دایەم هۆگێم لە خۆی دەزانێ و دەڵێ

 مامەد تۆ چوزان، كوەە  ئەگەر كوە نەبوو؟

 :ێباگ رم دەڵ

 ؟!در ی نەكردووە بە مردووی، دەیەات زیندووێت،سۆف، كەریی، بابم بە 

باگ رەد بۆ وات كرد  كە  نەما منت بە ناوی بابتەوە ناودێركردد ختۆ متن تتا ئێستتا 
 .نوێژم نەكردووە سەت

كتوەێە،  دكەەبا واز لە كەرە سپ، و سۆف، كەریتم بهێتنم و بچتیە الی متوالزم هەژار 
بتتاریەەلەی وردیتتژەی  تتۆزەد جەمەدانتت ەكەی بە شتتێوەیە  بەستتتاوەد كەم كە  دەزانتتن 

 .جەمەدان، وا جوان ببەستن
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 هاوەێ كووی؟ +

 سوگا د باش،د دەڵێ، تازە لە شارەوە هاتوویت؟ -

 .بەڵێد نامەیەكم بۆ هێنابوویتد بە،م لە رێ فەوتا +

حەیرانێە، بە خۆیەوە لەاند و حەیران، گتوت نامەكەم لە دڵیادێەەوە هێنابوود دواتر 
و بووە دڵیاد حەیراند ئەو نامەیە هەر ئەو نامەیە بتوو كە لە ترست، جاشتەكان، كەریتم 
خان لە بەرزای ەكان، نزیم دێگەڵە خستتیە بتن بەردێتمد ب ستت ستاڵێم دواتتر رێتم بەو 

منتتدا،نە چ  جێتت ە كەوتەوەد منتتدا،نە بە دوای نتتامەكەدا گەەامد ئێتتوە دەزانتتن گەەانتت،
چێژێەتتت دەداتتتێ  گەەام ز ر گەەام بە دوای نتتامە چتتوكژێت ەكەدا گەەامد نتتامەكە ز ر لە 
چوكژێتتت دەچتتوود چوكژێتتتانە گێچرابتتوود حەرتتدە ستتاڵێم دواتتتر رێتتم كەوتەوە ئەو رێتت ە 
تراكتۆریەش كە لە جادەكە دەبێتتەوەد ئەو جتادەیەی دن تای كەرتتدەكردد ئەو جتادەیەی 

 .ێدەیند ئەو شەوەی لە ن وەە ی بایزاغاوە چاوەەێ، هاتن، دەكەینرەنگە ئەو شەو خۆ ل

ما،وا بارەگای دیوی هەڵەت، بایزاغاد ما،وا كەرە سپ، و سۆف، كەریی، نازانم كتێ و 
لە كوێوە هاتووی بتۆ كتوێ چتوود متا،وا ئا تاری بەستت، شتەرغەد ئا تاری گتت هەڵەت و 

ختختاڵ، و تێتر لە  كەی، و بازن، وهەڵدێر و باسە، گووزی و باسە، و گەردن، و خەناو
یەد زوورگەكان، چەند خەنەی ند چەنتد ،د تەماشاكەن لەو كەسەای ە بەهارزوورگ، خەنەی

لە  ژی نەنەم دەچند رێ، گێییەرگە چۆن چۆن  ە  دەڵێ، گێرە دەكەیند تتا ر ییتت ند 
ر ییتتت ن  ئێستتتا وە  بڵێتت، بە رێتت، خۆمتتان یتتان بە رێتت ە  نزیتتم لە رێتت، خۆمتتان 

و سەری بە ەدی  دەگەەێ نەوە  لەو بەرزای ەوە لە نزیم كێژێم كە لە ناو گ ادا الربۆتەوە
بنەدارێە، كورتەبنە كردووەد وە  كێ  راوەستاومد دەەوانیە ئا اری گوڵگوڵ، و خەنەی، 

 .ارد دەڵێ، دڵم دەڵێ نایانب نیەوەبەست، شەرغە و تەەو

ەكتتان ەوە دیتتارە كتتۆنەد ز ر كتتۆند ئێتترە گۆەستتتانێەە بە كێژ بە ستتەراوردێکدا هتتات ند
دەستەیە  گێییەرگە لە ترس، كۆگتەر خۆیان دەخ ژ، كێڵت، گۆەەكتان و ئەو بتنەدارانە 
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كردووە كە كەگرن بە ستەر گۆەەكتانەوەد ب ستتم تتا تاریتم دادێ لێترە دەمێن تنەوەد لەو 
دەستتتەیە گێیتتیەرگەیە  بە ستت یای كتومتتت ختتۆیەوە تتتا ئێستتتا لە ب نتتای م متتاوەتەوەد 

ێە، رەشتاڵەی رە ەلەی كورت ژەی دەموچاو كەمێم خواروخێچ، ختوێن شت ریند ز ر كوە
شتت ریند متتن ز ر بە شتت رین، دیتتتمد ئەو كتتوەە دێتتدەوان، دەڵێنتتێد هەنتتدێم ستتەرهات ان 
لێ دەگێتایەوەد هێندەی لە شۆخ، و بۆ خۆش، دەكتردەوە ن تو هێنتدە بە الی راستت ەوە 

بارەی دێدەوانەوە گوترابێت نە لێەتردنەوە نە نەدەچوود دواتر گێەەوتم هەر رستەیە  لە 
گێوەنان، گێوە نەبووەد سەر ئەو گۆەستانە هەر جێ، گێتانەوەی یە  سەرهات، دێدەوان، 

 :لێدەبێتەوە

یتی شەگتەلێدراوی دەو خوار لە گێش دەرگتای دادگتای هەولێتر کدەر زەكەرێە، جژ 
ەستت نەختاتە گ رفتان،د دەستەستێە، راخستووەد كەم كە  هەیە بە گێی دا رابرێ و د

دەستەستەكە دەب نن  ئەو هەموو خوردەیەد مووچەی حەفت گێیتیەرگەی لێبتدە هێیتتا 
دەم نێتەوەد لە ب رمتانبێ ئەو دەمتانێ دێتدەوان لە گێیتیەرگایەت، متانگ، گێتنج دینتاری 
وەردەگتترتد ئتتێ دەر زەكەر بە دەردی متتام عر تت  گتتۆتەن، لە ە لە دەستەستتتی گتتارە و 

نتتێ جتتادەی گتتێش دادگتتا مەیتتژەو چتتۆلەد تتومبێژێتتم دێ و رادەگتترێد بەختتت دەداد دەب 
دەر زەكەر دەیناستتتێتەوەد گێیتتتتر چەنتتتد جتتتارێە، دیتتتوەد هەوەد بە هەڵە نەچتتتووەد 

گڵنگ ئاسا گەالماری دەدا و دەمانچە لە بن گتوێ،  منەكەیەد دەر زەكەری شەگتەلێدراوئە
و هەمتوو بتازگەیە چتۆن رادەگرێد چەكت، دەكتات هەڵ تدەداتە ختوارێ و گتێ لێتدەنێد لە

 .دەردەچێ  ئەوەش سەرەتای سەرهاتێە ترە

ێ بتاران، گێبتێد بەهتاری ئەوستاڵ لە الی  ەرەچووخێ هەورێە، ت تری هێنتاد گێتدەچ
چ سا،ن نت ەد بەهتارەكەی گەلە  بە بتارانەد هەر گەلە هەورێتم رووبارێتم بتاران  رەنگ،

 :ێ هەڵەردە گۆران،دەەژێنێد هات دن ای تاریم كردد لەو دەمە گێییەرگەیە  ت

   هەورێە، هێنا باران، گێ ە  
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 خودا نەبارێ یارم لە رێ ە  

ختتوداد دانەكتتاتە بتتارانێد دەنتتا دایەتتم گتتوتەن، دەب تتنە جتتژە كەرد گەییتتتد هەوری 
ی گ ر بوود هەورەكە نزا ەرەچوو  گەییتە بەست، شەرغەد بن، روونەردد نازانم كێ بوو 

ت تارەكەی دەشتت، هەولێترم ب تركەوتەوە كە بە ورێ، باواج، گترتەبەرد لێترە جتوێن، جو
هەوری دابوود ئەها  سێ  چوار گەلە هەوری دوور لێەدی گەیتدابوونەوەد گەلەم لتێیەكەن 

ت تاری نتاگێتمەوەد چ زوو  ژیتان وتا نەزانتم رووەو كتوێ دەچتن و چ دەكەن  جتوون، جو
ەیانتتد و بەری ت ەتدی ئتتا،  ئەوە چ دەستتێە، جتتادووی ە ئەو گەلە هەورانەی بە یەكتتر گ

ئاسیان، گرت  ئەها دەگرووشێنێد ئۆی چ بەهاری ەكە ئەو دەشت و دەرەد باران نم نم بە 
ئەو  .سەر كەسەای دا دادەكاتد دن ا دەڵێ، كەگرێەە لە جتوان، و لە ب نتای، هەڵتدراوە..
 :دەمەی لە سەر  بەست، شەرغە دان یتبوویند مام عر   ئەوها جوونەكەی گێتایەوە

دەشت، هەولێر دەیدیتد هەر هەورە لە  ەرەچووخەوە دادەبەزێد نەوی ت ارەكەی وجو
نەوی خەریەە زگ لە سەر زەویە تەریێەبووەكەی وی دەخیێنێد بێتئەوەی برووستەەیە  
بتتداتد گتترمەیە  بەتتاتد  تنتتۆكە ئتتاوێە، لە دەستتتبێتەوەد زوو بەرزدەبێتتتەوەد هەر لە 

ت تاری ودەكتاتد لەو دەمە جوبەست، شتەرغە دەگەەێتتەوە دەبرووستەێنێ و دەگرمێنتێ دا
 هەوری سەرهەڵگرتوو دەكات و دەڵێ:تووەە لە ئاسیان روو لە 

 .هەوری بەدنیە د بت  لەوێ ببارێنەد هەی ك ری ورات، كۆیێت بە  وون،

جوونەكەی بە تتامتر دەگێتتایەوەد ختۆزگە لەگەڵیتان  دئەگەر مام عر   لێرەبا هەوکە
دەبتتوود حەزدەكەم ستتەد متتام عر ژیتتان لەگەڵ بێتتتد دەترستتێمد ئەو رێتت ە دەمترستتێنێد 
هەست بە تەن ای، و چۆلەوان، دەكەمد ژمارەمان كەمە لە چتاوی متنەوە كەمەد دێتدەوان 

 :وە  بڵێ، لە چاوم دڵی، خوێندبێتەوەد نازانم رووی لە كێ بوود گوت،

  .گەەینەوە ئاسانترە دچەندی كەم ب ن

 .لە دڵ، خۆم گوتم: رەنگە وا بێد بە،م دڵ، من وا ناڵێ
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ئەو گونتتدە كتتاولبووەی كەوتتتۆتە بەری ئتتێیەوەد )سیا یتت رین(ی نتتاوەد ستتیاق و  
 لەو بەرییەوە گوندێم هەیەد لەو گەوەیە سەرکەوی و بچ ە سەر ئەو تەگۆلەێهێ ش رین 

تتاڵ و شت رینە هێنتدە لێەتدی بێد )گۆمەتتاڵ(ی دەڵێنتێد ئەو  رەنگە جوان لێتەوە دیار
ند لە نێوان ئەو دوو گوندە جادەیە  هەیەد دن ا دەكتات بە دوو كەرتەوەد ئەوە  دوور ن 

لە ئەندێیەی مندا دن تا دوو كەرتەد كەرتێتم لەم بەرد بەری ستیاق و كەرتێتم لەو بەرد 
لە ب رم بێ -رەد دن ای كەرت كردووە بەری گۆمد ئەها ئەو جادەیەد بە دوورب ن جوان دیا

لە بەری سیا ەكەش گۆمەتاڵێە دی هەیەد بە،م لەو گەشتتە تتامەزر ی ە هت چ رستتەیە  
دەڵێ، دەنگ، كتۆگتەر دێد وابتزانم كتۆگتەرەد گێیتیەرگە گەرتەیتان  -رێ، بەوێ ناكەوێت

دێ  لێەرد و هەریەكە خۆی دایە گەنا درەختێمد بەردێمد دەنگ، تۆگ ش دێد لەكوێتوە 
نازانمد ترسامد وابزانم ترسانەكەشم گتر لە بێ چەك  ەوە بوود بە،م خۆ چەك یتم هەبتێ 

لەو چ ایە ئاودیو بایند ئتای  دنازانم بەكاریبێنم  ئای زوو شەو داهاتبا و لە جادەمان دابا
كتتۆیە  -بتگەمتتێ  متتن ز ر لەو جتتادەیە دەترستتمد جتتادەی هەولێتتر د داختتۆئەو دیتتوی چ تتا

 .سناكەكانەجادەی سەرهاتە تر

ەد تازە جاشان لەو جادەیە مەشتق، كوشتتن دەكەند و تەگکەی جادەی بۆسە و تەڵە 
جاش، كێ لەو جادەیە گولژەی بە گێییەرگە و شوان و جووت ار و شێتەوە نەنتاوە  هەر 
لە جاشتتەكان، كەرییختتانەوە بگتترە تتتا دەگتتاتەوە جاشتتەكان،  استتیاغا  ئەو هەمتتوو وێتتنە 

چتت ە بەو ستتەر لە ئێتتوارەیە بە درێژایتت، ئەو جتتادە درێتتژە گتتت لە هەوراز و  کارەستتاتباویە
بە دوای  دنیێوە  گێچاوگێچەد بە بەر چاومەوە جارێ سەرەو سەرێ جارێ بەرەو ختوارێ

یەكدا دەڵێ، تتومبێژ، دوای دارەبازەن سەریان لە دوای یەكتر نتاوەد تتازەترین وێتنە بەر 
ر ن ەد گ تراد جاشتەكان، كەریتم ختان ئەو وێنەیتان لە چەند ر ژێ لەو خوارەد لێرەوە دیا

گرتد وێنەكەم لە سەرهات، ))بتنۆ(( ن یانداوەتەوەد ئێستا با تەماشتای كتۆنترین وێتنە 
  :بەەین
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ەكردبتێد منداڵ بوومد لەگەڵ بابم لەو نزیەانە خۆمان دابتووە گەنتا بەردێتمد هەڵەم ن
خۆی ماوەد لە شتوێن، ختۆی هەڵنەكەنتراوەد ئێستتاش  ئەها ئەوە بەردەكەیەد لە شێوەی

بەرد هەمان بەردە و نەگتۆەاوەد بەرد چ نەگتۆەە  بتابم بە ن تازی  ددەەوانێتە جادەد هەوە
ئاژەڵ كتین هاتبووە ئەو ناوەد دیتیان لەو خوارە نزیم جادە بەدیوی ئێیەد دیوی سیاقد 

گونتدە بڵتێم سیا یت ریند  سیا ، تاڵ نەوە  ش ریند من ئێستاش بە دەمیتدا نتایە بەو
هەر دەڵێم ستیا تاڵد دەزانتن چ تتاڵ ەك، رژانتد تە یتادەوەری، متنەوە  كۆمەڵێتم جتاش 
دەوری دوو گ اویان دابوود نەمانزان، چ ند تێەنگ ان لە سەر س نگ راگرتبووند ئێستاش 

تە ەی جاشەكانم لە گوێ ماوەد بە،م بەربتوونەوەی دوو  ددەنگ، تە ەی ئەو دەو جادەیە
اوەكەم بە چاوی خۆم نەدیتد چونەێ لەو دەمە بابم دەست، خستە سەرچاوم و رووی گ 

 :وەرگێتامد لە ب رمە گرس م

 !بابەد كوشت ان؟ +

 ...ناد ترساندن ان- 

لە شێوەی  بابم دەستی، گرت و هەڵەت هەڵەت بە ئاراستەی بەست، شەرغە هە،ت ند
 هەنکەشد لە گێیە وی هەڵدەهاتمد دێتە ب رم لە بابم بەغارتر بووم سەگسێنکە هە،ت ند

 :دەنگ، بابیم لە گوێ ە كە لە ساتەكان، هە،تنێ چەند جارێ لە بەر خۆیەوە دەیگوتەوە

 .بەدبەخت نەد هەر لە جادەكە ئاودیو باند بە دیوی گۆمەتاڵدا واتان بە سەرنەدەهات

خۆزی بابە وە  چۆن چاومت گرتد گوێ ەكان ییت دادەخستد بەو منداڵ ە گوێم لە  
تە ەی جاشان نەدەبوود چ تۆ ێنەر بوو تە ەی تێەنگ، جاشاند رەنگە هەر بە هتۆی ئەو 

هێنتدە یادەوەریە تاڵەی منداڵ ەوە بێد ئێستاش هێندەی لە تە ەی جاش دەترستمد ن تو 
 سەكەی بابم و دواتریش لە وێنەكان ترەوە گێیوایە د من لەو دەمەوە لە لە ه، سەرباز نا

ئەو جادەیە دن ا كەرت دەكاتد  سەكەی نەنە یم ب رناچێتەوە كە ئێستا لە هەموو كاتێ 
 :گتر لە گوێم دەزرینگێتەوە
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دەستتم لە ستەر  دكە باگ رت ان راودەنا تا هەواڵ دەهات گەییتتۆتە ئا تاری گۆمەتتاڵ
خواردەوەد دەمزان، ئ دی هەرچ، جەندرمەی دن تایە لە دڵم بوود لەوە بەدوا دڵم ئاوی دە

 .دووی بند نایگەنێ

كەرت، تر  و مەرگ كە كەرت، سیا ەتاڵەكەیەد كەرت، ئارام، و ژیتان ش كە كەرتت، 
 ..یە ئەو گۆمەی بە هەڵە تاڵ، گێوەیگۆمەكە

ر ژ لە ستتەر ئتتاوابوونەد چەنتتدە گەلە هەورێ لە ئاستتیان، هەولێتترێ زەردەگەەێەتت، 
 کارەستتاتبارەکانن بە دن تتا بەخیتت وەد بە،م حەیتت  ترستت، گەەیتتنەوە و وێتتنە نازداریتتا

رێنادەن رێ، خەیاڵ بچێتەوە باوەش، جوان ، سرووشتت و چێتژی زەردەگەە و كەستەای، 
بەهار بەو هەموو رەنگ وگتوڵەوە بتتژێتە دیتدەوەد لەو ئێتوارەیە ئێتوارەی گەەیتنەوەد لەو 

بە رەنگتاوەەنگ، و بە  کارەستاتاویوێتنەی حەردە هەژدە  جادەیەی دن ای كەرت دەكردد
دەنگ و رەنتگەوە بە بەر چتاومەوە دەهتاتن و دەچتووند متن لێترە لە نێتوان تتازەترین و 

كتتۆنە و هتت، ستتاڵ، بە كتتۆنترین وێتتنە تەنهتتا یە  وێتتنە ن یتتاندەدەمەوە كە ئەویتتش ز ر 
 چ اكەوتنەوەیە.

هەمتوو رێت، چ ایتان  ئەو ساڵەی لە شەوێەدا كەم گ اوی هەولێر لە ماڵەوە متانەوەد 
تر بامد بەگەڵ گ اوان دەكەوتتمد ئتێد هەواڵ هەندێ هەراشگرتەبەرد ئەو شەوە من ئەگەر 

بە كۆ،نەكان، بەالشاوە باڵوبۆوەد گەییتە ماڵ ماڵد دەستتەیە  گێیتیەرگە كەوتتوونەتە 
كەم نەوە وكەس ان دەرنەچوونەد لە كوێ؟ لەو جادەیەی من ناوم ناوە جتادەیە  دن تای 

ەكردد بە،م لێرە ناد لە نزیم سیاق و گۆمەكە نتاد لەوالد لە ختوارێد لە ئا تاری كەرت د
)باخچە( ئەو باخچەیەی بەهارەكەی لە هەموو جێ ان گتر گوڵ دەگرێتد ژنەكەی ستەع د 

 :دەیگوت
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ئەگەر تا حەفت ساڵ ش باران نەبارێد ئا اری باخچە چۆەە ئاوێم نەب نێد بتێ گتوڵ 
سەای، دەبەخیێتە حەفت بەهاری بێ باراند هەرچ، گوڵ نابێد خوێن، مێردەكەی من كە

 .هەیە لە خوێن، مێردەكەمەوە دەەوێ

من بەوە زانت م ستەع دیش لەگەڵ دەستتەی بە ستەر بۆستەدا كەوتتووەد بتراكەی كە  
كتۆتر هەڵتدان  لەگتژماڵ ان بە ماڵ، ئێیەوە بوود گوێم لە گریان، بوود متن لە ستەر بتان 

د دەگریتاد بە كتوڵ دەگریتاد لە بوومد ئەو لە حەوشە رەنگە لە بن بێرای ەكە دان یتبووبێ
 : ی دابوود ئەوەشم لە ب رە ژنەكەی دەیگوتبراە

 .اد دەنگت نزمبەەوەد خەڵم گوێ ان لێ ەد تووش، بە،یە  دەب،دلۆ خاتری خو

ت كە  ب ستبوومد نابێبە  سەی ژنەكەی تووش، سەرسام، نەبوومد چونەێ گێیتر  
د هەركەسێ بگریتێد حەتومەت دەیگترێد دوای چەنتد ر ژێ بۆ كوژران، گێییەرگە بگریێ

رێدرا كە كەسوكاری گێییەرگەكان بچن تەرمەكان بێننەوەد دواتر ب ستم تەرمەكان وەهتا 
شێوێنرابووند كەم كە  توان بووی كەست، ختۆی بناستێتەوەد براكتان، ستەع د ه چ تان 

 : بۆوەد ژنەكەی سەع د گوتبوویبراكەیان نەناس

 .من ببەند دەیناسیەوە

 :ەوەد گوتبووید سەع دی ناس بووەوناس بوویەوەد دایە، ئازاد بە جەمەدان ەكەی 

چەنتتتتد ر ژێ بەر لەوەی ستتتتەع د بچێتتتتتەوە چ تتتتاد دەستتتتتم بە گتتتتورینگتێژكردن، 
د لە ستەری كترد و ستتم بیتەێد جتێ بستتێە، متابوو ب چتنمجەمەدان ەكەی كردبتوود دە

ر ییتد دەمویست لە دەرفەتێتم بتگەمە الی و تەواوی بتەەمد ب نتای م بتتژێتە بتن گتێمد 
 .تەرمەكەیم بە جەمەدان ەكەی ناس ەوە

ئەدی ئەگەر ئەوشەو من ش بە دەردەكەی سەع د چوومد بە چ، دەناسرێیەوە؟ كتێ  
 دەمناسێتەوە؟ خۆ ئێستا وە  ئەودەم ن ەد تەرم، گێییەرگە بە كەسوكار نادرێتەوە 
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حەردە ستاڵ دوای مەرگت، ستەع دد رێتم لەو ر ژەی هەولێتر رابتوود ئتازادی كتوەی  
ستتەع دد هەڵیەتتت، بتتردە ستتەر بارەگتتایەك، ئەو حەتتومەتەی تەرمتت، باب تتان شتتێواند و 
جەمەدان ەكەی نەبا نەدەناسرایەوەد لەوێ لە تۆڵەی باب، دەست، خۆی وەشتاندد برینتدار 

 جاران بوو. ،بوود من سەردان م كردد ماڵ ان هەر لە جێ

دوای س، و حەفت ساڵ لە مەرگت، ستەع د رێتم كەوتە ئەو جتێگەیەی ستەع د لێت،  
كەوتە بۆستتەوە و ت تتا چتتوود خوشتتە، گەورەم )عەییتتۆ ( كە دەستتتە خوشتتە، ژنتت، 
سەع دەد لەگەڵم بوود ز ر بە وردی سەرهات، جەمەدان ەكەی بتۆم گێتتایەوە و دوا رستتە 

 :نێم تا درەنگ بەری نەدامد دوا رستەلەو گێتانەوەیە رایچڵەكاندمد راچژەك 

  دایە، ئازاد تا ئێستاش جەمەدان ە خوێناویەكەی گاراستووە

چ ر كێەە گێتانەوە و چن نەوەی لە توانای  جەمەدان ە تەمەن س، و حەفت ساڵە ئەو
 .من ن ە

تاریە، بە ن یتن ن یتە سەر جادەد ئێستا دەم، گەەینەوەیە لە كەرتێە، دن اوە بتۆ 
 ید چتتاو بە ئاستتیاندا دەگێتتتمد بە دوای ئەستتتێرەكەی باگ رمتتدا دەگەەێتتمدكەرتەكەیتتد

ەی، ەد هێیتتتتا تتتتاریە، خركەڵەیتتت، و بتتتاریەەڵهەڵنەهتتتاتووەد گێیتتتیەرگەیەك، ختتتتكەڵ
 :گێییەرگەكان، نەشاردبۆوەد فەرمان، دا

 .رە گێنەكاتج اكە  

ەرمتانە چ فەرمانێە، جەرگبت بوو  بە هەڵە نەچتووبمد لەوێ لەگەڵ دەرچتوون، ئەو ف 
لە گێییەرگایەت، ساردبوومەوەد هێیتا چەكم وەرنەگرتووە سارد دەبیەوە  ئێستا  نەختێ

دوای ئەو هەموو ساڵە چەنتدی مێیتەم دەگوشتم و فەرمتانە  ورستەكان، گێیتیەرگایەت، 
ئەوە یەكەم فەرمتان،  لەوەیەب رخۆم دێنیەوەد فەرمان لەو فەرمتانە  ورستتر نتاب نیەوەد 

بۆیە ب رناچێتەوەد كالنابێتەوەد رەنگە گتریش بتۆ  دگێییەرگایەت مراستەخۆ بێ لە ژیان، 
ئەوە بگەەێتەوەد لە كات، فەرمانەكە من دەستم لە گتاكەت، جتگەرەكەم بتوود دەمویستت 
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جگەرەیە  داگ رسێنمد ئاخر وێنەكان، دەو ئەو جادەیە ئەو وێنانەی بە دوای یەكدا وە  
هەنگتاوی گەەیتنەوە دەهتاوێژیند ئەوهتا بە بەر چۆن ئێستا ئتێیە بەدوای یەكتدا خەریتەە 

چاومدا دێن و دەە ند وێنەكان ز ریان ماندوو كردبوومد ویستتم لە دووكەڵت، جتگەرەیە  
 .ەكە نەیهێیتڵگیوو بدەمد گێییەرگە خركە

یە  لە دوای یە د ریزە م رانەد من وابزانم لەو زنر رە نەگساوەیە كە دەنگ، گتێ بە 
ب نای،د ز ر لە دواوە ن مد لەو رێ ە چاو ر ڵ، نت ەد لەو  ست،ریەكەوەی بەستوویند نە  

رێ ە ناب نایە  و چاوستاخێم هتاوەێ بتند چتاو ستاخەكە ناب نتاكە گتێش ختۆی دەداتد 
هێیتتتا ستتەر لە ئێتتوارەیە ئەو تتتاریە ە لە كوێتتوە هتتات  ئتتای بتتاگ رەد ئەستتتێرەكەت 

دیتتتارە م حەیتتت   وا هەڵنەهتتتاتد چتتتاو لە تاریەتتتای، دا رووەو ر ژهە،ت ز ر گەەاد بە،
  سەكەی مام عر   راست گەەا.

لەو د ێدەچێت لە جادە ز ر نزیەبووب نەوەد دوورن ە بەرای یان گەییتبێتە ر   جادەو 
گەەینەوەیە ز ر دەترسمد متن لەو دوو ستێ شتەوەی دەگەڵ گێیتیەرگان كەوتتوومد ئەوە 

مەیتژەو باشتوور كە دووەم جادە و دووەم گەەینەوەی گت ترسەد شەوی یەكەم لە جادەی 
لە )سپێدەی تەەوار( ناوی جتادەی مەرگتم لێنتاد بە،م مەرگت، راستتە  نە رەنتگە جتادە 
ر ژهە،ت ەكە بێد ئەو جادەیەی دن ا كەرتدەكاتد ئەو جادە كتوكپەی ئەگەر چ نە ەومتێ 

 دا دەبێتە شوێنپێ و نایب ن نەوە.دوای چەند خولەكێ لە تاریەای 

ەستتتێژێ دەی بە بێتتدەنگ، و تتتاریە، داد لەو ستتاتە ئەهتتا  دەڵێتت،  ەومتتاد چەنتتد د 
هەستتتیەرد ئەو گێیتتیەرگەیەی لە گێیتتە متتن دەە ییتتتد لە ر ییتتتن كەوت و كەوتد 

 :سەرەتا وامزان، گێ ەەوت و كەوتد گەییتیە سەرید گوت،

 .دان یەد با گولژەیەكت گێنەكەوێ 

الوە هتاتند  دان یتم و  تێگەییتتم هەمتوو دان یتتنەد نەمزانت، دەستتێژەكان لە كت، 
 :ئەگەر گێییەرگەیە  نەیگوتبا
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 .لە جێ، گەەینەوە دەگرن 

و بێ گتەكتان لە كتوێ دەكەونەوەد   نەمدەزان، گولژە گتدارەكان لە كوێ دەكوژێنەوە 
دەستتتێژد دەستتتێژد چەنتتد دەستتتێژێە دید گەەایتتنەوەد وا بتتزانم بە گەرتتت، گەەایتتنەوەد 

چەند حەزم لە جگەرەیەد خەوییم دێد  ماوەیەك، باش بێ جگەرە دان یت ند تە ە نەماد
نتتتازانم نە لە خەفەتتتت، جتتتگەرەیە نە لە تتتتر  خەوم دێد گێتتتدەچێت ترستتتەكە بتتتێد 
تتتتا  یەرد تەوە لەو ستتتاتانەی تتتتر  دەورم دەداد خەو هتتتوەژم دێنتتتێد خەوەنتتتووتەە 
دەبەمەوەد دەبێ خەوتبمد خۆ ئەوەی دیتمد زیندەخەون نەبوو  لە سەر هەڵدێرێە، هەزار 

باز نایگاتێد گتێم بتتواد دەبتیە هەزار گتارچەد هەر گتارچەیەكم لە گنچەێتم لە  بەهەزارمد
بەردێم گ ردەبێد ئەها  گێم خزید سوگا  بابە  گەییتێ و گترتی ەوەد هێیتتا دەستتم 

 :لە دەست، بابم بوود دەنگێم

 .هەستند دەگەەینەوە 

هە،تتتووەد وا خەریتتەە دەگەەیتتنەوەد شتتەو كەمێتتم روونتتا  بتتۆتەوەد دیتتارە مانتتگ  
ئۆخەیش  بەری سیا یان بتی و گێیان نایە بەری گۆمەكەد گەییت نە كەرتەكەیدی دن اد 
شەو رووناكەد روونا د چاوی ت ژ گورگ و سەگ لێەدی جودا دەكتاتەوەد بە،م گتورگ و 

 :رێوی رەنگە زەحیەت بێد زان م زەحیەتەد گێییەرگە

 .ئەها ئەوە گورگە -

  ...وشت بوومد دەزان، ناوێرم تە ە بەەم ومام گورگ لە جێ ەك، خراپ تو -

 .ئەوە كوا گورگە  رێویە -

             رێویە؟ -

من ش دیتمد بە،م نەمناس ەوەد دوو سێ جاریش گورگم لە دووورەوە دیتبوود رێویش 
هەر ه چد كات، خۆی چەند مانگێم لە ماڵێ رێویەك، م  بە زنر رمان هەبوود رێویە م  
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لە متتاڵێ بتتێد بە،م ئەگەر  ستتەیە  لە رێتتویەكەی )ئەبتتالە گ تترە( بە زنر تترەكە بتتا هەر 
نەكەمد ئا اری گۆمەتاڵ جێناهێژمد بەری سا،نێە، ز ر لەو گۆمەتاڵەد ئەبالە گ رە لەگەڵ 
رێویەك، وە  ئەو رێویەد وای دانێ ن رێویە  تێەدەگ رێند دەبێتە شەەیاند شتەەێم وە  

نە شەەی دەندە و ئاژەڵ و گەلەوەراند  دەڵێن كە  شەەی وای نەدیوەد نە شەەی مر ڤ
 :برا گەورەكەم وای گێتایەوە

لە گۆمەتاڵێ شتەوێم رێتوی دەچێتتە متاڵ، ئەبتالە گ ترەد ح تزە ح تزە رووەو ژووری 
مرییەان دەختزێد متام ئەبتاو دەیب نتێ و خوترمەیەك یت، لە دەستتەد بە،م رێتوی ئەو 

ی دەكتاتد بە،م رێتوی لەو ناب نێد هێیتا رێوی ن توەی لە دەرێت ەد ختوترمە كتاری ختۆ
رێویانە ن ە بترسێ و هەڵێد ناد دەستدەكاتەوەد گت دەداتە ئەبالە گ رەد ددانەكان، لە ناو 
لە گ، دەست، چەگ، ختیدەكاتد مام ئەباو دیارە وە  رێویەكە ئازایەد هاوار ناكتاتد بە 

ورگ، بێدەنگ، دەست، راست، دەنێتە  وەگ، رێوید گەنترە ن نۆك ەكتان، دەچە ێنێتتە  ت
رێویەوەد ئ دی شەەی ددان و گەنرە درێتژەی هەیەد تتا ددان گتتر ر بچتێ و لە نتاو لەپ 
میتتر بێد گەنرە ت ژتر دەچە ێتە  وەگەوەد دیارە شەە لە نێوان گێ ەكان ش بەرگابووەد 

وبەرگ، ئەبالە گ رە خەریتەە شت تاو شت تاو دەبتێد تتاریەە ختوێن دیتار نت ەد بە،م کجژ
 رە لە گەرمای، خوێنەوە گەرمتر و گەرمترەد شەە گەرمەد ئەبتالە شەەی رێوی و ئەبالە گ

گ رە ماندووەد شتەد ئێستا نا ئێستا دەستت، چەگت، لە دەستتدەدا و دەستت، راست یت، 
هێتتواش هێتتواش شتت  دەبتتێد وا بتتتوات رێتتوی دەیبتتاتەوەد هەر دیتتتت ئەبتتالە گ تترە هەر 

ە تتا ئێستتا بتۆ كەست، جووجەە و مرییم ناد دەست یت، لە ستەر دانتاد نتا ئەبتالە گ تر
 دیار ن ەد شەەەكە چۆن دەكەوێتەوە.دانەهێناوە تا بۆ رێوی دابێنێد هێیتا 

ئێد درێژەی نەدەمێد ئەبالە گ رە هەستدەكاتد رێوی لە گەو و گتۆ كەوتتووەد بە،م  
 .ددان، لە كار نەكەوتووەد ز ر ناباد رێوی لە باوەش، عەبالە گ رە گ ان دەسپێرێ

 :بابم هەڵ دایێ
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ە جاری یەكەم و دوا جار بووە ئەباڵە گ ترە خەنترەری لەبەر گیتتوێن نەبێتتد لە ئەو
كات، نووستنێد لە چوونە سەر گێیاوێ خەنرەری هەر لە نتاو میتت، یتان بەر گیتتێن، 

  .بووە

 :لە بارەی ئەباڵە گ رە و خەنرەرەكەید بابم وای گێتایەوە

دانەهێنتتاوەد گێچەڵتت، بە كە  ئەبتتاڵە گ تترە ئەو گ تتاوە  لە تەمەنتت، لە بەر كەستت، 
نەكردووە و لە گێچەڵ ش هەڵنەهاتووەد دن اش گتی گێچەڵەد بتۆیە مەگەر بتابم هێنتدەی 
وی بە شەە هاتبێد لە رێوبانێم گ اوێم دیارە نایناسێتد شەەی گێ دەفر شێتد ئەبتاڵە 
گ رەش خەنرەرەكەی هەڵدەكێیێت و ال رانێەت، دەهێنێتتە ختوارێد ئ تدی ئەبتاڵە گ ترە 

رێ و لە زیندان، هەولێتری دەگەستتند لە نتاو زینتدانێ بەدبەختێتمد بەدبەختتتر لەو دەگ 
گ اوەی ال ران، هاتە خوارێ و خۆی چووە خەستەخانە ئەبال، ناردە زیندانێد گتێچەڵ بە 
ئەباڵە گ رە دەكاتد ئەباڵ ش لەوانە ن ە خۆی لە گێچەڵ الداد خەنرەر هەڵدەكێیێ و لە 

 .گاتە خەستەخانە دەمرێورگ، كابرای میت دەكات و نا

 بۆ ناگرسند خەنرەر چۆن گەییتە ژووری زیندان؟ ئەباڵ دواتر گێتابوویەوە:

لەو ستتاتەی دەستتتگ ریان كتتردمد بە بەر چتتاوی دوو گۆل ستتەكەوەد بە تەەدەستتت،  
خەنرەرەكەمم بە د خ تنەكەمەوە بەستت وخستتیە نتاو شتەرواڵەكەمم و بە بتن گتونیەوە 

 .شۆەبووەد ئەو گۆل سە گێالنە هەست ان گێنەكرد

 :بابم چووە دووی 

ەوە ر ییتتەوە ئتاوای،د ئەباڵە گ رە هێندە لە زیندان نەمتایەوەد بە ختۆ و بە خەنترەر
 كە  تێنەگەییتد ئەباڵ چۆن بەربوو  بە،م گۆل سێم لە دەم، دەرچووبوو:

ئەباڵ لە دەرێ بێ باشتترەد چتونەێ تتا ئێستتا لە دەرێ كەست، نەكوشتتووەد بە،م  
 .هەر گێ، نایە زیندان گ اوێە، كوشتد بۆیە بۆ حەومەت وا باشترە
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ەڵتدەگەەێ ند لەو دەمە دەبێتت رووداوێتم وا بە تەن یت گۆمەتاڵ، ئەبتاڵە گ ترەدا ه 
روویدابێتد بە،م چەندی سەر دێنم و دەبەم چ نتایەتەوە ب ترمد بتۆچ، لێەتدی دابتتاین و 
بزربووین؟ نازانمد ئێیە شەش حەفتێم لە وان تدی دابتتایند بتاش بتوو لە كەرتەكەی ئەو 

 :بەر بزر نەبوویند ئێد گێییەرگەیە  دڵ، داینەوە

 نیەوەد گێیتر لێترەوە گەەیتومەتەوەد بە،م نەكەن بتانگبەەند مەترسند من رێگە دەب
  .جاش هێندە لێیان دوور ن ن

متتن لە هەر جێتت ە  بتتزربم دەترستتمد بە تەنتتێ یتتان بە كتتۆمەڵ بتتزر بتتمد دەترستتمد لە 
چۆلەوان، یان لە ئاوەدان، بزر بم دەترسمد بە منداڵ، یان گەورەی، بزربووبم ترستاومد لە 

یتتان لە چ تتای گێتتر  بتتزر بتتم دەترستتمد لە )ئاستتیان رژاوەتە نتتاو  ەیستتەری،  هەولێتتر 
گێرسەوە( ترسم نووس وەتەوەد ترس، بزربووند ترس، ت تاچوون و بە دن تا نەكەوتتنەوەد 
لێرە كاتم ن ە بتۆ تتر  گێتتانەوەد تتر  لەوەی جارێە تدی بتەەومەوە دەستت، جاشتاند 

  چۆن لە ب رم تر  لە بێ چەك،د كێ هەیە هێندەی گێییەرگەی بێ چە  بترسێ  وە
نتت ە چتت، بتتوو بتتزری كتتردین و لێەتتدی دابتانتتدیند لە ب رییتتم نتت ە چتت، بتتوو بە یەكتتتری 
شتتادكردینەوەد ئەدی ئەو تراكتتتۆرە لە كوێتتوە هتتاتد لەو بەری جتتادەوە دوور بە دووری 
لەگەڵیتتتان بتتتوود یتتتان لەم بەرەوە بۆمتتتان هتتتات  ستتتوار بتتتووین بە هەورازە رێ ەكتتتدا 

ا سەرناكەوێد تراكتۆر بێ چاو بە تاریە تدا هەڵتدەگەەێد وا هەڵدەگەەێ ند دەبابەش گێ د
 :بزانم خارە جەواد بوو دەیگوت

 .بە راست، تراكتۆرێە، نێرەكەرە ئەو هەموو بارە گێییەرگەی هەڵگرتووە

لەو دەستتتە گێیتتیەرگەیە هەر ئەوانەم لە ب تتر متتاوەد لە وانەی تتتازە بەگەڵ  هەوکە 
رنەگرتووە: )دیارد هەنگاود خارە جەوادد ختارە گێییەرگە كەوتوونە و هێیتا چەك ان وە

جەم  ( لە گێییەرگەكان ش: )كتانەب، گچتەەد خەیتام(د دێتدەوان لەگەڵیتان نەگەەیەوەد  
خەیامەكە شوفێری تراكتۆرەكەیە ز ر شێتانە داژواد ئێستا نا ئێستا لە كەندێیان دەكاتد 
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د وەهتتتا دەستتتتم نتتتاوە نتتتاوە هەنتتتدێم دادەبەزن و ستتتواردەبنەوەد متتتن هێنتتتد مانتتتدووم
لێ گ ركردووە و ختۆم گرمتۆڵە كتردووەد وەرییتگەەێ لێ نتابیەوەد گتتە گتتە تە تە تتەقد 
هەڵگەەێ راستوراستد گێچتاوگێچد هەڵتگەەێد هەر هەڵتگەەێد نتازانم چەنتد هەڵگەەایتند 
ئێستا لە شۆەبوونەوەدایند خەیام بە فەتارەتیان دەداد لە دوو جادەی مەرگ گەەییەوە و 

ە ه چوخۆەا خەیام بتەوژێد شارەزای رێ ەكە بامد دادەبەزیم و بە گێ تان نەمردمد وەرە ل
دەە ییتتتتمد وەهتتتا بە ستتتەر یەكتتتتردا بەردەبتتتووینەوەد مەەو بتتتزن وا بەستتتەر یەكتتتتردا 

 :ش لە گوێیەد دەبێت دەنگ، كانەب، گچەە بووبێهەوکەنەكەوتووند دەنگێم 

 .خەیامد گووی سەید لە كەندێیان نەكەی 

كەندێیان دەكات و لە تتێ سەی دەچت ند دیتتم گێیتیەرگەیە  جتگەرەی وا بتوا لە  
 :داگ رساندد هەر خۆی گوت،

 .ئاگری جگەرە بخەنە ناو دەستتان و ب یارنەوە

و هەردوو خەن، بوومد لە بن ستا ۆوەد جتگەرەم داگ رستاند و الی ئتاگرم خستتە نێت 
وای لە ماتۆەی ئتاو  م لێدەدا كە  لە سەردەم، بێ ئاوی مژی ووڵلەگیەوە و مژی هێند 

 .نەداوەد جگەرەیەك دیم بە جگەرەكە گێەردد ئاگام لە خەیام و تراكتۆر نەما

د نتتتازانم چ كتتتاتەد دوور نتتت ە بەیتتتان، دابتتتێد گەییتتتت نە گونتتتدێم گوت تتتان هەوکە
)سووسێ(یەد یەكەم جارمە سووسێ بب نمد بە،م ناویم ز ر ب ستووە و گێت، ئاشتنامد لە 

ۆشحاڵ بوومد هەر زوو ناوم لەو دیدارە نا )دیتداری مێتوژی( دڵەوە بە دیداری سووسێ خ
ئەگەر لەو سەروبەندە سەردان، كونەفژووسەشم كردباد ناویم دەنتا دیتداری بەفترید نتاوی 
سووستتێ منتت، بتتردەوە مەیتتدان، كرێەتتاران، بتتن  ەراتتت، هەولێتترێ كە هەمتتوو هاوینتتاند 

ەر  لە خەو رادەبتووم و سبەینان زوود لەگەڵ دەنگ، دەروێش برایی، مزگەفتت، حتاج،  
دەگەییتتتیە بەردەم چایختتانەی مەچەتتۆد لەوێ ئەو گ تتاوی عارەبتتانەكەی لە نتتاو جتتادە 

 :راگرتبوود ناوە ناوە بە دەنگێە، گت
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 مێوژی سووسێ   

 بەفری كونەفژووسێ

 ئەوەی ب خواتەوە

 . ەت چاوی نانووسێ

متتن  كە دوای ئەو هەمتتوو رێ ر ییتتتنەش هێیتتتا خەو بەریتتنەدەدام و چتتاوم ن تتوە 
نووساو بوود دەچوومە الی و گەرداخێم ئاوی مێوژی گت بەفر و دوو سەموون، گەرمتم بە 
گارەیەك، كەم دەخواردد ئەو خۆشاوەی مێوژە چ تامێە، هەبوو خودایە  من لەو دەمەوە 

لەو بەیتتان ە بتتێ دەروێتتش بتترای ی ەد وا لە حەزم بە دیتتداری سووستتێ كتتردووەد ئەوە 
مزگەفت بتێد دەمەوێ ستەرخەوێم بیتەێنمد چەنتد ت نتووی  وێدەچێ چاوەیەک، الچەپد

مێوژی سووسێ بە بەفری كونەفژووسەوەم گتر ت نووی چتۆەێ خەومد بە،م خەوی چت،د 
ب ستم ئێستا ستەرەتایە بتۆ ر ییتتند وا دیتارە ستەرەتای ژیتانێەەد هەمتوو هەر هەمتوود 

ەود گیتتتوود ختتتواردن لە گێنتتتاوی ر ییتتتتنەد ر ییتتتتن هەم یتتتە ر ییتتتتن ئ تتتدی خ
گێییەرگایەت ەد گێش بەەێەەوتن تووش، دەستەیە  گێییەرگە بوویند ناست ارێە، تێتدا 
بتتوود لە منتتداڵ  ەوە دەمناستت،د زووناستت یەوە و زووتتتر ناستت ی  ەوەد بە،م رووی ختتۆی 

وا بتوو كە  نەیدەویستت كە   نتێهەنگ وەرگێتاد تێگەییتمد من ش خۆم نەنا  كتردد 
ب ناسێتەوەد بەو سپێدە بەهاریە بە جتوان، و بتۆن و بەرامەی سووستێد هەرچت، گتوڵ و 

وەرە لە سووسێ ب ب نە و بۆن، بەەد بتاوی گتوڵ، ستپ، كتردوود  دگ اوگۆلێەت حەز لێ ە
دن ای داگۆش وەد مەستم و دەستبەرداری نابمد حەی  وەرزی رەز نەبتوود وەرزی تترێ و 

 .مێوژ نەبوود دەنا بێ گ اسەیەك، ناو رەزەكان،د سووسێم بەجێنەدەهێیت

بەو ئەرێ تراكتتتتۆرەكە چتتت، لێهتتتات  وە  چتتتۆن دوێ شتتتەو لە نادیتتتارەوە هتتتاتد 
سپێدەیەش چۆوە نادیارد بە رێ ەكدا دەە یند هەر چتۆن گتێ دانێت، گتو،ڵەیە د گتنچەە 
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گ ایەك، بەهەشت، گاندەبێتەوەد دڵت نایە گێ دا بت ید لە بن ئاسیانێە ن نازانم كێ بتوو 
 :گوت،

 .توخوا بە دووكەڵ، جگەرە گ س، مەكەن

ەرد تەوەد كەمێم بە گێم گێاڵوەكەم بن، ز ر گان بوود لە هەمووان گتر گ اوگوڵم گان 
گەورە بتتوود بە،م بە تونتتدی،  ەیتتتانەكەی بە گتتێیەوە تونتتد بتتوود چەنتتد ر ژێ گتتێش بە 

 :چ اكەوتنم برادەرێەم )ئازاد هاشم( گێ، بەخی م و گوت،

ئەو گێاڵوە لە گێستت، رێتوی  تاییترەد لە دار و بەردی بتدەی حەفتت ستا،ن لە گێت، 
 .بەەد هەر نوێ ە

رگە گێاڵوی بتاش لە تێەنگت، بتاش گێویستتترەد متن گتێاڵوەكەم ب ستبووم بۆ گێییە 
هەیەد تێەنگەكەشم هەباد چ م دەویست  بت  بر د ز ر ر ییت ند لە سەر بستتوویە د كە 
چەند گابەردێە، لە سەر شتان، ختۆی هەڵگرتبتوود لە گەنتای گتابەردان گیتووێەیان داد 

تتان، گتێاڵوەكەم تونتدتر جگەرەد جگەرە بە جگەرەد چەند جگەرەیێد گێش هەستاند  ەی
دەكەمەوەد ئتاید ئەوە چت ەد بنت، هەڵتزەایەد ئەو گتت اڵوەی دەبتوو حەفتت ستاڵ، لە گتتێ 
بەەمد حەفت ر ژیی، نەكردد دەمزان، گێ، من لەو گێ انەیە گتێاڵو بەری نتاگرێد تتا تتۆ 
گێاڵوێم دەدەێنت، متن حەفتتم دەانتدووەد بە،م بەو شتێوەیەش نتاد ئەو گتێاڵوە لە چەرم 

ێندەی گێست، مرییە ش بەرگەی نەگرتد ز ر خەفەتتم لە گتێاڵوی دەاو ختواردد رێویە  ه
ب تترم لە الی تێەنگتت، بتتاش بتتوود گتتێاڵوی باش یتتم لە ستتەر دانتتاد لەو دەمە دەستتتم بتتۆ 
گ رفانم بردد باشە وە  خۆیەت،د گارەی چەند گێاڵوێەت، باشتم هەیەد  ستەی بترادەرێەم 

چ تتاكەوتنمد دە دینتتاری بە ز ر خستتتە )جەمتتاو رەمەزان( ب تتركەوتەوەد ر ژی گتتێش بە 
 :گ رفانیەوە و گوت،

 .زوو زوو گێاڵوی باش، گێبەتە
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عەزیتزی مەالی  ئتاد دە دیناری ئەودەمانێ هەند بوود مووچەی دوو گێیتیەرگە بتوود 
بە جتتوان ، بەهتتاردا رووەو ستتیا وڵ، رێتت، گێچاوگێچیتتان  رەشتت  ش بتتتێ گتتارەی دامتتێ

بەهاری ئەو د ڵەدا ب چنەوەد لە گت دەنگت، فتت كە گرتووەد هەرچ، جوان، هەیە وەرە لە 
هتتاتد بتتووە زرموهتتۆەد فتتت كە لە چەنتتد الوە بەهاریتتان بۆردوومانتتدەكرد و سرووشتتت ان 
دەژاكاندد من وای تێگەییتبووم لەم دیوەی چ ا فت كە ناوێرێ هێندە نتزم بێتتەوەد هەڵە 

شد كەمێە تر دەگەمە بوومد درەنگەد گەلەمەد بگەمە جووتێ گێاڵوی باش و تێەنگێە، با
 .ئەو بتنۆیەی جوان م تێ دا دیتەوە
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 لە بڕنۆ جوانیم دیتەوە

 

ئەوە  ن ە سەردەم، بتنۆ بەسەرچووەد وەلێ لە چ او چتۆالن تتا ولۆق بتنتۆ بە شتان 
لە ستەردەم، بتنتۆ دەژیتند تتا دڵ حەز بەتات  نهۆدەب نرێند من كەسێەم لە وانەی تاكو 

حەزم لە بتنۆیەد ئەوەتا لە كات، خەوێ وە  ژن لەگەڵ خۆم، دەخەوێنمد چەند جتوانەد 
چ بەژنێە، زرار، هەیەد بتواناكەم لە ژیانم حەزی گ اوكوشتن چتووبێتە دڵتیەوەد جتا بتا 

باڵندەیەك یتم  گ اوەكە سەدام یان ئامۆزاكەش، بووبێتد  ەت مەیژ، راوی هت چ ئتاژەڵ و
نەبووەد كەچ، هەر حەزم لە بتنۆیەد رەنگە ئەو حەزە بۆ منداڵ م بگەەێتەوەد ئەو كاتەی 

 :لە گەەە  بە كۆر  گۆران ، )بتنۆ(مان دەگوتەوە

 بتنۆی رە ەم حەردەیە

  .ن یانەی گێییەرگەیە

دووریش ن ە گەیوەندی بە بتنتۆكەی بتابیەوە هەبێتتد ئەو بتنتۆیەی  ەت نەمتدیتبوود 
م هەم یتتە لە نتتاو چتتاوم هەڵواستترابوود ئتتاخر بتتابم شتتەواند هەمتتوو شتتەوان لە ستتەر بە،

خواست، ئێیە چ ر ك، بتنۆكەی بە دروداو  بۆمان  دەگێتتایەوەد ئەو بتنتۆیەی لە ترست، 
جاشان لە )بەستت، شتەرغە( خستتبوویە بتن عەرد و دوایت ش بە جێت ەكە نەكەوتبتۆوەد 

 :وو بتنۆی نەدیتەوە و نەدیتەوەد بابم دەیگۆتهەموو ئەو بەر و ئەوبەری بەست، هەڵدەیب

 .دێتە ب رمد لە بن گولەكێە، گەورە عەردم بۆی هەڵەەند

ڵدەكێیاد وای لێهتات متن ، هە ووڵتانەوەی چ ر ك، بتنۆ هەناسەی بابم لە كات، گێ 
 :تر هەناسەم هەڵدەكێیاد لە گێتانەوەی چ ر ك، بتنۆ جارێم لە بابیم گرس، ووڵلەو 
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 كانت نەكوشت؟بۆچ،د جاشە +

جگە لەوەش متن بتنتۆم  دچەندیان بەوژمد یە د دوود دە..؟ ن وەی دن ا جاش بوو -
 .بۆ ئەوە لە شان نەبوو تا گ اوی گێ بەوژمد تەنها بۆ گورگ و دەعبا و بە 

گتتتێش چەنتتتد ر ژێد كە لە دەو بەستتتت، شتتتەرغە دان یتتتتبوومد بتنتتتۆكەی بتتتابم   
كەوتە سەرمد گەەامد لە بن گولەكان لە دووی بتنۆ خول ای گەەان بە دوویدا  ب ركەوتەوەد

دەگەەامد دێتە ب رم گێییەرگەیە  ئەبوو شتێە ان دەگۆتێ بە تێەەڵەیە  لە عەرەبت، و 
 :كوردی گرس،

  ئەوە لە دووی چ دەگەەێ،؟ +

 .بابم بتنۆیەك، لێرە شاردبۆوەد بزانم نایب نیەوە -

 كەی ؟ +

 .ب ست ساڵێم دەبێت -

ستتەیریەردمد وە  ئەوەی بڵتتێ بە خۆمتتان گەلە  تەواویتتن هەر ستتەیركردنێە، ستتەیر 
 .ئەتۆمان دەویستد راست، من ش گێەەن نم بە خۆم هات

هەر بە منداڵ، گێش ئەوەی بابم لە ترس، جاشان بتنۆكەی بیارێتەوەد چەند جارێم 
بە ستتەردان هتتاتوومەتە ئەو بەستتتەوەد ئەو گۆمتتاوە دەناستتیەوەد گتتێش حەرتتدە ستتاڵێم 

كردووەد بەو دوو تاشە بەردە دەیناسیەوەد بەهتار كۆتتای، بێتتد جتوانتر بە مەلەم تێ دا 
ئەو ئەشتتەەوتە  ە هەولێتترەوە دەهتتاتیە ئێتترەد ئەوەتتتادیتتار دەكەوند متتن  لە هاوینتتان ل

ئەوە  گچەەیەش وە  ختۆی متاوەتەوەد چ گۆەانێتم بە ستەر ئەو دەوروبەرەدا نەهتاتووەد
دوێنتتێ بتتوود كتتۆمەڵە گ اوێتتم لە بتتن ئەو هەر وا دەزانتتم  د ئەوێهتتێ...گتتردی کەزی زەرە

ئەوەشتم دێتتەوە ب ترد یەك تتان  .ئەشتەەوتە دان یتتبووند بە بتنتۆ ن یتانەیان دانتتابۆوە..
 :گوت،
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 .كۆگتەر دەردەكەوێت هەوکەتە وتۆق بەسەد 

هاتن، فت كە و كۆگتەرییم لە یاد ماوەد چەند جتار ختۆم لە بتن ئەو بەردانە حەشتار 
 :داوەد باگ رم دەیگوت

گوێتتتت لە دەنگتتت، فتتتت كە بتتتوود ختتتۆت لە بتتتن بەردان بە عەردی دادەد بەرد هەر 
اد دەنتتا هەر كەستتێم ختتۆی دەخ ژتت، بەرد بەتتاتد ستتاچیەی ددەتپتتارێزێد مەگەر ختتو

 .گێناكەوێت

ش هەر حەرتدە ستاڵ لەمەوبەرەد چت، گتۆەاوە  بەستت هەر بەستت، جتارانەد ئەوە نها
نە دارەكتتاند ئەوە باڵنتتدەكاند گۆمتتاوی مەلەوانتت،د ئەوە ئەشتتەەوت، حەستتانەوەد ئەوە بتت

ئەوەش ئەو باریەە رێت ەی دەەوا دەەوا هەتتا نتاو گونتد گ تر نابێتتد)تەەوار( ئەو گونتدە 
هەم یە تەەەی باگ رم لە سەرەمەرگدا بتۆی دەگریتاد ئەهتا لە بتن ئەو لتووتە شتاخەد وا 
 دەزانم دوێنێ بوود هێالنەیەك، سووسەەم دیتەوەد گتت گتت لە هتێژەەد ئێستتاش ستپێت ،

ئێستاش هەر ئەو دەمەد ئەوەتە لە ترست، فتت كە  .هێژەەكان لە چاومدا دەدرەوشێنەوە..
و كۆگتەر خۆم لە گەنای ئەو بەردانە شارد تەوە كە حەردە ساڵ گێش ئێستاش ختۆم لە 

.. ج تاوازیەكە تەنهتا لە تەمەنە هەوکەش.تێەنگتم نەبتوود  هەینتێش .بن ان دەشاردەوە..
ئێستا گەورەد ئەودەمانێ لەگەڵ ئەو هەموو گرس ارەی لە بتارەی ئەودەمانێ منداڵ بوومد 

هتتاتن، فتتت كە و خۆشتتاردنەوەوە دەمەتتردد كە  وە،مێەتت، وای نەدامەوەد بە،م ئێستتتا 
 .كەمێم لە گەمەی خۆمان و فت كە تێدەگەم

وا لەو دەو بەستتتە بەو نێتترینەی بەهتتارێ ە لە بتتن بنەدارێتتم دان یتتتوومد بە  ەڵەمبتتت 
ڵ ن، دارمد دەمەوێ چەنتتد وشتتەیە  لەو دارە بەجێبهتتێڵمد ئەو دارەی خەریەتت، هەڵەتتۆ

هەستتتدەكەم گتتێش حەرتتدە ستتاڵێە ش لەمەوبەر هەر وە  ئێستتتا بتتووە و نەگتتۆەاوەد 
 :دەنووسم

 .دوای حەردە ساڵ تۆم دیتەوە 
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 ئەوە چ لەو دارە دەكەیت؟ +

 .شتێەم لە سەری نووس، - 

تە حەفتەیە د رەنگە هەر ئێستتا تۆگێتم تاهوو وا هوو  ئەو بنەدارە ز ر بژی ناگا + 
بێ و لە رەگەوە هەڵ ەێیێد دن ا ئاگری گرتووەد زەحتیەتە درەختێتم بە گێتوە بیێنتێد 

 .ئەگەر دەشنووس، بنووسە ماڵئاوا

ئەو گ اوە مام عر ژ، ناوەد گ اوێە، بە تەمەنداچووی رە ەلەیەد خاڵێە، گەورە بە ال 
ەۆفێە، بە شانەوەیە دەڵێ، تازە لە كتارگەی چاویەوەیە ن وەی چاوی داگۆش وەد كاڵش ن

رووستت ەوە هتتاتووەد بریستتەەی دێد هەر زەیتتنەتە تەماشتتای بەەیتتتد بە راستتت، ئەگەر 
كاڵش نەۆف توانای گ اوكوشتن، نەباد شتێە، جوان بوود ز ر جوان مەگەر بتنۆ هێندەی 

 ...وی جوان با

ەد نتاد چتوارد ئەوەی ئێرە سیا وڵ، نتاوەد دەڵتێن لەو د ڵە ستێ گونتد هەیە بەو نتاو
ئێیەی حەواند تەوە نازانم كام انەد هێندە دەزانتم كچێەت، جتوان جتواند كتان ەك، روون 

لە شتتارەوە تتتا گەییتتتیە ئێتترە حەفتتت شتتەوی وند دوكتتانێە، ختتاوێن ختتاوێن، هەیەد رو
ویستد سێ شەو لەمەو بەر لە بەست، شتەرغە بتوومد شتەش شتەو لەمەوبەر لە دەشتت، 

ەوبەر لە ناوەنتدی هەولێترێ لە متاڵ، خۆمتان لە گترخەی خەوێ هەولێرد حەفت شتەو لەم
بوومد حەفت ر ژە دن ا بەرەواژ بتۆتەوەد بە ر ژ نووستتن بە شتەو ر ییتتند بەرەواژیەكە 
لەوە دایە من بە رووناك، خەوم لێ ناكەوێتد بۆ خەوتن دەبێت دن ا تاریم تاریتم بێتتد 

و مانگەشتەوێە، روونتاكەد دەبێتت  هەتا ئەو شەوانەی مانگ بە دەرەوەیە و لە چتواردەیە
چاوەەێ، ئتاوابوون، مانتگ بتەەمد دوای ئتاوابوون، مانتگ یتا، خەوم لێتدەكەوێتد بتال   

 .گۆەین ش سەربارد بۆیە در  ن ە بڵێم حەفت شەو دەبێت بای، شەوێم نەنووستووم

ئەو گ اوە ختكەڵەیە كە جێگاكەی بە تەن یت منەوەیە كانەب، گچەەی نتاوەد هێنتدە 
ن ەد گچەەی ەكەی ه، ئەوە ن ە بە ناوەكەیەوە بژەێد درەنگ تێگەییتتم كە بتۆ  گچەەش
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ج اكردنەوە لە كانەب ەكان دی گێ دەڵێن كانەب، گچەەد كانەب ، وا هەیە بە  ەت سێ ئەو 
كتتانەب ە دەبێتتتد ئەو كتتانەب ە گ تتاوێەە هێنتتد شتت رند هێنتتد شتت رند ئەگەر ئەو كتتانەب ە 

 . نەب،  ەند بێتگەورەیە نەبایەد دەبوایە ناوی كا

دەم، عەسرە چا بتوود كە  نەبتوو چتای بە دەستتەوە نەبێتتد چتایەی كەست ش لە 
گ تتاڵەدا نەبتتوود هەبتتوو لە بتتنە مەتتتارە دەیختتواردەوەد هەبتتوو لە شووشتتەی گەورەی 

 :ئاوەتەماتەد هەبوو لە  ۆغەی دەوران، كۆن، منداڵ،د كانەب، گ ژ، گرتم و گوت،

 .وەرەد گووی سەی 

گێیتر ئەو گ اوەم نەدەناس،د هەمووی چەند ر ژێەە ناویم ب ستووەد گاڵتەم لەگەڵت، 
ن ەد لەگەڵ ئەوەش لەو )گووی سەی(ە تووەە نەبتوومد ئتاخر كە  نت ە ر ژانە چەنتدان 
جار لە الیەن ئەو گ تاوەوە گتووی ستەی وەرنەگرێتتد كەست ش لێت، تتووەە نەدەبتوود بە 

ی ستەی(ەی كتانەب، گچتەە دەكتردد ئتاخر هەنتد گێچەوانەوە هەمووان حەزیان لەو )گتوو
بردم ە ژوورە گچەەڵەكە كە هەر جێگەی دوو  دەگۆتد گ او لێ، دەبووە هەنگویندجوان، 

 :سێ كانەب، گچەەی لێدەبۆوەد دەست، گەیاندە بتنۆیە  كە بە دیوارەوە هەڵواسرابوو

 .ئەو بتنۆیە بۆ تۆد بە،م ئاگادار بە جاروبار چروو  دەكات +

 وگا ز ر س -

 وو بڵێم: من  ەت تە ەم نەكردووە.خەریەب

 .گەش یان بوومەوەد نەمگوت 

ئێستتتتا بتنتتتۆم هەیەد ئ تتتدی لە دیژتتت، دەرچتتتووم و ترستتتم نەمتتتاد لە و،تێتتتم كە  
كوشتتتارگەیەك، گەورەیە و لتتوولەی تێەنگەكتتان روو لە هەمتتووانند لە و،تێتتم بتتۆ ئەوەی 

لەوەتەی فتامم كتردووە  گدتێەنت سەیەكت هەبێتد هت چ چتار نت ە دەبێتت بتبیە هتاوەێ، 
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هەستم بە دیژ ش كردووەد شتار بتۆ متن جتگە لە بەنتدیخانەیەك، گەورە چ تدی نەبتووەد 
 تووە...هەم یە خەونم بە دەرچوون لەو بەندیخانەیە دی

ئەو ر ژەی شتتتارم بەجێهێیتتتت لە دەفتتتتەری یادگتتتاری، ختتتۆم بە ر ژی هە،تتتتن لە 
وەرنەگرت وام هەستدەكرد لە دوومن و ئێستا بەندیخانەی تۆمار دەكەمد تا ئەو بتنۆیەشم 

نا ئێستا دەمگرنەوە و راگێچ، زیندانم دەكەنەوەد ئێستا ئەو ترسەم نەمتاد لە دڵت، ختۆم 
 :دەمگوتد ئەگەر بابم بب نیەوە دەڵێم

 .بابەد ئەو بتنۆیەی لە ترس، جاشان شاردبووتەوەد دیتیەوە

 .د زیوەتەوە بە دەست خۆم نەبوود وام هەستدەكرد بتنەوەكەی بابیم

د كتانەب، گچتەە ئەو ڵێتم كت تب و باڵوكراوەشت، تێتدا بتووبارەگاكەی سیا ول، كۆمە
گ اوەی بتنۆی دامێد من، بە بەرگرس، كتێبخانە داناد من ش جوان رێەیخستن لە كتۆل ژ 
فێرببووم كتێبختانە چتۆن رێەتدەخرێتد هەوڵتم دا بەو شتێوەیە رێەت، بتخەمد رێتم وە  

لەو دوورەوە بۆی لێدەداد بە تەواوی لە رێەخستتن، كتێبختانە كتێبخانەكەی خۆم كە دڵم 
نەببوومەوەد ماڵئاوای م لە سیا ول، كردد بت د بت  بە رێ ەكتدا بتۆ نتازەن ن شتۆەبووینەوە 
دەتگوت گێبژقەی شتەیتانەد هەم یتە حەزمەتردووە لە وەرزی هەنتاردا ستەردان، نتازەن ن 

نەكەوتە وەرزی هەنتارەوەد شتەوێ  بەەمد بە،م رێم نەكەوتتووەد ستەردان، ئەو جتارەش
  :لەوێ ماینەوەد بتنۆم لەگەڵ خۆم خەواندد سوورە كە لەگەڵیان بوو گۆت،

 .تەماشاد تەماشاد دەڵێ، لەگەڵ ژن راكیاوە

 :من ش گۆتم

 .دەمەوێتد ئەو بتنۆیەد ببێتە ژن بۆ ئەوەی تووش، خوێنتشتن نەبێت

 :د گۆت،سوورە بێ وەستاند وە  ئەوەی گێیتر ئامادەی كردبێت
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 .بتنۆد نە  ژن ب ەەیتە فرییتەش خوێن، خۆی هەر دەەێژێت

سوورە ز ر ترستامد ئەگەر لە ستیا ول، ئەو  ستەیەی  لێتان ناشارمەوە لەو رستەیەی
هەر لەو هەڵتگەەان و داگەەانەد دێتەب ترم  دبەردایەد دوور نەبوود بتنۆكە بدەمەوە كتانەب،

رێیان بە بن كونەفژووسەش كەوتد بە،م بەفرەكەیم نەدیتتەوەد ئەو بەفترەی لە مەیتدان، 
ماڵئاوای یتان لە  رین و ساردترین شەربەت، دەداینێدكرێەاران بە مێوژی سووسێوە بەتامت

ریش بە بەهتتاری بەهتتاری د ڵتت، ه تتران و نتتازەن ن كتتردد بەهارێتتم لە چتتاوی متتنەوە دواتتت
كان ی، شت ررێت ان گۆتەمایەوەد گ رێە، گوندی فریز كە هەموو تەمەن، بەرەنگاری بوود 

 :لێدەچۆەاد دەیگوت

 .ب ابان بە ب ابانایەت، خۆی نەیتوان، زەردایەت، بخاتە كەسەای، ئەو بەهارەوە 

ە بال ساند بال سان ئەو گوندە گچەەیەی شارێم یتادەوەری، رژانتد تە ستەرمەوەد تتاز
گەییتتتووینەتە ئەو گونتتدە گتتت لە یتتادەوەری ەد مانتتدوومد لەبەر خەو ئاگتتام لە برستتێت، 
نەماوەد نازانم نە شەوە نە ر ژد ئەوەی لە ب رمە بتنۆكەم لە ب ر بوود لەگەڵ خۆمم درێتژ 

 :كردد نووستمد كە هەستام برادەرێم گوت،

 .حەردە دەمژمێری رێەە خەوتووی

هتت، ئەوە نەبتتوو وا بەفتتر ستتەری بگرێتتتد بە گ تتاوێە،  تتژ بەفتترید تەمەنەكەشتت، 
 :گێەەن نێە، ز ر ش رینەوە

 !كاك، بابەید ئەوە بۆ شەە هاتووید یان بۆ خەو؟ +

 .بۆ خەو بە خوا -

دەكردد بە كتوردیەك، هێنتد گازیانئەو گ اوە ناوی لەشەری بوود بە مامۆستا لەشەری 
د ز ر كە  لە ز ر وشە گێویستت ان بە وەرگێتت هەبتوود گ اوێتم دەئاخاوتگەت، و گاراو 
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بوو حەزی لە كتێب بوود كە زان، من ش د ست، كتێبم و  وتاب ، زانەۆم گتر لتێم نزیتم 
 .بۆوەد لەو دوو سێ ر ژەی یەكتر ناس ندا هەستم دەكرد دەمێەە ئەو گ اوە برادەرمە

لەشتتەری دادەن یتتت ند ئەو  لە بێترای ە گەورەكەی بارەگتتا لە كتتۆەی گەرمتت، مامۆستتتا
گ تتاوە هەر جتتارەی  زاراوەیەكتت، ورد دەكتتردەوەد وەهتتای روونتتدەكردەوە كە  نەبتتوو 
تێ نەگتتاتد ز ر جتتاریش بتتۆ گێەەنتت ن و خۆشتت، وشتتەیەك، دەدیتتتەوە و دەكەوتە گەمە 

 :لەگەڵ،د بە نیوونە وشەی )خت(ی دەهێنا و دەیپرس،

  چ شتێم ختە؟ 

  لە دن ادا چەند خت هەیە؟ 

  :گرس ارانەی بۆ ئەوە نەدەكرد تا وە،م، چنگ بەەوێتد بەردەوام دەبووئەو 

ختتت كە لە ختتوێن،  ددن تتایە  ختتت هەیەد ختتتكەڵە هەیەد ختتتێ هەیەد ختتت كە هەیە
دەزانتن ج تاوازی  .ختكەڵە و ختێدا هەیەد دەزانن ختتكەڵە نێترینەیە و ختتێ مێ  تنەیە..

نێوان )ختیەردەوە( لەگەڵ )ختیەرد( چت ە؟ ئەهتا چەنتدی گێخۆشتە ئەگەر بە چترگە بە 
  !ختێ بڵێ،:  ختێد باشت ختكردووە

 :وشەی ئەو جارە )چش( بوو كە مامۆستا دەیگوت

 رێم بەرانبەر وشەی )سێر(ی عەرەب ە

 : ئەوەی لەو دان یتنە و لە بارەی ئەو وشەیەوە لە ب رمەد دەیگوت 

چش ئەگەر لەگەڵ ختۆی تێەەولتێەەی گێتبەەید چیتخانەیە  دەردەچێتتد لە هت چ  
 چێیتخانەیە  چی، وا دەسناكەوێتد بۆ نیوونە:

چتش  چتش كتۆی چتش بتەە دەكتاتە چتشد چش لە چش كەم بەەد دەكتاتە چتشد 
چش جاران، چش بتەە هەر دەكتاتە چتش..ئەوە لەو الد  ددابەش، چش بەە دەكاتە چش
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ڵ خۆی نا لەگەڵ خەڵە دی ب خەیتە تێەەولتێەەوەد ئەوا گەورەیت، ئەدی ئەگەر چش لەگە
چش بە دیاردەكەوێتد ئەها بەرێ خۆ بدێد یە  بتنتۆت هەیەد وە  ئەو بتنتۆیەی لەبەر 
چاوتتتانەد ئەگەر یە  چتتش لەو الیەی ئەو یە  بتنتتۆیەی دانێتت، دەبێتتتە دە بتنتتۆد ئەگەر 

هتا چتش لەگەڵ ختۆی چەنتد سێ چش لە تەن یتت ئەو یەكەی دانێت، دەكتاتە هەزارد ئە
 .چیە و لەگەڵ خەڵە دیش چەند شتە

لەو كاتەی مامۆستا لەشەری گەمەی چی، گێدەكردیند دەنگ، فتت كە هتاتد یەكێتم 
 :هاواری كرد

كتتتوەەد گەرتەی لێتتتبەەند وا بتتتزانم دوو فتتتت كەكەی دوێنتتتێند بە،م هەر یەكەی دوو 
 .))چش((یان لە تەن یت ە

رەو بتتن بەردێتتمد دیوارێتتمد گەنتتایە د متتن لە گتتاڵ گەرتەمتتان لێەتتردد هەر یەكە و بە
بەردێم خۆم دیتەوە لە سێبەری درەختێم راكیابوود بووە زرم و هۆەد لە ئاسیانەوە بۆ 
عەردد لە عەردەوە بۆ ئاسیاند گ ترە بتنتۆم ستواركردد لە دڵت، ختۆم گتۆتمد بتا هەر بتۆ 

بڵنتتد نەبتتووند تتتا  ەردنەوە گتتولژەیە  بتتاوێمد بتتزانم تە ە كتتووە  فت كەكتتان هێنتتدە 
ن یتتانەم لە  دنەدەترستتاند بە كەیێتت، خۆیتتان بال ستتان ان دادەبێتتژاد تەزرەكوت تتان دەكتترد

 …فت كەیە  گرتد گەنرەم گێوەنا

 .دەستخۆشد جوانت هاوییتێ +

 !بە راست-

ئەوە مامۆستا لە شەری بوود دەستخۆش، لێیەردد تا گوێم لەو دەستخۆش ەی نەبوود 
دیوارێتمد لەو كتاتەی  ال لە سەرەوەی من خۆی دابووە بتننەمزان بوو لێم نزیەەد كەمێم 

گتتتولژەكەم بە فتتتت كەكەوە نتتتاد دیتتتتم بەرزبتتتوونەوەیە  بەرز بتتتۆوەد ئەگەر لەو كتتتاتە 
ئەستتتێرەیە  لەو راستتتە بتتایە ختتۆی لێتت، دەداد بە دەستخۆشتت ەكەی مامۆستتتا و بە 

جتتۆرە   وچانتتدن، فتتت كە كەیێتتم هتتاتد هەستتتیەرد شتتتێە، گەورەم كتتردووەد رەنتتگە ئەو
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هەستە گەیوەنتدی بەوەشتەوە هەبووبێتت كە ئەوە یەكەم تە ەی تەمەن بووبێتتد چتونەە 
دواتر لە ز ر كەسم ب ست كە یەكەم تە ە خۆش ەك، ز ر دەبەخیێد هەتا گوێم لە ع سا 

 :عەسەەر بوود دەیگۆت

 .ج اوازیەك، ز ر لە نێوان یەكەم تە ە و شەوی زاوایەت، ن ە

 :گۆت ئەوەشم لە ب رە بە ع سایان

 !ئەوە تە ەی گ اود ئەدی یەكەم تە ەی ژن وە  ه، شەوی بووكێن ە؟

 :ع سا بە گێەەن نەوە دەیگۆت

 .ئاد بە مەرجێم لە سەرەوە بێت

فت كە وازیتان لە بال ستان نەدەهێنتاد ترستم لە فتت كە و تە ە شتەاد لە هەوڵت، ئەوە 
بال ستتان ان  بتتوومد فتتت كە بتتخەمە نتتاو ستتێرەی بتنتتۆوەد فتتت كە ئاستتیان، دووكە،ویتت،

 :چۆلنەدەكردد مامۆستا كە كاڵش نەۆفێە، رووس، بە دەستەوە بوود گوت،

هتاتووەد دەنتا ئەوە  ر ژی بەو بتنۆیەی تتۆ ەمن بزانمد ئەوە  فت كەیە بە خودای ئ +
 .هاتووە ر ژیانبە  ن ەد ناد  بۆردوومانبووە چارەگێمد 

 !نەهاتبێت ر ژیئەگەر خاوەن بتنۆ  -

 .ی خاوەن فت كەش دەچێتە بن گ  تۆ هەر بە گێوە دەمێن تنە بابەد بە خودا +

 :یەكێم لە نزیم مامۆستاد خۆی دابووە گەنا

 .مامۆستاد وا مەڵێد فت كەكان رووس ن -

 .رووس ن رووس، ن ن بە گونتەوە +
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لەو كاتە مامۆستاش بە كاڵش نەۆفە رووس ەكەی دەستێژێە، بتۆ فتت كە رووست ەكان 
 :هاوییت و گوت،

ستتتەدام حوستتتێن بتتتوود ئەو گ تتتاوەی هەمتتتوو دن تتتای كەر كتتتردووە بە مەبەستتتتم 
 .رووس اشەوە

ئەو كەركردن، دن ایەد ز ر بە المەوە گرنگ بتوود لە دڵت، ختۆم گتۆتمد چەنتد خۆشتە 
لەو كتتاتە فت كەیەك تتدی وە   دمتتر ڤ ئەو توانتتایەی هەبێتتت كە هەمتتوو دن تتا كەر بەتتات

 :مامۆستا هاواری كرد هاتبێتد هاتە ناو سێرەوەد هاوییتیێد ر ژیئەوەی 

ز ری نەمتابوود بە بتن باڵ تدا ر ییتتد مەرجت، گ تاوان ستێ جتارەد دڵن تام ئەتتو  +
 .كەتنەكت لە چاودایە و بە بتنۆ س خۆ دێخ،

 .جاری سێ ەم چروو  دەكات -

 ستتەیەی مامۆستتتا لەشتتەری بتتوود دەتگتتوت لە  فت كەكتتان دەتگتتوت گوێ تتان لەو
بتنەوەكەی من ترسان  لە چاو ترووكانێم نە دەنگ ان ما نە رەنگد لە دووی خۆیان  لەو 

ئ تتدی ئەو چەنتتد ر ژەی لەوێ  ددرەنگتتان، بەهتتارە د ڵێتتم چتتتە دووكەڵ تتان بەجێهێیتتت
 :مامۆستا لە سەر نانخواردنێ دەیگۆ دمامەوە فت كەم نەدیتەوە

خۆتان بخۆند ئەمن بزانم هەتا ئەو بتنۆیە لێرە بێتد فت كە گێ نتانێتە  بێ تر  نان،
 .ئاسیان، بال سانەوە

ئەو ر ژەی ماڵئاوای م لە بال سان كردد مامۆستا بە دەم گێەەن نە جتوانەكەیەوە رووی 
 : سەی لە من بوو

ە مەە  بابم مەە د ئەگەر دەشت ی بتنەوەكە مەبەد بە خودای فت كەكان بزانن بتنۆ لێر
  نەمایەد بە خواردن دەمانخۆن
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 .گاڵتەكان، مامۆستا خۆشبوون

 بال سان بیێن، بەخێرد الی ئێوەم خۆش.

سەردەستتەمان گ تاوێەە متام رەستتووڵ، دەڵێنتێد كەمێتم چتۆتە تەمەنەوەد گ تتاوێەە 
 :خەم، هەموو دن ای لەبەرەد بەردی سەر رێ ان الدەداد دەڵێت

 .لێنەكاتئەو كەسەی لە دووی ئێیە دێت با ساتیەی 

لە شوێن، داروبار ئەو لقە دارانە دەشەێنێتەوە كە دەڵێ، بە ئەنقەست رێ ان گرتووەد 
 :دەڵێت

دەترسم ئەو كەسەی لە دووی متنەوە دێتتد بەەوێتتە خەیتاڵەوە و لتقە داری لە چتاو 
 .راچێت

و خاوێن، نەكتاتەوە دڵت، داناكەوێتتد ت بگاتە هەر كان ە  تا جوان جوان دەری نەدا
 :دەڵێت

 .ئەوەی هەم یە چ ا بە ئاوەدان، بیێنێتەوەد دەبێت كان ەكان خاوێن بنبۆ 

دەگاتە هەر بەراوێم تەماشا دەكاتد بزانێت ت نووە یان ناد تتا ئتاو بەرنەداتە بەراوی 
 :ت نوود لە سەریی، دەی ناەواتد دەڵێت

 .ئەو بەراوە بە تەنێ ه، خاوەنەكەی ن ەد بەش، ئێیەش، گێوەیە

ەی نەخۆش هەڵتدەگرێتەوە و جێ تان بتۆ دەد زێتتەوەد تووشت، گ اوێەە كۆتر و كێیە
سەگێم بوویند الكە الك، بوود مام رەسووڵ چنگێ ورتەە نان، لە كۆڵپیتەكەی دەرهێنا 

من  ەت گ اوی وام نەدیوەد ئەو چ تاو چتۆلەی بە  دو لە گێش سەگە برس ەكەی روو كرد
گتر  دەزانت، لە ئاستت اند گ انژەبەر و بێ گ انەوە بە ماڵ، خۆی دەزانت،د ختۆی بە بەر

 .دەبوو خزمەت ان بەات
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ئەو مام رەسووڵە لە ر ییتنێ كە  نایگاتێد لە هەورازان هەتا تتۆ دەگەیتتە ن توەی 
هەورازێد ئەو گەییتتتۆتە ستتەری ستتەرێ و هتتاتۆتەوە ختتوارێ و  جارێە تتدی وا لە گتتێش 

عەردد تتتۆوە ستتەردەكەوێتەوەد ئەو گ تتاوە هەم یتتە چتتاوێە، لە ئاستتیانە و چتتاوێە، لە 
چاوەكەی ئاسیانێ، تایبەتە بۆ فت كە و رووداوەكان، ئاسیانێد چاوی سەر عەردیی، بتۆ 

 .هەموو ئەو كێیە و رووداوانەی لە سەر عەرد روودەدەن

ر ژ تتتازە هە،تبتتوو كە گەییتتت نە ستتەر بەنتت، هەریتترێد گیتتوود گیتتوود گیتتووێە،  
 نەكەی تەماشتای دن تایێ باشیان داد مام رەسووڵ لە سەر بەردێم دان یتووەد بە دوورب

دەكاتد من ش لە الوە لە س یای ئەو گ اوە ئەفسانەی ە رامتاومد ئەگەر كەستێم ب ەوێتت 
ستتەرهاتەكان، ئەو گ تتاوە بنووستتێتەوەد دەبێتتت ختتاوەن خەیاڵێتتم بێتتت لە ئاستتیان بتتێ 

 دسنوورترد چونەە ئەو گ اوە هێندەی من تێ گەییتم گتر بە دیتوی خەیاڵتدا دەكەوێتتەوە
او رییە ماش و بترنر ەكەی متام رەستووڵد لە نتاو متووی رەش و ستپ، بتزر چوومەتە ن

 :بوومد رەنگە خەوییم لێەەوتبێتد وشەی بتنۆ بە ئاگای هێنامەوەد مام رەسووڵ گۆت،

 ە.وە بزانم ئەو بتنۆیەی لە كنە تووەد وەخت، خۆی لە كنە من بوو

 :لێ، وەرگرتم و هەڵگێت و وەرگێتی دەكرد و لێ، ورددەبۆوە

بە سەهوو نەچوومەد ئەوە بتنەوەكەی منەد ئاگات لێبێت ز ر نازدارەد تەنها ئەمن  دئا
 .دەزانم ئەو بتنۆیە چەند گولژەی هاوییت ە

دەمەو ئێوارە گەییت نە نزیم گوندێە، دەو زێد ئتێیە مەنزلیتان بادینتانەد دەبتوو لە 
گتوەووی هەر زێ بپەەینەوەد لەوێ تووش، دوو گێییەرگە بتوویند یەك تانم ناست ەوەد رەن

وە  خۆی بوود چ نەگۆەابوود تەنها لە موو نەبێتد ئەودەمتانێ ستیێڵێە، رەش رەش لە 
 ەتران رەشترد ئێستا سپ، ستپ، داو داوی رەشت، تێتدا متاوەد بترادەری بتابم بتوود متن 
منتداڵ بتتووم دەهتتاتە ماڵیتاند هەر جارێتتم بهاتتتایە چتوكژێت، دەداینتتێد رەنتتگە بە هتتۆی 
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دەویستد یان بە هتۆی ئەو رستتەیەی بتاوكیەوە كە لە ئتایەت چوكژێتەوە بووبێت خۆشم 
 :راستتر وەراست گەەا

 وەخت ن ەد كورد ببێتە شتێم و لە كۆڵ، شەە و شۆە و وێران، بب نەوە؟ +

 .هێندەی نەماوەد من دەڵێم ساڵێمد تۆ بڵێ چەند مانگێم -

ن بە ختتودای متتن بتتزانم ئەو منتتداڵەش دەچێتتتە چ تتاد كتتورد هەر دەستتت لە گونتتا +
 .(دەمێنێتەوە ) ئەو منداڵەی بابم ئاماژەی گێدا من بووم

دوو سێ جار ویستم خۆم ئاشتەرا بتەەمد نەمەتردد راستت، نتاوەكەیم لە ب ركردبتوود  
 .دەنا خۆم ئاشەرا دەكردد ئێستا و ئێستاش ناوەكەیم ب رنەكەوتەوە

 :ئ دی مام رەسووڵ گۆت،

شێە، باش دێد هەرچ، گۆت بە ئ ی، من لەگەڵەنگۆ تەواود ئێستا لەو گوندەوە جا 
 . سەی بەەند مەترسن لە خۆمانە

روونتتا  بتتوود متتام رەستتووڵ هەر چوارمتتان، دایە دەستتت، جاشتتان، دەرەری  هێیتتان
ستورچ ات، و ختۆی و ئەو گێیتیەرگەیەی لەگەڵتت، بتوو گەەانەوەد گێیتیەرگەكەی گەڵتت، 

ستووڵم دەكتردد )دڵە(یان دەگۆتێد وا بزانم كوەی تۆف   هەریری بوود تەماشتای متام رە
 :گۆتیە سوورە دهەر بە فتین دەفتید دیارە گێیتر خاتری ئێیەی گرتبوو

 !باشە چ رێ دی ن ە بۆ بادیناند تەنها رێ، جاشان هەیە؟+

 .هەیەد بە،م رێ، جاشان لە هەموو رێ ەكان دی كورتترە -

 .ئەدی ناڵێن دوور بت  سەالمەت وەرەوە +

 .بە سەالمەت ش دەگەینە جێ ترست نەبێت ئێیە رێ، نزیم دەگرین و -
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لە دڵ، خۆم دەمگۆتد تووش، چ بتوویند بە چ حتاڵ لە دەستت، جاشتەكان، كەریتم  
خان  وتاربوویند ئێستا وا بە گێ، خۆمان دەچ نە ناو جاشتەكان، ستورچ ات،د هێنتدەی 

 .نەمابوود بڵێم: من لەگەڵ ئێوە نایەم و لەگەڵ مام رەسووڵ دەگەەێیەوە

شتتتۆەبووینەوە بەرەو گونتتتدی جاشتتتاند وە   ە رێ ەکتتتداو بە گتتتۆران بە تتتتاریە، 
د نت یچە ستەربازگەیە  بتوود ونتدەكە رەش دەچێتتەوە لە ستەربازاندەش انگۆت نزیتم گ

بەراستتت، متتن ز ر دەترستتامد بە دەستتت ختتۆم نەبتتوو لە جتتاش دەترستتامد بە،م كاتێتتم 
بتنتتۆ تەماشتتای بەژنتت، گ تترە بتنتتۆم دەكتتردد ترستتەكەم بتتتە  دەەەویەوەد وە  ئەوەی 

فریادەە  بێتد وە  ئەوەی هەر بتنۆ راكێیم هەرچ، جتاش و ستەربازی دەوریتان داوم 
دەست، خۆ بەدەستەوەدان بەرز دەكەنەوەد ئەو جۆرە ب ركتردنەوەیەش بە دەستت، ختۆم 

ماڵە جاشەكە خزمەتێە، چاك ان كردیند كوەێە،  ستە ختۆش بتوود ژنەكەی ز ر  دنەبوو
 ان دانایند لە ژوورەكە بتنۆیەك، دار شووشەی، بە مێواند ستد هەرچ، هەیانبوو لە گێی

دیتتوارەوە هەڵواستترابوود گەلە  جتتوان بتتوود دەتگتتوت ژنتت، نتتاو جامختتانەیەد لە هتت، متتن 
گەلە  جوانترد بە،م ه، ختۆم هێنتد الم شت رین بتوود ختاوەنەكەی داوای گۆەینەوەشت، 

 :بەردایە نەمدەكردد گ اوەكە هەر چوارمان، ناردە سەر بانێد گۆت،

 . وتێ نەكەنان باشترەد بە،م ئاگادار بن مژەەوە  مێوان بێند با نەتانب نند سەر بن

د خانووەكە لە خانووی جاران، گوندی نەدەچتوود بەرزسەربانێە، گەورەد ستارەیەك، 
ئێستتتا دوو چەكتتدار )ستتوورە و متتن( و دوو بتتێ چە  )دیتتار و  دشتاریانە درووستتتەرابوو

باش راكیاویند چاوەەوان، ر ژبوونەوەین تا لە زێت،  هەنگاو( لە سەر بان، ماڵە جاشێە،
بادینان بپەەینەوەد ئێیە هەر ستێەیان جتگە لە ستوورە لە مێتژ نت ە ناومتان گتۆەاوەد لە 
بەست، شەرغە لە سەر دەست، خارەخولە ناوی خۆمان گتۆەید شتوان بتووە دیتارد فتواد 

یست م بۆ باوك یمد بووە هەنگاود من لە خۆشەویست م بۆ )كافەا(ی نووسەر و لە خۆشەو
ختۆم ویستم یەكەم گ ت، ناوی باوكم و یەكەم گ ت، ناوی خۆم لێەبدەم) . ( و ناو لە 

  :ە بەو ناوە رازی نەبوود گۆت،لبنێم)كافەاف(د بە،م خارە خو
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 !تاهوو  كافەاف چ ە؟ بەست، شەرغە و ئەو ناوە ئ نگژ زیەیان گۆت ە

چ گۆشتت، گێتوە نەبتوود ئەویتش  كوەێم كاوە چاوش ن ان دەگۆت،د دەتگتوت  ەڵەمە
 :لەو رێوەەسیەی ناوگۆەینە بەشداربوودهەڵ دایێ

 .لێ گەەێد حەزی خۆیت،د چ ناوێم هەڵدەبژێرێد با هەڵبژێرێ

 :خارە خولە بە گێەەن نێە، جوانەوە

 .تەح  لەو حەزە تەەەماش  ە

هەر  -خارە خولە ئەفسانەیەد لێرە ناگێتدرێتەوە -من ش  سەی خارەخولەم نەشەاند  
لە جێوە ناوە كۆنە فتێدراوەكەی دیتارم بتۆ ختۆم هەڵگترتەوە و شتتۆكەك، زیادەشتم لتێ 
گرێدا و نتاو بتووە )شتوانە(د هەر ئەو گتۆەین، نتاوەش بەو شتێوەیە حەمە عەباست، ز ر 
ماندوو كردد دەشت و چ او د ڵت، گتت كردبتوو لە بتانگەوازی كافەتافد كە  كەست، بەو 

 .گوتبوود ئەگەر هات ە چ اد بە كافەاف بیب نەوەناوە نەناس بوود گێیتر بە حەمەم 

لە ترسا خەوم لێنەدەكەوتد زراوم لە جتاش چووبتوود ئتاخر هەرچت، ختراگە هەیە لە 
جاشەوە سەری كردووەد رەنگە ترسەكەم گتتریش لەو رووداوەوە هاتبێتت كە لە كتات، بە 

ەت،د كەوت تنە چ اكەوتن روویداد لەگەڵ ئەو هەنگاوەی كە ئێستا لە تەن یتم گرخە گرخ 
دەست، جاشانەوەد لە نزیە، دێتگەڵە د ڵێتم هەیەد لە ستەر  ستەی هەنگتاو ئەویتش لە 
ستتەر  ستتەی كەستتێە دی هەر كەستتێم بگتتاتە ئەو د ڵە وای دانتتێ گەییتتتۆتە ئا تتاری 

 .گێییەرگە

ئێیە گەییتت نە ئەوێد هەر هێنتدەمان زانت، لە بەرزایت ەكەوە دوو چەكتدار دەنگ تان  
جاشند چونەە بەو نوێژی ن وەە یە ه، ئەوە ن ە گێییەرگە وا بتێ دایند تێگەییت ن كە 

منەت بسووەێتەوەد هەتا گەییتتنە المتان متن هەر هێنتدەم بتۆ كتراد ئەو نتامەیەی كە لە 
رێەخراوی شارەوە هێنابوومد بۆ ئەوەی باوەەمان گێبەەن كە گ او خراپ ن ند خستیە بن 



95 
 

كە ب ڵێ تنەوەد  ستەكە فتواد رێەت، بەردێەەوەد لە بەین، خۆشیان  سەیەكیان رێەخست 
 خست و گوت،: 

 .من دەزانم ئەو جاشانە ز ر ر  ان لە یەكێت، دەبێتەوە

ئ تتدی راگێچ تتان كتتردیند یەك تتان  چووبتتووە تەمەنەوە بتنتتۆی لە شتتان، بتتوود وام  
هەستتتەرد بتنتتۆكەی بتتابیە لە بتتن گولەكتتان دەریهێنتتایەد رە ەڵە بتتوود دەتگتتوت نتتان، 

 :دەیگۆتجاشایەت، لێناكەوێتد 

ئەهاد داخوا چ كەتنێەتتان كتردووە و دەە نە نتاو جەالل تاد ئەو تە تانەی ئەو متاوەیە 
شتتەوان لە نتتاو هەولێتترێ دەكتترێد ئەنگتتۆنەد باشتتە لە هە تتتان دێتت ند ئێستتتا دەتانتتدەمە 

 .دەست، ئەمن

سێ چوار جاش دیش گەییتند هەر زراومان چوود كاتێ تەماشای ناسنامەكەی منت،  
 :دی داد بە خۆی دیار بوو خوێندەاری نەبووكردد گ یان، ئەوی

ئەوە  وتاب ، زانەۆش،  ئەو خۆ گ یاندانانە هەمووی لە بن سەری ئێوەیەد لە چاوت 
 .دیارە تۆ گ اوكوژەك، گ س،

 :من ش بەستەزمانانە گۆتم

 .بە خودای لە تەمەن، خۆم تە ەیەكم نەكردووە

 :خەریەبوو گەالمارم بدا

ئەگەر دەستت دەگاتە ئەو كاڵش نەۆفەی مند هەموومتان ئەتو تە ەت نەكردووە  وە، 
كەلەگاچە دەكەیت .. باشە باش ئەنگۆ ئەگەر ناچن بۆ ناو گێیتیەرگەی ختائ ند بتۆ نتاو 

 جەالل اد ئەدی كێوە دەچن؟

 :ئێیەش بێ ئەوەی یە  وشەش گاش و گێش بەەین  سەی خۆمان دەگوتەوە
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بتزان ند بتۆ گرتوویتانەد بە چت، ئامۆزایەكیاند كەوت تە دەست، جەالل ەكتاند دەچت ن 
 .بەری دەدەن

فیتتتەیان بەو  ستتتەیە دەهتتتاتد بە،م ئتتتێیە بەردەوام و بتتتێ زمتتتان تەتەڵە كتتتردن 
 .دەمانگوتەوە

ئێیەیان نزیە، جادە كردەوەد ستووربوون لە ستەر ئەوەی رادەستت، ئەمنیتان بتەەند 
خستە رستتەی ئ دی كەوت نە گاەانەوەد هەرچ، وشە هەیە كە گاەانەوە دەگەیەنێتد دەمان

گاەانەوەی،د ئەو جاشانە دڵ ان نەرم نەدەبوود نەدبوود  ەت نەكەوتبوومە باری گتاەانەوەد 
هەم یە ر م لە گاەانەوە بووەد لە ف ژیەكان كتاتێ گ تاوێەم دەدیتت دەگتاەایەوەد لە دڵت، 

ەوەد كەچت، ئەوەتتا خۆم هەزار  سەم گێ، دەگوتد دەمگوتد گ او بەوژرێ بە،م نەگاەێت
ئەو جاشتتانەی ئەگەر ئێستتتا لەو ستتەرەوە دوو  ددەگتتاەێیەوە ە جاشتت، گوشتتتوا ختتۆم ل

لە ب رمە لە هونەری گاەانەوە فواد  تە ەیان لێبکرێد کژک ان دەخەنە گەلۆزیان و هەڵدێند
دیتتم هەنتدێم لە ئتێیەوە دوور  دلە من هونەرمەندتر بوود گاەانەوەكان، كتاریگەرتر بتوون

تر ناد لە دڵ، خۆم گتۆتم بە ختودای لە تتتێ ستەی كەوتنەوە و سەریان لە بن گوێ، یەك
 :ئەوی مەیژەو یەخت ارەكە گۆت، دچووین

باشتتتە لە راهتتت، ختتتودای بەرتتتتان دەدەیتتتند بە،م دەبێتتتتد نەگەەێتتتنەوە بچتتتنە نتتتاو 
 .گێییەرگان

 :ئێیە گۆتیان

 .ناوەڵاڵ دەچ نەوە ماڵێ

نە بەر و ئەوان سووربوون لە سەر ئەوەی كە ئتێیە دەبێتت رێت، گێیتیەرگایەت، بگتری
ئتتێیەش ستتووربووین لە وەی بە رێتت، متتاڵەوەدا بگەرێ تتنەوەد هەتتتا ئتتاخ ری یەك تتان بە 

 :تووەەی ەوە گۆت،
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 .دوو رێتان لە گێیەد یان رێ، گێییەرگاند یان رێ، دایەرەی ئەمن

 :ی بە فوادم گۆترمن بە هێو

 !كوەە دەبا سەركەویند بەڵەو بە راست ان بێت و وازمان لێبێنن +

 .بە ئەوە نەڵێ،د بە خودای وا بەەین دەمانەوژنكوەەد و   -

ئەوان ز ریان گۆت و ئێیە ز رترد ئەنرام  سەی ئێیە سەر  سەی ئەوان كەوتد وەكو 
گ اوان لە سەر جادە ماشێنێە یت ان بۆمتان راگترت و بەرەو هەولێتر هتات نەوەد وا بتزانم 

بە ن تازی بتوونە جاش، ماڵ، كەریم خان بووند راستت، ئەوان دڵن تا بتوون لەوەی ئتێیە 
گێییەرگە ئەو د ڵەمان گرتبووە بەرد بە،م لە گ تاوەت، خۆیتان بەریانتدایند ئ تدی دوای 

 .دوو ر ژ بە رێ ەك دی بە چ ا كەوت نەوە

وە  لە ب رم بێت ئەو شەوە لە سەر بتان، ئەو متاڵە جاشتەی دەو زێ لە ترستا خەو 
ستتتتم و هەنتتتدێ لە ستتتەر جتتتێ هەر گ تتتنگژم دەداد حەزمتتتدەکردد هە نەچتتتووە چتتتاومد

 راوێچکەبکەمد نەدەوێرامم ئەو شەوە دەتگوت بە مەەبەند بەستراومەتەوە.

م نتزادەمگوت ئێستا نا ئێستا دەورمان دەدەند هەنتدێم دڵتم بە بتنتۆ ختۆش بتوود  
دەكرد چروو  نەكاتد ئاخر دامنابوو لەوكاتەی دە ەومێ خۆم رادەستت ان نەكەم و تە ە 

ەڵوێستتتتەكە چتتتۆن دەبێتتتتد كتتتێ نتتتاڵێ وە  بتتتەەمد هەتتتتا نەشتتتقەومێ دیتتتار نتتت ە ه
ر ژ بتتۆوەد هتت چ نە ەومتتاد نتتان و ماستتتێە، ز ر بەتامیتتان  د))گتتاەانەوەكە(( نتتاكەوێتەوە

ختتواردد  ەت چتتای وا خۆشتتم نەخواردبتتۆوەد رووی ژنەكە ستتوور بێتتت بە ز ری چتتای 
 .دەرخوارد دەداین

 ما،وا ئامۆکاند ما،وا ماڵە جاش.

هەر دوو خەریتتتەم بەستت و بتنتتۆم كتتردە شتان،د بە ختتۆم نتتاڵێمد هەمتتوو  دبتا بتتت ین
دەیانگۆت جوانت لێدێد جاشەكەش وای گۆد سواری ماشتێنێم بتوویند زراوم لەو جتۆرە 
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ماشتتێنانە چووبتتوود )النتتدكر زەر( متتن ئەوە جتتاری دووەمتتیە گتتێ بتتخەمە نتتاو ئەو جتتۆر 
ەڵ ئەو كتتوەەی ئێستتتا ماشتتێنەوەد جتتاری گێیتت، یە  دوو ستتاڵێم بەر لە ئێستتتا لەگ

لەگەڵیە و ناوم بە ناوی ئەو كترد تەوەد لە هەولێترێد لە گتێش یتانەی مامۆستتایاند لەو 
بەرید لە بن دارە گەورەكە لە سەر شۆستە بە ن ازی گیتوودانێە، كتورت دان یتتبوویند 
ئەو دارە گەورەی دەڵێم لە هەموو جێ ەك، هەولێرەوە دیتار بتوود هت چ بەرزیە  لە شتار 

وی بەرز نەبوود ز ر لە منارەی چۆل، بەرزتر ختۆی ن یتاندەداد هێنتدەمان زانت،  هێندەی
ماشێنێە، وە  ئەو ماشێنەی وا جاشێم دەیهاژوا و ئتێیەش وردتتر بڵتم متن دەستتم لە 
سەر دڵیەد لە بەر دەمیان ئ ستۆگێە، هێند تونتدی كترد نە  هەر متن و دیتار درەختت، 

جژم زەیتوون، غاریان داینێ و بتێ چەنتد  گەورەش هێندەی لە خۆ هەڵداد دوو چەكداری
و چوون هەڵ انتداینە نتاو ماشتێنەوەد ئەو دوو گ تاوە هێنتدە بە هێتز و بە ختۆوە بتووند 

بتتت  بتتت د خۆمتتان لە ژوورێەتت، گتتۆل   دیتتتەوەد  ددەتگتتوت دوو مرییتتە ان تێهەڵتتدا
ارەی دەیانویست هۆی دان یتن، ئێیە بەو دەمەو ن توەە یە لە بتن ئەو دارە بتزانند ئەو د

ئتێیەش بتۆچ، و  چتۆن بتوو وامتان  دز ر جار گەەە كاخەزی  اچاخ، گێوە هەڵدەواسترا
 :گێتایەوە

 ...لە بازاەەوە دەگەەاینەوەد ماندوو بوویند گیوومان دا

بە،م تتر  وای  ن كردد ترس، گەورەیتان ن یتان دایتندباوەەیان نەدەكردد هەەەشەیا
ان دەگتتۆتەوەد دوای هێیتتتنەوەیەك، لێنەكتتردین در  بەەیتتند چ یتتان گوتبتتوو هەر ئەوەمتت

 :باشد بەرە،یان كردیند گوت ان

 .جارێە دی لە بن ئەو دارە و شوێن، ئەوهاتان نەب ن نەوە

 .هەتا ماوەیەك، ز ر نە  هەر دارەكە شە امەكەش من، نەدیتەوە 

گەییت نە بازگەی دەو زێد نازانم دڵم لە چەنتدی لێ تدەداد كە چەكتداری بتازگەكە لە 
بتتنەوەكەم خستتە گەنتاوەد بتۆ؟  لە جێت، ختۆم  ەوە سەری بە ژوورێدا كترددی شوفێرال
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تتاهوود وە،د بترادەری شتوفێرە جاشتە خانەخوێەەمتان بتوود  دوشم بتوومد گتۆتمد تەواو
لە ستتەر ئتتاوێ دابەزیتتند ستتواری بەلەم بتتوویند  دجگەرەیتتان گێیەەشتت، یە  دەكتترد

  ەك، ز ر گەرمیان لە جاشەكە كرد.ماڵئاوای

دوو چاوەەوان ان دەكردیند سواری  ەمەرەیە  بوویند بت   جاشێە دید نا  لەو بەر 
بن چ اد لە ماڵێە، الگەەگە دابەزیتند ، خۆڵدا تۆزێ بەەد گەییت نە گوندێەبت د بە رێ، 

دیار بوو نەیاندەویست كە  بیانب نند  ن وەە یە ئەو متاڵەش جتاش بتووند ختواردنێە، 
رچ ات ە واتە لە دەستت، وئێترە هەر دەرەری ستوباش ان داینتێد ز ر خزمەت تان كتردیند 

رچ،د تا ئێوارێ لەوێ ماینەوەد ستەرم نتایە ورچ، بۆ دەست، جاشێە، سووجاشێە، سو
 :بن گوێ، سوورە

 بە من ناڵێ، كەنگ، لە ئا اری جاشان دەردەچ ن؟ +

بەە هەر دەرنەچ ند لەو ال ئەو خواردنە خۆشە هەیە  كوەە ترست  نزاهێیتا مایەد  -
 .ئەوانەی ئێیە دەستاودەست دەكەن هەر بە ناو جاشند دەنا لە خۆمانن نەبێتد

د لەگەڵ بتنۆ نووستمد وەخت، ر ژئاوابوون بە م نەمابوود خەوییم دەهاتد راكیامترس
هەورازەکە نانیان ختوارد و بەەێەەوتت ند جاشتەكەش لەگەڵیتان هتاتد لە  دئاگایان هێنام

تووشت، چەنتد ماڵێتم بتوویند ئەوانت ش جتاش سەركەوت ن و شۆە بتووینەوەد بتت  بتت د 
 :بووند سوورە سەبر كە بە من، گۆت

 .ئا اری جاشان لە گیت ئەو ما،نەوە كۆتای، دێت

شەوەكەی لەوێ ماینەوەد هێیتا ر ژ لە ه چ جێ ەكت، چ تا هەڵنەهتاتبوود بە چ تای  
كۆر  هەڵگەەایتند ئتۆخەیش ختۆ لە مەمژەكەتت، جاشتان دەرچتوویند گەییتت نە چ تای 

رس شد لە گیووێەدا ن یانەیەكم دانایەوەد بەردێە، رەشد ز ر گەورە نەبوود تەواوێم گێ
دووریتتشد هاوییتتتیێد ئتتاگرم لە بەرد بەرداد ز ر كەیێتتم گێهتتاتد چتتوومە ستتەرید بەرد 
 رنرانێە، جتوان  رنرتا بتوود ئەوە ستێ ەم تە ەی متن بتوود لە دووەكەیتدی گتتر چێتژم 
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 ە بووبێت كە چێژی بە من بەخی، بێتد راست، لە لەوەیان وەرگرتد رەنگە ئەوە دوا تە
چ اوچۆالن ژیان لەگەڵ بتنۆ خۆشەد ئێستاش بۆم بژوێ ساڵ، چەند هەفتتەیە  بتنتۆ لە 
شان دەكەم و دەچیەوە چ اد دیارە جتگە لە متار تە ە لە هت چ گ انژەبەرێتم نتاكەمد بتۆ 

 .جگەرە بێتخۆم ن یانان دادەنێیەوە و ف یەكان دەهاوێمد حەزدەكەم ن یانەكەش 

تا لە گێرسەوە دەگەیتە گارە چەند گوند داتدەكاتد چەند كتان، ئتاوت دەداتد چەنتد 
جۆگەلەی بەهاری رێت گێدەگرێتد لە ترس، فت كە و كۆگتەر خۆت دەخەیتە گەنای چەند 
بەردەوەد هێندە سەرهاتەم لە سەری ەد بە،م كەمد  ز ر كەم بتنتۆ لەو ستەرهاتانە ختۆی 

تا گارە راناوەستمد لەوێش دەچیە ئەو بارەگتایەی لە نزیتم كتان ە  دیاردەخاتد بۆیە هە
هەڵ دا بوود خەڵە، گوندی كافێ و یەكیتاڵە بەو كان  ەیتان دەگتۆت )كتان، تتوبە(د ئەو 
دەمەی بۆ یەكەم جار ئاوی كان، توبەمان خواردەوەد وەرزی كەگران بوود من  كەگرێەت، 

كەگرەكتتان، دیتتدا دەیتوانتت،د هەر گچتتەەم لە جێگەیەكتت، وەهتتا  چێەتترد بە ستتەر هەمتتوو 
دەنگتت، فتتت كەش دەهتتات یەكستتەر بتنتتۆم ستتوار دەكتتردد بە،م وا نەكەوتەوە ب هتتاوێژمە 

 .فت كە

ر ژێم ع سا عەستەەرد كە ع ستای ەك، خەڵەت، عەنەتاوە بتوود گێتدەچوو لە هەمتوو 
عێرا  ان عێرا  تر بێتد ناوی لە خۆی نابوو خەیتری عێرا ت،د بە،م كەم كە  بەو نتاوە 

انگ ان دەكردد هاتە بتن كەگترێد ئەو ع ستایە بەرگرست، ستەربازی، ئەو بارەگتایە بتوود ب
 بتنۆكەی لێوەرگرتم و گێت، دا كە كاڵش نەۆفێە، باشم بداتێد گێتەكەی خۆی بەجێهێناد

بە،م من دڵم هەر لە كن بتنۆ بوود لە گاش بتنتۆ چتاوم بە هت چ  یەکال ێک، باش، دامێد
ەمەرد حەزم نەدەچووە كاڵش نەۆفێد ز رم خەم بۆ بتنتۆ چەندی د .چەكێم هەڵنەدەهات

د ستوێ، لێبتووبێتەوەخواردد رەنگە باب یم كە بە بتنتۆكەی نەكەوتەوە هەر هێنتدەی متن 
 .لەوێ بتیارم دا هەر كاتێم بابم دیتەوەد سەر هات، بتنۆكەی خۆم، بۆ بگێتمەوە
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مەشتق، چەكیتان ر ژێم ئەو ع سایە هەر سێەیان، بردە دووری بارەگا تتا هەنتدێم  
گێبەاتد لە ب رمە بەر لەوەی بۆ بارەگا بگەەێ نەوە ن یانەمان دانایەوەد من لە هەمتووان 

 :جوانتر هاوییتیە ن یانێد خەیری عێرا ، گۆت،

 .وا دیارە تۆ ز رت تە ە كردووە و ز رت ن یانە داناوەتەوە +

 لە تەمەنتت، ختتۆم ستتێ ف یتتەكم هاوییتتتووەد ئەویتتش بەو بتنتتۆیەی تتتۆ لێتتت -
 .وەرگرتیەوەد دوویانم هاوییتە فت كەد سێ ەم ان بۆ بەردێە، رەش

 .ئەو دەست و ن یانەیە ه، دوو سێ ف یە  ن ە +

 .جاشەكەش باوەەی نەدەكرد تە ەم نەكردووە -

 جاشەكە كێ ە؟ +

 .لەوەی تەن یتت بپرسە _

 هەوكە هەر لێتترە دەبتتێ هەنگتتوین و ژەهتترەكە تتتامبەەمد بە،م بەر لەوە هەواڵێەتت، لە
ژەهر تاڵترم گێت ەد نتازانم  ستاڵ، چەنتد ولە كتوێ، ستاڵ و لە كتوێ، ئەو جتێگەیەی كە 
كانەب، گچەە بە گووی سەی بانگ، كتردم و بتنەوێەت، دامتێد خەریەت، ختاوێنەردنەوەی 
كاڵش نەۆفەكەم بوومد هەواڵێە، ت ژ هتات ت ژتتر لە گتولژەی بتنتۆ بە بتن گوێیتدا گت ەی 

 :ە شانم و یە  گێ بە دووی هەواڵەكە كەوتمكردد كاڵش نەۆفەكەم بە گ س، كردەو

  دەست، غەدر و خ انەت گەییتە گ ان، كانەب، گچەە 

گێییەرگەیە  نازانم كێ ش نەی دەڵێنێد دەست، لەگەڵ حەومەت تتێەەڵ كتردووەد  
  :دەڵێتە حەومەت

 چت لۆ ب نم بە دیاری؟
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  :حەومەت دەڵێتە ش نە

 ئەوجارە سەری كانەب، گچەەم دەوێ؟

 :ە،مدا دەڵێش نە لە و

لەوە ئاستتانتر نتت ەد چتتونەە ز ر بتترادەرمەد تێەنگتت، لە ستتەر ستتەری رابگتترم هەر وا  
 دەزان، گاڵتەی لەگەڵ دەكەم و دەڵێ:

 .گووی سەید الیدەد ئەوە گووی گەمان ن ە 

 .چۆن ەت، كوشتنەكەش چ ر كێەە دەڵێن ش نە بۆ كەس، نەگێتاوەتەوە

پ بۆ بتنۆ لێ دەدا و گوتە ترستناكەكەی بە ب ستن، مەرگ، كانەب، گچەە دڵم تەپ تە
 .سوورەم ب ركەوتەوە ئەوەی لە بارەی بتنۆوە كردی
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 پێكەنینێ ژەهر

 پێكەنینێ هەنگوین   

                                    

لەوەتەی هەیە خۆی لە بن گەردن، گارە شتارد تەوەد تتا دەیب نت ەوە دەبێتت  دێرەش
گرس ار لە چەندان ن یانەی عەردی و ئاستیان، بەەیتتد تتا دەیگەیتتێ ستەدان هەوراز و 
نیێو بەرز و نزمت دەكەنەوەد هەزاران بنە دار و ت یە بەرد دێنە رێتد دەیان جۆگەلە و 

ێ رێت بە رێت، دێترەش بەەوێتتد بەفتر كارێەتت چەم رێت گێدەگرند خۆ ئەگەر لە زستان
گێتتدەكاتد ختتۆزگە بە براییتت، مەال زێنتتدینان بخوازیتتتد زستتتان، دێتترەش زستتتانێەە لە 
زستان، هەموو جێ ان سپ ترد لە ه، هەموو جێ ان ساردترد ئەو رووست ا و ست ب ریایەی 
یەكەم تتتتان لە ستتتتپێت، و ستتتتاردی دووەم تتتتان لە ستتتتاردی و ستتتتاردی لە كتێبتتتتان 

ومانەتەوەد سپ ات ، و ستاردی، خۆیتان دوو  ات تدیش ستپ، و ستاردتر بتەەنەوەد خوێندو
ناگەنە ستپ ات، و ستاردی، دێرەشت، گتارەد شتەوان، زستتان، دێترەش  ەت تاریەتای، بە 
خۆیەوە نەدیتووەد هەم یە روونا  روونا  وە  چراخان روونا د جتگە لە زستتانەكەید 

ت وا نەكەوتەوە گایز و هاوینەكەی بب نمد بەهاری دێرەش یم دیتووەد بە،م كاری رێەەەو
بەهاری دێرەش بەهارێەە ه چ كوێستانێ لە ه چ وەرزێ لە وەرزە كەسەەكان، ختۆی ئەو 

ا دەیپۆشێد ه چ كوێستانێ ئەو تەەیەی بە كەسەای ەی نەگۆش وە كە دێرەش لە بەهاراند
ان، متنەوە و یان نەگژاندووە كە بەهاری دێرەش چۆە چتۆە رژانتدوویەت ە گ تگ ان، كۆچەر

تا ئێستاش دوای رەتبوون بەو هەموو وشم و برینگ ەی ژیان هێیتا بەهتاری دێترەش لە 
 .گ ان، من هەر تەەە و چە، نەكردووە

خوشەان لە ب رمە لە بارەی دێرەشەوە دن ایە   ستەی  چەندئومێدد تا انە براكەی  
لە زاری بوود جارێم هێیتا من دێرەشم نەدیتبوود ناویی م نەب ستبوود بە وشەی كوردی 

 :بە،م بە گرامەری نازانم چ زمانێمد عەرەب ش نەبوود گوت،
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گوندد جوانترین لە دن اد دێرەشد بەهار دێرەش جوان لە زستتاند زستتان جتوانتر لە 
 .ەهارد هەموو جواند هاویند بایزد سپ، لە كەسم جواند كەسم سپ ترب

ئومێد بە عەش  عەشق، وەرزەكان، دێرەش بتوود لە هەر كتات و جتێگەیە  جتوان ، 
جێ ان بهاتایەتە نتاو  ستانەوەد ئومێتد یەكستەر چتوار وەرزەی دێرەشت، دەكتردە بتووك، 

د لە ب ترمە )ئەبتوو(یەك،  سان و جوان ، دێرەش نیوودی جوان ، هەموو جێ ان، دەبترد
كورد ناوەكەی وا لە سەر زارمەد  سەی هێنابووە سەر بەهاری گوندێگ، رووس،د دیاربوو 
خراپ كەوتبووە ژێر كاریگەری، جوان ، گوندەكە و دەیویست هەرچ، وشەی جوان، هەیە 
بۆ ن یاندان، گوند لە شێوەی شنەبای بەهاری ئەوێ بە گوێیاندا بپژێنێد كەچ، چەنتدی 

 :ەرد ئەو شنەبای وشەیە لە زاری ەوە هەڵ نەدەكردد ئومێد لەوە یارمەت داد گوت،دەی

 .گوو)بڵێ( وە  دێرەش

كچە سەبارەت بە زوو تێگەییتم كە ئەو ئەبووەی جوان ، گوندەكەی رووس ا لێ دابوو 
رووس ەكەوە بوود بە،م لە جوان ، دێرەشەكەی ئومێتد چەنتدی گەەام چ كچتم نەدیتتەوەد 

كتتچە لە گێەەن تتنەكەی ئومێتتد ختتۆی شتتاردبووبێتەوە و نەهتتاتبێتە ن گتتای دووریتتش نتت ە 
 :منەوەد جارێم لێ م گرس،

 هەبێ نەبێ لەو دێرەشە كچێە، چاو بەهاری و روومەت بەفری هەیەد وا ن ە؟

گێەەن نێتتم گێەەنتت،د دێتترەش و كتتچ و گرستت اری لە ب رمبتتردەوەد ئتتای ئومێتتد چ 
ستات، ناشتتن، ئتازیزان ش لەو گێەەن تنە زویتر گێەەن نێە، ناسم و ش رین، هەبتوود لە 

نەدەبوویتد حاج، جەمالێم هەبوو ساڵ، چەند ر ژێتم ز ر بە جتوان، لە جتوان، دەدواد 
 :ر ژێم لەو ر ژە جوانانەی ساڵ رایەڵ، جوان ، گەیاندەوە گێەەن نەكەی ئومێد و گوت،

ەەن تنەوە خودا هەندێ جار ئ ی، ز ر لەجێ دەكاد بتاش نەبتوو ئەو ئومێتدەی بەو گێ
 .بە كچ، نەهێنایە ناوماند دەنا هەموومان لەو د ڵە شێت و سەرگەردان دەسووەاینەوە
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ئەو د ڵەی حتتاج، جەمتتال، چەنتتد ر ژێتتم جواننتتا د لێتت ەوە عەشتتق، ختتۆی بتتۆ 
گێەەن نەكەی ئومێد دەربتید كان ەك، جتوان وە  گێەەن تنەكەی ئومێتد جتوان، هەبتوود 

د كان، بە )كان، توبە( ناسترابوود  نەكەی ئومێدەئاوێە، لەبەر دەە ییت دەتگوت گێەەن
كەوتبووە نێوان گوندی كافێ و یەكیاڵەد لە یەكیاڵەوەش دەبوایە چەند دەمژمێرێم بت ی 

من درەنگان، بەهارێم ئومێد و كان، تتوبەم بە یەكەوە  ددەگەییت ە دێرەش، ئومێد ئۆجا
بە درێژایت، ئەو هەمتوو ناس،د لە تەن یتت یەكەوەم ناست ند بە،م ئەوە دێرەشت، ستپ ە 

وەرزە ستتپ، و زەرد و ستتەوز و رەشتتە ئومێتتدی بە ستتەوزی و ئتتاوداری لە یادەوەرییتتدا 
هێیتتتتۆتەوەد ئومێدییتتتە دێرەشتتت، بە كراستتت، ستتتپ ، بتتتووكێن ەوە لە نتتتاو ب نای یتتتدا 

دوای ئەو هەمتوو ستاڵە ئەوەتە ئومێتد  دداین یاندووە و تەمەنێم لە دووكەڵ بزری ناكات
لە ه، كە  نەدەچوود لە ناو دن ایە  گێەەنت ن دەناسترایەوەد دێ و  بەو گێەەن نەی كە

دەستم دەگرێ و دەمباتەوە كتان، تتوبەی یەكتتر ناست ن و لەوێتوە بتۆ دێرەشت، ستپ، و 
گەەینەوە بە جادەی مەرگ و گەییتن بە )زارگەل،(ی گیتوود بتت  بتت  تتا دەگەیتتە ئەو 

   .چ ایانەی كە جەندرمەی تور  دەهاتنە ناو دوورب نەوە

هەر وا دەزانتم دوێنێتت ە دارەەای كەگتترم دەكتردد لە كەگتترە تەواونەكتتراوەكەی )ئەبتتوو 
دڵیاد(ییتتەوە متتحەمەد جەزا تێ هەڵەردبتتووە گتتۆران،د وا دەزانتتم ئێستتتایە گتتۆران  ەكە 

 :ش رری هێین بوو ئەوەی دەڵێ

 .لێرەش لە نێو ئەو لێت و شا  و بەردە

 لێرەش لەگەڵ ئەو هەموو دا  و دەردە

........ 

 لێرەش لە نێو زەبر و زەنگ، زاڵیدا

 لە نێو ساچیە و دووكەڵ، ناگاڵیدا
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....... 

 لێرەش لە نێو شەگۆل، خوێن و كەفدا

 لێرەش لە نێو مەتەرێزی شەرەفدا

 خۆشەویستمد لە ب رمناچ، تاوێ

 ... دەمێتێنێ باڵ، خەیاڵم تا وێ

وی ئەحتتیەد بتتوو ئەبتتوو دڵیتتاد شتتەو و ر ژ ئەو گتتۆران  ەی لێتتدەداد زینتتدان  ە  نتتا
 :دەیگۆتد بە ئەبوو دڵیادی دەگۆت

 .گارەی تۆ هەر بۆ گاتری ە 

چەند جارێم بە چاوی خۆم چاوی گت لە فرمێسە، ئەبوو دڵیادم دیوەد بە دیتار ئەو 
گۆران ەوە ورد ورد فرمێسە، هەڵدەوەراندد گۆران ەكە چەندان جار من ی، گریاندووەد جا 

ری سۆزەوەد ئێد لەو ستاتانەی كە متن ستەرگەرم، كێ، نەگریاندووە  بەردی دەخستە با
دارەەا بتتووم و كەوتبتتوومە نتتاو گۆران ەكەشتتەوەد حەمە جەزا گتتۆران ، دەگتتوتد ئەبتتوو 
دڵیتتادیش رەنتتگە لەو ستتتاتە فرمێستتە، بارانتتدبێتد گێەەن نتتتێ لە كتتاری كتتتردم و لە 
گۆران  ەكەشتت، هێنتتامە دەرێد كە  نتت ە گتتوێ، لە چەنتتدان گێەەن نتت، ناستتم و ختتۆش 

بووبێتتتد منتت ش وە  تتتۆ و ئەو خەڵتتەەد بە،م ئەو گێەەن تتنە ج تتایە لە هەمتتوو ئەو نە
 .زوو بووە برادەرم یش ب ستین و ئێستاش دەیانب ستمدگێەەن نانەی ب ستبووم و دواتر

ئومێد دەموچاوی هەم یە لە باری گێەەن ندا بوود هەم یتە ئامتادەبوو بتۆ گێەەنت ند 
اڵێەم دەدیتتەوەد ئەو كتوەە لە ست یایدا منتداڵ ، چەندی تەماشام دەكرد لە س یایدا منتد

وە  خۆی هێیتتبۆوە و گەورەی نەكردبتوود سیێڵەكەشت، لەدەستتەرد دەچتوود ختوێنەر 
بوود ز ری دەخوێندەوەد ز ر حەزی لە گەەان بوود ئەگەر بڵێم گەە كترین گێییەرگە بوو 

 :مەڵێن در یەد بە بەرگرس، بارەگای گۆتبوو
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 .یەكەم كەسم هەر دەرچوونێم هەبوود من

 :دەیانگۆت گۆتبووی

 هەنتت ەی گتتولژەیە  دەنتتێم بە دحەفتتتەیە  لە ستتەر یە  لە بارەگتتایە  بیێتتنیەوە
 .خۆمەوە

هەر چەندە خەڵە، بارەگای كتان، تتوبە بتوود بە،م كەم بەوێ دەكەوتەوەد كەمیتان  
ئەو  هەر جتارێە ش لە سەر هەندێد من لە دڵت، ختۆم نتاوم نتابووک گتایزە بتراد دەدیتد

بهاتایەتەوە چەند كتێبێە، دەهێنتاد لە بارەگاكان تدیەەوە دەیهێنتاد چەنتدان  گایزە برایەد
جتار كتێبتت، بتۆ متتن هێنتتاوەد ئەو كتێبگێتتە لە نێتتوان بارەگاكتان كتێبتت، دەگێتتتاد ئەگەر 
كتێبێەتت، دیتتاریەراو تەنهتتا لە یە  بارەگتتا هەبتتایەد ئەو كتێتتبە لە رێتت، ئەو ئومێتتدەوە 

رەگاكان دید ه چ خوێنەرێم لێ، بتێ بەش نەدەبتوود كۆڵەگیتتەكەی دەگەییتە هەموو با
ئومێد هەم یە گت لە كتێب بوود ئەو كۆڵەگیتەی هەمتوو گتارە و دەرەری گتارەد هەمتوو 
مەت ن و دەرەری مەت ند هەموو خواكور  و ... هەموو چ او چۆل، بادینان، دەكرد و لە 

ش متن دەكترایەوە و بە دڵت، ختۆم گت دەگەییتەوە كان، توبە و لە گێش هەمووان لە گێ
 :كتێبم هەڵدەبژاردد جارێم رستەیەك، گوتد ئێستاش، لەگەڵ بێت ئازارم دەدات

 !وا بزانم تۆ منت هەر بۆ كتێب دەوێت

 مانتدووێت،ر دەگەییتتەوە بارەگتاد هێیتتا ناهە ، نەبوو ئەو  سەیە بەتاتد ئتاخر هە
 .نەحەسابۆوەد من گرس اری كتێبم لێ دەكرد

ئومێد تا ئێستاش بە ئاوازەی خۆیەوە لە گوێین و نتاوە نتاوە بە هتۆی  گەلێ گۆتەی 
تەل، یادێەەوە دەزرینگێنەوەد گتێش ن توەە  بتوو یەكێتم لە زینتدان ەكان وا بتزانم حەمە 
ئەبتتوو شتتوارب ان دەگتتۆتێد لە كتتات، ئێیتتەگری، ئومێتتد لە نزیتتم تەنتتدوورەكە خەریەتت، 

ە ییتتتتد دووكەڵتتت، تەنتتتدوور دارشتتتەاندن بتتتوود دەنگتتت، تەورەكەی شتتتاخە و شتتتا  دە
 :گەییتبووە ئاسیانێ و ئەبوو دڵیادیش هاواری لێ هەستابوو
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 ...زوو ئەو دووكەڵە تەواوكەند نەوە   فت كە 

 :لەو كاتە دووكە،وی و تەوراوی ە ئومێد بە كوردیە دووكە،وی ەكەی گۆت،

  دەزان، شەرم دەكەم ئێیەگری لەو گ اوە بگرم -

  بۆچ،؟ +

ئەوە ئتتازاترین گێیتتیەرگە بتتوود ئێستتتاش مەبەستتت، بێتتتد زینتتدان تتتۆ نایناستت،د  -
تد بتتداتە متتژە ف ژتت ش دەشتتەێنێ و دە چە  بەدەستتت، وە  متتن و تتتۆ  ۆڵبەستتت دەكتتا

 دەر ست، نایێ.

 لە سەر چ، گ راوە؟ +

  وا بزانم ه چ، لە سەر سا  نەبۆتەوەد نازانم بۆ بەرە،ی ناكەن -

زیندان  ە سەرنر، من، راكێیابوود بە تتایبەت، بەر لەو  سەیەی ئومێدیش ئەو گ اوە 
ر ییتن و سەرهەڵبتینەكەید ئەو كاتانەی دەرگای زیندان ان لێدەكردەوە و دەهاتە دەرێ 
و رێ دەكردد دەتگوت سەركردەی سەركردانە و كە  باوەەی نەدەكرد ئەو گ اوە زینتدان، 

زەكتتان نەدەكتتردەوەد بێتتتد بەردەوامتت ش بە بەرزای تتدا دەیتوانتت،د چتتاوی لە لتتووتەە بەر
جارێم نەمدیت سەر نەوی بەات و تەماشتای عەرد بەتاتد هەتتا لە كتات، دارشتەاندن ش 
هەر چتاوی لە ئاستیانێ بتوود گ تاوێە، ئاستیان، هەڵەەوتبتوود رێتم لە هەڵتۆی شتتاخان 
دەچتتتوود دەتگتتتوت بتتتۆ ختتتاترانەش ئاشتتتنایەت، لەگەڵ زەوی نتتت ەد دەستتتتێە، هەر بە 

د سیێڵ ش چ سیێ   بە  ەد سێ ستیێڵ، مەكست م گتۆرگ، سیێڵ  ەوە بوود لێ نەدەبۆوە
دەبوود ز ر جار لە كات، دارشەاندن ش دەست، لە ستیێڵ، نەدەكتردەوەد بە یە  دەستت 
تەوری رادەوەشاندد ئەو گ اوە كەڵەگەتە ز ر بەهێز دیتاربوود بە دەستتێم چتواری وەكتو 

ەخواردد خەفەتم بتۆ ئەو من ر ژ بە ر ژ خەفەتم بۆ ئەو گ اوە زیندان ە د دمن، تێهەڵدەدا
ئەسپە سەركێیە  دەخواردد هەر بە راست، هەندێ جار لە دیدی منەوە حەمە زیندان، لە 
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شتتێوەی ئەستتپێە، ستتەركێش ختتۆی نیاییتتدەكردد ئەستتپێە، كێتتوید ئەستتپێە، یتتاخ،د 
ئەسپێە، بە فرتوفێ  گ راود گ اوێم بوو گراند ز ر گراند ز ر ج ا بوو لە بەندیەكان دید 

 .ئەحیەد عەوێنەد ئەبوو جەم  د زەردە.. لەوێ چوار گێنج بەندی هەبوون:ئەودەمانێ 

ئەو ئەسپە یاخ ە ئەو هەڵۆ شاخ ەد بتیاریدابوو دەستەمۆ نەبێتد دەستتەمۆ نەبتوود  
نەكردد لە كە  نەدەترستاد منەت یت، بە كە  نەبتوود تتا ستێ جتاریش  کەمۆیزیندان 

لێهتتات متتن شتتەرمم لێ تتدەكردد لە وای  دستتەالمت لێ نەكتتردایە ستتەالمێە، لێنەدەكتتردی
ئەگەر ئەو لە دەرێ بتتاد نەمدەهێیتتت بە تێەنتتگەوە بیب نتتێد وام  نۆبەتتتداریستتاتەكان، 

لە ب تترمە ئەو ر ژەی ئازادیتتانەرد تتتووەەی،  دنەدەكتترد هەستتتبەات چتتاودێری، ئەو دەكەم
 :لێدەبارید هێندەم گوێ لێبوو

 ...كردباد وا نەدەبوود  ەیناكە ناگاک مئەگەر  دئ دی تەواود با وا بێت

لە ب رمە مەال جەالو كە خەنافس، نزیتم ستیێڵە گەورەكتان، كەوتبتوونەوەد بترادەری 
 :كۆن، حەمەش بوود گۆت ە حەمە

 .حەمەد ئەها حزڕ دڵ، چەند فراوانەد مەمنوون، بەد وا ئازادی كردی

بتۆی كتردد  وە،م، حەمە چ بێت باشە  ه چ، نەگۆتد بە،م گێەەن نێە، هێنتد تتاڵ،
 .ه چ ج اوازی نەبوو لەگەڵ جتت

بێ ما،وای، بارەگای بەجێهێیتد لە چاو ترووكانێتم گەییتتە ستەر ئەو بەرزایت ەی   
كە لێ ەوە بارەگا بزر دەبوود بە دیاردەكەوتد زەردەش، لەگەڵ بتوود بە فتتین فتیبتووند 

 در ییتتتحەمە دەتگتوت هەڵتتۆیە و زەردەی چۆلەكەشتت، بە دواوەد حەمە ئەبتتوو شتتوارڕ 
وا بزانم كە  هێندەی من و ئومێد بە ئازادبوون، ئەو گ اوە  دبارەگای زیندان ، جێهێیت

هەڵۆی ەد ئەو گ اوە ئەسپ  ە دڵخۆش نەبووند ئەوەشم لە ب رە هێیتا هەلۆ و چۆلەكەكە 
هەر لە ئا اری كان، توبە و كافێ بووند دوو سێ فت كە گەییتتند وا بتزانم ئەو فر كتانە 



110 
 

ەگۆتنێ و مەشقەاریان لە سەر بۆردومتان و كوشتتار دەكتردد مەال جەالو بە گ التۆزیان د
 :گێەەن نەوە گۆت،

 .خۆ بیارنەوەد حەمە فت كەی بە سەرمان وەركرد

مەال جەالو وە  گ یەی هەم یەی، خۆید خۆی گەیاندە بتن ت یتە بەردە گەورەكەد 
ژنەوە مژە توتێ، ت یە بەردێم لە  ەدگاڵە سەختەكە لە باوەش، سێ دار بەەووی سەر  ت

لەگەڵ ئاستتیان دەكتتردد ئەو ت یتتە بەردە بە هەر ستتێ دار بەەووەكەشتتەوە متتولە، مەال 
 :جەالو بووند ز ر جار دەیگوت

 .لە دن ایێ گ او هێندەش، هەبێت باشە

فتتت كە دەگەییتتتە ت یتتە بەردەكە و ئال تتاری رادیتتۆ گچتتەە  هتتاەەیمەال جەالو لەگەڵ 
د گتوێ، بتۆ  ستە و (  f m)  درێژكۆلەكەی بەرزدەكردەوە و  دەیخستە سەر  شتەگۆل،

  ش لێت، نزیتم دەكەوتتیەوە و گتێەەوەباس، ناو فت كە هەڵدەخستتد هەنتدێم جتار منت
 :دەخوالنەوەگوێیان دەدایێد باسوخواسەكان ش كە بە عەرەب، بوون لە چەند رستەیە  

چۆلەوان ە... وا بزانم ئتاژەڵەد لێتدە دەستت  . ەیناكە ب هاوێژە.. .چ ناب نم.. .لێ دە..
 ...مەگارێزە

گەروویتان حەمە و زەردە ئازادبووند ئەحیەد عەوێتنە و ئەبتوو جەم ت  و... متانەوەد 
 :گ ان گت گریانەد گوێم لێبوو ئەحیەد عەوێنە دەیگوت

 .ی چۆلەردحەمە گەلە  ئاوەدان بوود ئێرە

 :مەال جەالو هەڵ دایێ 

گەلەت نەبێتد حزڕ وە  خوا بە بەزەیت ەد ر ژێتم دێتت تتۆش ئتازاد بەتات و وە   
 .زەردە و حەمە بە بەر چاومانەوە لەو چ ایە ئاودیو ب ت
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 :ئەحیەد عەوێنە مۆەەیەك، لێەرد

 .من تا مردن حزڕ جێناهێژم د سەی وا مەكە

ئەو دوو كۆنە برادەرە بتوود ئەو دوو بترادەرەی ئومێدیش گوێ، لەو میتومتەی نێوان 
 :گۆت ە من لە سەرەخۆئێیەگری لێدەكاتد ئومێد  ئێستا یەك ان زیندان ە و ئەویدیش

 .چ گێناچێتد ئەحیەد عەوێنە تاوانبار بێت +

 لە سەر چ، گرتوویانە؟  -

د ئەوەی بە تەواوی نتازانمد بە،م رەنتتگە گەیوەنتتدی بە كێیتەكەی مەمتتۆوە هەبێتتت +
 ارێک، وای لە کۆمۆن ستان داد عارەڕ لە حووشتری نەداوە.د

 ...باشە -

واز لەوە بێنەد چ كتێبەت الیە بۆم بێنەوە سبەی دەە مد بە دێرەشدا دەە مد رەنگە  +
 ...بچیە

 .كازانتزاك،د هەر ر مانێە، كازانتزاك، بێت -

 . ە دەتەوژێتۆ نە بە گولژە نە بە ك ی اوی نامرید بە،م ر ژێم ئەو كازانتزاك  +

 !ئەدی خۆت بە دەست، مارك ز ناكوژرێ، -

ئومێد ز ر عەشقە مارك ز بوود لە دە  سان دوو  سەی دەبردەوە ستەر ر مانەكتان،   
متتارك زد بە تتتایبەت ش ر متتان، )خۆشەویستتت، لە ستتەردەم، كتتولێرا(د متتن ئەو ر متتانەم 

 :نەخوێندبۆوەد ئومێد دەیگوت

 .خوێنەر ن ە دم، كولێرا(  نەخوێنێتەوەهەر خوێنەرێم )خۆشەویست، لە  سەردە

 :من ش بە گاڵتەوە دەمگۆت
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متن خەریتەە ر متانێە، جتتوانتر لە )خۆشەویستت، لە ستەردەم، كتۆلێرا( بنووستتم بە 
 (ناوی )گێییەرگایەت، لە سەردەم، خۆشەویست،

 :ئومێد گۆت،

 .ناون یانێە، جوانە

چ ر كێە، درێژم بە دەستەوە بۆ ئەو گاڵتەیە دەبێت بڵێمد من ئەو كات ر مانێم یان 
ئومێتتد بتتوود بە،م  گتتۆتەیەک،گەری،  یتتانەد ئەو كتتارەش هەر لە ژێتتر كتتاریبتتوو بەو ناون

 .تەواوم نەكرد و بزرییم كرد

خوشەان ر ییتد ختۆزگە  ەت نەە ییتتباد  چەندئومێد ر ییت د ئومێدی تا ە برای 
وی یەكتتر نەكردبێتتد ئومێد ر ییتد ئتاوێنەی یتادەوەریم وەرزەكتان، تتێەە، دەمەیئەو 

 .ساڵ لە كۆتای، هاوین یان سەرەتای گایز سا،یەت، خۆی دەكرد

تتتا بە چتتاوی ختتۆم بەهتتار و زستتتان، دێتترەشد ئەو دێرەشتتەی لە دیتتدی ئومێتتدەوە   
ن یتان نەدەمەوەد  کەژەجوانترین گوندی دن ایێ بوود نەب نم و هەنتدێ دییەنت، ئەو دوو 

 .هەواڵ، ئومێدم لێیەگرسن

ێتتتد دەچێت زستتتان، ئەمستتاڵ تووشتتترین زستتتان، ستتا،ن بوێتت دزستتتانەستتەرەتای  
ئا تاری كتان، توبەمتان بەجێهێیتتد ئێستتا گێیتان  دەستەیەك، هەشتت نتۆ دە كەست ند

خستە ئا اری گوندی یەكیاڵەد یەكیاڵە چەند ماڵێەەد ئەوجارە رووبار رێت، نەدا گتوێ لە 
ەند متاڵە لە چت ەوە هتاتووەد سەربوردەی یەكیاڵە بگرم و گێبەەوم ئەو )یە (ەی ئەو چ

گ تتاوێە، گونتتدی دەیویستتت یەكیتتاڵەم لە نتتووكەوە بتتۆ بگێتتتێتەوەد رووبتتار نەیهێیتتتد 
هەورەكان بە ئاماژە رایانگەیاند ئەگەر درەنگتان بەستەر دابێتتد رووبتار تتووەە دەبێتت و 
بواری ف ژ ش ناداتد جاری گێی، كە ساڵ لە نێرینەی بەهارێتدا ستا،یەت، ختۆی دەكترد 

بێرە بە یەكیاڵەی گت ستەرهاتد یەكیتاڵەی ستەرەەێ، دێرەشت، ئومێتدد كەوتد بە،م  رێم
لە گونتدەكان، دەرەری گتارە تەنتێ  هەنگ نتێگوێم بۆ ستەرهاتەكان، یەكیتاڵە رانەگترتد 
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دێرەش لە كنە من گوند بوود لە كنە من ئەو هە ایەتە بوو خۆشتر لە هە ایەتەكان،)مام 
گێنرەم ن نوێژەوە دەست بە گێتتانەوەی دەكترا و جتاری رەزا( ئەو هە ایەتانەی لە دوای 

وا هەبوو دەروێش برایم بە بانگ، سپێدە  هەموو هەولێتری وەئاگادێنتاد كەچت، متام رەزا 
هێیتتتا نەگەییتتتبووە )كاڵشتتم دەا هتت چم گێنەبتتتا(د متتام رەزا گ رێەتت، تەمەن ستتەد و 

بتتووند خۆییتت،  ئەوەنتتدە ستتاڵە بتتوود لە رییتت دا متتووە رەشتتەكان لە ستتپ  ەكان زیتتاتر
 :نەیدەزان، چەند ژن، هێناوەد دوا ژن، دەیگوت

 .هێندەی من بزانم حەفت، هێناوە

ئەو مام رەزایە دن ا ز ر گەەا بوود شار نەبتوود چ تا نەبتوو لە كوردستان نەیتدیتبێتد 
دەیانگۆت یەكەم هەولێری بووە كە گێییەرگایەت، بۆ شێو مەحیتوود كتردووەد بە گ تری 

هەواڵتت، رووختتان،  دمەهابتتاد چووبتتوود نەگەییتتتبووە سەردەشتتتبەرەو گ تتری كۆمتتاری 
 :كۆماری گێگەییتبوود دەڵێن گۆتبووی

 .من سەرەخۆرەم دئ دی بەشداری لە ه چ شۆەشێم ناكەم

ب تترمە باشتتم لەب تترەد هەر ئەو ب رهتتاتنەوەیەش ستتەلیاندیەوە كە ب تتری منتتداڵ، ز ر  
گارەی دەكردد ز ر سەرسام باس، چ ای  کەرەتێ دت ژەد مام رەزای سەرەخۆرەی شۆەش

 لێ ئێستێبوو بە جوان ، گوندێمد ئەو دەم و دواتریش نەمزان، گوندەكە ناوی چ، بوود 
كەوتیە گومتانەوە و دەڵتێم دوور نت ە گونتدە جتوانەكەی متام رەزاش هەمتان گونتدەكەی 
ئومێد بێتد دێترەش ئەو دێرەشتەی وا لە گێیتیانە و ئەگەر ئەو سەرماوستۆلەی زستتان، 

 .چەند دەمژمێرێە دی دەیگەینێ گیت، مانبەستێت و سەگەنازمان نەگاتێدگارە نە

ئێستتتتا لە بەردەم بەردە كتتتونەراوەكەیند بەردێەتتت، گەورە ز ر گەورە لە دەو رێ بە 
و بەشێە، بەدەرەوە بەشەكان دیەەی لە بن عەردید دەڵێت، لە ترستان ختۆی  تەالنێەەوە

 گچتتەە بە حتتاڵ  و بە هەزار ختتۆ بە گتت  داگۆشتت وەد ئەو بەردە هەڵەتتۆڵراوەد كتتونێە،
گێتوە دەچێتتد بە،م كە لە كتونەكە دەچت ە ژوورەوە  خواركردنەوە و نووشتانەوە گ تاوی
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فراوان دەبێتد ئەگەر فت كە لە ئاسیان بێت جێگەی هەموومان، لێتدەبێتەوەد متن جتاری 
گێیتت، ئەو دەمەی دن تتا كەستتم كەستتم دەچتتۆوە بە ترستتەوە ستتەرم بەو كتتونەدا گتترتد 

 :ومە مێوان،د ئومێد باس، ئەو كونەش، بۆ من كردبوود دەیگوتتاوێم بو

 .كونەكەی رێگەی دێرەشە دجوانترین كونە فت كە كە من دیتبێتم 

ت، كونە فت كە هتاتنەوە نتاو ز ر كونە فت كەیدید ز ر سەرها لەو كونەوە گەییتیەوە
وود نتازانم بتۆ ئەو دارایەم نەدیتبوو كە  دوو داری دیب سەرمد منداڵ بوومد هێیتا وێنەی

تازییانە بتوو بتۆ شتای، بتوود رەنتگە هەر ستەردانێە، ئاستای ش بووبێتتد چووبتووینەوە 
 ئەو گونتتدەی وە  دەگێتتتنەوە حەفتتت جتتار چتتۆو بتتووەد ستتووتاوەد د)تەەوار(ی بتتاگ رم

كاوو بووە ه چ جارێە ی ان باگ رم بەجێ نەهێیتتووەد هەمتوو  گەرەت رێک، لێدەرنەچوود
وە ئاوەدان، كرد تەوەد لە كن باگ رم تەەوار جوانترین گوند بوو جارێە ش یەكەم كە  بو

كاتێ وەستێ، وەرزەكتان، ئەوێت، دەكترد دەتگتوت  ستە لە رازانەوەی بتووكێ  دلە دن ایێ
 ددەكاتد كەسم نەدیتبوو وەكو باگ رم سەرسام بێت بە جوان ، جێگەیە د مەگەر ئومێتد

اوار و هە،ت هە،ت و تێەهەڵقژانێتمد ئێد لەو سەردانەوەیەی گوند لە ب رمە بووە هاتو ه
بتواناكەم كە  كەس، ناس بێتەوەد من دایەیم نەدەناس ەوەد ئێستاش دەنگ، باگ رمم لە 

 :گوێ ە

 .كونە تەیارە كونە تەیارەد بگەنە كونە تەیارە

گوند كەوتبووە دەو كەندێمد ناو كەندێ چەند كونێە، لێبوود هێندەم زان، متن وا لە 
نانەم و سەرم لە بن گ ژت، دایەتیەد ئ تدی بتووە گترم و هتۆە و تەپ و ناو كونێم لەو كو

تۆزد لە كونەكەی تەن یتیانەوەد هتاوار بەرزبتۆوە هاوارێتم رەنتگە ئێستتاش لە ئاستیانێ 
 .دەنگبداتەوە

 چ ە  چ بووە؟   
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ه چ، تێنەگەییتمد رەنگە تتر  نەیهێیتتبێت تێتبگەمد دواتتر لە گێتتانەوەی  هەینێ 
ئەم و ئەو كە هەزار جاریش گتر سەرهات، هاتوهاواری كونەكەیان بۆ یەكتتر و خەڵە تدی 

 ئەوها لە یادەوەرییدا تۆماركرا:  ددەگێتایەوە

ژەە رەشتر لە كراسەكەی گ دمارێە، رەش دوایوەی هەموویان خۆدەگەستنە ناو كونێد
رەنگە دەنگ، فت كەش ترس، وا نەخاتە دڵەوەد ئ تدی  د دەف یەێنێد ف یەاندنێخەج ج

ترست، دەنگت، ئاستیانێ لە ب تردەكەند چەنتد بە  دكوننی نان لە ترس، دەنگ، ناو كونێ
گتتاو خۆیان بە كونێدا كرد بە گتتتاوتر لە كتونێ هتاتنە دەرێد هەمتوو بە ستەر یەكتتردا 

اڵێم ال ، وردببوود ئێستتا تتا ە كە  لە كتونێ  و لە كتنە بەرببوونەوە و دەیانگۆت مند
متتاری رەش متتابێتەوە گژتتەە خەجتت رەد ئەوەش لە ئتتازایەت، نەبتتوود كەم كە  هەبتتوو 
هێنتدەی وی لە متار بترستێد بە،م كەست ش نەبتوو وە  وی زراوی لە فتت كە چووبێتتتد 

 :كوەەكەی بانگ، كردبوو

 .دایەد وەرە دەرێد با گێوەت نەدا

 : ج گۆتبوویگژەە خەج

 .لێیگەەێد مار بیخوا خۆشترە لەوەی تەیارە بیسووتێنێ دكوەم

 ئومێدیش سەرهاتێە، وە  ئەوەی گژەە خەج ر، هەیەد ئومێد وای بۆم گێتایەوە: 

لە چ ای ش رین بە دیوی بارزان لە ه ەتا چەند كۆگتەرێەیتان لتێ گەیتدا بتوود ختۆم 
وەی وەی   هەر لە بتن گتوێم متار  هاوییتە بن كەررێە، بە گتووش و گە،ش داگۆشتراود

 :ف یەاندید بە،م دانم بە خۆمدا گرت و بەردم بەجێنەهێیت و لە دڵ، خۆم گۆتم

 .گێەهاتن و بەرە لەگەڵ مار دەكرێ بەرێد بە،م لەگەڵ بەع  و فت كەكان، ئەستەمە
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هێیتتتا نەگەییتتتبووینە ئەو گتتێچەی كە لە ر ییتتتنێ كتتونە فتتت كەكە بزردەبتتوود لە 
دەهاتەوە ناو چتاوتد سرووشتت ئاگتاداری كتردینەوە كە هەورە بەفتری ەكە لە هاتنەوەش 

 ەش بە هۆی كزە بایەك، بەفری بوو.سەر داكردنەد ئاگاداركردنەوەك

ئێستا لە بن گرووشتەی بەفترێ تتاوێ بە ئاراستتەی بتاد تتاوێ دژە بتا ئەو هەوراز و  
بیتتانگەیەنێتە  لەوەیەنیتتێو و  گتتێچ و رووبتتارانە دەبتتتین كە دوای چەنتتد دەمژمێرێە تتدی 

دێتترەشد ئەو دێرەشتتەی تتتا ئێستتتا لە خەیتتاڵ، متتن كەسەپۆشتتەد بەهتتاری چتتووی بە 
 هەر بە كەسەایەت ەكەیدا هاتیەوە. كەسەایەت ەكەدا چووم و

بەفر بەفرد دن ای سپ، كرد بەفرد گێییەرگەی سپ پۆش كرد بەفرد دەبێت دێرەشت،  
كوەەی  اسم مەهابادی ناوە لە چتاوی لە چ، هەڵەێیابێت بەفر  لە ناو گێییەرگان ئەو 

من لە هەمووان بەفراویترەد وە  بڵێ، گ اوێەە لە نسێ و گتتر بەفتر دەگترێد ردێنت، كە 
لەكات، نانخواردنێ رێم دەگاتە سەر ناوك،د ئێستتا لە درەختێەت، ستەر ژن، ژنتان، گتتر 

 .بەفری گرتووە

بە  دوور نتت ەەیند بە د ڵێەتتدا كە هێینتتترین رووبتتاری لە ختتۆ گرتتتووەد رێتتدەك هەنتتکە
گێچترین د ڵ، دن ا بێتد ناژمێردرێ چەند جار لە رووبارەكە دوور دەكەوینەوە و دێ نەوە 
سەرید لە ب رییم ن ە چەند جار لە رووباری لە هەندێ جێ ناو بەفر و لە هەندێ جتێش 
بن بەفر گەەیتنەوە و ئەو بەر و ئەو بەرمتان كتردد ئەو بازبتازێنە هەنتدێ كەەەت بە ستەر 

كە جێدەست، گارەنی نان، گێوە دیار بوود هەندێ كەەەتت ش  و چاڵە ە داری گەورەكۆلە
بە سەر ئەو كەررانەی لە نتاو ئتاو خەوتبتوون و شتان و مژ تان بە دەرەوە بتوود بەهتاری 
چووی ز ر لەو بەردە خەوتووانە لە بن ئاو هەناستەیان دەداد هەنتدێم دەیتانگوت دانتان، 

هەرەوەزی بتتووەد هەرەوەزی سرووشتتت و گارەنیتت ناند ئەو بەردەبتتازانە لەو جێگتتانە بە 
هەندێ كەەەت ش بە بازدان چەپ و راست، رووبارمان دەكردد لەو شوێنانە كەنتاری چەپ 
و كەناری راست وە  بڵێ، بەزەی ان بە مر رداد بە گێییەرگەدا هاتبێتەوەد لێەدی نزیم 

 .دەكەوتنەوە
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دەبێد گێیتیەرگە ستپ ترد لە چتاوی بەفرد بەفرد سپ، سپ،د تا دێ رێگەوبان سپ تر 
لێەتدی نزیتم  ئێستاوە چەند جوانە ئەو ساتانەی دن ا لە بەفتر دەگ ترێد تتا دێ  كەنتار

گەەیتنەوە لە  دئەو لێەنزیبتوونەوەی كەنتار كەناری سپ،د كەناری بەفترید بە،مدەبنەوەد 
ریەە وە  رووبار زەحیەتتر دەكاتد چ لەوە جوانترە كاتێ دوو كەنار بە یارمەت، بەفر خە

عاشقە و ماشقە تێەەڵ، یەكدی بن  چ، لەوەش ترسناكترە رێت، تتۆ بچێتتەوە ستەر ئەو 
ختوا نەكتردە ئەگەر   دتێەەڵبوونە  لەو ساتانەیە جوان  ە ترسناكەكان ختۆ نیتایش دەكەن

دێرەش، ئومێد  كەمێم دوورتر باد ئەوا دوور نەبوو  جوان ، بەفر بۆ جوانتركردن، خۆی 
اندن، دوو كەنار تێەەڵ، خۆییان بەات و تا بەهارێ نەب نترێ نەوەد تتا و بۆ بە یەكتر گەی

مردن ش  ەرداری  اسی، ر ژهە،ت مد دوو دنەە  ەسپەكەی ئەو نەباد من ت تا چووبتوومد 
خەریەبوو دن ای سپ، بە رەش، خۆی ن یان بدا و لە رەش م هەڵەێیتێد لەوێ گرنگ ت، 

 ەست   بەهتای شتاراوەیچتۆنە  لە   ەسپم بۆ دەركەوتد زان م تتام، راستت نەی  ەست 
 .گەییتم

چ سپێت ە  دەگاتە ئەو سپێت ەی كە لە دێرەش، سپ ەوە دەەژێتەوە چاوەوە  ئەوەتا 
دێرەش، ستپ،د دێرەشت، كت د هەمتوو رەنگەكتان لە ستپێت، ستپ، بتوونەتەوەد هەرچت، 
جتتوولە هەیە لە كپ تت، دێتترەش كپبتتوونەتەوەد تەنتتێ ختترمە خرمتت، بەفتترە لە بتتن گێتت، 

تەنتێ ئەو دووكەڵەیە لە لتوولەی  هانکە هانک، گێییەرگەیە بە ستەر بەفترداد دگێییەرگە
بە كەلێنتت، كژتتووە بەفتتردا بە ئاستتیاندا دەچێتتتد تەنتتێ ئەو  وەستتەربانەكان، دێرەشتتە

بەفرمتتتتا،نەیە كە لەوالوە لە دەستتتتت، چەنتتتتد گ تتتتاوێە، ستتتتپ پۆش لە ستتتتپێت دا لە 
  .جووالنەوەیەك، سپ، دایە

ەر متتاڵە ستتپ ەكان، دێتترەشد متتن و ج هتتاد بەگەڵ یە  دوو دوو دابەشتتبووین بە ستت
دەبنێستا و ر ژ بە ر ژ لە  دگێدەچوو نەخۆشت ەك، هەبێتت دكەوت ند كوەێە، رە ەڵە بوو

بە گنتتت و كتورت، دەداد ج هتاد دن تتایە  شت رری عەرەبتت، لەبەر بتوود ستتەعدی یوستێ، 
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نتدەی شت رر بتۆم هێ دكردبوود لە رێ ئەو كاتانەی بەیەكەوە دەە ییت نوێرگوڵەوە ئەزبەر
 .كەوتبوومە بن بەفر و ش ررەوە ئەز خوێندەوە دەتگوت ركابەری هەور دەكاتد

ستتۆبەی، دوو  هتتۆدەیەک،ژن و گ تتاوێە، گ تتر و دوو كچتت، عتتازەڕد  یتتانخانەخوێ 
گێییەرگەی سەرمابردەڵەی برس ، لە باوەش گرتد خەریتەە ختۆ بهتاوینە نتاو ستۆبەوەد 

نێژە نێژ ەت،د لە دەریتا تەەتتریند بب تنند چ  دەڵێ، دەندووک، کەوەد سۆبە سووربۆتەوەد
كەیدید ن وە رووتبتوونەوەیە  خۆمتان چاوەهەڵیێەیان لێ بەرزدەبێتەوەد ژنەكان چوونە 

شژە ستاوار بە گ تازەوە  درووتەردەوەد جژەەكانیان وشەبوونەوەد یان مەیژەو وشمد هات
ەبێت خواردنێم هەبێت هێندەی ساوار ختۆش هاتد وەرگەەاینە سەر ساوارد لەو ساتانە د

 ...ئەدی چایە  جگەرەش لەوێ چ هێرەیەکیان بە ساوار کرد  و بە تام 

تتا ئەو  دوو چتاوی بڵتێم چتۆن ش  لە شەوی ستپ ، دێترەشد و گوە چاوەیەك، گەرم
جتوانترین چتاو كە لە چاومتدا درەوشتابێتەوە چتاوی ئەو كتچە دێرەشت ە بتوو كە  دەمانێ

لەو نەختتتێ لە خوشتتەەكەی دەچتتوو جتتگە لە چتتاوید لە روومەتتت ش  هەمتتوو جێگەیەكتت،
بەفریتر بوود چاوی لە چ چاوان نەدەچوود جوان ، هەموو چاوە جوانەكتان لە چتاوی ئەو 
كچە خانەخوێ ە دەدرەوشانەوەد من تا گەرمنەبوومەوە تا تێر ساوارم نەخواردد تا شەش 

وكەڵت، جتگەرە  انتگ نەداد ئەو حەوت چام بە سەر ستاواردا نەكتردد تتا چتاوەكەم بە دو
 . انەم نەهاتە چاوەوەیوجادوچاوە 

دن ایە  باسوخوا  هاتنە گۆەێد بە باست، ئومێدییتەوەد بە،م  لەو شەوە لەو ماڵە 
ئەو چتاوانە چ بتوون د بتواناكەم  سەیەك، ئەوتۆم كردبێتد چاوەكان نەیانهێیتت چ بڵتێم

ی بەهارەی دیتتم و رەنتگە چ تدخودایە  كەسم كەسم لە بەهاری دێرەش كەسەترد ئەو 
هێیتا نەیتدەتوان،  و كوردی و عەرەب ، تێەە،و دەكرد نەیب نیەوەد ئەو بەهارەی ئومێدد

لچەێم لە كەسەایەت ، ن یانبداتد بەهاری چووی رەنگە ئەو كتچەم دیتبێتتد رەنتگە لە 
تتا  دوورەوە دیتبێتمد نا بتوا ناكەم چاوم بە چاوی كەوتبێتد ئەو چتاوانە هت، ئەوە نت ن
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ئەو چتاوە  تەمەن ش تەواو دەبێت لە چاوتدا بەوژێنەوەد چ چرایەك، كەسەە ئەو چتاوانە 
 .بەهاری دێرەش لە چاو ئەو چاوانە دەڵێ، گایز لێ داوە چ چاوە 

ج هتتاد جتتار جتتارە بە ئاگتتای دەهێنتتامەوەد دەستتتی، دەگتترت و لە نتتاو چاوەكتتان  
لە ختۆم نەمتابوود  ەكەوەد هتای ممن كەوتبوومە ناو چاوی كتچە دێرەشت دەریدەهێنامد ئا 

 دچاوەكان لە چاوی ج هادیی ان دابوود بە،م ئەو لە من خۆەاگرتر بتوود وە  متن نەبتوو
 :هۆش، لە دەستنەدابوود ج هاد بە عەرەب، گۆت،

 .داربەد دەنا سەراو سەر دەكەویە ناوی و دە ەومێهای 

 :بە عەرەب ەك، دووكە،وی وا بزانم گۆتم

 .ت، خۆم نەماومخۆم لە دەس دچ بەەم

ج هتتتاد لە ستتتەری نەە ییتتتتد گ تتتاوەكە ز ر حەزی دەكتتترد لەگەڵ ج هتتتاد بتتتدوێد 
كەس یتت ان زمتتان، ئەویتتدیان نەدەزانتت،د بە ناچتتاری دەبتتوو كتتاری وەرگێتتتان بتتەەمد 

 :وەرگێتانێە، چەوت و گێتد گ اوە دەیپرس،

 .رەب ش دەبنە گێییەرگە  من لەوە تێناگەمعا +

چۆن، بۆ ج هاد كردە عەرەب،د بە،م وە،مەكەی ج هادم بۆ نازانم گرس ارەكەم چۆن  
 :خانەخوێ ئەوها كردە كوردی

 .سەدام كارێە، وەهای نەكردووەد وا بە ئاسان، لە شتەكان تێبگەین -

بە متن بڵتێ  ۆی یان دەوێد حوكی زات یان دەوێدباشە ئەوە ه، مە دیارەد سەربەخ +
 ئەنگۆ چ تان دەوێ؟

 .دەمانەوێ سەدام بتووخێ ده، مەش دیارە -
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ئێد ئتێد ئتێیەش دەمتانەوێ بتووختێد  ستەی متن لەوەیە ئێتوە بتۆچ، دەتتانەوێ  +
 بتووخێ؟

 .چونەە ز ردارە -

 .تێگەییتم +

 سە و با  ز ر كراد ز ر بابەت هاتنە ناو  سانەوە بە ك ی ای یەوەد ئەوەی لە ب رمە 
 :خانەخوێ دەیگوت

 .بە،یە رەنگە  تی بەاته چ شتێم كوردی  تنەكردد بە،م ئەو 

 :من گوتم

 .نا نا ئەوەش  تی ناكاتد هێندە جێ، مەترس، ن ە

 :خانەخوێ گوت،

 .تو چ دبێژی براد نەترسان و ك ی ا كەرایەت  ەد خودێ كەرژی و ك ی ا دەترس،

 :لە دڵ، خۆم گوتم

 .بە خودای دیارە من لە كەریش كەرترم

ئەو بەهتارەی لە زستتان، دێرەشتێ لە ت چاوێەم هەر لەسەر چاوە بەهاری ەكان بتوود  
سەر بەفرێ لە چاوی من كەسم كەسم دەچۆوەد چاوەكتان من تان داگ ركردبتوود راستتە 

ردرابوود بە،م هێنتدە ئاگتام لە وان ێوارەی ە كتاری وەرگێتتان بە متن ستپێلەو دان یتنە ئ
لە نتاوە  ای  بزربتوونمنەبوود رەنگە ز ر واتام بۆیان لنگاو ووچ كردبێتەوەد ئتاخر ستەرەە

یەكەی ختتانەخوێش بتتاش عەرەب تت ەكەم بتتاش بتتوو نە لە كتتورد یەكتتاند نەچتتاوە بەهار
 .تێدەگەییتم
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چاوەكان ئای چاوەكان  ئێستا هەموو لە ش رنەی خەوێتند دێترەش خەوتتووەد تەنهتا 
بتتۆیە خەو نتتاچێتە  دمتتن و ستتەگەكان بەئاگتتایند ئەوان رەنتتگە بتتۆن، گورگ تتان كردبێتتت

ەكەی تەن یتم رەنتگە چاوچاویاند من ش چاوێ خەوی لە چاوم تاراندووەد چاوێم وا لە 
خەوتبێتد ئەو چاوانەی هەر كەستێم ب تانب نێ جتگە لە ج هتاد خەوی لتێ تتار دەبێتتد 
باشتتە بتتۆچ، تتتا ئێستتتا كە  باستت، ئەو كتتچەی نەكتتردووەد چتتۆن نتتاوی گونداوگونتتد 

چۆن باس، ئەو كچەی بۆ من نەكردووەد نتاد هەبێتت نەبێتت  ئومێد دنەە ییتووەد سەیرە
ووەد ئومێتد عاشتق، ئەو چتاوە بەهاریتانە و دێرەش، خۆشویست كچە بەو سەبارەتئومێد 

 .یانە بووەد ئەو كچە جوانترین چوار وەرزەی ساڵەئەو روومەتە بەفر

نەوە و ئەو بەفرە چ، بوود چ، بە من كردد ئەگەر نەباریباد ئێیە لە دێترەش نەدەمتای
لە جادە گەەیبووینەوەد بەفتر نەبتا تووشت، ئەو چتاوانە نەدەبتوومد ختودایە لە داوی ئەو 

كەچت، لە گژتۆگە  دچاوانەم دەربازكەد ئەو چاوانەی دیوارێەیتان بەیتنەد تاریە یتان بەیتنە
گەشەكان، ئامێدی گەشتر لە چاوم دەدرەوشێنەوەد ئەو ئامێدیەی لەو گێچە بسووەێ تەوە 

ە چاوتەوەد ئەو چاوانە چ م بەسەر دێنند چ كەتنێە تان لە چتاودایە ئەو بە چراخان، دێت
چاوانە  ئەو چاوە كەسەانەد ئەو شەوە لە چاوی من هەموو شتێم بە بەفرییەوە كەسم 

د چ شتەوێە، ئارامبەخیتە ەسەە ئەو شەوەد چ شەوێە، ترسناكەدەنوێنێد چ شەوێە، ك
 .دیدەئەو شەوەد ئەگەر بەفر نەبا ئەو شەوە كەسەەم نە

ژمێرەكەشم لە ناو بەفرێ ئاوی دزی و وەستتاد دەمبەیان بداتد  رەنگبێ ز ری نەمابێ
نازانم جاری چەندەم نە بێیە دەرێ و تەماشای بەفر بەەمد خانەخوێیم هەراسان كردووە 
هێندەی دەنگ لە دەرگاوە بێنمد بەوەی باشە ئەو وا تێگەییتتووە كە تووشت، ستەچوون 

 دڵچوونە نە  سەچوون. انێ كێیەی منهاتوومد ناز

دێرەش دوو دن ایەد شەوی دێرەش دوو شەوەد دن ای دەرەوەد شەوی دەرەوە ستپ،  
شەوی ژوورێ كەسم كەستمد گەرم گەرمد ئەو شتەوە  دسپ،د سارد ساردد دن ای ژوورێ

ە كە خودا لەو كچە بگۆەێ و بە ت چتاوێ وە،مت، هەر دەگاەامەوە نازانم لە كێ دەگاەامەو
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بداتەوەد دەمویست بە هەر شێوەیە  بێت لەو كچە نزیم بەەومەوەد ئەگەر چاوێە، من ت 
ئەوەم دەكرد ئەو شەوە باوك، كچە لە هتۆش  نزاینەكەوتبیە باری زێدەە ی ەوەد وا بزانی

 دبچێ و هەتا سبەی بە ئاگانەیەتەوەد دایم و خوشەەكەش، لەوە خراگتریان بەسەر بێتت
ی مەستتترین چتاود شتەەاویترین چتاود یەەاوچتەكەیتدی ئەو چاوبۆ ئەوەی خۆم بگەیتنیە 

 .بەهاریترین چاوی لە خەو گرتووە

گێنتتاچێ لەگەڵ ئەو كتتچە هتت چ بە هتت چ بتتەەمد ئتتاخر لە ئێتتوارەكەیەوە تتتا  چ نتتاد 
نەماد بە ئاماژە بای، و  ئەوینماڵنووستنان من چاوم لە چاوی هەڵنەگرتد چ ئاماژەیەك، 

نە با بوو نە باراند ئەو كچەی هەستیدەكرد  باران ەكانەوە بۆی نەكەمد كەچ، لە كنە وی
   .چەند ساردوست بوو لە ئاست، من ئەو خواگ رە  هەرچ، گەرمای، دن ایە لە لەش دایەد

چاوە كەسەەكان خەوتتووند دێترەش خەوتتووەد بەفتریش خەوتد هەور خەوتد دن تا 
لە متن خەو بردیەوە هەر من و سەگێم بێتدارین و خەو نامانبتاتەوەد ستەگێم گاستەوان، 

دەكاتد هەر جارێم دەچیە دەرێ حەگەیە  دەكاتد متن ئەو حەگەیە وا لێتم دەدەمەوە 
 :كە دەڵێد سەگەكە بە من دەڵێ

 .تەکتممەترسەد تەن ا ن تد من لە

باشە من بۆچ، هێندە دەرێ و ژوورێ دەكەم؟ دواتر ئەو گرس ارەم لە خۆم دەكتردد  
بووبێتت  لە ب ترمە  ئەویتنتپێە، ئێستاش وە،مێە، لەجێم دەستنەكەوتد تۆ بڵێت، دەست

 :دەخوێند و دەمگوت نزای ئەویندارانەم

تا حەفتەیەك دی هەر بەفر بێتت و لێنەكتاتەوەد هەرچت، رێتگە لە دێترەش دەبێتتەوەد 
هەرچ، رێگە لە دێرەش دەكتاتەوە بە بەژن بەفتری تێەتات و رێبەنتدانێ دن تا بگترێتەوەد 

 .او چاوە كەسەەكان بتوێیەوەبەڵەو من لەو ماڵە بیێنیەوە و بە تەواوی لە ن

 :دەمگوت 
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یە نەرم بێتت و جێت ە  لەو بەهتاری ژیتانە بتا ایەد دڵ، ئەو چاو بەهاردئێ ئەوە خو 
 .هێندەی جێپەنرەیەك ش بێت تام بەەم

ەد ئومێتدی لە ب ربتردمەوەد متن دەمگتوت بە  بتگەمە دێترەش تتا یئەو كچە ئومێتد 
نتاكەمد ب تر لە هت چ شتتێم نتاكەمەوەد سەرێم لە ئومێد نەدەمد ستەر بەهت چ كوێ ەكتدا 

جاری چووی لە دەستیچوو سەردان، بەەمد ئەگەر چەند خول ایە د چەند دییەنێە، ئەو 
شەوەم نەگێتمەوە هەست بە هە،تن دەكەمد هە،تن لە خۆمد هە،تن لەو گێتانەوەیەی كە 

 .دەبێت ب گێتمەوە

وە ختتوایە لە درزی دەرگتتاد ئتتێ ئە ەدەوەستتتامد چتتووم چتتوومد چتتوومە بەربە ختتۆم ن
م دەرگاوە ب ب نمد چاو بەهاری لە خەوێدا بب نمد ژوور تاریم بتوود نتا كەستم بتوود هت چ

نەبوو كە ز ر  سەی لێوە دەكراد  ناگاک ەبێ ئەمەك، و  نەدیتد دەزانن من چ باوەەم بەو
 :ئەوەی كە

نابێتتتد بە ختتراپ تەماشتتای د ڵێتتم مێتتوان بوویتتت خزمەت تتان كتتردیئەگەر لە ما 
 ن ان بەەیت  كچەكا

، دەداد بتۆیە ز ر ئەوینتلەو رستتەیە الی متن رێتم واتتای  (ختراپلەو دەمە وشەی )
د ز ر بە خراپ تەماشای كچان بەەیتتد متن دەمویستت لە درزی دەرگتاوە بە ئاسای، بوو

 چتتووەختتراپ تەماشتتای ئەو كتتچە چتتاو كەستتەە بتتەەمد ئەو كتتچەی ستتەر لە ئێتتوارە تتتا 
ەگرتد ئەویش ه چ وە،مێە، نەبوود نە بە ختراپ نە د چاوم لە سەری هەڵنەدچاوەکەیدی

 .بە باشد هەر دەتگوت من، نەدیتووە

بەفر دەمێەە لێ ەرد تەوەد سپ ترین شتەو شتەوی دێرەشتەد كەستەترین شتەو شتەوی 
كە چاوكەسم لێ، خەوتووەد دن ا هەمووی نووستووەد تەنهتا متن و ستەگێم  دیوەیەئەو 

لە دێتترەش دەكەمد دەڵێتت، ستتەگەكەش  نۆبەتتتداریبە ئاگتتایند متتن دەڵێتت، ئەوشتتەو 
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گوێم لە دەنگ، دەرگتا بتوود لەو كتاتە متن لە ستەر جێگتاكەی  دلە من دەكات نۆبەتداری
 نزامەرد چاو كەسم بێتد هەو بوو.خۆم جگەرەم دەكێیاد یەكسەر هاتیە الی دەرگاد 

ئ یت، شەوی دێرەش رووناكەد كەسەای، دەناسرێتەوەد كچ دەناسرێتەوەد دیتار بتوو  
خەوتبتووند تەنهتا متن و ئەو نەبێتتد چتوومە دەرێد لە  چاوەسەرئاوی هەبوود هەر دوو 

گتێش دەرگتای ئەواند لە بەر بێترای ەكە راوەستتامد هتاتەوەد نەمەتردە نتامەردی باوەشتتم 
د ئەها ئێستتا ئەو بێتەوەكردەوەد باوەشێم وام هەستەرد جێگەی كۆمەڵێم كچ، تێدا دە

ریەد دێتە باوەشتمد لەو باوەشتگرتنە وەرزەكتان تێەەڵتدەبن و كچە بەهاریە لەو شەوە بەف
كچە هتات هتاتد  گەنرەم سوارە بۆ کردنەوەی بەرکۆژەید  دئەوەی ناشێت ببێتد دەبێت
 ناو باوەشمد چ روویدا خودایە   اتەئێستا هەر بستێە، ماوە بگ

یش دەرگتتاكەی دئتتاودیوی دەرگتتا بتتوود ز ر بە هێتت ختتۆی نەوی كتتردد بە بتتن باڵیتتدا
كرد تەوەد رەنگە ئەو خەویی، لێەەوتبێتەوەد نتاتوانم  ئامێزم مدلەوێ وا خستد من هەردا

ئەو ستتاتانەی ختتۆم بگێتتتمەوەد ئ تتدی نتتازانم چتت م بەستتەرداهاتد دواتتتر لەبەر ختتۆمەوە 
دەمگوتد ئەو كچە چ كچێەە خودایەد خۆ هەر جوونێە ی، نەدا  لەوێ  ژان ژا  ر سۆم 

دەست، دەگەییتتێد  داب ركەوتەوەد لە یادەوەریەكان، خوێندبوومەوەد هەر كچێە، ویستب
 :رێد لە ب رمە گوتم خۆزگە وە  ر سۆ  ۆز دەبوومد ئ دی  هاتیەوە ژ

 .سەگەكە بخەوەد من ش دەخەوم 

لە هەمووی سەیرتر بەیان، كە  دسەگ زان، در دەكەمد من چەند خەوتم ئەویش هێندە
هتت چد هەر هتت چ  دەردكەی ئاستتای تر بتتوود چەنتتدی تەماشتتامهەستتتایند كتتچە لە ئێتتوارە

 :ینەدابوود لەبەر خۆمەوە گوتمروو

 .ئەگەر ئەو كچە شێت نەبێتد من لە تەمەن، خۆم لە ژن تێناگەم و تەواو

لە تتوانەوەی بەفتر جتا وەرە ەد بتاران دایەتردد ئۆهێیتا لە نان، ستبەینێ نەببتووینەو
دەكرد من ش وە  بەفترەكە دەتتوێیەوەد ز ری نەبترد دن تا بتووە ل تتاود وردبەوەد هەستی
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بتتاران لێ ەتتردەوەد هەور نەمتتاد ئاستتیانێم بە دیتتاركەوتد روون روون وە  دوای تاوێتتم 
رووی كتتچە چتتاو كەستتەەكە رووند متتن ئەو روونبتتوونەوەیەی ئاستتیانم بە دڵ نەبتتوود ئەو 
گتتۆەانە كتتتوگتەی بە ستتەر سرووشتتت، دێرەشتتدا هتتات بە دڵتتم نەبتتوود دەمویستتت گتتتر لە 

ناد مانەوە بۆ مەبەست، گەییتن بە دێرەش بیێنیەوەد مانەوە لە گێناوی سەردان، ئومێد 
ەكەد ئەو كچەی دڵن اش بووم كە نایگەمێد بە،م چ دەكەیتت لەگەڵ دڵد وای یكچە بەهار
 .دەخواست

گتتێم لە دوام نەدەهتتاتد هەستتتیدەکرد لە دواوە رامدەکێیتتند کتتچە دەتگتتۆت ستتواری 
ە دەستت، کەمەندهاوێژەد کەمەندی هاوییتووە و لە مژ، من ئتا،وە و رامدەکێیت،د ئەز ل

 خۆم دەرچوومد هێ لە نزای دەربازبوون ه چم لە دەست نایێ.

د ئەوەی نت ە ا شۆەبووینەوەد ئاستیان روون روونلە دێرەشەوە بە دیوی شۆەبوونەوەد
هەورەد  ەت لە زستتتانێ ئاستتیان، وا روونتتم نەدیتتوەد زەویتتش یە   تتوەول تەیەد كەر بە 
كەرایەت ، خۆید خۆی لێناداد بە،م گێییەرگە رێ، داگرتووە و دەەواد شژپۆهۆەەد گتێاڵو 
دەڵێ، تایەی تراكتۆرە  وە دەهاوێد  اسم وە  چۆن دوێنێ لە هەموومان بەفراویتر بوود 

هەموومتتان  تتوەاویترەد رییتت، دوێنتتێ بەفتتری گرتبتتوو ئەمتتت   تتوەد حەیتت   ئەوە ش لە 
ئتتێیە  تتوەاویترین وێنەگرێتتم نەبتتوود وێتتنەی گێیتتیەرگەی  تتوەاوی بگرێتتتد لەو رێوبتتانە 

 گێییەرگە بووین.

بت د بت د هەر بت د گەییت نە رووبارەكەد رووبار چ رووبار  هاشە هاشتەد نتاد نتازانم  
لە دەنگ، رووبار نەدەچوود راست، ناونان، دەنگت، رووبتار  دەنگ، ئەو رووبارە چۆن بوود

كتتارێە، نەكتتردەیەد هەر جتتارەید یتتان لە هەر گوێتاگرتنێەتتدا دەنگێتتم دەدا ج تتا لەوەی 
گێیتتوود ئتتێد لە دەنتتگ گەەێد ب رێتتم لە گەەیتتنەوە بتتەەوەد بەهتتاری چتتووی بە ستتانای، 

ایە  باران یت، بەستەردا گەەییەوەد بە،م ئێستا زستتانەد دن تایە  بەفتر بتاریوە و دەریت
كردووە و هەموو ئەوانەش رژاونەتە ئەو رووبارەوەد دیتیانەوە ئەو گردە دارینەمان دیتەوە 
كە جگە لە گێییەرگە كە  ن ە متیانەی گێبەاتد گرد چ گتردد هەر گێیتیەرگەیە نتاوی 
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گردی لێناوە دەنا بە  گرد نت ەد لە جێگەیەت، رووبتار كە هەردوو كەنتار لە بەر ختاتری 
گێییەرگە كەمێم لێەتدی نزیەەەوتتوونەتەوەد دارێەت، ئەستتووری درێتژ هەردوو كەنتاری 

لە دوو جتتێگە دوو  چتتاڵەکەشلە بتتن  بتتۆتە چتتاڵەیێ بتتۆ گەەیتتنەوەد بەیە  گەیانتتدووەد
گابەردی گەورە لە سەر شتان، خۆیتان داریتان راگرتتووەد ئەوەتتا لە دەو رووبتار بە دیتار 

ئەو گتتردە نتتاو بنتتێم گتتردی تتتر  یتتان گتتردی گتتردی ترستتەوە راوەستتتاویند حەزمەتترد 
هەر ئەوەتە بە  چتتاڵەکەگێیتتیەرگەد یتتان گتتردی ستت راتد بە راستتت، گردێەتت، ترستتناكەد 

ئەوە نتت م بتتتوانم  هەستتتاوە  چەنتتدی ب تتری لێتتدەكەمەوەددەرەوەیەد دەزانتت، چ ئاوێتتم 
 لێ بدەم.

ەوان تدیش گەەینەوە و رووباری ئەوها بمد باشە دەبێت ئ چالە ویەكەم جارمە تووش، 
ش مانتدووێت د چ ترسم نەخوێندەوەد رەنگبێ وە  من بترسێن  تەماشای س یایانم دەكرد

ترس، شاردبێتەوەد هەر هێندەم زانت، كنتدەێە، درێژیتان دەر هێنتاد ستەرێە ان تونتد لە 
ستتت نگ و گیتتتت، گێیتتتیەرگەیە  بەستتتتد نتتتاوی ئەو گێیتتتیەرگەیەم لەب تتتر نەمتتتاوەد 

بە  رهێتو رە گاگۆڵە لێ دا لە گردی داد هێوێییەرگە بسەرەكەیدیش الی ئەوان دید ئێد گ
ستتەر دارەكەدا دەە یتت،د لە دواوەش كنتتدرەكەیان لە دووی دەداد ئتتۆخەیش گەییتتتە ئەو 
بەرد كندەەكەی لە خۆی كردەوەد نتۆرەی یەك تدی هتاتد ئەویتش گەەیەوەد متن وا بتزانم 
چوارەم كە  بتووم لە گتردی ترستم داد ئتای ترستام ختودایەد هەستتیدەكرد وا لە ستەر 

چتتۆن نەكەوتتتمد چتتۆن گەەیتتیەوەد  ێنەگەییتتتمت هەوکەشگتتردی )ستت رات( دەگەەمەوەد 
ئەوەی دوای من هاتد هێیتا نەگەییتبووە ن وەی رووبارد كەوتە ئتاوەوەد بە،م هێنتدەی 

و هێندەی نەبرد هتاتەوە ستەرە ختۆ و ئەو جتارە بە  ڵێ، یە  و دوو رایانەێیایە دەرێب
ا گێیتتیەرگە ئاستان، گەەیەوەد ئەو كتاتەی ئەو كتوەە گێت، ر یت، و كەوتە رووبتارەوەد دو

خۆی خۆی بەستایەوەد سەرەكەیدی الی ئێیە بتوود دوای گەەیتنەوە بە ب ترم هتاتەوە كە 
باشیان داد  بێنێک، و  گەەینەوەی ئێرەی بۆم كردووەد ئومێد باس، كندر و گرد و زستان

 .نان و خورمایەك، خۆشیان خواردد بەەێەەوە
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ەر رووبار یان هەندێ دالت ە تا لە رووبار ز ر دوور نەكەوتووینەتەوەد هەندێ  سەی س
و ب ركردنەوەی رووباری هەن حەزم لە گێتانەوەیتانەد لە كتات، گەەیتنەوە بە ستەر گتردی 
س راتد یەكێم لە گێیتیەرگەكان رازی نەبتوو ببەستترێتەوە و بتێ كنتدە و هەر بە فیتە 
گەەیەوەد ئەو كتتوەە لە چتتاوی متتنەوە چەنتتد  ارەمتتان بتتوود ئەگەر نتتاویم لەیتتاد بتتاد لەم 

انەوەیە  ارەمتتانم بە نتتاوەكەیەوە دەلەانتتدد ئەو  ارەمتتان بتتوود بتتێ خۆبەستتتنەوە  لە گێتتت
گردی س رات گەەیەوەد من ش ئەگەر هەبا بە سێ كندە خۆم دەبەستەوەد ئەنگۆ نازانن چ 
رووبار و گردێە، ترستنا  بتوو  رەنتگە ترستان بەو رادەیەش جێت،  ستە بێتتد چتونەێ 

ئەو گرد و گەەینەوەیە دەهاتە ناو  سانەوەد بەالی هەندێەەوە  كاتێ گاڤ نا گارێ ێدواتر
 :گەەینەوەیەك، ئاسای، و ئاسان بوود بە،م هەبوو دەیگۆت

 .بە راست، ترسناكترین گەەینەوە لە ژیاند گەەینەوەی ئەو ر ژە بوو 

ئەوە لەوێد كەمێتم ختتوارتر لە گتتردی ست راتد بە دوورایتت، هەر ن تتو كاتژمێرێتتمد لە 
دوورای ەكتان هەمتوو دوورای ەكتان بە گێتوانەی گتێ نە  هت، ئەسپستواری و  ب رمان بێت

ماشێن و گاگۆە و ئەو شتتانەد گردێەت، بتاش هەبتوود هەر متر ڤ نتا كەری بتارهەڵگریش 
دەیوێرا خۆی لێداد ختۆ ئەگەر ئەو ن وكتاتژمێرە بەەیتتە یە  كتاتژمێرد دەگەیتتە گردێتم 

چ دەكەیتتت لەگەڵ متتۆڵگەی جتتاش و  زیژ یتت، بەستتەردا دەەواد جتتادەی   تتتتاوەد بە،م
ب تترمە لەوێد لە ەرگایەت،  نتتازانم كتتێ دایهێنتتا  ستتەربازان  چ دەكەیتتت لەگەڵ گێیتتی

بەراوردكردنتت، نێتتوان ئەو گتتردانە تووشتت، نائومێتتدی و خۆختتواردنەوەیەك، ستتەیر هتتاتمد 
ە  ئەلبێتتر كتتامۆش لە تەمەنتت، ختتۆی تووشتت،  رەشتتب ن، لە ختتۆی هەڵەێیتتامد رەشتتب ن

ە گێیتیەرگایەت، و بە دن تتاد تەرزە نەهتاتووەد فیتەم هتتاتد بە ختۆم و ب رەشتب ن ، لەو
ستارتەر  گتۆتەیەک،ب ترمە گرتوومە رێم رێگای كەرایەت ت ەد ەرد ئەو رێگایەی من هەستی

 :یان ه، برادەرێە، سارتەرم ب ركەوتەوەد وا بزانم ئەوهایە یان نزیەە لەوە

 .هەموو رێگاكان بە هەوادا دەە ن
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كە بە الی هەندێ كەسەوە رەشب نترین دەربتینەد بۆ متن گتێچەوانە  گۆتەیەهەر ئەو  
 .كەوتەوە و ورەی بەبەردامەوەد رێگەم گرتەوە

كتزی ر ژ و بە نتاو  توە و ل تتەدا بتت د تەواوێتم لەرووبتار  ت تر ژیبت د بتت د بە بتن 
دووركەوت نەوەد جادەمتان لتێ بەدیتار كەوتد وا بەرەو جتادە هەیتتپەی لێتدەكەیند ئەگەر 

ێدی نەباد نەمدەزان، ئێرە كتوێ، دن تایەد لە گێیتیان بە الی چەپ لەو بەرزایت ەی كە ئام
كە  نازانێتتت چەنتتد بەرزەد ئامێتتدی كەوتتتۆتە ئەوێد الی راستتتیان نتتازانم كێنتتدەرێ ەد 

د هەورازەیەكت، ستەختد بەهتاری گێییان دوای گەەینەوە لە جادە هەورازەیە  دێتتە رێ
ەیە گەییتتن بە زارگەلت ەد گونتدێە، جتوان جتواند سەخت بوود بتین، ئەو هەوراز چووی

گونتتدێە، كەستتم كەستتمد بەهتتاری چتتووی كەستتم بتتوود بە،م نەدەگەییتتتە كەستتەای، 
 من شەوێم لە زارگەل، ماومەتەوە. دێرەشد

دەمەو عەسرەد گرد لەەكەی سەر جادە دیتاركەوتد گترد لەەی جاشتاند گتیەتت، لە  
جاشد بەهاری چووی رێم لێترەوە بە دووربت ن تەماشتای ئەو جاشتانەم كتردد بە دەوری 

گەرتببوون و گێدەچوو تەماشای دن تا بتەەند گتێش ئەوەی هت چ هەنگاوێە تدی  مۆلگەکە
بتوا ناكەم لە دن ایێ هت چ منتداڵێم هت چ  بهاوێژمد دەبێت  سەیەك ش لە دوورب ن بەەمد

گێییەرگەیە  ه چ جاش و سەربازێمد ه چ  اچتاخچ ە د هت چ گەە كێتم هێنتدەی متن 
حەز لە دووربتت ن بەتتاتد هەر لەو ر ژەوەی بە شتتا  كەوتتتم لە هەوڵتت، بەدەستخستتتن، 
دوورب نێتتم بتتوومد دەمگتتوت ئەوە  نتتا ستتبەی دەبتتیە ختتاوەن دوورب نێتتمد هەزار ئەوە  

نەبتوومێ و نەبتوومێد نەبێتتە  دوورب ن وو هەزار سبەی هات من نەبوومە خاوەن ر ییت 
در  ر ژێتتم دوورب نتتێەم گەیتتدا كتتردد بە،م نەگەییتتتە ئێتتوارێد هێیتتتا تەماشتتای هتت چ 

 .جێگەیەك، دن ام گێنەكردبوو برادەرێم بردی و ئێستاش نەیهێناوە

نێم لە نێوان ئتێیەو ئەو بەرە بەرە لە جاشان نزیم دەب نەوەد ترسیان ن ەد رێەەەوت
جاشانە هەیەد ئەو رێەەەوتنە كێ واژ ی كردووە ئاگادار ن مد من هەر هێنتدە دەزانتم ئەو 
جاشانە تە ەمان لێناكەند ئێیەش هەروەهتاد نە ئەوان هە  تان لە ئتێیەیە نەئتێیەشد بە 
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تەن یتتت اندا دەە یتتن و ستتەری خۆمتتان شتتۆەدەكەینەوەد ئەوانتت ش خۆیتتان بە شتتتێەەوە 
 ان دەب نت ن نە ئەوان ئتێیە دەب تنن نە ئتێیە ئەو ددەكەند تەماشامان ناكەند ئا خەریم

ش دەبێتت هەوکەرێەەەوتنەكە ئەوهایەد چۆن، دەڵێم ئەوهایەد بەهاری چووی ئەوهتابوود 
نەە وەكو دەڵێن رێەەەوتنەكە درێژەی هەیەد بۆیە بێ تتر  بەرەو جتادە وئەوهابێتد چو

هەر دەستتەیەك، گێیتیەرگە رێت،  دەستەی ئێیە نتاد تەنێو گرد لەەی جاشان دەە یند 
بەو رێ ە بەەوێتد هەمان رێەەەوتن، لەگەڵ ئەو جاشانە هەیەد لە یادم بێت دەستتەكەی 

 .ئومێدیش هەیانبوو

 ؟دەزانن دەستەكەی ئەبوو تاڵ ب لێرە لێ ان  ەوما+

 .دەزانمد من ش لەگەڵ بووم -

وو گێیتیەرگەیە لە بەینت، خۆیتان من لەگەڵ نەبوومد بە،م ئێرەش دەناسیەوەد ئەو د
ئێترە  د سەیان دەكردد یەك ان ئەوەی لەگەڵ  ەومتانەكە بتوود گێیتتر بتۆم، گێتتاوەتەوە

باش دەناسیەوەد بەو ستێ درەختتەی وا ئەو كەررەیتان لە باوەشت، خۆیتان شتارد تەوەد 
تتتا ە بەرد و ستتێ درەختتتم نەدەناستت ەوەد  وەرنتتادەناستتیەوەد باشتتە بەفتتر رەشتتبۆتەوەد 

 ەكەیەد دەتگوت چاوی كچە دێرەش ی چووی كە دن ا هێند كەسم بوو هێند كەسمبەهار
بەفتر بتزری نەكتات دەیناستیەوەد  هەگەرجوان تەماشای ئێترەم كتردد دوای تەمەنێەت ش 

ئەنگۆ نازانن بەفر چۆن شت بزر دەكات  بەهتاری چتووی رێتم لێترە وا بتزانم هەر دەمەو 
عەسریش بوود ئا دەمەو عەسر بوود ئاخر رێەەەوتن، نێوان جاش و گێیتیەرگە ئەوهتایە 
دەبێت دەمەوعەسران بگەینە ئێرەد گێییەرگەیە  وە  ئەو گێییەرگەیەی گێش كەمێتم 

 :،د ئەویش گوت،گوت

 .ئەوەی ئەبوو تاڵ ب د ەومانەكە لێرە بوو
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ئای ئەبوو تاڵ بد چت لە من كرد  ئای گ اوی گێەەن ن تاڵد چت لە من كرد  دواتر  
ز ر دواترد دوای ئەوەی بن بەەە هاتە سەر بەەەد لە ب ترمە لە بەر ختۆمەوە وە  ئەوەی 

 :ەچێتەوەد ئەوهام دەگوتوەێنە بەەمد ناد نابێت وەێنە بووبێتد وەێنە لە ب رد

ئەبوو تاڵ بد تەبەت یەدا ئەبوو تاڵ بد تۆ بزانە ئەگەر كۆمۆن ستەكان ش بەرانبەر تۆ 
نەوەد كە دزەیتتان خۆیتتان ئەو نهێن تتانە بە نهێنتت، بهێژتته چ تتان لە دڵ نەمێنتتێد لە دڵتت، 

د دەكتردبەگتۆەێ وەردەكرد و دەگەییتنە ئەو ر ژنامانەی ئەو كات لە بەغدا نهێن ەكان ان 
ئەبوو تاڵ بد ئەگەر بەعس ەكان ش بەرانبەر رابردووی تۆد ئەو رابردووەی دەكەوێتە گێش 
ئەوكاتەی هێیتا سەدام  اوەیەك، بۆ بانگنەكردبووید خۆ لە گێژ، دەند یان هەر لەب ری 
بتتەەند ئەبتتوو تاڵ تتب ئەگەر هەر حەفتتت خوشتتەەكەش ه چ تتان لە دڵ نەمێنتتێد ئەگەر 

ئەگەر ئومێتدیش لە گێەەن تنە تتاڵەكەی تتۆ  نتابوورمد ش ش لێت ببتوورێد متن لێتتدێرە
ببوورێد ئەبوو تاڵ ب من لەو گێەەن نەت نابوورم كە تاڵترین گێەەن ن بوود بە تام تتام، 
گێەەن نەكەی تۆم كردد چ تاڵ بتوو ختودایەد ئەبتوو لەهەڕ  ەت گێەەن نت، ئەوهتا تتاڵ، 

 بد بۆچ، بەو شتێوە منتت لە نەبووەد ئەو گێەەن نە ناوەختەیەت لە كوێ هێنا ئەبوو تاڵ
ختتۆت رەنرانتتد  متتن چتت، لە بتتارەی تتتۆوە نتتازانمد ئەوەی لەوال و لەمتتال دەگتتوترێد بتتا 

من لە گێەەن نەكەت  د نازانم چەند گێوەنان ان گێوەیەدبگوترێند من نازانم تا كوێ راستن
تتووەەم و تەواود لە گێەەن تنەكەت ختۆش نتتابم و تەواود ئەو گێەەن تنە تتاڵەی لە ستتات، 

 .تاڵترین هەواڵد بە رووی مندا رژاندتد ئەبوو تاڵد تۆ ئ دی ئەبوو تاڵ،

دەبتوود متن لە دواوە  شتە اوێگەییت نە سەر جادەد نێوانیتان نتزیەەی ب ستت ست، 
دووەم كە  بوومد ئەبوو گێچەڵ لە دوای من بتوود ئتاوەدەدەمەوەد دەب تنم ئەو كتوەە لە 

جتارمە گ اوێتم بب تنم بەو شتێوەیە  شوێن، خۆی چە  وە و بە لەرزیتن دەلەرزێد یەكەم
 ەك، ستتەیر بتتووەد ئتتاخر متتن ئەوكتتات ێد گتتوتم هەبێتتت نەبێتتت تووشتت، نەخۆشتتبتتژەرز

چۆك، ئەوها نالەرزێد بە تایبەت ش  دببەیت لەداردان شتێگەییتنم وا بوو ئەگەر گ او بۆ 
گێیتتیەرگەد ئتتاخر ترستتنۆكترین گێیتتیەرگەش دن تتایە  ئتتازایەت ، تێتتدایەد یتتان هێنتتدە 
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د ئەوەی گتێش چ لە گتۆەێ بێتتد هت چ نەبێتت نەلەرزێەی تێدایە كە بێئەوەی هت  ەتئازای
 :و گەەامەوە الید دەست م گرت خۆم ئاگادار كردەوە

 ها چ بووەد بۆچ، وا دەكەیت؟ +

 .ه چد لێیگەەێد نا بەجێییەهێژەد گێم عەرد ناگرێت -

تە ەش ناكەند تۆ لە خۆتەوە خۆت دەترسێن تد ئەوەتە جاشەكان وا دەمانب نن و  +
 !ئ دی لە چ، دەترس ت  دەڵێ، یەكەم جارتە بێرەدا بێ ت

دەترسمد ئا یەكەم جارمەد من وە  ئێوە ن مد هەر بیگرن گتارچە گتارچەم دەكەند  -
بەرە،یتان دەكەند  دمن بەرگەی ئەشەەنرە ناگرمد ئەو جاشانە كورد ناگرند بی ان گترن

 .تەنها عەرەڕ دەكوژن

اشەكان من و تۆیتان گترتد من تان ئتازادكرد و تۆشت ان لە  سەی  ۆەد ئەو ر ژە ج +
 .سێدارە دا  ج هادیش شایەدە

لەو كتتاتە ج هتتادیش گەییتتتە المتتاند ئ تتدی بە هەردووكیتتان بتتن گ ژیتتان گتترتد گێتت، 
خستتتەوەد چەنتتدی دوورتتتر  راكتتێش لە جتتادە دوورمتتان عەردی نەدەگتترتد بە راكتتێش

 :دەیگۆتێ  رە ج هادعەردی دەگرتد باشم لە بدەكەوتەوەد گێ، باشتر 

حەی  فەهد و سەالم عادو كۆمۆن ستت، وە  تۆیتان خستتۆتەوەد كتوەە ئەتتو بە مە 
 !ناڵێ، لە چ دەترسێ،

 ەڵ، شکاند...چج هاد شرت و شۆی ئەبوو گێ

 :ئەبووگێچەڵ دەیگۆت

ئەنگۆ نازانن بگ رێم چتم لێتدەكەند كتاكە بەرگەی ئەشتەەنرە نتاگرمد دان بە هەمتوو 
 .نهێن ، حزڕ هەیە بە گۆەێ، وەردەكەم شتێەدا دێنمد هەرچ،
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ئەمنت ش نەمەتردە نتتامەردی بە شتتە عەرەبت ە  كە وا بتتزانم بە  ختۆم تێ گەییتتتم 
 :گۆتم

 .عەمری ئەو حزبە نەمێنێ كە نهێن ، خۆی لە دەست، تۆ دەنێ

ە ستنەی ەكەی ختۆی یئێیە لەو  سانە بووین سەردەستاەیش گەییتە المتاند بە كتورد
گتێچەڵ كتردد سەردەستتاە هەر لەوێ نتاوی لە ئەبتوو گتێچەڵ نتا  كۆڵێ گاڵتەی بە ئەبوو

ئەبتتوو ترستتنۆ د ز ردواتتتریش ئەبتتوو گتتێچەڵ هەر بە ئەبتتوو ترستتنۆ  نتتاوی ر ییتتتبوود 
ئاگادار بن ئەبوو گێچەڵ ناوی خۆی ن ەد بە ختۆی ئەبتوو شتتێە دی بتوود بە،م متن الی 

دەران ش بەو ناوەی من گێ م خۆمەوە دەمێم بوو ناویم نابوو ئەبوو گێچەڵد هەندێ لە برا
یان دەكردد یە  لەو برادەرانە ئومێدد بەوەی باش بوو ئەبتوو ترستنۆ  لە گازبەخی بوو 

 سەكان، سەردەستاە تێنەدەگەییتد دەنا ئەگەر ئەوكات ش نەبا دواتر شتتێم دە ەومتاد 
ئاد ئەبتوو ترستنۆ  لێت، ختۆش نەدەبتوود دوای دەرچوونیتان لە ئا تاری جاشتان ئەبتوو 

ۆ  بە من، گرتد تا گەییت نە زارگەل، و سەر سنوور و گەەانەوەمان بۆ دێرەش وا ترسن
بزانم بە ژمار یازدە ستووكە شتەەمان كتردد لەگەڵ....هەر لە ختۆوە گێچەڵت، گێیتدەكردد 

دەتگتتوت شتتەیتان  لەگەڵ ج هتتادیش ئەوهتتا بتتوود شتتەەێە، لەگەڵ سەردەستتتاەیش كتتردد
وا دەكاتد ئەویش ج هتاد تێ گەیانتدمد ئەو  من درەنگتر تێگەییتم بۆ ت خت خەی دەداتد

ز ر باست، ترستنۆك ، خەڵەت، بتۆم  ش ئەوەی لەو رێ ەدا بب تنە هتاوەێدكوەە گێیتر گێ
 :دەكردد ج هاد گۆت،

ەی لە خەڵە ت، دەدیتتەوە و بە  لێ، مەگرەد ناهە ، ن ەد ئتاخر هەمتوو ئەو ترستنۆك
 .ەد بۆیە وا دەكاتەوەی دەلەاندد ئەوە بە چاوی خۆمان لە خۆییان دیتەو خەڵە

متن بتاوەەم بەو لێەتدانەوەیەی ج هتاد هێنتاد نتازانم راستت بتووم یتان نتاد  ستەیەك، 
 :ئومێدییم لە بارەی ئەو كوەەوە ب ركەوتەوەد ئومێد گوت،
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لەگەڵ شەیتان بەەێدا بتت ید لتێ رێتت بە رێ،)ئەبتوو گتێچەڵ( نەكەوێتتد بە دەستت 
ە بەر  ۆنتداخە تێەنگت، بتدەیت و خۆت ن ەد یتان دەبێتت ختۆت ح تزبەەیتەوەد یتان ش ب

د ئەو گ تتاوە دەڵێتت، شتتەیتان لە بتتن گتتوێ، دەختتوێنێ و هەمتتوو لەشتت، ورد ورد بەەیتتت
 ت خت خەی دەدات 

بۆ ئەوەی چ دی ئەو ئەبووەد نەیەتە ناو گێتانەوەد یتان كەمتتر بێتت باشتترەد شتەەە 
گەورەكەی لەگەڵ بەەمد واتە دەبێت ختۆم بگەیەنتیەوە كتات و شتوێنێە دید دەبێتت لەو 
كەسانەش دابتێم كە لەگەڵیند ئێ با دییەنێم لە شەەەكە ن یتانبدەمەوەد هەموومتان لە 

دەیڵتێم  هتۆدەیلە گوندەكان، دەوروبەری گتارە ئەو  گەورە دان یتبوویند هەر هۆدەیەک،
ئەگەر سەرچ و نەچووبم مزگەوت بوود ئەبوو ترسنۆ  لە ختۆوەد بتێ ئەوەی  ستە  ستە 

 :رابەێیێتد گۆت،

 !و جاشند تەماشاكە چەند هەزار جاش هەنە ناگاکكورد هەمووی 

نە  كترددهەندێم  سەیدیی، كتردد بە الی متنەوە برینتداركەر بتووند كە   ستەی نە
یتان دەناست،د ە(.ئاخر بتا ئەوە بتدركێنم هەمتوو ئەو )ئەبتوو.. عەرەبەكان نە كوردەكاند

كە  خۆی لێنەدەداد هەندێم  سەیدیی، كردد من بە خۆم نەوەستامد بە تێەەڵەیە  لە 
 :كوردی و عەرەب، گۆتم

عەرەڕ هەمووی جاشند جاش، ئ سرائ  د تۆش بەعس،د گێویستە لێترە وە   نەخێرد
 .سەگ گەتەت لە م  كەن

 :هەستایەوە سەرگێ و گوت،

هەر بتزانە ستێ چتوار كۆمۆن ستت، وە  منتت كوشتت و ختۆت رادەستت،  دتۆ جاش،
حەومەت كردەوەد من بەعست، نت مد متن كتوەی فەهتدمد كتوەی حتازم و ستارم و ستەالم 

 .عادلم
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 :ەڵ هەستانەوەی وی هەستامەوە و گۆتممن ش لەگ

ئەگەر فەهد و سەالم عادو كتوەی ترستنۆ  و ختوێتی، وە  تۆیتان هەبێتتد بە یە  
 .گووو نایانەتم

 :هاواری لێبەرزبۆوە

ئەهاد نەمگوت ئەو كوەە فتی بەسەر حزبەوە ن ەد فتی بەسەر ماركس ەتەوە ن ەد خۆ 
 .د و ئەوان دەدابە گوێ، خۆتان گوێتان لێبوو جوێن بە شەه د فەه

 :من دواتر لە بەر خۆمەوە دەمگوت

بتتاش نەبتتوو لەو ژوورە هەر دوو كەر هەبتتووند ختتۆ ئەگەر ئەوان تتدیش وە  متتن و  
 .ئەبووگێچەڵ كەر باند شەەی كورد و عەرەڕ بەرگادەبوو

 .بە چ حاڵ لێە انەردینەوەد دواتریش گێەهات نەوەو موو بە بەینیانەوە نەدەچوو

نازانم لە كتوێ، ئەو د ڵەیتن كە دەمانبتاتەوە زار گەلت،د هێیتتا ر ژ ئتاوا نەبتووەد لە 
مەترستت، دەرچتتوویند لە جتتادە ز ر دووركەوتتتووینەتەوەد ئاستتیان تتتا ئێستتتا هەر روونەد 

د رێ، ئێیە بەفری گێوە نەمتاوەد دەزانتن چ بارانێتم كێوەكان سپ، سپ،د بە،م رێگەوبان
برست،د برست،د كە  هێتزی  ستەكردن، نەمتاوەد  دوو متردوودمانت لێ دا  ماندوود ماندوود

متن  دئەبوو گێچەڵ  كە بتیار بوو چ دی نەیەتە ناو گێتانەوەد ه چ گێچەڵێە، گێ نەماوە
خەو دەمباتەوەد رەنگە ئەوان دیش وە  من بند زرمەی تۆگێتم بە ئاگتای هێنتاینەوەد لە 

بە عەرد نەكەوتبتوود ستادق خوارەوە كەمێم دوور لە ئێیە بە عەرد كەوتد هێیتتا تتۆپ 
كە رێتتم لە گتتێش متتنەوە دەە ییتتتد  دەواودەو بە عەرد كەوتد زراوم چتتوود خەریەبتتوو 

د تۆگێە دیشد دیسانەوە سادق   دووێە دیش خۆیان بە عەردی داداهاوار بەەمد دیتم یە
ختتۆی بەعەرد داداد تتتۆگ، دووەم لە هتت، یەكەم دوورتتتر كەوتەوەد بە،م ج تتاوازیە  لە 
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ۆ بەعەرد دان، یەكەم و دووەم، سادق نەبتوود هەر تتۆپ دەهتات ستاد  ش هەر نێوان خ
 :خۆی بەعەردی دادەداد بە من، دەگۆت

كوەە خۆت بە عەرد دادەد ئەوەی تۆ ئتازایەت، نت ەد كە تتۆپ دێتت دەبێتت ختۆت بە 
 .عەرد دادەیتد ساچیەد ساچیە

 :من ش دەمگوت

 .چ ن ەد تۆگەكان دوورند دوور بە عەرد دەكەون

 :ق دەیگۆتساد

 .تۆگەكان دوورند بە،م ساچیەكان نزیەند ساچیەكان نزیم بە عەرد دەكەون

 :من دەمگوت

 ؟!ساچیەیە  لە تەن یتت كەوتووەد بە بن گوێتدا هاتووە هەوکەكوا هەتا 

 :ئەو دەیگوت

لەگەڵ تتتۆ هتت چ نتتاگۆترێد كتتوەە متتردن یە  جتتارەد ستتاچیە جارێتتم دەتستتیێ و 
 .دەتتۆگێنێ

 دنەگەییتت نە یە  تتۆپ و ستاچیە ستەبارەت بەن ش هەر گتۆتمد ئەو هەر گۆت، و م
 :دوای دووركەوتنەوەو نەمان، تۆپد سادق لێم نزیەەەوتەوە

با  سەیەكت گێبڵێمد بۆ تۆمەد یە  شت هەیە دەبێتت ب زان تتد بەوە نت ە لە كەیەوە 
گێیتتتیەرگەیتد تتتتۆ نابێتتتت فیتتتەت بە تتتتۆپ بێتتتتد ئەگەر لە ختتتۆت بێزاریتتتتد ئەوە 

 .شتێە دیەەیەد ئەگەر ناد دەبێت خۆت بپارێزیتد با گێت بڵێم

 :نەمهێیت  سەكەی تەواو بەات
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 .كاكە من لە خۆم بێزار ن مد بە،م تۆگەكان ز ر دوور لە ئێیە دەكەوتنەوە

 : ۆڵ، گرتم

بتتا  ستتەی ختتۆم تەواو بتتەەمد تتتۆپ كە دەتە ێتتتەوە دەبێتتتە ستتاچیەد ئەو  دراوەستتتە
ەی تۆ ت ا چووند كوەە  ساچیانە ز ر دەە ند من چەند برادەرم وا تێچووند بەو كەرایەت

ئەتو وای دانێد هەر بە راست، وا دانێد بۆ نیوونە ئەتو وا لە شتاری ستنەید تۆگێتم لە 
ەولێتتر بەعەرد دەكەوێتتتد ئەتتتو دەبێتتت چ بەغتتداوە دێتتتد ستتووە دەزانتت، ئەو تتتۆگە لە ه

 بەەیتد ها چ دەكەیت؟

 :وە،م م دایەوە

دەكەمد بە ماڵ، ئێیە نەكەوێتد بە ماڵ، كە  نەكەوێتد رێتم بە نتاو  نزاچ دەكەم  
 .ئەمن بەەوێت

 :تەماشایەك، كردم

ە نابێت بە راوەستانەوە بەەیتتد گتێش هەر شتتێم نزایباشەد بە،م ئەو  نزایەک،ئێد 
دەكەیتتد چتونەە ئەگەر ختۆت  نتزایەکعەردی دادەیت ئەوجتا كەیێت، ختۆتە چ  خۆت بە

 .نەكەویتد ساچیەیە  لەو تۆگە بتتۆگێنێ نزاکردنبەعەرد دانەدەیتد دوور ن ە فریای 

 :گۆتم

ئەو تتتۆگەی لە بەغتتداوە هەڵتتدەدرێ و لە هەولێتترێ بە عەرد دەكەوێتتتد ستتاچیەكەی 
 دەگاتە سنە و من دەتۆگێنێ؟

 :دڵن ای ەوە بە گێەەن نێە، جوانەوە گۆت،ز ر بە 

ئاد بە دووری مەب نەد ساچیە دەەوات ز ر دوورتریش دەەواتد كتوەە ئەتتو تێناگەیتت 
 .ناد واز لەو كێیە بێنە
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 .دواتر ز ر دواترد تێگەییتم سادق لە هەموومان ژیرتر و ژیاند ستتر بوو

نتاویم  ڵ، زارگەلت ەوەد گێش ماڵنووستنان گەییت نە ئەو گوندەی دەكەوتە بەرزای، د
گوندەكەش هەر ناوی زارگەلت، بێتتد جتێگەیەكە بەهتارەكەی  لە یاد ن ەد بە،م گێیخۆشە

لە زستانەكەی جتوانترد زستانەكەشت، لە بەهتارەكەی جتوانترد رەنتگە وەرزەكان تدیش لە 
بەهار و زستانەكەی جوانتربند ز ر جوانە ز رد بە،م ناگاتە دێرەشد متن و سەردەستتاەد 

سەردەستاەە لە خۆشەویستت ەوە ئەو نتاوەم لێنتاوەد بە راستت ش نتاوەكەیم لە یتادە ئەو 
نەمتتاوەد بەر ماڵێتتم كەوتتت ند دەوڵەمەنتتد دیتتاربووند متتاڵێە، تتتا بڵێتت، ختتاوێند لە هتت چ 
گوندێم متاڵ، وا ختاوێنم نەدیتوەد جژەتوبەرگ، منتداڵەكان ان لە منتداڵ، شتاری نتوێتر و 

ندا،نە مێوانن و لە شارەوە هتاتووند بەو ن وەشتەوە گاكتر بووند سەرەتا وام زان، ئەو م
ش ویان لێناد ش وێە، چاك شد مرییە ان سەربتید خواردنێە ان داینێد هەتا درەنگ ش 

 انەم خوارد. وت خواردنێە، زارگەللە هەر شوێنێم خواردنێە، خۆشم بخواردایەد دەمگ

  دوو وشە و رستەیم ە   یە بە بادین،  سەی لەگەڵ ماڵەكە دەكردد بە،م چ بادین 
لە ب تتر متتاوەد بە ئتتاگری دەگتتوت )ئتتارر( ئتتاخر بە زاراوەی خۆیتتان ئتتاگر ئتتاورەد واش 

ە بتادین،د گتوێ وشەكە دەبێتت لە خۆوەتێگەییتبوود دەنگ، )و( بگۆەە بۆ دەنگ، )ڤ( 
بگرن )چ ایە  لە سنە هە  نارا ئەڤ ئتار ەرە( گ تاوی متاڵەكە لە  لەو رستە بادین ەی

 :ەوە ز ر بووە برادەرید دواتر گۆت،رێ، ئەو بادین 

 .كاكە تو ڕ زمانێ خۆ باخ ە ئەزژی ڕ زمانێ خۆ داخ مد هۆسا باشترە

 :من هەڵم دایێ

 .گەلە  باشترەد ئەو كات لە یەكتر تێگدەگەن

 :كابرا گۆت،

  .خودێ تو راست دبێژی
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 :سەردەستاە گۆت، 

 !خاسەد هادیارە من خ ار دەبێژم  ما براد را دیارە بادین، من نە  

 :كابرا بە گێەەن نەوە گۆت،

 .تو ناسدكەمد چ جارا من خاسە نەدیت ە ئەز خوالمد خودێ ئەز ڕ تنێ

منتداڵەكان، خەنت، كترد لە گێەەنت ند  ، بتووندئ دی بووە گێەەن ند منتداڵەكان خەنت
منداڵناسێە، ستەیر بتوود دەیزانت، چتۆن شتەرم ان دەشتەێنێد لە متاوەیەك، كتورت ز ر 

منداڵ، دەخستە هەلەكەسەماد هەرچت، یتاری منتدا،نە هەبتوو لە دن تا  كورت شەرمنترین
لە ستەر خەوتتن بتووین كتابرا گرست ارێە، كتردد  ددەیزان ند منتداڵەكان، گتكترد لە یتاری

 :خۆزگە نەیەردایە

ئەرێ گێییەرگەیەك، عەرەبتان هەبوود ناوەكەی كوردی بوود نتاوێە، ختۆش بتوود وا 
ەن نێەت، ختۆشد وەختانێتم ز ر رێت، دەكەوتە ئێترەد لە سەر زارمەد ز ر گێتدەكەن، گێە

 دەمێەە نایب نمد لە كوێ ە؟

من  سەم نەكردد سەردەستاە وە،م، دایەوەد بە،م كابرا چەندی دەیویستت بتاوەە بە 
وە،مەكەی سەردەستاە بهێنێد باوەەی نەدەهاتد رەنگە ئێستتاش بتاوەەی نەهاتبێتتد لە 

وە دیتتتد لەو خەوە یە  بتتاوەش كتێبتت، بتتۆم ب تترمە ئەو شتتەوە لەوێ خەونتتم بە ئومێتتدە
یتن بتوود دەستتیان نەدەگەییتتە هێنابوود بە،م نەمدەتوان، لێ وەربگرمد رووبارێەیتان بە

 یە .

بەیان ەكەی گەن رێە ان داینێد تا ئەودەم گەن ری وا خۆشم نەخواردبتوود ئەو گەن تر  
ر ییت ند لە بتری ئەو  و ئەستووك، گەرم و چایەی لەو ماڵە خواردماند لەب ر ناچێتەوەد

هەمتتوو ختتزمەتەی ئەو متتاڵە بە ئێیەیتتان كتتردد ئتتێیە چ یتتان بۆیتتان بەجێهێیتتت  كتتۆڵێ 
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ە لە ئەستپێ چت، بتۆ ئەسپێد لە دێرەشت ش هەر ئەستپێد هەر ئتێیە نتا گێیتیەرگە جتگ
 :ێ  بە،م سەردەستاە لە رێ دەیگۆتژخانەخوێ بەجێدێ

فێتری منتداڵەكان ان كتردد  ەت نا من شت، بە نرخم بۆیان بەجێهێیتد هەندێ یاریم 
 .لەب ری ناكەند دوای ب ست ساڵ دید یادم دەكەنەوە

ئەو  سەی سەردەستاە چووە دڵیەوەد كە دەچ تە ماڵێتم هت چ لەوە گرنگتتر نت ە كە 
 .دڵ، منداڵەكان، ئەو ماڵە خۆش بەەیتد سەردەستاە دڵ ان، خۆشەرد

ە تتاوایتەوەد ن توەە یەد ئاسیان روونەد چ اكان سپ، سپ،د رێگا  وە و ل تتەد شتەخت
گەییتتتت نە چ تتتایە د گۆت تتتان نتتتاوی وی )بزن تتتم(ە یتتتان نتتتاوێە، نزیتتتم لە بزن تتتمد 

ند متتتامز ب بتتتاد ختتتۆی هەورازەیەكتتت، ستتتەختەد ركەد گتتتێ دەەواد خژ ستتتە، وا دەبەیتتت
 :گێییەرگەیە  گۆت، گێناگ رێتەوەد

 .ئەوە بزن م ن ە بزنتتێنەیە

 :ئەویدی گۆت،

 !بەاتبزن بتتێنێد دەبێت ئێیە چ لێ

 :یەك دی گۆت،

 .با كە  لە دوای من نەەواد ئۆباڵ، خۆی لە مژ، خۆی

 :ج هاد گۆت ە من

 .وا بزانم ئەوە  هەر گێیاندەكرێ تتی یەكدی بژمێرین

 :گۆتیە ج هاد لەسەرەخۆمن ش 

 .دەها جارێ ئەوە بگرەوە
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 یتێە، یادەوەریتانەد نە  رەوانبێژیتانەد هەرێت لێرە تێهەڵەێیێم بەەمد تێهەڵەێدەب
لەو شتتوێنە بە،م لە كاتێە تتدید لەگەڵ دەستتتەیەك دید واتە ئێستتتا لە سەردەستتتاە و 

 ێیەوە الیان.ج هاد و ئەبوو گێچەڵ و  اسم و ئەوانە دادەبتێمد دواتر د

ئێد ئێرە هەمووی كەندولەندو دار و بەردەد گتابەردی وا بە گێتوە وەستتاوە كتۆگتەر  
لە ختۆی جێتدەكاتەوەد  هۆزێت ا راكیتاوە دەتوان، خۆی لە گەنای بیارێتەوەد كەندەی و

ئەو دییەنەی خەریەە ن یان بدەمەوە حەزم بە ن یاندانەوەی نەدەكردد من لە گێتانەوەی 
تە وتۆق الڵەگتمد لە گێتانەوەی تە وتۆق دەترسێمد جتگە لەوەش خەڵەتانێە، ز ر هەند 

 یانبێبەشتت ەد ئەوان لەگێتتتانەوەی ئەو شتتتانزمان تتان بە گێتتتانەوەی تە وتتتۆ ەوە گرتتتووە
ۆ ە و بتێ ناكەن كە متن خۆم تان لێتدەگارێزمد بە،م گێیتیەرگایەت، ختۆی زادەی تە وتت

ەوە لێرە و لەوێ چەنتد رستتەیە  لە یدەبێتەوەد بۆیە لە ناچارئەوە لە واتاكەی خۆی كال
 .تە وتۆق دەگێتمەوە

یتار هەر لە ن گاركێیتان نتا لە شتەەی كتۆگتەریش دەستتتەنگ ن بتوود ئەگەر ائەبوو ئ
ەە جێگەیەكت، بتۆ بەتاتەوەد ەمە، دەستتەنگ ن، لە شەەەكاندا جێگەی ببێتەوە یان شتچ

د یار دواتر لە جێگەیەك تر بە مەرگ، خۆی دوا تتابژۆی ختۆی بتۆ ژیتان نەخیتاندائەبوو ئ
 خۆی کردە گۆری وە،ت.

متتالزم شتتێرزاد وا بتتزانم تتتاكە شتتێرزاد بتتوو متتن دیتبێتتتم كە نتتاوەكەی لەگەڵ ختتۆی  
بێتتتتەوەد هەر بە راستتتت، دەتگتتتوت زادەی شتتتێرەد لە هتتت چ مەترستتت ە  نەدەگەەایەوەد 
نەدەگرینگایەوەد من ئەو شێرزادەم لە تەنگانە دیوەد لە ستات، گتولژەبتانێ ئەو ستروودی 

ری بتوود متن ئەو دەم و دواتتریش هەر ئەو خۆی هەر دەگتوتەوەد ستروودێە، لە ستەر زا
  :ن وە دێرەیم لەبەر بووە

 ...لە شاگردان، فەهدی  ارەمان ند  ارەمان
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د ئتتاخر شتتێرزاد ڵ خوێنتتدن، ئەو ستتروودە و ستتروودیدیشتتێرزاد لە نتتاو تە ە و لەگە 
وە  دەروێیتان  دسروودی )ئەی رە  ب(یی، دەخوێندد دەكەوتە باری حتاڵگرتنەوەد ئتا

من لەو كتوەەوە گەییتتیە ئەو بتاوەەەی متر ڤ بتۆ ئەوەی ئازابێتت دەبێتت  حاڵ دەگرتد
حاڵگرتن بزانێتد چەندی كردم بە تەواوی فێری حتاڵگرتن نەبتوومد بتۆیە ر ژێ لە ر ژان 

نەبتتوومە ئەو  لە ئا تتاری شتتەەەكاندا ئەو ئتتازایەت ەم لە خۆمتتدا نەدیتتتەوە كە دەمویستتتد
ە، لەگەڵ گ  ارا ختواردووەد دەتگتوت شتان شێرزاد دەتگوت نانێ جانگۆریەی ویستم بوود

 بەشتتان، گ  تتارا شتتەەی كتتردووەد ئەو گ  تتارایەی متتن لە كتێبتتان خوێنتتدبوومەوەد ئەو
دەكرد لێەنزیە ەكت، ز ر نزیتم لە نێتوان ئەو دووەدا شێرزادەی لە كنە خۆم بوود هەستی

 :هەیەد ئەگەر ر ژێم كەسێم لێیبپرسێ

ئەوەیە  هەژیر و نتتزیەەوە دەتناستت ند كتتێ ئەرێ لە نتتاو گێیتتیەرگان ئەوانەی لە دوو
 گێ، بگوترێ گ  ارای كوردی؟

 :نازانم دادەمێنم یان ناد بە،م وە،مەكەم ئەوها دەبێت

  .ز ر هەند بە،م ئێستا هەر مالزم شێرزادم لە یادە

بەر لەوەی كۆگتەرەكان بگەند دەبێت هەواڵت، نتاخۆش رابگەیەنتمد دواتتر ز ر دواتترد 
ندد كۆگتەر زەفەری گێنەبردید ك ی ا زەفەری گێ نەبردید مارێم لە س امەند ئای س امە

 .ن وە شەودا رێ، گێگرت، و گێت، گرت و گەرداخێم ژەهری رژاندە خوێنتەوە

دواتر ز ر ز ر دواترد متالزم شتێرزاد لە شتەەی كەركتوو د شتەەی هە،تتند ستروودی  
، ئەو جەنگتاوەرە چتی و حاڵ، هاتێ  و بەرس نگ، لەشەری گترت و كۆتتای، بە چ ر كت

هات كە متن الی ختۆمەوە نتاوم لێ نتابوو گ  تارای كتوردد بەر لەوەی تە ە دەستتپێبەات 
حەزم لێ ە وێتنەی یەكەم دیتداری ختۆم لەگەڵ شتێرزاد ن یتانبدەمەوەد لە دەرەری گتارە 

 :بوویند كۆمەڵە گێییەرگەیە  هاتند گوت ان

 ..ئەوانە لە دەرەوە دێنەوەد لە سوریاد لە یەمەند لە سۆر ەت. 
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لە ناویان كوەێە، باریەەلەی درێژ ز ر درێژ د گەنج هەر لە تەمەن، ئەوكات، من بوود 
تا وام زانت، دەمناستێتد ز ر بە گەرم، تتۆ ەی لەگەڵتم كترد و متاچ، كتردمد متن ستەرە

هەر لەگەڵ من نتا لەگەڵ هەمتووان ئەوهتا گەرمەد  ستە  ستەی راكێیتاد ئەو  سەرنرم دا
زوو زان م ناوی مالزم شێرزادەد  سەی هێنایە ستەر  دكوەەی لە چاكوچۆن، ز ر گەرم بوو

عەبتدو، گەشتێو هتاتە ش رر و شاع راند تێگەییتم كە ش رر د ستەد بە گرس ارێە، متن 
 :شێرزاد گۆت، ناو  سانەوەد

ە خەونتتان گێتوە نەب تنم(  ن عەشق، ش ررەكان، گەشێو ن ەد)شەو نكە  هێندەی م
 .بەردەوام لە ناو كۆڵە گیتم بوود لە ناو جانتام بوود بە،م لەمێژە الم نەماوە

 :بە خۆم نەوەستامد رێم لە  سەی گرت

 چ، وای كرد لێ، بتۆرێ،؟

 :بە گێەەن نەوە

رەیەوە لە هەمتوو مەالیە  من لێ، بتۆرێمد نا بە تەواوی خەتیتم كتردووەد متن لەم بتا
مەالترمد چەند مەال سەرلەبەری  ورئان، لەبەرە؟ دەد متن هەرچت، شت رری گەشتێو هەیە 
لەبەرمەد گێویستم گێن ە نام ژەە ش ررەكان، لە كنم بند بە،م هەڵە تێییەگەن مەبەستتم 

 .بەراورد لە نێوان  ورئان و ش رر ن ە

 :گۆتم

 .....(باشە ئەو ش رری )لە دەستم دێ

 :نەیهێیت رستەكەم تەواو بەەم

 :لە حەمە جەزام جوانتر لەبەرەد گوێ بگرە

  لە دەستم دێ كاتژمێری كامەران ت بوەستێنم
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 ....ئەلقەی گەنرەت گێ فتێ دەم نامەی بەختت بسووتێنم

 :ئەو ر ژە مالزم شێرزاد دوو نام ژەە ش رری گەشێوی بۆم خوێندەوەد دەیگوت

دەستم بێت و بە  سەم بەەن گەیەەرێەت، گەشتێو لە دوای رووخان، رژێمد ئەگەر لە  
 .هەولێرێ و لە بەردەم باخ، شار دادەنێم

 ەت نەمب ستبوود نەمدیتبوود مالزم هەبێت لە دن ا هێندە عەشقە شاع ر بێتد متالزم 
شتتێرزاد كتتاتێ رێتت، كەوتبتتووە ستتۆر ەت بتتۆ دیتتداری گەشتتێو چەنتتدان شتتاری كردبتتوود 

 :نەیگرتبوود دەیگوت

 .لە دووی كردد نەبوود گۆت ان سەفەری ل ب ای كردووەكوەە دن ام 

 :نازانم كێ بوو گۆت، 

  چ ئ یت گێ، بوو وا لە دووی دەگەەایت؟ -

 .ه چد هەر حەزم دەكرد ب ب نم و وێنەیەك، لەگەڵ بگرم +

متتالزم شتتێرزاد دەیگتتۆت لە ستتۆر ەت بە دوای دوو كەستتدا ز ر گەەام بە دڵ حەزم 
 .ێو ئەویدی كاڵنی نەۆف بە داخەوە ه چ انم نەدیتدەكرد ب انب نمد یەك ان گەش

 :نازانم كێ بوو بە سەرسووەمانەوە گرس،

 !لە دووی كاڵش نەۆف دەگەەای

ئتتتتاد ئەو كاڵشتتتت نەۆفە نتتتتا كە لە شتتتتان، متتتتن و تتتتتۆیەد ئەو كاڵشتتتت نەۆفەی ئەو 
 .كاڵش نەۆفانەی درووستەردووە

وا بزانم تەنها من گتوێم  گێییەرگەیە  وا بزانم ئەبوو حوسێن، ناو بوو لە بەرخۆیەوە
 :لێبوو گوت،
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 .كەر دایەت بگێت كاڵش نەۆفد لەگەڵ شت، درووستت كردووە

مالزم شێرزاد رێنادا كۆگتەرەكان بگەند رێنادا ستەرهات، كتۆگتەر بگێتتمەوەد رەنتگە  
واش نەبێتد دوور ن ە ترس، كتۆگتەرد ترست، گێتتانەوەی بەزمت، كتۆگتەرد زراوچتوون لە 

ێرزاد درێژ و درێژ بەاتەوەد لە كۆگتەرم دووربخاتەوەد دڵن ام یتان تەق تۆقد سەرهات، ش
نزیەم لە دڵن ای، ئەوە تر  لە كۆگتەرە هەڵیدەگرێد دەمبات دەمباتد لەو جێگایتانە بە 
عەردم دادەدا كە شوێنپێ، شێرزادیان گێوەیەد جا شوێنپێ، شێرزاد بە كوێوە ن ەد بستە 

 .ن نا ئاشنا بە مالزم شێرزادزەویە  هەیە چ لە گەرم ان چ لە كوێستا

من هەندێم كەسم دیتبوو لە سەر لێواری مەرگ بێ تر  سروودیان دەچتید یەكێم  
لەوانە شتتێرزاد بتتوود ستتروودچتین ش لەو ستتاتانە لە دەستتت، كەم كە  دێتتتد لە ز ر 
جێگەی مەرگاوی گوێم لە سروودی شێرزاد بووەد لە ستاتەكان، راگەەینتێ لەو مۆڵگتانەی 

ان لتتێ نزیتتم نەكەوتبتتۆوەد هێیتتتا هێتتزی گاتتتاڵ لە دوورەوەش نەیتتدەوێرا هێیتتتا كەستت 
سەیری بەاتد شێرزاد لەوێ بوود لەوێ سروودی دەگتۆتد شتێرزاد هێیتتا گێیتیەرگە لە 
خەوێ بوون ئەو گەییتە سەری هەیتبەت ستوڵتان و هەیبەتت،  استیاغای وردوخاشتەردد 

ەهاتد بە چەكتدار و بتێچەكەوەد هەمووتان لەب رتانە ئەو ساتانەی هەرچ، كورد بوو هەڵد
بە سەركردەو بنەردەوەد بە ورد و درشتەوەد ئەدی كێ لە ب ریەت، تەنها چەنتد كەستێم 
لە كەركووكێ بەرس نگ، سوگایان گرت  من گێتان بڵێم یەكێم لەو كەسانە مالزم شێرزاد 
بوود لەوێ سروودی دەگوتد ئەو شێرزادە خەڵە، شاری ئاییەگوڵ بتوود ئەگەر كەستێم 

یست، بزانێت شتاری ئاییتەگوڵ كەوتتۆتە كتوێد بتا ر متان، )خەوی گستاوەی  ەنتدی ( و
بختتوێنێتەوەد لەوێ ئاییتتەگوڵێم هەیە ئاشتتنایەت، لەگەڵ ئەو ئاییتتەگوڵە هەیەد شتتێرزاد 
خەڵەتت، ئاییتتەگوڵ بتتوود ئەجەو هەڵ گتترت و بتتردیە بتتابەگوەگوەد شتتێرزاد لێنتتاگەەێ 

بەهاریەكەم تەواو بتەەم ئەو گەشتتەی لە  كۆگتەرەكان بگەند لێناگەەێ گەشتە زستان، و
ر  و لەوێیتتەوە كتتان، تتتوبەوە دەستتتپێدەكاتد دەەوا دەەوا تتتا دەگتتاتە جەنتتدرمەكان، تتت

وا بتتتوا ئومێتتدیش لە ب تتردەكەمد ئەو ئومێتتدەی لەو گێتتتانەوەیەدا  دێتتتەوە كتتان، تتتوبەد
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جێگایتانە بتەەم سەرەداوی بزربووی سەرهاتەد دەبێت ب ب ن نەوەد باشترە ماڵئتاوای، لەو 
كە ستت یای شتتێرزادیان بە كەت تترەی یتتادەوە گێتتوە نووستتاوە و دوای ئەو هەمتتوو ستتا،نە 

 .لێنابێتەوە

 .كوەە خۆ بیارنەوە

ئەو هاوارە ئێستاش لە كات، دیتن، كۆگتەر دێتە گوێمد ئەوە دەنگ، سەردەستە بوود 
بە الی كوەێە، بەسراوی، رەنتگ كەمێتم خورمتای، ئەو جتۆرە خورمتایەی رەنگت، ختۆی 

رەش دا دەباتەوە نە  رەنگەكان، دید نازانم بۆچ، ناویم لە یاد نەماوەد بە س یا لە نتاو 
چاومە دوای تەمەنێە دیش ب ب نیەوە دەیناستیەوەد مێیتە ش ئتامێرێە، ستەیرە هەر لە 
خۆوە هەندێ ناو لە خۆی دەردەهاوێژێ و دەڵێ،  ەت ئەو ناوە م توان، نەبتووەد هەنتدێ 

 ژی گووكتتانەوە دەیهێڵێتتتەوە و فتێ نتتادا و نتتاداد ئەو كتتوەە رەنتتگ نتتاویش هەیە هەتتتا ر
 :خورمای ە ئەوە  ن ە ناویم لە ب رچۆتەوەد لە ز ر كەس یم گرس،

ئەرێ كوەێم هەبوو رەنتگ خورمتای،د بەژنت ش هەر دار خورمتای،د دەنتگ رووبتارید  
 ر ی ن شەگۆل،د ناوەكەیتان نایەتەوە یاد؟

كەسێم ناوەكەی هەڵتنەدا....من بەر لەوەی چتاو لە ز ر ن یانەی ئەو كوەەم هەڵدا  
گەنتتایە د كەنتتدەێمد بەردێتتم بگێتتتم چتتاوم لە ئاستتیان گێتتتا هتت چم نەدیتتتد چتتاوم لە 

كتتوەە رەنتتگ  ددەوروبەر گێتتا وە  فتفتتت كە بە دەوری خۆمتتدا ستتووەامەوە هتت چم نەدیتتت
هتاوارێە،  یەكە كە لە گێیەوە دەە ییت و جێگەی وی لە ه، ئێیە بەرزتر بتوو بەرووبار

 :نزمتر هاواریەرد

 ...كۆگتەر كۆگتەر ئەوەتە لە دواوە 

ئاوە دەدەمەوەد دەڵێم خۆزگە ئاوەم نەدابایەتەوەد لە دواوە ز ر لە ئێیە نەویترد  کاتێ
لە ب رتان بێت ئێیە بە هەورازەیەكدا هەڵدەگەەێ ند ئەگەر لە چنگ، كتۆگتەر دەربچت ن و 

رمان لە ئاستیانێ دەستوویند چ تای ئەوهتا بگەینە سەری ستەرێد هت چ گومتانم نت ە ستە
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دەب تنم ئەوە دوو كتۆگتەر لە دواوە نەرم نەرم بتێ دەنتگ بتێ د م لە دن ایێ نەدیتت ەبەرز
دەنتتتگد د ،ود ڵ بە دوای ئتتتێیەوە هەڵتتتدەگەەێند گێتتتدەچوو هەورازی ر  هەورازی بتتتێ 

بتوو لەو كۆتای، ئەوان ی، ماندوو كردبێتد نزیم نزیم هێندەی نەماوە بیتانگەنێد ستەیر 
ەی دن ا دەنگ ان نەدەهاتد نازانم نە ئەو كات بتوو نە دواتتر  ستەیەك، ئومێتدم  كیومات

هاتەوە ب رد رەنگە دواتر بووبێت چونەە بتوا ناكەم ئەو كات لە ترساندا ب ترم لە بتارێە، 
 :وا بووبێت شت، بە ب ربێتەوەد ئومێد دەیگۆت

هەردووك تان كاتێتم بەرە و  كۆگتەر و ئەبوو گێچەڵ لە یە  شت ز ر بە یە  دەچتن
 .رووت دێند دەنگ ان ن ەد بە،م كە لێت رەتبوون دەیەەنە دەنگە دەنگ

خۆمان شاردەوە لە بن بەرد و ناو كەندە و بن تەەاشان خۆمتان شتاردەوەد متن ختۆم 
هاوییتە نێوان دوو ت یە بەردد گێدەچوو گێیتر بەردێم بووبێت و بتووبێتە دوود رەنتگە 

بەرد زان بێت، ر ژێم لە ر ژان گێییەرگەیە  كۆگتەر راوی دەنێ و  اوەندی دڵنەرم،دخو
جێ ن ە خۆی لێبیارێتەوەد بۆیە ئەو بەردەی كەرت كردووەد یان دوو بەردی بە تەن یت 
یەكەوە داناوە و كەلێنێە، هێیتۆتەوە كەلێنێم من بە كەمێم خۆ باریەەردنەوە گێتوەی 

 .دەچم

ەتتردووە لە كتتۆگتەرم بە دوور نزامەم یتتە لەو ر ژەوەی بە چ تتاوچۆالن كەوتتتوومد ه
بگریتد لە ب رمە ز ر جار لە ما،ن یان لە رێوبان كاتێ گ اوێەم دیتتووە لە ستەر بەرمتاڵ 

 :بە گاڵتەوە دەمگوت دوور ن ە جۆرێم لە راست ی، تێدا بووبێت

 توخوا كە نوێژەكەت تەواو بوود بە زمان، منەوە روو لە خوا بەە و بڵێ:

 . كۆگتەرمان بە دوور بگرەخودایە لە شەەی  

 :گوت، کەەەتێ کابرایێ
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مادام ئەوە دەزان،د بتۆچ، ختۆت نتایەیتە ستەر بەرمتاڵ و لێ بپتاەێ تەوە و داوای لتێ 
 .بەەیت

 :ه چم نەبوو بۆ گوتند وا بزانم گوتم

 .لە تۆ باشتر تێدەگات

كتۆگتەر ترستناكەد ئەوانەی شتەەی كۆگتەریتتان دیتتووەد لەوان بپرستەد ئەوان دەزانتتن 
چ ە  شەەی كۆگتەر هەر بە  سە بە خودای بە  سەش خۆش ن ەد من لە فت ژم زراوم لە 
كۆگتەر چووبوود ئەوجا وەرە هەر بە راستت، و راستت و راستت كتۆگتەر لە ستەر ستەرت 

زرمەی یەكەم زرمەیەكە متتتتتردن لەب تتتتتربچێتەوە ئەو زرمەیە لە  .بێتتتتتت و داتبێتتتتتژێ ..
ەی وانەبتتووەد تتتا درەنتتگ گتتوێم لە هتت چ ب رنتتاچێتەوەد چ تتا هتت چ چ تتایە  گتتوێ، لە زرم

زرمەیەك تتدی نەبتتوود دواتتتر گتتێەەوتم كە وەو كتتا  ببتتوومد دەنتتا زرمەكتتان گستتانەوەیان 
نەبتووەد لە عەرد و ئاستیان ئاستند ستاچیە بەر یەكتتتر دەكەوتتند دەنگت، گ تاوە دەنتتگ 

 :ە س یا خورمای ەكەم ناس ەوەیرووبار

 ...تە ە نەكەن دتە ە نەكەن 

دەوێتترم تە ە بتتەەمد وەهتتا ختتۆم نەخستتتۆتە كەلێنتت، بەردانەوە دەستتتم تە ەی چتت،د 
بخەوێتە تێەنگ و تە ە بەەمد دێتەوە ب رم وەرز وەرزی بارین بوود بە،م ئاستیان هەمتوو 
ئاسیان یە  ت ژیە هەوری گێوە نەبتوود دن تا كەستم كەستم دواتتر دوای ئەوەی چتاوی 

لە چتتاوم كەستتەتر دەچتتۆوەد ەكەم دیتتت جتتوانتر كەستتەای، ئەو جتتێگەیە  كتتچە دێرەشتت
كۆگتەرەكان واز ناهێنند دەڵێ، ئێیەیان دیتووەد ئەو بۆردوومانە چتت و وردە هت، ئەوەیە 
كە هەست ان بە بوون، ئێیە كردبێتد لە ب رمەد باشم لەب رەد خۆزگەم دەخواست لە گتدا 

ێتت گەرجووی، هەورێە، ت ر بەری ئاسیان بگرێتد عەرد و ئاسیان ببێتە ئتاود ئەوهتا نەب
كۆگتەرەكان لە كۆڵیان نتابنەوەد بە دزیەوە تەماشتای ئاستیانم دەكترد بتزانم ختۆزگەكەم 

یەك دی ئەوەبوو كە چەند فت كەیەك، ئێرانت، نزانەهاتۆتە دید خۆزگەیەك دی یان  نزاکەم
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یەك دی ئەو دوو كۆگتەرە لەو هەموو ستووەانەوەو نزاگەیدا بن و ئەو كۆگتەرانە راو بنێند 
یەكت، نزاوەدا خۆ لێەبدەن و لەو سەری دن ایێ بە عەرد بەەوند وا بزانم بەرز و نزمبوونە

 ئەوهاشم كرد:

ناكتتا دڵتت، هەردوو كتتۆگتەروانەكە لە رێتت، رێەتتەەوتەوە لە لێتتدان بوەستتتند وا دیتتارە  
 .كان بت ناكەن و ناگەنە جێ، مەبەستنزا

چتوود نازانم  بێدەنگ، و وە  دەڵێن سەرشۆەكردنەوە و ختۆ ح زكتردنەوە چەنتدی گێ
تێەنگ شاردنەوە نەوە  بریستەەی بێتت چەنتدی گێچتوود هێنتدە دەزانتم گێیتیەرگەیە  
تە ەی كردد ئەوجا ئەوە نازانم ئەو تە ەیە لە ئازایەت، بوود لە كەرایەت، بوود لە ترستان 
بوو یان لە ژیرید نازانم لە كام انەوە بوود لە ب رم بێت ب ستتبووم تە ەكتردن ئەو چتوار 

تە ە لە عەردییەوە دەست پێەردد لە گێییەرگەشەوە دەستت پێەردد  جۆرەی هەیەد ئ دی
هەتتتا ئێستتتا هەر لە ئاستتیانەوە بتتوو لە كتتۆگتەرەوە بتتوود هەتتتا بە چتتاوی ختتۆت شتتەەی 
كۆگتەر نەب ن،د نتازان، چەنتد بە ستامەد نتازان، كتۆگتەر هێنتدە چوستت و لەشستووكەد 

ش لە ئاستیانێ لە هەوادا ماس، چۆن لە ئاودا مەلە دەكتاو ت تژ دێ و دەچتێ و كتۆگتەری
رێم وە  ماس ەد لە ماس، ت ژتر مەلە دەكات تەن یتان دەگۆەێد ستتوون، بەرز و نتزم 
دەبێتەوەد رێم ئەوەی ماس، دەیەات كۆگتەریش دەیەاتەوە بە زیادییەوەد من دەترستام 
كۆگتەر بە دەست بیانگرن و فریای خۆكوشتن ش نەكەویند ئاخر هەبووە بە دڵ  لە باری 

وە  ئەوەی ئتێیە حەزی كتردووە ختتۆی بەوژێتت گێتانەگەییتتووەد بە خۆكوشتتتن  ئەوهتا
رانەگەییتووەد هەڵبژاردن، سات، خۆ كوشتن بۆ گێیتیەرگە وا ئاستان نت ەد بتیتارێە، وا 
لەو ساتە دەدرێ كە دڵن اب ت سەد لە سەد دڵن اب ت كە رێگای دەربازبوون بەستتراوە و 

د گەییتتن بەو دڵن تای ەش ئاستان نت ەد رەنتگە نابێتەوەد ئەوەی لە گێیە رێتگەی مەرگە
ەوە هاتبێتتد ئ تدی رەنتگە هەتتا لەگەڵ ختۆت ئەو  نەگەییتن بەو دڵن ای ە لە ژیاند ستت

كێییەكێیتتیە یەكالدەكەیتتتتەوەد بە دەستتت و گتتتێ بەستتتتراوی ختتۆت لە نتتتاو كتتتۆگتەر 
ە بب ن تەوەد من لەوە دە ترسامد من ب رم بۆ ختۆ كوشتتن چتوود بتا ئەوەش بڵتێم لەوێتو
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تێگەییتم بتیاری خۆكوشتن هێندە سەخت ن ە كە گێیتر لە الی من ز ر سەخت بوود بۆ 
گاڵتەش نەمدەتوان، ب ری لێبەەمەوەد لەوێ تێگەییتتم خۆكوشتتن ئتازایەت ەك، ئەوتتۆی 
ناوێد مادام لە كەشێە، حاڵگرتوودایتتد تەنهتا چەنتد )حەی حەی(ێەت، شۆەشتگێتانەی 

لە خۆكوشتن لە ترس، دیژ ەوەیەد نە  ستبەی ر ژێ  دەوێت و تەواود دیارە نزیەبوونەوە
بڵێن گێییەرگەیەك، چەند بێ غ رەت بوود كۆگتەر بە چەكەوە گرت،د من وا بووم نتازانم 
ئەوان تتدید متتن گتتاڵتەم بەو  ستتانە دەهتتاتد متتن لە دیژ ەتتت، دەترستتام و تەواود حەمە 

وتە دەستتت، رەشاشتتم ب تتردەكەوتەوەد ئەو گێیتتیەرگەیەی لە شتتەەێم بە برینتتداری كە
دوژمند فەرمان، لە سێدارەدان، بۆ دەرچوود دەیگتوت دوو دەمژێتر متابوو مژتم بە گەتەوە 
بەرێتد سەدام حوسێن لێبوردنێە، دەركردبوود حەمەش، گرتەوەد من ز ر جار بە گتاڵتە 
بە حەمەم دەگوت: سەدام حوسێن ئەو چاكەیەی لەگەڵ كردی كەچ، دووبتارە چەك یتت 

لە هەموو هەورێم بتاران نت ە ئەوەی بتۆ حەمە رەشتاش هتاتە  دژی هەڵگرتەوە  دەمگوت
 .گێیێ گەەجوو بوود گەەجووش هەموو ر ژێم روونادات

لە ب تترم نتت ە چەنتتدەم ن كە  بتتووم كە یەكەم دەستتتێژم هاوییتتتە ئاستتیانێد لە    
ب رییم ن ە ئەو دەستێژە دەكەوتە كام خانەوە خانەی كەرایەت،د ژیرید ئازایەت،د تر د 

وە دەزانم دوای ئەوەی چەند دەستتێژێەم كترد هەستتم كترد ئەو ترستەی هەمتوو بە،م ئە
گ تتانی، داگرتبتتوو رەویبتتۆوەد ئەوجتتا نتتازانم ئتتازایەت، جێتت، گرتبتتۆوە یتتان كەرایەتتت،د لە 
ب رمان بێت  سەیە  هەیە دەڵێت ئەو داوەی ئازایەت، و كەرایەتت، لێتم ج تا دەكتاتەوە 

د كەمێتتم حتتاڵم گرتتتووەد گێیتتتر فیتتەم بە ز ر بتاریەەد لەوێ بتتۆ یەكەم جتتار هەستتتیەر
حاڵگرتن دەهاتد بە الی منەوە زەحیەتترین شت لە شەەێ جێ گۆەینە بەرد گۆەینەد تۆ 
كە دەزان ت كەوتوویتە ناو سێرەوەد جێت ئاشتەرا بتووە و  گولژەكتان ستاچیەكان رێەتاو 

 تدی رێم بۆ ناو چاوت دێند هت چ چتار نت ە دەبێتت چتاو لە جێگەیەك تدی لە بتن بەردێە
بگێتتتید بە،م چتتۆن ئەو كتتارە دەكەیتتت؟ ئەوە گرستت ارە ستتەربازیەكەیەد لە ستتاتەكان، 

جێگۆەین هونەرێەە لە هەموو هونەران، شەە هونەرترد من دەبتوو ئەو بەردەی  دجێگۆەكێ
ت، لە گولژە و هەتا ئێستا خۆم دەخ ژ، كردووە بە بەردایەت، خۆی كە گرنگترە لە گ اوە
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و بە جێتت، بتتێڵم ن یتتانەكان دەیتتانگوتد تتتا زووە بتتت  بتتن د دەبتتوستتاچیان گاراستتتووم،
بەردێە دی دەنا لە تتێ سەی دەچ تد من كە ه چ ئاشتنایەت ەكەم لەگەڵ ختودا نەبتوود 
بە،م هتتاوارم بتتۆی بتترد كە لە كتتۆگتەران بیپارێزێتتتد بیگەیەنێتتتە گەنتتایە  ئەوی ئاستتنە 

مەبەستتیە بڵتێم گەنتایەك،  نەیگرێتەوەد لەو الوە بەردێم هەر بە بانگەردن بانگی، كتردد
ش بتوود چا  بوود نتزیە ش بتوو گەالم تزەم هاوییتتبا دەگەییتتێد بە،م گەلێتم دووریت

ئاسن بارینەدا لە چاوی متنەوە گەلێتم دوور بتوود هەستتیدەكرد لە نێتوان  لەوتە وتۆق و
من ئەو بەردە دەریایە  هەیە دەریتای تتر د لە نێتوان متن و ئەو بەردە ب ابانێتم هەیە 

ن، بزربوون، یەكرتارەك، و نەدیتتنەوەد گوێیتم لێبتوو نتازانم شتێو شتوان بتوو یتان ب ابا
 :كەسێە دی دەیگوت

 .هەوڵدە جێت بگۆەەد جێت خراگە 

ان تان هەیەد یەكەم تان وجێگۆەین لە شەەێ لە چەند شتێەەوەیە من لێرە ئ یم بە دو
ناگریتتد تر  دووەم تان لێتزان ند تتر  ئەوەیە تتۆ لە ترستان لە شتوێن، ختۆت ئتۆ رە 

ئەوجتتتا جتتتاری وا هەیە جتتتێگەكەت  تتتاییە بە،م تتتتر  لە شتتتەە وات لێتتتدەكات ئەوێ 
بەجێبهێژ تد وا دەب ن ت هەموو جێگاكان دی لە جێگاكەی تۆد لە بەردەكەی تۆ گەنادارتر 
و تتاییتر و بتتێ مەترستت ترەد هەرچتت، لێتتزان نەكەیە ئەوەیتتان دەكەوێتتتە ختتانەی هتتونەری 

بگترێتەوەد دەبێتت چتاو لە جێ ەك تدی لە بەردێە تدی شەەەوەد تۆ كە جێگتاكەت گتولژە 
ەد من دەمویست بەردەكە بە بەردێە دی بگۆەمد  بگێتیتد ئەگەر وا نەكەیت ئەوە كەرایەت

ەی متن گێش ئەوەی داوای جێگۆەین یم لێبەەن من دەمویست ب گۆەمد ئەوجا نتازانم ئەو
 لە ترسان بوو یان لێزان ن.

ەلە  دژوارەد لە مێتژووی شتەەەكاندا چ بە دووری بەرد گۆەین دژوارەد لە كنە متن گ 
گتۆەیند  ناب نم ن وەی شەەرانان ئەوانەی كتوژراون لە ستات، بەرد گتۆەین لە ستات، گەنتا

مالزم شێرزاد جارێم بۆی گێتامەوەد بە،م باشم لەب ر نت ە بە  دبەردەكان بووبێتە كێژ ان
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نگاوەرێە تدیەوە بتوود زمان، خۆیەوە  ستەی دەكترد یتان ستەرهاتەكە لە ستەر زمتان، جە
 :شێرزاد ئەوهای گێتایەوە

لە دەو چەمێم لە بن بەردێم ستەنگەرم گرتبتوو بەردەكە هەر چتوار گێتنج هێنتدەی  
شێرزاد ز ر شت، بە ستەری ستەر   بەراورد دەكترد بە،م كە    -سەری سەر   دەبوو

جێگتتاكەم   -تێنەدەگەییتتت ئەو ستتەر كە كێتت ە ستتەر ك، چ دەوڵتتتێەە هتت، چ حتتزبێەە
اشەراببوود كەوتبوومە ناو سێرەی چەند كاڵش نەۆفێەەوەد بە چتی تە ەم لە سەر بوود ئ

هاوارییتتم كتترد تە ەم لەستتەرەد بەالش بتتوو دیتتارە بتترادەران ش تە ەیتتان لە ستتەر بتتوود 
نەمدەزان، چ بەەمد ئێستا نا ئێستا گولژەیە  بە گاشەلم دەكەوێتد لە سەرم نەدەترسام 

ۆ چ ەۆسژۆفە ا بۆ یەمەن بۆ ئەو جێ انەی خول، ستەربازیم بەرد دەیپاراستد گەەامەوە ب
لێەردبوود دەمویست لە نتاو دەفتتەری وانەكتانمد هت، تێب ن ەكتانمد  ستەی ئەفستەرەكان 
شتێەم ب ربەەوێتەوە كە بە كەڵە، ئێستام بێند بەكەڵە، ئەو بارە بێن كە تێ ەەوتتوومد 

ان گێیان نەگۆتبوود نتازانمد لەبەر بەالش بوو ه چم ب رنەكەوتەوەد یان لەو بارەوەیە ه چ 
خۆمەوە دەمگوت كتوەە ئێستتا نتا ئێستتا شتەه د دەبتمد بتا ب تر لە چتارەیە  بتەەمەوە 
چارەیە  كە لە دەفتەران نەنووسراوەتەوەد لە گتدا ب رێە، برووسەەی، بە مێیەیدا هات 

 :و گرتم و نەمهێیت خۆ راگسەێنێت

 چت دەكرد؟ تدئەتو بای + 

سەری خۆم  د یاخودم دەكرد  یان گولژەیەكم لە سەری خۆم دەدا م دەكرد چوگو -  
 .تە ە مەكەن من خۆم بە دەستەوە دەدەم دو دەمگوت وەح ز دەكردە

نەخێرد من ه چ لەم دووانەم نەكتردد هێتواش هێتواش بەردەكەم بەرەو الی چەمەكە + 
بە  غژتۆر دەكتتردەوە خۆشتم لەگەڵتت، وە  ئەوەی گێتوەی بەستتترامەوە غژتۆر دەبتتوومەوەد

 .سەری تۆ بە سەالمەت، گەییتیە ناو چەمەكە

 :شێرزاد دەیگۆت
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كاكە شتەەكردن ئەزمتوونەد ب ركتردنەوەیەد هەنتدێم شتت هەیە بە  لە نتاو شتەەێ  
فێتتری دەب تتتد هەزار ختتول، ستتتەربازی بەەیتتت بەالشتتەد ئاگتتادار بەد ئەو مالزمتتتانەی 

تووش، شەەێ بن تەفەنگ هاتوونەتەوە وا مەزانە شەەكەر و شەەزانند هەندێە ان دڵن ام 
 .فتێدەدەن و هەڵدێن

لەو ئتتان و ستتاتە ناخۆشتتەدا ئەو ستتەرهاتەی شتتێرزادم ب تتركەوتەوەد بە،م چ لەو   
ئەزموونەی شێرزاد بەەمد ئەو بەردەی گەنای منت، داوە نە  بە متن و حەفتت، وە  متن 

اجوولێن و غژۆر نابێتەوە بەو دوو كۆگتەرەش كە نازانم خودا لە كوێوە بۆ ئێیەی ناردن ن
غژتتۆر نتتابنەوەد ئ تتدی تێگەییتتتم نە ختتودا فریتتام دەكەوێتتت و نە ئەزمتتوونەكەی متتالزم 
شێرزادیشد دیارە دەبێت هەندێم ب رم كردبێتەوە دوور ن ە خێرییم لە ختۆم نەگرتبێتتد 
لەو ساتانەی كۆگتەرەكان بەرزتر دەبوونەوە دوورتر دەكەوتتنەوەد هەلتم  ۆستتەوەو ختۆم 

ەی گەالم تزە دەگەییتتێد بە،م لە متن هێنتدەی دووری ك یتوەرێم گەیاندە بن ئەو بەرد
دوور بوود نەبێتە دزی ئەو ك یوەرە ه، ئومێدەد ئومێد جارێتم شتەەێە، بتۆم گێتتایەوە 

 :من هەر ئەوەی دەگێتمەوە كە گەیوەندی بە ك یوەرەوە هەیە ئومێد دەیگوت

ێەتت، تونتتد گتتێش ئەوەی شتتەە دەستتتپێبەات بەردەكتتان هەمتتوو بەستتەر یەكەوەند تێ
بهتتاوێژی گرووشتتە، بە هەموویتتان دەكەوێتتتد بە،م كتتاتێ دەكەویتتتە نتتاو تە ەوەو ئەو 

و تە ەی لە ستتەر نتتابتێد  بەردەی ستتەنگەری تتتۆیە دەكەوێتتتە نتتاو ستتێرەی دوژمتتنەوە
  .بەردەكان دی هەر یەكەیان دەكەونە ك یوەرێم یە  ئوسترال اد یە  ئەمریەا

نە لەبەر درێژیت، ختۆی كە ز ر درێژبتوو ئەو  ئەبوو )خال تد تەوی (ێتم هەبتوو نتازانم
)تەوی (ەیان دابووێد نە بۆ ج اكردنەوە بوو لە ئەبوو خال تدێە، كتورتد ئەو تەویتژە كە 

 :بەسرای ەك، ز ر رەسەن بوود خۆی دەیگوت

یەكەم متتاڵە عەرەڕ كە لە ئا تتاری بەستترا هەڵ انتتداد متتاڵ، بتتاگ ری متتن بتتوود كەچتت، 
 .ئێستاش هەر كرێچ ن
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ە بەسرای ە رەسەنە كرێچ  ەد چاوم لێبتوو بتاش حتاڵ، هتاتبووێد وا بتزانم ئەو عەرەب
هەرچ، گێیتیەرگەی ئەوێ هەبتوو حاڵ تانگرتبوود بەوە دیتار بتوو كۆگتەرەكتان كە هەتتا 
گێش یەكەم دەستێژ كە نازانم كێ بتوو هاوییتت، بە فەرمتان، كتێ بتوود زگ تان لە ستەر 

یەكەم ئەوەی یەكەم هاتە دی هەورێەت، نزاد ز ری نەبرد بەرزن ز ر بەرز نهاعەردی بوود 
هێنتتا ئەمیتتا هەورد لە گەەجتتوو دەچتتوو د هەر هێنتتدەی دوو جارێتتم مەخزەنتت، ف یتتە  
بگۆەید ئەو ئاستیانە گەورەیە ئەو ئاستیان روونە رەش هەڵتگەەاد بتووە هەروە ترییتقەد 

واو باران دایەردد كۆگتەرەكان بۆی دەرچووند بە،م هەورە ترییتقە نەیهێیتت ئتۆخەی تە
 .بەەم هەر وام دەزان، كۆگتەرە و بۆردومان دەكات

 :سەردەستە گۆت،

 .هەستدەكەم گەورەترین دەستەەوتیان بووە

 :یەكێم بە گێەەن نەوە هەڵ دایێ

 .ئاد ئاد دوو كۆگتەرمان خست

 :سەردەستە ویست، شتێم بڵێد یەك دی  سەی گێبتی

دەرچتتتوویند ئەوە  بە راستتتت، وایەد متتتادام لە شتتتەەێە، وا نتتتاوەختە بە بتتتێ زیتتتان
گەورەترین سەركەوتنەد سەركەوتن ئەوە ن ە ژمارەی كوژراوەكان، دوژمن چەند بەرانبەری 

 .شەه دان، ئێیە بن

 :من  سەی ئەو گێییەرگەیەم بەدڵ بوود بە،م یەك دی گوت،

متتن لەگەڵ ئەو بۆچتتوونە نتت مد ئەگەر دوژمتتن لێتت، نەكتتوژرێ و ئتتێیە لێیتتان شتتەه د 
 …نەبێت
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 ییت ند خەریەبوو بیخنەێم م لە ب رنەماوەد لە بەر باران دەەێە، وا سە ز ر كرا شت
لە ت نوێت داد دەستم بۆ باران دەگرتەوەد بارانم دەخواردەوەد چ بە تامە بتاران  مانتدووم 
هێندەی حەفت ر ژە رێ  ماندوومد برس م بای، تژ انەیێ نتان برست مد بتۆ ت نتوێت ەكەش 

اشتە جتگەرەكە هەیەد هەستتیدەكرد لە شتەەی یە  ئەوە دەوم بە هەورەوە ناوەد بە،م ب
ساڵە هاتوومەتەوەد هەمووش، درەنگتر زان م كە سێزدە خولە  بتووەد بە،م لەو ستێزدە 
خولەكە سێزدە هەزار ساچیە و گولژە لە س نگ، چ ا راچتووەد یە  لەو ستاچیانەش كە 

تنەوە هەر هێنتتدەی دنتتەە فاستتۆل ایە  دەبتتوو لە ستتەر رانتت، متتن ن یتتتبۆوەد بە ن یتت
ن یتبۆوەد ن یتنەوەیەك، نەرمد ئاخر ن وەی گتری بە دەرەوە بتوو كەمێەت، ر چووبتووە 
گۆشتەوە لەگەڵ دەستژێدان هاتە دەرێ و هەتا چەنتد ر ژ هەر لە گ رفتانم بتوو كەست ش 
نەیزان،د ئەو رووداوە وا بزانم لە راگەیانتدن بتا  نەكتراد وا بتزانم هەر كەست ش بتاوەەی 

ەیە ه، ئەوە نەبتوو لەو بتارود خەی ئەوكتات كتۆگتەر ب گتاتێ یتان نەكردد ئاخر ئەو جێگ
خۆی گێوە ماندوو بەتاتد لە ب ترمە دواتتر خۆشتیان لە روودانت، رووداوێەت، وا كەوت تنە 

 :گومانەوەد هەر یەكە الی خۆمانەوە دەمانگوت دەبێت خەونیان نەدیتبێتد من گوتم

بەەیتند ئەگەر ئەو شتتێەیان ە گرس ارێم لە فر یتد  دەبێت بۆ ئەو خەونە بە كۆمەڵ 
 .گێبڵێ

بەەین جارێە دی تووشیان بە تووش ان نەبێتەوەد بە،م  نزابا واز لە كۆگتەر بهێن ند 
كۆگتەر واز دەهێنێت  لەو گێتانەوەیەدا سوێند دەخۆم كۆگتەر نەهێتنیە نتاو ستەرهاتەوەد 

 .با ئەو ئاسیانە گ   نەبێت كە دەڵێ، چاوی منداڵە روون روون

ئێستا دەگەەێیەوە الی برادەرەكان دی  اسم و سەردەستاە و ج هتاد و ئەبتوو گتێچەڵ 
و.... لە سەر چ ایەك ن بەشت، ز ری دن تای لێتوە دیتارەد دەڵتێن ئەگەر شتەوان لێترەوە 
تەماشتای دن تتا بەەیتتت رووناكتتای، شتتاران هەمتتوو شتتاران دەب نتت،د مەگەر شتتارێم ختتۆی 

ی لە یە  كاتدا دن ایە  چ ا بێتنە چتاوتەوەد لەباوەش، چ ایە  حەشار دابێتد بۆ ئەوە
وەرنە ئەو جێگەیەی ئێستا ئێیە بۆ گیوو لێت، دان یتتووین و گ تاوێە، بە تەمەنت ش وا 
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گەییتە الماند گێدەچێت زاری گت لە  سەی خۆش بێتد باست، ژیتان، ختۆی و برایەكت، 
وە یتان دەكردد لە گێتتانەوەی ستەرهاتان لە هەنتدێە ان لتێم تێەتدەچوو ختۆی دەگێتتێتە

براكەید باس، گەەینەوەی لە ئاوی ئارا  دەكترد نەمزانت، ختۆی بتوو یتان بتراكەید ئەو 
 :گ اوە دەیگوت

من دەزانم حەومەتان چەند غەدار و دژ بە كوردند ئەوە  ستە هەڵناگرێتتد بە،م بە  
ختتودای شۆەشتت، كتتوردیش غەدارەد ئەوەی كتتورد لەگەڵ كتتوردی دەكتتاتد دوژمتتن لەگەڵ 

گەنرا جتێگەی - …ئەنگۆ هەكاریتان لە ب رە  ئەدی گیتئاشان  ئەدیكوردی نەكردووەد 
كتورد ئتای كتورد   -لە دووی یە  گۆتد جێگەی كوشتوكوشتاری كورد بە دەست، كتورد

 .هەر هێندە دەست، خۆی دیت كە  ناناسێتد ئەنگۆش كە گێییەرگەن ناتانناسێت

 :ئەو گ اوە هەر  سەی دەكردد گوێ نەدەگرتد دەیگۆت

كتوردان ئەگەر هەیە بتاش بزانێتتد ئەگەر بە یە  تە ەی متن بێتتە ستەر  با سەر كێ
باش بزانێت ئەو تە ەیە ناكەمد ئەنگۆ بە خەلەت لە من تتێیەگەند  تەخت، فەرمانتەوای،د

من گ اوی حەومەت ن مد ه چ سەر كێە، كورد هێندەی من دوژمن، حەومەت ن ەد ئەوان 
م جاریتتان ئەوهتتا كتتردیە  بە،م بە دێتتن دەستتت لە نتتاو دەستتت، حەتتومەت دەنتتێند متتا كە

خودای حەومەت بڵێتە متن بە  تتۆ ەكم لەگەڵ بتەە هەمتوو ستۆرا و بادینانتت لە ستەر 
 .تاگۆ دەكەمد نایەەم

 :ج هاد سەری لە بن گوێم نا

 ئەرێ تێیگەیەنە ئەو گ اوە چ دەڵێت؟

 :گۆتیە ج هاد

رە تت ش لتتێگەەێد دوایتت،د بە  ئەوە بتتزانە متتن و تتتۆ ئەگەر یەكتت، یە  بوتتت  عە
 .          بخۆینەوە  سەی وا جوان ناكەین
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 :ئەو گ اوەی كە وا بزانم لە ئاراس، دابوو گوت، دلە كات، هەستانێ

 .اندەبنەوەگەژیومەن بداتد ر ژێم دێت لە ز ر شت ئەگەر خودا تە

 :سادق نازانم نە بە گاڵتە بوو نە بەراست،

شت گەش یان ند بە،م چ بەەین كوەە خاڵۆ ئەو ر ژە لەمێژە هاتووەد لە مێژە لە ز ر 
 .دەبێت رایەێی ن

 :كابرا بە گێەەن نەوە

 .دە راكێیند خودێ دگەو هەوە بت

  :ئەبوو گێچەڵ گۆت،

 .من دەترسم ئەو گ اوە حەومەت ناردبێت،د با ب هێژ نەوە

 :نازانم كێ بوو گوت،

وایە لە الیەن ختتودی ستتەدام حوستتێنەوە هتتاتووەد ستتەدام گێ گوتتتووەد بتتت  ستتەری 
 .بۆ تۆی ناردووەد دە بت  ب گرەد ئێیە هە یان ن ە ئادەبوو...( بۆ بێنەد )ئ

 .بووە گێەەن ند ئەبوو گێچەڵ رەنگ،  اوەی، هەڵگەەا

چ اكان هەر هەموو چ اكان، دن ا دیارن و هەمووش ان سپ ند دەڵێ، خوداوەندی چ ا 
 یختۆزلە ب ری چووە چ ایە  بە رەنگێە تدی جتگە لە ستپ، لە ستەر زەوی هەڵبچنتێد 

یە  یە  ناوی هەمتوو چ اكتان، هەڵتدەداد ئەو كتوەە لە  هەوکەئومێدمان لەگەڵ دەبوود 
هەتتا چ تای  تافد  - ەرەچتووخ، لە دوورەوە دیتبتوو -چ ای  ەرەچووخەوە شارەزا بتوو

 .ناوی هەمووان، لەبەر بوو دهەموویان، دەناس ەوە
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ئێستا دەمەو عەسرەد هەورێە، هێنا گێدەچێت بەفری گێبێتد بەفرێە، ئەستووریشد 
گەییت نە سەر ئەو د ڵەی كە ئەگەر رێت گێ نەكەوتبێد هەمتوو دن تا بڵتێن رێت، چتوونە 

 هەوکەخوارەوەی هەیە باوەە ناكەیتد متن بەهتاری چتووی بێترەدا شتۆەبوومەوەد كەچت، 
گە خەون بووبێتتد لە ستەرێ تەماشتای ختوارێ باوەە ناكەم و دەڵێم ئەوەی جارێدی رەن

بەەد د ڵ لە مەنرەڵ دەچێتتد مەنرەڵێتم هەرچت، كتوژراوی كتورد و ر ژهە،ت هەیە لە 
ستتتەردەم، عتتتومەر و خال تتتدەوەد لە ستتتەردەم، شتتتاعەبا  و خەل ێەكتتتان، بەغتتتدا و 
سولتانەكای ئەستەنبوو و حەمە رەزاو  ئەتتاتور  و ستەدامد ب تانخەیتە ئەو مەنترەڵەوە 

نتتابێتەوەد هەر بەەاستتت، ئەو د ڵە لە مەنتترەڵ دەچتتوود مەنرەڵتت، سرووشتتتد متتن بتتۆ گت
 :یەكەم جار ناوی ئەو مەنرەڵەم لە ئومێد ب ستد بۆی با  كردبوومد ز ر جار دەیگوت

ئەو جتتارەش چتتوومە نتتاو مەنتترەڵەكەوە ئەو مەنتترەڵەی بە گێتت، وەرزەكتتان گتتژەی  
ە ماست، ناو فرێزەر ساردترد هاوینتان گەرم ، دەگۆەێد زستانان سارد ساردد لە مەنرەڵ

گەرم گەرم لە د دانە د ی بەر  تترچەی گەرمتتایێ گەرمتتترد بەهتتاران ش فێنتتم  ێنتتم لە 
)بازاەی كچان( / وا تێبگەم مەبەست، لە بازاەێە، بەغدا بتوو/ گتایزان ش هت چ گژەیەكت، 

 /دیاریەراوی ن ە دەڵێ، چاوی یارە/ئەوەی لە ش ررێم وەرگرتبوو

، ئەو د ڵە مەنرەڵتت ەی دەكتترد كە ئێستتتا ئتتێیە بتتۆی شتتۆە پوەستت ئومێتتد ئەوهتتا 
دەب نەوەد بەو بەردە گێپژ ەەی انەدا شۆەدەب نەوە كە داخوا چەند ساڵ، ویستتووە تتا وا 
جتتتوان و ئەنتتتدازەی، دانتتتدراوند متتتن  ەت نەچتتتوومەتە ئاستتتیانێد لە لە ئاسیان یتتتەوە 

ئەو د ڵە رێتتتم عەرد و  نەهتتتاتوومەتەوە ستتتەر زەوید بە،م ئەو نیتتتێوەد ئەو چ تتتایەد
ئاسیانند هەر كەسێم رێ، بەو لێژبتوونەوە كەوتبێتت متاف، ختۆیەت، بڵێتت متن چتوومە 
ئاسیان و سەراوسەریش هاتیەوە خوارێد چ لێژ بوو خودایە  ئەوجا لە هەمتووی خۆشتتر 
دەیتتانگۆت ئەوە هەر رێتت،  گێیتتیەرگە نتتا رێتت، و،خ یتتە رێتت، هێسترییتتەد متتن دیتتومەد 

، وادا بە هەوراز و لێژی و تەالن، وەهادا ر یوەد چەنتدان جتار چتاوم هێسترم دیوە بە رێ
هەڵگژۆفت ە نەوە  خەون بب نم و راست نەبێتتد ئتاد هێستتر بە رێت، وەهتا دەەوا مەگەر 
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تەنها گێییەرگە بوێرێ لێ بداد بە،م چەندی دەكەم ناتوانم باوەە بێتنم ئەو رێت ە هێستتر 
ەڵەد بە،م دوایت، بتتوام هێنتاد بە چتاوی ختۆم بوێرێ لێ تدا و شتۆەبێتەوە نتاو ئەو مەنتر

نەمدیتد بە،م گۆتم مادام گێییەرگە بوێرێد هێستریش دەوێترێد ختۆ هێستتر ه چت، لە 
 .گێییەرگە كەمتر ن ە

دن ا خەریەە خۆی دەخاتە تاریە ەوەد بەفر گرووشەی دەكاتد بەفتر و شتەو ترست ان 
و خۆت، لێبدەید ه، ئەوە ن ە بە بۆ گێییەرگە هێناد ئاخر ئەو رێ ە ه، ئەوە ن ە بە شە

بەفر خۆت، لێدەید خۆ ئەگەر شەو و بەفر گێەەوە بێند ئەوە مامز بە مامزایەت، خۆی و 
ئەگەر رەوە گورگ ی، لە دوا بێت زا  ناكات ختۆ لێتداتد هەر یەكە لە جتێگەی ختۆیەوە 

 :هاواری دەكرد

 .گێ هەڵێنن درەنگەد شەو داهاتد عەردی سپ، كرد

تر رهاوارەی دەكردد لە هەمووان هێو هەمووان بە دەنگ، بەرزتر ئەو كامەش ان كە لە 
دەە ییتد كە  نەبوو چەند جارێم خژ سم نەبات و نەكەوێتد رەنگە متن لە هەمتووان 
كەمتتر كەوتتتبمد متن لە رێتت، ستەخت بتتاكم نەبتوود وە  دەڵتتێن هەر كەستە و لە شتتتێم 

وتند یە  لە هە،تند یە  لە لێهاتووەد یە  لە دەستەردنەوە و شەەكردند یە  لە نەخە
ختتۆەاگری بەرانتتبەر برستتێت، یتتان ت نتتوێت،د یە .. یە .. منتت ش لە ر ییتتتن، شتتوێن، 
سەخت و بەرنەبوونەوەد لە ب رمە ز ر جار لە هەڵدێر و تەالنان بە دوای بزندا دەە ییتمد 
گتتێم لە جێتت، گێتت، بتتزن دەنتتاد تەماشتتام دەكتترد چتتۆن چتتۆن، دەەواد چتتۆن گێتت، ختتۆی 

من ش السای، ئەوم دەكردەوەد لە ر ییتنێ السای، بتزنم دەكتردەوەد جارێتم  گ ردەكاتد
دە بوو سازمان بوود هت، دیتوی ر ژهە،ت وگێییەرگەیە  ناوی وێ گو،ڵە بوود نازانم تو

بتتوود كتتاتێ دیتیتت، بە مەبەستتت، چن نتت، نێرگتتز بە هەڵدێرێەتتدا هەڵتتگەەام و داگەەامد 
یەی كە نێرگزی لێبوود ئا لەو كاتە گتو،ڵە هەڵدێرێم كەم كە  دەوێرێ بگاتە ئەو جێگە

 :گوت،
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 .ببوورەد تووەە مەبە ئەگەر بڵێم تۆ خزمایەت ەك، نزیەت لەگەڵ بزن هەیە

تەگە حتورچە بتووم  بتا  هەوکەبە چاوی ئێستا تەماشام مەكەند گێیتان كەی وە   
ئەو گو،ڵەیە لە ب ر نەكەمد ساڵ، چووی هەر لەو د ڵەی ئتێیە وا بەو تتاریە ە بەفتراویە 
بتتۆی شتتۆە دەب تتنەوەد نتتاوێە، وە  زێتتوەی هەیەد كەمێتتم لەوالتتتر بەر ك ی تتاوی كەوتد 

خودا بەەم  -دواتر ز ر دواتر چەندان ساڵ، بەسەردا رابورد ب ستیەوە لە ساد م ب ستەوە
كە گو،ڵە بە هۆی ك ی اكەی عەلت، ك ی تای ەوە لە  -نەبێت بە هەڵە هەواڵەكە هاتبێت وا

ئەوروگاد ئەوروگای داهێتنەری ك ی تا گ تان، لە دەستت داد ئتای گتو،ڵە چەنتد م هرەبتان 
 .بووی دچەند عەشقە حوسێن و ژیان بووید حوسێن هاوسەری گو،ڵە بوو

واوی گەییتتتد ئەگەر ستتەرچ و بەفتتر تەواو رێتتگەو بتتان، ستتپ ەردد شتتەویش بە تە
نەچووبمد بەفری ئەو شەوە هەر زیان نا كەڵەبەخی ش بوود ئەگەر بەفر نەبا بەو تاریەە 

وا بتزانم چەنتتد گتتولژەیەك،  دشتەوە لەو لێژبتتوونەوە بتتێ رێ ت ەدا  ەت رێیتتان نەدەدیتتتەوە
داری گتدارمان هاوییتد گولژەی خۆمانەد گولژەی مێوان،د لە بارەگاشەوە هەر بەگتدار گت

مێوانداری و بەخێرهاتن وە،م تان دایتنەوەد ئ تدی گەییتت نە بنت، مەنرەڵتێد گەییتت نە 
گێییەرگەیە  هێنتدەی بڵێت، یە  و دوود یە  ستەبەتە هتێژەەی كتردە ر نەوەد  دبارەگا

 ەوە ار كە لە بتارەی ئەو شتوێنە مەنرەڵتبخۆ هێژەە و ر ن بختۆد لە ب ترمە یەكەم گرست 
 :د گرس ارەكە ئەوها بووهەوکەری رابردووە نە  كردمد ئەوەی دەڵێم ه، بەها

 ئەرێ خۆر لێرە هەڵدێت؟ ئێرە ت یە، خۆری بەردەكەوێت؟

 :گێییەرگەیە  ناوێە، وەكو )ئەبوو نەبە(ی هەبوو وای باگۆدامەوە

هەتا شەش مانگ ئێرە هەر ستێبەرە و یە  ت یتەە ختۆری ناگتاتێد ئەوە رێەەوتنت، 
متتتانگەش رێەەوتتتتنەكە ئۆتۆمات ە تتتانە نتتتوێ نێتتتوان ستتتێبەر و ر ژەد دوای ئەو شتتتەش 

 .دەبێتەوە

  :كە  سەی ئەو ئەبووە  سە خۆشەم ب ركەوتەوەد لە دڵ، خۆم گوتم
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  ئەوە بەهارەكە ئەوها بوود ئەدی بەو زستانە دەبێت چۆن بێت

بۆ خەوتن كەوتتیە تەن یتت گێیتیەرگەیەكەوەد دەتگتوت لە مەیتدان، متاتۆەانمد یە  
بە دەست، خۆم دەمخستە سەر تەن یت و كەلە  گۆەكێم  گرخوهۆەی بوود چەند جارێم

گێ دەكردد كەڵە، نەبوود ئەگەر بە گێوەش نووستبا لە گرخەگرخت، ختۆی نەدەكەوتد لە 
هەمووی سەیرترد من بە كەیێت، ختۆم هەڵگێتتو وەرگێتتم گێ تدەكردد ئەو گ تاوە بە ئاگتا 

ر ئەبتوو گتێچەڵ بتوو نەدەهاتد دیار بوو ئەبوو گێچەڵت ش خەوی ر ییتتبوود وا بتزانم هە
ناوی لێنتا ئەبتوو متاتۆەد هەتتا درەنگت ش كە یتادی ئەو گێیتیەرگەیەمان دەكتردەوەد بە 

 :ئەبوو ماتۆە ناومان دەبردد بە ج هادم گوت

 .كورد مەال ماتۆەی هەیەد با عەرەب ش ئەبوو ماتۆەێە، هەبێت 

ود لەوێ دیار بۆ بەیان، چووینە بارەگایەك دی هەر لەو د ڵەد زوو گەییت نێد نزیم بو
بوو هەندێ لە سەركردە و مەركردەشت، لێبتوود بتاش بتوو ر ژی گۆشتت بتوود ئەودەم لە 
بارەگاكان خیتەی حەفتانەی نانخواردن هەبوود ئەو خیتەیە لە هەموو بارەگاكان گەیتەو 
دەكراد بە  ئەوانە نەبێت كە لە بتارود خێە، تتایبەت ، ستەربازیدا بتووند لە حەفتەیتم 

گۆشت هەبوود ئێیە بەختت یاوەرمتان بتوو بە ن توەە  گۆشتت گەییتت ند ر ژێم یان دوو 
دەبێتتت ئەوەش بڵتتێم چ ستتەركردە و چ بنەتتردە و چ ئەوانەی وە  متتن كە بنەتتردەش 
نەبوومد چ زیندان ەكان ش یە  خواردن تان هەبتوود ئەو جەمە بتۆ نیتوونە كە متن بترنرە 

ش برنرە سۆرەیان دەخواردد سوورەم دەخواردد گ اوێە، سەركردایەت، و گ اوێە، زیندان 
لە سەر چ چەتان شد لە رووی جژەوبەرگ یتەوە ج تاوازیە  لە نێوانتدا نەبتوود مەبەستتم 
ئەوە نت ە بڵتێم لە نتتاو شت وع ان ج تاوازی و نایەكستتان، نەبتووەد بتا هەبتتووەد بە،م لەو 
رووانەی باس، دەكەم و ئەوەی لەبەر چاوان بوو ئەوهابوود من ئەوهتام دیتتد لە ب رمتان 
بێت لە ناو الیەنەكان دی ئەوها نەبوود خواردن، سەركردە و گێییەرگە یە  نەبتووەد متن 
بە چاوی خۆم لە جێ ە  دیتمد چووبووینە بارەگای حزبێم ن وەە  بتوود تەماشتا دەكەم 
دوو كابان هەبوود یەك ان ش وی بتۆ بەرگرستەكان لێتدەناد كە ختواردنێە، تتایبەت بتوود 
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د ئەویتدی كە بتۆ گێیتیەرگەی لێتدەناد ستاواری رووتد بە برنج لەبن گۆشتت دیتار نەبتوو
شژەیەكەوە تام، چڵەاوی دەداد لەوەش ان خراگتر بۆ زیندان ەكان بردد وا بزانم لە ناویان 

نایەكستتان، كەوتتتنە  گ تتاوێە، دیتتاریش هەبتتوود بە،م دواتتتر شتت وع ەكان لە ج تتاوازی و
 .تە جێگەی نابێتەوەالیەنەكان دید ئەوەیان لێرە لەو سەرها گێیبتكێ لەگەڵ

ەد گێیتتتر ك ی تتای بەستتەر وەركرابتتوود گتتو،ڵەش لێتترە یهەر لەو بارەگتتایە ك ی تتاو
بەركەوتبوود كۆمەڵێتم زینتدان م دیتتد ئتۆفد زینتدان، لە متن نتابتند بە متن بێتت هت چ 

ە   لە ه چ جێگەیە  نەب نمد یە  لەو زینتدان انەم دیتتەوەد ناوەكەییتم لەب ترەد  زیندان
ناكەم برینت، كەستوكاری بەتولێتەوەد بتۆیە نتاوی نتاڵێمد كتوەێە،  گەنتج ز ر بە،م حەز 

گەنجد بە س یا جوان ز ر جواند ناس یەوە كتات، ختۆی لە بارەگایەك تدی بتوود چەنتدان 
جار گاسەوان م لێ ەردووەد چەندان جار لە سەر تەندوور گتێەەوە ئەو نتان، گێتوە داوە و 

دد ز ر بە بێتتا ەت، ستاڵوەكەی وەرگترتەوەد لەو من برژاندوومەد ناس یەوەد ساڵوم لێ ەتر
كتتاتە گێیتتیەرگەیەك، منتتداڵەار كە ئێیتتەگری لێتتدەكردد متتۆەەیەك، لێیەتتردد منتت ش بە 

                    .شێوەیە  تەماشامەردد ن وە شەەێم بوود باش بوو  سەی نەكرد
ەرگەكان دوو سێ شتەو لەو بارەگتایە متاینەوەد دوا شتەو درەنگت، شتەو ز ر لە گێیتی   

نووستبووند هەندێە ی ان لە گژ یاری كۆنەان بووند من لە ژوورێم بووم نزیەەی یتازدە 
گێییەرگەی لە خۆی جێەردبۆوەد گوێم لە دەستێژێم بوود نزیم ز ر نزیتمد بتووە چتپە 
چ د دوای، بەردێە ان لە سەر داناو گوت ان چ ن ەد متن ه چت، تێنەگەییتتمد دواتتر ز ر 

ەو دەستێژە بۆ سەر و س نگ، كوەە زینتدان ەكە بتووەد ئەو كتوەەی دواتر ب ستیەوە كە ئ
 .چ ەم من ئێستاش نەمزان، تاوانەكەی دەیانگوت تاوان، گەورەی كردووەد بە،

هەر لەو  د ڵە بەیان ە  شت، ستەیرم دیتتد دەب تنم ستەد كتوەە دوو ستەد تتۆ بڵت، 
بە ئاراستەی ئاودا مژ،  زیاتریشد سەرباز بە دووی یەكدا لۆژە لۆژ لەو بەری رووبارەكەوە

رێ ان گرتووەد گێییەرگەش یەكێم لێرە یە  لەوال دوو لەوالتر بە تەن یت انەوە دەە ند 
ئەوجا وەرە خەفەتخان مەبەد لە ناو ئەو هەموو زیندان انەد خۆزگە سەرم بە بارەگایەكتدا 
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بێ زیندان  دەكرد زیندان، لێنەدەبوود لەو بارود خ، ئەوكات و لەو جێگایانە بارەگا هەبوو
و زیندان،  ئەو سەربازانە دوای دەمژمێرێتم گتتر  هەر یەكە بە ختۆو بە دارێتەەوە كە لە 
ستتەر شتتان ان بتتوو گەەانەوەد ئەو جتتارە زنر تترەی ستتەربازان درێژتتتر ببتتووەوە بە هتتۆی 

 :دارەكان، سەر شان انەوەد برادەرێم گوت،

 -كتتان، ماستت، گتتوتوا بتتزانم  -ئەو ستتەربازانە دیژتت، گتتارت ن لە شتتەەی كتتان، ماستت،
 .گ راون

 :ئەبوو گێچەڵ كە ئەو سەربازانەی دیت شێت و هار بوود هاواری دەكرد

ئەو سەربازانە گوناهند چۆن دەبێت بەم سەرمایە داریان گێبێنند گێویستە بەرە،یتان 
 .بەەند خۆ جاش ن ند ئەگەر جاش بان  ەینا

 :گێییەرگەیەك دی كە ئەویش هەر عەرەڕ بوو بە گاڵتەوە گوت،

 ستتتەی تتتتۆیەد جتتتاش بارووتتتتت گێتتتوە دەنتتتێد بە،م ستتتەرباز بە ستتتۆندەی ئتتتاوێ  
 .دەتتشێنێت

 :گێییەرگەیەك دی گوت،

 .ئەبوو تەەەماش زیاد  سە بەەیت ئەو هێژەەیەت لە ناو چاو دەدەم

 سە نەما گێێنەڵێد شرتوشۆی شکاندد باش بوو ئەبوو گێچەڵ خۆی کت کرد و نتقەی 
دادەگڵۆستتت،د ئتتتاخر ئەو گێیتتتیەرگەیە ز ر هەڵەشتتتە و د ئەگ نتتتا باشتتت، لێتتتوە نەهتتتات

 دەستوەشێن بوو.

هێژەەیەك، نەكو،وی بە دەستەوە بوود ئەبوو گێچەڵە چەندی هەوڵ دەدەم كەم بێتتە 
ناو گێتانەوە كەم سەری لە سەرهاتان   تەاتەوەد سوودی ن ەد دەڵێ، متووی نتاو لتووتە 

ۆن ستت بتوو بە،م عەرەبچ تات ەك، لێت نابێتەوەد ئەبوو گێچەڵ راستە عومرێتم بتوو كۆم
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ترسنا  لە گ ان تدا وە  ختوێن و تتێەەڵ بە ختوێن دەستووەایەوەد ئەو گتێچەڵە جارێتم 
 :راست و رەوان گوت،

لە عێراق مادام دەوڵەتێە، عەرەب ە و كورد كەم نەیەك، كەمەد راست نت ە كوردێتم  
 .سەرتێری حزڕ بێتد عەزیز محەمەد هە ە واز لە سەرتێری بێنێت

 :اد ئەوها وە،م، دایەوەج ه

 .ئەتو بە هەڵە هاتوویتە ناو حزب، ش وع،د حزب، تۆ بەعسە 

 :گێییەرگەیەك دی گوت،

 .وا بزانم ستال ن ش روو  نەبوو 

ئەبوو گێچەڵ شتێت و هتار بتوود بە،م زانت، كە هەڵەیەكت، گەورەی كتردووە و ئەگەر 
تتووەەی، ختواردەوە و  لێ، گەورە بەرێت رەنگە بانگ، بتەەن و بە جۆرێتم ستزا بتدرێتد

 :هەر هێندەش ناد داوای لێبوردن ی، كرد و گوت،

 .من بە گاڵتەم بوو 

دەبێتتتت بتتتت یند بچ تتتنە بارەگایەك تتتدید بتتتۆ؟ ئەگەر منتتت ش لە رێتتت، هەڵەوە ئەو   
گرس ارەم كردد تۆ هەڵە مەكە و چاوەەێ، وە،م مەبەد من بە چ، بزانم بتۆچ، بارەگتا و 

توبەوە تتا گەییتتوومەتە ئێترە كە خۆشتم لتێم تێەچتووە  بارەگا دەكەین؟ بۆچ، لە كان،
چەند ر ژە رێ ەد دەزانم ن ازی چ یان هەیە  دوور ن ە گۆستەچ، ب ند دوور ن ە بە دوای 
كەسێەدا هاتب ن و لەگەڵ خۆمان، ببەینەوەد یان كەستێەیان هێنابێتت و بەجێ بهێژت ن و 

م د دەبێتت داوای لێبتووردن خۆمان بگەەێ نەوەد ئەو كەسە كێت ە  هێنتدە دەزانتم متن نت 
بەەم كە ئەو )بتۆ؟(یەم خستتە رستتەوەد هەڵەی زمتان بتوود دەبێتت بڵتێم گێیتیەرگەی 
سادە و ناح زب،د كەم ز ر كەم لە ئامانر، ئەو گەەانانەی دەزان،د بە تایبەت ش یەكێتم 

  و تەواود تخۆی لە شتان هەڵنە ورتانتدبێتد منت ش هێنتدە گتوێم بەو شتتانە نەدەداد بت
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خۆشتتەد هەر بە راستتت، لە گێیتتیەرگایەت، حەزم لە گەەان بتتوود بە،م ستتەدیەك،  گەەان
ئومێد ناد باشترە واز بێن ن لە مەبەست، گەەاند مەبەست، من گەەانەكەیە نە  مەبەست، 
گەەانەكەد ئێستا وە  بڵێ، وا بە دەوری چ ایەكدا دەسووەێ نەوەد رێگە لە هەندێم جتێ 

رێ رێگەی گێییەرگەیەد ر ژ هە،تووەد بە،م ئەوها بتوا  بزنەەێ ەد لەوالتر كەرەەێد ئ دی
چ گێناچێت ر ژ بب ن ند ئێرە بتواناكەم لەوەتەی هەیە تاڵێ ر ژی بەركەوتبێتد ئاسیان، 
گچەە روونەد نازانم ه، گەورەشد ئتاخر ئاستیان، ئێترە ز ر گچتەەیەد گچەەتتر لە د ڵت، 

ستانێ لێرە و لەوێ، ئاسیانێ مەنرەڵد چەند گەلە هەورێە، سپ،د سپ، وە  بەرخ، كوێ
دەب نرێن.. گێش ئەوەی بزان ن تا كوێ بەدەوری ئەو چ ایەدا دەستووەێ نەوە و دەگەیتنە 
كتوێد حەزم لێت ە بچتیەوە ئەو گەرمتاوە گەرمەی لە د ڵت، مەنترەڵ كتردمد  ستتەیە  لە 
نهێن ، نتاو گەرمتاو بتەەم كە بتوانتاكەم هت چ گێیتیەرگەیە  هەر لە متنەوە بگترە هەتتا 

تە ئەوەی لە سەر كان ش ختۆی گتێ ستەر كترەو دووریتش نت ە ستەرچ و چتووبمو  دەگا
نهێن ، گەرماوی نەبێتد بە،م یاداشتەكان ئەو نهێن تانە لە ختۆ نتاگرند لە ب رمتان بێتت 

 .ەمەیان با بۆ گێتانەوەیەك دی بێتنهێن ، هێستریش هەیە بە،م ئ

چەنتتد جتتارەی د ڵە وەی بڵتتێم ئتتێ گەرمتتاوێە، گەرم بتتوود مەنرەڵێتتم كە گچەەكتترا 
 ەكە بتتوود بڵتت  بڵتت  دەكتتو،د لە دەرەوە ئتتاگری دەدراد دووكەڵ دزەی نەدەكتتردد مەنرەڵتت

گەرماو گەرم ز ر گەرم لە ه، گەرماوی ورمێش گەرمترد وئەوە دواتر دوای چەند ساڵێم 
، لە گەرمەی خۆ شووشتتنێ بتوومد هەر هێنتدەم زانت -رێم كەوتە ورمێ و چوومە گەرماو

د كتتچە چتتاو بەهتتاریەكەد ئەو چتتاوەی ئێستتتاش لەو چتتاوە جوانتتانەی ەكە كتتچە دێرەشتت
د دەیب تنیەوەد دیتتم بە رووت و  توت، هتاتە نتاو گەرمتاوێد لەشتوالرێە، هێنتد دەیانب نم

 مەمت  یكتچە سپ، هەبوود بەفری دێرەش ش ه، ه چ كوێستانێم هێندە سپ، نەبتووند
 ...ش ناوی خودام لێهێناراكیا و من  س نە کەما شکۆرەی
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متتتن لەوێ گەییتتتتیە ئەوەی ز ر جتتتار خەیتتتاڵ، وا هەیە ئەگەر كتتتۆگ ، راست یتتت،  
بەەیتتتەوە ئەگەر كتتۆگ ەكە رەنگتتاورەنگ ش بێتتت هەر كتتۆگ ەو شتتان لە شتتان، خەیتتاڵەكە 

 :ناداتد لەوێ گوتم

خودای خەیاڵد ئەی ئەو خودایەی بە )كن ف ەن(ێم لەو سەری شاخانەوە كچە چاو  
كانێە ش گەەانتدتەوە متاڵ، خۆیتاند وماو و لە چاو تروكەسەەكەت بۆ من هێنایە ناو گەر

 <كەم نەكاتەوە ئەوینمدێرەشد با ئەو بە یەكگەییتنەی من و كچ، چاو بەهار لە 

 .نەكرد خودا بە  سەی من، ددواتر هەستیەردبە،م  

نتتازانم چ وەختتت، ر ژەد ئتتێیە هەر بە دەوری چ تتاكە دەستتووەێ نەوەد هەستتتیدەكرد 
تەواف، چ تاد ز ری نەمتاوە ستووەانەكە تەواو بێتت و بگەیتنەوە جتێگەی تەواف دەكەیند 
 :خۆماند گرس م

 یان ئێیە گێرە دەكەین؟ دئەرێ من سەرم گێژ دەخوات

 :گێییەرگەیە  وای وە،م دامەوە

 .خەمت نەبێت گێرەكە تەواو ناكەیند كەمێم دەمێنێت

ییتان بە حەفتت گاشان تێگەییتم ئتێیە لە ترست، جەنتدرمان رێگەیەكت، ن تو كاتژمێر
لە جێگەیم بوود دەبوو  مۆڵگەیانكاتژمێر و ن و گۆەیوەتەوەد ئەو جەندرمە ئەتاتورك انە 

ژمێر ئێیە ماندوو بەەند لە ب رمە چەندێ ر م لە ئەتاتور  و دەوڵەتت، تتور  دەمحەفت 
 .و جەندرمەی تور  دەبۆوە ر ەكەم حەفترار بۆوە

افەردنت، چ تا دەستت پێەرد و دوایت، بە دووری ن و كاتژمێرێتم لەو جتێگەیەی كە تەو
دێتتتد واتە نزیتتم لە رەبتت ەی جەنتتدرمان كە لە دوورەوە بە دووربتت ن جتتوان دیتتاربوون و 
جووالنەوەیان دیار بوود لەوێ چەمەكە ناویم لە یاد نەمتاوەد بتواری گەەیتنەوەی دەداد بە 

ەو ستەرمایە ئاسان، گەەینەوەد بە،م من بەردێم لە بن گێم ر ی، و كەوتیە ئاوەكەوە و ب
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خۆم لە ئاو هەڵەێیتاد لەوبەرەوە چ تایە  هتاتە گێیتێ چەنتدی ستەرم هەڵبتتی ستەریم 
نەدیتتتد هەڵتتگەەێد هەورازێتتەە دەڵێتت، رێتت، ئاستتیانەد نتتازانم كتتێ بتتوو دەستتت، بە 

 :خوێندنەوەی ش رری هەورازی كووە كرد وا بزانم ه، شێركۆ بێەەسەد ئەوەی دەڵێت

   هەورازی كووە گیت، شاخێە، بە عومرە

 ...بۆ گێییەرگە دانەویوە

 :من لێ م تێەداد نەمهێیت تەواوی بەات

 هەورازی كووە گیت، شاخێە، نەفرەت ە

 ...تتی لە بزن و گێییەرگە بتیوە

دەزان، چ هەورازەیەك، سەخت بوود من لە هەورازان ر م لە هەوراز و  وشتەی هەوراز 
بە هەورازان هەڵنتاڵێد دەبۆوەد دەمگوت ئەگەر یەكێم وە  متن هەورازنتا  بێتتد  ەت 

ناو لە دن ا ببتێ ناوی هەوراز لە منداڵ، خۆی نانێد چۆن دەبێت ش رر بە هەورازەوە ناو 
بنرێ  ج هادیش دەست، بە خوێندنەوەی ش رر كردد نازانم ش رری رەكاب، بوو كێ بتوود 
ئەویتتش هەر لە هەورازان دەدواد عەرەبتت ەكەم بتتاش نەبتتوو دەنتتا شتت ررەكەی ئەوییتتم بە 

 .ی ش ررە كوردیەكە دەبرددەرد

ئەو ج هادە ز ر حەزیدەکرد فێرە کتوردی بێتت و گێت، بتدوێد لتێ یەک دوو کەرەتتێ 
خراپ تێکەوتبوود بە شەرما کەوتبۆوەد ئ تدی نەدەوێترا گەی ێکت، کتوردی گۆبکتاتد یەک 

 لەو تێکەوتنانە: لێ ان گرس بوو:

 هاوەێ کووی؟

 لە بات، بڵێ: گ ەم دێ

 گوتبووی: گووم دێ
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 لە هەرا بابوود ئەویش لە من شەرمنتر بوود ئ دی...لێ ان 

هەڵگەەێ سەرەو ئاسیانێ هەڵگەەێد ئومێد جارێم باس، هەورازەیەك، بتۆم كتردد بە 
دووری نازانم ئەو هەورازەیە بێت كە ئێیە وە  كۆمەڵێم گێییەرگەی لە دن ا تەریو بزن 

 :د دەیگوتئاسا گێ دا هەڵدەگەەێ ند ناشزانم ئەو هەڵگەەانە بۆچ ە  ئومێ

چ چ ایەك، بەرز و هەورازێە، ر  بوو خودایەد هەر هەڵگەەاین و نەگەییت نێد چت ن 
چتتت ن هەورمتتتان دەبتتتتید هەوری رەش هتتت، ستتتپ، هەوری مەیتتتژە و دووكەڵتتت،د هەر 
نەگەییت نێد هەستیەرد ز ر لە ئاسیان نزیتم بتووینەتەوەد دەمگتوتد ئێستتا نتا ئێستتا 

 .نگاسەوانەكان، خوداوەند دەنگیان دەدە

 :بە ئومێدم گوت

 ئەوەت لە چ ر مانێە، كازانتزاك، وەرگرتووە؟

 :ئومێد بە گێەەن نەوەد بە گێەەن ن، لە هەنگوین ش رنترەوە گوت،

 .مارك زیش وێنەی ئەوهای ن ە دنە  كازانتزاك، دكوەە دەبت 

ئەبوو گێچەڵ لە هەموومتان مانتدووتر دیتار بتوود نەخۆشت ، گەدەشت، هەبتوود گتوێم 
  :لێبوو گوت،

ریێتتاق بەستتە ستتەركەوتند بتتا تێەەڵتت، هەور نەبتت ند بب تتنە بەفتتر و بە ستتەر دن تتادا 
 .دابەەین

د بە،م نەمزانتت، چتتۆن ئەوجتتارە بە ئاستتان، لە ەڵەدا نەچتتووبم سەردەستتتاە بتتووبە ه
 :عەرەب ەكەی ئەبوو گێچەڵ تێگەییتد گوت،

دن تادا ئەوجا سەیر دەبێتد بتۆ یەكەم جتار لە مێتژووی بەفترد بەفتری رەش بە ستەر 
 دادەكاتد هە هە ههااا
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كە  ن ە لە دن ایێ هێندەی سەردەستاە بە  سەی خۆی گێبەەنێتد سەردەستاە لەو 
وان رەش و برژتر  سەیە گتر مەبەست، من و ئەبوو گێچەڵ بوود چونەە بە س یا لە هەمو

د گتتێچەڵ هەستتت ەرد سەردەستتتاە  ستتەی بەستتەر  ستتەكەی ئەودا كتتردووە و بەو بتتووین
اوای لە من كرد بۆی وەربگێتمد ئەوجا ئەوەی عەرەب، دەزانێتت بتا گتوێ لە گێدەكەنێد د

 :وەرگێتانەكەی من بگرێ و گێینەكەنێ

یگوو رف   رأ  دەستاە یگوو متادام ئەنتا و ئەنتتە  ەستدی ئەنتاو ئەنتتە متو رأ   
ئ ێتەهەمتت یتا ستەلج  ددەستاە نحەوو ئ ال سژجد یەستقوت فتۆگ عتالەم ستەلج ئەستوەد

 ئەسوەد؟

گێچەڵ هێند گێەەن، هێند گێەەن،د كەمێە تدی گێەەن بتاد گێەەن تنم دەخستتە ئەبوو 
شتتتوێن، گتتتێچەڵەوەد سەردەستتتتاەیش كە لە بەر گێەەنتتت ن دەوی نەدەگەییتتتتەوە یە د 

 :هێندەی تێگەییتم

 .دەگاتە بادین ەكەی من ددەزان، عەرەب ەكەت باشەد كەمێم خۆت ماندوو بەەیت 

زیتم بتوو لەو نتاوەد نتازانم حتاتەم بتوو حەبەش ئەبووێە دی حەیدەر نەبتوود بە،م  ن
بوود حەیات بوود حەنان یان ح رمان بوود دڵن ام یەكەم دەنگت، نتاوەكەی  دەنگت، )ح( 

 :بوود ئەو كوەە هەركاتێم بە چ ایەك، ز ر بەرزدا هەڵدەگەەا دەیگوت

 لە سێ نزیم دەب نەوەد ئەها ئێرە نهۆم،یەكەمیان بتی گەییت نە دوو وا  ئەوە  ات،
شەشەم، ئاسیانەد خەریەە گتێ دەنێ تنەوە حەفتتەمەوەد بارەگتای ختوداد ئەوجتا ئەوەی 

سڵ، و ئەوانە فژستێم وعەرەب، نازانێتد عەرەب ،  وەەیی، ه، بەغدای، و م سری و مو
 وەەییتت، نتتازانێ بتتا بگەەێتتتەوەد چتتونەە گرستت ار و  د ئەوینتتاهێنند  وەەییتت، و بە 

لە  وەەییتت، بە هەر  هتتێیش نتتادەند ئەوەی وە،مەكتتان بە  وەەییتت ند رێ بە وەەگێتتر
 .لەوێوە گ ژ، دەگرن تێ هەڵدەدەن بئاخێێدزاراوەیەك دی یان بە هەر زمانێە دی 
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ئەو )ئەبوو .ح(یە یان ئەنت،  وەەییە خۆی عەرەڕ بوود بە،م نازانم بە هۆی چ ەوە 
 :بوود ر ، دن ای لە شێوەزاری  وەەیی ان بوود ز ر جار دەیگوت

لە دەستت بێتتد  وەەییت، لە حوشتترێم بتاردەكەم و حوشتتریش لە  ئەگەر شتێەم 
م ئەوەی نتتاهێژ ب ابانێتتم دەبەستتتیەوەد لە هەمتتوو الیەك یتتەوە رێتت، ب ابتتان دەگتترمد
 .گ انژەبەرە رێ، بەەوێتە الی حوشتری بەستراوەد حوشتری  بار  وەەیی،

ئەو كوەە هێندە لە دڵەوە و رێم باس، گەییتتن بە بارەگتای ختودای دەكتردد ئەگەر 
ئەنت،  وەەیش بتایەد دڵن تام  گۆتانەیگێش چەند ساڵێم رێم بێرە بەەوتایە و گوێم لەو 

بتتاوەەم دەكتترد كە ز ر لە ختتودا نزیەبتتووینەتەوەد ئتتاخر گتتێش چەنتتد ستتاڵێم متتن ختتودا 
باوەەم دەهێنتاد ئەبتوو گتێچەڵ ز ر بەو  ەزمتریشبناسێە، ز رسادە بوومد بە شت، لەوە 

 ستتتەیەی عەدو  تتتوەەیش تێەتتتدەچوود هەستتتت دەكرد بەو  ستتتەیە ئتتتومەی عەرەبتتت، 
گەالماردرایەد لە ب ترم بێتت لە الیەن ئەبتوو گێچەڵەوە)ئەبتوو. ح( بتووە عەدو  توەەیشد 

ش( ئەبووێە دی بۆ تتووەەكردن، هەردووك تان نتاوی لە )ئەبتوو.ح( نتابوو )ئەبتوو  توەەی
 .بەوە هەردووك ان تووەە دەبوون

وەی بگەینە چ ن، حەفتەم، ئاستیان و ختۆ فێتری زمتان،  وەەییت ان بەەیتند بەر لە
باش بوو لێژبووینەوەد لە ئاو ت ژتر لێژبووینەوەد ئەوجا خۆ لێژبوونەوە و داگەەان لە چ ا 

لە دوورەوە  دبە الی متتتنەوە ز ر زەحیەتتتتترە لە هەڵتتتگەەان بە چ تتتاداد دەمەو عەستتترە
كۆمەڵێم چەكدار هتاتنە نتاو دوورب تنەوەد متن دوورب تنم نەبتوود بە،م بە هت، برادەرێتم 

 :تەماشام كردند گوت ان

 .ئەوانە گێییەرگەی گەكەكەن  -

  چۆن دەزانن؟ -

 .بە كۆڵەگیت ان - 
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 .تێناگەم لەوە -

تێبگەد گێییەرگەی گەكەكە هێندەی حەفت گێییەرگەی خۆمتان شتت هەڵتدەگرند  -
 .یان، كۆڵەگیت، ئەوان حەفت هێندەی كۆڵەگیت، ئێیەیە

 :وا بزانم عەدو  وەەیش بوو گوت،

 .كوەە ئەوانە باری یە  هێستر هەڵدەگرن و دەگەنە چ ن، حەفتەم، ئاسیان ش

د تتا ئەو كتات دابتوومە بێتدەنگ ە  تتۆگ، زەمتان ش گۆمن ش نازانم چۆن بوو هاتیە 
 :تمگۆد گۆنەیدەتوان، بیهێنێتە 

 ...انە عەرەب ، مێرگەسۆریش نازانند ه،  وەەیش چۆن فێردەبنخۆ ئەو

 :نەیهێیت رستەكە تەواو بەەمد بە گێەەن نەوە گوت،

ناد لە ئاسیانێ ئەوانە رێزیان لێدەگ رێد چونەە دژی تور  شەەدەكەند هەر كەسێم 
دژی دەوڵەت، تور  و ئەتاتور  شەە بەاتد بێ لێپرس نەوەد بێ زمان زان ن بەهەشت ەد 

و  نەە ئەوان وەخت، ختۆی زمتان،  وەەییت ان بە گ تەكتان ەوە لە حوشتترێم بتاركردچو
 .رەوانەی ماڵ، ئالسرودیان كردەوە

 : وا بزانم سەردەستاە بوو هەڵ دایێ

 .مادام وایە من ش دوو سێ گولژە بە  وون، دەوڵەت، توركەوە دەنێم

 .دەنگ، دەدایەوەلەو لێژای ە و بەو دەمەو ئێوارەیە بووە یە  گێەەن ند چ ا 

نتان و  ەستپێە، خۆشتیان ختواردد كتات كتات،  دلەزگە دن ا تاریم دادێتد دان یت ن
چایە نەبوود بە،م باش بوو ن وەە  چامان خواردبۆوەد من دوو بنە مەتتارەم خواردبتۆوەد 

لە لە بنە مەتارەی خۆی چای لێدەنا و دەیختواردەوەد لەوەش مەگرستە  کەسە وهەر  دئا
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گێییەرگە كە خول ای ئاگركردنەوەی كەوتە ستەرد لە  ئاگر دەكرێتەوە؟ تەەوتووش، چۆن
ناو بەفترێ چت ژەە و چتوا،ن دەب نێتتەوەد كە زەنگت، چتایە لێ تدا و كۆڵەگیتت ش بتۆن، 

ئەوەی لە ئاسانان ش ئاسانترە ئاگركردنەوەیەد بێ ه چ زێدەە ی ە   دشەكر و چای لێبێت
كتتۆلەە دارێەتت، لە ئاوهەڵەێیتتراو  داوبە دنتتەە شتتخاتەیەك، هەر ئەوەتە گتتۆگرد گێوەمتت

 .گتدەدا

هەر لێتترە لەو دەرەرەی كە وەختتت، ختتۆی لە نێتتوان عەرەڕ و تتتور  بتتووە راكتتێش 
راكێش و هەر یەكەیان بۆ خۆی خاك، رادەكێیاد ئەنرام خاكەكە لێرەدا گچتتاد ئەوانت ش 

دەبێتت د لێترە بەو كەرتبوونە رازی بووند  كوردیش بۆ خۆی دەست لە گونان مایەوەد ئا
 تێهەڵەێیێە دی بەەم:

دن تتا ستتەر لە ئێتتوارەیەد گتتورگ و ستتەگ بە ئاستتتەم لێتتم ج تتا دەكتترێنەوەد بە،م  
گێییەرگە و جاش بە زەحیەتد لە هێنانەوەی ئەو چوار شتەش بە دڵن ای ەوە مەبەستتم 
واتای خوازەی، ن ەد مەبەستم بەراورد ن ەد لە نزیەەوە دوو ستێ دەستتتێژ رووە و ئتێیەد 

اوییتتتە گەنایتتاند لێتترە دەبێتتت بڵتتێم ئەوانەی شتتارەزای چ تتا نتت ند ئەوانەی خۆمتتان ه
لە چ ایتان  .گێییەرگایەت،د جاشایەت،د یان ستەربازید راوچێتت،د  اچتاخچ ێت،د یتان..

نەكردووەد با گرس اری، ئەوە نەكەن بەو دەمودەستتە گەنتا لە كتوێ گەیتدا بتوود هەنتدێ 
 ...دەنا ناو چ ا هەموو گەنایە بۆ گێییەرگە و جاش و دچ ا و جێگەی رووتەن نەبێت

 كەوتب نە بۆسەوە...گێدەچوو  

یار وای ازم بوود شێرزاد وای گوتد ئەبوو ئكارزان وای گۆتد ئەو كارزانە وا بزانم مال 
 لە زگگتتوتد جتتا كتتێ وای نەگتتوتد جتتگە لە متتند متتن چ بتتزانمد لە ستتات، ر ییتتتنێ 

بتتا زوو لەو ئا تتارەی گێتتتانەوەیە  ت و رێەتتنەكەوتدبتتوومد رێەتتنەدەكەو كتتۆگژەیە  شتت رر
دەربچ ن كە سەراگای تە وتۆ ەد هەر هێندە دەڵتێمد لە دەستتەردنەوەد لە شتەەێ تەنتێ 

ز ر  تە ەی یەكەمد دەستتتێژی یەكەم زەحتتیەتەد دوایتت، ئتتاو ختتواردنەوەیەد تە ەكتتردن
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ن یتانەیەد  ساناترە لە مەتارە بە سەر دەم نتانەوەد گولژەكتان ش بتۆ كتوێ دەچتند كتوێ
ئەوە شتتتێە دید متتن  بەو تتتاریە ە ئەو هەمتتوو گتتولژەیەم هاوییتتت نەمتتدەزان، بە چتت، 

 ەوە بنێ، باشەد ر ئەوهاد ز ر جار گولژە بە تاریەدەكەون بە كێ دەكەون  ئەوان دیش هە
ئتتاوە و ئتتاو چووبتتوویند لە ب تترم چتتوو چەمێەتت، بچتتوو  بە  ئەوا ئەگەر وامتتان نەكردبتتاد
كردد نازانم ئەو شەوە چەمت، رووند چەمت، ستپ،د دڵتۆگە ختوێن، تەن یتیان خوەەی دە

رژایێ یان ناد لە بەرەی ئێیەوە خوێن نەەژا و ئەو جارەش وە  ز ر جاریدی دەرچوویند 
لە ب رمچوو بڵێم من یە  ف یە  بتە ێنمد سەری دووەی دەبێت دەم بە مەتارەوە بنتێمد 

گتترمد بەردێتتم وە لە ئاستیان، بئەوجتا ئەو گتتولژەیە هت چ لە گتتۆەێ نەبێتت و هەر لە ختتۆ
بن باڵ، فت كەیەكت، بگترمد نتاوی كتۆگتەر نتاهێنم ز ر لێت،  لەیەوە بەەمە ن یانەد بە دز

یتان لە بەر رێتژنە بتاران، زوو ت نووم دەبێتد جا چژەی هاوینێ بێتت  ددەترسمد من وامە
 :ان دەیگۆئومێد ز ر جار بەهارێد

تتتا خەستتڵەت، ئتتاوداكردن و گێویستتتە متتاوەیە  ختتۆت الی حوشتتتر ببەستتت تەوەد 
 .بەرگەگرتن، ت نوێت، بگری

یەوە كە ی ئومێد بوود بە گێەەن نێەت، تێتاوحاج، جەمال ش جارێم گوێ، لەو  سەیە
 :ئەگەر خۆت النەدایە دەموچاوی سواخدەدایتد گوت،

دە وەڵاڵه، ئەگەر لە كن حوشتر بتبەستنەوەد هەمتوو خەستڵەتێە، ئەو وەردەگریتت 
 .بە  ئەوەیان نا

مەبەستتتتتتتم گەەانە  تێهەڵەێیتتتتتت ەكەیەد واتە ئەو گەەانەی كە لەو  دلەو گەەانە هەر
برادەرانە ج ابوومەتەوە كە گێەەوە لە دێرەش بووین و متن و ج هتاد مێتوان، متاڵ، چتاو 
بەهاری بووین و ن ازم سەردان، ئومێد بوود بە،م كچە چتاو بەهتاری چت، لە ب رهێیتتم  

دەی ئێیە برست،د هێنتدەی ئتێیە مانتدوود هێنتدەی كە  ن ە لە دن ایێ هێن دئێستا ر ژە
ئێیە لە خۆ بێزارد رەنگە ئەگەر رەب ەك، سەربازان نزیم بایە خول ای خۆ بەدەستەوەدان 
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لە سەری دابامد بە،م مەرج ش ن ەد چتونەە ز ر جتار لەو بتارەی ئێستتامد ئێستتای ئەو 
بە،م خۆشتم  دبووە نزیم مۆلگەشد ڵەی كە هەمووی نەگبەت، بوود حاڵم خراگتربووە و 

 و.بە دەستەوە نەداوەد ئ دی نازانم چۆن دەبو

لۆژە لۆژە د ،و د ڵ هەڵدەكیایند لە ه ەتا دوو ستێ تتۆپ هەر لە بتن  ددەە ییت ن 
دەست و گێیان كەوتنەوە و بووە ئاخر زەماند بتوا بەەن چ ا بە چ ایەت، خۆی هەرە  

وە تەگوتۆزێتم دەتگتوت ب ابتان بێنێتد هێنتدە ترستنا  نت ە و هێنتدە دەنگت، نتایەد بتو
رەنگت ش بتاوەەەم نەدەكتردد بە باریوەد ئەو جارەی دەیڵێم دن ا وشتم بتوود متن هەتتا د

مابمد گوتم رەنگە مردبمد چتوزانم متردن چتۆنە ختۆ نەمتدیوەد وام زانت، وایەد  زیندووێت،
دواتر گومانم كرد كە بە ساخ، دەرچووبمد لە ب رمە دەستتم لە ختۆم دەگێتتا و گ یتان، 
چاومم دەدا بزانم خوێن ناب نمد كە نەمدەدیتد باوەەم بە چاوی خۆم نەدەكتردد دەمگتوت 
رەنتتگە چتتاوم تووشتت، نەخۆشتت ەك، وا بووبێتتت رەنگتت، ستتوور نەختتوێنێتەوەد دیستتانەوە 

و گ یتان، چتاومم دەدایەوەد متن هەتتا درەنگت ش بتاوەەم  دەستم لە لەش، خۆم دەگێتتا
ا  بن و لە جێت، خۆیتان متابنەوەد بەو دەستتەم نەدەكرد ئەندامەكان، لەشم هەموویان س

لە دووی ئەو دەستتتەم دەگەەام بە دەستتت دی لە دووی دەستتتەكەیدیمد ئەوجتتا بە هەردوو 
دەستم لە دووی گێ ەكانم دەگەەامد رەنگە ئەو  ستانە بە زێتدەە ی، یتان بتۆ جتوانەردن، 

ڵن تا بتووم كە رستان لێەبدەنەوەد بە،م چتۆن، دەڵتێم ئەوهتابوود دوای ئەوەی كەمێتم د
خۆم زیندووم و نەمردوومد ئەوجا ویستم سۆراخ، برادەرەكانم بەەمد من تا نەزانتم ختۆم 

ئەوەش بڵێم لە كتات، تەنگتانە ختۆت  نا چۆن دەكرێ سۆراخ، كەس دی بەەم؟ماوم یان 
 من ئەوها بووم نازانم خەڵە دی   دلە برادەرانت ش رینتری

یەی دوو ستتێ تتتۆگ، یەكەم ئەو كتتاریگەرەكتتان هەر دێتتند بە،م لە ب رمتتان بێتتت تۆگ 
جاریان ن ەد لەگەڵ تان راهتاتمد گێیتیەرگە ئاستان لەگەڵ تۆگەكتان رادێد لەگەڵ هەمتوو 
شتەكان رادێد ك ی ای لێدەرچێد هەر چەندە وابزانم شاع رێم لە ش ررێم دەڵتێ لەگەڵ 
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وانێە تان ئەویش رادێ ند بە،م من باوەەم بەو راهاتنە نەبتوود چتاوم لێ تان گێتتا یە  دو
 :هاتنە ناو چاومد ئ دی هەر یەكەی لە شوێن، خۆیەوە دەیگوت

 ؟ئەدی ئێوە دساخممن 

ئەوجتا لە رێ  دباش بوو هەموومان سا  دەرچوویند بە كەلێنت، تۆگەكتان دەرچتووین
 :دوای دەرچووند یە  دەیگوت

 .ئەو تۆگانە تورك، بوون + 

 كواد چۆنت زان،؟ +

 !ئەوە تورك ا ن ە ئێ لەو ئاراستەیەوە هاتند ئەدی +

 ئەوە ئەوالیە كوا تورك ایە؟ دكوەە  +

 !ئەدی رووس ایە +

 !نا حافز ئەسەد هاوییت، +

 .ناوە، عێرا ە +

  .تەەتان زان،د رێم ئێرانە +

 ناد بابەد تورك، بووند بە دەنگ ان رادیاربوو +

 .وا بوود كە دەتە  نەوە بە تورك، گێدەكەن ن +

 ...گێوە بوونا وێنەی ئەتاتورك ان  +

ئ تتتدی گتتتاڵتە و راستتتت، بە شتتتێوەیە  تتتتێەە،وی یەكتتتتر ببتتتووند كە  بتتتۆی 
لێەر تتانەدەكرانەوەد هێنتتدە دەزانتتم متتن هەر بە راستتت، ئاراستتتەكان، دن تتام لێتێەچتتوود 
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د ئەنقەرە و دییەشت  كەوتتوونەتە كتوێنەمدەزان، لە كوێ ند نەمدەزان، بەغدا و تاران و 
 ...د نەمدەزان،نەمدەزان، ئێیە لە كوێ، دن این

هەر ئێوە نا بە خۆشم هەستتیەرد ستەرهات ز ر درێتژ بتۆوەد درێتژ وە  درێژیت، ئەو 
رێگایانەی لە د ڵێم دەبنەوە و دەگەنە د ڵێە دید لەوێیەوە بۆ د ڵ و ئ دی د ،و د ڵد 
بە خۆشم هەستم بە گێژی كرد لەو هەموو گەەان و سووەان و تێهەڵەێیەردن، رووداواند 

انەوەدا هەڵ تت و گەڵ تت بتەەمد باشتترە بگەەێتیەوە الی دوا گەەاند الی خەریەە لە گێتت
ئەوانەد خەریتەە لە  هاد و ئەبتوو گتێچەڵ و سەردەستتاە و اسم ر ژهە،ت، و سادق و ج 

د ڵ، ك ی ا بەەێدەكەویند خۆم حەزمەرد ئەو ناوەی لێبنێمد دەكرێ ناوی د ڵ، گو،ڵەش 
یان د ڵت، بەرگترید یتان د ڵت، كتێتبد هەر  بێتد یان د ڵ، مەنرەڵ یان د ڵ، زیندان،د

 .ڵێم بە ناوی كتێب جێ، گرس ار بێتناوێە، لێدەنێ، لێ دێد رەنگە د 

لەوێ ئەو چەند ر ژەی مامەوە دەمدیت هەرچ، گێییەرگەیە كتێب دەخوێنێتەوەد لە  
هتت چ بارەگتتایە  دیتتاردەی وام نەدیتبتتوود ز ربەی گێیتتیەرگەكان، ئەو بارەگتتایەش هتت، 
بارەگتتتاكەی نزیتتتم ئەویتتتش عەرەڕ بتتتووند ز رییتتت ان دەرچتتتووی كتتتۆل ژ بتتتووند یتتتان 

رام تاری و  هزریوون جگە لە كتێب، گەییتبوونە  ۆناخ، كۆل ژد خوێنەری ز ر باش ش ب
من لەوێ بەشێە، ز ر لە  كتێبێەت، بژ ختانۆفم خوێنتدەوە  ز ر ر مان ی ان دەخوێندەوەد

لە ب رم نت ە كتام كتێبت، بتوود كتێبختانەی گەورەیتان هەبتوود لەگەڵ ئەو گێیتیەرگەیەی 
تێبت، بەرگرس، كتێبخانەكە بوود كەمێم  سەمان كردد زان م ئومێتد لەو كتێبخانەشتەوە ك

بۆ من هێناوەد هەستیەرد كتێبخانەكە بۆن، ئومێدی لێدەهاتد بەرگرست، كتێبختانەكە بە 
گترتد بەجێیهێیتت بەرگەی ئەو  گەروومت،شێوەیە  باس، ئومێتدی بتۆم دەكترد گریتان 

 . سانەم نەگرت

ئێستتتتا بە هەورازەیە  هەڵتتتدەگەەێ ند بەو رێتتت ە نتتتا كە گێ تتتدا بتتتۆ نتتتاو مەنرەڵتتتێ 
زە رێیان گۆەی من ترست، دن تام لێن یتتبوو كە چتۆن بەو هەوراشۆەبووینەوەد باش بوو 

رێیتتان بەوێ نەكەوتەوەد هەرچەنتتدە وە  بتتا   گێبژەەیتت ە ستتەردەكەوینەوەد بتتاش بتتوو
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دەكەن ئەو رێ ەی ئێستا چەند  ات، ئەویتدیە بە،م هەر باشتەد بە،م بتۆ رێیتان گتۆەی؟ 
یتر كەمێم بەفتر كەوتبتوود لەبەر سەخت، بوو؟ ئەوەم لە ب رن ەد هێندە نەبێت ر ژی گێ

با ئەوە دووبارە بەەمەوەد هێیتتا وەرزی بەفتر نەهتاتبوود بە،م لە بەدبەختت، ئتێیە ئەو 
ساڵە ئاسیان خیتەی ختۆی گۆەیبتوود وەختت و ناوەختت چەنتد گەلە هەورێەت، مەیتژەو 

و بایەك، ساردیش هەر جارەی لە الیەكەوە هەڵ دەكرد و دایدەكردە بەفرد  سپ ، لێەدەدا
ە لەبەر بەفر لەو رێ ەمان نەدابێتد دووریش ن ە ئ ییان بەو بارەگتایە كەوتبێتت كە رەنگ

دەكەوتە ستتەر رێتت، نتتوێد ئەو بارەگتتایەش هێنتتد بەرز بتتوو هێنتتد بەرزد عەدو  تتوەەیش 
 :گۆتەن،

 .كەوتۆتە چ ن، گێنرەم، ئاسیان

د نەرم نەرم دایەتردد هەنت دهەر لە رێ بتووین بەفتر دایەترد سووی گەلەک سارد بوود
جوان دەباری خەریم بوو چێژی لێوەربگرمد من گێش گێییەرگایەت، و لە ز ر ساتەكان، 
گێییەرگایەت ش دوای گێییەرگایەت ش ئەو چێژەی لە بارین، بەفتر وەریتدەگرم جتگە لە 
ژن لە ه چ دی وەریناگرمد بە،م لە ب رت بێت كاتێ ماندوو مردوو لە رێ،د بەفر دادەكات 

دەكاتد دوور ن ە بتبەستێ و تا وەرزی توانەوە لە بتن بەفترێ  چارەنووست لە خۆیدا بزر
دوور ن ە زریانێتم هەڵبەتات و بتبتات بتبتات لە نتاو د زە  داتن یتێنێد لەو  دبیێن تەوە

ساتانە بەفر لە كوێ چێژی هەیەد لە كوێ، بەفر جوان، دەب ن تەوە  عەسترانێە، درەنتگ 
بە،م متن چت م نەدیتتد چ بب تنم دن تا گەییت نە ئەوێد نزیم بارەگا گوت ان ئا ئەوەتەد 

سپ، ستپ،د هەمتوو شتت ستپ،د ئەو دووكەڵەشتم نەدیتت كە لە لتوولەی ستەربانەكانەوە 
تێەەڵ، بەفتر دەبتوود بارەگتا چەنتد بەرز بتوود ئەوجتا لەم تەن یتت و لەو تەن یتت دوو 

دەبێتت چ نت،  دچ ای هێند بەرز بە ئاسیاندا چووبتووند بە  ستەی عەدو  توەەیش بێتت
 ی ان بتیبێتتد ئەو بارەگتایەش گتتە لە كتێتبد بە،م ز ربەی كتێبەكتان فارست، حەفتەم

بتتووند ز ر لە گێیتتیەرگەكان هتت، تتتودە و ستتازمان و ئەوانە بتتووند متتن لەوێ گتتوێم لە 
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دەنگ، ئەو ئەم رە بوو كە خالق ە  بوو بۆ ختۆید لە ستەرهاتێە دی )ئەفستانەی كتان، 
 .ژنان( سەردان، دەكەمەوە

شەوە بە هەڵە بێت یان بە راستد ز ر شت لە بارەی ئێرانەوە فێر  شەو ماینەوەد ئەو
بتتتوومد ئەو بارەگتتتایەش ئومێتتتدیان دەناستتت،د ز ریتتتان دەیانناستتت،د یەكەم شتتتت ش 
گێەەن نەكەی بوود ئای ئومێد بەو گێەەن نە هەنگ  نت ە چتۆن بارەگاكانتت داگ ركتردووەد 

ەەن ن، ئەبوو تتاڵ ب، وەش گێدڵ، هەمووانت گت لە م هر كردووەد بە،م چ دەكەیتد لەوال
 تاڵ ش هەیە.

ئەو شەوە شەوێە، بە واتای بەفرید بەفراوی بتوود ستارد ستارد شتەیتان لە ترست،  
ه، گ اوێم بوو خەڵە، گونتدی )بتانێ( ئەو بتانێ ە  گۆتەیەبەستن نەدەهاتە دەرێد ئەو 

ای لە نزیم ئاستیانەد ئەوجتا لە ستاتە ستاردەكان، زستتانێ ئەو  ستەیەی دەكتردد ئەوهت
 :دەگوت

ز ر ستاردەد هت چ شتەە و دەمە تتەیە  روونتاداد چتونەە شتەیتان لە  ئەوە د ئەوشۆ 
 .كون، ژوورەكەی خۆید خۆی گرمۆڵە كردووە و نایەتە ناومان

ئەوشتتەوە متتن ختتۆم بە گۆران ەكتتان، ئەم تتر  گەرمتتدەكردەوەد بە فارستت، و كتتوردی  
ێەتتت، كەمتتت ش گتتتۆران ، دەچتتتتید ئەو شتتتەوە متتتن ختتتۆم بە شتتت رری فارستتت، كە كەم

 .خۆم بە شامژۆ گەرمدەكردەوە دتێ دەگەییتم خۆم گەرمدەكردەوە

سپێدەی دابتوو نەدابتوود هێیتتا كەڵەشتێری كوێستتانان بتانگ، نەدابتوود هێیتتا ئەو 
هەموو گ اوە رەبەنەی بارەگا لە نتاو خەونتێ خۆیتان بە ژنتانەوە دەنتاد متن لەو كاتتانەی 

لەو  ەرگەشتتم ب ستتتبوو كە ز ر كەەەتشتتەو خەونتت، ئەوهتتام ز ر دەدیتتتد لە ز ر گێیی
شتەختەی ە بە دیتوی ئەودیتودا  زو یت، و ئتێد بەو ستپێدە كاتانە خەون، ئەوها دەب تنند

دابەز دابەز دابەزیند خژ ستە، وەهاشتیان دەبترد ئەگەر خۆمتان نەدەگترتەوە لە بنەبتان، 
ەد متن زەوی خۆمان دەدیتەوەد لە ب رت بێت ئێیە وا لە ئاسیانەوە بۆ زەوی شۆەدەب نەو
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بتوود دەزانتن هەتتا لەودیتوەوە بە ستەر  بەرزوام هەستدەكرد لە ئاسیانێمد دەزانن چەنتد 
كەوت ن بەو بەفر و سەرمایە چەند عارە ەمان كردد چەند مەتارە ئاومان ختواردەوەد هەر 
دابەزە و نەدەگەییت نە زەوید من هێندە ماندووببوومد لە هەندێم جێگە بە  وونەخیەێ 

 .ر بەفر دەهاتیە خوارێ سەان لە سەو خژ

لە گەییتنیان بە سەر زەوید لە دەروازەی زەوی گوندێم باوەش، گەرم، بۆ ئێیەی  
سەرمابردەڵەی ئاسیانێ كردەوەد گونتدێم نتاوەكەی لە نتاو لە ب رچتوونەوەدایەد نتاوێە، 
ز ر ناسم و ژنانەی هەبوود دوو دوو دابەش، سەر ما،ن بتوویند متن و گتێچەڵ كەوت تنە 

مێوانداری، كردیند ژنە تا بڵێ، جتوان بتوود لە تەمەن ماڵێم ژنێە، جوان ز ر بە جوان، 
لە ستەرەوەی چتت  دەچتوود بە،م هەمتتوو جوان ەكتتان، چتواردەی لە ستت یایدا وە  ختتۆی 
هێیتبۆوەد چاوێە، گێوە بوو دەتگوت چاوی ئاییەشانەد ژنێتم بتوو ز ر م هرەبتاند ز ر 

ەت، متتن بتتوایەد دایەتانە هەڵستتوكەوت، لەگەڵ دەكتردیند ختتۆزگەم دەخواستتت ئەو ژنە دای
ز ری نەبتترد ختتواردن، ئامتتادەكردد گرستت اری ختتواردنەكەم لتتێیەكەند هێنتتدە دەزانتتم ز ر 
ختتۆش بتتوود ئتتاخر ئەگەر نتتان و گ تتازی دەستتت، ئەو ژنە بخۆیتتت هەر خۆشتتەد هەر لە 
سەرەتاوە دەمدیت ئەبوو گێچەڵ هەوڵ دەدا بە چتاو گتێچەڵ بەو ژنە بەتاتد ئەو ژنەی لە 

ود رەنگە ز ر لە گێیتیەرگان كە دەچتوونە متا،ن ئەگەر بۆیتان كنە من دایەێە، جوان بو
گونرابێت هەوڵ ان داوە لەگەڵ كچاند ژنان چاوچاوانێ بەەند من یەكالیەنە كەمتم لەگەڵ 

ەكە كرد  بە،م لەوەی ئەبوو گتێچەڵ تووەەبتوومد هەستتیەرد گتێچەڵ بە یكچە چاو بەهار
بوود دیاربوو باش لێدرابوود بە،م ژنە دایەم دەكاتد نو رچەیەك یم لێداد بە،م كەڵە، نە

هەتا هەستاشت ن هەر دایەتانە رەفتتاری لەگەڵیتان كتردد گ تاوی لە متاڵ نەبتوود دووستێ 
منداڵ، سەركەوبنەە لە دەورمتان دان یتتبووند وا بتزانم كۆڵەگیتتەكەم كتردەوە و یەكت، 

ووی بتۆ كات بە كات، گونتدی هێیتتا متاب تدیە  دوو دانە  ەسپم دانێد ز ر كەیێ ان ها
ن تتوەە د بە،م بە كتتات، گەدە ن تتوەە یەك، درەنگتت، ن یتتاندەدا... ئەبتتوو گتتێچەڵ دەوی 
گرستت اری كتتردەوەد گرستت ار لە ژنەد دەبتتوو منتت ش كتتاری وەرگێتتتان بتتەەمد ئەوجتتا چ 

 :وەرگێتانێمد یەكێم لە گرس ارەكان، گێچەڵ ئەوەبوو
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 ؟ئێوە گەرماوتان هەیە؟ خەڵە، گوند چۆن و لە كوێ خۆیان دەشۆن

 :من شەرمم لە گرس ارەكە كرد گۆەیمد ئەوهام بۆ ژنەكە كردە كوردی

 ئێوە چەند سەر بزنتان هەیە؟ بەو زستانە چۆن چۆن، بە خێویان دەكەن؟

نازانم وە،م، ژنە چ، بوود بە،م ئەبوو گێچەڵ هەست ەرد گرس ارەكەی ئەوم گۆەیوەد 
 :گوت،

 تۆ چ ت گێ گوتد ئەو بزنەت لە كوێ هێنا؟

  :خۆتێەدان گوتممن ش بێ 

بزن لە زمان، كوردی دوو واتای هەیەد یەك ان گەرماو ئەویدیش هەر بزند ئەو بتزنەی 
 .تۆ دەیناس ت و برادەرتە

ئەبوو گێچەڵ لە نێوان باوەەهێنتان و نەهێنتان بەو دوو واتتایەی بتزن تێتدا متابوود لە 
ە،م هەر حەفتت ب رنەكەم ئەو ئەبوو گێچەڵە كە حەفت ساڵ گتر بوو ببووە گێییەرگەد ب

وشەی كوردی، دەزان، وشەكان ش وا بزانم ئەمتانە بتوون )گۆشتتد نتاند كتان،د ستاوارد 
هێسترد گێیتیەرگەد بتزن(د وشتەی بتزن و ئەبتوو گێچەڵت ش ستەرهاتێە، ناستەەد بە،م 
جوانم لە ب رن ە بۆیە نایگێتمەوە با هەر بە  ناسە، بیێنێتەوەد ئەبوو گێچەڵ رستەیەك، 

تو ك، زەالم( بتوا نتاكەم گێیتیەرگەیە  هەبێتت لەگەڵ ئەو رستتەیە كوردیی، دەزان، )
چ ر كێم چ تاڵ چ ش رن، نەبێتد یادەوەری، هەر گێییەرگەیە  بختوێن تەوە ئەگەر ئەو 

ەك، نتتاتەواوەد متتن یرستتتەیەی بە چ تتر كەكەیەوە تێتتدا نەبتتوود ئەوە دڵن تتابە یتتادەوەر
رمیدەكرد ب ڵێمد بۆیە رەنگە بچیە ئێستاش، لەگەڵ بێت لەگەڵ ئەو رستەیە رانەهاتمد شە
 :خانەی ن وە گێییەرگەوەد ئاخر نازانم كێ بوو دەیگوت

هەر گێییەرگەیە  ئەگەر نەیتواتن، بە توندی دەنگ، كەسێم بدات ئەوە ئەگەر چت  
 .هەر ن وە گێییەرگەیە دساڵ ش بێت گێییەرگە بێت
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ر لە نزیتتم ئەو لێتترە تەنهتتا )تتتو كتت، زەالم( ێەتت، ئەبتتوو گتتێچەڵ دەگێتتتمەوە كە هە 
 ناو ژنان ە لە خۆوە  فتێ دا:گوندە 

لە گونتتتدی دەهتتتات نە دەرێد ئەبتتتوو گتتتێچەڵ لە گێیتتتەوە  بڵتتتێیە ختتتوێنەرێ ختتتۆد 
دەە ییتد لە ناو ئاوای، لە نزیم ئاوای، حەزی دەكرد لە گێیەوە بتواد لە گت بەو نوێژی 

 :ن وەە یە گوێم لە هاواری ئەبوو گێچەڵ بوو

 تو ك، زەالم؟ +

  ئەزمد بەلێ خوییەا من تو ك،؟ئەز  -

هەموومان جەگە لە ئەبوو گتێچەڵ خەریتم بتوو لە گێەەنت ن لە ستەر گیتت بەەویتند 
 .كە   سەی بۆ نەكراد كە  نەیتوان، داوای لێبوردن لەو ژنە بەات

لە رێ هەتا گەییت نەوە زارگەل، و دێرەش و كان، توبەش ئەو سەرهاتە بووە  سەی 
 :ەوە دەگێتدرایەوەد ئەبوو گێچەڵ دەیگوتسەرە سەعاتان و بە بەهارات

 من چ بزانم دەبێت بڵێم تو ك، ژنم؟ 

 :هەر لەوێ وشەیەك دیش فێر بوود بە ئەبوو گێچەڵ ان دەگوت

ئەوەنتت ە تتتۆ زەالم یتتان ژنەتتت گتتوت ەد كەرایەتتت ەكەت لەوەیەد بەو نتتوێژی  کێیتتە
 ن وەە یەد كەسێم وا لە گێیتە چ گێویست دەكات تۆ دەنگ، بدەی؟

 :ئەبوو گێچەڵ دەیگوت

ئەگەر بەردێە یت، دیتت دەبێتت دەنگت، بتدات و  دگێییەرگە دەبێتت وە  متن بێتت 
 (بڵێت )تو ك، زەالم؟
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د رێت، ووند هەردوو   كەوتوونەتە سەر رێگەییت نە دوو گوندد ز ر لێەدی دوور نەب
 ئەوجارەی ئێیەد دەنگ، مەال بتێ بڵنتدگۆ دەگەییتتە گونتدە بتێ مەالكەد ئەو دوو گونتدە

یەك تتان موسڵیاننیتت ند ئەویتتدی مەس ح نیتت ند لە نێتتوان خۆمتتان كەوت تتنە بەراوردێەتت، 
و لە چ، جوداند هەر یەكەی ج اوازیە  یان   وێ  دەچننێوان ئەو دوو گوندەد لە چ، 

 :وێەچوونێە، لە نێوان ان دەدیتەوەد ئازادێەیان لەگەڵ بوو وا بزانم عەرەڕ بوو گوت،

 .ش مەالتەنها یە  ج اوازی هەیە ئەوی

 :مالزم كارزان كە مەس ح، بوو گوت،

با من گێتان بڵێمد هاوین، چووی لە هەردوو گوندەكە مێوان بوومەد لە بۆن، مەشەەد 
ئەگەر بتاوەەیش نتاكەن بتا بچت ن  دلە د  وە  یەكتند ج تاوازیەكەش لە بتۆن، شتەرابدایە

 .بزان ن لەوەیان بۆن، شەراڕ دێت یان نایەت

ه، هێنا بە بەراوردكتاری لە نێتوان گونتداند متن لەوێد لەو بەراوردەكەی كارزان دوما
شوێنەی كارزان باس، بۆن و تام، د  و شەراب، كردد  سەیەك، ئومێدم ب رهاتەوەد رێم 

ومێتد باست، ئەو وە  ئێستا دوای ئەو هەموو ساڵە چۆن بەب رم هاتەوەد باشم لە ب ترە ئ
 :گوندەی بۆم كردووە

 خانووەکان ان لە بن باداک بزرن.بەهار و هاوینان دیواری 

 دەیگۆ:

لە مانگ، رەزبەرێد گ اسەیەک، بن درەختەکان، بکەد هەرچ، جتۆری بتاوێزە هەیە لە 
 زەوی هەڵ انگرەوە.

ئەو گوندەی ئۆمەت، ع سای تێدا دەژیند هەر لە رێ، ئومێدییەوە زانت م ئەو گونتدە  
ەوانەی خەڵەت، نتاوچەكەش ع سای ە ماڵە موحەمەدیی، تێدایەد چ گێییەرگەیە  هەتا ئ

بووند هێندەی ئومێد شارەزای ئەو دەرەرە و هەموو بادینان نەبتووند بادینتان بە چ تا و 
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د ڵ و گێدەشتت و رووبتتار و كتتان، و گونتتد و گوندنیتت نانەوەد ئومێتتدی گەە   بەشتتێە، 
ز ری تەمەن، لە گەەان، چ اچۆالن، بادینتان بەستەربردووەد كتێ هەیە وە  وی شتارەزاد 

بە گتتتوێ، ختتتۆم گتتتوێم لێبتتتوود راوچ ەكتتت، گونتتتدی كتتتافێ كە چەنتتتدان ستتتاڵ جارێتتتم 
 :گێییەرگایەت ی، كردبوود وا بزانم جاشایەت ی، كردبوود بە ئومێدی گوت

 .بە خودای من ن و هێندەی تۆ شارەزای ئەو شوێنانە ن م كە شوێن، خۆشین 

 ئومێد لە ئەستێرەی ساوەی دەکردد تا نەەژاد لە گەەان نەکەوت.

 :ەی ئومێد لەب رنەكەمد دەیگوتبا  سەك

لەو گوندە دوو ماڵ هەند دیواریان بە دیوارەوەد لە گیتەوەد ماڵێە ان رووی لە مەكە 
و مەدیتتنەیەد ماڵێە یتت ان رووی لە ئۆرشتتەل یەد یەك تتان گەیتتامبەرێە، هەیە و فێرییتت، 
كردبوود ئەگەر كەسێم هەر كتێ بێتتد شتە ازلژەیەك، لە بتن گوێتت داد وەهتای لێتدەوە 

ەهتتتای لێتتتدەوە ب تەزێتتتنەد تەزانتتتدنێم جارێە تتتدی زاختتت، ئەوە نەكتتتات دەستتتتت لتتتێ و
و چتاو لە  بەرزبەاتەوەد وەهای چاوشەێن بەە هەتتا متردن رووی نەیە ستەر بەرزبەتاتەوە

چاوت ببتێد ماڵەكەیدید گەیتامبەرێە، هەیە و فێرییت، كردبتوو كە ئەگەر كەستێم هەر 
ك، لە الی راستت داد تۆ نە  هەر دەستت كێ بوود لەبەر هەر هۆیەك ش بوو شە ازلژەیە

مەكەوە بەڵەو الی چەگ یتت، بتۆ راگترە بتۆ ئەوەی تەریقبێتتەوەد ببێتتە ئتاو و ر بچێتتە 
زەویەوەد بتتتۆ ئەوەی جارێە تتتدی لە دەستتتت، نتتتێ دەستتتت نە لە تتتتۆ و نە لە كەستتت دی 
بەرزبەتتاتەوەد ئەوجتتا بتتا مەبەستتت، ختتۆم بڵتتێمد ئەو دوو متتاڵە دوو گەیتتامبەر ج تتایەد بە 
شێوەیە  تێەەو،وی یەكتر ببووند بتوات بێت  ەت شەكر و چایە ئەوها تێەەالوی یەكتر 

 :نابند لە نێوان ان ئەوەی نەبوو ج اوازی بوود بە گوێ خۆم گوێم لە یەك ان بوو دەیگوت

متتر ڤ گرنتتگ ئەوەیە لە  ستتەی ختتودا دەرنەچێتتتد ئەگەر لە ز ر شتتتان بە  ستتەی  
 .نە گرفتە دگەیامبەریش نەكەیت

 :مەبەستیە بڵێم دئومێد دەیگوت
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ئەو تەبتتای ەی لە نێتتوان ئەو دوو متتاڵە گەیتتامبەر ج تتاوازەد ئتتای ن ج تتاوازەد هەبتتوود  
د ئەوا مێتژووی مر رتایەت، واریەك، ئەو تەبتای ە هەبتاد هەبێتتئەگەر لە هەموو جێ ە  چ

 . ەت شەەی ئای ن، بە خۆیەوە نەدەدیت

 :ئومێد من ش گوتمب رمە بۆ جوانتر ن یاندان، گێتانەوەكەی  

 ...وە  دەڵێن ئەو سەردەمەی جوولەكەش لێرە هەبوون هەمان تەبای، هەبووە

من ش  ستەی گ رێەت، گێتر  نیت ن م بتۆ ئومێتد گێتتایەوەد گ رێتم ختۆی دەیگتوت 
تەمەن، نزیەت، ستەد ستاڵ بتووەتەوەد ئەو گ تاوە ستەد ستاڵەی ە وای گێتتایەوەد متن بە 

 :داەشتنێە، ج اوە دەیگێتمەوە

حەی  و مخابن ئەو هەموو ماڵە جوولەكە باشە ر ییتند بە خودای لە ستەر ستەرانە 
ئەوان ز ر لە ئێیە باشتتر بتووند زیرەكتتر بتووند ژیرتتر بتووند جتگە لە چتاكە ه چ تان 
لێنەدەوەشتتایەوەد لێتترە لەو د ڵە لە د ڵەكتتان، ئەو دیتتود لە ستتەر چ اكتتاند لە ر ختت، 

ەیتتامبەرەكەی ئێزیتتدیان ش كە نتتاوی نتتازانمد رووبارەكتتاند متتوحەمەد و موستتاو ع ستتاو گ
گێەەوە نان ان دەخواردد م وەیان دەخوارد ئاویان دەختواردەوەد گتێەەوە دەچتوونە ستەر 

د مێوانداری یەكتریان دەكردد گێەەوە الوك ان دەگتۆتد بە گرسەشای،د گێەەوە دەچوونە 
لە كوێوە هێنا و لێە، ەی یژن و ژنخوازی تێەەڵببوونەوەد بە،م نازانم خودا ئەو دوژمنەار

 ؟ كردین

 :ئومێد حەزی لەو سەرهاتە هەبوود ئەوەشم گۆت

 :بە،م گ رێە دی لە وە،م، ئەو گ رە دەزان، چ، گۆت؟ گوت،

یە ناڵێم ئام ند لەوەتەی هەیە  ەت تەبای، لە نێوان دینان نەبووەد وە،ه، نزامن بەو 
ەبتووە لە نێتوان ئای نەكتاند ئەتتو بابم بۆم، دەگێتایەوە بەردەوام لە ناو كوردان كێیە ه
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شەەی موسڵیان و فەالنت نەب ستووەد تو نەتب ستووە وا بزانم گاشای رەواندزێ بوو یتان 
 . ه، جێ ەك دی چ، لە ئێزیدیەكان كرد

ئومێد بە وردی گوێ، بتۆ گێتتانەوەكەی متن شتژەردبوود كە تەواو بتووم بە گێەەن تنە 
 :ش رنەكەی خۆیەوە گۆت،

یتتت چ تتر   بنووستتەد ر متتان بنووستتەد ئەو  ستتانە بنووستتەوە بە  ستتەی متتن دەكە 
ئەوانەی خۆت ب ستووتند ئەوانەی من ب ستوومند دڵن ابە دەبنە ر ماند خۆ كازانتزاك ش 

 .هەر  سەی وای كردووە

 :من ش ئەوهام وەالمم دایەوە

هت، متارك ز  ددەتەوێت گاڵتە بە گەیامبەرەكەی من بەەیتد ئەگەر ه، ئەو ئەوها بێت
 .لە ه، ئەویش ئەوهاترن

 :ئومێد

كورە بە گاڵتەی وەرمەگرەد ر متان چت ە  هەر لە چەنتد رستتەیەك، ئەوهتا گێەتدێتد 
 .بە،م هەندێ تەكن ە، گێویستە كە ئێیە كات، فێربوون، ئەو تەكن ەانەمان ن ە

ەم دەزانن كەوتیە ژێر كاریگەری، ئەو  سەیەی ئومێدد هەر ئەو ر ژە دەستتم دایە  ەڵ
و دەستم بە نووست ن، شتتێم كترد )گێیتیەرگایەت، لە ستەردەم، خۆشەویستت،( بە،م 

 .دوای، بووە فیە

گەەانەوە بە رێتت، ر ییتتتندا مانتتدووم دەكتتاتد ئەو ستتەرهاتانەی لەو گەەانەوەیەشتتدا 
دێنەوە ناو یادەوەری گێتانەوەیان گێژم دەكەند ز رن هێند ز رن دەڵێت، تتاوە تەزرەن و 

اگەم هەڵ انبگرمەوەد با ئێستا لەوێ بند ئەگەر لە یادەوەرییدا متانەوە و دادەكەن و گێتان
نەتتتوانەوەد لە گێتانەوەیەك تتدی لە تەزرە ستتپ تر ن یتتان ان دەدەمەوە..لەو گەەانەوەیەدا 
هەر هێنتتتتدە دەگێتتتتتمەوە و تەواود چەنتتتتد دییەنێتتتتم ن یتتتتاندەدەمەوە و تەواود بەر لە 
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ەدا بەرزدەبتتووینەوەد لە الی راستتتیانەوە و لە گەییتتتنەوەمان بە زارگەلتت، بە بەرزایتت ەك
دوورەوە چ ای مەت ند مەت ن، سپ،د ستپ ات ، ختۆی لە چاومتان دەداد هەر كەستێە ش 
چاوی سپ ات ، مەت ن، لێبن یێد جگە لە سپ، چ رەنگ دی ناخوێنێتەوەد متن وا بتوومد 

ە  هەیە كە جگە لەوە مەت ن لە دیدی منەوە ج ایە لە هەموو چ اكاند لە مەتت ن هێینت 
لە ه چ چ ایە  نایب ن ەوەد رەنگە ئەو هێینت ەی متن لە مەت نت، دەب تنیەوەد نهێن ەكت، 

گەییت نە سەری بەرزای،  کاتێ دنا بە گۆەێم وەردەكردوەرتێدا بێتد نهێن ە  نازانم چ ە 
گیوومان داد نازانم گیتووەكە گیتووی چەنتد جگەرەیت، بتوود گ اوێتم بە كتۆڵێ دارەوە 

دەهاتد در  ن ە ئەگەر بڵێم بارەكەی باری هێسترێم دەبوود تەماشاكەن  بەرەو الی ئێیە
لە بنتت، كتتووە بتتۆتەوەد خەریتتەە لتتووت، دەگتتاتە زەوید گۆگاڵێە یتت، لە دەستتت بتتوود 
ستتاڵوێە، شتت رن، كتترد و كتتۆڵەكەی دانتتا و دان یتتتد متتن كەمێتتم درەنتتگ گتتێەەوتم كە 

كە  ستە هتاتە ستەر تەمەند یەد ز ر گ تر بتوود بارەكە ن ە ه، گ تركووەبوونەوەكەی ه، 
 :گوت،

بە درووست، نازانم چەند ستاڵمد بە،م هێنتدە دەزانتم چەنتد ستاڵێم لە مەال مستتەفا 
 .گەورەترمد بە منداڵ، دەمناس،د ئازا بوود گ اوێە، ئازابوو

ئەو گ اوە ز ری حەز لە  سە بوود  سەكان ی، خۆش و ش رن بووند هەموو گوێیتان 
ە ه چ ی، تێنەدەگەییت بە،م وەهتا گتوێ، بتۆ شتژەردبوود لێ راگرتبوود ئەبوو گێچەڵ ك

یە  نەیزان با رەنگە واتێگەییتبا ئەوە خەریەە  سەكان، ئەزبەر دەكاتد  سە هاتە سەر 
 :ژیان و مردند گ رە گوت،

نازانم نە ژیان ه چە نە مردن  نەبێتە  سەكردن لە  سەی خوداد بە،م دەڵێم ختودای 
 مردن دانێد ئەدی وا ن ە؟ گەورە كە ژیان، دانا نەدەبوو

 :هەموو بە یە  دەنگ

 ! سەی تۆیەد بە،م چ دەكەیت ئەوە ئەوهایە 
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 :گ رە دەیگوت

ئەنگۆ گەنرند جتارێ نتازانن متردن چ ترستناكەد منت ش كە لە تەمەنت، ئێتوە بتوومد 
فیەم بە مردن دەهاتد بە،م ئێستا لێ، دەترسمد ز ریی، لێ دەترسمد ئەو گ ترانەی كە 

دن ناترستتتێ ن در  دەكەند وا نتتت ەد كەر بە كەرایەتتتت، ختتتۆی لە متتتردن دەڵتتتێن لە متتتر
 !دەترسێتد باشە رێ، تێدەچێت مر ڤ لێ، نەترسێت

  :نازانم كێ بوو گوت،

 ...خاڵە مردن لە گێناوی ن یتیان و كێیەی رەوا خۆشە و لێی، ناترسێم 

 :گ رە بە خەفەتباریەوە گوت،

دێ ئێتوە بەو تەمەنە جتوانەوە وا  تۆ راستتدەكەیتد تتۆ گەنرت،د بە راستت، حەیێتم 
عەشقە مردنند بە هەر حاڵ من نامەوێ بیرم بە الی كەم، حەزدەكەم هەزار ستاڵ بتژیمد 
لە نوح گتر بژیمد دەزانن من كە ئەو بارە گەورەیە هەڵدەگرم دەمەوێت بە مردن بڵتێم كە 

ۆش، بژیت كاكە ژیان خۆش ەد دەبێت بە خ .هێیتا گەنرمد بە توانام لێم نزیم مەكەوە..
 .لە شای، و زەماوەند ژیان بەەیتد نە  لە كوشتوكوشتارد خودا بەغدا ن ر  بەات

 :سەردەستاە سەری لە بن گوێم نا

 !كوەە ئەوە ز ربا نەبێت زیندووبووبێتەوە 

ئەو گ اوە ز ر سەرنر، من، راكێیاد وا بزانم ناوی مەال حەمەد بوود  سەكان، بە ه، 
و چتۆالنە نەدەچتوود بە،م هەر خۆشتم دەمگتوت بتا ز ر  گ رێە، نەخوێندەواری ئەو چ تا

گ اوی نەخوێندەوار  سەی هەند جوان ان گێ ە ه چ ب رمەندێمد ر ماننووستێم شتاع رێم 
 : سەی وا جوان، ن ەد لێ م گرس،

 خوێندەواریت هەیە؟
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 .لە فە ێ ات، فێربووم دئا :گوت،

 ش رری ه چ شاع رێەت خوێند تەوە؟  :گرس م

 .زیریشناڵبەند و ز ریدید ش رری مەالی جئاد ه، ئەحیەدی  :وەوای وە،م دامە

گ تترە نتتازانم نە لە ئتتێیە تتتووەە بتتوو نە لەختتۆید بتتارەكەی بە گیتتت، خۆیتتدا دا و 
 :ماڵئاوای ەك، ساردی كردد لەبەر خۆیەوە دەیگوت

 .ژیان هەنگوینە كەمێم ژەهریی، تێدایەد بە،م مردن ژەهرە ژەهر 

 :ۆنەی ئەوان دییان دەكرد و دەمانگوتئێیەش هەر یەكەمان سەر ك 

 .تووەە بوود نەدەبوو ئەو  سەیەت بەردایەد ئەو گرس ارەت بەردایە سووچ، تۆ بوود 

هات ن هات ند لە گوندەكەی زارگەل، نانیان خوارد و هات ن هتات ن گەییتت نەوە ستەر 
نەگترتد جادە و بە بەردەم، جاشان گەەینەوەد باش بوو ئەو جارە ئەبوو گتێچەڵ لەرزی 

ئێستا كە دن ا لە سەر تاریە ە لەو جێگەیەین كە دەستتەكەی ئەبتوو تتاڵ لێ تان  ەومتاد 
ئەو دەستتتەیەی ئومێتتد چتتاو ستتاخ ان بتتوود بە فەرمتتان، ئەبتتوو تتتاڵ ستتەد مەترێتتم لە 
گێیەوەی دەستتە دەە ییتتد ئەوە جتاری چەنتدەم نە رێتم بێترە دەكەوێتتەوە و هەردوو 

ێەەن ن، دژ بە یە  وە  مردن و ژیتان دژ بەیە د ئەو گێەەن نیم ب ردەكەوێتەوەد دوو گ
 .گێەەن نانەی دەڵێ، لە كاسێت، سەرم تۆمار كراون و نازانم كێن بۆم لێدەدەنەوە

رەنگە ز ری نەمابێت بەیان بداد ه، ئەوە نت ە  دئەها ئێستا گەییت نە دێرەش، ئومێد
لە  ەورە بتتتوودگكەمێتتم  دیتتتوێک،تەكەد كە تەنهتتا وینە متتزگەفن وەربتت ند چتتتو،بە متتا

تەن یت ی ەوە شوێنێ بۆ دەستتنوێژ هەڵگرتنتو بتۆ تتارات کەوچکەیەکت، گچتکە و رێکت، 
 هەبوو.
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خۆمتتان گەرم كتتردەوەد متتن دەبێتتت بە چ چەتتانەوە ستتەر  بە ئتتاگرێە، دووكە،وی 
خەوێەتتم شتتەاندبێتد بەوە دەزانتتم خەونتتم دیتتتد لەو خەوە لە نتتاو گۆەستتتانێ گ استتەم 

ردن بە ما،ن وەربتوویند وا بتزانم متن و سەردەستتاە چتووینە ر ژ بۆوە بۆ نانخواد دەكرد
ماڵێتتم ژنەكە هەتتتا چتتایەو ماستتتێە، داینتتێ هەر بتتۆڵە بتتۆڵ، بتتوود تێینەدەگەییتتتم چ 
دەڵێتد بە،م لە چتاوان، دیتار بتوو ر ت، دن تای لە ئتێیە بێتتد نتاهە ، نەبتوود دەزانتن 

ەیە  گێیتیەرگە گێت، دێرەش چ گێییەرگەیەك، بەسەرەوە بوود هێیتا دوا كەس، دەست
هەر لە ئاوای، بوو دەستەیەك دی بە دیار دەكەوتند نازانم بۆچ، ئەو ر ژە هێنتدە مەیژت، 
دیتن، كچە بەهاریەكەم نەبتوود بە تەن یتت ماڵ یت اندا رەتبتوویند متن ئەو ر ژە هەر لە 
خەیتتاڵ، ئومێتتد بتتوومد دەبتتوو ستتەردانێە، بتتەەمد لەو گێیتتیەرگانەش كەستت ان متتاڵ، 

نەدەزان،د بە،م خەڵە، دێرەشد لە هەر كێت گرس با گەورە یا گچەەد ئومێد ئومێدیان گێ
لە كوێ ە؟ دەست، دەگرت، و دەیبردیە الی ئومێدد گ اوێم چاوساخ ، كردمد نزیتم بتوو 
هەر لە بن گونتدد گ تاوەكە لە رێ باست، جتوان، و  ستە خۆشت ، ئومێتدی بتۆم دەكتردد 

ەی ناناستمد گتێش ئەوەی بگەینتێ بتا هەوڵ، دەدا ئومێدێەم گتێ بناستێنێ كە متن هێنتد
 سەیە  لە ))داستان((ەكەی ئەبوو تاڵ ب بەەیند ئەو داستانەی بە دەم گێتانەوەی تاڵ 

ژار  تتتاڵتر گێتتدەكەن، و بە عەرەبتت ە  كە ز ر باش یتت، تێنەدەگەییتتتمد وتتتاڵ لە گتتو
 :دەیگوت

بە راستتت، بەەێتتەەوت دەرچتتوویند هەر دەستتتەیەك دی بتتا لە جتتێگەی ئتتێیە كەستت، 
لە هەمووی گرنگتر بەجێنەهێیتن، تەرم، شەه دەد بەجێیان نەهێیتد  .ێدەرنەدەچوو..ل

 .چۆن بەجێ دێڵ ن ئەگەر هەمووشیان شەه د باین هەر دەرماندەچواند

كاتێ ئەو داستانەی بۆمتان دەگێتتایەوەد لە بتن كەگترە گەورەكەی كتان،  ئەبوو تاڵ ب
د ئەو داستتانەی لەوێ لەو جتێگەیەی توبە دەورمان دابوود تتازە لە داستتان گەەابتوونەوە

جاشەكان، ستەر جتادەد ئەو جاشتانەی رێەەەوتنیتان لەگەڵ تان  مۆڵگەیدەكەوتە نزیم  
هەبوود بە گێەەن ن، تاڵەوە ئەو داستانەی دەگێتایەوە كە بە هەمووی یە  ف یەك، تێدا 
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تە ێنرا و ف یەكەكەش رێم بە دڵ، گێییەرگە چاوساخەكە كەوت و دەستتبەجێ گ تان، 
دەرچوود هاوارێە ی، لە دوای خۆی بەجێنەهێیتد ئەبوو تاڵ وا لە داستان تێگەییتبوو 
كە رووداوێتتەە ختتۆی بە ستتەالمەت، لێتت، دەربچێتتتد جتتا بتتا ئەو رووداوە غژۆربتتوونەوەی 
تاوێرێم بێتد لووشەە هاوییتن، هێسترێە، چەمووش بێتد ئەو گ اوە گێەەن ن تتاڵە بە 

دەتگتتوت ستەدام حوستتێنە و باستت، ستتەركەوتنەكان، شتێوەیە  رووداوەكەی دەگێتتتایەوە 
خۆی دەكاتد ئەبتوو تتاڵ كتاتێ ئەو هەواڵە تتاڵەی راگەیانتد تتاڵ تتاڵ گێتدەكەن،د كە  
نەبوو نەتاسێد دەڵێ، ئێستایەد لە گێش چاومەد ئەوەتە  ئەبوو خال تدی تەویت  ر نتدك، 

ز ر بترادەری  درشت دەبارێنێ و لە چۆك، خۆی دەداد ئەو كوەە لە هەموومان گتر گریتاد
 :بوود ئەو  سەیەی گێەەن ن تاڵ یم لە گوێدا دەزرینگێتەوە كە بە ئەبوو تەویژ، دەگوت

هتتاوەێ عەیتتبە مەگتتری كە  هەیە بتتۆ شتتەه د بگریتتتد گێتتبەەنە چتتونەە ئەو بە 
 .سەربەرزی سەری نایەوەد بە رێزەوەش ناشتیان ئ دی گریان، بۆ چ ە

 :ئەبوو تەوی  بە گریانەوە دەیگوت

 :ر ییت دەیزان، هاتنەوەی ن ەد بە من، گوتكە  

 رەنگە یەكتر نەب ن نەوە... 

 .دڵن ام دڵ، شتێە، گێگوتبوو 

دەمتتتدیت دیتتتاریش ز ر لە گێەەن تتتنە تتتتاڵەكە دەهتتتری ببتتتوود لە الوە بە شتتتێوەیە  
كردبێتتتتد ئەو  ناگاک ەکتتتان،تەماشتتتای ئەبتتتوو تتتتاڵ، دەكتتتردد وە  ئەوەی هەستتتت، بە 

انگوت ئاشەرا بووند ئەو  سەیەی دیارییم لە ب ر ناچێتەوە كە ز ر دواتر دەی ناگاک انەی
 :هەر ئەو ر ژە لەو بارەگایە تازیەبارە گوت،

ه چوگووچ ئەبوو تاڵ بد تاڵترین هەواڵ، بۆمان هێناوەتەوە و تاڵ تاڵ ش گێتدەكەنێد 
  دە بب نن كێ دەەوا و كێش دەمێنێتەوە
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 :بوویگێییەرگەیە  كە لەگەڵ رووداوەكە بوود دواتر گوت

ستا  لە گێیتیانەوە بە دوورای ەكت، بتاش دەە ییتت و دن تاش لە كاتێ شەه دی چاو
ستتەر تتتاریەبوون بتتوود دەنگتت، ف یتتەكێم هتتات و ئەو بەربتتۆوەد لەو كتتاتە ئەبتتوو تاڵ تتب 

 ...فەرمان، گێداین كە تە ە نەكەین دەنا تێدەچ ند ئ دی تەواو هەر ئەو تە ەیە بوو

بەخۆ بهێنم ئومێد مردووەد لە خەیاڵ، من زینتدوو من تا درەنگ ش نەمدەتوان، باوەە 
بوود ت چاوێکم لەو بستتووە بتوو کە ز ر کەەەت ئومێتدی لتێ دەردەکەوتد دڵتم هەم یتە 

 سەیار بوود دەمگۆ: 

 گت گێکەن نەوە دێتەوە. ،هەوکە ئومێد بە کۆڵەگیتێ کتێب و  گوگ

با،ی گێییەرگە ە ز ر سپ،د لە كێن ش سپ ترد ئەو كێنەی دەتگوت بۆ  دێرەش سپ 
، کتنابێتد كەم گێییەرگە هەبتوو لە خستتنە گتۆەێ كێنت، گتێ ببتتێد هەموویتان بە جژ

د ئومێتتد گتتۆەێەم ستتپ،د هەستتتدەكەم گێتتدەكەنێ خۆیتتانەوە نێتتژراند ئێستتتا وا لە ستتەر
گێتدەكەنێد گتۆەی ستپ، گێتدەكەنێد چەنتد دڵتۆگە فرمێستەێەم هەڵوەرانتدە ستەر گتتۆەە 

ەرە جتوانەكەی متتارك زد خوشتەاند ئومێتدی ختوێن چەنتدستپ ەكەی ئومێتدی تتا ە بترای 
ساخ، هەموو بادیناند ئومێدی كۆڵەگیت گت لە كتێب و ئومێدی چاوساخ، رێوباناند چاو

دێرەش بە هەموو وەرزەكتان ەوەد  ئەوینداریدڵ سەرەێژ لە گێەەن ن، هەنگوین،د ئومێدی 
د رەنتتگە ئەو دێرەشتتەی بتتووە ئتتارامگەی هەم یتتەی، ئومێتتدد لە ستتەر گتتۆەەكەی ئومێتت

 : سەیەك، وام كردبێت

  لە بەالش هێندە عەشقە دێرەش نەبووید دەتزان، گۆەەكەت دەكەوێتە ئێرە 

ئومێد چوود یادەوەری، من، شانە شانە گت لە گێەەن ن، هەنگوین، كردد ئەبوو تاڵ ب 
 .چوود گێەەن نێە، ژەهری، رژاندە یادەوەری، منەوە
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 بەاڵ بەاڵ، گارە                       

 

بۆ سوێندی بەهاران ش رێوبانان یە  چ  كەسەای ان ن یان، ب نای، رێبواران نەدەداد 
تا خوداوەندی وەرزی گووش حەزبەاتد تا ب نای، بتدەكاتد هەر گووش و گووشد ئا اری 
گتتارە بە دیتتوی ر ژدا هەمتتووی گتتووشد هەر گووشتتە بە هەناستتەی بتتا دەشتتەێتەوەو بە 

تر لەو د ڵەی دەمێدی  من، هەڵدایەوە سەر  ووڵ  ووڵ اڵ،گێ ەكان، من كە جاروبار خەی
زەوید دەگەەێ و دەكەونە دەست با و نەمدەزان، ئەو گووشانە با بۆ كوێ، دەبردند هەر 

ب تترمە  ڵ لە متتانگ، گووشتتپەەدا رێتتدەكاتد لەوەشتتەوەد لە گەەینتت، گووشتتەوەد زانتت م ستتا
بەراوردێەم لە نێوان خۆم و گووش، دەم با كردد چاوێەتتان لێیبتاد ئەودەمتانێ چەنتد لە 

 .گووش دەچوومد گووش، دەم با

یەد متتن و هێستترێە، بتتۆزد ە یەك، گووشتپەەی، ستتاڵێە، هەڵەتتاودەمەو ن توە هەوکە
رەنگ، هێستر چەند لە رەنگ، گووش، دەكردد جا ئەو ر ژە رەنگ هەبوو رەنگ، گووشت، 
نەگرتبێ  خۆ جژەەكتان، متن هەر دەتگتوت لە گووشت، بەر تەگوتتۆز چنتراوند هێستتری 

من، گووشاوی بە  دوویەوەد هێستتر ئەژدیهاشت، بێتتە گێیتێ رێ  دگووشاوی لە گێیەوە
 ناگۆەێد  بە،م من...
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ئەویتش  جاروبتارێ بە الەێتدا دەچتوود  بتاری  ئەگ نتارەنگە هێستر خەیاڵ، نەبێتد  
د لە ر ینت،  ە،م من بە بتارەوەش بتبیە ستەرباری ات، باری منەد بهێستر  ورسەد چەند 

هێسترانەی خۆی ناكەوێتد باری من كاڵش نەۆفێە، رووس ، یە  القد  بە ه، سەریەوە 
د مەتارەیە  لە جۆری گەورەد كۆڵەگیتێم كە چەند نووردووە نانێم و ف یەکدانحەفت 

نەۆفێم و تاخیێتتتمد بتتتاری هێستتتتریش ئەوەی دیتتتارە كاڵشتتت  .مستتتتە  ەستتتپێم و..
 نادیارەكەش با جارێ هەرنادیاربێ.

من و هێستر هێیتا لە ئا اری گوندی )یەكیاڵە(یند ئەو گوندەی ئەگەر دواتر عەلت،  
ك ی اوی، لە بڵندای، گارەوە تۆپ تۆپد مست مست ژەهتری بە ستەردا نەەژانتدباد ئێستتا 

زەماوەنتتد زەماوەنتتدد عەلتت، و فات یەكتتان، نەوەیتتان خستتتبۆوە و دەبتتووە هەزار متتاڵە و 
دەبووە گونتدی زەماوەنتداند دوور نەبتوو زەماوەنتدی منت ش بەەوێتتە گونتدی یەكیتاڵەی 

 هەزار ماڵەوە..

ئەهاد لەسەرەوەی گونتدد تتۆگێ نتازانم لە کت هە الوە هتاتد لە تەن یتت بەهاربەنتدێ 
بە، ب ن کەوتەوەد ئاگرێک، لێ کەوتەوەد بە،م ز ری نەبرد دامرکایەوەد نزادەکەمد دوورە 

 و تۆپ و ئاگریدی بە دوودا نێ.

من و هێستر لە هەورازەكەی گیت یەكیاڵە سەركەوت ن و وا بەو دیوداد دیوی بارەگا  
بتت ین و هت چ بە،یەكت، عەردی و ئاستیان،  و یەک گیت، شۆە بووینەوەد  ئەگەر یەكپتێ

ست تاند ئەو ئەرێ گر نەیەتە رێد بۆ نان و ئال ە، ئێوارە متن و هێستتر لەدوە بارەگتایند
باری هێسترە بۆزی  ورستركردووە خاوەن، هەبتوو یتان نتا؟  ئتاد هەتتا   چە  و تاخیەی

هێسترییتتیان بتتاركرد ختتاوەن، هەبتتوود كتتوەێە، بتتاریەەلەی كەم تەمەند وا بتتزانم نتتاوی 
لێتتتدەهاتد لەو جتتتێگەیەی كە اتبوود ئەو تێەنتتتگ و تاخیەشتتت، جتتتوان ستتتەربازی، نەهتتت

ێتتم بارەكەمتتان دووانبارمان گتترت و بە یتتارمەت ، یە  ر ژەرێتت ە  لێتترەوە دوورەد دەستتت
و هەچەمان لە هێستر كردد هەر هاوەێ، رێ ە ترستناكەكان، ئا تاری گتارە بتوویند  باركرد

بە،یە  چاوشتتژەانێت ئەو ئا تتارەی لە هەر بستتتە زەویەكتت، لە هەر نتتاولەگە ئاستتیانێە، 
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 توەگ، خاوێنتدەكردەوەد  رەنگ، هەڵبزەكابوود نزیم لە هەڵبزەكان، شت رد لەگەڵ دەكاتد
و نایەتە دەرێد ویستم یارمەت بتدەمد هەستتیەرد  دیار بوو رستەیەك،  ور  عاسێ بووە

رستە لە  وەگ، من ش عاسێ بووەد ئەو كتوەە دەبێتت چت، لە دڵ بێتت  دەیەوێتت چت، 
                                                                          !؟بڵێت

                                           

 .ببوورەد تۆ بە تەن ا بت وە بارەگا+

 ...ئەدی -

 .مند دەچیەوەد ماندوو بووم +

 .بە  ەست تەد تۆ ماندوو ناب ت -

 .بە راست یە ز ر ماندوومد بە ئەبوو عەل، بڵێ ر ییتەوەد ماندوو بوو+

  ئەدی بۆچ، لە بارەگا وات نەگوت؟ -

 .لێوەرگرە و من دەچیەوەنازانمد چەكەكەم +

 چۆنە بە چەكەوە ناچ تەوە؟ -

 .ناكەم ناگاک، +

 كواد لە كوێ خۆت رادەست دەكەیتەوە؟ -

 .لە خوارەوە لە نزیم جادە +

 ئێستا لێبووردن هەیە؟ -

 ...هەیە +
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هەبتتوود لێبووردنێتتم بتتۆ بە چ اكەوتووەكتتان بتتۆ ئەشتتق اكان، چ تتا هەبتتوود كتتوەە 
بە ماڵئتاوای ەك، شتەرمنانە بەجێ هێیتتمد  دچە  كترد ماندووەكە بە دەست، خۆی ختۆی

ئەوەتە كوەە ماندووەكە چەند مانتدووانەد چەنتد نتابەد،نە شتە اوی ختۆ رادەستتەردنەوە 
دەهاوێد هەر دەڵێ، بتۆ ت ربتارانەردن، دەبەند گێ ەكتان، لە دووی نتاە ند ئەو گێ تانەی 

كە ر ییتد لێژبۆوەد بت  لە گێیتر لەر ییتنێ گێ بە گێ، با رێ ان دەبتید كوەە ماندووە
بە،ی دەوڵەت بە دوور ب تد ئەی كوەی ماندوود من ئ دی ناوت دەنێم كوەی مانتدوود بە 

 :ه چ ناوێە دی ناتخەمە ناو سەرهاتانەوەد گ اوێە، ئا اری گارە گوت،

  دەزان، بۆچ، ئەنگۆی كۆمۆن ست، خودانەناسم خۆشدەوێ؟ +

 س ن  ههە ههچونەێ هەندێەیان لە بنەوە خودا دەنا -

چونەێ كاتێتم كەستێەتان ختۆ رادەستت، حەتومەت دەكتاتەوەد نە  هەر .هاهاها،..+
 .هاوەێ و هاوسەنگەرەكەی خۆی ناكوژێتد چەكەكەش، بەجێدێژێ

 سەی گ اوە گارەی ەكە ترساندم،د تر  دەهتات و تتر  تتر  لێیدەن یتتد ترست، 
ەانتدم ەوە ئەو ر ژەی سەردەمان، منداڵ ش گەییت و ن یتد  سەی گ اوە گارەی ەكە گە

كە هەواڵ،  ادر شۆەەب، گەییتد هێیتا كانەب، گچتەە نەببتووە ستەرهات، تتر د دەنتا 
د ناگتاک،ئەویش دەهات و لە ب نای یدا خۆی رادەخستد من ئێستا لە تر  ئا،وم ترست، 

كوەە ماندووەكە  كوەی باش بەد گێ هەڵێتنەد چەنتدی دوورتتر بەەویتتەوە ئاستوودەترمد 
دەوەد بتتا شتەیتان نەیەتە بتتن كەلەكەت و گەژیتوان، گەەانەوەت بەتتاتەوەد چ تدی ئتاوە مە

دەزانم تۆ خ انەت بە خەیاڵتتا نتایەتد بە،م دڵت، متن وا ناڵێتتد لە دوای  ستەی گ تاوە 
گارەی ەكەوەد گومان گوماند دەست، چەگم گومان، لە ه، راستم هەیەد دەڵێ ئاگتاداربەد 

ێت ەد ختۆ متن گتێش  ستە گتارەی ەكەش هەر لە ر ناگتاک،تێەنگ لە سەر گێت ەد گتولژەی 
بتوومد بە،م بەو  ستەیە راچڵەكت مد تونتد راچڵەكت مد لە  ناگتاک،كوەی گانتتای، تتر  و 

لە ب ستتتنیدا خۆیتتان لێەگرێتتدەدایەوەد تەمەن چ  ناگتتاک ەراچڵەك نتتدا هەرچتت، رستتتەی 
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رستتتەیەك، درێتتژی ترستتئامێزە  گ تتاوە گتتارەی ەكە گەەانتتدم ەوە الی حتتاج، كەریتتم ئەو 
گ اوەی یاران و نەیاران، بە گ اوە بەوەجەكەی بەستت، شتەرغە ناویتان دێنتاد ئەو گ تاوە 

 ب رمتدێخەڵە، گونتدی حتاج، وستووی دەو بەستت، شتەرغە بتوود بترادەری بتابم بتوود 
میتتومتیان  ناگتاک، ستەبارەت ، ستەیداوەی، لەگەڵ بتابم شەوێم لە حەوشەیەك، هتاوین

 :بوود گ اوی بەوەج، بەست، شەرغە گوت،

                                     .لەهەر سێ گ اوی كورد گ اوێم خ انەتەارە
 :بابم گوت،   

 .ئەشهەدوت لۆ دەكەم دئەگەر سێ ەكە بەەیتە س،

 :گوت، گ اوە بەوەجەكەی بەست، شەرغە 

 .تووەەتر بمد سێ ەكە دەكەمە دوو

 :بابم گوت،

 .ایەن دەردەچ تحاج، لێگەەێد لە سێ، راگرە مەیەە دوود دەنا تۆش خ

 .گ اوی بەوەج، بەست، شەرغە لە بەر خاتری بابم نەیەردە دوو

دەیانگوت گ تاوە بەوەجەكەی بەستت، شتەرغە بە هتۆی كۆمۆن ستتبوونەوە و لە ستەر 
و ئتتازاری چەشتتتووەد بتتۆیە وا لە  یتتتووەدەستتت، كەستتوكار و گ تتاوان، ئاغتتا ز ر دەردی د

ستتێ ەك، گ تتاوی كتتورد بە ر تتدا چتتووەد ز ر ستتەرچ و ر ییتتتووەد لە ب تترمە بتتابم بە 
 :گێەەن نەوە دەیگوت

هەتا گ اوە بەوەجەكەی بەست، شەرغە لە كۆمۆن ست، وەرنەگەەێد سێ ەك، گ تاوی  
  كورد بە خایەن، دەمێننەوە
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وەریم دەكتتردد ستتەرهات،  تتادر شتتۆەەب، لە ستتەرمدا ستتەرەتاتەێ، لەگەڵ یتتادە كتتاتێ
وە دەچتتۆەاد ختتوێن، شتتۆرەب م دەدیتتتد چتتۆە چتتۆە خوێن تتان لێتت ستت یای چەنتتدان  تتادری

لەو هەموو س یا خوێناویەوە ناگتاك، كەڵەكەی دەكتردد دەمگتوت گ تاوە  گولژەی ناگاك،د
نتتد تە بەستتت، یتتادەوەرییەوەد ژارك ، رژاوبەوەجەكەی بەستتت، شتتەرغە چ راستتت ەك، گتتو

ادەوەری، منتدا  ادری شۆەەب، یەكەم كوژراوی دەست، هاوسەنگەرەكەی خۆیەت، كە لە ی
 .یەكەی بە رست، یادەوەرییدا هەڵواسراوە و دڵۆپ دڵۆپ خوێن..جژەە خاك ە خوێناو

 ادر شتۆەەب، هەر لە تەمەنت، كتوەە مانتدووەكە دەبتوود ئەو كتوەەی گتێش كەمێتم  
ە ئاراستەی ئامێدی بە گێ، ك سەڵ شۆەبۆوەد ئەو ساڵەی هاوسەنگەرەكەی رووەو جادە ب

شۆەەب، خوێن بەرچتاوی گترت و لە شت رنەی خەوێ شتۆەەب ، لە ختوێن هەڵەێیتاد متن 
منتتتداڵ بتتتوومد گێیتتتتر چەنتتتد جتتتارێ شتتتۆەەب م دیتبتتتوود بە  ەد دن تتتایەك، منتتتداڵ، 

یتتد گەەە  خەمت، خۆشیویستبوود ئەو ئێوارەیەی هەواڵ، مەرگ،  تادری شتۆەەب، گەی
ئەو ئێتوارەیە خەمگ نتترین منتداڵ، گەەە  متن بتوومد خەمت، دن تام لە  دن ای لێن یتتد

  . ادری شۆەەب، خواردد  ادری باڕ نەماوی تا ە برای دوو خوشەان

لە ئا اری گارەوە بەژن، زرار،  ادری شۆەەب، لە دوورەوە لە یادەوەریم دەشتنایەوەد 
گوێم لە دەنگ، بوود  سەی دەكردد شۆەەب، گەییتە الم و تا دەهات نزیەتر دەكەوتەوەد 

دەناورایەوەد چ ناورانەوەیە  خودایەد یوس  لێ ەوە فێردەبوود بە دەنگێم مەگەر كۆتری 
 :بریندار بەارێ السای، بەاتەوەد گوت،

متیانەی تەواو بە هێستر بەەد بە،م گومانت هەبێ لە هاوەێەەتد هاوسەنگەر لە مار  
 .دەدات خراگتر گێوەت

هێیتا زاری وشەیتری تێدا مابوود سەرمهەڵبتید شۆەەب، نەمتابوود جارێە تدی متن و 
هێستتتر تەن تتا متتاینەوەد بە راستتت شتتۆەەب، چتتۆن گەییتتتە گتتارە  بە دەم رێتتوە خەوم 

 !لێەەوتبوو؟
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ئێستا من و هێستر كەوت نە گێدەشتتێە، گووشتاوید كەنتدێە، وشتە، ئتاونەدیتەشد 
نوو بەری چەپ و راست، بە گێدەشتەكە بەخی وەد ئاسیان ش و لەوێ بنەدارێە، ت  لێرە

وە  گێدەشتەكە گووشاویەد گێیان ئاسیان رەنگ، ش ن بوو  بب نن چەكدارێم كزو مات 
بە دوای هێستتترەوەد هتتتاوەێەەی بەجێ هێیتتتووەد بە،م دەبێتتتت تتتا متتتردن لە چتتتاكەی 

بگتاتەوە بارەگتاد دەرنەچێت كە نەیەوشتووەد چەكدارێم دوای چەند دەمژمێرێتم رەنتگە 
بارەگای گرس ارد گرس ار هەزار گرست ارد هتا هتاوەێەەت چت، لێهتات؟ چەكەكەی بتۆ الی 

ەەڵەیە  لە تۆیە؟ ئەو جا ئەبوو عەل، شایب بە عەرەب، گرس اران دەكاتد منت ش بە تتێ
دەدەمەوەد رەنتتگە بە هتتۆی كێیتتەی زمتتانەوە وە،مەكتتانم وا  كتتوردی و عەرەبتت، بتتاگۆی

ە بمد وە  باگ رم لە ختوخۆەا بە هۆی زمانەوە تووش بمد بتاگ رم بەەونەوە تووش، كێی
 :كە وە  خۆی دەیگوت

 یەكەم حاج ، فت كەمە. 

ئەوەش لەوەوە هتتاتد بەگەڵ یەكەم دەستتتەی حاج تتان كەوتبتتوو كە لە بەغتتداوە بتتۆ  
 :یەكەم جار بە فت كە چووبوونە دیداری كابە و گێ ەمبەرد باگ رم دەیگێتایەوە

م ماڵ، خۆشەویستتد هەر لە گتێش دەرگایتاند عارەبێتم وەرگەەایە لە حەجێ لە نزی
و  ستتەر عارەبێتتمد لێە تتان داد ختتراپ لێە تتان داد یەك تتان كەوتد وە  گتتا كەوتە زەوی

د ئەویدی لێ داد بە عارەب، لێ داد ماركوژی كردد من ویستم ناوبژیان بتەەمد بە،م بۆەاندی
ەرامتزادە بتند رێتز لە خۆشەویستت، ح نتاکە  و نەمەردد لە دڵ، خۆم گوتمد ئێوە هێنتد

و خزم، خۆتان نەگرند بە تەای من، بێگانەی بن، دن ا واز لێەدی دێنن  ستەرتان  خودا
هە،تد گتتۆل   هتتاتد منتت، بەدبەختتت وە   نەیەشتتێنمد ئەوەی دەستتت، ختتۆی وەشتتاندد

 :لەوێ مابوومەوەد عارەب ەكەم بای، ئەوە بوو كە لە ج ات، بڵێم دیدران

 .ح زانە هە،تگ اوێم لێ دا و 

 :گوتبووم 
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 .من لێم دا و هەڵنەهات یم تا نەڵێن ح زە  

باش بتوو عتارەب، لە عەرد راكیتاو نەمترد و بە ئاگتا هتاتەوە و فریتام كەوتد دەنتا  
 .خۆشەویست، خوداش لە زیندانێ دەرینەدەهێنام

 :باگ رم ئامۆژگاری دەكردین و دەیگوت 

ئەگەر چتتوونە  دعارەبتتان رامەوەستتتنكتتوەینە ئەگەر عتتارەب، نتتازانند لە كتتن شتتەەی 
 .حەج ش بە فت كە بچند فتین بە ئاسیاندا هەر دەڵێ، رێ، بەهەشتێ ە

 :نەنەم دەیگۆتد بە باگ رم، دەگۆت

 حاج، ئەدی كوو كا  نەبوون لە گتە گت و هووشە هووش؟

 :باگ رم دەیگوت

و فت كەی حەجێ ختۆ وەكتو ئەوانە نت ە كە هەمتوو ر ژێ لە ستەرمان دەستووەێنەوە 
ئاگر و ئاسنیان بە سەردا دەبتارێنند فتت كەی حەجتێ هەنتدەی دەل نگت، تتۆش خیتە و 

 .دەنگ، نایە

 :نەنەم دەیگوت

بە خودای نە  بۆ حەجێد بۆ ناو بەهەشتێش من گتێ نتاخەمە نتاو فتت كەوەد فتت كە 
 .هەر فت كەیە

ئتتۆید فتتت كە رەنتتگ و دەنگتت، گتتورگ، هەیەد هەر نتتاوی بێن تتت گەیتتدا دەبێتتتد ئەوە 
دەنگ، كتۆگتەرەد نتزیەەد وەی وەید چەنتد نەویتند  ەومتا لە كە  نە ەومتێد لەو دەمە 
سێ بنە داری تر  لێن یتتوود بە بتانگەردن بانگی تان كتردد جتڵەوی هێستترم راكێیتاد 

نم لە ئتازایەت، بتوود یتان لەوگەەی تتر د هێسترم بەستەوەد بەستانەوەیەك، گورێد نتازا
چە  و تاخیەكەی كوەە ماندووەكەشم هەڵگرت و خۆم گەیاندە بن دارێە تدید دەبتوو لە 
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هێستر دوور بەەومەوەد هێستر جێگەی متیانە ن ەد دەجوولێ و كۆگتەر دەیب تنند لە بتن 
ە  كردبتوود دارەكە دوو بەردی گەورە گووش و گەالش ان بە خۆیان دادابوود سەریان بەی

خودا دەزان، لە كەنگێوە لێرە خەوتووند ئەگەر ناگاڵیێم زرمەیان لێوە نەهێنێد گێناچێ 
انند نەوین ز ر نەوید زگ ان لە زەوی دەخیێد لیووز بە وبەئاگا بێنەوەد كۆگتەرەكان دو

درەختەوە دەنێند بۆن، شتێە ان كردووەد بۆن، هێستترێم و گێیتیەرگەیەك ان كتردووەد 
.د ئتۆی ئەوە بە چت، كەوت  ئتاگرد .بیبم..بم..بیبیتب. .ێستتا دەیتانب ننەوە..ئێستا نا ئ

 .ئاگر..

گ او بەو تووشم مەكەد مەجوولێد دەنگت نێد دەنا ت تادەچ ند لە تتتێ  دهێسترەكە 
تۆ و سەگ دەچ ند ئارام بگرەد من لە تۆ گتر دەترسێمد بە،م دەبێت ئارام بگترمد ژیتان 
خۆشەد ژیان لە هەر جێگەیە  بێت لە مردن خۆشترەد تا مەرگ ت چاوت نەداتێد نتازان، 

ارەد ئەوەتە مەرگ لە گتێش چتاوەد ختودا دوو ژیان چەند نتازدارەد چەنتد ئتاودار و مەزەد
د دیتدە ئ زرائ ژ، سواری دووكتۆگتەر كتردووەد یەك تان بتۆ متن یە  بتۆ تتۆد هێستترەكەم

ئارام بەد كۆگتەر ئ زرائ ژ، خودایە بەو دەمەو عەسترە بتۆ گ انەێیتان، ئتێیە  راستەکەمد
 .بیب بیب.. اتووند نەكەی خۆت ان ن یانبدەیتده

لە ه، سەردەم، منتداڵ، ترستناكترند ئەو دەمەی متن و بتاوكم ئەو كۆگتەرانە ز ر   
نتتازانم بتتۆ رێیتتان بەو زوورگتتانەی ر ژهە،تتت، هەولێتتر كەوتبتتوود رەنتتگە بتتۆ متتا،ت كتتتین 
بووبێتد بۆ چێ  كتین بووبێتد خۆ سا ۆیەكەی بابم رێم لەو ستا ۆیانە بتوو كە خەڵتم 

 لە بەر هەر كەسێە ان دیتبا دەیانگوت:

 دەڵێ، چێ  كتە. 

دوو كۆگتەری وە  ئەو كۆگتەرانە گەییتنە سەرماند بابم رایەێیامە نتاو كەنتدەێمد  
 :خۆم هاوییتبووە بن سا ۆ درێژەكەی بابمد بابم گوت،

 لە منت نەكەوێد مەترسێد ئەوە ن ە لە كن باب، خۆت، لە چ، دەترس،؟
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 :گۆتیە بابم

 .دەترسمد تە ە دەكەند دەمانەوژن

 :ڵن ای،بابم بە دەنگێە، سەرەێژ لە د

ه چ مەترسێد لە باوەش، باب، خۆت،د كۆگتەری گتوو ختواردی چت ەد ئەوان لە ئتێیە 
 .دەترسێند ئێستا هەڵدێن

ترسم نەماد سا ۆیەكەی بابم سەنگەرێە، گتتەو بتوود ز ر لە بەرد گتەوتترد گەییتتیە 
ئەو بتتاوەەەی كە تە ەی كتتۆگتەر نتتایبتێد ز ری نەبتتردد كۆگتەرەكتتان هە،تتتند دواتتتر 

 :بابم دەمگوتە

 تۆ كۆگتەرەكانت راونا؟ بە چ،؟ 

 :بابم دەیگوت

 .لە من زیاتر كێ ەد كوا كەس دی لەوێ بوود هەر بە فوو راوم نان

بابەد وەرە بیگەیێد گێویستم بە سا ۆی دڵن ای ت هەیەد بابە من بە تەنێ لە ئا تاری 
 .گارە لەگەڵ دوو كۆگتەری هار لە سەگ، هار هارتر لێم  ەومایەد بیگەیێ

 وەد لە نزیەە وی بە عەرد كەوت.ئۆید هێسترەكەیان دی 

ئەگەر تتتۆ ئەو دوو كتتۆگتەرە ئ تتزرائ ژ ەت نەنتتاردووەد فووێە تتان لێتتبەە و  دختتودایە
بەرزیتتتتتانبەەوە ئاستتتتتیاند هێنتتتتتد بەرز هێنتتتتتد بەرزد لە مەداری زەوی دەرچتتتتتن و لە 

دەست تتۆیەد ئەگەر ژیان و مەرگ لە  چەگارەم بدەد ئەستێرەیەك دی بن ینەوەد خودایەد
مەمەوژەد حەزم لە ژیانەد ئەو كۆگتەرانەم لتێ دوور خەوەد گونتاهم نت ەد هەمتوو گونتاهم 
ئەوەیە كە لە دەوڵەتێە، عەرەب، یاخ مد دەوڵەتێم بە چاوی خۆم دیتوومە چەندان جار 
دیتتتوومە كە بەو كتتۆگتەرانەد بە فتتت كە بە دەردی نەنەتتم گتتۆتەن، بەو فتتت كەی بتتاگ رم 
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ماڵ، گێ ەمبەرەكەی تۆد بە چاوی خۆم دیتتوومە  ورئتانە عەرەبت ەكەی سواری بوو هاتە 
تۆیتتان ستتووتاندووەد متتن لە رێتتزی كۆمۆن ستتتانمد بە،م لە ب تترم نتت ە ستتووكایەت م بە 
كتێبەكان، تۆ كردبێتتد چەنتدان جتار گژەیت م لە ستتال ن كتردووە لە ستەر ئەوەی رێتزی 

 .هاتووند نەگرتووەتەواوی لە گوتەكان، تۆ یان ئەوانەی بە ناوی تۆوە 

لە ب رمە  سەم لەگەڵ خودا كردد بە،م گوێم لە دەنگ، نەبوود ه چ، نەگوتد بۆیە   
 .چ دی لێ، نەگاەامەوە و ب رم لە خۆم كردەوە

دەبوو لە هێسترەكە دووربەەومەوەد ئەگەر تۆ دەتزان، باری هێستر چ ەد لەمێژبوو بە 
ر دووردەكەوتت ەوەد ئەگەر دەتزانت، دووری سەد بنە داری لێەتدی ز ر دووریتش لە هێستت

 :باری هێستر چ ەد هەر زوو بە سێ دەنگان و بە شێوەزاری گارەی ان دەتگوت

 ...كوە د دینۆد ماو خەرابۆد رابەد چارێ خۆ رەكەد تو نزان،د ئەها

ئەگەر هێستر دەیزان، چ، لێ بار كراوەد ر ژەرێت ە  گتتر لە ختۆی دووردەكەوتەوەد  
دووەد نتاوە نتاوە جتێگەیە  لە گێدەشتتەكەی دەرەری گتارە ئتاگر كۆگتەرەكان بۆن ان كر

ابەەن هێستر نەتە ێتەوەد باری هێستر نەتە ێتەوەد بارووت نەتە ێتەوەد نزدەدەند بە  
بەهارێ رێم بێترەدا هتات ند دەستتەیە  گێیتیەرگە كتوەە ماندووەكەشتیان لەگەڵ بتوود 

لە بەدبەختت، متن لە تەن تای، متن بێرەدا هات ند باری هێستر ئاردو شەكر بوود ئەوجارە 
باری هێستر بە سەربار و بن بارەوە ف یەكەد بە هەموو جۆرەكانەوەد د شەەد ئاەگێر،د 

ناهە یە لە تە  تنەوەی  .كاڵش نەۆفد رەنگە ف یەك، دەمانچەش، تێدا بێتد نارنرۆ ..
هێستتتر بترستتێم  ئەگەر هێستتتر بتە ێتتتەوەد گتووشتتە، دەگتتاتە متتن و ئەو دوو بەردەی 

ەریان بە یەكتر كردووە و من ان لە چاوی كۆگتەر شارد تەوەد دەبتنە كتێژمد كێژێتم نە س
دەب نرێتەوە نە دەخوێندرێتەوەد من دەبێت ئەو بنە دارە بەجێهێژمد نامەوێتت ئەو بەردانە 
ببتتنە كتتێژمد هەرچەنتتدە لە ستتەر  ستتەی بتتاگ رم ز رم متیتتانە بە بەرد هەبتتوود بتتاگ رم 
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ستتتتتەرهات، بەردو بەرد بەردەكەی گتتتتتاگ رم  .ا بەرد(..دەیگتتتتتوت: )بەرد بەردد تەن تتتتت
 .دەگێتێتەوە

ئەو هێسترە تا ئێستا ز ر بە هۆشتەد دەڵێت، خوداوەنتدی ئتاژە،ن هۆشت، بێتدەنگ ، 
لێەتتتتردووەد ئەوەتتتتتا لەگەڵ زرمەیە  گتتتتتر ختتتتۆی بەو دارەوە دەنووستتتتێنێت كە لێتتتت، 

ناوەد دەنگ، لێوە نتایەد بە بەستراوەتەوەد گوێ ەكان، ف چ كرد تەوەد كژە، لە ناو گەڵ، 
راستتت، هێستتتر جتتێگەی متیتتانەیەد  تتادری شتتۆەەب، راستتت، گتتۆد لە خەونتتێد یتتان لە 

 هێستر جێ، متیانەیە.  :زیندەخەوێ شۆەەب، راست، گۆ

لێ، دووركەومەوەد كات، ئەوەم نت ە هێستتر  لە سەرمەبە،م باری هێستر گەمە ن ەد  
لە بتتتتارەكەی دوورخەمەوەد بە،م هەوڵتتتتدەدەم ختتتتۆم لە هەردووك تتتتان دووربتتتتخەمەوەد 

  .كۆگتەرەكان وازناهێنند بیب بیبد دووكەڵد دووكەڵ..

لە سەر زگد لە سەر چۆ د خیەە خیم بە  وونە خیەێد خۆم گەیاندە كەندەێمد 
 یە بەردێتم بە دان یتتن دان یتتبوود لە كۆنتدەێ و لە داربەەووێم سێبەری لێەردبوود ت

گاڵ ت یە بەردێ و لە سێبەری دار بەرووێەت، تتۆزاوی وە  گیت ژە ختۆم گرمتۆڵە كتردد 
ئێستا تەواوێم لە هێستر و بارە بارووت دوورمد ئەگەر بتە ێتەوەش مەترست ەك، وای لە 

گتەری نتازانم لە سەرم نت ەد تەماشتاكەن گێیتیەرگەیەك، تەن تا چتۆن لە ترست، دوو كتۆ
كوێوە هەڵدراو چۆن بە بەرزای، گارەی لێرەوە دیتارد ترست، لێن یتتووەد گێیتیەرگەیە  
دوو تێەنگ، بە دەستەوەیە و هەتا ئێستاش تە ەیەك، نەكردووەد رەنتگە هەر نەشت ەاتد 
ئەرێ لە ترسەوەیە یان لە هۆشەوە تە ە ناكات؟  كەڵە، تە ەی ن ەد كۆگتەر گەمە ن ەد 

لە كتتتتۆگتەر گەمە نتتتت ەد بە،م  گەمەی كتتتتۆگتەر وگەمەی تە ەكتتتتردن لە تە ە كتتتتردن 
كۆگتەریش گەمەیەكەد گێییەرگەد ز ر گێییەرگە چوونەتە ناویەوەد من ش گێیتر چەنتد 
جارێم تووش، ئەو گەمەیە بوومەد  ەت ش وە  ئەمرتارە لە كتۆگتەر نەترستاومد رەنتگە 

كە مانتدوو نەدەبتوود ئەگەر ئەوم ترسەكەم لە تەن ای ەوە هاتبێتد ختۆزگە كتوەە مانتدووە
لەگەڵ باد ترسم كەمتر دەبوود ئەگەر جێگەشتم باشتتر بتا و كەڵەت، تە ەی هەبتاد تتر  
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وەها وە  گووشت، گووشتپەەێ داینەدەگترتمد تە ەكتردن تتر  دەەەوێنێتتەوەد ئەوە هەر 
 سەی من ن ەد هەركەسێ ستووكە شتەەێە، كردبتێ ئەوە دەزانتێد ئەو جتارەی لە د ڵت، 

دوو كۆگتەری ز ر لەو دوو كتۆگتەرە بە گتەگتتترد گتولژە هتاوێژترد دەتترد بە،م  ئاكۆیاند
كەمێم بڵنتدترد بەری ئاستیان ان لێگترت ن و چەپ و راستت دایانتدەبێژایند هێنتدەی ئەو 
جارە نەیانترساندمد ئەوان كۆگتەرەكان بە هەوەس، خۆیان دەیانەوتایند ئێیەش بە دڵت، 

ەری مەت نتت ش هەر ئەوهتتاد گەمەكەی ئەو دیتتوەی خۆمتتان تێیانتتدەگرتند گەمەكەی دەر
 ....چ ای سەف ن شد ه،

یان بە خۆیتان داوەد بتێ دەستەەوت ستۆزئەو كۆگتەرانە كەتنێە ان لە چاوەد دەڵێت، 
ئەو گێدەشتەی ئا اری گارە بەجێنەهێژند وا بتوا دەمب ننەوەد نەشتیب ننەوە ستاچیەیە  

ر دەكتاتد كتورت دەكتاتد ئەوەتە ساردم دەكاتەوەد گوێتتان لە گت ەی ستاچیە نت ە  ستە
داربەەووەكە ستتاچیەیەك، بە تونتتدی گتترتەوە و بە نەرمتت، هەڵ تتدایەوە بەردەمتت، ختتۆید 

و نەمدیت لە كتوێ  ت یە بەردەكە ساچیەیەك، بە توندی گرتەوە و توندتر دوور  هەڵ دا
كەوتەوەد ئاگرێتتم لە نزیتتم هێستتترە بتتارووت ەكە كەوتەوەد باشتتە بتتای نتتایەد خەریتتەە 

ێتەوەد كتۆگتەریش نەمەوژێتتد تتر  دەمەوژێتتد ختۆزی ئتازایەت، یتان كەرایەتت، دەكوژ
دەیگرتم و دەستێژێە، مەردانەم دەهاوییتە كۆگتەراند دوای ئەوە چ دەبوو با ببێتد خۆ 

 .تر  دەەەویەوە

ئەرێ كتتتۆگتەر مانتتتدوو نتتتابێ  گێنتتتاچێد لە كەیەوە لە ئاستتتیان، متتتن و هێستتتتر 
ستتتیان دەمێنێتتتتەوە؟ بتتتای، چەنتتتد ستتتووتەمەن، دەستتتووەێنەوە؟ كتتتۆگتەر چەنتتتد لە ئا

الزم ریتتتازد لە بتتتۆ ئەو گرستتت ارانە گەەامەوە الی متتتهەڵتتتدەگرێت؟ تە ەمەن تتت، ز رە؟ 
دان یتتتنێە، شتتەوانەی زستتتان ، ستتپ، ستتپ،د بەفتتر بارەگتتای داگۆشتت بوود بارەگتتا لە 
 ەدگاڵێتتم بتتوود لە دوورەوە بە دووربتت ند ئەو دەمتتانەی بەفتتر چ تتای بەجێدەهێیتتتد 

ر جوان دیار بوود شانەدەر ئەو جێگەیەی كۆن ز ر كۆن جێژوانت، نەنتەە گەورە و شانەدە
باگ رە گەورەمتان بتوود لەوێ یەكتریتان رامووست، و جووتبتوون و ئێیەیتان نتازانم نە بتۆ 



204 
 

الزم ریاز دیار بوو خول، سەربازی، ز ری دیبتوود م قبازیدخستەوە نە بۆ عەش شەەوشۆە
شەوێم باست، فتت كە و كتۆگتەری كتردد هەر یەكەی كتێب، ز ری سەربازی، خوێندبۆوەد 

توانای چەنتد متانەوەی لە ئاستیان، هەیەد دوای چەنتد گێویستت، بە ستووتەمەن، هەیە؟ 
هەمووی بە وردی بە ژمارەو بە ختولە  دەگتوتد حەیت  هت، كتۆگتەرم لە یتاد نەمتاوەد 

و لە  دەە ن ەنتتد گێویستتتیە بتتزانم دوای چەندیتتدی ئەو كتتۆگتەرانە بە ناچتتاریئێستتتا چ
 مۆڵگەی خۆیان دەن ینەوەد بە راست دەبێت لە كوێ بن ینەوەد تتا جارێە تدی دێتنەوەد

 دەبێت دەرفەت، هە،تنم چنگەەوێت؟

من جگە لە چاوەەوان،د چاوەەوان ، دوا چركەی ماوەی مانەوەی كۆگتەر لە ئاستیان  
نتات هەیەد چ چارەیەك دیم نەبتوود چ ئومێدێە تدیم لە دڵ نەمتابوود ختودایە ئەگەر لە توا

ئەو دوو ئ تتزرائ ژەد ئەو دوو كتتۆگتەرە هەڵەێیتتەوەد لە بەرزایتت، گتتارەوە هەڵ انتتدە ئەو 
دیوەوەد وا بزانم تەایەك، وام لە خودا كردد نەمزان، چ خودایە د خودایەكەی دایەم یان 
خودایەك دید بە،م كوا خودا كتاری ئەوهتا دەستتوبرد دەكتات  دایەتم ز ر جتار لە كتات، 

 :دەیگوتتووەەبووندا 

خوداد بە  وربان، بتمد  ەت لە وادەی ختۆی بە هانتاتەوە نتایەتد دوایت ش گێویستتت 
 .گێ، نامێنێ

ئەرێ لەمێژە كۆگتەر بە ئاسیانەوەیە؟ لەمێژە لە سۆراخ، من و هێستر  سەراو سەرد 
تەن یتتاو تەن یتتتد كژەتتاو كژتم عەرد و ئاستتیان دەكتتاتد هێیتتا ختتودا ختتودای نەنەتتم 

 :لێنەداوەد نەنەم ز ر جار دەیگوت  ەڵەم، دیتنەوەمان،

تتتۆ كە لە دەستتت، چەتە و ز رداران ختتۆت بیتتاریەوەد تتتا ختتودا  ەڵەمتت، دیتتتنەوەی 
 .لێنەدا ناتب ننەوەد دن ا هەڵگێتو وەرگێت بەەن ناتب ننەوە
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گەمەی دوو كتۆگتەر و هێستترێم و گێیتیەرگەیە  .خودای نەنەم  ەڵەم، لتێیەدە.. 
اتن و هێند شژەژام لە ب رمچوو دەمژمێر بگرمەوەد ئەوجا چەند دەخایەنێت؟ هێند لە گت ه

 .با بییگرتابایەتەوە كە نەزانم توانای مانەوەیان چەندە لە ئاسیاند بە چ، دەچێ

ترستت، تە  تتنەوەی هێستتتری بتتارووت، دووكەڵە و نتتاەەوێتەوەد ختتودایەد ختتودای متتام 
 :م بوو دەیگوتچەتۆ گ اوێم بوو باوەەی بە خودا لە ئاستێ چەتۆ نەیتە ێن تەوەد

 .ه چ چەكێم بێ خواست، خودا تە ەی لێوە نایەد گولژەی لێوە دەرنایە

 :ە  لە تێەنگ نەدەترساد دەیگوتیئەو گ اوە بای، سەرە دەرز

كێ ئامادەیە تە ەم لێبەتات بتا تێەنگت، ستواربەاتد ست نگم دەدەمە بەرێد گەنترەی 
 . چ گەنرەیە  ناتە ێگێدا بێنەد تا خودا گەنرە بە گەالگ تەەیدا نەهێنێد بە ه

ێستتر بتە ێتتەوەد متن خودای مام چەتتۆد گەنترە مەگەیەنە بتارە بتارووت، هێستترد ه
د گتولژەی هێستترد ستاچیەی هێستتر نتامگرێتەوەد بە،م بە تە  تنەوەی کەوەدەبیە خۆڵە

ی و ستەرباز ، گوشتتهێستر هەرچت، كتۆگتەری بەغتدا هەیەد ئاستیانم لێتدەگرن و جاشت
دەەژێنە زەوید هێزی نادیتاری دن تادیتەد هێیتتا چ دن تام نەدیتت ەد بتا هێستتر  ح ز سەر

 .نەتە ێتەوە

دووكەڵد دووكەڵ لە ز ر الوە دووكەڵد گێدەشتتتت، گووشتتتاوی بە هەڵەردنتتت، بتتتایە  
رەنگە گتی د زەخ، بگرێتد دەبێت لە خوداوەندی با بپتاەێیەوەد دەرگتای بتا نەكتاتەوەد 

استتیاندا دەچێتتتد متتن دەبتتیە  ەلەەەشتتەەی بتترژاود ب ەتتاتەوەد هێستتترە بتتارووت بە ئ
 ەلەەەشەەیە  دوو كۆگتەر باڵ ان بەستووەد خودای با هەڵنەكەیتە باد ئەگەر بە خۆشت 
نەوەستایتد هەلەە بای شەماڵ،د بتا ئتاگر كە دەڵێت، گتایە زمتان دەردێنتێد رووەو ئەوال 

خوداوەنتتتدی بتتتاد بێتتتتەوەد دوورتتتتر بەەوێتتتتەوەد ئتتتۆی ئەوە لەو الیەش ئتتتاگر كەوتەوەد 
 .هەڵنەكەیتە بای شەماڵ شد با دن ا بێ با بیێنێتەوەد با بای، هەناسەیەك ش با نەیە
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كتتۆگتەر دەڵێتت، ستتوێندیخواردووە بیتتانب نێتەوەد دەترستتم بن یتتنەوەد بتتن گنچتتم بتتن 
گنچتتتمد بتتتن بەرد بتتتن بەرد بگەەێن.كتتتۆگتەریش نەن یتتتنەوەد بتتتاش هەڵنەكتتتاتد ئتتتاگر 

دەكەوێتەوەد دووكەڵ گەییتد هەردیتت هێستر لە گتمەی  دەمسووتێنێد تا دێ ئاگر گتر
داد خۆی راگسەاندد گەتە، گساندد تێ تە انتدد هێستتر بەرگەی گتتە و تە ەی كتۆگتەری 
گتترتد بە،م بەرگەی دووكەڵ ناگرێتتتد كتتێ بەرگەی دووكەڵ دەگرێتتتد كتتێ بەرگەی ئتتاگر 

 :دەب نمدەگرێتد ئاگر وا دەگاتد من سێ رێگەم لە گێیەد تەنها سێ رێگە 

 .بە دەستێژێم خۆم لە كۆگتەر ئاشەرا بەەمد ئاكامەكەیی، چ، دەبێ با ببێ  -١

 .بە ناو دووكەڵ و ئاگردا راكەمد كۆگتەریش دەمب نێد خۆ چاویان نەبەستراوە -٢

گولژەیە  بە دڵ یتان بە ستەری ختۆمەوە بنتێم و تەواو ئەو ستەر و دڵەی زەویە  -٣
 .نەخیە و ئاسیانێم حەزیان تێدایە

با كەمێە دی خۆ بگرمد بتیتاری گەلە نەدەمد كتام رێگەیتان هەڵبژێترمد ختۆزی كتوەە 
ماندووەكەم لەگەڵ باد لەو سێتیانە یارمەت ی، دەداد نا باش بوو ر ییتد ئێستتا ئەویتش 

ختۆزگە  دڵت، تریوانتدبووی بە دەردی من دەچوود ئەو زیرە  بوود دڵ، ئاگای، دابتوویێد
 .گەڵ، دەكەوتممن ش وە  وی ماندوو دەبوومد بە

هاد دەڵێت،د راستتە  چ روویتدا؟ دەنتگ نەمتا  لە كۆنتدەێ بتێیە دەرێ؟ كۆگتەرەكتان 
ماندوو بوون  ر ییتند دەبێ زوو نەگەەێنەوە؟ وا باشە هەڵێمد تا گێم تێتدایە هەڵتێمد لە 
ب رمە یەكپێ هە،تمد رەخت وتێەنگ، كوەە ماندووەكە و هێستتری بتارووت م بەجێهێیتتد 

هێستتترێم بە نتتاو دووكەڵ و ئتتاگردا هە،تتتبمد ختتۆم گتترتەوەد لە هە،تتتن رەنتتگە ستتەدە 
گەژیوان بوومەوەد گەەامەوە الی هێستری هەم یە هتاوەێ، چتا د جێت، متیتانەد دیتیت، 
ناس ی ەوەد بتۆن، گێتوە كتردمد خەریەبتوو لە گتتمەی گریتان بتداد تتۆ گریتان، هێستترت 

ستر كردد هێستر لە من بەگەلەتر تێەنگ و تاخیەكەشم هەڵگرتەوەد هەچەم لە هێ +دیوە؟
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بوو لە بەجێهێیتن، ئا اری دووكەڵ و ئاگرد نەیدەگەییتیێد ئەگەر زمان، هەبتاد دڵن تام 
 :دەیگوت

 .نەوە  كۆگتەرەكان بێنەوە دهاوەێد گێ هەڵێنە 

دووركەوت تتنەوەد تەواوێتتم دووركەوت تتنەوەد چاوێە یتتم هەر لە ئاستتیان  دگتتێم هەڵێنتتا
ئۆی چەندم ت نووەد تر  مەتارەشت،  اشای ئاسیان، كردبێتدهێستریش تەمبوود رەنگە 

لەب رم برد تەوەد ن و مەتارە ئاوی ش رتێنم خواردەوەد هێسترەكەش رەنگە ت نووی بێتد 
یم جتتگەرەد جتتگەرە جگەرەیەكتت، متتام بتتایز دەی ز ر نەمتتاوەد كتتان ە  لەو ختتوارە هەیەد

د تووتن، دوو جتگەرە گتتری گێچایەوەد ئەو گ اوە جگەرەی ئەستوور و رێە، دەگێچایەوە
دەكتتتردە جتتتگەرەیەكەوەد هێنتتتد گتتتتەویش هێنتتتد گتتتتەود لێتتترە لتتتۆ ئێرێهێتتت، هەڵتتتدەدا 

 .بایزی هەڵنەدەوەشایەوەد لە دوای لە تر  دەرچوون چەند بە تامە جگەرەی مام

ئەوەش كان،د من و هێستر گێەەوە ئاوی ساردمان خواردەوەد گیووێەیان داد هێستر 
ارووت ەوە گیووی چ، بدا  هێستر تا كورتان، لێنەكەیتەوە و خۆ گیووی نەداد بە باری ب

نەگەوزێنێد گیوو ن ەد نانێم و چەند  ژە  ەستپێەم ختواردد جتگەرە جتگەرەد چەنتد بە 
تتتامە دوای  ەستت  و ئتتاوی كتتان،د دەبێتتت ئەوە بڵتتێم ئەو دەو كتتان ەد جتتێگەی ختتۆ 

و كتتتۆگتەر دە شتتتاردنەوەی ز رە و مەترستتت، ئتتتاگر كەوتنەوەشتتت، كەمەد لە بتتتات، دو
كتتۆگتەریش بێتتنە ئاستتیانێد دەتوان تتت ختتۆ بپارێزیتتت و لە بە،ی كتتۆگتەران دوور ب تتتد 
گابەردی وا سەریان بەیە  كردووەد نەش ری عەلت، دەیبتتێ و نە مووشتەك، حوستێن ش 
دەیژە ێنێد كونە شا  و بەردی وا ئامادەن داتبەەند دەڵێ، هێزی نادیار تایبەت بۆ ختۆ 

و فتتت كەی هەڵەەن تتوند تتتا هێستتتر بە بتتارەوە نەگەوزیتتوەد بتتا شتتاردنەوە لە كتتۆگتەر 
 .بەەێەەوین

و شت، سەیر دێنێتە گێیێد بۆ هێستر  لە رێ ێ شەیتان  ئەو شەیتانەش ز ر شەیتانە
م زی نەكردد هێستر م زی كردد ئەو كەسەی م زكردن، هێستری ماچەی نەدیتتووە و ورد 
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ردد م تزی هێستتر چ تتامێە، هەیە تتا لێ وردنەبۆتەوەد دەڵێ ئەوجا چ ە هێستر م زی ك
 بێتە ناو سەرهاتەوە؟

ئەو گ اوەی لە دوورەوە بە میتک ،  بە،م ئەگەر ئەو گرس ارە دەگاتەوە مام سوارەد 
 رەنگ میک ، ستەری دەناسترایەوەد بەر لەوەی زار بکتاتەوە شتەیتان شتەرم، لێتدەکردد

ەوەد نە لە دەنتگ نە یە  ش تت لێبەردەداد ش تی حەفتاو حەفت هێستتر لێتم گرێبتدەیت
لە درێژی ناگاتە ش تەكەی سوارەد ئەو گ اوە لە تەمەنت، بتابم بتوو ئێستتاش گێتوە ژنت، 

 :نەهێناد دەیانگوت گوتوویەت،

 .تا هێستری ماچە و مای ن هەبێد هەرامەكەم لە ژن خەسار ناكەم

هەبتتوو ناویتتان لەو گ تتاوە نتتابوو هاوستتەری هێستتترد خۆییتت، شتتانازی بەو نازنتتاوە  
وە دەكردد من لە م زكردن، هێسترەوە  سەكان، هاوسەری هێسترم ب تردەكەوتەوەد جوانە

 :ەی ویم لە گوێ ەد دەیگوتگۆت گەلێ هەوکەشبە منداڵ، لە كۆەی وی دان یتوومەد تا 

ئەگەر گ اوەت ، هەڵنەستتێد گ تاو نت ەد  دهەر گ اوێم لە م زكردن، هێستر وردبێتەوە
دەزان، چ جووالنەوەیە  دەكاتد چ نازێم دەكاتد گ تری نەوەد ستاڵە ب ب نتێ شتەرواڵ، 

 .تەەدەكات

متتن كە بە وردی لێ وردبتتوومەوەد بە چتتاوی ختتۆم دیتتتم ئەو دینتتبەرە چ وەرزشتتێە، 
هێستترد  دەكاتد هێندەی نەمابوو بچیە ستەر ئتای ن، هاوستەری د سەرجێ  انەسێەس انە

لەو كتتتاتە زەردە متتتارێە، سندانەوشتتتت، هەر لە بەر دەمتتتم ت تتتژ لە رێ لە بەری چەپ 
گەەیەوە بەری راست، رێد ترسامد وەرزش، هەرامەی هێسترم لەب ركردد هێستترم راگترت 

 :و گۆتیە هێستر

ناچیە سەر دین، هاوسەری هێستترد بە،م دەبێتت هەڵیگتری و لە متارم بپتارێزید لە 
 .ارم بوود نامەوێ لە شەەی مار ت ا بچمشەەی كۆگتەر رزگ
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هێستر دەتگوت لە زمان تێگەییتد لە تەن یت بەردێم وەستتاد ختۆم هەڵتدایە ستەر 
گیت،د گێیتریش زان بتووم ئەو رێتگەیە بە متارەد هەرچت، جتۆری متار هەیە لەو دەرەرە 

 ب نراوند دواتر لە خۆم گرس،:

 یەوەو ئاگاداری نەكردمەوە؟چۆن بوو هێسترەكە هەست، بە مارەكە نەكرد و نەەەو 

زشتت، هەبتتێ نەبتتێ ئاگتتاداری كتتردوومەتەوە بە،م متتن بە هتتۆی ستتەر اڵ م بە وەر 
هەرچەندە هێستر باری  ورسە و ماندووەد بە،م بۆ وەی بە  دامەن ەوە ئاگام لێ، نەبووەد

جتگەران دەگتێچیەوەد  بە دروداومار نەچمد لە سەر گیت، هێستر دەمێنیەوە و بۆ خۆم  
 .ەوم بە سەردا دێتد هێیتا هەر ر ژەد بە،م رێگە ز ری ماوەتازە ش

گەییت نە هەورازەیەك، گت لە دارو دەد گتووش و گە،شت، حەفتتا گووشتپەە و هتاوین 
بەەن لە كۆگتەر بە دوور بێتد ئێترە ئتاگر بگرێتتد ئەو هتاوینە نزالەو رێوبانە ختبۆتەوەد 

 ونەە ج ارەیەك، نەكتوژاوە دەتتوانم ئاگر بگرێت بە حەفتا زستان ناكوژێتەوەد ئێستا بە 
لێرەوە ئاگرێم بتخەمە دن تاوەد ئاگرێتم گتاش كەمێە تتر كە تتاریە، دادێتت لە بەغتداوە 
شەو ەكەی بب نرێتد باش نەبوو لێرە لەگەڵ كتۆگتەر لتێم نە ەومتاد ختۆ دەبتوومە متاری 

ت ن شۆە برژاود ماری برژاوت دیوە؟ بۆ ماری برژاو دەبێت رێ، دوور ببتم و بە دامێن، مە
 ر ژەرێ ە  گتر بت م هەتا دەیگەمێ:ببیەوە و 

ر ژێتتم لە گونتتدی بنتتارێ فتتت كە ختتانووێە، ئتتاگر داد مارێتتم دیتتارە فریتتای هە،تتتن  
نەكەوتووەد فت كە هێند بە دەستوبردەد متاریش ستەری لێدەشتێوێد بەو چتاوانەی ختۆم 
مارم دیتد هێند برژابوو هێند برژا بوود لە برژاندا سووتابوود كەڵەت، ختواردن، نەمتابوود 

متاریش لە  دژاوەكەی بنارێ لە نتاو متاران دەناسترایەوەئەو مارە سەردەمانێم بە مارە بر
كۆگتەر و گورگ دەچێد ناوی نەهێنرێ باشەد ئەوجا چ لە كۆگتەر نتاچێد هەرچت، بە،ی 

 .گێوەیە خزمایەت، لەگەڵ كۆگتەر هەیە

 :هێستر ماندوو دیارەد ئەگەر زمان، هەباد دەیگوت
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 .گێ، خۆت بت  هاوەێد بەزەی ت بێد گیتم شەاد وەرە خوارێ و وە  من بە

بە،م لێم خۆش هتاتبوود جتار جتارە  تژە  ەستپێەم دەخستتە دەمتیەوەد ج تارەیەكم 
دادەگ رساندد لێوم بە مەتارەوە دەناد لە شەەی مار دوورم و بۆ بە  سەی هێستر بتەەمد 

تر بتتواد بتا ن توەی شتەو بتگەمەوە رلە ك سەڵ ش هێو رهێو هێورخێرا ناەوا  ەیناكەد با 
 ش رێم لێتێەچێ هێستر شارەزایەد سەد سێتیان و حەفتتیان یت، بێتتە بارەگاد ئەگەر من

 :گۆتیە هێستربۆیە  درێد رێ، بارەگا دەناسێتەوە

هاوەێد ببوورەد لە سەر گیتت بم باشتترە نە  لە دوات بتت م و لە دینت، هاوستەری 
 .هێستر نزیم بەەومەوە

 ؟كوتێ و ناەواوە بۆ گێ لە زەوی دەدەڵێ، لە زمانم تێگەییت و تووەە بوود ئە

متتان، لە ر ییتتتن گتترتد دەنگێتتم لە لتتووت ەوە هتتاتد نانووستترێتەوەد نتتاگوترێتەوەد  
ستتتەری نەوی كتتتردد لتتتووت، رەنتتتگە گەییتتتتبێتە زەوید گیتتتتاو گیتتتت  دنتتتاگێتدرێتەوە

تێگەییتتم هێستتر لە متن تتووەە نەبتووەد هەڵوێستتەكەی  تە  دەبێتتەوەد ددەگەەێتەوە
گەیوەندی بە  سەكەی منەوە نت ەد كە ستەر هەڵتدەبتمد بریتا ستەرمهەڵنەبتیباد چ بب تنم 
باشەد ئەوەی من دیتم خودایە دوژمن یم تەنها لە تەلەرزیۆن ب ب نێتد ئەوەی دیتتم یە  

یتبوود ئەژدیهتایەك، كتومتت جار لە خەونێ دیتبوومد تەنێ لە خەونێ ئەژدیهای ئەوهام د
لەوەم دیتبوود ئێستا نازانم كام ئەژدیهتا ن یتانبدەمەوە ئەوەی نتاو خەونەكە یتان ئەوەی 
ئەوەتە لە گێییانەد چەند لە یە  دەچتند رووداوی نتاو خەون و ئێترە هەر دەڵێت، یە  

 د ئەوەتارووداون و دوو جار روویانداوەد ئەو مارە نابێ گێ بگوترێ مارد ئەژدیهایە ئەژدیها
رێ، لێگرتوویند سات لە دوای سات درێژتترد ئەستتوورترد ستەر گتانتر دەبێتتد زەق زەق 
تەماشادەكاتد ئەوەتە خۆی رێەدەخات بۆ گەالمارداند دڵن ام دەكەومە ناو زگ، ئەژدیهاد 
هێستتترەكەد ئەرێ لە نتتاو خەونەكە هێستتترم لەگەڵ بتتوو؟  هێستتترەكە دەیەوێ هەڵێتتت 

و تێتە ێنێد رەنگە ترست، ئەوەی هەبتێ لەگەڵ روو وەرگێتران  دەڵێ، ناوێرێ وەرسووەێ
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د متتن تاستتاومد  ەت ئەوهتتا نەتاستتاومد ئەو تەستتدەبێتەوە دیهێتت هێتتدیگەالماربتتدرێد 
ئەژدیهتتایە هەر گەورە دەبێتتت لە چتتاوی متتن گەورە و گەورەتتتر دەبێتتتد وا دێتتتە گێیتتێد 

دەكتتاتد لە ج تتات، نتتازانم كتتێ بە ب تتری هێنتتامەوە كە متتن تێەنگتتم لە دەستتتە و تە ەش 
تێەنگێە ش دوود باشە تێەنگ ساتێە، ئەوهتا كەڵەت، لێوەرنەگ رێتت بتۆ چت ەد بە ختۆم 
گوتد نەتتوێرا تە ە لە كتۆگتەر بەەیتتد نەوێتری تە ە لە ئەژدیهتا بەەیتتد ئەدی ستەگ، 

 ؟سەگباڕ تێەنگت بۆچ، هەڵگرتووە

ستێد چتوارد  سێرەم لە ئەژدیها گرت و گەنرەم گێوەناد نازانم چەنتد گتولژە ر ییتتد
هێنتتدەم زانتت، وا بە ستتەر گاشتتەل، هێستتتردا بەردەبتتیەوەد ئەوەشتتم لە ب تترە  .شتتەش..

چەنەگەی متتن و ستتی، هێستتترد گێتتدەچوو ستتی، هێستتتر بێتتتد بەریە  كەوتتتند بەریە  
  .كەوتنێم گت لە چاوم هاتە دەرێد ئ دی..

لە ستەر  هاتیەوەد رەنگە دوو ج تارە خۆرێتم لە بێئاگتای، متابیەوەد ر ژكاتێ بە ئاگا
ئاوا بوون بتوود تێەنتگەكەم لە تەن یتتم راكیتابوود ختوێنێە، ز ر لە چەنەگەم هتاتبوود 
گتتولژەش هەر هێنتتدە ختتوێنە دێنتتێد كراستتەكەم لە ختتوێن هەڵەێیتترابوود گتتارچەیەكم لە 
گیتێنەكەم بتی و گێچامد هێستر ئای هێسترد تێیهەڵتدەدەیت و چەنەگەم دەشتەێن ت و 

هەر گێوە بوود مانەوەی هێستر بە المەوە سەیر بوود دواتر بەجێیم ناهێڵ تد بارەكەش، 
بۆ ز ر كەسم گێتاوەتەوەد كەم تان باوەەیتان كتردووەد ئەژدیهتاكە چت، لێهتات؟ دوو ستێ 
دەستتتێژم بەو نتتاوەوە نتتاد گێەەن تتنم بە كەرایەتتت، ختتۆم دەهتتاتد ئتتاخر ئەگەر هێنتتدەی 

 ار دەكرد كەریش مێیەم لە سەر باد لە سەر گیت، هێسترەوە تە ەم لە م

ئ تتدی بەەێەەوتتت ند گەییتتتیە كتتان ە  بەو تتتاریە ەد ن تتوە ختتۆ شووشتتتنێم ختتۆم  
شووشتد جژەەكانم شووشتتد هەنتدێم ستۆتەكە ج تارەم خستتە ستەر بترینەكە و گەەە 
كتتاخەزی ج تتارەم لە ستتەری دانتتاود گێچتتامد هەر چتتۆنم دەگێچتتا شتتێوەی  ەەاستتەی 

بتت د بتت د  یەكت، وا نابەستتریدن، خستتۆتە جێگەوەردەگرتد هێستری سندانەوشت، بری
 .رێ ەك، گت بە، بوود خودای رێوبانان بەسە بە،د لە یە  ر ژ ئەو هەموو بە،یە
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خەمتت، بزربتتوونم نتت ەد هێستتتر رێ بزرناکتتاتد هێستتتر بتتۆ متتن وەک  شتتەو درەنتتگەد
وا گەییتمد لەو گێچە بسووەێیەوەد بارەگایەد دەزانن  کوێرکێش وایە و دەمباتەوە بارەگاد

ئێستا خەم، من چ ە؟ كوەە ماندووەكە  نتاد ئەو خەم نت ەد گرست ارەكان، ئەبتوو عەلت، 
شایب و ئەوان دی لە بارەی كوەە ماندووەكەوە خەم نت ەد خەمت، متن برینت، چەنەگەمەد 

بتوو بتا ببتاد بە  هت، خۆزگە برینەكە برین، گولژە دەبوود ه، ساچیە دەبوود ه، چ دە
سی، هێستر ناد خۆ بزانن هێستر لووشەەی لێداومد دیارەد لێەدانەوەی لووشەە دیارەد چ 
دەگەیەنێتد چەند شەرمەد چەند شەرم بوود ئەو كتات چەنتد شتەرم بتوود گێیتیەرگە بە 

 .لووشەەی هێستر بریندار بێ  خۆزگە ساچیە دەبوو نە  سم

د چ هەستوخوست ن ەد تۆ بڵێت، هێنتدە درەنتگ ئەوە چ ەد گەییتوومەتە ناو بارەگا 
بێ هەمتوو چتووبنە خەوێد ئەدی ئێیتەگر بتۆ دەنگت، نەدام  ناست ی ەوەد بارەگتا چتۆو 

 ..هاوەێ اند هاوەێ اند لە كوێن؟ هاوەێ ااااااااان  !دیارەد تۆ بڵێ، باریانەردبێد ئای  ئای
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 ئاسمان رژایە پێرسەوە

 

هەبوو نە ن ازی گێتتانەوەی گێتر د چتوار گ تاو هەر یەكەی نە ن ازی گەەانەوەم بۆی 
گەلێە ان گرتم و تێ ان هەڵدامەوە ئەوێد چتوار گ تاو بە ز ر دەمهێنتنە  ستە و چ ر كت، 
گێرسم گێدەگێتنەوەد هەولێر لە گەرمەی شەەی م رات بتوود دەمێتم بتوو ختوێن، حتاج، 

 دبە ختۆیەوە نەدیتبتوو لە ژە ەكە رژابوود شار لە ستەردەم، ئەستەەندەریش گران ت، وای
 .یە  لە دووی یە  تووش ان هاتمد وە  بۆسەیان بۆم دانابێتەوە وابوو

 /گ اوی یەكەم

ئەو سەری شتێخە، )گتایزە(ی كتێبختانە هەیەد ئەو گتایزەیە لە دوورەوە  لە كۆ،نێە،
دیارە نامۆیە بە داب، شێخەڵاڵد لەوێ گێ لە سەر گێ دان یتوومد دوای ن وەە یەد شە ام 

 :گتە نە چۆود لە بەردەمم   ت بۆوەد دەمانچەی لە نێە، بوود بە،م بە رووت، نانە 

 ...كا ... چۆن، باش، +

 .سوگا د ببوورە ناتناسم و من ئەو ناوەشم ن ە -

 ەوە  ئەدی لە گێر  گاسەوان، من نەبووید ئەدی كەم جگەرەت دا گێم؟ من ناناس +

 . ەت ش نەمدیتووەببوورە براد هەڵەید من نازانم گێر  چ ە و  -

 .با وا بێتد بە،م ها جگەرەیەكم لێ وەربگرە +
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وەرمگتترت و ر ییتتتد ئتتۆخەی ر ییتتتد ترستتامد نەمتتوێرا دان بەوەدا بنتتێم كە بەڵتتێ 
ئەوەی تۆ دەیڵێ، بە زیادەوەش هەومد ترسام لەوەی تتۆڵەی ئەوانەی ئازاریتان دابتوو لە 

 .تۆڵەكردنەوە و  ەرد وەرگتنەوە بوونمن، بەاتەوەد ئاخر ئەو ر ژانەی شێخەڵاڵ ر ژی 

 

 /گ اوی دووەم

اڵ و لە بتتن دیتتواری بتتاخ، شتتارد ئەوەتتتا بەو بەژنە درێتتژەوە كە تەنهتتا لهەر لە شتتێخە
درەختەكتتان، بتتاخەكە لەو درێژتتترند بە دیتتار نتتانەوە راوەستتتاوەد بە دەنگێەتت، كەمێتتم 

 :نووساوەوە

 .ناند ناند وەرنە نان، گەرم 

نە و چتتاوێە، تەرختتانەردووە بتتۆ گۆل ستتە ستتیێ  دەستتەە نانەكتتا چتتاوێە، لە ستتەر
گ ای ەكەد ئەو گۆل سەی لەوەتەی دەوڵەتت، عێتراق هەیە بە ختۆ و دارێەت، ئەستتوورەوە 
لەو جادەو بانە دەسووەێتەوە و ئ ی، راونان، عارەبانچ، و دەسگێتەكانەد هێیتا  ستەم 

، لەو بتتتازاەە لەگەڵتتت، نەكتتتردووەد گتتتۆل   گەییتتتتد بە گێتتت ە زاڵیەكتتتان، تێەەڵەیەكتتت
درووستەردد كە  شت، خۆی ناناسێتەوەد تێەەڵەیە  لە ناند سابووند تەماتەد موو د 
گاكەت، جگەرەد ئاروو..... لەو ساتانە تەماشای ئەوم دەكردد دیتم گێتدەكەن،د بە ختۆی 
و بە گۆل   و بە دن ا گێدەكەن،د هەستم لێ، راگرت بزانم چ، دەڵێتد هێندەم ب ست لە 

 . ر بە هێواش، چەند جوونێە، مزری بە خۆی دابەر خۆیەوە ز

 /گ اوی سێ ەم

لە چایختتتانەی مەچەتتتۆ رووە و جتتتادە دان یتتتتوومد هێیتتتتا دەرگتتتای ماشتتتێنەكەی  
نەكردبۆوەد ناس یەوەد هاتە ژوورێد رێم بەرانبەرم دان یتد رەنگە منت، نەناست بێتەوەد 

چتاوێە، دەدامتێد بە،م وێم لێ، رامامد ئەویش جاروبتار ت بە دەم جگەرە كێیانەوە تەوا
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بە تتت، چتتاوی ناستت نەوە نەدەچتتوود گێنەدەچتتوو جتتگەرە بەێیتتێد چەنتتد جتتارێ ویستتتم 
 .بەخێرهاتن، لێ بەەمد جگەرەكەی گێرسم ب ردەكەوتەوە و خۆم تێ نەگەیاند

 /گ اوی چوارەم

بتۆ ئ یتت، برادەرێتمد هەرچتتۆن بتوو گەییتتت نە ژوورەكەید بە ستتادەكراوی لە ژووری 
دەچوود تووەە دیار بوود بەخێرهاتنێە، كتردیند بەخێرهتاتن نەبتوود ختوا وەزیری دارای، 

خێتتری بتترادەرەكە بنووستتێت  تتونرتكەیەك، لێتتدامد  تتونرتكەی )هەستتتە بتتت ین( بتتوود 
هەستایند لە دەرگا گاسەوانەكە كە ئەویش كۆنە برادەر بتوود لە ست یامان دڵیتەاوییان، 

 :خوێندەوەد گوت،

ەڵێ، لە یەكتریان گرتتۆتەوە یە  لە دووی یە  داوای ئەوە  تووەەیەد كرێچ ەكان، د 
 .لێدەكەن كرێ، خانووەكان ان كەم بەاتەوە

 .نەمزان بوو مەال ئەو هەموو خانووەی هەیە

 :ئەو گ اوانە گێرسم گێ دەگێتنەوە

هێیتا لە ناو گایز دەە ییت ند گێیان نەنابووە زستاند لەو گایزەدا المانتدایە بنتاری  
ند هەر ئەو جێتتت ەی گێیتتتتر لە بەهارێەتتتدا بە  ەد تەمەنتتت، گێتتتر د بە دیتتتوی شتتت ر

گەگوولەیە  لێ، مابوومەوەد بە ه چ چ تایە  نەكەومەوەد بە گێتر  دەكەومەوەد رەنتگە 
روون ەشم بۆ دیتنەوەی گێر  لەو بزربتوونەوە دیتبێتتەوە كە گێتر  ئەو هەمتوو  ئەو ب ر

مەوە دەستتتم لە دن تتا وەختتتە لە دن تتای شتتاردینەوەد شتتاردنەوەیەك، وەهتتا متتن الی ختتۆ
 .شووشت و گەییتیە ئەو باوەەەی كە جارێە دی گێ ناكەومەوە

زێ هێنتتدە لێیتتان دوور نەبتتوود بتنتتۆت هاوییتتتبا دەگەییتتتێد گونتتدێە، وێرانەمتتان 
گتایزی گێتر   دئاوەدان كرد تەوەد گێدەچوو چەند گیتێ بە سەر وێرانەكەیتدا تێپەەیبت،

 :تووشەد گ اوێە، خەڵە، سەیدان دەیگۆتوە  دەڵێن لە زستان، جێ ان دەچێتد ز ر 
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 .خودا گایزی بە گێر  رەوا نەدیت ەد گایزەكەش، بە زستان كردیە

 :هەر ئەو گ اوە دەیگۆت

 .گێر  ه، ئەوە ن ە بە زستانان خۆت، لێدەی

گێنج شەش ژووری نەوی نەوید ژوورێم لەو ژوورانە بە تۆبزی جێگەی چوار كەست،  
 تان شتێو شتواند ئەو شتێخە ئاشتووری بتوو خەڵەت، لێ دەبتۆوەد لەو چتوار كەستە یەك

 ەكەی ەنەتاوە زمتان، كتوردیەكەی لە عەرەبتهەموو گەنران، ع گێچەوانەیعەنەاوەد بە،م 
هێندەی تێەە،وی لەگەڵ موسژیانان هەبتوو هێنتدە تێەەڵت،  هێ لە هەندێشدباشتر بوود 

مەس ح ان نەدەبوود متن هەر بەشتێخ، عەنەتاوە بتانگم دەكتردد ئەو شتێخە كتوەێە،  تژ 
گروازەد موو زەرد وە  كارەبای زەردد نێوچەوان گاند چاو گەورەی كەمێم زەقد كەگتوو 

انێە تتتتدا ز ر  ەستتتتپ،د ز ر لەو یتتتتاوەرەی مەستتتت ا دەچتتتتوو كە كتتتتازانتزاك، لە ر م
 .دەستتەنگ نانە وێتنەی كێیتاوەد كێیتانێم هت چ كتامێرایە  وا ورد و روونت، ناكێیتێت

ئەویدی عەرەبێە، بەغدای، بە ناوی عادود ئەو كوەە بە س یا دەتگوت لە ستەر حەستەن 
ستێ ەم ان ئەبتوو جاستمد حەمە  لەوی دەكردد توەاب، كۆگ، كراوەد لە ریش بەردانەوەش

 :و ئەبوو جاسیە بە دڵن ای ەوە دەیگوتسووریی ان دەگۆتێد ئە

 .بە ب رم دێ دایم و باوك، بابم كە دەكەنە باگ رە و داگ رەی من ئەرمەن بوون 

بە،م بە خۆی بە شێوەیە  بە عەرەبەرابوود لێ، تێەچووبوو ستەر بە چ نەتەوەیەكەد 
 :دەیگوت

 .من ناهە م ن ە نەزانم چ مد وا بابم نازانێ من چۆن بزانم

كتتوەەوە باشتتتر لە ترستتناك ، بە عەرەبەتتردن تێگەییتتتمد ئەو كتتوەە بە بتتنەچە لەو 
دید ەد یەكت، ستۆر و ستپ،د دەم و چتاو گتاند متوو زەردد بەژن و بتا، مامناوەنت ئەرمەن

چوارەم ی ان متند وا بتزانم لەبەر ختاتری متن بتوو ئەبتوو  بەالی  ەڵەویدا دەییەاندەوەد
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وود بە كتوردی لەگەڵ متن  ستەی دەكتردد جاسم ر ژانە چەند وشتەیەك، كتوردی فێردەبت
 :شێخ، عەنەاوە بە گاڵتەوە گێ، دەگوت

 !گەلە  خێرت لە بە عەرەبەراوی خۆت دیتد نۆرەی بە كوردكراویە

ئەبوو جاسم ناوێە دیی، هەبوود كەوی كوێستان  ئاخر گێەەن نێە، هەبتوو دەتگتوت 
نەیان دەكتردەوە تتا كەوە دە اسپێنێد جاری وا بوو بە دوو سێ كە  دەیانگرت و  تدیال

 .گوێ ان لە گێەەن نەكەی بێتد خودایە گێەەن نێە، خۆش، هەبوو

بارەگاكەی بناری گێر  خۆش ەكەی لەوەدا بوود كتێبخانەیەك، گت كتێب، هەبوود لەو 
ر متتتان، )براكتتتوژی(م خوێنتتتدەوەد لەوێ ستتتەعدی یوستتتێم جارێک تتتدی گتتتایزەی ئەوێد 

ولرەحیان مون ێم خوێندەوەد ئەو كتێبخانەیە خوێندەوەد حوسێن مەردانم خوێندەوەد عەبد
دەكترد ئەو  نزامگازدە ب ست ر مانێە، تێدا بوود بەرنامەیەك، خوێندنەوەم بۆ خۆم داناد 

جارێتم  ێندەوەد لە سەر كتێب هەڵنەدەستادزستانە لێرە بیێن نەوەد عادل ش ز ری دەخو
ئێستاش هەر فێر نەبووم بە عەرەب،  سە  -بەو شتە عەرەب ەی خۆم كە  سەم گێدەكرد 

لەگەڵ عادو لە بارەی سارتەرەوە كەوت نە گێتوگتۆوەد متن ز ر سەرستام بتووم بە  -بەەم
سارتەرد هەر سێ بەرگ، )دروڕ الحریە(م بە خەتم خەتم كردبتوود وا بتزانم هەر لە رێت، 

لە ب رمە  كردد لەو گێتوگۆیە یان میتومتە م لەگەڵ مارك  گەیداسارتەرییەوە ئاشنایەت 
رستەیەكم گۆتد وەهای گەیاند كە سارتەر گژەیە  لە سەرەوەی ماركسەد عادو یەكستەر 

 :گرس،

 باشە تۆ ماركس ت یان سارتەری؟

 :لە ب رمە وام وە،م دایەوە

 .من ه چ ان ن م

 :گوت،
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 بە راست، یان گاڵتە دەكەیت؟

 :گوتم

 !باوەە دەكەیت نازانم بە گاڵتەمە یان بە راست،ئەگەر 

 :گوت،

 .تێگەییتم

لەوەوە من و عادو ز ر بتووینە بترادەرد بە،م  ەت ستەری  ستەمان نەدەبتردەوە كتن 
 .مارك  و سارتەر

ئەو بارەگتتایە ئەوەشتت، ختتۆش بتتوو زینتتدان ، لتتێ نەبتتوود چ لەوە ناخۆشتتتر نتت ە لە  
ن ت هەبوو واتە دوژمن، ناوەخۆت بۆ خۆت زیتاد بارەگایە  ب،د زیندان ، هەبێد كە زیندا

 .ئێیەگری دەم،لە  نەخاسیەكردد 

خۆشتت ەك دیەەی بارەگتتاكەی بنتتاری گێتتر  گەرمتتاوەكەی بتتوود لە هتت چ بارەگتتایە  
گەرمتتاوی وا رێەوگێتتم و ختتاوێن و گەرمتتم نەدیبتتوود بە شتتێوەیە  بە كەرتە تتتاتەبەرد 

جتتگە لە دیتتواری الی مەنتترەڵەكە بە بەردەێتتژ كرابتتوود دەتگتتوت كاشتت تێژەد دیوارەكتتان، 
نایژۆن، ئەستووری گوڵگوڵ، نایژۆنتێژ بووند دیواری الی مەنرەڵ ش بە تەنەكەی ختاوێن 
ئاوێنەەێژد لەو تەنەكانەوە ختۆت بە روونت، دەدیتتد تراشتت لەبەر ئەو تەنەكە ئتاوێنەی ە 

بتێ ئەوەی دەكردد ن وە بەرم ژێە، گەورە بڵت  بڵت  دەكتو،د لە دەرەوە ئتاگرت دەدا بە 
هێنتتدەی دووكەڵتت، دنتتەە شتتخاتەیە  دووكەڵ دزەی ژوورێ بەتتاتد ئتتاوی ستتاردیش لە 

 .ەك، دوورەوە راكێیرابوو..دەیەكەوە شوەەی دەكرد كە لە كان سۆن

رێ ز ری دەنتایەوەد ئەوەی دەچتووە ژ  ئەو گەرماوە بە هۆی خۆشت ەكەیەوە گرفتت، 
و دەستتت ان لە خۆشووشتتتن نەدەهتتاتە دەرێد ختتۆ كە نتتۆرەی مەال دەهتتاتد ئەوا هەمتتو

دەشووشتد ئەو گ اوە كە دەیانگوت بەرگرسێە، گەورەشە زوو تەواو بتایەد دانە ر ژێەت، 
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گێتتدەچوود ئەو مەالیە هەر لە خۆشووشتتتن نتتتا لە  ستتەكردن ش ز ر ختتاو بتتتوود ئەگەر 
رستتەیەك، درێتژی گۆتبتاد هەتتتا دوا وشتە لە زاری دەهتاتە دەرێ كە  وشتەی یەكەمتت، 

نەدەمتتاد گ اوێتتم بتتوو نەرم و لەستتەرەخۆ ختتۆی ن یتتاندەداد بە،م كە رستتتەكەی لە ب تتر 
دەیگوت ناد ئەو نایەی دەگەیاندە سەرد گ اوێم بوو گێتدەچوو ز ری خوێنتدبێتەوەد ستێ 
چوار رستەی ل ن ن، ز ر دەگتوتەوەد تتا رادەیە  ئاگتاداری، لە ئەدەڕ هەبتوود حەزی بە 

كوردد لە س یاشدا بە تایبەت، لە بتاری  ش رر دەكردد نازانم كێ بوو ناوی نابوو برجنێێ،
دان یتند بە چاوگۆش ن لە چتاوی م ترد رێتم لە م تری رەوانتدزی دەكتردد بتۆیە م تریش 

 .ناوێە دیەەی ئەو مەالیە بوود مەالی ئ سرائ ژ ش لەوێ بوەستێ

لە بارەگا گێرس ەكە گوێم لە موژدەی خۆش ش دەبتوود كوەێتم رزگتاری نتاو بتوود وا 
ژ، بوو نە  گێیتیەرگەد خەڵەت، الی ر ستت بتوود كەمێتم لەو وێتنەی بزانم بەرگری م ژ

دەچوو كە من جارێم لە جێگەیە  دیتبوومد دواتر زان م  کە یان ر ستێ  ەکەمێرگەسۆریە
كەبرای ئەوەد ئەسپێە، سپ، هەبتوود لە برایەكت، ختۆی گتتری خۆشدەویستتد دەمتدیت 
كژم و بژی دادەهێناد ج ق، چاوی دەستید حەفتەی جارێم جژت، ئەستپ، دەشووشتتد 

ەكردد كەچ، بە مانگ ش جژەەكان، خۆی نەدەشووشتد جا بڵێم چ، بۆ ئەسپە سپ، نەد
خۆشترین بتۆن، لە ئەست  دەداد لەوەوە هەنتدێم ناویتان نتابوو ئەستپ، بۆنتدارد ختاوەن 
ئەسپ، بۆندار دیتار بتوو بەینت، لەگەڵ ختواردنەوە هەبتوود ر ژێتم گێتت، دامتێ كە دوای 
هەفتەیەك تتدی دوو بوتتت  عەرە تتت دەگتتاتێ و گتتارەكەش لە گ رفتتان، وید ئەو كتتوەە 

ەرە دەسووەایەوەد هەمتووان، بتاش دەناست،د هەنتدێم بەردەوام لەو گوندانەی ئەو دەوروب
لەوان ش هاتوچۆی شاریان دەكردد لە گوندی )سەیدان( گ تاوێە، راستپاردبوو كە عەرەق 
بێنێد من ئێستا چاوەەێ، گەییتن، عارە مد شێخ، عەنەاوەشم لەوە ئاگتادار كترد تەوەد 

لە ئێستتاوە مەزە  ئەو شێخە لە من تامەزر ترەد ختولە  و دەمژمێتر دەژمێترێد خەریتەە
دەكەمد خودایە هەتا عارەق دەگاتد چ نە ەومێد دوای، خوای دەكرد  نزاچێ بەاتد هەر 

 .ن ر  دەبوو
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لەو بارەگایە من شت، خۆشم لە گێیەد دارا چاوش ند ئەو كوەەی هێندەی یە  دن ام 
خۆشدەویستد ئەو كوەە جارێم لە بناری گتارە ئاگتام لە ختۆم بتابتوود دەیتانگۆت هەتتا 
هتاتیەوە هتتۆشد ستتەر ستەری بەرنەدابتتووم و هتتۆن هتۆن فرمێستتە، وەرانتتدبوود دارا دوو 

كتوەێە، تتا  دچاوی دەریای، هەبتوود دڵێەت، زەریتای، هەبتوود زەریتایەك، روون و هتێین
لەوێوە ئەگەر رووت لە زنر رە چ تای گێتر  بەتردایەد بە الی  ددەست هەڵبتی كەڵەگەت

نتتاو چتتاوتەوەد دارا گەییتتتبووە ستتەر ئەو  دەستتت، چەگتتدا چ تتایەك، ختتری بڵنتتد دەهتتاتە
 :چ ایەد چ، دیتبێ باشە؟  دارا دەیگۆت

بە شەو لە ستەر تر گەت، ئەو چ تایەوە یە  یە  گژۆگەكتان، ستەر  ە،تت، هەولێتر  
 .بژمێرە

هەر جارێم باس، سەر ئەو چ ایەو گژۆگەكان، هەولێری بۆم دەكردد خەریم بوو بتاڵ 
منداڵ  ركەم دەگترت كە لەگەڵتم بێتتە ستەر چ تاد بگرم و لە سەر چ ا بن ییەوەد وە  

ەكان تا لە هەولێر دوور نەكەونەوەد یئای تاسەی هەولێرم دەكردد لەوێ تێگەییتم هەولێر
نازانن دووری لە هەولێر چ ئازارێە، گتت لە ستوێ ەد ئەویتش گێتت، دامتێ كە لەم زووانەد 

اومتان بە گژۆگەكتان، ر ژێم دن ا ز ر تەەوتووش نەبێتد سەرێە، سەر چ ا دەدەیتن و چ
 .هەولێر روونا  دەكەینەوە

 ەد گ اوی جوان، تێتدا بتوود گ اوێتم لە هەمتووان جتوانتر لە ئەو بارەگا گایزیە گێرس
چاوی من جوان ، دەنواندد )حاج، دەهام(ی ناو بتوود گ تاوێە، كەتەی درێتژد رە ەڵەی 

ئ تتداریش لە  گتتوپ تێەقوگتتاوی متتوو  تتاوەی ەك، كتتاڵد ئەو گ تتاوە ئ تتداری بارەگتتا بتتوود
گێیتتیەرگایەت، وە  هەنتتدێم لە بەرگتت، گتتاڵتە دەیتتانگوت هاوشتتان، وەزیتتری دارایتت، و 
ئتتابووریەد ئەو گ تتاوە ختتۆی و هێستتترە رەشتتەكەی هەم یتتە لە رێ بتتوون و خواردن تتان 

ەی دەكتتردد بە،م دەكێیتایەوەد ئەویتتش وە  ختاوەن ئەستتپ، بۆنتدار خزمەتتت، هێستترەك
ەبووە و ن ە ر ژی بە الی كەم، سێ جار تووەە نەبێتد ه چ ئ داریە  ن بۆن، لێ نەدەداد

هەر جەمە خواردنێم تووەەبتوونێە، ویستتووەد ئەگەر نتا تووەەبتوونەكەی بتۆ درەنگتان، 
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شەو هەڵگرتووەد ئەو دەمەی گێییەرگە برس، دەبێتەوە و دەچێتە سەروگوێالك، ئ داری 
ج، دەهتام، بە تتووەە و داوای تەح ن و د شاود گوێزد شتێە، لێدەكاتد بە،م كە  حا

 :بوون نەدیتووەد راستترد كە  نەبووە لە حاج، دەهام تووەە بێتد دەیانگوت

ە بێتتد چتۆن دڵت، یئاخر حاج، دەهام وا دڵ، نایە سواری گیت، ئەو هێستترە بەراز
 !دێت كەسێم تووەە بەات

دەمدیت ز ر جار سەرودڵ، حاج، دەهام ان دەگرتد بە،م بە ستەر ختۆی نەدەهێنتاد 
 ستتتەیەك، وای نەدەكتتتردد جتتتووالنەوەیەك، وای ن یتتتاننەدەدا كە ببێتتتتە هتتتۆی  ەت 

تووەەبوون، ئەویدید با ئەویدیش ئەوی ئازار بدایەد ئەو گ اوە تا ئەو دیوی ئارام، ئارامد 
لەوەتەی هەیە یەی سەر  زەوی نت ەد ئەو زەوباوەەیی، بە تۆڵە نەبوود دەتگوت خەڵە، 

ئەو گ اوە ئەو كاتەی ز ر بێزار دەبوود دەچتووە گەنتایە د گیتت  تۆڵەی لێ ش ندەبێتد
 :جارێم گێ انگۆت دلە ئاوەدان، روو لە چۆل،د چەند  سەیەك، مزری بە خۆی دەگوت

 باشە تۆ ئەودەمانەی كە  سە بە خۆت دەڵێ تد بۆچ، گیت لە خەڵە، دەكەیت؟

  !:حاج، دەهام چ بڵێ باشە

 .ەڵە تێبگاتد كە لەگەڵ ئەومەنەوە  كەسێم وا لێە، بداتەوەد بە ه

 :هەبوو گێ دەگۆت

ئێد كاكەد ئەگەر كەسێم سێ چوار  سەی گێگۆت،د هەر هت چ نەبێتت تتۆ  ستەیەك، 
 .گێبڵێوە

 : حاج، دەهام چ بڵێد باشە

 !چیا  سەیەك، رەق بە كەسێم بڵێمد حەفتەیە  خەوم لێدەكەوێت
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و م هرەبان بووەد چەنتد  ەوە تێگەییتبووم كە ع سا گ اوێە، چەند نەرم لە كازانتزاك
بە،م ز ر جار دەكەوتیە گومان لە كتازانتزاك، و هەمتوو ئەو كەستانەی  .لێبووردە بووە..

وێنەی وید وێنەی مەس ح ان بۆ من كێیابوود دەمگوتد زەحتیەتە زەوی گ تاوی وای بە 
م هێنا كە دەشێ ع ستاش وا بتووبێد خۆوە دیتبێد بە،م كە حاج، دەهامم ناس،د باوەە

م بوو ناوی حاج، دەهام لە سەر زاران بوود كە  نەبوو نەیناسێد هەتا وای لێهات دەمێ
وشەی )حاج، دەهام( واتایەك، نوێ، وەرگرتد چۆن؟ هەبوو لە خۆی تتووەە دەبتوود لە 
بات، ئەوەی چەند جوونێە، مزر بە خۆی بداد دەهات كورت، دەكردەوە و جوونەكان، گت 

 واتاتر دەكرد و دەیگوت: 

 .دەهامممن حاج، 

بارەگتتا دەو زێ تت ەكەی بادینتتان ستتبەینان لە گێەەن نتت، دوو ژنە گێیتتیەرگە بە ئاگتتا 
دەهاتد دوو ژن، گت لە گێەەن ند بارەگایان گێەەن نپتژێن دەكتردد نتادیە و تان تا ئەو دوو 
ژنەی هێنتتد شتت رن بتتووند هێنتتدە زیتترە  و  ستتەزان بتتووند كەستتێە، عا تت  نەبتتوو تتتا 

 :یەكێ دەیگێتایەوە ئەوگەەی رێز رێزیان نەگرێد

تان ا ئەو ساتانەی لە گیتئاشان لە ستەر لێتواری گترتن ش بتوود هەر گێتدەكەن،د بە 
 .دیژ ش گ را هەر گێدەكەن،

كارد یە  هەبوو وا بزانم لە گەەگەترین گوندی دن تاوە هتاتبوود ئەوە جتاری یەكەمت، 
دەبوو لە بن لێوانەوە بوو لە نزیەەوە عەرەڕ بب نێد كە گوێ، لە گێەەن ن، تان ا و نادیە 

 :دەیگوت

 !ئای كوەە خۆ وەكو ژن، الی خۆمان گێدەكەنن

 :تان ای گرتبوو كە فێرە عارەب، بەاتد تان اش دەیگوت بەر ک،كارد  

 ئاخر من كوردی نازانم چۆن دەتوانم تۆ فێرە عەرەب، بەەم؟
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 :شێخ، عەنەاوە رووی كردە كارد 

 ...عەرەب، ب تد من فێرت دەكەمئەگەر لە سەگایەت ت ن ە و دەتەوێت فێری 

 :كارد  مندا،نە گیت، لە شێو دەكرد

 !نا لە تۆ فێر نابمد تۆ عەرەب ەكەت تەواو ن ە

 ەكەی گێر د )ئەبوو وەحیێم(ی بێ زیان ی، لێبتوود گ اوێتم بارەگا رووە و زستان
 :بوو بتیاری دابوود گ ر نەبێتد خۆی لە دووكەڵ، جگەرە الدەداد دەیگوت

 .ە  لە نێوان ك ی ای، و جگەرە ن ەد هەردووك ان دەتەوژنیه چ ج اواز

ئەو گ تتاوە چەنتتد ستتاڵێم جتتگەرەی كێیتتابوود كە زان بتتووی جتتگەرە تەمەن كتتورت 
دەكاتد ئ دی فتێ دابوود لە جگەرەكێش نزیم نەدەكەوتەوەد كە دەیدیت یەكێ جتگەرەی 

حوسن، موبتارە  بە دەستەوەیەد تێ، ر دەكردە عەردید ئەو گ اوە ز ر سەرسام بوو بە 
 :و دەیگوت

ئەنگۆ تەماشای حوسن، موبارە  بەەند چ تەمەنێە، هەیەد كەچت، ئەوهتا گچتەەش 
 .دیارەد من ش دەبێت وە  وی بم

ئەو گ اوە لە ناو بەفرێش با لە بن ب رێش باد م وەد تەەەیەك، گەیتدا دەكتردد هێنتدە 
ەژید تتۆركەد كەنگترد گرنگ، بە خواردن، گۆشت نەدەداد دەیانگۆت بەهاران بە گژوگ تا د

ئەو  دبەیان تتان ش ستتووكە وەرزشتتێە، دەكتترد دئەو شتتتانە دەختتوات .گ ێتتۆ د ترشتتۆكە..
گێدەكەن،د ر ژیش نەبوو چەند كەسێم نەكاتە وەحشد هەر  ستەیەك، بە  گ اوە یەکب نە

 :دڵ نەباد بە خاوەن  سەی دەگۆت

 .دە الكەوەد هەی وەحی،



224 
 

تد ناوەكەشت، هەر لەوەوە هتاتد هێنتدە كەسم نەدیت لەو زارە گت وەحی ە تووەە بێ
بە خەڵە، گۆتد وەحی،د هێندە وشەی وەحیت، لە زاری هتاتە دەرێد هەتتا ناویتان نتا 
ئەبوو وەحشد دەنا ناوی خۆی ئەبوو شتێە دی بوود من الی خۆمەوە ناوم نتابوو گ تاوی 

نەدەكتردد منەتت، كەست، سەرەاستد ز ر بە راشەاوی  ستەی دەكتردد شتەرم، لە كە  
سەرەاستتت ش چەنتتد ر ژێتتم بتتوو هێستتترێە، گەیتتدا كردبتتوود گێتتدەچوو  دەگتترتدهەڵنە

ە بە عەرەبەراوەكە بە هێسترەكەی ئەبتوو  سەفەرێە، دووری لە گێش بێتد كوەە ئەرمەن
 .وەحی، دەگۆتد )ئوم وەحش( هەرچەندە ماچەش نەبوو

سەرەاستم بۆیە خۆشدەویستد  سەی زار و دڵ، یە  بوود بێ گێچ و گەنتا  ستەی   
ئەو وێنەیەم هەر لە چاوەد دەنگەكان یم لە  ردد ئەوجا  سەكە رەق با یا نەرمدخۆی دەك

گتتوێ متتاوەتەوەد كوەێتتم بەخت تتاری نتتاو بتتوود رووی كتتردە ئەبتتوو وەحتتش و یە  گتتوپ 
 :دووكەڵ، گێدا كرد و گوت،

 .، جگەرەی من زیانبەخش ن ەد سۆمەرەهاوەێد دووكەڵ

 :و كۆخەیەك، بۆ كرد ئەبوو وەحش هەستایەوە

هەی وەحی ، كوەی وەحی،د م وەی بەهەشتێ دەوی تۆی گێبەەوێتد دەبێتە گتوود 
 !دووكەڵت گ   ن ە؟

بەخت ار تێەچوود )وەحی،(یەك، بە ئاسای، وەرگرت بە،م لە )كوەی وەحیت،(یەكە 
كە  بتوو لەو بارەگتایە جتگەرەی ستۆمەر جتۆرە باشتەكەی  ن گەران بوود بەخت ار تتاكە

بەێیتتێد ئتتێیە تووتنیتتان دەكێیتتاد یە  دووێە تتدیش وا بتتزانم گتتاكەت، بەغتتدا جتتۆرە 
 .خراگەكەیان دەكێیاد ئا خاوەن ئەسپ، بۆنداریش گاكەت، دەكێیا

بەخت ار باریەەیە  بوو كەمێم دەشەل،د هەم یە ناەەزای، گێوە دیار بتوود ست یای  
وە دیتتتار بتتتوو كە گرفتتتت، گەورەی  هەبێتتتتد رەنتتتگە واش نەبووبێتتتت متتتن وام وای گێتتت

خوێندبێتەوەد ئەو كوەە ر ژی دوو گاكەت هەتا دوو و ن وی دەكێیاد خۆزگەم دەخواست 
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منتت ش گتتارەم هەبتتا و لەو جتتگەرەیەی ئەوم دەكێیتتاد لە ب تترمە هەمتتوو ستتەرە مانگتتان 
اری مانگتانەكە هەر بەشت، تتووتن، گاكەتێم دووانم لەو سۆمەرە دەكتی تەواود گێنج دین

 .دەكرد

گ اوێە دی ئەویتش دیتار بتوو كتادیر بتوود دەیتانگۆت رووست ەكەی فتوولەد شتتۆكە  
كوردیی، دەزان،د بەردەوام باس، ر ژنامەی )گراردا(ی رووس، دەكردد شێوەكەی چۆنەد 

 رەنتگە .الگەەەكان، چۆن دابەشەراوند چت، باڵودەكتاتەوەد چەنتد كە  دەیختوێنێتەوە..
هەر بە هۆی سەرسامبوون، بەو ر ژنامەیەوەش نتاوی لە ختۆی نابێتت  )ئەبتوو گرارتدا(د 
بە،م كارد  نەیدەزان، ناوەكەی جوان گۆبەاتد گێ دەگوت )ئەبووی گت  دا(د ئەو گ تاوە 
لە س یادا ب ابان ەك، رەسەن، دەنواندد ز ر بەهێز دیتار بتوود گێیتتریش دەمناست،د ئەو 

رس نەوە لەگەڵ زیندان ان بەاتد لە چەند زیندان ەكم ب ستتبوو گ اوە ئ یەكەی وا بوو لێپ
كە توندە و رەفتاری توندە لەگەڵ اند لە ب رمە لە بارەگایە  )كان، توبە(یتان دەگتۆتێد 
چەند زیندان ەك، لێبوود بەەێەەوت ئەو كتاتەی ئەو ئەبتوو گرارتدایە لێپرست نەوەی لەگەڵ 

ومد لەو ستاتەی زینتدان ەكە لە ژوورەكەی یەكێم لە زیندان ەكان دەكردد من ئێیتەگر بتو
ئەبوو گراردا هاتە دەرێ و من دەمویستت ب تبەمەوە ژووری زینتداند زینتدان ەكە ئتاوەێە، 
لێتت، دایەوە  ستتەیەك، كتتردد تێنەگەییتتتم چتت، گتتۆد بە،م گێتتدەچوو  ستتەكەی وە،متت، 

بە،م متن  سەیەك، ئەو بووبێتد ئەبوو گراردا بە عەرەب، فەرمان، بە من دا كە لێ تدەمد 
 :بە كوردی و بە تەماشاكردنێە، گت لە گرس ارەوە گوتم

 .ئەوە ئ ی، من ن ە

 :زیندان ەكە دیار بوو باش گوێ، لە فەرمانەكەی ئەبوو گرافدا نەبوو گوت،

 ئەوە چ، گۆت؟ گۆت، لێ دە؟

 :من گوتم

 .ناد گوت، ب ەە ژوورەكەی خۆیەوە
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ن تتام لە ییتتت یتتان نتتاد بە،م دڵئەبتتوو گرارتتداد نتتازانم لە وە،مە كتتوردیەكەی متتن گە
ئێتوارەكەی  خۆم گوتم بە خودای شتتێم دە ەومتێدلە دڵ،  تەماشاكردنەكەم تێگەییتد

دیتم وا ئەبوو گراردا بەرەو كەگرەكەی من دێتد نەمگوت دە ەومێ  سەرەتا باس، ل نت ن 
 و سۆر ەت و گراردای كردد لە دڵ، خۆم گوتم دیارە بە گێیەك ، درێژ دێتە سەر بابەت،

سەرەك،د ئەوجا هاتە سەر فەهد و شتەەی چەكتدارید دیستانەوە گتوتم گێیتەك ەكەی وا 
درێژ بێتد بابەتەكە هەتا سبەینێش تەواو نابێتد هاتە سەر باس، ئەدەڕ و ش ررد باس، 

 :گۆران، شاع ری كردد بە شێوەیە  كە ز ر سەرسام بوو گێ،د دەیگوت

كتراون بە عەرەبت، و رووست،د بە من هەموو ئەو ش ررانەی گتۆرانم خوێنتد تەوە كە  
 .داخەوە كوردیەكەم ه، ئەوە ن ە گۆران، گێبخوێنیەوە

 :ەكەد لە هەستاندا گوت، هەر  سەی كرد و نەهاتە سەر باس، زیندان 

 ..من گاڵتەیەكم لەگەڵ كردید باش بوو تۆش هەر بە گاڵتە وە،م، گاڵتەكەت دامەوە

خۆشویستد ئەو گ اوەی لەوەتەی متن لەو ر ژەوە بە دەست خۆم نەبوو ئەو گ اوەم  
دەیناسمد  ەڵەم و كاخەزی بە دەستەوەیە و كەس ش نازانێتت چ دەنووستێت و خەریەت، 

 :چ ەد دارا بە گاڵتەوە دەیگۆت

دەزان، خەریە، چ ە؟ ئەوە لە گژ ناوی زیندان ەكانەد كۆیانتدەكاتەوەد كەم انتدەكاتد 
 .ند خەریە، ئەو شتانەیەساڵ و ر ژی گرتن اند ه، بەردان اند ه، رم ەردن ا

 :دواترلە شاهێنم ب ست كە 

ئەبوو گرافدا كچێم و كوەێە، هەیەد لە خۆشەویست ، ر ژنامەی گراردا كچەكەی ناو  
 .ناوە گرارداد سەرسامبوون، بە گۆران، شاع ریش كوەەكەی بە ناوی ئەوەوە كردووە

عەرەبت، ز ر  بەئەو ئەبوو )گراردا و گۆران(ە  ش رری )برای عەرەب، چتاو رەشتم(ی 
ئەو شاهێنەش یەكێم بوو لەو موالزمانەی كە لە و،ت، یەمەن خوێندبوویان و  دەگوتەوەد
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چەنتد متوالزمێە،  خول، سەربازیان دیتبوود گتژەی موالزم تان بەدەستت هێنتابوود بارەگتا
الزم ریاز كە مێتردی تان تا بتوود متوالزم كتارزان ئەویتش لە ستەر ئتای ن، لێبوود لەوانە م

 .خەڵە، شە راوێ دعەنەاوە بووشێخەكەی 

بارەگتتا رووەو زستتتان ەكەی گێتتر  نتتزیەەی ستت، گێیتتیەرگەیەك، ستتەرمابردەڵەی 
حەواندبۆوەد گێییەرگەی خوێندەوار و نەخوێندەوارد گێییەرگەی هەمەەەنگ لە نەتەوە و 
ئای ند گێییەرگەی تێدا بوو هێیتا ه چ شارێە، گچەەش، نەدیتبتوود تەمەنت، لە چەنتد 

 ار بە ستەر یە  بەستەر بردبتوود گێیتیەرگەش هەبتوو خوێنتدن، لە رووست ا گوندێە، ئا
 .تەواوكردبوود هەبوو موالزم بوو لە چ م و یەمەن دەورەی سەربازی كردبوو

بە گێ، ساڵژمێری چ ا چەنتد ر ژێتم بتوو چووبتووینە باوەشت، زستتانەوەد بە،م بە  
ن، شتەش مانگ یتان بە ساڵژمێری گێر  كە لەگەڵ ه چ چ ایە  تێە نەدەكتردەوە زستتا

 ن وەش كردبوود گێش ن وەە  بوود بەوە دەزانم ئەو كاتە بوود چونەە ئەو ر ژە من كابان
د گ تاوێە، ریتش ماشتوبرنر ، دەروێیت انەد گ تاوێە، بووم و برنرم دەخستە ستەر ئتاگر

رەنگ روون، چاو گەشد گرچ، درێژ بایە دەمگوت لە دەروێیەكان، شێو كاكەیەد الیدایە 
هێیتا دانەن یتبوود من هەستیەرد كۆگ ەك، ئەو گ اوەم دیوە و ئاشتنامەد بە،م  بارەگاد

 :نەدەهاتەوە ب رم كێ ە و لە كوێد دوای چاكوچۆن ەك، گەرم

 .من باب، هاوەێ ەكم دوو سێ مانگە هاتووەد وا بزانم لێرە ناوی ئارامە

ئتارامەم دیتت و راست، بۆ چووم هەڵەم نەكردد گێش مانگێم لە بارەگتای كتافێ ئەو 
ز ریتتش گتتێەەوە  ستتەمان كتترد و وە  برادەرمتتان لێهتتاتد ئتتارام تەمەنتت، حەرتتدە هەژدە 

 :هەڵیدایێ د گێدەچوو دەورەی كارات، كردبێتدساڵێم بوود هەندێم جووالنەوەی دەكر

 .دوورە ز ر من دەیناسمد لە بارەگایەك ترەد لێرەوە

 :ز ری گێنەچوود یەكێم من، ت ەردەوە
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ڵێند ئارام، كوەی ئەو گ اوەد ئێستا گ تراوەد وا بتزانم ئەمنت، هەولێتر كوەەد ئەوە دە
 .ناردوویانە كە ... بەوژێتد بە،م هێیتا بە تەواوی روون نەبۆتەوە

 .نازانم چ ناوێە، گۆت

 :ێ انەرد و گێ انگوت ی نان، نێوەەیان دایە كابراو بەرئ د

 .رە بگەەێ تەوە ماڵكوەەكەت ئێستا لە ناوچەی لۆالنەد ناتوان ت ب ب ن،د باشت

ز ر چتاوم لە  كوەە زیندان ەكەی گەییتە بارەگتادكابرا هێیتا نەگەییتبووە دەو زێد 
چاوی بتی سەری بەرز نەكردەوەد دەمویست لە چاویدا تاوان یان بێ تاوان، بختوێنیەوەد 

 .ه چم بە ه چ نەكردد لە ب رمە ز رم خەفەت لەو گەنرە خوارد

ەند خۆش بوو بارەگای بێ زینتدان و زینتدان،د ئێستتا ئەوەی لێ، دەترسام روویداد چ
 .زیندان هەیە و زیندان ەكەش ئاشنایەك، خۆم

 :ئەرمەن ە بە عەرەبەراوەكە گۆت،

 !خوا بۆ ئەبوو گراردای دا 

دون، ئارام(م لە بن دەست بتوود چەنتد الگەەەیەكتم لێخوێنتدبۆوەد شتێخ، عەنەتاوە )
  :هەواڵ، هێنا

 .سبەی بارەگا باردەكات لەو ر ژانەد سبەی یا دوو +

 بۆ بال سان؟ -

 ...ئا بۆ ئەوال +

د بەو هەواڵە كەوتتتیە یدەمزانتت، باركردنێەیتتان لە گێیتتەد بە،م نەمتتدەزان، وا بە زوو
دڵەەاوكێوەد لە ز ر سەرەوە خۆش بوود بە،م سەری ناخۆش یت، هەبتوود ناخۆشتەد متن 
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گژۆگەكتان، هەولێتر بب نت ند ئەو چ ایەم دەچێت كە دارا چاو ش ن  ستەی داوە بچت ن و 
ناخۆشەد ئەو بەرنامەیەی بۆ خوێندنەوەم دانتابوود ستەراو لێتژ بتوود دونت، ئارام یتم بتۆ 
تەواو ناكرێد خەریم بوو خۆم سەركۆنە دەكرد لەوەی چەند جارێم گێ انگوتم كە بچتیە 
بەش، راگەیاندن ئ یبەەم و بە  سەم نەكردند ئەگەر چووبام دەمتتوان، لە تێتری كتێتب 

 :خوێنیەوەد ئاسۆ كەریم ئەو كوەەی لە رێگای كوردستان ئ ی، دەكرد دەیگۆتب

وەرە لەگەڵ ئێیە ئ ش بەەد راگەیاندن بۆ تۆ باشترەد گۆزە گۆزی كەمتترەد كتات بتۆ 
 .خوێندنەوە ز رە

بە  سەم نەكرددهەر زوو لەو ن ازی سەركۆنەكردنەی خۆم گەش یان بوومەوە و گوتمد 
ناخۆشە بەوەی دوو شووشە عارە ، ستەر متۆرم لە  ئازادترمد ناد لە دەرەوەی راگەیاندن

جتگە  بۆنتدار دەیگتۆت لەو ر ژانە دەگتاتد    دەچێتتد ئەو عتارە ەی ختاوەن ئەستپ، 
لەوانەش راستە بێ ماڵترین كە  رەنگە گێییەرگە بێتد بە،م ئەویش كە چەنتد ر ژێتم 

ێتت بە جۆرێتم لە جێگەیە  متایەوە بتێ ئەوەی ب ەوێتتد بتێ ئەوەی بە دەستت ختۆی ب
خووی گێوە دەگرێتد من وامد هەستدەكەم كە لێرە دەە م وە  ئەوە وایە كە ستەردەم، 
منداڵ ەد ماڵیان لە كۆ،نێەەد لە نەاو باردەكەیند چەند بەو باركردنەی سەردەم، منداڵ، 
دڵتەنگ دەبوومد ئەو باركردنەی ئێستاش ئەگەر تۆزێە ش بێتت ختاڵ، نت ە لە دڵتەنگت ە 

 .منداڵ ەكە

ەر ئەو ر ژە بارەگا لە گژ خۆ تێەنان بوود چەند تەشتە هەویرێتم كترایە نتاند هەر ه
بابتتا بتتوو تێەنگتت، خاوێنتتتدەكردەوەد ئەوەی گتتێاڵوی دەا بتتوو گ تتنەی دەكتتتردد ئەوەی 

 ...شەرواڵێمد شتە جژەێە، لە خۆی زیاد بوود دەیدایە ئەویدید ئ دی

بتوویند مەال چەنتدێ بتتوای بۆ ر ژی دواتتر و ئێتوارەكەی چتاوەەێ، هەواڵت، ئتاوهەوا 
بتەوی بە وتەكان، ل ن ن هەبوود لەوەش گتر بتتوای بە رادیتۆی ئ سترائ   بتوو لە بتارەی 

 :گێیب ن، ئاوهەواوەد هەر بۆیەش  هەبوو ناوی لە مەال نابوود مەالی ئ سرائ ژ،د دەیگوت
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، ئ سرائ   هەرگ ز هەلە ناكاتد كە گتوت، ر ژ بەدەرەوەیەد بەدەرەوەیەد كە گوت یت 
 .بارانەد  سە هەڵناگرێ بارانە

لە دڵ، خۆم دەمگوت: دە ئ سرائ   وا بزانم  ەت گ اوەت تت لەگەڵ ئتێیە نەكتردووەد 
 بە،م ئەو جارە ب ەە و بڵێ:

د چتونەە بتاووبۆرانێە، وا ێلەمت وە هەتا حەفت ر ژیدی كە  لە متاڵ نەچێتتە دەر 
 .وایان بە خۆیانەوە نەدیتووە کاولبوون،بەەێوەیەد هەزار ساڵ ش دەبێت عەرد و ئاسیان 

لە ئ ستتترائ   هەر بتتتۆ ئەوە بتتتوو كە ئەو ر متتتانەی دەستتتتم بە  داخوازیەشتتتمئەو 
خوێندنەوەی كردبوود تەواوی بەەمد سەرێم لە سەری چ ا ختەكەش بتدەم و رووناكتای، 

 .هەولێر بب نمد دوو بوتڵە عەرە ەكەش بگات

 كا و  بن بزان ن هەواڵ، ئاوهەوا چ ە؟ +

 ت؟ها چ، گۆ-

 :حاج، دەهام گرس اری كردد من نەمتوان، وە،م، بدەمەوەد ش خ، عەنەاوە گۆت،

دەڵێتتت: ئامتتادەی ر ییتتتن بتتند تتتا دوو ر ژیتتدی ر ژ بەدەرەوەیەد گەلە هەور لێتترە و 
 .لەوێ بە ئاسیانەوە دەب نرێد بە،م چ ن ەد باران ان گێن ە

دابەش دەكتردد فتاڵن و فتاڵن  ر لەکتان،یەكسەر جتاەی كۆبتوونەوەدراد ئەبتوو گرارتدا 
عایدی هێسترەكان بند خواردن دابەشەردن لە سەر ئەو دووەیەد ئەوە لە دووی چاوستا  
دەەواتد ئەو چاودێری، چۆن ەت، ر شتنەكە دەكات.... تا هاتە سەر مند چ، بۆ من دیار 

 .ێتتت..ببەتتات باشتتە؟ منتت، راستتپارد كە ئاگتتاداری، زینتتدان ەكە بتتمد نەبتتادا لە رێ هەڵ
مویست بڵێم ئەو ئ یە ناكەم و ئ یێە دیم گێبسپێرند شێخ، عەنەاوە كە لە تەن یتم دە

وانتتدمێد ئ تتدی منتت ش هتت چم نەگتتۆتد ود لە ن تتازم تێگەییتتتد نقتتورچێە، خێدان یتتتبو
 .دوای ش لە ب رم چوو بە شێو بڵێم بۆچ، نەتهێیت
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وستا  هێیتا مەالی ستبەینێ لە هت چ مەمژەكەتێتم بتانگ، نەدابتوود بەەێەەوتت ند چا
كتێ دەزانتێ  .گ اوێە، ئەو دەوروبەرە بتوود هەڵتگەەێ بە گێرستداد داگەەێ بە گێرستدا..

ن و داگەەان گێتتر  لە ژیتتان گێتتر  چەنتتد هەڵتتگەەان و داگەەانتت، تێتتدایە  لە هەڵتتگەەا
 دەچێت.

 بۆچ، دن ا روونا  نابێتەوە؟   

لەوە دەچوو ئەوە هەر گرس اری من نەبوود رەنگە گرس اری ئەوان دیش بووبێتد بە،م 
گرستت ارێە، شتتەرماوی بووبێتتت و كە  زاختت، نەكردبێتتت ب ەتتاتد وە  دیتتارە كتتات لە 
بەرەبەیان تتتدا وەستتتتاوە و چ ن تتتازی نتتت ە بە الی هە،تنتتت، ر ژدا جتتتوولەیە  بەتتتات. 

دن ا بەرە و تاریە، و تاریەتر گێ، لێنتاوەد  دهەستدەكەم لە ج ات، رووەو رووناكبوونەوە
 . ش خۆم روونتر دەدیتتا چەند ساتێم لەمەوگێش گ

د هەر وە راست گەەێ و گ ری گوند بە سەرچ و چتووبێئ سرائ    گێدەچێ گێیب ن،
 .ئەو تەمومژە بتەوێتەوە ر ژێە، خۆش دیارە

 .گ اوە سەر راستەكە وای گۆ

 .ئ سرائ   لەو بارەیەوە لە تەمەن، خۆی در یەك، لە دەو دەرنەچووە 

ەی ئ سرائ  د ئتێیەش لە ستەر  ستەی ئەو مەالی ئ سرائ ژ، ئەو گ اوەی لە سەر  س
 .هات نە سەفەرێد وای گۆ

تەمتومان، ز ر چ ا و د ڵ و دەشتتانم دیتتووەد تەمتومتان، هت چ زستتانێم هت، هت چ 
جێگەیە  ناگاتە تەمتومان، گێرستێد متن جتاری یەكەمتیە شتت، وا بب تنمد گتوێم لێبتوو 

، خۆت نەدەدیتد لە ه چ ئەوان دیش هەر ئەوهایان دەگۆتد تەم چت چرد تەە تەەد دەست
 .سەرهاتێمد لە ه چ ر مانێم لە ه چ ش ررێم تەمومژی وام نەخوێندبۆوەد نەدیتبوو

 .گێ هەڵێنند دەبێت زوو لێرە رەتب ن +
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 .باشە ئەو تەمە چتە هەر ب نای، لە كار خستووەد ب ستن هێیتا ئ ی، خۆی دەكات

تۆ بڵێ، ئەوان بتزانن ئێترە كتوێ ە؟ بە  .ئێرە كوێ، گێرسە؟ بۆچ، دەبێت زوو لێرە..
چ، دەناسنەوەد خۆ چاو چاو نتاب نێد ئەو كتوەە زینتدان ەی وا لە گێیتم دەەوا نتایب نمد 
جاروبتتتار  ستتتەی لەگەڵ دەكەم بتتتۆ ئەوەی گتتتوێم لە دەنگتتت، بێتتتت و دڵن تتتابم لەوەی 

ن تا هەڵنەهاتووەد بە،م تۆ بڵێ، ن تازی هەڵهتاتن، لە دڵ بێتتد ئتاخر لەو كوێربتوونەی د
كوێ گێدەزانێد بە كوێ دەكەوێتەوە  بە،م هێندەی متن لێت، بتزانم دیت  نت ە لە دن تایێ 

 .ن ازی هە،تن، لە دڵدا نەبێت

بە  هەوکەخەریتتتەە كەم كەمە تەم دەەەوێتتتتەوەد رووناكتتتای، كەوتە دن تتتاوەد  هەوکە
بارەگا روون، كوەە زیندان ەكەم لێوە دیارەد ئەو ئاەگێر ە بێ گولژەیەی وە  چۆن لە ناو 

بە شان دا دا هەر ئەوهایەد دەڵێ، شانگۆەكێ، گێنەكردووەد هێسترەكاند هاوەێەاند نەرم 
نەرم رێتتدەكەند  ەت هێنتتدە هەستتتم بە ئاستتوودەی، نەكتتردووەد وە  چتتۆن ب نتتای، بتتۆ 
كوێرێم دەگەەێتەوە ئەو هەستەم هەبتوود ئتاخر دەزانتن لە كەیەوە كتوێرین و بە كتوێری 

بتتیند بە كتوێری چتاودێری، زینتدان ەك، ترستنا  دەكەمد بە هەوراز و نیێوی گێتر  دە
كات لە یەكت، ن توەە  الی داوەد وا لە  هەوکە و بە دەم رێوە جگەرە دەگێچیەوەد كوێری

گۆەای ە  كە دەروازەی هەورازەیەك، سەختە دان یتووین و خەریە، نتانخواردن ند عتادو 
ش دەكتاتد هەر یەكەی دوو ئەو كوەەی لە كوەی حەسەن تتوەاب، دەچتوود ختواردن دابە

 .نان و چەند گیەە گۆشتێم

گ اوە سەر  ێ، هەڵە كردبێتد دەبێتە مقۆ مقۆدچاوسا  ئاسای، دیار ن ەد گێدەچێت ر
 :راستەكە بە تووەەی ەوە بە چاوسا  دەڵێت

رادەستت، جاشتانیان  دكوەە هەی وەحیت،د لێترە ئتاودیو بت ند دینتارتەیەد دەی دەی
 .بەەد باشە

 : اوە لە وەحی ەكە تووەە نەبووسەیر بوو ئەو گ
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 !كوەە براد دینارتەی چ،د دینارتە لێرەیە؟

چاوستتا  كە گ تتاوێە، ز ر بەتەمەن بتتوود هەمتتوو شتتەەەكان، گێرستت، لە ب تتر بتتوود 
شتتەەەكان، ستتەردەم، مەال مستتتەفا بتتارزان، و گێیتتتریشد لەگەڵ ئەو گ ریەشتت، كە  

 .لەگەڵ، دەرنەدەچوو

 .یەد تۆ دەمانێەوتێن،دە وەڵاڵه، ئەو دیوە دینارتە +

براد لە سەرەخۆبەد من شەست ساڵ دەبێت چاوستاخ ، گێیتیەرگان دەكەمد ستەد  -
جتتار لە تەمتتومژم دایەد هەتتتا ئێستتتا رێتتگەم لتتێ بزرنەبتتووەد هتت چ گێییەرگەیەك یتتم بە 
فەتتتارەت نەدایەد بە،م ئەگەر ئەوجتتارە رێ بتتزر بتتەەمد دیتتارە گ تتر بتتوومە و كەڵەتت، 

 .و بە  كەمە  لەسەرخۆبەد با چاوەك، بە دن ادا بگێتمچاوساخ م نەمایەد ئەت

بتتزانە جتتاش و  گ تتاوە ستتەر راستتتەكە ستتووربوو لەوەی كە لە دینتتارتە نتتزیە ن و هەر
چاوساخەكەش گێ، وابوود ئا تاری دینتارتە لێترەوە گەلێتم دوورەد  سەرباز دەوری دایند

 :ئ دی هەندێم دەیانگۆت

  .ەینچاوسا  راست دەكاتد ئەو چ دەڵێ وا دەك 

 :هەندێە دی دەیانگۆت

  .رێ، بزركردووە با بە  سەی نەكەین چ راست دەكات  

من رەنگە ه دیش وە  من هەبووبند لەو نێوەندە حەگەسابوومد نەمتدەزان، لە كتوێ، 
  .دن ام چ بزانم لە كوێ، دینتارتەمد ئێستتاش نتازانم دینتارتە لە كتوێ ەد ئ تدی میتتومتە

گەلە هەورەكان، ئاسیان، گێر  دەڵێ، گوێ ان لە میتومتی ئەو كۆمەڵە گێییەرگەیەیەد 
كۆمەڵێم گێیتیەرگەی ختوا لێگتۆەاود ئەوەتتا گەلە هەورە لێتم دوورەكتان لێەتدی نزیتم 
دەبتتتنەوەد دەڵێتتت، هەواڵتتت، میتتتتومتی ستتتەر زەوی لە یەكتتتتر دەگرستتتند هەمتتتوو گەلە 
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ەك تان گترتد بە،م ئتێیە هێیتتا ز ر لێەتدی هەورەكان، گێر  بە بایەك، گێش بتاران، ی
 .دوورین و رێگەیە  كۆمانناكاتەوە..

باران دایەتردد بە ختوە دایەتردد لەگەڵ داكردنت، بتاران ئتێیەش كەوت تنە رێد چتۆن  
هەڵگەەێد بە  شم نەزان، بە رێ، كێدا رێیانەردددژەكان گەییتنە یە  تێنەگەییتمد ئەوە

ەەێد ئەو هەورازەیە بن، لە دەریتایەد ئەو د ڵەی وا بن لێزمەی باراندا سەرەو هەور هەڵگ
بە جێ دێژ ن بە گان، و درێژی ئاوەد بای، دەریایە  ئتاوی كتۆ كترد تەوەد ئەو هەورازەیە 
رەنگە سەری لە هەور بێتد هەر بت  نتابتێتەوە... بتاران بتاراند گترم و هتۆەی ترستناك، 

مانتدوود مانتدوو... كەوتد هەورد هاشوهووش، گت لە سام، ئتاو و بتاد ستەرماد ستەرماد 
ب گرەوەد هەستەوەد ئاگاداربند گێتان نەەواد هێستترەكاند هێستترەكاند هەچە هەچە.... 

 هەرایەكە لە ساتەكان، هەستان، الفاوەكەی نوح ش هەرای وا نەبووە... 

گێدەچێت درەنگان، شەو بێتد ئێستا لە سەر چ ایەك ن ه چ شتوێنێە، ئەو دن تایەی 
ور دەوری داوەد هەور لە باوەشتت، كتتردووەد هەور ئەوشتتەو ختتۆی لێتتوە دیتتار نتت ەد هە

باران لە ر ، ئ سترائ   ئەوشتەو لێناكتاتەوەد لەو ستەر چ تایە هەر  ەەژێنێتە گێرسەوەدد
د ختتۆی لە بتتن درەختتت شتتارد تەوەد بتتاران ختتۆی داوەتە بتتن گتتابەردێە، گەورە یەكەی
او ئتاود لەبەر بتاران ئتاگرێە، ئتاگر ئتاگر   لە نت تەوەد یەك، ت ەە نانێەیان خوارددلێناكا

ر گەورە كتتترایەوەد گێیتتتیەرگە وێتتتنەی ئاگرگەرستتتت دەوری ئاگریتتتان داد ت یتتتە، ئتتتاگ
ئەو جۆرە ئاگركردنەوەیەش گەەجتووێەە تەنهتا  لێ دەدایند دەتگوت مرییە، ئاوەەووت ند

 :لە دەست، گێییەرگە دێتد گ اوە سەر راستەكە جارێم گۆت،

بەفتتتترد یتتتتان بەر بتتتتاران دەناستتتترێتەوەد هەر گێیتتتتیەرگە بە ئتتتتاگركردنەوەی نتتتتاو 
 .گێییەرگەیە  توانای ئەوەی نەبوود ئەوە گێییەرگە ن ە

گرفت، من جگەرەیەد  ی كرد تەوەد نەرم نەرم دادەكاتدرباران هەر دەبارێد بە،م هێو
چایەش گرفتێە، گەورەیەد بە،م كە گرفت، جگەرە سەرهەڵدەداتد چتایە ب تردەچێتەوەد 
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ێد لە گت كوەە سۆمەركێیەكەم ب ركەوتەوەد خەن، بوومد ەلێ دەچۆ ك سەی تووتن ئاوی
لە دڵ، ختۆم گتوتمد جگەرەیەكت، ستۆمەر دەكێیتمد لە نزیتم متنەوە راوەستتا بتوود لەو 
كاتەی لێ، نزیەەەوتیەوەد كۆڵەگیتتەكەی دەكتردەوەد دیتتم ن تو گتارچە گتاكەتەكەی كە 

ابوود بە دیتنت، متن بتێ ئەوەی نایژۆن، لێپێچابوود كتردیەوە و گتاكەتێە، دەرهێنتاد دامنت
د جگەرەی خۆی داگ رساند و گێیەەش، من، نەكردد م بۆ راگرێداوای لێبەەم جگەرەیەك

لە دڵ، خۆم گوتمد رەنگە هەر ئاگاش، لە من نەبێت كە لە تەن یت، راوەستاومد با خۆم 
 .داوای لێبەەم

 .بێ زەحیەت جگەرەیەكم بدێد تووتنەكەم تەە بووە +

یەكەك تدیش داوایەترد نەمتدایێد بە ختۆت دەزانت،د ئەگەر جتگەرەم لتێ بە ختودای  -
 .تووتنم بۆ ناكێیرێ دببتێ

نازانم چ دی گۆتد یەكسەر كیامەوەد شەو و ر ژێم بوو ئاسیان تەشتتە ئتاوی گێتدا 
دەكردمد هێندەی ئەو گە رەجە ئاوە تێەنەچووم كە هەستم كرد لەو وە،مەوە گێیدا گتژاد 

ە نەبوومەد باشە ئەو گ تاوە لەستەر جتگەرەیە  بتۆ وای لە متن  ەت هێندە لە خۆم تووە
كرد؟ چەندی سەرم دێنا و دەبرد سەرم لە نەدان، جگەرەیە  دەرنەدەچتوود جتگەرەیە  
بۆ ئەو ه چ، تێنەدەچوود ئاخر بە الی كەم، گێنج گاكەت لە نتاو  كۆڵەگیتتەكەی بتوود 

متوو شتت بتوود هت چ دیتاریە  بە،م ئەو جگەرەیە بۆ من لەو ساتانەی داوام لێ ەتردد هە
چێژی ئەو جگەرەیەی ن ە كە جگەرە لێبتاوێم لە دەستێە، وەردەگرێتد جا ئەو دەستتە 
ناس ار بتێ یتان نەناستراود نەمتدەزان، ئەو گ تاوە بتخەمە ج تزی كتام گێناستەوەد ئەگەر 

 :گێناسەیە  هەبێت بۆ مر ڤد لە ب رمە لەبەر خۆمەوە گوتم

 .گەڵ تۆ لێ، دە ەومێبە سەر ئەو كەسەی لە  وەی گێر 

د ستەرماد بتێ چتای،د بتێ جگەرەیت،د رێ مانتدووێت،ندەم دا  لەو وە،مە ختواردد هێ
ه چ لەوانەم لە ب ر نەمابوود دەبوو  سەیە  بەەمد خەریم بوو بتە مد دەبوو  .بزركردن..
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بتیارێم بدەمد نەدەكرا وا دەستەوەستتان بیێتنیەوەد تەواوێتم ب رمەتردەوەد بە دەنگێتم 
 :ەوەی تەن یتم ب ستبێت، وام گۆرەنگە ئ

 .مەرێ بێت بۆ هەتایە واز لە جگەرە بێنم

دوا وشەی ئەو بتیارە  ورسەد الی متن  ورستترین بتیتار بتوود هێیتتا لە ستەر زارم  
 :بوود دیتم خاوەن ئەسپ، بۆندار گاكەتێە، بۆ راگرتووم

 .هاد هاوەێ بەغدا بەێیەد لە سۆمەرەكەی ئەو ز ر خۆشترە +

 .مەوێسوگا  نا -

ئاگام لەوە نەبوو كە خاوەن ئەسپ، بۆنداریش ئاگتای لەو گترفتەی جتگەرەیە هەبتوود 
ز رم هەوڵدا گاكەتەكە وەرنەگرمد گێیتیگوت كە ئ تدی وازم لە جتگەرە هێنتاوەد كەڵەت، 
نەبوو بە تۆگزی خست ە باخەڵیەوەد باخەڵ، گت ئاوی دیار ئاگرد گاكەتەكەم بە نەشەاوی 

 .خستە كۆڵەگیتەكەمەوە

وستتا  وە  شتتێتان بە دەوری ئتتاگردا دەهتتات و دەچتتوود گێنەدەچتتوو لە هەمتتوو چا
تەمەن، خۆی س یا ن گەران خۆی ن یاندابێتد لە چۆك، خۆی دەدا و گەكو گەكوی بوود 
جتتار جتتارە لە ئتتاگر دوور دەكەوتەوە ستتەیری ئەو ال و ئەوالی دەكتتردد وە  بڵێتت، لەو 

یت دادەن یتتد هەستتیدەكرد بتۆن بە تاریە ە رێ، چتوونەوە ستەر رێ بب نێتتەوەد دەمتد
زەویەوە دەكتتاتد رێتتم وە  ئەو هێستتترەی لە تاریە تتدا لیتتووز بە عەردەوە دەنتتێ و رێ 

 :بە دەنگێە، ز ر خەفەتاوی جار و باریش دوو شە او تە  دەبێتەوەد دەب نێتەوەد

باوەەتان هەبێتتد ئەوە جتاری یەكەمتیە رێ هەڵە بتەەمد بە،م مەترستن بتا هەنتدێم 
 .سەرەخۆد رێ دەب نیەوە و بە سەالمەت ش دەگەینە جێبێیەوە 

من تا ئەو دانپێتدانانە راشتەاوانەی چاوستاخم لە دەوی ختۆیەوە  كە   سەی نەكردد
نەب ستتتد هێنتتدە مەترستت ، بزربتتوونەكەم ال گەورە نەبتتوود بە دەستتت ختتۆم نەبتتوود وام 
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ەوە نەب نترێ نەوەد ئب ردەكردەوە كە ئێیە كۆمەڵێم منداڵ ن و لە دن ا ونبووین و رەنتگە 
ی، بزربتوونەوە و مەترست ەكان بە چتتی دەورم بتدەن و  توو،جاری دووەمم بوو وا بچیە 

چاوی دیتنەوە نەمدینێتد جاری یەكەم هێیتا نەچووبوومە  وتابخانەد لە ناو  ەیستەری، 
یەك، مندا،نەد لچە، عەبتاكەی دایەیت، لە دەستتم ێر نازانم تێەەڵبوون لەگەڵ چ یارهەول
ێنابوود دزی بووید ئاگاشم لێنەبوود  ەیسەری هەر لە چاوی منداڵ ، من نتا لە هت، دەره

شتاری بتێ دەرگتا و  ەی دەستت لە لچەت، عەبتا بەر دەبتێدز ر لە مندا،نەوەد لەو ساتان
بزربوونەد ب ابان، گێنەكەوتنەوەیەد گێرس، ناو تەم و باووبۆرانەد لە ب رمە لەو كتۆ،ن بتۆ 

ر ژنێە، عەبا بەستەرم دەدیتتد كە گتت گتت بتوو لە عەبتا بەستەر ئەو كۆ،ن غارمدەداد هە
دەچوومە گێی،د تەماشای دەموچاویم دەكردد دایەم نەبوود سەرەتا هەنسەم دەداد دوای 
گەەانێە، ز ر گریان، بە دەنگد دواترد گریان، هۆە هۆەد هەر كەسێە ش بانگی، دەكتردد 

زان، گەر كەمێم لە گەەاند لە غاردان وە،م م نەدەدایەوەد لە كن، رانەدەوەستامد وام دە
بوەستتتم نتتاگەمەوە دایەتتمد ئتتاخر وام هەستتتدەكرد ئەوە دایەتتم لە گێیتتە متتن وە  متتن 

دایەم كردد نەمدیتەوەد رەنگە  غاردەداد لە من خێراتر غاردەداد دن ای  ەیسەریم لە دووی
رزەی كەەەت چووبیەوە سەر ئەو گۆەە تا انەیەی كە لە چە ،  ەیستەری چتوار وە سەت

ساڵ كەسەپۆشەد بە،م گۆەی كەسەپۆش بە من چ،د ن یانەیە  ن ە بۆ دن ا و بە دایم 
 :كەوتنەوەد دواتر  مام حاج، م رزام ب ركەوتەوە كە دایەم چەند جارێم گێ گوتبووم

 .كوەم ئەگەر لێم بزربووید وەرەوە كن ئەو مام حاج ە من دەتب نیەوە+

 .ریش نابمباشە باشد هەموو جارێ وە دەڵێ، و بز -

بە،م حتتتاج، م تتترزا لە كتتتوێ بب تتتنیەوەد لە چتتتاوی متتتن ئەوە  ن تتتوەی  ەیستتتەری 
كەش دەیان لە سەرە و ه چ یت ان حتاج، م ترزا نت ند  ئەنرتام لە گتت  تۆڵم كەوتە نتاو 

 :دەست، حاج، م رزا

 .ئەوە لە كوێ، تۆ؟ ئەو دایەە  وەبەسەرەت كوشت
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بتتەەمد لەو گێرستتە  نتتزائەو بزربتتوونەش وە  بزربتتوون،  ەیستتەری ترستتناكەد دەبێتتت 
 .حاج، م رزایەك، گێرس یان بۆ گەیدا بێت

باران لێناكاتەوەد ئاسیان دەڵێ، كون بتووەد لە رێت، ئەو كتونەی ئاستیانەوە دەریتا  
دەەژێتتتە گێرستتەوەد گێتتدەچێت درەنگتتان، شتتەو بێتتتد دوورنتت ە هێنتتدەی نەمابێتتت بتتۆ 

جگەرە جگەرە هەمتوو ئتازای گ تانم  .بەرەبەیاند بە دەوری ئاگردا زنر رەمان بەستووە..
دەڵێ جگەرەد تۆ وەرە خەریەە شێت بم بۆ جگەرەیە د گاكەت ش وا لە ناو كۆڵەگیتیەد 

ەد وا بتوا  ستەی ختۆم دەگەیەنتیە جتێ و  كەچ، جگەرەیە  داناگ رسێنمد ئای لەو المژ
ە نتتاب نێ... دیتتتم كتتوەە زینتتدان ەكە لە گتتژ جتتگەرە ئ تتدی جتتگەرە ختتۆی بە لێتتوی متتنەو

گێچانەوەیەد بە گ اوەت ەكەی خاوەن ئەسپ، بۆندار گ اوەت ەكم كتردد جگەرەیەكتم دایتێد 
لە كتتتات، هەڵپچتینتتت، گتتتاكەت ز ری نەمتتتابوود جتتتگەرەیە  بتتتۆ خۆشتتتم داگ رستتتێنمد 

 :دامنەگ رساندد گاكەتەكەم خستە كۆڵەگیتەوە و بە زیندان ەكەم گوت

 .تێم جگەرەت ویستد شەرم مەكە داوابەەهەركا

دن ا رووناكبۆتەوەد باران نم نم دەبارێد بن ی، تاریەەد ه، ئەوە ن ە خۆشت، بەتاتد 
لەو بەرزایتت ە بەرزەوە نتتازانم بەرەو كتتوێ شتتۆەدەب نەوەد رەنتتگە كە  نەزانتتێ بنتت، ئەو 

گ تاوە  ونەوەدستەرماد هەر لێژایت، و لێژبتوشۆەبوونەوەیە لە كوێ ەد باران باراند سەرماد 
 :سەرەاستەكە كە لە نزیم مەالی ئ سرائ ژ، دەە ییت گوێم لێبوو گێ گوت

مامۆستتاد هەر بە  ستەی ختۆت كتردد بە  ستەی ئەو ئ سترائ ژە وەحیت ەت كتردد  +
گوێت لە گ رەكە رانەگرتد  ئاخر ئ سرائ   چ لە ئاوهەوای گێر  دەزانێ؟ بتزانە چ یتان 

 ائ   دیتووە؟بە سەرهات  ئاخر كە  خێری لە  ئ سر

نەچێتد  سەرچ وبابەد ئەبوو ... د خۆت هێندە شێژوو مەكەد كە  ن ە لە دن ایێ  -
 ..وەك، من ش تێبگەم ئەوە جاری یەكەمە لە بارەی ئاوهەواوە ئ سرائ   سەرچ و بتوات
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جگەرەیەك دییم دایە دیتژە كتارات ەكەد گێتدەچێت گێتر  ز ر شتت بەرەواژ بەتاتەوەد 
ە  لەو شتانە ئەوەتە ستەرم وە  فتفتت كە بتۆ جتگەرەیە  بە نتاو بەرەواژ ن یانبداتد ی

 .دووكەڵ، جگەرەی دیژەكە دەسووەێتەوەد كەچ، ئامادەش ن م مژێم لە جگەرە بدەم

د ن تتوەە یەد عەستترە  ئەگەر بە گتتوێرەی كتتاتژمێری گەدە بێتتتد ز ر نم چ دەمەنتتازا
ڵێد سێ چوار خانووی گەییتووینەتە بن، د  ددرەنگە رەنگە چوار ژەم ییان رەت دابێت

ئاوەدان بێت؟ ئاسیان كەمێم رووناكەد   وەی جەزیری دیار كەوتند تۆ بڵێ، گوند بێت و
یتتان ز ر تاریتتم نتت ەد بە تتتاریە، یتتا بە روونتتاك، لە بتتارین، ختتۆی ناكەوێتتتد دوور لە 
خانووەكان لە بتن كتۆمەڵە درەختێتم كە لە ئتێیە ئتاوەەووتترند راوەستتاویند رەنتگە لە 

ەستتێمد هەواڵێەتتدا بتت ند یە  دووانێتتم بەرەو ئەوێ چتتووند ئێتترە دەرەری چتتاوەەێ، ك
سوورچ ایەت ەد سوورچ ایەت، ئەوبەری زێد هاتنەوەد گ اوێە ی ان لەگەڵەد ئەها دیستان 
فسەەفستتەەد رەنتتگە خەریەتت، گالنتێژیتت، گەەیتتنەوە بتتند بەو زستتتانە گەەیتتنەوە لە زێتت، 

تە لە گەەیتتنەوەی رێەتت، ئاراستتدیبادینتتان تتتا ختتودا دەڵتتێ بەستتە ستتەختەد بە  ستتەی گ 
 ئاراس ش سەختترە.

لە ستتەر زێ جتتێگەیە  هەیە  ەنتتدیژ، دەڵێنتتێد لەوێ كەڵەكوانێتتم هەیەد ئ یتت،  
گێییەرگە گەەیتنەوەیەد كەم گێیتیەرگە هەیە ستۆران و بادینتان، كردبتێ و چارەنووست، 

، خۆی نەدابێتە دەستت، ئەو كەڵەكتوانەد متن جتگە لەم جتارە دوو كەەەت تدی ئ یتم گێت
كەوتووەد كەڵەكوان خاوەن كەڵەكێەە دەڵێ، گەرجووەد بتت  ستەر لێتواری زێد ستواربەد 

ر چاو بنوو ێنەد ب ەەوەد لە لێوارەكەی ئەوبەری دابەزەد ئەو فسەەفسەە هەبتێ نەبتێ هە
سەر و ت ەە نانێەیان خواردد چ نەبوود هەر تام، زاری  گەیوەندی بە كەڵەكوانەوە هەیەد

 .خۆش كرد

ی ئ ستترائ   ەنتتگەد ئاستتیان رژ رژ دەەژێد دەڵێتت، دەیەوێ رادیتتۆكەعەستترانێە، در
بەاتد لێناكاتەوە و لێناكاتەوەد بە كوێدا لێژبووینەوە وا بەوێتدا  رووەەش، دن ا و گەسالن

 .سەردەكەوینەوەد بەو باوبۆرانە گەەانەوە بە رێ، خۆتدا چ وێرانەی ەك، گ ان ە
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 .ئاشەرابووەد بە جاش و سەرباز تەنراوەكەڵەكوان لێ دراوەد كەڵە  شەاوەد رێگە 

 .هەر گێییەرگەیە و لە بەر خۆیەوە و بە شێوازی خۆی ئەو سانە دەڵێتەوە

 كێ ئەو كارەی كرد؟

ئەو گرستت ارە چەنتتد جتتارێ بە دەنگتت، نتتزم و بەرز لە زاری متتن هتتاتە دەرێد كە   
 .نەبوو وە،مێم بداتەوە

جتتگەرەد جگەرەیەكتتم دەدایە  ستتەركەوەد ستتەركەوەد هەر كاتێتتم ز ر حەزم دەچتتووە
 :كوەە دیژەكە و دەمگوت

 .دووكەڵەكەی بە ف ت مەدەد رووەو من هەڵ دە

، حەفتتت دەمژمێتتری گەەانەوە بە رێتت، مانتتدووێت ، حەفتتت ر ژەەێ ناگتتاتە مانتتدووێت 
خۆتداد چ لەوە گ ان گتووكێنتر ن ەد بەو تەەوتووش ە ئەو هەموو رێ ە ببتید ئەوجا لۆژە 

ستتات ستتات، تووەەبتتوونەد هتت، جوونتتدان و دن تتا بە   بگەەێ تتتەوە لتتۆژ بە رێتت، خۆتتتدا
نەفرەتەتتردنەد هەنتتەە بە چ تتای )كتتۆر (دا هەڵتتدەگەەێ ن كە لەگەڵ گێتتر  شتتان ان 
دەگاتەوە یە د گێیتر لە بەهاری ستاڵێەدا رێتم بەو رێت ە كەوتتووەد لە ب ترمە ئەو كتات 

 ...چێژم لە سەركەوتن، ئەو چ ایە وەرگرتد ئێستاش

 دەەژێد د بە ستتە هەشبەستتەرییانداانەوەمانتتدابە ستتەر گەە ەر لە رژانەدئاستتیان ه 
خژ سم لە دوای خژ سم دەبەمد لە سەری هاتن خژ ستەێ چت ە نەمبتردد بە،م  ستەری 
گەەانەوە گتتتە لە خژ ستتم و بەربتتوونەوەد ستتەرێە ان دەستتت، كتتوەە دیتتژەكە نەبتتا ختتوا 
دەیزان، لە كوێ، د ڵ، دەریای، خۆم دەدیتەوەد كاتێ گرتی ەوە هەستم بە بەهێزیت، ئەو 

مەبەست، بێت دەتوانێت گەالمار بتدات و دەستت، كوەە كردد لێی، ترسامد لەوەی ئەگەر 
 .باش بوەشێنێ
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ئەو هەورازە هەورازی گتتێ ر ییتتتن و هتتۆش ر ییتتتنەد هێستتترەكاند ئەستتپەكە لە 
هەموومتتان هێینتتترند نە خژ ستتم دەبەند نە تتتووەە دەبتتن. جاروبتتار ئاوەێتتم لە حتتاج، 

هەستتیەرد ئەویتش دەهام دەدەمەوەد ئێستا لە دواوەی من دەەواد هێستترێەیان نێتوانەد 
خەریەە تاریم دادێتد هەورازی  دتووەەیەد بە،م ز ر حەك یانە تووەەی ەكەی دەشارێتەوە

كووە كۆتای، نایەد باران كەم كەم دەبتارێد جگەرەیەك تدیم دایە كتوەە دیتژەكەد ئتۆ رەم 
نەمتتا جگەرەیەكتتم بە لێتتوەوەیەد خەریتتەە دایگ رستتێنمد گەشتت یان بتتوومەوەد خستتتیەوە 

 !ای لەو بتیارە  ورسەی دامد چ شێت بوومد ئاخر من گ اوی بتیاری وامگاكەتەكەد ئ

درەنگان، شەوەد لە د ڵێە ن من  ەت د ڵ، وا بە سامم نەدیتووەد هەر بۆ ئەوە باشە 
ف ژی، ترسناك، لێ دەربێن،د یە  هاش و هووشەد گرم و هۆەەد هەراو هۆریایە شتەیتان 

 .برادەرەكان، خۆی ناناسێتەوەد باران باران

 .باشترە چ دی نەە یند دەفەوتێ ن -

 .دابن ی ن هەر فەوتاوین -

 .ر ییتن باشترە -

 :گ ری چاوسا  هاتە  سە

 .بە دەست، چەپ لە سەرەوە دوو ئەشەەوت هەند ئەگەر بگەینێ باشە +

 .ئەگەر ز ر لە سەرەوە ن ە با هەڵگەەێ ن -

ەەێد و،خەكان تان هەڵگەەێد لە تاریە، هەڵگەەێد بە بن ئاو و بە ستەر ئتاودا هەڵتگ
بەجێهێیتتتد گەییتتت ند  ستتەی چاوستتا  بتتوود دوو ئەشتتەەوت كە بە تەن یتتت یەكەوە 

بە،م هێنتدەی بڵێت، یەكتو  دبووند باوەش، گەرم ان بۆمان كردەوەد باوەش گەرم نەبتوو
دوو گەرم بۆوەد ئاگر كرایەوەد تێنەگەییتم ئەو هەموو كۆلەەدارە لە كوێوە هاتد خۆمان 

د مەنترەڵە تد هەڵیێە، وامان لێ بەرز دەبتۆوەد هت چ مەنترەڵە شت وێملەبەر ئاگر راخس



242 
 

هەڵی، وای لێ بەرز نەبۆتەوەد ئای بۆ مەنرەڵێم ش و  هەر ش وێم بێتد من و  ساوارێ
كوەە دیژەكە لە تەن یت یە  هەڵتووتەتابوویند نەمتوێرا دەستت بتۆ گتاكەتەكەم بتبەم و 

 .و دامدەگ رساند.. جگەرەیەك، بدەمێد دڵن ا بووم بە خۆم نەدەوەستام

دەبێتت خەوتتبمد چتونەە دیتتم دیتژەكە رایەتردد بە بەرچتاومەوە رایەترد و  سەشتتم   
نەكتتردد كە راگەەیتتم دەب تتنم ئەو بەستتتەزمانە لە ستتەر تەن یتتت خەوی لێەەوتتتووە و لە 
دەموچاویی، دیار بوو خەون دەب نێد نەمزان، ئەویتش خەونت، بە متنەوە دیتت یتان نتاد 

خەوتتتووند هەیە گ استتە دەكتتاتد هەیە متتژی وا لە جتتگەرە دەدا  تەماشتتادەكەم هەنتتدێم
دەڵێتت، ستتێ شتتەو و ر ژە لەبەر بتتارانە و دەرفەتتت، گێچتتانەوەی جگەرەیەكتت، نەبتتووەد 
هەنتتدێم باستت، دن ایتتان دەكتتردد  ستتە گەرم بتتوود لەو  ستتانە ئەوەی لە ب تترمەد باستت، 

 :كەڵەكەوان بوو دەیانگوت

نتاوت نەب ستتووەد نتاودارەد ئەو ستەگبابە ختۆی رادەستت،  وئا ئا گێییەرگە بوود كو
حەومەت كرد تەوەد چووە هەموو لەش، كەڵەكەوانت، هەنرتن هەنرتن كتردووەد رێگتاكەی 

 .ئاشەرا كردووەد ئەدی  لۆیە ئێستا ئەو جێگەیەی گەەینەوە هەمتووی جتاش و ستەربازە
ان، دەستتتەو كتتوەە دەڵتتێن چەنتتد گێییەرگەیەك یتت، بە ستتەربتین ستتەر بتیتتوە و ستتەرەك

 .دیاری بۆ دایەرەی ئەمن بردووە

 بە،م دواتر هەواڵەكە بە شێوەیەك دی گەەا:

ئەو گێییەرگەیەی لە كەڵەكوان، داوەد هەر گێییەرگەیە و خۆی رادەستتنەكرد تەوە  
گەەایەوە بتتۆ  ئەمتتن و مەمتتن نتت ەد هتتۆی لێتتدانەكەش و هتت چ گەیوەندیەك یتت، لەگەڵ
ی كتتتردووە لە نێتتتوان گێیتتتیەرگاند بەوەی بتتتۆ ج تتتاواز كەڵەكەوان ختتتۆید ئەو گ تتتاوە

گەەینەوەی هەندێ الیەن سەری گێتوە نەبتووەد بتۆ هەنتدێە ش ختۆی گنخانتدووەد ختۆی 
 .نەخۆش ئێخستووە و نەیویستووە ب انپەەێنێتەوە
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جگەرەیەكتتم لە ستتەر ستت نگ، كتتوەە دیتتژەكە دانتتاد گتتوتم رەنتتگە متتن بتتخەوم ئەو كە  
 اسەوانێە، چەند بە خەم، هەیە.هەستاد با بۆ خۆی ب ەێیێ و بزانێت گ

هێندەم لە خۆم هەڵداد گرووشەە ئاگرێم بە ئاگتای هێنتامد دیتژەكەش هەستتا بتوود  
جگەرەكەی بە لێوەوە بوو داینەگ رساندبوود دەیویست لە ئاگرەكە نزیم بێتتەوەد ستەری 
بتتۆ ئتتاگرەكە شتتۆەكردەوەد بتتێ ئەوەی دەستتت بە كتتاربێنێ دجتتگەرەكەی داگ رستتاندد ئەو 

ەوەیە لە چتتتاوی متتتن نائاستتتای، كەوتەوەد لە دڵتتت، ختتتۆم گتتتوتم باشتتتە بتتتۆچ، جتتتووالن
 .دەستەكان،..

تتتاهوو  چ بب تتنم باشتتە  هەردوو دەستتت، لە گیتتتەوە بە گیتتتێنەكەی ختتۆی تونتتد  
بووبێتد چتونەە وە   بە هۆشترشەتەكدراوەد دیارە ئەوەی وای لێەردبوود دەبێت لە من 

ە، وا گەورەی لە گتاڵ بێتت جتێگەی متیتانە دەڵێن زیندان، بە تایبەت ش یەكێم تتۆمەتێ
نتت ەد ئ تتدی دەستتتەكان م كتتردەوەد لە خەونەكەشتتم ترستتام بتتۆیە بە زینتتدان ە لە خەو 

 :راكردووەكەم گوت

ئاگاداربەد ب ر لە هە،تن نەكەیتەوەد تتازە لە خەومتدا تتۆ هە،تت،د منت ش نەمەتردە +
 .ب ستونۆیانت گێەەوت دنامەردی س، گولژەم گێوەنای

 !هە،تنمن و  -

بێگومان تر  وای لێیەردد در  بە  ن توەی خەونەكەمەوە بتەەمد ئتێ ختۆ نتاڵێم تتۆ 
  هە،ت، و من ش زەق زەق تەماشای هە،تنەكەتم دەكرد

بەرەبەیانەد ئاسیان ساماڵێەە دەڵێ، ساڵێەە هەوری بە خۆیەوە نەدیتووەد دن ا روون 
زەوی هێنتدە تێتراوە بەشت،  روونە بە چاویژەەی شەیتان ش بگەەێ، گەردێتم نتاب ن ەوەد

ستتاڵێم ئتتاوی ختتوارد تەوەد جۆگەلەكتتان نەرم نەرم لە رووبتتاری گەورەی د ڵ دەكەنەوەد 
ب ستتم و،خەكتان هەر لە جتێگەی  .جگە لە دەنگ، رووبار دن تا چ دەنگێەت، تێتدا نت ە..

 :خۆیانند لەبەر خۆمەوە گوتم
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 .ز ر جار چوارگێ ەكان لە دوو گێ ەكان م هرەبانترن

ەە یەد وا دەچ تتنە گونتدێە، چەنتد متتاڵەد  گونتد تەە تەەد لە سەرشتتۆرك، گتێش ن تو
دن اوە بە دامێن، گێرسەوە دەڵێت، منتداڵێە، رووتە بە باوەشت، دایەت ەوەد متن و كتوەە 
زیندان ەكە و یەك دی الماندایە ماڵێم دوو ژن ز ر رووخۆشانە بەخێرهاتن ان كردیند كەم 

گێیتتیەرگەیان ز ر بە ستتەر زگەوەیە وا لە  جتتار وا رێتتم دەكەوێتتتد ئەو گونتتدیانەی كە
دڵەوە خۆشهاتن لە گێییەرگە بەەند دوای چاكوچۆن، ژنە گەنرەكە كە هەر س، ساڵێم 

 :دەبوو رووی لە من كرد

 تو خەڵە، هەولێریتد نە ؟ +

 بە چ ت زان،؟ -

گێالر، هەولێرێ سەر سەرێ مند سەر چارێ مند خودێ هەتا مرنتێ چ  .بە )لۆ(.. +
 .جارا مێرات ێ هەرژێری ا ژ ب ر ناكەم

ماوەیە   ئەو ژنانە لە بارزان ەكان،  وشتەگە بووند دوای ئەنێالەردن، گ اوەكان ان بە
زانت، هەولێتریم زیتاد لە گێویستت خزمەتت، كتردمد وە   کتاتێ خۆیان گەیاندبووە ئەوێد

ن چتتتاكەیم لەگەڵ كردبێتتتتد دەیویستتتت هەمتتتوو ئەو چتتتاكەیەم بتتتداتەوە كە ئەوەی متتت
ئەو ژنە بارزان ە یە  تەشتە نان و مەنرەڵێم ماست  دهەولێریەكان لەگەڵ ئەویان كردبوو

بە  ستە خۆشتەكان، ئەو دوو ژنە بە ختواردنە  دو  ۆریەك، گەورەی چای لە گێش داناین
ستتێت، و سەرماوستتۆلەی گێرستتیان لە و بر مانتتدووێت،ن، ئەو دوو ژنە هەمتتوو خۆشتتەكا

 .ب رچۆوەد لێ جگەرەیان لە ب رم نەبردەوەد جگەرەیە  بۆ كوەە زیندان ەكە

عەسرانێە، درەنگ وا دەگەینەوە بارەگا گێرس ەكەد گەلە هەورێم بە ئاسیانەوە نت ەد 
 :لە رێ تووش، گ اوە سەیدان ەكە بوویند رووی كردە گ اوە سەرەاستەكە

 .ه، چوونە دەرێ ن ەنەمگوتد ر ژەكەی  +
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 .خودا چاوی ئ سرائ   كوێر بەاتد ئەو گوت، بت ن -

خەو خەو سێ شتەو و ر ژ خەود تەنهتا لە كتات، ژەمەكتان و بتۆ ئ یتەگری، بە ئاگتا 
دەهاتم دەنا هەر خەود خەوی بێ خەوند رەنگە ئەو هەموو خەوە متردووی ە لە خەفەتت، 

 .ی نەدام و ختتۆم نەشووشتتتجتتگەرە بووبێتتتد گەرماوییتت ان گەرمەتتردد متتن خەو بەر
چتاوەەێ،  دنەمدەوێرا توخن، كتێتب بتەەومەوەد خوێنتدنەوە حەزی جتگەرەی گتتر دەكترد

خول ای سەری چ ا هەر لە ستەرمەد  دگەییتن، عەرەق بوومد ئێستا نا دەمێە دی دەگات
 .ئەو چ ایەی دارا چاوش ن دەیگۆت رووناكای، هەولێری لێوە دیارە

دەمەو ن وەە  بوود باران نم نم دەبارید گ اوە سەرەاستتەكە بە هەڵەداوان گەییتتەوە 
ێە تتدی چووبتتووە داراند زیندان ەكەشتت ان بردبتتوود تتتووەەی، دووانبارەگتتاد لەگەڵ یە  

 :لێدەبارید جون، دەداد هاواری كرد

  هەر یەكەی بە الیەكتداد زوود زوود نابێتت دەربچێتتد دەی وەحیت نە ئەو وەحیت ە +
  .خۆی لێیان شاردەوەد هە،ت

 !تتحێود تازە چۆن دەگ رێتەوە -

هەتا دەو زێ چووند ئەو ئا ارەیان بست بە بست گیەن،د زینتدان ەكە نەبتوود بتووە 
بەردی بتتن گتتۆمێد خەونەكەم ب تتر كەوتەوەد ئەو خەونەی بە بەر چتتاومەوە زینتتدان ەكە 

دڵخۆش بوومد ئۆخەی  زیندان یان لە هە،تد وا بزانم لەو بارەگایە تەنها من بەو هە،تنە 
 .كۆڵ بۆوە

رەوانتتدز دەچتتوود بە هەر ئەو ر ژە بتتۆ شتتەوەكەید م تتر یتتان ئەو گ تتاوەی لە م تتری  
چتتوومە ژوورەكەیتتان ئەبتتوو گرارتتداش لەگەڵ وی بتتوود ژوورێەتت، ختتاوێند  دوویتتدا نتتاردمد

د عەردەكە روونا د بنیت چ و دیوارەكتان، بە نتایژۆن، گوڵگتوڵ، جتوان نتایژۆنتێژ كرابتوون
بەتان تێژ كرابتوود المپتایەك، گەش بە دیتوارەوەد ستۆبە داریتنەكە داگ رستابوود مێزێەت، 

ئەبوو گراردا كتێبێە، دەمەونخوون، لە گتێش  دنەوی گتی سەری كتێب و كاخەز و  ەڵەم
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من نەمدەزان، بۆچ، بانگی ان كردووەد گوتم رەنگە لە بارەی زیندان ەكەوە بتزانە چ  دبوو
 :دوای گێیەك ەك، درێژد كە تێنەگەییتم باس، چ، كردد گوت، دەیە سەیەك ان ه

تتتازە هەتتتا بەهتتارێد رەنتتگە لێتترە بیێن تتنەوەد حەزدەكەم تتتۆش لەگەڵ ئەو یە  دوو 
بتترادەرە بچتتنە بارەگتتای كتتافێد گتتێش ئەوەی بەرەو ستتۆران شتتۆەب نەوە وا دەكەم تتتۆ 

 .بگەیتەوە ئێرە

  بۆنتتدارەكە بگتتاتد بتتێ ئەوەی ئ تتدی بەیتتان ەكەی بتتێ ئەوەی عەرە تت، كتتوەە ئەستت
سەرێم لە سەری چ ا بتدەم و گژۆگەكتان،  ەراتتێ بب تنمد بتێ ئەوەی دونت، ئتارام تەواو 
بەەمد ماڵئاوای م لە بارەگا زستان ەكەی گێتر  كتردد گتێش متا،وای، دەبتێ وێتنەیە  لە 
ئتتاهەنگ، ستتەری ستتاڵ بتتدەمد ئەوشتتەو ستتاڵ نوێتتدەبێتەوەد نتتادیە و تان تتا و چەنتتد 

ەك دی ستتووربوون لە ستتەر گێتانتت، ستتووكە ئتتاهەنگێد هەنتتدێم خواردن تتان گێیتتیەرگەی
 :ئامادەكردد مۆم ان داگ رساندد  سەكراد مەال گوت،

 .ه واخوازیند ساڵ، داهاتوو لە هەولێر و بەغدا ئاهەنگ، سەری ساڵ بگێتین 

ە الزم ریاز شتێە ان لگۆران ان گوتد ئەبوو گراردا و م گۆران، گوتراد نادیە و تان اش
مۆسەۆ گێتایەوەد شت رر خوێنتدرایەوەد عتادو شت رری ستەعدی یوستێ، خوێنتدەوەد هەر 
ئەویش سەرگەرشتت، ئتاهەنگەكەی دەكرددنتازانم كتێ بتوو ئەبتوو گتاتر، خوێنتدەوەد متن 

 :ش ررێە، خۆم و ش ررێە، رەف   ساب رم خوێندەوەد ئەوەی دەڵێ

 .لە ناو زیژدا منداڵێم بۆ گێییەرگایەت، لە دایەدەبێ

ئەوە یەكەم ئاهەنگ، سەری ساڵ بوو لە گێییەرگایەت م ب ب تنمد ئتێد بەفتر و بەفتر  
ەش گتە لە گتووشتە چ ر كتاند هەر لەو رێت ەش جتگەرەم یر ییتمد ئەو رێ ە دوورە بەفر

هەڵگتترتەوەد هێیتتتا ز ری متتابوو بتتۆ رێبەنتتداند گەییتتتیە ژوورە بەفتترین ەكەی هەواری 
 .كافێ، بن گارە
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 هۆدەیێ                    

 لە هەوارە بەفرینیەكەی كافێ

 

كتتافێ ئەو هەوارە بتتوود بە تەماشتتاكردن، گتتارە نەبتتاد نەمدەناستت ەوەد ئێستتتاش بتتۆ 
دووكەڵت، دیتنەوەی كتافێ هەر گتارە ن یتانەیەد ن یتانەیە  نە بەفتر بتزری دەكتاتد نە 

لەوێ دوو كافێ هەبوود كافێ، گوندد كافێ، بارەگاد گوند گتت  شەەد نە گ ریشد هەنگ نێ
  .بوو لە ژن و منداڵ و گ اود بارەگاش گتگر لە گ اود چەند ژنێە ش

نێتتوان ئەو دوو كتتافێ ە چەمێەتت، بچتتوو  و بەرزای ەكتت، نتتزمد ئەگەر لە ستتەر ئەو 
ەهتاتە نتاو بەرزای ەوە بە سەر كافێ، ژن و منداڵدا تەماشتای ئەو بەرت بەتردایەد گتارە د

چتاوتد گتتارەی زستتتانان ج تا بتتوو لە هەمتتوو ئەو چ ایتانەی لە نزیتتم و دوورەوە ن تتازی 
 :ز ر جار دەیگۆت دەرەرێ وێد گ رێە، خەڵە، تەماشاكردن، گارەیان هەبوو

 د هێندەی گارە بەفری لێبەەوێ.چ ا ن ە لە دن ایێ 

وەی یتدا مەچتۆد ئەتا چەند ناەاست بوود تا چەنتد ناەاستتەد هێنتدە بە ال گۆتەیە ئەو
ز ری ز ردارەكت، لە دەرەری هەر كەستێم زستتانێم بە دهەبتوود من باوەەم گێ گرنگ بوو

بیێنێتتەوەد بتاوەە بەوە دێنێتت كە ز رتترین  رێوێە بهێژدرێتەوەد یان لە ناچاریەوە و گار
بەفری دن ا بەر گارە و دەرەری گارە دەكەوێتد زستانێە، تەە و تووش بەسە بۆ ئەوەی 

 .بای، تەمەنێم بەفر لە ب نای تدا دابەەیت

زینتتدان ە بەتەمەنەكەش كە نەمتتدەزان، چ جتتۆرە زینتتدان ەكەد بە دەنگێەتت، نێتترانەی 
 :نووساوەوە دەیگوت
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 .وەكەم باش، تێەەد چ او د ،ن تەخت كەتێ ەەد چا

ئەو زستانەی من  سەی لێوە دەكەمد زستان، گێش ئەو هاوینە بوو كە ئاگری ئەنێاو 
ان و كوێستتان بە لە هەموو الیەكەوە هەڵ ەرد و كافێی، وە  هەموو جوان ەكان، گەرم ت

هەڵەبرەی لە  ەوە سووتاندد زستانێە، زگپت بوود رێم ئەو زستانە بوود هەموو جوان ەكان
 زگدا هەڵگرتبوو.

مانگتتا و بەرزە  ند بەوە دەزانتتم هتت، بتتزن بتتوو نە  گیتتتێریلە هتتۆڵە بزنێتتم بتتووی 
 :ئەبوو حوسێن دەیگۆت نەە ز ر نەوی بوودوچو

درووستتتەردووەد هەموویتتان كتتورتە بتتا، بتتوونەد گێ تتان  ئەو كەستتانەی ئەم هۆدەیتتان 
 .و لە دن ایێ ئەبوو خال دەوابووە كە  لە خۆیان درێژتر ن ە و درێژترین گ ا

بە  ئەبتوو خال تد ستەری بە كتاریتە نەدەكەوتد متن كە بەژنێەت،  د لەو هتۆدەوابوو
ئاستتای م هەیەد دەبتتوو لە راستتت، كتتاریتە ستتەرم نەوی بتتەەمد بە،م ستتەرم بە شتتە رە 

ئەو كتتوەە بەستترای ە  و حوستتێنە دەبتتوو لە ستتەر چتتۆ  بتتتوادنەدەكەوتد هەرچتت، ئەبتتو
بەغدانی نە لەمێژ نەبوو هاتبوود بەژن، درێژ درێژ ز ر درێژد رەنگە درێژترین گ او بووبێت 

 :لە بەسرەد ئەبوو خال د گۆتەن،

 .تەماشا تەماشا هەر دەڵێ، دار خورمایە

 دیە گتتت بتتوو لە گێیتتیەرگەی بتتا، بەرز و كتتورتە بتتا،ئەو ژوورە دوور و درێتتژە نەو 
ئەبوو خال دی بەرگدروود هەر لە ناو ژوورەكە بە نتایژۆن و بەتتان، ژوورێەت، كورتترین ان 

بتتۆ ختتۆی ج تتاكردبۆوە و  شتتەو و ر ژ خەریەتت، دوورینتت، كتتورتە  و شتتەرواڵ بتتوو بتتۆ 
گێییەرگەد ئەو بەرگدرووە كوردی بەغدای، بوود با، بەرزترین ان ئەبوو حوسێن، شاع رد 

 .بەردەوام ش رری دەنووس،
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ژوورەكان دی بە ژووری ئەبتوو خال تد دەناسترایەوەد چتونەە لە گتێش  ژوورەكە لە ناو
 .دەرگاوەد لە دوورەوەد دەنگ، مەك نەی دروومان، ئەبوو خال د دەهات

ب هێنە بەر چاوی خۆتد جێگاكەی ئەبتوو حوستێن بەرانتبەر دەرگتایە و گێت، دەگتاتە 
د من ش بە تەن یت سەر ئەو دەرگایەی كە لە ژوورە نایژۆن ەكەی ئەبوو خال د كراوەتەوە

لە  ونەە جگەرە و شووشتەی گەورەی گتت لە  دارماڵئەبوو حوسێنەوەد نێوانیان تەگژەی 
چاد ستۆبە داریتنەكەش هێنتدە دوور نت ە لە متند ئەو ستۆبەی بە یە  زستتان داروبتاری 

ل ژنە ل ژنە دارمتان لە بتن بەفترێ  شەو و ر ژ بێ گسانەوەد چ ایەیەك، كردە خۆڵەمێشد
بە نتێژە نێت  بە گتژ بەفتر ە  ستۆبەوە واوەش باوەش گزرە متان دەخستتە ب دەردەه نا و

ئەو گارچە جێ ەی كە ئەبوو خال د بە خێرا ختۆی هێیتتبوویەوە و  بەستەڵەکدا دەچۆوەد
بەگەڵ ژوورەكەی ختۆی نەدابتوود جتێگەی گ اوێتم بتوو ز ر لە یاستر عەرەفتات، دەكتردد 
ناوەكەشتت، هەر ئەبتتوو عەمتتارەد رەنتتگە هەر لەبەر ئەویتتش ئەو نتتاوەی لە ختتۆی نابێتتتد 

یەكستتەر ئ ستترائ   دەتگتتوت كتتۆگ ، ستتەر یەكتتترند ئەگەر دەستتت مۆستتاد بەەوتتتایەد 
دەسگ ركردن، یاسر عەرەفات، رادەگەیاندد ئەو گ اوە هەم یتە یە  دوو  وتتووی شت ری 
ن د  لە كن سەری بوود بن بال ێەكەش، كە نازانم لە كوێ، گەیتدا دەكتردد گستەویت، لتێ 

 .نەدەبتا

ئەو ژوورە بەو زستانە تووشەد ئەو ژوورە گت لە گێرمە و كێیەد من، لە نێوان ئتاگر  
شاع رێم حەواندەوەد ژوور ج ابوو لە هەموو ژوورەكان دید لە هتۆدەكەی ئتێیە بتانگ، و 

هەر نەتەوەیە  و ئاینێەتتت بەتتردایەد كەستتێم وە،متت، هەر دەدایتتتەوەد كتتورد هەبتتوود 
عەرەڕ هەبتتوود ئاشتتوورید كژتتداند توركیتتاند ئەرمەند ستتاب ئ،د موستتڵیاند مەستت ح،د 

نەویە زستان ە بە هەموو زمانێم  ژوورە ساگ تە ت بویستایە هەبوود لەم هەرچ ..ئێزدی..
 سە دەكراد ج ا لە هەموو ژوورەكان دی لەو ژوورەدا زمان،  عەرەب، زمان، فەرمت، بتوود 
ئەگەر  سە بێتە سەر ئای ن نە ئ سالم و نە ه چ ئای نێە دی ئای ن، فەرم ، ژوورەكەمان 

 .ای ن،(( ئای ن، بەرچاوان بوونەبوود بە شاراوەی، نازانم چۆن بوود بە،م لە روو ))بێ ئ
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ئەبوو حوسێن بۆیە بەر دەرگای هەڵبژاردبوود هەتتا ز ر ستەر لە كتاریتە نەداد لەگەڵ 
ئەوەش ر ژ نەبتتوو چەنتتد جارێتتم زرمەی لێتتوە هەڵنەستتتێنێد هەر جتتارێە ش ستتەری بە 

ن، بۆ عەرد و ئاستیان دەنتاردد  استم كە لەو الوە لە وكاریتە دەكەوتد هەزار و یە  جو
 :ەكەی ئەو الوە گوێ، لە جوونەكان، ئەبوو حوسێن دەبوو دەیگوتچاو

 ئەوە ش رر دەخوێنێتەوە یان  ورئان دەخوێنێ؟

ن، وا كردبوود لە نتاو ێئەبوو حوسێن ان فێرە جو اهە ، نەبوود سەر لە كاریتە داندن
وشتتەی )التتژە( هەبتتوود  ێنتتاویدن، وا نەبتتووەد لە نتتاو هەر رستتتەیەك، جوێعەرەبتتدا جتتو

 اسم بە هەمووی سێ رستتەی عەرەبت، فێتر ببتوود  ونەكان  هەمووی سەروادار بووندجو
ئەویتتش بە شتتێوەیە  گتتۆی دەكتتردن هتت چ عەرەبێتتم بە عەرەبتت، و،تتت، ئەمازی  یتتەوە 
تێ نەدەگەییتند ئەبوو حوسێن جگە لە گرفت، كاریتە گرفتت، ئەبتوو عەمارییت، هەبتوود 

دایەد ئەگەر لە چتوونە دەرەوەش چ ئاخر رێ، هاتوچۆی بە ستەر ست نگ، ئەبتوو حوستێن
نە ەومابا ئەوا لە هاتنە ژوورەوەدا گێ، ئەبوو عەمار بە جێ ەك، ئەبوو حوسێن دەكەوتد 

ایەك، لە ئەبوو خال د دەكتردو نزز ر جار هاواری لێ بەرزدەبۆوەد لەگەڵ هەر هاوارێە ش 
 :دەیگوت

ئەو گێتت ە  ئەگەر ئەو  وژبنەشتتت بە گەڵ ژوورەكەی ختتۆت بتتدایەد متتن بتتۆ تووشتت،
 .ت ژانەی ئەبوو عەمار دەبووم

 :جارێم گوێم لێبوو بە ئەبوو عەماری دەگوت

 .بە  گێ لە لووت و گونم مەنێ ئەوان دی بۆ خۆت

 اسم ئەگەر دن اش ن ر  بتاد ئاگتای لە هێستترەكان نەدەبتتاد ز ر لە خەم تان بتوود  
گەنرە گەنرە لەش، ئەو هێستترانەی دەگیتەن،د نەبتادا جێ ەك تان برینتدار بێتتد ختۆی 

 :نازانم كێ بوو بە   اسی، دەگۆت نەیدەهێیت ئەو هێسترانە برس، بندبرس، بەردایە 
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ئ یتت كتردایەد نە  دژی كۆمتاری ئ ستتالم،  تتۆ دەبتوو لە رێەخراوێەت، ئاژەڵپتارێزی
 .چەكت هەڵگرتایە

 :زیندان ە بە تەمەندا چووەكە بە  اسی، هێسترگارێزی دەگوت

هاوەێد هێندەی لە خەم، هێسترەكان، ن و هێندە لە خەم، خۆت بایتد وات بەستەر 
نەدەهتتاتد تتتۆ ختتۆت دیتتوەد چ تتت لێهتتاتووەد دەڵێتت، لە ستتەر شتتارە مێرووستتتان ان 

 !ەبەستوویتەو

 .وا بوود  اسم تا بڵێ، لەە و الواز بوود كەم كە  هەبوو هێندەی وی ماندوو

شاع رە بەسرای ە یان بەغتدای ەكە بەردەوام شت رری دەنووست،د ركەی لەگەڵ بەفتر   
دەكتتردد بەفتتر هەر تێ تتدەكرد و نەیدەهێیتتت عەرد رەشتتبێتەوەد هەر تێ تتدەكرد و دن تتای 

گەەی رەشتتدەكردەوە و هتت چ گەەێەتت، بە  ستتپ، و ستتپ تر دەكتتردد ئەویتتش گەە لە دوای
سپێت، نەدەهێیتەوەد ئەو زستانە شەش حەوت دەفتەری گەورەی گت لە ش رر كردد دیار 
بوو ز ر حەزی لە بەدر شاكر سەیاڕ دەكردد ش رری وی هەم یە لە ستەر زاری بتوود بە 

 :دەم چا خواردنەوە و مژ لە جگەرە دانەوە رووی تێم دەكرد

 .دەبێت ر ژانە ش رر بنووس ت دع ربۆ ئەوەی بب ە شا +

 .من ب ستوومە دەبێت ر ژانە ش رر بخوێن تەوە -

بە هەڵەدا مەچۆد شت رر گر ستەیەد هەر بنووستە هەر بنووستەد لە ئەنرتام شت رری  +
جوان بەرهەم دێد واتە دەبت ە شتاع رد وە  چتۆن هەر تە ە بتەە هەر تە ە بتەە دەبت ە 

 .ن یانەشەێند ئەوەش شتێەە لەو جۆرە

 ئەدی خوێندنەوە؟ - 
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ختتۆ نتتاڵێم مەختتوێنەوەد بە،م نووستت ن هەم یتتە نووستت ند ئەبتتوو خال تتد ئەگەر  + 
 .وبەرگ، نەدووریایەد ئێستا نەدەبووە ئەو بەرگدرووەکبەردەوام جژ

 .واتە ش رر گ یەیە - 

ئەتو گوێ بدە مند مەستیە بڵێم شت رر بەهترە و مەهترە نت ەد بەردەوام بنووستەد  + 
 .گت بەەوەد دڵن ابە دەب ە شاع رر ژی دەفتەرێم 

 ئێ چۆن دەنووسرێ؟ ئەدی خوێندنەوە؟ -

 ئەهاد چونەە تۆ بەردەوام نانووس،د چ گرس ارێم دەكەیت؟ +

 و من و ئەبوو حوسێن جاروبار دەكەوت نە میتت و متت و لە بتارەی ئەدەڕ بە گیتت،
نە لەیە  شتت رر بە تتتایبەت،  ستتەماندەكرد و شتتەو و ر ژی بەفراویتت، كافێیتتان بەو  ستتا

س استت انەوەد  یتتان دەكتتردند كەم دەچتتووینە میتتتومت و دەمە تتتەیدەبەستتتایەوە و بەرێ
 :هەركاتێم  سە دەگەییتە س اسەت ئەو سێ رستەی هەبوو

 .من نامەوێت ببیە كۆمۆن ستد من كەسێە، دییوكراس مد دەمەوێت بچیە سوریا 

و كاتتانەی ن توە لە گ اوان دەیبتیەوەد من ش گێم خۆش بوو باس، نەكاتد ئ دی م نا
 ان دەكتترد چەنتتد جارێتتم گتتوێم لێبتتووە لە بەر ختتۆیەوە گاستتش نۆبەتتتداریشتتەوان بتتۆ 

 :دەیگۆت

د متن چ ئ یتم هەبتوو لەو یە نەبتایەبت سەدام ئەگەر ئەو شەە و سەربازنەفرەت لە با
 .یەی ئێرەگەواد

ئەو كوەە ز ر ر ، لە ئێیەگری دەبتۆوەد بەو بتایە گولژەیەكتت لە نتاو چتاوی بتدایەد 
دەبوو بە بە  لە خەوت نەكردایەد دێتە ب رم جارێم لە ئێیەگری ئەو لە دوای من بوود 

 :ەردد چەند جارێم لە سەر یە  ئەمەی گوتەوە و نەیدەبتیەوەئاگای بێنمد كاتێ بانگی
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 .چاوم بدەد بە  چ دی بانگم مەكەد دەی لێدە دەیدەی دەی گولژەیە  لە ناو  

 :گۆتیێ

 .بە  ب بتیەوەد شەرتبێت بانگت ناكەمد لە ج ات، تۆش دەیگرم 

ختتۆ ئەبتتوو عەمتتاریش لە ئێیتتەگری لەو باشتتتر نەبتتوود هەر جارێتتم ئێیتتەگریەكەی 
درەنگان، شتەو بتایەد بتۆ بەیتان ەكەی شتەەێە، كردبتوود راستت ش كەم لە ئێیتەگری ان 

داش ان نەنابا تووەە دەبوود ئەو دەمژمێرەی ئەو گ اوە دەبتووە ئێیتەگرد بارەگتا  دادەناد
گتتت دەبتتوو لە هتتات و هتتاوارد وات دەزانتت، ئەوە دوژمتتن بە ستتەر بارەگتتای داداوەد گ تتاوە 

 :زیندان ەكە دەیگۆت

نازانم بۆچ، ئەو شێت و شوورە لە  ئێیەگری دادەنێند هەموو سەرە خولەكێم سەر 
 و یە  بەدەنگ، خۆی هاوار دەكات: بەو كونەدا دەكا

 !نەكەن ب ر لەدەرگا شەاندن بەەنەوەد من بە ئاگام ها 

شتەەان، بتوود ئەگەر شتەەكەر  سەر بەگێچەڵ و ئەو كۆگ ەی یاسر عەرەفات تا بڵێ، 
هەبا ئەوا شتەو و ر ژ لە نێتوان هەر دوو شتەەێم ئەبتوو عەمتار شتەەێە دی رادەگەیانتدد 

و گ تتتتاوە مستتتتۆگەر بتتتتوود یەك تتتتان دەكەوتە ر ژی حەفتتتتتەی دوو شتتتتەەی گەورەی ئە
گەرماوكردنێد ناوەكەیت دەخستە هەر كوێ، ل ستتەكەوەد ستەرەتاد ناوەەاستتد كۆتتای،د 
هەر ناەازی بوود هەر لەو كتاتەی ل ستتەكەی دەخوێنتدەوەد ستووكە شتەەێە، لەگەڵ ئەو 

 :كەسە دەكرد كە لێ ەوە نزیم بوود كە دەچووە گەرماوەكە هاواری دەكرد

 .اوی گەرم نەماوەد ئاوی سارد ن ەد گەرماوەكە ساردبۆتەوەد ز ر گەرمەئ 

شەەەكەیدی لەو ر ژەدا بوو كە گێ اندەگۆت ر ژی گۆشتد ئەو ئەبوو عەمارە شێت و  
لەو خراگتری دەكردد ئاخر گۆشتت،  دهار دەبوود ناهە ، نەبوو هەر كێ لە جێگەی وی با

لتتێ  ەدەغە كرابتتوود نەدەبتتوو ب ختتواد ئ تتدی لە داختتان بە دەوری مەنرەڵتت، گۆشتتتێ 
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 وێتنەیدەسووەایەوە و جوون، دەداد جتوون، بە ختۆی دەداد بە ئاستیان و عەردی دەداد 
ستتۆندەی ئتتاوێ بە چتتواردەوری خۆیتتدا جتتوون، دەەشتتاندد ئ تتدی كە  نەبتتوو گتووشتتە، 

راستتتتت، ئەگەر ز ر بتتتتێ تتتتتام، نەكردبتتتتاد كە  لە گتتتتێچەڵ و  ەوێدجتتتتوون، گێتتتتنەك
تووەەبوونەكان، ئەبوو عەمار تووەە نەدەبوود هەمتوو دڵ تان رادەگترتد هەرچت، گۆتبتا و 

 كردباد كە  لێ، نەدەگرتد ئەوەش دوو هۆی هەبوو:

نەخۆش بوود ئەو گ اوە نەخۆش ، گەدەی هەبوود دكتۆر گێ گۆتبوود تەنها گسەویت  
واد جگە لەوەش چەند ساڵێم بوو ژنەكەی لە بەغدا ستتگومەرابوود دەیتانگۆت و ش ر بخ

 .لە سێدارە دراوە

بەعس، و كۆمۆن ست، گ اوە ژن لە سێدارەدراوەكە زوو تووەە دەبوود لە تووەەبووندا  
 ن تتوە كوەێتتم وا بتتزانم هەرتتال، نتتاوبوود متتن بە  تتارداش بتتانگم دەكتتردد تتتێەە،و دەكتتردد

 :بانگ، دەكرد دبوود لە جێ، عەمارەكە دەماری دانابوو ێوككەركوبەری توركیان، 

 ئەبوو دەمار. 

ئەبوو عەمار بەو ناوگۆەینە شێت و هار دەبوود ناهە ، نەبوو ئەو خۆی بە باشتترین  
ئاوەدانەار دادەنا كەچ، ئەو  ارداشە بە باوك، وێرانەار بانگ، دەكتردد هەر هێنتدەش نتا 

 :كوەە بە ئەبوو عەماری دەگۆ ئەو

 .ۆ وێرانەاری كوەی وێرانەار و باب، وێرانەاریت

دەوی دەداد بە،م نتتاد ئەو  دوەئەبتتوو عەمتتار لەو كتتاتە ئەگەر ب وێرابتتاد مستتتێە، لە 
 .گ اوە دەست، نەدەوەشاندد شەەەكان، هەر بە  سە بوون

وادەزانتتم )ریتتاز(ی نتتاو بتتوود هەر جارێتتم  وتتتووی شتت ر یتتان هەر  دكوەێتتم هەبتتوو
ەی كافێ دەكتید گێش ئەوەی خۆی لێ، بخواتد یان تتام، بەتاتد شتێە دی لە دوكانەك
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دەهات كەمێە، دەرخواردی ئەبوو عەمار دەداد دەترسا لەوەی نەوە  حەومەت ژەهراوی، 
 :كردبێتد دەیگوت

 ...ئەنگۆش وە  من بەەند ئەبوو عەمار بەەنە بە،گێت

 :ك ێاح لە  ا ای گێەەن ن، دەدا و دەیگۆت

 !میە، تا  ەردنەوەیەدیارە ئەبوو عەمار 

لێت، تتووەە  وئەو ك ێاحە بە كەیێ، خۆی  سەی بە ئەبوو عەمار دەگتۆتد نتازانم كتو
نەدبوود هەموو گێ انوابوو نهێن ە  لەوەدا هەیە. ك ێتاح متن نتاوم نتابوو توفتاحد چتونەە 
بۆنێە، لە خۆی دەدا رێم بۆن، سێوی لێدەهاتد نەمدەزان، لە كوێ ئەو بۆنەی بۆ دێتد 

ە لە نتاو  ستان كە یزدی بوود كوردیەكەی ز ر گەت، و گاراو بوود ئەو كوەە ئێزدك ێاح ئێ
ندێم جتگە لە ئەبتوو وندێە، تایبەت، هەبوود ستووند خواردن هەباد سووگێویست، بە سو

 :ند بوووعەمار هەموومان المان جوانترین سو

 .ەهاتووەبەو دەساڵ گێییەرگایەت ەی كە ئەبوو عەماری بەەێز تە ە لە تێەنگ ەوە ن  

 :ندە سۆر هەڵدەگەەا و لە بن لێوانەوە دەیگۆتوە بەو سوئەبوو عەماری رەشتار

 .ئاخر كێ باوەە بە شەیتان دەكات؟ تۆ خزم، شەیتان،

 :جارێم گ اوە زیندان ەكە بە ك ێاح، گۆت

ندە مەخۆد باش ن ەد چونەە من بە چاوی ختۆم دیتتیە ئەبتوو عەمتار وچ دی ئەو سو
ن یانەی لە سووسەەیە  گرتد بە،م ز ر ستەری كتردد رێتم بە تە ەی كردووەد جارێم 

 .بزنێم كەوتد ناچار بۆ شوانەكیان بژارد

 :كاتێ  سەی زیندان ەكە گەییتەوە ئەبوو عەمار دەیانگۆت گۆتبووی



256 
 

 .ناچێت دیدراندر یەد زیندان، بە  

ئەبوو عەمار هەر چەندە كە  نەمابوو شەەی لەگەڵ نەكاتد بە،م كەس ش ر ، لێت، 
 .نەدەبۆوەد ئەگەر لێی، تووەە باند ئەو تووەەبوونە هەر دانە ر ژێە، دەخایاند

بەفر  .سپ، سپ،د كافێ سپ، لە هەموو سپ ان سپ ترد بە ر ژ سپ،د بە شەو سپ،..
بەفر بە هەموو بارین و تەرزی خۆیەوە: گارچە گەە یەد کەەەگتووەد  بەفرد هەم یە بەفرد

كتاری هەمتووان  وەی نتایەتە ختوارێ بەفرختۆرکەیەدئەکەرەس سەیەد کتێوەیەد گژێرەیە...
بەفر ماڵ ند سەر بتان متاڵ ند كتردنەوەی رێتگەی نێتوان ژوورەكتاند لە دەو رێگاكتان كە 
دەتگوت كتۆ،ن،  ەیستەری هەولێترەد بەفتر بەژن و ن وێتم هەتتا دوو بەژن هەڵتدرابۆوەد 

 :بارەگا دەیگوت گ اوێە، بە تەمەن، كافێ كە بە مەبەست، دەرزیژێدان زوو زوو دەهاتە

لەمێتتژە ز ر لەمێتتژە بەفتتری وا لێتترە نەبتتاریوەد تەنهتتا ستتاڵێمد ئەو ستتاڵەی حەرە  
 . ەوم، هاتنە سەر تەخت بەفرێە، ئەوها ئەستوور كەوت

زیندان ە بەتەمەنەكە لە سەر گێیاو دەهاتەوەد بە دەم لەرزەوەد لەرزینێم مەگەر متن 
 :وا هەڵژەرزیبمد بە نەرم، دەیگۆت

 .بان، هێسترەكان بێتد دەەووخێتد بەفری ز ر لەسەرە ئاگاتان لە 

ئەو زینتتدان ە ز ر بە خەم بتتوود خەمتت، هەمتتوو شتتتێە، لەبەر بتتوود بتتان، هێستتتر و 
زیندان ەكان بە سەر یەكەوە بوود لەوەیان نازانم خەمت، رووختان، بتانەكەی خۆیتان، بتوو 

 !یان ه، هێسترەكان

ر بتوود منتدا،نە دەچتووە بەر بەفتر و ئەبوو حوسێن سەرەتا ز ر حەزی لە بارین، بەف
گەمەی لەگەڵ كژوو دەكردد بە ناو لەپ دەیگرتنەوەد ئەو كتوەە بە زستتان و،تت، بەفتری 

 :نەدیتبوود الی وی شت، ئەوها لە خەون دەچوود گوێم لێبوو دەیگوت

 !لە بەسراش ئەوها بەفر دەباری یخۆز 
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دەهتتاتەوە ژوورێد غتتاری  ئەو شتتاع رە بەستترای ە بەفتتر كەم دیتتت ەد دەچتتووە دەرێ و
دەدایە  ەڵەم و كتتتاغەز وشتتتەی )ستتتەلج( بەفتتتری دەخستتتتە رستتتتەیەك، شتتت رریەوەد 
تەماشامدەكرد الگەەەی وا هەبوو حەردە وشتەی )ستژج(ی تێتدا رەشتدەچۆوە جتار جتارە 

 :گێم دەگۆت

 .داربە رستەكانت لە بەفر نەخنەێنهای 

 :خال د گێ، دەگۆەوە ژوورێد ئەبوو ئەو ساتانەی ئەبوو حوسێن دەهات

 ها ئەبووسژج چ دەبارێ؟ +

 دەبارێ .فرییتە دەبارێد ش ررد كچد جوان،.. -

ئ دی لە وە،مدا هەرچت، جتوان بتوو رێتزی دەكترد بە جوان یتەوەد كتۆگژە شت ررێە، 
 :ئەبوو خال دیش بە دێرە ش ررێە، جەواهێری دەمەوت، دەكرد دخۆیی، لێ گرێدەدا

 .ە، وە  جەواهێریت بۆ نانووسرێگەنرا ساڵ دیش ش رر بنووس،د دێرێ

رێش بتا  بتارین،  ز ری نەبرد ئەبوو حوسێن چوونە دەرێ، كەم كردەوەد لە هاتنە ژ
فرییتتتتە و شتتت رر و ئەو شتتتتانەی نەدەكتتتردد لە ش ررەكان یتتت دا وشتتتەی )ستتتەلج(ی 

ئەو شاع رە هێندە لە ناو بەفر ئێیەگری، گرتد هێندە لە ناو بەفتر داری  دبەكارنەدەهێنا
لە بەفر بێزار بوود ر ژێم ش ررێە، بۆم خوێندەوەد شتێە،  هێند گەنرەی رچ،د دشەاند

 :لەو بابەتەی تێدا بوو

هەر شتێ ز ر بێت و نەبتتێتەوە بتا ئەو شتتە جتوان  ش بێتتد دزێتوەد بتێرگە لە دار 
 .خورما

كتتاتێ دەهتتاتە ژوورێد لێتت م  دئەبتتوو حوستتێن گەییتتتە ئەوەی لە بەفتتر تتتووەە بێتتت 
 :دەگرس،
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 چ دەبارێ؟ بوو سەلجها ئە +

 .من ئەبوو ریخمد ریخ ش دەبارێ -

 ب رمە گرس،:

 کەنگێ بەفر دەتوێتەوە

 گۆتم: لەگەڵ هەڵکردن، بای وادەد دەست بە توانەوە دەکات.

بتتایەکەم بە کتتوردی گتتۆتد چەنتتدی گەەا  ئەو بتتایەی بە عتتارەب، نەد زیەوەد ناچتتار بە 
گتۆد  باست، لە بتای وادە و بتای کوردی خستت ە شت ررێکەوەد لەو شت ررەدا لە شتێوەی 

 داراو  کردبوو.

بەفر هەموومان، لە دوە ژوورێ كردبوود هەموومان، لە دەوری سۆبە دارینە ئاگرینەكە 
بتوود خەمت، گەورەمتان ر ژی كابتان،  د خەم، گەورەمان كاتەكان، نۆبەتتداریختكردبۆوە

اگوردانگێتان بتوود بوود خەم، گەورەمان چوونە داراند خەم، گەورەمان سەربانیاڵ ن و ب
دەنتا  دخەم، گەورەمان ساتەكان، چوونە ستەر گێیتاو بتوود بتاش بتوو نتوێژكردن نەبتوو

خەم، دەزنوێژهەڵگرتن ش دەهاتە سەر خەمەكان دید ئەو كاتانەی گژەی یتان لە بەرانتبەر 
 :بەفر زیادی دەكردد ئەبوو خال د فت كەی ب ردەخست نەوە

 .نەكاتەوەد بەفر لە فت كە باشترەباشەد بەفر باشەد با هەر ببارێ و لێ 

نەكاتەوەد فتت كە ەیناكە با بەفر هەر ببارێد با لێوا بوود بەفر لە فت كە باشتر بوود  
ترسناكەد هەر بە دیار بەەوێت كەتنێم دەكاتد كە  نت ەد هت چ شتتێم نت ەد بە فتت كە 

لەو  بتتوێرێد رێ لە فتتت كە بگتترێد تەنهتتا هەور و بەفتتر و بتتاراند كتتاتێ بە وردی ب تترم
كارەساتانەی لە فت كەوە دەكەوتنەوە دەكردەوەد كاتێ ئەو وێنە ترسناكانەم دەهاتنە بەر 
چاو كە فت كە لە دوای خۆی بۆمان، بەجێدەهێیتد لە دڵت، ختۆم دەمگتوتد بتا ببتارێد 

 .هەتا دن ا دن ایە با هەر بەفر ببارێ
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ێ، نەدەدایە كردبتۆوەد ئەوەی گتوختمان، لە كون، ژوورێ بە دیتار ستۆبەوە ختبەفر  
وود ئەو خۆشتناو بت دکەوتبەفرد ئەوەی منداڵە السارەكەی بارەگتا بتوود لە ژوورێ دانەدە

د وا بتتزانم كتتۆنە دییتتوكراتەد ئەویتتش لەگەڵ ز ریتتدی خەڵەتت، كتتوەەش خەڵەتت، ر ژهە،تە
ی رزگار ناسرابوود خۆشناو ژانە گیت ی، هۆدەەكەی رزگار بوود ژوورێم لەو الوە بە هۆد

لە گێناوی وەرگرتن، هەواڵێم بەو بەفرە بە بەرزای دا هەڵدەگەەاد رادیۆكەی هەبوود بە،م 
دەخستە بن گوێ، و بەفری ئەستوور بیەێنە و هەڵگەەێد بەو بەرزایت ەدا هەڵتدەگەەا كە 
كەوتبووە گیت بارەگاوەد لە ناو ئەو چ ا و چۆلە رادیۆ لە جێگەی بەرز وەریدەگرتد بتۆ 

لە نتاو بەفترێ بیێنێتتەوەد ئەوانەی  ێادەبوو دانە ر ژب ستن، هەواڵێم ئەو خۆشناوە ئام
 :لەمێژ بوو دەیانناس، دەیانگوت

رادیتتۆی لە متت  كتتردووەد لە نتتاو  دئەو خۆشتتناوە گتتێش ئەوەی چە  لە شتتان بەتتات 
 .گەرمەی شەەێش رادیۆی وی هەر ئ ش دەكات

ستەر هەواڵ، دن ایێ لە كن ئەو خۆشناوە بوود من چ گوێم نەدەدایە دەنگوباستاند لە 
لە ب تترمە لە  ددەچتتوومە كتتن خۆشتتناو دگتتۆران، رامتتدەگرتد ئەگەر حەزم لە هەواڵ بتتایە

بارەگای ئێیە یەكەم كە  كە لە رادیۆوە گوێ، لە كاولەردن، هەڵەبرە بوو ئەو خۆشناوە 
 .بوو

ئەو زستانەی كافێ ز ر تووش بوو ز رد رێ، بە رێبوار نەدەداد گێییەرگەی لە كتونێ 
وود دوكانەكەی كافێش چ، تێتدا نەمتابوود ئەبتوو حوستێن خەمت، كردبوود گورگ، بەستب

 :نەمان، دەفتەری كەوتبووە بەرید ئەبوو خال د جار جارە دەیگۆت

 .بە فەرمان، خودا هەتا نەور زێ مەنع تەجەولە

و دەییتەاندد ئەو كتوەە لە)بتانێ(وە  بە،م كوەەكەی بانێ گوێ، بەو فەرمانە نەدەدا 
دەهتتاتد بتتانێ گونتتدێەە ز ر دوورە لە كتتافێد جتتگە لە دووریەكەشتت، كەوتتتۆتە نزیتتم 

ە ز رد دن ا وشەان ش بێد هەتتا دەیگەیتتێد دەبێتت چەنتد بەرزئاسیانێد جێگاكەی ز ر 
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جارێم دان ی، و گیتووی بتاش بتدەیتد جتگە لەوانەش بتانێ ز ر لە كتافێ گتتر بەفتری 
تد هەر هەوری بەفتتری بێتتتە ئاستتیانێد لە بتتانێ بەفتتر بتتاریوە و بە بەژنتت، متتن لێتتدەكەوێ

ئەوجا ئەو كوەە نتاوەكەیم لە ب تر كتردووەد بتۆیە بە كتوەەكەی بتانێ  دووەدبەژنێە، تێەر
ناوی دێنمد لەوێوە بە دەفتەرێم ش ررەوە دەهاتە المد كوەەكەی بانێ تەمەن، هەر گازدە 

لە بارەی ش ررەكان ەوە بتەەم و بۆچتوون، ختۆم،  شازدە ساڵ دەبوود حەزی لێبوو  سە
بۆ بنووسمد ئەویش وە  ئەبوو حوسێن ز ر ش رری دەنووس،د ناوە ناوە دەفتەرێە، گتت 
دەكردەوەد بە بادین، دەینووس،د ز رجار لە كات، دەستەاریەردن، شت ررەكان، وشتەیە  

وەی ال ز ر یتتان دەستتتەواژەیەك، ستتۆران م لە شتت ررەكان، دەئتتاخن،د كتتوەەكەی بتتانێ ئە
 .خۆش بوود دەیگۆت: لێرەد لەو گوندە بادین، و سۆران، یەكدەگرن

 .دەی هاوەێ ان دار دارد حەتەڕ حەتەڕ

كاتێم زینتدان ە بەتەمەنەكە گتوێ، لە دار و حەتەڕ دەبتوود دەمت، دەهێنتایە راستت، 
 :ئەوها دیتمد هاواریدەكرد کەەەتكوالنەەكەد من یە  دوو 

 !دەلەرزند ئەوان ش دەبەنە داران؟ئەوانەی وەك، ك ری سەی هەڵ

مەبەست، لە خۆی بتوود نەیانتدەبردد دەیتانگوت تتۆ ئاگتاداری ئێترە بەد دیتار بتوو لە 
 .هەندێم شت ئەو زیندان ە لەوان دی ج ادەكرایەوە

لە ر ژێە، ئەوها چوونە داران مردنەد مەگەر ئەبتوو حوستێن و زینتدان ە بەتەمەنەكە  
 ن كە ر ژانە چەنتد جتتارێبترستتێند بەو چ تایەدا هەڵگەەایتهێنتدەی متن لە چتوونە داران 

 جا بەفر بیەێنە و بت د تەواوێم بت ...ۆخۆشناو گێ دا هەڵدەگەەێد سەركەوەد ئ

هەر  من و رزگار گێەەوە دەە ییت ند رزگار تودەی ەك، جوان بوود ز ر بترادەرم بتوود
داربتینتێ شتتێە،  كەوت تنە دار بتتیند رزگتار لە كتات، سەرم ئێیتابا دەگەییتتە ستەرمد

هەبوود رەنتگە تەنهتا متن هەستتم گێەردبتێد ئەو كتوەە كتاتێ تەورەكەی بەرز دەكتردەوە 
كتوەێە، ز ر نەرم و  دچاوی دەنوو اند و وەیش وەیی، دەكتردد دەتگتوت لە متر ڤ دەدا



261 
 

دەگەەا دەگەەا لە دووی درەختت، ز ر  دم هرەبان بوود حەزی نەدەكترد درەختت ببتتێتەوە
 :وتگ ر دەگەەاد دەیگ

 .هەر درەختێم ببتیەوە باش ن ەد بە،م كە هەر دەبتینەوە با ه، ز ر گ ر ببتینەوە

ئەو رزگارە كاتێ بەالی درەختێەدا دەە ییت و دەیدیتد باری لقێە، بە بەفتر گتران  
ئەو  دبووە و ئەگەری ئەوە هەیە بیتەێد رادەوەستتا و لتقەكەی لە بەفتر گتا  دەكتردەوە

كتتوەە ز ر نەرم بتتوود لەگەڵ متتر ڤ نەرم بتتوود لەگەڵ ئتتاژەڵ و دارودرەختتت نەرم بتتوود 
 :هەموو جارێ دەیگوت

بتۆ خۆمتان هەناستە بتدەین و بتژیند  تەنها رێتدەند تتۆزێئەگەر خومەین، و سەدام  
بێ و گاستەوان، لە زینتدان ان تخوا ئێیە ه، چە  هەڵگرتن ن  ه، ئەوەین زیندان یان هە

 ؟ئەوەین بە تەور بە ناو لێتەوار بکەوینبەەید ه، 

رزگار لە ش ولێنان ه چ ژنێم نەیدەگەییتتێد چتتۆ برنرت، لێتدەنا  بترنج دنتم دنتم 
 :رادەوەستاد شژەكەی لە برنرەكەی بەتامترد كە  نەیدەزان، چ، تێدەكاتد دەیانگوت

ان بەهاران و هاوینان دن ایە  گژ و گ ای بە بۆن و بەرامە وشتم دەكتاتەوە و زستتان
 .ش ویان گێ خۆش دەكات

رزگار بوود ئەو ئ یانەی لە دەست دەهتاتد ئەو ر ژەی رزگتار دەبتووە كابتان هەمتوو 
خەن، دەبووند رێم گێچەوانەی ئەبوو حوسێند ئەو ر ژەی نۆرەی ئەو شاع رە دەهات بۆ 

 :كابان،د زیندان ە بەتەمەنەكە دەیگوت

 .ئەوە مان فتد دەبێت نان و چای بخۆین

ی گەلەک ناخۆش بوود ش وی دەست، وی بتێ ختوێ نەبتاد ستوێر بتوود ئاخر دەستاو
 ن،:هەندێ کەرەت ش سوێرەلووکد هێ لە هەندێش برنرەکەید زیندانە بە تەمەنەکە گۆتە



262 
 

 د بۆ سەخۆرگە باشەد نەک گەدە.خۆرەسەدەڵێ، 

زیندان ەكان ش وە  ئێیە داریان دێناد بە،م دەبتوو چاومتان لە ستەریان بتاد نەوە   
 .یان كەتنێم بەەن هەڵبێند

ئەو سێ چتوار زینتدان ەی كە لە بارەگتا بەفترین ەكە لەگەڵیتان دەژیتاند ژوورەكەیتان 
وە  ژوورەكان، ئتێیە بتوود ج تاوازیەكە لە چەنتد شتتێەداد هت، ئەوان تتۆپ و كژ ژێەت، 

 دگەورەی گێوەبوود هەروابێتەوە كوالنەەیەك، گچەەی تێدا بوود لەوێوە نان ان وەردەگترت
ە چەند ج اوازی و وێەچوون لە نێوان ژووری زیندان ەكان و ژوورەكان، ئتێیەدا لە ب رم ن 

هەبوود بە،م ئەوەی من، دڵخۆش دەكردد خواردن بوود خواردن، ئەوان و ئێیە وە  یە  
 .بتتوود ئەوەی ز ر ئازارییتت، دەدامد ئەوەبتتوو كە ئتتێیە ئتتازاد بتتووین و ئەوان زینتتدان،

ەگەر ئەوان نەباند رەنگبوو ئێیەگریەكەمان وا بە رێە، زیندان ەكان بۆ ئێیە بە، بووند ئ
 :نەگرتایەد ناوە ناوە دەیانگوت

 .ز ر ئاگاداری زیندان ەكان بند دەرگاكە نەشەێنن

بەو بەفر و سەهۆڵبەندانە لە كات، ئێیتەگری چاومتان لە ژووری  ئ دی ئێیەش دەبوو
 .زیدان ەكان با و لە گێش دەرگاكە گ اسەمان بەردایە

 ە بە تەمەنتداچووە بە  ستەكە كتاتێ لە كتوالنەەكەوە منت، دەدیتت لە نتاو ئەوزیندان 
 :شەوە سپ ەدا دەهاتم و دەچووم و لەرز لەرز هەڵدەرزیمد باوكانە دەیگوت

 .م دەرگا بیەێننرم كەوەد خەم، ئێرەت نەبێتد نایەلبت  خۆت گە دكوەم 

 :دەمگوت

 .ناد  ەیناكەد گ اسەی ناو بەفر خۆشە

 :دەیگوت
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 .وابێتد بە،م بۆ من نە  بۆ تۆرەنگە 

زیندان ەكە ز ر ئازاری دەدامد نەمدەزان، گونتاه، ئەو زینتدان انە چت ەد  ئەو گۆتەیەی
یتتان شتتتێە، كەمتتم دەزانتت،د بە،م ختتۆم بە گوناهبتتارێە، گەورە دادەنتتاد لە دڵتت، ختتۆم 
دەمگوت من بۆچ، هاتم تووش، چ، بوومد باشە من و گاسەوان ، زینتدان ان گتۆت ە  بتا 

و  جتار نزیتم دەبتوومەوە لە كتوالنەەكە ز ر دبۆ كاتژمێرێە ش بێتد ئەوە ئ ی، من نت ە
 :گوێم دەدایە  سەی گ اوە زیندان ە بە تەمەنەكەد هەرچەندە یە  دوو جار گوت ان

 .ز ر گوێ لە  سەی زیندان ان رامەگرن

ئەو  دبە،م متتن گتتوێم نەدایە ئەو  ستتەیە و بە دڵتت، ختتۆم گتتوێم بۆیتتان شتت  دەكتترد 
وود نە  هەر دیتن شارەزای هەموو كون زیندان ە بە تەمەنە ))یەكێت، سۆر ەت( ی دیتب

و كەلەبەرێە، بوود نتاوی هەمتوو گ تاوە ناستراوەكان، ئەو و،تەی دەزانت،د ز ر شتت، لە 
بارەی هەموو ستەركردەكان، ئەو و،تە بە وردی دەزانت،د دەیزانت، ستتال ن چەنتد كەست، 

ەر بتوود ناسراوی كوشتووەد ناوی هەموو نووستەرو شتاع رە ناستراوەكان، ئەو و،تەی لەب
ناوی گتاڵەوان و كەستەكان، نتاو بەرهەمەكتان، مەكست م گتۆرگ، و جەنگ تز ئ تیتاتۆڤ و  
ئەوانەی هەموو لەبەر بوود هەرچ، وتەی گرنگت، ل نت ن و ستتال ن هەیە لەبەری بتوود لە 
نێوان سێ چوار رستە گوتەیەك، یە  لەوانەی دەگوتەوەد جگە لەوە ناوی كۆمار و شتار 

ی یەكێت، سۆر ەت، هەمتوو دەزانت،د شتارەزای جتۆری ختواردن و و گوند و رووبار و چ ا
 لەو شت ررانەی لەبەر بتوو كە بە خواردنەوە و حەزی ژنەكان، ئەوێ بوود هەموود یان ز ر 

گوترابووند دەتگوت گوگژە هەر ناوێە، ناو یەكێت، ستۆر ەتت دەگتوتد دوای هەڵل ن ندا 
بە تا  ەردنەوە بە دیار كەوتبتوو  كەمێم ب ركردنەوە گێ، دەگوت،د بە راست ش دەیگوتد

 .بە راست، دەیگوتند بە،م لە دەرێ، سنووری یەكێت، سۆر ەت كۆڵەوار بوو

 گەی ەکتتان،ئەو لەو دیتتو متتن لەم دیتتود نێوانیتتان دیتتوارێە، ئەستتتوورد كتتوالنەەیە  
دەهێنتتاو دەبتتردیند بەو ن تتوە شتتەوە بەفرین تتانە كتتوالنەەیە  زینتتدان ە  و ئێیتتەگرێە، 
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گێەدی ئاشنا كردبوود نازانم ئەو گ اوە بۆ نەدەنووستد بەو درەنگان، شەوە هەر بە ئاگا 
بوود زیندان ەكان دی گرخە گرخ، خەویان بتوود هەرچت، گێیتیەرگەیە لە خەوێتدا بتووند 

زینتتدان ە  ختتۆی  گەنتتج و زینتتدان ەك، بە ستتاڵدا چتتوود نۆبەتتتدارێک،كتتێ بە ئاگتتا بتتوو؟ 
زیندان ە  توانای ئەوەی هەبوو تا ر ژ دەبێتەوە لە بارەی  گوتەن، ))بە هەڵە گ راوە((د

)جەم ژە( و )دایم( و )د ن، ئتارام( و )متا،وا گۆل ستاری(  ستە بەتاتد زینتدان ە  لە 
ن وەشەوێ، دن ا تەزیودا ش رری مایەۆفسە، و رەف ت  ستاب ری بتۆ دەگتوتمد زینتدان ە  

ەوە چتاوەەێ ە گەەجووێتم گێەتێ ئا  بۆ دیتن، منداڵەكان، هەڵدەكێیێ و لە ناو ئەو ئاخ
 .رۆدگای رووس، بخاتە دەست ەوە..

ن ازی شتەاندن و خستتنە ستەر گیتت، دەرگتای  دئێیەگرێە ش  كاتێ بە چ ا كەوت
د ئێیتتتەگرێم ر ژێتتتم لە ر ژان بە خەیتتتاڵ، وو زینتتتدانەكان، دن تتتای لە دڵتتت، بتتتووهەمتتت

گ تتاوكوژیش بێتتتد  دانەهتتاتووە ببێتتتە زینتتدانەوان، هتت چ زینتتدان ە  جتتا ئەو زینتتدان ە بتتا
ئەگەر برادەرەكان، ئەوانەی لە ناو گۆل، كتۆل ژ بتێ ماڵئتاوای، بەجێ هێیتتند  نۆبەتدارێ 

بەوە بتتتزاننەوە كە برادەرەكەیتتتان وا زینتتتدانەوان، زینتتتدان ەك، بە هەڵە گ تتتراوەد داختتتوا 
 !ختۆی بە د ستت،  ەڵەم دەزانێتت نۆبەتتدارێ ب ركردنەوەیان بە كتوێ دا رێ دەگرێتت  

ێ  بە دیار زیندانەوەد چاوێتێ ە سرووش یان سەر ی وێنەیەکت، ناستک، شت رری نۆبەتدار
 بۆ دابەزێ  

ئەو زیندان ە دەتگوت دەزانێتت ئێیتەگریەكەی متن دەكەوێتتە چ كتاتد دەتگتوت حەز 
مند  و ناوچەوان، دەكات دوو بە دوو  سە بەەیند ئ دی لە بەخت، ئەو یان لە بەدبەخت،

 :بوود هەم یە حەزی لە  سە بووئەو زیندان ە هەم یە بە ئاگا 

من، بە هەڵە گرتووەد بە،م بەرانبەری ه چم لە دڵ ن ەد لێ، خۆش دەبتمد ئتاخر ئەو 
من، گێگەیاندد ئەو نەبا من چ بووم  ئەو نەبا دەبتوو هەر لە دووی جتۆتێ بتمد ئەو منت، 
ناردە بەهەشت، سەر دن اد ئەو هەموو شار و جێ ەم دیتتد ئەو هەمتوو خەڵتەەم ناست،د 

 مد وا ن ە ئەدی؟بوومد هەرچ م لێبەاتد بەجێ، ناهێژچاوم كرایەوەد فێرە شت 
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 لەبەر دڵ، وی دەمگوت:

 وایە 

 :لە دڵ، خۆ دەمگۆ بە،م

ختۆی چتاوی بە  تەمەن،د لە حێود بە خودێ ئەگەر دوو شەو من دەخەنە جێ، تۆتت 
 .من ناكەوێتەوە

 :ئەوی زیندان، دەیگوت

سەریان گان بەرێتەوەد وە  چۆن هتاوەێ ستتال ن ستەری  ناگاکانگێویستە دوژمن و 
 .كراوم بەندنەكردووەد بە هەڵە  ناگاک ممن  لێهەموویان، گان كردەوەد 

 :من، ئێیەگر دەمگوت

 باشە رێ، تێناچێتد ستال ن بە هەڵە سەری كۆمەڵێم كەس، گان كردبێتەوە؟

 :ئەوی زیندان، دەیگۆت

 .بە،م ئەوە ئاسای ەد شت، وا هەر دەبێت رەنگە بە هەڵە چەند كەسێم بەر كەوتبند

هەستیدەكرد ئەو گ اوە ئەگەر لە دەرەوەی زیندان بێت و لێپرسراوێت، هەبێتد رەنگە 
 .گ اوێم بێت ز ر توند و ت ژانە رەفتار بەاتد ئەوەندە نەرم ەی كە تێ دایە هت، زینتدانە

بە ئەبتتوو خال تتد  لە خەفەتتت،  ئەو زینتتدان ە نەرم و تونتتدە و زیندان ەكان تتدی ختتۆزگەم
 :دەخواست و دەمگۆت

 .لە ئێوارێوە تا سبەی دروومان د نە  یە  كاتژمێر ئێیەگری 

ئەبتتوو خال تتد لە بتتن جەمەدانتت ەكەیەوە دیتتار بتتوود گرچێەتت، جتتوان، درێتتژی هەیەد 
هەرچەنتتد تەماشتتایم دەكتتردد ختتۆم لە بەرانتتبەر دەروێیتتێە، شتتێخ، نەهتتری دەدیتتتەوەد 
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وود ر ژێ نتتا ر ژێ ریتتش و ستتیێڵ، گتتا  دەتراشتت،د گرچێتتم داوی ستتپ، ز ر تێەەوتبتت
نەمزانت،د لە  دخزمەت، گرچ ی، دەكردد حەزمدەكرد نهێن ، ئەو گترچ هێیتتنەوەی بتزانم

گترچ بتۆ ئەوەیە  ە بن جەمەدان، شارد تەوە بۆ چ تتە؟دڵ، خۆم دەمگوتد ئەو گرچەت ل
 :بە دەرەوە بێتد دەیانگوت

  .جەمەدان ەهاوینان ش گرچ، ئەبوو خال د هەر لە ژێر 

دایەد ه چ وە،مێە، دەستنەدەكەوتد هەر كەسێم لە بارەی گرچ ەوە گرس اری لێ بەر
ئەبوو خال د بە كوردیەك، ختۆش  ستەی دەكتردد تتێەەڵ لە   سەی بە ئا ارێک دا دەبردد

بادین، و ستۆران،د یە  دوو جتار لە ئێیتەگریان دانتاد تتووەە بتوود ختراپ تتووەە بتوود 
 :دەیگوت

ئتاخر لەبەر متن  بۆ بدوورەد لە ئێیەگرییت دابنێندوبەرگ ان ک ژ  جژوەرەد شەو و ر
دەبێتت بە  توون لەو شتا  و داخە نەبێت هەمووتان بە  وون رووتت، دەگەەێتند حزبێتم 

 .رووت، بگەەێت

جارێە تدی  دكە  ناوی ئەبوو خال دی لە ل ستت، ئێیتەگران نەدیتتەوە دئ دی تەواو 
م ئەو جتتتارە ئێیتتتەگری لە گتتتۆەێ نەبتتتوود ئەبتتتوو خال تتتدم بە تتتتووەەی، دیتتتتووەد بە،

تووەەبوونێم بە كە  ئاشت نەدەبۆوەد بە عەرەب، و كوردی جوون، دەداد جتون، گت   
گ  د لە هەموو جونە عەرەب ەكان، تێنەدەگەییتمد بە،م بە گوێرەی جتونە كوردیەكتان، 

بوود لە دیار بوو عەرەب ەكان ی، لە كوردیەكان، گ سترند تووەەبوونەكەش لە سەر ئەوە 
بارەگایەك تتدیەەوە بەرگرستتێە، تەواوێتتم گەورەد نتتامەیەك، بتتۆ ئەبتتوو خال تتد نووستت وەد 

، كتتورتە  و داوای لێەتتردووەد داواكەییتت، تەتتای تێتتدا بتتووە نە  فەرمتتان كە بە زوویتت
ار ببتوود چتتۆن دەبێتتت گەلەی ئەبتتوو خال تتد بەوە شتێت و هتت .ێ..روشتەرواڵێە، بتتۆ بتدو

 :بە عەرەب، هاواری دەكرد دیە  بە دەنگ، خۆی لێبەەن.
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ئتتاخر تتتۆ چ تتت داوا لە متتن دەكەیتتتد جژەتتت بتتۆ بتتدوورم  ئەگەر لە بەغتتدا دوكتتان،  
بەرگتتدرووی م بەتتردایەتەوە و بەگەڵ ئێتتوە نەكەوتیتتایەد ئێستتتا ختتاوەن ختتانووی بەرز و 

 .ماشێن، گان و ژن، جوان دەبوومد ئێستا منداڵم دەچوونە  وتابخانە

ەورە بەفراویەكتان هەتتا كژتوو بەفرێە تان لە كتن متابوو بەفر خاتری كەس، نەگرتد ه
بەسەر كافێ ان داباراندد هەتا خۆشتناو هەواڵت، هەڵەبترەی نەداینتێ هەر بەفتر بتوود دوا 
ش رری كوەەكەی بتانێ كە خوێنتدمەوە لە بتارەی مەرگت، هەڵەبترەوە بتوود دوا شت رری 

كە لە  كورتە  و شتەرواڵ بوو لە بەفرد دواشاع رە بەغدای ەكە كە خوێندمەوە ماڵئاوای، 
بۆ من بوود دوا رستەی گ اوە زیندان ەكە كە من گوێم  دسەر مەك نەكەی ئەبوو خال د بوو

 لێبوو:

 .گێویستە سۆر ەت لە سەر هەڵەبرە هەڵبداتێ 

دوا دییەن،  اسم كە لە چاومدا مابێتتد برینت، ستەر گیتت، هێستترە بتۆزی دەرمتان 
بە دەستەوە بوود وە  شتێتان  ترێە، نەخۆش،و  سەی رزگاریشد كۆ دەكردد دوا دییەن

ئەو جێ و ئەو جێ، گێدەكرد و وە  ئەوەی هەڵەبرەی بە بەرچاوەوە بێتد بە دەستتێم 
 :لە سەری خۆی دەدا

 .تا گی ژە نەیخوات دلە كوێ، دانێم دئەی هەوار

بە،م چەندی دەكەم دوا شەەی ئەبوو عەمارم ب تر نتاكەوێتەوەد ئەو شتەەانەی ئێستتا 
 .ب ن ن و ب ستن ان دەكەمحەز بە 

ئ تتدی متتن ماڵئتتاوای م لە كتتافێ كتتردد ئەو ستتاتانەی ئەنێتتاو هتتاتبووە ئەوێد متتن لە 
جێگەیەك دی لە بەر ئەنێاو هەڵدەهاتمد  كەسم نەدیتەوە كە د هەموو گەرتەوازە بتووند 
هەر یەكەیان كەوتنە جێگەیە  لەو دن ایەد ئێستاش نەمزان، كوەەكەی بانێ چ، بەستەر 

وەی دیتیەوەد ساڵ، دوای ساڵ، ئەنێاود لە ناوزەنگ، كەگری حەسانەوەد دەب نم هاتد ئە
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بە گ اوێ لە سەر بەردێ دان یتتووەد گێت، لە ستەر گێت، دانتاوەد هەوە هەو نت ەد كتوەە 
 :ئەوە مام ئەحیەدی زیندان ەد كە من، دیت هەستایەوە و گوت، د خۆیەت،دهەوە خودای

 !نەمگوت من ان بە هەڵە گرتووە
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 گرتە، گرتە                

 لە بنی گارەوە تا سەری هەورێ               
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 :سەردەمانێ با دەیگۆ

 لە گەشتەكانم

 هاوەێم ز رن

 .بە،م بە هەم یەی، دەست، تۆم لە دەستە

 :من ش دەمگۆ

 دەستت بەرنادەمد

 ...لە تۆ گتر حەزم لە گەشتە

كەستتەای، ختتۆی دەگێچێتتتەوەد هتتاوین بە هەمتتوو بەهتتار لە ستتەر بتتاركردنەد تەەی و 
بەهتاری ئەوێ هەڵبتداد  زەردی و وشەایەت، خۆیەوە لە رێ ەد دەیەوێتت بە گەلە لە جێت،

بەهار لە خۆ ئامادەكردنەد بەهار بۆ كوێ دەچێتت؟ تتا بەهارێە تدی وە،م  بارەگاش م نا
 شتتنەبێت بە یتتیەرگە نتت ە دڵتت، خۆنتت ەد بە،م بارەگتتا ن تتازی چتتوونە كەگرانتت، هەیەد گێ

كەگرد ئاخر ژوورەكان، ئەو بارەگایە هێند نەوین هێند نەویند بزن، شتاخدار  کەژی هاتن،
اڵ نگن هێند تەنگند هت چ ستەگێە، بەرەلتشاخ، بە كاریتان دەكەوێتد ژوورەكان هێند تە
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 دەشدەكرد ئەو کەژنە  وەرزێم حەفتەیەك ش ت ایاندا ناحەوێتەوەد من لە دڵەوە حەزم 
ئەو دەستە گێییەرگەیە لە ناو كەگران بە سەرببەمد رەنگە بە هۆی  لەگەڵی كەگران کەژ

جوانەوە بووبێتت كە لەمێتژ نەبتوو لەگەڵ هەنتدێم لە گێیتیەرگەكان، ئەو  ئەو گەیوەندیە
بارەگایە بەستبووم كە ز ریان ه، دیتوی ر ژهە،ت بتووند رزگتار و ستەع دەش هت، ئەو 

 خەریم بوو ز ر بەهێز دەبوو. دووە دیو بووند برادەرایەت، من لەگەڵ ئەو

ستتەع دە ژنێتتم بتتوو بە واتتتای وشتتە ئێراننتتا د ستتەری گتتت زان تتاری بتتوو لە بتتارەی  
وە،متت، جتتوان، هەبتتوود لە بتتارەی  دئێتترانەوەد لە هەر بتتوارێەەوە گرستت ارت لێبەتتردایە

ش ررییەوە دن ایە  ش رری فارس، لەبەر بوود فەروغ، هەموو لەبەر بوود بە دەنگێە ش 
دەوە چ لە دەنگ، مر ڤ نەدەچتوود هەستتتدەكرد دەنگتێەە لە جتێگەیەكەوەد لە دەیخوێن

شتتتێەەوە دێتتت كە بە متتر ڤ ئاشتتنا نتت ەد ئەو دەنتتگە وەهتتا سەراستت یەی دەكردیتتتد 
بزردەبوویتتتد لە ختتۆتد لە دن تتا بتتزر دەبوویتتتد بە ستتەر چ اكانتتدا بە ستتەر دەریاكانتتدا 

تد لە نتاو رووبتاران دەیخەوانتدیتد دەیگێتایتد دەیبردیە ئاسیانێد تێەەڵت، بتای دەكردیت
هێینت،  دمەستبوونێم مەست، دەكردیتد مەگرسەد رزگاریش جوان شت رری دەخوێنتدەوە

خەتیەردبوود كوەێم بوو جوان ز ر جتواند دەمویستت ئەو هتاوینە لە بارەگتای ن توە ژن 
 :بیێنیەوەد ن هادێم هەبوود ز ر  سە خۆش و  سە لە روود ز ر جار دەیگوت

ن گێبڵێم من لە گ او بێزار بوومد لە هەستانێ هەر گ او لە دان یتنێ هەر بە راست تا 
گ تتاود لە ر ییتتتنێ هەر گ تتاوەد لە هەمتتوو كتتات و جێتت ە  هەر گ تتاود هەر گ تتاو لە نتتاو 
چاوتەد ئ دی حەزنتاكەم ر ژانە یە  وشتەی )رف ت ( لە زاری متنەوە بێتتە دەرێد بتا بە 

  (...ە ج ات،)ئەنتە( هەر بڵێم )ئەنت،)رف قە( بانگ، دەوروبەری خۆم بەەمد با ل

راست، لەو بارەیەوە من ش وە  ن هاد ب رمتدەكردەوەد بە،م شتەرمم دەكترد وا بڵتێمد 
ان نەبێتتتد بتتۆیە حەزمتتدەكرد ئەو هتتاوینە لە جێگەیتتم بەستتەرببەم كە ستتەراگا گ اوستتت

 .جێگەیەك ش بهێژێتەوە بۆ ژنستان
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یە  دووانێە دی ر ییت ن جێگەیە  بب ن تنەوە بتۆ بارەگتاد بارەگتای  ئەز و رزگار و 
كەگرید دەبوو دوور لە بارەگا كەگر هەڵدەیند چتونەە دەمێتم بتوو كەوتبتووینە ستێرەی 
فت كەوەد هەر فت كەیە  لە هەر الیەكەوە هاتباد بە ناگاڵیێم بە ستەریدەكردینەوەد دوور 

ن ی، هێندە لێ دوور نەبوود بە چەند تتۆگە تەواوێم دوور جێگەیەك، باشیان دیتەوەد كا
سۆندەیە  ئاومان دەگەییتێد جێگاكە بەرزای، بوود د ،ی ش بوود لە رووی ستەربازیەوە 

 .خراپ نەبوود هەمووی دار و بار بوود بنە دار بەەووی وای لێبوو تۆپ نەیدەبتیەوە

 :رزگار گوت، 

 .من و تۆ گێەەوە لەو بن دارە كەگرێم چێ دەكەین 

 .گێخۆش بوو ز رم

 .ز ر دوور دەنگ، تۆپ دێتد گارە بەردی لێببتێ تۆگ، لێنابتێ دلە دوورەوە
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 گێییەرگەیەك،  ژ گ ابەندی،

 چاو رەش رەش

 :لە بەر خۆیەوە دەیگوت

 ماڵئاوای، 

 هەر دەڵێ، گوڵ، ژاڵەیەد

 ...تاڵ تاڵ.. گەش گەش
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داوا كرابتوود متن و لە سەر ئەوەین كە دار بتۆ كەگتر ببتتیند برووستەەیە  هتاتد    
گێتتێەم   دچەند گێیتیەرگەیە  بەرەو بارەگتایەك، گێرست، بەەێتبەەویند بە ب ترم هتاتەوە

 :ب ركەوتەوە

 .بە دواتدا دەنێرم دهەر كاتێم ویستیان بۆ بال سان بچ ن

بەو هەواڵە گێتت ەكم كەوتە گێیتتێ گێتت ە  گاشتتێد كێیتتە كەوتە نێتتوان گێ ەكتتانمد 
نەماد گێ، گارەی م غەزریبوو نەدەجووالد گێ، گێرس مد لە  هاوەەوت، و تەبای، لە نێوان ان

ئەو دوو حەزە تێتدا متابوومد  دهەوابوو خەریم بوو بتاڵ بگرێتتد لە نێتوان ئەو دوو گێت ە
ئاكام گێ، گێرس، كە بال سان، لە گێیبوود گێ، گارەی، لە دووی ختۆی راكێیتاد حەزی 

و كاڵشت نەۆفم ختاوێنەردەوە  ر ییتن سەركەوت بە سەر حەزی مانەوەد كۆڵەگیتم تێەنا
نەبتتوود وایە گێیتتیەرگە گتتێش ئەوەی بە    دوو تە ەی هەوایتت م گێەتتردد کێیتتەیو یە

 .رێبەەوێت دەبێت چەكەكەی تا  بەاتەوەد بزانێت تە ە دەكات یان نا

ستەع دە لە دڵەوە ه توای دوورە لە سات، ماڵئاوای، چاوم گت لە گریان بوود رزگار و 
بۆم خواستد ئەوان دیش بە هەمان شێوەد ئاخر گەەانەوە بۆ ناوچەی بال ستان و  بە،ی ان

خۆشناوەت، لەو كاتدا واتە گەەانەوە بۆ ناو گەرمەی شەەێد رزگار ز ر ئامۆژگاری، كتردم 
 :كە گەو نەبم و ز ر ئاگام لە خۆم بێتد سەع دە دەیگوت

 .ه وادارم یەكتر بب ن نەوە 

 اش نازانم لە كوێ، دن ا کەوتنەوە.تەوەد ئێستبە،م ئ دی ئەو دووانەم نەدی

 ...ما،وا دگارە

 دەنگ، تۆپ دێ.
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 گوندێم دەیگوت

 ئەگەر ن ازی ئاسیانت لە دڵەد

 دەست، الی من بگرە و

 ...نوردووە نانێە یم لێوەرگرە

بەەێەەوتت ند هەوكە هێیتا رووناكای، سپێدە بەر ه چ لووتەەیەك، گتارە نەكەوتبتوود 
هەورازەیەی كە رێتتم ئەو گتتارچە ر ژەد بە،م دەزانتتم وا گەییتتت نە ئەو  دەمتت،نتتازانم چ 

)بانێ(ی ئاسیان ، بە سەرەوەیەد لە جێگەیەك، ئەو هەورازەیە كە جارێە تدی لە زەویەی
هەمان جێ لە رادیۆكەی وشت ارەوەد كە رادیتۆیەك، گەلێتم جتوان بتوود هەواڵت، مەرگت، 

مەرگت، گ تاوێە، ئاستیان، بتوود ئەو بتانێ ە تایەر تۆف قم ب ستد مەرگ، وی لە كنە متن 
گوندێەە كەوتۆتە نزیم ئاسیانێد چ بتواناكەم گوندێم هەبێت لەو دن ایە لە بڵندی بگاتە 

 :شان، بانێد هەموو خەڵم دەیانگۆت

 .بانێ لە ئاسیانێ ە خۆ لە زەوی ن ە 

 :دەیانگۆت

 ...دا ن ەخەڵە، بانێ ئاسیان ، هەڵەەوتوونەد خەسژەت، خەڵە، سەر زەویان تێ

هەر لە بارەی بڵندی، بانێ دەبێت ساڵێم یان گتر بتۆ دواوە بگەەێتیەوەد واتە ئێستتا 
 ۆ ساڵێم و ئۆندەیدیەەش، بخە سەری:چەند بۆ دواوە گەەاومەتەوە ت

ئێیە دەستەیە  گێییەرگە لە الی كۆلەكانەوە رووەو بانێ، ئاسیان، دەچتوویند لە   
بوو رێیان یە  بوود ئەو گتۆلە لە گێیتیەرگەی رێ تووش، گۆلێم گێییەرگە بوویند دیار

هەر یەكەی لە  گتارتە( ئەو ستێ ی... اچتا  گێەهتاتبوون )گەود ئتا،د ئ ترتا گارت،سێ 
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وا بتۆ ئاستیانێ  گتارتگەورە  اچا  بووند لێ ان ج اببوونەوەد ئ دی هەر چوار  گارتێک،
ت متتن جتتاری هەڵدەكیتێ ند بتتۆ بتانێد هەر هەڵەیتتاین و هەر نەگەییتت نێد لە ب تترم بێت

یەكەمیبوود لەو رێ ە ئاسیان ە بدەمد لە رێ ێ گێییەرگەیە  وا بزانم )حاج، مەمۆ(یتان 
 :دەگۆتێ لە یەكەم دیتن ش نازانم بۆ خۆشیویستد دیاربوو ماندووببوود گوت،

 !ئەرێ دەبێت گوندێم هەبێت لەو دن ایە هێندەی بانێ بڵند و نزیم لە ئاسیانێ بێ؟

بڵند بوود ئەوها وە،مت،  ن ش بێت ناوی بڵند بوود بە بەژگێییەرگەیە  هەڵەم نەكرد
 :حاج ، دایەوە

وا بڵنتدی  مانتدووێت،انێش هێنتدە بڵنتد نت ەد بە،م ز ر گوند هەیە لە بانێ بڵندترد بت
 .كرد تەوە

گێییەرگەیەك دی جەوهەری ناو بوود لە هەمووان ش ت ژتر دەە ییتت وە،مت، بڵنتدی 
 :دایەوە

گێبڵتێ كە لە بتانێ بڵنتدترد مەگەر تەنهتا بە ختۆت لەو بڵنتدتر دە ناوی یە  گوندم  
 !ب ت

 ند بتۆ چەنتد وێت ە بووە یە  گێەەنە گت ت نماندووێت گتووكێنە لەو گرزەەو هەورازە ل
 .م لە ب ر چۆوەماندووێت ساتێ ت نوێت، و 

با بێیەوە ئێستاد ئێستای ئەو گوندەی دەكەوێتە بن بانێد نتا بەر لەوەی بتێیەوە بتن 
بتتتتانێد دەگەەێتتتتیە گرانتتتت، گەورەی دووەمد ئەو گتتتتران ەی لە هەولێتتتترێ كەگەكتتتت ش 
دەستنەدەكەوتد باو  هەبووە منداڵێە، خۆی فر شتووە تا منداڵەكان تری بتژیند چەنتد 

ختۆی بە زێتدا دەداد متووچەی مانگتانەی  كە  بەرگەی برسێت، منداڵەكان، نەدەگترت و
مامۆستایە  ك ژۆ شەكرێە، گێنەدەهاتد ئەو گران ەی لە وشەەساڵ، و شەەی ج هان ەوە 
نەهتتاتد ئەو گتتران ەی ))گێیتتیەرگە(( هێنتتاید ئەو گتتران ەی كە  بە كە  نەبتتوود لەو 
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ە، گران ەداد حتاج، مەمتۆ لە بنت، دن تاوەد نتاوە نتاوە د الری دەنتاردەوەد چەنتد كەستێ
 .راسپاردبوو بە سەر نەداراندا دابەش، بەەند من جارێم شتێەم بەركەوت

گوند مەیژەو چۆو بوود ناوێە، نزیم لە چاربۆت، هەبوود تا ولۆق خەڵەت دەدیتتد   
 .هەر چۆنێم بوو مەنرەڵە ماستێەیان گەیداكردد بە نان، خۆمانەوە خواردمان

ە دڵت، ختۆم گتوتمد تتۆپ لە  د لتۆپد گێش ماوەیە  كە لە گوندە ئاسیان ەكە بتووین
 !ئەوهامان لێبەاتن ئەدی ئەگەر بچ نەوە سەر زەوی دەبێت چ بقەومێ ئاسیانێ
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 زەوی ژنێەە زار گت لە گژەی،

 :ئەگەر رێت كەوتە ئاسیان گێ بێژە :دەڵێتە زێ

 ب ەە خاتری خواوەندی نەرم،

 چاوێەت لێیبێ

 .هەموو گ انم ئاسنتێژە

ب تترمە لەوێتتوە بە دووربتت ن رێتتزان جتتوان ونتتدێم نتتاویم لە یتتاد نتت ەد لتتێ گەییتتت نە گ
)هەەنێ(ش هێندە دوور ن ەد ئەو گونتدەش ن توە چتۆلەد نددیاربوود داروبارەكان، دیاربوو

لە دامێنتت، گونتتد گیتتووێەیان داد گۆمتتاوێە، گەورەی لێبتتوود لە الیەكتت ەوە ئتتاوێە، كەم 
كتان،د نەمتدیت ئتاوی لەبەر بتتواتد دیتاربوو دەەژایە گۆماوەكەوەد واتە گۆماوێم لە دەو 

ئەو گۆماوە تایبەت بوو بە مەەو ما،تد گ   بوود  گت لە ریو و  یپ د دوو ستێ چتوار 
بنە داری گەورەش گۆماوەكەیان لە سێبەرێە، چت گرتبوود ئێیەیتان لە ستێبەری خۆیتان 

 حەساندەوە.
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ۆمتاو و ئەو درەختتانەی ئتێیە و گ ندبوودجگەرەیەكم گێچتابۆوە وا بتزانم دامنەگ رستا 
سێبەرییتت ان لێەردبتتووین لە گتتت هەموومتتان كەوتتتووینەتە بتتن ستتێبەرێە، گەورەتتتر و 
چتترەوەد سەرەتا وامزان، گەلە هەورێەە و بەگرمەوە بەری ر ژی لێیتان گترتد هتاەەیە  
هات زەوی، لەرزانتدد ئتۆی چ بب نت ند رەوە فتت كەیە  بەری ئاستیان ان گرتتووەد ئاستن 

ماندا ئاستتن ان بارانتتدد دن تا لە تەگوتتتۆز گ تتراد لە ختتوار ئتتێیەوە دووكەڵ ئاستند بە ستتەر
دەتگتتوت لە د زەخەوە بەرزدەبێتتتەوەد متتن كەوتتتیە چ بارێتتم و چەنتتد ترستتاومد نتتاتوانم 
ئەوكات، خۆم ن یانبدەمەوە و بگێتمەوەد ئەوە نەبێتد لە ماست، ستووكتر ختۆم فتێتدایە 

وێ ە و ستەری گرتتووەد ئاگتام لەوەش ناو گتۆمەكەوە ئەو گۆمتاوەی ریتو دەتگتوت ستەرت
هەبوو برادەران ش جەمەدان ەكان ان دەخستتە نتاو ئتاوەكەوەد لە ب رمتان بێتت ستەردەم، 
ك ی اد سەردەم، سەدام و عەل، ك ی ای، هەموو شتێە، گێدەكردید من لە ترس، ك ی تا 

 :وامەردد دەیانگوت

تەنهتا ستێ  -ستتانێدن ای كۆتای، هەشتاكان، ستەدەی ب ستت لە كورد -لە دن ایێ،  
 :شت هەیە لە ك ی ا بتپارێزێت

 .بەرزای، تا بۆت دەكرێ بە بەرزای، هەڵگەەێ -١

 .ئاگرد لە دەوروبەری خۆت ئاگر بەەوە -٢

 .ئاود خۆت  تەە بەە -٣

من دەستم بە ئاوەكە راگەییتد كاتێ فت كەكان بتزر بتووند یە  گتێ بەرەو بەرزایت، 
ئاگرییتیان دەكتردەوەد لە هەالتنتێ لە هەواڵت، یەكترمتان رامانەردد فریا نەكەوت ن دەنتا 

 :دەگرس،د  سەمان لە رووداوەكە دەكردد ئەوەی لە ب رمە

 ئەوە ك ی ا نەبوو؟ +

 .ناد باوەەناكەم +
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 كێ دەڵێت هەو نەبوو؟+

 !كوا ه چیان لێهاتووە +

 .خۆ یەكسەر بە دیار ناكەوێت+

 .لێیان دوور بوو+

 تەوە؟كە  چاوی ئاو ناكاتد نازوورێ+

 .ئای دەڵێ، من چاوم دەزوورێتەوە +

 .نا چ ن ە تۆزی كەوتۆتێ +

 .ناد ك ی ا نەبوو +

 +بۆن، سێوت کرد؟

 .من دەڵێم هەوبوود بە،م باش بوو زوو خۆمان رزگاركرد +

مانەكەمتان دەكتردد كە رێتم دامێنت، گونتدەكەی ولە دوورەوە تەماشای جێگەی بۆردو
ەو هەڵەیتان كترد و نتاو گونتدیان نەگترتەوەد رەنتگە گرتبۆوەد نازانم چتۆن ئەو فت كتانە ئ

 .وایان دانابێت كە ئەو چەند ماڵەی لەو گوندە ماونەتەوەد خۆیان لەو د ،ی ە شاردبێتەوە

 :داراد ز ر جاریدیش دەیگوت

هەموو ئەو دووكە،نە دەناسیەوە كە ك ی ای ند لە رەنگ ان دیارەد هەموو ئەو بۆنانە  
ۆیان، دەداتد هەتا دەنگ، ئەو ناگاڵم و تۆگتانەش دەناستیەوە دەناسیەوە كە ك ی ا لە خ

 .كە ك ی ایان هەڵگرتووە

داراد دەمگەەێنێتەوە چەند ساڵێم دواترد گران ، گەورە لە ستەر رەویتنەوە بتوود ئەو 
كوەە هەر لە خۆەا كەوتە بەر گەالماری خێڵێم لەو خێالنەی بە هەولێر وەركرابتووند هەر 
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چە  و بە كۆ،ن وەردەبتوود گتۆل   دیتار نەدەمتاد دەرگتای  كاتێم خێ  دەست، دەدایە
گۆل سخانەیان لە سەر خۆیان دادەخستتد تتا تە ە دەبتتاد تتا شتەە دەوەستتاد تتا خێت  
دەگەەایەوە ماڵد گۆل   نەدەهتاتە گەەە د ئەو دەمەی گتۆل   هتات دارا و چەنتد ژن و 

 .سپاردگ اوێ لە ناو خوێن دەگەوزیند بە گولژەی خێژ، شاری گ ان ان 

بە گێ، ناس نەوەكان، دارا ئەوەی ئتێیە گوێیتان لێبتوود دیتیتاند بۆنیتانەردد ك ی تا  
 .نەبوود بە تێەتای دەنگ دەنگیان لەسەر ئەوە دا كە ئەوەی بوو ك ی ا نەبوو

 :لە رێ ێ هەموو بە من گێدەكەن ند بە ترسان، من گێدەكەن ند یە  گوت،

 !نەترسای بخنەێ تئەدی تۆ ناڵێ تد من مەلە نازانمد 

 :یەك دی دەیگوت

 .ماس ەك، جوان بوویت لە ناو گۆمێ

 :یە  دەیگوت

 .بە ئاوی حەفت زێ بۆن، ریخت لێنابتێ

 :یەك دی لە بەرژەوەندی من  سەی كرد

 ...چ جەمەدان ت لە ریخاوێ هەڵبەێی،د چ هەموو جژەەكانتد چ ج اوازیەك ان ن ە

ریو گێژم دەكاتد بۆنێم سەد  ات لە بۆن، ئ دی وازیان لێیهێناد هەستیدەكرد بۆن، 
 .ك ی ا ناخۆشترد ئاخر دەیانگوت ك ی ا بۆن، سێو و ئەو شتە خۆشانەی لێدێت

 ...لە الی راستیانەوە تۆپد تۆپ
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 گێییەرگە سۆراو و سپ اوی ژیان، دزی و

 بە ئاشەرا لە رووی مەرگ، هەڵسوو

 ژیان جوانترە لە جاران

 ...جوان نەبوومەرگ مەرگترە لە جاران و 

 :نازانم چ كاتەد رێیان كەوتەوە نزیم زێد گوت ان هەوکە

 ئێرێهێ )بژێ(یە. 

دەتگتتوت لە ستتەردەم، ستتوڵتانەكان،  بژتتێ چ بژتتێ د خیتتتێە، بە گێتتوە نەمتتاوەد 
ر شت ند رێگە چۆوە سەر زێد جتێگەیە   سیان ەوە وێران بووەد تێەنگهاوێژێک دی گترئۆ

هەموو داروبار بوود لەوێ درەخت، ز ر بە تەمەنم دیتد تەمەن ان لە شۆەش، كورد كەمتر 
 :نەبوود لە شەست، كورد كەمتر نەبوود لە سەر درەختێم بە  ەڵەمبتەكەم نووس م

 .ئەوجارەش خەریەە دەردەچ ن

بتن ئەو درەختتە بە تەمەنتانە كە  بە ئاوی زێ تام، گۆماوەكەم لە خۆم ستیەوەد لە 
سێبەرێە، فێنە تان بە ستەر كەنتاری زێتدا هەڵخستتبوود دان یتت ن و هەر یەكە  وتتووە 
گۆشتتت، خۆمتتان گەرمەتتردەوەد بە،م بە ئتتاگرێە، وا كە دووكەڵتت، ز ر بەرز نەبێتتتەوەد 
ئەوەش بڵێم ئەوە بۆ یەكەمرارە كۆڵەگیت، من لەو جۆرە گۆشتانەی تێدا بێتتد ئەوانەی 

جاروبتار بە یتادی بتن ئەو دارانەوە لەو جتۆرە  ە چتێڵە جوانەكەیتان تێتدایەد نهتاژیەلەس
گۆشتە دەخۆمد بە،م تام، ئەوێ لە كوێ ه، ئێترە لەكتوێد چ تتامێە، هەبتوو ختودایە  
 چایەشیان لە بنە مەتارە لێناد من تا بتۆم كرابێتت نەمهێیتتووە كۆڵەگیتتەكەم شتەكر و

 چای لێببتێد ز ر گێییەرگەیدیش م نا من...
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دییەنێە، دڵتفێن ان لە چاوت دەنەخیتاندد لەوێ بە  دئەو جێگایە گەلێم جوان بوو 
ئەویتتن د حەزت دەكتترد بە ئەوینتتدار دەستتت ختتۆت نەبتتوو دەبتتوویتە كەستتێە، ر مانستت،د

جێگاكە جوانتر بەەیتد بە دەم شەگۆل، زێتوەد بەدەم لەریتنەوەی گە،ی دارەوەد بە دەم 
 ئەویتنئەو بایە فێنەەی دەتگوت لە عەشقستانەوە دێت تێەەڵ، شەگۆو و شنە و لەرەی 

ب تتتد متتن لەوێ بە خەیتتاڵ دەستتت، كچتتێەم گتترت و لە كەنتتاری زێ دان یتتت ن و بە دەم 
ەد لە ه ەتتا دەنگت، فتت كەیە  كە لە بەرزایت،  سەی خۆشەوە گێیان دەخستە ئتاوەكەو

گیتتم بە درەختێتم  .ز ر بەرزەوە دەهات ئەو خەیاڵە جتوانەی لە ئتاوەكەدا دەخنەانتد..
ستەد خەونت،  خەوتنێداد دەبێت خەوم لێەەوتبێتد ئاخر خەونێەم دیتد خۆزگە لە هەر 

 .ئەوهام دەدیت

 .ئەوەش هەر تۆپ بوو

-6- 

 :وسراوەلە چارەی رەش، رەشیاڵێد وا نو

 لە خۆم چارەەەشێ

 دەبێت لە دن ا خۆم بپێچیەوە

 ...ئاغا لە هەموو دن ا هەڵ داوە

بتتوو رەشتتیاڵ لە ب تتربەەمد بەر لە گێتتتانەوەی خەون دەبێتتت بتتۆ ئەو رەشتتیاڵە  لەزگ
بگەەێتتیەوەد ئەو رەشتتیاڵەی لە نزیتتم ئەو گونتتدەی كە فت كەكتتان هەرچتت، گەلە ئاستتن، 
رووس ا و ئەمریەا و دن ا هەبوو بە سەرمان اندا بارانتد و متن لە ترستاندا ختۆم هاوییتتە 

رەشیاڵێە، رەشەۆكە لە چۆلەوان، هەڵ تدا  دگۆماوی ریخەوەد  لەوێ كەمێم دوور لە رێ
بوود رەنگە بۆ گتكردنەوەی مەتارە بووبێت الماندایە تا ە رەشیاڵد ژن و  گ اوێتم و دوو 
سێ منداڵ، ستەلەە و بتنەە لە زاری رەشتیاڵێ دان یتتبووند دە گتازدە ستەر بتزن ش لە 
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انتدیند بە،م دەورەی رەشیاڵێ دەلەوەەاند سەگەكەش هەر بە دیتنت، ئتێیە دن تای تێگەی
بە بتتانگەردنێە، گ تتاوەكە كتبتتوود كتبوونێتتم وە  ئەوەی رادیتتۆ بەتتوژێن تەوەد هەتتتا 
هەستاش ن گوێیان لە دەنگ، سەگ نەبۆوەد  سەیە  لەو  ستەیە  لە ئتێیەد بتۆچ، لەو 

ارانە سەرهات، خۆی سوێددن ا ئاوەدانە بە تا ، تەنێ  و لەو چۆلەوان ە هەڵ داوە؟ كابرا 
 :ە كورت، سەرهات، تا ە رەشیاڵ ئەوەیەگێتایەوەد ز ر ب

ئەو متتاڵە خەڵەتت، ئەودیتتوی گونتتدە ئاستتیان ەكە بتتووند گونتتدێم نزیتتم لە گونتتدی   
كافێد لەگەڵ ئاغای ئەو دەرەرە دەبێتە كێیەیاند بە هەڵەدا نەچووبم ئاغا ناوێە، وەكتو 

گ تاوە  رەزای هەبوود لە ناو گێییەرگان ش گژەیەك، گەورەی هەبتوود ئاغتا گۆتبتوویە ئەو
 :لە دن ا تەریوە

 .ئەوا دەرەربەدەرت دەكەم دئەگەر گەش یان نەب تەوە لەو ئ ش و  سەیەت

 :كابراش دەیگۆت

 :من ش ئەوها وە،مم بۆ ئاغا ناردەوە 

ئەگەر دن ابەدەرییتتم بەەیتتتد لە  ستتەی ختتۆم گەشتت یان نتتابیەوەد چتتونەە متتن چ  
 .نەكردووە هەڵەیەکم

 :ئ دی ئاغای گێییەرگە بتیار دەدات

 تتد ژنەكەت بێتوەژن و منتداڵەكانت هەت تو گەر هەتا سێ ر ژان ئێترە بەجێنەهێژئە  
 دەكەم

 :ئاغا گوتبووی 

تتۆ و نەوەكان یتت  دهەتا من لە ژیان بیێنمد هەتا كتوە و نەوەكتانم لە ژیتان بیێتنن 
 .گێ ان بێرە ناكەوێتەوە
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 :گێش هەستانیان گ اوە لە ئاغا یاخ ەكە گۆت،

سەرییتتم تێتتدا بچێتتت ستتەر بتتۆ ئاغتتا شتتۆەناكەمد لێتترەش  نتتازانم چ بتتەەم  ئەگەر
نتتاحەوێیەوەد ئەوە  نتتا ستتبەی بەر دەستتت، حەتتومەت دەكەویتتند ناچتتارم ختتۆ رادەستتت، 
حەومەت بەەمەوەد لە ناو حەومەت ش لێم ناگەەێن لە ماڵ، ختۆم دان یتمد دەبێتت چە  

شتەەی هەڵبگرم و ببیە جاشد كە بوومە جاش ش ئەوە دێیە شتەەی گێیتیەرگاند دێتیە 
 .ئێوە

چەندی سەرمان هێنا و بردد چ چارەیەكیان بۆ ئەو گ اوە نەدیتەوەد من ب رم كردەوە 
دەستتخۆش دكتتۆر مەحیتوودد هەر تتۆ باشتت   :ئەو ئاغایەم دیوە و لە دڵ، خۆمە گوتم

 .ناس بوو

-7- 

 گوڵ لە هەموو گەنرەیە  زویرە

 بە گەنرەی ئەویندارییەوە

 بە،م منداڵ گێی، لێنێ

 .و گێدەكەنێهەر گوڵە 

دەڵێ، خەونێەت، شتەرماویەد بتۆیە هەر ختۆم لە گێتتانەوەی دەگتارێزم و بتۆ ئەوالتتر 
 ددی بە راست، ن ەودد مەبەستم دكتۆر مەحیوودەگەەێیەوەد جارێم لەگەڵ دكتۆر مەحیو

ئەو دكتتتۆرە خەڵەتت، ر ژهە،ت بتتوود ژنەكەی خوشتتە، ئەو ستتەع دەیە كە لە هەمتتوو 
هەمتوو شتاع ران ش جتوانتر شت رری دەخوێنتدەوەد ژنەكەی  ئێران ان ئێرانناستر بتوود لە

دكتۆر ناوی ف ردەو  بوود لە جوان دا ه چ ف ردەوس ە  نەیدەگەییتێد تا بڵێ، بەرێز و 
ژیریش بوود دكتۆر مەحیوودیش ز ر جوان بوود ئەو دوو جوانە كچێە، تەمەن سێ چوار 

نە لە ئاسیانێ منداڵ، ئەوها چ سنوور لە جوان دا نە لە عەرد  ساڵەیان هەبوود )سنوور(
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جوان كە  نەیب ن وەد كە  باوەەی نەدەكرد ئەو منداڵە زادەی مر ڤ بێتد هەتا دایتم 
و باوك، لێ، بە گومان كەوتبوون كە ئەو ستنوورە لەوان بێتتد هەر ئەو جوان ەشت، وای 

 جوانەوە. ،رە جوانە بخاتە ش ررێەلە هەندرێن كرد كە كات، خۆی  ئەو سنوو

ر مەحیوودە كە ن وە دكتۆریش نەبوود ناوی دەركردبوود نەخۆش نەبتوو بە ئەو دكتۆ 
دەرمان، وی چا  نەبێتەوەد ز ریش ماندوو بتوود لە هەرجتێگەیە  نەخۆشتێم هەبتایە و 
توانای هاتن، بۆ بارەگا نەبایە دەچوود هە ، نەبتوو دوورە نتزیەەد بەفترە بتارانەد شتەوە 

ستەر نەخۆشتاند گتوێم لێبتوو بە من یت ان ر ژەد چەند جارێم من ش لەگەڵ، چتوومەتە 
دەگوت دكتۆرد خەڵە، ئەو گوندانە ئەوها بووند ئەوەی لەگەڵ دكتۆریش بگەەابا دەبووە 

 :و گوت ان دكتۆرد ر ژێم دوو گ اوی ئەو ئاغایەد بەهەلەداوان هاتنە بارەگا

 ژن، ئاغا ز ر نەخۆشە. 

من بەگەڵ دكتۆر كەوتم د گوندی ماڵ، ئاغا نزیم بتوود كە گەییتت نە گونتد دكتتۆر  
  :گۆت ە دوو گ اوەكەی ئاغا

 .من خۆم دێم دئێوە بت ن 

ئەوانتت، بەەێەتتردد لە گەەگەی گونتتد چتتووینە ماڵێتتم گ رێژنێەتت، ز ر گ تتر لە جتتێ 
 :كەوتبوود بە دیتن، دكتۆر   تبۆوە و گوت،

 ...وەرەئەز حەیرانێ تەمد وەرە  

 ...دكتۆر گیەن نێە، خێرای بۆ كرد و چەند دنەە حەبێە، دایێ

لەو ماڵەوە چووە ماڵێە دید هەتا گەییت نە ماڵ، ئاغاد لێم نەبێتە در  شتەش متاڵ، 
 :كردد ماڵ، حەوتەم ماڵ، ئاغایەد لە رێ گۆتیە دكتۆر

 بۆچ، یەكسەر نەچوویە ماڵ، ئاغا؟
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 :گوت،

 .ەری ئاغایان بەەمد ه، كرمانران دەكەمبا تێبگات كە من گێش ئەوەی چارەس

 :گوتم

 .بەڵەو نەخۆشەكەیان لە بارێە، ترسنا  بێت و هەتا دەگەینێ بیرێت

 :بە گێەەن نەوە كە كە  زار و ددان، نەدیوەد لەبەر سیێڵە گەورەكان،

 .ناد دەزانم نەخۆش ەكەی هێندە ترسنا  ن ە 

 : ردەوس، گوتهەر لە بارەی سیێڵ، دكتۆرەوە جارێم برادەرێم بە ف

 !ئەرێ تۆ دەم، دكتۆر مەحیوودت دیوە؟ 

 : كە گەییت نە ماڵ، ئاغاد دكتۆر ساڵوێە، ساردی كرد و گوت،

 كوا نەخۆشەكە؟

و نازانم دەرزی لێداد حەب، دایتێد ز ری نەبترد گوت تان نەختۆش  چووە سەر نەخۆش
تۆر مەحیتوود حاڵ، ز ر باشەد وا بزانم نەخۆشەكان، دەرەری زێبارەت، هەر بە دیتن، دك

 .چاكدەبوونەوە

دەمتتدیت دكتتتۆر ز ر ئاغایتتانە رەفتتتار دەكتتاتد لتتێم تێەچووبتتوو رەزا ئاغتتایە یتتان  
مەحیوودد ئاغا بە رێزەوە  سەی لەگەڵ دكتۆر دەكردد بە،م دكتتۆر بە ستەری لیتووزەوە 
وەالم، دەدایەوەد ئاغا سوێندی خوارد كە ن وەە  نابێتت بتت یند چەنتدی كردمتان بەالش 

ن بیێنێتتتەوەد بە،م ئاغتتا نەیهێیتتتد لە كتتات، بتتوود دكتتتۆر حەزی نەدەكتترد لە ماڵ تتا
دەستیووشتنێد دەب نم دكتتۆر مەحیتوود لە ئاغتا ئاغتاتر دەستت، لە ستەر دەستیتۆر  
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ئتاوی گێتدا دەكتاتد متن دەستتیم نەشووشتتد بە چترگە گتۆتیە  کەمەربەستراگرتووە و 
 :دكتۆر مەحیوود

 ؟د چ شۆو ن نەمەحیوود ئاغاد ئەز غوالمد فەرمان بدە

ایە یە  گێەەنتتت ن ئاغتتتا بتتتێ ئەوەی بزانتتتێ چ باستتتە لەگەڵ مەحیتتتوود مەحیتتتوود د
 :گێدەكەن،د هەر بە چرگە مەحیوود ئاغا ئەوها وە،م، دامەوە

لێتترە دەبێتتت ئەوهتتا بەەیتتتد دەنتتا رێتتزت نتتاگرند تتتووەەم مەكەد دەنتتا لە دوای  
 .نانخواردنێد دەبێت ئاغا بە دەست، خۆی ئاو بە دەست، مندا بەات

 :ان بەجێهێیتد دكتۆر مەحیوود ئاغاد گۆت،كاتێ ماڵ، ئاغام

 .كوەە تۆ ئەو ئاغایانە ناناس تد نازان، چ لەو خەڵەە هەژارانە دەكەن

دكتتتۆر دەنگتت، دابتتۆوەد بە،م نەشتتتەرگەریە  هەر بە جارێتتم گتتژەی دكتتتۆری بتتردە 
ئاسیانێد نە من نەكە  نەمانب ستبوود دكتۆر نەشتەرگەری، گەورەی ئەنرام دابێتتد بتۆ 

د رزگتتاری نەدەبتتوود بتتوو هتت، گچتتەە دابتتوو  ژنێتتم چەنتتد ر ژێتتم بتتوو بەژانەوە ختتۆی لە
دەست یتت، بە هتت چ شتتارێمد دكتۆرێتتم رانەدەگەییتتتد  ئەو ژنە بە ختتۆو بە مێتتردەوە 
گێییەرگەی گەكەكە بووند وازیتان لێ تان هێنتابوود لە ترست، وازهێنتان وا بتزانم خۆیتان 

 :ییتە دكتۆر مەحیوودد گوت،خستبووە بارەگای)ئ ترای دییوكرات،(د هەواڵ گە

 .بۆ من، لێبگەەێن 

 :دواتر بۆم، گێتایەوە

 .كتێبێەم هەبوو لە سەر منداڵبوون و نەشتەرگەری، ژناند بە خێرای، خوێندمەوە 

دكتتۆرد تان تای بەگەڵ خۆیتتداد ئەو تان تایەش شتتتێە، لە داو و دەرمتان و برینپێچتت، 
 :دەزان،د دكتۆر كە تەماشای ژنەی كردبوود گۆتبووی
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 .بە  نەشتەرگەری، گەورە چارەیە دەنا ه چ 

 :بە مێردی ژنەكەی گۆتبوو 

متتن بە ناچتتاری ختتۆم لەو كتتارە دەدەمد ئەگەر دەرچتتوو ئەوا دەیەەیتتنە شتتای،د بە،م 
 !ئەگەر دەرنەچوو نەمەوژی

 :دەیانگوت .مێردە رازیبوو

بارەگتاد ماوەیەك، باش، گێچوود هەر هێندەمان زان، گریان، ساوایە  مژدەیەك، دایە 
گاش ماوەیە دی دكتۆر لە ژووری نەشتەرگەرید كە ژوورێە، گچەەی نەوی بتوود بە ختۆ 

 :و بە سیێڵە گەورەكەیەوە سەری هێنابووە دەرێ و گۆتبوویە مێردەكەی

 .شای، شای، 

 .ئ دی ئەو نەشتەرگەریە گەورەیە دكتۆر مەحیوودی كردە ئەفسانە
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 دەنگێم لە رووبارەوە دێ

 :دەچێ د لە ه، ویدیش نەبێئەگەر خوداوەن

 لە النەەوە تا گۆە

 هەیە و ن ەی دن ا هەموو

 جگە لە خەوند وای لە خەون

 ...تەنێ خەون بەرزەفت نەبوو
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متتتن دەبتتتوو زووتتتتر بڵتتتێم كە لەو دەستتتتەیە ژنێە یتتتیان لەگەڵەد ژنێتتتم دەمتتتێەە 
بە رێزەوە ناویم دەهێناد  دگێییەرگەیەد من لەمێژە دەیناسمد ئەگەر خەونێە، وام نەدیتبا

ن نابێت ناوی گێییەرگە ژنەكە بە بە،م چ لەو خەونە دەكەیتد یان نابێت ب گێتمەوەد یا
 .د رەنگە گێتانەوەی خەونەكە لە ناوهێنان، ژنەكە خۆشتر بێتزارمدا بێ

گیتتتم بە درەختێتتم دابتتوود ئەو درەختتتەی شتتتێەم لە ستتەری نووستت،د  دروو لە زێ 
لە دەو كەنتارەكە راكیتاومد  ئەوەش نازانم چۆن بە رووت، د، داکەندکەكانینازانم كێ جژ
ەک بڵێتت، و دد ت تژەکنتتاچەیێ بە ستتەرمەوە نەرم نەرم باڵەکتتان، لێکتتدەداتلە گتتتدا دیتتتم

 ر لەو ژنەی ژنێتم ز باوەشێنەم بکاتد هێندەی بڵێ، یەک و دوود ت تژەکناچە بتووە ژند
ختتۆی رووتەتتردەوەد چ لەشتتوالرێە،  د لە چتتاو ترووكانێتتم ئەویتتشوا لەگەڵیتتانە دەچتتوو

بەفرین، هەبوو خودایە  لە سەرەا خۆی گێیدا داد خەریەبوو گەراستووم بیتەێد بە،م لە 
خۆش دا  سەم نەكردد لەو دەو زێ ە كە بە لیێە، جتوان رازابتۆوەد لیێتم هەر هت، ئەوە 

لە  تێدا بەەیتد هەر ه، ئەوە بتوو كچێەت، وە  ئەوەی وا لە باوەشت، متنەد ئەوین،بوو 
یەكتر بگەوزێنند ئێیە واماندەكرد لە ناو لیێ یەكترمان دەگەوزاندد لە دوا  و باوەشت بێت

گەوزدا من كەوتیە سەرەوەد ئەوكات بە جوان، لە دەموچاویم روانت، و دڵن تابووم كە ژنە 
 :دەنگێم لە گوێ، من ز ر بەهێز بوو گوت، ساتەگێییەرگەكەیەد لەو 

 ...هەستەد هەستە 

دەكەمەوەد هەموو لە ستەر ر ییتتنند ئەوەی بانگ یتی، كترد ژنەكە بتوود  یە  چاو 
 :كەم، مابوو بڵێم

 .تامت بەەم رێنادەیكچێ خواگ رد لە خەونێش  

لە رێ هەتا گەییت نە جێد دواتریش بە خەیاڵ دەمویستت بەراوردێتم لە نێتوان ژنت، 
، گ اوانەوە دەەوا بەەمد دەمویست هەر چۆنێم کخەونێ و ئەو ژنەی وا لەگەڵیاندا بە جژ
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بێت شوێنێە، ناسە، ئەو ژنە بە رووت، بب تنمد جتار جتارەش ر تم لەم خول تایەی ختۆم 
 دەبۆوە و خۆم بە خۆمم دەگوت: 

 ...كەچ، من دچەند گ سمد ئەو بە چاوی برایە  تەماشام دەكات

 دن ا دەنگ، تۆگ، لێنابتێ

-9- 

 لە رێ، شەوبا

 :، سرووشت گەییتكزەیە  لە گەیام

 لە مر ڤ دەمدەم ترم نەدیوە

 دەمێم نەفرەت دەنێرێ

 .دەمێم شاگەشەەی جوان یە

بت د هەر بت  هەر نەگەییت نێد تاریە یان بەسەردا هاتد تاریە، رێگەوبان، داگۆش،د 
تاریە ە  چاو چتاو نتاب نێد متن چتم نەدەدیتتد نە عەرد نە ئاستیاند نە گێیتیەرگە نە 

ئەوەی گێیتتەوەد چاوستتاخەكەد چتتۆن بەو تتتاریە ە كە هێستتتریش رێ هتت چد نەمتتدەزان، 
ناب نێتەوە ئەو دەیب نێتەوەد لە هەندێ جتێگەی چ اشتەوە ئتاگر بەرز دەبتۆوەد بە،م ئەو 

روونا  نەدەكردەوەد بەڵەو تاریە، گتری دەهێنتاد ب نتای،  یئاگرە نە  هەر رێگەی ئێیە
 تژ تاریە یتان دەبتتید نتازانم بتۆچ، ناب ناتر دەكردد بت د شەش حەوت گێییەرگە ت ژ ت
  :ئەوها خێرا دەە ییت ند چاو سا  ناوە ناوە دەیگوت

 .نەكەند جگەرە داگ رسێنند رووناكای، دنەە شخاتەیە د یەكسانە بە مردنیان
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خودایە ئێیە لە كتوێ ند ئێترە كتوێ ە كە متردن لەگەڵ هەڵەردنت، جتگەرەیە  بگتاتە 
 كوێ ە؟جاش و سەربازان لە  مۆڵگەیسەرتد كوا 

لە د ،ی ە  گیووێەیان داد لەو د ،ی ە جگەرە گێەردن  ەدەغە نەبوود بەو تاریە ە  
دوو ستتێ جتتگەرەم گێچتتایەوەد لە كتتات، حەستتانەوەش ژنەكەی نتتاو خەون و  دلەستتەریە 

 .ێەیتان دا..بێندەرەوەی خەونەكەم ب ردەكەوتەوەد هەتا گەییت نە رووناك، جارێە دیش 
هەڵهاتد مانگێم بە  ەد ژمتارەی جتاش و ستەربازان ئەستتێرەی لە بەرزای ە  مانگیان لێ

لەگەڵ خۆی هێناد لە كتات، مانتدووبوون و تتر  و برستێت، و ت نتوێت،د كتێ جتوان، لە 
مانتدوو بتوومد هێنتدەی  دیر کێت سرووشت دەب نێتەوە؟  متن لەو بەرزایت ە كە هێنتدەی 

موو ئەو كارمتامزانەی كە گران ە  برس، بوومد هێندەی ب ابانێم ت نوو بوومد هێندەی هە
لە چ ای ش ریند ئەو چ ایەی بەو شەوە رووناكە وا لەو بەرەوە لێیان دیارەد كەوتوونەتە 
ناو تە وتۆ ەوەد ترستاومد چتۆن چێتژ لە تتریێەی مانگەشتەو وەرگترمد لە درەوشتانەوەی 
ئەستتتێران وەرگتترمد لەو بتتایە فێتتنەەش وەرگتترم كە دوور نتت ە لە ئا تتاری بەهەشتتتەوە 

 !دبێتهەڵ ەر

شەوی هتاوین، گیتووێەیان داد تێرمتان هەیوەلە جێگەیەك دی لە دەو چەمێم لە ناو 
ئتتاو ختتواردەوەد مەتارەكانیتتان گتكتتردەوەد لە ستتەر برستتێت، جگەرەمتتان داگ رستتاندد لە 

 .ب رمەد كەمێم جوان م لە ئاسیان دیتەوە و خەونەكەی خۆشم ب ركەوتەوە..

دەتگتتتتوت بە گونتتتتدە ئاستتتتیان ەكەدا  رک و رژد ئەو جتتتتارە دامتتتتانە هەورازەیە د 
هەڵدەگەەێ ند هەر سەركەوت ن و نەگەییتت نێد لە دڵت، ختۆم هەزار جتوێنم بە هەورازان 

 .داوەد جوێنم بە خۆم و بە دن ا داوە

 ...تۆپ خەوی ن ە

 

 



290 
 

 

-10- 

 جارێ دن ام نەدیوە

 بای، تەمەنێم گێاڵوم دەاند

 خوداوەندد ز ر ماندوومد ماندوو

 هاتوهاواری شەە بگرەزاری گت لە 

 ...ن ازمە كەگرێم هەڵدەم لە گیوو

بەیان، نەدابوود هێیتا جگە لە ئێیەگر گێییەرگەی بارەگتا هەمتوو لە خەوێ بتووند 
ئ یتەگر دەنگتت، دایتتند وا بتتزانم شتتێو شتوان بتتوود لە بتتن كەگرێەتت، گەورە دواتتتر زانتت م 

ە برستێت،د نتاد نتاد جێگەی نتانخواردنەد خۆمتان بە عەردی داداد متن كێتت بتوومد هەر ب
چتوومە  دگەستاڵننانێم دووانم هەر بە وشە، لووو داد بە،م  بێ ب ركردنەوە لە دن تا و 

هتاتیەوە چێیتتانێە، درەنتگ بتوود گتێش ئەوەی خەوێد نتازانم ئەوان تدید كتاتێ بە ئاگا
نم چەنتد چاكوچۆن، لە برادەران بەەم دچوار گێنج هتێژەەم تێەتردە ر نتێد وەرگەەێ نتازا

 چایەم گێوە خوارد.نان و 

كۆمەڵێتتم گێیتتیەرگە كە گێیتتتر دەمناستت ن و متتاوەیە  بتتوو نەمتتدیتبووند لەوێ  
دیتینەوە لەوانە)دیارد هەنگاود شێو شواند ئەبوو جاسمد حاج، دەهامد ئەبتوو راستت،د 
مەال حەسەند ئەحیەد شاهێند مەال جەالود نادیەد مژدەد گۆ،د بەخت ارد ئەسوەدد عادود 

كتتوەی...(د بە ناوهێنتتان، مەال جەالو  ستتەیەك م ب تتركەوتەوە كە لەو  عەونتت، و ستتەالم،
كاتانەی بە ئاوی گەرم زگاودەبووین و شادەمان بە ن و مەتارە ئتاوی ستارد دەهێنتاد ئەو 

 :مەال جەاللە دەیگوت
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لە هەولێرێ نەب تد دەزان، لە كوێ؟ لە بن دیواری یتانەی فەرمتانبەران و  هەوکەئای 
 ...ەد سێ چوار شەربەت، كەلژەتەزێن، تێەەید ئەوجالە گێش شەربەتێر شەك

 :هەر جارێم ئەو  سەیەی دەكرد من ش دەمگوت

 .هاوەێد یانەی فەرمانبەران دەمێەە تێەدراوەد ئێستا ئەگەر عەردەكەش، مابێت

بە،م مەال جەالو گتتوێ، بەو هەواڵەی رووختتان، یتتانەی فەرمتتانبەران نەدەدا و  ستتەی 
 :جارانە گوت،جارێم لەو  دخۆی نەدەگۆەی

متن باوەەنتاكەمد تتا بە  دتۆ بە راستتە یانەی فەرمتانبەران نەمتاوە؟ ئەگەر واش بێتت
 .چاوی خۆم نەیب نم باوەە ناكەم

وا بزانم بە چاوی خۆیی، دیتبای باوەەی نەدەهێنا بە رووختان،د مەال جەالو دەمێتم 
ە بە چ تا بوو هەولێری بەجێهێیتبوود سەردەم سەردەم، ئەحتیەد حەستەن بەكتر بتوو ك

 .كەوت

بارەگتا چ بارەگتاد كتۆمەڵە كەگترێەە بە تەالنتێەەوەد بە جتێگەیە  لە زنر ترە چ تتای 
گێرستتەوەد جتتگە لە كەگتتر لێتترە و لەوێ  ەرەوێتتڵە دەب نتترێند شتتوێنێەە مەیتتژەو رووتەنە 
داروباری كەمەد بە،م كەگەە شا  و گابەرد لە میەنەد بۆ خۆ گاراستن لە ساچیەی تۆپ 

ە چ بیێنند هەر لە سەردەم، سوڵتانەكان، عوسیان، و زووتریش ئێرە لە باشەد داروبار ب
لەوەش لەوەتەی گێیتتتتیەرگە هەیە تەوری بە  هتتتتێستتتتووتانێە، هەم یتتتتەی دا بتتتتووەد 

دەستەوەیە و دار دەبتێتەوەد گێیتیەرگە بتۆ ختۆگەرمەردنەوەد بتۆ ژیتان دار دەبتتێتەوەد 
هێندەش تەوری راوەشتاندووە و هەر گێییەرگەیە  بگریتد چەند ف یەك، تە اندووە دە 

یتتوەتەوەد درەختتت، لە بەهتتار ستتەوزتری گەلەواژ كتترد تەوەد ز ر الدێ تت، هەبتتوون تداری ب
 :دەیانگوت

 .هێندە حەومەت داری نەسۆتاندیە دڕ خودێ هێندەی گێییەرگە داری بتیە
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 :جارێم ئەحیەد شاهێن  سەیەك، نزیم لەوەی كرد

چتت، دەترستت تد نتتاوی شتتتێم دەڵێتتتد لە هەر كەستتێمد لە هەر شتتتێم بپرستت ت لە 
 .بە،م ئەگەر لە دار بەەوو بپرس ت لە چ، دەترس ت؟ دەڵێت لە تەوری گێییەرگە

بارەگتتا كەگتتریەكە لە كتتان ەك، روون لە ئتتاوێنە روونتتتر ئتتاوی دەختتواردەوەد كتتان ەكە 
تەواوێتتم دوور بتتوو لە بارەگتتاد ئەگەر ئتتاوێنەیەك، گەورەت روو لە ر ژێ بەرانتتبەر كتتان، 

ئەو درەختتە كچتان ەی كە بە گترچە ژاكتاوەكەی  ئەو درەختتەت دەدید رتباد بە حتاڵراگ
ئەوەی لەو هتتاوینە وە   ختتۆی بتتۆ کردبتتووە ستت  اند ستتێبەری لە كتتان ەكە كردبتتوود

ێت گەرم بێت و هەم یە بتۆ ئتێیەی گێیتیەرگە بە ستاردی بیێنێتتەوەد د زەخ ەدا نەهێژ
ئەویتش وە  درەختتە خوشتەەكان دیەەی  نەیدەزان، ئەگەر گێویست، بەردایە دوور نەبوو

ئەگەر كەستێم  .بە تەور ئاشنا بەەیند ئەو درەختە بە حاڵ دەكەوتە نتاو ت یتەدانەوە..
ب ەوێت ئەو بارەگایە بب نێتەوەد با لە نێوان گوندی سەیدان و كۆلەكتان رێتم بەرەو چ تا 

وە د لەو بەرییتەهەڵەیێد هێند هەڵەیێد هێند هەڵەیێ تتا ستەری لە گێتر  دەخیتێ
  .ئەشکەفت، شانەدەر بەرانبەری زار دەکاتەوە

 ...لێرە دەنگ، تۆپ ز ر نزیەە
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 : ەوە كێ بوونەمناس

 چ م لە تۆ ناوێ

 نە بەهەشت نە د زە 

 نە تەمەنێە، لە خۆم درێژتریشد
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 دهێزی دیوی نادیارئەی 

 حەزم لێ ە بزانم

 بەوژی من كێ ە 

 سەر بە ت رەی مر رە یان جانەوەر؟

هەر لە رێگەی بارەگا بوومد زان م كە بارەگایەك، دووگیتەاوی و مێیتوولەی ەد  یانهێ
ترستتم لە متتار نەبتتوود  دمنتت ش لە دووگیتتم دەترستتامد هێنتتدەی لە دووگیتتم دەترستتام

هەر زان بتتتووم كە متتتار تتتتا ئتتتازاری نەدەیتتتت ئتتتازارت نتتتاداتد بە،م دووگیتتتم وا نتتت ەد 
د بای، تم دا تەور و بە چ ادا هەڵگەەامسهەر ئەو ر ژە دە بروولێ تەوە چزەت لێوە دێنێد

 ەرەوێڵەیە  دارم بتید لە ال چەگێە، بارەگتا چتوار داری گتوێچەەداری هێنتدەی بەژنت، 
بە  ەت چۆ  چە اندد لە باری درێتژی بە دوو داری كەمێتم   ووڵ خۆمم لە چوار  ۆرت،

ە، جتوان ایەكت، جتوانم كتردد بە گی گتوێچەەدارم بەیە  گەیانتدد دارەەئەستوور دوو دار
دامپۆش،د چەند تەنەكە خۆڵێەم لە سەری رووكردد ما  ەرەوێڵە درووستەردن هەر هێندە 

 :د گێش ئەوەی دەستپێبەەم گۆت ی،هاریکاری کردمن ە  لە ب رم چوو شێو شوان ش 

 .د بەو زووانە بارگە تێکدەنێ نخۆت ماندوو مەكە 

 :گۆتم

 یان شەو دەمێن نەوە؟ دئەوە  دەە ین 

 :گوت،

 ا زووش ناە ین.ا ئەوهنادن 

 :گوتم
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 .خۆم نەد زیوەتەوەد ئەوشەو دووگیم بیخۆند بۆ شەوێە ش بێت درووست، دەكەم

 :گوت،

 . ەچەند بزنانە ب ردەكەیتەو

 :گوتم

 :دایەم دەیگوت 

لە ناو ئاژە،ن بزن لە هەمتووان ژیرتترەد چتونەە بتۆ شتەوێم جتێگەی ختۆی ختۆش  
 .دەكات

 ددەكتتردە  تتوەاو بتتۆ ئەوەی ئەگەر دووگیتتم هتتاتبتتن گێچەتت،  ەرەوێڵەشتتم شتتەوان  
 .بە داردا هەڵبگەەێن نبچە ن و نەتوان

 .تۆپد تۆپد ناوە ناوەش چ ایە د جێگەیە  لە چ ا ئاگر دەگرێت
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 :لە ج ات، مێیوولە  سەمەرد

 تۆد گێییەرگە

 لەو هەموو خوێن، لەشە

 كە هەر بۆ بەخی ن و رژانە

 ...گ اڵەیە  بە من ببەخیە
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كەگریەكەی گێر  كەگری مێیتوولەند شتەوی یەكەم بەو گەرمتایە بەتتان م بە بارەگا 
دەموچاومدا دابوود بۆ شەوی دوای، گارچە كولەیەكم گەیتدا كتردد گتارچەیە  هەر بەشت، 
الی سەرم، دەكردد مێیوولەناسان ئەگەر ب انەوێت زان اری، بتاش لە بتارەی مێیتوولەوە 

ی گێر د لەوێ هەرچ، جۆری مێیتوولە هەیەد بە دەستبێنند با بچەنە بارەگا هاوین ەكە
هەیتانە ئەگەر كتۆمەڵ .دەب نن و هەیەد ه، ورد وردد درشت درشتد ختكەڵەد درێژكۆڵە..

كۆمەڵ و تۆگەڵ تۆگەڵ كە دەڵێ، گەواڵە هەورن سێبەر بەسەرتەوە دەكەند ئەگەر ئەوها 
ب نرێند دێتنە نتاو نەگەەێن بە چاو ناب نرێند ئەوانە ز ر ترسناكن دێنە ناو ختواردن و  نتا

زار و گوێ و كونە لتووتەوەد هەیتانە خواوەنتدی مێیتوولە لە شتێوەی كتۆگتەر بە دن تای 
وەركردووەد شتێە، گێوەیە دەڵێ، گەروانەی كۆگتەرەد شتێە، درێتژ هەر رێتم لە كژەت، 

ونەە ئەو جۆرەیتان لە ود چكژەە درێژە وا بزانم دەندووك ەت،كۆگتەر دەچێتد ئەوجا ئەو 
تتتان ەوە تێتتتدەچە ێنێ و ختتوێن، ختتۆی دەبتتاتد هەیتتانە بە كتتون، كتتولەوە ستتەر دوو بە

دەچێتتتد بە،م كە تێتتر ختتوێن بتتوو دەئاوستتێد بە ختتوێن ئتتاو  دەبێتتتد ئ تتدی رێتت، 
دەرچتتوون، دەگ تترێ لە نتتاو كتتولە و عاستتێ دەبێتتت و هەتتتا ستتبەینێ لە ستتەر ختتوێن، 

 .گێییەرگە دەژید  سەی دكتۆر لە بارەی ئەوەیانەوە بوو

دكتۆرێەیان هەبوو غەفاری ناو بوود گ اوێم بوو ختاوێن ختاوێند هەر كاتێتم بتتدیتبا 
دەتگتتوت ئەوە تتتازە لە شتتارەوە گەییتتتووەد لۆچێەتتت لە جژەتت، نەدەدیتتتەوەد دەتگتتوت 
ر ژانە ئوتتتووی دەكتتاتد لە نتتاو ئەو تتتۆز و ختتۆڵەی چ تتاد لەكەیەكتتت بە جژەەكتتان ەوە 

 گتوەاح،ئەو دكتتۆرە ئەگەر   ۆی دەخەفتت،دز ر لە خت نەدەدیتد ر ژانە تراشت، دەكتردد
هەبا لە خەستەخانە كە كەگرێە، لە هەموو كەگران جتوانتر بتوو دەهتاتە دەرێ و  ستەی 

كەڵەت، ئەوەی نەبتوو داوای دنتەە  گتوەاح،خۆش، بۆمان دەكردد بە،م لە ساتەكان، بێ 
حەبێەتت، لێبەەیتتتد دكتتتۆر كە كتتولژەیەك، لە هەمتتوو كتتوالن كتتون وردترییتت، بە ستتەر 
 ەرەوێڵەكەیتتدا هەڵتتدابوود لەو جتتۆرە مێیتتوولەیان ز ر هەراستتان ببتتوود ئەوەی هەر رێ 

 :چوونە ژوورێ، دەزان،د ئەوەی بە خوێن ئاو  دەبوود دكتۆر غەفار دەیگوت
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سەد مێیوولەی ئەوها بێنە ناو كولەكەتەوە و دەو لە خوێنتت كە  یئەگەر هەر شەوە
دەڵێ، سرنرە بژەنند بێ ئەوەی تۆ هەست بە خۆت بەەیت ئەو شەوە گ اڵەیە  خوێنتت 
بە مێیووالن بەخی وەد ئەوجا تەماشتاكە و لێ توردبەوە و بتزانە وەرزی مێیتوولە چەنتد 

 ژێەەوە بزانە گتنابێتتد ئەوجتا شەوەد تۆ بڵێ سەد شەود دە سەد گ اڵە خوێن بەە بەرم
ئاگادار بند هەر یە  لە ئتێیە هەر هتاوینەی بەرم ژێتم ختوێن دەبەخیت ن و هەست یت، 

 ...گێناكەیند بۆیە لە وەرزی مێیوولە دەبێت خواردن، باش بخۆند مێوژد ن سمد جەرگ

 : گوێم لێبوو شێو شوان گوت،

 .خۆزگە ماریش جەرگ، هەبوایە

ۆ جتاری نتازانم چەنتدەم ن باست، ئەو گ تاڵە خوێنتانەی جارێ لە جاران دكتتۆر كە بت
ونەە هەر جارەی بە شێوەیە  ج ا لەوەی گێیتر ودەكردد دیارە لێێ بێزار نەدەبوویند چ

 :تایەوەد گێییەرگەیە  گرس،دەیگێ

 چ خواردنێم لە هەموو خواردنان بۆ زیادكردن، خوێن باشترە؟

نازانم كێ بوود رەنتگە ئەستوەد  گێییەرگەیەك دی دگێش ئەوەی دكتۆر وە،م بداتەوە
 :بووبێت گوت،

 .بە یارمەت، دكتۆرد با من گێتبڵێمد هەر خوێنەكەی خۆت

 :دكتۆر گوت،

 .مەبەستت چ ە؟ تێناگەم

 :گێییەرگەگە گوت،

هەر ئەو مێیتتتتووالنەی كە لە نتتتتاو كتتتتولژەكەن و لە بەر دەستتتتتند ئەوانە باشتتتتترین 
 ...خواردنن
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 .بزانم چ دی باس، گ اڵەی خوێن، نەكرددكتۆر هێڵنر، هاتێ و هەستاد وا 

 ...تۆگەكانیان لە ب ربێت
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 ئەگەر زەبری مر ڤ

 ماری هێنایە  سەد

 :دوور ن ە یەكەم رستەی مار

 باش بوو مر ڤ تەمەن، من، نەبوود دەنا

 ...هەموو دن ا دەبووە مارانگەستە

بتوود دیتنت، بارەگا كەگریە گێرس ەكە جگە لە دووگیم و مێیوولە بارەگتای متاریش 
و دەیێ یەاندد كەم  مار لە دیتن، بۆق ئاسای تر بوود ز ر جار بەبەر چاوانەوە غاری دەدا

ر ژیش هەبوو بە دەست و تێەنگ، شتێو شتوان ختوێن، مارێتم و گتتریش نەەژێد شتێو 
خەریم بوو  تانت، دەخستتە متاری نتاو كەگترانەوەد بەو دوایت ە لە دەوروبەری بارەگتا لە 

 .دەگەەاد دوور دەە ییتدوای ماران 

ئ دی شتێو ببتووە شتێخ، متاركوژد لە گتاڵ متاركوژ مارگرێە یتیان هەبتوود ئەحتیەد 
شاهێن، ناو بوود مارگرێە، سەیر بتوود بە دەستت، رووت متاری دەگترتد چەنتد جتار بە 

ەەشت، بە لە چاوی خۆم دیتوومە گیت، مژت، متاری لە نتاو دەستت بتووە و دەستەكەیدی
ز ر جار كە مارێم دەچووە كەلێنت، بەردێتەەوە و شتێخ، متاركوژ شوالری ماردا دەهێناد 

بۆی نەدەكوژرا بۆ شاهێن، مارگری بەجێدەهێیتد ئەو دەچوو دەست، لە كەلێن، بەردان 
 .دەگێتا و هەر هێندەت دەدیت ماری زیندوو وا بە دەست، شاهێنەوە
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شتتاهێن و شتتێو لە بتتارەی متتارەوە بۆچوون تتان رێتتم گتتێچەوانەی یە  بتتوود  ەت 
 :نەدەگەییتنە یە د لەو بارەیەوە ئەبوو راست، دەیگوتە ئەو دوو دژە

هێندەی ئێوە لە بارەی مارەوە دژ بەیەكند شەیتان و خودا لە بارەی دن تاوە هێنتدە  
 .دژ ن ن

 :مارگر دەیگوت

مار جوانە ز ریش جوانەد بێ زیانەد باوەەتان بێت بێ زیانەد بتۆیە كوشتتن، متار بە  
كاتێتم مارێتم بە كتوژراوی دەب تنمد ئەو شتێخە ستەیە هەندێە تدی بۆچوون، من تاوانەد 

 .تووەەم بەات دەڵێم وەكو ئەوە وایە كە شەه دێم بب نم

 :ماركوژ دەیگوت

من گوێ نادەمە ئەو شاهێنە سەیەد من هەر هێندە چاوم بە ماری زیندوو هەڵدێد تا  
د گونتتاهێە، ێت،زینتتدوود دوای ئەوە متتانەوەی متتار بە م ژتت، كاڵشتت نەۆفەكەم رادەكێیتتم

 .گەورەیەد بە تایبەت ش ماری گەورە و ئەستوور

لەو بارەگایە كە  لە بەرەی شاهێن نەبوود هەموومان لە بەرەی شێو كۆببووینەوەد  
 .شێخ، عەنەاوەد هەبوو دەیگۆتێ )شێخ، عەنەاوە(د ئاخر خەڵە، عەنەاوە بوو

نەدەداد چەنتدی ویستتم ئەوەی بە الی منەوە ز ر سەیر بوود چۆن مار بە شاهێن ەوە 
 :تێبگەم تێنەگەییتمد نە  من كە  لەو نهێن ە نەگەییتد هەبوو دەیگوت

و سترات ژی لە نێوان شاهێن و ماردا   ووڵ هەبێت نەبێتد ژێر بە ژێری رێەەەوتنێە،
 !هەیەد ئەگەر وان ە چۆن گێوەینادا

سەدی سەد لەگەڵ بۆچوون، شێو بووم و گێیوابوو متار متاف، ژیتان، نت ەد بە متاری 
رەش یەوەد بۆیە دەبێت هەموو چەكێە، دژ بەكار بێت بە ك ی ای یەوەد لە ب رم بێت لە 
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ناو خەڵە، ئەو دەرەرەی ئەوێ لە بارەی ماری رەشتەوە بۆچتوونێە، تتایبەت هەبتوو كە 
 :ن ە و گێوە ناداد دەیانگوتكوشتن، گوناهەد چونەە گوایە زیان، 

متتاری رەش بەوژێتتت گونتتاه،  كتتات، ختتۆی شتتێخێە، گەورە فتتتوای داوە كە ئەوەی 
 دەگاتێ.

 بە،م شێخەكەی ئێیە هە ، لەوە نەبوو رەشەد زەردەد الی وی گرنگ ئەوە بوو مارە 
 .و گەورەیەد شاهێن ش لە رەنگ، ماری نەدەگرس،د هەموو رەنگەكان، بە دەست دەگرت

نگتر تێگەییتم شێو لە كوشتن، متار مەبەستتێە، ز ر تتایبەت، هەیە كە متن من درە
هەستیپێنەكردبوود عەسرانێم كە هێیتتا وەختت، عەسترە چتا نەهتاتبوود رەنتگە ز ربەی 
گێییەرگەكان خەوتبووبێتند جگە لە من وشێود شێو ئێیەگر بوود من ش بە ر ژ ئەگەر 

 :چۆن دەنا خەوم نەبوود بانگ ەردم

 ؟برس ت ن ە +

 بۆد چتێ هەیە؟ -

 .وەرە گۆشتێە، خۆش هەیە +

بە سەرسووەمانەوە بەرەو الی ئەو غەرە بەردانە ر ییتم كە جێگەی ش ولێنان بتوود  
 :مەنرەڵێە، گچەەی لە سەر ئاگرەكە داگرت و سەری هەڵدایەوە

 .بخۆد  ەت گۆشت، وا خۆشت نەخواردووە 

 :ۆی بردسەرەتا وام زان، مژە مرییم و عەلەش یەد دەست یم ب

 !ئای  شێو ئەوە چ ەد دەڵێ، مارە

 :بە گێەەن نەوە
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 ..ئەوجا دەزان، تام، گۆشت چۆنە دئێد مارەد خۆ مرییە، توەەهات ش ن ەد بخۆ

 :هەندێم دووركەوتیەوە

 .بییخوات نایخۆم

 :بە چێژەوە دەیخوارد

لە دەست، خۆت، مەدە بخۆد بۆ باداری ش بەكەڵەەد ئەدی ناڵێ ت گێ ەكانم كەمێم با 
 !دەگرن

 سەیە  لەو دوو لە مند هەند بە چێژەوەش دەیخواردد شەیتان بوو نتازانم كتێ دڵت، 
نەرمەتتردم كە تتتام، بتتەەمد ختتواردم تەواوێەتتم ختتواردد شتتەوەكەی خەوم لێتتنەدەكەوتد 
هەستیدەكرد مارێە، زیندوو وا لە ناو زگیەد تەنها ئەوە شتەوە ئەوهتابوود منت ش بتوومە 

 ش لەگەڵ شتێو دەردەچتوومد شتاهێن دوژمنێە دییت، بتۆ مارخۆرد ئ دی بۆ راوە مار من
 :شێخم دەكردەوەد ئەوەشم بۆی زیاد دەكرد گۆتەکان،درووستبوود من ش رێم 

 .گترەخێری  دماری ئەستوور چەندی زووتر بەوژرێ

 :شێو فێری چاكەردن، ماریی، كردم و دەیگوت

كژە ی ەوە بستێمد ئەها تەماشاكەد ئەوە لە الی سەریەوە بستێەیان فتێداد لە الی  
 .ئەوەی دەمێنێتەوە لە گۆشت، بەر   خاوێنتر و حە،ڵترە

 :شێو ئەوها فێرە راوی ماری دەكردم

تێەنگەكەت بتا لەستەر ستەل ە بێتتد  ەت لە دوو گتولژەی كەمتتر تێیەگترەد یەك تان، 
بەردەكەوێتد ه چ شتێم هێندەی مار لە گولژە الدان هونەرمەندتر ن ەد بتاوەە بەوە مەكە 

 .مار بەرەو گولژە دێتد نا كاتێم گولژەكە بە عەرد دەكەوێت ئەوجا بۆی دێتكە 
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 :ز ر كەەەت كە مارێەیان دەدیتەوەد دەیگوت

با گێەەوە تە ەی لێبەەیند تتۆ ن یتانە لە ستەری بگترە متن لە نتاو  ەدید یەك تان، 
 .بەردەكەوێت

 :من دەمگوت

 .سێ كە  ب ن باشەد گولژەیەك ش بۆ كژە،

 :دەیگوت

و كە  بەسەد چونەە مار ئەوەی بەالیەوە گرنگ نەبێت كژتەەد الی وایە كژتم ناد دو 
شتێە، زیادەیە گێوەید دەزان، مار كژە ی، ببتید بێ كژم هێیتا گتر لە تەمەن، من و 

 .تۆ دەژی

 :شێو ز ر جار ماری بە س رەوە دەخواردد جارێم لەو ز ر جارە بە شێخم گوت

 .غەدری دووەم ان لە ه، یەكەم ان گەورەترە تۆ دوو غەدر لە مار دەكەیتد وا بزانم

 :شێو لەو كاتە گارووێە، گەورەی ماری لە زاری بوو گرس،

 غەدری چ،؟

 :گوتم

غەدری یەكەم ئەوەیە كە دەیەوژیتتتد غەدری دووەمتت ش بە ستت رەوە دەیخۆیتتتد وە  
 .ر ، دن ای لە س رە مار دەڵێن

 :شێو بە گێەەن نەوە

بووە  هەموو مارێم لە سەرەمەرگدا بە دەنگێتم كە دیارە گوێت لە راسپاردەی مار نە
 هەموو كە  نایب ستێ دەڵێت:
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 ...تەایە ئەگەر كوژرام هەر بە س رەوە بیخۆن 

بارەگتا  گۆشت بتوود ز ر جتار هەر لە دەرێت،من و شێو ز ربەی ر ژەكان جەمێەیان 
مەیتژەو بە زان، ئێیە متار دەختۆیند اندەی ێ دەداد لە بارەگا چەند كەسێمارمان لە ش ی

دزی ئەو ختتواردنە خۆشتتەمان دەختتواردد چ لە تتتەەی متتار خۆشتتتر هەیەد لەو كاتتتانەی 
 :دەمانگوت دەداد دەمانگوتد من و شێو وێکتا مارمان لە تەە

 !ئای بۆ یە  شووشە عەرەق

لە تەمەن، خۆم هێندەی ئەو ماوە گۆشتم نەخواردبوود من و شێو هێندەی تە ەمان  
نتدە تە ەمتان لە جتاش بەتردایە و گتولژەش بە زایە نەچتووایەد لە مار كردووەد ئەگەر هێ

هەشتتت ەك، ژنتتت، كتتتورد بێتتتوەژن دەمتتتانەوەد ر ژێتتتم هەستتتتیەرد تتتتاخیەكەم ستتتووكە 
تەماشادەكەم د لە حەفت مەخزەنتان حەفتت ف یتەكم نەمتایەد بتاش بتوو شتێو چتوو لە 

 .ناو كەگران بوود گت ف یەك، كردمەوە چادریە گچەەكە كە تا ە چادر

 :شێخ، ماركوژ بە شاهێن، مارگری گوت ر ژێم

 .وەرە با سازشێم بەەین +

 چۆن؟ - 

 ...هەرچ، ت رەمار و فەرخە مار هەیە بۆ تۆد ماری گەورە و ئەستووریش بۆ من + 

 .باش تێتناگەمد سەیەد جوان  سە بەە - 

سەیەد بۆ تێناگەیتد من هەر ت رەمارێمد ح زەمارێەم دیتد نایەوژم و بتانگ، تتۆ  + 
 .مد تۆش هەر مارێە، گۆشتند مارێە، مەردت گرتد لێگەەێ با گولژەیەك، لێدەمدەكە

 :دایەوەیباگۆ هۆساشاهێن سەلیاندی كە مارد ستەد 
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لە سەیان سەترد گێش هەمتوو شتتێم لە دن تایێ متاری ح تز نت ەد هەموویتان لە تتۆ 
 .مەردترند من  ەت سازش، ئەوها ناكەم

  :بە،م دیار زوو گوتبووی

ان شێو شوان لە هەمووان مەردترەد چونەە ئەگە ئەو لێرە نەبا لە مێژبوو لە ناو مەرد
 .مار خواردبووین،

كردبتوود بە،م مێوانتداری لە هەمووی خۆشتر ر ژێم  شێو بە گۆشت، مار  شتاهێن، 
 .نایەتەوە ب رم خواردبووی یان نا

 ...دەنگ، تۆپ گتر و نزیەتر 
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 ئەوین لە بای د ڵ،

 دەچێ ووڵ، هەزار گێچ 

 كە  نازانێ لە كوێوە هەڵدەكا

 .ئەویندارێم بوو گۆتەیئەوە 

بە هتتاژەی زێتت، گەورە دەخەوت و هەر بە هتتاژەی  ستتەیداند ئەو گونتتدە جتتوانەی    
زێش بە ئاگادەهاتەوەد هێیتا ئاوەدانەد چەند ماڵێم متژە لەگەڵ عەرد و ئاستیان دەكەن 

ەكەند لەو متتاڵە المتتالنە كچێتتم و چۆل نتتاكەند ستتوێندیانخواردووە وا بە ستتانای، چتتۆل ن
هەیەد هێندە جوان ن ەد هێندە لەبەر چاوان ن ەد بە،م چ لەگەڵ دڵ دەكەیتد رەنگ نت ە 
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تە گ رێتژنەكەی گونتدی )...(یتش بە شتێەەوە بنووسێتد خۆ لێ نابێتەوەد جا با ئەو شت
 بێت.

بتوود گ رێژنێم ز ر گ ر عەشق، گێییەرگەیە  ب دئەوە لەو گوندەی ناوەكەیم نەگوت 
یەمەن و ستۆر ەت و چ تم و م ە یت، دیتبتوود وای  دگێییەرگەكەش كە مالزمت ش بتوو

دەزان، لەو دن ا گت لە ژنە یە  ژن هەیە ئەویش گ رێژن، گونتدەد دەبتوو هەمتوو ر ژێتم 
 :ب ب نێد رزگاری ر ستێش دەیگوت

 .یە  كچ هەیە لە دن ایێد ئەویش ئەوەتە لە سەیدانە

ئەو كچە ببوود نە خەوی مابوو نە خواردند گێ ەكت، لە بارەگتا  فەرهادانە دین،رزگار 
 :بوو گێ ەك، لە گوندد ئەبوو راست، دەیگوت

 .هەر كەسێم نازانێت حالۆری چۆنە با بە وردی لە رزگار وردببێتەوە 

 :بە،م حەمە سوور شتێە دی دەگوت

ارێە، متن چەنتدی لێت، ورددەبتیەوە ئەویتتن دەب تنیەوەد بە راستت، ئەو كتوەە ئەوینتتد
  .شێتە

 :ئەبوو راست، ئەو لێوردبوونەوەی حەمە سووری بە دڵ نەبوو

 .دە بت  هەی وەحی،د گووی لێدەب ن ەوە و گووێە، شێت یە

 :نازانم كێ بوود هێیتا گێەەن ن نەگسابۆوە

 !ئەوە داهێنانەد گووی شێت

 ...گێەەن ن درێژتر بۆوە
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وەی كە حەمە ستوور جتوان، هەر كەسێم لە نزیەەوە رزگاری بدواندایە دەگەییتتە ئە
بۆ چووە و جوان لێت، وردبتۆتەوەد متن تتا رادەیە  لە رزگتار نزیتم بتوومد ز ر جتاریش 

 :لەگەڵ، دەچوومە ناو گوندد دەیگوت

 .ر ژی یە  جار لە دوورەوەد  ەیناكە لە دوورەوە ب ب نم بەسیە

ود ئەو كوەە هەر لە گوند نزیەتدەكەوتەوە گتۆران ، دەگتوتد دەنگ یت، نتاخۆش نەبتو
بەردەوام ش )غەزاو غەزاو(ی محەمەد عارف جەزیری، دەگوتەوەد هەمووش، بتۆ كتچەكە 
بوود مەبەست، بوو گوێ، لە دەنگ، بێت و خۆی بە دیار بخات و ب ب نێد مەبەستت، بتوو 
بە گۆران، دڵ، راكێیێد من درەنگ تێگەییتم كتچە ئاگتای لە متن بێتت لەو نت ەد رزگتار 

ود رزگتار گونتد و ئا تاری گونتدی گتكردبتوو لە غەزاو یە  الیەنە شێت ببوود عاش  ببتو
غەزاود هەستیدەكرد هاژەی زێ چ دی لە گوێ، گوند خۆش نت ەد ئ تدی گونتد بە غەزاو 

ۆران ەی غەزاو دەخەوێتتتت و هەر بەو گتتتۆران ەش بە ئاگتتتادێتەوەد رزگتتتار هێنتتتدە ئەو گتتت
زگتتاریش زیریتت، خۆشتتتری دەگتتوتەوە و هەر بە گتتۆران ، رگوتبتتۆوە وەختتتە بڵتتێم لە ج

 :ناسرابوود كاتێ دەنگ، هەڵدەبتی

 غەزاو غەزاو هایێ هایێ هایێ هایێ ێ ێ

 ...وەرە غەزاو وەرە

 خەڵە، گوندین و ج رانا

 ...دەستێ غەزالێ خۆ بگرم ببەم ز زانا ژ ری

كە ئەوهای تێهەڵدەكردد ئەگەر لە دەستم هاتباد بە گێ، خۆم دەچووم غەزال، گوندم 
 .كچەكە ناوی غەزاو بوو یان ناوێە، نزیم لەوبۆی دێناد لە ب رم ن ە 

رزگار لە هەر جێگەیە  بۆن، كردبا كتچەی لێت ەد كتچەی گێتدا دەەواد تێ هەڵتدەكردە 
غەزاو غەزاود ر ژێم كۆمەڵە ژنێم لە خوار بارەگاوە لە گتژ ختكتردنەوەی دارودە بتووند 
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و روو لەوان رزگتتار گێ وابتتوو كچەكەشتت ان لەگەڵەد كەمێتتم لە كەگرەكتتان دووركەوتەوە 
  ..د غە.غەزاو   :دەست، خستە بن گوێ، و

بوود كەرێم بە هەموو زەەینت، ختۆی زەەید  هەوک،هێیتا )غەزاو(ی دووەم هەر لە 
زەەینێم دەنگ، سەد رزگاری لە خۆیدا خنەاندد هەر لەو كاتە ئەحیەد شتاهێن هەستتایە 

 :سەر گێ و روویەردە رزگار

 .ئەو كەوەیە بەرانبەر كەوێ بخوێنێتئافەریند مەوەستەد دەنگهەڵبتەد كەو 

 .رزگار بە شەرمدا كەوتد  ەت رزگارم نەدیتبوو شەرم دایگرێد ئەوجارە نەبێت

ەوەی تێهەڵەا لە غەزاو غەزاود بەرانبەر زەەین، كەر بەزید بەرل دوای ئەوەی رزگار لە
 .كەمێم سڵ دەكردەوە دچاوێە، بە دەوروگیت، خۆیدا دەگێتاد ئەگەر كەری دیتبا

 .پ تۆپد زەەین ش لە ناو دەنگ، تۆگدا دەخنەێتۆ
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 مەرگ وەی مەرگ

 ئای بۆ ئەو ر ژەی

 ژیانت بەردەدا بەر ک،یان 

 یاخود ترست لە دڵ، كە  كە  نەدەما

 .بە چۆلەكە و مێروولە و هێسترییەوە

ر ژێتتم ستتێ هێستتتر و ستتێ گێیتتیەرگە بتتۆ هێنتتان، ئتتازوو ە چتتووینە گونتتدێمد لە 
دەهتتاتە گێیتتێد هەورازەیەكتت، ستتەخت، بەردەالنتت، زیتتخەالند لەو  هتتاتنەوەدا هەورازەیە 
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هەوراز چەنتدێ  دهەورازانە بتوو كە هێستتر خۆشت ، لێنەدەهتاتد سرووشتت، هێستتر وایە
رك، ستوون، بێتد چەندێ بڵندی ئاسیان، بێتد چەندێ گێچاوگێچ، ژیان، بێتد چەندێ 

و شتەوتر بێتتد گتوێ،  وە و لێتە یان شەختەبەندی بێتتد چەنتدێ لە شتەویش تتاریەتر 
و هێسترایەت، خۆی دەكتات و ستەردەكەوێتد جتا بتا بتارەكەی هەمتووی  لێن ەد هێسترە

چە  و ف یتتە  بێتتتد بە،م رێتتگەی بەردەالن و چەوی وە  ئەو رێتتگەیەی كە ئتتێیە وا 
گێ تتدا هەڵتتدەگەەێ ند هێستتتر ستتژ، لێتتدەكاتەوەد بە،م ئەو ستتڵەردنەوەیە ناگتتاتە ئەوەی 

ئەوجا هێستر لە چ ناداتد لە زێ، بادینان نەترسێ و خۆی گێتدا دا هێستر خۆی لێنەداد 
 !لەو هەورازەیە دەترسێت

هەر یەكەو جڵەوی هێسترێەیان بە دەستەوە بتوود نەرم نەرم ستەردەكەوت ند ئەو    
رێگەیە گێدەچوو لەمێژ بێت هاتوچۆی بە سەرەوە نەبووبێتد دووریش ن ە هەر لە وەتەی 

هێستر و گێییەرگەیەك، نەدیتبێتتد لەو گونتدەوە بتۆ بارەگتا هەیە جگە لە ئێیە گێ، چ 
بتۆیە بە ناچتاری بە،م گوت ان تۆگباران، لەستەرەد  درێگایەك دی هەبوود رێگایەك، خۆش

بگەینە بن هەورازە سەختەكەد من ترسامد ئتاخر لە هتاتنە  بەر لەوەی ئێرەمان كردە رێد
خوارێدا تێگەییتم تووشیان بە تووش، چ ەوە بووەد لە هاتنە خوارێ و بتێ بتار هێستتر 
چەندان جار گێ، دەە ی، و دەیگرتەوەد هەر چەنتدە هێنتدەی هێستترم ناست بێد هێستتر 

هێستر نزیەمد بە من بێت  نیێوان، لە هەورازان لە  ەلب ناخۆشترەد لەو شتە من ز ر لە
 . ەت نیێویەك، سەختم نەیەتە رێ

ستەر كەوە ستتەركەوەد زوو زوو هێستتر لە ستتەر وردە بەرد و چەوان گێ تان دەە یتت،د 
بە،م وەها خۆیان دەگرتەوەد تەنها لە هێستر دەهاتد هت چ گێیتیەرگەیە  ئەگەر ئەوهتا 

ە ییت ند نێوان هێستترێم گێ، بتوا خۆی گێناگ رێتەوەد من و هێسترە رەش لە دواوە دە
بۆ هێسترەكەیدی ن و سەدەیە  دەبوود مەبەستم سەدەی جووت، هێسترانە نە  سەدەی 
سا،ند ئەوەش بۆ خاتری ئەوەی ئەگەر هێستترێم هەڵتدێرا ئەوەی دوای خۆییت، لەگەڵ 

 نزالەگەڵ هەر گێ ر ییتنێە، هێسترد دەستم لە سەر دڵم بوود لە  غژۆر نەکاتەوەدخۆی 
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نەە ییتتتن، هێستتتر و  ستتم نتتزایدەخوێنتتدد  نتتزامهەزار و یە   وەرنتتا دبتتوومشتتارەزا نە
جارێم برادەرێتم  لەگەڵ هەر خژ سەێ دەمگوت )یا ئەلاڵ( د هەڵنەدێراند بە،م لە ب رمە

 :گوت،

ستەر  گتۆتەیخودا هێندە گوێ لەو )یا(یانە ناگرێتد چونەە دەزان، لە دڵەوە نت ن و 
 .زارن

 گنت،یتنە سەرێ و ئاودیو بووند ئەو جێگەیەی كە دوو هێسترەكەیدی هەردوو  گەی
ئاودیو بوونە لە دیوی مەرگێەت، هەڵتدێرید متن ئێستتا وا گەییتتیە ئەوێد ئەو جتێگەیە 

بە هەڵدێرێەتتتتدا  دترستتتناكترین جتتتێگەی ئەو هەورازەیە و دن اشتتتەد بە  گێتتتت بتتتتوا
ڵتتدێرێد هەڵتتدەدێرێ،د لە دن تتایێ هەڵتتدێری ئەوهتتا نتت ەد ئەگەر هێستتترە رەش لێتترەوە هە

گتتورگ، بنتت، د ڵتتێ كە كە  نتتازانێ چەنتتد لە ئاستتت، دەریتتا نەویتتترەد چ ستتوودێم لەو 
هێسترە ناب نند چونەە بە شێوەیە  گارچە گارچە دەبێتتد رەنتگە گەورەتترین گتارچەی 

 .هێستر تاكە ددانێە، بێت

لە بەدبەخت، من رێم لەو جێگەیەد لەو بستەد ئەو بستەی دیوێە، مەرگە و دیتوێە، 
بچە ێنمد گێنەدەچوو جتێ  ،د هەر هێندەم گێەرا گێم لە عەردۆ هێستر گێ، نەە یژیاند ب

گێتت، متتن زیتتخەالن بێتتتد دەنتتا دەە ییتتتد بە هەمتتوو هێتتزی دەستتتم جتتڵەوی هێستتترم 
رادەكێیتتاد ئ تتدی بتتووە كێییەكێیتتم لە نێتتوان دوو هێتتزد هێتتزی مەرگتت، هێستتتر كە لە 

بتووند تتۆ بتزانە گێت، هێستترد هەڵدێرەوە بتوود هێتزی ژیتان، هێستتر كە گێ ەكتان، متن 
دەست، ناد ئەگەر یە  بست رێم یە  بست بە دوای هێزی هەڵدێرا ر ییتباد ئەوا دەبوو 
دەستبەجێ دەستم لە جڵەوی هێستر بەەمەوەد دەنا من ش بە دوای هێستتردا دەە ییتتم 

گێییەرگەیە  و هێسترێم تێەەڵدەبوونەوەد هێندەم زان، هێزی هەڵدێر بەزید  گرسەیو 
تم كرد هێزی هێستر ئەوەی گێیتر هەیبوو هاتە مند ئ دی من و هێستتر خۆمتان لە هەس

دیوی ژیان دیتەوەد دەبێت بڵێم من كەسێە، بەهێز نت مد لە دارهێنتان داری ستەر شتان، 
من لە داری ز ربەی گێییەرگەكان گچەتر بوود بە،م لە بەختت، هێستتر لەو ستاتە هێتزم 



309 
 

ەكێیەی نێوان متن و هەڵتدێر ئەگەر خولەكێتم تتا هەبوود لە ب رم بێت هەموو ئەو كێیی
خولەكێم و ن وی خایاندبێتد لە هەمووی جوانتر هەستیەرد هێسترەكە چتاكەی منت، لە 

رەنگبوو بڵێتد سوگا د دواتر لە  ئەینا دچاوەد بەەێزەوە تەماشای دەكردمد زمان، نەبوو
 :چەند جێ  ئەو سەرهاتەم گێتاوەتەوە و دەمگوت

هێستتتترەم رزگتتتاركرد وام هەستتتتدەكرد كە گێیتتتیەرگەیەك، برینتتتدارم متتتن كە ئەو  
 .رزگاركردووە و نەمهێیتووە دەست، دوژمن بەەوێت

ب رمە حاج، دەهام ئەو چاالك ەی من، جوان نرخاندد چونەە بە الی ئەوەوە هێستر  
 :ز ر گرنگ بوود چ، لە گێییەرگە كەمتر نەبوود ز ر جار دەیگوت

ئەو هەموو ئتازوو ەیە  دهێستر بگرند ئەگەر هێستر نەبێتهێسترد هێسترد هەر رێزی 
 .كێ دەیگەیەنێتە ئێرە كە بە  ەد شارێم دەخۆین

 

-16- 

 :دن ادیتەیە  وای گوت

 سەری من لە دوو كاتدا

 ب ری مردن، تێدا ن ە

 گێەەن ن، شاگەشەەی،

 ...گان، ئاوێتەی،

وود یەك تان كە بارەگا كەگریەكە چەند  گێیتیەرگەیەك،  ستەخۆش و نوكتەبتازی لێبت
ناوی لە خۆی نابوو خەیری عێرا ، چەشن، ه چ تان نەبتوود دەتگتوت كتان ەكەیە ئەوەی 



310 
 

خەیریش لە  ان چە، نەدەكرددکەژبارەگای ئاودەداد چۆن كان، هەم یە بە ئاو بوود لەچ 
لە  سەی خۆش نەدەكەوتد هەم یە زاری گتت لە  ستەی ختۆش بتوود هەم یتە  کاتانچ 

اەاكێش بوود گ اوێە، ختكەڵەی كورتە بتنەی كەمێتم ورگتند لە جووالنەوەی جوان و ن گ
هەمووی سەیرتر و جێ، گرس ارتر ورگەكەی بوود ئتاخر كە  نەبتوو هێنتدەی ئەو گ تاوە 
بە جوولەد ئاو بوەستایە ئەو نەدەوەستاد تۆپ لە هاوییتن بەەوتباد ئەو لە بازبازێن، ناو 

ەر ئەویتدی نەدەكەوتد بەردەوامت ش بارەگا كە لەسەر  ئەو  ەرەوێتڵەوە بتازی دەدایە ست
جۆرێم وەرزش، دەكترد كە هەر لە ختۆی دەهتاتد كەست ش نەیتدەزان، وە  وی بەتاتد 

 :كەچ، ئەو ورگەی گرتبووی داینەدەناو داینەدەناد خۆی دەیگوت

  .من زگم لە شەش مانگ، راگرتووەد دوای شەش سال دیش هەر شەش مانگ ە

ەكتەرە كۆم تدیەكان، دن تا ئەكتەرتتر بتوود لە ئەو گ اوە لە چاوی منەوە لە هەموو ئ 
گێەەن ن داهێنەرێە، بتێ وێنەبتوود بتتوا نتاكەم ژنەكەی خۆییت، گێەەن نت، ئەو گ تاوەی 
ناس بێتەوە و ب ناسێتەوەد ئاخر سەد جۆر گێەەن ن، هەبوود ه چ ان لەویتدی نەدەچتوود 

ان گێەەن نت، دیار نەبوو كامەیان گێەەن نت، ئاستای، ختۆیەت،د خۆییت، نەیتدەزان، كام ت
خۆیەت، و ئەوان دی دەسەردد ئەگەر لێتەوە دیار نەبایە بە تا ، تەن ا لە گەنتایە  و بتۆ 
سەرلێیتتێوان گێبەەن بتتایە دەتگتتوتد ئەوە لەو گەنتتایە ستتەد كە  دان یتتتوونە بە نتتۆبە 

 !گێدەكەنند چ ئەكتەرێم هەیە ئەو توانایەی لە گێەەن ن هەبێت

ە بارەگایەك تتتدیش گتتتێەەوە بتتتووینەد ئەو دەمێتتتم بتتتوو ئەو خەیتتتریەم دەناستتت،د ل 
تووەد ئەو بتنۆیەی لە كتانەب، ركاڵش نەۆفەی لە شانیە كات، خۆی لە دەست، ئەوم وەرگ

گچەەم وەرگرتبوود ئەو خەیریە لێ وەرگرتیەوە و لە ج ات، بتتنەوەكە ئەو كاڵشت نەۆفەی 
 هەوکەدامتتێد ئەو گتتۆەینەوەیەش ئەو كتتات منتت، هەنتتدێم زویركتتردد ئەوكتتات ش وە  

 .بەرگرس، سەربازی، بارەگا بوو
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ئەو گ اوە لە هەر جێگایە  باد ئەگەر بە تەنێش بتا وات دەزانت، ئتاوەدان ەك، گەورە 
لەو شوێنە هەیەد بەردەوام هاتوهاواری بوود  سەی دەكردد گێتدەكەن،د گتۆران ، بە ستێ 

گێنەدەهتاتد چوار زمانان دەگوتد كەم كەس ش لێت، بێتزار دەبتوود ئەوانەی كەیێ یت ان 
ئەگەر ر ژێتتم خەیتتری لە بارەگتتا نەبتتایەد هەستتت اندەكرد شتتتێە، گەورەیتتان بزركتتردووەد 

 .غەریب ان دەكرد

لە  گۆتەکتان ممن كەمێم جتووالنەوەی خەیتریم لە چتاودا متاوەد چەنتد رستتەیە  لە 
گوێدا دەزرینگێنەوەد ئاخر تەمەنێم لە نێوان ئێرە و بارەگتا كەگتریەكە هەیەد تەمەنێەت، 

اوەنتدی )بتا(شد دئەو شەوانەی مێیوولە هەراسان ان دەكتردین و خو دلە ب رچوونەوەگت 
بتتاش هەمتتوو ئەو گەنتترەرانەی دادەخستتت كە بایتتان لێتتوە دێد هەناستتەی هتت چ بتتایە  
نەدەگەییتە بارەگاد لە ن وەی شەوێ خەیری عێرا ، یە  بە دەنگت، ختۆید ناخۆشت ش 

 :ەكەوەنەبوود مێیوولەی دەخستە گۆران ەك، حەسەن زیر

 خودا هەڵەەی بای شەماڵ،

 مێیوولەی خودای راماڵ،

یان بانگ، ئەو گێییەرگەیەی دەكرد كە لە ستەر بێتتەو بتوود وا بتزانم نتاوی هاوكتار 
 :بوود دەیگوت

مەال حەستەن ش لە بتن  -هاوكارد كوەە هتاوەێ رەف ت  هاوكتارد بە دزی مەال حەستەن
ە و بڵتتێ لە ستتەر داوای خەیتتری گەیوەنتتدیە  بە فت كەیەكتت، عێتترا  ەوە بتتە -گتتاڵ، بتتوو

عێرا تت، یە  بەرمتت ژە ك ی تتا لەوەی چتتتەكە ئەوەی مێیتتوولەش دەكتتوژێد فتێ تتدە نتتاو 
 .كەگراند مێیوولە خواردین،

ئەو خەیریە لە بارەگا حەزی بە چارەی گێییەرگەیە  نەدەكردد لە سەر چ،؟ نازانمد 
كەگری گێییەرگەگە  هەر كاتێم لوورەی تۆگێم دەهاتد هەردەستایەوە و دەست، بۆ الی

 :درێژ دەكرد و دەیگوت
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 ...بەرەو ئەوێد بەرەو ئەوێد لە ئێیە الدە 

 :جارێم بە شێو شوان، گوت

تۆ ز ر مارت كوشتووەد هەمتوو گێتتدەڵێن شتێخ، متاركوژ و متار ختۆرد بە،م مارێتم 
هەیە گەورە ز ر گەورە جێگاكەی گێدەزانمد ئەگەر توان ت ئەو مارە بەوژید من ش دانتت 

 .گێدا دەنێم و دەڵێم بە راست، ماركوژی

 :ش و بە تامەزر ی ەوە

  .كوا  لە كوێ ە ئەو ن ریەتە؟ بەش، حەفتەیە  دەكات

 :خەیری بە گێەەن نەوە گوت،

الیەی كەگرەكەی مەال حەسەند لەوێ مارێە،  ئەها ئەو كەگرەی سەرەوەت دیوەد ئەو
 .گەورە راكیاوەد نایب ن، ئەها كژە، دیارە

  :شێو گوت،

 .ئەوجا لۆ ئەوەشم گێناكەیتد من ه چ جاشێەم نەكوشتووەد گێییەرگە بەوژم

 :خەیری بە گێەەن نەوە

د كوەە ئەوە گێییەرگە ن ەد مارە مارد لە مار خراگتر گێتەوەدەداد ژەهری هەیە ژەهتر
 تۆ نازان، ئەوە چ زگ لە گێ ەکە 

 :شێو بە گێەەن نەوە

 .ەربێنێتبە شاهێن بڵێ با بە دەست ب گرێت و ددان، د

 :خەیری
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 .شاهێن گ اوی ئەو مارە ن ە

 .بە ر دا چووبوووا ئێستاش نەمزان، خەیری بۆچ، لەو گێییەرگەیە 

خەیری وە  دەڵێن دەوی ز ر گ   بوود جوێن، بە ز ر كە  دەداد بە،م جوێنێم و 
بە شێوەیە  كەم كە  لێ، تووەە دەبوود جوێنەكان، خەیری بۆ خۆشت، بتووند هەر بە 

جوێن لە الی ئەود ئەو واتایەی نەدەبەخی، كە الی هەموومان دەیبەخیێتد لە راست ش 
الی ئەو وشتتە جوێن ەكتتان لە وشتتە ئاستتای ەكان ئاستتای تر و جتتوانتر و ناستتەتر بتتووند 
گێدەچوو ئەوەش لەوەوە هاتبێت كە ز ر جوێن، داوە و لێ، راهاتووەد ئەو بە چێژ چێژی 

 :لە جوێندان وەردەگرتد خەیری دەیگوت

ستێم بێتتەوە هەر دوو ن  جوێن بە كەستێم دەدەم خۆشتیبوێتد ئەگەر ر تم لە كەم
 .ن و جوێن ی، گێنادەم دو بە زگ ش بدات چاویی، دەرێت

 :لەوەیان ئەحیەد شاهێن گیتگ ری خەیری دەكرد و دەیگوت

 بە راست، وایەد من ش حەزدەكەم لە ج ات، ئەوەی بڵێم هاوەێ كووید بڵێم ها سەیە
 .سەگ لە جێگەی هاوەێەە دانانێم دكووید ئەگە كەسێەم ز ر خۆشنەوێت

خەیری تا بۆی بگونرایە جوێن، دەدا و خۆی لێنەدەبواردد بە،م خۆ ئەوەشت، لەگەڵ 
هەموو كەسێم بتۆ نەدەچتووە ستەرد بتۆیە كەڵەت، لە چتوار زمتان وەردەگترت و بتۆ هەر 

د بۆ نیوونە بۆ عەرەبێەت، كتوردی كەسە و بە زمانێم جوێن، دەدا كە ئەو زمانە نەزانێت
نەزان جتتوێنێە، گەت تت، كتتوردی هەڵتتدەبژاردد بتتۆ كتتوردێە، عەرەبتت، نەزان جتتوێنێە، 
 وەەیی ، دەنارد كە كەم عەرەب ش تێدەگەییتند بتۆ مەست ح ە  كە ز ریتان هەر ستێ 
زمانەكەیان دەزان، جوێنێە، ئ نگژ زی، تێدەگرتند دن ایە  جوێن، ئ نگژ زی، لەبەر بوود 

 :ێم لە برادەرێە، ئ نگژ زی زان ان گرس،جار

 ئەرێ خەیری ئ نگژ زیەكەی چۆنە؟ +
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  .بێرگە لە كۆمەڵێم جوێند یە  وشەی ئ نگژ زی نازانێ   -

 .خەیری خۆی فێرە هەندێ جوێن، توركیان ش كردبوو

 : جارێم مەال جەالو گوت،

وستت، ئەگەر حتتزڕ خەیتتری بنێتترێتە ستتۆر ەت بتتۆ دەورەی كتتادیرید تەنهتتا جتتوێن، رو
 .فێردەبێت و دێتەوە

خەیری لە كات، بۆرژان ش لە  سە نەدەكەوتد جوێن، ختۆی دەنتارد و  ستەی ختۆی 
 .دەكرد

سەر لە ئێواران كە لە سەر  ەرەوێڵەكەی لە سەر گیت رادەكیاد ز ر جار بە دەنگ، 
 :بەرز دەیگوت

 .رەخودایە ئێیە چ یان لە خەڵم كەمترە  دە وە  بۆ ئەوانت ناردووە بۆ ئێیەش بنێ

ەی خەیریدا هەبووند بە  رەبەنەكتان دەیتانزان، كتێند یئەو  )خەڵم(ەی لەو داواكار
 .ئەوانەی ژن ان لەگەڵ بوو نەیاندەزان، ئەو خەڵەە كێن كە خۆیی ان بوون

 :لە ر ژی گەرماوكردنێ دەیگوت

 .من لە دوای گێییەرگە ژندارەكان خۆم دەشۆمد چونەە گەرماوەكە گ   ناكەن

 :گێییەرگەیەك، ژنداری دەدیت بە كەیێە و گێدەكەنێد رووبەەوو گێ دەگوتیان كاتێ 

بۆ وا ناكەیتد لە چ ت كەمەد زگ و بەرزگت تێترەد ئتێیەش دەبێتت نتۆرە لە هێستتر 
بگرین و بە مانگ ش بەبەرمان ناكەوێتد ئەو كارد یە ئەو كارد یەد یە  هێستری بە كچ، 

 .نەهێیتۆتەوە

 :شاهێن و شێود بە شێخ، دەگوت ز ر جار  سەی دەهێنایەوە سەر
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بە  گێیبڵێ تۆ بۆچ، خۆت رادەست، حەومەت ناكەیتەوەد باشترین خە،تت دەكاتد 
لە سەر كوشتن، ئەو هەموو مارەد ن یانەی ئتازایەت، و  ارەمان تت بە ستنگەوە دەكتاتد 
تۆ نازان، بێ ئەوەی هەست گێبەەیت گەورەترین خزمەتتت بە ستەرباز و جتاش كتردووەد 

بتترا واز لە ماركوشتتتن بێتتنەد هەر دیتتتت جتتاش و ستتەرباز وە  مێیتتوولە بێتترە  وازبێتتنە
وەربووند لێگەەێ با هەندێە ان مار گێ تانەوە بتدا و بە د زە  شتاد بتند بتا متاری ئێترە 

 .ر ڵ، دووگیەەكان، شارەزوور بب نن

ب ستتتبووی كە كتتاتێ لەشتتەری عەرەڕ لە ستتەردەم، ستتەرهەڵدان، ئ ستتالم هێرشتت ان 
 .گیەەكان، شارەزوور دن ایە  ئەسحابەیان لە گەلوگۆ خستبووهێنابوود دوو

 :بە شاهێن، دەگوت

حتتزڕ ئەو هەمتتوو خەرجتت ەی لێەتتردی دن تتای گێەتتردید هەر بتتۆ ئەوەبتتوو كە فێتتری 
مارگرتن ب ت؟ ئێ خۆ ئەوە لێرەش دەكراد دەمبردیە الی شێخێم و تێێە، جوان، لە ناو 

 .ش مارت دەگرتهەوکەە  دەمت دەكرد و تۆش تۆبەیەك، جوانت دەكرد و و

هەر لە بتتتارەی جتتتوێنەوەد ئەگەر تووشتتت، بە تووشتتت، گێیتتتیەرگەی وا ببتتتوایە كە 
نەیتوان با یان نەیوێرابا بە ه چ زمانێم لەو زمانانەی كە دەیزان، هت چ جتوێنێە، گێبتداد 

بتۆیە  ددەهات بە هەردوو دەست روومەتت، گێیتیەرگەی دەگترت و ستەد متاچ، لێتدەكرد
خەیری عێرا ت،( لە ئتایەت، ئتاڵۆزیش گتتر لێەتدانەوی هەڵتدەگرتد  دەستەواژەی )ماچ،

 :یە  لەو لێەدانەوانە ئەوهابوو

 .واتە یە  جار دایەت، گا دئەگەر خەیری یە  ماچ، لێەردی

ئەو خەیریەی كە كەس، نەدەگاراستت و جتوێن، بە هەمتووان دەداد ئەگەر جوێن یت، 
ێنتر بتتوود لە ئاستتت مەال جەالو متتاچ، دەكتترد كە متتاچەكە ز ر لە جتتوێنەكە جتتو دنەدابتتا

فتتتزەی نەدەكتتتردد زراوی لێ چووبتتتوود مەال جەالو هەرچتتت،  گێگۆتبتتتاد خەیتتتری ه چتتت، 
 :نەدەگۆتد بە  سەش بهاتباد ئەوە  سەكەی بوو
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 .راست دەكەیتد هاوەێ تۆ راست دەكەیتد ئێیە هەمووان لە سەر هەڵەین

ال جەالو بتتزانند ز ر كە  ستتەریان دەكتتردە ستتەر خەیتتری كە هتتۆی ئەو ترستتە لە مە
دا بەرخۆی و  زاخ،بە،م خەیری لەوەش دەترسا كە هۆی ترسەكە ئاشەرا بەاتد ر ژێم 

 :دركاندی

 .گێتاندەڵێم بە مەرجێم لە الی مەال جەالو باس، نەكەن

هەموو سوێندیان خوارد كە نهێن، بێت و نەیدركێنند خەیری بە هێواشت، نەبتادا مەال 
 :ێبێتد گۆت،جەالو كە ز ر دووریش بوو گوێ، ل

كوەە ئەو مەالیەد ترسناكە ترسنا د ژەهرێە، هەیە لە هەموو ژەهتران ژەهرتترد هەر  
 .جێت دەكاتە ئەو جێ دتێت بەات

لەگەڵ ئەو  سەی خەیری هەمتوو بارەگتا دایتانە  ا تای گێەەنت ند ئەوانەی گوێیت ان 
مەال جەالو  لێنەبوود بە گێەەن ن، ئەوان دی گێدەكەن ند ئەوەی كە گێەەن ن، لێوەنەهتات

بوود ئەویش لەبەر ئەوەی هەست ەرد گێەەن نەكە بە هۆی  سەیەك، خەیریەوەیەد دن ا بە 
 . سەی خەیری گێدەكەن، مەال جەالو نەبێت

خەیری بێژەرێە، باش ش بوو لە بێژەرەكەی رادیۆی مۆنت ەتارلۆ هەواڵەكتان، جتوانتر 
ڵەكان بوود هاوكار لە رێت، دەخوێندەوەد ر ژانە گێش ر ژاوابوون سات، خوێندنەوەی هەوا

 دبێتتتتەلەوە هەواڵتتت، وەردەگتتترتد دوای ئەوەی بە فژتتتتەری مەال حەستتتەندا تێتتتدەگەەی
دەگەییتتتە دەستتت خەیتترید خەیتتریش بە عەرەبتت، و كتتوردی دەیخوێنتتدنەوەد هەنتتدێم 
لەوانەش، بە كۆڵەگەی بن كەگرە گەورەكەوە هەڵدەواست،د هەواڵەكتان گتتر چاالك ەكتان، 

 نەكان، حەومەت بوو:وود تاواگێییەرگە ب

دەستەیە  گێییەرگە لە ناو هەولێر زەبرێە، كوشندەیان لێتدان و ..كتوژرا... لە ... 
رێ، شتە اڵوە بۆستەیەك ان دانتایەوە و.. لە بتن كتۆیە بتووە شتەە و كتۆگتەر هەستتاد لە 
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 ەرەچوو  تا تاریم داهات شەە گەرم بوود لە شارەزوور مۆڵگەیە  گ ترا.. لە ئامێتدی.. 
 شبگ ری كرد... لە.. ت رباران كرد...ست، بە رەلە ...دە

مەال خەیتتری لە كتتات، خوێنتتدنەوەی چتتاالك، گێیتتیەرگەد لە بتتن لێتتوانەوە دەترستتا  
 حەسەن گوێ، لێبێد دەیگوت:

 بە خودای هاوەێ ان نێرەكەرن 

بە،م هەواڵێتتم ئەگەر شتتەه دی تێتتدا بتتاد چتتاوی گتتت دەبتتوو لە فرمێستتمد خەیتتری  
 .دەشگریا

 ...ئاگرەوە نزیەتر دەبنەوە تۆگەكان بە  
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 هەر دەچم

 بە چ، دەچم با بچم

 بە  با بەو ئاوەدا

 .ئاوەو ئاو نەچم

بارەگا كەوتبووە دەرەرێە، دن اوە كە ئابژۆ ەی هەموو دن ای لە ستەر بتوود ئەمریەتا 
كە بە دەوڵەت، ئابژۆ ە ناسراوەد  ەت نەیتوان وە ه چ جێگەیەك، دن ا بخاتە ئتابژۆ ەیە، 
واوە كە بە دەوری دەرەرەكەی ئێیەدا درابوود هەموو جۆرە ئابژۆ ەیەكیان لەسەر بتوو بە 

د ئەگەر شتتەوان كزەبتتایەك، هاتبتتاد ئەو هەمتتوو گ تتاڵە خوێنەمتتان ئابژۆ ەی)شەوبا(شتتەوە
لێتتدەگ را؟  ئتتابژۆ ە ئتتابووریەكە كوشتتندە بتتوود هەتتتا فەردە ئاردێتتمد دوو ك ژتتۆ شتتەكرد 
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چارەگە چایە  دەگەیەشتە بارەگا كەگریەكەد دەبوو هەزارویە  فێت  و تەلەكە بب نت ەوە 
بەەیتد یا، ۆ هەزارو یە  جاش درێژ یا، یەك ان جێ بگرێتد دەبوو رایەڵ، د ستایەت، ب

 جاشێە ان دەیگرتەوە.

جاروبتتتار ئتتتازوو ە دەهتتتاتە ئەوبەری زێد بەری ستتتۆراند لە دەو زێ تتتان دادەنتتتاو  
بزردەبووند كێبوون ئەوانەد متن ه چت، لێنتازانمد ئتێیەش هێستترمان دەبترد و لەم بەرەد 

دەكتتردد بە،م كتتێ لە زێ بەری بادینتتان بارمتتان دەكتترد و دەمانهێنتتایە بارەگتتا و لرفیتتان 
دەیپەەاندەوە؟  سەمان لەوەیە كە من كەمێم درەنتگ زانت م چتۆنەد بە خۆشتتان دەزانتن 

لە دیرتژە  دگەەینەوە لە زێت، گەورەد بە تتایبەت، لەو جتێگەیەی متن دیتتمد لە گەەیتنەوە
 .زەحیەتترە

ێتد كوەێم هەبوود كارد ی ناو بوود ئەو كوەە لە هەموو شت دەچوو لە بەلەموان نەب
كەچ، ه چ شتێە، نەدەزان، جگە لە سەولژێداند هەر ئ یێەت گێبەتردایەد هەر شتتێەت 
گێتاسپاردایە گەشت یاندەبوویتەوەد كەچت، هەرچت، ئتازوو ەیە ئەو بە بەلەمێەت، گچتەەی 
شتی وا جگە لە خۆی كە  نەیدەوێرا گێ بخاتە ناویەوەد لەو زێ ە تووشە دەیپەەاندەوەد 

 :و كوەە مەلەوان ی، نەدەزان،د ئەبوو جاسم دەیگوتئەوە هەمووی لە الیە د ئە

لە هەمتتوو دن تتایێ یە  بەلەمتتوان هەیە كە مەلەوانتت، نەزانێتتتد ئەویتتش كتتارد یەد  
 ...حەومەت گێبزانێت خە،ت، دەكاتد بە،م ئەوە گێییەرگەیە كە نرخ، كارد  نازانێت

 :كارد  ز ر كەیێ، بەو  سەیە دەهاتد دەیگۆت

 .هەر ه چ نەبێت با ژنێەم بۆ بێنێت لە ج ات، ئەو كارەمبە مەال حەسەن دەڵێم 

 :بە كارد یان دەگوت

بە  تێیانگەیەنە كە مەلەوان، نازان تد چتۆن دەوێریتت بەو كەچە بەلەمە لەو زێت ە  
 بار بپەەێن ەوە؟



319 
 

 :كارد  ز ر سادە و راستگۆیانە دەیگوت

وا دەزانتم لە ستەر دە بەو خودایەی لە سەر سەرانەد كاتێ دەچیە نتاو بەلەمەوە هەر 
زەویم و گایسە  داژ مد چ ئاو و زێ ناب نمد ناد گایسە  زەحیەتترەد چتونەە جارێتم لە 
سەر گایسە  وەها كەوتم وەها كەوتمد سەرم ان لە ستێ جتێگە دووریەوەد جتگە لەوەش 
خۆ من هەر دەبێت شەه د بمد گێییەرگە هەیە هەتا سەر بیێنێ؟ جتا بتا بە ئتاوێ بچتم 

من حەز دەكەم بخنەێم نە  بەوژرێمد چونەە كەمێم لە ختوێن دەترستمد نە  بە گولژەد 
 .خۆ خوێنەكە خوێن، خۆم بێت هەر زراوم دەچێت

ر ژێتتم متتن بە هێستتترەوە چتتوومە دەو زێد بتتۆ ئەوەی ئەو بتتارە بێتتنیەوە كە كتتارد  
خەریەە لەو بەر بە بەلەم دەیپەەێنێتەوە ئەمبەرد كە گەییتیێ تازە دەگەییتەوە كەنتارد 

 :ر بوو ن وەی گەەاندبۆوە ن وەی مابوود گوت،دیا

 بۆ نایەیت لەگەڵم با فێرە سەوڵژێدانت بەەم و ترست لە ئاو بیەێ؟ 

من ش  ەت ئەوها كەر نەبوومەد غ رەت، كەرایەت م دایە بەرخۆمد بۆ سوار نەبتم؟ تتۆ 
نەبێت؟ ئەگەر مەسەلە كەرایەت ش بێتت بتا بتۆ چەنتد  زاخم تێدابڵێ ت هێندەی كارد ش 

تێم وە  كتتارد  كەربتتمد لەبەر ختتۆمەوە ئەو رستتتانە و ز ری لە شتتێوەی ئەوانەشتتم ستتا
رەنتگە هەر گوریستێم دوو لە كەنتار دوور  دگۆتەوە و ستوار بتووم و كتارد  ستەول، لێتدا

كەوتب نەوەد یە  بە زێد لە شەگۆلەكان، بە گوەترد تر  هێرش، بۆم هێناد هێرشێم بە 
 دەنگ، خۆم لە كارد م خوەی؟ ه چ شتێم بەرگەچنەدەدرایەوەد یە  بە

 .كوەە بگەەێوەد كوەە بگەەێوە من نایەم +

  ناكەیت دەترس تد بە خۆش، دەڵێت گێییەرگەد وەی لەو گێییەرگەیە شەرم -

 دەڵێم بگەەێوەەەە... +
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كارد  گێدەكەن، و سەوڵ، خۆی لێدەداو بە دەنگە ناخۆشەكەییت، گتۆران ، دەگتوتد 
 :ئەوجارەش هاوارم بەسەریدا كرد

 .بگەەێوەد نەگەەێ تەوە یە  گولژە دەنێم بەسەرتەوە

 :كارد  چ بڵێت باشە

ئۆی لەو گ اوكوژە بێ ئەزموونەد ئەگەر دەشیەوژی لە دەو كەنار بیەوژەد چونەە كە 
 زینتدووێت،متن  زینتدووێت،تۆش مسۆگەرەد  من مردم تۆ نازان، سەوڵ لێبدەیت و مردن،

 .تۆشە

گاەانەوە كردد لەگەڵ دووەم رستتەی گتاەانەوەد تێگەییتم هەەەشە فیەیەد دەستم بە 
 :كارد  رووی بەلەم، وەرگێرا و گوت،

 .ئەگەر نەدەگاەایتەوەد هەتا ناو خاك، سۆران ئاوەم لێت نەدەدایەوە ددە ئەوها 

 :گوتم

 .باشە باش تۆ بیگەیەنەوە كەنار

 كاتێ گێم لە ستەر وشتەان، دانتاد دەتگتوت لە نتاو مردنتێ گەەاومەتەوە و شاگەشتەە
ئەوجا دەستم بە جوێندان كردد سێ چوار جوێن، متزرم بە كتارد   بووم بە كەناری ژیاند

 :داد ئاوەی لێیدایەوە و گوت،

لە ناو بەلەم بۆ وا ئتازا نەبوویتتد كەنتار وە  گتێش دەرگتا وایەد ستەگ ش لە گتێش 
 .دەرگای خۆی ئازایە

 ...تۆگەكان هەر لە وشەان، نا لە ناو زێش دەكەونەوە
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 سەردەمانێم ئەوها بوو

 دن ا دەرگاكان، لە سەرمان داخستبوو

 نە وشەیە  دەە ییت

 نە وشەیە  دەگەییت

ر ژێتم ژنێتمد كچێەتت، گارچەلەشت، لەگەڵ بتتوود گەییتتنە بارەگتتاد هێیتتا ستتاڵویان 
، کتنەكردبوو زان یان شتاریند  كتاتێ لەگەڵ گێیتیەرگە ژنەكتانم بەراورد دەكتردن كە جژ

ەبەر بتتتوود هتتت چ وێەچتتتوونێەم لە نێتتتوان ئەو دوو جتتتۆرە ژنە گ تتتاوانەی وە  من تتتان ل
نەدەیتتتەوەد هێنتتد لێتتم جودابتتوون هێنتتد لێتتم جودابتتووند ژن و گ تتاویش بەو ئەنتتدازەیە 

درەنگتتتتتر گتتتتێەەوتم كە ئەو ژنە دایەتتتت، گێیتتتتیەرگەیەكە نتتتتاوی  دج اوازیتتتتان نەبتتتتوو
ادەی، هتاوگۆو ناوی خۆی ئارام بوود باشتم دەناست، لە  ۆنتاخ، ئامت دگێییەرگایەت ، نا

بوویند هتاتبوون بتۆ دیتدەن،د نەیانتدیت چتونەە لەو كتاتە ئتارام لە بارەگایەك تدی بتوود 
هەر شەوی یەكەم مێیوولە بە خواردن خوشتەەكەی  زانم چەند ر ژە رێ ،دبارەگایەك، نا

ئارام ان خواردد دەموچاوی دەتگوت مێەوتەی لێهاتووەد ئۆ رەی لێهەڵگ رابوود گەلەی لە 
 .دووگیم و مار مانەوە ود زوو بگەەێنەوەد چەند شەوێم لە ناو مێیوولە دایە، دەكر

كاتێ زان، كوەەكەی لەمێتژە دەناستمد ئ تدی كەوت تنە  ستەو بتا  و باست، بترادەرە 
شتتاریەكاند ئەوانەی بتترادەری هەردوو ال بتتووند نتتاوی ستتێ چتتوار كەستتم هەڵتتدا باشتت، 

 :دەناس ند یە  لەوانە ناوی موسژ ا بوود گوت،

 .ستاش سەردان، ماڵیان دەكات و زوو زوو دەیب ن نئاد ئێ

 :گوتم
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 .دە ئەگەر بازگەكان ز ر توند ن ند نامەیەكم هەیە بۆم بگەیەنە ئەو كوەە

 :گوت،

بنووسە دەیگەیەنمد وەهتای دەشتارمەوە نەب نترێتەوەد هەر ئەوشتەو ب نووستە رەنتگە 
 .بەیان، بەەێبەەوین

سەر گ تت دەدیتد  گنت،باش بوو شەوەكەی مانگەشەو بوود مانگەشەوێمد بە روون، 
و جتوانم نووست،د لە كتات، نووست ن،  لە سەر  ەرەوێڵە بۆی دان یتمد نامەیەك، چتوگتت

نتتامەد مێیتتوولەكان خاتریتتان گتترتمد چ هەستتتینەكردد ئتتازارم بتتدەند ئەو نتتامەیە ز ر 
امان لە یەكتر نەبوود بە تەن یت نتامەكەی متاڵێ گێویستبوو بگاتە ماڵەوە لەمێژ بوو ئاگ

 :كورت ژە نامەیەك یم بۆ موسژ ا نووس،د لە ب رمە دوای هەواڵپرس ن نووس بووم

 .بە هەر رێگەیە  بێت ماڵ، ئێیە بب نەوە و ئەو نامەیان بگەیەنێ تەا دەكەم

م نەمدەزان، ماڵیان لە جێگەی گێیانە یتان چەنتد گەەەك تان گۆەیتوەد ئ تدی نتامەكە
لووو دا لووو داد رێم هێندەی جگەرەیەك، دیاری لێیتایەوەد جتوان بە تێت  گێچتامەوەد 
ئەو دیارە جتگەرەی ئەستتوور و نتاەێە، دەگێچتایەوەد ئەو كتوەە لە هەمتوو هونەرەكتان، 
گێیتتیەرگایەت ، دەستتتتەنگ ن ببتتوود بە،م لە هتتونەری جگەرەگێچتتانەوە چ شتتارەزای ەك، 

 .جگەرەكێش لە هونەری سەنگەرگرتن هونەرتربووگەیدا نەكردد ئەو هونەرەش بۆ 

هەر ئەو شەوە نامەكەم دایە دایە، ئارامد لە سەر جێ راكیام و ب رمدەكردەوەد ئەها 
لە ناو تاوتوێەردن، نتامەكەی .دەبوو ئەو رستەیەش بنووسمد ئۆید لە ب رم چوو  بڵێم.. 

 .خۆم خەوم لێەەوت

ش رنەی خەوێ بووند من بە ئاگتابوومد بەیان، زوو جگە لە ئێیەگر هەموو بارەگا لە 
بە گەلە بووم لە ر ییتن، دایم و خوشە، ئارامد دەمویست هەرچت، زووە بەەێتبەەون و 
بگەنە هەولێر و موسژ ا بب تنن و ئەویتش متاڵ، ئتێیە بب نێتتەوە و نتامەكەم وەربگترن و 
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كەوتند ر ژهە،تد هەموو هەستاند نان خوراد بووە چێیتتاند هەر بەرێتنە .ب خوێننەوە..
 .درەنگ زان مد كە بەهۆی نەهاتن، چاوساخەوەد ئەوە ش دەمێننەوەد سبەی دەە ن

ر ژی دواتتر ر ییتتند بە ر ییتتن، ئەوان هێنتتدە دڵختۆش بتووم هێنتدە دڵختتۆشد لە 
 :دوورەوە گێیەوە دیار بوود ئەبوو جاسم گوت،

 سەیرە چ بووەد چ هەواڵێە، خۆشت گێگەییتووە؟

ساتانە دەكردەوە كە لە ماڵەوە نتامەكەم دەختوێننەوەد  چم نەگۆتد من هەر ب رم لەو
 .بە سۆراخ، من ماڵەكە گت لە گێەەن ن و خۆش، دەبێت

ر ژی دواتر لە بن كەگری گەورە لە سەر گیت راكیابوومد ب رم هەر الی نامەكە بوود 
ەرد لە سەر سەرم  راوەستتاوە و هەستتی كاتێەم زان، حاج، دەهام بەو بەژنە درێژەیەوە

 :لە ناو دەست دایەد گوت، شتێە،

 .هاد ئەو نامەیە وا بزانم ه، تۆیەد الی گەرماوەكە كەوتبوو

تەزینێم تەزیمد بە چژەی زستانێ  دلێ م وەرگرتد ئای كوەە خۆ ئەوە نامەكەی خۆمە
 .ئەوها نەدەتەزیم دلە زێ، بادینان ی ان هەڵەێیابام

متنەد هت چم نەگتوتد كە لە حەگەساوی خۆم لە ب رم چوو لێبپرسمد چۆنت زان، هت، 
ر ییتد ئەوگرس ارەم كرد و سەد بارەشم كردەوە)چۆنت زان، ه، منە( دەمویست بچیە 
الی حتتتاج، دەهتتتام ئەو گرستتت ارەی لێتتتبەەمد شتتتەرمم كتتتردد رەنتتتگە بە گێویست یتتتم 

ئەو ژنە بتتۆ وای لە متتن كتترد؟ تتتۆ بڵێ تتت نەیوێرابێتتت ب بتتات و لە رووشتت،  .نەزان بێتتت..
یەوە بۆم بگەەێنێتەوەد باشە بۆ سەرەتا گتوت، ئاستانە و ئێستتا نەهاتبێت لە دەست، خۆ

وای كتتترد؟ ئەدی حتتتاج، دەهتتتام بتتتۆچ، گتتتوت، الی گەرمتتتاوەكەم هەڵگتتترتەوەد كەواتە 
كردوویەت ەوە و ئەگەر نا چۆن زان، ه، منە؟ باشە بۆ الی گەرمتاوەكە بتوو؟ ئایتا ژنەكە 

نەدەگەییتیە وە،مێتم كە گێت،  لەوێ لێ ەەوتووەد یان فتێ داوە؟ بە هەر الیەكدا دەمبرد
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ەنتتگە شتتتێە، وای رازیتتبمد هێنتتدەم لەب تترە ز ر لەو ژنە تتتووەە بتتوومد ئەو ژنەی كە ر
 .تووەەبوون بەات نەكردبێت كە بەش،

لە  دڵم نەدەهات نامەكەم بدەێنمد رەنگە ب ست جار گتر لە سەر یە  خوێنتدبێتیەوەد
خۆم ئامادەكردبوود لەو شانۆگەریە یەك، دڵخۆشەەرەم بۆ خوێندنەوەی نامەكەدا شانۆگەر

ئەوەی نامەكەی دەخوێندەوە من نەبوومد كەستێە، ماڵەوەمتان بتوود ئەوان تدیش هەمتوو 
 :دەوریان دابوود بە دەنگ، بەرز دەیخوێندەوەد ناوە ناوە یەكێە ان دەیگوت

 .توخواد ئەو دێرەیان دووبارە بەەوە

 :یەك دی دەیگوت

 .كۆتای،خێرا خێرا ب خوێنەوە مەوەستەد تا 

 :یەك دی دەیگوت

 ...زوو بەد ب دە من تا خۆم نەیخوێنیەوە باوەە ناكەم

 :ئەویدی دەیگوت

 بۆچ، هێندە كەم، نووس وەد كەم؟

 :دوای، گێەەوە دەیانگوت

 ئەرێ ئەو كوەەی نامەكەی هێنا كێ بوو؟ چۆن ب ب ن نەوە؟

ەد وا بتزانم ئەو ر ژە وەكو شێتان لە سەر سەر دەگەەامد ساڵوی كەسم وەرنەدەگرتەو
هەر ئەو ر ژە بوو شەەێەم كرد كە ئێستتا نتازانم لەگەڵ كتێ و چتۆن چتۆن، بتوود ئەبتوو 

 :جاسم چەندی هەوڵ دا بزانێت چ بووەد دەیگوت

 تێیبگەیەنە دوێنێ لە كوێ ئەمت  لە كوێ  چ بووە؟
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 .ه چم نەگوت

 .تۆگێم بەرزای ەك، نزیم لە ئێیەی ئاگر دا

 

-19- 

 لە كچە  ەرەجێەم ب ست

 شە ن شووشەیە  گو،ویگۆ

 .بە سەر خاك، روو  دا گژاندووە

 كە  ن ە رێ، بەو خاكە كەوتبێ و

 .بۆن، گو،وەكەی گۆشە ن، نەگرتبێ

ستتبەینێ ە  كەمێتتم درەنگتتتر لە ر ژان لە خەو هەستتتامد نتتاوە نتتاوە شتتەوان خەوم 
دەزەاد بەرەبەیتتان خەوم لێتتدەكەوتد بتتاش بتتوو دەتگتتوت بەو خەوزەانەی متتن دەزانتتن بتتۆ 
نتتانخواردنێ لە خەویتتان نەدەكتتردم یتتان بانگی تتان دەكتترد و ختتۆم دەكتتردە متتردوود ئەو 
سبەینێ ەی دەڵێمد كە چتاوم كتردەوە و تەماشتای بتن كەگتری گەورەم كتردد هەستتیەرد 
ژمارەمان زیادی كردووەد دیارە هاتن، مێتوان بتۆ ئەو بارەگتایە وا ریەتدەكەوێت بەەوێتتە 

دەبێتتد ئتێیەش كتات، ختۆی كە هتات ن بەیتان ،  شەوێوە و كەم كە  ئاگای لەو هتاتنە
نەدابوود لە ناو مێوانەكان گێییەرگەیەك، هەندێ بە تەمەن، سیێ  گەورەو گتان هەبتوود 
بە ئەبوو مەحیوود بانگ ان دەكرد و گتر لە كەگرەكەی مەال حەسەن دادەن یتد دیار بوو 

 .كە ئەویش شتە  هەیە

 :شێو گوت،
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 .سەرەد شت دەنووسێتتۆ ئەبوو مەحیوود ناناس،د نوو 

 :گوتم

 شت دەنووسێتد ناوی خۆی چ ەد بە چ ناوێم دەنووسێت؟ 

 :گوت،

 .ناوەكەیم لە سەر زارەد ئاد جەالو دەباغ

 :گوتم

 !ئەوە جەالو دەباغە

 :نازانم كێ بوو گوت،

 .اڵ ئەوە ماتریال زم، دیالەكت ەەئەرێوەل

نەبتتوو كە وا لە بتتن ئەو ئەو وێتتنەیەی جەالو دەبتتاغ كە لە وێنتتای منتتدا بتتوو چ ئەوە 
كەگرە دان یتووە و گوێم لێ ە  سان دەكاتد دیتن، ئەو گ اوە من، گەەاندەوە ستا،نێە، 

 :زوود الی )ماتریال زم، دیالەكت م(د ئەو كتێبەی كە كوەێم دەیگوت

لە هەموو هەولێر دوو دانەی هەیەد یەك ان لە كتێبخانەی گیت ەد ئەویتدیش الی متنە 
 .وە  بزر بێتو نایدەمە كەس ش نە

 .من جارێم بە چ حاڵ لێ م وەرگرتد هەتا بۆم بردەوەد ن وەی هەولێری تێیگەیاند

 :درەنگتر لە گەرمەی گیتئاشانێ لە وەرام، ئەو  سەیە كوەێم گوت،

 .ناد سێ دانە هەیەد یەكێە ش الی جەالو دەباغ خۆیەت،

 :وای وە،م دایەوە
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 .ئەویان سووتاد لە گیتئاشان سووتا

ماتریتتتتتال زم، دیتتتتالەكت ە، نەدەدایە كە د هەمتتتتتوو كە  ئەگەر لە  ئەو كتتتتوەەی
نتتزیەەوەش نتتا لە دوورەوە دەیانناستت،د ئەویتتش بە ستتا ۆكەید هەمتتوو ستتاڵێم مانتتگ و 

ەت، هتاوینەی لەبەر کو جژ ن وێم دوای هەموو خەڵەت، هەولێتر ئەو جتا ستا ۆی فتێتدەدا
تتێەەڵ مەكەند كتاكە زیتاد دەكردد سا ۆیەك، درێژد ئەو كوەە لەگەڵ كاكە زیتاد الدێ ت، 

چوار وەرزەی ساڵ جژە، زستانەی لەبەر بوود ئەو دووە تەنها لەوە بە یە  دەچتوون كە 
هەردووك تتان بەردەوام بتتن هەنگڵ تتان گتتت كتێتتب بتتوود ئەو كتتوەە بتتن هەنگتت  گتتت كتێتتبە 
ناون یان، گەلێتم كتێبتان، دەگتوت بە،م گێنەدەچتوو ه چ تان، خوێنتدبێتەوەد كتاتێ لە 

ێتدا دەبتردد بەالەێتدابردن ش  ەكتێبانەوە گرس ارێەت لێت، دەكتردد  ستەی بە ال بابەت ئەو
هونەرە و لە دەست، هەموو كە  نایەتد ئەگەر نەزان، چۆن ئەو كارە دەكەیتد دەتگرن 
و دەتهێننەوە سەر راستەەێ و شەرمەزار دەب تد بە،م ئەو وا نەبوود بە شێوەیە  خۆی 

لە ب رت دەچۆوە چ گرس ارێەت كردووەد حەزتتدەكرد لە وە،م، گرس ارەكە الدەداد تۆش 
 .هەتا دوای، هەر بە رێ، الەێدا بتوا

 :جارێم كوەێم لێ پرس،

بتۆچ، ماتریتال زم، دیالەكەت ەتت لە متاڵێ دەستبەستەر كتردووە و نایتدەیتە كە   +
 ب خوێنێتەوە؟

لەبەرختتاتری دەروێتتشد ختتۆت دەزانتت، ماڵیتتان بە تەكتت ەی شتتێخەوەیەد ر ژێتتم  -
ێە، برادەرم ز ر لێیپاەایەوە كە ئەو كتێبە بە ناو خەڵەدا باڵو نەكەمەوەد گتوت،: دەروێی

هەر كتێبێم دێن، و دەبەیتد  ەیناد بە  ئەوە ناد چونەە لەو دن ا لە ستەر هت چ نتا لە 
 .سەر ئەو كتێبە و چەند الگەەەیە هێندە ساڵەت لە د زە  دەهێڵنەوە

 دەروێش لە كوێ، زان، ئەو كتێبە خراگە؟ +

 .جارێم هەندێە م بۆی خوێندەوەد گوتم بزانم نایەەمە ماركس، -
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 ئەوجا بۆ بە  سەی دەروێش دەكەیت؟ +

 .بۆ ئەو دن ا كەرە بۆ ئەو دن اد ئەگەر  سەی دەروێش دەرچوو -

 .هەندێم كە  گێ انوابوو ئەو كوەە دەروێیێەە لە دەروێیەكان، ماڵ، شێو كاكە

زم، دیالەكت م(ی دەهێنتاد هەتتا نتاوی بتووە ئەو كوەە هێندە ناوی كتێب، )ماتریال  
ماتریتتاود ز ر كە  بەو نتتاوە بانگ تتان دەكتتردد ئەو ماتریتتالە ر ژ نەبتتوو بە یە  رستتتە 
كێیتتەیەك، س استت، نەختتاتە نتتاو هەوادارانتت، حزبەكتتانەوە و بتتۆ خۆییتت، لە دوورەوە 

گوتد گێ انپێدەكەن،د كە  نەیدەزان، ئەو ماتریتالە ستەر بە چ حتزبێەەد هەنتدێم دەیتان
ستتەر بەهتت چ نتت ەو ستتەر بە هەمووان یتتەد هەر ر ژەی لە بەرژەوەنتتدی، حزبێتتم  ستتەی 
دەكردد كوەێە،  سە خۆش بوود هەمووان خۆشت ان دەویستتد لە ب ترمە ر ژێتم لە نتاو 

 :كۆمەڵێم كۆمەڵە گوت،

ئێوە هەمووتتان هەر هەمووتتان لە ماتریتال زم، دیتالەكت ە، جەالو دەبتاغەوە فێتری  
 .كەچ، ئێستا لەو بن بەرد بۆ ئەو بن بەرد راوی دەنێنماركس، بوونەد 

 :كوەێم خەسرەوی ناو بوو هەڵ دایێ 

 .من چ لەو كتێبەوە فێری ماركس، نەبوومە 

 :ماتریاو ئەوها وە،م، دایەوە

 !ئەوجا تۆ كەی ماركس تد تۆ مەترس ت

 .ی، شەه د بوو،ئەو خەسرەوە دواتر بووە )سەگان( و چووە ناو  )ئا،( و بە ئا

 .لە ب رم چوو هەندێم كە  بەو كوەەیان دەگوت فەتح، دەباغ
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ئێستا با بگەەێیە ناو كەگران الی جەالو دەباغد گ تاوێە،  ستە ختۆش بتوود گتاڵتەی 
جتتوان، دەكتتردد لە هەنتتدێ بتتابەت ز ر نەرم و شتتاع رانە  ستتەی دەكتتردد ز ر بە فەتحتت، 

و سەردانێە، گۆشە ن یت، دەباغ دەچوود دەتگوت لە ماڵ، جەنگ ز ئ تیاتۆفەوە هاتووە 
كردووەد بۆن، گۆشە ن، لێدەهاتد بە،م لە هەندێە دی  ز ر ترستنا  بتوو هەستتیدەكرد 
وتەبێژی فەرم ، ستال نەد بارەگاشم لە ب ر بێت لەوێ و ئەودەمانێ كە  نەبوو یتان متن 
شەم نەدەكرد كە  هەبێت كە بتێم خول ای ستال ن، لە سەردا خوو نەخواتد ئەوجا با 

من بە دیتن، ز ر خۆشحاڵ بتوومد  تاڵە مووێە، سیێڵ، ستال ن ش بێتدتە بە  ەد ئەو ب
 .هەستیدەكرد بە )ماتریال زم، دیالەكەت م( من بە شێوەیە   ەرداری ئەوم

 .زوو ر ییتن هێندە نەمانەوە

 .تۆگێم هەموومان بەعەرد دادەداد لە د ،ی ەك، نزیم دووكەڵ بەرزبۆوە
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 :خوشەێە، بووژنێم رووی لە دەستە 

 كچێ گۆەێەم بۆ هەڵەەنە

 بە دەست، خۆت بینێژە    

 لە خۆم بەدەبەخت و چارەەەشێ

 تووشم بە تووش، كێوە بوو

 .مێردەكەم نە م رەد نە بەندبێژە
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لە دەمتت، نتتان، ن تتوەە یێ ئەگەر چتتۆن دەنتتا هەمتتوو دەهتتاتنە بتتن كەگتتری گەورەد 
بکەویتتنە ستتەر یەک  حەستتەن ن تتوەە یەك، ئەو تەمتتووزەی ئەوێ وا رێەتتەەوت متتن و مەال

د لە گێییەرگایەت، لە ر ژان، ئاسای،د گێیتیەرگە دوو دوو نان تان دەختواردد ختۆ لەگەن
تەنێ  تا ، بە دئەگەر ژمارەی گێییەرگە تا  بوایەد ئەو تاكەی دەمایەوە لە خۆی خەن،

لە سەر نان دادەن یتد ترست، نەبتوو لەوەی بەگەڵ كەستێە، ز رختۆر و گورگتان، ختۆر 
تتدابێتد نتانخواردن ش بە وبەەوێتد هەتا ئەو كەوچێم بۆ دەوی دەبا ئەویدی چتواری  و

: گیت، لە سەر چ چەان بوود تێەنگت ش لە تەن یتتتد مەال لە ستێ شتت ز ر ختاو بتوو
 نانخواردند گەرماوكردند  سەكردن.

لە بەرانبەر سێەوچەەی حەرام ناویان لەم س انە نابوو سێەوچەەی مەالد من  ستەم  
 :لە بارەی سێ ەم انەوەیەد هەر دەڵێ، ئێستایە كە گوت،

هاوەێ شوانەد بابە دوای چایە خواردنەوە ئەگەر لە  ەلبتت نتاخۆش نەبتوود ستەرێەم  
 .لێدە لە كەگرێ

ەد لە ب رمچتتوود دەنتتا ئێستتتا بە لە دەستتتیچوو لە یەكەم وشتتەوە كتتاتژمێر بگتترمەو
ێم یە  خولەك، خایاندد هەر لە بارەی دڵن ای ەوە دەمگوت گۆكردن، ئەو چەند وشەیە ر

ێتم لە كتات و جێگەیەك تدی گێیتیەرگەیەك، عەرەڕ نتاوی )ئەبتوو کەەەتیەوە  سە خاو
م الد( بوود بە،م هەندێ لە گێیتیەرگەی كتورد ناویتان نتابوو مت الدە د مد گێیتیەرگەی 

رەب ش هەبوو بانگ اندەكرد )ئەبوو د م(د ئەو كتوەە هەرچت، گتۆران ، ))د متانە ((ی عە
بتای لە رەستووی نتادری و ئەوانە بتتی  دكوردی هەیە لەبەری بوود بەندی وەهای دەگوت

بوود بەندبێژ بوو نە  گەمەد هەر هێندەت دەدی ئەبوو م الد تەنەكەیەك، كرد تە دمبتم 
  :و

            هاتم لە الی ئەوالیە

 تێە، بدەی خودایە 
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       مزگەوت ماڵ، مەالیە

 ئێیەش جێیان چ ایە 

ستەرەتاكەی ئەوهتابوو كە  من لە هەورێ گوێم لە بەندێە، درێتژی ئەبتوو مت الد بتوود
بتتێ ستتێودوو دەیگتتوت خەڵەتت، ستتێتا ان،  دكەستتێم ئەبتتوو متت الدی نەناستت با ب ستتتتاند

هەولێتترەد نتتازانم ئەو كتتوردیە لە كتتوێ فێرببتتوو كە نە  هەر گتتۆران ، گێبڵتتێد بەنتتدیش 
دابنێد ئەگەر كەسێم ب ەوێت  سە لە سەر بەنتد و بەنتدبێژان، كتورد بەتاتد نابێتت ئەو 

بەنتد  ، و رێتزەوە نتاونرابوو مت الدەد مدگێییەرگە عەرەبە لەب ربەتات كە لە خۆشەویستت
خەریەە مەالم لەب ربباتەوەد ئەو ئەبوو م الدە لە كتان، تەالنت، هەورێد گێتدەچوو یەكەم 

 :جاری بێت لە كۆەی مەال حەسەن دان یتبێتد دوای دان یتنەكە گوتبووی

 .ئەو مەالیە ئەگەر لە گانەردن ش ئەوها خاو بێتد ژن خەن، دەبێت

 .گوێم لێنەبوودەیانگۆت بەندێە ی، لە سەر رێەخستبوود بە،م من 

دوای چا خواردنەوە دوای ئەوەی مەال چۆوە كەگرەكەی خۆید بە كەمتر لەو ماوەیەی 
گتتێ بنتتێیە ئەو  یەكەم جتتارمە انگهێیتتتەكەی هەڵتتدا گەییتتتیە كەگتتردكە ئەو رستتتە ب
گتوێگرتن و ولە كەگرەكان دی ن یتاندەداد ج تای، لە دان یتتن  ج ا خۆیكەگرەوەد كەگر 

كان دی شتتر بوود لە دیدی منەوە كۆشە، كۆماری بوود دەبوو  سەكردند دەنا لە كەگرە
بزانم چۆن دادەن یم چۆن گوێ دەگرمد چۆن  سە دەكەمد نتازانم بتۆچ، هێنتدە شتەرمم 

نەە ز ری لەو ولێ تتدەكردد بتتتوا نتتاكەم لەبەر ئەوەبووبێتتت كە بەرگرستتێە، گەورەیەد چتتو
مە لەوەوە هاتبێتت كە ئەو گەورەترم دیتبوود شەرم ش مێتوانم نەبتووەد رەنتگە ئەو شتەر

زیتتاد لە گێویستتت رێزمتت، دەگتترت و بە شتتێوەیەك، ز ر تتتایبەت  ستتەی لەگەڵتتم دەكتتردد 
رێزگرتنێم كە خۆم الموابووە گێویست ناكاتد بە كورت، نە دەمزان، بۆچ، هێنتدە رێتزم 
لێدەگرێتد نە دەمزان، من بتۆچ، هێنتدە شتەرمەی لێتدەكەمد ئەوەش بڵتێم لە دوای ئەو 
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شەرم نەماد بە،م رێز تا سەر متایەوەد ئ تدی بەو ختاویەی كە هەر لە ختۆی  دان یتنەوە
 :دەوەشایەوە گوت،

ئەگەر خۆت حەزت لێبێتد من حەزم لێت ە تتۆ بتت یتە ستەرێ بتۆ كتاری راگەیانتدن و 
 .نەچ تە خوارەوە

 :لە شەرمان نەمگوت باشەد گوتم دباش بوو

 .ببیەوەمن حەز لە راگەیاندن ناكەمد دەمەوێ بەرەو هەورێ 

 :بە رێزەوە گوت،

 .باشەد هەوەس، خۆتەد بە  من حەزمدەكرد تۆ لە راگەیاندن كار بەەیت

 :ۆماریە گوتم لێگەەێ ئێستا دەڵێ هەر لەو كەگرە ك

 .كورتە  و شەرواڵێەت بۆ دەكتم

ەكانم ز ر شت بووند لە چەند جێ شتەرواڵەكەم دووریبتۆوەد کجژ هەینێنەیگوتد من  
 .ان، درشت دیار بوولە دوورەوە جێ، درووم

ئەو مەال حەسەنە لە یادەوەرییدا و لە گێرسێە، زستان، نە  هاوین، ناوەكەی بە بێ 
 .واندزئەوەی هەڵەی چاپ بێت بۆتە م ری ر

بتتتۆ بەیتتتان ەكەی جتتتوولەیە  كەوتە بارەگتتتاوەد چەنتتتد گێیتتتیەرگەیە  خەریەتتت، 
 :بووند خەیریش  سەی لە زاری گ ر نەدەبوو لە بەر خۆوە دەیگوت ختکردنەوەخۆ

 .دوورە ز ر دوورەد لە خۆت خەن، مەال جەالو لە گێش چاوت بزر دەبم

رەنگە ر ژی دواتر بووبێتد چەند كەگرێم چۆو بوود ر ییتن خەیری و مەال حەستەن 
ئەگەر بە حەزی مەال وا بتزانم  دبە كچ و زاواوەد هەنگاود لە ژنەكتان تەنهتا نتادیە متایەوە
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حەسەنم بەردایە من ش لەگەڵ ئەوان دەە ییتم و دووریش نەبوو تووشم بە تووش، ختوا 
 .كورك، شەەەوە بایەد ئەو شەەەی لە چاو ز ر شەەان شای، بوو

تۆپد تۆپد ئاگر لە دەوروبەری بارەگا دەكەوێتەوەد دەبێت لە سەر گێ بت ن بتۆ ئتاگر 
 .كوژاندنەوە

 

-21- 

 اوەزەوی هەمووی ئ

 لێرەو لەوێ ناولەپ ناولەپ وشەان،

 .دوورگەی ئاگر دئەویش دوورگە دوورگە

خەیری چوود هەرچ، هاتوهاوار و گاڵتەوگەپ بوو خست ە كۆڵەگیتتەكەیەوە و لەگەڵ 
خۆیدا بردید بارەگا بە چوون، ئەو گ اوە لە چتۆلەوان، دەچتوود ئاشت، ئتاو لێبتتاو بتوود 

نەدەكردد هەرچەندە نەیدەویست بەسەر خۆی بێنێتد مەال جەالل ش كە حەزی بە چارەی 
بە،م بێ خەیری، گێوە دیار بوود ئەو گ اوە ئاوەدانترین گ او بتوود نەمتان، ئەو گ تاوە لە 
بارەگا لەوە دەچوو كە لە گەەەكێگ نە  كۆ،نێم گەەەكەكە هەمووی باریەردبێتتد ئتاگر 

ئاگرێم یە  بە دەنگت، ختۆی تا دێت نزیم دەبێتەوەد خەیریش نەما بە كەوتنەوەی هەر 
و بەو چژەی هاوینە گۆران ، نەور ز بڵێتەوە و كەمێم ترست، ئاگرمتان لێتدوور بختاتەوەد 

و ئەگەر  ئەویش نەما لەگەڵ لوورەی هەر تۆگێم بە گەنرە كەگرەكەی ئەو سەر ن یتانبدا
 .بۆ ساتێم و هەر بۆ گاڵتەش بێت ترس، تر  لە دڵ بتەوێنێتەوە

هەستیدەكرد ئەو جوگراف ایەی بارەگتا لێت، هەڵتدابوود گتتر شتێوەكەی ر ژ دوای ر ژ 
ئتاگر لە گیتت  .دەگۆەێد بە بەر چاومەوە شێوەی دوورگەی ئاگری دەگرتد ئاگرد ئاگر..

الوە بەرزدەبتتۆوەد بارەگتتا لە نتتاو بڵێستتەی ئتتاگر چتتاوی لێەتتدەناد لە نتتاو دووكەڵ چتتاوی 
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تەی با خۆشبەەیند با لە هەر الیەكەوە هەڵدەهێناد لەوە دەرچووبوو دڵ بە گۆەین، ئاراس
هەڵ ەردباد ئاگر و دووكەڵ، بۆ بارەگا دەهێناد باوی ئەوەش نەمتا ن توە شتەوان جاروبتار 
س نگیان بۆ كزە بایە  بەەینەوەد تا كەمێم فێنەای، ببەخیێتە جەستەی ئارە اوییتاند 

ر ژ و  لەوە دەرچتتوو كاتژمێرێتتم ئێیتتەگری، ختتۆت بگتترە و ئ تتدی گیتتت، لێتتبەەوەد ئەو
شەوانە لە ناو دوورگەی ئاگر هەموومان ئێیەگری هەم یتەی، بتوویند دەبێتت لە متار بە 
ئاگاتر ب ند دەنا دەب نە ماری برژاود من بە چاوی خۆم ماری برژاوم دیتد ئەو مارانە نتا 
كە شێو دەیەوشتن و چاك، دەكردن و ئاگری دەكردەوە و دەیبرژاندن و دەمانخواردد ناد 

كۆنتر ل، شێود متارم دەدیتت دەكەوتە نتاو ئتاگری تۆگەكتانەوە و فریتای ماری دەرەوەی 
راكردن نەدەكەوتد وەها دەشتێوا كتونێە، دەرچتوون، لەو زەویە كونەتون ە نەدەدیتتەوەد 
دەكەوتە ئاگرێە، واوە جژ تبازی، لە ب ردەچۆوەد دوورگەی ئاگر ماری دەبرژاندد دووگیم 

 .و ك سەڵ و بۆ ، دەبرژاند..

ە لە سووتانەد بە،م سووتان، ئەمرارە ج تایەد ستووتانێەە هێنتد گەرم گێر  دەمێە 
 هەوکە دکەوەهێند گەرم بەرد دەتاوێنێتەوەد ژیری دەتاوێنێتەوەد چ ا ب ابتانێەە لە ختۆڵە

گێیتتتتیەرگە كۆمەڵێتتتتم ئتتتتاگركوژێنەوەیە بە دەوری بارەگتتتتا دەختتتتولێنەوە و ئتتتتاگر 
ووكەڵ لە جەرگەی بارەگتتتاوە دووردەخەنەوەد ئەو چەنتتتد جتتتارەی بە هتتتۆی تتتتۆگێەەوە د

هەستاد خێرا خێراتر لەوەی لە گێییەرگە چاوەەێ دەكرێ دەمانەوژاندەوەد ئەو ر ژانە لە 
هەر چوار ئال، دن اوە تۆگەكان رووەو گێر  دەهاتند ئەو ر ژانە فت كە و كۆگتەری دن تا 

و ر ژانە لە سەر گێر  دەسووەانەوەد ئەو ر ژانە بارەگا لە ناو سێرە بتوود شتەوەكان، ئە
شەوی ئاگر بتوون و دەستووتاند شتەوانێم بتوون ئاستیان بتای، ئەستتێرەیەك، دووریتش 
جتتتتوان ، نەدەدرەوشتتتتاندەوەد ئتتتتاگر ئتتتتاگرد دووكەڵ دووكەڵد دن تتتتا گێەهتتتتاتەیەكە لە 
كۆكردنەوەی ئتاگر و دووكەڵد نە ئتاو هەبتوود نە ختا د نە هەواد هت چ هت چ هەر ئتاگر و 

 .دووكەڵ

 :بە ئەبوو جاسیم گوت
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و ئتتاگر و دووكەڵە هەمتتووی لە گێنتتاوی  تكردنتت، مێیتتوولەیەد بتتۆ خۆمتتان خەنتت، ئە
 .بووین

بە گێەەن تتنەوە كە لە  استتپەی كەو دەچتتوود نتتاولەگێە، لە نێتتوچەوان، ختتۆی دا و 
 :زرچەی هات

 .هێیتا ماوند ئەو مێیووالنە نەمرند لەوانەن كە)نەمروود( یان كوشت

ایە نەماوەد بۆچ، هەرچ، زووە بە هە،تن بە شەەفر شتن بە ژیان شد ژیان لەو بارەگ
 .هەڵنایەین؟ نازانمد دەبێت هۆیە  هەبووبێت بۆ مانەوە

كۆگتەرەكان نزیەتر و نەویترد ئێستا بارەگا لە ناو سێرەی كۆگتەرەكانەد ئەوانت ش لە 
ناو سێرەی بارەگاند د شەەی بارەگا بە ناچتاری كەوتە ئت شد كاڵشت نەۆف ش بە ختۆی 

رە دەستتێژێ بە كتتۆگتەرەوە دەنتێد دڵن اشتە كە گولژەكتان ز ریتتان ناوەستتێ و جتار جتا
 :دەمێنێ بۆ كۆگتەر سارددەبنەوەد بە،م دەیانگوت

كاڵش نەۆف ئ ش بەات باشەد هەر نا كۆگتەرەكان لەوە نەویتر نابنەوە و ترس یتیان 
 .لە دڵ نامێنێ

 :دەیانگوت

 .ترسە دەەەوێتەوە خۆشاردنەوەی بێ تە ە تر  لە خۆباركردنەد بە تە ەیە  هەرچ،

 .وا بوو

 گێییەرگە لە ترس، کۆگتەر و تۆپد بە شێوەی کەروییک، ترساو النەوالن دەکات.

 ...تۆپد ئاگرد كۆگتەرد تە ە تە ە
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 :خۆڵ رووی  سەی لە ئاوە

 بەردی هاوەێ كەمدووە

 ر جارێ بێتە گۆبە،م هە

 كام رووبارت رێ، ز ر دوورە

 .ن و هێندەی وی نەگوتووە

نتتازانم چەنتتد گێیتتیەرگە متتابووینەوەد دەزانتتم بتتووینە دوو دەستتتەد دەستتتەیە  مەال 
استتت،د متتن لەگەڵ هێستتترەكەی جەالو دەمتاستتت و سەردەستتتەد دەستتتەیەك ش ئەبتتوو ر

كەوت نە دەستەكەی ئەبوو راستت ەوەد لەو ر ژەوەی نەمهێیتت هێستتر لە هەڵتدێر  هاوەێم
ەیرم دەكاتد منت ش بە هەمتان چتاو لە هەستیدەكرد وە  هاوەێ ەك، خۆی س دهەڵدێرێ

هێستتترم دەەوانتت،د گێیتتتر ئەو بارەگتتایە بە  ەت حەفتتت بارەگتتا هێستتتری هەبتتوود لەبەر 
ئەوەش هەندێم ناویان نابوو بارەگای هێستراند ئەگەر بە رێەت، گێیتیەرگەمان بە ستەر 

رەكان هێسترەكاندا دابەش بەردایەد هەر چوار گێییەرگە هێسترێە ان بۆ رازابۆوەد هێستت
هەموویتتان ستتەر بە كەرتتت، گیتتت، یتتان كەرتتت، حتتزڕ نەبتتووند هتت، كەرتتت، تایبەت یتت، 
تێدابوود حەمە ریش ه، خۆی هەبوود سەردەستە هەیبوود بە،م لە ب رم ن ە ئەو هەمتوو 

 ...!هێسترە چ ان بەسەر هاتد تۆپ بردن،د كۆگتەر هەڵ ەێیان

ئێستا لە ناو ئاگردا چتاوەەێ، ئێیە لە دوورگەی ئاگر ماینەوەد دەستەكەیدی ر ییتد 
 :نامەیەك ند نامەیە  لە مەال جەاللەوە و تێ دا هاتبێت
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 . ێ باشەد گەەینەوە لە زێ مسۆگەرەوەرن ر 

زێ هەر ئەو زێتتت ەیە كە ئەگەر لە دوورگەی ئتتتاگرەوە بە دووربتتت ن تەماشتتتایبەەیت 
ۆگتەر شتتەگۆلەكان، لەو دوورەوە هەستتتدەكەم فێنەتتای، بەخیتتند زێ هەر ئەوەیە كە كتت

باشووكە ئاسا بە سەریدا سەرەو خوار دەكات و خەریەە تایەكان، تەەدەبێتد دەڵێ، راوە 
ماس، دەكاتد زێ هەر زێ، گەورەیەد بە،م گەەیتنەوە لێترەوە نتا لە جتێگەیە  نتاوی بە 

 . ەندی  ر ییتووە

لەو ئاگرستتتانە هێستتتر و  گێیتتیەرگە جێیتتان گتتێ جتتێ نتت ەد وە  ئتتێیە لە كتتۆگتەر 
ان لە چتاوی كتۆگتەر بە دووربگترند ربوونە لە گێییەرگە گێییەرگانەتر خۆیتدەترسند فێ

تۆپد تۆپد كۆگتەر كۆگتەرد ئاگرد ئاگرد تە وتتۆق و خۆشتاردنەوەد خۆشتاردنەوە لە بتن 
لەیەك، وبەردد ئەو بەردانەی لەنتتزیەەوە ز ر نتتزیەەوە ئتتاگر دەڵێتت، زمتتانە گتتایە بە جتتو

ێنتتد ستتاچیەیان گێەەوتتتووە هێنتتد ستتاچیەیان ئ تتزرائ ژ ەوە بۆیتتان دێتتتد ئەو بەردانەی ه
لە ستتتەریان كتتتردووەد  انكۆڵ ن تتت کەنتتتد   و گەیەەرستتتاز کتتتاریگێەەوتتتتووەد دەڵێتتت، 

ستتەنگەربەندی گێیتتیەرگەد تتتر  و ئتتازایەت، گێیتتیەرگەی نەخیتتاندووە و ن یتتاندەداتد 
بەردی چ چ ایە  وە  بەردەكان، بارەگا گێرس ەكە لەش گت ستاچیە و برینتدارن  بتاش 

ەرد خوێن، نەبوود دەنا بە خوێن، ئەو بارەگتایە زێت، گەورە حەفتت ستاڵ شتەگۆل، بوو ب
 .خوێن ن، دەدا و رەنگ، خۆی نەدەگرتەوە

نتامە نەگەییتتد دەبتتوو بارەگتا چتتۆلبەەیند خەمت، ئتتاگركەوتنەوە و كتوژانەوە نەمتتاد 
ختاوێنەردنەوەش نەمتا ئتاگر  ددانچونەە چ ا یە  گارچە خۆڵەمێیتە و چت ژەەیە  بتۆ 

د هێسترەكان خۆیان داوەتە بن كەندە،ناند هێستر بە ئەزمتوونە لە خۆشتاردنەوەد بگرێت
كۆگتەرەكان هێندە بێ متنەت دەستووەێنەوەد دەڵتێم ئێستتا نتا ئێستتا لە نێتوان كەگتران 
دەن ینەوە و سوارمان دەكەن و دەمانبەند بە،م ئەو تا ولۆق تە تانەی كە گێتدەچوو لە 

كۆگتەرەكان تتتان لە ن تتتازی ن یتتتتنەوە گەشتتت یان  دبتتتوێریترستتتەوە بتە ێنتتترێن نە  لە 
 .دەكردەوەد بتیاردرا نامە بگات و نەگاتد دەە ین و ژیان لێرە كۆتای، هات
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دیتم چەكدارێم بە هەلەداوان دەتگوت تازە لە شەەی )هەنارە( رزگتاری بتووەد بەرەو 
 بارەگتتا دەهتتاتد نتتامەیەك، لە گ رفتتان، دەرهێنتتاد ئەبتتوو راستتت، هەر ستت ودوو ددانتت،

بەكارهێنا ئەوجا كتردیەوەد دیتاربوو بتۆی نەدەخوێنتدرایەوەد دایە شتاهێن ئەویتش ه چت، 
 :لێهەڵنەكتاندد ئەحیەد عەرەڕ گوت،

 .ب دەنە مند دیارە بە عەرەب، نووس ویەت، 

 :ئەبوو راست، گۆت ە ئەحیەد عەرەڕ

 .بۆ دیارە ئێیە عەرەب، نازان ن  بە،م ئەوە بە ه چ زمانێم ن ە

او دەستت، دەكترد و كەست ش دوو وشتەی بتۆ نەخوێنتدرایەوەد بتای، ئ دی نامە دەست
ئەوەیان لێهەڵنەكتاند ئایا بە رێبەەوین یتان نتاد گرفتت، نتامە لە چ تدا بتوو؟ لەوە گەەێ 
كە  دەستخەت، وا ناخۆش، نەدیتووەد لەوە گەەێ خەت، وا خواروخێچ هەر نت ە و هت چ 

كان هەموو یەكتربتبتووند خەتت، گارچە كاخەزێم خەت، وای بە خۆیەوە نەدیتووەد خەتە
یەكەم نە  ه، دوای خۆی ه، چوارەم ی، بتیبوود لەوەش گەەێ كە لە گ ت، )گد  ( 
سەر بە  وتابخانەی ئەم ن زەك، بەگ بوود هەندێ شت هەبوو لە ه چ رێنووسێم نەبوود 
تتتایبەت بتتوو بە مەال جەالود  ) (ی ستتەرەتا و ناوەەاستتت چتتوكژەی نەبتتوود وە )و( 

د بۆ نیوونە وشەی چونەە بە چونژە نووسرابوود ئەو گ تانەی كە خاڵ تان هەیە نووسرابوو
لەو رێنووسەی مەال جەالو بێ خاڵ بوون)حد ێد  ( هەر )ح( بووند بە،م گ ت، بێ خاڵ 
خاڵ، بۆ دانرابوود خاڵ لە سەر گ ت، )م( هەبتوود ناچتار گەنامتان بتۆ لە بریتدانان بتردد 

دەختتتوێن تەوە وامتتتان كتتتردد ئەوجتتتا هێنتتتدەی  وە  چتتتۆن رێنووستتتێە، كتتتۆن، د زراوە
تێگەییت ن كە بە دوایاندا بت یند ئەوەش، نووس بوود كە نامەكەی لە تاریە دا نووس وەد 

 :بۆیە رەنگە باش نەخوێندرێتەوەد نازانم كێ بوو گوت،

لە بەر گڵتتۆگ، ستتەدیش ب نووستت،د هەر ئەوهتتای دەنووستت،د وا دەزانتتێ دەستتتخەت، 
 .ر ژییان نەدیوە
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رمچوو بڵێم دەستەكەی ئێیە سێ سەر دەستەی هەبوود ئەبوو راستت،د ئەحتیەد لە ب 
 :شاهێند ئەحیەد عەرەڕد گوێم لێبوو گوت ان

 .سێ كە  باشترە لە یە  با دیەتاتۆر درووست نەبێت

 !ئەوەش لە بەدبەخت، ئەبوو راست، بوود دەنا كەی شت، وا هەبووە

 .كۆگتەرد كۆگتەرد ز ر نەوین ز ر

 

-23- 

 :گەەیدەیە  لەبەر خۆیەوە

 بەهەشت ش بە وێنەی د زە 

 .هەر لەتەی لە جێگەیەك، دن ایە

ستتپێدەیە  هێیتتتا هتت چ دونتتدێە، خۆڵەمێیتت، ستتپێدەی نەدابتتوود دەستتتە ستتێ 
سەردەستەی ەكە بارەگای خۆڵەمێی یان بە گەرمت، بتۆ كۆگتەرەكتان بەجێهێیتتد نتازانم 

ەمێیتتدا دەە ییتتت ند هەتتتا لەو كەلەش ئەوان بە،م متتن ئتتاوەم  لێ تتدایەوەد بە نتتاو خۆڵ
ئاودیو بووین كە بۆ یەكرارەك، بارەگای لێوە ئاوا دەبوود من لە هەر دوو ستێ هەنگتاوی 
بەجێهێیتن ئاوەێەم دەدایەوەد ئاوە لە  ەرەوێڵەد لەو دوو گابەردەی خوارەوە كە چەندان 

كە ز ر كەەەت  جار من و شێو لە گەنایاندا مارمتان لە شت ش داوەد ئتاوە لەو گەرمتاوەی
تێ دا خۆم خاوێن و بەتاڵەرد تەوەد هەر لە ساتەكان، ئاوەدانەوە لە بارەگای خۆڵەمێی، 

 :ەیەك، شێخم ب ركەوتەوە كە واتایەك، وای دەداگۆت

تتتۆ گەیوەنتتدیت بە شتتوێنەوە گەیوەنتتدیەك، ئتتاژە،نەیەد ئەو ئتتاژە،نەی زوو ز ر زوو  
بە جێگەوە دەگریتد ئەگەر وەرزێتم  خدێماڵ، دەبند تۆ لە هەموو ئاژە،ن گتر و زووتر 
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لە د زە  بیێن تەوەد كاتێم دێن گ ژت دەگرن و هەڵتدەدەنە بەهەشتد تۆ هەر چاوت لە 
 .ب ت د زەخە و ناتەوێت دەسبەرداری

چێیتانێە، درەنگەد بە هەورازەیەكتدا هەڵتدەگەەێ ند هەورازەیە  لەمێتژ نت ە ختۆری 
گەرم، تەمووزی بەەێەتردووە و چەنتد ر ژێتەە ختۆی لەبەر ختۆری گەرمتترد ختۆری ئتاڕ 
راخستووە و  رچ  رچ هەڵدە رچێد دڵن ام جگە لە تەمتوز و ئتاڕ ئەگەر ستاڵ متانگێە، 

ر ژئتاوا هەڵەەوتبتاد ئەوا لە چ تای ئتاگری ئتاگراویتر گەرمتری هەباد یتان هەوراز رووە و 
ئەوە  ددەبوود ئۆی  چ هەورازەیەك، گەرم بوود لەوەتەی لە هەورازان تەمەن بە با دەدەم

تاكە هەورازە بە جگەرەوە نەمبتیبێتد  ەت گوێم بە هەورازان نەدایەد جگەرەی خۆم هەر 
 :كێیایەد چەندی گوتوویانە

ز ر خراگەد هەناسە خێرایەد دووكەڵ راست و راستت بتۆ  لە هەورازان جگەرە مەكێیە
 .س ەكانە

هەر لەو هەورازەیە بۆ یەكەم جار بوود هەورازەیە  مەتارەم چۆەبت بەاتد من لە ه چ 
كتێبێتتتم لەوانەی باستتت، شتتتەەی چەكتتتداری و گتتتارت زان، دەكەن بەوەی گ  اراشتتتەوە 

 :ەك، وام نەخوێندبۆوەیراستەوخۆ ئاگادار

هەورازەیە  ئەگەر سەری لە ئاسیان ش بێتد ئەگەر سەرتاگا ئاگریش ئاگادار بە ه چ 
 .بێتد نابێت مەتارەكەت گێ چۆەبت بەات

بە،م ئەو رستەیەم بەردەوام لە بەرە خۆم دەگوتەوەد رەنتگە هت، كەست ش نەبێتتد  
من باوەەی تەواوم بەو ئاگاداریە هەبووەد  ەت لەب رخۆمم نەبرد تەوەد من لە ئەزموونەوە 

ەییتتتم  هەر گێیتتیەرگەیە  لە هەورازەیە  مەتتتارەیە  ئتتاوی ختتواردەوەد ئەوە بەوە گ
گێییەرگە ن ەد لەو هەورازەیە من گێییەرگە نەبوومد مەتارەیەكم ختواردەوەد هەبتووە بە 

 :من، گوتووە

 .تۆ لە بن بەردێم بە ت نوێت، دەمریتد لە كاتێە ش مەتارەكەت ن وە نەبووە
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مەتتتارەوە دەگتترتد جتتاری وابتتووەد خەریتتم بتتووە متتن كەستتێم بتتووم ز ر دەستتتم بە 
بخنەێمد مەتارەشم ئاوی تێدابووەد لە گێییانەوەش نزیم ز ر نزیتم ئتاود كتان، دەهتاتە 
رێد كەچتت، نەمتتوێراوە لێتتو بنتتێم بە مەتتتارەوە لە دڵتت، ختتۆم گوتتتوومە باشتتە ئەگەر متتن 

بۆستەیە  مەتارەكەم بەتاڵ بوود لەو كتاتەش بەەێتەەوتد كۆگتەرێتم گەیتدابوود تووشت، 
  بووین و نەگەییت نە كان ەكەد ئەودەم من چ، بەەم

خواوەنتتدی گەرمتتا كتتردی نەیستتووتاندین و ستتەركەوت ند شتتۆەبووینەوەد گەییتتت نە 
د ڵێمد كات ش ن وەە یەد ئەگەر دەڵێم ئەو د ڵە فێنەترین د ڵ، دن تایەد دەڵتێند چەنتد 

دوای بتتگەەێد متتن لە درەختێەتتت دەوێ لەو د ڵە لە  زێتتدەگۆیە لە گتتۆتنێد هەر دار و
درەختە ناسراوەكان بە  دار خورما و مۆزم نەدیتد بە،م سەیر بتوو هت چ درەختێتم لە 
درەختتتان، د ڵ وەرزی بەری نەگەییتتتبوود م تتوە گێنەگەییتتتبوود هەر ئەوەش وایەتترد 
بەەومە گومانەوە و چاوی خۆم هەلگژتۆفم و بتزانم خەون نتاب نمد ئەوەیتان خەون نەبتوود 

ەرمتای هەورازەكە ئەو هەورازەیەی دووكەڵت، جتگەرەی منت، نەدیتتد بە،م بە،م رەنگە گ
 .مەتارەكەم، بە بە تاڵ، دیتد ئەو د ڵەی بەو شێوەیە لە دیدی من نەخیاندبێت..

ئاوێم بەو د ڵەدا بە بن داراندا نەرم نەرم خوەە دەكاتد ناشتزانم لە كوێتوە دێتت و  
بە كتێتبە گ ر زەكان یتەوە ئتاوی  بۆ كوێش دەچێتد من لە چ جتێگەیە د لە چ كتێبێتم

ەد خۆزگەم دەخواستت كە گەیامبەرەكتان بەر یئەوهام نەدیتووەد لە ب رمە لەو د ڵە بەهار
لە مردن رێ ان بەو د ڵە بەەوتایە بۆ ئەوەی وێنەی بەهەشت ان جوانترد دڵگ رتر گ یان، 

دان یتت ن و  دمر ڤ بدایەد لەو د ڵە بەهەشت ە كە هت چ كتام لە گەیتامبەران نەیانتدیتووە
 :خۆمان و هێسترمان كردەوەد نانیان خواردد گوێم لێبوو گوت ان

 .تا عەسرانێە، درەنگ لێرە دەمێن نەوە

خەن، بوومد هێستریش خەن، بوود ئەوەتە دوای گەوزیند وا وە  ئێیە دەلەوەەێد لە 
ب رمان بێت گەوزین، هێستر یەكسانە بە خۆشووشتن، مر ڤد رەنتگە لە خۆشووشتتن ش 
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هێستر هەتا خۆی نەگەوزێنێد گیووی نەداوەد ئەگەر حەفت ر ژ بە بتارەوە بەەێتوە  گترد
ر لە نتتاو ختتۆڵێ ختتۆی گەوزانتتدد بێتتتد هەر كاتێتتم كورتانتتت لێەتتردەوە و دووستتێ جتتا

 :لە ب ردەكاتد بۆیە ز ر جار گوتوومەد  سەی خۆم ن ە من ش ب ستوومە ماندووێت،

گیتتووتان داد گیتتووێە، چەنتتد ئەگەر هێستتترتان خۆشتتدەوێتد لە هەر جتتێگەیە   
 .خولەك ش بوود كورتان ان لێەەنەوەد رووت انەەنەوە با بگەوزن

لە ب رمەد لە ب رییم ناچێتد گێم خستبووە ئاوەوەد ئەو گێ انەی لە ناو گێاڵو بۆگەن، 
وەرزێمد وەرزێە، دووكە،وید  ماندووێت،لەم بەخی بووند هەستیدەكرد ببووند بە جۆگە

ە رێ، گێ ەكتانیەوە دەەژێتنە ئتاوەوە و لەشتم ستوو  ستوو  لە بتا شەەاوید ترساوید ل
سووكتر دەبمد لە سەر بۆرژان بوومد ئەبتوو جاستم یتان بە كتوردیەكەی حەمە ستوور كە 

 :وەرگێتانێە، گ ت بە گ ت، عەرەب ەكەیە  گوت،

 دەزان، ئێستا لەو دەو ئاوە چ خۆشە؟

 :گێییەرگەیەگ گوت،

 .و بۆ خۆی شەق دەبات شێت،د شێت،د ب خەیتە ئەو ئاوەوە

 :گێییەرگەیەك دی

 .گرتە اڵ بگریتەوە خۆشاویماڵ، ئەوەیە بەو ئاوە 

 :من نەمهێیت گتر بێ تام، بەەند هەڵیدایێد كە  ەت ش لە  سان هەڵینەدەدایێ

 .ه، ئەوەیە حەفتا  وتوە ب رەی بخەیتە ناویەوە و گۆماوێم درووستبەەیت

 :بێتد گوت،حەمە سوور گێدەچوو عەرە خۆرێە، جوان 

 .دەمخۆشد بە،م حەفت بوت  عەرە ت لەب ركرد
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 .تۆپ تۆپد لە بەهەشت ش دەنگ، تۆپ و فت كە دێ

 

-24- 

 ئاو ماندوو دەبێ

 با ماندوو دەبێ

 بەرد ماندوو دەبێ

 . شەە چ ن ە ماندوو نەبێ جگە لە

بە  ه کەوەچ ایە  بە رێچەەیەك، گێچاوگێچ لە رێ، مار گێچاوگێچتر هەڵ ەێیایند لە 
لێژبوونەوەیە  لێژیەردینەوە و بە فتێتدان فتێ تداینە د ڵتێەەوەد د ڵ وشتم وشتم هێنتد 
وشتتم گێنەدەچتتوو لە چتتژەی زستتتانێش تەەایەتتت، بە ختتۆیەوە دیتبێتتتد بتوانتتاكەم هتت چ 

سێبەری لەو د ڵە كردبێتتد ئەو د ڵە لەو د ،نەی  د بۆ تاوێ هەورێم ه چ گەلە هەورێم
ان چتۆنەد دووریتش نت ە زستتانان بەژنێتم بەفتری تێبەتاتد دن ا بوو كە نازانن تام، بتار

د ڵێەتت، رووتەن بتتۆ ستتوێندیش بتتتكە دارێەتتت نەدەدیتتتەوەد گەرم گەرم لە هەورازەكەی 
ئەو د ڵەی گتتێم خستتتبووە  دگتتۆرینێ ز ر گەرمتتترد رێتتم گتتێچەوانەی د ڵەكەی ئەودیتتو

ی بەتاتد ئاوەكەیەوە و دەمویست سەرخەوێم بیەێنمد خەوێم بەشت، خەونێەت، رووبتار
تەماشتتاكە سرووشتتت، گێتتر  ئەوهتتایەد دوو د ڵ بە تەن یتتت، یەكەوەد كەلەكەیتتان بە 

 لە نهێن، ج اوازی، دوو دن ایەد چ ا میتە كەلەكەی یەكەوەیەد كەچ، ج اوازی، نێوان ان
 !كێ تێدەگات و رازد

دەنا هەر بە  دەكرد كە هەتا لەو د ڵە دەردەچ ند لێیان نە ەومێد نزامئەوەم لەب رە 
ئێستتا وا لە ستێبەردا دەە یتند بە،م ئەو د ڵە ستێبەری ستتەر لە  ت نتوێت، ت تا دەچت ند

ئێوارەكەییتتت، هەر گەرمەد رەنتتتگە ر ژ لە ستتتەر ئتتتاوابوون بێتتتتد ستتتێبەر هەر گەرمە و  
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فێنەتتای، تێتتدا نتت ەد رەنتتگە ئەو د ڵە لە شەوییتتدا تایبەتیەنتتدی، ختتۆی هەبێتتت و لە 
 رهێتو رود ڵ بە د ڵتدا هێتود ، .، بیێنێتەوە..تاریە ش وە  رووناك ەكەی هەر بە گەرم

ی رێتبەەیند رێتدەكەیند متن درەنگتتر ب ستتیەوە كە ررەنگە یەكەم جتار بێتت وا بە هێتو
یتدا رێیتتووە و دەبێتت ئەو ر ژە لە هێور ژێم زووتر لەو وادەی خۆمان بارەگامان بەجێه

ێچەوانەی بەتتوژیند د ڵ دوایتت، نتتایەد رێتت، ئتتێیەش گێتتدەچێت هەر د ،ود ڵ بێتتتد گتت
د ڵەكەیتتتدی هەر شتتتۆەبووینەوە و ستتتەركەوت نەوەد چەنتتتد كەم لەو د ڵەی بەهەشتتتتێ 

 .ماینەوەد چ لەگەڵ ئاودا نەە ییت ن

ئەو شتەوە وە  خەونێەت، گچتت  شەو داهاتد هەوکەد هەوکەی نووست نەوەی هەینتێد
 گچتی تەماوی خۆ دەنوێنێد گرتەیەك، ئەوتۆی ئەو شەوەم لە دیدەدا نەماوەد تتا ئێستتا

ن یان، ئێستای خۆم، بدەمەوەد هێندەم لەب رە لە نتاو  ەدی چ تایە  بارمتان خستت و 
 .شتێەیان خوارد و گاڵەەوت ن و نووست ن

نتتازانم چ كتتات، ر ژەد دەزانتتم لە د ،ی ەكتت، چ تتای كتتۆری  دان یتتتوویند نتتازانم چ 
 :هاواریەردگێییەرگەیە  بوو رادیۆ تۆش باكەی خستبووە بن گوێ ەوەد هێندە دەزانم 

 .شەە راوەستاد شەە راوەستاد خومەین، ژەهرەكەی خواردەوە 

 :یەك دی گوت،

 تۆ گێم بڵێد راوەستا یان كۆتای، هات؟ 

 :وای وە،م دایەوە

 .راوەستاد كۆتای، هاتد تەواو تەواو

و هەرایە  كە  گتوێ، لە  ستەی كە  نەدەبتوود دواتتر كەمێتم  بووە یە  میتومت
 :هێور بوونەوە
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 .تان، شەە واتە مەرگ، رژێمراوەس +

 .نەخێرد تەمەن، درێژتر دەبێت - 

 .گرنگ ئەوەیە راوەستێ + 

 :لەو میتومتە دوو كە  رێم بۆچوون ان دژ بەیە  بوود حەمە ریش دەیگوت

 .ئەگەر حەزتان لێ ە گێییەرگە ببێتە ئاردی ناو دە د با شەە راوەستێ

 :ئەبوو راست، دەیگوت

 .و ئێیەش چووینەوە شار زان،د هەر دیتت رژێم رووخابت  وەحی،د تۆ چ لە دن ا دە

 :حەمە ریش

 .من بۆن، ئاشبەتاڵ دەكەمد لە حەفتاو گێنر ش ئاشبەتاڵتر

 :ئەبوو راست،

وەحی، تۆ چ دەڵێ ت  ئەو هەموو حزبە ئاشبەتاڵ دەكەند حزبت، خۆمتان ئاشتبەتاڵ 
 .دەكات؟  دەزان، تۆ رێم دژ بە س اسەت، حزڕ  سە دەكەیت

 :حەمە ریش

حزڕ چ دەڵێ با بڵ،د یە  رێگەمتان لە گێیتەد رێتگەی ئاشتبەتاڵد بتۆن، ئاشتبەتاڵ 
 .دێ

ئەبوو راست، هەڵچوود وە  ش ری سەر ئاگری ختۆش هەڵچتوود جتوێن، رژانتدد  ەت 
ئەو گ اوەم ئەوها بە تتووەەی، نەدیتبتوود ئەو دەمەی لەگەڵ منت ش كەوتە دەمە تتێ كە 

چتتتوود ئەو گ تتتاوە لە دەستتتە،ت، ختتتۆی هێیتتتتا هەر لە بارەگتتتا بتتتوویند ئەوهتتتا هەڵنە
 :دەسە،تدارانەتر رەفتاری كرد و بە سەر حەمە رییدا هاواری كرد
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 .تۆ لە خایەن ش خایەنترید نابێت لەگەڵ ئێیە بێ ت

 :حەمە ریش ئەوها وە،م، ئەبوو راست ، دایەوە

من ئامتادە نت م لە دەستتەیە  بتم كە تتۆ سەردەستتەی ب تتد متن بە هەڵە هتاتوومد 
 .، شاهێن سەردەستەیەوامزان

ز ر هەوڵیاندا گێە ان بێن نەوەد ئەبوو راست، سارد بۆوەد بە،م حەمە ریش لە كەلت، 
شەیتان نەهاتە ختوارەوە و نەگەەایەوەد بەو رێت ەدا گەەایەوە كە گێ تدا هتاتبوویند تتا لە 

 :هەوک، خۆی هاواری دەکردچاویش ون بوود ئاوەی دەدایەوە و یە  بە 

 ...اڵ ئەبوو خوار ئاشبەتاڵئاشبەتاڵد ئاشبەت

متاڵ، لە بارەگتای كتافێ بتوود  ستەردەمانێدەمێم بتوو ئەو حەمە رییتەم دەناست،د 
ژنێە، هەبوو لە بەەێزی شارێە، دێناد دوو منداڵ، هەبوو منداڵ، وا رێەم نەدیتبتوود ئەو 

ەی هەیەد گتتۆتحەمە رییتتە لە یتتادەوەری، منتتدا زینتتدووە و لە ز ر جتتێگە وێتتنەی هەیەد 
ەكتتان گتتت دەنگتتتر گۆتهێنتتدە زوو ئاشتتبەتاڵ، نەكتتردایەد وێنەكتتان هەمەەەنگتتتر و ئەگەر 

  :دەبووند لێرەدا تەنها  سەم لە  سەیەك ت، كە حەمە ز ر جار دەیگوتەوە

 .جوانەمای ن لە ژن خۆشترەد لە خۆوە وا ناڵێمد ئەگەر باوەە ناكەن تا  بەەنەوە

گوێم بۆ ئەو  بەراوردە ناستەانە  من دەستەواژەی مای ن و ژنم ز ر ب ستبوود ز ر جار
هەڵخستبوو كە لە نێوان مای ن و ژنەوە دەهتاتنە نتاو  ستانەوەد بە تتایبەت ش  ستەكان، 

د ئەو كاتتتانەی لە تەن یتتت یەكەوە وانتتێمستتتەفای ستتەید م تتنە كە لە كتتۆل ژ و لە نتتاو 
ان دادەن یت ند بە شێوەیە  وێنەی مای ن، ن یاندەدا كە حەزت بچێتێد كام كچ ز ر جو

بایەد كام كچ ز ر جوان لەنرەی بەردایەد كام كچ كە سیت، ختو خەگان بایەد كام كچ لە 
 :و جوانتر و ش رینتر بایە دەیگوت هەمووان با،بەرزتر

 .تەماشا تەماشا دەڵێ، مای نەد تەماشا تەماشا لەو مای نە كچەد لەو مای نە ژنە
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ا و ئەوان تتدی كە لە رووی لێچوانتتدنەكەی ژن بە متتای ن یتتان بە گتتێچەوانەوەی مستتتەف
لەنرەو  گتی لەش، ژنەوە بوود بە،م ئەوەی حەمە ریش ج ا بتووند نێسکە و  جوان، و 

لە هەموو ئەو بەراوردو لێچواندنەی من ب ستتبوومد ج تابووند ئەوەی حەمە نتوێ بتوو لە 
ئەو خۆشتر ن یاندانەی مای ن لە  بە ه، سوارەی گۆرین دەچوو  رووی سەرجێ  ەوە بوود

جارێتم  ردژنەی حەمە ریش كە ز ر جوان ن یان، دەدایەوەد بێ كاریگەری نەبوود وای ك
هەوڵ، تا  ەردنەوە بدرێد بە،م ئەو هەوڵە ستەرمە و،تخواردووە لە گێتانەوەیەك تدی كە 
 رەنتتگە بە ستتەردێری ستتەرهات، هێستتتر نتتاو بنتترێد متتای ن ش لەو ستتەرهاتە جێگەیەكتت،

 .هەبێتد بە وردی و بێ گەەاندن، ه چ گرتەیم دەگێتمەوە

 .تا ئێرە زیان، ئێیە گێییەرگەیە  و هێسترێەە

تا مای نەكەی حاج، بەخت اریش ن یاننەدەمەوەد لە متای ن دوور نتاكەومەوەد متای ن  
لە دیدی حاج، بەخت ارەوە ج ایەد نە مای نەكەی مستەفای سەید م نەیەد نە هت، حەمە 

لەنترەوالر و جتوان،د نە متای ن، ستەرەێژ لە چێتژد نێستکە  ی ن، لێواو لێو لەریشد نە ما
مای ن لە چاوی حتاج، بەخت تارەوە یە  ستم نت ەد لە مێنگتوین دوو ستیترەد ئەنێتاو بە 
 دەشت و د ڵ و شاخان وەربووەد چنگ لە سەر شتان راوی خەڵتم و گێیتیەرگە دەنتێد

دەستتەیە  گێیتیەرگە بە نتاو  تەوەدئەنێاو سوورەتێت، خۆی دەکات و لە ه چ نتاگرینگێ
ئەو د ڵەی هەینتێ لە بتزنەەێ ەکەوە  دند ڵ، شتەه دان گەییتنە دا لە هەوڵ،ئاگر و ئاسن

 لەگ ن بوو بگەیتەوە ئەو دیوی ئا اری ئەنێاو.

هەر رێتت ە  بتتۆ دەرچتتوون دەگتترنە بەر دێتتنەوە جێتت، خۆیتتاند ئەنێتتاو چتتوار دەوری  
ێزی شەە لە دەست دەستێنێد هێزی ر ییتن، گرتووند گێییەرگە برس ند برسێت ە د ه

لە گێ وەرگرتۆتەوەد خەریتەە ئەو دەستتە گێیتیەرگەیە هێتواش هێتواش بە دوای یەكتتر 
بچتتنە رێتتزی شتتەه دان، د ڵتت، شتتەه دانەوەد بە،م لە ب رمتتان بتتێد حتتاج، بەخت اریتتان 

ت نتان لەگەڵەد ئەو گ اوە بە دەستبردترین گ اوە كە من دیتبێتمد گ اوێەە لە شتاخ، روو
دەردێنتتێد گ تتاوێەە وە  دەڵتتێن لە ژیتتان، ختتۆی گەكتت، لە ستتەر هتت چ نەكەوتتتووەد چتت، 
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ویستووەد دەست ەەوتووەد كە  بتاوەە بەوە نتاهێنێ كە دەستتەیە  حتاج، بەخت اریتان 
لەگەڵ بێ و لە برسا بیرند گ اوێەە دەمێەە بتیاری داوە كە بە گێتوە بیترێد بتێ واتتایە 

ەخۆد لە ئاستتت برستتێت، دەستتت هەڵبتتتێ و ختتۆی ئێستتتا لە ئاستتت مەرگێەتت، لە ستتەر
رادەست، ئاسیان بەاتد ناد ئەوەتاد رامایەد دڵن ام ب ر لە چارە دەكاتەوەد چاو دەگێتێد 

ستەرەتا ب ترم بتۆ  مای ن دەب نێتتەوەد دەگەەێد ب ری گەرتبووی ختكردەوەد ئاد دیت ەوەد
 چ، چوو بێد باشە 

رەنگە سواری مای ن بتێ و بچتێ لە جێت ە  هەر ختۆی دەزانتێ كتوێ ەد بە نتۆردووە  
نانەوە بگەەێتەوە و ژیان بە بەر گێییەرگە بداتەوەد ناد تەماشاكاند ستواری مژت، متای ن 
 دەبێد بتای دەدا و بە زەوی دادەداد ئەو گ تاوە لە ستەر ئەو برستێت ەش چەنتد بەهێتزەد

ئەوە چت، دەكتات  متای ن، گۆشتاوگۆش ستەربتید ئتاید  دەر ست، دوو سێ متای ن دێد
بترژاود گۆشتت، متای ن د ڵ و گێییەرگە هەیە چاوی ختۆی دەگترێد ئتێد بتۆن، گۆشتت، 

گتكتتردد رەنتتگە گەییتتتبێتە لتتووت، ستتەرباز و جاشتتاند چتتونەێ گتتاش متتاوەیە   چ تتای
گەییتنە جێ، ئاگر و تەەد بە،م تا جاش و سەرباز هاتند گێییەرگە بۆی دەرچووبووند 

زگت، تێترەوەد بە شتەە رێت، دەرچوون تان كتردەوەد ئەوەیە حتاج، بەخت تار  متتن ئەو  بە
گ تتاوەم لە  ەنتتدی  ناستت،د دواتتتریش  ستتەی ختتۆی گەیانتتدە ستتەرد بە گێتتوە متتردد دوای 
ئەنێالەكان چۆوە هەولێرد بە،م مەرد بوود رێ، نەدەدا كە  سووكایەت، گێبەاتد هەولێر 

ەشتتتەری نەیتتتاران، دەدایەوەد كاتێتتتم نەیارێتتتم گەواهتتت، ئەوە دەدات كە وە،متتت، تانەوت
 :دەیگوت

 .ئەگەر ئازا باید خۆت رادەستەنەدەكردەوە+

 .تۆ وای دەب ن، كە خۆم رادەستەرد تەوە -

رگایەت ، ختتۆی دەكتترد و ستتەری بتتۆ جاشتتان حتتاج، بەخت تتار لە شتتاریش گێیتتیە
و بتتوود ئەوە بتتو ەر حتتاج، بەخت تتارەكەی د ڵ و شتتاخانشتتۆەنەكردد لە ئاستتت بەعتت  ه
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سەری خواردد زمان ان لێداد بە گێوە مردد لە سێدارە دراد مەریەم، خوشە ی، كە وە  
 .خۆی مەرد بوود ئەوەیش لە داردراد وە  براكەی بە گێوە مردد مەریەم ش بە گێوە مرد

 .بە راوەستان، شەە تۆگەكان گت دەنگتر دەبن

 

-25- 

 :لە هەمووان بە تەمەنتر

 سەد ساڵ دیش لێرەب ن نامرین

 رەنگە ئێرە ژووری نەمری بێ

 ناڵێم جاشێ شوێنپێیان هەڵگرێ

 دەنا ئ زرائ  د شەیتان ش چاوساخ ، بەا

 .بە دەست، بەتاڵ دەگەەێتەوە الی خودا

مابووی بۆ ن وەە د مانگەشەوەكەی لە گێش ن وەە ی دەكتردد ئتاوای ەك، چەنتد متاڵە 
ی منتداڵ دەهتاتد نە ەهاتە رێد لە چاوی من لە ئتاوەدان ەك، چتۆلەوان دەچتوود نە گتری

د دوو سێ گ او و چەند سەر بزنێم و ستێ چتوار ستەگ، ترستنۆك شد كە الیالیەی دایم
وەەینەكەش ان بە هت، ستەگ نەدەچتوود هێیتتا نەگەییتتبووینە نتاو خانووەكتاند لە گتت 
گ اوێتم لە گەنتا دیتوارێەەوە گەیتدابوو رێتم بەرەو روومتان هتاتد لەگەڵ سەردەستتتەكان 

 .سرت و خورتكەوتنە 

لەو كاتە هەستیەرد من جارێە دی رێم بەو گوندە كەوتووە و ئەو چەكدارەشم دیوەد  
جاشتێە، ئەوكات ناد دواتر بە ب رم هتاتەوە كە لە بەهارێەتدا لە متاڵ، ئەو چەكتدارە كە 
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ئ تتدی تێگەییتتت ن نابێتتت لەو گونتتدە بیێن تتنەوەد بە  باشتتە ستتەرخەوێەم شتتەاندووەد
 :وتنە دوای چەكدارەكەد لە رێ دەیگوتد ،ی ەكەدا گێییەرگە و هێستر كە

تتر نت ەد ئەوەی جتاش بە كتوردی روونەمتایەد لە دن تایێ لە جتاش بتێ ئێرە كەڵەت، 
 .دەكاتد سەربازی عەرەڕ گێ ناكات

 :گوێم لە ئەبوو راست، بوو

 !باش ن ەد       جاش، باش مایە

 هەر بت د جاش هەر دەیگۆت: 

 .براد وەرن

بتۆ كتوێ دەچت ن؟ تتۆ چەنتد دەزانت، منت ش هەر ئێیەش هەر چووین و نەگەییت ند 
ی ە نتا كە متن زراوم لێت، چتووەد نتاد اهێندەد باش بوو رێگاكە كەمێم لێژ بوود ئەو لێتژ

ی ەك، خۆشد لە ر ییتنێ گێویست، بە تەكان ن ەد رەنگە بەری بەرەبەیتان بێتتد لە الێژ
، بتێ دەرگتا لە مەیژەو د ،ی ە  كەبە سەر دەشتێە، گەورەدا دەیتوان،د تتاكە ختانووێە

 :خۆیدا داین یاندیند لە دڵ، خۆم گوتم

 !وەرە گەییتن بە خانووێە، وا ئەو هەموو ر ییتنەی بوێ 

 خانوو چ خانوود دەتگوت ماڵ،  تونرتكەیەد هەتتا درەنتگ هەر  ونرتكەمتان متاڵ وەد
جێت، هەموومتان، تێتدا بتووەتەوەد چاوستا   الوون و دان یتتنبە  گەناوریی، کەم نەبوود

 :وەی بتوات كە دن ا هێیتا نەهاتبۆوە دیوی رووناك،د ئەوها دەستووری داگێش ئە

جاشتان بە سەرەوەیەد ئەهاد دن تا روونتا  بێتتەوەد دیتارن  مۆڵگەیدار بند دوو های 
لێتترە و لەوێتتند ز ر نتتزیەند بتتۆیە: جتتوولە جتتووو نەكەند بە دەنگتت، گەورە گێتتنەكەنند 

تتتان لە دەستتت بە ئاوگەیانتتدن بە دوور ئتتاگركردنەوە هەر كتتوفرەد تتتا بۆتتتان دەكتترێ خۆ
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بگرند بە،م ئەگەر ز ر تەنگاوی كردند ئەهاد لەو الیەوە هەتا دەگەنە ئەو كەندەە دەبێت 
لە سەر زگ بت ند ئاگادار بن چەكەكانتتان ر ژ لێ تنەداد بتا بریستەەی نتێد رادیتۆ رادیتۆ 

ەوەد ئەگەر دەنگتت، رادیتتۆ بتتا نتتزم بێتتتد هێستتترەكەش لەو دیتتوە بەدیتتوارەوە دەبەستتت ن
بیز ەێن، گرفتت نت ەد چتونەە لەو دەوروبەرە و،  هەنەد جتاش بە هەنتدی هەر نتاگرند 
ه چتت ش مەترستتند ئێتتوە ئێستتتا لە نتتاو جەرگەی جاشتتانند بتتۆیە ئەگەر ئەوانەی گتتۆتم 

بتۆ ئێترە ناچێتتد گتێش ن توەە ش متن بە فێڵت، شتتێم  گومان،جێبەجێ، بەەند كە  
 .ۆ دێنمخواردنێم شتێەتان ب ددێیەوە التان

بەو دەستووردانەی گ اوی چەكدار من هەر زراوم چوود گتوتم ئەو ر ژەی تێتدادەچ ند 
ر ژبۆوەد لە كون، دیوارەوە تەماشتای جاشتانیان دەكتردد كتابرا چتۆن، گتوت  .ئەوە یە..

ئەوهتتابوود كتتابرا چ دەستتتوورێە، گێتتداین جێبەجێیانتتدەكردد دەبتتوو تتتا ئێتتوارە لێتترە 
بیێن تتنەوەد متتن تێنەگەییتتتم ئێستتتاش هەر تێنەگەییتتتم ئەو ژوورە بە تتتا ، تەنتتێ لەو 

نەبوو هەتتا  مۆڵگەوی سەربازی ەوە جێ، ئا ارە و لەو د ،ی ە چ دەكاتد جێگاكەی لە رو
بڵێ ن مۆڵگەی جاشان بووەد ئەو زەوی وزارەی دەوروبەری وەها دیار بتوو لەوەتەی هەیە 

هەتا بڵێ ن بێستانەوان بۆ ختۆی لە دیتار  داڵن، بە خۆیەوە نەدیبێتێهەر بەیار بووبێت ك
تانەوان بێستتتانەكەی ختتۆی ختتانووێە،   تتت كتترد تەوەد دوایتت، ختتانووی بتتۆ چتت ە  بێستت

د چەنتتدی ستتەری ختتۆم بە گەەخستتتد لە بتتارەی ئەو ژوورەوە ێد کەوێژتتێ چێتتدەکاكەگتتر
نەگەییتیە ه چد ئەوان دی هەرچ تان دەگتۆتد ئەو وە،مە نەبتوو كە جتێگەی رەزامەنتدی 

 :من بێتد وە،مێە، رەشب نانەم بۆ خۆم دیتەوە و وازم لە گرس ار هێناد گوتم

رووستەرابێت  سەرلەستپێدەیە  كە هێیتتا دن تا رەنگە ئەو ژوورە تایبەت بۆ ئەوە د 
تتتاریەەد گۆلێتتم گێیتتیەرگە دابەتتات و گتتێش ئەوەی بگتتاتەوە تتتاریە،د كۆمەڵێتتم جتتاش 
دەوریان بدەن و هەر بە دەست مرییم ئاسا ب انگرند یان گێش ئەوەی جاشەكان بتگەن 

 ەوێت.بەبەر جاشەكان نەك ماندووێت،ناو ئارە ەی خۆیان بخنەێن و هەر لە گەرماو لە 
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دەزان، چ گەرمایە  بوو  بتكت، لێهەڵدەستتاد هت چ گەرماوێتم ئتارە ەی وای بە متن  
دەرنەداوەد هەمووش، یە  مەتتارە ئتاود مەتتارەیە  بتۆ ر ژێەت، وا ئارە تاوید كتان، بە 
كان ایەت، خۆی ئەگەر هێندە ئاوەی لە بەر بتوات كە لە بەر ئێیە ر ییتد چە، دەكردد 

دەبێت لەشت، گێیتیەرگە چەنتد تەنەكە ئتاوی تێتدا بێتت  لە نازانم چۆن چەیان نەكردد 
هەمووی خەفەتاویترد لەو كەندەەی كە جێگەی دەست بە ئاوگەیاندن بوود من جارێتم لە 

  :سەر زگ سەرێەم لێداد بە چاوی خۆم نەمدیتد بە،م حەمە سوور گوت،

 .دیتمد زێ، گەورەم دیتد لە دوورب نەوە دیتم

 :گوتم

 .تەوەد زێ لە دوورەوەش فێنەای، هەیەكەواتە تۆ فێنم بووی

حەمە سوور كە هێندە سوور بوود وام هەستدەكرد رەنگ، عارە ەش، ستوورباو بێتتد 
 :بە كوردیەكەی خۆی گوت،

 ...فێنم چ،  گوو هەیەد گوود مرد مرد من مرد

لە ب رم نەچێت كابرای چەكدار دەمەو ن توەە  بە ستواری و،خێتم گەییتتەوە المتاند 
ت و هەندێم نان و م وەش، بۆمان هێناد بە،م ئاوی لە ب رچووبوود ئاخر مەنرەڵێم ماس

ئتتاو هتت، ئەوەیە لە ب ربچێتتت  ئەو گ تتاوە بە شتتێوەیە  لە ژوورەكە نزیتتم بتتۆوە و ئەو 
شتانەی دانتا هەر لە ختۆی دەهتاتد گێتدەچوو لەوەتەی هەیە گ یتەی ئەو جتۆرە كتارانە 

جاشتەكان چتوود  متۆڵگەیتم بەرەو بووبێتد داینا و هەندێ  سەش، كترد و ر ییتتد دیت
 :هەر چەندە گوێم لێبوو كە گوت،

 .سەرێم لەوان دەدەمد بۆ ئەوەی هەست بە ه چ نەكەن

 بە،م من ترسامد گوتم:
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دەرچتتوود بتتۆ كەم گێیتتیەرگە خ انەت تتان كتتردووەد گێیتتیەرگە ب ەتتات  ناگتتاکئەگەر  
 .جاش بۆ نەیەات

 .نان و ماستێە، باشیان خواردد لە بات، ئاو ماستیان دەخواردەوەد ماست، گەرم 

چ ر ژێەتت، ئتتاگراوی و ترستتناكە ئتتێیەی تێەەوتتتوویند وەرە شتتەو وەرەد وەرە ئەی 
هەم یە  ە،ی مێراند ئا اری جاشان داگۆشەد داگۆش نێم دەست و گێ، خۆیان نەب نند 

ان، گۆلێتم گێیتیەرگە لە مەترست دایەد ئەو وەرە بە هەموو تاریەتای، ختۆتەوە وەرەد گ ت
الچەگەی ناو هەتتاوێد زینتدانێەە لە هەمتوو زینتدانان زینتدانترد وەرە ئازادییتان لە  جاوە

 .تاریە ، تۆ دایە..

ئەوان دیش وە  متن بتانگ، تاریە تان كردبێتتد بە،م هەر گتوێم لە دەنگت،  دوورن ە 
 .بێدەنگ، خۆم بوو

تاریە، ئازادی بگاتد هێسترەكە لە ب رنەكەمد لە ئێیە بەرە بەری ئێوارەیەد خەریەە  
ئۆخەیش  .جوانتر رێنیای ەكان، گەیتەو كردد بەرگەی ت نوێت، گرتد دەنگ، لێوە نەهات..

دن تتاد زینتتدانترین زینتتداند ماڵئتتاواد  چتتاوەیئەوجتتارەش ئێتتوارە داهتتاتد ئەی الچەگتتترین 
، گێتنەكەوێتد ماڵئتاوا ئەی ه واخوازم هەر بە چۆل، بیێن تەوەد جگە لە جاش كە  رێ

ەی بە چەەردن چەتەردیند گ اڵەیە  ئاود ن و كەوچە، چا خوێت لە لەشیان چاوەیئەو 
 .نەهێیتد ماڵئاوا ئەی ئەو ژوورەی نەمزان، بۆ لێرەی

 متۆڵگەیەبێ دەنگ زیندامان جێهێیتد هێستر لە ئێیە بێ دەنگترد لە چاوی ئەو دوو 
ەك تدی نزیتم بتوود مۆڵگەیە گێچێتم دەستووەاینەوەد بزربووین كە بە سەرمانەوە بووند ل

جاشتتەكان ئێیەیتتان دیتتتد بتتێ ئەوەی ستتاڵویان لێتتبەەین ستتاڵویان وەرگتترتەوەد هێنتتدە و 
بە د خۆیان تێنەگەیاندیند ئێیەش وە  ئەوەی نەماندیتبند رێت، خۆمتان گترتد نتازانم 

 !جاشەكان بۆ تە ەیان لێیان نەكردد لە ترسان بوو یان لە گ اوەت،

 ...دوورەوە دەنگ، تۆپ دیلە 
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 :هەموو بە یە  دەنگ

 ئاود ئاو

 نوێژ لە ئاود سێە  لە ئاو

 ر ییتن لە ئاود نووستن لە ئاو

 ژیان لە ئاود مەرگ لە ئاو

 .هەیە و ن ە هەمووی لە ئاو

چ ب ابانێتتم هێنتدەی ئەو گتۆلە گێیتیەرگەیە ت نتتووە   د تەریتێە بتوویندت نتوو ت نتوو
ئەگەر هێنتتدەی دڵتتۆگە بارانێتتم بەزەیتت، تێتتدا بتتاد مەتتتارەیە  ئتتاوی  دخوداوەنتتدی ئتتاو

دەگەیاندمێد نەیناردد ئێستا مەتارەكەم بای، لێو تەەكردنێ تەەایەت، تێدایەد ئەویتش بتۆ 
ساتەكان، سەرەمەرگەد من دەمێەە بتیارم داوە گێش دوا هەناسە لێتوم تەە كەمد دەڵتێن 

 .سەرەمەرگ ئاوی دەوێت..

بەرەو زێ رێدەكەیند بە،م زێ لێرەیە  ئای چەند سەختە ت نوێت، لە وا بە تاریە دا  
تەریتتەەكەی دن تتا چتتۆن چتتۆەبتی كتتردیند ستتەرە مەتتتارەیە   هتتۆدەتاریە تتدا بتەوژێتتتد 

 یش نتت ەد چتتۆەێ م تتزدم زییتت، تێتتدا نەمتتاد دە ئەی خوداوەنتتدی تەەایەتتت، ئەگەر ئتتاو
رامەێیە هێزی زێ رامەێیەد ت نوێت، لە چۆكم ئا،وەد وشەان، گێ ەكان، گرتوومد كێیم 
نەمتتاد رامەێیتتە زێد مەرگ ختتۆی بە مژتتیەوە هەڵواستت وەد خەریتتەە دەگەمە ستتاتەكان، 
ستتەرەمەرگد هەر دیتتتت ستتەری مەتتتارەم كتتردەوە بە كەمێتتم لێتتو تەەكتتردنەوە مەرگ 

 .گەییت..
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لە ت نوێت تتدا بیتترێد چ هەڵەیەكتت، گەورەیە  چ هەڵەیەكتت، سرووشتتت ە گێیتتیەرگە 
گێییەرگە نەكتوژرێد ختوێن ختوێند ئەگەر دەشتیرین بتا لە نتاو خوێنتدا بیتریند لە نتاو 
تەەای، بیریند خوداوەندی گەش یان،د دە بیگێتەوە ساتەكان، گێش گێییەرگایەت،د متن 

 .بەو مردنە رازی ن م

نەماد وا بتواد ئەگەر ت نوێت ش ت نوێت، گرزەی لێبتیند ئەوەی هێزی ر ییتنە لە گێ 
نەمانەوژێتد مسۆگەر دەكەوینە دەست، جاشانەوەد ئاخر بەو ر ییتنە ر ژیتش دەبێتتەوە 

 د ئەم بەرەش سەراگای جاش و جێژە.ئێیە ناگەینە زێ

زێد زێ تۆ بڵێ، زێ ئاوی هەبێد هێندە ت نووم خەریەە لە ب رم بچێتەوە ئتاو چت ە  
هەبتتێ بتتاران، گێتتوە  دەریتتاد دەریتتا هەمتتووی ئتتاوە  و لە كتتوێ هەیەد تتتۆ بڵێتت، هەورێ 

مەتتارەیە  هەیە لە دن تتایێ گتگتت بێتتت لە ئتاو  لەو دن تتایە تەنهتا گومتتانم بتۆ یە  جتتێ 
ماڵ، خۆمتان بتوود ئەو ستاتانەم  تێدا مابێتد ئەویش ناو بسەهۆ،نەکەیدەچوو كە ئاوی 

ەوم گێتتوە دەنتتاد ب تتردەكەوتەوە كە جتتامە ئتتاوێە، تتتازە شتتەختە كتتردووم دەردەهێنتتا و د
خوداوەندی شەختە بیبەوە ئەو ساتە شەختەی انەد دەمویست دەست بۆ مەتارەكەم ببەم 

 :كە بە  ەد كەوچەە چایە  تەەای، تێدابوود گوێم لێبوو گوت ان

 .رەنگە ئاوی لێبێت دمێرگە ئێرە

 .لە بەر خۆمەوە  سەی ئاویم دەكرد (مێرگد ئاود بە راست،د نا)

چۆن، مێرگ تان لە بتاوەش گترتد لە ستەر زگ ختۆم بە مێرگت، نازانم ئەوان دی چۆن 
نەرم داداد دەوم خستە گتۆم ژەەیەكەوەد بختۆوە ئتاو بختۆوەد نەمتدیت هێستترەكە چەنتد 
بخواتەوەد بە،م دڵن ام هێندەی منت، نەختوارد تەوەد هەر لەو گتۆم ژەەیە مەتارەكەشتیم 

و گیتتێنم شتژەردەوەد لە  گتكردەوەد لە ب رمە زگتاو بتوومد تێترم نەدەختواردەوەد ن تتاق
سەر گیت راكیامد نەمدەتوان، هەستیەوەد ئەوەشم لەب رنەبوو كە لچەێ لە گیتێن یتان 
جەمەدان، بە دەومەوە بنێم بۆ رێگەگرتن لە زێژوود لە زینتدەوەری نتاو ئتاود لە تەن یتتم 
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حەمە سوور خەریە، ددان شووشتن بوود ئەوە كوەە تێەنگ، لەب ركردایەد فژچەی ددانت، 
 :ە ب رنەدەكردد ددان، وی لە ددان، هەموو گێییەرگان سپ تر بوود گوێم لێبوول

 .ز ری نەماوە بۆ دەو زێ

  .لە دڵ، خۆم گوتم: دەبێت بە مەتارەیە  ئاو بگەینێ؟ خۆزگە دوو مەتارەم دەبوو

شتتتەو بووبێتتتتد بە،م تریێەكتتتان، لە هەیوەشتتتەوەد رەنتتتگە گێیتتتتریش هەیوە هەوکە
 .ند تەواوێم لە مێرگ دووركەوتووینەتەوەد وا رووەو زێ دەە ینت نوێت ، مندا بزربووب

 :ئەوە دیارە دەڵێد بەوەی دوای خۆی دەڵێ

 مەتارەی من بۆن، ریخ، لێدێد ه، تۆش وایە؟ +

 .راوەستە بزانمد كوەە ه، من دەڵێ، وردە  یپژ، تێدایە -

خستتیە  من ش لە مەتارەی خۆم كەوتیە گومانەوەد بۆن م كردد هەستتم بە چ نەكتردد
بتوو كە هەموومتان ریخاومتان لە  اخویسەر لێومەوەد تام م كردد ریخاوێم بوو بۆ خۆید 

 :مەتارە كردووەد هەبوو دەیتژاندد شێو گوت،

 باشە ئەوە مەتارەی  ەدمان رژاند ئەدی مەتارەی ناو زگیان چ لێبەەین؟

لەوەش من مەتارەی خۆم نەەژاندد ترسام لەوەی هێیتا ز رمان مابێت بتۆ زێد جتگە 
من بتیارم دابوو نابێت مەتارەی من ئاوی لێببتێد جا ختوای دەكترد ئەو ئتاوە نە  ریتو 
ژەهری تێدا دەبتوود ئەوەم لە ب رچتوود ئەو كتاتەی لە ستەر مێترگەكە راكیتابوومد دیتتم 
حەمەسوور خۆی رووتەردەوەد ن وە خۆشووشتنێم خۆی شووشتد بۆیە دوو سێ جار بە 

 .حەمە ریخاوی بانگ م كرد

 .گەكان لە دوورەوەد چ ایەك ش ئاگری گرتووەد نازانم چ چ ایەكەتۆ
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 :لە هەمووان گەنرتر

 بۆ دوژمنەاری هات نە دن ا

 مر ڤ دوژمن

 شەیتان دوژمن

 خوداوەند دوژمن

 ماریش دوژمنایەت ، خۆی راگەیاند

  .دن ا هەمووی دوژمن

مانگەشەوێەە لە دوورەوە  یپ  و دەنەە مۆری گەورە لێم جتودادەكرێنەوەد روونتا  
روونا د ز ر روونا  لە دوورەوە گوری  و مار لێم جودادەكرێنەوەد گێییەرگەی گ   و 
جاش، خاوێن لێم جودادەكرێنەوەد روونا  روونا  ه، ئەوەیە ئەحتیەد عەرەڕ نەینتۆكە 

یەكەی دەربێنتێد متووی روومەتت، ختۆی هەڵەێیتێد دەرەزبردووەكەی و مووكێیە ژەنگاو
هەڵەێیتان، متووی روومەت و بتن چتاوە بچووكەكتان،  لەگژئەو ئەحیەد عەرەبە هەم یە 

 :بوود ئەگەر مووكێی، نەبا ماتەو نەدەبوود ن نۆك، دوو گەنرەی دەهێیتەوەد دەیگوت

 .ئەو دووگەنرە ن نۆك ە بۆ ئەو كاتانەی مووكێیم ن ە 

لە خۆی دەخەفت،د ز ر  بە وشەی کۆنێ تێکدەچوود کاتێ شاهێن ئەو کورە هەم یە 
 گێ دەگۆ:

 هاد کۆنێد ئەوە چ دەکەی؟

 لە خۆی هەڵدەداد دەیگۆ: کوڵە من کا کۆنم...
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ئەو ئەو وشەیە بە کۆن و گ ر تێگەییتتبوود کتاتێ تێیگەیانتد ئەو کتۆنێ ە کتۆن نت ە 
 ح زەد خەن، بوود بە گێکەن نەوە:

 اشترە لەوەی گ ر ب،.بە خودای  ووندەر ب،د ب

  چ دی بە کۆنێ توورە نەدەبوو.

ئەو كوەە لە  سەكردنێ دەنگ، )ر( بە  ەڵەو و الوازیەوە و لە هەر كوێ ەك، وشە با  
و بە هەر زمانێم  سەی بەتردایەد دەگتۆەی بتۆ )،(د بتا لەو مانگەشتەوە لەو جتێگەیەی 

 د چتتونەە ئەو الو ئەمنتت ە ئەو رێتت ە گێدەشتتت لە رێ ەكتت، گچەەمتتان دەكتتاتەوە و هەیە و
المان مۆڵگەی جاش و سەربازانەد با گتوێ متان لە ئەحتیەد عەرەڕ بێتت چ هەواڵێە تان 

 :دەداتێ

 .كولە هاولێ ئەحیەد شاهێن مالە ماو +

  .ماری چ،د زراوت چێ -

 (ل ێاق ما تەسیەعون سۆتە؟ )هاوەێ اند گوێتان لە دەنگ، ن ە؟ +

هەنتتد بتتاش گوێیتتان لێ ەتتت، متتار لەو ستتەرە رێتت ە هێنتتد بە ستتام  بە ختتودێكتتوەە 
دەیێ یەاندد گ اوم دەویست نە  هەر لێ، نزیم بەەوێتتەوەد بەڵەتو گتوێ لە دەنگ یت، 
بگرێتد من ز ر جار گوێم لە ف یەاندن، مار بووە كە تابڵێ، بە سامەد بە،م ف یەاندن، 

لێتم گەورە بێتتد ئەژدیهتایەكە بتۆ ئەو مارە بە  ەد هەزار مار بە سام بوود گێتدەچوو گە
ف یتەاندن، ئەو  ئەوە ن ە دەر ست، بتێد خۆید ه، ئەوە ن ە شاهێن بوێرێ خۆی لێبداد

مارە رێم واتای ئەو رستەیەی دەگەیاند ))ختۆت ئامتادەكە مەرگ گەییتت(( متن ئەوهتا 
  .لەو مارە تێگەییتم

، بە گێەەن نەوە مار ئامادەی شەە بوود كە  نەبوو شەەی لەگەڵ بەاتد ئەبوو راست
 :گوت،
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 .جاشەكان خۆیان نەیانوێرا رێیان گێ بگرند ماریان ناردە سەر رێیان

ئەبتوو  بتاگۆیشاهێن كە حەزی نەدەكرد بە گاڵتەش سووكایەت، بە مار بەرێتتد وای 
 :راست، دایەوە

 .مار جاشایەت، ناكاتد نابێتە گ اوی جاشان ش

 :نازانم كێ بوو گوت،

 گێییەرگە دەفر شێ؟ئەدی بۆچ، شەە بە 

 :شاهێن گوت،

كوەە هەی سەیەد ئەوە شەە ن ەد گەمانە گەماند بە،م چ بەەم ئێتوە نتازانن گەمتان  
 .لەگەڵ مار بەەن

متتار هەر دەیێ یتتەاندد بە تەواوی ئامتتادەی شتتەە بتتوود ئێستتتا نتتا ئێستتتا ختتۆی بتتۆ 
 .بوویدمار لە شەەێ خۆ داوێد بە،م نەم دەموچاومان داوێد من ب ستبوومد

 :ئەحیەد شاهێن گوت،

 .لێگەەێنبۆ من،  دئێوە بەیێنەوە 

 :و حەیێحەیێ، دەكرد شێو شوانم دیت لە چۆك، خۆی دەدا

ئتتای جاشتت، گەوادد ئەگەر ئێتتوە نەدەبتتووند متتاری گەواد هتت، ئەوەیە رێ لە ئتتێیە 
بگرێتد بە  وربان، یە  گتولژەم دەكترد و هەر بە ش یتەەی تێەنگت ش لە ش یتم دەداد 

 .مارێە، گەورە و گۆشتن ش بێتگێدەچێت 

 :گوتیە شێو

 .خۆزگە كاڵش نەۆف، بێدەنگ هەبوایە
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 :ش و نائومێدانە گوت،

كوا بۆ ئەو ر ژەد بڵتێم بتۆ ئەو شتەوەد متن خەفەت لەوە دەختۆم دەبێتت چاومتان لە 
 .دەست، شاهێن بێتد رێیان بۆ بەاتەوە

 :من و شێو لەو  سانە بوویند شاهێن گوت،

 .د سەری مار لە بن گێ، منەوەرن مەترسند تێپەەن

هەموومان دەمتانزان، شتاهێن متارگرە و لەو بتارەیەوە توانتایەك، ستۆگەرمان ، هەیەد 
لەگەڵ ئەوەش باوەەمتتان بەو  ستتەیەی نەكتتردد چتتۆن بەو شتتەوە بەو دەستتتوبردەد ختتۆی 

 :گەیاندە مار و گرت،د زان، گومانیان هەیە دووبارەی كردەوە

 .سەری مار لە بن گێ، منەد ئەگەر نێن بەری دەدەم وەرند زراوەژاینە وەرند تێپەەن

لەو كاتەی تێپەەیند من ستەری متارم نەدیتت لە كتوێ ەد بە،م كژەت م دیتت لە نزیتم 
 .چۆك، شاهێن لە ناو تریێەی مانگەشەوێ سەمای دەكرد

 :شێو گۆت ە شاهێن

 .بەرەڵاڵی مەكە ئ ییان گێ دەبێت

 :شاهێن گوت،

بە،م ئازادیی، دەكەمد مار لە تتۆد لە منت ش گتتر بەش، یە  گەەە  گۆشت، هەیەد 
 .ماف، ژیان، هەیە

دواتر چەندی داوامان لە شاهێن كردد بۆمتان روونبەتاتەوە چتۆن و بە چ فێڵێتم و بە 
هۆی چ هێزێە، نادیارەوە سەری ئەو مارە گەورەیەی خستە بن گێت ەوە؟ ئەدی لە كتات، 

 :ار گوت،بەردان، چۆن گێوەی نەدای؟ ه چ، نەگۆتد بە،م دی
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 .ئەوە نهێن ، گ یەیەد لێ، گەەێن نایڵێ

 .ناوە ناوە دەنگ، تۆپد چەند لووتەەیە  ئاگریان گرتووە

 

 

 

-28- 

 :جوامێرێم

 خوداوەندد كە وادەی مەرگم هات

 لە ناو زێ نا

 لە كەنارەكەی بیەوژە

 تا هەتا هەتایە

 الشەكەم بۆن، جاترە بدات

 ...ئەوەتا زێ

ئارە اوید جگە لە مێرگت، ریختاوید جتگە لە متاری شتەەاوید  هۆدەیهاوین جگە لە 
زێتتت، گتتتت لە تریێەشتتت، هەیەد زێ لەبەر تتتتریێەی مانگتتتدا جتتتوان ەك، نەدیتتتتراوە تێ تتتدا 
دەدرەوشێتەوەد زێد مانگ بە شێوەیە  گ اسەی تێدا دەكاتد ناگ رێ و ناگ رێد چەندی 

مد رانەوەستاد چەند جوانە ویستم مانگ، گەرتبووی ناو زێد بۆ ساتێم لە ناو ن گام رابگر
بەر لە هەوڵ، شێتانەی مانتگ گترتند ب تنم بە زێتوە نتاد  دئەو ساتانەی مانگ راناوەستێ

ئەو جارە هێندەی هێسترەكەم نەخواردەوەد ئەو ز ری خواردەوە ز رد گێدەچوو لە مێرگە 
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ریخاویەكە بێزی نەهاتبێت بختواتەوەد لە ستاتەكان، ت نتوێت، هێستتر لە گێیتیەرگە گتتر 
رەچتتاوی ختتاوێن، دەكتتاتد مەتتتارەكەمم جتتوان جتتوان بە ئتتاوی زێ ختتاوێنەردەوە و گتتتم 
كردەوەد جژەەكتانم كە بتۆن، ریخت، دەرەری ستورچ ایەت ، ئەو بەریتان لێتدەهاتد ن توە 
شووشتنێم شووشتیند ئێستا سەرمایە لەو هاوینە ئاگراویە سەرمامەد سەرم لە سەرمادا 

مر ڤ لە نێوان سەرما و گەرما باش تێدا مایەد چ خەریەە حەز لە ئاگر و دووكەڵ بەاتد 
گێنتتاچێ لەو نێتتوانە هتت چ ئاژەڵێتتم وەكتتو مر رتت، بەستتەرهاتبێتد لە ختتۆمەوە  ستتە لەو 

  بەراوردە دەكەم

شتە بەلەمێم دەتگوت بەلەمەكەی كارد یەد ئەوجتا كتێ دەڵتێ هەر هەو نت ە و دوای 
لە ب رمتان بێتت ئتاو هەر ئتاوی ر ییتن، بە زێ دا دابێت و لەگەڵ ئێیە گەییتبێتە ئێرەد 

ئەوێ ەد ئاوی ناو دوورب ن، بارەگای گێرس،د هەر ئەو ئاوەشتە كە دەچێتتە بتن كەلەكەی 
ئاسە، كەڵە  و لە من تەەتر تەەی دەكات و ز ر جار خەوی دەزەێنتێد دەڵتێن جاروبتار 
دەش ترستتێنێد جارێتتم لەوێ لە ختتوار گتتردەكەی ئاستتە، كەڵە د كەوتتتیە زێد ئەگەر 

اوەێم نەبا كە لە دوورەوە چاوی لە سەر من بوود دەیزان، مەلە نازانمد لە ئاسم فازیژ، ه
خێراتر هات و رزگاریەردمد ئەو نەبا من بەو ئاوەدا ئاوەوئاو چووبوومد ئاوەوئاو چوونێتم 
ئێستا مەگەر تەنها لە یادەوەری، دایم و باو  مابامد بە،م دوای ئەو هەموو ساڵەش كە 

سا،یەت، كردووە ئەو شەەەی بترا خوالێگۆەاوەكتان بە فەرمتان،  بەسەر شەەی  ە،سنردا
ێیتتا لە یادەوەرییتدا بە باوكە خواگ رەكان لە  رچەی گەرمایێ هەڵ انگ رستاندد فازیت  ه

ئەو كتتوەەی لە وشتتەان، لە متتامز و لە ئاوییتتدا لە رێحتتانە لەو ر ژەوەی فازیتت   گێتتوەیەد
زێ چتووەد گێیتتریش لە ئتاو دەترستامد ماس، دەچوو نەیهێیت بە ئاودا بچمد زراوم لە 

چ ر كتت، ترستتان، متتن لە ئتتاو بە  ەد زێتت ە  درێتتژە و ز ر لە گتتردەكەی ئاستتە، كەڵە  
دەبێتتت لەو مانگەشتتەوە بەو شتتتە بەلەمە لەو زێتت ە بە ستتامە  دكتتۆنترە و نتتاگێتدرێتەوە

بپەەینەوەد ئەگەر رووداوەكەی بتن گتردی ئاستە، كەڵەكتم ب رنەكەوتتایەتەوە گێنەدەچتوو 
هێندە ترسابامد لە ب رمە لەو سەروبەندە خۆزگەم دەخواست كە فازیت  لە الم بتایەد ئەو 

 .فازیژەی ماس ش هەر هێندەی وی مەلەی دەزان،
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كاتێ ترس، جاش و سەرباز دەگاتد بێ ئەوەی بزانت، چتۆن و بە كوێتداد ترست، زێ 
ە نتاو كەشتت، رادەكاتد درەنگ بوود دەبوو زوو بپەەینەوەد هێیتا هەر گێ ەكم گەییتبوو

هێسترم ب ركەوتەوەد لە چارەنووس، وی ن گەران بوومد لە ساتەكان، ن گەرانت،د دەب تنم 
وا لە تەنەای، تەن یتیانەوە یەكێم رایدەكێیێتد دوو گێیتیەرگەش لە دواوە بە گاڵتدان 

زێد ئتتای ئەوە چتت، دەكەن  وا چتتاكەی هێستتتر   تتوو،ی، گتتاڵ، دەدەند بتتۆ كتتوێ  رێتتم
ومتتانم لەوە نەبتتوو كە هێستتترە رەش ئاوەوئتتاو دەچتتێد ئەو شتتەو دەدەنەوە  متتن هتت چ گ

 .شەوی مەرگ، هێسترەد مەرگێە، ئاوی و تریێەی،د مەرگ، گت لە شژپوهۆە..

ئێستا بەلەم و هێستر بە تەن یت یەكەوە زێ دەبتند هێستر لە كونە لووتەكتان ەوە  
ەگۆل، تووەەد نە دەنگێم دێت لە ه چ دەنگان ناچێتد نە دەنگ، رەشەبایەد نە دەنگ، ش

ئەو دەنگانەش كە بەو دوو دەنگە ئاشتنا دەبتنەوەد بەوەی باشتە تتا دێ هێستتر و بەلەم 
لێەدی دوور دەكەونەوە دەنتا بەرگەی دەنگت، هێستترم نەدەگترتد لە ب ترم بێتتد متن لە 
هێسترەوە كەمێم ئازایەت م وەرگرتد كە دیتم ئەو ئاو دەبتێ هەندێم ترسم لە ئاو شەاد 

دووردەكەویتتنەوە كە لە كەنتتار بەەێەەوتتت ن ئتتێیە كەوتبتتووینە الی چەگتت،  تتتا دێ لێەتتدی
هێسترەوەد كەچ، ئێستا هێستر بە الی چەگ، ئێیەوەیەد لە ب رم نەچێت زێ لە چەگەوە 
بەرەو راستتت دەەواتد تتتا نەگەیتتنە ئەو بەر گرنگ تت، ئەو چەپ و راستتتە و لێوەشتتاوەی، 

ە دی كەنار بب ن نەوە؟ سەد جار گتر ئەو هێسترمان بۆ دەرناكەوێتد بە،م تۆ بڵێ، جارێ
گرس ارەم لە خۆم كردووەد لەو ساتانە خۆزگەی دن ام بۆ چووگێم دەخواستتد ژیتانم لە 

 .چووگێەدا دەدیتەوەد چووپ چووپ چووگێم و چ دی نا

ئێیە كەمێم زووتر گێش هێستر گەییت نە كەناری دیوی سۆراند ستەركەوت نەوە ئەو 
ەگەییتتتەوە كەنتتارد ئەو جێتت ە رێتتم بەرانتتبەر ئەو جێتت ەی جێتت ەی كە هێستتتر لێتت ەوە د

كەناری ئەو بەرە كە لێ ەوە سواری بەلەم بووین كە لێ ەوە هێستتریان بە ئتاوداداد بەلەم 
ز ر لە خوارتر بە كەنار كەوتەوەد واتە بەلەم ت واوت، زێ، بتید بە،م هێستر  ەدبتو بتێ 

ترمان بردەوە  ئەوەتا ئتێیە ستێ كە  ت ەردنەوەد بە،م تێنەگەییتم بۆچ، ئێیە لە هێس
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چتتاوەەێ، گەییتتتن، هێستتتر دەكەیتتند نزیتتم كەوتەوە بە  لیتتۆز و دوو گتتوێ، كتتورت و 
تەختای، نێوچەوان، دیارەد هێستر یە  میەمی ەت، دەڵێ، هەرچ، دەنگ، دن ا هەیە لە 
رێ، لووت، هێسترەوە لە ئاوەوە بە وشەان، وەردەبێتد هێستتر لە زێتدا گتتر لە نەهەنتگ 

یە و بە گتتوت لەوەتەی هەیە گ انتتدارێە، ئتتاودەچتتوو نە  هێستتترد هێستتتر لە ئتتاودا دەت
مێوانداریش ماڵ، وشەان ، نەدیوەد سەرم لە مەلەوان ، هێستر ستوەمابوود كتاتێ ب ستتم 
كە دوور ن ە ئەو هێسترە یەكەم جاری بێت لە ئاو بداد خەریم بوو ز ر شت، نتاو ستەرم 

دەمگوت رەنگە ئەوە جاری سەدەم، بێت لە زێ بداتد وام ئاوەژوو ببنەوەد ئاخر سەرەتا 
ب ردەكردەوە هەر لە گچەەی ەوە فێری مەلە كرابێتد خوداوەندی مەلە چ دەبوو من ش لە 

 .ئاودا خزم، هێستر بام..

، ر مانێتم ب ترم لە هێستتر گێیوازی لە هێسترد بای دلە ساتە كورتەكان، گێیوازیدا 
ت لە ئاو رووتتترد لە ئتاوەوە گەەیەوە وشتەان،د ئتای هێستر گەییتد رووت روو كردەوەد

ەوە هتتاتووەد راوەشتتاندنێم ختتۆی مانتتدووێت وود دەتگتتوت لەو ستتەری مێتتژووی مانتتدوو بتت
بتووند راوەشاند سەرەتا وام زان، رێژنە باران، هاوین، دایەردد دڵۆگە ئاو تێەەڵ، تتریێە 

ستایەوەد وای نەكردبتاد دەركردن بتوود هەستتیەرد حە ماندووێت،ئەو خۆ راوەشاندنە ه، 
 .، زێ، لێوە دەچۆەاماندووێت ردەسووەایەوە هێیتا چۆە چۆە ساڵ وە

لە ب رم ن ە بەلەمەكە چەند كاروان، كردد هەموومان گەەینەوەد هێسترمان باركردەوەد 
هێیتا مانگەشەوەد بایەك، فێنم ز ر فێنم دەتگتوت لە زێتوە هەڵ ەتردووەد گتۆلم گتۆلم 

تا لە شەوێە، وە  ئەو شەوەدا ستەرێم لە كەنتاری زێت، گەورە بۆن، جاترەی دەگژاندد 
رێم ئەو جێ ەی من هەناسەم بۆ بۆن، جاترە گرتبۆوەد نەدەیتد  ئەستەمە باوەە بێن تت 
كە جاترە بۆنێە، وای هەبێتد بۆنێم بتخاتە مەستت ەكەوە شتەراب، لەعژت، ر متان ش وا 

 .لە هەڵەیانداین هەوکە دمەستت نەكاتد لەو شەوەوە جاترە بووە بۆن، من

بە دڵ، خۆم بۆن، جاترە بتەەمد لە دەستت، چەگیتان دونتدێم ئتاگری  لێناگەەێتۆپ 
 د بڵێسەی گەییتە ئاسیان.گرت
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  :شوانێم مەەەكان، گوێ ان لێ گرتبوو

 خوداوەندی مند

 !دابەشەردن كەی وایە

 چ، بۆمن نەما

 سەگەكەم هەمووی هەڵگرتەوە

 وەفاد وەفا

 .لێوەرگرەوەكەمێم وەفای 

مانگ ئاوا بوود تاریە ەك، تاریم تاریم داهاتد تا لە گێش چتاوی ختۆت مانتگ ئتاوا 
بت  بە تاریە دا بت د وا بەیان، داد رووناكتای،  دنەبێتد نازان ت مانگ چ رووناك ەك، گێ ە

كەوتە دن تتاوەد هەر بتتت د ر ژ گەییتتتە ئاستتیانێد ئێستتتا لە بتتن بەرزای ەكتت ند لە نتتاو 
رەڵاڵ مرومۆ دەكەیتند بتت  بتت  دەگەەێت ند دەستەەوت، متن گنتد رەیەك، بێستانێە، بە

ال وزە بوود ئەو ال وزەیەم جوان لە ب رەد ئەگەر گەنرەی بە ب رهێنانەوە چەند جارێم بە 
توندی لە سەری خۆم بدەمد رەنگە رەنگ، گند رەكەش بێتەوە بەر چتاومد ئەو ال توزەیە 

ە  خۆیەت،د لە ب رمە كاتێ دەمویستت وشتەی بە هۆی ئەبوو جاسیەوە لە یادەوەرییدا و
ال وزە لە ئەبوو جاسم بگەیەنم گێەەن نێم گێەەن، سەگەكان، بابە ج رە، بە ئاگا هێناد 
هێیتا ز ری ماوە بۆ بابەج رم دەبێت لەو بەرزای ە ئاودیو ب ن ئەوجا بە دیار دەكەوێتد 

نت ە دیتار بووبێتتت   هەر لەگەڵ ئەو گێەەن تنەش تۆگێتم لتوورەی هتاتد نتتازانم كتێد دوور
 :گوت،

 .گێەەن ن، حەمە سوور هەر سەگ نا تۆگ ییان لێ بەئاگا دەهێنێ 
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نێ ستەگ، بابەج رتم نتاوی هەبتوود ستەگ نەبتوو لە دن تایێ هەینازانم ئێستاد بە،م 
هێندەی سەگ، بابە ج رم دەد سەگ، هەمتوو دن تا لە الیە  هت، بابەج رتم لە الیە د 

ئێستتا لە  دوەكتو ستەگ، ئەو گونتدە ئتازا و بە زا  بتانئەگەر هەرچ، سەگ، دن ا هەیە 
ج ات، مر ڤ سەگ فەرمانتەوای، دن ایان دەكتردد  ستەیە  هەبتوو لە بابەج رتم نزیتم 

 :لەوە

گێچەڵ تتان گێتتتانەردد  دئەگەر لە رێ تتان تووشتتتان بە تووشتت، شتتێر و گڵنگتتان بتتوو
 .مەترسند بە  ناوی سەگ، بابەج رم بێنند لەو ناوە نامێنن

نتتت ە بە گێیتتتیەرگە و جتتتاش و ستتتەربازەوە زراویتتتان لە ستتتەگ، بابەج رتتتم كە  
نەچووبێتد دەگێتنەوە جارێتم بە دوو ستەگ ستێ گێیتیەرگەیان چە  كردبتوود ستەرت 
سوەنەمێنێ چەكەردن، گێییەرگە لە الیەن سەگەوە هێندە زەحیەت ن ەد ئاخر تۆ ئاگات 

ی هاوییتتۆتە ستەر شتانتد لێن ە لە كوێوە دێند هێندە دەزان، سەگ، بابەج رم وا ختۆ
سەگ، ئەوێ خۆی هەڵداوەتە سەر دەبابەد كۆگتەر و فت كەی لێدەركە سەگ، بابەج رتم 

ختۆ ئەگەر ختاوەنەکەی کت   ئامادەیە شەەی هەموو شتێم بەات و سەركەوتووش بێتتد
 کس، لێبکاتد ئەوا تۆگ ی، گێوە بنێێ ناگەەێتەوە.

نگەوەد بە،م ه، بابەج رم گەمە سەگ، جێ ان بە ئاسان، دەكەوێتە ناو سێرەی تێە 
ن ەد لەو كاتەی لە سەر ئەوەی ب خەیتە ناو سێرەوەد دەب ن ت شانێەت وا لە ناو كەڵپەی 

 .سەگێەە

خوداوەنتتتدی رووداو و بە،یتتتاند هەرچتتت، دەنێتتتری بنێتتترە بە  لە بە،ی ستتتەگ، 
 .بابەج رەیان بە دوور بێخە

یەیتان خوێنتدووەد چەنتدی لە انزهەر من نا ز ر كە  بە بێ دەنگت، و لە دڵەوە ئەو 
كەم خێراتر دەخوێندەوەد گتێم دەلەرزید دەتگتوت بە نزابابەج رم نزیەتر دەكەوت نەوەد 

رێ، بۆسەدا دەە مد لەویش ترسناكترد ئەوانەی بە رێ ەكدا ر ییتوون و گومان ان هەبووە 



367 
 

كە بۆستتەیە  هەیەد دەزانتتن چەنتتد ر ییتتتنێە، ترستتناكەد رەنتتگە ترستت، متتن لە ستتەگ 
وەندی بەو دوو چ ر كەی سەگ یتەوە هەبێتت كە لە منداڵ یتدا تۆمتار كتراوەد منتداڵ گەی

بتتوومد بە ستتەردان چووبتتوومەوە متتاڵ، بتتاگ رمد ستتەگێم هەبتتوو بە )ستتە ستتیێ ( نتتاوی 
ر ییتبوود هێندەم لە ب ترە ستە ستیێ  كەوتە دوامد گێت ەكم كتردە ستێ گتێد بە،م كتێ 

ەوەد  تووڵ غارێ كەوتیە چاڵێە، كەمێم هەبوو لە چنگ، ئەو سەیە  وتاری بێتد لە بای
تریشد سەگ ش هاتە ناو چاڵێد ئەگەر دەستەواژەی  ووڵ هێندەی بەژن، ئەو كاتم كەمێم

)لەگەڵ ستتەگ كەوتتتنە چتتاڵ( ئەوهتتا بێتتت كە متتن كەوتیتتێ ختتودایە كە  لەگەڵ ستتەگ 
نەخەیتەوە چاڵەوەد ئەگەر هەر ویست یت سەگ لە چاڵ بە تەن ا نەبێتد گێییەرگەیەك، 

یەن، بەگەڵ بتتدەد ئتتێد هتتاوارێەم لێهەستتتا لە چاوترووكانێتتم هەمتتوو گونتتد گەییتتتنە ختتا
ستتەرمد چتتۆن هتتاوارێە، وا نەكەمد ستتە ستتیێ  كە كەڵبەكتتان، لە هتت، هەمتتوو ستتەگێم 
گەورەتر و ت ژتر بە سەگ، بابەج رە یەوەد چە اندیە سیتیەوە رێتم ئەو جتێگەیەی كە 

اروبتتار دەرزیە  لە ختتۆم دەدەم دەرزی تتتایبەتە بە دەرزید بەوە دەزانتتم ئێستتتاش كە ج
 :لێدەر دەڵێت

 ئەو كونە چ ە بە رانتەوەد دەڵێ، جێ گولژەیە؟ +

     ..جێ، ددان، سەیە نادبریا ه، گولژە باد  -

جارێە تتتدی هەر لەوێ و هەر ستتتە ستتتیێژ ش كەوتە دوامد بە،م ئەو جتتتارە ددانتتت، 
تا لە بابەج رم نزیەتتر دەكەوت تنەوەد  دنەگەییتە گۆشتد ت ژیێ  لە شەرواڵەكەم، برد

كەڵبەكان، سە سیێ  گەورەتر خۆیان ن یاندەداد گێیتتر یە  ستە ستیێ  هەبتوود بە،م 
 .ئێستا هەستدەكەم سەگەكان، بابەج رم هەموویان لە سە سیێ  سە سیێڵترن..

ئێستا گێش ن وەە یەد لە ئاوای، نزیەەەوتتووینەتەوەد دەنگت، ستەگ دێتتد ئەوانەی  
ن بە سەگ، بابەج رم ه وا خوازند گێش ئەوەی سەگەگان بگەن كەسێە، ئتاوای، ئاشنا

 .بگات و لە بە،ی سەگیان دوورخاتەوە
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ئێستا لە ناو ئاوای، بابەج رە ن كە مەیژەو چتۆلەد بتاش بتوو زوو كوەێتم لە ستەگ، 
گاراست ند درەنگ گێەەوتم كە هەندێم لە سەگە ئازاكتان ش بە دەستت، جاشتان شتەه د 

سەگد سەگ، بابە ج رم شەو  ئەمەک،ئەو جاشانەی نە زاخ، سەگ ان هەبوو نە بوونەد 
و ر ژ ئێیتتەگریان لە بابەج رتتم لە گونتتدەكەی خۆیتتاند لە متتاڵ، خۆیتتان دەگتترت و 

 .بە،م جاش.. د دەیانپاراست

بە گتتۆتەی گۆت تتاریش: بابەج رتت  هەرگ تتز ستتەگ، ناەەستتەن، لێهەڵنەکەوتتتووەد لەو 
 ، ن ە.گوندە گورگەمێش هەر ناویی

من كە هەواڵ، مەرگ، سەگە ئازاكانم ب ستتد دڵتم بتۆ ستەگ ستووتاد لە ب ترمە ئەو  
هەموو ر ەی بە درێژای، ئەو هەموو ساڵە بەرانبەر بە سە سیێ  لە دڵتم كەڵەكە ببتووند 
هەستیدەكرد وردە وردە دەتوێنەوەد وا بزانم هەر ئەو كات ش بوو لە دڵەوە لە سە سیێ  

نتان و ماستتێەیان ختوارد مەگەر هەولێتر ماستت، وا  .زادكرد..خۆش بووم و گەردنت م ئتا
 .خۆش، هەبێت

 ...كۆگتەر نەوی نەوی ز ر نەوی

-30- 

 مر ڤ بێ ناسنامە

 ددێتە دن ا

 ...دەشیرێ ناناسرێتەوە

هەر ئەو كوەەی لە هاتنێ لە سەگ، گاراست ند لە ر ییتنێش ئەرك، گاراستتن، گترتە 
ئەستۆی ختۆید متا،وا بابەج رتمد ئەی ئەو گونتدەی بە ئتاوەدان ەوە جتوان بوویتتد بە 

كانتەوە جوان بوویتد ستوگا  بتۆ ئەو نتان و ماستتە خۆشتەد ئەمەکەسەگە بە زاخە بە 
،نەی هێنتدە هێوریتان كتردوومەتەوە خەریتەە سوگا  بۆ گ اڵە گ اڵەی چتایەتد ئەو گ تا
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الی خۆمەوە لێبتووردنێە، گیتت، بتۆ ئەو جاشتانەش دەربتەەم كە دەستت ان بە ختوێن، 
سەگ، بابەج رم سووربووەد ئێستا وەەین، ستەگەكانت لە گتوێ، متن شت رینندجوانترین 

 .داكردن و بەەێەردنن..

تە رێد ز ر دوور نەبوو لە ر ییت ن ر ییت ن هەر ر ییت ند گۆماوێە، وەستاومان ها 
رێد گۆماوێم نە تێ دەكردەوە نە لە بەری دەە ییتد ئێرە )گتاو(ەد گۆماوێە، گۆگردید 
دەیانگوت هەر كەستێم خورشتت، هەبێتتد گتتوو بێتتد ختۆی بتاوێتە ئەو گۆمتاوە بە،ی 
نامێنێتد من ئەو كات گێ ەكم خورشت، هەبوود هاتە سەرم الدەم و تا  بەەمەوەد نتازانم 

 .، وام نەكردبۆچ

سووەاینەوەد ئێستا دەمەو عەسرانە لە بتن رەزگەی عەلت، رەزگە لە دەو چەمەكە لە  
ەك، چەم كە ن تو بەژنێتم دەبێتتد جژتم دەشتۆیند مەلە  وو،ی گیووێە، ئاوی دایند لە

دەكەیند هێسترە رەش ش بە دڵ، خۆی دەگەوزێد ناوە ناوە رەوە فت كەیە  لە شێوەی 
خۆرمتتان لێتتدەگرند بە،م ئەگەر ستتەرچ و نەچتتووبم هێنتتدە گرنگ یتتان گەلە هەورێ بەری 

 ...گێ اننەدەدا

 :دیتم حەمە سوور خەریە، ناسنامە دەاندنەد كەمێم لێ، چوومە گێش

   !لێ ان تووەە بوویت؟ وایان لێدەكەیت +

ئەوە  نتت ە لێ تتان تتتووەەمد بە،م ئەوە  هەستتتدەكەم مانەوەیتتان الم دەبتتنە ستتەر  -
 .گەورە ئێیەیەك، ز ر

 .لەوەی دوای ان تێنەگەییتم+

من بە ئاسان، ناكوژرێمد بە،م ئەوە دن ایەد دەبێت كوشتن و متردن ش لە بەر چتاو  +
بگریند ئێ لەو كاتە ئەگەر ئەو بەڵگانە بەەونە دەست حەومەتد دەمناستنەوە و ماڵیتان 

 نەبتند و ئەوان ش وە  من ت ا دەچند ئەوجا بتۆ ئەوەی متاڵەوە تووشت، بە، دەب ننەوە
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دەبێت هەموو ئەو بەڵگانە بستووتێن كە عێرا  بوونیتان دەستەلیێنند ئ تدی متن ئتاگر لە 
 .عێرا  بوون، خۆم بەردەدەم

 تەسەەرە و دەفتەر عەسەەری ەكەی بە دنەە شخاتەیە  گتدا

  :نازانم كێ بوو گرس،

 .ئەو دووكەڵە چ ە  ئاگادار بند كۆگتەرمان لێ دوور ن ە

 :حەمە سوور گوت،

 .د عێرا  بوون، خۆم سووتاندچ ن ە

من ش چاوم لە حەمە سوور كردد دەفتەر عەستەەری و ناستنامەی  وتتابێت م كە هەر 
لە الم مابوود سووتاندد بە ستووتان، ئەوانە هەستتیەرد ئ تدی متن هت چ گەیوەنتدیەكم بە 
عێتتراق و حەتتومەتەوە نەمتتاد لەو ستتاتانە بە دیوێتتم هەستتتم بە ئاستتوودەی، دەكتترد بە 

 گەران،د ئێستا نایەتەوە یادم ئەو ئاسوودەی، و ن گەران ە ستەرچاوەكەیان لە دیوێە ش ن
كوێوە و لە چت ەوە بتوود رەنتگە ئەو كتات ش نەمزان بێتتد بە ستووتان، عێرا  بتوون ئەو 
گ اوە مەت ننی نەم ب ركەوتەوە كە شەست ساڵ، رەبەق بە سەر شتوانایەت ، تێپەەیبتوو 

 :لێ، تێر نەببوو دەیگوت

 .هێندەیدیش بژیم هەر شوان دەبم و بە شوان، دەمێنیەوە چەند ژیاوم

ئەو گ اوەو حەی  ناوەكەیم لە یاد نەماوەو نەیدەزان، تەستەەرەو مەستەەرە چت ەد  
نە  هەر سەربازی، بۆ ه چ حەومەتێم نەكردبوود ه چ حەومەتێە ی، نەدەناس،د نتاوی 

تتتر بەر چنگتت، ئەنێتتاو لە هتت چ فەرمتتانگەیەك، ئەو دن تتایە نەبتتوود ئەو گ تتاوە ئەگەر دوا
مردنێتم نە گێویستت بە دەرهێنتان،  ە دڵن ام لە نتاو بزنەكتان، متردووەدنەكەوتبێتد ئەو

نامە دەكات و نەه چد من رەنتگە ز ر كەەەت ئ ترەی م بەو گ تاوە بردبێتتد ختۆزگەم مەرگ
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گێتت، خواستتتبێتد لەو ستتاتانە دەمگتتوت ختتۆزی لە خۆزیتتداران منتت ش وە  ئەو شتتوانە 
 .لە فەرمانگەی ه چ حەومەتێم نەدەبوو مەت ننی نە ناوم

 !من ئێستا چەند لەو شوانە بێ ناسنامەیە دەچم

لەو دەو چەمە خۆمان جوان خاوێنەردەوەد لەشیان سوو  بتوود ئەگەر چتایە  هەبتا 
ئێستا ز ر  سە و باس، ئەوێ دەهاتنە ناو گێتانەوەد ز ر جار  سە لە چایەوە سەردەكاد 

یەك، گتتۆتەەنتتراوەد شتتێو شتتوان لە بتتارەی چتتایەوە بتتێ چتتایەی،  تو ەگێەتت، رانەگەی
 :سەرنرتاكێی، هەبوو

 .بۆ چایە گەوادی ش بەەیت ه چ، تێدا ن ە 

 :بەرە بەری ئێوارەیەد خۆمان كۆكردەوەد لە ر ییتنێ حەمە سوور بە گێەەن نەوە

 .ئ دی من و تۆ سەر بە ه چ دەوڵەتێم ن ن

 ...فت كە فت كەد كۆگتەر كۆگتەرد تۆپ تۆپ
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 :گ رێە، سەگنا   سەی بۆ منداڵەكان، دەكرد

 بۆ ئەوەی تا سەر بە مر ڤ بیێن نەوە

 دەبێت ز ر چاو لە مر ڤ نەكەین و

 ...كەمێم السای، سەگ بەەینەوە

ئێرە رەزگەیەد ئەو گونتدە لە ئێتوارەی هتاوین ، جتوان ەك، تتایبەت، هەیەد لە چتاوی 
ند هتت چ چەكێەتت، عەردی و متتنەوە وابتتوود رەزگە و عەلتت، بە شتتێوەیە  گتتێەەوە لەتتاو



372 
 

ئاستتیان، بە تتتۆگە دن تتاهەژێن و ك ی ای یتتەوە لە توانایتتان نتت ە ئەو دووە لێتتم جتتودا 
وە  عەلتتت، دەبێتتتت  دبتتتەەنەوەد ز ر كە  هەن بە نتتتاوی گونتتتدەكەیان دەناستتترێنەوە

رەزگەكەشتت، لەگەڵ بڵێ تتت و بڵێ تتت )عەلتت، رەزگە( بە،م یە  گونتتد هەیە هەتتتا نتتاوی 
نەڵێ تت كە  نایناستێتەوە ئەویتش رەزگەیەد هەر بڵتێ رەزگە رەزگە گ اوە با،بەرزەكەی 

سەدجار ب ڵێوەد ستەد ن یتانەی هەڵبتدە كە  نتازانێ چت ە و كەوتتۆتە كتوێد بە،م كە 
گوتت )رەزگەی مام عەل،( ئ دی تەواو كە  ن ە نەیناسێتەوە بە گێیتیەرگە و جتاش و 

 :سەربازەوەد بە خەڵە، هەردوو بەری زێوەد دیار دەیگوت

 .وا بزانم لە سەر نەخیە سەربازیەكان ش نووسراوە رەزگەی مام عەل، 

 :حەمە سووریش دەیگوت

  .دوور ن ە لە تەسەەرەكەیی، عەل، رەزگە نووسرابێت

گێیتر رێم بە رەزگەی مام عەلت، كەوتبتوود نتازانم لە كتوێ رەنتگە لە بەری بادینتان 
دەمناستت،د ئەو گ تتاوە بووبێتتت عەلتت، رەزگەشتتم دیتبتتوود دەمێەتت ش بتتوو لە دوورەوە 

ستتەروەختانێم بە بەرزەناستت، نتتاوی دەركردبتتوود بەخێوكتتار و راهێنەرێەتت، ستتەیر و بە 
توانای بەرزەبوود چەمووشترین بەرزە هێسترد ئەس د مای ن، لە متاوەیەك، هێنتد كتورت 
باردەهێنتتتاو دەستتتتەمۆی دەكتتترد لە ختتتۆی دەهتتتات و بە د هەبتتتوود لە بتتتارەی ئەو 

 :ەوە دەیگوتلێوەشاوەی ەی عەل، رەزگ

 .ئەگەر مام عەل، رەزگە لە ئەورووگا باد ئێستا لە هەموو دن ا ناوی هەبوو

عەلتت، رەزگە وە  دەڵتتێن لەوەتەی هەیە گێیتتیەرگەیەد هەرگ تتزیش ستتەری لە رەزگە 
نەبتیتتوەد عەلتت، و رەزگە لە ماستت، و ئتتاو دەچتتند هەنتتدێم ئەو لێەچوانتتدنەیەیان بە دڵ 

 :یانگوتنەبوود  سەیان لە ئاوەكە بوود دە

 .ئاو بێ ماس، هەر ئاوەد بە،م رەزگە بێ عەل، رەزگە ن ە 
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ئەو ئێتتتوارەیە ئەو گ تتتاوە لە هەمتتتوو شتتتت كەڵەگەتە م وانتتتداریەك، وای كتتتردیند 
گێیتتیەرگایەت م لە ب تتربچێتەوەد م وانتتداریەكەم لە ب رنتتاچێتەوەد گ تتاوێە، كەمتتدوو بتتوود 

ەر لە رێ بوویند ز رمان متابوو بتۆ بە،م گ او چێژی لەو كەمدووی ە وەردەگرتد هێیتا ه
رەزگەی عەل،د دەمزان، دەب نە م وان، ماڵ، مام عەل، رەزگەد گێییەرگە ن ە ئەو گ تاوە 
نەناسێتد گێییەرگە ن ە لە ماڵ، ئەو نان، نەخواردبێت و نەحەسابێتەوەد بتا هەر ختۆی 

تێ لە بتێ لە ماڵ نەبووبێتد ماڵەكەی هەم یە دەرگتا وا، بتووە بتۆ مێتواند لە رێ تێ كتا
 :چایەی، ژانەسەرمان دەگرتد ئەبوو راست، دەیگوت

 .ئای ئێستا لە ماڵ، مام عەل، دانەن ی، و حەفت چایەی رەزگەی، نەخۆیتەوە

 :دەیگوت

لە دن ایێ چایەی ه چ جێت ە  تتام، چتایەی متاڵ، متام عەلت، رەزگە نتاداد ئەوانەی 
 .چەند لە جێ ەتام ان نەكردووەد با تام، بەەند ئەوجا تێدەگەن  سەكەی من 

من تا تامم نەكردد بتاوەەم بە  ستەكەی ئەبتوو راستت، نەهێنتاد حەفتت، چت،د ئەگەر 
شتتەرمێ ناكەیتتت بە ختتودای حەرتتدە چتتایەش دەختتۆیتەوە و هێیتتتا گ تتاڵەش نختتوون 

 .ناكەیتەوە

رەزگەی مام عەل، تا ولۆق ماڵ، تێتدا متاوەد ئەوانت ش لەبەر متام عەلت، متاونەتەوەد 
جێبهتتێڵند ئەویتتش گێتت، لە رەزگە گ ركتتردووەد بە هتت چ هێزێتتم دڵ تتان نتتایە بە تەن تتای 

راناكێیرێد رەزگە راستوەاست كەوتۆتە ناو ستێرەی تتۆگەوەد ئاستیان، رەزگە كتۆگتەر و 
فت كەی لێنابتێد ئا اری رەزگە بە ئا اری جاش و سەربازانەوەیەد ئەگەر بێند هێندە نابا 

ختۆم هت چ نیەوەد متن بە منتایەت، دەگەنە ناو ئاوای،د بە،م لە چاوی كە  تر  نتاخوێ
هۆی ئەو نەترسانە ه چ دوور ن ە عەلت، رەزگە ختۆی بێتتد ئەو گ تاوە وە   نەدەترسامد

دەیانگوت هەموو شتناسە بە  تر  ناد دوور و نزیم ئاشتنایەت ، لەگەڵ تتر  نەبتوود 
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ئەوەی متتاوەیە  لە تەن یت یتت، دابن یتتێد چەنتتدی ترستتنۆك ش بێتتت گتتت دەبێتتت لە 
 :ەزگەی ە  گوتبوویئازایەت،د ر

هەر چاكە و نەخۆش ە  دەگەەێنێد مرازێتم دێنێتتە دید متام عەلت ش ئەگەر بیرێتت 
 .دەبێتە ئەو چاكەی تر  دەگەرێنێ و تەنها مرازی ئازایان ش دێنێتە دی

وێت ش هەر ترسان دەگەەێنێد دوور ن ە بە مرد زیندووێت،بە خوا مام عەل، رەزگە بە 
د چت، لە گتۆەی  گێببتتێو دەستتبەرداری بتێ و گتۆەی اوا بێتد گتۆەەكەید ئەگەر ئەنێت

گ اوچاكان كەمترە  ئەوەی عەل، رەزگە بۆ رەزگەی ەكان و خەڵە دی كردووەد گ اوچاكان 
 .هێندەیان نەكردووە

متتن كە لەو گ تتاوە ورد دەبتتوومەوە هەستتتیدەكرد لە گتتاڵ چ تتایە  لە ختتۆەاگری و 
ی بتتامد هەر متتن نتتا ئەوەی بەرەنگتتاری دان یتتتوومد ختتۆزگەم دەخواستتت منتت ش وە  و

جارێتتم ئەو گ تتاوەی دیتبێتتتد یتتان لە بتتارەیەوە شتتتێە، ب ستتتبێتد دڵن تتام ختتۆزگەی 
 :گێخواستووەد ئەبوو راست، دەیگوت

 .ئەگەر هەر گوندەو عەل ەك، رەزگەی، هەباد دن ا دن ایەك دی دەبوو

و گ تاوە ئەو ئێوارەیە عەل، رەزگە بە رەزگەوە لە خزمەت ئێیە بتوود ئەو ئێتوارەیە ئە
ئێیەی گتكردەوە لە ورە كە متن خەریتم بتوو لێت، بەتتاڵ دەبتوومەوەد ئەو ر ژانە عەلت، 
رەزگە بە كاڵشتت نەۆفێە، رووتەوە گارێزگتتاری، لە رەزگە دەكتتردد بەرەنگتتاری فتتت كە و 

 :كۆگتەر و دەبابە دەبۆوەد كاتێ دەنگ، تۆگێە، دن اهەژێن دەهاتد دەیگوت

انند تتی حەومەت تۆگەد ختۆ تتێەیەدەن دێ و چ ن ە حەومەت تتی كردد ئەنگۆ دەز
دەەواد لە بۆنەكەش، مەترسند جەمەدان، تەە كەن و تەواود بە راستت، حەتومەتێە، ز ر 

 .تتكەنە

 .مەبەست، لە بۆن، تتی حەومەت ك ی ای، بوو
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ئەو گ اوەی كە گێ وابوو حەومەت، عێراق تتكەنترین حەومەت، دن ایەد ختۆ دووریتش 
كوا چ حەومەتێم هێندە تۆگەی بە دن تاوە نتاوەد ئەگەر تەنهتا ئەو ن ە وا بووبێتد ئاخر 

تۆگانە بژمێری كە بە رەزگەی مام عەل، كەوتووەد حەتومەت، وا هەیە لە متاوەی حەفتت 
ساڵ، شەەیش هێندە تۆگەی نەهاوییتووەد عەل، رەزگە گۆتەن، هێندە تتەی نەكتردووەد 

 :ئەو گ اوە گێش ما،وای،  سەیەك، نزیم لەوەی كرد

بێتتد تەماشتا كەند ستەگ چەنتد  ئەمەکتدارو  زا گ او گێویستە هێندەی سەگێم بە 
رشتە لە گاراستن، ماڵ و خاوەنەكەید من چەندم كردبێتت هێیتتا هێنتدەی ئەو ستەگەم 

 .نەكردووە

لەو كتتاتە ستتەگەكەی متتام عەلتت، كژەتت، بتتادەداو زەق زەق ستتەیری دەكتتردیند لە 
ەەبێنم كە لەو گ اهەڵتدانەی ختاوەنەكەی دەموچاوی شتادیم خوێنتدەوەد خەریتم بتوو بتاو

 .تێگەییتووە

ما،وا عەل، رەزگەد رەزگەی عەل، ما،واد متا،وا  گ تاوی بەرەنگتارید ه واختوازم بەر 
 .تتی حەومەت نەكەویت

 ...تت تتد تۆپ تۆپ

  

-32- 

 :كچێم نەمزان، رووی لە كێ بوو

 بەتاڵ بەتاڵ

 لە خۆم بەتاڵتر

  ەینائەگەر گت لە تاڵ یم دەكەیت 
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 ...ەبە  بە بەتاڵ، جێییەهێژ

لە سەری مندا شەوێم بەتتاڵ و ونەد چەنتدی وە  ل یتۆ ختۆم دەگوشتمد وە  اللەی 
گەش چتتتاوم دەكەمەوە هتتت چ نتتتاب نیەوەد لەو شتتتەوەی ئەوێ هتتت چ نتتتاب نیەوەد هتتت چ 
ناب ستیەوەد لەتە وێنەیە د كەرتە  سەیە  ه چ ه چد هەر هێندەم لەب رە لە یتادەوەری، 

نزیتتم رەزگە یتتان كەمێتتم دوور شتتەوێە، ون هەیەد شتتەوێە، بەتتتاڵ بەتتتاڵ لە منتتدا لە 
یادەوەرید سەیرە لە تۆگ ش بەتاڵەد بە ناچاری دەبێتت بچتیە ئەو بەیتان ەوە كە بەستەر 

 .شەوە بەتاڵەكەدا هەڵهات

هەندێ كەەەت دەڵێم خۆزگە هەموو شەوەكان هەموو ر ژەكان، نێتوان گتارە و هەورێ 
ەتتتاڵە دەبتتوون و لە ه چ تتانەوە نە دەنگتت، كتتۆگتەر نە فتتت كە نە وە  ئەو شتتەوە ون و ب

 .تۆپد دەنگ، ه چ نەدەهات ه چ

...................... 
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 لە بەرەی شەەەوە

 گوێیان لە بۆڵە بۆڵە

 :دەنگێم لە گەش یان ەوە تێ هەڵەرد

 لە چ م گتدەكەیت گتكە

 ...بە  بەتاڵیەەوە لە تۆڵە

ئێستا نا ئێستا ختۆری ئتاب، لە گرد لەەكتان، دەوروبەری دن ا تەواو روونا  بۆتەوەد 
رەزگە هەڵتدێ و ت یتە، ختۆی بە ستەر گتۆلێ گێیتیەرگەی لە دن تا تەریتو گەرتتدەكا و 
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دەیانخاتە سێرەی كۆگتەرەكانەوەد لەوان ر ژان خۆر لە بەرەی حەومەت بوود چاوساخ ، 
 .بۆ دەكردد ئەوە هەڵهات..

د ستێبەر تریگا هەمووی داروبارەد بنەداری وا دێتە رێیان حەفت ماڵ لە بنت، هەڵتدا 
بەش، هەمووان دەكاتد گێت، كە  ختۆری گێناكەوێتتد بتنەداری گ تر ز ر گ تر لە عەلت، 
رەزگەش گ رترد خۆزگەم دەخواست هەموو رێگاكان ئەو رێگایانەی رێگتای ئتێیەن هەر وا 

  بتنەداری وا ئەگەر لە چتاوی كتۆگتەرت بیتارنەوەد گت داروبار بتند لە رێوبتانێە، وا بە
د گەالوێتژجگە لەوەش سێبەر ستێبەر چ لەوە خۆشتترە لە ر ژە هەرە گەرمەكتان، متانگ، 

درەخت سێبەرت بۆ بەاتد لەو بن درەختانە گیتووێەیان دا یە  یە  دوو دوود دوور لە 
ان دەگێچتایەوەد یە  دان یتبوویند حەمە سوور لە نزیەم بوود جگەرەكێیەكاند جگەرەم

ئەوان دیش نازانم چێژیان لە چت، وەردەگترتد متن وابتوومد ز ر شتتم لە گێنتاوی جتگەرە 
بوود بۆ چێژ وەرگرتن لە جگەرە بوود چایەد گیوود خواردند هەستیەرد ژمارەمان زیادی 
كتتردووەد دوو ستتێ جتتار ستتەرژمێری خۆمتتانم كتتردد یەكێتتم زیتتادی دەكتتردد ئەگەر كەمتت، 

لە ب تتر كتتردووەد گتتوتم رەنتتگە هێسترەكەشتتم لە رێتتزی خۆمتتان  بەتتردایە دەمگتتوت ختتۆم
 :دانابێتد وا نەبوو بە هێسترەوە دوو زیادی دەكردد خۆم رانەگرتد گۆتیە حەمە سوور

 . سەیە  دەكەم نەڵێ، شێتە +

 . ەینا خاترت دەگرم وا ناڵێم - 

  گێییەرگەیەكیان زیاد نەكردووە؟ + 

  .دەدوێنێ چەند بووین ئەوە ش هەر هێن -  

   .باوەەناكەم +  

   !من ش خاترت ناگرم -  

  .گاڵتە مەكە +   
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 :كە زان، بە راست یە و گاڵتە ناكەم

وا بزانم حەزت لێ ە گێتبڵتێم شتێتد وا نت ە  لە گێتر  هتات ن ژمارەمتان چەنتد  -   
  بوو؟

     ....+ 

 .ژمارەكەم بە تەواوی گوتد ئێستا دوای ئەو هەموو ساڵە لەب رم نەماوە

  !لە رەزگەش ئەو كوەەمان بەگەڵ نەكەوت -   

 !ئۆید چیا ئەوە لە رەزگەوە لەگەڵیانە +    

 .ناڵێم شێتد بە،م تووەە مەبە هەندێ كات هەندێ گێالیەت ت هەیە -    

 !هەر هەندێم +    

بێ خۆگێژەردن من ئاگام لەوە ن ە ئەو كوەە لە رەزگەوە لەگەڵیانەد كوەێە، كەمێتم 
گروازەد هەر لە تەمەن، من دەبوود تۆ بڵتێ ستاڵێم گەورەتترد دیتتم وا سووركەڵەی سەر 

لەگەڵ ئەبوو راست، لە گێتوگۆی گەرمداند بە،م لتێم دووربتووند تێنەگەییتتم لە بتارەی 
 :چ ەوەیەد بە،م حەمە سوور گوت،

 .مەسەلەكە ماركسە -

 بە چ، زان ت؟ +

 .دیارە ئ دی -

 ناوی چ ە؟ +

ئەو نتاوەی لێنتاوەد چتونەە هەمتوو  ستەكان، لە بتارەی كوەی گژە، مارك د دیتار  -
 .ماركسەوەیە
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هەر لەوێ گێەەوتم ئەو كوەەی گژە، مارك  گێیتر )ئا،( بووەد متاوەیەكە لە رەزگە 
دان یتتتووە و ئێستتتاش وا بەگەڵ ئتتێیە كەوتد لەمێژییتتە لەگەڵ ئەبتتوو راستتت، یەكتتتر 

 :دەناسند ئەحیەد عەرەڕ دەیگوت

 .ۆی هەستا حەمە ل ی، دەلەردد كول، گژە، مالەس، هێنائەبوو الست، بە تەەی خ

ئەو كوەە ز ری حەز لە گێتوگۆ بوود لە بارەی مارك  و جتووالنەوەی كۆمۆن ستت، و 
ئەو شتانەد متاوەیە  بتوو چ ئاگامتان لەو جتۆرە  ستانە نەمتابوود كتوەی گژەت، متارك  

د نەیتتارێە، تووشتت، كتتردینەوەد كوەێتتم بتتوو ز ر لە متتارك  چ نتتانەتر ب ریتتدەكردەوە
سەرسەخت، ئای ن ش بوود لەو شتانە بای لە هەموومان بتیبوود هەر زوو بە لە دەودانەوە 

 :رستەیەك، بۆم راست كردەوەد لە  سەیەكم گوتم

 ...بە خودای

 :گوت،

 .جارێ لە جێگەی خوداكە وشەیەك دی دانێ

 .لە دڵ، خۆم گوتم كوەە ئەو كوەە ز ر ترسناكە

ێنتتتتدبۆوەد رەنتتتتگە لە هەموومتتتتان گتتتتتر ماركستتتت، ئەو كتتتتوەە ترستتتتناكە ز ری خو
خوێنتتتدبووبێتەوەد شتتت رر و ر متتتان و چ ر ك یتتت، ز ر خوێنتتتدبۆوەد خۆییتتت، شتتت رری 
دەنووس،د رەنگە ئەوكات نا دواتر بووبێت و لە جێگەیەك دید داوایەرد ش ررێە، ختۆم، 

لە بۆ بخوێنیەوەد خوێندمەوەد بە گان، و درێژی  سەی لە بارەیەوە كردد شتتێە، كەمتم 
 : سەكان، لەب رە

 ,ئەو ش ررە بۆن، خوردە بۆرژوازی لێدێد مر ر، ماركس، نابێت وا بنووسێت +

 .بۆ من دەبێت -
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 چۆن؟ +

 .رەنگە من ماركس ، تەواو نەبم -

هەر ئەو كات ئەویش ش ررێە، خۆی بۆم خوێندەوەد ش ررێە، درێژد داوایەترد ئەگەر 
 :تمبە دوو وشەش بێت  سەیەك، لە بارەوە بەەمد گو

 .ئەوەی خوێندتەوەد مان ێێست، كۆمۆن ستەد تۆ كێش و سەروات بۆی داناوە

رەنگە وا نەبووبێتد بە دووری نازانم ئەو  سەیەم لە كاردانەوەیەك، توندەوە هاتبێتت 
و ویستبم تۆڵەی خۆم، لێبەەمەوەد ئاخر ئەو بە من، گتوت ختوردە بتۆرژواد ئەودەمت ش 

 .و جوێنان جوێنتر و خوێن دەەژائەو دەستەواژەیە جوێنێم بوو لە هەمو

كوەی گژە، مارك  دواتر ز ر دواتر ناوەكەی گۆەاد بووە ش ررهاوێژد ئەوە برادەرێتم 
ئەو ناوەی بە سەردا بتید چونەە  ستەی متن نت ە هت، ئەوەد ئەگەر دڵت، لە برادەرێەت، 

 .بیەاباد ش ررێە، تێدەگرتد نام ژەەیەك، دەركرد چەند تێگرتنێە، تێدایە

مارك  یان ش ررهاوێژ كتوەێە، سەرەاستت و كۆەئتارا بتوود كوەێتم بتوو  كوەی گژە،
 .خۆشیدەویست

 .دەنگ، كۆگتەر ز ر جار  سە دەگسێنێ بۆ الیەك دی رادەكێیێ
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  گ اوێم هەیە لەوێ

  و سەردان، ئ یام و ئەسحابان دەكا

 سروودی كۆمۆن ستان ش دەڵێ
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 ...گ اوێم هەرچ، دەیڵێ دەیەا

نوێژی عەسر نەبووەد گەییت نە د ڵێە، بە ئاود د ڵ ئەگەر لە  هێیتا لە ه چ د ڵێم
ئەنێال ش بەاتەوەد مادام ئاوی هەیە خۆشەد ئاو لە دوورەوە دیتارەد مەتارەكتان دەمتێەە 
چاوەەوان، ئاوێە، واند وە  دەڵتێن ئەو د ڵە گتت گتت لە كتان ەد ئتاوی كتان ش هەم یتە 

اردەد تەالنێەیتان هتاتە گێیتێد بە ساردەد كان، ئەگەر لە د زەخ یەوە هەڵقوڵێ هەر ست
رێچەەیەكدا ت واوت، شۆەبووینەوەد كەم بزن دەیتوێرا ختۆی لێتداد ستێ چەكتدار لە ستەر 
كان ەكە لە گژ دەستنوێژ شووشتن بووند سێ چەكداری ریش درێتژد ئتێیەش هەنتدێەیان 
ریییان هەبوود بە،م ریی، ئەوان لە ه، ئێیەیتان نەدەكتردد جتگە لەوەش ستیێڵ ان بە 

وەیە  هەڵقتتاچ، بتتوود ن یتتانەیەك، دیتتاری ج تتاكردنەوە بتتوو لە ئتتێیە و لە هەمتتوو  شتتێ
گێییەرگەیە د من لە خۆوە وام هەستەرد ئەو سێ چەكدارە خزمایەت ان لەگەڵ ئ یتام، 
هەمزە هەبێتد یەك ان هەر ز ر شێوەی لەو دەكردد دەبێت بڵێم ست یای ئ یتام، هەمتزە 

یە  هەبتوود هەمتوو ئ یامەكتان، لە نتزیەەوە بە من ئاشنا بوود وەختت، ختۆی ن توە مەال
دەناس،د وەهای با  دەكردن دەتگوت لەگەڵ یەكە یەك ان نان، خواردووەد باس، شێوە 
و ستت یایان، دەكتتردد ئەویتتان بتتا، بەرزد ئەم تتان كتتورتەبنە و ختتاڵێە، گەورە بە نزبتتم 

و بتر   بر یەوەد ئەویدی یەكت، سۆروستپ ، چوارشتانەی كەتەد ئەوەیتان رەشتتاڵەی چتاو
ئەو ئ یام هەمزە گاڵەوانە بێ رەزایەی كە ن وە مەالكە گ یتان، منت،  .رەش، رەژگوڵ،..

 .دابوود رێم ئەو چەكدارەیە كە لەو الوە بێ دەنگ لێیان دەەوانێ

كاتێ زان ان ئێیە لە شاگردان، فەهدین ودەستەواژەی شاگردان، فەهد لە زاری مالزم 
وایتان بتوو ەوەشە من لێرە دەیڵێیەوەو خوا خشێرزاد گەلێم خۆش دەهاتد هەر لەبەر ئ

ند بە،م ئەبوو راست، بە  سان رایگرتبوون نەیدەهێیتت بتت ند زوو هەستن و بەجێیانبێژ
گرس اری   امەت، لێ ان دەكردد ئەوانت ش كە هەر یەك تان  ستەی دەكترد و دووەكەیتدی 

تبێت كە ئەبتوو بێدەنگ دان یتبووند بە نابەدڵ، وە،م، دەدایەوەد گێتدەچوو وا تێگەییت
راست، گاڵتەی گێدەكاتد بەرە بەرە لە ئاوەكە دوور دەكەوتنەوەد لە لێو جووالن ان دیتار 
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بوو لە سەر یە  )ئەستتەغێ روڵاڵ( گتۆدەكەند لەو كتاتە كتوەی گژەت، ماركست ش لێتوی 
ناەەزای، دەجووالد بە،م تێنەگەییتم چ، دەگتوتد وە  چتۆن مر رت، نتوێژكەر ختۆی لە 

ەخاتەوەد ئەوان ش ئەوها لە ئێیە دوور دەكەوتتنەوە و دەترستان گتاڵو سەگ، تەە دوور د
 .بند بە ))شاگردان، فەهد((ی مالزم شێرزاد گاڵو بن..

ئەو متتتالزم شتتتێرزادە جتتتگەی لەوەی بەردەوام ستتتروودی))لە شتتتاگردان، فەهتتتدی  
 ارەمان ن(( دەگوتەوەد هەر كەسێە ش لێ، بپرس ایە ئێتوە گێیتیەرگەی كتێن؟ یەكستەر 

ت:))لە شاگردان، فەهتدین((د ئەوجتا هەبتوو نەیتدەزان، فەهتد چت ەد لەو وە،مەی دەیگو
شتتێرزاد ستتەری ستتوەدەماد شتتێرزادیش دەهتتات چتتارەگە ژیتتانێە، فەهتتدی بتتۆ كتتابرا 
دەگێتایەوەد جارێم دوو دەمژمێتری رێتم فەهتد و ژیتان، فەهتدی بتۆ گ اوێتم گێتابتۆوەد 

 :دەیانگوت كابرا لە كۆتای، گوتبووی

ستتێدارە درا؟ تتتۆ بڵێتت، دەستتت، لەگەڵ چتتوار ئەفستتەرە شتتەه دەكە  باشتتە بتتۆچ، لە
 !هەبووبێت

 :دەیانگۆت شێرزاد ز ر لەو  سەیە تووەەببوود لە بەر خۆیەوە گوتبووی

 .نا دەست، لەگەڵ هەر چوار گێ ەكەی تۆ هەبوو

من جاری یەكەمم بوو گێییەرگەی ئ ستالم، بب تنمد ئەو ستێ چەكتدارە گێیتیەرگەی 
 :م، بووند دوای ر ییتن ان ئەبوو راست، گوت،بزووتنەوەی ئ سال

 .هەر دەڵێن ئەسحابە نەماوند خۆ بە چاوی خۆتان ئەسحابەتان دیت

 :ئەحیەد عەرەڕ هەڵ دایێ

 ...ئەسحابەی گێییەلگە ها ها
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ئتتێیە تەواوێتتم دوای ر ییتتتن، ئەستتحابەكان بەەێەەوتتت ند بە،م بە رێتت، ئەوان نتتاد 
كە هێندەی خواردبێتەوەد تەنگەم وە  تەنگەی وی هێندەم ئاو خواردبۆوە مەگەر هێسترە

لێهاتبوود نازانم كێ بوو ناوی لەو د ڵە نا د ڵت، ستێ ستەحابەد بە،م متن هەر بە د ڵت، 
تووتت  ناوم هێناوەد دەزان، لەوێ چەند تووتتكم خواردد ئەوبەری چەم تتووتتك، رەشد 

نەە ئەحتیەد عەرەڕ بەرەكەیدی تووتتك، سوورد گێدەچێت رەشەكەیم گتر خواردبێتد چو
 :دەیگوت

 .گێش ئەوەی توو بخۆیتد رەنگت روونتر بوو

 ...تۆپ هاشەی دێد لوورەی دێ بە سەرماندا
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 :كەسێم لە ناوسەرمدا دەیگوت

 شەوەكەی وابوو

 بە دنەە شخاتەیە 

 دن ا هەمووی بە تەە و وشە ەوە

 ...و دەبووە سووتوو ئاگری دەگرت

ئەستحابەمان بتیتوەد هەوكە گێدەشتتێم دەبتتیند هەرچت، دەمێەە ئا اری د ڵ، ستێ 
جاش و سەربازی سەدام هەیە چادری لێهەڵدەن گت نابێتەوەد گێدەشتێم لە چاوی منەوە 
لە دەشت، هەولێر بێ كۆتای ترد خەریەە تاریە، دەگات و گێدەشت لوولیاندەداد بتت  هەر 

دوویند لە سەرییتیانە بت د كێ دەزانێتت ئێستتا چ كتات، شتەوە  برست ند ت نتوویند مانت
بتتت یند ستتەرباری ئەوانەش جتتگەرە  ەدەغەیەد دەڵتتێن ئەو بەر و ئەم بەرمتتان متتۆڵگەی 
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جاش و سەربازانەد دنەە شخاتەیە  ئاگری جگەرەیە  رێم یەكسانە بە مردند لەوەیتان 
ر ژ لە شەو خۆشترەد شەوی وا تاریم نەبووە و نابێتەوەد گەنرەیان بخستایەتە چاوتەوە 

 .نەتدەدیت

چەند دەمژمێرە یەكپێ و بێ گیتوو بە رێتوەیند هێنتد تەەیتن هێنتد تەەد لە زێیتیان 
هەڵەێیتتن وا تەە نتتاب ند ستتەیرە لەشتت، متتر ڤ ئەو هەمتتوو ئتتاوەی تێتتدایەد ئەو هەمتتوو 

دد چ ختتوێ ەی تێتتدایەد ئەوە لە كەیەوە ئتتاو و ختتوێ دەردەدەیتتند لەشتتیان چەتت، نەكتتر
ژوورە الچەگەكەی  دا رژانتددگەالوێتژیەو شەوە رژاندد بە  ەدائارە ەیەكم بەو رێ ە گێدەشت

كەمێتم  مانتدووێت،تد چەند مانتدوومد خوداوەنتدی دن اش هێندە ئارە ەیەی لێم وەرنەگر
م لێوەرگرەوەد چەنتد ت نتوومد خوداوەنتدی ئتاود مەتتارەیە  ئتاو بنێترەد چەنتد ماندووێت 

 ...چایە چایەبرس مد خوداوەندی ناند نان بدەد یە  نوردووە ناند جگەرە جگەرەد 

تا ئەوگەەی بێزاری بێزارمد هەڵە بوومد گەش یانمد من و گێییەرگایەت ان نەگوتتووەد 
بە  ئەو جارە ت انەچمد مەرێ بێت چارەیەك، خۆم بتەەمد بەرەو الیە  ستەرهەڵدەگرمد 
الیە  نە گێ، گێییەرگەی بگتاتێ نە هت، جتاش و ستەربازد تەواو دەبێتت ئەو شتەو دوا 

بێتد لە ب رمە ئەوهتا ب رمتدەكردەوەد لەبەر ختۆمەوە ئەو  ستانەم  شەوی گێییەرگایەت م
 :دەگوتەوەد گوێم لێبوو گوت ان

 ...ئەوە ئاوە

ئۆخەیشد جۆگەلەیەك، فێنم لە تاریەای، ژیان بە ناو ئەو هاوینە گەرمەدا نەرم نەرم 
رێدەكاتد هەر بە سەر گێتوە تتا متبتووین لێیتان ختواردەوە و مەتارەمتان گتكتردد ئەگەر 

نێە ش دەبێتتتت گێیتتتیەرگایەت، نتتتاخۆش نتتت ە و گەشتتت یانم لە گەشتتت یانبوونەوەمد نتتتا
 :هەندێە دی ر ییت ند گوێم لێبوو گوت ان

 .ئێرە خراپ ن ە بۆ گیوو
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ئۆخەیشد دان یت ند جگەرەیەكتم دەرهێنتا و بە دنتەە شتخاتەیە  گتتم لەو تتاریە ە 
ێیتتتتا دنتتتەە شتتتخاتە بەردا كە نتتتازانم لەكەیەوە ئتتتێیەی  ووتتتتداوە و نامتتتانهێنێتەوەد ه

 :نەكوژابۆوەد سێ چوار كە  دەتگوت لە یەكتریان گێتاوەتەوەد هاواریانەرد

  كوەە بەوژێنەوە ئاشەرا دەب ند ئەدی ئەوە رەب ە ن ە لەو سەرە

چ بزانم لەو ستەرە رەبت ە هەیەد متن وا تێگەییتتم ئێترە الچەگە و دوور لە چتاوانە و 
ترسامد رەنگە ترسانەكەم گتر لەوەو هاتبێت كە تایبەتە بە جگەرەكێیاند ترسام ز ریش 

بە هۆی منەوە تووش، بە،یە  ب ند بە بێدەنگ، سەركۆنەی خۆم كردد هەر دەستتبەجێ 
جێگەمان گۆەید باش بوو لە ه چ الیەكەوە تە ە نەهتاتد هت چ روویتنەداد لە گتاڵ چەنتد 

ە و ئەو چێژەی ت یە بەردێم گیووێە، باشیان داد چەند جگەرەیەكم لە تاریە، گێچایەو
 .ئەو شەوە من لە جگەرەم وەرگرت مەگەر ژن و گ او لە یەكتریان وەرگرتبێت

بتتت  بتتت  تتتا شتتەو شتتەوە هەر بت ..هێیتتتا دن تتا روونتتا  نەبتتۆتەوەد وا لە جتتادەیە  
دەگەەیتتنەوەد نتتازانم كتتوێ ەد ئەوەی دەیتتزانم مەنزڵیتتان جتتێگەیەكە )بەرەكە(ی نتتاوە و 

 ...بەری چەپد راست ناشزانم لە كام بەرەد كەوتۆتە

 .لەو بەرەبەیانە لە دن ایێ تەنها تۆپ و گێییەرگە بە ئاگان
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 شەەد شەە

 لە كەلێن، شەەەكانەوە

 شەە شەە راودەنێ

 .شەە سواری سەری شەە دەبێ
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حەمە سوور نو اڵنەی لێدابوود دەبوو شتەەی ستێ ەم رووبتداد هەر لە یەكەم شتەەەوە 
 :گوت،

 .تەواو نەكاتد دڵ، داناكەوێت لە من، وەرگرند هەتا سێ ەم

 :گرس ان

 بە چ، دەزان،؟

 :گوت،

دەڵێتت، لەگەڵتت، نەژیتتاوند هەركاتێتتم شتتەەێم بەتتاتد نایەڵێتتت حەفتتتە وەرستتووەێد 
 .سێ ەم ی، بەرگاكردووە

حەمە سوور در ی نەكردووەد هەر من نتا ئەوان تدیش دوای بە ب رهێنتانەوە گەییتتنە 
كە كتتردی ستتێ شتتەەی لە ستتەر یەكتتدی لە ئەوەی كە ئەو گ تتاوە یتتان شتتەە ناكتتات یتتان 

یادەوەرییان تۆماردەكاتد شەەی یەكەم لەگەڵ متن بتوو كە ئێستتا ه چت م لە یتاد نت ە و 
وە  گوت یم رەنتگە متن لەو شتەەەدا دەستپێیتخەر بتووبمد شتەەی دووەم لەگەڵ حەمە 
ریتتش ئەو گ تتاوەی ئازایتتانە ئاشتتبەتاڵ، راگەیانتتدد شتتەەی ستتێ ەم ش كە رەنتتگە حەفتتتە 

سووەابێتەوە وا ئەحیەد عەرەب، گرتەوەد بەو سبەینێ ە كە وە  دەڵێن هێیتا خێر وەرنە
و شەە دابەشنەكراوەد ئەو دوو گ اوە وەها بە  سە تێەگ راوند ه چ رێ ەك، ناوبژی لەوێ 
ناكتاتەوەد ختتۆزی لەو شتتەەەدا گوێتتتان لە  ستەكان، ئەحتتیەد عەرەڕ دەبتتوود ختتۆزگە لە 

ود كوردی و عەرەب ، بە شێوەیە  تتێەەڵ كتردووەد سووچێەەوە ت، چاوێەتان لێ، دەبو
هتت چ كتتام لەو دوو متت ژژەتە زمتتان، خۆیتتان ناناستتنەوەد ئەحتتیەد عەرەڕ شتت ن و متتۆر 
هەڵگەەاوەد ئەبوو راست، گت، لێدەی دەتە ێ و هەزار وەحی، لە دەو دەرچووەد گوێم لە 

 :ئەحیەد شاهێن بوو دەیگوت

 . ا گت لە وەحی، بووبێ  ەزاب تد هەر هەندێە، لێبگرەوە لێد دن
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ئەبوو راست، گتتری دەكردد باش بوو ئەحتیەد عەرەڕ نەرمت، كێیتاد دەنتا ز ر نەمتا 
بوو بگاتە چە  راكێیاند شەەەكە لە سەر چ، بوو؟ ه، خۆمم ز ر لە ب رماوە هەتا ه، 
ئەحتیەدم لە ب تر متابێ  بە،م رەنتگە ئەبتوو راستت، هەڵ گ رستاندبێتد چتونەە ئەحتیەد 

بوود نە  هەر شەەفر ش نەبوود لەبەر شتەەیش د ،ود ڵ هەڵتدەهاتد  عەرەڕ بێ گێچەڵ
 .لەگەڵ ئەوەش دوور ن ە من هەڵەبم و ئەبوو راست، گێچەڵ، نەكردبێت و تووش بووبێت

لە ب رم بێت شەەی سێ ەم هەر لە یەكەم )وەحیت،(یەوە تتا دوا )وەحیت،( بە دەم 
دامركانتدنەوەی شتەەد حەمە  ر ییتنەوە بوود جاروبار هەڵوەستتەیەك، تێتدەكەوتد دوای

 :سوور سەری نایە بن گوێم

 .ئ دی شەە تەواو +

 یان، گیت، لێبەەینەوە؟ -

 .ئا ئاد سێ، خۆی تەواو كرد +

 ئەدی ئەگەر گێچەڵ، گێبەەین؟ -

 .هەرچ، لێبەەیت شەەناكاتد تا  ۆناخێە، نوێ، شەەد شەە نەما +

 ...تۆپد ئای تۆپ چۆن تۆگتۆگانێ بە ئەندێیەمان دەكەیت
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 :گ اوێم گێدەچوو لە خەوزەانەوە هاتبێ

  ئەو هەموو چاوگەرمەردنە لە ژیان جێگەی نابێتەوە

 هەڵ گرەد هەڵ گرە
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 هەرچ، خەوە بۆ مەرگ هەڵ گرە

 لەوێد لە مەرگ

 .هەرچ، بێ خەوی هەیە لە ب رتدەچێتەوە

كەگتری ئێرە ئا اری بەرەكەیەد لە دەو چەمێە، گت لە داروبتار بارەگتایەك، دە گتازدە 
لە ئتتاب، ستتاڵ، ئەنێتتاو هەڵ تتداوەد ئەو بارەگتتایە گێیتتیەرگەی لە ستتەر دەەژێد ئتتێیەش 
تێ تژایند چێیتانە وەرگەەاوینەتە سەر هێژەەورووند باش بتوو هتێژەە لە میتە بتوود لەو 
الوە گێیتتتیەرگەیەك، نتتتانەوا ئتتتازا ئتتتازا نتتتان، گێتتتوەدەداد بە،م گێتتتتا نەدەگەییتتتتد چ 

ی مانتتدوو رادەگتتاتد لەو جەمە نتتاوەختە بە هەەمێنتتترین نانەواختتانەیە  بە گێیتتیەرگە
 ..چایخانە بە درێژای، ر ژێە، رێم هێندە چایەی لێنەخوراوەتەوەد ئای چایەم خواردەوە

ئاسیان، ئا اری بەرەكە چۆلەكەی لتێ دەبتتێد بە،م فتت كەی لتێ نتابتێد رەوە رەوە 
ووكەڵد هت چ فتت كەیە  دێن و دەە ند هاتن و ر ییتنێە، گت لە دەنتگ گتت لە ئتاگر و د

ت تتارێە، ئەو نتتاوە ونتت ە رێتت، بەو ئاستتیانە كەوتبێتتت و زرمەیەكتت، لێتتوە نەهاتبێتتتد جو
 :دەیگوت

 .خاك، بەرەكە كەڵە، كێاڵن، نەماوەد هەمووی ناگاڵیەد هەمووی ئاسنتێژە 

 :مالزم وش ار دەیگوت

تن كە دەڵێ، بەرەكەد واتە بەرەی گێیەوەی شتەەد بتۆیە ب تر لە خەوتتن و خۆشووشت
 .مەكەنەوە

 :مالزم كارزان رەنگە لە وە،م، ئەو  سەیە بووبێتد گوتبووی

گێییەرگە بە لوولەی تۆگ یەوە بەسترابێتەوەد ناتوانێت ب ر لە خۆشووشتن و خەوتن 
 .نەكاتەوە
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 :بە،م مام رەسووی بناوێ جارێم بە گوێ، خۆم گوێم لێبوو گوت،

ب رختۆت بتبەوەد خۆشووشتتن ش  لەو ر ژەوەی دەب تە گێییەرگەد هەوڵدە خەوتن لە
 .بە هەند هەڵیەگرەد ئەگەر وا نەكەیت دڵن ابە نایگەیەن تە سەر

گێتتدەچوو بارەگتتا كەگتتریەكە نزیتتم بێتتت لە بەرەی گێیتتەوەی شتتەەد وە  دەیتتانگوت 
جاش و سەرباز هەر لە بن گاڵیانند لە هەمتوو الیەك یتەوەد لە عەرد و ئاستیانەوە تتۆپ 

ی ەكتانەوەد لە ئاستیانێ گەمەی دەكتردد ختۆی دەهاوییتتە دەهاتد كۆگتەر لە سەر بەرزا
ستتەر تەن یتتتاند كژەتت، بڵنتتد و نەوی دەكتتردد لە جێتت، ختتۆی رادەوەستتتاد بەرز و نتتزم 
دەبۆوەد لەو ئا اری شەەە لە بەدبەخت، خۆمد متن لە دن تایێ حەزی دن تام لە دوو شتت 

 ...بوود دوو ئارەزووم هەبوود ئەوان ش خۆشووشتن و خەوتن

گەنتایە  مەنترەڵە ئتاوێە، گەورە بخەیتتە ستەر ئتاگرەوەد گەنتایە  لە هت چ ئای بتۆ 
الیەك، دن اوە نەب نرێد دووكەڵ، نەب نرێد ئای بتۆ یە  ستەلەە ستابووند تتۆ وەرە لەو 
بارەگایە گەورە لەتە سابوونێم دەستنەكەوێد تا چڵە، حەفتت ر ژەرێتت لێتداماڵێد هەر 

دەستتێم  توەە ستوورەم لە ختۆم داد  چۆنێم بتوو ختۆم هاوییتتە گۆمتاوێەەوە و چەنتد
 ئتای بتۆ خەوێتمد خەوێەت، دكەمێم لە باری لەشگران ەوە هاتیە سەر باری لەشستووك،

تر لەو د ،نەی لە گارەوە تا ئێرە هاتنە رێد خەوێە، درێتژ درێتژ لێترەوە تتا  ووڵ د ووڵ
شتتەەد دەو زێد بە،م ئەو خەوە دوورتتترە لە خەونتت، كودەتتتاد كودەتتتا بە ستتەر بەغتتدا و 

رەوە فت كە و كۆگتەر دێڵن چاو گەرم بەەیتد تۆپ تتۆپ ئەو تۆگتانەی متردوو لە گتۆەدا 
لەگەڵ ئەوەش متتن بتتۆرژامد ئەگەر بە د نند لێتتدەگەەێن ستتەر خەوێتتم بیتتەێنمرادەچڵەكێتت

دزی، زرم و هۆەی زەوی و ئاسیان یەوە بووبێت تاوێتم چتوومە خەوەوەد خەوێتم بتای، 
كورت ژە خەون، من دیتم ر متانێە، خەونتاوی، خستتۆتە  كورت ژە خەونێم و تەواود بە،م

سەرمەوەد ر مانێتم رەنتگە لە ستاتەكان، خەرەفتاوی ب نووستیەوەد لەو كتورت ژە خەونەد 
 :دیتم كەسێم لە سەر سەرمە بانگم دەكات
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 .شوانەد شوانەد ئەگەر چاو نەكەیتەوە نامب ن تد نامناس تەوە من س امەندم

ساڵەد دەنگتد دەنگت، نتاو خەونەكە هەر لە گتوێیەد  ئۆی س امەندد دوای ئەو هەموو
لەو كاتەوە تا ئێستاش خەون بە خەونێە، واوە دەب نمد لەو كاتەوە تا ئێستا وێنەی ئەو 
راوەستانە هەر لە چاومەد راوەستان، ناو خەونەكەد س یات لە ب نای م ناستێتەوەد بە ه، 

ەەنتت ن دەبتتارێد كتتێ هەیە نتتاو خەونەكەشتتەوە كە ج تتایە لەوان تتدید لە هەموویتتان گێ
س امەندی دەرەوەی گێەەن ن، دیتبێتد س امەندی دیتبێت بە گرژید جگە لە من ئەویش 
لە خەون، بن كەگری دەو چەمەكەی ئا اری بەرەكەد لەو خەونەدا س یای س امەند چەنتد 

لەبەر خاتری س امەند بەئاگاهتاتمد .ژاكا بوود  ەت  ەت س امەندم وا بە كزی نەدیتبوو.. 
یبەت بۆ ب ن ن، س امەند چاوم كردەوەد دەنا وەها نەچووبوومە خەوێ وەها نەمردبووم تا

 ...بە بانگەردنێم زیندوو ببیەوە

 هەر ساڵ و شتێم دەبوو س امەندم دەناس،د ساڵێە ش دەبوو نەمتدیتبوود بە،م كتو
بتتتوونەوەی برادەرایەتتتت، بە كتتتاتەوە بەنتتتدەد كە  نتتت ە هەر لە یەكەم دیتتتدار و  ووڵا

یتنەوە س امەندی نەچووبێتە دڵەوەد بە،م رەنگە كەم كە  هەبووبێت بە وێنەی من دان 
س امەندی خۆشویستبێتد س امەند لە فەیژ ەكان، بەغداد بوو لە ر ، ئەو )تەعریتب(ەی 
وێران، كردبوود خۆی دەیگوت وێران، كردوومد لە ر ، ئەو وێران ە خۆی فێرە كتوردیەك، 

ۆزگەی گێنەختوازێد راستت، نتازانم بتۆچ، ست امەندم هەند ناسم كردبوو كە  نەبوو خت
 .خۆشدەویست

چاوم كتردەوە و هەستتامەوە و گەەام كەگتر كەگتر گەەام لە دوای ست امەند دەگەەامد 
نزیم لە دڵن تای، دڵن تابووم لەوەی ست امەند لەو بارەگتایەیەد ئەو خەونە لە ختۆەا نت ەد 

ستت امەندم كتتردد بە،م ێتتم گرستت اری دووانگرستت ارم كتتردد گتتێش خەونەكەش لە یە  
 :وە،مەكەیانم بە دڵ نەبوود دوای خەونێ لە ز رم گرس،

  كوا س امەندد لە كوێ ە س امەند؟ +
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 .لێرەیەد ئەویش سەر بەو بارەگایەیە بە،م دەرچووەد دێتەوە -

شتتەو و ر ژێتتم لە ئا تتاری بەرەكە متتامەوەد ستت امەند نەهتتاتەوەد نەمتتدیتەوەد دواتتتر 
 دەمگوت:

 دیتەوە دەنا كەسەری گرانتر دەبوو.باش بوو نەم 

حەفتەیە  بە سەر خەونەكەم نەسووەایەوەد متن لە كتان، تەالن بتوومد هەواڵ هتات  
س امەند شەه د بوود بە ژەهری مار شەه د بوود لە سەرهات، )بەرد و بەرد لە هەورێتوە 
 بۆ  ەندی ( ستەرهات، ست امەند و متارم گێتتاوەتەوەد لە ستەد ستەرهات دیش ب گێتتمەوە

 .تەواو نابێت و درێژەی دەبێت

 .تۆپد فت كەد كۆگتەر لە هەموو الیەكەوە ئاگر
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 :با گوت،

 گەشت، ئەو لێژای ە سەختە

 بە،م تا سەر لەگەڵم بە

 ...لە ب رت بێ گێت، خۆتە 

بەیان، دابوو نەدابوو هێیتا ز ری دن ا هەر لە خەودا بتوود خۆمتان كتۆكردەوەد      
د چەنتد لە متاڵ، عەلت، رەزگەوە بەگەڵ كەوتلە دەستە گێرست ەكەی و ئەو كتوەەی  هێ

یەكەی ئەوەی ستت امەند بب تتنم بارەگتتا كەگتترگێیتتیەرگەیەك دیش بەگەڵیتتان كەوتتتند بتتێ 
ئا تتتاری بەرەكەمتتتان بەجێهێیتتتتد ئێستتتتا كە چێیتتتتانێە، درەنتتتگە وا بە هەورێتتتدا 
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رێگەیەك، بێ ئاوەد وا بتوا ت نوێت، هەڵدەگەەێ ند ر ژێگ، گەرمەد مەتارە خۆی راناگرێد 
كاری ختۆی دەكتاتد مژت، هەورازەیەكیتان گرتتووە هێنتدە ستەخت نت ەد بە،م گێناچێتت 
ستتەری هەبێتتتد لەو هەورازەیە گرتەیەكتت، وام لە چتتاودا نەمتتاوە حەز بە ن یتتاندانەوەی 
 بەەمد جگە لە گرتەیە د ئەویش متالزم وشت ار و كەو ن یتاندەداتەوەد ئەو ئا تارە كەوی

وابتزانم  وێدەچێ ئێترە کەوبتوار بتێد کەو بێترەدا گەرم تان و کویستتانێ بتکەند ز ر بوود
گۆو گۆو لە شە ەی باڵ ان دەداد ئەوجا لە باڵدان ان چ دەنگێەت،  کابۆک ی ان تێدا بوود

لێتتتوە دەهتتتاتد ئەوانەی یەكەم جاریتتتانە گوێ تتتان لە شتتتە ەی بتتتاڵ، كەو دەبێتتتتد  ەت 
دەنگتت، ئەوهتتا هەیەد ستتەیرە ئەو هەمتتوو كەوە چتتۆن لەو باوەەنتتاكەن لە بتتاڵ، باڵنتتدەوە 

 :ئا ارەی شەە دەحەوانەوەد مالزم وش ارد ئەبوو راست، گۆتەن،

 .ئەوە هەر بۆ ئەوە بوود مالزمایەت، خۆی ن یانبدا

دەستتتتێژێە، هاوییتتتە ئەو گتتۆلە كەوەی كە بە ستتەرمانەوە هەستتتیەرد بتتۆ ستتاتێم 
وان كەو كەو بەردەبتنەوەد كەو لە ناو گتۆل، كە تەنەە سێبەرێە، جوان ان لێیانەردد دیتم

د گێتتنرم ژمتتاردد لەو ستتاتانە نتتازانم بتتۆ دەتگتتوت گەنتترەی هەڵوەریتتوی ختتۆم یە  دوو
دەژمێرمد من بەو رادەیە باڵندە گەروەر نەبوومد هەتا لە ئاست مەرگ، گێنج كەو وا خەم 

بچتوێنمد بە،م وا دامبگرێ و هەڵوەرین ان لە ئاسیانەوە بە هەڵوەرین، گەنرەكتان، ختۆم 
كەوتەوەد بەربوونەوەی یە  لە دوای یەك، كەوەكتان من تان خستتە بتارێە، واوەد ئەگەر 

 :مەیژەو مەحویانە بەەم تووک،خۆش م بە مالزم وش ار نەهاتایە دوور نەبوو 

هەر كەستتتێ كەو لە گتتتۆل، كەوان هەڵتتتدەوەرێنێد ختتتودایە یە  یە  گەنرەكتتتان،  
  .هەڵوەرێن،

ئەوها ز ر سووكتریش لەوەی لێبەەمد من ئەو مالزمەم  تووک، نە  بە،م دڵم نەهاتد
 .خۆشدەویست
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ئێرە سەری هەورێ ەد دەڵێن لە وەرزی هەوران سەری هەورێ لە هەورە و یە  گارچە 
تەمەد من ئەو جارە لە وەرزێم گەییتیە سەری هەورێد ه چ جێگەیەك، ئاسیان هەوری 

داشتنەكات ختۆ هەواڵت، ئتاوی گێت ەد هەواڵێتم گێوە ن ەد ئای بۆ تت ژیە هەورێتم ئەگەر 
دەڵێتتت: ئاوتتتان لەب تتر نەچتتۆتەوە؟ ئتتای لەو هەورێ وشتتەەد  ەت هەورێتتم بەو وشتتە ە 
نەدیتبتتوود ئەو جتتێگەیەی هەورێ كە ئتتێیەی لتتێ كەوتبتتووینەوەد چ لە چ تتا نەدەچتتوود 
ب ابان ش هەر هێندە گەرم و بێ ئتاوەد نتاد نابێتت ئەو گەرمت ە هت، هەورێ ختۆی بێتتد 

ەبێ نەبێ شتێم هەیەد كان ەكان، هەورێ هێندە لێەدی دوور ن ند مەتارە تام، ئتاو لە ه
ب ربەاتد لەو خۆ گنخاندن و نەە ییتنە شتێم هەیەد دەمێەە گ ر دەی ئەو جێگەیەین و 

 ...لێ، ناب نەوە

هەورێ بە دیوی بال ساندا ئەو ئاخر زەمانەیە كە سەری  سە و بن،  سەی مەالكتان، 
انم نە تەمە نە دووكەڵە لە د ڵەوە بە بەژنت، هەورێتدا هەڵتدەگەەێد دێ دێ هەولێرەد ناز

سەری هەورێ دەگرێد یە  زرم و هۆە و هەرایە دەڵێ، هەرچ، بەردی چ ای دن ا هەیەد 
لە ناو خۆیان كەوتتوونەتە شتەە و ختۆ بە یەكتدا دەدەند ئەوە جتاری چەنتدەم نە د ڵت، 

 ەد ستتەد گونتتد گ تتان، هەبێتتتد هەر بال ستتان بە مەرگ دەچێتتتد بال ستتان رەنتتگە بە 
دەیەوژن و زیندووەد بە خنەان دەیخنەێتنن و هەر زێنتدووەد ئتای د ڵت، بال ستان تتۆگ، 
گرتۆتەوەد ناگاڵی، گرتۆتەوەد بەرم ژە ك ی ای گرتۆتەوەد هت چ جێگەیەكت، دن تا لە هت چ 

بەر شەەێە، هەرێی، و ج هتان، بەو ستەخت ە برینتدار نەبتووە كە بال ستان برینتدارەد لە 
 :خۆمەوە دەمگوت

 ...د ڵ خنەاد بال سان خنەاد ژیان خنەا

 :مالزم وش ار گێدەچوو گوێ، لەو هەموو )خنەا(یەی من بووبێتد گوت،

 .هەرچ، ك ی ای دن ایە لەو د ڵەی رووكەند بال سان ناخنەێد لەگەڵ ك ی ا راهاتووە

 :ئەبوو راست، هاتە ناو  سانەوە
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 .گاتێناخنەێ چ ەد بە خودای سەگەنازی دە

ئ دی هەموومان لەوە كۆ  بووین كە بال ستان و د ڵت، بال ستان لە ك ی تادا هەناستە 
وەردەگتترن و دەدەنەوەد مەنزلتت، ئتتێیەش جتتێگەیەكە لەو د ڵەد لە بەرزایتت، ئەو د ڵەد 
جتتێگەیە  )كتتان، تەالن(ی نتتاوە.. ئتتای گەرمەد ئێتترەی هەورێ گەرمەد هەورێ هەرگ تتز 

 ەكە لە وشە ، مەتارەوە هتاتبێد كتێ لە ب ریەتت، لە هێندە گەرم نەبووەد رەنگە گەرمای
كەیەوە مەتارەی ئێیە بێ ئاوەد خودای ئتاود چتۆەێ تەەایت،د بتای، لێتو تەەكردنتێد یتان 
گەرمتتای، هەورێ لەو هەمتتوو دووكەڵ و ئتتاگرەوە هاتبێتتت كە نتتاژمێردرێد ئەوە  هەورێد 

 نەوە لە چەنتد جتێگە هەردوو دیوی هەورێ بە هەردوو د ڵەوە بال سان و ه تران و نتازەن
ئاگریان گرتووە و دووكەڵ بەری ئاسیان، گرتووەد بەری چاوی دن ای گرتووە و نتایب نند 
بە  ئەوجتتارە ت نتتوێت، نەمەوژێتتت مەرێ بێتتت هەم یتتە ستتێ مەتتتارە ببەستتتمد لە بتتری 

 .مەخزەن، ف یە  مەتارە مەتارە

، دن تا كزتترد هەر لە بن چەند بنەدارێە، سووتاو دان یتبوویند كز كز لە هەت وەكتان
هێندەم زان، بووە  تە تد كتێ لەگەڵ كتێد یەك تان ئاشتەرایە كێت ە گرست، نتاوێ ئەبتوو 
راست ەد ئەویدیش ئەحیەد شاهێند دەمە تێ ەك، گەرمد گەرمتر لە گەرمتای هەورێت، نتاو 
ئاگر و دووكەڵد بە،م دەتگوت دەزانن كە  ناوبژی ناكتاتد گەالمتاری یەكتریتان نەدەداد 

رییتت ان بەوشتتتایە كتتێ توانتتای نتتاوبژیەردن، متتابوود ت نتتوێت، گتترزەی لتتێ ئەگەر یەكت
،  ستەم لە لێتودا متابوو بە حەمە ستوور ت نتبتیبوویند لە ب رمە لەو ساتانە بتای، ئەوە 

 :بڵێم

 !ئەدی نەتگوتد شەە تەواود دیارە شەرت، گ اوان لە سێوە بۆتە چوار

 : اوەی،د گوت، حەمە سوور كە لە ت نوێت دا لە سووریەوە گۆەابوو بۆ

 .ناد هەر تەواوكەری سێ ەمەد دیارە شاهێن و عەرەب، هەر بە یە  ئەحیەد داناوە

 :شەە لە سەر چ ە؟ گوێم لێ ە ئەبوو راست، دەڵێ
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كوەە هەی وەحی،د بە چاوی خۆت دەب ن، ك ی ا لە هەموو الیەكەوە دادەكاد بچ تنە 
 .كوێ؟ خۆمان دیت تەوە

 :ئەحیەد شاهێن ش دەڵێ

 .ك ی ا بێتد بە،م ر ییتنیان لە مانەوەمان باشترە لەوانەیە 

 :ئەبوو راست، لە چۆك، خۆی دەدا

ئای لەو مالزمە كەرەد خۆ دەڵتێ لەوانەیە ك ی تا بێتتد بە،م ناهە تت نتاگرمد ختۆ لە 
 .یەمەن زانست، ك ی ات نەخوێندووە

م لە ب رمان بێت ئەحیەد شاهێن ش مالزم بتوود متالزم ئەحتیەد شتاهێن ئەوهتای وە،
 :دایەوە

 !من نەمخوێندووەد بە،م تۆ دەرچووی كۆل ژی ك ی ایتد بەش، خەردەود وا ن ە

 :ئەبوو راست، هەندێم خۆی خواروخێچ كردەوە

ئاخر هەی وەحی، هێستتر بە هێستترایەت، ختۆی دووكەڵت، ك ی تا دەناستێتەوەد تتۆ 
 نایناس تەوە؟

تانەی وشتەكان ئەحیەد شتاهێن ئەو كتوەەی لە گەرمەی شتەە و دەمە تاڵێش ئەو ستا
هەموویتتان ستت یای جتتوێن دەگتترن و بەرگتت، تتتووەەی، دەگۆشتتند ئەو هەنتتدێ وشتتەی 

 :دەهێیتەوە بۆ خۆش، و گاڵتەد گوت،

دە راوەستە با لەو هێسترە بپرس ند بزان ن ك ی ایە یان ناد بە،م تۆ لێ، بپرستەد لە 
 .زمان، ئێیە تێناگات

 :ئەبوو راست، بەوە گتر تووەە بوو
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هێستتترە بە  لە زمتتان، مالزمتتان تێتتدەگاتد چتتونەە ئێتتوەی متتالزم لە وەحیتت،د ئەو 
 ...هێستر هێسترترن

 :شاهێن بە گێەەن نەوە

 .دەی مالزم وش ار كاكە لێ، بپرسە

 :خاو بۆوەد شاهێن گوت، ێ نەخت گرژی

من ناڵێم ك ی تا نت ەد هەوە هەود بە،م كام تان خۆشتترەد متردن لە ت نتوێت، یتان بە 
عەرەب ش لەگەڵ بۆچوون، منە كە بت یند ئێیە هەرسێەیان ل تژنە  ك ی ا؟  ئەوە ئەحیەد

 ..ن ن؟ ئێد دوو دەنگ لە دەنگێم ز رترە

 :ئەبوو راست، بە تووەەی ەوە

 ...بە دوو ئەحیەد مێیە، مرییەێەتان ن ەد كوەە هەر هەرچ، ئەحیەد هەیە 

ی خۆیی، رستەكەی تەواو نەكردد دوای، گێەەوتمد بە ب ری هاتبۆوە كە ناوی راست نە
 .ئەحیەد بوود بۆیە رستە ترسناكەكەی گێتابۆوە

لە هەمووی سەیرتر ئەو هەموو میتومتە بوود ئەحتیەد عەرەڕ دەنگت، لێتوە نەهتاتد 
ئ دی ئەحیەد شاهێن سووربوو لە سەر شۆەبوونەوەد ر ییتن بەرەو ئا اری ك ی اد ئەبوو 

نەە یتنە ز ری كێیتاد  راست ش گێ، لە سەری هەوری گ ركردبوود نەدەبتزوا..ئەو بتت یند
ت نوێت ش خەریم بوو كاری خۆی بەاتد ئەحیەد شاهێن هەل، ت نوێت،  ۆستەوەد رووی 

 :لە هەمووان كرد

 .ئەگەر ناتانەوێت لە ت نوێت، بخنەێن با بت ین

 :ئەبوو راست، بە دەنگێە، لەو بەرزتر
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حیت ە ئەگەر دەتانەوێ بەەونە ناو ك ی ا و لە تتتێ ستەی بچتند بتت ن بەگەڵ ئەو وە
 .كەون

 :ئەحیەد شاهێن بە دەنگێە، لە ئەویش بڵندتر

 ...دەیخەینە دەنگدانێە، ئاشەراوەد یا، كێ لەگەڵ من دێتت بێتە ئەو الیە

من وا بزانم یەكەم كە  بووم چوومە الی شاهێند ئاخر رەنتگە لە هەمتووان ت نتووتر 
لە بەری ئەبتتوو بتتووبمد دیتتتم یە  لە دوای یە  هەمتتووان هتتاتنە بەری شتتاهێند ئەوەی 

 ..وست، مایەوە تەنها ئەبوو راست، بورا

 :ئەبوو راست، سەری بادا و ناولەگێە، لە ال ران، خۆی دا زرچەی هات و گوت،

هەی وەحی نە یان، بە  من ترسنۆكمد یتا، بە دوام كەوند متن بتۆ ئێتوەمەد دەڵتێم 
ختۆم بە كە  بۆچ، بە گێت، خۆمتاند خۆمتان بخەیتنە نتاو ك ی تاوەد دەنتا لە ئتازایەت، 

  ...ناگۆەمەوەد بە تایبەت، بە مالزمەكان

ئ تتدی بەرەو د ڵتت، ك ی تتا شتتۆەبووینەوە و ئەبتتوو راستتت ش لە گێیتتەوەی هەموومتتان 
 .هات ن كان، تەالن هات ن داگەەایند دایەکپی، بە دوای یەک دەە ییتد

 

 

 

 

 

 



398 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



399 
 

 

 

 

 

 

 كانیەك لە تەالنی دۆزەخەوە

 

كتان، تەالنتداد دیتتم لە تەریێەی، چ ا و مەتارە و خۆمد لە ستەری هەورێد بە دیتوی 
 :چاوێە، لە سەرمانە و دەڵێهەورێ  ە  ت 

 .هەورێ كوەەكان، خۆی لە ئاوێ دەكات

متتن خۆشتت م لەو رستتتەیە هتتاتد چتتونەێ ت نتتوێت، وایەتتردد رستتتەكە لە چێتتوەی  
ی ەكەید دەزانتن چەنتد ت نتووم  هت چ ئ دیۆمەكەی دەرهاوێژم و ب خەمە گۆەای، واتا ئاسا

 ژ یتێە، هاوین تانەی ستەر شتان،  زەنتد ڵ و كەستەكێە، ستەر مەچەكت، هەورێد هت چ
هەورێ وە  من ت نتوو نت ەد لە بەرزایت، هەورێتوە بە دەم رێتوە خەون بە زێت، گەورەوە 
دەب نمد ئەو زێ ەی گتێش چەنتد شتەوێ بەو دوو هێستترەوە لە ئتاو تەەتتر لێ پەەیتنەوەد 

ش چەند هیتە ن  لە تاشتەبەردی هەورێ ه یتەترد لە هتاوین ه یتەترد لە لێتوی هەوکە
ئاود چ لە كن تۆ لە بەری یەترد دەی خوداوەندی گ اوی هەورێ ، ه یەترد لە مەتارە ه 

ن ەد چ دەبێ ئەگەر بەو هاوینەد هاوینێم لە هەموو هاوینان هاوینترد  ئەستەم و نەکردەدا
هەورێ هەر رێتت، هەور متتاوە و دانەختتراوەد ئتتای بتتۆ گەلە هەورێ بنێتتری بتتۆ هەورێد بتتۆ 

 :چۆەێ تەەای، بۆ مەتارە  گ اوی هەورێ ، دەڵێ
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 هەمتتوو هەورێ بە گەنتترە بپیتتەنند هێنتتدەی جتتێ دنتتدووك، گەەەستتێژەەیە  تەەایتت،
 .ەكەی كان، تەالنەناب ننەوەد هەیە و ن ە هەر كان 

ن ەد لێ نزیم لە دڵن ای، ئەو كان ەی كێ دەڵێ دەیگەینێد وە  دەڵێن هێندە دوور  
دەڵێم لە بن، دن ایەد ئاخر سەرەەای ترس، ەێد ئاگرباران و ك ی ابتاراند هەر شتە اوێم 

د گ تتاوی هەورێ تت، دەمنتتادەمێ بە د شتتامە رێتت ەبە ت نتتوێت، و لە ت نتتوێت، ر ژە رێتت ەكە
لەو  كوا رووگەد ناد رووگەئاراستەی فریزدا روو وەردەگێتێد سەرەتا وام زان، روو دەكاتە 

ئەگەر ئاراستەكان، لە ب نای یدا تێەەڵ و گتێەەڵ نەكردبتێد  ناد ت نوێت،الیەیە  ئاد تر  
گ اوی هەورێ ، روو لە گونتدی فریتز   تت دەوستتێد چتاو دادەختاتد هەناستە لە ختۆی 
دەبتێد گ اوێە، درێژ دەڵێ، دارتێژەد دەب نمد جاروبار لێو دەجوولێنێد وا هاتە بەر چتاو 

كتاتد ستەف ن بتوو  فریتز بتوو  لە گ تاوی هەورێ ت ەوە فێتری جتۆرە نوێژ بتۆ ستەف ن دە
نوێژێم بوومد گێیتر نەمدیتبوود نەمب ستبوود ت نوێت، نەیهێیتد دەنا وێنەی نتوێژەكەم 
جوانتر و روونتر و ئاوێنەی تر لە هزرم دەنەخیاندد ئەو گ اوە نائاشنا ن ەد وێنتای دەكەم 

ووەد لە كتوێ؟ هەر دەبتێ لە هەورێ بتووبێد و نایناسیەوەد گ اوی هەورێ  م گێیتتر دیتت
هەورێ  ەكان هەر لە هەورێ بە هەورێ ، دەمێننەوە و خۆ ن یاندەدەنەوەد من گێیتتریش 

 :هەر بە هەورێ  م دیتووەد گ اوی هەورێ ، دەڵێ

 .نە بە ك ی اوی لە هەورێ نابێتەوە رهەورێ ، نە بە شۆفە

نەبا لە ت نوێت، هەورێ گ تاوی  ( سەرەداوی ناس نەوەیەد ئاد شۆفەڵروشەی )شۆفە 
هەورێ  م نەدەناس  ەوەد ناس یەوەد ساڵ و ن وێم كەمتر گتر دەبێد ئەو هەورێ  ەم دیت 
لە بەرزای، فریز لە گتاڵ بەردێ ستەنگەری لە جتاش و ستەرباز گرتبتوود كە بە دەبتابە و 

زیە ەوە سەرەو فریز سەردەكەوتند شەەی ئاسیان ی، دەكردد ناس یەوە گ اوە فریترشۆفە
هەورێ  ەكەم ناس ەوەد ئەو گ اوەی بۆ گاراستن، فریتز شتەەی عەرد و عاستیان، دەكتردد 

 ند نازانم لە چ دا ریزم ن ەد گ اوی هەورێ ، بەجێتدێژت نوومە توانای گێتانەوەی شەەی ف
 .یەكتر دەب ن نەوەد لە ئاو  لە ئاگر  ما،وا گ اوی هەورێ ،د گ اوی فریزی
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كان، خۆی ناناسێتەوەد بۆ هەر ال سەرهەڵدەبتید دەنتۆەید تۆگبارانێەە هەورێ منداڵە
هەر دووكەڵە دەستتت، دووكەڵتت، لە دەستتتاد دونتتدێمد گتترد لەەیە  نتتاب ن، دووكەڵ بە 
ئاسیاندا نەكاتد ئاسیاند ئاسیان  هەرچت، فتت كەی بەغتدا هەیە بە ئاستیان وەربتوونەد 

ناگستێتەوەد فتت كەی زنر رەی چ ای هەورێ دەڵێ، هێژ، شەەی ج هان ەد ناگستێتەوە و 
شەەی لێناگسێتەوەد جگە لە سەف ن، گێیان سەر لە هەوری بەفتراوی و ئێستتا بەژن لە 

كە  نتتتازانێ ئەو ر ژانە هەورێ ستتتەری لە ستتتێبەری چەنتتتد فتتتت كە  ددووكەڵتتت، شتتتەە
هەڵبتیوەد چەند جتار دڵت، بە تتۆپ و ناگتاڵم راچەن توەد هەر ستەف ن دەزانتێ هەورێ لە 

سەری هەورێوە كە بە بەژنت، دووكە،ویت، ستەف ندا دەمتوانت،د  چەند جێوە سووتاوەد لە
هەورێ هەر لە زار ی زارەترەكتتت، ستتتەف ن دەچتتتوود ستتتەف ن ئەو ر ژانە دایەێتتتم بتتتوو 
منتتتداڵەكان، بە بەر چتتتاوی ختتتۆیەوە دووكەڵ تتتان لێبەرزدەبتتتۆوەد ئەو ر ژانە چ اكتتتان، 

ان، شت النە(ی دەوروبەری سەف ن لە چتاوی متنەوە منتداڵ، ستەف ن بتووند ئتای بتۆ )كت
 !سەف نێ

ئێیە منداڵەكان، هەورێد وا بە گێ، خۆمان لێژ لێژ بە لێژای، هەورێ بە دیتوی د ڵت، 
لە كوێ،  دەستتەیە   ك ی اد د ڵ، بال سان لێژدەب نەوەد ت نوێت،د ت نوێت،  كان، تەالن

یتتەترین هتتاوین، هەورێد لە گەرمتتترین هتتاوین، هەورێد كتتان، تەالند گێیتتیەرگە لە ه 
، هەڵ گرتووین و هات ند ناگەەێ نەوەد لە ه چ ناگرینگێ نەوەد لە ك ی تاد لە ئتاگرد ت نوێت

 نەوەد كتتان، تەالند ئەگەر كەوتبتت ە تەالنتت، د زەخ یتتەوەد دێتت ن و ەنگرێلە گتتولژە ناستت
دەتب ن نەوەد كان، تەالند دەركەوەد گێیتیەرگە شتایان، ئەوە نت ە ت نتوێت، ب ەتوژێد چ 

ناد نابێت ت نوێت، بیەوژێد دێمد كان، تەالند لە بتن بتاڵ،  بەرەواژیە مەرگ لە ت نوێت،د
كۆگتەر و س خۆشدا ب تد رێم لە ناو دوورب ن، ئتامۆزاكەی سەدام یتدا ب تتد رێت، تتۆم 

وو نیتێو و هەمت ماندووێت،ای، هاوینێەم راگرتووەد گرتووە و ناگەەێیەوەد هاتووم و گەرم
د بتتای، هەورێتتم ەنتتدانم هەڵگرتتتووەهەوراز و راز و باستت  و تەالن و هەڵتتدێر و د ڵ و ک

 رشتووەد ت نوێت، هەورێم چەشتووە. ئارە ەم
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دەركەوەد زارت بتتەەوەد هێیتتتا بتتۆ ئاستتیان نەنووشتتتاومەتەوە بتتۆ تتتۆ  دكتتان، تەالن 
دەنووشتتتێیەوەد ئەوەتتتا دەمتتم هێنتتاد هێنتتدەی حەفتتت هێستتتر دەختتۆمەوەد زگتتاودەبمد 

ن هە ە و ناهەق ن ەد با گولژەیە  بتێ دەكەومد توانای جگەرەكێیانم نامێنێد ئێستا مرد
 .و لە دەو ئاو ساردمبەاتەوەد با ك ی ا بێ و لە دەو ئاو هەناسەم لێببتێ

هەر بە ەێوە خەوتبم و خەونم دیتبێتد  كەوتبوومەوە باری وەێنەوەد رەنگبێ وا بزانم 
كێیتەد گێترمە و كان، تە،ن، چ،  هێیتا ز ر متاوەد رێت، دوورمتان لە گێیتەد رێت، گتت 

 .ێیەی زەوی و ئاسیان،ك

نازانم چەندی بردد نازانم گەرما و ت نوێت، چ ان گێیەردد نتازانم چەنتد تتۆپ لێترە و 
لەوێ كەوتەوەد نازانم لە چەند جێ ئاگر كەوتەوەد نازانم بگترەوبەردەی گێیتیەرگە چتۆن 

 ت بە سەر كان، تەالندا كەوت نەوە.كەوتەوەد دەزانم لە گ

ئتتتۆخەیش  ئەوە ئتتتاوەد ئتتتاو چ ئتتتاو  لە  ەنتتتدیژ ش ئتتتاوی وا شتتت رن و ستتتاردم  
نەخوارد تەوەد چ كان ەكە كان، تەالند چ گەەجووێەە كان، تەالن  لە د زەخت، هەورێتوە 
كان ەك، بەفراوی، بەهەشت، بۆ گێییەرگە هەڵدە وڵێد كان، كەوتۆتە تەالنێتم هەر بتزن 

ەالن بە داروبتتارەد دار هەنر رێتتم زوو و گێیتتیەرگە زاختتدەكەن ختتۆی لێتتدەند كتتان، ت
جێ ەك، لە سێبەرەكەی بۆم كردەوەد ئێستتا لە وەرزی هەنر تردا مێتوان، دارهەنر رێەت، 
زەمد ن تتتوەە یەك، درەنتتتگ یتتتان دەمەو عەستتترانەد بتتترنج و شتتتژەیەكم ختتتوارد لە هتتت چ 
 چێیتخانەیەك، هەولێر چێیت، وا بە تامم نەختواردووەد دایە یتم برنرت، وای لێنەنتاوەد

بخۆ بخۆ لە تێری بخۆد هێسترەكەی عەل، كوتم هێندە ئتال ە، نەختواردووەد ئەوەتتا لە 
خوارەوە لە گۆەای ە  كە هەر هێندەی جێ كەگرێە، گچەە دەبتێ جتۆەكێە، گەورەی بە 
سەرەوەیەد عەل، كوتم دەست بە یاو و بژیدا دێنتێد نتۆرەی چتایە و جتگەرەیەد ئێستتا 

ترست، فتت كە و تە ە و ئتاگر دەكەمد لە عەرد و هاتیەوە سەر خۆد ئێستتا هەستت بە مە
لە وردە  دارمتاڵەئاسیان گرموهۆەەد بارەگای كان، تەالن گتە لە واتە وات و هتاتە هتاتد 

سەرهاتد سەرهات، ئاوید سەرهات، ئاگرید من لە باری دەروون ، گرژەوە چەند ر ژێە، 
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ر و بتن درەختت و بتن كەم لەو دەو كان ە مامەوەد بۆیە كەمێم لە سەرهاتەكان، بن كەگت
 :تاشەبەرد و رێگە بزن ەكان و ئا اری كان، تەالنم دیت و ب ست

 

 بەزمی ددان

 بە سەر هەڵدێرەوەیەد هاواردەكات:عەل، كوتم لە كات، سەركەوتنەوە كە رێ 

 د ەوما دكوەە بگەنێ

چ بوود چ  ەوما؟ ترسام شتێە، ترستنا   ەومتا بێتتد تەماشتادەكەین بە گێتوەیە و 
 :گێییەرگەیە  گوت، نەكەوتووەد

 هاد هاوەێ  مام عەل، چ  ەومایە؟ +

 .دداند ددانەكانم كەوتن و غژۆربوونەوە -

ێتتم دووانددان  نەمزان بتتوود ددانەكتتان، متتام عەلتت، هتت، ختتۆی نتت ن و تتتاخیند یە  
شۆەبوونەوەد بە دوای ددانەكان، مام عەل دا دەگەەێند گێناچێ لە نتاو ئەو گووشتوگەالش 

 :ەی ددان ئاسان بێد مام عەل، دەڵێو دەكوداڵە دیتنەو

 .كوەە باش بگەەێند لۆم بب ننەوە دەنا لە برسان دەمرم 

ز ری گێچوو نەیاندیتەوەد متام عەلت، وا تێگەییتت بتاش لە دوای ددانە بزربووەكتان، 
 :گوت، ناگەەێند

دەیب ننەوە ب ب ننەوەد دەنا خۆم رادەستت دەكەمەوە و جتاش و ستەربازتان بە ستەر 
  وەردەكەم



404 
 

لە ناو تریقتانەوەی گێەەن نتدا ددانە خۆ،ویەكان تان بتۆی هێنتایەوەد جتوان شووشتت، 
 :خست ە زاریەوە و گوت،

  .نەمگوتبا حەومەتتان بە سەر وەردەكەمد نەتاندەدیتەوە

بە زم، ددان بۆ ماوەیە  ترس، فت كەی لە ب ربردینەوەد بەزمت، ددان یەكەم بەزمت، 
بەزمتت، ددانتت، ئەو گ تتاوەی  ری، منتتدا متتابێتەوەدبارەگتتاكەی كتتان، تەالنە كە لە یتتادەوە

 دەمێکە بە خۆ و چوار گێنج کوە و کوەەزاوەد بە چەکەوە وا بە چ اوە...

 بەزم، لووشەەش لە ب رناچێتەوە

. 
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 پەنهانەوەلووشكەیێ لە 

گێییەرگەیە  باشە ناویم لە یاد ن ەد دەنا گ ت، یەكەم، ناوەكەیم دەنووس،د ئێوارە 
جوانتر دەە ییتتد ر ژ بتۆوەد ال ێەت، لە   تتر و نەبوود لە من  بە،یتا نووست ش ه چ 

 :دووی نەدەهاتد شەلە شەود شەل نەكەی لێنەدەهاتد كە  نەبوو نەگرسێ

 هاوەێد چ، بوو؟ چ ت بە سەرهات؟+

 .د شەو لە ئێیەگری بە سەر ت یە بەردێەدا كەوتمچ ن ە -

 :گوێم لە مام عەل، بوود بە گێەەن نەوە دەیگوت

 .ئەو شەل نە بە ه، ت یە بەرد ناچێ +

 ئەدی ه، چ ە؟ -

 .نازانمد  سەم گێیەكەند گوناهبار دەبم +

شەلە بەو  سە و فیق اتانە تێەدەچوود سۆردەبۆوەد ه چ ی، نەدەگوتد من ستەرەتا 
دەگەییتتتمد نەمتتدەزان، متتام عەلتت، مەبەستتت، چتت ە و شتتەلەش بتتۆچ، بەو  ستتانە چ تێنە

گەست و گرژ دەبێد نازانم بۆ ب رم بۆ الی هێسترە ماچە نەدەچتوود یە  دوو ر ژ دواتتر 
لە بتتن دارهەنر تترەكە خەوتبتتوومد نتتاد ختتۆم خەوانتتدبوود گێیتتیەرگەیە  لە بتتن لێتتوان 

 :دەیگوت
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دەنا جێ، دەبووە ئەو جتێد ئتای لەو كەرەد  چا نەبوود لووشەەكە بە گون، نەكەوتد
 !دەچ ە گژ هێستری بەرەكە  ات بوودهێستر 

گوندەكەی ئەو دیتود بارەگتاكەی ئەو دیتود هێستتری بەرەكە لە سەرانستەری  دبەرەكە
شتت، دەنگ تتدابۆوەد هێستتتری وا هەورێ لە هەردوو دیتتوی هەورێ دەنگ تتدابۆوەد لە چەموو

نەبووە و نابێتەوەد حەفتا گورگ، تێبەردەد ه چ ان لەگەڵ گێنتاكرێد  رەوەک و سەرکێش
چەنتتدان ستتەگ، ددان شتتەاو دەب نتت،د  ێلە د ڵتت، بال ستتان ێدلە د ڵتت، ه تتران و نتتازەن ن

هەموویتتان لووشتتەەی هێستتترە بەرەكەیتتان ختتواردووەد هێستتتری بەرەكە نە  هەر كە  
كات گ اوانە و لە گێیەوە لێت، ناوێرێ ح زانە دەست بۆ دامەن، ببات  كێ زاخ، ئەوە دە

نزیەبەەوێتەوەد تا كورتان، دەكەیتد تا بارێە، لێ باردەكەیت دەبت ە ست نەمای گونتد و 
تا ئێستا كە  لە كات، تەنگە و گارووش دەست، بە  دەب ە سۆدرەی د ڵ و چ اد بارەگاد

یێ  كژم و تەن یت كژە، هێستری بەرەكە نەكەوتووەد هێستری بەرەكە بە ه چ نایەتە را
بە ه چ كەمۆ نابێد نە بە ف ەە ف م و دەست بە بژداهێنان و الوانەوەد نە گەلتەە نتان و 

دوای مستە جتۆو ربە جتۆد نە بە هەەەشتە و لێتداند هێستتری بەرەكە وە  دەڵتێن وەرز 
 و جوانتر جووتان دەوەشێنێ. وەرزد ساڵ دوای ساڵ سەرکێیتر دەبێ

بەرەكەی نەب ستووەد نا ب ستوویەت،د  ئەو گێییەرگە بەدبەختە دیارە ناوی هێستری 
بە،م نەیزان وە ئەو هێسترەی ئێستا ئاوی كان، تەالن دەخواتەوە هێسترەكەی بەرەكەیەد 
دەنا ئەگەر بن زگ، بە ئاگر ئاگری گرتباد نەدەهاتە ستەری بچتێ لە بتن كژەت، هێستتری 

ەنتت ن بەرەكە ب ەتتوژێنێتەوەد گێیتتیەرگەیە  خەڵەتت، ئەودیتتوی زێتت، گچتتەە بتتوو بتتۆ گێە
 :دەیگوت

لە سەرانستتەری ئا تتاری گێیتتیەرگە لە گەرم تتان و كوێستتتانێ یە  هێستتتر بە كچتت، 
 .ماوەتەوە ئەویش هێستری بەرەكەیە

 :ب ستم ئەو چارێگە دكتۆرەی سەرەوەی چۆك، بۆ دەرمان كردبوود گوتبووی
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 !هات گەنهانەوەچ ەد ئەو لووشەەیە لە 

نەگەەاباد ئەوا گێییەرگەی بەر لووشتەە بە هەورێدا هەڵ دواتر ب ستیەوە ئەگەر ئەنێاو
كەوتوود لە جێ دەكەوت و سەرگێ نەدەكەوتەوەد ترس، ئەنێتاو گ تاوی حەفتتا ستاڵە بە 
حەردە دەكاتەوەد رەوهان، بە بێ گێ دەداتەوەد لە هەورێ ترس، ئەنێاو منتداڵ، ستاوای 

  سەرگێ دەخستد شەلە چاكناكاتەوە

ی بەرەكە وە  ئەوەی كتوەی ئەو دیتوی شتێم هەیە لە سەرمە ب ڵێمد نەیڵێم هێستتر
زێ گوت،د دەچێتە دیر ك، گێییەرگە و هێسترەوەد لەو شەوانە دوای نووس نەوەی كان، 
تەالند واتە دوای ئەو هەموو ساڵە كە هێستتری بەرەكە ئێستم و گرووسە یت، نەمتاوەد 
لەگەڵ ستێ چتتوار كتتۆنە گێیتتیەرگە دان یتتتبوویند لە ستتەر مێتتز  ستتە  ستتەی راكێیتتا و 

 :یتەوە هێسترەكەی بەرەكەد گوتمگەی

 .كوەەكەی ئەودیوی زێ بێد هێستری بەرەكە دن ای نەدیت و مرد گۆتەیبە 

 :كۆنە گێییەرگەیەك ان كە خەڵە، نێوان هەردوو زێ ەد گێەەن، و گوت،

 .نەخێرد ئەویش وە  هەموو هێسترەكان دی دن ای دیت

 :گوتم

 دەتوان، روون بەەیتەوە؟

 :گوت،

)گوڵەستتێرەكان(ەوەد ئەوا كۆتتای، دەدەیتتێد نتاوم نتاهێن، و نامخەیتەئەگەر هەرێم 
 .ئەو سەرهاتەی تۆ لە بارەی هێسترەكەوە دەستتپێەردووە الی منە

 :گوتم
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 .هەرێ دەدەم

 :گوت،

ی هەمتتتوو شتتتت رووتانەوەی گێیتتتیەرگایەت، ز ر بتتتێ لێتتتت دەترستتتێمد تتتتۆ لە گێتتت
 .دەگێتی ەوەد بە كۆخە و تتییەوە

 :گوتم

 .ە ناوت ناهێنمد دەڵێم هێسترگێ ە  بۆی گێتامەوەبە،م مەترس

 :گێەەن، و بە دەم گێم هەڵدانەوەد وای گێتایەوە

گێویستتت ناكتتات باستت، چەمووشتت، هێستتترەكەی بەرەكە بتتەەمد هەمتتوو دەزانتتن چ  
چەمووشتتێم بتتوود چ گێنتتاچێ ئەو هێستتترە كچتت، كەر بتتووبێد بتتزانە دایەتت، لە شتتەیتان 

هەرچ ت لێ، دەویستد ئەو هێ لە هەندێ  ر نەداهاتد هێسترێ بوو با چاكراوەد لە چ، 
 دەکردەوەد گێتدەگۆت: بەرەواژی

 ...هەچە دهەچە

 ەزری.لەجێ، خۆی دەوستا لە رٶشتنێ دەغ

 دەتگۆتێ:

 ...هۆشد هۆش

 .چوارگەلەی دەکرد و گێ، گێوەدەنا

 دەتگۆت:

  ورشد  وەش...
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کوەیتت لتێ  دد گتتر دەهتاتە گتێشلە جێ، خۆی تە  دەبتۆوەد تە  تەستت لێکردبتا
ئ دی لە چ هێستتر بەرزەیەک  د لێت دەهاتە سەر گاشوود هەوڵ، دەدا ئامبازت بێددەکرد

 نەدەچوو.

ئێد دەستەیە  گێییەرگە بوویند هێستتری بەرەكەشتیان بە بتارێە، ز ر  ورستەوە  
لەگەڵ بوود بە هەورێدا هەڵگەەایند متن لە دووی دەە ییتتمد لە مێتژ بتوو مەرە تم لێ تدا 
بوود دەزان، لەو هەورازە ركە بەو بارە گرانەوە كە هەست دەكرد لە كژە، نزیەبوومەتەوەد 

دەستتەمۆ  مانتدووێت،باشەد خۆ ئەگەر هێستریش لە  ەملووشەەی دەهاوییتد ئێد چ بە
بێد لە ناو ئەو گێییەرگانە ه چ ناكرێد هەڵگەەێد بە هەورێتدا هەڵتگەەێد ئتارە ە چتۆە 
 چۆە دادەچۆەێد خەیاڵ، متن هەر لە بتن كژەت، هێستترەد تتۆ نەتتدیتبوو چەنتد گچتەە و

 جوان بوو؟ تەسکۆکە و ناس  و

ی كان، تەالندا شۆە دەب نەوەد من و هێستتر لە ئێستا لە سەری هەورێ ند وا بە دیو 
لە هەندێ  نگێودهەردوو بەری رێ گتە لە بارە دواوەیند خۆت رێگاكەت دیوەد گێچاوگێچەد

جێگە وە   ادرمەی لێدێد هێستر ماندووەد ئەوە یەكەم جتارمە لە رێ هێستتر لە گتێش 
ووەد ختتۆی متتن مانتتدوو بتتێد هێستتتری بەرەكە لەوەتەی هەیە گێویستتت، بە هەچە نەبتت

ر ییتووەد ئێستا ئەگەر گێ، دەڵێ، )هۆش( مەمنوونە ولە جێ، خۆی دەوەستێد هێیتا 
لێتت، دەترستتمد هەرچەنتتد مانتتدوو بتتێ هێتتزی لووشتتەەیەك، تێتتدا متتاوەد لێیتتداد جتتگە لە 

چوونەكەد رەنتتگە جێ ەك یتتم بیتتەێنێد دەبێتتت وریتتابمد بتتزانم چ دەكەمد گەییتتتە ئتتابت 
تد ئێستتتا لە دواوە جتتڵەوەكەی بە دەستتتیەوەیەد جێتت ە د ئەو جێتت ە بتتوو كە دەمویستت

گاشووی لە بەردە گەیژەی ەكە چووە خوارێ و جڵەویم راكێیاو هۆشم لێ ەتردد راوەستتاد 
ناترسم ئەگەر لووشەەش باوێد لە بەردی دەدات و ناگاتە مند ئ دی )دەعەمەڵ(م هێناد 

 :لەو دەمە برادەرەكان لە گێیەوە بانگ اندەكردم

 وت،؟چ ە  بۆ دواكە +
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 .چ ن ەد بت ند بارەكە كەمێم خوارە راستیەردەوە -

 .زوو وەرەد درەنگە +

 هەر تەواو بم  دێمد هاتم -

 .ئ دی من بووم هێستری بەرەکەم بێ بن کرد 

 

 

 لە ماڵی تریفە كەپرێ

هەیوەشەوێەەد وەرە بە چاوی كزەوە دەرزیژەی تێەنگ لە سەر زەوی هەڵگرەوەد ن وە 
متتنەد هێیتتتا دووگیتتەەكە گێتتوەی نەداومد لە گیتتت الوە  نۆبەتتتداری،شتتەوەد نتتۆرەی 

گرموهتتۆەەد گتترمە و برووستتەەد لە ستتەر گابەردێتتم كە دەڵێتت، گتتایە رووی لە ئاستتیان 
گۆتەی مام عەلت، كردووەد هەڵن یتوومد ئاد ناڵێم دان یتوومد دەڵێم هەڵن یتوومد ئەوە 

 :تبوود شەوێم گوێم لێبوو بە ئێیەگرێە، گوت كە لەو جێ ە دان یکوتکە

 .دەڵێ، هەڵۆی لە سەر  ۆچ، گا هەڵن یتووی

 لە سەر  ۆچ، گاكە هەڵن یتبوومد جاروباریش دەهاتیە خوارێ و گەەانێەم بەو ستەر
و ئەو ستتەری بارەگتتادا دەكتتردد كەگرێتتم كەوتبتتووە گەەگەوەد بە ر ژ لەو كەگتترە نزیتتم 

ۆی بە كەگرەكەدا نەكەوتبوومەوە و نەمدەزان، كێ، تێدایەد ئێد دیتم گ اوێم بە گێدزە خ
كتتردد گێنەدەچتتوو منتت، دیتبتتێد لەو دەمە متتن ختتۆم دابتتووە گەنتتای گتتابەردێە، نزیتتم 
كەگرەكەد ئێد وا روو لە دەرك، كەگرێمد كەگر روو لە مانگەد مانگ خەریەە دەچێتتە نتاو 
كەگتترەوەد كەگتتر لە نتتاو تتتریێە هەڵتتدراوەد ژن و گ اوێتتم بە تتتریێەوە ئتتاوێزان، یەكتتترند 

ش لێە ان ناترازێنێد گ اوەكەم ناس ەوەد بە،م ژنەكە ناد بۆ چەند ساتێم ئاوێزانێم تۆگ 
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لە دەنگتت، تۆگەكتتان دابتتتامد چتتاوم لە كەگتترە تتتریێەی ە عەشتتقاویەكە بتتتید چێتتژم لە 
وەد ژن و گ تاوەكەم بە رووتبوونەوەی تریێەیت، وەرگترتد چ تدی بەرگەم نەگترتد كیتامە

 مانگ سپارد...

اند لەو دەمە چەنتد لە هەڵتۆی برست، دەچتوومد گەەامەوە جێ، ختۆمد جێت، هەڵۆیت 
هێیتا سێ چوار خولە  لە كاتژمێری ئێیەگریم مابوود زرمەیە  هەورێ، هەژاندد مانگ، 
ترستتاندد تتتریێەی ستتووتاندد بارەگتتای لە روونتتاك ەك، ترستتناكدا بەئاگاهێنتتاد تتتۆگەكە لە 

وو ر ڵتت، ستتەرەوەی بارەگتتا ئتتاگرێە، گەورەی لتتێەەوتەوەد بەو شتتەوە گێیتتیەرگە دەبتت
 !ئاگركوژێنەوە بب نند ئەرێ ژن و گ اوەكەی كەگری تریێە گەییتبوونە كوێ
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 ...سەردانێكی

چێیتانێم دوو بەرگر د مەال حەسەن و ئەبووێتم وا بتزانم ئەبتوو كەرییت، نتاوبوود  
چوونە سەردان، بارەگای گارتێمد حەفت گێییەرگەیان بەگەڵ خۆیان داد من حەفتەمت ن 

بارەگا كەوتبتووە د ڵە گەورەكەی ختوارەوە بەو بەرەوەد گەییتت ند ئەوان چتوونە  بوومد
ژوورێتتتەەوە لە ژووری گەوران دەچتتتوود ئتتتێیەش لە نزیتتتم نانتتتدێنەكە لە بتتتن كەگرێتتتم 
دان یت ند كۆبوونەوە درێژەی كێیاد ن وەە ی بە ستەر داهتاتد نتان هتاتد ئەوەی جێت، 

رە چێیتتم دیتتد چێیتتێە ان تتایبەت سەرسوەمان، من بوود دوو چێیتژێنەر و سێ جتۆ
بوو بە بەرگرسەكاند كە برنج و گۆشت كراشەی دەكردد چێیت، ئێیە برنر، بێ گۆشتد 
چێیت، زیندان ەكان شد شژە ساوارێەە لە رەنگ و بتۆن، دیتارە بتێ تتامە و نتاخورێد لە 

 :گێییەرگەیەك، بارەگاكەم گرس،

 ئێوە هەموو ر ژێم سێ جۆر چێیت لێدەنێن؟ +

 .و ر ژێم و هەر سێ جەمەكە سێ جۆر خواردنیان هەیەهەمو -

 ئەوە چۆن دەبێ؟ +

 .ئاسای ەد الی ئێیە هەر وابووە -

 .بە،م لە بارەگاكان، ئێیە یە  جۆر خواردن هەیە +
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 د بەرگرستان سەرەت ان ن ە.باش ، ئێوە لەوەدایە -

 چایەش سێ جۆرە؟ +

 .چایەی ن ە ناد بەرگرس، گەورە هەموو شت، تایبەتەد زیندان  ش +

بۆ نان، ئێوارە گەییت نەوە كان، تەالند متن و مەال حەستەن لە ستەر چ چەتان و لە 
یە  لەگەن برنرە سۆرەمان خواردد چایەشیان لە  تۆغە ختواردەوەد بە،م چەنتدی گتوێم 
هەڵخست شتێم لە  سە و باست، كۆبوونەوەكەیتان بب ستتمد نەمب ستتد نەمزانت، باست، 

ن ان لە ئەنێاو كردووەد  سەی گێییەرگەیەك، بارەگای ستێ چۆن ەت، بەرگری، یان هە،ت
 :جۆر چێیتم ب ركەوتەوەد دەیگوت

ئەو  ستتەیەی الی بەرگرستتەكان، ئێتتوە نهێنتت ە و نتتاگوترێد الی ئتتێیە لە ستتەر زاری 
 .هەمووانە و زیندان ەكان ییان دەیڵێنەوە

لە چەنتد جگەرەی چای م كێیابوود جگەرەی دوای چایەم دەگێچایەوەد چەند تۆگێم  
 .جێ ەك، دەوروبەری بارەگا ئاگریان خستەوەد غاردە هەورێ بەوژێنەوە
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 شەرم، ناس نەوە

تازە گەییتبوومە كان، تەالند دوای كوژانەوەی لچەێە، بارەگا كە بە هۆی تتۆگێە،  
گتاڤ نتا گتارێ د زەخ ەوە ئاگری گرتبوود گێییەرگەیە  ز ر تەماشای دەكردمد منت ش 

دەدایێد وێنام دەكرد بە،م نەمناس ەوەد لە بن دارهەنر رەكە دان یتبوومد دیتم ت چاوێەم 
 :هاتد تەو ەیەك، توندی لەگەڵم كرد و گوت،

 .ببوورە وەختبوو نەتناسیەوە +

 .ئەهاد بە،م من هێیتا تۆم نەناس وەتەوە -

 من.....كوەی.....م +

ر نتتاوی بتتاوك، هتت، حەیتت  ئێستتتا لە ستتات، گێتتتانەوەی ئەو ستتەرهاتە كتتۆنە نە  هە
 .خۆیی م نایەتەوە یاد

 ...ئەهاد بە،مد من -

 تۆ كەریی، كوەی مام كاكە ن ت؟ +

 .ناد رەنگە هەڵە ب ت -

 تۆد ماڵتان لە بەالشاوە بەرانبەر ماڵ، مامت ن ە؟ +
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 بەالشاوە  مامم  كێ؟ -

 .حاج، عەبدوڵاڵ +

 .نایناسم -

 .ببوورەد ناتناسم +

مەیتژە وتتووەەی، هەستتاو لە دارهەنر ترەكە دووركەوتەوەد بە تەواو خۆم نەبان کردد 
با ه چ گێییەرگەیە  ماڵ  ۆر ژەكەی وا بوود ئەو ر ژانە ر ژان، خۆنەناسەردن بوود بە ت

و كەسوكاری نەناست باید ترست، خۆەادەستتەردنەوە و زمانژێتداند ترستێم بتوو لە دڵت، 
ختۆم شتەاندد دواتتر دوای  هەمووان دەگەەاد من ش لە ترسان دڵ، ئەو گێیتیەرگەیەم لە

سەرهەڵدان و بە شاركەوتنەوەد لە چایخانەیە  گێییەرگەی بن دارهەنر ترەكەم دیتتەوەد 
ختۆی بۆ چەند چاوترووكانێ چاومتان لە چتاوی یەكتتر بتتید ئەو زووتتر رووی وەرگێتتاد 

ە لە ترستان نتاد لە شتەرمان نەیویستت بیناستێتەوەد منت ش ئەو جتارنەنا  ن یتان داد 
 !ە ەونەمناس
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 لە شەماڵ هەڵ داوە رەشیاڵێ

 

لە خوارەوەد لە سەر ئەو رێچەەیەی كەر وباری دەگەیاندەوە بال ستاند رەشتیاڵێم لە 
تەن یت سێ ت یە بەردی لە شێوەی مای ن داتاشراو و لە نێو چەند بنەدارێە،  ژ ژنان، 

رێتم بەو رەشتیاڵە  ەر بزنێەەوە هەڵ داوەد ئەز سێ جتاربە دیار دوو سێ چێ  و چەند س
هاوین ە كەوتد ماست ئەو رەشیاڵەی بە من ناساندد ماست، بارەگا لە سەر ئەو رەشیاڵە 
بوود جارێە اند یەكەم جارد لەگەڵ )دڵیاد(ێم لە شاریش دەمناس، چتووینە رەشتیاڵ، 
رەشەۆكەد رێیان بە گژەی، بتید ئەو كوەە گژەی، لە ئاستیان و عەرد هەبتوود گژەیت، لە 

هەبوود گژەی، لە ورد و درشت هەبوود لە هەموو شت هەبوود ژنێە، ستەرە و  دار و بەرد
ستێ چتوار  کتچە لە گتژ دروومتان بتوود كچێە، عازەڕ لە زارك، رەشتیاڵێ دان یتتبووند

منداڵ، سەركە و بنەە لە بن درەختێتم بە دەوری جتۆالنە گوریست ەكەوە دەستووەانەوەد 
ەوە گەیتدا بتوود دان یتت ند چتایە دێیت، لەگەڵ ساڵوكردنیان گ اوێم لە گەنای رەشیاڵەك

دابوود نەیهێیت هەست ند ك سەی تووتن، لە گتێش دانتایند متن جگەرەیەكتم گێچتایەوەد 
 :تووتنەكەی خۆش بوود چایەكە جگەرەكەی خۆشتر كردد گ اوە گرس،

 دەبێ كەی ئەنێاو بگاتە ئێرە؟ 
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 :برادەرەكەم وای وە،مدایەوە

 !دیارن ەد كێ دەڵێ دەگاتە ئێرە؟

 : اوە بە گەست ەوەگ

 ناگاتێ چ ە  گێییەرگە كەی ئەو د ڵە چۆلدەكەن؟

 :لە ج ات، برادەرەكەم گوتم

 .نازانم كەنگێ چۆل دەكەیند بە،م ئێوە چەندی زووتر خۆتان رزگاربەەن باشترە

گ اوی رەشیاڵ، كەمێم لێم راماد ن گای  كچەش كەوتە سەرمد چاوی كتچە دەتگتوت  
چاوێتتم بتتوو  دەتگتتوت چتتاوە ئەل تتزای ەكەیەد ئەو چتتاوەی بنپ تتاڵەكەی گێیتتیەد ئتتۆی چ 

ن و ،کچێکت، تتا دڵ دەڵتێ زێد بەدەو و لەبەر د سا،ن، كۆل ژ من، سەرگەردان كردبوود
روومەتتت، دەتگتتۆ ستتێوی ستتەرتایەد ئەدی  ئەگریرەشتت، بە کەژ ک دەچتتوودشتت  و متت د 

دەست و گەنرەی ناسک،  خۆزیتت دەخواستت ببت ە ستەرتژ، و بتکەویە ستەری گەنترەی 
 ناوێک، نزی  لە م نای لێبوود م نا چ م نتا  م نتا م نتا بتوود بۆوەی دەرزی نەیئێیێنێد

 :گوت،

 .تۆ راست دەڵێ،د ژیان، د ڵ، بال سان كۆتای، هات

دەغتت  و دان وەک ئەوەی گەرەکتتاخەزێک، لە گتتێش بێتتت و لە مەە ب تترمە بتتاب، م نتتا 
 :ب خوێنێتەوە

کە  تێژەکتتتێش و   ئەوستتتاڵەکێ کە  ستتتوارەیەک، بە دەستتتت، ستتتەگانێکەوە نەدید
 شەغرە نەچووە سەر گیت، چوارگێد  کە  گەالوێژێ د گ یەیەک، نەدید نەدید گەریزی

ختتودایەد هەگەر گوێتتت لتتێیەد  جتتۆخ ن، چتت،  گەنتتم  و جتتۆ هەمتتوو بە فەریکتت، ستتۆتاد
 هەڵ نەگری...
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بە سەتڵێە، گەورەی ماستەوە سەرە و بارەگا ستەركەوت نەوەد لە رێ تێ بترادەرەكەم 
دابەزیەوە سەر دن اد كەوتەوە گژەیت، و گازنتدەد بە،م متن خەیتاڵم هەر الی رەشتیاڵەكە 

ەكرد بتتوود لە هەر شتتەش حەفتتت شتتە اوێم ئاوەمتتدەدایەوەد لە ئتتاوەدانەوەدا هەستتتید
م دەحەسێنێتەوەد لەو ماندووێت دەكا و گ انم فێنەدەكاتەوەد شەماڵێم لە رەشیاڵەوە هەڵ

یتتد دەمەدا لە بەرزای، هەورێتوە دووكەڵ بەرزبتۆوەد هێنتدەی نەبتردد بتۆن، دووكەڵ گەی
 بۆنێم دەتگوت لە د زەخەوەیە.

رەشتیاڵ  ئ دی بە من باد هەر من ان ناردبا بۆ ماستد رێ، رەشیاڵ بووە رێ، مترازد 
لە د ڵتت، د زە  و هەورێتت، د زە  بتتای شتتەماڵە و شتتنە دەختتاتە گ تتانەوەد ئەو ر ژەی 
ئەنێاو گەییتە هەورێ و هەرچ، هەبوو بردید نەمزان، رەشیاڵ بەگەڵ كەوتد یتان وە  

ک تتژەی ئەگتتریرە کەژ کد لەو  !ئتتێیە بە هەورازەی دەرەشتت ری دەربازبوونتتدا ستتەركەوت
ئەنێاو کەوت ەوەد ئان لە گەنایەک خۆت بە گنچکێک، ژیان  وێرانبوونەی دنێد لە ناو زاری

  .گرتەوە
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 بە دیار كیسەڵەوە وێنەیێ

 

گێییەرگەیە  ناویم ب ستتبوود نەمتدیتبوود لە یەكەم دیتدار كە دوا دیتدار بتوو كەوتە 
دڵیەوەد لە بن دارهەنر رەكە لە سەر شتە بەەەیە  لە سەر گیت راكیابوومد ستەرم بە 
بەردێم كە شێوەی بال ێ، هەبوود كردبوود ن گتام لە نتاو گەلەت، دارهەنر ترەكە وە  بە 
دوای گەلەێە، جواندا بگەەێد دەگەەاد گەلەەكان لە ناو تتۆز و ختۆڵ، هەورێ چ ست یای 
ژیان ان گێوە نەمابوود خەیاڵ بە كەلێن، گەلەەكاندا بردبووم،د ر ییتبوومد دەنگێم من، 

 :گەەاندەوە بن دارهەنر ر

 هاوەێ كووی؟ +

 سوگا د باش،؟ -

 .من ئارام شاهێنم +
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لە ست یا لە یەكتدی دەچتند نتازانم نە چتاو هەڵەدەكتات نە هەر  لە دن ایێ ز ر كە 
و باڵندان هەیەد لەوەش وێوەتر ز ر  ڵنێم لە نێوان هەندێ مر ڤ و ئاژەوایە كە گێەچوو

نەخیێم لە مانگ ز ر  جار لە چاوی منەوە ت یە بەردێم لووتە شاخێمد گەلە هەورێمد
لە مر ڤ دەچێتد بە،م س یای ئارام شاهێن كتومت لە شەهێن، شاخان دەچوود چتاوی 
من وای دیتد ئەو شەهێنانەی لە جوان دا هەر لە خۆیان دەچند ئارام هێندەی لە شەهێن 
دەچتتوو ن تتو هێنتتدە لە بتتراكەی نەدەچتتوود ئەو بتترایەی لەمێژنەبتتوو لە دەرەوە بە گتتژەی 

ابۆوە و كامێرایەك، بۆ براكەی بە دیاری هێنابوود دیاربوو ز ر دڵ، بەو دیاریە موالزم گەە
خۆشبوود ئەودەمانێ كێ كامێرای هەبوو  خەڵم بۆی بە ئاسیاندا دەچوود ئتارام شتاهێن 
لەگەڵ متتن  ستتەیدەكرد و شتتەهێنانە دەیتتتوان ە كێتتوە دووكەڵگرەكتتان، ئەوبەرد لە ب تترمە 

 :گوت،

 .ز ر شەەم لە دەستچوو +

 تێناگەمد مەبەستت چ ە؟ -

 .ئەگەر گێیتر كام رام هەباد لە شەەەكان چەند وێنەیەكم دەگرت +

 .نەچووە بچێد شەە لە گێییانە -

لەو دەمە بەو رێچەەیەی لێژدەبۆوە بۆ ئاودەستەكەد ك سەڵێم كە جگە لە ك سەڵ لە 
ۆوەد ه چ نەدەچتوود وە  بڵێت، ترست، ئتاگری گەییتتبێتێد لە ختوارەوە دووكەڵ بەرزببت

 :سەرهەوراز رێ، داگرتبوود ئارام شاهێن دیت،د بە گێەەن نەوە گوت،

 .وەرە لە تەن یت ئەو ك سەڵە وێنەیەكت بگرمد تا وە  ك سەڵ تەمەن درێژ ب ت +

 .دە جارێ خۆت تەمەن درێژبەە -

 ...هەستە +
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لە هەستاندا تۆگێم زرمەی لە كان، تەالن هەستاندد زرمەیە  بە شتێوەیە   وێتنە و 
ك سەڵ و تەمەن، لە ب ربردینەوەد دوای ئاگركوژانەوە و رەوینەوەی ترس ش نەچتووینەوە 
سەر وێنەگرتند هەر هێندە ئارام شاهێنم دیتد ئەنێاو هات و لە كان، تەالن هەڵ ەەندین 

 ەمان لە د ڵ و تەالنێم كەوت نەوە.و هەر یەك

نابوو)جتادەیە   متن نتاوم شتاهێن لە بەری مەرگت، ئەو جتادەیەیئەو ر ژەی ئارام  
دن ای كەرتدەكرد( لەو هەڵەت و باسەانە كەوتە بۆسەی جاشانەوە و شەهێن، گ تان، بتۆ 

تێەنتگ لە ستەر چتۆ    دیەكرارەك، هەڵێتید من لە ستەری  ەنتدیژێ لە بتن تاشتەبەردێ
 .بۆن، ورتەەنان، لێدەهات دروو لە ئەنێاو دان یتبوومد كۆڵەگیتەكەم بە لووتیەوە نابوو

 

 لە خەیاڵەوە بۆسەیێ

جاش لەو كاتە و لەو جێت ە بۆستە  دبۆسەكە خەیاڵ ن ەد بە،م كە  باوەەی نەدەكرد
دابنێتتنەوەد بتتۆیە نتتاوم لێنتتا بۆستتەیە  لە خەیتتاڵەوەد لە هەورێ بە دیتتوی ئەو جێتت ەی 
نەمزان، بۆچ، ناوی زینەت رەد دەستەیە  گێیتیەرگە لە ب ترم نت ە بتۆچ، رێیتان كەوتە 

تا هەر نتاوی دوو ستێ گێیتیەرگەم لە یتادەد ئەو كتوەە ستەر و ئەوێد لەو دەستەیە ئێس
 ەڵەم رەشتە كتار خەد وەختتایە  ماڵ تان لە نزیتتم تتاكە دارخورمتایەكەی هەولێتر بتتوود 
ئەوەی كەوتبتتووە الی كەالوەكەی مەالفەنتتدید ئەو كتتوەە بەژن شووشتتەی ە دارایەد ئەوە 

ئەگەر گیتاوگیتتت بە  ئەبتتووێەە لە نەجەفەوە هتتاتووەد ز ر بە حوستتێن دەچتتێد رەنتتگە
 !دوایدا بچ،د بچێتەوە سەر ئ یام عەل،د ئەوان دی؟ حەی 

د بە دوای یەكدا لە تاریەتای، تەنەت، ئێتوارە بە ئاراستتەی كتان، تەالن هەنگتاوی  ئ، 
گێیتتیەرگانەمان دەنتتاد هەنگتتاوی گێیتتیەرگانە ئەو هەنگتتاوەیە جتتگە لە خەڵەتت، چ تتا و 

د لەو ستتاتەی دەستتتێژ لە تتتۆزو ختتۆڵ، هەنگاونتتان، وای نتت ە  اچتتاخچ، كە  توانتتای
و ستەریم داخستتەوە و  وەردایند لە ب رمە مەتارەم بە سەر لێوەوە بوود بتاش بتوو نەەژا
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خستیەوە جێت، ختۆید بەوەی بتاش بتوو جێگتاكە رووتەن نەبتوود بەردەالنەد بەردی ز ر 
گەورەش لێتترە و لەوێ دەڵێتت، خوداوەنتتدی شتتا  بتتۆ لێقەومتتان، گێیتتیەرگە لە چ تتاوە 

 داون و لێرە كەوتوونەتەوەد دەستتیانەردەوەد لە گەنتا بەردێەتم ئەگەر ئێستتا متابێد هەڵ
رەنگە جێگەی سەد گولژەی گێوە متابێد شتەە گەرمەد دیتار بتوود جاشتەكان جێگەیەكت، 

تەقد هە،تتن .باش ان بۆ بۆسە هەڵنەبژاردبوود بای گێییەرگە بوود جاش بەزیتند تەق.. 
م ئەوە جتاری دووەمتم بتوو بتەەومە بۆستەوەد زرمەیەكت، و نەكەوت نە دوایاند من وا بزان

چ تتتاهەژێن ئتتتاگرێگ، گەورەی لە كژتتتەەی هەورێ خستتتتەوەد هتتتات نەوە بە ستتتەالمەت، 
 .هات نەوە

 

 خەونی بن دارهەنجیرەكە

شەوان، بن دارهەنر ر گت لە خەوی گچتگچتت و خەونت، گتت لە بەفتر و ئتاگر و گتارەی 
ێ شتەوی كتتان، تەالن بتای، تەمەنێتتم خەونتتم ختوردە و بەرانپ ژتت، ونرتونرتتد لە دوو ستت

دیتووەد بەوەی باش بوو بۆ ئێیتەگری بانگی انتدەكرد یتان بتۆ م تز بەئاگادەهتاتمد دەنتا 
دەكەوتیە بتن بەفتری خەون و لە نتاو ختوردەی خەون بزردەبتوومد لە كتون، بەرانپت ژەوە 

وای بەردەبتتوومەوە و دەكەوتتتیە نتتاو ئتتاگری خەوند شتتەو نەبتتوو چ گتتێش ئێیتتەگری چ د
ئێیەگری بەفر چۆكێد ن و بەژن نەكەوێد زریان هەڵ دەكردد دەیبردمد د ،ود ڵد كێو بە 

ەیهێنتامەوە شتەوی بتن كێو دەیگێتامد دن ای گێدەكردمد دەنگ، ئێیەگرەكەد یتان م تز د
 دارهەنر رەكە.

دیستتانەوە خەود بەرانپ ژێەتت، گەورەی باڵتتدار نتتازانم لە چ ئاستتیانێەەوە دەهتتاتد لە  
ەن یتتتەوەد منتت ش دەبتتوو ستتوار بتتمد باشتتە بتتۆچ، ستتواردەبووم  بەرانپ تت  بەردەمتتم د

هەڵ تتدەگرتمد دەفتتتید بە ئاستتیاناندا دەگەەامد گەەانێتتم گتتت تتتر  و لەرزد تتتر  لە 
بەربتتوونەوەد بەربتتوونەوە لە كونەكتتان، بەرانپتت ژەوەد ئەو كونتتانەی تتتا دەهتتاتن گەورەتتتر 
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ەوی یە  گارچە ئاگر بتوود ئێستتا نتا دەبووند لە كونەكانەوە تەماشای خوارێم دەكردد ز
ئێستا بەردەبیەوە و دەبیە چزیژمد جارێتم بەربتوومەوەد گیتاوگیتت كەوتتیە ئتاگرەوەد 

 ە بە )هاوەێد هەستە( رزگاری كردم.ئێیەگرەك

ئەوجارە دەكەوتیە ناو گتارەی ئاستنەوەد درهەمت،د ن تو درهەمت،د دە فژست،د گێتنج  
ئەو گتارانە لە درەختێتم بەردەبتوونەوە ز ر لەو  فژس،د دینار و ن و دیناریی، تێدا بتوود

دارهەنر رە دەچوو كە لە دارەت، بارەگای كان، تەالن هەر ئەوم هەبتوود متاڵ، متن بتوود 
 گارەد م ز نەبا بە ئاگانەدەهاتم. ئ دی  دەكەوتیە بن گە،ی ئاسن ن،

ئەو کتچەی هەستتیدەکرد گ تان،  شەوێم خەونم بە كچە چاو ئەل زای ەكەوەش دیتتد 
لە گێش دەرگتای كتۆل ژ  کچەکەی گێیوود کچەکەی منداڵ،د ه، یەکەم ئەوین، تێدا بوود

ئەو لەو بەری جادەد من لەبەرەكەیدید بەرانتبەر یەكتتر راوەستتابوویند ن گتام لە ن گتای 
بتیبوود لە سەر ئەوەبوومد بچتیە الید یە  دوو شە اوییتم هاوییتتد لە گتت لەو ستەری 
جادەكەوە جۆگەلە ئاوێم سەری كردد ز ری نەبرد جادە بووە رووبارد رووبارێە، شتێژوود 
 وەاود نەگەییتیێد لە خەون ش نەگەییتیە كچە چاو ئەل زای ەكەد رووبار و ئێیتەگرەكە 
نەیانهێیت ب گەمێد دوای تەواوكردنت، كتاتژمێرەكەی ئێیتەگری بە ن تازی چتوونەوە بتۆ 

دید  خستەوە سەر ستەرینە تتاخم و بەردیتنەكەد خەونتم سەرم درووباری گێش كۆل ژەكە
 .بە،م بە بەرانپ   و ئاگرەوە
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 هەورێ ناكوژێتەوە

نتتایەتەوە ب تترم لە هتت چ وەرزێتتم لە وەرزان بەو وەرزەشتتەوە كە هەر ر ژێەتت، بە  ەد 
ساڵێەەد بە ر ژ خەوم لێەەوتبێد گاش ن وەە یە  لە بتن دارهەنر ترێ وە  بڵێت، خەوم 
دەهاتد جگەرەكەم تەواونەكردد ترسام خەوم بتەوێتەوەد راكیامد دەی خەوم لێبەەوێتد 

 :رەنگە بۆرژابمد دەنگێم هات و خەوی برد

 ...هاوەێ اند ئاگر هاتد ئاگر

بارەگتتتا بە بەئاگتتتا و بە خەوتتتتووەوە راگەەید چ بب تتتنم  الیەكتتت، هەورێ ئتتتاگرێە،  
ەڵ الیەكت، ئاستیان، داگرتتووەد بتایە  گرتووەد ئتاگری وای بە ختۆیەوە نەدیتتووەد دووك

وە نامێنێد بارەگتا هەڵ ەردووەد ئەگەر خوداوەندی با نەیگرێتەوە چڵە گووشێم بە هەورێ
د هەر گێیتیەرگە بتوو بە دارێتەەوەد بە كژتەە خاكەناستێەەوە رووەو ئتاگر میتک،دەبێتە 

گووشوگە،شت ان هە،تد دەبێت گێش لە ئاگر بگتریند ئەوەتتا لەو شتوێنانەی رووتەنتن و 
كەمەد نتتاوبتەیە  دەخەیتتنە بەری ئتتاگر و بەری بارەگتتاوەد نتتاوبتەیە  لە ختتۆڵد وا لە 
گووشتوگە،ش لە دارودە خاوێن تدەكەینەوەد بە بەرینتای، چەنتتد شتە اوێم تەنهتا ختتۆڵ و 
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بەرد دەهێژنەوەد ئ دی ئاگر وە  چۆن لە ئاو ناگەەێتەوە نابێ لە خۆڵ و بەردی رووت ش 
ت ئاگر دێتت و بە نتاوبتە درووستتەردن رانتاگەیند بتایەكە تونتدەد دەستت، بپەەێتەوەد دێ

ئاگری لە دەستە و بە هەورێتدا رادەكتاتد بتا لە چەنتد الوە هەڵ ەتردووە  ئتاگر خەریتەە 
دەوری بارەگتتا دەداتد ئەو ئتتاگرە لە چ ئتتاگران نتتاچێد نتتاكوژێتەوەد گێیتت، گێنتتاگ رێد 

ە بۆ سووتان، هەورێ داگ رساوەد تتا دار و هەورێ لە گیت الوە ئاگری گرتووەد ئەو ئاگر
بەردی هەورێ نەستتووتێنێ نتتاكوژێتەوەد ئەو ئتتاگرە بە هەوری بەهتتاریش دانتتامركێد تتتا 
هەینتتێ نەمتتدەزان، هەورێ بتتای، ئەو ئتتاگرە گەورەیە ستتووتەمەن، گێتتوە متتاوەد ئەوەی 
دەستتووتێ هەر دار و دە و گووشوگەالشتتە  باوەەنتتاكەمد رەنتتگە ختتۆڵ و بەردیتتش گتتتی 
گرتبێد رەنگە كان ەكەی كان، تەالن ش ئاگر بگرێد هەر دیتتت ئتاو ستووتاد هەورێ یە  
گتتارچە وا بە بەر چتتاوی ئاستتیانەوە دەستتووتێد ئتتاگر ئتتابژۆ ەی كتتان، تەالنتت، داوەد دوو 
فت كەش لە بەرزای، بەرزەوەد لە گیتت دووكەڵەوە ئەوستەر و ئەمستەری هەورێ دەكەند 

ێ، رند دوور نتت ە ئێستتتاش ئەو وێنتتانە لە ئەرشتت گێتتدەچێت وێتتنەی ستتووتان، هەورێ بگتت
 گوناهەكان، بەغدا گارێزراو بن.

گێیتتیەرگە مانتتدووەد گێیتتیەرگە خەریتتەە دەستتتەگاچەبن لە كتتوژانەوەی هەورێد بتتا  
دەڵێ، لەگەڵ بەغدا دەست، تێەەڵەردووەد گێچ بە ئاگر دەداد گێژەلتووكەی ئتاگر وەختتە 

ە د كونێم لە ئاگر بۆ هە،تن لە دەستت ئتاگر كان، تەالن بە ئاسیان بێخێد دەبێ رێگەی
بب ن تتنەوەد كتتان، تەالن كەوتە د زەخەوەد گێیتتیەرگە لە جەرگەی د زەخەوە هێیتتتا لە 
هەوڵ، كوژانەوەی د زە  نەكەوتووند هێسترەكان لە دووكەڵدا دەگتمێنند بتۆن، گۆشتت، 

ەییتتە دار برژاو دێد هەبێ نەبتێ ك ستەڵەكەیەد هەر دیتتت ئتاگر گەییتتە كەگرەكتاند گ
هەنر رەكەد گەییتە ئەو چتادرەی گتت لە ف یتە  و گتولژە ئتاەگێر ەد تتا زووە... ئتای  
ئەوە كتتێ بتتوو كتتون، بتتای گتترتەوەد بتتای لە كتتونێ كتتردەوەد بە،م گتتاش چتت،د هەورێ 

د هەورێ ختۆڵ و ڵە گووشتێە، بتۆ ستووتان گێوەنەمتاوەسووتیاكەد هەورێ لقە دارێم چت
ەكە لە ختتتتۆڵەمێشد هەورێ گەرم گەرمد هەورێ بەردی رەشتتتتهەڵگەەاوەد هەورێ چ تتتتای
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تەالنێەە لە د زە د لەو تەالنە تەنها كان ە  متاوە فێنەتای، بە گێیتیەرگە بتداد هەناستە 
 .بداتەوە ژیاند تەماشاكەند كان، تەالن كان ەكە بە تەالن، د زەخەوە
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 كەپرە شیعری ئابی هەورێ

 

تازەد چەند ر ژێ بوود ئ یام، مەزند ئ یام، هەموو ئ یاماند لە ژەهتر گێەت، هەڵتدا 
بوود ئەو ژەهرەی لەمێژبوو لێ، دەترستاد نتازانم ئ یتام گەییتتبووە چەنتدەم ن گێتبژەەی 

ەشق اكان، ئازادی بە بۆن، گێە، ئ یتام، ئمەستبوون  بە،م باشم لە ب رە چ انی نان و 
ن،د چ ا لە هەموو تەمەن، گتت لە هەوراز و نیتێوی خۆیتداد مەزن گێژبوونێ گێژی گرتبوو

گێتتژ و  دلە باوەشتت، وەرزە گوڵگوڵ ەكان تتداد رێبتتواران، وا گێتتژ و وێتتژی نەحەوانتتد تەوە
وێژیەك، ئەوتۆد برژانگد برژانگ سەوزای، ب نتای، هەڵدەوەرانتدد هەڵوەرانتدنێ كتومتت لە 

 .وەرین، گە،ی چ ای دەمەو گایزی دەچوو
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انداد ر ژەكان سۆمای چاویتان تنتۆ د تنتۆ  دەەژایە شتەوی درێتژ درێتژد لەوان ر ژ  
درێژتر لە مانگ، ئاب، ساڵ، ژەهرد درێژتر لە گیوو درێژی، هێسترە دەزگ ران ەكتاند ئەو 
هێسترانەی لە شتەوی تۆفان تداد لەو شتەوانەی هەرچت، گ تانژەبەری چ تای، هەیەد مرتر  

 مۆڵگەکتتان،و دەیتتانبردینەوە ئەو دیتتوی دەبتتووند لەو شتتەوانەدا چاوستتاخ  ان دەكتتردین 
 مردن.

ئەوە چ بوو  خودا چ جادوویەك، لە هێستر كرد  ئۆتە ئەو سەر و ئەو سەر دەكەند  
عەرد و ئاسیان بۆن دەكەند بە رێچەەكان، دیوی ژیان ناكەونەوەد ئەو رێچەانەی وەختت 

ەشتتق ای و ناوەختتت بە گێتت ە گ ر زەكتتان، هێستتترد بە خەتتت، درشتتت دەنووستترانەوە و ئ
هەم یتتە لەخۆبتتای ش دێتتر دێتتر ستتەركەوتن، تێتتدا دەخوێنتتدنەوەد دواتتتریش هێستتتر لە 

متتتۆری جێپەنرەیتتتێ  ێ و بە  ەدق ادا دێتتترێ لە رەشتتتبوونەوە بەجێتتتدێژیتتادەوەری ئەشتتت
 نادرەوشێتەوە.

لەو شەوی ناشەویە ئاب ەداد لەو ئاب، كوێربوونەداد بە بەر چاوانەوە بێ ئەوەی  چاو  
، رەوەندی بەات كە خەناوكەی بە دەزگ رانبوون لە م  دەكەند رووی لەو ساتانەی كچان

خۆی وەرگێتتێد چ تا ژنتانە ستێەوچەەی بەتتاڵبوونەوەی وە  ختاچ، كتوفر بە گەردنت، 
 ...خۆیەوە هەڵواس،د خاچ، سروودد خاچ، سەنگەرد خاچ، هێستر و ئەشق ا

 تۆش برادەری لە دووری دوور وەستاو

 هەشتلە ساڵ، بەتاڵبوونەوەی هەشتاو

 بۆ ناس نەوەی ئاب، ئەوێد بۆ ناس نەوەی شەودرێژی، چ ا

 بت  گەەە ئاب ەكان، هەشتاوهەشت ر مان

 لە سات، گێش مەست، بە ن گای شەراب، گەە گەە هەڵدەوە

 بە ر مان، )كوێری( دەستپێەە و
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 ...با هەر بە )كوێری(ش كۆتا بێ

 من لە ساتەكان، بەدمەست م برادەرد لە ساتەكان، بەدمەست،

 !ە رایەڵەكان، ئەوسای چ ا گساوەترمد برادەرل

 .ببوورە حەكایەت، درێژم بۆ تۆ گێ نانووسرێتەوە

ئەو ر ژانەد ر ژە ئ یام ەكاند ئێیە چەند دەستەیە  ئەشق ا بووین و لە ستەر شتان، 
نتێ بال ستان لە گتارچە هەینەفرەت لێەراوی چ ای هەورێ بە دیتوی گتۆلی، )بال ستان(د 

لوولدراو دەچوود گارچە كاغەزێم الوكێە، تا ئێستاش نەگوتراوی لە كاغەزێە، گەچراوی 
لەوێتتوە لە ستتەر شتتان، لەرز كتت، )هەورێ(وەد منتتدا،نە فت كەمتتان  دستتەر نووستترابۆوە

دەژمتتتتتاردد ئەوە دوود دەد گەنرتتتتتا... ئەو فت كتتتتتانەی لەوێتتتتتوەد لە )بتتتتتاغ، داد(ەوە 
بتوود گتایزی بتاخ، بەغتدای بە  گووشەاخەزانە هەڵدەدراند ناد ناد دوور لە گە،د ئەوە با

هێیتا لە خوێندنەوەی بەرگ، یەكەم، كتێب، ستاڵ، جیەتانەی  .سەر هەورێ دادەەژاند..
ئەنێاو نەببوومەوەد چەند الگەەەیەك یم لە كتێب، هەڵەبرەش هەڵدابۆوەد ئ دی تەواو .. 

 ژی لەوانەی بە دەستت،انێەە لە چ ای هەورێد گۆەستتان، تتژی تتئەوەتا بال سان گۆەست
متتن لە  دستتەربازە ئەستتحابەی ەكان بەبتتێ ئ زنتت، خوداوەنتتد گ ان تتان لتتێ ستتەندرابۆوە

گەمژەی ەوە لە هەمتوو ئەستحابەكان گتتر لە بێبتاك م خواردبتۆوەد هێنتدەم بێبتاك، نتۆش 
كردبتتوود وە  دارا شتتێت، گتتێش )كۆشتتە، بتتاكوور( بەالدا دەهتتاتمد بە،م تتتا ئەو گەەی 

ۆ مەرگ خۆم كۆكردەوەد ئەو كەلوگەالنەی بۆ مەرگ ئاگای، بەئاگا بوومد دەستتەنگ نانە ب
ئەو ش ررانەم ئەزبەركردبوو كە گاڵتەئتامێزانە  دگێویست بوون خستینە كۆڵەگیتەكەمەوە

ئ دی چاوەەێ بوومد لە ئاسیان، تۆزاوید لە ئاستیان،  دئایەت، ئەنێال ان ئەنال زە كردبوو
بگترن و لە هەورێتوە فتێیتدەنە  دووكە،ویەوە دوو فت كە فرییتتەی انە دابەزن و بتن گت ژم

 .بال سانەوە رووناه ،گۆەی گت 

 تۆ  برادەرد
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 ئەگەر لە دوورای، گەنرەیەكەوە

 یاخود لە ناو گێە، گێش مەستبوونەوە

 یا لە ئاوێنەی بە ئاگاهاتنەوەوە

 س یای مەرگت نەدیوەد

 ..تەایەد برادەرد تا ئێرە مەخوێنەوە

گەنتترەیە  لتتێم دوور بتتوود نتتامەیە  لە لەو ستتاتە مەرگ تتانە بتتوومد مەرگ هەر    
بارانناسان دەزانتن ئەو دڵتۆگە درشتتە  باران، درشت رژایە ناو لەگمد تەنها شێوەی دڵۆگە

چ فێنەای ە  دەبەخیێتە گ اند خۆی بوود ناس یەوەد حەمە عەبتا د بترادەری منتداڵ، 
مەیە  لەو ستتاتانەدا ستت یای لە هەوری ت تتر دەچتتێ و وە  بتتاران زوو دەناستترێتەوەد نتتا

لێوانژێتتو لە گێەەن نتت، )هەڵوێستتت(د گ استتە ئێوارەی ەكتتان، دەوری  ە،تتت، هەولێتتری لە 
چەشن، شنەیە  لە ژیان خستبووە تتوێ، هەناستەیەكەوەد بتۆ ئەو گ استانە گرستێم بە 

 .گەنرە هەشتای ەكان، لە سەربازی راكردوو بەە..

ەیە  گێچتابوود نامەیە  دان یتن، دەمەو عەستران، چایختانەی )بتاكوور(ی لە رستت 
ئەو رستەیە رێم تام، چای دەداد چای گ اڵە نە  ه، ناو بنە مەتتارەد ج تاوازی نێتوان 
ئەو دوو چتتایە   زانتت م حەمەش لە )هەورێ(یەد بە،م بە دیتتوی بال ستتان نتتا بە دیتتوی 

 ەن ن(د ئەویش دیتبووید دیتبوومان:گۆلی، )ناز

 .تبوو..ئەنێالەردن، دنم دنم هەناری د ڵ، هەنارستانیان دی 

حەمەش دەمێتتم بتتوو وە  متتن بە چ تتا كەوتبتتوود بە،م ئاگامتتان لێەتتدی نەبتتوود  
ئەو حەمەیە دواتر لە كۆ،نەكتان،  د ڵ و چ ا و دەشت و گێدەشت بوود نێوانیان چەندان

نتتتاو )) دیوارەكتتتان، شتتتێتخانە((ەوە و لە گەنتتتای شتتت ررەوە ))هەناستتتەی بتتتۆ بتتتا 
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دەری منتداڵ، بتۆ چەنتد ستاتێ چەنتد د ڵتێ نتامەكەی حەمەد حەمەی بترا .دەگرتەوە((..
 .لە من دوور خستەوە دد ڵ، بال سان، گۆەی

لە چاوەەێ، دابەزین، فت كەمد دابەزیتن بە ئتایەت، ئەنێتالەوەد لە تتامەزر ی ئایەتتا   
دنتتم دنتتم وە  گتتوڵەبەە ژە كتتاتم دە رتانتتدد ئاگرێتتم لە هەورێ كەوتبتتووەوە بە ئتتاوی 

ایە چووبوونە گێی،د ئاگر بە گانای، هەورێ دەهتات دن اش نەدەكوژایەوەد هەرچ، ئەشق 
و گڵپەی دەكردد بایە  نازانم دەست، كێ لە هەڵەردن تدا هەبتوود لە الی ئتێیەوەد نتا لە 

 .ناو كەگرانەوەد رووە و ئاگرد رووەو گیت الد هەڵ ەردد كەمێم گەرمتای، دوور خستتەوە
هتات هتات لە گتێش متن  لەو ئان و ستاتەدا دیتتم ئەشتق ایە  عاشتقانە چتاوی دەگێتتا و

 :راوەستا و تێ توان م

 ...تۆ +

 ...ئاد منمد تۆ-

 .ئاد منم+

دوای گرژان، چەند رستەیەك، ئاوی لەو هەورێ ە ئاگریەد بە بتێ گەنتا بتردن بتۆ هت چ 
 :كەرەستەیەك، زمان گێ م گوت

 تۆ هەندرێن، بە،م بە كان او و سەوزای ەكان ەوە

                                         ...نە  هەندرێن، تاشە بەرد و وشەان،
تێگەییتد تەماشایەك، وردی كردم و بزەیەك، هاتە سەر  گەنهان ەدەتگوت لەو زمانە    

لێتوی و  تۆڵ، لە  تۆڵم هەڵەێیتتا و بەرەو كەگرێتم هەڵەیتایند كەگرێتم لەو كەگتترانەی 
ماڵ، ئەشق ا بتووند ئەو ئەشتق ایانەی بە گێت، لتۆژیە، بتزن بتۆ تتا ە شتەوێم جتێگەی 

 .خۆیان خۆشدەكرد و ماڵ ان چێدەكرد
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ە دوورایتتت، چ اكتتتانەوە هەنتتتدرێنم دەناستتت،د چەنتتتد گێیتتتتر لە دوورەوە ز ر دوورد ل
رانەی بتۆ د زە  بە ش ررێە، لە ناو كۆڵەگیتەكەم تێەەڵ، وردكە نتان ببتووند لەو شت ر

هەندرێن، دوورم لە دوو رێتگەوە ناست، شت رر و كچێتمد شت رر بتا لەوێ  كەڵەم دەهاتند
م، مەزنەوە بێتد كچێم خەڵە، ئەو دیو بوود دیوی ر ژهە،تد كتچە لە بتن عەبتای ئ یتا
متان، چ تا بە رایەردبوود ئەویش ئەشق ا بوود گێش جیەە سا،نەی ژەهر بارەگتایە  بە ز

كچە بە هەمتوو جتوان، و ناستە ، ختۆیەوەد جتوان ، هەنتدرێن، لە  هەندرێن، ناساندبوود
یەوە لە شتاعێرێت، هەنتدرێن دەدواد ئەو دیدی من دەنەخیاندد بە هەمتوو شت ررێت ، ختۆ

،ت  ە چ عاش  بوو  چ شتاع ر بتوو  چ شت رر بتوو  ئەو كتچە وشتە ەشق ایە ر ژهەكچە ئ
هەناریە چەندان ش رری فەروغ و شتامژۆی لەبەر بتوود ئەو كتچە گترچ هەوریە گەنترەرەی 

لە  دناس ن، ئەو دوو شاع رەی بە رووی مندا كردەوەد گەنرەرەیە  تا ئێرە درێژ بتۆتەوە
شە لێوە ناسەەكان، دەگەستتند بە كردنەوەی بە كوردی، ش رری ئەوانەد كاتێم گرفت، و

ئەو  دهێیای گەنرە ش رریەكان،د بە چاوە چ ر ك ەكان،د مەستت، دەكتردم لە تێگەییتتن
ساتانەی بە دەنگە باران ەكەی فەروغ، دەخوێندەوە هەستم دەكرد وا لە تەن یت فەروغم 

ئەو  و لە بن باڵ، شنە بایێ بە سەر دەریادا دەفتمد من چەندێ بەو كچە مەست دەبوومد
هێندە سەرگەرم، هەندرێن بوود جارێم بە دەم ترشۆكە كردنەوەد لە دەو ئەو جتۆگەیەی 

 :بە تەن یت بارەگادا خوەەی بەهاری، دەكردد لە ب رمە گوت،

حەیتت  هەنتتدرێن ش بەو شتتاعێرێت ەی ختتۆیەوەلە بتتن تاشتتەبەردان بە دیتتار تێەنتتگەوە 
 .خەساری، تەمەن دەكات

 :یەوەبوو لە زارم بوود چ دی ب هێژ ەمێژمن ش نەدەبوو ئەو  سەیەی ل

، ستیێ  بتابتان بپۆشت،؟ تتۆ کت، ئەشق ا بپۆش،؟ ه، ئەوەی جژکتۆ ه، ئەوەی جژ
 .كوا كاڵش نەۆفت لێدێ  تۆی كەمانچەد هەر بە كەمانچەوە جوان،

 :بە نازەوە ز ر بە نازەوە لێوە خونچەی ەكان، هەڵقرچاند
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ئتتێیە دیتتار دەكەند نە   چتت، بەەیتتن  ئەوە ستتەدام و ئ یتتامن چتتۆن ەت، ژیتتان، 
 ...خۆمان

لە شەوان، بەفرین، چ تای گتارە لە شتان، چەگت، گونتدی ) كتافێ (ی گەرمبتوونەوە 
چەندان شەوی لە بەفر سپ تر لەگەڵ كچە و گ تاوەكەی و چەنتد ئەشتق ایەك دی لە متاڵە 
كتتۆڵ ت ەكە بە دەم ختتواردن، تەحتت ن و د شتتاو و چتتا ختتواردنەوەوەد بە دیتتار ستتۆبە 

ارەی یان بە ش رر گەرم دەكتردەوەد لە باست، س استەت و سەرما و سۆلەی گدارینەكەوە 
لەگەڵ كچەی شاع ردا گەمژانە سەنگەرمان لێەدی دەگرتد دەمدیت بتر  باریەەكتان،  هزر

 :دەهێنایەوە یە  و بە تووەەبوونێە، ناسەەوە دەیگۆت

 .تۆ ماركس ستێە، لە شێوەی سارتەری 

 :كان، من یدا دەهاتد بە،م لە ب رمە دەمگوتنازانم چ گۆەانێە ش بە سەر بر  گتە

 .تۆ كۆمۆن ست، شۆەشگێتی ر ژهە،ت انەی 

اندا چ ایە  ج اوازی لە نتاو  سەیە  لەو  سەیە  لە مند تا وای لێدەهات لە نێوانی
گچەەكە   تدەبۆوەد لێ چ ای ج اوازی هێنتدە تەمەنت، نەدەكتردد بە خوێنتدنەوەی  هۆدە

ش ررێمد لە جێ، چ ا جۆگەلەیەك، روونت، چتاو  تژالت، هەردووكیتان، تەە دەكتردەوە و 
ئەو كچە چەند ج ا بوو لە كچەكان دید ج تاتر لە ج تای،  دبەرەو تێەەڵبوونەوە دەچووین

، هەڵتدان بە باوكتایەت، حزب تان دەزانت،د بە،م كتچە نێوان دوو رەگەزد ئەوان تەنها زمان
 .هەم یە بەهاریەكە ئاشنابوو بە زمان، شامژۆد فەروغد هێیند هایدەد گوگتوشد متامژێ..

من لە ب ری خۆمم بترد تەوەد  سانەوە بە زمان، موزیم  سە بەاتددەیزان، وەرزێم بێ گ
بەهتتاری دوو بە دوو دەنتتا كتتچە متتوزیە ەكە ز ر شتتت، فێتتر كتتردوومد گتتێش ن تتوەە یەك، 

 :وە  تام، ترشۆكە لە ب رمەد گوت، وە  ب رمەددیسانەوە بە دەم ترشۆكە كردنە
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خۆش، ئەگەر بە كەوچە، چتایەش ب پێتویند رەنتگە لە هەمتوو جتێگەیە  تتامبەرێ  
خۆش ، ئەم بارەگایە لەوەدایە كە كەسێم هەبێت ش رر بڵێد كەسێم هەبێت گوێ بداتە 

 .،ش ررد هەندرێن چوود تۆهات

ئەو كاتەی لە نزیەەوە هەندرێنم دیت و ناس م لە ب ترم چتوو  ستەی ئەو كتچەی بتۆ  
 .بگێتمەوە

ئەو كتتچە چەنتتدێ ناستتم بتتوو  رێواستت، نتتاو بەفتتر ز ر لەو دەچتتوود هەمتتوو الستتەە 
لەو چڵە نێرگزانە دەچوو كە لە بەهتارە  ە،ت، و ئێران م لەودا دەدیتەوەدناسەەكان، ر ژه

بارەگتتاكەد گێژتتووی جوان  تتان دەكتتردەوەد ئەو لتتووتەەیەی عاستتێ ەكەی لتتووتەەی گیتتت 
چێیتتتانان بزنئاستتا گێ تتدا هەڵتتدەگەەامد دەگەییتتتیە دیتتداری نێرگزەجتتاە و بە چەگەتتێ 

چت د چت  دابەشتتم گورگەزێتوەد  لە کەشتتێک، وا رێکەوتتووەنێرگتزەوە غژتۆر دەبتوومەوەد 
د لە نتتاو چتتاڵن دەكتترد بەستتەر كتتچە بە گ اوبووەكتتان، بارەگتتای ئتتامێز بتتۆ نێرگتتز ئتتاوە،

ناسەترین چڵ ش بۆ كتچە شت رریەكەد ئەو كتچەی زیتاتر لە رێتوا  دەچتوو نە  نێرگتز  
یادەوەریم دەڵێد یەكەم گ ت، ناوەكەی دوا گ ت، رێوا  بوود متن نتاوم نتابوو رێتوا ... 
جارێە ان بۆ ئەوەی من چ ای ج تای، بتۆ جتۆگەلەی روونت، تێەەڵبتوون شت رری )چڵتێ 

ئەو شت ررەی لە وەرزی وەرینت، نێرگتزدا نووست بوومد كتۆگژەی  نێرگز(م بۆی خوێندەوەد
 :یەكەمم لە ب رە

 لە بەر دەرگای ماڵتان

 بە مەلوول،

 دەستەكانت خستوونەتە

 ژێر كەڵەكەی خەم

 لە چاوەەێ، چڵێ نێرگز
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 ...نێرگزی چاوت س   بووە

ە دێتە ب رم وە  توانەوەی بەفری گارەم دێتەوە ب رد هێیتا لە خوێندنەوەی شت ررەك
نەببوومەوەد سەرم هەڵبتید دیتمد دڵۆگە فرمێسە، نێرگزیم لە سەر گۆنای دیتد لەوێوە 
لەو فرمێسەانەوە زان مد گریان، رێوا  واتە وەرین، گوڵگوڵ، گوڵە نێرگزد ئەوەشم جوان 
لە ب ترەد بتتارین، بتتاران لە ب تتر بتتەەم ئەوەم لە ب تتر نتتاچێتەوە كە بە دەنگێتتم فرمێستتم 

 :بوود گوت،شاردنەوەی گێوە دیار 

 !رەنگە كەسێە، ز ر ئازیزت جێهێیتبێ؟ 

ستەیە  لە وشەی )رەنگە(ی هێند ناسم گۆ كردد زمتان، لە گتۆ بتردم و نەمتتوان،  
من زستانێم و ستەرەتای بەهارێتم لە شتەربەت، دیتداری گتاك،  )رەنگە(كەی ئەو بەەمد

د تەمەن، هەبوود لتێ ست یا منتداڵ ، بەجێنەهێیتتبوو د ئەو ژنەكچەی رێواس م خواردەوە
ئەو ر ژەی بە  کەگەنتکە دایەددەتگوت جتۆی بەژنکتردووی بەهتارێک، بە بتارانە تتازە دە 

تەو ەیە  نازانم ناوی تەو ەی چ وەرزێە، لێنێمد بۆ هەتا هەتایە ماڵئاوای م لێ، كردد بە 
 :چاو گێ م گوت

كچێەتت، وە  تتتۆم لەگەڵ بێتتتد ئامتتادەم ئەگەر لە هەر بارەگتتایە د هەر رێوبانێتتم 
 .حەفتا زستان و بەهار بە ئەشق ای، بیێنیەوە

 :د وا بزانم ئەوها بووشتێک، گۆتئەویش بە چاوە شەرمنەكان، 

 !وا بزانە لەگەڵتایە 

لەو ستتاتانەی بە تەن یتتت هەنتتدرێنەوە بە ستتەر تاشتتەبەردە ئاگرینەكتتانەوەد ستتەرەو 
بەهاریە ش رریەكە جۆگەلەیە و تاشتە بەردەكتان فێنتم كەگرەكە هەڵدەكیایند دیتم كچە 

دەكتتاتەوەد بە كچتت، جتتۆگەلەی ەوە گەییتتت نە بتتن كەگتترەكەد لە ستتەر ت یتتەبەردێە، بە 
ی ج قتتنە رەنگتێتتژد لە رووی كتێبێتتم كە گتتتی ستتەری وردە گە،ی متتردوو بتتوود وشتتە
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یان گت كرد و ز ری نەبرد بۆن، )گوڵە بەدەكان( ئەو ناوە )بۆدلێر( لە چاوم درەوشایەوەد
سەرمەست ان كردمد مەستبوونێ ز ر لەو  مەستتبوونە دەمەو عەستریە بەهاریتانە دەچتوو 
كە ستتا،ن، گتتێش بە چ تتا كەوتتتن و ئەشتتق ا بتتووند دوای هەڵتتدان، یە  دوو ب تترەی 
)فەریدە(د گەرستگای )سەمەر ەندم( جێدەهێاڵ و بە دوو سێ كتێب، مەیژەو  اچتاخەوەد 

رید بە بن دیواری  ەراتتێ هەڵدەكیتام بەرەو )بتاتە(ی كتچ لتێ بە بن نەرمە باران، بەها
باریود لەوێیەوە ختۆ بە ) ەیستەری( داكتردند ئەو  ەیستەریەی لە خەیتاڵ، متن لە هەر 

لە گوڵە بەدەكانەوە بۆن، رامبتۆش باڵوبتۆوەد بە  چامەیەک، جوان دەب نرایەوەدكۆ،نێە، 
ریەكان ی چەگم چەگم گتوڵە شت رناو شا  و د ڵ، گ اوكوژاندا خۆی گەیاندە كەگرد ئ د

هاتن هەمتوو ئەو شتاع رانە هتاتن كە بتۆن، گتوڵە بەدەكان تان  بۆن ان دەەژاندە كەگرەوەد
 ...لێدەهاتد كە بۆن، هەرچ، گوڵ هەیە لێ ان دەهات

شەو داهاتد شەوە بەفرینەكان، ژوورە تا انەكەی گارەش بووە مێوان، كەگرە شت ررد 
وەدان بوو  چ سەوز بوو  چ تەە بوو  چ مێتوان بتوو  ئەو شەوە كەگرەكەی هەندرێن چ ئا

چەند ش رر بوو كەگرەكەی هەندرێن  لەمێژ بوو ن و هێندە گوێم نەگرتبوود لەمێژ بوو ن و 
هێنتتدە  ستتەم نەكردبتتوود ئەو شتتەوە كەگتترەكەی هەورێ كەگتتری كودەتتتابوو بە ستتەر 

 .و ستەدام و..كەگرەكان دید كودەتای ش رر بە سەر شەە و س استەت و حتزڕ و ئ یتام 
كودەتتتابوو بە ستتەر ئەو تتتاخیە ف یتتەكەی كە شتتانیان، وە  جتتێ گتتالووە هێستتترە 
چاوساخەكان داخدا  كردبوود كودەتابوو بە سەر كاڵش نەۆف، بتن رانیتان كە بە ستواری 

ئەو شەوە كەگری ش رر لە چ تای )هەورێ(وە هەڵێتتی لە بتن .متە ، لە خۆی بتیبوو.. 
گ راوی )شەوان، هەولێر( ن یتەوەد ئەو شەوە نە هاەەی  درەختێە، ئێوارەی، لە درەخت

ئەو شتەوە .فت كەد نە لوورەی تۆگە چ ا هەژێنەكان نەدەگەییتتنە گتوێ، كەگترە شت رر..
چ تتایە  نەبتتوو بە نتتاوی هەورێد گۆەستتتانێ نەبتتوو نتتاوی بال ستتان بێتتتد ئەو شتتەوە نە 

ی زەوی نە بەغتدا مانگ، ئاڕ و نە ستاڵ، ژەهتر ختواردوو ه چ تان نەبتووند لە ستەر گتۆ
 !هەبوو نە تاران.. ئەو گوڵە جوانانە كوو بەدمەست ان كردین
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هەنتتدرێن دەبتتوو دوو ستتێ دەمژمێتتر بخەوێتتتد گەردوگتتول، بەیتتان، بەرەو ستتنوور بە 
ئەو شتەوە چەنتد كتورت بتوود كتورتتر لە  درێدەكەوتد سووكە گێت، رووست ایان گێتدابوو

و تتتووتن، گە،ی وشتتە، داربەەوود  گێچتانەوەی چەنتتد جتتگەرەیە  بە دەفتتتەری نووستت ن
 سۆزی دكورتتر لە خوێندنەوەی ش رری فەروغ بە دەنگ، گت لە مۆس قای كچە رێواس ەكە

دا بۆ ما،وای، یەكراری بە ئاگام بێنێد ئەو بەردەی بن دار هەنر رەكەشم ن یتان، دا كە 
گەزەی  لە تەك دا وەردەكەوتمد نووستم بە خەیاڵ، دەنگت، هەنتدرێن نووستتمد كەچت، بە

گەرمای ئاڕ بەخەبەر هاتیەوەد چ بب نم  هەموو شت ررێت، كەگتری لەگەڵ ختۆی بردبتوود 
لە كەگردا تا ە گە،یەك، ش ررت نەدەدیتەوەد یە  گەلەە گتوڵ، شت رری لە دوای ختۆی 

 د كەگر لە چۆلەوان ، ش رر دەچوو.بەجێ نەهێیتبوو

نەدەهاتنەوەد وە  كچە  هەندرێن فتید وە  ئەو كۆترانەی بە هەرزەی، هەڵیدەدان و 
رێواس ەكە چتووە ستەوزای، یتادەوەد وێتنەی ستەمەر ەند و مەچەتۆ و بتاكوور و شتەوان، 
هەولێر و  سە گەرمەكان، كامەران موكری، ناو گۆلەوە خۆی بە السەە ناسەەكان، یادەوە 

 .هەڵواس،

ئ تتدی بە نتتاو لتتوولەی تێەنگەكتتانەوەد چتتوومەوە ئەو خەلوەتگتتا كتتات ەی لە گەنتتای 
 .ەبەردێە، چەند هەنگاو دوور لە كان ەكەی )كتان، تەالن( مەلتوول ی، دەشتاردەوە..ت ی

فت كەكان گەییتن  ساڵ هەر ئاب، بوود متن وا بتوومەتە بتزنە كێتوید لە ستەر دوو  تاچ 
هەورازی بەزینم لە رێتگە بزن ەكتان،  ەنتدی  دەبتتی و گتووش و گەالشت، زەمەنتم كتاوێژ 

ە مەتارەوە و لە ت نوێت تدا لە چتاوی نەیارانتدا هەڵتم دەكردد بە یادی ب رەوە م زم دەكرد
 .دەدا

نتاو بەردەكتان، دواتر نازانم ساڵ، چ، و لە كوێ، ساڵدا وە  بەردەستێ، هەڵدراو لە 
ر ژێم فرییتەیە  ن و بوت  عارە ، لە ئاسیانەوە بۆم هێنتاد گتوێم  دناوزەنگ كەوتیەوە

بترادەرە گ تان ەكە ئەوەی لەم دێترانە لە زەنگ، گێەدادان، یادەكان بوود لە ب رمە ن گتای 
 .جێ، نەبۆوە  ژوورە كچان ەكەی گتارەد كەگترەكەی هەنتدرێند نتامەكەی حەمە عەبتا ..
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دەنگ ان لە ناو زنر ترەی نەگستاوەی زەنتگ دەهتاتد ئەو زەنتگەی لەگەڵ ریتیت، عتارەق 
ە ئەو كاتەی ناوزەنتگ لە متانگ، رەمەزانت، هەولێتر دەچتوود لە ب ترەو .جوان دەهاتەوە..

بگرە تا عارە ،  اچا  هەمووی  اچا  بووند هەرچەندە هەنتدێم بەرەالیت م بتۆ ختۆم بە 
 .دەست هێنابوود بە،م هەر دەبوو دوور لە چاوان بخۆیتەوە..

بەردی لە سەر یە  خەوتتوو ە بارەگا گایزیەكە لە گاڵ دوو گادەمەو عەسرانێ دوور ل 
لەو بەرییتەوە مەمکەک تژە  ددەكتردنكە جۆگەلەیەك،  ەت بێ ئاوی نەدیت، الیالیەی بتۆ 

لە بەری من یتتەوە بتتاویژکە  ستتپ، ستتپ،د ناستت  ناستت د بە بتتای گتتایزی دەلەریتتنەوەد
بە شووشتەیەك، گەنرت،  کەوتبوونە هەڵێتین و نەدەن یتنەوەد لەو کەشە ناسکە گتایزیەد

عارەق و یە  دوو ئارووی گ رەوەد وەێنەی رابردووم دەكتردەوەد ئەشتق ایە  لە دوورەوە 
 :گاڵتەی ناوزەنگ ەوە بە

 !نامەیەكت بۆ هاتووەد بە،م بە گێەێ +

 ...ئەگەر لە شارەوە بێد دە گێم بۆ تۆ -

نامەكە لە چوكژێت، گەورە یا لە د ڵیەی گچەە دەچوود گێش كردنەوەی بۆن، د خ ن 
و ن ێتتۆی شتتەرواڵ، دەداد وەهتتا گێچرابتتوود ددانتتم نەبتتا نەدەكتترایەوەد وشتتەكان، بتتۆن، 

تتر لە )مامەنتدە( بەرزكەی )هەورێ(یان گێیدا گژاندد ش ررێم بتوو بەژن ش ررێت، كەگرە
ئەو چ ایەی لە ر خ، جۆگەلە ر ندك ەكەی  اچاخانە عارە ،  اچتاخم دەختواردەوەد ئەو 

 .چ ایەی جوانترین د ەان، گێ نووس یەوە

 :لە ژێرەوەی نامەكە

 تەلبەندی خووی -برات هەندرێن                      

 :ی نامەكەلە گەراوێز

 د لە شەوی ماڵئاوای،                 



439 
 

 بەردی جێ خەوتنتم نەدیتەوە

 هەناسەم گ راوە بۆ شنە هەواڵ، هەڵوێست     

 چاوم س   بووەد براد چڵێ نێرگز                   

 

 

 

 

 

 

 

 بەرد و بەرد                    

 لە هەورێوە بۆ قەندیل                    

 

درەنگە لە سەر چ ایە  گاڵەەوتوویند وە  هەم یتە بەردێەتم لە گتاڵەد چێیتانێە، 
یان من لە گاڵ بەردێەمد ئەو خووگرتنەم بە بەردەوە رەنگە لە باگ رمەوە بتۆم متابێتەوەد 
باگ رم شەەی عوسیان ەكان، كردبوود شەەی ئ نگژ زی كردبتوود نتازانم شتەەی كێ تدیشد 

م لەب رەد ز ر گ ر بوو ز رد بە مەزەندەی خۆم ەكان، باگ ری خۆمیمن تەنها ساتە ز ر گ ر
 :نزیە، سەد ساڵەی كردبۆوەد ئەو گ اوە گ رە بە ئێیەی منداڵ، دەگوت
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ناڵێم چە  هەڵبگرند بە،م ئەگەر هەڵتانگرتد هەم یە هاوەێ، بەرد بند لە دەشت و 
وو دەرا لە هەر جێگەیە  ویستتان گیوو بدەند لە دووی بەردێم بگەەێن و لە گاڵ دا گی

بدەند تۆ كە چەكداری ئەوە بتزانە كە دوژمنتت هەیەد كەستێم نت ە لەو دن تایە چە  لە 
شتتان بێتتت و دوژمنتت، نەبێتتتد هەر هتت چ دوژمنتتت نەبێتتتد كەستتێم هەیە تەمتتاحگ ری 

 .تێەنگەكەت دەبێتد ئ دی ئەوە دوژمنێم گەیدا بوو

 :من دەمگوت

 باگ رە بەردەكە لۆ چ ە؟

 :دەدامێ باگ رە لە بن چاویژەەوە ت چاوێە،

جا با بە كتوەی ختۆم بڵتێمد بەردەكە كەڵەت، چت، هەیەد لە كاتێتم ئەو دوژمتنەی ۆئ
باسیان كردد لەوالوە لە دوورەوەد ویستت، تە ەت لێبەتاتد تتۆ یەكستەر ختۆت دەخەیتتە 
گتتاڵ بەردەكە و بتتێ متتنەت بە بەر گتتولژەی دەدەیتتتد ئەدی ئەگەر بەرد نەبتتوود ختتۆت لە 

 گەنای چ، دەشاریتەوە؟

بیەوێ لە هەر جێگەیە  دان یم سەر چ تا بێتتد نتاو د ڵ بێتتد دەشتتای، ئ دی من 
بێتد بێ ئەوەی ئامۆژگاریەكەی باگ رشم ب ركەوێتەوەد خۆم لە گاڵ بەردێتم دەب تنیەوەد 

 .ئەوە گتر لە بۆماوەی، دەچێت

  :گوێم لێ ە دەڵێن  

 .گیتیان د ڵ، گو،نەد گێییان د ڵە رە ە

 :من ش لە دڵ، خۆم دەڵێم

 !بەسەر  گو،نەكە ئەوها بوود دەبێت رە ەكە چۆن بێت وەمان 
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گێتتدەچێت ئەوە  لە دوێنتتێش گەرمتتتر بێتتتد رەنتتگە شەوەكەشتت، لە دوێنتتێ شتتەو   
هەیەد ئەوەی متتتن ز ر ب تتتری  رازیستتتاردتر بێتتتتد هەنتتتدێم چ تتتا هەیە هەزار و یە  

ای لێتتدەكەمەوەد شتتەو و ر ژی چ تتایە لە هاوینتتداد ر ژەكەی گەرم گەرمد هێنتتدە گەرم و
 :لە)نادیە( كرد بە تووەەی ەوە بڵێ

 .ئێرە كەی كوێستانە؟ ئەگەر كوێستان ئەوهابێت بەغداش كوێستانە 

ستارد ستاردد هێنتدە ستارد وای لە متن كترد دوێ شتەو  ستووی ستاردەد شەوەكەش،
كورتانێەم كتردە د شتە  و جژت، بتن كورتان یتم بە ختۆم داداد ئەوەتتا ئێستتاش بتۆن، 
ئارە ەی گیت، هێسترم لێدێ.. بۆنێم رەنتگە شتەو و ر ژێتم لە نتاو زێ بیێتنیەوە لتێم 

گەڵ تەمەنەد نەبێتەوەد هەستدەكەم بۆن، گیت، هێستر تێەەڵ، خوێن و گ انم بتووە و لە
ئەو منتداڵەی مەتارەكەشتی، چتۆە  ددڵن ام ئەگەر بۆن، ژن نەباد ئێستاش لتێم نەدەبتۆوە

 بتێبتكردد هەست، كردبوو بۆن، ئارە ەی هێسترم لێدێد ناوە ناوە لووت، خۆی دەگرتد 
 .جار دەیویست لە باوەشم دابەزێد بە،م هەورازی ر  گەش یان، دەكردەوە

 ەدی چ تتاد لەوێ گتتۆەای ە  هەبتتوود دیتتار بتتوو جێتت، شتتەو درەنگتتانێ گەییتتت نە نتتاو
گێدەچێ ئا اری کوێستان، ساوسێوکە بێد بۆیێ بەو هاوینە سەرما  رەشیاڵ، خێاڵن بوود

 تاوت بۆ دێنێ.

 :گۆت، دسەردەستە كە كانەب، گەورەی ناو بوو 

 .هەتا بەرەبەیان لێرە دەمێن نەوە

كودەتا كراوەد هەر هێنتدە دڵختۆش بە راست، مژدەیەك، خۆشەد ب انگۆتبا لە بەغدا  
دەبێتتە ستێ شتەود  گای لە دەردی منە  ئەو شەو چاو نەنێیە خەوددەبوومد ئاخر كێ ئا

ئەنگۆ بڵێند گ او سێ شەو خەو نەچێتە چاوید چاوی چت، لێتدێت  ستەری بە كتام الدا 
 وی، دەهاوێ كو ودەسووەێ  لە ر ییتنێ گێ، كو
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ەتتترد خەوم نزامبەردێتتتم گتتتاڵەەوتمد  ایەك، ستتتاردی دەهتتتاتد لە گەنتتتای کەلەکەبتتت 
 دلێبەەوێتد هەستیەردد خەو ئامادەی هاتنەد وە  دوو شەوەكەیدی نت ەد لە بەرم هەڵتێ

چەند جارێم خەریم بوو دەبۆرژامد لەرز نەیدەهێیتد سارد بتوود ستاردد ئەو هتاوینە لە 
جژتم هەستام بە نتاو غەرە بەردان بتگەەێد بتگەەێ دیتتیەوەد كورتتان و  دمن ببووە گایز

 .دیتەوەد )ب هێنەو ناوی مەبە(ی حەسەن،  زلر م ب ركەوتەوە

جێگەم گەرمە كە  لەو چ ایە جێگەیەك، ئەوها گەرم، ن ەد لە دڵ، ختۆم  هەنووکە 
ز ری نەبترد بۆنێتم هتاتە نتاو  دگۆتم لۆ ئێیەگریش هەڵناستمد بانگ یم بەەن هەڵناستم
ەكەم دەم و لووت، خۆم لە جت  سەرمد  ەت بۆن، ئەوها ناخۆشم نەكردووەد بە جەمەدان 

ه، ئەوە نەبوو لە جەمەدانت، بگەەێتتەوەد ز رم  ت ژە و كورتان شاردەوەد بە،م ئەو بۆنە
 هەوڵدا لەگەڵ ئەو بۆنە رابێمد لۆ خۆم دەمگۆت:

بتا وای دابنێت ن ستێو ئەو  سێوی ناو رەزاند نەک هت، ئاستیانێ  ئەوە بۆن، سێوەد 
 ...بۆن، دەرگێ، ژنانەد بای وای دابنێ نبۆنەی دەداد بای وای دابنێ ن ئەوە 

چەندی بە خەیاڵ كردم بۆن، كۆن و تازەی هێستر بەەمە بۆنێە، وا دژ نەكەوێتتەوە  
دەنتا بەبتێ  دلەگەڵ چاو گەرمەردنێد كەڵە، نەبوود باشبوود لە ناو كورتان خەونتم دیتت

كەچت،  دئەوەی مەبەستم در بێت دەبوو در  بەەم و بڵێم هێنتدە لە نتاو كورتتان متامەوە
چتتاوم نەچتتووە خەوێد هەر بە راستتت ش بتتتوا نتتاكەم خەوم لێەەوتبێتتتد بە،م چ دەكەی 
لەگەڵ ئەو خەونەی لە نتتاو كورتتتانەوە بە كتتۆگتەرەوە دیتتتمد خەونێەتت، درێتتژ ز ر درێتتژد 

 :ێ دا هاتوومدرێژتر لەو رێ انەی گ

لە دەشتای ە  بە تەنێ متابوومەوەد كتۆگتەرێەم لتێ گەیتدا بتوود كەوتە دوومد نەوی  
بوو ز ر نەوید سەرم نەوی نەكردبا بە تایەی دەكەوتد كتۆگتەر هەمتوو دن تای گێەتردمد 

ئەوەم دەكرد تە ەیەك، لێتبەەمد  زاخ،سەیر بوو نە كۆگتەر تە ەی لێم دەكرد نە من ش 
 .یەوە هەر غارم دەداهەتا بە ئاگا هات
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رەنگە ئەوە جاری یەكەمم بێت لە ستەر چ تاوە بە هەمتوو الیەكتدا بتتوانمد كەچت، لە 
ه چ جێگەیە  ه چ جوان ە  نەب نیەوەد گەییتیە ئەوەی ئ دی كۆتتای، جتوان ە و ژیتان 
هێندەی بە بەرەوە نەماوەد خەونەكەی ناو كورتان ش بە جارێم زراوی بردبوومد ز رم لە 

نەوە خوێند تەوەد ه چ لەوانە ه چ ان گێ نەبەخیت مد گێناستەیەك، خەون تان بارەی خەو
نەدامێد لە بارەی خەونەوە ناچار لە ئەزموونەوە  سە دەكەمد ز ر جار وا بووە ئەو شەو 

ێتم دەستەاریەوە تۆزخەونێەم دیتووەد دوای چەنتد ر ژێتم خەونەكە وە  ختۆی یتان بە 
كانم دەهتاتنەوە ب ترد خەونت، نتاو كورتتان لە هاتۆتە دید كاتێم  خەونە وە راستتگەەاوە

دڵن تتام ئەو شتتەویش وە  هەرستتێ شتتەویدی فتتتد دوو شتتەو ژانتت،  دگەلوگتتۆی دەخستتتم
دەستم نەیهێیت خەو بچێتە چاومد دوێ شەو كورتان بۆ بەدبەخت، بای، خەونێم خەوی 
دامێد خەونێم دەترسم دوا خەون بێتد ئەو شەویش چاوم ناچێتە خەود بە،م جتارێ بە 

 .تەواوی هۆیەكەی روون ن ە

تتتۆپ بە هەمتتوو  دلە هەمتتوو الیەكەوە هەر دووكەڵەد بە بەرچتتاوەوە دن تتا دەستتووتێ 
جۆرەكتتان ەوەد لە هەمتتوو الیەكەوە لتتوورە لتتووریەت،د فتتت كە و كتتۆگتەر وە  چاویەشتتە 
دەگەەێند گێدەچێت ئەوە  كارەستات، گەورە بەەێتوە بێتتد متن ز ر جتار ترستاومد بە،م 

لە ستتتەر ئەو بەردەی  دترستتت، ئەوە  ج تتتایە لە ترستتتاند رەنتتتگە ئەوان تتتدیش بترستتتێن
دا دەەوانم كە لێ ەوە هات ند بە ئاراستەی چ تای هەورێد وە  دان یتوومد بەو ئاراستەیە

دەب تتنم ئاستتیان، هەورێ لە ئاستتیان، هەمتتوو چ اكتتان، دن تتا دووكە،ویتتترەد هەورێ هەر 
ئەوە  ناد لەوەتەی ئاشتنایەت م لەگەڵت، گەیتدا كتردووەد هەر لە نتاو دووكەڵتدا دیتتوومەد 

 بێت.بتواناكەم چ ای )ئاگری(ش هێندەی هەورێ ئاگری گرت

شتتتتەوێدی نتتتتا ئەویتتتتدید ئەو دەستتتتتەیەی ئێستتتتتا وا خەریتتتتەە بەرەو د ڵە رە ە  
شتتۆەدەب نەوەد لە هەورێ بتتوویند لەوێ بە دیتتوی بال ستتاندا لە تەالنێتتم كتتان ەك، جتتوان 
بارەگایەك، بە دەوری خۆی هەڵدا بوود كتان ەكە لە هەمتوو جتێگەیە  بە )كتان، تەالن( 

 .گیتئاشان،  ەندیژە هەوارمانهەورێوە دێ ن و ئێیە لە كان، تەالن،  دناوی ر ییتبوو
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د دیتتم هەر گێیتیەرگە بتوو بەرەو و سرتە سرت بووە فسەە فسم ددرەنگان، عەسر 
كەگرە گەورەكە كە كەوتبووە الی سەرەوەی بارەگتا هەڵدەكیتاند چتاوم گێتتاد هەمتووی 

ەییتتە سێ چوار كە  ماینەوەد جگە لە من ئەوان تدی منتداڵەار بتووند تەمەن تان نەدەگ
 :هەژدەد یەك ان خۆزگە ناویم لە یاد دەماد لێم نزیم بۆوە

 !هاوەێد تۆش هەو ن ت؟+ 

 .نەخێر هەو ن م -

 لەبەر چ،؟ ناتەەنێ؟ +

 .بە خۆم حەزناكەم بە،مدەمەەنێد  -

گێچەوانەی مند متن حەزدەكەم بە،م نتامەەنێد باشتە تتۆ بتۆ حەز ناكەیتتد بب تتە  +
 وازی چتتتوونەئەنتتتدام؟ بە،م بتوانتتتاكەم هەو نەب تتتتد وا بتتتزانم لەبەر ژانتتت، دەستتتتت 

 كۆبوونەوەت نەبوو؟

 .نا گەیوەندی بە دەستیەوە ن ەد باوەەبەە من هەو ن م -

 :تەماشای دەستی، دەكرد وا بزانمد باوەەی نەكرد كە من ئەندام ن مد هەر

 باشە دووگیم ئەوها دەیەشێنێ؟ +

 .لە بەدبەخت، منەد دەنا هەیە دووگیم گێوەی دەداد تە ەی سەری دێ -

 گتارتگێتوگۆمان لە بتارەی  ەو جێگەیەی لەگەڵ ئەو كوەە گەنرەشەوی گێیتر هەر ل
و دووگیەەوە كردد واتە هەر لە بن ئەو دار هەنر رەی كە جێگەی شتەش حەوت كەست، 
لێ دەبۆوە بۆ خەوتند لە گاڵ ئەو بەردەی وەها ر چووبووە زەوید هەرچ، تتۆگ، بەغتدا 
هەیە گێتت، كەوتبتتاد نەدەبتتزواد لە ستتەر گیتتت راكیتتابوومد بۆرژابتتووم و نەبۆرژابتتوومد 

اسە دەكاتد وای بۆ چووم فەرخە بۆق بێتد هەر هەستیەرد شتێم لە سەر نێوچەوانم گ 
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هێنتتدەم لە دەستتت هتتاتد بە هەمتتوو هێتتزی ختتۆم بە ن تتازی فتێتتدان،د دەستتتم گەیانتتدێد 
فتێیداد گوێم لە تەگەش، بتوو لەوالوە بە عەرد كەوتد بە،م ئەو هێیتتا وا بتزانم هەر لە 

 داگر دەبتووئاسیانێ بتوود ئتاگری جگەرەیتان بە گەنترەمەوە نتاد ئتاگری چت،  ختۆزگە ئت
 :ئەوانەی لەوێ نووستبوون هەستان

 چ ە  چ ە؟ 

ئ دی الیت ان لێداد دیت انەوەد كوشت اند دووگیتم چ دووگیتمد چەنتد گەورە بتوود  
ژان لە گەنرە رانەوەستاد ر ییت بەرەو ناو لەپ و گیتە  .چاوی من گەورەتری دەب ن،..

ەستت، راستتم لە ستەری دەستد بەوێش نەوەستاد هەڵەیا بەرەو باسم و  ۆڵد ئ تدی د
 یتریوانتدد هەمتووی دەرزی رێتژ بتوودگەنرەوە تتا دەگتاتە دەمتاری مژتم ئتاگری گترتد دە

 ئۆ رەم لێ هەڵگ را...

هەڵەیام بۆ كەگترە گچتەەكەی ستەرێد شتەو روونتاكەد شتەوان، هەورێ نتازانم دوو  
ەد وەرزەكەیدی بە،م هاوین و گایزان هەم یە روونتاكەد شتەوی هەورێ بتێ مانتگ روونتاك

ختتۆم  م یتتە لە چەنتتد الیەكەوە دەستتووتێد روونتتاه ، ئتتاگر دەگتتاتەوە ئتتاگردهەورێ  هە
گەیاندە ئەحیەد عەرەڕد ئەو كتوەەی لە ختولێە، گتازدە ر ژی ببتووە دكتۆرێتم چەپ و 

 :راست دەرزی رادەوەشاندد گەس وت گرتباد دەرزی  وتاری نەدەكردید دەیانگوت

ەیەد كەمێتتتم تتتتووەەی بەەیتتتتد نەشتتتتەرگەری، كچتتتەە الی وی ئتتتاو ختتتواردنەو 
 .نەشتەرگەری، گەورەش ئەنرام دەدات..

 :واندمێد گۆت،بە چاوی خەواڵووەوە دوو دەرزی خێ دكتۆر ئەحیەد هەر 

ئێستتا بەستتەد ستتبەی زووش دەرزیە د ئەگەر ئەوانتت ش لێرەبتتان هەر ئەو دەرزیەیتتان 
 .لێدەدای
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لەمێتتژ نەبتتوو لە رووستت اوە گەەابتتوونەوەد لە دوێنێتتوە بە  ئەواند ئەو دوو دكتتتۆرەی
هاواری س امەندەوە بۆ دیوی نازەن ن چووبووند س امەند ز ر برادەرم بتوود دەمێتم بتوو 
دەمناستت،د لە گتتارەش ستتەروەختانێم بەیەكەوە بتتوویند گێەەن نێەتت، هەبتتوو ختتودای،د 

ی جوان بتوو نزامە هەرچ، منداڵ،د لەو گێەەن انە بوو كە نەخۆش، چاكدەكردەوەد لە ب ر
 ..بۆ س امەندم دەخوێند كە چ، لێ نەیەت.

ئەو شتتەوە لە ژانتت، دەستتتم هەر هتتاوارم كتتردد شتتەوی دواتتتریش هەر وە  شتتەوی  
 .گێیوود ئێستاش وا دەگەینە د ڵە رە ە هێیتا كەمێم ژان، ماوە

د دوای كۆبوونەوەد یەكێم گێی، گوت كە ختۆم كتۆبەەمەوە بەر لە بەیان تدان دەە یتن
 .بۆ كوێ؟ وە،م نەبوود ئ دی تێەنگم خاوێنەردەوەد كۆڵەگیت ش ئامادەیە

دەمەو خۆرئتتاوابوونەد هەواڵێتتم گەییتتتد لە ب تترمە تاستتانێم تاستتام كەم جتتار وا 
 ...تاساومد س امەند

هێیتا لە ه چ چ ایە  بەیان، نەدابوود شتۆەبووینەوەد بە دەستت و دڵت، گتت ژانەوەد 
لە رێ  دوگیم و دڵ یم ژەهری هەواڵ، مەرگت، ست امەندشۆەبوومەوەد دەستم ژەهری دو

ز ر دەترستتامد لە ر ییتتتن دەترستتامد بە ترستتەوە گتتێم لە عەرد دادەنتتاد نەرم دامتتدەناد 
نەمدەهێیتتت ئەو زەویە ئتتازاری گێبگتتات كە رەنتتگە بەەێتتەەوت مارێتتم لەو بەری رێتتگەوە 

هتتاوارد هاوارێتتم  بتت ەوێ بپەەێتتتەوە بەرەكەیتتدید گتتێ لە متتار نتتان واتە مردنێەتت، گتتت لە
د ،ود ڵ شاخەو شا  لە با ت ژتر دەەواد بە ب رم نایە هێندە لە ر ییتنێ ترستابمد رێتم 

كاتێ گەییت نە  دگێم لە شوێن گێ، ئەو گێییەرگەیە دادەنا كە لە گێش منەوە دەە ییت
 :تازە هەتاو كەوتبوود گوت ان نزی  جادەد

 ....ئاگاداربند دەست لە ه چ شت م نەدەند رەنگە

گتتێش دوو ستتێ ر ژ بتتۆ جتتاری نتتازانم چەنتتدەم ن دووكەڵتت، زەرد و ستتپ، دووكەڵتت، 
رەنگاوەەنگ بەرز بۆوەد لە كتان، تەالنەوە لتێم دیتار بتوود گۆت تان ك یتای ەد د ڵ نت ە لە 
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دن ایێ هێندەی د ڵ، بال سان باوەش، بۆ ك ی ا گترتبێتەوەد عەلت، كوتتم كە لە بتارەی 
 :ج ا لە سەر زاران بوو دەیگۆت كوتە، ناوەكەیەوە یازدە چ ر ك، ج ا

ئ دی كە  نەڵێت د ڵ، بال ساند ئەم د ڵە لە ساڵ، گارەوە ناوی گۆەاوە بۆ د ڵت،  
 .ك ی ا

 :هەر ئەو عەل، یازدە كوتەە دەیگۆت 

فت كەكان هەر جارێم بە ن ازی خنەاندن، د ڵێتمد چ تایە د گونتدێمد ك ی تای، لە  
 ی تەن یت، دەگرسێ:خۆ باردەكەن و بەرێدەكەوند شوفێرەكە لەوە

 ولە  ئەگولە  بەش، بال سانیان لەب ر نەكرد؟ 

د دوو سێ فتت کە ئەو د ڵەیتان ئاد ب رم کەوتەوەد ئێیە هێیتا لە بەری هەورێ بووین
گوندە کاولبووەکەی دەو جتادەد دیتدرانە بە ستەر ئەو  دکەمێ ک ی اش ان گێداکرد ددابێژا

د بۆ خۆالدان لەو لە دوورەوە بۆن هاتد بۆن،)سێوەکە(ی سەدام هات سپێدە ک ی ای ەوەد
د متتن گێیتتتر وێتتنەی نتتاوی چتتوار رێتتت لە گێیتتەستتێوی مەرگەد ئەگەر گێتابگەیتتتد ستتێ 

 ...: ئاود ئاورد هە،تن دژە باو و هەڵگەەان بۆ جێ، بەرزچوارین، خۆم ئەزبەرم کردبوون

ە جەمەدان ەکەمتتدا کتترد و ختتۆم دەستتتم بە ئتتاوەکە راگەییتتت و ن تتوەی مەتتتارەکەم ب 
د کەو و کەرتۆک دبڵتێ ئاستیانێد مەلتم دی دارستتانێد تتۆ مەرگت، د لەو رێ ەدەمام  دا

 مەو لە ستەر زەوی بتاڵێک، کۆتر و باشووکەد  ەتێ و ستۆف ژکەد هەوێتردە و کێیتکە...
 باڵێک، بە خۆی دادابوود دندووک،... راخستبوود

د هەستتیکرد هەڵگەەا و کەوتنە کۆخە کۆ هەر زوو هەندێ گێییەرگەد چاویان سوور 
  هێسترێک ش بۆنەکەی هەندێ بۆنکردووەد ریز ریز وردە ر ندکان، دەباراند.

وشەكەیدی یان  دهەورازەیە  هاتە گێشد ناوەكەی دوو وشە بوو )دەرە(ی لەگەڵ بوو
ئاد دەرە شت ر  )دار(ە یان )ش ر(ە جا لەو دەرە دارە یان دەرە ش رە بە سەردەكەوت ند
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گوێم لێبوو باس، )گیتئاشان( یتان دەكتردد گێیتیەرگەیە  هەر لەو هەورازە زانت م  وودب
 نتتاوی متتام ستتالحەد وا بە سەرگیتتت، هێستتترێەەوەد كەمێتتم نەخۆشتت ، گێتتوە دیتتارەد

لەوەوە ب ستتم و گتێەەوتم كە بە،م لە  ستەی ختۆش ناكەوێتتد  سێوەکەش، بۆنکردبوود
ە لە جاران روونتر بۆم روونبتۆوە كە هەنتدێم ئێیە گیتئاشانەد هەر لەو هەورازەی هەواری

د كەچ، دەكرێتە نهێنت، و بە  حتزڕ دەیزانتێ  بەهاترەشت هەیە لە )) گ ازەكە(( بێ 
ب رمەردەوە بۆ ئەوەی هەندێ متاف، ز ر  ورازەیە جارێە دیش وە  جاری تاینهەر لەو هە

سادەت نەسووتێد ئەگەر بە نابەدڵ ش بێتت گێویستتە ببت ە ئەنتدامد بە،م هەر زوو وە  
 .ان بوومەوەژیوجارەكەیدی لەو ب ر كەیە گە

بە بەرد  دگەیژەی بەردەد هەمووی دەستتکردە دهەورازەی دەرەش ر ز ر رک و سەختە
د ه چ نەبتێ گێدەکەوێد گێییەرگە تا سەر دەکەوێ هێستر نکەنک، دە و هەڵنراوەچێکراو

گەیتدا بتوود  د ئتاوێباش بوود لە ن وەی رێد یان کەمتێ ستەرترێ دمەتارە ئاوێک، دەوێ
ئتاود بە دەستت،  خێر مەنتدید ئەو کان تاوە  گێتدەچێ خوداوەنتدی  ری دەڵێنتێئاوە ش

 خۆی بۆ رێبواران، خۆی لەوێ، هەڵقو،ندبێ 

ئێد ئێرە د ڵت، مەلەکتانەد ئەو مەلەکتانەی و ز ر هەورازەیدیییان بتید  ئەو هەورازە
ەو مەلەکتانەی گوێزەکەی لە گوێزی هەورەمان بە تامترەد لێ شکان، تۆزێ زەحیەتترەد ئ

لەگەڵ تۆگە چ ا هەژێنەکان گۆو  دمەو و باڵداری هەیەد ئەها هێندەی گەلک، دار و باری
گتتۆو لە درەختتت، ستتووتاو دەبتتنەوە و ختتۆ بە درەخێک تتتردا دەدەند لە عەرد و عاستتیان 

 نننەوە بۆ تاوێ هەسانەوەد گوێزیشد      د بە ش ن، بەردەبنەوە   شوێنێ ناب

لە شتتۆەبوونەوەیەكدا لە گیتتووێە، چەنتتد جگەرەیتت، نانێەیتتان ختتواردد رەنتتگە نتتان، 
تد چ یان خوارد؟ بە  چتایەكەم لە ب ترەد لە چ تا هەمتوو شتتێم لە ب تر   بووبێەن وە

بە دەم چتا ختواردنەوە و جتگەرە كێیتانەوە بە نتاوی  دبچێتەوە تام، چتایە هەر لە زارە
د هەمتتتوو  ستتتەكان ش لە دەوری ئەو ژەهتتترەدا د دەمە تتتتەگێتوگتتتۆوە بتتتووە شەەە ستتتە

 :ن، كردبووتێەهەڵدە ژان كە ئ یام خومەین، لەمێژ نەبوو نۆش، گ ا
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 !شەە راوەستێ  شەە راوەستێ  ئەوە راوەستاد دە ب خۆن دەی -

 .گرنگ ئەوەیە راوەستاد گرنگ ن ە ئێیە چ یان بە سەر دێت -

ئەوە ئەتو شێت بوویت؟ كوو گرنگ ن ە ئتێیە چ یتان بەستەر دێتتد متن ختۆم گتێ  -
 !گرنگە تێگەییت،؟

 .ژەوەندی، خۆمان دابنێ ن سەی  ۆەد نابێت بەرژەوەندی، خەڵم لە سەرەوەی بەر -

ئەمن لەمێژە گوتوومە شەەی بەغدا و تتاران راوەستتێد یە  گێیتیەرگە لەو دیتوی  -
 .ئەوەتانێ بە چاوی خۆشتان دەب نن دەب نە ئاردی ناو دەکاند  ەندیژ ش ناب ن ەوەد

 .من وای دەب نم بە راوەستان، شەەەكە خەڵم رادەگەەن و حەومەت دەەووخێ -

 ە كێ زان،؟تتحێو  ئەوەت ل -

 ...بۆ دیارە تۆ ئاگات لە س اسەت، -

هەمتتوو دایتتانە بێتتدەنگ،د ئەوانەی بە ئاراستتتەكەیدی  ستتەیان كردبتتوود وە  بڵێتت، 
بە،م لە كۆتتتای،  ستتەكان كوەێتتم كە نتتاوی .هەستتت ان كتترد زمتتان درێژی تتان كتتردووە.. 

 :هەردی بوو بە خۆی نەوەستاد لە بەرگێە، گاڵتەئامێزی گوت،

حزبە داك، مەی گایەد ناوێری بە دڵ، خۆت  سە  بتەەید رێتم  ستەك، كوو ئەو   
 .گێچەوانەی تۆی هەیە

لێترە و لەوێ دەستتە دەستتە  دئ دی بە گێەەن تنەوە بەەێەەوتتند بتت  بتت د هەر بتت 
عەستترێە، درەنتتگەد لە ستتەر د گێیتتیەرگەمان دەدی بە ئاراستتتەی ئتتێیەدا هەڵدەكیتتان

گیتم بە بەردێم داوەد چاوەەوان، ئاوابوون، ر ژمان  دچ ایە  دان یتبوویند گیت لە ر ژ
 :دەیانگوت ردد هەر ئاوا بێت ئێیەش ئاواب نددەك
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 .ز ر جوولە جووو مەكەند مژە  وتێ مەكەند با نەب نرێ ن 

ر ژ چەند باڵێە، ماوەد وا دیارە ئەوجارەش وە  ز ر جاریتدی زەردەگەە نەب تنم  هێژ
ەر دووكەڵەد چ تتا نتت ەد د ڵ نتت ە ئتتاگری یتتان چێتتژی لێتتوەرنەگرمد ئاستتیان سەرانستت

لە هەمتوو الیەكەوە تۆگبتارانەد  د ەتد ر ژ دەڵێت، جتووجەەی گیتت بە تەنتتێبەرنەبووبێ
د هەرایەد كە   ستتەی ختتۆی میتتتومر و دەمە تتتێ ە .ئاستتیان فتتت كەی لتتێ نتتابتێ..

ورتەی تێ متنمد نتادیەش ناناسێتەوەد وا بزانم ئەوەی لەو هەرایە دوورە و لە ه چ هەڵنادا
 لێوە نایەت...

ئەو كتتتچە بەردەوام خەریەتتت،  ەیتتتتان، گێاڵوەكەیەتتتت،د شتتتژ، دەكتتتاتەوەد تونتتتدی  
دەكاتەوەد دیسانەوە شژەردنەوەد ئەو جارە و دەیان جاریدیش توندكردنەوەد چەند جارێ 

 :دەمویست گێ بڵێم

  ؟بۆچ، گەنرەكان، دەست، لە  ەیتان، گێاڵوەكان، نابنەوە  

هەستتم دەكترد ئەو گرست ارە ختۆ تێهەڵقورتانتدنە لە كاروبتاری ان دەبتوومەوە ژیوگە 
 .تایبەت،

بە بەر چتتاومەوە ر ژی دووكە،وی لە بەرزایتت، چ تتایەكەوە ئەو چ تتایە نتتازانم هەورێ  
ت یتەێ  ت ستکەبتوو یتان چ تایەك، وە  وید ئتاودیوی ئەو دیتو بتوود بتێ ئەوەی بتای، 

بە ئتاوابوون،  ت ەكان، داگۆشت بوودجوان ە سرووش جوان ، تێدا بب نیەوەد دووكەڵ هەموو
الیەكەوە رووناك، بەرز بۆوەد بە ئاوابوون، ر ژ ئەوجا تێگەییتتم ستەراگای  گیتلە  در ژ

وا گت گت دەسووتێد بە ئتاوابوون، ر ژ دیتتم ئەو بەشتەی  د بە چ او د دەشت ەوم والتێم
گەەجتوویە  هەورێەت، تتۆ مەگەر دن ا بە بەر چاوی دن اوە ئاگری گرتتووەد ئتاگرێە، ئەو

بنێرێ و ب ەوژێنێتەوەد دەنتا تتا دن تا دن تایە هەر دەستووتێ و ستووتانێە،  ه زی نادیار
 .د زەخ،
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د گێییان نیێوێکەد کە  رێت، گیتیان وەک ب ستم دەرەری زین، ستێر کانە ئێستاد
 .گێنەکەوێ

شۆەبووینەوەد نیێوێە، ز ر سەخت بوود من رێم لە دووی هێسترە رەش دەە ییتمد 
جار جارە هێستر گێ، دەە ییتد دەمگوت ئەو جتارە لە بنت، د ڵتێ دەیب ن تنەوەد بە،م 

ۆی جار لە دوای جار جوانتر خۆی دەگرتەوەد هێستر لە نیێوان لە گێییەرگە باشتتر خت
 تێم ئ رەی م بە هێسترە رەش دەبرد:لە چەند ش دەگرێتەوەد

خژ ستتە، وام  یە : خژ ستتە، گ ستت، دەبتترد و جتتوان ختتۆی دەگتترتەوەد ئەگەر متتن 
 ببردایە كە  بە سەرم رانەدەگەییت.

 دوو: گێاڵوی ئەو نوێ بوو ه، من كەوند تازە ناڵ كرابوو. 

سێ: دەمزان، ئەگەر بەەوینە بۆسەوە و لێەدی دابتێ ن من بە رێ نتاكەومەوەد بە،م  
 .هێسترە رەش بە ئاسان، رێ، خۆی دەب نێتەوە ئەگەر دن ا ئەنگوستە چاویش بێت

نتازانم نە جتادە بتوو نە لە  دنازانم چەندی گێچوود گەییت نە دەو رێگەیەكت، تەختت 
 :جادە دەچوود گوێم لێبوو گوت ان

 .ئێرە گو،نە 

كردد من ش لێ، نزیم بتوومەوەد دووكتان بتوود  هەندێم روویان لە خانووچکەیێ دیتم
ویستم بچیە ژوورێد باش بوو گ رفانیم ب ر كەوتەوەد لە جێگەی خۆم وەستتام و گیتتاو 
گیت گەەامەوەد دەمدیت هەر بابایە گسەویت دەكتێد بە،م من نەمەتید بە چت، بەتتم  

ناو  ەیسەری،  لەو گێش دووكانە باشتر لەوە گەییتم كە وە  چۆن لە دگ رفانێە، بەتاڵ
لە گێیتیەرگایەت ش نابێتت گ رفانتت بەتتاڵ  دهەولێر گێویستە گ رفانت شتێە، تێدا بێت

( دینتارەی كە مانگتانە بە نتاوی ١٠بێتد هێیتا چەند ر ژێە، مابوو بتۆ وەرگرتنت، ئەو )
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( دینتتار بتتوود ئەوەش هەر ٥( دەنتتا هەر )١٠یتتارمەت، وەرمتتان دەگتترتد تتتازەش ببتتووە )
 .تەر جگەرەی دەكردبەش، تووتن و دەف

ز ر خێتتترا لە رێتتتگە بەریتتتنەكە گەەی تتتنەوە ئەو بەرد ئ تتتدی هەورازەیە  لە نیتتتێوە 
سەختەكە وەریگرت ن و بەو شتەوە بە هەناستەبتكێوە هەڵ ەێیتایند دەو رێت، هەورازەكە 
گێچەوانەی نیێوەكە هەمووی گتووش و گە،ش بتوود بتۆیە ز ر بە ترستەوە گتێم لە ستەر 

ماڵنووستتنانەد شتەو لە  دلە مار نان رێ، لە ماندووبوونم گرتبتوو عەرد دادەناد ترس، گێ
  هەموو الیەكەوە نووری لێ بەرز دەبێتەوەد نووری ئەنێاو

د کوێستتتان، بتتاژ د بتتاژ د تتتا گەییتتت نە ئەو جتتێگەیەی كورتتتان مێوانتتداری، كتتردم 
 ...ساوەسێوکە

یاندەكاتد یان من وا گاسبە رە ،  ی رەق و تەقددەب نەوەد د ڵە رە ەل ژلە  چ اوە 
لەو  د ڵە رە ە د ڵ، نادیتاریە و لە گ تنە ەد دڵم دەڵێد هەستدەكەم بانگەردنەكە بە رە 

تتا ئەو ستەری برستێت، برست مد تتا ئەو بەری ت نتوێت ش  .د ڵە بزرب ن و نەب نرێ نەوە..
 ت نوومد لە یە  كاتدا برسێت، و ت نوێت، ... 

اتە ، كردد كۆڵەگیتەكەی كردەوەد لەو سكهەڵوەستەیە نادیە لە گێیە من دەە ییتد
 :گەییتیە تەن یت،د ویستم لێ، رەت بمد دیتم گسەویت، بۆم راگرت

 .سوگا  ناخۆم -

 خۆت گێتە؟ +

 ...ناد بە،م -

 .بگرەد من ز رم گێ ە +

 .ناخۆمد بە،م ئەگەر مەتارەكەت ئاوی تێدایە -
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دەكەمەوەد هەستتدەكەم  كەمێم ئاوی كردە مەتارەكەمەوەد ئێستاش كە ب ر لەو كاتە
تتتام، ئتتاو و گستتەویتەكەی نتتادیەم لە زاردایەد ئتتای بە تتتام بتتوو ختتودایە  ئتتێیە بە 

خۆمان بوویند كاروان، خەڵمد كتاروان، ژن و منتدا،ن  تەنهارێچەەیەكدا شۆەدەبووینەوە 
بە رێچەەیەك، هەندێم رێتر رێ اندەكردد ئەو منداڵەی مەتارەكەم، چتۆەبت كتردد ئەویتش 

اروانەكە بتتوود ئەو كتتاروانەی وا بتتزانم رێتت، ئەنێال تتان گرتبتتوود متتن هەر خەمتت، لەگەڵ كتت
 د منداڵەكە ناسە، ناو بوود لە دڵێ خۆ دەمگۆ:ناسەم بوو

ئەدی لە هەورازەیەك دی كێ لە باوەش، بەات؟ ئەدی ئەو جارە لە مەتارەی كێ ئاو  
 بخواتەوە؟ 

باوەشم بوود گسەویتێەم نەبوو تا خەفەتم لەوە دەخوارد ئەو كاتەی لە هەورازەكە لە 
ب دەمێ و دڵ، خۆش بەەمد ئەو منداڵە نزیەەی سێ چارەگ هەتا دەمژمێرێم لە دەستت 

وەد هەستتدەكەم دەمتێەە دەیناستمد وا تەو باوەش، من بوود بە،م ئێستا كە لێم ج ا بتۆ
ۆک د ئەو ناسکەی ز ر نتازییهەستدەكەم نزیەایەت ەك، ز ر نزیەم لەگەڵ ئەو ناسەە هەیە

 .دیار بوو

نیتتێو دەیتداینە نیتتێود بەالی هەنتتدێم كەستەوە نیتتێوەەێ ناخۆشتتترە لە  دبتت د بتتت 
هەورازەەێد من یەكێەم لە وانە بە من بێت بە دە هەورازی ئاسیان م هەڵگەەێنند نە  بە 
نیێوێە، سەختدا نیێوم بەەنەوەد دووكەڵد دووكەڵ لە هەموو الیەكەوە دووكەڵد تتۆپد 

وە تۆپد فت كە هەم یتە فتت كەد تتر د تتر  لە عەرد و ئاستیانەوە تۆپ لە هەموو دن ا
 .تر ..

ئەو رێ ە بۆ من ز ر ترسنا  بوود هەر شۆەببەوە و نتاگەیتە هت چد بە متن بێتت هەر  
بەرەو بەرزایت، بەرەو لتووتەە ستتەربەەوم و   ەتتاو ەت د ڵتتم نەیەتە رێد متن لە هەمتتوو 

بێتد بۆ یەكەم جار بال سان من، لە  شوێنێە، نەوی دەترسێم با ئەو شوێنە بەهەشت ش
جێگەی نەوی ترساندد ئەو فت كتانە من تان ترستاند كە بەهتاری چتووی نتا بەهارەكەیتدی 
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هەرچتت، گ تتانژەبەری زەوی و ئاستتیان، هەبتتوود  دهەرچتت، گە، و گتتوڵ، بال ستتان هەبتتوو
س ستبوونەوەد دووكەڵت، زەرد و ستەوز من تان  ژاکان و هەموویان خستە وەرزی وەرین و

 .اوبردی كردد بۆن، سێوی ناوەختە گ ان، من، لە جێگەی نەویان تاراندزر

 .ێەلە جێگەی بەرز كاریگەری، كەمەد دەن یێد هەڵگەەێ هەر هەڵگە

ئەو گوتەیە ه، لە ب رچوونەوە ن ەد نتاوی گتۆەاوی ختۆم لە ب تر بتەەمد ئەوە لە ب تر 
لە ب تر نتاكەمد ئتای لەو ناكەمد نهێن ، شەو لە ب ربەەمد مەتارەی ئتاو لە ب تربەەم ئەوە 

بەدبەخت ەد ئێیە هەروا شۆەدەب نەوەد ئەگەر ئێستا گوێ، شەیتان كەە بێتد یەكێتم لەو 
فت كانەی وا لە بەرزای، ئاستیانەد چنگتێ ژەهتر بتتژێنێتە ئەو د ڵەوە  ختۆ مەتارەكەشتم 

تێدا نت ەد گیتتێنەكەم، گتێ تەە بتەەم و دەموچتاوم، گتێ بیتارمەوەد  ەک، وایتەەایەت 
دن تتایە و چتتۆەە ئتتاوێە ش شتتم نەبەیتتتد ئەوجتتا ك ی تتاش   تتوو،ی، ەومتتاوەد لەوختتراپ 

دابەات  دڵ، خۆم بە ئاگر دەداوەد ب ستبووم ئاگركردنەوە ك ی تا دەكوژێتتد لەو د ڵەش 
 .ه چ شتێم هێندەی دەست گەییتن بە ئاگر ئاسان ن ە

رد كەمێم گیوود گیووێە، وشە، بێ ئاود ب ستویە  مەتارەی وشتم لە د ڵ وشتەت
 :ئێرە كوێ ە؟ گوێم لێبوو یەكێ دەیگوت

 .ئێرە د ڵە رە ەیە 

 :ئەویدی دەیگوت 

 .نا ناد ئەو دیوە د ڵە رە ەیە 

 :وا بزانم كانەب ، سەردەستە بوو هەڵ دایێ 

رەنگە  سەی هەردووكتان راست بێتد وا بتزانم د ڵە رە ە د ڵێەت، ز ر گەورەیەد لە  
 .ناویدا چەندان د ڵ، گچەە هەن
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لە خۆوە و بێ ئەوەی گێیتر دیتبێتم یان شتێە، لێتوە بتزانم گومتانم نەبتوو من هەر 
كە د ڵە رە ەیەد مام ساب ر كە گەرم ان ەك، رەسەن بوود بەژنت، هەر بە  ەد بتنتۆیەك، 

 :شۆەش، كۆن دەبوود دیتم بە زمان لێوە س سەكان، تەەدەكردەوە

ئەم د ڵە گەرم و رەق  كوەینە دن ایە  د ڵ و ش وی دن ام ب ن وەد بە،م د ڵت، وە 
 .و وشەەم نەدیوە

 :مامێە دی خۆی گێنەگ را

 .لە حەمرینەوە هەتا ئێرەت دیوە .تۆ كوێت دیوە؟ وا لە خۆتەوە.. -

 ...دیسان  سەت لە  سەم كردد هەی +

 !ببوورە نەمزان، تۆ بوویت -

 .بە راست، گەرم بوود رەنگە گەرمترین د ڵ بووبێت لە دن ا

ت نوود بە چتاوی خەو لتێ تەریتود لە بتن ختۆری د زەخ ت،  بە زگ، برس، بە  وەگ،
 د ڵە رە ە بت  بت ...

كە  دەبردد یەك ان)چەتۆ درێژ(یان دەگۆتێد سێ من لە ر ییتنێ ئ رەی م بە دوو   
ئەوەش بڵتێم بتاری ستووک  ئەویدی هەردید چەتۆ ز ر درێژ بوو كە  نەبوو لەو درێژترد

هەردیش هێندە لەو كورتتر نەبتوود ئەو  چەیێدبوو  نە تێەنگ نە ف یەکداند تەنێ دەمان
دووە هەر شتتە اوێە ان بە  ەد ستتێ شتتە اوی زەالمتتان بتتوود لە ر ییتتتنێ كە  گێتت، 

گێیەوە دەە ییتند ختۆزگەم دەخواستت منت ش  هەم یە لە دەستەیئەوانەی نەدەدیتد 
د کەس، سێ ەم دوو گێ، درێژی وە  چەتۆ درێژم دەبوود وەك، چەتۆش نا وەك، هەردی

د ئەو شتتەماڵە هەر بەژنتت، ماڵ، نتتاو بتتوود وا تێتتبگەم )وەستا(یەک یتت، گێتتوە بتتووشتتە
بتنۆیەک، هەبوود وا تێبگەم گێاڵوی بای لە گتێ بتوود وەستتان، نەبتوود لە ر ی نتێ متامز 



456 
 

دەتگۆ گەل کەد لە شتێوەی ت تر  رێوان بوود د جێ، وی گێی، گێیەوە بوودنەیدەگەییتێ
  دەردەچوو.

زانم چەنتتدەوەد دوو رشتتیاڵ، رەشتتەۆكە بە دیتتار كەوتتتند لە دوورەوە لە دووریتت، نتتا
 :ئۆخەیش  لە دڵ، خۆم دەمگوت

 ست و چایە هاتمد هاتم هاتم هات ن...د  هاتمد نان و ما کۆتکەهاتمد جامە ئاو و  

گتێش گەییتتتن بە رەشتتیاڵ، ختتێاڵن كەستتەای ەك، گچەەمتتان دیتتتد وە  بتتزنە گەو  
غارمان داد چ گەەجووێەە خودایە  د ڵە رە ە كان ، هەیە  هێندەمان ئاو خواردەوە زگتاو 

ب ر كەوتەوە كە ناسم سەر  ەتاری بتوود متن  کاروانەمبوویند لەوێ لە دەو كان ەكە ئەو 
وت داختوا روویتان لە چ د ڵێەت، بتێ كتان، كتردووەد ئەوم بە سەر  ەتار دانتابوود دەمگت

هێندەم مەتارەی بەتتاڵ هەڵگرتبتوود حەزم دەكترد  ددەمگوت ئێستا ناسم بۆ ئاو دەگری
 .دوو مەتارەم هەبا

 دەڵێ، ئەو رەشیا،نە چۆلن؟ -

 !كوەەد وامەڵێ +

هەواری خاڵ، بوود دیار بوو لەمێژ نەبتوو خێت  بتارگەی تێەنتابوود بتارگە تێەنتانێە، 
نائاسای،د ناوەختد بە هەموو شتت ش رانەگەییتتبووند هەر ئەو دوو رەشتیاڵە نتا كە بە 
گێتتوە بە جێیتتابووند ز ر كەلوگەل تتدیش هتت، ئەوە نەبتتوون بە جێبیێتتنند بە جێیتتابووند 
 وونەە گتون ەیە  ئتارد و چنگتێ ختوێ و هەنتدێ ر نیتان دیتتەوەد  تاپ و  اچاخ یت، 

اوێ گەیتتدا بتتوود دیتتار بتتوو یەكتتێ بتتوو لە لێبتتوود ئتتێیە خەریەتت، ناوستتێری بتتوویند گ تت
رەشیاڵنی نەكان و گەەابۆوە هەندێم شت بباتد هێندە تێگەییت ن ئەو دەرەرە دەرەری 
جاشانە و مۆڵەت، چۆلەردن هەتا ئێوارێ ەد دوای ئەوە هەر كەسێم لەو ناوە بگ رێد بێ 

 :سێ و دوود دوو سێ گولژەی بە سەریەوە دەنێند هەر ئەو گ اوەش گۆت،
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 .گەر ئەو شەو لێرە دەرنەچند ئەوا دەرچوون زەحیەتەئە 

لەوالوە لە نێتتوان ستتێ چتتوار كەستتان بتتووە فستتەە فستتەەد دواتتتر ب ستتتم كە هەبتتوو  
 :گۆتبووی

نابێت ئەو گ اوە ئ زن بدەیند نەوە  گ او خراپ بێت و جاش و عەسەەرمان بەسەر  
 .وەركات

 :ئەویدی گۆتبووی 

 .ن ناچێتنە بابەد با بتوات بە گ او خراگا 

لە بن رەشیاڵ بەردێە،   تت دەتگتوت بە دەستت لەوێ تان لە عەردی چە انتدبوود لە 
تەن یت بەردە   تێ تاخیەكەم كردبووە بال  د نازانم لە كێ دەگتاەامەوە كە بتۆ متاوەی 

 :چەند جگەرەكێیانێم بیخاتە باوەش، خەوەوەد لە گاەانەوەدا بوومد یەكێ هاواری كرد

 .هاوەێ نە ئاگر هات +

 !ئاگر -

و تانۆکتان  تەماشا دەكەین بە گانای ەك، ز ر ئاگر لە سەر چنگان وا بەرەو رەشتیاڵ 
دایانە غارد ئاو لە لێژای، و ئاگریش  کاتێ ددێتد ه چ شتێم وە  ئاو و ئاگر بە غار ن ن

كە دەستتت، بتتا بگرێتتتد هەر هێنتتدەمان بتتۆكراد خۆمتتان كتتۆبەەینەوە بەوالیەدا دژە بتتا 
کێکم دیتتەوەد چێتوەکەی چەنتد دنتکە مێخەکێکت، ختۆدید لەوێد لە ناو هەوێزێد بب نەوە

گێتتوە بتتوود دڵتتم نەهتتات بتت خەمە بەەکتتیەوەد لە ستتەر کەرتترێکم دانتتاد گتتوتم داختتوا لە چ 
 شەنگەبێریەک کەوتووەد بەڵکوو بۆی بگەەێتەوە.  

د بە دەمەو عەسرانێە، درەنگەد لە جێگەیەكت ن نتازانم كێنتدەرێ، د ڵە رە ەیە هەوکە
 :ئاستەم گوێم لێ ە دەڵێن
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 .هەر چوار دەوری ئەو د ڵ و دەرەرە جاشتێژ و جێژەێژە 

لە دڵتت، ختتۆم گتتۆتم ئەو ر ژەی تێتتدەچ ن ئەوە یەد دڵتت، ختتۆم بەوە دەدایەوە كە بە 
 .هەڵە لەو  سەیە گەییتبم

 :سەردەستە هاتە  سە

ت گەەینەوەمتان هەتا تاریم دادێ لێرە دەمێن نەوەد ئەوجا دەگەەینەوەد خەمتان نەبێت
 .ئاسانە

جێگاكە داروباری ز ر بوود لەو كاتەدا ئەگەر یادەوەریم سەرچ خ، نەبردمد نە ت نووم 
ئ دی لە بن دارێتم كە لە نێتوان دوو ت یتە  دبوو نە برس،د جگەرەم بە جگەرە گێدەكرد

لە نازانم خەوم لێەەوتبوو یان بۆرژابوومد ئۆنتدەم  دبەرد روابوود بە ن ازی خەوتن راكیام
خۆم هەڵداد زرمەكە ه، گەمتان نەبتوود جێت، بە گتابەرد لەق دەكتردد لە ستبەینێوە هەر 

 .تۆگباران بوود بە،م ئەوە تۆگ، یەكەم بوو وا نزیم بەەوێتەوە..

ئ دی خەوم لێنەكەوتەوەد  ەڵەمبتەكەم دەرهێنتاو كەوتتیە كتۆڵ ن، درەختتەكەد ئەو  
خت كۆڵ ن گ یەی خۆم بوود لە بن درەختەی خەوی گێنەدام یان دای و تۆپ بردید درە

هەر درەختێتتم دان یتتتبم و كتتات، كتتوڵ نم هەبتتووبێد شتتتێەم لێتت، نووستت وەد لە ب تترمە 
شتێە، وام لە  ەدی درەختتە بەتەمەنەكە هەڵەەنتدد بتۆیە باشتم لە ب ترە چتونەە دواتتر 

 :جارێە دیش خوێندمەوە

  ...ماندووم درەخت ماندوومد كەمێم خەود خەو

دەبێت و ئاگر بە دیار دەكەوێتد تۆگەكان مانتدوو نتابند رەنتگە  داخەریەە دووكەڵ ون
فت كەكان چووبن گیوویە  بدەند ئ دی كتات، ر ییتتنەد دیستانەوە نیتێود نیتێود هەر 
نیێود چ ترسناكە ر ییتن بە لێژای،د چ ج اوازیەك، لە لێژبتوونەوە بەرەو گتۆە هەیە  چ 

هەمتووی گووشتوگە،ش بێتتد ئەو  ترسناكە شتەو ر یت، ئەگەر رێگتاكە رووتەن نەبێتت و
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یە گێ تدا ەگەڵ ب ستت كەستدا بەو شتەوە ئتاگراورێ ەی لێ، دەترسام ئەو رێ ەیە وا متن ل
بەرەو د زە  دەچتتتت ند وا هەستتتتتدەكەم هەرچەنتتتتدی بستتتتتێم لە دوورایتتتت، ئاستتتتیان 
دووركەویتەوە هێنتدە لە د زە  نزیتم دەب تتەوەد ختۆزگە هەمتوو رێگاكتان لە لووتەەیتان 

م دەخوێند كە لە مار بە دوورمان بگرید نزا ئەوەی سەر بە د ڵێەدا بەەند ە بێدەكردەو
 :بە گێ ەكان، خۆم دەگوت

كوێر نەبند بە سەر چ دەكەون گرنگ ن ەد بە  مار ناد گێ لە مار نان واتە كۆتتای،  
 .ژیاند واتە س امەند

ەی ز ر دەڵێن مار ئەگەر ئازاری نەدەید بێ ئتازارترین گ تانژەبەری دن تایەد ئەوە  ست
كەسان بوود چەندان جار لە زاری باب ییەوە ب ستتبوومد ئەوە  ستەی گ تاوێە، بەتەمەن 
بوود ساڵێم لە سا،ن، بە چ اكەوتن لە بن چ ای مەت ن بە دڵ و داو باس، بێ گوناه ، 
متتاری بتتۆ دەكتتردمد باستت، ئەو هەمتتوو غەدرەی دەكتترد كە متتر ڤ لە متتاری كتتردووە و 

ەی ماری ن یان دەدا خەریم بوو ببیە مارد ستد ئەو گ اوە دەیەاتد ئەو گ اوە وەها وێن
 :دەیگوت

بە،م بتزانە متار  دگێ، لێ مەنێد گێچەڵ، گێ مەكەد بت  لەگەڵ، بخەوە لە ستەر متن 
د ئەوجتا ئەو گتاڵتەیە لە الیەن منتداڵێە، وەردەگرێتهەڵە خۆش دەبێتد نە گاڵتە  نە لە

 .ش رەخۆرەشەوە بێت

دەكردد خۆزگە مار لە هەڵە ه چ نەبێت لە هەڵەی شەوان خۆزگە مار جاروبار گاڵتەی 
ختۆش دەبتوود ئتاخر گونتاه، متن چت ە ئەگەر لەو رێوبتانە و لەو تتاریە ە گتێاڵوەكەم بە 
جێگەیەك، لەش، كەوتد ئای ماری بەدفەە تۆ بە ئەنقەست دێ، بەبەردەمیتدا تێتدەگەەی 

ەموو ئەو ژەهرەی كە بۆ ئەوەی هەڵەبەەم و گێ لە سەر گیتت یان كژەت بنێم و تۆش ه
داخوا چەند ستاڵە بتۆ منتت هەڵگرتتووەد بتتژێن تە لەشتیەوە و بە دەردەكەی ست امەندم 

 .ببەیت
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دن تتا   تتوو،ی، نتتازانم تتتازە یتتان لەمێتتژە گەییتتتووینەتە راستتتەەێد ئەو گتتۆەای ە بە
ترین جێگەی دن ایێ بێتد ئاخر كێ بە ب ری دێت ئێیە لە لێژای دا لێژ  ووڵدەچێتد رەنگە

دەب تتنەوەد لە ستتەر ئەو چ تتایەی لە كتتاروان، ناستتم دابتتتایند هەر لە شتتۆەبوونەوەدایند 
مەتارەكەم یە  چۆە ئاوی تێدا مایەد ئەو چۆەەی بۆ ستەرەمەرگیم هەڵگرتتووەد دەمتێەە 
ت نوومە و نایخۆمەوەد لە هەمووالیەكەوە دەنگ، تۆگەد لە هەموو الیەكەوە ئتاگرەد ئەوەی 

ی ئاگراوی ج اوازیەك، ئەوتۆی ن ە لەوەی كە شتەوكوێر ب تتد ن ە ئاوەد ر ییتن لە شەو
 .ئاگرەكان ب نای ت گەرتدەكەن و نازان ت گێ لە كوێ دابنێ ت

 .ئەوە ئاوەد گیوود بە،م بەبێ دەنگ، و ئاگاشتان لە ئاگری جگەرە بێت -

 !ئاو +

ز ر گۆماوێە، گچەە لە ب رم ن ە كان، بوود یان لە كان ەوە بۆی دەهاتد گێنەدەچتوو 
خاوێن بێتد بە،م لە ت نوێت، شەوی هتاوین، كتێ لە گتاك، و گ ست، ئتاو دەگرستێتد لە 
ب رمە بە سەر گۆماودا نووشتامەوەد رێم وە  ئەو هێسترەی كە دەچێتە سەر ئاوێتم لە 

، ئاوەكە دەوی ناگاتێد ناچار دەستەكان، دەنووشتێنێتەوەد متن رێتم وە  ئەو  ووڵ بەر
ترێەم ئاو خواردەوەد نادیە گسەویتێە تریی، دامتێد ئەگەر هێسترانەم كردد هێندەی هێس

 :دوای ئەو هەموو ساڵەش ئەو كچە بب نیەوە گێ دەڵێم

کە وێتنەی نتتانۆکەی  نتادیە ختتاند یتان هتتاوەێ نتادیەد ز ر ستتوگا  بتۆ گستتەویتەكە 
 سەردەم، منداڵ، چێژەکەی هەر وا لە زارمە.

م كەمتر زیاترد بەەێەەوت ند دیسان فسەە فسمد ه چ، تێنەگەییتمد دوای دەمژمێرێ
بۆ كوێ نازانمد هێندە نەبێت كە گێیتر دەمزان، جادەیەكیان لە گێیتەد دەبێتت ب بتتیند 

ئێترە وێتدەچێ ئا تار یتان  ئەوەشم دەزان، گەەینەوە لەو جادەیە گەرینەوەیە لە مەترس،د
 رێ، سژێ و بۆڵێ بێ بت  بت ...
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ەد هەوراز هەورازد دڵتتتم بە ئێستتتتا لە بنەبتتتان، دن تتتاوە خەریتتتەە ستتتەردەكەوینەو 
هەورازەەێ خۆشەد رێ ز ر بەو رێ ە دەچتوو كە گێ تدا هتات نە ختوارێد هەمتووی دە  و 
داڵ و گتتووش و گە،ش بتتوود ز ر بەو رێتت ە دەچتتوو كە ستت امەند گێ تتدا ر ییتتتبوود ئەو 
رێ ەی لە ن وە شەوێە، وە  ئەو ن وەشەوەی وا ئێیەی هەڵگرتووە و دەمانباد ست امەند 

ت مارێم ختۆی هاوییتتە بتن گێت،د ست امەندیش چ بزانتێ داوێتم لە گتۆەێ ەد چ دەە یی
ئ تتدی ستت امەند هتتاواری لێهەستتتاد  دبزانتتێ مارێتتم وا لەو بەری رێ دەگەەێتتتەوە ئەو بەر

هاوارێم ه چ گولژەیە  نەیدەتوان، هتاواری وا لە ست امەند بەرزبەتاتەوەد دەگێتتنەوە ئەو 
ود سێ شەو و ر ژی رێم بە  هاواری كردبتوود س امەندە كە هەموو تەمەن، گێەەن ن بو

د ڵ، ه ران و نازەن ن، گتكردبتوو لە هتاوارد رەنتگە ئێستتاش ئەگەر لە ر   ئەو چەمەی 
كە بەو دیتتوەی )بەرەكە(دا ختتوەە كتتاتد كەمێتتم دان یتت، و گتتوێ هەڵتتبخەید هتتاواری 

 .هاوین انەی س امەند بب ست،..

هەوراز  دد لە خەیاڵ، خۆم و متار بتووممن بە درێژای، رێ لە خەیاڵ، مار و س امەند 
ماندووی كردیند برس، كردیند ت نووی كردیند خەریەە شەو خۆی دەگێچێتەوەد خەریەە 
جتتاش و گێیتتیەرگە لێەتتدی ج تتا دەكتترێنەوەد متتن هەر بە تەمتتای گەییتتتن بە جتتادە و 

 .گەەینەوەم

ار كەوتد دەنگ، تۆگەكان ر ژیان نەترساندد دیتم لە ناو دووكەڵ، شتاخەكان بە دیت  
لە جێگەیەك ن هەمووی داروبارەد دەڵ، ئەو جێگەیەم گێیتر دیوەد لەو چ او چۆالنە ز ر 

ئەگەر كەمێەتت ش بێتتت لە یە   .چەم و كتتان، ز ر چ تتاو د ڵد رێچتتەە و گتتۆەای، ز ر..
دەچن و ز ر جاران چاو بە هەڵە دەبەند بە،م ئەو جارە بتواناكەم چتاوی متن بە هەڵەدا 

ئێرەم دیوەد بە،م كەی نازانم د كوێ ەد نازانم... ئای ئای  تۆ بڵێ، چووبێتد من گێیتر 
 .من خەون نەب نم  باوەە ناكەمد كوەە ئەوە درەختەكە ن ە؟  با بچم بزانم

 .درەخت ماندوومد كەمێم خەود خەو دماندووم
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خەریەبوو شێت بمد نەشیویست بە كە  بڵێمد دڵن ابووم بە شێت ان دادەنامد دوای  
دوای گتێەەوتن بە دەرنەچتوون و گەەانەوەد بە دزیەوە بە ختۆم گێتدەكەن مد   سە و با 

هەندێ جاریش لە سەر ئەوە بووم بگریمد تۆ وەرە بە كوێدا ر ییت، بەوێدا بگەەێ تتەوەد 
یەتتت، و ستتت، گێنەكەیتتتد دەمگتتوت ئەوە چ گێالئەو رێتت ە دوور و درێتتژەشد ئەوجتتا هە

پتێ ر ییتتند كەچت، هەر لەو کپیت، و یەكیە كەرایەت ەكە  نزیەەی نۆ دەمژمێتری رێتمد
 بەوە دەگوترێ تەرس، خۆ گێرەكردن.جێگەیەش ن كە یەكەم هەنگاومان لێ ەوە هەڵهێناد 

ئەوەی ز ر الم ستەیر بتتوود متتن هەستتتیدەكرد ئەو شتەوە خەونتتم دیتتتووەد ئێستتتاش  
دەڵێم رەنگە بە دەم رێوە خەوتبمد جارێم دوو جار و دە جار خەوتتبمد متن ب تری ختۆم 

ەهێنایەوە كە لەو شتەوەدا ئەو شتەوەی هەمووییتان لە ر ییتتن بەەێ كتردووەد گەلێتم د
خەونتتم دیتتتووەد لەوەوە  ستتەیەك، نەنەیتتم ب تتر دەكەوتەوە كە هەزار جتتاریش گتتتر بتتۆی 

 :گێتاومەتەوە و  ەت ش لە گێتانەوەكەی بێزار نەدەبوومد نەنەم دەیگوت

ەو بێتد ه چ منداڵێم هێندەی كە  ن ە لە دن ایێ هێندەی عەبدە خەوە حەزی لە خ
وی وا بە زوویتت، خەوی لتتێ ناكەوێتتتد هەر بڵتتێ وا دەخەوم خەوی لێەەوتتتووەد ئەنگتتۆ 

خەوی هەمتوو  گتێچەوانەیدەزانن ئەو گ اوە چۆن دەخەوێت؟ خەوی ئەو عەبدە خەوە بە 
ەكەد تتتووەەم بتتەەن دەڵتتێم بە عەكستت، خەوی هەمتتوو تەیتتر و تتتواڵ و دەنتتدە و بن تتادەم

اخر كەستان دیت ە بە گێوە خەوی لێبەەوێت؟ وا كەس، واشتتان دیتتد ئەدی ما،تێەەد ئ
دیتتتتانە بە دەم ر ییتتتنەوە بخەوێتتت؟ دە ئەو عەبتتدە خەوە لە ر ییتتتنێ دەخەوێتتتد بە 

و خەوی خەوتتتت ە ختتتوای ز ر كە  لە رێ لەگەڵتتت، بتتتوونەد بە ستتتەعات بە دەم رێتتتوە 
 .خۆش ی، دیت ە

 :ب نیەوە گێ، دەڵێملەوێ دەمگوت ئەگەر ئەو جارە نەنەم ب 

 .نەنە كەسێە دیش هەیە رێم وە  عەبدە خەوە دەخەوێت 

 : ەڵەمبتەكەم دەرهێناو ئەوەشم زیاد كرد 
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 .درەختەكە خەود بێ خەوی كەری كردم

تەماشتتامەرد هەمتتوو لە گەلوگتتۆ كەوتبتتووند نەمپرستت، بە تەمتتای چتتنە و چ دەكەند 
 .راكیانێم بە ن ازی خەوێە، درێژ ز ر درێژ دراكیام

 ...هەستە خۆ نەمردووید هەستە -

 !چ چ چ؟؟ +

گێییەرگەیە  ناوەكەیم لە یاد ن ەد دیار بوو دەمێتم بتوو بتانگ، دەكتردمد گتێیەوە  
مانتتدوو ببتتوو... چ بب تتنم باشتتەد لە ئاستتیان، د ڵە رە ە كتتۆگتەر كەگر كەیتتان كتتردووەد 

ەندەكان، ختۆی فت كە رەوە رەوە دەهاتن و دەچووند گتو هۆەێەە خوا گوێ، لە هاواری ب
 :ن ەد گوێم لێبوو

 .دار بند كەڵە، تە ەی ن ەد تە ە نەكەنهای 

گەرتەمان لێەرد دوو دوود سێ سێ بە الیەكدا خۆمان حەشارداد لە كەلێن، گابەرد و  
 دناو كەندەان خۆمان شاردەوەد لە سەر زگ و تەن یت و گیتان لە سەر عەرد گاڵەەوت ن

لە سەر زارمەو كەوت تنە ئەو بەری چەمەكەوەد ئەو ناوەكەی  –من و نادیە و مێردەكەی 
چەمەی گێنەدەچوو لە تەمەنت، ختۆی تەەایەتت، بە ختۆیەوە دیتبێتتد متن ختۆم خزانتدە 
نێوان بەردێە، گەورە و تەەاشێمد باش بوو بنە دارێم ستێبەری لتێم كردبتوود بە،م لەو 

 .د ڵە رە ەیە بەر سێبەریش وە  بەر هەتاوە و هەڵی، ئاگرە..

و هێستتترەكە هەر لەوێ لە بتتن ئەو دوو درەختتتەی كە  ژیتتان تێەەڵتت، یەكتتتر هەردو 
كردبوود بێ جتوولە راوەستتابوون و تەماشتای دن ایتان دەكتردد ستەیر بتوود مێیتەكەرانە 
دەوریان، دابوود كەچ، نە گوێ لە انێد نە كژتم راوەشتانێد گێتدەچوو ئەوانت ش گێیتتر 

كۆگتەرەكتان ز ر  دتر و بێ جتوولەتر بتوونزەبری كۆگتەریان دیتبێد بۆیە لە ئێیە بێدەنگ
نەوی بووند هێندەی نەمابوو زگ ان لە عەرد بخیێد من جاری یەكەمم بوو وا لە نزیەەوە 
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كۆگتەر بب نمد بیوێرابایە هەر بە بەرد سەری شتوفێری كتۆگتەرێەم دەشتەاندد بتاش بتوو 
بێتد گەرمای ئتاب، مەتارەكەم ئاوی تێدا مابوود ناوە ناوە دەمم تەە دەكردد تۆ لە ب رت 

د ڵە رە ە كان، دەكوڵێنێد ئەدی دەبێت گژەی گەرم ، مەتارە گەییتبێتە كتوێ  ئەوەی 
لە كتتنە متتن جتتێگەی سەرستتوەمان بتتوو ئەوە بتتوو كە تێنەگەییتتتم چتتۆن هێستتترەكان ان 
نەدیتد تۆ بڵێ، دیتبێت انند تە ەیان نەكردبێتت  ئەوەیتان نابێتت  رەنتگەد بتۆ؟  رەنتگە 

ە دەستتەەوت، ستتەرباز و جاشتتەكانن بتتۆچ، تە ەیتتان لێتتبەەیەند رەنتتگە گوتبێت تتان ئەوان
گێتەویان لە ئایەتەكە كردبێتد دوا ر ژەكتان، متانگ، ئتابەد عەرد و ئاستیان لە كتو،ن و 

جێگەیەكت،  تایم  دجۆشدایەد دەبوو خۆمان بگەیەن تنە ئەو د ،یت ەی كە گتت لە داروبتارە
ەرزتر یان دوورتتر دەكەوتتنەوەد ئتێیە لە دیارەد ئ دی ئەو كاتانەی كۆگتەرەكان كەمێم ب

ستەر زگ و بە خیتتاند یتتان لە ستتەر چۆكتان بەرەو جتتێگەی مەبەستتت دەخیتتایند ز ری 
 ...گێچوو تاگەییت ن

ئێستا عەسرانێە، درەنگەد لە بن كۆمەڵێم درەخت، بەساڵداچووی سەرو بژ خۆ،وی  
ر لە یەكتر دوور ناد كە سێبەریان لە كان ەك، دەمەو گایزی كردووەد دوو دوو سێ سێ ز 

كۆگتەرەكان كەم كەم كەمبوونەوەد نەماند رەنگە لەوە ترسابند تاریە تان  .دان یتووین..
بە سەردا دابێت... ئێیە لێرە تووش، دەستەیەك، ز ر گێییەرگەیدی هتات ند متن دەڵتێم 
چ د تۆ بڵێ گەنرا گێیتیەرگە گتتر دەبتووند هەنتدێ لە گێیتیەرگەی دەستتەكەی ئتێیە 

دێم لە دەستتتەكەیدی بتتاش یەكتریتتان دەناستت،د نتتاوی یەكتریتتان وە  نتتاوی لەگەڵ هەنتت
خۆیان لەبەر بوود  هەر بە ناوهێنان، ))گیتئاشتان(( ئەوانە بە یەكتتر ئاشتنادەبوونەوەد 
بە تایبەت، هەردوو سەردەستتەكە هت، ئتێیە و هت، ئەوان بتاش یەكتریتان دەناست، و لە 

هەمتوو گیتئاشتانەكان ستەنگەریان لێەتدی شەەگەكان، براكوژیەوە یەكتریان دەناس،د لە 
و  گرتبوود كەچ، ئێستا شانبەشان، یەكتر دان یتوون و سەریان لە بن گوێ، یەكتر نتاوە

گالنتت، گەەیتتنەوە دادەەێتتژند گەەیتتنەوە لە ئا تتاری ئەنێتتاود متتن كەستتم لە دەستتتەكەیدی 
یم دەزانت، نەدەناس،د یە  سەردەستەكەیانم یە  دوو جاریدی لە رێوبانان دیتبوو ناوەكە

لە ب رم چوود وا بزانم كاوان، بە ناوەكەیەوە بوود ئەوان چەند سەردەستەیەك ان هەبتوود 
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یەك ان مامۆستا بوو )سەی (ی گێبوو ستەیێەكەش )دیتن(ی گێتوە بتوو  لە دەستتەكەی 
و مێردەكەیمد ناوی ئەوییم لە یتاد نت ەد بتاش دەناست،د ئەوان تدی  خۆشیان تەنها نادیە

کانەب یتتم بتتاش دەناستت،د بە،م ئەو دەتگتتوت بتتاش  دەمناستت ندناستت نێە، ستتەرگێ ، 
 نامناس تەوە.

هەر ئەوەش وایەردبتتتوود ترستتتم گتتتتر بێتتتتد ئتتتاخر نەمتتتدەزان، ئەوانە چەنتتتدیان  
ند لە گێیتتیەرگایەت ش ن و تتتا ستتەر لەگەڵتتتن و بەجێتتت نتتاهێژگێیتتیەرگەی تەنگتتانە

یتتان و گ تتان ر ڵتت، ز ر برادەرایەتتت، و ئاشتتنایەت، ز ر جتتار لە كتتتینەوە و گەەانەوەی ژ
 .دەب نن

بوود كە  نەبوو  و سامدار ئەو دەمەو عەسرەی د ڵە رە ە دەمەو عەسرێە، ترسنا 
برس، نەبێتد رێ، هات و نەهات ییان لە گێش بوود دەبوو لە جادەیەك، گتاوگت لە جاش 
و جێژ بپەەینەوەد من نە ئەودەم و نە دوایت ش تێنەگەییتتم بتۆچ، لەو كتاتەی لە كتان، 
تەالن بەەێەەوت ند بۆچ، لە تێری نان و خواردن ان نەهێناد بۆچ، هێندە شەكر و چایان 

ە لە رێگە لە تێری چا بختۆینەوەد ختۆ دوو هێستترمان گێبتوو بتای، یە  مانتگ نەهێنا ك
خواردن ان گێ هەڵدەگ راد ئایا لە بارەگای كان، تەالن ش خواردن و شەكر و چا كەمبوو؟ 
یان وا تێگەییتبوون لە رێ ئاوەدان، هەیە و لە ه چ گەكیتان نتاكەوێ؟  تێنەگەییتتم... 

ی هەندێم بە تەمەن گەیدا بووند دیتار بتوو خەڵەت، وە  خەون لە بەر چاومەد دوو گ او
ئەو نتتاوە بتتوون و لە گتتژ گواستتتنەوەی شتتتیەك، خۆیتتان بتتووند ئەوەی باشتتم لە ب تترە  
تەنەكە هەنگوینێە ان داینێ لە بری ئەوە دوو هێستترەكەیان بتردد ئ تدی نتازانم كتێ ئەو 

د ستتتتەودایەی كتتتتردد دەستتتتتەكەیدیش ستتتتەودایەك، لەو بابەتەیتتتتان كردبتتتتوود چەنتتتت
 :بەرەبەری ر ژئاوابوون بوو گوت ان دێم نان و هەنگوین گۆەیبۆوەبتكاڵش نەۆفێە ان بە 

هەتا دەكرێ بارتان سوو  بتەەند رێگایەكیتان لە گێیتە غتاردان و خێترا ر ییتتن،  
 .دەوێ
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و دەگەەا چ، فرێ بداتد كۆڵەگیت، متن لە  ئ دی هەر بابا بوو كۆڵەگیت، دەكردەوە
ریش بووبێتتد چت، تێتدا بتوو  كراستێم و دەرگتێ  توتەیە د هەمووان گتتر رەنگە گرانتت

تتتاخم تتتراش و ن نتتۆكبتێە، ژەنگتتاوید متتووكێش و نەینتتۆكێە، لە الوە شتتەاود كەرتە 
سابوونێد تەماشای ه، ئەوان دیم دەكرد ج ا بوون لە ه، متند ئەوەی لە كۆڵپیتت، متن 

ێدا بوود لە ب رمە دەستدەكەوت لە ه، ئەوان نەبوود یان من نەمدەدیتد كۆمەڵێ كتێب، ت
هێین و گەشێوی تێدابوو لە ب رمە س زیێەكەی ئەلبێر كامۆش، تێتدا بتوود لە ب ترمە هەر 
لە بن ئەو بەردەی گاڵەەوتبوومد چاڵێەم بۆیان هەڵەەند و كتێبەكانم یە  یە  دەناشتد 
كاتێ دەستم برد بۆ )ناڵەی جودای،(د وە  بڵێ، گوێم لە نتاڵەیە  بتوود تێگەییتتم كە 

جودای، ه، ئەوە ن ە لێم جودا بێتەوەد خستیەوە نتاو كۆڵەگیتتەكەوەد ئەوان تدیم  ناڵەی
لە بن بەردەكە شاردەوەد ئێستاش رێم بەەوێتەوە د ڵە رە ەد ئەگەر ئەنێاو بەردەكەی لە 

ئەو ساتەی كۆڵەگیتەكەم سووكەردد  ووالندبێتد كتێبەكانم دەب نیەوەدجێگەی خۆی نەج
گێییەرگەیە  سەید عەل ان دەگۆتێد زەرفێەت، گەورەی گێچتراوەی لە دەستت بتوود ز ر 

 :گەورە بوو

 !، دەتوان، ئەوانەم بۆ هەڵگری؟خورتتۆ بارت سووكە و  

لە رووتەنە، خۆم لێ م وەرگرتد لە بەر خۆشیەوە بە  من، کەمتوود نەمزان، چ بڵێمد 
 :خۆمم دەگوت

شت، خۆت فتێدەدەی و ه، خەڵم هەڵدەگرید ز ری نەبتردد هەر لە بەر  دەی كەرەه
 !خۆمەوە گۆتم: دەی چ بووە

شەو بوو گەییت نە نزیتم ئەو جتادەی دەبتوو لێت، بپەەیتنەوەد ئەو جتادەی ماشتێن، 
سەربازی، نەدەگساندەوەد یە  بتزر نەدەبتوو یەك تدی بە دیتار دەكەوتد جتگە لە ئتاگری 

نتاوە تتۆگەڵە ئاگرێە تان دەهاوییتتە ئاستیان و ئەو د ڵەی دەكتردە ماشێنەكان ش نتاوە 
 نوێژی ن وەە د ئەوە جگە لەوەی شەو ، سووتان، شا  و د ،ن لە چاوان، دەدا... 
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كان، هێندە لێەدی دوور نەبتووند ستەربازەكان لە شتەوی كت  و مۆلگەئەو جادەیەی 
دەستن یتان كترد  مۆڵگەیتان بێدەنگ دا گوێ ان لە تت و كۆخەی یەكتر دەبوود نێتوان دوو

بتتۆ گەەیتتنەوەد دەبتتوو لەو كتتاتە كەمەی دەكەوتە نێتتوان رەتبتتوون، ماشتتێنێم و هتتاتن، 
یەك دی بە غتاردان لە جتادەكە بپەەیتنەوەد بە الی كەمت، دەبتوو بتۆ متاوەی نتزیەەی دە 

لەوێ ب ستتتم ئەو چ تتایەی بەرانبەرمتتان  دخولەكێتتم یە  گتتێ و بە گێتت، بتتا غتتار بتتدەی
ییتن بەوێ واتە دەرچوون لە ئا اری تر  و مەرگد دەرچوون لە ئا تاری كونەكۆترەد گە

 .ئەنێاو

 .ئاگادار بن هەرچ، روویدا لە خۆوە تە ە نەكەن +

 .نهێن ، شەویش ) ەندی (ە +

ئ دی دوو دوو  بە غاردان لە جادەكە دەگەەاینەوەد لە ب رم نەچێتد گێش گەەیتنەوە  
 بتۆئەوەی ئەگەر واندێتە رو ببن نراوەست لە دەو جادەكە یان راسپارد کەچوار گێییەرگە

 تتتترشتتتتێم روویتتتدا ئەوان زوو ترومبێژتتتێ دەرکەوت ئەوان تتتدی ئاگتتتاداربکەنەوەد ئەگەر
 ش دوواندەستبەەنەوەد دوو لەو گێییەرگانە لە دەستەكەی ئێیە بووند چەتۆ و هەردید 

ان بە هۆی كەتەی، و رییە لە دەستەكەیدی یەك ان حەی  ناویم لە یاد ن ەد بە،م ئەویدی
 .زەردە درێژەكەیەوە كە گەییتبووە سەر ناوك، بە ناوەوە لە یادەوەرییەد دڵیاد باویان،

متتن و ئەوەی لەگەڵتتم بتتوو هێیتتتا گێیتتان هەر لە ستتەر جتتادە بتتوود الیتتت، ماشتتێن،  
یەک دوو دارتێ  متابوو بیانگتاتێد نتازانم چتۆن نەیب نت ند  سەربازی لە دەموچاوی دایند

وە   دهەر لە تەن یت جادەكە كە كەمێم كەندە بتوو ینە بە تامای یان تێگەییتبێدلەگو
 لتێ دلە ب ترمە خێترێەم لە ختۆم گترتلە ستەر گیتتد ختۆم لە گەز داد مردوو راكیایند 

وە  دەڵتتێن ختتوا چاویتتان، كتتوێر كتترد و نەیانتتدیت ند لەگەڵ نەمتتان، د نتتازانم چ بتتوو
گەییتتبووینە بتن بەرزایت ەكەی ئەو بەریتش هەر غتارم رووناك ەكەد یە  گێ غارمتان داد 

 .دەدا
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لەو بەر كتتێ رێتت، دەدیتتتەوە؟  دئەگەر ئەو نەبتتا دنابێتتت چاوستتاخەكەش لەب تتربەەم 
چاوساخەكە خەڵە، ئەو گوندەیە كە لە جێت، گەەیتنەوە نتزیەەد ئەو شتەوە چاوستا  لە 

و مەترس ەوەد هاتە نا هەمووان  ارەمانتر بوود ئێیە لە ناچاریەوە بە،م ئەو بە گێ، خۆی
د ئەو گ تتاوە هەزار حەیتت  نتتاویم نەزانتت،د ئەو شتتەوە گێیتتیەرگەی هتتاتە باوەشتت، مەرگە

هەڵەتەبتتووی راستتتەەێ كتتردەوەد وە  گوڵەستتتێرە كەوتبتتووە گتتێش گێیتتیەرگەد دوای 
گەەینەوە دێتە ب رم سەردەستەكان ویست ان گاداشت، بدەنەوەد دەمانچە و كاڵش نەۆف ان 

،م چاوستاخ، چتاوتێری  ارەمتان وەرینەگترت و بە رستتەیە  متا،وی گێیەێش كردد بە
 :كرد

 !ئەگەر گ او مابێتد تاریەەشەو هەیە

ئێستا دوای ئەو هەموو ساڵە ئەگەر شتێەم لە دەست باد لە شوێن، گەەینەوەد لەو  {
 :دەو جادەد گەیەەرێم دادەنێم لە سەر س نگ، دەنووسم

 }گوڵەستێرەگ اوێم لە تاریەەشەودا بووە 

لەوێ بەو شەوە مەیژەو رووناكە هەموو گەییتت نەوە یە د وا بتزانم درەنگتان، شتەو  
 :بوو گوت ان

هەرچۆنێم بێت دەبێتت گتێش روونتاكبوونەوە ئەو چ تایە ببتتین و ئتاودیوی ئەو دیتو 
 ...ب ند مانەوەمان لەم دیوە واتە

گەەێد هەڵتگەەێد ئ دی تێگەییت ن كە ئەو شەو دەبێت بە  ەد سێ شەو بت یند هەڵ
 ...وشمد ماندوو مردوو بە شاخ، كونە كۆتردا هەڵگەەێ گەروویبە زگ، برس،د بە 

 ها ز ری ماوە؟ +

 !جارێد چ ر ییتووی +
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 .نا ناد چ، وا نەماوە +

هێتدی هێتدی  بە،م من  سەی یەكەم انم وەرگرتدنەتدەزان، باوەە بە كام ان بەەید 
دەبووە ژاوە ژاود هەبوو كوفری دەكردد جوون، دەداد جوون، بۆ عەرد و ئاسیان دەنتاردد 
بۆ سەركردە و شتۆەش دەنتاردد جتا جتوون بە چ نەدەدراد هەرچت، جتوون، گ ست، دن تا 
هەیەد بە ئەو هەورازەیەدا گێ بە گێ، گێییەرگەی ماندوود گێییەرگەی برست، و ت نتوود 

 .دەگەەاگێییەرگەی ترساو هەڵ

ئەو ستەگبابانە بتۆ خۆیتان لە ئێتران و هەنتدەران گ استە دەكەن و ئێیەشتت ان بەو  +
  .دەردە برد

 .هەر گۆتتان با شەە راوەستێ د شەە راوەستێد ئەوە راوەستاد بە  وزی دایەتانەوە+

 مەبەست لە شەەی ئێران و عێراق بوو

 !ەنئەدی ئێستا گاسدارەكان لە كوێن؟ بۆ نایەن یارمەت یان بد +

 .بە  ئەو جارە دەربچمد شەرتبێت لەگەڵ یەكەم لێبووردن تێ، بەەمەوە +

 .ئەگەر ئەو جارە دەردەچمد چە  بۆ شەیتان هەڵبگرم بۆ ئێوەی هەڵناگرم +

 ...داكت بگێم سەدامد داكت بگێم ئەنێاود داكت +

ئەوهامتان ئەو  احپە داكانە ئەگەر زوو گێ انگۆتبایند زوو خۆمان  وتار دەكردد بتۆ  +
 بە سەر دەهات؟

ئەوە چ ە ئەو كوفر و جوونانەد دیارە ئەنگۆ كوەی تەنگانە ن ن  ورەتان بەرز بێتت  +
 .بە سەالمەت، دەرباز دەب ن

 .من ئ دی گێم لە دووم نایە ددەرچوون، چ، +
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ئەو شەوە لەو هەورازە سەختەد گێییەرگە راست و رەوان دەدواند شەوی راستتگۆی، 
ە بوود وە  چتۆن لە ستەر مێتزی ختواردنەوە ئەو كتاتەی دەگەیتتە و گەییتنە سەر ساخ

ئەوەی لە دڵتە لە زارتەد ئەوەی تا ساتەكان، گێش مەست، نهێن ، ختۆت  دگژەی مەست،
بووند ئێستتا بە گۆەێ تان وەردەكەیتتد شتەوی ئەو هەورازەیەش رێتم وە  ستەر مێتزی 

اد راستتگۆیانە كتوفری مەست، بوود گێییەرگە در ی نەدەزانت،د راستتگۆیانە جتوون، دەد
دەكردد راستتگۆیانە لە ختۆی دەدواد هەمتوو ئەو  ستانەی ر ژێتم لە ر ژان ویستتوویەت، 

ب ەاتد یان ویستوویەت، ب ری لێبەاتەوە دواتر ترساوەد یان شتەرم، كتردووە ب انەتات و  
گەش یان بۆتەوەد كەچ، ئەوشتەو بتێ تتر  و شتەرم بتێ ئەوەی كەستێم داوای  ستەی 

رە ە لەو هەورازە هەڵ اندەەێژێد ئەگەر ئەو هەورازەی كونەكۆتر نەبتا كە لێبەاتد وە  ئا
ئەنێاو لە دواوە نزیم ز ر نزیم تەماشای دەكردد بە،م دیار بوو باش، نەدەدیتتد ئەگەر 
هەورازەیەك، وا نەباد گێییەرگە  ەت ئەو هەمتوو جتوونەی نەدەداد ئەو هەمتوو كتوفرەی 

ئاستتتیان نەدەنتتتاردد نتتتا  ەت بەو شتتتێوەیە  نەدەكتتتردد ئەو هەمتتتوو تتتتێەی بتتتۆ عەرد و
ستتەركردەكان، ختتۆی ستتوو  و چتتروو  نەدەكتتردد ئەگەر شتتەوێە، وا نەبتتاد گێیتتیەرگە 
هەرگ ز نەیدەتوان، لەگەڵ خۆی هێندە راستگۆ بێتتد ئەو شتەوە متن بتۆ جتاری یەكەمتم 
بوود لە نزیەەوە شاراوەی، گێییەرگە بب نمد لە نزیەەوە  سەی دڵ، گێییەرگە بب ستتمد 

 .لەو شەوەدا جگە لە راستگۆی، گێییەرگە چ دیم نەب ست

 ان لە خۆیان دەكردەوە و فتێ تان دەداد دەنگت، دانف یەك ئاگام لێبوود گوێم لێبوود 
غژۆربوونەوەی حەفتاوگێنر، دەهاتد هەبوو بە  مەخزەن، سەر تێەنگەكەی هێیتتبۆوەد 

ا یە  دەستتێژ جتوون، لەوەش هێوەتر ر ییتد هەبوو تێەنگەكەش، فتێتدەدا و بە دوویتد
دەنتتاردد ئەو شتتەوە شتتەوێە، ترستتنا  بتتوود شتتەوی فتێتتدان، چە  و ف یتتە د شتتەوی 
جووندان بە هەموو شتێمد شەوی رووختاند شتەوێم بتوو ئەنێتاو لە ستەر چنگتان بتۆی 

نتزیەەی حەفتتا گێیتیەرگەیە  لە شتەوێە، هتاوین ،  ددەهاتد ب هێتنە بەر چتاوی ختۆت
هەڵتتدەگەەێن و ئەگەر هەمووشتت ان نەبێتتت یەكتتێ نتتا ئارە تتاوی بە هەورازێەتت، ستتەختدا 

یەكێە ان ناوە ناوە لە جێگەی خۆیەوە مەخزەنێەت، ف یتم تێهەڵتدەدا و هەر یەكتێ لەو 
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مەخزەنانەش بە چەند بەردێتم دەكەوێ و هەر بەردەش چەنتد بەردێە تدی بەگەڵ ختۆی 
  بە دەنگ، دەداد ب هێنە بەر چاوی خۆت گێییەرگە ماندووە برس ە ت نووە تووەەكان یە

خۆیان جوون ان بۆ دن ا دەناردد دەبێتت چ هەرایە  بتخەنە ئەو شتاخەوەد دیتارە دەنگت، 
تۆگە دوورهاوێژەكان زاڵ بوون بە سەر هەموو دەنگەكان دید دەنا جتاش و ستەربازەكان، 

تێژێم هەموومان تان خوارەوە گوێ ان لێدەبوود ئەوكتات بە چەنتد تۆگێتمد بە چەنتد دەست
 :م لێبوو یەكێ گوت،گوێ   تەبت دەكردد

 .مام سالا ناتوانێت بتوات +

من هەر لە خۆوە هەستێە، وام ال درووست بوو كە ئەرك، سەرشانیە نابێت بە جێت، 
بهێژمد هەر لەو جێگەیەی هەواڵەكەم ب ستد لە رێچەەكە الم داو دان یتمد چاوەەێ، متام 

 :ی ر ییتنم نەماوەسالحم كردد ئەوانەی بە تەن یتم تێدەگەەیند وایان دەزان، توانا

 .ورە بدە بەر خۆتد دوای، بەجێدەمێن ت

هەر نەگەییتتتد هتتاتیەوە ختتوارێد دەب تتنم ئەوە كتتوەەكەی لە كتتۆڵ، كتتردووەد ئ تتدی 
من ش لە دواوە  اچەكان م بڵند كردد بەو ن تازەی كەمێتم  ورستای، لە ستەر عەلت، كەم 

نەخۆش بوود لە هەورێوە تا بەەمەوەد مام سالا تەمەن، هەر گەنرا ساڵێم دەبوود بە،م 
ەوە هەر لە ستتەر ئەو بەری جتتادەكە تتتا ئەو شتتوێنەی هێستتترەكەمان بە هەنگتتوین گتتۆەی

 :دەنگێە دی ز ر بەرز گیت، هێستر بوود

 .ه یداد بە جێیاوە دهاوەێ كانەب، 

 :لەسەرەوەد تەواوێم لە سەرەوەد وە،م، دایەوە

 !ئێ باشە چ، لێبەەین 

ان گێ  ورتار ناكرێتد ئەوە بووە دووشد ئێستا من و لە دڵ، خۆم گوتمد یە  كەسی
عەل، هەر یەكەو بن گ ژێە، مام ستالحیان گرتتووەد بە،م ستەیرە ئەو گ تاوە گێت، عەرد 
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ز ری نەبترد  دناگرێد گێدەچێت هەردوو گێ، متردبند ئەوەتتا بە راكێیتان رای دەكێیت ن
 :دەنگێە دی بەرز بۆوە

 بە جێیاوە ... 

 :ۆتد سەردەستەكەی ئێیە نا ئەویدی گوت،تێنەگەییتم چ ناوێە، گ

 لە كوێ بە جێیاوە؟ -

 .لە خواری خوارەوە و دەڵێ تەواو ماندووم +

ئاخر بڵێ كەری كەرد ئێستا وەخت، ماندووبوونەد لێت گەەێن بتا بەجتێ بیێنتێد ئەو  -
 ... اح

 :بە خۆم نەوەستام گۆتم

 !بوونەئەگەر ئێستا كات، ماندووبوون نەبێتد ئەدی كەنگێ ه، ماندوو

 .بە،م گێنەدەچوو گوێ، لەو  سەیەی من بووبێت

ماندووبوون لەگەڵ مام سالا خەریەبوو ه یداد لە ب ر ببتاتەوەد گەییتت نە ئەوەی كە 
با گیوویەك، باش بدەیند ئێ ئەوە خوایە كەمێم هێزد هێتزی ر ییتتن بگەەێتتەوە گێت، 

 :عەل ش هەست، كردبوو دەنگ ەك، سامنا  كردد دیار بوولە گت هەستم بە بێ دمام سالا

 دەڵێ، كە  نەما هەموو ر ییتوون؟ +

 .وا بزانم بە جێ ان هێیت ن-

 :بە دەنگێە، غەمگ ن هاتە  سە د تەواو نەترەی بەردا ومام سالا 
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ند بە،م ئەگەر تتتان رزگتار بتتەەند دەی متن بە جتتێ بتتێژدەی زوو كەند بتتت ند خۆ +
ئەوەی عەل ، كوەی وە،مت، بتداتەوە  ئاوتان الیەد چۆەێەم بۆ لە مەتارەكەم بەەند گێش

 :من گوتم

 .تەایە  سەی ئەوها مەكەد ئێیە لەگەڵ تۆین -

 :عەل، هاتە بن گوێ، من

مد ژتەات لێدەكەم تۆ بت د من الی دەمێنیەوە بەسەد من باوكیە ناتوانم بە جێ، بهێ +
 با هەر دوو كە  بێەوتێ بۆ ببێتە سێ؟

 .مژبهێبە راست، من ش تازە ناتوانم بەجێتان  _

كەمێە تتدی هەڵیتتانگرتد كەڵەتت، نەبتتوود هێنتتد شتتەكەت ببتتووین ئەو گ اوەمتتان گتتێ 
هەڵنەگ راد ئ دی الی خۆمان بتیارمتان داد ئەگەر هەر جتارەی ستێ شتە اویش بتت ین لە 
ر ییتن نەكەویند هەندێە دی ر ییت ند دیتیان لە سەر رێچەەكە گێییەرگەیە  یە  بە 

ەەوتبتوود بانگیتان كتردد نتاوی )هەنتدرێن( بتوو لە خۆی راكیتاوەد وا بتزانم خەوییت، لێ
دەستتتەكەی خۆمتتاند لە گەلوگتتۆ كەوتبتتوود كەمێە تتدی لە ستتەرەوە دوو گێیتتیەرگەیدی 

بە ب ن نتت، ئەوانە لە بتتات،  ددان یتتتبووند ئەو دووە گێیتتیەرگەی دەستتتەكەیدی بتتوون
ش لە خەفەت دڵم خۆش بوود تۆ ناوی چ، لەو دڵخۆشبوونە دەنێ، گرنگ ن ەد رەنگە تۆ

جێگەی من بای دڵتت ختۆش دەبتوود دڵتم ختۆش بتوو بەوەی ژمارەمتان زیتادی كتردد لە 
تەنگتتانەی ئەوهتتادا ژمتتارە گتترنگەد لەوالتتترەوە دەب نتت ن سەردەستتتە وا لە ستتەر بەردێتتم 
دان یتتتووەد بەو شتتەوە چتتاو و بتتر  گتتتەكەی دیتتار بتتوود بە ب ن نتت، ئەو گ تتاوە هێنتتد 

ئاودیوی ئەو دیوەی مەترس، بووینەد رووی كردە دڵخۆشبوومد وام زان، چ امان بتیوە و 
 :مام سالا و گۆت،

 .منەمتوان، بە جێتانبهێژ
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یتان لە چتاوەەێ، ئتێیە  دمن بە تەواوی تێنەگەییتم داخوا سەردەستە گەك، كەوتووە
 ئەو گ تاوەی دەوڵەتتێ باشتاری ناکتاتدگێوە دیارەد  ماندووێت،د هێندە دیارەد دان یتووە

 هەناسەبتکێ، گێکەوتووە. لە هەورازەی کونەکۆترێ ەددان یتوو ئەوەتا لێرە

 :ژمارەمان بووە حەفتد چوار گەكەەوتە و تۆ بڵێ سێ سا د سەردەستە گۆت،

ش بتتتداد هەندێە تتتدیش بتتتت یند جتتتێگەی  رێگتتتاكە ز ری متتتاوەد وا خەریتتتەە بەیتتتان
خۆشاردنەوەمان نتابێد متن شتارەزای رێگتامد باشتترین جتێگە بتۆ خۆشتاردنەوەی ر ژێد 
ئێرەیەد بۆیە لێرە بیێن نەوە باشەد هەتا ستبەی شتەو بتزان ن چ دەبێتتد لەو نزیەتانەش 

 .كان ە  هەیە نابێت وشە، كردبێتد لەو كاتەی ساڵ درەنگتریش ئاوم لێ، خوارد تەوە

كە   ەستتەی لە  ستتەی نەكتتردد ئتتاخر جتتگە لەو كەستتیان گێیتتتر ئەو رێگەیەمتتان 
بتتوود كتان،د كتتان،د چ تای بتتێ كتتان، چ  نەدیتبتوود كتتان ش خۆشتترین هەواڵتت، ئەو كتات

دەمویست ب ر لەوە بەەمەوە كە مادام ژمارەیان ز ر بوو با من بتت م  دە ب ابانێە، د زەخ
 دو دەربچمد بە،م هەر زوو ب ركردنەوەی مانەوە جتێگەی ب ركتردنەوەی ر ییتتن، گترتەوە

 لە دڵێ خۆ گۆتم:

 سۆزران بیێتنیەوە بەجێنەهێژم وزی هاوەێت م ببەمە سەر و هاوەێم سۆئەز لە سەرمە 
 ژیان و مردنیان بە یەکەوە.

 حەفت گێییەرگە ماینەوە و ئەوان دی هەڵگەران و ئاوەیان نەدایەوە.

ەلت، ئ دی ب رمان لەو دوو گێییەرگەیە كردەوە كە لە خوارەوە بەجێیابووند من و ع 
بە دەستت، بەتتاڵ یان كردن وە،م نەبتوود مانتدوو بتوویند اسگبە دوایاندا شۆەبووینەوەد 

د هەژی گتۆتنێ ەد تتا بەیتان ئەنگتوتد ئەز وەد دن تا لە روونتاكبوونەوەدا بتووسەركەوت نە
ستتۆزی هاوەێ ەت تتان برتتوولێ و ستتۆزی هاوەێ ەت تتان  کچتتاوەەێ بتتوومد چەنتتد هتتاوەێ ە

ب ربکەوێتەوەد بگەەێنەوەم یاری متن و عەلت، بتدەن و ئەو چتوار گێتنج لە گتێ کەوتتووەد 
 حەی ...ەنێال ان بەجێنەهێژ ند دەربازکەین و بۆ ئ
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كان ەكەمان دیتەوەد بای، حەفتا ت نوو ئاوی تێدابوود ئەوجا بە حاڵ بەشت،  دگەەاین 
حەوت كەس، كردد ئای ئاوم خواردەوەد ه چ هێسترێم ئەو هێسترەی بە هەنگوین یتیان 

دانەدەختراد   ایی، ف یەکدانوەد هەتا درەنگ ش گۆەیەوەد هێندەی من ئاوی نەخوارد تە
دن ا تەواو روونا  بۆوەد مەتارەكانیتان گتكترد و بەرەو گتابەردێە، گەورە هەڵەیتاین كە 
دەكەوتە الی راست، رێگاكەوەد ئەو گتابەردە بە  ەد ستێ گتا گەورە دەبتوود سەردەستتە 

 :گوت،

 .باشترین جێگە بن ئەو بەردەیەد تۆگ ی، گێبەەوێت رەنگە نەجوولێت

س دی رێت، بەو بتن بەردە كەوتبتوود ورتتەە نتان و  تونەە دیاربوو گێش ئێیە ز ر كە
جگەرەی  ام ی، لێبوود ئاگردانێە، چەۆڵەی لێبوود متن بتۆن، چتایم لێت، كتردد رەنتگە 
گێش ئەوەی ئەنێاو لێرە نزیم بەەوێتەوەد شوان یان كاروانچ، چەندان جار الیان دابێتە 

د چتوزانم چتایە و ماستت ان بە بن ئەو بەردەوە و چایان لێنابێتد ش ریان لێرە كو،ندبێت
ئەستووك، گەورە گەورەوە خواردبێتد وەختابوو شێت بم بۆ نانێمد بۆ چایەد دەزانتن لە 

باس، برستێت، كتراد ئەو  دكەیەوە چام نەخوارد تەوە  خەریەە تام و رەنگ، لە ب ر بەەم
 :دوو گێییەرگەیەی كە نەمدەناس ن و لەگەڵ ئێیە نەبووند گوت ان

 .ەنانیان ز ر گێ 

باوەەم نەكردد وام زان، گاڵتە دەكەند ئاخر لە كوێ ان بوود كۆڵەگیت ان كردەوەد گت 
لە ورتەە ناند هەر یەكەی دوو چەنگت، گەورەمتان بەر كەوتد بختۆ ورتتەە نتان بختۆد چ 
تامێە، هەبوو ختودایەد بە  متند بە  ئەوانەی لەوێ بتووند بە  كەستان، ستەردەم، 

ورتەە ناند ئەو گەسە ز رخۆش بوو لە سەر برستێت،  ورتەە نان دەزانن چ تامێە، هەیە
و بە كە ز ر جتاران لە گەسێر شتەكەی تەن یتت دەرگتای ست نەما ستەالحەدین دەمەتتی 

دەمخواردد بە،م تام، ئەو گەسە  ەت نەدەگەییتتە  دیهێ دیدیار ف ژیێە، ه ندیەوە هێ
وە خۆی هەڵواست، ئەو ورتەە نانەی لە بن ئەو گابەردە خواردم كە بە س نگ، كونەكۆترە
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بوود من تام، شێتەكەی گژەیم  ەت لە زار دەر ناچێت كە لە تەمەنت، هەرزەكتاری ر ژی 
نەدەگەییتتیە  ژگ ر نەدەبتوومد هێت ێتا كۆید لە هەولێرەوە بۆ شێتە و چ دی نا هەین ان

گێش دەرگای ماڵ ان بۆن، شێتە بانگ، دەكردمد بە،م بە داوای لێبووردن لە گژەم تتام، 
شتتتێتەكەی وی هێنتتتدەی ئەو ورتتتتەە نتتتانە ختتتۆش نەبتتتوو كە لە نتتتاو كۆڵەگیتتتت، دوو 
گێییەرگەدا بووند ئەو دوو گێییەرگەیەی ناویانم لە ب ر نەمتاوەد دەنتا لە تەن یتت هەر 

 اوی ئەوانم دەنووس،.ورتەە نان ن وشەیەك،

تێتتر نەبتتوومد بێگومتتان نابێتتت تێتتر بتتووبمد بەوە دەزانتتم ئەگەر تێتتر بووبتتام رەنتتگە  
تامەكەی هێیتا لە دەمم نەمابایەد بە،م ت تنم هتاتەوە بەرد ئێستتا دیتارە ئێستتای ئەوێ 
مەبەستەد چاد نۆرەی چایەد بەر لە جگەرەد یان هەر لەگەڵ جگەرەكە چاد چتا  بە،م... 

ۆیتان دەخزانتدە نتاو ئەگەر بە دوای ورتتەە نانتدا چتایە  هەبتایەد ز ر شتت دی خ دڵن ام
خۆ بتێ چتایەش جتگەرە تتام، جتگەرە دەداتد بتێ چتاش خەو هەر  ددەی ەوەدییادەوەر

خەوەد دەبتتوو بنتتوومد دەهتتاتەوە ب تترم كە متتن كەم خەوتتتوومد خەو  ەرداری متتنەد بتتن 
وێتتتم هەڵەەنرابتتتوود رێتتتم لە گتتتابەردەكە كە جتتتوان خۆشتتتەرابوود بتتتن بەردەكەش تەوا

بێرای ەك، گچەە دەچتوود ئاستای، جتێگەی راكیتان، حەفتت كە  زیاترییت، لێتدەبۆوەد 
ئ تتدی هێنتتدە جتتگەرەم كێیتتا هێنتتدەی نەمتتابوو هەناستتەم بوەستتتێد بە ن تتازی خەوتتتن 
راكیامد تۆگەكان دەنگ ان دەهاتد بە،م ه، ئەوە نەبتوون رێت، رووەو خەوی متن بەرەو 

اگام لێبتوو نەرم نەرم دەچتوومە خەوێد ئاگاشتم لەوە هەبتوو كەم كەم الیەك دی ببەند ئ
تۆگەكان نزیەتر دەكەوتنەوەد ز رتر و ز رتر دەبتند خەریتەە لە نێتوان دەنگت، دوو تتۆپ 
دەنگ، تۆگێە دی دێد ئ دی تۆپ تۆپد تتۆپ ناگستێتەوەد تتۆپ ئەو رایەڵەی گستاندەوە 

ئەوە  ر ژی خەوە و خەوێەت، بتاش كە برژانگی، بە خەوەوە دەبەستەوەد گتوتم لتێگەەێ 
دەكەمد نەیانهێیتد تۆگە چ ا هەژێنەكان نەیانهێیتد چێیتانێە، درەنگەد بە،م هێیتتا 

اری ستێبەرە و بەردەكەد ئەو بەردەی رەنگە هەتتا ئێتوارێ متاڵ، ئتێیە بێتتد هەر لە ئا ت
و بتۆ بە وردی هەستیان لە تۆگەكان رادەگرت تا بزان ن لە كوێتوە  هەتاوی نەگەییتۆتێد

كوێ دەهاوێژرێند تێگەییت ن لەوەی كە ئەوە  تۆگەكتان هەموویتان رووەو كتونە كتۆترند 
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رووەو بەرزای، كونەكۆترد بە،م هەندێ لەو تۆگانە كورتدێنند لە دەوروبەری ئەو گتابەردە 
 :دەكەونەوە كە حەفت گێییەرگەی گەنا داوە

 ...هەبێت نەبێت گێییەرگەیەك، ز ر بەسەر ئەو چ ایەوەن -

 .هەر وایەد ئەو تۆگبارانە بەالش ن ە -

 .بۆیە ئێرە جێ، مەترس، ن ە -

 چۆن؟-

 .یان، جارێ ئێرە رێ، هێرش هێنان ن ە -

 تا شەو؟ -

 .رەنگە -

 .سەالمەتتری دهەندێم جار چەندی لە دوژمن نزیەتر ب ت -

 ...بە،م ئەو تۆگانە -

 ؟ترس، ناوێد جێیان  اییەد ناب ن، لە گەنای چ بەردێە ن -

 !ئەگەر یەكێم لەو تۆگانەی گێدەكەوێتد خۆت دەب ن ەوە -

ئ تدی هەرچت، بێتتد لەو بتن بەردەمتان باشتتر دەستت ناكەوێتتد ئەوەتە لە گتێش  -
 .چاویان ند جوولەیە  بەسە بۆ لە ناوچوونیان

 .لە ناو دوورب نەوە سوگای ئەنێاو بە جاش و سەربازەوە جوان جوان دیارن 

متن بەشتداریم نەكتردد هەر لەب تری ئەوە  تەنهاهەر یەكەی  سەیەك، دەكردد وا بزانم 
بووم تۆگەكان ئەگەر بە خاترانەش بێتد كەمێم دەنگ تان نتزم بتەەنەوە و چاوێتم گەرم 
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بەەمد چەند جار لە سەر ئەوەبوو ببۆرژێمد  زرمەیە  بستێم لە زەوی، بەرز دەكردمەوەد 
كە چ تتا تۆگبتتاران دەكتترێد ئەو دەمەی هێیتتتا تۆگێتتم  ئەنگتتۆ نەتانتتدیت ەد ئەو دەمەی

بەعەرد نەكەوتووەد تۆگێە تدی لە دوویتت،د ئەو دەمەی تتۆپ بە بەردێتم دەكەوێ و ئەو 
بووە و كاتەوەد دەڵێ، چ ا كون، رژان، تێبەردەش لەگەڵ خۆی چەند بەردێە دی غژۆر دە

 .سەرلەبەری دەەژێتە د ڵەوە

دوور نەبوو لە جادەد  ەناستێەت لە دەستت بتاد هێندە  د بەردی گەسارگەبەردی ماڵ 
بە مەرجێەتت ش گوێتتت بە تتتر  نەدابتتاد ئەوا  تت   تت  جتتاش و ستتەربازت تەختتت، جتتادە 
دەكردد هەرچ، جاش، كوردەواری و سەربازی ئومەی عەرەب، هەیە بە ن ازی ئەنێالەردن 

تەماشتای ختبوونەتەوەد بە ن ازی گرتن، كونە كۆتر  لەو د ڵە ختببوونەوەد بە دووربت ن 
تێ تتدا هێستتترمان بە  ن، ئەوبەرمتتان دەكتتردد ئەو جتتێگەیەیدرێژایتت، جتتادە و بەرزای ەكتتا

تەنەكەی هەنگوین گۆەیەوە و كتێبەكانم لە بن بەردێتم شتاردەوەد لە جتاش و ستەر بتاز 
 .رەش دەچوونەوە

 چیا ئەو هەموو جاشە هەیە؟ -

 !هێیتا چت دیت ە -

 .وا بزانم ن وەی گ اوی كورد جاشە -

 .وەكەیدیی، سەربازن  -

 ...نا ناد حەفت گێییەرگەش، هەیەد هە هە هە -

 ...ههه هە هە هە -

چەنتتد ر ژ دەبتتوو هێنتتدە گێنەكەن بتتوویند لە ب تترمە رادیتتۆی بەغتتدامان كردبتتۆوەد 
چاوگێەەوتن لەگەڵ جاشان هەبوود هەرچت، جتوون، گت   هەبتوو بە ئتێیەی دەداد دوای 

خست نە سەرێد دەتگوت دەزانێ ئێیە وا لە بتن ئەو جوونەكان ش گۆران ، بەفرەباری بۆ 
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بەردە وە  گیتتەە گۆشتتت، ستتەر ستتێرێ چزەمتتان دێد بە بەفتتری گتتۆران، فێنەتتای، بتتۆ 
 .دەناردین

ئێستا ماڵیان لە بەر هەتاوەد بەرد لە هەتاوی ن وەە ی مانگ، هەشت، ستاڵ، هەشتتا 
بەردەكە و هەشتتت ستتووربۆتەوەد گۆشتتت، بتتخە ستتەر دەیبرژێنتتێد ئتتێیە لە ستتێبەری 

دان یتوویند بە،م ستێبەری چت،د رێتم وە  ئەوە وایە كە لە ستێبەری ئتاگر دابن یت،د 
دەبێت دەست بەو مەتارە ئاوەشەوە بگرین كە بەیان ەكەی لە كتان ەكەی ئەو الوە گتمتان 

 .كردد دەبێت هەتا تاریم دادێت بەشیان بەات

كونەكۆتر كەوتۆتە بەر غەزەب، عەرد و ئاسیاند فت كەش، هاتە سەرێد لە بەرزایت،  
ز ر بەرزەوە كونەكتتۆتر دەكتتوتند  ەدگتتاڵ، كونەكتتۆتر دەكتتوتند گتتابەردی متتاڵ ئەگەر لە 

 دغەزەب، عەردیش بیانپارێزێد رەنگە بەرانبەر غەزەبت، ئاستیان ه چت، لە دەستت نەیەت
وا دووكە،ویتتم نەدیتتتووەد ئەو چتتتە دووكەڵەی لە دووكەڵەد  ەت هتتاوین،  ستتەراگادن تتا 

 .د مەگەر لە هەورێ، دووكە،وی دیتبێتما اری كونەكۆتر و د ڵە رە ە دیتمئ

گابەرد بەردێەە لە د زەخەوەد ئاسن، لە سەر دانێ، دەیتتاوێنێتەوەد  ددەمەو عەسرە 
ەكەی  رووە سێبەرەكەی لە رووی هەتاوی گەرمترەد كێ دەوێترێ دەستت بگەیەنێتتە چەك

چاوێم نەبتوو تەماشتای ئەو حەوت گێیتیەرگەیە بەتاتد ئاویتان لەبەر دەە ییتتد بتای، 
حەفت گێییەرگەی  .تەمەنێم عارە ەیان دەرداوەد مسقالە خوێ ەك ان لە لەشدا نەماوە..

بەجێیاو چاوەەێ، ه دایەت، تۆگێەند تۆگەكان گتتر و نزیەتر دەبنەوەد گابەرد بێ متنەت 
تۆتەوەد تۆ ئەو دەنتگەت ب ستتووە كە لەبە یەكەەوتنت، بەرد و س نگ، بۆ ساچیەكان گر

ساچیە بەرز دەبێتەوە؟  یە  دووانێم بە حەربەكان ان لە گژ كۆڵ ن، بن بەردەكە بووند 
متن  دبۆ ئەوەی كەمێم لەو مەرگە دووركەوینەوە كە لە رێ، ستاچیەكانەوە بەەێتوە بتوون

 .اوابووند گێناچێت ئەوە  ر ژ ئاوابێتسەیری ر ژ دەكەم بزانم لە كوێ ەد ز ری ماوە بۆ ئ

 .ز ری هەڵیەكۆڵن با دانەەووخێ و گانیان كاتەوە -
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 . ەیناكە لە مردن، بە ساچیە خۆشترە -

 .بە،م مردن، بە ساچیە لە ه، كەوتنە بن بەرد شەه دترە -

 .من خۆشترم دەوێد ئ یم بە شەه دتر ن ە -

ەرەمەرگ ناوی بێنمد گابەرد گاڵتە لە ب رمە لەو ساتانەش كە باشترە بە ساتەكان، س
 ...و گێەەن ن، لێ نەبتا

نازانم ئەوان دید بە،م من هەر بە عارە ەی لەشم دەستم لە ژیان شووشتد مردن ز ر 
نزیم بوو ز رد لە بن گابەردەكە لەگەڵیان بوود لە سەر ئەوە وەستابوود وەس ەت بەەیند 

 .گەەگە بوود گیتم لەوان كردبنووس ند   ەڵەم و كاخەزم دەرهێناد شوێنەكەم 

 .ش رری بۆ هات -

 ...ب ستیە كە ش رر لە كات، ناخۆش، و خۆش، دێتد دیارە -

 .ناو لە ش ررەكە بنێ بەردێم لە د زەخەوە -

 .دە لێ، گەەێن با بنووسێت -

اهتوو  وە  كەر و كونتدەكەی تتاهوو و دەیانزان، من دەو لە شت رر دەدەمدوا دیاربوو 
ستانە لە وەست ەت نووست ن گەشت یان ان كتردمەوەد بە،م وە  بڵێت، ئ تدی ئەو   لێهاتد

نەدەكتترا ئەو گەەە كتتاخەزەی لە دەستتتم بتتوو بە ستتپێت، هەڵ گتترمەوە رەنتتگە هەر بە 
ناچتتارید یتتان هەر بتتۆ گاڵتەیتتان ز ر بە خۆشتت، و گەر شتت ەوە بە هەر هتتۆیە  بووبێتتت 

 نووس م: 

 .بەردێم لە د زەخەوە..
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ەتە ئەندێیەی مەرگەوەد تا نزیم دڵن ای، دڵن ا بووم كە لەوەتەی هەم وا نەكەوتووم 
ی کونە کۆتر چەند لە ئەو بەردە ژیان كۆتای، دێتد لە ناو ئەو تەگکەیە لە بن ئەو بەردە
 نتاوید  خستتەبە گێتێ ختۆمد ختۆم  لە بەر خاتری هتاوەێ ەت، تەگکەیەک تەگکە دەچوود

 .هەوکە چەند لە سوێسکەی ناو تەگکە دەچمچاودەنێد 

دەمویست ب ر لەو ساتانە بەەمەوە كە بتیاری هاتنە چ ام داد حەزی سەركۆنەكردن،  
خۆم كەوتبووە سەرمد دەمویست ب ر لەو شێتایەت ەی خۆم بەەمەوە كە لەگەڵ ئەوان تدی 
نەە ییتتتم و لێتترە متتامەوەد لە ب تترمە ز ر گەرت بتتووم ز رد هەزار و یە  ب ركتتردنەوە بە 

ەیتتان دەهتتاتد مەرگ هێنتتدە نزیتتم كەوتەوەد بتتواری ستتەرمدا وە  تەلەزمە ستتاچیە گ 
ئتارە ەیەکم  ئەوەش نەبوو بڵێم ئەگەر ئەوجارە نەمرم مەرێ بێت ماڵئاوای، لە چ ا بەەمد

 .نزیم بوو ز ر نزیمد مەرگ نزیەتر لە بای هەناسە کردووەد دڵن ام جواناوەد

 لە بەر خۆمەوە:

د ئەوانە هەر ئتاوە و ئتاو چتووند بە لە بەالش خۆم فەوتاندد دەبوو ختۆم دەربتازبکەم
 د خۆزی تۆزێ ئەزئەزی دەبووم.من ناگەەێنەوەد نەدەبوو بیێنیەوە

 خۆم لە  ەوچەی خۆ دەدایەوە:

تۆ چت، دەڵێتێ  چتۆن دەبێتت هتاوەێ، ختۆت بتۆ مەرگ بەجێبهێژ تتد ژیتان و مەرگ 
 گێکەوەد باشم کرد مامەوەد لە سەرم بوو بیێنیەوە.

کادیرەکەم بۆ خۆم دەگتوتەوەد ئەوەی لەو بەری جتادەد بەر لە بە ال رتێوەش گۆتەی 
گەەینەوەد بە دەنگێک، حێت  وتتاری بتۆ دایتند وا تێتبگەم نتاوی عوستیان بتوود شتتێک، 

 وەکوو )دەشت،(یی، گێوە بوود دەیگۆ:
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کە  لە  ستتتەی سەردەستتتتەکەی  ەرگ و ژیتتتانە......رێ ستتتەختە....گەەیتتتنەوە م
د لە شتەەدا دەستتوەکەر بێ.....گ انیتان ەردەکەوێئەوشتۆ د گەەنتا کوەی دەرنچێ.....

 بەخت، برادەرەکانیان بکەیند کە  کە  جێنەهێژێ......

 تەەد بەجێ اننەهێیت ن 

خەریەە ر ژ بەری ئاسیان بەردەداد ئای لەمێژە لە ئاسیان وەستاوە و جوولە ناكتاتد 
بب نیەوەد ئ دی بە  ئەو جارە شەو دابێتد نا زەحیەتە جارێە دی بەو چاوانەم تاریە، 

وا دیتتارە بتتۆ یەكرتتاری دەچتتیە تتتاریە ەوەد ئەوەتتتا تۆگەكتتان لە بتتن لووتیتتان بە عەرد 
ئەوەتا دەنگ، د شەەش دێتد ئەو دەنگە ج ایە لە هەموو ئەو دەنگانەی ئەمت   ددەكەون

هتتتاتوونەتە نتتتاو ستتتەری متتتنەوەد ئەو دەنگتتتانە نە لە ئاستتتیانەوە دەەژێتتتنە بەرزایتتت، 
وارەوەش بە كونەكتتۆتردا هەڵتتدەگەەێند نتتا لە هتت چ چ ایەك تتدی كونەكتتۆترەوەد نە لە ختت

رووەو كونەكۆتر نایەند ئەو دەنگانە لە لووتەەی كونەكۆترەوە بە سەر ئێیەدا رێتم رێت، 
س نگ، ئەو جاش و سەربازانەیان گرتووە كە لە خوارەوە ن ازی گرتنت، كونەكۆتریتان لە 

م دەخواستت منت ش لە بەرزایت، ەد ئەو دەنگانە دەنگ، چەك، گێییەرگەند ختۆزگەیسەر
كونەكۆتر بام و بێ منەت بێ خۆ شاردنەوەد تە ەم لەو دن ایە بەتردایەد ئەو دن تایەی وا 
دەیب نم كە سەراگای جاش و ستەربازەد هەر زوو بزەیەكت، تتاڵم بتۆ ئەو ختۆزگەیە كتردد 

ب ترم ئاخر ئێیە خەریەەد ناد خەریەە ناد هەر تەواو وا كەوت تنە نێتوان دوو بەرداشتەوەد 
لەوە دەكتتردەوەد داختتوا تەرمەكەم دەناستترێتەوە یتتان نتتاد دەترستتم جاشتتێە، كتتۆ،نەكەی 
خۆمان بیناستێتەوەد رەنتگە بە هتۆی لێتم عتاجزیە  كە لە كتات، منداڵ تدا لە نێوانیتان 
گەیدا بووبێتد كە من لە ب رییم نەماوەد یان بە هەر هۆیە  و بتۆ هەر مەبەستتێم بێتت 

دەورەی ماڵیان دەگرن و چ، روو  م رغەزەڕسەر كۆمەڵێم ئاشەرام بەاتد ئەو كات یەك
تەرمەكەم گتتورگ ختتواردید داڵ ختتواردید ئەدی ئەو كتتاتەی  ا  لەوەش گەەێ داماننتتادەد

هەواڵتت، مەرگتتم دەگتتاتە متتاڵێ  كتتێ دەڵتتێ بە مەرگتتم دەزانتتند رەنتتگە هەتتتا هەتتتایێ لە 
كەم  متتن خەریەتت، باسوخواستت، مەرگتت، ختتۆم بتتوومد كەم دچتتاوەەێ، هتتاتنەوەم بتتن
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دەگەییتتتمد دەگەییتتتیە مەرگتت، بتتن بەردێتتمد هەر بە راستتت ختتۆم ئامتتادە كتترد بتتۆ 
بەخێرهاتن، ع زرائ  د چاوم لە سەر یە  دانابوود دەمگوت با بە چاوی داخراوەوە گ انم 

 .بەێیێ

  هاد ئەوە خەوت،؟ 

هێندەم لە خۆم هەڵداد چیا ع زرائ   گرس اری ئەوهاش دەكتات  هەر بە راستت، متن 
 .، ع زرائ ژەوام زان

 .هەستە دەە ین

تەماشادەكەم دن ا لە سەر تاریەبوونەد دەنگ، تە ە نایەد نتاوە نتاوە دەنگت، تۆگێتم 
دێتتتتد ئەویتتتش دوور ز ر دوور لە ستتتەرای، كونەكتتتۆتر دەكەوێتتتتەوەد چووبتتتووینە ستتتەر 
كتتتان ەكەش متتتن هەر وام دەزانتتت، ع زرائ تتت  لە تەن یتتتتیەد تێگەییتتتتم ترستتت، مەرگ 

گابەردی ئا تاری كونەكتۆترێ دابتابتووم.. خستبووم ە خەیاڵێە، ئەوتۆد دابتان، تەواو لە 
ایە تە ە وەستتتان واتە هێرشتتهێناند بە،م لە كوێتتوە  خویتتبە،م تتتر  بەریتتنەدامد ئتتاخر 

ئ تتدی بە الی راستتت، چ تتادا ت تتواوت، بتتت د ر ییتتتنێە، لە ستتەرەخۆد لەبەر متتام ستتالا 
ومتانە بەر نەماندەوێرا خێرا بت یند دەترساین دیسان گەك، بەەوێتتد ئەو رێگتایەی گرتبو

 :سەردەستە دەیگۆت

هەورازی ستتەختیان لە گتتێش نتت ەد چتتونەە مەیتتژەو ستتووەانەوەیە بە دەوری چ تتاد  
 .رێگایەك، نزیەتر هەیە رێم دەچێتە سەرێد بە،م ئەوەیان كەڵە، ئێیەی ن ە

 :مام سالا دەیگۆت

 .ئا ئاد بە  وربان نەمانخەیتە رێگەی سەختەوە

ماوەیە مەیژە و كتپەد تتۆگ، بتۆ نتایەد لە هت چ الوە بت  بت د بە گیت، كونەكۆتر ئەو 
 .تە ەی لێناكرێد جاروبار لە سەری سەرەوە دەنگ، دەستێژێد چەند دەستێژێ دێ
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 .لە الی ئێیەوە هێرش بێنن نەخۆچەندی زوو دەرچ ن هەر درەنگەد 

ئتتێد بە،م چ بەەیتتند لە كتتوێ دوو گێتت، ت تتژە  بتتۆ متتام ستتالا بێنتت ند هەر ئەو نتتا 
وانتتای ئەو ر ییتتتنەیان نەبتتوو كە ئەو شتتەوە لێتت، دەویستتت ند ئەوەی لە ئەوان تتدیش ت

ر ییتن نەكەوتبوو من و عەل، بوویند سەردەستەش باش دەە ییتد بتت  بتت د شتەوێەە 
نە ز ر تاریتتم نە هێنتتدە روونتتا د شتتەوێەە هەرچتت، چ تتاوچۆو هەیە ئتتاگری گرتتتووەد 

اگر ناگرێتتد یە  گتارچە كونەكۆتر بای، گەسەێم گووشت، گێتوە نەمتایەد بتۆیە ئ تدی ئت
خۆڵەمێیەد هەرچ، چ ا هەیە لەو شەوەدا باوەش ان بۆ تە  نەوەی تۆگەكان كترد تەوەد 
بە،م ئەو شەو ئەوەی تۆگە روو لە كونەكۆتر ناكاتد شتێە، ترستناك، لە چتاو دایە ئەو 

 !بێ تۆگ ە

 كا و  بند دەڵێ، دەنگە دەنگە؟ -

 .ئا من ش گوێم لێ ە -

 .دەنگ دەداتەوەه چ ن ەد گوێتان  -

 :ئەو كوەەی هەندرێن، ناو بوو بە دڵن ای ەوە گۆت،

  كوەە ئەوە بە عەرەب،  سەدەكەن

تێگەییتتتت ن كە  هەموومتتتان كە لە نزیتتتم یە  راوەستتتتابوویند بە گتتتوێ هەڵخستتتتن
 :مام سالا هەڵ دایێ هەندرێن راست، گۆد

 .دە بە خوا ئەمانە هاوەێ ان، عەرەبند با ب انگەینێ

 :گوت، دوونازانم كام ب

 .بتواناكەم هاوەێ ان بند گەلە مەكەن



485 
 

بتۆ دەنگە دەنگەكە لە گێش ئێیەوە لە الی خوارەوە دەهتاتد متن و عەل تان راستپارد 
واوێتم ر ییتت ند دەنگەكتان ش تە دكە بچ تنە گتێش بتۆ ئەوەی گێتبەەوینسووسەکردند 

نزیم بوونەوەد ئەوەت لەب ر بێتد لەو شەوەدا لە دوورایت، شتەش حەوت هەنگتاوێ  تەواو
و رێگتتاكە لە گەنتتای بەردێتتم وە  ستتەی كەمتتتر زیتتاتر چتتاو جتتوولەی دەدیتتتد هەر لەدە

س، هەڵتووتەایند ئێستا دەنگەكان روونند خاوەن دەنگەكان لە بەر دەمیتانند بە دەسک 
ەكتان چ رستتە یدوو رستتەیان چ رستتە كوردكوردی و عەرەب،  سە دەكەند لە نتاو هەر 

ەكان وشەی ) موخەریب( دەب ستراد بێ ئاگا لەوەی حەفت )موخەریب(ی مانتدوو  عەرەب
وا لە بەر دەست انند من ئەگەر هەموو دن اش بڵێ، ئۆی لەو در یەد دەڵێم لە ناو دەنتگە 

ەبتووەد ئەو كوردیەكان دەنگێەم ناس ەوەد كە  هێندەی من گوێ، لە دەنگ، ئەو گ اوە ن
گ اوە خاوەن دەنگێم بوود هەموو گەەە  لە نتاو هەزار دەنتگ دەیانناست ەوەد دەنگێەت، 
ز ر تایبەت، هەبوود دەنگ، لە دەنگ، كە  نەدەچوود ئەو گ اوە لە دوای ساڵ، حەفتتاو 
گێنرەوە یەكەم كە  بوو كە لە گەەەك، بەالشاوەی هەولێر بووبێتە جاشد ئا ئەو شەوە 

گەەە  بە بەردەمت، منتدا بە چ تای كونەكتۆتردا هەڵتدەگەەاد دڵن تام  ئەو یەكەم جاشەی
ئەگەر بەەێەەوت كەسێم بە دەنگ، بەرز ئەو چەند دێرە بخوێنێتەوەد هەر بە رێەەوتت ش 

 :ئەو گ اوە گوێ، لێ بێت ئەوە گومان، تێدا ن ە دەڵێ

 !ئۆی لەو سەگبابە ئەوە كو دەنگ، من، ناس ەوە

 :هەر هێندەش ناد دەڵێت

دەمزان، لە بن ئەو بەردەی كوو یە  حەفتاو گێنر م لە مێیەت بەتاڵ دەكترد  ئەگەر
 .و ئێستا ئەو گووانەت نەدەخوارد

ئ تتدی بە بەر چتتاوانەوە كۆمەڵێتتم جتتاش و ستتەرباز ستتەرەو ستتەرێ هەڵتتدەگەەاند 
جتتاش و ستتەرباز کونەکتتۆتر کێومتتاڵ  دگەەایتتنەوە الی بتترادەران و تێیانگەیانتتدن چ باستتە

ئ تتدی هەموومتتان كتتۆ  بتتووین لە ستتەر ئەوەی جتتگە لە ر ییتتتن بەو رێتتگەیە  دەکەند
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چارێە ترمان ن ەد دیسانەوە من و عەل، گێیەەوت ند وا رێەەەوت ن كە تەواوێم لە گێش 
ئەوانەوە بت ین لەو كاتەی زان یان رێگە بێ مەترس ە یەكیان لەوێ بیێن تنەوە و ئەویتدی 

 .شێوەیە..بگەەێتەوە برادەران ببەیند ئ دی بەو 

جاش و سەرباز دەستە دەستە  ەدبت سەردەكەوتند ئێیەش بە رێ، خۆمانداد دڵن ام  
ئێیەش ان دیتووەد بە،م هەر وایان زان وە جاش ن و لەگەڵ ئەوان ند لە ب ترمە جارێە تان 
كە بۆ الی برادەران دەگەەامەوەد هەر هێندەم زان، سێ چتوار جتاش گەییتتنە بەردەمتمد 

نەچتوود چتم لە دەستت نەهتاتد ئەوە نەبێتت رێت، ختۆم گتۆەی و رێت،  نازانم كوو زراوم
جاشتتانم گتترتە بەرد واتە وە  ئەوان رووم لە چ تتا كتتردد تەواوێتتم ر ییتتتمد بتتاش بتتوو 

رێت،  ئەوان دوور كەوتنەوە هاتیەوە سەربەردێە، گەورە هاتە گێیمد خۆم دا گەنایێ كە 
جتاش و ستەربازانە دەرچتوویند  گێییەرگەد ئ دی ئێستاش نازانم كوو لە ناو ئەو هەمتوو

ئەوەشم لە ب رە جاشەكان هەولێری بووند سژێیان، بتووند كەركتووك، و دهتۆك، بتووند 
ئاخر لە  سەیانرا دیار بوود من باش گوێم لە  سەیان دەبوود ئەو جوونانەشم لە ب رە كە 
 بەو شەوە هاوین ە بۆ دایم و خوشە، گێییەرگەیان دەناردد جاشێە ان دەوی ز ر گ  

 :و بە گاڵتەوە گۆت، ین،ش هەر جوون، دەداد عەل، بە هێبوود هەتا گەییتە بن لووتەە

 .ئەوە شێتە دلێ، مەگرە +

 .نا ناد خۆ لەگەڵ ئێیەی ن ە -

بتتتت د بتتتت د وا بتتتزانم شتتتەو ز ر درەنتتتگەد ئتتتێیە رەنتتتگە لە مەترستتت، دەرچتتتووب ند 
لێژایتت، بتتوود بە  هەورازەیەكیتتان هتتاتە گێیتتێد هەردووكیتتان ستتەركەوت ند ئ تتدی ئەودیتتو

وە لە ئا اری كونەكۆتر گوێرەی ئەو تاریێەی سەردەستە بۆ ئێیەی كردبوود لێرە شۆەب نە
 .ئەوان ش گەییتند ئۆخەیش ئەوجارەش دەرچووین.. دەردەچ ند

لە هەمتوو راكیتان و دان یتتنێم گێویستت ناكتات نتاوی  دلە سەر گیت راكیتابووم 
ە بۆماوەی، بۆم ماوەتەوەد حەزم دەكترد ستەد بەردیش بێنمد ئەو بەردەی لە باگ رمەوە ب
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جار بڵێم ئتۆخەید تێتر ئتۆخەیم نەكتردد تێختوەین، عەلت،   ت ەتردمەوەد دەب تنم روو لە 
 :س نگ، چەكدارێم تێەنگ، راگرتووە

 .كێ،؟ نەجوولێ،؟ دەتەوژم

ئێیەش تێەنگیان لە كابرا راكێیاد من كە زان م بە تەنێ ە هێندە گرنگ م گێتنەداد ئەو 
ه چ  سەی بۆ نەدەكراد ناهە ، نەبوود هەر كێ با لە جێگەی وید بەو بەرەبەیتانە گ اوە 

حەفت زەالم، چەكدار دەوری بدەند زراوی دەچوود باش بوو نەكتوژراد گێیتیەرگە بتوود 
لە سەر لووتەەی كونە كۆترەوە دەهتاتە ختوارێ تتا بچێتتە بارەگتاكەی ئەودیتود نتان بتۆ 

رگەوە زان یتتان لەو دیتتو بارەگتتایە  هەیەد گتتت گتتت برادەرەكتتان، ببتتاد لە رێتت، ئەو گێیتتیە
خواردند چایەش، لێ ەد بە غتاردان شتۆەبووینەوەد هێیتتا ر ژ هەڵنەهتاتبوود گەییتت نە 
كۆمەڵە بەردێە، ز ر گەورەد هەر بەردەی بە  ەت خانووێم بتوود لە هت چ جێگەیەك تدی 

هەر بەردەی شتەش  دییەن، وام نەدیتبوود وا بزانم ژمارەی بەردەكان حەفت بەرد بتووند
حەفت شە اوێ لێەدی دوورد گەورەی، شێوەش ان ز ر لێەدی نزیم بتوود ئەو بەردانە لە 
گۆەای ە    تت   تت راوەستتابووند بتاوەەم نەكترد كە لە رێتگەی كتاری رێتەەوتەوە ئەو 

 .بەردانە بووبنە دراوسێ، یەكدی

ەفتتتت بەردە لە دواوە دەە ییتتتتم هەر هێنتتتدەمان زانتتت، لە گەنتتتای دوا بەرد لەو ح 
چەكدارێم لێیان دەرگەەید بە هەموو هێزی خۆی هاواری كرد و تێەنگ، راكێیاد هاواری 
دەكرد و تێنەدەگەییتم چ، دەڵێتد خۆم خستە گەنای بەردێتەەوە گتوێم لە سەردەستتە 

 :بوو دەیگوت

 .رووی لەوالكەد برا رووی لەوالكەد ئێیەش گێییەرگەین

 :یتمئەو هەر هاواری دەكردد هێندەی تێگەی

 .دەتانەوژم نێنە گێشد ئێوە جاشن
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 :توندتر هاواری كردد دەتگوت تووش، هستریا بووە

 .كوەە لەگەڵەنگۆمەد بگەەێنەوەد تە ە دەكەم

گ اوێە، ترستنا  بتوود دەنگت، ج تتەی ددانت، دەهتاتد چتاوەەێ بتووم زرمەی لێتوە 
لەرزی گرت و بێنێد چاوەەێ، بەربوونەوەی سەردەستە بوومد دیتم سەردەستە بە لەرزین 

بەرەو دواوە كیاوەد هەركەسێم لە جێ، وی بتاد زراوی دەەژاد گترفتەكە لەوە بتوو ئتێیە 
دەستیان نەدەچووە تە ەكردند چتۆن تە ە بەەیتن  دەزانت ن ئەو گێیتیەرگەیەد بە،م لە 

 :گوێم لە دەنگ، سەردەستە بوو ەخت یان ئەو ئێیە بە جاش دادەنێدبەدب

 .ئەتو تە ە مەكە باشەد كاكە دەگەەێ نەوەد بە 

ئ دی تا تێیانگەیاند جاش ن ند سەد گێییەرگە بوونە جاش  دوایت، تێگەییتت ن كە 
لە خەو راگەەیوە و خەون ی، دیتووەد لەو خەونەدا جاش بەستەریاندا داوەد ئ تدی خەون 

 و راست، و ئەو شتانەی لێ تێەە،و ببوو...

لێبتتوود ئ یتت، ئەوانە بارەگتتاكە بتتن بەردێتتم بتتوود بە هەمووشتت، دوو گێیتتیەرگەی  
ناوسێریەردن بوود بۆ ئەو گێییەرگانەی لە ستەر ستەری كتونە كتۆتر وا شتەەی جتاش و 

ارەگتتای ناوستتێرید شتتەە لە ستتەربازان دەكەند دیتتارە هێیتتتا ئتتێیە نەگەییتتتبووینە ب
گەرم داهاتبوود باش بوو هەر یەكەی چەند گارچە ناوسێریەك، ساردمان خواردد كونەكۆتر

 :ئارد و ر ن ی ان چ، وا نەمابوود یەك ان گۆت، دچایەش ان نەمابوو

 ئاخر ئەو شەەە گەورەیە چۆن بێ نان دەكرێ؟ 

 :نازانم كێ بوو گۆت،

 ...شەە سێ شت، دەوێد ف یە د ناند چایە 

 :من ش هەڵیدایێ
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 ..دەبوو چایەكەت یەكەم جار گۆتبا

لە ختۆوە ئەو ساتەی ئەوێیان بەجێهێیت و گیتیان لە كونەكۆتری داگ رستاو كتردد  
 :هەستم بە نائاسوودەی، ویژدان كردد لە دڵ، خۆم دەمگوت

 .ئەوان وا شەە دەكەن و ئێیەش خۆ  وتار دەكەین 

 :بە،م زوو وازم لەو ب ركردنەوەیە هێناو گوتم 

 .كورە هەی كەرەد دەتەوێت لە تتی سەی بچ ت

بە گێ، ك سەڵ بت د ماندوو و متردوو برست، و ت نتوود نتاد لەوێ  رهێو ربت  بت د هێو
كێیەی ئاومان نەماد لە نێتوان دوو كتان، كتان ەك، چتاو  رژاڵت، هەڵتدە و،د گەییتت نە 
كان ە  ئاوێە، باش، لەبەر دەە ییتد من ن وە خۆشووشتتنێم ختۆم لەبەری شووشتتد 

ەكانیان رەنگ ان گۆەابتوو کجژ دەزان، چ ئارە ەیەكم كردبوود بۆن، كورتان ش هەر مابوود
 و  گتۆریەكەمم شووشتتد د كراسە گ سەكەخەت و ماك، سپ،د كراسەكەمم گۆەی هەموو

ب رمە كراسەكەمم بە لوولەی تێەنگەوە هەڵخستد دەتگوت ئا،ی سوگایەك، د ەاوەد گتێم 
رەنگێە، سەیری گرتبوود چەندی لێ ان ورد دەبتوومەوە نەمدەناست نەوەد گومتانم هەبتوو 

 هەنتتدرێن و متتام ستتالا نەیانتتدەتوان، بتتت ند هەنتتدرێن لە ستتەر دگێ تتانە هتت، متتن بتتنئەو 
 :گیت راكیاد گوت، گازەرەی

 د شنگ و ت نم لە بەر بتا.تەواود ئ دی هێزی ر ییتنم نەما 

لەو دەمەد لەو دەمەی  ویستیان هەڵ، بگریند بە چار كەسان گێیان بڵند نەكراد ئاخر
ئەو  دماراستا لە گێت، هەموومتان ئتا، بتوود بتۆ ئەو دەمەی ئتێیە ددوور ،، رێتماندووێت 

گران بوود بە كێ هەڵدەگ راد بن  هەندرێنتاشەبەردێە، گەورەی چ ای  هەندرێنە هێندەی
لە گێت،  نتزاتتووک وایەد دەڵێت، دگ ژیان دەگترتد گێت، عەردی نەدەگترتد چ بەەیتن ختو

 .كراوە..
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و الوە تۆگبارانەد ئاسیان ش فت كەی لتێ دن ا لە هەموو الیەكەوە دەسووتێد لە هەمو 
 :نابتێد سەری كونەكۆتریش هەر ئاخر زەمانەد كێ بوو گوت،

 .ئ دی مەترس، نامێنێ دهەر لە كونەكۆتر ئاودیو ب ن 

در  دەرچوود لەو ر ژانە ه چ چ ایە د ه چ د ڵێم ن ە تۆزێتم ئارام تت  گۆتەیەئەو  
هەندرێن لە ختۆی بێتزار بتوود بە  بداتێد هەمووی لە ناو سێرەی تۆپ و فت كەی ئەنێالەد

 :گوت،  بێزاریەوە

 .نژبت ند گولژەیەكم لێدەن و بەجێیبێ

دەیەوێ بە تەن ا بیترێد نتایەوێ لە ستۆنگەی  دمن هەستیکرد لە بن، دڵەوە وا دەڵێ
 ئەوەوە هاوەێکان، تووش، بە، بن.

 دهەنتتدێ گتترتەی نتتاو فتت ژم و هەنتتدێ دێتتری نتتاو کتێبتتانم ب تترکەوتەوە ئەز لەو ستتاتە
بت دەبێ  دەمێ ئومێد ەئەو جەنگاوەر دزان ەوەد ئەهاانەی لە بارەی جەنگاوەری و گارت ئەو

بە دەستت، ختۆی  ارەکەلە سەر خواست، برینتد ید دێربازکردن، هاوەێ بریندارەکەلە دە
 .دەیکوژێد تا نەکەوێتە دەست، دوژمنان

 لە دڵێ خۆ گۆتم: د ئ یەش لە دڵەوە وای خواستهەندرێن، 

بە بەر چتتتاومەوە ختتتۆ  رێتتت ە  ەنتتتدیژ ە وبتتتاند لەداختتتوا  گتتترتەی نتتتاو فتتت ژم و کتێ
متامد نەمتردم و ئەگەر  یەکت، وادمنت ش دەبتیە دیتدرانێ بە ستەر گرتەن یاندەدەنەوە و 

  دەگێتمەوە؟  ئەو سەربردە سبەی ر ژێ

 .ی لەو شێوەەبردد دوورب ن لە سەرکردب رمە نزام

 ارە؟ چکەوت و گەلەک، بتاد  دگەرتەک، بتاهەندرێن  ئێد
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هەر کێ لە جێت،  گێکەوتمد چارەد هەژی گۆتنێ ەد ئەز درەنگتر دیتنەوەی رێ، ەبەر ل
ببتێد نەیدەتوان، بەرگەی نەیدەتوان، ئەو رێ ە شامەەێ  ە  دئەو هەندرێنەی  ەرەچوو  با

لە بتن  دبرسێت ە بگرێد ئەو هەندرێنە ئەگەر چ ای هەنتدرێن ش بتا و ئەو هەموو ت نوێت،
رێت،  بە چ برینێکەوە د ئاخر ئەنگۆ نازاننچک، کردبوو دهاتبوود ئەگەر زێ، بادینان ش با

گەڵێتتر شد ئەو گەو و  شتت نەی ت،دەستت د برینتت،تەە تەە  ەنتتدیژ، گرتبتتوود برینێکتت،
د ب رتتانە کتانەب، گچتکەش چەتەیەی لوولەی چەکەکەی هەم یە روو لە کۆمۆن ستان بوو

 چوو؟  ئەو ش نە جاشە هەر بە دەست،

چتاوەەێ ە لە لتوولەی  هەندرێنەی وا بە  ەنتدیژەوەیە وئەو  دئەنێالێ ەیهەر لەو هاوین
گیتتووی  تتتا بتتۆ ختتۆی ستتاردیبکاتەوەدژەیەک، گەرم بێتتت و تێەنگتت، هتتاوەێ ەک ەوە گتتول

ەون و نەکەونە چنگتت، هەم یتتەی، بتتدات و هاوەێکان یتت، بە هتتۆی ئەوەوە درەنتتگ نەک
 هتاوەێ گتۆلێدەگەڵ  ، هەولێترێدد لە دەشتت، کتاک، بە کتاک، مرکێترێوێئەنێالەوەد و 

یەک دووانتت، وەکتتات  دختتوێن دەهێتتتە رژانتتێ دشتت نەوەجاشتتەکان،  دەکەونە بۆستتەی 
هەندرێن ش دەستتێژێ دەگرێتەوەد دوو سێ گتولژە نتاو  ەدی کونتاودەر  گەشیردە دەبند

برین،  دگولژە و برینەوە بەوهەندرێنێ  کەهەو د گولژەی، لە ناو گیت، دەمێنێتەوەددەکەن
 .چاوەەێ، مەرگە دەست، دەستەی ش نەوەد

سەردەستە متن و عەل ت، راستپارد كە لە گێیتەوە بتت ین و و،خێتم  کانەب، گەورەی
گەیدا بەەیند تاریێ، جێگەیەك، بۆ كردین كە رەنتگە هێستتری لتێ دەستتبەەوێتد دووان 

ئ دی هەردووكیان وە  باشووكە بۆی دەرچتوویند ختۆزگە چتاوی كامێرایەكیتان لە ستەر 
دەبوود ئەو كات روون دەبۆوە چەند ت تژە  بتوویند بتت  بتت د ز ر ر ییتت ند هەستتیەرد 

یتمد بە،م ئەو لە من خۆشتتر دەە ییتتد لەگەڵ عەل، دەرناچمد من ش ز ر خۆش دەە ی
د جتگە و ئەوی کتورتەکە تا ئەو كات وام دەزان، لە ر ییتنێ جگە لە دوو گ اوە درێژەكە

لە نادیەش كە وە  گەل م دەردەگەەید كە  لەگەڵ من دەرناچێد بە،م ئەو عەل ە من، 
ە هێستتری بەزاندد گەییت نە سەر بەرزای ە  ئەو جێگەیەی سەردەستە گۆتبتووی و گتوای
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لێ ەد تەواو لێ، نزیم كەوتبووینەوەد هەست، بە ماندووبوون، من كردبوود بۆیە گوت، تتۆ 
لێتترە دان یتتەد متتن دەچتتم هێستتتر دێتتنمد دان یتتتمد لە بتتن درەختێتتم كە ستتێبەری لە 
تاشەبەردێم كرد بوود رووە و لووتەە بەرزەكان،  ەندی  دان یتتمد عەسترانێە، درەنتگەد 

ە لەوال و لەوال دووكەڵ بەرزدەبێتتتەوەد گتترم و هتتۆەەد بە،م متتن دن تتا فێتتنەەد هەر چەنتتد
هەستدەكەم هەوایەك، خاوێن و بێگەرد هەڵدەمژمد لە ب ترمە جتگەرەم ز ر كێیتا.. هەتتا 
عەلتت، بە هێستتترەوە گەییتتت بتترادەران ش گەییتتتند ئەوانتت ش تووشتت، كتتاروان ببتتوون و 

و كە لە كونەكتۆتر بە جێ تان هەڵ ان گرتبووند عەل، یەكێم لەو گێییەرگانەی لەگەڵ بو
هێیت ند ئ دی تەواوێم لەوێ دان یتت ند بەالی دەستت، راستتدا نزمتای، و د ،یت، بتوود 

 :گوت ان

 .ئەها ئێرێهێ گیتئاشانەد ئەها دیارە ئەو دەوروبەرە لە ژێر تۆگبارانێە،  ورسدایە 

و  كتردبەالی چەگدا بەرزای، بوود سەردەستە گەنترەی بتۆ لتووتەەیەك، ز ر بەرز درێژ
 :گوت،

دیتتانە ئەو لووتەەتان دیت ەد ئێیە دەبێت ستەركەوینە ئەوێد وە  لەو كاروانچ تانەم 
ب ست جگە لەو رێ ە هت چ رێگەیەك تدی دەرچوونیتان نت ەد هەمتوو رێگاكتان بە جتاش و 

 .سەرباز گ راوند ئ دی دەبێت ئەو شەو ب بتین

جێ، رەشیاڵ، خێالن بوود دیار بوو لە ترس، تۆگباران  بت  بت  گەییت نە گۆەای ە د
بە گەلەگرووزێ بارگەیان تێکنتابوود نەگرژابتوونە ستەر ختۆختکردنەوەد هەنتدێ ه ربتاڵ و 

لووستم  لەوێ گارچە شاخێک، تەخت، لتوو  دانەوێڵە و جاجم و ن یدەرەیان بەجێیابوود
ە ستەری لە ستێ چتوار هێندەی ناو ماڵێک، گەورەد بڵندییت، هەر چتۆکێ دەبتوود ل دید

 جێ چەند گتە خوێ ەکم دید نازانم کێ بوو گوت،:

 .ئێرە خوێتسکە

 وا دیارەد تۆگ، ئەنێاو نەیهێیتووەد بزن خوێ ەکەی بخوات.
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ر ژە خوێ تانە هەڵبگترمەوەد ئتاخر ئەو چەنتد  بزن ئاستا بە لێتو ئەو گتتە حەزمچووێ
 وە.هێندە ئارە ەم دەرداوەد لەشم بۆ تام ش سوێرات، تێدا نەما

 .ئێرە ناوێک، نزی  لە کۆترەڵ، هەیە  

د بە یەكتتودوو شتتادبووینەوەد دیتتار بتتوو لەوێ چتتاوەەوان، لێتترەنبتترادەران ش  ئەوەتتتا
ژێریم خوێنتدەوەد لە چتاوی هەنتدێە انەوە چتاوبەرە دهەواڵێە، ئێیەی بەجێیاویان دەكترد

لە شتەوێە، ئاخر لە گێییەرگایەت،د گێییەرگە بەجێهێیتن شەرمەزاری بوود هەرچەنتدە 
ئەوهاد لە هەورازەیەك، ئەوهاد لە كەشێە، وا ئەنێاالوید هت، ئەوە نت ە كە  گژەیت، لە 

نادیە بە ب ن ن، متن ز ر  دكە  بەاتد سەید عەل، بە شەرمەوە نامەكان، لێم وەرگرتەوە
خۆشحاڵ بوود خۆشحاڵبوونێە، خوشەانەد لەوێ هەستیەرد خوشەێە، تا بڵێ، بەسۆزم 

ەد چ خۆشتتە لە ر ژگتتارێە، ئەوهتتادا خوشتتەێم بب نتت ەوەد نتتادیەی هەیە و نتتاوی نتتادیەی
 :خوشم بە تێەەڵەیە  لە  عەرەب، و كوردی گۆت،

دەزانتت، هەتتتا چ ایەكەشتتیان بتتتی نەمزان بتتوو تتتۆ بەجێیتتاوید هەر وام دەزانتت، لە  
 .گێیەوەی

 :گسەویتێە، دەرهێناد دیار بوو هەر ئەو دانەش، ال بوو

كونەكتتۆتر بتتتدەمێد بە،م بە بەرچتتاوم نەكەوت تتتد ئەوە دەمویستتت لە هەورازەكەی 
 .دوای ش

 .ز ری ز ردارەك، داییێز رم هەوڵدا وەرینەگرمد بە

دوای ئتاودیوبوون لە  دیار بوو دوای ئەوەی سەردەستە لەگەڵ ئێیە بەجێیابوود ئەوان
)چەتۆ(یتتان بە  بە ز ریتتنەی دەنتتگلە نتتاو خۆیتتان بە  کونەکتتۆتری مەترستت، و مەرگ

تا ئەودیوێ  ەندیژێ سەردەستتە هێنتدە  هەژی گۆتنێ ە لەو شوینەوەسەردەستە دانابوود 
گێویست ن ەد دەستە  تەنێ چاوساخ، گێویستەد بۆیە ئەو دەستەیە شتەماڵەکەیان بە  
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بتتوود ئەو کتتوەەی دەتگتتوت بتتای شتتەماڵە لەو چ تتاوچۆلە هەمتتوو کتتون و بتتن بەردێەتت، 
 گێدەزان،.

 ئەو کتتوەەی وە  سەردەستتتەیە  بە تەن یتتت ختتۆیەوە تەماشتتای ئ تتدی كتتانەب ش
 .دەكرد

کتز و  تتۆ بڵتێ هەواری ختاڵ،  دجێ، چۆل، رەشتیاڵ، ختێالن بن چ اد گۆەای ەی لەو
  مەلووود بە دیار نادیاری، خۆمانەوە دان یت ن...

هێندەم لە ب رە بەو گێش ر ژئاوابوونەد دەستەرا بە ناوستێری كتردند بختۆ ناوستێری 
ە دەم خواردن یەوە گوێ لە لوورەی تۆپ راگرەد كوێ تۆگباران بەرێ باشە؟ رێم ب دبخۆ

ئەو رێ ەی كە دەبوو گێ دا سەربەەویند تەماشامان دەكترد رێتم رێ ەكەیتان دەكتوت ەوەد 
نتازانم لەو دوورەوە چتۆن ن یتان ان دەگێەتاد ئ تتدی خۆمتان لە گەنتای بەردەكتان نتتابوود 

یەد تتتۆپ بە عەردی دەكەوتد لەگەڵ لتتوورەی ز ر نزیتتم لە ئتتێ دستتاچیە گتت ەی دەهتتات
تۆگەكان خۆمان لە گەنای بەردەكان دەناد تۆپ گێش ئەوەی بە عەرد بەەوێتد بە چەنتد 

 :كرد بڵێت  کوەێ دێتد هەر ئەوەش وای لە وورەیچركەیە د ل

 !دەزانن ئەو تۆگانە دەڵێ، دەستێە ان لەگەڵ ئێیەدا هەیە +

 كوو؟ -

عەرد بتەەوند هتاوار دەكەن خۆتتان بە عەردی دادەن وا ئەوە ن ە گتێش ئەوەی بە  +
 !هات ن

تتتۆپد تتتۆپد دیستتان تتتۆپد بە،م متتادام ناوستتێری هەیەد تتتۆپ فیتتەیەد ختتۆ ئەگەر  
چایەش هەبتاد ك ی تای ش بە عەلت، حەستن مەج تدەوەش هەر فیتە بتوود هەر لەوێ بتۆ 

 :یەكەم جار گوێم لە )عەل، ك ی اوی( بوود نازانم كێ بوو گوت،

 .ك ی اوی لەگەڵ ئەو عەل ە گەیدا بوود بۆیە هە ە ناوی بنرێ عەل، ك ی اوی دەزانن
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من لەوێ ب ستم جا نتازانم ئەو ختۆی ئەو نتاوەی داهێنتا یتان ئەویتش لە كەستێە دی 
ب ستبوود دووریش ن ە لە یە  كاتدا چەند كەسێم بێ ئاگا لە یەكتر ئەو نازناوەیتان بتۆ 

 .ئەو گ اوە هەڵبژاردبێت

زان، ئێیە ز ر لە جاش و سەربازەوە دووریند بە،م كە گوێم لە  ستەو سەرەتا وام دە
 .باسان بوود ئەوجا تێگەییتم تاهوو من لە كوێم

 .هەتا تەواو تاریم دانێتد نابێت بە رێ بەەوین -

 .خۆ بە دوورب ن باشیان دەب نن دئا ئا +

 .باشترە درەنگ، شەو بەەێەەویند لۆ بەرەبەیان بگەینە سەرێ -

رەشیاڵ بە گێوە مابووند هێیتا بۆن، ئاوەدان ان لێدەهاتد شەوەكەی ستاردد  هەندێ 
ز ر سارد بوود كەچە لبادێەم دیتەوەد لە خۆمم ئا،ندد دەبێت نووستبمد چتوونەە خەونتم 
دیتتتد بە،م هەر لەگەڵ بەئاگاهتتاتنەوە هتت چم لە ب تتر نەمتتاد تۆگەكتتان دەڵێتت، كەمێتتم 

دێتد سەركەوەد ئەها تۆگەكان زیادیتان كتردد ز ر ماندووبووند ناوە ناوە لوورەی تۆگێم 
نزیتتتم لە تەن یتتتتیان لە بەردەمیتتتان بە عەرد دەكەوند ئەوەتتتتا لەگەڵ لتتتوورەی تتتتۆپ 
دەماودەم خۆمان بە عەرد دادەدەیند ساچیە گ ەی دێد گ زەی دێد راست، رەنگە كە  

، نەزانێ دەنگت، ستاچیە دەستن یتانبەات چ دەنگتێەەد بە دەنگت، چت، دەچێتتد دەنگت
ساچیەیە و تەواود ئەو شەو شتەوی ت تاچوونەد خێرێە دییتم لە ختۆم گترتد هتات تتۆپ 
هاتد خۆ بە عەرد دادەد كە  سووندی لە سەرم نت ەد ستەد جتار گتتریش ختۆم بەعەرد 

 ددادایەو هەستاومەتەوەد سەركەوەد شتەوێەە بتایەك، فێنتم فێنتمد ستەركەوە ستەركەوە
ە بتتای هتتاوین، ناچێتتتد هێیتتتا بەیتتان، شتتەوێەە بتتایەك، ستتارد ستتاردد ئەو بتتایە  ەت ل

گەییتتت نە نتتاو زستتتان،  نتتاد رەنتتگە نوتژیتتان بتتووبێد نەدابتوود یتتان دابتتووی و نەیتتدابوود
مان ن یان و گوێ دێم وردە دار و چ ژەە و چواو ەندیژێد بەفر بەفرد هەرچۆنێم بوو هەن

بەردێتەە  ختكردەوەد ئاگرمان كردەوەد بە دەوری ئاگردا هەڵتدەلەرزیند متن گیتتم ت یتە
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ستت ت ژد لیووزی بۆ ئاسیان بەرزكرد تەوەد گێی یم ئاگرد ئاگرەكە بە بڵێسەكان، دەیوی
گتتوێم لێبتتوو  دئتتای بتتۆ چتتایە   دن تتا روونتتا  بتتۆوە الستتای، ت یتتە بەردەكە بەتتاتەوەد

 :سەردەستە دەیگۆت

 !گۆتبا؟م بە برادەرانێ سەرەوە  نەدەبوو مام سالا بە جێبێژمد كوو دەبوود ئەدی چ

 :بڵێم بوولەزگ

 ئەدی بۆچ، ه یدادمان بەجێهێیت؟ 

نازانم بۆ ئەو گرس ارەم نەكتردد لەبەر ختۆمەوە گتۆتم باشتە دەبێتت چ ج تاوازیە  لە 
نێتتوان ئەو دووانە هەبێتتتد ئەوەی متتن دەیب تتنم ئەویتتان گەنتتج بتتوو ز ر گەنتتجد ئەم تتان 

 .دەب ن،..هەندێم چۆتە تەمەنەوەد هەر ئەو ج اوازیەم لە نێوان ئەو دووانە 

ئێد  سە لە  سەد  سە  سەی راكێیاد تێگەییتم كە مام سالا كتادیرەد كتادیرێە،  
لە  دگەورەشەد من تا ئەوكات نەمزان بوود بە چ بزانم جاری یەكەمم بوو ئەو گ تاوە بب تنم

 :ب رمە لە بن لێوانەوە كە بە زەحیەت خۆشم گوێم لێبوو گوتم

 ت ر نەبوود بەجێیهێیتبایباش بوود لەوێ نەمزان، كادیری دەنا دوو

لەوەوە ئەو  سەیەم كردد ز ر حەزم لە چارەی كادیر و بەرگرسان نەدەهاتد ئەوەشم  
 :لە ب رە هەر زوو لەو  سەیەی خۆمد  سەی بن لێوان گەش یانبوومەوە و لە دڵەوە گوتم

 .مناد بییزان با نەدەبوو بەجێ بهێژ نا هەڵەیە نابێت مر ڤ وا ب ر بەاتەوەد

نتاوە نتاوەد چتاكەی منت، بتۆ بترادەران دەگێتتایەوەد ئەو چتاكەیەی هێنتدە  مام سالا
 .گێتایەوەد نەمدەوێرا لێ، نزیم ببیەوەد شەرمم دەكرد

بە،م شتێەم لە دڵەد نەیڵتێم بە زگتدەدەمد دواتترد لە گتران ەكەد ئەو گتران ەی لەگەڵ 
ەد بەرەیە  گێوەربوون، گێییەرگە و،تت، گترتەوەد ئەودەمەی گێیتیەرگە بتوونە دوو بەر
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هەڵەیان بۆ ئاسیان ودن ایان بۆ خۆیان بردد بەرەیە  بە  وەدا چوونە خوارەوەد تێر بە 
زگ، خۆیان نەخوارد و بوونە جێ، گاڵتەی جاشاند لەو گران ە لە شتێخەڵاڵ لەگەڵ حەمە 
عەبا  كتێبخانەیەك، گچەەمان هەبوود گتر لە بن بەردێە، گەورە دەچوود هاوینان گەرم 

ەردەكەی كونە كۆترد زستانان سارد سارد دەتگتوت بەفتری  ەنتدیژ، گێتوەد گەرم وە  ب
كتێبخانە )گایزە(ی ناوبوود ئەو گایزە ببووە ناون یانێە، دیار بۆ چوار گێتنج گێیتیەرگە 
لەو گێییەرگانەی دوای ئەنێاو گەییتنە رووس ا و لەوێوە بە دن تادا گەرتبتووند لە رێت، 

كار دەنتاردەوەد یەكێتم لەوانە ستورخ، بتوود گتێش ئەو ناون یانەوەد گارەیان بتۆ كەستو
 :ن وەە یە  مام سالا  لە گێش گایزە گەیدابوود گوت،

 سورخ، چەند د الرێە، بۆ ماڵ، خۆیان ناردووەد تۆ دەتوان، ب گەیەن،؟ +

 .ئاد دەتوانمد جاری یەكەمم ن ە -

 .باشەد هاد ئەوە دوو سەد د الرد بە،م شتێەم بۆ بنووسە +

 ؟چ، بنووسم -

 :گێنوو  و كاخەزم لە دەستەد گوت،: بنووسە

من شوانەد بتی دووسەد د الرم لە مام سالا وەرگرت كە ب گەیەنیە ماڵ، سورخ، لە 
 ١٩٩ركوو  لە رێەەوت، .../.../ ..كە

ر ژ و مانگ و ساڵەكەم لە ب رن ەد نووست م و واژ م كتردد هتۆگێەم لە ختۆم زانت،د   
مەوە بگەبا  دئەوە جاری یەكەمم بوو كە لە وەرگرتن، گارە واژ  بەەمد ئ دی دن ایە  دەی

 . ەندی 

 :دەیانگۆت

 .ئێرەد لە دوندە هەرە بەرزەكان،  ەندیژە
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وە هێنتدە بەرز نت ند بە،م ئەگەر لە ئێرە نێوان دوو دوندەد دوو دوندەكە لە كن ئتێیە
عەردەوە لە خوار ئەو جێگەیەی دوو گێییەرگەمان بەجێهێیتت و دەرختواردی ئەنێالیتان 
داند بە چاوی خەیتاڵ تەماشتای ئەو دونتدانەت كردبتاد دەتتدیت ستەریان لە ئاستیانێ ەد 

 .ئاخر ئێیە لە ترس، ئەنێالێ هێندە هەڵەیابوویند نزیم ئاسیانێ كەوتبووینەوە

ع ری ناڵەی جتودای،د د ش رری شائەو دوندەی دەست، راستد دوندی ناو ش ررەکەیە
 ئەوەی وا لە ناو کۆڵەگیتەکەمە:

 بۆت نووس وم بۆت بنووسم ئەمن چ م

 دوندی  ەندی د گۆەەگان، هەڵگورد ن م

 بەرە و بەرزی دەچمد گەرچ، وردم

............................. 

خۆوە كەوتیە بەراوردێە، نێوان هەردوو سەردەستتەد ئەو لەوێ لەو نزیم ئاسیانە لە 
دوو سەردەستەیەی لە هەورازەی كونەكۆتر هەر یەكەو گێیتیەرگەیەك ان بەجێهێیتتد بە 
ز ر ال لە هەمتتوو دیتتوێەەوە بەراوردم دەكتتردند مانتتدووبوومد لە ب تترم نتت ە گەییتتتیە چ 

 .ئەنرامێم

 شتێخە چتۆن گەییتتۆتە ئێترە  د ئەوئێرەد ئەو نزی  ئاسیانەد شێو شەر ی دەڵێنتێ
 بەفر و بەفر و بەفر... دلێرە رێبەندانە بەو هاوینە سپ، سپ،شەر  

خەریەتت، شتتۆەبوونەوە بتتووین بەو دیتتوداد ئەوجتتا وەرە لە ئاستتیانێ بگەەێتتوە ستتەر  
عەردید دەب نم دەستەبەرەیە  لە دەست، گێنج شەش كەسداد ژنێە، جحێڵ ش بە دوای 

چاوەكان، دوو گۆم، خوێن بتووند دیتار بتوو ز ر گریتا بتوود دەستەبەرەوەد تەماشامەرد 
دیتتار بتتوو بە  ەد ئەو دڵتتۆگە خوێنتتانە دڵتتۆگە فرمێستتە، بارانتتدبوو كە لە گ تتاوی نتتاو 
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دەستەبەرەكەوە رژابتوونە ستەر زەوید بب تنە ئەو دڵتۆگە ختوێن و فرمێستەانە بب تنە كە 
 :گوت ان ددەەژێنە سەر بەفر

 .م ەئەو بریندارە ناوی ئازاد هەورا

دیتتارە ژنەكەش خێزانتت، بتتوود هەستتتیەرد ئەو نتتاوە نائاشتتنا نتت ەد ئ تتدی ئتتێیە چتتوار 
تەبەرەوەد گێنرێتتم دەستتتەبەرەكەمان لەوان وەرگتترت و شتتۆەبووینەوەد دەستتتم بە دەستت

د ئازادد ئازادد هەورام، د هەورام،  گەییتیەوە هەولێر چتوومەوە ب رییم هەر الی ناوەكە
ان ناوی وا بزانم هۆشیەند بتوو یەكت، كەڵەگەتت، ستۆر و  ۆناخ، ناوەندید مامۆستایەكی

ستتپ،د ئتتێ  نتتازانم بە هتتۆی چتت ەوە بتتوو لە نتتاو مامۆستتتایان بە  ئەو مامۆستتتایەم 
 :خۆشدەویستد لە دەرەوەی گۆو دوو سێ جارێم گوێم لێدەبوو

 برایەك، ئەو مامۆستایە گێییەرگەیە ناوی).......(ە

ی چ ەد بە،م ئێستا لە ناو بەفری  ەنتدیژێ و لە ب رم نەمابوو ناوی برا گێییەرگەكە 
 .دەست بە دەستەبەرەوەد هەر لە خۆوە دەڵێم ناوی ئازاد بووە

ئ دی نازانم ئەو ئازاد هەورام ەی وا لە ناو ئەو دەستتەبەرەیە و كە  نازانێتت چەنتد 
گولژەی بەركەوتووەد برای ئەو مامۆستایەیە كە كتات، ختۆی وانەی بە متن گوتتووەد یتان 

 د تۆ بڵێ بە خەیاڵداچوونێ بوو.ناد هەو نەبوود بە هەڵەداچوون ئازادێە دیەد

لەو دیوی  ەندی  لە شوێنێم ئ دی نە جتاش نە ستەرباز لە بەر رێزیتان بتۆ گاستدار  
ئێرەش شێخ، گێوەیە گێدەچێ خوشک، شێو شەر  بێ  بە شتێو  نایگەنێد دان یتوویند

 .ئایش ناوی دێنن

د دوو گێییەرگەكەی لەگەڵ ئتێیە كە لە باوەشێ ەرگەی دن ایە  گێییە . شێو ئایش
لە كتتونە كتتۆتر بەجێیتتابووند چتتوونەوە الی برادەرەكتتان، خۆیتتاند دیستتانەوە ناوستتێرید 
ناوسێریم بە دەستەوە بوود گوێم لێبوو گوت ان گ اوی ناو دەستەبەرەكە گ ان، داد نتازانم 
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رم كتردەوە داختوا ئێستتا ئەو بۆ ز ر خەمم لێ، خواردد رەنگە لە بەر ژنەكە بووبێتتد ب ت
ژنە چۆن لە سنگ، ختۆی دەدا و دەستت لە  تژی ختۆی دەنتێد یتان لەبەر مامۆستتاكەم 
بووبێتد ئەو كاتەی هەواڵ، مەرگ، براكەی دەب ستتێد ئەگەر بترای ئەو بێتتد چتۆن وانە 
دەڵێتەوە  دەبێ بڵێم دواتر ب رمەەوتەوە كە ئەو مامۆستایە برای دكتۆر خال د بوود بە،م 

 !ازانم بۆچ، لە  ەندیژێ بەفر و خوێن كردبوویە برای ئازاد هەورام،ن

وا بزانم ئەوە جاری یەكەمیە وا بەوردی تەماشتای شتەل نەكەی سەردەستتە  دبت د بت 
دەكەمد شەل نێە، جوان دەشەل،د ئەو گ اوە كەڵەگەتە چاو و بر  رەش و گتەد گێ ەكت، 
گت لە گالت ن بوود وا بزانم شەەی سێ دەوڵەت، كردبوود شەەی جەندرمەی ترك، كردبوود 

ربوون، دییوكرات، داد ئەو گ تاوە لە مەهابتادێ ئەو كاتەی ئ یام خومەین، فەتوای بە كاف
شتتتەەێە، باشتتت، كردبتتتوود لەگەڵ بەغتتتداش ئەوە لەوەتەی هەیە لە شتتتەەێدایەد متتتن لە 
شەل نەكەی ورد دەبوومەوەد ئ رەی م بە ر ییتنەكەی دەبردد چەند جارێ ویستم الستای، 

ستتاوەی شتتەل نەكەی بتتەەمەوەد نەمتتتوان،د رەنتتگە گتتاڵەوانێە، نتتاو ر متتان، )) خەوی گ
 . ەندی ((  كە ئ یامەی گساوەی ناوەد خزمایەت ، لەگەڵ ئەو سەردەستەیەمان هەبێت

دەڵێن ئەو چ ای  ەنتدیژە لە ز ر شتتان دوو  ەنتدیژەد ئەوەی متن لە دوو  ەنتدیژ ،  
 ەنتتدی  دیتتتمد ئەو دیتتوەی كە لە ژێتتر تۆگەكتتان، ئەنێتتاو بتتوو بە ر ژ گەرم گەرمد بە،م 

وی نسێد بەو دەمەو ن وەە یە كزەبایەك، دێ دەڵێ، لە چژەی دیوەكەیدی با گێ بڵێ ن دی
زستانەوە هەڵ ەردووەد دیوی نسێ بەفر گرتوویەت،د ئەوانەی لە گەرمەی هاوینێ بەفریان 
نەدیتبوود لە س یایان تاساوی دەب نراد ئەوەتتا بە ستەر گتردی بەفتردا شتە اوی هتاوین، 

كوەم دەوێ بتۆ متاوەی یە  ختولە   دەهاوێژیند بن ئەو گردە جۆگەلەی ئاوەد ئاو چ ئاو
دەستتتت، لە نتتتاو راگتتترێد مەتارەكتتتان لەوەتەی هەنە ئتتتاوی وا تەزیویتتتان بە خۆیتتتانەوە 
نەدیتتتووەد ئەوەتتتا لە نتتاو بەفتترێ تتتۆزێ دەكەیتتند بەفتتر لە بتتن هەتتتاوی هتتاوین، دەڵێتت، 
خوێ ەد دەڵێ، چ ستاردایەت، بەفتری تێتدا نت ەد د ،یت، وا هەیە كە  نتازانێ بە بەفتری 

 :ساڵە گت بۆتەوەد لە بارەی كۆن ، بەفرەوە گرس ارم لە كۆچەریە  كردد گۆت، چەند
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 .یەكەم بەفر و دوا بەفر دەب ن ەوە دبگەەێ، ورد دەو  ەندیژەی ئەگەر -

 تێناگەم چ دەڵێ،؟ +

بە كتتوردی  ستتە دەكەم نە بە عەرەبتت، نە بە فارستت،د باشتتە چەنتتد ستتاڵە بەفتتر  -
 دەبارێ؟

  .لەوەتەی هەور هەیە +

دەمخۆشد دە لەو كاتەوەی یەكەم بەفر كەوتتۆتە ستەر ئەو  ەنتدیژەد گتێش ئەوەی  -
بتاوێتەوەد بەفرێە تدی بەستەردا بتاریوەد ئ تدی بەفتر لەستەر بەفترد ئەهتا تەماشتای ئەو 

 .د ،ی ە بەە بە خودای بەفری گێش هاتن،... ئەسحابەش، لێ مایە

لە گەرمتای بەردەكەی   دناوی ئەستحابەیەك، گتۆتد هەر لەوێ نتاوەكەیم لە ب تر كترد
كونەكۆتر هێندەم گەرما هەڵیژیبوود لە ساردی تێر نەدەبوومد هەندێم چوومە بتن گتردی 

نەتتدەتوان، گتۆڵیێە، لتێ بەفرەوەد رێم دەتگوت نتاو بەفرگترەد ئاوێتم ختوەەی دەكترد 
 :گێییەرگەیە  بە دەنگ، بەرز گۆت، بخۆیتەوەد

بە هەردوو دیو بڵێ ن  ەندی د چ ا   ەندیژ، ئەو دیو لە كوێ ه، ئێرە لەكوێ  گوناهە
 .دەبێت ئەوها بێتد دیوێە، هاوین، دیوەكەیدی زستانە

بت د بت    ەندی  و  ەندی  بت د لە بەفر دوور كەوت نەوەد دن ا گەرمە ئارە ە دەست، 
بە چۆەانەوە كردد كات نێوان ن توەە  و عەسترەد گەییتت نە چەمێەت، گەورەد بە،م یە  

گێدا نەدەە ییتد ناد لە الیەك، چەمەكەوە جتۆگەلەیەك، باریتم  بە گەورەی، خۆی ئاوی
بە نازەوە رێت، گرتبتوود لێترەو لەوێتش گۆمتاوی گەورە و گچتەە بتای، خۆیتان ئاویتان لە 
جۆگەكە وەردەگرت و زیادەكەش ان بتۆ گۆمتاوەكەی دوای خۆیتان دەنتاردد گۆمتاوی واش 

وود وەریتان نەدەگترتد لە هەبوو دوور لە جتۆگەد دەتگتوت مان تان لە ئتاوی جتۆگە گرتبت
 ..چاویان دیار بوو چاوەەێ، چەبوون، خۆیان دەكرد.
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الماندا دەو چەمد من بێ ئەوەی بزانم گیووەكەمان كورتە درێژەد بەشت، چ دەكتات   
م شووشتت و بەستەر درەختتە کەكتانچوومە سەر گۆمێم كە خۆی لە گەنایە  نتابوود جژ

لەتە سابوونەی لە كۆڵە گیتەكەم بوو یتا،  كورتەبا،كاندا هەڵیخستند تەماشام كردد ئەو
بەش، دەستێە، باش، سەرم بەاتد ئ دی سەرم بە سابوون شووشتد بۆ لەش یم لتم و 
 وەەسوورەم بەكار هێناد چەگەە گ ایەك، دەو چەمەكەش باشترین ل ێەەد خۆ شووشتتن 

تم بە لم و  وەە سۆر ئەگەر لەگەڵت، رابێت، وە  ئەوە وایە بە شتامپۆ ختۆت بیتۆید دیت
بە لم خۆیان دەشۆند یەك انم دیت سەریی، بە  وەە  لەگژنچەند گێییەرگەیەك دیش وا 

سوورە دەشووشت. ئێستا لەشم سووكەد گرچم خاوێند خۆ لە گ س دا نەمدەوێرا دەستت، 
 .بۆ ببەمد جژەەكانم كزر ببوونەوەد بەەێەەوت ن

یویش گێتدەچێت هەر دەمەو ئێوارەیەد بە دیوی ئێیەدا  ەندی  ئارامەد لە دیوی ئەو د
ئاخر زەمان بێتد تۆگەكان ناوە ناوە دەنگ ان دێد لە د ،ی ە  رەشیاڵ، خێاڵن بە دیار 
كەوتد ئۆی چایە  من لە سەر زگ، برست ەوە بە  ب ترم لە چتایە دەكتردەوەد دەمگتوت 

 د بە ژنەكە دەڵێم:بە  بگەمە ئەو رەشیا،نە

 گوورێد دادەد بە  چایە و ه چ دی. 

ند تتتا گەییتتت نێ دن تتا لە ستتەر تتتاریەبوون بتتوود نتتزیەەی گتتازدە رەشتتیاڵێم دەبتتوو 
یدیش لەوێ بووند وا بزانم دوو دوو دابەش بتوویند متن و دیاربوو هەشت نۆ دە گێیەرگە

كتتارزان كەوت تتنە رەشتتیاڵێم گ تتاوێە، هەنتتدێ بەتەمەن و ژنێەتت، جحێتت  و دوو منتتداڵ، 
 :نەوەستاگچەەڵەد كارزان ز ری برس، بوود بە خۆی 

 .بە خودای ز رمان برس ە +

 .ئێستا دەگات دباشەد سەر چاو گەلە مەكەن -

ژنەكە هێند بە نەرم، وە،م، دایەوەد من لە جێ، خۆم خەریم بوو بتاوێیەوەد بە،م  
ەكردن، لێبەاتەوەد  تونرتكەیەكم كارزان لە بەر برسێت، خەریەبوو جارێە دیش داوای گەل
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ڵداد لە شەوی گێیووەوە لەگەڵ ئەو كارزانە ز ر بتووینەتە واندێد ئۆندەی لە خۆی هەخێ
بتترادەرد لە رێ هەر بە یەكەوە دەە ییتتت ند خەڵەتت، هەولێتتر بتتوود ئەوەی لە یەكتتتری 
نزیەەردینەوە ر مان بتوود دیتار بتوو ختوێنەرێە، باشت، ر متان بتوود بە تتایبەت، كتاری 

باستت، گتتاڵەوان، ئەو  ر ماننووستتە م ستتریەكان، ز ر خوێنتتدبووەوەد ئ تتدی بە دەو رێتتوە
ر مانانەمان دەكرد كە خوێندبوومانەوەد من زیاتر باس، سارتەر و ئەلبێتر كتامۆ و یەشتار 

مەكس م گۆرك م بۆی دەكتردد ئەویتش ز ر لە نەج تب مەحێتووز و  کازانتزاک، و كەماو و
ئەوانە دەدواد كارزان نتاوە نتاوە نتاوی بەرگرستێە، بەستەر زاریتدا دەهتات و ستەدو یە  

گێدەداد ئەو بەرگرسە ببووە متۆتەكەی كتارزان و لێت، نەدەبتۆوەد چەنتدی هەوڵتم جوون، 
لەگەڵ، دەدا لە ب ری بەاتد بەالش بوود گتر ناوی دەهێناد مەستەلەكەش چ بتوو  گتوایە 
ر ژێم لە دەو بەست، شەرغە ئەو بەرگرسە خەریە، خاوێنەردنەوەی تێەنگەكەی دەبێتد 

 كتاتە ئەوجتێدگێییەرگەیە  نتاكەوێ و جێت، ناگولژەیە  دەردەچێتد بۆ بە نێوچەوان، 
 :كارزان دەیگۆت

ئەوە  ەیناكە لە دەستدەرچوون بوود بە،م دەزان، دوای،د ماڵ، كوەە ویستتبوویان بە 
هەەەشتتەی لێ تتان  دووی رووداوەكەدا بچتتند كەچتت، ئەو بەرگرستتە بتتێ منەتتت، كردبتتووند

 كردبوود گێ ان، گوتبوو: 

 !دانێن و باس، نەكەن ئارێیەیەبەردێم لە سەر ئەو 

گەورەد هاتد كەوت نە ستەر  لەگەن،ز ری برد یان ز ری نەبردد هێندەمان زان، یە   
ستتاوار بە تەمتتاتەد بتانتتدیتبا چتتۆن نانیتتان گێتتدا دەداد هێیتتتا گارووێتتم لە زاری بتتوو 
گارووێە دی لە رێ، زارید كارزان بە هەردوو دەست گارووی لە دەوی دەناد رەنگە من ش 

ێتد بە،م من ئەوم دەدیتد خەریە، دەستتهەڵگرتن بتوومد ئەوجتا ستەلەە گ تازم وامەردب
 دیتد لەبەر خاتری گ از چەند گارووێە دییم...
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ئتتێد نتتۆرەی چتتایەد بە داخەوە چایەكتتانم نەژمتتاردد كتریەكتت، گەورەد دیتتار بتتوود 
ئتتاگردانەكە نزیتتم زاری رەشتتیاڵ بتتوود دەمتتدیت ژنە  تتوە بە ستتەرەكە نتتاوە نتتاوە ئتتاوی 

ەكردەوەد دیتتم تۆچاشتت، تێەتردەوەد ئەو چتایەی لە بتتن ئەو رەشتیاڵە و بەو ئێتتوارە تێتد
ولێتر درەنگەی هاوین،  ەندیژ ە ختواردمەوە لە هت چ جتێگەیە  لە هت چ چایختانەیەك، هە

 چای وا بە تامم نەخوارد تەو.

وام وێنتتا كتترد ئەو رەشتتیا،نە بە الی كەمتت، ئەو  دگ تتاند ئەوجتتا نتتۆرەی جتتگەرەیە 
رەشتتیاڵەی وا متتن لێتت، مێتتوانم گێیتتیەرگەی كەم بە ستتەرەوە بووبێتتتد چتتونەە ز ر 
مێواند ستتتانە خزمەت تتان دەكتتردیند نە لە ستت یای ژنە نە لە هتت، گ تتاوە هتت چ بێتتزاریەكم 

و  ستان نەخوێندەوەد گ اوەكە ز ر حەزی لە  سە بتوود بەو بتا هەتتا ستبەینێ دان یت ن 
بەەیتتند یتتان راستتتتر بڵتتێم گتتوێ لە  ستتەكان، ئەو بگتتریند ئتتاخر ئتتێیە لە ستتەر ئەو 
ماندووبوونە  سەیەكیان نەبوو بۆ گۆتند هەشبا توانای كردن یان نەبوود خەوەنووتەەمان 

 دەبردەوە.

ئەوجا نۆرەی خەوێ ەد خەو لەسەر رایە د خەو لەسەر بتال  د رەشتیاڵەكان لێەتدی  
ند جێت ە  لەوێ یە  لەوالتتر ئەویتدی اللە دەوروبەری رەشتیاڵ، ختێند هەر دوور نەبوو

نزیتتم لەود ئ تتدی چتتوومە ستتەر تەشتتەەبەەەی ختتۆم و بەتتتان م بە خۆمتتدا داد كتتارزان 
 ەیاسێم لە من دوور بتوود خەریتم بتوو بنتوومد بەردێەت، گەورە ستەرنر، راكێیتام كە 

ە جتێگەی كە  نەبێتتد م كترد ختوایە دیتوی ئەو بەردنتزاچەند هەنگاوێ لێم دوور بوود 
جێگاكەم هەڵگرت چوومد باش بوو چۆو بوود دڵم داكەوتد جێگتام راخستتد ئتۆخەیەش 
هەتتتاو بە ئاگتتام نتتاهێنێد بەردەكە ستتێبەرم لێتتدەكاتد متتن كە ب تترم لە چێیتتتە خەو 
دەكتتردەوە بە بتتێ ئەوەی بتتزانم چ وەختتت، ستتبەی بەەێتتدەكەویند ئاگتتام لە ئێیتتەگریش 

 هتێناوی من ان لەب ر كردبێتد رەنگە چوونە گەنای ئەو بەردە  م كرد كەنزانەبوود بە،م 
لە ستتتێبەرەكەی بتتتۆ چێیتتتتەخەوێد دوور نتتت ە گەیوەنتتتدی بە  ستتتەكەی باگ رییتتتیەوە 
هەبووبێتد شەو تتاریەە هێیتتا مانتگ هەڵنەهتاتووەد رەنتگە هەڵت ش نەیەتد وا دەچتیە 
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رچەنتتدە دن تتا خەوێد دەبێتتت تتتۆڵەی ئەو هەمتتوو شتتەو و ر ژە بتتێ خەویە بتتەەمەوەد هە
 .ساردیش بوود بە،م ترس، دووگیم بەرم، نەدەدا

وە  خەون دێتتتەوە ب تترمد لە ستتەر مەچەكتتم هەستتتم بە شتتتێە، گتتران كتتردد بتتێ 
ب تتركەوتەوەد ختتۆ  ب ركتتردنەوە زانتت م دووگیتتەەد زراوم چتتوود ئەحتتیەد عەرەڕ و دەرزیتتم

بتتید وە  خۆم گرتد لە ترست، ژانت، دوایت، هەستوخوستتم لە ختۆم  ئەویش لێرە ن ەد
ئەوەی هەر بەئاگتتا نەهتتاتبمد ب ستتتبووم ئەگەر نەجتتوولێ، بتتا دووگیتتم بە ستتەر هەمتتوو 
لەشتدا گ اسە بەات گێوەت ناداد بە،م كەمترین جتوولە واتە رازیبتوون بە گێتوەداند ئەو 
 سەیە چەند در یە چەند راستەد نازانمد بە،م كوەم دەوێ دووگیم بە لەشت ەوە بێتت و 

جارێدیش ئەو  سەیەم ب ستبوو كەچ، بە خۆم نەوەستتام و گیتتە جوولەش نەكاتد خۆ 
دەستتتێە، تونتتدم لە دووگیتتم دا و ئەویتتش كتتاری ختتۆی كتتردد نتتا جارێتتدی نەمزانتت، 

 ئای ئەوە چ دووگیەێەە   ددووگیەەد بە هەر حاڵ گێدەچێت ئەو جارە خۆ راگربم

گێتتوەدان وایتت، ختۆ وا دەستتتم رادەوەشتتێنێد چتت ەد دەیەوێ بە ز ر بیرتوولێنێ تتتا رە
ەرد  ئای دووگیتم  ستەش دەكتات  وە  خەونت، نتاو خەونت ش لە بەدەستبێنێ  بانگی 

ب رمە دەنگێە، ژنانە بانگی، دەكردد بە،م بە ناوێم  ناوی من نەبوود گوتم رەنگە نادیە 
د بۆ ناد ناوی من ان لە دوای ناوی وی داناوەد بە،م بۆچ، نۆبەتداریبەات بۆ  مگاسبێت 

بانگم دەكاتد ئەو ناوەی هەر ئەوكات لە ب رم چۆوەد راستتر تێنەگەییتم چ بە ناوێە دی 
نتتاوێە، گتتۆتد خەریەتت، چتتاو هەڵگژتتۆفتن بتتوومد دەمویستتت هەستتتیەوەد ئتتاید ئەوە چ 

 دەكات 

د ئەو ژنە كێ ە؟  تاریەە دەموچاوی دیار ن ەد چاوم هەندێە تدی هاتە بن بە تان ەكە 
ێت من خەون دەب نمد لە تەن یتم راكیاد ختوایە هەڵگژۆفتد بزانم خەون ن ەد هەبێت نەب

ئەوە چ ە  دەمویست شادە و ئ یان بێنمد گوتم رەنگە ئ زارئ   یتان جنتد كەد یتان هەر 
 :شتێە دی ئاسیان، بێتد بە نەرم، گۆت،
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 !نەهات، وەئاگائۆی خەوت چەند گرانەد هەر 

وە شەوە دیتاری، ئەو رستەیە دڵن ای كردمەوە كە خەون ناب نمد تێگەییتم كە بەو ن 
خودا بۆم هاتۆتە بن ئەو بەردەد ئ دی منت ش نتاوی ختوام لێنتاد ژنێەت، كەڵەگەت بتوود 
بەوە دەزانتتم كە لە تەن یتتتم راكیتتا بتتوود گەنتترەی گێتت، لە گەنتترەی گتتێم دەخیتتاند و 
لێویی، لە سەر لێوم بوود هەرچ، چێژی خوا لە جەستەی ژن شتاردوویەت ەوەد متن لەو 

 :جاری گێیوود نەرمتر لە خۆی گۆت، ژنەم چەشتد نەرمتر لە

 .ئەهاد هاتم در مد نەكرد

هت چ  ستتەم نەكتتردد  ستتەی چ بتتەەم چت، تێنەگەییتتتمد در نەكردنتت، چتت،د لە كتتات، 
هەستانەوە دەستم لە خەناوكەكەی گ ر بوود رەنگە ویستبێتم جارێ نەەواتد لە ب رم ن ە 

ن بە دوای متتۆرید هەردووكیتتاچتتۆن بتتوود خەنتتاوكە گستتاوەد لەو تتتاریە ە بە بتتێ  ستتە 
 .دەگێتاد ماوەیەك، باش خەریە، مۆری ختكردنەوە بووین دەستیان لە عەرد

ژنە ر ییتد من سەر دێتنم و دەبەم تێنتاگەمد هێیتتا هەر وام دەزانت، خەونەد ئتاخر 
خەونتت، لەو بتتابەتەم دیتتوەد خەونێتتم كە هەتتتا چەنتتد ر ژیتتش هەر وام زان تتوە راستتت ەد 

ر خۆم بێنیەوە كە من، گێ بانگەرد بە ب رم نەدەهاتەوەد بێگومان دەمویست ئەو ناوە ب 
نەە تێنەگەییتم چ ناوێە، لە زار دەرچوود دەمگوت وهەرچ، بەەم بە ب رم نایەتەوەد چو

هەبێت نەبێت بۆ كن كەسێە دی هاتووەد بە،م لە جێگا هەڵەی كردووەد دەمگوت رەنتگە 
كە ب نتویەت، متن لێترەمد گەەاوەتەوە و  ئەو كەسە ژوان، بتن ئەو بەردەی دابێتتێد بە،م

فریتتاش نەكەوتبێتتت جێژوانێە تتدی بتتۆ دیتتاری بەتتاتد ئ تتدی بە ز ر الدا لتتێەم دایەوە 
نەگەییتیە ه چ د یان گێویستم نەبوو بگەمە شتێمد ئەو شتەی لە نتاو ئەو چ تاو چتۆلە 

 .تیێد ئ دی ئەوان دی گرفت، من ن نلە خەونێش نەیدەگەییتیێد وا بە ئاسان، گەیی

د دەمگوت ناكا ئەو جارەش بێتەوەد بەردی بەخێترد كەوتە نتاو ەوەخەوم لێنەدەكەوت 
هەتاوییەوە من هەر بە ئاگام و چتاوەەێ، ئەو ژنەم كە ئەو شتەو ئەگەر بە هەڵەش بێتت 
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من، خەن، كردد لە كات، هەستانەوەم ستێ دنتەە متۆری گەورە كە هەریەكەیتان بە  ەت 
وند هتتاتنە نتتاو چتتاومەوەد چتتاوم گێتترا بە دوای چاوێتتم تتتۆ بڵتتێ كەال شووشتتەیە  دەبتتو

مۆریدید بە،م لەو سێ ە گترم نەدیتەوەد مۆریەكان رێم وە  خاڵخاڵۆكە حەفت خاڵ تان 
تێدا بوود خاڵ، رەشد هەر رێم لە خاڵختاڵۆكە دەچتووند بە،م گەورەتترد گتوتمد ئەگەر 

ئەو ژنەی لە رێت،  بیەوێد دەتوانم لە رێ، ئەو مۆریتانەوە ئەو ژنەی ئەو شتەو بب تنیەوەد
هەڵەوە ئەو شەو خۆش ، ژن، بە من بەخی،د دەشیگۆت تۆ بڵێت، چەنتد خەنتاوكەیەك، 
لەو خەناوكەیە هەبێتد هەریەكەی بە مژت، ژنتێەەوەد نتا باوەەنتاكەمد بە،م چتۆن بە نتاو 
رەشیا،ن بگەەێم و سەیری مژ، ژنان بەەمد حەزمدەكرد ئەو ژنە بب تنیەوەد ئتاخر لەگەڵ 

و نەشتدیتبێ و نەش ب ن، سەیرەد ئەدی سەیر ن ە  نازانمد هێنتدە دەزانتم  ژنێم جووتب، 
 .نازانم چ، دەبێت.. .ز ر تامەزر ی ب ن ن، ئەو ژنەمد ئەگەر نەیب نم رەنگە..

ئێستا وا لەگەڵ كارزان لە بەر زاری رەشیاڵێد رەشیاڵ، ختانە ختوێد راوەستتاویند  
دی  چ تا هەیە ج تایەد بەردەكان تدی بەردەكەشم لێ دیتارەد ئەو بەردەی لە هەرچت، بەر

جگە لە گەرما و سەرماد جگە لە تر  و وەێنەد بەردەكان دی جگە لە عتارە ە و ختوێند 
لە كتتۆی نەگبەت ەكتتان، دن تتا  هتتێ دجتتگە لە ت نتتوێت، و برستتێت،د جتتگە لە تە ە و زرمە

ە، چ دیان بە من نەبەخی وەد بە،م ئەو بەردە چێژێە، دامێ كە بەالی منەوە ه چ چێژێ
دن ا و   امەت ناگاتە ئەو چێژەد ئەو بەردە ژنێە، دامێ هەر چەندە ز ر كەم لە باوەشتم 

تەكاندد ژنێم بە هەڵە هاتد بە،م بە  گ انمتەمەنێە، لە س یا و ماندووێت،ەد بە،م مایەو
دید بەردەكتان دەكەم ج ایە لە هەموو بەردەكان ت ئەو بەردەی وا تەماشای .راست، بوو..

 .ند بە،م ئەو بەردە نەرم نەرمد وە  لە ش، ژن نەرمهەموویان رە 

لە هەستان بووین چاوم كەوتە سەر ژنێە، كەڵەگەت ز ر كەڵەگەتد جوان ز ر جواند 
گۆتەن،  گێی نان سۆر و سپ،د روومەتەكان، دەتگوت سێوی بەرواریند چاو و بر  رەشد

دەتگوت ژێر گ اڵەند لە دڵ، خۆم گۆتمد ژنەكەی شەوێ نەبێد هەر بە ختۆم جتتتێەم لە 
خۆم هەڵەێیا و گوتم لە رێ، هەڵەوەش ئەو ژنە نایەتە باوەش، تۆ هەی گەمژەد خودایە 
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ئەو ژنە  ئای ئەوە بۆ كوێ چوو  ئای ئاید ختودایە هەو نەبێتت  كتوەە ئەوە لە كتن ئەو 
ەەێ  مۆریەكتتان  كچتتێ ئەگەر لە دووی ستتێ متتۆریەكە دەگەەێتت، بەردە لە دووی چ دەگ

ئەوەتا لە گ رفان، منند وەرە بە داوای لێبووردنەوەد داوای لێبووردن لەوەی ئەو شەو بە 
هەڵە روویدا بتدەمەوەد هەستێە، وام ال درووست بوو كە من گوناهێەم بەرانتبەر ئەو ژنە 

نە ئەگەر هتتاتبێتە باوەشتتمد دەنتتا كتتردووەد یتتان دەمگتتوت بە  لە رێتت، هەڵەوە ئەو ژ
 خانەخوێ ەردەكە گەەاد ژنتەواوێم لە دەوری بە ەستەمە دەست ی، بە دەستم بەەوێتدئ

 :ەرد اسگ وا بزانم ستێ، وی بوود کە ژنێک، چاو گەورەی رەنگ گەوری دەنگ نەرم بوود

 لە دووی چ دەگەەێ،؟... 

، الی متن بیێنێتتەوەد تتا ناوێە، گۆتد هەر لەوێ سووندم ختوارد ئەو نتاوە بە نهێنت
 .ئێستاش هەر نهێن ە

 .كچێ چوزانم لە دووی خۆم دەگەەێم

 .بە گێەەن نێە، وا ئەوەی گۆت كە  شە، بۆ ه چ شتێم نەدەچوو

هێیتتا   دئەگەر دەڵێم وەرە ئەوەی تۆ لە دووی دەگەەێت، وا لە گ رفتان، متنە نابێتت
باوەەی تەواوم نەهێناوە كە ئەو ژنەی وا لە كن ئەو بەردە چاو لە عەرد دەگێتێ ئەو ژنە 

هێیتتا هەر لە گتێش زاری رەشتیاڵێ راوەستتاوین و  دبێت كە ئەو شەو هاتە باوەش، من
من خۆم بە گێاڵو و تاخی، گیتێ گنخاندووەد دیتم ژنە بەرە و رەشیاڵ هتاتد منت ش بە 

  م كردد خودایە چم دیت دزیەوە سەیری س نگ

ا بووم هەوە جوانتر كە سێ دانەیان وا الی منند كەدڵن  یە بووخەناوكەكەی لەو مۆر 
دڵن ا بتوومەوە بە،م ئەو ز ر بە ئاسای، تەماشای دەكردیند لەوەوە تەواو  تەماشام كردد

د هەڵە هاتە بن ئەو بەردەد ئ دی نەمدەزان، چۆن چۆن، مۆریەكتان، بتدەمەوە كە شەو بە
سەرم هێناو سەر م بردد چ رێگەیەك، وام نەدیتەوە كە گێ تدا مۆریەكتان، بتۆ بنێترمەوەد 
گتتۆتم دەچتتم لە كتتن بەردەكەیتتان دادەنتتێیەوەد ب تترم كتتردەوە رەنتتگە ئەو ژنە جارێە تتدی 
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نەچێتەوە كن بەردەكەد لە ر ییتنێ بوویند ژنەش دیار بوو بۆ ئەو رەشیاڵە دەچۆوە كە 
رێ ئتێیەش بە كتن متاڵ، ئەوانتدا بتوود كە گەییتتیە نزیتم گێدەچوو ماڵ، خۆیان بێتد 

رەشتتیاڵ، جتتوانترین ژنتت، خێڵتتێد دوور لە چتتاوان هەر ستتێ متتۆریەكەم فتێتتدایە گتتێش 
 ڵ گرتەوەد هەڵ نەگرتەوەد نازانم.رەشیاڵێد ئ دی هە

هێیتا هەر لە نزیم رەشیاڵ، خەناوكە گساوە بوویند لە رادیتۆیەكەوە گتۆران ، )لە  
ن( بەرز بۆوەد ئەو گۆران ە كوو من، تاواندەوەد ئێستاش كە گتوێم لەو ناو رەشیاڵ، خێاڵ

 .بێ گوێدانە كات خۆم دەگەیەنیەوە بن بەردە نەرمەكە دگۆران ە دەبێت

تا لەو بەرزای ەش ئاودیوبووین كە رەشیاڵەكان، بۆ یەكراری لە چاوم ئتاوا كتردد هەر 
بۆن، ژن، بن بەردەكە گتتر دەەژایە ئاوەم دەدایەوەد چەندی گتر دووردەكەوت نەوە هێندە 

 .گ انیەوە

بەر لە گەییتنە بەرزای ەکەد دییەنێکت، ستەیر هەیەد بتۆن، ژنەی بتن بەردێ هێنتدەی 
 نەمابوو لەب رمباتەوە:

جتۆگەیەک، روون رووند  ددەو ئاو و ئتاو دەهتات ن د من خەیاڵ خەیاڵئێیە نەرم نەرم
د لە هت کەوە وەک ئەوەی لە بۆ ختۆی د سارد ساردد دام او و کاوێ بووم نا چاوی  رژاڵ

خەونەوە بەربب تتتتەوەد جتتتۆگە نەمتتتاد ئەو باوەشتتتە ئتتتاوە چتتت، بەستتتەرهات  ئاستتتیان 
 هەڵ نەکێیاد هەر دەبێ زەوی  ووت، دابێد بە،م چۆن و لە کوێتوە؟ نە کتونێ دیتارە نە

د ئاو وندا رێژگە و گێژەنێد هێندە دیارەد جۆگەی ئاوێ لە کەلێن، چەند کەررێ گۆمێ نە
 .د ئەوال ئاود ئەم ال ئاود ئاو ن ەد تا ئێرەیە و تەواودەبێ

 درەنگترد گژدەریەک سەربردەی بزربوون، ئاوی وا بۆم گێتایەوە:

دەکتات و دەبێتتە بەردی بتن  دائەو جۆگەیە لەو جێگەیەی  ەندیژێ خۆی لە چاوان ون
و  د دێ و لە چ جتێ ختۆی گ یتان، ر ژ و ئاستیاند لەوێتوە بتن زەوی و زەوی دێگۆمێ
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د دەزانتتت، لە کتتتوێ چتتتاوان نتتتاداد تتتتا کێوەەەشتتت ش دەبتتتتێ هەر بە بتتتن عەردا دێ
 سەردەردەهێنێ و چاودەکاتەوە؟

 تت  ولەی ران ە نەبێ 

 یەی  ەندیژێ دەخواتەوە.+دەمخۆشد ران ە لەو جۆگە بەفراو

 ت باشەد چۆن دەیسەلیێن،؟

   +سەل م دە فسێ، سەلیاندن باد سەلیێندراوە.

ن تتوەە یەد لە دەو  گەەێد ستتەکەوت ن و لێژبتتووینەوەد هەوکەئتتێد لە ئتتاوی بزربتتوو 
بەر چەنتتد رەشتتیاڵێم دوور دیتتارند لەو بەر چەمتتێ رێگەیەكتت،  چەمێەتت ند ئەوبەر و ئەم

لە نتتاو  مگێتتزمبەریتتن دەگتتاتە ستتەر چەمتتێد جتتێ تتتایەی ماشتتێن، بە ستتەرەوە دیتتارەد 
 ەڵەوی گەورەیتان رەشیا،نەد نازانم بۆ نەچتوویند متن هەر هێنتدەم لە ب ترە گ ستەێە، 

كوشتتتەوەد خوێ تتان لە كتتوێ گەیتتدا كتتردد ئەوانە نتتازانمد ئەوەی دێتتتەوە ب تترمد چەنتتد 
ئەوەشتم لە  .كۆلەەدارێم ببوونە گیەۆد ش یەەی تێەنگیان دەرهێنا و بختۆ تتەە بختۆ..

ب رە هەر لەدەو چەمەكە لە سەر ئەو رێ ەی كە رێ، ماشتێن بتوود كەگرێەت، گچتەە دیتار 
 :بوود گوێم لێبوو گوت ان

 .دوكانەد ب بس، هەیە

 :لە دڵ، خۆم گۆتم

 !ئەوجا بە من چ، 

 :من ب رم لە ب بس، و بەەك، خۆم دەكردەوەد سەردەستە گۆت،

 .ب بس یتان لۆ دەكتم 
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نەدەكردد ئاخر لە ب رم ن ە ب بس م خواردبێتەوەد ئەوجتا لە دووی لە خۆش دا باوەەم 
 .گۆشت ش

ب ستتت ب بستت ان هێنتتاد كتتردی ب ستتت دینتتارد بتتۆ ئەوكتتات گەلێتتم ز ر بتتوود وا بتتزانم 
سەردەستە ب زان با وا گرانە نەیدەكتید ب بس م تەواو نەكردبوود ژمارەی ) ب ست( ستەر 

دەبتوود بە،م ئەو یەكە لە كتوێ ە؟ نتازانم و دڵی، گرتد ئەگەر ب ست و یە  با ئاستای، 
 .ئەوان دید بە،م من  بزربوون، ه یداد نەیهێیت تام لە ب بس ەكەم بەەم..

لە نتاو  ستان گتوێم لە  سان، ئەو جگەرەیە چتایەكم فتكردبتادئای ئێستا گێش داگ ر 
وشتتەی )ناوزەنتتگ( بتتوو ئەو نتتاوەم ز ر ب ستتتبوود بە،م نەمتتدەزان، كەوتتتۆتە كتتوێ، ئەو 

 :شوێنەی وا لێ ەوە باس، ناوزەنگ دەكرێد گوێم لێبوو

 .وا بزانم هەتا ناوزەنگ نابێت گ ر ب ند هەر ئەوێش نەگ رابێت -

 .نا ئەوێ ناگ رێت +

سەیر بوود بۆن، ئەو ژنە بەریتنەدەدامد وە  چتۆن بتۆن، كورتتان گرتبتووم،د بتۆن،  
ەی لەو ژنە دەهتات رێتم ژنەكەش ئەوهاد من ئێستا لە ناو بۆنێ هەناسە دەدەمد ئەو بۆن

بۆن، ئەو كچە بوو كە هەر جارێم دەهاتە یتانەی كتۆل ژەوە هەرچت، كتوە هەیە بە بتۆن، 
وی مەست دەبتووند نتازانم چ بتۆنێە، لە ختۆی دەداد كچەكتان چەنتدی هەوڵ تان لەگەڵ 
دەدا ئەو بۆنەیان گێ بناسێنێ كەڵە، نەبتوود بە كەست، نەدەگتوتد متن ئەو بتۆنەی ئەو 

بەردەكە لە ست نگ و مەمەت، ژنە رەشیاڵنیت نەكە تێەەڵت، گ تانم بتوود  شەوە لە گەنای
رێم بۆن، كچەكەی كۆل ژ بوود ئەو بتۆنە نەبتا هەرگ تز بتۆن، كورتتانم لتێ نەدەبتۆوەد لە 
رێ ێ یەكە یەكە سەیری چاوی گێییەرگەكانم دەكتردد دەمویستت ب ب تنیەوەد ئەو گ تاوە 

جێژوان هەڵەیەك، تتێەەوتد تەماشتای  بب نیەوە كە ژوان، لەگەڵ ژنەكە بەستبوود كەچ،
دوە چاویتتانم دەكتتردد لە دووی بتتێ خەویتت، دەگەەامد بتتزانم كتتێ ئەو شتتەو خەو نەچتتۆتە 
چتتاوید ئتتاخر دڵن تتام كەستتێم ژوانتت، لەگەڵ ژنێەتت، وا هەبێتتتد ئەستتتەمە خەو بچێتتتە 
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 ەفتتتە و دوو حەفتتتە چتتاو لێتتم نەنتتێمدچتتاویەوەد متتن ژوانتت، وام هەبێتتتد ئامتتادەم بە ح
تەوە ئەو گ اوەم نەدەدیتەوەد هەندێم جار دەهتاتە ستەرم بە دەنگت، بەرز هتاوار نەمدەدی

 :بەەم

 ئەرێ ئەو شەو كێ ژوان، لەگەڵ جوانترین كچ، ناو رەشیاڵ بەستبوو؟ 

گەشتت یان دەبتتوومەوەد دەمگتتوت رەنتتگە ئەو گ تتاوەی متتن لە دووی دەگەەێتتم لە نتتاو  
 .ئەو شتەوە لە رەشتیاڵ بتوود ەك دیشدەستەكەیدی بێتد ئاخر بێرگە لە ئتێیە دەستتەی

ناوە ناوە هەستم بە گەست ەك، ز ر دەكردد ر م لە ختۆم دەبتۆوەد وام دەزانت، ئ یتێە، 
ز ر  ۆەم كردووەد ئەدی لەوە  ۆەتر؟ بە خۆمم دەگۆتد چ شەرمەزاریەكە ژنێم بۆ ژوان، 
 گ اوێە دی هاتبێتد تاریە، شەو بە هەڵەی ببا و ب هێنێتە باوەش، تۆد بتێ دەنگ ت، تتۆ

لە خیتتتەی ببتتا و هەر وا بزانتتێ د ستتتەكەی ختتۆیەت،د بتتۆت رووتبێتتتەوە و تتتۆش وە  
ئەوەی بە تایبەت بۆتۆ خۆی رووتەردبێتەوە و ئ ی، ختۆت، لەگەڵ بەەیتتد شتەرمەزاری 

 :لەوە گتر  دەمگوت دەبوو گێ، بڵێم

من ئەو گ اوە ن م كە ژوانت لەگەڵ، بەستووەد بە،م ئەگەر لەگەڵ من ش دەخەویتد  
جتتار جتتارەش  نتمد ئەگەر رازی بتتا شتتتێە دی بتتوودمەمنتتوو ئەو دن تتاە لێتترەوە هەتتتا ئەو

 :گێەەن نم بە لێەدانەوەی خۆم دەهاتد دەمگوت

باشتتە ختتۆ هەتتتا خەنتتاوكەكەش گستتاوەد هەتتتا چەنتتد مۆریەك یتتیان دیتتتەوەد هەتتتا  
هەستاو لەو شەوەشدا ون بوود من هەر تاستا بتوومد هەر وام دەزانت، خەونەد متن كە لە 

 .بارێە، وا بمد چۆن دەمتوان، ئەو  سانەی گێبڵێم

خەوم دێد بێ خەوی من، كوشتد ئەوە چەند شەو و ر ژە نەخەوتتوومد مەگەر لێترە 
و لەوێ گورگەخەوێەم كردبتێد شتەوی چتووی لە نتاو رەشتیاڵ، ختێاڵن دەمویستت بتاش 

 :لە ب رمە بە تووەەی ەوە بە خۆم گوت دبخەوم ئەویش ك ژە كوردی چاو جوان
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ئەوە چ دەڵێ،  خوا بەەم هەمتوو شتەوێم خەنتاوكە لە مژێەت، وا دێد ئامتادەم بتۆ  
هەتتتایە چتتاو نەنتتێیە خەود خەو چتت ە  ئ تتدی د ،ود ڵ شتتاخە و شتتا  دەە ییتتت ند تتتا 
ئەوسەری دن ا لە رەشیاڵ، خێاڵن دووركەوتبووینەوەد كەچ، متن هەر لە بتن بەردەكە لە 

مم ب تتركەوتەوەد ئەو ئامۆژگتتاریەی بتتۆ متتن ئامۆژگتتاریەكەی بتتاگ ر ددووی متتۆری دەگەەام
 !بۆماوەی، بوود گوتم تۆ بڵێ، باگ رییم خێری وای لە بن بەردان نەدیتبێ

و ناوزەنتگ ز ر چ ر ك تتدی هەیەد چ ر كت، چەكتوچ و ستەری ستتادرد  لە نێتوان ئێترە
چ ر ك، د ڵە كۆگە و ئەو د ڵەی دەكەوتە گیت، وید لەو نێوانە ز ر چ تاو د ڵ تدی گتت 

ەن كە بە حەفتە و مانگ لە گێتانەوەیتان نتابیەوەد بە،م ئێستتا هەرچت، زووەد چ ر   ه
هەر بە فتیند هەڵدەفتم و خۆم دەگەیەنیە ناوزەنگ بۆ ئەوەی بزانم هەواڵ، ه یداد چ ەد 

ەی لە ئا تاری وی بەجێیتا بزانم شتێم لە چ ر ك، گرتن و كوشتنەكەی خۆی و ئەو كوە
 ۆبتاوم.د هەرچەندە من تەواو لێ، هناب ستم

ئەوەتا لە ناوزەنگد لە گایزی ناوزەنگ گیتم بە بەردێم داوە و گێم خستۆتە ناو ئەو  
جۆگەلەیەی كە بە نتازی گتایزانە ختوەەی دێد لەگەڵ جتۆگە یتان رەنتگە گتێچەوانەی وی 
ر ییتتتبمد هەنتتدێم جتتار كە خەیتتاڵ دەەوا ئتتاو بگەەێتتتەوە ئەو نتتاگەەێتەوەد متتن ئەوهتتا 

 :دەنگێمد یان هاوارێم گێتام ەوەد سەرەتا وام زان، خەونە در ییتبووم

 ...ه یدادد ه یدادد ه یداد هاتەوە

 دیەكسەر ئەو ب بس ەم ب ركەوتەوە كە تامم لێ، نەكرد

د بە،م لێرە چۆن ەت، رزگاربوون، ه یدادیش رەنگە لە چ ر كێە دیەە خۆی بگێتێتەوە
 سێ چوار رستەوە:دەیخەمە لە زاری خۆیەوە و بە داەشتن، خۆمەوە 

د ر ژی لتێ هەڵتدێ د لە نزی  گۆەستتانی ماندووی کەنەفت، کەوتووی خەوتووه یداد
د ختۆی دەگەیەنێتتە بتن بنەدارێکت، چاو دەگێتێد دن ا جاش و سەربازەد هەر چتۆنێ بتێ

د لە نتتاو لتت  و گۆگتتان ختتۆی دەشتتارێتەوەد لە گەورەد وێتتنەی ستتیۆرە گێتتدا هەڵتتدەگەەێ
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بن درەختەکە و ئەو هەموو جوێنە تەە  د جاش و سەرباز دێنەکەلێن، گەلکانەوەد دەب نێ
 .و مزرانەش دەب ستێ کە لە زاریانەوە بۆ داک و خوشک، گێییەرگە دەچێ

دەمێنێتتتەوەد  کەه یتتدادد ستتێ ر ژ وەک هەلتتۆیەک، بتتاڵ شتتکاو لە ستتەر داربەەووە
 دەختواتدئەو ستێ شتەو و ر ژە چتروو  دشەوان ش دێتە خوارێد هەنتدێ مرومتۆ دەکتات

 م زی خۆی دەخواتەوە.

د خۆییت، نتازانێ رووی لە کتوێ و بە شەوی چوارەم م  دەنتێ ه یداد بەرگەی نەماد
د د ختۆی دەناستێنێن ازی چ،د خواوراستان تووش، بارەگای دییتۆکرات،  استیژوو دەبتێ

ئەوان ش وەک گ یەی خۆیاند بە رێ، تایبەت، خۆیان دەیهێننەوە ناوزەنتگ و بە ئتێیەی 
 شاد دەکەنەوە.

ە ب رمە هەر لە دەو جۆگەلە گایزیەكە ش ررێە، مەیژەو خەناوكەی م نووس،د ناوییتم ل
نا سێ دنەە مۆرید بە،م ئێستا لەو خەنتاوكە شت رریە هەر هێنتدەی ستێ متۆریم لە یتاد 

 :ماوە

 خودایە  ئەگەر لە ب رت ماوم و نوێژت لێم دەوێ

 اش  وئەو بەردەم ن یاندەوە كە لە تاریە دا كردتە ماڵ، گ اوێە، ع

  ژنێە، لەو عاشقتریش نازانم تۆ ناردت یان بە هەڵە رێ، كەوتە ئەوێ

  ! خودایەد نوێژت لێم بوێ                                                  
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 قەندیل

 سێبەر و  سێبەر

 

دەمەو ئێتتوارەیەد ختتۆری دووكە،وید ختتۆری روو بە تەنتت، شتتەكەت دیتتارەد خەریتتەە 
سەر ئەو زنر ترە چ تایەید هێنتد ستووتاوە هێنتد ستووتاوەد چ ژەەیەكت، بتۆ  دادەبەزێتە

سووتان گێوە نەماوەد ب ست گێییەرگەی هە،تووش بە سەری  ەندیژدا بەرانبەری خۆری 
دووكە،وی ختۆش ختتۆش رێتدەكەند ئەگەر چتتاو بە ئاراستتەكاندا هەڵە وهەڵە نەچتتووبێد 

ر جارێە تتدی هەڵبتتێد دەكەوێتتتە الی الی چەگ تتان ئتتاوابوون، ختتۆرەد هە،تنتت، ختتۆر ئەگە
راستت اند رەنتتگە ئەو ئێتتوارەیە ئەو گتۆلە گێیتتیەرگەیە ر ییتتتن ان رووەو باشتتووربێد بە 

 ون، خۆر ئاراستەی ر ییتن ش بگۆەێددووری مەب نە هەر لەگەڵ ئاوابو

مەتارەكان خۆ راناگرند بەوەی باشە لەو دەرەرەی  ەندیژێ ئەوەی ز رە كان ەد دەنا  
ەك دەخستت ند دەیەوشتت ند ن توەە كەی هەر یەكەی بتای، ستاڵێم گۆشتتتیان ت نتوێت، گ
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خواردووەد وا دیارە گۆشتت و ر ییتتن، هتاوینەد مەتتارە لە دوای مەتتارە چۆەبتدەكتاتد 
باشە هاوین،  ەندیژێ هێنتدە گەرم نت ەد دەنتا لە نێتوان دوو كتان، لە ت نتوێت، چاومتان 

ەو لەوێ دەڵێتت، هەوری بەفتتراوین بە ستتپ، دەبتتوود ستتپ، وەكتتو ئەو گەلە بەفتترانەی لێتتر
 .چ اوە

 ز ری ماوە بۆ ناوزەنگ؟ +

 !ناوزەنگ لێرەیە -

 .كەوابوو ناگەینێ +

 !گەییتن، چ، -

 ئەدی بۆچ، دەە ین و خۆمان ماندوودەكەین؟ +

 .جارێ ناچ نە ناوزەنگێ -

 ئەدی كوێ؟ +

 .وا بزانم گوێزێ -

 ...گوێزێ ێ+

گێ هەڵێنەد شاخە و شا  گێ هەڵێنەد بە دیار ختۆری دووكە،ویەوە گتێ هەڵێتنەد بە 
ناو دەنگ، تۆگە  ەندیژهەژێنەكانەوە گێ هەڵێنە و بت د هەر بت د بە بەرزای، دن تادا بتت د 
لەو چەمەی ن تتوەە كەی لە كەنتتاری دان یتتت ن و گۆشتتتیان لە شتت ش داو تتتا متتت بتتووین 

ئێرەد رێت، ئاستیان ش هەر ئەوهتایەد وەختتە بڵتێم ئێترە  خواردماند لەوێوە تا گەییت نە
ەد لە چتتاو ز ر جێ تتان هەر د ڵ و چەم نتتا لە چتتاو ز ر چ تتاش بەرزئاستتیانەد ئێتترە ز ر 

یەرگە ز ر ئاسیانەد من چەندی چاو دەگێتم چ ایە  لە خۆمتان بەرزتتر نتاب نیەوەد گێیت
 .ئاسیاندا هەڵگەەاون بە رێ،
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 ئەرێ نەگەییت نە ئاسیان؟ +

 .ەند شە اوێە، ماوەچ +

 .دیار ن ە گەییتووینێد یان نا دهەتا ئەستێرە هەڵنێن +

 .من دەڵێم ئەستێرەكان لە خوار ئێیەوە هەڵدێن +

 ...شوێن، ئەستێران ش +

 .نەكەن خویابەەن ئەو شەو ئەستێرەكان خۆ  نزامن دەڵێم  +

 !نەێ سەرمان گێ اندەكەوێوچو +

باڵێە، متاوەد بتت  لەگەڵ ستێبەرە بز زەكانتداد بت  چ او چ ا بت د هێیتا ر ژ چەند  
بتتتت  لەگەڵ ستتتێبەرە درێژەكانتتتداد ئەو ستتتێبەرانەی لەو بەرەوە بە چ تتتاكەی ئەو بەرەوە 
سەمادەكەند هەر سەمادەكەن و مانتدوو نتابند متن دەمتێەە تێەەڵت، ستێبەرەكان بتوومد 

یتان ستووكە هێندە گەیوەندیم بێرەوە نەماوەد جاروبار تەماشتای بەردەمت، ختۆم دەكەمد 
ئاوەێم لە خۆری دووكە،وی لە خۆری ستەر ئتاوابوون دەدەمەوەد هەر هێنتدە گەیوەنتدیم 
بێرە ماوە كە  سە دێتەوە سەر چارەنوو د چارەنووس، ز ر نادیتارتر لەو چارەنووستەی 
جارێم لە كتێبێم خوێندوومەتەوە كە نادیتارترین چارەنووست، متر ڤ بتوود باشتە نتاوی 

د دەنتتا گتتتر لە ستتەری دەە ییتتتم و دوور نەبتتوو لە ستتێبەرەكان، كتێتتبەكەم لەب رنەمتتاوە
 .خۆمان دوورم بخاتەوە

 .گێ هەڵێنند با شەومان بە سەردا نەیە +

 بۆ ئەگەر شەو داهاتد چ، دەبێت؟ +

 .ترسناكە +
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 چ، ترسناكە؟ +

رێ ەكتت، هەڵتتدێرمان لە گێیتتەد ئەگەر مانتتگ لە دەرەوە نەبتتێد گتتورگ ش بە شتتەو  +
 .ناوێرێ خۆی لێبدا

 ئەمیەو مانگ زوو هەڵنایە؟ +

 لێم تێەچووەد نازانمد ئەرێ كە  نازانێتد مانگ چ وەخت هەڵدێ؟ +

 .خەمتد نەبێ سەر لە ئێوارە +

 .دەید وا دەكەیند گێش تاریە، هەڵدێرەكە ببتیند ز رمان نەماوە بگەینێ +

نتتتازانم چەنتتتدمان متتتاوە بتتتۆ ئەو هەڵتتتدێرەی سەردەستتتتە زراوی لێچتتتووە و زراوی 
هەمووان ی، بردد بە،م هەمتووان ش سوگاست ان كترد بتۆ ئەو ئاگتاداركردنەوەیەد بتۆ ئەو 

 .زان ارەی لە بارەی رێگاوە بە گۆەێ، وەركرد

متن لە ستێبەرەكان نتابیەوەد هێیتتا هەر لە ستەماداند هەستتیدەكرد ستێبەرەكان لە 
ستێبەرد بە  خۆمان زیندووترند من بە خەیاڵ دەچوومە ناو سێبەرەكان، خۆماند دەبوومە

م دەكرد سێبەرەكان هەر نزادەست خۆم نەبوو من دەبوومە سێبەر و سێبەر دەبووە مند 
خۆمتانم لە ستێبەرەكانەوە  زینتدووێت،بەرەكان مانەوەی ئێیە بتووند بیێنند مانەوەی سێ

 .دەدیتەوە

ختتۆر لە ستتەر ئتتاوابوونەد ئەهتتا ئتتاوابوود ئتتای ستتێبەرەكاند متتر رە زینتتدووەكاند ئەو 
لە ستتەمای هەم یتتەی دا بتتووند بتتۆ كتتوێ هەڵتتدراند لە كتتوێ بتتتانب نیەوەد بە مر رتتانەی 

نەمتتان، ختتۆر و ئتتاوابوون، ستتێبەرەكان تەزوویەكتت، تەزی بە لەشتتیدا هتتاتد هەستتتم بە 
رێتدەكەند  سوێ رەشبوونەوە و ئاوابوون، خۆمان كردد ئەوانەی وا بەبەر چاومەوە وە  

سێبەرند ئەوانەی گێش كەمێم لە چ اكەی ئەو بەرەوە  سێتارند دسوێسنهەر بە راست، 
 .بزر بووند ئەوان ئێیە بووند ئەوان  ب ست گێییەرگەی لە ئەنێاو هە،توو بوون
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بە ئاوا بوون، سێبەرەكان دڵم گ راد نتاد )ه یتداد(تر بتوومد هت چ نەمتا ختۆم، گێتوە 
ند شتەوی بتن خەریم بەەمد باش بوو زوو گەەامەوە شەوی گێیوود شەوی نتاو رەشتیا،

بەردەكەد شەوی باوەش، ژنەكەد ئەو ژنەی تا لە ر مانێەدا ناو لە خۆی نەنتێ )ژنت، بتن 
بەردە نەرمەكە( لە هەموو سەرهاتێم ئەگەر بە رستەیەك ش بێتت دێتتە  ستەد ئەگەر بتۆ 

   .چاو ترووكانێە ش بێد خۆی بە رووت، ن یان دەداتەوە

 ز ری ماوە بۆ هەڵدێرەكە؟ +

 .ێئەوەتە گەییت ن +

 .باشە مانگ بە دەرەوەیە +

سەردەستە ناهە ، نەبوو زراوی لەو هەڵدێرە بچێد بزن بە ر ژیش ناوێرێ خۆی لێداد 
گێییەرگە وا بە شەو گێ دا لێژ دەبێتەوەد كە  نەبوو چەند جارێ گێت، نەەواد نەختزێد 

 :نەڵێ

 .ئای دەستم +

 .وەی بابە گیتم +

 .وا بزانم چەنەگەم شەا +

 .ئەی چۆكم +

 .ونەجۆرەم شەا و +

برستتت، برستت ند بە گیتتتووێە، بتتتاش ئێستتتا مانتتتدوو مانتتدوویند ت نتتتوو ت نتتوویند 
یان تاروماركردد ئەدی چ لە ت نوێت، و برسێت، بەەیند چ هێزێم هەیە برسێت، ماندووێت 

و ت نوێت، لە ب ربباتەوە  بایەك، فێنم فێنتم هەڵ ەردبتوود بتای كوێستتانێد بتاش بتوو 
ۆی راگرت و گتری نەكردد بە،م برسێت، تاوی سەندد ئای بتۆ ت نوێت ەكەی لە جێگەی خ
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هەر خواردنێمد ئەو شەوەی  .نووردووە نانێمد ئێستا لوول، دەید ئای برس ند ئای بۆ..
متتن باستت، دەكەمد هەر شتتتێم لە بەرد نەرمتتتر بتتا گێیتتیەرگە دەیختتواردد گتتوێزێ بە 

 گوێزەكانتەوە لە كوێ،؟

 یبتتترد ودوو گنتتتت ئتتتاو دە لە)تتتتات(کە گتتتوێم لە وشتتتەی )تتتتات، د ( بتتتوود بریتتتا
ە وشتەوەش د ل  ئای لە برستێت،د یێ  ێ  و کۆتکەنان نووردووە وای بۆ )نان(دەمایەوەد

 نێد دیارە ئێرەش سەخت ەک،  ەندیژە و تات، د ی ناوە.نان دەب 
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 قەندیل

 گێژەلووكە ،گێژەلووكە

 

دەڵێتت، بە مەبەستتت سێگۆشتتەی،  ئەو گتتوێزێ ەی دەمگتتوتد ئێتترەیەد د ڵتتێەە     
هەڵەەوتووەد تا ئاسیان بە سێگۆشەیش خۆی ن یانیان داد گوێزێ دوورەد ئەگەر لە بن، 
دن اش نەبێت لە ن وەیەت،د من تا گەییتیە گوێزێد بەرد و بەرد تا ئەو سەری  ەندی  و 

چ و لەو سەرییەوە تا ئەو سەرەی هەر بەرد و بەرد هاتمد رێگەی بەرد و بەردیش گێچ گێ
رێم گێچانەوەی تەمەنەد نازانم خەڵە دی بە،م من لە رێ كتاتێ گتوێم لە  دگێچان گێچان

وشەی )گوێزێ( بوود ن گام گت بوو لە گوێزد گوێزی ناسم ناسم بە لێو دەشەاد ئەوجتا 
بتتتا بە لێتتتویش نەشتتتەێ ئەدی ددان بتتتۆچ ەد ئەگەر لە ستتتاتەكان، مەگ رانتتت، گتتتوێزی 
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هەر بە ب ستتن،  گتوێزم نەختواردووەد لە ب ترم نت ەد گێنەشەێن،  دەزانتن متن لە كەیەوە
 ێ خەریەبوو خەویش بیباتەوە.گوێز

ئەوە كەستتەی خەوی بتتن دارگتتوێزی كردبێتتتد تێتتدەگات چ مردنێەتت، كتتات ە خەوی  
سێبەری چتی دارگوێزد دێتە ب رم ر ژێم بە ن ازی حەسانەوە نە  خەوتند ئاخر متن بە 

ەرم خستتتتتە ستتتتەر گێاڵوەكتتتتانم و ر ژ خەوم نەبتتتتوود لە ستتتتێبەری دارگوێزێتتتتم ستتتت
كالش نەۆفەكەشم لە تەن یتم و  اییەكەیم لە مەچەك، ختۆم ئا،نتدبوود ئەو دارگتوێزەی 
دەیڵێم وابزانم لە ئا اری چ ای گێر  تایبەت بۆ خەو روابوود ئەگەر ئا تارەكە گێرست ش 

وو نەبووبێتد هەر لە گێر  دەچوود ئەو خەوەی لە بن دارگوێزەكە كردمد هەر مردنێم بت
بۆ خۆید  ور   ور د  ورسترین تۆپ ئەگەر لە بتن سەرییتت چتاڵێە، حەفتت بەژنت، 
بخستتتایەتە عەردەوەد جتتوولەی نەدەخستتتە خەوەكەی متتنەوەد ئەوجتتا چتتۆن بە گتتتەی 
كۆگتەر بە ئاگا بێمد لەو بن دارگوێزە دوای ئەوەی بە زلژە و گێژە ە بە ئاگایان هێنامد بە 

تر نەبتووند بەرزاردد ه چ ی ان لە دوورای، ئاەگێچ، ژمار حەفت كۆگتەرم لە ئاسیانێ ژم
لێرەشد لە گوێزێد دارگوێزێد خوداوەندی ە جاری یەكەمم بوو بە ر ژ بخەومد خۆزی ئەو

داروبار دارگوێزێە، لەبەر خاتری من دەەوانتدد مەگەر هەر ئەو بزانتێ چەنتد گێویستتم بە 
 .خەوە

ناچێتتت ستت یای دار بەەووشتت، گتتوێزێ نە  هەر ئاشتتنایەت، لەگەڵ دارگتتوێز نتت ەد گێ 
دیتبێتتتد گێناچێتتت ر ژێتتم لە ر ژان هتت چ درەختێەتت، ناستت بێتد د ڵێەتت، رووت رووتد 
خەریتتەە بتتاوەە بە  ستتەی حتتاج، رەشیاڵنیتت نەكە بێتتنمد ئەو حتتاج ە بە تەمەنە كە بە 

 :گەنر،د خۆی گوتەن،

 تتا ە كەستتم لە هەمتتوو كوێستتتانێ كە بە گەنرتت، لە متتاڵ، ختتودا شتتەیتانم بەردبتتاران
 .كردبێت

 :ئەو حاج ە ب ابان دیت ە دەیگوت 
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لە هاوینتتان د ڵتت، گتتوێزێ لەگەڵ ئەو ب ابتتانەی كەوتتتۆتە نزیتتم متتاڵ، ختتودا  -
 .ج اوازیەكەیان تەنها لە كان، دایە

 ئەدی لە زستانان؟ +

لە زستتانان متاڵ، ختودام نەدیتوەد ئەگەر ئەنێتاو رێبتداد حەجت، دووەمتم دەخەمە  -
 .زستانێ

 :ەنەوەش روومەتەكان، دەتگوت بەفری كوێستانێند هەڵ دایێژنەكەی كە بەو تەم

من  ەت ب ابانم نەدیوەد یاخودا  ەت ش نەیب نمد بە،م ئێرە زستانان هێندی تێدەكات 
هێندی تێدەكاتد د ڵ شان لە دوندان دەخیێنێد ب ابان كوا بەفری لێدەكەوێتد من  ەت 

ن هەبێتتتد ئەو دووە بە ختتوێ، بتتاوەە بەوە نتتاهێنم وێەچوونێتتم لە نێتتوان چ تتا و ب ابتتا
 چێیت ش خزم، ئێەدی نابنەوەد ئەدی وە ن ە؟

 :ویستم بڵێم وایەد بە،م گ اوی ب اباندیتە لە  سە لە من سوارتر بوو

كچێ تۆ ئاگات لە چ ەد بە خودای كتاك، بترا ئەهتا ئەو تتۆز و ختۆڵەی دەیب نت،د لە 
ستەری ئەو د ڵە بتگەەێد ب ابان ش هەر ئەوهتایەد جتگە لەوەش دە تەماشتاكەد دە سەران

بتتتكە دارێتتم كە بە داران بچێتتت دەب نتت ەوە  ئەوەی هەیە بنەگتتوێن، و ئەو شتتتانەیەد لە 
 !هەندێ جێگەی ب ابان ش حوشترالوو  هەنەد چ ج اوازیە  هەیە

حتتاج، جگەرەیەكتت، بتتۆم گێچتتایەوەد هەتتتا درەنگتت ش تتتام و بتتۆی ئەو جتتگەرەیەم 
ستتۆمەریش ئەوەی لە كتتنە متتن خۆشتتترین لێنەبتتۆوەد تتتووتن بتتوو نە  گەمەد جتتگەرەی 

لە مەیخانتان و بە دەم هەڵتدان، ب ترەوەد متژی وەهتام  نەخاستیەجگەرە بتوو لە دن تایێ 
لێتتتدەدا هتتت چ ستتتاوایە  متتتژی وای لە مەمەتتت، دایەتتت، نەداوەد هتتت چ گ تتتاوێە ش بەو 
تامەزر ی ەوە لێوی ژن، نەمژیوەد نەدەگەییتتە ئەو جتگەرەیەی بتن رەشتیاڵێد دوور نت ە 

 ..دووكەڵەكەی بەری رەشیاڵەكەی گرتبێ و بەرینەدابێ ئێستاش
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 :گوتم

 ...لەوێ لەبەر گەرما و بێ ئاوی رووە  ناەوێند لێرەش لەبەر بەفر و ساردی بۆیە

 :ژنەی دژە ب ابان نەیهێیت مەبەستەكەم بگەیەنم گوت،

 ...بزانە ب ابان و چ ا چەند لێەدی دوورن و ناگەنە یەكترد ئەها

 : سەی گێبتی و بە تووەەی ەوەگ اوی ب ابان دیتە 

 ...وێەچوون لەوە گتر لەوێش دار ن ە لێرەش

 :ترسام تێەبگ رێند بە گرس ارێەم  سە بە الیەك دیدا ر ییت

 باشە ئێوە لە بەفرانبارێ یان رێبەندانێ رێتان بەو د ڵە كەوتووە؟ 

ئەو ژنە ئاخێە، هەڵەێیاد گ اوەش وە  بڵێ، زگ، گێ سووتا بە چتاو تێ گەیانتد كە 
 :تری هەڵەێیا ووڵ ەوەد ژنە ئاخێە،وە،م بدات

حاج، لە زستانان ز ر رێ، بێرە كەوتووەد بە،م متن یەكرتار بە دوای كوەەكەمانتداد  
ئتتای دایەتتت كتتوێر بێتتتد وازی لێبێتتنە لە شتتەەی براكتتوژی شتتەه د بتتوود ئەو مەلروونتتانە 

 ...كوەەكەی من ان بە كوشت داو ئێستاش وا گێەەوە

نەیهێیت چ دی بڵێد چاوی حاج ش گت لە فرمێسم بوود لەبەر خۆوە گریان گرت، و 
ستتەركۆنەی ختتۆم كتترد بەوەی  ستتەم بەالیەكتت، ترستتناكتردا راكێیتتاوەد ختتۆ تێەگ تتران 
خۆشترە لە گریاند من بەرگەی گریان ناگرمد شتێم نەكەم دەبێت من ش وە  ئەو ژن و 

راگرتن، فرمێستم لە چتاوان  گ اوە بگریم و كەس ش لێرە ن ە گ رمان بەاتەوەد بە ن ازی
 :ئەو گرس ارەم هاوییت

 ئێوە بە من بڵێن ئێرە ئێرانە یان ئێراق؟ +
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 !هەتا ئێراهێ هەر ئێرا ەد وا ن ە گ اوەكە -

 .باد لێرێهێوە دەبێتە ئێران -

 سوگای ئێران نایەنە ئێرە؟ +

 .كە  نایەتە ئێرەستاوە جگە لە گێییەرگە و  اچاخچ، ناد لەوەتەی شەە راوە -

ئۆخەیش  خۆ بەری گریان گ راد ئەرێ من بۆچ، چووبوومە رەشتیاڵێ  خەریەبتوو لە 
ب رمبچێتەوەد ئاد بە ن ازی گرس ار لە گوێزێ و وشەی گوێزێد بۆوەی بزانم ئەو گتوێزێ ە 
چ گتتتوێزێەە كە گێناچێتتتت نە  هەر لە تەمەنتتت، ختتتۆی گتتتوێزێە، گرتبێتتتتد رەنتتتگە 

  :نەشەاندبێتد لە هەستاندا گرس مگوێزخۆرێە ش رێ، بێرە نەكەوتبێ و گوێزێە، 

 !باشەد لێرە چ بنە دارگوێز هەیە 

 :نازانم كام ان وای وە،م دایەوە

ئتتاد لە ختتوارەوەد لەو گتتێچە دەستتووەێ تەوەد تەواوێتتم دەە ید چەنتتد دارگوێزێتتم بە 
 .گێوەن و گوێزیش دەگرند ئێستا گرتوویانە بە،م گێنەگەی ون

مەبەست، گوێزێ و گتوێزە نادیارەكتان، بووبێتتد  بتواناكەم چوونم بۆ رەشیاڵ هەر بە
یادەوەریم دەڵێ شت، گرنگتر هەیە لە سۆراخ، گوێزد با جارێ ئەو شتە گترنگە هەر الی 

 :رەشیاڵ بیێنێتەوەد لە ب ریییچوو لە ژنە بپرسم

 تۆ بۆچ، هێندە لە ب ابان كۆڵداری؟ 

ئێستا با بگەەێیەوە بارەگاد بە،م  ێم بە رەشیاڵ كەوتەوە لێ دەگرسمددەید ئەگەر ر 
گێش گەەانەوە ك سە تووتنەكەم لە ب ر نەكەمد ناد چیتا تێەنتگ لە ب تربەەمد تتووتنم لە 
ب ردەچێد حاج ، تووتنخۆش ك سەكەم، گت لە تووتن، ختۆش كتردد هەر بە خەن بتوون 
خەنتتت، بتتتوومد چتتتووبیە هەر جتتتێگەیە   ەت و  ەت بە دەستتتەەوت، وا گتتتت بەهتتتاوە 
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ەتەوەد لە ب تترم بێتتتد تتتووتنم لە ستتەر بتتتان بتتوود یە  درهەم یتتم نەبتتوود نەگەەاوم
نەمدەزان، چ بەەمد هەموو دەرگاكان، گەییتن بە تووتن داخرابتووند بتاش بتوو دەرگتای 
رەشتتیاڵم بە روودا كتترایەوەد لە الیەك تتدیش نتتازانم چ دەستتتێم بتتوو چەنتتد دەفتەرێەتت، 

 .جگەرەی بۆم هەڵدا

وا كە ه چ  ەرەجێم ب ی ەوژی سەری گێداناكاتد بارەگا بارەگا چەند شتە چادرێە، 
چەند غەرە بەردێە، گەتوو بە سەردا دراوی وا كە لە دەوری گۆەییت، چتێ بەەیتت و بە 
ستتەری دادەیتتتتد گێتتت، رازی نابێتتتت و دێتتتە دەنتتتگد بارەگتتتایەك، شتتتەگتێوی وا هتتت چ 

گەیەكت، دن تا بزووتنەوەیەك، چەكداری دن ا و لە ه چ هەلتومەرجێە، دن تا و لە هت چ جێ
بارەگتتای وای هەڵتتنەداوەد نە نتتان بە بەردەكەوێتتت نە چتتایەد كەستت ش نتت ە هێنتتدەی 
گێیتیەرگە حەزی لە نتتان و چتتایە بێتتد جتتێگەیە  نتت ە بتۆ چتتاو گەرمەتتردند كتتێ هەیە 
هێنتدەی گێیتیەرگە چتتاو گتت لە وەنەوزد جێگەیەكتت، واش نت ە بتتۆ خۆشووشتتند چڵەتت، 

 ە بتۆ گ استەیەك، دال تاوید ئەگەر چۆكتت بە تەمەنێم وا بە گێییەرگەوەد جێگەیە  نت
ت یتتە بەردێەتت ش نەكەوێتتتد ئەوا شتتانت بە گێیتتیەرگەیەك، وە  ختتۆت دەكەوێتتتد لەو 

 ئاو و خەو و خۆشووشتن گێویستترە. ر ژانەش دال ە لە نان و

بارەگا گوێزێ  ەكە گێژەلووكەی دن ا دەگرێتەوەد رەنگە گێژەلتووكەی دن تاش لێت ەوە  
گتتوێزێ  ەكە ج تتایە لە گیتتت بارەگایتتاند كەشتت، بارەگتتا دوور نتت ە لە هەڵبەتتاتد بارەگتتا 

كەش، چ تای جتود بەتاتد لەو كتاتەی كەشتت ە  بە ستەر كایەت، نتوح لێت، ن یتتەوەد 
ح ناب نمد هەرچەنتدە ووح، دایەد لە گوێزێ نووج اوازی، گوێزێ لە كەشت ، نوح لە بێ ن

حتدا هەیەد و ر لە نێوان ئەو و نومام  ادرێم هەبوو ز ر كە  گێ انوابوو نزیەایەت ەك، ز
  :هەبوو دەیگوت

 .وح و مام  ادر هەر لە مامەكەدایەوج اوازی نێوان ن
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وحەد ووحد یتادەوەریم گتت گتتە لەو  تادر نتوهەشبوود ناوی لە مام  ادر نابوو  تادر نت
بە،م نامەوێ بەەوێتە ناو )) گێژەلووكەی گوێزێ((د ئەو گێژەلووكەیە گتت گتت لە گ تاوی 

ح ەكتتاند گ تتاوە ستتەرهات وستتەرهات و ستتەرهاتەورت و تەمەن كتتورتەد گ تتاوە نوگتتت 
ح تەمەنێەت، ورووباریەكان یەك ان نەبێ لێترە جێگەیتان نتابێتەوەد ئەگەر خوداوەنتدی نتو

 .هێندەی مام  ادری دامێد ئەوە كتێبێە، هەزار الگەەەی، یان هەزار  ادری لە رێ ە

ە هەڵ ەردبتتوود هەر گێژەلتتووكەش منتت، ئەو ر ژەی لە گتتوێزێ كەوت تتنەوەد گێژەلتتووك
گەیانتتدە گتتوێزێد ئەوانەی گتتێش منتت ش گەییتتتبووند لە رێتت، گێژەلتتووكەوە هتتاتبووند 
ئەوانەی دوای ش هاتن بە گێژەلووكەدا هاتند خارە خولە ئەو ساڵەی بە ساڵ، گێژەلووكە 

 :ناو ناد دەیگوت

ئەو گێژەلتووكەیە  گێژەلووكەی ئەو ساڵ ج ایە لە ه، هەموو جار و ساڵ و زەمانتاند
 .جێگە بە هەموو شتێم دەگۆەێت بە چ او رووبارییەوە

من نتازانم نە لە كالێتام م بتوو نە لە گتێچەوانەی كتال ەوە بتاوەەم بە  ستەكەی ختارە 
خولە هێنابوود دووریش ن ە هەر لە خۆشەویست ەوە بووبێتد ئاخر من نتازانم بتۆچ، ئەو 

ود بەجێ نەدەهێیتد كە  نەبوو ر ، لە خارە گ اوە وا كەوتبووە دڵیەوە و لێ، داكوتابو
ختتولە بێتتتد بە،م رەنتتگە كەم كە  هەبووبێتتت هێنتتدەی متتن گێتت، سەرستتام بووبێتتتد 
سەرستتام ە  ئێستتتاش نەمزانتت، بە دیتتاریەراوی لە چتت ەوەیەد دەمێتتم بتتوو ئەو گ تتاوەم 
دەناس،د دەمێە ش بوو نەمدیتبوود لە بەست، )شتەرغە( دیتتم و ئ تدی نەمتدیتەوەد ئەو 

ێژەلووكە نەبتا كتێ دەڵتێ دەمتدیتەوەد گێژەلتووكە گێژەلتووكەی ختكتردنەوەیەد لە بنت، گ
دن تتتاوە گێیتتتیەرگە دێنتتتێ و لێتتترە لەو گتتتوێزێ بەردەالنتتت ە بە عەردی دادەداد منتتت، لە 

ختتتولەی لە دەشتتتت،  )هەورێ( وە هەڵگتترت و دەمتتتاودەم لێتتترەی بە بەرددا دامد ختتارە
ێ ەك، چ او دەشتتانەوە هێنتاو دەهێنتێ و هەولێرەوە هەڵگرتد هەر گێییەرگەیەك، لە ج

هەمووان لە گتوێزێ، ختبتوونەوە ختدەكتاتەوەد ئەوەی لێترەیە جتگە لەو چەنتد رەشتیاڵە 
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رەشەۆكەد هەمووی هەر هەمووی بە گێ و بتاڵ، گێژەلتووكە گەییتتۆتە گتوێزێد ئەوانەی 
 .لە رێگاشن دەڵێن ز ریدی بە رێوەند ئەوان ش لە گێژی گێژەلووكە گێژدەخۆن

ئێستتتای گتتوێزێ بە ستتاڵژمێری نەور ز هێیتتتا هتتاوینە و گتتایز دانەهتتاتووەد بتتۆیە 
هەڵەردنتتت، گێژەلتتتووكەی گتتتایزی جتتتێگەی گرستتت ارەد بە،م ختتتارەخولە زوو وە،متتت، 

 :گرس ارەكەی دایەوە

 .گێژانە گ ژەلووكەی سەدام و سرووشت گێەەوە هەڵ انەرد

نەوە بە هەڵگتتترتن كە گێژەلتتتووكە لە نزیتتتم نتتتازەن ن، ستتتەف مامۆستتتتا لەشتتتەریش 
هەڵ گرتبوود خۆی گوتەن، بە ئەسپای، لە گوێزێ،  ەندیژ، دان یتاندبوود لە وە،مت، ئەو 

 :وە،مەی خارەخولە گوتبووی

 .دوور ن ە سەدام ئاسیان ی، هەڵنەخەڵەتاندبێ

كوەێم ناوی لە ختۆی نتابوو خەیتام و چ ئاشنایەت ەك یت، لەگەڵ خەیتام نەبتوود بتۆ 
 :ەی مامۆستا لەشەری گۆت ان گۆتبوویگیتتاستەردنەوەی گاڵتەك

  !ئەوجا سەدام رووس ا هەڵبخەڵەتێنێد ئاسیان هەڵناخەڵەتێنێ

ئەو  ستتتەیەی خەیتتتام دوور نتتت ە هەر لە  ستتتەیەك، مامۆستتتتا لەشتتتەری ختتتۆیەوە 
وەرگ رابێتد دێتەوە ب رم وەرزی بەهاربوود گ تا لە چۆكتاند مامۆستتا لەشتەری نتاوی لە 

چونەە گێ وابوو هت چ گ انژەبەرێتم لە حوشتترەوە بگترە تتا  بەهار نابوو وەرزی نێرەكەرد
دەگاتە مێروولە بە مر ر یەوەد هێنتدەی نێترەكەر چێتژ لە بەهتار وەرناگرێتتد لەو وەرزە 
نێرەكەریە مامۆستا لەشەری رستەیەك، نزیم لەوە ))سەدام رووس ای كەر كردووە(( لە 

 .لێویەوە رژا و هەڵ ی نەگرتەوە

ژەلووكەی ەی گوێزێ دەبێت كەسێم هەبێت هێندەی من دژوون  لەو كۆتای، هاوینە گێ
ئتتتارە ەی هەمتتتوو ئەو نیتتتێو و هەورازانەی دەكەونە كتتتان، تەالنتتت، هەورێ و گتتتوێزێ، 



529 
 

 ەندیژەوەد ئەو رێوبانانەی دەكەونە ئا اری ئەنێالەوە وا بە گ ان، منەوە وشتەبوونەتەوەد 
وەد لەگەڵ ئەوەش حەز بە رشە ش هەر دەڵێ، ستەرە دەرزیت، ئەنێتالە دەچە ێتتە لەشتە

 :گەرماوكردن ناكەمد نازانم كێ بوو گوت،

  !بۆچ، خۆت ناشۆیت؟ دەزان، بۆن، كەری تۆگ وت لێدێت

حەزمدەكرد گێ گوتبام كەرد كەری تۆگ ود بە،م بۆن، كەری تۆگ وم لێنەهاتباد راستە 
ەردەكتان، هەرچ، ئارە ەی رێ، لە بن نەهاتووی بەرد و بەردە لە منتدا بە  ەد ژمتارەی ب

رێ وشەبوونەتەوە و تەەبوونەتەوەد ها بە چاوی خۆتان بب نن هەمووی ماكیاكەد دەڵێت، 
بەرزای،  ەندیژ، دیوی نسێ، هاوین ە كە لێرە و لەوێ رەشتبۆتەوەد راستتە رەنتگە بتۆن، 

 -خوداوەنتتدی مەی بە كتتوفر لە ستتەرم نەنووستتێ-ئتتارە ە لە متتنەوە لەو بتتوتڵە عەرە ە  
ەوراستر دەگەییتە كونە لووتان كە دواتر ز ر دواتتر نتزیەەی ب ستت ت ژتر خێراتر و راست

ساڵێم دواتر بە هۆی هەڵەی دانانەوەد زرم بە عەرد كەوتد هەر هێندەی سێ جتار چتاو 
برتوو ێن، و هەڵ بێنتت، بتتۆن، عەرەق گەییتتتە هەمتوو كورستت ەكان، چایختتانەی مەچەتتۆد  

ەتتۆی بە عەرەق مەستتت ستتورخ ش ئەو كتتوەەی ماستت ەكان، بە گێەەنتت ن ئێخستتت و مەچ
كردد خەریەبوو بە لەپ عەرەق لە سەر كاش، هەڵگرێتەوەد راستە متن گ ستتر بتووم لەو 

 :حەمە شێتەی ناو  ەیسەری، هەولێر كە ز ر كە  دەیانگوت

ئەو گ اوە لە هەموو تەمەن، خۆی یە  جار خۆشووشتن، دیتوە ئەویتش ئەو ر ژەی  
 .كە بە هەڵە هاتە دن ا

 :هەبوو دەیگوت 

 .ەر لە كات، مردنێش ب یۆند باشە دەبێتە دوو جارئەگ 

متتن لەو حەمە شتتتێتە گ ستتتتر بتتوومد ئەو حەمەیەی ز ر كە  گێ تتتانوابوو وەلتتت ەد  
موس  ئ ی اندەكرد سوێندیان  -هەندێم لە شوفێر تەكس ەكان ش ئەوانەی لە رێ، هەولێر

 :دەخوارد
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ئێیە دەگاتە موست  بە فیەی وەرمەگرند ئەو حەمەیە توانای فتین، هەیە و لە گێش 
 .و لە گێش ئێیەوەش دێتەوە

  ز ر لە ژنان دەیانگوت 

لە چتتاوی ئتتێیەوە حەمە گتت   دیتتارەد دەنتتا ختتاوێنە ز ریتتش ختتاوێنەد لە هەموومتتان 
هێندەی حەمە خاوێن  مووان خاوێنترە لە ر ژی گەرماوێشخاوێنترەد ئێیە كامەمان لە هە

 .اوێن بنناب ند مەگەر گ اوچا  و فرییتان هێندەی حەمە خ

 :گ اوی واش هەبوو دەیگوت

هەتتتا ئەو )شتتێت(ە لە حەمە نەكەنەوەو )حەمە(كەش نەگتتۆەن بە )متتوحەمەد(د ئەو 
هەولێرە خێر لە خۆی ناب نێتد ئاخر چتۆن دەبێتت بەو گ تاوە ختودای، و نتووران ە بڵتێن 

 .شێت و ناوەكەیی، بە سووك، بێنن

 :هەبوو نووری ئەو موحەمەدە نووران ەش، دیتبوو

ئەگەر باوەەناكەند شەو درەنگاند بت نە ناو  ەیسەرید بە چاوی خۆتان نووری ختودا 
لە حەمەوە دەب تتنند متتن بەو چتتاوانەی ختتۆم دیتتتوومەد چەگتتم چەگتتم نتتوور لەو گ تتاوە 

 .خودای ە هەستاوە

ئاگام لە خۆم نەبێتت حەمە لە گتوێزێم دووردەختاتەوە و لە نتاو  ەیستەری، هەولێترم 
ە ستتەر ستتەردەكاو  بتتۆم نتتاگ رێتەوەد لە جتتێگەش  ستتەردەكاو دەكتتاتەوەد ستتەرهات ش ل

مەبەست ناگێەێد با بگەەێیەوە دژوون ، خۆمد من نە حەمەی گ اوچاكم و نە ه چد بە،م 
هەست دەكەم لە چاوی خەڵەەوە لە لووت، خەڵەەوە گ   دیتارم بتۆن، ناخۆشتم لێتدێد 

ن بە لتووت، متن بتۆن، متن دەنا لە گ اوچاكان خاوێنتر و لە هەمووان ش بۆنخۆشترمد وەر
بەەند بزانن كام گو،وی فەەەنس، ئەو بۆنە خۆشە دەداد س نە و مەمە، كام ژن، خێت  
و رەشتتیا،ن بەو گتتو،وە مەستتتت دەكتتات كە لە منتتدایەو ستتات دوای ستتات مەستتت و 
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مەستتتترم دەكتتاتد لە ب رتتتانە لە ))بەرد و بەرد لە هەورێتتوە تتتا  ەنتتدی ( لە رێ تتێ لە 
اریم تاریەتر لە رەشیاڵ و لە گرچت، ژنتان، رەشیاڵنیت ند شتەوێم لە شەوێە، تاریم ت

ناو رەشیا،ن مامەوەد لە بن بەردێم خەوتمد چاوتان لێبوو  لەو تاریە ، شەوە ژنێم بە 
هەڵە هات و هەرچ، بۆن، ژنانە هەیەد لە شووشتەیەك، گتو،وی كترد و بە من تدا گژانتد  

، و ئارە ەی تەمەنێە ش كار لەو گتو،وە ئێستاش هەر لە ناو ئەو شووشە گو،وەمد گ س
 دناكەند تا هەتایە گو،وی ژن، بن بەردەكە لێم نابێتەوەد دەبێت گتارێزی لەو بتۆنە بتەەم

من گێیوایە بە خۆشووشتن و جژم شووشتن ئ دی گو،وی ژن بە ئاودا دەچێد لەگەڵ بە 
خش بێتتتد ئتتاوداچوون، گتتو،ویش لە گتتوێزێ، گێژەلتتووكەی، چتت، هەیە تۆز اڵێتتم چێتتژبە

 .نووران یم دهەستدەكەم لە رێ، دیاریەكەی خودا ئەوەی بن بەردێ

 .ناد خۆم ناشۆمد لێیگەەێن -

 .كوەەد رشم و ئەسپێ دەتخۆند خۆت بیۆ +

چ، دەمخواتد با بیخواتد لە گ ان، خۆشد من لە ناو گو،وی ژندا ژیان دەكەمد چ، 
ە ماكیاكانەی ختۆمەوە گتوێم بتۆ دەڵێن با ب ڵێن گەردن ان ئازادد من لە خۆمەوە لەو جژە

بە  ە بتترازێ چ تدی ناب ستتمدشنەی هەناسەی ژن، بن بەردەكە هەڵخستووە و لەو شتنەی
ن گێتوە بگترم و دەستتم راست، لە ناو گێژەلووكەی گوێزێ سێ شت هەبوود متن دەستت ا

 :ن سەراوسەر بەربیەوە ناو نائومێدیبگرن و نەهێژ

وا دەزانتم بەردێتەە لە لتۆكە و ژنە بتا،  شەوی بتن بەردەكەد ئەو بەردەی ئێستتاش-١
 .بەرزەكە لە بەردەوە كردیە لۆكە و لە مێژووی بەرد بەردێە، نەرم هاتە دن ا

 !ناڵەی جودای،د ئای ناڵەی جودای،د خودایەد بۆ هێینت وا زوو كوشت-٢

 سە و گاڵتەكان، خارە خولە كە بزەی دەخستە ستەر لێتوی هەشبەسەرییتەوەد   -٣
ی بەو گێژەلووكەیە دەكرد كە گێییەرگەی گەرتدەكردو ختیدەكردنەوە و گ اوێم بوو فیە

ئەو گ اوە بۆ هەموو بابەتێم  سەی خۆی هەبوود كە بە  سەی خارە كاندندتێە، دەئاڵۆز
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خولەی، ناویان دەبردد ز ر لەوانەی ئەوێ بە بەرگرستە گەورەكەشتەوە گێ تانوابوود ئ تدی 
ر كەسە بچێتتە متاڵ، ختۆید ختارە ختولە لە لەو  ۆناخە گێییەرگە كۆتای، هات و با هە

 :وە،م، ئەوانە گوت،

 .وا ن ەد تا جگەرە مابێتد گێییەرگە دەمێنێت

 :گوت ان

 .چایەت لە ب رچوو 

 :خارە گوت،

 .كە  هێندەی من عاشقە چا ن ەد بە،م گێییەرگایەت، بێ چایەش دەكرێ

 :گوت ان

 .باشە ئەگەر جگەرە نەما

 :خارە گوت،

 .جگەرە نەماد گێییەرگە سەی كێندەرێ ەئەوجا ئەگەر 

 :گوت ان

 .خارەد خۆ بە گوێ، خۆت گوێت لە  سەكان، هاوەێ بارێ فاریق، بوو

 :خارە گوت،

 . سەم گێیەكەند با  سە نەكەم دكە  رێ، لەو نەگرتووە

باشترە گێەەوە گوێیان لە چەند رستەیەك، بارێ فاریق، بێتد با ئەوەش بڵتێم بتارێ 
اوی نتتاوێە، عەرەبت، بتتوود ئەوە كتامەران ئامێتتدیە  هەبتوو ئەوهتتای فتاریق، بە كتوردیەر
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كردبووە كوردید ئەو ناوەی ز ر ش رین لە زاری دەهاتد هەر لەبەر هەندێ منت ش وەكتو 
وی ناوی دێنمد وا بزانم سەر لە بەیان، بوود هەرچ، گێییەرگەی د ڵت، گێژەلتووكەیە كە 

ە بازنەیەك تان بە دەوری بتارێ فتاریق، گەلێم ز ر بووند ختبوونەوەد بە دان یتنەوە ن تو
بەستتتد لە گتتاڵ بەرد و لە ستتەر بەرد دانیتتتبوویند كە  دەنگتت، لێتتوە نەدەهتتاتد  ەت 
گێیتتتیەرگەم وا بە  تو ەگتتت، نەدیتبتتتوود دەنتتتگ لە بەردەوە دەهتتتات لە گێیتتتیەرگەوە 
نەدەهاتد كە  گێیتیەرگەو بەردی لێەتدی جتودانەدەكردەوەد ناهە  تان نەبتوود دەمێتم 

وەەێ، بەرگرسێم بتووین بتێ و  ستەیە  بەتاتد شتتێم بڵێتتد بتزان ن لە دن تای بوو چا
دەرەوەی گتتتوێزێ چ باستتتەد ختتتارەخولە گتتتۆتەن،: )) گێتوگتتتۆیەك، ژێربەژێتتتری لەگەڵ 
حەتتومەت ((د هەر شتتتێم لە چنگتت، گێژەلتتووكەی گوێزێیتتان دەربێنتتێد جتتا لە كتتوێ 

متردین لە برستاند دەی بەرە،مان دەكات گرنگ ن ەد بە  باوەش، حەومەت نەبێتد خۆ 
 :هاوەێ شەكرێم بیەێنە

هاوەێ تتتاند ستتتەرەتا خۆشتتتحاڵم كە بە زینتتتدووێت، گەییتتتتنە ئێتتترەد ه تتتوادارم  
هاوەێ ان ترییتتیان ستتەالمەت بتتند بە راشتتەاوی گێتتتانبڵێم ئتتێیە لە رووی ستتەربازیەوە 

 .شەستیان خواردد گێییەرگە شەست، خوارد

 .ایەدەنگ لە بەردەوە دێ ورتە لە گێییەرگەوە ن

حزب، ئێیە لەگەڵ ئێران بەین، خۆش نت ەد بتۆیە ئێتران هت چ هاوكاریەكەمتان ناكتاتد ...
نایەڵێتتتد یە  فەردە ئتتارد ن تتو تەنەكە رووند ك ستتەیە  ختتوێ.. ئتتاودیوی ئتتێیە بێتتتد 

 .ئامادە ن ە بریندارێە، ئێیەد نەخۆشێە، ئێیە بگرێتە خۆی

 .دەنگ لە بەردەوە دێ ورتە لە گێییەرگە نایە   

داینێ شتێەیان بتۆ بەتاتد لە رێت، ئەوانەوە ئازوو ەمتان بتۆ بێتتد بە  هەرێ،  (...)
ناوی ئەوانەوە ئاودیو ب ن و هاتوچۆمان هەبێتد تا ئێستا چ دیار نت ەد هەر دەڵتێ ئەوە  

 .نا سبەی
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 .دەنگ لە بەردەوەو دێ ورتە لە گێییەرگە نایە

 .ەوەبە،م دووكەڵ، جگەرە دەتگوت گەلە هەورە بە سەر سەران

 .هاوەێ ان بۆرژوازی و حزب، بۆرژوازی بەر و گیت، ن ەد  ەحپەنەد  ەحپە

 .دەنگ لە بەردەوە دێ ورتە لە گێییەرگە نایە

متتن لەو )  ەحتتپەیە( تتتووەە بتتوومد  لەگەڵ ئەوە نەبتتووم شتتت، ختتراپ و دووەوو بە  
چتۆتە  ەحپە بچوێندرێد ئاخر دوژمنایەت ەكم لەگەڵ ه چ  ەحپەیە  نەبوود باشە  ەحپە 

سەر ماڵ، كێ؟ رێ، لە كێ گرتووە؟ گ رفان، كێ، بتیوە؟  ەحتپە چ جتۆرە زێتدەبای ە  
لرفدەكات؟ خۆ  ەحپە شتەریێەكەی ستارتەرم هەر ز ر خۆشدەویستتد نتازانم بتۆچ، ئەو 

 .گ اوە بەو شێوە  احپەی سوو  و چروو  كرد

 خێە، ز ر هاوەێ ان لێتان ناشتارمەوە و لە ئێتوەش شتاراوە نت ەد ئتێیە لە بتارود ...
خراگدا دەژیند نتاتوان ن خۆمتان بتژیێن ند هاوەێ تاند ئێتوە دەزانتن خەبتاتەردن چەنتدان 
شێوازی هەیە... ئ دی ئەوە حەومەت ش لێبووردن، گیت، دەركردووەد بە نتاوی حتزبەوە 
 سە دەكەم و دەڵێم ئاسای ە كە خۆ رادەستت، حەتومەت بتەەنەوەد بچتنەوە شتارەكان.. 

 .انێ ئەو هەموو گێییەرگەیە بەخێو بەاتحزڕ لەو بارود خە ناتو

هەر  لەگەڵ راگەیاندن، ئاشبەتاڵ بە دەنگ، زوالل، بتارێ فتاریق، بتووە غەلتبە غەلتبد
گێییەرگە نا بەردەكان ش وە ستە هتاتند هەنتدێم لەو  ستانە تتا ئێستتاش لە گتوێین و 

 :دەگوترێنەوە

 !وە،  سەی كرد و لێبۆوە -

 .با هەر وا بڵێد من  ەت ناچیەوە -

 .با خۆی خۆی رادەست، حەومەت بەاتەوە -
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 . ەت نەمدەزان، حزڕ ئەوها بێ وەفایەد كە ئ ی، گێتنەما ئەوها بەرە،ت دەكات -

 .دەیانەوێ ئێیە بنێرنە ناو دەم، حەزیا و خۆیی ان بچنە مۆسەۆ بۆ  احپەگای ن -

 .مادام وای لێهاتد گوو بەو حزبە هەر ئێستا دەە مەوە -

 .تەوە من دەمێنیەوەد دەبێت ببیە حەمەد  هەموو حزب ش بچێ  -

ە  درووستتت بەەیتتن و منتت ش لەگەڵتتتمد كتتوەە یتتا، بتتا بتتۆ خۆمتتان دەستتتەی -
 ..سەربەخۆب،

 .ئەگەر وای لێهات وا دەكەین -

بارێ فاریق، كە لەوێ و تا متاوەیەك، ز ر بتووە بتارێ ئاشتبەتاڵد بە تەواوی ختوێن، 
ت، بهاتایە دوور نەبوو گولژەیە  بنتێ بە خۆی تاڵ كردد گێییەرگە هەبوو ئەگەر لە دەس

تەخت، نێوچەوان ەوەد هەست، بە تووەەبوون، گێییەرگە كتردد رەنتگە هەر لەبەر ئەوەش 
ئەو گ تاوەی لە  یەكرارەك، نەبوو دوایت، دیتتیەوەد بووبێت خۆی بزركردد بە،م بزربوون،

ازانم كتێ بتوو بارەگا بەردەالن ەكەی گتوێزێ دن تایە  وشتەی لە بەرد رە تتری هەڵتداد نت
 :گوت،

 .بەردیش ئەگەر بێتە  سەد  سەی لەوە رە تر ناكات

ئەو گ اوە دواتر كەمێم لە نزیەەوە ناس مد رەنگە گێی، سەرسام بووبمد ئەو گ تاوە  
 :بە تەمەنداچووە تایبەتیەندی، سەرنرتاكێی، هەبوو

لەش ەوە  بە كاتژمێر وتاری دەدا بێئەوەی هەناسەبداتد بێئەوەی لە ه چ ئەندامێە،-١
جوولەیە  بب ن، جگە لە لێوی ئەویش بە نەرم،د چاوییت، لە ستەر ختاڵێە، دیتاریەراو 
رادەگرت كە كە  ئەو خاڵەی نەدەدیتەوەد هەرگ ز هەڵەی زمان، نەكردووەد دەتگتوت لە 
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گێیتت، نووستتراوەتەوە و دەیختتوێنێتەوەد جارێتتم ختتارە ختتولە ستتوێندی ختتوارد كە بتتارێ 
 :فاریق،

ستتتێ هەیە كتتاخەزی نووستتراوی بتتۆ راگرتتتووەد بە،م ئتتێیە ئەو لە كتتات، وتتتاردان دە
 .كاخەز و دەستە غەیب ە ناب ن ن

ئەگەر ئازابوویت چایەكەت لە گێی، دادەناد یان جامە ئاوێەت بتۆ رادەگترتد یتان  -٢
هەر سووكە یتارمەت ەك، تتایبەت،د وەهتای تەریقتدەكردیەوە بتۆ حەفتت گیتت ش تتۆبەت 

 :بەردایەد دەیگوت

شەلمد گۆجمد چاوم ن ە چ ت لە من زیاتر و كەمتترەد جارێە تدی شتت، وا بۆ  خۆم  
  نەكەیتد باشە

خێزانەكەییتت، كە ز ر گەنتتج بتتوو ئەوییتت، بە ستتەر خۆیتتدا دەشتتەاندەوەد نەیتتدەوێرا 
 .سووكە یارمەت ەك، بدا

 :بە چاوی خۆم نەمدیت بە،م دەیانگوت-٣

الستت م متۆری ستەر    باشترین سەختەكاری ناسنامە و شتت، وایەد لە گتارچەیە  
 :دەیانگوت دكۆماری درووستدەكرد

 .مۆری هەموو فەرمانگە و دامودەزگاكان، حەومەت، ال دەستدەكەوت 

ئەو گ اوە گێ ەك، لە شا  بوو گێ ە  لە شارد نازانم چۆن نەدەگ تراد ختارە ختولە -٤
 :دەیگوت

 .ئەوە بگ رێ  گەنرا ناسنامەی لە بەەك ەد یەك ان هەر دەیخوا
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، سەرسەخت، گارە بوود ئەگەر چەند دینارێە، لە گ رفتان بتاد هەستت دەكرد دوژمن-٥
 ونرتكەیان بۆی تێەردووەد ئەسپێ، لە بتاخەڵەد زەنتگەز رەی تێئتا،وند چتوزانم رەنتگە 

 .وای زان بێ گۆلووی ئاگری گێوەدەنێن

دواتتتتتریش دوای ئەوەی گێیتتتتیەرگە لە چتتتتاخ، بەردگەرستتتتت ەوە گەەیەوە چتتتتاخ، 
ڵەگیتەكەش، لە بەری بەرد بەجێهێیتد ئەو گ اوە ئەوانەی دەیانناس، گوولپەرست، و كۆ

 :دەیانگوت

 .هەر بە ئەنت، گارە ماوەتەوە 

ئ دی بتووە یە  ژاوەژاو كە  نەبتوو گتوێ لە كە  بگترێد هەمتوو  ستەكەر بتووند 
كەس ش نەیدەزان،  سە بۆ كێ دەكاتد هێیتا ب ستو چوار دەمژمێر بە سەر راگەیانتدن، 

نەستووەابۆوەد چەنتد گێیتیەرگەیە  تێ تانەردەوەد رەنتگە تێ تانەردبێتەوەد لە ئاشبەتاڵ 
بارەگتا نەمتتاند لە دڵتت، ختتۆم گتوتم ئەوهتتا بتتتوا هەتتتا ستێ چتتوار ر ژیتتدی بارەگتتا چتتۆو 
دەمێنێتەوەد چۆل ەك، وا بت  كەری تێدا... بە،م ر ژی دواتر گێچەوانە بتۆوەد كۆمەڵێتم 

ە بن، دن اوە هێنتابوون،د یە  دوو ر ژ رابتوردد گێییەرگە گەییتنە بارەگاد گێژەلووكە ل
دیتم  بەرگرستەكان  ت   ت  گێیتیەرگان  دگێییەرگە نە لە كەم، دەدا نە زیادیش دەبوو

بانگدەكەنە گەنایێد لە د ڵ، گتوێزێد د ڵت، گێژەلتووكەد دوو بارەگتا هەبتوو كە گێچێتم 
سێ چتوار مامۆستتا و نێوان ان بوود لەو دوو بارەگایە یە  دوو مالزم  و دوو سێ مام و 

كۆمەڵێم ئەبتوو بەرگتر  بتووند لە مامۆستتایەكان ) م. لەشتەری( و لە مامەكتان )م. 
سالا( و لە ئەبووەكان )ا. دڵیاد(د لە مالزمەكان ش نازانم بۆ ناوی كەس انم لە یاد ن ەد 
ئەوانەی بانگتتتدەكرێن نتتتازانم چ تتتان گێتتتدەڵێن و چ رێ ەك تتتان ن یتتتاندەدەند ئەوانەی 

ان چ  سان ان نەدەكردد بە،م دیتار بتوو لە ست یایانەوە دیتار بتوو كە دڵ تان بانگ یدەكر
گوشتتتراوەد ختتتراگ ش گوشتتتراوەد لتتتێم بتتتووە مەراقد چتتتۆن نتتتابێتە مەراقد ستتتەگبابە  
گێ نەدەگتتۆتم مەستتەلە چتت ەد رووی گرستت ارم كتتردە یە  دووانێتتم لەوانەی بتتانگەرانە 

خوارد ئ تدی ێتوە هتاتد ستوێندمهەنتد ح زانەیتان لگەنایێد چ ان نەگتۆتد منگەمنگێەت، 
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گرستت ار لە كە  نەكەمد گرستت ارم لە كە  نەكتتردد حەزمتتدەكرد زوو منتت ش بتتانگبەەنە 
گەنایێ و بزانم ئەو دڵگوشرانە بەرئەنرام، چت ەد لە دڵت، ختۆم دەمگتوتد چ دەبێتت بتا 

 :ببێتد بە  بانگیبەەن و تێبگەمد بانگی ان نەدەكردد خەریەبوو خۆم بچم و بڵێم

   منتان لەب ركردووەد بۆچ، بانگیناكەنە گەنایێ؟ ئەرێ دەڵێ،

گێیتتتتیەرگەش بەردەوام بە دەم گێژەلتتتتووكەوە دەگەییتتتتتنە د ڵتتتت، گێژەلتتتتووكەد 
هەستیدەكرد هەندێ دەموچاو بزردەبن و ناب نرێنەوەد لە بارێە، وا بتوومد گێژەلتووكە بە 

ن ر ژان بە هتاەە شێوەیە  لە سەرمدا گێژیدەداد ب رم بۆ كۆنەدەكرایەوە و دوور ن ە لەوا
هاەەم لێهاتبێ.. دیتم كارزان ی ان بانگەردە گەنایێد ئەو كارزانە ئەو شەوەی متن لە بتن 

ێە، خەوتتوو بتوود ز ری نەبترد دیتدرانبەردەكە لە تاریە دا تووش، ))زینا(( بوومد ئەو 
كارزان هاتەوەد ئاگر لە چاوی دەبارید چ گێەەن ن، گێنەمابوود لە ب رمان بێت ئەو كوەە 

ستتای، شتتت، ختتۆش و نتتاخۆشد متتن بە هەمتتوو شتتتێم گێتتدەكەن، شتتت، ستتەیر و ئا
خواردبوو چ گرس ارە  لەوانە نەكەم كە بانگ اندەكەنە گەنتایێد كتارزان هتاتد لە سوێندم

 :تەن یتم دان یتد شان، راتەكاندم

 بۆچ، گرس ار ناكەیتد بۆچ، بانگی ان كرد؟ -

 .گرس ار ناكەم +

 دیارە دەزان، مەسەلە چ ە؟ -

  .تەەەساز دەزانم +

 گوێبگرە ئەو ه چوگووچە دەزان، چ بە من دەڵێ؟ -

 ه چوگووچ كێ ە؟ +

-... 
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 ئێ +

 .دەڵێ بت وە خۆت رادەست، حەومەت بەەوە -

 ئێ؟ +

 :دەزان، چ م گوت  راستوەەوان گێ م گوت -

متتوو م بەرگەی هەختتورتكۆمۆن ستتتترمد متتن متتن لە تتتۆ هەر لە تتتۆ نتتا لە هەمووتتتان 
دەگتترمد بە،م تتتۆ تەواوێتتم چتتوویتە تەمەنەوە تتتۆ بتتت وەد تتتۆ گێویستتتت بە ناخۆشتت ە  

 .گیووە

  ئێ؟ +

 :سەگباڕ دەڵێ -

چەكداری تەواود حزڕ لە ناو شار ئ ی، بە تۆیە و كاری رێەخراوەیت، بتەەد ناستراو  
 .ن ت و ئاشەرا ناب ت

 ئێ؟+

 :گوتم -

 .ناچیەوە و تەواوتۆ خۆت بە چ، دەزان،  لە هەولێر من لە تۆ ناسراوترمد  

 ئێ؟ +

 ...ئێد ئێ -

م و بێیەوە ناو تەن ای، ختۆمد ئەو تەن تای ەی جتگە لە متن لە ئێ،د با كارزان جێبهێژ
دەست، كێ دەهات لە ناو گێژەلووكە گت لە هەراو هۆریای گوێزێ بە دەست بێنێ  تەن ای، 

 :لە ناو گێژەلووكە هونەرێەە كارزان گوتەن،
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 .ێلە ناو مر ران هەر لە تۆ د

كتێبێەم هەبتوو بە نتاوی ) نتاڵەی جتودای،(د لە  تەنێلە هەموو دارەت، دن ایێ من  
هێیتتنم زەفتەردبتتوود نتتاوی هێیتتنم لە ستتەری رەشتتەردبۆوەد بە خەتێتتم نزیتتم لە خەتتت، 
نتتاوەكەی وی نتتاوی ختتۆمم لە ستتەری نووستت بوود شتت ررەكان، نتتاڵەی جتتودای م هێنتتد 

بوود ه چ  ورئانخوێنێتم  ورئتان، وا خەتتم  خوێندبۆوەد هێند خوێندبۆوەد هەموویم لەبەر
نەكردبتتوود لە ب تترمە لە گەەەكتت، بەالشتتاوەی هەولێتترێ نزیتتم گۆەستتتان، ستتەید متتارفێد 

بە گتۆتەی گۆت تارید ستوێندی  مەالیە  هەبوو ز ر كە  بە مەال شێتۆكە بانگ انتدەكردد
 :دەیانگوت بە در ی خواردووە و وەکات سویندگربووە و وای بە سەرهاتووەد

 . ورئان، لەبەر ن ەهەموو  دوی وێنەیئەسحابەیە  چ

كتتاتێ ستتوورەتێە، دەخوێنتتدەوەد وەهتتا لەگەڵتت، تتتێەەڵ دەبتتوود ماستتت، مەە وەهتتا  
 :تێەەڵ، ئاوی كان، نەبووەد مەال شێتۆكە بە گوێ، خۆم گوێم لێ بوو دەیگوت

كە  وە  من  ورئان، خۆشناوێتد كە  وە  من تێەەڵ،  ورئتان نەبتووەد  ورئتان 
 .خۆمە خودا چ مافێە، بە سەرەوە ن ەد جگە لە خۆم كە  ماف، بە سەریەوە ن ەه، 

من ش لە ئاست )ناڵەی جودای،( وە  مەال شێتۆكەم لێهاتبوود ماف، هێین و كەست، 
و ت نتوێت، و  مانتدووێت،ود ختۆم دامنتابوود د ڵەرە ەی بە سەرەوە نەمابوود ه، خۆم بو

ئ دی لە گێژەلووكەی گت لە هتاواری  دردمەوەبرسێت، و ترس ش لە ناڵەی جودای، ج انەك
گتتوێزێ متتن بە بێتتدەنگ، دەچتتوومە نتتاو دەنتتگە ج ای ەكتتان، نتتاڵەی جتتودای،د لە بتتن 
ت یەبەردەكان، بارەگا كە دەتگوت بەرانتن روویتان لە ئاستیان كتردووەد لە بەر ختۆمەوە 

 .دێر دێر ناڵەی جودای م لە ناو دووكەڵ، جگەرە بۆ خۆم دەخوێندەوە

و دارەت، گوێزێ یە  شتە بەتان م هەبوود ن وەیم رادەخست و ن وەیەك تدیم لە هەمو 
بە خۆمدا دادەداد ئەگەر لە چژەی هاوینێش رێتان كەوتە گوێزێ و شەو مانەوە لە ب رتان 

نوێن لەگەڵ خۆتتان بتبەند ستاردەد شتەوەكەی ستاردەد بەتتان ە  لە حەمە شتێت  دبێت
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دد لە زمتان، ختارەخولەوە گێیت نان گتۆتەن، دزراوەد لەگەڵ ئەوەش شوكرانەبژێریم دەكتر
)ختتودا ستتاردتران نەدا(د لە كتتنە متتن ستتاردترەكە بتتانگەردنە گەنتتایێ ەد دوای ئەوەی 

م دەخوێنتد ئەوەی نتزاكارزان ان بردە گەنتایێ و ئەوەی ب ستت، و گتوت، بتۆی گتوتیەوەد 
ت وە گێیتتیەرگەیە بتتانگنەكرێتە گەنایتتاند وە،متت، متتن وە  كتتارزان نابێتتتد هەر بڵتتێن بتت

دەە مد بە،م دەچیە كوێ؟ چەندی ستەردێنم و دەبەم نتازانم دوای بتانگەردنە گەنتایێ چ 
 :جێ ە  جێم دەكاتەوەد خۆم دەناسم كە دامە المژ، دایەم گوتەن،

 .لە بەرد رە تری و مژە لەگەڵ شا  دەكەیتد هەر شاخ، شا  

گیتتت ەكان هەر بە دوور نتت ە بە شتتاخ ، بیێتتنیەوەد لە ئاستتت لێبتتووردنە تتتایبەت، و 
شاخ، بیێنیەوەد ئەگەر بارەگا چۆل ش بێتد من لەو رووەوە هەر شتاخەكەی نتاو هتزر و 
ن گای دایەم بمد نازانم وا دەمێنیەوە یان نتاد بە،م ئێستتا بتیتاری دوایت، ختۆم داوە كە 

ن شتتاختر خۆیتتان ختتۆم رادەستتت، حەتتومەت نەكەمەوەد هەنتتدێ گێیتتیەرگەیدیش لە متت
 :گوت، ن یاندەداد یەك ان

  حەمەد   چ، لە ئێیە زیاتر نەبوو

 .ئەوە جاری دووەمە ئەو كوەە ناوی حەمەد   دێنێ

الم ستتەیر بتتوو ئەو كتتوەە حەمەد   لە كتتوێ دەناستتێتد نە  هەر هتت چ كتێبێەتت، 
نەخوێنتتتدبۆوەد خوێندەوارییتتت، نەبتتتوود دواتتتتر وای بتتتۆ چتتتووم كە رەنتتتگە مەبەستتتت، 

كتێبد حەمەد كێە، راست نە و دوور ن ە حەمەد كێە دی بێتد حەمەد كێم لە دەرەوەی 
 :هەر لەو دەوروبەرەش بێتد دەمویست لێ، بپرسم ئەرێ

حەمەد ك، تتۆش هەر ئەوەی متنەد ئەوەی لە دەوڵەتت، تتور  یتاخ، بتوو و یەشتار  
 ...كەمال، بە دن ا ناساندد یان

 .راست، لە ب رمچوو بپرسمد دەبوو گرس بام
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نتتایێد بە،م گێیتتیەرگە نە  هەر لە كەمتت، نتتاوە نتتاوە گێیتتیەرگەیان بانگتتدەكردە گە
 :نەدەدا بگرە ر ژ دوای ر ژ خارەخولە گۆتەن،

 .گێییەرگە بەرەكەت، كەوتۆتێد زاوزێ دەكات 

دیاربوو ئەو گێژەلووكەی هەڵ ەردبتوو چەنتدی هەڵ تدەگرت و دەیبتردد دوو هێنتدەی  
ەرەمەرگە و بە دەهێناو بە عەردی دادەدان..خەفەت وەهای داگرتبووم دەتگوت دن ا لە س

دیاریەوە دان یتوومد لە ه چ شتێم جوولەیەك، جتوان م بەدینەدەكتردد نتاڵەی جتودای ش 
جوان نەمابوود شتێم نەبتوو بتۆ گتاڵتەش تتامێە، هەبتێد جتگەرەش هت چد هەتتا یتادی 

. .ژنەكەی بن رەشیاڵ ش لە سەر كالبوونەوە بوود كاڵ كاڵد نە چێتژی دەمتا نە جتوان،.
دەستبەتاڵ بتوومد هەر دەستت جتا لە چت، بەتتاڵ نەبتووم  تەنهتاو ئای ئەو ر ژانە چەند 

 ...تەنها چاوەەێ، سووكە ئاماژەیە  بووم تا بچیە گەنایێ و ئ دی

كە لە خەو هەڵدەستتتام چتتاوم دەگێتتتا بتتزانم گێژەلتتووكە كێتت، هێنتتاوەد تتتا  ستتپێدان
ن وەە یێش بە دوای ئەوانە دەگەەام كە گێژەلووكە بردبتوون،د بە تەمتای دیتنەوەیتاند لە 

بەردەكتان، گتوێزێ لە دوایتان دەگەەامد ستپێدەیە  كتوەێەم دیتت بتاب، نتاوی  بتن ت یتە
ڵ و شتتێم بتوو دەمناست،د درەنگتان، حەسەن بوود ناوییت، لە ختۆی نتابوو ئاستۆد ستا

بەهارێم لە دەرەری گارە ناس مد لە نتاو كتێبتان ناست مد لە بارەگتایەگ ژوورێەت، گچتەە 
هەبتوو گتت لە كتێتبد متن ئەو ئاستتۆیەم لەو ژوورە ناست،د لە راگەیانتدن، گارتێتم كتتاری 

كراد ئەو دەكرد ناهێتە ب رم ئەو كات چ ناوێە، هەبوود بە،م دواتر بە زەحیەتەێش ناودێر
ئاسۆیە چ ر كان، دەنووس،د دواتر )ئەو گێییەرگەیەی بووە  اچاخچ،(ی باڵو كتردەوەد 
ئەودەم لە ناو گێیتیەرگان تەواوێتم دەنگ تدایەوەد لە دوای  باڵوبتوونەوەی ئەو چ تر كە 
ز ری نەبردد خاوەن چ ر  د نازانم لە چت، تتووەە بتوود كتێ تتووەەی كتردد بتۆ؟ ختۆی 

د ئ تتدی ئەوانەی چ ر كەكەیتتتان خوێنتتتدبۆوەد ناون یتتتان، رادەستتت، حەتتتومەت كتتتردەوە
 .چ ر كەكەیان گۆەی بۆ ))ئەو گێییەرگەیەی تێ ەردەوە((..
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ئاستتۆش بە دەم گێژەلتتووكەوە گەییتتتد گێژەلتتووكە ستتێ دەوڵەتتت، گێەردبتتوو تتتا  
 :گەیاندیە گوێزێ،  ەندی د گوت،

 بە چ، خەریە،؟ +

 .چاوەەوان، -

 چاوەەوان ، چ،؟ +

 ..نازانم -

 ئەدی لەو ماوەیە چ ت نەنووس وە؟ +

 .لە بارێە، وا ن م بتوانم یە  وشەش بنووسم -

 ...وایەد بە،م كەشێم بۆ خۆت درووستبەە كە بتوان، +

 زەحیەتەد ئەدی تۆ ه چت نووس وە؟ -

شتتێە، درێتژم بە دەستتەوەیەد هەنتدێە م لێت، نووست وەد دەمەوێ ئەو كارەستاتە  +
 .هونەریانە بنووسیەوە

، هێناد چەند دێرێە، بۆم خوێندەوەد ش رر بتوود لە ستەرەتای داستتانێە، دەفتەرێە
 ارەمانێت، دەچوود لە ب رم ن ە لە بارەی ئەو سەرەتایەی داستان چت م بە ئاستۆ گتوتد 
رەنگە هت چم نەگوتبێتتد بە،م لە ب ترمە ئ ترەی م گێ بتردد كە لە نتاو گێژەلتووكەیەك، وا 

ە و نووست نەوەم لە ب رچووبتۆوەد ز ری نەبترد كاری نووس ن دەكاتد ئاخر من خوێندنەو
 .ئاسۆ ئاودیوی دیوی ئێران بوود بە ر ییتن، وی گتر و گتر دڵتەنگ بووم

چێیتانێمد كۆمەڵێم گێییەرگە دەوری ختارە خولەیتان دابتوود جتا كەی دەوری ئەو 
گ اوە چۆلبووە  دەتگوت هەنگتوین، رژاوەد هەمتوو دەوریتان دەداد منت ش نزیەبتوومەوەد 
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م لێبوو خارە هەنگوینانە ر ڵ، دابەشدەكردد هەر لە ستەرتێرەوە تتا دەگتاتەوە ختۆی گوێ
، لە جتتگەرە دەداد ز ر لە  تتووڵ گتتژەو گتتایە و ئ یتتوكاری بتتۆ هەمتتووان دیتتاریەردد متتژی

 :سەرەخۆ و بە شێنەی، دەیگوت

 .ئێد دوای ئەوەی حەومەت رووخا و چووینەوەد هەركەسە و شوێن، خۆی دەگرێت 

 :گوت ان

 خۆت لە ب ركردد ئ ی، تۆ چ، دەبێت؟ +

 !چ، بێت باشە -

 :كوەێە، هەرمۆتەی، هەبوو ناویم لە یاد ن ەد گوت،

 .تۆ دەكەنە جێگری وەزیری بەرگری

 :خارە ئحیێە، كرد

هاد سەی ناو گەنمد لە كێت ب ست  من نایەەمد ئەو ئ یە ناكەمد با گێتان بڵێم حزڕ 
 ...چ كارێم بە من دە 

 :و هەڵ دایێ و  سەی بە خارە خولە بتیبووا بزانم چەتۆ 

 .ئەگەر ب ەەنە بەرێوەبەری گۆل س، هەولێرد رەنگە ب ەات

خارە ستەی نتاو گەنیێەت، لەویتش بەرداد ئەوجتا ستەیە نتاو گەنتیەكەی ختارە ختولە 
 :گەالماری كێ، نەدایەد دڵ، هەر  سەیەك، نەگرتباد بە خاوەن  سەی دەگوت

 .دەڵێ، سەی ناو گەنی، 

 .ب ڵێدەی خۆت  +
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من هەر بەو كاڵش نەۆفەی وا بە دەستیەوە لە گێش بارەگایەك، الچەپ دادەنتێن و  -
 :دەڵێن

 .هاوەێد گاسەوان، لە تۆ باشترمان دەستناكەوێ

 ئەوجا بەوە رازی دەب ت؟+

 !تۆش سەی ناو گەنی،د ئەدی رازی نەبم چ م لە دەست دێ -

ێنتدەی متن بە خورشتتەد دژوونم بە هەڵەتان خۆم هەڵدەكتێنمد سەگ، گتووش هەر ه
ئەوە  ر ژی گەرماوكردنەد سەرشۆر  چوار دار و چەند گون ەیەك، لە چەنتد جێتوە كتون 
كوند مەنرەڵێە، كەمێم گەورەش شە اوێم دوور لە دەرگای بێ دەرگای سەرشتۆر  لە 
نتتاو دووكەڵتتێ جاروبتتار بە دیتتار دەكەوێتتتد دەڵێتت، ستتەرەدیقانێ لەگەڵ ئەو گێیتتیەرگانە 

خۆشووشتن ان گرتووەد ناوی من ش لە ریزی ناوانەد تەشتێم و چەنتد  دەكات كە نۆرەی
تەنەكەیەك شد ئەدی ئاو لە كوێتوە دەهتات؟ لە یادەوەرییتدا چ ستۆندە دیتار نت ەد بە،م 
هەر دەبێتتت بە هتتۆی چەنتتد تۆگێتتم ستتۆندەوە و لە كتتان ەك، دوورەوە ئتتاو گەییتتتبێتە 

هەبا ئێستاش لە یادەوەرییدا  سەرشۆركەكەی گوێزێد ئەگەر كان ە  لە نزیم سەرشۆر 
لە بەری دەە ییت و چە، نەدەكردد نابێت ئەو چەند بنە دارە كورتە بتنەیەش بتزر بتند 
دەبێت ن یتان ان بتدەمەوە كە بە دەوری سەرشتۆر  رستتێە، جوان تان درووستتەردبوود 
جژە، گێییەرگەیان دابووە هەتاوێد هەر لەبەر ئەوەش بە زیندووێت، مابوونەوە و تەوری 

ێیتتیەرگە نەیخستتتبوونە بتتن مەنرەڵتت، كتتۆڵێد هەتتتا باوەشتتێ دارودە و چ ژەەوچتتوالم گ
گەیداكردد بای، حەفت خۆشووشتن ئارە ەم دەرداد دەزان، چەند بە هەورازان هەڵگەەام و 

  بە نیێوان داگەەام

ئ دی ئێستا نۆرەی منە خۆم و جژەەكانم بیۆمد بە نابەدڵ ش بێتد چنگە تایتێتم و 
وەرگرتد خەریەبوو خۆم رووتدەكردەوەد وا بزانم  رووتببوومەوەد ئا ئا  سەلەە سابوونێەم

رووت بوومد بە،م هێیتا نە جژەەكام نە لەشم ئاویتان گێنەكەوتبتوود لە چ تاكەی گیتت 
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بارەگا ئەو چ ایەی گێش ماوەیە  بە باوەشێم دارەوە بە غار لێ، هاتیە خوارەوەد بووە 
 .و كە بەسەردادانەیە  تە وهۆە و رمبە رمبد گومانم نەبو

 .خۆببەستن خۆببەستند هێرشە هێرش دهاوەێ ان

دەنگ، ئەو هاوەێ ەی لە ناو هەراوهۆریا هاواری لە هاوەێ ان كترد ئێستتاش لە گتوێیە 
و چتتۆن دەستتتم بە تێەنتتگ  بە،م نایناستتیەوەد نتتازانم چتتۆن جژەەكتتانم لەبەركتتردەوە

یەكێتتم بتتووم لەوانەد زوو راگەییتتتد كۆمەڵێتتم گێیتتیەرگە بە چ تتاكەدا هەڵتتگەەاند متتن 
 حەمەد لە نێتو خۆیتان تێەبەرببتووندگێەەوت ن شەە لە نێوان براكانەد كوەەكان،  ازی مت

 :خارە خولە گوت،

 .كەرایەت ەكەی ئێیە ئەوان ی، گرتەوە 

شەە گەرم بوود وەها خوێن بەرچاوی گرتبووند واتایە  بۆ ناوبژی نەمابۆوەد چ یتان 
ن بە  لە بارەگای ئێیە نزیەتتر نەبتنەوەد دوور لە ئتێیە لە دەست نەهاتد بەوە رازیبووی

بتتا یەكتتتر كەلوكژتتۆم كەند بتتا بگەەێتتیەوە گەرمتتاوێد بە،م گتتولژەكەم لەب تتر نەچێتتتد 
گولژەیە  نازانم لە كام الوە هات و مژ توان، كراستەكەم، گتتداد هەتتا درەنگت ش لە نتاو 

اند لە ب رمچتوو لە كتن گوێم گ زەی دەهاتد لە خۆشت ، ئەوەی نەبتوومە بە،گێتتی براكت
كە  باس، بەەمد رەنگە گولژە و مژ وانم بۆ كە  نەگێتابێتەوەد من بۆ ختۆم دەچتیەوە 
سەرشۆركێ با كوەەكان، ئەودیویش لە دیوی  ەندیژێ تۆوی یەكتر ببتنەوەد باش بتوو لە 

 .تتێ سەی نەچووم

ێتتر گەییتیەوە سەرشۆر د جگە لە كراسێە، شتد ئەویش گ   لە جژەەكان، بەرم ز
چ دیم ن ەد تەماشای ن ێۆ و جێ، دروومانان دەكەم سپ، دەچنەوەد كترا  و شتەرواڵ و 
كتتورتە  لە رشتتەان ستتپ، دەچتتنەوە و لە گیتێن یتت، داوەد لەوەتەی گێیتتیەرگەم ختتۆم 
ئەوها نەدیتووەد ئەوهام بەسەرنەهاتووەد وەها رشم و ئەسپێم تێنەكەوتتووەد ب ستتبووم 
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نهتتا كتتو،نەد ئەگەر نتتا ئتتاگرێە، تێتتبەردە و تەواود جژتتم كە رشتتە، لێتتدا رێتتگە چتتارە تە
 : سەیەك، دایەیم ب ركەوتەوە كە دەیگوت

 .جژە، ناو رشەان یان بۆ سووتان یان بۆ كو،ن

باش دێتتەوە ب ترمد منتداڵ بتوومد ز ر منتداڵد ماڵیتان وەكتو كاروانستەرا وابتوود هەر 
شاری دەكتردد ئەگەر بتۆ خزمێم و ناس ارێم وە، خەڵە، الیدەش لە گوندەوە سەردان، 

گیووێە، كورت ش باد سەرێە، بە ماڵ، ئتێیەدا دادەگترتد ماڵیتان لە الگەەی شتار و لە 
 :سەرەەێ بوود ز ر جار باگ رم دەیگوت

 .ئێوە جێ، ماڵ، مەالفەندیتان گرتۆتەوەد بە  مەل م ماوە بێتە ماڵتان

 .باگ رم برادەری مەالفەندی بوود هاتووچۆی ماڵ ان، كردبوو

با لە دایەم دوور نەكەومەوەد ئەو مێوانانەی ن ازی مانەوەیان هەبوو كە ز ربەیان ئێد 
شتتەو المتتان دەمتتانەوەد دایەتتم هێیتتتا چتتاكوچۆن، لەگەڵ نەكردبتتووند گەلەمێتتزە دەنتتگ 
گەورەكەی ئاگردەداد هێیتا ئاوی نەدابوونێد دەیناردنە سەرشۆركە گچەە سەر بە چ نەۆ 

و هەنتتدێم جژەتت، گ تتاوانە و ژنتتانە و منتتدا،نەی گ تتراوەكە و جتتوان خۆیتتان دەشووشتتت 
 :تایبەت ش هەبوون بۆ مێوانان، گەرماود گێی دەگوتن

 .جژەەكان، خۆتان لە الیە  دانێند با رشم و ئەسپێ بەو ناوە وەرنەبند دەیانەوڵێنم

با منت ش دەستتپێبەەمد لە ج تات، گەمپژێتدان، گەلەمێتز دار بتخەمە بتن مەنترەڵەوەد 
اگرەكە خۆش بەەمەوەد حەزم لێ ە جارێە دیش بچیەوە الی دایەم و بە،م گێش ئەوەی ئ

گتەگتی گەلەمێزێد چ دەنگێە، هەبوو خودایەد هەر هێندەمان خۆش بوو ئاگری گەورەی 
گەلەمێتتز كە دەگەییتتتە ستتاگ تەی ختتانوود كپتتدەبۆوەد دەبتتووە یە  هاەەهتتاەە دەتگتتوت 

دەكەند یە  دەنگ، هەبتوو  حەفتا فت كە لە سەر سەرتە و حەفت كۆگتەریش بۆردومانت
ئەگەر دەروێتتش بتترایم كە دەنگتت، لەو ستتەری شتتارەوە دەگەییتتتە ئەوستتەر و بەرە و 
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گوندەكان ش دەچوود لە دوە ماڵێ بانگ بدایەد كە  گوێ، لە بانگ نەدەبوود ئەو هتاەە و 
هووشتتەیەی لەو گەلەمێتتزەوە دەهتتاتد مەگەر لە ئاشتتەكەی متتامم شتتت، وا هەبتتاد دەنگتت، 

وو كە گێت دەنایە ناو ئاشەوەد بە خۆت حەیرانت بۆ خۆت بگوتایە گوێتت ئاشەكەش وا ب
لە دەنگتت، ختتۆت نەدەبتتوود بە نتتابەدڵ ش بێتتتد هەر دەبێتتت گەرمتتاوێ بتتەەمد دییەنتت، 
جژەەوڵ ن، دایەیم لە چاوم نەگاراستووەد بە،م هەر وە  من، كردووەد ئەوەتتا مەنترەڵ 

رێە، درێژ هەڵگێتو وەرگێتیتان دەكەمد بڵقبڵ  دەكوڵێد جژەەكانم خستە ناویەوە و بە دا
هەندێم تایت یم تێەردد تێەردن، تایت لە داهێنتان، ختۆم بتوو  ئەوهاتتان لێتدەكەم ختۆ 
منتان خواردد دەرمهێنان و گوش ین و هەڵیخستند حەزمدەكرد سەرییتم وە  جژەەكتان 

ی مەنرەڵم بخەمە ناو مەنرەڵەكەوە و ب ەوڵێنمد ز ری نەمابوو گێاڵوەكان یم بەوڵێنمد ئاو
گۆەید ئاگرەكەم خۆشەردەوەد جامە ئاوی هێند گەرمتم بە ستەرمدا دەكتردد هەر ستەری 

 دەگرتد گارچە گوشێەم كردە ل ێەە. من بەرگەی

لە خەیاڵێە، جوان، رەشتیاڵ، ژنت، بتن بەردە نەرمەكە هتاتە نتاو سەرشتۆركێ و بە  
بتۆ متن و وی لە دەست، خۆی لە سەر ئەو دوو تاتە بەردەی كە دەتگوت تات، نتوێژن و 

سەرشۆركێ دانراوند ئاوی گێیدا دەكرد و نەرم نەرم گیتی، دەشووشتتد تتا لێبتوومەوە 
ژن، بن بەرد بە رووت، لە تەن یتم لە سەر تات راكیتابوود هەتتا ستا،نێە، ز ریتش هەر 

. گتتۆتم گتتارچە .كاتێتتم دەچتتوومە گەرمتتاوەوە هەستتتیدەكرد ژنێتتم بە رووتتت، لەگەڵتتیە.
لەو كاتەی گوشم بە لەش، خۆمدا دادەهێنتاد نتازانم كتێ بتوو رێت، گوشێەم كردە ل ێەەد 

 :كەوتە الی سەرشۆر د دیاربوو دیتبووی بە گوش خۆم هەڵدەكتێنمد گوت،

  .بە گوش سپ، ناب تەوەد كژە، هێستر كژە، هێستر +

 .بە ه، حوشتریش سپ، نابێتەوە -

كە  گێ تانوابوو دەبێت  سەیە  لە كژە، هێستر بەەمد گێیتیەرگەیە  هەبتوود ز ر 
كەمێم تامگێژەد منداڵەاریش بوود ئەو سەرهاتەی دەیگێتمەوە شوێنەكە  دەرەری چ تای 
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مەت ند كات ش هێندە لەمێژ ن ەد ئەو گێیتیەرگە منتداڵەارە تتامگێژەد لە رووخستار وە  
من بە الی شتەویدا شتەاندبۆوەد ئەو گێیتیەرگە رەشتتاڵەیە هەمتوو حەزی ئەوە بتوو كە 

وەد ر ژێتم گێیتیەرگەیەك دی ئەویتش هەر رەشتتاڵە دەبێتتد رێت، بتۆ كەمێم سپ، بێتە
 :دادەنێ كە چۆن خۆی سپ، كاتەوەد دەڵێ

ئەگەر دەتەوێد دەموچاوت لە بەفریش سپ تر بێتد بۆ ماوەی مانگێتم دەموچتاوی  +
 .خۆت جوان جوان بە  كژە، مای ن و سابوون بیۆ

 .ئەدی بۆچ، تۆ خۆت وا ناكەیت؟ خۆ تۆش وە  من رەش، -

 .من حەز ناكەم سپ، بمد حەزم لە رەش ە +

تتتا ئێتترە گێیتتیەرگە تتتامگێژەكە تتتام، گێالیەتتت، نتتاداد ئەگەر گێتت  بتتاد وای وە،م 
نەدەدایەوەد بە،م دوای چەنتتد ر ژێتتم دوای ئەو ئامۆژگتتاری و رێتتدانانەد دەب تتنن كژەتت، 

ان متتای نەكەی بارەگتتا هەڵقتتاچراوەد دەیتتانگۆ لە نتتاو كۆڵەگیتتت، كتتوەە تامگێژەكەشتت 
د زیبۆوەد من ئێستاش ناوی ئەو كتوەەم لە یتادەد ئەوەی كژەت، متای ن، بتتی و ستپ ش 

..( لە ناوەكەیدا هەیەد تۆ بڵێ، ئەو ناوە لە هەر كێ بنێت، وا گێژتۆكە .نەبۆوەد دەنگ، )
دەرچتتێ  متتن چەنتتد كەستتێم دەناستتم بەو نتتاوە هەموویتتان كەم و ز ر تتتام، گێالیەت تتان 

اچارم گوێزێ،  ەندی  و مەت ن و گێییەرگایەت، بەجێبهتێژم تێدایەد ئەو  سەیەم بۆكرد  ن
بتدەمد ئەو گەەەكەی  وەد سەرێم لە  بەالشتاوەی هەولێترێو ساڵە و ساڵ بگەرێیەوە دوا

 .هێندەی حەفت شار سەرهات، هەیە

 :كوەێم هەبوو بە )ئەنۆ( ناسرابوود ئەو ئەنۆیە ز ر كە  دەیانگوت 

 .عەدنان  ەیس ش ناوێرێ خۆی لێدا 

هەبوو بە )ئەنۆ  ەیس،( ناوی دێناد ز ر بەهێز بوو ز رد بەو منداڵەاریە دەست، هەر  
زەالمێەتت، راگوشتت باد هتتاواری منتتدا،نەی لتتێ بەرزدەبتتۆوەد بە،م متتن  ستتە لە هێتتز و 
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 ەیس ایەت ەكەی ئەنۆ ناكەمد  سەم لە دارالست ەەكەش، نت ە كە نتازانم الستت ەەكەی لە 
یەگەن بەردی دارالستتت ە، ئەنتتۆ  ەیستت، بە كەر چتتووگ، چتت، بتتوود بە زێتتدەگۆی، تتتێ

بەەوتایە بە الی كەم، حەفت تتی دەكردد گوتم با  لە دارالست ەەكەشت، نتاكەمد ئەنتۆ 
 ەیس، دواتر بووە گێییەرگەد نازانم ستاڵ، چەنتد چتووە هەنتدەراند ز ری گێنەچتوو بە 

ەوە نتاوی نەخۆش ە  مردد ه چ دكتتۆرە  نەیزانت، چت ەد ئتۆی  خەریەبتوو لە ب ترمبچێت
ئەنۆ بۆچ، هاتە ناو ناواند تا ئەنۆ راینەكێیاوم بە الیەك دی با بێیە ستەر ستەرهاتەكەد 
ئەوەی لە كژە، مای نەوە هتاتەوە ستەرمد كوەێتم هەبتوو وە  گتوتم  نتاوی ئەو كتوەەی 
لێبوو كە كژە، مای ن، كردە ل ێەە و سپ ش نەبۆوەد ئەو كوەە بەالشاوەی ە كە رەنگە لە 

سێزدە ساڵ دا بووبێتد حەزی دن ای لە گۆران، گوتن بوود گتتر گتۆران ،  تەمەن، دوازدە
 :مامژێ، دەگوتەوە لەوەش گتر حەزی لێبوو گێ بڵێن

 !ئەڵاڵ دەنگت چەند خۆشە  حەسەن زیرە  كێ ە  هەر دەڵێ، مامژێ ە 

 .بە،م حەی د كە  ئەڵاڵیەك، بۆ نەكرد

تربووبێتئەو كوەە دەیویست ئاخرد چ دەنگ، نەبوود رەنگە دەنگ، من لە ه، وی خۆش
بە هەر رێگەیە  بێت دەنگخۆش، بەدەستبێنێد داوای لە دایە، كردبتوو كە بچێتتە ستەر 

بەتاتد ختودای گەورە دەنگخۆشت ، بتداتێد ئەگەر هێنتدەی  نتزاشێو و مەشایەخاند كە 
مامژێی، ناداتێ با هێندەی حەسەن زیرەكت، بتداتێد الی ئەو كتوەە دەنتگ نەبتوو بگتاتە 

و ر ژانە كێیتتەیەك، گەورە كەوتبتتووە نێتتوان بەرەی متتامژێ و بەرەی زیتترە د متتامژێد ئە
ئەنۆ  ەیس ش بە گەرستن حەسەن زیرەك، دەگەرستد هەمتوو گۆران ەكتان ، لەبەر بتوود 

 :دەنگ ی، ناخۆش نەبوود هەر كەسێم ب گوتبا

 .فاڵنە گۆرانبێژ دەنگ، لە حەسەن زیرە  خۆشترە 

د ناب نن ئەو بالە ب ر نەكرا ببتایببتگەندێە، دەبردد ئەگەر بە كوتان ش نەیەوت باد بە 
كوەەی چ، لێەترد  دوای ئەو هەمتوو ستاڵە وا دەمەوێ بۆتتان بگێتتمەوە بە چ گەنتدێە، 
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بردد بەر لەوەی سەرهاتەكە بگێتمەوەد حەزم لێ ە بڵتێم بەینت، متن و ئەنتۆ متووی گێتوە 
متن حەزی لە دەنگت،  نەدەچوود ئەویش بە هۆی حەسەن زیرەكەوەد مەگەر ئەنۆ هێندەی

 :حەسەن زیرە  بووبێتد ر ژێم ئەنۆ بە كوەە دەڵێ

 دەتەوێ دەنگت وەكو مامژێ خۆش بێت؟ +

 بە چ،؟ -

 تۆ هە ت بە سەرەوە نەبێد ناتەوێ؟ +

 گەمە دەكەیت یان بە راستتە؟ -

خوشم ح زد  سەی جوان بەەد من كەنگێ گەمەم لەگەڵ  احپە داكەك، وەك، تتو  +
 !هەبووە

 ۆ جوون دەدەی؟ئەوجا ل -

 .ئاخرد  سەی ح ز دەكەیتد من دەمەوێ دەنگت خۆش بەەم +

 باشەد چۆن؟ -

 ..راوەستە با گۆران ەك، حەسەن بۆ بڵێم بزانە دەنگم لە جاران خۆشترە یان نا +

 :ئەنۆ تێهەڵدەكاتە

 هەر كەسێ دەكا هەوری الر

 بەین، من و تۆ

 لە ماڵ، بیرێ هەوری الر

 بە هەشت و بە نۆ
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 دەسیاڵ كەتان،ئای 

 كاری ئەمن و تۆ هەوری الر

 گا  دون ا زان،

 هەی گا  دون ا زان      ،

 ها دەنگم كوو بوو؟ +

 ..بە راست، دەنگت ز ر خۆش بووە -

 دەتەوێ دەنگت وە  ه، من و حەسەن زیرەك، لێبێ؟ +

 باد بە،م دەڵێم ناكرێ وەكو ه، مامژێ؟ -

 .یەناد تووەەت كردمد بە  حەسەن زیرەكیان هە +

 ...باشەد  ەینا -

بە،م ئەوەی گێتدەڵێمد بە هەر كەسێە، بڵێ،د زنتاحم لەگەڵ دایەت، ختۆم كردبتێد  +
 .یە  دارالست قت لێدەدەم لە كەری مەالر كم نەدابێت

 .كەری هەبوو رەوەیێمەالر   كوەێم بوو هەم یە 

 .رازیم -

 :ئەنۆ ئەوها وانەی دەنگخۆش ، فێرە كوەە كردبوو

یە  ر ژد هەموو سەر لە سبەینانێمد دەچ ە ئەو ئا ارە/ دەستت  بۆ ماوەی ب ست و
 بۆ الی گۆەستان، سەید مارف درێژ دەكات/ دەزان، چ لەگەڵ خۆت دەبەیت؟

 ..توورەگە  مستە جۆیەك، تێدا بێت 
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 دەزان، چ لەو توورەگە جۆیە دەكەیت؟ 

 .سەرت، دەخەیتە ناویەوە 

  دەرناهێن،؟دەزان، بۆ ماوەی چەند سەرت لەو توورەگەیە  

 .لە ب رنەكەیت یە  چارەگ، رێم

  دەزان، لە ماوەی ئەو چارەگە چ دەڵێ،؟ 

 .یە  بە دەنگ، خۆت گۆران ، حەسەن زیرە  دەڵێ،

 .ئەوەشت گێبڵێم هەموو ر ژێ یە  گۆران ، زیرە  ناڵێ تەوە 

 تۆش ئەوها دەنگت خۆش بوو؟ -

 ...ئەرێ بە سەری + 

 .ان زیاترئەدی كوو بزانم چارەگێم كەمتر ی -

 ..سێ گۆران ، بڵێ چارەگێە، تەواوە +

من ئەگەر بە چاوی خۆم كوەێەم نەدیتباد لە گەنای كێژێم لە كێژەكتان، گۆەستتان وا 
سەری خستۆتە نتاو تتوورەگەیەك، ستپ، و هتاتو هتاوار دەكتاتد  ەت بتاوەەم نەدەكتردد 

 .كەسێم هەبێتد ئەو رێدانانەی ئەنۆ وە  خۆی جێبەجێبەات

توورەگەی جۆ ز ریان لە سەرشۆركەكەی گوێزێ دوورخستیەوەد بتا بە  كژە، مای ن و
خۆ و بەتان ە شتەكەم بگەەێیەوە زارك، سەرشۆركێد  شتتە بەتتان ەكەم لە ختۆم گێچتاو 
كەمێم دوور لە سەرشۆر  لە سەر بەردێم هەڵەوەمامد لەو كاتە گەلە هەورێم دەتگتوت 

ی ستتووێە، ستتاردی لەگەڵ ختتۆی فێریتتانەردووەد رێتتم بەری ر ژی لێیگتترتد لەگەڵ ئەوە
 :هێناد بە،م من سوگاس، گەلە هەورم كردد بە  سە  سەم لەگەڵ، كرد
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 ..سوگا د لە كات، خۆی گەییت،د تۆش هەر بەتان، بە،م لە ئاسیانەوە

هەوڵیدا ئەو گەلە هەورە بەەمە ش رر یان ب خەمە ش ررەوەد دەتگوت هەست، بە ن از 
 ..و لە دەستیچوود جگەرەیەكم گێچایەوەخراگ ، من كردد بە هە،تن هە،ت 

  :لەو سەر بەردەد ئەگەر وێنەیەكم گ راباد دوور ن ە ز ر كە  بە ب ن ن، ب انگوتبا 

ئای سەگێە، چەند بەستەزمانەد ئەو بەتان ەیان بۆ گێداداوە  ئتای ستەگ جتگەرەش  
  دەكێیێت

دیتم شتەرواڵەكەم دوای نازانم چەند لە بەتان، هاتیە دەرێد چوومەوە ناو جژەەكانمد 
كورتبۆتەوەد سەرەتا وام هەستەرد ز ر هەورازم بەستووەد تەماشتادەكەم نتاد ئاستای ە و 
لە سەر ناوكەد گوتمد نا هەڵەم كردووە و شەرواڵ، گێیتیەرگەیەك دیم لەبەر كتردووەد نتا 
ه، خۆمەد ئای خۆ كورتە  و كراسەكەشم بە بەرم تەنگتند ستەیرەد هتا  بە گەنتدچوون 

ت ئەدی چۆنەد جژەەكانیم بە گەند بردبوود لەوان یەوە ختۆمد كورژببتوونەوەد ئەوها نەبێ
بب تتنن وەهتتا لۆچژتتۆچند بە هتت چ ئوتتتوویە  چانتتابنەوەد ئەهتتا گیتتتێنەكەم هێنتتد باریتتم 

دەڵێت، كژەت، هێستترەد جەمەدانت ەكەم هێنتدەی مژپێچێەت،  ەدیبۆتەوەد هەر دەڵێت، كەژ
 .باریە، لێ ماوەتەوە

جژەەكتان، متند حەفتت جتارم شووشتتن نەبتوونەوە جژتمد لە بارەگا هاتنە ستەیران، 
 :ب رمە ئەبوو دڵیاد گوت،

 خۆ نابێت جژم بخرێتە ئاوی ز ر ز ر گەرمەوەد ئاوەكە ز ر گەرم بوو ها؟ -

 .هەر گەرمد وە  ساوار كو،ندمن +

 :خەیام ناوێم گوت،

 .ا من ش دەمویست جژەەكانم بەوڵێنمد یان، نابێتبە خودكوەە -
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كوەەی خورشتت، جتوێن، هەبتوود بتێ جتوێن هەڵ نەدەكتردد حەزی لێبتوو  خەیام ئەو
هەمتتوو دن تتا جوێنبتتاران، بتتەەند ز ر جتتار رێتت، لە خەڵتتم گرتتتووەد ئ زنتت، نەداوە تتتا 

 .جوێنتێژی نەكردووەد خۆش ەكەش لەوە بوود خۆیی، جوێن، بە كە  نەدەدا

یستت وە  متن باش بوود جژەەكان، من بوونە بە،گێتی هت، تتۆ و ئەوانەش دەیانو +
 .ب انەوڵێنن

 :كوەێم وا بزانم ناوی عەل، بوو بە گێەەن نەوە گوت،

 دەزان، بەو جژەانەوە لە چ، دەچ ت؟ -

 .لە ژووژ +

 .لە سەگێە، تووكن كە ن گر  كرابێت نا ناد -

گێدەچوو عەلت، باشت، بتۆ چووبێتتد تتا لە ب ترم نەچتووە بتا ستەرهاتەكە بتۆ دایەتم 
دواترد جارێم بە دڵوداو  بتۆ دایەیتم گێتتایەوەد گێەەن نتێ  بگێتمەوەد دواتر نازانم چەند

گرت،د هەرچ م دەكرد بەریتنەدەداد گێەەنت ن نەیهێیتت بپرستم تتۆ چۆنچتۆن، جژەەكانتت 
دەكو،ندد چ دیش نەموێرا سەرهات، شتەرواڵ، بتۆ بگێتتمەوە ترستام گێەەنت ن هەناستەی 

 .لێببتێ

ویستت بتووند بتۆن، ژن تان من ز رم خەفەت لە جژەەكتانم ختواردد لە الی متن خۆشە
لێدەهاتد دوای كتو،ن ش هەر بتۆن، ژنت، بتن بەردی نەرم تان لێتدەهاتد حەیت  بتۆ ئەو 
كتتورتە  و شتتەرواڵە نتتازدارە بەو دەردە چتتوود گەلە  جتتوان بتتوود بە مەرەزی ختتۆی 
ن یتتتاندەداد لە كەمێتتتم دوورەوە لە چتتتاوان لە رانەوچتتتۆخەی مەرەزی دەچتتتوود ئەوەی 

د ئەو كتورتە  و شتەرواڵە تتتایبەت بتوود لە هت، گێیتتیەرگان زی دەچتتووێمگێت ددەیتدیت
نەدەچوود نە لە رەنگ نە لە دووریند نا دەست، ئەبوو خال د خەیتات، گێنەكەوتبتوود ئەو 

 :ئەبوو خال دەی ز ر جار دەیگوت
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ئەگەر من نتابمد بە ستەری ختۆم نتا بە ستەری بتابمد حزبێتم بە ژن و گ تاوەوە لەو  
 .ەەێنچ اچۆلە بە  وون رووت، دەگ

وا بوو ئەشەدو بت اڵ وا بتوود  تات، دوو لە ستێ، گێیتیەرگەی ستۆران و بادینتان بە  
دەستت و مەك تتنەی وی دروابتتوود منت ش تەنهتتا ئەو   تتاتەم بە دەستت، رەنگ نتت، ئەبتتوو 
خال د نەبتابوود  اتەكە لە شارەوە هتاتبوود متن بە  تاتێە، ئەبتوو خال تدەوە لە گتارەوە 

هاتیەوە گارەد لە گارەوە چوومە گێتر  لەوێتوە بتۆ هەورێد چوومە مەت ند لە مەت نەوە 
هەر بە  اتە خاك ەكەی ئەبوو خال د ن وەی سۆران و بادینانم كردد  ات هە، هە، ببتوود 
لە سەد جێ جێ، دوورینەوە دیار بوود ن وەی دن ای گێبەەیت چۆن هەال هەو نابێتد بە 

وە گ ردەبێتتد بەرگرست، بارەگتاكەی ناو دە  و دال، دن ادا تێتپەەید باشتە كە بە بەرتە
هەورێ نتتازانم بتتۆچ،د  تتاتێە، بتتۆم نەدەكتتتید تتتۆ بڵێتت، چتتاوی منتت، نەدیبتتێ  لەوێ لە 
هەورێد كوەێتتم لە ختتۆوە بتتووە بتترادەرمد نتتاوەڵاڵ لە ختتۆوە نەبتتوود لە متتنەوە هەواڵتت، 
برایەك، خۆی زان،د دەمێم بوو نەیب نت، بتوود چ هەواڵێە یت، لێت، نەدەزانت،د لە رێت، 

ە ستتۆراخێە، چنتتگ كەوتد ئتتا بتتراكەی گێیتتیەرگە بتتوو لە دەرەری بادینتتاند متتن متتنەو
دەمناس،د دوا جار كە لە جێ ەك، گارە دیتم لەمێژ نەبوود ئێد ئەو كوەە كە ناوی دڵن تا 
بوود ئێوارەیە  دیاریەك، دامێد كە لەب رناچێتەوەد بە منداڵ ش لە بەرەبەری جەژنتان و 

 .اوەتێلە ر ژی جەژنێش دیاری، وام نەدر

جا من بەو  اتە بە گەنتدچووە كە بە دەستت، ختۆم بە گەنتدم بتردد رووم بتێ روو لە 
كوێ بەەمد ئەگەر بانگی انەردە گەنایێ روو لە كوێ بەەمد رووم نایە بچیە رەشیاڵەكەش 

 :و لە ژنە بپرسم

  ئەرێ تۆ بۆچ، هێندە لە ب ابان دەهری؟ 

ێنتتێد بە متتن بێتتت بتتۆ هەم یتتە حەزم لە نتتاو رەشتتیا،نەد رەشتتیاڵێم ستتەد بارەگتتا د
مێتتوان، رەشتتیاڵ بتتمد دیتتاریە خودای ەكتتان لە رەشتتیاڵەوەد لەوێتتوە دەكتترێنە دیتتارید 
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خوداوەندی ن وەشەوی كوێستاناند بیگەەێنەوە بن بەردەكەی ناو رەشیا،ند لە تاریەای، 
شتتەو بیگەەێتتنەوەد بتتا جارێە تتدیش لە رێتت، هەڵەوە شتتۆەە ژنێتتم بتتێ و بەرد و دن تتا 

ەد خوداوەندی زگورت تاند ئەگەر گێییەرگەشتت بە نەفرەتەتردووە و ستوێندت نەرمبەاتەو
بە خۆت خواردووە ئاوەیان لێنەدەیتەوەد سوێندت بە بەرد ختواردووەد بەرد دڵت، بتۆ ئتاو 
نەرم بێد دڵ، تۆ بۆ گێییەرگە نەرم نەبێد خوداوەنتدی  زگورت تاند بەزەی تت بە ژنتان، 

ەلەكتان دەگتۆەن و نتاكەونە جتێد بەزەی تت بەو گێییەرگە بێتتەوەد ئەوانەی بێوەژنتانە ك
كچانە بێتەوە كە سوێندیان بە گاك زەی، خۆیان خواردووە جگە لە گێییەرگە ستەرجێ ، 

 .لەگەڵ ه چ كوەێم نەكەن

من بە یادی دیاریە خودای ەكەی بن بەردی ناو رەشتیاڵەكاند فەرامۆشت م بە هەمتوو  
اد ئێستتا ستەرێەم لە نتاو رەشتیا،ن رەشیاڵێم دەهاتد خۆم چۆن بە گەنتد بتردد وا نەبت

دەدا و دووردەكەوتتتیەوە لە هەوای ژەهراویتت، بارەگتتاد وام هەستتتدەكرد بارەگتتا ژەهتتراوی 
 ..بووەد ژەهراویە  ك ی اش هەروەها دەشت و د ،ن ژەهراوی دەكات

 .لەو ر ژانە دەچیەوە شار -

  دەچ ەوە یان دەتنێرنەوە؟ +

 ..دەمنێرنەوە -

 !نەتگوت دەمنێرنەوە بۆچ، گوتت دەچیەوە +

 .دەبوو بڵێم دەمنێرنەوە نە  دەچیەوە -

 بۆچ،؟ +

 .چونەێ ناردنەوە سەد  ات، چوونەوە باشترە -

 .من لە كێیەی چوونەوە و ناردنەوە سەد لە سەد گێچەوانەی تۆم +
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 .كێیەی خۆتە -

 .هەر كەسە و كێیەی خۆی +

نتتتتاردنەوە بە،م وە  متتتتن تێتتتتبگەم تتتتتۆ بە وردی لە كێیتتتتەی چتتتتوونەوە و  -
 .وردنەبوویت ەوە

 .لەوە گتر لێ، وردبیەوە تێەدەئاڵۆزكێن +

 ز رت ئاڵۆزكرد وا ن ە؟ -

 رەنگە +

  دەتەوێت  سەیە  لەج اوازی نێوان چوونەوە و ناردنەوە بەەم؟ -

 !بۆ نا +

 ...چوونەوە واتە د ەاند بەزین -

 ؟ئەدی ناردنەوە +

 .انراوەستەد ناردنەوە بێ كەم و زیاد واتە تێەۆش -

 .دەزان، هە ، شاباشێەت هەیە بە تتە +

 .دیسان داتەوە  ۆەی -

 .دەزان، تۆ گێیان باشتر بوویت +

 دەزان، گێچەوانەی تۆم؟ -

 .دەبێت وا بێت +
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 ...مەبەستیە بڵێم گێیان تۆ ز ر لە من ماركس تر بوویتد بە،م ئێستا من -

 .رەنگە وا بێت +

 ب ردەكەیتەوە؟بە راست، تۆ وە  ئەلبێر كامۆ  -

 ئەلبێر كامۆ ئەوها ب ردەكاتەوە؟ چ، ئەوت خوێند تەوە؟ +

 .ه چد بە،م بۆم ان با  كردووە -

 .ب خوێنەوە ئەوجا  سەی لێبەە +

 .تۆ ز ر لە خۆبای انە  سەدەكەیت -

 ئەلبێر كامۆش وا  سەی دەكرد؟ +

 .ئەرێوەڵاڵ ئەوها  سەی دەكرد -

 .ت لەگەڵ، خوارد تەوەئاد شت ت نەخوێند تەوەد بە،م  اوە+

 .نەتهێیت ج اوازی نێوان چوونەوە و ناردنەوەت بۆ روونبەەمەوە -

 با روونتەردەوە +

 ...ناد نەتهێیت -

  دەی +

ناردنەوە واتە حزڕ بۆ كاری حزب، دەتنێترێتەوە و ئەو كتارانەی گێتدەستپێرێت ز ر  -
بە،م چتتوونەوە  لە گێیتتیەرگایەت، گ ر زتتترند واتە هەر بە شۆەشتتگێری دەمێن تتت ەوەد

چ ە؟ دەچ ەوە بۆ خۆت خەریە، كار و كاسب ە  دەب، و فتت بە سەر شۆەشیگێتیەوە 
 .نامێنێ
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 !ئەوها +

 بە فیەی تێدەگەیت؟ -

 نا +

 .كاكە دن ا ز ر گۆەایە ز ر -

 ا؟ەلە ماوەی مانگێم چ زوو وا ز ر گۆ +

 !تۆ ئاگات لە چ ە -

دەختۆیند بتۆچ، تتۆ ئاگتاداری متن  هەردووكیان لە گێژەلووكەی گوێزێ گێژانە گێتژ +
 .ئاگادار ن مد رادیۆ ح زەكە ن ەد من ش گوێ، لێدەگرم

 .لە خۆت هێت و هوەێ -

 تۆ لە من بە مێیەتری؟ +

  سە هەڵناگرێ - 

 !بە،م گوو هەڵدەگرێ +

 .تۆ  سەت لەگەڵ ناكرێ -

 ..باشە دەی بۆم روونبەەوە كە تۆ لە من بە مێیەتری +

 باشە تۆ ئەندام،؟ -

 .گرس اری ناوێد خۆت لە من باشتر دەزان، +

 .گرس ارەكەم بۆ ئەوەیە وە،م، گرس ارەكەت بدەمەوە -
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 .باشەد ئەندام ن م +

 كە ئەندام نەبوویت چ، لە س اسەت، حزڕ دەزان ت؟ -

 .ز ری لێدەزانم +

 .تەەەماش، لێدەزان ت - 

 لە س اسەت، حزڕ تەەەماش ش هەیە؟ +

 .ئەوجا فیە بەویش مەكە -

 س اسەتەكە چ ە كە من نایزانم؟ ئێ +

 ..ئەوجا وەرە جێ، من و -

 جێ، تۆ لە ه، من باشترە؟ +

 .گوتم  سەت لەگەڵ ناكرێ -

كاكە بە گوێ، خۆت گوێت لێبوود بارێ فاریق، هەمتوو ئەو س استەتەی لە كتنە تتو  +
 .نهێن ە بە گۆەێ، وەركرد

 .تتحێو -

 .فسحێو +

 فسحێویش هەیە؟ -

   .بێت فس ی، هەیەس اسەت ئەگەر تتی هە +

 .لەگەڵ تۆ فیەیە -
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 .ناد  سە بەە +

 . سەم نەما -

 .بە دڵ، خۆت بەە +

 چ ت هەیە بە ماڵەوەتان، بڵێم؟ -

ئەگەر ب ن تن گێ انبڵێد كوەەكەتان ساغە لە گوێزی ساغ ساغترەد گێ انبڵێ دڵ بە  +
لێبتتتووردنە گیتتتت ەكان ختتتۆش مەكەند كوەەكەتتتتان نتتتایەتەوەد گێ تتتانبڵێ هەرچ تتتان 
بەستەرهاتووە و دێ دەزانتم لە نێتتوچەوان، متنەوەیەد گێ تانبڵێ لە  ەنتتدیژەوە تتا هەولێتتر 

 .شەرمەزاری ئەوانمد نایەمەوە

 .ئەگەر ئەندام باید حزب ش گوتبای بت وە نەدەە ییت ەوە  دەزان، تۆ نانێرنەوە -

 .ئەگەر بەو شێوەیە بێت كە تۆ دەیڵێ تد ئەندام نەبوون بۆ من سەربەرزیەد برادەر +

 .باشە گێ اندەڵێم كوەەكەتان بۆتە حەمەد    سە، لە عە ڵت برادەر -

 .سە، لە س اسەت برادەر +

 .بە،م خەمت نەبێتد هەرێت دەدەمێ كە هەواڵت بە ماڵەوەتان بگەیەنم -

 .سوگا د هێندە بۆ من هەموو شتە لە ب رنەكەیت +

كتتردد یە  دوو  متتن و ئەو بتترادەرەی كە نەمویستتت نتتاوی بێتتنم میتتتومتێە، باشتتیان
گێییەرگەیدیش بەشداریان لەو میتومتە كردد بە،م لەبەر ئەوەی دوای ئەو هەموو ساڵە 
كە بە سەر ساڵ، میتومتدا تێپەەیوەد  سەكان، خۆم ئەوان تدیش بە روونت، ناناستیەوەد 
بتتۆیە بەو شتتێوەیە دامتشتتتنەوە كە وا دەزانتترێ تەنهتتا دوو كە  تێەگ تتراوند لەوانەی 

میتومتە كرد جگە لە خۆم تەنها ئەو برادەرە دەناسیەوەو نتاویم لە ب ترە بەشداریان لەو 
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كە دەمێم بوو دەمناس، و ماڵ، ئێیەش، گێدەزان،د دواتتر ز ر داخ یتم لەوە ختوارد كە 
چ هەواڵێە، من، بە ماڵیان نەگەیاندبوود گێت، خۆی نەبتردە ستەرێد ئەوجتا كتێ گێتت، 

 !خۆی بردە سەرێ

ەشسووكمد ئێستا لە گێیتر گتر بۆن، ژن، بتن بەردم ئێستا خەوخۆش و بۆنخۆش و ل
لێدێد بیزان با وایە زووتر ز ر زووتر گەرماوم دەكردد باشتتریش جژەەكتانم دەكو،نتدد بتا 

  !جژەەكانم هەر رووی چوونە ناو خەڵەوخوایان نەبێتد جا بۆ روویان ن ە

یەرگانەی لە بارەگا چۆلنەدەبوو چۆلنەدەبوود ئاشتبەتاڵ ستەری لە بەرد داد ئەو گێیت
شاریان كردەوە لە چاو ئەوانەی لە گاڵ بەردەكان، گتوێزێ متانەوە بە گەنترەی دەستت و 
گێ دەژمێردراند لەوێ خەریەبوو بتگەمە ئەو بتاوەەەی كە گێیتیەرگە لە تتوخی، بەردەد 
گێژەلووكەی گوێزێد گێژەلووكەیە  بوود دەبوو گێیتیەرگە بە ئاستیانێ بێختێد بە،م لە 

وەد لە نتاو گێژەلتووكەی ئاشتبەتاڵ بە بەردی متانەوەد بە دیتار بەردەوە بەرد بەردتر مانە
بەردایەت ، خۆیان ن یان، یەكتر دەداد برسێت،د بێ جژوبەرگ،د بێ هەواڵ ت، كەستوكارد 

 .نادیاری، چارەنوو د لە بوون، نەخستە بەردایەت، گێییەرگەوە

رەریتدیش لە ستەر لە دەرەری  ەندیژێ  سەیە  لە سەر زاران بوود دەڵتێن لە ز ر دە
زارانەد بە،م من بۆ یەكەم جار لە رەشیاڵنی نان،  ەندیژێ ب ستمد هەر لەبەر هەنتدێ لە 
كنە من  سەكە  ستەیەك،  ەنتدیژ ەد رەنتگە تتۆ وا بزانت،  ستەیەك، ستەف ن ەد ئەویتش 

 :سوێندبخواتد مەت ن، یان مامەندەی ە

ستەر ستەری هەورێ بتێد دوو كە  هەنە لە دن ایێ  ەت  ەت رێ ان لێناگ رێد لە   
لە بن بن، رووبارێ بێد لە بەین، بەفری ئەستوور و عەردی بێد رێت، خۆیتان دەكەنەوەد 

 .ئەو دوو كەسە یەك ان ناوی گێییەرگەیەد ناوی ئەویدش  اچاخچ،

هەر كەسێم گومان، لەو  سە  ەندیژ ە هەیە بتا هتاوەێ ەت، یەكێتم لەو دووە بەتاتد 
 انبازی لە  اچاخچ دا چت، لە گێیتیەرگە كەمتتر نت ەد من لە گوێزێ تێگەییتمد گ ان، گ
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ئەگەر گتریش نەبێتد بە چاوگۆش ن لە ئامانر، گ انبازیەكەد كام تەلبەنتد و جاشتبەند و 
سەربازبەندی حەومەتان توان، رێ لە هاتوچۆی ستواران،  اچاخچ تان، ستنووران بگترێد 

دەوڵەتان ان دەخستە بن  كە لە تاریەای، شەوان بە ناو چ اوچۆو و هەڵدێراند سەروەری،
ستتی، ئەستت  و هێستتترەكان انەوەد گێیتتیەرگە  ەنتتدیژ ەكان لە ستتاڵە ئەنێال ەكتتان بتتۆ 
ماوەیە  لە رێ،  اچاخچ ە گ انبازەكانەوە خۆراك ان دەگەییتێد هەرچ تت بویستتایە لە 

 :ناو باری  اچاخچ ان دەستدەكەوتد بە تووتن یەوەد خارە گوتەن،

 .بە بەنزین، شۆەش یەوە 

گارەت هەباد هەموو شتت هەبتوود ئتای گتارە   دەختانێم ئەو ناوەی لە تووتن نابووو 
 :ئەو بارێ فاریقە بەدبەختە بۆچ، هێندە ئەنت، گارە بوو  خارە خولە لە سەر كێی،

 .ئەگەر دز و خاوەن ماڵ یە  بن گا لە سەر دیوارێ ئاودیودەكەن

 :دەیگوت 

 .سنوورێ ئاودیودەكەنئەگەر  اچاخچ، و گێییەرگە یە  بن حەومەت لە 

 :ناوە ناوەش لە دڵەوە گوتە دژە ئاشبەتاڵ ەكەی خۆی دەگوتەوە

 .گێییەرگە دەمێنێ دتا جگەرە مابێت

 :ی دووكە،ویم دەخوێندنزامن ش لەبەر خۆمەوە 

خوداوەنتتدی دووكەڵد گتتوێزێ گتگتتت بتتەە لە تتتووتن و گەەی جتتگەرەد بتتا جتتگەرە هەر 
 ..ە دەمێنێد ئەویش لێرە ماد من ش دەمێنیەوەبیێنێد كە جگەرە ماد خارە خولەش لێر

خارە خولە مژی وای لە جگەرە دەداد كە  نەیتدەزان، دووكەڵ دەچێتتە كتوێد دیتار 
نەدەماد ئەگەر من یان هەركەسێم مژی وای لە جگەرە داباد لە ستەر ستەران دووكەڵێتم 

ە بتتێ بەرزدەبتتۆوەد كەگتترێە ش ئتتاگری گرتبتتا هەر هێنتتدە دووكەڵەی دەبتتوود بە،م ختتار
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دووكەڵ بتتوود دووكەڵ بتتزر دەبتتوود دوای متتاوەیەك، بتتاش تەنتتەە دووكەڵێتتم كە هەر لە 
هەڵی، دەم دەچوود بە شەرمەوە خۆی ن یاندەداد خارە خولە ز ر بە چێتژەوە جتگەرەی 
دەكێیتتاد بە شتتێوەیە  ئەوانەی ر تت، دن ایتتان لە جتتگەرە دەبتتۆوەد حەزی جگەرەیتتان 

 :دەچووە دڵ،د جارێم ژنێم گوتبووی

كە  هێندەی من دوژمن، جگەرە ن ەد هەشت جار تۆراوم و چوومەتەوە ماڵە بابتاند 
حەفتتت جاریتتان لە ستتەر جتتگەرە بتتوود دەمویستتت گ تتاوەكەم واز لە جتتگەرە بێنتتێد وازی 
نەهێنا و نەهێناد دەیگوت: حەفتا جاریش بتتۆرێ، و واز لە تتۆ و لە دن تاش بێتنم واز لە 

گێییەرگەیە  الیدا ماڵیاند هێند بە چێژ جگەرەی جگەرە ناهێنمد وازی نەهێنا.. جارێم 
دەكێیاد حەزم چتووە جتگەرەد لەو ر ژەوە منت ش بتوومە جگەرەكتێش و كێیتەی متن و 

 .گ اوەكەم كۆتای، هات و ئ دی نەتۆرامد گێییەرگەكەش ناوی خارە خولە بوو

دەمەو عەسرانێم خارە خولەم بە كتزی دیتتد كتز كتز ز ر كتز كە  نە  هەر ختارە 
ەس، وا بە كزی نەدیبوود هەر من نا هەموو بارەگا هەست ان بە كزی، خارە خولە خولە ك

كردد دیتم دەوریان داد دەوری دووكەڵ ان داد سەیر بوود جگەرەی بە با دەكردد دووكەڵ، 
 وتنەدەداد ئەوە گۆەانێم بوو لە خارە خولەد گۆەانێە، لە ناكاوی گرس اراوید جتگەرەی 

 : انبە جگەرە دادەگ رساندد گرس

 چ بووە؟ بۆچ، وا خەفەتباری؟ -

...+ 

  سە بەە چ بووەد چ  ەوماوە؟ -

...+ 

 دڵیان تە ،  سەیە  بەە -

...+ 
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 !نابڵێ، -

...+ 

بەرد هاتە  سەد ورتەیە  لە خارە خولە نەهاتد هەر جگەرەی دەگێچایەوە و بە بتای 
 :بۆم گێتایەوەدەكردد ناچار لێ، دووركەوتنەوەد وا بزانم ر ژی دواتر بوود ئەوهایان 

 :خارە خولەش بانگدەكەنە گەنایێ

 .حزڕ گێ، باشە كە تۆ خۆت رادەست، حەومەت بەەیتەوە و بچ ەوە شار +

 بە حزڕ بڵێ من ناچیەوەد با خۆی بچێتەوە -

 ...ئاخر +

 .خارە گوێ، لە ئاخر و ماخر نەگرتبوو

ئاشتبەتاڵەكەی ختۆی خارە خولە گاڵتەكان، جاران، نەماد بە،م  بەردەوام گتوتە دژە 
 :دەگوتەوە

 .تا جگەرە مابێت گێییەرگە دەمێنێ

خارە لە چ ا تۆراد نەمزان، بتۆد دوازدە ستاڵ ش دوای ئەوەد  ددوو ساڵێم دوای ئەوە
 خارەم لە بارەگای ئەو حزبە دیتەوە كە گێ گوتبوو: 

 .من ناچیەوە تۆ بچۆوە

دیتتتیەوەد كاڵشتت نەۆفێە، لە شتتان بتتوود وا بتتزانم هەر ئەوەی چ تتا بتتوود لە جتتاران  
 :جوانتر جگەرەی بە با دەداد لێ م گرس،

 كەی جگەرە دوای، دێ؟
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 كەمێتتم وەستتتاد جگەرەیەكتت، دامتتێد تەماشتتایەك، بارەگتتاكەی كتترد و هەناستتەیەك،
 :، هەڵەێیا ووڵ

 !تا حزڕ بیێنێ جگەرەش دەمێنێ

 

 

 

 قەندیل

 وەرز ،وەرز

 

 :هەیە گۆتەیەکجا كوێ  ەندی  ن ە   ئێرەش  ەندیژەد

 .سەرێە، لە بن، دلە سەری دن ا وا  ەندی  زنر رەیەكە سەرێە، 

لە زاری منەوە كەوتبێتە سەر چەند زارێد دوای لە ب رچوونەوە لە  گۆتەیەرەنگە ئەو 
زاری ئەوانم ب ستبێتەوەد هەر كەسێ لە سا،ن، شتووم بە چاوێتمد ئاشتنا بە چتاوی متن 
وەرزەكان،  ەندیژ، دیبێد هەر كەسێ لە وەرزەكان، ئەنێاو بە گێ و گێاڵوی وە  متنەوە 

ز ری ان،  ەنتتدیژ، كردبتتێد ئەگەر بەهەورازە ئاستتیان، و نیتتێوە لە ئاستتیان بەربۆوەكتت
 نر رە بێ سەر و بنەی  ەندی  دێنێ.ز ردارەك ش بێد باوەە بەو ز

ه چ رێت ە  هێنتدەی رێت ە  ەنتدیژ ەكان ئارە ەیتان گێنەەشتتمد هت چ چ تایە  وە   
ە فتێدان فتتێ نەداومەتەوە  ەندی  بە هەڵدان هەڵ نەداومەتە ئاسیان و لە ئاسیان یەوە ب

ز ر ج ان لە  ەنتدی د لە ختۆوە وا نتاڵێمد لە  ەرەچتووغەوە گێتدا  د انچ اكان ج زەوید
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هتتتاتمد ز ر لەو ستتتەف نە لە بتتتن بۆردومتتتان و  بتتتۆ گەالمتتتاردان و هە،تتتتن متتتامەوە كە 
سێبەرەكەی بە سەر ماڵە دیانتان دەەوانتێد لە هەمتوو كان ەكتان، )هەورێ(ش لە ترست، 

وو گابەردەكتان، شتارد تەوەد ز ر ك ی ا جەمەدان ەكەم تەەكردووە و خۆم لە گەنتای هەمت
جتتاریش لە گێتتر  و كتتۆر  رێتتم بزركتتردووە و بە چ حتتاڵ بە دن تتا كەوتتتوومەتەوە و 
كۆگتەریش راوی ناومد لە ش رین ش جارێم كەوتیە بۆسەی جاشان و لە  ئاسم سووكتر 

بتتتووم بە ستتتەر ستتتووتان، هەمتتتوو بتتتنە داربەەوو و  دیتتتدرانهە،تتتتمد ئەدی )گتتتارە(  
لەوێ بتتووم بە دیتتاریەوەد بە دیتتار ستتووتان، چتتوار وەرزەی گتتارەوەد لە جەفتەكتتان ەوەد 

گارەوە  بپەەەوە مەت ند ئەو چ ایەی وەختانێم تتۆگ، دن تا رووی لەوێ بتوود بە،م هەر 
هێین مایەوەد تاكە چ ایەد بۆ هەم یە هێین بێد كێ لەو هێین ەی مەت ن تێتدەگاتد تتا 

سپ ات ، مەت ن هەڵنەگەەام و دانەگەەامد تا بە گێاڵوی دەاوەوە سێ شەو و ر ژە رێ  بە 
لە زستان، مەت ن لە بەفر كپتتر نەنووستتمد هێنتدەی كژتووە بەفرێتم لە ئتارام ، مەتت ن 
تێنەگەییتمد لە مەتت ن مەوەستتە هەر بەفتر و بەفتر و بە بەرگت، ستپ ەوە بتت  بتت د تتا 

و چ ایتانەی بە،م سەخت ، ه چ لەد حەفت گێاڵو دەدەێن، چ ا و چ ا هەڵەیێ و داكیێ
هەڵ انتتدەدام و دەیتتانگرتیەوەد ستتەخت ، خۆیتتان ستتەد  تتات ستتەختتریش بتتەەنەوەد لە 

 -گ تاوێە، بەژن بڵنتدی گتژدەری بتوو –سەخت، ناگەنە  ەندی د بە  سەی حەسەن بێت 
متتن تتتازە بتتوومەتە گێیتتیەرگە و ز ر گێیتتیەرگەیدیش ئەگەر حەفتتت ستتاڵ ش بە ستتەر 

ونەتە گێیتتیەرگەد دەزانتتن گ تتاوی بەژن بڵنتتدی گێیتتیەرگایەت ان تێپەەیبتتێد هێیتتتا نەبتتو
 :گژدەری چ، دەگوت

هەر گێیتتیەرگەیە  بتتا یەكەم تە ەی ئەیژتتوول ش ئەو كردبێتتت، و تتتا ئێستتتاش هەر  
گێییەرگە بێد ئەگەر رێ، بە زستان،  ەندی  نەكەوتبێد گێییەرگەی تەواو ن ەد بتا هەر 

 .بە خۆی بڵێ گێییەرگە

 :ری دەگرسێیەكێم لە گ اوی بەژن بڵندی گژدە



569 
 

مەرجە هەر رێتتت، زستتتتانە بێتتتتد خاترمتتتان بگتتترە بتتتا رێتتت،  ەنتتتدی  بە هەمتتتوو 
 ...وەرزەكان ەوە

 :گ اوی بەژن بڵندی گژدەری دەڵێ

بۆ ئەوەیە كە بە شان بەفر بیەێن،د بە خاترانەوە بتا وەرزی بەهارییت، لەگەڵ بتێد 
 .كوەەد دەی هەر رێ، بە  ەندی  كەوتبێد گایز و هاوین ش

متاوە شتەختەی ەكەی ستەری الوە و ز ر جێگەی  ەندیژم دیتوەد هەر لە گۆمن لە ز ر 
ئاوێنەیەك، نتاوازەیەد ئتاوێنەیە  ستەد ستوێند دەختۆی خوداوەنتدی جتوان،  سەرەوە كە

تایبەت بۆ مانگ، راگرتووەد تا لە مانگەشەویە  ەنتدیژ ەكان تتریێەی ختۆی تێتدا بب نتێد 
ەستێرەد بت  هەرچ، جوان ، ئاستیان هەیە هەر مانگ نا ئەو  ئاوێنە تریێەی ە گتگتە لە ئ

لەو گۆماوی جوان ە ب چنەوەد ئەگەر بە چاوی خۆم نەمدیباد لە رێ، وێتنەی زیندووشتەوە 
 ەت باوەەم نەدەكردد ئەو بەرزای ەی ئاسیان دەریاچەیە  كە بچووكەراوەی جوان ەكتان، 

ە چتتژەی هەرچتت، دەریتتاچەی دن ایەتتت  لە باوەشتت، ختتۆی گرتبتتێد ئەو جێتت ەی دەیڵتتێم ل
 :هاوینێد كۆچەریەك، گیت گۆچان ، بر  بەفری دەیگوت

ساردترین جێگەی دن ایەد ئەوە هەر  سەی متن نتاد هت، باگ رییتیەد  د بێکۆدیانئێرە
 .باگ رم لێرەوە تا كێوەكان،  اف لە هاوین، هەموو چ اكان رەشیاڵ، هەڵداوە

 :بە كۆچەریەكەم گوت

 !زستانەكەی چۆنەهاوینەكەی وەها سارد بێتد داخوا 

  :وە،م، كۆچەریەكە ئەوهابوو 

 .دەبێت لە مردووان بپرس ن +

 !مردوو -
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 .ئاد مردوو +

 .چ تێناگەم -

نەێ هەر كەسێ لە زستانێ رێ، بێرە وزستان، ئێرە  ع زرائ ژ ش نازانێت چۆنەد چو +
 .كەوتبێد ع زرائ ژ ش بە سەری رانەگەییتووە

ەی ستتەری  ەنتتدیژێ دان یتتم و ختتۆم و ئێتترە خەریتتەە بە دیتتار دەریتتاچە ئتتاوێنەی ەك
لەب ربەەمد رەنگە ویستبێتم بڵێم هەر ئێترە نتا لە ز ر جتێگەی  ەنتدیژێ ستەرهاتم هەیەد 

رەنگاوەەنگ، لە چاوم گاراستووەد لە سەر ز ر  م هەیەد گەلێم دییەن،  ەندیژم بەهە ایەت
رستاومد هە،تتوومد لە لووتەە هەورگرەكان،  ەندی  تە ەم لە عەرد و ئاستیان كتردووەد ت

 .گاڵەەوتوومد چاوم گەرمەردووەد خەونم دیتووە

ئێستا لەو سەرەی  ەندیژمد دوو دوند شان ان بە شان، یە  داوەد چەكوچ و سادریان 
ناوەد دەمێەە گێییەرگە لێ ان داكوتاوەد داكوتانێم هەرچ، تۆگ، بەغدا هەیەد رووی لەو 

نێد بتتا جتتارێ گتتوێ، خۆمتتان لە ئاستتت دوو دونتتدەیەد گێیتتیەرگە هەڵنتتا ەنێ و هەڵنتتا ە
تۆگەكان كەەبەەیند خۆ لە شەەەكان ش دوور بتێخیەوەد وا نەكەم نتاتوانم لە هەر وەرزێ 
لە وەرزەكان،  ەندی  ئەو وێنانەی لە چاومن ن یانبدەمەوە و ئەو سەرهاتانەی لە سەرمن 

 :بگێتمەوە
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 بارەگای ئاسمانی

الیەك،  ەڵەمتەوی ئەنێالەوە تۆپ ب گرێتەوەد نا  جێ، بارەگا جێ ەكە گێناچێ لە ه چ
ه چ جۆرە تۆگێە، بەغدا كە  ەنتدی  بە هەموویتان ئاشتنایەد بارەگتای ئتێیە نتاگرێتەوەد 
ئەوە ناڵێم گێییەرگەیەك، خایەن یان  اچاخچ ەك، ختواگ ر ختۆی لە تتۆگەكە بپێچتێ و 

لەو الوەش نانتتدینێمد بتتێ و بیتتانب نێتەوە  بارەگتتا دوو ژووری لە نتتاو یە  و بێتترای ە د 
رەنگە جێ، ب ست گێییەرگەیە  بەەنەوەد دیوارەكان، من دەڵێم باڵێم تۆ بڵێ دوو باڵ 

 :گانند گژدەریە  دەیگوت

 .ه، عەل ش نایبتێت نە  مووشەك، حوسێن

بانەكەشتت، متتن دەڵتتێم چۆكێتتمد تتتۆ بتتێ دوودڵتت، بڵتتێ دوو چتتۆ  ختتۆڵ، لە ستتەرەد 
 :گەرم ان ە  دەیگوت

 . یێ  ژ ش ناباكۆگتەر لە بان، بن

ژوورەكان نەوی بووند بەژنت چەندێ كورت باد دەبوو لە راست كاریتە ئەستتوورەكان 
ستتتەری بەرزت نەوی بەەیتتتتد عەرەبێەتتت، بەستتتراوی كە لە بەژن لە دارخورمتتتات ج تتتا 
نەدەكردەوەد ناویم لە یتاد نت ەد جارێتم ختراپ ستەری لە كتاریتە داد لە هەمتوو جارێتم 
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ێە، ز ر مزری بۆ عەرد و ئاسیان ناردد دوای هێور بتوونەوە خراگتر هەڵچوود چەند جوێن
 :گوت،

گێیتر بە با،بەرزی، خۆم ز ر سەر بەرزبوومد بە،م ئەو ژوورە هێند كووەی كردمەوەد 
 .لە دڵەوە خۆزگە دەخوازم كە شەموولە بام

ەكتاند هۆدناندێنێم هەبوود دیواری ناندین كەمێم بڵنتدترە لە  هۆدەکانكەمێم دوور 
لە  دگا هێندە دوور ن ە لەو رێ ەی كە لەو دەرەرە تا ە رێ، كۆچەریان و  اچاخچ انەبارە

 :بارەگاوە بە دوورب ن ئا اری  ە،دزێ جوان دیار بوود  اچاخچ ە  دەیگوت

 . ە،دزێد نازانم دارتێ  بە،م دیوارد یە  ال دیواریی، بە گێوە نەماوە 

دیتتار بتتوون كە دەكەوتتتنە دوورایتت، لە بارەگتتاوە كێتتوەەەش و هەمتتوو ئەو كێتتوانە 
ب ن نەوەد لە بارەگاوە كوێ دیار نەبوو  دەزانتن چەنتد لە ئاستیان نزیتم كەوتبتووینەوە  
یە  دوند هەبوو لە ئێیەش لە ئاسیان نزیەتر بتوود هێنتدە لێیتان دوور نەبتوود هەر ئەو 

نتتگە لە دونتتدە بەرزەش لە ب ن نتت، ئەوالیەی  ەنتتدیژ، كردبتتوویند ئەو دونتتدەی دەڵتتێم رە
 :دوندە هەرە بەرزەكان،  ەندی  بێد مام جوامێرێە، جوامێر هەبوود جارێم گوت،

ئەها ئەو دوندە دەب نن چۆن رووەو ئاسیان هەڵەیاوەد ئەو دونتدە بڵنتدترین دونتدی 
 . ەندیژە

لە چاوی مام جوامێرەوە ئەو دوندەی بەرانبەرمان بڵندترین دوندی  ەندی  بوود بە،م 
بڵندترین دوندی دن اش بێتد لە دیدی منەوە جگە لەو دونتدەی بەرانبەرمتان چ دوور ن ە 

دوندێم هێندەی ئەو دوندە بڵنتد نت ە كە بارەگتای ئتێیە دەڵێت، هتێالنەی گەەەستێژەەیە 
ێیە گێ ەوە هەڵواسراوەد هەر بە راست ش هەمتوو كتات نتاد هەنتدێ كتات هەستتیدەكرد ئت

 گۆلێ گەەەسێژەەی بەستەزمان ن.
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ی گەنای ئێیەی دابوود لە تۆگ، ئەنێال، گاراستبوویند ر ژ زوو هەڵدەهاتد لەو دوندە 
هێیتتتا هتت چ جێ ەكتت، دن تتا تتتالە گزنگێەتت، نەگەییتتتبووێد بارەگتتای ئتتێیە بەر هەتتتاو 
كەوتبوود لە ئاوابوون، ر ژیش وا بوود دن ا هەموو دن ا لە بولێ  بتوود لە بارەگتای ئتێیە 

ری بارەگا نەدەبووند ئەدی مانگ   خەریەبوو لە هێیتا چەند تالە زەردەگەەێ دەستبەردا
سەر بان، بارەگا بن یتێتەوەد شتەوێم لەو شتەوانەی مانتگ لە ستەر ن یتتنەوە بتوود بە 

 :كوەە با، دارخورمای ە بەسرای ەكەم گوت

 .دار خورمایە  لێرە با خۆزی +

 تا وە  داربەەوو گتی تێبەردەی؟ -

 .نا +

 ؟ئەدی -

 .گەەێ،بۆ ئەوەی تۆ گێ دا هەڵب +

 .تا خورمات بۆ لێبەەمەوە -

 .ناد تا مانگم بۆ دابگری +

 !مانگ -

 ناب ن، چەند نەوی ە؟ +

 .شاع رانە  سەدەكەیت -

+....... 

 .وای دانێ مانگم بۆت هێنا -
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ئەی بتا  لە هت چ جێگەیتێد لە هت چ دەریتایێ بتایێ نت ە هەڵ ەردبتێ و ج تەیەكت، لە 
كەی بارەگا نەهێنابێد كتوەە شتارەزووریە  كە دەرگا تەنەكە لە نایژۆن گ راوەكەی ژوورە

ئەوهتای تێهەڵتدەكردە  نۆبەتتداریگێدەچوو خزمتایەت ەك، لەگەڵ نتال، هەبتێد لە ستات، 
 :گۆران،

  وربان، گرووشەی رێتم

 ئەی شنەبای  ەندیژێ

 وەی گەیە، شارەزا بە هەموو چ او دەریای دن ایێ

.............. 

............ 

كتوەە شتارەزووریە لە متنەوە فێتر بتوو دەستەاری شت رری نتال، حەزم لێ ە بڵێم ئەو 
بەاتد یان بڵێ ن ب یێوێنێد بە،م من لە كێ فێری ئەو بەزمە بتوومد نتایەتەوە ب ترمد لە 
ب رمە كات، خۆی یەخەی ش ررێە، نال م گرتبتوود بەرمتنەدەداو بەرمتنەدەداد تتا ئەوهتام 

 :بەسەر نەهێنا وازم لێنەهێنا

 :گێیدەلێن

 ڵەگتە وحەب بە ال

 ئاوازەی وشە تێەتتتتتتتتتتتتتتدەدا

 !الڵەگتە

 یا تەل، نازی

 .نەختێ توند لێەتتتتتتتتتتتدەدا
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ئەو نال، شێواندنە یتان ختۆم گتوتەن، نتال، جتوانەردنەد ستەرهاتێە، ناستە، هەیەد 
نگە خۆی بخاتە ر مانێەەوەد بۆیە حەز لە گێتانەوەی ناكەمد هێندە نەبێد لە كۆل ژ بۆ ەر

ابوومد كەمێتم زمتان، دەگترتد جارێتم لە ستەر تەختەەەشتەكە بە خەتێەت، كچێم لێتدر
 (و لە بنەوەش نووس م )نال، هەولێری گەورە نووس یەوە

بەفر بەفرد بەفر بۆ ناڵێ،  بەفر لە گاش  ەندی  حەرامەد گ اوی بەژن بڵندی گژدەری 
 :دەیگوت

سەر ئێرە رێم هێیتا هەوری بەفری لە ئاسیانێ خۆی رێەنەخستووە بۆ بارینێد لە  
 .ئەو شوێنەی وا لێ، راوەستاویند گرووشەی دەكات

نازانم گ اوی بەژن بڵندی گژدەری چەندی گێوەنا بوود بە،م  اچتاخچ ەك، ویستە، و 
 :تریا د بە دەم ن وە مەست ەوە دەیگوت

ختودای بەخیتندە ستێ دیتاری، جتوان، بە متر ڤ بەخیت وە و بتۆی دابەزانتدووەد  +
 .ریندەبێت ز ر رێزیان لێبگ

 چ، و چ،؟ -

 .ویسە،د تریا د بەفر +

 بە چ، دیارە ئەو دیاریانە لە خوداوە دابەزیون؟ -

 :گۆ اچاخچ، فتێە، جوانتری لە ویسە، دا و مەستانەتر هاتە 

 .شوێن، دابەزین، دیاریەكان ش گێدەزانمد دەی لێم بپرسن +

 ویسە، لە كوێ دابەزی؟ -

 .، كەركووكێ بوویەكەم گێە، ویسە، هەڵدرا لە مەیخانەیەك +
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 چۆن دەزان،؟ -

 !خۆم گێەەكەم هەڵدا +

 ئێد تریا  لە كوێ دابەزی؟ -

 .یەكەم مژی تریا  لە كۆ،نێە، كرمانیا +

 ...خۆت -

ناد برادەرێەم مژی یەكەم، لێداد حەی  گێش چەند مانگێم لەو خوارەد لوغیێم لە  +
 .بن گێ، تە  ەوەد هەر گارچەیەك، چووە ئاسیانێم

  بەفرەكە؟ -

یەكەم كژوو بەفریش كە خودا هەناردی ئەلێرە كەوتد ئەو جتێگەیەی كە متن و تتۆ  +
 .لێ، وەستاوین

 بەفرەكە كێ دیت،؟ -

 ...ئەوەتاد خۆت +

 .ئ یم بەو  اچاخچ ە ماوەد ئەگەر لەب رنەكەم دەچیە سەر رێ،

بارەگتتا گ تتر دەی گتترفتێەە چ چتتارەی نتت ەد ئتتاو گرفتێەتت، گەورەیەد بە،م كتتاری لە 
لەب ری كردبێت كە زاری كتان ە   وێدەچێئاوەدان ش نەكردووەد خوداوەندی كان، و ئاود 

 تژ لێتژ ژ لە ت یتە بەردی ت تژ تد بتۆ ئتاو دەبتوو بە لێژای ەكت، لێتوەێلەو ئا ارە بەتاتەوە
ێ لەو دوورە كان ە  هەبتوود لە چتژەی هتاوینێش باوەشتێ د لەوبب نەوە و هەوراز ب نەوە

ئتاوی هەبتتوود لەو كتتان ەوە بە هێستتتر و تێتتتكەد نتتا وازیتتان لە تێتتتكە هێنتتابوود جژ ەتتان 
هەبوود ئاومان دەكێیا و بارەگامان ئاودەداد باش بتوو رێت، كتان ش دوور بتوو لە چتاوی 
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بە درێژایت، وەرزەكتان نتاد لە ئەنێاود من هەموو وەرزەكتان، ئەو بارەگتایەم دیتوەد بە،م 
 .هەر وەرزەی چارەگە وەرزێد گتر كەمتر

گرفتێە تری بارەگا دارەد ئەو بارەگایەی گێویست، بە لێتەوارێم دار هەبتوود چ داری  
(یتش چتاوی ت تژی بەو ستەر و ئەو ستەری بارەگتادا وود دارای ناو )خوێنتدنەوەی ...نەب

لەوەی بە سرووشتت، ختۆی داروبتتاری  هتێگێتابتاد دوو دار نتا دارێە یت، نەدەدید ئێترە 
كەمەد چونەە لە كوێستان ش كوێستانترەد سەهۆڵبەندانێەە بۆ خۆید خۆ ئەگەر هەمووی 

د بە چەنتد زستتانێم وە  بەری دەستت، لێتدێد مەگەر د دارستتان، بتۆەدارستان ش بێت
چ هێترەیەک بە درەختت  نەتاندیتووەد تەوری گێییەرگە چۆن دەكەوێتە وێتزەی درەختتد

سۆبەی بارەگا هاوینەكەی ناڵێمد دەنا لە هەموو وەرزەكتان داگ رستاوە و بە  ەد  کات دە
 .حەفتا كوورە لە لوولەكەیەوە دووكەڵ، ناردووەتە ئاسیانێ

ئەو بارەگایە ئاسیان ە لەوەتەی گێییەرگە هەیەد هەر ئاوەدانە و چۆلنەبووەد جارێتم 
یەد تۆگ، بۆ دێد تە ەی لە سەرەد نەبێد ئەو بارەگا ئاسیان ە لەوەتەی گێییەرگەی تێدا

 .جاش و سەرباز چاویان بتیوەتێ

ن ازێە، گا  نە  سووسەکردن و شت، ئەگەر كەسێ ویست، بۆ كارێە، گێویستد بە 
بارەگا دوندیەكە بداتد با سەردانەكەی بخاتە هاوینتاند ستەرەتای گتایزان و  واد سەردان،

وێزێوە بۆی بچێت باشتەد هەورازێەت، دوا ر ژەكان، بەهاران ش خراپ ن ەد من دەڵێم لە گ
سەخت، دێتە گێیێد كە ئەوی بتید نیێوێە، تتووش نیتێوی دەكتاتەوەد هەورازەیەكت، 

 ێد دوای حەفت هەشت گیووێم دەگاتێ.سەختتری دێتە گێی

رێ ەك دی لە الی دونتدی جاسووستانەوەیەد بە د ڵە كتۆگەدا تێتدەگەەێد بە،م ئەو   
داد مەگەر  اچاخچ، و گێییەرگەد رێگەی سێ ەم لە رێ ە كەم كە  هەیە بوێرێ خۆی لێ

بن ئەو دوندەوە دێ كە بڵندترین دونتدی دن تایەد رێت، چتوارەم و گێتنرەم و..لە ئا تاری 
و هەڵتتدێرانەوە دێد كەمێە تتدی هەڵەیتتێم   تتووڵجتتاش و ستتەربازانەوەیەد ئەهتتا لەو د ڵە
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رەزگەی رووختتاو دێتتتە نتتاو دوورب تتنەوەد لە ب رتتتان بێتتتد لە هەمتتوو ئا تتاری ئەنێتتاو لەو 
سەری تا ئەو سەری بە گان، و درێژی تەنها دوو دوند بارەگای دژە ئەنێال ان گێوە ماوەد 

 .ئەوان ش ئەو دوو دوندەن

ێتنە لە وەرزەكتان،  ەنتدیژم بە رەنتگ و دوای ئەو هەموو ستاڵە شت رن و تتاڵەد ز ر و
دەنگەوە لە خەیاڵەد نازانم لە كام وەرزیەوە خۆم بگەیەنیەوە بارەگاد لە زستتان تووشتتر 
و سپ ترد لە بەهار تەەتر و كەسەترد لە گایز رەنگ زەردتر و بە بۆڵەبۆڵترد لە هتاوین ش 

 .هەتاویترد بە،م تاوی بێ ت ن

 

 ئێشكگری

ئێیەگری وەرزی ن ە وە  چتۆن لە ز ر جتێگەی  ەنتدیژێد دیتوی نستێد ناگرستێ چ 
وەرزی ساڵەد هەم یە بەفر هەیەد ئێیەگریش ئەوهایە لە گێییەرگە نتابێتەوەد نە شتەو 
نە ر ژ چتتوار وەرزەی ستتاڵ ئێیتتەگری لەو بارەگتتایە نتتابێتەوەد ز ر كتتات بارەگتتا بە یە  

و ئێیتتەگر بە دەوری خۆیتتدا بە متتاتە متتات ئێیتتەگر دڵتت، ئتتاو نتتاخواتەوەد لە شتتەوان دو
دەخولێنێتەوەد شەوی وا هەیە لە دووش گتری دەوێد بۆیە  ەت ئتۆخەی بتێ ئێیتەگریم 
هەڵنەكێیاوەد نەبووە بڵێم ئتۆخەید ئەوشتەو لە تێتری و بە ئتارام، دەخەومد كتێ هەیە 

لە وەرزی سەرماوستتتۆلەد تتتتایبەتتریش ئەگەر  نەخاستتتیەخۆشتتت، لە ئێیتتتەگری بتتتێد 
 .یەكە كەوتە درەنگان، شەو یان ساتە ناسەەكان، شەوئێیەگر

سەرهات، ساتەكان، ئێیەگری ز رند هێند ز ر نە متن كتاتم هەیە بتۆ گێتتانەوە و نە 
كەس ش بۆ گوێگرتند ز رن ز رد لە شەوە سایە ە و ستاماڵ ەكان لە چاومتدا چەنتد جتار 

ر ییتتووەد لە ر ژە مانگ هەڵهاتووە و ئاوابووەد چەند گزنتگ هتاتووە و چەنتد زەردەگەە 
گایزیەكان چەند گەلە هەوری لە دەست با هە،توو لە بای غارێ سێبەریان بە سەر بارەگا 
دوندیەكەدا جێهێیتووەد لە بەفرانبتار و رێبەنتدانێ چەنتد زریتان،  ەنتدیژ، هەڵ ەتردووەد 
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چەنتتد گێیتتیەرگە و  اچتتاخچ، رێ تتان بە وەرزەكتتان،  ەنتتدی  كەوتتتووەد چەنتتد گتتورگ و 
 ئەنێاو لە نزیم و دوورەوە لوورەیان هاتووەد چەند جار بۆ ئێیتەگری لەخەوی تۆگەكان،

 .وخەون، ش رن ان كردوومد هێندە سەرهات، ساتەكان، ئێیەگریم لە سەردایە  ووڵ

لێرە تەنها چوار سەرە سەرهات لەو كتێبەی ئەگەر نهێن، شەو هەڵنەهێنتێ رەنتگە بە 
ری(( ختۆی ناودێربەتاتد دەگێتتمەوەد ناوی ))هەزارو یە  ستەرهات، ستاتەكان، ئێیتەگ

 :ئێستا هەر سەرهاتەی لە وەرزێەەوە

 

 /سەرهاتێ لە زستانەوە 

تاریم دانەهاتبوود بەفر دایەتردد بەفتر رێت، لە هتاتن، تتاریە، گترتد بەفتر بتاری و  
بارید هەتا چوومە باوەش، خەویش شەو هەر سپ، بوود روونا  روونا د نتۆرەی منت ش 
هاتد تتاریە، هەر دانەهتاتد تتاریە، رووی هتاتنە بەر بەفتری نت ەد لەو شتەوە بەفتراویە 

بتوانتتاكەم گتتورگ ش بێتتدار بتتێد بەفتتر چتتۆكێ  كەوتبتتووە ئەو ستتاتانەی شتتەو نۆبەتتتداری
رەكەی ێد دەیگەیەنێتە بن ناو د نۆبەتداكەوتبوود لێ نەدەكردەوەد هەتا سبەی ئەوها ببار

 :گێش من گوت،

 .لەمێژن ە بەفری بانەكەم ماڵ وەد گێش تەوابوونت ب یاڵەوە 

 هەڵتتدەلەرزیمد وە  ك تتری ستتەگ هەڵتتدەلەرزیمد چەنتتدی هەڵتتبەز و دابەزم دەكتتردد 
بەالش بتتوود ختتۆم لە بتتن بێتترای ەكە رانەگتترتد ستتەرما ر چووبتتووە نتتاو یەكە یەكەی 
ئێسەەكان، لەشیەوەد بەفرم شەاند و چوومە نانتدینەكەد ئتاگردان گۆلتووی تێتدا متابوود 
دیاربوو ئەوانەی گێش من نەیانهێیتبوو بەوژێتەوەد منت ش ئتاگردانم ئتاگرداوەد ئتاگرێە، 

ەوەد لە شتەوە بەفراویەكتان ش ئتاگر بە كتێش كێیت، نتاو گەورە ناد خەریەبوو بچیە ناوی
 .خەوت دەكاتد من وا بووم
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لە گەرمان خەوم لێنەدەكەوتد جژەم لە بەر خۆم داكەندد تەنها  دەرگێ  وتەم لە گێ 
مابوود كەڵە، نەبوود شەوەكەی ز ر گەرم بوود چۆەچۆە ئارە ەم دەردەداد هەستام لە 

ەفرگرەكەد جامە بووزێەم دەرهێناد چوومەوە سەر سەر بان هاتیە خوارێد چوومە الی ب
 :جێگاكەمد هەر هێندەم دیت بابم لە سەر سەرمە

 بە تەمای چ، بەەیت؟ +

 .دەمەوێ بووز بە لەش، خۆم دابێنم -

 .كاری وا نەكەیتد سەرمات دەبێت +

 .سەرمای چ، من سووتام -

جتامەكەد یە  بە جامە بووزەكەم بۆ سەر س نگم هێنتاد لە ه ەتتا بتابم گتتی دایە 
 دەنگ، خۆیی، هاواری كرد...

هێندەم لە خۆم هەڵداد وەختبوو دەمتاودەم بتەەومە ئتاگردانەكەوەد چ بب تنم باشتەد  
لچە، سا ۆیەكەم ئتاگری گرتبتوود بتاش بتوو نەشتێوامد غارمتدایە نتاو بەفترەكە و ستا ۆ 
كوژایەوەد نزیەەی بستێم چوارگۆشە لە سا ۆیەكەم كردە  وربان ، چەند خولەكێ خەود 

  .دەمێم بوو نەمدیتبوو بیم دیتەوە كەبە،م خەمم لێ، نەخواردد چونەە با

 ئەو سا ۆیەت بۆ سووتاوە؟ +

 وە دارێم لچە، سا ۆكەم، راكێیایە ناو سۆبەكەوەدارم دەخستە سۆبە -

 !دەبێت ئاگامان لە خۆمان بێتد دار لە ج ات، خۆی نەمانخاتە ناو سۆبەوە +

 ؟دەڵێ، باوەە ناكەن -

 .م ئاشەرا نەكردچەندی گرس اند ئێستا و ئێستا هۆی سووتانەكە
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 /سەرهاتێ لە بەهارەوە

شەوێەە شەە كەوتۆتە ئاسیانێد گرم و هۆە و برووسم هاوییتنێەەد دەڵێ، هەرچ،  
متتردوو هەیە ختتودا لە ئاستتیانێ زینتتدووی كتتردوونەتەوە و بە شتت ر و ت تتر بە نتتاو یەكتتتر 

نتامێنێد  وەربوونەد بتارانێەە ئەگەر بتاران، وا لە دەشتتای، ببتارێد ئتاوەدان ە  بە گێتوە
گوند و شاران ن ر  دەبند چ بارانێەە خودایەد ئەو هەورە لە چ دەریایەكەوە گەیدا بتووەد 

. چ ن بە ستەر  ەندیژتدا  ڵت  بتوونەتەودچ بایە  بۆ  ەندیژ، هێناوەد ئەو شتەو دەریاكتا
باوبۆرانێم بتوو ختودایەد بەر بێترای ەكە كەڵەت، راوەستتان، نەبتوود بتاران بتایەك، هێنتد 

ڵ بوود ستەری بە هەمتوو كەلێنێەتدا دەكتردد دیتواری دەبتتید متن گیتتم بە توندی لەگە
دیتتوارەوە نووستتاندبوود نتتاوە نتتاوەش دەچتتوومە ژوورەوە و ختتۆم دەدایە ستتۆبەكە كە 

ەگرتتت، بتتوود رووی ئەو نێڵەنێڵتت، بتتوود فانۆستتەكەش كە بە دیتتوارەوە هەڵواستترابوود گرت
انەگۆشتت بوود لە بەر فتتانۆ  ەە نزیتتم فانۆستتەكە بتتوون و رووی خۆیتتان دگێیتتیەرگانەی

دییەنێە، سەرنرتاكێی ان ن یاندەداد بە تایبەت، رووی ئەو گێیتیەرگەیەی كە لە كتات، 
ئاستای، لە ست یا ز ر لە نتازم غەزالت، دەكتردد وا بتزانم خزم یت، دەبتۆوەد لە دەنگتت ش 

وی دەكردەوەد ئەو خزمەی غەزال، هەموو گۆران ەكتان، وی لەبەر بتوود ز ر  دەمەالسکەی
 :ر لە سەر داوای من تێ هەڵدەكردەجا

 گول، یا حژو مێن ئەڵال جابە 

 ..خەزەن جەرح گەلب، م ن عەزابە 

 ...گول،

كتتات، ئێیتتەگریم لە تەواو بوونتتدا بتتوود لە ختتزمەكەی نتتازم غەزالتت، نزیتتم بتتوومەوەد 
چتتوومە ستتەر ستتەرید لە ستتەر چ چەتتانمد هەستتتیەرد ستتەر و ستت یای لە جتتوولەیەك، 

جووالد دەنگێەت، وە  متتەی گی ژەشت، لێتوە دەهتاتد تێگەییتتم سەیردایەد لێویی، دە
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خەون دەب نێد بە،م لەوە نەگەییتم خەونت، خۆشتە یتان نتاخۆشد بە،م لەو گرموهتۆەە 
لەو وێرانبوونەی دن اد بە دیار رووناك ، ترسناك، فانۆ د رێ تێدەچێت كەستێم خەونت، 

بە ن تتازی هەستتتانەوە ختتۆش بب نێتتت  لەگەڵ ئەوەش دڵتتم نەهتتات بە ئاگتتای بێتتنیەوەد 
دەستەكانم خستنە سەر چۆكمد نتازانم جتوولەم كترد یتان نتاد لە ه ەتتا گەالمتاری دام و 
دەنگێە، لێوە هاتد دەنگ، شێر بوود دەنگ، شێر ئەوهتایە جارێتم لە بتاخچەی ئتاژە،ن 
شێرێم لە بن گوێم نەەاندید رێم ئەو دەنگەی هەبوود نازانم چت م بەستەر هتاتد رەنتگە 

ی هاوارم كردبێتد ئەوەی لەب رمە هەردوو دەستم لە ناو دەست، خزمەكەی من ش وە  و
نتازم غەزالتت ەد ئەو كتتوەەی لە خەوێ دەنگتت، گیت ژەی هەبتتوود لە گەالمتتاردان ش دەنگتت، 

 :شێرد ئەوەشم لە ب رە چەند گێییەرگەیە  غاریان داینێ

 چ بووەد بۆ شەە دەكەن؟ +

-... 

 .م و متە متی بوومن حەگەسابووم و ئەویش هەر رایدەتەكاند

 چ ە بۆ وا دەكەن؟ +

 :باش بوو زمانم بۆوە

 .نازانمد دەڵێ، شێت بووە -

 :بە كوردیە  كە فانۆسەكەش ئەوها گرتەگرت، دەكرد

 ...عەفو كەمد دیتد خەوند هات -

 .چ ن ەد چ ن ەد ئاو بخۆوە +

بتوود بە حەزمدەكرد بزانم چ خەونێەت، دیتتووەد نەیتدەگێتایەوەد وابتزانم ر ژی دواتتر 
 :ن ازی گێتانەوەی خەون سەری خستە بن گوێم
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چتتۆن ێە، گەەە  نەبتتوو متتاچ، نەكردبتتێد لە كۆ،نیتتان كچێتتم هەبتتوود هتت چ كتتوە -
كەسێم نان دەكاتە خێرد ه چ ماڵێم گازناداد ئەو كچەش ئەوهتا بتوود جتگە لە متن هەر 

 .بێ ماچ بە رێ، نەكردووە دكوەێ لە گەنایان گێ گەییتبا

 ەدەدایە تۆ؟بۆچ، ماچ، ن + 

 .بابم و باب، سووكە دوژمنایەت ەك، كۆن ان هەبوو -

 لە سەر ئەوە ماچ، نەدەدایتێ؟ +

 ئەو دەیداد من نەمدەوێرا ماچ، بەەم -

 بۆچ،؟ +

بابم سوێندی لێیان خواردبوود كە ه چ كام لە ئێیە نابێت لەو ماڵە نزیم بب تنەوەد  -
 ،.گاڵتەش، نەدەزان شتن كوشتند بابمهەر نزیەبوونەوەیە  واتە بە كو

 .خەونەكە لە ب رمەكە -

لێرەوە دەستپێدەكاتد ر ژێم ماڵیان چۆلبوود دیتم كچەی ماچبەخش هاتد هەر لە  +
دەرگاوە خۆی رووتەردەوەد من ش نە  هەر بابمد دن ا و   امەت یم لەب ركتردد نەمەتردە 

ەرمان و رووی نامەردی غارمدایێ و گەوزانتدمد لەگتتدا بتابم بە دەمتانچەوە هتاتە ستەر ست
 .دەمانچەی لە من كردد من هەر هێندەم بۆ كرا گەالماری چۆك، بدەم

 !دەتویست تۆڵەی بابت لە من بەەیتەوە -

   هەهەهاها +

 

 /سەرهاتێ لە هاوینەوە
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نەێ ئەگەر دوو سێ بەتان، لە ختۆت وچژەی هاوینەد دەزانن بە چ دەزانم چژەیە  چو 
بئتاخن،د دەتتوان، لە دەرێ خەوی ختۆت بەەیتتد ئاڵێن،د یان ختۆت لە ك ستەی خەوێ 

ئتتاخر  ەنتتدی  وایەد هەم یتتە شتتەوەكان، ستتاردەد خۆشتت ەكەی لەوەیە دووگیتتە، نتت ەد 
 ی كوێستانێ باڵەكان، لێەبەاتەوە.مێیوولەی ن ەد مێیوولە حەدی چ ە لە بەر با

ریم كەوتبتتتووە دەمتتت، نۆبەتتتتداشتتتەوێم لەو شتتتەوە ستتتاردە هتتتاوین ەی بارەگتتتا 
وەد بە،م لە بارەگتتتا هێیتتتتا هەنتتتدێ گێیتتتیەرگە نەچووبتتتوونە خەوێد ماڵنووستتتتنانە

مانگەشتتتەوێە ش بتتتوو لە دوورەوە ز ر لە دوورەوە ستتتەرو جەمەدان تتت، گێیتتتیەرگە لە 
 کەلەکەسەروسەكوت، هێستر لێەدی ج ا دەكترایەوەد لە ختوار نانتدینەكەوە كە هەمتووی 

متن  بەردانە دەبەستترانەوەد بوود هەردوو هێسترەكەی بارەگا لە ناو ئەو و  ووچەک بەرد
ەم کچتتدی دوور ر چووبتتوونە زەویەوەد راوێلە نێتتوان دوو گتتابەرد كە هەر گوریستتێم لێەتت

خەیاڵەوەشد ئێیەگری بێ دال ە چۆن تەواو دەبێتد دیتم رێتم  دەكردد رەنگە چووبێتیە
لە الی هێسترەكان كەسێم مژە توتێ دەكتاتد منت ش نتازانم لە كێتوە غ ترەتم وەرگترتد 

ەۆفم لێ، راكێیاد لە راكێیاندا خۆم هاوییتە گەنای گتابەرد و )كێت، زەالم(ێەت، كاڵش ن
وام تێ گرتد  ەت كێ، زەالم، وا توند لە زاری منەوە دەرنەچووەد هەم یتە شتەرمم لەو 
)كێ، زەالم(ە كردووە و تا بۆم كرابێت خۆم لێ، الداوەد بە،م ئەو جارە رەنگە لە ترس، 

دەنتتگ نەبتتوود هێستتترەكان لیووزیتتان كتتردە ئاستتیانێ و خوێنتشتتتن شتتەرم نەیگتترتبمد چ 
 .گوێ ان ف چەردەوەد بارەگا بە ئاگاهاتن و بووە راكێیتاكێی، چە 

 هاد چ ە؟ +

 .بەردانەیەد الی هێسترەكانکەڵەکە زەالمێم لەناو ئەو  -

 !زەالم +

بستتت بە بستتت  بەو ن تتوە شتتەوە مانگەشتتەویەد گێیتتیەرگە گەرتبتتوون و ئەو ناوەیتتان
 و.گیەن،د چ زەالم نەبو
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 .زەالم، چ،د چاوت رێیەە و گێیەەی كردووە +

 .باوەەتان بێتد زەالم بوو -

 !زەالم، چ، دترساوی +

 .زەالم بوو -

 .هەندێ جار لە مانگەشەودا سەری هێستر شێوەی سەری زەالم دەگرێ +

 .من هەر دەڵێم زەالم بوو -

 .مەكەد دوای، دەب ە هێستركوژ باشە ئەگەر زەالم ش بوو تە ەی لێ +

تۆ بڵێ، هێستر وە  زەالم ش خۆی ن یانبدا  ئێستاش هەر دەڵێم ئەوەی مژە توتێ، 
كتتردد هێستتتر نەبتتوو زەالم بتتوود بە،م كتتێ بتتوود چتت، دەكتترد لە نتتاو هێستتتراند چتت، بە 

 !سەرهات؟

 /لە پایزەوە سەرهاتێ

ەكتان بە دەستت، بتاوە بە لە گەلە هەورەكانەوە دیار بوو ستاڵ لە گتایزەد گەلە هەور 
چووبتتووند لە ئاستتیانێ تەەاتێنێتت، گێتتدەكردن و مانتتدووش نەدەبتتووند ر ژیتتش لە  گەنتتد

كەلێن، گەلە هەوران بە نازەوە خۆی ن یان،  ەنتدی  دەدا و بزردەبتۆوەد ستەد ستوێندت 
دیتاربوو درەنگ تان  د یە  دوو رەشتیاڵدەخوارد كچە منداڵەارێەە و سەرەدیقانێ دەكتات

بەسەردا هاتبوود لە گێچانەوەی بارگە و بنە دەست ان تێەدەئا،د دەنگ، تۆگ ش دەتگوت 
گرمەی هەورەد  ەندی   ەت دەنگ، تۆگ، لێنەبتاوەد دوای ن وەە یەد لەمێژن ە چای دوای 
نان خوراوەتەوەد بە،م كتریە گەورەكە چای تێدا ماوەد گەرمم كردەوەد ئێستا گەرداخێم 
چتام بە دەستتتەوە لە نێتتوان دوو گتتابەرد كە بە چ حتاڵ جێتت، من تتان كردبتتۆوەد لە ستتەر 

لە جتگەرە دەدەم و   تووڵ بەردێم كە دەتگوت كورس ە و تایبەت بۆ متن دانتراوەد متژی
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فتی گچەەش لە چای بە رەنگ و شت ریند كاڵش نەۆف یتم لە نتاو هەردوو ئەژنتۆی ختۆم 
لێرە  سەی گێییەرگەیەكم ب ركەوتەوەد ناوی  داناوەد رەنگە بڵێ، ئێیەگری بۆ ناخۆشەد

حتتاج، بەخت تتار بتتوود لە ب تترمە  ستتە هتتاتە سەرئێیتتەگرید هەر یەكە و بە جۆرێتتم لە 
 :ئێیەگری دەدوا

 !ئێیەگری ئەگەر بارەگا مەترس، لە سەر نەبێ بۆ ناخۆشە -

 .سەرما و سۆلە نەبێت ئێیەگری فیەیە -

 .كان، شەو بێتد ئێیەگری چ ن ەئەگەر سەر لە ئێواران یان لە دوادوای ە  -

  ، دوای خۆشم ئێیەگری دەگرمدووانبە  چایە و جگەرەم هەبێت بۆ خۆم و بۆ  -

 .ئێیەگری، ر ژ چ ن ە بە،م ه، شەو خۆش ن ە -

 .تێر خەو ب تد بۆ خۆی دەەوات -

 ...ئەگەر رادیۆ -

 :كە هەموو لە  سەی خۆیان بوونەوە حاج، بەخت ارگوت،

ئەگەر لەو دەستەت كچێم لەم دەستتەت كچێتم لە گێی یتت كچێتم  بە خودایدە  
 .سەما بەاتد مادام ناوی ئێیەگریە هەر ناخۆشە

 .من ئەشهەدوێەم بۆی كرد

ئێستاش كە لە نێوان ئەو دوو گابەردە لە سەر ئەو بەردەد بە دەم چایە و جتگەرەوە 
اوێ بەری ت یتە، لە ژێر ئەو گەلە هەورانەی دەڵێت، گەمەی منتدا،نەم لەگەڵ دەكەند تت

كتتتات دەلێتتت، بە بەردەكتتتانەوە  لەو کەوە ر ژەد ر ژم لێتتتدەگرن و تتتتاوێ بەریتتتدەدەند
دێتتتە ب تترم گەمەی ر ژ و هەور و بتتا بردم تتانە  جتتوولە ناكتتاتد دەستتتراوەتەوەد نتتاەواب
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 و گەمەیە بخەمە چەند رستەیەكەوەدئە لەگژ بووو كاخەزم دەرهێناد  گێنوو خەیاڵەوەد 
لە ختتۆمم هەڵتتدا و گیتاوگیتتت بە دیتتوی گتتولژەدا  چتتتۆی، دتبتتاش بتتوو كە  نەیتتدی

بەربوومەوەد دەستم لە لەش، خۆم گێتاد چ خوێنم نەدیتد بە،م  باوەەم بە چتاوی ختۆم 
نەدەكتتردد  ەت نابێتتت ئەو گتتولژەی هتتات و  ئتتاگری لە بەردەكەی بتتنم بەرداد ختتوێن، 

ە گێییەرگانە نەەژاندبێد بارەگا خۆی بەست و  هەستایە سەرگێد رووە و ئاراستەی گولژ
 .گێیتەوی ان كردد ئا اری بارەگایان بست بست گیەن،د بە دەست، بەتاڵ گەەاینەوە

 !باشە ئەو گولژەیە لە كوێوە هات -

 .سەیرەد لە نزیەەوەش هاوێژرا -

 .نابێت بە هەند وەرنەگ رێت -

 ...نە كۆچەریە  دیارە نە  اچاخچ ە  جگە لەوانەد-

 !ئەدی چ، -

 .نەكردە ئەوجێدەی باش نەبوو جێ،  -

 :من ش  سەیەكەم هەڵدایە ناو  سانەوە

 .بوو گەنهان،هاتد گولژەی  گەنهانەوەمن بزانم لە 

خێرێەم لە سەر بوود بە،م كردمە چاو تایی، و نەمەتردد گتولژەی لە غەیتبەوە هتاتوو 
ئەگەر سێ چوار گەنرە سەری دەكردد نەشیردبامد بێ كژێنرە دەمامەوەد هەتا درەنگ ش 

 :لە سەر بەرد دابن یمد دەنگێم لە ناوەوە دەیگوتنەمدەوێرا 

 .لە سەر بەرد دامەن یەد هەموو بەردێم گولژەی بۆ دێ
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بە،م ستەدیەك،  دئەو گولژەیە من، ز ر ترساندد ز ر جاریتدی گتولژە لتێم نزیەبتۆتەوە
ئەو جارە نەترساومد رەنگە هۆی ترسانەە بۆ خەیاڵە ش رریەكە بگەەێتەوەد ئتاخر متن لە 

ناسە، گایزانە بوومد خەیاڵێم لە ژیان و مردن دابتابتوود لە كتاتێە، ئەوهتادا  خەیاڵێە،
گولژەیەك، ئەوهتات بتۆ بێتتد چتۆن زراوت نتاەژێد بتاش نەبتوو نەەژاد لەو كتاتە نەنەیتم 
ب ركەوتەوەد وە  ف ژم هاتەوە گتێش چتاومد ژنتانە دان یتتبوود  ستەی بتۆ چەنتد ژنێتم 

 :ە گومان لە خۆم گەیدا بەەمد نەنەم دەیگوتدەكردد نازانم چۆنم لە ب رماوەد خەریە

 :خۆشووشتن لە سێ كات ز ر گێویستەد وە  نوێژ و ر ژی و مێردكردن گێویستە

 .دوای سەرجێ  ەردن-١

 .دوای هەستانەوە لە نەخۆش،-٢

 ...دوای ترسانێە، ز ر-٣

 .بارەگا ئەگەر سەرشۆرك، هەباد بێ یەكودوو دەچووم ئاگردانم ئاگر دەدا
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 سەرشۆرك

حەزم چتتووە سەرشتتۆركێد بتتۆیە لە هتتاوینەوە  ستتەدەكەمد چتتوونەوەم بتتۆ هتتاوین لە 
ناچاریەوەیەد لە بارەگا ئاسیان ەكە تەنها لە هاوینان سەرشۆر  دێتتە نتاو  ستانەوەد كە 
بارەگا لە ئاسیان بێت تا لە زەویەوە دەیگەیتێد بای، تەمەنێتم ئتارە ە دەردەدەیتتد بە 

ە ب رمان بێت لە هاوینان هەندێ رێگەی  ەندیژێ ئەگەر بە ر ژ رێت تایبەت، لە هاوینێد ل
گێ بەەوێتد وە  ئەوەیە لە گەرمای، ب ابان رێبەەیتد بۆیە هەر جارێتم رێتت بە رێت ە  

ب تد گێش  کەمتووشلەو رێ انە بەەوێتد لەگەڵ گەییتن بە بارەگا ئاسیان ەكەد چەندێ 
 :بە هەناسەبتكێوە گرس م چاكوچۆن، گرس اری سەرشۆر  دەكەیتد من جارێم

 سەرشۆر  لە كوێ ە؟ -

 .ئەها بەو رێ ەدا تا لێژ دەب ەوە هەرلێژبەوەد دەیگەیتێ +

 .ئەگەر وا بێتد ناچم -

 بۆ؟ +

 .تا سەر دەكەومەوە وە  خۆم لێدێتەوە -

 ...ئەو رێ ە رێ، بایە فێنەەكانەد رێ ە  یە  تەە ئارە ەی نەدیوە +

بتتتوومەوەد گەشتتت یانبوومەوە لە لێژبتتتوونەوەد خەریەبتتتوو لێژبتتتوومەوەد هەر لێتتتژ   
هەورازببیەوەد دیتیەوەد لە ستەر ئەو كتان ەی كە لە رێت، هێستتر و جژ ەتانەوە بارەگتای 
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ئتتاودەداد دوو گتتابەرد شتتان ان دابتتووە یە د گەنتتایەك، سێگۆشتتەی ان درووستتتەردبوود لە 
ەناكەیتتان گەنتتاتر گ ۆ بڵتتێ گنچکتت، گەورەدتتتد گتتێش گەنتتاكەش ستتێ بتتنە داری كتتورتەبنە

كردبوود تاتە بەردێە، ز ر جتوان و رێەت ش كە هت چ گومتان، تێتدا نەبتوو خوداوەنتد بتۆ 
نتوێژی بەنتدەكان، ختۆی تاشت، بتتووید لەو گەنتایە دانرابتوود هەر متن نتتا ز ر كە  وای 
دەگتتوتد گتتابەرد و بنەدارەكتتان جێدەستتت، خوداوەنتتدیان گێتتوە دیتتاربوود نەمزانتت، بتتۆ چ 

نابوود بە،م دانان، تاتەكە دەست، گ اوی بەژن بڵندی گژدەری، تێتدا مەبەستێم لەوێ، دا
 ت تزەوەناوی كەریم بوود بە  بوو نە  خوداوەندی دار و بەردد فەیژ ەك، بەغدای، وا بزانم

 :دەیگۆ

ختتودا ئەو بەردەی ئەهتتا لێرێهتتێ راخستتتبوو تتتا رێبتتوار و كۆچەریتتان نتتوێژی لە ستتەر 
و هێنایە ئێرەد تا گێییەرگە خۆی لە سەر بیۆن بەەند كەچ، حەسەن دایە بەر تە الن 

 .و ... لە سەر لێبدەن

مەنرەڵێەتت، گێتتت و دوو تەنەكەی لە چەنتتد جتتێ كتتون و تەشتتتێە، لە الیەكەوە بتتێ 
تەن یت و جامێە،  وگاو كە وا بزانم هێستتر گێت، لێنتابوود ئەگەر ستەلەە ستابوونێم و 

ەەوچواو گەیدا بەەو ئاگر بەەوەد گۆلیە تایتێم هەبێد هێندە دەمێنێ باوەشێ دار و چ ژ
بە،م نەكەی چتە دووكەڵ بچێتە ئاسیانێد هەرچەندە تا بڵێ، شوێنەكە نەوی و الچەگەد 

 ...بە،م لە ب رت بێتد ئەنێاو چاوی ت ژە با تاتەكە نەبێتە تات،

بب نند مەنرەڵم خستە سەر ئاگردانێد ئەها ئاگردانم ئاگرداد ز ری نەبرد ئتاو دەستت، 
ستات ەا و واتایەد لە جژەان ئ ەكردن كرد كە لە دیدی منەوە جوولەیەك، گت لە بە مێروول

بە  دەرگێ  وتە و كراسەكەمم شووشتد كزە بایەك، گەلێم سارد هەڵ ەردووەد سوێند 
بخۆیت ئەو بایە لە زستتانەوە دێد ستوێندت لێناكەوێتتد ئتاگرەكەم خۆشتتركردد هەڵیت، 

ردە نتتاوێرم ئتتاو بە خۆمتتدا بتتەەمد بتتاش بتتوو ئتتاگر دەگتتاتە ستتەر تتتاتەكەد بە،م هەر ستتا
 سەكان، گ اوی بەژن بڵندی گژدەریم ب تركەوتەوەد كە ر ژێتم گێیتیەرگە دەوریانتدابوود 
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ئەویش بە دەنگە گژدەریانەكەی وتاری سەرشۆرك انەی بۆ دەدان و هەندێ گێیتیەرگەش 
 : سەیان لە  سەی دەكرد

   .ڵنێند چۆن دەڵێم وا بەەنئەگەر دەتەوێت لەو سەرشۆركە خۆت بیۆیت و رە هە+

 دەی ب ڵێ -

 .سەرەتا بە  شەرواو فتێدە +

  دەرگێ  وتە نا -

 .فیەی مەكە +

 ؟فیە ن ەد تۆ وا ناڵێ، -

 .ناد نەمگوتووەد دەرگێ  ووتەت لە گێ بێ +

 چ دی  سەناكەمد سەرەتا تا كوێت رووت بێت؟ -

كرا  و كورتەكتت لە بەر گەلە مەكەد سەرەتا لە ناوكت بۆ خوارەوە رووتبەەوەد با  +
 .بێ

 ئێد ئەوە  وونیان رووت كردد ئاوی گێدابەەین؟ -

 .زووە  وونت تەەنەكەیت +

 ..!ئەدی بۆ رووتم كردووە؟ خۆ -

 .تۆش گەلەتە  ناهێژ،+

 ...باشەد دەی -

 .سەرەتا لە چۆكت بۆ خوارەوە جوان دەشۆیت +
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 شووشتمد لێبوومەوەد ئێستا چ بەەم؟ -

 .تا بن گونت بیۆئەوجا لە چۆكتەوە  +

 !دەبا گونەكەش، لەگەڵ بێت -

 .بەگەڵ، دە +

 . وونت لە ب ركرد -

 .ناد  وون، تۆم لەب رنەكردووەد  وونت +

 .هەهەهەهاهاااااااااد تەواوی بەە -

 .كە لە ناوكت بۆ خوارەوە شووشتد ئەوجا خۆت تەواو رووتبەەوە +

 لە سەرەوەی ناوكەوە لە كوێوە دەستپێبەەین؟ -

 .تا ئان یمد دوای ئەوە بە  زگتد ئەوجا س نگ و هەردوو  ۆڵت دەستت +

 ئەوەی تۆ دەیڵێ تد نەینووس نەوە لە ب ریدەكەین -

 ئەوجا بەش، خوارەوەی گیتتد ئەوجا نۆرەی كوێ دێ؟ +

 بەش، سەرەوەی گیتت -

 .سەرەوەی گیت  اەەیە دنا +

 ئێد كواد كوێ ماوە؟ -

 .ەگەند ئەوها نەكەن سەرماتان دەبێتبە فیەی تێی بێ سەرد سەرت لە ب ركردد +
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من وا هەنگاو هەنگاو رێنیای ەكان، گ اوی بەژن بڵندی گژدەری گێتەو دەكەمد هێیتتا 
نۆرەی  اەە نەهاتبوود ستەرم ستابوون، گێتوە بتوود زرمەیە  كەفت، ستابوون، بتتی و لە 

مەیتتری گوێیدا دەتگوت گابەردە دەتە ێتەوەد بە گەلەگرووزێ جژەەكانم لەبەركتردەوەد زر
 .بە دواوە نەهاتد ئەو تۆگە لە كوێوە هات  نەمزان، لە ئاراستەی بەغداوە هات یان تاران

گەییتتتیە ئەوەی كە ز ر جارخۆشووشتتتن لە متتن نتتایەد ئەو بە،یتتانەی بە ستتەرم  
هاتوونە ز ریان لە ناو گەرماوێ یتان رێت، گەرمتاوێ بتووەد متانگ، وا هەبتوو هەر ن تازی 

شتتتێم هتتاتۆتە گێیتتێد رووداوەكتتان، نتتاو گەرمتتاو ز رند  خۆشووشتتتن هتتاتبێتە ستتەرمد
سبەینانێم لە گەرماوێە، ناو بتازاەێ هێیتتا ئتاوم بە خۆمتدا نەكردبتوود بتووە زرم هتۆە 

 :خەریەبوو بە  وون رووت، دەرگەەێم

 !چ بووەد چ ە ئەوە +

 !ناب ن،د فت كەی تاران هەولێر بۆردومان دەكەن -

ر و گەرمتاوی شتارد رەنتگە تتایبەت بە گەرمتاو  ر ژێم دوای چەند ساڵ دابتان لە شتا
سەردان، شاری  ورمێم كردبێد هەر گێییەرگەیێ لەوێ دەهاتەوە باس، خۆش، و گەرم، 
و خاوێن، گەرماوەكتان، ئەو شتارەی دەكتردد عەسترانێم گەییتتیە ورمتێد گتێش ئەوەی 

دەستت تتۆ مێوانخانە دابێنبەەم چوومە گەرماود گەرماو بوو نە  گەمەد من دەڵێم گەنرا 
بڵێ حەفتاد دەست سابوونم لە خۆم داد تێر نەدەبووم لەو گەرماوەد لە ه ەتا شە ەیەك، 
گەورە هات و لە بەری ژنانەوە بووە   ژە و هەراد لەوێش ز ری نەمابوو بە  توون رووتت، 

 :دەرگەەم

 چ ە چ ە؟ +

 ..بەرقد بەرق -

  .تێگەییتم بە هۆی كارەباوە ئاگر كەوتۆتەوە
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  .و منداڵ یم گتگتن لە هەواڵ، سەرشۆرك،گێییەرگایەت، 

 :نەنەم ز ر جار دەیگوت

دەبێت بزان ن چ ر ژێم باش ن ە بتۆ ستەردان، جێ تاند چ ر ژێتم بتۆ تێەەولتێەەد چ 
 ...ر ژێم بۆ كۆركردند چ ر ژێم

 :جارێگ گۆتیە نەنەم

 .من لە هەر ر ژێم خۆم دەشۆم شتێم دە ەومێ

 :تێگرتم و گوت،نەنەم ن گایەك، گت لە گومان و گرس اری 

 .دوور بێ لە تۆد دیارە هەندێم كە  خۆشووشتن ان لێ نایە 

م ختتتۆ دەستتتت لە ئ تتتدی متتتن گەییتتتتیە ئەوەی كە خۆشووشتتتتنم لتتتێ نتتتایەد بە،
دیستانەوە ختۆم رووتەتردەوەد رێنیای ەكتان، گ تاوی بەژن بڵنتدی  خۆشووشتن ش ناشۆمد

وتبوومد زرمەیەك دی رێتم گژدەریم لەب ر نەماد خۆم جوان جوان شووشتد هێیتا هەر رو
 خێراتتتر خستتتی ە نتتاو جژەەكتتانیەوەد هەڵتتگەەێد هەڵتتگەەێد لە زرمەی گێیتتوو دەچتتوود

 :گەییتیەوە بارەگاد دیاربوو خۆشووشتنم گێوە دیار نەمابوو

 .دەڵێ، خۆت نەشووشت -

...+ 

 تۆگەكان نەیانهێیت؟ -

-... 

ۆیتتان بیتتۆن هەنتتدێ كە  ئەگەر  بە ستتابوون، فەەەنستت، و تتتووك، بەرازیتتش خ +
 .گێ انەوە دیار ن ە
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-... 

لە ستتتەر گیتتتتم بتتتووە یە  تەگوتتتتۆز نەبێتتتتەوەد بە،م بتتتۆ وەی ختتتۆم با،دەستتتت  
ۆی ن یانبدەمد ورتەم لێوە نەهاتد یە  دووانێم ز ر گاڵتەچ، بووند ز ری نەمابوو بەهت

نانم خواردد بە گەرداخێ چایەوە چتوومە گتاڵ گتابەردێ  بێدەنگ ەكەی منەوە شەق ببەن 
بە نتتوێژی ن تتوەە یێ ستتێبەرەكەی بەژنێتتم دەبتتوود بە دەم جتتگەرە و چتتایەوە ز ری  كە

بۆهەموو الیە  هەڵداد بە  خەیاڵمی  خەوم لێنەكەوتد رایەڵ، نەمابوو خەو بیباتەوەد حە
باڵ، خەیاڵ دن ام كردد خەو نەهات و نەهاتد بۆ وەی من ش وە  ئەو خەڵەە ئەگەر بتۆ 
چەند ساتێە ش بێتد لە ر ژە درێژەكان، هاوین چاو گەرم بەەمد بە هەر نرخێم بێت لە 

 .سێبەری ئەو بەردە بچیە باوەش، خەوەوەد لە سەرمە هەر لە هاوین بیێنیەوە
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 ەوــــخ

رەنگە ر ژێم هەبووبێ لە ر ژان، هاویند ر ژێە، ك  ك د ر ژێم بە هەڵەش تۆگێم  
رووە و  ەندی  نەهاوێژرابێد  ەندی  ف یەك، تێدا نەتە ێنرابتێد ئەو هتاوینەی ر ژەكتان، 
هەند درێژبوون هەند درێژد بەشت، چتوونە حەێ و هتاتنەوەی دەكتردد ئەویتش  ستەی بە 

وود جارێم لە جێگەیەك،  ەندیژێ تووشتیان بتوود ئەو گ تاوە لە تەمەنێە، گیتئاشان، ب
 :گەراوێزی گێتانەوەی هە ایەت، دڵۆگە خوێنەكان، گیتئاشانەوە گوت،

كتتاك، بتتراد هەنتتدێم ر ژی ستتاڵ هەن ز ر درێتتژن ز ر درێتتژد دەچتت ە حەێ و دێتت ەوە 
 .هێیتا مەالی عەسر بانگ، نەداوە

 :گوتم

 ...دەكەونەئەو ر ژانە دەكەونە كام وەرزەوە؟ 

 :، هەڵەێیا ووڵ هەناسەیەك،

لە وەرزەكتتتتان گەەێد بە،م ستتتتاڵ، واش هەیە هێنتتتتد كتتتتورتە هێنتتتتد كتتتتورتەد لە 
 .دەستنوێژهەڵگرتنێ نەبوویتەوەد دەب ن، ساڵ وەرسووەایتەوە

 :گوتم

 .ز ر شاع رانە  سە دەكەیت

 :گوت،

 .كاتم ن ە بۆ  سە
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لەو ر ژە درێتتژانە بتتووبن كە  ئەو چەنتتد ر ژە هتتاوین ەی بارەگتتا ئاستتیان ەكە رەنتتگە
ناگەیتە عەسر و ناگەیتێد ئەو چەند ر ژەی خەو لە چاوی من تۆرابوود تۆرانێتم بە هت چ 
ئاشت نەدەبۆوەد من و خەو زوو زوو لێەتدی دەتتۆرایند جتار هەبتووە بە شتەو و ر ژد بە 

تتۆران، ئەو جتارە  ددوو شەو و ر ژ چاوی من بای، كتورت ژە خەونێەت ش نەچتۆتە خەوێ
ێژەی كێیاد سێ شەو و سێ ر ژی رێەە خەو تۆراوەد لەگەڵ تتۆران، خەویتشد هتۆش در

 !دەتۆرێد كاتێ هۆش ش تۆراد چ ناتۆرێ

 .چارەیەكم بەەند بێخەوی كوشتی، +

  .چایە كەم بەەوە چایە -

 .تۆش هێندەی من چایە دەخۆیتەوە +

 .من لێم دەكەوێت -

 .بێ تام جگەرە دەكێی،د جگەرەش بۆ خەو باش ن ە -

 .تۆش خەوت نەبێ لە من گتر جگەرە دەكێی، +

 باشە بۆچ، هێندە ب ردەكەیتەوە؟ -

 .كواد هێندەی هێسترێە ش ب رناكەمەوە -

بەالش بوود چتارەی بتێخەوی لە الی كتێ هەیە  چایەشتم كەمەتردەوەد جگەرەشتم بە 
جگەرە دانەدەگ رساندد هەموو ب ركردنەوەشم لە خەو و بێخەوی كتۆكردەوەد خەو نەهتات 

 ..نەهاتو 

 :لە ناو بارەگا وە  هێتوهوەان دەسووەامەوەد ئێیەگرێە، هەم یەی، بوومد دەمگوت

 .ل ست، ئێیەگری بە من گتبەەنەوەد ب ست و چوار جار ناوی من بنووسنەوە
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 :دەیانگوت

 .ناد تۆ ئێیەگری لە ئێیەگرەكان بگرە

بتوومد هەبتوو هەر بە راست، بوومە ئێیەگری ئێیەگراند بە شتەو و بە ر ژ بە ئاگتا 
 :دەیگوت

ترسیان نت ەد ئێیتەگری هەم یتەی یان هەیەد  ەت بە دەستت نتاگ رێ ند ختۆزگە لە 
 .هەموو بارەگایە  بێخەوێە، هەم یەی یان دەبوو

كوەێتتم هەبتتوود نتتاوی ببتتووە د ستتت، هێستتترد ئەگەر ستتەرچ ی نەچتتووبمد ئەویتتش  
 :گژدەری بوود دەیگوت

 هەم یەی، هەیە؟من حەز لەو بارەگایە ناكەم كە ئێیەگری 

 :لێ انپرس،

 لەبەرچ، حەز ناكەیت؟

 .د ست، هێستر گێدەكەن، و نەیدەگوت

 :كوەێم )شۆەش، كۆیێ(ی ناو بوود گوت،

 ...من دەزانم بۆچ، حەز لە

 :د ست، هێستر تەماشایەك، كرد و گوت،

 .دڵن ام نازان،د بە،م ئەگەر دەزان، مەیڵێ

 :شۆەش، كۆیێ گوت،

 .گێتانبڵێمدەیزانم و دەیڵێمد با 
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بە یە  دووانێتتم  اریدد ستتت، هێستتتر گەالمتتاری دایتتێ و دەستتت، خستتتە ستتەر ز
 .دووریانخستەوە

 :شۆەش

 .هەر دەیڵێم 

 :د ست، هێستر

 .مەیڵێ

 :گێییەرگەیەگ

 .لێ گەەێ مەیڵێ

 :گێییەرگەیە 

 .بۆ نەیڵێد وەڵاڵ ب ڵێ

 :د ست، هێستر

 .ب ڵێ، هەتا هەتایە  سەت لەگەڵ ناكەم

 :شۆەش

 .دەیڵێم و دەبێت  سەشم لەگەڵ بەەیتهەر 

 :د ست، هێستر 

 .كە ئەوهای لێهاتد تۆ مەیڵێ من خۆم دەیڵێم

 :شۆەش
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 دەی ئەگەر در ت كرد بۆت راست دەكەمەوە

 :د ست، هێستر

 !تد در م كرد؟ستر حەز لە ئێیەگری هەم یەی، ناكاچونەە هێ

بارەگتتتا    هتتتاوین ەیەحەزنەكردنتتت، هێستتتتر لە ئێیتتتەگری هەم یتتتەی،د لەو ن تتتوە
ئاسیان ەكەی  ەندی  رەنگە چ ر كێە، لە چا ش رینتر بووبێت كە بە دەم چا خواردنەوە 
هەر گێییەرگەی دییەنێە، دەگێتایەوەد لە چ ر ك، هێستر راست، و گاڵتە بە شێوەیە  
تێەە،وی یەكتر ببووند لە توانای كە  نەبوو لێەدیان ج ابەاتەوەد توانتایەك، وا مەگەر 

  و هێسترنا  بب نرێتەوەد رەنگە چ ر كێە، گت تتام بووبێتتد بە،م بتۆ لە گێییەرگەنا
مند من، خەو لە چاو تۆراو چ تام، نەبوود هەر لەبەر هەندێش دییەنێەت، وام لە چتاودا 

 :نەماوەد لە دڵ، خۆم دەمگوت

 .خۆزگەم بە خۆتاند ئێستا دوای چا خواردنەوەد دەچن گاڵدەدەنەوە و دەخەون

لە بن گابەردەكان، بارەگا خەویان لێەەوتد ئ رەی، بە گرخەگرخ، ئەوەتاد هەندێە ان 
گ اوی بەژن بڵندی گژدەری دەبەمد گرخەگرختێ  ەنتدی  و  ەنتدی  دەەواد وام لێهتاتبوود 

 :گومان لە خەوی خەڵم گەیدا بەەمد باوەەم نەدەهات ئەوانە نووستبند دەمگوت

گتاترند ئەو گرخەگترخەش رەنگە خۆ وا ن یتانبدەن كە خەوتتووند دەنتا لە متن بەئا 
 .هەر بۆ چاوبەستەگ ەد بۆ ئەوەیە بە من بڵێن ها ئێیە خەوتوویند تۆش بخەوە

من وام لێهتاتبوود لە خەو كەوتبتوومە گومتانەوەد تتۆ بڵێت، خەو هەبتێ  لەو ستەری  
تەمەنەوە تا ئەو سەری دەهاتم و دەچووم خەوم نەدەدیتەوەد ستەراگای بتێ خەوی بتوود 

زەان دەهاتنەوە بەر دیدەمد هەموو ئەو  سانەی لە بارەی بێخەویەوە هەموو وێنەكان، خەو
ب ستبوومند لە گوێیدا لێتدەدرانەوەد وا گ استە لە رابتردووم دەكەمد رابتردووی بتێخەوید 
گەییتتتیەوە شتتەوان، منتتداڵ،د هێیتتتا هەر لە  ۆنتتاغ، ستتەرەتای، بتتوومد هەموومتتان لە 
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هەر متن لە  دوو دەچتوونە خەوێتوەژوورێم دەنووستت ند دێتتە ب ترمد شتەو هەبتووە هەمت
 :تەن ای، بێداری دەماوە

 ...دایەد دایە +

 هاد كوەم چ ە؟ -

 .خەوم نایە +

 .دیسان بەزمەكەیە -

 :لە ب رمە دەمپرس، دلەو غەڵبە غەڵبە باب یم خەبەری دەبۆوە

 چ بەەمد تا خەوم لێبەەوێتد ئێوە چۆن دەخەون؟

 :ئەوەشم لە ب رەد بابم دە یگوت

 .منداڵ، هەندێم شەو وە  تۆ خەوم دەزەامن ش بە 

 :بە تامەزر ی ەوە دەمگوت 

 ئەدی كو خەوت لێدەكەوت؟ چت دەكرد؟

 :بابم بە دەم باوێیەەوە دەیگوت

 .نوێژم دەكردد ب ست نوێژم لە سەر یە  دەكردد خەوم لێدەكەوت

 :دایەم بە تووەەی ەوە

كۆتتای، دێ ر ژ دەی كوەەكە شێت بەە شێتد خۆ هەتتا ب ستت نتوێژ دەكتاتد شتەو 
 .دەبێتەوە
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من نوێژم نەدەزان، و حەزم لێ نەبوود بە،م لەبەر خاتری خەو ئامادەبوومد بەو شەوە 
 :خۆم فێربەەم و نوێژ دابەستمد دەمگوتە بابم

 .دە فێرم بەە

 :بابم دەیگوت

 .دە هەستە بچ ن دەزنوێژ هەڵبگریند بە،م دەبێت لە دڵەوە نوێژبەەیت

 :هەڵوەستەیەك، گێیەردد بە،م دایەم زوو فریا كەوتئەو لە دڵەوەیە 

 ...ناد كوەم نوێژی ناوێد بزانە چت گێدەڵێم بە  سەی من بەەد خەوت لێدەكەوێ

 :خەریەبوو بچیە ناو دەم، دایەیەوە

 دە بڵێ چ بەەم؟

 :دەست، بە سەرم داهێنا

 .لە یەكەوە هەتا ب ست بژمێرەد گێنج جار لە یەكەوە هەتا ب ست بژمێرە

 :بم تۆڵەی خۆی كردەوەبا

 ..ش هەر هێندەی گێنج جار هەتا ب ستب ست نوێژی

 :من بە  سەی دایەم كردد گێنج ب ستەكەم ژمارد و خەو نەهاتد گۆتیە دایەم

 تەواود نەهاتد چ بەەم؟ -

 .ب ستێە دیشد بە،م لەسەرەخۆ بژمێرە +

ە بە ئاگاهتاتمد نایەتە ب رم شەشەم ب ستم تەواوكرد یان نتاد بە،م جتوان دێتەب ترم ك
دەمێم بوو هەتاو كەوتبوود ئێستتاش لەو بارەگتا ئاستیان ە خەو زەاوەد ستەد لە یەكەوە 
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هەتا ب ست دەژمێرم بەالشەد گوێت لێیە دایە  ئێستا حەزم لێ ە بە  سەی بتابم بتەەم و 
 ...دەزنوێژهەڵبگرمد بە،م رەنگە لە دڵەوە نەبێتد بۆیە

نازانم لە چ ەوە  سەی هێنتایە ستەر خەوزەاند جارێم لە ناو گۆلێ مامۆستای ف زیاد 
 : وتاب ە  گرس،

 ئەگەر خەومان زەا چ بەەین؟

 :مامۆستا گوت،

 خوێندنەوەد كتێب بخوێننەوەد بە،م دەزانن چ جۆرە كتێبێم؟

 : وتاب ەك دی گوت،

 .چ ر ك، خۆش و ئەو شتانە

 :مامۆستا

لە ف زیتا تەمتبەڵە و  ناد كتێب، ز ر  ور  كە تێ نەگەیتتد بتۆ نیتوونە  وتتاب ە  كە
 ..حەزی گێناكاتد كاتێم خەوی زەا ب خوێنێتەوە خەوی لێدەكەوێت

من لە كات، خەوزەانێد بە  سەی ئەو مامۆستایەم كردووەد هاتووم رێزمتان، عەرەبت م 
خوێند تەوەد خەوم لێەەوتووەد لێرەش لەو بارەگا ئاسیان ە خەو لە چاو تۆراوەد  ستەی 

ارەگتتا چەنتتد كتێبێەتت، لێتت ەد دەگەەێتتمد دڵن تتام كتێبێتتم مامۆستتتاكە تا  تتدەكەمەوەد ب
دەب نیەوە كە  ور  بێت یتان متن لێت، تەمتبەڵ بتمد دیتتیەوەد ئەو كتێتبەم دێتتەوە كە 
ئەگەر هەزار جاریش تا  ەردنەوەی لێبەەم لێت، دەرنتاچمد ئەویتش )گەیتتەوی نتاوەخۆی 

اد گوێتت لتتێیە حتزڕ(ە خوێنتتدمەوەد چت، لێتێنەگ یتتتمد بە،م بەالش بتوود خەوی نەهێنتت
 !مامۆستای ف زیا
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ز ر عاش  هەبوود لە گەنرەرەی گۆلەوە كە جوان بە سەر  هەر لە گۆود مامۆستایەك،
ماڵێەدا دەیتوان،د ئەو مامۆستتا عاشتقەد لەگەڵ ژنێتم چاوچتاوێنێ و هێیتا هێیایێنێ تان 

لە دەكردد كە  نەبوو بەو چاوچاوێنەی مامۆستا نەزانێد لە سەر دیوارەكتان،  وتابختانە 
ستتتەد جتتتێ گتتتتر بە خەتتتت، گەورە و گچتتتەە بە خەتتتت، ختتتۆش و نتتتاخۆش نووستتترابوو 

جارێتم لە رێت، دێترە  )....عاش ( لە ب رمە ئەو عاشتقە كە مامۆستتای عەرەبت ش بتوود
شتت ررێە، عەرەبتت ەوە  ستتەی هێنتتایە ستتەر خەوزەاند گێتتدەچوو ختتۆی زوو زوو تووشتت، 

 :خەوزەان بێد گرس،د یەكە یەكە لە  وتاب ەكان، دەگرس،

هەر كتتێ راستتت وە،م بتتداتەوە ستتێ نیتترەی دەدەمتتێد ئەگەر لە شتتەوان تووشتت،  +
 خەوزەان هات ت چ، دەكەیت؟

 .شەربەت دەخۆمەوە -

 .گسەویت دەخۆم -

 .كتێب دەخوێنیەوە -

 .هەر تەن یتان دەگۆەم-

 .هەموو ماڵێ بەئاگادێنم -

 .گۆران، دەڵێم -

 .چاوم لە سەر شتێم رادەگرم

 .بیخەوێنەدەڵێم خودایەد  -

 .ه چد با هەر بزەێ -

 !لە گەنرەرەوە تەماشای ما،ن دەكەم -
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ترساین مامۆستا لە گەنرەرەوە ئەو  وتاب ە فتێداتە خوارەوەد كە لە كتات، خەوزەانتێ 
لە گەنرەرەوە تەماشای متا،ن دەكتاتد بە،م مامۆستتای عاشت  بەستەر ختۆی نەهێنتا و 

تاب تان، بتۆ وە،م هەڵدەستتانەوەد نتۆرە بەردەوام بوو لە گرست اری ختۆی و یە  یە   و
 :گەییتە من و گوتم

 ...گێنج جارلە یەكەوە هەتا ب ست دەژمێرمد ئەگەر خەوم لێنەكەوتد ب ستێە دیش

لە ب رمە دوای ئەوەی یەكەیەكەی  وتاب ان  سەی خۆیان كردد مامۆستای عاشت   وا 
 :كۆتای، بە خەوزەان هێنا

ێتتان بڵتێمد ئەگەر خەوتتان زەاد دالت ەی ختۆش وە،م، ه چتان راست نەبوود با من گ
لێبدەند یە د دوود دە دال ەد ئەگەر زان تان كەڵە، ن ەد گێچەوانەی بەەنەوەد وەرگەەێنە 

 .سەر دال ەی ناخۆشد لە خۆش و ناخۆش یەك ان دەیگرێ و تەخت دەبن

ئەوەتا لە بارەگا ئاستیان ەكەی  ەنتدی د هەزار و یە  دالت ەی ختۆش هەزار و یەكت، 
 !اخۆش لێدەدەم و بەالشەد گوێت لێیە مامۆستای عاش ن

هەر بۆ چارەی خەو زەان با سەرێم لە كۆل ژ بدەمەوەد كوەێەیان لەگەڵ بوود كوردی 
موساڵوید بە ناوی یاس ند ئەو یاس نە  هەم یە سا ۆی لەبەر بتوود هە ت، نەبتوو دن تا 

گ رفانەكەیتدایەد ئەو فێنەە گەرمەد درەنگ گێەەوتم كە ح ەیەت، سا ۆیەكەی یاست ن لە 
گ رفانە لە ناو گۆلێش چارەگە عەرە ، تێدا بوود ز ر جار یاس ن و عەبتدوالیە  ئەویتش 
موساڵوی بوو لە نتاو گتۆلێ فتیتان لە عەرەق و ویستە، دەداد بە تتایبەت، لە وانەی )د. 
عەلتتت،( مامۆستتتتایەك، ز ر بە تەمەن بتتتوود مێژوونتتتا  بتتتوود دەیتتتانگوت ز ر لە گتتتێش 

ۆمۆن ستەد ئەو گ اوە لە ناو كوردان بە  خۆش ، لە یە  كتورد نەدەهتات فەهدییەوە ك
 :دەیگوت

 .تۆف   وەهب،د گ اوی ئ نگژ ز بوود ئ نگژ ز
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ئێد ئەو دكتۆر عەلت، كۆمۆن ستتەد لە هت چ نەدەترستاد بە كەیێت، ختۆی  ستەی بە  
حەومەت دەگوتد جگە لە بەعس ەكان كە  نەبوو ئەو دكتۆرەی خۆشتنەوێتد یاست ن و 

دوڵاڵ هەر ز ریان خۆشدەویستد رەنگە عەبدوڵال لەبەر ئەوە خۆش ویستبێ كە دكتتۆر عەب
ئاگای لە  كورس ەكان، دواوەی گۆو نت ە و حەزدەكەیتت مێتز بتتازێنەوەد لێترە ئ یتم بە 

 :یاس نەد بە یاس نم دەگوت

 بۆچ، هێندە دەخۆیتەوە؟ +

 .ژیان لە عەرە دا دەب نیەوە -

 ئەدی كچ؟ +

 .عەرە ەوە كچەكچ ش بە  -

ز ر جار دەچوومە الید لە بەش، ناوەخۆ دەچوومە الی یاس ن و شەو دەمامەوەد ئەو 
عەرەق و متتن ب تترەم دەختتواردەوەد شتتەوێم خەوم زەاد یاستت ن كە بتتۆ م زكتتردن لە خەو 

 :هەستاد زان، خەوم زەاوەد گوت،

 .واز لە ب رەی ح ز بێنەد عەرەق بخۆوە +

 هەیە؟چ گەیوەندی بە خەوزەانەوە  -

 .عەرەق باشترین دەرمانە بۆ خەو+

بە  سەیم كرد و بە دوو گێم تەخت بوومد بە،م ئێستا لە كوێ عەرەق بێنمد یاس ن، 
بە عەرە ەوە جوان  لە كوێتوە دەستتم بگتاتە  اچتاخچ ە  ەنتدیژ ەكە ئەوەی دیاریەكتان، 

 .خوداوەندی بۆم ژمارد

ێتتتتەوەد رێتتتم وە  ئەو ئەوە  چاوێتتتم گەرم نەكەمد ستتتەرم نتتتارنرۆ  ئاستتتا دەتە 
نتارنرۆكەی بتتۆ یەكەم جتتارم بتتوو ب تە ێتتنیەوەد لە دەرەری مەتتت ند ئتتاد جتتێگەیە  بتتوو 
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مەت ن، لێتوە دیتار بتوود ستەر لە ئێتوارەیەك، شتەەاوید بە تتر  و لەرزەوە هەلقەكەیتم 
راكێیتتا و تتتا دەستتتم تێتتدابوو هەڵیتتداو لە گەنتتای كەرتترەكە ختتۆم بە بەعەرد داداد لەوێ 

ێەەوتەوەد بە،م من، لە ژیان هێیتەوەد  ئەدی ئەگەر سەرم بتە ێتەوەد بۆ نەمزان، چ، ل
من گێچەوانەی نارنرۆكەكەیەد ئەو ژیتان و ئەم مردنت، لێتدەكەوێتەوەد خوداوەنتدی خەود 
ز ر نتتاد تەنهتتا چتتۆەێ خەود تەواو ترستتم لتتێ ن یتتتد ترستت، ئەوەی بتتۆ هەتتتایە خەو 

ڵ س، ساڵ نەنووستووند ترسام من ش نەب نیەوەد ب ستبووم خەڵە، وا هەیەد ب ست سا
 .بە دەردی ئەوانە بچم

 :گ اوی بەژن بڵندی گژدەری دەیگوت

 .گەنج كە خەوی دەزەێد چارە هەر باوەش، ژنە

 :شا،و بە زار نا بە چاو گوت،

 .باوەش، هێستریش دەبێت

  !گ اوی بەژن بڵندی گژدەریش  سەی خۆش دەكات

 ان دەچۆوە لووتەە بەرزەكەی  ەندی د بە مام جوامێر كە لە سەر ر ییتن بوون و رێ
 :خێری خۆی بۆ بێ خەویەكەی من چارەی ئاسانتری دیتەوە

هەر كەسێم دەڵێت خەو تۆراوە و نایەتەوەد با بچێت لەو لتووتەە بەرزە ب هێنێتتەوەد 
ئەگەر توان، سەرێم لەو لووتەە بدات و بێتەوەد مەرج، لەگەڵ دەكەم حەفتتا كتاتژمێری 

 .رێم دەخەوێت

گەر بەخت تتار خەرابەیتت، تونتتد دەستتتی، نەگرتبتتاد لە ستتەر  ستتەی متتام جتتوامێر بە ئە
لووتەە هەرە بەرزەكەی  ەندیژتدا هەڵتدەگەەام و بتای، چەنتد كاتژمێرێتم خەوم بتۆ ختۆم 

 :گوت، ین،ود بەخت ار داین یاندم و بە هێدەهێناد دەمەو ن وەە  بو
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  .زیەتر هەیەئەو رێگە دوورەی ناوێد بۆ گەییتن بە خەود رێ، ز ر ن +

 .فیە مەكەد خەوم دەوێ خەو -

 .بە راستیە +

 كوا  عەرە ت الیە؟ -

 ..راوەستە +

 ..كەی كردەوەد دەستە حەبێە، دەرهێنكۆڵەگیتە

 .ز ر بەهێزەد هێستر دەخەوێنێد لە دنەێم گتر نەخۆیت +

 بە راست رال ۆمە؟ -

 ب خوێنەوەد خۆ خوێندەواریت هەیە؟ +

 .بیخەوێنێهەویش بێت زەحیەتە  -

من دەڵێم هێستری خەوانتدووەد تتۆ دەنەێتم بختۆ و لەو بتن بەردە گاڵتدەوەد بە،م  +
 .ئەگەر تەنگاوی بت  سەر گێیاوێد دەنا لە خەوێ خۆت گ   دەكەیت

چ باوەەم نەبوو حەبێم هەبتێ متن بخەوێنتێد بە،م هەر دەبتوو تتا  بەەمەوەد  ژتێەم 
 :ودیوكردد دەستی، گرت وت داد دڵم ئاوی نەخواردەوەد  ژێە دییم ئا

 تۆ چ، دەكەیت  دەتەوێت تا ر ژی حەشر بەئاگا نێ تەوە؟ +

 .بە  چاوێم گەرم بەەم بەسیە -

 .دوای كەمێە دی دەگەیتە   امەت، خەو +

 :حەب، سێ ەم یم خستە دەمیەوەد بەخت ار دەستە حەبەكەی لە دەستم راگسەاند
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 .بە سەر مندا ساغدەب تەوە +

 .ەوخەوم دەوێد كەمێم خ -

 .بخەوەد بای، حەفت ر ژت وەرگرت +

كاتێ بە ئاگا هاتیەوە جتگە لە ئێیتەگر هەمتوو خەوتبتووند متانگە شتەو بتوود دن تا 
امد چتتوومەوە بتتن روونتتا  روونتتا د چتتوومە نانتتدینەكە شتتتێەم ختتواردد خەو بەریتتنەدەد

 هتتاتیەوەد هەتتتاوبەتان ەك یتت ان گێیتتدا دابتتوود ئەوجتتارە كە بە ئاگتتا  بەردەكەد دیتتاربوو
 .مام جوامێر و بەخت اریش رێ، دوندە بەرزەكەیان گرتبووە بەر تەواوێم كەوتبوود

لە ب تترمە ر ژی گاشتت، نتتامەیەكم بتتۆ بەخت تتار نووستت،د بە،م ئێستتتاش بە دەستتت، 
 :نەگەییتد لە نامەكەدا شتێە، نزیم لەوەم گوتبوو

 هەر كێ هات

 جگە لە ئامۆژگاری چ، نەهێنا

 تجگە لە خەوزەان گتر چ، جێنەهێی

 بە،م تۆ

 دەستە حەبێە، رەنگ گەەیوت هێنا و

 بە تەن یت بەهەشتەوە

 خەوێە، گو،ویت بۆم راخست

ئۆخەیشد خۆ خەوم دیتەوەد خەوی خەوناوید خۆش و ناخۆشد متن حەزم لە خەون 
بوود ئەگەر چەند شەوێم خەونم نەدیتباد هەستم بە بزربوون، خۆم دەكردد بتاش بتوو لە 
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داد ستاتەكان، بە ئاگای یتم ووتتر ژەی دەستتەیە  رتال ۆمم  ب رم نەچوود ئەو دوو ستێ 
 :هەروە  خەوتن وابوود كوەە شارەزووریەكە دەیگوت

 اگێتتم ویستتە ش هەر هێنتتدە كتتاریگەریەی هەیەد ختتۆزگەم بە ختتۆت چەنتتد جتتوان 
 .مەست ت

بە  سەی ئەو كوەە ویسە ناسە حەزم دەچتووە ویستە،د بە،م بتۆ ئەوەی فتێتم لەو 
 .ئەگەر بە سووەانەوش بێتد خۆم بگەیەنیەوە ئێوارەیەك، گایزی حەزە بدەمد دەبێت
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 ویســـــــكی

 زەویەوە دەهاتە بارەگا ئاستیان ەكە و بەو دیتودا دەگەییتتەوە  وو،ی، ئەو رێ ەی لە
 :زەوید گ اوی بەژن بڵندی گژدەری دەیگوت  وو،ی،

جتارێە ش بێتت رێ تان بەو هەرچ، كاروانچ، و  اچاخچ، دەوڵەتتان هەیەد ئەگەر بتۆ 
 .رێ ە دەكەوێت

گ اوی بەژن بڵندی گژدەری بێتتد ئێترەد ئەو رێت ەی هەر دوو ستێ ستەدە  گۆتەیبە 
هێستر لە بارەگا دوورەد رێترین رێ،  اچاخچ انەد ئەوانەی ز ر لەو بارەگتایە متابوونەوەد 

اوی ەی گ تاوی بەژن بڵنتدی گتژدەری نەبتوود كەست ش هێنتدەی گ تگۆته چ گومان ان لە 
بەژن بڵنتتدی گتتژدەری لەو بارەگتتایە نەمتتاوەتەوەد یەكەم بەردی بنتتاغەی بارەگتتاش ختتۆی 

كتۆچەریە  بە دەم تەور راوەشتاندنەوە كە  ددایناوەد دارەەاكەش، بە دەست، وی دانتراوە
 :كەوتبووە گ ان، كۆلەەدارێم دەیگوت

ڵنتتتدی لەو ئاستتتیانەد لەو ئا تتتارە یەكەم تەور كە راوەشتتتابێد تەوری گ تتتاوی بەژن ب
 .گژدەری بوو

 :شوانێم كە لە سەر ئەوە بوو شوانبەتاڵ، لە شوانایەت، بەاتد دەیگوت

لەو ئا ارە ئاسیان ە یەكەم ئاگر كرابێتەوەد بە دەستت، گ تاوی بەژن بڵنتدی گتژدەری 
 .بوو

  :گژدەریە د لە ب رمان بێت بارەگا گت لە گژدەری بوود دەیگوت

لەوەتەی گێیتتیەرگەش هەیەد گ تتاوی بەژن لەوەتەی گتتژدەر هەیە گێیتتیەرگە هەیەد 
 .بڵندی گژدەری گێییەرگەیە و لێرەیە

 :گژدەریەكە دایەوە گژدەریەك دی وا باگۆی
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 .لەوەتەی گژدەر هەیەد جاش ش هەیە

ئەو گ اوەی كە یەكەم تەوری راوەشاندد یەكەم ئاگری كردەوەد یەكەم بەردی بارەگای 
لە رێ، تە ەوە گێییەرگە و جاش، لێەتدی داناد لەوەتەی گێییەرگە هەیە گێییەرگەیەد 

 :ج ادەكردەوەد دەیگوت

 .ئەهاد ئەوە تە ەی جاش بوود ئەوەیان تە ەی گێییەرگەیە

 :دەیانپرس،

بە متن  دكاڵش نەۆف هەر كاڵش نەۆفەد چ گێییەرگە ب تە ێنێ چ جتاش چ تەەەمتاش
 !ناڵێ، چۆن لە رێ، دەنگ، تە ەوە جاش و گێییەرگە دەناس ەوە؟

بڵندی گژدەری بۆ سەلیاندن،  سەی خۆی بەڵگەی ز ر بتووند بە،م متن  گ اوی بەژن
 :ئێستا هەر یە   بەڵگەم لەب ر ماوەد دەیگوت

 ...گولژەی جاش ز ر دوور بە عەرد دەكەوێتد بە،م ه، گێییەرگە نزیم ز ر نزیم

گ تتاوی بەژن بڵنتتدی گتتژدەری لە رێتت، گێتت، ئەستتپەوە ستتواری دەناستت ەوەد كتتاروان، 
 :ە،م دەیگوتدەناس ەوەد ب

ئەو  اچاخچ انە ز ر سەختەچ ند لە لباد گێاڵو بۆ و،خەكان ان درووستت دەكەند تتا 
  .دەنگ ان نەیە و ئاشەرا نەبن

گ تتتاوی بەژن بڵنتتتدی گتتتژدەری كە شتتتارەزای تێەەولتتتێەەی  اچاخچ تتتان بتتتوود لە 
 :دان یتنێە، شەوانەد گرس،

 كێ دەزان، ئەو  اچاخچ انە چ، دێنن و دەبەن؟ +

 ... و ئارد -
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 ...كوتاڵ و -

 ... گاكەت و -

  ...عەرەق و -

 ...ف یە  و -

 ...تایت و سابوون و -

 ...موو  و -

 ..تریا  و -

 ..شەكر و -

 ..مووشە  و -

 ...هەنگوین و -

 .هێندەی من لە بارەی  اچاخچ انەوە بزانم لە باری  اچاخچ ان هەموو شت هەیە -

ئێتران و عێتراق بە تەە و وشتە ەوە لە  دەمخۆشد وایەد هەموو بەروبووم، دەوڵەتت،+
 .ناو باری ئەو  اچاخچ انەیەد بت  چ ت دەوێ لە ناو باری  اچاخچ ان ب ب نەوە

 :گ اوی بەژن بڵندی گژدەری دەیگوت 

 .بارەگاش بەش، هەیە لە باری  اچاخچ ان 

  :گژدەریەك دی ش رریی، دەگوتد من ناوم نابوو بەردەشان،د دەیگوت 

 .لە حزڕ ناگاک  ەرگرتن، بە ش، بارەگاد بار بێ وە رێدان،
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 :گ اوی بەژن بڵندی گژدەری وە،م، بەردەشان، دایەوە

 .ناد ئەوهاش ن ە

 :بەردەشان ە شاع رەكە سوور بوو لە سەر  سەی خۆی و گەژیوان نەدەبۆوە

 !ئەوهایەد چۆن وا ن ە بە خودای

مەرجتتتدارد  ئەو بەردەشتتتان ە شتتت رری دڵدارییتتت، دەنووستتت،د بە،م دڵتتتداریەك، ز ر
 :كۆگژەیم ش رری ویم لە ب رە كە ز ری دەگوتەوە

 كچێد جوانێ

 ز ر كچ هەیە بە دڵ لە من دەەوانێ

 .بە،م چاوی من لە سەر تۆیە

 تۆش گەر دەتەوێ

 لە ئێستاوە هەتا هەتایێ

 هەر لە دڵم ب، و هەر خۆشتم بوێد

 لە من گتر

 .لە خۆت گترد حزبت خۆش بوێ

خوێنتتتتتدنەوەی ئەو شتتتتت ررە دڵتتتتتداریە مەرجتتتتتدارەد ز ر جتتتتتار دەمتتتتتدیت بە دەم 
 .كاڵش نەۆفەكەی سواردەكرد و غاردە

 هاد كاروان هات؟ +

 !گوێتان لە دەنگ، گێ، و،  ن ە -
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 ئەو کورە ز ر وشت بوود دەنگ، گێ، ک سەڵ، لە سەر لم دەب ست.

جارێم ز ری نەما لەگەڵ بەردەشان، گ   تێەبگ رێ ند ئتاخر منت، خستتبووە رێتزی 
لە  اچاخچ تتتان نەدەگتتترتد بارەگتتتام لە  دد متتتن نە  هەر رێتتتم لە كاروانچ تتتانخایەنتتتان

نتتۆرەی   تترم ستتەر لە ئێتتوارەیەك، مانگەشتتەویهاتن یتت ان ئاگتتادارنەدەكردەوەد دێتتتە ب
من بوود لە خوار بارەگا بە دیوی رێ، كاروانچ ان لە سەر بەرزای ە  گ استەم  نۆبەتداری،

 .دەكرد

  اچاخچ ان ن ە؟ چ ەد دەڵێ، كەە بووی  گوێت لە +

 ...من كەەمد بە،م تۆ كەرید هەی -

 ... سەی جوان بەەد هەی +

راستتتت، متتتن كەە نەبتتتوومد لە بەردەشتتتان، جتتتوانتر گتتتوێم لە دەنگتتت، گێتتت، و،  و 
وە  گ یتتەی هەم یتتەی م گتتوێ، ختتۆم كەەكتتردد  هەچەهەچتت،  اچاخچ تتان بتتوود بە،م 

 :م دەگوتكەەبوونم لە كەربوون ال باشتر بوود من بە بەردەشان 

چۆن دەبێت رێ  دئەوەی تۆ دەیەەیت كەرایەت ەد رێگریەد كەسێم دەو لە ش رر بدات
 !لە رێبواران بگرێت؟ چۆن دەبێت كەرایەت ەكەی بگاتە ئەو ئاستە كە رێگری بەات

 :بەردەشان، بە تووەەی ەوە

گێش هەموو شتێم ئەوانە  اچاخچ ن نە  رێبوارد دوای، كە رێ ان لێدەگرم بتۆ ختۆم 
ەبەكە گێتتتایەوەد كامیتتان ش یتت، ڵد بتتۆ هەمتتووانەد ئەو ر ژە كە بزنەكەمتتان لە جەنتت ە

 گەورەترمان لێدەدا؟

دامە بێتتتدەنگ،د لە دڵتتت، ختتتۆم گتتتوتمد ئەو كێیتتتەیە لە گۆشتتتت و گۆشتتتتاوەكەش  
 .ئاڵۆزترە
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دەڵێ، لەو كاتەوە تا ئێستا گۆشتم نەخواردووەد دوای ئەو هەموو ساڵە حەزم چتووە 
عەسرانێە، رەنگە هاوین، بووبێتد لە ش یەەی تێەنگم دەداد  ەمەوئەو گۆشتەی كە لە د

دەمخستە سەر ئەو گۆلووە ئاگرانەی دەتگوت سەر بە ئاگری د زەختند لەوێتوە هتاتووند 
بێ باوەشێنەردن هەر دەگەشانەوە و نەدەكوژانەوەد چۆن ناگەشێنەوەد خوداوەندی بتا بە 

ە وەرزەكتان،  ەنتدی  لە جتوولەی دەستەكان، خۆی بەو دەستتانەی لە هەمتوو وەرزێتم ل
هەم یتتەی ە و مانتتدوو نابێتتتد باوەشتتێن، دەكتتردد گ تتاوی بەژن بڵنتتدی گتتژدەری جارێتتم 

 :مەتەلێە، گوت

 لەوێ نابتێ؟ دببتێ هەردوو دن ائەو جێگەیە كوێ ە ئەگەر با لە 

 :كە  مەتەڵەكەی هەڵنەهێناد خۆی هەڵ دا

 ...ئێرەد  ەندی 

ئاسیان ە  ەندیژ ەكەی دەگرتەوەد كە   ەندیژ، بتێ بتا وا بوود هەموو بایە  بارەگا 
نەدیتووەد كزە باد شنە باد رەشەبا جگە لە هوەە هەر بایەكت ویستباد وە  ئا، كە ه چ 

 .ئا،یە  هەڵنەدرابوود دەییەكاندیەوە

 :بەخت ار خەرابەی، دەیگوت

 .بەوەی خۆشە باوەشێنەش، ناوێ

 .ەڵ ەردووە كاڵو و جەمەدان، دەبانەیدەویستد باوەشێنەردن، بۆچ ەد بایە  ه

د چ بەردەشان، ئەگەر بە رێگری ش بێت چتاكەیەك، لەگەڵ كتردوویند چ ئەستحابەیە 
نەكردووەد دەمێتم بتوو  لەگەڵ منداڵ، سێوید لەگەڵ ژن، بێ سەم ان ان یاوەرێک، ع سا

گۆشتم نەخواردبتوود ش یتەەی تێەنتگ گبتانەدەگەییتتد لە داریتش ش یتەیان چێەتردد 
وەی ئەودەم ناونرابوو ش ی، سەدام،د ش ی، ئەوهامان لێدەداد ماستاویییان ش ی، ئە

 :هەبوود نان و گ ازیش لە میە بوود نازانم كێ بوو گوت،
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 .بخۆن گۆشت، رێگری بە حە،ڵ، بخۆن

 :بەردەشان، كە گێدەچوو دوو سێ گیەە گۆشت، لە زاری بێ

 .نازانم حە،ڵە یان حەرامد بە،م من چەتە و رێگر ن م

نتت ش لە حە،ڵ و حەرامتتم نەگرستت،د گیتتتێنم شتتژەردەوەد بختتۆد بختتۆد هەتتتا گرتتت، م
 :تێیەردد گ اوی بەژن بڵندی گژدەری هەر جارێم حە،ڵ و حەرام دەهاتە گۆەێ دەیگوت

 .بخۆند لە خواردن لەو دن ا گانوگۆەە یە  شت ناب ن ەوە بۆ گێییەرگە حەرام بێت

حەمە یوست (ەوە وەرگرتبتوود ئەو حەمە بە،م بە هەڵەدا نەچووبم ئەو  سەیەی لە )
یوستتێە لە بتتارەی حە،ڵ و حەرامەوە لە شتتێخەكان، ئەزهەر گتتتر فتتتواو لێتتدوان، دەداد 
جارێتتم راوچتت ە  ئاژەڵێتتم راودەكتتات و بە ستتەربتاوی دەیهێنێتتتەوەد خەڵەتت، گونتتد لە 

وا  دەوری ختدەبنەوەد دن ادیتە و ئاژەڵناستان نایناستنەوەد یەكەم جاریتان بتووە ئتاژەڵ،
بب نند ز ر گۆشتن و جوان ش دەبێتد ب خۆند نەیختۆند دەبێتتە میتتومتێە، وا وەختتە 

 :بڵێم ئاژەڵە نەناسراوەكە لە ب ردەچێتەوەد لەو كاتە حەمە یوس  دەڵێ

هەی لە فستتێتان بەمد ئێستتتا ئەگەر چەنتتد ئەستتحابەیە  لێتترە بتتاند لەمێتتژ بتتوو 
 .كەوڵەرابوود لە ش ش درابوو

 .ە كۆگەد سەرێم لە حەمە یوس  و كەوەكان، دەدەمئەگەر رێم كەوتە د ڵ

 .ه دیش هەبوون لەگەڵ بەردەشان ەكە لێ ان دەبووە دەمە تێ دهەر من نا

دەمە تێ ەكەم بە وێتنە و دەنتگەوە لە چتاو و گتوێ ەد بە،م نە وێتنە نە دەنگت، ئەو  
 :گ اوە ناناسیەوە كە خەریەە ئامبازی بەردەشان، بێت

 .كەرایەت ەئەوەی تۆ دەیەەیت  +
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 .ئەگەر ئەوە كەرایەت، بێد سەرلەبەری شۆەش كەرایەت ە -

نتتاكرێ شتتۆەش بەەیتتت و رێ لە كتتاروانچ، و  اچتتاخچ، و چەرچتت، و جەلەبتتوان  +
 وئەوانە نەگریت؟

 .لە هەندێ كات ناكرێد خۆ شۆەش مار ن ە بە خۆڵ بژی -

 .تۆ كە داتە كەرایەت،د كەرترین كەریش ناتگاتێ +

هەمتوو كەران كەرتترد ئەو بارەگتایە لە بنرتدا بارەگتایەك، گتومرگ ەد كوەە هەی لە  -
 .گومرگ وەرگرتن كارێە، رەوایەد نە رێگریە نە كەرایەت ە

 .من دەڵێم هەردووك انە +

 !یان، بە  سەی تۆ بێت حزڕ كەر و رێگرە؟ -

 !حزڕ بۆ +

 .ئێد من بە فەرمان، حزڕ گومرگ وەردەگرم -

 .وا ن ە +

 ...یتد بپرسەد تۆ چ ئاگات لەئەگەر باوەە ناكە +

 !حزڕ دەڵێ وە  سەگ بە دوای كاروانچ ان غاردە و شت ان لێ بستێنە؟ -

 .ناد حزڕ دەڵێ وە  شۆەشیگێتێم گومرگ، خۆت وەرگرە +

بەردەشان، چونەە خۆی بەین، لەگەڵ خواردنەوە نەبوود دەڵێ، دەیەوێ ویستە ەكەم 
ئێتتوارەیەك، گتتایزی و بتتۆ كەستتێم كە  لەب رببتتاتەوە  بە،م لە بارەگتتای ئاستتیان، و لە

 :هەم یە لە بەر خۆیەوە هێین بە هەموو دێرە شەراب ەكان ەوە بڵێتەوە
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 جا كە سەرخۆش بووم 

 بە دەنگێە، نەوی 

  بۆت دەڵێم

 ئەو ش ررە بەرزەی مەولەوی

.................               

 !لەب ربچێتەوە بادەتۆ بڵێ، 

ئێیەگریدا كات دەتگوت تووتن، توندەد نەدەسووتا و ئێوارە گایزیەكە لە گ اسەیەك، 
نەدەسووتاد بارەگا مەیژەو چۆو بوود ز ر لە گێییەرگەكان بە گ اوە بەژن بڵندە گژدەری 
و بەردەشان یتتەوە رەنتتگە بتتۆ كتتارێە، ز ر گێویستتت بووبێتتت ستتەردان، ئەو بارەگایەیتتان 

باڵنتدانە بە ئاستیانەوە كردبوو كە ئەویش بە لتووتەەكەی ئەو بەرەوە دەتگتوت هتێالنەی 
هەڵواستتتراوەد هێیتتتتا ئەو گەلە هەورانەی لە ستتتەر كێوەكتتتان، بەری ر ژئتتتاوا و ستتتەری 

هەڵ انتدابوود  تتالە رەنگ نەكتان، زەردەگەە لەوێ كێوەەەش كە دەتگتوت بتۆ ختۆدانە بەر
هێیتا تاریە، نەییاردبوونەوەد دەنگ، گێ، و،  هاتە گتوێمد گتێچەوانەی هەمتوو جتاران 

خۆم لەگێژت، نەداد هێتواش هێتواش شتۆەبوومەوەد گەییتتیە دەو رێد لە گتاڵ ئەو جارە 
گتتابەردێ وەستتتامد ز ری نەبتترد یەكەم هێستتتری كاروانچ تتان گەییتتتد دەیانویستتت ت تتژ 

 .تێپەەن و تووش ان بە تووش، گێییەرگەوە نەبێ

 .ماندوو نەبن +

 .نلەو بارەگایەی ئەوال ز ریان لێسەندی بە خوالیسەالمەت ب،د كاكە  -

 .من ز رتان لێناستێنم +

 :گ اوێە، كەڵەگەت، باریەەلە لێم نزیەەەوتەوە
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 !باشە ئێیە گومرگ بدەینە چەند ح زڕ -

 بە من بڵێ بارەكانتان چ، ت ایە؟ +

-  ......... 

هەستتتیەرد لە هەناستتەی گ تتاوە كەڵەگەتە رە ەڵەكەوە بتتۆنێە، ت تتژ ت ژتتتر لەوەی 
بۆنێتتم ز ر لەو بتتۆنە دەچتتوو كە لە ز ر دێتترە چتتاوەەێ دەكتترێ هتتات و رژایە گ تتانیەوەد 
 :ش رری هێینەوە دەهاتد لە دڵ، خۆم گوتم

 .خودایەد ئەو بۆنە هەر ئەو بۆنە بێ و بە هەڵەدا نەچووبم

 :گۆتیە  اچاخچ ەكە

 .بۆنێە، ز ر خۆشت لێدێ +

 .بتواناكەم بۆنەكەی خۆش بێت -

 ئەدی تام،؟ +

 .بتواناكەم تام ی، خۆش بێت -

 شە؟ئەدی چ، خۆ +

 !جا چ، خۆش ن ە -

 كواد هەتە؟ +

 ؟حەزت لێ ە -
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شووشەیەك، لە گ رفان، دەرهێناد ئەو شووشەیە بوو كە من دەمویستد فتێەت، لێتدا 
شووشتەیەك، درێتژی  ە بتۆ الی هێستترەكەید هتاتەوە المدو خست ە گ رفان ەوەد گەەایەو

 :م  باریە، بە دەستەوە بوو

 .لە منەوە بۆ تۆ -

 چەند دەكات؟ +

 :ن،د جوان گێەەن،گێەە

 تۆ دەڵێ، گێییەرگە ن ت؟ -

 !..من+

روون نەكردەوەد لە سەری نەە ییتد هەر لەوێ باس، سێ دیاریەكەی خوداوەندی بۆم 
 :كردد ئەوەش، گوت

 .لە هەر سەفەرێم بوتڵێم بۆ تۆ -

  .تا ماوم مەمنوونتم +

ستەری  كاروان ر ییت و منت ش بە گتومرگ، ختۆمەوە گەەامەوە بارەگتاد هەر لە رێ 
 .شووشەی سەر مۆرم هەڵپچتی و  ومم لێ دا

 .ها  چ بوود باری  اچاخچ، -

 .ه چد كوتاڵ +

 بۆچ، بای، دە گازدە  اتێەت نەگێتایەوە؟ -

 .كوتاڵ، ژنان بوو +
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بتوانتتاكەم لەو بتتارانە یە  تتت ژیە كوتتتاڵ ش هەبتتووبێد بە،م چاكتتت كتترد ه چتتت  -
 .نەگێتایەوە

 بۆچ، چاكم كرد؟ +

چوونەد بە،م چ بەەیتن ئەوە تتتووش بە گەنتتدكتتوەە چتوونە ستەر رێتت، كاروانچ تان  -
 .بووینە

 من شتێەم لێ ان وەرگرت؟دەد  +

 چ،؟ -

 .ئەهاد ئەوە +

شووشتتە بەژن ژنتتان ەكەم ن یتتانداد لە بتتارەی شووشتتە و بەژنتت، ژنتتانەوەد )ریتتاز(ێەم 
 :ەیەك، هەبوو ز ری دەگوتەوەگۆتب ركەوتەوەد ئەو كوەە 

لە ب ترەوە تتا رۆدگتا و عەرەق هەر هەموویتان كتۆگ ەراو و  بتادەوشتەكان، هەموو شو
 ..تەرزەکان ەوە.گچەەكراوەی بەژن، ژنند بەژن، ژن بە هەموو 

 .جارێ كات، گێتانەوەیم ن ە لێ دسەرهاتم لەگەڵ ئەو ریازەش هەیە

د ئەو گێیەیە دواتر حەفتت ە ەكەم ن یان، داد گێیەی ناو بووئەو كوەەی بوتڵە ویس
ڵ دواتر  لە بن كۆیێ لەگەڵ حەمەی ئاییتەگوڵ و گتۆلە كتوەێە، وە  ختۆید متن بە سا

چاوی خۆم نەمدیتند بە،م چەند كەسێم دیتبوویان گتێەەوە دەكەونە بۆستەی براكتان و 
كارێە ان گێدەكەن ئەنێاو بە گەرم ان، نەكردبتێد ئەو حەمەی ئاییتەگوڵەش بە ختۆو بە 

 تتو تەمەن ستتەرهات ان لە ستتەرمە و لەستتەر دایتتەەوە بتتای، یە  كتێتتب تتتۆ بڵتتێ بتتای، ن
سەرهات بە ستەرێە دی ستەردەكات  وەرنارژان یەد خودایە جارێ زاری رژان نەكەیتەوەد 

 .و ناگ رێتەوە
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گێیە منداڵ بوود رەنگە لە چاوی متنەوە منتداڵ ختۆی ن یتان دابتێد نەیختواردەوەد  
 :گێیم خۆش بوو نەیخواردەوەد لەبەر دوو هۆی لە گێیە سادەتر

حەزمتتدەكرد ئەو بتتوتڵە ویستتە ە هەمتتووی بتتۆ ختتۆم بێتتتد چتتونەە ز ر ت نتتووی  -١
 .لە ب رم نەمابوو لە كەیەوە نەمخواردبووەوە دخواردنەوە بووم

گێیە منداڵ بوود وا بزانم  ەت ش نەیخواردبۆوەد حەزم نەكرد لە سەر دەست، متن  -٢
 .فێری خواردنەوە بێت

 :گۆتیە گێیە

 .كە من ویسە م وەرگرتووە بە،م لە الی كە  باس، نەكەی

 :گێیە بە گێەەن ن، مندا،نەوە

 .حەیێت نەكردد هێیتا منت نەناس وە

  .وا بوود من هێیتا گێیەم نەناس بوود ئەگەر بیناس ایەد  سەی وام نەدەكرد

هەنتتدێە م كتتردە مەتتتارەوەد شتتێتانە متتاچێە، نەرمتت، شتتێتانە ویستتە م فتدەكتتردد  
بەردێتم درێژمەترد و خستتیە بتن ختۆڵەوەد رەنتگە شووشەكەم كرد و بە نەرم، لە گتاڵ 

 : سەیەك، وام كردبێ

 .تۆ لێرە بخەوە من ش دوای ماوەیەك دی لە بەهەشت دەخەوم

 :ئەوەشم گوت

 .بە،م سبەی كە هاتیەوەد خۆت لێم نەشاریتەوە 

خەوتن لە بەهەشتت  ستەی متن نت ەد گێیتیەرگەیە  هەبتوو بە نتاوی ئەبتوو رەشتاد 
  ::وود بە،م من وا تێگەییتم لەگەڵ من ەت،د ئەبوو رەشا گوت،جارێم رووی لە من نەب
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ئەگەر بتەوێ خەون بە بەهەشتەوە بب ن، و لەو خەونەشدا تێر لە بەهەشت بخەویتت: 
  .هەتا مت دەب ت عەرەق بخۆوە

د گۆەەكەی لە )زەلێ( یەد با جارێ لەوێ بێد لە کارەساتاویەئەبوو رەشا چ ر كێە، 
 .سەردان، دەكەم و بە  سەی دێنیەوە .نەبێ سەرهاتێە دی مردن، تێدا

ئێستا دەچم بە الی مەتارەی گت لە ویسە ، خۆمەوەد من نتازانم نە لە چتاوچنۆك ،  
ختتۆم بتتوو نە لەوەی لتتێم ئاشتتەرابێ كە ویستتە م لە  اچاخچ تتان وەرگرتتتووەد كەستتم لە 

ەمێتم ویسە، گێەنەكردد ئێستا بەو شەوە گتایزیەد مەستتمد ئەگەر دەنگتم ز ر نتا هەر ك
 :خۆش باد گت بە گەروو تێیهەڵدەكردە گۆران،د شتێە یم گوت

 شەوان شەو ناڵ ن

 مەریەم ئامان مەریەم چاو جوان

 مەریەم ساباڵخ،

 ر ژان ر ر مە

 ....مەریەم ئامان

 هێرگار گەژارەی

 مەریەم ئامان مەریەم چاو جوان

 سوورە گوڵ، نێو باخ،

 دووریەكەی تۆمە

 ....مەریەم ئامان
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نەوی گۆران م گوتد بە دەنگ، نەوی شت رری هتێین و مەولەویتم گتوتد بە بە دەنگ، 
دەنگ، نەوی ز رم گوت و كە  ه چ، نەب ستد چ شەوە گایزیەك، ناستم و جتوان بتوو 
خودایەد من بە جوان، و ناسە ەوە گرتبوومد رەنگە بارەگا هەست، بە شتێم و گۆەانێتم 

 :گێیە بە چرگە دەیگوت لە من كردبێتد بە،م بە سەر خۆی نەهێنابێتد ئاخر

 . سەت گەلە  خۆش بووە گەلە د دە فتێە ش بدە من +

 .تۆ بێ ئەوەش  سەت خۆشە -

دوو شەو و ر ژی گتت لە خەیتاڵ، ناستم و جتوانم بەشووشتەیە  ویستە، گوزەرانتدد 
بتدیتباد ناوە ناوە چەند دزانەد چەند بە گارێز چەنتد جتوان و عاشتقانەد بەرەو  بەردەكە 

ئەو بەردەی ویستتە، بتتۆم هەڵگرتبتتوود ئەو بەردەی تتتا مە ژوانتت، بەرد  دەچتتوودەختتزیمد 
درەنگ ش بۆن، ویسە، گرتبتوود لە دیتدی متنەوە شتێوەی فر شتگای مەی گرتبتوود ئەو 
ساتانەی خول ای ویسە، لە سەرم خول دەخوارد و رووەو بەردە فر شتگای ەكە دەچتوومد 

ختۆزی ئەو دوو  دگ انیدا دەهتاتئەگەر بۆ ژوان، ژنێە ش چووبام هەر ئەوها موچتكە بە 
 :ر ژە گۆشت ش دەبوود لە دڵ، خۆم لە دڵەوە دەمگوت

جوانەگتایە  بگێتتێتەوەد چەنتد گارێنێد و بەردەشان،  ناكا ئێستا جەڵەبێم گەیدا بێ
 !خۆشە ویسە، بە تەەوە

جتتار جتتارەش ستتەركۆنەی ختتۆمم دەكتترد كە كەستتم لەو خەیتتاڵە جتتوان و ناستتەە   
گێچەوانەی ئەو جەنگاوەرەی كە  لە ف ژیێەدا دیتتمد جەنگتاوەرەكە وە  گێەنەكردد رێم 

من چاوچنۆ  نەبتوود وە  متن بە  ختۆی نەویستتد لەو شووشتە شتەرابەی كە لە بتن 
كەگرێتتم دیتتت ەوەد تتتا بەشتت، دوو بتترادەرەكەی نەدا دەوی لێتتنەداد بە جەنگتتاوەری نتتاو 

ستتتیان ەكە تەماشتتتایەك، فتتت ژیەكە تەلەرزیتتتۆنم هتتتاتە نتتتاو چتتتاود بتتتۆوەی لە بارەگتتتا ئا
تەلەرزیۆن ش بەەیند دەبێت بچ تنەوە زستتانێد بە،م گتێش ئەوەی بەفتر دابەتاتد حەزم 
لێ ە هەر لە گایزەوە با  لەو دابەشەردنەی دن ا بەەم كە لە نێوان خۆم و  اچتاخچ ەكە 
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برا بەش دابەشیەردد ئەو  اچاخچ ەی ئەگەر ئەو نەبا سەرهات نە بۆن، ویستە، دەدا نە 
 :لە ب رمە دن ام ئەوها دابەشەردتامد 

 هێ،د كاروانچ،

 لە هەر سەفەرێە،  ەندیژێ

 بۆ من شووشەیەك، بەژنژنان، و بە 

 بۆ تۆش دن ا

 خوای دەكرد

 دن ات دەخستە بارەوە

 كابەت دەخستە بارەوە

 كاروانچ،د

 شووشەیە  بۆ من و گیت، بۆ تۆ

 !باری تۆ بە من چ،

 ...كاروانچ،

هاویند دەمەوێ كان ، كچتان، بب تنمد بتۆیە لە ستەرمە لە گتایز نا یەكسەر ناچیەوە  
 .بیێنیەوە
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 كچــی زار زنە

لە ئاسیان، ئەوێ جگە لە بارەگا چەند رەشتیاڵ ش لە دەو ئەو رێت ە هەڵ انتدابوو كە 
دەچتۆوە گتتوێزێد رەشتیاڵەكان تەواوێتتم دووربتتوون لە بارەگتاد لە كتتان ەك، دەمولێتتویش 

نتتاد زنە بتتوود ئەو زنەیەی دەڵتتێم دەتگتتوت دەمولێتتوی كتتچە ئاویتتان دەختتواردەوەد كتتان، 
رەشیاڵ ەكەیە لە ساتەكان، گێەەن ند رەنتگە چووانتدن، زنە بە دوو لێتوی كتچ لە دیتدی 
ئەوانەی زنەكەیان نەدیتووە لە جێ، خۆی نەبێد بە،م هەر كەسێم ئەگەر بتۆ جتارێە ش 

ە لێت، وردبتووبێتەوەد بێد رێت، بە زنەكەی نزیتم رەشتیا،ن كەوتبتێ و هەنتدێم عاشتقان
 .دڵن ام دەستخۆش م لێدەكات بۆ ئەو لێەچواندنە رەوانبێژیانە

دن ا دەمەو گایزەد ز ری نەماوە رەشیاڵنی نان بارگەیان بپێچنەوە و باركەند خودایە 
گتتایز بە تەواوی نەگتتاتد بتتا كتتچە جتتوانەكەی  لێتترە راگتترە و بتتا هەر ستتەرەتا بتتێ ووەرز 

كەی نتزای مانەوەی رەشیاڵ ان دەكتردد هەبتوو نزارەشیاڵ نەەواتد هەر من نا ز ر كە  
كەی بتتۆ ئەو ئەستتتووكە گەرمە بتتوو كە جاروبتتار رێتت، نتتزابتۆ ژاژی و گەن تتر بتتوود هەبتتوو 

ە فتاتێ، ستپ ژەە گتت لۆچەكتان، گتوور رەشتیا،ن و بە شتەرمەوە لە دەستتە دەكەوتە ناو
وەردەگرتد ئای بە تام بووند هەبتوو حەزی بە متانەوەی رەشتیاڵەكان دەكترد هەر لەبەر 

ی من و ئەحیەد عەرەڕد  لەبەر خاتری مانەوەی نزائەوەی ئاوەدان، بووند هەبوون بە،م 
ئەو كچە جوانە بوو كە زاری هەم یە تەە و هەم یە گت لە گێەەن نت، لە زنەكە دەچتوود 

رەشتتیاڵ لێ تتان دەختتواردەوەد ز ر جتتار  بە خەیتتاڵ، لێتتوی كتتچە  ئەو كتتان ەی هەمتتوو
 .رەشیاڵ ەكە دەوم بە زنەكەوە دەناد كچ، لێو زنەی،

ر ژێم من و ئەحیەد عەرەڕ لە گوێزێوە دەهتات نەوە بتۆ بارەگتا ئاستیان ەكەد المتان 
دایە سەر ئەو زنەیەی رەشیاڵ، ئاودەداد من جاری یەكەمیە بێیە سەر ئەو زنەیەد زنە لە 
شاخێە، راكیاوەوە هەڵدە والد شاخەكە كەمێتم الر ختۆی ن یتان دەدا د شتاخێم هەر 
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لێتدەبۆوەد لە الی ستەرێ لە جێگەیەكت، شتا  درزێەت،  ئەوینداریجێگەی نووستن، دوو 
گچتتەە درزێەتت، لێتتوید رێتتم لە شتتێوەی زار لەو ستتاتەی هەردوو لێتتوی بتتۆ گێەەنتت ن 

نازەوە لە جوولەدا بوود ئتاوەكە كەم بتوو دەكاتەوەد لەو زارەوە ئاوێە، كەم ز ر كەم بە 
ئەگەر ت نتتووێە، ت نتتوود ئەو ت نتتووانەی لە شتتەە دەبەزن و بە  تترچەی گەرمتتایێ و بە 
د ەاوی هەورازەرێ دەبتتتتند یەكێتتتم لەو ت نتتتووانە دەمتتت، گێتتتوە نابتتتاد بەو هەڵقتتتوڵ نە 

 .رادەگەییت و دڵۆگە ئاوێم بە ال لێودا لە     نەدەچوو

 :بوومەوەد ئەحیەد عەرەڕ گوت،ز ر لە كان ژەكە ورد

 دەڵێ، ش ررت بۆ هاتووە؟ +

 .ئەو زنەیە ناخرێتە ش ررەوە -

ئەوجتتا كتتچ نەختترێتە شتت ررەوە و كتتان، نەختترێتە شتت ررەوەد ئەدی ئەو  هێستتترە  +
 دەخرێتە ش ررەوە؟

كچ نەخستتنە شت ررەوەد ئەوەش جارێتم هەر لەگەڵ ئەو  دهێسترێە ییان لەگەڵ بوو
ئەحیەد عەرەبەد لە بادینان نازانم كوێ، بادینان بوود المان دایە گوندێم ناوەكەی ناسم 
بوو لە ب رم ماوەد )بنارێ( ئا بنارێ بوود لەو بنارێ ە چەند كتۆگژە ش ررییتم نووست وەد 

 :یەد عەرەڕ بە عەرەب، گوت،م وان، ماڵێم بووین كچێە، ز ر جوان ان هەبوود ئەح

 .ئەگەر شاع ر ب تد ش ررێم بۆ ئەو كچە دەنووس ت 

 :من ش گوتم

 .ئەو كچە ناخرێتە ش ررەوە

 :ئەحیەد عەرەڕ كچەكەی بنارێی، لەب ر مابوودگۆتیە ئەحیەد عەرەڕ

 .دەزان، ئەو كان ەش كچەد تەماشای بەە چەند لە لێوی كچ دەچێت +
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 ...گێدەچێت د سەی تۆیە -

شم لەب رەد بۆ ئەحیەد عەرەڕ باس، ج اوازی كان، و زنەم كردد ئەو چەنتدی لە ئەوە
 .زمان، عەرەب، گەەا وشەیەك، لە جێ، بۆ زنە نەدیتەوە

ر ژی دواتتر متن و ئەحتتیەد عەرەڕ بە ن تازی كتینت، گەن تتر چتووینە نتاو رەشتتیا،ند 
گێتدەكەن،د كچێە، جوان لە زاری رەشیاڵێ راوەستابوود لەگەڵ ژنێم  ستەیان دەكترد و 

 :ئەحیەد عەرەڕ بە عەرەب، گوت،

 .تەماشاكە كان ەكە گێدەكەنێ

 :چاوم بتیە كچە و گوتم

 .بەەاست، زاری هەر دەڵێ، كان ەكەیەد با ناوی كچ، زار زنە بێ

كچ، زار زنە كچێم بتوود شتەرمن شتەرمند شتەرم، لە گ تاو و هەمتوو شتت دەكتردد 
ێتدەكەن،د كچێتم بتوود ز ر... چەنتد تەنها لە گێەەن ن شەرمن نەبوود بە هەمتوو شتت گ

كەسێم هەوڵ تان لەگەڵت، دا و چاویتان لێت، دادەگترتد گەشت یانبوونەوەد كچت، زار زنە 
چاوچتتتاوانێ، لەگەڵ كە  نەدەكتتتردد ه چتتت، لەگەڵ كە  نەدەكتتتردد ئتتتاوەی لە كە  

 .نەدەدایەوە

 م حەزم لێبتوو هەم یتە لەمن زوو زانت م هت چم لە كچت، زار زنە دەستتناكەوێتد بە،
د هەم یە تەماشای دەمولێوی بەەم و گێەەن ن، بب نم و بب ستتمد ز ر جتار كە دیارم بێ

 .دەچووم نەمدەدیتد دەچوومە دیار زنەكە لە زنەوە كچەم دەدیت

من بارەگا ئاسیان ەكەم بەجێهێیتتد كتان، و كچت، زار زنەیت م بەجێهێیتتد ژنت، زار 
گ تتتریش بتتتێ هەر زار زنەیتتت، زنەیتت م بەجێهێیتتتتد رەنتتتگە بتتتووبێتە ژند بە،م دڵن تتتام 

دەمێنێتەوەد كاتێ هاتیەوە بە سەر هەواری خاڵ دا هاتیەوەد نە رەشیاڵ متابوود نە كتچد 
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كان ش چە، نەكردبوود بە،م هەر هێندە تەەای، تێتدا متابوو كە كچت، زار زنە شتەرمنانە 
 . جارێ هەر دەبێ لە گایز بیێنیەوە .بە زمان لێوە ناسەەكان، تەە دەكرد
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TV 

جوان نایەتەوە ب رم بەرای، زستان بوو یان كۆتای، زستاند بە،م ئەوەی ئێستتاش وا 
لە بەر چتتاومە بەفتترەد بەفتتر لە چۆكتتان بتتوود ئەگەر جتتێگە  ەنتتدی  نەبتتاد بتتێ دوودڵتت، 
دەمگوت ساڵ لە لە ناوەندی رێبەندانێ رێ، لێگ راوەد چە  وەد نە بۆ گاش نە بتۆ گتێش 

ابزوێد بە،م  ەنتتدی  ج تتایە لە جێ تتاند ز ر ستتاڵ لە  ەنتتدیژێ نە تەن یتتتا و تەن یتتت نتت
رێبەندان لە گایزەوە دەستپێدەكات و دەگاتەوە نێرینەی بەهارێش هەر رێبەندانە و دوایت، 
نایەد بارەگتا ستپ ە ز ر ستپ،د بە هەر الیەكتدا دەەوانت، ستپ ەد لە عەردەوە تتا ئاستیان 

پ ەد كاروانچ، سپ ەد هێستر سپ ەد هەمووی سپ ەد ر ژ سپ ەد شەو سپ ەد گێییەرگە س
دن تا چ رەنگ تدی  دگورگ ئەگەر هەبێ سپ ەد جا لە  ەندیژێ چ سپ، ن ە  جگە لە ستپ،

 .تێدا ن ەد تەنها تەلەرزیۆنەكە رەشوسپ ە

ئەو ئێوارەیەی هەواڵ، گەییتن، تەلەرزیۆن گەییتد چەندی لە سەری خۆم هێنتام و 
ئاستیان ە بە دیتار تەلەرزیتۆنەوە دان یتمد ئتاخر بتۆ بردمد باوەەم نەهتات لەو چتۆلەوان ە 

 هەنتدێ لە گەرجتووش ی  ەنتدیژێ لە گەەجتوو دەچتوود ئەودەمانێ تەلەرزیتۆن لە  ستەر
هێوەترد كێ لە ب ریەت، بۆ دوا جار كە تەلەرزیۆنم دیتبێ كەی بوو  ز ر لەمێتژەد هێیتتا 
    ژە گوند لە ئ یپراتۆرێت، ئەنێاو بە گێوە مابووند لە ماڵێم بۆ ماوەی جگەرەخۆرێم 

 .بە دیار تەلەرزیۆنەوە دان یتم

دێتتم د بەرگەورەیتتان بە غژتتۆرە هێنتتایە ژوورێبە چتتوار گێتتنج گێیتتیەرگە بەردێەتت، 
دەتگوت بەردتاش تتایبەت بتۆ ئەوەی تراشت وە كە تەلەرزیتۆن، لە ستەر دانێت،د شتۆەش 
لەگەڵ ستتتێ چوارێتتتم بە ئال تتتار بەستتتتنەوە خەریەبتتتووند ئەستتترەد و یە  دووانێتتتم 

گتتاتریەك، گەورە دەكتتردد گ تتاوی بەژن بڵنتتدی گتتژدەریش نتتاوە نتتاوە  جێگۆەكێ تتان بە
 :دەیگوت
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ست لە گونان ش بیێن نەوە و ه چ جێگتایە  دەترسم هێندە خۆشیان ماندوو كردد دە
 .وەرنەگرێت

لە ب رم بێد گ اوی بەژن بڵندی گژدەری لەگەڵ هێنان، تەلەرزیۆن نەبتوو بتۆ بارەگتاد 
 :دەیگوت

بۆ ئەو بارەگایە نابێتتد بە ختودای تەلەرزیۆنیتان هەبتێد ئاگامتان لە  توون، خۆمتان 
 ...سەربازان چەند نزیەە نام نێد هەر بە دەست دەگ رێ ند ناب نن مۆڵگەی جاش و

ز ریان لەگەڵ هەوڵداد هەتا گ اوی بەژن بڵنتدی گتژدەری دڵت، نەرم بتوود بتابم ئاستا 
 بە زمان هاتدڵ، نەرم بوود بەرد لە بن بەفری ئەستوورەوە 

هێند بە گەرم، سەرگەرم، رێەخستن، تەلەرزیتۆن بتوویند بەفتر و ستەرما  ەنتدیژ ان 
من تامم لەو ستەرگەرم ە تتامەردبێد رێتم دەتگتوت جێهێیتبوود رەنگە لە هەمووان گتر 

ئەو كتتاتەیە كە  بتتابم لە  ستتەی مەالی بەالشتتاوە دەرچتتوود لە الی ختتۆیەوە بە نتتابەدڵ، 
فتوای حە،ڵبوون، تەلەرزیۆن، دەركرد و من كە باخۆش ببوومد گارەم لە دایەم وەرگترت 

چەنتد  ەو تەلەرزیتۆنەوسپ ەوە هاتیەوەد ئو چوومە بازاە و بە تەلەرزیۆنێە، گچەەی رەش
بەو دەچێ   سەیە  لەو مەالیە نەكەم دڵم دەتە ێد ئەو مەالیەی چەند ستاڵێم منت، لە 

 :ناز و ن ریەت، تەلەرزیۆن بێبەری كردد مەال دەیگوت

لە دن ایێ بە فەرمان، خودای گەورە حەرام ز رند ز ر شت هەن ئەگەر ب انەەیتد رێ 
ی نتت ەد بتتۆیە لە ستتەرمە بە نتتاوی ختتودای و رێ دەتگەیەنتتنەوە د زە  و دەرچوونتتت بتتۆ

 :گەورە ئامۆژگاری برای موسڵیان بەەم

 .تا بۆت دەكرێ رێ نەدەیت تەلەرزیۆن بێتە ماڵتەوە و ماڵت داگ ربەات -١

 .تا بۆت دەكرێ رێ نەدەیت كچ و خوشەت بچنە  ۆتابخانە -٢

  .تا بۆت دەكرێ رێ نەدەیت لنگ رووت لە ماڵتدا هەبێ -٣
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خۆی تەلەرزیۆن، هەبوود كچەكان ی، دەچوونە  وتابخانە و لنگ  لەوەبووخۆش ەكەی 
رووت ش بووند لەوەش خۆشتر ئەوەبوو بتابم دەروێیتانە ئامۆژگاریەكتان، مەالی بە ستەر 

 :ماڵ، خۆیدا گێتەو دەكردد كاتێە ش دەمانگوت

 بابەد مەال بە خۆی بە  سەی خۆی ناكات تۆ بۆ بە  سەی دەكەیت؟ +

ە گێتارم بەەن بە كردارم مەكەند متن دەزانتم  ستەكان، مەال راستتەد مەال دەڵێد ب -
 .بە،م ئەوە هەیە دەسە،ت، بە سەر ماڵ، خۆیدا ناشەێ

بابم  لە ه چ شتێ دڵ، ئێیەی نەدەشەاندد تەلەرزیتۆن نەبتێد ئەویتش بە تەتا تەتای 
 .دادەكردد كە خول ای تەلەرزیۆن لە سەرمان دەربەەیند بە،م كە زان، بەالشەد مژ، 

نۆرەی ئێیتەگریم هتاتد بە نتاو بەفتردا ستووەێەم بە دەوری بارەگتادا لێتداد بە نتاو  
شەوی سپ دا دەنگ، چەند تۆگێتم هتاتد چ نەبتوو دوور كەوتتنەوەد چەنتد تۆگێە تدیشد 
دوورتر كەوتنەوەد بەفر دایەردەوەد بایەك، توند هەڵ ەردد رەنگە زریانێە، گەورە بەەێوە 

 .ەوەبێد بەرەو بێرای ەكە هاتی

 .هاتد جاش هاتد چەند ز رن ز ر +

  !ئەوە تەلەرزیۆن، كەركووكە -

بە خۆم نەوەستامد ستەرێەم بە ژوورێتدا گترتد رەوە جاشتێەم دیتت و ت تژ تێتپەەیند 
باش بوو لەو كاتە ماوەی ئێیەگریم تەواو بوود مندا،نە بە دیار تەلەرزیتۆنەوە دان یتتمد 

ێەت، جتوان تتا ختوا حەزبەتات جتواند جتوان عادو ئ یام لەو الوە هات و لە تەن یتت ژن
، دەم، كردد ماچێە، تەە هێند  ووڵ دان یت و بێ ئەوەی شەرم بەاتد گوختە ماچێە،

تەە راستە ماچ، س نەمای، بوود بە،م ئەگەر لە تەن یت یتیەوە بتاد هەر هێنتدە دەومت، 
ە بتاری گت لە ئاو دەكردد ئەو ژنەی عادو ئ یام متاچ، كتردد لەمێژبتوو دەمناست،د هەر ل

دان یتن و ماچەوە دەمناس،د هاتەوە ب رم كە لە كوێم ناست،د منتداڵ بتووم ز ر منتداڵد 
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یەكەم جارم بوو بە دیار تەلەرزیۆنەوە دان یم و ب ب نمد گێیتتر یە  دوو جتارێ بە دەم 
رێتتوە لەو چایختتانەیەی لە ستتەیداوەی هەولێتتر كەوتبتتووە ستتەر جتتادەی شەستتت مەتتترید 

ەكەی چایخانەو چەند وێنەیە  ت ژ بە چاومدا تێپەەیبووند بە،م چاوێەم دابووە تەلەرزیۆن
ئەو جارەی دەیڵتێمد هەر لە ستەیداوە نزیتم تتانە، ئەو تتانە ەی گەەەكت، ئتاودەداد ئەو 
تانە ەی لە دیدی منەوە بەشێم بوو لە ئاستیان و گەیوەنتدی، بە زەویەوە نەمتابوود ئەو 

گەییتتێد ئەو تتانە ەی جارێتم بە تانە ەی گیت بەردی بەستتێم هاوییتتێ بەردێتم نەی
هۆی گولژەوە بوو یا هەر لە خۆوە كتونێە، تێبتوود ئتاو رژاد هەر رژاد متن تتا درەنگت ش 

ز ر هەبتوود جێژنانێتم  كتون بتووەد لە نزیتم تتانە، خزمیتان هەر وا تێگەییتم ئاستیان
ن تان لەگەڵ دایەم چووینە ماڵێم لەو ما،نە حاج، رەزای ناوبوود ئەوان ش تازە تەلەرزیۆ

كتیبوود لەو ماڵە لە تەن یت دایەیەوەد بە چوون چووبوومە ناو تەلەرزیتۆنەكەوە و لەوێ 
ئەو ژنەی ماچ، دایە عادو ئ یامد ماچ، دایە گ اوێە دید ئەوكات چم لە ماچ، نێوان ژن 
و گ تتاوان نەدەزانتت،د چ تتتامم لێ تتوەرنەدەگرتد بە،م تتتام، دن تتام لە ب ن نتت، تەلەرزیتتۆن 

بتا هەر لەوێ دادەن یتتم و هەڵنەدەستتامد ئێستتاشد ئێستتای ژوورە لە وەرگرتد بە من 
ئاسیان هەڵچنراوەكەی بارەگتا ئاستیان ەكە هەمتان چێتژی منتدا،نە و گەورانە لە ب ن نت، 

 ...تەلەرزیۆن وەردەگرم

نەدەبتتوو شتتەوی لە دوو ستتێ كتتاتژمێر گتتتر تەلەرزیتتۆن كاربەتتاتد گتتاتری بەرگەی 
ی تەلەرزیتۆن تەنهتا حەفتت شتەو لە بارەگتا ئاستیان ەكە ەكەژ ونەدەگرتد من وا بزانم لە

مامەوەد ئەو حەفت شەوە لە كنە من خۆشترین شتەو بتوون لە شتەوان، گێیتیەرگایەت،د 
شتتتەوی بتتتن بەردە نەرمەكە لەوێد ئەو بەردەی ژنتتت، لتتتێ روا  بە،م گتتتت لە ستتتات، ز ر 

مەال دەربچتێد ناخۆش شد ناخۆشتر لەو ساتانەی بە منداڵ، گێش ئەوەی بابم لە  ستەی 
 :دەچووینە مێوانداری و بە دیار تەلەرزیۆنەوە دایەم گوتەن،

  دیسان دەمت  بستێم بەش كردەوە 
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ئاد لەو ساتانەی زارم بستێم بەش دەكردەوەد دوای ))درەنگەد نا زووەد بە ختودای 
 :ز ر درەنگەد دەبێت بت ین(( خاوەن ماڵ دەیگوتە منداڵەكان،

 .دانێنگێاڵود گێاڵود گێاڵوەكان 

خۆزگەم دەخواست كە گێاڵو دانان كاتێە، ز ری بوێد ختۆزگەم دەخواستت هەستتان 
لە ب ربچێتەوەد تا گتر تەماشای تەلەرزیتۆن بتەەمد ئێستتاش كە كتات، ئێیتەگریم نزیتم 
دەبێتەوەد خۆزگە دەخوازم ئێیەگر خۆی لە ب ربەات و بۆ من ی، بگرێت و بانگینەكاتد 

 ەنتتدیژێد  ەنتتدیژ، ستتەهۆڵبەنداند بە تتتایبەت ش ئەگەر بە،م هەیهتتو  ئێیتتەگر هەیە لە 
هێزی موگنات س ، تەلەرزیۆن راتەێیێتە ژوورەوەد كتات لە ب ربەتات  ئێیتەگر هەم یتە 
چركە چركە كات دەژمێرێد تەلەرزیۆنەكەی بارەگا ئاسیان ەكە هەموو الیەك، وەردەگرتد 

ووی وەردەگترتد جتگە لە لە كەركووكەوە بازنەی، گێدا بت  تا دەگەیتەوە كەركتوو  هەمت
كەركتتتتووكە كتتتتوردیەكە عەرەبتتتت، بە عێتتتتراق و ستتتتووریایەوە و تتتتتورك، و فارستتتت شد 

 :گێییەرگەیە  دەیگوت

 .دە ئال ارەكەی كەمێە دی بادەد بەڵەو رووس اش وەرگرێ

 :و ت زەوە گ ییەرگەیەك دی بە ال رتێ

 .ز ری با مەدەن دەنا ئەمریەاش وەردەگرێ

 :یگوتگ اوی بەژن بڵندی گژدەری دە

 .بەراست، تەلەرزیۆنەك، نێونەتەوەی ە

سەیر بوو هێیتا كە  ناوی سەتەالیت یت، نەب ستتبوود ئتێیە لە ستەری  ەنتدیژێ بە 
دیار سەتەالیتەوە دان یتبووین  لە دن تایێد لە كێنتدەری دن تایێ تەلەرزیتۆن ئەو هەمتوو 

و بە هۆی كەنالەی وەردەگرت   سەی گ اوی بەژن بڵندی گژدەری خەریەە راست دەرچێ 
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تەلەرزیتتۆنەوە ئاگامتتان لە  تتوون، خۆشتتیان نەمێنتتێد ئێیتتەگریش گرفتتت، كەوتتتێد كە  
 :نەبوو گژەی، لە بەخت، خۆی نەكات

 .دوێنێش ئێیەگری، من كەوتە كات، تەلەرزیۆنەوە -

 .من دوێنێش گوێم لە هەواڵەكان نەبوو -

 ئەور ش زنر رەی.... نەب نم -

 .نایەكسان، ز ر هەیە لە ئێیەگری -

گێش هاتن، تەلەرزیۆن ئێیەگری، من هەم یە دەكەوتە دوای ن وە شەواند كەچت،  -
 .ئێستا سەر لە ئێوارەیە

من ش نەنەم گۆتەن،د زارم گت لە گازندە بوود بە،م هەموویم لە زگ، ختۆم هێیتتەوە 
 .و ه چ م بە گۆەێ وەرنەكرد

، وی دەرچتێ گ اوی بەژن بڵندی گژدەری كە ه چ كێیەیەك، بارەگا نەبوو لە دەست 
 :و چارەی نەكاتد بۆ ئەو كێیەیەش چارەی دیتەوەد گرس،

 ئەرێ چەند كاتژمێر كار بە  تەلەرزیۆن دەكەن؟ +

 .دەگاتە سێ و ناگاتێ -

 باشەد چوار كەەەت سێ دەكاتە چەند؟ +

 لەبەر خاتری تۆ با دوازدە بێ -

 .گرنلەم شەوەوە لە ماوەی تەلەرزیۆن دەبێت دوازدە گێییەرگە ئێیەگری ب +

 !دوازدە  ئێد كێ دەم نێتەوە -
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 .بە  خۆت دەمێن تەوەد بە تۆوە ژمارەمان سێزدەیە -

 !ئەدی كاتەكان دی كێ ئێیەگرییان لێبگرێت  جاش -

 :گ اوی بەژن بڵندی بژدەری بە گێەەن نەوە گوت،

 !ئەرێ گێژند یان منتان گێ گێژە 

 :نازانم كێ بوو لە سەرەخۆ گوت،

 .رەنگە هەردوو ال

كتبتتتوونەوەی گێەەنتتت ند گێەەن نێتتتم دوور نتتت ە گەییتتتتبێتە گتتتوێ، جتتتاش و دوای 
 :سەربازان شد گ اوی بەژن بڵندی گژدەری وای روونەردەوە

وەیەیە كە تەلەرزیتتتۆن، دوو ل ستتت، ئێیتتتەگرییان دەبێتتتد ل ستتتتێە ان بتتۆ ئەو متتتا
ەەم  سەی باش و ز رتر  سەی  ۆە دەكات و جاروباریش وێنەی جوان ن یان نێودەولەت 

ەداتد ل ستەكەیدیش وە  جاراند لە متاوی تەلەرزیتۆن هەر گێیتیەرگەیە یە  چتارەگ د
 !ئێیەگری دەگرێتد ه، من ش بخەنە ئەو كاتەی جاشەكان، گژدەرێ دێنە سەر شاشە

 :گێیە هەڵ دایێ

 !ئەدی ئەگەر جاشەكان نەهاتن

 :گ اوی بەژن بڵندی گژدەری

 .ی كە بەفر و زریان ن یان دەداتدێند بە،م ئەگەر رێەنەكەوت بێند بخەنە ئەو كاتە

 :من گرس م

 !بۆچ، كات، زریان
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 :گ اوی بەژن بڵندی گژدەرید وە  بڵێ، خۆی ئامادەكردبێت بۆ گرس ارێە، وا

من لە زریتان،  ەنتدیژێ نەترستاوم و ناترستێمد بە،م بە دەستت ختۆم نت ە بە دیتنت، 
 .زریان، ناو تەلەرزیۆنێ ترسم لێدەن یێ

 :گوتم

 .گێچەوانەی دن ایتۆ لەوە 

 :گ اوی بەژن بڵندی گژدەری

  .بەرەواژە دن ا دەگەو  هەر كەسە و لە شتێم

حەزم لێ ە لە زریانەكەی گ اوی بەژن بڵندی گژدەریەوە بە گێ، خۆم بچتیە زریتانێە، 
تووشەوەد رەنگە بۆ هێنان، گاتری بووبێد دەبتوو لە ئاستیانەوە دابەزم و بچتیە گتوێزێد 

و دوندە ئاسیان ە كەوتۆتە سەر زەوید بەفر هێند بە نتاز و نەرمت، گوێزێ لە چاو ئەو دو
دەبارید گەگوولەش حەزی دەچووە بەر بەفرێد هەستتیدەكرد ئەوە بەفتر نت ە دەن یتێتە 
سەرلەشمد بەڵەو گەگوولەیەد باڵ، گەگوولەیە لە ئاسیانەوە دێ و هەڵدەن یێد  ەت دن ا 

بەفتتر لە كتتوێ، ئاستتیانەوە هەور وا بتتێ بتتا نەبتتووەد بتتای، هەناستتەش بتتای نەدەهتتاتد 
 دهەڵ دەداد زەوی لە هەمان جێوە وەریدەگرتەوە

بەفتتر بستتتێم كەوتتتووەد جتتڵەوی هێستتترم بە دەستتتەوەیە نەرم نەرم بە بتتن بتتارین،  
نەرمتتت، بەفتتتر و بە ستتتەر بەفتتتری نەرمتتتدا متتتن و هێستتتتر لە زەویەوە بەرەو ئاستتتیان 

نێ ئەگەر بای لەگەڵ نەبتێد بتا رێتت هەڵدەگەەێ ند دن ا سارد نەبوود لە سات، بەفر باری
من ز ر جتار چێتژم لە بەفتر وەرگرتتووەد بە،م  دلە  ەندیژێش بێتد هەوای مەیژەو گەرمە

ئەو جتتارەی دەیڵتتێم چێژێەتت، تتتایبەت، بتتوود ئەگەر زریتتان، بە دوادا نەهاتتتایەد رەنتتگە 
وە هەبتووبێ تایبەتتر و نیوونەی تر و با،تر باد دوور ن ە چێژەكە گەیوەندییت، بەو فت ژیە

 وی گێیتر لە تەلەرزیۆنەوە دیبووم.كە شە
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لەو ف ژیە راوچ ە  لە بەفردا رێ هەڵەدەكات و هەڵەتە دەبێت و لە دن ا بزردەبێتد  
دوو سێ گولژەش بە دن اوە دەنێد كە  بە هتاواریەوە نتاچێد لە جێگەیەكت، وا بە دن تا 

گەورەد گ اوە بزربتووەكەی تێە، ە لە ج ات، ئەو من دەبوومد ئەشەەفدەكەوێتەوەد خۆزگ
لە باوەش، خۆی گەرمەردەوەد ئاگرێە، گەورەی كردەوەد ختۆی وشتەەردەوەد هەر لەوێ 
بزنە كێویە  وە  ئەوەی خودا بۆی ناردبێتد گەیدابوود كردیە  وربان، دوو گولژە و هەر 
هێندەی دوو جگەرە بەێی، گۆشت لە سەر گۆلووی ئاگر چتزەی گەییتتە گتوێمد وەختتە 

 ی، هاتد ز ری نەبرد نازانم نە بەراست، بوو نە راوچ، خەون، دیتد خوداوەنتد بڵێم بۆن
كچێە، بە دیاری بە راوچ، بەخی،د بەو چتاوانەی ختۆم دیتتم چتوونە باوەشت، یەكەوەد 

 .بتید نەمدیتد لەو گرتە خوداوەندیەی كردین

 من ش كەوتبوومە خەیاڵێە، راوچ تانەوەد ئەو راوچت ەی خوداوەنتد لە ختۆوە بتزن و 
بەفر بەفرد جڵەوی هێسترم بە دەستەوەد سەركەوە سەركەوەد بە جڵەوی  دژن، بۆی نارد

هێستتر  ستتەیەك، خۆشتت، هێستتترم ب تتركەوتەوەد ئەو گ تتاوەی كە  ستتەی هێستتتری بتتۆم 
گێتتتایەوەد خەڵەتت، بتتن )ستتەف ن( بتتوود ئەو گ تتاوە ستتەف ن ە لە گێیتتەك دا ئەوەی بتتۆم 

لە هەموو كە  جوانتر  سە دەكاتد گ تاوە روونەردەوە كە هەر كاتێ هێستر هاتە  سەد 
  :سەف ن ەكە ئەوها  سەی هێستری بۆ من گێتایەوە

هێستر لە هەموو تەمەن، خۆی یەكرتار بە  ستە هتاتووەد ئەویتش چتۆن، دەگێتتمەوە 
ئەوهابوود شەوێە، بەفراوی بتاگ رم بە ختۆ و بە هێستترەوە رێت، دەكەوێتتە ئەو بنتارەی 

ی هێستری گتێش ختۆی دا و دەستت، بە كژەت ەوە سەف نێد وە  گ یەی هەم یەی، خۆ
گرتد دەب نێ هێستر جەنە دەگرێ و رێ ناگرێد هەچەی دن ای لێدەكاتد بەالشتەد بە،م 
كە جتتڵەوی رادەكێیتتێ جەنەكە بەریتتدەداد ئ تتدی بە تونتتدی ز ر بە تونتتدی لە هێستتتر 

 :دەگرسێ

ان رێ بە متتن بڵتتێ ئەو غەزریتتنەت لە چتت ە؟ بتتۆچ، بە گێیتتم ناكەویتتت و وە  گ تتاو
 !ناگری
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د ختتۆ هێستتتر لە بەرد رە تتتر نتت ەد هێستتتر گتتۆوا بە تونتتدی لە بەرد بختتوەی دێتتتە 
 :گوتبووی

لە ر ژ لە شەو لە تاریەای، شەود لە باوبۆرانێد دەست بە كژەیەوە بگرە و كێندەرێت 
دەوێ دەتگەیەنیێد بە،م هەر كاتێ بەفر دن ای داگۆش،د تۆ گێش كەوە و من كژە، تتۆ 

  !دەگرم

متتن و هێستتتر وا بە ستتپێت، دن تتادا رووەو ئاستتیان هەڵتتدەگەەێ ند ئەهتتا دەڵێتت، بتتا 
هەڵ ەردد هەڵ ەرد لەو د ڵەوە هەڵ ەترد كە دەكەوێتتە دەستت، چەگەوەد تونتدتری كتردد 
خوداوەندی با دەرگای با نەكەیتەوەد من خۆش م لەو بایە نتایە كە لە ستات، بەفربارینتدا 

ی گتتۆەاد لە راستتتەوە دێد بەفتتر گێتتژدەداد بتتا لە لە  ەنتتدیژێ هەڵتتدەكاتد بتتا ئاراستتتە
ئاستتیانەوە لە زەویەوە هەڵ ەتتردد گتتوێم لە لتتوورەیەد بتتا دەلتتوورێنێد  بتتا دەڵێتت، لە نتتاو 
زەویەوە لە بن بەفرەوە هەڵ ەردووەد بەفر لە زەویەوە بە سەر ئاسیاندا دەبارێد ستاردی 

ەكەم گەرمەد ستەركاڵوێە، كرد ز ر ساردد با دەڵێ، گوێزانە دەتبتێد بەوەی باشە سا ۆی
تووكن، هەیەد سەربازیەد رەنگە گێیتر ه، ئەفسەرێە، سەرشان گت لە ئەستێرە بتووبێد 

بتمد گتێش چەنتدێم بە گێەەن نێەت، شت رنەوە ئەو  سۆسەندەبێت هەر مەمنوون، ئەبوو 
 :سا ۆیەی گێیەەشەردمد چەندی گوتم

 .نامەوێد هاوەێد نامەوێد ئەوە ن ە سا ۆم هەیە -

 .سا ۆیە لەبەرتە  هەمووی ونرتونرتەد بەرگەی زریانێم ناگرێئەوە  +

 ش چ ر كێە، بێ ستەر و بتنەد سۆسەنوابوود بەرگەی ئەو زریانەی نەدەگرتد ئەبوو 
زینتتدان ، وەرنەگرتبتتاد لێتترە بە خزمتت،  سۆستتەنئەگەر لە )) گتتایزی شتتێنێ(( نازنتتازی 

   .دانێ تەمەن، كردن ژسۆن ماندێال ناوم دەبردد چونەە كەمێم لەو كەمتر لە زین

خوداوەندی زریان ئاگات لتێم بتێ و بیپتارێزەد متن زراوم لە زریتان چتووەد چتاوم چ  
بەفتر گێتژدەدا گێتژدەداد لەگەڵ خۆیتدا گێتژ بە هەوراز  دناب نێ خوداوەندد زریتاند زریتان
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دەداد بەر گێ، خۆم ناب نمد ئاراستەكان تتێەەڵن و چەپ و راستتم ناناستیەوەد نتازانم بە 
دا متت  لە بەفتتر بنتتێمد چ وا زوو بەفتتر گەییتتتە چۆكتتاند جتتڵەوی هێستتتر هەر بە كتتام ال

دەستیەوەد هێستر لە من شپرزەترد خوداوەندی رووناك، رووناك ە  بخە دن اوەد وا بتتوا 
كون، با داخەد با بە ئاسیانێم دێخێد با دەمخاتە بن بەفرەوەد بتا  درە هەڵدێمد خوداوەند

ەموو بایە لە كوێوە هاتند هەرچت، بتا هەیە هەڵ ەتردووەد هەڵیدەدێرێتە هەڵدێراند ئەو ه
با لە هەموو الیەكەوە دێد تا تەماشای بەفر نەكەیتد لە شەەی با تێناگەیتتد خوداوەنتد 
بەسە زریان زیتتەی گێەتردمد ئەگەر غەزەبتت لە منت ش گرتتووەد بت ەە ختاتری هێستترە 

ەوە  وا رە هە،تتم هەر رەشد ئەو گوناه، چ ەد ئای ئەو جارەش هێستر بە رەش، بب تنی
بای، جوولەیەك، ك سەڵ، هێز لە گێیدا ماوەد هێزی دەست یم هەر بەشت، ئەوە دەكتاتد 
جار جارە بەفری سەر دەموچاوم بیاڵێد من كەوتوومەتە بەر غەزەب، باد گاشۆو گاشتۆو 
بە هەموو هێزی خۆی بەفر بە دەموچاومدا دەكاتد بتا لە بتا وەردەگترێتەوەد دەموچتاوی 

گان، یاریەد بایەكان،  ەندی  بە بەفرەوە یاری تێتدا دەكەند ختودایە كە  وە  من گۆەە
متتن و هێستتترە رەشتت، بە ستتەر نەیەتد ئەگەر بە رەشتت، متتابێتەوە  خوداوەنتتدد كە  
نەخەیتە ناو زریان،  ەندیژەوەد خوداوەندد ئەو زریانە سەرشێتەت بگرەوەد گەمەی زریتان 

م بە زریتانەوە نتاد گتولژەی هتاوارد هتاوار بتۆ سێ گتولژەی یە  لە دوای یەكت  دگەمە ن ە
بارەگاد رەنگە لەو كاتە گتوێم لە دەنگت، گتولژەی راوچت ەكەی نتاو فت ژیەكە بووبێتتد بە 

 :زمانێم كە تێبگەن بە گولژەكانم گوت كە بڵێن

هاوارەد بارەگا هاوارەد ب تانگەنێد گێیتیەرگەیە  و هێستترێم كەوتتنە بەر غەزەبت،  
هەڵەتەی كردند زریان بردن،د بردن، بۆ ماڵ، بزربوون و گێنەكەوتتنەوەد زریانەوەد زریان 

  .بارەگاد هاوارەد هاوار

ترسامد ز ریش ترسامد رەنگە مردن بەەێوە بێد ئەوەتە س نگم گ تراوە و بە ئاستتەم 
هەناسە دەدەمد سەرماش نەمەوژێتد گورگ دەمخواتد ئێستا نا ئێستا گەلەگورگێگ دێن 

ۆند رەنگە هێسترەكە لە گێش من بخۆن  چ مردنێە، ستەخت و بە و بە هێسترەوە دەمخ
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ئازارە مردن لە ناو كەڵپەی گتورگد دیتومە بە چتاوی ختۆم دیتومە لە تەلەرزیتۆن دیتومە 
چتتۆن گتتورگ بەردەبێتتتە متتر ڤ و گتتارچە گتتارچەی دەكتتاتد ب ستتتوومە ز ر ستتەرهات و 

منتت،  دوان دەچتتمچ تتر كم لە بتتارەی گورگختتواردووانەوە ب ستتتووەد منتت ش بە دەردی ئە
 ئاوگەلە بوود  بزن ئاسا گورگ دەمخوات.

نتتا متتن نتتابیە ختتۆراك، گتتورگد ئەوە نتت ە چەكتتم گێتت ەد بتتای، چەنتتد رەوە گورگێتتم  
ف یەكم گێ ەد خۆ هەر یە  دووانێە ان بریندار بەەمد ئەوان دی وازم لێدێنند باگ رم وای 

 :ەبوود دەیگوتدەگوتد باگ رم گورگنا  بوود هەزار سەرهات، لەگەڵ گورگان ه

زستانێە، بەفراوی ئەها لەو زوورگانەی ر ژهە،تت، هەولێترێد رەوە گتورگێەم لێپەیتدا 
بتتوود زانتت م ن ازیتتان ختتراگەد متتن لەوان بە دەستتتوبردتر بتتوومد گتتولژەیەكەم هاوییتتتنێد 
 رووسەەیە  هاتد دیتم گورگێم سووەا بە دەوری خۆیتدا هەر ستووەا و كەوتد هەرچت، 

 ... ان، بریندارەكەیانەوەگورگ بوو كەوتنە گ

من ش دەبێت وە  باگ رم بەەمد لە ج ات، گولژەیە  حەفت گتولژە دەهتاوێمد حەفتت 
گورگ لە سەر  وون دەسووەێنمد بە،م لەو تاریە ەی دن ا بە چ چاوێم گورگ بب نمد خۆ 
من لە ناو ئەو زریانە شێتە بەر گێ، خۆم ناب نمد تۆ بڵێ، دەستم توانای گرتن، تێەنگت، 

بێتتتد هەر چۆنێتتم بتتوو دەستتتێژێەم بە دن تتاوە نتتاد ئتتێ بارەگتتا گوێ تتان لێبتتێ و بە هە
هاوارمەوە بێند باشە هێیتا توانای تێەنگ راگرتنم ماوەد ترست، گتورگ بەرم نتاداد بە،م 
تۆ بڵێ، لە  ەندیژێ دەندە و ئاژەڵ مابند هەرچ، تتۆپ و گتولژەی دن تا هەیە روویتان لە 

یتیەرگە گ تانژەبەری تێتدا هەناستە بتداد ئەنێتاو هەمتووی  ەندیژەد بتواناكەم جتگە لە گێ
 تكردد نا بتواناكەم گورگ  تان، تێەەوتبێ بۆ بەدبەخت، متن  ەنتدی  رەوە گتورگێە، لە 
ختتۆی شتتارد تەوە و هەر دیتتتت گەییتتتن و لە گتتت گەالماریتتان دام و بە دەستتتهەڵێنانەوە 

بتاویند زریان لێە تدانەبتیند تا ئێستا جڵەوی هێستر هەر بە دەستیەوەد لێەدانە دراناگەم
من و هێستر خەریەە لە دن ا دادەبتێ ن بە،م لێەدی دانابتێ ند من كە دەستم لە جڵەوی 
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هێستر بەرنەدەبوو رەنگە لە ترسەوە بووبێتد ترس، تەن تای،د هێستتر بتۆ متن ئتاوەدان، 
 ...بوو

ە ستەریش لە سەر بەفری ئەستوورد لە بەر زریان، تووشد تا لە گێ  جوولە هەبتێد ل
بەفتری ئەستتوور  رهێو رهێستر لە ر ییتن نەكەوت ند هێو ئومێد بە ژیان دەمێنێد من و

دەشەێن ن و زریان زریتان دەە یتند كتێ دەزانتێ روو لە كتوێ ن  مانتدوویند متن مانتدوود 
هێستر ماندوود تا خوداوەنتدی زریتان حەزبەتات مانتدوویند زریتان مانتدوو نتابێ و نتابێد 

چەند سەختە سەرما بتەوژێتد تتر  لە گتورگ بێتنە بەر چتاوت  تر د تر  لە سەرماد
كە گورگ دەم دەخاتە ورگتەوەد تر  لە كەوتنە دەست، جاش و سەربازان ش ستەرباری 
ترستتاند متتن كە نەزانتتم بەرەو كتتوێ دەكیتتێمد دوور نتت ە بە گێتت، ختتۆم بچتتیە باوەشتت، 

بە مردنت، باوەشت،  هەینتێ چت، دە ەومتێ  دەبێتت ختۆزیجاشاند باوەشت، ستەربازاند 
سەرما و مردن، ناو دەم، گورگ بخوازمد دایەم دوای كوژران، عەبا   سەیەك، كێیتدار 

 :و سەرواداری بۆ هات و لە ز ر بۆنە دەیگوتەوە

 بەەویە دەوی گورگ و بەرازان 

 نەكەویە دەست، جاش و سەربازان 

لە  ترستتم لەوەبتتوو منتت ش بە دەردی عەبتتا  بچتتمد عەبتتا  وە  دەیتتانگوت حەزی
گێیتتتیەرگایەت، نەبتتتووەد بە،م دوژمنتتتایەت، بە چ تتتای ئێخستتتتد تتتتازە گێیتتتیەرگە 

بە ن ازی نازانم  گەیداببوونەوەد ئێوارەیە  لەگەڵ دوو گێییەرگەیدید لە الی ر ژهە،تەوە
د ئەودەم بەستتێە، ز ر گەورە لە هەولێتری دەكتردەوەد رووەو شتار چ، بەست و بەستت

ەوەد دەڵێن مەردانە هاتبوونە دەستد دوای شتەەێە، دێند لە گەەگەی شار دەكەونە بۆس
باش  بە برینداری دەكەونە دەست، سەرباز و جاشاند دوای ستێ ر ژ تەرمەكەی عەبتا  

 :هاتەوەد لە كات، شووشتن، بە ترسەوە چوومە سەرید تەرمیۆر بە ترسەوە دەیگوت
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د تەوەد خودایە خودا لە دوە دەویان بداد ددان ی ان دەرهێناوەد بە گاز گۆشت ان لێەر
 .ئەو ز رداریە هەڵنەگریت

وا بوو  سەی تەرمیۆر بوود ددان تان لە دەم نەهێیتتبوود لە هەمتوو لەشت ەوە جێت، 
لەو ر ژەوە من زراوم لە جاش و سەرباز چوود لەو ر ژەوە خوێن، تۆڵە لە  دگاز دیار بوو

 لەشتتتیدا بتتتزووتد تتتتۆڵەی عەبتتتا  لە ستتتەرباز و جاشتتتاند لەو ر ژەوە دایەتتتم  ستتتە
.. خوداوەنتتدی رێوبانتتان ستتەروادارەكەی كتترد و رەنتتگە ئێستتتاش هەر ب ڵتتێ و ب ڵێتتتەوە.

كتتوێ هەڵیتتدەگری هەڵیگتترەد بە  نەمبەیتتتەوە متتۆڵگەی جتتاش و ستتەربازان و بە بەرەو
 .دەردەكەی عەباس، خزمیانم نەبەیت

 کێ دەر ستم دێ.کتبەچکە  من لەو ساتە لە رەشوێرەیەک، کەس رە بوو دەچمد 

رەنگە سێ كاتژمێر ببێ زریان متن و هێستتر گێتژدەداد بایەكتان هەر هەمتوو بایەكتان 
هەڵ تانەردووەد بتای، زستتانێم بەفریتان بە متن وهێستتردا كتردووەد گێتداكردنێم هەر لە 
سرووشت، دڵتتەق و تتووەە دەوەشتێتەوەد سرووشتت كە دایە تتووەەی، و هێتشت، هێنتاد 

ەوجتتارەش دوو ستتێ گتتولژەم بە سرووشتتت، گووشتتەەیەك، تێتتدا نتامێنێد ئ گتترزەیمتر ڤ 
شێتەوە ناد كە  بە هتاوارمەوە نەهتاتد زریتان دانتاكەوێد چتۆن دەزانتم متردن نتاهە ەد 
ئەوها دەزانم مەرگ، من، لە چاوەد تا بۆ خۆیم نەباتەوە  ەندی  چۆلناكات و لێناكاتەوەد 

تد هەر دیتتت ماڵئاوا ز ر بە نابەدڵ، ماڵئاوا ژیاند ئەوە مەرگ گەییتتد مەرگ وا گەییت
لە نتاو بەفترێ رە هە،تتمد رە ت ش هەڵنتێم گتورگ دەگەن و بە هێستترەوە ونرتونرتمتان 

 .دەكەند  ەینا بە  نەكەومە دەست، جاش و سەربازان

رەنگە وە  چۆن زریان گێژی گێدەدامد ئەوهتاش وەێتنە لتوول، دابتمد نتازانم چەنتدی 
نتم لە ختۆم گرتتووەد چەنتتد م خوێنتدووە و چەنتتد گۆلتم و بەرانتزاگێچتوود نتازانم چەنتد 

گولژەشم بە زریانەوە نتاوەد بە مەرگەوە نتاوەد ئەوی لە ب ترمە وە  خەون ختۆی ن یتان 
دەداد هێینبوونەوەی دن ایەد ئەو هەموو بایە چۆن چوونەوە كون، خۆیان و كتێ دەرگتای 
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بای داخست  دن ا سپ، ز ر سپ، سپێت ، وا نەب نراوە و ناب نرێتەوەد دن ا ك  ز ر كت  
نگ، گێ، من و هێستری لێ دەرچێد دن ا ه چ دەنگێە، لێوە نایەد لێ ەوە ناب ستترێد دە

من لە كوێم  ئێرە كوێ،  ەندیژە  ئێرە كوێ، بارەگایە  متاوەیەك، باشت ش لە بتاری جتێ 
نەناستت نەوە متتامەوە و بە هتت چ الیەكتتدا گەلتتم نەبتتزووتد هێستتتریش لە متتن سەرستتامتر 

 ...چاوەكان، بە سپێت، دن ادا دەگێتا

دووكەڵد دووكەڵ دەڵێ، دووكەڵەد هەوەد رەنتگە هێستترەكە گتێش متن دووكەڵەكەی  
دیبێد وە  من چاوی بتیبووە ئەو جێگەیەی دووكەڵ، لێتوە بەرز دەبتۆوەد ئێترە كتوێ ەد 
ئەو دووكەڵە لە ماڵ، كێ و لە ستۆبەی كێتوە بەرزدەبێتتەوەد ئەوانە كتێن خۆیتان داوەتە 

ستەرباز؟ ئەو دووكەڵە بە چت، بناستیەوەد بە چت، بەر سۆبە  گێییەرگەن یان جتاش و 
دووكەڵتت، د ستتت و دوژمتتن لێەتتدی ج تتا بتتەەمەوە؟ متتاوەیەك، باش یتتم لە ناستت نەوەی 
دووكەڵ كوشتد ناس یەوەد نتازانم بە چت، ناست یەوەد دووكەڵت، بارەگتام ناست ەوەد لەو 

 :ساتانە ج اوازی من لەگەڵ برایی، مەالزێندینان لە دوو شت بوو

ستتەر ئەستتپەكەیەوە رە هە،تبتتوود بە،م متتن گێ ەكتتانم جوولەیتتان تێتتدا  بتترایم بە -١
 .مابوود لەوەیان برایم خۆزگەی بە من خواستووە

لە ناو س نگ و  ژن بە بەرکۆژەیان بۆ کردەوەد برایی ان خستە باوەش، دوو ژنەوەد-٢
مەمەتتان زینتتدوو بتتۆوەد بە،م من تتان لە گەتتتووی چڵەتتن لوولتتداو لە نتتاو كتتێچ و ئەستتپێ 

 .هاتیەوە ژیاند چۆن هەزار خۆزگە بە برایم نەخوازم

وا بزانم دەمەو عەسران بوو كە گەییتیەوە بارەگاد هەرچ، شژەمەن ، گەرمت، بارەگتا 
 :بە،م دەیانگوتد دەتگوتهەبوو بە دەم انەوە كردمد من لە ب رم نەمابوو 

 .هێسترەكەد هێسترەكەد هێسترەكە لە ب رمەكەند شۆربا و ش ر بدەنە هێسترەكەش 
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ر ژی دواتتتر هتتاتیەوە ستتەرەخۆد خەفەتتتم لە شتتەوی چتتووی دەختتواردد بەوەی ئەو  
زنر رە تەلەرزیتۆنەم لە دەستتچوو كە گتگتت و تەەتەە بتوو لە متاچ و راموستاند لە یتادم 

 :دوو سێ ر ژ نەخۆش كەوتد گ اوی بەژن بڵندی گژدەری دەیگوتنەچێ هێسترە رەش 

 .هێسترەكەمان تایەك، ز ر گەرم، لێ ەد ئەو تایە لە گێییەرگە بێ شێت، دەكات

ئەو  ستتەیەش لەوەوە هتتاتد كە متتن لە هێستتترەكە هێستتترترمد بەوەی زریتتان ئەوی 
ە حەمە هەر لە بتتارەی هێستتتر و گێیتتیەرگەو دنەختتۆش ئێخستتت و كتتاری لە متتن نەكتترد

 :یوس   سەیەك، هەبوو

 .گێییەرگە ئەو كاتە دەبێتە گێییەرگە كە توان، هێستر ببەزێنێ و لە فسێ، ببا 

ئەو دیدارەش هەر دەبێتت  تۆ بڵێ گژدەری، رەسەند حەزم لە دیدەن ، حەمە یوسێەد
بەەوێتە هاوینێە، كتۆگەی،د بتۆیە ئەگەر بە هتۆی جادووشتەوە بتێد دەبتێ لە زستتانەوە 

 .و لە هاوینێ بەەومەوە خۆم هەڵدەم
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 پژدەریی رەسەن

 

ترین د ڵ، دن ایێد ئەگەر لە بارەگا ئاسیان ەكەوە بۆی شتۆەب ەوەد لە  ووڵ د ڵەكۆگە
زەویەوە دەچ ە ئاسیان و دێ تەوە زەویشد هێیتا نەگەییتوویتە بن، د ڵەكۆگەد متن تتا 

عەرد و ئاستتیاندا بتتەەمد گەییتتتیێ و گەەامەوەد وە  ئەوە بتتوو كە گەشتتتێم بە نێتتوان 
بتتای، هەورێەتت،  ەنتتدیژ، ئتتارە ەم دەرداد د ڵەكتتۆگە مەمژەكەتتتێەە كەم ز ر كەم ر ژی 
لێهەڵتتتدێد ز ر جتتتێگەی د ڵەكتتتۆگە هەیە لەوەتەی هەیە هەتتتتاوی بەرنەكەوتتتتووەد هەر 
دەتگوت لە بن عەردەد ئەگەر بە بارەگای بن عەردی ناوی بێن ن لێ تدێد چەمێتم بە بتن 

مە ئاوێم لەو چەمە ەیدا خوەە دەكاتد كوەم دەوێ بەو چژەی هاوینەش جاداروبارە چتەك
 .بە خۆیدا بەات

بارەگا بن عەردیەكە لە دەو چەم، هەتاونەدیت، هەڵ دابوود لە بەرەبەری ن توەە  بتۆ  
ماوەی سەرخەوشەانێ هەندێ جێگەی بارەگتا ت یتە، هەتاویتان دەگەیەشتتێد لەو بەری 
چەمەكە شاخێە، گەورە گێدەچوو لە چ ا ئاستیان ەكەی ئەوبەرەوە كەوتبێتتە ختوارەوەد 

د دەتگوت بۆ هەتاو الربۆتەوەد ئەو دەمانەی هەتاو لە سەر زەوی بە الری خۆی راخستبوو
لێ دەدا باش گەرم دادەهاتد ماڵ، ئەوە بوو دوای خۆ بە چەم دادان بچ، لە سەر شاخ، 
رایەخ، مرییم ئاسا خۆ بدەیتە هەتتاوێد بارەگتا چەنتد كەگتری گتت لە جتوولە و چەنتد 

 :گوتەن، خانووێە، نەوی نەوید د ڵەكۆگە دەڵێ، كون، بایەد گژدەری، رەسەن

 .هەڵدەكات وەبای دن ا لە ناو گەڵ، ئەو گەل ە دبەم لە فسێ، 

چوون، متن وئەو بترادەرەی لەگەڵتم بتوو بتۆ بارەگتا بتن عەردیەكەد ئەگەر تە وتتۆ ، 
ر ژگار لە ب رینەبردبیەوە بۆ هێنان، ف یە  بوود دەبوو بارە ف یەكێم بگەیەن نە بارەگا 
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كە نازانم كێ سووریان دەگتۆتێد ئەوەم لە یتادە ئاسیان ەكەد بەرگرس، بارەگا بن عەردیە
گ رێتتم لە ال چەگتت، كەگتترە گەورەكە كە جتتێگەی دان یتتتن و نتتانخواردن بتتوود شتتان، بە 
بەردێە، بال ێ، دابوود دارجگەرەیەك، ن و گەزی بە دەست و لێوەوەد متژی وای لێتدەداد 

ستیێڵ، رەنگت، لە لوولەی هت چ ستۆبەیەك، زستتان ەوە دووكەڵت، وا بە هەوادا نەچتووەد 
نەدیتبتوود گرست اری  رکەمتووتن، زەردی گرتبوود هەر تووتن بوو تووتند هێیتتا كەو و 

 :شوێن، بەرگرس، بارەگام لێ ەرد

 هاوەێد بێ زەحیەت هاوەێ... لە كوێ ە؟ +

 .لە فسێ، بەمد ئەوەتا لەو سەرەوە دان یتووە -

ەی بترد  تتۆ بڵێت، هۆگێەم لە خۆم زانت،د ئەو هتاوەێ ە بتۆچ، لە فستێ، ئەو هتاوەێ 
 :گ اوێە، ئاسای، بێ  ویستم شتێە، لێبزانمد گوتم

 باشە بۆچ، لە فسێت برد؟ +

 !لە فسێت بەمد بۆچ، لە فسێتان نەبەم -

خراپ تێەەوتمد باشە هە م چ بتوو لەوەی لە فستێ، بەرگتر  دەبتاد بە زمتان، ختۆم 
تتووتن ەی لە ختۆوە نەوەستامد هەتا لە فسێ، من ی، بردد ئەو گ اوە گ رە سیێ  رەنگ 

لە فسێ، خەڵەت، دەبتردد نتاوی حەمە یوست  بتوود گتژدەری بتوود لە هەمتوو گژدەریتان 
 :گژدەریترد هەبوو دەیگوت

  .حەمە یوس  رەسەنترین گژدەریە لە گژدەرێ

رەستتەنترین گتتژدەری كە  نەبتتوو نەیناستتێد متتن درەنتتگ ناستت مد لە گتتاش هەمتتووان 
ووبێتەوەد ختۆزی زووتتر دەمناست،د ختۆزی ناس مد كە  ن ە لە ناست ن، وی گەژیتوان بت

بە دەستەم دەناس،د ئەو گێییەرگەیەی هێنتدەی  رکەزووتر ئەو گ اوە تێەنگ لە شان و 
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بە  ەفەز دەناسرایەوە بە تێەنگ نەدەناسرایەوەد گ تاوی بەژن بڵنتدی گتژدەری لە بتارەی 
 :چە  و  ەفەزی رەسەنترین گژدەریەوە دەیگوت

 .بە دەستەوە بووە رکەی گێش ئەوەی چە  لە شان بەاتد

ەكەی حەمە یوست  وە  دەڵتتێن  ەت بتتێ كەو نەبتووەد كەوگەروەرێەتت، نیتتوونەی، رک
بوود ب ستمد نازانم تا كوێ راستەد ئەو كەوگەروەرە لە تەمەن، خۆی دوو كەەەت گریاوەد 
جاری یەكەم لە سەر تەرم، كوەە شەه دەكەید جاری دووەم ش بە دیار گەەوباڵ، كەوە 

 بە گۆتەی گۆت اری: خوراوەكەید

 .گریان، دیار كەوەكەی لە ه، سەر كوەەكەی بەكوڵتر بووە 

 :ئەوانەی دیتبوویان دەیانگێتایەوە 

ئەو سەگە ئاخرشەەەی بە ناخێری گ ان، كەوەكەی خواردد بە ژمار هەر گەرماو گەرم 
س، و سێ گتولژەی گەرمت، گترتەوە و ستاردی كتردنەوەد ف یتەك، گێنەمتاد دەنتا گتتری 
لێتتدەداد دواتتتریش وازی لێنەدەهێنتتاد ر ژانە دەچتتووە ستتەر ستتەگە تۆگ تتوەكەو چەنتتد 
گتتولژەیەك، گێتتوە دەنتتاد بتتاش بتتوو چەنتتد خێر مەنتتدێم چتتوون ستتەگەكەیان خستتتە بتتن 

ناوە نتاوە ف یتەكێە، بە گتۆەی ستەگ،  دخۆڵەوەد حەمە یوس  هێیتا هەر وازی نەهێنا
  .كەوخۆرەوە دەنا

م نەب ستبوود بە،م ب ستبووم كە گ اوی كەوگەروەر هێیتا سەرهات، سەگ، ئاخر شەە
  :ر ، دن ای لە سەگەد لێ م گرس،

 ب ستوومە ز ر ر ت لە سەگ دەبێتەوە؟ +

لە فستتێ، هەمتتوو ستتەگ، دن تتا بەمد بە ختتۆت، تتتێیەگە لە فستتێ، ئەوەش بەم كە  -
 .گرس اری سەگم لێدەكات
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 !دڵن ا بم كە بە خۆم، تێنەگەم +

 .لە فسێت بەم ئاد لەگەڵ تۆم ن ەد  -

 !باشە كە  هەیە لەو دن ایە تۆ لە فسێت نەبردبێ +

 .ئەوەی ماوە لە فسێ، بەم -

ئەو گ اوەی لە فسێ، هەموو دن ای دەبردد لە س یا هێندەی چووبتۆوە ستەر ئتۆمەت، 
مووستتاد هێنتتدە شتتێوەی ع ستتا و متتوحەمەدی نەدەداد بر كتتان، هەر ز ر لەو جتتوولەكە 

لە وێنە دیتبوومند ئەو گ اوە لە س یا موسای ە هەم یتە  گ رانەی دەكرد كە من ز ر جار
 :چوار وەرزەی ساڵ سا ۆیەك، درێژی لەبەر بوود هەركێ لێ، گرس با

 !ئەو سا ۆیە درێژە كەی فتێدەدەی +

 .ئەو كاتەی لە بەهەشت باران نەما -

 مەبەستت چ ە؟ +

 .لە فسێ، بەم لێ گەەێ -

دەكردد مەبەست، نەدەدا بە دەستەوەد  چەندی هەوڵت لەگەڵ، دەداد تەای دن ات لێ،
نهێن ، سا ۆی ئاشەرا نەدەكردد بە دەست، بەتاڵ دەگەەایتەوە و بەجێتدەهێیتتد ئەگەر 

 :وە    ت و بن یت گێوەی نووسابایت و لێ نەبووبایتەوەد هەر هێندەی دەگوت

 .جارێم مەبەستەكەم روونەرد تەوەد دووبارەی ناكەمەوە -

هەنتتدێم چووبتتووە تەمەنەوەد نتتازانم كتتێ م نەیتتان  ر ژێتتم گێیتتیەرگەیە  ئەویتتش
 :دەگۆتێد گۆت ە من

 .من نهێن ، سا ۆی گژدەری، رەسەن دەزانم +
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 چۆن دەزان،؟ -

 .لە زمان، خۆیەوە گوێم لێ، بووە +

 دە بۆمن ی، بگێتەوە -

 :م نەد رەنگە م نە بووبێد ئەوهای گێتایەوە

 :وەخت، خۆی گژدەری، رەسەن لە جوولەكەیە  دەگرسێ

 بە بۆچوون، ئێوە بەهەشت چۆن چۆن، هەڵەەوتووە؟ 

 :دەداتەوە باگۆجوولەكە بە دڵن ای ەوە 

تا موسا دەڵێ بە  گەورە و هەیتوانێە، تتا چتاو بتكتا هەر هەیتوان و  هۆدەیەک،لە 
 .حەوشەیەك، تا ئەوسەری بەهەشت ش هەر حەوشە

 :گژدەری، رەسەن  سە بە جوولەكە دەبتێ

 و باران هەیە؟ باشە ئاوهەوای چۆنەد بەفر

 :جوولەكە بە دڵن ای، گترەوە

 .بەفر كەم بە،م باران چوار وەرزەی ساڵ لێناكاتەوەد باران، بەخوەیش

 :گژدەری، رەسەن دەڵێ

 باشە حەوشەكە بۆ چ ە كە بەردەوام باران بێت؟

 :جوولەكە وای وە،م دەداتەوە

ددا دەتەوێ بزانتتت، بەهەشتتتت چتتتۆن بە ستتتەر ئتتتۆمەت، موستتتا و ع ستتتا و متتتوحەمە
 دابەشەراوە؟
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 :گژدەری، رەسەن

 .دە بڵێ بزانم ئێیەی موسڵیان چ یان بەركەوتووە

 :جوولەكەی بەهەشت، بە كێش و سەرواوە دەڵێ

 جوولەكە لە بنەبانێ

 دیان لە بن هەیوانێ

 .موسڵیان ش لە بەر بارانێ

دەڵێن گژدەری، رەسەن دوای ئەو دابەشەردنە جوولەكەی انەی بەهەشتد لە دڵەوە لە 
 :خودا گاەاوەتەوە

خودای گەورە ئەگەر منت بردە بەهەشتێد سا ۆیەك، گەرم و گەورەشم بتدێد چتم لە 
 .تۆ ناوێ

 :دەڵێن لە گژدەری، رەسەن دەگرسن

 لە بەهەشت سا ۆت بۆ چ ە؟

 :گژدەری، رەسەن دەڵێ

 .ز ر رێ، تێدەچێ  سەی جوولەكە راست بێ و بەر بارانەكەمان بەركەوێ

 .یە نهێن ، سا ۆی بۆمان ئاشەراكردم نەی گژدەری بەو شێوە

 :جارێم لە گژدەری، رەسەنم گرس،

ئەو چ ر كەی م نە لە بارەی تۆ و جوولەكە و سا ۆ و بەهەشت گێتایەوە راستەد یان 
 هەڵبەستراوە؟
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 :گژدەری، رەسەن

 .م نە  سە هەڵنابەستێ

 :ئەوەش، گوت

 .ئەگەر مردم بە سا ۆوە لە گۆەم نێن

لەب رچووبۆوەد ئەوكات ش وای تێگەییتم كە گژدەری، رەسەن بۆ خۆی ئەو چ ر كەم  
رێە خستتتووەد دوای ب ستتت ستتاڵێمد مامۆستتتایە  بە رێەتتەەوت چ ر كتت، دابەشتتەردن، 
بەهەشت، گێتایەوەد رێم ئەو چ ر كە بوو كە من لە م نەوە ب ستبوومد ئ دی نتازانم ئەو 

  ...چ ر كە

ەهەشت، لەبەركردبتوود لە ز ر شتت شتت، ئەو گژدەریە رەسەنەی كە لێرەوە سا ۆی ب
دەزانتت،د بتتۆ گتتژەی گەرمتت، گەرم پێتتوێە، داهێنتتابوود هەرچتت، نێتترینە هەیە هەیبتتوود 

 :لێ انپرس، بوو

 ئەدی مێ  نە بە چ، بزانن؟ +

 .با لە نێرینەكانەوە ب ب نن -

ەی خۆی لە هەموو گەرم پێوان راستتترە و بە گۆتگەرم پێوەكەی گژدەری، رەسەن بە 
 :ەی تێدا ناب نرێتد لێ اندەگرس،موو هەڵ

 .چۆن بزان ند گژەی گەرم ، دن ا گەییتۆتە ن وە كو،ن +

 .ئەو دەمەی گون  والنرێم كەمێم كورتتر شۆەبۆتەوە -

 ئەدی كو،ن، تەواوی دن ا؟ +

 .بستێە، رێم شۆەدەبێتەوە -
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 باشە بە چ، بزان ن دن ا شەختەی كردووە؟ +

 .واوێم بە دوای گونتدا گەەایت و نەدیتەوەلە فسێ، گون بەمد هەر كاتێم تە -

ئەو گتتژدەریە رەستتەنەی كە گتتون، كردبتتووە گەرمپێتتو و لە فستتێ، گون یتت، دەبتتردد 
 :سەدام ی، نەدەگاراستد دەیگوت

  :سەدام حوسێند لە فسێ، بەم دەڵێ

 هەموو شتێم بە،گێتی شەر بێ 

  :بە،م من دەڵێم 

 .هەموو شتێم بە سەدام یەوە بە،گێتی كەو

 :ئەو گژدەریە رەسەنەی دن ای بە،گێتی كەو دەكرد

كە  بە خۆیی ەوە نەیدەزان، خۆشەویستت ، بتۆ كەو لە چت ەوە هتاتووەد ز ر كە  
 :لێ ان دەگرس،

 بە  بزانم تۆ بۆچ، هێندە عەشقە كەوی؟+

 .لە فسێت بەمد نازانم -

 :جارێمد رەنگە هەر بۆ ئەوەی ب هێننە  سە لێ دەگرسن

 ەكت لە شان كردووە؟تۆ لە گێناوی چ، چ+

 بۆ گاراستن، كەود كەوی گەردن بە خاڵ -

 .واز لە گاڵتە بێنەد بە راست یان وە،م بدەوە +

 .لە .... من كەی گاڵتەم كردووەد من بەرگری لە كەوەكانم دەكەم و تەواو -
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ئەگەر وایە لەو شتتا  وداخە چتت، دەكەیتتت بتتۆ نتتاچ تەوە متتاڵ و لەوێ بەرگتتری لە  +
 كەوەكانت بەەیت؟

 .كەوەكانم حەزیان لێرەیەد من ش دڵ ان ناشەێنم -

 .حەزی چ ان لێرەیەد  ەفەز هەر  ەفەزە چ لێرە چ لەوێ +

ئەدی ئەو بایەی لە  ەفەزەكە دەداد هەمان بایە  كەو ئەگەر ئازادیش نەبێتد مادام  -
 .بای ئازادی لە باڵ، بداد هەست بە ئازادی دەكات

 دەگری و بەرە،یان ناكەیت؟باشە بۆچ، رێ لە ئازادی كەو  +

   .دڵم نایەد بەرە،یان بەەم سەگ دەیانخوات -

بتتتارە ف یتتتەكیان بتتتاركرد و لە بارەگتتتای عەردیەوە ستتتەرەو بارەگتتتای ئاستتتیان، 
سەركەوت نەوەد گ تاوی گژدەریت، رەستەند گ تاوی كەوگەروەرد گ تاوی ستا ۆی بەهەشتت 

لە فسێ، هەموو دن ای دەبتردد لەبەرد گ اوی سیێ  رەنگ تووتن،د ئەو گ اوەی لە خۆوە 
كەستت، نەدەگاراستتتد هەتتتا لە فستتێ، مرییتتم و جند كان یتت، دەبتتردد بە جێیهێیتتتد 

كەی بە كەوەوە هەر لە دەست، بوود دواتریشد چەند رکەدواتریش چەند جارێەم دیتەوەد 
ستتاڵێم دواتتترد هەواڵتت، گژدەریتت، رەستتەنم لە گتتژدەریە  گرستت،د ختتۆزی نەمپرستت باد 

  :گژدەریەكە گوت،

ف یەكێمد نازانم بە هەڵە هاوێژرا یان ناد هێندە دەزانمد گژدەری، رەستەن، لە ختوێن 
گەوزاند و چۆەاوگەی خوێن خوێنێە، سوور سوور لە دەندووك، كەویش سوورتر گەییتتە 

 .بن  ەفەز

گژدەریەكە لە بارەی كوژران، گتژدەریە رەستەنەكەوە دیتار بتوو  ستەی ز ری لە زاری 
 :بە،م گرس م دگتر ب ستنم نەبوو بوود بە،م من بەرگەی



656 
 

 ...لە كات، كوژران، سا ۆی +

 .ئاد سا ۆكەی سەردەم، گێییەرگایەت، لەبەر بوو -

 !دوور ن ە ئێستا لە حەوشەی بەهەشتێ لە بەر بارانێ گ اسەی بەا

بە بارە ف یەكەوە گەییت نەوە بارەگا ئاسیان ەكەد من هەر جارێ دەستتەواژەی بتارە 
ف یەكم بێتە گوێ یان بە زارمتدا بتێد چتاوم گتت لە وێتنەی شتەە دەبتێد ئەوەتتا شتەەی 
بارەگا ئاسیان ەكە گرتە گرتە خۆی ن یانم دەداتەوەد بتا ختۆم بگەیەنتیەوە زستتانێ بتۆ 

وستتۆلە ن یتتانبدەمەوەد بە،م گتتێش ئەوەی شتتەەی ئەوەی شتتەەی گەرم لە بەفتتر و سەرما
 هەر لە ناو بەفرێ ناست نەا بب نم.گەرم لە ناو بەفرێ هەڵگ رسێد با 
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 ناســـتینكا

دیستۆرستە م ناست،د  ەوەستتات ە ەكان، )تتاوان و ستزا(ئ لە كۆ،نە گتت لە جتادووە 
ئێستاش هەر كاتێ رێگەم بەەوێتە كۆ،نەكان، ر مانەوەد ستەرێم لە متاڵ، تتاوان و ستزا 
دەدەمد متتن دەمتتێەە چەنتتد ستتێەوچەەیەك، جتتوانم لە جتتوان، د زیتتوەتەوەد یەكێتتم لەو 
ستتێەوچەانە )ن ەتتۆ  كتتازانتزاك،د دیستۆرستتە،د یەشتتار كەمتتاو(ەد بە تەن یتتت ئەو 

تریش هەند بە،م ئەو سێ ە لە هەموو سێ ان ج ان و جتێگەی سێ ەوەش ز ر  سێ تر و 
تایبەت و ج ایان لە جێ گرتووەد  چەندان شەوم لە دن ای ئەو ر ماننووسانە كترد تەوەد 
ئەوشەویش هەر لە دن ای دیستۆرسە مد بە،م نە لە كۆ،نەكان، تتاوان و ستزا و نە هت چ 

یەك، ئاستتیان، ژوانتتم لەگەڵ جێ ەك تتدید متتن ئەو شتتەو لە ستتەری  ەنتتدیژێ لە بارەگتتا
 .ناست نەا هەیە

شەوێەەد دن ا شەوی وا سپ، بە خۆیەوە نەدیوەد لە كاخەزی ستپ، ستپ ترد لە دڵت، 
ناستتت نەا ستتپ ترد لەو بەفتترەش ستتپ تر بتتوو كە شتتەوەكەی ستتپ، كتتردووەد )شتتەوە 
سپ ەكان(م لە شەوێە، ئەوها سپ، وا بە دەستتەوەیەد گێیتتر نتاویم ب ستتبوود بە،م نە 

ێندبوومەوە نە ه چ یم لە بارەیەوە خوێندبۆوەد چەند جارێە ش بە دوایتدا گەەابتوومد خو
بە دوای شەوە سپ ەكان گەەابووم و دەسگ رنەبوود ئەوەتا ئێستتا لەو دووریەی دن تا لەو 

شەوە سپ ەكان بەەێەەوت هاتە ئەو ژوورە بەفراویەد ئەو ژوورە ئاگراویەد دەرێ  دئاسیانە
ستۆبە داریتنەكە دەڵێت، دەنتدووك،  دهەر بەفرد ژوورێش ئاگر ئاگر بەفر تا دڵ حەز بەات

  .كەوە سووربۆتەوە سوور سوور

 .با گێیاندا نەتە ێتەوە دبەسە چ دی ئاگری مەدە -

با بتە ێتەوە لە ناو بەفری  ەندیژێ مردن بە ئتاگر چێتژێەە هت چ ژیانێتم چێتژی وا  -
 .نابەخیێ
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 ...ەبەستەد هەر تاڵە و تام،مردن لە ناو هەنگوین شد هەنگوین، ژنم م -

 .وا ن ەد مردن لەگەڵ مردن ج اوازی هەیەد تام ان جودایە -

  .مردن مردنە و یە  تام، هەیە ئەویش تام، مردن -

 !بە چ، دەزان، تام ان یەكە؟ خۆ تۆ تام، ه چ مردنێەت نەكردووە -

 تۆ بە چ، دەزان، تام ان لێەدی جودایە؟ -

 جوداند مردنەكان ش دەبێ وا بند وا ن ە ئەدی؟مادام ژیانەكان تام جودا  -

 .نەخێرد تۆ هەەەی لە بتەی دەرناكەیت -

لەو میتتتومتەی نێتتوان گ تتاوی بەژن بڵنتتدی گتتژدەری و ئەو یە  دوو  متتتا ئێتترە گتتوێ
گێییەرگەیە بوو كە  سەیان لە تام، مردن و ژیان دەكردد ئ دی من دابتام لە شەوە گتت 
لە  سەكەی دیار سۆبە ئاگرینەكەی ژوورە گچەەكەی بارەگا  ەندیژ ە ئاسیان ەكەد دابتتام 

 .و تێەەڵ، شەوە سپ ەكان بووم

امێە، شاری گ ترسبۆرگ لە سووچێم دەستتە ناستەەكان، ناستت نەام لە شە  هەوکە
لە ناو دەستەو تونتد تونتد دەیانگوشتمد ز ر تونتدتر لەو كتوەەی دەستت، ناستت نەای لە 
دەست بوود ئەو كوەەی نەیویستد رەنگە شەرم، كردبێت كە بە جێناوی من ستەربردەی 

، تا  گەنای بۆ )ئەو( بتردد خۆی بۆ ناست نەا بگێتێتەوەد بۆیە گەنای بۆ كەس، سێ ەم
من گتێم ختۆش بتوو ئەو كتوەە لە جێت، )متن( )ئەو(ی دانتاد هەستتیەرد چتاوی لە متن 
كردووەد من ز ر جار وام دەكتردد لەگەڵ ناستت نەای ختۆم وام دەكتردد متن لە ز ر شتت 
خزمتتایەت م لەگەڵ ئەو كتتوەە هەبتتوود بە،م لە دەستگوشتت ن، ناستتت نەا بە هتت چ جتتۆرێ 

شنایەت یان نەبوود من بە هەموو هێزی خۆم دەست، ناست نەام دەگوش،د نزیەایەت، و ئا
 .بە،م ئەو نەرم نەرم دەیگوش،
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اللەكە لە من نزیتم بتوود ستۆبەكەش هێنتدە دوور نەبتوود ئەو شتەوە چ گێویستتم بە 
ستتۆبە نەبتتوود لە دەستتتەكان، ناستتت نەاوە گەرمتتای، هەرچتت، ستتۆبەی چ تتا هەیە دەەژایە 

اللە نزیتم بتاد چاوەكتان، ناستت نەا لە اللە گەشتتر بتووند بە،م  لەشیەوەد بە،م دەبتوو
 .مەیژ، من ان نەبوود بۆیە اللە گێویست بوو بۆ خوێندنەوەی شەوە سپ ەكان

شەوە سپ ەكەی  ەندی  گتر حەزی خوێندنەوەی )شتەوە ستپ ەكان،( خستتە دڵەوەد 
وەد چەنتتتد وام دانتتتابوو لە شتتتەوە ستتتپ ەكانەوە شتتتەوی بەفراویتتت،  ەنتتتدیژ ش دەب تتتنیە

الگەەەیەك یتتم خوێنتتدبۆوەد هەر چتتاوەەێ، ئەوەم دەكتترد دیستۆرستتە، دەستتتم بگتترێ و 
ستات ە انەی ر مانم ئ بیباتە ناو شەوان، بەفراوی و لەوێ لە ناو بەفردا تێەەڵ، رووداوە 

بەاتد هەر چاوەەێ بووم بگەمە ناو بەفر نەگەییتمد من بە هەڵە لە ناون یان، ر مانەكە 
 .دوورن ە بە هەڵە لە ر مان گەییتبمتێگەییتبوومد 

بە،م كاتێ هاتیە سەر گێتانەوەی سەرهات، خۆم بۆ ناست نەاد ئ دی چاوەەێ، بەفرم 
نەكتتردد بەفتترم لە ب ركتتردد چ بەفتتری  ەنتتدی  چ بەفتتری گ ترستتبۆرگد بە،م ئتتای لە 
ئێیتتەگری  دەڵێتت، مەرگە لە گتتت ستتواری ستتەرت دەبتتێد لە خەیتتاڵ، ئتتاڵووا،ی ژیانتتت 

ێتەوەد لە ب ن ن و تتام، جوان تت دەكتاتد ئێیتەگری منت، لە دیتداری ناستت نەا دەگسێن
 .كرد

 .شوانەد نۆرەی تۆیەد ئێیەگری +

 .من -

من، لە گێتانەوەی خۆم بۆ ناست نەا كتردد متن لە جێت، وی بتامد  یئەو گێییەرگەیە
لە وام نەدەكردد بە،م ئەو بە چ، بزانێ من وا لە شە امێە، گ ترسبۆرگ دەست، كچێەم 

ناو دەستتە و رابتردووی ختۆم، بتۆ دەگێتتمەوەد ئەگەر بیتزانێ نتاهە ، نت ەد گتورگ بە 
 نۆبەتتداریگورگایەت، خۆی لە شەوی ستەهۆڵبەندان،  ەنتدی  هەر دەمژمێرێتم دەتتوانێ 

د شەوی  ەندی  سپ ەد هەموو سپێت ، دن ا بە سپێت، بەفرییتەوە ناگتاتە ستپێت ، گرێب
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وە اردەد ستاردی، دن تا بە س بریاشتەوە وە  شتەشەوی  ەندی د شەوی سپ ،  ەندی  س
د ئەو ستتەهۆڵبەندانەی  ەنتتدی  بتتوود وای لە کتتوەە بەفراویەكتتان،  ەنتتدی  ستتارد نتت ە

 ه سترد ستەکە کرد لەو شەوەدا بە چۆ ە چۆ ، ددانەوە بژێ:

لە جنتتدەخانەی مووستتڵێ نۆبەتتتداری لە جنتتدە و ح تتزان بگتترید نەک لە نتتاو بەفتتری 
  ەندیژێ لە گێییەرگە. 

 من ش هێندی نەما بووک بڵێم: 

  سەیت،

ئێستا لە سپێت، و ساردی،  ەندی  لە هت، بارەگتا ئاستیان ەكە گ استە دەكەمد ئێد  
نتاولەگێە ش هەور  بەو زستانە تووشە ستایە ە و ستاماڵێەە لە هەمتوو ئاستیان هێنتدەی

ن ەد مانگ لە دابەزینەد ئێستا نا ئێستا لە ناو بەفرێ دەن یتێتەوەد رەنتگە لەگەڵ ختۆی 
چەند ئەستێرەیەك ش بن ی نێتەوەد مانگ خەریەە بن یێتەوەد ئەگەر نەن یتەوە ئەوە لە 
ترس، بە چژوورەبوونەد لە شەوە شەختەی ەكان،  ەندی  مانگ ش دەبێتە چژوورەد ئەگەر 

ایە گتتوێزان ە نەبتتاد بە شتتەوی عاشتتقانە نتتاوم دەبتتردد ئەو شتتەوە هتت، ئەوەیە لە ئەو بتت
ناستتت نەا وازی  نرەرەیەكتت، گەورەوە تەماشتتای بەەیتتتدگەرم گەرمەوە لە گە چتتاوەیەک،

 :لێینەدەهێناد گوێم لێ ە دەڵێ

مەوەستەد بگێتەوەد رابتردووی ختۆتم وە  ختۆی و بتێ گەەانتدن، هت چ دییەنێتم بتۆ 
 .بگێتەوە

 :ێممن دەڵ

 .ناست نەای خۆمد ئارامت بێد با ئێیەگریەكەم تەواو بێد هەموویت بۆ دەگێتمەوە

تتترم بتتۆ گەییتتتنەوە بە شتتەوە ستتپ ەكان بتتۆ ناستتت نەا گەلەیەتتت،د متتن لەو گەلە
خوێنتتدنەوەی شتتەوە ستتپ ەكاند بتتۆ دیتتداری ناستتت نەاد بە،ن چ دەكەی لەو دەمژمێتترەی 
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ژمێرێەت، درێتژە ختودایەد ئەو دەمژمێترە تەمەن كە دەكەوێتە دەم، ئێیتەگریەوەد چ دەم
تەمەنێم گترەد لە خولەكێم سێ هەتا چوار جار تەماشای دەمژمێترم دەكترد و دەم هەر 
لە جێ، خۆی بوو شەختەی كردبوود م   بەستتبووید بەستەتەڵەك، بارەگتا ئاستیان ەكە 

لە  كات یتتت، لە جتتتوولە خستتتتبوود منتتت ش ئەگەر ژوانتتت، ناستتتت نەام لە گتتتێش نەبتتتاد
 .وبوومدەستچو

ئۆخەیش گەییتیەوە شەوە سپ ەكاند سەرهات، خۆم بۆ ناستت نەا گێتتایەوەد ئێستتا 
نۆرەی ویەد ناسم ناسم خۆی دەگێتێتەوەد كاتێ گەییتە ئەو شوێنەی كە بۆی هاتبوود 
ئەو شتتوێنەی گتتێەەوە دان یتتتبوویند ئەو شتتوێنەی جێتتژوان بتتوو بتتۆ ئەو و چتتاوەەێ، 

ژ ش وا نەتەزیوەد ئاد ناست نەا ژوان، هەبوود متن و كوەێە دی بوود تەزینێم تەزیم  ەندی
ئەو كوەەی دیستۆرسە، ناردی وگوێ، بتۆ ستەرهات، ناستت نەا شتژەردبوود هەردووكیتان 
دەستبەتاڵ گەەاینەوەد دڵیەاو گەەاینەوەد بە،م متن زووتتر ناستت نەام بەجێهێیتتد ئەو 

دەدا لە چتتاوەەوان،  و هتتان، متتایەوە تتتا دەستتتگ رانەكەی ناستتت نەا هتتات لە الی متتایەوە
بیێنێتتتەوە و جێتتژوان بەجێنەهێژتتێد بە،م متتن وام نەكتتردد یەكپتتێ هەستتتام و ئاوەییتتم 
لێ نەدایەوەد بە،م ئەگەر گێیتر گێش ئەوەی منت ش لە یتانەی كتۆل ژ تووشت، ناستت نەا 
بتتێمد شتتەوە ستتپ ەكانم بخوێنتتدایەتەوە و ناستتت نەای دیستۆرستتە م ناستت باد دوور نەبتتوو 

 .، دەسگ ران، ناست نەا ناست نەای خۆمم جێنەهێیتبامن ش تا هاتن

لە ب تترمە لە كتتات، خوێنتتدنەوەی )شتتەوە ستتپ ەكان( و ئاشتتنابوونم بە ناستتت نەاد 
حەزمتتدەكرد واتتتای وشتتەی )ناستتت نەا( بتتزانمد گێیتتیەرگەیەكیان لەگەڵ بتتوود كەمێتتم 

ومانتگ  رووس، دەزان،د لێ یپرس، نەیزان،د دواتریش دوای ب ست ستاڵد بە ستاڵ و وەرز
ب ست ساڵ، رێمد هەر بە یادی شەوە ستپ ەكەی بارەگتا ئاستیان ەكە هتاتم لە شتەوێە، 
باراناوی، هەولێر )شەوە سپ ەكان(م خوێندەوەد ئەوجارەیان بە كوردید جاری گێیت، بە 
عەرەب، بوود هەمان چێتژی ب ستت ستاڵ لەوەو گێیتم لێ توەرگرتد ناستت نەا هەر جتوان 

    .جوان و نەمر بوود واتای ناست نەاشم هەر نەزان، بوود نەمر بوو وە  دیستۆرسە،
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ماڵئاوا شەوە سپ ەكەی بارەگاد رەنگە ئەوە دوا شەوی سپ، بێ لە ژیتان، متند شتەە 
 .لە گێیە شەەد دوور ن ە

 .گێش شەە ئەدی و بەدی هەیەد شەەی ئەدی و بەدیش هەیە
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 ئەدی و بەدی

انەی لە ئەدی و بەدیتان دەگرست، زەحتیەت تێگەییتن لە ئەدی و بەدی بۆ ئەو كەست
بوود ز ریش زەحتیەتد زەحیەتتتر لەو هاوكێیتە ب ركاریتانەی كە  وتتاب ەك، تەمتبەڵ لە 

بە دیاریەوە خەوی لێدەكەوت و ه چ ی، لێتێنەدەگەییتتد بە الی بتاخەوانەوە  دب ركاری
 :وا بوود دەیگوتد رووی  سەی لە من بوو

تێتتبگەیەنەد متتن لە ب ركتتاری زیتترە  نتت مد بە،م ئەدی و گ تتاوی چتتا  بە )بەدی(م  
 .بەدی ز ر لەو ) د ص(ە تێەە،وترن كە چەندی دەكەم سەرەدەریان  لێدەرناكەم

 :ئەو كوەە دەیگوت 

لە هەولێتتر و گەییانگتتا دوو كتتچە هەولێتتری ز ر بتترادەرم بتتووند ر ژانە لە زاری ئەو 
دەبتتتوود ئێستتتتاش گێتتتوە لە كچتتتانەوە ستتتەد جتتتار گتتتتریش گتتتوێم لە ئەدی و بەدی 

 .)بەدی(یەكەیان نەگەییتم

 :گۆتیە باخەوان

 .لەو كچانەوە لە ئەدی و بەدی تێنەگەییت،د تازە لە بن، تێ انناگەیت

 .وا بزانم ئێستاش تێنەگەییت

دكتۆر هۆشەنگێم هەبوود لە بنەچە كەركتووك، بتووند بە،م لەوەتەی هەبتوو هەر لە 
 :ەگوت كە لە كچان یەوە فێری واتای بەدی نەبووهەولێر بوود دەیگوتد بەو كوەەی د

تۆش سەیری ها  من منداڵ، هەولێترم لە هەولێتر گەورە بتوومد هێیتتا ئەدی و بەدی 
  .لێەر اناكەمەوەد تۆ دەتەوێ بە دوو ساڵێم تێ انبگەیت  وازی لێبێنە
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بە،م رێبتتوار عەرەڕ ستتووربوو لە ستتەر تێگەییتتتن لە ئەدی و بەدید ئەو كتتوەە لە 
، كوردی كێبتكێ، لەگەڵ هەژار موكریان، دەكردد هێندەی وی رەنگە گتریش وشتەی زمان

 :كوردی بە بەكارهێنان لە رستەوە دەزان،د دەیگوت

من لە زمان خۆم بە هەژار ناگۆەمەوەد بە،م ستەیرە لەو )ئەدی و بەدی(یە هەولێتریە 
 .تێناگەمد تێیبگەیەنە

 :دكتۆر هۆشەنگ دەیگوتە رێبوار عەرەڕ

 .بێنەد خۆت لەوە مەدەد لە من، وەرگرەد تێ ناگەیتوازی لێ

 :رێبوار دەیگوت

 !بابەد خۆ كێیەی گ ان و جەستە ن ەد بۆ تێ ناگەم

 :دكتۆر هۆشەنگ

 .لەویش ئاڵۆزتر و سەختترە

 :رێبوار عەرەڕ وازی لە ئەدی و بەدی نەدەهێنا و بە گێەەن نەوە دەیگوت

جتتار )ئەدی و بەدی(م لەگەڵ  گتتێش هەمتتوو شتتتێم دەبێتتت دان بەوەدا بنتتێم كە ز ر
 .)نەدی و بدی( لێتێەەڵ دەبێ

 :من دەمگوت

 .تاهو وە،  كەواتە تۆ هەر تێ ناگەیت

 :رێبوار عەرەڕ

 .بە گاڵتەم بوود لە نەدی و بدی گەەێد  سە لە ئەدی و بەدی بەە
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ئ دی دەستیدەكرد بە لێەدانەوەی ئەدی بەدی و بە گرس ار و وە،م بتۆم رارەدەكتردد 
 :وار عەرەڕگۆتیە رێب

 .من گرس ار دەكەم و هەر خۆشم وە،م دەدەمەوە تۆ  سە مەكە

 .رێبوار عەرەڕ بە كوردی ن یانەی  تو ەگ، كێیا

 پ/ تۆ  ەت كچ، جوانت ماچ كردووە؟

 !و/ ئەدید كوو

 پ/ تۆ  ەت كچ، جوانت ماچ نەكردووە؟

 !و/ بەدی كوو

 :رێبوار عەرەڕ

 لە كام ان كچە جوانەكەم ماچ كردووە؟

 :گوتم

 .لە هەردووك ان

 :رێبوار بە كەمێم سەرسووەمانەوە

 !لە هەردوو 

 :گوتم

 ...بەڵێ لە هەردوو گرس ارەكە كچە جوانەكەت ماچ كردووە

 :رێبوار عەرەڕ بە ن وە تێگەییتنێەەوەد بە گێەەن نەوە
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 ئەها  دەڵێ، نزیەە لە )نەعەم( و )بەال( عەرەب ەكە؟

 :ئەو لێەنزیەەردنەوەیەم بە دڵ بوود گوتم

 ئەوەی ئەگەر یەك ان لە ج ات، ئەویتر دانێ، )كوفر( لەدایەدەبێ؟

 :رێبوار عەرەڕ بە گێەەن نەوە

 ئاد ئا

 :گوتم

 .رەنگە

 :گوت،

 .شتێە، لێتێگەییتم

ئۆید من خەریەە خۆم لە شەەی ئەدی و بەدی بدزمەوەد رەنتگە لێ ترستابمد بتۆیە وا 
ركووك م هێنتایە نتاو )ئەدی و رێبواری عەرەڕ و باخەوان، هەڵەبرە و هۆشەنگ، ن وە كە

بەدی(یەوەد بە،م شەە هاتۆتە گێیتێ و هە،تتن لێت، شتەرمەد بتۆ ئەوكتات شتەرمەد ئەو 
 .كاتەی لە رێ، بارەگا ئاسیان ەكە  ەوما

كوەێتتم هەبتتوو ئێستتتاش بە تەواوی نەمزانتت، خەڵەتت، كتتوێ ەد هەر جتتارەی جێ ەكتت، 
وێنێتتت، لە ختتتۆی دەگتتتوتد دوای ر ژێتتتم بێتتتئەوەی هەستتتت بە ختتتۆی بەتتتاتد در ی د

 :سپ دەكردەوەد رەنگە در ش، نەكردبێد ئاخر خۆی دەیگوت

من خەڵە، هەموو شوێنێەم تەنها هەولێر نەبێد بە خەڵەت، كتوێم دادەنتێن  ەینتاكەد 
 .تەنها هەولێر نەبێ



667 
 

من گومانیەرد كە ئەو كوەە رەنگە خەڵەت، هەولێتر بتێد بە،م بە هتۆی شتتێەەوە لە 
ێری بێد دواتر چەندی لە شێوەی  ستەكردن، وردبتوومەوە هەولێر تووەەیە و نایەوێ هەول

لە ه چ وشەیە د لە ه چ دەنگ و لەتە دەنگێە، هەولێترم نەدیتتەوەد دوای گرستەردن ش 
لە چەند كەسێ تێگەییتم نزیەایەت، لەگەڵ هەولێر نت ەد ئەو كتوەە كە نتازانم كتێ بتوود 

ەولێر و شێوەزاری هەولێریان ناوی نابوو ئەنت، هەولێرد بە گاڵتەو بە راست، گاڵتەی بە ه
دەكتتتتتردد بە تتتتتتایبەت ش لە رێتتتتت، ) ئەدی و بەدی(یەوەد وەختتتتتت و ناوەختتتتتت بە 
سووكایەت پێەردنەوە )ئەدی و بەدی( دەگوتەوە و لەو دووەوە بتۆ ختۆی شتت، درووستت 

 :دەكردد ز ر جار شت، خۆش ش

ەر نەدی( كچێە، جوان بوود )بدی(ش كوەێە، ناش ریند  ئەو كوە و كتچە لە ست ) 
دەستتت، مەال )لتتۆ( بتتوونە ژن و مێتتردد كتتچ و كوەێە تتان بتتوو كچەیتتان نتتاو نتتا )بەدی(د 

 .(كوەەش )ئەدی

ئەو ئەنت، هەولێرە كە ز ریی، دەخوێندەوەد دەتگوت بۆ دژایەتت، هەولێتر چەكت، لە 
شان كتردووە و بتۆتە گێیتیەرگەد ر ت، لە هەمتوو شتتێە، هەولێتر دەبتۆوەد بە  ە،ت و 

ئەحتتیەد و عەبتتدو، گەشتتێو و ستتوڵتان متتوزەفەرد بە  عەزیتتز منتتارە و ماستتت و فتتواد 
متتتحەمەد نەبتتتێد بە  ستتتەی وی گەیوەنتتتدی بە هەولێتتترەوە نەمتتتاوە و بتتتۆتە گ تتتاوێە، 

من ر ژ دوای ر ژ لەو ئەنتت، هەولێترە بە ركتدا دەچتوومد چەنتد جارێتم  .نێونەتەوەی،..
گەرم دەبووم و لێ دەهاتیە دەنتگد بە،م ئەو ستەگ بتوود بە دوو  ستەی ختۆش ستاردی 

 :دەكردمەوە و دەیگوت

 !كوەە گاڵتە دەكەمد من ه، ئەوەم سووكایەت، بە شارێمد بە جێگەیە  بەەم

 .تێهەڵدەچۆوەكاتێ من سارد دەبوومەوە ئەو 

ر ژێم من و ئەنت، هەولێرد بە هێسترەوە لە گوێزێ، زەویەوە بتۆ بارەگتا ئاستیان ەكە 
سەردەكەوت ند لە رێ هێسترەكە دیار بوو برس، بوود رێ، باش دانەدەگرتد  ەگتاڵ، لەو 
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ئەنت، هەولێر  ت تایبەت بۆ هێستری برس، روواوندگنچەانە دەگرت كە لە دەو رێ دەتگو
ەكە دەە ییتد من ش لە دوای وید رستە ترسناكەكەی بە گێەەن نەوە لە لە دوای هێستر

 :دەم دەرچوو

 .نازان، لە رێش بت ی دهەچەد دەڵێ،  تۆش خەڵە، هەولێری

ئەو بە گێەەن تتنەوە وای گتتوتد بە،م متتن بە ددانەر شتتتنەوەد نتتازانم نە نەمەتتردە   
مژتت، و هێیتتتا هتتاواری وانتتدە گیتتت، امە كەرایەتتت،د   ۆنتتداخە تێەنگتتم خێنتتامەردی نە د

 :لێهەڵنەستابوود جوونێە، ئەوهام گێ دا

 ...چیا ئەلێرە نۆ  ەد دا

گێژ و وێژ بوود توانتای دەستتەردنەوەی نەمتاد كاڵشت نەۆفەكەم لێ ستەند و دوو ستێ 
 .مستەكۆڵەی باشم لێدا

 .كوەەد بەسە سەگ، سەگباڕد منت كوشت+

 ...سەگباب، وە  تۆ -

یەت ەكە باشتر گرتی،د كاڵش نەۆفم لێ تاكێیتاد دیتت، دەست ەردەوەد لێەیان داد كەرا
 :كەوتە مەیژەو گاەانەوەنەرم، کێیادخوێن بەرچاوم، گرتووەد بە كەرایەت، من، نەكردد 

 .با بە  بێ من بە گاڵتە هەڵەیەكم كرد+

 .هەر دەتەوژم -

واز بێنەد جارێە دی ئەگەر بە باش بە خراپ ناوی هەولێر بە سەر زمان، مندا هاتد  +
 .هە ، خۆتە هەرچ، بەەیت

 .چ ت گێدەڵێم وا بەەد دەنا  وربان، یە  گولژەت دەكەم -
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 بڵێ +

 چ م گوت بڵێد ئەدی كوو -

 ئەدی كوو+

 ...هەولێری تۆیان گ -

 ئەدی كوو+

 چ م گوت بڵێ بەدی كوو -

 بەدی كوو+

 ..هەولێری تۆیان نە گ -

 !بەدی كوو +

تێەنگەكەم گێداوەد بەەێەەوت ند لە رێ بە مەیژەو گێەەن نەوە ئەدی كووی دەگوتەوەد 
 :گوتم

 حەزدەكەیتد ئەو شەەە بۆ برادەران بگێتینەوە؟ -

 .نەد گێویست ناكات +

ئ دی ئەنت، هەولێرد وازی لە هەولێر و هەولێریان هێناد ز ری نەبرد لێەدی دابتتاین و 
لە متن و نەمدیتەوەد ئەگەر ر ژێم دیتیەوە داوای لێبووردن، لێدەكەم لەو شتەەەی جتگە 

 .وی كە  نەیدیت و نەیب ست

 .بەر لە شەە حەز دەكەم جارێە دیش نامەكان بخوێنیەوە نەباداد نەیانب نیەوە 
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 نامەكان

شتتتەختەبەندیەكەی  ەنتتتدی د بە هتتت چ  زو تتتم و لە بارەگتتتا ئاستتتیان ەكەد بارەگتتتا
لە گەرمنەدەبووینەوە و نەدەبتووینەوەد دارودەی چ تا نەمتاد بە دەمت، ستۆبەیدا نەكەیتند 

 هەموو بارەگاكان، زەویەوە گێخەف ان بتۆ ئەو بارەگتا ئاستیان ە كێیتابۆوەد هێیتتا گەرم
نەدەبووینەوەد ئاخر لە یە  كاتژمێری ئێیەگری، شەوانە بای، زستانێم ستەرما دەهتاتە 
لەشەوەد گێییەرگە بە سۆبە و گێخەف چۆن گەرمدەبێتەوەد گ اوی بەژن بڵندی گژدەری 

 :دەیگوت

 .گەتوود ئەو سەرمایە بە  بە باوەش، ژن لە لەش دێتە دەرێبەالشە ئاگر و 

 :ئەو كوەەی بە د ست، هێستر ناوی ر ییتبوو

 .گەرمتدەكاتەوەناد هێستریش  ناد

مەحیوود حاج ە  هەبتوود جارێتم لە بتارەی ستەرما و گەرمبتوونەوە شتتێە، نزیتم 
 :لەمەی گوت

اگرد گرنتگ ئەوەیە تتۆ باشترین شتت بتۆ گەرمبتوونەوەد ئتاگر نت ە بتاوەە بتوونە بە ئت
 .هەستبەەیت خۆت داوەتە ئاگر

نازانم ئەو بە راست، بوو یان بە گاڵتەد بە،م من بە راستت م وەرگترتد ئەو مەحیتوود 
حاج ە گ اوێە، چاو و بر  رەش، بە هەیبەت بوود بترای ئەو عەلت، حتاج ە بتوو كە ز ر 

 .كە  بە گ اوی ئازا ناویان دێنا
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ەگا ساردەكان، گێییەرگە ساردترەد ئاگر دەڵێ، گەرمای، ساردەد بارەگا لە هەموو بار
نەماوە و لە ئاگرایەت، كەوتووەد سەرمای  ەندی  ئاگریش لە ئاگرایەت، دەختاتد بە چت، 

 :خۆمان گەرمبەەینەوە؟ دەمانگۆتە گ اوی بەژن بڵندی گژدەری

 !بۆچ، ناوی ژنت هێناد ئێستا سەر و ژن لە كوێ بێن ن گەرمب نەوە

 :بێ خۆتێەدان دەیگوتد ست، هێستر 

 .هێسترد هێستر

دەبێ كە  هەبووبێ بە  سەی هێسترد ست، كردبێ  بە چاوی ختۆم چتم نەدید متن 
نەموێرا لە هێستر نزیم ببیەوەد هتاتم   ستەی مەحیتوود حتاج م تتا  ەردەوەد ختۆم بە 
 نامەكان خەریەەردد كەوتیە ناو نامەكاند نامەكان گەرمای ان دەەژاندە لەشیەوەد نامەكان

ه، هەندرێن، شاع ر بووند ئەو كوەە كە یەكەم دیدارمان لە سەر كان ەكەی كان، تەالن، 
هەورێ بوود لە دوای ئەو دیدارەوەد نتامە گۆەینەوەمتان وە  ئتاگركردنەوە لە  ەنتدی  لە 
هەموو وەرزەكان بەردەوام بوود بە،م هەتا من نتامەیەكم بتۆی دەنتارد ستێ نتامە لەوەوە 

ن، هەنتدرێن نتامەی ئاستای، نەبتووند ز ر لەوانەی لە هەنتدرێنەوە دەگەییتە مند نامەكتا
نامەیتان بتۆ هتاتبوو وایانتدەگوتد چەتتۆ ستەحەریش وای دەگتوتد ئەو چەتتۆیە هەر ز ر 

 :سەرسام بوو بە نامەكان، هەندرێند دەیگوت

وەخت، خۆی نامە گۆەینەوەم لەگەڵ هەندرێن هەبووەد سێ چوار نامەی بتۆ نتاردوومد 
دنەوەیان بە گریان گریاومد سەیرە توانتایەك، بتێ وێتنەی لە نامەنووست ندا لە كات، خوێن

 .هەیەد بتوا ناكەم كە  هەبێ بتوانێ نامەی وا بنووسێ

 :چەتۆ سەحەر دەیگوت

حەز دەكەم هەموو ئەو نامانە بختوێنیەوە كە هەنتدرێن دەیاننووستێد ئەوجتا بتۆ هەر 
 .كێ، نووس بێد من چێژ لە دەربتینەكان، وەردەگرم
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نامەیەك، هەندرێن كە تتازە گەییتتبوود دوای خوێنتدنەوەی دامە چەتتۆ ستەحەریشد 
 .وە دەیخوێندەوە و هەستیەرد چاوی گت لە ئاو بووەتاسەدیتم بە 

وایە هەنتتدرێن لە كتتنە متتن جتتوانترین نامەنووستتەد نتتامەی وا هەیە ستتەد جارییتتم 
 ەكەی  ەنتدی  نتزیەەی خوێند تەوەد لێ، تێر نابم و نابمد ئێستاد ئێستای ژوورە ئاستیان

ب ستتتت نتتتامەیەك، هەنتتتدرێن لەگەڵ چەنتتتد شتتت ررێە، وی وا لە بەردەمتتتیەد ه چ تتتانم 
نەفەوتاندووەد دوا نامەیان دوێنێ گێرێ گەییتد رەنگە لە تارانەوە نووس بێت،د هەندرێن 

وایە نتتامە  بەستتەرەد گێتتدەچێتد لەوێ دەرچتتووبێددەمتتێەە لە ئۆردوگتتای ختتووی دەست
 .گەرمت دەكاتەوە

ە نامەكتتتان ز ر رستتتتەی جتتتوان، شتتت رری هەند ز ر جتتتار لە نامەكتتتان، هەنتتتدرێند ل
رستەیە  لێرە دووان لەوێد لە یەكم گرێداون و لەو گۆەە شت ررێە، جتوان گەیتدا بتووەد 
بە،م ش ررەكەم دەدەاندد دەترستام لە ب رمبچتێ كە لە نامەكتان، هەنتدرێنەوە دزیتومن و 

ب ترم هەنتدرێند ئەو كتارەی دەكتردد شت رری لە  بە،م دێتتە .نەكا بە ه، ختۆم، بتزانم..
نامەكان، خۆیەوە دەدزید وا بوو كە ش ررێە، ویتم خوێنتد تەوەد هەستتیەردووە هەنتدێ 
رستە و وێنەی ناو ش ررەكە لە كتنە متن  تتازە نت ند دواتتر تەماشتادەكەم لە نتامەیەك، 

ر جتتار ختتۆی كە چەنتتد مانتتگ گێیتتتر بتتۆم، نتتاردووەد دزیتتویەت،د بە گتتێچەوانەوەش ز 
 .نامەكان، لە ش ررەكان، خۆیەوە دەدزید هەندرێن دزێە، جوان بوو

تتتا ر ژی راگەەینتت ش نامەكتتان، هەنتتدرێن كە بتتای، كتێبێتتم دەبتتووند كتێبتت، نتتامە  
جوانەكاند لە ناو كۆڵەگیتەكەم بوون و زوو زوو دەمخوێندنەوە و چێژی شت رر و كتورتە 

 .نامەكان و ز ر شت دیی، بزركرد چ ر كم لێوەردەگرتند راگەەیند خۆش ، راگەەیند

حەی د نامەكان نەماند ئەگەر نەفەوتابان دەمگتوت: هتا ئەو نامتانە بختوێننەوەد ئەو 
نامانەی هێندەی من نامەی نووسەرانم دیتبێتد نامەی كە  بە نتامەی هەنتدرێن ناگتاتد 

 .ئێستا با بچ ن بە شەە خۆمان گەرمبەەینەوە  .نامەی هەندرێن دە ، جوان بوون
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 ڕەشـــــ

بارەگا ئاسیان ەكەیان دەگرتد لە ژمتار نتایەند لە دوای ئەوەی  بەر ک،ئەو شەەانەی 
ئەنێاو هەرچ، چ ا هەبوو گرت،د هاتد ئەوەی لە دەست هات كتردید دەستت، نەگەییتتە 
ئێرە و نەگەییتێد هەندێ جێگەی  ەنتدی  هەیە جتگە لە گێیتیەرگە و هەور گێت، كە  

 اچاخچ، ناخۆم.نەكەوتووەد سوێندی  كەس، گێ

و ئەو بارەگتتایەی كەوتبتتووە ئەوالتتترەوەش لەو جتتێگە  بارەگتتا ئاستتیان ەكەی ئتتێیە 
عاسێ انەی  ەندیژند تا بڵێ، عاسێ و سەختند چەندان جار جاش و جێژی ئەنێاو هتاتن 

 :و سەریان لە تاشە بەردەكان دا و گێییەرگە گۆتەن،

 .گەییتنەوە دەشت و ب ابانێ اندیان وچ ووسەری شەاو و  وون، دەاو  بە

هە،تن، جاشد سەرباز بە بەر چاوتەوەد خۆش ەكە لە گۆتن نایەد تەنها گێییەرگە و 
ئەو كەستتتانەی زەبتتتری جتتتاش و ستتتەربازیان دیتتتت ەد دەزانتتتن چ خۆشتتت ەك، چ تتتای، و 
گێدەشتتت ەد خۆشتت ەكە وەكتتو فتتتین بە نتتاو هەور و تێەەڵبتتوون بە زەردەگەە و كتتازیوە و 

دەستبردن بۆ س نە و مەمم و ئەو شتتانەیەد منت ش ستەردەمانێم ئەوهتا تریێەیەد وە  
دەبتتوو وا بتتامد مەرگ لەگەڵ جتتاش و  .لە هە،تنتت، جتتاش و جێتتژ چێتتژم چێژدەكتترد..

سەربازان بوود لەگەڵ ئەوان دەهات و هێتشت، دەهێنتا و دەمتایەوە و هەڵتدەهاتد چەتتۆ 
 :سەحەر دەیگوت

از هەڵتتدێند وا هەستتتدەكەم متتردن بتتۆ ئەو ستتاتانەی بە بەر چتتاومەوە جتتاش و ستتەرب
 .هەتایە ماڵ، تێەناوە و لە جێ، مردن ژیان بۆ هەم یەی، هەڵ داوە

 م راتگری سێوە

چەتتتۆ ستتەحەر هە تت، نەبتتوو  ئێتتوارەیە یتتان ستتەحەرەد هە تت، نەبتتوو بارەگتتا لە  
ئاشتەوای ە یان لە شەەەد هە ، نەبوو جێ،  اییە یتان گتولژەی لە ستەرەد هە ت، نەبتوو 
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وشەە كزرە تەەەد هە ، لە ه چ نەبتوود هەر كتاتێ ستەحەر دەهتاتد تێ هەڵتدەكردە دن ا 
 :سەحەرێ

 هەوەو سەحەرە

 .سەحەر سەدایێ

چەتۆ سەحەر خزم، سێوە دیان نەدەبۆوەد بە،م خۆی بە م راتگتری وی دەزانت،د بە 
 :گێەەن نەوە دەیگوت

رد و  ستتتێوە لە ستتتەرەمەرگدا لە دوای متتتن و تتتتایەر تۆف تتت  و چەنتتتد كەستتتێە، نتتتا
 .گۆران ەكان، خۆی بە سەرماندا دابەشەردد من )سەحەر(م بەركەوت

ئەو چەتتتۆیەی ستتەحەری لە ستتێوەوە وەرگرتبتتوود لە بارەگتتا ئاستتیان ەكەوە یە  بە 
دەنگ، خۆی تێ هەڵدەكردە هەوەو سەحەرەد  شەوە سپ ەكاند ر ژە سپ ەكاند ئێتوارە و 

ستتەحەرەوە بتتۆ ستتەحەر هەر ستتەحەرە ستتپ ەكان،  ەنتتدیژ، گتكردبتتوو لە ستتەحەرد لە 
سەحەری چەتۆ ستەحەر بتوو بە ستەر بەفتری كپتدا دەستت، لە دەستت، بتا و  ەنتدی  و 

 ەنتتدی  دەە ییتتتد چەتتتۆ متتوالزم ش بتتوود بە،م كەم كە  و لە كەم جتتێ بە متتوالزم  
بانگ اندەكردد لە هەموو جێ ە  بە چەتۆ سەحەر ناوی ر ییتبوود ئەو چەتۆیە دەزانم لە 

الزمد بە،م نتتازانم لە كەیەوە بتتۆتە ستتەحەرد ئازادێتتم هەبتتوود خەڵەتت، كەیەوە بتتۆتە متتو
  :هەرمۆتەد خزم، نزیە، سێوە بوود دەیگوت

     ..من دەزانم چەتۆ سەحەر لە كەیەوە سەحەرە +

 دە بڵێ - 

 .لەو ر ژەوەی سێوەیان خستە گۆەەوە +

 تۆ دەزان، سێوە لە چ ساڵێم مردووە؟ -
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 .چۆن نازانم +

 ساڵ، چەند؟ -

 .ئەو ساڵەی چەتۆ بووە سەحەر +

 چەتۆ كەی بووە سەحەر؟ -

 .ئەو ساڵەی سێوەیان لە بن گ  نا +

ئازادی خزم، سێوە بۆ ئەوەی تێنەكەوێتد گەنای بۆ لۆج ە، هە ایەتە مێیە دەبرد  
 .و خۆی دەگەەاندەوە

چەتتتۆ ستتەحەر لە بتتن بەردێەتت، مەیتتژەو راكیتتاو لە نتتاو بەفتتر بە ستتەر چ چەتتانەوە  
  :جاش و سەربازان گرتبوود دەیگوت سەنگەری لە

 .لێگەەێند تە ە نەكەند با تەواو بێنە گێشد با نزیەبەەونەوە

دەهاتند جاش و ستەرباز تەواو نزیەتدەكەوتنەوەد تەقد تریت د تەق تەقد زرمیییییتم 
 .بیب بیب بیییییم

ئێستتتاش ز ر جتتار بە دیتنتت، دووكەڵد ئەو دووكەڵە دێتتتەوە ب نتتای م كە لە لتتوولەی 
 نەۆفە رووس ەكەی چەتۆ سەحەرەوە دەتگوت دارجگەرەكەی منە تێەەڵ، ئەو بتایە كاڵش

دەبتتتوو كە لە گتتتوێزان ت ژتتتتر دەیبتتتتید ئێستتتتاش لە هەمتتتوو هە،تنێتتتمد هە،تتتتن و 
غژۆربتتتوونەوەی ئەو جتتتاش و ستتتەربازانە لە چاومتتتدا لێتتتدەدرێنەوە كە لە بتتتن بارەگتتتا 

زەوی   توو،ی، تر دەكەوتتن و بەرەوئاسیان ەكە لێ ان دە ەوما و دەتگوت تاوێرن بە یەك
غ  غ  غژۆردەبوونەوەد لە غژۆربوونەوەی ئەوان شد گێییەرگەی تتووەە لە گێەەن نتێ لە 
ستتەر گیتتت دەكەوتتتند ز ر جتتار تێەنگ تتان لە دەستتت بەردەبتتۆوەد چەتتتۆ ستتەحەریش 
تێ هەڵدەكردە سەحەرد هەر سەحەر ناد سەحەر هەموو گۆران ەكتان، ستێوەی دەگتوتەوەد 
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ڵەكەی لە هەمتتووان جتتوانتر دەگتتوتەوەد متتن هەستتتیدەكرد لە گۆران ەكان تتدی ئاییتتەگو
 :سێوانەتری دەڵێتەوە

 گەل، برادەرینە   

 ئەمن ئەستێرەكم لێ هەرات ە

 لە الیێ ر ژهەرات،

    ەت لە درێ من ئاوا ناب،

 ئاییەگور دەرێ

 و سوارە سووكەالنەكەی من بزربوویتەوە

 ...ناب، ەت گەیدا                      

دوو دونتتدە ئاستتیان ەكە بە چتتتی تە ەیتتان لە ستتەرەد تتتۆپ بە تتتۆپ دەكەوێتتتد  
 ان بە شتەان و ختدێگێییەرگە لە ناو تەەوتووش، سەنگەریان گرتووەد جاش و ستەرباز 

هە،تنەوە گرتتووەد ئەوە ستەری چەنتد ر ژانە هێترش لە دوای هێترش دێتنن و شتەان لە 
ستێوە  دتن یدا چەتتۆ ستەحەر گتۆران، گتۆران،دوای شەان دەشەێن و هەڵدێن و لە هە،

دەڵێتەوەد ئا سێوە دەڵێتەوەد لە گوێ، من چەتتۆ وە  ستێوەد ستێوە دەڵێتتەوەد ئەگەر 
بیتانەوێ لە هە،تنەكتتان ژمارەیەكیتان دەستتتەەوێد دەبێتت لە چەتتتۆی م راتگتری ستتێوە 

 :بپرس ن

ە گاڵ بەردێە، ئەرێ لەو زستان و دەمەو بەهارەی بارەگا ئاسیان ەكە كە خۆت دابوو 
 !بەفراوید چەند جار سێوە و سەحەرت گوتۆتەوە؟

 ..تەق.. تەق.. تەق
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 ..بیب.. بیب.. بیب

 ..تەق..ت  

 ..بیب..رمب

لە یادمان بێت چەتۆ سەحەر لە ز ربەمان ژیاند ستتر بتوود ناچتار نەبتا رووەو متردن 
 ...نەدەچوود ناچار نەبا لە گێش مردن رانەدەوەستا

 :بب ن نەوەو لێ، گرس نیان كوری س ەۆت ن 

ئەرێ تتتۆ كە لە نتتاو ستتەنگەر هەر بە گێتتوە بوویتتت و بە  ستتەی كەستتت نەكتترد و 
 ؟دانەدەن یت،د بە ئێیە ناڵێ، چەند ئاەبێر ت بە جاش و سەرباز و دن اوە نا

 

 كوڕی سیكۆتین

ئەگەر كوەی س ەۆت ن لە یادی مابێد لە سەنگەرە بەفراویەكتان، بارەگتا ئاستیان ەكە 
نتد جتار ە ئارگێچ، بە لێژای، دن اوە نتاوەد رەنتگە منت ش بێتتەوە ب ترم كە چەچەند گولژ

چتاوم هەنتدێم وێتنەی كتوەی ست ەۆت ن، تێتدا گتارێزراوەد  هێرش كراوەتە ستەر بارەگتاد
حەزیش بە ن یاندانەوەی هەندێە ان دەكەمد كوەی س ەۆت ن منداڵەارێم بوود لە س یادا 

ا بە،م نتاوێە، وە  ستەركاری هەبتوود نتازانم تریاك، خۆی دەنواندد ئەو كوەە سەركار ن
س ەۆت نەكە دەزان،د  لەو كوەە نابوود بە،م شتێەم لە كێ بوو ناوی )كوەی س ەۆت ن(ی

 :دەیانگوت

گێیتر حەبخۆر و س ەۆت نخۆر بووەد نەبێتە در  س ەۆت ن، نەدەخوارد بۆن، دەكتردد 
 .دەكاتئێستاش دەست ەەوێت وە  شەكر كە و حەریج دەیخوات و بۆن، 
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متتن نتتازانم كتتوەی ستت ەۆت ن گێیتتتر وا بتتووە یتتان نتتاد بە،م  بە چتتاوی ختتۆم دیتتتمد 
ئارگێچ، دەهاوییت و شتێە، بۆن دەكتردد لێترەوە حەزم لێت ە نتاو لە كتوەی ست ەۆت ن 
بنتتێم كتتوەی ئتتارگێچ،د ئەوەتە لەو گتتاڵ بەردە بە گێتتوە شتتەە دەكتتاتد جتتگە لە كتتوەی 

 :، دەكەند بە سێ دەنگا گازی دەكەنساچ، كە  بە گێوە ناب ن،د چەندی گئارگێ

  .دان یەد كوەە دان یەد گولژەت گێدەكەوێت+

 .لێیگەەێند با داك، هەرچ، جاش و عەسەەر هەیە بگێم -

 !بە دان یتنەوەش دەتوان، داك ان بگێ، +

 .ناد بە گێوە خۆشە -

  خۆت كەر مەكەد دان یەد با گولژەیە  ساردت نەكاتەوە +

 .دەكاتەوەد با گەرمببیەوەد سەرمایە سەرماگولژە گەرمم  -

كوەی ئارگێچ، لە ناو بەفرێ وەها گەرم داهاتبوود سارد نەدەبۆوەد بە  سەی كەست، 
نازانم كێ بتوود دوای  ەن یتد هەر بە گێوە شەەی دەكرددنەدەكردد دانەدەن یت و دانەد

 :شەە لە بارەی كوەی س ەۆت نەوە گوت،

 دە  ئەو كتوەەی هەبتێد نە  هەر ستوگای بەغتدائەگەر   ەندی  حەفتا شتەەكەری و
هەرچتت، ستتوگای شتتام و  وەەییتت انە هێتترش بێتتنند بە ستتەری شتتەاو و  تتوون، دەاوەوە 

 .دەگەەێنەوە

 ..تەق.. تەق.. تەق

 ..بیب.. بیب.. بیب

 ..بیب..رمب  ..تەق..ت  
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 كوڕی حەلوا

ستەر  ئەمتەماشاكەن ئەو كوەە بتا،بەرزەی ب ەەیست، لە ستەر شتانە و  ئەو ستەر و 
دەكتتاتد ئەوە بێستتتوون حەلتتوای نتتاوەد رەنتتگە لە دوای بەردێەتت، وا بگەەێتتت كە بەشتت، 

هەیە گەنتتای ئەو بەژن و بتتا،یە بتتداد  د چ  ووچەکێتت شتتاردنەوی بەتتاتد جتتا چ بەردێتتم
بێستتوون  گ اوی بێتەو لە چاو وی فندەگولەیەد دەڵێ، بێ ئ زن، باواج، وا گەورە بووەد

 :ونەی، بووبێتد خۆی دەیگوتگێدەچوو حەلواخۆرێە، نیو

 .ر ژ هەبووە گێنج ك ژۆ حەلوام خواردووە

 :هەبوو دەیگوت

 .بە حەفتەیە  یە  دوكان حەلوای خواردووە

من نتازانم ئەو  ستە حەلوای تانە تتا چەنتد راستت بتووند چەنتد شت رین، و حەلوایتان 
ەوێە، گێوەكرابتتوود بە،م ئەگەر لە جێتت، حەلتتوا خورمتتا دابنێتت ن و ئەگەر بتتۆ چەنتتد شتت

خورمای ش بێتد بێستوون بێ حەلوا بهێژ تنەوە و كۆڵەگیتتەكەی گتت لە خورمتا بەەیتند 
ئەودەم تێتتدەگەین بێستتتوون خورمتتاد چ خورمتتاخۆرێە، گتتت لە نتتاو  بتتوود هەر هێنتتدەت 
دەدیت لە تەن یت بێستوون خورماد  ەتارەیە  ناوكە خورما هەڵدراوەتەوەد نازانم چتۆن 

تە بارەگتا ئاستیان ەكە و بێستتوون وەردەگەەایە ستەرید و لە رێ، كێوە خورمتا دەگەییت
ك ێاحێتتم هەبتتوود خەڵەتت، تەریتتت یتتان دەور وبەری تەریتتت بتتوود وا بتتزانم لەگەڵ متتاڵ، 
دایەتت، ستتەدام حوستتێن ئا اریتتان بە ستتەریەكەوە بتتوود ئەو ك ێتتاحە دەیگتتوتد رووی لە 

 :بێستوون بوو

رند هێیتتا بەشت، ئەو خورمتا بگت حەست ر هەموو دارخورماكتان، بەسترە ستاڵ، دوو 
 .كوەە ناكات
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بتتوود رەنتتگە بە  ەت ئەو نتتاوكە خورمایتتانەی لە زاری ویەوە  گەرنتتا كتتوەی خورمتتا 
دەكەوتنە سەر بەفرێد ف یەك، نابێ بە جاش و سەربازانەوەد دوور ن ە ئێستاش بارەگتا 
ئاسیان ەكە گت گت بێتت لە  ەوان و نتاوكە خورمتای كتوەی خورمتاد بە دەم تە ەكتردن و 

 :رما خواردنەوەد كوەی خورما دەیگوتخو

بە  خورمام هەبێتد ئامادەم یە  ساڵ، رێم بە هەموو وەرزەكان ەوە لەو سەنگەرە 
 .بەرگری بەەم و ه چ تۆگێمد ه چ هێرشێە، جاش و سەربازان هەڵینە ەنن

 ..تەق.. تەق.. تەق

 ..بیب.. بیب.. بیب

 ..تەق..ت  

 ..بیب..رمب

 :دەشت، جارێم هەڵ دایێ

بە خورما ساڵێم لە سەنگەر بیێنێتەوەد ئەدی ئەگەر حەلوای هەبێ  ئەوا هەتا ر ژی 
 .دەكات هەر لەو بن بەردە دەمێنێتەوەد هەزار ب ەەیس، گ ر گەساڵنێ

 

 كوڕی دەشت

دەشت، لە دەشت، هەولێرەوە هاتبوود لە كن ئەو دەشت ە شەەی دەشتت و دەشتتای، 
حەفتتتەی حەفتتت جتتاران لە دەشتتت و لە شتتەەی چ تتاوچۆالن خۆشتتتر بتتوود بە وی بتتا 

گێدەشتان یەخەی شەەی گەورە و شتەەی گەورە یەخەی گرتبتاد بە،م ستاڵ، جارێتم لە 
چ تتاو هەوراز و نیتتێوان تووشتت، بە تووشتت، ستتووكە شەەێە یتتەوە نەهاتبتتاد متتن تەواو 
گێچەوانەی دەشت، بوومد هەر زراوم لە شەەی دەشتای، چووبوود دەشت، كەمێتم ورگت، 
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لە هەورازە رێ نەبتتوود دوور نتت ە هەر لەبەر هەنتتدێش خۆشتت ، بە شتتەەی هەبتتوود حەزی 
چ ا نەهاتبێد هەر لە خۆشەویست، دەشت یەوە بە هەر دوو واتاكەی دەشتتەوە نتاوی لە 

 .خۆی نابوو دەشت،د ئەها چاو لێەەن

 ناو نەما دەشت ت هەڵبژارد؟ +

شتتودەر خەڵەت، دەشتتێ لە هت، شتاری بتێ گرێوگتۆڵترند گێیتیەرگایەت ش لە دە -
 .لە چ او چۆووەک خۆشترە 

دەشت، خۆی داوەتە بن بەردێمد وەها بە بەردەوە نووستاوەد مەگەر ك ی تای عەلت،  
یەی بەتاتەوەد بە چتاوی ختۆم دەب تنم ستێرەی مەتەرێزك ی اوی دەنا هێز ن ە لەو بەردە 

 .گرتووە لە تارمای ەكان، ئەنێاو

 ..تەق.. تەق ..تەق

 ..بیب.. بیب.. بیب

 ..تەق..تب 

 ..بیب..رمب

 

 كوڕی بەفر

دەریاش كە گەرم ان ەك، تا بڵێ، جوان بوود دوور ن ە گەرمای، گەرم تان و مەتتارەی 
بەتاڵ و چۆەلێبتاو وایانژێەردبێ ناو لە خۆی بنێ دەریاد لە ساتە بێ ئاوی تەریێەی ەكاند 

 .لە ناوەكەی خۆیەوە و بە خەیاڵ، تەە تەە تەەای، خستبێتە سەر لێویەوە

 دەریاد دەریا بۆ؟ئەرێ  +
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 .لە هە،تنەكان، گەرم ان بپرسن -

 :دەیگوت دەریا تا بڵێ، بەفرد ست و ش ررویست بوود 

 .دەنا ناوم لە خۆم دەنا بەفر دبەفر ت نوێت، ناشەێنێ

 :دەیگوت

 غەدر لە ش رر دەكەمد دەنا ناوم لە خۆم دەنا ش رر

. ئتۆید جێ نەهێت د ی بە بەفتر ختواردووە كەئەویش بەردێە، كرد تە ماڵ و ستوێند 
دەریا  بە الدا هات دەریاد بەفری سووركرد دەریاد گەلە ساچیەی كام تۆپ بتوو گەییتتە 
دەریاد دەریا كوەە جوانەكەی گەرم ان بریندارەد ئەو ختركەڵەیە كێت ە دەریتای بە شتان، 
خۆیدا داوە و بە كەلێنت، گتولژەدا دەیبتاد ئەهتا ئەوە دەشتت ەكەیەد تەماشتاكەند لە نتاو 

 ەنتتدیژێد دەشتتت ، دەشتتت، هەولێتترێ دەریتتای گەرم تتان، لە گیتتتێ كتتردووە و  بەفتتری
 .خوێن ش شەەێە، گەرم دەنووسێتەوە

 ..تەق..تەق..تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 ئەنتی عەرەب

ئەوەی لەو الوە هەر ئەوەتە سەری دیتارەد وا تێتبگەم )ئەنتت، عەرەڕ(ەد ئەو گ تاوە 
رەنتتگە ناهە  یتت، نەبتتووبێ كە بە ئەنتتت، گێیتتیەرگەیەك، عەرەڕ ئەو نتتاوەی لێنتتابوود 

 عەرەڕ ناودێری كردبوود ئاخر ر ، دن ای لە سەالحەدین، ئەیووب، دەبۆوە

 باشە تۆ بۆچ، هێندە ر ت لە سە،حەدین دەبێتەوە؟ +
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هێیتا ر م لێ نەبێتەوە  ئەو شەەەی بۆ عەرەبت، كتردد ئەگەر بتۆ كتوردی بەتردایەد  -
تت، عەرەبت، هەیە دەستت لە ستەر ست نگ بتۆی دەوڵەتتێ بتوود هەرچت، دەوڵە نهۆكورد 

 ؟ رادەوەستاند ئاخر عەرەڕ ه، ئەوەیە شەەی بۆ بەەیت

 .ئەنت، عەرەڕ ر ، دن اش، لە ه تژەر هەڵگرتبوو

 باشە ه تژەر بۆد خۆ ئەو خزمەت، عەرەب، نەكردووە؟ +

 ه تژەر هەر ز ر سەگبابەد دەزان، بۆ؟ -

 .چونەە جوولەكەی  تكرد +

 .،  ت نەكردناد چونەە عەرەب -

ئەنت، عەرەڕد سەردەمانێم لە فەلەست ن شەەی ئ سرائ ژ ی، كردبوود جارێم لێ ان 
 :گرس،

تتتۆ گژەیتت، لە ستتەالحەدین، ئەیتتووب، دەكەیتتتد لەستتەر ئەوەی شتتەەی بتتۆ عەرەڕ  +
كتتردووەد گژەیتت، لە ه تتتژەر دەكەیتتت لەستتەر ئەوەی شتتەەی جتتوولەكەی كتتردووەد كەچتت، 

 !جوولەكەت كردووەد ئەوە چەندی بە چەند؟خۆشت لە رێزی عەرەبان و شەەی 

 .واز لەوە بێنن -

تەماشاكەن ئەنتت، عەرەڕ )موحست ن ( دەستتێژ دەستتێژد دەستتێژان داوێتتە جاشتە 
 .كورد و سەربازی عەرەڕ

 ..تەق.. تەق.. تەق

 ..بیب.. بیب.. بیب

 .بیب..رمب  ..تەق..ت  
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 كوڕی پرتەقاڵ

لە گەنتتتای بەردێتتتم و كتتتۆمەڵە ئەو گ تتتاوەی كەمێتتتم لە ستتتەرەوەی ئەنتتتت، عەرەڕ 
خۆڵێە ی، هەڵداوەتەوەد دەب نم جوولەجوول ەت، و گێدەچێ جێت، ختۆی ختۆش بەتاتد 
عەرەبێە، با ووبەی ەد لە ناو گرتە اڵەكان، با ووبەوە هتاتووەد رەنگ یت، لەو گرتە تا،نە 
دەچێ كە چاو بە هەڵە دەبەن و رەنگت، خۆیتان بە الی ستۆریدا دەبەند هەر لەوەشتەوە 

 .گرتە اڵ، بە سەردا بتاوەكوەی 

 ئەرێ ئەسرەدد بۆچ، گێتدەڵێن كوەی گرتە اڵ؟ +

 !دیارە تۆ با ووبەت نەدیوە -

 باشە بۆچ، رەنگ، گرتە اڵت گرتووە؟ +

 .هەموو با ووبەی ەك، رەسەن وە  منن -

 .كە وابێ با ووبە چ، وای با ووبەی، رەسەن تێدا نەماوە+

 ..تەق..تەق..تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 ...ت  تەق.

 بیب..رم

 كوڕی ماست

 بتتا ڵەیئەوەی لە دواوەش لە گەنتتای بەردە گەورەكە دوور نتت ە لەگتتژ درووستتتەردن، 
هێژەە بێ و گاش كەمێە دی لە تەن یتم تەگەیە  دێ و نتان و هتێژەەی ختۆم دەختۆمد 
عتتادو كە  لەب رناكتتاتد ئەو كتتوەە ماستتتخۆرێە، بتتێ ئامتتانەد مەنتترەڵە ماستتتێم بە 
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كە فێری بوو وشەی )ماست( بوود هێیتا هەر ێەەوە دەخواتد یەكەم وشەی كوردیش نان
لە بەغتتتدا بتتتوو ماستتتت، جتتتوان گتتتۆدەكردد هێیتتتتا چ ئاشتتتنایەت ەك، لەگەڵ كتتتورد 

 :گەیدانەكردبوود هەولێری لە رێ، ماستەوە ناس بوود دەیگوت

رێتم لە ماست، هەولێر تامبەەمد هەر هێندەی تۆ حەزم دەچووە ماستد جا بەرلەوەی
ماڵە دراوسێ ە  تام، ماست، هەولێرم كردد لەو ر ژەوە ستەرم لە نتاو ماستت بەتوڵێنند 
هێیتتتا ئتتۆخەی نتتاكەمد بتتاوەەبەەند ز ر جتتار لە بەغتتداوە تتتایبەت بە ماستتت چتتوومەتە 

 .هەولێر

 :كوەی ماست دەیویست فێرمان بەات چۆن ماست بخۆیند چەندی كردی فێرنەبووین

ورێد چایەی بەسەردا مەكەند چتایە تتامەكەی دەكوژێتتد ماست تەنها بە نانەوە دەخ
 .هەنگوین ی، بە سەردا مەكەند ماست بە تام، ماستەوە ماستە

 :كوەی ماست ناوە ناوە دەیگوت

 .ئای بۆ حەفت مەنرەڵە ماست، هەولێرێ

 ..تەق..نەق.. تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 ..تەق..ت  .. بیب..رمب
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 دژە قەندیل

وەها سەنگەری گرتووەد رەنتگە   تامەت ش هەستتێد بتن ئەو   ەندی  لە الی گێیەوە
بەردە چۆلنەكاتد ئەو  ەندیژە هەڵدەستاو دادەن یتت تێێەت، لە  ەنتدی  دەكتردد كەچت، 

 .ئەوەتا لە  ەندیژێ سەنگەری گرتووەد جگە لەوەش ناوی لە خۆی ناوە  ەندی 

 !ندی ؟تۆ هێندە ر ت لە  ەندی  دەبێتەوەد كەچ، ناوییت لە خۆت ناوە  ە +

ئەو دەمەی ناوم لە خۆم نا  ەندی د جگە لە گردی كژم میتم چ گترد و چ تایەكم  -
 .نەدیتبوو

 ..تەق.. تەق.. تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 بیب..رم.. تەق..ت  

 بەردناس

ئەوی سەری ئەو سەریش كە هەر ئەوەتە ستەری دیتارەد لە گتاڵ بەردێتم ستەنگەری 
بتە ێتتتەوەد نتتایقرنرێنێد بە هەڵە حەمە شتتەریێ، لێتتداوەد مووشتتەك، حوسێن یتت، گێتتدا 

ناوەد دەبوو ناوی بەردنا  بێد چەند جۆر بەرد هەبوود هەمتووی دەناست، و ناویان یت، 
دەگوتد دەش زان، كام بەرد ناسەە و بە گولژەی دەمانچە شەق دەبا و كام ی ان حەفت 

ەوهتایە كە ختۆی تۆگ ی، گێبەەوێت هێندەی كەالبەردێم بەردی لێناكەنەوەد بەردنتا  ئ
دایە بن بەردێە، بە دڵ، خۆی و سێرەی لە جاش و ستەربازان گترتد بەردەكە بتبەزێ و 

 .هەڵێد بەردنا  لە جێگەی خۆی نابزوێ

 ..تەق.. تەق.. تەق

 ..بیب..بیب..بیب
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 ..تەق..ت  

 ..بیب..رمب

 ئەكتەرە ئەمریە ەكە

ە توانتای چتاو نەبتێ گێیتر كە سیێڵ، هەبوود لەوی دەكردد بە،م بەو رادەیە نا كە ل
لێەتتدیان جودابەتتاتەوەد بە،م ئێستتتا دوای ئەوەی لە ستتیێڵ، دەهتتری بتتوود گتتووختە 
مووستێە، گێتدا هێنتاد ختۆی بتتووە ئەكتتەرە ئەمتریە ەكەد لە گێەەن نت ش هەر ئەكتتتەرە 
ئەمریە ەكەیەد ئەوەتا گوێم لە گێەەن ن ەت،د لەو وێرانبوونەی بارەگا ئاستیان ەكە بە دەم 

حریتتت حریتتت گێتتدەكەنێد ئەكتتتەرە ئەمتتریە ەكەش وای دەكتتردد ئەكتتتەرە  تە ەكتتردنەوە
ئەمریە ەكەی ناو ف ژیەكە نەمانزان، ناوی چ، بوود بە،م ئەكتتەرە ئەمتریە ەكەی بارەگتا 
ئاسیان ەكە ناوی لە خۆی نابوو )رەنربەر( تا نەبووە ئەكتەرە ئەمریە ەكە هەر بە رەنرۆ 

ەیژ، كە هێندەی ئەمریە ەك ش كوردی نەدەزان،د بانگ اندەكردد بۆ یەكەمراریش كەریم ف
لێەچتتتوونە كتتتتومتەكەی نێتتتوان رەنرتتتۆ و ئەكتتتتەرە ئەمتتتریە ەكەی دیتتتتەوەد ئەكتتتتەرە 
ئەمتتتریە ەكە لە نتتتاو بەفتتتری  ەنتتتدیژێ لە گتتتاڵ بەردێ لە ستتتەر چ چەتتتان تە ە دەكتتتاو 

 .گێدەكەنێ

 ..تەق..تەق..تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 بیب..رمب. .تەق..ترق

 مینچێنەكانكوڕە 

ئەو دووەی وا لە دواوە سەریان لە بن گوێ، یەكتر ناوەد گوێم لە دەنگ ان نت ەد بە،م 
دەزانم لە بارەی چ ەوە دەدوێند لە شەەگە و ئا اری شەەدا م نچێن جگە لە م ن لە چ، 
دەدوێد ئەو دوو م نچێنە هەردووك ان متوالزمند ئەحتیەد شتاهێن ان هەولێتریە ماجتدیش 
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د لە چاویتتتان دیتتتارە متتتالزمە گ یتتتەی ئێستتتتایان متتت ن دانتتتانەوەیە دووبەغتتتدای،د ئەو 
لە رێت، چاوەەێدەكەن تا تاریە، دابێ و دەستبەكاربند ئەو دوو متالزمە م نچێتنە دەچتن 

د هەر جتتاش و ستتەربازێم لەوێ لە ئا تتاری بارەگتتا جتتاش و ستتەربازان متت ن دادەنێتتنەوە
ەستتت، كتتوەە هەولێتتری و ئاستتیان ەكە م نتت، گێتتدا تە  بێتتتەوەد بتتێ هتت چ گومانێتتم د

 .بەغدای ەكەی تێدابووە

 ..تەق.. تەق..تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 ..بیب..رمب...تەق..تری 

 نسەنگەرەكا

چەنتتد ستتەنگەرێم لە ستتەنگەرەكان، بارەگتتا ئاستتیان ەكە ستتەنگەریان گرتبتتوود هەر 
 سەنگەرە و بە شتێم لەویدی ج ادەكرایەوە و دەناسرایەوەد یەك ان بە ئاوەڵناوی سوورد

ئێستتتتا تەنهتتتا . یە  بە خزمتتتایەت، لەگەڵ مەال نەفتتتتەد یە  بە)كەرمتتتاكەر( یە  بە..
بە خۆی داوەد ستوێندی بە رەنگت، ستوور  سۆزیسوورەكەیان لە من دیارەد وە  دەڵێن 

 .خواردووە تا سەنگەرەكەی سوور هەڵنەگەەێد چۆل، نەكات

ە خوشتەێە، لە ئەو سەنگەرە سوورە نتازانم متاڵ، خۆیتان لە كتوێ بتوود بە،م متاڵ 
گت   سەیداوەی هەولێر لەو كۆ،نە بتوو كە متن بە منتداڵ، بە بەردی بەردە تان، ستەرم 

سەنگەرە ستوور ستەنگەرەكەی ز ر  تاییەد بەردێتم لە  شەا و ئێستاش جێگاكەی دیارەد
 .گێی، یە  لە گیت،د هاوەن ش نایگرێتەوە

یەكەوە زرمەیە  چ تتتای هەژانتتتدد بتتتێ ئافتتتات، كەی ختتتودایەد هتتتاوار لە هتتتت چ ال
 ...بەرزنەكەیتەوە خودایەد تنۆكە خوێنێم لە گەنرەی ه چ گێییەرگەیە  نەیە

 .بیگەنێ بەر من كەوت +
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 ...سەنگەرد سەنگەر -

سەنگەر سەنگەری ستووركردد ئەو بترینە بە هت، ستاچیە ناچێتتد رەنتگە برینت، ئەو 
 .بەركەوتگەلە بەردانە بێت كە تۆگەكە بە سەر سەنگەرەكاندا باراندن، و سەنگەر 

 .تا ئێستا بارەگا ئاسیان ەكە دوو برینداری هەیە دەریا و سەنگەر

 ..تەق..تەق..تەق

 بیب..رمب..تەق..تری   ..بیب..بیب..بیب

.. 

 پیاوە سوورەكان

ئەوانەش گ تاوە ستتوورەكاند بە الی چەگتتدا كەمێتم شتتۆەب ەوە دەیتتانگەینێد دوو لەو 
ن گادا متاوەد ستەل یە ستوور و هەمتزە ستوورد گ اوە سوورانەم بە سوورای، تەواوەوە لە 

لەوەتەی گێدەشت، گژدەر بەهاران گول ژەە ستوورە دەگترێد ئەو گ تاوانە ستوورند ئەوانە 
كە دایانە المژ، بەردەستتێش بۆیتان نەرم دەبتێد گێتدەچێ دابێت تانە المژت،د بتۆیە شتەە 

لە ستەری درێژەی دەبێد شتەە بتێ كۆتتایەد ستەنگەر چتۆلەردن خەیتاڵێەە مەگەر تەنهتا 
جاش و سەربازان بۆ تاوێم بگەەێد گۆنای گ اوە سوورەكان كە لە گتاڵ بەردی بەفتراوی 

 .سێرەیان گرتووەد دەڵێ، تەماتەی بن بەفرێن

 ..تەق..تەق..تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 ..تەق..تری 

 ..بیب..رمب
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 منداڵی جوامێر

ی جتتوامێر منتتداڵەد ز ر منتتداڵەد تتتازە متتووی لێتتدێد بە،م لە شتتەەێ كەم گێیتتیەرگە
هێندەی وی بە ئەزموونەد ئەگەر باوەەیش ناكەن تەماشاكەند چۆن ستەنگەر دەگترێد لە 
ساتەكان، هێرشتبردن ب ب تنند لە ستاتەكان، بەرگتری ب ب تنند لە گاشەكیتێ و هە،تنتێ 
ب ب نند ئەودەم باوەەدێنن ئەو منداڵەجوامێرە ناوی گێیتەوایە و لە شتەەێ لە شتاگردان، 

 .سیەۆی شەاكە

 ..ەق..تەقتەق..ت

 ..بیب..بیب..بیب

 ..تەق..تری 

 ..بیب..رمب

 پێكی شۆڕش

ئەو شۆەشەش هەر لە شاگردان، سیەۆی شەاكەد سوێندی بە شتۆەش ختواردووە كە 
مەرج، هەبتوو بتۆ هەتا شۆەش مابێ دەبێ هەر لە شۆەشدا بێد بە،م وە  ز ر كەس ش 

 :هەبوو دەیگوت مانەوەی لە شۆەشد

 ...شۆەش بێ چایە ناكرێ

 :هەبوو دەیگوت

 ...شۆەش بێ جگەرە ناكرێ

 :هەبوو دەیگوت

.......... 
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 :بە،م شۆەش ئەوهای دەگۆ

 .شۆەش ناوە ناوە گێویست، بە گێەێم عەرە ە

 ..تەق..تەق..تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 ..تەق..تری ..بیب..رمب

 پیاوی بێتەل

یەد ئەوە ئەبوو ئەو گ اوەی دوادواوە دەب نند بە دان یتنەوە بە  ەد بەژنێم بەژن، هە
ئەحالم بێتەل، ناوەد وا بزانم )ئەبوو وەحش(یی، دەڵێنێد نتاب نن بێتتەلەكەی خستتۆتە 
بن گوێ، و هەواڵت، شتەە دەگتوازێتەوەد ئەو گ تاوە بە ختۆو بە بێتتەلەوە بە نتاو هەمتوو 
شەەەكاندا هاتووە و هەواڵ، هەمتوو شتەەەكان لە كتن ئەو گ تاوە درێتژەیە كە گێ ەكتان، 

 .ورماندەتگوت دار خ

 ..تەق..تەق..تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 ..تەق..تری 

 ..بیب..رمب

 پیاوی پیتچن

ئەو گ تتاوە دەب تتنند ئەوەیتتان دەڵتتێم كە لە گ تتاوە بێتتتەلەكەش بتتا،بەرزترەد ئەهتتا لە 
گەنای بەردەكە جێگەی نابێتەوەد دەیناسن كێ ە؟ هەرچ، گەەەكاخەزی چتاگەراوی حتزڕ 

گێتوەیەد گەنرەكتان، هەم یتە بە شتێوەیە  لە جتوولەن هەیەد گەنرەكان، ئەو كوەەیتان 
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دەڵێ، لە سەر ئامێری ر ن ۆند ئەها گەنرەنان، بە گەالگ تتەەی تێەنگ یتەوە گ تچن ت ەد 
 ...ئەرێ ئەو كوەە گ تچنە تێەنگهاوێژە ناوەكەی لە چ ەوە هاتبوو؟ هاوكار

 تەق..تەق

 ..رمب..رمب

 

 دەفتەرنووس

 یتتەش كە بەردێەت، وە  ختۆی ختتی كترد تە ئەو گ اوە خركەڵە  ەڵەوەی ئەو تەن
سەنگەرد ناوی مالزم كەریتیەد بە ەد متووی ستەری ختۆی دەشتت و گێدەشتت و كەنتد و 
چتتۆم و هەوراز و نیتتێوی بتیتتوە تتتا گەییتتتۆتە بارەگتتا ئاستتیان ەكەد كەچتت، ئەو ورگەی 

و گرتوویەت، داینەناو داینەناد ئەو گ اوە لە نتاو ستەنگەریش دەفتەرێەت، بە دەستتەوەیە 
ناوە ناوە شتێە، لێ دەنووسێد ئای مەرە تم بتوو بتزانم لە  ەڵەمەكەیەوە چت، دەەژێتتە 
دەفتەرەكەیەوەد نەمزان،د ه چ، نەدەگۆتد درەنگ ز ر درەنتگد كتێبت، )راونراوەكتان(ی 
مالزم كەرییتم خوێنتدەوەد هەنتدێ لەو گێیتیەرگانەی لە بارەگتا ئاستیان ەكە بەرست نگ، 

 .رێزی راونراوەكان رێزیانگرتبووجاش و سەربازیان گرتبوود لە 

 ..تەق..تەق..تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 ..تەق..تری 

 ..بیب..رمب
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 كوڕی نان

ئەو كتتوەەی التەن یتتتێە، لتتێم دیتتارە و لە بتتن گرووشتتەی بەفتترێ بتتابۆڵەیەك، بە 
دەستەوەیە و وا لوول، دەداد بەخت ار خەرابەی، نتاوە و گتتریش بە بەخە بتانگ، دەكەند 

برست، نەبتێد ئامتادەیە تتا ر ژی   تامەت هەر بە چ تاوە بتێد هەر شتەە ئەو كوەە بە  
بەاتد لە خۆوە نازناوی كوەی نان، وەرنەگرتووەد كە دەكەوێتتە ستەر نتان ئەگەر خەمت، 
بتان، نان، نەبێد هێندەی هەمزە گاڵەوان دەخواد جتگە لەوەش گتێش ئەوەی دەستت بتۆ 

 .كەوچە، ش وێ بباد دوو نان بە رووت، لوولدەدا

 .ێ بە ش وەوە ب خۆئ -

 .ناد ش و لە خورێن، خۆش ن ە +

 :كوەی نان گتر چێژی لە نان، رووت وەردەگرتد دەیگوت

نان تامێە، تایبەت، هەیەد ه چ تامێم ناگاتە تام، نتاند بتۆیە بتۆوەی تتام، نتان لە 
نان وەربگریت بە رووت، ب خۆ و بە ه چ خواردنێم تام، نان تتێەیەدەد بتا ئەو ختواردنە 

 .هەنگوین ش بێت

كوەی نان دەستتێە، لە ستەر گەالگ تتەەی كاڵشت نەۆفە و دەستێە یت، بە نتانەوە.. 
كوەی نان لەبەر ختۆیەوە بەنتدیش دەڵتێد ز ری لەبەرەد بەنتدی )هەی مەشتەێ( ختۆش 

 .دەڵێ

 ..تەق..تەق..تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 ..تەق..تری ..بیب..رمب

 



694 
 

 شاگردەكەی فەهد

د بە كەلێنتت، تۆگەكانتتدا لە باشتتووكە باشتتووكەتر دێ و ئەو كتتوەە بەژنتتزرارە دەب تتنن
دەەواد لەو سەنگەر بۆ ئەو سەنگەر لە سەر دەگەەێ و ز ر جاریش بە گێوە شتەەدەكاتد 
ئەوە مالزم شێرزادەد لە هەڵیەتبردن شێر بە تۆزی گێ، ناگاتد ستروودی )گێیتیەرگەی 

ات، تێەیەان و هە،تنت، بەهەڵیەت ن( دەتگوت بۆ ئەو مالزمە هەڵیەتبەرە گوتراوەد لە ك
 :جاش و سەربازان گوێ لەو شێرزادە بگرن

 ...لە شاگردان، فەهدی  ارەمان ند  ارەمان

هەر بە هۆی ز ر گوتنەوەی ئەو سروودەد ناونرا شاگردەكەی فەهدد ئای ختۆش و گتت 
خر ش دەیگوتەوەد من كە حەزییم لەوە نەبوو بە شاگردی فەهتد نتاوم بێتنند بە،م لەو 

شاگردەكەی فەهتد دەیگتوتەوەد منت ش دەمویستت لەگەڵ وی ب ڵتێیەوەد دواتتر ساتانەی 
ب ستتتیەوەد جاشتتێم لەو جاشتتانەی بەشتتداری لە هێرشتتەردنە ستتەر بارەگتتا ئاستتیان ەكە 
كردبتتوود لە كتتات، شتتەان و هە،تنتتدا گتتوێ، لە ستتروودەكەی شتتاگردی فەهتتد بتتووە و 

 :گوتوویەت،

  :بۆد یە  بە دەنگ، خۆم دەمگوتمن ش بە دەم هە،تنەوەد بە بێ ئەوەی بزانم 

 ...لە شاگردان، فەهدی  ارەمان ند  ارەمان

 ..تەق..تەق..تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 ..تەق..تری 

 ..بیب..رمب
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 كوڕەكەی ئایشەگوڵ

ئەو گ اوە با،بەرزە چوارشانەیە دەب نند وا لە شاگردەكەی فەهد نزیەبتۆتەوەد ئەهتا  
گرنتگ لە بەرەی شتەە روویتدابێتد ئەو گ تاوە متن وا گێەەوە  سەدەكەند رەنگە شتێە، 

بتتتزانم بە هەڵە گێ تتتدەڵێن حەمەی حەالقد راستتتت ەكەی حەمەی ئاییتتتەگوڵە و كتتتوەە 
جوانەكەی ئاییەگوڵەد ئەو ئاییتەگوڵەی لە دیتدی متنەوە لە هەمتوو گتو،ن گتوڵتر بتوود 

ەیەد روومەت، كوەەش لە ه، دایە، دەچێت رێم دەڵێ، سێوە السوورەكەی ناو گتۆران ەك
كتوەەكەی ئاییتەگوڵد دەڵێت،  .ئەوەی لە ناو باخچەی ه ران و نازەن نێ تتازە فەریتەە..

دایە ، گێگەییتتووەد كتز و تتووەە دیتارەد دەیەوێ بە دوو  کارەساتاوی،هەواڵ، سەرەێژ 
تێەنگ شەەبەاتد تێەنگێە ان تایبەت بۆ تۆڵەی ئاییەگوڵد من لە هەموو ن گایەكیتدا كە 

ەگوڵد ستتیەۆی شتتەا  دەب تتنمد بە دەستتت ختتۆم نتت ە حەمەی دەیبتتتمە كتتوەەكەی ئاییتت
 .ئاییەگوڵم لێ بۆتە سیەۆی شەا 

 ..تەق..تەق..تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 ..تەق..تری ..بیب..رمب

 

 تەتەری پژدەری

ئەو گ اوە گێدەچێ سەر بە ت رەی لەمەچێتتران بتێد بەو بتاوبۆرانەد بەو بۆردومتان و 
گەییتەوە ئێرەد ئەو گ اوە گێ ەك، لە  ەندیژەد لە چ ایە تۆگبارانەد بەو دن ا وێرانە چۆن 

و گێ ەك یتت، لە رانتت ەیەد لە شتتارانە و گژدەرییتتەد هەر كتتاتێە ش ن ێتتۆی شتتەرواڵەكەی 
تەماشتتابەەیتد گتتتە لە گەەە كتتاخەزی لوولتتدراود ئەو گەەە كتتاخەزانەد هەمتتووی نهێن تت، 

 :حزبند گژدەری، رەسەن ز ر جار دەیگوت
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 .ن وەی نهێن ، حزڕ لە ناو ن ێۆی محەمەدە لە فسێ، نهێن، بەمد

 .ئەو محەمەدە دەمێەە ناوی بۆتە تەتەری گژدەری 

 ..تەق.. تەق

 ..رمب..رمب

 

 كوڕانی بەو بەو

ئەها ئەو ستێ چتوار گێیتیەرگەی الی خوارەوەتتان لتێ دیتارە؟  ئەوانەی  مەیتژە و  
كتوەانەن كە لەبەر سێگۆشەی، سەنگەریان گرتووەد ئەگەر سەرچ و نەچووبمد ئەوانە ئەو 

خۆیتتانەوە بەردەوام گتتۆران ، ) بەو بەو( دەڵێتتنەوەد ئەو كتتوەانە لە نزیتتم ئەلوەنتتدەوە 
هتتتاتووند ئتتتاد هەو ندهتتت، گێیتتتەوە ستتتەلوانەد ئەوی دواوە بە الی چەپد خەستتترەوەد 
ئەویتریتتان نەهتتر یەد ئەهتتا نەهر یتتاند لە ستتەنگەرەكەی هتتاتە دەرێد گتتوێم لێبتتوو بە 

 :نەهر یان گوت

 .ە دواوەد تۆ ز ر نەخۆش،بگەەێو

لە بن گرووشەی بەفرێوە دەب نم نەهر  رەنگ، تێەچووەد سەرما بە نەهر  وێراوەد جتا 
ستتەرمای  ەنتتدی  بە كتتێ نتتاوێرێد وا گەەایەوە دواوەد دكتتتۆر هۆشتتەنگ ختتۆ ئامتتادەكەد 
نەخۆش هاتد بۆ ئامادەكردن، دەرزیە  دەبێ دەمژمێرێم زووتر دكتۆر ئاگتاداربەرێتەوەد 

وەخۆترین دكتتتتۆر لە دن تتتایێ دكتتتتۆر هۆشتتتەنگەد كتتتاوەخۆی ش لەوێ بوەستتتتێد بە كتتتا
 :لەب رچوونەوە گرفت، گەورەی دكتۆرە و  وەبەسەریەكەش بۆ نەخۆشەكەیەد گێت دەڵێ

 .بوەستە هەوكە دەرزیەكت لێدەدەم +

 .بە  توخوا زووبە - 
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 .خەمت نەبێتد هەر ئێستا +

ب رینەخەیتەوەد شتەو و ر ژێتەەد ئەوە چتووە بتۆ هەر ئێستای دكتۆر هۆشەنگ ئەگەر 
 .ئامادەكردن، دەرزید دەب ن، وا لە گژ خاوێنەردنەوەی تێەنگەكەیەت،

 ئەوە چ، دەكەیت؟ -

 .گوتم هەتا نەخۆش نەهاتووەد با تێەنگەكەم خاوێنبەەمەوە +

 ئەدی من نەخۆش ن م و تۆ نەتگوت دەرزیت لێدەدەم؟ -

 .راستدەكەیت بە خودایدە  +

 ...ام تا ئێستاش نەهر  لە چاوەەێ، دەرزیەكە و دكتۆر هۆشەنگ ش رەنگەدڵن 

و لەب رچتتوونەوەی ختتۆی بە نتتاو هەمتتوو شتتەەەكاندا  ینتت،هێ دكتتتۆر هۆشتتەنگ بەو 
 .هاتووەد هەر لە گەرم انەوە تا كوێستان،  ەندیژێ

 ..تەق..تەق..تەق

 ..بیب..بیب..بیب

 ..تەق..تری ..بیب..رمب

رما بردید گ اوی بڵندی گژدەری گوتەن،د بە گێەەن نەوە ئەوە گێییەرگەیەك دیش سە
 :دەیگوت

 ..هەموو وە  ك ری سەگ هەڵدەلەرزیند وا بتوا یە  یە  لە تتێ سەی دەچ ن

لە ب رمان بتێ گ تاوی بڵنتدی گتژدەری بتۆ بە هەم یتەی، لە بارەگتا ئاستیان ەكەیە و 
 :نەهر  گوتەن،
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 .ناتوانێ جێ، گێژەق بەاتبۆتە تاشەبەردێم بە  ەندیژەوە و خوداوەندیش 

ساردە تا خوداوەند حەزبەتاتد دن تا  ەت لەوە ستاردتر نەبتووەد بەفتر لێ ەترد تەوەد 
بایە  هەڵ ەردووە گێست، گورگ شتە ار شتە ار دەكتاتد ئتای بتایەك، ستاردە ختودایە  

بەەیند تۆگەكان نزیەتر بتەەونەوەد گێیتیەرگە ختۆی بە گەرمتای، تۆگەكتان بە نزادەبێت 
 .گولژە گەرمدەكاتەوەگەرمای، 

بەفر تێ ەردەوەد ئەو جارە گێناچێ لێەاتەوەد وا بتوا كە  كە  ناناسێتەوەد هێیتا 
گێییەرگە تێەەڵ، بەفتر نەبتووەد هێیتتا هەمتوو لە رەنگت، بەفتر نەتتواینەتەوەد هێیتتا 

 .هەندێم لەوانەی نزیەن دەناسیەوە

 یتت ژەهتردا گەییتتۆتە ئەها ئەو كوەە ت ال  ختوارە بتاخەوانە هەڵەبرەیت ەد بە تەن
ئێترەد لە ب تترم نەچتێ متتن بە ستێ گتتارچە گتاكەت و بە ستتێ هەزار تتتومەن  ەرداری ئەو 

 .دیدرانە بە سەر ئەو  ەردەوەباخەوانەمد كەگرەكەی گۆەەشێر 

ئەو منداڵەارە باریەەلەیەش دڵن ایە و من بە كورتە  و شەروالێە، جتوان  ەرداریتمد 
 .تەالن، هەورێ ە بنە دار هەنر رەكەی كان، دیدران ش

و ددان یت، ستپ، ستپ، لە بەفتریش ستپ ترد  ئەو كوەەی لە هەمووان ش رەشتتاڵەترە
رێبوار عەرەبەد تا مردن  ەرد بدەمەوە  ەردی ئەو كتوەە تەواو نابێتتد دەزانتن بە چەنتد 

 .مەتارە شەراڕ  ەرداری ئەو رێبوارەم؟ دەبێت لە رووبارەكەی نۆكان بپرس ن

لە كەیەوە مالزمە ئەوەتە ستەنگەرەكەی نتزیەە لە ستەنگەری مالزم ساریش كە نازانم 
رێبتتوار بە جتتووتێ گتتۆرەوی، ئەستتتوور  ەرداریتتمد خۆییتت، لە ب تتری چووبێتتت چەنتتد 
داربەەووێەتتت،  تتتژ بەفتتتراوی لە داربەەووەكتتتان، چ تتتای گێتتتر  لە ب ریتتتانە و زوو زوو 

 .بەب رمدێننەوە
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، رووست ا  ەرداریتمد هەژاری كۆی ش لە خوارترەد ئەو كوەەی بە سەفەرێە، رێت 
 !هەرێیدابوو گێەەوە بچ نە رووس اد من لە سەرەتای رێ گەش یانبوومەوە

ئەحیەد عەرەڕ لە دواوەیەد  ەرداری ئەو كوەەشمد دەرزیەكەی ئەو نەبتا ئەو جتارەی 
دووگیم گێوەی دام هەر چا  نەدەبوومەوەد جگە لەوەش بە وێنەیە   ەرداریمد وەخت، 

 .ە كامێراكەی خۆی وێنەیەك، گرتمد بە،م ئێستاش نەمدیتەوەخۆی لە ناو بەفری گارە ب

د باشتتم لەب تترە لە م(م جنتتانئتتوجنتتان( یتتش دیتتارەد بە،م متتن  ەرداری ) وبتتوئە)
بارەگایەك، گتارەی، كتان، تتوبەی نتاو بتوود جارێتم بەبتێ ئەوەی كەرەستتەی گێویستت، 

عەنەاوەوەش ه چ د ڵیە لەبەر دەست بێد د ڵیەیەك، بۆ درووستەردین لە هەولێریش بە 
 .ژنێم د ڵیەی وا بە تام، روونەكرد تە سەر س ن،

ئەوانێهتێ كتێن  دكتتۆر ستەعد و مامۆستتا رزگتارد ئەوی گەەگە بە الی چەپ دڵتزارەد 
هەموویتتان دەناستتیەوەد شتتا،وەد برووستتەەد كتتوردەیەد شتتەماڵەد شۆەشتتەد ك ێتتاحەد 

 .سەرهەنگ، مەال نەفتەیە

ن ئاستیانە گتارچە گتارچە بەردەبێتتەوەد گتارچەی بەفرد بەفر ئەوە بەفرە دەبارێد یتا
گچەە كچتەە ز ر گچتەە بە  ەد نتاو لەگت، ئەو كتچەی ستەردەمانێم بە هەردوو نتاولەگ، 

 :ناسم و نەرم، سپ، لە بەفر ناسەتر و نەرمتر و سپ ترد چاوم، دەشاردەوە و دەیگوت

ان كتراوەد هەر دەڵێ، رووشت لە من نەبێد چاوەكانت دەب نم و دەزانم كە داخراون یت
 !دە بزانە ئێستا چ، دەكات

كژتتتوو بەفتتتری  ەنتتتدیژێ چەنتتتد لە نتتتاولەگ، ئەو كتتتچە دەكتتتات كە بەجێیهێیتتتت و 
 ...بەجێ هێیتم و نەمدیتەوە

بەفر لێناكاتەوەد ئاسیان لێناكاتەوەد گێییەرگە سپ ەد شەەگە سپ ەد  ەندی  ستپ ەد 
دن ا سپ ەد رەنگ لە دن ا نەماد ئ دی لە سپێت ، دن ادا كە  ناناسرێتەوەد دەبێ لە رێ، 
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بەەیتن كە  لە دەنتگ نەكەوێد دەنتا  نتزادەنگەوە درێژە بە  ئاشتنایەت، بتدەیند دەبتێ 
كپێت، بەفر دەنگت، تتۆپ چەنتد ناستازە بە دن تاد دەنگت، تتۆپ دەەوا و ناناسرێتەوەد لە 

 .ناگسێتەوە لە گوێ

گێیتتیەرگە زوو زوو جێگتتۆەكێ دەكەند دەستتتەیە  دێ و دەستتتەیە  دەكیتتێنەوە 
گاشێد دەچتنە ژوورە بەفتریەكە ختۆ گەرمتدەكەنەوەد ئەگەر ئتاگریش نەبێتت هەر چتوونە 

ە ختتواردن هەیەد هتتێژەەی كتتو،و ژوورەوە گەرمبتوونەوەیەد  ەنتتدی  ئەوهتتایەد بەوەی باشتت
هەیەد  ەس  و خورما هەیەد نتان ش هەتتا دەختۆی هەیەد جتگەرەش هەیەد ز ر جتار لە 
شەەەكان گێییەرگە خۆشەویستەد گێویست، بە تووتن و جتگەرە گێچتانەوە نت ەد گتاكەت 
هەیە گاكەتد من ز ر كەەەت كە گاكەت دەب نم بە دەست خۆم ن ەد نازانم نە لە دڵەوەیە 

 :ەر زاریە دەڵێمنە س

خودایەد بەردەوام، بە شەە بدەد بەردەوام، بە هەر شتێم بدە كە گاكەت، جتگەرەی 
 .گێوەیە

بەفر دادەكاتد ئاسیان دادەكاتد رەنگ و بتێ رەنگت، دادەكتاتد بتایە  هەڵ ەتردووە 
گێتتدەچێ یەكە یەكە كوێستتتانە هەرە ستتاردەكان، دن تتای كردبتتێد ستتەری بە ستتەرجەم 

ادا گرتبتتێد ستتەرمایەكە گتتورگ تووشتت، گەستت و و بەراز تووشتت، ستتەهۆڵبەندەكان، دن تت
زگچوون دەكاتد تۆ بڵ، گێییەرگە لە گورگ و بەراز  اییتربێ؟ شای، شتای، لە كەلێنت، 
تۆگەكانەوە شتای،د ئەگەر نتاوە نتاوە لە كەلێنت، تۆگەكتانەوە گێچتێ شتای، دانەبەستتێد 

درێژای، شتەەەكان وێتنەی ئەو . لە ب رمچوو بە .گێییەرگە دەبێتە چژوورە بە  ەندیژەوە.
گێچە شای انە ن یاندەمەوە كە گێییەرگە لەبەر گرووشەی بەفر و ساچیەد لە بن رێژنەی 
باران و گتولژەد لە گیتووی تۆگەكتاند لە نتاو ستەنگەرەكان دایاندەبەستتاد هت چ ت پێەت، 
شای، هێندەی گێییەرگەكان، شەەگە ئاسیان ەكە شای ان نەكردووە و وا جوان ش شتای، 

ازانند متتن ب تتژ   دەرچتتوومد شتتای، شتتای،د بتتۆ وەی نەبتت ە چژتتوورە شتتای، شتتای،د لە نت
 :سەركەوتن و د ەاندا هەر شای، و هەر شای،د گ اوی بەژن بڵندی گژدەری دەیگوت
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 ...خودا شای، لەگێش ش ن بۆ مر ڤ ناردووەد بۆیە شای، شای،

 :گژدەری، رەسەن ش دەیگوت

 .ف  گەرمب نەوەد یا، شای، شای،لە فسێ، بەم بەفرەكە ه، ئەوە ن ە بە 

 :كوەەكەی ئاییەگوڵ ش دەیگوت

 .با ئارگێچ، سەرچۆگ، بگرێ و ب ەەیس ش گاوان،د دەی شای، شای،

 .تەماشاكەن مالزم شێرزاد لە هەمووان جوانتر شای، دەكات

 ..بیب..رمب..بیب

  ..رمب..بیب..رمب

 :و بە دزیەوە گێ بڵێم دەمەوێ كوەەكەی ئاییەگوڵ ت ەەمەوە

هەرچ، دوند هەبوو لە دەستیان داد مانەوەی ئەو دوندە لە دەستیان واتایەك، هەیە  
 .بۆچ، خۆمان، لە سەر بێەوتێن ن

  :ناوێرم ب ڵێمد دەترسم بە ترسنۆكم تێبگات و بڵێ

 .دەزانم ماندوو بوویتد تۆ گێویستت بە گیووە

تتایە  بە لە بارەی شەەەوە  ستەیە  نەكەم دەتە تمد دەبێتت كەستێم بب تنیەوەد وا
شتتەە ببەخیتتێتەوەد لە ئێستتتادا ئێستتتای بتتن بەفتتری  ەنتتدیژێ متتن چ واتتتایە  لە شتتەە 

 :ناب نیەوەد با ئەو كوەە ع سای ە بدوێنمد ناوێە، وە  نازم یان نزیم لە نازم، هەیە

 شەە چ واتایەك، هەیە؟ +

 .دەشێ هەیبێ دەشێ نەیبێ -
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 .روونتر  سە بەە +

 .واتایەكە لە دەست، خۆمانە -

 ە دەست خۆمانە؟ل +

 .ئاد ئەگەر حەزمان لێبێ شەە واتای هەیەد ئەگەر نا واتای ن ە -

 .هەستیەرد لەو  سەیەوە واتایەك، شەەم دەستەەوت

  بەفر..بەفر..بەفر

 بەفر سەراگای دن ای  داگرت

 بەفر هەموو رێگاكان، لە سەر بارەگا داخست

 بە رێگای شەەییەوە                      

تۆگێ دێد ئەویش هەر هێندەی بەربتوونەوەی تاوێرێتم لە چ تاد كەمتتریش ناوە ناوە 
تر  لەگەڵ خۆی دەهێنێد ئێستا ستەنگەرەكان چتۆلند چەنتد گێیتیەرگەیە  لە بارەگتا 
ئاسیان ەكە بە دیار سۆبەوەد ورد ورد شەە دەگێتنەوەد شەە شەە بەب ردەهێنێتەوەد شەە 

لە دوا شەەەوە شەەەكان دی دێتنەوە  شەە رادەكێیێد یەكە یەكەی شەەەكان دەگێتنەوەد
 بە هەنتارەوە ناو گێتانەوەد شەە و شتەە گێتدادەگەەێنەوەد بە گیتئاشتاندا دەگەەێتنەوە و

 .دەگەنەوە هەندرێند شەەەكان هەر هەموو شەەەكان دێنەوە ناو گێتانەوە

ماندوومد سەرم گێتژە لە گێتتانەوەی ستەرهاتە شتەەاویەكاند شتەە خۆشتترە لە شتەە 
من لەوێ وابوومد بە من با لە شەەێ بام و لە هەموو الوە گولژەم لە ستەر بتاد  گێتانەوەد

 .بە،م كە  شەەم بۆ نەگێتێتەوە

 ..بەفر..بەفر..بەفر
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 :هەور دەڵێ

 بگەنەوە رێ، چوونەوە

 ...رێبەندانێە، هەم یەی، لە رێ ە

بتاریەردد گ اوی بەژن بڵندی گژدەری لە زمان، هەور گەییت و بە  ستەیەردد بارەگتا 
ئێستا بارەگا ئاسیان ەكە چۆلەد رەنگە ئەوە جاری یەكەم بێ ئەو بارەگتایە چتۆلەوان، بە 
خۆیەوە بب نێد گێییەرگە لە ئاسیان هاتە خوارێ و بە سەر زەویتدا دابەش بتوود چتۆوە 
بتتن زەویتتشد ئەوەتتتا هەنتتدێم شتتۆەبوونەوە د ڵەكتتۆگەد ئەو د ڵەی كەوتتتۆتە بتتن زەوید 

متتن لە . ر ییتتتن و گەییتتتنەوە ناوزەنتتگ و گۆەەشتتێر و نۆكتتان..هەنتتدێم بەفتتر و بەفتتر 
ناوزەنگ بە دیار سۆبەیەك، هەم یە داگ رساوەوەد خەریەم عەش  لەگەڵ ئەو ن تو بوتت  
عەرە ە دەكەم كە دكتتتۆر هۆشتتەنگ بە دیتتتاری داییتتێد دیستۆرستتە ەك ش كە رێبتتتوار 

ریەەتردووەد حەیت  عەرەبت، فارست زان لە تتارانەوە هێنتابووی ختۆم بە خوێنتدنەوەی خە
 .گاكەت، جگەرە نەماد گاكەت لە شەەەوە دێ كە شەە چوو گاكەت ش چوو

 :هەواڵێم لە گ اوی بەژن بڵندی گژدەریەوە

هەرچ، زووە بگەنەوە بارەگا ئاسیان ەكەد جاش سەرباز وا وە  بزن بە ناو بەفرێ بە 
 .چ ادا هەڵدەگەەێند زوو گێی ان گێنەگ رێد بارەگا لە دەستچووە

ی بەژن بڵندی گژدەری و گژدەریەكان لە كوێوە چاویان لێبوو وا جاش و ستەرباز گ او
بە بارەگای ئاسیان دا هەڵدەگەەێن  نتازانمد ئ تدی لە هەمتوو الیەكەوە گێیتیەرگە بە نتاو 
بەفرێد بە سەر بەفرێ بە بتاڵ باڵ تانگرت و گەییتتنە بارەگتا ئاستیان ەكە و نەیانهێیتت 

شەەد دیسانەوە شەەد من ناچیە شەەێد ئەگەر بچم ئەو  گۆستاڵ گێ بنێتە بارەگاد شەەد
كوەە ناب نم كە لە ماڵ، كتێبەوە هاتبوود دەبێ لە ناوزەنگ و لە ژوورە یە  كەست ەكەی 

 .ناوزەنگ بیێنیەوە و گێیوازی لە كوەی كتێب بەەم
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 پایزی شێنێ

 

دەدرەوشێتەوە كە بەژنێە، كورت و سەر لەو دەستەیە هەر ئەو گ اوە لە یادەوەرییدا 
و رییێە، خورمای، هەبوود خۆیی، لە و،ت، خورماوە هاتبوود دەستەیەك، نازانم چەنتد 

تتا وود رەنتگە هەر ئەوەش وایەردبێتت كەس، بوویند ئەو گ اوە دوو تێەنگ، بە شانەوە ب
گە لەوەی لە یادەوەرییدا هەم یە لە گێیتیەوە هەڵتتە  هەڵتەك ەتت،د ئەو گ تاوە جت نها

تێەنگەكەمتت، هەڵگرتبتتوود نتتاوە نتتاوە دەست یتتی، دەگتترتد جتتگە لەوانەش ئەو  ستتە 
 ستانەی خورمای انەی بۆ دەكردم كە بۆ رێگەی دوور گێویستتن و كتورت، دەكەنەوەد ئەو 

ب رمە هێیتا رێگە سەختەكەی نزیم )د ڵەكۆگە(مان ئەو  الی كەم كە  دەستدەكەوند 
 :د ڵ، دن ایەد نەبتیبوو گوت،ترین  ووڵ د ڵەی لە دیدی منەوە

خەمتت نەبێتتد وا مەب تنە چ بەژنتم نت ەد تتووەەبم دوو گ تاوی وە  تتۆ و زیتتاتریش  
دەخەمە سەر مژم و هەتا بن، دن ایێ راناوەستمد شەرم مەكە هەر نەتتوان، بتت ید  ستە 

 .بەە لە گیتێت دەكەم

 دەمگوت:بەو  سەیە دڵم خۆش دەبوود ئەوەشم لەب رە لە بەر خۆمەوە 

 ئەگەر بچیە گیت، وید چۆكم دەگاتە زەوی. 

لە گێییەرگە گێت، كە  بەو  دەكەمد ز ر سەختەد لە دن ایێ هێ ئەو رێگەیەی باس،
لە سات، بەفر و بارانێد ئەمن دەڵێم بزن بە  نەخاسیە دتا بڵێ، سەختەرێ ە نەكەوتووەد 

بزنایەت، خۆی چە ۆی لە سەر سەری رابگرید ناوێرێ خۆی لەو رێ ە بداد باریەە رێ ەكە 
جاروبتار متار گ استەیەك، گێتدا بەتاتد هەر گێتت بتتواد  دا تەنها بۆ ئەوەی کترد تەوەخو

 دئەوانەی دیت تانەر ییت،د یان بەهەشت یان د زە د گنچەێم ن ە خۆت، گێوە بگریەوەد 
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ی نتتزادەزانتتن چ هەڵتتدێرێەە  گێیتتیەرگە نتت ە رێتت، بەو رێتت ە كەوتبێتتت و هەزار و یە  
نەخوێندبێتد بە تایبەت، ئەوانەی چ ر ك، ئەو دوو گێییەرگەیان ب ستبێت كە سەرەتای  
زستانێم لەو رێگەیە بە دوای یەكدا گێ ان دەەواد لە ئاخر و ئۆخری بەهتارێ لە بنەبتان، 

 : نرێنەوەد ئەو كەسەی چووبووە سەر تەرمەكان ان گێتابوویەوەد ڵێ دەب

 .هەردووك ان دەست ان بۆ یەكدی درێژكردبوو 

 !ئێستاش نازانم چۆن لەو رێ ە سەختە گێم نەە ی،

تایەكم هاتبووێ سەد سووندت دەخوارد بەر گرووشە، ئەنێاو كەوتتوومد گەرم گەرمد 
 :خورمای ەكە گۆتەن، ردێنگ اوە 

گتتوتەێە، ستتپ، بەو روومەتەوە بنێتت،د لە رەنتتگ و گەرمتت، وە  ختتۆی ئەن هەوکە 
 .لێدەكات

بەو تتتایە ئەنێتتال ەوە لە بەری  ەنتتدیژەوە بەرەو ناوزەنتتگ دەهتتات ند ئەو  ەنتتدیژەی 
شەەگەی براكانەد ئەو برایانەی هێندەی تە ەیان لێەتدی كتردووەد لەوان تدیان نەكتردووەد 

كەمد لەو  ەنتدیژە كتوەان، )دییتوكرات( لە گێش چەند ر ژێم لەو ر ژەی وا من باس، دە
نتاو خۆیتتان كردیتتانە شتتەەێمد گتولژە بە گتتولژە دەكەوتد راونانێتتم راوی یەكتتدیان دەنتتاد 
هەرگ ز گاسداران ان وا راو نەناوەد لەو شەەەدا لەزگبوو من ش لە تتێ سەی بچمد ن تازی 

دا لە گتوێیەد ناوبژییان هەبوود ئێستتاش گ تزەی ئەو گتولژەی مژ توانەی كراستەكەم، گتت
ناوزەنگ ش هەم یە كەگری حەسانەوە بووە بتۆ گێیتیەرگەی هە،تتوود بتۆ گێیتیەرگەی 

 .د ەاود بۆ گێییەرگەی ماندوو

نەدەهاتەوە ب رمد گێیتر ئەو گ اوەم دیتبێتد بە،م لە دوورەوە دەمناست،د جتا كتێ  
گ تاوەی هەبوو نەیناستێتد ئەوەی جارێتم لە جتاران ستەری لە شتا  دابێتتد نتاوی ئەو 

ب ستووەد ئەو گ اوە لە سەردەم، ئەحیەد حەسەن بەكترەوە چەكت، لە شتانەد ز ر كە  
ێنتتاد هەنتتدێم كە  بەو كەستتەی بە هەمتتوو شتتتێم گێتتدەكەنێد ەهبە شتتێتەكە ناویتتان د
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ر ژە و  بە،م ئەو .هەندێە دی بەو كەسەی ب ست ساڵە هەر گاڵێوراوە و نەبۆتە ئەندام..
نەكە بوود چەگتم چەگتم بتۆن، م هرەبتان ، بە ستەر منتدا سەلەو رێوبانە بۆ من هەر سۆ

 ( ە دواترسۆسەنگژاندد ئەو نەبا بەو تایەوە ئەو رێگەیەم بۆ تەواو نەدەكراد ئەو )ئەبوو 
سەن زیندان،( رەنگە ئەو ناوە لە هەمتوو ناوەكان تدی من ناوێە دییم بۆی زیاد كرد )سۆ

ن ببتتوود ز ر جتتار لەگەڵ ستتەن زینتتدان، فێتترە كتتوردیەك، جتتواۆگتتتر لە ختتۆی بێتتتد س
 :عەرەبەكان ش بە كوردی  سەی دەكردد گێ دەگوتن

 !شەرم ناكەن ئەو هەموو ساڵە لە كوردستانند كەچ، فێرە كوردی نەبوونە

د بە،م دە وشتتەی كتتوردی وابتتوود عەرەبتت، وا هەبتتوو دە ستتاڵ بتتوو گێیتتیەرگە بتتوو
ستان بتوود مانتدووبوون، سەن تووەە بەەیتد ز ر ئاۆئەگەر بتویستایە ئەبوو س نەدەزان،د
 :نەدەویست

 !كوردیەكەت باش ن ە 

د  و د شاوی تێەەڵدەكردد بە هەر س، و دوو ددان،  سۆسەنو بە د ئەبوو  هێندە 
ن، كتوردی بتۆ دەوروگیتت، ختۆی دەهاوییتتد ئێستتاش وسیێڵ، دەكر شت و سەد جتو

ەو بە كتۆی، گۆتبتووی هەر شتێتتێنەگەییتم بۆچ، بەو  سەیە تێەدەچوود بە،م شتۆەش 
 !شتێ تێەدەچێ

بت  بت د هەست دەكەم چ ا و د ڵ لە چاومدا خوو دەخۆنەوەد هەستم دەكرد هەمتوو 
دەدەن و كە خۆیتان بە ست نگیدا گەڵ ئەو گە، زەردانە هەڵتدەوەرێن جوان ەكان، دن تا لە
لەوەتەی فێرە جگەرە ببوومد ئەوە جتاری یەكەمتیە كەم و ز ر تتام  دەكەونە بن گێیەوەد

نتتتاوە نتتتاوە هەر بە دەم رێتتتوە جگەرەیەكتتت، بتتتۆ  سۆستتتەنەكەمد ئەبتتتوو لە جتتتگەرە ن
دەگێچامەوەد مژێم دوو مژد مژی سێ ەم، بە دوودا نەدەهاتد فووێەم بە دارجەگەرەكەدا 

وا بزانم تاكە گ او بوو لە هەمتوو دن تایێ وا بە خێرایت، لە بتای  سۆسەنئەبوو  .دەكرد..
 :غارێ جگەرە بپێچێتەوەد دەیانگوت
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 .ه چ گ اوێە، چ ای، لە جگەرە گێچانەوە نەیدەگەییتێ 

ئەو رێتتگەیە نە لە عەرد  حەزم دەچتتووە یە  شتتتد ئەویتتش بە درێژایتت، ئەز تەنتتێ 
ل یتۆد هەمتوو ب ركتردنەم لە ل یتۆیەك، مەیتژەو ختت ختكردبتۆوەد  هەبوو نە لە ئاستیانێد

ەرەبتتانەیە  لەو ل یتتۆی ز ر جێ تتانم دەهتتاتەوە ناوچتتاو و دەوم نەدەگەیەشتتتێد ئەوەتتتا ع
دیوەی ) باخ، شار( سەری زەرد و سۆر دەچتەوە لە سێو و گرتە اڵ و هەنتار و ل یتۆد 
بە،م چاوی من هەر لە سەر ل یۆكانەد ئەها گۆل سێە، سیێ  گەورە بە خۆ و بە دارێە، 
ئەستتتوورەوە گەییتتتد عەرەبتتانچ، فریتتای هە،تتتن ناكەوێتتتد گتتۆل   بەو گێتت ە زالنەی 

نێتە عەرەبانەد ئۆی  من لە بن دەست و گێ ان بە  ل یۆكان دەب نمد گێژە ەیە  دەخێوێ
بە غاردان غاردەدەند دەترسن دەسگ ر بەرێند خۆ دەشارنەوەد دیتم ل یۆیە  كەوتە ژێر 
گێ، گۆل سەوەد ئای  چ كوفرێم بوو خودایە  ئاوی ل یۆ وا بەگێاڵوی گۆل سەوەد ختۆزگە 

 ەوە كە گێاڵوی گۆل سەكەی تەەكرد.ەو ل یۆیەشئاوی ئەو ل یۆیانە دەەژانە دەم، منەوە ب

لە تامەزر ی م بۆ ل یۆ هەموو ئەو دییەنتانەم دەهتاتنەوە نتاو چتاو كە ل یۆیتان لێتوە  
دیتتار بتتوود ئەوەتتتا لە)ستتەمەر ەند( رێتتم لە الی گەنتترەرەوە دان یتتتوومد مەزەیەكتت، 

كە وا خەریەە  هەمەەەنگم لە گێیەد بە،م چاوی من لە سەر ئەو دوو كوزە ل یۆ ناسەەیە
گەشتت یانم لە هەمتتوو ئەو دان یتتتنانەی )ستتەمەر ەند( كە  دەستتتم بۆیتتان درێتتژ دەكەمد

لەو چ او چۆلە بیەتوژی مەزەكەم بێ ل یۆ بووە  ل یۆد خودایە ل یۆد خودایە بەر لەوەی 
 :سەن دەیگۆتۆئەبوو س دكە لە ل یۆزارم گت گت

 .یۆش، هەیەبەرگە بگرەد لە ناوزەنگ م وەفر ش هەیەد دڵن ام ل  

 !لە دڵ، خۆم دەمگۆتد خوا بەەم وابێت

ئ دی هێنتدە هێتزی ر ییتتنەی لە گێیتدا متابوود هێتزی گەییتتن بە ل یۆفر شتەكەی 
 .ناوزەنگ بوو
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لە هەورازەیەكتت، بتتۆ ئەو كتتات ز ر ستتەختد دەنتتا لە چتتاو هەورازان بە  هەورازە  
ینەوەد گونتدێم بە سەن، گوڵەد نیتێو بتووۆنەبوود سەركەوت ند تێەنگەكەشم هەر الی س

 دیار كەوتد بە ناو گونددا یان بەالی گەەگەی گوند چەمێە، ناسم ز ر ناسم هتاتە رێد
هەبێ نەبێ رەنگە تایەكە كەمێتم بەری دابتمد دەنتا ناستە م لە چەم  دژاوەە ی،چەمێک، 

نەدەدیتتتەوەد هەر لە دەو ئەو چەمە ژنێەتت، جحێتت  تەمەنتت، هەر ب ستتت ستتاڵێم دەبتتوود 
رەنتگە دوای ب ستت ستاڵ دیش هەر بە  هەر تەمەن، ب ست ستاڵ بێتت وێدەچێ ئێستاش 

ب ست ساڵ، بیێنێتەوەد نازانم لە كوێوە بە دیاركەوتد ئێستتاش نتازانم لەگتژ چت، بتوود 
خۆی هێندە دەزانم ئەو بایەی هەڵ ەردبوو چنگ چنگ گە،ی زەردی گێدا دەكردد ئەویش 

اتد گەمەیەكت، جتوان بتوود  ەت د دەتگوت حەز بەو گەمتانەی بتا دەكتلە گوورە نەدەبرد
ەرد ئەوەی تتایە لە نێ  با لە ئەویندار دەچوو  هەستتینەمدەزان، با گەمەی وا جوان دەزا
 :سەنۆلەش، من نەمایەد گۆتیە ئەبوو س

 .هاوەێد تێەنگەكەم بدەوە -

 بۆ چا  بوویتەوە؟ -

 .تەواود بە،م لێبتا -

وید كتوەە تەماشتا تەماشتاد ئەو جواننتا  نەبتو بە شەەەفم بە،ت لێنەبتا باد ئەتۆ -
 .)رەبژحژوە( مردووش زیندوو دەكاتەوە

 .نازانم مردوود بە،م تادار چا  دەكاتەوە -

متتن و  دحەزی ل یتتۆم لە دڵتت، نەمتتابوود لە خەیتتاڵم م تتوەیە  نەبتتوو بە نتتاوی ل یتتۆ 
 :زیندان، چاومان لە كچە بتی بوود گۆت، سۆسەن

 .، نەبێترەنگە لەگەڵ ئەو جوان ەش، ناوێە، خۆش +

 .خۆمان ناوێە، خۆش، لێدەنێ ن-
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 .سەن بێت تۆش وەرە داخوازی و ئامادەم كچ، خۆمت بدەمێۆبا ناوی س +

 د هاوەێ ئەو گوندە ناوی چ ە؟سۆسەنسوگا د گەییت یا ئەبوو  -   

 !شێنێد نەمگوت شێنێ +

 .كەواتە ئەو كچە با ناوی شازادەی شێنێ بێت -

 .لەوە جوانتریی، تێدایە +

 .ئەوە شازادەیەهەر  -

هەر بە راست، چا  بوومەوەد ئەو جوانە من، چا  كردەوەد ئ دی لە الی خۆم نتاوم 
لەو ژنە نا شازادەی شێنێد هەر جارێم رێم بەوێ كەوتباد هەمتوو هەوڵتێەم دەداد ئەگەر 
ز ر لە دوورەوەش بێتد چاوێەم بەو شازادەیە بەەوێتتد ئەو شازادەیەی ز رم حەزدەكترد 

ۆنێە، بەەمد ئەوە راستە ز ر جار دیتنت، ژند بتۆن، ژن دەردان دەگەەێنتێد لە نزیەەوە ب
شازادەكەی شێنێ دەردی من، گەەاندد هەتا لەو بەرزایت ەش ئتاودیو بتووین كە شتێنێ لە 
چاو ئاوادەكاتد هەر ئاوەم دەدایەوە لە كەلێن، درەخت و بە نتاو گە،ی وەریتوی دەستت 

 :گوت، نسۆسە دباد تەماشای شازادەی شێنێم دەكرد

سبەی دێ نەوەد دەچ نە ماڵ ان و جامە ماستێە، لتێ دەكتتیند ئەودەم تێتر تێترد بە 
 د چاومان، لێ تژی دەکەین.دڵ، خۆمان تەماشای دەكەین

نازانم سبەی هات نەوە یان ناد بە،م ئەوە دەزانم بە دڵ، خۆم تەماشتای شتازادەكەی 
 .شێنێم نەكردووە

هەمان چەم لە ناو درەختان چتاو لە شتازادە  ئەوە جارێە دیش وا لە شێنێ لە نزیم 
دەگێتمد دەمەوێ گەمەی ئەو لەگەڵ با بب نیەوەد وەرز هەر وەرزی گایزەد بە،م لە نێوان 

شتتەختەبەندی هەبتتوود بەهتتارێە، زو یتت، و ئەم گتتایزە لەگەڵ گایزەكەیتتدی زستتتانێە، 
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نگە گایزێە تدی گوڵگوڵ، و گەلەەزێتینەی، هەبوود هاوینێە، مار و دووگیە ، هەبوود رە
 .و زستان و بەهار و هاوین دیش هەبووبێ

هاتوومەتەوە شێنێد ئەو شێنێ ەی دەڵێ، منداڵە بە  ئێستا من لەگەڵ دەستەیەك دی 
ئامێزی )مامەندە(ی دایەەوەد مامەندە ئەو چ ایەیە كە  نازانێ چەنتد بڵنتدەد بە دیتوی 

ی گتت گتتە لە ستەربازی شێنێ و ناوزەنگدا سەخت و هەڵدێرەد دەیانگوت سەری سەرەوە
 .بەغدایێ

شتتێنێ دەنگتت، دابتتۆوەد چتتۆن دەنتتگ نەداتەوە  لە بتتن هەولێتترەوە تتتا دەگەیتتتە ئەو  
لە نێوان ر ژهە،ت و باشووری و،تێە، گونداویان كێیتابوود ئەو شتێنێ ە تتا ە  تخووبەی

ە لەو گونتدە چ گوندیتدیان گوند بوو بە گێوە مابێد یان چاوی من و چتاوی ز ریتدی جتگ
و گەورە چتوار وەرزەی   ووڵ لە خوار )شێنێ(وە رووبارێم لە د ڵێە، تا بڵێ، ەدیدنەد

 .بەزاندن بوو کەوشەنساڵ هاژەی دەكردد لە رووبار گەەینەوەش 

 سە كەوتە د ڵ و گوند كە نەیاران، شێنێ بە ن ازن هێرش بێنن و شتێنێ بە دەردی 
 دبە تەمەن كەوتە ئتتاوای،هەمتتوو گوندەكان تتدی بتتبەند ئەو دەنگتتۆیە لە زاری گ تتاوێە، 

جاشتتێە، ب ستتتبوود جاشتتەكەش لە زاری ئەفستتەرێە، نتتازانم چەنتتد زاری ئەویتتش لە 
ئەستتێرەوەد دیتارە ئەو دەنگتۆیە لە سەرچاوەیدییتەوە هتاتبوود بە،م لە گێتتانەوەی ئەو 
هەواڵە دەنگ، گ اوە بە تەمەنەكە لە هەموو دەنگەكان دی لە دڵ چە  توتر بتوود هەر ئەو 

 :تەمەنە دەیگوت گ اوە بە

نتاوی )شتێنێ( هەمتوو دن تای  :ب ستووەد دەڵێن گۆتەی خۆم ن ەد لە خەڵم و خوام
گرتۆتەوەد لە دان یتنە ز ر نهێن ەكتان، بەغتداد  ستەی لێتوە دەكترێد لەوێ لە بەغتداوە 

 .بتیاری ستینەوەی دراوە

د ی شتێنێ ختكردبتۆوەبوود ئتێیەی لە ختانووێە، الگەەگە دەنگۆی گەالماردان، شێنێ
دەنا جێگەی ئێیە ناوزەنگ و گۆەەشێر بوو د ناوزەنگ كەمێ كەوتبووە ئەو الوەی شێنێد 
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ناوەزەنگ لە گایزانتدا جتۆگەلەیەك، ز ر بچتووك، گێتدا ختوەەی دەكتردد ئەگەر بە ن تازی 
ئەوا گێت،  تددەست بە ئتاو گەیانتدن لە ستەر ئەو جتۆگەلەیە روو لە مامەنتدە دان یتتبای

ە،تت، كوردستتاند گێت، راست یتت لە باشتووری كوردستتان چەگت دەكەوتە ئا اری ر ژه
دەمایەوەد گۆەەشێریش كەوتبووە ئەوبەری رووبارەكەوەد بازاەەكەی سونێش هێنتدە دوور 
نەبوو لە شێنێد ئەو بازاەەی هەرچ، س خوەی دن ایێ هەیە روویان تێتدەكردد لەو بتازاەە 

 .بە هەموو جۆرەكان، خواردنەوەوەشهەموو شتێم دەستدەكەوت 

دەنگۆیەك، دژ بە دەنگۆیەكەیدیش كەوتبووە گونتد و د ڵەوەد ئەوەی ز ر ستوور بتوو 
لە سەر ئەوە كۆڵەێیێم بوود بە كۆڵ لەو چ او چۆلە داری بۆ خەڵم دەهێنتاد هێنتدەی 

 :هێسترێە، لە خۆی بار دەكردد ئەو گ اوە دەیگوت

نێتتتە ستەر لە من، وەرگرند ه چ خەمتان نەبێتد بە ختو،ی بەغتدا  ەت هێترش ناهێ
شێنێد هەتتا بەغتدا بیێنتێ شتێنێ دەمێنتێد چیتا ئەنگتۆ نتازانن ن توەی خەڵەت، شتێنێ 

 !دەسچێن، بەغدان ؟

متتن لە ختتۆوە بتتاوەەم بە  ستتەی ئەو كۆڵەێیتتە دەهێنتتاد هەستتتیدەكرد نە  هەر لە 
 .سەردەستەكەمان س اس ترەد بەڵەو گیت، ز ر لە س اس ەكان، د ڵ، بە عەردی داداوە

 .ئەوهاش لە ئارابوو كە بەغدا گێویست، بە مانەوەی شێنێ هەیە وابوو بۆچوونێە،

ئێیە بە دوو سەردەستەوە چواردە گازدە گێییەرگە دەبتوویند هەر شتەوەی ن وەمتان 
دەمتتاینەوەد ن وەكەیتتدی بە چ تتا دەكەوتتت ند لەوێ لە بەرزایتت، بۆستتەمان  هتتۆدەیەلەو 

 .ێرانەردن بوو..دەنایەوە بۆ ئەو جاش و سەربازانەی گوایە ن ازیان شێنێ و

ر ژی یەكەم یەكێ لە سەردەستەكاند كوەێە، گەنج لە تەمەن، ئەوكات، متن شتتێم  
گەورەتر دەست، بە  سان كردد  سەكان،  ەسەی ورە وەبەردان و شۆەشگێتی بووند لەو 
كتتاتەی ئەو سەردەستتتەیە ئەو  ستتانەی دەكتترد )عەشتتایەر( كە رێتتم بەرانتتبەری متتن 

ئەو كات لە د ڵ، گێیتیەرگان دوو گێیتیەرگە هەبتوون بە  بۆ تێەەڵنەكردن -دان یتبوو 
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دیتاربوود  -ناوی عەشایەر من مەبەستم ئەوەیانە كە خۆی خۆی دەناستێتەوە نە  خەڵتم
لە رەنگ و رووی دیار بوود لە لێتو هەڵهێنتان و چتاوی دیتار بتوود گتاڵتەی بە  ستەكان، 

هێنتدە لە دەمتو دەهاتد سەردەستتە چەنتدی گەرمتتر و شۆەشتگێتانەتر  ستەی دەكتردد 
 :چاوی )عەشایەر( جووالنەوەی گاڵتە گتر دەبووند ئەو كاتەی دەیگوت

گارێزگتتاریەردن لە شتتێنێد گارێزگتتاریە لە هەمتتوو و،تد لە هەموومتتاند لەو گێنتتاوە  
 .دەبێت س نگیان بدەینە بەر گولژە

عەشایەر( كە گوێ، لەو  سانە دەبوود ز ری نەدەما جتت، بۆ هەڵە یێد بتاش بتوو )
جێ، دان یتن، ئەو دووە بە شێوەیە  بوود سەردەستە رووی عەشایەری باش لێوە دیتار 

متن ز ر حەزمتدەكرد سەردەستتەكە زوو  لەو ژوورە شەەێە، گەورە دە ەومادنەبوود دەنا 
كۆتتتای، بێتتتد بتتۆ ئەوەی زوو عەشتتایەر تتت،   ستتەكان، تەواو بەتتاتد دان یتتتنەكە زوو

 .بەەمەوە و بزانم مەسەلە چ ەد من ئەو سەردەستەیەم نەدەناس،

عەشتتایەر كتتوەێە، هەتتتا دەستتت هەڵبتتتی بتتا، بەرزد درێژتتترین كە  یتتا، ستتەری 
دەگەییتە شان، وید لە دن ایێ بە  یە  كەسم دیتبوو لەو درێژترد ئەویش ئێستا یادی 

 :یاد ن ە د عەشایەرم ت، كردەوەبە خێر ناوەكەم لە 

 !دیار بوو فیەت بەو كوەە دەهات -

 ئەتو ئەو كوەە ناناس،؟ دوە  تۆم لێهاتووەد فیەم بە هەموو شتێم دێت +

ناد هەر لێرە دیتتوومەد نەبێتتە در د جارێتم لە جێگەیەك تدی یەكترمتان دیتتووەد  - 
 .هێندە و بە 

وەد دەنا ترسنۆكترین كەسەد فت كە لە ئەو كوەە بەو زمانژووس ەی خۆی بردوویەت ە +
دەشت، هەولێر بۆردومان، بەردایەد ئەو لە بەست، شەرغە ختۆی داوییتتە بتن تەەاشتاند 
ز ر تووەە بتم دەڵتێم لە تەمەنت، ختۆی ئت ال ئەگەر بتۆ سووستەە یتان بتۆ خۆشت، دەنتا 
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كاتێتم  سەشت، بتۆ گونتدیان دەكتردد وەكتو ئەوەی  دتێەنگ، وی دەنگ، لێوە نەهتاتووە
هەمتوو  دت ئەوها  سەی دەكتردد یە  نەیناستێت دەڵێتت بە دەستت دەبتابە دەگرێتتدیت

ئەوانەش لە الیە د ئەوەی من ز ر خەفەت، لێ دەخۆمد گتێش ئەوەی بگتاتەوە ئێترەد لە 
د بە ز ردارەكت، و بە  ستەی گتان وای ەخوارێ سەردەستەی ستێ چتوار گێیتیەرگە بتوو

ئەوەی خۆی بگەیەنێتەوە ئێرەد ئەوەتە لەوان كردووە كە خۆ بە دەستەوە بدەند هەر بۆ 
 .ناب ن،د ئەوە چەندەم ن جارە داوا دەكات ب نێرنە رووس ا

ب ستتتبووم ئەو  دنتازانم  ستەی عەشتایەر تتا كتتوێ لە بتارەی ئەو كتوەەوە راستت بتوو
د یە  دوو گتارچەی ن یتان، متن داد بە،م ئەوەی دەو لە  ش رریش دەدات سەردەستەیە

تتتۆزێ دەستتەاری و شتت رری عەبتتدوڵاڵ گەشتتێو بتتووند بە  تێب نتت م كتترد هەنتتدێ كتتۆگژە
بەدبەخت ەكەش لەوە بوو هەمتوو شتەوێم لەگەڵ ئەو سەردەستتەیە بەیەكەوە  دتێکدانەوە

 .بوویند جا چ لە ژوورەكەی شێنێ چ لە لە بناری چ ا

من و عەشایەر لە سەركەوتن، چ تاش هەر بە دووی یەكەوە دەە ییتت ند هەڵتگەەان  
بە  ستتە خۆشتتەد كۆتتتای، هەورازەیەكتت، ر  ستتەرەتای هەورازەیەكتت،  بە مامەنتتدەدا هەر

ركترەد لە سەركەوتندا تەنها دەنگ، گە،ی گایزی دەهاتد ز ر جار ئەو ستاتانەی هێیتتا 
چێژم، لە ناو عارە ە نەخنەاندبوود گە، گە، چێتژم لە دەنگت، گە،ی دەستت  ماندووێت،

تەمەنم لەبەر ئەو بتایە گتت لە گە،یە  با وەردەگرتد هەندێ سات ئارەزووم دەكردد هەموو
 .بە سەر ببەم

من و عەشایەر لە كتات، نووستتن ش ك ستە خەوەكانیتان ز ر لێەتدی دوور نەبتووند  
خەوتنتت، نتتاو ك ستتە خەو رەنتتگە هەر یە  دوو جتتار نەخێتتوێتە لەشتتت و بە زەحتتیەت 

، رابتێمد بتخەوێنێد بە،م بۆ من لەوە دەرچوو بوو بە سەد جار و دووسەد جاریش لەگەڵ
لەو چ تتر كەی ك ستتەی  لەوەیەراستتت، ئێستتتاو ئێستتتاش لێتت، دەترستتێمد ئەو ترستتەش 

 :خەوەوە هاتبێت كە گێش ئەوەی زنر رەكەیم كردبێتەوەد بۆم ان گێتابووەوە



715 
 

كوەێم لە گایزێە، سارددا رێم وە  ئەو گایزەی وا من بەو گتایزە دوای ئەو ئەو    
ە و دەمەوێ هەندێم لە سەرهاتەكان، خۆم، لێ هەموو گایزە هەمەەەنگە بۆی گەەاومەتەو

بچنیەوەد لە ك ستە خەودا دەخەوێتتد وە  دەڵتێن شتوێنەكەش هەر دەوروبەری  ەنتدی  
دەیبتتاتەوەد لە نتتاو ك ستتە خەو   تتووڵ بتتووەد زنر تترەكەی جتتوان دادەختتاتد خەوێەتت،

دەسووەێد زنر رەكە واتە الی دەرگای ك سەكە دەكەوێتتە الی گیتت ەوەد ئ تدی چەنتدی 
 بۆ خۆی دەخنەێ. دەكات دەست، ناگاتە زنر رەكە ب ەاتەوەد گوختە ئەو كوەە

ز ر ئاسانە لە ناو ك سە خەو بخەویتت و بە ستەالمەت ش دەربچ تتد بە،م متن لێت،  
نر رەكەیم ن وەش دانەخستتووەد گوتتوومە  ەینتاكە بتا ستەرمام ببێتتد دەترسامد  ەت ز

 !بە سەربێتنەوە  وە  ئەو كوەە بەستەزمانەم

ئەو شەوەی شتەوی بە چ تا كەوتتن بتوود دەبتوو بە تتاریە، بە رێتبەەوین و هەر بە  
 :تاریە ش بگەەێ نەوەد دەیانگوت

انند نەبتادا لە بتات، نابێت خەڵم بە رێ، چوون و هاتنەوە و جێگەی مەبەستیان بتز 
 یەوە بند ئێیە بەەوینە داویانەوە.ئەوەی جاش و سەرباز بە داوی ئێ

ئ تتتدی شتتتەوێم لە باوەشتتت، مامەنتتتدەد مامەنتتتدەی ك ستتتەی خەو و ئێیتتتەگرید  
د بتتۆ هەر دەردەستتەریشتتەوەكەیدی لە ژوورەكەی شتتێنێد شتتێنێ، خەوێەتت، بتتێ تتتر  و

ێگەیەدا هەبوود بە،م جتاوازیەكە بتۆ یەكێم لە ئێیە كۆڵێم ج اوازی لە نێوان ئەو دوو ج
 :عەشایەر ج اوازیە  بوو وە  دواتر خۆی دەیگوت

 .ئەو ج اوازیە لە تەمەن، مر ڤ یە  جار بە دیار دەكەوێت  

ج اوازیەكە بۆ من لە سێ شتتدا بتوود یەك تان تتر  ئەویتدی چێتژد ستێ ەم ش هەر  
ەكەیە ئەوە لە مانگتدا چێژد ترسەكە بتا لە نتاو ك ستەی خەودا بیێنێتتەوەد هەرچت، چێتژ

شەو تاریم تاریمد رەنگە بەو رادەیەش تاریم نەبووبێتد بە،م الی من وا بە  .دیتیەوە..
تاریە، خۆی ن یاندابێتد لەو تتاریە ەوە كتزە بتایەك، دەهتاتد حەزی ئتاگری دەخستتە 
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دڵەوەد كەچ، جاروبار مەتارەم دەخستە سەر لێوەوەد لەگت دیتم دن ا لە رەش ەوە بەرەو 
رێتتم لە زەردی یتتان رەنگێەتت، نزیتتم لەوە گتتۆەاد لەو ستتاتانەی ئەو گتتۆەانە بە ستتەر جۆ

رەنگ، دن ادا هاتد چاوم لە سەر ئەو كێوەی بەردەمتم بتوو كە هەمتوو رەنتگ گتۆەینەكە 
لەوەوە چاوی من، گرتەوەد تۆگەڵێ ئتاگر لە كێتوەكەوە بە بتێ دەنگت، بەرز بتۆوەد ئەوە 

چ ا بب نمد چ ا زاو ئاگری بوود درەنگتر زان م چ ا  جاری یەكەمم بوو وا لە نزیەەوە زان،
یتتر دیتبتوومند مانتگ روونتا  تتا گێم ج تا لە هەمتوو ئەو مانگتانەی گێمانگ، بوود مان

ئەودیوی رووناك، روونا د مەگەر رووی كچەكەی شێنێ هێندە رووناك ەی تێتدا بووبێتتد 
رێژتتتتر بتتتان مانتتتگ نزیتتتم ز ر نزیتتتم وام هەستتتتدەكرد ئەگەر دەستتتتەكانم كەمێتتتم د

دەیگەییتنێد هەر لە بەر دەمم بوود تابژۆیە  بوو یە  یە  هێژەكان تت بژمتاردایەد تێتر 
گتتدا دیتتتمد شتتازادەكەی تێتر بە دڵتت، ختتۆم تەماشتای متتانگم كتتردد هەرچتت، جتوانە لە مان

 شێنێیم دیت.

مانگ ورد ورد بە سەر شێنێدا بۆ ئاسیان بەرز دەبۆوەد چاوی من ی، لەگەڵ خۆیتدا  
بە ئاسیانەوە هەڵدەواس،د تا گەییتە ئەو جێگەیەی كە ز ر جاریدیش لەوێم دیتبوو هەر 
چاوم لە چاوی بتیبوود چێژی چاو لە مانگ بتین هەر ئەو كەسانە دەزانتن چ چێتژێەە كە 

 …یتووەوە  من لە نزیەەوە مانگ ان د

ئ تتدی ز ر شتتەویدی لەوێ و لە ز ر شتتا  و د ڵ تتدی لە دووی ئەو متتانگە شتتێنێ  ە  
گەەامد نەمدیتەوەد بە دوای دووبارەبوونەوەیەك، جتوان یتان دووبتارەبوونەوەی جتوان ە  
گەەام نەمدیتەوەد گەییتیە ئەوەی هەندێم جوان، هەن یە  جار خۆیان ن یان دەدەدند 

 دیادەوەرییتدا ئتاوا نابێتتد جتوان ەكە كتات كتاڵ، ناكتاتەوە مانگ ئەو شەوە جوان ەكە لە
رەنگە ئەو مانگە هەر هەمان مانگ بێتت كە گ تری بەفتر لە ر متان، )درەختت، كەتنتاوە( 

 .شەوێم لە سەر دوندی گاەانەوە دیت، و بۆی گێتاینەوە

شەوەكەش شەوێە، ستارد  ناوە مەتارەم دەخستە سەر دەمیەوە؟لە ب رتە گوتم ناوە 
ەوی دان یتن ش بوو نە  رێەردند بتۆیە رەنتگە هەمتان ئەو گرست ارە بەەیتت كە بوود ش
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نەهر   لێی، دەكردد ناهە ، نەبتوود كە  مەتتارەی لە ب تر نەبتوود كەچت، متن زوو زوو 
 :تام م دەكرد

 چ تە دەڵێ، نەساخ تد هێندە ئاو دەخۆیتەوە؟ +

 .وا بزانم -

 .بە،م گێتەوە دیار ن ە +

 .بێ ن یانەنهەندێم نەخۆش، هەن  -

 .ئەوەش فۆرمێە، تازەیە لە ش رر +

نەهر  لەوەبوو گومان لە من و مەتارە گەیتدا بەتاتد بە،م بتتوا نتاكەم گومتانەكەی ال 
ئەو گرس ارە لە جێ تانەی نەهتر  و  ددرووست بووبێتد دەنا هەر چۆنێم باد تام، دەكرد

ستەردەمێە دیش هەر بە وە،مە در ینەكان، من هەر لەو  شەوەدا كران كە لە الی من تتا 
شتتەوی متتانگەكەی شتتێنێ دەناستترێتەوەد بە،م دواتتتر ب تترم دەكتتردەوە باشتتە ئەی چتتۆن 
هەست ان بە بۆنەكەی نەدەكردد هەر خۆم بە خۆم دەگوت رەنگە شتەراب، رێبتوار عەرەڕ 
بۆن، نەیەد بە،م خۆ هەموو جارێم مەتارەی من گتت لە شتەراب، وی نەبتوود جتار جتارە 

دەكرد لە عەرە ت، بتازارەكەی ستونێشد ئەو عەرە ەی دوو ستێ جتار  خۆی گت یان ن وە
)شۆەش كۆی،( بۆی دێنام و گارەش، وەرنەدەگرتد كۆی، بۆ ج اكردنەوەی ئەو شۆەشتە 

 :بوو لەو هەموو شۆەشەی كە ئەو كات لەوێ بێ شۆەش مابوونەوەد دەیگوت

 .گارەی تۆ هەر بەش، تووتن دەكاتد من هەمەد بە حە،ڵ، ب خۆوە 

چاكەی رێبوار عەرەبم هەر لە چاوەد ئەو كوەە باشتترین شتەرابگرەوە بتوود هت چ  من 
شەرابگرەوەیە  شان، لە شان، وی نەدەداد ناوە نتاوە مەتتارەیە  شتەراب، دەدامتێد كە 
بۆ ئەو كات جوانترین و بە بەهاترین دیتاری بتوود ئ تدی متن بە شتەراب، رێبتواریەوەد بە 
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مەندە بە ترسەوە دەچتوومە نتاو ك ستەی خەو و بە عەرە ، شۆەش ەوە لە بن گەردن، ما
 .نەشئەوە تەماشای مانگ و ئەستێرانم دەكرد

عەشایەر كوەێم بوو تتا ئەو گەەی ستادەی، ستادەد هەرچت، لە دڵ بتایەد لە زارییت، 
 :بوود لە س، ساڵ، تێپەەاندبوود ز ر جار دەیگۆت

ساڵ، دەچمد هەتا ئێستا دەستم بە دەست، كچێم نەكەوتووەد نازانم  ...من وا بۆ   
 !ماچ چۆنەد توخوا ئەوە چۆن دەبێت وا بێت

عەشایەر كوەێە، رێم و جوان ش بوود وە  دەیانگوتد كچ بە ئاسان، بۆی دەستەمۆ 
دەبووند بە،م چ بوو  كوەێە، شەرمن بوود لە مێ  نە شتەرم، دەكتردد وە  دەیتانگوتد 

ز ر  دلە هەموو مێ  نەیە  شەرم دەكتاتد جتا بتا ئەو مێ  تنەیە ئتاژەڵ ش بێتتعەشایەر 
 :جار الی من دەیگوت

ئەها تەماشای سەرم بەەد گت بووە لە داوی سپ،د چ نەگبەت ەكە سەرت سپ، بێت و 
 .هێیتا كچت لە ئامێز نەگرتبێت

ش ، بێ شەرم باس، ژن و بێ بە و لەو گێییەرگانەی لە د ڵ، گێییەرگان راشەاوانە
خۆیان لە ژن دەكردد ئەو عەشایەرە و گێیتیەرگەیەك دی بتووند ئەو گێیتیەرگەیە نتاوی 

 :)ئەركان( بوود جارێم چووبووە گێش بەرگرسێە، گەورەو راست و رەوان گێ، گوتبوو

ئەگەر ژنیان بۆ دێن، باشەد ئەگەر نا هەموومان ه نەكەی خۆمان دەبتین و لە گتێش 
 .تۆی دادەنێ ن

 :شێنێ ز ر دەگەەا و چاوی دەگێتاد دەیگوتعەشایەر لە ناو 

شتتەرم منتت، كوشتتتد ز ر جتتار ژنتت، ز ر جتتواند بە ن تتازی لەگەڵ خەوتتتن ستتەیریان 
كردوومد شەرمد ئای شەرم  بە،م لەمەودوا دەبێت چارەیە  لەو شەرمە بتەەمد خەریتەە 

 .گ ری بانگم دەكاتد بەسە كاكە بەسەد شەرم بەسە
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ەگوت حالۆرید بە شێنێدا دەهات و دەچتوود ئەو ئ دی عەشایەر وە  ئەوەی گێ ان د
 :ئێوارەیە  هاتە بن گوێم دكوەە شتێە، لە چاودا بوود دانەدەسەنا

 .ئێیەگریەكەی تۆ لە دوای منەد كاتێم بانگم كردی ئ یێە، گچەەم گێتە  -

 !چ ە دەیقەومێن،؟ +

 .رەنگەد بە،م بەین، خۆمان بێت -

 :شەو كاتێ بانگ، كردم بۆ ئێیەگری

كەمێم زووتر بانگم كردید ئەگەر درەنگم گێچوود تەتایە بتانگ، ئەوەی دوای ختۆت  -
 .مەكە

 .خەمت نەبێت +

بە دەرەوە بتوود رێوبتان تاریتم  ت ژیێکت،تێەنگەكەی الی من دانتاو ر ییتتد مانتگ  
د نەبوود دیتم سووەایەوەد ئەوەشتم دیتتد بە ستەر دیوارێەتدا ئتاودیو بتوود شتەو بێتدەنگ

چەند جوانە ئەو ساتانەی گێییەرگە چەكەكەی دادەنێ  رژاو دەهاتد تەنها دەنگ، گە،ی
و رێ، ژوان دەگرێتە بەرد ئەو شەوە ئەو دییەنە الی من جوان بوود ئەو شتەوە عەشتایەر 
لە هەموو شەوەكان، گێیوو گتر الی من جوان بوود لەو ساتەوەی دیوارەكە ئاودیوی ئەو 

م نتزاكەوتنم بتۆ عەشتایەری هتاوەێم كتردد ی سەرنزادیوی كرد و لە چاوم بزری كردد من 
دەكتتتردد بە بتتتۆن، ژنەوە بگەەێتتتتەوەد بە تتتتام، ژنەوە بگەەێتتتتەوەد بە گەرمتتتای، ژنەوە 

م تێ دا دەخوێندد نزابۆی كردد ئەو ژوانە ژوان، من ش با هەر هێندە  نزابگەەێتەوەد ز رم 
ەوەد هەر لەبەر نازانم بۆچ، هێندەم حەزدەكرد كە عەشایەر ئەو شەوە بچێتە باوەشت، ژن

ئەوەی ز ر بتترادەرم بتتوو؟ یتتان لەبەر ئەوەبتتوو هەرگ تتز دەستتت، بەر دەستتت، هتت چ ژنێتتم 
نەكەوتبوود بای ژن، گێنەكەوتبوو؟ یتان ش لەبەر ئەوەی كە دێتتەوە باست، تتام، لەشت، 
ژنم بۆ دەگێتێتەوە؟ نازانم لەبەر چ،د بە،م دەزانم ز رم حەزدەكردد ئەو شەوە عەشتایەر 
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ناوە ناوە سەیری كاتژمێرم دەكردد هێیتا چەند خولەكێە، مابوو كات،  دتتێەەڵ، ژن بێ
 بە هەلەداوان دێتەوە. ئێیەگری، من تەواو بێتد دیتم عەشایەر

بە بێ دەنگ، تێەنگەكەی وەرگرتەوە و  بە دەنگێم وا بزانم وشەی )ستوگا (ی لە  
م دەخواستت دەم دەرچوود ئ دی چووە سەر جێگاكەی خۆید ه چ، تێنەگەییتمد خۆزگە

لە بەر رووناك، دەموچاویم دەدیتد بۆ ئەوەی بزانم تێەەڵ، ژن بووەد یان هەر كوەەكەی 
كاتێم چوومە سەر جێگاكەمد لە دڵ، خۆم گوتمد ختۆ ر ژ هەر  ژنبوونەدگێش تێەەڵ بە 

دەبێتەوە و دەموچتاوت دەكەوێتتە بەر روونتاك،د ئەو دەم تێتدەگەم ئەوەی ئێستتا وا لەو 
 !دن ا دیتەیەد یان هەر نەدیتەەكەی جارانە جێگەیە راكیاوەد

بە دەنگ، عەشایەر بە ئاگا هاتمد لە سەر دەرگتا بە دەنگێەت، شتاع رانە شتتێە، لەو 
 :بابەتەی دەگوتەوە

 ز رم كرد چاوبازی ئێستا مەیژ، دەستبازی دەكەم

 مەیژ، شۆخێە، با، بەرزی لەشوالر ریازی دەكەم

بووەد لێ، چوومە گێشد هەرگ ز عەشتایەرم لە دڵ، خۆم گۆتمد ئەو شەو تێەەڵ، ژن 
 وا دڵخۆش نەدیتبوود چاوەكان، دەیگوت: 

 .من ئەو شەوە لە باوەش، ژنێم سەرلەنوێ لە دایەبوومەوە

 :ت م كردەوە

 ها چ بوو؟ +

جتا چ نەبتوود ئەوەی ب ستت ستاڵە لە دووی دەگەەێتمد ئەوشتەو دیتتیەوەد ئەوەی   -
ەو دیتمد ئێستا دەزانم من ئۆندە ستاڵە ژیتانم ب ست ساڵە لە خەونێش نەمدیتبوود ئەو ش

 .بەالش ر ییتووە
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 لەگەڵ كام ژن؟ +

 سەری خستە بن گوێم

 -... 

 ئۆی  ئەوە كوو رازیت كرد؟ +

 .نازانم  -

سەن لە  ۆشتیەبازیەكەی ۆسەنە بوو كە ئەبوو سۆهەوبوو شازادەكەی من بوود ئەو س
وەرگرێتتد هەمتان كچت، دەو  خۆیدا دەیویست ب ەاتە كچ، خۆی و من ش بە زاوای خۆی

چەمەكە بوو كە تای ئەنێال، لە من دەركردد لە دڵ، خۆم دەمگوت رەنگە ناوی ئەو كچە 
هەڵەیەكتت، عەشتتایەری بێتتت و لە دەمتت، عەشتتایەر دەرچووبێتتت  نتتازانم بتتۆچ، لە ختتۆوە 
گومانم گەیدا كردد دووریش ن ە گومانەكە لە ئ رەی، بردنەوە بووبێتد كێ دەزانێ من ئەو 

 .ە بای، چەند ساڵ ئ رەی م بەو عەشایەرە سادەو بێ گرێ ە بردبێتر ژ

هەر لەو ر ژانەی شتتێنێد كەمێتتم لە ستتەرەوەی ئتتاوای، كە هەمتتووی كەندولەنتتد و 
سەرتاگا داروبار بتوود لە گتژ  ورتتەە دار ختكتردنەوە بتوویند گەرتببتوویند هەر یەكە بە 

، لە تەن یتتت بێتتت باشتتە  نتتا الیەكتتداد متتن چ بب تتنم باشتتە  شتتازادە وا دان یتتتووەد كێتت
عەشایەر نەبوود گ ییەرگەیەك دید ناوەكەیم لە یاد ن ەد بە،م ئەوەم لە ب ر متاوە دواتتر 
نتاوم نتتا شۆەەستوارد هێنتتدەم دیتتت دەستت ان لە نتتاو دەستتت، یەكتتر بتتوود ئەوان من تتان 

بەجێیهێیتتند نەشیپرست ەوە داختوا هەر  و چاوم  ووچاند نەدیتد من ش لێم تێەنەداند
 .ەستگوش ن بوو یان شت دیشد

ئ دی تێگەییتم شازادەكەی شێنێ دڵت، كە  نتاەەنرێنێد گێیتتر ئەوەم نەزان بتوود 
بتیارم دا من ش  سەیە  لەگەڵ ئەو شازادەیە بەەمد بەڵەو خێرێە، بتۆ منت ش دەبێتتد 
بە،م تۆ چەند  سەت لەگەڵ، كرد من ش هەر هێندەد هەر لێ، نزیتم دەبتوومەوەد زمتانم 
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ەوت و هەستیدەكرد هەموو گ تانم دەلەرزێد بە،م لە دڵت، ختۆم بتیتارم دا كە لە گۆ دەك
 .رووی لێ بنێم

، نەكردبێتتتد لە دڵەوە سۆستتەنلەو ر ژانە رەنتتگە كە  هێنتتدەی متتن یتتادی ئەبتتوو  
لێترە بتا  سۆستەنحەزم دەكرد لە تەن یتم باد ئەو گایزە وە  گایزەكەیدی نەبوود ئەبوو 

لەمێژبوو ئەو كچەی رازیەردبوود ئەو شەرم، لە كچ نەدەكردد ناوە نتاوە هەواڵ لە بتارەی 
ەوە دەهتاتد گێتدەچوو ز ربەیتان درووستتەراو بتند هەر كەستێم دەچتووە سۆستەنئەبوو 

نەدەگەەایەوەد ئەو گ تاوە لە بتار بتوو بتۆ ئەوەی هەر  سۆستەنئێران بەبێ هەواڵ، ئەبوو 
ر كتێ بتۆ گترتنەكەی درووستت بەتاد دووریتش نەبتوو هەمتوو ئەو كەسە بە دڵ، خۆی چ 

 :یەكێم دەیگوت نەی دەگەییتن راست و درووست بندچ ر   و هەوا،

چۆن نایگرند چۆن نتایەوتن؟ لە هەر جتێگەیە  دەنگت، )یتا عەلت،( بەرز دەبتۆوەد  
یە  بە دەنگ، خۆی هاواری دەكرد: ) یا عتومەر( و نەیتدەبتیەوەد باشتە  سۆسەنئەبوو 

 !بڵێ تۆ چ شتێم بە عومەرتەوە دەبەستێ

 :یەكێە دی هۆی گرتنەكەی دەگەەاندەوە بۆ

لە هەر جادەیە  كۆمەڵە ژنێە، دەدی بە دەنگ، بەرزد بە دەنگێم هەموو دەوروبەر  
 !گوێ ان لێدەبوو: تەماشا تەماشا توخوا ئەوانە ژنن یان  ەلەەەشەە

تان بتتۆ سۆستتەنكتتوەە بتتابە بتتاوەە بەو  ستتانە مەكەند بتتا راستتت ، گ رانتت، ئەبتتوو 
 :بگێتمەوە

 لە جێگەیە د دیارە گ اوی حەومەت، لێبووە گۆت ت،:  

ئەوە گوربتتاچۆف خەریتتەە بتتوومەلەرزەیە  دەختتاتە گ تتان، ستتۆر ەتەوەد ئێتتران ش 
هەیە بە گێویستتت، بە لەرزینێەتت، ئەوهتتا هەیەد لەرزینێتتم هەرچتت، عەمتتامە و لەچتتم 

 .ئاسیان، بێخێ
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ناچێتتتد بتتا متتن هتتۆی گرتنتت، ئەبتتوو  سۆستتەنئەو  ستتەیە لە هتت، ئەبتتوو  بە ختتودای
 :تان بۆ بگێتمەوەسۆسەن

لەو بتتازگەیەی كە لە مەهابتتادەوە دەچتت ە نتتاو ورمێتتوەد داوای ناستتنامەی لێتتدەكەن  
 .ئەویش لە بات، )بەرگە(ەیە  دوویان دەداتێ هەر یەكەش ان ه، حزبێم بووە

 :دی وای دەگێتایەوەكەسێە 

 :لە جێگەیە  گوتبووی

 .من ز ر لە تودەی ەكان دەناسمد بارەگای ئێیە گتی گێییەرگەی تودەیە 

نتتاوە نتتاوە لە نتتاو  دەوە چ تتر   ز ر بتتووسۆستتەنئ تتدی لە بتتارەی گرتنتت، ئەبتتوو 
دەكەوتە سەر زاراند ئەو  ستەیەی كە  سۆسەنزیندان یەوەد هەواڵێمد چ ر كێە، ئەبوو 

 :رایەوە ئەوەبووز ر دەگوت

 ان بە تەنێ لە ژوورێم كتردووەد بڵنتدگۆیە  لەو ژوورە شتەو و ر ژ بە سۆسەنئەبوو 
دەنگ، بەرز  ورئان دەخوێنێد بەڵەو ئێ ئەوە خوایەد خوا ه دایەت، بداد كەچت، دەڵتێن 

  فێرە كوفری وا بووە لە مێژووی ئ سالمەت، كوفری وا نەب ستراوە سۆسەنئەبوو 

 خراگ، دەدەنێ بە گاسەوانەكان دەڵێ: یان كە خواردنێە، 

من برس م نت ەد بتت  ب تدە منتداڵەكان، كۆمتاری ئ ستالم،د ئەوان خەریەكە لە برستا  
 .دەمرن

 .گاسەوانەكان ش وەریدەگەەێنێد ن وە مردووی دەكەن 

بە  هێسم و گێست ماوەتەوەد لەگەڵ دوو چتاوی  سۆسەنوە  دەڵێن ئێستا ئەبوو 
 .سەر و ریی، ن ە هەواڵ،ت ژی بە وو، چوود 
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هەر ر ژێم لەو ر ژە گایزیانەی شێنێ من و عەشایەر رێم لەو دەم چەمەی كە كات،  
خۆی شازادەكەی شێنێ من، چا  كتردەوەد شتان بە شتان، یە  دەە ییتت ند عەشتایەر 

 :گۆت،

 .ئەها ئەوەتە +  

 كێ؟ -

 ئەوەی ئەوە چەند شەوە خەن م دەكات ....+

 بە راست لەگەڵ ئەوەت بوو؟ -

 ....ئەدی خۆ +

هەو نەبتتوود شتتازادەكەی شتتێنێ نەبتتوود ئەوە نەبتتوو كە ئەوێ ر ژێ دەستتت، لە نتتاو 
دەست، شۆەەسوار بوود ئەوە نەبوو كە تای لە من دەركرد و دەمویست خێری بۆ منت ش 

تێگەییتم لەو گونتدە دوو ژن هەن بەو نتاوە و عەشتایەر خەریتم بتوو متن ستەر  دهەبێت
 .اتو تووش، شتێەم بەت چ و ببا

كوەە هەی خواگ ر  ئەمن وام دەزان، لەگەڵ ئەو كچە جوانەتە كە ماڵ ان ئەهتا لەو  -
 سەرەد چیا ئەوەش ئەو ناوەی هەیە؟

 ئەتو شێت بووی؟ ئەوە بە كێ راو دەكرێت؟ ئەدید +

 .هەیە راوی كردووەد شۆەەسوارێ هەیە دبا-

هێیتتتد ئەو دەمەو عەستترەی خەریەتت، خۆكتتۆكردنەوە بتتووین و شتتێنێیان بەجێدە 
 ستەی كۆڵەێیتەكە  دعەشایەر خەفەتبار دیار بوود بە،م نەیدەویستت گێتوەی دیتار بێتت

دەرچتتوود شتتێنێ بە هەمتتوو جوان ەكتتان ەوە وە  ختتۆی متتایەوەد بە چەمە ناستتەەكەی و 
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شازادەكەیەوەد ئەوەی بووە جێ، ئ رەی، متن هەزار ختۆزگەم دەخواستت لە جتێگەی ئەو 
 .ەكە دەست، شازادەكەی شێنێ، لە ناو دەست بووبامد ئەو كوەە بوو كە لە بن درەخت

 سۆستتەنبەرەبەیتتان ەك، بەهتتاری یتتان دوا شتتەوەكان، زستتتان بتتوود ئەو دەمە لەگەڵ 
نائومێتدییان بتۆ  د سەربوردەیزیندان، و چەند گێییەرگەیەك دی لە ناوزەنگ، چاوەەوان،

ەرەبەیتان ە  د بیەكدی دەگێتایەوەد هەینێ عەشایەر لە ناومان نەمابوود دڵ، خراپ رەنرا
 :گرتەبەرد شەوەكەی بە من، گوترێ، خۆبەدەستەوەدان، 

بەیان، دەچیەوەد هەر كەسێە ش گتوت، عەشتایەر بتۆ ختۆی رادەستتەردەوە؟ بڵتێ:  
دوو مانگ بوو بێ گێاڵو دەگەەاد بۆیان نەكتید ئا گێ ان بڵێ: حتزڕ گتێاڵوی بتۆ نەكتتید 

 .بۆیە بە شانازیەوە خۆی رادەستەردەوە

م دایتێ مەستەلەی هەرێت دعەشتایەر یە  گتارچە تتووەەی، گتت گریتان بتووئەو شەوە  
گتتێاڵوەكەی لە ب تتر نەكەم و هەركتتێ نتتاوی عەشتتایەری هێنتتا منتت ش نتتاوی گتتێاڵو بێتتنمد 

 .گێتەكەی خۆشم بردە سەر

ئەو كوەەی لە بن دارەكەش دەست، شازادەی شێنێ، لە ناو دەستا بوود لە بن گە،ی 
 :ە سنەی عاشقان گ اسەی دەكردد شۆەەسوار دەیگوتزەردی گایزی عەشق ان دەكردد ل

 .هەر كەسێم ب ەوێت عەش  بەاتد دەبێت لە كچان، سنەی ەوە فێر بێت 

سەردەستەش دەمێم بوو گەییتبووە رووس اد لە نامەیەك دا بۆ هتاوەێ ەك،د گوت تان 
 :نووس بووی

 .كەرەد زوو خۆت  وتاركەد وەرە ژیان لە باوەش، كچە رووس ان بب نەوە

تازە لە زیندان هاتبۆوەد وە  دەیانگوت شتێت ەكەی زیتاتر بتووەد متن  سۆسەنەبوو ئ
ئەو چ ر كتتانەم بتتۆی دەگێتتتایەوە كە لە بتتارەی ئەوەوە هەڵبەستتترابووند هەر كامێە تتانم 

 :بۆی دەگێتایەوە دەیگوت
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 .سەد لە سەد راستە و من هەموو ئەو شتانەم كردووە و گوتووە و دیتووە

 سۆستەنسەردا هاتد هەر بە باڵ باڵیتان گترتد متن و ئەبتوو  بەهاری هاتنەوەی بە 
ەكەی شێنێیان لە یاد نەكردد هات نەوە ستەر هەمتان چەمد ئەو چەمەی سۆسەنشازادە و 

دەكرێ بە چەم، جوان، ناوزەد بەرێد دیتیانەوەد رێەەوتێە، چەند رێەەوت ەد دیسانەوە 
ش وە  گتایزەكە جتوان بتوود شازادەمان دیتەوە لە گێش دەرگا وەستا بتوود لەو بەهتارە

كە  دئەو كتتچە لە هەمتتوو وەرزەكتتان جتتوان بتتوود دڵن تتام ئێستتتاش وە  جتتاران جتتوانە
گەییت نە بازاەەكەی سونێد تەماشای شۆەشم كردد بزانم مەیژت، عەرە ت، هەیەد رەنگت، 

 .تێەچووبوود دەتگوت دڵ، خەبەرێە، ترسناك، گێداوە..

ئ دی من رێ، خۆم گۆەی  دلە ب رمە شۆەش كۆی، لە شەوە ساردەكەی هەیبەسولتان 
لە هە،تنێ عەشتایەرم دیتتەوە گێاڵوێەت،  ای، نەدا بچیە شارەكەی شۆەشەوەدو چاوم بەر

زینتدان ش هێیتتا راگەەیتن چتژەی نەچووبتوود لە  سۆستەن دنوێ، ئەدیدایس، لە گێ بتوو
 سۆستەنار و یە  چ ر   لە بارەی گرتنەكەی بازگەكەی حەمرین دەسگ ركراد ئ دی هەز

 سۆستتەنزینتتدان ەوە كەوتتتنە ستتەر زاراند تتتا ئێستتتاش)ئەبوو غرێتتب( چ ر كتت، ئەبتتوو 
 .دەگێتێتەوە
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 چادرێ

 لە سەر سینگم هەڵدراوە  

 

بەردی خەیتتاڵد چێیتتتخانەی  تترژاڵد سەرشتتۆرك، ستتاماڵد خەستتتەخانەی مۆستتەۆد 
د هەراوهۆریتاد كۆشتە، كترمژ ند كۆشتە، ستپ،بێرای، مەمەاند هتۆدەی شتەراڕد هتۆڵ، 

 …چ ای داریند چادری هەناسەتەنگ،

دێتە ب رم گایزانێم لەمێژنەبتوو ئەنێتاو راوینتابوویند هەشتت نتۆ دە گێیتیەرگەیە   
دە ر ژێتم  هەشتت نتۆ بەرد و  وەیان بۆ عەل، كوتم و خدر رووس، دەكێیاد لە متاوەی

 :دیواریان   تەردەوەد دارەەا و  وەەگەستەراد ب رمە مام عەل، بە خدر رووس، دەگوت

 !ئەو وەستای ە دەڵێ، لە رووس ا لە سەر دەست، هاوەێ ل ن ن فێر بووی 

 :مام خدر بە تەوسەوە دەیگوت

 .ناد لە گەەەشێخان

ختوارێ ەد جتیەی  دواتر زان م گەەەشێخان گوندی عەل، كوتەەد ئێرە بارەگای نۆكتان،
دێ لە گێیتتیەرگەد متتن لێتترە زستتتان، نۆكتتان و چەنتتد گرتەیەكتت، دەرەوەی زستتتان ش 

 :ن یاندەدەمەوە

ەد ستاڵ ود یەك ان ختكەڵەد ئەویدی باریەەڵخەستەخانەی مۆسەۆ دوو دكتۆری هەبو 
و شتێم بوو لە مۆسەۆ هتاتبوونەوەد عەرەڕ بتووند بە،م ز ر جتار لە نێتوان خۆیتان بە 

افتن ان دەكتردد ز ر باست، مۆسەۆشت ان دەكتردد وا بتزانم هەر لەبەر ئەوەش رووس، ئاخ
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لێنەدەبتتۆوەد  کەست،بتوو نتاوی بتتووە خەستتەخانەی مۆستتەۆد خەستتەخانەكە جێتت، دوو 
  :ساماڵ، عەنەاوەی ش لەوێ دەخەوت ئەویش ن وە دكتۆرێم بوود دەیگوت

 .دكتۆرهەر كەسێم دوو حەفتە لەو خەستەخانەیە بیێنێتەوە دەبێتە  

 :دكتۆرەكان ناوە ناوە خول، گزییە  ان بۆ گێییەرگە دەكردەوەد كار   گۆتەن، 

 .ال وزە دكتۆریان دەخستە بارەگاوە

خەستتتەخانەی مۆستتەۆ هەم یتتە جتتیەی دەهتتاتد خەڵتتم و گێیتتیەرگە لە هەمتتوو 
الیەكەوە روویان تێدەكردد  لە خوارەوە لە زەلێ و شێنێ و الی بێدەالن و گۆەەشتێرەوەد 

سەرەوە لە بن  اسیەەەشەوەد لە گیت الوە نەخۆش بە سەر بەفر و بە ناو بەفر و بە لە 
بن بەفترا بە گتێ و بە ستواری دەهتاتنە خەستتەخانەی مۆستەۆد بە دوو دنتەە حەڕد بە 

هەوکتتم هەوی ێتتم كەوتە خەستتتخانەی مۆستتەۆد دەرزیە  چاكتتدەبوونەوەد متتن دوو جتتار ر
 :ەكە بە ختكەڵەكەی گوتڵدكتۆرە باریەەدێیاد هەناسەم بۆ نەدەدراد  کردبوود ز ر

 .دە وەرە تۆش تەماشای بەە

 :بە رووس، چەند رستەیەك ان گۆەیەوەد ختكەڵە گوت،

 .بە زووترین كات دەبێت بچ تە ئێراند نەشتەرگەری بەەیت

 :ەكە گوت،ڵباریەە

  .دەبێت سبەی بەەێبەەویتد نەشتەرگەری نەكەیتد دەتەوژێت

 :گوتم

 .گەەی گەەینەوەم ن ەناتوانم بچیە ئێراند 

  :ئەبوو دڵیاد گوت،
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دەدەم لە رێ، )سۆس ال ستتەوە( شتتێەت بتۆ بتەەم و بتنێترینە خەمت نەبێتد هەوڵ 
 .ورمێ

ئێد چەند ر ژێم ر ی،د هەتا ))گەەی گەەینەوە(( گەیدابوود متن چتاكبوومەوەد ئەو  
چیە راژان گەەی گەەینەوەیە هەرگ ز لە وادەی خۆی نەگەییتووەد ئەو جارەی دەمویست ب

بەتتاتد بتتۆ كتتۆنگرەی نووستتەراند ئەوجتتاریش مامۆستتتا رەوەنتتد ز ر هەوڵ تتدا بتتۆم گەیتتدا 
 دەست نەكەوت و لە دەستیچوو.

كتۆرەكتان لەوێ متاون  د داختۆ ئێد بتا بگەەێ تنەوە خەستتەخانەی مۆستەۆد بتزان ن 
 گێم بزمتارێە، لێهتاتبوود گتێم لە گتێاڵو جێت، نەدەبتۆوەد دەبتێ بڵتێم ئەو گەنرە تووتەی

بزمارە كۆنەد ز ر كۆنەد هێیتا لە شار بوومد لێم هاتبوود بە،م گچتەە بتوود رێت، ه چت، 
نەگرتبتتوود ئێستتتا گەورەیە و گتتێاڵو دەگتترێد ئتتێد لە خەستتتەخانەی مۆستتەۆ ن یتتان، 

 یان دا: سۆزدكتۆرەكانم داد 

 ئێستا ناد سبەی دووەی بۆت دەبتین. 

سبەی ه چد دووسبەی دكتۆرەكان دیار نەماند دەنگۆیە  باڵوبۆوەد دكتۆرەكان دیار  
ال دكتتتۆرد كە  نەیزانتت، عێتتراق  تتووت، داند یتتان ئێتتران  نەمتتاوند ئەوال دكتتتۆر ئەم

 م بە دزیەوە چوونەتەوە رووس ا.شاردن ەوەد درەنگ ب ست

ەەمد لە بارەگتای دەبێ چارەیە  لە گەنترەم بت دبەر لەوەی بچیە چێیتخانەی  تژاڵ 
ستتەرێ ك ێاحێتتم هەبتتوود لە جێ ەك تتدی بە توفتتاح نتتاوم هێنتتاوەد شتتتێە، لە برینپێچتت، 
دەزان،د ئەو كوەە ئێزیدی بوود بە،م هێندەیان گێگۆتبوود تۆ ه چت لە ئێزیتدیان نتاچێد 

گومتان، لە ختۆی گەیتداكردبوو كە ئێتزدی بتێد ئتێ تەماشتای گەنترەی . نە سیێڵت نە..
 :كردم و گوت،

 بۆت دەردێنم ەوە ز رسانایەد نهۆئ +
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 .كوەەد ئەگەر لە خۆت راناب ن،د دەست، لێیەدە -

 .نەشتەرگەری كردووە خەمت نەبێد ب ست، هۆسام +

دوو سێ دەرزی، ستتبوون، لێتدا و كەوتە ستەرید گەیانتدیە ستەر ئێستم و لە كتات، 
 :نەشتەرگەریش دەیگوت

  !دكتۆرملە هەولێرەوە ئەو بزمارەت بۆ من هێناد بزانە چتۆ 

 :بە،م گێییەرگەیە  كە لە تەن یتیان دان یتبوود گوت، 

 .جوان  ب بتەد با وە  ه، من ش ننەبێتەوە

  .ز ر بوود ئ دی تەواود بزمار ئێستاش ش ننەبۆوە ان ژان،دوو سێ ر ژ

بە دووكەڵەكەیەوە لە هەموو الیەكەوە دیتارەد گیتت لە تەالنە روو  چێیتخانەی  تژاڵ
لە رووبارەد گێی، وا،یەد سێ الی دیوارەد دیتواری گیتت، دەستتەردی سرووشتتەد بە،م 

چێیتخانەی  تژاڵ لەوەتەی هەیە  ەدن، بە دەست، گێییەرگە هەڵچنراودیواری تەن یتەكا
ئا تتاری نۆكتتان، ستتەرێ لە ئتتاگردان،  ئتتاگری لتتێ نەكتتوژاوەتەوەد دارستتتانێم داربەەووی

سەرشۆركەكە هێندەی وی داری سووتاندبێتد  مەگەرچێیتخانەی  تژاڵ بۆتە خۆڵەمێشد 
ئەگەر باوەەناكەند لە رووبارەكە وردببنەوەد لە راست، چێیتخانەكەوە رەنگ، خۆڵەمێی، 

 گەتاتەی لێدێ.گرتووەد خۆڵەمێی، ر   ئاگردان ش هەم یە بۆن، 

تەی لێنەدەبتتتاد متتن شتتەواند ئەو شتتەوانەی ئێیتتەگریم دەكەوتە چێیتتتخانە گەتتتا 
یە  دوو گەتتتاتەم دەبرژانتتد و لە شتتەوی بەفتتراوید زو یتتاوی ختتۆم بە  دشتتەودرەنگان

گەتتتاتەی بتترژاو گەرمتتدەكردەوەد دەزانتتن چ تتتامێە، دەدا  ئێستتتاش هەر كتتاتێ بەفتتر 
ئەو  اتەی گێیتتاو.گەتت دادەكتاتد لە بەفتر نزیەتدەبیەوەد حەزم دەچێتتتە گەتتاتەی بترژاود

ستتتاڵە بەفرێەتتت، ئەستتتتووركەوتد لێ نەدەكتتتردەوەد چێیتتتتخانەی  تتتتژاڵ تتتتژیە لە وردە 
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سەرهاتد ئەو گێییەرگەیەی دزیەردبوو لە چێیتخانەی  تژاڵ لێ، ئاشەرابوود گێییەرگە 
 :تووەەكەش هەر لە چێیتخانەی  تژاڵەوە دەنگ، هەڵبتی

  !حزڕ هەتا ح ز هەبێد ئێیە دەنێرێتە رووس ا؟

گێییەرگە شێتۆكەكەش كە لە گێییەرگەیە  تووەە ببوود دەبێ ناوی هادی بووبێد  
 و دەیگۆ: لە چێیتخانەی  تژاڵەوە بە دەم چایە خواردنەوەوەد لە چۆك، خۆی دەدا

ئاخر كورد دەبێتە چ،  تۆ بتوانە عەرەڕ هادی عەلەوی هەیەد كتوردیش ختاوەن ئەو 
 !!هادیە بەژن بەرزە

انەی ئێیتتتەگریەكەی دەكەوتە دەمتتت، ستتتەحەرد لە چەتتتتۆ ستتتەحەریش ئەو شتتتەو 
چێیتخانەی  تتژاڵەوە تێ هەڵتدەكردە )هەوەو ستەحەرە..(د شتەەی دوو گێیتیەرگەكەش 

 :هەر كەوتە چێیتخانەی  تژالەوە كە بە گەتاتە و گ از وەرگەەابوونە یەكترد لەوێ گوتم

 ، بە ختتتۆیەوە تتتووڵ ئەگەر هەمتتتوو شتتتەەەكان ئەوهتتتا دەبتتتووند زەوی دوژمنتتتایەت،
 نەدەدیت.

گێییەرگەیەك ش ال وون، خراپ بە گۆلووی ئاگردانەكەی چێیتخانەی  تژاڵ ستووتاد  
نتتاكۆك ەكەی متتن و غەستتان ش كە بەفتتر نەیەوژانتتدبۆوەد بە دیتتار ئتتاگردان، چێیتتتخانەی 
 تژاڵەوە سەریهەڵدایەوەد وردە ستەرهات ز رند جوانترین تان ستەرهات، هەرەستەد ئەوەی 

 اش لە چاومە و ناستێتەوە.م و ئێستبە چاوی خۆم دیت

تەالنتت، گیتتت چێیتتتخانە كە بە ستتەر رووبتتارەكەدا دەیتوانتت، و رووبتتار تتتا گێچتت،  
دەكردەوە بە بن تەالن، بەرزدا و بە نتاو بەفتردا نەرم نەرم دەە ییتتد بەفتر كەنارەكتان، 

 لەگتژز ر لێەدی نزیەەردبۆوەد چ، بۆ رووبار نەهێیتبۆوەد ئێد گێش ن وەە یەد كابتانمد 
لووسە لە بەفتر لوو  لێنانمد بە رێەەوت لە زاری چێیتخانە روو لە تەالن، سپ، كە ش و

راوەستتتاومد دیتتتم لەو ستتەرەوە دوور لە چێیتتتخانەد تەالن درزی بتتردد بەشتتێم لە تەالن 
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خزید چ ای سپ، كەوتە رووبارەوەد ئا چ تا بتوود هەر كەوتنت، چ تا ئەو دەنتگەی لێتوە 
ە بتتوود ترستتام لە راستتت، چێیتخانەشتتەوە بەفتتر دێد لە گتتوێ، متتن دەنتتگەكە ز ر گەور

هەرە  بێنێد نەیهێناد بەری رووباری گرتد ئاو گەنگ، خواردەوەد كەمێە تر چ ای بەفر 
نەتوابایەتەوە ئتاو دەگەییتتە ئتاگرداند ئەوە جتاری یەكەمتم بتوو هەرەست، بەفتر بب تنمد 

ەد گێیتر تەنها لە هەرەسێە، گچەەد بە،م الی من گەورە بوود لە یادەوەری مندا گەورەی
چ ر   و سەرهاتان هەرەست، بەفترم خوێنتدبۆوەد هەرە  تتا بە چتاوی ختۆت نەب نت،د 
هەرە  ن ەد ساڵ، دواتر لە  ەندی  هەرەست، گەورەی بەفترم دیتتد بە،م لە یتادەوەری 
متتن ئەوەی نۆكتتان گەورەتتتر و دیتتارترەد هەر لەوێ تێگەییتتتم لە ختتۆەا نتت ە ناویتتان لە 

 .هەرە تێەچوون، شۆەش ناوە 

نەتانپرس، چێیتخانەكە بۆچ،  تژاڵت، گێتوەیە؟ لە ختۆوە نت ەد بارەگتا عەرەبت، ز ر 
بوود هەرچ، عەرەب ش بوو  تژاڵ خۆر بوود سێ چوار كتوردیش لە عەرەبەكتان بە تتامتر 

لە ستەرهات،  تتژاڵ ئەگەر بە ئەركت، نتازان، ختتۆت  ددەیتانخواردد ئەوێ  تژاڵت، ز ر بتوو
هەڵتتدە دەرەوەی وەرزی بەفتترد  تتتژاڵ بە گێتت، خۆیتتان دەهتتاتنە چێیتتتخانەوەد دەتگتتوت 
حەزیان لە برژانەد لە ئاگردانەكە نزیەدەبوونەوەد ئ دی هەر ش یەە تێەنگ بوو دەچە  ە 

وەد ئتتای لە گیتتت  تترژاڵەوەد هەر  تتتژاڵ بتتوود گەورەد گچتتەە لە ستتەر گیتتەۆ ستتۆردەبۆ
چێیتخانەی  تژاڵەوە  تژاڵ بترژاوەد ز ر هەوڵیتدا تتام، بتەەمد بێتزم نەهتاتد رێبتوار لە 

 :دەیگوت کر شتن كات،  تژاڵ

وەرە بەشدارییان بەەد بۆ بێزتدێ زەردێنەی هێژەە بخۆید بێزت نایە  تتژاڵ بختۆید  
 .خۆ یە  شتن

ئەوە بتتوو نتتاوم لە  بێتتزم نەهتتاتد بەشتتداریم نەكتتردند بەشتتداری، متتن لە  تتتژاڵ هەر 
  .چێیتخانە نا چێیتخانەی  تژاڵ



733 
 

هتتۆدەی شتتەراڕ هێنتتدە گەورە نەبتتوو لەگەڵ ئەوەش لە نتتاوەوە هتتۆدەیەك، بچتتووك، 
و دەرگا داریە تەنەكەی ەكەی هەم یە كژ ژدرابوود گت بوو لە باڵوكتراوە و فایت   لێەرابۆوە

 :و كتێبد جارێم خارە خولە گۆت ە من

 .نزیەەەوت ەوەد چاوت داخە و كەگووت بگرە هەر كاتێم لەو دەرگایە +

 لۆ؟ -

 .زڕ هەیە لەو ژوورەیە هەرچ، ست و تتی ح +

 ئەدی ئەگەر سووتا یان دزرا؟ -

 .زڕ دەست، لە گونم دەبێ بە خودای ح +

زڕ زوو ستت و تتتی ختۆی لەوێ گواستتەوەد نتازانم بتردیە ناوزەنتگ یتان  باش بوو ح
دەیەیە كە رێبتوار شتەراب، لێتدەگرتەوە و لە نۆكان، سەرێد هۆدەی شتەراڕ هەر ئەو هتۆ

جژ ەانەی شەرابم گێتاوەتەوەد لێترە تەنهتا ئ یتم  تانەوەیەك دی سەربردەی تە  نەوەیگێ
 .بە چەند مەتارەیە  شەراڕ هەیە كە لە هۆڵ، هەراو هۆریا بە كەڵەم دێ

 :كە جارێم لە زارم دەرچوو گوتم دهۆڵ، هەراو هۆریا 

 هۆڵ، گاگەلە.ئێرە  

لە سەر ئەوە لەگەڵ گێییەرگەیەك، عەرەڕ تێەگ راین و خراپ داەساینە یەكترد متن  
 : رووی  سەم لە گێییەرگەیەك دی بوود لە گەنرەرەی گاڵتەوە گوتم

  .ئەو هۆڵە هۆڵ، گاگەلە 

كەچ، ئەو لە كات، وەرگێتانت، رستتەكە بتۆ عەرەبت، خاڵبەنتدە گتاڵتەی ەكەی بەگەڵ 
 :دڵ ەوە وە،م دامەوەنەدابوود عەرەڕ لە دەرگای ه 
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 تۆ خۆت بەچ، دەزان، ئەو خەڵەەت گێ رەشەو،خە؟ +

 :من ش تووەە بوومد لە گاڵتەوە كردمە راست، و گێیگوت

 دەیڵێیەوە ئێرە هۆڵ، گاگەلەد ئەگەر وا ن ەد تۆیان بۆچ، لێرە دابەستووە؟ -

 ...خۆت گاید ه چ و گووچ +

 ...خۆت و بابت گان -

نەوەد دەنا دوو گا شەەە ۆچانێ ەك، گەرم ان دەكردد دوای گێییەرگە زوو كەوتنە بەی
 :ساردبوونەوەد گوێم لە كار   بوو بە گێەەن نەوە دەیگوت

بە راستتت، ئێتترە هتتۆڵ، گتتاگەلەد نەتانتتدیت ئەو دوو گتتایە چتتۆن  ۆچ تتان لێەتتدی   
  .گ ركردبوو

ئ تتدی چ تتدی هتتۆڵ، گتتاگەو بە زارمتتدا نەهتتاتد لە جێتت، گتتاگەو هەراوهۆریتتام دانتتاد 
ێستتتاش هەر بە هتتۆڵ، هەراوهۆریتتا نتتاوی دێتتنمد ئەو هتتۆڵە دوور و درێتتژ بتتوود بە ژمتتار ئ

گەنراو حەفتت گێیتیەرگە لەو هتۆڵە دەخەوتتند ب ستت و نتۆ لەو بەرد ب ستت و هەشتت 
لەمبەرد بەری دەرگاد بەرین، هۆڵ ئەگەر هەردوو چەتۆ )سەحەر و بەەانەت،( لە بەرانبەر 

نەفتتەد ەكتتر دەخیتاد بە،م متن و ستەرهەنگ، مەالیەكتر خەوتباند گەنترەی گێ تان لە ی
 گێیان بە یەكتر نەدەكەوت.

دیتنەوەی متن ئاستان بتوود ئەوەی لە ئێیتەگری دەكەوتە گێیتە متند لە دیتتنەوەم  
هەڵەی نەدەكتتردد جێتت، متتن ستتەر دەرگتتایەد كتتاتێ لە دەرێتتوە دەرگتتا چوارچێتتوە دارە 

الی راستتت هەڵتتدەوە متتنمد ئەگەر نتتایژۆن ەكە بە الی چەگتتدا دەكەیتتتەوەد یەكەم بەتتتان، 
ە سۆبەكە بێت  گێت بە باوێد ئاگات ل انغەسان یت ویستد لە دەرگا المەدە دوو شە او

د سەرهەنگ ش لە تەن یت غەسانە و گێ، لە كن گێ، منەد لە تەن یتە متن گێ، دەكەوێ
هەڵۆیەد لەو دیو هەڵۆ مام بایزەد لە ریتزی متن لە ستەری ئەو ستەر چەتتۆی بەەانەتت ەد 
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ەرانبەر وی نزیم گەنرەرەكە دڵن ایەد ناوی هەندێ لە گێییەرگەكان، هۆڵ، هەراوهۆریام ب
 د بە،م بە جێ ەكان ان ناكەومەوە:لە ب رماوە

كار  د ئەركتان زەردەشت ان دەگتۆتێد ئەبتوو ئەحترارد چەتتۆ ستەحەرد ریتازد هتاوارد 
 ئەبوو زاه د... ه یداددبۆتاند ئەردەالند شێرزادی ر ستێد خارە جەم  د خارە جەوادد 

ر ژی ستێ جتارد دوای جەمەكتان  هەبتوو ئەو ئەبوو زاه دە كەمدوو بوود رستتەیەك، 
دەیگوتەوەد نازانم كێ بوو ناوی لەو رستەیە نابوو )حەب، دوای نانێ(د رستتەكە چ بێتت 

 :باشە  هەر خواردنێە، خواردباد رووی لە كابان دەكرد

  .عاش ئ دە د خوش سەوێتە 

 ێناوەخۆشت ل ددەستخۆش

حەفتت گتوێزی ختۆی بە ژمتار  سبەینێ ە  متام بتایز گتوێزی داینتێد هەر كەستە و  
وەرگرتد كوت كوتد گوێزشتەاندنەد ئەبتوو زاه تد گتوێزی دەشتەاند و لتوول، داد تەواوی 

 :نەكردبوود روو لە مام بایز رستەی خۆی گوتەوە

  عاش ئ دە د خوش سەوێتە 

 :مام بایز گۆت ە چەتۆ سەحەر

  ؟ئەوە چ، گۆت+

 .چەتۆ بۆی كردە كوردی

 :مام بایز بە گێەەن نەوە

 !ئەرێ ئەگەر گوێزی لێباربەەیت ختەی دێ؟ +

 :چەتۆ سەحەر
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 !گوێز ه چد ئەگەر كەالبەرد -

لە شەوی بەفتراوید بەفتر چۆكێتم كەوتتووەد ستەرێم بە هتۆڵ، هەراوهۆریتادا  دوەرە
لە دەنگت، ختۆی  د كە  گتوێ،کەرەس ستەیەبگرەد چ دەب ن،  یە  هەراوهۆریتایەد یە  

ن ەد كە  گێت، ختۆی ناناستێتەوەد چتتە دووكەڵتێەە نە بە المپتاد نە بە الیتت، دەستت، 
گێیتیەرگە رێتت، هتتاتوچۆ روونتتا  نتتابێتەوەد تتتۆ ب هێتتنە بەر چتتاوی ختتۆتد لەو هتتۆڵە لە 
گەنراو حەفت كە  تەنهتا حەفت تان جگەرەكتێش نت ند گەنرتا جگەرەكتێش  كەم یت ان 

یان ك سەی تتووتن لە تەن یتت انە و جتگەرەی نزیتم لە جگەرەی گاكەت دەكێیند ز ربە
هەبوود ه، ه، مام بایزی دەگێچنەوەد وە  چۆن جگەرەی كاستر ی،د جگەرەی سەدام، 

 مام بایزیش هەبوو.

كورت بوو بە،م ئەستوورد كە  نەیتوان وە و ناتوانێ جتگەرەی وا  ج ارەی مام بایز 
بە كتۆڵەگە  کەەەتز ر  .هەڵ تدادەیە ئەو ستەرئەستوور و توند بپێچێتەوەد لەو ستەرەوە 

دەكەوتد هەڵنەدەوەشایەوەد وای لێهات كە دەتگوت)متام بتایزی(  جتگەرەی ئەستتووری 
توندی دەگەیاندد جگەرەیە  ئەستتوورتر لە گەنترەی گەورەی متام بتایزد ئەو گەنترەیەی 

المپایەك،  رەنگ، تووتن، گرتبوود هۆڵەكە دوو كۆڵەگەی ئەستووری تێدا بوود هەر یەكەو
گێوە كرابوود بە،م ه چ ان بای، خوێندنەوە رووناك ان نەدەدایە متند لە گیتت ستەرم لە 

  :بڵندای، ن و گەز بەردێم دەتگوت ناولەگە لە دیوارەوە هاتۆتە دەرێد كار   دەیگوت

مام خدر لە كات، دیتواركردن زان بێتت، جێت، تتۆ دەكەوێتتە ئێترەد بتۆیە ئەو  لە گ نە
 .ئەو كەرخەد تا مۆم، لە سەر دانێ،بەردەی خستۆتە 

ئ دی لە سات، خوێندنەوە مۆمم دادەگ رساندد لە هۆڵ، هەراوهۆریا هەر لە سپێدەوە  
تا ن وەی شەوێ هەراوهۆریایەد گۆران ەد شەەە بەندەد نوكتەیەد گێتانەوەی ر ژان، شەە و 

،تتتن و هەڵیەتبتتردن و متتۆڵگە گتترتن و كوشتوكوشتتتارەد گێتتتانەوەی ختتۆ شتتاردنەوە و هە
گەییتنە ستەر ستنوورەد ز رانتێ و شە یتە انێ ەد چەنتد رادیتۆیەك ش دەنگ تان دێد لە 
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یەك تتان هەواڵد لەویتتدی گتتۆران، كتتوردید ئەویتتدی گتتۆران، عەرەبتت،د بە،م لە ه چ تتان 
تێناگەید تام لە ه چ ان وەرناگرید من گێم شم نایە لە هۆڵ، هەراهۆریا بتۆ جتارێە ش 

ی ختتۆم گرتبتتێ و چێتتژم لە گتتۆران ە  وەرگرتبتتێد هەر بە دڵتت، ختتۆم گتتوێم لە رادیتتۆكە
 ن ەك، ناسم هەیەد هاتوومەتە دەرێ.ساتێم ویستبم یان زان بێتم گۆرا

ز ر جار بووە ن وەی شەوێ لە ناو بەفرێ لە دەو رووبارد بە دەم گ استەوە گتوێم لە  
گۆران، گرتووەد گۆران ، )ئەرێ ئەی بە زولت  و رووخستار(ی فتواد ئەحتیەد لەوێد لەو 

د بتووە گتۆران ، متند گێیتتریش دترین شەوی ستاڵشەو و رووبار و بەفرەد لەوێ لە سار
د بە،م لەو شتەوەوە گتتۆران ، ئەرێ بە دەنگتت، متامژێۆران ە بتووەد گتتر ز ر حەزم لەو گت

ئەی بە زول  و رووخسار لە گوێ، من لە دەنگت، فتواد ئەحتیەد نتابێتەوە و هەر بەوەوە 
 گۆران ەد لە گاشەوی كە  نەیڵێ  

جارێتتم ئێیتتەگرێم دیتتاربوو ئێیتتەگرەكەی گتتێش ختتۆی گێ نەگوتبتتوو كە متتن ختتوا 
 :دامد ئێیەگر توند دەنگ دام و تێەنگ، راكێیالێ گۆەییە و لە ناو سەهۆڵبەندانێمد دەنگ 

 !كێ، زەالم؟ +

 .بەفرم نۆبەتداریمن  -

وام زان، هەر دەنگم بب ستێد دەمناسێتەوەد من ناست یەوەد جەم ژت، نتاو بتوود بتۆیە 
 :وام گوتد نەیناس یەوەد بە تووەەی ەوە

 دەڵێم كێ،؟ نهێن، شەو دەزان،؟ +

 :نم نهێن، شەو چ بوود لەب رم نەمابووئاید دیارەد بە راست،  تووەەیە  چوزا

 .نهێن، شەو  یان گون، من بوو یان گون، خارە جەم   -

 !كوەە شوانە ئەوە ئەتووی؟ +
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بۆ گۆران، دەچوومە دەرێد بەر بارانێد ناو بەفرێد بە،م بۆ خوێندنەوە لە جێ، خۆم 
تێتبەوەد چ تا و بە دیار مۆمەوە دەمامەوەد من وابوومد ئێستاش وامد كە ر دەچیە نتاو ك

 :بتە ێتەوەد گەەە  و ماڵ ئاو ب باد ئاگام لێن ەد مام بایز دەیگوت

 باشە لەو كەربازاەیەد لەو بەزم و رەزمەد چ دەچێتە مێیەتەوە؟ +

 .لە دەنگ، رستەكان، ناو كتێب گوێم لە ه چ دەنگێم ن ە هێخوێندنەوەد  دەم،لە  -

 دەنگ، كار خ ش؟ +

ێتم دەستت، لێەبتدایەد گێت، بە خێرایت، لە زەوی ه، كار خ شد ئەو كتوەەد هەر یەك
 :بدایەد گۆران ، خۆی دەگوت

 ئامان م م گورج، 

 سوخیە نارنر،

 جووتە مەمەەكەت

 كۆتری فەرەنر،

بە دەنگ، گەورەد هەم یە ئەو گتۆران ەی دەگتوتەوەد درەنگتان، شتەوێم هەڵتۆ گەەە 
 :كاخەزێە، بە دەستەوە بوود گوت،

 دەزان، ژمارەی )م م گورج،(یەكان، كار   گەییتە چەند؟لە سبەینێوە تا ئێستا  +

 !؟نەتنووس بێتەوە -

 .باد ئەوەتاد دووسەت و س، +

 .ب ەە سێ سەد -
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 لۆ؟ +

 !شەو بای، حەفتای بە بەرەوە ماوە -

 گاشتانئەردەالن هەر نەیدەبتیەوەد دەنگ، خۆش بوود زوو السای، مامژێ، دەكردەوەد 
نە دەنگ، تێەچوود گتۆران، )لە نتاو رەشتیاڵ، ختێاڵن(ی بایدایەوە سەر خالق،د لەو گۆەی

د ئەو كوەە گۆران، ز ر دەگوتد جاروبار دڵن تاش بتۆی دەگێتتایەوەد بتۆ ەوەخۆش دەگوت
كار خ ی، دەگێتایەوەد چەتۆ سەحەریش جار جارە تێ هەڵدەكردە سێوەد متن تەنهتا لەو 

ەبۆوە سەر دەموچاوم كاتەی ئەو سێوەی دەگوتەوەد دەستم لە كتێبەكەم بەردەبوود بەرد
و گوێم دەدایە سەحەرد دیتارە ز ر كەەەتت ش بەكتێتبەوە خەوم لێەەوتتووەد ئێیتەگرەكە 
ئەوەی بتتانگی، كتتردووە بتتۆ ئێیتتەگرید كتێتتبەكەی لە ستتەر چتتاوم یتتان لە ستتەر ستت نگم 

 :هەڵگرتووەد ئێیەگری وا هەبوو دەیگوت

 ...گەییتوویەت ە الگەەە دلە ب رت بێ

ەم یتتە لە ستتەر گیتتت دەمخوێنتتدەوەد بە گیتتت ش بە دەم لە هتتۆڵ، هەراوهۆریتتا ه 
خوێندنەوەوە خەوم لێەەوتووەد ئەگەر مۆمەكە شتێە، بە بەرەوە مابووبێد هەڵۆ فووێە، 
لێەردووەد هەڵۆ بە تەمەن كچتەە بتوود چەنتد ستاڵێم لە متن گچەەتترد بە،م بە كەلەش 

دەیتێساد لەگەڵ ختوری گەورەد گرچێە، جوان، هەبوود بتدابایەتە گوورە ئاییێ، نۆكاند 
 :لێەتنەدەكردەوەد ز ر جار دەمگوتە هەڵۆ

 .بریا گرچم وە  تۆ بایە

 :كەچ، خۆی گرچ، خۆی بەدڵ نەبوود لە دڵەوە دەیگوت

 .گرچێە، وە  تۆم هەباد ه چم نەدەویست

هەڵتتۆ كتتوەێە، تتتا بڵێتت، ستتادە و بتتێگەردد لە چتتاویەوە رستتتە رستتتە الگەەەی دڵ تتت 
بتوود جتگەرەی نەدەكێیتاد  و سایەوشت  چاووهەنتدێم دەستتقودەخوێندەوەد ئەو كتوەە 
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بە،م جاروبتتار گتتاكەت، بتتۆم دەكتتتی و لێیتتم وەرنەگرتبتتاد تتتووەە دەبتتوود دەیخستتتە بتتن 
 :جێگاكەمەوە و دەیگوت

 .دەچیە دەرێد هەتا دێیەوە نەتیەاندبێد دڵم دەشەێ و بە ه چ چاكنابێتەوە+

 .ی وا بەەیت دڵت دەشەێنمئەوجارە گاكەتەكە دەشەێنمد بە،م جارێە د - 

بەشت، دە ر ژ جتگەرەی نەدەكتردد متۆم ش لەوێ  دئەودەمانێ ئەو گارەی وەرتدەگرت
 بوەستێ  لە هۆڵ، هەریاوهۆریا بیێننەوەد لەگەڵ هەڵۆ ئ یێەم هەیە ئێستا دێیەوە:

ئەو دەمەی هەڵۆ خۆی رادەستەردەوەد دیارە لە )ئەمن( نتازانم كتوێد گێ تانگوتبوو  
م بە خراگە باست، بتاری گتوزەران، گێیتیەرگە بەتاتد ئتێد ر ژێتم بتاب، كە لە ناو خەڵ

گێییەرگەیە  خەڵە، ماستاوەی بن هەولێر بوود گەییتە ناوزەنگد ن وەە  بتوود جەمت، 
ن وەە  هەم یە شژە و بترنرەد ئەو ر ژە نتۆرەی گۆشتت ش بتوود ئێوارەكەییت، ختواردن 

لە هەولێتر تۆچتای وا ختۆش  خراپ نەبوود بەیان ەكەش، هێژەەوە ند چایەك، خۆشت شد
ند گێیتیەرگە خۆیتان دەشووشتتد گاكوختاوێدەستنەدەكەوتد ر ژی سەرشۆرك ش بتوود 

 :ب ستیەوەد گ اوی ماستاوەی، گوتبووی

 .كوەەكەمن وا باشەد نەدەهاتم بۆ بردنەوەی بیزان ایە گوزەرانتا +

 بۆ چۆن، تێگەییتبوویت؟ -

گێیتتیەرگە لەو ستتەر ستتنوورانە وە  ختتراپد ز ر ختتراپد وایتتان لە متتن گەیانتتدد  +
 .دەر زەكەر دەژیند لە برسا مردوون

 كێ وای تێگەیاندی؟ -

كوەێم ئەویش لێرەبوود لەمێتژ نت ە هتاتۆتەوەد گرست اری كتوەەكەی ختۆمم لێەتردد  +
 گوت،:
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 گوزەران، خراگەد شێرە لە نزیم  اسیەەەشێ گوڵەبەە ژە دەفر شێ؟ 

هەڵۆیەی بەر لەوەی بەرەو هەولێر لە بتاڵ بتداد دەیانگوت ئەو كوەەد هەڵۆ بووەد ئەو 
ن، د شتەكەكەش بە بەرد لە هۆڵ، هەراوهۆریا جێ، بە جێ، متنەوە بتوود لە درووستتەرد

 دام. ییار

چەنتتد شتتەوێم گەرم نەدەبتتوومەوەد ستتاردی لە بتتنەوە ستتەردەكەوتد هەتتتا تەەی  
وەد ئتاو هتاتبوود نەگەییتد تێنەگەییتتمد ئتاوی دایەد دیتاربوود لە دەرێتوە لە بێترای ەكە

د چ بتەەم باشتە  بتۆم هتات كە د عەردەکە ئتاوی دزیبتوودیوارەكە لە بتنەوە ئتاوی دابتوو
گارچە نایژۆنێم رابێخم و لە سەرە وی بەردی گان گان دانتێمد وام كتردد متن و هەڵتۆ لە 
دەو رووبتتار بەفرمتتان هەڵتتدەدایەوە و بەردی رێتتم و گانیتتان كێیتتایەوەد لە بێتترای ەكەی 

لە سەر بەردەكان رووكردد بەتتان ەكم بە  کەوەم  دوو تەنەكە خۆڵ و خۆڵە ش یەمەمەان
دوو  ەدی لە سەر راخستد ئێستا من خاوەن، د شەكێە، بەردینمد بڵندیەكەی بستتێەەد 
درێژیەكەی سەد و هەشتاو یە  سانت یەترەد واتە رێم بە بەژنت، ختۆمد بەرینت ەكەی بە 

د هەر زوود هێیتتتا جگەرەیەكتتم لە ستتەر  ەد ناوشتتان، هەڵتتۆد ز ر لە هتت، ختتۆم بەرینتتتر
 :د شەك، بەردین نەكێیابوود غەسان كەوتە دژایەت،

 .ئەو كۆسپە بڵندە ژوورەكەی تێەداوەد لە كات، هاتوچۆ ساتیەی لێدەكەن +

 .كە  ن ە الیت، نەبێ -

 .لە بەالش ئەو كۆسپەت درووستەردووە +

 .تۆ ناب ن،؟ لە بنەوە ئاو هاتووە -

 .سەر رووكە وشەدەبێتەوە هەندێم گیەۆی لە +

 .تەەدەبێتەوە -
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 .تەە نابێتەوە +

 .ئەگەر حەزت لە شەەە من ئامادەم +

ئەو بە تتتێەەڵەیە  لە عەرەبتت، و كتتوردید منتت ش بە تتتێەەڵ لە كتتوردی و عەرەبتت، 
كەوت تنە هەەوگ تتڤد نتتاوبژیوان ز ر بتوود نەیانهێیتتت بگەیتتنە یە د ئەو غەستتانە ئەودەم 

بتوود ئێیتەگریش ئەو دایتدەناد دوای دەمە تتێ ەكەد دیتتم  بەرگرس، ئتازوو ە و ختواردن
ناوی من، لە ئێیەگری لە گتێش نتاوی ختۆی دانتاوەد بتۆوەی ناچتار بتم بتانگ، بتەەم و 
لەگەڵ، گێەبێیەوەد بە،م من ئەو شەوە دامە كەرایەت،د لەو شەوە زو م و ستایە ەیە كە 

انگەردد ئ تتدی بتتگتتورگ، دەبەستتتد ئێیتتەگریەكەی ئەوییتتم گتترتد ئەوەی دوای ویتتم 
 دووبارەی نەكردەوە.

د ئتتاخر گەنرتتاو حەفتتت جاروبتتار گتترژی و  تە تتتی دەكەوێتتتێ هتتۆڵ، هەراوهۆریتتا 
بەرانگژی یەكتر دەبنەوەد ئەوجا گەنراوحەفت گێییەرگەی  دبخەیتە ژوورێەەوە شفرییتە

تووەە لە دن اد گێییەرگەی بێ ئاگا لە كەسوكارد گێییەرگەی هە،توو لە چنگ، ئەنێاود 
گێیتیەرگەی ئاینتدە نادیتارد نتایەتەوە ب ترم دەنتا گێییەرگەی گەریوەی د ڵ و شتاخاند 

هەندێم لە وێنەی وە  ئەوەی خۆم و غەسان ن یتاندەدەمەوەد ئتا شتتێەم ب تركەوتەوەد 
شەو درەنگانێد نا بەرەبەیان بوود لە خەونێە، خۆش لە جێ ەك، خۆش بوومد دەنگێتم 

 :لە دەنگ، كە  نەدەچوو

 !ونموەی بابە گ 

هێنام ەوە هۆڵ، هەراوهۆریاد تومەز ئەو ئێیەگرەی چوو بانگ، ئێیەگری دوای خۆی 
بەتتاتد لە گێتت ە  ستتاتیەی كردبتتوود گێتت، كەوتبتتووە ستتەر گونێتتمد هتتۆڵ بە ئاگاهتتاتد 
الیتەكان هەموو لە سەر گێییەرگەیەكند گێییەرگەش دەست، بە گون ەوە و جوێن دەداد 

 :ت زەوەمام بایز بە ەوەد ر ژبۆوەد ب رمەتا ساردیانەرد

  !ئازاری گون بێ دەرمانە 
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ئەو شەوە بە )بەزم، گون( لە هۆڵ، هەراوهۆریا تۆمتاركراد كتار   كە گێیتتر ئەگەر 
 :گێییەرگەیەك، دیتبا لە سەر زگ خەوتووەد دەیگوت

  .دن ا هەمووی نێرەكەرەد هەستە خۆت وەرسووەێنە

 :دوای بەزم، گون  سەی گۆەی 

و ستتەربەرزی بیێنێتتتەوەد  تتوون بتترادەران ختتۆشد گتتوێ  بتتۆوەی گتتون بە ستتاخ،  
 .مەدەنێ وەرسووەێنە سەر زگ

ئێستا لە جێ ت،د لە رێ، مەتارەوە  سە بچێتەوە ژووری شەراڕد ناوەناوە مەتارەیە  
شەرابم هەبوود لە ناو بەفرێد هەندێم جار لە بن بەتان، دەمم بە مەتارەوە دەناد شەراڕ 

د بە چ، هێوردەبتوومەوە  متن ێووند تووەە لە خۆمد لە دنتووەەبنەباد من لە ساتەكان، 
هەم یە منەتباری شەرابمد منەتباری ئەو مەتارەیەم كە هەموود یە  دووانێە، لێدەركەد 
هەر وا تێگەییتبوون وە  مەتارەكان تدی تەنتێ ئتاوەد بە،م مەتتارەی متن هەتتا شتەراڕ 

نەتبتاری مەتتارەی شتەراب ، هەباد  ەگاخ، بۆ ئتاو نەدەكتردەوەد ئەو زستتانەی نۆكتان م
 بواریمد شووشە عەرە ەكەشم لەب رە.رێ

گێییەرگەیە د شووشەیە  عەرە ، دامێد ناوی ناڵێم چتونەێ لە ستات، نووست ن،  
ئەو چەنتتد دێتترەد ئەو بتترادەرە گەەاوەتەوەد ستتەری بچتتێد نتتوێژی نتتاچێد گەشتت یانە لە 
خواردنەوەد گەش یانە لەو شووشتەیەی كە بە منت، بەخیت،د كە لە یتادەوەری متن وە  

گوناهەكەی نوێبێتەوە   نەخۆیە ناوی ناهێنم دیاریەك، ز ر جوان و گرانبەها گارێزراوەد بۆ
ئێ ئەو شووشە عەرە ە لە جێ، خۆی بوود لە دەرەوەد لە نزیتم چێیتتخانەی  تتژاڵ لە 
بن بەفرێد بەردێەت، گەورەم دیتبتۆوەد لە نتاو نایژۆنێتم لە گتاڵ بەردەكە درێژمەردبتوود 

ۆی هەنتتتدێم كتتتا و چتتت ژەە و چتتتواڵم بە ستتتەردا كردبتتتوود ئەوجتتتا بەفتتترەكەم وە  ختتت
لێدەكردەوەد باش بوو نەیدەبەستد وا بزانم شووشتەكەم لە متاوەی حەفتتەیە  بە چتوار 
جار تەواو كرد و هەمووجارێە ش داگۆش نەوەكەی وە  ه، جتاری یەكەمد چەنتد ختۆش 
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بوو شەوان لە سات، ئێیتەگری كە بەرەو الی شووشتەی بتن بەفترێ دەچتوومد دەتگتوت 
   .دەچیە ژوان، یارێ

جێ، نووستن، لە جێ، من تەسەتر دەبێد ناتوانێ شان وەرگێتێد ئێوارە خارە خولە 
 :گێتایانەوە

 :ن وەی شەوێ هەستابۆوەد گرس بووی 

 !ئەرێ   بژە لە كام الیە؟ +

 !چ ە دەڵێ، خودا ه دایەت، داوی -

 .سەیەد ئەگەر نازان،  سەی ح ز مەكە +

 كەمێم بە الی چەگدا بسووەێ و نوێژی خۆت دابەستە -

 ! وون، ئەو هاوەێ ە یان، بەالی +

 :ئێد دەڵێن خارە خولە كەمێم سووەاوەد هەردوو دەست، بەرزكرد تەوە و گاەاوەتەوە

خودایەد ئەگەر چتاكەی بەنتدەكان، ختۆت دەوێد دەردێتم بە نتاو گێیتیەرگە وەركەد 
 .وانەكەیتد دەبێ لە سەر  وون، یەكتر بنوویند ئەودەم شۆەش دەبێتە شۆەش، زینا

ە جێ، گترت و بەالش نەچتوود ستەدام حوستێن بە لێبتووردن لە گاەانەوەی خارە خول
دوای لێبووردن دەردی بە نتاو گێیتیەرگەدا باڵوكتردەوەد دەردێتم نزیتم لە كۆخەەەشتەد 
دەردێم گێییەرگە لە گێیتیەرگەی دەگترتەوەد رایە  لە رایەخت، دەگترتەوەد گێیتیەرگە 

وتد چ لە گتۆەێ نەبتوود لەگەڵ تۆ نان، دەخواردد چ لە گۆەێ نەبوود لە تەن یتتت دەخە
ستتبەی بەئاگادەهتتات، گێیتتیەرگە نەمتتابوود كە  بە كەستت، نەدەگتتۆت دەچتتیەوەد تەنهتتا 
كۆشە، كرمژ ن و ئەوانەی رایەڵ ان بەوێوە هەبوو دەیانزان،د بە،م هەبوو دوو سێ ر ژێ 

 ۆەبوونەوە دەخوێندرایەوە.گێش بزربووند لە س یایدا تێەردنەوە و ش
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لە سەر سەر دەسووەاد دادەماد لە دن ا دادەبتتاد جتگەرەی  شێرزاد دوو سێ ر ژ بوو 
بە جتتگەرە گێتتدەكردد كتتار   ستتێ ر ژ بتتوو یە  )م یگتتورج،( لە زاری نەهتتاتە دەرێد 
هەڵتتۆد ئێتتوارەكەی دەوروستتوەی دەدامد دەیویستتت شتتتێم بڵتتێ و دەیگێتتتایەوەد هتتۆڵ، 

اشتتەد ر ژ نتت ە هەراوهۆریتتا دەردی بە نتتاو وەرببتتوود بە،م چتتۆو نەدەبتتوود نەدەبتتوود ب
گێیتیەرگەیە   تێنەكتاتەوەد كەچت، هتۆڵ هەر گتتە و جێنتابێتەوەد ئەوە چت ە  شتێرزاد 
دەەوا ئتتازاد دێد هەڵتتۆ دەەوا خەستتر  دێد درەنتتگ گتتێەەوتم  لە بارەگاكتتان ترەوەد لە 
جێ ترەوە گێییەرگە دەهاتن و چەند شەوێ دەمانەوە و شۆەدەبوونەوەد نتازانم كتێ بتوو 

 :گوت،

 .هۆڵەوە دەستپێدەكات رێ، بەغدا لەو

دیتتتارە تەنهتتتا گێیتتتیەرگەی كتتتورد ختتتۆی رادەستتتتدەكردەوەد دەیتتتانگوت عەرەبتتت،  
نەدەگرتەوەد بە،م لە هۆڵ، هەراوهۆریاد ناوە ناوە گێییەرگەی عەرەب ش بزردەبوود دەرد 
بە ناو ئەوان ش وەرببوود ئەوان ش بە دزیەوە دەە ییتتند درەنگتتر گتێەەوتم عەرەبەكتان 

ا ستتەرهەڵدەگرند شتتێو شوان یتتم لە ب ربتتێد ئەو كتتوەە ع ستتای ە چتتاوی رووە و رووستت 
تووش، نەخۆش ە  بوود وای لێهات بەردەم، ختۆی نەدەدیتتد لە گتت بزربتوود ئتۆخەیش 
دەگاتە رووس او چتاوی چاكتدەبێتەوەد بە،م هتایهوو  درەنتگ گتێەەوتمد رووست ای چت،  

و هەواڵە دن تایە  جتوێنم بتۆ نەیانناردبوود ئەویش خۆی رادەستەردبۆوەد بە ب ستتن، ئە
ستێ مانتگ نەبتوود  -نتاوێە، وە  ئتارام، هەبتوو-ئەو بەرگرسە نارد كە كوەەكەی ختۆی 

هتتاتبوود هێیتتتا گتتێاڵوی شتتاری لە گێبتتوود یەكستتەر ناردیتتانە رووستت اد شتتێو شتتوان شد 
فر شگایە  گێاڵوی الست م و ئەدیداس، لە چ تا دەانتدد چتاوی لە ستەر گێیتیەرگایەت، 

ەی ناو گورگان ان كردەوەد ر ژێتم )هێرش(ێتم لە گیتت گەنترەرەی كۆشتە، داناد رەوان
 :كرمژ نەوە و بە دەنگ، بڵند

 .كورد بۆ د زە  و عەرەڕ بۆ بەهەشت
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 :عەرەبێم گرس،

 مەبەستت چ ە؟ -

 :هێرش هێندەی نەمابوو هێرش بباتە سەر كرمژ ن

 .كورد بەرەو بەغدا غژۆربەەنەوە و عەرەب ش رەوانەی مۆسەۆ بەەن +

 :گێییەرگە عەرەبەكە

 .تۆ بێ ئاگایتد لە رێ، مۆسەۆ هەر عەرەبێم دوو كوردی لەگەڵە -

نازانم كێ بوو لە كرمژ ن هاتە دەرێد دەست، هێرش، گرت و لەو دیتو سەرشتۆركەكە 
چێد كترمژ ن لە ناو بەفرێ كەمێم راوێچەەیان كردد ئ دی هێرش ساردبۆوەد ئا لە ب رمنە

 كە ژووری بەرگرسەكانە.

لە یادەوەری، مندا جێ ەك، ئەوتۆی ن ەد جتگە لە  كرمژ نر ئەو ناوەی لێنابوود رێبوا 
دوو سێ وێنەی سپ پات شتتێەم نت ە بتۆ ن یتاندانەوە: عەسترانێم بەرگرستێە، گەورەی 
گارتێم هاتە كرمژ ند لەگەڵ مەال حەسەن و نازانم كێ دان یتبوود ئەودەمە ئەبوو دڵیاد 

نەچتوو بەخێرهتاتن، بەتاتد ئتێد دیتتم مەال حەستەن بەرگرسێە، بارەگا بوود دێتە ب رم 
 :هاتە دەرێ و روو لە ئەبوو دڵیاد

هاوەێد ئەوانە مێوانند كەسێم نەهات بڵێ كەرتتان بە چەنتدد چتایە  شتتێمد ختۆ  
 .رەنگە بۆ ئێوارەش لێرە بیێننەوە

ئەبتتوو دڵیتتاد گێیتتیەرگەیەك، راستتپارد كە چایەیتتان بتتۆ ببتتاتد بە،م ختتۆی نەچتتوود 
 :گوت ان

ئەگەر بەرگرستت ارەت، براكتتوژی بەش بەەیتتتد ن تتوەی لە ئەستتتۆی ئەو گ تتاوەیەد  
 :گوت ان
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كە لە هاوەێەتتان،  كتتوژی ز ر غەداربتتووەد ئەبتتوو دڵیتتادئەو گ تتاوە لە شتتەەی برا  
خۆی لە  ماوەیەک، ز ردادەبتێد لە ترس، ئەو گ اوە و گێییەرگەكان، لە دەرەری لێوژە 

 :ن، بە گێییەرگەكان، دابووژوورێم شاردبۆوەد ئەو گ اوە فەرما

 گەرێزتان گا  بێ. 

واتە هەر نەیارێەتت دیتت ب ەتتوژەد بتۆیە ئەبتوو دڵیتتاد ئامتادە نەبتووە بەخێرهتتاتن،  
 .بەات

هەر ئەبتتتوو دڵیتتتاد نتتتاد چ گێیتتتیەرگەیە  خۆشتتت ، لەو ستتتەردانە نەهتتتاتد بە،م  
بەرگرسەكان ز ر بایەخ ان گێداد وەب رمدێ ناردیان لە بارەگای ستەرێ ئەبتوو ستەرمەد و 

دەختتوراد لە بارەگتتاكەی سەربەستتت ان هێنتتا بتتۆ شتت ولێناند ئەو دووە بەردیتتان لێبنتتایە 
بانگ تتانەرد یارمەت تتان بتتداد بە،م بە  لە بتترنج لێنتتان كابتتان بتتوودئتتێیەش چەتتتۆیەک 

 :تووەەی ەوە گوت،

 .ئێواران نازانم ش و لێنێم

 :كە لە دەو رووبارەكە راوێچەەی دەكردد گوت، جەالل ش مەال

لە خیتەی خواردن ئەو ئێوارەیە برنرە ستۆرەیەد بتا مێوانەكتان ش هەر ئەوە ستندان 
 .بەەن

گێیتیەرگەدا بتۆن، گۆشتت بارەگتاو بارەگتا ئێ دەمەو ئێوارەیە بە ناو گرتە و بتۆڵەی 
دەەواتد شت و لە ستەر تێەتردنەد نتازانم كتێ بتوو لەو الوە لە الی كتترمژ نەوە بە چە ەنە 

 :لێدانەوە هات

 .لە خۆمان خەن،  مێوانەكان ر ییتن
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نتتتایەتەوە یتتتادم مێوانەكتتتان بتتتۆچ، نان تتتان نەختتتواردد بە،م دێتتتتە ب تتترمد چەنتتتد 
ی لە شتت وەكە نەداد هەمتتوو بە دیتتار گاڵوگۆشتتتەوە گێیتتیەرگەیەك، لێتتدەرچێ كە  دەو
  .وەرگەەانە سەر نان و تەح ن و د شاو

ر ژێم من و كتار   لە گیتت گەنترەرەی كترمژ ن بە دەم چتایە و جتگەرەوە خۆمتان 
دابووە هەتاوێد سەری  سە گەییتبووەوە منداڵ،د گەییتبووەوە  تۆگتانێ و كەالیتانێ و 

ێ و كێژەبەردانتێ و غارغتارانێ و ز رانتێد كتار خم لە دارالست م و بەردە تان، و هەل ەتان
منداڵ ەوە كەمێم دەناس،د گەەەكیان هێندە لێەدی دوور نەبوود متن منتداڵ، بەالشتاوەد 
ئەو هتت، بتتاداوەد جتتوان گەەابتتووینەوە منتتداڵ،د زرمەیە  لە ژوورێتتوەد لە كتترمژ نەوە لە 

 :منداڵ ، گساندینەوەد كار   یەكسەر گوت،

 .ۆڵ كەوتوا بزانم بە خ -

 كووت زان،؟ +

 .لە دەنگ تا دیار بوو -

دەمتتانچە بتتوود لە دەستتت، ستتەل یە ستتوور یتتان كەستتێە، وە  ئەو ستتوور دەرچتتوود 
دەیتتانگێتایەوەد گێیتتیەرگەیە  لە ژووری كتترمژ ن لە گتتژ دەمتتانچەیەد نتتازانم ختتاوێن، 

 :سەل م  دەڵێ .دەكاتەوەد گەمەی گێدەكاتد چ،..

 .گەمە بە دەمانچە مەكەد ب دە من بۆت خاوێنبەەمەوەهاوەێد  ەت لە ناو گێییەرگە 

لێ وەردەگرێتد گاش كەمێم گولژەكە لە دەست، سەل م دەردەچتێد باشتبوو لتوولەی  
 :لە ئاسیان دەبێد كەس، نەگێەاد كار   دەیگوت

من بە ناو ئەو هەموو شەەەدا هاتوومد لە گتولژە نەترستاومد بە،م هەم یتە زراوم لە  
  .چووە)لەدەستدەرچوون ( 
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راگرتنت، ئەو  ستەیەی كتار    سەرهات، دەمتانچەكەی كترمژ نم لەبەر ختاتری زینتدوو
  !گێتایەوە

حەزم لە سەر بەردی خەیاڵەد بە،م ئەبوو دڵیاد ئ ی، گتێیەد بتزانم چت، لێیتدەوێد 
 :ت، كردمەوە

دەزانم تۆ خۆت رادەستناكەیتەوە و دەمێن ەوەد بۆیە بۆ خۆت باشترە بب ە ئەنتدامد  +
 .دەزان، گورباچۆف حزبایەت، ئاسانەردووە و وە  جاران  ور  ن ەخۆشت 

 حەزناكەم -

 .بە دڵ، خۆت +

ب رمەردەوەد باشە بۆچ، تا  نەكەمەوەد خۆ ئەگەر ببیە ئەندامد هەندێ شتت دەزانتم 
 :كە ئێستا لێیدەشارنەوەد بزانم چۆن دەبێد هێیتا هەر گ اسەماندەكردد گوتم

 .باشەد خۆم تا  دەكەمەوە -

 .ز رم گێخۆشەد داوایە  بەرزبەەوە +

 نازانمد چۆن ب نووسم؟ -

 :فێری كردمد نووس م و دامێد وابزانم ر ژی دواتر بوود ئەبوو دڵیاد گوت،

 .تۆ ئێستا گالێوراوی بۆ ئەندامێت، +

 .خێری تێدایە-

 بەەوێد دەچیەوە الی بەردی خەیاڵ. بەر لەوەی رێم بە چادرەكەی سەرێ

بەردێەە لە دوورەوە لە دیوی بارەگاوەد ئەگەر بەفر نەیگرتبێد لە زین  بەردی خەیاڵ 
دەچێد بەردێتەە بەژنت، ن تو بەژنتێ دەبتێد لە ستات، تووەەبتوون، رووبتار بەردە خەیتاڵ 
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شەگۆالن دەگرێتەوەد جاری واش هەیە هێندەی نامێنێ نو م بێد بەردی خەیاڵ بە دیتوی 
یتتوو بتتۆ متتن رێە تتان خستتتووەد زوو زوو رووبتتاردا جێتت، دان یتتتن، هەیەد دەڵێتت، بە تەگ

دەچمد بە تایبەت، كە ر ژ بە دەرەوەیەد ئەگەر بەفرییت، لە ستەر بتێد دەییتاڵمد گیتتم 
دەدەمە زیتتنەكە و روو لە رووبتتارد روو لە دارستتتانەكەی ئەو بەری رووبتتار دادەن یتتمد بە 

ەد ز ریش شووشەیەك، گەورەی گت چام لە تەن یتتەد بەردی خەیتاڵ جێت، چایەشت، هەی
دڵن ا ناوی لەو شووشەیە نتابوو حەفتت گ تاڵەد ئ تدی بە دەم چتایە و جتگەرەوەد چەنتد 
جتتارێە ش بە مەتتتارەی شتتەرابەوەد دەمتتتوان ە رووبتتارد ئەو رووبتتارەی بە نێتتوان كەنتتاری 
بەفردا بە نازەوە نەرمە شەگۆالن، دەداد دەمتوان ە دارستان، بەفرگرد من هەم یتە گە،ی 

جتوانتر بتوود چ گە،یە  نتازی گە،ی بەفتر دەكتات  لە بەردی سپ م لە گە،ی كەسم ال 
خەیاڵەوە دەە ییتمد خەیاڵ خەیاڵ دەە ییتمد خۆم دەدایە رووبتارد بتت  بتت د هەر بتت د 
ز ر جار تا بن گردی گردێ نەدەوەستامد لەوێوە وە  مراویەكت، مانتدوو دەهتاتیە دەرێد 

اوەم لە كە  لە هتت چ جتتێ بتتت  لە وشتتەای، بتتت د تتتا هەولێتترد تتتا كتتۆ،ن، خۆمتتان ئتت
نەدەدایەوەد لە سەر بەردی خەیاڵەوە نەدەگەییتیە كوێ  دن ام دەكردد بەردی خەیاڵ لە 
خۆەا شێوەی زین، نەبوود بەردی خەیاڵ زین، ئەسپێە، ئەفسانەی، بتوود ز ر كەەەتت ش 
راوی وشەم دەكردد ز ر كۆگژە زادەی بەردی خەیاڵند لە بەردی خەیاڵەوە دەگەییتتیەوە 

ە سەنگەر و بارەگای بە باچوو و كاولە گوند و كان ، كۆنەریتەراو و رووبتاری تتووەە كۆن
و گتتتردە داریتتتنەی شتتتەاو و شییتتتاڵ، شتتتوان و رەشتتتیاڵ، گەرم تتتان، و كوێستتتتان،د 

 دەستچووەكانمد برادەری كۆن و نوێ.دەگەییتیەوە برادەرە لە 

ەولێترد هێیتتا ئەوەتا ستالح جەوهەر تتازە گەییتتۆتە ستەری كتۆ،ن، دە،ڵختانەی ه 
تە ەی لێنەكراوەد ئەوەتا فازی  رەیحتانەد لە ستەف نێ گتولژەیەك، بەر چتۆك، كەوتتووەد 
بە،م هێیتا خوێن، لە بەر ماوەد ئەوە سەردار تە ەی لە گارێزگار كردووەد ئەوە كتۆچەر 
جارێ هەر دەكتوژێد هەولێتر دەستت، لە ستەر دڵ ەتت،د هێیتتا دوا گتولژەی بە ختۆیەوە 

گچەە متاویەت، بە داوی شت نەوە بتێد ستەگان هێیتتا لە گێتر  ئتاودیو  نەناوەد كانەب،
نەبووەد ئومێد هەر چاوساغە و بە الی چەگ، س نگ، گولژەی نەگرتۆتەوەد هێیتتا كە  
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گتتوێ، لە هتتاواری ستت امەند نەبتتووەد لەمێتتژن ە جەواد ستتەرگەردانەد ئتتارام شتتاهێن دڵتت، 
ەمەوە چاربۆتد لە ب رمە لە ماڵێە، دەگ دتریواندید ب ر لە جاشەكان،  اسیاغا دەكاتەوە

گەەگە برنج و ماستم خواردد لەوێ لە ج تات، شتژە ماستت ان لەگەڵ بترنج دادەنتاد ژنەكە 
 :هێند چاو تێربوود چەندت دەخوارد تێرنەدەبووید گ اوەكە گوت،

 .ئەو رێوبانە ز ر ترسنا  بووەد بۆسە ز رەد بن هەر بەردێم سەربازێمد جەحیەێەە

 ڵ، گڵ نگان ند تەقد تەقد  ەوماد كەوت نە بۆستەوەد نتازانم كتێ بتوو ئێستا وا لە د 
 :گوت،

 .مەترسند جێیان خراپ ن ە

 :تەقد تەقد تە وهۆەێەە بەرد كا  بووەد درەخت گوێ، گرتووەد گۆ، دەڵێ 

  .دوور كەوتنەوەد دەست بە گولژەوە بگرن

ختۆم چ تا چ تا  لە تاریە، د ڵ بێ خوێن دەرچووین.. لە بەردی خەیاڵەوە رابتردووی
گەش گەشد گتوڵ هەیە لە  ەدەگەەێمد ئێستتا لە  ەدی ستەف نمد ئەهتا ستێ گتوڵە شتژێر

شژێری سەف ن گەشتر  گوڵێەم  رتاند و بە لوولەی تێەنتگەكەمەوە كتردد وا لە بەنەبتاوێ 
د گتتوڵ هەر گەشتتەد حەزدەكەم ئێستتتا بیەوەد گتتوڵ هەر گەشتتەد نزیتتم جتتادەمشتتۆەدە

و شتژێری لتوولەی ت چێە، جتوان لە جتامەوە تەماشتابەاكۆستەرێم لە هەولێرەوە بێد ك
 :تێەنگ بب نێد رەنگە بڵێ

 .ئەویندارئەو گێییەرگەیە چەند 

سێ كۆگتەر نەیانهێیت لە چاوەەوان، كۆستەر بیێنیەوەد لە الی كۆیەوە زگ لە سەر  
عەرد دەهتتاتند لەوێ ستتووكە شتتەەێم لە نێتتوان عەرد و عاستتیان بەرگتتابوود بەنەبتتاوێ 

بەردی خەیتتاڵ دەمبتتاتەوە كوێستتتانەكان شد لە .هەڵیانەێیتتە و بیانیتتارەوە.. هتتات نەوە 
كوێستان، گارە و مەت نەوە بۆ كوێستانەكان،  ەندیژێد ئێستا لە سەر گۆمتاوی بەفراویت، 
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بێەۆدیانمد لە دن ایێ لە كوێستان و گەرم انێ چتژەی هتاوینەد كەچت، لێترە لە بێەۆدیتان 
دیار ئاگرەوە خۆشتەد بتایە  هەڵ ەتردووە دەڵێت، لە دیار ئاگر خۆشەد گەن ر و چایە بە 

زستانێوەیەد سێ چوار رەشیاڵ تەواوێم دوور لە گۆم، ئاسیانێ هەڵ انداوەد ئا بێەۆدیان 
كەوتۆتە ئاسیانێد چایە و گەن رێە ان داینێد هەر لەوێ گەن ری وام خواردووەد ئێستاش 

ەی رەشتتیاڵ، بێەۆدیتتانم دوای ئەو هەمتتوو ستتاڵە كوێستتتان كوێستتتان دەگەەێتتمد گەن تترەك
 :نەدیتەوەد كانەب، گەورە دەڵێتە خانەخوێ، بە تەمەنداچوو

 .وا بزانم ئێرە ساردترین شوێن،  ەندیژە +

 .ساردترین شوێن،  ەندی  و دن ایە -

 دیارە دن ا ز ر گەەاوی؟ +

 .كوێستان ن ە نەمەردبێد بە هەر سێ دیوداد دیوی عێراق و ئێران و تورك ا -

  ە؟تۆپ و شت ن +

 .كەمد ناگاتە ئێرە -

لە هەستاندا تۆگێم گۆماوی بە ئاسیان ئێخستد كردیە ئتاوی كەسەوستۆرد ئەوانەی  
هەولێرین و لە تەمەن، من و گەورەتترند دەزانتن بەراوەردەكەم لە چت ەد ئتێد ختانەخوێ 

 :ی گوت،ركەمێم لە ئاسیان راما و بە هێو سەری داخست و تەواوێم داماد ئەوجا

 .ەد ت ری ئەسحابەش نەگەییتبووە ئێرەد بە،م دیارە سەدام دەیگاتێتەواود كۆتای 

بەردی خەیتتاڵ هەڵیتتدەداتەوە زرارەت تتاند لە دەو ئەو رووبتتارەم كە دەیتتانگوت شتتێو 
نتتازانم تتتوەابە كێتت ەد ئەهتتا گتتۆەەكەی لە ستتەر ئەو بەرزایتت ەیەد دەستتتنوێژی لە ستتەر 

ئێستا لە سەر رووبتاری شتێو لە بتن هەڵگرتووەد بۆیە ئاوەكەی یەكاویەكە بۆ چاویەشەد 
دار ب ە  بە ئاگری بێ دووكەڵ خەریە، چایە لێنان ند ئاگركردنەوەی بێ دووكەڵ هەر لە 
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دەستتت، گێیتتیەرگە دێد متتن ئەو ئتتاگركردنەوەیە لە متتام رەستتووڵ، بنتتاوێ فێربتتوومد 
 :دەیگوت

ێ فێربەد هەتا كۆگتەر متابێد هەتتا جتاش و ستەرباز متابند بتۆ گێیتیەرگە ئتاگری بت
  .دووكەڵ وە  گێاڵو گێویستە

 لە بن سێبەری ب،د بە دیار رووباری موتێەەكەوەد لە بنە مەتارە چایەمتان بە وردكە 
نانەوە خواردەوەد بە،م كتۆگتەر هەر گێ زانت،د چەنتد گەلە ئاستنێە، خستتە رووبتارەوەد 
 چەند دەستێژێە ش لە رووبتارەوە رووە و كتۆگتەرد دیتار بتوو وەختتەكەی ناوەختت بتوود

 .شەەی عەرد و ئاسیان درێژەی نەكێیا

ئای بەردی خەیاڵ چ لە متن دەكەیتتد لە رابتردووم هەڵدەكێیت ت و دامتدەچۆەێن، و 
رامدەوەشتتێن، و لە ئێستتتام هەڵتتدەخەیتەوەد ئتتای بەردی خەیتتاڵ گ تتاوێە، چەنتتد بتتێ 

 :ئایندەمد كار   بانگدەكات

 .وەرە تەنوورەكە ئامادەیەد نان ببرژێنە  

ەچوومەد لە ب رمنەچێ كوەێتم زمنتاكۆی نتاوبوود نتاوی لەو بەردە نتا دەبێ بچمد تا ن
  :)بەردی خەیاڵ(د من، چەند جارێ لەوێ دیتبوود گوتبووی

ئەو جێ ە جوانترین جێ ە بتۆ هەڵتدان، خەیتاڵد ئەو بەردە لە هەمتوو بەردان ج تایەد 
 .بەردێەە بۆ خەیاڵ

هەراو هۆریتا و كۆشتە، د بە سەر بان، هۆدەی شتەراڕ و هتۆڵ، بێرای، مەمەانەئێرە 
كرمژ ن كە بە سەر یەكەوەند دەەوانێد جێ ەكەی بڵندەد تەنها چادری هەناسەتەنگ، لەو 
بڵندترەد بێرای، مەمەان لە گەوەیەكەد بانەكەی لە گیتەوە لە ستەر ختۆڵ، هەڵەتۆڵراو و 
رنراو راوەستایەد گێیەوەی لە سەر دوو كۆڵەكەی هێندەی ناو  ەدی باریە، كچد كە سێ 

اوی گ اوانە لێم دوورند تەن یتەكان، بە بەردی گەورەد ه یتەەكەڵە  هەڵچنتراوەد شە 
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بانەكە بڵندە لە هەموو ژوورەكان بڵندترد بان ن و چۆكە خۆڵ، لە ستەرەد بتن بتانەكە بە 
تەنەكە داگۆشراوەد ئەگەر ئاگری تەنوورەكە بەژنێە ش بە ئاسیاندا بچێد مەترست، نت ەد 

ن، ئەو بەری رووبارەكەد دارستتانە بەفرگترەكە جتوان دیتارەد لە بێرای، مەمەانەوە دارستا
د سەی ئەنێال ش نتایپتووكێنێلە سات، بەفربارینێ دن ا جوان ە  دەەژێنێتە چاوتەوەد بڵێ

هتت، ئەوەیە بە دیتتار ئتتاگری تەنتتدوورەوە چتتاو لە دارستتتان ببتتتی و بب نتت،د چنتتارد بتت،د 
ەمەتانەوە د ڵت، نتاوزەنگ، لە هەنر رد تووتت د چتۆن گتوڵ، بەفتر دەگترند لە بێرایت، م

بەفرد لە كراس، سپ، راكیاودا نازدار دیتارەد مامەنتدەی بە گێتوە راوەستتاوی بە هەوردا 
چتتوو حەیتتران دیتتارەد لە بێرایتت، مەمەتتانەوە ئەگەر كەمێتتم ستتەر دانتتوێن،د شتتەەی ئەو 
چۆلەكتتانە دەب نتت، كە لە بتتن گوێستتوانەی ئەو بێتترای ەی كە بە ستتەر هەر ستتێ دەرگتتای 

گتتاگەو و كتترمژ نەوەد دەڵێتت، كتتاڵوی هتتاوین ەد جتتوانەد شتتەە یتتان گەمەی بە  شتتەراڕ و
كۆمەڵ، چۆلەكە گارێ دەبنە تۆگەڵ و گارێ گەرتدەبنەوەد ئەو ساتانەی زریان بردوومت،د 
یان  سەهەڵبەندان هەناسەی گرتوومد یان لە ئێیەگری بوومەتە چژوورەد نەبێد دەنتا لە 

 :چێژم لە بەفر وەرگرتووەد دەمگوتە كار   ب رم ن ە لە بەفر بێزاربووبمد هەم یە

 .تەماشاكەد بەفر دایەردد گوێ لە دەنگ، نەرم، بەفر بگرە 

 :كار   كەمێم )م م گورج،(ی كزدەكرد و دەیگوت

 .هەناسەی م یگورج، لە دەنگ، بەفر خۆشترە 

 :دەمگوتە كار  

 .تەماشای دارستان بەەد خەریەە گوڵ، بەفر دەگرێ

 :اكار   هەناسەیە  دەد

 .چ ت لە گوڵ، بەفر دەوێد تەماشای ئەو مەمەانە بەەد دە دەست ان بدێ
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لە مەمەان  ورددەبوومەوەد گەنرەم دەگەیاندنێد ئەنگوتەەكتان، بتن گەە كە ستپ ەكە 
ز ر لە مەمم دەچووند كار   ناوە ناوە لە سەر سوخیەی ستپ ەوەد دەستت، دەگەیانتدە 

ەدانتتێد دەبتتوونە مەمتتمد كتتار   لە دوو ئەنگتتوتە، تەن یتتت یەكتتتر و شتتێوەی مەمەتت، د
درووستەردن، مەمم دەستتەنگ ن بوود ئەنگوتە، بە ئەنگوتە، نەدەهێیتتەوەد هەمتووی 
دەكردنە مەمتمد مەمەت،   تتد مەمەت، كەمێتم داچتۆەاود مەمەت، هەمە شتێوەد كتار   
ناندینەكەی گتدەكرد لە مەمم و گتیدەكرد لە ))جووتە مەمەەكەت كتۆتری فەەەنرت،((د 

ند جوان لە ئەنگوتم مەمە، درووستدەكردد من ی، كتردە هتۆگری ئەنگوتتم و كار   هێ
ناوییتتم لە نانتتدینەكە نتتا بێرایتت، مەمەتتاند لە ب رییتتم نەچتتێد هەر لەو ستتەروبەندە لە 

 :سەردانێەدا لەگەڵ كار   رێیان كەوتە كۆ،نێە، شاری شنۆد كار   گوت،

 .ئاوەبدەوەد ئەها ئەو هەموو ئەنگوتەە 

چوار گێنج كچ، تازە هەڵچتووی ست نە دەرگەەیتو راوەستتابووند ئتاید  ئاوەمدایەوەد 
مەمەتت، ئەو كچتتانە چەنتتد لە ئەنگتتوتە، بێرایتت، مەمەتتان دەچتتووند حەزمتتدەكرد لێتترەوە 
كتتار   بەجێبتتێژم نەگەەێتتیەوە الید بە،مد حەیتت  و مختتابن  دواتتتر ز ر دواتتترد بێرایتت، 

م جێبێەتتت، گتتتتد لە شتتتەە مەمەتتتان كەوتبتتتووە رێچتتتەە نادیارەكتتتان، یتتتادەوەرید ر ژێتتت
دەگەەێتتنەوەد كار خ تتان تێتتدایەد دیتتارە تە ەی ستتەركەوتن و خۆشتت، دەكەند لتتوولەی 
تێەنگێم هەڵە دەكاتد هاوەێ ەك، كتار   لە دەستت، دەردەچتێد كتار   ستارددەبێتەوەد 
حەفتتتەیە  گتتێش مەرگد چتتوومە سەرتاشتتخانەكەی كتتار  د وە  جتتاراند متت م گتتورج، 

یتتیان یتتادكردەوەد ئێستتتاش كە لە متتاڵێ یتتان لە نانەواختتانە دەگتتوتەوەد بێرایتت، مەمەان 
ئەنگوتم دەب نمد كار   و بێرای، مەمەتانم ب تردەكەوێتەوە و لە بەر ختۆمەوە گتۆران ەكە 

 .دەڵێیەوە

دەدەمد  كۆشتە، ستپ،ئەوشەو رێم بە چادرەكە دەكەوێد بەرلەوەی بچم سەرێم لە  
ەكەوەد دەڵێتتت، بە دەستتتت لەوێ دوو گتتتابەردی گەورە لە نزیتتتم رووبتتتارەكە بەالی گتتترد

داندراوند نەخیەی مام خدر و مام عەل ش با هەر بەو شێوەیان دادەمەزراندد نێتوان دوو 



756 
 

بەرد جێ، هێسترە رەش، لێدەبێتەوەد بە راوەستان و گتاڵەەوتنەوەد بە،م ئەگەر بت ەوێ 
بچێتەوە بسووەێتەوە و روو لە رووبار بەاتد دەبێت بە دیوی بارەگادا بێتە دەرێد ئەوجا 

ژوورێد هەر وە  مند ئەدی من ش ئەگەر بیەوێ تەن یتان بگتۆەمد دەبتێ هەستتیەوە و 
درێژببیەوەد بە سەر دوو گابەرددا چادرێە، سپ، لە رەنگ، بەفر شۆە بۆتەوەد لە بتنەوە 
بەچەنتتد دارێتتم چتتادر لە شتتێوەی  تتووچەكە و هێنتتدە بەفتتر نتتاگرێد مەترستت، تەگ نتت، 

بەفرمتاڵەكە دەگتاتە ئەوێتشد متن ز ر ئ رەیت، بە متاڵ،  لێبەرێد لەگەڵ ئەوەش جاروبار
 :هێستر دەبەمد ز ر جار دەمگوت

 ەوە.دوو تەنەكە جۆی لە سەر دەدەم دئەگەر لەگەڵم بگۆەێتەوە

هێستر بۆ خۆی تەن ا بوود دوور بتوو لە هەراوهۆریتای كترمژ ن و هتۆدەی شتەراڕ و  
ژوورەكان دی لە سات، بەفربارینێ هۆڵ، هەراوهۆریا و خەستەخانەی مۆسەۆ و چادرەكەد 

سپ، بووند بە،م ماڵ، هێستر بە هەم یەی، ستپ، بتوود ئەرێ كتێ بتوو نتاوی لە متاڵ، 
هێستر نتا كۆشتە، ستپ،؟  هێیتتا زووەد ستەرێم لە سەرشتۆرك، ستاماڵ ش دەدەمەوە 

 .ئەوجا دەچیە چادرەكە

چ تاد نۆكتان، ەكە كەوتبووە دەو ئەو رێ ەی د ڵ و رووباری دەگەیاندەوە سەرشۆر  
خوارێ و بە نۆكان، سەرێ دەبەستەوەد باریەە رێ ەك یت، بتۆ متاڵ، گاستۆ  لێتدەبۆوەد 

ئەو بتاریەە رێت ەم گترتە  د هەردی، خوداوەندی رازی تەن ای،دجارێم بۆ سەردان، هەردی
بەرد لە متتاڵ نەبتتوود سەرشتتۆر  روو لە بارەگتتا گیتتت لە رێد لە دیتتوی رێتت ەكەش ئتتاگر 

بە جارێتتتتم بتتتتارەدارێە، گەورەی دەگتتتترتد سەرشتتتتۆر  بە  دەدرا كە ئتتتتاگردانەكەی
بەرنەدەكەوتد گەرمتتاوی گەورەی ورمتتێش بەو هەمتتوو گێیتتیەرگەیە راناگتتاتد ئتتای ئەو 
سەرشتتۆركە داربەەووی ستتووتاندووەد بەەووی بە چ تتاوە نەهێیتتتد گتتایزەكەی چ تتایە  

یە  كە چاوی بە كۆلەەدار لە بارەگا هەڵدرابۆوەد لە دوورەوە چ ای دارین دیار بوود گوند
  :چ ای دارین كەوتبوود گوتبوویە مام بایز
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 .باشتان داكوتاوەد دەڵێ، بە تەمان حەفت ساڵ لێرە بیێننەوە

 :مام بایز گوتبووی

 .جارێد هەر بای، حەفت حەفتە دارمان كێیاوە

سەرشۆرك، ساماڵ بێ ئاگر نەبووەد ن توە بەرم ژێتم كە ن توەی كەوتتۆتە نتاو دیتوار 
دەكاتد سۆندەیە  كە لە كان ەكەی سەرەوە هاتبوود سەری بە شێرەوە  هەم یە مێروولە

لە ناو سەرشۆر  بوود بنە بەرم ژێتم بتۆ گەرم و ستاردد تەشتتێم بتۆ جژتم شووشتتند 
جامێە،  وگاود دیتواری سەرشتۆر د الی ئتاگر تەنەكەەێتژد ئەوان تتر نتایژۆند عەردەكەی 

دەرگاوەشد المپتایە  بە دیتوارەوەد  چەند تاتەبەردێم لە بن نایژۆنێە، ئەستوورد لە الی
سەرشتتۆر  تەنتتگ نتتت ەد جێتت، خۆشووشتتتتن و جژتتم شووشتتتتن، لێتتدەبێتەوەد جێتتت، 
خۆگۆەین ش جێت، ختۆ ستووەانەوە و خۆگتۆەین، لێتدەبێتەوەد هەتتا لە غەستان كەرتتەە 
سابوونێمد گۆلیە تایتێم وەردەگریتد دێتتە ستەرت بە گڵەستوورەی بتن دیتواری بێرایت، 

 :ر ژێم گێییەرگەیە  تووەە بوو مەمەان خۆت بیۆیتد

 .ئۆندە تایتە چ ە  لە  وونم بەەم كەفێ ناكات+

 .ن ەد هاوەێد بە خودای ن ە -

 .گوو بە تایتتد دەچم بە گوو جژەەكانم دەشۆم +

من جارێم وام كردد بە گوو ناد بە گ  سەرم شووشتد لە سابوون گتتر كەفت، كتردد 
وود هەرچ ت دەكردد كەف، نەدەكردد چەتۆ ئەرێ وەختایە  بارەگا جۆرە سابوونێە، هەب

 :سەحەر دەیگوت

 .تێ، لێدەند ئەو سابوونە بە ئاو ناد بە ت  كەفێ دەكات 
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ئاوەە ی سەرشۆر  لە خوارەوە لە رووباری دەكتردەوەد ختارە ختولە و زەردە بە نتاو 
بەفرێدا جۆگەیەك ان بۆ هەڵبەستبوود جۆگەیەك، هەم یە كەفاوید دێتتە ب ترمد بەفتر لە 

گتژ جتۆگەی ندێ جێ رەشبۆتەوەد دن ا هەتاوەد خارە خولە خاكەناس، لە دەستەو لە هە
لە گیت سەرشۆركەكە بەالی رێ ە باریەەكەد لە دەو رووبتارەكە راوێچتەە  كەفاویەد چەتۆ

دەكاتد سێ چتوار ژن لە رێت، ستەرێد نۆكتان، ستەرێد بە گیتتێن، شتژەوە شت  و مت  
ختارە ختولە دەڵێتتە  ستەۆیەد گتوێم لێت ەددێنەخوارێد دیتارە ن ازیتان خەستتەخانەی مۆ

 :چەتۆ

 .هاوەێد بەو ژنانە بڵێ بە الی جۆگەكەدا نەە ن +

 لۆ  ساماڵ فا ، داناوەتەوە؟ -

 .ناد تۆ ناب ن،  هەر ژنێم بە الی ئەو جۆگەیە تێپەەێد ئاو  دەبێ +

 گێییەرگە ئەوها بەكارە؟-

دەكاتەوەد تتا الی ستونێ  بتوات بێد لێرەوەد لەو جێگەیەی ئەو جۆگەیە لە رووبار + 
  .هەر ژنێم بە ئاوی ئەو رووبارە تاراتبەاتد ئاو  دەبێ

 .باوەەدەكەمد زەردە و ساماڵیان ز رە -

زەردە كوەێم بوود وە  دەیانگوتد هەم یە هەرامەكەی لە ستەر دەستت، بتوود ئەوە 
 :نەبوو گوتبووی

 .دادەنێمژنێەم بۆ دەب ننەوە باشەد دەنا لە بنەوە دەیبتم و لە گێیتان 

كوەەی هە ، نەبوو شەوە ر ژەد بەفرە بارانەد هەورە ستاماڵەد گێ ەكت، ساماڵ ش ئەو
هەر لە دەرگتتای سەرشتتۆر  بتتوود لە كەلێنەكتتانەوەد ئەوە نتت ەد گێیتتیەرگەیە  كە لە 
خۆشووشتن دەبێتەوەد تا دەچێ گێییەرگەی دوای خۆی بۆ سەرشۆر  بانگتدەكاتد لەو 
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سەرشتۆركدا دەكترد و هت چ نەبتا ئتاوێە، بە ستەریدا دەكتردد كەلێنەوە ستاماڵ ختۆی بە 
ساماڵ ر ژانە چەند جار دەچووە سەرشۆر د بە،م لە جێ، كەس ش نەدەچوود كەس، لە 
سەرشتۆر  بێتبەری نەدەكتتردد ستاماڵ گتوایە ئەگەر زوو زوو ستتەری نەشتواتد خورشتتت، 

 .دێتێد هەر لەوەشەوە بوود سەرشۆر  بووە سەرشۆرك، ساماڵ

م گنخاندد كەڵە، ن ەد چادر چاوەەێ ە و ناچارم بچمد ئێوارە دوای نان لە چەندی خۆ
سەر چایە هەواڵ ان دامێ كە ئەوشەو لە چادرەكە كۆبوونەوەیەد كۆبۆنەوەی حزب،د ئتێد 
لە كتتات، دیتتاریەراو بە نتتابەدڵ، بە هەورازەكەد بە تەن یتتت بێرایتت، مەمەتتان ستتەركەوتمد 

فتت كەست، لە ختۆی دان یتاندووەد چتادر چادر هەر جێ، ستێ چتوار كەستەد كەچت، حە
الیەك، دیوارەد سۆبەیەك، گچەەد گچەەتر لە سۆبەی ژوورەكان ترد لە نزیم دەرگتا بەالی 
دیوارەكەوە ن ڵەنێڵ ەت،د لتوولەی ستۆبە ج تا لە لتوولەی هەمتوو ستۆبەكان لە دیتوارەوە 

بتوونەوەیەد چۆتە دەرێد المپایە  لە ناوەندێ لە سەر  وتەدارێم دانتراوەد ئتێد ئێترە كۆ
یان كابرای بەالشاوەی، گتۆتەن، )ح زبتاوە(یەد ئەوجتا ئەو كتابرایە ئەو وشتەیەی بە دوو 
جتتتار گتتتۆدەكرد )ح تتتز د بتتتاو( بە،م متتتن هەردوو بەشتتتەكە بە یەكەوە گتتتۆدەكەم وە  
بەالشاوەد مەمەاوەد باشەد ئێرە ئەو چادرەد حزباوەیەد حتزڕ  ستەدەكاتد هەر بتیارێتم 

بەد لێرە ریاز حتزبەد هەرچت، ئەو دەیڵتێ  ستەی حتزبەد متن لە لێرە دەرچێد بتیاری حز
كۆبوونەوەكەوە تێگەییتم لە حزباوەمد ریاز دەستت، بە  ستان كتردد  بەرای،خولەكەكان، 

كەسێم  سەدەكات و شەش كە  وە  بەرد دان یتتووند  ستەی لە )ئێستتاد رابتردوود 
بەتاتد نتازانم كە   ئایندە( كتردد ز ری گتوتد هەرگ تز ریتازم نەدیتتووەد هێنتدە  ستان

هەست پێەرد یان ناد من هەر زوو تووش، كەمێم هەناسەتەنگ، هاتمد سات دوای سات ش 
تەنگتت ەكە تەنگتتتر دەبتتوود بە،م نەدەگەییتتتە ئەو تەنگتت ەی كە تەنگیپێهەڵچنتتێ و لە 
چادرەكە دەرمپەەێنێد با  لە رابردووی گت سەروەری كرا كە تتا نەنووسترێتەوەد خەڵتم 

ڕ ئاشنا نابێتد باس، خۆەادەستتەردنەوە كتراد كە ز ر هتاوەێ بەرگەیتان بە گەورەی، حز
نەگرت و رووخاند لە كاروان دابتاند باس، ئەوە كرا كە ئایندە هەر بتۆ كۆمۆن ستتەكانەد 
ز ر شت گوتراد دوای لێبتوونەوەی ریتازد شتەش كە  بە نتۆرە هتاتنە  ستەد منت ش كە 
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ە و گێتوگتتۆم هەیەد لە ب تترنەكەمد گتتاڵێورام بتتۆ ئەنتتدامبووند وە  ئەنتتدام متتاف،  ستت
هاوەێ ە  گێنوو  و كاخەزی بە دەستەوەد دیارە سەرە  سەی  ستەكان دەنووستێتەوەد 

 :تا دێ هەناسەم تەنگتر دەبێد لە ب رمە یەكێم لە چەتۆیەكاند گوت،

ئەو گێییەرگانەی چوونەوەد حزڕ ناردن ەوەد راینەگرتند نەیحەواندنەوەد بۆچ، دەبێ 
 ی رووخاوەوە؟ب انخەینە خانە

ئتتاید ئەوە چتت، دەڵتتێ  دەڵێتت،  ستتە لە  ستتەی حتتزڕ دەكتتات  كۆمۆن ستتتێە دی 
 :گێچەوانەی وی  سەیەردد دێتە ب رم من ش شەكرێەم شەاند

  باشە بۆچ، حزڕ بە وردی رابردووی خۆی نانووسێتەوەد تا سەروەریەكان بزرنەبن؟

نەمتتاوەد دەنتتا شتتتێەم  ز ر گتتوتراد گرستت ار ز ر كتتراد حەیتت  هتت چ وە،متتێەم لە یتتاد
دەگێتایەوەد بە،م لە بارەی نووس نەوەی دیر  د دێتە ب رم )زینە(یە  هەبتوود ئەو ژنە 
وە  دەیانگوت هەموو مێژووی حزب، ئەزبەرەد جارێم لە دەرەری گتارەد لە دان یتتنێە، 

 :ئاسای، گوت،

ناییتتتتارینەوەد حتتتتزڕ لە رابتتتتردوو هەڵەی ز ری كتتتتردووەد ئەگەر دیر كتتتت، ختتتتۆی 
ونەێ وستتێتەوەد دەبتتێ گتتێ لە هەڵەكتتان، ختتۆی بنتتێد ئەوەش گتتران دەكەوێتتتد چتتبنوو

 كەسێم كە دەیخوێنێتەوەد دەیب ستێد دەگرسێ: 

هەڵەیە د دوود سێد دەد  ەیناد ئەو هەموو هەڵەیە بۆچ،؟  كە ئەو هەموو هەڵەیەی 
  .حزب، لە  زمان، حزبەوە ب ستد ئ دی ئامادە ن ە بێتە رێزی حزب، گت لە هەڵەوە

كۆبوونەوەكەی حزباوە ئەو  سەیەی زینەم ب ركەوتەوەد ویستم لە شێوەی گرست ار  لە
بتتتت خەمە روود گەشتتتت یانبوومەوەد ئتتتتێد چتتتتایە لە ستتتتەرەد كۆبتتتتوونەوە لە كۆتتتتتای ەد 
هەناسەتەنگ م گتر دەبێد ویست ان چایە دێیەەند گێییەرگەیە  بە گتتاو  ۆریەی چتای 

 :هەڵگرت و هەڵ دایە دەرەوە
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 چ بوو؟چ بوو؟ ئەوە  +

 .چ ن ەد نا +

  ...وە، میم +

تومەز لە ناو تۆچایەكە میتم تۆگ توەد نەیتدیتووە لە  تۆریەكەی كتردووەد هەناستەم 
تەنگتربوود ئۆخەیش كۆبوونەوە تەواو بوود لە چادرەكە هات نە دەرێد هەتا دوو سێ ر ژ 

گێیتتیەرگە چتتایەم نەختتواردەوەد هەناسەتەنگ یتتم متتاوەد ستتێ ر ژ رانەبتتردد دەستتتەیە  
نێتتردرانە بارەگتتای گۆەەشتتێرد متتن لەگەڵتتمد گێیختتۆش بتتوود لە چتتادری هەناستتەتەنگ، 
دووركەوتتتتیەوەد بە،م هەناستتتەتەنگ، لێینەبتتتۆتەوەد ئێتتترە گۆەەشتتتێری بتتتن ت چتتتاوی 
جاسووسانەد هەر چوار وەرز لە گوندە جوانەكان، كوردستانەد گۆەەشێریش هەر كەوتۆتە 

د نازانم چەندی گێچتوود حەفتتەیە د گتترد نەگەییتتە د ڵ، جەنگاوەرە د ەاوەكانەوەد ئێ
 :مانگێمد ئێوارەیە  لە سەر نانخواردنێد كادرێم گوت،

 .ئێوارە كۆبوونەوەی حزب یان هەیە 

ئۆید خۆ لەب ریاننەچۆتەوەد من گاڵێوراومد ه چم نەگوتد لە ب رم بێد هەناسەتەنگ، 
ێتم دوواند تێتپەەید نەچتوومد وازی لێنەهێناومد لە كات، دیتاریەراو نەچتوومد ج ارەخۆر

 :دیتم گێییەرگەیە  هات

 .هاوەێد چاوەەێتند بت  +

 .گێ انبڵێد نایەمە كۆبوونەوە -

 بە راست؟ +

 .بە راست -
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بۆ سبەید ز ر هەوڵ تان لەگەڵتم داد گەشت یان بتبیەوەد گەشت یاننەبوومەوەد چتوومە 
 :كەل، شەیتان و نەهاتیەوە خوارەوەد ناچار گوت ان

 .نان ئەوها نابێد دەبێ بە نووس ن بێ و بۆ سەرەوەی بەرزبەەیتەوەبە،م وازهێ +

 .باشە دەنووسم -

ئەرێ وازهێنان چۆن دەنووسرێ؟ گرس ارم لە خۆم دەكردد وە،م، خۆم دەدایەوە: ما 
وازهێنان چ ەد بنووسە وازم هێنا و ئاو بێنە و دەستت بیۆد گەەە كاخەزێەم هێناد چت، 

حەرم ب تتركەوتەوەد چەنتتد جارێتتم بتتۆی گێتابتتوومەوەد بنووستتمد وازهێنتتانێە، چەتتتۆ ستتە
 :ئەزبەرم كردبوود بە عەرەب، بوود سەحەر دەیگێتایەوە

ر ژێم خراپ لە حزڕ تتووەە بتوومد یەكستەر نووست م: )لقتد استتقژت......( ویستتم 
  .بەرزیبەەمەوەد گەش یان انەردمەوە

من با ب نووسمد كێ هەیە بتوانێ گەشت یانیبەاتەوە  بتاش بتوو وازهێنتانەكەی چەتتۆ 
وە  كژێیە بەكەڵەم هاتد ن و الگەەەی الگەەەیەك، گچەەم بە خەت، درشت گتكتردەوەد 

 رستەیەكم ئێستاش لە ب رە: 

 .من كەڵە، حزبایەت م ن ەد بە،م وە  گێییەرگەیە  دەمێنیەوە

كە هەناستتتە تەنگتتت م نەمتتتاد تتتتا نووستتت ن، نتتتامەكە ئ تتتدی لە دوای نتتتاردن، نتتتامە 
هەستتتیدەكردد چتتادرەكە لە ستتەر ستت نگم هەڵتتدراوەد دەستتت و گتتێم بە ستتنگەكان ەوە 
داكتتوتراوەد هەر لەبەر هەنتتدێش ئەو ستتەرهاتەد ستتەرهاتەكان، زستتتان، نۆكتتان ناونیتتان، 

 .)چادرێم لە سەر س نگم هەڵدراوە(ی هەڵبژارد
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 و سورخی

 دۆڵی دۆڕاندڵۆپە شیعریەكانی 

 

 و چ دی نتاد شییتاڵ بوود شیییاڵێم   شیییاڵێ  ج ای، من لە جەنگاوەران دی تەنێ
و ختتۆی  دەتگتتوت شۆەشتت انێە، بەردەستتتەەوتووی رووختتاوەد هەرچتت، هەیبتتوو دەیگتتۆت

و  و نەدەبتوو بەترێنەوە بتوون جتادوو  بەتاڵدەكردەوە لە نهێن،د ئەو نهێن انەی ستەردەمانێ
گتت بە گەرووی  د شییتاڵ و بگەنە گوێ، هەموو كەستێانەی نەدەبونەدەكرانەوەد ئەو ئاواز
جتتۆگەلەیەك، ت ژبتتوو لە گتتوتند دەەژایە ستتەر ئەو گێدەشتتتانەی  دەیژەنتتدند شییتتاڵ

ش ندەبێت.. شییاڵ، ج ای، ئەو شییاڵە بوو   بێدەنگ ەوە كە كە  نەیدەزان، چ ان لێ
 .من، گێوەبوولە وەرزەكان، د ڵێەدا ناسنامەیە  بوود وێنەی   سەردەمانێ

 ئێرە د ڵ، جەنگاوەرە د ەاوەكانە

 زاخن  ئەو جەنگاوەرە د ەاوانەی هێند بێ

 و گۆی ناكەن دەشارنەوە د ەاوی لەبن سیێ 

 هەم یە ئاودارە  لەم نسێ

 هەرەس، هەتاو بنووسرێتەوە  لە شوێنپێ  دەشێ

  و دەتەكێ و تۆزە جوان ، مر ڤ تەپ

  گ سای، گاسداراندا بە ئاودا دەچێ و لەگەڵ  دەتەكێ
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 ئەوەی هەبوو بەسەرچوو جگە لە روو ایی،

 تێەنگەكەت بێنە 

 ئەی جەنگاوەری لە جوان ، بەتاڵ

 ب دە دەست شوانە تا انەكەی سروشت

 بۆ خۆی دەیەاتە شییاڵ.

 لە سپێدەدا شییاڵ                                       

جاسووستاند بەرانتبەر شتێنێ، هەم یتە شتۆەەژند و لەبن ت چتاوی  بەدیوی گۆەەشێر 
شێنێ، هەم یە خوشمد خوشە، جیەت، گۆەەشتێرد لە ستێبەری درەختێەت، لە ئەنێتاو 

ت یتە  ت یتە بەردێەت، گتت جتوولەی شتاراوەد رزگاربووی كەمێم بەهارید گیتتم دابتووە
ەد گت بەدیار مەتارەیە  شەرابەو ت ری ئەنێال، گێوە دیاربوود  د لە چەند جێوە جێ بەردێ

و هەر لە ختتۆوە  ئاگتتای،  دەمێتتم بتتوو بتتێ دبە گەرووی د ، بە شییتتا، كۆستتتم دەژەنتتد
و ئاوازی  تێەنگەكەم شێوەی شییاڵ، گرتبوود لە گەنرەیەكەوە گۆەابوو بۆ شەش گەنرە 

بەرد  جەنگتتاوەرانەی هێنتتدە لەگەڵئەو  بتتۆ جەنگتتاوەرە د ەاوەكتتان دەخوێنتتددد ەانتتم 
وە گرتبتتتوود لە تەلەزمە بەردد متتتن ختتتووم بە د ەانە خەوتبتتتووند مێیتتتە ان تەژی بتتتوو

 گەنرەكانم جوان لەگەڵ ژەن ن، ئاوازی د ەان دەهاتنەوە.

ئاوازی د ەان لە كچە مەالیە  فێربوومد بە،م چەنتدی كتردم وە  خوێنتدنەكەی ئەو  
لە گەرمەی "ئایەت، كتورد" لە بتزنەرێ ە  بەدیتداری مەالو كتچە مەال  دب خوێنمد نەمتوان،

و ستەرواد فەرموودەكتان، ختۆی دەردەبتتید مەال ستەد  وومد مەال هەم یتە بە كتێششادب
و دەرەوەی كتتودید تتتا بتتزنە  فەرزە بتتانگ، دەداد بانگتتدانێە، ج تتا لە هتت، نتتاو كتتودی

 :كردەوەدحەوت جار بانگ دا  رێ ەكەمان بە هێسترەەێ

 :لە دوای چەند كەەەت
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 خودای گەورە خودای گەورە

 هەورەو  ئەم و،تە هەر خوێن

 :دەیگوت

 لە  ورئان یە  هەڵە هەیە

 و وردە ئەویش ز ر ز ر گچەە

 بۆچ، فەرمووت ئایەت، ئەنێاو

 هەو ن ە ئەوە ئایەت، )كورد(ە

و سەر ئێیەیە بە من نانووسرێتەوەد مەگەر ئەو رووبتارە  سەرهات، كچە مەال گت كێیە
دا بە ئتتایەت، كتتورد بتتاوكە لە ختتوا تۆراوەكەیتت ەوە كە وا بتتزانم لە ر خ تتدا لەگەڵب گێتتتێت

 .شادبوون..

لە بتتن درەختتتە ژنتتان ەكە  تتومێەم لە شتتەراب، رێبتتواری دەدا و فتتووێەم دەكتتردە  
رێژتتتر لە ستتاتەكان، گتتێش شتتەماڵەوەد فتتووێەم دەكتتردە شییتتاڵەوەد فتتووێە، درێتتژ د

گارچە كاخەزێم بە ەد  و فووی گێقووتدامەوەد  قڵبەردمەوەمەستبووند نامەیە   وم، گێ
ەە گوڵێە، زیندوو بە تەن یت گەگتوولەیەك، متردووەوەد لە شتێوەی وێتنەی ناو لەپد گە

مانتتگ لە گتتایزە شتتەوی چ تتاداد ئەم گ تتتانەش )  و ر   ی( وە  ئەستتتێرە دەوریتتان 
 .دابوو

نامەی وادا نەبوود لێەدان، گ تەكان خستی انە تەم، گومتانەوەد لە  ئاشنایەت م لەگەڵ
ەوەد )ستتورخ،(ی لە تەم و ستتورخ، چتتاوم دەگێتتتاد تتتا تتتریێەی ب رهتتاتن نێتتوان ستت خوە 

د بە ختتوێ، ستتەرهات، ناستتەە رێواستت م لە بتتارەیەوە  هەنتتدێ  نەمدەناستت، لتتێ رەوانتتدەوەد
  :بۆیم نووس ەوە  هەر لەوێ باسەردنەوە تامەردبوود
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  !چۆن دەستت چووە گ ان، گەگوولە؟ كوەی گوڵ

و چاوی هەم یە خەواڵووی  و گەگوولە گۆنای هەم یە سوور  و ناوهێنان، گوڵ لە ب ن ن
ونتدم گتكردبتوو لە كچە گوندیەكەم ب ركەوتەوەد ئەو كچەی بە بۆنەی ئەوەوە ئاستیان، گ

 .و بە )ئامان( بەئاگادەهاتەوە گوند بە )مەریەم( دەخەوت چۆلەكەی ئاوازد

 دەكا گوڵ لە وشەوە كەی لە گوڵ

 هەزار وشەی گوڵ

 و دەدەن نە بۆن، گەەەیە  گوڵ

 ..نە جوان، گەەەیە  گوڵ ان گێ ە

 مردن، گەگوولەش ئەو ساتەیە

 و كە باڵەكان، بە وشە دەبەسترێن

 باڵەوە  دەخرێنە ناو رستەی بێ

 لە ئێوارەدا شییاڵ                               

 

لێتدانەوەد بە  ڵنامەكەی سورخ، ن ازی دیداری كچەی گت ن تازتر كتردد بەدەم شییتا
گێیتت، دیتتداری   رووبارێتتم ن تتازەوە بەرەو گونتتدد مەستتتانە گەەامەوەد هەرای گ رەمێتتردێ

 :و رووباری ن ازی  وەاوی كرد گێگرتم

ردەوەد هەرچ، درەخت، خوا هەیە بتیتانەوەد و داختان رووتە بە نەفرەت بن.. شا   -
 !ئەرتەش ڵچ ج اوازیتان هەیە لەگە

 .بتینەوەی ئەرتەش بۆ ستینەوەیە ه، گێییەرگە بۆ گەرمبوونەوە +
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 .لە هەردوو ال هەر سووتانە و دەیسووتێنن -

 !  گێییەرگە بە گاڵەەوتنەوە ئەرتەش بە گێوە دەیسووتێنێ+

 :بە گێەەن نەوە

 .لێدە واز لەمە بێنە شییاڵ -

دەنگ، خۆش بوود مامژێ، هەموو لەبەر بوود لەسەر داختوازی، متن گتۆران ، )متریەم 
لەم ئانوساتەی حتاڵگرتنەداد كتچ لەستەر  دڵساباڵخ،(ی چتید من ش لەگەڵ دا بە شییا

و رێتتدەكاد نتتازانم وابتتوو یتتا نتتاد لە چتتاوی متتنەوە  كتتان، دەهتتاتەوەد دەتگتتوت شتتۆەەب ە
 ..مریەمەكەی ئێیەدا دەهاتەوە ڵی رێم لەگەلەنرەوالر

 ەت هاوین، وای بە خۆیەوە نەدیوەد  ڵهاوینەكەی گۆەەشێر فێنەترین هاوین بوود سا
لە بتتارەی ئەو فێنەتت ەوە  ستتەی دەكتتردد متتن لەو هتتاوینەدا یە    و بە جتتۆرێ هەر كەستتە

و كە حەفتە هەستم بە گەرمتای ەك، تتووش كتردد ئەو حەفتتەیەش هەر ئەو حەفتتەیە بتو
 ..كچە شییاڵ ەكە سەفەری كردبوود كە هاتەوە هاوین وە  خۆی فێنم بۆوە

د كەگتتر لە  و هتتاوین، كەگتترێ هتتاوینەد لە ستتێبەری تەژی لە گژتتۆگ، هەتتتاوی، دەمە
و بەسەر هەڵدێری  تەالنێە، لە ژیان سەختتر گیت، دابووە ت یە بەردێە، لە تەالن تووەە

ەدیار گەرداخێە، ب رەی، گت چایەد  لەنتاو چتتە مەرگدا دەیتوان،د دەم، عەسرە چابوود ب
دووكەڵتت، جتتگەرەی بەیە  ئتتاگری هەم یتتە داگ رستتاو ب تترەوەریم بەهەڵەی نەبتتردبمد 
سەرگەرم، خوێندنەوەی وەسوەسە و ئازارەكان، مەس ا بوومد ئەو ئتازارانەی ئاشتنایەت، 

خەمتت، و نزیەتتتر لە   ڵهەم یتتەی م لەگەڵ تتان هەبتتوود ئاشتتنایەت، نزیتتم لە هتت، شییتتا
 ..دووری

كەگرەكەم لە خۆم الچەگتر بوود رێتم لەو كتۆترە دەچتوو كە لەستەر لقت، ئازارەكتان 
و    د ئەو كەگرە زویترە ئتازاریەد تتا ە كەگتر بتوو بتۆن، بختووری، كتێبت، لێبتێ هەڵن یتبێ
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 -و ستەرهاتە خودیەكتان بەتاتد لە كەگرەكتان، هاوستێم و ر متان و چ ر   م وانداری ش رر
تەنها جزو عەمە حزب ەكان دیاربووند كەگرەكەی من ئەو كەگرە بتوو لە  -ئەوەی من دیتم

 .بەات ڵو شییا سێبەرەكەیدا تێەنگ رووی نەدەهات  سە لە  سەی ش رر 

 لە د ڵ، د ەاندا

 التەریەترین كەگری ئازارمد

 ... تا سەحەر چرای ش رری تێدا بسووتێ

 بپرسە ڵلە شییا

 !بێدارترین ئێیەگری شەوە  كێ

 شەوانەی شییاڵ                            

 

و عەسترەی  كەگرەكان دی ناویان لە من نابوو كەگتری هەم یتە خەوتتوود ئتا لەو دەمە
د ئتاخر  كەگردا دەستێە، نەناستراو بە ئاستتەم كەگتری راژەنتدد وامزانت، بتایە رامتدەژەنێ

لەو راژاندنە   یاخود  مەگەر درەخت، شاخان هێندەی من، بە شاخان كەوتوو با رایژەندبێ
لە  دارمتتاڵد بە دەنگێەتت،  بە ئەستتپای، النەتت، كتتۆرگەكەی رادەژەنتتێ  دەچتتوو كە دایەتتێ

 :و ئاشنایەت، دڵنەوای،

و لە رێ، دیدارتا گێاڵوێەم لەستەرداناد  لەبەر خاتری تۆ دەستم چووە گ ان، گەگوولە -
 ..نەمناس،  تۆش واگێدەچێ

 .خاتری گێاڵوەكانت  ەینا دەتبوورمسورخ،د لە خوێندنەوەت كردمد بە،م لەبەر  +

چوار شت رری بە خەتت،   سورخ، لە دوورەوە هاتبوو لە جێگەیەك ەەی د ەانەوەد سێ
نزیتتم لە خەتتت، مێتتروولە لەستتەر گتتارچە مقەبتتای تتتۆزاوی دەتگتتوت لەنتتاو خۆڵەگتتۆ  
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هەڵ گرتتتوونەتەوەد نووستت بووەوەد شتت ررێە ان رێتتم حەوزی ماستت، بتتوو بە جتتوولەوەد 
و  و كراست، مانتگ  و مێتروولە  و گەگتوولە  و كرمت، لتۆكەی،   ن ، خاڵختاڵۆكەلەوان تر جتوا

و گتێاڵوی منتداڵ ، نیتایش دەكتردد ستورخ، لە شتاع ران، چ تا  گێزەری دەم كەروێیتم 
ج ابوود دن ای ئەو باخچەی ساوایان بوو بە هەموو گەمەكان ەوەد جێت، نەهێیتتبۆوە بتۆ 

و گەورەی  بوو منداڵ ، وە  خۆی هێیتبۆوە و ماڵوێران،د كەسێم و شۆە  و شەە سووتان 
نەكردبوود وە  خاڵخاڵۆكە بە سروشتەوە نووسابوود ماڵ، خۆی نەكردبوود هەر لە متاڵ، 

  ..سروشتدا سرووشت، دەژیا

تۆ )ماس ەكان گێتدەكەنن( بختوێنەوەد دەزانت، ستورخ، لە شت رردا چەنتد منتداڵێە، 
 .سروشت ە

تێدا نەماد هێند سەرهات، گت ئازاری ختۆی ژەن م هەوام   شەوەكەی هێند شییاڵ، گێ
بۆم گێتایەوە ئازارەكان، مەس ح م ب رچۆوەد ستورخ، لە ئاخافتنتدا لە رستتەیەك، گێتنج 

  :و توركیان،.. دەیگوت وشەی، سێ ان كوردی دوویان عەرەب،

 !ئێستا باشم گێیتر گرامەرەكەم ه ندی بوو 

  :خۆی وتەن،

ن ن(ەیە كە شێو رەزای شاع ر )ئەم ر(ەكەی دایە، لە گاشیاوەی ئەو )ئەم رولیوئی 
گۆەیبوو بۆ )حەم ر( نەنە، باوك ی، دەچۆوە ستەر ئەو ه نتدیانەی كتات، ختۆی لە ژێتر 

 ..شییێرەكەی تەییووری لەنگ خوا ه دایەت، دابوون

 :سورخ، دەیگۆ 

  .من ش لەسەر  سەی باوكم كوردمد بە،م هێندەی رێبوار عەرەب ش كوردی نازانم
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گێیتتیەرگە عەرەبەی گتتێش هتتادی عەلەوی گاكتتانەی ختتۆی راگەیانتتدبوو.. رێبتتوار ئەو 
لە ناوەكەی خۆی كە نەماندەزان،د چەند ناوێە دیی، هەبتوود رێبتوار جتۆكەرد  هێرێبوار 

 ...د رێبوار شەراڕڵرێبوار گو

چتوار مانتگ لە رێت، فەرهەنتگەوە   رێبوار جتۆكەر  چەنتدان زمتان، دەزانت،د بەستێ 
و  خوێنەرێە، باش، ش رری كوردی بوود ز ر شت رری نتاڵ، و وەفتای، زمانێم فێردەبوود 

گۆران، لەبەر بوود هێند بە گەشتێو سەرستام بتوو )شتەو نت ە خەونتتان گێتوە نەب تنم(ی 
 .خەتم كردبوود ش رری لە كوردییەوە دەكردە عەرەب،

لەهەر بارەگایە  هەڵ داباد باخ، گتو،ن، چێتدەكردد بتاخەكەی ناوزەنتگد  ڵرێبوار گو
بتتوو  ڵاوی هەبتتوود  اچاخچ ەكتتان ش دەهتتاتنە تەماشتتای بتتاخ، رێبتتوارد هێنتتد گتتت گتتونتت

 ڵبۆ تۆوی گو ڵدەتگوت بە بچووكەراوەی،د كۆگ ، باخەكەی نەبوخوزنەسرەد رێبواری گو
د  دەكتردد ز ر كە  دەچتوونە تتارانێ ڵو بەرامەی گتو و ناوزەنگ، گت بۆن   دەچووە تارانێ

 دەبوو تریاك، دەهێناد هەبوو س اسەت، دەهێناد هەبووو تە ەمەن، دەهێناد ه هەبوو چە 
و شتت رازەوە تتتۆوی گتتوڵ،  لە تتتاران  ڵرێبتتواریش بە گتتوڵەوە دەهتتاتەوەد ئتتا رێبتتواری گتتو

 :. سورخ، دەیگوتە رێبواردو ناوزەنگ، كردبووە گوڵستان دەهێنا 

 ...با  بە كچەوە جوانە 

ختۆی نتاوێە، بتۆ دانتابوود باخ، رێبوار وە  خۆی ناوی ز ر بوو هەركەسەو بەدڵ،  
 ...با  اینە  من دەمگوتێ

و عەنەاوە دەكردد دەبە لەستەر    ورمێ ڵرێبوار شەراڕ لە شەرابگرتنەوەدا مژەی لەگە 
دەبەی دەگترتەوەد تە  تتنەوەی شتەراڕ ناستتەترین ستتەرهات، د ڵت، د ەان بتتوود كتتارگەی 

 -ەری دەبەكە شژەاتەوەشەراڕ لەژێر رایەخەكەی رێبوار بوود لەب ری چووبوو ناوە ناوە س
گاش ن وەە یەك، هاوین،د لە نۆكتان، لە دەم  -شەرابگرتنەوە وە  رەخنە بە نهێن، بوو 

رووبار خەوتوود نۆكان ئێستاش ئەو شۆەە ژنەیە كە لەدەم رووبار خەوتتووە و وەرزەكتان 
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و شتتەراڕ تە تت ەوەد بتتووە  و دەە ن ئەو هەر لە نتتازی خەوێتتدایەد زرمەیە  هتتات  دێتتن 
اتد الی هەنتتتدێم ه چتتت، كەمتتتتر نەبتتتوو لە تە  تتتنەوەكەی چتنتتتۆبژ،  خەریەبتتتوو واتەو

كۆبوونەوەی لەسەر گرێدەند سورخ، لە خەمت، ئەوەدابتوو ئتاخۆ ئەو تە  تنەوەیە چەنتد 
 :مێروولەی خەوتووی لەخەو كردووەد گۆتیە سورخ،

 .شەراب، رێبوار وە  وشە دەتە ێتەوە 

اد بتا  ایتنەی خستتە ستەر نتاوی متن.. واریش بووە رێبواری رێت، رووست َ  ریب  كاتێ
و گتوڵ، بتۆ بەجێهێیتت ن.. متاوەیە  بتوومە ئاوكێیت،  رێبوار ر ی،د لە شتەراب، كتردین 

دەستنەدەكەوت.. لە  ڵباخ، گو،ند ئەو باخەی لە ه چ باخێە، هەولێر هێندە جۆری گو
  :یەكەم دێری یەكەم نامەیەدا رێبوار بۆی نووس بووم

  ..نەكەید رۆدگای رووس ت بۆ دەنێرمئاو   ئەگەر گوڵەكان بێ  

 :سورخ، كە دەهاتە ناو باخ، گو،ند دەیگوت

 ...دەی دەستم كەلەگچە بەە 

و گە، رووتتدەكردەوە و هەمتووی  بوود دەستت نەگرتباد باخ، لە گوڵ  بزێومنداڵێە، 
كە  سوورخ، نەدیوە گوڵێە، بەدەستتەوە  ڵدەخستە ئامێزی خۆیەوەد چوار وەرزی سا

د هێنتد عاشتق، خاڵختاڵۆكە بتتوود لەنتاو بەفتریش بتۆی دەگەەاد ستورخ، ماستت،  نەبتووبێ
گەرستێە، نیوونەی ەد دیتوومە بەدیار ماس ، لە ئاو دابتاوەوەد تێتر تێتر گریتاوەد شتە، 
كردبا وا جەنگاوەرێتم بە ن تازی راو بە نتارنرۆكەوە وا بەرەو رووبتار دەچێتتد باشتووكە 

كە گوێتت  دان زەنگ، هە،تن، بۆ ماست ان لێتدەدائاسا دەگەییتە سەر ئاود بە بەرد لێەد
بەدواداچووند دەمتانزان، ئەوە ماست، متردووی دیتوەد بە   و هاواری سورخ، بباد بێ لە ها

 :نەهر  خانە  ن، دەگوت

 تۆ نووسەری یان دەعبای چۆن ماس، دەخۆیت؟ 
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خترایە نەهر  شت، دەنووس، دواتر جوانتری دەنووس،د ز ر دواتریش لە و،ت، نەرویژ 
شتتاری شتتێتانەوەد ن گتتای نەهتتر  گتبتتوو لە موگنات ستت، خەوتتتند چەنتتدان جەنگتتاوەری 
دەخەوانتتدد خەوانتتدن، ستتورخ، بتتۆ ئەو لە ئتتاو ختتواردنەوە ستتاناتر بتتوود هەر بەەێتتوە 

 :دەیخەواند

 .كوەە راوەستە  مەمخەوێنە چایەم بەدەستەوەیە 

 .خەو بوو نەخەوێنرا كە ز ر گێویستم بە  نەهر  چەندی كردی من، گێ 

 !من هەر توانای بەشەر خەواندنم هەیەد چ لە دەعبا بەەم؟ -

 !هەر بە مندا،ن دەوێری ئەگەر ئازای گ او بخەوێنە +

 بب ە بەشەر یان فێری دەعبا خەواندن ش دەبم  یان دەبێ -

 

 ئەو زستانەی بەهاری راگەەین،

 وێنەی السەە رێوا  لە بەفردا حەشاردابوو

 بوو گورگ، دەبەست  زستانێ          

 د ڵ، د ەان بە ئا اری چۆڵەوان دا رێ دەكرد

 د درەختە بەفراویەكان، زستانێ

 لەە ش ررێە ان گێوە نەمابوو

 گێش خەوتن شییاڵ                                
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زستان، خامۆشد دڵتتەقد هەتتا ختارە خولەشت، تۆرانتدد ئەو جەنگتاوەرەی بەردەوام 
دەگترتد ئەو نەخوێنتدەوارەی لەرێت، نتوكتە خولەی ەكتان ەوەد  ڵگوێ، لە ش رر و شییتا

و شۆەش، ش رر كوژی دەگترت..  بە ەد هەموو خوێندەوارەكان رەخنەی لەجێ، لە شۆەش
جوان ەك، دەنگ كە جاروبار لە نۆكانەوە بەرەو ناوزەنگ  ددەنگ  و بێ جوان،   زستان، بێ

سەحەر بوود ئەو سەحەرەی  لەسەر بەفری نوستوو گرووشەی دەكردد سەحەرەكەی چەتۆ
 .دواتر ت ر ری هەولێر سەحەركوژی كرد

لەم چۆلەوان ەی د ڵ، د ەاند ژوورێە، بچوو د لەناو ژوورێە، گەورەترد دیوارەكتان م 
بە تابژۆكتتان، دالتت، رازانتتدبۆوەد ب تترەوەریم فێڵتت، لێنەكتتردبم هەنتتدێە ان هەنتتدرێن بتتۆم، 

 زەخەوە هتاتبوود گەرمنەدەبتوومەوە  متن ناردبوو.. بەو سۆبە ئاسن نە داریتنەی كە لە د
كە  نەیدەخوێنتتدنەوەد ختتۆم بە نامەكتتان،   ختتۆم بەو كتێبتتانە گەرمتتدەكردەوە كە لەوێ

و بتترادەرە تەریوەكتتانم گەرمتتدەكردەوەد دیتتاریش فتیبتتوو ئەو بتترادەرە گ تتان ەید  هەنتتدرێن
ان هەرچ ەكتت، دەنووستت،د دەمگتتوت بتتاش نتت ەد ئەو بتترادەرەی ن تتوە تەمەنێەیتتان لەنێتتو

لەم ژوورە گچتەەلەوە تەنهتا دوو رێتگە  دو تۆران، ناسم بەسەر بترد ئاشتبوونەوەی ناسم
رێگەیە  بۆ هە،تن ئەویدی بتۆ ختۆ بەدەستتەوەداند رێتگەی رووست او  دەردەچوو: 

تتۆگ ش نەیتدەكردەوە بتۆ؟    بەغداد من هەردووك انم لەسەر ختۆم داخستتبوود داخستتنێ
 .. تێبێە، دەوێك  وە،م، ئەو گرس ارە ئەگەر هەبێ

ئەو زستتانەم تەن تای ەكەی لە ئتایەت،   من هەم یە هەستتم بە تەن تای، كتردووەد لتێ
كورد بە سامتر بوو.. خۆزگەم بە زستان، گار دەخواستت ئەو زستتانەی  ستورخ، و متن 
لەبەفر گەیەەری كچە گوندییان دەكێیاو ش ررمان بۆی دەخوێنتدنەوەو شییتاڵیان بتۆی 

كتتۆچ، كردبتتوود هەستتتم وابتتوو دڵتتۆگە ش رریەكان یتت، كتتۆچ دەژەنتتد.. ستتورخ، گتتایزە 
نەما خاڵختاڵۆكە   گێەردووە.. بە ر ییتن،د ماس ەكان ژیان ان كەوتە مەترس ەوە.. كەسێ

 :بەاتە چاوسا 

 خاڵخاڵۆكەد بابە گوەگوە لەكوێ ە؟ ماڵ، باوكم لەكوێ ە؟ 
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ر كتتاتد لەستتە ڵدانتتان، ختتا  ستتورخ، ستتووكە ئامتتاژەی بەستتەفەر كردبتتوود بە،م بتتێ 
و دەبتتوایە بپتتارێزرێند  و خۆبەدەستتتەوەدان نهێنتت، حتتزڕ بتتوون  لەد ڵتت، د ەان هە،تتتن 

دواتتر لە نامەیەكتدا وای بتۆم  ددەرنەچوو ڵسورخ ش تەنها لە گاراستن، ئەو نهێن ە مندا
 :نووس بووم

هەموو تەمەنم كەرایەتت ەد بە،م گاراستتن، ئەو نهێنت ە كەرایەتت ە  بتوو مەگەر هەر  
.. لێترە لەنتاو گرچت، كتچە رووست ان بەدوای خاڵختاڵۆكەدا دەگەەێتمد  ب گاتێ كەری حزڕ

 .وەفاش بۆ ماس ە بەجێیاوەكاند نام ژەە ش رریەكەم )ماس ەكان گێدەكەنن(ە

هەزارویە    دختاترانەوەد هەزارو یە  شتەوم لە د ڵت، د ەان كتردەوە   بەچەند شتەوێ
لە گ استەی حەسحەست انە..  شەوی تەن تای، ئتاگۆرەی،د هەزارویە  شتەوی گەنر ت، گتت

هەزارویە  شتتتەوی شتتتەوەێژ لە ح ەتتتایەتد ح ەتتتایەت، جەنگتتتاوەرە د ەاوەكتتتاند ئەو 
هەزارویە  شتەوی گتت لە  دو گێژەلتووكە هەڵ تدەكرد حەكایەتانەی لە گێتانەوەیتاند زریتان

و  و خۆبەدەستتتەوەداند هەزارویە  شتتەوی گتتت لە ستتەی چتتوكژێت،  حەكتتایەت، هە،تتتن 
و  و ئاشتبوونەوەد هەزارویە  شەوی سەرگۆش لە خەون، سێەس،  تۆران گوژارك،د گت لە 

 .سەروا، لە بەئاگاهاتنەوەی هەواڵەكان، كوشتن

شتتەوانێم گەەیتتدەی جتتوان، دەشتت ا دڵتتۆگە  زارویە  شتتەوی گتتت لە نهێنتت، شتتەودهە
 .جوان ەكان بب نێتەوە

 و گێژەلووكە زریان

 تێەدەكەنەوە  لەسەر س نەی ژنێ

 ژوانهەم یە لە   ژنێ

 لەبەر دەرگاكەی ئەودا  ژنێ

 و تێەنگ دەخەوت 
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 ئەوینەوەجەنگاوەر دەكەوتە رووباری 

 رووسوورانە  ژنێ

         .بە د ڵ، د ەان ناودێری كردین

 لەخەوتندا شییاڵ                                        
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 ئەفسانەی كانی ژنان

 

كەگرانەد بارەگتا لە هەڵتدێرێم هەڵ تداوەد هەر كەستێم گێت، بتتواد ژنتان، دەو  کەژی
رووباریش بە ستەری رانتاگەند ئەو هەڵتدێرە  ەت هت، ئەوە نت ە گێیتیەرگە كەگتری لتێ 
هەڵبداد نە  لەبەر هەڵدێرید نتاد بەڵەتو بە هتۆی دوو هتۆی ز ر لە جتێد  ەت نەدەبتوو 

 :بارەگا لەو تەالنە بەرێتەوە

كەد تەمەنت، ئەو گتوفەكە هێنتدەی تەمەنت، گونتدە و هەرچت، گ ست، و ئێرە گوفە -١
 .گاشیاوەی كۆن و تازەی گوندی هەیەد ئەوەتە لە گێش چاوان و لە بن لووتانە

 .ئێرە رێم سەر رێگەی كان، ژنانە -٢

بە،م چ، دەكەیت  گوێیان بە ه چ نەداو چەند كەگرێەیان هەڵداد ئاخر ئەنگتۆ ئەوە  
 د تتۆگ، هت چ دەوڵەتێتم نتایگرێتەوەدستەربازیەوە باشتترین جتێگەیەبزانن ئێرە لە دیدی 

لە بتن لێوان یتەوە  ستەیەك ان  راست، خەڵە، گوندیش ه چ ان نەگۆت و الریتان نەبتوود
نەكردد بۆن، ناەەزای، بتداد بە گتێچەوانەوە هەنتدێ ن یتانەی گێخۆشتبوون ان ن یتاندەداد 

جتێ كەگرمتتان خۆشتەردد زبتت  و  یە  لەو ن یتانانە گتۆەین، گتتوفە  بتوود لەو ر ژەوەی
زال ان فتێ نەدایەوە ئەو گوفەكەوەد لەوالتر ز ر دوور گوفەكێە، نوێ ان كردەوەد ئەوەش 

 :گوورە فاتم كە بە تەمەنترین ژن، گوند بوود دەیگۆت دروونترین بەڵگەی گێخۆشبوونە

ه چ شتە  هێندەی گوفە  گۆەین زەحیەت ن ەد تەنەكەی زبت  هەر هێنتدەی فێترە  
، گتۆرینێد بە،م ەیە  بوود ورد وردیی، بەەیت بۆ خۆ هەڵتشتن هەر دەچتەوە جێتجێگ

 .نگۆمان شەاوەچ بەەین دەست، 
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 .ئ دی گوند گوفەك ان گۆەید بە،م كان، ژنان ان نەگۆەی 

گوند لە ئێیەوە دیتار نت ەد دووریتش نت ەد تەنهتا گتوفەكە كۆنەمتان نێتوانەد ئتێیە لە 
گەلە  گەورە جتتێگەی شتتارێە، لتتێ  ستتاکەگێەێک،هەڵتتدێرین و گونتتدیش لە ستتەرێد لە 

دەبێتەوەد كان، ژنان ش لە بن، د ڵێد لە نێتوان كتان، و گونتد كتۆنە گتوفە  و كتۆمەڵە 
كەگرێم و كان ەك تر و گەلە  شت دیشد ئەو نێوانە ز ر دوورەد خۆ گوورە فاتم هەتتا لە 

دان یێ و بە  ەت  كان، ژنانەوە سەردەكەوێ و دەگاتەوە ئاوای،د رەنگە دە جار گتر بۆی
چەبتتوونند ئتتارە ەی دەردەداد وا  کەژیكتتان ەك ش ئەو كان تتانەی لە درەنگتتان، گتتایز  لە 

بتتزانم گتتوورە فتتاتم چ خۆشتت ە  لە خۆشووشتتتن و چتتوونە كتتۆڵێ نتتاب نێد ز ر جتتار 
 :نەخۆش ش دەكەوت و دەهاتە كن برووسمد ئەو برووسەە دەیگۆت

مد دەب نن چۆن كەگرەكان بە بن زب  ئەگەر حەفتەیە  حەڕ و دەرزی لە گوند دەبت 
 .دەكەون

ئەو كتتوەە هەر لە ختتۆوە ختتۆی كردبتتووە دكتتتۆرد ختتولە گتتازدە ر ژیەكەشتت، تەواو 
نەكردبوو كە دكتۆرەكان ناوە ناوە دەیانەردەوەد لەكەگرە دەرمانختانەی ەكە كە كەوتبتووە 

ئەو ستتەرەوەی كەگتترەكەی متتند الیە  تتتایبەت بتتوو بە دەرزید الیەكتت ش حەڕد نەژاد 
كوەەی هێیتا هەر لە نەژادی گێەەن ن بتوود لێوەكتان، بتزەی هەم یتەی ان گرتبتوود ئەو 
نەژادەی هێیتا سەردان، سەردەشتت، نەكردبتوود هێیتتا نەچووبتووە گ استەی بتا د ئەو 
باخەی سەر گە،ی درەختەكان، گت لە كێیەە و بن درەختەكان ش گت لە منتداڵد هەنتدێ 

 نەمدید نەژاد گوت،: لەو مندا،نە من 

 .كوژیان بە دەستەوە بووكێیەە

هێیتتتتا ئەو گتتتولژەیەی كە هەر بە  ەد زەنگ تتتانەیە  دەبتتتوود لە جتتتێگەی ختتتۆی  
نەبزووتبوود ناد هێیتا رێ، هەڵە نەكردبوود لە كێیتەە الی نەدابتوود نەچووبتووە چتاوی 

ادی نەەژانتدبووە نەژادەوەد ناد هێیتا منداڵەكە لە رێ، هەڵەیەكت، منتداڵ ەوەد چتاوی نەژ
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نەژاد ئێستتتاش دوای ئەو هەمتتوو ستتاڵە هەر بە دوای چتتاوە  -بتتاخەكەی سەردەشتتتەوە 
 -رژاوەكەیدا دەگەەێ

الیەكەیدیی، دەگۆت بەشت،  ئەو نەژادە ناوی لە الی دەرزیان نابوود بەش، ژناند بە 
اد ئاخر برووسم ه چ ژنێە، بێ دەرزی  وتار نەدەكردد ژن سووكە گەس وی گرتب گ اواند

هەر كاتێتم  ەچوود حەب ش تتایبەت بتوو بە گ تاودبێ دەرزی لە دەست، برووسم دەرنەد
 :نەژاد باس، ئەو ج اوازیەی دەكردد برووسم هاواری لێ هەڵدەستا

وا ن ەد من كەی شت، وا دەكەمد دە بت ن لە گوورە فاتم بپرسند بتزانن هەتتا ئێستتا 
 !دەرزیەكم لێ، داوە

 .گوورە فاتم بەر دەرزی برووسم نەكەوتبوووا بوود لە ناو ژنان بە  

 وێتنەیگێش ئەوەی گوورە فاتم لە هەڵاڵ بداد من سەرهات، وام ب ستبوو كە هەڵتاڵی 
گوورە فاتی، لێ بەرزبتووبێتەوەد هەر لە منتداڵ ەوە ستەرم ستەرەێژە لە ستەرهات، كتان، 

كان، ژنتاند ز ر الم نەدەدایە سەر  دژناند سەرهات، وەهاد ئەگەر بیخنەابام لە ت نوێت دا
جتار لە دوورەوەش نەمتتوێراوە ئتتاوە لە كتان، ژنتتان بتتدەمەوەد ئتاخر ئەو چ ر كتتانەی متتن 
دەمب ستن سوورهەڵگەەابوون لە خوێند ختوێن لێ تانەوە دەچتۆەاد لە ئا تاری كتان، ژنتان 
چەندان گ او خوێن ان رژاوەد هەر لەبەر ئەوەی بەوێتدا تێپەەیتوەد یتان ت چتاوێە، داوەتە 

من بەو منداڵ ە ئەو نهێن ەم بۆ نەدەبۆوەد نهێن ، كوشتتن، گ تاوان بە هتۆی  كان، ژناند
كان، ژنانەوەد درەنگتر زان م كان، ژنان كان ەك، ئاسای، ن ەد كان ەكە بتۆن، نهێن ەكتان، 
ژن، لێدێد كتان ەكە رێتم بە واتتای گەرمتاوی ژنتان دێتتد چ بڵێت، كتان، ژنتان چ بڵێت، 

ی كەمت، لە هەنتدێ كاتتدا یەكتند ئەو كتان ەی كە ژنان هەر یەكەد یان بە ال سەرشۆرک،
هتتاوین،د  سەرشتتۆرک،ژنتتان بتتوود  سەرشتتۆرک،گتتوورە فتتاتی ش لێتت ەوە لە هەڵتتاڵی دا 

كان ەك تتتدی كە هەر نزیەتتت، بارەگتتتا بتتتوود ئەویتتتش هەر كتتتان، ژنتتتان بتتتوو بە هەمتتتوو 
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رز تایبەتیەندیەكان، ژنان ەوە جتگە لە گەرمتاوید ئەو كان ەیتان هت چ هەڵالیەكت، لێتوە بە
 .نەبۆوە

ئ تتتدی گتتتوورە فتتتاتم لە هەڵتتتالی داد لە گتتتوێ، متتتن رێتتتم ئەو هەڵتتتاڵیە بتتتوو كە لە 
سەرهاتەكان، گژەە حەب تبەوە بەرز دەبتوونەوەد ئەو حەب تبەیە لە ستەرهاتگێتانەوە كە  
نەیدەگەییتتتێد ئەو ژنە ستتەرهات، بە كتتێش و ستتەروا دەگێتتتایەوەد بەنتتدی وەهتتای لتتۆ 

بەزانتتدد گژتتەە حەب تتبە ستتەری ستتەرەێژ بتتوو لە دەگتتۆت، مەگرستتەد ستتەد بەنتتدبێژی دە
هەرچت، یتاری، منتدا،نە  شتتێ هەراشتترد سەرهاتاند گورێ، كچ ی، كە ئاوزەی من بوود

هەیە لەگەڵ ئەو كچەم كردووەد كچەش دابوویەوە سەر دایە،د بەزم، كان، ژنتان لە كتن 
ابان و نەوە لە گژەە حەب بە بوود ئەو شەەانەی بە هۆی كان، ژنانەوە دەكەوتنە ناو بەرەب
 :دووی نەوە لە خوێن دەگەوزان لە كنە وی بووند باشم لە ب رە كە دەیگۆت

 :هاواری ست، گەییتە ناو گوندی

 !وەرند هۆی  وەرند بزانن چن دی

 حەسەنە شەلە بە چاوی مۆن،

 لە لەش، رووت، ژنان دەە ن،

 كێ گولژەی هاوییت؟ برای ست ە

 مەیت، حەسەن، لەوێ كەت ە

 شەەەد هەی گەرمە شەەەهە شەەە 

 دەستە  تێەنگە دەستە  خەنرەرە

 رێ، كان، ژنان سەرانسەر خ نە
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 .....حەفت بریندارند حەفت ش مردینە

لە دەست خۆم نەبوود ترسام ز ریش ترسامد گوورە فاتم و ست ، ناو سەرهات، گژەە 
رێت ە زەالم حەب بەم لێتێەە،و بوود نەمدەوێرا چاو هەڵێنمد دەمگوت ئێستا نا ئێستا لەو 

بەردەبێتتتەوەد ختتوێن دەەژێد گتتوورە فتتاتم چەنتتدی گتتتر لە بارەگتتا نزیەتتتر دەكەوتەوەد 
ترس ش نزیەتر دەكەوتەوەد گوورە فاتم و ست، و تر  یەكانگ ر بوون و بتۆم لێتم ج تا 

 :نەدەكرانەوەد گەییتە نزیم بارەگا

 با بزانم كامەتان بووند بیرن باشتر ن ە؟

ەی دەڵێنێد بەردەوامت ش دەمتانچەی لە نێەت ەد لە كتات، بەرگرس، بارەگا كێ ە؟ كاو
 :لە خۆی نەدەكردەوەد چووە گێش گوورە فاتم و گۆت، سەرشۆرکێشچوونە 

 .گوورێد هاوار مەكەد بزانم چ بووەد بە شێنەی، تێیبگەیەنە +

 چ بووە  ئەنگۆ نازانند ئەوێ كان، ژنانە؟ -

 ...باد دەزان ند بڵێ +

ی خۆم دیتمد ئەگەر نەمتدیتبا رەنگبتوو بتاوەەم نەكردبتاد تازە گێییەرگە د بە چاو -
لە كەلێن، دار و بەردانەوەد لە ناو دووكەڵتێ زەق زەقد زیتت زیتتد تەماشتای لەشتوالری 

 !؟ژنان دەكاتد هێیتا چ بووە

 گێییەرگەكە دەناس ەوە؟ +

 .باش، دەناسیەوەد بۆ ئەو الیەش هات -

دانێد گ او نەبم ئەگەر یە  گولژەی لە دە وەرە لە ناومان بگەەێد گەنرەی لە سەر  +
 .ناو چاو نەدەم
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زراوم رژاد گەییتیە ئەو باوەەەی كە بەندەكەی گژتەە حەب تبە جارێە تدی لەو تەالنەد 
لەو بارەگتتایەی نێتتوان گونتتد و كتتان، ژنتتان وەەاستتت دەگەەێ و ختتوێن دەەژێد ئتتاخر ئەو 

ئەگەر ستتوە ب زان تتایە گ تتاوە گ اوێتتم بتتوو هەر  ستتەیەك، بەتتردایە دەیگەیانتتدە ستتەرد 
سەریی، تێدا دەچێتد گ اوێم بوو لە شێنەی، تا بڵێ، نەرم و م هرەبتاند ناستمد  ستە 
ختتۆش لە تووەەی یتتدا م تتر غەزەڕ بتتوو بتتۆ ختتۆید ستتیەۆی شتتەا  بە تتتۆزی گێتت، 

 :نەدەگەییتتتد ختتوێن بەر چتتاوی دەگتترتد لە ختتوێن بەوالوە چ تتدی نەدەدید دەیتتانگۆت
ووە گیت،د كاوەی ئاسنگەر واندببوود یە  خوترمەی خێرگەیە  تووەە جارە  لە گێییە

حەرتدە مەتتارە ئاویتان  :دەیتانگۆت تە ئەژدەها د تەخت، عەردی كردبوو.واند وای نەخێ
ە لە ستتەری بتتۆی گێتتدا گژانتتدبوود هێیتتتا بە خۆنەهتتاتبووەوەد لە هەمتتووش خۆشتتتر كتتاو

 گریابوو.

ن دەترستام گتوورە فتاتمد ئێستاش وە  دەب ن ن ئەو گ اوە لە باری تووەەبتوونەد مت 
 :بەو چاوە كزانەی خۆیەوە گەنرە بخاتە سەر یەكێەیان و بڵێ

ئتتا ئەو كتتوەە بتتوود لە گەنتتای بەردەكەد لە كەلێنتت، گەلتتەە داراند لە نتتاو دووكەڵتتێ  
 .تەماشای س نگ و مەمم و ناو گەڵ، ژنان، دەكرد

ە ستتەر دەمگتتوت دووریتتش نتت ە راستەوراستتت و گەنتترە بە هەڵە درووستتتبووەكان، ل
ستت نگ، متتن راگتترێد هەر لەو كتتاتەش كتتاوەی دەمتتانچە لە نێتتم كە تتتووەەی، لە چتتاوی 
دەبتتارید نتتاوچەوان، متتن بەتتاتە ن یتتانەد ئتتاخر بەو دەستتتوبردەد بە دەستتتهەڵێنانەوەش 

نی ش ەراناگەمد بە هە،تن و خۆشاردنەوەش رانەگەمد بە راوەستە با تێەبگەین و تێتبگەی
هاتبێتد ئتاخر متن یەكتێەم لەو كەستانەی كە ز ر جتار   ژمردەمگوت دوور ن ە  دراناگەم

 ە و ئاماژە هەڵەكاند هاتەوە ب رم:دەبیە  وربان ، گەنر
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دە دوازدە كرێەار بوویند لە خانووێم ئ ییان دەكتردد ئەو كتات منتداڵ بتوومد هەر  
گتتازدە شتتازدە ستتاڵێم دەبتتوومد هەر هێنتتدەم زانتت، منتتداڵێم كە گتتا الوەی دەفر شتتتد 

 :گریان كرد و ر ییتد بە دەم ر ییتنەوە جوون، دەدا و دەیگوتدەست، بە 

 .گا الوە دەخۆن و گارە نادەند باشە با لۆتان بیێنێ 

 :هێندەمان زان، بە خۆ و بە گۆل سێەەوە گەیدا بوود گۆل سەكە گوت،

 دەی بزانم كامەیان بوود خواردی و نەیدا؟ +

 .ئەوە بوود حەفت گا اڵوەی خوارد و گارەی نەداوە -

 :چەندی گوتم )ئەوە(كە من دەرچوومد

 .كوەە بە خودای من گا الوەیەك یم نەخواردووە

ە كە هاتگۆل سخانەد باش بوو وەستالەگەڵ گۆل   كەڵە، نەبوود دەیویست بیبا بۆ  
ئ تتدی دەترستتام گتتوورە فتتاتی ش وە  ئەو منتتداڵە  نتتاو كێیتتەكەوە و كۆتتتای، گێهێنتتاد

كێیتەكە ز ر لەوە ئتاڵۆزترە بە وەستتایە  و ستەد گا الوەفر شە هەڵە بەاتد ئەو جارە 
 .وەستاش چارەسەربەرێتد ناب نند كاوە دەست، لە سەر دەمانچەیە

ئێستتتا هەموومتتان لە بتتن كەگتترە گەورەكەیتتند چاوەكتتان، گتتوورە فتتاتم لە ستتەر یە  
یەكیتتان دەگەەێد بەخت تتاریش كە هەر بە بەخە بانتتگ دەكتتراد بە زمتتانێە، گتتاڵتە ئتتامێز 

 :دەیگۆت

چاوەكان، خۆت ماندوو مەكە نایب ن ەوەد یەكێم كەتنت، ئەوهتای كردبێتتد نتایەت لە 
گێش چاوی تۆ دان یێتد هەستە ئەگەر نەساخ تد بت  كتن برووستم بتا یە  دوو دنتەە 

 .حەبت بداتێ

 :هەرچ، كاوە بوود بە تووەەی ەوە دەیگوت
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دانتێد دەبێتت لێ، گەەێد بتا تەماشتابەاتد شتەرتبێت ئەگەر گەنترە لە ستەر منت ش 
گتتولژەیە  لە نێتتوچەوان، ختتۆم بتتدەمد بارەگتتای ئتتێیە  ەت جتتێگەی بەدەەوشتتت، لتتێ 

 ...نەبۆتەوەد ناشبێ

 .دیار بوو گوورە فاتم ئەوەی لە دووی دەگەەا نەیدەدیتەوە

 :كاوە گۆت،

هاد بتۆت روونبتۆوە كە ئتێیە نت ند ئەوەش بتزانە چەنتد كەست ن هەموومتان لێترەیند 
 .گێییەرگەی ئێیە شت، وا ناكات كەسیان ن ە لێرە نەبێتد

 :گوورە فاتم گۆت،

ناد نا خوانەخواستە نتاڵێم شتت، وا لە ئێتوە دەوەشتێتەوەد بە،م بە ختودای كە تێتر 
تەماشای لەشوالری كتردین و لێیتان لە هەڵتاڵ داد بەو چتاوانەی ختۆم دیتتمد بەرەو ئێترە 

 ...هاتەوە

 :كاوە گۆت،

 .دە هەستە یە  یە  ناو كەگرەكان بگەەێ +

 .ناد كوەم شت، وا ناكەمد باوەە بە توو دەكەم - 

 .وەرە بە من بڵێ دباشە ئەتو بت د هەر كاتێم ناس تەوە +

 :بەخە بە گێەەن نەوەد گێەەن نێە، وەها د ،ود ڵ دەنگ، دایەوە

 ...دە وەڵاڵه، گوورە فاتمد ئەمن بزانم ئەتو خەونت دیتووەد لە خەونێدا

خۆوە بێتە ناو  ساند هەتا جارێم هەڵ دەدایە  ستان ئەو بەخەیە  ەت نەمدیتبوو لە 
 .سەد جار خۆی هەڵدەدایە ناو زێ و دەهاتەوە دەرێشد خەڵە، دەو زێ، گچەە بوو
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 .گوورە فاتم بزەیەك، هاتێ و تەواو

گوورە فاتم وازی لێیان هێناو ر ییتد كەچ، كاوە وازی نەدەهێناد ئەو گ اوە وا بزانم 
 : ش بوود دەیگوتمامە رەزای ئای نزایلە سەر 

 .من دەبێت ئەو گێییەرگە بێ رەوشتە بب نیەوەد ئەو ژنە لە خۆوە  سە ناكات

هەر برووسم نا  نادلەوەد  گومان،دیتم لە بنەوە تەماشای برووسە، دەكردد دەتگۆت 
تەماشای هەمووان، دەكردد كێ ئاگای لەو نەباد تەماشای دەكردد گۆتم نەڵێ دێم دەستت 
لە سەر دڵتان دادەنتێم و ئەوی ئەو كەتتنەی كردبێتتد دەترستێ و دڵت، خێترا لێتدەداتد 
ئتتاخر كتتاوە بتتوو لە دەستتت، دەهتتاتد ئەو بتیتتاری دابتتوو ئەو كەتتتنەەرە بب نێتتتەوەد ئەو 

دەست لە سەر دڵنان رەنگە الی وی باشترین رێتگە بێتتد متن هەر لە رێگەیەشد رێگەی 
ختتتۆوە وام ب ردەكتتتردەوەد رەنتتتگە كتتتاوە ئەو رێتتتگەیەی بە خەیاڵتتتدا نەهاتبێتتتتد ئەو 

 :ب ركردنەوەیەی من رەنگە لەوەوەد لەو سەرهاتەوە هاتبێت

د لە سەرەتای، بوومد لە ناو گۆلێد  وتاب ە  كە كوەی بەەێوەبەری  وتابختانەكە بتوو
شتێە، بزر كردبوود نازانم چ، بوود هەمتوو  وتابخانەیتان ستەرو بتن كتردد نەیانتدیتەوەد 
مامۆستای گۆلەكەی ئێیە كە وا بزانم ناوی نەجاح بوود دیتم هەستا و یە  یە  دەستت، 

 :دەخستە سەر دڵ،  وتاب ەكان و ناوە ناوەش دەیگوت

 .ئەوەی دزیبێت، دڵ، خێرا لێدەدا

ەشم هەڵدەلەرزید لەرزینێم لە ناو بەفترێش بتبەستتنەوە وا من نە  هەر دڵ هەموو ل
هەڵنالەرزێ،د نەجاحە فەندی وا خەریەە دەگاتە مند چەنتدی دەمویستت ختۆم بەرزەفتت 
بەەمد بەالش بوود گەییتد دەست، خستە سەر دڵمد مرییە، تتازە ستەربتاوتان دیتوە؟ 

تا لە ستەر ست نگم رێم لەو مرییەە دەچوومد بەو چاوانەی خۆم دەمدیت دەست، مامۆس
دەتگوت ز ر بە توندی تووش، نەخۆش ، لەرز ك، بووەد یەكسەر گ ژی، گترت و ویستت، 

 :لە رێزێم بێنێتە دەرێد لە دەرگا دراد بەردەستەكە هەر لە سەر دەرگاوە
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 .مامۆستاد بەەێوەبەر گۆت، شتەكەمان دیتەوەد لە دووی نەگەەێ

 :مامۆستا كەمێم لێم دوور كەوتەوە و گوت،

 .نەخۆش،د بت  دكتۆر ئەتو

چتتوومە دكتتتۆر و نەخۆشتت ش نەبتتوومد ئێستتتاش لەو بتتن كەگتترە ئەگەر كتتاوە بێتتت و 
 .دەست بخاتە سەر دڵمد دڵ هەر مرییەە سەربتاوەكەی ناو گۆلە

هەموو ئەو بگرەو بەردەیە لە گێش ن وەە دا بوود كتاوە لە ستەر ر ییتتن بتوود بتاش 
كتتێ بتتوو؟(( ستتەد جتتار گتتۆترایەوە و بتوو ر ییتتتد ئ تتدی لە نتتاو خۆمتتان: )) كتتێ بتوو 

نەگەییتنە ه چد من ش وە  كاوە تەماشای چاوانم دەكرد ئێ بەڵەو شتێم بتزانمد بتزانم 
جتتگە لە متتن كەستتێە دیش هەیە شتتتێە، لتتێ بزانێتتتد لە چتتاوی كە  هتت چ زان نتتێەم 
نەدیتەوەد من شتتێەم لێت، دەزانت، لە ترست، كتاوە نە  كەتنێتم بەو كەتنەتارە بەتاتد 

 .ە سەری دانا و ئەو بەردی شاردنەوەیەم هەڵنەدایەوە و هەڵنەدایەوەبەردێەم ل

 :ئەوهای گێتایەوە

بتتا بتتۆت بگێتتتمەوە: ئەو كتتاتەی لە نتتاو گونتتدی تووشتت، تتتۆ بتتووم و لە وە،متت، 
 گوتم: تۆزێم ئ یم هەیە و دەچیەوە.گرس ارەكەتدا 

نەچوومەوەد زان م ر ژ ر ژی كۆڵەردنەد دوور لە هەموو چاوێم شۆەبوومەوەد لە نتاو  
توتتكان جێگەیەكم بۆ خۆم خۆشەردد جێگەیە  ه چ گاشایەك، ئێران، چاوی بە جێگەی 
وا خۆش نەكەوتووەد جێگەیەكم هەڵبژارد ه چ جەنەەاڵێە، رووس، و ئەمریە، ناتوانن وا 

 .ێگەیە  راست و راست ن یان بپێەێبە وردی جێگەی وا هەڵبژێرند ج

راست، من زووم زان، شتێە، لە چاودایەد بە بەر چتاوی منتدا شتۆەبۆوەد بە،م حەزم 
 .نەكرد  سەی گێ ببتمد بۆیە نەمگوت: مەڵێ دوور لە هەموو چاوێم
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ئێد هەرچ، مێ  نەی گوند هەیە بە رووت، رژانە ناو چاوی منەوەد چم دیتد برا چ م 
تم یاخوا تتۆش ب ب نت،د تەماشتا مەكەد هەر یەكەی شتەرواڵێە ان لە دیت  ئەوەی من دی
و دەڵێ، هەج ر ند وەرە كوەی ئاسیان وەرە ناو توتتكان و لە چاوی  خۆیان هەڵەێیایە

بە متتنەوە تەماشتتایان بتتەەد تەماشتتای حتتۆریە رووتەكتتان، بەهەشتتت بتتەەد بەهەشتتت  دە 
ە و ئەوهاشەد لە سەر دەست، ئەگەر یەكێم بێت و دڵن ام بەات كە بەهەشت هەیخوالی 

بە بتتێ گارشتتێو  بتتێ گارشتتێووی تتتۆبە دەكەم و ر ژی هەزار نتتوێژ دەكەم و هەتتتا ر ژی 
 .بەر ژی دەبم

لە بارەی ئەو بەهەشتەوە گرس اری گێش وەخت لە سەرم سەریان هەڵدەدا و دەهاتنە 
 .سەر زارم و شەرم دەیگەەاندنەوە

ە د ئەوە وەختت، ختۆی خزمێەیتان چم دیتد هاوەێ چم دیتد هەموو جۆرە م وەی  
هەبوو ز ر دەوڵەمەندد ماڵ ان لە سنە بتوود كە دەچتووینە ماڵ تان هەرچت، م توەی دن تا 
هەیە لە ستتتتەر مێتتتتز دەب نتتتتراد م تتتتوەی وا هەبتتتتوو لە هتتتت چ مەمژەكەتێەتتتت، ئێرانتتتتێ 
دەستنەدەكەوتد كەچ، لە سەر ئەو مێزەی دەیڵێم دەهاتە ناو چاوتد ئەوەی ئەمن ش لە 

وتتكتتانەوە دیتتتم ئەوهتتابوود وە  مێتتزەكەی متتاڵە ستتنەی ەكەد بە،م ئەوەیتتان نتتاو ئەو تو
م وەی راست نەد ئا بە هەڵەدا مەچۆد م وەی راست نەی سێو و هەنر ر و هەنار و گێال  
 و گرتە اڵ و ل یۆ و هەرمێ و شێت، و ئەو شتە بێ تام و شامانە نت ەد م توەی راستت نە

ەت و لێتو و مەمتم و گتۆی مەمتم و ئ تدی بتۆ رووم روومەت، سێوی و نا سێوەكە الدەد
 ...د تەن یتا و تەن یتبەەد سەر بەرەو خوارد بەرەو سەرێخۆت ریزیان 

لەو الیەوەد کەمەر باریکێ جژک، دەشووشتتد خۆزیتت دەخواستت بچت ە بتن شتۆنک، 
 دەست،د تا گ انت دەردەچێ بتکوتێ.

نەیدەگەییتتێد متن هەرچت، بتەەم نتاتوانم  چ ر کخوانێت ئەو كوەە لە گێتانەوە ه چ 
 .گێتانەوەی ئەو وە  خۆی بگێتمەوە
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چم دیت  ئەوەی من دیتم كە  نەیدیت ەد مەمم بە هەموو جۆر و  ەبارەكان ەوەد بە 
هەمتتتوو رەنگەكتتتان ەوەد ئەو هەمتتتوو ستتتیت و نتتتاوگەڵ و... هەر وازی لێبێتتتنم باشتتتەد 

ەشتە بە لێژ، و شێواویش لە گێتانەوەمدا ناگێتدرێتەوەد بە خودای ناتوانم وێنەی ئەو بەه
 ...بە تۆی ن یان بدەمەوەد چ جوان بوو  كەف، سابوون كە دەهاتە خوارێ بە سەر

 هاتە سەر زارم بڵێم:

  ە.دەی وردتر  سە بەە و  وێنەكان روونتر و رووتتر ن یانبدەو 

 .بە،م شەرمم كرد و  سەم  ووتدایەوە

  ئەتو بۆ ناگرس، چۆن ئاشەرا بووم؟ 

حەزم نەدەكرد زوو ئاشەرا بێتد دەمویست كات هەر كات، گێش ئاشتەرابوون بێتت و 
 .بزانم كەف گەییتە كوێد بۆیە گرس ارەكەم نەكرد

كاكە ئۆ رەم لێ هەڵگ رابوود دەمویست وەكو گورگ گەالماری ئەوەیتان بتدەم كە هەر 
ێەتتردد ز ر لە متتنەوە نزیتتم بتتوود ئەوەش نتتاكرێد ختتۆم گتترتد لە حەژمەتتتا جتتگەرەم گ

 :گوێم لێبوو یەك ان وا بزانم گوورە فاتم بوو .جگەرەیە  دوود سێ..

 ؟ئەوە چ ەد دەڵێ، دووكەڵە لە ناو ئەو تووتتكانە

هەر هێنتتدەم زانتت، گتتوورە فتتاتم بە مەمتتەە چورچەكتتان ەوە بەرەو الی متتن هتتاتد 
رووتێە دیش كە مەمەەكان، رێتم لە دێیتەە دەچتوون لەو الیەوە هتاتد جتگە لە هە،تتن 

گوێتتان لێبتوود وا  .ب رم بۆ ه چ شتێە دی نەچوود دەرگەەیمد ئ دی بووە زا  و زریتم..
 ؟ن ە

من گوێم لە   ژە   ژێم بوود بە هەندم هەڵنەگرتد بە،م كە لە نزیتم بارەگتا گتوورە 
 .فاتم لە هەڵاڵی داد ه، ئەوە نەبوو بە هەندی هەڵنەگری
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ەڵەتت، دیتتوی ر ژهە،ت بتتوود ئەو كتتوەەی ئەو كەتتتنەی لە كتتان، ژنتتان تۆمتتاركردد خ
دەنگێە، هەبوود كە  لە دەنگت، مەزهەری ختالق ، ج تا نەدەكتردەوەد متن جارێتم ئەو 
دوو دەنتتگەم جتتوان لێتتتێەە،و بتتوود ئەوە بارەگتتا لە بەرزایتت، چ تتایە  بتتوو ئەگەر لە 
دوورب نێەتت، دوور دیتتتەوە ستتەیرت بەتتردایەد كێتتوی  افتتت دەدید ئەو چ تتایە بە ستتەر 

، گوریس، دن ایێ هەیە لێەتدی گرێتدە ناگتاتە بنت،د ئەو چ تایە نتاوی د ڵێەەوەیە هەرچ
خۆی هەبوود چەندی بۆی دادەمێنم نایەتەوە یادمد بە،م ئەو چ ایەی شان، بە شان، وی 
دابوو ئەز بێژم ) بزن م (یان دەگۆتێد د ڵەكەش ناوێە، وە  )زێوە(ی هەبوود لەوەیان 

ەی ستاڵ هتاژەی دەكتردد دەتگتوت ئاستیان، دڵن ا ن مد بەو د ڵەدا رووبارێتم چتوار وەرز
رژاوەتێد ش ند ش ند لە ئاسیان، ش ن ش ش نترد رووبار هەر ناوێە، هەبێتت وە  زێت، 
مەزن و ناویدید متن هەر بە رووبتاری شت ن نتاوی دێتنمد ئەو رووبتاری شت نەش نت ە كە 

ئتتتێد ئەوجتتتا بتتتا ز ر لە مەزهەری ختتتالق، دوور  دهەمتتتوو كە  بە شتتت ن، ناستتت ویانە
نەكەویتتنەوەد دەمەو زستتتان بتتوود هێیتتتا لە هتت چ جتتێگەیە  كژتتوو بەفرێتتم نەكەوتبتتوود 
كەچ، لەو بارەگایە یە  چۆ  گتری تێەردبتوود بارەگتا ستێ چتوار ژوور بتوود متن تتازە 

الق، گەییتتتبوومە ئەوێد ختتۆم دابتتووە بەر ستتۆبەد لە ژوورەكەی ئەو الوەد مەزهەری ختت
هەڵ دا لە ) ش رین تەش، دەەێسێ(  بە،م بە بتێ مۆست قاد الم ستەیر بتوو ئەوە یەكەم 
جتتارە بە دەنگتت، مەزهەری ختتالق، گتتوێم لە شتت رین تەشتت، دەەێستتێ، بتتێ مۆستت قایەد 
نەشیزان بوو مەزهەر هاتبێتە ناو گێییەرگەد دێتە ب ترم تەواو حەگەستامد باشتم لە ب ترە 

 :گرس م

 خەون دەب نم یان تێەچوومە؟ ئەرێ بە من بڵێند من +

 ه چ اند بۆ چ، بووە؟ - 

 !خالق، چ دەكات لێرە  +
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ختتتالق، دەمتتتێەە لێتتترەیە و   دئتتتۆی  ئەوە هەر ئەتتتتو نتتت، ئەوەت بەستتتەر دێتتتت -
 .گێییەرگەیەد بە،م ئەوەیان مەزهەر نا ئەم ری خالق ە

 .چەند شەوێم لەوێ لە بارەگای خالق، مامەوە

 :گێیگۆت

 .لە بن، جگەرە ناكێیممن لە ج ات، تۆ بمد 

 :بە حەگەساویەوە گۆت،

 لەبەرچ،؟

 :گۆتم

رەنگە كار لە دەنگت بەاتد دوای ش ئەگەر جگەرەكێش نەبای لە ناو  :لەبەر دوو شت
 .توتتكان ئاشەرا نەدەبووی و لە بەهەشت ان راونەدەنای

 :بە گێەەن نەوە گۆت،

متن ئتازابەد متن لەو  دەی تۆش وە  نگ ن ەد بە،م ه، دووەم ان وەیەدیەكەم ان گر
بارەگایەی ئێوە بامد ئەگەر لێرەوە تا سەر كان، عەردم كون كردبتاد دەبتا لەگەڵ هەمتوو 

دەی هەر گرست ارێەم لە بتارەی لەشتوالری كتچ و  دكتان، گەیانتدبائاگركردنەوەیە  ختۆم 
ژنتتان، ئەو گونتتدەوە لێتتدەكەیتد بە وردی وە،متتت دەدەمەوەد دەزانتتم چەنتتد خاڵ تتان بە 

 .د خاڵەكان كەوتوونەتە كوێلەشەوەیە

وا لە نزیم ئەو گونتدە گ استە دەكەیتن كە چەنتد حەفتتەیە  لەمەوگتێش ئەو  هەوکە
خالق ە كەتنێەت، لە كتان، ژنتان نتایەوە و وا بە ناستە ش بتۆ منت، دەگێتتێتەوەد ئەو لە 
بارەگایەك دی بوود بە سەردان هاتۆتە الی ئێیەد رەنگە ئەو جارەش بۆ نانەوەی كەتنێم 

 .هاتبێت
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لە گۆران ە  كە لەو كات و ساتە چاوەەێ، گتوتن، ئەو لەه ەەوە خالق انە تێ هەڵەرد 
 :گۆران ەم نەدەكرد

 هێندە دڵ گتم حەز دەكەم بگریم

 ...لە فرمێسە، چاو مەرهەمێ بگرم 

گتتۆران ەكە ئەو خول تتایەی لە ستتەرم رەوانتتدەوە كە لە  ستتەكان، ئەوەوە هتتاتبووە  
 .سەرمد خول ای گەییتن بە كان، ژنان

نت ن ن یتتبنە لچەت، كراستەكەتەوە و بە گتتێ ب تەكێنت، و ئەو جۆرە خول ایانە تتۆز 
دا ئەگەر ەخولێتەوەد من الی ختۆمەوە بتیارمتتەواود ناد ناەەوێتەوەد هەم یە لە دەورت د

بە دەردەكەی ئەم ریش بچم لەویتش خراگتترم بەستەر بێتتد دەبێتت ختۆم بگەیەنتیە نتاو 
ەو كتچە بتوو كە بە متانگ، تووتتكان و ژنان، ئاوای، بە رووت، بب نمد گتریش مەبەستتم ئ

گوندی ناوی ر ییتبوود وە  دەیانگوت: )...( هەم یە مانگەشەوەد چوار وەرزەی ساڵد 
 .س، شەوەی مانگ مانگەشەوە و مانگەشەوە

گەییتتن بە نتاو تووتتكتان گ تاوی ختۆی دەوێتتد ئتازایەت ەك، ئەفستانەی، دەوێتتد  
ئتتازایەت ، لەو شتتتانە بە دیتتار شتتەەكردن لەگەڵ فتتت كە و دەبتتابە و ئەو شتتتانە فیتتەیەد 

ناكەوێتد ئەوە ئازایە كە دەگاتە ناو تووتتكان و هەمتوو ژنتان، گونتد بە رووتت، دەب نتێ 
ئەوە  ستتەی متتام بتتایز بتتوود دوای ئەوەی شتتتێە، لەو بتتارەیەوە زان بتتوود ز ر جتتار ئەو 

ر لە  سەیەی دەگۆتەوەد ئەو مام بایزە لەمێتژ نەبتوو لە رووست ا هتاتبۆوە بەردەوام و جتا
 :دوای جاریش لە دڵەوەتر دەیگوت

من لە بەهەشت هاتوومەتەوەد بەهەشت ئەگەر هەبێت رووس ایەد ئەگەر نەشبێت هەر  
 .رووس ایە

 :بە گاڵتەوەش دەیگوت



792 
 

 !بە،م دیارە لەو د ڵەش بەهەشتێە دی هەیەد نەمانزان وە 

بتوخچەی بە درێژای، هاوینێم هەمتوو ئەو ر ژانەی گتێش ئەوەی ژنتان بە مەنترەڵ و 
جژەانەوە شۆەببنەوە بەرەو بن، د ڵێ و دووكەڵ بەرز ببێتەود من خۆم ئامتادە دەكترد و 

 رێ ەم نەدیتتەوەدچاوم لەو رێ ە دەگێتا كە دەمباتە ناو تووتتكاند ئێستا و ئێستاش ئەو 
ئەو كاتانەی لە كتان، ژنتانەوە دووكەڵ دەگەییتتە تتا ، ئاستیانێ و بتا بەرە و كەگرانت، 

نەدەما خۆم لە تاوێرێتم گرێتدەم و غژتۆری بتەەمەوەد ئ تدی بتاوەەم بەوە دەهێناد ز ری 
 :هێنا كە

 .گەییتن بە كان، ژنان ئازایەت ەك، ئەفسانەی، دەوێت
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 گۆزەیێ شەراب 

 گۆبەند دەنێتەوە

 

ئێستتاش ببتارێ  لە هت چ زستتانێد لە هت چ  بەفر بارید بتارید هەر بتارید لەوانەیە 
بەفرانبارێ ئاسیان، جاسووسان بە سەر گۆەەشێردا هێندە بەفترەی لێنەهتاتۆتە ختوارێد 
لەو زستانە هەر هەر هەورێ بەری ئاسیان، گرتباد بەفری گێتوە بتوود دایتدەکردە بەفتر و 

د ئەو وەک گارچە گەە ی سپ،د سپ، سپ، دەهتاتە ختوارێد بەفتریش نەبتاد شتژێوە بتوو
 زستانە کە  تاوە بارانێک، نەدید بەفر و بەفر.

بەفر سەردەرگای گەیاندە گوێسوانەد گەییتە لم و گتۆگەی دارێد دن تا تەختتای ەك، 
ستتپ ەد تتتا چتتاو بتدەكتتات چتتاو بتتدێد لەو چ تتاوچۆلە لەو گێدەشتتت و د ڵەد چتتا،ی ە  

ە بە ستەر ئەوانەی ناب ن ەوەد كە  بارەگا و بارەگا ناكاتد كە  ماڵە و ماڵ ناكاتد  تو
ەر دن تاوە متاوە؟  چیتا داریان لێبتاوەد كوەم دەوێ بچێتە داراند چیا داربەەووێم بە ست

داینەگۆشتێ  بتۆ دڵتدانەوەی ختۆم گتۆران ەكەی دایەیتم دەگتوتەوەد كە هەر  چ، ما بەفر
 :كاتێ گوێ، لە الوك، )بەفر باری( دەبوود ئەو سترانەكەی خۆی دەگوتەوە

 لە ئادارێ

 گوێ، دارێ بەفر بگاتە
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  نامێنێ تا ئێوارێ

بە،م ئێستتا ئتتادار نت ە و بەفرانبتتارەد ئێترەش هەولێتتر نت ەد گۆەەشتتێری بتن ت چتتاوی 
جاسووسانەد ئەگەر بەفر نەبێد لەو تەن یتتەوە بنەگتوێن ، بەرزایت،  ەنتدی  دیتارەد ئەو 
بەفرە وا ببارێد بەهتارێش نتاتوێتەوەد هتاوینێش دن تا رەشتنابێتەوەد بەری ختۆ دێد لەو 

، سپ،د رەشای، چاو بە الی سپێت دا دەبتاتد كەست، دن ایە شتێم رەش ناچێتەوەد سپ
بەفر نەنا  مرر  دەكاتد ئەدی نەتانب ستد گێیتیەرگە بەسترای ەكە چت، بە ستەرهاتد 

 من نەمدیتد گێتایانەوە: 

لە تەمەن، خۆی بەفری نەدیتبوود باوەەی بە تەلەرزیۆن ش نەكردبوود گێ وابوو در یە 
دییداشتتەی ستتپ، لەبەردەكتتاتد ئتتێ ئەو  كە لە ئاستتیانەوە شتتت، ستتپ، دەبتتارێ و زەوی

گێیتتیەرگەیە شتتەو كە دەخەوێتتتد زەوی هەر كراستتە كتتۆنە زستتتان ەكەی لەبەرەد ئەو 
كراسەی كوەە بەسرای ەكە گێ، ئاشنایەد سپێدە كاتێ لە خەو رادەبێد دن ا ستپ، ستپ،د 
شەش  ات سپ تر لە دییداشە سپ ەكەی كە لە بەسترا لەبەری بتوود بەفرێەت، ئەستتوور 

بوود لە بن ت یە، ر ژێ ت یە، دەدایەوەد كوەی بەسرای، لە بەفر تێر نتابێد وە  كەوت
بەچتتتەە ورچ گەمەی لە نتتتاو دەكتتتاتد گێیتتتیەرگەیەك، دەرەری خۆشتتتناوەت، دەڵێتتتتە 

 :گێییەرگە بەسرای ەكە

 . بزردەبێد دەفتێ لە ه کەوە های دار بەبەفر گەرجووێە، ئاسیان ەد  +

 .لێ بتوانمد با لێ، تێربمد نابێ چاوم داخەمكە وابێد گێویستە تێر  -

ئ تتدی كتتوەە بەستترای، هێنتتد تەماشتتای بەفتترد تەماشتتای دن تتای ستتپ، دەكتتاتد تتتا 
 :هەستدەكاتد ه چ ناب نێد هاواردەكاتە كوەە خۆشناوەكە

من وا تێگەییتم بە گاڵتە دەڵێ، گەەجووەد بە،م بتووە راستتد كتوا بەفترەكە؟ بتۆ  +
 ؟كوێ فتی
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 .و نەبوود ماوەد چاوت فتیبەفرەكە گەەجو -

ئ دی كوەە بەسرای ەكە چاوی لە سەر داناد ه چ، نەدەدیتد هەزار جتوێن، عەرەب ت، 
بە كوەە خۆشناو داد باش بوو كوەە  ەندیژ ە  فریا كەوتد كوەە بەسرای، بۆ متاوەیەك، 

هێیتتەوەد ئەوەبتوو لە تتاریە، ب نتای، بتۆ چاوەكتتان،  ،تاریتم تتاریە چتاوەیەک،ز ر لە 
 .ەوەگەەای

باشتتتە كەستتت، بەفرنەناستتتیان لەگەڵ نتتت ەد ئێستتتتا گێیتتتیەرگە بەستتترای ەكاند لە 
خۆشناوەكان گتر و هێندەی  ەندیژ ەكان شارەزای بەفر و نهێن ەكان، بەفرند بۆیە ترس، 
مرر بوون لە بەفرمان نت ەد ئەو ستەرهاتەد ستەرهات، ب نتای، لە بەفتر لە دەستتدان و بە 

تاریە، یان وە  ئەوەی ناویان نتابوو ستەرهات، كتوەە دەستهێنانەوەی ب نای، لە كونر، 
بەسرای، و خۆشناوەت،د كوەێم بۆی گێتتامەوەد ئێستتاد ئێستتای بەفرانبتار و رێبەنتدان، 

 :گۆەەشێر وا لە تەن یتیە و فێرە شەراڕ خواردنەوەی دەكەم و فێر نابێد دەڵێ

 .تاڵەد ناخورێتەوە 

 :دەلێم

 .ەد لە تەمەنت تامت نەكردووەب خۆوەد ئەو تاڵ ە ش رین ەك، لە دوای

 :دەڵێ

 ئەوە چ ت گوت  لە ژن ش بەتامترە؟

 :دەڵێم

نتتاد گتتووی ئەوهتتام نەختتواردووەد لە دن تتایێ چ لە ژن بەتتتامتر نتت ە؟ تتتۆ تتتام، ژنتتت 
 كردووە؟

 :دەڵێ
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گ رێژنێ هێندەی گژۆڵە بەنێک، لتێ متابۆوەد  ناد جارێم ویستم تام، گ رێژنێم بەەمد
 ەچوو گەلەک شت رن بتێد دەتگتوت کەوژە بە دارەوەد ختواگ رانکورژ بووبۆوەد بە،م وێد

 ...لێ انتێەدام

 :دەڵێم

 .هەر بۆیە گوتم تا ئێستا تامت نەكردووەد دەی وە  من  وم، لێدە

 :دەڵێ

 .تاڵەد ز ر تاڵەد لێیگەەێ با بە  ەند ب خۆمەوە

 .دەڵێم: گووی تێیەكەد دییژەمەی شەراڕ دامەهێنە

بەخت تار كژتۆتە شتەكرێە، خستتە زاریەوە و چتایەی شتەراب، گووی تێەردد دایهێنتاد 
دەخواتەوەد بەخت ار بە دییژەمەی شەراڕ مەستەد بەو درەنگ، شەوە مەستە و كتێبێە، 
كرد تە دمم و بەندی ) مەشەێ( دەڵێد منت ش بە شییتاڵ بتۆی دەگێتتمەوەد خەریتەە 

دەمبتتاتەوەد مەستت دەبتتم و هەستتدەكەم جتتگەرەم جتوان بتتۆ نتاگێچرێتەوەد دەڵێتت، خەو 
بەوەی باشە ئێیەگریەكەم كەوتبووە ستەر لە ئێتوارە و لە كتۆڵم بتۆتەوەد بەخت تار وە  

 :سۆبە دارەكە گەرمداهاتووە و ساردنابێتەوەد دەەوانیە كاتژمێرەكەم و دەڵێیە بەخت ار

 ...كات، ئێیەگریت نزیەبۆتەوەد وەرەوە سەرەخۆد ئەگەر نا من لە ج ات ت

 :بەخت ار دەڵێ

 .نەبێد ئەو شەو ز ر باشمد ئامادەم ئێیەگری لە هەموو دن ا بگرمخەمت 

 :دەڵێیە بەخت ار

 .كەواتە بانەكە بیاڵەد بەفر ز ر كەوتووەد با بە سەرماندا نەرووخێ
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 :بەخت ار دەڵێ

تۆ خەوی خۆت بەەد خەون، خۆش بب نەد هەموو بانەكان ه، بارەگا و گوند بە ماڵ، 
 .گوورە)...(ییەوە دەماڵم

 :بەخت ار دەڵێیە

ناد ناد نەكەی لە گوند نزیەبەەویتەوەد دوای، وە  سەگ دەتتتۆگێنن و دەتتخەنە بتن 
 .بەفرەوەد تا بەهارێ تەرمەكەت ناب ننەوە

 :بەخت ار دەڵێ

 .لەوە خۆشتر  شەه د دەبم

 :دەڵێیە بەخت ار

 .گێیەوەی ئێیەگرەكە بێتە دەرگاد تۆ بت  دەرێ نەوە  بۆن بەات

 :بەخت ار دەڵێ

 .دەكات؟ دییژەمە  خۆ من دییژەمەم خوارد تەوە بۆن، چ،

ئێیەگرەكە بانگ ەرد و بەخت ار چووە ناو بەفتری رێبەنتدان، بارەگتای گۆەەشتێرەوەد 
من ش لە ژوورە گچەە گەرماویەكە لە بن بەتان، مامەوەد ژوورەكە گچەە بتوود هەر جێت، 

دوو ال دیواری متابوود گ اوێم و ن وی لێدەبۆوەد لە كەالوەیە  كە بێرای ەك، گەورە بوود 
لەو الیەوەش سێ چوار ئەستوون، ئەستتوور بانەكەیتان راگرتبتوود متن حەزم لە تەن تای، 
بتتوود لەو كەالوەیە ژوورێەتت، گچتتەەم بە بەرد و نتتایژۆن   تەردبتتۆوەد بەخت تتار  لە ژوورە 
گەورەكەی ستتەرەوەد ژووری ستتەرەێژ لە گێیتتیەرگە دەخەوتد بە،م زوو زوو دەهتتاتە الی 

ەوشەو بە سەر شەرابدا هاتد هێندەی نەختواردەوەد بە،م هێنتد مەستتبووە هێنتدە مند ئ
مەستد وا لە شەوی بەفراوی لە كاتژمێری ئێیەگری بەندان دەڵێ و نایبتێتەوەد بۆ م تز 
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چوومە دەرێد دیتم لە ناو بەفرێ باوەش، بۆ بەفر گرتۆتەوەد گێ ەكتان، تتا ستەر چتۆك، 
 :لە بەفر ر چوونەد گوتم

 .د دەنا دەب تە كرێیست،بێرای، وەرە بن+

 . ەیناكەد ز رم گەرمایەد حەز لە كرێیست، دەكەم -

 .وەرە خۆت كەر مەكەد دەنا لە تتێ سەی دەچ، +

اڵەكەت یەك، بەرزەد كتێ دەیگتاتێ؟ دەی شییتئەدی خۆت نەتدەگوت كەربوون گژە -
 .بێنە

 .د شییاڵ دێنمبێرای،ئەگەر بێ ە بن  +

 هاتم -

ە شییاڵ بوود هەر كاتێ بیگوتبا شییاڵت بۆ دەژەنمد هەرچت م بەخت ار ز ر حەزی ل
ویستبا بۆی دەكردمد هات و بەو شەوە بە دیار بەفرەوەد ئەو بە بەنتد و متن بە شییتاڵ 
كردمانە بەزم، خۆماند هێسترەكەش كە لە بن بێرای ەكە بەسترابۆوەد تتێەەڵ بە بەزمت، 

هێستتر بە هەر چتوار  -ای نەكردبێئەگەر چاوم سەم -ئێیە بوود بەو چاوانەی خۆم دیتم 
گێ ان سەمای دەكردد بب نن لە بن بێرای، بەفرەوە دوو گ او و هێسترێم بە هەشت گێوە 
چ سەمایەك، مەستانە دەكەند ئێیەگریەكەی بەخت ارمان بە سەمای هێستترانە بە ستەر 
بردد دواتر ناومتان لە ستەمای ئەو شتەوە نتا ستەمای هێستترانەد شتەوی دواتتر بەخت تار 

 :گرس،

 ئەو عارە ەت لە كوێ هێنا؟ +

 .شەرابەكە ه، رێبوار عەرەڕ بوو -

 ه چ نەماوە؟ +



799 
 

 .بە داخەوە هەر ئەو مەتارەیە بوو -

 ...بزانە مەتارەیەك دی +

ز رم لێ وەرگرتتتووەد رووم نتتایە داوابتتەەمد بە،م هەوڵتتدەدەم بتتۆ ختتۆم شتتەراڕ  -
 .بگرمەوە

 دەزان،؟ +

كردبوود ئەگەر خۆم لێدەم رەنگە سەركەوتووبمد هێندە ز ر تەماشای دەست، رێبوارم 
 .زەحیەت ن ەد چ، دەوێد جژ ەانەیە  و هەندێم كیی ش و

ناوی خوام لێ هێناد نتاوم لە جژ ەتانەكەش نتا گتۆزەد ئەو ر ژەی شتەرابم گترتەوە و  
د بەفر بە بارەگاوە نەمابوود هەمتان ر ژ  مێگۆزەم خستە چاڵەوەد ساڵ گەییتبووە رەشە

لە هۆدەكەی خۆم  گەییتە بارەگاد گوت ان لە شارەوە هاتووەد زوو بووینە برادەرد كوەێم
 جێم بۆی كردەوە.

ئەو كوەە دەنگ، خۆش نەبوود بە،م حەمە سالا دیالن، جتوان دەگتوتەوەد لە كتات،  
گۆران، گوتن بنێیت، دەخستە جێگەی ددانە شەاوەكەید وای نەكردبتاد هەنتدێ دەنگت، 

لە گوێ خۆشنەدهاتد ددان، گێیتەوەی هت، ستەرێ شتەابوود بتۆ بە شێوەیە  گۆدەكرد 
 :شەابوو  من دەمویست تووەەی بەەمد تووەە نەدەبوو

 باشە بۆچ، چوویە گژ هێستری چەمووش؟ +

 .سەیداد ئێد چ بەەم هێستری دەستەمۆ دەستنەدەكەوت -

ی كوەە ددان شەاوەكە كە من، بە سەیدا بانگدەكرد ناوی )ئاوات( بوود لە هتۆن نەوە
در ی سپ، دەستتەنگ ن بوود در یەكان، شاری بووند تاموبۆی شتاریان گێتوە بتوود متن 
چێژم لێ ان وەردەگرتد ئاوات ش رریی، دەنووس،د چەند شەوێە، گت ش رر و گۆران، و 
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شییتتاڵ و در ی ناستتەیان بە یەكەوە بەستتەربردد شتتەوێە ش خواردمتتانەوەد عەرە یتتان 
لەگەڵ كردیند ن و بوتت  عەرە ت، بە دیتاری  خواردەوەد )شۆەش(ێم چاكەیەك، گەورەی

داینێد مەزەمان بترنرە ستۆرەی ئێتوارێ و ستەلەە گ ازێتم بتوود ئتاوات لە سەرخۆشت دا 
 :دەمگوتە ئاوات ەگوتد در ی جوانتریی، دەهۆن ەوەدجوانتر گۆران ، د

 .با شەراب، خۆمان گێبگاتد هەینێ وە  بەهار مەست دەب ن -

 !گوڵەدیارە بەهاری ئێرە ز ر بە  +

 .هەرچ، گوڵ هەیە لە دن ایێد لێرە دەیب ن،-

 سەیداد گۆزەكە ز ری ماوە؟ +

 .چەند ر ژێم -

حەی د شەەێ هاتە گێیێد  ەندی  بانگ ەردیند ر ییتم و گتۆزەم بە ئتاوات ستپاردد 
 :گوتم

جوان ئاگات لە گۆزە بێد لە كتات، ختۆی ستەری شت  و تونتد بتەەوەد ز ر وریتابە  -
 .ئاشەرا نەبێ

چەند بە ئاگایەد من ش ئەوهتا  د دایم لە كات، ش ردان بە كۆرگەم بە سەیدابێ خە +
 .دەبم بۆ گۆزە

 .ئەگەر نەهاتیەوەش وە  ش ری دایەت حە،ڵت بێ -

ستتەیدا وامەكە لەگەڵتتت بتتتێمد ئەو  ەمستتەڵە ئەفستتەریەت ز ر جتتوان لێتتتدێد  + 
 ئەفسەرەكەت چۆن كوشت؟

 .لە كوەەكەی ئاییە گوڵ بپرسە -
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بەر لەوەی دەست، ما،وای، بخەمە دەست، ئاواتەوەد دەبێتت  ستەیە  لە  ەمستەڵەی 
حەمەی ئاییەگوڵ بەەمد هێیتا ئاوات نەهتاتبوود ر ژێتم كتوەەكەی ئاییتە گتوڵ ئەوەی 

ەكەمد دەمێتم بتوو نەمتدیتبوود ئەو هۆدز ر كە  بە )حەمەی حەالق( ناوی دێنند هاتە 
ەو كوەە لەمێژە دەناسمد ز ر جاریدی بە دیداری دیدارە ج ابوو لە گیت دیدارەكان دید ئ

گەییتوومد لە هەڵیەت و هە،تتن و هەڵتگەەان و داگەەانت ش دیتتوومەد بە،م لەو دیتدارە 
كوەەكەی ئاییەگوڵ ج ابوود چ بە خۆی نەدەچوود لە دیدارەكان، گێیوو  ستە لە گتولژە 

تر شت ررێە، ئەوم و تێەنگ و شەە بوود ئێستا  سە لە وشە و وێنە و شت ررەد متن گێیت
دیتبوود كە بۆ برا گچەە شەه دەكەی گوتبوود بە،م وە  بڵێ، باوەەمنەدەكرد رستتەكان 
لە چن ن، خۆی بند ئاخر ئەو گ اوە هێند گێییەرگە بوو هێند گێییەرگەد هێند گتت بتوو 
لە گتولژەد نەدەكتترا جێت، شتت رری لێببێتتتەوەد هەرچەنتدە ب ستتتبووم ز ر گ تتاوی گەورەی 

ریان نووست وەد وێنەیتان كێیتاوەد مۆزیقایتان لێتداوەد بە،م نتازانم بتۆد بتۆ شەەان،د ش ر
 :حەمەی ئاییەگوڵ وام ب ر دەكردەوە  لەو دیدارە تێگەییتم من چەند هەڵەمد گوت،

 .راوەستە ش ررێەت بۆ دەخوێنیەوەد بزانە چۆن، دەخوێنیەوە 

ختوێنێتەوەد یەكسەر ب رم بتۆ ئەو شت ررە چتوو كە بتۆ بتراكەی نووست بوود بتۆم، دە
 :گوتم

 .حەزدەكەم گوێم لە ش رر بێ

 :چاوی بە لوولەی سۆبەكەدا هەڵبتی 

 چڵێ نێرگز 

 لە بەر دەرگای ماڵتان

.......... 

 :ش ررەكەی ئەزبەر بوود جوان ی، خوێندەوە و گوت،
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 .من ئەو ش ررەی تۆم ز ر خۆشدەوێ

 :گوتم

 .جوانت خوێندەوەد دەستخۆش 

سەر هێیند هێند سەرسام بوو بە هێیند مەگەر من حەمەی ئاییەگوڵد  سەی هێنایە 
هێندە گێ، سەرسام بووبمد چەند دێرە ش ررێە، هێین، خوێنتدەوە و رارەشت، دەكتردند 
باس، ئەوەش، كردد شاع ر لە كات، شەستتەكان نتابێ نائومێتد بتێ و دەستت بە خۆیتدا 

 :شۆەبەاتەوەد گوت،

 .هەستدەكەم تۆ ز ر رەشب ن،

 :گوتم

 .جۆرێم لە رەشب ن، دایگرتووم رەنگەد من هەم یە

 :گوت،

 .رەشب ن ، ز رد ش رر دەكوژێ

لە كتتوەەكەی ئاییتتەگوڵ گرستت اری ئاییتتەگوڵم كتتردد ئەویتتش ه چتت، لە چارەنووستت، 
نەدەزان،د من لە منتداڵ ەوە ئاییتەگوڵم دەناست،د گتێش كتوە دایەتم ناست،د لە )بەفتری 

د جارێ دیتمد جەژنانەشم  ەندی( كۆیە دیتبوومد دەستەخوشە، گژەم بوود من لەوێ چەن
لە دەستتت، وەرگرتتتووەد یتتاگراخ، دەستتت، وییتتم ختتواردووەد دواتتتریش دوور بەدووری 

 :دەمدیتد درەنگتر زان م ئاییە گوڵ گاڵەوانەد ئێد كوەەكەی ئاییەگوڵ لە گت گوت،

 . ەمسەڵەكەت داكەنە +

 لۆ؟ -
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 .تۆ دایەەنە +

ی منتت، بە شتتان داداد بە ز ر  ەمستتەڵەی ختتۆی بە جێهێیتتت و شتتتە ونرتونرتتتەكە
 :گوت،

 .من  ەمسەڵەیەك دیم هەیە 

 :گوتم

 ...خاوەن ئەو  ەمسەڵەیەت بە دەست، خۆت كوشتووە؟ یان

 :گوت،

ئەوە سەربردەیەك، ز ر شەەان، بوود لێ گەەێد لێ گەەێ بتا دان یتتنەكە بە شت رری  
 .بیێنێتەوە

گتۆزەی شتەراڕ بتوود  نت هتزرم هەر  دلە سەری چەكوچ و سادرێد لە بن تۆگبتارانێ
كەی شەە تەواو دەبتێ و دەگەەێتیەوە ژووری شتەراب ،د ژووری گتۆزەی،د ژووری ئتاوات،د 
ژووری شییتتاڵ و ستتتران، و در ی ستتپ،د ئەو شتتەەە چ گێنتتاچێ دوایتت، بتتێد لە شتتەەی 
هەم یەی، دەچێد هەر شەو و ر ژێە، ساڵێەەد هەر گولژە تۆگێە، مردنێەە كە لە نزیم 

ەرد دەكەوێ و دن تتتایە  ستتتاچیەی لێتتتدەكەوێتەوەد نەكتتتوژرێم  و ستتتەنگەرەكانیان بە ع
گۆزەكە بەردایە  بە برینداریش لێ، دەرچتم باشتەد شتەە كۆتتای،  بادەیمەتارەكەم گت لە

 .یەرگە هاتن و جێ، ئێیەیان گرتەوەنەهاتد بە،م دەستەیە  گێی

ەرەو بارەگتای گەەاینەوەد ئەوجارە بە بازگەی گاسداراندا و بە ترومبێ  و بەو دیودا ب 
گۆزەی، سووەاینەوەد ئێستا شەراڕ جوان گێگەی توەد ئەوشتەو هێنتد دەختۆمەوە هەرچت، 
مانتتدووێت ە دەیهێتتنیەوەد هێیتتتا نەگەییتتتبوومە نۆكتتاند ب ستتتم بارەگتتای گۆەەشتتێر 
باریەردووە و هاتوونەتەوە نۆكتاند بەو هەواڵە راچەنت م و لە چارەنووست، گتۆزە كەوتتیە 

دەریچوواندبێ و ئاشتەرا نەبتووبێد ن توەە یەد زەوی وشتەەد هەوا گومانەوەد دەبێ ئاوات 
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خۆشەد چاوەەێ، هاتنەوەی ئاوات دەكەمد ب ب نم و هەواڵ، گۆزەم بداتێد ئاوات چووبووە 
 :بارەگاكەی سەرێد هاتەوەد ت یەردەوە

 گۆزەكە؟ +

 ...سەیداد دوای،د دوای، -

 بۆ دوای،؟ +

 .دامێبوود  بادەدوای،د داربەەووێم حەزی لە  -

 .دەخۆین بادەی،كەواتە لە وەرزی بەەوو دەچ نە بن داربەەووەكە و بەەووی  +

نانیان خواردد لە بن دیوارەكە لە سەر بەردێ روو لە رووبار و رێ ە گیتت ەكەی ستەر 
رووبارەكەد چایەم لە گێیە و خەریە، گێچتانەوەی جتگەرەمد دیتتم لە نزیتم گەرمتاوەكە 

واردنەوەوە خەریەتت، راوێچتتەەند هێیتتتا جتتگەرەكەم ئتتاوات و كادیرێتتم بە دەم چتتایە ختت
دانەگ رساندبوو لێ ان بووە  تە تد دوو متژم لێ نەدابتوود مستتەكۆڵەیە  بە دەوی ئتاوات 
كەوتد ئ دی بووە شەەد لێە ان كردنەوەد ئەو كادیرە لە بارەگتاكەی گۆەەشتێر بتوود متن 

بەفتریەكەی گۆەەشتێر  دەمێم بوو  سەم لەگەڵ، نەبوود دوای ن توەە یە  هەر لە بارەگتا
هێیتا ئتاوات نەهتاتبوود ختراپ تێەگ تران ئەو نتازانم چت، لە دەستت بتوود بە،م چەكت، 
دەستتت، متتن ش یتتێە، ستتەر ئتتاگردانەكە كە درێتتژیەكەی ال باڵێتتم دەبتتوود زوو كەوتتتنە 
نێوانیانەوە دەنا گ   لە یەكترمان دەداد شەوەكەی جەالو دەبا  هەردووكیان، بانگەردە 

و لەگەڵ یەكتر تەو ەی گێەردیند بە،م  گێەنەهات نەوەد شەەەكەی متن  ژوورەكەی خۆی
لە ب رم ن ە لەسەر چ، بوود دەنا دەمگێتایەوەد بە،م شتێەم لە هت، ئتاوات لە ب رمتاوەد 

 :ئاوات ئەوهای گێتایەوە

هێیتتتا تتتۆ نەە ییتتتبووی كێیتتەیە  كەوتبتتووە نێوانیتتاند دواتتتر لە ستتەروەخت،  +
ۆن، كرد و بە گۆزەكەی زان،د دەیویست دن ا تێبگەیەنێ كە ئاوات باركردند نازانم چۆن ب
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بۆ شەرابگرتنەوە هاتۆتە چ تاد ئ تدی گتۆزە بتووە ختاڵ، الوازی متند ئەوەبتوو گتۆزەكەم 
 .رژاندە بن داربەەووەكەی سەر س ژەی خانووەكە

 بە هۆی گۆزەكەی منەوە بوو؟ دكەواتە ئەو مستەی خواردت -

 .گەورەتر بووناد كێیەكە لە گۆزەكە  +

ئێستا تووەەمد گتم لێتدەن دەتە تم خواختوامە كتادیرەكە  ستەیە  بەتاتد متۆەەیەكم 
لێبەاتد ز ر جار بە دزیەوە ش یەیەكم دەخستە بن ستا ۆكەم و ئەگەر كە  دیتار نەبتا 
چاوی تووەەی، و شەەاویم تێدەبتید بۆ ئەوەی بێتە وە،م و ش یەیەك، بخەوێنیێد بە،م 

، نەدەكتترد و ختتۆی تێەتتنەدەداد ز ری نەبتترد كادیرەكەیتتان نتتاردە ئەو بە كەرایەتتت، منتت
و بارەگتا بەتاتد بە دەنگت، بەرز  گارتبە  ت زرووس اد گێییەرگەیەك، تووەە وە  بڵێ، 

 :دەیگوت

هەر كادیرێم حەزی لە رووس ایەد با مستێم راوەشێنێد مستەكە چەندی توندتر بێد 
 .زووتر دەگەیتێ

ش چووە ئێران و ماوەیە  لەوێ متایەوە و لەوێیتەوە بتۆ دواترد تەواوێم دواتر ئاوات 
 :رووس اد گێییەرگە تووەەكە كە ئەوەی زان، دەیگوت

 .هەر كادیرێم دەیەوێ مست بوەشێنێد من ئامادەم و دەست ش ناكەمەوە

ئ دی شەرابگرتنەوەم لێنەهات و چ دی نەمگرتەوەد دیارە لە بارەگاكاندا مەی  ەدەغە 
ەەوتبا وە  من ش هەبتوون ئەگەر بەدەستت انبوود بە ئاشەرا نەدەخورایەوەد بە،م ز ری 

دەكتتردد ئەوەی لە نتتاو بارەگتتاو لە بتتن متلە گەنتتایە  یتتان لە درەنگتتان، شتتەو خۆیتتان 
تەنهتا كەستە نزیەەكتان، ختۆی  دز ر بە نهێنت، بتێ جێ ەكەی خۆش، دەیگترتەوە دەبتوو

دەیانزان،د ئاخر ز ر جار مەی گۆبەندی ناوەتەوەد گۆزە گۆبەندی ناوەتەوەد گۆبەندەكەی 
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بارەگای د ڵەكۆگە لە هەموو  ەنتدی  دەنگت، دایەوەد لە زاری گێیتیەرگەیەكەوە ب ستتمد 
 :وای گێتایەوە

وشتە عەرە یتان بتۆ هتاتبوود لە بتن شو ئێیە سێ برادەر لە بازاەەكەی ستونێوە دوو 
بەردی دەو چەمەكە شاردبوومانەوەد ئێوارەیە  داماننا كە شەو درەنتگ بختۆینەوەد ئتێد 
هێیتتتا مەزەمتتان دانەنتتابوود هێیتتتا شووشتتەمان دەرنەهێنتتابوود دیتیتتان بەرگتتر  دوو 
شووشە عەرە ، وە  ئەوەی ئێیەی بە دەستەوەیەد خۆی چەند سووربوو ستوورترببۆوەد 

 :ە تووەەد ئاگری لە چاو دەبارید بەردی لە زاری دەەژاد گرس،تووە

 ئەو دوو شووشەیە ه، كێ ە؟ +

-.... 

 دەڵێم ئەو دوو شووشە گووە ه، كێ ە؟ +

-... 

 !لە دڵ، خۆم گوتمد ئەدی بۆچ، بە دەستتەوە گرتووە

 باشە ئەو دوو شووشەیە لە كێ بتم؟ +

-... 

 ...لەو دوو برادەرەمنەچند  هێندەی نەمابوو بڵێمد با بە ف ت 

كە  ورتەیەك، لێوە نەهاتد هەر كەسێم  سەیەك، بەتردایە بە  دبەرد بە دەنگ هات
 .مژ، ئەودا دەهات

باشە ه، كە  ن ەد هت، ختۆمەد ئەوە م تزی ختۆم بتوو تێیەتردد گتوتم بتزانم كتێ  +
 دەیخواتەوەد كە  دەیخواتەوە؟



807 
 

-... 

 !ەیە  بۆ مندەمویست بڵێمد ئەگەر م زی تۆ ئەوهایەد ر ژی شووش

د دیتتم ستەری نەهاتە گتۆنەدایەوەد هەرچ، گۆتد كە   باگۆیهەرچ، گرس،د كە  
شووشتتەی كتتردەوە و بە بەر چاومتتانەوە چتتۆە چتتۆە رژانتتدیە زەویەوەد گێیتتیەرگەكەی 

 :تەن یتم سەری هێنایە بن گوێم

 .چۆنە بڵێم بە سەر مندا ب تژێنە +

 .نەكەید ئاشەرا دەب ن -

ئەو عەرە ە نازدارە رژایە زەوی و وە  تەمەن، چوو بە ف ت   ئ دی بە بەر چاومانەوە
 .چوو

 :گۆزە شەرابەكەی من ش بە ف ت  چوود دوای سا،نێە، ز ر ئاواتم دیتەوەد گوت،

 .هەنەەش جێ، مستەكەم دێیێ

 :گوتم

 .لە خۆم نابوورمد گۆزەكەم گۆبەندی نایەوە

 :گوت،

 !رژان، شەراڕ لە رژان، خوێن ناچێ؟

 :گوتم

 !داربەەووەی شەراب، خواردبێتەوەد بەەووی شەراب، ناگرێ؟ئەو 

 :گوت،
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 .ئەو چۆلەكانەی لە سەریی، دەن ینەوەد مەست دەبن

 :گوتم

 ...دواتر رستەی شەراب ، لێدەكەوێتەوە دئەو گۆزەیەی گۆبەند بنێتەوە 
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 بارەگایەك

 بە سەر پەلكەزێڕینەوە 

 

تتۆراوەد هەم یتە روو لە  رووگەئەها ئەو بارەگایەی ئەو بەری چەمەكە كە دەڵێت، لە 
نسێ  و گیت لە تاوەد تا نەڵێ، بارەگای التە كە  نایب نێتەوەد كە  نایناسێتەوەد تتا 
التە نەخەمە چەند رستەیەك، التەوە  ستە نتاچێتەوە ستەر چ كە  و جێتوەێ و وەرزێ  

لە خۆوە شییاڵ، دەژەند  التە گ اوێەە كەڵەگەت ز ر  ناچێتەوە الی ئەو دارگێوژەش كە
 :كەڵەگەتد ژنە رەوندێم كە رەشیاڵ ان لە بن مامەندە هەڵدابوو گوتبووی

  .داربەەووێەم نەدیتد هێندەی كا  التە بڵند

 :ژنێە دی گوتبووی

داربەەووی چ،  بە ختودای شتەش حەفتت التتان بچتنە ستەر شتان، ئێەتدید دەگەنە 
 .دوندی مامەندە

تە رە ەڵە بوود چ ناو  ەدی نەبوود بۆیە چ  گەنرا گەز گیتێن، دەبەستد هەندێم ال
كە  رە ەڵەیت، و  ەد بتتاریە ، التەیتتان كردبتووە مەتەڵد بە چتت، دەچتتێد هەر یەكە بە 
شتتتتێم هەڵ تتتدا بتتتوود بە،م یتتتاوەری گەیتتتامبەرەكە لە هەمتتتووان جتتتوانتر مەتەڵەكەی 

 :هەڵهێنابوو

 .ن هەم یە دووكەڵ ی، لێ بەرزدەبێتەوەلە لوولەی سۆبە دەچێد ناب ن

 ئەرێ وشەی التە لە چ ەوە هاتبوو؟  
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هەبوو گێ وابوو التە لە )الت(ی برای )رووت(ەوە هاتووەد التە خۆش، الت بوود بە،م 
لە زاری ژنە رەوەنتتتدەكەیان ب ستتتتبوو كە التە )الت(ی زەویتتت، گێبتتتتاوەد ئەوە نتتت ە كە 

دەڵێ، وایەد دە ت چاوێە، بتدەنێ ئەو ستاتانەی لە بەر گاڵدەكەوێ التە عەردێم دەگرێد 
بێرای ەكە رادەكیێد یان لە سەربان، گەیامبەرەكە یتان لە دەو چەمەكەد لە گتۆەای ەكەی 
بتتۆ تۆگتتانێ خۆشتتەراوەد جتتا لە كتتوێ گاڵنتتاكەوێد ئەو گ تتاوە ختتۆ دان یتتتن، نتت ە یتتان 

، لە كەڵەكەیەتت،د راوەستاوە یان گتاڵەەوتووەد لە راوەستتان ش هەم یتە دەستت، راستت
 :یاوەرەكە دەیگوت

 .چەمێم وردە بەرد لە گورج ژەی التەیە

التە كە  لە ب تری نت ە لە كەیەوە گێیتیەرگەیەد تتا گەییتتۆتە ئێترە بە نتاو هەزار  
چەنتد دەبتێ سۆس ال ستتەد بە،م ز ر رشتتە لە ستەری و  و شۆەدا هتاتووەد نتازانم شەە
 :دەڵێ

 .د یەك ان منمننسۆس ال ست لە دن ایێ بیێئەگەر سێ 

بارەگتتای سۆس ال ستتت و كۆمۆن ستتتەكان چەمێە تتان بەیتتنەد چەمێتتم دەنگتت، لە چ 
 :چەمان ناچێد بت  منداڵ، لە دیار بخەوێنەد گوورە ئایش دەیگوت

 .ژنان، ئێرە هەموویان لەو چەمەوە فێری الی الیە بوونە

ە دێد لە لە بەفتری مامەنتتدەو دستارد ستاردد روون روون چەمت، نێتوان دوو بارەگتا  
مامەنتتدەی  بەرەكە لتتێم تتتووەە نەبتتێد دەڵتتێم لەكوێستتتان، مامەنتتدەوە دێد ئەگەر گەیتتام

 .بەهەشتەوە دێ

ئێتترە جتتگە لە متتن هەمتتوو كە  بە بارەگتتای نتتاوزەنگ، ستتەرێ نتتاوی دێتتنند متتن لە 
لە چاومتتدا كەستتم و نیتتاوی ختتۆی  دبەهارێەتتدا كە تتتا ئێستتتاش بەهتتاری وا بەهتتاری،

 تەنتتکە ستتپ اوە بە رووخستتاری دەتگتتۆ ددان،ستتاری ستتپێبەهارێتت  خو ن یتتاننەداوەتەوەد
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لە بەهتتارێە، وادا نتتاوم نتتا بارەگتتایە  بە ستتەر   د)ستتووزی(ی تتتازە لە شتتارەوە هتتاتوو
گەلەەزێتتتینەوەد جتتار جتتارەش لەبەر ختتاتری بەفتتر بە بارەگتتای بەفتتر نتتاوی دێتتنمد ئەگەر 

كە لەوێ وشتتە جتتێگەی   یەشتتار كەمتتاو دەستتتیبگرێ و بیگەیەنێتتتە ئەو جێتت ە لە وەستت
كتتتامێرا دەگتتترێتەوەد گەلەەزێتینەكانتتتتان ن یتتتاندەدەمەوەد ئێستتتتا حەزم لە بەفتتترە و 
دەگەەێیەوە بۆ زستاند دەچیەوە كۆ،نەكان، بەفر و زو م و سایە ەد ئەو كتۆ،نە تەستم 

 ا شەویان لە ر ژیان رووناكتر بوو.و تریسەانەی  بێ گژۆپ و چر

زستتتانان زستتتانتر بتتوود بەفتتر لێ نەدەكتتردەوەد بە  ئەو زستتتانەی بارەگتتا لە هەمتتوو 
حەفتە لێ نەدەكردەوەد گێییەرگە ئ یوكاری ببووە باگوردان گێتتان و ستۆندە كتردنەوەد 
ئەو ستتۆندەیەی لە كتتان ەكەوە دەهتتات و بارەگتتای ئتتاودەداد شتتەوان دەیبەستتتد دەبتتوو 

 ن و رێەتردنەوەد سبەینان بە ئاوی گەرم ب ەەیتەوەد گێییەرگە ئ یوكاری بۆتە بەفرمتاڵ
رێتت، نێتتوان ژوورەكتتاند كتتۆ،ن، گەییتتتن بە ستتەر بانەكتتاند كتتۆ،ن، شتتۆەبوونەوە بتتۆ 
ئاودەستتتەكەد كتتۆ،ن، تەن یتاوتەن یتتت، گەرمتتاوەكەد بەو تەن یتتتەوەش كتتۆ،ن، متتاڵە 
گچتتەەكەی هێستتترد كتتۆ،ن، نانتتدینەكەش كە هەمتتوو كۆ،نەكتتان لەوێ تتان دەكتتردەوەد 

، داراند گتتتومبەت، چتتت،  تەماشتتتاكە چ تتتایە  دار لەوێیتتتەوە كۆ،نێتتتم بتتتۆ گتتتومبەت
هەڵتتدراوەتەوەد زستتتتان، بارەگتتا بە چ تتتا داری دەوێد تەماشتتاكە بەفتتتر بەژنێتتم گتتتتر 
هەڵدراوەتەوەد تەماشای ئەو هەموو كۆ،نە بەفریە بەەند بەفر ئەو هەموو كۆ،نەی هەیەد 

 :دەبێتەوە سێ كۆ،ن، بەفریی، لێوە بارەگای بەفر

كۆ،نێم ئەوەتا دەچێتە بارەگای بەرانبەرد بارەگای التە و گەیتامبەرەكەد نتازانم كتێ  
 :بوو ناوی لەو كۆ،نە نابوو

 .كۆ،ن، گەیامبەرەكە 

كۆ،نێم بەو تەن یتەدا دەەوا دەەواد بەو گێچەدا دەەوا و گێچتدەكاتەوە و دەگتاتەوە  
زەلێد زەلێ ئەو گوندەیە لە شەوان، سایە ەی زستاندا دەڵێ، گەەەكتێەە لە ئاستیاند لە 
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گەەەكەكان، ئەستێراند زەلێ لە بەهاراندا چەگەە گو،ڵەیەكە بە چ اوەد زەلێ لە هاوین و 
 :لێ لە ه چ ناچێد من بەو كۆ،نەم دەگوتگایزاندا جگە لە زە

 بادە.كۆ،ن،  

 بتتۆ هتتاتبوود كتتۆ،ن، ستتێ ەم رێتتم رووەو بتتادەمئتتاخر چەنتتد كەەەتتتێ لەو كتتۆ،نەوە  
زەوی ر دەچێد رووە و ناوزەنگ، خوارێد لە زستانان لە نتاوزەنگ، خوارێتوە تتا   وو،ی،

گەەێ تتتتتەوەد ئەرێ ستتتتەر دەكەویەوەد دوو كەەەت بە ئاستتتتیاندا هەڵتتتتدەگەەێ ت و دادە
دن اوەد ئەو كتۆ،نەش وا بتزانم  استم بتوو   وو،ی، ناوزەنگ، خوارێ بۆچ، وا كەوتبوویە

 :ناوی نابوو

 .كۆ،ن، ئازوو ە 

ئازوو ە لەو كۆ،نەوە دەهاتد تەنها  اسم و هێسترە ماچە دەزانن بارەگا بەفتراویەكە  
 .چەند بارە ئازوو ەی لرفەردووە

لە  نۆبەتتتداریەەوی گرتتتووە و نتتاچێتەوەد بەفتتر دەڵێتت، بەفتتر لێناكتتاتەوەد بەفتتر ز
گێییەرگە نابێتەوەد بەفری دن ا بە  ەندیژ یتەوە بە ستەر ناوزەنتگ و ئا تاری ناوزەنگتدا 

 :دادەكاد گ اوە ردێنپووش ەكەی زەلێ كە سەراودەراوی دن ای كردبوو دەڵێ

هەیەد هەوری دن ا بەفری وای بە خۆیەوە نەدیوەد ئەمن دەڵتێم هەڵەیە  لە ئاستیان 
 . ەندیژێش بە سەر ئێرەدا دادەكا

ئەو گ تتاوە ردێتتن گووشتت ەد هەر بە راستتت، ردێنتت، ز ر لە دەستتەەگووش دەچتتوود  
 ئەوەی کتتۆتر بتتۆ نتتاو ل ستتێ دەیک یتتێد گووشتت، نەرمد ئەوەی بتتۆ كورتتتان دەبتتوود

ردێنپووش، زوو زوو هاموشۆی دەكردیند مەرا ، بەفر شەاندن بتوود چێتژی دن تای لەوە 
ەگرت كە بە سەر بەفرێەدا بتتواد گێت، كەست، بەرنەكەوتبتێد كە  هێنتدەی گ تاوە وەرد

پێوە هەوکەشتتردێنپووشتت ەكە بە كتتۆ،نە بەفتتریەكەی زەلێتتدا نەهتتاتووە و نەچتتووەد متتن 
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ەدا مت بتوود تێنەگەییتم ئەو هەموو هاتنەی بۆچ، بووەد سبەینان هێیتا دن ا لە شەخت
 ئەو دەگەییتە سەرمان.

لە جێتت،  د رەنگبتتێبە ستتاڵ، شتتەختە لە ستتاڵژمێران تۆماربەرێتتت ئەو ستتاڵە ئەگەر  
خۆی بێد ئەو زستانە تایبەتیەندیەك، ج اواز لە هەموو زستانان، هەبوود تایبەتیەندیە  
كە  وە  دایەم ناتوانێ بە كێش و سەروای فۆلەژتۆریەوە ب ناستێنێد متن لە ستاتەكان، 

ەهتتاتەوە گتتێش چتتاود لە ئێیتتەگرید ئێیتتەگری لە شتتەوان، شتتەختەبەندید دایەیتتم د
گەنرەرەوە دەب نم ئەوەتا هەولێر زستان ەد تەنەە بەفرێتم كەوتتووەد شتەوێە، روونتاكەد 
زەوی ستتپ پاتەد ئاستتیان ستتایە ەد رەنگتت، رەنتتگە بە الی شتت ن، یتتان مەیتتژەو شتت ن دا 
بیتتەێتەوەد دووریتتش نتت ە رەنگێە تتدی بتتداتەوەد چتتاوی متتن وای دەب نتتێد دایەتتم لە 

ئاوی بە دەستەوەیەد بە گتتاو خۆی بە ژوورێدا دەكاتەوە و بە دەم حەوشەیەد د لەەیە  
 :بدوێهەڵژەرزینەوەد د لەە ئاوەكە دادەنێ و دەست هەڵدەبتێ وە  بڵێ، لەگەڵ خودا 

   ئەگەر دەتەوێ كوردان بەەی  ت

  بە شەو سایە ە و بە ر ژ هەوری گت  

گێدەچێ خودا ئەو زستانە ن ازی  تكردن، گێیتیەرگەی هەبتێد ك ی تاو ئەنێتاو  تتی 
نەكتتتردد ستتتایە ە و هەوری گتتتت  تتتتی بەتتتاتد متتتن زستتتتان، وام نەدیتتتتووەد گ تتتاوە 
ردێنپووشتت ەكەش نەیتتدیتووەد لە ئاستتیان وردبتتنەوەد ر ژانە لەگەڵ هەڵهتتاتن، ر ژ كە لە 

زێتین، گزنتگ بب تنند چتۆن  ت سک،نند كێوەكان، ئەوبەرەوە بە سەر بەفردا هەڵدێد بب 
خۆی هەڵدەخات بە ستەر ستپێت، دن تاداد لەگەڵ ئەوەی ر ت، دن تام لە ئێیتەگری بتوود 
بە،م ز ر جار حەزمدەكرد ئێیتەگریم بەەوێتتە ئەو كتازیوەی كتاتەوەد هەرچەنتدە خەونە 

هەر  ناسەەكان ش هەر دەكەوتنە كازیوەوەد ئا هەر لەو كاتەوەد ئاسیان، تا ئاسیان هەیە
ستتاماڵ لێتترەو لەوێ گەلە هەوری ستتپ پات، تێتتدەكەوتد گەلە هەوری دەگتترتد تتتا ئتتاگرت 
دەكردەوەد گەلە هەورەكان دەست ان بۆ یەكتر درێژدەكردد هێیتا چایە دێی، نەكێیابوود 
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گەلە هەورەكان دەكیان و كەلێنەكان، ئاسیان تەسەتر دەبوونەوەد هێیتا دوا گێییەرگە 
بوود هەور كەلێنێەت، نەهێیتتبۆوە بتۆ دیتنت، ئاستیاند تتا نتان دەست، بە ئتاو نەگەیانتد

 .ا بەفر دایدەكردد ئ دی بەفر بەفردەخور

وا كۆ،نەكان، بەفرد بەفر گتیان دەكاتەوەد بەوەی باشە ر ژەكان، زستتان  چاو چاود 
گێییەرگە كە بە ز ر شت رادەگەییتد ز ر شت، رادەمتاڵ، جتار جتارە بە  وەرناكورتند 

باز و جاش یتتەوەد بە،م بە بەفتتر متتاڵ ن و كتتردنەوەی كۆ،نەكتتان، بەفتتر رامتتاڵ ن، ستتەر
رانەدەگەییتد باش بوو ر ژان، زستان كورت و كەم تەمەن بووند لە ب رمان بێت هێیتا 
ئێیەگری یەكەم، شەویش كە گێش داهتاتن، تتاریە، كاڵشت نەۆف، ئێیتەگری، دەكتردە 

نەدەمتاد نتازانم چ گەەجتوویە  بەو شان،د خۆی نەبەستبوود گەلە هەورێم بە ئاسیانەوە 
دەستوبردە ئاستیان، لە هەور گاكتدەكردەوەد ئەو ئاستیانەی لە ر ژێەتدا بتای، زستتانێم 

د ستایە ەد ستایە ەد زو تم و ستاه،د ه،هەوری بەفری، ن یتان، زەوی دەداد دیستان ستا
شەختەد تا سبەی دەم، كازیوە دن ا دەچێتە باری شتەختەبەندیەوەد دایەد ئاگتات لێت ەد 

 .یەوە رەنگە بتیاری  تكردن، ئێیەی دابێبە هەور و سا ئاسیان

من كەوتۆتە الی سەرێد لە بن ئەو تەگۆلەەیە كە لە بەهارانتدا گتوڵ، دن تا  هۆدەکەی
لە ختتۆی دەداتد بارەگتتا لە گتتو،و دەگرێتتتد تەماشتتای گەلەەزێتتتینە دەكتتاتد ئەو دار 
گێوژەش، لێوە دیارە كە لە خۆوە شییاڵ دەژەنتێد لە شتێوەش ئەگەر لە دوورەوە و لە 

ێتتم چەمتتابێتەوەد ئەگەر بەفتتر رە یتتان الوە تێبتوانتت، ز ر شتتێوەی ژنێتتم دەدا كە كەم
نەكاتەوە و بگەینەوە بەهار و )ناسەە رێتوا ( ب ب نتێ ئ رەیت، گێتدەباتد ئێستتا ئەگەر 

 :گێ بڵێم

و،و لەو سەرە ژنێم لە ناو بەفرێ راوەستاوە و بەهاران زەرد و سوور دەچێتەوە و گ 
 بە رووی گێییەرگەدا دەگژێنێ...

 :كوردیەك، ئاسووریەوە دەڵێو بە  بە گێەەن نێە، ناسەەوە 
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 ...من زانم ئەتو شێتد بە  نەزانبووم ئەوها

ئەو ژنە بتتاوەە بەوە نتتاهێنێ كە لە نێتتوان ئتتێیە و بارەگتتاكەی ئەوبەر چەمێتتم هەیەد 
 :چۆن باوەە بە خەیاڵ، شێتێم دێنێد جارێم گوتم

 .لەو دەو د ڵە دار گێوژێم هەیەد شییاڵ دەژەنێ

 :بە دەستێم رووی گرتد گوت،بە دەستێم لە سەری خۆی دا و 

 .ئەتو شێتد تەواو

ناسەە رێوا  نتاهە ، نت ە بتاوەە بە بتوون، چەمەكە نەهێنتێد دەزانتن بەفتر چتۆن،  
گتكرد تەوەد ئەو ژنە بە خۆ و مێرد و شووبراوە لە وەرزی بەفر و بە كۆ،نەكتان، بەفتردا 

بە،م من لەو  ( بوودگەییتنە بارەگاد لە بەغداوە هاتووند ئەو ژنە ناوی نهێن ، )سووزی
ستەن دەیزانت، و ۆنهێن تر نتاویم نتا ناستەە رێتوا د ئەو نتاوە نهێنت ەش تەنهتا ئەبتوو س

 :دەیگوت

ئەو ژنە ئەگەر بزانێ ئەو ناوەت لێناوەد دڵن ام لە تەسەەرەش نتاوی ختۆی دەكتردە  
 .ناسەە رێوا 

ەزێتتینەوە ستم بوو بگەمەوە بەهار و ناسەە رێوا  لە ناو رەنگەكتان، گەلەەئای مەب 
 .بب نم و بزانم لە ناو ئەو هەموو رەنگە خۆی چ رەنگێ دەبەخیێتە سرووشت

تتتازە لە زینتتدان، كۆمتتاری د زە  هتتاتبۆوەد ئەو گ تتاوە كە زینتتدان  سۆستتەنئەبتتوو  
 د ئ سالم، ئێتران نتابوو كۆمتاری د زە گەیاندبوویە سەر لێواری شێت،د ناوی لە كۆماری

ز ر لەو د زەخە دەچتوو  ددیتبووی و ب ستبووی و دەیگێتایەوەئەوەی ئەو لە زیندانەكان 
 سۆسەنكە دێرەكان،  ورئان و فەرموودە لە زمان، مەالكانەوە ن یان ان دەدایەوەد ئەبوو 

و گەیامبەرەكە تووش، یەكتر نەبووند دەنا دوور نەبوو تووش تێەبگ رێند ئەو گ اوەی لە 
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بتابە  دوژمنت، ەی، و دەروون، كردبتوویەكۆماری د زەخەوە گەەابۆوەد ئەشەەنرەی جەست
 .كوشتەی گەیامبەران و ئەوانەی خۆیان دەبردە رێزی گەیامبەرانەوە

گەورەوەد بەشتتتێم لە  هتتتۆدەیەک،متتتن كەوتتتتۆتە بێرای ەكتتت، گچتتتەەی  هتتتۆدەکەی 
ەكەی من زیادەر  بوود ئەو كوەەی )لە متاڵ، كتێتبەوە هتاتبوو( هۆدبێرای ەكەم دابتیوەد 

 ناستتاندنەوە ناكتتاتد ژوورە گەورەكەستتاندبوود بتتۆیە گێویستتت بە ئەو ژوورەی جتتوان نا
گەلێم گێییەرگەی لە خۆی حەواندبۆوەد لە یتادەوەری، منتدا لەو گەلە ختارە جەم ت  لە 
هەموویان روونتر خۆی ن یاندەداتەوەد رەنگە بە هۆی سیێڵ ەوە بتێد ئەهتا ئەو گ تاوەی 

ەر چ چەتان دان یتتووە ئەوە ختارە وا لە ناندینەكە روو لە دیوار و گیتت لە ئتاگر لە ست
 :جەم ژەد ئەو گ اوە لەوەتەی من دەیب نم هەر گیت لە ئاگرەد هەیە دەڵێ

 .ئەو گ اوە بۆیە گیت لە ئاگرە و رووی تێناكاد چونەە چاوی بە بڵێسە هەڵنایە 

 :بە،م خۆی شتێە دی دەڵێ 

اڵ ستتەرماو ستتۆڵەی زستتتانێە، هێنتتد تتتووش چتتۆتە گیتتتیەوەد گێویستتتم بە یە  ستت
 .گیتدانە ئاگر هەیە

ئ دی نازانم خۆی باشتر دەزانتێ یتان خەڵتم  ئەو گ تاوە گیتت لە ئتاگرە ستیێڵێە، 
هەیەد سیێڵ، مەال جەالو لە چاو سیێڵ، وی دەڵێ، بتر ی حەستەن زیترەكەد ئەو ختارە 
جەمتت ژە دەیویستتت لە هەمتتوو شتتتێم الستتای، مەال جەاللتت، خزمتت، بەتتاتەوەد ئەودەمەی 

 :دەتگوت

  راوەستان چەند لە مەالی خزمت دەچ،لە  ئە،، 

خارە جەم   هەر لە جێ، خۆی بستێم بەژن، دەكردد خۆی جوانتر رێەدەخست و لە 
ستتەر گەنتترە رادەوەستتتاد ئەو گ تتاوە دەیویستتت لە هەمتتوو شتتت لە مەال جەالو بچتتێد لە 
ر ییتند لە دان یتند لە گاڵدانەوە و تێەنگ ختاوێنەردنەوەد لە هەستتانەوە و تێەنتگ لە 
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شانەردند لە ژن نەهێنان ش السای، ئەوی كردبۆوەد جەم   ز ر بە جەالو سەرسام بوود 
گێ، وا بوو لە دن ایێ تەنها دوو كۆمۆن ست، تەواو هەند یەك ان فەهتدی متردوو ئەویتدی 

 :مەال جەالل، زیندوود هەرچ، مەال جەاللە دەیانگوت گوتبووی

  .جەم   تەنها لە سیێ  شتێم لە من دەچێ

 :ێییەرگەیە  گوت ە خارە جەم  جارێم گ

باشە بە حەفت سیێڵ، وە  ه، مەال جەالو ناگاتە ال سیێژێێە، تۆد چتۆن دەڵتێ بە 
 سیێ  شتێم لە من دەچێ؟

 :كەمێم سیێڵ، هەڵدایەوە  

 .هاوەێ مەال جەالو هەرچ، بڵێ راستە

خۆزیا دەتاندیت چۆن ستیێڵ، هەڵتدەدایەوەد بە تتایبەت، لە ستات، نتان ختواردند بە 
ستێم سیێڵ، هەڵدەدایەوە و بە دەستێم گارووی دەخستە دەم،د من كە یەكەم جتار دە

ێتر و چتوومەوە نزیتم دییەن، هەڵدانەوەی سیێڵم دیتتد منتداڵ بتوومەوەد گەەامەوە هەول
 س نەمای حەمرا.

لەوێد لەو بەرە لە بتن دیتواری ئەو گۆەستتتانەی )دڵتدار(ی لە ختۆی خەوانتتدبوود لە  
جتتام ژەەی  هەم یتتە تەە لە رێتت، ختتودا دانتترا بتتوود دوو ستتەر رێ كتتوگەیەك، گەورەی

م گێتتوە بەستتترابوود هەرچتت، رێبتتواری هاوین تتانەی ئەو رێتت ە جوان یتت، بە زنر تتری باریتت
هەیەد لێ تتان دەختتواردەوەد كتتێ ب ن تتویەت، ژنتت،  گێچەبەستتەر چتتۆن لەو كتتوگە ئتتاوی 

ێتتم دەختتواردەوە؟ جتتامە ئتتاو لە دەستتت، راستتت،د بە دەستتت، چەگ یتت، گتتێچەكەی كەم
 دایەوەد رێم وە  هەڵدانەوەی سیێ .هەڵدە

خۆی حەزیدەكرد گێ بڵێ ن ستیێ   -من گێیتر ئەو گ اوە سیێ  دەسەە  وەادەی ەم  
دیتبوود لە دەو بەست، شەرغە دیتبوومد بە،م ئەودەمانێ سیێڵ، شتێم  -دەسەە  وەادە
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ختتارە مت ژەوەد لە ستیێڵ، ختارە جەواد گتتتر بتتوود بتاش بتوو لە رێت، ستتیێڵ، ختارە جە
 جەوادیش هاتەوە یاد.

ئەویش هەر لە ژوورە گەورەكە بوود برادەری نزیە، خارە جەم ژەد هەردووك تان هت،  
لە هت چ شتتێم گێەتتر نتتاچند ئەو  م ئەو دوو گ تاوە جتگە لە )ختتارە(بتن هەولێترند بە،

خارەشتتم بتتۆ جتتاری یەكەم لە بەهتتاری ئا تتاری بەستتت، شتتەرغە ناستت،د ئێستتتاش وا لەو 
یەكترمان دیتەوەد خارە جەواد چەند ساڵێەە بە چ ا كەوتووە و كۆمەڵێم سەهۆڵبەندانە 

منداڵ، سەركەوبنەەی بەجێهێیتووە و دەمێە یە هەواڵ ان، گێنەگەییتووە و نتازانێ لەو 
گران ەی بە ستەر و،تتدا هتاتووەد ستەری خۆیتان بتۆ كتوێ هەڵگرتتووەد لە چاوەكتان ەوە 

وە  بەرد چە  تتوەد لێبووردنەكتتان، لە  دەب تتنم كتتزەی لە جەرگتت ەوە دێد لەگەڵ ئەوەش
بەغداوە دەردەچند جوولەی تێەردنەوە ناخەنە خارە جەوادەوەد هەر ئێستتا كوەێە تدیش 

  ا كەوتووە.هەر لەو ژوورەوە لە گەنرەرەی یادەوەریم سەری دەرهێناد لەمێژ ن ە بە چ

كەمێتم وا بزانم لە )زەرد (ی رێ، كەركووكەوە هاتووەد كوەێە، تتا بڵێت، هێیتنەد  
شەرمنەد گێدەچێت ناوی عەدنان بێد بەوە دەزانم جارێم  اسم كە ئەویش زەردك، بتوود 
زمان، هەڵەی كرد بە عەدنان بانگ، كردد هەر ناوێە، هەبتێد لێترە نتاوی لە ختۆی نتاوە 
ئاسۆد ئەو كتوەە حەزی لە خوێنتدنەوەیەد زوو ز ر زوو بتووینە بترادەرد ز ر جتار شتەوان 

 .من چاوەکەیدەهاتە 

شەوان، درێژی شەختەبەندی، بە چ، دەتوێتەوەد هەرچ، دەكەی ر ژ نابێتەوەد شتەو 
ناەوا و ر ژ نایەد شەو لە بن نایەد بێ كۆتایەد شەو بەستوویەت، و ناتوێتەوەد شەو ساڵە 
و نابتێتەوەد شەود شەود هەتا كات هەیە هەر شەود من بە خەیتاڵ دەچتوومەوە بەهتار و 

اڵ، دەژەندد دەوەستامد دەستتەكانم لە مژت، گەلەەزێتتینە لە بن ئەو دارگێوژەی كە شیی
دەكردد شەوی سپ، شووشەی،د شەوی سایە  ، و زو ی،د شەو ئەو شەوانەی چ اكان ان 
رووتاندەوەد بەەووێتم بە گێتوە نەمتاوەد دارستتانەكان، چ تا بە لەتتوگەت، لە بارەگتان و 

و و ر ژ دووكەڵ بە نتتۆرەی خستتتنە ستتۆبەیان گرتتتووەد لە لتتوولەی ستتۆبەكانەوە كە شتتە
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ئاستتتیاندا دەكەند ستتتووتان، دارستتتتان بب تتتنند ئەوەی تەوری گێیتتتیەرگە بە درەختتتت، 
شاخان، كردد مەگەر نەوەكان، ئەتتاتور  بە كوردیتان كردبتێد كتوەە شتێنێ  ەكە رەنتگە 

د بە كتۆڵ لە شتاخان بە بتێتم و كۆڵەێی، بوو د گ یەی داربتینەوەمەولوودی ناو بووبێ
گاكەتێم جگەرەی دەكردد گتایزان داری بتۆ ئەوانە دەهێنتا كە توانتای گارە كە هەر بای، 

چوونە داران ان نەبتوود یتان زستتانان بتۆ ئەوانەی داریتان لێتدەبتاد ر ژێتم لە نزیتم ئەو 
رێ ەی زەلێ دەباتەوە شێنێد رێم لەو جێ ەی گتۆەەكەی ئەبتوو رەشتا لە هەمتوو گتۆەان 

ت بوود ه چ هێستترێم بتاری وا نابتاد لە جوانتر دیارەد تووش، بوومد كۆڵەدارێە، لە گی
گاڵ گابەردێم وەستا و گران ، بارەكەی خستە ستەر بەردەكەد بە خێرایت، دوو جتگەرەم 
گێچتتتایەوەد ئەو گ تتتاوە متتتژی وای لە جتتتگەرە دەداد دەتگتتتوت ستتتۆبەی دارە دووكەڵ بە 

ب تر ئاسیاندا دەكاتد ئەو گ اوە دار لە كۆڵە لەو ن وە دان یتتنە  ستەیەك، كترد هت، لە 
 :چوونەوە ن ە

ئەگەر ر ژێم دادگایە  بێتە گۆەێ و لە داروباری شاخان بپرستێتەوەد دەزانت، متن و 
 .گێییەرگە سزای هەتا هەتای یان بۆ دەبتێتەوە

 :لە ب رمە من ش گوتم

  !هەر لە داردان نەبێ 

دەبێ بڵێم گێش ب ستن، ئەو  سە دادوەریە لە گ اوی دار لە كتۆڵد متن بە دوو شتت، 
گ اوە سەرسام بوومد یەك ان هەڵگرتن، كۆڵ، گەورە كە ه چ هێسترێم باری وا ناباد ئەو 

دووەم هەڵوێست، وید ئەو گ تاوە كە لە د ڵت، گێیتیەرگە و  اچاخچ تان دەژیتاد دەبتوو 
وە  یاساو رێسای بتاوی ئەوێ یە  لەو دووە هەڵبژێترێد كەچت، ئەو هەر بە كۆڵەێیت، 

 ،.وەد نە بووە گێییەرگە نە  اچاخچمایە

ئەگەر  ستتەیە  لە ئەبتتوو رەشتتا نەكەمد نتتاتوانم گتتۆەەكەی بەجێبهتتێژم و بتتگەمەوە  
شەوەكان، بارەگاد ئەبوو رەشام زوو لە رێ، بەست، شەرغە ناس،د ئەو گ اوە ز ر ناستم 
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كە  ناسە ەكەی نەدەب ن،د یان خۆی ناسە ، خۆی ن یان، كە  نەدەداد  کەچ،بوود 
وەد ئەبوو رەشا لە مردندا بە دیتاركەوت كە ناستەترین بە،م لە مردندا نەیتوان، ب یارێتە

گێیتتیەرگەیەد ئەوەی شەەوشتتۆەی ب ابتتان و چ تتای دیتتتد زرموهتتۆەی ئەرد و ئاستتیان، 
ب ستد شەەی دەبابە و كتۆگتەری كتردد ك ی تا راوی نتاد هێنتدەی نەمتابوو ئەنێتاو راوی 

و نتاوزەنگەی بەاتد ه چ، لێنەهاتد دڵ، نەوەستتاد كەچت، لە كۆبتوونەوەیەك، حزبت، لە
ختتوارێد ئەوەی كەوتتتۆتە چتتا،ی، دن تتاوەد لە داختت، رستتتەیەك، تونتتد كە بە دەمتت، 

 ەوت و دڵ، وەستا و هەڵنەستایەوە.بەرگرسەكەیدا هاتد بە الدا هات و ك

  شەود شەود بە شەو شەود بە ر ژ هەر شەود چ بەەین باشە 

چەنتتتد دەمژمێتتتر خەو  كە  هەیە لە  دشتتتەو نتتتابتێتەوەد ر ژ نتتتابێتەوەد خەو خەو
شەوێەدا ستاڵێم بخەوێتت  خوێنتدنەوەد بە خوێنتدنەوەی ر متانە  ەبەكتان ش شتەو بنت، 

، لە سۆستەننایەد گەنا بۆ هە ایەتەكان دەبەیند هە ایەتەكان شەو دەبتن  ئەوەتا ئەبوو 
 كۆماری د زەخەوە هاتوود هەر جتارەی جێ ەكت، د زە  دەگێتتێتەوەد بە گتان، و درێتژی

د دەگتاتە تتاران و دەگەەێتتەوە مەهابتادد ئەو تدەیگێتێتەوەد لە مەهابادەوە دەستتپێدەكا
گ اوە گتر لە حەردە جێگەی د زەخ، دیوەد بە ئاگری حەردە د زە  سووتاوەد بە ب رمە 

 :لە گەرمەی گێتانەوەی د زەخ، ورمێ بوود گێییەرگەیە  گرس،

 هەیە؟هاوەێد  سەی خۆت لە ب رنەچێد لە د زە  كارەبا 

 :گێییەرگەیەك دی گێەەن،

 توخواد ئەوە گرس ارە  د زە  كە یە  گارچە سووتان و بڵێسە بێد كارەبای بۆچ ە؟

 سۆستەنهەر كاتێم  سەیان دەگساند تووەەدەبوود بە،م ئەوجارە ستەیربوود ئەبتوو  
 :تووەە نەبوود لەسەرەخۆ گوت،
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ن، د زە  ببیەوەد دێیەوە الی بووزەكا باد هاوەێد لە د زە  كارەبا هەیەد با لە كێژە 
بتووزی هەبتێد بێگومتان كارەبتاش  كارەباشد دەبێ بە ختۆت بزانت،د متادام د زە  كتێژە

 .هەیەد خۆ وە  بارەگای ئێیە ن ە بەفری دن ای لێببارێ

دوای ئەوەی لە ستتەربردەی كێژەبتتووز بتتۆوە كە خستتتبوویانە ستتەر  سۆستتەنئەبتتوو 
د زەخ، بۆمان گێتایەوەد من بە چەند دێرێم  س نگ،د بە دوورودرێژی هە ایەت، كارەبای

 :دەیگێتمەوە

چاوم ان بەستەوەد بە تێهەڵدان بردم اند بۆ كوێ؟ چاوم تان كتردەوەد بە،م ختۆزگە 
نەیاندەكردەوەد دن ای دوای چاوكردنەوە لە دن ای دوای چاوبەستن و گتێش چتاوكردنەوە 

 ەكە لە دوای كەمێتتتم تتتتاریەتر بتتتوود ئەو تاریەەستتتەالتە كتتتوێ، د زەخە؟ دەی تتتتاریە
بەهەشتەد لەو تتاریە ە هەستتیەرد لە راەەوێەت، درێتژ راوەستتاومد راەەوێتم بە درێژایت، 
د زە  درێژد من وام هەستەردد هێندەی نەبرد وە  بڵێ، لە بن زەویەوە دێوێم شاگێەت 
لە بن گێ بداد بەرزبوومەوەد هێند بەرزبوومەوەد وا بزانم سەرم بە ئاستیان كەوتد نتازانم 

ۆن كەوتتیەوە ستەر زەوید بە راستت متن لە ئاستیانم یتان زەوی  ئێستتا هەستتدەكەم چ
تۆگ، تێنسمد تۆگ، سەبەتەمد چوزانم رەنگە خۆ بە تۆپ چوانتدن لە جێت، ختۆی نەبتێد 
درەنگ تێگەییتم ئەو جێ ەی د زە  كارەباەێژەد گتێ لە هەر جێت ە  دەنتێمد دەستت لە 

ارەباد كارەباد لە تاریەای، د زە  كارەباد هەر جێ ە  دەدەمد بە هەر جێ ە  دەكەومد ك
كارەبا گەمەم لەگەڵ دەكتاد ئەو گەمەیە ز ری بتردد درێتژەی كێیتاد مەگەر شتەوی ئێترە 

هێندە درێژ بێد بە هەموو هێزی خۆم هاوارم دەكردد نازانم هاواری كێم دەكردد لە ب رمە  
بتوومد گێیتتر هەر  بە زمان، فەرم ، د زە  كە فارس، بوود من لە د زە  فێری فارست،

  :عەرەب، و كوردی و ئ نگژ زیم دەزان،د بە زمان، د زە  گوتم

 ئێوە چ ن؟ ئێوە خودا ناناسند خودایەد تۆ لە كوێ،؟

 :لەوالوە گوێم لە گاسەوانێە، د زە  بوود گوت،
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 .هاواری بۆ مەكەد گوێ، لێن ەد لێرە ن ەد مۆڵەت، وەرگرتووە

ختتودایەد لە گتتت هەستتتیەردد دن تتا كەمێتتم ئ تتدی تێگەییتتتم كۆمتتاری د زە  بتتێ  
ەوەكە نزیەبتووبیەوەد تەریتێەمد ئتای بتۆ ەرووناكای، تێەەوتووەد وە  بڵێ، لەو سەری را

ئتاوێە، لە گێیتم دانتاد خەنت،  بتادیەد لەە ئاوێە، بەفتراوی  دیتتم گاستەوانێە، د زە  
ەد هەستتم بە بوومد ب نم گێوە ناد باشەد وادیارە لە د زەخ ش گاسەوان، بە بەزەیت، هەی

برسێت ەك، كوشندە كردد بتوا ناكەم ه چ گورگێم برسێت ، وای دیتبێتتد لەو كتاتە هەر 
شتێەم دەستەەوتباد لە بەرد نەرمتر باد لرفم دەكتردد ئتۆی  دەب تنم كابتانێە، د زە  وا 

هێژەە چێدەكاد ویستتم گەالمتاری بتدەمد دوو گاستەوان گرتی تاند ز ری  بابۆڵەیخەریەە 
هەڵگتترتد ئتتای دەڵێتت، دەیتتدەنە متتند دەستتتم  بابۆڵەیتتاننەبتترد دوو گاستتەوان تر ستتەرو 

 درێژكردد یەك ان گوت،: 

 .گەلە مەكە بۆ تۆیە

ئەو دوو گاستتەوانەی گرتبووم تتاند ر ییتتتند دیتتتم دوو لەفە بە دەستتتەكە كەمێتتم  
گێتتتا و د خ ن تتان كتتردەوەد دوو لەفەی تەەیتتان لە ستتەر مێتتزە شتتەاوەكە روویتتان وەر

بەجێهێیت و یەك ان فەرمووی لێەردمد ئێوە دەڵێن چ، ب خۆم یان نا؟ برسێت، من لەوە 
 واوەتر بوو م زی گاسەوان، د زە د لەفەی هێژەەم لە دەستبدا

ار شتتتەوی زستتتتان، بارەگتتتا كتتتوا بە هە ایەتەكتتتان، د زە  بنتتت، دێ  بتتتا بە دیتتت 
هە ایەتەكان، و،تێە، سووتیا د ه، ئەنێاو دە بە شەو بتدەیند تتۆ بڵێت، چ ر كەكتان، 
ئەنێتتاو زەفەر بە شتتەوی شتتەختەبەندی، ببتتات  ئتتێیە هەموومتتان لە ئا تتاری ئەنێتتالەوە 

ن هاتبوویند ئەنێاو چەنگ لە ستەر چەنتگ راوی نتابوویند بە،م متام جتوامێر لە هەمتووا
 ە.گریاناویتر ئەنێال، دەگێتایەو

ئەو گ تتاوە چ ر كتت، هەردوو بەری زێتت، گچتتەەی بە زمتتان، نزیتتم لە نتتاڵەی دەو زێ  
دەگێتایەوەد دەو زێ ە  مەگەر تەنها جاش و سەرباز بزانن چ   ژە و نتاڵەیەك، بە ئتاودا 
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داوەد ئەو گ تاوە شتتوان و بتن هەولێتتر و دەشتت، كتتۆیەی دەگێتتایەوەد چ ر كەكتتان، متتام 
كەوتد ختوارەوە دەستت پێدەكرد بە خاڵخا،نتدا ستەردەجوامێر لە دەشت و گرد لەەكتان، 

دەسووەایەوە بناری كۆسترەتد چ ر كەكتان، متام جتوامێر  دەگەییتەوە هەیبەت سوڵتاند
لە زێ ەكان درێژترد لە زنر ریەی چ اكان درێژترند مام جوامێر ماندوو دەبێ لە گێتانەوەد 

 .ش  دەبێد بە،م شەوی بارەگا هەر سەر لە ئێوارەیە

ۆ و كتتورد  چ ر كتت، ئەنێتتاو و گتتارت زان، تتتێەەڵ بە گێتتتانەوەی متتام جتتوامێر رەنرتت 
دەكەند چ ر ك، ئەو دوو كوەە سەرەتا چەند كەەەتێ بە دەوری هەولێردا وە  چۆن متن 
كات، خۆی بە شتە ام، شەستتیەتری دەختوالمەوەد ئەوان ئەوهتا دەختوالنەوەد نتازانم لە 

نە بەستت، شتەرغەد لەوێتوە چ تر   بە خوالنەوەی چەنتدەم بە چاوترووكانێتم دەگەییتت
بنەباوێ دەگەییتەوە خۆشناوەت،د بە ئاوەگرد و سەف ن یتدا هەڵتدەگەەاند بە مەتتارەی 
گت و چەند نووردووە نانێەەوە دەگەەینەوە هەورێد ماوەیە  لە د ڵەەە ە بزردەبتووند لە 

یاست ن و  سەری كونەكۆتر بە دیاردەكەوتنەوەد ئەو دووە زوو زوو ناوی دیتار و موحست ن
ستتەنگەر و متتام رەستتووڵ و یە  دووانێە تریتتان دەهێنتتاد كە لە چ ر كتت، گچتتت گچتتتی 
گارت زان، ئا اری ئەنێاو ئەكتەری بز ز بوونەد ئ دی   ەندی  و  ەندی  هاتن و گەییتتنە 

وێە، زو یت ە و ر ژی ئەو بارەگایەی بە سەر گەلەەزێتینەدا دەروانێ كە ئێستتا وا لە شتە
 !هە ایەت، فەیژ ەكان ئەدی لێ نابێتەوەد

هە ایەت، كۆچ و مەینەت ، فەیژ ان لە زاری كەریم فەیژ ەوە دەمێەە دەست پێەردووەد 
بە،م هەر لە ستتتەرەتایەد وە  شتتتەوی ستتتایە ەی، بارەگتتتا چەنتتتدی لێتتت ەوە چ ر كتتتان 
دەگێتتتیەوەد هەر لە ستتەرەتایەد كەریتتم فەیژتت، دێ بەزاراوەی بەغتتدای، هە تتایەت، لە بتتن 

، بۆ كوەان، نتاو بەفتر دەگێتتێتەوەد ئەوانەی عەرەبت ش نتازانن گتوێ، بتۆ نەهاتووی فەیژ
هەڵدەخەند لە سات، گێتتانەوەد ختارە جەواد وەهتا هەناستەی لە ختۆی دەبتتید كەستێ 
نەیناس با دەیگتوت ئەو گ تاوە لە هەمتووان باشتتر تێ تدەگاتد نتازانم كتێ بتوو بە ختارە 

 :جەوادی گوت
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 وێت بۆی شژەردووە؟باشە تۆ چ عەرەب، دەزان، ئەوها گ +

چەنتد لەو  ورئتانە دەگەم كە ر ژانە لە رادیتۆوە گتوێ، لێتدەگرمد هەر هێنتدەش لە  -
 .هە ایەت، كەریم فەیژ، دەگەمد بە،م حەز لە ب ستن، دەكەم

 :هەرچ، موحس ن یاس نەد دەڵێن گوتوویەت،

كوفرێتتم لە هەمتتوو كتتوفران كتتوفرتر ئەو كتتوفرەیە كە هە تتایەت، كتتوردی بە عەرەبتت، 
 .گێتیەوەب

 .وە، كەریم فەیژ، ئەو كوفرە گەورەیەی جوان دەگێتایەوە

 :بە،م ئومێد كە لە خۆشناوەت ، هەولێرەوە بە دن ایە  گاڵتەوە هاتبوود دەیگوت

سەربردەی كوردان بە تایبەت ش ه، فەیژ ان ئەگەر بە عەرەب، بگێتیەوەد وە  ئەوە  
 .خۆشناوی، و بە الو  بڵێتەوەوایە كە حەسەن س ساوەی، سوورەت، ئەلبە ەرە بە 

 :هەرچ، یاوەرەكەی ئەو بەری چەمەكەیەد لە زاری گەیامبەرەكەیەوە گوتبووی

ئاهونزوولەكان باشترە بە عەرەب، بگێتتنەوەد چتونەە كتاتێ نزیەت، ئاستیان دەبتنەوە 
 .هەر دەبنەوە عەرەب،

رێت، ختۆ من ئەو ساڵە كۆچ و باری فەیژ انم لە سەر سنوور دیتبوود كە گێدەچوو لە 
و دەیانویستتتت بە ز ر ختتتۆ بە )لێبتتتووردن،  بە هەڵەدا بردنێتتتم لەو دیتتتو گەەابتتتوونەوە

گیت،(یەكدا بدەن كە ناوە ناوە لە بەغداوە دەردەچتوود متن ئەو هەمتوو ورد و درشتتەی 
فەیژ انم دیتتد چتۆن لە نتاو ئەو شتا  و داخە تێتدامابووند لە دن تا تێتدا متابووند تێتدا 

یاخود لە دن ان یان لە جێگەیەك دی  تێدا مابووند لە زمان تێدا مابوون لە كوێ، دن ان  
مابووند ستەر بە چ زمتانێەن  بە دوای ناستنامەیەكدا دەگەەان كە گێنەدەچتوو لە دن تادا 
دەستبەەوێ  ئەو مر رانە ه چ لێبووردنێە، تایبەت، و گیت، نەیدەگرتنەوەد متن ئەوانەم 
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ەیژ ەكتان، كەریتم فەیژت، هەڵدەخستتد وە  دیتبوود بۆیە بە تاسەوە گوێم بۆ چ تر كە ف
چۆن گوێم بۆ نەغیەی كچە فەیژ ە تەمەن چواردە گازدە ساڵ ەكە هەڵدەخستد كە نتاوی 

 :)لەییا( بوود بە فارس، دەیگوت

 .من نە كوردی دەزانمد نە خانە  نم دیتووەد بە،م كوردم و خانە  ن م

بەغتداد دەهتاتەوە ختانە  ند كەریم فەیژ، لە خانە  نەوە دەست پێدەكردد دەگەییتە  
بە  ەسری شت ریندا دەگەەیەوە كرماشتاند نتازانم بە كوێتدا دەهتاتەوە ستەر رووبتارەكەی 
نۆكاند ئەو جێ ەی لەییا خۆی تێتدا دەگێتتایەوەد كەچت، شتەوی ستایە ەی، بارەگتا هەر 
شەوە و هێیتا نۆرە نەگەییتۆتە ئەو ئێیتەگرەی نتاوی لە ل ستت، ئێیتەگران، شتەو لە 

ز ریتان كاتەكەیتان لە  ەد ئ دی شەوی كورت ژە چ ر كەكان، كتچە رێواست ەكە كەناوەندێ 
 ..تاریە ەوەی

گێتتانەوە  زید ز ر كەەەت لە ب رهێنانەوەد یتانهاد ئەوەش كورت ژە چ ر كەكان، سوو
زی هێنتد ز رن لە ژمتار نتایەند ختۆی وی دەدەند چ ر كەكان، ستومێرد و شوبراكەی یار

 :دەڵێ

 .چەند نهێن، لە دڵەد من لەو گتر چ ر كم لە سەرەبەغدا لە تاریە دا 

زی هێنتدەی كتوچە و كۆ،نەكتان، بەغتدا دەبتند ئەگەر بە وكورت ژە چ ر كەكتان، ستو
تەباش رد بە داروچەە بە دێرێە، بێ گسانەوە و بێ شەانەوەی بە ئەنقەست چ ر كەكان، 

لە هەولێرییتەوە زی بنووسرێنەوەد ئەو دێرە چ تر ك ە لە بەغتداوە دەگتاتە هەولێترد وسو
گێچێم بە عەنەاوەدا دەكتات و دەگتاتەوە ئەو بارەگتایەی لە زستتاندا گێیتیەرگەكان، بە 
ن تتازی ستتپ بوونەوە لە تە ە و ر بتتوونەوە لە بەفتتردا دەشتتارێتەوە و بەهتتاران ش بە دیتتار 
گەلەەزێتتتتینەوە هەڵ انتتتدەخاتد چ تتتر   دەستتتت، چ ر كتتت، لە دەستتتتەد لە شتتتەوە 

زی لە هتتت چ شتتتەوێم وی بەفتتتر نەبتتتێد چ ر كەكتتتان، ستتتوشتتتەختەبەندیەكان، بارەگتتتا
ناگێتدرێنەوەد هەزار و یە  شەویش بەش ناكاتد ئەو كچە رێواس ە لە گێتانەوەی بەغتدا 
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زوو زوو دەگەییتەوە ستەر دێتری گتوێد كەم چ ر كت، ئەو كتچە هەبتوو بتێ ستەربردەی 
گچتت وێتنەی گوێد ئەو كچە ع سای ە بەغدای ە لەو ساتانەی بە وشەی كەرت كەرتد گچت 

دەستەخوشەێە، بە چاوی گتت فرمێستەەوە ن یتاندەدایەوەد دەمتدیتد دڵتۆگە فرمێستەم 
دەدیتتت بە ستتەر روومەت تتدا كە لە الوە ت یتتە، كتتزی فانۆستتەكە وە  گەلتتەە زێتتتینە لە 
ب نتتای ی، دەنەخیتتاندد ئێتتوە لە دڵتتۆگە فرمێستتم گەلەەزێتینەتتتان دیتتتووە  متتن دیتتتمد 

ەگەڵ كوەێم گەیوەندیەك، ناستە، حەفتت ستاڵەیان دەستەخوشەەكەی كچە رێواس ەكە ل
 :دەبێد كوەە گوتبوویە كچە

من بەهۆی چاوی تۆوە نەبتێد لە ستەربازی رانتاكەم و ختۆم دەدەمە دەستت ختوداد  
بە،م ناد من نابێ بەتوژرێمد متن دەبتێ بتژیمد گێویستتە بتۆ تتۆ بتژیمد ئەگەر هە،تتنم لە 

  .ەد باشەد با حەفتەیە  گتر بۆ تۆ بژیمتەنها حەفتەیە  لە مردن دوورمبخاتەو سەربازی

 و ئەوینتداران دیتننگوت تەنهتا كوەە لە ستەردەمێم لە ستەربازی هە،تد وە  دەیتا 
دەبتتید د ئەو سەردەمە هەر هە،توویە  دەستگ ركراباد بتێ ستێودوو گوێ تان هەڵدەهاتن

 كوەەیان گرت و گوێ ان بتی.

 :. باب، كچە گوتبوویدئێ 

 .نایدەمە گوێبتاوكچم بدەمە سەگد 

كچە گریا گریاد فرمێسم فرمێسمد نە هەەەشە نە دڵنەوای، كچەیان گ ر نەكتردەوەد  
هێندەی دیرژە فرمێسە، رژاندد ئ دید ر ژێم دیرژە تەرم، كتچە ستەر ئتاو دەختاتەوە و 

لە چ ر كتت، گتتوێبتینەوە وێتتنەی گوێبتاوێتتم وە  تارمتتای،  .بە كەنتتاری دەبەخیتتێتەوە..
خۆی ن یانیدایەوەد لەمێژە ز ر لەمێژەد لە جامێە، جامخانە گەورەكەی عەبۆ كە هێنتدە 
لە  ەرات دوور نەبتتتوود وێتتتنەی گوێبتاوێتتتم هەڵواستتترابوود بە خەتتتت، درشتتتت لە بنتتت، 

 :نووسرابوو

  .ئەوە رەفتاری تێەدەر و نۆكەران، بێگانەیە 
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ر گتتێەەوتم ئەو گ تتاوە موختتتاری نتتازانم كتتوێ ەد ناگتتاك، كتتردووەد لە ستتەر ئەوە دواتتت
گێییەرگە گوختە گوێ ان لە بنەوە بتیوە  چ ر كەكان، كتچە رێواست ەكەش شتەو بە ر ژ 

 یە.ناكەنەوەد دوای وی نۆرەی كوەە زەردك ەكە

بە ئاسۆیەد عەدنانەد من گێیخۆشتە هەر بە كتوەە زەردكت ەكە نتاوی بێتنمد ئەو كتوەە 
نەغیەی كەركووك تانە مەینەت ەكتان، ئەو كتۆمەڵگە ز رەمژێ تانەی دەگێتتایەوە كە دەوری 
هەولێریان دابوود ز ر بە شێواوی لە سرووشت، هەولێر هەڵ تان دابتوود كتوەە زەردكت ەكە 
ورد ورد چ ر كتتتت، ئەوانەی دەگێتتتتتایەوە كە لە ستتتتەربازی هە،تبتتتتووند ئەو كونتتتتانەی 

 ژتت، ئتتاو و نتتاو گەرمتتاو و ستتەر گتتوفە  و بتتن ستتەرین، ن یتتاندەدایەوە كە لە بتتن بەرم
نەخۆشان لێدرابوود ئەو كونانەی لە ئەدەب ات، هە،تن و هەڵوێستدا بە ) كتونە ف تراران( 
ناسرابوود هەرچ، چ ر ك، هە،تن و خۆشاردنەوە و تر  و برسێت، و بێوەژنەەوتووی، و 

دكتت ەكە بتتوود كتتوەە ستتێوی، و ئەو چ ر كتتانەی لەوانەش دەبتتنەوەد لە كتتن كتتوەە زەر
زەردك ەكە لە س یایدا ئەو زەردیە دەب نرا كە ئابڵۆ ەی ئابووری لە ست یای ن یتتیانێە، 
نەخیتتتاندبوود چ ر كەكتتتان، كتتتوەە زەردكتتت ەكە هەموومتتتان، تاستتتاندبوود هەموومتتتان، 

بارەگتتای بەفتتر هەر لە شتتەودایە و ر ژی لێهەڵنتتایەد ئەدی ستتەرهات، حەمە  ترستتاندبوود
 !ێنێرەشاشد كێ ناترس

حەمە رەشاش كوەی دەو زێ، گچەەیەد لە زمان تا گێدەچێ ه، دەوروبەری گردێ بێد 
ئەو گ تتتاوە ئەگەر گۆشتتتت هەبتتتێد ئامتتتادەیە تتتتا ر ژی   تتتامەت هەر چە  لە شتتتان و 

ستت د بە،م لە وگێیتتیەرگە بتتێد ئامتتادەیە جارێە تتدیش بچێتتتەوە بەردەم  ەنتتارەی مو
دەگتترێد حەمە رەشتتاش بە ئاشتتەرا  ب رشتتیان بتتێد لە هەمتتووان گتتتر بەرگەی برستتێت،

 :دەیگوت

 ...ژیان واتە گۆشتد بەهەشت واتە گۆشت 

 :نەهر  خانە  ن ە  هەبوو دەیگوت 
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 .هاوەێ حەمەد ئەوە بزانە بەهەشتەكەی گاندی یە  گیەە گۆشت، تێدا ن ە +

 .نامەوێ-

 واتە د زەخت دەوێ؟+ 

 .وتێملە د زە  ئەگەر گۆشت لە تێری بێد ئاگر چ ە با هەر بسو + 

 :ئومێدی بەەانەت، لێ، گرس،     

 تۆ گاندی دەناس،؟ +

 .هەندێم ب ەەیتە كوردی  باش، دەناسم -

گێەەن نێتم بەرزبتۆوە رەنتتگە بتۆ ستاتێم شتتەختەبەندی شتەوی بارەگتا بەفتتراویەكەی 
  تواندبێتەوە

 :نازانم  كێ بوو گوت،

 دەزان، گاندی گۆشت، نەخواردووە؟

 :وەحەمە رەشاش بە مەیژەو گێەەن نە

 .ئاخر بۆیە ئەوها گێژ و وێژ بوو -

 .گێژ و وێژی چ، ئەو ه ندستانە گەورەیەی رزگار كرد +

 :حەمە رەشاش لە دڵەوە گوت،

 .دڵن ام ئەگەر لە تێری گۆشت، خواردباد هەموو دن ای رزگاردەكرد بە كەركووك یەوە

  ەوەنكێوی مامەندە لەریبووە گێەەن نێم داربەەووەکان، 
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ئەحیەدد ئەو گ اوەی كات، ختۆی بە هەڵە حتزڕ چەنتد ستاڵ لە زینتدان، جارێم مام 
 :كردد بە حەمەی گوت

 ئەرێ تۆ هێندە كوشتەی گۆشت، كو،وید هێندەش عاشقە گۆشت، خاوی؟

 :حەمە رەشاش

 نە بە خوا 

  :مام ئەحیەد

حەی   تەمەنت فتد دەزانت، لە كتنە متن هەزار ك ژتۆی گۆشتت، نەرمەت، بترژاو ن تو 
 ؟خاو ناهێنێد خۆ دەزان، مەبەستم كام ن و چارەگەچارەگ گۆشت، 

 :حەمە رەشاش دەیگوت

 .لە تەمەنم بە دەگیەن نەبێ لە تێری گۆشتم نەخواردووە

 :هەر یەكە لە الی خۆیەوە

 !كوو وەیە -

 .كوەە سەد جار گێەەوە گۆشیتان خواردووە و لە بەرمان ماوەتەوە -

 .ئەو ر ژە هێندەی حەفت كەست خوارد -

  .جارەی لە بناری كۆسرەت نێریەكەمان سەربتید ن وەی تۆ خواردت خۆ ئەو -

 !ئەو ر ژە لە سەردەشت یازدە ش ش كەبابت نەخوارد -

حەمە رەشاش دەست، بە شێوەیە  بە زگ دا هێناد وە  بڵێت، ستێ ر ژ بتێد زاد بە 
 :زاری نەكەوتبێ



830 
 

كتوا وایە  متن  وایە ئەوەی دەیڵێن هەمووی وایە و كەمتان گوتووەد بە،م تێر خواردن
بەوە دەڵتتێم تێرختتواردن كە گۆشتتت بنتت، نەیەد كەلەشتتێەت بە بتترژاوی لە گتتێش بتتێد 

 .كەلەشێە ش لە تەن یتتەوە بە دارەوە بێد ئەوها خەم، بتان، گۆشتت نابێ

داستتتتان، حەمە رەشتتتاش دوور و درێتتتژەد چ هتتت، گتتتێش گێیتتتیەرگایەت، چ هتتت، 
ە،ت و هاتوهتتتاوار و شتتتەە و گێیتتتیەرگایەت،د ستتتەرهات، ئەو گ تتتاوە هەمتتتووی هە،ت ه

گێەدادان و بەرەنگاربوونەوەیەد تر  و تۆ انەد گریانەد سەرەێژیش لە گێەەن ن و لە سەر 
گیتتتتەەوتنەد ئەو گ تتتاوە لەو گ تتتاوانەیە ژووری ستتتێدارە نەیترستتتاندد حەمە رەشتتتاش 
دەگێتێتەوەد لە شەوی زستان، ناوزەنگ دەگێتێتەوەد چ ر ك، برینتداربوون و بەردەستت، 

من كەوتن و تێهەڵتدان و دادگتای، و گەییتتنە ژووری ستێدارە دەگێتتێتەوەد ئەو ر ژە دوژ
دەگێتتتێتەوە كە نتتۆرەی بە دارەوە كردنتت، هتتاتووەد حەزیەتتردووە گتتێش بە دارەوە كتتردن 
كەلەش، جوانەگایە  بب نێ بە دارەوە و تێر گۆشت بخواتد ئەوجا لە سێدارەدان هە ە و 

ستتەر نتتان ختواردن بتتوویند گۆشتتتیان هەبتتوود حەمە نتاهەق نتت ەد دێتتتە ب ترم ر ژێتتم لە 
 :رەشاش گارووێە، هەر لە زاری بوود گارووێە، ئامادەش بە دەست ەوەد گوت،

گ او بتۆ ختوا بڵتێد متن بە لێبووردنێتم  ەرزاری ستەدام حوستێنمد ئەگەر بیێتنم ئەو 
 ەردەی دەدەمەوەد كوەە ختۆ ئەگەر ئەو ر ژە لە ستێدارە درابتامد چ تدی تتام، گۆشتتم 

  نەدەكرد

حەمە رەشتتاش ستتەرهاتان دەگێتتتێتەوەد چتت، نتتاگێتێتەوە بە نتتاو ئەنێالتتدا هتتاتووەد  
شتێم لە ئەنێاو دەگێتێتەوەد كێ دەزانێ شتتێم لە ئەنێتاو چەنتدە؟ ئەنێتاو داستتانێەە 

 .گیتاوگیت چەند نەوە ب گێتنەوەد نە هەر دوای، نایەد بەڵەو هەم یە لە سەرەتایە

چتت ەوە بە حەمەوەیە؟ بتتۆ ئەوە ستتێ چتتوار  ستتە و ئەرێ  رەشاشتتەكە كەی و لە  
گێتانەوە هەبوود بە،م من  سەیەك انم بە دڵدا چوود ئەو دەمەی حەمە بە برینداری گ ترا 
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كاڵش نەۆف، هەڵدەگرتد دوای ئەوەی لە ژووری سێدارە هاتەوە و بە چ تا كەوتەوەد هەر 
 :لە رێ گوتبووی

ەستتت ند لەمەودوا رەشتتاش كاڵشتت نەۆف، سەگەوشتتت، هتت، ئەوە نتت ە گیتتت، گتتێ بب
 .هەڵدەگرم

 .ئ دی بەرلەوەی دەست، بە رەشاش بەەوێد رەشاش بە ناوەكەیەوە لەا

شەوە شەختەبەندیەكان بە هە ایەت، كێ لە بن دێن  هەموو دێن و دەگێتنەوەد جتار  
جارە یاوەرەكەش دێ و گەیامبەرەكەی دەگێتێتەوەد كەچت، شتەو هەر شتەوەد تتا وەرزی 

 .كەنەستەر ببەم چاوەیگەلەەزێتینە دێتەوەد ناچارم گەنا بۆ 

ەمەی بەفتر وەهتای كەنەستەر كەوتتۆتە الی ختوارەوەد نزیتم چەمەكەد ئەو چ چاوەی
گتكتترد تەوە گەیانتتدوویەت ە ئاستتت، هەردوو بارەگتتاد بارەگتتای ئەم بەری چەم و هتت، ئەو 

هەر لە ستتەرەتای  چتتاوەیەبەری چەمد ئ تتدی لەو زستتتانە شتتتێم نتت ە چەم بتتێد ئەو 
كەنەستەر ناوی ر ییتد كە  نەیزان، لە ستەرەتا كتێ ئەو  چاویبەفركەوتنەوە بە ناوی 
ورەدا بتید هەموو دەگرستن ئەرێ كتێ بتوو نتاوی نتا كەنەستتەر؟  ناوەی بە سەر ئەو ژو

ژووری كەنەستەر گەییتە بارەگاكان تریشد گەییتە گوندەكان ش )نۆكاند زەلێد شتێنێد 
كەنەستتەر گەییتتە شتارەكان، ئێتران شد متن نتامەی بترادەرێەم تتا  چاوەیگۆەەشێر..( 

  :درەنگ ش ال مابوود نووس بووی

 رەگایە بۆتە ژووری كەنەستەر؟ئەرێ ئەوە كام ژووری با

كەنەستتتەر گەییتتتە و،تتت، رووستت اشد برادەرێتتم نتتامەیەك، ن یتتانم دا لە  چتتاوەی 
 :مۆسەۆوە بۆی هاتبوود نازانم نە بە گاڵتە بوو نە بە راست، ئەوها نووسرابوو

گورباچۆڤ گووی لە رووست ا كتردد ئ تدی لێترە جتێم نتابێتەوەد جێت ەكم لەو ژووری  
 !نەوەد لە سەر چۆ  دێیەوەكەنەستەرە بۆ بەە
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 .رووس ا ب ری هێنامەوە كە كەنەستەر لە روو  ج ا نابێتەوە 

ریازێم هەبوو نازانم رووس ای دیتبوو نەدیتبوود ناشتزانم  ستەكەی تتا چەنتد راستت، 
 :تێدابوود بە عەرەب، دەیگوت

گەمەی كەنەستەر تایبەتە بە ستەربازی روو د شتەوان، بەفراویت، ستەربازی رووست ا 
شتتەوان، گێیتتیەرگەی نتتاوزەنگەد ستتاردەد درێتتژە دەڵێتت، رێتت، بەغتتدایەد بە گەمەی  وە 

كەنەستەر نەبێد بن، نایەد وە  چۆن رێ، بەغتدا بە ك ژتۆ گتوڵەبەە ژەی دەوێد شتەوی 
 .ئەوێش چەند گەمەیەك، كەنەستەر

كەنەستتتەر گەمەیەكتت، كتتاخەزێنەد بە دەمژمێتتر كتتات، دەوێد وە  هتت چ گەمەیەك تتدی 
شتتەوی هتتاوین جارێتتم دوو نتتوێ بەەیتەوەد هەر هێنتتدە دەب نتت، ئێتتوارە نتت ەد ئەگەر لە 

ستتپێدەی داوەد متتن ز ر ئێتتواران دوای نتتانخواردند دوای هەنتتدێم خوێنتتدنەوەد تتتۆ بڵتتێ 
هەندێم جار دوای ئێیتەگرید بە كتۆ،ن، شووشتەی، بەفتردا بەرەو ژووری كەنەستتەر بە 

رێت، شتەختەی شووشتەی، گتت  گۆگاڵ و بە تر  و لەرزەوە لێژ دەبتوومەوەد ر ییتتن بە
ترسەد كەوتن، وای تێتدایە هەر مەگرستەد كە گێتت ر یت،د هەتتا كتۆ،ن، بەفتر هەیە هەر 
دەە ی و جگە لە بەفر  شتێم ن ە بتگرێتەوەد بەر لەوەی بتانبەمە ستەر دەرگتای ژووری 
كەنەستەر و بە چاوی خۆتان ب ب نند جتارێ لە دوورەوە تەماشتامبەەند چتتۆ خژ ستەێ 

 :ایەم دیتبای بە هەردوو دەست لە س نگ، خۆی دەدا و هاواریدەكرددەبەم  د

 !سەید مارف ب گەیێ 

دایەم تەنها لەو ساتانەی تارمای، ئ زرائ ژ، دەدیتد هاواری بتۆ ستەید متارف دەبتردد 
ئ دی لەو شەوە سپ ە ئاسیان سایە ەی ە زەوی شەختەی ەد تێەنگتم لە شتاند گۆگتاڵ بە 

وەد بۆ ئێیەگری بانگی ان كتردووەد هەر لە ستەر دەرگتای دەستیەوەد نازانم چ كات، شە
ژوورەكەی خۆممد لە سەرەتای كۆ،ن، بەفترمد بتۆ گێت، چەگتم نتاەواد كەوتتم و ر ییتتمد 
كۆ،ن و كۆ،ن ر ییتمد ئەرێ لە كێ بپرسم ر شتتنەكەم چتۆن بتوو؟ لە ستەر گیتتد لە 
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ە دیوارەكتان، بەفتر سەر زگد بە گژۆڵەی،؟ نەمزانت،د ئەوە دەزانتم گێیتەوەی دیوارێتم ل
بیگرێتەوەد ئێیێم كەوتە گێ، چەگمد ئێی، گولژەش هەر هێنتدەیەد نتاد گتولژە نتاد متن 
ئێیتت، گتتولژەم تتتام نەكتتردووەد دوای كەمێتتم وە  بڵێتت، لە هتتۆش چتتووبم و بە هتتۆش 
هتاتبیەوەد دیتتم ختتوار چتۆكم ختوێنێە، ز ری لە بەر دەەواد خوێنێتتم هت، ئەوە نتت ە بە 

دایتێد نتزیەەی  والنرێتم هەڵزەابتوود وە  بڵێت، بترین جێت،  هەندی وەرنەگرید دەستم
ت یەبەردێە، ت ژد یا دەمە ئاسنێمد تەنەكەیە  بێد شانم دێیێد مژم دێیێد ئان یتەم 

بتاش بتوو دیتواری بەفریت، نزیتم  ددێیێد جا كوێم نایەشێد دەبێ چەند جێگەم شەابێ
 ییتتتبووم كە ەا نەنانتتدینەكە منتت، گرتبتتۆوەد خێرێەتت، گەورەم لە ستتەرە بەو كتتۆ،نەد

دەچتتۆوە ستتەربان، نانتتدینەكەد ختتتۆ بتتانەكەش تێ هەڵتتدەدامەوە ئەودیتتتود ئەدی ئەگەر 
خوانەكردە رێم بە كۆ،نەكەی ناوزەنگ، خوارێ كەوتبا  ئەوەی یاوەرەكە گێ دا چوود هاتە 
سەرم د. هۆشەنگ بە ئاگا بێنمد لە سەری خۆم دەركرد و بەئاگامنەهێناد ختۆم گەیانتدە 

هەنتتدێم ئتتاوە تەمتاتەم هێنتتاو كەمێتتم ختتوێم گێتدا كتتردد بتترینەكەم بە بەفتتر  نانتدینەكەد
ختتاوێنەردەوەد ئاوەتەمتتاتەم خستتتە ستتەرید هێنتتدەی نەمتتا بتتوو لە بانتتگ بتتدەمد بە 
جەمەدان ەكەم جوان گێچامد ئ دی ئێیتەگریەكەم بە كەوتتن و هەستتانەوە و بترژانەوە و 

بردد بە شەلەشتەو ئێیتەگری دوای گێچانەوەی برین و دیتنەوەی تێەنگ و گۆگاڵ بەسەر 
خۆم بە ئاگاهێناو چوومەوە سەر جێد باش بتوو زوو ژانت، شتەا.. بە،م ئەگەر  ستەیە  
لەو جەمەدان ەی تا گێش دەمێم لە مژم بوود ئێستتا لە گتێیە نەكەمد خەوم لێناكەوێتتد 
زستتتانەكەی گێیتتتر و لە بارەگتتایەك ترد بەفتتر چۆكێتتم كەوتتتووەد دن تتا لەرزی گرتتتووەد 

 تواناكەم گورگێم بە دەرەوە بێد كەچ، سێ چوار گێییەرگەد خارە جەواد گوتەن،:ب

  .هەر بۆوەی ركەبەرایەت، سەرما بەەن 

تە سەری خۆیان گا  تراش،د لوو  لوو  كودیان كتردد یە  لەوانە نەژاد خهاتن گو
بتتتوود ئەو كتتتوەەی منتتتداڵێم بە گەمە چتتتاوێە، بتتتردد ئەو كتتتوەە لە بەدبەختتتت، متتتن 

 :، نەبوود دیاربوو سەرما ز ری بۆ هێنابوود هاتە المجەمەدان ی
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 .تۆ گرچت گتە و درێژەد سەرمات نابێد جەمەدان ەكەتم بدێ -

 .دێیێ هەوکە هەوکمسەرم سەرمای نابێد بە،م خۆت دەزان،  +

 .باشە نەمویست -

 ...لەبەرچ، بەو سەرمایە دئێ +

كە جەمەدانتت ەكەم  ئ تتدی نەمتتدایێد ئێستتتاد ئێستتتای شتتەوە زو یتت ە خژ ستتەاویەكە
خوێناوی بووەد )نەژاد لە سەر سەرمەد چاویژەەیەك، رەش، لە چاوەد  ژی درێژ و گتتەد 

 : ژ رەش رەش لەچاویژەەكەی رەشترەد گوت،

 لەبەرچ، جەمەدان ت لە سەر ن ە؟ +

 .ناب ن، لە گێیم بەستووە -

 ...هەر جەمەدان ەكەی گێیانەد ئەوەی +

كتوالیەوەد لەوەتەی نەژاد ئێترەی جێهێیتتووە و هێندەم لە ختۆم هەڵتداد گتێم ختراپ 
 یتووەد ئەوە خەون، یەكەمە بەوەوە.بەرەو رووس ا ر ی

چ خەونێەتت ش و لە چ كاتێتتمد خەو زەاد خەو لە چتتاو تتتۆراد چ گێنتتاچێ ئەو شتتەو  
چاوم گێ بەەوێتەوەد  ۆریەم خستە سەر سۆبە و جگەرەم لە دوای جتگەرە دەگێچتایەوەد 

نم چەنتد چایەشتم ختواردەوەد رادیتۆش خەوتبتوود گێیتەوەی ر ژ جگەرە بێ ئەژمارە نازا
 :ببێتەوە و بچم گێم دەرمان بەەمد ناچارم هەڵوێستێە، نەژاد ن یانبدەمەوە

چێیتانێە، درەنگەد لە كەگرێم لە كەگرەكان، دەو رووبارەكەی نۆكان نەژاد و ریتاز  
گەەییەوە ئەوبەرد بەری خەریە، گەمەی كاخەزێنند بە تەن یت ان تێپەەیمد لە رووبارەكە 

گونتتدد دارستتتانێە، چتتتە هەمتتووی دارچنتتارەد ستتپ ندارەد بتت، و شتتۆەە بتت ەد تتتووتت  و 
چەندی دەە ی هەر سێبەرە و چەگەێ هەتاو ناگاتە زەوید رووبتار لەو شتوێنەدا  .تووە..
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تر دەەواد ئەوەتا بەلەمێەت، كتاخەزیم درووستتەرد و ورنەرم نەرم د لە من هێز ر هێینەد 
رووبتارەوەد ئەهتا هەر ئەوەتتا دەجتوولێد لەو دارستتانە باڵنتدەكان ش دەڵێت، لە خستیە 

رووبتتارەوە فێربتتوونە كە نەرم بختتوێنند چەنتتدی ستتەر دێتتنم و دەبەمد لە نەرم خوێنتتدن، 
باڵندە و بێ دەنگ ، رووبار تێنتاگەمد ئ تدی وا لەگەڵ رووبتار و بە بتن ستێبەر و بە نتاو 

ڵە دەە م كە خۆم ناوم ناد الگاڵ، گەلەەزێتینەد چ ای جریوەدا دەە مد بەرەو بن ئەو الگا
گەلەەزێتینەد بە نەرم، تێیهەڵەتردە شییتاڵد تتا لە شییتاڵ تێتر نەبتم نتاگەەێیەوە الی 
رووداوی كەگرەكەد شییاڵ تێەەڵ، ر ی ن، ئاو و سەمای سێبەر و دەنگت، مەلت، كتردمد 

ها نەفتیبتووم بن یتیەوەد مەلەم كردد سەمام كردد فتیمد ئەگەر  تە تی كەگرەكە نەبا وە
گەەامەوە دەب تتتنم نەژاد لە ریتتتاز هەستتتتاوەتە ستتتەر چتتتۆ  و بە شتتتێوەیە  دەستتتت 
رادەوەشێنێد ن یانەی شەەی تەواوەد بە كوردی و عەرەب، جون، گێدەداد هەرچ، ریتازە 

 :رستەیەك، عەرەب، لە زارەو دەیڵێتەوە

 .هاوەێ مەبەستم ئەوە نەبوود تۆ هەڵە تێگەییت، 

یتیەوەد نەژاد بە هەڵە تێگەییتن، نەدەگەیانتدد تتا متن لە رووبتارەكە گەە تووەەبوون،
 :، دەیگوتیننەژاد هێوربۆوە و بە هێ

جارێە تدی گتتوێم لە  ستتەی وابتێد وات لێتتدەكەم كەستتێم بڵتێ زینتتدوو حەفتتت بڵتتێن 
 .مردووە

چەندی هەوڵیدا بزانم كێیە چ ەد چ تێنەگەییتمد ه چ ان ه چ تان نەگتوتد درەنتگ  
گێەەوتم كە شەەی بن كەگرەكە لە سەر من بتووەد ئەو كتاتەی متن لەو بەری  ز ر درەنگ

 :رووبارەكە خەریە، شییاڵ بوومەد ریاز روو لە نەژاد و گەنرەی بۆ من درێژ كردووە

 .ئەو برادەرەی تۆ تەواو رووخاوەد هەر دیتت خۆی رادەست، حەومەت كردەوە

 :نەژادیش دەڵێتە ریاز
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  .بە،م ئەو برادەرەی من هەر بە گێوە وەستاوەسەدی وە  تۆ دەەووخێند  

و من لە گ اسەی شییاڵ، دەكتاد ز ری نەبترد  ئ دی هەرای بن كەگرەكە دەستپێدەكا
ریاز داوای چتوونە رووست ای كتردد ر ییتت و گەییتتد منت ش هێیتتا وا لە نتاو كتۆ،نە 

 .بەفریەكان، ناوزەنگم

ەی ەكاندا رێدەكەمد تا سەرهات، تەمبێ نەبوومد دیسانەوە وا بە كۆ،نە شەختە شووش
البەال بە الەێدا نەیانبردوومد با بگەمە ژووری كەنەستەرد بب نن ژوورێەە جێت، ستێ رایە  
و ستتۆبەیەكەد جتتوان لێتت، بتتتوانند ژوورێتتەە لە هەمتتوو ژووران جتتوانتر و ختتاوێنترد چ بە 

رێتم و  ژووری بارەگای گێییەرگاند بارەگای شاخان ناچێد متن لە هەولێتریش ژووری وا
جوانم نەبووەد بنی چ و دیوارەكان، لە جۆرە نایژۆنێم گ راوند هت چ كاشت ە  و رەنگێتم 

ئەو جتتوان ەی نتت ەد چەنتتد تتتابژۆ و وێنەیەكتت ش ز ر ناستتم و هونەریتتانە هەڵواستتراوند  
رایەخەكتتان ش هێنتتد ختتاوێنن دڵتتت نتتایە گتتێ بخەیتتتە ستتەریاند تتتا دارەكتتان ش ئەوانەی 

گراوی، ستتۆبەكە دەكەند بە شتتێوەیە  كەڵەكەكتتراون لە چتتاوەەێ، چتتوونە نتتاو زاری ئتتا
تابژۆیەك، ناستم دەچتند لە الدیتواری گیتتەوە واتە دیتواری بەرانتبەر دەرگتا وێنەیەكت، 
گەورەی  هێین دیارەد ئەو وێنەیەی بانگ، ئتازادی دەداد وێتنەكەی هتێین كەوتتۆتە ستەر 

یەد ئومێتتد تتتا ە ستتەری ئومێتتدد جتتوان ، ژووری كەنەستتتەریش هەر لە ستتایەی ئومێتتدەوە
گێییەرگەی بارەگایە كە بال ێ، هەبێ بال ێێتم لە بال ێتان بچتێد كە  نتازانێ لە كتوێ، 
هێناوەد رەنگە خۆی درووست، كردبێد بن بال ێەكەش، گتە لە گۆرتاری ) ستروە( ئەوەی 
هێین داییەزراند و دوای ویش هەر دەردەچوود جگە لە هەندێ باڵوكراوەی ئا،ی شۆەشد 

و دەچتووە ئێتران و ئەوانەی لەگەڵ خۆیتدا دەهێنتاد رەنرتۆ بە گێەەن تنەوە ئومێتد زوو زو
 :دەیگۆتە ئومێد

 ئەرێ ز رت ماوە بب ە ئا،؟ 
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سەری رەنرۆش كەوتبووە الی ستەری ئومێتد و گێیت، نزیتم ستۆبەكە دەكەوتەوەد   
رەنرتتۆ بەتتتان ەك، كردبتتووە ستتەریند بتتن سەرینەكەشتت، یە  دوو نتتام ژەە و كۆمەڵێتتم 

ەرە و دووستتتێ دارجتتتگەرە و ك ستتتە تتتتووتنێە، گەورەش لە تەن یتتتت، دەفتتتتەرە جتتتگ
سەرینەكەی كە ئومێد زوو زوو لێ دەشاردەوەد كورد ش بەشتداری لە تتووتن شتاردنەوەدا 
دەكردد الی گێ، ئومێدیش جێ، سەری كورد  بوود بال ێ، ویش بەتان ە  بتوود بنت، گتت 

ناوەخۆی حتزڕ بتوون و نتاحزب،  گت لە وردە باڵوكراوەی نهێن، و ئاشەراد نهێن ەكان ه،
نەدەبوو ب انب نێد بە،م لە من تان نەدەشتاردەوەد منت ش نەمدەخوێنتدنەوەد ئومێتد ر ت، 
دن ای لە جگەرە دەبۆوە لەگەڵ ئەوەش دەستەیە  تەگتژە جتگەرەی ز ر جتوان، هەبتوود 

 .رەنگ ان لەگەڵ رەنگ، رایەخەكان دەهاتەوە

دان یتن لە ستەر چۆكتانەد جتێ نت ە  ژووری كەنەستەر تا درەنگان، شەو جیەی دێد
چوارمەشتتق، لێتت، دان یتت،د گەمە گەرمەد چتتایەش هەم یتتە هەیە و گەرمەد لە ژووری 
كەنەستتتتەر بە  ەد گەەەكتتت، ستتتەیداوە چتتتایە ختتتوراوەتەوەد ئەدی جتتتگەرە  لە ژووری 
كەنەستەر هێندەی جادەی )بتاتە( جتگەرە كێیتراوەد بە،م ستەیرە ژوور بەو شتێوەیەش 

ەگرتووە كە جگەرە نەكێیان نەوێرن سەری گێدا بەەند  ئومێد كتونێە، بۆن، جگەرەی ن
تایبەتد كونێە، دووكەڵەێی، لە دیوار كرد تەوەد نتا ژووری كەنەستتەر بتۆن، جتگەرەی 
نەگرتتتووەد نتتازانم ئومێتتد چ بتتۆنێە، دژە جتتگەرە لە ژوور دەداد بتتۆنێە، ختتۆشد ناستتم 

بتن ) ەراتتێ( وە  راویتان نتابن  دەڵێ، بۆن، ئەو كچانەیە كە لە كات، خۆی لە جتادەی
دیتارە گەمەی كەنەستتەر  .ئاسەانە بە تەن یتیاندا تێدەگەەین و ئ تدی نەمانتدەدیتنەوە..

جتتگە لە ژووری كەنەستتتەر لە یە  دوو ژووریتتدیش چووبتتووە بەرنتتامەی شتتەود بە،م بە 
ز ر وێنەی ژووری كەنەستەر ناد ه، ژووری كەنەستەر تام و بۆیەك، ز ر تایبەت، هەبوود 

جار یاریزانتان، ژوورەكتان تر دەهتاتنە ستەر دەرگتای ژووری كەنەستتەر و لە ستەر شتان، 
یەكەوە تەماشای گەمەیان دەكردد خوا خوایان بوو یەكێم لە یاریزانان نتاوی ئێیتەگری، 
بێد تا جێ، بگرنەوەد چەند سەخت بوو لە گەرمەی گەمە ئێیتەگری بتگتاتێد لەو ژوورە 

چ ە ناو ستەهۆڵبەنداند ژووری كەنەستتەر بەو هاتوهتاوارانەوە گەرمە لەو گەمە گەرمەوە ب
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خۆش بوو كە لە سات، سەرەو سەركەوتن لە  وەگ، یاریزانەكانەوە بە شتەوی ستایە ەی، 
بارەگادا باڵودەبۆوە و جوولەی دەخستە شەختەوەد بە تایبەت ش  ا ای رەنرۆ و حریتەی 

بەو دوایتت ە ئەوانەی ز ر  و فتت ەەی ئومێتتد و چە ەنەی ختتارە جەم تت د  سۆستتەنئەبتتوو 
گەمەی كەنەستەریان دەكرد بە كوەان، كەنەستتەر ناویتان ر ییتتبوود هەنتدێ لە كتوەان، 
كەنەستەر جگە لەوانەی ناویان هتات ئەمتانە بتووند ئەری نتاوی ختۆم هێنتابوو  كتورد د 
خارە جەوادد  اسمد سالم عەرەڕد كەریم فەیژ،د هەڵەەوتد د.هۆشەنگد متالزم كەریتم.. 

سەرچ و نەچووبم من لە سەر دەست، مالزم كەریم فێری گەمەی كەنەستەر بوومد  ئەگەر
ئ دی شەوی زستان، بارەگا درێژە و بە گەمەی درێژی كەنەستەر شەەی لەگەڵ دەكەیتند 
شتتەەێە، د ەاود متتن ز ر شتتەوان بە كتتۆ،نە بەفریەكانتتدا ختتۆم دەگەیانتتدە كتتۆەی گەرمتت، 

ترەوە تتتایبەت بتتۆ تەماشتتاكردن، كەنەستتتەری ژووری كەنەستتتەرد ز ر جتتار لە بارەگاكتتان 
ژوورە كەنەستەریەكە دەهاتند جاروبتار یتاوەرەكەی ئەوبەریتش رێت، ستەخت، شووشتەی، 

 .دەبتی و سەرێە، بە ژووری كەنەستەردا دەگرت

یاوەری گەیامبەرەكەش جارێتم گێت، ر یت،د ر ییتتنێم لەوەدابتوو گەەانەوەی نەبتێد 
 :خۆی وای گێتایەوە

كەنەستەرد گەییتیە دووەیانەكەد ئەوەی كۆ،نێم بۆ الی ئێتوە دێ  دەهاتم بۆ ژووری
و كۆ،نێم دەتباتەوە ناوزەنگ، خوارێ ناوزەنگ، بن عەردید لەوێ گێم ر ییتد ر ییتمد 
نەمدەزان، چۆن چۆن، دەە مد گیتاوگیتد زگاوزگد تەن یتاوتەن یتد بە تە ژەد نازانمد 

  بە هانامەوە نەهاتد لە گت وە  لە دڵ، هەر ر ییتمد كە  نەما هاواری بۆ نەبەمد كە
نابمد گەیامبەرەكەم ب تركەوتەوەد دەستتم بە دامەنت ەوە گترتد ئتا هتات گترتی ەوەد لە ال 
دیتتتوارێە، بەفتتتر گتتترتی ەوەد ز ری نەمتتتابوود بتتتگەمە نتتتاو بارەگتتتای بتتتن عەردد ئ تتتدی 

د گەیتتامبەرەكە منتت، گتترتەوەد منتت، سەرخستتتەوەد دەزانتت، هەر زوو ئێیتتم لە لەش نەمتتا
 !ئەوجا تۆ هەر فیەت بەو گ اوە بێ كە دەڵێ من گەیامبەرم

 !تۆ بە راست، گێتوایەد ئەو گ اوە شتێە، لەگەڵ ئاسیان هەیە؟ -
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 .بە دووری نازانم +

ستتتەربردەی گەیتتتامبەرەكەی ئەو بەری چەمەكەش دەبتتتووە باسوخواستتت، شتتتەوان، 
ەەزێتتینەوە بتوود لە زستان ، لە بتن نەهتاتووی ئەو بارەگتایەی لە بەهارانتدا بە ستەر گەل

وەرزی گەلەەزێتتتتتینەدا لەو بەری چەمەكە گ اوێتتتتم نتتتتازانم لە كوێتتتتوە هتتتتاتد بە،م بە 
شتتێوەزاریدا دیتتار بتتوو هتت، ئا تتاری مەرگە یتتا گتتژدەرەد متتن  بە رێتتەەوت گتتوێم لە چەنتتد 
رستەیەك، تەزرەی، بوو لە زاری بارید ئەو گ اوە تێەەڵ، خەڵم نەدەبوود جگە لە خۆی 

  نەدەكردد لە بارەگای ئەوبەری چەمەكە لەگەەگە ژوورێە ان دابوویێد  سەی دەگەڵ كە
رێم بەرانتبەر ژوورەكەی متن بتوود بڵندای یت ان لە ئاستت، چەمەكەوە یە  ئاستت بتوود 
هەردوو بارەگا بە الگاڵەوەند دەڵێت، هەڵواستراوند دوورای یتیان ئەوانەی گەالریتان بتاش 

 :هەم یە داخراو بوود یاوەرەكەی دەیگوتدەە ییت بەرد دەگەییتێد ژووری ئەو گ اوە 

 .لە ژوورەوە وەهای دادەخاتد بە ف ژ ش نەكرێتەوە

گەنرەرەكەش، هەڵچن، بوود كونێە، گچەەی هێیتتبۆوە بە حتاڵ لەگەن و گەرداخت، 
گێوە دەچوود لەو كونەوە سێ جەمە خواردن، لە دەستت، یتاوەرەكەیەوە وەردەگترتد بتۆ 

لە درزەكتانەوە تەماشتای هەردوو بارەگتای دەكتردد چوونە سەرئاویشد تەماشتای دەكترد 
هەستتت رادەگرتد ئەو ستتاتانەی كە  بەدەرەوە نەبتتاد دەرگتتاكەی دەكتتردەوە دەختتزید 
ئەوانەی چوونە سەرئاوی ئەو گ اوەیان دیتتووەد بە گەنترەی دەستت دەژمێترێند یەك تان 

تێ ن ازی منمد من ش فێرببووم خۆم لێ، دەگرتد بۆیە چەند جارێ دیتمد هەموو كە  كا
دەستتتبەئاوگەیاندن ان هەبتتاد رووەو چەمەكە شتتۆەدەبوونەوەد ئاودەستتتەكان هتت، هەردوو 
بارەگتتا لە دەو چەمەكە بتتووند بە،م ئەو گ تتاوەی بتتانگ، گەیتتامبەرایەت، داد گتتێچەوانەی 
هەموو بە مەس نەوە سەرەو بەرزای، هەڵدەكیاد هێند هەڵدەكیاد لە گتابەردەگەورەكەش 

ە چاوی دوورب ن ش بزردەبوود من جارێم لە دوورب نەوە دیتم چتووە دوورتر هەڵدەكیاد ل
سەر گابەردە گەورەكە و دەست، بۆ ئاسیان هەڵبتیبتوود دەتگتوت لەگەڵ ختودا ئاختاوتن 
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د یەكەم گەیتتام، دەكتتاتد ر ژی دوای چتتوونە ستتەر گتتابەرد و  ستتەكردن لەگەڵ ئاستتیان
 گەیامبەرەكەم دیت.

دەم، جەم، ن وەە یەد گ اوێم دێتە ناو بارەگتا و گەەە كتاخەزێە، بە دەستتەوەیەد  
داینا و گەلەی بوو ر ی،د نان، نەخواردد ئەو گ اوە دواتتر نتاونرا یتاوەرەكەد كتاخەزەكەی 
جێهێیت و ر ییتد كاخەزەكە چاگ، ر ن تۆ بتوود ستەردێرەكەی ئەگەر ب ەەیتتە كتوردی 

 :وای لێدێ

 گەی ەكان، خودا. 

ەرەبێم بە دەنگ، بڵند خوێنتدیەوەد كوردێتم بتۆ ئەو كتوردانەی كتردە كتوردی كە ع 
عەرەب ان نەدەزانت،د گ تاوی ستەر گتابەردەكە گەیتامبەرانە ئاختاوتبوود روون ەردبتۆوە كە 
گەیامبەرە و خودا ناردوویەت، بۆ رزگاركردن، مر ڤد ئ دی نانەكە بە گێەەن ن و گاڵتەوە 

كەی گتۆتە بەری چەمەكە شتتێە، گتۆتد متنامبەری ئەوخورا و هەر كەسە لە بارەی گەیت
 :ئەبوو راست م لە ب رە

ئای لەو وەحی ە خۆ گەیامەكەی بە عەرەب ەد ئەدی گەیام، گەیامبەرەكان بە زمان،  
  نەتەوەكان ان ن ە؟

 :یەكێم لە عەرەبەكان ش گوت، 

 .ئەو گەیامبەرە عەرەب ەكەش، تەواو ن ە 

رەكەوە هەفتتانە گەیامیتان هەبتوود متن جارێتم بە ئ دی ماوەیەك، باش لە رێ، یاوە 
 :گاڵتە بە یاوەرەكەم گوت

ئاستتتیان ر ژنتتتامەیەك، هەفتتتتانە دەردەكتتتاتد سەرنووستتتەرەكەی گ تتتاوی ئەو بەری 
 .چەمەكەیە
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بە،م یاوەرەكە هێندەی نەمتابوو بە راستت، لتێم تتووەەبێد نتازانم بتۆچ، حەزدەكەم  
ختتۆ ئەوبەری چەمەكە گتتتر لە چتت  گ تتاوی هەر بە گ تتاوی ئەوبەری چەمەكە نتتاوی بێتتنمد 

 :لێبوود بە،م یاوەرەكە دەیگوت

 .ناد گ اوی ئەوبەری چەمەكە ناد گەیامبەری ئەوبەری چەمەكە 

متتن لە دوورەوە ختتووم بە گ تتاوی لە بەر ختتاتری یتتاوەرەكەی گەیتتامبەری ئەوبەری 
 چەمەكە گرتبتتوود چەنتتد جتتارێ كە ئەو ستتەرەو بەرزایتت، هەڵدەكیتتاد منتت ش بە گیتتت

بارەگادا هەڵدەكیام و دەچوومە سەر ئەو تەگتۆلەەی لە دوورەوە وێتنەی ژنت، دەداد ئەو 
لە  ەد تەگتۆلکەکە  دارگێوژەیی، جتوان لێتوە دیتار بتوو كە لە ختۆوە شییتاڵ، دەژنت،د

جاروبتار لەوێ  یەد بن ی، دەڵێ، بۆ من خۆشتکراوەدت یە شاخێ شێوەی گوێسوانەی هە
وانتتمد ئەو شتتوێنە کە دەڵێتت، ەی ئەو بەرەوە دەەاخاندادەن یتتم و بەستتەر ئەو شتت و و شتت
ئەو جتتارانەی مەتتتارەكەم گتتت لە شتتەراڕ بتتوود  نەد شانیتت نەد تتتا دڵ دەڵتتێ زێ  دڵنیتت

 ستە لەگەڵ نادیارێتم دەكەمد  لەو شانی نەوە هەستیدەكرد لە ئاسیان نزیم دەبیەوە و
و چەنتتد رستتتەیەكم دەنووستت،د رەنتتگە گ تتاوەكەی ئەوبەری   تتووڵ دەچتتوومە خەیتتاڵێە،

كێیتتاد چەمەكەش  هەر وای نووستت بێد بە،م نتتابێ شتتەراب، ال بتتێد نتتا جگەرەشتت، نەدە
د بە،م ئەو لە متتن گتتتری دەنووستت، و هەفتتتانە بە ستتەر ئ تتدی هەردووكیتتان دەمانووستت،

ەشتێر و وا بتزانم هەموو بارەگاكان، ناوزەنگ و نۆكان و زەلتێ و تتووژەلە و شتێنێ و گۆە
 .دەگەییتە  اسیەەەش ش

ال گ تاوی ئەوبەری چەمد  لە گت گەیامبەرەكە بزر بوود ئەوال گ اوی ئەوبەری چەم ئەم
نەبتتوود وە  لە بنتت، نەبتتووبێ وا بتتوود كە  نەیزانتت، زەوی  تتووت، دا یتتان ئاستتیان 

 :هەڵ ەێیاد یاوەرەكەش، سۆراخ، نەدەزان،د ر ژێم یاوەرەكەی گوت،

ئەو شەوەی بزربێد من كە هەواڵ، هتاتن، ئ ستالم ەكانم بتۆ ئێترە بە  دوو شەو گێش
 گەیامبەرەكەم راگەیاندد ئەو لەبەر خۆیەوە گوت،:
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ۆم نەدەمە دەستت، خگاورەكان گەییتنە ئێرەشد بە دوامەوەند دەبێت كۆچ بەەم و  
 .گاوران

ئتتاوەدان، بە كتتۆچ، گ تتاوی ئەو بەری چەمەكە دڵتەنتتگ بتتوومد بتتۆ متتن لەو دوورەوە  
ە مەستت نەوە ستتەرەو بتتوود جتتگە لەوە ر ژنتتامەی هەفتانەمتتان چتتوود ئ تتدی كە  نەمتتا ب

چەند ر ژێ دوای كتۆچ، وید متن  نەختۆش كەوتتمد مانگێتم گتتر لە  ئاسیان هەڵەیێد
 :سەر جێ كەوتمد یاوەرەكە بە ن وە راست ەوە

 .بە كۆچ، گەیامبەرەكەم دەبوایە من نەخۆش بەەوم نە  تۆ

نەخۆشتتت ەكەم بە خێتتتركەوتەوەد برادەرێەتتت، ئ ستتتالم م دیتتتتەوەد بە،م بەرلەوەی بە 
زوو دێیەوەد لە چاو  ، ز ر دوور دەبتمد لێشادبیەوەد ئەگەر رێیبدەند رێ ەك ویدیداری 

ترووكانێم بازدەدەمە دوای راگەەیند وە  گوتم ز رم گێنتاچێد چتاو داخەن و بت ەەنەوە 
 :بە هەواڵێەەوە لە التانم

ژێم بە دەوری  ەرات، هەولێر دەستووەامەوەد لەمێژبتوو  ەراتتم نەدیتبتوود هەمتوو ر  
ر ژێتتتم جارێتتتم دوو بە دەوری  ەرات دەستتتووەامەوەد ستتتووەانەوەیە  هەر لە )تەواف( 
دەچوود برادەرێم هەواڵت، كتوژران، گەیتامبەرەكەی گێتاگەیانتدمد نەمزانت، كتێ كوشتت،د 

 ...نازانم ؟وون گاورئەرێ هەر ئەوانە نەیانەوشت كە ناوی ناب

ئەودەمانێ ئ سالم، ئەگەر كۆمۆن ستتێە، بە تەن یتتدا تێپەەیبتاد عەرد وشتم بتا یتا 
تەەد وای هەستدەكرد گتووشەێە، بەركەوتووە و گتاڵو بتووە و دەچتوو گاڵویت، لە ختۆی 
دەردەكرددكۆمۆن ست ش ئەگەر بە رێەەوت دوو  سەی لەگەڵ ئ سالم ە  كردباد گێ وابوو 

رستت ، متاچەردووە و گەزێتم لە ئاستت، وشت اری، دابەزیتوەد ئەودەمتانێ دەست، كۆنەگە
وا لە یەكتریتان دەەوانت،د ئ تدی لە رێبتان خۆیتان  بەی گێییەرگەی هەردوو الوابوود ز ر

لێەدی الدەداد لە بارەگای یەكتتر نزیەنەدەبتوونەوەد الی ئ ستالم، نزیەبتوونەوە لە متاڵ، 
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ی كۆمۆن ست ر ییتن بۆ بەردەم ماڵ، ئ سالم، د الحكۆمۆن ست نزیەبوونەوە بوو لە گونا
 ەكەوتبوونەوەد بە یەكدی بگەنەوە.شەرمە بوود ئەو دووە وەها دژ ن

بارەگتتای ئەو دوو دژە هێنتتدە لێەتتدی دوور نەبتتوود بەردە تتان، دەگەییتتتێد بە،م  
هەستتدەكرد لەو نێوانە س بریایە  راخراوەد لەو نێتوانە ب ابتان، عەرەڕ هەڵتدراوەد دوور 

و ئەو نێوانە ز ر دوور بوود ئەو نێوانە هەمووی دەریتا بتوود كتێ زات دەكتا لێ تداد ئەو بو
نێوانە سەراگا ئاگر بوود كێ ئەو شێتایەت ەی تێدایەد خۆ گێدا داد گ اوی وا گەیدا نتابێد 
باد گەیدا بوود گ اوێم گەیدا بوو ناوی وی خال دەد رەنگە ناوەكەی هێنتدە گەیوەنتدی بە 

گێییەرگایەت ، نەبوود ه، خۆید هت، نتاو  وونەێ ناویل دەوە نەبێد چخال دی كوەی وە
تەسەەرەی بوود رەنگە ئەو كەسەی ئەو ناوەی لێناوە هەر گوێ، لە خال دی كوەی وەل د 
نەبووبێد كێ دەڵێ بە ناوی خاڵێە، بە ناوی مامێە ەوە نەكراوەد ئتێ عەسترانێم خال تد 

، عەرەب، لوولداد بە سەر دەریتادا فتتید بە ماوەی جگەرەكێیانێم س بریای بتید ب ابان
 :ئاگری دەید گوناه، لەوێ دانا و گەییتە سەرم كە لە جێ كەوتبوومد گوت،

 .هاوەێد كە زان م لێرەیت و نەساخ،د خۆم نەگرت و هاتم +

 .براد بە هاتن، تۆ من چاكبوومەوەد ئ دی نەخۆش ن م -

لە كتتتۆل ژ ستتتاڵ،  خال تتتد هەرچەنتتتدە هەنتتتدێم لە متتتن بە تەمەنتتتتر بتتتوود بە،م
خۆن یاندانەكان هاوگۆو بوویند دیاربوو تا  ەردنەوەی دەرەك، دابوود بە،م كە بە هتۆی 
نەچوونە ریزی ))سوگای م ژژ،((یەوە ساڵێم لە كتۆل ژ دەركترایند ئ تدی ئەو نەهتاتەوە 
كۆل ژ و لە ستەر گتردی ستێتا ان دوكتانێە، دانتاد بە،م برادەرایەت یتان هەر وە  ختۆی 

واتر لە یەكتر بزربوویند ئەوا لێرە وا یەكترمتان دیتتەوەد وا چتایە دەختۆینەوەد مایەوەد د
ئەو جگەرەی نەدەكێیاد لەو دان یتنە هەولێر و  ە،دزێ، بە بادا ر ییتوومان گێتتایەوەد 
خال د كوەی  ە،دزێ بوود لە هەستانداد گێش هەستان، تا لەب رمنەچووەد ماوەیە  دوای 

ەرگرس، گەورەی بزووتنەوە سەردان، بارەگایتان كتردد وا بتزانم سەردانەكەی خال دد دوو ب
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)عوسیان و عەل،(یان نتاو بتوود یەك تان مەالی گێتوە بتوود ئەویتدی تەنهتا بتاب،د ئ تدی 
 :سەردان ئاسای ەد خال د لە هەستاندا گرس،

 باشە حزڕ دن ای ناردە رووس اد بۆ تۆ نانێرێ؟ +

 .دەمنێرێد بە،م من ناچم -

، باداد وا بزانم دەمنێرێ و نتاچی، منت، بە گتاڵتە وەرگترتد بە،م سەری سەرسوەمان
بە راست م بوود ئەگەر چووبام دەیانناردمد دوای ئەوەی تووش، نەخۆش ە  بوومد نتازانم 
چ، بوود ناوە ناوە تووش دەبتوومد شتتێم بتوو وە  فتێد  دوو ستێ كەەەت بە دزیەوە 

امد بە،م من سەری نەخێرم راوەشاندد هاتنە بن گوێم و بە گەنرە رێ، رووس ایان ن یاند
هەر كێ ئەو شێوە سەرراوەشاندنەی دیتباد بێ سێودوو دەیگتوت وای لەو شتێتە  دكتتۆر 

  ای لە بن گوێم خوێندد بەالش بوو.كامەران ش كە ز ر گێیەوە ماندوو بوود رووس

دەی ئەو كامەرانە ئامێدیە وا تێبگەم یاریدەدەری گزییم بوود بە،م لە گزییە، هێنت 
دە گزییتتتە، دەزانتتت،د ئەو بتتترینەی كەم دكتتتتۆر دەوێتتترێ ختتتۆی لێبتتتداد لە كتتتنە وی 
ئتتاوخواردنەوەیەد لە دەستن یتتانەردن، نەخۆشتت ش ز ر كتتارامە و ورد بتتوود تەماشتتای 
كردبای دەیزان، چ تەد جگە لەوەش بە شێوەیە  ورەی نەخۆش، بەرزدەكتردەوە كە ز ر 

هەنتد خۆش یت، لەگەڵ نەختۆش هەبتوود  جار دەبووە چارەسەر بۆ نەخۆشەكە و گاڵتەی
بە تۆ با هەر نەخۆش بای  دێتە ب رم گێییەرگەیە  نەخۆشەەوتد وەها كەوتد ترساین 

 :راستنەبێتەوەد دكتۆر كامەران هەندێ لێ وردبۆوەد گێەەن، و گوت،

هاوەێ تۆ نەخۆش ەك، ترسناكت هەیەد بە،م چارەسەری ز ر ئاسانەد نەخۆش ەكەی  
 .ەریی، س  ەیەد بۆیە بە حزڕ دەڵێم سێ ر ژ بتنێرێتە ئێرانتۆ )ك ر(ەد چارەس

 :گێییەرگەیە  دەڵێتە دكتۆر كامەران

 .هاوەێ دكتۆرد حەبێە، ژانە زگم بدێد زگم ز ر دێیێ
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دكتۆر دەیپیتەنێد گەنترە دەگەیەنێتتە هەر جێت ە  لە زگت،) وەی بتابە وەی بتابە( 
 :دەكاتد دكتۆر دەڵێ

 .نەمایەهاوەێد حەب، ژانە رووس ام 

 :نەخۆش دەڵێ

 دكتۆرد چ، دەڵێ،  ژانە زگ زگ

 :دكتۆر دەڵێ

 .تۆ زگت نایەشێد رووس ات دێیێ

 : چەتۆیەكەی بەەانەت،  كە لە كەسێە، دەگرس،

 لە ماڵێ چەند كۆترتان هەیە؟ 

مەبەستتت، ئەوەبتتوو كە چەنتتد خوشتتەت هەیەد بە،م كتتاتێ گرستت ارەكەی لە دكتتتۆر  
جێتت، )كتتۆتر(ەكە دادەنتتاد ئتتاخر كتتامەران لتتووتێە، كتامەران دەكتتردد )عەلەشتت ش(ی لە 

 .باریە، درێژ درێژی هەبوو

ئێد لەوان ر ژان كێ هەبوو رێت، رووست ای ن یتانبدەند ئەو روو وەرگێتتێ و نەچتێد 
هەبوو هەفتانە نامەی چوونە رووست ای بەرزدەكتردەوەد كادیرێتم بە ژمتار دوازدە نتامەی 

ی،د گتتاەانەوە( لە گتتژ نووستت ن، نتتامەی نووستت بوود نتتامەی هەمەەەنتتگ )ئاستتای،د تتتووەە
سێزدەهەم بتوود ناردیتاند كادیرێتم بە گتژ داروبەردا دەچتوود ر ژ نەبتوو شتەەێم نەكتاد 

  !ناردیان و لە كۆڵ، بارەگایان كردەوە

 :گێییەرگەیە 

 ..من یازدە ساڵە گێییەرگەم لە هەمووان مستەهە تری رووس ام
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 :گێییەرگەیە 

 .من لەویش مستەهە ترم

 :گەیە گێییەر

من چوار جار بریندار بوومەد ئێستاش گولژەیە  لە شانیەد لە رووس ا نەبتێ لە كتوێ 
 دەردێ؟

 :گێییەرگەیە 

خاوەن سێ شەه دم و لە سەردەم، ئەحیەد حەستەن بەكترەوە گێیتیەرگەمد كەچت، 
 .كوەی )....( مانگێەە هاتۆتە چ اد ناردیان

 :گێییەرگەیە 

 .ا خوێندنەكەم تەواو بەەممن  وتاب، زانەۆمد گێویستە لە رووس 

 :گێییەرگەیە 

 !تا زمانژوو  و  وون لوو  هەبێ من دەنێرن

 :گێییەرگەیە 

 بە من ان گوت:

 .ئەوانەی دەیاننێرین بۆ تەواوكردن، خوێندنەد تۆ نەخوێندەواریت

 !ناو بڵێم چەند نەخوێندەواریان ناردووە؟ 

  ::گێییەرگەیە 

 ؟بەرگر  ما  هەموو نەگەییتنە رووس ادە بزانە یە  كوەە بەرگر د یە  خزمە 
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 :گێییەرگەیە 

 .كوەە چاومان كوێر بوود دەبا لەگەڵ كچە رووس ە  بخەوین

  :گێییەرگەیە 

 .دە وە،ه، لەو یە  دوو مانگە نەمنێرن هەموو گۆخڵەوات،)...( دەخەمە روو

 :گێییەرگەیە 

 .خۆزیا عەرەڕ دەبوومد ئێستا لە رووس ا بووم

 :گێییەرگەیە 

  .عەرەب یم و نەش انناردووممن  

 :گێییەرگەیە 

 !نەمنێرن خۆم رادەستدەكەمەوەد جا ت ادەچم یا دەمێنیەوە بە گون، ح زبەوە

 :گێییەرگەیە 

 .بە  گەلە نەكەیند هەموومان دەگەینە رووس اد كە  نامێنێتەوە 

لە دڵ، خۆم دەمگوتد ئەگەر وابێ بە تا ، تەنێ دەمێنیەوەد باشە بتۆچ، حەزم لە  
 چوونە دەرەوەد چوونە رووس ا نەدەكرد؟ 

شێتانە گێم لەو بستە ختاكەی ناوزەنتگ داكوت بتوود بە تتۆگ، دن تا هەڵنەدەكەنترامد  
عاشتتقانە دەستتتم بە لقتت، ئەو داربەەووانە گرتبتتوو كە تتتا ولۆق بە  ەدگتتاڵەوە متتابووند 
ئەفسوون، رووس ا هێزی راكێیان، من، نەبوود ئەو ئەفسوونەی لە دێری نامەی هەنتدێم 

لە چتاو دەدا.. جارێتم دوای دیتداری خال تدد هتاتە لەوانەی گەییتبووند ورشتە ورشتەی 
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سەرم واز لە شێتایەت، و عاشقایەت، بێنم و گتێم لە ختا  دەركێیتم و دەستتم لە لت  و 
 وارەوە و المژ م وەالنا و مژم دا.گە،كان بەەمەوەد لە كەل، شەیتان هاتیە خ

و  ئێتتوارەكەی ختتۆم كتتۆكردەوەد چتت م كتتۆكردەوە؟ چەنتتد گەەە كتتاخەزێە، شتت رراوی 
هەندێ نووسراوی البەالی،د شتەش حەفتت نتامەیە  كە نەمتدەتوان، دەستتبەرداریان بتمد 
خستینە جانتایەك، گچەەلەد كتێبەكتانم هەر لە ژوورەكەم بەجێهێیتت و نەمتدانە كە د 

 .وە  بڵێ، بە سەردانێە، چەند ر ژە دەە م و دێیەوە

متتوو بارەگتتام بە نهێنتت، گێی تتان گتتوت كە ستتبەی زوو بەەێتتدەكەوید بە،م متتن هە 
تێگەیاند كە سبەی دەچیە رێ، رووس اد ئەودەم وابوو چ ئەوانەی خۆیان رادەست، بەغدا 
دەكردەوەد چ ئەوانەی گەشت، رووس ایان دەكردد نەدەبوو كە  بزانێد نهێنت ە  بتوو لە 
نهێن ەكتتان، حتتزڕد متتن ئەو نهێنتت ەم بە هەنتتد وەرنەگتترت و بە گتتۆەێم وەركتتردد هەر ئەو 

ەر گەلەەزێتتتینەوە بتوود نتتاد بارەگاكان ترییتم تێگەیانتتدد ئێستتا هەمتتوو بارەگتایەی بە ست
دەزانن من سبەی دەچیە و،ت، گورباچۆفد لەو ستەروبەندە ستەری زمتان و بنت، زمتان، 
دن ا گورباچۆڤ بوود ئەودەمە خال د نازانم چووبووە كوێ دەنا بەوییم دەگوتد ئێد كتێ 

 .ڵێد شەرمنەكات و منەت، تێدا ن ەراسپاردەیە د ئ یێە، لە رووس ا هەیە؟ با ب 

 :گێییەرگەیەك، منداڵەاری برا نەدیتە

 .برایەكم لە سەردەم، عەبدو، گەشێوەوە لە رووس ایەد ئەو نامەیەم، بگەیەنێ 

 :گێییەرگەیەك، شاع ر

 .ئەو دەفتەرە ش ررەم ببە رووس اد دەترسم لێرە بزربێد هەوڵدە لەوێ بۆم چاگبەەی

 :كە گێنەدەچوو دەست، بە دەست، ژن كەوتبێتگێییەرگەیەك، بە تەمەن 

 .من ناگەمێد لە بات، من ش كچە رووس ە  بگەوزێنە
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 :گێییەرگەیە  كە گێیتر رووس ای دیتبوو

، بە گ انژەبەر و بتێ گ تانەوەد تەنهتا گوربتاچۆر دساڵوی من بگەیەنە هەموو سۆر ەت
 .نەبێ تەرە 

 :گێییەرگەیە  كە ز ری دەخوێندەوە

 (ن بگەیەنە نووسەری )جەم ژەساڵوی تایبەت، م

ئێوارەیەد سبەی بە رێ، رووست ادا دەە مد ئەوەتتا لە ستەر ئەو بەردەی كە كەوتتۆتە 
تەن یت، ژوورەكەمد هەڵەوەماومد بەردەكە ئێستا لە بن بەفرەد ئەو جێگەیە بەو زستتانە 

ن چ ایە  بەفری لێهەڵدراوەتەوەد جێ، كەگرێە، گەورەیەد لە هاوینتان ب ب تنن گەورەتتری
كەگتتری چ تتایەد لە هاوینێەتتدا دەیب نتت ند ئتتێد لە ستتەر بەردەكە خەریەتت، تتتاوتوێەردن، 
راستتپاردەی بتترادەرانمد هەوڵتتدەدەم بە شتتێوەیە  لە مێیتتەیدا ریزبەنتتدیان بتتەەمد كە لە 

 .جێوسات، خۆیان  بە ب رم بێنەوە..

سەرێەم لە دار گێوژەكەش دا ئەوەی لە ختۆوە شییتاڵ، دەژەنتدد بە ن تازی دیتنت،  
گەلەەزێتتتینە روو لە الگتتاڵ، گەلەەزێتتتینە تەواوێتتم راوەستتتامد چتتوومە ستتەر تەگتتۆلەە 
ژن ەكەشد لەو گابەردەش وردبوومەوە كە گ اوی ئەوبەری چەمەكە لە سەری راوەستابوود 

 .دەست، بۆ ئاسیان هەڵبتیبوود داوای سرووش، لێدەكرد

لە سەر گیتت راكیتاومد دوودڵتم بچتم نەچتمد باشتە بتۆچ، مژتم دا  دەڵێت،  دشەوە 
گەش یانببیەوەد هەر ئێستا دەچم بە متام ستالا دەڵتێمد ستوگا د متن نتاچیە رووست اد 
كەسێە دی لە حێ، من بنێترەد نتا وا نتاكەمد گەشت یاننابیەوەد دەی   تست، دەچتمد نتا 

 ......ناد دد ن نەچم باشەد دەچمد ناچمد دەچمد ناچد دەچد ناچد دەد

بتۆتەوەد بە  بەرزستەری ئەو ستەرەوە  سەرکەشتەکەیر ژ چەند باڵێم لە ستەر چ تا 
ماڵئتتاوای م لە بارەگتتا كتتردد بە رێتت، بەردەم بارەگتتای  -دەبتتوو بە نهێنتت، بتتێ -ئاشتتەرا 
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ئەوبەری چەمەكەد بارەگتتای التە و گەیتتامبەر و یتتاوەرەكەد رێتت ەكە ت تتواوت، لەگەڵ چ تتا 
مژ، رێم گرتد دەبوو بچتیە نۆكتاند تتا گەییتتیە ئەو گتێچەی گێچتت دەەواد بە نابەدڵ، 

دەكتتتاتەوەد بتتتزرت دەكتتتاتد لە هەر دوو ستتتێ شتتتە او ئتتتاوەێەم لە بارەگتتتای بە ستتتەر 
گەلەەزێتینەوە دەدایەوەد رێم دانەدەگرتد لە دواوە هێزێتم تونتد رایدەكێیتامد چ هێزێتم 

ێتتزی هەم یتتە گتتت هێتتزی بتتوود رەنتتگە هێتتزی ن یتتتیانێە، ئەنێتتالەراو بتتووبێد رەنتتگە ه
كەسوكار بووبێد كە دەمێم بوو هەواڵ انم نەدەزانت،د ئ تدی وا بتێ ماڵئتاوای، بە تەواوی 
لێ ان دووردەكەومەوە و رەنگە ئ دی نەیانب نیەوەد دابتان، یەكرتاری بتێد متن وا لێترەوە 
لەو بستە رێ ەوە سۆراخ انم ن ەد ئەدی بتگەمە رووست ا چ گەەجووێتم هەواڵێتم دێنتێ و 

 ...اد وا باشە گەش یانببیەوەد تا دوورتر نەكەوتوومەتەوەد بگەەێیەوەد نادەب

لە نۆكتتانەوە بەەێەەوتتت ن بتتۆ بتتازگەی  استتیەەەشد ئەبتتوو دڵیتتادم لەگەڵەد كتتاری 
گەیوەندی دەكاتد هاتووە لەوێوە بەرێیبەتاتد هەژاریتش گەییتتد ئەویتش هتاوەێ، رێت، 

كاخەزی گەەینەوە وەرگریند دیاربوو هت، متن رووس ایەد لە بازگە رایانگرت ند دەبێ گەەە 
كە دەبتتتوو ئامتتتادەبێد نەبتتتوود هەژار گەەیەوەد تەواوێتتتم لە بتتتازگەكەی  استتتیەەەش لە 
چاوەەوان دا ماینەوەد ئەو بازگەیەی تاڵترین گاسەوانان، دن ا گاسەوان  ان لێدەكردد چەند 

زگەیە  كەوتتووەد تاڵ بوون خودایەد دەتگوت گاسەوان، دەرگای د زەخند ئ یم بە چ با
 :تەواو بێزار بوومد ئەبوو دڵیاد گوت،

گەلەت نەبێ هەر چۆنێم بێ ئاودیوت دەكەمد یەكێە ان باش دەناسم نتازانم بتۆ دیتار 
 .ن ەد با بە دیاركەوێت

 :نزیم لە دڵن ای، گوتم

 .با بگەەێ نەوە دناس ارەكەت نایەت

 :دیاربوو ئەویش هەست ەرد چاوەەوان، بەالشە

 .وەی دێ نەوەباشە سبەی دو
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گەەایتتتنەوەد لە رێتتت، گەەانەوە بتیتتتاری گەشتتت یانبوونەوەم داد ئ تتتدی لەو بتیتتتارە 
گەش یاننەبوومەوەد كاتێ گەییتیەوە بارەگا وام هەستدەكرد وا لە بەالشاوەی هەولێرم و 

 :لە سەری كۆ،ن، خۆمان دەسووەێیەوە

 :هەڵەەوت دەڵێ

 .دڵم گوت، دەگەەێ تەوە

 :حەمە رەشاش دەڵێ

یتن چاوم لێت بوو دەتگتوت بتۆ ستێدارەت دەبەند لە هتاتنەوەش وە  ئەوەی لە ر ی
 ...بۆ سەر گۆشت

 : اسم دەڵێ

 .بە خوا باوكم تۆ و چوونە رووس ایان نەگوتووە

  :رەنرۆ دەڵێ

 .تۆ بە ناوزەنگەوە جوان،

 :سەن بە گێەەن نەوە دەڵێۆئەبوو س

 گەندێە، خۆتان هەیەد ئەوەی دەڵێ)مال،  ەڵ ...( چۆنە؟

برادەرانتت، رووستت اش كە زان بوویتتان خەریتتەە بەەێتتدەكەوم تتتا چەنتتد متتانگێە ش هەر 
چتتاوەەێ بتتوون بتتگەمە الیتتاند نەچتتووم لە بارەگتتای بە ستتەر گەلەەزێتتتینەوە متتامەوەد لە 
كۆ،نەكان، بەفتر متامەوەد لەبتن كەگترە گەورەكە متامەوەد ئەو كەگترەی لە ستێبەرەكەیدا 

ەزان، لە چ باخ، بەهەشتێەەوە هەڵدەكا و  گێ بە شنەبایە  لە گ انت، دەداد كە  نەید
گێ، چ جۆگەلەیەك، كوێستان، دەگاتە كەگری هاوین، و متام جتوامێری هەم یتە مانتدوو 



852 
 

دەخەوێنێ و لە خەونێە، ش رین دەست، دەگرێ و دەیباتەوە دەو زێ، گچەە و بە ماڵ و 
 .منداڵ، شاددەكاتەوە

ا متتن و ئێیتتەگرەكە بە ئاگتتایند هتتاوینە هێیتتتا دەمتت، عەستترە چتتا نەهتتاتووەد تەنهتت
خۆزگەم بەو كەسانەی لە ر ژی روونتا  خەویتان لێتدەكەوێ  متام جتوامێر لە نزیتم متن 
خەوێم خەوتووە كە  ن ە خۆزگەی گێنەختوازێد لە چتاوی متنەوە ئەو گ تاوە هەم یتە 
گارت زانە خەوەكەی ساوایانە بوود بزەیەك، ساوایانە سەر لێوی خوارەوەی گرتووەد لێوی 

وەی سیێ  لە بزە بزری كردووەد نەرم هەناستە دەداد خەوێەت، ئتارامد ختۆزگەم بە سەرە
ختتۆید وە  بڵێتت، بە چتتاوم بردبتتێد لە گتتت راگەەید راگەەینێتتم هەر لە راگەەینتت، نێتتریە 

 :كێوی دەچوود سەرەتا وای بۆچووم دووگیم گێوەی دابێت

 .نەیهێیت دنەیهێیتد خودا لە نێو دەم، بدا +

 كێد چ، نەهێیت؟ -

 ..نەیهێیت ماچ، بەەم +

-..... 

گەییتیە ماڵێد لە ناویان دان یتبوومد دەمویستت منتداڵەكەم متاچ بتەەمد دەستتێم +
 .خودا لە بنەوە ب بتێ لە دواوە شانی، راكێیاو لە ماچ، منداڵەكەم، كردم

 .دەید وام زان، دووگیم گێوەی دایت -

لە متاچ، نەدەكتردمد خۆزگە نە  دووگیتم متار گێتوەی دەدامد بە،م ئەو دەستتە  +
 .نەمزان، چ دەستێەەد بە،م ز ر لە دەست، ئەنێاو دەچوو

تا چەند دووگیەێە ش ن یاننەدەمەوە حەزناكەم لە بتن كەگتریە هتاوین ەكە هەستتمد 
بە،م بەرلەوەی سەربردەی دووگیم بگێتمەوەد كەمێە تر الی مام جتوامێر دەمێتنیەوە و 
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سەر ئەو بانەد بان، ناندینەكەد شان، خستبووە  لە وێنەیەك دی ن یان دەدەمەوەد ئەها لە
سەر باگوردانەكەد خۆی دابووە هەتاوی بەهارید ئاگای لە كە  نەبتوود كەست ش ئاگتای 
لەو نەبوود جگە لە مند گوێم لێبوو دەنتاورایەوەد ئەو گ تاوە گتارت زانە كە بەرد لە بەری 

اوی خۆم دەب نمد ورد ورد دەلەرزید وە  دەیانگوت رووبار بۆی رادەوەستاد ئەوەتا بە چ
فرمێسەان هەڵدەوەرێنێد سەرەتا بتاوەەم بە گتوێ و چتاوی ختۆم نەكتردد نتاد ئەوە متام 

 :جوامێر ن ە  لەو سەر بانە دەناورێتەوەد دەگری و گوێم لە رستەی گریاناوی بوو

ئای ر ڵەكانمد داخوا ئێستا لە گێش دەرگای چ ناكەسبەچەیە  كەوتتوون؟ برست ند  
  باوكتان نەمێنێ  تووش، چ م كردن ت نوون  ئای 

هەناستتتەی وای هەڵدەكێیتتتاد یتتتا ووڕ وای هەڵنەكێیتتتاوەد بەرگەم نەگتتترت و لێتتت، 
و نەیدیتمد ئ تدی لەوێ متن بە رووتت، متام جتوامێری متر رم دیتت  ئەگەر  دووركەوتیەوە

ئێستا كەسێم ئەو وێنەیەی كە بێ ئاگاداری ئەو كێیاومەد ن یان، بتداتەوەد دەبتێ چت، 
 !دەبێ خەون، بن كەگر و گریەی سەر بان، لە ب ر مابێب ڵێ؟ 

با بگەینەوە هاوین و بچ نەوە بن كەگرەكەد با بایەك، توندیش هەڵبەتاتد ئەو بتایەی 
لەوێ نتتاوی بتتای دووگیتتم بتتوود بتتایە  دووگیتتە، لەگەڵ ختتۆی دەهێنتتا و بە بارەگتتای 

ی گەمەی وەردەكتتردد بتتا دەستتت بە گەمەی خۆمتتان بەەیتتند دوو گەمە هەبتتوو بە نتتاو
 :دووگیم

 :گەمەی یەكەم 

لە بەردەم كەگرەكە ئەو كەگرەی دوو رووی هەبوود رووە تەسەەكەی دەیتوان ە الگاڵ، 
گەلەەزێتینەد لەئاگر بازنەیەك، گچەەمان درووستدەكردد هەر جێت، بێژنگێەت، لێتدەبۆوەد 

دا جتوان بازنەی ئاگر شەو و ر ژی نەبوود هەم یە بازنەی ئاگر بوود بازنەی ئاگر لە شەو
بوود لە تەماشاكردن، تێر نەدبتووید دووگیتەیان دەهێنتا و دەمانخستتە نتاو بتازنەكەوەد 
لەوێ دووگیم لە جەنگاوەرێم دەچوو چواردەوری بە ستوگایە  تەنتراو بتێد ئەم ستەرو 
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ئەو سەری دەكردد لە رێگەیە  لە كەلێنێم دەگەەا لێ ەوە دەرچێد نەیدەدیتەوەد نەبتوود 
د بێتزارەد بتیارییت، داوە ختۆ بە دەستتەوە نەداد دووگیتم ئەو ئ دی دووگیتم مانتدووە

جەنگاوەرەیە هەرچ، دەبێ با ببتێد بە،م ختۆ بەدەستتەوەدان نتاد تتا دێ ستوگای ئتاگر 
بازنەكە تەسەتر دەكاتەوەد ئێستا نا ئێستا دووگیم بە دەست دەگ رێد نا دووگیم ه، 

بە چتاوی خۆتتان بب تنن.  ئەوە ن ە خۆ بە دەست، ئاگری ستوگاوە بتداد چ بەتات باشتە؟
ئەها كژە، بڵند كردد وا لە گیت، سەری ختۆی نزیەەتردەوەد ئەهتا گەییتتێد دووگیتم 
كەوتد دووگیتتم بە ختتۆیەوە داد دووگیتتم بە كژەتت، ختتۆی بە دەمتتانچەی ختتۆی ختتۆی 
كوشتد هەموو چەگڵەیان بۆ ئازایەت، دووگیم لێدەداد بە راست، دووگیم گاڵەوان بوود 

 :وان گتر بە گاڵەوانێت، دووگیم سەرسام بوود دەیگوتئەبوو راست، لە هەمو

 .گێویستە گێییەرگە لە دووگیەەوە فێر بێ

 :گێییەرگەیەك دی ناویم لە ب رن ە دەیگوت

دەزانن دووگیە ش لە گێییەرگەوە فێری خۆكوشتتن بتووەد بە هەڵە لە بەراوردەكەم 
 .تێیەگەند شەه د كۆچەریش ئەوها خۆی كوشت

 :رووس اد ز ر كەەەت باس، ئەو كۆچەرەی دەكردو دەیگوتچەتۆ بەر لە گەشت،  

 .شەه د كۆچەر لە هەمووان گاڵەوانتر بوو

 :ئەبوو راست ش دەیگوت

 .نهێن، حزڕ ئەوەیە كە الی كۆچەر بوود نە  گ ازەكە

بەرلەوەی گەمەی دووەمتت، دووگیتتم دەستتتپێبەاد ستتەرێم لە هەولێتتر دەدەمەوە و 
لەوێتوە ئەو متاڵە دیتارە كە كتۆچەر بە ختوێن، ختۆی ت چاوێم دەدەمە سەری كۆ،نێمد 

نەخیتتاندید نەخیتتاندنێم لە دەستتت، كەم كە  دێد هەواڵ دەگتتاتە )ئەمتتن(  ئەوەی 
زمان، لێداببوو ))هاوەێ((بوود شتێە، وە  شا  بە ناوەكەیەوە بوود گێییەرگەیە  لەو 
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رید متن لە ماڵەیەد لە چتاو ترووكانێتم شتارێم چەكتدار رژانە گەەەكەوەد گەەەكت، كۆمتا
دوورەوە لە نزیم   وتابخانەی  ازی محەمەدەوەد لە ماڵە خزمێەیتان متابوومەوەد شتەوە 
لە ب رم ن ە چ كات، شەوەد رەنگە درەنگ بێد نتازانمد بە،م هێیتتا كتات، ماڵنووستتنان 
نەهاتووەد ماڵ بە ئاگاند ئەرێ چ وەرزی ساڵ بوو؟ وەرزییم لە یاد نت ەد لە گتت دەبێتتە 

دەشژەژێد گەەە  دەشژەژێد شار دەشژەژێد ختۆم گێنتاگ رێد بە دزیەوە  تە وتۆقد ماڵ
ختۆم دەگەیەنتیە ستەرباند بە هەڵە نەچتتووبمد رووی تە ە لە ماڵەكتان، نزیتم یاریگتتایەد 
تە ە درێتتژە دەكێیتتێد ختتودایە بەو شتتەوە یاریگتتا چ گەمەیەكتت، گاڵەوانتتانە بە ختتۆیەوە 

وێ  عەرد وئاستیان، روونتاكەردەوەد دەب نێ  ئۆی ئەوە كۆگتەریش هەستاد ئەوە چ دەها
كۆگتەر دەڵێ، كەرتێم خۆری لە خۆی باركردووەد دن ا بووە نوێژی ن توەە د تە وهتۆەەد 

 :لە سەر بانەكەی گیتیانەوە گوێم لێ ە یەكێم بەوان دی دەڵێ

وا بتتزانمد شەستتت حەفتتتا گێیتتیەرگە لەو متتا،نە دەوردراوند گوێتتت لێنتت ەد چتتۆن  
 !شەەدەكەن

 :وتئەویدی دەیگ 

 .دەبێ ز ر لەوە گتر بن سەد گێییەرگەش دەبن 

شەە درێژەی هەیەد گولژە بە گتولژە دەكەوێد ترستام گتولژەیەكەم لە ئاستیانەوە بتۆ  
بێتد هاتیە خوارەوەد زرم هۆەەد لە عەرد و لە ئاسیان زرموهتۆەەد دەمژمێترەكەی دیتوار 

ەش دەمژمێتری خۆی لە ستێ، شتەو دەداد هێیتتا تە ە نەبتتاوەتەوەد شتەە نتزیەەی  شت
خایاندد خودایە دەبتێ گێیتیەرگەكان چتۆن رزگاریتان بتووبێ؟ چەنتدیان شتەه د بتوونە؟ 
برینتتتدار چەنتتتدە؟ ئەو شتتتەوە خەو نەچتتتووە چتتتاومد كتتتێ خەوی لێتتتدەكەوێ  ر ژبتتتۆوە 
دەمویستد هەر متن نتا ز ر كە د لەو كتۆ،نە نتزیەبەەومەوە كە شتەو تە ەی دن تای لە 

ش وچەكدار تەنرابوود بەرەبەرە هەواڵ، تازە و تازەتر سەر بوود رێ نەبوود گەەە  بە جا
بە ناو خەڵەدا بتاڵو دەبتۆوەد هەر كەستە و بە شتێوەیە  وێتنەی شتەەەكەی ن یتاندەداد 
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درەنگتر گێەەوتم كە تە ەی ئەو شەوە هەمووی رووەو یە  ماڵ بووەد لە سەر یە  متاڵ 
وە؟  درەنگتر هەواڵێە، بوود باشە ئەو هەموو گێییەرگەیە چۆن لە ماڵێم جێگەیان بۆتە

تازە گەییتد كاتژمێر رەنگە نۆی بەیان، بووبێد گ اوان، حەومەت تەرمێە ان لە ماڵەكە 
راكێیایە دەرەوە و بردیاند دیتارە هەر یە  گێیتیەرگە شتەه د بتووەو ئەوان تدی رزگتار 
بوونە   ئ دی گەەە  كەم كەمە لە چەكدار چۆو دەبوود نتازانم ر ژی دواتربتوو یتان دوو 

 ژ دواتر وێنەی شەەەكە چۆن بووە ئەوها خۆی ن یانداد كۆچەر بە دەمانچەیە  و س، ر
گتتولژە و یە  گتتولژەوەد گێیتتتر نتتاوی لەو گتتولژەیە نتتابوو )نهێنتت، حتتزڕ( لەگەڵ عەردو 
ئاسیان شەەی كردووەد نزیەەی شەش دەمژمێتر بەرگتری كتردووەد لەو متاوەیە هەر ست، 

ار داوەد ئەوەی زوو ئاشتەرابوو گێتنج گ تاوی گولژەی هاوییتتووە و كەم یت ان، بە خەست
حەومەت، تەختت، زەوی كتردووەد برینتداریش ز رەد ئ تدی  نتۆرەی ئەو گتولژەیە دێ كە 
ناوی نهێن، بووەد كۆچەر دوای ئەوەی بتازنەی ئتاگری چەكتدارد ئتاگری عەرد و ئاستیان 

نتتێ و  هەر جتتێگەی ژوورێەتت، تێتتدا دەبێتتتەوەد ئ تتدی گاڵەوانتتانە گتتولژەی نهێنتت، دەتە ێ
گاڵەوانانە دەكەوێد نزیەەی حەفت دەمژمێر بە سەر تە ەی گتولژەی نهێن تدا تێتدەگەەێد 
ئەوجا چەكداران، حەومەت زات، ئەوە دەكەن بگەنە سەر تەرم، كتۆچەرد دواتتر خەڵەت، 
كۆ،ن بە وردی داستان، كتۆچەر دەگێتتنەوەد ب ستتیەوە لە گەرمەی شتەەێد گ اوێتم كە 

ناگتاك، كتردووە و بەگەڵ حەتومەت كەوتتووەد لە گەرمەی  گێیتر هاوەێ، كۆچەر بووە و
 :كە كۆ،ن گوێ، لێبووەد دەلێتە كۆچەر بەرزشەەێد بە دەنگ، 

شەە مەكە و خۆت رادەست بەەد سوێند بە شەەەفم دەخۆمد ژیانت گتارێزراو دەبتێ و 
 .كە  دەستت لێنادا

 :كانەد دەڵێتر و ز ر بێبابەرزخەڵە، كۆ،ن گوێ ان لە كۆچەرە بە دەنگێە، لەو 

 مەمۆد جا تۆ شەەەفت لە كوێ بوو؟
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من بەو گوێ انەی خۆم دەنگ، هەموو ئەو گولژە عەردی و ئاسیان انەم ب ستتد كە بە 
كۆچەریانەوە ناد ه چ ی، بەرنەكەوت ئەگەر بزان ن ژمتارەی گولژەكتان چەنتدەد دەبتێ لە 

رمەكەیتان دایەوەد جادە و كۆ،نەكان  ەوان ختكەینەوەد ئای گ رە  ەوانم دیتتد كتاتێ تە
ب ستم تتازیە  ەدەغەیەد بە،م هەرچتۆنێ بتوو ختۆم گەیانتدە ئەو متزگەوتەی خەڵتم بتێ 
گوێدانە تر  و هەەەشە لێ، كۆببوونەوەد بۆ بەەێەردن، گاڵەوان كۆببتوونەوەد دواتتر ز ر 
دواتر ب ستم كە كۆچەر چەند خژەكێم گێیەوەی گولژەی نهێن، بە خۆیەوە نێد دوو سێ 

 :ری برای و كۆچەری كوەی نووس وەدێری بۆ بژا

  .من بە سەربەرزی شەه د دەبمد بۆیە خەم لە من مەخۆن 

ئەو نامەیەش بە شێوەیە  لە مژ وانەی كراستەكەی دەشتارێتەوەد بە چتاو و دەستت، 
ئاشنا نەبێ نەب نرێتەوەد ئ دی گەەە  نازناوی گاڵەوان، شاری بە كتۆچەر بتتید كتۆچەر 

لەو شەوەی خۆی ناد شەوی تا ە گاڵەواند بە،م دواتتر لە گاڵەوان، شارەد شاریش ناوی 
بەر ناوی گتاڵەوانە  ۆگ ەكتان نتاوی كتۆچەر بتزر بتوود هاوەێەتان، كتۆچەر كۆچەریتان لە 
ب رچوود جارێتم كۆمۆن ستتێە، لە كۆمۆن ستت تتووەە بە ن توە گتاڵتەو ن توە راستت ەوە 

 :گوت،

 .بێدەزان، كۆچەر بە هەڵە كۆمۆن ست بوود دەبوو یەكێت،  +

 !ئەوە چ  سەیەكە -   

ئەگەر یەكێت، باد شتێركۆ شت ررێە، ستەد الگەەەیت، گێتدا هەڵتدەگوت و لە حەفتتا  +
 .ش رریش وە  گاڵەوان، هەولێر ناوی دێنا

 .ئێستاش كۆچەر هەر گاڵەوانە -    

 .گاڵەوان، بزر +    

 .هەولێر هەم یە گاڵەوان، بزری لێهەڵدەكەوێ -    
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لە بەرگتت، ئاستتای، نە  گتتاڵەوان ، دیتبتتوود لە دوورەوەش متتن ئەو گتتاڵەوانە بتتزرەم 
دەمناس، بە كۆچەر نا بە ناوێە دید من منداڵ بووم ئەو گ اوەم دەناس،د بە،م چ بتزانم 
ئەو گتتاڵەوانەیەد دواتتتر دەستتت، ختتۆم دەشتتەاندەوەد بتتۆچ، گتتتر لێتت، نزیەنەبتتوومەوەد 

 :دەمگوت

ڵت، نەكترد تتا بتزانم گەرمتای، حەی  گاڵەوانێتم لە بەردەستتم بتوود تەو ەیەكتم لەگە
دەست، گاڵەوان چ گەرمای ەكەد حەی  گاڵەوان لە گێش چاوی ختۆم بتوو بە مەبەستتەوە 

 .چاوم لە چاوی نەبتی تا نهێن ە  لە چاوی گاڵەوان بخوێنیەوە

 .ئ دی كۆچەر گاڵەوانێم بوو

 :گەمەی دووەم

دەبەستتد بە داری دووگیە ان دێناد داوێە، باڵێم درێژی باریە ان لە سەری كژەت، 
كەگریتتانەوە دەكتتردد جتتاری وا شتتەش حەفتتت دوو گیتتم بە دارەوە بتتوود حەمە رەشتتاش 

 :دەیگوت

 !ئای لە جێ، ئەو دووگیەانە كەلەش، مەە و بزن باد چ، دەبوو  

دەوجا وەرە بتوانە سەمای دووگیە، سەرنخووند كژتم لە ستەرێد ستەر لەختوارێد  
ەوڵدەدا سەری بەرزكاتەوە تا ئاستت، كژەت،د هەردووك ش هەر بە ئاسیانەوە  دووگیم ه

بتتۆوەی بە چزووێتتم ختتۆی لەو ئەشتتەەنرەیە رزگاربەتتاتد ناگتتاتێد ستتەر و كژتتم بە یە  
نتتاگەند بە،م دووگیتتم لە هەوڵتت، خۆكوشتتتن نتتاكەوێد گێتتدەچێ شتتەرم، لە مردنتت، 
لەسەرەخۆ بێد دووگیم خۆ رادەتەكێنێد تەماشای جتۆالنەی دووگیتم بتەەند ئەهتا لە 

زیەدەبنەوەد لە یەكتر تێدەگەەند جار جارە بەر یەكتتر دەكەوند دووگیتم كە بە یەكتر ن
داوەوەد بە ئاستتتیانەوە ستتتەمادەكا هەرچەنتتتدە مەرگتتت، بە دواوەیەد بە،م شتتتێوەیە  
جوان  ی، تێدایەد خارە جەم   ناوە ناوە بە دەنگە گەورەكەی خۆی جاەی لێبووردنێە، 

گیە، نەدەگترتەوەد لە كەگترە هتاوین ەكە ز ر گیت، بۆ جتوجانەوەران دەداتد بە،م دوو
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مردن، لە سەرەخۆی دووگیەەكانیان دیتد مردن بە ئەشەەنرەوەد حەمە رەشاش هەندێ 
كەەەت دەهتتاتە ستتەرید دووگیتتە، بەستتتراو بەتتاتەوەد بتتۆوەی بزانتتێ چتتۆن ختتۆی ئتتازاد 

 :دەكاتد حەمە رەشاش دەیگوت

ەد ئەو ستاتەی بە برینتداری كاتێ دووگیم بەو حاڵەوە دەب تنم ختۆم ب تردەكەوێتەو 
دەستگ ركرام و نەمزان، تێەنتگەكەم كەوتە كتوێ و بتردرام و هەڵواسترامد هەمتوو ئتاواتم 
ئەوەبتتوو دەستتتم بگتتاتەوە تێەنتتگەكەم و گتتولژەیەك، گاڵەوانتتانە وە  ئەوەی كتتۆچەر بە 

 .نێوچەوان، خۆمەوە بنێم

شتن، دووگیتم و دەبێت بڵێم من چێژی ز رم لەو دوو گەمەیە دەب ن،د گەمەی خۆكو
ئەشەەنرەی دووگیمد خۆزگە ه، مارییم دەدیتد من دەمێەە دوژمنتایەت، ختۆم لەگەڵ 
دووگیم و مار راگەیاندووەد گێەهاتنەوە ن ەد دوژمن، مارمد چتونەە برادەرێەیت، كوشتت 
ناوی )س امەند(بوود دووگیم دوژمنیە چونەە جارێم گێوەی دامد ژەهری دن تای رشتتە 

گیم ومار گەورەن و لێخۆشبوون ان ن ەد گێیتر ماری )بەرەكە( و لەشیەوەد گوناه، دوو
دووگیتتە، )كتتان، تەالن(م ن یتتانداون   تتتا ستت امەند ب نتتای ی، لە فرمێستتم نەگرتتتووەد 
دەچیە ناو گەلەەزێتینەی بەهاری بارەگاوەد گتێش گەلەەزێتتینە گایزێتم هەیە هەر دەبتێ 

 .خۆم بگەیەنیەوە حەفتەیە  لەو گایزە

باران باری بتوو یتان نتاد نابێتت بتاریبێد باریبتا بتۆنەكەی لە یتادەوەریم  نازانم یەكەم
دەماد بۆن، باران، یەكەم لە ب رناچێتەوەد هێندەم دیت چەند خێزانێم لە نتاو بارەگتا بە 
عەردیان داداد دوای كەمێم گێەەوتم كە ئەوانە لە بتن ورمتێ لە گونتدێە، نزیتم گونتدی 

 سۆستەنرگەی ئەودیون و كۆماری د زە  ئەبتوو  اسیژووەوە هاتووند كەسوكاری گێییە
 :گۆتەن،د سنووربەدەری كردوون و گێ گوتوون

 .یان كوەەكانتان بێننەوەد یان لە كۆماری ئ سالم، جێتان نابێتەوە
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ئ دی هەر هێندەی بڵێ، یە  و دوو لە تەن یت بارەگا دوو سێ چادریان بۆ هەڵدرا و 
لە ئامادەكردن، خواردن و نانەردن یارمەت تان هەندێم رایە  و گێخەف ان گێدرا و ژنەكان 

دەدایند ئەو خێزانانە بەو زاراوەیە  سەیاندەكرد كە سیەۆی شەا   سەی گێەردبتوود لە 
گوێ، من وابوو كە گ تاو بەو زاراوەیە  ستەدەكات وە  ئەوە وایە لە شتەەە و برینتدارە و 

وانەوەیەد بە تتایبەت، هاواری برادەرەكەی دەكاتد هەرچ، ژنەكانە ز ر ناستەەد دەڵێت، ال
دوو خوشەەكەد من هەر زوو كەوتیە بەر ت ری چتاوی سێگۆشتەی یەكتێ لەو خوشتەانەد 
بە،م بە سەر خۆم نەهێناو نەمدەهێیت نە ئەو نەكەس دی بەو ت ترە بتزانند ئەو ت ترەی 

 :ر ییتووەد ر ژێم رەنرۆ بە شەرمەوە  ووڵ هەر خۆم دەزانمد چەند

 نە ئاگرم گرتووەدەزان، بۆ یەكێ لەو خوشەا +

 كوەەد ت روەشێنەكە نەبێد ئەوەی ت ری لێیدا؟ -

بتتتاش بتتتوود هتتت، متتتن دەرنەچتتتوود دەنتتتا دوور نەبتتتوو شتتتەە هەڵگ رستتتێ  ئتتتێ ژنە 
گێییەرگەیە  كەخەڵە، دەو گۆم، ورمێ بوود ناوێە، نزیم لە گەروانەی هەبوود ماڵ ان 

ن لێتدەداد مێردەكەشت، هێندە لە بارەگا دوور نەبتوود ژنە شتەاك ەكان ش زوو زوو ستەریا
خزم، نزیە، رەنرۆ بوود رەنرتۆ بە ختۆی نەوەستتاد هانتای بتۆ بترد و تێ گەیانتد ئتاگرد 
ئەویش رێم و رەوان ئاگر و ت رەكەی بۆ جتووتە خوشتم باستەردبوود هەر ر ژی دواتترد 

 :رەنرۆ لە دوورەوە بزەی سیێڵ، دەهاتد هاتە بن گوێم

 ...تەواود رازین +

 !ه، من ش؟ -

 .دەب نە وەالش زاوا ئاد ئا +

لە سەر ئەوەبوو لە ماڵ، خزمەكەی رەنرۆ لەگەڵ یەكتر دان ی ن و  سە بەەیتند هەر 
ئەو ر ژە لە بەدبەختتت، متتند رێتت، د ڵەكتتۆگەم كەوتە گێیتتێد كە دوو ر ژ و شتتەوێەم 
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گێتتدەچوود بە چتتوون و هتتاتنەوە ستتاڵێەم گێچتتوود ئتتا ئەو شتتەو و دوو ر ژە لە كتتنە متتن 
ەی هەند درێژ بوود شتەوە شتەختەبەندیەكان، بارەگتای بەفتراویش ساڵێم دەبوود شەوەك

هێندە درێژ ن ند لە هاتنەوە باڵم گرتبوود بە،م بە سەر چ دا بێیەوەد چۆو چۆو بارەگتا 
چتتۆو نە چتتادر متتاوە و نە هتتت چد خیتتەی گە،یەد وەرزی وەریتتن و فتتتینەد فتیبتتتوون 

وود ئاخر ئەگەر لە بەدبەخت، شەاك  ەكان فتیبووند جووتە خوشم لە شە ەی باڵ ان داب
من نەبێد كۆمتاری د زە  لێخۆشتبوون دەزانتێد ئ تدی متن بە گتۆران، )كەوتتیە هەواری 
خاڵ،(م گرت و رەنرۆش )ئەوە تۆ دەە ی..( دەگۆتەوە.. ئێستا كتات، ئەوەیە بتگەمەوە 

 .بەهار

بەهاری نتاوزەنگ، ستەرێ بەهتارێەە لە چ جێ تان بەهتاری وام نە دیتبتوود نە دیتت ەد 
ەهاری خاكەكەی نتاڵێمد مەبەستتم بەهتاری ئاستیانەكەیەت، كە تێەەڵت، زەوی دەبتۆوەد ب

جوانترین دەستژەمالنێ، زەوی و ئاسیان ئەو دەستژەمالنێ ەیە كە لە رێ، گەلەەزێتتینەوە 
ئاوێزان، یەكتر دەبند كێ وە  من وێڵ، دوای گەلەەزێتینەیەد هەر لە منداڵ ەوە هێندەی 

ئاستیانم خۆشویستتووە ن تو هێنتدە لەبەر مانتگ و ئەستتێران  لەبەر خاتری گەلەەزێتتینە
نەبووەد من بەهارم بە گ اوگۆو و كەسەای، نەناس وەد كام بەهار گتتر گەلتەەی زێتتینەی 
بۆم هۆن بێتەوەد ئەو بەهارە لەوان دی بەهارتر بووەد د ستایەت، من و گەلەەزێتینە كتۆنە 

یتتا نەیتدەزان، شتەرم بەتاتد ئەوە بۆ منتداڵ م دەگەەێتتەوەد بتۆ كچێتم دەگەەێتتەوە هێ
سەربردەیەك، ناسەە بە،م ر مانێم ماف، گێتانەوەی بۆ خۆی زەوتەتردووەد رێنتادا لێترە 

 .ب گێتمەوەد رێنادا لە چ جێ ە  ب گێتمەوە

ئەو بارەگایەی بە سەر گەلەەزێرینەوەیەد لە بەهاری گەلەەزێتینەیت، بتێ گەلەەزێتتینە 
تینە بە رووی بارەگتادا رەنتگ هەڵتنەداد لە ب ترمە ئەو نابێد ر ژ ن ە چەند جارێ گەلەەزێ

ساتەی )چڵێ نێرگز(ییم دەخوێندەوەد ت چاوێەم لە سەر گەلەەزێتینە بتوود چڵتێ نێرگتز 
نێرگتتزێەە لە ستتاتەكان، بتتێ نێرگتتزی بتتۆن، دەكەمد خۆشەویستتتترین شتت ررە و هەم یتتە 

ە دڵت، متن وە  لەگەڵیەد ئەو هەموو ش ررە هاتن و چووند چڵێ نێرگتز لە چتاوی متن ل
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ختتۆی متتایەوەد بە نێرگزیتت، متتایەوەد بەر لەوەی بە دیتتار گەلەەزێتتتینەوە ب ختتوێنیەوە بتتا 
تایپ، بەەمد لە سەرەتای وەرزی داكردن، ك ی ا لە ئا اری گتارە ئەو شت ررەم نووست، و 
كوەێم بۆی تای  كردم ناوی راوێژ بوود ئەو راوێتژە بەالشتاوەی، بتوود دواتتر لە هە،تتنە 

ە خۆی و چوار گێنج براو برازاو ئامۆزاوەد لە ناو هەولێر بەرست نگ، دەبابەیتان گەورەكە ب
گتترت و حەیتت  خوێن تتان بە ستتەر یەكتتتردا رژاد هەولێریتتان ستتووركردد بەالشتتاوە رەشتت، 
گۆشتتت،د ئتتتۆی لە وەرزی گەلەەزێتتتتینەشد رەشپۆشتتت، لێیتتتان نتتتابێتەوەد ئەوەتتتتا گەەە 

 :ێژی گێوەیەكاخەزێەم بە دەستەوەیەد هێیتا جێ گەنرەی راو

 چڵێ نێرگز

 لە بەر دەرگای ماڵ

 بە مەلوول، دەستت خستۆتە

 بن كەلەكەی خەم

 لە چاوەەێ، چڵێ نێرگز

 نێرگزی چاوت س سبووە

 لە یاد نو ی،

 بەژنت داری خەیاڵە و

 ..باڵندەی یادی گرتووە

 من ش لێرەد لە گاڵ بەردێ

 هێدی هێدی هەڵدە رچێم

 وردە وردە دەبیە گەردێ
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 دەخزێیە دەمبە ئەسپای، 

 سۆزی شنە بای غەریب، و

 رووەو دوێنێ              

 رووەو ژوان              

 ..رووە و چاوت رامدەگێچێ              

  ئا د ر ژان، گو،وییان

 وە  تارمای، خەون وایە

 چەندی بە تاو بۆ الی بچ،

 بازدەداو وەگ ر نایە

 تۆ ئەو كچەی ژیانم لە چاوتا ونبووەد

 چڵێ نێرگز

  لە كام لووتەە بقرتێنم

 بۆت بنێرم

 ..تا ب خەیتە گوڵدان، نوێ، گەییانەوە

 لێم ببوورە

 خواست، چاوت دەستناكەوێ

 لێرە لە جێ، بۆن، نێرگز
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 هەرچ، لووتەە و بنار هەیە

 هەرچ، كان، و رووبار هەیە

 ..بۆن، ك ی ای مەرگ ان لێدێ

 كارەساتە

 لە و،ت، نێرگزەجاە 

 !چڵێ نێرگز دەستناكەوێ

ئەو شت ررەم گێیتتریش لە كتافێ خوێنتدبۆوەد بە،م بە دیتار گەلەەزێتتینەوە نتتاد بە  
دیار گریان یەوە ناد ئەو دەم ئەنێال ش هێیتا نەگەییتبوود دن تایە  گونتدیش بە گێتوە 
مابووند كە  هاتنەوە بۆ نتاوزەنگ، لە خەیتاڵ نەبتوود ئەو نتاوزەنگەی هەر چەنتد ستاڵ 

خۆی دەگترێتەوەد ئەو دەمەی لە كتافێ چڵتێ نێرگتزم جارێ باوەش بۆ كوەە د ەاوەكان، 
من نەمدیتبوو ش رر گێییەرگە بگریێنێد نەمب ستتبوو گێیتیەرگە چەگتڵە بتۆ  دخوێندەوە

 .ێدی لێبدامنائو

لە نزیم ئەو بارەگایەی بە سەر گەلەەزێرینەوەیەد بە الی مامەندەوەد لە دەو چەمەكە 
د گەردەیەك، ناسم لە سەر ئتاوەكە و گۆەای ەك، گچەە هەیەد جێ، تۆگانێ، گێییەرگەیە

بە دیار گەلەەزێتینەوە هەڵواسراوەد مایەر فۆنێم بە دارێەەوەد د ڵێتم گێیتیەرگە وا بە 
 ەدگتتاڵەكەوە روو لە گەردە و متتایەر فۆنەكە لە ستتەر بەرد و لە گتتاڵ بەرد دان یتتتووند 

بتتوو لە گێیتتیەرگەد هێیتتتا گێیتتیەرگە  تتتی تێنەكەوتبتتوود  میتتتئەودەمتتانێ ئەو د ڵە 
هێیتا لێبوردن، گیت، دوای لە گێییەرگە نەبتیبوود هێیتا رێ، رووس ا هێندە رێبوارەی 
نەبوو لە رێ دەنگ ان بگاتە یەكترد ئەنێاو دەمێم بوو گەییتتبوود بە،م گێیتیەرگە هەر 

 .مابوو
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ی نۆكتان، ختوارێ لە نۆكتان، ستەرێ ر ژێە، نەور زیەد هێیتا لە ستەر ئەو گتردە   
دەشتتارێتەوەد دووكەڵێەتتت، تەنتتتم بە شتتتەرمەوە رووەو ئەو گەلە هەورە هەڵدەكیتتتێ كە 
گێدەچێ تاوە بارانێە، گێبتێد ئێتوە نەتانتدیتد دوێنتێ ئێتوارە ئەو گتردە چ ئتاگرێە، لە 
 خۆی هەڵەرد و ناردیە ئاسیاند ئاگرێم بۆ ئەوە بوو كە بەغدا ب ب نێد رەنتگە دیتبێتت، 

گێییەرگە لە رێ، ئەو ئتاگرەوە تتووەەی، ختۆی ن یتانداد گێیتیەرگە ر ژ و دانێتم داری 
كێیایەوەد چ اكان، ئا اری نۆكان، رووتەردەوەد هەمووی لە سەر گتردەكەی نۆكتان گترد 
كردەوە و ئاگری بەردایێد شەوی د ڵ بووە چراخاند لەگەڵ ئاگریش بە هەزاران گتولژەی 

كتتردد گتتولژەی گتتتدار لە ئاستتیان دەینووستت، نەور زد گتتتدار لە ئاستتیانێ ستتەمایان دە
گاسداران، سەرچ اكاند گاسداران، ختومەین، هاواریتان لێبەرزبتۆوەد وا تێگەییتتن د زە  

 :گەییتووەد گ رێە، گوند بە گێەەن نەوە دەیگوت

 .ئەو ئاگرە تا ن وەشەو بەردەوام بێد نسێ، چ چ ایە  بەفری گێوە نامێن ێ

و كتچەكەی بتن بەفتری دیتتەوەد ئتاگر نەبتا گتتر لە بتن بەفتر  هەر ئەو ئاگرە بوو كوە
دەمانەوەد ئاگر بەفری تواندەوە و كچ و كوەی دیتەوەد ژنێەت، گونتد بە دوای چتێڵەكەی 
كەوتد كچ و كوەەی دیتەوەد هێیتا س یای  كچە گت لە جوان، بوود بتزە لە ستەر لێتوی 

ق زەق تەماشتای كتچەی بوود دەتگوت خەوتووەد هێیتا چاوی كوەە گەش گەش بوود زە
دەكتتردد چەنتتد هەنگاوێتتم لێەتتدی دوور راكیتتابووند باشتتە بتتۆچ، لە باوەشتت، یەكتتتر 
نەخەوتبوون  ئەو دوو عاشقە لە زستانەوە لە ناو بەفتر خەوتتوون و بە ئتاگری نەور ز بە 
ئاگا هاتنەوەد دەیانگوت جێ، گولژەیە  بە سەر مەمە، چەگت، كتچە و دوو گتولژەش بە 

ار بوود ئەو كچ و كتوەە گێیتیەرگە بتووند حەزیتان لە یەكتتر دەكتردد س نگ، كوەەوە دی
كچە خزم، نزیە، ئەندامێە، گژە بڵندی گارتێم بتوود كتوەە چەنتد كەەەتێتم داختوازی، 

 :كچەی كردبوود ئەو ئەندام بڵندەی گارت گوتبووی

 .ب دەمە سەگ نایدەمە تۆ
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د گوێب ستتت، ئ تتدی كتتوەە كتتچە هەڵتتدەگرێ و متتاوەیە  لەو دیتتو ختتۆ دەشتتارنەوە 
لێبووردنێە، گیت ، بەغدا دەبند دێند بە دزیەوە بە كەناری رووبارەكەی نۆكان دا دێتند 
تا بگەنە بازگەكەی سونێ و خۆ رادەست، حەتومەت بتەەنەوە و لە دەستت، گێیتیەرگەی 
گتتارتەكە رزگاریتتان بتتێد بە،م عاشتتقەكان چتتۆن لە دەستتت، گتتارت دەردەچتتن  بەر لەوەی 

ی (( دەستتتگ ردەكرێند گتتارت چتتۆن چاوگۆشتت، لە بێنامووستت، بتتگەنە بتتازگەی ))ئتتازاد
دەكات  گارت بتیتاری داوە شتەەەف بەتتێتەوەد كتتیەوەد لە بەفتر بارینێەتدا بە فەرمتان، 
ئەندام، با، كوە و كچە دەبەنە چ اكەی گیت بارەگاكان، نۆكتانەوە كە بارەگتای هەمتوو 

ەنگت، ئەو تێەنتگە بتوو كە بەرەی كوردستان، لەوێ بووند متن و ز ریتدیش گوێیتان لە د
عاشتتقەكان، كوشتتتد بە،م ئەو دەمە بە چ بتتزان ن دوو عاشتت  هەر ئێستتتا لە نتتاو بەفتتر 
خوێن ان رژا و بن بەفتر كەوتتند ئ تدی بە ستێ  گتولژە نامووست، گتارت دەكتتنەوەد ئەو 
چاالك ە نامووس ە تا ە چاالك، س اس، و سەربازی، زستان انەی ئەو گتارتە دەبتێد ژنەی 

 :وەەی دیتبۆوە دەیگوتكچە و ك

دەست ان لە گیتەوە بەسترابۆوەد كچە تاكە گێاڵوێە، لە گێ بوود تاكێم سێ شە او 
 .تبووودوور لە خۆی كە

سا،ن گێییەرگە ئاوا نەور زی نەدەكردد ئتاوا ئتاگری نەدەكتردەوەد ستا،ن نەور ز و  
ت دا بتوود ئاگری گێییەرگە لە مۆڵگەی جاش و ستەربازاند لە هێتشت، گتت و هە،تنت، گت

سا،ن لە نەور زدا چەندان مۆڵگە ئاگریان دەگرتد لەش، دوژمن ئاگری نەور ز بوود بە،م 
ئەوستتاڵ گێیتتیەرگەی هە،تتتوود گێیتتیەرگەی مانتتدوود گێیتتیەرگەی گونتتد لە دەستتتچوود 
گێیتتیەرگەی لە دەستتت، ئەنێتتاو دەرچتتوود چتت، لە دەستتتدێ  چتت، بە دەستتتەوەیە بتتۆ 

وود سوەانەوە بە دەوری ئاگرد جگە لە گۆران، و ش رر  من نەور زكردنەوە جگە لە داربەە
تا ئێستاش سووەانەوەی دەوری ئاگری گردەكەم لە چاوم گاراستتووەد سترووتێم بتوو لە 
سەردەم، زەردەشت ش سرووت، وا نەبوود ئەو ئێوارەیە تا درەنگان، شتەو چ گ تر ز بتوو 

 .وریدی ئاگرئاگرد لەو ئێوارەیە بۆ یەكەم جار دیتم گێییەرگە بۆتە م
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نەور زێە، گەلەەزێتینەی ەد ئاستیان هەور و ستاماڵەد زەوید شتوێن، چە تێن هێنتدە 
تەە ن ەد لە سەر عەرد دان یتن ئاستای ە و ستاردی ناكێیت،د نتاوە نتاوە نەرمە بارانێتم 
دادەكاتد نەرم ز ر نەرم تایبەت بە گەلەەزێتینەد لێتدەكاتەوە و دادەكتاتەوەد ئەو دەمەی 

ە دادەكاد ئەو ر ژە هەور و خۆر رێەەوتبوون لە ستەر ئەوەی ئتاهەنگەكە خۆر بە دەرەوەی
بێ گەلەەزێتینە نەكەند چ اكەی ئەو بەری ناوزەنگد مەبەستم الگاڵ، گەلەەزێتینەیەد ئەو 
ر ژە رەنتتگە هەزار گەلەەزێتتتینەی گرتبتتێد  چەنتتد جتتوانە ئاهەنتتگ لە گتتاڵ گەلەەزێتتتینەد 

 .گ لە ناو گەلەەزێتینەئاهەنگ بە دیار گەلەەزێتینەوەد ئاهەن

مایەر فۆن بە نۆرەیەد نازانم نۆرەی من لە گتێش چت، و لە دوای چت ەد لەو ئتاهەنگە 
گەلەەزێتینەی ەد وتارەد درووشم لە میەیەد ستروودەد گتۆران ەد ش ررێە یتەد ئەردەالن و 

دڵن ا سروودیان گۆد چەتۆ سەحەر سەحەری چتی و خەیاڵ هەڵێتتید گتۆران هتات و بە  
ستەردەم، گتێش چە  و  گێیتیەرگەی بتردەوە  دم گێبدە تا بەرەو ژوان ببیەوەتۆ بەڵێن

تە ەد ئێستتتتا متتتن بە ستتتا ۆیەك، زستتتتان ەوە لەو بەهتتتارە گەلەەزێتتتتینەی ەد لە بەردەم 
ی ستەر بە ەمایەر فۆن وەستاومد سێ ەم جارمە لە گێی، بوەستمد لە الی چەگم مامەنتد

لەوێ رەشای، تێەەوتتووەد الی راستتم چ تای بەفرد هێیتا سپ، دەچێتەوەد تازە لێرە و 
گەلەەزێتینەد الگاڵ، گەلەەزێتینەیە كە خۆی و ئێیەش لە گەلەەزێرینە دەگترێد گیت یتم 
ئەو چ تتایەی كە گەیتتامبەرەكە بە مەستت نەوە گێ تتدا هەڵتتدەگەەاد بەرانبەرییتتم یە  د ڵ 

بە دەوری  گێییەرگەی گ او دان یتتووند كتۆمەڵە ژنێە یتم لێتوە دیتارە لە الی گێیتەوە
 .بەردێە، گەورە ن وە بازنەیەك ان بەستووەد ئ دی كات، خوێندنەوەی )چڵێ نێرگز(ە

ت چتتاوێەم لە گەلەەزێتتتینەیەد كەم تەماشتتای گەەەكتتاخەزەكەی دەستتتم دەكەمد نتتاوە 
نتتاوەش چاوێتتم بە دان یتتتواناندا دەگێتتتمد بەەێتتەەوت چتتاوم كەوتە ستتەر رووی مەال 

د فرمێسەم دیتد دیتن، فرمێسم لە چاوی وی بۆ من حەسەند كە لە گێیەوە دان یتبوو
ئاسای، بوود ئاخر ئەو گ اوە بە ز ر شت دەگریا كە كەم كە  گریان ان گێ دەهاتد بە،م 

ونتد بتوود بتیتاری ز ر نائاسای، الی من لەوە بوو كە ئەو گ اوە لە ستات، بتیتاردان ز ر ت
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مێسم هەڵگرتد نتازانم چتاو چاوم لە سەر گ اوی بتیار سەخت، چاو بە فر دسەخت، دەدا
بتتۆ گەییتتتە ستتەر ئەو بەردەی كۆمەڵێتتم كتتچ و ژن دەوریتتان دابتتوود ختتۆزگە ن گتتا لەوێ 
نەدەن یتتتەوەد دیتتتم ئەوانتت ش دەگتتریند منتت ش گریتتانم هتتاتد بە ز ر رامگتترتد گریتتان 
رادەگ رێ  من وامد كاتێ گریان، ژن دەب نمد بە خۆم ناوەستم و لەگەڵ ژن دەگریمد ئێد 

ەنگێم بەرزبۆوە كە گریانێە، بە جۆش، لە خۆی هەڵگرتبتوود چتاوم لە جێت، ئەوجارە د
دەنگەكە گێتاد دیتیەوە ناس یەوەد ئەوە )حاج، جەمتاو( بتوود هەستتابۆوە ستەر چتۆ  

 :دەست، رادەوەشاند

 .هاوەێد دووبارەد دووبارە ئەم كۆگژەیە دووبارە بەەوە

ببتوورە...( دووبتارەم كتردەوەد باشە من گەییتوومەتە كام كۆگژە  ئتا ئەوەی ) لتێم 
بە،م وا بزانم حاج، جەماو نەیب ستد گریان دەنگی، گرتبوود ئەو گرینۆكانە  من یت ان 

شیەرگەیە  ئەو دەم )چڵێ نێرگز(یان ال جتوان بتوو لەوانە: )نەهتر  َ  گریاندد چەند گێ
ر خانە  ن،د زمناكۆد ئەبوو دڵیادد ستورخ،د هەنتدرێند موحست ن یاست ند دەریتاد رێبتوا

عەرەڕد س ارد كاوە چاوش ند دیارد رزگار حەسارید ئاشت،د كتورد د متام بتایزد ئتاواتد 
نەژادد شتتتۆەشد هێتتترشد حەمە حەالقد عەو، گتتتۆ،( مەال حەستتتەن ش ز ر جتتتار كە لە 

 كۆبوونەوەكان باس، ستەم، بەع  و وێرانەردن، كوردستان، دەكردد دەیگوت:

 ڵێ نێرگز دەستناكەوێ(. وە  ش ررەكە دەڵێ: )لە والت، نێرگزەجاە چ 

رەنتتگە چڵتتێ نێرگتتز شتت رر نەبتتێد بە،م متتن ئێستتتاش بە شتت رری، هەڵیگرتتتووە و 
 .خۆشیدەوێ

ستتەربردەی گەلەەزێتتتینەی الگتتاڵ، گەلەەزێتتتینە نە لە نەور ز دەستتتپێدەكا و نە لە 
نەور زیش بە كۆتا دێد بەستنەوەی ن گای من بەو الگاڵەوە سەرهاتێەە سەری هەیە بن، 

ستاش كە وەرزی گەلەەزێتینە دێد من دەگەمەوە ئەوێ د چ اكتاند دوورای ەكتاند ن ەد ئێ
ه چ ه چ رێ، ب نای م ناگرن و چاوم لەوێت ەد ئەوەتتا  لە بتن دار گێتوژە ختركەڵەكەد ئەو 



869 
 

دارگێتتوژەی لە كەلێنتت، بەردێەتت، گەورە روابتتوود دەتگتتوت چەتتترە بە ستتەر بەردەكەوەد 
گەلەەزێتتتینە رادەوەستتتمد الگتتاڵێە، تتتا بڵێتت، ر  تەەایتت، لێتتدەچۆەێ و بەرانتتبەر الگتتاڵ، 

دەڵێتت، دیتتوارە هەڵچنتتراوەد دیوارێتتم هەتتتا ئاستتیان دەڵتتێ بە  بڵنتتدەد بەری درەختتتە 
 چەتتتریەكەش بڵنتتدەد بە،م هەر بە  ەد ن تتوەی بەری گەلەەزێتتتینەیەد د ڵێەتت، تتتا بڵێتت،

گە ر ژە د لە نێوانیانەد ختۆت هەڵتدەیتە نتاوی  مەولتوود كتۆڵەێش گتوتەن، ))رەنت ووڵ
رێ ە  بێ(( د د ڵەكە هێند تەنگ و تەسەە هاوارێم هەبوود لە بازبازێنێ كە  بە بتازی 

 :نەدەگەییتد دەیگوت

ئەو د ڵە سێ گێ تەنگتر باد دەمتوان، بازبتدەم و لەو بەر ختۆم بەو بتنە  ەرە تاجە  
 .دەگرتەوە

بەر تەەایت، ئەرێ ئەو بنەدارە ختكەلەی ئەو بەر  ەرە اجە  من ئێستتا ختۆم داوەتە  
درەختەكەد چەند لە گ ان خۆشە لە نیە باران، بەهارانەوەد تەەای، لە درەختەوە بە سەر 
لەشتتتدا بتتتژێد هەر دەڵێتت، دەستتت و گەنتترەی یتتارە دەتیتتێژێد وای دانتتێ متتن لە بتتن 
دارگێوژەكە رووتبوومەتەوە و یار دەمیێژێد نەرمە بارانێەە ختودایە لەو  ایتدەی راگترید 

لە كام كەلێنەوە چاوی كرد تەوە و تەماشای نیە باران دەكاد ئێد لە گت ئاگام لێن ە ر ژ 
نازانم چ هونەركارێد چ رەنگتێتژێد رەنگت، دن تای بە ستەر الگتاڵەكەی ئەو بەردا رژانتدد 
سەرەتا رەنگەكان لە شێوەی ن وە بازنە رژانە الگاڵەكەوەد گێدەچوو لە بن، د ڵێ بازنەی 

 ە ئەو هەمتتوو رەنتتگە ئتتاڵووا،یەد ئەو الگتتاڵە چتت، تەواوی رەنتتگ تەواو بتتووبێد ئەوە چتت
بەسەر هات  رەنگ چ، بەسەرهێنا  ئەو هەموو داوە  ژە لە كوێتوە هتاتد هەر داوەی لە 
رەنگێد ئەگەر ئەو كچەی دەیڵێم لە بەر هەتاو  ژی بەاتەوە و من ش مستە ئاوێە، گێتدا 

تا وام بە خەیاڵتدا هتاتد بپژێنمد دڵن ام  رەنگەكان، ئەو الگاڵە دەگرێد راست، من سەرە
گرچ، كچان، دن اد گرچ، هەمەەەنگ رژاوەتە د ڵەوەد ئ دی تێەەڵ، گرچ، كچتان بتوومد 
رەنگەكان لە شێوەی بتازنەی، نەمتانەوەد شتێوەیتریان گترتد شتێوەی رەنگاوەەنتگ وە  
رەنگەكتتان رەنگاورەنتتگد رەنگەكتتان تتتا دێ نزیەتتدەبنەوەد ئەوەتتتا گەییتتتنە گەنرەكتتانمد 
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ەنتگ گ تراد لە  تژ گ ترا لە گەلەەزێتتینە گ تراد رەنتگ گەییتتە بترژانگمد متن دەستم لە ر
تێەە،وی رەنگم و چ رەنگ ناب نمد بە،م هەستدەكەم لە ئاسیانمد دەست، بام لە دەستتا 
و هەور دەمباد ئەوەتا لە سەر دەرگای حەوشە راوەستاوەد گێدەچێ چاوەەێ، نێرگز بەاد 

 :بە دەست، راستم گوت

 گزەكە؟كوا چەگەە نێر

 .دەست، راست ئاماژەی دا كە بە دەست، چەگەوەیە

 :بە دەست، چەگم گوت

 كوا چەگەە نێرگزەكەی یار؟

ئەویش ئاماژەی بە دەست، راست داد دیتم هەردوو دەست بە سەرسام، و گرس ارەوە 
 .گەنرە بۆ یەكتر رادەكێین

یتتتا ئتتۆید بە دیتتار گەلەەزێتتتینەوە خەونتتم دیتتتد بتتاش بتتوو بە ئاگاهتتاتیەوەد هێ
گەلەەزێتتتتینە بە الگتتتاڵ، گەلەەزێتتتتینەوە متتتابوود بە،م لە برژانتتتگ دەستتتت و بەرگتتتێم 
دووركەوتبۆوەد ئ دی لەو ر ژەوە من بەو جێگەیەم گترتد نە  هەر بەهتاراند هاوینتان ش 
بە ن ازی دیتنەوەی رەنگان دەچوومەوە ئەو جێ ە و چاوم دەبتیە الگاڵ، گەلەەزێتینەد لە 

زێتتتتینەیە هەر دەڵێتتت، متتتاچ، یەكەمە لەب رنتتتاچێتەوەد زوو زوو ب رنتتتاچێتەوە ئەو گەلەە
دەچوومە بن دار گێوژە چەتریەكەد هێندە جگەرەم لەو سەر بەرد وبن دارە گێچاوەتەوە و 

ارە شییتتاڵم ژەن تتوەد كێیتتاوەد بەردەكە رەنگتت، تتتووتن، گرتبتتوود هێنتتدە لە بتتن ئەو د
 :ێ ، گوتبوویلشۆەەژنێە، زە

 .رەبەیانان لە خۆوە شییاڵ دەژەنێگوێم لێ ە دارگێوژەكە بە 
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 لەماڵی كتێبەوە هاتبوو

 

د ئەگەر هێندەی سێبەری گەردێتم زێتدەە ی، لە تچۆن، دەڵێم ئەوهایەد گەنرە بیەێ
خۆی هەڵگرتبێتد ژوور جێت، متن و ستۆبەی لێنتابێتەوەد كەچت، چتوار كەست، لە ختۆی 

هتتاتوو ختتۆم لە  دان یتتاندووەد كتتاتێ ستتۆبە دادەگ رستتێنمددەبێ وە  گیتت ژەی ئتتاگر بتتۆ
 وژبنەكەی ئەوسەر گرمۆڵە بەەمد ناشەرێ سۆبە نەسووتێد زستان، ناوزەنتگ زستتانێەە 
ستتاردترین ستتۆبە چ تتایە  دار دەستتووتێنێد زستتتانێەە تتت  بتتۆ ئاستتیانێ هەڵتتدەید بە 
تێایەت، بتۆ ختۆت نتاگەەێتەوەد دەیەتاتە گتووشتە بەفترد زستتانێەە بە  ناوزەنگتدیت ان 

ژوور ژوورێتەە ئەگەر لە چتاوی ئەنتدازەوە تەماشتای بەەیتتد د دەزانن چ سەهۆڵبەندانێم
 ...جارێم بە چوار الی، خۆی ن یاندەداتد جارێە دی بە سێ الی،

 :دانا گوت، 

 دەمەوێ تێبگەم ئەو ژوورە چۆن چۆن، هەڵەەوتووە؟

 :واحێد بە ن ازی راستەردنەوە

 بڵێ ئەو گۆەە چۆن چۆن، هەڵەەوتووە؟     

 :ك ان، راستەردەوەراسەۆ بۆ هەردوو     

 .لە ژیانم ژووری وا رێەم نەدیوەد رێە ەكەی لەوەدایە لە ه چ رێە ە  ناكات    

ئەو راسەۆیەی لەوێ لە ژوورە كەمدووەكەی ناوزەنگ لە  وژبنێ دان یتتبوود گ یتەی 
 :راستەردنەوەی رستان بوود ناوی وا ر ییتبوود بە،م هەشبوو دەیگۆت
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 ...رێد چۆنئەو كوەە خۆی گێ راستەەێ ناك 

دان یتنێە، ش رینەد چای ەد ژوور هەم یە بۆن، چتایەی لێتدێد هەر كاتێتمد ن توەی 
شتەوێد گتتێش بەرەبەیتاند هەر وەختێتتم كە نتاوەختەد ئەگەر حەزت چتتووە چتتایەد وەرە 
ئێرە چایە  تێەە و بت د ئەو كوەەی رزگار حەساری، ناوە كە دەبوو نتاوی رزگتار چتای، 

م ئەگەر لە ستەردەم، گتێش گەیتدابوون، چتا لە دایتم بتایەد باد ز ر عەشقە چایەد دڵن ا
سێ ر ژ نەدەژیاد ئەو كوەە هەرجارێم رێ، بەو بارەگایە بەەوێت سەرێم لە ژووری چای 

 :دەداد جارێم گوت،

ئەو دوو بۆنە گێەەوە جێگەیان نابێتەوەد یان چایە یان جگەرەد گوناهە ئەو دوو بۆنە 
 .تێەە،وی یەكتر بەرێن

ای ە ر ، دن ای لە جگەرە دەبۆوەد لە كنە وی جتگەرە و چتایە نە  هەر ئەو كوەە چ
 .بەڵەو رێم بەهەشت و د زە  بوون دخزمایەت ان لەگەڵ یەكدی نەبوو

 :من ش گوتم

 .ئەو دوو بۆنە تەواوكەری یەكترن 

دان یتنێە، خۆشە ئەگەر لێیان تێەنەچێتد ستێ بترادەری كتۆن ز ر كتۆند بترادەری 
ەوەری ئەوە د دان یتنێەە شارێم یادەوەری خۆ ن یاندەدەند شتارێم یتادمنداڵ، مێوانن 

مێوانەكتتان بەجێتتدێژم و درەنتتگ درەنتتگ  درووخستتەتخوازی هتتاتوونەتە  ستتەد زوو زوو بتتێ
دەگەەێیەوە الیاند دوور دەە م ز ر دوورد هەتا ناو هەولێر گ ر نتابمد دوا وانە نتاكەمد بە 

ستەیەك، درێتژ بە بتن دیتواری  ە،ت و دادگتادا سەر دیتواری  وتابختانەدا بتازدەدەمد گ ا
دەكەمد دەچتتیە نتتاو كتێبتتاند دەیتتانب نیەوە ئەوانە و ز ر برادەریتتدی دەب تتنیەوەد واحێتتد 
هاوگۆو یان هاو  وتابخانەم بوود لەگەڵ راسەۆ منداڵ، گەەەكێە ند دوو برای ئەو دانتایە 

بە،م لە یادەوەرییتتدا ز ر بتترادەرم بتتووند بتترادەریم لەگەڵ ستتەرت پ ان بەهێزتتتر بتتوود 
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هەر كتێبێەت، متارك د ماركست ەتت بویستتایەد لە كتن ستەرت    دسەرداریان زینتدووترە
 :دەستدەكەوتد ز ر كە  گێ اندەگوت

 .ل ن ن ش هێندەی تۆ ماركس، نەخوێند تەوە 

خوێنەرێم بتوو كە  شتان، لە شتان، وی نەدەداد مەگەر راستەۆد ئەو راستەۆیەی لە 
ئەودەمتانێ لە هەولێترێ  . ەومێنتێ..ژوورە كتوالنەەی ە شتتێم دە ەمت  لەوچاوی دیارە ئ

دوو كە  لە كتێب كتین ناویان هەبوود راسەۆ و ستەردارد بە داوای لێبتووردن لە عەزیتز 
گەردید یەكەم ان كتێبخانەیەك، هەبتوود لە كتێبختانەی گیتت ش دەوڵەمەنتدترد هەرچت، 

 :دەش ەتی دەیخوێندەوەد ز ر جار دەیگوت

 .ل ن نم شەاندد هەژدە دەمژمێری رێم خوێندمەوە ئەوە  گیت،

لە جتتێگەیە  خوێنتتدبوومانەوە كە ل نتت ن شتتەو و ر ژی وا هەبتتووە حەرتتدە دەمژمێتتر 
وابتوو متن لە نتزیەەوە ئاگتاداری  ێنتدوویەت ەوەدسەری لە سەر كتێتب هەڵنەگرتتووە وخو

ە  چتاویژەە راسەۆ بووم ز ری دەخوێندەوەد لە ناو هەموو گەنران، گەەەك، بەالشتاوە ی
 :لە چاوت دەدی ئەویش راسەۆ بوود دكتۆر جارێم گێ گوتبوو

 ...وەرناكەم بخوێنەوەد 

 :راسەۆ گۆتبوویە دكتۆر

 .چاو بۆ خوێندنەوەی كتێب درووستەراوە

هەرچ، سەردارە لە راسەۆ گتتر كتێبت، دەكتتید ر ژ نەبتوو كتێبێتم نەكتتێد  ەردی 
نتتاكەم دە كتێبتت، هەبووبێتتتد كەم یتت، دەكتترد و بە كتێبتت، دەداد لەگەڵ ئەوەش بتتتوا 

دەخوێنتتدەوەد ستتەردار هەنتتدێم لەو كتێبتتانەی دەیەتتتین نەیتتدەبردنەوە متتاڵێد لە رێ 
دەیێر شتنەوەد بەردەوامت ش لەو كتتین و فر شتتنە زیتان، گێتدەكەوتد كتێبت، وا هەبتوو 
دوای لێەردنەوەی چەند الگەەەیە  بە ن توەی نرخت، كتتین دەیێر شتتەوەد كتێتب هەبتوو 
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دەفر شتتتتەوە دەیستتتووتاندد ز ر هەوڵتتتم لەگەڵتتت، داد بتتتێ كەڵتتتم بتتتوود  وازی لەو نەی
 :تێەەولێەەیەش نەدەهێناد سەردار دەیگۆت

من گێچەوانەی تتۆمد گتێچەوانەی راستەۆمد گتێچەوانەی ستەرت پ، بتراممد گتێچەوانەی 
 .دن امد ئێوە كتێب، باش دەكتند بە،م من كتێب، خراپ دەكتم

امەی چاگ، ئەودیوی كتید چەند الگەەەیەكت، لێەتردەوەد باشم لەب رە كتێب، شەرەفن
بە زەرەر فر شتتت ەوەد ستتەردار نتتاوە نتتاوە بتتزر دەبتتوود بە كتتۆمەڵێ كتێتتبەوە بە دیتتار 
دەكەوتەوەد دەە ی، دەچووە سەر سنوورد دەچووە ئا تاری گێیتیەرگەد دەچتووە هەمتوو 

 :ر جار دەیگوتجێگەیە د تر  لە كن شێر هەبوو لە كن ئەو كوەە نەبوود سەردار ز 

هەندێم كتێب هەیە ز ر باشەد بە،م چەند الگەەەیەك، ئەو كتێبە ز ر ختراگن دەبێتت 
لێ تتتانبەەمەوەد ئەو الگەەانە خەڵتتتم بە هەڵەدا دەبەند هەنتتتدێم كتێبتتت ش هەن دەبێتتتت 

 .بسووتێنرێن

 :من دەمگوتد سەرت پ، براش، گێ دەگوت

 ...سووتێن،؟ خۆواز لەو ئ یە  ۆەە بێنەد چەندی دەدەێن،د چەندی دە

 :دەیگوت

 .هەر باشە خۆ كەمتر دەبنەوە

 :سەردار  سەیەك، هەبوو ز ر و هەموو جارێە ش بەیە  ئاوازە دەیگوتەوە

 شێركۆ بێەە  و كۆمەڵە و مام جەالو لە سەرەوەی  سە و  سەڵۆكن 

 ((هەندێم لە برادەران ناویان لەو  سەیە نابوو )) ئایەت، سەرداری سەع د سۆف،
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سەردار هەر كتێب و باڵوكراوەیەك، دیتبا  سە و  سەڵۆكن لە سەر ئەو ستێ ەد ئ دی 
دەیەتتتین و دوای الدانتت،  ستتە و  ستتەڵۆكەكان دەیێر شتتتەوەد بە،م ئەگەر بتترادەرێە ش 
داوای لێەردبا كە فاڵن كتێب، بۆ بێنێ و گەەیی، لێنەكاتەوەد دڵ ، نەدەشەاندد جارێتم 

 :د كە لێ م وەرگرت)بۆ كوردستان( ی هەژاری بۆ من هێنا

  الگەەەكان، تەواون؟ -

 !حەیێت نەكرد +

لەو ژوورە گچەە نازانم چەند الی ەوەد لە تە  ئەو سێ مێوانە جوانەوە بە دەم چتایە 
و جتتگەرەوەد خەیتتاڵ ختتۆش بێتتت هەمتتوو هەولێتترم دەكتترد و دەهتتاتیەوە و كەستت ش بەو 

شت رر بتوود لە ب ترم نت ە دان یتنەكەمان لە كەناری ر شتنب ری و  دسەفەرانەی نەدەزان،
تخووب،  هێندە لە س اسەت نزیم كەوتب نەوەد ز ر نزیم بەەوت نایەتەوە یاال دەگەییت نە

 )گاكانە(كەی هادی عەلەوی.

كەمتتتر  ستتە و باستت، ئەو دان یتتتنەم لە ب تترەد ئەوەی لە ب تترم مابێتتتد وەەینتت،  
دیتت بە گتێش سەگەكان و زرمەی هەرەسەكان دەهاتنە ناو  ستانەوەد كتۆچ، سوورییتم 

دەرگای دان یتنیاندا تێپەەید لە ناو زرینگەی چا تێەدان یدا گتوێم لە دەنگت، گەشتێو و 
رەف   ساب ر و شێركۆ بێەەس ش بوود شامژۆ و فترووغ ش ستاڵوێە ان كتردد ز ریتدیشد 

 :سورخ ش ش ررەكان، دەهاتنە ناو  سانەوەد وا بزانم دانا بوو گوت،

 . دی نانووسێتجوان ، سورخ، لەوەدایە وە  ئەوان

تنە نتاو هەر جارێم تەماشای دانام دەكردد سەرت   و سەرداری برای بە جووتە دەها
 دەبوو. داچاومەوە و دانا ون

ستتەردار ش ررییتت، دەنووستت،د لە ب تترمە شتت ررێە، لە ستتەر گ  تتارا نووستت بوود  
كۆگژەیە  یان گتری لە ر ژنامەی هاوكاری باڵوكردبۆوەد لە چاخانەی عەبۆد ر ژنتامەكەی 
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بە دەستتتەوە گرتبتتوود بتتۆم، خوێنتتدەوەد سەرت پ یتتیان لەگەڵ بتتوود  ستتەیەك، كتترد 
 :ئێستاش بە ئاوازەی خۆیەوە وا لە گوێیە

 .ە ش رر لەسەر گ  ارا دەنووسمد دەبێت چەكەكەی ئەویش لە شان بەەممن ك

سەردار ئتازابوود ز ریتش ئتازابوود لە چتاوی بەعت  نەدەگەەاوەد لە خۆگ یتاندانەكان 
جێ، وی هەم یە گێی، گێیەوە بوود واحێدیی، لەگەڵ بوود سەردار گێش ئەوەی ببێتە 

 .م ب ست تەواوێم بۆی گریامگێییەرگەد گێییەرگە بوود ئەو ساتەی هەواڵ، مەرگ 

لەو دان یتنە راسەۆ چووبووە بێدەنگ ەك، سوارەوەد متن درەنتگ تێ گەییتتم كە ئەو 
بێدەنگ ە تە  نەوەیەك، ترسناك، بە دواوەیەد چاوەكتان، ئاستای، نەبتووند جتووالنەوەی 
گێڵوو و برژانگەكان، لە كۆمەڵە چەكدارێە، سەر لێیێواو دەچووند ناوە ناوە كۆخەیەك، 

دوای ئەوەی هەستتم بە  .ەكردد كۆخەی  وەگ خاوێنەردنەوەد خاوێنەردنەوە بۆ  ستە..د
نائاسای، راسەۆ كردد چ دی خۆم بە باڵ، خەیاڵەوە نەكرد و نەهاتیەوە شارد بتۆ ئەوەی 
ب هێنیە  سە گرس ارێەم لێ ەردد بە )ئا( یە  دەمەوت، كردمد گرس ارێە دییم كتردد بە 

دەچوو جوانتر دەمەوت، كردمد چەند گرست ارێم بە دووی  )نا(یە  كە هەر لە )ئا(یەكە
هەوک یەكتتدا هتتاتند )ئتتا( و )نا(یەكتتان ش ستتەریان لە دووی یەكتتدی نتتاد هەر خەریەتت، 

 .خاوێنەردنەوە بوود وازم لێ هێنا

 :لە هەستانداد دەنگێم تۆ بڵێ هاوارێم بەرز بۆوە

 .بت ند من نایەمەوەد ئێرە ماڵ، منەد زوو بت ن دەی 

 :ە سەرسام ەوە گوت،واحێد ب

 ؟ نایتەوە كەیێ، خۆتەد بە،م بۆ وا بە تووەەی،

من راست لە جێگەی خۆم تەزیمد تەماشای دووەكەیدییم كرد ئەوانت ش تاستا بتووند 
بە بێتتدەنگ، تەماشتتای یەكترمتتان دەكتتردد بە چتتاو لە یەكترمتتان دەگرستت، چ بتتووە؟ بە 
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نازانم(مان بۆ یەكدی دەهاوییتد بە جۆرێم ئاماژەد بە ئاماژەی لێو و دەست )نازانمد چ 
لە دڵیەاوی ر ییتند رەنگە من لەوان گتر ن گەران بووبمد هەتا ختوار بارەگتا لەگەڵ تان 
چوومد دیار بوو ه چ كامێەیان ه چیان لە تووەەبتوون و متانەوەی راستەۆ نەزانت،د بە،م 

 :دانا هێندەی گوت

 .من دوێنێ كە دیتم هەستیەرد ئاسای، ن ە

ەامەوە ژوورەكە دەب نم راسەۆ چاوی لە تابژۆكان بتیوە و گێدەكەنێد ژوورەكەم كە گە
 .گتكردبوو لە تابژۆ

 ها بە چ، گێدەكەن،؟ +

 .بە زەمەن دبرا دبە زەمەن -

چاویی، هەر بە تابژۆكانەوە هەڵواسراوەد كە لێ، وردبوومەوە دیتم چتاوی لە تتابژۆی 
ویستتم  د یەکب تنەش گێتدەكەنێدتتواوەكە كاتژمێرەكە بتیوەد كاتژمێرە تێەیتەاوەكە یتان

لێ بپرستتم بتتۆچ، لەگەڵ ئەو بتترادەرانە نەچتتوویتەوە؟ بتتۆچ، تتتووەەتەردن؟ گێەەنتت ند 
 .گێەەن ند هەر گێەەن ن

 .ئەگەر زەحیەت ن ە چایەك، ماركس انەم بۆ تێەە -

 چای ماركس انە كووە؟ +

 .تتحێو بە خۆش، دەڵێ ماركس،  -

اركس انە بووبێتد چونەە ز ر بە جوان، و چێتژەوە چایەكم بۆی تێەردد گێدەچوو م  
دەیخواردەوەد ناوە ناوەش گێەەن نێە، ش رین لە چایەكە ش رینتری بۆ دەكردد متن  ز ر 

ختۆم بەكارهێنتا بتۆ ئەوەی بتزانم ئەو كتوەە  هتزر و هۆشت، بە وردی لێ تامابوومد هەموو
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تتتتا  گە و ئاستتتای ەد یتتتان شتتتتێم هەیەد دەتگتتتوت تێگەییتتتت كەوتتتتۆتە نتتتاو ن گتتتای 
 :تا  دەكرێتەوە

بتا گێتبڵتێم متن ز ر ئاستتای مد لە تتۆش و لەوانەی لەگەڵ متن هتاتن و بتێ منتت ش  -
 .ر ییتنەوە ئاسای ترم

 ئەوجا كێ گۆت ت، ئاسای، ن ت؟ +

 ئەرێ ئەتو راگنەرت خوێند تەوە؟  -

 .ناد شتێە، ئەوتۆش، لە بارەوە نازانم +

ن نووستەرە لە دن تایێد نتا لە مەكست م حەی   ئەو گ اوە مەزنە ناناس،د گەورەتتری -
 .گۆرگ، گەورەتر ن ەد كە  لە مەكس م گۆرگ، گەورەتر ن ە

راستتتەۆ هتتتاتە ستتتەر نووستتتەراند نووستتتەران، گەورەی دن تتتایێد هەنتتتد بە وردی و  
لەستتەرەخۆ باستت، دەكتتردند ئەو گومتتانەی لە بتتارەی نائاستتای، ئەوەوە لە ستتەرم بتتوو 

 :ەلەویەوە گۆت،رەویەوەد لە ب رمە لە بارەی هادی ع

 .من ش وە  ئەو گاكانەیە  دەنووسم +

 !ئەتو لۆ؟ خۆ عەرەڕ ن ت -

گێەەن نێم گێەەن، كتتری ستەر ستۆبەكە لەریەوەد گومتانەكەم ال درووستت بتۆوەد بە 
 :نەرم ەوە گۆت،

 من گاكانە لە كوردبوون دەكەمد ئەدی نازان، كورد چ ان لە یۆنان ەكان كرد؟ +

 ئەرمەن ەكان؟یۆنان ەكان یان  -

 .یۆنان ەكان دەڵێمد لە ئەرمەن ەكان گەەێ +
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 .شت، وام نەزان وە  -

 دیارە ز ربات نەخوێند تەوە؟ +

 ...خوێندوومەتەوەد لێ دز ربا  با -

ئەگەر ئەو ر مانە بخوێن تەوەد تێدەگەیت كورد چەند غەدریان لە یۆنان ەكان كردووەد 
بتتاوەەم نەدەكتتردد بە،م كتتازانتزاك، وای  راویتتان نتتاوند هەر مێژوونووستتێم ئەوەی گۆتبتتا

 ...گوتووەد تێگەییت،  بۆیە من گاكانەی خۆم دەنووسمد بۆ ز ربای دەنێرمد ههه ها ها

وا بزانم شتێە، ب رمەەوتەوە كە لە ر مان، ز ربا چاوم بە وشەی )ئەكراد( كەوتووەد 
ب ترمە لەكتات،  بە،م نەدەهاتەوە ب رم وشەكە لە چ رستتەیەكدا هتاتبوود جتگە لەوەش لە

خوێندنەوەی ئەو ر مانەدا لەو باوەەە بوومد ئەو وشەیە هەڵەی چاپ بێتت و راستت ەكەی 
 .)ئەترا (ە

 :راسەۆ گێەەن نێە دیەەش، كردد بە،م ز ر نەرمتر لەوەی گێیوود گوت،

 :نزیم لەوەم گوت

 .ئەگەر واش بێتد هەر دەست، تورك، تێدا بووە

 :ن و سزا(د دەیگۆتلە ز رباوە بازی دەدایە ناو )تاوا

سە، دەناس،؟ متن هێنتدە لەگەڵ كوشتتن نت مد بە،م لەگەڵ رخۆ گ رێژنەكەی دیستۆ
كوشتن، ئەو جتۆرە كەستانەمد دە  دەستتت ختۆش بێتت راستەۆلن ەۆفد نتازان، چەنتد 
رەشوەووت لەو دن ایە بە گێخواس، دەسووەێنەوەد چەند برس، لە گەنا دیوارەكان، دن تاد 

 .ەوەد لەو الوەش ئەو جۆرە كەسانە گارە گژدەدەنەوە گاشان ش..دن ای كەالوە سەردەنێن
ئا من دەستخۆش، لە گاڵەوانەكەی تاوان و سزا دەكەم كە ئەو گ رێتژنەی كوشتتد هەزار 

 .جار دەڵێم دەستەكانت خۆش بێتد ئەی راسەۆلن ەۆف، گاڵەوان



880 
 

 :من هەڵیدایێ

 .وا بزانم گاڵەوانەكە لەو كوشتنە گەش یانبۆوە بە،م +

كەیێتت، ختتۆیەت،د متتن  ئەو راستتەۆلن ەۆفەم كە تەوری بە  دگەشتت یانبۆوە نەبتتۆوە -
 .دەستەوەیە

لە تاوان و سزاوە چووە ناو )دادگا( و ز ر سەیرد ز ر هونەرمەندانە وێنەكان، دادگای 
ن یان، من دەداد باشم لە ب ر ن ە چ، دەكرد و ز ر رستەی ناو دادگای چۆن دەگوتەوەد 

لە چاوی متن بتیبتوود گوناهەكتان، ختۆی دەژمتاردد باست، ئەوەی هێندەم لە ب رە چاوی 
 :دەكردد كە ئەویش دادگایەك، وە  ئەوەی كافەا دەنووسێت و دەیگوت

 .من یۆنان م كوشتووەد من گ رێژنەكەی ناو تاوان و سزام كوشت

 :لە ه ەتا دەنگ، دەگۆەا و بێژەریانە دەنگ، هەڵدەبتی

و واحێتتدیش حەمەد كتتند ستتەرداریش منتت ش حەمەد كتتمد تتتۆش حەمەد كتت،د دانتتا 
حەمەد   بتتتوود ستتتپارتاكۆ  بتتتوود ئتتتێیە لە ستتتتەم یتتتاخ، بتتتوویند هەمووشتتتیان لە 

 چاوەەوان دایند وا ن ە ئەدی؟ بۆ  سە ناكەیت؟

 :من ش گوتم

 ...باد وایە

گریان هەوك، گرتد لەوە دەچوو تاوانێە، گەورەی كردبێت و گەشت یان، دایگرتبێتتد 
نەخیتتتەی تاوانێتتتم بێتتتت و گەشتتت یان ەك، گێیتتتوەختە لێتتت، یتتتان خەریەتتت، كێیتتتان، 

هەڵوەشێنێتەوەد هەر لەو ئان و  ستاتەدا هەستتیەرد تووشتم بە تووشت، راستەۆلن ەۆف، 
 تاوان و ستزا بتووەد هەر بتۆیەش لەم گێتتانەوەدا ئەو كتوەەم بە راستەۆ نتاودێر كتردووەد



881 
 

ناوی ختۆی نەجتات،  )راسەۆ لە راسەۆلن ەۆفەوە هاتووە و لە راستگۆش دوور ن ە( دەنا
 .  تبەند بوو

 :ئەو جارە بە دەست، خۆی چایەك، تێەرد

بە من بڵێ وەخت نت ە )گتۆد ( بگتات؟ دەمتێەە  دچای ئەو ژوورە ز ر ماركس انەیە +
  مر رایەت، چاوەەوان، ئەو ژنە جوانەیەد ئەتو زان وتە گۆد  ژنە؟

 !لە كێ بزانم -

 .دەزان، باشت نەخوێند تەوە دەنا دەتزان،

 ...ە بۆم روون بەەوە بزانمد +

لەوە گەەێد كەمێم سەرم دێیێد گێویستم بە خەوەد بە یارمەت، ستژ اد ر دالت، و  -
 .گ ەاسۆ سەرخەوێم دەشەێنم

مەرد ز ر ستەیر چتاوی بە بنیت چەكەدا دەگێتتاد چتاوی لە سەیرلە سەر گیت راكیاد 
لە ختۆوە تتر   سەر كاڵش نەۆفەكە راگرتد كاڵشت نەۆفەكەم بە دیتوارەوە هەڵواست بوود

دایگرتمد یەكپێ هەستام و كاڵش نەۆفەكەم هێنا خوارێد بۆ وەی هەست بە ه چ نەكتاتد 
كتتترد و لە جتتتێگەی ختتتۆیم كەوتتتتیە ختتتاوێنەردنەوەید مەختتتزەنەكەی ستتتەریم بەتتتتاڵ 

 :راسەۆ هەر راكیاوە و چاو دەگێتێد بانگیەرد هەڵواس ەوەد

 .هەستە بچ ن نان بخۆیند درەنگە +

تۆم ماندوو كردد كاكە نازان، ژیان چەند من، ماندوو كردووەد ئەرێ  ئاد ببوورەد من -
 .بە هاوەێ ان بڵێ من هاتوومە ببیە گێییەرگە

 .خەمت نەبێت +
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لە ژوورێم جێگەیان بۆ كردەوەد بە،م مەگەر بۆ نووستنەكە دەنتا هەر الی متن بتوود 
كتوەە كە  ستەی ال دەستتیەەوتبووند ئەو  خەریە، ئەو چەنتد كتێتبە بتوو كە لەوالو لەم

 ەتت،د لە دەنگت ەوە هەستتتدەكرد دن تا غەدری هەوکدەكرد هەم یتە دەتگتوت گریتان لە 
 .لێەردووە

لە  ستتەكردن دەمژمێتتر دوای دەمژمێتتر لە كتتورت، دەداد بە،م ئەوەش نەبتتوو لە  ستتە 
بەەوێتد هێیتا هێندەی من و حەوت، وەكو متن  ستەی دەكتردد  سەكان یت، هت، ئەوە 

ب تتد متن لێ تان بێتزار نەدەبتوومد ئەو چەنتد ر ژە باست، یە  گەەە  نەبوون لێ، بێزار 
ر ماننوو  و چ ر كنووس، بۆ كردمد ه، وای دەگۆت و باس، دەكتردن متن هەر ناویتانم 
نەب ستتتتبوود لە ختتتۆوەش نەیتتتدەدا بەرێد هەمتتتوو ئەوانەی خوێنتتتدبۆوە كە بتتتۆ منتتت، 

انەی دەكتترد كە متتن باستتدەكردند بەوەش دەمزانتت، كە خوێنتتدبوون ەوە كتتاتێ باستت، ئەو
لە نتاوەە ك،  خوێندبوومنەوە یان شتێەم لە بارەیانەوە دەزانت،د هەڵەی لە ناوەكتان یتان

ئەو كوەە بە شێوەیە  باس، لە كەستایەت، نتاو ر مانەكتان دەكتردد  ر مانەكان نەدەكردد
ترین و جتوانترین خەیتاڵ،  تووڵ ه چ چارت نەدەما جگە لە گوێ شژەردند دەستتبەرداری

یت و خۆت رادەست، جتوولە و  ستەی راستەۆ دەكتردد ئەو راستەۆیەی رێتم خۆت دەبوو
دەتگتتوت ئەو گتتاڵەوانە یتتان ئەو كەستتایەت ەیە كە  ستتەی لێتتوە دەكتتاتد بریتتا وە  متتن 
چاوتان لێبایە كاتێ دەچووە ناو )كاتژمێر ب ست و گێنج(ەكەد چتۆن جژت، گتاڵەوانەكەی 

 :لێدەكات و دەیگوت لەبەر دەكرد و شێوەی دەنگ، خۆی وە  بڵێ، وە  ه، وی

 .ناد من ئەو ئ یە ناكەم چاڵ بۆ هاوەێ كۆمۆن ستەكانم هەڵناكەنم

یان ئەو دەمەی خۆی دەكردە ئەو كوەە شەرمنەی كە لە دوورەوە تەماشای )گتوڵ،  
رەش(ی دەكتتردد راستتەۆ لەوێ ئەكتەرێەتت، جتتوان بتتوود دەرهێنەرێەتت، بە توانتتا بتتوود لە 

تا ، تەنێ گوڵ، رەش، هێنتایە ستەر شتانۆد منت ش ژوورە بە ناو ژوورەكەی ناوزەنگ بە 
 :راسەۆ دوای ئەوەی شانۆكەی تەواو كردد گرس، دتا ە تەماشاكەر
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  گوڵ، رەش كتێبێە، جوانەد دیوتە؟ -

 ...كتێبە یان ناوی چ ر كێەەد خوێندوومەتەوە +

 .ناوی چ ر كەكە و ناوی كتێبەكەشە - 

چ ر كێەت، بە )گتوڵ، رەش(  ز ر دڵم بەوە خۆش بوو كە شتێرزاد حەستەن كتۆمەڵە
ناودێر كتردووەد دەمویستت لە نتاوزەنگەوە بە هتاوار هتاوار بتەەم و سوگاست، بتەەم  بتۆ 
هەڵبژاردن، ئەو ناوەد وام هەستدەكرد لەبەر خاتری من ئەو وای كردووەد ئتاخر چ ر كت، 
گوڵ، رەش لە كنە من دە ێەت، گ تر ز بتوود لە كتنە متن  ستووەەتێە، جتوان بتوود ز ر 

 .لەبەر بوو ئایەت م

  بوزورگ، عەلەویت خوێند تەوە؟ -

 .ناد بە  ناویم ب ستووەد ه چ م نەخوێند تەوە +

  .دەزان، ... ر مان، هەیە -

 .ئەو ژمارەیەی گوت، ئێستا لە ب رم نەماوە

  ه چ، كراوەتە عەرەب،د كوردی؟ +

 .نازانمد من بە فارس، خوێندوومنەتەوە -

   بوویت؟ دیارە فارس ەكەت باشەد لە ئێران +

دەزان، لە كوێ فێرە فارس، بووم؟ لە كونە ف راراند هەر لە بەالشاوە لە حەوشەی  -
خۆمان كونەكم لێدابوود ئەمیا كون  سەدام هەرچ، سەگ، دن ا هەیە بە دوو گێ و چتوار 
گێوە بە ماڵ، مەی وەركردباد نەیاندەدیتیەوەد لە جێگەیدیش كونم هەبوود لە )گتردیش( 

 ...یشهەمبوود لە جێ د
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بە باسەردن، بەالشاوە هەستیەرد راسەۆ بۆن، بەالشتاوەی لێتدێتد ئەو بەالشتاوەیەی 
منتتداڵ ی، لە خۆیتتدا وە  ختتۆی و بتتێ هتت چ گەچاڵنێتتم گاراستتتووەد ئێستتتاش دوای ئەو 
هەموو ستاڵەی نێتوان ئێستتام و منتداڵ، كە ستەردان، دەكەمەوەد وا دەزانتم منتداڵەكەی 

   .ناسیەوە كە گێ اندا هەڵدەگەەامجارانم و ئەو دارتێالنە جوان دە

  بە تاریە،د ئەدی كون، ف راران تاریم ن ە؟ +

 :راسەۆ چاوەكان، شێتانە هەڵگێت و وەرگێت كرد

بەرێوەڵاڵ هەند تاریەە هەند تتاریەەد دەڵێت، شتەوی نتاو شتەوەد بە،م بترات یە   - 
روونتاكتر دەكتتردەوەد الیتت، هەڵتدەكردد بە،م الیتت  كتون، ف تتراری لە كۆشتە، كۆمتاری 

ئەوجا تۆ  سەكانم لەب ر مەبەوەد من لەو كونانەوە فێرە فارس، بوومد ئەو ر مانتانەی وا 
باستت ان دەكەمد ز ریتتانم لەو كونتتانەوە خوێنتتد تەوەد دەزانتت، ستتەرمایەكەی متتارك  ئەو 
سەرمایەی وا بزانم كەم كۆمۆن ست خوێندوویەت ەوەد هەر لە كون، ف راراند لە كتونەكەی 

 .ردیش( خوێندمەوە)گ

هەستێە، وام ال درووست بوو كە بەرانبەر راسەۆ نەخوێندەوارمد لە خۆم گەییتم كە 
ئەو چەند ساڵە چەندم لە گاش داوەد چەند لە كتێب دابتاومد وا بزانم خۆزگەم بتۆ كتونە 

 .ف راران خواست

نت،د ن گاكان، راسەۆ ن گای ئاسای، نەبتووند چاوەكتان، ستەیر لە دەوروبەریتان دەەوا
خۆ ئەو ساتانەی چاوی لە چە  دەبتید ز ر ترسنا  خۆی نیاییدەكردد بارەگتا هەمتوو 
هەستتت ان بەو ترستتناك ە كردبتتوود متتن نەمتتدەوێرا لە تێەنتتگەكەم بتتبیەوەد لەگەڵ ختتۆمم 

ئەو  بەتاڵ دەكردددەشاردەوە و ئەوەی سەریی م لە ف یە   ف یەکدانەکانمدەگێتاد یان 
 ربەی كتات ز ر ئاستای، و لە ستەرەخۆ بتوود بە تتایبەت، كوەە خەریەبوو شێتم بەاتد ز

ئەو كاتانەی باست، كتێبت، دەكتردد جاروبتاریش ستەد ستووندت دەختوارد لەوەتەی هەیە 
 .شێتە
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    ئەرێ بۆچ، تێەنگێەم نادەنێ؟ -

 .تێەنگت لۆ چ ە؟ خەریەە سەردەم، تێەنگ بە سەربچێت +

تێەنگ نابێتد سەردەم، تێەنتگ  سەی وا مەكەد من گێییەرگەمد گێییەرگەش بێ  -
دەزانت، بتاوەەم  دبەسەر ناچێتتد شۆەشتێە، خوێناوییتان لە گێیتەد شۆەشتێە، ل ن نت،

بەخوێن رشتتن نت ەد بە،م ئەو ختوێنەی كە لە )تتاوان و ستزا( رژاد بە المەوە ئاستای ەد 
 .ئەوەش بزانە مەبەستم رشتن، خوێن، گ رێژنێە، بێچارە ن ە

وو هێزی دەستت، نتاولەگێە، لە نتاوچەوان، ختۆی دا و  سەكەی تەواو نەكردد بە هەم
زرچەی هات و ئاخێە، وەهاش، هەڵەێیا نەبێتەوەد تەماشاكردنێم تەماشای كردم وە  
ئەوەی  ەت من، نەدیتبێت و بە الیەوە سەیربێت لە تەكت ەوە دان یتتوومد تەواوێتم لتێم 

اد متە ت، لە ختۆی راماد وە  بڵێ، ناس بێتی ەوە بزەیەك، د ستانەی بتۆم كترد و راكیت
بتتتید گێتتدەچوو نەیەوێتتت كە  هەستتت بە هەناسەشتت، بەتتاتد جگەرەكەیتتم كوژانتتدەوەد 
گێدەچوو تازە فێرە جگەرە بووبێتد لە جگەرە گرتن تا دیار بوود بە دیاریەوە دان یتتم و 

 .جگەرەم بە جگەرە گێدەكرد

بێزارید  ز ری نەبرد راسەۆ لە دیدی بارەگاوە بووە جێ، مەترس،د جێ، گوماند جێ،
جێ، شتێم لەوانە یان تتێەەڵەیە  لەوانەد لە گەنتاوە گتوێم لێتدەبوو هەر یەكەی ...جێ،

 : سەیەك، دەكردد  سەكان لە چەند رستەیە  یەك ان دەگرتەوە

 :رستەیە 

 .ئەو كوەە كەتنێە، لە چاوە  نابێت لە بارەگا بیێنێت 

  :دەمویست بێیە  سە و بڵێم

 .هەموومان كتێب، خوێند تەوەد لێ، مەترسنئەو كوەە بە  ەت بەژن، 
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گەشتت یان دەبتتوومەوەد راستتەۆلن ەۆف، تتتاوان و ستتزام ب تتردەكەوتەوەد ئەو كتتوەەی  
 .راسەۆ هەم یە باس، دەكرد

 :رستەیەك دی

 .دوور ن ە لە لە ئەمنەوە هاتبێت

 :دەمویست بڵێم

 .ئەو كوەە لە كونە ف رارانەوە هاتووەد لە ماڵ، كتێبەوە هاتووە دنا

 .ەمدەگۆتد چاوە ترسناكەكان، زمانی ان لە گۆ دەبردد دەترسام كەتنێم بەاتن

 :رستەیەك دیش

ئەو كوەە بە ئەنقەست وە  شێتان ختۆی ن یتان دەداتد گێویستتە داركتاری بەرێتت 
 ...تا

 :ئ دی خۆم گێتانەگ را

 .ناد وا ن ەد ئەو كوەە گێویست، بە خەستەخانە هەیەد خەستەخانە 

كەس، رانەكێیاد نتازانم نە متن بە دەنگێەت، ز ر نتزم گتۆتم و ئەو  سەیەم سەرنر، 
 !وێ، كە د نە بە ئەنقەست گوێ، خۆیان گرانەردگنەگەییتە 

ستتەرو رییتتێە، تتتۆزاوی دەتگتتوت  ەت ئتتاو و ستتابوون، نەدیتتتووەد ستتەر و رییتتێە، 
ئاڵۆزكتاو گێنەدەچتوو شتانە بناستتێتد جژەەكتان، چڵەتند چەنتتد جتار هەوڵتم لەگەڵتت، دا 

بەتتات نەیەتتردد كوەێتتم كە نتتاوێە، وەكتتو )گێیتتپێش(ی هەبتتوو بەژنێەتت، گەرماوێتتم 
دارتێژ ی، هەبوود لەبەر راسەۆ هەڵدەهاتد ب انەوشتبا ئامادەنەبوو جێ ەك، بە جێ ەك، 
وی بەەوێتد ئەو گێیپێیە ز ر واسوا  بوود بێزی لە هەموو شتێم دەبۆوەد دەست، بە 
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ەستتتت، نەدایە دڵتتت، ئتتتاوی هەر شتتتتێم بەەوتتتتایە تتتتا حەفتتتت دەستتتتە ستتتابوون، لە د
نەدەختتواردەوەد تتتا بتتۆی بەتترایە ختتۆی لە تەو ەكتتردن ال دەداد بە،م كە تتتووش دەبتتوود 
ستتتتابوونێە، خەرجتتتتدەكردد ز ر كتتتتات گەنتتتترەوانەی لە دەستتتتت دەكتتتتردد بە،م لە 
گەنرەوانەكەییتت، بە گومتتان بتتوود ئەگەر كەوچتتەە چتتای لێوەرگرتبتتای جتتوان جتتوان 

ەكەی خۆیەوەد كژوو بەفر چەند بتێگەردە  دە لە بەری دەییووشتد ئەوجا دەیخستە گ اڵ
هەڵدەهات دەیگوت گ سم دەكتاتد ئەو كتوەە گومتان، لە ستابوون و تتایت ش هەبتوود بە 

 :گوێ، خۆم گوێم لێ بووە گوتوویەت،

 .خۆزگە لە دن ا سابوون، خاوێن دەبوو

د كاتێتتم دەستتتەكان، ختتۆی بەر یە  دەكەوتتتن تتتا جتتوان  سەهەڵبەستتتننەبێتتتە  
ییووشتبان لە خۆی نزیم نەدەخستەوەد لە بارەی ئەو گێیپێیەوە چەند  ستەیە  لە نە

 :سەر زاران بوود یەك ان وا بزانم لە داهێنان، كوەێم بوو )كورد (یان دەگۆتێ

تەماشای دەست، بەەند ر ژ بە ر ژ دەچتە ئاوێد ئەوها بتوا ستاڵ وەرناستووەێتەوە  
 .بێ دەست دەمێنێتەوە

 :وو گۆتبوویمام جوامێریە ش هەب

چ دە ەومتتێد ئەوا گەنرەكتتان، بە  دمتتن خەمتت، ئێستتتام نتت ەد ئەو دەمەی ژنتت، هێنتتا
 !گەنرەوانە گاراستد ئەی جێگاكان تری بە چ، دەگارێزێت؟

 سەی سێ ەم لە زاری ئ تداریەكەی بارەگتا وا بتزانم هەڵەەوتت، نتاو بتوود كەوتبتووە  
 :سەر زاران

 .ئەو كوەە بە  ەد حزبێم سابوون خەرجدەكات
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لە خۆەا ن ە ئەو گێیپێیەم هێنا ناو ناوانەوە و واسواس ەكەیم خستتە روود بتۆ تەواو 
كردن، سەرهات، ئەو كتوەەی لە متاڵ، كتێتبەوە هتاتبوو گێویستتیان بەو گێیپێیتە و بە 

 ..(ی هەیەد دەبێتهۆ هۆكوەێە دیش كە ناوێە، وە  ) 

وەوە گتتر بتووە جێت، ویست ان راسەۆ بەەێەەند كەچ، گێداگری لە مانەوە دەكردد لە
 :گومان، بارەگاد لە گەناوە گێ م گوت

 ..و بە  سەی من دەكەیتد بت وە كن واحێد +

وا مەڵێد ئێرە جێگەی منەد ئێرە گێش ئەوەی بارەگای ئێتوە بێتتد بارەگتای متنەد  -
 .من ماركس مد ئەوانە الدەرند دەبێت بێنەوە سەر خەت

ان ناوێتد كە ئەوان تۆیتان نەوێتتد تتۆش تۆ واز لەو  سانە بێنەد ئەو بارەگایە تۆی +
 .ئەوانت نەوێت

 ...ناچم..ناچم.نا ناچیە ه چ جێگەیە  و لێرە دەمێنیەوە.. -

 .ئەگەر من لە جێ، تۆ بم دەچیە ئێران +

 .ویستم بڵێم سەر لە دكتۆر بدە

بە غەزەبەوە تەماشتتایەك، كتتردمد چتتاوی بە دەر و دیتتواردا گێتتتاد گێتتدەچوو لە دووی 
 .ز ر ترسام دەەێد رەنگە واش نەبووبێتتێەنگەكە بگ

ئێد چەند جارێم بانگ ان كرد و ویست ان بە  سەی ختۆش بەەێت ەەند ستەرینەگرتد 
ترستتام لەوەی ئەو كتتوەە كەتنێەتت، گەورەی لە چتتاو بێتتتد ز ر لەگەڵتت، هەوڵیتتدا بتتتواد 

 ..تێەنگەكان بە جارێ زراوم، بردبو نەە ییتد ئاخر بە شێوەیە  چاوی دەبتیە

دا نەچووبم خەریە، خوێندنەوەی )دون، ئارام( بوومد ئەو ر مانە كات، خۆی بە هەڵە
لە بنتتاری گێتتر  هەنتتدێە م لێتت، خوێنتتدبۆوەد گتتێش ئەوەی بە چ تتاش بتتەەومد هەر ئەو 
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راستتەۆیەی وا وە  كەت تترە بە بارەگتتاوە نووستتاوە و لێتت، نتتابێتەوەد بتتۆم، هێنتتاد بە،م 
 .خۆشاردنەوەیەك، بە دوودا هاتد تەواوم نەكرد

گوێم لە هاوارێم بوود هاوار چ هاوار  یە  بە د ڵ، ناوزەنگ دەنگ، دایەوەد هاوارێم 
گریان، گەەەكێە، لێوە بەرز دەبۆوەد تتۆ لە ب ترت بێتتد دەنگت، ئاستای، راستەۆ گتت لە 

م گریان بوود ئەدی دەبێت دەنگە هاواریەكەی چۆن بێتد زوو ناست یەوەد هتاواری راستەۆ
 دەرێ.زوو ناس ەوەد یەكپێ هاتیە 

ناوزەنگ لە دەم، ر ژئاوابووندا بتوود چ بب تنم  ئەوە راستەۆیە لە ختوارەوەد لە دەو  
چەمەكە بە بەین، گتابەردە گەورەكتان غتاردەداد نەمتدیت كەست، بە دواوە بێتتد چتوومە 
سەر ئەو گابەردەی كەمێم لەوالی دەرگتای ژوورەكە دەتگتوت بەرانت، دەشتت، بەەانەتت ە 

دییەن تتدی بب نتت ن و هەنتدێ  ستتە بب ستتت نەوە بتتا گتتوێ لە   تت وەستتتابوود بەر لەوەی 
 :هەندێ درووشیەكان، راسەۆ بگرین

هەر شتەكاوە بێتت  .كرێەاران، دن تا و   تامەت یەكگترن.. .بژی مارك د بژی ل ن ن..
بژی حزب،  .گایەدار بێت راسەۆلن ەۆف.. .بژی ز رباد ز ربا.. .ئا،ی سووری كۆمۆن زم..

 ...ش وع،

لە ستتەر بەردێتتم رووە و بارەگتتا راوەستتتا و درووشتتیەكان، ختتۆی  لەو بەر چەمەكە
دەگوتەوەد دیتم دابەزی و دەیویستت بەرەو بارەگتا بێتتەوەد چتوار شتە اوی گەەانەوەیت، 
نەهاوییتبوود دوو گێییەرگە غاریان دایێد هە،تد كەوتتنە دووید هە،تتنەكەی بتازنەی، 

ئەویتتش رادەوەستتتاد دەكەوتتتنە  بتتوود بە دەوری بارەگتتاد دوو گێیتتیەرگەكە رادەوەستتتان
دووید غاری دەداد بارەگا گیت، چ ا بتوو گێیت، چەمد ئ تدی ئەو گەمەیە بەو هەوراز و 
لێژیەدا بە ناو ئەو هەموو گابەردەیە درێتژەی كێیتاد بتزر دەبتوون بە دیتار دەكەوتتنەوەد 

ند بە،م دواتتتتر ئەو دوو گێیتتتیەرگەیە گێیتتتپێش و یۆیتتتۆ ب ستتتتیەوە كەمێتتتم درەنتتتگ
 دی گوت،: كەسێە 
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 ناد یۆ یۆ نەبوود هۆ هۆ بوو. 

لە ستەر راستەۆ  تەنهتائێد هەر كێ بێتد نەمناس نەوەد ئاخر متن چتاوی ناست نەوەم 
بوود هەموو ب ركردنەوەشتم هەر لە كتنە وید ئ تدی تتا نزیتم دڵن تای، دڵن تابووم لەوەی 

 ەردووك ان گێەەوە.یە  لەو دووە لێ انداوە یان ه

هتتاتەوە گتتوێ ئەو هتتاوارەی گەییتتتە ستتەری مامەنتتدەد هتتاوارەكەی راستتەۆم دە کتتاتێ
دەگەییتتتتیە ئەوەی هەردووك تتتان گتتتێەەوە لێ تتتان داوەد بە،م نتتتزیە م لە دڵن تتتای، لە 
گومانێە ش دووری نەدەخستیەوەد دەمگوت رەنگە هاوارەكەی لێەەوتەوەی لێتدان نەبێتت 

وت باشتتە و تە  تتنەوەی ئەو تتتووەەی ە بووبێتتت كە دەمێتتم بتتوو كەڵەكەی دەكتتردد دەمگتت
ئەگەر دەستتت، گێیتتپێش بە جێگەیەكتت، راستتەۆ كەوتبێتتتد ختتۆ بە رووبارێتتم ئتتاو و 
كارگەیە  سابوون ختاوێن نتابێتەوەد یتان ئەگەر یۆیتۆ لێ تدابێت دەبێتت چ گەشت یان ە  
دایگرێتد گەش یان ە  تا سنووری هەڵقرچان و توانەوەد هەر خۆم بە ختۆمم دەگتوت نتا 

 ئەوەیان ج ایە لەوەی گۆرین. تەوەدرەنگە لەوەیان گەش یان نەبێ

باشم لە ب رە تووەەی، یۆیۆم هاتەوە ناو چاود ئەو كوەە لە كات، شەە و تووەەبووندا  
دەتگوت ئامۆزای ف رعەونەد من جارێم لە  ەندیژێ جێگەیە  هەبوو وابزانم )گوێزێ(یتان 
دەگتتۆتێد لەو گتتوێزەش بە هەڵەدا مەچتتۆ نە  هەر گتتوێز دەنتتەە بەەوویەك یتتت لێتت، 

دەدیتتتەوەد ئتتێ لەوێ ئەو یۆیتتۆیە هەڵەم نەكردبێتتت گێیپێیتت ش لەوێ بتتوود دەمەو نە
عەستترانێە، هتتاویند یتتان دەمەو گتتایزی لەگەڵ گێیتتیەرگەیەك، عەرەڕ بتتووە  تە تیتتاند 
هەرچۆنێم بوو لێە ان كردنەوە و شەە نەكەوتەوەد بە،م دیارە یۆیۆ بۆی لە نتاو نتانێە، 

ە هاتوهاوارێتتمد متتن هەر زراوم چتتوود هەتتتا گەرم هەڵگرتبتتوود شتتەو ن تتوەی شتتەود بتتوو
درەنگ ش هەر وا تێگەییتم كە بە سەرماندا دراوەد ئێد ئەو یۆیۆیە لە كتات، ئێیتەگری، 
خۆی و لە ش رنەی خەوێ، ئەود بە سەری داداوەد دەیتانگوت بە ئاگتاداری گێیپێیت شد 

رە نەبتایەو چووەتە سەر س نگ، و وەریگەەاوەتێد ئەگەر ئەو گ اوە خەوتووە دەنگت، گەو
بارەگای وەئاگا نەهێنایەد ئەوا بێ ه چ گومانێم یۆیۆ دەبتووە ع زرائ ژت، ئەو گێیتیەرگە 
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عەرەبە و بێ ئ زن، خوداوەنتد گ تان، دەكێیتاد دوایت، نتازانم چتۆن ئاشتتبوونەوەد بە،م 
ئەوەم لە یاد ماوە كە ئەو یۆیۆیەی لە تووەەبووندا ف رعەون بتوود گەشت یان ە  دایگترت 

من كە ئەو وێنەیەی یۆیتۆ و گێیپێیتم .ەڵقرچان، دەبوود توانەوەیت دەدیت.. گوێت لە ه
 !دەهاتەوە گێش چاود دەمگوت دەبێت چ ان لەو راسەۆیە كردبێت و چ، لێبەەن

 :ناوزەنگ خەریەە بچێتە تاریە ەوەد غارغارێنەكەش درێژەی هەیەد گوێم لێ ە دەڵێن

 !كاكە بت  وازمان لێبێنەد ئێ چ ت لێیان دەوێ؟

 :دەنگ، راسەۆ بەرزتر و گریاناویتر دێتە گوێ

دێیەوەد دێیەوە بە ئا،ی سوورەوە دێیەوەد ئەوەتا ئا،ی ستووری كۆمتۆن زم لە ستەر 
گتتردەكەی )گتتردیش( لە ستتەر مزگەوتەكەی)بەالشتتاوە( دەچە ێتتنم و هەتتتا دن تتا دن تتایە 

 .دەبێت بیەكێتەوە

لێیبتتید كەمێتم گێیتتر  انگرزەیتب رمە ئەو وشە گریاناویتانەی راستەۆ گریانتدم اند 
 ددەمویست بچیە الی و دەست، بگرم و ب بەمەوە بۆ بارەگاكەی واحێتدد ئ تدی نەمتتوان،

گردیش و بەالشاوەكەی راسەۆ هێزی بە گێوە راوەستان ان لێ وەرگرتیەوەد تتا ئەو كتات 
لە ستتتەر بەردەكە راوەستتتتابووم و وە  م ژتتت، دەمژمێتتتر دەختتتوالمەوەد لەگەڵ راستتتەۆ 

 ...کەرد ئەو تەواف، بارەگای دەكرد و من ش تەماشادەخوالمەوە

ئەوانەی ئەوێ كەستت ان لە واتتتای گتتردیش نەدەگەییتتتند بە چتت، بتتزانند گتتردیش  
گوندێەە كەوتۆتە ناو ئەو زوورگتانەی ئەگەر لە ستەر  ە،تت، هەولێترەوە رووەو ر ژهە،ت 

كە لە بتن  بتوان، جوان دیتارند گتردیش گونتدی بتاوك، راستەۆیەد گتردیش ئەو گونتدەیە
عەردەكەی لە كونێتتتم لە كونەكتتتان، ئەو عەردە لە الیەن ئەو كتتتوەەی وا راوی دەنتتتێند 
سەرمایەی مارك  خوێندراوەتەوەد بەالشاوەش گەەەكە الچەگەكەی هەولێر ئەو گەەەكەی 
رێم دەكەوتە سەر ئەو رێگایەی بۆ گتردیش دەچتوود بەالشتاوە گەەەكەكەی راستەۆد ئەو 
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ێ و لە بن بەرم ژ، ئتاوێ كتونێە، لێتدابوود زوو زوو بە ختۆو راسەۆیەی لە حەوشەی ماڵ
 .كتێب و  الیتەوە دەچووە ناوی و لە دن ا بزر دەبوو

تە ەیە  بە ئاگتتتای هێنتتتامەوەد ئتتتاد متتتن لەوێ نەمتتتابوومد بە رێتتت، گردییتتتەوە 
گەییتتتبوومەوە بەالشتتاوە و لە دووی كتتونە ف تترارەكەی راستتەۆ دەگەەامد تە ەكە منتت، 

دێەتت، بەرزتتترد بەردێتتم لە هاوینتتان و وەختتت، عەستتران بەشتتێم لە هەڵتتدایە ستتەر بەر
باخەكەی رێبوار عەرەب، لە سێبەر دەگترتد ئەو دەمەی تە ەكە منت، بە ئاگاهێنتایەوە و 
هەڵ دامە سەر بەردی سەر باخەكەد ناوزەنگ خەریەبتوو بچێتتە تتاریە ەوەد بە،م هێیتتا 

استەۆی تێەەڵت، گێیتپێش و یتۆ یتۆ گابەرد و بەران لێەر ا دەكرانەوەد هێیتتا ب نتای، ر
 :نەدەكرد.. گوێم لێبوود گوت ان

 .چ ن ە هەر بۆ ترساندن ەت،

لە دوای تە ەكە راستتەۆم دیتتت لەو گتتێچە دەستتووەایەوە كە نتتاوزەنگ، دەگەیانتتدەوە 
زەلێد راسەۆ بزر بوود ئەو كوەەی لە ماڵ، كتێبەوە هتاتبوود لە تتاریە، بتزر بتوود بە،م 

بوو درووشیەكان، ختۆی دەگتوتەوەد دواتتریش هەمتوو ستەر لە  دەنگ، هەر دەهاتد دیار
ئێوارانێم گوێم لە هاواری راسەۆ دەبوود لە گوێ، من د ڵ، ناوزەنگ بتووە د ڵت، هتاوارد 

 :جارێم برادەرێم گوت،

گوێ، خۆت لەو هاوارە بەتاڵنەكەیتەوەد دڵن ابە سەر لە ئێوارەیە  شێت دەب ت و بە 
 .دەردەكەی نەجات دەچ ت

گێدەچوو ماوەیەك، باش لە سەر بەردی گەورە بە هەڵتووتەاوی مابیەوەد لە ب رمە   
دەستێم ئێستا لە ب رم ن ە كێ بوود منت، بتردەوە ژوورێد ئەوەشتم لە ب ترە ئەو شتەوە 
خەوم لێنەكەوتد هەر ئەو شەوە نا شەوی دواتریشد دواتر گێەەوتم كە راسەۆ گەەیتوەتە 

ووم كە خۆی رادەست، حەومەت كردبێتەوەد راستەۆ ئێراند راست، من سەرەتا وای بۆ چ
هە،ت و بێخەوی بە برژانگیەوە هەڵواست،د راستەۆ هە،ت و هتاوارێە، ترستناك، رژانتدە 
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گتتوێ، متتنەوەد راستتەۆ هە،ت و لە گێتتتانەوەی ستتەرهاتەكان، راستتەۆلن ەۆف و ئەوان تتدی 
كوەەی لە متاڵ، كردمد راسەۆ هە،ت و بۆن، گو،وی، بەالشاوەش، لەگەڵ خۆی بردد ئەو 

كتێبەوە هاتبوود ئەو كوەەی رەنگە هەر كتێب ئەوەی بەستەرهێنابێت كە بەستەری هتاتد 
  ...راویان ناد هە،تد هە،ت

بتتاش بتتوو كۆڵەگیتتتەكەی دكتتتۆر هۆشتتەنگ فریتتام كەوتد ئەو كۆڵەگیتتتەی لەوەتەی 
ە هەیە حەبت، خەوی لێنەبتتاوەد ئەو دكتتتۆرە هەر بە حەڕ نتا بە ن تتو بوتت  عەرە تت ش ب

 .هانامەوە هات

لە ب رمە ر م لە دون، ئارام هەستاد هاتەوە ب ترم ئەوە ستێ ەم جتارە هەر جتارەی لە 
جتتتێگەیە  دەستتتت بە خوێنتتتدنەوەی بتتتەەمد هەر جتتتارەی شتتتتێم بتتتووە هتتتۆی ئەوەی 

 :دەستبەرداری بمد ئەوەشم لەب رە گوتم

 .ئ دی دون، ئارام ناخوێنیەوە

 و،تێە، ختتواردو هتتات نەوە شتتارد دوای ئەوەی دن تتای س استتەت لە ه ەتتتا ستتەرمە
برایەك، راسەۆ هاتە الم و دەیویستت ئەو كەستانە بناستێت كە ئەزیەتت، براكەیتان داوەد 
چاوی سوور و رەنگت، رەشتهەڵگەەابوو لە تتۆڵەد منت ش ستەرهات، راستەۆم لە نتووكەوە 

دێرێم چ ە نەمپەەانتدد  هۆ هۆوە  خۆی بۆی گێتایەوەد بێرگە لە گەەاندن، گێیپێش و 
ێش ئەوەی ماڵئاوای، بەات دیتم رەش، و سووریەكەی تۆڵەی كاڵببوونەوەد دواتر ب ستم گ

راسەۆ كتێبخانەیەك، كرد تەوەد لە دڵ، خۆم گوتم رەنگە ناوی لێنابێت كتێبخانەی ز ربا 
یان راستەۆلن ەۆفد كتاتێ كتێبختانەكەیم دیتتەوەد لە دوورەوە گ تتە گەشتەكان، )مەم و 

 ...د تەماشای چاویم كرد هێیتازین( لە چاو دەدرەوشانەوە
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 دوو شەو لە مێوانداریی ئیمام

 

 و سەنگراینەوەد بە بنەگوێن ەكان،  ەندی  گرتەوە دوایوەی ئەنێاو هەڵ داین و خۆمان
ن و تتتا بەهتتاری  لەوێ لە ستتەهۆڵبەندان، ئەوێد لە بتتن تاشتتەبەردەكان وە  بەراز غەزریتت

ماوەیە متن ستێ جتار ئتاودیوی دیتوی ر ژهە،ت بتوومد هەر  رابوون، گەورە ماینەوەد لەو
جارەی سێ شەو لە شارەكان، ر ژهە،ت، ژێر عەبای ئاخوندان مامەوەد لەو نۆ شەوە دوو 

 .شەو مەبەستە و بەو گێتانەوەیە گەیوەستە

درەنگەد جادە كەس، گێوە نەماد ماڵنووستنانەد شتار كیتوماتد دەڵێت، لە بتن بەفتر 
كتتێ گەنتتام دەدات؟ چەنتتدی ستتەر دێتتنم و دەبەم  رێتت، ستتێ ەم  خەوتتتووەد چتت، بتتەەم 

شەنابەمد تەنتێ دوو رێتم لە گێیتەد یەك تان رووەو ستەرێد تتا دەگەیتتێ كتۆ،ن، تەنتگ 
دەتتتداتە كتتۆ،ن، تەنگتتتر و گتتێ بە گتتێش بڵنتتدترد رێگتتای دووەمتت ش بەو ختتوارەداد بەو 

  .ەیە وە  ب ستم هێندە شۆەناب تەوەجاد

زگەفتێەمد ئ تدی چتار نت ەد درەنتگە بتا گتێ هەڵێتنمد یتان ئێستا لە گێش دەرگای م 
 سەرێ یان خوارێد كام ان؟

 دەڵێ، تۆش وە  ئێیە جێ، شەوت ن ە؟ +

 .ئێوەش  وا دیارە ئەو شارە گەنامان نادات -

لەو سەروبەندەی دەمویست رێ ە  هەڵبژێرمد تووشت، ئەو دوو رێبتوارە بتێ جێتوەێ ە 
لە درەنگتان،  ,گ تاوی لە متاڵ و و،ت راونتراو بوومد لە خۆم بتێ جێتورێترد ئەوەتتا ستێ
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دەرگای مزگەفتێە، شاری سەردەشتد دەڵێ، دەر زەكەریتن لە  بەرلە  ,شەوێە، بەهاری
 دیارە خودا دەرگامان لێناكاتەوە. بەردەم  اگ ، ماڵ، خودا و

لە سەر ئەوە بووین رێ، خوارێ بگرینە بەرد بووە تە وتۆق و زرموهۆەد لە ئاستیان،  
گولژە بە گولژە دەكەوتد گ زەی گولژە مەرگ، گێ ەد تر  دێنێد وا دیتارە بە  سەردەشت

ستتەر سەردەشتتت ان داداد تونتتدتر لە دەرگتتای متتاڵ، خودامتتان داد نەیەتتردەوەد دیتتواری 
حەوشەی ماڵ، خوداش هێند نەوی ن ەد بتوان، بە سەریدا ئاودیو ب تد گولژە بە جادە و 

گەورە كەوتۆتە ئەو كۆ،نەوەد گتولژە بتوار نتادا  كۆ،ناندا دێد تەقد تەپ.. دەڵێ، شەەی
جێگتتۆەكێ بەەیتتند بە گێتتوە گیتتتیان بە دواری متتاڵ، ختتودا داوەد لەگەڵ دیتتوار خۆمتتان 
كرد تە یە د گ اوێە ان كە كەتەی  ەڵەوە بە هەردووكیان هێندەی وی نتاب ند گێتدەچێ 

 :گتر بترسێد گوێم لێ ە لە خودا دەگاەێتەوە

  د چەگارەمان بدە.دەرگا بەەوە ودایە هانامان بۆ ماڵت هێناوەدخودایە بیانپارێزەد خ 

 :من ز ریش دەترسام لەگەڵ ئەوەش گوتم

 .مەترسێد جێیان خراپ ن ەد گولژە نایگرێتەوە 

 :گتر ترسا

 .خودایەد ئەو دیوارەمان بۆ بتووخێنە

 :گ اوەكەیدی كە كورت ژەی رە ەڵەیە بە گێەەن نەوە

 !ناەووخێنێد توند  وون، لێدە دەەووخێخودا بە دەست، خۆی ماڵ، خۆی 

چەند سەختە مردن لە بن دیواری ماڵ، خودا لە ختوخۆەاد چ گووچگەرای ە متردن بە 
گولژەیە  نازان، لە كێوە و بۆ كێ دێد لە كوێوە و بۆ كوێ دەچتێد تتۆ بەرێ ختۆ دێد 

وود من بە ناو ئەو هەموو شەەو شۆەەدا هاتمد نەمردمد ستەنگەرم لە ستێبەری كتۆگتەر بت
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نەمردمد چەند شە اوێ دوور لە زنر ری دەبابە دەست لە سەر گەالگ تەە و هەناستەم لە 
خۆم بتیبوود نەمردمد بە كەلێن، تۆگەكاندا گورگەلۆ ەم دەكردد نەمتردمد بە ستەر م نتدا 
بازم دەدا و خۆم لە ساچیە الدەداد نەمردمد لە شەەەكان لە بۆسەكان گولژە وە  تەزرە 

كەچ، ئێستا لە درەنگان، شەود لە بن دیتواری مزگەفتت، سەردەشتت  دایدەكردد نەمردمد
گولژەیە  كە گەیوەندی بە منەوە ن ەد جێم دەكاتە ئەو جێ و ساردم دەكتاتەوەد ئتای چ 

 .كەرایەت ەكم كرد كە زوو رێ، سەرێم نەگرت

تە ە كەمێتتم كەمبتتۆتەوەد گ تتزەی گتتولژە نتتایەد نەمتتاد تە ە نەمتتاد گ تتاوە  ەڵەوەكە 
 :دەڵێ

 .ا  خودایەد سوگا  سەگتۆگت نەكردینسوگ

 :هەر بە دیوارەوە نووساویند گ اوە رە ەڵەكە گوت،

 .دەی تا تە ە دەست پێنەكرد تەوە با بت ین

 :كەتەی  ەڵەو

 بە تەمایە دەستپێبەاتەوە؟

 :من هەر لە خۆوە گوتم

 .ناد بتواناكەم

 :كەتەی  ەڵەو گرس،

 بچ نە كوێ؟
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ستتێ چتتوار چەكتتدار بتتوود بە فارستت، لێ تتان  دوا دەنگتت، گرستت ارەكە تێەەڵتت، دەنگتت،
خوەین و دەست ان گێبەرزكردینەوە و راگێچ ان دایند رووە و جادەكەی خوارێد بۆ كوێ؟ 

 :چەندی گوتیان

  چتا چتا؟ كوجا كوجا؟

بە غار غاریان  بەخورت، كەڵە، نەبوو لوولەی تێەنگ ان لە سەر گیت، مژیان دانابوود
نەكەن و ب تە ێتتنن  گەییتتت نە ستتەرە كۆ،نێتتمد  گێتتدەدایند   تستت، لەوەد هەر هەڵە

سووەاینەوە و لە گێش خانووێە، كەمێم گەورە وەستایند بە گۆل سخانە دەچتوود گتازدە 
ب ست چەكدارێم دەست لە ستەر چە  تێەدەستووەاند لە ناویتان دووان یتان ستێ ان بە 

ركەڵەیە  جژەە كوردیەكەیان زان م جاشند ئێیەیان لەو گتۆەە راگترتد جاشتێە ان كە خت
 :بوو هاتە بن گوێم و گوت،

 ئێوە خەڵە، كوێن؟

  :گوتم

 .ئێیە ه، ئەو دیوین

 :جاش گوت،

 ئەدی بۆچ، گ راون؟

 :گوتم 

 .لە خۆەاد لە جادە بوویند جێیان نەبوو

 :جاش گوت،

 .كە  ئاگای لێتان ن ەد دەتوانن خۆ بدزنەوە و خۆ بزربەەن
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 :من گوتم

 .بە،م ئێیە ه چیان نەكردووە

 :گوت،جاش 

 .بە  سەی من دەكەند بت ن و خۆ بدەنە گەنایە 

 :من گوتم

 ...بە،م لەو نزیەانە چ گەنایەكیان ن ە و دەمانگرنەوەد دە تۆ گەنایە 

 ستتەكەم تەواو نەكردبتتوود چتتوار گێنرێتتم هتتاتن و رایانپێچتتایند خۆمتتان لە ژوورێەتت، 
اگەیتان كژ ت  داد گچەە كە هەر گەزێم بە گەزێتم دەبتوو دیتتەوە و لەو دیوییتەوە دەرگ

 :گ اوە رە ەڵەكە گوت،

 .كوەە خۆ لە ئاودەست ان كردین

 :كەتەی  ەڵەو گوت،

 !تتحێو لەو كۆماری ئ سالم ە

 :من ش گوتم

 .لە دەستیچوو بە  سەی جاشەكەم نەكرد

جاری یەكەمیە لە ئاودەست بەرێمد ز رم لە بارەی ئاودەستتەوە ب ستتبوود ز ر كە  
 :د ز ر برادەر و ناس ار دەیانگێتایەوەشەویان لە ئاودەست كرد تەوە

گرتی اند لە ئاودەستت ان كتردمد شتەو و ر ژێتم لە ئاودەستت ان هێیتتیەوەد بتۆن،  
 گووی دن ام گرتد ئێستاش لێینەبۆتەوە
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نەوەد ئەو جێ ە جێ، گێنج كەس، لێنابێتەوەد وشەو بە گێوە لە ئاودەستیان نەهێژئە 
  دەبتتتێد گ تتتاوە كتتتورت ژە رە ەڵەكە بە ئتتتاخر گ تتتاوە كەتە  ەڵەوەكە بە  ەد ستتتێ كە

 : ەڵەوەكە دەڵێ

 .گانبوومەوە دكەمێم ورگت الدە

 :كەتەی  ەڵەو بە هێواش، دەڵێ

 !ئێ ب خەمە كوێ، كۆماری ئ سالم ەوە؟

 :من دەڵێم

 .كوا چ ورگ، هەیە  هەر بای، یە  حەفتەی زیندانە

 :رە ەڵەكە

 بۆ گێتوایە حەفتەیە  دەمانهێژنەوە؟

 : ەڵەوەكە

 .كەوتووینەتە كۆماری ئاودەستەوەد ئەگەر بە حەفتە لێ، دەربچ ن مەمنوون نئێیە 

 :رە ەڵەكە

 كۆماری ئاودەست چ ە؟

 : ەڵەوەكە

لە كتتنە متتن كۆمتتاری ئ ستتالم، گتتۆەا بتتۆ كۆمتتاری ئاودەستتتد ئێتتران كەی كۆمتتاری 
 !ئ سالم ە

 :من
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 . سەبەەد گوێ ان لێبێ شژوكوتت دەكەن دیهێ

 : ەڵەوەكە

كردووەد وا لە ئاودەست ان كردووین  ئێوە بۆن نتاكەن؟ چ بتۆنێە، ئاخر ئێیە چ یان 
 !لێدێ

 :من

 بۆن، كۆماری ئ سالم، لێدێ؟

 : ەڵەوەكە

 .دەق وایە

 :رە ەڵەكە

 .كوەینە من دەترسمد ز ر دەترسم بەرگەی لێدان ناگرم

 :من

متان بتەەند لێەۆل نەوەمتان لەگەڵ بتەەن و بەرەالبە،م كێ دەڵێ لێیاندەدەند رەنگە 
 .ە نە ئێران ن و نە ه چیان لە سەرەئێی

 :رە ەڵەكە

 .گێناچێ وا بە ئاسان، لێ دەرچ ن

 : ەڵەوەكە

 .ئێد با   امچ ە  و دوو زلژە و گێژە ەت لێبدەن

 :رە ەڵەكە
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 .بە خوا یە   امچ م لێدەن دان بە هەموو شتێەدا دەنێم

لە گیتتەوە لەو دەمە دەرگایان كردەوەد رایانەێیتاینە دەرەوە و هەر لەوێ دەستت ان 
بەستتت ند گێیتتەوەی ستتواری ماشتتێنیان بتتەەند چاوییتت ان بەستتت ند گ تتاوە  ەڵەوەكە 

 :بەتووەەی،

 ؟لۆ وامان لێدەكەند چ یان كردووە 

واندێد تەق و تۆق نەمایەد دەنگ هەر دەنگ، چەند وا بزانم  ۆنداخە تێەنگێە ان خێ 
شاردا بتاڵودەكەنەوەد ئێستتا ماشێنێەە كە ز ر بە توندی ئ ستاپ دەگرن و بۆن، تایە بە 

لە ناو ماشێنێە ند هێند خێرا دەەوا بە سەر یەكدا دەكەویند دەبێ بۆ كوێیان بتبەن؟ لە 
تتێ سەی نەچ ن  رەنگە ب ست س، گێچ، كردبێتەوەد لە هەر گێچێم ستەراوبن دەبت ند 
ئێستتتا بە هەورازەیە  هەڵتتدەگەەێد هەبتتێ نەبتتێ بەرەو شتتوێنە ترستتناكەكەمان دەبەند 

 :ر جارێم كاوەی كەلەەسیاق گوت،گێیت

 .ئەها ئەو سەرە وا بزانم شوێن، لێەۆڵ نەوە و ئەشەەنرەدانە 

دەق وایە بۆ ئەوێیان دەبەند دایانبەزاندیند چەند گێبژقەیە  ستەركەوت ند تەواوێتم  
ر ییت ند دەمانپیەنند كاتژمێرەكەیتان لە دەستتم كتردەوەد ستووم لێنەبتۆوەد گتاكەت و 

ماڵم كاوو بتوود دەستت، خستتە ئەو گ رفتانەی نتزیەەی چتوار ستەد چەرخەكەم ان بردد 
تومەنێتتم و گەەە كتتاخەزی گەەیتتنەوەی تێتتدا بتتوود وا بتتزانم نەیتتانبردد چ لە چاوبەستتتن 
ناخۆشترە  من جاری یەكەمیە تووش، چاوبەستن، بە راست، ببمد بە،م جاری دووەمتیە 

هێنتد منتداڵ لە چاوبەستتن، بە چاوبەستن بیترسێنێد لە ب رمە منداڵ بوومد ز ر منداڵد 
 ەست ش هەترەشم دەچوود خوشەێەم دوو سێ ساڵێ لە من گەورەترد هەر من و ئەو لە 

 :ماڵ بوویند گوت،

 .وەرە گەمەی دەست و چاوبەستن بەەین
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 :بە خۆش ەوە گوتم

 .دەی  خۆشە

دوای ئەو هەمتتوو ستتاڵە هەر دەڵێتت، ئێستتتایەد چتتوو د خ نتت، لە شتتەرواڵەكەی بتتابم 
هات لە گیتەوە توند دەستی، بەستد دیتتمد چتوو چەفت ەكەی دایەیت، هێنتاد  دەرهێناو

هات چاوم، بەستتەوەد بە دەنگێتم چ لە دەنگت، خوشتم نەدەچتوود ز ر ترستنا  هتاتە 
 :گوێم

 .ئەوجا چ دەكەی؟ من دەە م 

بە تتتۆ  ن تتتۆ  مد زیتانتتدمد دن تتام بە ستتەردا كتتاوو بتتوود نەمتتتوان، لە جێتت، ختتۆم  
گێیم بەستترایەد بتۆ چەنتد ستاتێم هەستتم بە بزربتوون، تەواو كتردد بروولێمد گێیوابوو 

 .بزربوون لە دن اد وا تێگەییتم كۆتای، دن ایە و ئ دی بە دن ا ناكەومەوە

هەوكە بە دەست و چاوی بەستراوەوە گێبژەە گێبژەە شۆەدەب نەوەد بۆ چەند ستاتێم 
ەنتد شتۆەبووینەوەد زلتژە و هەمان هەست، بە دن ا نەكەوتنەوە الم زیندوو بۆوەد نتازانم چ

گتتێژە ەش نتتاژمێردرێد متتن كەوتتتم و   ت تتانەردمەوەد رایانوەستتتاندیند دەڵێتت، دەستتتم 
دەكەنەوە  كردیانەوەد لە دەرگایەك ان ئاودیو كردمد گوێم لە دەنگ، كژ ژدان بتوود چتاوم 
كتردەوەد لە ب ترم چووبتوو بڵتێم چاوم تان بە گیتتێنەكەی ختۆم بەستتبوود ژوورەكە بتتێ 

د بە،م رووناكای، راەەوەكە ترووسەای ە  دەداتە ژوورەكەد باشە دوو برادەرەكەشتم گژۆگە
لەگەڵەد لەگەڵ چوار كەس دید ژوورەكە هەر جێ، سێ جێت، لێتدەبێتەوەد گ تاوێە، گ تر 

 :خانەخوێ انە بەخێرهاتن، كردیند  ەڵەوەكە گوت،

 تۆ دەمێەە لێرەی؟

 :خانەخوێ گوت،

 .ناد حەفتەیەكە
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زە مێوان ند سێ باشتووری و ستێ ر ژهە،تت،د ختانەخوێ ختۆی ئێیە شەش كە  تا
 :نەناساندد چەندی گرس ان نە ناو نە جێ خۆی نەگۆتد بۆ ناوەكەی دەیگوت

 .ناوم ناوێە، خودایە

 :بە،م چوزان ن لەو هەزار ناوە كام انەد بۆ شارو گوندەكەش، دەیگوت

 .خۆتان هەڵ دەن و بزانن

ئەوەش زەحتتیەتەد هەر جتتارەی بە شتتێوەزارێم  ستتەی دەكتتردد یتتان رستتتەكان،  
تتتێەەڵەیە  بتتوون لە شتتێوەزارەكاند بە،م لە جتتۆری دەنتتگ و گتتۆكردن، گێتتدەچوو لە 
خزمەكان، سیەۆی شتەا  بێتتد ختۆ لە ست یاش هەر لەوی دەكتردد لەوێ نتاوی كەتەی 

لە یادەوەریم ستایەوەد چەندی  ەڵەو و كورت ژەی رە ەڵەم زان،د بە،م حەی  زوو ناویان 
دەگەەێم گ تێە ش لە ناوەكان تاند نتاوی ستێ ر ژهە،تت ەكەش لە یتادەوەریم نتاب نیەوەد 

 كە لە )گەەی گەەینەوە( نووسرابوو.من ش هەر بەو ناوە خۆم ناساند 

ئای لە گ رفانم نەمتاوەد بردوویتانەد ئەوەی دەستت، لێتنەدراوەد گتارەكەیەد تەزبتێحە  
 ەزوان ەكەشم نەماوەد من چ، بەەم بێ جگەرە و بێ تەزبتێاد تەزبتێحەكەم دیتاری، متام 
بایز بوود گێیتیەرگەیەك، كەمێتم بە تەمەن بتوود هتاوین، ئەوالتتر  لە بەرانتبەر كژتەەی 

بتن دار ەزوانتێ بتوود هەر  ەزوانت، لێتدەكردەوە و بە دەم  ەندیژێ متاڵە رەبەنت ەكەی لە 
گێچتتانەوەی جتتگەرە تەزبێحتت، درووستتتدەكردد ئتتای بتتۆ جگەرەیەكتت، متتام بتتایزید چ 

 ش هاتند ئەوان ش خەڵە، ر ژهە،تن.مەینەت ەكە زیندان بێ جگەرەد دوو مێوان دی

خۆشە لێ، ئێستا رەنگە بەرەبەیان بێد خەوێە،  ور  دایگرتوومد ئای ئێستا چەند  
راكیێ،د بە،م  جێ، دان یتن ن ەد ه، راكیان لە كوێ بتوو  خەوەنتووتەەم دەبتردەوەد 
دەبۆرژام الربوونەوەی سەرم بە ئاگای دەهێنامەوەد زیندان مەیژە و كپەد وا دیتارە مێتوان 
 نەماد دەنگ، گێ، گاسەوانان ش هەست، بۆ رانەگریت ناگاتە گوێد لە گت هاوارێتم دەرگتا
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ور ژوور ژوورەكان، زیندان، بتید هاوارێم هاواری نەگستاوەی بە دوادا هتاتد و دیواری ژو
 :خانەخوێ گوت،

 .چ ن ەد خۆتان لەگەڵ، رابێنن

 لە سەرەخۆلە سەر چۆ  دان یتبوود بە  گ اوە كورت ژە رە ەڵەكە كە لە تەن یت من
 :گوت،

 .ز ر دەترسم من بەرگەی لێدان ناگرم

 :گوتم

 .مەرێ ن ە لێتبدەن

 :ەتە  ەڵەوەكە كە لە گێش هەردووكیانەوە دان یتبووگ اوە ك

 .چ ن ەد لە منت نەكەوێد مەترسێ

 :كورت ژەی رە ەڵە

 ترسێمد گێیەوەی لێیدەن هەموو شتێ وەگۆەێکەم.دە

 :كەتەی  ەڵەو 

 د چ ت لە سەرە؟بە گۆەێ وەردەکەیباشەد چ 

 :كورت ژەی رە ەڵە

 .ه چد بە،م هەموو شت دەڵێم

 :كەتەی  ەڵەو

 !تێتناگەمد هێندەی من بتناسم ه چت لەگەڵ ئێران ن ەد بە من ناڵێ، تۆ چ، دەڵێ،؟
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 :كورت ژەی رە ەڵە

لتتێم دەربێتتنند  بە  کتتوتەکبەر لەوەی بە وایەد نتتازانمد بە،م لێیتتدەن دەمتترمد بتتۆیە 
 .و ناوی سەد كە  دەڵێم گێ ژێدەنێمهەرزوو خۆش،د 

 :گوتم

 ناوی كێ و بۆچ، دەڵێ،؟

 :كورت ژەی رە ەڵە

 .نازانمد ناد دەیڵێمد هەرچ ان لێم بوێ دەیڵێم

 :كەتەی  ەڵەو

 ئەگەر ه چ ان لێت نەوێ؟

 :كورت ژەی رە ەڵە

 .هەر دەیڵێمد لێیدەن دەیڵێم

 :گوتم

 دەڵێ، چ، كردووە؟ دباشە ئەگەر ناوی منت گوت

 :كورت ژەی رە ەڵە

 نازانمد بە،م دەیڵێمد ئەرێ ناوت چ، بوو؟

 :كەتەی  ەڵەو

 .شێت بوویت و  سەت لەگەڵ ناكرێتبە راست، تۆ 
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كەمێم لەو گ اوە كەوتیە گومانەوەد تۆ بڵێ، دەست، لە شتتێم نەبتێد باشتە بتۆچ، 
هێندە جەخت لە دانپێدانان دەكاتەوەد نا بتوا ناكەم ه چ، لە ه چدا هەبێد هەبتێ نەبتێ 

 .ترساوە و چ دی لە گۆەێ ن ەد بڵێم چ،  تێناگەم

گاەانەوە بێ كۆتایەد ئ دی زیندانە و زینتدان ش دیتارە ئەشەەنرە بن، نایەد هاوار و   
ئتتاوایەد جتتاری یەكەمتتیە بتتەەومە زینتتدانەوەد كتتات، ختتۆی لە هەولێتتر دوو دەمژمێتترێ لە 
بنەەیەك، گۆل   دەستبەسەر مامەوەد هێندە و تەواود چ م لە خۆم كتردد لە ه چوختۆەا 

نرە بتدەن  چت م تووش بوومد بە دەست، خۆم خۆم تووش كردد تۆ بڵێ، منت ش ئەشتەە
كردووە  ه چم لە سەر نت ەد ئەوجتا چت ەد زینتدان ئەوە دەزانتێ  ز ر كە  لە ختوختۆەا 
گ راون و شت، گەورەیان دراوەتە گاڵ و لە سێدارەش دراوند یان چەند ستاڵ لە كتونر، 
زیندان ماونەتەوەد ئەشەەنرە  من لە گ اوە رە ەڵەكە گتر لە ئەشتەەنرە دەترستمد بە،م 

ناكەم و بە سەرخۆم، ناهێنمد ئەگەر لێیدەند دەبێ منت ش وە  ئەوكەستە ئەوەیە باس، 
بپاەێیەوە كە ئەوەتتا زینتدان، میتتەرد لە گتاەانەوە؟ نتاد شتەرمە متن ناگتاەێیەوەد نتابێ 
بپاەێیەوەد جتگە لەوەی گتاەانەوە بەالشتەد شەرم یتەد بتۆ گێیتیەرگە شتەرمە گتاەانەوەد 

 :ە ئەندێیەی ئەشەەنرەی، دەرهێنامگ اوە  ەڵەوەكە بە رستەیە  دەستی، گرت و ل

 چ ە سەرمات بووەد یان ه، بێ جگەرەی ە هێندە دەكۆخ،؟

 :ئاگام لە كۆخەی خۆم نەبوو

 من  كوا ز ر دەكۆخم؟

 :گوت،

 .هێیتا  وا بزانم س نگت لە   ت خاوێنبۆوە

 :خانەخوێەە بە دەنگێە، نێرانە

  !مێوانداریە  بووئەوشەویییان لە ماڵ، ئ یام كردەوەد خۆتان ب ڵێن چۆن 
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 :كەتەی  ەڵەو

 .لە ب رناچێتەوە ببتایببتئەو مێوانداریە 

ئەشەەنرەدان راوەستاوەد ناڵەناڵ كەمبۆتەوەد سەر و سەبەەیان بۆ هەڵداینە ژوورێد 
سەموونەكە هەر لە سەبەەی سەگ دەچتوود بریتا وە  ئەو ستەبەەیەش گەرم  ونەرم بتا 

گە  و ئەو شتتانە ستەبەەی دەخستتە ستەر كە دەدرێتە سەگد دێتتە ب ترم نەنەتم لە كە
سێرەوە و خاوەبرژی دەكردد من جارێم گێش سەگەكە گەزەیەكتم لێ تداد نەرم و گەرم و 
بە تام بوود بە،م سەبەەی زیندان، سەردەشتد گتمان دایێد رەق رەق لە دڵ، گاسەوان، 

د زینتتدان رە تتترد لە  ستتەی گاستتەوان، زینتتدان ساردوستتتترد لەگەڵ ئەوەش خواردمتتان
 :خانەخوێ گوت،

 .ب خۆند ئ یام هەر ئەوەی هەیەد گژەی، مەكەن

 :كەتەی  ەڵەو

 .وایەد مێوان، ناوەختد گژەی، لە سەر خۆیت،

 بتتاگۆینتتازانم بتتۆچ، كە ختتانەخوێ  ستتەیەك، دەكتترد جتتگە لە كەتەی  ەڵەو كە  
د كتتتورت ژەی رە ەڵە هەر هەڵتتتدەلەرزید ورتەیەکتتت، لێتتتوە نەدەهتتتاتنەدەدایەوەد كە  

ئەوان دیش  تو ەگ تان لێەردبتوود منت ش هەرواد ئتای بتۆ جتگەرەیە  لە دوای ستەبەەی 
سەگ دایگ رسێن،  خۆ ئەگەر گێیتر چایەك یت، بە ستەردا بەەیتت ئەوە هەر مەگرستە  
حەی د ر ییت ئەو ساتانەی هەر ویستت دەست بۆ جگەرەی ببەیت و دووكەڵ بە دن ادا 

 .بەەیت..

ۆ دەست بە ئاوگەیاندنەد ختانەخوێ بە ئەستپای، هەر دەرگایان كردەوەد تێگەییتم ب 
 :ئەوەتە گوێم لێبوو

 .چوون لێ لێ ەد گەەانەوە لۆ لۆ
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كەتەی  ەڵەو گوێ، لێنەبوود دەنا  ستەیەك، هەر دەكتردد ئەوە خۆشتە  تتا دەگەیتتە 
ئاودەستەكە دوو سێ  ۆنداخە تێەنگ و سێ چوار شە ت گێدەكەوێد گێیەەوتد كتات لە 

ینتتدان ز ر بە نتترخە  بە تتتایبەت، لە ئاودەستتتدد نابێتتت لە دوو ستتێ الی گاستتەوانان، ز
خولە  گتر بیێن ەوەد باش بوو من لە وادەی خۆی تەواو بتوومد گتوێم لە گ تاوی كەتەی 

 : ەڵەو بوود دەیگوت

ئەنگۆ ئ سالم ن ن  ناهێژن گووەكەش بەەین  بە من ناڵێن لۆ وە لە مە دەكەند خودا 
 !ناناسند خودا خودا؟

گاسەوان كەوتنە سەرید نازانم تێ گەییتن یتان نتاد گتوێم لێبتوو یەك تان بە  دوو سێ
 :فارس، گوت،

 .كوەی  احپەد لێرە بە دوای خودا مەگەەێ

لە گەەانەوەش یە  دوو شتتتە م ختتتواردد بە،م  ۆنتتتداخم بەر نەكەوتد چتتتاوێەم بە  
زیندان چەنتد ژوورەد راەەوەكەدا گێتاد دوور و درێژ بوود دەرگاكانم بۆ نەژمێردرا نەمزان، 
 :گ اوە كورت ژە رە ەڵەكە دەتگوت لە ناو بەفری  ەندیژەد هەڵدەلەرزی

 .بە خوا باوكمد من چ تر بەرگەناگرمد  ۆنداخێم و شە ێەم خوارد

 :كەتەی  ەڵەو بە گێەەن نەوە

  بەرگە ناگرید گونم بگرەد دەتەوێ چ بەەیت؟

 :كورت ژەی رە ەڵە

 !ئێستا كات، گاڵتەیە؟

 :ڵەو بە گاڵتەوەكەتەی  ە
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 .بە راست یەد گاڵتە ناكەم

من لەوە تێنەگەییتم ئەودەمەی خۆمان دەخ ژ، دیواری متاڵ، ختودا كردبتوود گتولژە 
دەبتتارید  ەڵەو زراوی چووبتتوود تۆ  بتتوود رە ەڵە گتتاڵتەی دەكتتردد كەچتت، لە ژووری 

 :زیندانێ گێچەوانە بۆتەوەد خانەخوێ گۆت ە كورت ژەی رە ەڵە

 ڵێ، جاری یەكەمتە سەردان، زیندانێ بەەیت؟مێوان، ئازیز دە

كورت ژەی رە ەڵە فووێە، توندی لە دەست، كردد رێم دەتگوت  وتتاب ، ستەرەتای ە 
 :و مامۆستا دووسێ راستەی لە سەر ت، لێداوە

 .ناد كات، خۆی لە بازگەكەی سژێیان،وكەركوو  گ رام

 :كەتەی  ەڵەو

 ئێد لەوێش دانت بە تاوانەكانتدا نا؟

 :ی رە ەڵەكورت ژە

زلژەیەك ان لێدامد لە سەر ستەر ستووەامد زلژەیەك تتری بە دوادا هاتبتاد هەمتوو شتتم 
 .دەگوت

 :خانەخوێ

 !چ ت دەگوت؟ دەتگوت من گاسدارم بردە ناو هەڵەبرە

 :كەتەی  ەڵەو

 .ناد دەیگوت من بووم تە ەم لە گارێزگاری هەولێر كرد

نەبتتوود  ستتە درێژبتتۆوەد دەرگتتا كە  ت ەەڵتت،  ستتەی كتتورت ژە و كەتە و ختتانەخوێ 
كتترایەوەد دەنتتا  ستتە وا زوو نەدەبتتتایەوەد گاستتەوانەكە چتتاوێە، خێتترای بە ژوورە نتتۆ 
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كەس ەكەدا گێتاد ن گای لە سەر من گ ركردو ئاماژەی كرد كە بچیە دەرێد چوومد چاو و 
دەستی، بەستد  ەوما  ئەوەی لێ دەترسام گەییتد دەبێ بەرگەی ئەشەەنرە بگرم  ز ر 

سامد خۆزگە كەسێم چاوی لێم دەبتوو بتۆ ئەوەی ئێستتا گێیبڵتێد گێ ەكانتت زەویتان تر
دەگرت  راستت، نتایەتەوە ب ترم لەرزی بتم یتان نتاد دەنتا ئێستتا بە ئتازایەت ەوە تتر  و 

 و دێرانە.لەرزین، خۆم دەنووس ەوەد چەند دێرێە دیم دەخستە سەر ئە

م ە ژوورێد ئێستتا لە ستەر ئێد گ ژ، گرتم و بردم،د ج تەی دەرگتایە  هتاتد بترد 
كورس، دان یتوومد سێ چوار خولەكێم هەستوخوست نەبوود چاوەەێم لە گتت زلتژەیە د 
مستتتێمد گتتێژە ەیە د  ۆنتتداخێمد  تتامچ ە د هتتاوارم لێبەرزبەتتاتەوەد تتتۆ بڵێتت، ئەو 
كورس ەی لە سەری دان یتوومد كارەبا نەبتێ  ئ تدی وا چتاوەەێ، ئەشتەەنرەمد ختودایە 

د  تتتامچ ەكەت بەگەەبتتتێخە و م تتترغەزەڕچتتتاوەەوان ە ناخۆشتتتترە  دەی زوو بتتێد چ لەو 
وەدەنگم بێنەد بێدەنگ ، ئەو ژوورە كوشتی،د خیەخیێم هاتد هەستدەكەم كەسێم لە 

 :بەرانبەرم دان یتووە

 ئ سیێ شوما چ ست؟+

 .من فارس، نازانم -

)نتتازانمد ئەو بە فارستت، هەنتتدێ  ستتە و چەنتتد گرستت ارێە، كتتردد بە،م متتن هەر بە 
فارستت، دەزانتتم  ێفارستت، نتتازانم(ی كتتوردی وە،متتم دەدایەوەد متتن نەمدەویستتت ئەو بزانتت

فارس م دەزان،(د بۆ من باشتر بوو فارس، نەزانمد لەوێ وا تێگەییتتم چەنتدی  بت کەک)
نائێران تر ب تد بارت سووكترەد دەترسام ئەگەر بزانێت كەمێم فارس، دەزانمد بە ئێران م 

برا ناچار بوو ببێتەوە كوردد بە كتوردیەك، كرماشتان، تتێەەڵ بە ستنەی، دابنێتد ئێد كا
 :گرس،

 ت چ ە؟ناو +

 ئە.  .شوان دناوم -
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 .ناوی سەر )گەەی گەەینەوە(م گوتد ئەو ناوەی تایبەت بوو بۆ چوونە ئێران

 ئ یت چ ە؟ +

 .گێییەرگەم -

 لە چ گارتێە،؟ +

 .گارت، كۆمۆن ست، ئێراق -

 سەر كتان ناوی چ ە؟ +

 عەزیز محەمەد -

 ئێستا لە كوێ ە؟ +

 .نازانم -

 .ناوی گێنج لە سەركردایەت، گارتەكەت بڵێ -

 ...كەریم ئەحیەدد ئەبوو... ئەبوو +

زوو لەوە گەییتتتم ئەو دەیەوێتتت بزانێتتت كە بە راستتت، متتن  بتتووێەم گتتوتدچەنتتد ئە
ناكەم بۆ من گێییەرگەی گارت، كۆمۆن ستم یان ناد دیارە ئەگەر بتوانم ب سەلیێنم كە در 

باشترەد ئەودەم گارت، كۆمۆن ستت گەیوەنتدی، هتاتوچۆی لەگەڵ ئێتران هەبتوود متن دوو 
جاری گێیتوو بە )گەەی گەەیتنەوە(ی سۆس ال ستت ستەردان، ئێترانم كردبتوود بە،م ئەو 
جارە بە ه، كۆمۆن ستاند الی هەردوو الش هەر ئەو نتاوەم هەبتوو كە ئێستتا بە كتابرای 

 .لێەۆلەرم گوت

 رێزی گێییەرگەكانتان هەندێ كەس، ئێران ش هەیەد وایە؟لە  +

 .لەو بارەیەوە ه چ نازانم -
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 باشە گێیبڵێ بەو درەنگان، شەوە چ ت دەكرد لە ناو بازاە؟ +

 .درەنگ گەییتیە سەردەشتد مێوانخانە داینەكردم -

 ئەدی ئەو دوو كەسەی لەگەڵت بوون چ تن؟ +

 .گەفتەكە تووش ان بوومنایانناسمد بەەێەەوت لە بن دیواری مز -

لێەتتۆلەرەكە گرستت ار لە دوای گرستت اری لێتتدەكردمد نەیدەهێیتتت وە،متت، گرستت ارێم 
تەواو بدەمەوەد گرس ارێە دی دەكردد ئ دی وە،مەكان گ  گت  دەمتانەوەد بە،م دیتارە 
ئەو الی خۆی لێەدی گرێدەدانەوەد ئێستا لە كونر، زیندانێ ئەو سەرهاتەی بە ستەرەدێر 

 :ۆ لێەۆڵەرم گێتایەوەد وا بە دڵوداو بۆ خۆم، دەگێتمەوەو كورت، ب

ئاودیوكردد سواری شتە  بابۆڵەمهەر بە گێوە دوو  بابۆڵەفر شێدەمەو ن وەە یەد الی 
ماشێنێم بوومد گێدەچوو هت، ستەردەم، بتاب، حەمە رەزا شتابێد لە ستەر جتادەی   تت 
تە وهۆەیەت،د ئەگەر بەەوێتتە ستەر ختۆڵ داختوا چ دەنگێەت، لێتوە دێد نێتوان ختانە و 
سەردەشت هێندە ن ە شەوت بە سەر دا بێتد بازگەكان ز ریان رادەگرت ند گێچەڵ تان بە 

ردد هەر دەتگوت بازگەكان، نێوان هەولێر و كەركووكند هێندە لە بازگەی سەرنی نان دەك
 :یەكەم دوورنەكەوتبووینەوەد ماشێن دەنگێە، گەورەی لێوە هات

 چ بوو؟ +

 .چ ن ەد تایەی تە ، -

تایە گۆەین هێندەی كات ناوێد بە،م ئەوەی ئێیە ز ری ویستد ئێد كەوت تنەوە رێد 
زایتت ەكە بتتازگەیە    تبتتۆوەد بە چ حتتاڵ لە چەنگ تتان لە د ،یتت ە  ستتەركەوت ند لە بەر

رزگاربوومد باوەەیان بە )گەەی گەەیتنەوە(ی بەەكتم نەدەكترد و گێ تان وابتوو ستاختەیەد 
ز ری بردد تا باوەەیانەردد لە بازگەیەك دی یەخەی ژن و گ اوێە ان گرت كە لە تەن یتت 

دند تا بازگە باوەەی بە ژن و یەكتر دان یتبوود ژن و گ اوە هاواریان دەكرد كە ژن و مێر
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مێردایەتتتت، ئەو دووە هێنتتتاد بێوەژنێتتتم بە بتتتوو  دەچتتتوود ئێستتتتا وا لە لێتتتژای ە  
 :لێژدەب نەوەد ماشێن لە گت دەوەستێ

 هاد ئەو جارە چ ە؟ -

 .گرفتێە، گەورەیەد تایە گەنچەرە +

ی تاهو وا،  ئەوە خۆشەد لەو دەشت و دەرە بەو درەنگان، عەسرەد شتوفێرەكە دابەز
و مۆەەیەك، لە ئاسیان كردد  لە بەری  ەندیژەوە هەورێە، هێناد گێدەچێت باران، گێبێد 
گەییتد دن ای داگرتد دەگتووشێنێد شوفێرەكە دەست، گتاەانەوە نتاد هت، تتووەەی، بتۆ 

 :ئاسیان هەڵبتی

 ...بە، بە،د لە زەوی و ئاسیانەوە بە، 

باران لێ ەردەوەد چ نەبتوو هەر بتای، نتان تەەكردنتێ بتارید دن تا چ زوو روونبتۆوەد  
ئاسیان ت ژیە هەورێە، گێوە نەماد سێبەری چ ا گەییتە سەرماند سێبەر رینگاندد بهەڵ 

ری رووبتارەكەد گ رێتم كە هەر لە كیاد ئەها ز ری نەما بگاتە گوندەكەی ئەو بەرد ئەوبە
دەچوود لەستەر بەردێتم دان یتتبوود ردێتنە  ەخت، کەتناوە(گ ری بەفری ناو ر مان، )در

بەفریەكەی خستبووە كۆش ەوەد بە گۆچانە گرێگترێ  ەكەی گەمەی خەتخەتتۆكەی لەگەڵ 
دەكردەوەد چتتتتاوم لە گۆچتتتتانە زەوی دەكتتتتردد شتتتتتێە، لە زەوی دەنووستتتت، و رەشتتتت 

  ەكەی بتیبتتوود دەمویستتت گتتێش رەشتتبوونەوە خەتتت، ستتەر زەوی بختتوێنیەوەدگێنووستت
 :گێتانەدەگەییتمد خێراتر لەوەی دەینووس، رەش دەكردەوەد بە خۆم نەوەستام

 .رەش یەكەوەد دەمەوێ ب خوێنیەوە +

 !چ، -

ردێن بەفری هەستایەوەد روو لە گوندەكە خۆی بە ستەر گۆچانەكەیتدا داداد بە نەرمە 
 :كۆخەیەكەوەد گوت،
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 .درەنگە سێبەر بە سەر مەمەاوە كیا

ود رستەیەك، خەیاڵ، بوود خەیاڵێم هەر لە ستێبەری دەمەو رستەیەك، ورووژێنەر بو
ئێوارەی چ ا دەچوود چۆلەكە ئاستا بتاڵم گترت و گەەیتیەوە بەری مەمەتاوەد لە شتێوەی 
گەگوولەیە  بە سەر سوخیەیەك، گەمبەی دا ن یتیەوەد لە مەمەاوە ئەو ئێتوارەیە ئەگەر 

رمێ ت، دەمتامەوەد درەنتگە تتا ەكە نەیدەهێنامەوەد لە نێوان دوو مەمە، هەتتومبێژگتەی 
گوندی مەمەاوە لە چاو بزربوود لە ئاوەداناوەیەك، تامەزر ی، هەر چاوم لە سەر مەمەاوە 
بوود مەمەاوە لە دوورەوە و لە ئێوارەی بەهاری گوندێە، جوانەد ز ر جواند بە شەرمەوە 

 :و بە ئەسپای، لە گ ری ردێن بەفریم گرس،

 ە؟بۆچ، ئەو گوندە ناوی مەمەاوەی +

 .سەربردەیەك، دوورودرێژە رێگا بەش، گێتانەوە ناكات -

 .بە كورت، ز ر بە كورت، +

 . تام، نابێ -

گەییتیە سەردەشت و سەربردەی مەمەاوەی نەگێتایەوەد درەنگان، شەوە بە گەیژەی 
 :مێوانخانەیەكدا سەردەكەوم

 .جێیان نەماوە +

 .گەنایەك ش بێت دەحەوێیەوە -

 ن ە +

مێوانخانەیەك تتدی دەگەەێتتمد نتتازانم چەنتتد گەەامد دیتتتیەوەد ستتەركەوتمد وا بە دوای 
 :دەڵێ، مێوانخانەی گۆرینەد هەوەد هەو ن ە
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 جێگا هەیە؟ -

 ن ە +

 تەایە جێگەیەكم بۆ بەەوە -

 باشە بت  رەزامەندی ... بێنە +

ئێستا لە سەری ئەو سووچەم كە دیواری ماڵ، خودای لێوە دیارەد ئەو ماڵەی گەنای 
م و لە گ تتاوە تووەەكتتان، ئ یتتام نەیپاراستتتمد دەمەوێ رێتت، ختتوارێ بگتترم و بچتتیە نەدا

فەرمانگەی ئاسایش و گەەە كاغەزێە، جێەردنەوە بۆ مێوانخانە بێنمد ناد ناچمد دەترستم 
لە ختتتۆوە شتتتتێەم بتتتدەنە گتتتاڵد تووشتتت، بە،یە  بتتتمد ختتتۆ جتتتارەكەی مەهابتتتادم لە 

، ئ یام هێندەی نەمابوو بیخەنە تووەەكان ب رنەچۆتەوەد لەوێ لەو دەمەوعەسرانێم گ اوە
بتتەەند ئەوانەی ئێتترەش هەر لە تتتوخی، ئەوانتتند گتتوج ژەی یە  كتتۆریتند  کونتەشتتەوە

نتتاچیە رێتت، ختتوارێد رێتت، ئاستتایش نتتاگرمد باشتتترە شتتەرم وەالنتتێم و بە رێتت، ستتەرێدا 
د سەركەومد رێ، ماڵ، كاوەی مامەەەزای،د ئەو ماڵەی گێیتر دوو جار ستەردان م كتردووە

شەوێە ش لێت، متاومەتەوەد ئەو متاڵەی حزبێەت، بە ستەرەوەیەد هەر كۆمۆن ستتێ دێتتە 
سەردەشتد ستەرێم بەو متاڵەدا دەكتاتد نتاد نتاچمد بەو ن وەشتەوە لە خەویتان نتاكەمد 
 جێ ان تەنگتر ناكەمد ناچمد رووم نایە لە دەرگای ماڵ، كاوە بدەمد باشترە كەمێە تتر لە

 ە.بەر دەرگای ماڵ، خودا بیێنیەو

رووداوەكان، زیندان خەیتاڵ دەگستێنێد خەیتاڵ، دەرەوەی زینتداند دەرگتا كترایەوەد  
مردووێە ان فتێدایە ناوماند سەرەتا مردبوود دوای كەمێم هاتەوە د خ، ن وە مردوویت،د 
ختتانەخوێ م هرەبانتتانە بە دەوریەوە بتتوود باوكتتانە ستتەری خستتتە ستتەر رانتت، و دایەتتانە 

اد دكتۆرانەد دكتۆری نەخۆشد ست نە  دكتتۆری تتووەەد دەست، بە سەر و روویدا دەهێن
 :نە  ئەو دكتۆرانەی زراوی نەخۆش دەبەند دەیگوت

 .  تدەب ەوە هەنکەلە من لەشساخترید ئەها  لە منت کەوێد چ ن ەد هەر ه چ ن ەد 
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نازانم چەندی گێچوود  سەی خانەخوێ راستەەوتەوەد یان بڵێم گ تاوی ن توە متردوو  
 :د لێ انپرس،زیندووێت،د راستبۆوە و گەەایەوە د خ، كرد بە  سەی خانەخوێ،

 تۆ لە سەر چ، گ رای؟ +

-.... 

 ...ئەوە  گ رای یان +

-.... 

 وازی لێبێنند وە،مناداتەوەد وایە؟ +

-.... 

 باشە نەتزان، تە و تۆ ەكەی دوێ شەو چ، بوو؟ +

 .ب ستم گێییەرگە بە سەر شاری داداوە -

 .ئەهاد نەمگوت +

 .دەرچووهەر وا  +

ز ر دەوروسوەیان دا و گرس اند مێوان، تازە هاتوو لەو رستەیەی لە زاری دەرچتوو   
بتتترازێد زاری هەڵنەهێنتتایەوە كە  كەرتە دەنگێەتت، لتتێ نەب ستتتد نەرمە كتتۆخەیەكم 

 :گرتبوو بەرینەدەدامد كەتەی  ەڵەو گوت،

 ه، بێ جگەرەی ەد  ەیناكە باش بەۆخەد س نگت خاوێندەبێتەوە؟

 :هەڵ دایێ ، ناو زیندانێخانەخوێ

 !وا دیارە جگەرەكێیێە، گ س،
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 :گوتم

 شەو و ر ژ حەفتا جگەرەیە  دەكێیم

 :خانەخوێ بە بزەوە

 !س نگت بۆتە سۆبەیەك، زستان،  ەندیژێ

 ەندیژ، زاری خانەخوێ وشە نەبوود ئەسپێە، باڵتداری ئەفستانەی ەد ختۆی گەیانتدە 
گتێم لە ئتاوزینگێ نتا   دهەڵدا ستەر زینتێخۆم ناو زیندان، سەردەشتێد كە  نەیدیتمد 

كوێستاند كوێستان  ەندیژ، گێەردمد لە كوێستتان،  باڵ، گرتد بردم،د جڵەوم شۆەکردد
)بنیتتاخۆكە(وە بتتۆ كوێستتتان، )ستتەربەردە(د لە كوێستتتان، )كتتۆدەالن( ستتەركەوە و 

 .و بچۆوە )چۆمە(ی هەم یە كوێستان كوێستان، )خرند ڵ( لەب رمەكە

ز ر ت نتتوومد ت نتتوێت، زینتتدان بە كتتان ، )متتزكەوتە( ناشتتەێد لە گیتتت كان ەكتتان،  
 ەندی  دەخۆمەوەد لە كان ەكەی )گوێزێ(وە گێتدا دێتمد لە كتان ، )بنتاوان( مەتتارەكەم 
گتدەكەمد چۆ  بۆ )سپ،( دادەدەم و گ رنابمد دەگەمەوە )گرژە(د ز ر ت نتوومد زینتدان 

 .بێت خۆم بخەمە گۆماوەكەی )بێەۆدیان( و زگاو بمتەەایەت، لە لەشم نەهێیتد هەر دە

برس مد ز ر برس مد دەبێت خۆم بگەینیە ناو ئەو رەشیا،نەی كە لە هە،تنێەدا رێت،  
شەوێەم كەوتە ئەوێد شەو چ شەو  ئەو شەوەی بەهەڵە ژنێە، ز زان ، بەژن زراڤ هاتە 

لەگ تنە ژنت، بتن ی دادەدەمد ئەوە ێوەی مراویت، کێتوی ختۆم بە گەرمکتێ لە ش دئامێزم
لەوێ حەفت نان، ت ری بە حەفت چایە و  بەردە نەرمەکەش  گا و گووزی لێ شووشتبێد

ن تتو مەنتترەڵ ماستتتەوە دەختتۆمد بتتۆ جتتگەرە دەچتتیەوە بارەگتتای ستتەری )چەكتتوچ( بە 
 .جگەرەی مام بایز نەبێ بتم ناشەێ

یتتام كوێستتتانان رووتتتدەبیەوەد لە زینتتدان، ئ  ئێستتتا لە نتتاو كەستتەای، و تەەایتت، 
گاڵوبتتوومد بە چەمەكەی د ڵە كتتۆگە نەبتتێد گتتاڵوی لە لەشتتم دەرنتتاچێد ئەستتپ، باڵتتدار 
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هەڵیتدەگرێد دونتتدی )شتتێو شتتەر ( لە كەلێنتت، هەوری بەهتتاریەوە لە دونتتدی )كەوگەز( 
وەرمدەگرێ و هەر لە كەلێن، هەورەوە دەمداتە دوندی )گ رخێژەند(د ئەسپ، باڵدار دونتد 

بڵندای،  ەندیژێ كە چ جێ لەو بڵندتر نتاب نمد هەر لەبەر  دوند دەمگێتێد ئێستا لە هەرە
 ێربە دیتوی هەولێت لەوێ لە هەرکەوێ مەتارەکەم گتکردەوەد ئەها بڵندییە ناویم نەزان، 

خەوم دێد زینتدان رێت، نەدا چتاوێ دوای تتاوێد تتاوێد لە سەر تاتەبەردێ خۆم داوەتە 
  !ابووم یان ناگەرمبەەمد دەبێت بخەومد لە ئازادی بخەومد ئەرێ بۆرژ

دەنگ، دەرگا نەباد چ، من، لە بەرزای،  ەنتدیژەوە دەهێنتایەوە زینتدان، سەردەشتتد 
د حەزمتتدەكرد بەر لەوەی بچتتیە ئاودەستتتد  ستتەیەك، چتتوونە ستتەر تتتاراتەدیتتارە كتتات، 

خانەخوێ لە بارەی جگەرەوە بگێتمەوەد بە،م لە كات، چوونە سەر گێیاو كتوا كتات بتۆ 
ش، چتۆەە م زێتم دەكتاتد بە،م ئەگەر ئەوەی لە دڵتیە هتاتەدید گێتانەوە  كات هەر بە

چاكەی ختانەخوێ بە گێتتانەوە دەدەمەوەد گەییتتیە ستەر دەرگتای ئاودەستتد ستەیرەد 
گاسەوان دەست ناوەشێنێد دەڵێ، لە ب ریچۆتەوە گاسەوان، بەنتدیان، بەنتدیخانەیەد هەو 

دەختتۆمد دەیڵتتێمد رستتتە  لەدەستتت نەدەم باشتتەد داوادەكەم ز ر ز ر تێهەڵتتدانێە، متتزر
ترسناكە دووكە،ویەكە دەڵێمد بە ن توە متردووی ش بگەەێتیەوە باوەشت، ختانەخوێد هەر 
دەیڵێمد هاتە سەرم بە فارس، ب ڵێمد باش بوو هۆشتم هتاتەوە ستەر كە فارست، نەزانتمد 
نەدەبوو بزانمد چۆن ب ڵێمد ئێ خۆ گاسەوان كتوردی نتازانێد بە چ زمانێتم تێ تبگەیەنم  

تێە، ئەوتۆ ن ەد كوردی و فارس، هێندە لێەدی دوور نت ند ئتامۆزانەد بە كتوردی ناد گرف
دەیڵێمد نا باشترە بە زمان، ئاماژە  سەبەەمد ئەو زمانە ج هان ەد كە  نت ە تێ نەگتاتد 
دەی ب ڵێد غ رەت سەگ بتخواتد من كەی هێندە بێ زا  بتوومد دەی بە تتێەەڵەیە  لە 

مەبەستتت تێتتبگەیەنەد ستتەرتان نەیەشتتێنم ختتۆم  زمتتان، ئامتتاژە و كتتوردی گاستتەوان لە
 :ئامادەكرد بۆ تێهەڵداند بە زمان و بە دەست گوتیە گاسەوان

 .چەندت دەوێ دەتدەمێ دەیەكم بدەیتێئەگەر جگەر 
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گاسەوان كەمێم لێم مووە بۆوەد لە سەر دەرگای ئاودەستەوەد دەرگا نەبتوو شتتێم  
 :وە  دەرگاد نەوید بە دەنگ، نەوی گوت،

 .جگەرەیە  بە دوو سەد تومەن +

 سەد تومەن؟ -

خودا خێری بنووسێد مامەلەی خۆش بوود گرانرتان نەبتوود تەماشتایەك، دەوروبەری 
خۆی كردد جگەرەیەكت، بە گێەتراوی لە ستەر دەرگتاكەوە بتۆ راگترتمد ستەد تتومەنەكەی 
خۆی وەرگرتد جگەرە چ جگەرەد ئەو جگەرەیەی من كێیامد ر دو كاستتر ش جتگەرەی 

نەكێیاوەد ئەو تام و بۆیەی من لەو جگەرەیەم وەرگرتد مام بایزی هاوەێیم لە ه چ  وای
جگەرەیەك، تام نەكردووەد لە ب ریییان بێد ئەو جگەرەیەی بە سەت تومەنم كتتی و لە 
ئاودەستەكەی زینتدان، سەردەشتت كێیتامد لە جتگەرە هەرە گ ستەكان، ئەوستای ئێتران 

كەت، بە حەفتت هەشتت تومەنێتم بتوود ویستتم بوود نتاوێە، وە  )ویتژە(ی هەبتوود گتا
جگەرەیەك دیش لە گاستەوانەكە بەتتمد كتات نەمتاد هەر لە ستەر دەرگتاوە ختانەخوێ لە 

 :س یام خوێندیەوە كە نەخیەكەی سەریگرتووە

 باشت كێیا؟ +

 .هەموویم هەڵیژی و ه چم نەهێنایەوە -

 .رەنگت هاتەوە بەر +

 .سوگا  بە هۆی تۆوە بوو -

 .گارە بەەد گارە لە د زەخەوە دەتباتە بەهەشتسوگاس،  +

 :دوو سێ زیندان، بە یەكەوە

  .ئەستەغێ رولالد ئەستەغێ ر ڵال 
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 :خانەخوێ بە گێەەن نەوە

 چ تانە  لە تەن یت شەیتان نوێژم كردووە؟

نتتوێژی تەن یتتت، شتتەیتان كتتوفرێە، نتتوێ بتتوود گێیتتتر لە كەستتم نەب ستتتبوود بە،م 
 ترەیە  كتتوفری نەگستاوەبێ و گوناهەكتتان، كەت رەیت، بتتن ختانەخوێ ئەگەر تەمەنتت، زنر

لێ نەبنەوەد من هێنتدە بتۆی گتاەاومەتەوە بە دووری مەب تنند وە  بەفتری  ەنتدی  وە  
رێواس، بن بەفر گاكبووبێتەوە و ه چ، لە سەر نەمابێد دەزان، ئەو گ تاوە چ چتاكەیەك، 

ەكتردووەد چ رێ ەكت، لەگەڵ من كردد چاكەیە  چ چاكەكارێم چاكەی وای لەگەڵ كە  ن
ن یان، متن داد رێت ە  چ رێن یتاندەرێد چ گ ترێ رێت، وای گ یتان، كە  نەداوەد ئەو 
گ اوە نەباد من لە زیندانێ جگەرەم دەستدەكەوتد با بە گارەی خۆشم بێد ئەو نەبتاد بە 

 :چ م دەزان، گاسەوان جگەرەفر شە  ئەو بوو گوت،

ئەوە کە زار دەکاتەوە  ە ورگنەكە بدەدگارە ن یان، گاسەوانە كەگوو خوارە چاو خێژ 
  .نە  جگەرە ژن یت بۆ دێنێ لە دوورەوە هەژهارەکەی دەردەکەوێد

 خانەخوێ دەیگۆت:

 ئەو گاسەوانە خواز ک، کوەی خواز کە...

هاوارێمد هاوار ناد لە بانگدانێمد مەگەر مامم ستا،نێە، ز ر گێیتتر لە ستەر تەرمت، 
بانگدابێد مەگەر من ستا،نێم دواتتر لە ستەر تەرمت، كچە تازە بە شوودراوەكەی وای لە 

برا ب ست بەهاریەكەم نزیم لەوە لە بانگیدابێد زیندان لەرزید ئەوە كێ بوو لە ژوورێەت، 
زیندان، سەردەشت بەو دەنگە خوێناویە لە بانگ، دا؟ من لە دەنگ، ئەو گ اوەوە هەستتم 

دەنگت، گرتتووە و تێەەڵت، بە رژان، خوێن كردد بە چاوی ئەندێیە دیتتم ختوێن دەستت، 
 ، هەڵەێیتا و تووڵ هەوا بووەد دەرگاو دیوار دەبتێ و رێ، گرتووەد ختانەخوێ  ئتاهێە،

 :گوت،
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 .ئەو دەنگە دەناسیەوە

 :تر ئاه، هەڵەێیاو گرس، ووڵ كەتەی  ەڵەو لەو

 دەنگ، كێ ە؟- 

دوو بتترا بتتووند دەمتتێەە مێتتوان، ئێتترەند ئەوە دەنگتت، بتترا گەورەكە بتتوود دیتتارە  +
 .یەك، ئ یام، بە سەر برا گچەەدا هاتووەبە،

 :كەتەی  ەڵەو ویست، زارهەڵێنێد رەنگە ویستبێت، هەر ئەوە بپرسێ كە من گرس م

 ...بە،ی ئ یام، واتە مردند یان -

 ..بە داخەوە +

برا گەورە دەنگ، نەماد نەمانزان، لە خۆچوود یان دەم ان داخست  كورت ژەی رە ەڵە 
 :ددان، دەبوو چۆ ەچۆ ،ە هەڵدەلەرزید كەە گوێ، ل

 .بەرگەی لێدان ناگرمد هەرچ، هەیەد هەرچ، ن ەد هەمووی دەڵێم

 :كەتەی  ەڵەو

 .ئەو لەرزین و  رچە  رچە چ ە؟ دەڵێ، برێیەەی سەر سێری

 :خانەخوێ بە گێەەن نێە، ش رنەوە

 .ناد هەڵ انداوەتە سەرمای  ەندیژێد كوا دەستت بێنە

دەست، خانەخوێ ە و لە چاویتا دیاربوو بە  سەی خۆش دیتمد دەست، رە ەڵە لە ناو 
گەرمتت، دەكتتردەوەد بە،م متتن  گتتوێم لە  ستتەكان، نەبتتوود چتتونەێ گەییتتتیە ستتەرمای 

فتتیم و لە ستەر  ەندیژێد سەیرە لە زیندان، سەردەشتێد هەر ناوی  ەندی  هاتباد من دە
  ەندی  دەن یتیەوە.
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ێەنگم لە شانەد بنە مەتارەیە  چتایەم بە ئەوەتا لە بارەگایەك، بەفراوی،  ەندیژ،د ت 
لە بەفر دەگرمد ئازادی چ دیاریەك،  نۆبەتداری دەستەوەد جگەرەیە  بە لێومەوەد دەڵێ،

سرووشت، ئاسیان ەد بە من دراوە؟ دەنگ، دەرگتا لە زینتدان، كتردمەوەد بە  ئەو جتارە 
ئ ستتالم،د  بتتگەمەوە  ەنتتدی د بتتگەمەوە چ تتای ئتتازادید تتتۆبەد هەرگ تتز روو لە كۆمتتاری

كۆماری زیندان ناكەمەوەد مر ڤ لە زیندان چ زیندەوەرێە، نابووت، بتێ كەڵتەەد زینتدان 
لێەردنەوەی مر رایەت ە لە متر ڤد تتا زینتدان، نەكرێ تتد نتازان، رێتزی ئتازادی بگریتتد 

من ز ر  هەژی گۆتنێ ە تێناگەی لە بەهای ئازادید ئازادی تام ناداتد ئازادی نانەخیێتد
كوود دەنا رستەی ناو كتێبانم بە ب رنایەتەوەد بە،م لەوێ لە كونر، زینتدان كەمد ئەگەر 

 :گوتەوە ەوەلە بەر خۆم لە سەرەخۆ سەیەك، ژان ژا  ر سۆم 

 .كە لە  ە،ت، باست   زیندان، بەرێمد دەتوانم ئازادی بنەخیێنم 

ەردەشتەوە وا بزانم لە یادەوەریەكان دا)دانپێدانان( وای گوتووەد من ش لە زیندان، س 
  .ئازادیم جوان دەنەخیاندد نەخیاندنێم نە گێیتر و نە دواتر وا جوانم نەنەخیاندووە

گاسەوانەكە رستێم جوێن، كۆماری، هاوییتت و مەست نەیەك، بەجێهێیتتد جتوێن،  
كۆماری دەستەواژەیەكە خانەخوێ دایهێناوەد ئەو جوێنانە دەگرێتەوە كە دایم و خوشم 

زد خوشم  ەحپەد ژنتت بگتێم(د مەست نەیەك، بتاغەد گت  د لە و ژن ان تێدایە )دا  ح 
چەند جێ وەكو بڵێ، گتووبووەد ب تدەیتە دەستت گتتوو بێتزی نتایە ب بتاتە ستەر تتاراتد 
كەچ، ئەوەتا ئێیە ریزمان بۆ مەس نە گرتووەد دەوی گێوە دەنێ ند دەزانن چت، تێتدایە  

 :خوێچایەد لە زیندانێ كە  ن ە حەزی نەچێتە چایەد گۆتیە خانە

 چ ناوێەت لەو مەس نە ناوە؟ +

 :خانەخوێ كەمێم داماد زوو گوتم

 چۆنە ناوی ) ۆریەی ئ یام( بێ؟+
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 .جوانەد لێ دێ -

وا بزانم دوو سێ جار لە  ۆریەی ئ یام چایەمتان ختواردەوەد لە ب ترمە كەتەی  ەڵەو 
بە ئەستتپای، ز ر ئەستتپای، لە متتن بتتترازێ كە  نەیب ستتتد رەنتتگە خۆشتت، نەیب ستتتبێ  

 :وت،گ

 !ئای بە چاوی خۆم ئەو  ۆریەم بەسەر لێوی ئ یام، گەورەوە دیتبا +

 .بە دووری مەب نەد دن ا دەوران دەورانە -

نتتازانم چ كتتاتەد كتتات، دەستتت بە ئاوگەیانتتدنەد بەر لەوەی بچتتم و بتتێیەوە و ختتۆم 
بگێتمەوەد با كەتەی  ەڵەو بگێتمەوەد چوو سا  لە گوێز ساخترد هاتەوە ختۆی لە ستەر 

 :ن رانەدەگرتد شژوكوتد هێندەیان تێهەڵداد خۆی گوتەن، وو

 .ه چ تۆگێم هێندە گێ ەی گێنەكەوتووە 

ە هەر بەش، چاوەکلە سەر گیت راكیابوود هەموومان بە گێوە راوەستابوویند ئاخر  
 :راكیان، كەتەی  ەڵەوی دەكردد خانەخوێ گوت،

 چ ت كرد وایان لێەردی؟ +

 .گ اسەم كردبە زمان، سووتاوم داوای  -

 !گ اسە +

بە گاسەوانەكەم گوت: خێترت دەگتاتێ بتا كەمێتم لەو بتن دیتوارە راوێچتەە بتەەمد  -
 :كوەی  احپە گوت،

 .راوێچەە بەە ناد دەتبەم لە ناو ران، دایەت 

 :گوتم 
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 !چیا تۆ دایەت ن ە  سەی وا دەكەیت؟ 

 .ئ دی كەوتنە سەرم بە دوو گاسەوان ماركوژیان كردم 

بەەمد من جگە لە جگەرەد بە گارەی خۆشمد  کردنن م داوای راوێچەەبە،م خۆ شێت 
ه چم لە كۆماری ئ سالم، ناوێد هەمان گاسەواند هەمان تا  و حەمتامد ستەر تتارات و 
سەد تومەن و جگەرەیە د هێیتا دوا مژم لە جگەرەی )ویتژە( جتگەرەی ستەد تتومەن، 

ستم بۆ گ رفانم بردد گاسەوان بە نەدابوود دیتم گاسەواند جگەرەیەك دی بۆ راگرتوومد دە
سەر ئاماژەی دا كە گارەی ئەو جتگەرەیەی نتاوێد سوگاستم كتردد بە كێیتان، جتگەرەی 
دووەم هێوربتتوومەوەد هێتتور هێتتورد ئەگەر جێتت ە  بتتۆ گێتت، چەگتتم بتتەەمەوەد رایەێیتتمد 
دێیێد سەرخەوێم دەشەێنمد دوو شتەوە نەخەوتتوومد بە ب ترم نتایە خەوم لێەەوتبێتتد 

 :وێم گەرم بەەمد خانەخوێ گوت،دەبێت چا

 .گێت بە الی مندا درێژبەەد بخەوە

دەرگا نەیهێیت دەنا دەخەوتمد دەرگایان كردەوە و كورت ژەی رە ەڵەیان راگێچەتردد  
 :دیتم دەلەرزید گوێم لێ بوو

 .بەرگە ناگرمد هەموو دەڵێم 

 :خانەخوێ لە بن لێوانەوە گوت، 

 .گێدەچێت ئازادی بەەن 

 :وت،كەتەی  ەڵەو گ

 .خوابەەم ئەو شێتەمان لە كۆڵ بێتەوە

 :گۆتیە خانەخوێ
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 بە چ، دیارە ئازادی دەكەن؟

 :خانەخوێ بە گێەەن نەوە

 !ه چد دڵم تریواندی

 :بە گەمە گوتم

 دە بزانە دڵت بۆ من ش ناتریوێنێ؟

 :بە دڵن ای ەوە گوت،

 .نۆرەی تۆش نزیەە

مەیژەو گ ای، لە سەرەد  اتێە، گ اوێە، چوارشانەی بر  گان، لووت بەران،د كاڵوێە، 
رەنگ كتای، لە بەرەد بۆینبتاخ، نەبەستتووەد دوو دوگتیەی یەخەی دانەخستتووەد متووی 
س نگ، گتەد لە تەنەە ردێتنەكەی گتتر داوی ستپ، تێەەوتتووەد مێتزەكەی هێنتدە گەورە 
ن ەد دەفتەرێە، گەورە و چەند گەەە كاخەز و ستێ چتوار گێنووست، لە گێیتەد تەگتژەی 

هەردوو دەست، گ راوەد دەستێم بە گەرداخەوەد دەستتێم بە چتاویژەەوەد لە جگەرەشد 
بەرانبەر وی لە سەر كورس ە  دان یتوومد تتازە چتاوم كتراوەتەوەد گێتدەچێ ئەو ژوورە 
هەمان ئەو ژوورە بێ كە دوێنێ بە چاوی بەستتراوەوە لێەۆڵ نەوەیتان لەگەڵ كتردمد كتێ 

ن ە  با  سە بەات رەنگە دەنگت، بناستیەوەد دەڵێ ئەو گ اوەش هەر گ اوە كرماشان ەكە 
بە،م دەڵێ، بە تەما ن ە  سە بەاتد گێنج شەش خولەكێ دەبێ لە بەر دەم، دان یتووم 
 سەیەك، نەكردد جاروبار ت چاوێەم دەداتێد دەی گ اوی گیت مێز شەكرێ بیەێنەد دڵم 

مەكەد بە  تە ،د ئەگەر  سەش ناكەید گ اوەت ت لە دەست بێ و جگەرەیەكم بدێد  سە
دەم جگەرە كێیانەوە ئامادەم تا ئێوارە لێرە دان یم و نەشپرستم بتۆچ، لێترەم  گ تاوی 
گیت مێز گێدەچوو لە چاومەوە دڵی، خوێندبێتەوەد جگەرەیەك، بۆم راگرتد هەستتام و 
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لێم وەرگرتد ئاگرەكەش، دامێد ویستم بە فارس، سوگاس، بەەمد باش بوو هاتەوە ب رم 
 :ە كوردی سوگاسم كردد دان یتیەوە بە زمان، ئاماژە گوت،كە فارس، نازانم  ب

 كە تەگژەی جگەرەكە ببەم. 

رەنگە ز ر بە تامەزر ی ەوە جگەرەكەم كێیابێد ب ترمە ویستتم ئتازایەت ە  تتۆ بڵتێ  
كەرایەت، گ یان، گ اوی گیت مێز بدەمد چتتۆ ئتازایەت ە   هتاتە ستەرم ستەد تتومەن، 

ستەرهاتەكە دەنووستیەوەد دەڵتێم بریتا وام كردبتاد  بدەمێد ترسام و نەمەتردد ئێستتا كە
دیارە ئەگەر من، ناو سەرهاتد منێە، ناو چ ر  د ر مان باد دەبوو گەنرا تتومەنەكە لە 

  اوی گیت مێزەكە دابنێمد گێ بڵێم:گێش گ

 ئەوە هە ، جگەرەكە. 

 بێگومان هۆی ئەوەی دەگرس،د لە وە،م دەمگوت:  

 ەن نافر شن  ئەدی ئێوە جگەرەیە  بە سەد توم

حەی   كەسایەت، نتاو ر مانەكتانم مەرێ نت ە كتومتت كەستایەت، یادەوەریەكتانم بتن  
 :هاتە  سە

 فارس، بەلەدی؟ +

 .فارس، نازانم -

شان ەكە بتوود كۆمەڵێتم گرست اری كتردد ز ریتان ردیە كوردید هەو بوود گ اوە كرماك
ێنێ، تاریە،د دوێنێ، چتاو دووبارە بووند بە،م دووبارەیەك، لێەدی دوورد ه، دوێنێد دو

بەستراوید گوتن و ب ستتن لە بتاری چاوبەستتراوی چەنتد ج تاوازن لەوەی لە بتاری چتاو 
 .كراوەی، ب تد تا نەتخەنە باری چاوبەستنەوە گەیبردن بەو ج اوازیە سانا ن ە
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گاسەوانەكە هات و چاوم، بەستت و بردمت،د گەییتتیەوە ژوورەكەد چ بب تنم باشتە   
گاسەوان دەرگای كژ   داد ئای من كەوتیە ژووری تاكەكەست،  باشتە  ژوور چۆو و هۆود

خانەخوێد كەتەد رە ەڵەد ئەوان دی چ ان بەسەرهات  لە ب رمە بە كژە، كەوچەە چایەد 
 :نازانم چۆن گەییتبووە ژووری زیندان  نووس م لە دیواری زیندان نووس م

 . چ سەختە تەن ای، زیندان 

 :ناد بەرلەوەی بێند دەبێ گوێ لە چریەەكە ز ری نەبردد دەرگا كرایەوەد

 ب ری ئازادیم لە زیندانا فراوانتر دەبێ  

  وە بە سەر ئەو دوژمنەی ه وای بە بەندیخانەیە    

ئەوە حەمە جەزا چ دەكات لەو ژوورەی تەن یتم  دەنگ، ئەوەد كاستێتە؟  نتاد ختۆی 
لە دەنگت،  تامچ ەد گت   لێرەیەد ئەها گاستەوانەكان غاریتان دایتێد وەریگەەانتێد گتوێم 

لێ انداد   تەبتیان كردد لە كون، دەرگاوە دیتتم رایانەێیتاد دەموچتاویم دیتتد نەمتدیتباد 
ئێستاش دەمگوت ئەوەی لە زیندان، سەردەشت گۆران ەكەی حەمە جەزای گوتەوەد جگە 
لە حەمە جەزا كەس دی نەبوود چەند دەنگ، لەو دەچوو  من ئەو ش ررەی  انرم هەمووی 

 .ر بوود لە زیندانێ لە بەر خۆمەوە گوتیەوەلە بە

چاوم، بەست و گتێش ختۆی دامد ئەوجتارە بتۆ كتوێ؟ ئەهتا دەڵێت، دەچتیەوە ستەر 
زەوید هەر جگەرەكێیانێە، كێیتاد ستواری ماشتێنێە ان كتردمد چتاوم بە گیتتێنەكەی 
ختتۆم بەستتترایەد بە،م دەستتتم كتتراوەیەد گتتێش دابەزیتتند چاوم تتان كتتردەوەد ئێستتتا لە 

م دەڵێ، گرسگەیەد ئێرە بە بنەەی گۆل   دەچێد لە الی دەرگا رایانگرتوومد ن تو ژوورێە
دەمژمێرێە، گێچوود رێ اندامد دابن یمد دەمژمێرێم گتتر دان یتتمد لەوێ هەر هێنتدەم لە 

 :ب رە گوت ان

 .ئێستاد فەرموو دەتوان، بت یت
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 :گرس اری )گەەی گەەینەوە(كەمم كردد داوامەرد بیدەنەوەد گوت ان

 .سبەی وەرە وەریبگرەوە  

سبەی بتێیەوە ئێترە  هتاتیە دەرێد گتێم هەڵێنتاد گتێ هەڵێنانێتم مەگەر لە ترست،  
ئەنێاو وام هەڵێنابێد  ئۆید خۆ ئێرە ناو بتازاەەد گتاكەتێە، هەرزانتم بە ئتاگرەوە كتتید 
ئۆخەیش گەییتیەوە جگەرەد دوو كۆ،ن سووەامەوەد ئەوەتا ماڵ، خوداد دەرگا كراوەیەد 

 :خۆم گوتم لە دڵ،

 لە كات، گێویست نەتەردەوەد مەرێ بێت ئ دی سەرت گێدا نەكەم 

نتازانم گەتتاتە بتوود چ بتوود ختواردمد لە چایختانەیە  دان یتتمد  بتابۆڵەیدوو سێ  
رەنتتگە  تتۆریە  چتتایەم بە جتتگەرەوە ختتواردبێتەوەد چتتاودەگێتمد ورد چتتاو بە شتتە امدا 
دەگێتمد ئێ برادەرێە، زیندان م بب نیەوەد ئەوانەی زیندان بە تایبەت، ختانەخوێ و كەتە 

رمند ئێستتاش دوای ئەو هەمتوو ستاڵە و رە ەڵە هەستیدەكرد دەمێەە دەیانناسم و برادە
 .حەزدەكەم ب انب نیەوە..

ماویەت، بۆ ن وەە د لەوێوە رێ، سەرێم گترتد ئەو رێت ەی ئەگەر بە كەرایەتت، ختۆم  
نەكردایەد زوو بیگرتایە تووش، ئەو هەموو تێهەڵتدان و ستووكایەت ەی كۆمتاری ئ ستالم، 

نەمتتدیتنەوەد متتاڵ، كتتاوە كە  دەبتتووم  لە رێ ب تترم لە ختتانەخوێ دەكتتردەوەد لەوان تتدید
سەربردەی ئەو دوو شەوەی من ان ب ستتد هێنتدە ستەركۆنەیان كتردمد ئەگەر بتاوەەم بە 

 .تۆبەكردن هەباد لە سەر دەست، ژنە خانەدانەكەی كاوە تۆبەم دەكرد

ئێد چ بەەم  سبەی بچم بۆ هێنانەوەی )گەەی گەەینەوە( یان ناد درەنگ كاتژمێر و  
ركەوتەوەد ئەگەر نەچتم چتۆن بتگەمەوە  ەنتدی د  ەنتدیژ، هەم یتە تەزبێح،  ەزوان م ب ت

ئتتازادد ئەو  ەنتتدیژەی لە خەونتت ش نتتاكەوێتە ژێتتر ركێێتت، تتتور  و عەرەڕ و فتتار د ئەو 
 ەندیژەی ئێستاش دوای ئەو هەموو ستاڵە لە دیتدی متن هەر هێیتای متانەوە و ئتازادیەد 
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ا ستتووكایەت م گێەتتراوەد حەزیتتش نتتاكەم بچتتمد نتتامەوێ ستتەر بەو جێتت ەدا بتتەەم كە تێ تتد
 :بەەێەەوت شاهێنم دیتد سەربردەم، ب ستد گوت،

 .وێنەیە  لە سەر تۆد ئەویدی لە سەر من

وێنەیەكم گرتد دەمژمێرێە، گێنەچوود ناسنامەیەك، دامێد كتات، ختۆی لە عێترا  ش 
ناسنامەی وام نەبووەد یەكسەر چتوومە گەراێد ستواری  توتە جێبێتم بتوومد بتاژ  بەرەو 

) اسیە رەش(د تا گەییتتیە دوا بتازگەی كۆمتاری ئ ستالم، لە هت چ بتازگەیە  دەرەری 
داوای ناسنامەیان لێم نەكردد دوا بازگە گرنگەد لە ب رم ن ە چ بوود بە،م دەزانم لە ستەر 
سنوور گێوەلێژەیە  هاتە گۆەێد لەم دیو و لەو دیوی تەلبەندی سنوور كۆمەڵێم خەڵم 

 تدی بتێ گێرمەوكێیتە لە تەلت، ستنوور گەەیتیەوەد لە چاوەەوان، گەەینەوەیان دەكتردد ئ
گەەیتتنەوەدا ستت ەكانم بتتۆ بتتای ئتتازادی كتتردەوەد ئەو بتتایەی لە ئاراستتتەی  ەنتتدیژەوە 

 .هەڵ ەردبوو
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 پۆلێ گوڵەستێرە هەڵنایە

 

ساڵ لە دوا ر ژەكان، رێبەندانەد هەر دیتتت بە گێت ە بەفراویەكتان ەوە هەنگتاوی نتایە 
دەروازەكە هێیتا لەخەون یدا خۆی بە رووی راگەەینتدا وا، نەكتردووەد بەری رەشەمێوەد 

هێنتتتتتدەی بەەووی داربەەووێەتتتتت، بە ستتتتتاڵداچووی كەم بەرد گێیتتتتتیەرگە بە شتتتتتاخە 
ەتەوەد ئەنێتاو وەرزی وەرینت، گێیتیەرگە بتوود گێیتیەرگەی وە  نسنووریەكانەوە نەماو

ئاراستەی بەغدا رامتاڵ،د چت، گە،ی گایز هەڵوەراندد رەشەبایە  هەڵ ەرد و هەمووی بە 
وای نەهێیتەوەد رەشتەبایە  هەڵ ەترد و بە شتارەكان، ئێرانتدا گەرتەوازەی كتردند چت، 
مایەوە  رەشتەبایە  هەڵ ەترد و بە رێت، رووست ادا بردنت،د چت، دەمێنێتتەوە  بە،م ئەو 
كەمە گتتارت زانەی لە بەرد روو تتاییترن و خۆیتتان لە بتتن بەفتتری بارەگاكتتان شتتارد تەوەد 

 ... ای گارت زان، لە سەریان هەر دەڵێ، السەە رێواس، بن بەفرە و چاوەەێ،خول

هەر دیتت ژەنگ لێ تدامد بە تێەنتگەوە ژەنتگ لێ تدامد ئەرێ تێەنتگ لە كەنگێتوە بتێ 
دەنگەد من لە كەنگێوە لێرەم  ئەگەر گوێ، خۆم لەو چەنتد تە ەیەی بەو دوایەی ستەری 

وم داخەم لەو وێتنە راكەەاكت ەی دیتوی  ەندی د سەری چەكتوچ و ستادر كەە بتەەم و چتا
هێیتتا شتەیتان دەستت، لە  دتێەنگ دەمێەە بێ جتوولە و دەنگت ن نسێ، مامەندەد من و

ژەهرەكەی فتكردبوود لەودەمەوەد لە دەم، نێتوان ژەهتر و  بەرێشتبوود وخومەین، نەشو
 وولە و دەنگ ند ئ تدی ستات، ژەنتگ هتاتووەد لەوجمەرگ، خومەین ەوە من و تێەنگ بێ 

د ڵە نە  هەر تێەنگ و گێیتیەرگەد زێتت هێنتدە بیێنێتتەوە ژەنتگ هەڵتدێنێد ئ تدی ئەو 
 :د ڵە د ڵ، ژەنگەد گارت زانێم مالزم شێرزادی ناوەد دەڵێ

 .هەر ئێستا دەبێ تێەنگ بێتە دەنگ 



932 
 

ئەبتتوو راستتت، كە هەرگ تتز نەمتتدیتبوود نەمب ستتتبوود ستتەری رەزامەنتتدی بتتۆ  ستتەی 
 :و گوت، مالزمەكان بژە ێنێد لە اندی

 ...شێرزاد راست دەكاتد تێەنگ تێەنگ

متتتن بەو دوایتتت ە لە گتتتێش ختتتۆمەوەد دێتتترە شتتت ررێە، ختتتۆم دەگتتتوتەوەد گێیتتتتر 
 :باڵومەردبۆوە و تەواوێم درێژبوود مالزم شێرزاد هەمووی لەبەركردبوو

 گۆلێ گوڵەستێرە هەڵنایە

 ...بە كۆنە سەنگەرێ بەەومەوە

 :گوت، مالزم شێرزاد بەەێەەوت گوێ، لێم بوود

 .هەڵدێتد هەڵدێتد هەر دیتت  گۆلێ گوڵەستێرە هەڵهاتد خۆشت لە ناویان،

كوا بۆ ئەو ر ژە  لە دوا ر ژە تەزیوەكان، رێبەندانداد بێزاری گەییتە ئاست، لە ستەر 
رژاند چوار گێنج گێییەرگە رێەەوت ن داوابەەین كە رێیتان بتدەن بە كتۆنە ستەنگەرەكان 

 ێن نەوە.وینەوە و تێەنگ بە دەنگ ببەە

مام جوامێر ئەو گ اوەی تێەنگەكەی لە بێدەنگ، رانەدەهاتد هەر زوو لەگەڵ بەخت ار  
و سەع د و یە  دووانێە دی خۆیان بەست و بەرەو كۆنەسەنگەرەكان كەوتنە رێد ئەبوو 
راستتت ش ئەو گ تتاوەی كە  ستتەیەك، دەكتترد دەیبتتردە ستتەرد دەشتتت، و شتتەماڵ و یە  

 لە سەر ر ییتنن.و وا بزانم بەشداریی ان بەشدارگێەردد دووانێە دی بەگەڵ خۆی داوە 

سەردەستتەی ئتێیەش وا لە هتاتوچۆی بە دەستتهێنان، رەزامەنتدیەد تتا بەرەو كتتۆنە  
ستتەنگەرەكان بەەێەەویتتند رەزامەنتتدی لە دەستتت، دەستتتەیەك، ستتێ چتتوار كەستت ەد لە 
ناوزەنگ، خوارێ دادەن یند یەك ان كانەب، گەورەی نتاوەد لە ستەر ئتاو و ئتاگریند كەی 

سەردەستەی ئێیە ستەنگەری نتاوەد كتوەی دەستەی رەزامەندید رەزامەندی دەفەرمووێد 
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ەداوان هاتەوەد لە هەولێرەد عەسرانێم سەنگەر بە هەڵ كۆەێ، سەر رێ، هەولێری سەر بە
 :س یایدا بزە دەەژاد بە،م دەیوست ن یان، من، نەدا و لێیبیارێتەوەد گوت،

 .بە داخەوە رازی نەبوون تۆ لەگەڵیان بێ، +

 لۆ؟ -

 ...زەحیەتەد بە،م وا بزانم بتیاری كۆتای، ن ەد رەنگەگوت ان نەساخە وگارت زان،  +

 .گێ انبڵێ ئەگەر بە تا ، تەنێش بێت دەە م -

سەنگەر روون ەتردەوە كە لە نتاو ل تژنەكە تەنهتا كتانەب، گەورە لەگەڵ ئەوەیە كە تتۆ 
لەگەڵیان ب،د بۆیە دوور ن ە ئەوان دیش بێنە سەر  سەی وید دواتتر ب ستتیەوە كتانەب، 

 :ئەوهای بە دەستەكە گوتبووگەورە 

رێ بدەن با لەگەڵ ان بچێد لێ یەترسند وە  من ب ناسم گارت زان، گێتدەكرێد متن لە 
تەنگتتانە دیتتتوومەد متتن لە هەڵتتگەەان و داگەەان دیتتتوومەد لە گێەتتدادان و خۆشتتاردنەوە 

 .دیتوومەد لە هەڵیەت و هە،تندا دیتوومەد رێ بدەن

 :ەوجارە س یای گت لە بزەی خۆی نەشاردەوەئ در ژی دواتر سەنگەر هاتەوە الم

 .بە تەن ا مەە د لەگەڵ ئێیە دێ، +

 رازی بوون؟ -

 .كانەب، گەورەت لە گیتە +

لە دڵەوە سوگاس، كانەب، گەورەم كردد دەمێم بوو ئەو گ تاوەم دەناست،د لە ستات، 
ری ز ر ترسنا  بە تەن یت یەكەوە بووینەد لە یە  مەتارە ئاومان ختوارد تەوەد بە ستە

سێ گەنترە وردكە نامتان لە نێتوان خۆمتان دابەشتەردووەد لە بتن یە  بەرد گیتتیان بە 
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گیتتت، یەكتتتر داوە و بە یەكەوە لەبەر گتتولژە و ستتاچیە خۆمتتان نەویەتتردووەد هەر بە 
تەن یت یەكەوە تەق تەق تە ەمان لە ئەرد و ئاسیان كردووەد ز ر چ ا و چتۆود دەشتت 

و دار گەواه، بە سەر لێەنزیە، كانەب، گەورە و منەوە و د ڵد ز ر كان، و رووبارد بەرد 
دەدەند جگە لەو رێ ە هەزاربەهەزاریەی هەورێ دەگەیەنێتە  ەندی د لە ز ر رێوبان تدیشد 
هاوەێ بووینەد كۆگتەر راوی ناویند رەوە جاش دەوری داویند سەرما تەزاندووین،د گەرما 

ن بە گتارت زان وەرنەدەگترتد متن بە برژاندووین،د سوگا  كانەب، گەورە تۆ نەباید من تا
 .تەنێ دەمامەوە

هتتات گتتێاڵوی تتتازە هتتاتد گێ ەكتتانم لەمێتتژە لە كتتۆنە گتت اڵو بەجێیتتاون و تتتامەزر ی 
هەنگاوی گەورەی رێ، دوورن بە گ اڵوی تتازەوەد گتێاڵو چ گتێاڵود هەمتوو ئەو بەر و ئەم 
 بەری بەستتتتت، شتتتتەرغە و د ڵتتتت، بال ستتتتان و خۆشتتتتناوەت، گێتتتتبەەد هێیتتتتتا هەر

نرتونوێ ەدكراسێە، دەق نەشەاوییم بۆ هاتد لەشم بە كراس، تتازە وە  بڵێت، تووشت، 
گرمژە هاتد دیارە لەش، من دە ، بە كۆنە كراسەوە گرتووە و رانتایە لەگەڵ هت، تتازەد 
بارانگ رێەم بتۆ هتاتد ز ر كەیێتم گێهتاتد هەرگ تز بتارانگ رم نەبتووەد بارانگ رێتم ئ تدی 

ەوری ستەر ستەف ن و هەورێ هەیە بە ستەرمدا داكتا تەە خەم، تەەبوونم ن ەد هەرچت، ه
و كۆڵەگیتەكەم جوان شووشتد چڵتم و ژەنگت،  نابمد ئاو داناداد گۆلیێ تایتم گەیداكرد

ساڵێە، لێچوود كۆڵەگیت ئەگەر لێتزان با لە بتوخچەكەی دایەتم گتتری دەگترتد جارێتم 
 :گوتیە دایەم

 وە؟ئەرێ ئەو هەموو شتە چۆن لەو بوخچەیە جێ، دەبێتە

 :دایەم بە دەم لوولدان، گرێسەەو دە ەردن، جژەەوە گوت،

 .كوەم ئەگەر بە لێزان نەوە بێد لەوەش گتر شت دەگرێ

جەمەدان ەك یتتم بتتۆ هتتاتد دەمتتێەە بتتێ جەمەدانتت مد گووزەوانەیەك یتتم گەیتتداكردد  
گتتووزەوانەیە  بە نتتاو دەكتتودال، د ڵتت، ستتیا ووڵ، بتتەەوەد گێتتت تتتا چۆكتتت گتتارێزراوەد 
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وم كە بە بن ساگ تەوە هەڵواس بوود بە گەە ك، تەە تۆزی هاوین و دووكەڵت، ك سەی خە
زستانم لێ ستید ك سە خەوێەە بت  بە هەفتە لە ناو بەفری  ەندی  بخەوەد مەتارەیەك، 

 :گەورەترم دیتەوە دواتر بابم كە دیت، گوت،

 .خۆ ئەوە جەەە ئاوێم دەگرێ

بە شەشد ئەوە سەد و هەشتا گتولژە دوو مەخزەن ترم بە تاخیەكەمەوە كرد و بوون  
ئەگەر حەفتاو گێنر ەك ش گەیدابەەمد وا لە دوای دەگەەێمد ز ر دەكاد بتۆ گتارت زان كەم 
ن ەد ردێنم گوختە تراش،د مووی ساڵێە، گێوە بوود ئ تدی ئەوە خەریەت، ختكتردنەوەی 

  .وردەواڵەیند نەینۆ د ن نۆكبتد مووكێش..

ە چتاویژەە جتوانتر ختاوێنیەردەوەد ئێستتا روون نۆرەی تێەنگەد هێنام جوان جتوان ل
روونەد دەڵێتت، چتتاوی  تتتژاڵەد وا باشتتە بەو تەگتتۆلەەی ستتەرەوەدا هەڵگەەێتتم ئەوەی لە 
دوورەوە لە ژنێتتتم دەچتتتوو كەمێتتتم ختتتۆی چەمانتتتدبێتەوەد هەڵتتتگەەام كاڵشتتت نەۆف 

ی تا  دەكەمەوەد دەمێەە تە ەی نەكردووەد من گێچەوانەی ز ر گێیتیەرگە حەزم لە تە ە
لە ختتۆوە نەكتتردووەد بە ب تترم نتتایە لە شتتەوی نەور ز جتتگە لە جارێتتم تە ەیەكتتم بە 
ئاسیانەوە نابێد لەو شەوەدا ئاستیان ئتاگری دەگترتد دەتتوانم ستوێند بختۆم لە هەمتوو 

بە باڵدارێەەوەد بە ئاژەڵە كێویەكەوە نەناوەد لە ناو گێییەرگان گولژە  ف یەکێکمتەمەنم 
، دەت بۆ بێ و هێند باو و ئاسای، بووەد وە  ئەوەی سەگێە نان بە ئاژەڵ و باڵندانەوە

 بەردێە، تێگری. چەغەیەک، لێبکەیت و تۆش

بە،م دەستم لە مار و دووگیم نەگاراستووەد ف یەك، دن ا لە تەگژ، ستەری متار و  
كژە، دووگیم بتە ێنمد هێیتتا ئتۆخەی نتاكەمد دێتەب ترم لە بتن دونتدێە،  ەنتدیژێ بە 
ف یەكێ ت رە متارێە، زەردم وە  عەگتال، عەرەڕ لوولتداد وازم لێ نەهێنتا ب ستت و نتۆ 

یە بەردێمد هێیتا دڵم دانەكەوتبوود ئتا متن ئەگەر گولژەیدیم گێوە ناد هەر گیەێە، گەە
ر م بە سەر ماری مردوو دەەشتد جارێم لە نزیم گونتدی  دماری زیندووم دەستنەكەوتبا
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 ولەهەرمێ مارێە، درێژ شتێم كورتر لە بەژن، مند ئەستوور هێندەی باسەم لە دەو رێ 
سێرەم لێ گترتد شتەش  راكیابوود گێدەچوو بە بەرد كوژرا بێد كەمێم لێ دووركەوتیەوە

ف یەكم هاوییتێ مار بووە حەفت متارد لەو دەمە وا بتزانم متام حەمەدی گۆەەشتێر بتوو 
 :گەیدابوود دوای چاكوچۆن، گوت،

 ؟خۆ ئەو مارە من كوشتبوومد دەڵێ، بە ماری مردوو خۆت فێرە ماركوشتن دەكەی

 :نەمزان، چ بڵێم

 .نەوەی هەیەناد مار ئەگەر بە گولژە نەمرێد ئەگەری زیندووبوو

حەزمتتتدەكرد دووگیتتتە ش هەر بە گتتتولژە بەتتتوژمد ز ر جتتتار ستتتێ گتتتولژەم بە یە  
دووگیەەوە ناوەد ئەو جارەی لە ئا اری نازەن ن لەگەڵ متام بتایزی تتازە لە بەهەشتتەوە 
هاتوود ئاد مام بتایز لەمێتژ نەبتوو لە رووست ا گەەابتۆوەد كتات، ختۆی بە تەن یتت عەو، 

دەستت، براكتان، چە  بتووە ست نگ، و چووبتوو لە رووست ا  گۆ،وە گولژەیەك، رووس، بە
 :دەریبێن،د دەیگوت

متتن ئەو چەنتتد ستتاڵە لە بەهەشتتەت بتتوومد رووستت ا بەهەشتتتە متتن لە بەهەشتتتەوە  
  .هاتوومەتەوە

لەگەڵ ئەو گ تتتاوە بەهەشتتتت ە لە ستتتێبەری درەختێەتتت، هێنتتتدەی چ تتتایە  گەورە 
گ رەداردا هەڵتدەگەەێد بتێ یەكتودوو بتێ دان یتبوویند دیتم ش نە دووگیەێم بە  ەدی 

ئاگاداركردنەوەد سێ گولژەم گێوەناد بووە هەزار گارچە و هەر گیتەێە، چتووە جێت ە د 
متتام بتتایزیش تێەنگتت، ستتواركردد وا تێگەییتتت بە ستتەرماندا دراوەد تتتووەە بتتوود دوای 

  :هێوربوونەوەد گوت،

 . ئەگەر بۆ جاش و سەربازیش ئەوها ئازا ب تد  ەیناكە
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گۆ،وە سەرهاتێە، رووس، لە مام بتایز دەگێتتمەوەد ئەوجتا دێتیەوە ستەر  ە زاری ل 
 خەت، گێتانەوە: 

مام بایز لە فت كەخانەیەك، رووس ایەد خۆی گوتەن، لە ستەر رێت، فتت كە ئتامێرێە، 
حەیابەر هەیەد هەموو كە  بۆ گیەن ن دەبێت بچێتە نتاو زاری ئتامێرەكەد هەر كەستێم 

اسنێە، گێبێت ئامێر ئاشەرای دەكاتد ئێ نۆرەی مام بتایزەد گتێ تەلە تێژێمد تەلەزمە ئ
دەختتاتە نتتاو زاری ئتتامێر و نایختتاتێد ئتتامێر دە  ژێنتتێد گتتۆل   غتتاردەدەنە متتام بتتایزد 
 ۆڵبەستتت، دەكەن و ورد لە بنتت، گێتت، تتتا تەو تت، ستتەری دەیپیتتەنند چ نتتاب ننەوەد 

گتون، رادەكێیتێد دیستان دەیخەنەوە زاری ئامێرەكەد ئامێری حەیابەر دەڵێت، متام بتایز 
یە  بە دەنگ، خۆی دە  ژێنێد ئای  گۆل سەكان سەریان سووەدەمێنێد دێتند نتاو زاری 

 :مام بایز دەگیەنند لەو ساتە مام بایز گوتبووی

  !چ ە  من ئەسپم تەماشای ددانم دەكەند هاد ش ژەم هاتووە

م دیارە ئامێر شتێم گۆل   لە زاری مام بایز چ ناب ننەوەد نە ددان، زێت نە ه چد بە،
ێتت متام بتایز بە نتاو بۆ جاری ستێ ەم ش دە  ژێنتێ و نایەللە مام بایز شەدەباتد بۆیە 

 :زاریدا تێپەەێتد مام بایز دەڵێتە گۆل سەكان

 .ئەو ئامێرەی ئێوە ترسنۆكەد لە من دەترسێت

لە ب رمان بێتد مام بایز رووس، نازانێد دیارە وەرگێتێتم هەیەد گتۆل   بە گتاڵتەوە 
 :دەڵێتە مام بایز

 !!بۆ تۆ چ ت تا ئامێر لێت بترسێت

 :مام بایز دەڵێت

 ...كوردم و گێییەرگەی گارت، كۆمۆن ست،
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 :گۆل    سەی گێدەبتێ و دەگرسێ

 تۆ چ جار بریندار بووی؟

 :مام مایز دەڵێ

 .بەڵێد ئێستایش گولژەیە  هەر لە تەن یت دڵیە

 :گۆل   دەڵێ

 .دە زووتر وات گوتبا

 :مام بایز

 !چوزانم ئەو ئامێرە ح زەی ئێوە لە گولژەی ساردبۆوەش دەترسێ؟

وا بتتزانم ئەوە جتتاری یەكەم و دوا جتتار بتتوو گتتولژە بە درەختتتەوە بنتتێمد هەرگ تتز 
حەزمنەكردووە گولژە بچێتە گ تان، درەختتەوەد هەرچەنتدە گەمەیەكت، خۆش یتەد دەبتێ 

م لە بارەگتتایەك، بڵتتێم گتتولژەم بە دووگیتتە، مردووشتتەوە نتتاوەد كتتانەب، گەورە جارێتت
 : ەندیژ، دیت، و بە گێەەن نەوە گوت،

 .دەستخۆشد كەم كە  بە دووگیە، مردوو دەوێرێ

خۆزگە ئێستاد لەو تا  ەردنەوەی تێەنگدا مارێتم ستێ چتوار دووگیتم گەیتدا دەبتند 
 :بۆوەی گولژەم بە ف ت  نەدەداد گێییەرگەیە  هەبوو دەیگوت

خوێنێتم نەەژاد ئەوا ئەو گتولژەیە بە ف تت  هەر ف یەكێ بتە ێن، ئەگەر چەند دڵۆگە 
 ...چووەد گرنگ ن ە خوێنەكە ه، چ ەد سەربازەد جاشەد مارەد كەوەد نێریەكێویە

لەو تەەوتووش، و ساردوسۆلە دووگیم و متار چ دەكەند ئ تدی چەنتد گتولژەیەكم بە 
ف تتت  داد تەواوێتتم دوور دارجتتگەرەم كتتردە ن یتتانە و ن یتتانەم لێگتترت و ستتێ گتتولژەم 



939 
 

 گرتد یەكەم كەمێم كورت، كردد دووەم تۆزێم سەرد گولژەی ستێ ەم دارجتگەرەی بە تێ
ئاستتیان ئێخستتتد باشتتەد ختتراپ نتت مد لە ختتۆم رادەب تتنمد ئەگەر جتتاش و ستتەرباز بتتۆم 
راوەستتتن دەیتتانپێەم   بەرلەوەی ستتێ چتتوار دەستتتێژیش بە رەوەزەكەی ستتەرەوە بنتتێمد 

دەندەیەك، گێوە بتێد گەەامەوە بەرەو جوان لێ یروان، نەوە  كەسێمد بزنێمد سەگێمد 
 .بارەگاد باشە تێەنگەكەم بێ كەموكورت ەد ماڵ، ئەوەیە بە شان، گارت زانەوە بێ

ئ دی لە خۆ ختكردنەوەدایند وا دەفتەری ش ررم بە دەستتەوەیەد لە ترست، بزربتوون 
دەمەوێ دانەیەك دی لە سەر بنووسیەوەد ئێستاش رەنگت، بەرگت، دەفتتەرەكە لە چتاومە 

ەنتتتگەكەی متتتۆرەد لە الگەەی دووەمتتت، كتتتۆگژەیە  لە )كتتتاروانە(كەی متتتامژێ، لتتتێ ر
نووستتراوەتەوەد ئەوەشتتم لە ب تترە ئەو دەفتتتەرەم كەی و لە كتتوێ كتتتید لە مەهابتتاد لە 
فر شگایەك، سەر رێ، ماڵ، مامژێ كتیمد دووسێ برادەر ویستیان بچ نە دیداری متامژێد 

 اری ماڵ، مامژێیان لە كەسێم كرد لە ماڵ، بە،م هەر لە رێ گەەاینەوەد بەەێەەوت گرس
 :ئەوان دەگەەایەوە

 .ماڵ ان لێرەیە ب ستیانبۆ سەردان، مامژێ هاتوویند  +

 .ن ە ێلەو سەرە كۆ،نە بسووەێ تەوەد دەگەیتێد بە،م لە ماڵد بەڵێ -

حەی د بە دیداری شاد نەبوویند لە فر شگایەك، نتزیەەوێ ئەو دەفتتەرەم كتتی و لە 
  كە دەیتوان ە باخە جوانەكەی ناو مەهابادد دەستم بە نێرگەلەوە بوود دەنگ، چایخانەیە

 :)كاروانە(كەی مامژێ هاتد من ش نازانم بۆ  هەر لەوێ كۆگژەیەكم لە كاروانە نووس ەوە

 كاروانە هەی كاروانە

.................. 

................. 

 خەمگ ن و گەرێیانم
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 ئارامم ن ە ساتێ

 ە بەرسەفەرێەم كەوت

 رێ ێ هات و نەهاتێ

 چاوەەێیە لە رێگا

 با كاروان بێ و بیگاتێ

 یارم دەگەڵ كاروانێ و

  ەولە دوو ماچم داتێ

 كاروانە هەی كاروانە

 كاروان ر ی، بە بێ هەست،

................... 

ئەگەر ب ەەمد نووس نەوەم ز رەد كۆمەڵێم وردە نووس ن گێویست بە گێداچوونەوەند 
گاكنووست، )كچێتم لە ستووتاندا(بەەمد ئەو نووست نە شتتێم بتوو  دەبێد خۆ ه چ نەبێ

وە  شتتانۆگەرید باستت، لە كچێتتم دەكتترد كە لە نەور زی گێیتتتر و لە ستتەردەمێم كە 
ئاگركردنەوە لەو ر ژەدا كوفرێتم بتوو بە رووی گ ر زیت، ئەتتاتور د بە جەستتەی ختۆی 

ە نتتاوێە، وە  زەكتت ە ئتاگری نەور زی كتتردەوە و لەرزی خستتتە دڵتت، تتوركەوەد ئەو كتتچ
ئالەان، هەبوود لەو شانۆگەریە بە هەڵە نەچووبم ئتاگرێەم ن یتان دابتوود ژنت، كتورد لەو 
ئاگرەیتتان نەدیتبتتوود زەكتت ە ئالەتتان بتتۆ یەكەم جتتار ئەو ئتتاگرەی دیتتتەوەد شتتتێە، وام 
خستبووە روود ئ دی لە سەرمە ئەو شانۆگەریە گتاكنوو  بتەەم و ئەگەر منت ش ئتاوە و 

بەو  دئەو لە كەنتتاری یادگتتاری ئەگەر جتتوان ەك، ئەوتتتۆش نەبتتێد بیێنێتتتەوەئتتاو چتتوومد 
 .گەلەگرووزێ ە ئەو هەموو نووس نە چۆن دەكرێ  وا بزانم واز بێنم باشترە
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ئێستا لە هەوڵ، دیتنەوەی ن وە دكتتۆرێەند گێیتیەرگەیە  هەر شتتێم لە گزییتە، 
و مەتتارە و متن دەڵتێم  بزانێتد ئاخر بۆ گارت زان ن توە دكتۆرێتم وە  چە  و ف یتە 

جگەرەشت، بەگەڵ بتتدەد گێویستتەد  گێیتتیەرگە مەیتژەو دكتۆرەكتتان ش لەو دەمەی ئەوێ 
ژمارەیان هێندە نەبوود لە ژماردن ان گەنترەی دەستتێم بخەیتتە گەەد گەنرەیتدی نتاوێد 

 :دكتۆر دیتنەوە گەیوەست بە سەنگەرەد دەڵێ

 من دەیب نیەوەد نەش ب نیەوە خۆم شتێە، لێدەزانم

 :ەنرۆ خۆی گێناگ رێر

 ...ش تەەەد حەب، سەرئێیە ناناس ەوەد دەتەوێ

 :ئومێد هەر لە سەر گیت كەوتد نازانم بە راست، بوو یان درووست ەرد

سەنگەرد ئەو جارەت دێتە ب ر كە دەتویست دەرزی لە گ اوەكە بدەیت؟ دەستت چۆن 
، دكتۆر  ستەنگەرم ست دەستدەلەرزی بتواتان بێد تا دەرزیەكەی لێدا من بە هەردوو دە

 ... ههههاههه گرتبوود

 .ئ دی وا بە دوای بە دەردی ئەبوو راست، گۆتەن، كەرتەە دكتۆرێەدا دەگەەێن 

لەو سەروبەندە نامەیەك، یە  الگەەەی م لە رووس اوە گێگەییتد لە ب رم نت ە نتامەی 
 :كامە برادەر بوود لە دێرێە، ناوەندا نووس بووی

بەجێبهێژەد هەوڵدە بە هەر رێگەیە  بتێ ختۆت بتگەیەنە  تا زووە ئەو كونە شاخانە..
ئێرەد ئەو تەمەنە جتوانە لە دن تای بتن بەرد و گنچەتان بە ف تت  مەدەد وەرە بترا دن تای 
گەورە بب نەد خۆت بۆ بە كوشت دەدەی؟ وەرە لێرە كەمێتم بتژیند بحەستێ نەوەد بتزانە 

لێتتترەوە د ەاویتتت، ستتتەنگەرێم نەمتتتا ئەوە بێنتتتێ دوو ف یتتتەك، لێتتتوە بتە ێنتتت،د وەرە 
 .سەنگەرەكان جوان دیارن
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تاهو وا،د من وا لە چاوەەێ، هە،تن، گۆلێم گوڵەستێرەم تا بە كتۆنە ستەنگەرەكان  
بتتەەومەوەد ئەویتتش دەڵتتێ چتت،  نتتا بتترا متتن رووستت ام نتتاوێد خول تتای دیتتتنەوەی كتتۆنە 

لە  سەنگەرەكاند سەنگەرە د ەاوەكتانم لە ستەرە و دەبتێ ب تانب نیەوەد متن دەزانتم لێترە
د ەاوی ر ژ دەكەمەوەد دەزانتتم لە د ەاوی رووە و ستتەنگەرە كۆنەكتتان دەبتتیەوەد دەزانتتم 
كەرایەتتت ە و گرتتتووم،د بە،م دەنگێتتم نتتازانم دەنگتت، چتت ە لە ستتەنگەرە كۆنەكتتانەوە 
بانگیتتدەكاتد لە ستتەف ن و هەورێ و هەنتتدرێن و گێتتر  و شتت رین و گتتارە و مەتتت ن و 

بە ئاشتەرا دەب ستترێ... نتامەی بترادەرەكە كە دوو سوورداشەوە بانگیدەكاتد دەنگتێەە 
 مانگ و شتێم بوو بەەێوە بوو بە كراوەی، گەییتە دەستمد ئەو دەم دەیانگوت:

ئەو نامتانەی لە رووست اوە  ئێران نتامەی دەرەوەی ئێرانت، دەكتردەوەد بە تتایبەت ش 
 .دەهاتن

بە،م گێییەرگەیە  سوێندی دەخوارد كە هەنتدێ لەو نامتانە لە گۆستت، ئێرانت، بە  
كە دەگەنە دەست، حزڕ دەكرێنەوەد تا نهۆش تێنەگەییتم نامەكتان  بەرێداخراوی دێند 

 :بە دەست، كێ دەكرانەوە  گێییەرگەیەك دی دەیگوت

ن دا هەناسە حزڕ هەر لە سەردەم، گێش گورباچۆردا دەژی و هەر لە كەش، گارت زا 
دەداد بۆیە دەبێ نامەكان هەر هەموو نامەكتان بە بتن برژانگت، خۆیتدا بتێن و بتت ند متن 
كات، خۆی هەر نامەیەكم بۆ ماڵەوە دەناردد حزڕ بۆی دەگێچامەوەد هەر نامەیەك یم بۆ 

 !دەهات حزڕ بۆی دەكردمەوە و دەیگوت: هاوەێ ب دە من تۆ ئەزیەت مەكێیە

 :سەنگەر وای وە،م دایەوە

گوربتتاچۆڤ لەوێد بە،م ئتتێیە ئێستتتا وا دەچ تتنەوە ژیتتان، گتتارت زان، گێچتتانەوە و 
 .كردنەوەی نامە بە دەست، حزڕ ئاسای ە

 :رەنرۆ بە گێەەن نەوە
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 !ئاگاداربن سەنگەریش حزبە

 :نازانم چۆن بوو بۆ فیە هەڵیدایێ

 .گ اوم دەوێ نامەی من بپێچێتەوە و بەاتەوە

 :ت، لە سەر گیت كەوتسەنگەر بە شێوەیە  گێەەن ن گر

 ...ئەوجا چ حزبێم لە نامەی تۆ تێدەگاتد هەمووی ش رر و

نامە نامەم گێدەنووسێد لە باس، حزڕ و ئێران و نامە خول ای نتامە نووست ن كەوتە 
سەرمد دێتە ب رم ئەو ر ژە شەش حەفت نامەم بۆ برادەران، رووست ا نووست،د بتۆ دیتارد 

واڵت، ستتگومبوون، هتۆگرم واتد هتۆگرد هێیتتا هەهەندرێند سورخ،د نەژادد باخەواند ئا
 نەزان بوو.

ئەو كتتوەە كە لەگەڵ مەال جەالو هتتاوەێ، رێتت، رووستت ا بتتووند لە گتتت لە دەو ئتتاوی  
ئتتارا  دیتتار نتتامێنێد دیتتارە ئتتاو نەیبتتردووە چتتونەێ ئتتارا  لەو وەرزەی هتتۆگر لێتت، 

ەڵتدێریش نت ە تتا گەەیوەتەوە ئەوە نەبووە كە گ او بباتد ئەو جێ ە وە  بتا  دەكەن ه
گومتتان بتتۆ هەڵتتدێران بچتتێد لێتتتەواریش نتت ەد لە گاستتەوان، ستتەر ستتنووران ش دوورەد 
جتتێگەیەكە دەڵتتێن لەوەتەی هەیە كەستت، بە ئتتاودا نەداوەد كەستت، هەڵنەدێتتراوەد كەستت، 
گورگتتان ختتوارد نەكتتردووەد كەستت، رادەستتت، گاستتەوانان نەكتتردووەد جتتێگەیەكە ختتوێن، 

چ، بە سەرهات  زەوی  وت داد ئاستیان هەڵ ەێیتا  كە  مر ر، نەدیتووەد ئەدی هۆگر 
د جارێ دیتبوود نازانێد دەڵێن مەال جەالل ش حەگەساوە و چ ناڵێد من ئەو هۆگرەم چەن

نامەیەكم بۆ ئەویتش نووست،د ئێستتا نامەكتان ئامتادەند گێیتەوەی  ز رم خۆشویستبوود
 .بەەێبەەوین بەەێ ان دەكەم

لە سەر ر ییتن ند هەر دیتت كۆڵەگیتیان لە گیتێ كتردو دەستت، ماڵئاوای یتان بتۆ 
ناوزەنگ، ماڵد ماڵ، گێییەرگە هەڵبتید ئێستا لەو دەم، ماڵئتاوای ەد ناوزەنتگ خەریتەە 
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گت گریتانەد هەنستم دەداتد هەر  هەوک،س یای ژنێە، بە تەمەنداچوو وەردەگرێد ژنێم 
مەی گریتان، داد ئەو ژنە تتا دێ ست یای لە ست یای دیتت لە بەەێەردن، كوەەكەی لە گتت

دایەم دەچێد سا،ن، شووم ب نای ی، گەرتنەكردبێد ئەو ر ژەی دایەیم جێهێیتد س یای 
ز ر لەو ژنە دەچوود لە ناوزەنگ، ژن دەچوود لە ب ترمە كە گیتتم لە دایەتم كترد و رێت، 

 تا بەهێزتتر بتوو لە زی چچ ام گرتد هەستیەرد كەزیت، دایەتم لە گتێم ئتا،وەد بە،م هێت
 هێزی كەزی.

ئێستتتاش دەترستتم ناوزەنتتگ كەزیەكتتان، باڵوبەتتاتەوەد سرووشتتتێە، لە سرووشتتت  
ستتەیرترم هەیەد رەنتتگ نتت ە ختتوو بە جێتت ەكەوە بگتترمد لێ نتتابیەوەد دەبێتتتە دایەتتم و 
دەستبەرداری نابمد چەندی زووتر بەەێەەوین درەنگەد دەترسم س یای گریتاوی، ناوزەنتگ 

س یای دایەیەد بیگریێنێ و ئ دی رێ، گارت زان، دانەگترمد دەبتێ رەنرتۆ  كە هەر كتومت
 :بووبێ س یای من، خوێندەوە و گوت،

 .ناوزەنگ لە رووس ای كردید لە گارت زان یت دەكات 

 :گوتم

 .ناد ناوزەنگ لە دووركەوتنەوەی كردمد بە،م لە نزیەبوونەوەد نا

و گ رنتتتاب ند تتتتا كتتتۆنە  شتتتۆەدەب نەوەئ تتتدی ئەوە  ستتتبەی بە رێتتت، نزیەبتتتوونەوە 
ستتەنگەرەكان، هەورێ و ستتەف ن گ رنتتاب ن و لەوێتتوە لە شتتەوەزەنگ، ئەو شتتا  و د ڵ و 

 :گێدەشتانەوە گۆلێ گوڵەستێرە هەڵدێن و هەڵدەبنەوەد مالزم شێرزاد گۆتەن،

 .و،ت، بە ئەنێالچوو روونا  و ئاوەداندەكەنەوە

 :سەنگەر دەیگوت  

 .ۆشتد گون ە ئاردەكان بب ن نەوەبا زوو بت ین  ۆدیە گ
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 :ئومێد ش تێە، لێبەردا ویست، بڵێد رەنرۆ لە ج ات، وی گوت،

 گێتوایە ماون؟

 :سەنگەر

 وەهام تە ەت نەكردووند بب نرێنەوەد ه چ جاشێم نایب نێتەوە 

 :ئومێد

 .كوەە هەی كەرماكەرد خۆ ئێستا بوونەتە ژەهرد هەر بۆن ان بەەین دەتۆگ ن

 :رەنرۆ

 .ای ئاسیانێ نەكەوت ند دەیەوێ بە ك ی ای  ۆدیە گۆشت، بن عەردی بیرینبەر ك ی 

 :سەنگەر

بتواتتان بتێد بە،یتان نەگەییتتۆتێد جێگەیتتان نستێ ەد ستاردەد دڵن تام وە  خۆیتتان 
 .ماونەتەوە

 :ئومێد بە گێەەن نەوە

 .لە ناو بەفری  ەندی  هەڵ گرتوون

 :رەنرۆ

 ..ناد لە ناو بەفرگرەكەی نەنە،

وە چاوم لە سەر ئەو جێ تانەیە كە ئازوو ەیتان لە خۆیانتدا بتۆ گێیتیەرگە لەو دوورە 
شتتارد تەوەد گاراستتتووەد لەو بتتاوەەەم ئەگەر بە تەنتتێش بتتم بە یەكە یەكەی ئەو جێ تتانە 
بەەومەوەد بە هەڵدانەوەی بەردێتم لە ستێبەرد بە هەڵەەنتدن، بتن گتابەردێە، نستێد بە 
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ێد ئارد و ن سم و نۆ  و  تۆدیە گۆشتت و الدان، گنچەێە، زاری كونێە، تەالنێە، عاس
 ...ئاوەتەماتە و شەكر و چا و خوێ دەب نیەوە..ئاخر

 .هاوەێ اند تەواو سبەی دەە ین + 

 بەراست؟ -

 .سبەی ز ر زوو بەەێدەكەوین +

ئامتتادەیند ماڵئتتاوا ناوزەنتتگد هەر ئەوە  لێتترەمد رەنتتگە ئ تتدی نەتب تتنیەوەد هەورێ و 
دەعباكانتان بۆمان بەەنەوە هات ند ستەرما وستۆلەتان كەم سەف ن هات ند كونە گورگ و 

 .بەەنەوە هات ند وە  سا،ن، گێش ئەنێاو بیانگرنەوەد هات ند گۆلێ گوڵەستێرە هەڵدێن

 هاههێ ههههاااااااا واااا ههێ ئا ئائا ئۆئۆ ه      ،

 چ ە؟ چ بووە؟ چ  ەومایە؟ +

 ...ران ە  -

 چ،؟  +

 .ئازادە  -

 .ەوەبە ترومبێ  دەچ ن +
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 لە هەر نیشتنەوەیەك

 جێ باڵێك لە یادەوەری

 

 

 موورتكە

 چەپ و راست رتم نە ه چ درەختێ ناب نمد نازانم تەوروئێرە موورتەەیەد بە،م نە مو
دووریتش نت ە لە بنت،   شەە گەییتووە و ستووتاندوون، ئاوری د یاخودبە ناویان وەربووە

درەختێە، بە خۆیەوە نەدیتبتێد وە  ز ر گوندیتدی ئاشتنای ستێبەر و بەر و كەستەای، 
درەخت نەبێد لەو دەشت، هەولێرە ز ر گوند هەیە لە گەەەكێە، شار بە ئتاوترەد كەچت، 

 :دەڵێ، لە ب ابان هەڵ انداوەد ئەو خۆشناوەی  ەرتاڵەكەی وا بزانم ترێ بوو دەیگوت

 .گورگ چاو بگێتید بۆ هێستر بەستنەوەش درەختێم ناب ن ەوەبە چاوی  

كە بە دەگیەن نەباد تێەنگەكەی یان لە شان بوو یان لە سەر چتۆك،د   شمام عر ژ 
 :دەیگوت

 .لەو دەشتە بۆ تێەنگ گێوەكردند لقە دارێ ن ە 

شتوگە،ش خۆیتان ر ژ ئاوابووەد زەردەی ماوەد گێییەرگە لە گیتت گونتد لە نتاو گوو
ختۆ بە مۆڵگەیەكتدا دەدەن و  دشتێە ان لە چاوەد ئەگەر چ روونەدا داوەد ئەوشۆ حەشار

مێتوان، گونتدند دوو دوو بە ستەر ما،نتدا دابەش بتووند لە  هەوکەرەنگە نەختش بێتنند 
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 لە تتتام، گتتووژارک. هەنتدێم متتاڵ مێتتوان، ختوێن شتت رنند لە هەنتتدێ متتاڵ ش تتاڵ تتتاڵد
 .تاڵترین مێوان

دا هەبتتووبێد یتتان دواتتتر تێ ەەوتبتتێد نتتاد رووداوێتتم لە دەبتتێ هەڵەیە  لە نەخیتتەكە
دەرەوەی نەخیە روویدا و نەخیەی تێەوگێم داد بتاش بتوو تێەچتوود دوور نەبتوو تێتدا 

دوای چەنتد شتەوێم  بچمد یان دەستم بە ختوێن، جاشتێمد ستەربازێم ستوورباد دواتترد
 :گێییەرگە كەمێم لەوالترد كانەب، گچەە گوتەن،

نەینووسێتەوەد لە الگەەەیەكت، خۆیتدا جتوان  ژوو ئەگەر ناکە نەخیێە، هێناد مێ  
 .دەینەخیێنێ

 ؟!من لەوێ نەمابوومد هەڵێتیبوومد دەزانن لە كوێ ن یتبوومەوە  

 

 ئاخوڕە

بەو  وا بەیتان ئەنگتوتد دئەهاد بەیان ئەنگوتد لەو بڵنتدای ەد لەگەڵ ن یتتنەوەی متن
لێژای ەدا لێژدەب نەوەد ئەبوو رەشا دەناسیەوەد لە گێیتە متن لێتژدەبێتەوەد گێت، ر یت،د 

ەند بنە دارێم بە گێتوە متابوونەوەد چوەب رمان بێد لەو ناوە خۆی بە لقە دارێ گرتەوەد 
 هێیان بۆ گتی جەنگ نەنووشتابوونەوە.

داڵ ەیەكت، كتورت،  ئاخوەەیەد رێ، موورتەە بۆ ئتاخوەە بە ترومبێت  هەر بتای، ئێرە 
متتنەد بە،م بە گێتت، گێیتتیەرگە كتتاتژمێرم نەگتترتەوەد نەمزانتت، چەنتتدەد گێیتتتر لە بتتابیم 

 :ب ستبوو كە

ئاخورە لە )ئاخوە(ەوە هاتووە و خەڵە، الیدە ئەو ناوەیان بە سەردا بتیوەد بەوەی  
وەی بەرزە و رەشتتەو، د ئتتاخوەی رەشتت ان و كە ئتتاخوەی ز ریتتان لەو جێتت ە دیتتوەد ئتتاخ

 ...پ انس
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لە دەو  بتێ ئتاخوەد بتێ کتا و جتۆد ئاخوەەی گت ئاخوە تاكە ئاخورێە، نت ەد هەوکە 
ب رە ئاوەكان، كۆڵێە، ئاو ناب نرێد ئاخوەە چ گوندێە، نا گوندە  نە  تۆەەی چێڵتێد نە 
 اەەی بزنێد نە ح ژەی متای نێد نە زەەەی كەرێد نە  توو ەی كەڵەبتابێد نە گارەگتاری 

ا گونتدەد نە كونتدە و كونتدە،ند نە كتۆڵ ت، مرییتەاند چەنتد مرییەێد ئاخوەە چەند ن
لە  د یە  دەستتتناكەوێد دوو ستتەگە كژتتم کتتۆتکەناگونتتدە  لە وەرزی د  لە ئتتاخوەە 

گ اوێتم كە كتۆڵێە، گەورەی لە گیتتێ ەد بە،م رەنتگە  سەرگیتەكان لە وەەین نتاكەوند
 :سوو  بێد كاڵش نەۆفێە،  ۆنداخەداری بە شانەوەد لە سەر ر ییتنەد دەڵێ

د تەواو بتردی بە تتا،ندەمێەە ئاخوەە بێ ما،تەد ئەوەی هەبتوود ستەربازی عتارەڕ  
  .ژیان لێرە نەماد گوند سەری خۆی هەڵدەگرێ

 :ئەبوو رەشا  لێپرس،

 كوێ؟تۆ بۆ 

 :كابرای كۆڵ لە گیت

  وزی داك، عارەڕ

 :ئەبوو رەشا بە كوردیەك، خۆش و گێەەن ناوی

 .من عورب،د تۆ  وزت داكم چوو

 :كابرای ئاخوەەی،

 .تۆ عارەڕ ن،

 :ئەبوو رەشا بە گێەەن نەوە

 .وەڵاڵ من عەرەڕ



950 
 

 :كابرای  تێەنگ لە شان

 .باشە دەچیە  وزی داك، سەدامد خۆ ناڵێ، سەدامم

 :شائەبوو رە

 .لە رێ،  وز دا  سەدام جاش مەوجود دد بە  دربالە وناد بچو

كابرای كۆڵ لە گیت، تێەنگ لە شان، ئاخوەەی، دەست، لە مژ، ئەبتوو رەشتا كترد و 
 .بە گریانەوە ر ییت

 .هێیتا لە ئا اری ئاخوەەیند دەنگ، فت كە دێد دەبێ خۆ بیارینەوە 

 

 باواجی

دیتتار نتت ەد بە،م دیتتوی د ڵتت،د د ڵتت،  )باواج،(یەد دیتتوی الی شتتاریستتەرهەڵبتەد
ستتیا ووڵ، لە بتتن ستتێبەری چەنتتد گەلە هەورێد لە بەهتتاردا راكیتتاوەد ئەو تەنەێیتتەی 
باواج، كە لەمنەوە جوان دیارەد لەو بەهارەدا دەڵێ، كەوێ كەسەەكەی نەنەیە بە ستەر 

 .رستەوە

 .كەوێەەی من ت ژیێەە لە باواج م هەڵبتیوە 

اییتتەی نەخوێنتتدەوارەد گتتتر لە بەهارانتتدا دەیگتتوتەوەد ئەو رستتتە شتت رریە هتت، نەنە ئ
 :نەنەم ژنێە، باواج ، بوود دەیگوت

 .باواج  م دمن كۆی، ن م 

 :دایەم ز ر جار دەڵێ 
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ن وەی باواج، ه، بتاگ ری متن بتوود بە،م لە بتن دەستت ان دەرهێنتا و ئێستتا جێت، 
 .گۆەێە ییان لەوێ ن ە

لە سەر دەرگتای متاڵێ لە نێتوان نەنەتم و تۆگێم من، هێنایەوە ناو گێییەرگەد دەنا 
دایەم دان یتبوومد ب رم لە ن وەی لە دەستچووی باواج، و كەوێ، باواج، دەكردەوەد من 
وامد هەر جێگەیە  بب نم یان ناوی بێد ئەگەر لە منداڵ، دیتبێتتم یتان باست ان كردبتێد 

 .یەكسەر دەگەەێیەوە منداڵ،

 تۆپد دیسان تۆپد رێ، گێگۆەین تۆپ.تۆپد 

رووە و كەندەكە شۆەبووینەوەد باواج، بزر بوود تۆپ نەیهێیت تێتربم لەو جتوان ەی  
باواج، كە لە كەوێەەی نەنەم دەچوود كۆگتەریش گەییتد زرمهۆەەد ئ تدی بتاواج، هەر 

 :ن وەی ناد هەمووی لە دەستچوود لە ب رمە حەمەی ئاییەگوڵ دەیگوت

ار جتتارە لە بەهتتاران لێتت، دەكەیند جتتچێتتر ژێتتم دێتتت لە ستتەری بتتاواج، خانووێتتم 
 .دەمێن نەوەد سەرهات، ر ژان، گێییەرگایەت، تێدا دەگێتینەوە

 :بە،م ساری دەڵێ

 !لە خەونێ

 د کەمدوود هەرچ، دەگۆد دەهاتە دی.ساری گێییەرگەیێ بوو

 

 كانی شیالنە

مانگەشەوێە، هاوین ەد لە دوورەوە جاش و سەرباز لێەتدی ج تادەكرێنەوەد ت نتوێت، 
 :)شۆەش(ێە، خۆشناوی، بووبێد گوت،لەگ نەنەباد لەو سەر كان ە نەدەن یت نەوەد 
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 .ئەوەش كان، ش النەد ئای چەند تامەزر تم

ت كردد ئێرە كان، ش النەیە؟ ز رم خواردەوەد بە،م نەگەییتە زگاوبووند مەتارەكەم گ
بە راستتت ئەوە كتتان، شتت النەیە؟ گێیتتتر جارێتتم كتتان، شتت النەم دیتتتووە و ئتتاوم لێتت، 
خوارد تەوە و تێر ش النەكان یم بۆنەردووەد بە،م دەڵێ، گۆەاوە  ناد ئەو كان، ش النەی 
متتن لە بەر ت یتتە، ختتۆر ستتەردان م كتتردد كتتان، شتت النەی بەر تتتریێەی مانگەشتتەو نتت ەد 

سەر جێگەیەكدا هەڵتدێد هەنتدێ ست یای ر ژ و بەر ختۆری گێدەچێ ئەودەمەی مانگ بە 
لێبەتتاتەوە و ستت یای تریێەیتت، بتتداتێد بە شتتێوەیە  چتتاو بە ستتانای، نەیناستتێتەوەد 

 :)ئازاد(ێم لە تەن یتیەد بە ئەسپای، هەر ئەوەتە دەب ستمد گۆران، دەڵێ

 كان ەك، روون، بەر تریێەی مانگەشەو

 لە بن ا بژەرزێ مرواری زیو و چەو

 :ەران(ێم دەڵێ، بۆ من  سەدەكاتكام(

ئەو رێگتتایەی بە شتتەو گێتتدا دەە ید كتتاتێ بە ر ژیتتش بە هەمتتان رێگتتا دەە ید ز ر 
 .ج ایەد هەر ئەوەتە دەیناس تەوەد بە گێچەوانەوەش

كوەێم لە یادەوەرییدا نە رەنگ، ماوە نە ناوید بە،م ئەو رستەیە وە  خۆی لە گوێم 
 :دەزرینگێتەوە

 !ووەد بەوە خۆت دەگەەێن تەوەد چاوسا دەڵێ، رێت هەڵە كرد

 .لەو رستە یادەوەریەد تەنها وشەی )دەل  (م گۆەی بە چاو سا 

 :كامەران لە دڵەوە و بە دڵن ای ەوە دەڵێ 

لە هەموو جێ ە  بزربمد لە سەف ن و ئا اری ستەف ن نتاد دەزانتم لەو ستەف نە چەنتد 
چ رەوەزێ   گتابەرد و بتنەدار هەیەدكان، و تەەای، هەیەد چەند رێ و رێچەە هەیەد چەند 
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جێت، تەمتۆ  و بەردەستتێ ان ش  ناوە ناوە تاوێری لێدەبێتەوە د تتا بت  د ڵتێ گ رنتابێد
ه، بۆندار  ، بێ بۆن وچەند گوڵ  دچێنکە هەیە ناو چ گووشوگاالش، دەزانم لە گێدەزانمد

ێتتم رێ نتت ە ر لە کتتوێ ە و لە کتتوێ چەشتتکە ر دەکەنددەزانتتم ستت پەی راوچ تتان  هەیەد
 دەكەومەوەد لە بتن بەفترێد یەەشەوی باراناوی بە هەموو ئەو جێ انەلە تار گێنەکەوتبێد

 .بە وانە و بەو جێ انە دەکەومەوە

ا خۆش ختۆش دەە یتند لەوانەیە دیە  یە د بە دووی یەكداد دوور لە یەكترد بە بنار
گێییەرگەی بەر تریێەی مانگەشەو ئەگەر لە تەلەرزیۆن ن یانبدرێد لە چاودا جتوان ختۆ 
بنوێنێد متن لەو بنتارە تتریێەی ەد لە گتژ وێتنەیەكمد دەمەوێ بە وشتە ب ەێیتمد وشتە لە 
گێییەرگە یتاخ ترەد دەستتەمۆ نتابێد دەستتێژە  هێنتام ەوە رێتزی گێیتیەرگاند چەنتد 

ێژە  ر ییتتن، گێیتیەرگەی گستاندەوەد ختۆم داوەتە گەنتای بتنە دارە د چتاو لە دەست
بەرد دەگێتمد نتاب نمد تە ە گەرمەد هت، ئەوە نت ەد وا بیێنت ەوەد دەبتێ دەستتبەەیتەوەد 
تە وهتۆەەد چتارەگێە، نەبتردد دەرچتتوویند لە بەختت، متند ئەوەی نەخیتەی بۆستتەكەی 

 .نەوێر کكێیابوود یان نەزان بووە یان 

جارەش هۆیهامان لە متردن کترد  کتان، شت النەد هەم یتە بە گتوڵ و ئتاوەوەد بە ئەو
 وێنەی شووشە گو،وێد لە سەر س نەی دیوی نسێ، سەف نێ بتب نم.

 

 ماكۆك

 :ب ست ەد نازانم كێ دایتشت ە گۆتەکم

سەف ن بە هەر الیەكدا هەڵتداد هەڵدانەكە حێ  بێ یان هێدید چ ایە  دەتگرێتەوە و 
 .د ڵ ناكەویەوە لە دەشتای، و
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بتتۆ متتن راستتتەەوتەوەد لە ستتەف نەوە هەڵێتتتیمد لە الگاڵێتتم ن یتتتیەوەد  گتتۆتەئەو 
 :گوت ان

 .سەرهەڵبتەد ئەها ئەوە چ ای ماكۆكە

لە سەف نەوە لۆ ماكۆ  تەنها دوو رێ هەیەد رێ، ستێ ەم ئەگەر هەشتبێ بە خەیاڵتدا 
ەد ئەویتدی رێت، فتت كە و خەیاڵ و خەیاڵ دەەواتد ئەو دوو رێ ە یەك ان رێ، گێییەرگەی

كۆگتەرەد كۆگتەر تا دەیگاتێ خەوەنووچەە دەباتەوەد بە،م گێییەرگە ئەگەر مەتارەكەی 
گت و لە كۆڵەگیتەكەش، چەند نوردووە نانێم و دوو مستە  ەس  هەبێد ئەوا رەنتگە لە 
رێ ێ هەر جارێم دەست بە ئاو بگەیەنێد مام مەج دی برا گچەە بە دەنگ، نزم بتۆ یە  

 :گێییەرگەی دەگێتایەوە دوو

بەو دەستتتنوێژەی لە كتتان، شتت النەی ستتەف ن هەڵیگتترتد لە بنتتاری متتاكۆ  نتتوێژم 
 .كردووەد دەستنوێژ سوو  بووبوود بە،م نە شەا

مام بتایزی بترا گەورە بتۆ گتوێ، لێنتابێ  گێێتم بە دارجگەرەكەیتدا دەكتاتد گتولژەی 
 :دەمانچەش هەر هێندە تۆز و خۆڵە بەرزدەكاتەوە

 !ب بتەوەد ز ری نەماوە من ش باوەەبەەممەجەد 

 :حاج، بەخت ار دەڵێ

 .دوای رزگاری و چوونەوەد گێویستە مام مەج د ببێتە سەر افڵەی حاج ان

بە،م دوای هاتنەوەد لە سەروبەندی گران ەكە من بە چتاوی ختۆم چەنتد جتارێ متام [
  ]مەج دم لە كۆ،نان بە دوای تتومبێڵ، زبڵتێژەوە دیت
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یەرگەی هەتاوگەستتە بەو دەمەو عەسترە هتاوین ە دەڵێت،  ەتتێن بە دەستەیە  گێیت
ماكۆكەوەد هێند خۆیان داوەتە تتاود رەنگت،  ەتێ تان گرتتووەد هەر بە راستت، لە چتاوی 

 فەرمووبووی:منەوە ز ر لە  ەتێ دەچند مام ه دایەت كە تەمەنێەە گێییەرگەیەد زوو 

ر لە گێییەرگەشتت، گتتۆەی ختتودا ئەگەر لە گ تتاو بگتتۆەێد دەبێتتتە گێیتتیەرگەد ئەگە
 .دەبێتە  ەتێ

جێ ەكەمان بێ داروبار ن ەد بە،م دیوی سێبەری دار  ەرە تاێد لە دیتوی هەتتاوەكەی 
 .گەرمترەد كەم مەتارەش ماوە چۆەبت نەبووبێ

لێتترەوەد لەو دوورەوەد لە دوورب تتنەوەد بێتتتواتە لە چەنتتد هێیتتووە ترێ ەكتت، رەشتت، 
وای كترد بێتتواتە لە بۆڵتووە تترێ بچتێد حەزی خۆ،وی، ناو  ەرتاڵە دەچێد ئەرێ چت، 

 !چوونە ترێ

ت نوێت، تاوی سەندووەد ماكۆك ش هێیتتا ز ری متاوە ر ژی لتێ ئتاوابێد تتا متاكۆ  
نەچێتە باوەش، تاریە ەوەد بن ئەو چەند بنە دار و گتابەردە متاڵ، گێیتیەرگەیە و بتۆی 

جتاش و ستەربازی لە ن ە گێ ئاودیوی دەرێ، ماڵ بەاتد ئێرە خوا دەزان، چتاوی چەنتد 
ستتەرەد ختتوا دەزانتت، لە نتتاو ستتێرەی چەنتتد تتتۆپ و د شتتەە و تێەنتتگەد م تتزی خۆمتتان 

 .خواردبێتەوەد تا تاریم دانێ هەر لێرەین

 :حاج، بەخت ار گێدەچێ ز ری ت نوو بێد بۆیە چ ر ك، رووبار دەگێتێتەوە

متاكۆكەوە لەو گێچە بسووەێ تەوەد سەرشاخانەد رووبارەكەیەد ئەو رووبتارەی لە دڵت، 
هەڵدە ووڵێد ستارد ستارد كەلژەتەزێتند ئەو ئتاوە هەم یتەی ەد كتان، دن تا چتم بەتاتد 

 .رووباری دن ا وشم بەاتد رووباری ماكۆ  هەر رووبارە

هاتەوە ب ترمد گێیتتر لە رێت، خاڵێەیەوە)شتەف  ( متاكۆ  و كان ەكتان، متاكۆكم بە 
ەف قە لە گێیتیەرگایەت، شێوەیە  ب ستبوود وە  ئەوەی بە چاوی خۆم دیتبێتمد ئەو ش
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كەم چ تتا هەیە نەیتتدیتبێد ئەوە بتتوو كە كتتوەێە، بتتوو لە نتتاو چ ایتتان )متتاكۆ (ی بتتۆ 
هەڵبژاردد بە،م من لەو عەسرە هتاوین ەد گەرمتا و ت نتوێت، متاكۆ  وای لێنەكتردم هت چ 

 :جوان ەك، لێ بب نیەوەد لە بەرخۆمەوە دەمگوت

 .ماكۆ كوەی خۆم بە ب ابان ناودێربەەمد ناوی نانێم 

 :ئۆخەیش وا ماكۆ  كەوتە تاریە ەوەد رەنگە گوتبێتم

 !ماكۆ د هەر لە تاریە، بتب نم 

شتتۆەبووینەوەد گەییتتت نە ئتتاود دەرچتتوویند بە،م بەو رێتت ە نتتا كە دەچتتۆوە ستتەر 
 .ئاوەكەی دڵ، ماكۆ 

ز ر دواترد نە حاج، بەخت ار مابوود نە گێیتیەرگایەت،د ستاڵ لە وشەەستاڵ،  ددواتر
دەستتووەاندەوەد ستتەر لە ستتپێدەیە  بە ترومبێتت  رێتتم كەوتەوە بێتتتواتەد لە  وەرزەكتتان،

چاوی من هەر لە هێیووە ترێ دەچتوود بە،م لە نتاو  ەرتتاڵە نتاد بە دارەوەد ستەرم بە 
بەژنتت، ماكۆكتتدا هەڵبتتتید چ چ تتایەكە متتاكۆ   چتتوومە سەرشتتاخان و ختتۆم خستتتە 

ۆ حتاج، بەخت تارد شتەف ق ش رووبارەكەیەوەد چ ئاوێەەد ئتاوی دڵت، متاكۆ   راستت، گت
 .جواننا  بوو

 

 هەندرێن

كوەێم هەیە بە چ ایە  دڵت، دانەكەوتد نتاوی دوو چ تای لە ختۆی نتاوە )هەنتدرێن 
گێر (د تێنەگەییتم بۆ ج اكردنەوەی لە هەندرێنەكان دی گێرسێە ی، بە خۆیەوە نتاوەد 
یتتتان شتتتتێم هەیە لەو دووە كە  بەالیتتتدا نەچتتتووەد )ئەبتتتوو الو (ێەیتتتان لەگەڵە لە 

ە  توون ەوە دەهتاتە ختوارەوەد گتوتم ر ژەكتان ر ژەكان، بەچ ادا هەڵگەەاند كە ئتارە ە ل
نەمگوتە ساتەكاند چونەێ چ ا هەبووە چەند ر ژی ویستووە تا لێ، ئاودیو بووید ئەوجا 
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دەداتد دوو  توم لە مەتتارەكەی  بێنتێئەو ئەبوو الوكە دەستت بە بتنەدارێەەوە دەگترێد 
 :ەڵێدەداتد دوای لێبوونەوە لە الوكەكەید روو لە دوو چ اد بە عەرەب، د

 .گێییەرگە دوو گون لە خۆی نێد لەوە باشترە ناوی دوو چ ا لە خۆی نێ 

 :دوو چ ا دەڵێ

 .گونم  لۆ خۆت الوك، چ ای، بڵێ 

ئەو ئەبوو الوكەد باب، شتێە دیەد باب، الو  ن ەد بە،م هێند الوك، گۆد بتووە ئەبتوو 
ۆ: )) لتێ الو د چ الوكێە ش  هەمووی شەش )لێ( و حەفت )لۆ(یە د وشەیدی نەدەگ

لێ لێ لێ لێ لێد لۆ لۆ لۆ لۆ لۆ لۆ لتۆ(( هێنتدە و بە د بە،م ئەگەر بتێ مەترست، بتاد 
 :هێندەی دەگۆتەوە مێیە، دەبردید ئەبوو الو  دەگرسێ

 وا نازانم لە كەنگێوە بە دەوریا خولدەخۆینەوە؟ دئەرێ ئەو چ ایە ناوی چ ە

 :دوو چ ا دەڵێ

 ئەوە منم

 :ئەبوو الو  دەگرسێ

 كام الت؟

 :دوو چ ا وە،مدەداتەوە

 الی گونم

ئەبوو الو  دەیویست شتێم بڵێد بە،م گێەەن ن رێت، نەدا كە  گتوێ، لە وشتەیە  
 ...بێ

 :شێرزاد دەڵێ
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 .لەو خوارە كان ە  هەیەد مەتارەكانیان گتدەكەین

 :نەمزان، كێ بوو

 لە گێییان كان، ن ە؟ 

 :شێرزدا وە  ناولەگ، خۆی شارەزای هەندرێنە دەڵێ

 .د هەندرێن كان، كەمەن ە 

 :ئەو  سەیە من، گەەاندەوە الی خاڵم كە چ ا نەبووە شەەی لێنەكردبێد دەیگوت

 .لە ب ابان لێت بقەومێ لە هەندرێن لێت نە ەومێد چ ایەكە بێ كان،

كانەب، گەورە كە خزمایەت، لەگەڵ هەرچ، شتا  و دونتد هەیەد هەیە و بە ختوێن ش 
ر بوو لەو خوالنەوە هەندرێن ە لە بارەی هەنتدرێنەوە لەگەڵ هەندرێن دەگەنەوە یە د سەی

 .ورتەی لێوە نەهات

 .ئۆخەیش ئا اری هەندرێنیان بتی و لێیان نە ەوما

 

 قەاڵتی دوین لە بن درەختێكەوە

لەو جێتت ەی  ەنتتدیژ، دەڵێنتتێد  ەنتتدیژ، هەورگتتری بە ئاستتیانداچوو نتتاڵێمد  ەنتتدیژ، 
گێییەرگە بە شتە بەلەمێم بادینان، بە سۆرانەوە ئاوای، دەوزێ، گەورەد ئەو جێ ەی كە 

گرێدەداد لەو  ەندیژەد لەو گنتە گەیوەندیەوەد تا ئێرە ن و شەوی گایزی ویستتد لە ستەر 
زێ بەەێەەوتتتت ن ن تتتوە شتتتەو بتتتوود ئەوە لێتتترە لەو ستتتەر بستتتتووەد لەو بتتتن دارە بە 

ەو هەموو ئا تارە تەمەنداچووەد سپێدەی داد بە گێ، گێیەرگە نەبا بە شەو و ر ژێە ش ئ
 ...نەدەبتاد ئا اری  وەەبەگ و ر  و هاەەش و گتاو و نازانم چ، و چ،
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ستتپێدەیەك، بە واتتتا ستتپێدەی ەد گزنتتگ تتتاڵ تتتاڵ لە ستتەر و  تتژی درەختتت ئتتا،وەد 
درەختێە، تا بڵێ، بڵند و گان و گۆەد  چ بە تاكە درەخت نەدەچتوود دەتگتوت چەنتدان 

 :مام رەسووڵ گێیتر گوتبووی درەخت ل  و گۆیان لێەدی ئاڵۆزكاوەد

لە چژەی هاوینێ ن وەی خێڵ، خەیالن ان لەو بتن دارە دان یتند كەست ان لە ستێبەر  
 .بێبەری نابێ و جێ ەك، لە بەر هەتاو نامێنێتەوە

ئەگەر ئەو  سەم نەب ستباد بە  ەڵەمبت لە  ەدی ن توە كژتۆری درەختت نەمدەنووست، 
ەەووی خەیالنتت، ستتەف نێە، ستتەر لە ستتەف ن )داربەەووی خەیالنتت،(د هەر لە بتتارەی دارب

 :بڵندتر دەیگوت

ب ستتتیە لەو نتتاوە داری مەستترەت، هەیەد وا بتتزانم هەر ئەو داربەەووەیەد دەڵتتێن هەر 
كێیەیە  بەەوێتە نێوان خەیالن، و زراریان لەو بن دارە دادەن ین و دارە  بە بەین اندا 

 .دێنن

بتتۆ مەستترەت،( بە،م  ستتەیەك، دەمویستتت بە دوای داربەەووی خەیالنتت، بنووستتم )
 :جاسم خەیالن، گەش یان ەردمەوە

كە خ ن رژاد داری مەسرەت، چ،  داربەەووەكان ش دەبنە تێەنگ و بە رووی یەكتردا  
 .دەتە نەوە

داربەەوو تا ە دار ن ەد لە دەوروبەری هەشت نۆ دە داربەەوویدی هەڵچتوونەد بە،م لە 
بۆیە جوان، و گرنگ ، تا ەداری گێوەیەد لە چاوی چاو خەیالن ەكە لە بنە گوێن، دەچند 

منەوە هەر تا ەدارەد ئێستا لە بنە مەتارە و بە ئاگری گچەە چایە لێتدەنێ ند گێیتیەرگە 
دەبێ بێ دووكەڵ بتێد دووكەڵ لە هەر جتێ بتێد تتۆپ دەیب نتێ و دەیگتاتێد كتێ بتوو؟ 

 :گوت،

 .ئەها لە  ە،ت، دوینەوە دووكەڵێە، گەورە بەرزبۆوە
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نەمزان بوود لێرەوە بە دووربت ن روون دیتارەد هەوە بە  چیا ئەوە  ە،ت، دوینە؟ئاید 
شەو لەو دیوەوە لە دیتوی ئتاوای، )دویتن(ەوەد لە دیتوی گۆەستتانە گتت كتێژەكەیەوەد لە 
 ە،ت، دوین نزیەبوومەتەوەد وە  دەڵێن دن ایە  سەرباز و جاش، بە سەرەوەیەد  ە،ت 

ەد مێتترگ و زەنتتوێرەد بە،م بە دیتتوی ئتتێیەدا لە بە دیتتوی دوینتتدا هەنتتدێم شتتوەب ەو
رووبارەوە تا سەرێ رژد و هەڵتدێرەد كە  نایگتاتێد هەرچت، گێیتیەرگەیە گەالمتاردەند 

 .ی لەشەرێم بەەن ەناگ رێد سێ چەكدار لەو  ە،تەوە دەتوانن شە

 :سەف ن چاوی لە دوین بتیوە

 ئەو  ەراتە بە دەست، هەر كێوە بێد ناگ رێ

 :خەیالن، دەڵێ

 .ئەگەر لە تێری نان و ئاویان هەبێ و ف یەك ان لێنەبتێ

 :مام رەسووڵ ئاهێم هەڵدەكێیێ

 .یە  ناگا   ە،تە  بە چۆكدادێنێ

بە دیار دوین، ناو گزنگەوەد چایە دەختۆینەوەد بە هەڵە نەچتووبمد كۆڵەگیتت جتگە  
 .لە نوردووی نان هێژەەی كو،ویی، تێدایە

دویتن بە چ تایەك، ركتدا دەڵێت، نێتریە كێتوین درەنگەد خۆر كەوتد ئەهتاد گیتت لە 
هەڵدەگەەێ ند تەق تەقد بیب بیبد دەی ئەگەر لە ئاسیان یتەوە گەالمتارنەدرێ ند زەوی 

 .فیەیەد ترسم ن ەد ناگاكیان تێدا ن ەد دیسان ن یتنەوە بە سەف نەوە و هەڵێتینێە تر
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 كێلەشین

ئاستتیان بستتوێد دەڵتتێن ئێتترە بنتتاری حەستتەنبەگەد چ تتایەكە گێتتدەچێ ستتەری لە لە 
سەری سەرەوەی ساكەگۆەێە، وایە جێ، چەند ر ژە جووتێەەد ب ستبووم جێت، گیتووی 
كتتۆگتەرەد كە لە شتتا  و د ،ن مانتتدوو دەبتتێد دەچتتێ لەوێ دەن یتتێتەوەد گیتتوودەداتد 
خۆی گتدەكتاتەوە و بە ئاستیان وەردەبێتتەوەد دەڵتێن ئەو حەستەنبەگە بە  ەد چەنتدان 

جاش، گێوەیەد ئەوەتا دوو كتۆگتەر بە ستەرماندا ستەرە و ئاستیان مێگەڵ بزن سەرباز و 
ا ستتێ كتتۆگتەریش لە ئاستتیان دابەزیتتند ئەگەر ستتەرەو حەستتەنبەگ رێ تتان گرتتتووەد ئەهتت

ئاراستەكان، لێ نەئاڵۆزانتدبمد بە ئاراستتەی لتۆالن باڵ تانگرتد دەڵێت، ن تازی  ماندووێت،
تەد لێرەوە بۆ لتۆالن كتێ دەزانت، دڵ، ئێیەیان خوێند تەوەد ئێیەش هەر لۆالنیان مەبەس

چەند ر ژە رێ ەد دەبتێ شتەو جێت، هەنتدێ لە ر ژەكتان بگترێتەوەد متا،وا حەستەنبەگد 
دەمویست بە دەست، خۆم الستەە رێواستێە، بەر كتت بقترتێنمد بتا گ تریش بتووبێد هەر 
بەتتتامەد بە،م تتتۆ بە مەرگ دەوردراوی و كەڵەتت، نتت ە لەوە گتتتر لێتنتتزیەبەەومەوەد بەو 

 …ە بچووكەوە ه، )) شەەی حەسەنبەگ((ن ند ما،وادەست

بت د بت د گیوود دیسان ر ییتند الدانە ئاوای ە د رەشیاڵێمد شژە ستاوارێمد ژاژید 
گەن تترد جتتامە د یە د دیستتان ر ییتتتند ر ییتتتن، گێچتتاوگێچد هەوراز و نیتتێود كەم 

ینەكرد ركت م راستوەاستد لەمێژە بە ئاستیاندا هەڵتدەگەەێ ند بە،م بە رێت ە  كە هەستت
بێتە رێد ئێرە كوێ ە؟ دەڵێت، هەڵەیە  هەیەد نتا رەنتگە هەواڵێتم رێت، گێگتۆەیب ند لە 
ب رم ن ەد نازانم چ، بوود شتێم هتاتە گێیتێد لتۆالنم نەدیتتد بە،م لە جێت ە  خۆمتان 
دیتەوەد ئەگەر دەست، هەڵەی تێدابووبێتد حەزدەكەم هەم یە هەڵە دەست، هەبێ و من 

 :هەڵەوەد رزگار دەڵێدەست بخەمە دەست، 

 .ئێرە كێژەش نە
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كێژەش ن  دەمێەە ناوم ب ستووی و نەمدیتووید كێژەشت ن چ كێژەشت ن  كوێستتانێەە 
لە ئاسیاند لەو چژەی هاوینە تەە تەەد بەهارێەە لە جێ ان لە بەهاریش بەهتاری وا نت ەد 

وی چەنتد فێنم فێنمد شنە بایە  هەڵ ەردووەد نازانم تا گەییتۆتە ئێرە گەنترەی بە رو
بەفر كەوتووەد با نەرم نەرم دەڵێ، لە الوالوە و باەێزەوە هاتووەد ختودایە كێژەشت ن ئەو 
هەموو كەسەای ەید ئەو هەمتوو رەنتگەی لە كتوێ هێنتاوەد ئەو هەمتوو گتوڵەی لە كتوێ 

 ...د کێژەش ن مێرگێکە بە ئاسیانەوەچن وە و لە یەخەی خۆی داوە

لە ئاستتیانێ هەڵ انتتداوەد هێنتتدە  دشتت نێلە كوێستتتان، كێژەهتتۆبە هتتۆبە رەشتتیاڵ   
گەیوەنتتدیان بە كێیتتەكان، زەویەوە نەمتتاوەد رەشیاڵنیتت نە  هەر لە زاركتت، رەشتتیاڵێ 

 :دەڵێ

 .بەخێربێن بۆ كێژەش نێد بڵندترین كوێستانێ

 :ئازاد دەڵێ

 ئێرە بڵندترین كوێستانە؟

 :رەشیاڵنی ن

 .رووی تێدەكەن بڵندترین كوێستان، كوردستانەد كۆچەری لە هەموو الیەكەوە

دابەشبووینە رەشیا،ند ژاژی هاتد هەندێم گێییەرگە ناویان نابوو )ت ئێنت،(د ئاخر 
هەرچ ت بە سەردا دەكردد نەدەچووە خوارێد كە دەشچوو گەدەی ستەروبن دەكتردد متن 
چەنتتد جتتارێ بە ژاژی وام لێهتتاتد بە،م چ دەكەید دەختتۆی ژاژیەد نتتاخۆی هەر ژاژیەد 

نگوبۆی جتودایە لەو ژاژیتانەی گێیتتر لە گێیتم دانتراوەد ژنە  تۆڵ و دەڵێ، ئەو ژاژیە رە
باسم بەفریە چاو رەژگوڵ ە گەردنەێژەكە چایەی تێەردد ئای  ئەوە ژاژی ن ەد چ تامێە، 
هەیە   ەت ژاژی وام تتتام نەكتتردووەد ستتەرەتا گێیوابتتوود برستتێت،د یتتان  ستتە خۆشتت، و 

ناد لە جێ دیشد لە ستەر برستێت، و بە  جوان ، ژنەد ژاژیە ت ئێنت ەكەی بە تام كردووەد
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دیار ژن، لەوە جوانترییەوە ژاژیم ختواردووەد بە،م هەر ژاژی بتووەد دەمویستت بپرستمد 
 :شێرزاد گێیدەست ەرد

 ئەو ژاژیە ز ر خۆشەد لە ژاژی جێ ان ناچێد چۆن، درووستدەكەن؟

 :ژنە كوێستان، وا بزانم ناوی فاتم بوو

بە،م ئەوەی لە جێ ان لە گێیتەنگۆیان دانتایەد ژاژی  هەموو ژاژی كوێستانێ ئەوهایەد
 ن ەد هەر ناوی ژاژیە

 .ب رم نەچ، لەوێ یەک دوو کەرچ  فر شم خواردد چ فر یێ 

 :لە گ اوەكەم گرس،

 ئەرێ ئەو كێژەش نەد هەر ئەو كێژەش نە ن ە كە حەسەن زیرە  باس، دەكات؟

 :گ اوەكە بە گێەەن نەوە

 !دەڵێ، دەبێ هەو بێد گۆران، فاتیۆكێ

لە ر ییتنێ هەندێم گەن ر و ژاژیان بۆ لە كۆڵەگیتێ كردیند لەوێ بۆ چەنتد ستاتێ  
هێندەی ئەو وردە گ ایەی لە ژاژیەكەدا بوود ه چ واتتایەكم لە گێیتیەرگایەت، نەدیتتەوەد 
دەمگوت چەند خۆش بوو كۆچەریە  بتامد  وەرزی جارێتم بتۆن، گەردنت، كێژگەردنێەت، 

لەوێ لە كوێستتتان، كێژەشتت نێ چەنتتد تتتامەزر بووم گتتوێم لە وام كردبتتاد چتت م دەویستتت  
گتتۆران، )فتتاتیۆكێ(ی حەستتەن زیتترە  بتتاد  ستتەیە  لەو گتتۆران ە نەكەم لە كوێستتتان، 

 ێ.كێژەش نێ نایەمە خوار

گێییەرگەیە د مەیژەو نووستەریش بتوود بەو بتا گتوێ، لە دەنگت، حەستەن زیترە   
ە و بتتێ واتتتاند نتتاوە نتتاوە دێرێتتمد نەبتتاد جتتگە لەوەش گێ وابتتوو گۆران ەكتتان، ز ر  تتۆ

 :كۆگژەیەك، بۆ نیوونەی  ۆەی دەهێنایەوەد جارێم بەو ن وە دێرەی گرت
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 .فاتیۆكێد كێژگەردند بەهار بتوا هاوینە

 :گوت،

دە لەو ن تتوە دێتترە وردبتتنەوەد چ واتتتایەك، هەیەد كە  هەیە نەزانتت، دوای بەهتتار  
 !هاوینە؟

 :بە خۆم نەوەستامد هەڵیدایێ

 .ئەو ن وە دێرە بە ن وەكەیترەوە بەندەد تەواوی بەەواتای  

 :گوت،

 .ن وەكەیتر هەرچ، بێد ئەو ن وەیان ه چ ن ە 

 :گوتم

 .وا ن ەد چ ر كێە، ناسم لە گیت ئەو دێرەوە هەیە

 :نەیسەلیاندد بە،م من گێیوایەد ن وەی دووەمد ن وەی یەكەم، گتگت واتا كردووە

 ...ژەش نەفاتیۆكێد بۆت مردمد كوێستانیان كێ 

تا كوێستتان، كێژەشت نم نەدیتتد مێتوان، رەشتیاڵ، فتاتیۆكێ، كتێژگەردن نەبتوومد   
هێندە گەلەم نەبوو لە زەردبوون، بەهتار و هتاتن، هتاویند  ئتاخر تتا هتاوین نەیەد متاڵ، 
فاتیۆكێ ناچنە كوێستان، كێژەش نێد من ش جگە لە هەواری كێژەشت نێ رێنتاكەوێ لە چ 

ێستتاش ز ر جتار لە بەر ختۆمەوە فتاتیۆكێ، حەستەن زیترە  جێ تان فتاتیۆكێ بب تنمد ئ
 :دەڵێیەوە

 فاتیۆكێد كێژگەردند بەهار بتوا هاوینە

 فاتیۆكێد بۆت مردمد كوێستانیان كێژەش نە
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 مەتین

مەتت ن هێیتتنەد لە گایزییتتدا لەو دەمەی گەلەتت، داران بە دەستتت بتتاوە گەنتتایە  نتت ە 
باڵندەی دن ای گێتوەو بتۆ كەستەای ەكەی خۆیان لێبیارنەوەد هەر هێینەد بەهاران ش كە 

دەخوێنند هەر هێینەد هاوینان كە جاروبار هوەەبا رووی تێدەكات و تاشە بەردەكتان، بە 
شێوەیە  دا  دەبند گووشوگە،ش ان بەركەوێ گتدەگرند هەر هێینەد زستانان ش لە بەر 

یەت، ختۆی لە بەفر و بارانێ هەر هێیتنەد مەتت ن لە هەر چتوار وەرزەی تۆگبتارانێ هێینتا
دەست ناداد متن دیتتیە مەت تنم لە بتن تۆگبارانتدا دیتت ەد لە زەوی و ئاستیانەوە ئتاگر و 

 .ئاسن، بۆ دەهاتد بە،م هەڵنەدەشاخا و هەر بە هێین، مایەوە

ئێرە نتازانم كتوێ، مەت تنەد لتووتەەی چەنتدەم، مەت تنەد دەگەیتتە هەر لتووتەەیە د 
ە بنتتاریند وایە دیتتوی ئامێتتدی ئەو شتتارەی لووتەەیەك تتدی لە ستتەر ستتەرتەد ئتتێیە هەر ل

مەگەر كچەكان، هێندە جوان بند رێدەكەیند دەستەیەك ن ختوا لێت، گۆەیتویند دەنتا بەو 
 :زستانە كە  بە مەت ن دەكەوێ. هەورێە، هێناد حەیدەر بە عەرەب، دەڵێ

 من بزانم ئەو هەورە بەفرێە، ئەستووری گێ ە 

 :بەرەران بە كوردی دەڵێ

 ۆ بەفرهێیتا زووە ب 

 :حەیدەر دەڵێ

 .حەفت ساڵە لە سەر چ او ناو هەورمد لە ن ازی هەور بە هەڵەدا ناچم

یاخوا حەیدەر بە هەڵەدا چووبێد ئاخر رێیان ز ر دوورەد لە ئێستتاوە بەفتر دابەتاتد 
نتتاگەینە چ ئتتاوای ەك، بتتێ مەترستت،د هەور یتتان بە دەردی بەرەرتتان گتتۆت، )ستتوگای 

دەبێ گێ هەڵێن ند ئەهتا هەور مەت نت، داگۆشت،د ئتاید  ئاسیان(د وا دەوری مەت ن، داد
دەگرووشێنێد هەوەد بەفر گتووشە دەكاتد حەیدەر بە هەڵەدا نەچوود بەفتر كژتوو كژتوود 
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نەرم نەرم دەبارێد عەردی سپ ەردد رێچەەكان بزربووند ترسیان ن ەد چاوساخیان كوەە 
 :ئامێدیەكەیەد بەفر بەژنێم بەەوێد رێ بزرناكاتد  اسم دەڵێ

 .زریان هەڵنەكاتد بەفر چ ن ە د با چۆكێم بەەوێ

ترستت، زریتتان ش ستتەربارد نتتاد متتن مەتتت ن بناستتمد نایەتتاتە زریتتان و هێین تت، ختتۆی 
دەگارێزێد گاراست،د لە مەت ن دابەزیند بەفرێەە چاو چاو ناب نێد بەفر نتزیەەی بستتێم 

و مانتدووێت، كەوتووەد حەفت هەشت گێییەرگەی سپ، لە ناو بەفرێ هێیتا ت تژ دەە ن 
گێ، نەگرتووند بت د بەفر لێناكاتەوەد گێییەرگە لە ر ییتن ش  بووەد مانتدووەد بەوەی 
باشە كۆڵەگیت نان و  ەسپ، تێدایەد بەفر لێ ەردەوەد دوو بستێم باریوەد دن ا ساردەد 
رەنگە عەسرانێە، درەنگ بێد لەوێوە تا ئێرە دوو سێ كەەەتێ گیتوومان داوەد كەەەتتێ 

ەفتێە، گچتەەد كەەەتێتم لە گتاڵ دوو ستێ گتابەردی گەورە كە ستەریان بە لە بن ئەشە
یەكتر كردبوود كەەەتێە ش لەبن چەتری دوو بنەدار كە ل  وگۆیان هەند گتت و چتت بتوود 
بەفریتتتان دەگێتتتتایەوەد ئەو دوو بتتتنە دارە لە دوورەوە لە چەترێەتتت، ز ر گەورەی ستتتپ، 

 :دەچووند كوەە ئامێدیەكە دەڵێ

 .ر ژاوا دەگەینە بنارێز ر نەماوە بۆ 

 :بنارێ خۆت نزیەبەەوەد ماندوویند تەزیویند گێییەرگەیە  بە گێەەن نەوە

 تەماشاكەند سێ هاوەێ، تریش هاتن

ئاید خۆ گورگند بۆچ، بە دوامانەوەن  ویستم تێەنگ سوار بتەەمد كتوەە ئامێتدیەكە 
 :حەی  ناویم لە یاد ن ەد گوت،

 ناد تە ە نەكە

 : اسم دەڵێ
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 .گوند گێنازانند بە شوێنپێ، ئێیەدا دێن دیارە رێ،

 دەبێ لە كوێوە بە دوامانەوە بن؟ +

 .لە مەت نەوە رەنگبێ -

گێدەچێت ر ژ لە سەر ئتاوابوون بتێد ئتۆخەیش دووكەڵ دووكەڵد لە لتوولەی ستۆبەی 
 :ما،نەوەد حوسێن دەڵێ

 .باشترە گورگەكان بەوژیند دەنا بە ئاژەڵ، گوند وەردەبن

 :ڵێكوەە ئامێدیەكە دە

 .ناد بۆ سەگەكان، بە جێبێژە

هێیتا  سەكەی تەواونەكردبوود سەگ وەەید سەگ وەەین و گتورگ دەرگەەیتند بتاش 
بوو لەبەر گورگەكان سەگ ئاگایان لە ئێیە نەما و بێ دەردەسەری سەگد بە ستەر متاڵە 

 .گەرمەكان، بنارێدا دابەشبووین

خۆشەویستتت، و لە شتتەوی ستتپ، بنتتارێد شتتەوی گەرمتت، بنتتارێد بنتتارێ، گتتت لە 
مێواند ستتت،د شتتتێم هەیە لە ب رمنتتاچێتەوەد ستتەر لە ئێتتوارەكەی نووستتتمد خەونێتتم 
بەئاگای هێنامەوەد خەوم زەا و نەنووستیەوەد لەوێ دوو كورت ژە شت ررم نووست،د دواتتر 

 :باڵومەردنەوەد لە ش ررێە ان شتێەم لە ب رە

 كپ ، من و

 كپ ، بەفر و

 كپ ، شەو

 راكیابووندلە گاڵ یەكدی 
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 لە گت  ژی گزنگ لەگەڵ دەنگ، باران هات

 بەفر و شەو جێ انهێیتم

 ماڵ ان ئاوا

 ...لە دوای خۆیان كپ ، خۆیان بۆ راخستم

 

 چەند كەپرێ بە كوێستانەوە

بە بتتن هەتتتاودا گەییتتتیە ئێتترەد هەتاوێتتم گەرم تتان ش هەتتتاوی وای لێتتنەداوەد ئەو 
رمد جتۆگەلەیە  ئتارە ەی گێتشتتمد ئەگەر چ اوچۆلە هتاوینەكەی بتۆ وا گەرمە  گەرم گە

كان ەكتتان، رێ زوو زوو مەتتتارەی بەتاڵ تتان لتتێم وەرنەگرتبتتاد وە  ئەو ئاوماڵەتتانەی نتتاو 
چەم، هەڵپتووكاو وشەدەبوومەوە كە دەڵێ، لە بن، ئاویان نەدیوە و ئاو نەیهێناوند ئێرە 

ێەەد هەمتووی لە ه چ لە دەرەوەی ئێرە نتاچێد ئێترە د ڵێەت، گچتەەد تتۆ بڵتێ دەربەنتد
داروبارەد چنار و سپ ندار و ب، و مێود تووتت د گت و چتد سێبەر سێبەرد لە جتێ جتێد 
جێ، كەگرێە، گچەە هەتاود لێرەو لەوێ كەگر كەگرد بە ریز كەگرد ئەو كەگرانە دەبێ بتۆ 
گێتتتانەوەی ج قتتنەی مەو بتتند نە  بتتۆ ستتێبەرد ئێتترە یە  گتتارچە جتتووكە و جریتتوەی 

ر نتتاوی )دەربەنتتدی مەو( بتتێد لە هەمتتوو ناوێتتم جتتوانتری لێتتدێد باڵنتتدەیەد ئێتترە ئەگە
دەربەنتتدی مەو كەوتتتۆتە نێتتوان دوو چ تتای بڵنتتدد لە كەلێنتت، درەختەكتتانەوە دیتتارە كە 
چ ایەك تتان ز ر بڵنتتدەوەد ئێتترە لە كەلێنتت، گە،ی درەختەكتتانەوە روونتتاك، وەردەگتترێد 

 .بتوانند ت یە، ناو گەلە، داران چ تابژۆیەك، نەخیاندووە

باوەشتتتێم ئتتتاو بە گتتتێش كەگرەكانتتتدا دەەواتد ئاوێتتتم دەڵێتتت، لە كوێستتتتانەوە 
هەڵدە ووڵێد نەمزان، ئەو ئاوە سەرچاوەكەی لە كوێ ەد لە دەرەوە ئێرەد یان هەر لێترەد 
بای ئێرە فێنم فێنم دەڵێ، لە سەر بەفرەوە دێد ئەرێ ئێرە كتوێ ە؟ بە چ بتزانم ئێترە 
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ە چتت، بتتزانم  بە،م ئەگەر بیەوێتتت گێتتبەەومەوەد كتتوێ ەد ئەودەمتتانێ نەمزانتت،د ئێستتتا ب
دەبێتتت بچتتیەوە گتتارەد لە ب تترمە لە گتتارەوە رێتت ە  بتتردم ە دەربەنتتدی گەەە كتتاخەزاند 

 :كاخەزەكە ه، كوەێەە ناوی )دارا( یەد لێ م گرس،

 ئێرە كوێ ە؟ ناوی چ ە؟

 :بە گێەەن نەوە

 .ناب ن،  ئێرە دەربەندی گەەە كاخەزانە

كەگرەكتان گتت لە كتێتتب و باڵوكتراوەند گتت لە گەەە كتاخەزند وا دیتتارە دەڵێت، وایەد 
راگەیاندن لێرەیەد نازانم چۆن بوو رێم كەوتە دەربەنتدی گەەە كتاخەزاند بە،م دیتدارێە، 
خۆش بوود دەبوو ئەو دیدارە زووتتر بتاد كتوەێە، رەشتتاڵەد تێەنتگ بە شتاند ردێنت، لە 

رەی ژنێتم دەڵێت، )ئەستتێرە(ەیە لە نتاو سەر س نگد لە سەرەوەی دوا كەگترد ئەو كەگت
جژەتت، گ تتاوان ختتۆی ن یتتاندەداتد كتتوەە راوەستتتاوەد دیتتارە ئێیتتەگرەد دیتتتم ورد لتتێم 
دەەوان،د ئەو كوەە  وێنای دەكەمد بە،م نایناسیەوەد ئەو كوەە ئاشنایەد كێ ەد بە گرتاو 

 :هاتد من، ناس وەتەوەد من هێیتا نایناسیەوەد بە خێرهاتن، كردم

 .ن ت؟تۆ.. +

 ...بەڵێد تۆش -

 :برادەری منداڵ م بوود لەوێ ناوی لە خۆی نابوو)راوێژ(د گوت، ناس یەوەد

 لەمێژە لە چ ای؟+

 .نزیەەی ساڵێەە -

ئ دی لە دەربەندی گەەە كاخەزان دابتتاین و چتووینەوە منتداڵ، و بە نتاو كۆ،نەكتان، 
نان، ن وەە  نەبتا هەر لە منتداڵ،  ..بەالشاوە كەوت نە گ اسەد تۆگانێیان كردد كەالیانێ..
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دەمتتاینەوە و نەدەگەەایتتنەوە نتتاو كەگتتراند ئەو كەگتترانەی بە راوێتتژەوە جتتوانتر خۆیتتان 
 :ن یاندەداد گرس،

 چ دەنووس،؟ +

 .ش رر -

داوای شتت رری كتتردد لە كۆڵەگیتتتەكەم چەنتتد شتت ررێ هەبتتوود شتت ررێەم ن یتتان داد 
 :تەماشایەردد گوت،

بە دەستتنوو  الی برادەرێتم دیتوەد چیتا هت، تتۆیەد ئای متن ) چڵتێ نێرگتز(م   +
 باڵوتنەكرد تەوە؟

 .ناد بە،م لە ئاهەنگ، نەور ز خوێندمەوە -

 .باڵویبەەوە +

 .ناد رەنگە دەستەاری بوێ -

 .بە،م بێنە بۆت تای  دەكەم +

 .باشە -

ا زان م ئێرە بارەگایەك، هاوین ە و راگەیاندن ی، لێ ەد راوێژ ناوی دوو سێ كەس، هێن
كە كاری نووس ن دەكەن و لێرەند ناوێە انم ب ستبوود گێیتتر چ تر ك م خوێنتدبۆوەد لە 
دوورەوە ن یان دامد لە سات، چتای ختواردنەوەد لێت، نتزیەەەوتیەوە و ستاڵوێە، گەرمتم 
لێەتتردد باوەەنتتاكەم لە تەمەنتتم ستتاڵوی وا گەرمتتم لە كە  كردبتتێد بە،م ئەو بە ستتاردی 

ەك، هەبێد هێندە ئاگای لە ختۆی نەبتێد نتازانمد ستەالمم وەریگرتەوەد وە  بڵێ، كێیەی
لێ نەكردەوەد دواتریش چەند جارێتم دیتتم هێنتدە لێ نزیتم نەبتوومەوەد ئ تدی نەبتووینە 

 .برادەر
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 بڕشتی نیە

سۆس ال ستتتێ هەیەد دەمتتێەە لە زیتتادە دەژید لە ستتێبەری ستتێدارە هتتاتۆتەوەد ئەو 
بتێ ئ زرائ ت  چتاكوچۆن، لەگەڵ بەتاتد گ اوە نازانم كێ جەرگەی دەڵێنتێد جەرگەد بەو 

بە،م عەرەبێتتم بە بەر دەم تتدا تێتتنەگەەێد لە دن تتایێ كە  نتت ە بە  ەد جەرگە ر تت، لە 
 :عەرەڕ بێتەوەد جەرگە گوتبووی

ئ تتزارئ ژ ش لە ت تترەی عەرەبەد بە،م لەوەتەی لێ تتان دووركەوتتتۆتەوە هەنتتدێم بە  
 ..بەزەی تر و جوانتر بووە

 :لە جەرگەیان گرس بوو 

 بە چ، دەزان، ئ زرائ   لە ت رەی عەرەبە؟

 :گوتبووی

 .ئەو جارەی لە ژووری سێدارە بۆم هاتد چەف ە و عەگال، لە سەر بوو

نێوان سۆس ال ست و كۆمۆن ستەكان چەمێە، ئتاوێنەی ەد یەكتتری تێتدا دەب نتنەوەد  
تەوەد جەرگە لەو بەری چەمەوە دادەمێنێد سەر دێنێ و دەباتد لێ، دەبتێ و تێ، دەبتتێ

باوەەناهێنێد باوەە بە چاوی خۆی ناكاتد چۆن دەبێتد عەرەڕ گێییەرگە بێتد دەڵێتنە 
 :جەرگە

 .لە ناو كۆمۆن ستان كورد و عەرەڕ برانە

 :جەرگە لێو هەڵدە رچێنێ و دەڵێت

 .بتشت، ن ە
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ئەو گ اوە هەر  سەیەك، بە دڵ نەبێت بە )بتشت، ن ە( وە،مدەداتەوەد بتۆیە هەنتدێ 
)بتشت، ن ە( بانگ دەكەند بتشت، ن ەد تا بڵێ، لە عەرەڕ دا  لە دڵەد بەو بێ كە  بە 

بە ساڵ لەگەڵ سەگ بەەوێتە چاڵێد بە،م بۆ ساتێ لە گەڵ عەرەڕ دانەەن یێ لە ماڵێد 
جەرگە ناوەكەی بە خۆیەوەد یە  گارچە جەرگەد ترسنۆ  ن ەد بە،م لە عەرەڕ ترساوەد 

 :ردەچێتد جەرگە دەڵێمس، بە سەردا بتاوێنەوە عەرەڕ دە

ئ یام، عەل ش لە جێت، متن بێتتد هەمتزە گتاڵەوان ش لە جێت، متن بێتتد ستیەۆی  
شەاك ش لە جێت، متن بێتت لە عەرەڕ دەترستێتد ئەوەی بە تتووەەی، داوای ناستنامەی 
لێەردم عەرەڕ بوود ئەوەی بە زلژە و گێژە ە و  ۆنداخە تێەنتگ دایبەزانتدم عەرەڕ بتوود 

كردم عەرەڕ بتوود ئەوەی ئەشتەەنرەی د زەخ تانەی دام عەرەڕ  ئەوەی راگێچ، زیندان،
 .بوود ئەوەی بردم ە ژووری سێدارە عەرەڕ بوود ئ زرائ ژەكەش هەر عەرەڕ

ئەحتتتیەد عەرەڕ كە لە رێتتت، تەور و داربەەووەوە بتتتووە بتتترادەری جەرگەد دەڵێتتتتە 
 :جەرگە

 !جەلگە من ش عەرەبم

عەرەڕ بێتتد ئتاخر ئەو عەرەبە لە  دجەرگە سەرەتا باوەەی نەدەكرد ئەحتیەد عەرەڕ
جەمەدان، هەرك، بوود لە گیتێن كاوێ  ئاغای،د لە  سەكردن كە كەمێم زمان، دەگرت 
و زمان یتت، وا هەڵەەوتبتتوو كە دەنگتت، )ر(ییتت، دەگتتۆەی بتتۆ )و( دەتگتتوت خەڵەتت، 

عەرەبەد ز ری بتردد  دخۆشناوەت ەد جەرگە تا باوەەی هێنا ئەو كاوێسە هەرك ە خۆشناوە
 :ەرەبە دەماری تووەەی، جەرگەی دیتبۆوەد زوو زوو دەیگرت و دەیگوتئەو ع

 .داكم كولدە بابم عەلەبە

 :جەرگە بەوە تێەدەچوود سوورهەڵدەگەەاد لە چۆك، خۆی دەدا

 !ئەوە چ كوردێە، كەر كچ، خۆی داوەتە بابە عەرەبەكەی تۆ؟
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 :ئەحیەد عەرەڕ بە گێەەن نەوە

 !نەژاد دەیناسێت

عەرەبەد كەوتە دژایەت، دەستت و تەورید جەرگە  دحیەد عەرەڕجەرگە كاتێ زان، ئە
 :دەڵێ

داربەەوو وەالدا دێد وا  و هەر كتتتتتتتاتێ دەب تتتتتتتنم ئەو عەرەبە تەور رادەوەشتتتتتتتێنێ
 ..گازەرەی گیتم دەشەێنێ لە سێبەندەم دەداد هەستدەكەم

 :نەژاد دەڵێ

 !باشەد چ كورد چ عەرەڕ دار ببتێتەوەد ج اوازی چ ە؟

 :جەرگە دەڵێ

ج تتتاوازیەكەی ئەوەیە كتتتورد كتتتوردەد عەرەڕ عەرەبەد بە،م تتتتۆ چ لەو ج تتتاوازیە 
تێدەگەیت  ئەوان داگ ركەرن داگ ركەرد هەر كاتێم لە حەمرین ئاودیو بتوون و  گەەانەوە 

 .ماڵ، خۆیان من ه چم لە دڵ نامێنێ و برایەت ان دەكەم

تەمەن، ب ن تون، لە  جەرگە سەرهات، ز رەد دەڵێن بە  ەد ژمارەی ئەو عەرەبانەی لە
بارەی عەرەبەوە سەرهات، هەیەد بە،م كە  ن ە ب اننووسێتەوەد دوا وێتنەی جەرگەم لە 
ن گام گاراستووەد گایزەد باران بە سەر تەرم، گێییەرگەیەك، عەرەبدا نتم نتم دادەكتاتد 
دارەبازە لە رێ، گۆەستانەد ئەوەتا جەرگە بە تەن یتت متنەوە دەستت، بە دارەبتازەوەیەد 

ب نم چاوەكان، تەە تەەد لە هەور تەەترد گریاد بۆ عەرەڕ گریاد دواتر ئەحتیەد عەرەڕ دە
 :لە جەرگەی دەگرس،

 !تۆ بۆ عەرەڕ گریای

 .دا  لەوە دەخۆم كە  تێیناگات :جەرگە دەڵێ
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 باخی ورمێ

بە رانەوچتتۆخە و گیتتتێن و گتتێاڵوی گێیتتیەرگایەت ەوەد لە مێوانختتانەی )حتتافز(  
 :یەكەمیە بێیە ورمێد بە فارس، گرس مدابەزیمد جاری 

 جێ هەیە؟

   :باگۆیداوە بە كوردی

 .هەمانە

وە  بڵێتت، بە ستتەر خۆمتتدا شتتەامەوەد ژوورەكە بە ستتەر شتتە امدا دەەوانتتێد گتتێش 
ن وەە یەد ژن، جوان بە جادەوەد ئای لەمێژە شارم نەدیتوەد رەنتگە ر ییتتن، شتاریم لە 

بە،م هەنتدرێن لە ختوویەوە دێد هەرێیتان دایە ب رچووبێتەوەد حەزم لە گ اسەی شتارەد 
لێرە یەكتر بب ن ن و بچ نە ماڵ، بێستتووند نتابێ دەرچتمد درەنتگ داهتاتد برست یە هەر 
نەهاتد لە دەرگا دراد رەنگە هەندرێن بێد لە كەگرەكەی هەورێوە نەمتدیتووەد دەبتێ ز ر 

 :مد گرس،گۆەا بێ  بە گەرم، دەرگام كردەوەد ساردبوومەوەد كوەێەە نایناس

 تۆ شوانەی؟ +

 هەومد تۆ؟ -

 .هەندرێن نەیتوان، بێد ئەو نامەی بۆ ناردووی +

 :لە نامەكەی شتێە، وای نووس بوو

داخ، گرانمد تەلبەندی خووی دەرگای نەكردەوەد نەگەییتتم لە بتاخ، ورمتێ دیتدارێ 
 .بێستوون و گیووێم بدە دەڤبە،م بت   دببەست ن
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وود چتتووم بێستتتوون و خێتتزانەكەیم لە گونتتدێە، ناون یتتانەكەی بێستتتوون، نووستت ب 
دەوروبەری راژان دیتەوەد نتازانم لە كتوورە بتوو لە چت، ئ یت، دەكتردد بێستتوون كتوەە 
ناسەەكەی  ەرەچوو د مێوانداریەك ان كردمد گەرموگوەد لە ب رمنتاچێتەوەد ز ر هەوڵ تدا 

ئتاد هەتتا ورمتێ گتر بیێتنیەوەد نەمتامەوەد نتامەیەكم بتۆ هەنتدرێن الی وی بەجێهێیتتد 
 .لەگەڵم هاتەوە

لە بازاەی شاری سیەۆی شەا د كێ بوو ئەو ناوەی لێنتا  نە  هەر جژەت، كتوردید 
كوردییتتت نەدەدیتتتەوەد تەنهتتا لە نتتاو تتتووتنێر ش و تەزبێحتتان ئەو شتتتانە تتتاق و لتتۆق 
گ رێەت دەدی بە جژە، كوردیەوەد لە جادەو فر شتگاكان ش چەنتدی گتوێم هەڵدەخستت 

دەنا گوێم لە رستتەی كتوردی نەدەبتوود لەوانە گەەێد نتاخۆش ئەوەیە تتۆ بە ئەگەر كوو 
فارس، بپرس، بە ئازەریەد تورك ەد چ ە  وە،مت بدەنەوەد ستەرەتا وا تێگەییتتم ر  تان 

 .لە فارس ەد درەنگ گێەەوتمد حەز بە چارەی من ناكەن

هێیتتتا ئتتێد چتتوومە گەرمتتاوێە، گەرمد چڵەتت، گێیتتیەرگایەت م لە ختتۆم كتتردەوەد  
و  لێنەبووبوومەوەد كێیەیەك، كارەبای، كەوتە گەرماوەوە و بە گتەگت ختۆم لەبەركتردەوە

 :دەرگەەیمد بۆ گیتم سەرێەم لە دكتۆر داد نازانم كێ عێرا  ان دەگۆتێد گۆت،

 .چ ن ەد خۆی چا  دەبێ 

 :ئێستا بە تەنێ لە باخێە، ورمێ گ اسەدەكەم و لەبەر خۆمەوە

 هەرمێ وەی وەی هەرمێ

 ... نگۆڵەت باخ، ورمێس 

دەڵێیەوەد ئەو گۆران ە لە ناو ورمێ چێژێە، تتایبەت، هەیەد بتا  گتت لە ژن و كچت،  
جوانەد حەی د خۆیان وەها گێچابۆوەد چتاوت بە هەرمێت، بتن گەلەتان ش نەدەكەوتد لە 
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باخ، ورمێ جگەرە بە دەم گ اسەوە تام، م وە دەداتد ئێستا لە بن درەختێە، سەر گت 
 . یتوومد چاوم لە سەر ژنان، چەف ە بە سەرەچۆلەكە دان

 ...ئەوە چ دەكەیت لێرە؟ تۆ +

  ...تۆ ئەبوو بەكر-

دیتتتیەوەد ئەبتتوو بەكتتر خۆشتتناوم دیتتتەوەد ئەو خۆشتتناوەم لە ستتاڵ، دەستتت لە نتتاو 
دەست، نەیار لە بن  ەرات لە ناو كتێبێر شان ناس،د زوو یەكترمتان ناست ەوەد لە بتاخ، 

 :یەكترمان دیتەوەد بە خۆشناوم گوت گت ورشە و جریوەی ورمێ

 .گێش ناس ند تۆم لە رێ، )گ  ارای شۆەشگێت(ەوە ناس،

  :گوت،

 .ز ر كە  لە رێ، ئەو كتێبەوە من ان ناس وە

  :گوتم

 .دوای ناس ند لە رێ، ))هەڵوێست، ئەدەب،(( جوانترم ناس ت

  :گوت،

 .وا بزانم ئەو گۆرارە ئەدەب ەد گێویست بوو

بتن ورمێتوە گۆرتاری )هەڵوێستت، ئەدەبت،( دەردەكتردد یە  دوو خۆشناو لە زێتوەی 
ش رری من ی، باڵوكردەوەد هەڵوێست، ئەدەب، وەستتا و )بانتگ( جێت، گترتەوەد لەگەڵ 
خۆشناو  سەمان لە هەڵوێست، ئەدەب، و بانگ و ش رر و ئەدەڕ كتردد بە،م گەنترەیە  

 .بە الی تێەنگ و بستێم چ ە بەالی س اسەتدا نەچووین

 :گرس، خۆشناو
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 تا كەی لە ورمێ دەمێن ەوە؟+

 .چەندی زووتر بەجێ بێژم باشترە -

 !ب ری  ەندی  دەكەیت؟ +

 .لەگەڵ شار رابێیەوەد لە چ ا ناحەوێیەوە -
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                                                         ناون یان

                                                    وارەسپ دەی تە

                                         جادەیەک دن ای، کەرتدەکرد

                                                              لە بتنۆ جوان م دیتەوە

                                   گێکەن نێ هەنگویند گێکەن نێ ژەهر

                                                      گارە بە، بە،

                                               ئاسیان رژایە گێرسەوە

                                هۆدەیەک لە هەوارە بەفرین ەکەی کافێ

                             لە بن، گارەوە تا سەری هەورێ گرتە گرتە

                                          کان ەک لە تەالن، د زەخەوە

                                           کەگرە ش رری ئاب، هەورێ

                                   بەرد و بەرد لە هەوریوە تا  ەندی 

                                                     ەندی  سێبەر سێبەر

                                          ەندی  گێژەلووکە گێژەلووکە
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                                                    ەندی  وەرز وەرز

                                                        گایزی ش نێ

                                       چادرێ لە سەر س نگم هەلدراوە

                             سورخ، و دڵۆگە ش رریرکان، د ڵ، د ەان

                                                  ئەفسانەی کان، ژنان

                                          گۆزەیێ شەراڕ گۆبەند دەنێتەوە

                                      بارەگایەک بە سەر گەلکەزیرینەوە

                                              لە ماڵ، کتێبەوە هاتبوو

                                          دوو شەو لە مێوانداری، ئ یام

                                              گۆلێ گوڵەستێرە هەڵنایە

                           لە هەر ن یتنەوەیەک جێ باڵێ  لە یادەوەری

       

 

 

 

 

  


