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لە ناااوزەنگەوە لااۆ بااابەگوڕگوڕو یااادەوەری پێش ا ەرگەیەکی
سااادەیەو بە زمااانی بەدەیو بی ااف و ۆە ااف ر ژ  ٥تااا )٣١ی
راپەڕیناای سااا ی  ١٩٩١دەگێااتەتەوەو بەوەی بە چاااوی خااۆی
بینیویەتی.
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لە ناوزەنگەوە لۆ بابەگوڕگوڕ
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ناوزەنگ،
بمێنی بەخێر…
ساڵ هێشتا لە رەشەمێیەو قەندیل دوو هە اتە پتاری مااوە
لێوی بۆ خاكەلێوە بكاتەوەو پشیلەكانی ناوزەنگ بە باا هااتوو
و پێش ەرگەی بە كێاو كەوتاوو بە دیاریاانەوە جەاارەی رەبەنای
دەپێچنەوەو بەری قەندیل هەرچەندە بەر ر ژەو لێ بە رگرە و لە
دیدەی منەوە لە بەری ن ێی مامەنادە ساتیترەو چااودسو ساتی
دەچێااتەوەو وا زوو رەشاانابێتەوەو لااێ وەاادەچێ لە كێااوە رە
بەودیوەوەو دیوی گەرمێنێو بادار داهااتێێ و گەیشاتێێتە وەرزی
راپەڕینێ.
+لە كورد خەنیو رانیە بازادە .
یەكی نی ا هێشتا ز ری ماوە!+در نیە.
در نەبووو درەنگ باوەڕمكردو تاۆ

لە جێای ماا بایافو وا

زوو باوەڕت نەدەهاتو باخر بە بیری كێدا دەهااتو شاار چكەیێ
لەهیكتا هەستێ و بەعس راونێ؟ بەو ر ژە بە ز ر خۆما گرتو
لە سەر باو و باگریاو سێەی لەگەڵ گەردوگاو ی بەیاانیو ماا وا
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ناوزەنگو ناوزەنگی هەواری نااوە نااوەی پێشا ەرگەو نااوزەنگی
دوو ساڵ و وەرزەكی ماو رانیەو خۆ بگرە هااتیاو میناا تااوەری
لە هە دەر غلۆربۆوە هاتیاو ب انگرەوە.
هاتیاو دەستەی بێ ەو سیو چلاێ دەبایاو بااو لەو دەورەو
سەردەستەما كێیە؟ كاانەبی گەورەو بەو پیااوەی بە یقای پات
پالتیاانەوە بە ناااو هەزار شااەڕدا هاااتووەو شااەڕی دوو دەو ەتو
عێراق و بێرانی كردووەو هاتیاو لە بازاڕی ساونێو بەو باازاڕەی
سااەری هاروماااری لێێااووو بەوەی تااومەنی هەبااووو بە دیناااری
گاۆڕیو ماا پێشاتر گۆڕیێاوومو بااخر باێ ە دەساتەیەكی شاە
ۆە ااف كەساایو هەرس وا بااوو پااێش رەشااەمێو لە دوادوایاای
رەێەناادانێ بە دوای مااام جااوامێردا بێیاانە خااوارسو بەو مااامە
جوامێری ناو شەڕەكانەو بەگەر گومانف هەیەو بە زماانی بااو لە
هەردوو بەری زەی گچاكە بترساەو باۆیە كۆ ەپشاتم دەماێكە لە
پشااتەو پاات لە قەسااو و دوو قااۆدی گۆشااتەو لە كتێااب و پەڕە
كاخەزو هەرچیم هەبووو لەوەم جێهێشفو دە تەری شیعریی خۆم
بە كورد )یەك ستاردو بە م نا ەی جوداییو بەوەی د ەرەقە
و كااونە كااۆتر چاویااا لێێااووو بەنیااالیش نەیتااوانی لااێم جااودا
بكاااتەوەو لااێم جودانەبااۆتەوە و بەوەتااا لە ناااو كۆ ەپشااتە و
دەیڵێ ەوە:
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بەی بەوانەی قەت لەبیرم ناچنەوە
بێ تە ب ێیناو بەرس دەمناسنەوە؟
بێ ە دەبوو بێ تا لە هەورس و سە یا و خۆشناوەتی بایاو
بە دیار بەساتێرەوە نااو بە دیاار روونااهیی شاەق وەوە ر ژماا
كردباوەو لێ نازانم بۆو بە بەوڕ نا سێەیو رایانگرتیا و رەی بە
باقاری شار كەوتنەوەیا لێگرتیا.
پەلەماااانەو بە گورگەلاااۆقە رەااادەكەیاو رس دوورە و لە بەر
ناچێو دە ێی دەچینە شایی و داوەتاێو دە ێایا :زوو نەگەیناێ
لە دەستدەچێ.
دەنگێك هەر لە دەنگی هاژەی رووبار دەچێو رەناگە ماالزم
شێرزاد بێو دە ێ:
دەبێااف زوو بگەینااێو بگەیاانە دەربەناادسو بەر لەوەی سااوپا
دەوری بگرس و پەیماری بدات.
هەر شێرزاد بوو روو لە ما:
هەر گوتف:
پۆلێ گو ەستێرە هە نایە
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بە كۆنە سەنگەرس بكەومەوە...
بەوەتا هە ت و بە خۆشتی تێدای.
بیرمە لەوس وهاوڕس نازانم كێ بووو بااوڕەكی دایەوەو روو لە
د ی ناوزەنگ و زەلێو روو لە بەری مامەندە و قەندیلێو گۆتی:
ب ێنا بەخێرو لە جامی ت كەوە

نامەوس بتانێین ەوە.

گۆتم:
هێناادە د شااۆ

مەبەو رەنااگە سااێەی دووەی مەمنوونیااا

بینەوە.
گۆتی:
وایو تۆ چەند رەشێینی.
بەو كوڕە راستی گۆو رەشێینیم لێنابێتەوەو ماا لە ناوزەناگ
راهاتێوومو بەو دوو ساێ جاارەی بە ساەردا دەچاوومە دیاوی
ر ژهە تو خواخاااوام باااوو زووی باااۆی بگەڕەااا ەوەو بە م لەو
ما واییە وەك بڵێی د م پێاوەی نەباووو رەناگە بە هاۆی باانگی
بازادیەوە بووبێفو یا د م تریواندبی كە زوو بۆی دەگەڕە ەوە.
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بە پێی با
بە رێی مەرگا
بااێو بەر لە گەیشااتا بە دەربەناادی دەروازەو بااا كەمااێ بەو
رەیە نیشانێدەمەوەو رەی سونێ  -دەربەنادو بەو رەایە بەر لەوڕ
رەای مەرگ بااووو رەاوی بەو هەمااوو رتاو ێڵەوە نەیااوەراوە لێاای
بتەڕەتەوەو مەل بۆ چینەیێ مردبێو لەو دەو رەیە نەنیشتۆتەوەو
دەزانی بەغدا چ لەشكرەكی دڕنادەی دڕی بەو نااوە وەركردباووو
تەقەیا لە ساێێەری هەور و قاساتەی كەویاش دەكاردو خاۆ دوا
باازگەو باازگەی تشااوویو رەای باای نەدەدا تێااتەڕسو تەقەی لەو
پەلە هەور و پۆلە با دارە

دەكرد كە لە باس انەوە سانووریا

دەبتیو بەو رەیە لە خۆوە ناوی رەی مەرگ نەبوو.
هەوكە بێاارەو بەو رەاای مەرگەو رەاای پاا دەر و مەرگە و بەو
ناوەو بۆتە رەی كاروانی پێش ەرگەو كەس تێنەگەیای لە شاەو و
ر ژسو لەشااكری بەغااداو داخااوا دەشااتی پا دەر قااووتی داو یااا
دوندی مامەندە هە یكێشاو نابینیەوەو بۆ ناسینەوە

ساەربازس

نابینیەوەو ما دەمێكە سەربازی عێراقیم لە نزیكەوە نەدیوەو تۆ
بڵێی سەروسەكوتیا لە شێوەی جاری جارا بێ!
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رس چۆل و هۆلەو هاتیاو لە كێوەكانەوە زرم و هۆڕی تۆپا
دسو چتااۆ زرم و هااۆڕسك رەااك لە هاااوینی بەو سااا ەی بەنیااال
دەچێو بە م وەدەچێ بەو جارە لە ترسەوە بێ و سەری خۆیا
تیابچێو بەو هاوینە دە ێم كە بەنیال و تی كوردیو گوند گوناد
لە زیاال باااركرد و بااردیو منیشاای لە هەورەااوە هە اادایە سااەری
قەناادیلێو لە كونەكااۆتری سااەر رسو نێااوا مااا و مەرگ هەناادە
نەبااووو بە تااۆپزی بەو قەیتااانەی پێوەدەچااوو كە ناااو لااوولەی
تیەنگم پێشاوەندەكردەوە.
دەسف لە سەر تیەنگ هاتیاو باقاری دوباێ و جاۆینێ و
بەو گوناادانەما بااتیو كە لە ژیاناادا تەنااێ ناویااا مااابووو بەر
لەوەی سااواری عارەبااانەی تراكااۆتر باایاو خااۆ بە تاارومێێلەوە
بكەیاااو رەنااگە لەو دیااوەی دەاای خااوارا بااووبێو تااۆپێ لە ز ر
دوورەوە هاتو ز ر لە نازیكە مە لە كەساكایی و تەڕایای مێرگاێ
كەوتەوەو بیارم نایە تەقایەوە یاا نااو لاێ باشام بیارە بااا

لە

قااوڕاوی وەردایاااو بەوەشاام بیااردەتەوە لە هەركەوس كە مەسااینە
باوەكی پتر گلدابۆوەو دەسف و چاوم جوا شووشف.
لە ر یشتنێ گەرمایا و تاۆپ سااردما ناكااتەوەو رانایە بە
سێ دەنگا گازما دەكات.
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قەاڵدزێ
گۆڕستانێ بە پێوە
بەهاااو بێرەهااێ وەاادەچێ قە دزس بااێو پێشااترس دوو جااارم
دیێااووو جاااارا بێكاااێو لە ناازیكەوە و بەر لە بااااركرد و ساااا ی
هەشااتاو شااتێو هەینااێ كەسااك كەسااكو تەڕ تەڕو لە نێاارینەی
بەهارس هەناسەی دەداو جارا دووسو لە دوورەوە و دوای بەنیاال
و لە هاااوینی تەقاناادنەوەو بەو هاااوینەی لە سااەری چەكااوچ و
سادری قەندیلەوەو لە دووربینەوە تۆز و خۆ ی مردنای قەیدزەام
دیو هاواری مردنی ویمو لەتەقینەوەی خۆیەوە بی افو لەوەاوەو
لە داری دووربیاانەوە دیاامو بەغاادا چ هێرەیەكای بەو شااارەدەیەی
پ دەری ژیا تێدانەماو كرد.
بێ تا كەس باوەڕ ناكاتو ر ژگارس بێرە باوەدانی و شارەدس
بووبێفو تەخف تەخفو یدیاوارەكی بە پێاوە نەمااوەو خشاتێكی
ساغ نایەو دارتێلێكای قیاف ناابینیەوەو مەگەر بە گۆڕساتانەكەی
بزانی سەردەمانێ لەو نزیكانەو باوایی هەباووەو بنیاادەم ژیااوەو
قە دزس تەنها گۆڕستانەكەی بەپێوە مابووو ما لەوس د ی خاۆم
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بەو گ وگیایە دایەوە كە لە كەلێنی خشتی بە خااكەوە نووسااوو
مزگێنی هاتنی خاكەلێوەیا بە بینایی دەدا.
لەوسو لە دەو بەو چەمەی سااەردەمانێ قە دزەاای زیناادووی
بااودەداو تاۆپێو دوورنایە لە بڵنادایی مامەنادەوە هاااوە رابێو لە
ر خ جااادەو لە پااێش ترومێێلااێ مە باااگری كااردەوەو روومەتاام
گەرماایی ساااچ ەی گەیشاتێو جەمەداناایە ساۆرەكەم كە لە ملاام
با ندبووو كونی تێێووو د ا خۆشەو كەس خاوەا لە كەپاووی
نەهاااتو راناایە بانگ اناادەكاتو نەك تااۆپ مووشااەكی ۆوسااێا و
عەباسیش نامانگێتەتەوە.
س و كێوەڕە و بەو كێوەی وەادەچێ خاۆری بازادیاف لێاوە
هە ێێو تۆ گزنگای بازادیاف بەو دیاودا پەخاش كاردو سا و بەو
كێوەی ما لە سەری قەنادیلەوەو لە دوای بەنیاالەوە خەونام بەو
دیوی تۆوەو دیوی شار و باواییەوە دەبینی.
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دەربەند
گزنگی ئازادی
بێااارە دەربەنااادەو بەو دەربەنااادەی تاااا دوەنااای لە منااای بە
كێوكەوتاووو لە دەوی دەاو دەچااووو لە خەونایش نەدەوەاارام لەو
دەربەندە بدەمو بەو دەربەندەی هەر هێندەم لە دەستدەهاتو لە
سەری قەندیلەوەو لە دووربینەوە لێف بتوانم و نازا باكەمو ر ژس
بااێو بە رووماادا بكاارەیتەوەو بێ ااتا وا لەو دەربەناادەوەو بەگەر
چاوم رەشكە و پێشاكەی نەكردباێو گزنگای باازادی وا هە ادسو
گزنگی بازادیم دی.
لە دەربەناادس باااودیوبوویاو بە كەمااێ ترسااەوە پااێم خ ااتە
دیوی باوایی بازادیو دەتگوت لە خەو بەربوومەتەوەو تاۆ

لە

جێی ما بایفو لەگیا بوو بڵێی:
خوداوەندی خەو و لەو خەوەم مەكە.
شااااری باااازادم نەدیتێاااووو نە لەو دیاااوو نە لەم دیاااوو لە
خەونیش نەمدیتێووو مەگەر لە خەیااڵو تەناێ لە خەیااڵ شااری
بێ داگیركاریی ر م و عەجەم و باارەو هەباووو باۆیێ بااوەڕم بە
چاوی خۆم نەدەكردو بەوەتا لە شار چكەیەكم باازاد لە ولەك
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تەعال و بی شی و جیب هەویاتەك )..و بەو هەڕوگییاانەو بیادی
بازادە و دەنگی بەع ە بیزرابیلی تێدا نایە.
بەدی بااوەدانی و كااۆ

و جااادەك دەزانااا مااا لە كەینێااوەو

كێویی بە كێوەوەمكدوور لە باواییو لە سنوورەوە تا بێرەو جاگە
لە شێنێو گوندس بە پێوە نەماوەو زوو لە سەری قەندیلەوە د م
بە رووناكااایی قە دزس خااۆ

بااووو بەو سااا ە بە بەر چاااومەوە

باریا كرد و كوژاندیانەوە و لە گەرووی ژیا باوا باووو دوور بە
دووری چەند یشەكێك ا بە جاا

و لەشاكری بەنیاالەوە نااو

بە م بە چی چوو!
پێشترسو سێ چوار جارسو رانیەم دیێووو د گیر و د نشیا
بووو وەدەچێ چەند رساتەیەكی د ادار رانایەی لە د اێ ماا پتار
شیریا كردبووبێفو باخر شاعیری بەی رەقیابو د ای بەو شاارە
دەكرایەوەو لە یادەوەریەكانیدا هێناد شایریا باسای دەكااتو تاۆ
هەسف بە تامەكەی دەكەیف.
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رانیە
بەرایی ئاوەدانی ،بەرایی ئازادی
بێاارە راناایەیەو راناایەی بااازادو دەمااێكە لە نێااوا شااێنێ و
شاااری بااازاد كە جێاای چەناادا شاااری لێاادەبێتەوەو جااگە لە
سەربازی عارەی و جاشی كوردەواریو كاروانی قاچاخچی و دوو
سێ دەستە پێش ەرگە و هەندس تەتەرو بنیادەمێك ناابینیەوەو
بێ تا بێرە بەرایی باوەدانیە بەرەو بازادی.
ژنێكی پانوپۆڕیو ب ك شۆڕیو ساتی و ساۆری گەرد پات
مەرجا و مۆریو لە سەرە كۆ نی مزگە تێو بەو مازگە تەی كە
شار بانگی بازادیی لێوە رادەدەراو پێشی پێگرتیا:
هیااازەو تاااا زووە بااات

كاااۆیێ و دووكاااا و بەو جێیاااانە

بااازادبكە و دەنااا بەو سااەدامە گااوس رەشااە بە پێشواساای بە
كێوەڕەش ا دەشێ.
پێشا ەرگە دەسااتە دەسااتە لە دەربەناادەوە دەڕژەاانە راناایەی
بازادەوەو جاشیش رەوە رەوە تێكە ێوو و خۆیا تێادا بزركارد
و وا هاااااتا پێشاااا ەرگێف مە)یااااا لە پێشاااا ەرگە جااااوانتر
دەگۆتەوەو بە دەنگ ناو بە م بە رەنگ تەنێ كەسی قەندیلادیتە
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دەیانناسنەوەو بەهاو رانایە لە ساەری دەڕژسو ساەریكرد و پێال
دەدا.
مااا خەیااا م هەر یی بڵناادگۆی ماازگە تەو لە یی رادیااۆی
شارە.
لە شااێوەی سااەردەمی پااێش بەنیااالو سااەردەمی گونااد و
باواییو بە سەر ما ندا دابە

بوویاو لەگەڵ ساێ چوارەكیادی

بەر ما ە كۆمەنی اتێ كەوتایاو كوڕەكەیاا رەناگە رزگااری نااو
بااووبێو لە خزمەت ااا لە سااەر یەك پااێ راوەسااتاوەو بە چاااوس
لێ ااااا دەڕوانااااێ وەك بڵێاااای لە باساااا انەوە بەربااااووبینەوەو
كچەكەیا لە خوشك شیرنتر مێوانداری كردیا.
خەیا م یی دەنگی مزگە ف و رادیۆی شارە.
لە كۆ ەپشتەكەم پەڕە كااخەزەكم دەرهێنااو لە پێنووساەوە
دە دوازدە دەااری شۆڕشاااوی رژاو باشااتی)یش دوو سااێیەكی بااۆ
زیاااد كااردو ناااردمو رەنااگە رەنكاااو یااا كەسااێكی لەوچااووو
خوەندبێتیەوەو جوانی خوەندەوەو شێرزاد یا بڵێم شااگردەكەی
ەهد كە گاوەی لێێاووو خاۆی پێاتا نەگیارا و چااوی پات باوو لە
رمێ ك و روو لە ما:
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چەنااااد ۆەزدەكەم مااااا شااااەهید باااام و تااااۆ بەو رسااااتانە
ب الوەنیەوە.
شاااێرزادو باااا بڵاااێم زادەی شاااێرو ۆەزەكەی لە باااا گاااتی
بااابەگوڕگوڕ دەااتە دیك دواتاار لە خەوی پ اااوەی قەناادیل) لە
شێوەی گیڤارا زیندوودەبێتەوەو لە گو ەستێرەكا كاوژانەوە)
لە گو ەستێرە گەشتر دەگەشێتەوە.
بەو شااەوە لە بااامێزی پاات سااۆزی م اا ە مێواند سااتەكە بااێ
بێشكگری و نهێنیی شاەو ر ژماا كاردەوەو ساەرما بە باالییی
پەڕەمووچە و د شەكی ناواخا لۆكە شادبوونەوەو كێ لەبیریەتی
لە كەیەوەو رایەخ تاتەبەرد و چرووەو سەریا كۆ ەپشف؟ هێشتا
كانی عاشقا عەشقی لەبەر دەڕ ییو پێش ەرگە لە كانی شیالنە
مەتارەیاااا پتدەكاااردەوە و بە ساااە یندا هە ااادەگەڕا و هێشاااتا
بالی ااا بینااایی نەڕژابااووە چەمەوە و لە پەلە هەوری زگتااتی
باسا انی هەورەااوەو رەژگااوڵ باسااا بااۆ ژیااانی دەڕواناایو هێشااتا
گەرمیااا بااایەتی بەنیااالی بااۆ دانەبەزیێااووو قەرا لە سااەری
قەرەچووغەوە بری كەی گو ەستێرەی دەدیو یەك ا ە دەیگۆ:
گارەم لە پشتەو دەستی بەنیال نامگاتێ.
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بەوشۆ لە شاری بازادو بەگەر خۆشی لێگەڕسو لە ناو ناوەنی
نەرم و گەرم رەنگە بچ ە خەوەكی قووڵ قوو تر لە هی پیاوانی
بەشكە ف.
لە سااەر جااێ رسااتەیەك وازم لێناااهێنێو بەو رسااتەیەی كە
دوای بی تنی هەوا ەكە لە خۆوە بۆم هات و بۆخۆمم دەگۆتەوە:
یەكەم دەنگااادانەوەی كێوەڕەشاااای ساااەركە

لە منااااارەی

چۆلیەوە دەنگیدایەوە.
هەوا ەكە ساااااەرهە دانەكەی بەوڕ ی هەولێااااارەو بەوەی بە
گۆتەی گۆتیاری :كۆمە ێ كۆمەنی اف و چەپ و د ساتانیا و لە
یی باخی شارەوە رەكیانش تێوو.
سەرهە دانەكە سەرینەگرتو باگر و باسنی بە سەردا بااریو
لێ وەك دە ێا:
قە ت لە رەی منارەوە بە گەڕەك گەڕەكی گەیاندووەو بیدی
شار ترس و ۆوك ەتیش چاوی شكاوە.
بیرماننەچێو پێش هەموو جێو سەرهە دا لە كە ەكاێو لە
بااااوایی ز رەملێااای بەوسو بەری زەااای گەورە ساااەریهە داو كە
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قە دزەیی و دیێەگەیی باركراوی لەوس كەوتووو پێشەنگ بوو و
سەر و شەهیدیشیا دا.
بێو وا باشە لەو جێیە گەرم و نەرمە چاوس گەرمێكەمو كاێ
دەزانااێ سااێەی چ دەقەومااێو هەر خۆشاای ناااو ناخۆشااییش بە
خەیا دا دسو ق ەی ژ ب كشۆڕەكەم بیردەكەوەتەوە:
بە پێشواسی هە گەرا بە كێوەرەشا!
بەدی كی یاااك ز ر كەس دەساااتیا لە سااەر د یاااا باااووو
برژانگیااا بە باساا انەوە گرەاادابووو هەوكە نااا دەمێكیاادیو دە
دوازدە با ە تی بەغدایێ بە سەر كێوەڕەشدا كەپار كە دەكە و
بە دەردی هە ەباكە دەبە و بەغادا تاۆ ەی ساەردەرس و

بێرە

بەردەرس دەكاتەوەو لێشاو دەنێ و خوەا بە خوەا دەشواتەوە.
باااا

باااوو لەو دەمە كەس ژاری زاری جاشااااغای گەورەی

كۆیێی نەبی تێووو بەگەرنا ترسەكە دە قات دەباۆوەو بەوەی بە
گۆتەی گۆتیاری بە ۆوك ەتی گۆتێوو:
لێشاوی كوردە بۆرە بە كی یا نەبێو بەری پێناگیرس.
لە باوەشی خەونێكای خۆشاەوە بەرباوومەوە ساەر د شاەكی
باگاییو بە دەم نا خواردنەوەو خەونەكەم بۆ خۆم دەگێتایەوەو
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نیشااانی خااۆمم دەدایەوەو بااۆوەی لەبیاارمنەچێتەوەو جااارس لە
خەونەكە گەڕسو لە با هەیێەسو تا بۆتا دەگێتمەوە.
تۆ بێینە بە شەو و ر ژس چ گۆڕانێ بە سەر دنیااو بە ساەر
مناادا دسو بەها پیاااوانە)) دانیشااتووم و چااایەو ماسااتم دەااتە
پێشێو تا دوەنێ كوا وابوو؟ بە دەستی خاۆت تێتادەكردو بەهاا
چاایە لە پیاا ەی خەتشەتای بنتیااا ە گو گاو یو تاا دوەناێ كااوا
وابوو؟ لە شووشە و بنە مەتارە چاما دەخواردەوە.
بەدی نانی تیاریو لەگەڵ ماساتی بزنای بیتاوەا و پا دەری؟
لەو ما ەی شار چكەی بازادو هەموو شفو باویش تامی باازادیی
دەداو ما وا ما ی مێواناداریو شاارس ما اف لاێ بكەوەاتەوەو تاا
تامی مەرگ دەكەمو بەمەكدار دەمێن ەوە.
بێو چ باسوخواسە؟ لە ق ا و ۆاجیااوە و بەو دەورو بەرەو
خااتی بااازادە و ۆكااومەت لەو ناااوە لە خااۆی ریاااوە و نەماااوەو
بێ تا هەرچای چەكادارە لە بەرەی گەلە و وەك بڵێای بابەلێاای
پێش ا ەرگە و بەوڕ لە قەناادیل و ناااوزەنگەوە لەگەڵ بەو پەلە
هەورە دابەزیو و بەهاو زگ لەو دونادەی كێاوەرە

دەخشاێنێو

بە چاوی ما چاودسو شێوەی سەری بەستی سەگ ویی گرتاووە
و لەگ ە بحیلێنێ.
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بەو شااارە ورد و درشااتی چەكاادارەو بەهاااو بەرس خااۆدە بەو
ژنە سەر بە ۆتەو تیەنگی لە شا و گەسك لە دەساتەو چااوی
لە باسا انە و بەر دەرگااا گەسااكدەداو چاااودەو بەو مێاارە كااالەو
ماناادوو مااردووو یكەی لێااوەدسو كەچاای بەوچەكە قورسااە كە
كێشاای خااۆی هەیەو لە شااا ناكاااتەوەو بەهااا بەو مناادا ە...
بەها ...
رانیە چەكدارە و لە بارەگایەكی گەورە دەكاو لوولەی تیەناگ
رس بە رەێوار نادا.
لە سەرە كۆ نی ژنە گەسكدەرە چەكدارەكەو گرتەیێ هەیەو
ۆەز بە نیشاندانەوی دەكەم:
پیاوس لە تەمەنی هەینێی بابم دەبووو لە سی ا

كەماێ لەو

دەچووو دەسف لە سەر مشتووی خەنكەری بەر پشاتێاو چااوی
لە چاوم بتی و رەك و رەك بۆم هاتو بایو نیازی چیە؟ بیار و
دەستم بۆ ك شینكۆف چوو :
كوڕە عەودو ا  ......بەوە تۆی؟
بیرمنەماااوە چ عەودو ێكاای گااوتو باوەشاای پێ ااداكردو لەو
دەمە خۆزیام خواسف عەودو ەكەی بەو پیاوە بامو تا د شاد باا
و د ااردم نەكردباااوەو ۆەیاو هەو نەبااوومك لە زاری خااۆیەوە
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پێكەوتم كە عەودو ەكەیو چوار پێنج سا ێ دەباێ باۆتە بەردی
باااا گاااۆمێو خەنكەرەكەشااای دوای ۆەیااادە سااااڵ زینااادانی
لەۆەوشەی ما ێو لە با خۆ ێو لەگەڵ بازادیی شار بازادبووە.
نزام بۆ پیاوی عەودوڵ ...بزربوو كردو بە مرازی خۆی شاد
بێو نازانم كام هاوڕس بوو گوتی:
بەو پیاوە بەگەر شێف نەباێو هێاتەو دەناا لەو دنیاایە كەس
هەیە بە تۆ بچێ؟!
پەكووك تۆ بڵێی بە كەس نەچمك هەر لەو ناوەو پیاوس نازانم
نە دینەو نە بۆی دەچێاتە ساەر و خاۆی دیاا كاردووەو د خایا
بادەدا و لە بەر خۆوە:
مانگەشەو سەر لە بێوارە دیارە
مندا یش نەژی لە گوویتا دیارە.
هی ما بە

ێی بەوشارەو لێتا دیارە؟

باشەو بۆ بە دیارە)ی گرتووە؟ تاۆ بڵێای مەبەساتی باازادی
بااێك خااۆ مناایش هەسااتدەكەم بەو دەیەرە تااا هە اادەگرس ب اێ
سااەروبەرەو هێزەكاای ترسااناكی بااێ ناااو لە جااوولەیەو دواتاار بە
هێزی پاتار) ناوی ر ییو دەتگوت تیاراوەیە لە نااوزەنگەوە تاا
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بااابەگوڕگوڕی گاارتەوەو بە م بە خااۆم دە ااێمو ناااو بااازادی لە
دەستتێكا رەنگە هەر بەو شێوەیە بێو سەرەدەری لێدەرناكەم.
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مژدانە
لە كێوەڕەشەوە…
شااار چكە مشااتە و م ااتێكیدی ناااگرسو بەهاااو لە سااەری
دەڕژسو وا سەر دەكات و مل بە شارانەوە دەنێو هەیێەسو تانی
رەشاااچۆوە لە ساااەرباز و جاااا و وا هااااتیاو بە باااا بەو پەلە
هەورانەدا هاتیاو دە ێی میگەلە مەڕ و بای گەرمیاانێ رایاداو و
پێچەوانەی مەو سەرەو كوە تانێ.
چاااودەنێو لێاارەو لەو رەوابااانەو تكااا

تكااانەو هەر شااتێ

بااااۆنی ۆااااوك ەتی لێێااااێو بەگەر هە نەگیاااارس و بااااارنەكرسو
چارەنووسی شكا و سووتانە.
جااا و وای لە جااا و نە رەتاای قەناادیل لە جااا و مەگەر
بەرەك دەنا سەدامیش سەری لە جا

دەرناچێو چاو چااوو بەم

دیودا بەگەڵ تۆ كەوتووەو هااتۆتە مەتەرەازی گەل و شاەرەف و
شااەڕی بەغاادا دەكاااتو بەو دیااودا هێشااتا لە ناااو گە ە و تااۆپی
بەغدات پێوەدەنێ.
جاشی بەرسو جاشی بەری بیتوەا و مەرگە و پ دەرسو هی
هەماوو جاێو لە خە اك و پێشا ەرگە كۆ ادارتر و لە كوشاتا و
خوەنتشااتا ز ر رشااتاو هەناادس لەو جاشااانە چ هێرەیەكیااا بە
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وەلەكە عارەبا كاردو دەساتیا نەدەپاراسافو پێاتەوی گاۆتەی
پەرەز پاكی)یا دەكردو باگریا لە ەرماانگەی میاری بەردەدا
و نەیاندەهێشااف پەڕەتیاارس دەربچااێو چەناادی سااەرم دەهێناااو
دەبرد سەرەدەریم لێدەرنەدەكردو درەناگ پاێكەوتم بەو بی یاانەك
بۆ شاردنەوەی خۆیا باووەو تاوومەز ایال و ساتوتتیا لە كاا
وا بووە.
تا دسو چەكدار دسو هااوڕەیەكی عاارەیو نااوەكەی لە ساەر
زارمەو بە دوو دەستا لە سەری خۆی دەدات:
چ ا كورد بەو هەموو جاشەی هەیە؟!
رەنكۆ بە یقرتێوە:
بەوانە جا

نیاو شانەی چەكدار و پێش ەرگەی ناو شار .

عارەبی هاوڕس شیتەكی لێاداو لە بااو پەڕیەوە و لە باساۆس
دەنگیدایەوە.
شااكا و سااووتا و تااا

و باات و تكانیتكااا و د گراناای

كردیاو بە م ساردی نەكردینەوەو باشاە رژەام گاۆڕیا بیوهاایە؟
تۆ بڵێای بەو خە اكە تێنەگەیشاتێا لەوەی ماا ی گشاتی چایە؟
تێنەگەیشتێاو دەبێ بتاارەزرسو ناابێ دەساتی باۆ بێارس؟ بەرس
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بەو خە كە باۆ وا داخ لە د اا؟ دەساف لە ساۆبەی نااو پاۆل و
گلۆپی دارتێال و شاێرەی باودەساتی مزگە تاێ و قەپااغی ساەر
جۆگەی چڵكاوس ناپارەز .
خانەخوەكەی بەو باواییەی لە رەی هەیێەسو تا هااتە رسو
باااو باازرم مەكە و بااێ ە هێشااتا لەو باقااارەیا كە بە باماااژەی
كەسكاییو مزگێنی خاكەلێوە دەنێارس باۆ شااخەكانی :لە دواوە
كێاااوەڕە و لە راساااتەوە باااۆ مااااكۆكو لە پێشااا انیش باااۆ
هەیێەسو تا  ,خانەخوەی پێدەشتی كەسكایی دە ی :
تێناگەم بەو خە كە لە كام تیرە و مر و یا كلۆ؟ هەرچیا
دەتە پێشێ دەی اشنەوە.
خانەخوی كاتێ زانی نیازما گرتنی هەیێەسو تانە گۆتی:
+بە ما بڵێاو محەمەدی بایشە گڵووكەتا دەگە ە؟
ناو لە هەندەرانە.
+وا باشە خۆ نەدەنە بەرسو بەو شاخە بەو نەبێو بە دختۆر
خالیدیش ناگیرس.
+سێەی دەبینی!
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كااۆیێ دەزانااێو هەولێاار دەزانااێو بەو دختااۆرەو بااوەرەكەی
بەیلوولە و شەهیدی هەكاریو كاوڕەكەی بایشاە گاو یش باوەری
پێش و پاا

بەنیاال و شاەهیدی دوای رزگااریو واز لە باوەر و

شااەهید بێاانەو سااتێدە

زوو خااانەخوس دەبینیاانەوەو دەبیناایا

داخوا كێ لە سەر راستە.
بێ تا هێزەكی گەورەیاو هەماوو ناوزەناگ لێارەیاو بەوانە
كە پێش و پا

بەنیال لە شااریا كردباۆوەو بەگەڵ كەوتاوو و

هەناااادس پێشاااا ەرگەی پاااا دەریو دوای خۆرادەسااااتكردنەوەو
كەوتێوونە هەولێر و دەوروبەریو بەوەتا لەگەڵ بێ ە و نازانم بە
بااا زەویااداو یااا لە باساا انەوە خۆیااا گەیاناادەوە باااوایی و
دەیەری بازاد.
ترومێێل ز رەو بەنزیا كەمو چ زوو بووە قاتوقتی بەنازیا ك
دە ااااێاو هەیە بەنزینشااااانەی ر كاااارد تە بەرمیلاااای گەورەوە و
باریكردووەو باشەو هێشتا بەنزین ا لێنەبتاوە.
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شەوێ
بەهەیبەسوڵتانەوە
دەمەو عەساارەو لە بااالی گەرمێنااێو بە نێااوا كۆساارەت و
هەیێەسااو تاندا هەورەكاای تیاار تیااری هێناااو بە زمااانی رە ا نە
دەگرمێنااێو چەنااد تیاارەو دە ێاای عەبااای ژنااانی پێشااانی ناااو
قەی ااەریەو گاارتیەوە بەری باس ا انێو بەوەتااا بە سااەر باقاااری
بەری رەی خدرانا نەرم نەرم دەخونی...
باس ا دەستیشی لەگەڵ جا

و لەشكر تێكەڵ نەكردباێك

بەزەیاای پێیاناادا هاااتێێتەوە رەاانەدا هەیێەسااو تانیا لێێكەیاانە
گۆڕستا ؟ بومێد دە ێ:
دەبووو دوس شەوس گوس لە بی رابیل بگاریاو بازانیا داخاوا
بەوشۆ هەورە یا ساما ە.
ما هە دایێ:
بی رابیل جاروبار سەرچیخ دەچێ.
پێش ەرگەیێ:
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بی اارابیل دەسااتی لەگەڵ باساا ا هەیە و لە كە

و هەوا

سەرچیخ ناچێ.
زارم هە ێنا بڵێمو ساتێدەیەك لە ساەر ق اەی وی لە چیاای
پێرس ا داو باس ا دەریای بە ساەردا رژانادیاو پێشا ەرگەیێ
ق ەی بتیم:
واز لە رادیااۆی بی اارابیل بێااناو لەبیرتااانچوو؟ پیاارەكەی
چوارقوڕنە گۆتی:
بەوشۆ بارا و تەڕوتووشیە.
لە مشاااتومتی باااارا و بی ااارابیل باااوویاو هەلیێرینگاناااد و
باس ا بۆ خاۆ بەخەیااڵ هە واساینەوە

پەلە هەورەكای پێاوە

نەماااو بااۆوە بەو چیااتە شااینەی كچااانی پێشااانی گەڕەكااێ مە
ۆەزیا دەكرد سوخ ەی لێێكە و بۆخەیش نەبووە تەڕوتووشیو
دەیو هەیێەسو تا و بۆ پێش ەرگە خۆ بچەمینەو مانادووینەو باا
زوو بگەینە كۆیێی ت ی لە هۆزا و سترا .
دەمەو بێوارەی هە ەتەو لەبەر خاۆمەوەو ساروودە كاۆنەكەو
بەوەی بە مندا ی لە كۆ نێ بۆ پێشا ەرگەما دەگاوتەوەو لێارە
وا بۆ خۆمی دە ێ ەوە:
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پێش ەرگەی بە هە ەتیا...
هەوكە لە با هەیێەسو تانیاو جاشاغای گەورەی كۆیێو خۆ
بگااارە هااااتیاو بكەناااگە و مەڕ و یاااا باااێ ە یاااا تاااۆو بەر لە
هە اااگەڕا بە هەیێەساااو تا و دەگەڕەااا ەوە خەوە قاااوو ەكەی
بەوسو دەچم خەونەكە لەگەڵ خۆم دەهێن ەوە و دەگەڕەا ەوە و
دەگەمەوە با تۆپ و هاوە و گوللەی گتداریو سەربازی بومەی
عارەبی و جاشی كوردەواری.
خەوە قاااوو ەكەی ساااەر د شاااەكی پەماااۆ و باااالییی پااات
پەڕەمووچەو دوای بەو هەموو ساا ە وەانەی خاۆی بیرمادەتەوەو
خەو هەیە هەرگیز بیرناچێتەوەو بەوەتا:
بابم لە سەر بەو گاردەو وا لە ساەر دووگاردەو لە بەساتەكە
بە سااەر بەردەبااازداو بازمااداو گەشااتر دەركەوتو ردەناای دە ێاای
باڕەزەی شاخانەو جەمەدانیەكی نوەی لە سەرەو ساقۆ درە ەكەی
پێشانی لە بەرەو س وی راستی داوەو ملی راستكردەوەو چەپای
نەدابااۆوەو مناای دیو ساا وی نەدایەوە و دەسااتەكانی لە سااەر
چۆكی هە گرت و بامێزی كردەوە:
+كوڕمو تۆ ماوی؟
ما نامرم.30

خۆم هاویشتە باوەشیو خ ت یە با ساقۆكەیەوەو ردەنای لە
روومەتم دەخشاندو نەرم نەرمو لە بالییی باا ساەرم نەرمتارو لە
دەنگی ماچی وی بەباگاهاتم.
دەستم بۆ با بالییەكەم بردو تیەنگ نەبووو بااخر ساا نێك
بووو لە دەمی خەوس جێی تیەنگ با كۆ ەپشتە و كۆ ەپشاتیش
بااالیو بااووو بااا

بااوو زوو بیاارمكەوتەوەو بەو شااەوە تیەنگاام

خ تێووە با لێواری د شەكەوە.
وای چەند خۆ

بوو بامێزی بایو بەو باابەی لە میهرەباانی

و رووناااهیو زەردەشااف خااۆزی پێاادەخوازس .خەونەكە خەوناای
گەیشتا بە ما ێی نزیك كردەوەو د نیایی دامێ دەگەمێ.
خەوناای خااۆ و خۆشااە و د نەوایاایەو تااۆ بەگەر باوەڕیشااف
وابااێ كە خەو لە بەری رابااردووە و ناااپەڕەتەوە بەری بایناادەو
یا پێتاوابێ بە گەدەوە بەنادەو بە م كااتێ خەونێكای نااخۆ
دەبینایو رەنااگە تووشای د ەراوكااێ بێیاف و ترساای دەركەوتناای
بە ی ناوخەونەكەت لە دڵ بنیشێو بەهاو خەونەكە چی بە سەر
شۆڕشدا هێنااوەو بەو شۆڕشاەی باۆ هەیوەارد و بزرنەباوو لە
ناو شۆڕشا و شۆڕشی كۆیێی ناوەو خاۆ لە نااوزەنگەوە تاابێرەو
وەك بڵێی سەری پێوە نیەو بەو كوڕە خەونێكی ناخۆشی دیوەو
گێتایەوەو بیرمنەماوە چۆ بووو كێ خەونی كێی لەبیردەمێنێ؟ك
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بەرس لە كوس راوەستابوویا؟ باو باا هەیێەت او تا و دەمەو
بێوارەیەو باس ا هەورەكی هێناو وەدەچێ دەریایێ بارانی پێاوە
بێو بە دەردی جاری گۆرین ا نەباتو پێرسی بزربوو دە ێم.
لە دەو جاااادە مشاااتومتەو سەردەساااتە لە دەوری خاااۆی
ختیكاااردینەوەو ز ریااااو چەناااد هێنااادەی بەو هێنااادەیا كە لە
ناوزەنگەوە هاتیاو بە ق ەی سەردەستە بكەیا:
بەو بێوارەیە نابێ خۆ لە چیا بدەیاو شەڕی خۆتتەنە.
سەردەستە چیاا چیااو لە ساەردەمی ۆەرەس قەومای)یەوە
بە شاااەڕدا هااااتووە و تەمەناااێ بەزماااوونی هە گرتاااووەو بە م
پێش ەرگە لە سەر باو و باگرە و بەرزە ف نابێو شاە

ۆە اف

كەسااااێ بە ەرماندەی سااااەنگەر)ەكی خۆشااااناوو زوو لێااااای
هە گەڕانەوە و دایانە هەورازەكەو منیش بەگە یا كەوتمو بااخر
بەو دەساااتە كەمە هەر بەو دەساااتەیە باااوویاو كە ز ر پاااێش
رابوونی رانیەو بەتەمابوویا بە پارتیزانی بێینەوە باقاری هەورس
و سە یا و خۆشناوەتی.
سەردەستەی دنیادیتە ز ر هەو یداو لە كەلی شاەیتا بێیانە
خوارس و بەو رەیە تووشەدا نەچایاو سەردەساتە خۆشاناوەكەی
خۆما گوتی:
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بااێ ە هەر لە ناااوزەنگەوەو دەسااتەیەكی سااەربەخۆیاو بێااوە
بەڕەی خۆتا و بێ ە بەڕەی خۆما .
بیاادی بااێ ە

پشااتی خۆشااناوەكەی خۆمااا بەرنەدا و بە

دوای كەوتیا.
سووی ساردەو بەی وەیك خۆ بارانەو نام نام تەڕیكاردیاو لە
با گوەیتی بیكاتە بە رو گوەم تەزیو بێوارەیەكی توو

دیاارەو

ق ەی پیری چوارقوڕنە وەراسف نەگەڕسك راساف دەگەڕسو د ام
دە ێ راسف دەگەڕسو بەو پیرە باس انناساانە ساەرچیخ نااچاو
پەنهااانزاناو لەودیااوی ساااما ەوە هەور دەبیااناو دەزانااا چ بااایێ
هەور دەنێو دەزانا چ هەورس بارانەی پێیە و لە كوس دەیتژەنێو
دەزاناا لە چاااوی هەر پەلە هەورس چەنااد نا ە بااارا هەیەو بەو
پیرانە وەك بڵێی دەستیا لەگەڵ باس انەو كاار لە بی ارابیل و
بەوانە نیاو ۆەمە یوسو گۆتەنی:
لە

ێی رادیۆ بەمو چ لە هەور وبارا دەزاناێو لە ۆەمەدی

بترسەو پێف دە ێ بەوسااڵ چەناد تناۆكە باارا دەباارس و هەر
تنۆكەی بە سەر كوس و چ كێودا.
شااە

ۆە ااف پێشاا ەرگەی سەرشااێتی تااوو و هە تااك

هە تاااااك بە چیاااااادا هە ااااادەگەڕەاو لە ساااااەر مااااالەیەكەوەو
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بە ەرمانااادەی سەردەساااتەی

باوڕمانااادایەوەو هێااازی گەورە

گەورەو كانەبی گەورەو بە رەچكەیەكیدی وەنەی ریزە میرانە رەی
چیایا گرتۆتە بەر...
بارا خۆشی كردو پێناچێ خۆ

بكاتەوەو تااری داهااتو وا

تێێگەم بە چەپی چنار كا هە ادەگ ەیاو بە باا بااگر و كەلێنای
تۆپااا پااێ هە اادەنیاو زرموهااۆڕەكە زەوی دەلەرەااتەوەو باس ا ا
كاس باووەو بۆجاا تاۆ بەرس خاۆ دسو لە باا بەو باگرباارانە و
بەبوو سۆسە و سۆسەنە بەغداییەكەو لە شیرینی و بەزمی خۆی
ناكەوس:
+هاوڕسو خۆ رەككەوتنەكەت لەبیرە؟
 بیرمەو بە م پەژیوانم.+لۆ؟
 -جا

لە سەرباز دڕ و هارتر .

هێشااتا لە ناااوزەنگێ دانەبەزیێااوویاو لە بەرگاای گااا تەیەكی
ناسكو رەكەوتنێك ا لە نێاوا خۆماا واژوو كردباووو بەو وای
داڕشتێوو :
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بۆوەی ناۆەزا شەڕەكە نەخەنە نااو جەازی شاەڕی كاورد و
عارەبەوەو بەبوو سەوسەنی عارەیو سەرباز دەكاوژسو كوشاتنی
جاشیش لە سەر شوانەی كوردە.
بااێو لە گااا تە گەڕسو مەرگ ناازیكە بە دەورماناادا دەگەڕسو
راسااتیو بەو لە سااەرس راوەسااتاوەو بەوە بااێ ەیا بااای مەرگ
هە یگرتوویا و بە پێی خۆما وا بە پیریەوە دەچیا.
ساااڵ لە دوادوایاای رەشااەمێیەو دنیااا دەمەو بەهااارەو بە م
هەیێەسو تانی بە و بەوشۆ لە بێ ەی ماا وەرا و ساەرگەردانێو
بۆتەوە بە رانێار و رەێەندانیو بایەكی دسو پێادەچێ لە قەنادیل
ناو لە سیێریاوە هە یكردباێو ساارد سااردو سااچ ە لە ۆەوایاێ
دەتەزەناااێو گاااورگ دەبەساااتێو تاااۆ چااااودسو لە هەماااوو یوە
باگربارانەو بە

هەیێەسو تا بەستە ەكە و ناتوەتەوە.

بەوشااۆ بیزرابیل ااا لە سااەرەو بە پەلە ساااچ ەی گەرماایش
نەچیاو تەزیا و بەستن ا م ۆگەرەو ماا بیزرابیال دەبیانمو لە
بەر رووناكااایی بەو تااۆپە ە باااگرانە دەیێیاانم كە بااۆ دیتاانەوەی
بێ ەو جا

و سەرباز هە یدەدەنە باسا انێو راساتە پێشا ەرگە

لە خۆشاردنەوە سەر بە تیرەی هەوەردەیەو رەنگی خاك دەگارس
و لەگەڵ خاك دەبێتە یەكو چاوی گاورگیش ناایێینێتەوەو بە م
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تااۆپە ە رووناااهی بەوشااۆ جیااایەو دە ێاای لۆك اای سااەردەمی
بەرەیەو بت دەرزی لەبەر هە گرەوە.
شااەڕ گەرمەو پەنااكەی رچیومااا بە سااۆربوونەوەی تیەنااگ
گەرماادەكەینەوەو لە پاااڵ تیشااە بەردەكاای زوق اااویمو رەنكااۆ لە
تەنیشت ەو دە ێ:
لەبیرتنەچااێو زوو زوو پێااف بكااوولێنە و شااا بگااۆڕەو دەنااا
دەبیە چلوورە.
لە هەورەوە رەااا نەو لە شااااخەوە رەااا نەو لەویاااانەوە بااااوو
لەمیااانەوە باااگرو پێش ا ەرگە كەپااكە شاااخێ دەچێااتە پێشااێو
بنەدارس دەكشاێتەوەو هەیێەساو تا ساەختە و نااگیرسو بەغادا
لەو سەرە شەڕی ما و نەماا دەكااتو شاەو درەناگە و رەناگە
یشەك لە خشەخش بێو باشتی)یێ هەیەو دە ێ:
كشانەوەو بردنەوەیە.
پاشەكشێو پاشەكشێ...
لە هێتشەوە بۆ پاشەكشێو شەڕە و وا دەخاوازسو كەس بەو
ق ەیە بە كەرتكە تەمۆخێ ناكتس كە دەگوترس:
بەگەر جەنگاوەر هەبێو هەیێەسو تا لە بارە لۆ شەڕس.
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ما بەوشۆ دە ێم :
وا نیەو بێرە هەیێەسو تانە و شەڕیشی لێناكرس.
تااۆ چاااودسو لە بااا گاات و گااتدارەوە دەبیناایو بەهاااو لەو
تەینەوەو بیكەی یەك و باڕبیكەیەك و باڕبیكیەك و ساێ چاوار
ك شااینكۆ ی سااەردەمی ك شااینكۆفو ملیااا بە ملاای چەكاای
قورسااەوە ناااوەو ناااكرسو بەو شااەڕە بە چەنااد پێش ا ەرگەیەگی
رووتە ەی سەرمابرد ە ناكرس؟
وایەو كشانەوەو بردنەوەیە.
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شۆڕشێكمان دا،
شۆڕشێكی دەهێنا
بی ااات ەوەو شاااێرزادو تاااۆ بڵاااێ زادەی شاااێرو لەوسو لە
قۆ ێكیترەوە روو لە جاشاغای گەورە گوتێووی:
باااۆت لە نااااو ناااانی گەرم باااێو بەو شاااۆ لاااۆ تاااۆو ساااێەی
دەتێین ەوەو بە دەستی خۆم تۆ ەی شۆر )ت لێدەكەمەوە.
هەر زادەی شێر روو لە شار گوتێووی:
بە بیرتاادسو دەسااف بەكە ەپااچەوە و جێ هێشااتی؟ بێیاانەو
دەسف لە سەر چەك گەڕامەوە.
سەربردەی كە ەپچەكە لە كانە مانەو باۆ چیار كێكم دانااوەو
بە م نەوەكااو مەرگ مەودا نەدا و لە د اای تااۆ

بێێاااتە كااول و

كەسەرو لێرە گرتەیەكی نیشاندەدەمەوە:
شااێرزادەی مناادا كارو بە گ ا ۆوك ەتاادا دەچااێو دەگیاارسو
كە ەپاااچەی دەكە و هە یااادەدەنە نااااو ترومێێااال و دەیاااێە و
دەر ەتااێ وەردەگاارس و بە كە ەپااچەوە پشااف لە شااار و روو لە
باقارو تا پێی تێدایە هە ێ ...لەو دەشتە كاوە)یەكی لێ پەیادا
دەبێافو كە ەپاچەی باۆ دەشاكێنێفو بیادی لەو ر ژەوە بە چیااا
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دەكەوەف و شار نابینێتەوەو بەوەتا بێ اتا لەگەڵ بەو دەساتەیە
بۆی دەگەڕەتەوە.
كشااینەوە و لەو شااەوە بااێ ە شااۆڕ )ەك ا لە دەسااتداو
شۆڕشێكی دەهێناو بەو شۆڕشە جگە لە خەونە ناخۆشاەكەو لەو
دیوی كێوەڕەشەوە د ی تریواندبوویو گوتێووی:
لە رس دەمرمو كۆیێ و ما ێ نابین ەوە.
نەیاااادیتەوەو خەونەكەی وەراساااااتگەڕا و لە خاااااۆڕا د ااااای
نەیتریواندبووو بایو شۆر ك مەرگ تەنها یەك شاەو دواكەوتێااو
دەگەیشاااتیەوە باااامێزی ماااا ێ و باااابەو بەو باااابەی لە ساااەر
تەرمەكەتو روو لە هاورەكانف گوتێووی:
ما كوڕەكم لە دەستچووو بە م شارەك كوڕم بۆ پەیدابوو.
بێو بەو شەوە شكایاو د ڕایاو وەانەی تااوەر لە چیاا غلاۆر
دەبینەوەو تاۆپ بە باا دەساف و پێ اا دەكەوسو بەوەی باشاە
زەوی نەرمەو ر دەچا و كەم دەتەقنەوەو غلۆرباووینەوەو بە نااو
باااو و باااگردا غلۆربااووینەوەو لەو سااەرە دوو د شااكە بە رسااف
شااوەنتێیا هە گرتااوویاو لە دوو لااوولەوە گااوللە بە رسااف دسو
گوللەكوت ا دەكە و گیزەی گوللە وڕی كردوویا.
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بە دەم هە تنەوە بە خۆم دە ێم :بە دەستی خۆماا چ اا
بە خۆماااا كااارد؟ بەو جاااارە تێااادا نەچااام و دەربچااامو بەی
سەردەستەی دنیادیتەو بە ێا بێو لە ق ەت دەرنەچم.
لە پاات لە تەنیشااتە مااا بومێااد)س بە یدا هاااتو خااۆی
گرتەوەو پتما دایاێو دەسات ا لە لەشای دەگێاتاو باۆ باریا و
خوەا دەگەڕایاو دەیگۆ:
واز بێناو وە نەكەوت.
بێ ە باوەڕما نەدەهاتو تاوومەز باای رساتێ گاوللە وەییادا
هێنابوو.
رەی كشانەوە گەیشاتە دەو مێرگاێو هەر چاۆنێ پاێ دانێایو
دەچەقی تا سەر گۆزینگێو ما پێیەكەم تاا باا چاۆكم ر چاووو
رەنكۆ نەباو بەپێ وەوە لەوس بەجێدەماك لەو جێیە كااتێ تاۆپ
دەكەوتەوەو شلتەی دەهاتو وەك بڵێی لە ناو دەریاا باكەونەوەو
شوەنەواریا بە جێنەدەمااو بە پەرجاوو گەیشاتینەوە دەو ڕس و
نك ترومێێلو لەوس هێندەی نەمابوو باوەڕ بەوە بهێنم:
بەگەر ر ژت نێو بات مال بە بااگرەوە ناێو مەرگ ناگاات و
گیا لەجێی خۆی نالەقێ!
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تاااااو كەوتو هەیێەسااااو تا لە دوورەوە روو روو و مینااااا
مینااای بەر رووناااهی دەركەوتو باس ا ا دە ێاای باس ا انی دوس
شەوس نیەو بۆ نیشانەی رەشاەمێش پەلە هەورەكای پێاوە نایەو
بااێ ە وڕ و كاساایاو سااەرم دە ێاای شااارە زەنااگەز رەیەو تاا ی
گیزەگیزە.
جەارە لە سەر جەارەم دەپێچایەوە و بە دارجەارەوەی بكە و
بكێشااەو ماا ی وام لێاادەداو لااوولەی چ سااۆبەیەكی دارو هێناادە
دووكە ەی نەنارد تە باس انێو كێ بوو دەیگۆ:
ترومێێلەكەما ز ر دووكەڵ دەكاتو باگر نەگرس!
بیرمنەچێو لەو ستێدەیە هێشتا هەوا ای مەرگای شاۆڕ )ی
كۆیێ ا نەبی تێووو بە م مەرگی گیڤارا)كەی بەری كێوەرەشم
لە دڵ دەرنەدەچاااووو بەوەی پێااارس باااووو كەنگاااێ؟ دوو ساااێ
رستەشم بۆی نووسیێوو.
بێو بڵێ ە خوەنەرس خۆو لەو دەیەرەی بەوسو ژنێكی تاۆزس
بە سا چووو دەمانچەیەكی رووتی لە دەستی باووو بە دەنگێكای
ژنااانەی پاات لە بااا و ژانەوەو چاااو لە بااێ ەو لە بەر خااۆیەوەو
رسااتەیەكی دەگااۆتەوەو بەز دوای تەمەنااێو ۆەزدەكەم بەوهااای
بڵێ ەوە:
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تا شار نەڕژەتە سەر جادەو پێش ەركە ساەد چیاا

بگارسو

رەنج بەبادە.
هەر بەو ر ژە ق ەی ژنە راسف دەرچووو كۆیێ رژایە شەقام
و بە پێش ا ەرگە ناااو بە ب ا ی پێش ا ەرگە) ۆااوك ەتی راوناااو لە
هەیێەسو تانەوە ناو لە خولگەی ۆاجی قادرەوە بانگی باازادیی
رادەااراو هاییااداربەو هێشااتا هەیێەسااو تا نەگیااراوەو لەشااكر و
جاشاای وەاارس شااەڕدەكە و دەور دراو و ز ری باارد تااا گیااراو
جاشاااغای گەورەی كااۆیێش دوای وەی كااوەرانە شاااری رشاااندو
دوو پێیتااااری قەرد كردبااااووو قووچاناااادبوویو بەگەر كااااۆپتەر
هە ینەگرتێااااو شاااێرزادە تاااۆ ەی شۆرشااای لاااێ دەكاااردەوە و
نەدەگەیشتە بەو ر ژەی لەبڵندگۆی كوردی كورتەوەو بە خاوەنی
شۆڕ )ەكا پێێكەنێ.
بێ ە بەو ر ژە نەگەیشاتینە زەادی شاۆڕ و لە د اێ خاۆم
وام دانابووو لە ر ژی بازادیی كۆیێو نوە س بۆ پەیكەری ۆااجی
بكەمو دوایوە خۆم بە دوا كۆ نی بە ری قەنادی)دا باكەم و لە
سەر دەرگاوە بە بۆنی شیتەی دەستی پلكە شیرنەكەم تێربمو چ
شیتەیێو شیتەی كابانی بەهەشتێش تامی شایتەی دەساتی بەو
ژنە شیرنەی نەدەداو شەو هەباووە لە نااوزەنگێوە خەونام پێاوە
دیوەو رە ا گۆڕی و نەگەیشت ێ.
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تەقەی خۆشی
رستێ ماچ
بەو ر ژە لە سەر ق ەی دوو خۆشاناوەكەو داماانەوە دیاوی
خۆشناوەتیو هەر لەوس هەوا ای باازادبوونی تەواوی سالێ انی و
دەیەری بەوی گەیشاافو پێشااتر بازیااا گەیشااتێووو لە خۆشاایا
با ا گرتو ماندوەتی و د ڕانی هەیێەسو تان ا لەبیركاردو بەو
هەوا ە یەكەم و دوا تەقەی خۆشی لە تیەنگێ مانەوە دەرچاووو
لەگەڵ رستێ گوللە:
سلێ انیو رستێ ماچو هەولێر نەخشەبێ لە تۆ.
هەر بەو ر ژەو لەشااكری سااەر مامەناادە و چیاكااانی بەو
دەیەرەو پەر ی ستیا هە كرد و دابەزیا و چەكیا رادەساتی
كااورد كااردو بااۆخەیش نەمااردمو بە چاااوی خااۆم دیااتمو سااوپای
سااەدامو سااوپای بەنیااال لێاارەو لە چیااا لە شااێوەی تەمااۆخ
هە دەوەشێ و هە دەوەرسو لەشكری بەنیال بە س ێڵی ساەر ك
و خۆیدا ریاو وای لەو خۆشیەو نزا بكە تا سەر بێاف و بەرەواژ
نەبێتەوە.
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رێ
سەفین ،هەورێ
هێی هەورسك ما دامنابووو بە پاارتیزانیو لە تااریكی و بە
رەاای بزنااا بااۆت بگەڕە ا ەوەو تااا تاریااك دادەااتەوە خااۆم بااكەمە
هەوەردەو خۆم بكەمە ەرەقەتێو خۆم بكەمە شتێ چ چااوس لە
رەنگی خاكم جیانەكاتەوەو وام داناابوو لە پەناای تاشاەبەردو لە
بااا داری سااووتاوتاو خااۆم لە جااا

و سااەربازا بشااارمەوەو

دامنابووو مەتارەیێ بەشای شاەو و ر ژسو ناووردووە ناانێ باایی
ۆە تەیەكم بكاتو كەچی بەوەتاو جاادە و جاادەو بە چەكەوە و
لەساااەر پشاااتێ ترومێێلاااێ دەااام و لێاااف دەڕوانااام و جاااا

و

سەربازیشو دە ێی پایزی تۆیا گەیشتۆتێ.
دەستێك ا هەورسو دەستێك ا سە ینەو شەق وەی گو نار
بە دامێنی كراسی سە ینەوەو سەرهە ێتەو هاتیاو دیداری شاەو
و شەوڕنی جوانیی تۆ بەسەرچووو لە نوە ی نیوەڕ یێ ب انێینەو
پێش ا ەرگەی كۆ ەپشااتی تەمە لە پشااتێ بێیاانەو هاااتیاو بااێ
نهێنیی شەو هاتیا.
وایك خۆزی لە خۆزیدارا بێرەدا نەدەهاتیاو بەهاو بێرەهاێو
لەو گردەهااێ بەودیااودا باقاااری مااارەكەیەو ماااری بەرەكەو لەوسو
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لەو سااا ەی بەنیااال هێشااتا سااەرگەرمی بەری گەرمێنااێ بااووو
نەپەڕیێۆوە دیوی كوە تانێو مارەك دەتگوت لە د ای هیارا و
نااااازەنینێ دەسااااتچێنی بەنیااااالەو هااااات و ساااایامەند)ەكی
گو ەستێرەیی لێێردیاو سیامەندس لە ناساكی لە سایامەندەكەی
سیتانێ دەچووو بەما لە گو ەستێرەكا كاوژانەوە)دا ز ری باۆ
گریاااومو ر ناادك چكیكااردووەو تنااۆكێ نەماااوە تااا لێاارەوە بااۆی
هە وەرەنمك
هەنكە بێ ە وا لە با سە ینە شاێتەیاو دیاوی ن اێو دیاوی
شااەق وسو چاااوو چاااوو خااۆر لە بەری هەورەااوە تیشااك تیشااك
بازادیی بۆ داوس.
لەوسو لە باسااا انەوە دوو ساااێ ااات كە رەیاااا پێگااارتیاو
باگربارانیااا كااردیاو پەرتەمااا لێكاارد و دەساات ا كااردەوەو
باسا ان ا دا بەر دەسااتتە نا و بە د اای خۆمااا بە باس ا انەوە
دەنێاایاو یشااەك لە بااتانەو لەو رەوبااانەو هەر سااەربازە چەك و
یشاااەك تەااادەدا و پەڕ ی ساااتیی هە كاااردووەو مااااا لەوس
باشااێەتا م دیو هاای كااورد ناااو هاای بەغااداو هەساات كرد تااۆ ەی
ۆە تاو پێنك ا لە بەغدا كردەوە.
ت كە لە ترسای ۆە تااو پێنكای نااو لە ترسای بیكەی ایی
خۆشااناوەكەو بە سااە یندا باااودیو بااوو و نەهاااتنەوەو هەوكە
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هێزەكاای گەورەی چەكاادارو روو لە شااەق وسو بەڕەااوە و ناازانم
چەندیا جاشاو چەندیا پێش ەرگەو چەندیا ...
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شەقاڵوە
گوڵدانێ بوو
گەیشااتیاو بە م شااەق وەیی بااایی دەسااتتە ەكیا بااۆ بااێ ە
نەهێشااتێۆوەو ۆوك ەتیااا بە رەاای پیرماماادا راونااابووو بەهاااو
شەق وەیی بە محەمەدی و عی اییەوە لەو ر ژەدا گوڵ دەگر و
هەنگوینیاااا لە لێاااو دەباااارسو لە ماااا ە دیاناااا ساااەركەوتیاو
زرار)ەكااای یەكێتااای ساااەرتا )ی پێوەباااووو باوەشااای باااۆ
كااااردینەوەو بەو زرارە شاااایرنگیتارەو پااااارچەیێ هە وە ااااف و
هە ێەسااتەو لە مااا ی وا خواردنێك ااا خااواردو تااامی شاایتە
خەیااا یەكەی كااۆیێی دەداو چایەك ااا بە سااەردا كااردو چااایەی
هێلاااداری بەری قەی اااەریی بەراناااێەری قەیتاااێش بەو تاااامەی
نەدەدا.
دوای پشووەكی با و ما ف باوا زرار سەرتا و ما اف ساەد
ما ی وەك خۆت بەدڵ و روو گو ناری لێێكەوەتەوە.
جااادە جااادەو كااۆ
هەناادس هاااوڕس لە گاا

كااۆ

شااەق وس گەڕایاااو بەوەتااا

بارەگااا دەكەنەوەو بیرمنااایەتەوەو بەو

خانووەی كردیانە بارەگاو ماڵ یا

ەرمانگە بووو لەوس ماینەوەو

خە ك لێ ا ختبوونەوەو بەباوو سۆساە زوو لەگە یاا تاێكەڵ
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بووو گرتەیەكی بەو خربوونەوەم بە رەناگ و دەناگەوە بیرمااوەو
كوڕەكو دە ێتە بەبوو سۆسە :
+باوەڕناكەم تۆ عارەی بیف.
-

لۆو چونكێ بە كوردی ق ەدەكەم؟
+ناو عارەی و پێش ەرگە نابێف.
لەبەرچیو نابێف؟+نابێف...

سۆسە كۆ ێ ناوی سەركردەی كۆنی كۆمۆنی اتی رساتكرد
و لە كوڕەی دەپرسی:
+ ....دەیناسی؟
نایناسم. ...+دەناسی؟
نایناسمبە پشتی پەنكەی د شاوم ەی چەند داوەكی سا ێڵی خ اتە
بەر ددانیەوە و توند كر شتنی و گوتی:
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بە مااا بڵااێو كااێ دەناساای؟ك بەگەر ەهااد و سااەیم عادلااف
ناسیێاو نەتدەگۆ عەرەی و پێش ەرگەو كووجا مەرۆەبا.
خربوونەوەیەكی خۆ

بووو شەق وەیی گو ێارانیاا كاردیاو

شەق وەیی بە هەردوو بایینەوەو بە ورد و درشاتەوە لە باامێزی
خۆیا گرتیا و سۆزیا پێدا پ اندیا.
باااای چەناااد مانااادوویاو مانااادووەتی رەوباااا لە گیان اااا
دەرناچێو تینم تێدا نەماوەو خەوەنووتكە دەمێااتەوەو بێ اتا
نازانم گەیشت ە كوس و لە سەرچی و چۆ خەوتمو بۆیە بە سەر
بەو شاااەوەداو راساااتترە بێااا م بە ساااەر بەو چەناااد دەم مێااارە
بازدەدەمو بۆیە نە گوتەیەك نە گرتەیەكو هیچو خەونێكیشم نیە
بۆ گێتانەوە و نیشاندانەوە.
كۆڕس و رەی كوڕانف دەو پیرمام هاتیا.
هاااتیاو شااەق وە لە دواوەو شاااێوەی گو اادانی وەرگااارتو
گو دانی بازادیو باشتی و بومێدەك ا بە دیاار گو ادانەكەوە لە
باااااری بێشااااكگری هێشااااتەوەو بومێاااادەواریا لە بااااابەگوڕگوڕ
بیانێینینەوەو بەوا لەوس و بێ ە
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بە دیوی شەڕدا هاتیا.

كۆڕێ
جۆالنەی با
هاااتیاو تیچاااوەكم لە سااە ینەو سااە یا لە بااا پەلە هەورا
جێ جێ سێێەرو جێ جێ هەتاوەو تابلۆیەكە بە دەستی ما نااو
بە م بە د ااێ مااا نەخشاااوەو چەناادس بە جااوانی و وسااەختیی
سە ینی تابلۆدا دەڕوانمو هەستدەكەم ترس پتر دەڕەوەاتەوەو وا
دیارە سە ینناسەكە لە خۆڕا نەییەرمووە:
پشتم سە یا بێو تو لە باسنێ دەكەم!
جگە لە سە ینی پشف و پەناا و بێ اتا باێ ە چاوار پێانج
كۆلەپشف لە پشتەكەی لە نااوەزەنگێوە تیاوو تەنیاا بااڵ نایاو
ز ریاو چەند تۆیزس لەوانەی سۆراتی)یا تێادا دەگەڕاو هااتنە
ریزس مە و ریز ریز هاتیا.
ۆوجرانی دەروازەی بناری خوەنی براكا و بازادیف با …
بەو وارە شێرە سوارەو واری سەیرانەو های گەشاتوگوزارەو
لەگ ە لە بەهاردا هە ێدا و باۆ خااكەلێوە لێاو بكااتەوەو لێارەوە
خەیا م لە كۆچی قازوقورینگا دوورتر ر یی:
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بەوەتانێو سوپای بەنیال كلكی لەناو گە ای نااوە و تاا باا
بەغدا رانەوەستاوەو لە سەر ۆەماریا باا و بااور هە كاراوەو لە
هەمااوو یوە بەم ر ژی سااا ی تااازەیە) دس و دەنگاادەداتەوەو
رەشاااێە ەكێكە نەبێاااتەوەو منااایش لەو هەماااوو جێااایە نەور زم
هێناوەتەوە شێرە سوارو مەنكە ە د ە لە سەر سینی ر كاراوە
و هە اای لێهە دەسااتێو كااێ لەبیریەتاای لە كەنگێااوە د اا ەم
نەخااواردووەك دەسااتم بااۆ بااردو زرم ...زرمەیااێ هاااتو ترومێێاال
وەیدا هاتو چ نیەو تۆپی دوورهاوە ە..
هاتیاو تاا لە پاتدی كاۆڕس پەڕییانەوەو تیەنگاێ مە دەنگای
لێااوە نەهاااتو خە ااك خااۆ

بااێو ۆااوك ەت پێاای پێوەناااوە و

پێش ەرگە پێ وی با)شای لە پاێ باێو پێیناگااتو بەو پاردە
دە ااێم كە لە گەرمااای چاالەی هاااوینێو درەختەكااانی باوەشااێنف
دەكە و بااایەكی ێنااكو سااەد سااوەند دەخااۆی لە كوە ااتانی
كێلەشاااینێوەهە یكردووە و ساااە یا بێااابەوەی باااایی ساااەرە
پەنكەیێ ێنكایەتی لێ بقاچێنێتەوەو بێرەی گەیاندووە.
بە چاوی ماو چاودەنە كۆڕسو بەهاو لە جاۆینە دەچاێ و بە
بای بازادی دەلەرەتەوە.
كااۆڕسو جااارس یی تۆمااا خااۆ و لە پاارد پەڕییاانەوەو لە
هەورازەی پیرمامێ ویزە و گیازەی گاوللە دسو ساەری پیرماامێ
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دووكە ەو بیدی تیەنگ هاتە دەنگو هێتبوویا لە بۆنی باارووتێو
بە م كوڕانی تینووی بازادیو باماادە لە بااگر بادە و ساەرەكە
هێناویانە و نایگێتنەوە.
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پیرمام
ستێرەی سیوەیلێ
هە اااگەڕسو بە نااااو تەقوتاااۆق و زرموهاااۆڕاو بە پاااارەز بە
هەورازەی پیرمامی با دووكە هە گەڕسو تا گەیشاتینە ساەرسو
جااێ نەمااابوو نەگیاارسو پیرمامییااا ۆوك ەتیااا بە پێچەكاناادا
شۆڕكردبۆوە بەستی بەستۆڕە.
لە سااەری سەریتەشااەوە گااوللە دسو هێناادە نابااات بەوەااش
دەكەوەااف و دەسااتدەداتو سااەریتە

گیاارا و تەقە بااتاو بێ ااتا

ساااەر لەبەری بەو دەیەرە باااازادەو لەشاااكری بەنیاااال هە ت و
رەنگە لە بەری شەرەبۆت خۆی گرتێێتەوە.
بیرماننەچێو تا دس هێزی پاتار بەهێزتر دەبێ.
لێرە نەخشەكەو نەخشەی بازادیم دەهێنا پێشە خۆو بەهااو
لێرەوە لەو جێیەی لێی راوەستاومو خاولگەی پیرماامو رس و رس
بگەڕەااوەو تااا دەگەیااتەوە خااتی ناوزەنااگو خااتی بااازادەو دیااارە
بەگەر باادەیتەوە رەاای هەریاار و باتاسااێشو بە ق ااەی رادیااۆی
سەرس بێفو تا بت یفو تا دوور دوورو تادەگەیتە بەو ب تیۆكەی
ر م و عاارەی و عەجەم ناویاا نااوە سانوورو باازادەو هەماووی
بازادبووەو لێ لە ق ا بەری بادینا هێ رانەبووە.
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هێاایو قە تو تاااۆ بڵێااای بە تیەنااگەوە بتگەماااێ و وەااانەی
بە گێرس بە دەورتدا ب ووڕە ەوە!
رەنكااۆو دیااارە گااوەی لە وڕەاانە و پەیڤیناای د ااێ مااا بااووەو
گۆتی:
دڵ لە دڵ مەدەو د م دە ێ :دەگەینێ.
لە چاوس ما بەوڕ پیرمام پیرمامی پێشانەو پیرمامی پاێش
كۆماااار و پاشاااای بەغااادایێو هەساااتدەكەم ساااەیۆەدیا) و
مەسیو)ی نامۆ و داسەپاوی لە خۆی داماا یوە و بە ساەر)ی
بە )ەوە چااۆتەوە باوەشاای پیرمام)ی ردەااا بە ریاای هەناسااە
شەوباییو بەو بێوارەیەی بازادیو ما پیرمامم وا دی.
سەرەكی سەریتەشا ا دایەوە و وەكاات گەڕایانەوەو ساووی
ساردەو نایەتەوە یادمو پیرمام لەو دەمەی ساڵ ساردیی وای بە
خااۆوە دیێاااێو كزەباااایێ هە یكااردووە دە ێااای لەگەڵ باااێ ە لە
قەندیلەوە هاتووەو هە

بە سەر بەو كەسەی بەوشۆ پەناایەكی

ناایە و لە دەرس دەمێنێااتەوەو بەگەر لە شااەڕس بااێ و خااۆ بە
لاااوولەی تیەناااگ گەرمێاكااااتەوەو بەگەرناااا دەبێاااتە چلاااوورەی
گوە ووانە و با شاخا .
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بە یااادی شااەوانی هاوینااانی سااەریتە و گەڕامەوە هاااویاو
شنەی شەما ی هەینێی سەریتە و گو وی باووو ۆەیاوو لەپات
بەمنێكاای لە بیابااانەوە هاااتووو گااووی تێ ادەكرد و سااەر و د اای
دەگرتیاو چووو بەما) بە هە دەرا چووو داگیركاری لەگەڵ وەنە
لە چێاااوەگیراوەكەی ساااەدامو بەوەی لە دەو رس یدیاااوارەكی
گرتێووو بە دەستی مندا ە پیرمامییا بە دەم بەی رەقیب)ەوە
وردوخاشكراو بیادی بەگەر باازادی تەمەنادار باێ و منایش پەلە
باساانێكی گەرم ساااردم نەكاااتەوەو هاااوینی دادس چەنااد شااەوس
هەوار دەبەمەوە سااەر سەریتەشاای بااازادو سەریتەشاای بێاارە و
بیابا دوور لە دەسە تی داگیركەری بیانی.
هێیو لە خۆم هزر ساییلكەی خەیاڵ پ وسو چ بزانم پشتی
بازادیو لە سایەی دەسە تی خۆییو بێرە بە رەنگێ سی ێەند و
دیواربەنااد دەكاارسو بە خەیااا یش نەشااێم دوو قااۆپچەی سااەرەی
كراسم بترازەنم بۆ شەما ەكەی جۆزەردا وخەرمانانیو مەگەر لە
خەونااێ بااگەمەوە بە رانێااار و رەێەناادانی و كلااوو كلااوو بە اار
بگرمەوەو لە بەباگاهاتنەوە

خەمێ بنیشێتە سەر خەما !

لەوە گەڕسو كاتی دەردەدڵ نیەو هەوكە گەرمەی راپەڕیانەو
بەهااا مناادا ە پیرمااامی بە نینااۆك چاااوی سااەدام هە اادەكۆ ا و
رووی بە تو سواخدەدە و چاودەنێو پاارچە پاارچەی دەكە و
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پارچەی گەورەی هێندەی قەپێلكە ششاتەیەكی لێ ماوەتەوەو بە
دەم ب ی پێش ەرگە)وە هە یدەدەنە ۆەواو دەیدەنە دەساف باا
و لێی رادەمێناو وەك بڵێی بە بایەكە بڵێا:
هە یگرەو تا بەغدا رای ەگرە.
ژنێكی بە سا دا چووو وەدەچوو داخای بی اف و ساێ ساا ە
بەع ی لە د دا بێو دوو دەساتی نازا و پااڕانەوەی باۆ باسا ا
بەرزكردەوە و روو لە سەدامی پەرشوب وی دەم با:
خودایەو خۆشف بە دەردی وەنەكانف بچی.
یمدایە مزگە تی گەورەی سەربەنێو مەتاارەكەم پتكاردەوەو
لە دەسااف بەباااو گەیاناادنێو لەهاایكەوە كەسااێ لە باودەسااتێ
دەرپەڕیو نازانم پلەدار بوو با ناو جلكی سەربازی لەبەر باووو
لە بااا دیااوارەكە وەسااتا و دەسااتی رادەسااتێوونی هە ێااتیو بە
زمانی قوربا و كەوتە پاڕانەوە:
بیكە خاتری خوداو مەمكوژەو كۆزم ساوایە.
تاهو وا كلە كاوس هاات بەو بە یەك بەزژی دەساف لە ساەر
چەك نەختێ كشامەوە و بە زمانی ویو گۆتم:
دەمانچەكەت دانێ.
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ماو سوەند بە قوربا بشواو كە چەكای ی نایەو بەروپشاتێنی
كردەوەو راستی گۆو بە كوردی گۆتم:
بت و كاكە بت و ما تەنگاوم!
تا لە سەر دەرگا

باودیو بووو بااوڕی ترسای لێ ادەدایەوەو

چاوەڕس بوو مرد لە رەی یشەكێكەوە لە پشتەوە بیگاتێ.
بەرس خااۆ دەنااێو لە باساا انی بەری هەولێاارس و بڵنااد ز ر
بڵندو ت كە وەك چاویەشە دەساووڕەنەوەو نااوە نااوە شاتێ بە
رووی چیادا هە دەدە و لێ ەوە دیار نیە لە كوس دەكەونەوە.
لوورەیێو نەمزانی لە زەوی یا لە باس انەوەیەو هاتو زرمو
لە دەستی یی كەنادی بەو نشاێوە كەوتەوە كە بەرایای پیرماام
دەداتە یەكەم پێچاای شااۆڕبوونەوەو بەو هەورازەیەی سااەركەوتا
دە ااێم كە هێ ااتر بە نااقەنەق و تتەتااتو ترومێێاال بە گتەگاات و
نەڕەنەڕ دەخاتو تۆپەكە بە زمانی خۆی گۆتی:
هاییدار باو بێرە تشووبی بێوەیەو هاتنەخوارس مەرگە.
بە م بۆ گەیشتنە شارو پێش ەرگە چ باكی بە مەرگە!
وا باشە بۆ گەیشاتنە شاارو بە ساەر كەماێ كاتادا بازبادەمو
بێ تا پیرمام لە با زەردەپەڕی بازادیەو ر ژ لە بەری مەقلووبی
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شااێشا لە باااوابوونەو لە چاااوەڕەی هە ێااوونی گلۆپەكااانی سااەر
قە تااێمو دەمااێكە چاااوم بە رووناااهی شااار هە نەهاااتووەو بەو
شااارەی چەناادی لێاای دوورتااركەویتەوەو هێاازی راكێشااانی پتاار
دەبااێو بەو شااارەی چەناادا سااا ە لە دوورەوە خەوناای پێااوە
دەبیااانمو بە دەوری قەیتیااادا دەگەرەااامو بە نااااو قەی اااەریەوە
دەگەمەوە مناارەكەی و لە شاێوەی سا ۆرە پێیادا هە اادەگەڕەمو
بەو شارەی خەو بە یانە و چاخانە و مزگە ف و سینەما و باخ
و دەر زەكەر و شێتەكانیەوە دەبینمو بەو شاارەی لە منادا یەوە
ما هێندەی بۆی شار نی باوومو داكاۆنی نەباوومو بەو شاارەی
هەندس كەس ساووكایەتیا پێیادەكردو هەنادس كەس لە جێیاا
خۆیا لێی بێێەری دەكردو بە م ماا شاێتانەو دەروەشاانەو ز ر
كەڕەت لە ساااەمەرقەند)ی مەساااتانەوەو مەساااتانە ناااوە م باااۆ
جوانیەكانی دەكردو بەو جوانیانەی خۆیا نیشانی هەماوو كەس
نادە .
بێو بەوڕ بە ر ژمێری قەندیل و چیا هێشتا خااك دە ر ژی
ماوە بۆ خاكەلێوەو بە م بە ر ژمێری هە ەی بااو دەی باادارە و
شار لە باوەشی بەهارە.
شەو داهاتو لەو دوورەوە شار دەبری كێتەوەو تۆ بڵێی بازاد
بێ؟ شاری هۆیكۆشكێاو بەع یش بشاكێنێ؟ زەۆا ەتەو بااخر
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بەغدا شاری بە و تێ جێ تەنیوەو دەزانی چ سەربازخانەیەكی
لێیە؟ رووبەرەكەی لە رووبەری شار گەورەترەو ناو بەو شارە بە
ر ژەااك و دوو بااازاد نااابێو ز ری دەوسو شاااری شێشەشااەلی
خۆپیشاندا و رەمزیی با و خالیقی بیار و و پەشاێوی شایعرو
شاری بابمو كەینێ رادەبی؟
بەگەر بازاد بێو بە بەی رەقیب)ەوە دەچ ە سەر گاۆڕەكەی
د دار و دە ێم:
هەستەوەو هەستانەوەی كورد بێینە.
بە سەدەی بی تەمە)وە دەچ ە سەرە كاۆ نی ماا ی خاارە
تایەری پیاوی باس انی و دە ێم:
وەرەوەو كورد غیرەت گرتوویەتی.
لە سااەر دیااواری گۆڕسااتانی گەورەوە گااازی ۆەیاادەر بەقاااڵ
دەكەم:
بە قە تێااادا هە اااگەڕس و روو لە مناااارەو بەو جاااارە هەی
كوردستانێ) ۆێلتر بڵێوە.
دەچ ە پوونگینە و دە ێ ە ازیل رەحانە:
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برا بكوژ و كوژراوەكا زەماوەندی بازادی دەگێت و تاۆ
برا بكوژەكەت خۆ

لە

بە.

بەو شااااەوە لە بڵناااادایی پیرمااااامەوەو خەیاااااڵ بردووماااایو
بانگیاننەكردبامو بە دەم بیركردنەوە لە بازادی خەودەیێردمەوە:
دەچینەوە كۆڕسو بەر لە بانگی ساتێدەو ملای رەای هەولێار
دەگریا.
بەوشااۆو پیرمااام لە چاااوی ماانەوە بەسااتێرەی ساایوەیلە بااۆ
هەولێر دەدرەوشێتەوە.
بای بۆ تەتەرسو بە پێی شاەوبا رەای شاار بگارس و هەوا ای
پەیدابوونەوەی ما بۆ ما ێ بەرسو بڵێ:
كوڕەكەتااا و بەوەتاااو لەو سااەرەو لە پێچەكااانی پیرماااامێ
سااەركەو و دەیگەنااێو بڵااێ :كوڕەكەتااا و لە گااوەزی مەلەكااا
ساغترەو بڵێ :هەرەی داوەو سێەی زووو بە زیندووەتی باێو یاا
مردووەتی بگەڕەتەوە شار.
بای بۆ تەتەرەكی شەوباییو بەوشاۆ هەوا ای ماا بە ماا ێو
بگەیەنێو پەلەمەو سێەی دنیا مەرگ و مردنەو كێ نا ێ...
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سااااواربوویاو بەر لە شااااۆڕبوونەوەو كۆ ەپشااااتم كااااردەوەو
یپەڕەیەكاام هە ااداوەو لە بااا تیشااكی ییااتە گچااكەكەمو چەنااد
دەاارەكم لە نااا ەی جااودایی) خوەناادەوەوەو بە دیااوس كۆڕەاادا
شۆڕبووینەوە.
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ژنێ
لە ناو شەكردانێ
كۆڕسو وا گەڕاینەوەو بەوشۆ مێاوانی تاۆیاو بێ اتا لە ماا ی
سااەنگەری سەردەسااتەیاو لە كوڕەكەیااا پتاار ماچیااا كااردیاو
بەوشۆ تێروپتیاو كەمێ دژوونیاو چەندی هەو یانادا نەچاووینە
سەرشااۆركو ماناادوویاو دوو شااەوەو بااایی تاایل ە خەونێكاایش
چاوما گەرم نەكردووە.
بەو شاااەوەی كاااۆڕسو شاااەوی ماااا ی سەردەساااتەو كە لە
خۆشەوی تی و شیرینیو لە ناو دانیشتا و كۆڕسو بە كە .ماا.
ك ).ناوی دەهاتە گۆڕسو شەوەكی پت لە د ەڕاوكاێو د ەڕاوكێای
سااێەینێو داخااوا چ دەقەومااێو شااار بااازاد دەبااێ؟ داخااوا كااێ
شەهید دەبێ؟ كێ دەمێناێ و دەگااتەوە نااو كەساوكارو كاێ بە
دەردی شۆڕشااەكەی هەیێەسااو تا دەچااێك لەگەڵ هەناادەش لە
سایەی دایكی سەنگەرەوەو شەو سەررە ە لە بازەو كاێ هەیە بە
ساااادەیی و میهرەباااانیی ویو بااازە نەیگااارس ود ااای وەااانەی
سەرقەپاخی شەكردانەكەی بەردەمی زوو زوو نەكرەتەوە.
بەو ژنە شاااەكرە كە هەسااات دەكرد خاااۆی شاااەكری نااااو
شااااەكردانەو لەگەڵ هەر كەوچااااكە شااااەكرسو شااااەكردانەكەی
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دەكردەوە و دایدەخ اتەوە و تەماشاای ساابیتەی دەكاردو وەك
بڵێی بترسێ شتێ بەربێاتەوە و لەو هەماوو جێایە بكەوەاتە نااو
شەكردانەوە.
ژنە شەكرو كوڕەكەی توند لە بامێز دەگرس و دە ێ:
باارای ەو ر ژی هەزار جااار لە دەورت گەڕەااامو لە دەوری بەو
برایانەشف گەڕەم.
رەنكێەر لە با لێوانەوە و پت لە بزەوە دە ێ:
ماااخراو چەنااد لێكاادی دوور و سااەنگەر لە كااوسو باارایم لە
كوس؟
منیش بە دەنگێك هەر بەو بی تی:
نااا لێكاادی دوورو ناایاو بەدی برای اای یەكەم لە ناااو باااگر
سەنگەری نەگرتو بەوەی پەڕەسێلكە وی تی بیكوژەنێتەوە!
بەوە یەكك سەنگەرس باشكرابووو سەنگەر نیە و برای ە!
ژنە شەكری دیار شەكردا و ناوە ناوە لە د ەوە دە ێ:
چاااوی مااناو د اای مااناو بەو هەمااوو كااوڕە كااوردە چەك لە
شانەو هەموو كوڕی منا.
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دەستی لە ملی كوڕەكەی دەكرد و روو لە بێ ەو دەیگۆ:
هەمووتا بەو كوڕەی مناو بەخێار هااتنەوەو لە نااوزەنگەوە
تا بێرەو بە پێ وی بە قوڕەوەو سەر سەر و سەر چااوی دایكای
خۆتا و بەخێر بێنەوەو چانەبوو هاتنەوەو كاوڕە خاۆ عاارەی بە
پەنااادی باااردیاو بەغااادا نیاااوەی رەیاااا باااێو بە مێواناااداریش
نەیانێین ەوەو نەنكم لە خۆڕا نەیادەگۆ :نە شایری ۆووشاتر نە
دیداری عارەی .
كوڕەكەی دە ێ:
هاااۆ داو بەو چ دە ێااای؟ باااێ ە هەمووماااا كاااورد نیااایاو
عارەبەكیش ا دەگە ە.
دایك م تەكی توندی لە سینگی خۆی دا:
هەیت و كوڕم وا مە ێ !
كوڕ:
دایێو لۆ؟
دایك كەمێ داما:
بۆجاو خۆ ما دەگەڵ عارەبی پێش ەرگەم نیە.
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كوڕ:
دەیو دایەو بزانم عارەبەكەی ناوما دەناسیەوە؟
دایكو پەنكەی د شاوم ەی مندا نە بۆ ما درە كرد:
كوڕمو خۆ كۆرە نیمو بەو رەشوبرژە چاوڕەشە هەوە.
ما گرژی ەوە و ق ەم نەكردو هەموو لە سەر پشاف كەوتااو
ۆریتەی بەبوو سۆسە و لە سەریتە

دەنگیدایەوەو كوڕ گوتی:

دایەو تەڕ عارەبف ناسیەوە!
بە م دایك لە ق ەی خۆی نەهاتە خاوارسو منایش داباوومە
بێدەنگی و ورتەم لێوەنەدەهاتو بۆیە پتر لە سەر ق اەی خاۆی
رشف بووو بوونە عارەی بۆ ماا خێاری دایەوەو بەهااو دایاك لە
هەمووا پتر رەزم دەگرەف و چایە لە دوای چایەم بۆ تێدەكات
و بە ز ر بە زارمەوە دەكاتو ناوە ناوە

دە ێ:

خۆزی لە خۆزی دارا و لەبەر خاتری بەو عارەبۆكەو عارەبیم
دەزانی.
بەوجا عاارەبی هااوڕسو زاری باۆوەو نااوە نااوەو لە شاێوەی
كێشی هەمزاغا و س ێڵَە سۆرەكەیو روو لە دایكە شەكر:
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دایەو خۆ هەموو قوونتەشەك عارەی نیە!
دایك عارەبی خۆی دیتێۆوە و چ ق انی بەگوەدا نەدەچوو.
بەر لەوەی خاااۆ بااااوە ە نااااو جاااێ و بە خەیاااا ی شاااار و
گەیشاتنەوە باوەشاای دایااك و بااوك و كەسااوكارو بچا ە خەوسو
پیاوس وەژ ر كەوتو سەردەستە :
 +چ ا تۆ نەكوژراوی؟
خوارزاو بۆ بكوژرەمو كۆزم ساوایە.بەو پیاوە كەسێكی نزیكی بەو ما ە بووو جاشاێكی جاشادار
بووو سەردەستەی چەناد جاشاێ باووو چەكاو تەقەمەنیای ز ری
رادەستی ۆیزبێكی نااو بەرە كردباووو بەوە ز ر لێای تووڕەباووو
ز ر لێااای پتباااووو هێنااادەی نەماااابووو وەك مریشاااك ساااەری
هە كێشێو پرسی:
بەدەی بۆچی نەتدا بێ ە؟
كابرا زمانی تێكبا :
باخرو وام زانی بێوە نەماو .
چەند سۆر بووو سێ هێندە سۆرهە گەڕا:
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بە سكورتی شكاوتو دەیە بەر چاویشم؟
كوڕ تیێكی لێكردو ز ر سەركۆنەی كردو شرتوشۆی شكاندو
دایااك پااێش بااێ ە هاااتە نێااوا و نەیهێشااف بقەومااێو لە جااا
گەڕسو خەوم دسو ساااەرخەوس نەشاااكێنمو ساااێەی لە گەرمەی
شااەڕسو بە دەستدەگیرەمكشااەوتا شااادو ناازادەكەمو سااێەی لە
سەر قە ت یەكتر بێینینەوە .
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بەستۆڕە
دەفی دەستی سپێدە
كااۆڕسو لە ناااو جااۆینەی خەوەو پیرمااامیش لە بەرخاای تێاار
شیر دەچێو خەوەكی ناساك خەوتاووەو باێ ە لە تااریكی و باێ
ما وایی جێ انهێشتاو رەنگە هێشتا دەروەش برایم بانگینەدابێو
دنیا تااریكەو لە پێچەكاانی پیرماام نەرم نەرم و بە پێای گێاتی
یەك و دووو بەرەو بەسااااتۆڕەو بەسااااتۆڕەی تاااا ی لە هااااوردە
سەربردەو ساەربردەی ساۆر و ساتی و زەرد و هەمەرەناگو های
بەیێااوو و خەزە ا ە و گااو یكەی نەور زیو شااۆڕدەبینەوەو بااای
دەروەشو دەبێ بگەمەوە دەف و دەنگ و بانگدانف؟
نەرم نەرمو شااۆڕدەبینەوەو رس كشااوماتو نە ترومێێلااێ لە
پێش انەو نە ترومێێلێ بە رووماندا دسو بە م لە پشات ا هەیەو
دیار نیە بەو رەوبانە تا كوس بازادەو بااو لە بیرمچاوو بڵاێمو لەو
دەستەیەی لە ناوزەنگەوە هاتیاو بێ تا تەنها چوارماا لێارە لە
نێااو بەو تاارومێێلە سااەر كااراوەو دەسااف لە سااەر پەیپیااتكە
راوەستاویا:
رەنكێەرو بەبوو سۆسە و سەنگەرو بەز.
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بە م كۆمە ێ كۆنە پێش ەرگە و شاانەی شاار و بەوانەماا
بەگەڵ كەوتااوو و پێشاا ەرگەی دیااوی ر ژهە تیشاا ا لەگە ەو
سێ چوارەكاو بیرم نیەو دی وكرات باوو و یاا كاۆمە ەو یەكاێ
لەوانە ساااەربردەیەكی ناساااكی هەیەو باااا دنیاااا باااتس روونااااهی
تێكەوسوهەینێ دەیگێتمەوە.
دیااارە بااێ ە باگااادار ناایاو لە چەنااد یوە و لە چ دەمااێ
پێش ا ەرگە بە نیاااز بااتژەنە شااارو دواتاار زاناای ەوەو دەسااتەی
كانەبی گەورە و بەوانیدی كە خۆیا چەند قات كردباۆوەو دوای
شەڕی یی دەربەند و بەوانەو لە رەای كەسانەزانەوەو خۆیاا بە
شاردا كردبوو.
بێو ستێدەیەو چاوی تی لە نازیكەوەو گاورگ و ساەگ لێاك
جیادەكاتەوەو بە م پێش ەرگە و جا

ناو بێوە دەزاناا هەیناێ

بەو دوو جاااۆرە چەكااادارە بە چااای دەناسااارانەوە؟ نیشاااانەی
پێش ا ەرگە لە دوورەوە دیااارە :كۆ ەپشااف و مەتااارەو پاای وی
بەدیداس و سەم وونگو هی جاا

كاوا وا باووك پێشا ەرگە بە

دارجەارەی داربەیلاووك و كی اە تاووتاو بە ملیاوانی كراسایش
دەناسرایەوە.
بەرس لە پێچی كەریام ۆەشاا

باووو یاا بەویادی؟ لە دەو

جادە كۆمە ێ چەكدار راوەستاو و باایو جاا
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نەبااو كەوتیانە

بۆسە؟ تیەنگ سوارەو لە سەر پێیەو باا

باووو بەر لە راكاێش

راكااێشو ناساارانەوەو دەستەی كۆساارەت)ی یەكێتاای بااوو و بەو
ەرمانااادەیە لەو دەیەر و نااااوەو نااااوی بە باااازا دەركردباااووو
هەروابێتەوە بە گۆتەی گۆتیاری:
لەو ەرماندانە بوو لە نزیكەوە سەرپەرشتی شەڕی دەكاردو
نەك وەك هەنااااادس كە لە دوورەوەو لە بێاااااتەلەوەو ەرماااااانی
هە ەت و هەڕنە پێشیا دەداو یا دیلیاا بە دەستێەساتراوی
دەهێنااایە پێشاای و دەمااانچەكەی دەردەهێناااو زرمو بە گااوللەیێ
ساردی دەكردەوەو پرسی ا :
+پێش بێ ەو هێز ر یشتووە؟
بت و مەترساو پێش ەرگە گەیشتوونەتە با شار.لە سااەر پااردی بەسااتۆڕەو دەنگاای دەف هاااتە گااوەمو هەر
هێناادە

ناااو هەساات كرد دەف لێاادانەكە بااۆ بەڕەكردناای ماانەو

بەوەتا لە ناو دارەبازەی سەر دەستانم و دەمێە باۆ گۆڕساتانی
سااەید مااارفو لەوە

خەیااا ترو لە ناااو دارەبااازە دەسااتم دایە

پێنووس و لە سەر كینەكەم دووسێ رستەی شینم نووسیو لەو
دەمە بااابم بااانگیكردمو هاااتێوومەوە ناااو تاارومێێلیش گااوەم هەر
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دەزرینگایەوە و دارو بەردی بەساتۆڕە لە ماا بووباوونە دەف بە
سەر دەستانەوە .
نااازانم خەو بااووو خەیاااڵ بااووو بیاادی لە سااەر پااردی
بەستۆڕەو دەف لە ختوخۆڕا بەو بەزمەی پێكردم.
بااااژ و پااارد و پێچااای خانزادماااا باااتی و ساااەركەوتیاو
تەقوتاااۆقەو دنیاااا روونااااهی تاااێكەوتو لە باسااا انی هەولێااار
زرموهۆڕەو هاتیاو بێ ە هێشتا لە ناو ترومێێلیا.
بەهااااو پێشااا ەرگەیەكی دیاااوی ر ژهە تو كۆ ەپشاااتەكەی
كردەوەو خۆدیك و مووكێشی دەرهێناو كەوتە دەركێشانی مووی
روومەت و با چاویو برادەرەكەی گوتی:
+ما تەو بێ تا وەختی مووە؟
 هەستدەكەمو مرد نزیكەو بۆیە وەختیەتی.+بە خویی تێكچووی.
كااوڕەو بااۆ تێناااگەی؟ كاااتێ كااچە شاااری هاااتنە سااەرتەرمەكەمو ۆەزناكەم ناشیر دەركەومو با بڵێا:
وای لەو كوڕە قۆزە.
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لەو گوتەیەوە بیروەری كەسێكم بیركەوتەوەو بەگەر بەولیاای
چەلەبیش نەبێ و كەسێكە وەك ویو شتێكی نزیك لەوە دە ێ:
كاااتێ گەنكاای كوردیااا دەباارد بااۆ بەردەم قەنااارە و گااوللە
بااارانكرد و تاااكە داواكاریااا بەوە بااووو سەروریشاایا جااوا
بتراشاو تا دوای مرد ناۆەز دەرنەكەو .
دەیو بومێاادەوارمو بەو كااوڕە مااووكێش لە دەسااتەی دیااار
خۆدیكو بێ بە بێ و كی ە شاری مەرگی نەبینا .
رەنگە گەیشتێینە بەو رەچكەیەی كە لە جادە دەبێاتەوە و
دەتێاتەوە بێركۆتی پەشێوو تۆ بەگەر ۆەزتكردو بڵێ هی عەزیاز
محەمەدو لەوس بەو جارە بێ ەوە)م بیركەوتەوەو دەگەڵ پەشێو
و لە بەر خۆمەوە گوت ەوە:
بەگەر بەمكارە بێ ەوە
بەیانیا وەك بەرخۆلەیەكی ساوا
لە ناو قەرسیلی پاراوا
تلدەخۆم و
گیایەكی تیف تێر تێر دەجوومو
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تا كیف دەبم
شەو بەلەكم لە شەون ی سارد هە دەسووم.
تەقە لە گەمەی ناااو قەرساایل و گیااا خااوارد و شااەونم و
لێ تنەوەی خاكی كردم.
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زیل
كلیلی دەرگای شار
لە یی بازگەوەو د شاكە جاادەی داگرتاووەو گاوللە دە ێای
كەیمزی گەورەیە هە دەقۆزەتەوەو وایو لە چ سااكەگۆڕس لێ اا
قەوماو لێارە بااهی تەمتوماانیم باۆ قەنادیل هە كێشااو قەنادیلی
پشاف و پەناااو لەوس پێشا ەرگە لێای بقەومااێو تیشااە بەردی وا
پەنای دەداو بە مووشەكی ۆوسێا و عەباسیش ناقرەنكێو وایو
لە خۆما و چ دوور نیە بەو د شكەیە جێ ا بكاتە بەوجێ!
دابەزیاایا و تیەنااگ هاااتە گااۆو لەو دەشااتە لە سااەر زگ
راكشااایا و جێاای د شااكەما دا بەر دەسااترە ا و دامااانێێ ا و
نازانم كێ بوو گۆتی:
هەر كەسێ شەڕی نەدیتووەو دووركەوەتەوە و نەیەتە پێشێ.
چاای وا نەماااینەوەو بەوانیاادی كشااانەوەو لە پشت انیشااەوە
هێاازی گەورەی پاتااار چاااوەڕەی رس كااردنەوەیەو بەو هێاازە لە
سوپای كلۆ دەچێو بەگەر بە شاار وەرباێ و پێشای پێنەگیارسو
تەبارەی ژیا گو ەگەن ێكی بە پێوە پێوە نامێنێ .
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بیدی پێ پێو بە شەڕ چووینە پێشێو لە پشتە ماا كەساێ
وەاای كەوتو بە م نەكەوتو بااریا سااووكە و بەقااۆ ی كەوتااووەو
كشااااندیانەوە پشاااتەوەو د شاااكە لە تەقە نااااكەوسو بەو نااااوە
دادەبێ سو كردیە سەرند و بێ ینگو گوللە گاۆل دەكااتك بە نااو
یقانااادا گیااازەی دسو بە م پێشااا ەرگە لە گاااوللە گەرمتااار

و

ناااگەڕەنەوە و ناااپرینگێنەوەو ز ری باارد تااا د شااكەیا قیتەباات
كرد.
دەسااتكەوتی بەو شااەڕەو شااەڕی بااازگەو تەنااێ زیاالەكەم
لەبیرەو بیرم نیە كێ بووو گوتی:
بەو زیلە كلیلی كردنەوەی دەرگای شارە.
رەنگە لە د ێ خۆ گوتێێتم :خودا بە زارتا بتوانێ.
بااابێ سۆسااە و بەو كااوڕە عاااربەیو ۆیزبااایەتی لێاادەركەو
سااەرەدەری لە هەمااوو چتااێ دەردەكاااو بە تەلە تێلااێو زیلاای بە
كاربێش فو باژ .
زیلو دووەم جارە سواری زیل بمو جااری بەرسو بەر لەوەی
بەچیا بكەومو لە نزیك سینەما سیروا و بێریە ساۆرس گرت ای و
چەند جەارەخۆرس لە ناو زیل دەسێەسەری كردمو جاری گاۆریا
زیل گرت یو بە م بەو جارە بێ ە زیل ا گرتكباژ .
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لە ناااو زیاالو لەدایكێااوونی ناااوزیلم بیااركەوتەوە و گااوت ەوەو
زیلەكەی رە یق سابیرم مەبەستەا بەوەی دە ێ:
مندا ە كوردس
لە پاشكۆی زیال بۆ پێش ەرگایەتی لە دایكدەبێ.
باااژ و لە باس ا انێ گتوهااۆڕ و زرموهااۆڕو لە چەنااد جێیەكاای
شارەوە دووكەڵ بەری باس انی گرتووەو باژ و لە شۆڕشاەوە باۆ
شەستی و باخچەی خانزادو وا جوانە گارتەی جاوانی بەو جاادە
رەشێە ەكە نیشانێدەمەوە:
لە ناو زیلێ و دەسف لە سەر چەكو روو لە بەرد و باس ا و
رووەو شاااار دەااایاو لە باساااتی كاااارگەی جاااگەرەو ۆەزمچاااووە
جگەرەو بای بۆ پاكەتێو چەند باساا دەردس و هە ادەبێ و بە
یلێوەوە دەگیرسو لە بای غاری زیلێو جەارەیەكم پێچایەوەو دوو
م م لێنەدابووو دەستتە س ناازانم لە كای یوە هااتو لەگەڵ خاۆ
نەوی كردنێو جەارە چووو بە م دارجەارە مااو جێای دەساتتە و
دەستتە ەو هاتیا و دەستتە نەیگێتاینەوە.
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شۆڕش ،قەاڵت
خەیاڵی بادە
بێرە شۆڕشاەو چ شۆڕشاێك باوەڕنااكەم شۆڕشای بەرس باێو
شۆڕشی بەر بە چیاكەوتنمو تۆ وەرەو بە چاوی ماا چااودسو چ
رەشێە ەكێكە جادەو رەشێە ەكی راباوو و ساەرهە دا و ژ بە
كلااكە دوودەو و تیاار گەوەو پیاااو بە خاكەناااس و پەرچاایەەوەو
منداڵ بە داریستیق و كوچكە بەردەوەو پت بەو جادەیە:
ب ی هێزی پێش ەرگەو سەدام لە سەرە مەرگە.
بێاارە شۆڕشااەو لەو دوورەوە تیل ااێ لە بڵناادایی قە تاام لااێ
دەركەوتو هەساات كردو جەمەداناایەكەی باااب ەو پتاار دەركەوتو
كتومف لچكی كەواكەی دایك ەو وایو بەها ر ژ تازە گزنگێ خۆ
دەداتەوە لە دوو سێ پەنكەرەی قە تێو بە چاوی ماو جاوا
چاودەنێو جگە لە هی بازادیو چ نەخش و نیگارەكی ناگاتێ.
لە نااااو درووشااا ی ژناااانی شاااۆڕ

و بە دیاااار قە تااای

جەمەدانی وكەوس و گزنگەوەو گریانم هاتو بە ز ر خۆم گرت.
جااادەی شااۆڕ و بە كۆ ەپشااف و چڵكناای و سااەر و ریااشو
كوڕەكانی خۆی ناسایەوەو هااتنە پاێش زیالو ماا تیچااوەكم بە
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قە تەوەیە و لێیناابێتەوەو رەناگە لەو ساااتە بەو كاۆترە تەریااوە
چااااووبم كە لە نیشااااتنەوەیەكو لە دوورەوە هااااێالنەی خااااۆی
دەبینێتەوە و ملەقوتەی بۆ دەكات.
لە ناو هەلهەلە و تلیلیلی ژنا و روو لە قە تێو بۆم هااتو
هەندس دەرە شیعری شوڕشاویم بۆ هاات و لە ساەر زیلاێ پات بە
گەروو بۆ گەڕەكی شۆڕشم خوەندنەوەو رەنكۆ دە ێ:
بڵێو بڵێو ر ژتە.
بااابێ سۆسااە لە جااامەوە سااەر دەردەنااێو بە پێكەنیناای
شیر و گا تەبامێزانە دە ێ:
كوڕە بەتوو چیو لۆركای؟!
باوەڕ بە چاوی خۆم ناكەمو بەوە منم لە جادەی شۆڕشەوەو
بە جلك و چەكی پێش ەرگایەتیو بە سواری زیلی سەربازیو بە
ناو رەشێە ەكی رزگاریو رووە و قە ت دەم؟ بەوەهێ قە تە؟ وا
لە بااا دوو سااێ پەلە هەوری لە بە ااری قەناادیل سااتیترو لە بااا
تی كی گزنگاێو لە نیگاام دەدرەوشاێتەوە؟ تاۆ
بایفو دەتگۆ:
چاو بە هە ە چووە.
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لە جێای ماا

وا هاااتمو شاااری منااارە و قە تاامو چااا نەبااووو گااوللەیەكی
د شكەكەی بازگەم نەگێتایەوەو چا نەبووو لە پشف شەق وس لە
ت كەوە پەلە باسنێكم نەگارتەوەو چاا نەباووو لە هەیێەساو تا
مینا شۆڕ

رەقهە نەهاتمو لە بەری كێوەڕە

بە دەردی گیڤارا

نەچاااوومو لە چەمەكەی قە دزسو تاااۆپەكەی ناااازانم لە كااایهە
كێوەوە هاتوو بە وەنەی قە دزس هەر پاارچەیەك ی باۆ جێایەك
هە نەداو وا باو خۆ بێ تا قە تم نەدەدیتەوەو بە پێشوازیی شار
شاد نەدەبوومو بەز لە ناوزەنگێو ز ر جار سەر لە ساەر كتێابو
خەو ناااو خەیاااڵ دەیێااردمەوەو دەیێااردمو لە سااەر پشااتی پەلە
هەورس دەگەیشاات ەوە شااارو شاااری بااازادو گەڕەك بە گەرماای
خۆشاااهاتنەوەی لاااێ دەكاااردمو كاااۆ

گو یاااا باااۆ دەهێناااامو

بۆخەیشو خەیا ی سەر كتێبو وا لە جادەی شۆڕ

هاتە دی.

بە جادەی نێوا باخی خانزاد و خەساتەخانەی كۆمااریو بە
پارەز بەرە و قە ت هاتینە خوارسو سی مەتری اا باتیو تەق و
تۆقەو لە باس انەوە باگر دسو هاتیاو قە ت نزیكەو چااوت تیا
باێو باانكە تاۆركەی قەدی دەبیناایك بە دەساتی راسااف پێچ ااا
كردەوەو بە پێش پەروەردەدا هاتیاو لە ساەرە كاۆ نی ساینەما
سیروا و بەو جێیەی بێریە سۆرەكە لە زیلی پەستامو تیچااوەكم
دا قە تێو رەنگە گوتێێتم:
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بە بازادی بتێینم.
گەیشتینە بەردەم بانقەكەو دیت ا چەند كەسێ لەگ باوو
دەرگااای بشااكێناو بە هەڕەشااە دوورمااا خ ااتنەوەو لەوس لە
باس انەوە بووە باگر بارا و بە پتەپت خۆما هە دا و دامانە با
دیوارا و پێش ەرگە بە باگر و باسا وە می باس انی دایەوە.
وایو كەس نەبیناااێو گەنكاااێ دەتگاااوت یویوەو پشاااتی بە
دەڕای دابووو بە بەر چااومەوە بەیدا هااتو خاوەا بە ساینگ و
بەر كیدا چۆڕاوگەی بەسفو پەلە ساچ ەیێ بە یملای كەوتێاووو
كەوتو هە اندایە ناو زیلو تەماشادەكەیاو دەلینگی سۆسەنیش
بە خوەنە:
بەوە چیەو تۆشی پێكا؟+هی ما چ نیەو كۆنە.
كۆ ؟!دوو برینی گچكەی بە پێوەیەو وەادەچێ برینای سااچ ە بااو
بە م هەر بە پێوەیە و باسیشی ناكااتو تاوومەز لە شاەڕی یی
بازگەكە پێیكەوتووەو بیادیو هەردوو برینادار و لەگەڵ یەك دوو
كەسیدیو باژ بۆ خەستەخانە.
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نەگەیشتێووینە بەردەم ما ی پێشووی رەسوو ی ۆەیرا و
دیت ا زیل بە سۆسەنەوە پەیادابۆوەو برینادارەكەی گەیانادبووە
خەسااتشانەی كۆماااری و بریناای خااۆی پیشااا نەدابااوو و بە
پاااارچەیەكی پشاااتێنەكەی جاااوا بەساااتێوویو ساااواری زیااال
بووینەوەو لە خت یوە تەقوتۆقەو بە پارەزەوە باژ .
هااااتیاو داماااانەوە جاااادەی دختاااۆرا و بەرەو سااای ەتری
شااۆڕبووینەوەو لە نزیااك بادە ر شاای شااێشا و رەااك لەو سااەرە
كۆ نەی كە بەوس سا ێو عارەبێكی قاتزەیتوونیی یلەتەنایو لە
ترومێێااال باااۆم دابەزیو بەگەر وەساااتای داربەساااتیم نەدەهااااتە
پێشااایو بە زلااالەیەك ساااەری دەپەڕانااادمو بەو ساااەربردەیە لە
كۆ

كۆ

گێتانەوە) بە دروداو گێتاومەتەوە.

گیزەی گوللە گێ ت دەكاتو بە شۆستە و دیوار دەكەوس و
هە دەقۆزەتەوەو لە زیل دابەزییاو لەو سااتانە بێاوەی بیێینیافو
بێوەی هەسف بە پێی بكەیفو مەرگ بەرەو رووت دسو بەگەر لە
نیشانەشەوە نەبێو بە گوللەی وەل دس.
دەترسمو لەو گولالنە دەترسم كە كەس ناازانێ لە كای یوە
دەاو شەیتا دە ێو بە یشەكێ تۆپ و كلیلی شێشا بشكێنە
و چارەگێ وی كی بكە مەتارەوە و ناوە ناو تەكای لێادەو باادە
لەگیاانە ترساای ماارد دوورخاااتەوەو دەمااێكە دەماام لێیاانەدواوەو
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لەوس لە پێش دەرگای بادە ر

و لە با باگر و باسا بۆ چەناد

ساتێ خەیا ی بادە بردمی.
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تەیراوە
هاوارێ لە فنجانی دارتێلەوە
لە سی ەتری پەڕیینەوە بەری شەسات ەتریو رەای عەنكااوەو
دەسااااف لەرزیاااانەكەی بێاااارەم بیااااركەوتەوەو بەو سااااا ەی لە
ختبااوونەوەكەی قوتابیااانی زانكااۆو بەوەی بەردەم سااەراو كاااتێ
وەلەكە بەع ااای بە پەرچیااان و قۆناااداغە تیەنگاااا بە ناوماااا
وەربااوو و مااا لێاارەو لە چاخااانەی بەو قااوژبنە خااۆم گاارتەوەو
پێدەچوو ز ر ترساابمو بااخر پیاا ەم لە دەساف دەلەرزیو بە م
بێ تا ترس ناناسمو رەناگە ماا لەو كەساانە بامو دارا چاوشایا
گۆتەنی :
پیاو نەوەر كیش بێفو تیەنگ پیچێ بوەریی دەداتێ.
بیرما ناچێو بێ ە نیاازی گەیشاتنی ساەربازخانەما لە
سەرە.
بەر لە پەڕیااانەوەو تاااۆ بەرس خاااۆدە بەری ر ژهە تو بەری
تەیراوەو بێینە چ هەستاوەو بەری ما ی ساابیر ساارووخ دە اێمو
بەو شاااەقاوەیەی زووو لە نااااو سااااكەگۆڕی یااااریو بە تاااۆپە
ساااارووخیەكەی تاااۆڕی گاااۆلی دڕانااادبووو چااااوی ساااەربازی
شكاندبووو لەوس بە ەرەكی عارەی گوتێووی:
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سااەگێای كااوردو تااۆپی تۆپااانێی لە تااۆپی دەبااابەی بااێ ە
بەهێزترە.
بەری راپێچشانەی پێشووو بەو جێیەی ساەردەمانێو سااڵ
سا ا گەنكی هەژدە سا یی راپێچی ساەربازی دەكارد و ز ریاا
بە شەل و گێتیو بە دارشەق و كوەریو یا هەر نەدەهاتنەوە.
بەری كورد و عاارەیو بەو بااخچەیەی ساەردەمانێ عاارەبی
زارشیرنی وەك بەوەی خۆش انی لە سێێەری درخاتە كوكاوختی
گرەكاااانیو مانااادوەتی خاااۆی دەساااتیەوەو راباااووو تەیاااراوەی
بەسااااتێرەدار رابااااووو بەو گەڕەكەی یەك و دوو ناااااو چەنااااد
بەساتێرەی ورشااەداری لە شاێوەی قەرەناای جەمیلای هە ااداوەتە
باس انی شار و لە د ێ قە تێ باوانابا و نابا.
چاااودەنە تەیااراوەو لەو سااتێدەی راپەڕیاانەو ورد و درشااتی
هەستاوەتە سەر پێو دەتە پێشاێو چ هااتنە پێشاێو بە كی اای
عەلی كی اویش ناكشێتەوە پاشێو بێینە:
پیرەمێااردس خەنكەرەكاای ژەنگاااوی لە دەسااتەو رەنااگە لە
سەردەمی ۆەسە بەكرەوە لە باا عەردی شااردبێتەوەو بەوشاۆ
دەری هێنابێو بەها لە هەوایێ رایدەوەشێنێ و دە ێ:
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لە كوەیەو عەلی ۆەسە مەجید لە كوەیە؟ كاری ماا لەگەڵ
ویە.
پیرە نااێو كااووڕ بااۆتەوەو پێناااچێ كەرتە ددانێكاای لە دەو
مابێو بە دەستی لەرز كی تیر گ رادەشەقێنێ:
بەخوای كەمەو بەو شەدامە گاێ رەشاە بگارمو بەو دارەی لە
قوو دەبتم.
كچێكی پارچە ە كێردەكی درە ی لە دەستەو چاو دەگێارس و
دە ێ:
جاشە تەرەسەكەم نیشاندە .
گەنكێ چەقۆیەكی هەلقەداری لە م تە و هاوار دەكات:
بێریە سۆر كەرت كەرت كە .
تەیااراوە تااووڕەییەو پااتەو لە جااادە و كۆ نااا شااەپۆی
دەداتو تەیراوە هاوارەو لە نكانی دارتێلەكانەوە دەنگدەداتەوەو
بە شاردا رەنگدەداتەوەو تاۆ بڵێای بەیشااوەی ازیال رەحاانە
رژابنە جادە؟ !
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لە تەیاراوەوە هەساات كرد راپەڕیااا سەرتاسااەریە و دوورناایە
بگاااتە سااەرو لە تەیااراوەوە بە تەواوی ترساام شااكا و یەكتااێ بە
دوای مەرگ كەوتمو تەیراوە بە بازادیف دەستێرم.

86

سوپا
سپیی هەڵدا
لە سااەر جااادەی شەساات ەتریو لااكەی دواتااری میااتەرا و
دەستی بەنكوومەنی كارتۆنی ا گرتو بەو جێیەی سا ی پاشیو
جێاای بااۆ پەرلەمااانێكی لە شااێوەی خااۆی جێهێشاافو دەسااتی
سەربازگەی گەورەو بەو سەربازگەیەی بەری لە رەی گەورەبوونی
شار گرتێاووو دواتاریش باووە جێای پارتتێاداوا و دەساتی ماا ە
بەمنەكااا و بەوانەی دواتااریش لە ز ر دەزگااا دەسااتچێنیا ماااو
بیرم نیە لە چ سەرە كۆ نێ زیل ا كوژاندەوە.
لێاارەو كااێ بێیاانم باشااە؟ دارا چاوشاایاو گو ەسااتێرەی ناااو
گو ەستێرا و دەماێكە نەمادیوەو ماا بەو كاوڕەم لە باا گاارەوە
دەناساایو بەو كااوڕە بااا بەرزەی بە پێااوە شااەڕیدەكردو لە بااا
رە نەی گوللە باوەش ا پێكدا كرد و یەكترماا ماچێاارا كاردو
نەوەك چیاااادی نەیێیاااان ەوەو لێاااارە بە رسااااتەیێ مەرگەكەی
دەنووس ەوە:
دواتاارو بەو كااوڕە چاااو ریاازیەو بەژ چنااارەو لە گەڕەكاای
باداوەو لە هیچوخۆڕاو نامەردانە دەستیا لێوەشاندو بە گاوللەی
خێلی ناو شاریو گیانی ستارد.
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بێو شەڕی گەورە لێارەیەو گاوللە دە ێای چەوی درشاتە لە
قەیبەوە دەڕژەتە جادەو بە با دیوارو با دار و دارو پەنا دەرگاا
باۆ پەناا دەرگاااو دەچیانە پێشاێو بیاارمە چاوومە ۆەوشااەیێ لە
ۆەوشااەی مااا ە بەمنااا و لە پەنااكەرەوە دیاامو ژنااێ بە جلكاای
خەوەوە لەو گۆڕە لە سەر گازەرەی پشاف راكشااوەو بە پاێلەقە
دەرگااام كااردەوەو دووسااێ چەكااداریش بە دواماادا هاااتاو ژنە
دەتگاااوت خەوی لاااێ كەوتاااووەو لە باااا كەلەكەی خاااوەنم دیو
بەترسەوە مەچەكم گرتو سارد و ستو باێ تارپەو بەوڕ نایە لە
پااارەكەوە مااردووەو یەكەم جااارمە دەسااتی مااردوو بگاارمو زوو
بەرمداو وا هاتە خەیا م بەرینەدەمو لەگەڵ خۆی دەمێااتك گاوەم
لێیە یەكێ دە ێ:
دوورنیە بەو قاۆتەیە بە قەستی خۆی مراندبێ!
باااااوڕەكی رقاااااویم لێیاااادایەوە و هاااایچم نەگااااوتو پەردەی
پەنكەرەكەم لێكردەوە و پێ اداداو هاات ەوە جاادەو تەقەماا لە
سەرەو پەڕیینەوە بۆ بەری سەربازگەو خۆ هە دانە نااو كاوورەی
باااگرەو لێاارەو لەو جااادەیەو هاوڕەكااانم بااوەریی خۆیااا جااوا
نیشاندایەوەو ما بوەریی بەوانم پێشتر دیێووو لە كێاوەڕە

بەم

دیااوەوەو لە تاااریكی و بااا بااارانی هەیێەسااوو تا و لە سااێێەری
ت كەی پشف شەق وەی با سە ینێو لە پیرماامێو لە باازگەی
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هەولێاارسو لە كااۆینی بادە ر شااەكەو دیێااووو لێاارە

بەوەتااا

دەیانێینم :
چاااوو چاااوو بەوە رەنكااۆیەو بە تەقەكااردنەوەو بە خشااكە و
گەوزینی پارتیزانی لە جادە دەپەڕەتەوەو گوللە بەو ناوەی كردە
سەرند و بێ نگو بەو گرتەیە لە یلم باسایی و باسانەو بە م لەو
گۆڕە و لە پێش چاوا و مەگەر تەنێ لەو كوڕە بوەشێتەوە.
سەنگەرە خۆشناوەكە بۆ نا ێیك گەرم گەرم داهاتووەو ۆا ی
جەنگاااای گرتااااووەو ناااااگەڕەتەوەو پێاااادەچێ گااااوللە بە بەردی
داریستیق تێگەیشتێێو كەماێ گەرمتار داباێو بە دەساف گاوللە
دەگرەتەوەو بەو كوڕە ز ر پەلەو خۆی بە پەلێك دانەدا باشە.
دوا گۆتە و گرتەی بەبوو سۆسەنم لە گوس و چاوە:
هەوكە ما دەپەڕمەوەو هەركە گەیشت ە بەو بەریو تۆ وەرە.
دەتگوت پەلیكەو لە چاو ترووكاانێ گەیشاتە باا بانەدارەكەو
بااااوڕی دایەوەو بەدوایااادا چاااوومو بەهاااا دەساااتێكیو دەساااتی
هە گەڕانی لە سەر یدیوارەكەو بە دەستێكیشی تەقە دەكاتو بە
تەقەكرد و گیانێازی بازیداو لە باودیوبوونێو دەستتە س باگری
لە یدیاااوار بەرداو گاااوللە لە پۆلاااوو دەچاااووو لەو دیاااوەوە بە
تێكە ەیێ لە كوردی و عارەبی هەوا ی پرسیمو گوتم:
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مەترسەو پێ نەكەوتو هاتم.
تااااااااا مااااااااا سااااااااەركەوتمو بەری بەو بەریو بەو بەرەی
دەستتە ەكەی لێاوە هااتو دایە بەر دەساتتە ا و داراشام دیافو
لەو سااەریو بە پێااوە تەقە لە جێاای تەقە دەكاااتو تەقەكااا لە
بەری ەرمانگەی بەما)ەوە دەهاتاو چیدی دارام نەدیتەوە.
بێو هەوكە لە نااو ساەربازگەمو دیاار نایەو شاەڕ لە كاوەیەو
تەق و تۆق نیەو خۆم لە پەنای كەچە جێێێكی لە كار كەوتاوو
دیتەوەو چاو دەگێتم هیچ كام لە هاوڕەكانم دیار نیا و دەنگیا
نیەو بایك لە كوس لێێیا دابتاومو بەو ی هاوڕسو بەم ی هاوڕسو
هاوڕەیەك نیەو سێ چاوار چەكادار لەو نااوە و نایانناسامو بە م
دیارە لە بەرەی گەلا.
باااێو ماااا وا بە دوای هاوڕەكاااانم دەگەڕەااامو وردە تەقە لە
دوورەوە دەبی ااترسو بە م وس ناااچێ شااەڕ مااابێو ناااو شااەڕ
نەماوەو سەرباز شەڕیا نەكردو وەدەچێ باشاەبەتا ی ساەربازا
بێو خت خۆیا رادەستی خە ك و خوا كردبێ.
تاااق و لااۆق چەكاادار لێاارە و لەوس دەسااووڕەنەوەو لە بااا
دیااوارس سااووڕامەوەو لە ژوورەااكەوە دەنگاای پاااڕانەوە و بەهانااا
هاتنەوە دەبی ترسو دەرگا تۆپێكی گەورەی كلیلدراوی پێوەو لە
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پەنااكەرە گچااكە شیشاادارەكەوە تەماشااادەكەمو شااە

ۆە ااف

سەربازی جلكشتو مندا نە لە خۆ هە دەدە و بە عاارەبی هااوار
دەكە :
بێ ە بەندكراویاو لە راهی خوای بازادما كە .
یەك دوو كاااوڕی گەی تاااازە هە چاااووو وا لە گااا

تاااۆپەكە

بشكێناو ناشكێو دوورمش تنەوە و گۆت ە بەندكراوەكانیش :
لە راستی دەرگا دووركەونەوە.
سااێرەم لێگاارتو بە یشااەكێ دەرگااام بااۆ بەناادییا خ ااتە
سەرپشفو بە نیازی ماچێاارا پتیاا داماێو بە م رە انەدا لاێم
نزیكێێنەوەو گوتم نەبادا نیازخراپێكیا تێدابێ.
لە ناو سەربازگە دەساووڕە ەوە چااو لە هااوڕس بزربووەكاانم
دەگێااتمو سااەرم بە هااۆدەیەكی گەورەدا داگاارتو لە پێشااە مااا
چەكدارس چاووە ژوورسو وای وایك لەو جێەخاانەیەو یدیاوارەكی
جامشانەی لە شێوەی كتێێشاانەیەو بە م كتێاب نااو قاات قااتو
خاااانە خاااانە دەماااانچەی تێااادایەو دەماااانچەی ناااوسو تەقەیاااا
پێنەكراوەو ساێ چاوار دەماانچەو هەر یەك لە جاۆرەكمو خ اتە
بەر پشتێا و تاخ ەوەو چاوم ز ر گێتا گوللەی دەمانچە نەبووو
لەو ییەوە یەك پارچە كالشینكۆ ەو تێار تەماشاام كارد و باارم
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گاارانە و دەسااتم بۆیااا نەبااردو لە یی دەرگاااوە دوو سااێ بااولە
یشەكی كالشینكۆف لە سەر بێكاو بەوە باشەو ما وا تێاێگەم
تەنها سی و یەك یشەكم پێ ابووو خۆم پت یشەك كردەوەو لە
هاتنە دەرس خە اك پێوەرباوو و جەاارە پێچاانەوەیەكی نەباردو
جێەخانە یشەكێكی تێدا نەما.
لە پەنا دیوارس لە سەر بلۆكێ دانیشتمو جەارەم پێچایەوە و
بە دارجەارەمەوە كرد و بكێشەو بیرم یی هاوڕەكان ەو چەكدارس
بە بەردەم دا تێتەڕیو وەنام كردو بە م نەمناسایەوەو گەڕایەوەو
وا دیارە دەمناسێتەوەو ناسای یەوەو بەو كاوڕە پێشا ەرگە باووو
یەك دوو جاااارەكم دیتێاااووو دوای بەنیاااالو لە نااااوزەنگەوە بە
لێێووردنێكی گشتی تێیكردبۆوەو ۆەیو نااویم بیرنەمااوەو دوای
چاكوچۆنیو گوتی:
پێش كەمێو بەبوو سۆسە و هاوڕەكانیم دیف.
هەوا ێكاااای خااااۆ

بااااووو بااااێو درەنااااگەو ر ژ خەریااااكە

دەسووڕەتەوەو هێازی پاتاار گەیشاف و وا ساەربازگە بااردەكە و
تااااانكیەكی گچااااكەی باااااوم دیااااتەوەو تااااانكیەكە سااااەیر و
سەرنكتاكێش بووو پێشتر های لەو شاێوەم نەدیتێاووو دەساف و
چاوم لە بەری شووشفو دوو شەقاو لێای دوور نەكەوتێاوومەوەو
دوو كەس باریاااانكردو لەوس چەكااادارەكی ریشااانی بەر سااا ێڵ
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هە قاااچراوم دیو ناساای ەوەو پێشاا ەرگە بااوو لە ناااوزەنگی لە
بارەگای بازووتنەوەی بی االمی دیتێاوومو كێیادیم دی؟ بااو بەو
كااوڕەی باارادەرمو بەر لە چیاااكەوتاو چەنااد جااارس چاااپەمەنی
كۆمۆنی اااتانم لێیوەرگرتێاااووو هەو باااووو د شاااادی نااااو باااووو
یەكترما لە باوە

كردو بەو كاوڕە یاریادەری پزیشاك باووو وا

تێێگەم بەو شەوە لە سەربازگە بێشكگربوو پرسی:
+تۆ بەتەنێ هاتیو بەدی هاوڕەیا ؟
-

بە تەنێ نەبوومو بە تەنێ مامەوەو لەوا دابتام.

پا

كەمێ نازانم بۆ لەویش دابتام.
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شار
ئازادیت باش و تەمەندار
لە دەمی هاتنە سەر جادەو چەكدارەكی شلكی رەكتۆشم لێ
پەیدا بووو لە د ی خۆم گوتم هەبێ نەبێو بەوە جاشەو بە م وا
دەرنەچووو دیار بوو بە كۆ ەپشف و هەندس نیشانە زانی ماا لە
چیاوە دەمو چاكوچۆنی گەرمی كاردو بەو كاوڕە پاارتی باووو لە
شااانەی شااار بااووو ناااوەكیتری هەبااووو بە م دواتاار بە كرمااانج
عەباادو ناااودار بااووو لەگەڵ وی چااووینە مااا ی وا و ما یااا لە
كاااوەیە؟ لە تەیاااراوەو بەو تەیاااراوەی بەوڕ خاااوەنی بەخشااایو
بارامێكی خۆی بە شار و و ت بەخشیو بەو بارامە برای قەرەنی
جەمیلی خاوە كۆشكی رەنگ و نەخاش و نیگاارەو دروودی باۆ
بشوەناو یەكێ لە شەهیدانی بەوڕ ی شارە.
هەر لەوسو دەبیااانمو گەنكاااێ بە شاااێوەیێ چااااوی لە ساااەر
دەمانچەكانی بەر پشاتێن ەو تێگەیشاتم بەگەر نەیادەمێو رەناگە
بەوشۆ بێێتە مار و لە گەردنام هاا ێو داماێ و لە خۆشایا باا ی
گرت و نەمدیتەوە .
كرماااانج میواناااداریەكی جاااوانی كاااردمو شاااتێكم خاااوارد و
ۆەساامەوەو تااا ساەیداوە لەگە اام هااتو بەۆا ەد ۆەیرانیشا ا
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لەگەڵ بااووو بەو ۆەیاارانە ۆەیرانناسااە و ۆەیاارانیش دە ااێو لە
ساااەردەمی زانكاااۆوە دەیناسااامو لەو رەااایەو لە تەیاااراوەوە تاااا
سااەیداوەو هەساات كردو مااا و بەوا و بە تااایێەتی ۆەیاارا و لە
ر یینێ چەند لێكدی جوایەزیاو لە هیچ هەنگاوس خزمای بێكادی
نابینەوە.
چیایی لە ر ییا و روانینێ هێند جودایە لە هی شاریو وەك
بڵێی نەچنەوە سەر یەك بنج و بنەوا و جا چ بنكای مەی اوو
بێو یا بنەوانی باادەم و ۆەواو چیاایی كە پاێ هە ادەنێو نیاو
گەزس لە زەوی بڵناادی دەكاااتەوەو دوورو شااتێ كەمتاارو پتاار لە
گەزسو هێند بە وریایی دایدەنێتەوەو دە ێی دەیشاتە سەر سەری
ماااری داكااانەو لە دەماای ر یینااێو چیااایی دوو چاااوی لێكاادی
دووری هەیەو لە سەر چ پنتێ روانینیا تێكناكاتەوەو چاوەك بۆ
بەر پێو چاوەكیش بۆ دوور و بۆ باس انێ.
تااۆ تااا سااا نێ بە چیاااوە نەمێنیااتەوە و لە پاات بە شااار
نەكەویتەوە و بە پێ وی یستیقەوە بە ساەر جاادەی قیاتاو پاێ
هە نەهێنیو بەو دوو ر ییا و روانیانە ناابینیو ماا دیامو بەهااو
چەند لەوا جیا دەڕ مو بەوا چەند شارییاو ما چەناد كێاویی
چیایی.
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لە جیااایی ر یاایا گەڕسو دوایاای لەوە لێكاادی نزیكاادەبینەوەو
لەوسو لە سااەیداوەو دەمااانچەیەكم دایە ۆەیاارا و گەلەك د اای
پێشۆ

بووو هە گێت و وەرگێری دەكردو دەیش تە بەر پشتێنی

و دەریدەهێناوەو گۆتی:
وایو لۆ سێ چوار یشەك.
وەك بڵێی نیازی كەتنێكی لە سەر بێفك كرمانج گۆتی:
ۆەیرا پەل مەبە.
ۆەیرا بە پێكەنینەوە:
نەو بابەو بەمنێكییا لۆ ما نەهێشتەوەو تا یشاەكێكی بە
قوونێوە نێم.
ما واییم لێكرد و بە تەنێ مامەوە.
بیرتانەو لە جێەخانەكە سێ چاوار دەماانچەم هێنااو بێ اتا
یەك دەمانچەم ماوەو بەوانیدیم لە ڕس دا ناسایار و نەناسایارا و
دوایی دەمانچەكەی ۆەیرانم بیربهێننەوەو بەو دەمانچەی كێشەی
نایەوە.
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بێو بێ تاو شار بازادەو بێرە

بە پێشا ەرگە نااو بە با ی

پێشا ەرگە) بااازاد بااووو لە جااادە و كۆ نااا خە ااك لە خۆشاایا
با یا گرتووە و بە زەوی ناكەونەوەو بەوڕ ر ژی باڵ لێكادا و
تینەو لە د ەوە دە ێ ە شار:
بازادیف تەمەندار بێ.
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باوەشی
بابی ناو خەونێ
وا لە سااەرە كااۆ نی مااا ی هەقااایەتێێ ەكەی سااەیداوەمو
دەبینم لە خانووە گەورەكانی بەو بەرەوەو خانووی بەع تێداوا
خە ك بە پاتارەوە دەانەوەو هەیەو تەلەیزیاۆنی لە ساەر شاانەو
هەیە كورسیو هەیە ما وورو چاووزانمو هەر شاتێكف دەوس وەرە
لە سااەر شااا و دەسااتا و لە سااەر عارەبااانە و راكااێش راكااێش
بیێینە.
لە یی ساكەگۆڕی یاریو رەی كەركووكێو دەنگای تەقە دسو
وەدەچێ گەرمە شەڕ بێو تەواوس راوەستامو بچم نەچمو وا باشە
نەچمو لە پەڕینەوە گوەم لێیە دە ێا:
تەواوو بەوەش گیرا.
بەوس وەك دە ااااێا مەناااازوومەی شاااای ال)ەو پیاااااوكوژ و
میرغەزەبەكانی شارو لەوس شەڕی ما و نەما دەكە و پاشتر
پێكەوتم بەوانە چ بەرگری و شەڕەكیا كردووەو هەبوو دەیگۆ:
بەگەر سەدام لە هەر شارس ساەد پیااوی وای هەبااو وای بە
سەر نەدەهاتو لەشكری تەتەریشی دەشكاند .
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لێاارە تەواو پااێكەوتمو هەمااوو گەڕەكەكااانی شااار شااۆڕ

و

تەیراوە و هەموو هەستاو .
بەر لەوەی باتەڕمەوە بەری بەیشاااوەو بەیشاااوەی مناادا ی و
گەورەییمو ۆەزم لێیە چەند رستەیێ لە مەڕ سەدامی با دەساف
و پێیا بڵێمو سەدامی بەو رەوبانەو لە سەربازگەوە تا بێرە:
تۆ لەو هەموو وەانە باتوانەو لەو ژ و مناداڵ و نەوجەواناانە
بتوانەو بەو سا ەی ما لە داخای وی بە چیااكەوتمو كاوا هێنادە
وەاانەی بە دار و دیااوارەوە هەبااووو رەنگێااێ بەو چەنااد سااا ەی
بااووریو بەغاادا نیااوەی بااووجەی بەو شااارەی لە گەورەكاارد و
نەخشاااند

و لە چێااوەگرتنی وەنەكااانی سااەدام خەرجكردبااێو

باااۆیە شاااار بەو دەمەو بەهاااارە لە پاااایز رووتتااارەو بەو شاااارە
رووتورەجاڵ و برسی دیارە.
چاودسو ژ و منداڵ چۆ كەوتوونەتە ساەر ساەدامێ كە لە
هەزاری یەك شااێوەو خااۆ دەنااوەنێو بە هەزار بەكااتەری ناااودارو
هینادەی وی وەنەیااا نەكەوتااۆتە بااازاڕو لە دنیااایێ چ سااەر كێ
هێناادەی بەو سااەر كە زەتە)) پااارەی لە وەاانەی خااۆی خەر
نەكردووەو ق ەم لە مامە و كاكەی پاشترس نیە!
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بەهاو بەو ژنە سەلكە ساەدامێكی بە دەساتەوەیە و پەناكەی
خ تۆتە ناوی چاوی و تو لە چارەی دەكات و دە ێ:
كوڕەكەمو هەی یرعەو كوڕەكەمف لە كوس كوشف؟
بەو مندا ەو ساەدامێكی گەورەو هێنادەی یدیاوارسو بە دوای
خۆیدا رادەكێشێ و دە ێ:
سەدام ۆوسێا گەوادە
مندا ەكانیدی لێی وەردەگرنەوە:
بیگرە و بە جادەی دادە.
درەنگ ە بەو هەموو گرتەیە بە ما نیشاننادرەتەوە .
باااێو بە تیەنگااای ناوزەناااگ و دەماااانچەی باااێ یشاااەكی
سااەربازگەی شااارو لە شەساات ەتری دەپەڕمەوە بەری بەیشاااوەو
هاتمو ما ێ هاتمو داخوا خەو نیەو ما وا دەو كەند و كەندو بە
جااادی ری ااا و رەاام داگرتااووە بەرەو مااا ێو د اام دەم نااادەمێ
هەزارە دەكاتو تۆ بڵێی كەس نەمردبێو بڵێی خەونەكەی رانیەو
بەوەی بە باب ەوە دیتمو وەراساف گەڕس؟ ترسام لەوەیە هەنادس
كەڕەت خەو بەرەواژ دەبێتەوەو نااوە نااوە پاێ هە ادەهێنم تاا
هەرچی زووە بگەمە ما ێو لەپت هێوا
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دەكەمەوەو پێم لە دوام

نایێو دە ێم بەگەر لە سیلەی خاانووو لە ساەردەرگای ۆەوشاە
بە سەر هەوا ێكی ناخۆشدا بكەوم.
نەگەیشاتێوومە راسااتی ماا ی پێشااانی ۆەمەد مەسااتا و بەو
پیاااوەی لە سااەرە كۆ

كااۆی )..ی مااا هەمیشااە شووشااەی

بااادەی لە دەسااتەو كااێ بێیاانم؟ كااانەبیو بەو كااوڕە باارادەری
مناادا ی ەو زوو

بە چیااا كەوتێااووو دوای بەنیااال لە ناااوزەنگێ

دیاااات ەوە و بەویااااش وەك هەزارا خااااۆی رادەسااااتكردەوەو
باوەش ا پێكدا كردو گوتی:
نازانم نە بەوڕ بوو نە دوەنێو بابتم لێرە دی.
هەوا ێكی خاۆ

باووو بەجێ هێشافو نەگەیشاتێوومە ساەرە

كۆ نی ما ی ازیل رەحانەو بەو كاوڕەی باۆ ر ژەكای وەك بەوڕ
رووی كااردە چیااا و نەهاااتەوەو كچێكاای پااارچەلەی بەژ زراڤو
مندا ێكی گچكەی بە دەستەوەو وەنەی گوڵ بۆم گرژیەوەو خاۆم
لێی یدا.
+خارەو نامناسیەوە؟
بە رەناااگ نااااو بە دەناااگ ناسااای ەوەو بەوە كاااچە گەورەی
خوشكی گەورەمەو لە بامێزم گرتو گوتی:
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دەچیە كوس؟
دەچ ە كوسك ما ێ.+ما تا لێرە نەماوە .
لۆو لەمێ ە؟+تاهەو واهاك چەند سا ێكە.
لە بەر خااۆمەوە دەمگااوتو باشااە بەدی بەو باارادەرەو باااب ی
لێرە نەدیێووو تۆ بڵێی كەسێكیدی بەو چوواندبێ؟ چااوم گێاتاو
لەوس نەمابووو دەنا لێ دەپرسیو دەو جاادە و جاادە باماناداوە
سەیداوەو تا نزیك ما ێو ما دەمترسی:
راسف بڵێو كێ ماوەو كێ نەماوە؟
رازیە دەیگۆ:
هەموو زیندوو و هەموو لە تۆ ساغتر .
پرسااارەكەم نااازانم چەنااد جااارەكردەوەو هەمااوو جااارەكیش
هەماااا وە مو بەو دیاااوەی كاااۆ نی مۆساااكۆدا ساااووڕاینەوەو
دەرگایەكی گچكەو لە سەر دەرگاو رازیە پت بە گەرووی:
خارە كەریم هاتەوەو خارە كەریم.
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ماااا ێو دایكااام و هەنااادەكیا لە ماااا ێ باااوو و لە بااااوە
پێداكرد و ماچ مەپرسەو وای لە باوەشی دایكك كێ دەزاناێ لە
چی دەچێ؟ ما دە ێم هیچ لەو ناچێ .
دایكاام ز ر نەگااۆڕا بااووو باارا گچكەكەماام نەناساایەوەو بەو
برایەی دواتر باووە كەساەری دڵو منادا ی خوشاك و براكاانیش
بەوە هەر لێگەڕسو بابم دیار نیەو پرسیم:
+بەدی بابم ؟
بۆ هەوا ترسینی خزما و چۆتە بەیشاوە.وا دیاااارە بااارادەری منااادا یم راساااتی گوتاااووە و بە هە ەدا
نەچووەو بە م د ەڕاوكێ بەرینەدەدامو بە تیچااو دەماتوانیە نااو
چاوی هەمووا و بزانم شتێكم لاێ ناشاارنەوەك لێیاانم خوەنادەوە
در ناكە و ز ری نەبرد لە ۆەوشەوە دەنگم بی ف:
كوا كواو لە كوەیەو بە راستتانە؟!
دیت ەوە باب ی ناو خەونەكەی رانیە و زیندە خەوەكەی ساەر
پردی بەستۆڕە و خەونەكانی سا نی چیام دیاتەوەو لە های نااو
خەونا تیشكاویتر خۆی دەنواندو بابم سی ای نەگۆڕاباووو بە م
كەمێ پشتی چەمای باووو سااقۆ درەا ەكەی لەبەر باووو رەنگای
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ساقۆ گۆڕابووو دەنا دەمگوت هەر بەوەی پێشانەو وایو بااوە
و ریش و با ساقۆی بایك بێ تا مرد هەقە و ناهەق نیە!
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خەجە باوە
پاڵەوانی شار
لە سااەر نااا و وایو چەنااد لە خەو دەچااێو نااانشوارد لە
باوەشی ماڵو لە ناو دایك و باوك و خوشك و برا و كەساوكارو
لە دەمی چا خواردنەوەو هەوا ی چەند شەهیدەكم بی فو لەوانە
خەجە باااوەو بەو ژنە بااوەرەی پێشااتەوایەتی چەنااد گەڕەكێكاای
شاری كردبووو ملی نابووو نەگەڕابۆوەو لەو ر ژەوە بووە هێ اای
ژنااای باااوەرو لە كاااۆ نی ساااەرەی ماااا ی باااێ ە

كچاااێ تاااازە

هە اادەچووو لە باسا انەوە تەلەزمە باساانێكی بۆهااات و شااەهید
بووو ز ریدیش.
دەمەو بێوارە لە سەرەوەی ما ە گامێشەوانا و كوڕی گەیەكی
شێتۆكەم دیو بە تەزبێحێكی قل گەورەی كاورتی هەشاف ناۆدە
دەنكااایو شاااەهید و برینااادارانی ر ژی باااازادیی دەژمااااردو لە
تەزبێحەكەی بەوەوە بەو ناوانەم بیرماوە:
مامۆستا بارامو خەجە باوەو پەی ا ...
دوایی تەزباێ و شاەهید و شاێتۆكەم وەبیاربهێننەوەو هەوكە
دەپەڕمەوە بەری بەو بەر .
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هەر دەمەو بێوارەی باازادیو لە ساەیداوەی بەو بەریو بەری
تااانكیو نزیااك بەو جااادەیەی لە ر ژی هە تناای شااارو جەوهەر
باااپیر لە بەرەنگاااربوونەوەدا بە گیااا چااووەپێش و دواتاار بە
خوەنی خۆی بە ناوی خاۆی كاردو لەوسو لە ساەرە كاۆینێو بە
رەكەوتو كچێ دەركەوتو ما هەست كرد لە ناو گۆرانیی بەما
كااورتێو كااورتە بااا ) دیتااوومەو لەوس بی ااتم بەو كااچە بەوڕ
ساااێیانێ زووو ماااا هێشاااتا نەگەیشاااتێوومەوە شاااارو لێااارە لەو
كااۆ نەوەو یەكەم كەس بااووەو تلیلیلاای راپەڕیناای لێااداوە و بەو
بەشااەی سااەیداوەی بەباگاهێناااوە و بە دوای خااۆی داوەو كااچە
ناوی گو ێ بووو باسكی پێچاابووو بی اتم تەلەزمە سااچ ەیەكی
گرتۆتەوەو لەوس تێگەیشتم شار سەرشارە لەخەجە باوە .
بەو بێاااوارەیە كەساااوكار بە ما اااا وەرباااوو و بەو شاااەوە
شەوی ژماردنی شاەهیدانی شاار باووو شاەوی ناوهێناانی ژ و
پیاوە بە جەرگەكانی شار بووو بەوانەی خۆیا بە باگر و باساا
دادەدا و لە چااااوی بەعاااس نەدەگەڕانەوەو بەوانەی بەوشاااۆیا
بۆما هێنا و لە بازادییا ختكردینەوەو لەو شاەوەو بەو نااوەی
ناوە ناوە دەهاتە ناو ناوانەوەو خەجە بااوە باووو بەو ژنەو ژ و
پیاو بە پا ەوانی شار ناویا دەهێنا.
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بەو بێااوارەیەو لە هەناادس بیاازگەی دنیاااوەو هەولێاار باااس و
سەرباس بووو چەند لە زاریا خۆ

بووو دەیانگۆ:

كوردو چەكدارانی كوردو دەستیا بە سەر هەولێرو هەولێاری
پایەتەختی هاوینەدا گرت.
بیرمااااننەچێو تاااا هەولێاااریش باااازاد نەباااووو بە اااری رەااای
هااااتنەوەی ساااەرانی گەورەی بەرەو نەتاااوایەوەو بە باااازادبوونی
هەولێارو بەوا پێیاا خ ااتەوە بەم دیاوەی بەو ب ااتیۆكەی كە
دوژما ناوی ناوە سنوور.
بەو شەوە لە تەنیشف بابم خەوتمو ساقۆكەی دانابووو دەناا
دەچوومە بنی.
سێەی زووو تازە قە ت تااوی لاێ كەوتێاووو هاات ە دەرسو
دیااارە لەچاااوی مااا ێم دەخوەناادەوە كە بەوا بێاافو لە مااا ێ
نەچ ە دەرس و لە بامێزیاا ب ێان ەوەو بە م بە زار نەیانادەگۆو
گۆتم:
سەرس دەڕ مو زوو دەگەڕە ەوە.
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سەعدوون
تیشێ لە شاخ
چاااوومە بارەگااااو بێاااوارس زانیێاااوومو تەیری ساااەندیكای
كرەكارا )یا گرتووە و باۆ خۆیاا گتیاا داوەو ز ر لەوانەی لە
جێیاااا بزرمكردباااوو لەوس دیت ااانەوەو بەوانەی لە بادیناااا و
بەری گااارەو لە سااە یا و خۆشااناوەتیو لە بەسااتی شااەرغەو
دەشاااااتی هەولێااااارسو لە قەنااااادیل و نااااااوزەنگێو لە كاااااوەی
پێشا ەرگایەتی بزرمكردبااوو بەوتااا لێاارە و هەناادس لەوانەی لە
شاریش جێ هێشتێوو و لێرە لە بارەگاای كۆمەنی اتا و باامێزی
بازادی بەیەكتردا دەكەیاو كەشێكە بەهەشتنشایا بیرەییاف پاێ
دەبات.
لە راڕەوەكەی ساااااەرەی ساااااەندیكا لەگەڵ ساااااێ چاااااوارس
راوەچكەما دەكردو كەسێ بەپتتاو هات:
لە ناو میدیاوە تەقە هەیە.
دیارە تەقوتاۆق و لێارە و لەوس هەباووو باۆیە كەس تەقەی
بەوەااای بە هەناااد هە نەگرتێاااووو یەكتاااێ چاااوویاو ساااەعدوو
پێش انكەوتو شتێ لەو ساەعدوونە عاارەبە نەگێاتمەوەو میادیام
بۆ ناگێتدرەتەوەو بەگەر كەسێ بڵێ:
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ناوی ۆە ف پێش ەرگەی هەرە باازای كۆمەنی اتی كاورد و
عارەبم بۆ بڵێ.
بێ سێ و دوو سەعدوو نااوی لەو ۆە اتەیەو بەو پیااوە
كاااتێ بە چەكەوە لە پێشااف رادەوەسااتاو هەسااتتدەكرد تیشااە
شاخێكە و مووشەك نایێتس.
بەو عااارەبە كااوردیزانە جەمەداناای خااتەو پێیەكاای لە شاااخە
یەك لە شاااارو لە شاااار خاااۆی دەكااااتە بە اااەر و بە اااەرا
پەلدەداتو دەگەڕس و شارا دەكاتو لەو راپەڕینە

مەگەر هەر

خااۆی بزانااێ چەنااد میرغەزەباای رەوانەی بەو دنیااا كااردووەو بەو
كوڕە دەكوژس و ناشارەتەوەو بە م باس ناكات و بازایەتی خۆی
دەشاارەتەوەو بەوەی لە بەر چااوا و باووو نەیتاوانی لە كەساای
بشااارەتەوەو نەبەردیەكەی شەشاای باااداری شااارەو بااۆ بەوە لە
باخی شار و شێشە و بەری گومرگ بترسا.
چاااوویاو هەر زوو یشاااەكێ هااااتێووو كەساااێ كەوتێاااووو
هە یااانگرتێووو ناردیااانە خەسااتەخانەو سااەعدوو لە پێش ا انەو
گەیشتینە سەر قادرمەكا و بە ما و یەك دوانێكی گوت:
بت نە دەرسو ب ووڕەنەوە بەو دیوو نەبادا لە پەنكەرەوە خاۆ
هە دا.
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چوومە دیوی یاانەی مامۆساتایا و پەنكەرەكاانی بەو دیاوەو
جااوا دیااار و لە پەنااا دیااوارەكەوەو دوو سااێ دەسااتتە م بە
پەنكەرەكانی سەرەوە ناو لەو ییەوە باماژەیاا داو تەقە نەكەمو
چاااوەڕەمو باازانم چ دەبااێو تیەنگاام لە سااەر دیااوارەو ملەقااوتێ
دەكەمو بێ لە كەلێناێكەوە دەركەوسو لەهایكەوەو زرمو تیەنگاێ
ما بووە باگر و لە دەستم بەربۆوەو باا

باوو بە دیاوی خۆمادا

كەوتو بەوە چ بااووك تااوومەز گااوللە بە جێاای گااوللە كەوتێااووو
ز ری نەباارد سااەعدوو و یەك دووانااێو تەرمێكیااا راكێشااایە
دەرسو هێناادەی یلەتەنااێو تەرمەكە لە پااێش میاادیایەو خە ااك
دەوریا داو هێندەم دیف پیاوس بە پێلەقە كەوتە ساەریو خاۆم
پێنەگیراو پیلم گرت و بە تووڕەییەوە گوتم:
بەوە مردووەو كەس مردووی وا لێكردووە؟
كااابرا باااگری لە چاااو دەباااریو پاایس خااۆی لااێم تااووڕەكردو
تیەنگی لێم راكێشا:
بكشێوەو بەو بێ تا برامی كوشف.
بە بێاادەنگی كشااامەوەو ورتەم لێااوە هاتێاااو جێاای دەكااردمە
بەوجااێو لەگەڵ بكااوژی بااراكەی تەختاای زەوی دەكااردمو بەوڕ
بگەمەوە ما ێ باشەو بەوە دووو بزانیا سێیەم چ دەبێ!
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بەوجا ما درەنگتر زانیم شەهیدەكەی میادیا هاادی باشاەیەو
كوڕی بەۆ ەد باشەی شەهیدەو بەوانە وا دیاارە شاەهیدبوونیا
وەك بۆماااوە بااۆ ماااوەتەوەو بەوەی تیەنگیشاای لااێم راكێشاااو
مەغدیاااد باشاااە باااووو ر ژەاااك بە دیاااار باااادەوە ساااەربردەكەم
بیرخ تەوەو بە م راكێشانی تیەنگی بیرنەكەوتەوە.
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ئیزرائیل
سەر پردی پردێ
گەیشاات ە پااێش بارەگاااو بارەگااای چەكااوچ و داس بە بااا ی
سۆرەوەو كار خێ گوتی:
دەچینە پردسو دەی؟
چوومو لە ناو ترومێێلێ تەنێ بەوم دەناسیو لە بەری راستی
بااازگەی شااارو بچااێ و نەیەتەوەو باااریكە دووكە ااێ لە زیلێكاای
سووتاو بەرزدەبێاتەوەو باای لەو باازگەیە كۆ ادار باوومو ۆەیاو
زوو نەگەیشت ێو چەند یشەكێكی پێوەنێمو دەزانی چەناد جاار
لێاارەو لەگەڵ دەنگاای هەویتەك) گیااانم هاااتۆتە سااەر لااووتمو
ترساوم بەڕكم بگەڕس!
باژ باژ و بەو دەشتە بەو دەمەو بەهارەو چ بەهارەكەو زگی
باژەڵ و چاوی مر ڤ تێردەكاتو گەیشتینە باقااری شاێراوەو لە
دوور تەقااو تااۆقەو دەنگاای تۆپااا دسو دەبااێ بڵااێم لە بااارەی
پردەوە دوو دەنگۆ هەبوو:
بازادبووە.
هێشتا تەواو بازاد نەبووە.
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گەیشتیاو پردی بازادەو دە ێا لە دوەنێ شاەوەوە باازادەو
لە خۆشی بازادبوونی پردسو جێم بە خۆم نەدەگرتو باخر پردس
دەروازەیەو دەروازەی راپەڕینی كەركووك.
وا لە سەر پردی پردەمو زەای گچاكە لە باازادیەوە دسو دیاار
ناایەو تااا كااوس بە بازادیاادا رەاادەكاتو پیرە نااێ لەو بەرەوەو لە
ق ااەیتا دیااارە تورك ااانەو یااا بە تورك ااانێووەو روو لە بااێ ە
دە ێ:
سەیم لە مەی م تە ا
لە پرد نەپەڕیێووینەوەو گاوللەیێ ناازانم لە كوەاوە هااتو
پێدەچوو تەقەی خۆشی بێو بە كەلێنای ساەری ماا و كار خااو
كەلێا ب تێ نابێو گیزەی هات و لەو تەنیشتە دارتێلێكی س یو
دەست ا لە شانی یەكتر دەگێتاو لە خوەا دەگەڕایاو تا درەنگ
وڕ و كاااس بووبااووم و دەنگاای بەو تۆپانەشاام نەدەبی ااف كە لە
بەری كەركووكەوە لە باس انێ دەنگیا دەدایەوەو باوەڕتا بێو
لە سەر پردی پاردسو بە دوو چااوی خاۆم بیازرابیلم دسو باا
بوو خۆی لێ ا یدا.
دە ێا :هێز بەرەو كەركووك دەچێ.
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بەو رەیەدا هەنادس دەڕ

و هەنادس دەگەڕەانەوەو نەخشاەی

شەڕ و هێت و روو نیەو نازانیا تا كوس لە دەساف ۆاوك ەتەو
كاااتیش درەنااگەو هەناادەك ا گەڕایاانەوەو دەمە دەماای خااۆراوا
گەیشت ەوە شارو وەادەچێ دەروەاش بارایم بانگیادابێو بە م باۆ
گوەم لێنەبووو بەرس دەنگی كزبووەو یاا لە بانگادا كەوتاووە؟
چەناااد جاااار دەهااااتە ساااەرم پرسااایاری لێاااێكەمو گەرمااای و
هەراوهۆریای راپەڕیا لەبیری دەبردمەوەو بێو لە ساتی بانگدانێ
گەیشاات ەوە سااەرە كااۆ نی مااا ی خۆمااا و دەبیاانم لە سااەر
كۆستەی دەرگا لە چاوەڕەی ما دانیشتوو و دایكم گۆتی:
+كوڕمو نەتگۆ زوو دەگەڕە ەوە؟
-

لەوە زووترك خۆ نەبۆتە شەوەك.

بیدی تێگەیشتا زوو)ی ما لە شەو و ر ژس كەمتر نیە.
پیرە ا نەكە و بەوەی ما یااا بە ما ااانەوەیەو پێاادەچوو لە
چاااوەڕەی كەسااێ بااێو دواتاار بەو پیرە ا
گێتانەوەو هەوكە سەرس لە قە ت دەدەم.
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و مااا ە دەاانەوە ناااو

شار
قەراجێ گەنمی لێكرد
د اام دە ااێو چ دوور ناایە بەجێیێهااێل ەوەو بااا جاااارس بە
دەوریادا بگەڕەامو باێ چەك و تااخم چاوومو ۆااجی چاۆ كاابە
تەواف دەكە و وام كااردو لە لااكەی كرەكااارانەوەو بەو جێاایەی
ستێدانی هاویناا و دوای خاواردنی ساەموو و خۆشااوی مێاوژو
چاوەڕەی وەستایەكم دەكردو تیچاوەكم داتێ و بێ س:
دەیە بیشێ؟
لەوەوە بەدەستی كۆشكی زەتینی قەیتێ سووڕامەوەو لە هەر
چەند شەقاوسو سەرم بۆ قە ت هە دەبتی و دەمگۆ :
نەمردم تۆم دیتەوە.
لە راسااااتی تەكنیككار) تەواوس راوەسااااتام و دروودم بااااۆ
خالیقی باادەمیزاد لە كاۆمەلگەی كاوردەواری) خوەنادو رەناگە
گااوتێێتمو شاااارەكەت تااۆ ەی تۆیاااا لە بەعااس و كرەگرتاااانی
كااردەوەو بە بااا بەشاای ناااوەخۆی كچااا و گەیشاات ە شااەوانی
هەولێاارو تااۆ بڵێاای لە بێااوارا بێاارە برادەرەكااانم بێیاان ەوە؟
چەندیا مااو ؟ بەدی ساینەما سایروا و تاۆ بڵێای بەو باازادیە
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درە ەی هەباێ و لێارە تێار بە دیاار ایل ەوە دانیشام؟ لەویتارو
نازانم بۆ تیێكم لە دادگا كرد !
لە راسااتی كتێێیر شااا و سااەردار و ازیاال رەحااانە بە دیااار
كەوتاااو بااایك وا دیااار بااوو بە خەیا اادا چووبااوومو باااخر بەوا
هێ كیشیا نەماوەو هااتمو یەك و نە رەتیشام باۆ ساەرا نااردو
پەڕی ەوە بەری قیێلە خوار) و دەستێكم بە بااو گەیاناد و زوو
گەڕامەوە بەری قە تو بە یی كاااااۆنە هەواری ماااااام گیاااااو و
دەروازەی عەشتارو هاتم هاتمو گەیشت ەوە جێی خۆم .
بە قاااادرمەی یی دە شاااانە و مزگە تااای ۆااااجیلەقلەقێو
سەركەوت ە سەر قەیتێو لەوەوە لەو شوەنەی بە مندا یی لەگەڵ
ازیااال رەحاااانەی هااااوڕەم كۆترماااا لێاااوە هە ااادەداو بە دەم
جەارەكێشانەوەو تێر لە شارم روانایو لە باساا و پاسانی ساەر
دە شانە و قەی اەریم روانایو لە دنیاام روانایو چەناد جەاارە
خۆرس لەوس مامەوە.
نااااوە نااااوە دوورو ز ر دوور دەنگااای تاااۆپ دسو لە بنااای
دنیاشەوە دەنگی تۆپێ بێو دڵ باو ناخواتەوە و هەزارە دەكات.
هااات ە خااوارسو بااازاڕ چااۆلەو چەنااد دووكااانێ كااراونەتەوەو
دەموی ف سەرس لە قەی اەری بادەمو نەچاوومو ترساام بە دزم
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بزاناو هاتمو لە یی تەی انی باخی شاار لە تارومێێلێكەوە بەی
رەقیاااب) مەل و درەختااای هێناااابووە جاااۆ و بە باااا دیاااواری
گۆرساااتانی گەورەو بەوەی گاااۆڕی د اااداری لە خاااۆ گرتێاااووو
شۆڕبوومەوەو وی تم سەرس لە شااعیری بەی رەقیاب بادەمو باۆ
دواییم هە گرت.
ۆەزم چااااووە بااااادەو گەیشاااات ە بادە ر شااااەكەی نزیااااك
بەنزینشانەو داخرابووو دامنابووو چارەگێ هە گارم و لە بااخچەی
گلكەند لە چاوی شارو لە چاوی بازادی هە یدەمو بیادی نەباووو
تۆ وەرە لەو شاارە پات باادەیەو چاارەگێ دەساتنەكەوسو لێ اا
باااۆتە بەنااازیا و نە ااافو دیاااارە لە ساااێیەم ر ژی باااازادیەوەو
سااووتەمەنی بە گااوللە

دەسااتناكەوسو تكانیتكااانەو وا بااتوا

داخوا چ دەقەومێ.
دامەوە یی هۆلی گەلو لە كۆینی ما ی جاشە پی ەكە بە
دیااوی تانكیااداو كااۆمە ێ چەكاادار لە سااەر پیكااابێ درووش ا ی
كوردایەتیا دەگاۆتەوەو منادا نیش بە با ی هێازی پێشا ەرگە)
دەستیا بۆیا هە دەشاەقاندو لێیاا وردباوومەوەو هەنادەكیانم
ناسیەوەو بەوانە بابەلێای جا
جا

بوو و لەوەوە روونتر تێكە ویای

و پێش ەرگەم بۆ دەركەوت.
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بیااااارمە هەنااااادس پێشااااا ەرگەو راوەااااا و بەوانە نیاااااازی
دەستوەشاااندنیا لە هەناادس جااا

هەبااووو لەوجاشااانەی كە

تاوانی وایا كردبووو هی چاوپۆشیا و لاێ خۆشاێوو نەباوو و
پێیانگوتا:
بەو نیازە لە سەری خۆتا دەركە و خۆتا توو

مەكە و

بۆ نازانا بەرە لێێووردنی گشتی بۆ جاشا دەركردووە؟
باشەو دیارە جا

باشەو واز لە جا

بێنەو شار خر شاوەو

سەر زما و با زمانی شار كەركاووكەو وا دیاارە باێ كەركاووك
كەس بە بازادی رازی نیەو هەموو دە ێا:
كەركااووكو كەركااووكو كەركااووك هاای كااوردانەو بااا لێاای
دەرچێ بێگانە.
شااااار خر شاااااوەو دەنگاااای بەی رەقیااااب) و وا هاااااتا
پێش ەرگێف مە) و

پێش ەرگەی بە هە ەتایا) و گەلە گەلە)

و هەڕنە پاااێش) و نەور زەكەی ۆەساااە زیااارەك لە جاااادە و
كۆ

دەنگدەدەنەوەو بەو شڤا پەروەرەو چای كارد چای كاردك

چەكاای دەدا دەسااتی پیااری سااەد سااا ە و زار ی چااوار سااا ەو
عەزیز محەمەد گۆتەنی:
بەو شوانە شوڕشێكە لەو گۆڕە.
118

ما دە ێم چارەگێكی شارو تۆ بڵێ پتر چەكای هە گرتاووە و
بەرەو كەركااووك دەچااێو وادیااارە كەركااووك وەك شااارا ناایەو
هێزی بۆ نەچێ بازاد نابێو بااخر چای وا كاوردی تێادا نەمااوەو
بەوەی لەوەشە دەسف و پێای بەساتراوەو كەركاووك باۆ ساەدام
وەك بەغاادا وایەو چ هێااز هەیە وا لەوەاایەو بەو شااارە بە ب ا ی
پێش ەرگە) بازاد نابێو پێش ەرگەی دەوس.
لااۆری و پیكااای بە ناااو كۆ ناادا دەگەڕەااا و نااا بااۆ بەرەی
جەنگ ختدەكەنەوەو ژنا بە تلیانەوەو زار بە نزاوە دەنە دەرسو
هەر نا ناو هێلكەی كو ویشای لەگە ە لەو یەك دوو ر ژە شاار
قەراجێ گەن ی لێكردووە و شێالویەتی و برژانادوویەتی و تلیاانە
تلیانە بە رەی كەركوودا بۆ پێش ەرگە و چەكداری ناردووە
بەر لەوەی بەرەو بابەگوڕگوڕ بەڕەێكەومو هەنادس ساەردا و
سەربردە هە .
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تفەنگی جاش،
گۆبەندی دەمانچە
تیەنگێ ما مینا بەرس نیەو با

یشەكا ناهاوە سو دەبینم

لە گەرمەی تەقە جەنە دەگرسو وەادەچێ كەرخای گاوللەكە باێو
بەوەی لە مینای سەرەی میدیا بۆ ما هااتو بەو بەر كەوت و لە
دەسااتم كەوتو چ ناایەو دەچاام دەیگااۆڕمو لە بارەگااا لەودەیااێ
ك شینكۆ ی رووسی و چینای هە ادراوەتەوەو لەوس بە یەك دوو
بەرپرسم گۆو خۆیا لە گێلی داو یەكیا گۆتی:
پرس بە ۆیزی نەكەم ناتوانم.
بەزمەكەیەو بەو بەزمەی ۆیااازی لەبەر دەماااتە كەچااای لێاااف
باازردەكە و ر ژە رەاایەك باات نااایێینەوەو دەبیاانم لە باانەوە
ك شینكۆف ك شینكۆفو دەدەنە د سف و كەساوكاری خۆیاا و
بیدی تووڕە بووم و تیەنگم تەدا پێشی وگوتم:
بەگەر ۆیزبف دیفو پێیێڵێ:
گوو بە خۆی و تیەنگی.
خزمێك ا ك شینكۆ ێكی جاشایەتیی لە ما ێ بووو گوتی:
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ما هە یناگرمو با یت بێ.
بیدی تیەنگی كۆمەنی تانم تەدا و هی جاشانم كردە شا !
هەر لەو چەند ر ژەی پێش كەركووكێو كۆمەنی تێكیدی پتر
تااووڕەی كااردمو وای كاارد جااوەنی مزرتاار بە ۆیاازبەكە باادەمو
بیرتانە؟ لە سەربازەگە سێ چوار دەمانچەم گرت و لە رەیێ دوو
ساااێیەكیانم بەخشااایو لە پاااێش یاااانەی مامۆساااتایا ۆەیااارانم
دیتەوەو پرسیم:
+بەرس یشەكف بۆ دەمانچەكەت پەیدا كرد؟
 یشەكی چیك دەمانچە چووو لێیانوەرگرت ەوە.+كێ؟ بەوە تۆ چ دە ێی؟
لێیوەرگرت ەوەو د شاد گوتی :بەوە ما ی ۆیزبە.تااااۆ بااااتوانەو بەو باااارادەرە چاااای كااااردووەو كە لە زاری
ۆەیرانەوە زانیویەتی ما دەمانچەم داوەتێ و ۆەیرانیش د ساتی
كۆمەنی تا نیەو لێوەرگرتۆتەوە.
گۆت ە ۆەیرا :
لێی وەردەگرمەوە.
121

گوتی:
ما لێ چوومە دەرسو دەمانچەم ناوسو بەوە بەینی خۆتانە.
لە پێش بارەگا بەر كم گرت:
+تۆ چی؟ دەمانچەی ما لە خە ك وەردەگریەوە!
تااۆ كااوڕی ۆیزبیوپێشاا ەرگەی ۆیزباایو هەر شااتێكفدەستكەوس ما ی ۆیزبەو نابێ بیدەیتە خە كیدی!
رستێ جاوەنی مازرم باۆ ۆیازی و میازی نااردو زانای خاوەا
بەرچاوی گرتوومو نەرمی كێشاو گوتم:
ما نەۆیزبیم و نە هیچای ۆیازبمو برادەرەكای باا

بە ساەد

ۆیزبیی ناكەس نادەمو بێ قتە دەمانچەكەم وەدەوە
هەرەاای دا كە بیهێنێااتەوەو بەوجااا سااەربردەی هێنااانەوەی
دەمااانچە بااا بااۆ دوای هە تنااێ بااێو بێ ااتا رەاای زەاای گچااكە و
گەورەو رەاای شاااری گااتو رەاای قەرەچااووخ و سااو تا عەو م لە
پێشە.
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سوڵتان عەواڵ
بە ئەی رەقیب و حەیرانەوە
دەچیاانە رەاای قەرەچااووخی بێشااكگرو بێشااكگری قەرا و
ساتێدەیەو بەر دەركەوتنای گاردی پیارداود بەیاا بەنگااوتو بەو
گردەی بەر لە عاومەر و خالیادو هەماوو بەهاارا پەڕە گاو ەی
باوە ااتای لە خااۆ دەداو بە م بێ ااتا اتیحااای مااحەمەدی تێاادا
دەنگدەداتەوە.
هەندس هێوەتر خۆرو بەو خۆری باازادییەی دوەناێ پێارس لە
قە ت هە تو گەزەنگاااای خااااۆی داوسو دەداتەوە لە شااااا و
پااااااااا دەنەی زوورگەزراوسو بەو زوورگە زراوەی بەر لە ۆەرەس
قەومی سەر بەعەگالی نەدیتێوو.
لە سەری قەرەچووخ چەند پەلەهەورەكی ساتیو لە بەرخای
ناو قەرسیلێ ستیترو دە ێی تابلۆی بازادیا و بۆ دیاوی قەرا و
كەندەناوە و بەو ناوە خاۆی خاۆی كێشااوەو بەو قەرەچاووخەی
بەر لەعێراقی نوسو پێی عارەبی پێنەكەوتێوو.
لە شارەوەو دەشاف لە دەشاف كەساكتر و بەهاارترو دەشاف
دەمانااداتە دەشااتی لە خااۆی كەسااكترو دەشااتی هەولێاار بەو
دیاوەدا بااۆ تاااوس هە یااداینە شااەمامكو شااەمامك هە اناادەداتە
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كەناادەناوەی لە خااۆی كەسااكترو چاااودسو بەو دەشااتە كەسااك
كەسكو جێ جێو بالووا و رایەخی پێشوازیەو دە ێای خاۆی باۆ
گەڕانەوەی گوناادەكانی راخ ااتووەو بەو گوناادانەی بەری چااوار
بەهاارا و بەر غەزەبای بەغادای بەنیاال كەوتاا و هە اادرا و هەر
ما ێكی لە جێیەك كەوتنەوەو بوونە باردی ناودڕكاا و مەگەر بە
شنە بای بازادی ختبكرەنەوەو مەگەر بە گزنگی بازادی بە گوناد
بكەونەوە.
بەو رەاایەو سااەركارەز تااا بااا قەرەچااووخو بەو سااتێدەیە ز ر
سەربردەی بیرهێنامەوەو بە م درەنگ ەو باابگەمە بەوسو هەیناێ
بۆیا دەگەڕەا ەوە و دەیاانگێتمەوەو بێ اتا وا لەو كەلە بااودیو
دەبم كە قەرەچووخی كەل كردووەو لەوەوە قەرا دەركەوتو بەو
قەراجەی سەردەمانێ گەنم و ماستیشی باۆنی ساەپا و كاباانی
كاوردەواری لێاادەهاتو عاارەی لەو بەرەوە هێشااتا نەگەیشااتێووە
ر خی دیكالە و لەوەاوە لە زاری دنیاادیتەكەی كاۆ نی د ماانی
سەیداوەوەو بە كوردی بە عارەبم گۆت:
با دوور و د سف بیاو لە دیكلە مەپەڕنەوە.
بااا بە بااێ بە لە قەرا بگەڕە ا ەوەو سااەرس لە دنیااادیتەكە
دەدەمەوە.
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بەوڕ قەرەچووخ لە ما قەندیلەو قەنادیلی هەمیشاە باازاد و
هێ ای بازادیو باخر دە ێا :هەردوو بەری قەرەچووخو سەرس و
خاااوارسو داگیاااركەری پێاااوە نەمااااوەو نەخشاااەبێ لە هەردوو
ۆەماارینیشو نەخشااەی قەناادیلو نەخشااە بااێ لە خاار كێوەكااانی
و تی كوردەواری.
بەرس بەوە منم بەم دەمەو نیوەڕ یەو بە تیەنگەوەو لێرە لە
بااااازاڕگەی قەرەچااااووخەوەو بە دەم بەی رەقیااااب و وا هاااااتا
پێش ەرگێف مە بەرەو مەخ اووری داخ لە دڵو داخای عەگاال لە
سااەری لە بناای دنیاااوە هاااتووی لەو دەشااتی قەراجە دامەزراوو
دامەزراو لە ساااەر خااااكی دزراوو بەوە مااانم لە پشاااتی جێاااێە
قوتەیەكی سەربازیم و شۆڕدەب ەوە!
بەر لە شۆڕبوونەوەو پێش ەرگەیەكی قەراجیی ۆەیرانایو جاا
قەراجی هەیە ۆەیرانای نەباێك بەمۆ ەتشاوازی لە بەی رەقیاب و
ساااروودو نەواری ۆەیرانااای یەكاااێ لە ۆەیرا )ەكاااانی خ اااتە
سااەریو رەنااگە ۆەسااە بااووبێو بەهاااو بەوەی دەگاااتەوە بەو
بەناادەی كە بااازگەی ماچااانی باارد تەوە سااەر دەرگااای مااا ی
سو تا عەو :
كوڕ دە ێ:
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بریا بەما ماچگر و خەزەنەستێنی ماچا بوومایە
هەموو وەرزی سەرس بوارا
لە دەركەیێ بازاڕگەی
لە ۆەوشەی سو تا عەو ی عارەبی
لە...
لە ماااچ گەڕسو بەوڕ سااو تانەكە سەرباسااەو شااا و نەبااێو
دارایە دە ێ:
با بگەمێو مەرجێێ سو تا عەو دەربهێنم و لە تاوورەگەی
بكەم و بە زەیدا بدەم و لۆ عارەبانی بنێرمەوە.
هاااوڕەیەكی كە ەگەتاای رەقە ەی گااوپ تێكقوپاااوو دیااار بااوو
ق ەكەی لە دڵ گرتو دوای كەمێو وا باگۆی دایەوە :
بە گ سو تا عەو ی عارەبیدا مەچۆو بەو هی بێ ەیەو بات
عارەی هە دەوە بەودیو زس.
تێگەیشاااتم بەو هاوڕەیەماااا بۆ ااادارەو هەسااات كرد لە باااا
لێااوانەوە بایەتااانیش دە ێااتەوەو لەو بۆلاادارەوەو مااام رەسااووی
بناااااوەم بیااااركەوتەوەو بەو پێشاااا ەرگەیەی لە بااااا بااااایی
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كۆمەنی تا چەنادا سااڵ جەنگای و سەریشای چووبااو ناوە ی
نەدەچااووو بە ر ژوو

دەبااووو بااێ لە كۆمۆنی ااتی و بۆلااداری

گەڕسو بزانیا لە مەخ وور چ باسوخواسەو بەو تاۆپەی لە خاوار
بازاڕگە كەوتەوەو لە كوەوە هە درا و چی لێكەوتەوە.
گوس هە دەخەمو سەر هە دەبتمو لە باسا انی قەرەچاووخ و
قەراجاااێو نە گتەگاااتس دسو نە باااا ە تس دس و دەچاااێو بە م
تۆپەكە هەر دەبێ لە باس انەوە هاتێێو لە خۆڕا ق ا ناوەمو
پێشاا ەرگە تااۆپ تااۆپو تۆپااا دەناسااێتەوەو بەو تااۆپەی لە
زەویەوە باااۆ زەوی دەهااااوە رسو دەناساااێتەوەو بەو تاااۆپەی لە
زەویەوە بۆ باس ا هە دەدرسو دەناسێتەوەو بەو تۆپە

كە لە

باساااا انەوە دسو بااااێ ە بەوس سااااا ێ لێاااارەوەو لە بااااا بەو
قەرەچووخەوە بە كەلێنی تۆپاندا گەیشتینە قەندیل و ناوزەناگو
وا بە با تۆپانیشدا بۆی هاتینەوە.
بەو تاااۆپەی نەماااانزانی لە كااای یی باسااا انەوە وەك بە ی
زەوی بۆما

نازل) بووو رەای بە ترومێێال گاۆڕی و بەژناێ لە

زەوی كااردەوەو مااا دەسااتم لە خااۆم شووشاافو چاااوەڕەم كااردو
كووقی بكەومە باوەشی مەرگەوەو بێ اتا
هاوڕس بۆلدارەكەم لە گوس دەزرینگێتەوە:
یا سو تا عەو ی عارەبیو ب انتارەزە.
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نازا و پااڕانەوەی

سو تا لە خدری زندە زووتر بە هانامانەوە هاات و دەساتی
خ تە با ترومێێال و لە دەو رس قیاف لە ساەر هەر چاوار تاایە
دایناااایەوە و كەس كەپاااووی بە خاااوەا نەهااااتو بەو كاااوڕەی
دەیوی ف سو تا لە توورەگە بكات و بۆ عارەباانی بنێارەتەوەو
روو لە بۆلدار:
ماارد كە نااێو نااایێو لە جیاااتی سااو تا و هاااواری شااێخ
ۆەنەشیشف كردباو هەر وا دەبوو.
بەنگۆ دەزانا عەلی كی یاوی لە توخ ی شێخ ۆەنەشە!
تاااۆپ و هە ااادا و كەوتااانەوەو ۆەیرانااای نەپ ااااندەوەو بە
ۆەیرانەوە گەیشتینە ناو ماا و مەخ اووریش باازادەو خە كای
بەوس بەشی بێ ەیا نەهێشتێۆوەو پێتا نەگەیشتیا دوو یشەك
بە تەعریااب)ەوە بنێاایاو بەر لەوەی دەسااتی سااو تا عەو
بگااااریا و ماااال بنێاااایاو هەناااادس گاااارتە لە مەخ ااااوورەوە
نیشاندەدەمەوە :
بەو كوڕە یەكقۆ ە دەناس ەوەو بە مندا یش هەر یەك قاۆ ی
هەبووو دەیانگۆ لە سەر ینك بووەو گوللەیەكی ۆەرەس قەومای
هاتووە و دەستێكی لە بانیشكەوە پەڕانادووەو بیارمە بەو كاوڕە
لە بەری گڵكەندەوە دەهاتو بە دەساتێ داریساتیقو بەردەقاانی
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دەهاویشاافو ناااوەكی وەك قااادری هەبااووو بە م منااداڵ هەر بە
یەكقااۆڵ گازیاناادەكردو بەوەتااا یەكقااۆڵ لێاارەیەو كالشااینكۆ ی
یەكالقااای لە شاااانەو ماااا بە قاااۆڵ و قاااۆرتی ساااەر روومەتااای
ناسی ەوەو بەو بە رەنگ و دەنگ ناسی یەوەو گوتی:
لە بەیشاوەییا تۆ و بەنۆ لە هەمووا باشتر دەناس ەوە.
لەوس زانیمو زەدی بەو كاوڕە گونادەكی بەودیاوی ساو تا
عەو و بەو پەڕی قەرا و دەو زەیەو هەر لەوەش ۆەرەس قەومای
دەسف و ماڵ و ما تیا بردووە و دەریانكردوو .
بێ تاو دوای بی ف و ۆەوت هەشاف سااڵ هااتووەو تاۆ ەی
دەستی لە دەستچووی بكاتەوەو گۆت ە یەكقۆڵ:
لە تیەنگیش وەك داریستیق نیشانشكێنی؟
بە پێكەنینەوە:
لە دوورایی دە دارتێلو عەگاال لە ساەر ساەرا بە باسا انێ
دەشم.
لە پێش چاوس مەو یقی تیەنگی لە شانی گیركردو بە پێاوە
و بە دەستێو دەستە ەكی بە باس انەوە نا .نە دەسف لەرزینێو
نە بە یداهاتنێو هیچ ...ما بە دوو دەستا ناتوانم وا بتەقێنمو
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بە م سااەرم سااوڕنەماو باااخر بە مناادا ی دیتێااوومو بە دەسااتێ
داریسااااتیق داوسو كەو ەكەو تااااۆ بڵااااێ جێاااای بەردو بە ددا
دەیگاارتو هەناادس جااریش دەیش ااتە بااا هەنگڵاای بااێ دەساافو
نیشانەشاای دەپێكاااو بیاادی ك شااینكۆف لە چاااو داریسااتیقو
باوخواردنەوەیە .
یەكقۆڵ گوتی:
تا نەگەمەوە گوندەكەی خۆمو لە دوای عارەی ناب ەوە.
بە م وا تێێگەم نەگەیشتێ.
پیرس لە جەمەدانی بەستا لە ۆەسە ۆەیارا دەچاێو
روو لە پێش ەرگە و چەكدارا :
بە خااراپەی عااارەی مەكە و بەیی ژ و منااداڵ و هاایچ لە
هیچاادا نەبااوودا نەچاااو دەسااف لە پەڕەتیرەكیااا نەدە و بە م
دەسف لە دەستێەخوەنا مەپارەز و هیزەو لە دوایاا مەبانەوەو
قەراجیا لێ پاككەنەوەو لە زەیا باودیوكە .
لە ما ی مام ۆەسەنێو لە شانی دوو عەگاال بەساەری قاۆزو
ماساااتێك ا خاااوارد لەوەتەی بە چیاااا كەوتێاااووم ماساااتی وام
نەخواردبووو خاۆ لە كوە اتانی قەنادیلێ ماساف ز ر باووو بە م
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كوا تامی ماستی مەڕی قەرا و كەندەناوە دەداو بە م پەنیر ناو
پەنیری كوە تانێ وپەنیری مێرسو پەنیری بەهەشتیشی ناگاتێو
بەبوو رەشای عارەبی گۆڕ لە ناوزەنگێ گۆتێووی:
پەیامێەر مێرەی تام كردباو لە سەد بایەت و ەرموودە ناوی
دەهات.
بااێو تااا گرتاایو نااا و چااایە و ماساات ا تێكااردو لە گاا
پێچانەوەی جەارەبوومو عارەبێو بە دەستێ دەساتی گارتم و بە
دەستیدی پاكەتێكی نەشكاوی لە بەڕكی چاكەتی دەرهێناا و بە
رەاازەوە خ ااتیە سااەر چااۆكمو بە زمااانێكی مزاشاایو مەبەسااتم
تێكە ە لە عارەبی و كوردی:
دەخا باكێف ز ر.
دامەوەو چەنااادی كاااردی و كۆشاااای جەارەیەكیشااام لاااێ
وەرنەگرت و گوتم:
ێرە تووتنم و...
راسااتی وام هەسااتكرد عااارەی كە باااری یرەو هەر شااتێكی
لێااوەرگریو خااۆ

ناایەو رەنااگە بچێااتە چێااوەی بەرتیاال و بەو

شتانەوە.
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لەوس لە زاری خااانەخوەوە دەسااتەواژەی عااارەبی رەسااەنم
بی اافو بەوانەی دەگااۆ كە ز ر بەر لە ۆەرەس قەوماای بە دوای
لەوەڕدا لە زس پەڕیونەتەوە و هاتوونەتە بەو دەشتی قەراجە و
ماونەتەوە و نەگەڕاونەتەوە عارەب اتانێو ماا پێشاترس رەساەنم
بە ز ر گیانلەبەرەوە بی تێووو وەكاو :بەساوو مەڕ و ز ر شافو
بە م بە عارەبەوە ناو خانەخوس دەیگۆ:
عارەبی رەسە بێ كێشە .
بە م ژنەكەی بە لێو هە قرچا و باماژەی چاوو شاتێكیدی
گۆو عارەی لە كنە وی عارەی بووك لە دەمای ماا واییو ژنە لە
با لێوانەوە گۆتی:
عارەی بەگەر دەستی بێو لە ساو تا عەو و پێەەماێەریش
ناپرسێ.
بااێو بەرس خااۆ دسو بەو دەشااتەی بەودیااوی قەرەچااووخو چ
تەمتومانێكەو بەو جا قەرا كەی بێ تەم باووەك بەگەر گوماناف
لە تەم هەیەو گوس بۆ ۆەیرا رادەرەو لە هەر ۆەیرانێو قەراجێ
هاتێێو تەمی پێوەیەو بەهاو دە ێ:
قەرا قەراجەو قەرا لە غێ ێ
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كی سو لە بڵندیا وەرەو لە نەویانف دەگەمێو
دەك.............
دەیو لە ۆەیااارا و كی وكاااا

گەڕسو باااا بكەویااانە رسو

قەراجااۆكو لە تەڕایاای و كەسااكایی خۆت ااا بگاارەو پێاادەچێ
دەستی سو تا عەو ما گرتێاێو ماا بەو رەواباانە شاارەزانیمو
زووو بەو دەمەی قەرا وەك گو ەگەنم كوردی پێوە ماابووو دوو
ساێ كەڕەتو بااۆ كااار و بە كرەكااری رەاام بێاارە كەوتێااووو بە م
بێ ااتا نااازانم كااوس كااوەیە و بەو رەاایە كە بە رەاای سااەربازی
دەچێو دەمانێاتە كوس؟ هێندە دەزانم نیازما سو تا عەو یەو
بەویاش لە ساەر ۆەزی دوو ساێ هااوڕسو هە اێەتە بەمنایش لە
ماااچی كچااانم پێشۆشااتر بااووو دەزاناای ۆەیاارا چەنااد پیاار ز و
شیرنی كردبووو لە ز ر جێش لە نەبی یونس و غەوسی گەیالنای
و پێەەماااێەر پتااار نااااوی دەهاااات و ساااوەندی گەورەیاااا بە
مەزارەكەی دەخااواردو لە ز ر دوورەوە

بااۆ ماارازا دەچااوونە

سەریو سەرەرای هەندەش دەیانگۆ دەیەری سو تا عەو وەهاا
بە عارەبكراوە بە پێش ەرگە نەبێو نابێتەوە كورد.
باااااژ و بە بەی رەقیااااب و وا هاااااتا پێشاااا ەرگێف مە و
ۆەیاااااارانەوە)وە قەرا و قەرا ر یشااااااتیاو بە دەشااااااتی بە
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عااارەبكراودا ر یشااتیاو لە ق ااا ز ری نەماااوە بگەیاانە مەزاری
سو تا عەو و كار خ جەمەدانیەكەی رادەوشێنێ و دە ێ:
قەرا و جەمەدانی وۆەیرانف بۆ گەڕاوە.
وا تێێگەم تەواوس لە باقاری عەلیااوە دووركەوتێاووینەوەو لە
هایكەوە چەنااد تااۆپێو لە تاۆز و خۆ یااا وەردایاااو دابەزیاایا و
خۆماا لەگەڵ زەوی كاردە یەك و جێایەكە های ساەنگەر گاارتا
نەباااووو بكشاااێینەوە؟ بچیااانە پاااێش؟ وایاااا بە باااا

زانااای

بكشێینەوە.
لە تەشااكی خۆمااا دا و رس و رس گەڕایاانەوەو بە دیااداری
سااو تا عەو ی ناااو سااوەند و ناازا و ۆەیاارا

شاااد نەبااوویاو

نەگەیشتا بە سو تا عەو بۆ ما د ڕا بووو لە ر ژمێری خۆم
لە دوای د ڕانەكەی هەیێەسو تا بە د ڕانی دووەمم نااوبردووەو
بەوەی بااا

بااوو بااێ زیااا گەڕایاانەوەو لە گەڕانەوە بە خااۆمم

دەگوت:
با بۆ گەڕەكیدی بێو خۆ عەو لە هەیێەت سەختتر نیە.
گرتەیەكاای بەر دەرگااای مزگە تااێ هەیەو نیشااانیدەدەمەوەو
بەوجا پێ پێوەدەنێم و تا شار باوڕنادەمەوە:
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لە دوورەوە چاااوم كەوتە سااەر سااەربەجەمەدانیەك و عەگااال
بە ساااەرسو بەراناااێەر یەك دانیشاااتوونەو دە ێااای دامە دەكە ؟
نزیك بووینەوە س وما كردو سەریا لە سەر دامە هە نەگارتو
بە دەسف هە شەقا س ویا وەرگرتەوەو وەها چوونەتە ناو:
بەوە بشۆو بەوە و سوار مایتەوە؟ لۆ خۆتو بەوە

باغا.

هاوڕەیەك بە پێكەنینەوە گۆتیە جەمەدانی:
نەد ڕەنیو ها.
لچكی جەمەدانیەكەی هە دایەوە و تەماشایكردیا و گوتی:
بت و بابم بت و بە دوای بیشی خۆتانا.
دارا دە ێ:
كێ دە ێ كورد و عارەی برا نینە؟
هاوڕەیەكیدی دە ێ:
لێاای بكااۆ ەوەو بەو عااارەبە كۆنەشااوعیە لە ەهاادەوە ێاارە
برایەتی بووە.
جەمەدانی لە سەر و عەگاال بەساەرو ساەریا لە ساەر دامە
هە نەگاارتو بااێ ە

لە سااەری نەڕ یشااتیا و لە برایەتیاادا بە
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جێ انهێشااتاو دەمەو بێااوارە گەیشااتینەوە شااارو شااەو لە سااەر
جااێو لە د ااێ خااۆ گااۆتمو وا چاااكە لە مااا ێ لە سااەر پەتااك و
سنگی خاۆم داكەوم و چیادی بە چ یدا نەچامو تاا بێارەم هێناا
بەسەو خاۆ شاەڕ لە ساەر ماا تااپۆنەكراوەو باۆ لە بەی

تێادا

بچمو بەوەی چوو لە تتس سەی چووو وا چاكە لە ماا ێ دانیشام
و چاوەڕەكەمو بزانم بەو رابوو و راپەڕیانە دەگااتە كاوسو بەوە
شەوە هاتە سەرمو چیدی بە یی بارەگاشدا نەچامو بە م داخاوا
بە خۆم دەوەستم؟ نەوەستام.
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زێی بادینان
پێل پێل مزگێنی
ساااتێدە زووو گەیشااات ە ساااەر دەرگاااای بارەگااااو ر ژەكەی
بەهاریەو باس ا جێ جێ هەورەو بەو جاارە بە رەای مووساڵێو
بەرەو زەاااای گەورەو بە تەنیشااااف بەنكوومەنی یاسااااادانا )ی
كارتۆنیااادا دەرچااااوویاو بەو بەنكاااوومەنەی وەگااااوتمو دواتاااار
پەرلەمانێكی لە شێوەی خۆی لە جێی دانیشف.
وا دیارە لەو ناوە هەندس شتی بە كە ك ماوەو بەها خە اك
شف دەكێشنەوەو بەرس خۆ دە بەری راسافو بەرس ساەربازگە و
رەشاااكینێو خە اااك پێوەرباااوونەو دە ێااای لە دوای د ماااێە
دەگەڕەاك هاتیاو زس و باسكی كە ەكو هاتیا.
بێارەو باازگەی رەاای مووساڵە؟ چەنادی دەكەمو باوەڕناااكەمو
بەبیرمدسو ۆوك ەت چی پوشتی و ناكەسەو لێرەی دانابوو و بە
گ پیری هەشتا سا ە و مندا ی مەمە لە زاردا دەچوو و بێ اتا
چۆڵو خۆما میری رەوبانیا.
باااژ و بااێ ە چااوار پێنكێكاایاو لە ناااو قااوتە جێێێكاایاو هەر
بەوانەیا كە بۆ دیداری سو تا عەو ر یشتیا و نەگەیشتینێ و
بەهاو بێینەو لەو رەیە لەچوو و هااتنێو هەر ترومێێلاێ دس و
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تێدەپەڕس چەكدارە و ب ی پێش ەرگە)ی لە خاۆی نووسایوە و
دەیڵێتەوەو لەوانە قلە قلە نەبێ پێش ەرگە نابینیەوەو هەنادەكی
هاو تیەو چەكی هە گرتووەو ز ریشی جاشاو هەر جاشای بەری
شااەمامك و بەری بەڕانەتاای و هاای یی زرارەتاای و بەوبەری زس
و....بەوەتااا لێاارە و پێش ا ەرگە تێاادا باازرەو مااا هەناادس لەو
جاشانە دەناس ەوەو لە د ەوە پەشی اندەب ەوە لەو تێكە ێوونەو
بە م بە سەر خۆم ناهێنم و بەگەڵ كەوتووم و ناگەڕە ەوە.
دەنگاای تۆپااا دسو تەقە

هەیەو دوورەو باسا ا

اات كەی

پێوە نیەو بەگەر هەشێێو لە پشف پەلە هەورەكاانەو كە ەك بە
زەی گەورەوە دەركەوتو بەو ۆاوك ەتەو چای بەساەرهاتووە؟ بە
سواری چی رادەكاات؟ ناایگەیتێ و بە تاۆزی پێشای راناگەیافو
دوو یشەكی پێوەنێی.
كە ەك بااازادە و بە دیااار زەاای بادینااانەوە سااترانی بااازادی
دەچتسو لە سەر پردی كە ەكاێو بە دیاار زەاوەو جەاارەیەكم بە
دارجەاااارەوە كااارد و گەڕامەوە بەو شاااەوانەی پێشااا ەرگایەتیو
شاااەوانی پاااێش بەنیاااالو كە لە دەیەری باااارزا و بامۆكاااا و
قەناادیلی باااو و بەوانەو بە دزی جااا

و جێ ا ەوەو بە كە ەكاای

كچاااگە بەری بادیناااا و ساااۆران ا دەكاااردو لەگەڵ تااااریكی
دەگەیشتینە دەو زسو هەر لە تاریكیش دەبوو بتەڕیانەوە و لێای
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دووركەویاانەوەو بێ ااتا وا بە نااوە ی نااوەڕ یێو لە سااەر زسو لە
سەر پردی باسكی كە ەكێ بە چەكەوە راوەستاومو كاوڕم دەوس
بێ س:
چا كەی لێرە؟!
لێااارە

وەك هەماااوو جاااێو تكانیتكاااانەو هێااازی پاتاااار

پێوەربااااوونەو لەو ر ژەی باسااااكێ كە ەكااااێ دی ەنێكاااای وام
بیرنەماااوەو بااۆ نیشاااندانەوە و گێااتانەوە بشااێو ناااو شااتێكی وا
نەبووو بە م لە زەوەو لە هاژە و شەپۆلەوە مزگێنای باازادبوونی
هەندس جێ لە بەری بادینا گەیشف.
هەرچۆنێ بووو یەك دوو گالۆ بەنزیا پەیدابووو بەویاش
وەختااابووو ك شااینكۆف لێكاادی رابكێشاایاو باااخرو لەو ر ژانە
بەنزیا سەربەسەر بە خوەا بووك دەی لە بەنزیا گەڕسو تا زووە
با بگەڕەینەوە شار.
راوەستەو بزانیا بەو خە كوخوایەو لە چی ختبوونەتەوە؟شو ێرەكە هێواشی كردەوە و بایاداوەو بێارە كاۆمە گە ز رە
ملاااێكەی بەوەااایەو تەماشااااو پیاوەاااك بە كوتكاااا وەرگەڕاوەتە
خانووو دەركەو پەنكەرا دەردەنێو هەیە دە ێ:
139

وا مەكەو ما ی خۆت تێك ەدەو هێشتا دیاار نایەو د خ چاۆ
دەبێ.
كااابراو بە لچكاای كااورتەكەكەی نێااوچەوانی دەسااتەتەوە و بە
دەم كوتك بەرزكردنەوەوە دە ێ
لااێ گەڕەاو دەسااتم مەكەنااێو بە خ اودای بااۆ ر ژەكاایش بااێ
دەچ ەوە مە تەنێ.
پیاوی دوورە زەدو گوەی بە كەس نەدا ودەرگاو پەناكەرە و
چینكۆی لە پیكابێ باردەكردو بەو پیاوە خە كی باا كێاوەرە
بووو دوای بەنیال سەدام هە یادابووو لێارە بە زەوی كەوتێاۆوەو
بێ تا

كە لێرەوە تا كێوە رە

بازادە و سەدام وەنەیەكیشای

لە رەوبا نەماوەو لێرە هەناسەی تەنگە و ناۆەوەتەوەو هەر ماڵ
نا خاانوو

باردەكاات و دەگەڕەاتەوە زەادی خاۆیو بەو زەادەی

بەگەر سەدام نەباو مردنیش نەیدەتوانی وا بكاات دەساتێەرداری
بێفو ژنەكەی دەیگۆ:
بەس تا لە هەیێەسو تا باودیو دەبیاو سەدام نەگەڕەاتەوەو
لەوس خۆم سووتاندبێو لێرە چاوی پێ ناكەوەتەوە.
خە كەكە كە زانیا

ژ و پیاوە بای كێوەرە

لە سەریانی

داوەو پەشی اننابێااااتەوەو تكاااای كەس ناگرەااافو یارییاااا دا و
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بەڕەیااا كااردو وا باازانم خە كیاادیش چاویااا لێكاارد و بااای زەااد
هە یگرتا.
دەم درەنگە و گەڕاینەوەو دە اێا چایو ماا لێیاا داباتەم و
بەگەڵ رەنكۆ بكەوم و بەوشۆ لە ما ی وا ب ێن ەوەو ما یا لە
كوەیە؟ هەر لە رەی گەڕانەوەو بە م بە دەستی چەپدا یدەدەیف
و تەواوس دەڕ یاااافو دەگەیااااتە ز رەملێیەكیاااادیو ناااااوس وی
جدیدە)یەو وا دەكەمو لەگەڵ وی دەچم.
درەنااگەو ر ژ بە سااەر زەاای گەورەدا تەواو یربااۆتەوەو هەر
دیتاااافو كەوتە باااااوس و لەو زەردەپەڕەی پەڕ پەڕ رەنااااگەی
كاااااردیاو زەردەپەڕی بەو بێاااااوارەیەو بەو چەناااااد پەلە هەورە
باس انی ر ژاوای جدیدەی رەنگتە كاردووەو بەو جاۆر رەنگتەا یە
تەنهاااا لە هەوری باسااا انی قەنااادیلێ دەنەخشاااێ كە لە بەری
ناوەزەنگەوە بەودەمانەی بێوارس چااوی لە ساەر هە نەگاریو وا
دیارەو بەوڕ لە پیر زیی بازادیو قەندیل جاوانیی هەوری خاۆی
بە سەر هەوری بەری نێوا هەردوو زەش پ اندووەو نە اێاو بەو
زەردەپەڕەت چاااۆ لەبیااارە؟ ماااا لە هەر كاااوس بااامو لە نااااو
شەڕوشۆریشدا بمو چاوەكم بە زەڕدەپەڕەوەیە و لێینابێتەوە.
هەور لەو هەمااوو رەنااگەی زەردەپەڕسو تەنااێ رەنگاای مااۆری
پێااوە مااابووو كاااتێ گەیشااتیاو دانیشااتووی بێاارە هەر یەكەو لە
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دەیەرەااكەوەو لە گوناادەكەوە هاااتووەو لە كەناادەناوەوە تااا بەری
پ دەر و بناری قەندیلی تێدایەو هی هەموو جێی تێدایەككەس بە
ۆەزی خۆی نەهاتووەو بە ز ر هێنراوە و بە ز رەملێ لەو كااولە
ز رەملێاایە راگیاااراوەو مااا لەوسو بە تااااقە شااەوس تێگەیشاااتم
كۆمە گەی ز رەملێ واتە چیو قە ەزەكی باسنینەو بەوەتا دوای
شكانیو خە كەكەی لە شێوەی كۆتری تازە بااڵ هااتووەوە بااڵ
لێكدەد و مەشقی تیا دەكە و وهەر دیتف لە شەقەی با یا
دا و رەی هاێالنەو رەای زەادی خۆیاا و زەادی نەناك و باپیریاا
گرتە بەر .
خە كاای وەاارسو كاااتێ زانیااا بااێ ە پێش ا ەرگەی راسااتیاو
خۆما رادەستنەكرد تەوەو هەر بێ تا لە ناوزەنگ و قەنادیلەوە
دابەزیویا و بە رانیەدا باوایی باویی و شار چكە شار چكە و بە
شاااردا هاااتوویا و گەیشااتووینەتە بێاارەو دەوریااا دایااا و لە
بامێزیااا گاارتیاو كچاای قەیاارە و تااازەهە چووو بەگەر شااەرم
دەستی نەبەستێا و لە باوەشیا دەكردیا.
خە كی نااو قە ەزی شاكاو باازایەتی یەكتریاا دەگێاتایەوەو
چاااۆ

دەساااتیا بە ساااەر پاااۆلیس و چەتە و پیااااوی پااایس

داگرتووە و ۆوك ەتیا باقار بەدەركردووەو ناوی هەندس گەنج و
ژنیا دەهێنااو ر ای منادا نیا دەگێاتاوە كە بە خاتكە بەردا
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هە ەتیا بردووەو بەو شەوە شەوی گێتانەوەی داستانی بازادی
بووو بەو بازادیەی بە خەیاا ی كەسادا نەدەهاات و لە خەوناێش
خۆی نیشا نەدەدا .
خە كاای جدیاادەی ز رەملااێ هەمااوو لە سااەر باااركردناو بە
ق ەی خۆیا بێ سێەی دووەی بێارە چاۆل چاۆلو پشایلەیەكی
تێاادا نااابینیەوەو بە خااانووەوە باااردەكە و هەر كەسااە و بەرەو
زەدی خۆیو بە م هەیە هێشتا باوەڕناكات كە و ت بازادەو هەر
وا دەبینااێ لە ناااو خەونەو نزادەكااات بە باگااانەیەتەوەو دایكاای
رەنكاااااۆو بە دەم لە باااااامێزگرتا و باااااۆنكرد و مااااااچكردنی
كااوڕەكەیەوەو بەو كااوڕەی لە دووری وی و نزیااك لە مااا چەنااد
كەڕەت لە سەر لێواری مرد گەڕاوەتەوەو دە ێ:
باوەڕناكەمو بە خودای لە سەر سەرا باوەڕنااكەم ساەربازی
كوڕم بە چەكەوە لە باوەشم بێف و هەولێر و بێرە بەع ای تێادا
نەمابێاافو تااۆ بڵێاای بااێ ە بچیاانەوە ۆەزە)ی خۆمااا ؟ خااوایەو
بەگەر خەونیشەو لەو خەوە قیت ەكەوە.
لە زاری دایكی رەنكاۆوەو زانایم بەو كاوڕەی چەناد ساا ە لە
چیا دەیناسم و لە ناوزنگێوە تار بێرە پێكەوەیاو رەنكێەر نایە
و سەربازی ناوە!
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پیاوەكی رەقە ەی بە تەمەندا چووو خە كی بنااری قەنادیلێ
بووو دەستی خ تە سەر چۆكم و سەری كەماێ خاواركردەوە و
چاوی لە چاوم بتی:
+توخدا تۆ راستیم پێێڵاێو لێارەوە تاا دە گەیاتە قەنادیلێو
ۆوك ەت لە سەر رەف نیە .
 نایەو نە بێاریە ساۆر هەیەو نە بێاریە رە و نە ساەربازهەیە نەجا .
+گا تەم لەگەڵ مەكەو بەما هی د ی ە.
بەمناایش هاای د اای ەو باااوەڕ بە مااا ناكەیاافو بە رادیااۆباوەڕبكە و بەوە نیە دە ێ...
+بە خودای لەگەڵ رادیۆ بەینم نیەو چونكە ز ر در م لێیاا
دیتووەو بە م باوەڕ بە تۆ دەكەمو چ لە سێەی زووتر نیەو گاوو
لەو كاولێووە دەكەم و خۆم دەگەیەن ەوە بە ری قەندیلێ.
وا تێێگەم بەو پێش بێ ە كاولێووەكەی بەجێهێشتێووو بەرەو
قەندیلی زەد بەرەكەوتێوو.
لە گەڕانەوە شااااتێكی بەوتااااۆم بیاااارنیەو بەوە نەبااااێو بە
بازادكردنی هەندس دەیەری بەری بادینا و پێم زەوی نەدەگرت و
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هێندەی نەمابوو باڵ بگرم و بە باا هەوردا بیاتم و تاا لە جاێ
جێو باوایی باوایی بازادو تاوس بنیش ەوەو لە د ێ خۆ دەمگۆ:
مادام بادینا هەستاو ساەركەوتا م اۆگەرە و بازادی اا لە
م تە.
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بەرە
بەرەی جاشان
شار لە چەكدار سەرشارەو بەوەی دەستی تیەنگی گرتاووەو
بە چەكەوە هاااتووە و بە شااار وەربااووە و تێێەربااووەو جااا و
بەوەی بە تیرە جاشە و رچكی پێوەگرتووە بەوەتا بە ەرمانی
بەرەو لە پێش ەرگە پێش ەرگەترە و كەس ناوەرس لێیێترسێ:
بەرسو تۆ پێش یازدەی سێ....
جاشێ هەیە لە گەڕەكێ مەو دراوسێیەك مام خدری ناو بووو
دواتر بە خدر خەرما هاتە ناو گێتانەوەی ماو بە دوو دەساتا
لە سەر خۆی دەدات و دە ێ :
لەبیرتا چووو بەو جاشە كە رقای لە هەر كەساێ هەساتاباو
دەیهێنا لە ۆەوشە دەیێەستاوە و سەی جاشلی تێێەردەدا؟
خە ك مەساتی باازادیا و گاوس بەو ق اۆكانە ناادە  .بەرس
بێوە سەی جاشلی)تا بی تووە؟ بێو لە جاشالی گەڕسو ماام
خدر دە ێ:
بەو جاشااە تەرەسااەو بە خااۆو بە سااەوەو بێ ااتا خااۆی لە
پەنای بەرپرسێكی گەمێۆری بەرە ناوەو بەی هاوارو وا نابێ.
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ژنێ دە ێ:
زمانف خۆت نەگریو سەرت لە سەر دادەنێی.
بە مام خدرم گۆت:
بەرە میهرەبانەو هەر لە جا

ناو لە عەلی ۆەسا مەجیدیش

دەبوورس!
مام خدر:
بەرە خۆی دەبینێتەوەو بزانە كوو لە ناو جاشا بزر دەبێف.
جاشی خاوە سەی جاشلیو لە چاو ز ر سەر ك جاشا بە
رەااا نە باااارانی بەهاااارا شاااووراوەتەوەو تەنهاااا پێشااا ەرگە و
جاشانگەسااتە دەزاناااو جااا

چ مااا ێكاو چ مااارەكا و چااۆ

پێوەدەدە و بە م خە ك دەستی بەرەیا شاكاوە و هیچیاا لە
دەستنایەو بیادی هەر جاشاە و هەر پیااو خاراپەو خاۆ بە ماا ە
پێش ەرگەیەكدا دەكات و خۆ دەداتە پەنای بەرپرسێو لێرە هەر
بۆ خۆشیو سەربردەی خزمێ دەگێتمەوە:
بەو خاازمە گەڕەكااێ بە پااارە دەكێشااێو لە تەمەناای پێاای بە
ما ێ مە نەكەوتێووو كوڕەكەی شتێ بوو لە ۆاوك ەتو كە زانای
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بابم كوڕەكی پێش ەرگەیە و هااتۆتەوەو یەك اەر خاۆ بە ما ێادا
دەكات و دە ێتە بابم:
تۆ كوڕی بابی خۆتی و كوڕەكەشف هەروەترو خاۆت دەزانای
كوڕەكەی منیش خاراپەی كەسای نەباووەو باۆیە پێیێڵاێ باگاای
لێێێ
بابم گوتێووی:
بێ خەم بەو بەوەی لەدەست انێێ دەكەیا.
خاااازم دواتاااار زانیێااااوو مااااا پێشاااا ەرگەیەكی سااااادەم و
جاشوولكەیەك ز ر لە ماا پتار دەساتی دەڕواو ساەرینەدایەوە و
دواتااریش كااوڕەكەی هێنااد بەرزبااۆوەو بە سااێ چااوار پرسااگە
نەیدەگەیشااتیێیو وا باشااە لە جااا

گەرەاام و بەر لەوەی بەرەو

كەركووك وەڕەكەومو هەندس سەربردە و ورد سەردا هە :
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سێبەری شەهید
بە سەر بانەوە
پیرەا نەكەی دراوسااێ ا كە هەر هێنادەی گلۆ ەمااووەكی لااێ
ماااوەتەوەو لە سااەر دەرگااا هەلدەترووشااكێ و هەمیشااە چاااوە
تی ەكانی لە سەر سیلەی خانووی سەرەكۆ نێ دەبتسو دەبێ لە
چاوەڕەی كێ باێو هەر كااتێ منایش بە چەكەوە دەبیناێو وردە
رمێ ااااكا دەبااااارەنێو كااااوڕە گەورەكەشاااای ز ر بەرەاااازەوە
لێ دەڕوانێو لە دایكم پرسی:
بەو مااا ە كێاانە؟ لە مێ ا ە دەیانناسااا؟ هەسااتدەكەم شااتێ
هەیە...
دایكم:
نااو لەوەتەی هااتووینەتە بێاارەو هەر هێنادە دەزانام مااا ێكی
باشاو با بزانم.
ر ژی دوایی پیرە

گوتێوویە دایكم:

منیش كوڕەكم پێشا ەرگە باووو لە ۆیزبای كاوڕەكەی بێاوەو
زوو شەهید بووو ناوی ۆەیدەر بوو.
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بۆك پاێكەوتم بەوە ماا ی مامۆساتا ۆەیادەر كەریا ەو بەوەی
كەم دیاااتم و ز ری لاااێ ێرباااوومو بەماااا دەمزانااای ما یاااا لە
سەیداوەیەو بە م نەمدەزانی لەو كۆ نەیەو هێیك بەوەتا دایكای
كە هەر هێندەی گلاۆ ە ماووەكی لێ ااوەتەوەو كلیلای چااوەكەی
ۆەیدەری لە بەڕكی كەواكەیتی و ناهێلێ كەس بیكاتەوەو دە ێ:
دەتەوەو كوڕەكەم دەتەوە.
چاوەكەی ۆەیدەر لە قااتی ساەرەیەو وەك خاۆیەتیو دە اێا
جێ و بالینگا و كتێێەكانی وەك خۆی مااوەو جلكەكاانی دوای
ۆە ف ساڵ و هێندەو هەر بە دارەوە و و دەقیا نەشكاوە.
بەوە بۆیە ما دەبینێ دەگریێ .
دیارە لە د ی خۆی دە ێ :كوڕەكەی منیش شەهید نەبووبااو
بێ تا وەك تۆ دەهاتەوە.
پلااكە سااو تانە ناااوە ناااوە دەكەوەااتە خەیاااڵ و خەوناای
خۆشەوەو بەها دە ێ:
ۆەیااادەری ماااا لە ساااەرەیەو لە چااااوەكەی خاااۆی لەگااا
دەوركااردنەوەیەو كتێێااا دەخااوەنێتەوەو بەهااا بەوەتاااو لە سااەر
بانێو بەرس خۆی داوەتە باس انێ.
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هێنااادە لە د ەوە وای دەگاااۆو ماااا هەسااات دەكرد ساااێێەری
ۆەیدەر دەبینم.
تۆ بزانە بەو دوو ماا ەو چەناد ساا ە دیاوار بە دیاوارەوە و
كەچی ما ی ۆەیدەر نەیانزانیوە ما ەكەی تەنیشاتیا كوڕەكیاا
هەیە پێش ەرگەی كۆمۆنی تانە تا بێ اتا بە شااخەوەیەو ماا ی
مە

چ باااازانا بەوا كااااوڕەكی كۆمۆنی ااااتیا هەبااااووە و لە

سێكانیا شەهید بووە.
وای لێهاتو بە دیتنی پلكە سو تانەی دایكی ۆەیادەر كەریام
و محەمەد كەریم نانەوای كوڕە گەورەی گریاانم دەهااتو هەماوو
بەو هاوڕەیااانەم بیااردەكەوتەوە كە بە دەردی ۆەیاادەر چااوو و
بێ تا دایكیا و كەسوكاریا لە چاوەڕەی گەڕانەوەیانا.
بەهااا بەوە كااانەبی گچااكەو بەوە بومێاادی گااۆڕ لە دەاارە و
بەبااوو رەشااای زە ااێو ساایامەندو بەبااوو بایااار ...بەدی ازی ال
رەحانەكناااوی چەناادا ریاازبكەمو بااۆ چەناادا هااوردە رمێ ااكا
هە وەرەنم؟ك وا چاكە چیدی خۆ نیشانی دایكی ۆەیادەر نەدەمو
لێاارەوە تااا بااۆم بكاارس خااۆمی لێدەشااارمەوەو راسااتیف دەوسو
ۆەزناكەم چ ژنی جەرگ ووتاو و كۆساتكەوتووو بێیانمو بەرگەی
گریانی ژنا ناگرمو هەر لەبەر هەندەش نەچووم سەردانی دایكی
ازیل رەحانەی هاوڕەشمو هەرچەندە ۆە ف سا ێ بەسەر مەرگی
151

ویدا تێتەڕیاوەو بە م لەگەڵ بەو هااتنەوەیەی پێشا ەرگەو كاۆ
كااۆنیش تااازە دەبێااتەوەو جەرگ خااوەنی لێاادەچۆڕەتەوەو بیاادی
خااۆم لە دایكااانی جەرگ ااووتاو دەشااارمەوەو بە م ناچااارم دوو
سێ تنۆكە رمێ كی بەو دایكە

نیشانێدەمەوە:

لە پت وەژ رس كەوتاو بەو هاتنە بۆ بەخێرهاتنەوەیەو یا بۆ
شەڕ؟ بابی دە ێ:
+كوڕەو بەراستیم پێێڵێو كوڕەكەم لە كوس كوژرا؟
كوژرانی چی؟ك بەو لە هەندەرانە.+بەو ق انەو دەستشەر م مەكەو كاوڕەكەم نەمااوەو لە تاۆم
دەوەتەوەو لەگەڵ تۆ چووە سەرسو تۆ بردت.
وەكااو گااوتمو كوڕەكەتااا و سااا ێ پتاارە ۆیاازی ناااردیەرووسیاو هیچی بەسەرنەهاتووە ولە ما زیندووترە.
بابم هاتە ناو ق ا :
كوڕی ما لە شتێ د نیا نەبێو نایڵێ.
دایكی بەدەم هە وەراندنی هوردە رمێ كانەوە:
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+بەدی تۆ چەند ر ژە هاتوویتەوەو بۆ ساەردانف نەكاردیا و
بەو هەوا ەت نەداینێ؟
راستدەكەیفو بە م نەپرژام بێمو سەرەڕای هەنادەش گاوتمرەنگە زانیێێتتا و خاۆ بەگەر بااوەڕ بە منایش نااكە و بات

لە

بارەگا لێی بترسا.
دایكم دە ێ:
باوەڕی پێاێكە و كوڕەكەتاا زینادووەو چاونكە هەر هااتەوە
ما پرسیاری بەوم لێكرد و هەما بەو ق انەی گاۆت كە بێ اتا
دەیڵێتەوە.
دایكی بەو ق ەیەی دایكم بزەی كەوتە سەر لێاوی و رەنگای
بۆ گەڕایەوە و چاوی گەشێوونەوەو بە م بابی هەر سەر باادەداو
باگر لە چاوی دەبارس و باوەڕی نایێ كاوڕەكەی ماابێ و بێ اتا
لە رووسیا بێو لە هەساتانداو هااتە نااو چااوم و بە قاوڕگی پات
گریانەوە گوتی:
كوڕەكەم نەمابێو داو داو س ێڵف دەردەنم.
منیش بە شێنەیی گوتم:
بەدی بەگەر مابێ؟!
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دایكی هاوڕەكەم هە یدایێ:
كیتەیەكی وەك بەوەی پێشانف بۆ لێدەنێم.
گوتم:
دە بت و كەرەستەی چێكە.
دەستاوی بەو ژنە ز ر خۆشەو بە تاایێەتی كیاتەو كیاتەی وا
لێدەنێو هەشاف ناۆ دەیەك قووتادەدەیو هێشاتا یێا ی باا باێو
نازانم كێ بوو دەیگۆ:
بەو ژنە ناندەنەكەی بێاتە دەروازەی د زەخێ و كیاتە لێناێو
خە كی بەهەشتێ هەموو رووی تێادەكە و خاواردنی بەهەشاتێ
هەمووی لۆ سەر گو ەكێ.
بەو ژ و پیاوە دایك و باوكی دیاار)ی هااوڕەم باوو و بەو
كوڕەی كااتی خاۆی پاێكەوە بە چیاا كەوتایاو ساا ێ دوو دوای
بەنیال بەو بەرەو رووسیا ر یشف و ما لە ناوزەنگێ مامەوە.
تا لە ما ێمو با بەو مێوانە

بەگەر بە در

بێ بە هەوا ی

خۆشەوە بەڕەاێكەمو بە دیتنای وی شالەژامو بە م بەساەر خاۆم
نەهێناو یا

بڵێم پارتە پرتای یلەكە نەیدەهێشاف سای ام وەك

خۆی بێینرسو بەو مێوانە برای بەو كاوڕەیە كە لە نااو كتێاێەوە
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هاتێووە ناوزەنگو بەو كوڕەی لە ناو گو ەستێرەكا )...ی ماا
ناوی راسكۆیەو مێوا پرسی:
نەجاتی بارامو باۆ نەهااتەوە؟ بی ات ەوە لە بارەگاای بێاوە
بووە.
دوایوەی لە بارەگای كۆمۆنی تا جێیەنێاۆوە و بەڕەیاانكردو
مااا وای بۆچووبااوومو خااۆی رادەسااتی ۆااوك ەت كااردبێتەوە و
گەیشااتێێتەوە ناااو كەسااوكاریو تاااهووا ك بەو كااوڕە شااتێكی
بەسااەرنەهاتێێ؟ سااەربردەی راسااكۆم بە هەناادس پەڕیااا و لااێ
قرتانەوە بۆ براكەی گێتایەوەو لەخاۆوە

د نیااییم دایاێ كە لە

ژیاندایە و هەر دیتف پەیدابۆوەو گوتم:
بزانە لە چ شارەكی بەو دیوەو چاوەڕەدەكاتو بزاناێ د خەكە
چۆ دەكەوەتەوەو دەتەوە.
بابیشم گۆتی:
كوڕی ما لە شتێ د نیا نەبێو نایڵێ.
بێ خۆ نا ێمو بابە لەوەیا د نیانیم !

155

برای راسكۆو باوەڕی هێنا و ر یایو نەباادا بەو دوو هااوڕەیە
لەو گێتانەوەیەداو نەهێنەوە نااوگێتانەوەو لێارەوە دە اێمو دواتار
هەوا یا هات و هاتنەوە و بە كەسوكار شادیوونەوە.
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راورووت لە رووناكی
دەودەوانێ لە تاریكی
باااو یلە هاااتە ناااو ق ااانەوەو بااۆوەی نە ااێا تااۆ وا لە ناااو
شاریو یلەی چی؟ بەدی گلۆپ؟
لەو ماوەیە كارەبا كێشەی تێكەوتو شار باا تااریكی كەوتو
چاارا و یلە هاااتنەوە گااۆڕسو كااۆ

بە ااانۆس بەر پێاای خااۆی

رووناكدەكردەوەو هەر رووناكی ناو سووتەمەنیش چاووو بەوەتااو
لە بەنزینشااانەی كااۆ و لە چاااوەڕەی نە ااف بەرمیاال و تەنەكە و
گااالۆ ریزكااراو و بە بەتااا یش دەگەڕەاانەوەو خە كاایش وەهااا
مەساااتی باااازادیاو رووگااارژی و ناااارەزاییو بە رووی كەساااەوە
نابینیفو شار لە تاریكی و نەبوونیدا شایی بازادی دەگێتس وەها
مەستاو كەس گوس بە نا و بااو و بااگر و روونااهی نااداو لاێم
نەبێاااتە در و لە ساااەرە كۆ نێاااكو ساااەرە ژنێاااك ساااتڵێك بە
دەستەوەو لە باوكێشا دەهاتەوەو لە بەر خۆوە بۆ ەبۆ ی باووو
بە ناو كرد و نەژی تێگەیشتمو لەگەڵ بەرەیەتی:
بەرەیەكیترت بە ناوبكرسو ۆە تەیەك نەژی.
لە د ێ خۆ گۆتم :قوڕت وە سەر بەرەو كەوتیە بەر تاووك و
نزای ژنا .
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ناو هەر بەو ژنە نااو دوو ساێ ناسایاریش هەر زوو دابەزیانە
سەر بەرەو بەوانە شاوورایی باوو و هەو یاا دەدا دەساە ت لە
دەسااتی بەرە نەبااێ و خە ااك لە گەڕەك و كۆ نااا بەنكااوومە
هە ێ ەر و ....یەكیا پرسی:
+تۆ چۆ دەبێو لەگەڵ بەرە بی؟
 ما پێش ەرگەمو دامناوە تا بابەگوڕگور لەگەڵ بمو دوایینازانم.
+باشەو لەگەڵ بێ ە بە.
زەۆ ەتە لە چ جێ جێ ێێتەوە.یەكێ لەو كوڕانە شاگردی پیاوس بووو مەن ووریا دەگۆتێو
ز ر تونااد بااووو شااەی بە مارك ااێتی ەهااد و شاااگردەكانی
دەهاااتو لە بااارەی ماااركس و كااوردەوە هەر یەكە و لە باشااێ
لێ ا دەكردو تەنها لە رووخانی سەدام دەگەیشتینەوە یەك.
بێو دەمی دەودەوانێ نیەو چ ا داوە لە ەهد و مەن اوورو
كەركووك ااا لە پێشااەو كەركااووك بە سااێ دەنگااا گازدەكااات..
بەوە چەند ر ژە پێش ەرگە و چەكدار لە خت یوە بەڕەكەوتوو و
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لە رەااای كەركاااووك دنیاااا هەساااتاوەو چااااوی كاااورد لە ساااەر
كەركووكەو منداڵ بە مندا یەتی خۆی دە ێ:
بازادی بێ كەركووك ناتەواوە.
لێتا ناشارمەوەو ماا لەو چەناد ر ژە تەواو سااردبێوومەوەو
وەك بڵێی باوەڕم بە شاەڕ و هێات

نەماابێو بااخرو دەزانای چ

راورووتێكم دیو بە چاوی خۆم دەمدیو شۆڕشگێتو تەلە زیاۆنی
دەدزیو شۆڕشگێتو ترومێێلی زبڵی دەدزیو بە زەباری دەماانچە
ترومێێلی بەما و سەربازییا لە خە ك وەردەگرتەوەو بۆ خۆیا
دەیانیر شااتەوەو لەو ر ژانە پێش ا ەرگەی پاااك و سااادە لە ناااو
پێش ەرگەی دز و جا و وەها بزرباوو و مەگەر تەنهاا لە دەمای
هێت

و تەنگانە لێكدی جودا بكارەنەوەو بەوەی ماا لەو چەناد

ر ژە دیمو بەس بوو بۆبەوەی تو لە چەك بكەم و خاۆم بادەمە
پەنااایێ و لە چاااو باازربمو بە م ناااكرسو بە خااۆم ناوەسااتم و
هەسااتدەكەم كەركااووك گااازی مااا دەكاااتو دەچاامو راورووت و
نادادی دوو قاتیش بێتەوەو دەچمو بش ێەستنەوە دەچم.
بە م بەر لەوەی بكەومەڕسو سەرس لە هە ەبكەی ناو هاۆ ی
میدیا دەدەم.
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هەڵەبجە
وێنە وێنە ،ریزە رۆندك
بەر لە بابەگوڕگوڕو هە ەبكەو هە ەباكەی نااو هاۆ ی میادیام
بیركەوتەوەو بەو هۆ ەی لێیەوە گاوللەیەكم باۆ هاات و هێنادەی
نەمابوو ساردم بكاتەوە و گتی باابەگوڕگوڕ نەبیان ەوەو باتوانەو
شااار ورد و درشاافو ژ و پیاااوو لە خاات یوەو وەاانەی مێااروولە
روویا لە میدیا كردووەو مێروولە لە گەڕانەوە دەساتێەتاڵ نایەو
كەرتكە گەن ێو شتێكی هە گرتووەو بە م شار لە هااتنە دەرسو
لە گەڕانەوەو چاوی سوور سوور بۆتەوەو هێندە گریااوەو تناۆكە
ر ندكێكی پێنەماوە.
هە ەبكەی ناو میدیاو پێشانگایەكی وەنەكانی شازدەی سێی
هەشتاوهەشااافكچ رمێ اااكێكی بەو شاااارە رشااافو رمێ اااكێ
هە تنیش پێینەڕشف.
ما پێشترسو ز ر لەو وەناانەم دیێاووو بە م بەو شاێوەیەی
ناو میدیا نەیانگریانادبوومو بەو ر ژە لە زاری ژناانی شاارەوە بە
قەد بی ااف و سااێ ساااڵو تااووك و جااوەا بااۆ بەعااس و سااەدام
چاااووو بەو ر ژە تاااۆ ەیێ كەوتە ساااەر زاری مناااا نی قە ت و
منارە:
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سەدام ۆوسێا بۆ كوس دەچێ؟
هە ەبكەما لەبیرناچێ.
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لە دەو رێی گڕ
تلیانە تلیانە نانی تیری
لە پردی پردس پەڕیینەوەو باژ و ز ر ر یشتیاو بێرە باقااری
دارەمااانەو لێاارە بااارامی باارادەرمو بەوەی هێنااد پااارتی بااووو لە
دوورەوە زەرددەچاااااۆوەو ساااااەربردەیەكی ساااااێ ر ژەی لەگەڵ
بیزرابیل هەیەو دوایی بەگەر بیرمكەوتەوەو دەیگێتمەوە.
سەركەوتیاو لە كەلی كەركووكێ دەركەوتایاو بەو كەلەی بە
دەستی راساف كاانی دومە نەو دەساتی چەپایش ساێ كانیاانەو
جارس لە كەل و كانی گەڕسو سەرباس ا نانەو وەرە باتوانەو بە
دەستی راسفو تلیانە تلیانەو نانەو نانی مادەو تیاریو ناانی ژنە
هەولێااریو دەیناس ا ەوەو مااا بە بااۆ و بە شااێوەو نااانی ژنااانی
هەولێاااری دەناسااا ەوەو لە دایكااام ماااادە و لە نەنكااام تیااار گ
دەناس ەوەو دەناس ەوەو تلیانەی ناو قەی ەری دەناس ەوەو بەو
نانانەو هەر بەو نانانە كە پاێش دوو ساێ ر ژسو مااڵ مااڵ لە
هەولێاااارس خاااات دەكاااارانەوە و بااااۆ كەركااااووكێ دەنێااااردرا و
دەیانناس ەوەو ما نانی ژنە هەولێریا دەناس ەوەو ژناانی زماا
بە ر ژیو بەوەتا هەمووی لە با كەلێ بۆ بەو پێش ەرگانەی باۆ
بازادیی كەركووكێ كەلیا گرتووەو لە دەو جاادە تلیاانە تلیاانە
ریز كاراوا و هەماوو لە دەساتی راساتاو دەساتی هە ەتااو تاۆ
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چاااودسو لە دەسااتی چەپو دەسااتی گەڕانەوە كەرتە نااانێ ناایەو
باخر ژنە هەولێری دە ێ:
نااانم بە سااندانی بەوە بااێو لە شااەڕی بااازادیی كەركااووكێ
دەگەڕەتەوە.
وەر و چاودەنێو لە چ دیر كاێو لە دیر كای چ میللەتاێو لە
رەی بازادیی شارسو لە دەو رسو تلیانە تلیانە ناا وا ریزبكارسك
تەنێ نانی رووت ناو هێلكەی كو و ستی دەچێاتەوەو خورماشام
دیو رەنگە را و ساینگە مریشاكیش هەباێو لەو رەوباانە باایی
مانگێ شەڕو خوارد هەیە.
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كەلی سێكانی
خەناوكەی نەورۆز
دە ااااێا بەرەو وای داناااااوەو باااااگری نەور ز لە كەركااااووك
بكاتەوەو رەشەمێ هەر بەوڕ ی ماوەو سێەی یەكەم ر ژی خااكە
لێوەیەو نااو خااكە لێاوە شاەوس زووتار لە وادەی خاۆی دسو لە
دەمەو بێااوارەی بەوڕ وەو لە هە كردناای باااگرەوەو پااێ دەخاااتە
سا ەوەو ما بێ اتا لە ساەر بەو بەرزایایەم كە هەساف بە گاتی
بابەگوڕگوڕ دەكەمو بەو بابە گوڕگوڕەی هێندەی شارس شایر و
سااااەل ا وعەنااااێەر خاااااتوو و ۆەبیااااێە شاااایعری بە سااااەردا
هە گوتراوەو چەند شۆڕشێ خوەنی بۆ رژاوەو بابە گوڕ گاوڕ بەو
دەمەو عەسرە نەور زیەو هاتیاو بە گوڕ هاتیاو گتما گرتووە و
بۆ بازادیی گتت هاتیا.
ماااا لێااارەو لەو دەوروبەرەو تەنهااااا كاااوڕە ناوزەنگیەكااااا
دەناساا ەوەو بەوانە دەناساا ەوە كە پااێكەوە یااا پااێش بااێ ە
هااااااتێوونەوەو سەردەساااااتەی گەورە لێااااارەیەو شاااااەوەكەی
هەیێەسو تا پەناكەی پەژیاوانی پێگەساتوومو دەریشام بكااتو
دەساااتەكەی بەجێنااااهێلمو بەهاااا بەوەهاااێ لە بەژنیاااتا دیاااارە
شااێرزادەیەو بەویتاار وا تێااێگەم موۆ اایا یاسااینەو سااەعدوو
هێندە دوور نیەو رەنكۆ لەو ساەرە كە ساەنگەرەك لە ساەنگەرە
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چاوڕەشەكە سەرترەو باشتیەكە لە پێشترەو كار خ لە شاان ە...
ز ریاو بەوانێهێ كێا؟ دختۆر هۆشەنگ و یووساو و شااخەوانم
لێااوە دیااار و بەوەی بەویتاار لە جۆ كااانی سااەیداوەیەو بەكاارەو
یووسو هەر زوو دەستەیەكی بەگەڵ خۆی دا و دواتر زانای ەوە
لە گۆڕستانەكەی رەۆی اوەوەو چووبوونە ناو شاری گتەوە.
ز ریاو لە ژمارە نایەیاو دیاارە هێازی پاتااریش لە دواوەیەو
بەو هێزە خۆ پارەزەو دەزانێ چاۆ پاێ هە ادەهێنێ و لە كاوس
خۆی دادەنووسێنێو لە جێیاێ ناایێنی تەقەی لە ساەر باێو بەو
هێاازەی چاااوەڕەی بەو دەر ەتەیە كە پێش ا ەرگە دەیتەخ ااێنێو
دەیو لە هێزی پاتار گەڕسو ق ەی بێ ە لە هێزی پێش ەرگەیەو
بەو پێش ەرگەیەی بۆ بازادی هاتووە.
دوا بێوارەی رەشەمێیەو هەر دیتف خاكەلێوە لێاوی باۆ شاار
كردەوەو هێشاتا خاۆر بە دیاوی ۆەمرینادا لێ نەباۆتەوەو هێشاتا
كوڕانی سەر كەل نشینی تینووی گتیو لە زەردەپەڕ نەگرتووەو
كااوڕانی لە كەلاای كااانی دومە

و سااێ كانیااانەوە هاااتووو وا

هااتیاو لە كەلەوە شاۆڕدەبینەوە بەرە و شاۆراوو بەرەوە گاورگە
چاڵو هاتیا بابەگوڕگوڕ هاتیاو تەڕ و سەرمابردەلەیا و هااتیا
خۆ بادەینە بەر گاتتو هااتیا خەنااوكەی نەور زت بە گەردنەوە

166

كەیاو هاتم لە ناوزەنگی بە رەوە بەڕەی قەیت و منارەوە بۆ گت
هاتمو هاتیا لێرە نەور ز بكەیا.
نەتێی فك شاری جاهید گۆتی :
شاری بەسیریو بەسیر بێو بەو نەور زە جەژنانە ناكەم.
شاری بێكەسیش هەر وای گۆو هەماوو وایاا گاۆو زاخاۆكی
دەیلیش.
هااااتیاو ساااەرهە ێتەو بەری ر ژهە ت بێیااانەو بەو دەمەو
بێوارە لە لوولەی تیەنگەوە هە تنی خۆری بازادیف بێینەو رابەو
شاری هەمیشە گت رابەو وا هاتیا.
هەواڵ دسو شاری گتو گتی گرتووەو كاورد هەساتاوەو زرم و
هااۆڕ و باگربااارانێكەو هەر كەسااێ چاااوی لێێااێو دە ااێ بەرایاای
كاااولێوونی دنیااا لێاارەوەیەو بەو لەشااكرەی لە هاایج جااێ خااۆی
نەگرت و هە تو چەكی دانا و پەڕ ی ستی هە كردو لێارە پێای
چەقانااادووەو دەجەنگاااێو باااۆ بەنیاااال و ساااەدام دەجەنگاااێو
دەستدەكاتەوە و دەستناداو لە زەوی و باس انەوە باگر و باساا
دسو بە م پێش ەرگە هەرەی داوەو بگااتە هاناای راباوونی شاارو
هەرەاای داوە باااگری نەور ز لە شاااری گاات بكاااتەوەو بە دەنگاای
بڵندو كەركووك یا مرد دە ێتەوەو هەرەی داوەو بەگەر ی اوی
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خااوەنیش هەسااتێو هەر كەركااووك ناااو تااا سااەری ۆەماااریا
رانەوەستێو باۆیە پاێ پاێ دەچێاتە پێشاێو پێشای باتەڕسو بە
خەیا یا نایێو پاشەكشێ .
بەوە ناااایەو بەو پێشاااا ەرگەیەی خااااوارسو وا تێااااێگەم لە
سۆسیالی اااتەكانەو لە قەنااادیلێ دیتێاااوومو لە زماااانیتا دیاااارەو
كەركووكیەو پیس پێیكەوتو پێی لە دوای نایێو كەچی چەنادی
هەو ی لەگەڵ دەدە و بكشێتەوەو بچێاتەوە پشاتەوە و تاا باۆی
هەتوا بكە و مل ناداو دە ێ:
جوا بۆم بێەستا و لێ گەڕەاو بابگەمە رەۆی ااوە هەتاوانی
ما لەوەیە.
تااۆپێ دسو نزیااك دەكەوسو لە قااوڕ و خۆ تااا وەردەداتو
باگاااات لە كاااوڕی هەتاااوا لە رەۆی ااااوا باااتاو پەرتااادەبا و
ختدەبنەوەو پێش ەرگە گەرم داهاتووە و نااگەڕەتەوەو سااچ ە و
گااوللە ساااردی ناكاااتەوەو بە م گەیشااتا زەۆاا ەتەو لەشااكری
سااەدام دە ێاای بەرگااری لە بەغاادا دەكاااتو بااۆ وی وا دیااارە
كەركووك هێلی سوورەو نابومێدی داتدەگرس و د ف دە ێ :
عارەبی دنیای لە سەر دانێو بۆ كوردی جێناهێلێ.
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نابومێدی داتدەگرسو لە د ێ خاۆ دە ێای :نااگەینێو هەماوو
كااوردیش بااێو كەركااووك ناااگیرسو بەغاادا

برووخااێ عااارەی

كەركووك نادا بەدەستەوەو و تێ خوەنیشی بۆ بتە ی بەو شارە
بۆ كورد نابێو بەوی بشچێ لە خۆڕا دەچێ.
لە قوو یی نابومێدیەوەو بووە هەراو هۆریاو دە ێا:
ۆوك ەت هە ت.
هە ت؟!
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رەحیماوە
دەروازەی رووناهی
بێ تا

هەر وا تێدەگەیفو خەو بووو خەیااڵ باووو نابێاف

راسااف بێااف بێاارە رەۆی اااوە بێاافو بێااوە بە چەكەوە لە ناااو
رەۆی اوە ؟ك رەی تێناچێو هزرت بە سەریدا ناشكێك هەر تۆ نا
ز ریدی بە خەیا ی تێگەیشتێوو و وایانادەزانی لە نااو خەوناا و
بە بەی رەقیێەوە لە ناو كەركووك بەربوونەتەوەو نااكرسو كااری
كاااردە نااایەو كەركاااووك بە بێاااوارەیێو بە شاااەوس باااازادبكرسو
شارەكی ۆە تا ساڵ داگیرگاراوو ۆە تاا سااڵ بە عەرەبكاراوو بە
لەشااكری بەنیااال دەوردراوو بە تاارس و مەرگ تەنااراوو شاااری
شۆر

لە سەر دانراوو بە شەوەك بازاد بێافك چەنادی دەكەیاف

ناچێتە مێشكەوە.
هەر لەبەر هەناادسو بەو شااەوەی كەركااووكو لە گێااتانەوەی
تۆ

شێوەی خەیاڵ دەگرس و رەنگە كەساێكیش كە لەگەڵ تاۆ

نەبووبێاافو باااوەڕنەهێنی كەركااووك بێااوارە و شااەوەكی وای لە
سا ێ لە سا ەكانی خاۆی تۆماركردبێافو وا دەكەیافو وا دەكەم
لە گرتەی خەیا وی بازادیی شاری گت دەگێتینەوە:
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شار هەموو گتی گرتووەو لە ناو گتا گتی بابەگوڕگوڕ بزرەو
بێااارە رەۆی ااااوەیەو دەیناسااایەوەو دیاااوار و باااانیو رەواباااانیو
هەروەك دە ساڵ لەمەوبەرە.
بەهااااو ژناااا دەساااتە دەساااتەو لە ساااەر جاااادەو دەسااا اڵ
هە دەتەكێنا و هە هە ە لێدەدە و بێوارەی شار پتدەكە لە:
ب ی پێش ەرگە.
بەو بێوارە ژنانیەی رەۆی اوەی كەركووكو ستێدە ژنانیەكەی
شۆرشای هەولێااری بیرهێنااایتەوەو گەرەكااتە هەسااتیەوە و چەنااد
دەرس شیعر بشوەنیەوەو تی تێتەڕیا و و پێتانەگەیشتی.
بەو بێاااوارەیەو رەۆی ااااوە دەروازەی روونااااهیەو روونااااهیی
بازادیەو دەروازەی گەیشتا بە گتو بەو گاتەی لە قەنادیلەوەو لە
ناوزەنگەوە گتیا بۆ گرتێوو.
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شاری گڕ
ئەی رەقیب دەڵێتەوە
بێرە رەناگە باازادی بێافو بەهااو بەو ژنە كە لەبەر تیشاكی
باگرو خا ە كوتراوەكەی سەر چەنەگەی شیا دەچێتەوەو بااگری
لە عەبا بەرداوە و بە دەوریاا دەساووڕەتەوە و تلیلیلای لێادەدا و
ب ی كورد و پێش ەرگە) دە ێتەوە.
بێوە تێدەسووڕەاو دەچنە پێش و دەكشاێنەوەو وا تێاێگەمو
بەگەڵ دەسااتەیەك كەوتااوو و هەر هێناادەی تااۆ شااارەزای ناااو
شاری گت و بێرە دوور نیە تەپە بێفو چاودس:
بەو مناادا ە سااەرق نەو مەسااینەی باااغەی باااگرگرتووی بە
هێوا

دارەكی درە ەوە كردووەو هێوا

بایدەدات و خێرا خێرا:

بەی رەقیبو بەی رەقیبو بەی رەقیب...
وا دیااارە لە بەی رەقیااب هەر هێناادەی لەبەرەو یااا هێناادە
كۆ دارەو لەو ساتە هەر هێنادەی باۆ دەافو بە دەم باگرباادا و
گوتنەوەی بەی رەقیێەوەو بە بەر چاوانەوە بە ناو جادەدا هە ت
و لە ناو گت و رووناهی بزربوو.
ما ناو تۆ بڵێو بێرە بی ام قاس ەو بە چاوی ما چاو دس:
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پیرەمێااردسو لە سااەر كۆسااتی دەرگاااو كە لە تەنیشااتیەوە
پاشۆلێ شەبكە و چیلكە گتیا گرتێاووو دەم و چااوی پیرەیاا
لە شاااێوەی ساااێێەری پااات جاااوولە نیشااااندەداو گۆچاااانەگەی
رادەشەقێنێ و بەدەنگێكی مەیلە و نووساو:
قوربانتا بمو قوربانی كورد بمو كەركووك های كاوردەو های
كوردستانە.
بێ تا لە نزیك پردەكاو نازانیاف كاام پاردی خاساەیەو ساێ
چوار چەكدار پێدەچێو كەمێك سەریا گەرم كردبێ:
بەو پەرچەم و بەگریكە هەموو دوژمنی دینا
بەو زولو و روخە با ەتی سەر رووی زەمینا...
بە تیەنگەوە سەمادەكە و دەنگیا بەرزدەكەنەوە:
نازیلێ لێرە و لەوس
باریكێ خاسە كەوس
هەر تەنیا ماچم دەوس
نایشەمە نیوە شەوس
بە شێشەكەی كانی كەوس
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هەر بە راستی لە ناو بەو هەموو زرمۆهۆڕ و باگربارانەو لەو
گااۆرانیەوە پیاااو ۆەزی دە چااووە مەی و ماااچو هەمااووا لەو
بێوارەیە مەستی بازادیا و ماچی بازادییا دەوس و نابێف بگاتە
نیوە شەوسو هەر لەوس نااو لە نااو ز ر تارومێێلەوە لەپاال بەی
رەقیااب و بەو ر ژی سااا ی تااازەوەو دەنگاای نااازیلێ دەهاااتو
گاااورانیی :پەرچەم و بەگاااریكەی عەلااای مەردا و نەور زەكەی
ۆەسە زیرەك و بەی رەقیێەكەی هەمووا و هەموو كەركووكی
گرتەوە.
بێو بێوە كۆی كۆی و جادە جادە دەچنە پێشێو بە راسف
دەچنە پێشێو یا تێدەسووڕەا و دەنەوە جێی پێشایو چ لەوە
ناخۆشترە؟ لە شارس باكەویە شاەڕسو چ جاێ پێنەزانایو یاار و
نەیار پێنەزانیو نەزانی لە كوەوە گوللەت بۆ دس.
لە هەندس سەرە كۆ نەوەو لە هەموو ییەكەوە گوللە دسو بە
با پێ و بنا گوەدا گیزەی دسو دیار نیەو كام ی دوژمنەو كام ی
د سفو چەند جارس هاتە سەرت بڵێی:
بااا خااۆ لە شااەڕ یدەیاااو خااۆ باادەینە پەنااایێو لە ختوخااۆڕا
تێدادەچیا.
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ترسایف بە ترسنۆكف دانێاو باۆیە قووتتادەدایەوە و نەتگاۆو
تەقوتۆق و هەرایەو باۆ تارس رەویانەوەو ز ر جاار ناچاار دەبای
گااوللە بە تاااریكیەوە بنێاایو تااۆ

وات كااردووەو بەو شااەوە لە

كەركووكێ بە قەد جەنگێگی جیهانی یشەك تەقێنراوەو قوڕ بە
سەر بەو كەسەی گوەی لەگەڵ تەقە رانەهاتووەو بە م لەو و تە
كااوا كەساای واك هەمااوو هەر لە سااەر ینااكەوە دەنگاای تیەنااگ
تێكە ی ییەییەی بووە .
شەوی كەركووك چراخاانەو لە زەوی و باسا انەوە بااگر نااو
رووناااهی بااارانەو بەو شااەوە دەبااارس رووناااهیی پیاار ز دەبااارسو
بەشێكی شار بازادەو تەقەی وخۆشی و تەقەی شەڕ پیر ز باووو
بە م نازانم بۆ تۆ دەستف نەچووس یشەكێكی خۆشی هە ادەیە
باس ا انێو باااخر لە دنیااایێ رقااف لە تەقەی خۆشاای دەبێااتەوەو
یەك جار هاویشتف و دووپاتف نەكردەوەو هاوڕەكانیشفو هێنادە
خۆشییا لە تەقەی خۆشی نەدەهاتو بەو شاەوە وا تێاێگەم لە
نزیااك تااۆوە تەنااێ كار خێااك و سااەنگەرەكی چاااورە

هەناادس

گتداریا بە باس انەوە نا.
پێش ەرگەكانی بەو شەوە كێ بوو ؟ جا كێ نەباوو ك نااوی
چەناادیا بڵااێمو لەوە گەڕس كە بەرە هەمااووی لەوس بااووو هاای
هەردوو قۆڵو هەولێر و سلێ انیو پێشا ەرگەی د ای نااوزەنگێ
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بەوەتااا هەمااوو لێاارە و گەرمیااانی و كوە ااتانی هەمااوو لێاارە و
شووراییش لێرە و كێ لێرە نایە؟ هەر كاوردس دەساتی تیەنگای
گرتااووەو رووی لە كەركااووكێ كااردووەو شااەوە بااا

دیااار ناایەو

بە م وا تێێگەم هێزی پاتار لە هەماووا پتارەو لە هێازی پاتاار
گەڕسو لە ناو گۆڕستا و دیوی میحارای و بااخچەی منادا نیش
باااۆی باااگەڕسو دەیێینااایەوە و دەبینااای كاااو كاااو دەگەڕس و
هە دەگرس و باردەكات و دەڕوات.
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پۆلیسخانە
چەكوچ و داسی نەخشاو
درە ەی نەدەمێو باشەو گەڕاینەوەو بێ تا لە رەۆی ااوەو وا
لە ناااو پۆلی ااشانەیاو لەو شااەوەوە بااووە بارەگااای چەكااوچ و
داسااا و لەوس گرتەیااێ هەیەو بااۆ كەساام نەگێااتاوەتەوە و هەوكە
بیرمكەوتەوە:
چەكاادارس پێاادەچوو دەمااێ بااێو تااامەزر ی بەو چەكااوچ و
داسە بێو دەستێەجێ لە ساەر پاارچە مقەباایێو نەخشااندنی و
تێكیتەڕانااد و چااووو نااازانم كەتیاارەی لە كااوس پەیاادا كااردو بە
دەرگاوەی نووساندو وەك بڵێی بڵێ:
پۆلی شانەما گتداوەو كەس نەیە بەو ناوە.
هەر لەوس بەو درەنگاااانی شاااەوەو بە ەنااادیەكی رەقە ە بە
زەمێیلەیەكی گەورەوە پەیدا بووو چاكۆخۆشیەكی گەرمی لەگەڵ
كردیاو لە پێشی داناایا و چاووو ساەرما كاردەوەو وایو وایو
بەوە چی هێناوەك چەند نووردووە نانی تیریو چەند كیلۆیێ را
و سینگی مامرو ساەلكە پیازیشای لەگەڵ باووو پێشا ەرگەیێ لە
هیكەوە:
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نەكە و دەستی بۆ مەبە و نەك شتێكی تێكردبێ.
بەوەی دەساااتی باااۆ بردباااووو كێشاااایەوەو لە جێااای خاااۆ
سااااردبووینەوەو تەنهاااا پێشااا ەرگەیێ نەباااێو بە دەم گۆشاااف
لوولدانەوەو لە پێكەنینێ لە سەر پشف كەوت:
زراوتا چێك بشاۆ و بەو پیااوە خاۆییەو لە بێاوە كاوردتر و
پاك ترە.
بیدی وەرگەڕاینە سەریو هێندەما تێكرد مت بوویاو خۆزگە
بۆ بادەكە

وا دەبووو كە سێ پەیدا دەبووو بڵێ:

هە یدە و لە سەر ما.
بیرمنیە كاێ باووو باوتڵێكی هە گرتێاووەوەو ناایەتەوە یاادم
وی كی بوو یا یۆدگاو بەگەر هەینێ تەكم لێاداباو دوور نەباوو
هەوكە لە بیرم ماباك شووشە هەر پێكێكای لاێ خوراباۆوەو ساێ
چوارس خۆما دا پەنایێو بە زمانی سووتاوم گوتم:
باشەو ناترسا شتێكی تێكرابێ؟
هەموو لێی رەوینەوەو خۆشام لە ق اەكەی خاۆمەوە كەوتا ە
د ەڕاوكێو تەنها كار خێ نەبێو گوتی:
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بادە بەگەر ژاریشی تێكرسو كاری تێناكرس.
یەك دووانااێو بە باانە مەتااارە پێكیااا چێكااردو بەزیااش
چااۆڕرەكم تێكااردو بە م چەناادی كااردم و كۆشااامو نەمتااوانی
هە یدەمو گوتمو باشە ما لە ناوزەنگەوە بە با تۆپ و نااو تەق
و تۆقا هاتمو تا گەیشت ە بێرە گوەم پت بووە لە گیزەی گوللە و
تەپەی ساچ ەو بە م مەرگ نەگەیشاتێ و پەنكەیەكام بە خاوەا
نەهاتو بۆچی لێرە بە دەستی خۆمو بادەی ژەهراویی مەرگ ات
بكەم !
بەگەر لە پۆلی اااشانەی بە چەكاااوچ و داس نەخشااااو بەو
شەوەم كردباوەو دوور نەبووو بێ تا ساەربردە لە ساەرم ساەری
كردباااو ریااای گێتانەوەیااا نەكەوتێااامو نەخاس ا ە سااەربردەی
بادەكە و گیراوەكانی بەو شەوەو ما دەگەڕە ەوەو هاتە سەرم و
گەڕامەوە.
لە سەر گەڕانەوەمو بابێ سۆسە بە سەردا هاتو بەو كوڕە
هەر دوای بازاد بوونی هەولێارو كااری لێترساینەوەیا بە مالەوە
ناااو لێترسااینەوە لە گیااراوا و باااخر لە زیناادانی بێراناای هێناادە
دەگەڵ بەناادی و بەناادیەوا و میرغەزەبااا سااەروكاری هەبااووو
ێربێووو بە تەماشاكردنێ دەیزانی گیاراوەكە هیچای لە هیچادایە
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یا ناو بە چاو سووركردنەوەیەك و سێ چوار ق اەو ق اەی لە
تاوانێار دەردەهێنا و ستوتتی بە گۆڕس وەردەكرد.
+بۆ كوس؟
دەچ ەوەو ماندوومبە پێكەنینەوە
+باشەو بەوەی ماوەو بۆ ما.
گیراو ز رەو بیشێكی باشف بۆ پەیدابوو.بەو شەوە لە خۆوە د ام گەڕانەوەی وی افو بە وی اتی ویام
كاااارد و گەڕامەوەو كەركااااووكم تەواونەكاااارد و بە نیااااوەچری
بەجێ هێالو لە د ێ خۆ گۆتم:
شااااری گاااتو دەااا ەوەو ساااێەی لەگەڵ گەردوگاااو ی بەیاااانی
دە ەوە.
بە م بڵاێ ە خااوەنەری خااۆو هەر بەو هاااتنەوە بااووو سااێزدە
ساڵ بە سەر بەو شەوەدا رابردو بەوجا بابەگوڕگوڕم دیتەوە.
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گەڕانەوە
بە رێی دز و چەتان
ترومێیلاای هاوشاااریەك دەگەڕاوەو لە پشااتەوە جێاای خااۆم
كااردەوەو كەوتاا ە تەنیشااف لوق ااانی بەیشاااوەو لە مناادا یەوە
دەیناسااامو بەو كاااوڕە لە ز ر ساااەرە كاااۆ نی كاااۆی كاااۆ
گێتانەوە) دیارەو نەبادا لێرە چیادی دیاارنەكەوەتەوە و نەیەتەوە
ناو گێتانەوەو لە بێ تاوە دە ێم:
دوای هە تا و هاتنەوەو شەهید بوو.
رسو رس بە رەێوار نااكەوسو بەو شاەوە لە هەردوو ساەرەوەو
جرتو رتی ترومێێالنەو وا دیارە لێرە

كە هێشتا تەواو بازادیش

نەبووەو تكانیتكانەو جەنگاوەر سینگی خۆی داوەتە بەر گوللەو
هێااااازی پاتااااااریشو دس و باردەكاااااات و دەبااااااتو جاااااگە لە
باههە كێشا چیف لەدەستدس؟!
هات ەوەو لە دوور زرموهۆڕەو هاات ەوە بەنااو جەنگااوەرا و
دزاندا هاات ەوەو لە ساەر پاردی پاردسو هەشاف ناۆ دە چەكادار
تیەنگیا لێكدی راكێشابوو:
هی منەو بە گۆڕی مامە ریشەو بە دەستی خۆم گرتم.181

خوەتی كە ما چوومە سەریو تۆ هەر لەوس نەبوویف.در دەكە و مااا لە پااێش هەمووتااا گەیشاات ە سااەرسووكا .
وا نیەو ما نەمزانی باژ مو بۆیە دامە تۆ.شەڕیا لە سەر ترومێێل بووو لوق ا بە دەنگی بڵند:
باااخرو مااامە ریشااە گااوەی لێێااێو دز سااوەند بە گااۆڕەكەی
دەخواتو قیتدەبێتەوە و ۆە تاوپێنكیەكتا لێ بەتاڵ دەكات.
بەو كوڕەو مامەریشەی بە گیڤارا نەدەگۆڕیەوەو لە كاۆمە ەی
خۆشااتر دەوی اافو بەوەتااا بەو وەاانەیەی كاااتی خااۆی لە چیااا
لەگە ی گرتێووو لە سینگی خاۆی داوەو ماا باۆ یەكەم جاار كە
وەنەی مامە ریشە لە ساەر ساینگا بێیانمو بەو شاەوە لە ساەر
سینگی لوق انم دی.
بە با تەقە و گوللەی گتداری خۆشایداو گەیشات ەوە شاارو
شار نەخەوتووەو كەسی نەخەوتاووەو هەماوو دەساتیا لە ساەر
د یانە و دە ێا:
كەركووكو كەركووكو یا كەركووك یا هیچ.
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مااا دەخەومو هێنااد كیااف و ماناادوومو چ خۆشاایەك خەوم
نااازڕەنێو دوو سااێ جەااارەم بە یەك باااگر كێشااا و كەوتا ە ناااو
جێو درەنگ بە هەوا ی خۆشەوە بەباگاهاتمو بازادیی كەركووكو
دیارە هێشاتا لە چەناد جێیەكای شاەڕ گەرمە و داگیاركەر وا بە
سانایی دەستێەرداری نابێ.
ما نەچوومەوەو لێتاا ناشاارمەوەو خاۆم لە شاەڕ دزیەوە و
گوتم:
تا بێرەم هێناو با بەس بێ.
بێااوارەی بەو ر ژە هەواڵ هااات كە كەركااووك لە لەشااكر و
پیاوی بەنیال پاككراوەتەوەو تەنهاا ساەربازخانەی خالیاد مااوەو
بەو خالیدەی كاولیی بە دوای خۆیدا هێناوە.
هەر بەوڕ ق ااە كەوتە سااەر زارا و بەو زووانە كااورد خااۆی
نەوتی كەركووكی خۆی هەناردەی دەرس دەكات .
هەر بەو بێوارەیە هەوا ی ناخۆشم بی فو شاەهید و برینادار
ز رەو لەو شەهیدانەی لە نزیكەوە دەمناسیا:
نەهاااار ی تاااااۆبزاوەی بەڕانەتاااایو باااااازادی دووبااااازیو لە
برینااااادارانیش :عەدناااااانی گەلاااااۆزیو بەو رەنكاااااۆیە
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كە لە

ناااوزەنگەوە شااا بە شااانی یەكتاار هاااتیا و لە بەر رووناااهیی
بابەگوڕگوڕ لێكدی دابتایا.
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نووسەران
حیزبێنە و...
بێ تا بەشی ز ری كوردستانی باا دەساتی عاارەبی عێراقاێ
بااازادە و كەوتەوە دەسااتی كااوردا و بەرە دەسااە تدارەو بە م
چااااۆ دەسااااە تێك لە دزی و راوورووتاااای مەگەر جەناااادرمەی
سەردەمی بۆس انی بیگاتێو وا تێێگەم دنیادیتە بەر لە هەمووا
بەو بەرە راورووتكەرەی ناسیو بەوپیااوە لە گەرمەی راپەڕیناێو
لە سەر پردی سەیداوەو بە دەنگی بڵند دەیگۆ:
خە كیاااانەو بەرە دزەو چەتەیەو بەگەر سااااا ێ سااااەرداری
شاربێو مشك لە ما اتا كلكی بە بارد نابێ.
لە سەر بەو ق انەو دوو سێ چەكدار هەنادەی نەماابوو زاری
پت گوللە بكە .
جارس لە دزیی بەرە گەڕسو دواترسو دوای هە تا و هاتنەوە
روونتر دەردەكەوسو هەوكە دەچا ە بارەگاای چەكاوچ و داساا و
نیازیااانە راگەیانااد لە شااار وەگەڕبااشەنەوەو دیااا بوهااار و سااێ
چوارسو باسۆ و واد و بەوانە ختبووینەوەو لە سەر بەوە بوویا
دەسف بەكار بیاو هەوا ە ناخۆشەكە هااتو بەو هەوا ەی خەو
و خەیا ی تاراند و كوردی دنیای تەزاند.
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بەر لە هەوا ەكە و لەو مااااااوە كەمەی باااااازادیو هەنااااادس
سەربردە هە و تا نەیانگێتمەوە هە نایەم:
بەوڕ دەچ ە كتێێشاانەی گشاتیو بەو كتێێشاانەیە پاێش بە
چیا كەوتاو بەشێكی باشی تەمەنی منی لە نێاو كتێێەكاانیو لە
هۆلی خوەندنەوەی بۆ خۆی باردووەو بە تاایێەتیش لەو بەشاەی
قاتی سەرس كە سەر بە زانكۆ بوو.
خۆم چەك كرد و بێ چەك چاوومو بااخر بێارە و چەكیاا
نەگوتووەو كاتێ لە دەرگا گەورەكەیەوە وەژوور كەوتمو نازانم بۆ
وام هەستكرد هەر بێ تا گەیشتوومەتەوە شار .
د م خۆشەو تا نچی دەستیا نەگەیشتۆتە بێرەو باێو بەوڕ
ما بۆ كتێب خواستا و خوەندنەوە نەهاتوومو دە ێا:
یەكێتاااای نووسااااەرا و لقاااای هەولێاااارسو دەسااااتەی تااااازە
هە دەب ەرسو هی كۆ و هی پێش بازادی دەنێرەتەوە ما ێ.
با بڵێم :بەما بەر بە چیاكەوتاو لە ریزی یەكێتی نووسەرا
نەبوومو لە چیا بەگەڵ كەوتم.
هاااۆ ی خوەنااادنەوە جااا ەی دسو ماااا لە نزیاااك بەو جێااایە
دانیشااتم كە كاااتی خۆشاای گتماادابووو تەماشااا دەكەمو هەیەو
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پێشا ەرگە

ناایەو دەمااانچەی لە نێكێاایەو بەوەم لە دڵ خااۆ

نەهااتو لەوس نووساەری بەع یشای لێێاووو لێیااا لە هەرا دا و
دەرچوو.
بەمااا لەو هە ێاا اردنە ۆەزماادەكردو بەبااوو بەكاار خۆشااناو
دەربچێو دەنگی خۆم بۆ وی داناابووو بە م ۆەیاو دەرنەچاووو
خۆشناو هەینێ با ی شاۆڕ

باووو لەو دەنگادانە و دەنگادانی

نووساااەرا ۆیزبحیااازبێنە و برادەرایەتااای تاااێكەوتو پاشاااتریش
ۆیزبێنە درە ەی دایە خۆی و لە نێو نووسەرا تیرتر بۆوە.
لەو هە ێااا اردنە هەندەكیشااایا هێناااابووو تیاااا بە ساااەر
نووسیا و نووسەرایەتیەوە نەبووو هەر چۆنێ باێو دوای باازادی
شارو دەستەی نووسەرانی شار هە ێ ەردرا.
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چەك ،چەك
كچێ لە مارگرێت دەچوو
بەر لە هەوا اااای جەرگێااااتو چەنااااد گرتەیااااێ هە و تااااا لە
لەبیرنەچوونەتەوەو نیشانیا دەدەمەوە:
لە پێش سەندیكای بە بارەگا باووو دوو ساێ چەكای قاورس
هەبووو یەكیا نیوە دەبابەیێ بووو وەنەگرەكی بیاانی لە دەوری
دەسووڕس و وەنە دەگرسو بە باماژە هەندس چەكاداری تێگەیاناد
كە بچنە سەری و بە شێوەیەك خۆ بنوەنا كە لە بەرەی شەڕ و
قلێكیشای پێتەقاناد و باانگی منیشای كارد كە لەو نوانادنە خااۆ
بنااوەنمو نەچااووم و نەكەوتاا ە ناااو وەاانەی جااوولەدارەوەو مااا
خۆشاایم بەو نواناادنە نەهاااتو وا تێگەیشااتم بەو ر ژنامەنووسااەو
دەیەوس لە دەرس وا خۆی نیشانێدا كە وەنەكانی لە ناو جەرگەی
شااەڕەوەیەو بەهاااو پیاااوە خااتكە ەكە

گااا تەی بەو وەنەگاارتنە

هات و خۆی لێ یدا و بەنگۆ بەو پیاوە دەناسا؟
بەو تەمەنە شەسف و شتێ) لە ما رەكتر خۆی بەساتووە و
گورجتر بە رەدا دەڕواو گیڤارانە خاۆی بەساتووە و كالشاینكۆ ی
لە شااانەو لە ر ژی بااازادكردنی شااارو لە بەرەبەیااانی یااازدەی
بااااادارسو ز ر كەس دیێوویااااا و لە هە ەتێاااارد بااااۆ سااااەر
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دامودەزگای بەع یا لە پێشای پێشاەوە باووەو ماا لە داخای
بێ سەروبەریی بەرەو هێندەی نەمابووو نە رەت لە چەكی شاانم
بكەمو بە م بە دیتنی بەو پیااوەو پەشای انێوومەوە و باۆ چەك
گەڕامەوەو بەو پیااااوە بە هەماااوو بەرگاااێكەوە لەجوانەكاااانەو لە
سااەرەتای هەشااتاكا و لە دیاادی ماانەوە جااوانتریا مامۆسااتابووو
بێ تا

جوانتریا چەكدارو جوانتریا پێش ەرگەو نەتانناسیەوەو

بەو پیاوە كێیە؟
بەوە لە سەردەمەی مەهابادەوە پێش ەرگەیەو بااوی باراسای
بتیوەو هەنادرەا و ز ر شاەڕی دیاوەو هێشاتا نەتانناسایەوە بەو
پیاااوە بە تەمەنەی ك شااینكۆ ێكی رووساایی لە شااانە و شااار
دەپارەزس كێ بوو؟
بەوە مام زرارەو مام زرارو بەویش منی ناسیەوە و بە زماانی
شیرینی خۆی كە ما هەرگیز نەشێم وەكو وی بیڵێ ەوە:
+پ اا امو دەمااێ باااووو نەماادیێوویو وا دیااارە بە چیاااا
كەوتێووی!
بە ێو مامۆستاو لەوس بووم.+كوڕەو مامۆستای چیك نابینی ....
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باوەشی پێ داكردو چ باوەشێك هەست كرد گەرمایی قارەمانێ
لە لەشاام گەڕاو وای لەو باوەشااەو هەناادس لە باوەشااگرتا هەیەو
باااهێكی قااوو ی هە دەكێشااا

دووپااات نااابنەوەو ناااوە ناااوە

م تێكی توندی لە رانی خۆی دەدا و دەیگۆ:
ۆەیااو قارەمانااا و بە چاااوی خۆیااا بەو ر ژە خۆشااەیا
نەدی.
ناوی هەندەكیشانی دەگۆو قارەمانێ لەوانە خدر كاكیل باووو
بەو قارەمانەی گۆتێوویە ۆیزی:
كۆبوونەوان ااا لە دڵ خااۆ

نااایێو لە جیاااتی وەو گرتناای

كیهە مۆلگەی دوژما سەختەو بە منی ب تێر .
هەر لەو سەروبەندە و لەوسو چەكدارەكیدی جوانیی بە چەك
بەخشیەوەو دەترسم گێتانەوەم نەگااتەوە شاەقالوسو دەناا لەوس
نیشانی بێوەم دابایەوە جوانتریش خۆی دەنواندو بەو پیااوە لەو
قەسای)انەیە كە گا بە پێوە سەردەبت و بە قەد خوەنی گاڕانە
گااایەكیش خااوەنی بەخشاایوەو چ بریناادارسو كەم خااوەنێ هەیەو
خااااوەنی بەو خوەنێەخشاااااەی لە لەشاااای نەگەڕسو بااااات

لە

خەستەخانەی كۆماری بترساو بەو پیاوە لەو وەرزشد ستانەشاە
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كەم یاااری هەیە بە دیاااریەوە دانەنیشااتێێو یاریگااا گەواهاای بااۆ
بەوە دەدا.
بەو پیاااااوە لەو بادەخۆرانەشااااە كە رووناااااهی بە بااااادە و
مەیشانە دەبەخشێو ما دەمێكە لە دوورەوە بەو پیاوە دەناسامو
دەش زانی كۆنە كۆمۆنی تەو لە دیادی ماا هەمیشاە لە شاێوەی
خوەنێەخش و بادەخۆر خۆی نیشاانداوەو هەرگیاز وەناای بەوەم
نەكردووە بەو پیاوە ورگنە خۆبێەستێ و دەستەیێ پێكێهێناێ و
بڵێ:
منیش دەچ ە شەڕس.
یەكااێ لە دەستەكەشاای تەعكیلاایەك بااووو دەیوی ااف جێاای
سااابیر سااارووخ بگاارەتەوەو ز ر كەس لە ترساای وی رەاای خااۆی
دەگۆڕیو بە م بێ تا سەری رەاز باۆ هەماووا دادەناوەنێ و بە
هاوڕس)یەكی هێند شیر گازتادەكاتو ۆەزدەكەیاف لە باامێزی
بگریف.
بێو پێوی ف ناكات ناوی بڵێمو خاوەا و باادەكە نیشاانەیەو
كێ هەیە شێ ە قەسای نەناسێ؟
با بەو ژنە چەكدارە

نیشابدەمەوەو هەینێ بابەت دەگۆڕم:
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لە سەرە كۆ نی رەحانەو بە بەری ما ی شووشەو كچاێ تاازە
هە اادەچێو بتنااۆی لە شااانە و خۆشاای دە ێاای بتنااۆی دەسااك
شووشااەیە راوەسااتاوەو لەو جوانااانەیە مەگەر تەنهااا لە بااازاڕی
تەیراوەو یا ناو قەی ەری جاروبار دەركەو .
چاودەنێو چەپ و راسف دوو سێ ریز یشەكدانی بەستووە
و خااااۆی لە یشااااەكا هە كێشاااااوەو سااااەر سااااینگی زەرد
دەچێااتەوەو بەهاااو پرچاای لە رەنگاای رەحااانە كاارد تەوەو چەنااد
تی كێ لە سەر یشەكا و با سەمایا پێدەكات و لە چاوی ماا
تیشك دەدەنەوەو لەبتناۆی كاچە بتناۆیی كە هەر لە خاۆی دسو
بەز بتنۆكەی خۆمم بیركەوتەوەو بەوەی لە چیا مااوەیەك لەگەڵ
خۆمم دەخەواند.
وەنای بەو كچە دەكەمو هەستدەكەم شێوەی پێش ەرگەیێ
دەداو كێااایەو كێااایە؟ لەوەوە هەماااوو بەو كاااچە پێشااا ەرگانەم
هاتنەوە بەر چاو كە لە چیاو لە بەری بادینا دیتێووماو ناو بە
هیچیا ناچێو بە كێ دەچاێ؟ دیات ەوەو مارگرەاف جاۆر و بەو
كچەی بەر چاوم تۆزس لە وەنەی وی دەچێ!
بە دیار كاچەی بتناۆ لە شاانێو باۆ چەناد سااتێ لە هازرا
ر چووبااووم و دوور ر یشااتێوومو دەنگاای وی هێنااامیەوە جێاای
خۆم:
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بەخێربێیەوە.
دەستی هێناو هێناد توناد دەسات ی گوشایو بااوەڕم نەهاات
دەستم لە ناو دەستی كچ بێ .
هۆپێكم لە خۆم زانی :خۆ

بی.

زانی نایناس ەوە :نامناسیەوە؟ما كچی پلكە ......م
بۆیك بیرمكەوتەوە:
كی سو كوو بتناس ەوە؟ كاتێ ماا ر یشاتم تاۆ ساپ ااپانێف
دەكردو بێ تا

بوویتە مارگرەف.

پێكەنینێ پێكەنیو سینە و یشەك كەوتنە لەریانەوەو ریازە
ددانااێ دەركەوتو هاای مااا بااا و لێااوم نەدەگەیاناادنەوە یەك و
هەمیشاااە پێشاااانی خە كااام دەدا و پێكەنینااای منااادا یی ویااام
بیركەوتەوەو دەمدی ژ دەیاانگرت و قادیالنەیا دەكاردەوەو تاا
پێێكەنااێ و ددانااێ دەركەوسو لە پێكەنیناای وی كچەكانیاادیش
كەوتنە سەر پشف.
گۆت ە كچە بتنۆ:
دەزانی بتەقێنیو یا هەر لۆ جوانی لە شانتە؟
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لێاااوی هە قرچاااا و كەماااێ ساااینگی دەرپەڕا و لە چااااو
ترووكانێ یشاەكی خ اتە بەری و بە پێاوە گاوللەیەكێ هااوەتە
باس ا انێو كچااا گااوەی خۆیااا گاارتو كااوڕە خااۆ دەستیشاای
نەلەرزی .
داخی گرانمك دواتر بەویش بە دەردی مارگرەف چووو نەمزانی
گۆڕەكەشی كەوتە كوس.
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سەردانی گۆڕ
سێبەری دارتێل
لە كۆ نی رەحانەو ز ر بیری رەحاانەم كاردو گریاا هەوك ای
گاارتو بەو ر ژە نەماادیتێاو بە زگاام دەداو هەر دەبااوو سااەردانی
بكەمو با

رەككەوتو ۆەكیم)ەكای بەیشااوە ساەردانەكەی باۆ

رەكش تمو تاك یەكی برادەریو بە شتێكی كەم بردمیو بت بت و
بێرە پوونگینەیەو دابەزیم لە هەورازەكە ساەركەوتمو لە دوورەوە
رەحااانەی هاااوڕەم ناساایەوەو وەكااو جااارا كەساای بە دەورەوە
نەبووو لە یی سەری دانیشاتم و بەو هەماوو رمێ اكە گەرمەی
لە كۆ نەكەیانەوە هە گرتێووو لێرە بە خوڕ بە سەر وردە گیای
سەر سەری هە تشف و ێنك بوومەوەو سووك بوومو ماا واییم
لێكرد:
ما واو ازیل رەحانەی هااوڕەمو چ دەباوو بەو گاوللەی لە باا
بەردەكاای سااە یاو بە دەسااتی براكااا ساااردی كااردیەوەو بە
بەردەكە كەوتێاااك بی ااتا دەگەڵ مااا بازادیااف دەدیو چەناادس
تینووی بازادی بووی.

195

بەوڕ وا دیارەو بە گۆڕستانم گرتاووەو لە گەڕانەوەو یم دایە
سەید مارف و سەرم لە جەمیل رەنكێەر و پیری سوارچاكا و
ز ریدی داو گۆت ە پیری سوارچاكا :
باپیرەو دەتگۆ :زەنگاار بەپاێ دەاا و دەساف بە ساەر و تاا
دەگر .
راسااتف ەرمااووو بەوە هاااتاو مناایش لەگە یااانمو وا چەنااد
شارەك ا لە با دەستە.
خەو نیەو تریوانادنی د ەو باازادی هەر تەمەنای پەپاوولەی
هەیەو ناپرژە ە سەر هیچو سەردانی ز ر كۆ

و سەرە كاۆ نم

لەپێشەو بێ تا نەبێو رەنگێێ بیدی نەیاانێین ەوەو ماا واییم لە
پیری سوارچاكا كرد و بە تەنیشف چێورمەی گاۆریا لە ساەید
ماااارف هاااات ە دەرسو بە باااا رادارەكەدا شاااۆڕبوومەوەو گاااوەم
دەزرینگێااااتەوەو گەڕەك بانگ اااادەكە و یەكە یەك دەنگەكااااا
دەناس ەوەو لەو هاتوهەرایەو تەنها دەنگی كەویارم نایە.
چووم لە با دارتێلی یاد تەواوس راوەستامو لەوس گۆماوەكی
گچكەوچڵكاو ناو هی ماوەی بارا و بەو باارانەی دوەناێ پێارسو
یا ز ر زووترو هەنادس گەڕەكای شااری گارتەوە و بااو هەساتاو
گۆماوەكی روو و وەدەچوو بەر لە ما تەشتێ باوروونكەرەوەیاا
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تێكردبێو بەو گۆمەی بەیشاوەو لە ماا باووە گاۆمی بێكۆدیاا و
باسااا انیتریا گاااۆمی دنیاااایێو بەو گاااۆمەی بەگەر پەیاااامێەرس
دیتێای دەیش تە بەشی بەهەشتی كتێێەكەیەوە.
بێو دیتمو لە نااوی گاۆمێ هااتەدەرسو جلكای لەبەر نەباووو
بە م بە شێوەیێ بە پرچ خۆی داپۆشیێووو جگە لە دەموچااو و
جۆتە گوارە چ جێی دیار نەبووو بەما تا هەینێ گاوارەی وام لە
گااوەی چ ژنااێو لە جامشااانەی چ زەاارنگەرس نەدیتێااووو مااانگی
یەكشەوەی لە باس انێ داگرتێووو لە ناوەندس كەرتی كردبووو بە
گوەی خۆیەوە كردبوو و رەنگە بە دەنگ:
بەو گوارەی بە گوەتەوە
وەختە سوەم بۆت بێتەوە...
گوتێێتەوەو باخر گوەم لێیە كەسێ دە ێ:
بەما بەو گوارە لە گوەیە دەناس ەوە.
دەنگەكە خزمێكی كەویار بووو لە د ێ خۆ گۆتم:
نە تۆ و نەكەسو گوارە لەگوەیەكەی ما ناناسێتەوە.
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بەو چەند ر ژە گەلەك جاریش خۆم دەگەیاندە سەرە كۆینی
چاو بەلیزاییەكەو بەوەی لە بەرایای گو ەساتێرەكا كاوژانەوە)
چەند تیشكە ب انگاێ لە چااوی وی دەدرەوشاێنەوەو بەو كاچەی
رستەیەكی تاڵو لە مەرگ تا تری تێگرتم.
نەمدیتەوەو بەلیزای شیرنی تا رستەم نەدیتەوە.
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دەروازەی عەشتار
نامەردترین هۆز
روو لە كی ا ی گااۆزە لە شااانێو تیەنگاام لە شااانە و پشااتم
داوەتە دیوارس قە تێو لەوەوە خەیا م بە یی كۆتری باشاتی و
باكوور و قەرادارا هە یتیاوەو شاەقامی بااتەو شاەقاو شاەقاوو
جاااێ جاااێو یاااادەوەری لاااێ رژاوە و بەو دەمەو نیاااوەڕ یەو بەو
بەهااااری باااازادیەو بە هە گرتنەوەیاااا رانااااگەمو دەنگااای تاااای
تر مێێلەكە نەباو تەمەنێكم ختدەكردەوە.
نەمدی لە دوورەوە چۆ هاتو دیتم لە خاولگەی كاچ وگاۆزە
لە ساەر دوو تااایە ساوڕایەوە و چەكادارەكی جەمەداناای قیااف بە
چاااوی دوژمااا چاااوی تێێااتیمو ترومێێاال لە خااوارسو لە راسااتی
دەروازەی عەشتارسو راوەستاو بەنگۆ كونەكەتا بیرماوە؟ بەهاا
بەو سا ەی قە ت كاونێكی تێێاووو ز ر كەس ساەری پێاداگرتو
كەم كەس تا نیوەی چووو كەس نەگەیشتە بنیو دەیانگۆ:
بەو كونە دەروازەی ما ی عەشتارە.
لە دەروازەی عەشتار گەڕسو قەوماو لە كەس نەقەوماێو دوو
چەكاادار لەگەڵ خااۆ هە اادانە خااوارسو رایانكێشااایە تیەنگااێو
هەست كرد بەوەی بە دوایدا دەگەڕەاو منمو ناچار منیش تیەنگم
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راكێشاو بێو چ بكەمك تیەنگ لە ساتێكی وا راینەكێشایو باۆ لە
شانتە !
بەز هێندە بوەر نایمو بە م بەو جاارە نەترساامو دوورنایە لە
د ێ خۆ گوتێێتم:
پیاو چەك بەدەسف بێ و پشتیشی قە ت بێو ترس چیە!
لە جەمەدانی بەستنێو وەدەچێ سەر بەو هۆزەی دەوزس با
كە پیاااری ساااوارچاكا -دروودی نەوەكاااانی لە ساااەر باااێ -بە
نامەردتریا هۆزی دنیا ناوی دەهێناو دەیگۆ:
منااااادا یا بەر لەوەی ێااااارە مەلەوانااااای بێااااافو ێاااااری
نیشانەدانانەوە بووە.
دەیگۆ:
بەو هااۆزە نااامەردتریا هااۆزی دنیااایەو كەسااێكی لێێكااوژرسو
بەگەر دەمودەسفو بكاوژی بەردەساتنەكەوسو لە تاۆ ەدا دەچاێ
كەسێ دەكوژەتەوە كە بە سێ چار پشف یا دەگاتەوە بكوژ.
بەو دوو چەكااادارەی وا باااۆ ماااا دەااااو د نیاااام لەو هاااۆزە
ترسناكەوە هاتوو و ما دوژمنایەتیم باێكگە لە ۆاوك ەت لەگەڵ
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هیچ كەس نیەو هەبێ نەبێو خزمێكم كەتنێكی كاردووەو بەوەتاا
تۆ ەكەی لە ما دەكەنەوە.
باااایك بەوە باااۆ گەڕانەوە؟ بەهااااو یەكیاااا باااێ چەك و بە
شاااااێنەیی بەرەو رووم دسو دەباااااێ چییاااااا لە باااااا ساااااەر
بێكچاااكوچۆنیەكی گەرماای كاارد و جەااارەیەكی بااۆم راگاارت و
گوتی:
براو لە مە بێوورەو لێ ا تێكچووو تۆ بەو نی.
بۆخەیشكچا نەبوو بەو نەبوومو دەنا لە تتس هاۆز دەچاوومو
بە شاریشدا ب ودەبۆوە:
پێش ەرگەیەكی تازە لە ناوزەنگەوە گەڕاوەو بە هۆی كێشەی
كۆمە یەتیو لە با قە تێ كوژرا.
مااااخراو تەماشااااو لەو زەماوەنااادی باااازادییەو لەو راپەڕیااانە
خۆرسااكەو رەمەكاایە سەرتاساااەریە كە لە دیر كاای كااورد باااێ
وەنەیەو دوو سێ چەكاداری هاۆزداری ناشااریو بە دوای تاۆ ەدا
دەگەڕەاو كوڕە هەر وازیا لێێێانەو بەوانە كەی های هااتنە نااو
گێااتانەوە ك بە م چ دەكەیو تااوو

بااوومك بەوڕ

لە سااەر

لێااواری ماارد گەڕامەوەو وا چاااكە تااا نەگیەشااتوومەتە سااەر
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لێااوارەكیترو خااۆم بگەیەن ا ە دیااوی تاااریكی مینااایەك و سااەری
شووشەیێ بادەمو بچ ە كوس؟
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هاشوهووش
رادیۆی سەرێ
د م ساەمەرقەندی وی افو چاووم داخراباووو گەڕامەوە بەری
دەروازەی عەشااتار و پەڕیاا ەوە بەری ناازارو بەویااش داخااراوەو
بااگەڕسو بااگەڕسو لە یی بەنزینشااانەی كااۆ خااۆم دیااتەوەو لەو
ریااااازە بەیی پاااااردەكەو بادە ر شاااااێ هەیەو خاااااولەكێو دوو
دواكەوتێامو دایش تێووو ر یشتێووو پێتاگەیشاتم و هەر لە ساەر
دەركااێ چااارەگێ وی ااكیم خ ااتە بەڕكااێو بااادە ر

بە دەم

داخ تنی ر شگاوە ق ەیەكی كردو بیرناچێتەوە:
وا تێێگەمو بێرە

بە دەردی باشوور دەچێ.

تۆ بڵێای ق اەی باادە ر

راساف دەرچاێ؟ بەگەر وا باێو

خوەا لە كۆی هە دەستێ و سەرا دەباتو باێ ە بی ات ا كە
بااۆ

دەسااتی سااەدامی شاالكرد تەوەو بیاادی هەسااتاوەتەوە و

رابااوونی باشااووری عێراقاای لە خااوەا گەوزاناادووەو بە گااۆتەی
گۆتیاااریو لە باشااوورسو بی ااامی خااومەینی لە سااەر سااەرا
راگیراوەو با كەی شەكاوەتەوەو بۆشیش لەو هەژماوونەی بێارا
و شیعەگەرایی ترسااوەو كاێ دە اێ وایەك باۆیە رەای بە ساەدام
داوەو بە ناوبكەوەااف و دەسااف نەپااارەزسو باشااەو بێاارە بااۆ؟ نە
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وەنەیەكاای خااومەینی هەیەو نە درووشاا ێكی شاایعەو مەگەر لە
چەكوچ و داس بترسێ!
لە رەاای گڵكەناادس ق ااەی بااادە ر َشاام شااەنوكەو كااردو
نەگەیشاااتم بە هااایچو لێااایگەڕسو باااا بەو دەمەو عەسااارە باااا ێ
لێكێاادەم و هە یااتمو لە بااا درەختێكاای هەمیشااە كەسااك و تەڕ
دانیشتمو لەو درەختانەی بە لق و پەلك و كاۆتر و كوكاوختی و
بلێاال و چااۆلەكەوە دەیانناس ا ەوەو دار دارو باانە موورتااك باانە
موورتكو گوڵ گوڵ باخی گڵكەند دەناس ەوە.
بێ تا خۆم پاشای گڵكەندمو نە لە شاەقاوە دەترسامو نە لە
جااا

و بەماااو بەڕكااێكم شووشااە و بەڕكێااك دوو سااێ پیااا ە

گااو ەبەڕ ژەو دەمەوس رەااز لە تیەنااگ بگاارمو بااۆیە بە دزیاایەوە
تس لە شووشە و گۆل ێ گو ەبەڕ ژە بكر ژەو تیەنگم خ تە با
چااااۆكم و بە قەدی درەختااااا هە ااااگەڕامو لە سااااەر لقااااێكەوە
هە دە تی ە ساەر لقێكادیو لە نااو پەلكاا لە چااوی دنیاا بازر
بوومو لەگەڵ با دارا با م لێكادا و اتیمو بااخەوانەكە نەبااو لە
باس ا دەمامەوە و نەدەبوومەوە خە كی زەوی:
لۆ وا لە خۆت دەكەیف؟ دوای دوو سێ تیدیو باسا ا بەر
دەستە ا دەدیف و دە ێیف:
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بەغداما گرتو بەغدا.
بەو پیااااوە لە كاااوس خاااۆی لە ماااا دانووسااااندبوو؟ چاااۆ
شووشەی منی دی؟ ما هێندە بە دەمولیف نیمو لە جاێ ق اەم
بۆ نایێو پا

كەمێ راما گوتم:

خارەو بە خەیا یش بەغدا بگریو خۆشەو وانیە؟
خارەی باخەوا و شەكر كەیەكی بۆ راگرتم و گوتی:
بیگرەو كوڕم بیگرە.
تێنەگەیشاااتم مەبەساااتی شاااەكر كەكەیەو یاااا بەغاااداك لە
ر یشتنێ:
بەغداو وا دەگاتەوە كەركووكێ!
بە راسااف؟ بەدی رادیااۆی سااەرسو بەو هەمااوو نەڕە نەڕ و
هاشوهووشەی لە چیك بە ق اەی وی باێو تاا باا بەغاداو دنیاا
شامی شاەرییەو بەدی ساەرانی ساەر زلای بەرەو بە تەماانەبوو
نە ف رەوانەی دەرس بكە !
تۆ بەرس خۆ دسو پێش ەرگەیەكی مەسافو لە بااخەوانێكەوە
هەوا ی لەدەستچوونی كەركووك بزانێ!
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ماااا لەوا ر ژسو جاروباااار گاااوەم دەدایە رادیاااۆی ساااەرسو
رادیۆی گەلە گەلە) و وا هاتا پێش ەرگێف مە) ماا هەیناێش
كەم باااوەڕم بەو بێا ەرانە دەكااردو باااخر بەو دە دوازدە سااا ەی
دواییو هێندە در م لێیا دیتێووو بیانگۆتێا:
بابەگوڕگوڕ لە كەركووكە.
مااااا بە گومااااانەوە لااااێم وەردەگرتا.وباااااخر بێاااا ەر در و
هاشوهووشی سەرا و نۆسەرا دە ێتەوە.
بە در ی رادیۆو سەربردەی بارام و دەستەكەیم بیركەوتەوە:
بەو كااوڕەو سااێ شااەو پااێش نەور ز بە ق ااەی رادیااۆ گەرم
دادسو شە

ۆە ف كاوڕی ساەیداوە بەگەڵ خاۆی دەدات و روو

لە كەركووكێ دەكە و لەو بەری زس لە چەند كەسێ دەپرسێ:
كەركووك چ باسە؟
یەك دوانااێو پێاادەچێ بەواناایش بە رادیااۆی ساااەرس گەرم
داهاتێاو دە ێا:
تا رەۆی اوە بازادە.
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پێ لێدەنێو لە باقاری دارەماانێو دەكەونە بۆساەی بەنیاالو
بارام و بایزو بە برینداری بە جێدەمێناو بە خشكە خشاكو خاۆ
دەگەیەننە چۆمێو بارام دەیگۆ :
بەو سااێ شااەو و ر ژەی بەوسو لە سااەر گیااا ژیااامو گیااا كە
خوناوەی دەكردو بۆ ما نا و باو باووو بە م باایز نە تیناوەتی
دی نە برساااێتیو بەو هەر شاااەوی یەكەم هە كشاااا و گەیشاااتە
بارەگای خودا .
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شارێ كوڕ
روو لە بابەگوڕگوڕ
بااااێو لەو سااااەروبەندە هەوا ە جەرگێااااتەكە بە هەولێااااردا
ب وبۆوە:
كەركووك كەوتەوە دەسف ۆوك ەت و عارەی.
شااار تاساااو خە ااك لێاارەوە پ اااو جااگە لە تیەنااگو خە ااك
دەستی هیچی نەدەگرتو هەر زارس دەبێتەوەو دە ێ:
كەركووك بچێو هەموو دەچێ.
دوای نیوەڕ یەو لە بەردەم بارەگاو لە سەر پاێ و دەساف
لە سااەر چەك راوەسااتاومو لە خەماای كەركااووكی لە دەسااتچووو
جەارە بە جەارە پێدەكەمو بەو بارەگایەی با یەكی جەرگیای بە
چەكااوچ و داسااەوە لە سااەر دەشااەكایەوەو بەو بااا یەی چەنااد
نەوەیاااێ خۆیاااا باااۆی بە كوشاااف داو بەو باااا یەی ز ر كەس
پێیااوایە لە سااێێەری وی نەبااێو ناۆەسااێتەوەو بەو بارەگااایەی
كوڕی هێند بە جەرگی تێدابووو باماادەبوو و بە ك شاینكۆ ێكی
كەچەی رووساایەوەو هەر شااەڕی دەبااابە ناااو شااەڕی اات كەی
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رووساایش بااكە و بە م چ لەگەڵ نەبااوونی سااەركردەی شاایاو
ناكرس

!

كەركووكو كەركووك...
دوو ساااێ پێشااا ەرگەو بە ساااێ دەنگااااو گاااازدكە و گاااازی
بەهاناوەچوونی كەركووكو گازی باازادكردنەوەی كەركاووكو تاۆ
بڵێی بازادبێتەوە؟ بەز رەشێینمو سەرم دە ێ:
ژیا بۆ هاوڕەكانم بگەڕەتەوەو هاوڕەیاانی نااو گاۆڕو بەوانەی
كینیااا زەردبااووەو ژیااا بااۆ بەوا بگەڕەااتەوەو پێش ا ەرگە بااۆ
كەركووك ناگەڕەتەوە.
بە م چ دەكەیف لەگەڵ دڵو دڵ بەرایی ناداو وا بە ساانایی
پشف لە شاری گت و خەو بكەیف و باوڕی لێنەدەیاتەوەو باۆیە
بە نیااازی بااازادكردنەوە بەگەڵ كەوتاامو بەوجااارە كەوتاا ە ناااو
كاااوڕانی گەرمیاااا و بەو كاااوڕانەی لە نااااوزەنگێش نااااو بەوانااام
هە ێ اردبوو.
كااروانی بااازادكردنەوەی باابەگوڕگوڕ سااەری لە قوشااتەپەیەو
بنی بڵێم لە كوەیەكرەنگە هێشتا لە كۆتری باشتی) نەبزووتێێ.
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ز ریاو هێند ز ریاو بەگەر هەر كەسەو سێ خولەك پاێ لە
خاك بچەقێنێ و سی یشەك بتەقێنێو رەنگە لەشاكری بەنیاال
لەو دیوی ۆەمرینێو دیوی عارەب تانێ خۆ نەگرەتەوە و تاا باا
بەغدایێ تێێقووچێنێ.
درەنگ كەوتو خۆر بە كەلێنای پەلە هەورا و تەواو بە ساەر
زەی گچكەو بەوجا بە دیوی قەرەچاووغ و دیكالەدا شاۆڕبۆتەوەو
بێرە كوەیە؟ د ەڕاوكێ رەێوانی لێم تێكە وپێكەڵ نەكردباێو ز ر
نەماوە تشووبی باقاری شێراوەی با پردس بێەزەنیاو ز ری بەرە
لێرە و ەرماندەی قۆ ی بێ ەو كۆسرەتی یەكێتای و ساەعدوونی
كۆمۆنی اااتەو لە بەری پاااردسو زرموهاااۆڕەو وا دیاااارە كااااروانی
ترومێێلو تا بێرەیەو لێرەوە پاێو دابەزیایا و دەو جاادە و جااد
پێ هە ێنەو لە دوامانەوەو پەیامنێری بیانی هەیەو پێ پێو وەنە
دەگرس.
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مەخشوومە
جێ راوگەی سوپای ئەنفال
بت بت و چەندی دەچینە پێشێو كاروا لە كاورتی و كەمای
دەداو بە م هێشاااتا ز رەو بەو باااتە چەكااادارەو شاااەڕی گەورە
دەكرسو ر یشتیاو ر یشتیاو لێرە دەستەی بێ ە بە ەرمانادەی
ساااەعدوو و تەواوس لە جاااادە دووردەكەویااانەوەو دەدەیااانەوە
دەستی راسف و راسف دەڕ یاو بت و خۆ

خۆ و بە پێای بااو

بەو ناو كەندولەندا هاوشاا لە گەڵ جاادەدا بات و مە اێا بەوانە
خوا لێی گۆڕیو و بۆ كوس دەچا؟
باااێ ە دەساااتەی بۆساااەیاو بااااخر و تااااهووا ك باااێ ە باااۆ
بازادكردنەوەی كەركووك هااتیاو كەچای بێیانە چ دەقەوماێو وا
دیارەو لەشكری بەنیالو كەركوو هیچو گەیشتۆتە ناو پردس و لە
سەر پێیە و دەیەوس بتەڕەتەوەو لە بەری گەرمیانەوە بتەڕەاتەوە
بەری سۆرا و بەری هەولێرس.
بت و دەسف لە سەر چەك بت و خاك ۆە تە و شتێكە زاری
كەسكی بۆ خاكە لێوە كارد تەوەو گیاا جاوا رساكاوەو دەگااتە
سەر گوزینگا و تاریك داهاات و كەساكایی زەوی رە
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داگەڕاو

شەوەكی پت ترس و لەرزەو شاەوی بەگ داچاوونەوەیەو دوور نایە
شەوی نەدیتنەوە بێفو لە د ی خۆم دە ێم:
مەرگو بە پێی خۆم بۆت هاتم.
بێو بت بت و لەگینە گەیشتێینە با پردسو بێرە كوەیە؟ جا
بەو شەوە كوس دەناسرەتەوەك شێراوە نەبێف؟ نااو باێ ە بێاوارە
بە دەستی راستدا یمانداو گوەم لێیە دە ێا:
بێرە مەخشوومەیە.
دە اااێا :لێرەهاااێو لە ساااەر بەو ب اااتیێهێو دادەمەزرەااایا و
سوپای بەنیاڵ بە دەردس دەبەیاو لەشكری هۆیكۆ

بەو دەردە

نەچووبێو نەخشەی شەڕ بەو شێوەیە:
لەشااكر دسو بە بەر دەم اناادا دسو تەواوس رەتاادەبێو بااێ ە
جارس تەماشادەكەیاو چاوەڕەیاو لە پێشاەوەو لە ساەر دەساتی
بەو دەسااااتەیەی پێشااااەوە باگربااااارا بكاااارەاو لەگەڵ یەكەم
بااااارپێكیو بااااێ ە لێاااارەوەو لە ناااااو قەدەوە زرمەیااااا لێااااوە
هە دەساااتێنیاو بیااادی باااێ ە لە دەو جاااادە دەساااف لە ساااەر
پەیپیاااتكەی تیەنگاااێ بە دیاااار كااااروانی ساااوپای عااارووبەوە
دانیشتیاو چاوەڕەیا دەنگی تەقەی بەرەنگاری لە پێشاەوە باێو
بەپێی بەو نەخشەیە لەشكر دەشكێ و راویا دەنێیا...
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نەختێكی ماوە بگەینە جێای مەبەساف و دامەزرەایا و جێای
خۆ قای كەیا بۆ خاولەكی دەستوەشااند و بازانە كاوو هااتك لە
هیكەوەو پێش ەرگەیێو پاشتر زانیم نێوەكی وەك پۆ ی هەباووو
لە ق ا سەر بە دەستەی كۆسرەتەو بە دەم ها..هاا ..هاهااو
دەبابەو دەبایە)وەو باربێكیەكی تەقاندو هەر بەو تەقانادنە باووو
هەر بەو باااربێكیە هە ەیە بااووو كەوتیاانە بااا رە ا نەی گااوللەی
لەشكری بەنیال.
بەو جێااایەو جێااای شاااەڕ نااایەو جێااای دەساااتوەكەری نااایەو
دەنگێكو لە ناو تەقوتۆقو نایناس ەوەو دە ێ:
كەس تەقە نەكاتو تەقەكرد تیاچوونە.
كەس تەقەی نەكردو كەس نەبووە برای كەسو هەر كەساە و
بە كەلێنی گوللەدا بە ییەكدا هە ت و لە تاریكایی بزربووو بێ ە
چەند كەسێ هە نەهاتیاو سەنگەرما گارت و پێ اا چەقاناد و
ماینەوەو خۆما لەگەڵ خاكدا بە شێوەیەك كردە یەكو تاۆپە ە
باگری دیتنەوەو بەوەی لەشكر بۆ دیتنەوە هە یدەدایە باس انێو
بااێ ەی نەدەدیااتەوەو دەسااتم گێااتاو چااوار پێاانج كااوچكە بەردم
وەچنگ كەوتو لە راستی سەرم لە سەر یەك هە چنیاو رەنگە
گااوللە بگێااتنەوەو گااوتم سااەرم پااارەزراو بااێو سااندا لە قااوو
ولە .
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بەو پێش ەرگانەی لە با باگر ماینەوەو نااوی هەنادەكیانم لە
یادگە ماوە:
یووسو ۆەساریو عەلی رووسیو دكتاۆر هۆشاەنگو وشایارو
باشتی ۆەساریو قاسمو ۆیك ەتو بەكر...
خۆما لەگەڵ خاكی تەڕ و كەسكی خااكەلێوەدا كارد یەك و
باساااا و بااااگری لەشاااكری بەنیاااال بە ساااەرمانەوەو یەكاااێ لە
ۆەساریەكا بووو گوتی:
خۆ بگر و باشكرابیاو تیادەچیاو تەقە نەكە .
رەنگەو رەنگەی ناوسو د نیام بەوشۆ شەوی مەرگەو بەوشۆ
خوەنی بێ ە بە سەر گ وگیای مەخشوومەی با پردەی سەر زەدا
دەڕژسو تۆ بینەو بای گوللە لچكی جەمەدانی دەلەرەنێتەوەو تۆ
لێی دووریو بە م ما هەسف بە گەرمایی گوللە دەكەمو بە خێرا
خۆیو پەنكەیێ بە دووری مندا دەڕواو گیزەی گوللەك تا نەكەویە
ناویو نازانی چ دەنگێكی ترسناكە.
بەوشاااۆ مااارد م اااۆگەرەو ر یشاااتنی لەو ماااردنە نااااچێو
لەودیااوی كێااوەرە

لااێم ناازیككەوتەوەو رەنگاای لە مااردنەكەی

شەوی هەیێەسو تانیش ناچێو دەنگی نە مردنی نزیك باازگەیەو
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نە بەوەی ناو سەربازگەو مردنای بەوشاۆ مردنای خۆنیشااندا و
دەنگدا نیەو مردنی تەواوە و وا گەیشف.
نازانم چەنادس لە ساەرەمەرگدا مااینەوەو خاۆ بەخااككرد و
بێدەنگی ا و لەشكری سەرچیخ برد و رووی چەكەكانیا نەختێ
لە بااێ ە دوورخ ااتەوەو پشاایەك ا هاااتەوەبەرو پێشاا ەرگەیێ
گۆتی:
هەلێكی باشەو با هە ێیا و لە دەستی نەدەیا
لە سااەر ق ااەی ویو هە تاایاو بە رەاای چووناادا گەڕایاانەوەو
تەقەما لە سەرەو ناچار لە هە تنێ چووینە سەر رەێاازی ماارو
شاااەقاوس بە یی چەپو شاااەقاوس یی راسااافو جاروبااااریش لە
ترسی بەو پەلە ساچ انەی لە تەقینەوەدا ب ودەبوونەوەو سەراو
سەر خۆ بە زەوی دادەو بەو هە تنە

نازانم چەندی برد.

گەیشتینەوە دەو جادە و ترومێێلو بۆخەیشو بەوجارە

تیا

نەچوویاو لە د ێ خۆ گۆتم:
بەگەر بە قەد مریشااكێ مێشااكم لە سااەر بااێو جارەكیاادی
ناچ ە گۆترەكاری شەڕەوە.
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بە خۆی ناوێرێ
ئێمە دەمنێرێ
بێرە دەبوو پت بێ لە پێش ەرگەو جگە لەو دەساتەیەی باێ ە
چەكدارس نابینیەوەو نازانم كێ بوو گوتی:
بێ ە لە ختوخۆڕا خۆ بە كوشف دەدەیااو لە منای وەرگار و
سەرانی بەرە بێ تا گەیشتوونەتەوە ناوزەنگێ.
سواربوویا و گەڕاینەوەو لە دوامانەوەو لوورەی تۆپی سوپای
بەنیااال دسو هاااتیا هاااتیاو بەرەبەیااانەو چاااودەگێتیاو هەسااف
رادەگریاو پێشا ەرگەیێو چەكادارسو كەسا ا نەدیو باشاە بەو
هێزە چەكادارە لە باا نەهااتووەی دوەناێ عەسارسو بە اووەكی
لەشكری بەنیالو بە هەوادا چوو ؟!
لە با قوشتتەو گەیشتینە هێزەكای پێشا ەرگەو كۆسارەت لە
دەو جادە راوەستابووو پرسی:
+بێوە
-

هاتنەوەو بەدی هێزەكە؟

هە تا و پەرتەوازە بوویا.
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+بەدی هاوڕس سەعدوو ؟
بەویش نازانیا كەوتە كوس.+بێ ە نابێف هە ێیاو دەبێف بەرگری بكەیا.
یووسو تووڕەبووو روو لەو:
پێش ەرگەیێ لە دەستەكەی تۆ بەزمەكەی بۆ بێ ە ناایەوە و
خۆشی هە تو ەرموو خۆت بت شەڕی دەبابە.
كۆسرەتیش وا باگۆی دایەوە:
دە بت و هەمووتا بت و با عەسكەری عاارەی بێاف و قال
قل ژنی كورد...
پێش ەرگەیێ گۆتیە یووسو:
چۆ ق ەی وا رەق دەكەیفو نازانی بەوە كاك كۆسرەتە؟
یووسو :خوای دەكرد مام جەیل دەبوو .
یەكێ لە با لێوانەوە دە ێ:
بە خۆیا ناوەر و بێ ە دەنێر .
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ز ری نەبردو سەعدوو و دەستەكەی و دەساتەكەی یەكێتای
و بەوانیاادی پەیاادابوونەوەو دوو سااێ پێش ا ەرگەی باازووتنەوەی
بی المیشم ناسیەوە.
بێ تا نێوا بێ ە و لەشكری بەنیال هێندە نابێو بەردەقانی
شااتێ لە خااۆی بتتاار بكاااتو دەیگاااتێو كۆساارەت و سااەعدوو و
ەرمانی سەنگەرگرتا و بەرگریا داو لە دەو جاادە ساەنگەرما
گاارتو دەبااابە نزیكێااۆتەوەو ژمارەمااا هێناادە ناایەو بە سااەد
هێندە

شەڕی لەشكر ناكرسو بە م كۆسرەت گوتی:

هەناادس خااۆ بگااریاو هێزەكاای گەورەی پشااتیوانی لە رەاایە و
دس.
بەگەر واباێ باشاەو لەبیرمنەچااێو یووساو ۆەساااری هەر لە
ناو ترومێێلە و دانەبەزیوەو دە ێتە عەلی رووسی:
هاوڕسو بەو ژمارە كەمە شەڕی لەشكر ناكرسو بەو كوڕانە بە
كوشف مەدە .
دەبابە وا دەگاتە سەرما و هێزی پشتیوانی سۆراخی نیەو وا
بتواتو ز ر ناباتو لەشكری بەنیاال بە شاار وەردەبێاف و باا ی
بەیهو بەكێەر)ی لە سەر قە تێ هە دەكاتو ناچار ساواربوویا
و گەڕاینەوە.
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گەیشاااتینەوە شاااارو هەساااتدەكەم شاااار ورەی بەرنەداوەو
خە كێكاای ز ر چەك لە دەسااتە و لە سااەر پێاایە بااۆ بەرگااریو
باااهێكم هاااتەوە بەرو گااوتمو هاایچ نەبێااف چەنااد ر ژس بەرگااری
دەكرس و لەشكر وا بەسانایی شار ناگرس.
كاااۆچی كەركاااووك بنااای هااااتووە و لە هەولێااارس بارگەیاااا
خ تووە و هەر ما ێ دوو ماڵ مێوانیەتیو لە د ێ خۆ دە ێم:
بەدی بەگەر هەولێاار بااارگە تێكنااێو روو لە كااوس دەكااات و
كێ دا دەی دەدات!
بێوارە درەنگ چوومەوە ما ێ:
+كوڕمو هاتیەوە؟ دەستم لە سەر د م بووو دنیا چ باسە؟
دایەو وا تێێگەم هە تنە.+وا مە ێ.
ما چەند ر ژس پێشتریش بە ما ێم گوتێووو هە تنێك اا لە
پێشەو بە م بەوا ق ەكەیا لێ وەرنەدەگرتم.

219

ما ێ و كۆ نیش هە تنیا بە خەیا دا نایەو رادیۆی سەرەش
هەر مەپرسااەو بە ق ااەی وی بێاافو تااا بێ ااتا

پێشا ەرگە لە

پێشتەویە و لەشكر لە شكا .
بەما پرزەم لێێتواوەو گەلەك مانادوومو خۆتاا دەزانااو لە
شەڕی د ڕاوی باا پردەاوە هااتوومو چاوویا باۆ باازادكردنەوەی
باااابەگوڕگوڕو پردەشااا ا لە دەساااتداو رەناااگە بێ اااتا ساااوپا
گەیشاتێێتە قوشاتەپەو وا دیاارە پێشا ەرگە و چەكاداری پااارتی
كوردی هەر هێندە شكاو لە دەشف و شار خۆ ناگرسو یەكتێ تا
بااا چیااا راناوەسااتێو ماناادووم و بااۆ نەختااێ خەو سااەر بەسااەر
پشتی ژووژكیشا دەكەمو دوو شەو بووو چاوم نەچووباووە خەوو
بە دەم خەوبردنەوەوە چەند پارووە نانێكم قووتداو كاو كەوتامو
ما دەخەوم بەوشۆو بە ر ژمێری چیا شەوی دە لە سەر یازدەی
خاااكەلێوەیەو سااا یش بەو سااا ەیە كە نەتەوەیەك باردەكااات و
نااازانێ بەرە و كااوس بەڕەااوەیەو بە ر ژژمێااری باااویشو دیااارەو
سێەی سیویەكی بادارە.
بەو شەوە ما چااوم لە دارتاشاەكە كاردو بەوەی پێیواباووو
هەزار دەرگا هەیە و بێ خەم و خەیاڵ خەوتو خەوتم.
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سپێدەی كۆچ
كۆچی نەتەوە
ستێدە زووو هێشتا قە ت چ تاۆپی وەنەكەوتێاووو لە دەناگە
دەنگاای مااا ێ و كااۆ

وەباگاهاااتمو داكاام و بااابم پارشااێویا

كردبووو تاهو وا و كۆ

دە ێ:

خااودا یەك دەرگااای لە سااەر پشااف هێشااتۆتەوەو بەویااش
دەرگای كۆچە.
بە هە ەداوا خااۆم گەیاناادە بارەگااای چەكااوچ و داسااەكەو
بارەگاااا لە ساااەر بااااركردنەو لە پێشااا ەرگە رووتێاااۆتەوەو دە
پااازدەیەكی بە دەورەوە ماااوەو لەوس پااێكەوتم كە لە دوەنێااوە
ز ری بەرپرس و تاتە بەرپرسای پاارت و بەرەو بە كەساوكارەوە
باریا كردووە.
روو لە بارەگا تیێك و ساێ چاوار جاوەنی مازرم هاویشاف و
یەكتێ گەڕامەوە ما ێو لە رەیێ كەوت ە سەر كۆنەكردنی خۆم:
مااا ێ مەو بە پێیااا دەگەنە كااوس؟ باشااەو بااۆچی مناایش
ترومێێلێكی ۆوك ەتم داگیرنەكردو خۆ باسا بووو چ بكەم؟!
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لە سەر دەرگاو چیر كناووس ماحەمەد كەریام ناانەوای بارای
شەهید ۆەیدەر كەریمو پرسی:
+چ باسە؟
هە تنە+خەمااف نەبااێو ترومێێلاای مە گەورەیەو مااا ی بێااوە مااا ی
بێ ەیە.
بیانگۆتێاو لەشكری بەنیاال پاشەكشاێی كاردووە هەر هێنادە
د شۆ

دەبوومو نانەوا گوتی:

تا یی بەستۆڕە دەچیاو بەگەر هیچ نەبووو دەگەڕەینەوە.
گوتم:
ناو تا لە پیرمام باودیونەباو باوڕنەدەنەوە.
گوتی:
تۆ بڵێی پێش ەرگە بەرگری نەكە ؟
گوتم :پێناچێ.
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ما ێم بە ناانەوا ساتارد و ماا واییم لێكارد و گەڕامەوە یی
بارەگاااو لە یی هااۆلی میاادیا دیااتم دەسااتەیێ گەنااج خۆیااا
بەستووە و بەرەو رەی كەركووكێ دەچا و دە ێا:
دەبابە بە سەر یشەما بتواتو شار چۆل ناكەیا.
بەو كوڕانە نە پێش ەرگە بوو و نەجا و د ام بەوانە خاۆ
بااووو یەك دوانێكیااانم ناساایەوەو سااەر بە شااووراكا بااوو و لە
بەری بارەگاو تووشای راوەا و براكاانی باوومو ز ر پەشاۆكابووو
گوتی:
كەس بە كەس نیەو هەموو خۆیا بزركردووە.
گوتم :تۆ نیازت چیە؟
گوتی :كەمێ بەرگری بكرسو لەشكر دەشكێ.
گرموهۆڕی تۆپانەو تا دس نزیكدەبێتەوەو هەر لەو ستێدەیە و
لە راوەااااا ەوە هەوا ێكااااای جەگێاااااتم بی ااااافو بە هەوا ااااای
داگیركردنەوەی كەركووكیش هەر هێندە تێكچووم:
+زانیوتە مالزم شێرزاد شەهید بووە.
وا مە ێو لە كوس؟223

+لە كەركووك.
تاسامو شێرزادە خۆی بە گێاتی كەركاووك كاردو پاێش دوو
سااێ ر ژسو لە بەرگریااداو لە بااا كەركااووكێ لەگەڵ دوو سااێ
هاوڕەی تۆپێكی لەشكری بەنیال دەگرنەوە.
بەو ر ژە لە سەر پردی سەیداوەو لە راوەا داباتامو هەر بەو
ر ژە بەو راوەاا ە و سااێ چااوار باارایو خااۆ دەكەنە بە گێااری
هەولێاارسو شااار نازناااوی دایكاای پێاانج شااەهید) بە دایكیااا
دەباااتسو ز ر درەناااگ هەوا ەكەم پێگەیشااافو هەوا ااای مەرگااای
بازیزا درەنگ دەگات.
شار لە با بۆردوومانەو شار شەڕدەكاتو شار باردەكاتو شار
دەگریااێو شااار بێكەسااەو شااار بەرە ناپاااكی لەگە اای كاارد كە
دەیگوت:
خۆم بۆت دەدەم بە كوشف.
بەرە در ی كااردو بە ترومێێلاای دزراو هە ت و بەجێیهێشاافو
وا دیارە شار دوا بتیاری خۆی دا:
كۆچو كۆڕەو..
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لەشاكر بااۆ رەگاارتا لە كاۆچی شااار وا خەریااكە دەوری شااار
دەگاااارسو لە بەری ر ژهە تەوە گەیشااااتە بنەسااااراوە و رەاااای
كەسنەزا بە تۆپا دادەبێ سو ما بێ تا لەگەڵ دوو پێش ەرگە
عادل عارەی و قاسم نۆكانی لە جاادەی ساێتاقانیاو لە زەوی و
باس انەوە باگربارانەو شار گەڕەك گەڕەك و پیاادە و ساوارو بە
پانایی كۆ

و جادە لە كۆچەو گوەم لێیە منداڵ دە ێا:

هە ێ هاتو مكاهید هات.
بیاااارمكەوتەوە بەوانە تاااااق ەكەی رەجەویاااااو كرەگاااارتەی
سەداما.
لە نزیاااك خەستەخانەی ساااەدام)) ساااێ چاااوار چەكااادار
بازگەیا داناوەو هەر كەسێ چەكی پێێێو گوە لێیە پێیدە ێا:
ەرمانی بەرەیەو یا بگەڕەوە و شەڕی ۆوك ەت بكەو یاا
چەكەكەت دانێ و بت .
پیكابێ چەكیا هە داوەتەوەو لێیا چاوومە پاێشو یەكیاانم
ناسیەوە و ناسی یەوەو بی تێووشم لەو ساا نەی دوایای باووەتە
جا و گۆتم:
بەو چەكانە لۆ چ سەر ك جاشێ ختدەكەیتەوە؟
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زمانی تێكبا و بازگەبەتاا ی لێكاردو بەو كاوڕە دواتار باووە
یەكێك لە بازرگانە گەورەكانی داودەرما .
درەنااگ داهاااتو لەشااكری بەنیااال وا گەیشاافو ترومێێلاای
چەكدارا وەگ گاوللە بە رەای هە تنادا باۆی دەرچاوو و پیاادە
زەۆاا ەت دەربچااێو پێاادەچێ بەو خە ااكە هەمااوو بە دەسااف
بگیرەا!
پێهە نەهێنااایاو لەشاااكر دەوری شاااار دەگااارس و هەیناااێ
دەكەویاانە شااەڕی مااا و نەمااانەوەو دامااانە گااورگە لااۆقەو رەاای
كەسنەزا باگر و باسنی بە سەردا دەباارسو داماانەوە دەو رسو
دەستی چەپ اا گارت و هە اێو بە كەلێنای تۆپانادا گەیشاتینە
د ۆپە و بانیەكانی پشاف كەسانەزانێو لە مەترسای دەرچاوویاو
باوڕدەدەمەوە شار لە ناو چتەدووكە كەوتۆتە گیانە .
لە كااانیەكەی د ااۆپە مەتااارە پااتدەكەمەوەو كەمااێ بە دیااار
كاااۆچەوەو كاااۆچی شاااارەوەو بە دیاااار رەوكردنااای مناااداڵ و
پەكااكەوتەوە دادەنیشاامو وای چەنااد شااەرمەزار و چاااوبەرەژەرمو
نازانم چۆ ناب ە د ۆپە باوس و ناڕژە ە باا پێای كاۆچەوەو باا
پێی بەو ژنێهێوە كە رووی لە چۆمەو بەر كای خاۆی دادەدڕس و
نە اارەت بااۆ سااەدام و بەرە و زەوی و باس ا ا دەنێاارسو باااخر
منیش لە با نە رەتی ویمو لەوس نە رەتم لە خاۆم و بەرە كاردو
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هاتە سەرم گوللەیێ بە سەری خۆمەوە بنێمو بە م زاخی بەوەم
تێدا نەبوو .
بێرەو هەورازە نە اتەیەو دوا هەناساەی بەو بی اف و ۆە اف
ر ژەیەو بی ف و ۆە ف ر ژی بەر بای بازادیو دوا دەری كتێێی
لە بە رەوە بۆ گتەو بە م چەند یپەڕەیاێ لەو كتێاێە بازرە و لە
كتێێی ۆە ف ر ژەی هە تا دەیێینینەوە.
بێاارە هەورازە نە اتەی پشااف كەساانەزانەو یەكەم هەنگاااو و
یەكەم دەااری ۆە ااف ر ژەی رەاای هە تااا لێاارەوەیەو هە تنااێو
كەس وەنەی نەگرت و بە كەس ناهێتە یەگێتا .
دوادەرو عادل عارەیو بە عارەبی گۆ:
وا دیارە شار لە بێ ە نایەو دەبێ هۆركەینەوە بۆ ناوزەنگێ.
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