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 ەب یكێباران  بوو وەش یوین و ۆن رێمژكات
 بەخۆیەوە یشار یكانەقامەم شەرجەسەزمێل
 یشار مووەه ڵساما یكێئاسمانها ەروە،هكردبووەڕت
 ەوەرەدەكان لەئاشق و ماشوق.بوویشپۆدا ەوۆیەخەب

 .بوون كتریە یوێل یكردنچو ما یرداڵد یكیرەخ بوون 
، بە دیار كردبوو مات كداێوورژ  ەم لۆش خیمن ەچیك

 .کتێبەکانمەوە ژوانێکی تایبەتم بەستبوو
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م یكسەم ەیكەمانۆر ەیوەندنێخو یڵرقاەس مۆخۆب
 ەیەه یریگەكار رۆز یكێمانۆر ەبووم،ك یركۆگ
 یڵرقاەك سەیەفتەه ەل ترایز ە( ككی)دایناوەب

 ەباس ل ەبووم ك ەجوان ەمانۆو رەئ ەیوەندنێخو
 یكانەشێحمتكەز و كارانێكر ینچی یكانەرشۆش

 .یداریەرماەس یمەستیس ژید ەل كاتنەد ایرووس

شام ماەت كێكات دراێلم ەكەلیباۆم گینەناكاو زەل مەاڵب
 ەگەڵل مەكەبێكت شیمن،ەمێڕهاو [ەیشیئا]نم ینیكرد ب

 مەكەلیباۆم اشانەپل.دانا مەكەزێم رەسەل مەكەلكیاوچ
ن بتوانم چۆ انگی ەشیرموو ئاەوتم : فگرت و گ ەڵه

 .ەوەش مەب مەبك زتانێرەب یتەخزم

دا ەكەنۆفەلەت وێنەل بووەه یاوازیج یكگێنەد ەشیئا-
وام ەردەب ەبوو كەن ییئاسا ەیانۆژو رەو ئكەواتا و
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 ەخستەد یمن كێسات ۆو ب كردمەد ەوپێ یندەوپەی
 . ەویەكانەشۆخ ەقس ەب ەوەنینەكپێ

 ناتوانم یئاسان ەب كێكات یچه ەك بوو كچێان كگی ەشیئا
 ەب یكردن تەنانەت.مڵێبەڵه دا یرەسەب كێرێد ندچە ەب
 یكیەهاەب یچه مەجوان ڕێو هاوەاو ئچ ەل شیكێمانۆر
 من،بوو ترەورگە كێموو شتەه ەل ەشیئا ەكوونچ.یەن
 ممۆخ ەیورگە یكێكو خووشكەو هەمیشە ومەئ

ن ین و باشتریترەنەكو تاقەو هەروەهاست،یوەشدۆخ
 ...بوو تەبیتا یكێزێر یاگێج مڵد وێنەل مێهاور چیك

 ەوەمات كزو یكەیەوێشەر  بۆز ەشیئا گینەد ەوەوشەئ-
 ...كانمیەێوگر ەب ەهاتەئ

 ؟ ەبووەن یچه ۆان؟ خگی ەشیئا یباش ۆت -
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 تەكەسبووكەیف  ۆڕب راێخ مەاڵ، باسپمن باشم سوو -
 . ەت ناردوۆم بگرنگ رۆز یكێشت ەوەبك

 ! تێناردب تچی تێبەد ەوەش مەب اڵشایئ تێبەردێخ-

 ...رەنووس یكاك ییەن رێخ یچه-

 ەهاتوو ۆكم بەیەم نامینیب،ەوەسبووكم كردەیف بەخێرایی
 لیباۆم ەب اشانەپلنووسرابوو، كێزەر كاغەسەل ەك
 ەیەم نامەوت: ئگم ەشیئا ەش بیرابوو ، منگی  ەینیو
 ؟ەشیئا ێیەك یه

 وەئ ، ەوەخوازڵد یناو ەب ەكمێیەڕهاو یه ەیەو نامەئ-
 ەبوو ەیكەمردن ڵیواەه ستاێئ شپێ ۆژر دوو ەك چەیك
 ییتاۆدا كۆیخ ەیكڵەما وێنەل ەان ككڵەواەه یرێر دەس
 ەك یتەیەكەنام ەوەئکە ستاێئ .نابووێه ۆیخ یانژی ەب
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 داپێ نمەڵێب و نارد یمنۆب ت،ژێبكوو ۆیخ ەیوەئ شپێ
 ەڵاەیخ ەم هات بۆنها تەش  تیمن ،ەوەمەوبكاڵب ۆییب ەك
 ەیەینام مەئ رەسەل كار یبتوان كێرەنووس كوەو ەك

 م.ەكەاست دپتر من سوویئ تەیبك مەكڕێهاو

 یمردن یڵواەه یستنیبەرزام بپش كێمەمن ك ەوەوشەئ-
ت: وگم ەشیئا ەب، ەوەمێڕهاو ەیشیئا یزارەل چەو كەئ
 تێنێبه ۆیخ یانژیەب ییتاۆك دا اتێگڕ ەشیئا ۆچیب
 ؟ چەك وەئ

 یچش هی،منمەبك ۆیب هاتەن ستمەدەل كێشت یچه - 
دا ۆیخ یانەژیب ییتاۆك بوومەن داەوەئ ەگەڵل كێكات
 ەیكەمەنام ۆ، ترووخابوو واوەت چەوكەئ مەاڵب.تێنێبه

 .ەكووشتوو ۆیخ ۆچیب یزانەد وجاەئ ەوەرەنێبخو
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 تێناب رەسەارچ كێشت یچه مردن ەب ەشیئا مەاڵب -
 .ەوەكاتەد ترڵقو اتریز كانەشێك كوەڵب

 ،ۆیم بەوەداخەش بیمن،رەنووس یكاك ەراست -
 وا مەاڵ،ب گیان خوازڵد ەداد بوو مچك ێیڕن هاویباشتر

 ەك ەیخەزۆد وەل اربوونگرز ۆب یاێگر ەتاك ەارید
 یانژی ەب بوو نانێه ییتاۆك شیوەئ سرابووەڵگیه ۆیب
 ...ۆیخ

و  ییەر نەسەارچ ەز مردن تاكگیرەز و هگیرەه-
 .تنێناشب

کاکی نووسەر کاتت هەیە بۆ کارکردن لەسەر نامەی -
 هاورێکەم؟
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 كوەو تریئ ەك ەاوی ارمیڕان من بگی ەشیئا ەیكیەراست-
تر چی ەواتم،ەبك ێەڕان بژیم ۆخۆب ییئاسا یكێسەك

 ەكید یكیەتیەساەركەن های كێرەنووس كوەو تێوەنام
 نیندچە ەك یەیتڕێیەهاو وەئ رەبەل مەاڵبوم،ەربكەد

ها ەروە، هنمێنرخەیرز دەمن ب  ەیەدا ه مانوانێنەل ڵەسا
ت من كار ێیەڕهاو چەو كەئ یاكپ یرووح  ناوپێ ەل
 كەیەوێر شەهەب اشانەپم و لەكەد ەیەو نامەر ئەسەل
 .ۆیب ەوەمەكەد یواڵب تێب

 یواوەت و یرەنووس ەل نمێهەاشان وازدەپتر لیئ
 ەگەڵل ەداو ارمیڕب ەوونكچردا.ەب و هونەدەئ یهانیج
 ەك مەكەد دوور یكێشتگە مەكیەفاەو ەب ەالنۆكچب ەگەس
 من یبوون و وەناسنام كێسەك یچه تێوەنام ترچی
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  یواوەت وێنەب كییەتارما ەب بمەئت.لەپاشان ێبزان
 ...ەوەمێسوورەد دا هانیج

 ستاێئ امینڵم ، دەكەد تەكیەهاوكار یاسپر سووۆز -
 ستاێو ئە، ئەشاد شتەهەبەب مڕێهاو یخوازڵد یرووح
 ەل كرد تیرەشخپێستەد ۆت ەك ەیەئاسوود یحروو

 ...مەكڕێهاو یدانیتەارمی

 ...تنێوادارم وا بیه-

 یكێكاترم ،ەگن ۆت یاتر كاتیز ەوەبا من ل ەاكچرۆز-
 ... زیئاز یرەنووس یكاك تۆب شاد

 ان.گی ەشیش ئاۆیتۆشادتر ب-
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 كانیەتیەەاڵمۆك ەرۆت ەل ەك یچەك وەئ یمردن یڵواەه-
ر ۆز یمن ەویەوكرااڵب كۆژێر ندچە شپێ

 ێیهاور یكچێك  ڕێیهاو ەك یمزانەن مەاڵتاساندبوو،ب
 ئازارم رۆز كێرەكو نووسە. وەمۆخ یستیوەشۆر خۆز

 كێكات. ستیب كمچێك یمردن یڵواەه ەوباردو ەك شتچە
 یكارۆهەب ەوەتێبەئ كێسەك یكوشتنۆخ ەل مێوگ ەانۆژر
 . بمەد تەل تەل ەوەمۆخ یناخەل ۆوخەراست  اوازیج

 ستەدەب مەوەئ اینەت ، تێست دەدەم بچیك ێمن مەاڵب 
 و وماوانەقێل گینەد كێرەكو نووسەو ەك تێد
اتر یز چیرەگەئ.ەوەمەوبكاڵب كانیەقوربان و كانەتاوانێب
 مەاڵب یرێپەت ەرووداو وەئ رەسەب كۆژێند رچە ەل

 چەك وەئ كێوازێش چ ەب ەك ەزانراوەن ستاێئ كوەتاو
 ەستاكێئ چەك وەئ یمردن یلیكل ەارید وا مەاڵب ، ەمردوو
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 ینكاەستەدەب یەاگرەد وەئ تێبەو د من یال ەتۆوتەك
 كێسەك مووەه تێبەئ.ەوەمەكیب كێسەموو كەه ۆم بۆخ

 كیەقوربان ەل گەج وەبوو تاوانێب چەك وەئ ەك تێبزان
 . ەبووەن ەكید ییچه

 كار ەك ەخشەئازارب رۆز رەنووس یكێمنۆب ەدووبار 
ربوون ەنووس، تەیبك مردوو یكێسەك ەیر نامەسەل

 .یخشەبەمن نەب ەیكید یچیئازار ه ینیخشەب ەل گەج
، كەیەشێو ك كێر ئازارەر هەس ەخستن ەنجپە ەوونكچ
 ێبەب بمەد ەڵقو ەو ئازارەئ یر نوقمەنووس یوا منەئ
ش ەمجارەئ ەاریوا د  مەاڵ. بمەبكپێ یستەه ەیوەئ
 ... ببم ەكید یكێرووداو یارم  نووقمچنا

*** 
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 :خوازڵد ەیكەنام یقەد

 ەب ییتاۆك و مەبك دا مۆخ یملەل كێتپە ەیوەئ شپێ
موو ەه  ۆب كورت یكەیەنام  تێوەمەئ،نمێم بهۆخ یانژی
 ۆب بنووسم مۆخ ەیشتمانین مەئ یكڕێكو و كچێك
 یشۆناخ مانەكو هەتاو.رنگربەو ێل یكێندپە ەیوەئ

 شیتەبیتاە،بەوەتێكرەن ەردا دووبارەسەان بیمن
 مەكەمانیشتین یانچك ەیئاراست مەكەامپەی
 ین و باجیقوربان ەشیمەكان هچەك ەوونكچ،مەكەد
 .كنێموو رووداوەه یمەكیە

 ەك مەبك ەوەل باس داەیەنام مەل تێوەمەها ئەروەه
 ەك واننڕب كانچەك ەل كێاوەچب كانڕەكو تێناب ترچی
 . انۆیخ یكانەزووەئار ۆب ننیانبیب كیەاڵكا كوەو
 یكسێس یكیەاڵكا ەو نابن نین اڵكا كێكات یچكان هچەك
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 و بنەد داپەی كێانچك ەك ەیوەل گەج.كانەڕكو ۆب
 ندچە ناوەپێل.نەدەئ شانین یزانۆس كوەو انۆیخ
 ەنەخەد وەش كەیەب انۆیخ یزێر و تەرامەك كێنارید

 .ەوەاوپی نیندچە پێی رژێ

 ەیەم نامەئ ەوەمۆخ ەیكیتار ەوورژم ەل ەاكستێئ 
 ەك رمێنەید مێڕهاو ەیشیئا ۆاشان بەپو لنووسم ەد
 ۆب تێرێنیب ۆوخەراست داومپێ ینەڵێب شیوەئ

 وەئ یناو شترپێ مۆخ ەك ،ۆیخ ڕێیهاو یكێرەنووس
 مەاڵ،بەیەشیئا یكینز ێیڕهاو ەستبوو كیم بەرەنووس

 وەب یندەوپەی كەیەوێش چ ەب مۆخ ەك یزانەمدەن
 .مێبدو دا ەگەڵیل ۆوخەراست ەیوەئۆ.بمەبك ەوەرەنووس
 وەئ ەگەڵل ەبوو كەكم نیەروو یچه ەیكەیەراست
ت ەنانەت مەبك دا ەگەڵل گۆیفتگ و شمیدابن ەرەنووس
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 شمۆیخ ەیكەزانێخ یاوچناو  یماشاەت تیەشم نایروو
 ەهاتەئ ونەزێق یكێكس ەر بۆمم زۆخ ەوونكچ .مەبك
 ەك مامەن شووپێ ەیخوازڵد وەئ من تریئ.اومچ شپێ
 .وابووم كەیەوولپەپ كوەو

 یستەد ەاتەگد ەیەم نامەئ ەك ەیوەاش ئەپوادارم لیه
 رەسەل یجد یكێكار تێ، بتوانەزێەڕب ەرەو نووسەئ

 یواڵب یدژیترا یكێكۆرچی كوەو اشانەپل و بكات
و ەل ەوەتێنێخویب كێرەنێموو خوەكو هەتاو ەوەبكات

 ەب  كێرەنێر خوەه اشانەپل.نگەبێمن ت یەیەشێك
 . بدات رەسەل ارمیبر ەوەدانیژو

*** 
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 تر یكچێك كوەتاو ەیەوەئ ۆم بەیەم نامەئ ینینووس
 ەەڵو تەئ ەك،ەوەمن ەڵەیەیت مەئ مانەه ەتێوەكەن
م ەها لەروەهوتاند...ەف یمن یانژی یواوەت یەتەفرەن

مان ۆخ انچك ەیمێئ ەك ییەم نەوەئ یستەبەم دا مەیەنام
 مانەەڵه رۆز شەمێئتاوان، ێو بەوولپەپ ەن بەیبك
 نیندچە یڵها دەروەه ، ەبووەه انڕكو ەب رەرامبەب

 مەل مۆخ یكێیەهاور ەینموونەب. ەشكاندو مانڕكو
( انیڤرێ)ب یش ناویوەئ ەك مەبك باس ەیەنام
 یئاشق رۆز كێكور ەك باسكردنم ۆیب انیكۆژێ،ربوو

 انەژیل ەكور وەئ یكێمووشتەه وەمڕێهاو چەیك وەئ
 وەئەك ەوەرامگێ ۆیب انیڤرێب  مەاڵب.بوو انیڤرێب اینەت

 یانیڤرێبوو،ب الواز رۆز ییدارا یروو ەل ەكور
امان س و ڵما وەارپ یئاشق رۆز بوو كچێك شمێهاور
 .بوو
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 پێی راندووپچ ەكور ەگەڵل ۆیخ یندەوپەیدواجار  ۆب
 وەل تریئ. تەیكەن ەوپێ میندەوپەی تر یكێجار:وتگ
 كوەو سووتاو گیرەج ەداماو ەكور وەئ ەوۆژەر
 انیڤرێب یرێپەت ناڵسا مەاڵب.هاتێل ەیوانێد

 مەاڵب كاتەد ندەمۆڵەد یكێكور ەگەڵل یرگیرەهاوس
و ەئ ەوونكچ،بوو انیرگ انیڤرێب ۆب كۆژێر مووەه

 یوتەسووكەڵه كرد دا ەگەڵل یرگیرەهاوس ەك ەیكور
 یستیبێوگ انیكۆژێر تریئ.بوو پخرا رۆز انیڤرێب ەگەڵل
 ۆیخ انەیوڵەما یربانەسەل انیڤرێب ەك نیبوو ەوەئ
 .نابووێه ۆیخ یانژی ەب ییتاۆك ەوەوخوار ەتەداو ڕێف

 .بوو مێهاور یانیڤرێب ژەییمگەمن  ژەییمگەاش ەپل-
 سامان و ڵما ناوەپێل ەیەوولپوپباش و  ەو كورەئ ەك
 دا. ۆیخ یستەدەل
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 ۆوخەاشان راسەپلنووسم و ەد ەكەنام اینەت من
 مەكەنام ەك ەیوكاتەئ مەاڵ، بر ەنووس یستەدەاتەگد
 یبوون خوازڵد یناوەب كچێك رەنووس یال ەاتەگد
 ەكاتەیكات و ئەر دەسەل یش كاریوەئتر یئ، ەماوەن

 ەیكید یكانەرمانەخ رەس ەخاتەیئ و ۆیخۆب كێرمانەخ
 كێرەنووس كەوەك بكاتەوپێ یشاناز ەشگینەرە و

 ۆخ مەاڵ، ب ەوەوبكاتاڵب ەكید یكێمەرهەب یتیەویتوان
 ڕۆمەئ ەوونكچ ،ەیەنام مەئ یەن یكێسوود یچه منۆب
 تێمرەد ەیەنیقەراست ەم نامەئ ینەخاو ەیكیەانەیان بی
 (.خوازڵد) منم شیوەئ ەك

 ەوەسەك رۆز یالەلەل من یمردن امینڵد ەندچەرەه
 چەك شۆیەخۆئ نڵێب مردنم اشەپل ەشگینە،رییەن گرنگ
 من اشەپل نا،ێه ۆیخ یانەژیب ییتاۆك مانەكەوڕئاب ێب
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 .ننێهەدەڵان هژی ەن بایكانەاوچ تر یخوازڵد زارانەهەب
 ەتاز ەك ەیەخوازانڵد وەئ ۆب مەكەنام من ۆیەربەه
 ەیەینام مەئ تێبەئ ، ەوەتۆكردت انژی ەب انیكانەاوچ

 ەونەكەار بن و نیشۆه كێمەك ەیوەئ ۆب ەوەننێبخو من
 یكیەاڵكا كوەو انچك اینەت ەك ەیانڕكو رۆج وەئ ەیەڵت

 .ننیبەان دۆیخ یكانەزووەئار یركردنێت و كسێس

 تێش كوەو یمن ڵید كێڕكو یستنیوەشۆخ-
 یكڕێكو ستیموەد كچێركەه كوەو شیركردبوو،منگیدا

 دا ەگەڵل یرگیرەهاوس اشانەپل و انمژی ناو ەتێب باش
 . رەوەختەب یكێزانێخ ینەخاو ەبمب و مەبك

 كتێسەك ۆت خوازڵد واوەت: وتمگ تریئ ەوەمۆخ یڵد ەل  
 ڕەكو وەئ ەگەڵمن ل (.ەسامان) یناو ش یوەئ ەوییەزۆد
 .زانێخ نیجوانتر ینەخاو ەبمەد و بمەد شۆخڵد
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 ؟ كیەشۆخڵد ەرۆج چ  مەاڵب

*** 

 :سامان ەگەڵنم لیكترناسیە یاردیم دەكیە 

 مێڕهاو یەشیئا و من مانەكۆزانك ەیانی ەل انیكۆژێر
 ەشیئا یكڕێیەهاو ۆوخەراست ن،یشتبوویدان ەوەكپێ
 یەستاەش هەشیئاهات، ەمێئ ەیكەزێم یال وەرەب

 ەشیاشان ئاەپلكرد، ەیكڕێهاوەل یرهاتنێخەوب پێرەس
با  سامان ەشیرموو دابنەفوت: ەیكڕەكو ێڕهاو ەب
 ەشیئا ەیكڕێهاو ەیەوێم شەتر بیئ ، نمێبناس كتانپێ

 یكانەاوچ یژیت یكیەایگن ەبو،ەمێئ ەیكەزێر مەس ەهات
ناوم  من قوربان ەب واڵس: یوت  ومن ناساند ەب ۆیخ
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 .نینێخوەئ ەوەكپێ شەب مانەه ەل ەشیئا ەگەڵ، لەسامان
 .ەوەكپێ ەمانڵسا تاۆك ڵم ساەئ

 مەد یكچێك .مۆزانك یڵتا ساۆك ەل ەك بووم ڵشحاۆخ -
ت ۆش خۆم تواداری،هناسمەئ ۆت كوەو یجوان ەیندەخەب
 .ینێبناس ەندەب ەب

 یەبستاماەڵه ەكەزێر مەسەمن ل ەوەو كاتەل گەزۆخ-
 كێتانەیش مەاڵ،بیەشتباێبه ێجەب سامانم وەشیئا وەوپێ
 رەهەل یەتەفرەن ەسامان وەئ. تاندەڵەخەڵه یمن وناخمێنەل
 دارەك ەل یكچێك یانژی دا ۆیزانك یكێناغۆق

 سامان . یراكۆخ ەمن بووم یشیناغۆق تاۆكردبوو،ك

 ...بن مەگەڵل ەكەنام ییتاۆتا كەه خوازموایه -
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 یكەیەنەخەردەز ەب ەوێمان شەهەب شیمنۆژەورەئ
 شیمن زم،ەڕێب بووم ڵشحاۆخ :وتگ مپێ ەوەرمنانەش

.هەروەها کۆتا ساڵمە لە زانکۆ ەمساڵئەخوازڵد ناوم
 .مكانێڕن هاویباشترەل ەكێكیە شەشیئا

: یوتگ ەوەنینەكپێ یكێرووخسار ەب ەش دووباریسامان 
 ەوونكچ كات،ەن كتانێل خوا،ەڵدەم بەوەئ ەرباشۆو زۆئ

 ۆوخەراستستت دا،ەدەلەركەه،ەنرخەر بۆش زبا ڕێیهاو
 یرەورووبەد ەل تەیكەد ەورگە یكییەشاۆب ەست بەه
 ەیشیئا ینرخ ەشیمەه  خان خوازڵد ۆیە، ب تداۆخ

 .تەیدەن یستەدەكات ل یچو ه ەبزان باش تێڕهاو

 ەنرخەب رۆز باش ڕێیهاو ەیكەراست: وتگ مپێش یمن-
 ندچە ەب انژی ینووسەارچ تریئ جار رۆز مەاڵب
 ... تڕێبەداد كمانێل اوازیج یكێكارۆه
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 منۆب انمژی ەیكەورگە ەەڵت گینەز ەوەو ساتەتر لیئ
 ەوتمەك ەوەداریم دەكیە ەل فامەن یمن ەوونكچ درا،ێل

 ەل كڕێ،كوەوەڕو كوەئ یستیوەشۆخ یداو
، ەوەكانمەاوچ شپێ ەهاتەئ ەشتیفر كوەو ەوەرووخسار

 ەوەسامان یزمان ەل ەن وابوون كیوگنەكو هەو یكانەقس
 ەیەیشتیفر ەو رووخسارەر ئە. ه ەوەرەد ەهاتنەئ
كو ەمن كرد و ەل یوا  ەیكیەنیوگنەه ەزمان ەگەڵل
 مەاڵ، بەوەیەكیەتسیوەشۆخ یداو ەومەبك تێش یكچێك
 مێنان ێل یناو سامان، و من ەیمەئ كێكات یچه
 یخەزۆد) مێنەد ێل یناو كوەڵب یستیوەشۆخ
 ەوونكچ (.ەفامانەن یكیەستیوەشۆان خی یستیوەشۆخ

تا ەه ۆب ە، ك ەوۆیەخ یخەزۆد ەخست یسامان من
 .تێبەمردن ن ەنها بەت تێناب ێارم لگرز یەتاەه
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 كوشتنۆخ ەك بووەه ەوەب مەڕباو مانڵوسم یكێمن 
 رەسەل ەكردو ەیغەدەق خوا وەرامەح یكێكار

 تێبەد ەك كرابوو اللەح من ۆب ارید وا مەاڵب. یكانەندەب
براكانم و باوكم ر ەرنا هەگەئ .نمێبه مۆخ ەب ییتاۆك
 من یمردن ەب امینڵد مەاڵب.ناێهەمن د ەان بییتاۆك
 .ەوەتێبەاكدچ شت كیندەه

 سامان و من ۆب  انۆژر و هات ۆژر ەیەوێم شەتر بیئ
 یكانۆژەر یربوونێپەت ەگەڵل هاتەد تاەه ،یرێپەت

 كتریە ۆب مانڵو د نیبوو كتریە یعاشق اتریز ەمێئدا،ڵسا
 وەئ بوو، ۆدر یمووەه بووەوان مەاڵ، براەددێل ییراێخەب
ا من ینەت ە، واتمن وابوو یالەنها لەت ەستنیشوۆخ

 ەیسكیالگ ەوم بە، ئستیوەشدۆخ یاستەڕسامانم ب
 وتمگ ەوەمۆخ یڵد ەمم دانابوو ، لۆخ یكانەونەخ
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 مانۆخۆب و باش یكێرەهاوس ەب تێبەد منۆب سامان
 یمووەه مەاڵب.نەیكەد درووست جوان یكێانژی ەوەكپێ

 .بوو ەوانپێچە

*** 

ر ەرامبەبەل بووم ەلكیساو وژەمگە رۆز یكچێك من
 یدانێل یكیرەسامان خ یزانەمدەن ەوونكچسامان،

 .وومڕئاب یداركردنەكەل ۆب ەیەورگە ارگجێئ یكێقەندەخ

 ەكبوو، زێهەب ەندەوەمان ئەكەساخت یەستیوەشۆخ
 ە، ب مان داۆزانك یكات  یواوبوونەاش تەپت لەنانەت

 ەل ەوەكپێن یكردن بووەقس یكیرەر خەش هیوانەش
 ەوەسامان ۆیهەت بەنانەت ،ەوەلیباۆم ەینام یاگێر

 یەگەڵلەك ەویەماەدەن مڕێهاو ەیشیئا ۆب ستمیوپێ یكات
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 یستنیشوۆخ ناوەپێل یمووەش هەمە، ئم ەبك ەقس
 مووەه ەب ەوەمن یالەل سامان ەوونكچ بوو، كڕێكو
 گرنگر ۆمن ز یانژی ۆسامان بدانابوو، ممۆخ یسەك

ا ینەت ەوەسامان یالەب من ەك یزانەمدەن مەاڵببوو،
 .یكانیەكسێس ەزووەئار یركردنێت ۆب كمیەاڵكا

 وێن ەبردەئ یمن یكانەقس ەب كۆژێموو رەه سامان 
 یپێوام ەردەو بەئ ەوەڵقو ارگجێئ یكێالەیخ
 یرەهاوس ەتیبەد ۆت ەزوان مەب انگی خوازڵ:دوتمەگد

 ەم  كەكەدرووست د ۆانت بژین یشان جوانتراەپل من،
 ەیناك پێ یەڕت باوۆخ یكانەاوچ ەب كێكات یچه
 نیباشتر ەل مڕكەد ۆن خانووت بیجوانتر هاەروەه

 ەمەخەد لیمبۆتۆن ئیاشان جوانترەپ، لرداشا ینێشو
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 شیتر یشت نیندچە ەگەڵل داۆت ەیانچقا دوو وەئ رژێ
 ...تەیكەد یزووەئار ۆت ەك

 یپێوام ەردەب ەامان بوو كس یكانەقس ەمەتر ئیئ 
 ەوەمڵناو دەر لۆز یكیەشۆش خیمنوتم،ەئ
ر ەرامبەبەش لەك وشیە یمتوانەن ەكرسابوو،گیلەه

 دوو و لبازێر فۆز یكڕێكو وەئ م،ێڵسامان ب یكانەقس
 بوو. روو

  ەست كردبوو، كەم ەندەوەئ  یان منسام یكانەقس
 .ەوەمێب اگئا ەب ەیكەەڵت ەل یمتوانەت نەنانەت

*** 

 یستەد ەویەباراناو یكێوەش ەل كانمەەڵموو هەه *
 :كردپێ
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 ەك كردمێل یداوا سامان بوو یباراناو یكێوەش 
 یاگێر ەكو لەاوت ەوەمەبك ۆب یمەكەلیباۆم ەیریكام

ش یمن .نەیبك گۆفتگ وەقس ەوەكپێ ەوگەنەر و گنەد
 ەیكەوورژ ەوومچبووم و  یسامان راز ەیداواكەب
 و وتمەكڵاپم ۆخۆم بەكەنووستن ەیختەر تەسەم و لۆخ
ستمان كرد ەو دەوەم كردەكەلیباۆم ەیرێكام اشانەپل
ا ینەت ەوەوشەها ئەروە، هدانێش و قاقا لۆخ ەیقس ەب
 ەوەشتبوونۆیر مەكەزانێخ مووەه بووم ەوەڵماەم لۆخ
 یعەس یانوویب ەب من مەاڵم،بڵخا ڵیما ۆب  ەوەرەد

 ەوەوشەئ گەزۆخ ەم بگەزۆخ،انەگەڵیل وومەچن كردن
. مڵاخ ڵیما ۆب انیەگەڵل یەوماشتوڕۆیب مەكەزانێخ ەگەڵل
 م.ەبك ەقس چووپ و یچه یكڕێكو ەگەڵل كەن
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 تێیكو ەل مەكەانگی: وتم یپێ ەوەو شەسامان ئ 
 ؟ەستاكێئ

 ۆم دا بۆخ ەیكەوورژەل مەوەڵماەوا ل ینینامب ەیئ- 
  ندچە یئا:  یوت ەوەنینەكپێ ەش بیوەئوتووم،ەكڵاپم ۆخ
 یالەش لیمن ەكستاێدا، ئیەباراناو ەوەش مەب ەك ەشۆخ
 ڵیدەب رێت ەوەكپێ اگێك جیەر ەسەو لیەبووما ۆت
 .ەویەرم بكردباگەمان یكتریە مانۆخ

*** 

 یه بووەن ڵد ەب سامانم ەیكەقس كێمەش كیمن
 یكڕێكو ەڕم كوەئ ەم كیزان ۆوخە، راست ەیوەوشەئ

ك ەیوێش مووەهەب  من مەاڵب ان،چك ەیستەج ۆب یەبرس
وم ەئ ەوونكچسامان بم   یردارەستبەتر دیئ یمتوانەن
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 مەرجەس ەب و یكێموو شتەه ەو ب ستیوەشدۆخ
 . بوومیراز یكانیەداواكار

 شتاێ: هوتگ مپێو ەویەدا سامانم ەیكەقس یمەاڵو 
 من، ەگەڵل كردن ێیرجەس ۆب باش ڕیكو ەتچی ەیلپە

داوام و  ۆب ەرەو ەوكاتەئ ن،یبناس باش یكتریە ێباجار
بە  رێت یباشەبەب ش یمن ەوكاتەئ،بمکەرە خێزانی خۆت

 ...مەكەد دڵی خۆت سەرجەم ئارەزووەکانت تێر

*** 

ر ەگەئ ییەم: ئاساوتگ ەوەمۆخ ەیكەتێش ەڵدەمن ل 
 ەرۆم جەئ یداوا پێش هاوسەرگیریش سامان

 ئاساییە. نبكات ێم لشەیشتان
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 تێبەودەئ ەك كردبوو مڵاەیم خۆخۆمن وام ب ەوونكچ
 ەزووەئار مەرجەس ەوكاتەئ،انمژی یرەهاوسەب

توانم ەر من نەگە، ئردەکەمێت سامان یكانەكسێس
 ەوییەاینڵد ەب ەوەئ مەربكێم تەكەرەهاوس یكانەزوەئار
 واتەڕد نجامەرەس و تێناب رمانەوەختەب یكێانژی
  مەاڵ. بربكاتنێت یكانەزووەئار ەك ەكید یكێسەك یالۆب
 یكچێك كوەو یمن سامان بوو ەوانپێچە كێشت مووەه
 یداهاتوو یرەكو هاوسەك وەن كردەماشادەت  یزانۆس
ش یوەئ ەك ۆیخ ەیكەمانجئا ەاتگب یستینها وە، تۆیخ
 ....بوو من ەیكەشێرنج راكەس ەستەج

 وتگ مپێ كێكات ەك كرد مندا ەیكەقس ەب ەیتڵاگسامان 
 گەزۆخ مەاڵ، بتۆخ یرەهاوسەب ەبمك و داوام ۆب ەرەو
 وپەخرا یكێڕو كوەئ ەك یەبایبمزان تریئ ەوەوەش وەل
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 مەاڵب،یەن مندا ەگەڵل یباش یكێتیەن یچه
 ەوونكچرام كرابوو،ەمن ح ۆب ەوەزبوونگەاشپتریئ

 ڵەد یستەادڕ مۆخ دابوو، ستەدەل شكمێكانم و مەاوچ
 .كردبوو مەكیەتەفرەن

 یزانە: ئ یكردوو وت یتر یكەیەقس ەسامان دووبار
و دوو ەئ ینژیم ەتچۆم زەح رۆز من ستاێئ ەخواز،كڵد
 شارتەح رداەب ەیكیەكسەم رژێ ەل ە، ك ۆت ەیمكەم

 تمن رەگەئ انگی خوازڵد مەكەد ێل داوات ۆیەب ،ەداو
 مپێت ەیەۆڵمكەم ەجووت وەئ واەئ تێوەشدۆخ یاستەڕب
 بەدەستی خۆم نییە وەم شەئ من گیانە . ەبد شانپی
 ێتكات ل ۆیە، بۆلە نەرمەکانی تۆمكەم ەتچۆزم ەر حۆز
 دوو وەئ یشاندانپی ەل وەمشەئ ەیكەن نازمێم  بەكەد

 ...ەداو شارتەح ەك ەیجوان ەنارەه ەجووت
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 ەتچی ەوەئ: وتگ سامانم ەب ەوڕەییەتو ەب كێمەش كیمن
 ەشتان وەئ ۆب ێجار وتەگن تمپێ ەیئ و؟ەمشەئ ەڕكو
 ەوەلمیباۆم یراێكام یاگێر ەم لناتوان من ، ەكەمەلپە
 .ەڵحاەر مۆز ەوە، ئمەبد شانپی پێ متۆخ ەیستەج

 ەیكیەنۆیدر ەاررووخس ەدووبار ەوەوشەئ  سامان
 مەڕم باوۆخ ەیكیەتیەاژمگە ەش بیمنداو، یمن یشانپی
 .كردپێ

 با تریئ  ەوەساتەركچ مەل ەواتەك انگی خوازڵد ەباش - 
منت  ۆت ەاریوا د ەوونكچت ، ێنێمەن مانیندەوپەی ەمێئ

بەبێ گفتگۆو  واەئ ،ێبو شۆخ منت رەگەئ ت،ێش ناوۆخ
 یشانپی رووتی خۆتت ەیستەجهیچ نارەزایەتیەک 

 وا مەاڵب دا،ەد داهاتووت یرەهاوس و تەكەستیوەشۆخ
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، ستیشوۆم خۆت ەك بووم ەەڵه ەتاوەرەسەل من ەارید
 ...كردبوو ۆیب مڵاەیمن خ ەت كین چەو كەئ ۆت ەوونكچ

 ژەمگە یمن مەاڵر راست بوو ، بۆسامان ز ەیەو قسەئ-
 ۆیب مڵاەیخ ەت كین چەو كەئ ۆت :یوت ، شمەگەینێت یچه

بوو ەوەكان  ئەچك ۆب ەشیمەه سامان ڵیاەی،خ كردبوو
 ڵیدەب رێاشان تەپل و یكانەزووەئار ەیلۆیك ەببن ب ەك
 وەل تففففف...بدات انێیڕاشان فەپل .تێن بایسوار ۆیخ
 كەن یەستایشبوۆخ كمەگێس ،یناس مۆت ەك ۆژەیر
 .كو سامانەو یەندڕد یكڕۆڤێم

 ەدووبارنا،ێه یرەهاوس ەیوش یناو  سامان كێكات
  دا ستەد ەل شمیشكێم و بوون رێكانم كوەاوچ
 :یوت ەك سامان ەیەیقس وەب بوو شۆخ مڵد ەوونكچ
 مووەه یونەخ شەمەئ ەك زانم،ێخ ەت بیبەداهاتوودا دەل
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 ەگەڵل یرگیرەهاوس تێب دا كۆژێر ەك ، ەكچێك
  رەوەختەب یكڵێما و بكات دا شتووێگەیت و باش یكڕێكو
 ۆب مەاڵب بكات، درووست ۆیخۆب جوان یكێزانێخ و
 ەب تێبەد كێگۆڕش  ەر نووسەارچ یمن

 تێم با بنووسرەكەرگۆر ەسەها لەروەه.تمەقسم
 (.رەباو شۆخ ەیلكیساو یكچێك)

*** 

 ەیداواك ەبووم ب یرازشكاوم  یمل ەب ەوەوشەش ئیمن
 کەستاێئ انگی سامان اوانەچب ەباش: وت مپێسامان، 

 رووت تۆب مۆخ و نمەكەدائ رمەب ەیكیەكسەم
لە شاشەی ت ۆخ ییووزەئار ەب وكاتەئ ،ەوەمەكەد

ێکم نەڵێب مەاڵكانم،بەمكەم و ەنیس ەوانڕب ەکەتەوەمۆبایل
 .ەوەتێنێبم یزراوێارەپت بۆخ یالەل ەك،ەبدپێ
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 ەندەوەمن ئ ەان ، واتگی خوازڵد ەیەقس ەیك ەوەئ -
م ەكەستیوەشۆخ یرووت ۆیدڤی ەك فمەرەشێب
 ...ەوەمەوبكاڵب

 وتم،گ یشۆخۆروا بەنها هەان تگیسامان  ۆتەل دوور-
: یوت ەوەنینەكپێ ەش بی، سامانیەتكا ەبەم رانڵگد مێل
 ەوەت رووت بكۆخ ستاێئ ۆت ەید ، ەانگی چی یرانڵگد

 نیجوانتر ەیئ مۆت یجوان ەیستەج ێیڕاوچوا من 
و  شەك مەل وەمشەئ تێوەمەئ،داهاتووم یرەهاوس

 ینینیبساتێک لە  ەگەڵل دایەسارد و باراناو واەه
 ێل یرمگە (یكپەڕێستەد) خۆمۆب تەكەرووت ەستەج
 .مەبد

 یانژی ەیكیەدژیترا ەكۆرچی ەوەوشەئ تریئ ەیەوێم شەب
 ەب تێبكر تێبەد ەك ەیكۆرچی وەئ كرد،پێ یستەد من
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 شیكێموو زمانەه ەب اشانپ ەل ەورگە رۆز یكێداستان
 ەیەكەلیساو یكچێك یكۆرچی ەمەئ ەوونكچ،ەوەتێوبكراڵب
 گەنەر ،ەوەساخت یكیەستیوەشۆخ یداو ەتێوەكەد ەك

 شترپێ كوەڵببم. ەن یقوربان ییتاۆم و كەكیەمن 
 یكارۆه نیندچە ەب من كوەو یخوازڵد زارانەهەب
 .ەوەكرد انژی ەل انییئاواڵما ەوۆنام و اوازیج

 كیەاڵكا ەبنەد ەكید یخوازڵد زارانەه ەب داهاتووشەل 
 كانچەك تێناب ۆیەب. نووسەارچ ێب یكیەقوربان و
 ەیوو قسد ەب ەك ،ەوەنەبك ەدووبار من ەڵەیه مانەه
 ...نێنرێتەلەبخەڵه ەانەییمپە

*** 
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سامان رووت  ۆم بۆمن خ ەوەوشەتر ئیئ
من دا،  ەیكەرووت ەستەج ینینیبەش بیوەئو،ەوەكرد

 وەئ  بوو ختەو ەك بوو، دانێل پەڕستەد  یكیرەر خەه
 ێل ەیتەڵكانم جەمكەو مەستەج ینینیتاو ب ەل ڕەكو

 .بداتن

 یارێكام ەل ینیب یرووت ەب یمن سامان كێكات
 ستەدەل ۆیخ یلڕۆنتۆك ەڕوو كەئ،ەوەیەكەلیباۆم

 ەگەڵل وامەردەبەب هاتبوو، ێل یكێتێكو شەروەهدابوو،
 ەیمكانەم وەئ ینژیم ەل زمەح رۆز: وتەیگد داۆیخ
 ۆمن ت ان،گی خوازڵد مۆت ەیستەج یداەیش رۆز ۆیەت
 ەیەه تەانیكسێر سۆز یكەیەستەج، تێوەشدۆر خۆز
 .داهاتووم یرەهاوس ەیئ
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ئیتر ئەمە قسە پووچەکانی سامان بوو.کەبەردەوام -
 بەمنی دەگووت.

و ەئ یاتر باسیز م داەیەم نامەل تێوەمن نام ترچی-
 بوو ونەزێق رۆز یكێوەش ەوونكچم ەم بكەوەش
 ە،ك هاتبوو ێل كمێشۆرخەكو سەمن و یراستمن،ۆب
 .  ەوەو شەئ كرد مچی یمزانەن شمۆخەب تەنانەت

 رووت سامان ۆب مۆخ چی ناوەپێوام كرد ؟ ل ۆچیب
 ؟ەوەكرد

 مۆخ ەگەڵل مەاڵو ێب ەیارانیرسپم ەئم ەرجەس-
 تێوەبك ستمەد ێوەل گەنەر ، ستانڕوگ ەمەانبەید
 .یكانەمەاڵو



 حمەدکامەران نامەی کچێکی مردوو.................................................................................ئە

41 
 

ستم ەر هۆز  ستامەڵو هەخەل ەك ەیكیەانەیب ۆب مەاڵب 
 یایفرەب اتگنا یمانیشپە تریئ مەاڵكرد، ب یمانیشەپەب

 گینەز ەوتمەك ەكێمەد تر یئ من ەوونكچ من
 وەویەناێر هەبەخەب یكم منیدا یەناەیو بەئ،ەوەكەەڵت

 ماندوو رۆز مەاڵب ، ۆزانك ۆب ۆڕم بچك ەستە:هیوت
 ڕۆمەئ وت كمیداەب ش،ۆزانك ۆب مڕۆب یمتوانەن ەك بووم

ر ۆم زەستەج ەوونكچ،انگی ەكیدا ۆزانك ۆب مڕۆنا
 اشێگج وێنەل یمتوانەت نەنانەت ەماندوو و شل ببوو ك

 .ەوەستمەڵه

*** 

 شیمن دراێم لەكەلیابۆم گینەزبوو، یانەیب ەید رێمژكات
م ەكەلیباۆم یماشاەت .کاتێکرەبەخ ەهاتم ۆوخەراست
 ەیوەبوو لەزووم نەئار یچنووسرابوو سامان، هكرد 
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 رەسەل كێجار ندچە تریئ مەاڵب ، ەوەمەبد یمەاڵو ەك
 یمەاڵاربووم وچش نایكرد، منەمن دۆب گینەز كتردایە
 مەب تێوەد تچی ەڵیب: وت مپێ اشانەپل ، ەوەمەبد
م ەدووبار ب  ەوەبك رووت تۆخ ێیڵب  كاەن ۆخ یەانەیب
 .یەانەیب

  كوەڵب ،ەوەكەم رووت تۆخ ەانگی رێخەن - 
 ەوەتەجوان ەستەج وەب و المۆب ێیب تێبەان دەیمجارەئ
 خوازڵد مەكەد تەڕێاوچ ەوارێئ ۆیەب . تەیبك رمێت

 .رمێنەد تۆب مەكەنێشو یشانیتر ناون یكێمەك .انگی

*** 

 یكەیەندڕد ۆ، ت یژەڵئا ۆوت: تگ سامانم ەش بیمن 
 وەل تەفرەن ، ژەڵئا ەیه یبرس ەیئ ،ینۆگەب یسپی
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 منت ۆت ەك ینازان وام ، یناس مۆت ەك ۆژەیر
ت ۆخ یداهاتوو یرەهاوس كوەو و تێوەشدۆخ

 یچه ۆب من تف، تف تف ت،ەیكەئ دا ەگەڵل مەەڵمام
 ەوەتەیكەن ەوپێ میندەوپەی تر یكێجار میەنا كێنێشو

 ...مەكەس دیلپۆ ەب یندەوپەیرنا ەگەئ یتەفرەن ەیئ

 چیك ەیه: وتمگ پێی ، داوێل ینینەكپێ یكیەسامان قاقا
 ەتیوەبك ەك چك نیمێیەس ەب تیبەد ۆت زانەن وەكەلیساو

ت ۆخ ەوە، ئ یەن كمێتاوان یچ، من هەوەمن ەڵەیەیت مەئ
  ەیستەج ەك تیبوو یراز وەش ینێدو ەك یبوو
 ەڕن باوۆچ ۆ. تتەیبد شانمپی راێكام ەت بۆخ یوترو

 ۆب یتۆخ ەراوێكام شپێ ەل ەك تەیكەد كڕێكو ەب
 یكچێك ۆت .رتەهاوس ەتۆبەن شتاێه ەك ەوەتەیبك رووت

 تینراێتەخەڵمن ه یكانۆدر ەب ەك ژەیمگە رۆز
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،تەنیا ئەو کچانە نەبێتن هاوشێوەی ئەو کچانە دیکە
کەنەمتوانیوە فریویان بدەم کە زۆر هۆشیارن،بە هەموو 

 .شتێک هەڵناخەلەتێنرێن

ت ۆشتم ب كێندەه ەوەت بكەكەوكسبوەیف ڕۆب ستاێئ
 ...تێبەئ تڵدەب امینڵد  ەناردو

 ەو سامانەنم ئیبە، دەوەكرد مەكەسبووكەیف كێكات
 ۆیخ یالەل یوەش ێنێدو ەیكۆدڤی،ەژەڵئا
 تر ی، ئ مۆخ یتەبیتا یكەیەنێو ندچە ەگەڵل ماركردبووۆت
ر گەەئ ، وتمگ یپێترساند  ەو شتانەب یمن ەیەوێو شەب
وا ەئم،ەدەئ یتپێ ەك ەیشانیو ناونەئ ۆب ەیەین ەوارێئ
 كێسەموو كەه یستەدەل ۆیەدڤیم ەئتر  یكێمەك
  .تۆزانك یكانڕێهاو و تەكەزانێخش یتەبیتاەبت،ێبەد
 ۆب ننیبب ەوپێونت ەخ  كێنجگە مووەه تێبەوكات دەئ
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 دا ەگەڵرمت لگە یكێیەرجەسبەم زستانە  ەیوەئ
ت پێ مۆخ كێمەباك المۆب ەرەو گینەدێب ەب ۆیەب.نەبك
 ...ەنێبشك ملت ۆڕبت ۆخۆب  ییدوا و مەبك رێت

سامان ،  یالۆوون بچ ەل گەبوو جەم نەارچ یچش هیمن
 ەب ەیكەوارێئ ۆش بیمن م نارد،ۆب ۆییخ ەیكەشانیناون

 ۆب مۆزانك یكڕێیەهاو یالۆب مەچد ەك ەیوەئ ێڵیف
 ڵماەل. نەكەنپێ ستمەه مەكەزانێكو خەاوكردن ت یعەس

 ەیكەشانیو ناون رتگرا كمیەكسە،تەوەرەد ەهاتم
و ین ەب یش منیوە، ئداەكیەكسەت ینەخاو ەسامان ب

 ،بوو ەشووق شەكەنێشو ەك ەكەنێشو ەاندگەی رێمژكات
 .داەكەشوق وێنەوتم بەركەش سیمن

 ەمارژ  یوورژ ەم بوو لەوارچ یمۆنه ەسامان ل 
م ۆخ یزارەرمەش ەب ستم ەر هۆز،ەدوارچ
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 . ەویەنیبەئ یزانۆس یكچێكو كەم وۆخ ەوونكچكرد،ەد
 یركردنێت ۆب كدانێڵك و ماەیەشوق ەو لەر جارەه ەك

 اینەت انیانژی ەشیمەه ەك ەیرانێن وەئ  یكانەزووەئار
 یكچێمن ك.نان نازانژی ەتر ل یچیو هەوەكردنكسێس
 كرد  یمن مەكیەتەفرەن ەڵد مەاڵب یزانۆس كەن زمەڕێب
 .یزانۆس ەب

 شپێ ەها سامان لەروەهم،ەوارچ یمۆنه ەشتمگەی
 ەوۆییەزرەتامەب،ستابووەراو ەواردچ ەمارژ یاگرەد
  یكێستەد ینیب یمن ەكرەه كرد،ەد یمن ێیەڕاوچ
 رەسەل ناێهدا ۆیخ ەیكەنیرێن ەندامەئ رەسەب
بەو دیمەنە  كردەد رممەش رۆز شیمن ،ەوەیەكۆڵەانتپ

 یكێرهاتنێخەب وەوەوورژ ەبرد یمن سامان ،ناشرینە
 شەیخۆئ: وتم یپێ ۆوخەراستكردم،ێل یرمگە رۆز
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 مانۆخۆب رێت ۆڕمەئمن، ەیكەخوازڵد یشتگەی ییتاۆكەل
سامان ەارم  لیرسپ ەدووبار فامەن یمن ن،یرێبوەراد

  داوام؟ ەتیێد امانس:  وتگ مپێكردو 

 

 وانێن ەخست یمن داوێل یینەكپێ یكیەش قاقایسامان
 وەئ ێجار ۆت:  وتمگ پێی وەوۆیەخ یران ردووەه
 و یرگیرەهاوسەل ەنێازبو،ژەبم ۆب مەشتگۆ چەارپ
 ...ماشەڕەت

 ەیكەشتگۆ چەارپ ینژیم ەتر لیئ ەك ەیوەاش ئپ 
 ۆییخ یشەباو یەخستم ۆوخە،راستواو بوومەسامان ت

 ەب ەك ۆیخ ەیكەتەبیتا ەنووستن یایگر جەس ەبرد یمن
 شیمن.ەویەنرابووێراز سامان ەیاكێگرجەسوورس یڵوگ
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 ەگەڵل ەك بوو درووست ۆب مەوەئ ڵیاەیخ داەوكاتەل
 یواڵوگ ەل پڕ ەنووستن یاێگج مەئ رەسەل سامان
 ەییئاسوود و یشۆخ ەل پڕ یكێانژی مانۆخۆ،بەسوور

 یەیاگێو جە،ئبووەوان كێشت یچه مەاڵب.نەیكەد ەڕێب
 یكانەزووەئار ەك كردبوو ەیئاماد ەوەئ ۆب اینەت سامان

 .ربكاتنێت من ەگەڵل  ۆیخ

 ەوەب ستمەه اشانەپند.لەداك یرمەب یكانەمووجلەه 
 مەستەج وێنەشت بگۆ یكچەیەارپ ەوەشتەپل ەكرد كەد

 سامان ەیكەشتگۆ چەارپ ەب مەستەج یواوەت.واتەڕداد
 ەیوكاتەئ ما تاەم نۆخ یالەل كمێشۆه یچو هەخاو بوو

  وێن ەسامان ل  یەیتەفرەن ەشتگۆ چەارپو ەتر ئیئ ەك
 ەهات مەستەج ەیكەاریستەه ەندامەئۆك
 .ەوەم دا هاتمۆخ یشۆهەب ۆوخە،راستوەوەرەد
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 وانێنەل ە،كۆژەو رەبوو ئەه یئازارر ۆزم ەستەج مەاڵب
 ەهاتەئ ێل نمێخو ۆپەڵد ەوەكانمەران ردووەه

 ...شتبووەچەوام ن ینم ئازارەمەت یواوەتەل ەك.ەوەخوار

ند چە ەم دا هاتم كۆخ یشۆهەمن ب ەوكاتەتر لیئ-
 دا نجاممەئ ەك ەڵەه تاۆك.ەداو نجامەئ مەورگە یكەیەەڵه
 ێیرجەس ەب و سامان یالۆب وومچ ەك بووەوەئ

 ...بووم یراز ەیكەكردن

 یكەیەستەج ەب ەك ەوەكردەد مۆخەل زمێر قۆز
 وەئ تەنانەت وتبووم،ەك كداێوورژ وێنەل ەوەرووت

 ەوونكچ.تربووپخرا یزانۆس  یكچێك ەل من ەیخۆد
و ەشت ئچەر ئازارم ۆكردم ، ز یر ماندووۆز سامان

 مەاڵب .بووم سامان گینچ رژێ ەل ەك ەرێمژدوو كات
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 خوازڵد ۆیەت ینیەشا ەمەئوت:گمم ۆخەب ەوەتر یكیەالەل
 .تەیبد تۆخ ەییكەلیساو یباج تێبەد

 ەك بوو شۆخ رۆز من ەب انیڵم دەدوو براك 
 مووەهەل وەزەڕێب رۆز ەیەه انەیتاقان یكێخووشك

 یالەل تریئ مەاڵب.كردەد ەوەمنەب انیشاناز كێنێشو
 (.ەوەخوازڵد) یناوەب ییەن انیكێخووشك یچه ەوەبراكانم

*** 

 مەرجەس ەوەمنەب ۆیتر سامان خیئ ەك ەیوەاش ئپ
 راێخ :وتمگ پێی ۆوخەراست ركرد،ێت یكانەزووەئار
 ەوەرەبك نێخاو تۆخ ەكەرماوگە ڕۆب ەوەستەڵه
 یالۆب ۆیڕش بیرەگە، ئ ۆڕب ەرێل ەنێبشك ملت اشانەپل
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 واەئ تەیبك مارۆت من ژید ەل كیەاڵر سكاەه سیلپۆ
 .ەوەمەكەوداڵت بەكیەۆدڤی ەرتگ من ۆوخەراست

 یتاەخ كێشت مووەه ەوونكچ ، بووم گنەدێش بیمن
 ، سامان ەڵەیه كەن بوو من ەڵەیه ، بوو مۆخ
 ێیەڕاوچ، ویەبرس یكگێورگا ینەسامان ت ەنكووچ
 وەئ ،یستەد رژێ ەبخات ۆیخ كاتەد داماو یكەڕێم
 رژێ ەوومچم ۆخ یكانەستەدەب ەك بووم من شەڕەم
من  ەفام بووم كەر نۆز ەتاوەرەسە، لسامان یستەد
ش یتەبیتاەب  و نرامێتەلەخەڵسامان ه یكانەموو قسەهەب

 مۆخ ەیوەرووتكردن راوێكام ەیوەدنكر یداوا كێكات
و ەویەتبركردباەم ریمووەه یەبواەد. راێكام شەپێل

 وەئ ەوونكچ ، یەرانباچبب ەگەڵم لیندەوپەی ۆوخەراست
 تێبەد ستاێئ ۆیەب، بووەن ستنیشوۆخ ینیەشا ڕەكو
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ر ەهەن، بۆچ نازانم مەاڵ،ب مەبد مۆخ ەیكەڵەه یباج
 وێنەل میقوربان یكچێك من ستاێئ تێب كەیوێش
 كوەڵب امیفرەب اتگنا كێسەك یچ،همۆخ ەیاكەڵگمۆك
 مووەه ستاێ، ئنەكەد ێل تمەفرەن ستاێئ انیمووەه
 چیه هاەروەت،هێنەدائ یزانۆس یكچێك ەب من كێسەك

 یرەهاوس ەاتبمك و داوام ەتێب ئیتر یەن ەئاماد شیكێكور
لەگەڵ ئەوەشدا ،سپی یكچێك ەتەبووم ەستاكێئ من ۆیخ

جەستەم لەدەست یاوە،کە من  هەستیارترین بەشی 
 .ەمەكیەنچێك ەیردپە ئەویش

 ەیەنام مەئ دا ارمیڕبم،ۆخ یانژی ەب نانێه ییتاۆك شپێ 
 مەئ ەتێوەكەمن ن كوەو تر یكچێك یچكو هەتاوبنووسم،

 یق و باقیبر ەیدوو قسەب من ەك،ەوەنەاڵت ەرۆج
 ەك ەیانڕو كوەئها ەروەه ، نرامێتەلەخەنەڵه ەانەییمپە
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  ەیەداه انچك رەرامبەب ەل انەیوەركردنیب ەرۆج مەئ
 ەوەل و نگۆڕان بەیوەركردنیب ەرۆج مەئ وادارمیه
 ۆب هاەروەه و نین كردنپێ ەتڵاگ ۆب انچك ەك نگەبێت
 انڕكو ەیوێئ یكانیەكسێس ەزووەئار یركردنێت

 نەكەد كڕێكو ڕێیاوچ وانەئ كوەڵكراون،بەن درووست
 كوەتاو ، نەبد پێ انیستیوەشۆخ ەل كڵۆپێد ەك
 ەب شەشكپێ یتخەشبۆخ و انەژیل كیەایرەد شیوانەئ

 ...نەبك كانڕەكو

 مەاڵب ،ەوڵەما ۆب ەوەامگەڕ بوو وەش یشتەه رێمژكات
 یمتوانەن ەكرد ، كەد یزارەرمەش ەب ستمەه ەندەوەئ

 یاوانچوێن یماشاەت و مەبك  ندڵم بۆخ یرەس
 .براكانم و باوكم شیتەبیتاەب م،ەبك مەكەزانێخ

*** 
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 نان مەكچەك: یوتگ كردمێل ەیوەرهاتنێخەكم بیدا 
ت ەكەنان ەرەاشان وەپل وگۆڕەب تۆخ ڕۆب ەیەئاماد

 یاگرەم و دۆخ ەیكەوورژ ەوومچش ی، منۆبخ
 ۆپیگڵاشان ەپل دا و لیمدا كلۆر خەسەم بەكەوورژ
ر ەسەل یكیتارەم بۆخۆب وەوەاندژكو شمەیكەوورژ
 یسكێفرم مۆخ ڵیدەب رێت شتم.یم دانەكەوتنەخ یایگج
 ەك منۆب ەیسكانێو فرمە،ئكردەد یخال كانمەاوچ وێن
 شارەح داێت یئازار ەل پڕ ەیوش ندانچە یكڵۆپێردەه

 مەكەنامەب ێژەدر اتریز ناتوانم بووم ماندوو تریئ.درابوو
 لێرەوە کۆتایی پێدێنم....مەبد

*** 

 ەوپێ یندەوپەی ەك  هات دا شكمێم وێن ەس بەكەتاك  
موو ە، هبوو مڕێهاو یانگی ەشیئا شیوەئ مەبك
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ر ۆز شەشیئا باسكرد، مێڕهاو ەیشیئا ۆكان بەرووداو
 ۆیاشان خەپ، لەم رووداوانەئ یستنیب ەتاسا ب

 خوازڵمن بوو د یتاەموو خە: هیوت یزانەتاوانبار ئەب
 یاستەڕ، بناساند ۆتەب مێڕیەخو وەئ من ، انگی
 نیباشتر وە،ئەیەرۆج وەل یكێڕسامان كو ەك یزانەمدەن

 .تیب تەفرەن ەب ەیئ بوو، مڕكو ڕێیهاو

 ەو كارەئ یباج ەژەڵئا ەسامان وەئ تێبەد خوازڵد ەابینڵد
م ەشیئاەب ەوەانیرەگش بیمنبدات، ۆیخ ەیونانەزێق
 ەڵەیه مووەه ،ییەن كێسەك یچه یتاەم خەكەانگیوت: گ
 ەانژمەگەب رۆز ەتاوەرەسەل ەوونكچ ، بوون مۆخ

 یكچێك یەبواەد كرد، ڕەكو وەئ یكانۆیەدرەب مەڕباو
بووم ەا نو مەاڵب ،یەبووما شتووێگەیت و رژی رۆز
 یزووەئار كێكات یچه بووم كچێك ەوونكچ
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 ىیتێیەڕهاو یەبهاتووبا رەگەئ،بووەن بمێكت ەیوەندنێخو
 شیمن ستاێئ مەكید یكانێڕكو هاوەو یەبكردبا بمێكت
 شەرووداو مەبووم،ئەد شتووێگەیت و رژی یكچێك
 یەنا دادم یمانیشپە تریئ مەاڵ، برتمەگدەن یقاقاەنیب
 شیوەئ تێوەم دۆتەل ەك یتەارمی ەتاكان.گی ەشیئا
 نووسمەك دەیەنام داهاتوودا ۆژیند رەچەل ەك ەیەوەئ

 ەیرەنووس وەب ەیدیب  شۆت اشانەپل . رمێنەد یتۆو ب
 ...م.ەكەاست دپتر سوویئ  تڕێهاو
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ر:ەنووس یكانەمەرهەب  

(كۆرچی ەڵەمۆك...)كچێك یكانەئارزار ەگەڵل كمۆژێ.ر1  

(تێلۆڤن...)كانەشكاوڵبا ەوولپەپ. 2  

(وتار ەەڵمۆمن...)ك ەیرمانە.خ3  
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