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ئۆردوگهههههاكەك لە كەمپێكهههههی ئاشهههههەێز دەچێهههههت. یههههها لە 

ئەژدیهههایەكی رەشههی  ەوت سههەرك بە هەزاران برینههی پههڕ 

لە كێمەوەك كە دوا پەپهكەی سهەرەمەرگی بە دەوری خۆیهدا 

لێههداوە. چههوار رۆژە بههاران خۆشههی نەكههردووەتەو. ئاسههمان 

خۆڵەمێشهههههههیك ئۆردوگهههههههایەكی خوسهههههههاوی رووخسهههههههار 

رەبههههههانەكەوەك خۆڵەمێشههههههی. لە پەنههههههجەرەی تەڵخههههههی هەو

دەڕوانمە نیمچە بهازاڕەكەی بەرامهبەرمك یەد دوو دوكهانی 

شهههڕكەوپڕكەك كهههۆقنێكی چهههوڕ و چگپهههاوی پهههڕ گەنهههدوگوو. 

دەڕوانمە سەگە تەڕ و بەرەقكانك كە لەم ئێهوارە ەەمیهین 

و تههاریكەداك لمههۆز دەژەنههنە هەمههوو شههتێكەوەك بە ئومێههدی 

ەی دۆزیههنەوەی کەمە خواردنێههد. دەڕوانههم و رۆ ههم ئههاوێت

ئەو سهههەگە بەرەقیهههانەیەك كە لە تهههای تەرازووداك كەمێهههد 

ژیههان بە  ی ئەوانههدا چورسههترەه هەر هههی  نەبێههتك لە مههن 
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ئازادترن و بە دڵی خۆیان بە تەواوی ئۆردوگهاكەدا دێهن و 

رۆژانهم لەم هەورەبهانە  كدەچن. لە كاتێكدا مهن تهاد و تەنیها

سهد و تەزیوە شێدارەدا بەسەر دەبەم. كە سەرما تا سهەر ئێ

نێههو خههوێنم رۆچههووە. خێههرا خێههرا تەمههی سههەر پەنههجەرەكە 

دەسڕم كە هەڵمی هەناسەی ساردم دایدەپۆشێ. وەد كهرمە 

لوولپێچەكانك خۆم لە بەتانییەكی رەنگ چەوزەییدا پێچهاوە. 

هێههههواو هێههههواو دەرەوەی خۆڵەمێشههههی بەرەو رەشههههی و 

تههاریكی وەردەگەڕێههت. تههۆزێكی تههر دیمەنههی سههەگەكانیو 

ێهههمەوە سهههەر تەخهههتەخەوە شهههڕەكەم و لەبەر نهههامێنن. دەگەڕ

رووناكی كزی چراكەداك ئەڕوانمە وێنەی )كافكها(ی سهەر 

 كبەرگی كتێبەكەك كە بە گوێیەكی زل و دوو چاوی زەچەوە

لێم دەڕوانێ و چاوەڕوانە ببمە دەعبهاه وتهم بە یەد گوێهوەك 

ههههههههههههههە هههههاوینی رابههههردوو چههههالۆنچەیەكی رەوك 

بەر چههاومەوە گههوێی راسههتی  تههۆڵەی خههۆی لێكههردەوە و بە

داكرمههههان و كههههرتە كههههرت خههههواردیه رەنههههیە مەبەسههههتی 

تهههههۆڵەكردنەوە بووبێهههههتك بەرامهههههبەر بەوەی كە مرۆ هههههی 

 شوبهاندووە بە رەگەزە جوان و ناتوند و تیژەكەی. 

تەماشایەكی گەرمیپێوی سەر دیوارەكە دەكەمك لە پهلەی 

دوودا لەنیەری گرتووە. هەست ئەكەم دەرەوە لەم ژوورە 

ێدارەی مههههههن گەرمتههههههر بێههههههته بههههههۆ تههههههاچینەكەمەوە  شهههههه

گەرمیپێوەكەم هێنا و پەنجەرەكەم واق كهردك تاوێهد دەسهتم 

بردە دەرەوە. بینیم ههاتۆتە سهەر یەكەكەك كەواتە جیهاوازی 

ئاسهههههتی دەرەوە و ژوورەوە تەنهههههها یەد پهههههلەی سهههههیلیزیە. 

گەڕامەوە ژێههههههر بەتانییەكههههههانم و پەنجەرەكەشههههههم هەر بە 
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ەد پههههلەی گەرمیههههی ئەوە نههههاهێنیێ كراوەیههههی جێهێشههههت. ی

پەنهههجەرەی بهههۆ داخەم و خهههۆم لە هەوای پهههاكی دەرەوەو 

بێههبەو بههكەم. وەد هەمههوو مەەریبێكههی تههرك لە خههوارەوە 

 میمكم هاواری كرد:

 ئاشەكە بووە.   بێ - 

باشههههتر وایە بگێههههتك وەرە سههههاوەرەكەت بەرە. خههههۆ لە 

مههاڵەكەداك جههیە لە سههاوەر و پیههاز و نههان زیههاترك هیچیتههر 

سههههتناكەوێت. پههههاو سههههاوەر خههههواردنك دەسههههت دەبەم و دە

رۆمهههههانەكەی دوێنههههههێ شههههههەو لە كتێبخههههههانە چكههههههۆ نەكەم 

دەردەهێههنم. لە ژێههر بەتههانییەوە دەچههمە دنیههای پههڕ سههی ر و 

جوانی وشە و خەیاڵەوە. سووڕی ژیانم لە سووڕی ژیهانی 

بهۆ  بچههووكتر و بهێ بەهههاترە. دەخهوێنمەوەك دەخههوێنمەوەك 

 گا دەبم و خەوم لێدەكەوێ. دەخوێنمەوە... تا بێئا

سههههههههەرخەوێكی كەمك تهههههههها ئەو كههههههههاتەی كههههههههاتژمێرە  

چورمیشهههكراوەكەی ژوور سهههەرم زەنهههگ لێهههدەدات جهههڕ... 

جهههڕ... جهههڕ... رادەپەڕمك جەڕەسهههە. ئیهههدی گەڕانەوە بهههۆ 

بهههۆ واچیهههن سهههەلەنوێ دەسهههت پێهههدەكاتەوە. بە  كرۆژێكیتهههر

پەلەپەل خهههۆم دەگهههۆڕمك بە چهههادرمەكەدا نەرم و لەسهههەرخۆ 

كههههانم یەو جههههووتە جههههزمە رەشههههەكە لە پێەوە خههههواردێههههمە 

 ئاودیوی كۆقن دەبم.  كهەڵدەكێشم

ئەوەی هەیە سههەرمای تیههژ و تههاریكیك چههوڕ و چگپههاوی  

خهۆم ك بە هەنیهاوی خێهرا و پەلە. كۆقنە مهت و چۆڵەكهانە

دەگەیەنههمە نانەواخههانەكە. كههاتێ مە ی مههزگەوتەكە هههاوار 

وو تەشههتی دەكههات )الةههیر خیههر مههن النههوم( مههن دەبههێ د
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بیهانكەم بە  كتها دواتهر ورد ورد .گەورە هەویرم شهێی بێهت

گوند و بەسەر مێزە بە خام داپۆشراوە ئارداوێیەكەدا ریهز 

تەنیشههههت ریههههز دایههههاننێم. لە نێههههو وڕوگههههوڕی تەنههههووری 

داخبوودا من گوند دەبڕمك وەستاو بەسەر مایەكەوە پهانی 

ان دەكهههاتەوە و دەیههههدا بە دیههههواری تەنههههوورەكەدا. بەرەبەیهههه

ەرا خەڵكههی نیهوە مههردووك بە پرتهاو خۆیههان دەكەن بە کوتتها

ژێهههههر چەرداخهههههی نانەواخهههههانەكەدا و پارەكانیهههههان دەخەنە 

ریههزەكەوە. نههیمچە رووت و نههیمچە تەڕی بەر بههارانك لەم 

بە تۆزێد هەناسهەی سهاردەوەك وەد  كتاریكی و سەرمایەدا

)ئیسههماعیل( سههەریان بههۆ چەچههۆی رۆژگههار كە  كههردووە. 

و خەمبهههههارەی دەڕوانێهههههتە نێهههههو تەنههههههوورە  ئەو ژنە كهههههز

داخبووەكەك هەموو بەیانییەد دێت و تەنها دوو نان دەبات. 

و تەنیهها هەر  کتهها ارۆژانێههد كههۆڵێ خێزانههی هەبههووك ئێسههت

خههۆی مههاوەتەوەه رۆژگههاری بەر لە ئەنفههالك لە گونههدەكەی 

خۆیهههداك هەمهههوو سهههپێدەیەد یەد تەشهههتی گەورە هەویهههری 

تەنها دوو نان دەبات  اەوەتا ئێستدەشێی و بە نانی دەكرد. ئ

بههههێ منههههدا  و  كو دەڕواك لە نێههههو كە وەكەیههههدا بههههێ پیههههاو

كەسوكارك ژیانی پێ رایی دەكات. ئەوانیتریو  اڵیهان لەم 

باشههههههتر نیههههههیەك دەردی هەموویههههههان شههههههوێن بزربههههههوونی 

 ئازیزانیانە. 

بەر لە نیوەڕۆك ئارداوی و ماندوو ملهی رێیهای هەورە 

بەقم وەد هەر رۆژێكیتر  ئەدەمە  .بانەكەم دەگرمەوە بەر

چایخهههههانەكەی )مهههههام دێهههههو( ئەو پیههههههاوە كەتە و زلە رۆ  

سههووكەی كە هەمههوان بە مههام دێههو بههانیی دەكەن. رۆژانە 
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 ی ئەو نۆكاوێههدك یهها هێلكەورۆنێههد دەخههۆم و گوێبیسههتی 

هەنههدێ هەوا  و چسههە و باسههی خەڵكیههی دەبههم. تههۆزێكیو 

ە پێدەكەنم و خەمی بەدەم چسە و فشەكانی ) ەمە فاشی(یەو

رۆژ بە بهها دەدەم.  ەمە پههاو سههی سهها  پێشههمەرگایەتی و 

ێهههههههنە هدەربەدەریك تهههههههاد و تەنیههههههها لەم ئۆردوگههههههها مەرگ

 گیرساوەتەوە. خۆی هەمیشە دەڵێ:

چههههههوومە دەرەوە بههههههۆ  مههههههووم لێنەهههههههاتبوو كههههههاتێ - 

 پێشمەرگایەتی. 

 لە بارەی نازناوی فاشییەوەك  ەمە دەڵێ:

ۆژێ كادری مەفرەزەكەمان تازە چووبوومە شاخك ر - 

باسی فاشیزمی بۆ ئەكردین. كە چهۆن فاشهیزم بە بە و و 

 .ما  و مندا  لە ناو دەبات كخوتوخۆڕایی خەڵكی دەكوژێ

وێههههران و خههههاپوری دەكههههات. بە  كروو بكههههاتە هەر كههههوێ

 كورتییەكەی فاشیزم دەكوژێ و دەدزێ و وێران دەكات. 

  ەمە دەڵێ:

 منیو هەستام وتم:  - 

اشهیزم ئەمەیە  وەق كهاكە مهن فاشهیزمم. رێهد و بۆ ف - 

 ڕەوان من لەگە  كوشتن و تاقنیدام. 

 ئیتر لە دوای ئەوەوە ئەم فاشییەیان نا بە پاشەڵمەوە. 

 ەمە زۆربەی رۆژی لەم چایخههانە بچههووكەدا بەسهههەر 

هەمیشههههە  ی ژووری گرتههههووە و بەدەم جههههیەرە . دەبههههات

ەی سیاسهی دەدات. و خهوتب  وه گێڕێتە كێشانەوە یادەوەری ده

ئەو سیاسههەتەی خههۆی لێههی تێییەیشههتووە. كە مههن چههوومك 
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هەنهههدێ گەنهههس و كاسهههبكاری بهههازاڕەكە دەوریهههان دابهههووك 

 ئەویو بە دڵی خۆی چسەی بۆ دەكردن:

پێویستمان بە  كجا ئێمە بۆ هەر شۆڕو و راپەڕینێد - 

تاكتیهههد و سهههتراتیژ هەیە. ئەم دووەت نەبهههێ چهههوڕ ئەكهههرێ 

تاكتیهد  كبادتا. جا بە برایانی خۆم بگێمبەسەری ئەژداد و ئا

چیههیە  تههۆ بهها بگێههین مەفرەزەیەكههت لە گەڵههدایە و بە دۆڵێكههدا 

دەڕۆی. لە پڕ دەكەویتە كەمینهی دوژمهنەوەك باشهە تهۆ چهی 

دەكەی  نهههاتوانی نە بیەڕێیهههتەوەك نە بەرەوپهههێو هەنیهههاو 

 هەڵبێنی. ئەی كەواتە چی ئەكەی 

یەكێد لەوانەی دەوریان لێدابووك وەد رۆژانیتر هاوار  

 دەكات:

 هدەبێ چی بكرێت - 

  ەمەو مژێكی چووڵی لە جیەرەكەی داو وتی:

  دەبههێ چیههبكەی.. ئەمە پرسههیارە چورسههەكەیە... ئهها. - 

ئالێرەدا تۆ دەبێ تاكتید بە كاربێنی. تاكتید چییە  كهاتێ لە 

بازبوونههههت هەمههههوو  وە تەچەت لێههههدەكرێ و رێیههههای دەر

لێییراوەك پەنا دەبەیتە بەر تاكتید و بە هەموو یەكدا چهاو 

دەگێڕی. تا پەنا و پەسێوێدك یا گابەردێد دەدۆزییەوە و بە 

دەكەیهههتەوە و ت دەسههه كپرتهههاو خهههۆتی لە نێهههو مەق  دەدەی

 تەچە لە دوژمن دەكەیك ئەمە پێیدەوترێت تاكتید. 

 وت: یەكێد لەگەنجەكان بە  چرتێوە پێی

 ی ستراتیژ ئە - 

من كە خەریكی نۆكاو خهواردن بهوومك ئهاوڕم لە كهاكی 

شۆڕشهههیێڕ دایەوەك تههها بهههزانم چهههۆن وەقم دەداتەوە.  ەمە 
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دەسههههههتیكرد بە گیرفههههههانی چەمسههههههەڵە سههههههەربازییەكەیدا و 

پاكەتەكەی دەرهێناك جیەرەیەكی تری خستە سەر لێوی و 

 لەگە  مژێكی چووڵدا وتی:

تراتیژ چییە  ئەویو ئا ئەمە پرسیارە چورسەكەیەك س - 

كوتومههت لە تاكتیههد دەچێههت. بههۆ نمههوونەك تههۆ بە دۆڵێكههدا 

لە پڕ دەكەویتە بۆسەی دوژمنەوە. لە هەموو  وە  كدەڕۆی

فیشههەكباران دەكرێیههتك تههۆ چههی ئەكەی  چههاو دەگێههڕی بههۆ 

پەناوپەسههههههێوێدك یههههههان تاشههههههەبەردێدك تهههههها خههههههۆتی تیهههههها 

تە ئەوجا هەروەد تاكتیهدك جاروبهار دەكەویه.  ەشاربدەیت

تەچە كهردنك تها تهاریكی شهەو دادێهت. ئیتهر ورد ونهێنههی بە 

دۆڵەكەدا شۆڕدەبیتەوەك تا خۆت دەرباز دەكەیهت. سهتراتیژ 

 تێیەیشتن ك ئاوهایە

زۆربەی رۆژ كە دەگەڕێمەوەك دەبینم چەند چەیرە ك  و 

بەدەم  .بێههوەژن و پیرێژنێههدك لە دەوری مههیمكم دانیشههتوون

گریان و نزا و پارانەوەوەك باسی كەسە ئەنفال كراوەكهانی 

خۆیان دەكەن. هەوا  و چسهە و باسهەكانی نێهو ئۆردوگهاكە 

مڕۆ كە خهۆم كهرد بە ژوورداك بینهیم  بۆ یەد دەگێڕنەوە. ئە

 كمهههیمكمك لەگە  نەنە سهههەلەداك بەرامهههبەر یەد دانیشهههتوون

لەك یەكهێكە بەدەم خەم و گریانەوە بۆ یەد دەدوێن. نەنە سە

لەو سهههەدان پیهههر و پەككەوتهههانەی كە لە نوگرەسههههەلمانەوە 

گەڕاونەتەوە. شههەوێد لە چەنههد پاسههێكدا كههۆمەڵە خەڵكێكههی 

پیر و كەنەفتیان هێنا و لە ئۆردوگهاكەدا هەڵیانڕشهتن. ئەوە 

ئەو ئەنفالكراوانە بوون پاو شهەو  ەوت مانهگك دەسهت 

انیانەوە بهۆ بەسەركردنیان لە بیابانداك نیهوە مهردوو گەڕانهدی
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ئۆردوگاكههههان. بە مەبەسههههتی فرێههههودانی خەڵههههد و هەمههههوو 

بەعسییەكان وتیان ئەوە كەسوكارەكانتانەك وابۆمان  كجیهان

گەڕانههدنەوە. بەقم ئەوان تەنههها دڵۆپێههد بههوون لە دەریههای 

نەنە سەلەك پاو شەو مانگ ژیانكردن لە  .ئەنفالكراوەكان

ك ئەو دۆزەخهههی نوگرەسهههەلمانداك دوو چهههگە ئێسهههكی مهههابوو

 باسی سەگە رەو و عەجاجی دەكرد: 

خهههاڵە عەبە وەبەر چهههاومەوە عەجهههاد دارێكهههی داوە  - 

 .تەو  سهههەریا و دە  وەجهههێ رمیهههاو رۆ هههی دەرچهههووی

بردیههان و تههۆزێ لمیههان كههرد وەبانیهها و دوایههی چههاچی وەدەم 

 سەگە رەشەوە بیه

باسی چافگەی دوور و درێژی نێو رێیای چووڵی بیابانی 

 دەكرد:

انك بردمانیههههانك بردمانیههههان... دویههههر دویههههر بردمانیهههه -

دویر... ئاو نەویك نان نەویك گەرم بیك ئەڕمیاین وەسەر 

چهها  و چههولی یەكههاك منهها  ئەگیههراك ژن و پیههاو وەبههان یەكهها 

 ەیههدەر چچههی شههكیاك سههابیر ئەگیریههاك ژن و كهه   .ئەڕمیههان

ئەڕشههیانەوەك گەنجەكههان ئههاخ و ئۆفیههان بههیك عەسههكەرەكان 

 ..و دژمانیان ئەدا و ئەخەنیانەوە. لێمان تووڕە ئەوین

 چوومە سەرەوە بۆ هەورەبانەكە و لە دڵی خۆمدا وتم:

ئەم دنیایە   گاڵتەجاڕییەكەك وەد دەتكا بە چوربهانیك  - 

تهها بتوانیههت گوزارشههت لە خههۆت و  زمانیشههت پێنابەخشههێ

 ئازارەكانت بكەیت. 

گهوێم دایە گریهان و  كخۆم كێشایە سەر تەخهتە خەوەكەم

ی بە ئههههازار و سههههۆزرێژی نەنە سههههەلە و مههههیمكە  وانەوە
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دامههاوەكەمك كە بەدەم نههاڵە و هههاوارەوە نههاوی كە  و كههارە 

بزربووەكانیهههان دەهێنهههاو دەیانیوانهههدنەوە. خەم و ئهههازاری 

داید و كەسوكارمك لە ناخەوە هورژمیان بۆ هێنامك تا نەرم 

بە هەر دوو   روومەتە  كنەرمك ریهههزە دڵهههۆپی گەرم گەرم

مههههدا چۆڕاوگەیههههان بەسههههت و رژانە   ملههههمەوە. چوپاوەكان

فرمێسد و گریان و  وانەوەی جەرگبڕك بهوونەتە ههاوەڵی 

رۆژانە و هەمیشەییم. فرمێسكی خۆم و  وانەوەی هەموو 

رۆژی میمكم. شهەوانی درەنیهیو زریهكە و گریهانی بەرز 

و ئازارهێنی ئەو چەیرە كچە شهێتەی ئەو مهاڵە دراوسهێیەمك 

دەچروسهههههههكێنێ و ك دێگەسهههههههەگێدكە نیهههههههوە شهههههههەوان وەد 

دەلهههوورێنێك شهههەو پهههڕ لە پهههووچیەرایی دەكهههات. هەنهههدێ 

بەرەبەیههان بەر لە زەنیههی كههاتژمێرە چههوڕمیو كههراوەكەمك 

دەنیی بە سهۆزی گریهانی ئەو شهێتە بێهدارم دەكهاتەوەك ئەو 

شهههێتەی لە ژوورێكهههدا زنجیهههر لە مهههل زینهههدانیان كهههردووە. 

بهههانەكە زۆربەی نیهههوە شهههەوانك پەنهههجەرەی تەڵخهههی هەورە

دەخەمە سەر پشت و بەدەم گوێیرتن لە گریانی بە سۆزی 

چەیههههرەی شههههێتەوەك چههههاوانم دەخەمە سههههەر ئەو تههههاچە پنههههتە 

كە تهههاچە روونهههاكی ك روونهههاكییەی هەورەبهههانی بەرامهههبەرم

تههاچە روونههاكی كههزی ئەو مامۆسههتا بههێكە   .ئۆردوگههاكەیە

مهههاوەی پهههاو ئەنفهههالك ئەوی شهههەوان تههها كهههازیوە بە دیهههار 

هاوكێشههههەی  ەل دەكههههرد. ئەو دەیویسههههت لە چههههرایەكەوە 

رێیههههههای زانسههههههتی بیركههههههارییەوەك لە رێیههههههای تیههههههۆری 

بیسههههەلمێنێ كە ئەنفههههال ئامههههاژەیەكە بههههۆ  كفیساگۆرسههههەوە

 نەبوونی خودا. 



16 

 

هەمیشههههە نیههههوەڕوان كە دەگەڕێههههمەوەك چەنههههد نههههانێكی 

 سههههووتاو دەدەمە دەسههههتی مههههیمكم و سهههه وێد لە بههههاپیرە 

ە چهادرمەكەدا سهەردەكەومە كەنەفت و ئیفلهیجەكەم دەكەم. ب

بۆ نێهو هەورەبهانە تەزیهوەكەم. راسهتەوخۆ دەچهمە ەوە سەر

ژێههر جێیههاكەم و تهها دەمە و ئێههوارە لێههی دەنههووم. ئێههوارەو 

دیسههههانەوە لە پەنههههجەرە تەڵههههخەكەوە دەڕوانههههمەوە سهههههەگە 

بەڕەقكانی نێو كوچەی نیمچە بهازاڕەكە. ئەو سهەگانەی لە 

خۆشهتر دەژیهن. هەر تای تەرازووی ژیانداك ئەوان لە مهن 

هی  نەبێك ئەوان هەمیشە وەد كهۆمەڵێ ههاوڕێ بەردەوام 

 پێكەوەن. كەچی من هەمیشە تەنیا و بێ یار و هاودەردم. 

لەم مههاڵەداك مههن ومههیمكم و بههاپیرەم دەژیههن. لە بههاود و 

 كداید و سێ بهرا و دوو خوشهدك هەر بە تەنهها خهۆم مهاوم

بههههرا و  ئەوان هەر هەموویههههان ئەنفههههالن. میمكیشههههم  ەوت

چوار خوشكی بێسەروشهوێنی ئەنفهالە. هەرچهی باپیریشهمە 

لە ساڵی )شەست و سێ(وە ئفلیجی سەر عارەبانەیەك كە لە 

نههههههاو چەد بە خههههههواریەوە مههههههردووە. ئەوی رۆژێ كههههههاتێ 

) ەرە  چەومییەكان( هێهرو دەهێنهنە سهەر گونهدەكەمان. 

باپیرم وەد پیشمەرگەیەد بە بڕنەوەكەی لێیان دێتە دەسهت 

ن پێدەگرێت. تا خەڵكی ئاوایی خۆیان دەرباز بكەن و بەریا

و فریای هەڵهاتن بكەون. پاشان دوا كە  گوندەكە جێدێگی 

و بە دامێنههی چەمەكەدا بههۆی دەرئەچههێ. لەو كههاتەدا كە لە 

دواوە بەر فیشەكیان داوەك لە نێو چەمەكەدا ژنێهد دەبینهێك 

 بەدەم ئههازاری منههداڵبوونەوە ئەتلێههتەوە و توانههای هەڵهههاتنی

نیههیە. شههپرزە و بەپەلە دادەگەڕێ بههۆ  ی ژنەك تهها فریههای 
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بكەوێت. بەقم بەر لە گەیشتنە ژنەی داماوك لە دواوە رێد 

فیشههەكی بڕنەوێههد بڕبههڕەی پشههتی دەپێكههێ و تەختههی نێههو 

باشههەك هێنههدە توانههای  یبەردەقنههی  پههاڵەكەی دەكههات. بەوە

دەمێنههههێك بە سههههكە خشههههكێ خههههۆی بیەیەنێههههتە نێههههو كههههونە 

)دێوە سپی( چەد  پاڵەكە و بە ئازار و خوێنەوە ئەشكەوتی 

لە چاوی پیسی جەلید و دزەكان  .خۆی تیادا مەق  بدات

خههههۆی بپههههارێزێ. ئیههههدی لەو كههههاتەوە ئەو نیههههوە مههههردووك 

نەیتوانیههههوە تەنههههانەت یەد هەنیههههاویو هەڵبێنههههی. مههههات و 

بەسەر عارەبانەكەیەوە ژیهان  كەەمیین بیست و پێنس ساڵە

 بەڕێ دەكات. 

سههاوەر و پیههاز خههواردنك تەماشههایەكی )كافكهها(ی پههاو 

دەسهتمدایە رۆمهانەكەی دوێنهێ شهەوك كە  .گوێ بڕاوم كهرد

چەنههد  پەڕەیەكههی كەمههی مههاوە تەواوی بههكەم. رۆمههانێكی 

عەنتههیكە و سههەرنس راكێشههەك باسههی مرۆ یەلێكههی چیانشههین 

و داگیركهههاری  وشهههاق بەر كدەكهههات كە لە مێهههژووی كۆنهههدا

ك كە بە ناوی پەیامی خوداوە بە دوژمنێكێ وە شی دەبنەوە

هەمهههههوو  یەكهههههدا هێهههههرو دەبەن و داگیركهههههاری دەكەن. 

چیانشینەكان تا بگێی مەخلوچاتێكی سادە و ژیان دۆستن. بە 

مەڕومههاقت و كشههاوەرزییەوە سههەرچاڵن. هەرچۆنێههد بێههت 

 خۆیان لەگە  سروشتی سەخت و رەچدا گونجاندووە. 

 كههههههاتێ لەشههههههكری دوژمههههههن دێههههههتە سههههههەریانك داوای

تەسههههههلیمبوون و خههههههۆ بە دەسههههههتەوەدانییان لێههههههدەكەن. لە 

بەرامبەردا سەرو ماڵیان پارێزراو دەبێهت. ئەگەر نهاك ئەوا 

ئیبههههادە دەكههههرێنه خەڵكههههی نێههههو چیهههها دەبههههنە دوو بەرەوەك 
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بەو  .بەرەیەكیان خۆیان رادەستی لەشهكری دوژمهن دەكەن

بیانووەی كە شەڕی لەشكرێكی هەمەجی و تاقنچی كاری 

جهههۆرێكە لە خۆكهههوژی. بەرەیەكهههی كەمهههیو نەكهههردەیە و 

رووي تیههههههر و شههههههیرەكانیان دەكەنە دوژمههههههن و مەردانە 

دەجەنیهههن. لێهههرە و لەوێ جەنهههگ هەڵدەگیرسهههێ و لەهەر 

ەدات. تها سهەرەنجام لەشهكری دكوشتاری زۆر روو كدوو 

بێشهههوماری پیهههاوانی خهههودای بیابهههان سهههەردەكەون و نیهههوە 

پاد و جوان زیاتری بەرهەڵستكارەكان دەكوژن. سروشتی 

پهههڕ دەكەن لە پەڵەی خهههوێنك كە تههها ئیسهههتەو بەههههاران لە 

ی  رەنگ و بهۆنی گهوڵیلكە سهوورەدا دەردەكەونەوە. ئەوانهە

روودەكەنە نێو چیا و شیوە دوورە دەستەكانك ك دەشمێننەوە

 كە دوژمنی بیابانشین هەرگیز ناتوانێ پێیان بیات. 

سههاقن دێههت و دەڕواتك رۆژ لە دوای رۆژك خەڵكههانی 

یاخی و بەرهەڵستكاری نێو چیاكان كەم و كەمتر دەبهنەوە. 

زۆرێكیههان لە كههاتی پە مههاردانە پارتیزانەكانیههان بههۆ سههەر 

دارودەسهههههتەی دوژمهههههن دەكهههههوژرێن و دەبهههههنە چوربهههههانی. 

ئەوانیتریو یا بە هۆی سەختی و سەرمای چیهاوە دەمهرنك 

یهههها سههههەری خۆیههههان هەڵههههدەگرن و دوور دوور رۆدەچههههنە 

ئیهدی كە   كو و سەر لە هەورەكانداچووقیی چیا سەركە

 چاوی پێیان ناكەوێتەوە. 

لە مەخلههوچی چیانشههینك تەنههها ئەوانە دەمێنههنەوە كە هەر 

لە سەرەتاوە تەسلیم بە دوژمن بوون و ژیانی كۆیییەتی و 

جاشههایەتییان هەڵبههژارد. جههاو بههوون تههاكە رێیههای مههانەوە 
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لە ناخ و رۆ یدا تهۆوی  كبووه دواتریو ئەوەی لەوان بوو

 خۆفرۆشیی و دەستەمۆیی هەڵیرتبوو. 

لە بەشههی دووەمیشههداك رۆمههاننوو  هەوڵههدەدات بە پێههی 

ۆشن. پاشهماوە و نەوەكهانی ەلتیۆری داروین و زانستی ئە 

چیانشینەكان هەڵسەنیێنێ و بیسەلمێنێت كە نەوەكانی ئێستا 

یی لە جیناتیاندا خۆفرۆش كدەچنەوە سەر رەچەڵەكە كۆیلەكە

و نیشههتمان فرۆشههی و خیههانەت هەیە. لە كرۆمۆسههۆمەكانی 

تههها لە  .بهههاب و باپیریهههانەوە نەوە دوای نەوە دەگهههوازرێتەوە

 كۆتاییدا رومانەكە دەڵێت. 

پڕپهڕن  .بۆیە مێژوویان نییە و هێز نییە كۆیهان بكهاتەوە

لە شكسهههههههت و شهههههههەڕی خۆكهههههههوژی و جاشهههههههایەتی بهههههههۆ 

یهیە و ئەوەی دراوسێه بۆیە سهەركردە و نیشهتمانیان نودەر

 هەیە چوربانییە. 
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 كۆ رەكەی داراك پیربوونی  ەنزەڵە

 
بەسەر راستە شەچامێكەوە كە ئۆردوگاكەی دەكردە دوو 

بەشهههەوەك دوو منهههدا  دەبینرێهههتك دوو منهههداڵی بهههێ دایهههد. 

شۆسههههتەكەوە دانیشهههههتووە و پشهههههتی لە یەكێكیههههان بەسهههههەر 

رێبههوارانەك بە سههەرێكی خههڕەوە هەر دوو دەسههتی خسههتۆتە 

كە دەنهود و  دەردەکەون. پەنجەكانی وەد دوو كۆتر یپشت

باڵەكانیهان پێكهداچوون. ئەویتریشهیان  ونیهو وەسههتاوە و بە 

دەسهههههتێكیك دەزووی كهههههۆ رەكەی گرتهههههووەك كە بەسهههههەر 

 ئۆردوگاكەوە دەشەكێتەوە. 

و منهههداڵەك تەنهههها باوكیهههان هەیەك ئەوان هەرگیهههز ئەم دو

وەد منداقنیتر لە داید نەبهوون. ئەوی دانیشهتووە و پشهتی 

لە ئێمەیەك ناوی ) ەنزەڵە(یەك ئەو منداڵی )ناجی علیی(یەك 

گەرچههی تەمەنههی دە سههاڵەك بەقم شەسههتك یهها  ەفتهها سههاڵە 

یسههههتەكەی بڕیاریههههداوە هەر بە دە تێرهەیە  بههههاوكە كاریكا
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تا ئەو كاتەی دەگەڕێتەوە باوەشی دایكهی.  كهێگێتەوەساڵی بی

لەوەو زیاتر نابێت كە  سهیمای ببینهێ تها رۆژی ئهازادی 

فەڵەستین.  ەنهزەڵەك مێهژووی یەد سهەدەیە لە داگیركهاری 

و خیههههانەت و تیههههرۆرك منههههداڵێكی سههههەركزی بههههێ دایكههههی 

هەژارەك هێنهههدە كاولكهههاریی و جەنهههگ و خیهههانەتی بینیهههوەك 

 ت كووڕە. هەمیشە سەركز و پش

هەرچی منداڵە كۆ رە بە دەستەكەشەك كە تەمەنهی هەر 

كهههوڕی )ئیبهههراهیم ئەمهههین باڵهههدارە(ك  .شهههەو سهههاڵێد دەبهههێ

نزیکەی  ەفتا سا  دەبێتك ئەم منداڵە خۆی و كۆ رەكەی 

شاهیدی زەمەنێكهی پهڕ جەنهگ و داگیركهاریی و سیاسهەتی 

زەوی سووتاندنەك خۆی و كۆ رەكەی هەمیشە بەشێكن لە 

 وەری ئێمە. یادە

چیهههرۆد و یهههادەوەری تهههاڵی  كئەم دوو مەخلهههوچە ائێسهههت

 ەنهزەڵەك باسهی داگیركهاری و  .خۆیان بهۆ یەد دەگێهڕنەوە

خیههههههانەتی هاوزمانەكههههههانی خههههههۆی دەگێههههههڕێتەوە. باسههههههی 

 .بەیتلە م و چود ( دەكهات ككۆمەڵكوژی )سەبرا و شاتێی

چیرۆكی راگواستن و دەربەدەریی و رەشهەكوژی دەكهاتك 

امەكانی بهۆ دارا دەگێهڕێتەوەك تها مانهدوو مانهدوو خیانەتی م

 دەبێت.

 ئەوجا دارا دەڵێ:

كاتی مهنە چیرۆكهی خۆمهت بهۆ بیێهڕمەوەك ئیهدی تهۆ  - 

گوێبیرە  ەنزەڵەی هاوڕێمك ببیستە مامە خائینەكانی تۆ   

ئەوان هەر خۆفرۆو  ووە.تاوانێكیان دەرهە  بە ئێمە كرد
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ەنك گوێ رادێرە نینك ئەوان گەورە تاوانكارانی ئەم سەدەی

 بۆ چیرۆكی منك  ەنزەڵە... گوێ رادێرە... 

*** 

یەكەم كە  كۆ رەكەی من بووك بە دوو چاوی گەشی 

رەو رەشهههەوەك لە كاتێكهههدا بەسهههەر ئاسهههمانی شهههین كهههاڵی 

ەم شهههنەبای بەههههارەوە دگونهههدەكەوە گهههۆرانی دەگهههوت و بە

مەلەی دەكرد. لە دوور بەسەر یهاڵەكەوەك دوو تهانكی بینهی 

 وندەكە دەهاتن. بەرەو گ

ئاسههمان شههینی پههڕ پەڵەی سههپی سههپی سههپی  وكچێشههتەنیا

هەورك زەوی سهههەوز پۆشهههی پهههڕ پنتهههی سهههوور و زەردی 

كههاكی شههوان  كبە چەد پههاڵی چیههاكەوە. گههوڵی مههانیی ئههازار

بلههوێری دەژەنههدك مەڕ و كاریلەكههان دەمیههان ژەنیبههووە گیهها 

 كلە دامێنههههی گوندەكەشههههدا كههههوڕگەل. بههههاقكە و دەلەوەڕان

بەسەر ئەسپەكانیانەوە ەارەارێنیان دەكرد. مام زۆراب لە 

بەردەم چوتابخههانە چكههۆڵەكەی گونههدداك سههینییە پههڕ مێههوژی 

 دانابوو هاواری دەكرد:

 ..وەرنەوە مێوژی نایاب. - 

ئهازاد  .دادە لە  ەوشەی ماڵەكەیهدا مەشهكە دۆی دەژەنهد

 بەسەر دار سێوێكەوە هاواری دەكرد:

راوەسهههتە نەسهههرینك ئەمە سهههێوێدك ئەمە دوو سهههێوك  - 

 ئەمە سێ سێو. 

زەینەب بە تەنیشت دایكییەوە بەبەی خۆی هەڵدەپەڕاندك 

ئەو بەبە پەڕۆیههنەی هەمیشهههە دەمهههی پههڕ خەنهههدەی شهههێوەی 

كەوانەیەكهههههههی بەرەو سهههههههەری وەرگرتبهههههههوو. مەلەكهههههههان 
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دەیانجریوانهههههد. زەردە بە دەور و خهههههولی منداڵەكانهههههدا كە 

هەڵههبەز و دابەزی بههوو. ك ام روانههدن بههوونخەریكههی نەمهه

 .دەەگهی گەنهم كەروێشهكەی دەكهردك بەدەم شنەی شهەماڵەوە

 ژیان پڕ ئارامی و پڕ پڕ جوڵە بوو. 

داراك كە هێههدی هێههدی پەنههجەی شههل دەكههرد و دەزووی 

دووەم كە  بههوو بینههی  .زیههاتری دەدایە دەم كههۆ رەكەیەوە

یهههو و بە دوای دوو تهههانكەكەوەك دوو زیلهههی تهههری پهههڕ جە

جههاو دەركەوتههن. هاوكههات بههێ ئاگهها زارا لە چههیمەنەكەدا 

وازی دەكههههردك گە وێههههژ دیینێههههی دەكههههردك نههههازێ گههههوڵی 

دەڕواند. دایە جلی هەڵدەخست و تەشتەكەی پڕ كەف بوو. 

بە دوای  كلە كههۆقنەكەدا جوچكەكههانك جیههدك جیههدك جیههد

دایههكە مریشههكەوە چینەیههان دەكههرد. گهها بەڵەد بەچەد  پههاڵی 

دیمەنههی نێههو بههاخی دەكێشهها.  كنێرگههز. دەلەوەڕاشههاخەكەوە 

 .مامۆستا لە تەختەی نێو پۆلدا نووسیبووی

)ئەوە كێههیە تەپە تەپ دەكههاتك كاسههە و كەوچكههم پههڕ لە 

 خۆ  دەكات(

كههههههۆ رەكە لە ئاسههههههمانەوەك بە دوو چههههههاوی گەشههههههەوە 

 .بینی گورگە دڕندە برسییەكان رژانە نێهو گونهد .دەیڕوانی

ۆنهههههههاەە تفەنهههههههگ كەوتهههههههنە دۆی دادەیهههههههان رژانهههههههدك بە چ

سههەروگوێیكی مههام زۆرابههی مێههوژ فههرۆو. كههۆ رەكە لە 

چووقیی ئاسمانەوە دەیبینیك خوێن و مێوژ چۆن تێكەقوی 

گیرفانیهان پهڕ لە  كدەیبینی جاو و سهەربازەكان .یەد دەبن

 مێوژی خوێناوی دەكرده
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تاند و زیلەكان نەمامە تازە روواوەكانیان پلیشاندەوە و 

 تی ئاوایی. ڕاسەهاتنە ناو

دارا و كهههههۆ رەكەك بەردەوام تەماشهههههایان دەكهههههرد و بە 

ترسهاو و چهاو بە گریهانك . هەموو  یەكهدا چاویهان دەگێهڕا

 ه ەپەسههههابوون و نەیانهههههدەزانی ئەمە چیهههههیە كە رووئەدات

دارا منداڵێد  .كۆ رەكە بەسەر گوندەكەدا دەهات و دەچوو

ییەكی بووك لە دەرەوەی شهوێنكاتك ئەو ئەفسهانەی یهادەوەر

گەورە بووك تەماشاكەر و شایەت ا  بوو. بە كۆقنە خهوار 

دەگریههههها و ههههههاواری دەكهههههردك  كو خێچەكانهههههدا رایهههههدەكرد

ژن و منههدا  و پیرەكههانی . دیمەنیەلهی كارەسههاتاوی دەبینههی

راپێچههههی نێههههو زیلەكههههان  كبینههههی بە زەبههههری هێههههز و چەد

دەخهههههرێنە ك بینهههههی مەڕ و مانیههههها و ئەسهههههپەكان .دەكهههههرێن

كتۆری جوتیهارانی گونهد و دەدزرێهن. سهەر عارەبانەی ترا

تانكەكانیههان پههڕ كردبههوو لە فەرو و مهها . كههۆ رەكەو بە 

كە  كفرمێسههكی دادەبارانههد و دەیڕوانههی كئاسههمانەوە دەگریهها

تە چههووەچههۆن جاشههە شههەڕوا  و مراخههانییە خەتههخەتەكەك 

سهههەر دار سهههێوەكە و بە ئەفسهههەرە )بەع (یهههیەكەی ژێهههر 

 دارەكە دەڵێ:

امك سههێوی سههووری كوردسههتان بخههۆك ههها بیههرە دە هه - 

 ئەمە سێوێدك ئەمە دوو سێوك ئەمەو سێ سێو...

هەمههههههوو خەڵكههههههی ئاواییەكەیههههههان پەسههههههتابووە پشههههههتی 

زیلەكانەوەك هات و هاوار و چیژە و زریكەی ژن و منهدا  

 كو پیرەكان بە درێژایی شیوەكە و نێو باخ و سهەر چیاكهان

ەسهههتابووە دەنییهههان دەدایەوە. نەسهههرین لە نێهههو زیهههلەكەدا ه
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سەر پێهی و سهێوەكانی تونهد بە سهینیییەوە گرتبهووك پهڕ بە 

 .بهههانیی دایكهههی دەكهههرد كسروشهههتە سهههەوزەكە دەیزریكانهههد

مهههام زۆراب لە  .دایهههكەو لە ههههی   یەكەوە دیهههار نەبهههوو

سههههوچێكی نێههههو زیههههلەكەدا كروشههههكەی كردبههههووك سههههەری 

چوڵهپ چوڵهپ دەگریها.  كخستبووە نێو كه و و جامهانەكەیەوە

ووك چهاوە بدادە كە جاشێد ك و و خەزێمەكەی سەری دزی

كە بە زۆر و لێههدان  كتەڕەكههانی بڕیبههووە مانیهها بەڵەكەكەی

دەیانویسههههت سهههههەریخەنە نێهههههو عارەبهههههانەی مەكیهههههنەكەوە. 

سەربازێكی رەشتاڵەك پڕیكرد بە زریزەكەی ملی ئازاددا و 

 دایپچڕی و وتی:

 كوڕم جوانەهئەمە بۆ ملی )موسلم(ی  - 

بە مەنجەڵێكی  كچەند جاشێكی تر لە  ەوشەی ماڵێكەوە

هاواریان لە سەربازە عەرەبەكان  ەوەهپڕ كفتەوە هاتنە دەر

 كرد:

وەرن كفههتەی دەسههت و پەنههجەی ژنههی كههورد بخههۆنك  - 

 شازی خواردنی كوردەواری پڕ تام و لەزەت.  

وەد رەوە كهههههوسی برسهههههی و  كلە مهههههاوەیەكی كەمهههههدا

نههههههدەكەیان رووتانههههههدەوە. هەرچههههههی رۆ  چههههههاوچنۆدك گو

لەبەربووك هەرچی بەهایەكی هەبووك پێچایانەوە و بردیان. 

بە دوای خۆشیاندا گڕیان بەردایە گوند و ئەوی مابوو نێگە 

نێهه  دەسههووتا. لەو هەمههوو دەنههگ و رەنههیەك لەو هەمههوو 

جوانی و بەخشندەیی ژیانە جوان و سادەیەك تەنها دووكە  

دارە راجەكانی میچي خانووەكان  و چرچە چرچی سووتانی

 دەبیسترا و دەبینرا. 
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داراك وەد شههههههێت بەدەم لوشههههههكە لوشههههههكی گریههههههانەوە 

رایهههدەكردك بە هەمهههوو  یەكهههدا دەیڕوانهههی. لە نهههاو گهههڕی 

 (چوتابخهههانەكەداك ئەو هەمهههوو كتێبهههی )ئەلهههف و بێهههی نهههوێ

ئەو هەموو وێهنە رەنیهاوڕەنیە  .كوردییەی بینیك دەسووتا

ودی میتلمههههان(ك وێههههنەی خههههۆیی و جوانههههانەی خههههاتوو)تر

هاوگوندییەكانیك وێنەی مەل و رەز و درەخت كە دەبوون 

بە سههههههووتماده لە ژێههههههر دارتههههههووە زەبە  ەكەی بەردەم 

مزگەوتهههی نێهههو ئهههاگرەكەداك پهههڕ چورئهههانی سهههووتاوداك پێهههی 

كە روانیهیە بەر پێهی خهۆیك  .كەوت بەسەر شتێكی نەرمدا

 .یەوە و هەڵییهرتبەبە پەڕۆینەكەی زەینەبی بینیك دانەویه

بینههی دوو دڵههۆپ  .تەپ و تههۆز و دووكەڵههی رەشههی لێتەكههان

فرمێسهههد لە چاوانیهههدا چەتهههی  مهههاون. دەمهههی پهههڕ خەنهههدەی 

پێشههووی كە لە كەوانەیەد دەچههوو رووەو سههەرك گۆڕابههوو 

بهههۆ كەوانەیەكهههی رووەو خهههواری پهههڕ گریهههان. لە كهههۆقنی 

 وكپهههها  كەوتبههههووئەو تههههریوك سههههەگە زەردەی بینههههیك  ڵ

ی گەو لە ژێر دەستییەوە دەڕژایە سەر زەویهیەكەك خوێنێك

 كهێشتا رۆ ی تێدا مابوو. لەو كاتەی ئەفسهەرە بەعسهییەكە

 .دەیەوێ ژنێكهههی دووگیهههان پەلكێشهههی نێهههو زیهههلەكە بكهههات

تههها  .زەردەك پهههڕ بە چاچیهههدا دەكهههات و نایەڵێهههت ژنە بەرێهههت

جاشههههێد فیشههههەكێكی پێههههوە دەنێههههت. كههههۆ رەكە بینیبههههووی 

تبووە سههەر شههانی جاشههەكە و پێههی ئەفسههەرەكە دەسههتی خسهه

 وتبوو:

 تۆ لە سەگ بەوەفاتریه  - 
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بە هههۆی چههڕە دووكەڵههی رەشههی پەنیخههواردووی سههەر 

گوندەكەوەك ئیدی كۆ رەكەی دارا نەیهدەتوانی ههی  ببینهێه 

چههههاوە  كلەوەو زیههههاتر خەریههههد بههههوو بە دووكەڵههههی رەو

گەشههەكانی كوێراییههان دابێههت. ناچههار تهها تههوانی و هێههز لە 

 بەرز و بەرز تر بووەوە.ك ا بووباڵەكانید

لە  .لە چههههووقیی ئاسههههماندا و دوور زۆر دوور روانههههی

دوور زۆر دوورك لە نێههههو بیابههههانی فراوانههههی باشههههوورداك 

چافگەی درێژی ئەو زیلە سهەربازییانەی بینهیك كە بە دوای 

خۆیاندا گەردەلوولی تۆز و لمیان ب ودەكردەوە. كۆ رەكە 

هەزار زیلی بینیك زیلی پڕ لە دوو  كلە چووقیی ئاسمانەوە

مرۆڤك كە بەرەو چارەنووسی نادیاری ئۆچیانووسی بیابان 

بەرێخرابههوون. كههۆ رە چاوگەشههە پههڕ فرمێسههكەكەك لە نێههو 

زیلەكانهههههداك دوو هەزار مهههههام زۆرابك دوو هەزار دادە و 

نەسرین و زەینەب و  ...هەزار ...دوو هەزار زارا و دوو

 ..گە وێژی بینی.

*** 

چیرۆكەی داراك كە فرمێسد بە چاوی خۆی و  پاو ئەم

كۆ رەكەیههدا ریزیههان بەسههتبوو.  ەنههزەڵە رووی وەرگێههڕا. 

ببهههووە پیرێكهههی ه ئیهههدی ئەو منهههداڵە دە سهههاڵییەکە نەمهههابوو

 ماندووی سەر و ریو سپیك بەدەم گریانەوە هاواری كرد:

ئەم  هپێموابهههههوو ئەوانك مامەكهههههانمك تەنهههههها خهههههائینن - 

یەیانهههدم ئەوان هەم خهههائین و هەم چیهههرۆكەی تهههۆ داراك تێی

 گەورەترین جەلیدن.
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یەكەمجهههههههارەك لە بهههههههری زەنیهههههههی كهههههههاتژمێرەكەمك بە 

چاوچریشههد و فیزا ههی مههیمكم راپەڕم و بێههدار بههبمەوە. لەم 

نیوە شەوە سارد و بارانهاوییەداك مهیمكم بهۆ دەزریكێنهێه بە 

گەیانههدە خههوارەوە. لە بەر روونههاكی هەنیههاوی خێههرا خههۆم 

چرا كزەكەداك بینیم میمكم خۆی داوە بەسەر دەسهت و پێهی 

بهههاوە گەورەمهههداك لە كەسی سهههەر دەگهههری و دەچریشهههكێنێه 

پههڕ بە  كدەسههت و چههاچە  واز و مردووەكههانی رادەوەشههێنی

 ماڵەكە هاوار دەكات:

 باوە مەڕۆ باوەك توخوا مەڕۆ. - 
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بههێ ورتە و بههێ جههووڵەك  بههاوە گەورەم وەد پەیكەرێههد

سههەری بە ی راسههتدا شههۆڕ ببههووە سههەر شههانی و بە دوو 

چاوی خومارەوە دەیڕوانییە بەردەمهی خهۆی. لێهی چهوومە 

و دەسههتم خسههتە سههەر دڵههی. هههی  جههووڵەیەكی تێههدا  ەوەپێشهه

نەمههههابوو. جەسههههتەیەكی سههههارد و بههههێ رۆ  بههههوو. مههههیمكم 

كی دەیقیژاند و بە چەپۆكی توند و بە هێز بە سەر و گهۆیی

خۆیدا دەكێشا. وەد دڕندەیەكی هار و تووڕەك جارێد  شە 

بههههێ جههههووڵەكەی رادەوەشههههاند و جههههارێكیتریو بە نینههههۆد 

روومەتە چرچەكهههانی خهههۆی دەڕنهههی. بە هێگهههی سهههووری 

خوێن لە سیمایداك بێكەسی و نەگبەتی دەنەخشهاند. هەوڵمهدا 

دەستی بیرم و چیتر رێیە نەدەم خۆی ئهازار بهدات. بەقم 

وەد ك نەبههوو. بههاوكەڕۆ و زریههكە و فیزا ههی هههی  سههوودی

لرفە و هاژەی دەریایەكی هەڵچهوو شهەپۆلی دەداه تها لە پهڕ 

دراوسهههێ رژانە سهههەرمان. مهههیمكە مهههروەت و ئهههاهوك ودەر

 مههیمكە جەهههان و كچەكانیههانك دواتههر ژنههانی تههر و پیههاوانی

بهوو بەچەرەبهاڵ ی و ههات . خۆیان كرد بە ژووردا گەڕەک

وەی خههههودا تەنههههها بههههۆ ئەوەی و هههههاوار. ژنەكههههان وەد ئە

خوڵقانههدبنك بە دەوری تەرمەكەدا بازنەیەكیههان دابەسههت و 

بە دەم گریان و سینگ كوتانەوە شینێكی گەورەیان سازدا. 

كهههاڵیوك وپیهههاوان و كوڕ .بە خۆیانههها دەكێشههها و دەیانناقنهههد

زەچهههزە  دەیهههانڕوانی. مهههن لەسهههەر پهههلە دووی چهههادرمەكە 

چاوانم هەم فرمێسهكی  كروشكەم كردبووك بێدەند دەگریام.

گەرمیان دەڕشت و هەم تێڕامابوونە سیمای مردووی باوە 

گەورە. ملێكههی خههوار و سههیمایەكی تههووڕەك بە دوو چههاوی 
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كهههراوەی بهههێ رەونەچەوەك بە هەر دوو دەسهههتی تونهههد تونهههد 

دەسههكی عارەبههانەكەی ژێههری گرتبههوو. مههیمكە مههروەتك بە 

گریانی  دەنیە بە سۆزەكەی كەوتە  واندنەوە و سۆزی پڕ

 هێندەیتر گڕی تێبەرداین. 

بە هەموانەوە میمكمیان بۆ هێور نەئەكهرایەوە كە شهێت 

و هار بە سینگ و سیمای خۆیدا دەكێشا و شیوەنی دەكرد. 

زۆری نەبههرد ژوور و  ەوشههەك تهها كههۆقنیو پههڕ بههوو لە 

سهههەرمان. بهههۆنی مهههردن و نە خەڵهههدك  ەشهههاماتێد رژابهههوو

خهزم و دراوسهێك  تەڕی بارانك دەنیی گریهان و چپەچپهی

لەگە  روونهههاكی چهههرای نیوەشهههەوە زەنهههیەكەك لە شهههەوی 

 ەشههر دەچههوو. پیههرە پیههاوێكی دراوسههێ رووی تێكههردم و 

 وتی:

كهوڕم لە جیهاتی گیههران. لێهل كهوڕانی مە ەلە بههڕۆن  - 

چەورێ  ههههازركەن. ئههههێمەو ئەیشههههۆین و كفههههن و دفنههههی 

 ئەكەین. 

زۆری نەبههههردك لەگە  چههههوار كەسههههی تههههرداك بە ژێههههر 

بە چههههههازمە و بێگههههههی سەرشههههههانمانەوە بەرەو  ككەدابههههههارانە

گۆڕسههتانەكە كەوتیههنە هەنیههاو هەڵهێنههان. بە نێههو تههاریكییە 

خەستە تەڕەكەدا رێمان دەكهرد. ئهێمە ئەو شهەوە پێهنس پیهاو 

بههووینك ئاراسههتەمان رووە و گۆڕسههتان بههوو. پێههنس پیههاوی 

تەڕ و نەگهههبەتك لە ژێهههر ئاسهههمانی لێهههزمە بارانهههدا رووە و 

خێهرا و پڕتهاو  كبە چرایەد و  یتهێكەوە .ینتاریكی دەچوو

خۆمهههان گەیانهههدە نێهههو گۆڕسهههتانەكە و كەمێهههد دوورتهههر لە 

 گۆڕەكان كەوتینە چا  هەڵكەندن. 
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وەك بەقم هەورێكههی سههپی  بەرەبەیههان بههاران خۆشههیكرده

چههڕ نیشههتە سههەر گۆڕسههتانەكەك چاوانمههان چەنههد هەنیاوێههد 

تێكی دوور لە خههۆی نەدەبینههی. تەم و بێههدەنیی هەمههوو شهه

داپۆشهههههیبوو. بە دەوری چهههههاڵە گهههههۆڕەكەدا تەڕ و مانهههههدوو 

دانیشههههتبووین. لە پەنههههجەی پێمههههانەوە تهههها تەوچە سههههەرمان 

شەقلی چوڕ و چگپاو بوو. لە سهەرما هەڵهدەلەرزینك كهڕ و 

نابینای نێو تەمەكە چاوەڕێی جەنازەكەمان دەكرد. تا لە پڕ 

یەد تهههههۆپەڵی رەنیاورەنهههههگ  كلە نێهههههو رەنیهههههی سهههههپییەوە

ت. تۆپەڵێكی هێلكەیی گەورەی شێوە بهۆڵە تهرێ لە دەركەو

نێهههو سهههپێتی تەمەكەدا سهههەمای دەكهههرد. دڕكە پیهههاو بهههوو بە 

میزەقنەكههههانییەوە هههههاتە سههههەرمانك بە دڕكههههی جەسههههتەیدا 

 كز و پچڕ پچڕ وتی:. شەونمی باران دەڕژا

تۆزێههههههد گههههههۆڕەكە پههههههانتر و چههههههووڵتر بهههههههكەنەوە.  - 

 خوالێخۆشبوو بە عارەبانەكەیەوە دەنێژینه

ئههێمە سههەرمان لە چسههەكەی سههووڕماه پههێو ئەوەی دەم 

 بكەینەوەك ئەو دیسانەوە وتی:

مردووەكە ئامادە نییە دەست لە عارەبهانەكەی بەردا.  - 

زۆرمههان هەوڵههداك بههێ سههوود بههووك تونههد و چههایم خههۆی لههێ 

گیركهههردووە. مە كە وتهههیك گونههها ە نهههاكرێ دەسهههتەكانی 

بههههانەكەیەوە ببههههڕینەوەك هەر ئاوههههها بینێههههژن. هەر بە عارە

بیشۆنەوەك بەڵكو خودا رو می زیهاتری پێبكها. منیهان نهارد 

 تا پێتان بگێم گۆڕەكە گەورەتر لێدەن. 

یهههاویو بە پدیسهههانەوە كەوتیهههنەوە چهههازمە وەشهههان. دڕكە

دیارمانەوە هەڵكوڕما. ئەو بە دڕكە مهاو و برنجێكهانییەوە 
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زیهههاتر لە سهههوچەڕی دەكهههرد تههها بەنیئهههادەمه زۆری نەبهههرد 

تۆرێد درزی خستە بێدەنیییەكەوەك وەد چهۆن دەنیی تراك

برووسكە درز دەخاتە ئاسمانی هەوراوییەوە. دڕكەپیاو كە 

تهههها ئەو سههههاتە بە چیچكههههانەوە بە دیارمههههانەوە كروشههههكەی 

كردبههووك هەسههتایە سههەر پههێ و لە گەڵیههدا تههۆپەڵە میههزەقن 

 بەرزتر چوو بە تەمەكەدا. هاواری كرد:

 ئەوا گەیشتن.  - 

یههنە و عارەبههانەكەك كە وەد گههایەد وێههنەی تەڵخههی مەك

چههور  دەیتههوانی لە چههوڕەكەدا بێههتە پێشههەوە و  انههدكدەیبۆڕ

فەنتەرناشههی دەكههردك دووكەڵههی رەشههی فڕێههدەدایە نێههو تەمە 

 سهههپێكەوە. ههههات و لە نهههیمچە سهههووڕێكدا لە تەنیشهههتمانەوە

. بە تەنیشت شهۆفێرە گەنهجەكەوەك بەم   و لەنیەری گرت

دانیشههتبوون كە یەكێكیههان بە  ئەو یههداك چههوار پیههاوی كامهه 

مێهههههزەرە سهههههپێكەیدا دیهههههار بهههههوو مە ی تەلقینخهههههوێنە. لە 

عارەبانەكەیشههدا دە دوازدە زە م و هەرزە خۆیههان هەڵههدایە 

خهههوارەوە. ئەوی مهههایەوە لە نێهههو عارەبهههانەی مەكیهههنەكەداك 

تەرمههی بههاپیرم بههووك كە چههنس و جههوان بە كفنههی سههپییەوە و 

ی خهههوارەوە دەیهههڕوانییە بەسهههەر عارەبهههانەكەیەوەك بە ملێكههه

 پێشی خۆی. 

پیاوەكههههههان هههههههاتنە سههههههەرگۆڕەكە و كەوتههههههنە چسههههههە و 

هەڵسهههەنیاندنی چهههاڵەكە. مە ی جبەپهههۆو كە چورئهههانێكی 

بەرگ سههەوزی لەسههەر سههنیی تونههد گرتبههووك بە دەنیههی 

 بەرز وتی:
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عەیبههی نیههیەك دەی ك خههودا پاداشههتی خێرتههان بههداتەوە - 

 ە خاكی بسپێرن. خێراكەن تا باران داینەكردووەتەوەك ب

ن وەد ێکیهههایەك ەوەككهههوڕگەل بە پرتهههاو چهههوونە سهههەر

ئەوەی لە نێو چاوشی نەخۆشخانەیەكدا نەخۆشێد پهاڵنێ. تها 

لێههواری عارەبههانەكە هێنههای. چەنههد كەسههێد دەسههتیان دایە و 

هێنایهههانە خهههوارەوە تههها نزیهههد گهههۆڕەكە. مهههن و ههههاوڕێکەم 

چهههههههووینە نێهههههههو چهههههههاڵەكەوەك خۆمهههههههان ئامهههههههادەكرد بهههههههۆ 

 شۆڕكردنەوەی. 

نهههههازانم بهههههۆ ئامهههههادە نیهههههیە و نهههههایەوێ دەسهههههتبەرداری 

عارەبانەكەی ببێته ئاخۆ دەبێ بەر لە مردنهی چهۆن بیهری 

كهههههردبێتەوەه ئەو كە بیسهههههت و پێهههههنس سهههههاڵە بەسهههههەر ئەم 

دوو تههایەوە ژیههان دەكههاتك رەنههیە بە بەشههێكی  ێچەبەرەیەپهه

دانەبهههڕاو و سههههەرەكی جەسههههتەی خههههۆی زانیبههههێ. دامههههاوە 

ناهەچیشی نییەك هێنهدە باسهی پهردی سهیراتیان بهۆ كهردووەك 

ترسههاوە بههێ ئەم پههێچەبەرەیەی ژێههری بیەڕێههتەوە بههۆ  ی 

خههوداك ترسههاوە بە دوو پێههی ئیفلههیجەوەك چههۆن دەتههوانێ بە 

ئەگەر ئەم پێچەبەرەیەی ژێری لە پردی سیراتا بپەڕێتەوەك 

 دەست بدات. 

تەرمەكە لە كفنی سپی جوانی خۆیدا بوو. وەد ئێمە كە 

لە كفنههی تەمههی سههپی سروشههتدا بههوین. چههژە تەڕە سههپێكەی 

شۆڕببووە نێهو چهاوانی. ئەو چهاوانەی بە مهردووییو وەد 

چاوی هەڵۆیەد لە كاتی پە ماردانی نێچیرێكدا دەیڕوانهی. 

دایە تهها شههۆڕیكەنەوە بههۆ نههاو گههۆڕەكە.  دوو پیههاو دەسههتیان

بەقم لە پڕ و تونهد و تیهژك بهوونەوەرێكی رەو و ەەرچهی 
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لە نێههههو تەمە  كلە بزنێكههههی چههههوڕاوی دەچههههوو  چههههوڕكە كههههە

وەد بای دەشت دەیناقند  تەنكەكەوە دەرپەڕی و تیژ هات.

تونههههد تونههههد  كو دەیزریكانههههد. خۆیههههدا بەسههههەر جەنههههازەكەدا

 كرد:باوەشی پێدا كرد و هاواری 

نههایەڵم بههیخەنە ژێههر خههۆڵەوە. بە خههوا بەخههوا نههایەڵم.   - 

 لێل خۆما ئەی وەمەوە.  

پاشههههان دەسههههتیكرد بە بههههاوكەڕۆ كههههردن و بە هەر دوو 

دەسهههههتە چوڕاوییەكهههههانی كەوتە پهههههر  رنیهههههنەوەی خهههههۆی. 

ئەوە مههیمكم .  ەشههاماتەكە ترسههاو و سەرسههام كشههانە دواوە

ی دایە دەسكی دەست هبووك نازانم چۆن خۆی گەیاندۆتە ئێرە

دەیویست بیباتەوە بەرەو ما   كپێچەبەرەكە و كەوتە پاڵنانی

 و هاواری دەكرد:

تووخوا مەیخەنە چەور توخواك بیەڵن با بیوەمەوە. بها  - 

 ...سەرمای نەوێ

 دەستم دایە ژێر باڵی وتم: ەوەكلە گۆڕەكە هاتمە دەر

میمهههی وامەكەك بهههۆ كهههوێی ئەبەیك  چهههۆ دەی تهههازە  - 

وا لە خهههۆت مەكەك هەسهههتە دەی بهههیەڵە  .ەباوكهههت مهههردوو

 ..كارەكەمان بكەین.

عارەبههههههههههانە  وەد چههههههههههۆن مههههههههههردووەكە كورسههههههههههی

ەی بەرنەئەداك میمكیشهههههههم تەرمەكەی بەر کەمئەنهههههههدامییەک

پهههڕ بە گۆڕسهههتانە تەڕ و  .نەئەدا و بە سهههەریدا دەیزریكانهههد

 تەماوییەكە هاواری دەكرد:
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لیل خۆما نایەڵم بیخەنە چەورەوەك بەخوا بە خوا  ..نا. - 

ئەو بە   ..ئەیوەمەوە بۆ ما .  چن درۆ ئێژن نەمردووە.

 ...خەوتووە

 بەردەوام دەیقریشكاند: كبەدەم گریان و  وانەوەوە

تەنها ئەم باوكە كەنەفت و ئفلیجە  لەم عالەمەك من -

تووخههههههوا  .ئەویشهههههم لێدەشهههههارنەوەئەوەمك  شهههههد

مەیههههخەنە چەورك تووخههههوا بههههیەڵن بیههههوەمەوە بههههۆ 

 كە وەكەم.

زەچهزە  و سەرسهام هەر ك شاماتەكە دەوریان لێدابو ە

 تەماشایان دەكرد و هیچیان نەدەوت. 

دیسانەوە دەستە چوڕاوییە گرنس گرنجەكانی خستە سەر 

پێوەنانی.  پێچكی عارەبانەكە و بە نێو چوڕەكەدا كەوتە پا 

هێههدی هێههدی تەمەكە رەویههیەوە و بههاران دایكههردەوە. خێههرا 

و بە دەنیهههی بەرز  ەڵهههدامە  چەتهههرە رەشهههەكەی خهههۆی ه

 هاواری بە سەردا كردین:

بۆخاتری خوداك بۆ وەد بت وەسهتاون و نهاجووڵێنك  - 

ئەو جەنهههازەیەی لێبسهههێنن و بهههیخەنە گهههۆڕەكەیەوە تههها ئهههاو 

 هنەیبردوین

من و یەد دوو پیاوی ترك پڕمان كهرد بە عارەبهانەكەدا 

 .لە ژێر چنیی میمكم دەرمان كهرد كو بە زۆر و زە مەت

خێههرا بههۆ نێههو گههۆڕەكەی شههۆڕمان كههردەوە. مههیمكم پەلە و 

وەد مریشهههههكی سهههههەربڕاو لە نێهههههو چهههههوڕ و چگپهههههاوەكەدا 

بە هەر دوو دەسهههت چهههوڕاوی لە سهههەر و  .هەڵهههدەبەزییەوە

چههههژی هەڵدەسههههووییك وەد دێههههگە گورگێههههد دەیلوورانههههد و 
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سهههههینیی خهههههۆی دادەدڕی. ئهههههێمە پەلە و خێهههههرا كەوتیهههههنە 

 كپڕكههههردنەوەی گههههۆڕەكە. هەر هێنههههدەی بگێههههی یەد و دوو

میمكم خۆی هەڵدایە بەردەم مە كە كە بە جبەیەكی سپی و 

تهههرەكەیەوە چهههنس و چیهههت لە ژێهههر چە ككەوایەكهههی ڕەشهههەوە

كە بەخاكەنهها  خههۆڵی ك پلی ئههێمەی دەكههردوتەماشههای دەسههت

تەڕ و سههههههوورمان دەهاویشههههههتە سههههههەر سههههههەری بههههههاپیرە 

 مردووەكەم. 

 .مههیمكم هێنههدە گریههابووك بە ئاسههتەم نههوزەی دەرئەهههات

 دەستی گرت بە دامێنی مە وە و هاواری كرد:

مەیەڵە  كتووخوا مامۆستاك بوومە چوروانهت مامۆسهتا - 

امۆستا دەستم دامێنت مامۆسهتا گیهانك وەچورعهان بینێژن. م

 ووە.خەوت كنەمردوو

 مامۆستا تۆزێ بۆی نووشتایەوە و وتی:

نهابێ دایههكەكەمك نههابێ خوشههكەكەمك فەرمههانی خههودای  - 

 هەر دەبێ بنێژرێ. ك كچم  گەورەیەك باوكت مردووه

 دیسانەوە میمكم هاواری كردەوە:

م. تهههاچە توخهههوا مامۆسهههتاك بەخهههوا بهههێ بهههاوكم ئەمهههر - 

سەبووری ژیانی من ئەم پیهاوە كەنەفهت و ئیفلهیجەیەك تهوو 

 چەور باوكت تووخوا دەستم دامێنت مامۆستا. 

 مە  سەری بادا و وتی:

  ەولەوە   چهوەتە ئهیلی بههیلیك تهۆ بهۆ گوناهبارمههان  - 

 دەكەیتك ئەرێ ئەم بەق پڕگوناهە دوورخەنەوە. 
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توخهوا مامۆسهتاك مەیەڵە بهیخەنە چها ك مامۆسهتا تههوو  - 

چەور باوكههت   خههوایەد ئەپەرسههتیك بەزەییههت پێمههابێتەوە. 

 بەخوا تاچە تروسكایی ژیانم ئەم باوكە ناساەەمە. 

سههههكە خشههههكێ بەسههههەر چههههوڕولیتەكەدا بە نێومانههههدا  بە

بە گریههان و پههاڕانەوەوە پههڕ بە گۆڕسههتانەكە  .دەخههو یەوە

 اقند:دەیقیژاند و دەین

بهههۆ خهههاتر خهههوا ئێهههوە   بنیهههادەمێكی دڵهههرە  و بهههێ  - 

ویههژداننك چە ههپە باوكههانەك گههوی وەچەور باوكتههان. سههەگ 

توخههوا كەسههێد فریههام كەوێ. .. وازی لههێ بێههرن. ..بابێههل.

مههالم  كوای بههاوكەرۆ مههردمك جەرگههم سههووتیاك كەسههم نەمیهها

 ..رمیا.

مهن لەوە زیهاتر  .دیمەنێد بوو جەرگی هە هە  دەكهرد

دڵهۆپی  .زوڕەزوڕ دەسهتم بە گریهان كهرد كپێرانەگیهرا خهۆم

بهههههههاران بە هەمهههههههوو جەسهههههههتەی چوڕاویمهههههههدا دەڕژا و لە 

چاوانیشمەوە فرمێسكی گەرم. ئەوانیتریو مات و خەمبهار 

 كو  ا  پەشهێوك لە ژێهر بهارانە بە خهوڕەكەدا پەیهكەر ئاسها

 كلههی بە هههۆی بههارانەكەوە بێجههووڵە سههەریان داخسههتبوو. وه

سی نەدەبینهی. تۆزێهد لەو تهری مهنەوە كە  فرمێسكی كە

بە  كلەسهەر یەد و بەردەوام .لە پڕمەی گریانیدا كدڕكەپیاو

 چوڕگی پڕ گریانەوە زوڕەزوڕ هاواری دەكرد:

د   ..پهههههڕ می هههههنەت و ئهههههازارە د . ...د  دەگهههههرێ - 

  ..پر می نەت و ئازارە د ... دەگرێ.

بەردەوام و بێیوێهههههدان خۆڵیهههههان دەڕشهههههتە  و کە كدو 

كههاتێ مههیمكم بە سههكە خشههكێ خههۆی هاویشههتە . گههۆڕەكەوە
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كە  كگهههۆڕەكەوەك تەرمەكە تەنهههها سهههەری بە دەرەوە مهههابوو

باوەشهی پێهداكرد و  .وەد تۆپێد دڵۆپە بارانی پێهدا دەچهۆڕا

دەییوانههههدەوە و خێههههرا  .تونههههد لە سههههینیی خههههۆی گیركههههرد

 :خێراو ماچی دەكرد

اوە گیانك جێم مەهێگە باوەك توخوا مەڕۆك بهێ باوەك ب - 

تۆ من چۆن بژێمك بهاران و سهەرمایە بهاوە هەسهتەك توخهوا 

 . ..هەستەك بابڕۆینەوەك ئاخر نەخۆو ئەكەفیی

ژنێههد كە هەر هێنههدەی پریاسههكەیەكەك خۆیههداوە بەسههەر 

دەنهههووزێتەوە و دەزریكێنهههێ. ئهههێمەو كهههۆمەڵێ  كتەرمێكهههدا

دەوری چههههههههاڵەكەدا  بە كپیههههههههاوی تەڕ تەڕی بەر بههههههههاران

مات و ەەمیین و پهڕ گریهان  .بازنەیەكمان دروستكردووە

تەماشههههههههها دەكەیهههههههههن. تهههههههههۆپەڵێك  گەورەی میزەقنهههههههههی 

رەنیهاورەنییو كە جارجهارە و لە ژێهر كهارییەری دڵهۆپە 

بەسەر سەرمانەوە  كدانەیەكیان لێدەتەچێ ..تا .ك بارانەكاندا

 دەشههەكێتەوە. مههیمكم نیههوە مههردوو خههۆی بە دەوری سههەری

 .باوە گەورەمدا كە هێشهتا هەر دەیڕوانهی گرمهۆڵە كردبهوو

بە ئاسهههتەم دەسهههتێكی دەجووقنهههد و خهههۆ  و چهههوڕی  ملهههی 

سهههههههههەرەكەی هەڵهههههههههدەدایەوە. مە  دیسهههههههههانەوە دەنیهههههههههی 

 لێهەڵبڕییەوە:

دەی تەماشهههههای چهههههی ئەكەنك خێهههههرا ئەم پیرێهههههژنە  - 

خهۆ هەمهوو رۆژەكە  .دەركەن. با تەلقینهی بهدەین و بهڕۆین

 هخواهاوارك م شێتە گوناهبارەوە راناوەستینبە دیار ئە

بە  كدیسههانەوە دوو كە  دەسههتیان دایە بههن بههاڵی مههیمكم 

زۆر هێنایههانە  وە و خاكەنهها  بە دەسههتەكان پەلە و خێههرا 
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كەوتههنە داپۆشههینی. ئەو كە واهههاتبوو بههاوكی لەگە  خۆیههدا 

بە ئاسهانی دانەئەمركهایەوە. بەدەم پهر  رنیهنەوە ك بەرێهتەوە

لەوەتەی فههامی  كپههر جنێههو كههرد. نههاهەچی نیههیە هەموومههانی

تەوەك خەریكههی خزمەتكردنههی ئەم پیههاوە بههووە كە ووەكههرد

ئێستا بە بەرچاویەوە بە خاكی دەسپێرن. نهزیكەی بیسهت و 

كاتی خهۆی چەنهدین  .كردووە پێنس ساڵە ژیانی خۆی نەزر

كەچههههههی ئەو . كهههههوڕی بههههههاو و رێكوپێههههههد هههههههاتنە داوای

شهوو بكهات و بهاوكی بەسهەر رەتیكردنەوە و ئامهادە نەبهوو 

لە  كێ. هەموو ژیان و جیهان بۆ ئەمهێگعارەبانەیەكەوە جێب

ە. تهاچە كه ورۆژنەیەد وەوخزمەتكردنی باوكیدا كورتكرابه

ئەم پیهاوە بههوو كەوا مهردن لێیفڕانههد و  ككە لێهوەی دەڕوانههی

دەشارینەوە. هۆی مانەوەی من و میمكیشم لەم  ئێمەو لێی

یرە ئیفلیجەم دەگەڕێتەوە. ئەوكهاتی دنیایەداك هەر بۆ ئەم باپ

من و میمكم چەند رۆژێد بوو لە خەسهتەخانەی  كشاقوەكە

كە ك سههەدامی شههاری كەركههود بە دیههارییەوە دانیشههتبووین

خههراپ نەخههۆو كەوتبههوو. ئەگەرنهها ئههێمەو وەد تەواوی 

 كبنەماڵەكەمهههان ئەنفهههال دەكهههراین و بهههزر شهههوێن ئەبهههووین

 رزگارمان دەبوو لەم ژیانە دۆزەخییەی ئەم ئۆردوگایە. 

 كجهههههههارێكیتر مهههههههیكم خهههههههۆی هەڵهههههههدایەوە بەردەم مە 

 دامێنی بووە و ناقندی:ودەستە

توخهههوا  هەریهههكەنەوەد بهههاودك پێیهههان بێهههژە بههها سهههەگ - 

 بەزەیت بە جەرگ سووتاویما بێتەوە.

مە كە چود چوكێكی كرد و بە دەنیێكی پڕ بەزەییەوە 

 وت: پێی
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شهههوێنی ه چهههی دەربێنیهههنەوە كدایهههكەكەمك خوشهههكەكەم - 

لێدەكەی  دوو رۆژیتر  مردوو ناو گۆڕە. دەریبێنینەوە چی

 دادەڕزێ و بۆگەن ئەكات. 

 میمكم توندتر دەیقیژاند:

نهههایەڵم هیچهههی لهههێ بێهههتك خزمەتهههی ئەكەم. بە  بههها  - 

ئاخر بێ ئەویهو مهن ك وەبەرچاومەوە بێ. تو خوا مامۆستا

 ژیانم نامێنی. ەو ئ دائەڕزێم. بێ

مامۆسههتاو لە ترسههی  .ویسههتی دامێنههی مامۆسههتا بیههرێ

ەر لە پڕ پێی لەس .دەستە چوڕاوییەكانی خۆی كیشایە دواوە

تههههههرازا و رێههههههد بە پشههههههتا كەوتە چههههههوڕ و  بەردەکههههههێگەکە

دورتهههههر كەوتە نێهههههو  چگپهههههاوەكەوە. مێهههههزەرەكەی فهههههڕی و

گههههۆ وێكەوەك بههههوو بە بەلەم. مە  نركەیەكههههی لێهەسههههتا و 

تهههووڕە و تەوسهههنك بەدەم ههههاوار و  .چهههوڕاو بهههووتەختهههی 

 جنێوەوە هەستایەوە:

خهههوا بتهههانبڕێك نەفهههرەت لە خهههۆت و باوكهههتك خهههوا  - 

 بمیرێ ئەگەر تەلقینی ئەم مردووە بدەم. 

بەدەم جنێههههههو و دوعهههههها لێكردنمههههههانەوەك مێههههههزەرەكە و 

بە  كبە پاشههۆڵی تەڕ و چههوڕاوییەوە. چورئههانەكەی هەڵیههرت

بەجێیهێشتین. بە دوای ئەویشهدا  هەنیاوی خێرا تێیتەچان و

خهههۆی هەڵهههدایە سهههەر مەكیهههنەكەی و ههههاواری ك شهههۆفێرەكە

 كرد:

 .سەرما كوشتینیك تەلقینی ناوێك سەركەون بابڕۆین - 

ئەو پرسهههیارانەی مە  لە تەلقیهههنەكەدا فێهههری ئەكهههاك هێنهههدە 

 ئاسانەك خاترجەم بن هەمووی وەقم دەداتەوە. 
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ەوە دووكەڵێكهههی دیسهههانەوە لە لوولەكێشهههی تەراكتهههۆرەك

رەو چهههوو بە ئاسهههمانداك بەر لەوەی بجهههووڵێ هەمهههووان 

خۆیهههان هاویشهههتە سهههەری و بە هەمهههان رێیهههای ههههاتوودا 

 گەڕایەوە. 

مهههیمكم خهههۆی كێشهههابوو بەسهههەر هەرەمهههی گهههۆڕەكەی 

باوكیهههدا. ئهههاخر گهههۆڕەكە وەد هەر گهههۆڕێكیتر  كێشهههەیی 

لە پهههێچەبەرەكەی  تدەرنەچهههوو. ئەو ئامهههادە نەبهههوو دەسههه

تەوە. بههۆیە گههۆڕەكە شههێوەی وەد چههاڵە بیرێههد ژێههری بكهها

بههههازنەیی دەركەوته هەرەمێههههد لە خههههۆ ك كە بە دەوریههههدا 

منهههههههیو لە لهههههههووتكەی ك بەردەڕێژێكهههههههی بهههههههازنەیی هەیە

هەرەمەكەك بەردێكی سپی خڕم دانا. دڕكە پیاویو كە تاچە 

بیسهت  كوەد وەفایەد بۆ ئەو پیهاوەی .كەسە جێینەهێشتوین

و پێنس سا  بەر لە ئێستا لە پێناو ئەم و دایكیدا ئیفلیس ببوو. 

دەزووی تۆپەڵە میزەقنەكەی پێچا لە بەردە خهڕە سهپێكە و 

 هێدی هێدیك بە دەم ورتە ورتەوە:

 د  دەگرێ. پر می نەت و ئازارە د ... - 

 ا و جێیهێشتین. ن بە ژێر بارانەكەدا ملی 

و و تونهد باوەشهی بە میمكم هەر دوو دەستی واقكردبهو

 بە ئاستەم نووزەی دەردەهات:. گۆڕەكەدا كردبوو

لەمەودوا مەچەكههی كههێ بیههرم ه چسههە بههۆ كههێ بێههژم   - 

ئاو بۆ كهێ بهكەمك خزمەتهی كهێ بهكەم  ئیتهر مهن بهۆ بهژێم 

وای ئەم بهێ شهەرەفێلە چهۆن تۆیهان  ..باوكەڕۆ خهۆم ڕۆۆ.

 لێ شاردمەوەه
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سههەر  ئیههدی تەڕیههی و سههەرما كههاری خههۆی كردبههو و تهها

ئێسكم رۆچووبوون. هەڵدەلەرزیمك لە چژە سەرمەوە دڵهۆپە 

فرمێسههكی ئاسههمانم پێههدا شههۆڕ دەبههووە و تهها نێههو پێ وەكههانم 

نەئەوەسههتایەوە. چههووم لە دواوە دەسههتم خسههتە سههەر شههانی 

 میمكم و بە ئەسپاییەوە چرپاندم بە گوێیدا:

 میمیك هەستە بابڕۆینەوە.  - 

 دووبارە وتم:نە بزوا و نە وەقمی دامەوە. 

میمههی بههابڕۆینك سههەرما ئەمههانكوژێك هەسههتە میمههی  - 

 هەستە. 

 باكی بە من نەبووك لەبەر خۆیەوە هەر دەیوت:

بههاوە بههۆ جێتهێشههتمك ئیتههر لێههی كێیهها چسههە بههكەم و چههی  - 

 بێژم 

 بە تووڕەییەوە وتم: كتوندتر بەرەو  ی خۆم راموەشان

 هەستە با بڕۆینك سەرما ئەمانكوژێ.  - 

ی پڕ تهووڕەیی و چێزلێههاتنەوەی لێهدامەوە كە تها ئاوڕێك

 مردن لە بیرم ناچێتەوە. بە زمانی چاو پێی وتم:

بێشەرەفك چەت لێت خۆشنابم. بینیتم   پەلە و خێرا  - 

 خۆڵت بە باوكمدا دەكرده

چاوەكهههانی لە دوو دەنهههكە زەیتهههوونی رەشهههی نێهههو دوو 

بادەی شەرابی سوور دەچوون. چوڕ و هێگی سووری جهێ 

كی سەر ڕوومەتە چوپاوەكانیك لەگە  هێگە سەوزكاڵی نینۆ

چەناگەیهههههدا كە بە زوڵهههههف و پرچهههههی تەڕ و ئاڵوسهههههكاو و 

چههوڕاوی دەورە درابههووك وەد تههابلۆی مەرگ و كۆسههت و 

زووخاوك مرۆ ی دەخستە بیری خۆكوشتنەوە. هەستم كهرد 
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بەو دیههههمەنە ترسههههناد و تههههووڕەییەوەك هەرچههههی جنێههههوی 

هەر دوو بههرۆی لێكنهها و بە ناشههرین هەیە پههێم دەڵێههت. تهها 

 هێمای چاو وتی:

 بڕۆ ملت بشكێنەك من باوكم جێناهێگم.  - 

باران بە لێزمە دەبارێ. ژنێد خۆیهداوە بەسهەر تهۆپەڵێ 

نهی رەنیاوڕەنهگ خۆڵدا و بەسەر سەریەوە تۆپەڵێد میزەق

وبههارانەوە دەشههەكێتەوە. منههی تەڕ تەڕ و سههەرما  بەدەم بهها

ئۆردوگهاكە بیهرمە بەر و بردەڵە. بەر لەوەی ملی رێیهای 

مهههیمكە خێهههر لە خۆنەدیهههوەكەم بەسهههەر گهههۆڕی بهههاوكییەوە 

 گوێم لێبوو كز و ئاستەمك لەبەر خۆیەوە دەییوت:. جێبیگم

چیمههاوە پێمههبكەی ه چیههت لههێ نەكههردم. ئەو  ەمههكە  - 

دوعا و نهزام كهردك ئەو  ەمهكە وەسهەر بەرمهاڵەوە یەخەی 

اری لێههت پههاڕامەوە مەرگههی دوژمههن و سههەببك .خههۆم دڕی

تههۆ كوایههتك هههای لە  .مههاڵوێرانی و بێكەسههیم پیشههان بههدەیت

كههوێ ه بە  ئەم بههاوكە دامههاو و كەنەفههتە سههەبووریم بیههیك 

لەوە زیاتر چیت لێم گەرەكەك لەمە زیاتر . ئەویشت بردەوە

 لێت ناترسم و روو ناكەمە چاپیت. 

بەر لەوەی لە نێههو تەم و . پشههتم تێكههردوو بەجێمهێشههت 

ەتی لێم بزر بێتك ئاوڕم لهێ دایەوەك لە بارانەكەدا بە تەواو

 ژێر لێوەوە و لەبەر خۆمەوە وتم:

ك وەد شهها )لیههر(ك ئەمههیو تههریهها چەنههد سههاتێكی ا ئێسههت - 

دەبێت بە شاژنە لیرك سهەر هەڵهدەبڕێ و پهڕ بە دنیها ههاوار 

 دەكات: 

 دەی رەشەباكەك هەڵبكە و بە فوو
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 روومەتەكانی خۆت هەڵدڕێنە  

 م بن تا  فاو و گەرداوك بەردەوا

 گشت لووتكەكانیك كگێسەكانمانك 

 دادەپۆشن و كەڵەشێرەكان 

 دەكەونە ژێر ئاو و دەخنكێن  

 دەی برووسكەكانك بە كسپەكانتان

 ئەوانەی پێو دەنیتان دەكەون 

 چژە سپێكەمك هەڵكڕووزێنن 

 ئێوەو هەورەكانك بە گرمەیەكی  

 ئاوا كە داری

 بەڕوو سەرتاپا دادەچگێشێت  

 خڕێتی ئا ئەم

 جیهانە توند و پتەوە سەرجەم 

 وێران بكەن و تەخت و تەختی بكەن  

 چاڵبەكانی سروشت بشكێنن 

 گشت ئەو تۆوانەی كە ژن و پیاوی 

 نمەد كوێر دێنن

 بۆ ئەم دنیایەك رابماڵن و بیانفەوتێنن.  
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 دڕكەپیاوك وێنەكێشی سەر ڕەنگ

 
پیاوێههههد بە تۆپەڵێههههد میزەڵههههدانی ڕەنیههههاوڕەنیەوەك بە  

كۆقنەكانههدا دەخههولێتەوە. كههۆمەڵێ میزەڵههدانی پههڕك چەشههنی 

بههههۆڵە تهههههرێیەد بەسهههههەر سههههەریەوە دەشهههههنێتەوەه لە رێهههههی 

دەزولەیەكی باریكەوەك بە دەستە دڕكاوییەكانی گەیشهتوون 

و تونهههد گرتهههوویەتی. لەویشهههەوە دەزووەكە شهههۆڕبۆتەوە و 

خهوێنی شهەڕواڵەكەیەوە شهەتەكی داوە. نەكها توندتر بە بەنە

لە پڕ میزەڵدانی پڕ گازی هیلێوم, وەد ریشۆڵە دەرباز ببن 
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و بفههڕن. بە هەنیههاوی ورد بە كوچەكانههدا دەڕوات و جههار 

 جارە بە لرخەیەكی خنكاوەوە هاوار دەكات:

های میزەڵدانك ئەمەیە میزەڵدان... هێواشتر و لەبەر  - 

 خۆیەوە دەڵێت: 

 رێك پڕ می نەت و ئازارە د ... د  دەگ - 

 منداقن بە ژیژگەپیاو بانیی دەكەن: 

 خاڵۆی ژیژگ مەڕۆ میزەڵدانمان گەرەكە.  - 

پیههاوێكەك سههەراپای جەسههتەی دڕكە. لە بههری مههووك بە 

دڕكهههی تیهههژ و درێهههژ داپۆشهههراوەه چهههژە سهههەر و ریشهههی و 

سمێگیك مێرگی چهڕ و پهڕی دڕكهی ماشهوبرنجیە. لهووت و 

گوێیەکهههههههههههههههانیك هەر بە نەرمە دڕكیتهههههههههههههههر روومەت و 

داپۆشهههراون. لە جەسهههتەیەوە هەزاران دڕكهههی نهههووكتیژ لە 

سههههینگ و پشههههت و  چەبرەەكههههانییەوە هههههاتوونەتە دەر و 

جلهههههوبەرگی بەریهههههان كهههههردۆتە بێژنهههههگ. دەسهههههتەكانی كە 

دەیهههاننوچێنیك لە دوو ژیژگهههی گرمهههۆڵە دەچهههن. ئەو پهههێو 

دێهههت و ئەوەی مهههرۆڤ بێهههتك تهههۆپەڵێ دڕكە و بەدەم بهههاوە 

دەچههههههێ. هەمههههههوو خەڵكههههههی ئەو دەناسههههههنك ئەو وەد هەر 

پیههاوێكیتر ئاسههایی نیههیە. هەمیشههە چسههە و باسههی زۆری لە 

بارەوە دەكرێت. لەوەو سەیرتر بەو هەموو دڕكە تیژەوەك 

میزەڵهههدانی ناسههههد و رەنیاوڕەنههههگ دەفرۆشههههێت. هەنههههدێ 

جهاریو بە كههۆقنی ئۆردوگههاكەدا رادەكههاو پههڕ بە گەرووی 

 هاوار دەكات:

دەكههههرێ مههههرۆڤ زینههههدانی بكههههرێك ئههههازار بههههدرێك  - 

 تەنانەت بشكوژرێك بەقم ناكرێ وەد ئێمە بفرۆشرێته 
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ئەو میزەڵدانەكانی پڕ دەكهرد لە وێهنەك شهەوان تها نزیهد 

بە بەرەبەیانك چیرۆد و وێنەی مرۆ ە ئەنفالكراوەكانی بە 

خەڵههووز لەسههەر میزەڵههدانە رەنیاوڕەنیەكههان دەنەخشههاند. 

وو جاو و خۆفرۆشانەی بهێ شهەرم و یان وێنەی ئەو هەم

کدا  یە موو ئاراسهتە ههە  ی بهە وانهە  ەیا نان و ئاو دەخهۆن. ئە

ریان بهههها بیبههههات.  ی کهههه وی سههههە وه نه بێئههههە ده کان ئههههە تههههە

ڕ ببێهت. بهێ  ڵیان تهە ی پاشهە وه نك بێئهە کهە کان راو ده ماسهییە

 ه ر سکی تێره سە ستیان لە ده  میشە ماندوو بوونك هە

ەڵههدانێكی رەنههگ پەمەیههیك وێههنەی پێیەكههی لەسههەر میز 

نەخشههاندبووك كە هەزار دڕكههی لێچەچیبههوو. ئەمە چیرۆكههی 

ئەو پیهههههاوەی دەگێهههههڕایەوەك كە هێنهههههدە شهههههەیدای دەنیهههههی 

 )چادركابان( بووك هاواری دەكرد:

گەر لە بەرامههبەر ئەنفههال و كیمیابههارانی هەڵەبههجەو  - 

ە لە سههەدام خههۆو بههنك مههن لە بەرانههبەر كوشههتنی ئەم دەنههی

 خۆو و جوانەك هەرگیز لێی خۆو نابم و نابم...

داك چیرۆكهههههی ئەو دار  لە وێهههههنەی میزەڵهههههدانێكی دیکهههههە

خورمایههانەی دەگێههڕایەوەك كە بەریههان تهها  بههوو. خورمههای 

سهههەرزەمینێد چەت شهههیرین نابێهههت كە رەگهههی بە ئێسهههد و 

 كەسسەری مرۆ دا رۆچوو بێت. 

 لە وێنەیەكی ترداك ژنێد هاوار دەكات:

ووەكهههان نهههاژمێردرێنك چهههونكە ئەوان هەمهههوو بزرب - 

 ئێمەن. 
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لە وێههنەی سههەر میزەقنێكههی رەنههگ سووریشههداك باسههی 

بههههۆ ئەو هەمههههوو فرمێسههههكانە  كدروسههههتكردنی بەربەسههههتێد

 دەكات كە سامانێكی گەورەی نیشتمانە. 

وێنەی  .هەمیشە دەشەكێتەوەك تۆپەڵە میزەڵدانی پڕ وێنە

لە خهوێنی تهۆخ و پیاوێد لە تەمی چور  و تەڵخهدا. ژنێهد 

چڕدا. منداڵێد لە تەپ و تۆزی لمهدا. پیرێكهی بهزر بهوو لە 

بیابانهههدا. وێهههنەی دەسهههتێكی ناسهههكی خەنهههاوی كە لە لهههمەوە 

ههههاتۆتەدەر. وێهههنەی گەنجهههی كهههاكۆ  چیهههتك وێهههنەی ژنهههی 

 چەناگە خا  كوتراوك مندا  و پیری بزركراو. 

 رۆژێد پیرە پیاوێد لێی دەپرسێ:

رۆكههههههانە لە كوێههههههوە سههههههەرچاوەی ئەم هەمههههههوو چی - 

 دەهێنیت 

لە گهههههڕی ئەو گهههههوس تۆپهههههانەوە كە نهههههران بە چهههههاڵە  - 

 نەوتەكانەوە. 

 ئەو پڕ پڕ بوو لە نهێنی نەوتراو. 

ئەو   نەرم و جههههههوانك دەسههههههتی دڕكههههههاوی دەبههههههات و 

دەزووی میزەڵههدانێد دەگرێههت. هێههدی و لەسههەرخۆ دەیههداتە 

دەسههههتی چكههههۆقنە و ناسههههكی منههههداقنەوە. خههههۆ ئەگەر بە 

وت دڕكێكهی بچهێ بە دەسهت و پەنهجەی منداڵێكهداك لە رێكە

خههۆی نههابوورێ و خههۆی جنێوبههاران دەكههات. خههودا هههاوار 

ئەگەر منداڵەكە لە تاو ئازاری دڕكەكەیدا لە پرمەی گریان 

بههههدات. ئەوە خههههۆی دەگەیەنێههههتە جێیەكههههی چههههۆ  و پههههڕ بە 

گەرووی دەگهههریك فرمێسهههد دەبهههارێنی و بەدەم هەنسهههكی 

 گریانەوە دەڵێ:
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  دڕندەمك   تیژ و بە ئازارمك خهودا بهۆ ئەم دڵە من  - 

ناسهههكەی منهههت بەم هەمهههوو دڕكە دەورداوەه منهههت بهههۆ بەم 

 ههەموو دڕكەوە دروستكرد ئییهی. بۆۆۆۆۆۆ 

زۆرجهههار و لە نێهههو بههههازاڕ و چایخانەكانهههداك خەڵههههد و 

نەنهها ك لەبەری هەڵههدێن. ترسهها و تۆچیههو  و خههوای نەدیههوو

كە و دێهههو و درنجهههی خۆیهههانی بە دوور لێهههدەگرن. بە جنهههۆ

 دەزانن. 

بە  و ادرۆژێههدك چەنههد ژن و پیههاوێكی بیههانیك دەوریانهه

 پاشان پێیان وت: هچاوی تر  و ئەبگەچەوە تێر لێیانڕوانی

لەگە  ئهههههههێمە وەرەك ئەتكەیهههههههنە دەوڵەمەنهههههههدترین و  - 

بەناوبههانیترین مرۆ ههی ئەم سههەردەمەك چیههت بوێههت بههۆت 

 ئەكەین.

مێ  و ریشههی بههۆ بەقم ئەو تەنههها دەمههی نێههو دڕكههی سهه

 كردنەوە و بە پێكەنینەوە وەقمی دانەوە:

 ئەی كێ میزەڵدان بە منداقن بفرۆشێ  - 

 رۆژێكیو پیرە پیاوێد پێی وت:

 لەم تەنهاییە خۆت رزگار بكەی  كبۆ ژنێد ناهێنی - 

 دڕكەپیاو دیسانەوە بە خەندەیەكی دڕكاوییەوە وتی:

ژن باوەشههی گەرم و نەرمهههی گەرەكەك بههۆ نەگبەتهههی  - 

 من هیچیانم نییە. 

 یكههههایەتی ئەم بە دڕد بههههووەك لە سههههەردەمی  ەرە  

پێهههدەكات. ئەو ڕۆژگهههارانەی وەد  چەومییەكهههانەوە دەسهههت

 كڕەوە بەراز هێرشیان دەكردە سەر گونهدەكانی كوردسهتان

خەڵكیان دەكوشت و تاقن و برەویان دەكرد. هەر شتێكیان 
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ەر دەست بكەوتایە دەیاندزیه ڕەوە وە شێد بوونك بەدەم ب

 هێرشەوە پڕ بە گەروویان هاواریان دەكرد:

 ..ن ن البدوك وین العدو. - 

ئەو رۆژەی هێرو دەبەنە سەر گوندەكەیان. ئەم هێشتا 

لە سههكی دایههكە جههیەر سههووتاوەكەیدایە و لە دوا سههاتەكانی 

نیهاوەك  ەرە  لە دایكبووندایە. دوو مانهگ بەر لە ههاتنە د

چەومییەكهههان لە نههههاو كەركوكهههداك بههههاوكی لەگە  بیسههههت و 

 ەوت كەسی تهردا لە سهێدارە دەدەن. خەڵكهی دامهاو و بهێ 

چەكهههی گونهههدك بەرامهههبەر بە جەیهههو و جهههاو و تهههاقنچی 

عەرەبك جهههیە لە هەڵههههاتن چیتریهههان پهههێ نهههاكرێ. دایكهههی 

ئەمیو بە ئازاری مناڵبوونەوە هێهواو و پهڕ گریهانك ملهی 

ەكەی خههوار ئههاوایی دەگههرێتە بەر. تەپاوتههل و پههڕ نێههو چەم

ئههازار خههۆی لە گونههدەكە دووردەخههاتەوەك كە پههڕ بههووە لە 

هەلههههههههەلە و هۆسهههههههەی عەرەب و جاشهههههههە دزەكهههههههان. لە 

توانهای جهووڵەی نهامێنێ و  كچەمەكەداك چیتر لە بەر ئازار

. تههههر  و ئههههازار ەوەكههههۆرپەلە هاكهههها سههههەری هێنههههایە دەر

كاتە نێهو چهڕە ب بە سكە خشكێ خۆی كێو كناچاری دەكەن

تووتڕكەكههههان. تههههووتڕكی هەزار بە هەزارك بە درێژایههههی 

 كچەمەكەدا كشاوە. رەنیی سەوز و سور و رەشهی تهوتڕد

جوانییەكی فریودەر و سەرنس راكێشی خوڵقاندووە. دڕكی 

وەد تیهههر بە هەمهههوو  یەكهههدا ك تیهههژی ژێهههر گەق و گهههو 

امێنیك ئاگای لەو هەموو پەرشوب وە. ژنە لە تاو ئازاری د

دڕكە تیهههههژە نیهههههیە كە بە گۆشهههههتی روومەت و جەسهههههتەیدا 

رۆدەچن و خۆینی دەڕێژن. شەكەت و پڕ ئهازار و گریهان 
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و تههر ك زیههاتر و چههووڵتر وەد دێههلە گورگێههدك رۆدەچێههتە 

ژێهههههر بنچكهههههی هەزار بە هەزاری تهههههووتڕد. زریهههههكە و 

 چریشكەی بە چڕە دڕكوداڵدا شەپۆل دەدات. تها لەو هەمهوو

ئازارە جەرگبهڕەوەك كهۆرپەیەد دێهتە نێهو ژیهانەوەك وردتهر 

دێتە نێو دڕكەوە. دایكە هێندە ئازاری چەشتووەك دڵی دەبێ 

بە ئههههاو و بە چاویهههها دەكهههها عبههههور. دەبێههههتە جەسههههتەیەكی 

نەخشهههێنراوی سهههاردی بێجهههووڵەك بە هەزاران جهههێ تی هههی 

دڕكههی تیههژی تههووتڕكەوە. گریههانی دایههد دادمههركێتەوەك تهها 

لە گریهانی  كپە بەرزبێهتەوە و ناسهكتر و كزتهرگریانی كۆر

دایكە مردووەكەیك بە دڕكدا شەپۆل بدات. مەلۆتكەی تازە 

بههووك لە نێههو رەنیههدا چههاوانی هەڵههدێنی. رەنیههی پەمەیههی و 

سههور و رەشههی ئههاوێتە بە سههەوزی تێههر و تههۆخی گەق. بە 

دڵۆپە ئاورنیی روونهی پهڕ تیشهكی زیهوینی خهۆر و شهینی 

رینههداركەر و بههۆنی خههۆڵی شههێدارك ئاسههمان. دڕكههی تیههژی ب

چاوی پڕ و گەشهی پرشهنیداری گیانهدارانی نێهو تهووتڕد. 

مەلههههۆتكەیەكی سههههپی و ناسههههدك جەسههههتەی دەبێههههتە پههههالێتی 

ڕەنیاوی تووتڕد و شهوختی تەنهد و بە ئاسهتەمی نهووكی 

 دڕد. 

شههەوێ لە گەڕانەوەی خەڵكههی بههۆ نێههو گونههدە دزراو و 

زرنیێهتەوە.  كە دهروتەڵەكەیان. گوێیان بە دەنیی كهۆرپەلە

هێندە گریاوە بە ئاستەم نهووزەڵەی دەگهاتە گهوێ. مەلهۆچكە 

لە پارچە پەڕۆیەد دەپێچن. بهۆ سهبەیو تەرمهی برینهدار و 

رە  هەقتهههووی دایهههكە خێهههر لە خهههۆ نەدیهههوەكەی بە خهههاد 

 دەسپێرن. 
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لە باوەشههی ژنههانی شههیردەری گونههددا گەورە دەبێههت. لە 

گك دەچێههتە نێههۆ شههەو سههاڵیدا لە بههری چوتابخههانەی بێرەنهه

تووتڕكەكان. ئەوێ دەكهاتە مهاڵی خهۆی و دەبێهتە ههاوە  و 

ههههههههاوڕێی ژیهههههههژگ و كەرۆیشهههههههدك رێهههههههوی و چەچە  و 

دەشهههههههت. ئێهههههههوارانیو بە وباڵنهههههههدەكانی نێهههههههو چەم و دەر

سههەبەتەیەكی پههڕ تههووتڕكەوەك خههۆی دەكههات بە ئاواییههدا و 

لە پەلكەزێهرینە  كدەست و دەموپلی هێندەی رەنهگ گرتهووە

ە ساڵیداك وەد منداقنی تری ههاورێی تووشهی دەچێت. لە د

پەتههای دڕكەومێكههوتە دەبێههت. پههاو چەنههد رۆژێههد هەمههوان 

جیە لەم كە رۆژ دوای رۆژ چهنچكەی رەو . چاد دەبنەوە

و سووری جەستەی زیاترك تیژتر و درێژ تر دەبهن. ئیهدی 

ئەو نەد ئاسههایی نههابێتەوەك بەڵكههو سههەراپای لەشههی دەبێههتە 

ەر. هەمهان شهێوە و چهڕی بهنچكە دڕدك دڕكی تیژ و تهۆچێن

تووتڕكێهههد وەردەگرێهههت. لە ناخیشهههدا هەمهههانك جهههوانی و 

بۆ. دڵی لە ناسكیدا وەد ئەو وولەزەتی تووتڕدك هەمان تام

دەنكە تووتڕكە گەییوە پڕ خوێنەی كە لەبەر كزرە شەماڵی 

هاوینههدا رەنههگ و بههۆن و تههامی لههێ دەڕژێك دڵههی ئەمههیو 

ەگاتە تەمەنی بیست خۆشەویستی و جوانی لێدەڕژێت. كە د

و پێههنس سههاڵیك دیسههانەوە ژیههانی پههاد وسههادەی دەشههێوێت. 

دیسانەوە نەوەكانی  ەر  چەومییە بەعسهییەكان دێهنەوە و 

هەموو رەنیەكهان دەدزن. سروشهت دەكەنەوە بە دووكە . 

دێنەوە و ئەم جهارە مرۆ ەكهانیو دەدزن. ئەم بەر شهاقوی 

بە ماڵی نێو  رەشبییریەكە ناكەوێ. چونكە هێز نییە دەستی

چههووقیی تههووتڕكی ئەم بیههات. دواجههار تهها  و تەنیههای نێههو 
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دنیههههایەكی سههههووتماكبووی چههههۆ  و بێدەنیههههدا دەمێنێههههتەوە. 

چەندین مانگ تاچە دەنگك تەنها نوزە و گریهان  وانەوەی 

 .ئەمە بە گوند و كێگیە و پێدەشتە برژاوەكەدا سەدای دێهت

 :دەنیێكی ماندووی گرینۆد كە بەردەوام دەڵێت

 گریانی د ك پڕ می نەت و ئازارە د ...  - 

تەنیههایی هێنههدە شههەكەتی ئەكههاتك تهها لە نیههوە شههەوێكی  

ئەنیوستەچاوداك خۆی دەكا بەو ئۆردوگها زۆرەملێهیەی بهۆ 

خەڵههههد و خههههوای گونههههدە راپێچكراوەكههههان دروسههههتكراوە. 

ێنێد كە پهههڕە لە مرۆ هههی پەرێشهههان و مانهههدووی پهههڕ لە وشههه

ەكی بێرەنهههگ و بێبهههۆنی مەرگ و چهههاوەڕوانی. ئۆردوگهههای

خۆشی. ئیتر ئەم تێدەگاتك بۆ ئەبەد رەنگ نابینێ. ئەزانێ 

تا مردنك چاوی بە چاوی ژیژگ و باڵنهدەكان نهاكەوێتەوە. 

تا چامی چیامەتك بۆن بە ژیانی سادەوە ناكاتەوە. تێهدەگاتك 

ماڵەكهههههان بهههههۆنی تەرم و كۆقنەكهههههان بهههههۆنی برسهههههێتییان 

ێكی وەد مهههاڵی نێهههو چارەنووسهههی ئەبەدیهههیە. بهههۆ ئەبەد مهههاڵ

تهههووتڕكی نهههابێتەوە. دواجهههار لە پێنهههاو مهههانەوەداك لە پێنهههاو 

ئاشههناكردنەوە و ئاشههتكردنەوەی منههاقن بە رەنههگ. دەسههت 

دەداتە مێزەڵهههدان فرۆشهههتن. میزەقنهههی هەمەڕەنیهههی شهههێوە 

هێشهههووە تهههووتڕد. میزەقنهههی زەرد و سهههەوزك سهههوور و 

 پەمەییك دەبنە سێبەری سەر جەستەی دڕكاوی. 

سههههاقنێكە كە  دڕكە پیههههاوی نەبینیههههوە. لەپههههڕ  ائێسههههت

بزربووه هەندێد دەڵێن چۆتەوە بۆ ماڵی تهووتڕد. هەنهدێد 

دەڵهههێنك مهههردووە و تەرمەكەی وەد كگناشهههد )بههها(ی پهههاییز 

دوور دوور بردوویەتههی. هەنههدێكی تههریو دەڵههێنك شههەوێد 
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هەمههوو میزەڵههدانەكانی پههڕ كههردووە و لە نههاو چەدی خههۆی 

و هەمەڕەنیی میزەقن ئەویان بۆ  بەستووە. تۆپەڵی گەورە

چووقیی ئاسهمان بەرز كهردۆتەوە. تها لە چهاوان بزربهووە. 

ئیدی كە  نازانێ گەیشتۆتە كهوێ. رەنهیە لە سهەر مانهگ 

 نیشتبێتەوەه

ئەوەو دەڵێنك كە لە دوای خۆیك تەنها یەد میزەڵهدانی 

پههڕ وێههنەی جێهێشههتووە. كە تیایههدا گوزارشههت لە مرۆ ێههد 

وشههتنك هههی  چههارەیەكی تههری نیههیەك دەكههات. جههیە لە خۆك

ی ئەخیچهی وێنچونكە ئەمڕۆ بتەوێت لەسەر بنەمای رێوشه

 بمێنیتەوەك ناچاری خۆت بكوژی. 
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لە دوای مردنهههی بهههاوە گەورەمەوەك ئیهههدی مهههیمكم ههههی  

پڕ چسەیەكی نەكرد. سنوچێكی پڕ گەوهەر و راز و نیازی 

نهێنی چۆن كگۆم دەدرێتك ئاوها ئەمیو دەمی چووە كلهیلە 

و یەد وشههە چیههیە لە زاری نەهههاتە دەره ئیههدی مههن كەمتههر 

دەمبینیك ئەو هەمیشە بە كوچە و كۆقناندا وێ  و تووڕە و 

دەگهههههمەن  ك بەجهههههیە لەشهههههەو. سهههههەرگەردان دەخهههههو یەوە

دەگەڕایەوە نێهههههو مهههههاڵە چهههههۆڵەكەی. لە كهههههونجی تهههههاریكی 

ۆی گرمهههههۆڵە دەكهههههرد و نییهههههای دەبهههههڕییە ژوورەكەدا خههههه

وێهههنەكەی بهههاوكی كە بەسهههەر عارەبهههانەكەیەوە دەیهههڕوانییە 

بەو چهههاوانەی وەد دوو پشهههكۆی دۆزەخ سهههوور  .ناشهههوێن
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هەڵیەڕابوونك لە نێهو تاریكیهدا دەبریسهكانەوە و فرمێسهكی 

ئاگرینیههههان دادەبههههاران. چەنههههدین شههههەو خههههۆم لێههههي نزیههههد 

بەسههەرهات و  كەكههردۆتەوەك نەرم و لەسههەرخۆ دوانههدووم

یادەوەری نێو گوند و كەسوكار و ئازیزانم بۆ گێڕاوەتەوە. 

تەنها بە خاتری جووقنی هەست و نەستی و بەچسە هاتنی 

 و گەڕانەوەی بۆ دۆخی بەر لە مردنی باوكی. 

شههههەوێكیان بە مەبەسههههتی تیژكههههردنەوەی یههههادەوەریی و 

جووقنی هەستی و گەڕانەوەی بۆ ژیانی ئاساییك چووم و 

بهههههوومی خێهههههزانیم بهههههۆ هێنههههها. لە بەردەمیهههههدا كەوتهههههمە ئەل

 هەڵدانەوەی: 

بههڕوانە میمههی گیههانك ئەههها ئەوە كههاكەتەك دەبینههی    - 

خەندەیەكی گەو و جوان لەسەر لێو و سیمایەتی  ئەمەو 

بهاوكتەك ئەههها ئەمە رێهد گههردی بەرامهبەر ئههاواییەك بههڕوانە 

نە بەسەر گردەكەوە ئەم وێنەیەی گرتووەك ئەها ئەوە ماڵەكا

لە پشههتییەوە دەركەوتههووەه تەماشههای ئەو بههڕنەوەی شهههانی 

 بکەك بەر لە ئیفلیس بوونی   بە شان و شەوكەت بووەه

ئۆو بڕوانەك ئەمانە ئەناسیتەوە  كە بە )كوونە(ی پڕ  - 

میمههی لە نێههو ئەم سههێ  .ئههاوی كههانیەوە هەنیههاو هەڵههدێننەوە

 كچە شۆخ و شەنیەداك بزانم ئەتوانی خۆت بناسیتەوە 

خێههراك بەو بەشههی ئەلبههومە پههڕ وێههنەی رەو و  خێههرا

سهههههپیك وێهههههنەی مهههههرۆ ە مهههههردوو و ئەنفهههههال كراوەكهههههانم 

هەڵهههدەدایەوە و پهههێم پیشهههان ئەدا. بەقم ئەو بە دوو چهههاوی 

چسەك چاوانی چووبووە مهۆڵە  و  جووڵە و بێ تەڕەوەك بێ
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هیچیتر. ناچار ئەلبوومە شڕەكەم داخسهت و مهدایە  وە و 

 لە دڵی خۆمدا وتم:

ئەم دامهههاوە دەتهههوانێ چهههی بگهههێك ئەو چهههۆن و بە    - 

زمانێد گوزارشت لە ناخی خۆی بكهاتك تەنیهایی و ئهازار 

و بێكەسهههی ژنێكهههی گەرمیهههانی پهههاو ئەنفهههالك كهههوا زمهههان 

بێدەنیی و مهانیرتن لە چسهەكردنك رەنهیە  .دەرەچەتی دێت

باشههترین و مههاچووڵترین بههژاردە و هەڵوێسههتی تەندروسههت 

ئەم سههتەمەی ژیانههداك مههیمكم بەم  بێههت. لە ژێههر چورسههایی

زمانە بچووكەیەوە بگێت چی  خۆ ئەو شاعیر نیهیەك ئەگەر 

 پڕ بە گەرووی هاواری دەكرد: ائێستك وابوایە

 ئاخ چییە  ئەم دەنیە ئەم رەنیە كە بۆنی

 سەراپای بێدەنیی و بێرەنیی ژیانێكە 

 نێژراوی گۆڕێكی دێرینە 

 چییە وا  ئاوازی بێنازی گەرووی من  

 د هەوای ژەنییرتووی شمشاڵی شوانێكەوە

 خنكاوی دووكەڵی خاكێكی خوێنینە 

 بێدەنییم رۆمانێدك ملێونان چسە بوو  

 پڕ گرمە و پڕ لەرە و هاژە بوو 

 نەبیسترا و نابیسترێ 

 بێدەنییم سەوزایی سروشت و شینایی 

 ئاسمانی گەردوونە 

 سوورایی روخساری خوێناوی شەهید و

 ژیلەمۆی پاشماوەی شەڕی بەد و 

 چاوەیی و هەنیوینی چاوانتە و 
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 نەبینرا و نابینرێ

 تۆو لە من رابكە و جێمبهێگە 

 لە هەموو زەمان و شوێنێكدا  

 چورسایی زەویان نایە سەر ئەم گیانە

  0 وازە و نەمردم 

ژنێكی  وازی گەرمەسێری ئەنفال نەكراوك دەبێ چی  

ەكههانم بهههێ ئاكهههام بهههوون و هەبێههت بهههۆ وتهههن  هەمهههوو هەوڵ

تەنهههههههههانەت بە یەد وشهههههههههەو نە وەقمهههههههههی داومەتەوە و 

نەهاوبەشههی یههادەوەرییە تهها  و شههیرینەكانم بههوو. زۆربەی 

كههههات كە دەمدوانههههدك ئەو هەردوو ئەژنههههۆ رەچەڵەكههههانی لە 

سههههنیی تونههههد كردبههههووك هەر دوو دەسههههتی لێئاقنههههدبوون 

چەناگەی خسهتبووە سهەر ئەژنۆكهانیك بێهدەنگ و خەمهاوی 

نههها دەیڕوانههی. ئەو چووبههووە دنیههای فەرامۆشههییەوە. لە تە

ئەو رۆژە ئەمهههیو مهههرد و لەگە  . بیهههری كەسهههدا نەمهههابوو

باوكیهههدا نێهههژرا. رۆ هههی لە گهههۆڕەكەی باوكیهههدایەك تەنهههها 

بێ دەنهیەك لە بهری  و جەستەیەكی رەچهەقتووی بێ چرپە

 خوێنك زووخاو و مەرا  بە جەستەیدا دەگەڕێت. 

كههههههرد و چیتههههههر خههههههۆم  دواجههههههار منههههههیو فەرامۆشههههههم

لێتێنەدەگەیاندك وەد )با( ئازاد و بەرەق دەژیها. نە خهۆی لە 

كە  نزید دەكردەوە و نە كەسیو لەوی دەپرسییەوە. ئەو 

بە رێیهههههای خۆیهههههدا و منهههههیو بەرێیهههههای خۆمهههههدا. ئەو لە 

بههههازنەیەكی بههههۆو و بێئامانجههههدا دەخههههو یەوە. ژیههههان بە 

                         
0
 دین. شیعرێكی فاتیح عزه - 
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لە منیشههدا  تەواوەتههی لە بوونیههدا بههارگە و بههنەی پێچههابۆوە.

 تاچە رێیاك كتێبەكانم و هەویر شێین و گوند بڕین بوو. 

هەڵبەت دواین كەڕەت بە روون و ئاشكرا لە بەردەمیدا 

بە چۆكدا هاتمك هەردوو دەستە چگیشها و گهرنس گرنجەكهانیم 

 وت: بە نیمچە گریانەوە پێم. توند لە دەستما گوشی

میمی گیانك بۆ یەكجهار تەماشهامكە و شهتێ بگهێك بهۆ  - 

والە خههههۆت و لە منههههیو ئەكەیه بههههڕوانە هەر دووكمههههان 

لەم دنیایەدا بە  تهۆم مهاویك نە  هرەنیی مردنمان گرتووە

باودك نە دایدك نە خوشد و نە براك تاچە كەسم هەر تهۆی. 

من گوناهم چییەك بۆ چسەم لەگە  ناكەی بۆ  خۆ من باوكتم 

 ه ئەو خۆی نەخۆو و دەردەدار بوو...نەكوشت

كەوتم بەسهەر چاچەكانیهدا و زوڕەزوڕ دەگریهام. كەچهی 

خههۆی خههزانە ژێههر  كئەو تەنههها دەسههتێكی هێنهها بە سههەرمدا

بەتههانییەكەیەوە و پشههتی تێكههردمك بههێ ئەوەی یەد وشههە لە 

 زاری بێتەدەر. 

دوا شهههەو و دواجهههار بهههوو چسهههەی بهههۆ بهههكەم و هەوڵهههی  

ئیهدی خهۆم لهێ نەگەیهانك ئاگهام لێنەمها ئاشتبوونەوەی بهدەم. 

چهههی دەكهههاو چهههۆن دەژی. جهههاری وا هەبهههوو بە سهههێ رۆژ 

نەمئەبینی. چونكە بە رۆژ دەچووە سەر گهۆڕەكەی بهاوكی 

لە نێههههههههههههههههههو كە وە و . و بە شههههههههههههههههههەویو نەدەگەڕایەوە

لەگە  سههههههههەگ و  كداروپەردووی مههههههههاڵە خاپوورەكانههههههههدا

 پشیلەكاندا دەنووست. 

*** 
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بههاوە گەورەمك ئەمههڕۆ بههۆ پههاو سههێ مانههگ لە مردنههی 

یەكەمجههار لە كههاتی گەڕانەوەم بههۆ هەورەبههانەكەم. بینههیم لە 

سهههههێبەری كە وەیەكهههههدا لەگە  كەسهههههێكیتردا دانیشهههههتووە. 

دڕكەپیههههههههاو وەد هەمیشههههههههە بە تههههههههۆپەڵە میههههههههزەقنەكەی 

سەرسههەریەوەك نەرم و هێههدیك مەچههامی دەوت. بە ئاسههتەم 

نهههههووزەی بە هەوا چهههههڕ و گەرمەكەدا دەگەشهههههتە گهههههوێ. 

ائئئئهازی... ئههای... بههراكككككە... مممممتوخههواكەییییی... ئ

 ..سههههههههههههەرانن. تههههههههههههارن. ... هەر...ریلەتههههههههههههاو... دوو

 ..ئههای. ...ئههای ..بینههایمممممم. .. .ائەمسهه ..بههاوكەكەممم.

 ..ئههههایی. ..كەسههههم.... توووخههههوووااااا ..تاریههههد و تههههارن.

 ..نەمان. ...نەمان ..بیمممممم. ...رۆۆۆ ..رەنجە ..دەبێژە.

 ...ئای ...دفەلە

مههههههیمكم بە تەنیشههههههتیەوە هەڵكوڕمههههههاوە و بە هەر دوو 

 چاوانیدا فرمێسد دادەبارێتە نێو كۆشیەوە. 

 ..نەمهههان. ..ئهههازیزم ئەی خهههاكم بە سهههەر.... بهههراكەم - 

 ..نەمان.

تاوێههد بە دیاریههانەوە وەسههتام و لێمههڕوانینك ئەوان هههی  

بەر.  گرنیییەكیان بە من نەدا و منهیو ملهی رێیهام گهرتەوه

بەدەم هەنیهههاو هەڵهێنهههانەوە سهههەرم هەڵبهههڕیك لە چهههووقیی 

 ئاسمانداك كۆ رەیەكم بینی بەدەم باوە دەشەكایەوە. 

پێشتر كەمێد باشتر بوو بۆ منك هەر هی  نەبێ هاوەڵی 

ی ئیفلهههیس و ژنێكهههی گرینهههۆكی دەم بە دوعههها و نهههزا پیهههاوێك

بههووم. جارجههارە چسههەو باسههێكمان دەكههردك یادگارییەكمههان 

دەگێهههههڕایەوەك كەمێهههههد ئهههههارامیی و سهههههەبووریمان بە یەد 
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وا ئەوانهههیو جێیانهێشهههتمك تههها  و  ادەبەخشهههی. بەقم ئێسهههت

تەنیهههاك بهههێ یهههار و ههههاودەمك وەد بهههایەچوو لەم هەورەبهههانە 

گەرمەداك یههههها دەگهههههریەمك یههههها  زسهههههتان سهههههارد و ههههههاوین

دەخههوێنمەوەك یهها دەنههووم. تهها رۆژێكیتههر و سههووڕێكی تههری 

بۆ من كە ژیانێكم نیهیەك تهاد و تەنیهام.  اپووچی بژیم. ئێست

كتێب ژیانمە و خوێندنەوە دەمكهاتە ههاوڕێی سهەدان كە . 

دەخوێنمەوە دەخوێنمەوە تا بێئاگا دەبم. ئیهدی مهن نهازانم لە 

خەوم لێ دەكەوێ. تها لە پهڕ زەنیهی    پەڕە و كام دێڕدا 

كههاتژمێرە چههوڕمیو كههراوەكەم بە زەنیههی نەشههازی خههۆی 

بێدارم دەكاتەوە. ناخۆشترین دەنیێد كە بە زۆر و ناچاری 

لە خەوی چهههههههههوو  و خهههههههههۆو بێهههههههههدارم ئەكهههههههههاتەوە.   

بەختەوەرییەكههی گەورەیە مههرۆڤ خههۆێ خەبەری ببێههتەوەك 

 نەد بە ناچاری و بە زەنیی وریاكردنەوە. 

انەوە دەكەومەوە نێو تاریكی كۆقنەكهان. تەنهها مهن دیس

و سەگە بەرەقكهان بێهدارینك كە بەسهەر سهەگوردانەكانەوە 

بە دوای خواردندا دەگەڕێن. بە تەنیشهتیاندا تێهدەپەڕمك یەد 

دوانێكیهههان سهههەر بەرز دەكەنەوەك تاوێهههد لهههێم دەڕوانهههن و 

 دیسانەوە دەم دەژەننەوە زبگەكانك هی  گرنیییەكم پێنهادەن.

تەنانەت بۆ ئەوانیو هی  گرنگ نیم. سەیرە بەم رۆژگارە 

مههرۆڤ بەردەبارانیههان دەكەن و عەزێتیههان ئەدەنك كەچههی 

بیر لە پە مار و تۆڵە نهاكەنەوە و لەم تهاریكی و تەنیهاییەدا 

 پە مارم نادەنه

خهههههۆم دەكەم بە نهههههانەواكەدا و دەسهههههتدەكەم بە هەویهههههر 

تەنههههها و  شههههێین. دەمەوبەیههههان تههههاد و تەراك مرۆ یەلههههی
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ترساوك لێرە و لەوێی كوچە و كۆقنەكهانەوە دەردەكەوتهن. 

كە بەو سهههەبای سهههوب انەك خەم و مەراچیهههان لهههێ دەچهههۆڕا. 

دەهههههههاتن و یەد دوو نانیههههههان دەبههههههردو و كههههههز و  نەواز 

دەگەڕانەوە نێو كە وەكانیان. ئەو كابرا پیرەی لەو سەری 

كههههۆقنەكەوە و بەسههههەر عارەبههههانەیەكەوە لەفەی چههههاورمە 

بە  كهههات و لەگە  پێچههانەوەی بیسههت نانەكەیههدا .دەفرۆشههێ

 سیمایەكی گەو و دەنیێكی لرخنەوە هاواری كرد: 

ئەنفالەكهههان دەگەڕێهههنەوەك ئەمشهههەو لە رادێهههو گهههوێم  - 

 لێبووك سەدام عەفواتی بۆ دەركردوون. 

 وەستاكەم بەدەم پێوەدانی نانێكەوەك بە تەوسەوە وتی:

بەڵههێك بەڵههێ دێههنەوەك هەرئەم ئێههوارەیە لەگە  ژن و  - 

 مناڵەكانت نان دەخۆیته

كە  بهههڕوا بەم چسهههە و هەواقنە ناكهههاتك كە زۆربەی 

رۆژ بە ئۆردوگههههاكەدا ب ودەبێههههتەوە و كەسههههیو نههههازانێ 

سەرچاوەكەی لە كوێوەیە. ئەم چاورمەفرۆشە لە خێزانێكهی 

كە  نهههۆ كەسهههیی تەنهههها خهههۆی و تهههاچە كهههوڕێكی مهههاوەتەوەك

لە خهوارووی وقتهدا سهەربازە و دوو مانهگ  ائەویو ئێسهت

جارێدك بۆ چەند رۆژێكی كەم دێتەوە و دەیبینی. ئەم پیهرە 

پیههاوەك لەوەتەی دەوڵەتههی عێههرا  دروسههت بههووەك تهها ئێسههتا 

سیازدە جار خهانووی دروسهتكردووە و لە  یەن  كهومەتە 

یەد لە دوای یەكەكههههانەوە خههههاپوور كههههراوە و بە سههههەریدا 

خێنهههراوە. دوا جاریهههان دوو سههها  بەر لە ئێسهههتا بهههووك روو

كاتێ جاو و بەعسییەكان لە پرۆسەی ئەنفالدا ههاتنە سهەر 

گونهههههدەكەیان و خهههههانۆچكە و گونهههههدەكەیان سهههههووتان. ئەم 
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جارەیههان تەنههانەت ژن و مناڵەكانیشههی بههۆ دەرنەچههوون. لە 

ئێسههههتەو بە دواوەك كە  نههههازانێ چەنههههد كەڕەتیتههههر مهههها  

خهههاپوور دەكەن. سهههەیر لەوەشهههدایە دروسهههتدەكات و بهههۆی 

دوای ئەم هەمهههوو رەزالەت و مههها  وێرانییەشهههیك كەچهههی 

هەر كە  سەبارەت بە رۆژێكهی باشهتر ك هەمیشە گەشبینە

و خۆشتر و دنیایەكی نهوێتر چسهەیەكی بهۆ بكهاتك یەكسهەر 

 بڕوا دەكاته ئەو هەمیشە دەڵێ:

 خودا گەورەیەك هەموو شت باو دەبێت ئینشائەڵ .  - 

ی كههههههههههاتژمێر  ەوت بە دواوەك بەدەم گونههههههههههد لە دوا

بههههههههههههڕینەوەك دەڕوانههههههههههههمە ئەو كچههههههههههههۆقنەی بە بەردەم 

نانەواخههههانەكەدا بەرەو چوتابخههههانە دەچههههن. چههههاو دەبههههڕمە 

سنییانك هەرچی لێیان دەڕوانهم كە خەریهكە كراسهی سهپی 

بەریهههههان دادەدڕێك هەسهههههتێد لە نهههههاخمەوە پهههههل دەدات و 

 اە كە تها ئێسهتدەمورووژێنێ. من بە خەیهاڵی ئەو مەمكهانەو

تونههد تونههد گههونكی نێههو دەسههتەكانم . بە دەسههتم نەمیرتههوون

دەگوشهههم و بە خەیهههاڵی مەمهههكەوە خهههڕ و سهههاف و جهههوان 

 دروستیان دەكەم. لە خەیاڵی خۆمدا دەڵێم:

 من مەمكسازترین كەسی ئەم دنیایەم.  - 

بە كهههورتی هەمیشهههە بهههۆ نیهههو كاتژمێرێهههدك بە خەیهههاڵی 

ویهههری نێهههو لەپههههم مەمكهههی كهههچە خۆێنهههدكارەكانك مههههن هە

ونهههههههدك ووشهههههههم.   جهههههههوانن هەر دووك مەمهههههههد و گودەگ

 سەرچاوەی ژیانن. 
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لە كاتێكدا نوچمی ئارد و گهوڕەی نەشهازی  كسب ەینانێد

دوو تەنههوورە داخبههووەكە بههووین. خههاڵە  ەمە پیههازاوك بە 

 نەشئەی پێكەنینەوە هات و هاواری كرد:

ئاگاتهههان لێهههیەك دیسهههانەوە چەومهههاك دیسهههانەوە جەنهههگ  - 

 ییرساك عێرا  كوێتی داگیر كردههەڵ

وەسههتاكەم كە دەسههڕێكی سههووری لە تەوێگیههدا بەسههتبووك 

 بەدەم نان پێوەدانەوە وتی:

 ەمە وازمان لێبێنە ئیشهەكەمان بكەیهنك بەم بەیهانییە  - 

خێهههههر و شهههههەڕ نەبەخشهههههراوەتەوەك ئەم درۆ گەورەیەت لە 

 كوێوە هێناوەه

  ەمە دیسانەوە و بەرزتر دەنیی هەڵبڕی:

رۆ نهههاكەم بە خهههوداك ئێهههوە ئاگاتهههان لە ههههی  نیهههیەك د - 

چەومهههههاوەك دە ئەو رادێهههههویە بهههههكەرەوەك ئەگەر گوێهههههت لە 

 هەواڵی شەڕ و شەیپوڕی جەنگ نەبوو بمكوژە. 

 .وەسهههتام دەسهههتی دایە رادیهههۆ ئهههارداوییەكە و هەڵیكهههرد

 بێژەرێد پڕ بە گەرووی هاواری دەكرد:

  ..عودت الفرع الی ا ةل. - 

خسهتە سهەر رادیهۆكەك كە بەیاننهامەی هەموو سهەرمان  

داگیركردنهههی كهههوێتی دەخوێنهههدەوە. تههها لە پهههڕ کڕیهههارێکی 

 ریزەكە هاواری كرد:

 نانەكان سووتان.  - 

بە ئاگا هاتینەوەك شە عەكەك پەلەو خێرا سێ دانە نهانی 

بە زوخههههاڵبووی دەرهێنههههاك كە دووكەڵههههی رەشههههی لێههههبەرز 
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ەچههی  ەمە دەبههووەوەه ئههێمە بە هەواڵەكە  ەپەسههابووینك ك

 بە  چرتێوە وتی:

تەنهههووری ئەم جەنهههیەی ئەم جهههارەك هەموومهههان بە  - 

 خاكەوەك وەد ئەم نانانە دەكاتە چەرەبرووت. 

 ەمە پیههازاوك هەمیشههە گههاڵتەی بە دنیهها و رووداوەكههان 

دەههههات. ئەو پیهههاوێكی سهههیما چووپهههاوی بە تەمەن و رەبەن 

ئەو  .بووك هەر جیەرەی هەبوایە ئیتر خەمی هیچی نەبوو

تا  و تەنیا بووك نە ژن و نە مندا ك بەرەق و بهێخەمك دنیها 

ئاو و ئاگر بیبردایە باكی نەبوو. بێدەربەسهتی ئەم پیهاوە كە 

بە پێكەنهههههین و لەزەتەوە هەواڵهههههی جەنهههههگ و مهههههاڵوێرانی 

دەگێههڕێتەوە. بههۆ  یكههایەتی سههەیری خههۆی دەگەڕێههتەوە. لە 

كسههتی مێههژ بههوو ئەو لە جەنیههی تههایبەتی و ژیههانی خۆیههدا ش

هێنههها بهههووك بە جۆرێهههد دۆڕا بهههووك ئیهههدی هیچهههی بە هەنهههد 

 وەرنەدەگرت. 

رۆژگههارێكی دوورك  ەمە عەلههی بههاوكی ئەم پیههاوەك لە 

نێههههو ئاودەسههههتخانەی مزگەوتههههی گونههههدداك  دەكههههاتەوەك بە 

رێهههكەوت پیهههاوێكی ناسهههیاوی دەبینهههی كە ئەویهههو وەد ئەم 

وە. دانیشتووە و بەدەم سییار كێشانەوە خۆی بە تا  دەكاتە

)ئاودەستی ئەو سهەردەمانەی مزگەوتهی گونهدەكانك هەم بە 

ریههز بە تەنیشههت یەكەوە بههوون و هەم دیههواری نێوانیشههیان 

نزم بووك مرۆڤ كە تیایهدا دادەنیشهت لە شهان بە سهەریەوە 

جوان جوان دیهار بهوو( سه و لە یەد دەكەن و بەدەم گهوو 

كههردنەوە, سههەری چسههەی كههۆن دائەمەزرێههنن. هەر لەوێههدا 

ر ژن بە ژنێد رێد دەكەون. دەستی گوواوی دەخەنە لەسە
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نێهههو دەسهههتی یەد و پەیمهههانی شهههەرەف و پیهههاوەتی بە یەد 

 دەدەن. 

گونهههههدەكە دوو بەرەیەك چەمە ئاوێهههههد كهههههردویەتیە دوو 

ژن بە ژنەكە لە نێههههههوان هەر  .لەتەوەك ئەوبەر و ئەمهههههبەر

دوو بەرەكەدایە. رۆژی زەماوەنههههد دێههههت و بههههووكی هەر 

ی نێههوان گونهددا ئههاڵووێر دەكرێههت. هەر دوو  لەسهەر پههرد

 یە و بەدەم چریشههههههكەی پێكەنهههههههین و تەچەی بهههههههڕنەوەوەك 

نەوبههههووكی خۆیههههان دەبەن. هەمههههوو گونههههد لێههههوان لێههههو لە 

نەشئەی گۆرانی و خۆشی دەبێت. بە پێی داب و نەریتهیو 

هەر دوو بنەماڵە لەگە  كچی خۆیاندا نوێنەرێد دەنێرن كە 

ناسههههراوە. ئەم ژنە كههههاری لە كوردەواریههههدا بە بەربههههوود 

گەڕانەوەی دەسڕی خوێناوییەك ئەو خهوێنەی دەڕژێهتە نێهو 

ڕانی بووكەوەك كە گەورەترین هێمای پهاكیزەیی و كچێنهی 

بووكە دەسەلمێنێ. كاتێ تاریكی دادێتك  ەمە عەلی باود 

و بههههرا و ئههههامۆزا و كەسههههوكاریك زاوا پاڵههههدەنێنە ژووری 

 بووكەوە و پێی دەڵێن:

تمهههههان نەكەیه بتبینهههههین چهههههۆن بەر لە  ەمە خەجاڵە - 

زاوای ئەوبەر كاری خۆت دەكەیت و بە زاوا دەبیتك دەی 

 خێرا بچۆك سەری خۆت و بنەماڵەكەت بەرز بكەوە. 

 ەمە هێنههدەیان چسههە و پەلە پەل لێكههردووەك بە تههر  و 

لەرزەوەك وەد ئەوەی بههۆ رەبههایە گههرتن پههاڵی پێههوەنێنك لە 

ی بهووكەدا دەكهات.  اڵێكی شهڕ و تۆچیهودا خهۆی بە ژوور

زۆری پێناچێت لەوبەری ئاواییەوە دەستڕێژی سهەركەوتن 

و بە زاوابوون دڕ بە تاریكییەكە دەدات. هەلهەلە و دەنیی 
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دەهۆ  و زوڕنا بەرز دەبێتەوە. كاری ئهێمە تەواوك زاوای 

ئێمە پێو زاوای ئێهوە كهاری خهۆی كهرد. ئێسهتە كێشهەیەد 

ەر و دەسهههڕی نیهههیە گەر تهههۆزێكی كە زاوای ئهههێمەو بێهههتەد

خوێنهههههاوی بنێهههههرینەوە. بەقم وا چەدەرێكهههههی زۆرە ههههههی  

كار ووئاماژەیەد بۆ بە زاوا بهوونی  ەمە دیهار نیهیە. كەسه

سەرشهۆڕ و خەفەتبهار لێویهان دەگەزن و هەسهتی دۆڕان و 

ئههههابڕووچون لە نههههاخەوە چڕنووكیههههان لێههههدەگرێ. هەمههههوو 

سەرشههۆڕ و دۆڕاو لە بەر خۆیههانەوە جنێههو دەدەن و ئههازار 

ژن. تهههها لە پههههڕ  ەمە سههههاڵ ی بههههرای زاوا دەنههههگ دەچێهههه

 هەڵدەبڕێ و دەڵێ:

ئەم بێشههەرەفە  ەیههاو  ههورمەتی پێنەهێشههتینك ئەڵێههی  - 

 بچمە ژوورەوە و بە یەد فیشەد ساردی كەمەوە. 

  ەمە نوری ئامۆزای هەڵدەداتەوە:

هەر پێشههتریو ئەمزانههی ئەم تەپلههلە هیچههی لە بههاردا  - 

 نییە و ئاوا ئابڕومان دەباته

بههههههههرا بچههههههههووكەكەی  ەمەو كە چههههههههین و  یههههههههر  

 گرتوویەتیك هاوار دەكات:

ئەچمە ژوورەوە و  ائەم ناپیاوە خەریكی چییە ه ئێست - 

بە پەنههجەك بەشههی هەزار دەستەسههڕ خههۆێنی لههێ دەڕێههژم و 

 .هەڵی دەتگیشێنم

هەڵدەسهههتێك لەگە  تەكانهههدا بهههرا گەورەكەی مەچەكههههی 

 دەگرێ و هاواری بە سەردا دەكات: 

ۆ  ەیهههوانك چهههۆن چسهههەی وادەكەیهههتك ئەوە گووبخههه - 

 هبراژنتەك دانیشە بێ ئەچ 
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ئەوبەر لە لووتكەی كەیهف و سهەفادان. زاوایهان كهاری 

هەمهههوو كەیفسهههازن و هەسهههت بە ك خێهههری خهههۆی كهههردووە

گەورەیهههی و سهههەركەوتن دەكەن. نەشهههئەی خهههوێنی سهههەر 

پەڕۆی بەربهههههوود كە وەد هێمهههههای ئهههههاق و سهههههەرفرازی 

بووكەك خستونێتیە هەلەكە سهەما  بەڕێیان خستووە بۆ ماڵی

و هەڵپەڕكهههههههێ. هەرچههههههههی ئەمهههههههانیو بههههههههووك بە خەم و 

دڵەڕاوكێهههههوەك بە بەردەم ژووری بهههههوود و زاوادا پێكهههههدا 

هەناسەی سارد و شەرمەزارییان دەردەدا.  ەمە  كدەچوون

عەلهههههی بهههههاود كە هەردوو دەسهههههتی خسهههههتبووە پشهههههتی و 

سەرشههۆڕ دەهههات و دەچههوو. بەردەوامههیو چههاوی لەسههەر 

وەد  .گهها داخههراوەكە بههووك چیتههر خههۆی پههێ رانەگیههرادەر

 هەورە گرمە هاواری كرد:

بچهههن ئەو سهههەگبابە بێنهههنە دەرەوەك  ەیهههاو شهههەرەفی  - 

 هەزار ساڵەی بردین. 

دوو كە  خۆیههان بە ژووردا كههرد و چەدەرێههد دواتههرك 

زاوای رەنهههگ پەڕیویهههان بە دەسهههتە بیجهههامەیەكەوە هێنهههایە 

وو  وە بە جنێهههههو و دەرەوە. بهههههرا و كەسهههههوكارك لە هەمههههه

هەڕەشههە هورووژمیههان بههۆ بههرد. زاوا هێنههدەی تههر تههۆچی و 

پەرێشانتر بووه  ەمە عەلی بهاودك بە تهوڕەییەوە بە  ەمە 

 رەزای كوڕە گەورەی وت:

بیهههههبەن بهههههیخەنە ئهههههاوی چەمەكەوەك بەڵكهههههو بێهههههتەوە  - 

 سەرخۆی و چەترەی تكاوی شەرەفمان هەڵیرینەوە. 

و ئامۆزا و میمزاك زاوای دە دوانزە زرتە بۆزك لە برا  

داماویان وەپێو خۆیانهدا بهۆ نێهو چەمە تەزیهوەكە. كهوڕەی 
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بەرگەوە هاویشتە ئاوەكەوە. كهوڕە دەمهی ووداماویان بە جل

داچەچهههان و ئهههاهی تەزوویەكهههی سهههارد بهههۆ چەنهههد سهههاتێد 

هەناسههەی لێبههڕی. چەنههد جارێههد سههەریان لە ئههاوی خههوڕی 

تەزیهههو بە  چەمەكە نهههووچم كهههرد و دەریانهێنهههایەوە. ئهههاوی

هەمهههوو لە شهههیدا چهههۆڕاوگەی بەسهههتبووه زاوا لە تهههر  و 

سەرماداك وەد شۆڕە بی دەلەرزیی. ئەوجها گەڕانیهانەوە و 

 بەر لە ژووركردنیك چپاندیان بە گوێ تەزیوەكانیدا:

كەك بلەوە زیاتر ئابروومان مەبەك بچۆ و خێرا كونی  - 

د هەی ناپیههاوی  ەیههابەرەك ئەگینهها ئەتكەیههن بە چوربههانی یە

 فیشەد. 

هەمیشە ژیان وابووەك بەرەیەد لە خۆشی و چرمەوچڕی 

پێكەنین و شادی. بەرەیەكهیو لە خەم و خەفەت و گریهان. 

 ەمە تا بەرەبەیهان لە ژوورەوە بەسهەر جەسهتەی گەرمهی 

بەقم بهێ ههی  ئەنجهام و  .بووكەوەك جووق و خۆی خشهاند

دەسهههكەوتێدك مهههل شهههۆڕ و دۆڕاو ئهههاقی تەسهههلیم بهههوونی 

. كەسهههوكار كە خەریهههد بهههوو لە شهههەرم و رچهههدا هەڵبهههڕی

دەتەچینك هەر یەكەو بە شەچێد یا زسیەد تۆڵەی ئابڕووی 

لۆژەلهههههۆژ و شكسهههههتخواردوك ڕێیهههههای  .خۆیهههههان كهههههردەوە

ەم ئهههازار و شهههەرمەوەك دماڵەوەیهههان گهههرتەبەر.  ەمەو بە

لەسەر زەوییەكە و بەدەم گریانەوەك بە لەرەیەكی خنكاوەوە 

 وتی:

لە ئههاواییەكەدا نەمیههابێك خههودایە بههۆ مههاكەر نەمههاوە  - 

 هێشتت جادووم لێ بكەنه
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ژن بە ژنك بوو بە شەڕ بە شەڕك خەریهد بهوو خهوێنی 

تیا بڕژێه تا پیاوانی ئاوایی كەوتنە نێوانەوە و كێشەكەیان 

چارەسهههههههەر كهههههههرد. بهههههههووكە جهههههههارێكیتر رازێنهههههههرایە و 

بەڕێخرایەوە. ئەمجارەیان بۆ برا بچهووكەكەی  ەمە. ئەو 

بهههههۆ ئەبەد گەڕایەوە بهههههۆ نهههههاخی خهههههۆی و وەد  ەمەیەی 

پیهههاوێكی تێكشهههكا و ئهههابروو چهههووك نە خهههۆی ویسهههتی و نە 

كەسیو ئامادە بوو ژنی بهداتێ. لە هەمهووی تهاڵتر نهاونراك 

  ەمە كێر پیازاو. 
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تارماییە پیاوك بایەوانی دەشتی 

  ەمرین
 

پاو رووخانی بەع ك موسهافیرانی رێهی پایتەخهتك لە 

چوون و هاتنەوەداك كاتێد دەگەنە زنجیرە چیای  ەمهرینك 

بە دەسهههههتی خورهەقتهههههدا و لە نێهههههو پێدەشهههههت و گهههههرد و 

تەپۆڵكەكانههداك هەمیشهههە پیاوێهههد دەبیهههنن. پیاوێهههد لە دوورك 
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وەد تارمایی و خێوك پیاوێد لە چەشنی سەرابك لە دەشتە 

ا شههههەپۆل دەدات. بە كراسههههێكی سههههوور و بەرفههههراوانەكەد

شەڕواڵێكی سپییەوەك جهێ بە خهۆی ناگرێهت. وەد تەتەری 

نێو سوپایەكی سەدەكانی ناوەڕاست دەبهزوێ و شهەپقەكەی 

ڕادەوەشههێنێت. وەد كۆسههت كەوتههوویەد بەسههەری خۆیههدا 

دەكێشههههێت. پیاوێههههد بەردەوام هەر دوو دەسههههتی لە هەوادا 

كات. هەندێد جاریو ڕادەوەشێنێ و موسافیرەكان بانگ دە

بەدەم شههنەی بههای پێدەشههتەكەوەك گەشههتیار و ڕێبوارەكههانك 

گوێیان لە هاواری تاساو و پڕ نووزە و گریان دەبێت. ئەم 

دێوانەیە كێیە كەوتۆتە دەشتودەر  مرۆ ێد لە چرچە چرچی 

گەرمههای هههاوین و سههەرمای سههەختی زسههتاندا چههی دەكههات 

ێهههوانەیەكە  لەم خهههاكە وشهههد و چهههاچڕەدا ه ئەمە   جهههۆرە د

دەكات  بۆ تاوێد   بانیێشتی ڕێبوارەكان بۆ چی و بۆ كوێ

 ناسرەوێ ه

ڕۆژێههد ڕێبههوارێكی ئەو ڕێیههایەك بەبینینههی تارمههاییەكە 

 تووشی شۆد دەبێت و بە سەربازی سەربازگەكە دەڵێت: 

بڕوانە پیاوێد لە نێو ئەو گردۆڵكانەداك هاوار دەكات  - 

 و داوای فریادڕە  دەكاته 

 بە ساردییەكەوە وەقمی دەداتەوە: سەربازەكە

لەوەتەی ئههههههێمە لێههههههرەینك ئەو تارمههههههاییەو هەیە و  - 

دەیبینینك پێدەچێت جنۆكە یان فریشتە بێته لێرەوە هەمهوو 

 .كە  دەیبینههێك كە بههۆی دەچههین بههزر دەبێههت و نابینرێههت

چەنهههدین جهههاریو بەر دەسهههتڕێژی گوسمهههان داوەك كەچهههی 

چەت پێوە نابێ. هەموومانی شێت كردووە. ڕۆژ نیهیە سهەد 
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پیاوێههد لەو دەشههتەدا داوای  ككەسههی وەد تههۆ پێمههان نەڵههێ

هی  ئهاوڕ مەدەوەك ئەو ۆك سەركەوە و بڕ .یارمەتی دەكات

 پیاوە وەهمی بیابانە. 

شهههتی هەواڵهههی كهههرا  سهههوورە شهههەبقە لە سهههەرەكەی دە

 ەمرینك گەیشتە هەموو شارەكان. چەند ڕۆژنامەنووسێد 

بۆ بەدواداچونی نهێنی و ڕاستی و دروستی كرا  سوورە 

شەبقە ڕەشهەكەك گەیشهتنە بهازگەی  ەمهرینك لەوێشهەوە بە 

پێ ڕووە و پێدەشهتەكە كەوتهنەڕێ. بەنێهو گهرد و كەنهدڕ و 

تەپۆڵكەكانههدا كەوتههنە گەڕان. دواجههار لە بههری دۆزیههنەوەی 

 ێدك كەوتن بەسەر چەندین گۆڕی بەكۆمەڵدا. مرۆ 

*** 

نیوەشهههەوەك گونهههدەكە پهههڕە لە تهههاریكیك بە ئاسهههتەم كهههزە 

ڕووناكی چەند چرایەد كە لە بەر پەنجەرەی ئێرەو ئەوێی 

ماڵە چوڕە خامۆو و پەرتەوازەكانك وەد پنتێكی رووناكی 

و  وتەڵهههە دەبریسهههكێنەوە. كهههزە تیشهههكی روونهههاكییەكی بزێههه

وێ و شههههەڕی تههههاریكی دەكههههات. ئەوە جههههووقوك دەردەكە

بە  یههههههتەكەی دەسههههههتییەوە وەد هەمههههههوو  ك)كههههههاكەوق(یە

نیوەشههەوانێد خههۆی بە پەچەی مەڕ و مههاقتەكەدا دەكههات. 

كەرە سپی دەباتە سەر گۆلە ئهاوی بەر بیهرەكە و بە نەرمە 

فیكە ئاوی دەدات. پاشان كورتان و هەگهبەكە دەخهاتە سهەر 

رەی پەچەكەوە پشههههتی و هێههههدی هێههههدی لە  ەوشههههەی گەو

ئاودیوی كۆقن دەبن. خهۆیی و كەرەكەی ئیهدی پێویسهتیان 

بە رووناكی نییەك تەواوی كوچە و كۆقنی گوند و ڕێیای 

بهههاخك ئاشهههنا و شهههارەزان. لە دامێنهههی ئاواییهههدا و رێهههد لە 
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بەردەم  ەوزی گەورەی پههههڕ ئههههاوی مزگەوتههههداك دەبێههههت 

 كههاكەوق خههۆی بهههاوێتە سههەر پشههتی كەرە سههپیك ئەگینهها بە

 چاچی تەڕ دەبن. ووتەنكە ئاوی نێو چەمی گوندك چول

لە نێههههو تههههاریكی و بێههههدەنیی شههههەوداك خههههرمە خرمههههی 

رۆچهههههوونی نهههههاڵی كەرەكە بە زیخهههههی ژێهههههر چاچەكانیهههههداك 

دەنیێكهههی خهههۆو بەرەو دارتووەكهههانی سهههەرچەمەكە بەرز 

دەبێههههتەوەك لەگە  هههههاو و هوشههههی گەقدا دەبههههنە ئههههاوازی 

دەگەنە چەم و باخك پیرە  ئاوەدانی و ژیانی سادەی گوند. تا

تە ووەبههههاخەوان بەسههههەر پشههههتی گوێههههدرێژەكەیەوەك ڕۆچهههه

 داڵ ەی چوو . 

پەی بە ڕاز و نهێنهیك خەم و   لەم دنیایەداك ئەتهوانێ  كێ

 ئەندێشەی نیوەشەوی باخەوانێد بەرێ 

وردورد بەسەر ڕێیهاكەدا دەبهزوێك وەد نەیزەكێهد كە 

ا و  پهاڵی بە چووقیی ئاسماندا دەكشێ. سهەر لهووتكەی چیه

گههردە گیهها پۆشههەكانك بەڕەنیههی مههانیە شههەوەكە پەڵە پەڵەی 

زیوینی گرتووە. گژوگیای كۆتایی بەهارك بەدەم كهزە بهاوە 

شنە دەكەن. كاتێهد دەگەنە نێهو بهاخك كەرە سهپی ملهی ڕێهی 

. بههاخەوانیو بە  ژێههر دار شههاتووەكەی سههەریاڵەكە دەگههرێ

بە نێو  هەگبەی سەر شانی پڕ لە نان و دۆوەك بەرەو خوار

ڕێچكە و ڕێیای دار هەنجیر و هەنارەكاندا بەرەو كەپری 

چههووقیی بهههاخەكە شههۆڕدەبێتەوە. هێشهههتا سروشههت كهههو و 

ك جار جارە لهووڕەی چەچەڵێهدك یهان  ماتە. تەنیا هێندە نەبێ

وری چەمە پههڕ درەختەكههانەوە وگورگێههدك لە چههووقیی و د

 دێتە گوێ و بە تاریكیدا شەپۆل دەدات. وەد چۆن كەوتنهی
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بەردێهههد بە نێهههو گهههۆمێكی مەنیهههداك ئهههاوا شهههەپۆل دەدات. 

هەگههههبەكەی لە ژێههههر كەپههههرەكە دادەنههههێ و خاكەنههههازەكەی 

ك لە ژێهههر دارەكانهههدا دەكەوێهههتە  هەڵهههدەگرێت. لێهههرە و لەوێ

جهههۆگەلە شهههكانەوە و ڕێهههڕەوی ئاوەكهههان بە ئاراسهههتەیەكیتر 

دەگۆڕێهههت. جهههار جهههارەو دەسهههت دەبهههات و لەنێهههو لههه  و 

بە  كپههڕ و گەیههو و زەردك دەپچڕێههتگەقكانههدا هەنجیرێكههی 

 ئاورنیەوە دەیخاتە نێو دەمییەوە. 

نزیهههههد بەرەبەیهههههان بەرەو چهههههووقیی چەمهههههی بهههههاخەكە 

دەكشههێت. بە تەنیشههت خههوڕە و هههاژەی ئههاوە سههازگارەكەوە 

دەسههههههتنوێژ هەڵههههههدەگرێت. لەسههههههەر بەردەكەی تەنیشههههههت 

كەپهههرەكەوە سهههەری بهههردە سهههوژدە. كههه و و جامهههانەكەی 

گوڵەكانەوەك كە بە ئاورنیەشهەو تەڕ سەری ڕۆچوونە نێو 

تەڕ ببههوون. كههاتێكیو بە ی ڕاسههتدا سههەری وەرگێههڕاك بە 

 ئەسپایی وتی:

 س و گوڵە شەوبۆ و داودیكان. - 

 پاشان بە ی چەپدا:

سههپێدەتان بههاو گههوڵە ڕەنیاوڕەنیەكههانك پههڕ بههۆن و  - 

 هەمە جۆر و هەمەڕەنیەكان. 

و ڕونی  گوڵەكان دەوروبەری كەپرەكە و فەزای تارید

 بەرەبەیانیان پڕ كردبوو لە مەستی و خۆشەویستی. 

ئاگرێكی كردەوە و چۆریە چایەكەی خسهتە سهەرك ئیهدی 

تهههاریكی نەمهههابوو. بەرەو بێسهههتانی تەمهههاتە و بهههامێی نێهههو 

باخەكە ملی ناك بەسەر بڕگە تەماتەكانهدا و زیكهزاد خهۆی 
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چرپانهههدی بە  .گەیانهههدە داههههۆڵەكە و بەیهههانی باشهههی لێكهههرد

  گوێیدا:

ههههاوڕێكەمك بنهههو وا ڕۆژ   ئیهههدی چاوانهههت لێهههد بنهههێ - 

 هەڵهات و منیو وا لێرەم. 

چێشتەنیاو كاتێد سهەرچاڵی هەنجیهر چنهین بهووك گهوێی 

بە دەستڕێژی گهوس زرینیهایەوە. لێهرە و لەوێهی نێهو له  و 

چەنهههههد كهههههۆتر و چەلەبهههههاچكەیەد  كپهههههۆپی درەختەكهههههانەوە

ەڕیهههن. هەڵفهههرین. لەوبەر بهههاخەكەوە گوێهههدرێژێد كەوتە ز

 كاكەوق لەبەرخۆیەوە و بە ترسەوە وتی: 

 خوایە بەخێری بیێڕی.  - 

مودەتێكە خەڵكی  دێكان لە تر  و تۆچیندا رۆژەكانیان 

بەڕێههدەكەنك تههر  وەد چههرا لە دڵیانههدا پههرتە پرتههی بههوو. 

هەواڵەكان خۆو ناڵێن و جەرگبهڕن.  كهومەت لە شهكر و 

اوچە جاشێكی زۆری كۆكردۆتەوە بهۆ هێرشهكردنە سهەر نه

چەدەەە كراوەكهههان. نهههاوچەی گوندنشهههینەكان كە سهههاقنێكە 

گەمارۆیهههان خهههراوەتە سهههەر و بەردەوام هەلیكۆپتەرەكهههان 

هەر مهههرۆڤ و گیانهههدارێد ببیهههننك بە  .بەسهههەریاندا دەفهههڕن

شەستیر دەیكوژن. هەر هەفهتەی پێشهوو بهووك لە گونهدێكی 

 و ئەو بەر باخەكهههانەوەك شهههوانێكی بەردەسهههتڕێژی گهههوسدا

هەنجنی كردبوو. كە  لە سەر و ماڵی خۆی دڵنیها هەنجن 

نیههههیە. گەمههههارۆی دوژمههههن ڕۆژ دوای ڕۆژ بەر تەسههههكتر 

 دەبێتەوە. 

چەند فیشەكێكی تریو تەچێنران. باخەوان هەسهتی كهرد 

دەنییەلی ئۆتۆمبێل دێت. زۆری نەبرد دەنهگ و ههاواری 
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ه چهههووە بەرزاییەكهههی نێهههو  نهههامۆ و نائاشهههنای ههههاتە گهههوێ

اك تووشهی شهۆد بهوو. بە بینینهی چەنهد باخەكەك چاوی گێهڕ

زیلێكی سەربازیی كە بە یاڵەكەی ئەوبەردا سهەردەكەوتنك 

 ا  شڕ و ترساوك دەم بە نهزا بەرەو كەپهرەكە ملهی نها. بە 

كەوتە كهههۆكردنەوەی شهههتومەكەكانی. ویسهههتی   پەلەپهههڕوزێ

ڕابكهههات بەرەو خهههوارك خهههۆی بەنێهههو چەم و توتڕكەكانهههدا 

 تێیخوڕی:بكات. لە دواوە دەنیێكی گڕ 

 بجووڵێیت دەتكوژم.  - 

 لە شوێنی خۆی جووڵەی نەكرد. 

 بیەڕێوەه - 

كاتێد ئاوڕیدایەوەك بینی دەوروبەری كەپرەكە پڕ بهووە 

لە جاو و سەربازه ئەفسەرەكە بە پەنجە ئاماژەی بهۆ كهرد 

 تاوێد لێی ڕوانیك بە عەرەبی پێی وت:  .كە بێتە بەردەمی

 لێرە چی دەكەی  - 

كەمێههد عەرەبههی  كسههەربازیی كردبههوو كههاكەوق پێشههتر

 وە: دەزانیك بە ترسەوە وەقمی دایە

 خەڵكی ئێرەم و ئێرە باخەكەمە.  كمن باخەوانم - 

ئەفسههەرەكە چههاوێكی بە ژێههر كەپههرەكەدا گێههڕاو ورد و 

لەسههەرخۆك بە پۆسههتاڵە سههوورەكانیەوە بەسههەر گههوڵە هەمە 

بههۆن و هەمە ڕەنیەكانههدا هەنیههاوی هەڵهێنهها. دواتههر چههووە 

 :سەر بەردە نوێژەكە

تۆ ئێرە شارەزایتك شوێنی موخەریبەكان لە كهوێیە   - 

و ئهههازادت   و ئهههێمە كارمهههان بەسهههەرتەوە نهههابێ  پێمهههان بگهههێ

    ڕێیاكانمان پێ بگێ و دەكەینك تەنها جێیا
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 كاكەوقك لە ترسا ڕەنیی سپی سپی هەڵیەڕابوو: 

نهههازانم مهههن بهههاخەوانمك ههههی  نهههازانمك ئەوان دێهههن و  - 

ك لە هی  شهوێنێد ئهۆچرە نهاگرن. هیچیهان لە بهارەوە دەڕۆن

 نازانم و نەمدیون. 

زۆریان لەگە  هەوڵدا هیچهی نەوت. دواكە  سهەرۆد 

 جاشەكان بردییە  یەكەوە و چپاندی بە گوێیدا:

 ئەگینا دەتكوژین.   هەرچی دەزانی پێمان بگێك - 

بەقم ئەو هیچهههی نەگهههوت. بە ئامهههاژەیەكی ئەفسهههەرەكە 

شهەكان وەد بەراز كەوتهنە وێهزەی كهاكەوقك سەرباز و جا

 بە شە  و چۆناەە تفەنگ پێو خۆیاندا. 

باخەوانەكە بەناڵە و هاوار كەوتك پاڕایەوە كە ئازاری 

نەدەن. بەقم گوێیان پێنەداك تا توانییان مار هەنجنیان كرد. 

لەو هەراو زەنههایەدا داهههوڵەكە چههاوی كههردەوە و بەخەبەر 

نههامۆ و بێیههانە بەدەم لێههدانەوە هههاتك كە بینههی خەڵكههانێكی 

بهههههاخەوانە هاوڕێكەیهههههان بە پێشهههههی خۆیهههههان داوەك خهههههۆی 

 پێنەگیرا. تووڕەو بە دەنیی بەرز هاواری بەسەردا كردن:

ئەی سهههههتەمكاران بهههههۆ وا لەو پیهههههاوە دەكەن  وازی  - 

 لێبێننك هەی دڕندەیینە هەی بەرازینە. 

هەموان ئاوڕیان لەو دەنیە دایەوە. چاویان چووە سهەر 

داهۆڵەكەك تۆزێهد تێڕامهان و پاشهان كەوتهنە پێكەنهین پێهیه 

 جاشێد بە تەوسەوە هاواری كرد:

 ئای لەم داهۆڵەك خۆ ئەوە چسە دەكاته - 

ئەفسههەرەكەك بە ترسههێكەوە كەمێههد لە داهههۆڵەكە نزیههد 

بهههووەوەك کە بەردەوام بەدەنیهههی بەرز و پهههڕ چهههین جهههوێن 
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ات و بهارانی دەكههردن. پێههی سههەیر بههوو داهههۆڵەكە چسههە دەكهه

ڕووی كهههردە یەكێهههد لە جاشهههەكان  ه بەسهههەریاندا دەچیژێنهههێ

 وتی: 

ئەم دەعبههههایە بههههۆ وا خههههۆی تههههووڕە كههههردووەك چههههی  - 

 دەڵێت ه

 جاشەكە وەقمی دایەوە:

 سەیدیك جوێنمان پێدەدات.  - 

دەی بیبەنك مادام بە كوردی چسە دەكات و شەڕواڵی  - 

 كوردیشی پۆشیوە. بیبەنك دەی خێرا ئەمیو بەرن. 

دوو جاو و سەربازێد پە ماریانداك بە هەمهوو هێهزی 

خۆیههههههانەوە لە زەویههههههیەكە هەڵیانكێشهههههها و پەلكێشههههههی  ی 

زیلەكەیههان كههرد. پشههتی زیههلەكە پههڕ پههڕ بههوو لە بههاخەوان و 

شهههوانك ئەمیشهههیان تێفڕێهههدا. كهههاكەوقی سهههەر و گهههوێید 

خوێنههاوی باوەشههی پێههداكرد و كەوتە فرمێسههد ڕشههتن. لەم 

وتە خهههههواردنی هەنجیهههههری نێهههههو  شهههههەوە ئەفسهههههەرەكە كە

 چەرتاڵەكە. پاشان ڕووی كردە سەربازەكان و وتی: 

ئەم هەنجیهههرانەو بەرنك تهههام و لەزەتێكهههی خۆشهههیان  - 

 هەیە. 

وا دوای ههاتنی  نینی سروشهت بێهتك ئهە ر بۆن پێكە گە ئە

 ما.  كانك سروشت بۆنی نە عسییە بە

بوو و دەبینهههراك تەنهههها دوكەڵهههی  دوا نیهههوەڕۆ ئەوەی ههههە

 شی پەنیخواردووی نێو ئاسمانی سەر گوندەكان بوو. ڕە

*** 
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پاو ئەوەی تیمەكەك گهۆڕە بە كۆمەڵەكەیهان هەڵهدایەوە. 

ئێسهههههد و پروسهههههكی سهههههەدان ژن و منهههههدا ك پیهههههر و  و 

دەركەوتههنك كە لە ژێههر تیشههكی خههۆرەكەدا دەبریسههكانەوە. 

ئێسهههكە پەیههههكەری مههههرۆڤك لە نێهههو جلههههوبەرگی ڕزیههههو و 

ەكدا كەڵەكە و گرمۆڵە ببهوون. چەسپبووی ئێسدك بەسەر ی

دەمی پڕ هاواری كەسسەرەكانیان ئاماژە بوون بۆ مەرگی 

بە سوێ. لەنێو یەكێد لە چاڵەكانداك دارپەیهكەری داهۆڵێهد 

دۆزرایەوە. كە دەستی بە ئێسكبووی نێهو مراخهانی پیاوێهد 

كەوتبوو بەسەر سنییدا. وەد ئەوەی لە كهاتی مەرگبارانهدا 

 .  توند لە باوەشی گرتبێ

دار پەیكەرەكە كراسێكی سووری كاڵەوەبووی ڕزیهوی 

لەبەردابوو. كەسسەری تەچیبووك پووشیی مێشهكی ڕەو و 

سهههههووتاوی پژابهههههووە سهههههەر لهههههم و ئێسهههههكە پەیكەرەكهههههانی 

تەنیشههتێوە. كههون و جێههی فیشههەكی سههەر شههەپقە ڕەشههەكەك 

ئامهههاژەیەكی ڕوون بهههوو كە فیشهههەكی گهههڕدار بەرسهههەری 

 كەوتووە. 

كرا بهووك تارمهایی پیهاوە كهرا  سهوورە ئیتهر ئاشه ائێست

شههههەپقە ڕەشههههەكە هەر ئەم داهههههۆڵە بههههووك مەبەستیشههههی لە 

بههانیكردنی مرۆ ەكههانك تەنههها ئاشههكراكردن و دۆزیههنەوەی 

ئەم گۆڕە بە كۆمەقنە بوو. پاشان تەواوی ئێسكە پەیكەری 

ئەنفههههههال كههههههراوە گههههههۆڕ ەەریبەكههههههانك بەدار پەیههههههكەری 

. بەڕێوڕەسههمێكی پههڕ داهۆڵەكەشههەوەك خرابههوونە تههابووتەوە

گەیەنهههرانەوە مۆنهههۆمێنتی  كچیهههژە و گریهههانی كەسهههوكاریان
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چەمچەمهها ك هەر یەكەیههان لە گههۆڕێكی شایسههتەداك بە خههاد 

 سپێردران. 

*** 

نیوەشەوانك لەنێهو وشهكە چەمێكهی پێدەشهتی گەرمیانهداك 

كە پێشههتر بەر لە ئەنفههالك پههڕ خههوڕەی ئههاوك دەنیههی مەل و 

گاکۆترك درەختهی بهاقبەرز و پهڕ میوەههات بهوو. تارمهایی 

دوو كە  دەبینرێته یەكێكیان بەردەوام نەمهام دەڕوێنێهت. 

یەكێكیشههیان بەردەوام شههەپقەكەی سههەری ڕادەوەشههێنێت و 

 ن ڕاودەنێت. بەرازەكا
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دیسانەوە جەنگك هەمیشهە لە جەنیهداك كهۆمەڵێكی زۆر 

لە مشههد دەبههن بە تەڵەكەوەك تهها هەنههدێكی كەم لە مشههكەكان 

پەنیری تەڵەكە بخۆن. پێدەچێ جەنیی ئەمجارە لە هەمهوو 

ئەوانهههی پێشهههتر كاولكهههارتر و خوێنهههاویتر بێهههت. نزیهههد بە 

هەموو جیههان ههاتوونەتە مەیهدانی جەنیهی دژ بە عێهرا . 

رین گەمههارۆی ئابوورییههان خسههتۆتە سههەرك هاوكههات تونههدت

رۆژ لە دوای رۆژك نههان لە كەمیههی ئەدا. ئههێمە كە لە فڕنههدا 

كارمهههان دەكهههردك باشهههتر هەسهههتمان بە گەمهههارۆكە دەكهههرد. 
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چونكە پێشهتر كە دوو تەشهتی گەورە هەویرمهان دەكهرد بە 

نههانك هههاتە سههەر یەد تەشههت. لە تەشتەكەشههەوە رۆژ دوای 

و كەمتههههر لە مانیێههههدك بە رۆژ كەمتههههر دەبههههووە و تهههها پهههها

ناچهههاریی ئەمهههڕۆ دەرگهههای نانەواخانەكەمهههان داخسهههتك كە 

چەنههد مێههروولەیەد لە ژێههر تەنوورەكانههداك لەسههەر دەنههكە 

 گەنمێد بە شەڕ هاتبوون. 

بە پێی ئەفسانەكە بێتك ئەو كاتی خودا ئادەم و  ەوای  

لە بەهەشههت دەركههرد و فڕێههی دانە سههەر زەویك لە خههاكی 

یرسهههههانەوە. لەو جێیهههههایەی كە هەر دوو ئەم نیشهههههتمانەدا گ

رووباری دیجلە و فورات پێكدەگەن و تێكەڵی دەریا دەبهن. 

كەواتە یەكەم دڵۆپی خوێنك یەكەم پهین و خیهانەتك یەكەم 

كوشتنك لێرەدا لەم خاكەدا بووەك كە تا ئێسهتا درێژبهۆتەوە. 

هەزاران سهههاڵە و نەزیفهههی خهههوێنی ئەم خهههاكە نەوەسهههتاوەك 

بە ەدەیەد نییە پڕ جەنهگ و پهڕ گهۆڕی هەزاران ساڵە و س

وژی نەبێهههت. هەزاران سهههاڵە پاشههها و وكهههۆمە  و رەشهههەك

فەرمانڕەواكهههههههانی ئەم نیشهههههههتمانەك وەد هابیهههههههل لە  یەن 

براكههانییەوەك یهها تیههرۆر دەكههرێنك یهها كۆدەتایههان بە سههەردا 

 دەكرێه

لە كاتێكههدا تەواوی دنیهها داوایههان لە سههەرۆكی فەرمانههدە 

خهۆی و وقتەكەی  .بێتە خهوارەوە دەكردك لە كەلی شەیتان

و تەواوی ناوچەكە لە شەڕێكی گەورە و گران و ماڵوێران 

بپهههههارێزێ و بهههههێ ههههههی  مەرجێهههههد سهههههوپاكەی لە كوێهههههت 

بكشههێنێتەوە. كەچههی سهههەرۆد بههێ گوێههدانە داواكهههاری ئەو 

هەمهوو سیاسههی و پیههاوە دبلۆماتكهار و گەورانە بههۆ ئاشههتیك 
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خههاقوییك بههێ ژنێكههی عێراچههی دەم و چههاو  چههووە  ی پیره

 ئاگا لەوەی كە چی روو ئەدات. لێی پرسی:

ژنك تههۆ ئەڵێههی چههی  ئههایە بە رای تههۆ سههوپاكەم  پیههره - 

 بكشێنمەوەك یان نەیكشێنمەوە 

ژن لە كاتێكدا بەر لووتی خۆشهی پهێ نەئەبینهرا. لە  پیره

 هەلهەلەی داو بە دەنیی بەرز چیژاندی:

وە و نا سەرۆكی فەرماندەك بە هی  جۆرێد مەكشێرە - 

 سەردەكەویت.  دائێمە هەموو لە پشتینك بە ئیزنی خو

 ئیدی سەرۆد بە فیز و ەرورێكی بێوێنەوە وتی:

مههادام دایكێكههی عێراچههی پههێم دەڵههێ مەكشههێرەوەك ئەوا  - 

 منیو بڕیارمدا تا دوا دڵۆپە خوێن بجەنیم. 

بەم جههۆرە سههەرۆكی گەمههژە داخههوازی هەمههوو جیهههانی 

ێد پشتی لە ئاشتی كرد. ژن پشتیوێ خست و بە چسەی پیره

 بووە هۆی هەڵییرسانی گەورەترین جەنگ لە ناوچەكەدا. 

لە نیوەشهههەوێكی تاریكهههداك سهههەدان فهههڕۆكەی جەنیهههی  

ئەمەریكا و هاوپەیمانەكانیك ههاتنە نێهو ئاسهمانی عێهرا  و 

بۆ ماوەی زیهاتر لە چهل رۆژك تەواوی وقتیهان خهاپوور و 

هەزار  وێههههران كههههرد. ژێرخههههانی وقت نەمههههاك بە دەیههههان

كەسهههیو كەوتهههن بە ژێهههر داروپەردووی باڵەخهههانە و دام و 

دەزگهها و كههارگە بوردومههان كراوەكههانەوە. پاشههان هێرشههی 

زەمینههی بههۆ دەركردنههی سههوپای سههەرۆد لە وقتههی كوێههت 

دەسهههههتی پێكهههههرد. بە دەیهههههان و بیهههههرە بە سهههههەدان هەزار 

 سەربازی عێراچی تیاچوون و بوون بە سوتماد. 
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ار كههرا و عێههرا  بههوو بە بە زەبههری هێههز كوێههت رزگهه 

وێرانەیەكی پهڕ لە گۆمهاوی خهوێن. بەرامهبەر بەو هەمهوو 

سووكایەتی و رسوایی و كارەساتەی سەرۆد بەسهەر گەل 

وسههوپایدا هێنهها بههوو. ئەفسههەرێد لە خههوارووی بەسههرە بە 

تهههههانكەكەی گهههههوس تهههههۆپێكی نههههها بە یەكهههههێ لە وێنەكهههههانی 

شارە  سەرۆكەوە. بە دوایدا راپەرینی جەماوەری سەراپای

شیعە نشینەكانی خوارووی وقتی تەنییەوە و كۆمەڵكوژیی 

بەعسی و پیاوانی رژێم دەستی پێكرد. بە دوایدا راپەڕینهی 

جەمههاوەری گەلههی كوردسههتانیو بەرپههابوو و  بە كەمتههر لە 

مانیێهههههدك تەواوی شهههههار و شهههههارۆچكەكانی كوردسهههههتانی 

 باشوورك بە شاری كەركوكیشەوە ئازادكرا. 

دەیان سا  بوو لە گونهد و چیاكهانەوە  ئەو پێشمەرگانەی

جەنیی پارتیزانانەیان دژ بە رژێمی بەع  دەكهردك ههاتنە 

نێو شارەكانەوە. هەرچهی دامودەزگها و مهۆڵیەی بەعه  و 

سوپا بووك سووتێنرانك تەفروتونا كران و تهاقن كهران. لە 

هەموو  یەكەوە بوو بە تەچەی خۆشی و چریوەی پێكەنینی 

یێڕی و نیشههههتمانی. تەواوی شههههادی و سههههروودی شۆڕشهههه

وێنەكهههانی دیكتهههاتۆر سهههووتێنران و شهههێوێنران. پیاوێهههد بە 

چەكوشێد كەوتە شكاندنی دیواربەندێكی سەرۆد و لەگە  

هەر چەكوشهههههێكدا كە دەیكێشههههها بە نێهههههو چهههههاوی وێهههههنەی 

 سەرۆكداك پڕ بە گەرووی هاواری دەكرد:

دوژمنی منك وێنە زۆرەكانی سهەرۆكەك نەد خهۆیك  - 

ناناسمك دەیان سهاڵە ئەوەی منهی دیهل و وێهران من سەرۆد 
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كههههردووەك ئەم هەمههههوو وێنههههانەیەك كە لە هەموویانههههدا پههههێم 

 .پێدەكەنێت

ئەوەی كههورد مههاوەی سهههەدان سهها  بهههوو خەونههی پێهههوە 

دەبینی بە دەستی هێنا. بەقم تەنها بۆ ماوەی مانیێد. هەر 

زوو سەرۆد بە پاڵپشتی سووپا تایبتەكەی خۆیك توانی بە 

ین شههێواز و چەكههی چههور ك راپەڕینههی شههیعەكانی دڕنههدەتر

باشوور تێكشكێنی و سەرلەنوێ شهارەكانیان بخهاتەوە ژێهر 

 رە مەتی خۆی و سوپا دڕندەكەی.

پاشان هەمان هێهزی رەوانەی كوردسهتان كهرد. لەگە   

پێشڕەوییەكانیدا و گهرتنەوەی شهار لە دوای شهارك تێكهڕا و 

نی چەكهههی بە گشهههتی لە ترسهههی تهههۆڵەكردنەوە و بەكارهێنههها

كیمیههاوی كە پێشههتر چەنههدین جههار و لە چەنههدین نههاوچەی 

كوردسههتان بەكههاری هێنههابوو. خەڵكههی هەڵهههاتن و روویههان 

كههردە چیاكههانی سههنووری ئێههران و توركیههاك رەوی ملێههۆنی 

گەلی كورد لە ژێر لێهزمە بارانهداك دەسهتیپێكرد و ویژدانهی 

هەموو جیهانی هەژاند. دە دوازدە رۆژێد دواتر و لە ژێر 

نهههایلۆنێكی سهههەر سهههنووری ئێرانهههدا كە سهههەدان هەزار لە 

هاوزمانانم چاوەڕێ بوون كۆماری ئیسیمی سنوورمان لە 

 روودا واق كات. بە رۆژنامەنووسێكی بیانیم وت:

تههف و نەفههرەت لە هەمههوو جیهههانك كە جێههی ئههێمەی  - 

 تیادا نابێتەوەه

رەوی ملێونی كوردك لە ژێر رە مەتی باران و دڵڕەچی 

چیای سەر سنوورداك هەسهت و سهۆزی جیههانی  سروشتی

جووقنهههد. وێهههنەی ئەو هەمهههوو ژن و منهههداڵە پێخهههاو  و 
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چوڕاوییەی ژێر نایلۆنی نیهو تیەێكهانی جیههانك ئەنجهومەنی 

( 822ئاسایشی نێهودەوڵەتی ناچهار كهردك بڕیهاری ژمهارە )

لە چهههازانجی كهههورد دەربهههكەن. بەپێهههی ئەو بڕیهههارە نهههاوچە 

و بە نههههاوچەی دژە فڕینههههی كوردنشههههینەكانی عێههههرا ك بههههو

فڕۆكەكهههانی عێهههرا  و كهههرایە شهههۆێنێكی ئهههارام. هاوكهههات 

بڕیارەكە داوا لە وقتان دەكات كە بە هانای كوردەوە بچن 

و فریایان بهكەون. ئیهدی وردەوردە خەڵكهی گەڕانەوە شهار 

 و شارۆچكەكانی خۆیان و ماڵی خۆیان ئاوەدانكردەوە. 

مههن پههاو سههێ مانههگ گەڕامەوە ئۆردوگههاكەك كە بههۆنی 

چۆڵی و خۆینی لێدەهات. هێشهتا خەڵكهانێكی زۆر لە تهر  

و نائومێدیههداك لە ژێههر خێمەكههانی ئێرانههدا دەژیههان و ئامههادە 

نەبهههوون بیەڕێهههنەوەك   لە ترسههها و   لە برسههها. چهههونكە 

لەگە  داگیركردنههههههههی كوێتههههههههداك ئەمەریكهههههههها و جیهههههههههان 

ەرشكێنیان خستبووە سەر عێرا . گەمارۆیەكی توند و كەم

عێههراچیو بههۆ سههەر هەرێههم. ئیههدی لە ژێههر كههارییەری ئەو 

دوو گەمهههههههههههارۆیەداك هەژاری و نەبهههههههههههوونی بە رادەیەد 

كەوتبووە وێزەی خەڵدك لە بهری هەویهر كەپەكیهان بە نهان 

دەكردك كە سەگ بۆنی پێوە نەئەكهرده لە بهری جلهوبەرگك 

پۆشهی. رۆژانە پەتۆی سەربازی و  فیتەی  زبەكانیهان دە

خەڵكت دەبینی كە بەسەر سنگ و پشت و سەر دامێنیان و 

عەورەتیههانەوەك وشههەگەلی وەدك ئههازادی... دیموكراسههی... 

بەرزو پیهههههرۆز بێهههههت یهههههادی... كهههههوردایەتی... خەبهههههات 

 بەردەوامە... كوردستان... ئەو دروشمانە نوسرابوون. 
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پاو سێ مانگ زۆر شت گۆڕابووك بەعه  ههی  پهێیە 

ێكی لە كوردسهههتاندا نەمهههابوو. هەرچهههی پیهههاوی و دەسهههەقت

هەبوو لە موستەشار و جاو و بەعسیك ببوونە چەكهداری 

 زبەكهههان و بە خۆیهههان دەگهههوت پێشهههمەرگە. بەیهههانییەد لە 

كاتێكدا بە دوای میمكما دەگەڕام. وەستای نانەواخانەكەم بە 

 تاچم و تفەنیەوە بینیك پێی وتم:

رد نەبێ تەنهووری نانەواخانەكە هەر داخراوەك كە ئا - 

گەرم   سههههوودێكی هەیەك ئەگەر  ەزت لێههههیە لەگە  مههههن 

 وەرە  ی خۆم دەتكەم بە پێشمەرگە.

رۆژێكیترك خۆم كرد بە چایخانەكەداك هەر بە بینینم مام 

دێههههو ئەو پیههههاوە كەتە و جههههوانەك لووشههههكە لووشههههد كەوتە 

گریههان. باوەشههی پیههاكردمك بە گریههانەوە خەمههی خههۆی بههۆ 

 هەڵڕشتم:

عەلههی و یوسهههف شههەهید بهههوونك لە رۆژی هێرشهههی  - 

سههوپای میریههداك بەر تههۆپی دوورهههاوێژ كەوتههن. پههاو دوو 

مانهههگ تەرمە رزیوەكانیانمهههان دۆزیهههیەوە. ئهههای ههههاوڕێ 

 چیمان لێهاته چۆن بووین بە ئاردی نێو دڕکه

لە  كپرسهههیاری  ەمە فاشهههیم لێكهههرد. چهههایەكی بهههۆ هێنهههام

 ەقمی دامەوە:تەنیشتمەوە دانیشت و بە كزییەكەوە و

 ەمە ئێستا مەسئولێكی گەورەیەك چەندین پاسهەوانی  - 

بە دواوەیەك ئەو ئێستە نایەتە ئێرە. دەڵێن خەڵد كۆدەكاتەوە 

و باسههی تاكتیههد و سههتراتیژیان بههۆ دەكههات. باسههی رۆژی 

 نوێ و ئایندەی نوێ دەكات. 
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لە زۆر كەسهههم پرسهههی كە ئهههاخۆ ههههی  شهههتێد لە بهههارەی 

م هههیچم دەسههتنەكەوت. تهها رۆژێههد مههیمكمەوە دەزانههن  بەق

خێزانێكی ناسیاومانك لە ئۆردووگاكانی ئێرانەوە گەڕانەوە 

 و پێیان وتم:

بههههۆ خههههۆت خۆشههههبیك میمكتمههههان بینههههی كەوتە نێههههو  - 

 لرفەوهاژەی)دوو ئاوان(ەوە و خنكا. 

پاو چەدەرێد هەناسەیەكی ساردم هەڵمژیك بەدەم ئاه و 

 فرمێسد رشتنەوە وتم:

 ڵی خنكاندنەی میمكمك دڵنیان ئێوە لەم هەوا - 

پیههاوەكەی خههزمم بە دڵنییههایەوە دووپههاتی كههردەوە كە بە 

چههاوی خههۆی بینیههوێتیك كههاتێ لەسههەر پههردەكەوە بە سههەردا 

شۆڕبۆتەوە بۆ نێو چەمەكە و تەوژمی ئهاوەكە لهوولی داوە 

 و لەگە  خۆیدا راپێچی كردووە. 

كەواتە میمكە خێر لە خۆنەدیوەكەمك مردووەك مردنێكی 

ئیتهر مهن كە   اوورە وقت و بێ گۆڕ و بێ پرسە. ئێستد

وەد سیزیفی شاری تیبە تها مهاوم و تها . كەسم نییە ونەماوە

دەمێهههنمك دەبهههێ شهههان بهههدەمە بەر تاشهههەبەردی چارەنووسهههی 

 خۆم. 

ئێوارە چوومە سەر گۆڕە هەرەمییەكەی بهاپیرم و هەتها 

فرمێسكم تیا بوو گریامك گریهانێكی بە كهو  و نەبهڕاوەك بهۆ 

ۆم و بههۆ مههیمكم گریههام. بە چههاوی راسههتم بههۆ خههۆم و بە خهه

چاوی چەپیشم بۆ ئەو. فرمێسكی نەگبەتی و بهێ كەسهیی و 

 ماڵوێرانیك خوڕ خوڕ بە خۆڵی گۆڕەكەدا دەڕژا. 

*** 
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شههههەوێكی تاریههههدك دەسههههتێد بە هەمههههوو هێههههزی خههههۆی 

دەرگای  ەوشەی كوتی. راچگەكیم و بە كەمێد شگەژان و 

 ترسەوە هاوارم كرد:

 یە  كێ - 

 دەنیێد وەقمی دامەوە:

خۆمههههانینك ئەو دەرگههههایە بههههكەوەك میمههههزا هەواڵههههی  - 

 میمكتمان بۆ هێناوی. 

سهههێ  و بهههوونك خەڵكهههی گونهههدەكەی خۆمهههان بهههوونك 

 .هییكههی و تەپ و تههۆزی رێیههایەكی دووریههان لێنیشههتبوو

 پاو تەوچە كردنك یەكێكیان وتی:

 ك میمكت ماوەو نەمردووە. دەرێمزگێنیمان ب - 

هەواڵە دڵم داخورپا و بزەیەد بەسهەر لێهوم كەوتك  بەو

 دەست بوارم پێنەدان هیچیتر بگێنك وتم:وودەم

 چۆن ه كێ ئەم هەواڵەی پێداون  - 

یەكێكههی تریههان دەسههتی خسههتە سههەر شههانم و بە دەنیههی 

 بەرز و خۆش اڵییەوە هاواری كرد:

هەواڵهههی چهههیك ئهههێمە ئەمهههڕۆ چووبهههووینەوە شهههوێن  - 

مههههههههان لە نێههههههههو دار و پەردو  هەواری گونههههههههد و بە خۆ

سهها ك ووكە وەكانههداك روون و جههوان میمكتمههان بینههی سپ

 زیت و زیندوو هاتوچۆی دەكرد. 

 یەكێكی تریشیان وتی:

ئههههێمە لە نههههزیكەوەك بە چههههاوی خۆمههههان بینیمههههان و  - 

 تەنانەت س ویشمان لێكرد. 
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دوای ئەوەی سههههههوپا و دامودەزگهههههها داپگۆسههههههێنەرەكانی 

ی خەڵههدك سههەرلەنوێ بههخەنەوە بەعهه ك ویسههتیان كههۆمەقن

ژێههههر دەسههههەقتی خۆیههههان و بە رێههههیەی تههههر  و تههههۆچین 

دیسانەوە خەڵد ملكە  بكەنەوە. بهۆ جهاری دووەم خەڵهد و 

پێشهههمەرگە راپەڕیهههن و تێكوپێكیهههان شهههكاندن و سهههوود و 

رسههوایان كههردن. ئیههدی بەعهه  هیچههی بههۆ نەمههایەوە و بە 

ناچهههههههههههههههههاریی و سەرشهههههههههههههههههۆڕییك تەواوی هێهههههههههههههههههزە 

لە كوردسهههههتان كشهههههاندەوە و ههههههی   شكسهههههتخواردووەكەی

 كدەسههههههههەقتێكی نەمهههههههها. خەڵههههههههد كەم و زۆر و ورد ورد

گەڕانەوە ناوچە و گوندە وێرانەكانیهان و دەسهتیان كهردەوە 

ئاوەدانكردنەوەی. بە تایبەتی كە برسێتی بڕستی لە خەڵكی 

ئۆردوگههههههاكە بڕیبههههههوو. دیههههههارە ئەم گەنجههههههانەو هەر بەو 

تههها بەرنهههامەی مەبەسهههتە چهههوونەتەوە شهههوێنەواری گونهههدك 

 ئاوەدانكردنەوەی داڕێژنك لەوێو میمكمیان بینیوە. 

 پێم وتن:

دەسههتم دامێنتههانك سههبەی لەگە  خۆتههان بمههبەنەوە بههۆ  - 

 بمەوە. بكۆنەهەوارك ئەمەوێ میمكم ببینم و دڵنیا

دڵنییایهههان كهههردمەوە كە سهههبەی لەگە  خۆیهههان دەمهههبەنك 

 وتیان:

دەتبەینك بەقم دەبێ شهەو بمێنیهتەوەك چهونكە میمكهت  - 

تەنههها شههەوان كە دنیهها تاریههد دەبێههتك دێههتەوە نێههو گونههدە 

 وێرانەكە. 
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ئەو بە رۆژ لەو دەشهههودەرە و نێهههو كەڵهههۆز و چەم و  - 

تاوێرەكانهههدا دەژێهههتك تەنهههها شهههەوان بهههۆ خەو دەگەڕێهههتەوە 

 شوێنهەوار. 

 دواجار ئەوەشیان وت:

نیههیە و كچههۆڵەیەكی پههڕ رەنههگ و هەر خههۆی تەنههها  - 

تیشكیشی لە گەڵدایە كە وەد خهۆرك روونهاكی لهێ دەڕژێك 

 رووناكییەكی پڕ رەنیی هەمەجۆره

شههههەوێ خەو نەچههههووە چههههاومك تهههها بەرەبەیههههان بەسههههەر 

جێیاكەمەوەك بیرم لە میمكم كهردەوە. ئەو كەسهەی كە  ی 

من و خەڵكی مردبووك ئەوەتا جارێكیتر زیندوو دەبێتەوە و 

و  ی دەگههاته كەواتە ئەو ژنەی لە )دووئههاوان( لههرفەهەواڵهه

هههههاژەی چههههوڕاو لەگە  خۆیههههدا راپێچههههی دەكههههاتك مههههیمكە 

داماوێكی تر بووەك نەد میمكی من. پێئەچێ میمكی مهن لە 

كههههاتی رەوە بە كهههههۆمەڵەكەداك لە بههههری هەڵههههههاتن رووە و 

سههنووری ئێههرانك پههێچەوانەی هەمههوو خەڵكههیك ملههی نههابێتە 

واری خههههۆیك رووەو گونههههدەكەی پێدەشههههتەكە و رووەو هە

 رۆشتبێت. كەواتە ئەو نەمردووەه

تههۆ بگێههی كە بینههیمەوە چسههەم لەگە  بكههات. بگێههی زاری 

هەڵهێنێ و بمدوێنێ  ئەی ئەو كچۆڵە تیشد ههاوێژەك دەبهێ 

كێ بێت  كە لەگەڵیدا دەژێته ئەم هەموو تەلیسم و نهێنیهیە 

چیهههیەه لەم رۆژگهههاری مەرگ و چهههات و چهههڕییەدا بەرۆكهههم 

رێت  ئەی باشهتر وانیهیەك پشهتیوێی بهخەم و ئەم ژیهانە دەگ

. كوولەمەرگییەی خۆم نە بۆ ئەو و نە بۆ كەسیتر نەشێوێنم

  پێویسهههت بە بینهههین دەكهههات  مەگەر ئەو مهههن و هەمهههوو 
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دنیای بە بێدەنیی خۆی فەرامهۆو نەكهردووە  مەگەر ئەو 

پشههتی نەكههردۆتە ژیههان و ئههاوەدانی  كەوایە   پێویسههت بە 

ینینی دەكات  نەخێر پەشیمان دەبهمەوەو نهاچمك سەردان و ب

ئەو ئههازادی و شههێوە ژیههانی خههۆی دۆزیههوەتەوە. هههاودەمی 

جڕوجانەوەری پێ باشترە لە هاودەمی مرۆڤ. خۆ ئەگەر 

 بشیبینمك من چیم هەیە بۆ ئەو  هی ك نەخێر هیچم نییە. 

خەیا  و بیركردنەوە لەوك نهاهێگێ بنهووم. دەكهرێ خهۆم 

بە  یههدا  جهها ئەو چوڕبەسههەرە دامههاوە  لە گێلههی دەم و نەچههم

جهههیە لە مهههن كێهههی هەیە . جهههیە لە مهههن كهههێ هەیە لێههههی 

بپرسههێتەوە  نههاكرێك هەر دەبههێ بچههم و بیبیههنم و بیههدوێنم. 

گونههاهەك بههێكە  و مههاڵوێرانەك بەڵكههوو ئەمجههارە بێههتە ژێههر 

بههار و لەگەڵمههدا پههێ بە پههێ بیەڕێههتەوە سههەر مهها  و  ههاڵی 

 خۆی. 

*** 

اوە بە گهههۆڕی داپیهههرەمەوەك بەرز و پشهههتم د و ئێهههوارەیە

دوور دوور دەڕوانهههمك رۆ هههم ئهههاوێتەی رەنیهههی سهههوور و 

پەمەیی خۆرنشینە. )با(ی ئەفسوون لە توێی هەورەكهانەوە 

ئەڕژێههههتە سههههینەمك پههههۆل پههههۆل یههههادەوەری دنیههههای فههههانی و 

ئەنفالكراو لە خەیهاڵمەوە وەد فیلمێكهی سهینەمایی دێهنە بەر 

كەسانی رابردووم دێهتەوە دیدەمك كەم كەم تارمایی ژیان و 

 بەرچاو. 

لەگە  رژانی دۆی دادەداك دوژمن ئاگر و ئاسنی رژاند 

بە گوندەكەمههدا. تههها ئێسهههتاو بهههۆنكڕوزی خهههاد و درەخهههت 

دێههت. پههێو ئەنفههال ئەم تههۆزە شههوێنەك پههڕ پههڕ بههوو لە بههۆنی 
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ژیهههانك بهههۆنی ئهههارەچی سهههەر گهههۆی مەمكهههی كچهههانك بهههۆنی 

نە بە رۆنههی مێخەكبەنههدی ملههی ژنههانك بههۆنی چێشههتی تههرخێ

 هیزەك بۆنی كولێرە لە تەنووری پڕ پشكۆی بەڕوودا. 

لە نێو گۆڕستانەكەوەك كە بەسەر تەپەیەكەوە دەڕوانێت 

بەسەر شوێنەواری گونددا. دانیشتووم و پشتم داوە بە كێلی 

داپیهههرەمەوەك دەڕوانهههمە ئەو ناشهههوێنەی كە بەر لە ئەنفهههال 

 شوێنێكی پڕ ژیان بوو. 

ووك ئەو تهریو مهاڵی مهیمكم بهووك ماڵی ئێمە ئالەوێدا به

مزگەوتی ئاوایی كە پێنس فەرزە گوێیەكانمانی پڕ دەكرد لە 

)ئەڵگەوئەكههبەر(ك ئالەوێههدا كەوتبههووە ناوڕاسههتی ئههاواییەوە. 

ئەو تههههریو مههههاڵی مەلەد بههههووك ئەو كههههچە چههههژ زەردەی 

هەموومانك من و هاوڕێكهانم عاشهقی بهووین و جهار جهارە 

ئەو كهۆتەرە دارە سهووتاوە لەسەری بە شەڕ دەههاتین. ههۆ 

ئەستوورەوك هەموو ئەو پاشماوەیە كە لە دار تووە پیر و 

زەبە  ەكەی  ەوشەی ماڵی )جەنیی( هاوڕێم مهاوەتەوەه 

دایكتههی بههۆ كههوێ  و ئهای هههاوڕێی هەرزەكههاریمك ئەنفههال تههۆ

ئەبههێ تههۆ لە كههوێ بیهت  ئههاخۆ ماویههت یههان نهها   ابهرد  ئێسههت

ە ەەزێههم بههوو. ئههێمە كههوڕە تاچههانە و نههازداری دای كجەنیههی

جەنییمههان نههاو نههابوو كههوڕە بە بەخههتەكەك ئەو هەمیشههە لە 

راوە ماسیدا زۆر لە ئێمەی زیاتر راو دەكهرده ئەگەر ئهێمە 

ماسییەد یها دوو ماسهی چكۆقنەمهان بیرتهایەك ئەوا ئەو دە 

دوازدە ماسی گەورەی راو دەكردك تا رۆژێ بە پێكەنینەوە 

 وتی:
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یههیەك مەسههەلە جیههڕی و مەسههەلە بەخههت ونههاوچەوان ن - 

دایكهم . پتەویی ئەو خواردنەیە كە بە چو پەكەمییەوە دەكەم

كە چیههتكەی كچههۆقنی گونههد دەبههڕێ و خەتەنەیههان دەكههاتك 

چیتكەكههههان دەدا بە مههههن. منههههیو دەیههههكەمە چههههو بەكەمەوە. 

چیههتكەی كچههۆقنك هەم جیههڕە و بە ئاسههانی لێنههابێتەوەك هەم 

ییەكان بە پێههههدەچێ خههههۆو و بەلەزەت بێههههت. بههههۆیە ماسهههه

عەشههههقەوە پە مههههاری ئەدەن و بێیوێههههدانە نههههووكی تیههههژی 

 چو پەكە خۆیانی بۆ دەكەنە چوربانی. 

چوتابخههانە چكههۆ نەكەو ئالەوێههدا كەوتبههووە سههەرووی 

گوندەوەك ئەو هەموو چاو و چیژی منداقنە بۆ كۆی چوو و 

چی لێهات  ئەی ئەو هەموو كتێبە چۆن دەستیان تێچهوو و 

ند و گەنم وچەند پیتی )گ( بە وێنەی گو سووتاندیانه دەبێ

لە ئههههاگردا هەڵقرچهههها بێههههت. یههههان )د( بەوێههههنەی دەشههههت و 

درەخهههههههتك سهههههههووتابێت. ئەی ئەو هەزاران)م(ی كە وەد 

هەزاران مندا ك برژان لە ئهاگری دۆزەخهی بەعسهدا. ئەی 

ئەو هەمهههههههوو) (ی كە وەد چورئانەكهههههههانی نێهههههههو تهههههههاچی 

 ڵەمێو. دیوەخانەكانی گوند گڕیان گرت و بوونە خۆ

ئهههای رۆژگارێهههدك چەنهههد بە كهههۆقنی تەنهههیەبەری ئەم 

هەوارەدا ەارەارێنمان كرد. لە پۆلی چوتابخانەكەداك چەند 

بە كهههههۆر  و پهههههڕ بە گەروو چیژانهههههدمانك خهههههوایە وەتەن 

ئهههههاواكەیی و نەیكهههههرده كهههههازیوە بە درێژایهههههی ئەمهههههبەر و 

ئەوبەری ئەم دۆڵەك دەنیههی مەڕ و مانیهها و  ەپەی سههەگ 

ی پڕ جووڵە و كارك نیوەڕوانی ئهارام و كهپك بوو. سبەینان

ئێوارانی نوچمی جریوەی چۆلەكە و پەڕەسێلكەك شەوانیشی 
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بههههۆچی نێههههو چەمههههی بەر  سەرمەسههههت بە چیههههڕەی خۆشههههی

كههههانییەكەك كە بەدەم شههههنەی شههههەماڵەوە خههههۆی بە ئاواییههههدا 

دەكههرد. دەڕوانههم و یههادەوەریی نێههو كەسسههەرمك وەد وردە 

لێدەدەن و ختوكەی ئهازاراویم ماسی نێو گۆماوێد دەنووكم 

دەدەن. بیر لەو هەموو پورزا و خاڵۆزاك منهدا  و میمهد و 

دایههههدك بههههاود و خوشههههد و برایههههانەم دەكەمەوە. كە هههههی  

ه هەمهوو رۆژێ لەم  یانی نییە وه ک توانای دۆزینە نمایە چیبلە

كەمە شههوێنەداك گفتوگۆمههان پههێكەوە دەكههرد و هەر هەمههوو 

ن. هەمههوو دنیهها  ی ئههێمەك خەریكههی كههار و فەرمههان بههووی

تەنهههها ئەم كەمە شهههوێنە بهههووك كەچهههی ئەوەشهههیان پهههێ رەوا 

نەبینههینه ئههێمەك خەڵكههانێكی سههادە د  و سههادە ژیههان بههووین. 

پێئەچێ لەم سەردەمەدا سادەیی گەورەترین و ترسهناكترین 

 تاوان بێته

شههههههەو هههههههات و میمكیشههههههم هههههههاتك لە نێههههههو تههههههاوێرە 

ت. كراسههههێكی بەرزەكههههانەوەك سەروسههههیمای بە دیههههاركەو

رەشههتر لە رەشههێتی شههەوەكەی لە بەردابههووك لەڕو  وازك 

هێهههواو هێهههواوك بە رێچهههكە رێیهههاكەدا بەرەو  ی ئهههێمە 

دەهات. خێرا هەستام و چهوومە سهەرە رێیهاكەیك گەیشهتە 

 بەردەممك لە  ەژمەتاندا هاوارم كرد:

 میمی  ەیاتم. - 

وەستا و چاوی بڕییە نێو چاومك  ەپەساوك بە ئاماژەی  

 تم:و او پێیچ

 بەم شەوە تۆ لێرە چی دەكەی ه - 
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لە  ەژمەتهها گریههان چههوڕگی گههرتمه بە ئاسههتەم رەنههگ و 

رووی مرۆ ی پێوە مهابووك چگكهن و پهێ پەتهیك چهژ گەهن و 

تێكئاڵۆسهههكاوك چهههاوانی بە چووقییهههدا چووبهههوون و سهههیمای 

 رەو و چوپاوه بە چوڕگی گریانەوە هاوارم كرد:

  رەنههههگ و رووی میمههههیك بههههۆ وا لە خههههۆت ئەكەی - 

مرۆ هههت پێهههوە نەمهههاوەك لەگە  منهههدا بیەڕێهههوە مهههاڵەكەت. 

وابڕوات لەم دەشتودەرە بێكە  مردوو دەبیتك چەل و دا  

 ئەتخوات. 

ویستم دەسهتی بیهرمك بەقم ئەو تونهد خهۆی راپسهكاند و 

خههۆی لههێ  دام وتێههپەڕی. ملههی رێههیەی خههۆی گرتبههووك 

 ێدەكرد:منیو بە دوایدا و پڕ بە شەوە كپەكە هاوارم ل

میمی مەڕۆك توو گۆڕی باوكتك تهوو ئازیزانهتك لە  - 

شەیتان وەرە خهوارەوە و لە گەڵمهدا بیەڕێهوە. میمهی  یكەل

دەسهههتم دامێنهههتك ئهههاخر بهههۆ كهههۆێ دەچیهههته مهههار و مێهههرو 

 دەتخوات. ئەم شێتییە چییە دەستت داوەتێ 

ئەو بهههێ ئەوەی گهههۆێ بهههداتە مهههنك وردورد هەنیهههاوی 

چاووچریشهههكەوە دوایكەوتبهههووم لێهههی هەڵهههدەهێناك منهههیو بە 

دەپههاڕامەوە. بە نێههو داروپەردوو و پاشههماوەی كە وەكانههدا 

هەر ملههی دەنهها. بههێ ئەوەی هههی  گههرنیییەد بە مههن بههدات. 

و  هەنیاو دوای هەنیاوك منیو بە دوایەوە بوومك گەرمتهر

بەرزتر هەر بۆم دەڕێسا و چسهەم بهۆ دەكهردك بەڵكهو بتهوانم 

 چەناعەتی پێبكەم:

ەڕێههوە سههەر مهها  و  ههاڵەكەتك دەرو دراوسههێی و بی - 

هەمهههههههوو خەڵكهههههههیو گەڕاونەتەوە ئۆردوگهههههههاكە. میمهههههههی 
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خەڵد ئازادن و  ابەعسییەكان ملیان شكان و هەڵهاتنك ئێست

بە دڵهههی خۆیهههان جنێهههو بە سهههەدام ئەدەن و بێتهههر  ژیهههان 

دەگههههوزەرێنن. دوژمههههن نەمهههها و هەڵهههههاتنك دەئیتههههر تههههۆو 

ۆشیشم بیسهتووەك هاكها بیەڕێرەوە ماڵەكەت... هەواڵێكی خ

ئەنفالەكههانیو گەڕانەوە. مههیمكە گیههانك تەواو سههەدام تەواو 

بههووك هاكهها رووخههاو كەسههوكارمان هەر هەمههوو گەڕانەوە. 

دەتهههۆو بیەڕێهههرەوە مهههاڵەكەتك ئهههاخر خهههۆ دەبهههێ تهههۆ لە 

 پێشوازییاندا بیت كاتێ دێنەوە ما ...

دواجار گەیشتە شوێنەواری ماڵە بهاوانیك نێهو كە وەی 

 ماڵە كۆنەكەیانك خۆی كرد بە كو نەكەیدا. 

بە  دیهههههوارێكەوەك دوو  خهههههڕكە بەردی هەڵچنیبهههههووك 

چینكۆیەكی خستبووە سەر. مهاڵەكەی هەر هێنهدەی كهو نە 

مریشههكێد دەبههووه خههۆی تێخههزان و ئەژنۆكههانی لە سههینیی 

ەلقە بە دەوریهدا و كهڕ و مهات گیر كردك دەستەكانی كردە ئ

دەیڕوانییە پێشی خۆی. كوتومهت وەد چهۆن بهاوكی بیسهت 

 و پێنس سا  بەسەر عارەبانەكەیەوە روانییە پێشی خۆی. 

مانگ بە پڕی بە ئاسمانەوە دەدرەوشایەوەك سروشتێكی 

مات و خامۆوك ئهاوێتە بە كهزە روونهاكی زێهوینی مانهگ. 

گەكهان بە شهیو جارجارە و لە دوورك لوورەی درێژی گور

و دۆڵەكانهههههدا شهههههەپۆلی دەدا. بڕێهههههد دوورتهههههرك لە بەردەم 

دە چەی كههو نەكەدا دانیشههتم و پشههتم دا بە   دیههوارێكەوەك 

راستەوخۆ دەمڕوانییە میمكمك وەد پەیكەرێهد لە چهوڕك بهێ 

جهههووڵە و بهههێ ورتە سهههەری بەردابهههووە نێهههو كۆشهههی. لەم 

 دوورەوە و لە ژێههههر تیشههههكی مههههانیەكەداك دەمههههارە شههههین
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هەڵیەڕاوەكهههانی سەردەسهههت و مەچەكە رەچهەقتووەكهههانی 

ێ بهههوونەتەوە. سهههەرم ڕدەبیهههنم كە بە هەمهههوو  یەكهههدا رێههه

هەڵبڕی و روانیمە مانیە گەو و پڕەكەك نەرم و هێهواوك 

 كەوتمە دواندنی:

 ئەی مانگ من و تۆ هەر دوو هاودەردین -

 هەردوو گرفتار یەد ئاهی ساردین... 

ەكانمههههدا هههههاتنە خههههوارك فرمێسههههكی گەرم بە   روومەت

دیسانەوە وەد سەدان جهاریتر بە  ملمهدا رێچهكەی خۆیهان 

گرت. پڕ بە د  و لە ناخەوە چوڵهپ چوڵهپ دەگریهام. ههاوار 

لە ماڵوێرانی و بێكەسیمانه روانیمە چووقیی ئاسهمانك ئەو 

هەمههههههههوو هەسههههههههارەیە چیههههههههیە لە چههههههههووقیی ئاسههههههههماندا 

رە و دەدرەوشههههههێنەوە ه كههههههێ لە پشههههههتی ئەم نهێنیههههههیە گەو

جهوانەوەیە  تههۆ لە كوێههدای  ئەم هەمهوو تەلیسههم و جههوانییە 

رژاوە بهههۆ كهههێ  نهههابینی ئهههێمە لە   عەزاب و دۆزەخێكهههدا 

دەژین  لەوە زیاتر بۆ كوێمان دەبەیت  لەمە زیاتر چیمهان 

لێ دەكەی  تۆ هەرچی هەبوو بردتك ئەرێ باشترین رێز 

ار بۆ تۆ  ئەوە نییە كە پڕ بە گەرووم و پهڕ بەم شهەوە ههاو

 بكەم:

تهههۆ نیهههتك تهههۆ لە مێهههژە مردوویهههت. ئەگەر نههها ژیهههان  - 

 جۆرێكی تر دەبوو. 

لە پههڕ بە چهههاوی تەڕ و لێگهههی پههڕ فرمێسهههكەوەك بەسهههەر 

یاڵەكەی بەرامبەرمك رووناكییەد دەركەوته رووناكییەكی 

بزێههههو و پههههڕ جههههووڵەك بە هەر چههههوار  دا پریشههههكی لههههێ 

تههها دەبههووەوەه چهههاوانم هەڵیگۆفههت و فرمێسهههكەكەمم سههڕی 
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جوانتر ببینم. باقیەكی كورت و بچكۆلەك بە سەر یاڵەكەوە 

و لە ژێر تیشهكی زیهوینی مانیەشهەوەكەدا سهەمای دەكهرد. 

رەنهههگ و پریشهههكی ئهههاگرینی لێهههدەبووەوە و هەر سهههاتەی 

رەنیێكههههی دەنوانههههد. بە هەمههههان جههههووڵە و سههههەمای بههههالێ 

هەڵدەسههووڕا و چەڵەمبههازی دەدا. هەر زوو تێیەیشههتم ئەمە 

كههچە روونههاكییەیە كە پێشههتر هاوڕێكههانم بۆیههان  هەمههان ئەو

و بگێسهههههەك  باسهههههكردم. كچهههههۆڵەیەد لە روونهههههاكیك لە گهههههڕ

هەمەرەنهههههههگ وەد پەلكەزێهههههههڕینە. هێهههههههدی هێهههههههدی و بە 

لەنههجەو ر داكشههایە خههوارێ و رووەو ئههێمە دەهههات. خههۆم 

مەقسدا و نووزە و چرپەم لە خۆم بڕی. كچەی روونهاكی 

ی هاویشههتە كۆشههی ههات و خههۆی كههرد بە كهو نەكەداك خههۆ

مههیمكمەوە. تەزووی سههام و مههوچڕكەی ترسههم پێههدا هههاته 

ئاخۆ ئەم رووناكییە رەنیاوڕەنیەك جنۆكەیەك یا فریشتە  یا 

بێچووی پەرییانە و خهودا بە تهایبەت بهۆ ههاودەمی ئەم ژنە 

تەنهایەی ناردووە. لە كاتێكدا من واچهم وڕمهابووك بە دەمهی 

و بههرادەرەكەم بە داچەچههاو و چههاوی زەچەوە دەمڕوانههی. دو

هەناسەبڕكێوە لە پڕ دەركەوتهن و بە دەنیهی بەرز كەوتهنە 

چسەكردن. كچۆڵەكە هەر كە هەستی بە بوونی ئهێمە كهردك 

راچگەكی و وەد بێچووە مهامزێكی سهرد چەڵەمبهازێكی داك 

تیهههژ و خێهههرا هەڵههههات و خهههۆی گەیانهههدەوە سهههەر یهههاڵەكەك 

 لەوێشههههەوە شههههۆڕبووەوە بههههۆ نێههههو چەمەكەك تهههها لە چههههاوان

 بزربوو. 

 یەكێ لە هاوڕێكانم وتی:

 هبینیتك   جوان و   رووناد بوو  - 
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ئههههاخۆ نهێنههههی ئەم كچههههۆڵەیە چیههههیەك لەم فەزا تاریههههد و 

 ترسناكەدا چۆن ژیان دەكات ه

دەیان پرسیاری بێ وەقم بە مێشكمدا دەهات و دەچووك 

روانهههیمەوە نێهههو كهههولیتەكە. بینهههیم مهههیمكم خهههۆی گرمهههۆڵە 

ە. ناچهار ئهێمەو داگەڕایهن بەرەو كردووە و دەكهڕووزێتەو

 خوار بۆ نشینیەكەمان. 

نیوەشهههەوك بە زنجیهههرە تهههاوێرەكەوەك دەنیهههی چهههوڵتەیەد 

هههاتە گههوێم. هەسههتام و لەسههەرخۆ رووەو كههانیەكە چههووم. 

كەوتمە سەرچۆد و هەر دوو نێو لەپم لە رۆخهی شهێداری 

كانیەكە داناك دەمم خستە ئهاوی سهازگارەوە و تێروپهڕ ئهاوم 

لە ژێههر كههانییە روونەكەی بەر تههریفەی مههانیە  خههواردەوە.

شههەوەكەداك مههرواری زیههە و چەو دەلەرزی. لە رادەبەدەر 

سەرنجراكیو بووه هێز نییە جوانی لە بەین ببات. دواجار 

ئەوەی دەمێنێههههتەوە هەر جههههوانییەك جههههوانییەكی ئههههاوێتە بە 

دەنیهههههی كهههههزی گریهههههان و  وانەوەی ژنێهههههد كە لە نێهههههو 

اوشهههانی چهههۆڕە ئهههاوی كهههانییەكەك كهههولیتەكەیەوە دەههههات. ه

 دوور دوور بە شەوە خامۆشەكەدا دەڕۆیشت. 
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 ئاڵتوونی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هەژدە ك ك نهێنی مەدالیاكەی سەرۆد

  
 ەزرەتههی ئیبههراهیمك بەدەم چەچههۆ تیژكههردنەوەك ڕووی 

 كردە ئاسمان و وتی: 
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 سەری ببڕم   خودایەك چوربانییەكە ئامادەیەك لە كوێ - 

 دەنیێد لە ئاسمانەوە وەقمی دایەوە:

بچههۆ گەرمیههانك مەگەر نههازانی مههن ئەو جێیههایەم بههۆ  - 

 چوربانیدان خوڵقاندووە. 

*** 

بەپێههههی بەڵیەنههههامەیەد كە بەم دووایههههانە لە یەكێههههد لە 

هەژدە كچههههههی  .رۆژنامەكههههههانی وقتههههههدا ب وكههههههراوەتەوە

فهههالكراوی گەرمیهههان لە  یەن بەعسهههییەكانەوەك بە یهههانە ئەن

شەوانەكانی چەند وقتێكهی عەرەبهی فرۆشهراون. بەدوایهدا 

مهههن خهههۆم لە  .لە وتارێكهههدا ڕۆژنامەنووسهههێد نووسهههیبووی

وقتهههی )میسهههر( چهههاوم بە یەكێهههد لەو كهههچە ئەنفهههالكراوانە 

كەوتههههووەه كە لە یەكێههههد لەیههههانە شههههەوانەكانی ئەو وقتەدا 

ەكرده ئیههدی ئەم بههابەتە بههوو بە وێههردی سههەر كاریههان پێههد

زاری خەڵد و میدیاكانی وقت. هەموان هاواریان دەكردك 

بەرەو ئەو  ڕێبکهههرێدەبێهههت بەزووتهههرین كهههات شهههاندێد بە

وقتههههانەك دەمودەسههههت بیەڕێنههههرێنەوە بههههۆ نیشههههتیمان. ئەو 

كچههانەك شههكۆ و نامووسههی میللەتههێكن و دەبێههت ئەو وقتههانە 

ن بكهههرێن. هەنهههدێكیو لە پیهههاوانی ناچهههار بە داوای لێبهههورد

 دەوڵەت و سیاسەت دەیانیوت:

شتی وانیهیە و درۆیەك ههی  كهچە ئەنفالكراوێهد نە لە  - 

میسههر و نە لە هههی  وقتێكیتههردا نیههیەك ئەم دەنیههۆیە تەنههها 

 پڕوپاگەندەیە.

خەڵکهههههی كەوتبهههههووە گومهههههانێكی گەورەوەك ڕاسهههههتی لە 

كراوە كوێههههدایە  ئایهههها بەڕاسههههتی ئەو هەژدە كههههچە ئەنفهههههال
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فرۆشهههههراون  یهههههان وەكهههههو سهههههەد و هەشهههههتاو دوو هەزار 

وەقمههههی ئەم   ئەنفالكراوەكههههانیتر زینههههدەبەچاڵكراون  كههههێ

 پرسیارە دەداتەوە  

*** 

سههەی برایمههی كههۆنە مستەشههاری سههەردەمی بەعهه ك لە 

 چاوپێكەوتنێكی تەلە زیۆنیداك خەجاڵەت و سەرشۆڕ گوتی:

داوای لێبههوردن لە مههیللەتەكەم دەكەمك ئههێمەی جههاوك  - 

گەورەترین ناپاكیمان دەرهە  بە هاوزمانانی خۆمان كرد. 

ئەوە مهههن بهههووم ئەو ڕۆژگهههارە و لە زیلێكهههی سهههەربازیداك 

هەژدە كچهههی نهههازداری ئەنفهههالم بهههردە بارەگهههای بەعههه  و 

 لەبەردەم )عەلی  ەسەن مەجید( گوتم:

وانەم هێنههههههاوە وەد سههههههەیدیك ئەم كههههههچە ئەنفههههههالكرا - 

دیههههارییەد بههههۆ سههههەركەوتنەكانمان لە پڕۆسههههەی ئەنفالههههداك 

 پێشكەشتانی دەكەم. 

ئەویههو بەفیههز و بێههزەوە تەماشههایەكی كههچە تۆچیوەكههانی 

 كرد و گوتی:

 باركە س.  - 

 پاشان دەستی خستە سەرشانم و وتی:

 أنت اشرف كوردی عیراچی بكل العالم.  - 

ەفترین كههههههوردی لە راسههههههتیدا مههههههن ئەو ڕۆژە بێشههههههەر

 سەرگۆی زەوی بووم. 

*** 

بەههههههههههۆی شهههههههههەبەنیێكی پهههههههههێچەوانەوە كە لە نێهههههههههو 

دارخورماكهههههانەوە ڕووەو ئاسهههههمان دەكشهههههاك  ەشهههههارگەی 



111 

 

سهههەرۆد دۆزرایەوە. كاتێهههد سهههەربازە ئەمەریكییەكهههان لە 

كههههونە ڕێههههوییەد هێنایههههانە دەرەوەك وەد سههههەگ لە ترسهههها 

سهەری هەڵدەلەرزیك باشتر وایە بگێم وەد مشكەكوێرەیەد 

بردبۆوە نێهو پهاڵتۆ ڕەشهە چگكهنەكەیەوە. بەقم ئەوەی جێهی 

سهههههههەرنس و سەرسهههههههووڕمانی سهههههههەربازەكان بهههههههووك ئەو 

ڕوونهههاكییە بهههوو كە لە ژێهههر پهههاڵتۆكەیەوە دەههههاتە دەر. كە 

چۆپچەكانیان كردەوە چاویان چووە سهەر مەدالیهاكەی سهەر 

سهههههنیی كە تیشهههههكێكی سهههههپی سهههههپی پەخهههههو دەكهههههردەوە. 

یكهههی پڕیكهههرد بە مەدالیهههاكەدا و سهههەربازێكی ڕەشهههی ئەمر

دایپچڕیك كاتێد دەستی واقكردك بینییان ڕەنیی مەدالیهاكە 

 بوو بە سوورێكی تۆخ. 

هاوكات سەربازە ڕەشتاڵەكەك هەستی بە مهوچڕكەیەكی 

لەزەت بەخشهههكرد. كە بەتەواوی جەسهههتەیدا شهههەپۆلی دەدا. 

و مەدالیههههاكەی هەڵیههههرتك لە  سههههەربازێكیتر دەسههههتی بههههرد 

كهردەوە. ڕەنهیەكە لە سهوورەوە گهۆڕدرا بهۆ چاوی نزیكی 

شینك شهینێكی یهاچووتی. روویەكهی مەدالیهاكە نەخشهەیەكی 

نیشهههتیمانی عەرەبهههی لەسهههەر نەخشهههێنرابووك بەشهههێوەیەكی 

 بازنەیو بە دەوریدا بەخەتێكی عەرەبی نووسرابوو. 

 )أمة عربیة وا یدر. . . ذاتة رسالة خالیدر(

ئیدی نهێنی ئەو مەدالیایەی هەستی خۆو و هەمەجهۆر 

تیشههكی تیههژ و ڕەنیههاوڕەنیی پەخشههدەكردەوە. بههووە جێههی 

بههههها  و پرسهههههیاری ئەمەریكییەكهههههان. تههههها دواجهههههار بهههههۆ 

ئاشهههههكراكردن و زانینهههههی نهێنهههههی و جهههههۆری كهههههانزاكەیك 
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رەوانەی ئەمەریكایهههان كهههردك تههها لە تاچییەكانهههدا وەقمهههی 

 ێت. هەموو پرسیارەكانیان دەستبكەو

*** 

دواتر مێژوونووسێد كە هەمهوو ژیهانی خهۆی بهۆكنە و 

پشههكنینی ئەو ملێونههان ملێههون فههایلی بەڵیههانەی تاوانەكههانی 

بەعههههه  تەرخهههههانكردبوو. لە نێهههههو كتهههههاب و دەستنووسهههههی 

بەڵیەنههامەی تههایبەتی بە   دەزگهها داپلۆسههێنەرەكانداك سههێودام

هەژدە كههچەكە دۆزیبههووە و بههۆ ڕای گشههتی ب ویكههردنەوە. 

ەنامەی یەكەمیانك كتابێكی مەنزومەی شیمالی بەعه  بەڵی

بههووك كە ئەوكههات سەرپەرشههتی پڕۆسههەی ئەنفههالی دەكههرد. 

بهههههۆ سهههههەركردایەتی دەزگهههههای پیشەسهههههازی  نووسههههراوەکە

سهههەربازی پایتەخهههت نێردرابهههوو. لەسهههەرو بەڵیەنهههامەكەدا 

بەخەتێكی گەورەی تۆخك نووسرابووك ئەو پەڕی نهێنهی و 

گەورە ك ای عەلهههی كیمیهههاویتهههایبەت. لەخواریشهههەوە ئیمهههز

سەركردەی تاوانباری بەعسهی پێوەبهوو. لە بەڵیەنهامەكەدا 

نووسرابوو." هەژدە كچی ئەنفال كراوتان بۆ دەنێهرینك بە 

مەبەسهههههتی بەكارهێنانیهههههان لە دروسهههههتكردنی دیهههههارییەكی 

جوانهههداك بهههۆ سهههەرۆكی فەرمانهههدە )ةهههدام  سهههێن( خهههوا 

تنە بیپارێزێهههههت. بههههها دیهههههارییەكە شهههههایەنی ئەو سهههههەركەو

 گەورەیەمان بێت بەسەر دوژمنانی سەرۆد و  یزبدا."

هەرچی بەڵیەی دووەمیو بووك بریتی بهوو لە دۆسهێی 

كۆبهههوونەوەیەكی نهێنهههی سهههەرۆكایەتی دەزگهههای )تةهههنین 

العسهههكری( كە تێیهههدا چەنهههد ئەفسهههەر و زانهههاو دكتۆرێهههدك 
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گفتوگههههۆ و تههههاوتووێی پێشههههنیارەكە دەكەن كە پههههوختەكەی 

 ئەمەی  ی خوارەوەیە. 

*** 

ئەفسەری یەكەم: با ئەم كچی خائینە كوردانە بكەیهن بە 

كەنیههزەد لە كۆشههكەكانی سههەرۆكداك دەبێههتە وەفههایەكیو بههۆ 

 مێژووی باو و باپیرانمان. 

زانای یەكەم: دەكرێت وەد باڵندە وشد بكهرێنك لەسهەر 

جەستەشیان دروشم و وتەكهانی سهەرۆد بنووسهینەوەك یهان 

. هەم جهههوانن و هەمهههیو لە گۆڕەپهههانی پایتەختهههدا دابنهههرێن

 دەبنە پەند و عیبرەت بۆ دوژمنانی گەل و  یزب. 

ئەفسەری دووەم: ئەی چۆنە مەمكەكانیان ببڕین و وەد 

مۆمههههههدان لە دە چەی پەنجەرەكههههههانی كۆشههههههكی سههههههەرۆد 

دابنرێن. سی و شەو مۆم لە مەمكی خهڕ و سهپی كچهۆڵەك 

 ریفا . ك جوانییەكی سەرنس راکێشە

ار دەكەم خههههههوێنی هەر دكتههههههۆری یەكەم: مههههههن پێشههههههنی

هەموویهههان بكێشهههینك پاشهههان بەشهههێوەیەكی ورد و زانسهههتی 

تەواوی ئاسن و كانزاكانی تری نێو خوێنیان وەربیرین و 

كۆیكەینەوە. پاشان لەو بڕە كهانزایەی دەسهتمان دەكەوێهتك 

مەدالیههههایەكی جههههوان بههههۆ سەرسههههنیی سههههەرۆكمان )خههههوا 

ێتە هێمای بیپارێزێت( دروستبكەین. مەدالیایەد بۆ ئەبەد بب

 ئازایەتی و گەورەیی سەرۆكمان. 

*** 

دواجهههههار بەڵهههههیەی سهههههێیەمیو دۆزرایەوە. شهههههریتێكی 

 یدۆییك لە نێو هەزاران هەزار بەڵیەی تهاوان و كوشهتنی 
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دەزگای )تةنین عسكری( كەوتە دەست ئەمریكییەكان. كە 

چەندین فیلمی بەڵیەنهامەیی تێهدا تۆمهار كرابهوو. یەكێكیهان 

ە كهههههچە گەرمیهههههانییەكە. بەسهههههەر تهههههایبەت بهههههوو بە هەژد

كاسهههێتەكەوە كە بە عەرەبهههی لەسهههەری نووسهههرابوو)عملیە 

الت ول ا نسان الهی شهی ( لە یەكێكیانهدا فیلمێكهی بەڵیەیهی 

چارەكە دەمژمێرێد تۆمار كرابوو. تیایدا سەرەتا زانایەكی 

بەعسههی رەزا چههور ك بە هێمنههی باسههی پرۆسههەكە دەكههاتك 

پاشهههههان زوومهههههی پرۆسهههههەی بە مەدالیهههههاكردنی مهههههرۆڤ. 

كهههامێراكە دەچێهههتە سهههەر كچێكهههی ناسهههد و نهههازدار كە بە 

رووتهی لەسههەر چەرەوێگەیەكهی خەسههتەخانە راكشههاوەك وەد 

ئەوەی نوسهههههتبێ. هەر دوو مەچەكهههههی كهههههچە چەنهههههد دانە 

كانیۆ یەكی لێ بەستراوە كە بە سهۆندەی باریهد و ئهاوییك 

بە بتگێكی شووشەوە بەسهتراون. دیمەنهی كهامیراكە دەچێهتە 

مەچەكهی كهچەك روون و ئاشهكرا ئەو خهوێنە گەو و سەر 

سهههوورە دەبینرێهههت كە بە سهههۆندەكەدا دەڕوات و دەڕژێهههتە 

بتگەكەوە. پاو چەند ساتێد دیمەنی گەشی كچە بەرەو شین 

هەڵدەگەڕێ و وەد دەنكە هەڵهووژەیەكی پەمەیهیك چهر  و 

سههی  دەبێههت. مەمههكە چوتەكههانی سههەر سههینیی كە پێشههتر 

ەوروژانهههدك دەبهههن بە مێهههوژی هەسهههتی جهههوانی و خەیهههاڵی د

 پووكێتەوە.  دهك رەو و چر 

لە دیمەنێكی تهرداك زووم لەسهەر چاوشهێكی گەورەیە كە 

هەژدە كههههه  بەسهههههەر هەژدە چەرەوێهههههگەوەك رووت رووت 

راكشاونك دەستەكانیان شۆڕ و پڕ لە كانیۆ یە. هەژدە ك  

وردە وردە رۆ  و خوێنیههههههان دەمژرێههههههت. دەبههههههنە هەژدە 
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شههههین هەڵههههیەڕاو. كههههامیرا لەگە   تەرمههههی بە ئێسههههكبووی

خهههوێنی نێهههۆ بتگەكانهههدا دەڕواتك كە هەموویهههان دەڕژێهههنە 

كەمههۆڵەیەكی گەورەتههرەوە. تێیههدا خههوێنی گەو دەكههوڵێ و 

چوڵههههههپ دەدات. لە فههههههیلمەكەدا چەنههههههد بەعسههههههییەكی جههههههل 

زەیتوونیی دەردەكەونك سەر شانەكانیان زەرد دەكاتەوە لە 

ەگە  رەوتهههی ئەسهههتێرە و دا  و شمشهههێر كە پهههێ بە پهههێك ل

 خوێنەكەدا دەڕۆن. بەدەم پێكەنینەوە گفتوگۆ دەكەن. 

دیمەنههههی دواتههههر نێههههو تههههاچییەیەكەك چەنههههد پیاوێههههد بە 

چاویهههههههههان خسهههههههههتۆتە سهههههههههەر  كسهههههههههەدریەی سهههههههههپییەوە

میكروسههههكۆبەكانی بەردەمیههههان و لە خههههوێنی چوربانێكانههههدا 

 سەرچاڵی كاركردنن. 

كۆتههههها دیمەنهههههیوك كهههههامیرا چهههههۆتە سهههههەر سهههههندوچێكی  

 چوودك تیایدا )نوط الشجاع( یەد دەبینرێت. شووشەیی ب

*** 

پههههههڕ تەلیسههههههمترین مەدالیهههههها لە جیهانههههههداك پههههههۆرترێتی 

دیكتهههههاتۆرێكی لەسهههههەر نەخشهههههێنراوەك كە پهههههڕ بە دەمهههههی 

 پێدەكەنێت. 

 لە  شانی چەپیدا نووسراوە.  

 )و در( 

 لەسەرو ك وە سەربازیەكەشیەوە نووسراوە. 

 ) ریة(  

 بەسەر شانی ڕاستییەوە. 

 )أشتراكیة( 
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جیە لە برسێتی و چات و چڕیك جەنیی نێوخۆشی هاتە 

سەر.  زبەكان كەوتنە وێهزەی یەكتهری و خهوێنی براكهان 

تهههههێكە  بە یەد بهههههوون. مهههههرۆڤ كەوتبهههههووە نێهههههوان دوو 
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هەڵبژاردەوەك یان دەبیتە بەشێكی شەڕەكە و هاوزمانەكانی 

خههۆت لە بەرەی  زبههی دژ دەكوژیههتك ئەمە ئەگەر خههۆت 

زاران كەسههی تههر خههۆت دەدەیههتە نەكوژرێیهت. یههان وەد هە

دەسهههت چارەنووسهههی نادیهههاری سهههەفەر و بەرەو وقتهههانی 

ئەوروپهههاك سهههنوورەكانی مەرگ دەبهههڕی. مهههن كە بەههههۆی 

جەنههههیەوەك تههههاد و تەنیهههها مههههابوومەوە و ببههههومە هێمههههای 

كارەسات و ماڵوێرانی جەنیەكانك بڕوام بە هی  نەمابوو. 

سەر  خانووەكەی میمكم هەرزانفرۆو كرد و خۆم گەیاندە

 سنوور. 

ئەو شەوەی چاچاخچییەكان كۆیهان كهردینەوە بهۆ ئهاودیو 

بههوونك شههەوێكی ئەنیوسههتەچاو بههوو. نههزیكەی سههەد نەفەر 

دەبههووین كە زۆربەیههان كههۆڵبەری كههارتۆنە جههیەرە بههوون. 

سهەد مرۆ هی دڵشههكاو و خێهر لە خهۆ نەدیههوك سهەد گەنههس كە 

ە هەر یەكەیان بە ئومێدی دنیایەكی باشترك ئەمشەو ئامادەی

خۆی بهاوێتە ئۆچیانووسی تهاریكییەوە. كە ههی  رێیهایەكی 

تێدا نییە و هەشبێت چاو نایبینێ. ئێمەك ئەمشهەو لەو دنیهایە 

 هەڵدێین كە زۆر نییە خۆمان خوڵقاندوومانە. 

 چاچاخچییەكیان هاواری كرد:

ئەم تاریكەشههەوە چەقی مێههردانەك باشههترین هەلە بههۆ  - 

بە خهههودا دەربهههاز  پەڕیههنەوەی سهههنوورك دوامهههكەونك پشهههت

 دەبین. 

پهههڕ تهههر  و شهههەوكوێرك پشهههت كهههوڕیی ژێهههر كهههارتۆنە 

جیەرەك بە دوای یەكدا ملمان نها. پهاو پتهر لە كاتژمێرێهد 

رێكههردنك لە پههڕك لە چەنههدین  وە فیشههەكی گڕدارمههان بههۆ 
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هات. كەوتینە كەمینهی جانهدرمەوە. چەرمەژنهی تەچە و گهڕ 

ەك چاو و و تیشكی تیژڕەوی نێو تاریكیە خەست و چورسەك

چریشكی پێخسهتین. گیهزەی فیشهەد كە جهیەرەی دەبهڕی و 

بە نێهههو گۆشهههتدا رۆدەچهههووك هەوای تهههاریكی پهههر لە بهههۆنی 

نیكۆتین و خوێن كرد. ئاخ و ئهۆف و نهوزەی دایهكە گیهانك 

زرمەی جەسههههتەی مانههههدوو كە بە بەردەقنەكانههههدا خلههههۆر 

چریههوە و هههات و هههاواری چەرەوڵەكههانك كە نەم  .دەبههووەوە

اوای چیهدەكەنه هەمهوو ئهاوێتەی شهەوەكە بهوون. دەزانی د

ئێمە بەرەو دوا هەڵدەهاتین و فیشەكی گڕدار بە  گوێماندا 

گیههزەی دەهههات و تێههدەپەڕی. بە دەمههدا دەكەوتههین و ترسههی 

مەرگ هەڵیدەساندینەوە و دەكەوتینەوە راكردن. تا دواجار 

پهههێ پەتهههی و چههها  و چهههول خوێنهههاویك گەیشهههتینەوە شهههوێنی 

ەو ئهههههههاوی چەمەی كە لێهههههههوەی یەكەم خۆمهههههههانك سهههههههەر ئ

هەنیاومان هەڵهێنا. ئێمە كە سەد كە  بووینك ئێستە تەنها 

شانزە كەسمان لێماوەتەوە. ئەوانیتر بوون بە تەرمك تەرمی 

 كون كونی نێو تاریكەشەو. 

دۆڕاو و بهههێ پهههوولك رێیهههای گەڕانەوەم گهههرتەوە بەر. 

ژیههان لە دۆزەخههی ئۆردوگههاكەدا باشههترە لە مردنههی سههەر 

وور. گەیشهههتنە بەهەشهههتی ئەوروپههها بەم رێیهههایە بێهههتك سهههن

نهههاییۆڕمەوە بە دۆزەخهههی ئێهههرە. لە گەڕانەوەمهههداك سهههەرم 

نههابوو بە جههامی پاسههەكەوەك بە مەرا  و هەسههتی دۆڕان و 

پەشیمانییەكی چووڵەوەك دەمڕوانییە سروشهتی ژێهر خهۆری 

گەرمك چیهههههها و دەشههههههت ودەری پههههههڕ پەڵەی سههههههووتاوه بە 

پاشههماوەی گونهههدی سهههووتاو و درێژایههی رێیهههاكە چەنهههدین 
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خهههاپوركراوم بینهههی. دەیهههان ئۆردوگهههای زۆرەملێهههی شهههێوە 

ئۆردوگاكەی خۆمم بینی. چەند جارێكیوك لەشكری برسی 

ژن و منههههدا  و پیههههرم بینههههی كە بە دوای دەڕاسههههەكانەوەك 

پشتیان چەمهابوەوەك دەنهكە گەنمهی جێماویهان کهۆدەکردەوەك 

وردە مهرۆڤ چنیان دەكرد. برسهێتی خەریهكە وردە  گوڵەوه

بە مێرو دەكات. دەڕوانمە ئەو باڵندە زۆرانەی بەسەر تێلی 

كارەبهههاكەوە ریزیهههان بەسهههتووە. دوورا و دوور دەڕوانهههنە 

 ەشاماتی دوای دەڕاسەكەك ئەو مرۆ انەی لە برساك رس  

و رۆزی ئەمههان دەخههۆن. ئههاخر بە پێههی هەمههوو یاسههایەدك 

 ئەو دانەدانەی گهههوڵە گەنمهههی جێمهههاوی پهههاو دەڕاسهههەكانك

 مافی باڵندە و مێرووەکانە كە برسییەكان وا لێیان دەدزن. 

تا نزیكتر دەبوومەوە لە ئۆردووگاكەك خەم و نائارامی  

زیاتر دایدەگرتم. هەرچۆنێد بێك پێشتر كە وەیەكم هەبوو 

مهاڵی مهن كهوێیە و  اتیا دەسرەوتمك بەقم ئەویو نەما. ئێست

نەمههاوە. بههۆ كههوێ مههل دەنههێمك مههاڵی مههن لەم سههەر زەمیههنەدا 

خۆزگە فیشهەكێكی گهڕدارك دڵهی دەكهردم بە مهاڵی خهۆیی و 

رزگههاری دەكههردم لەم ئههازار و بێكەسههییەم. مههردن بههۆ مههن 

 باشترین دەرمان و چارەسەر بوو كە بە نسیبم نەبووه

گهههاكەك دەسهههت وپهههاو دە رۆژك واگەڕامەوە نێهههو ئۆردو

 بەتا  و چۆڵبڕاوی دەستی چاچاخچی.

ژیانههدا سههووكتر و  رۆژ دوای رۆژ لە تههای تەرازووی

رسواتر دەبمه ئەوەتا لەم مەەریبەدا كەوتوومەتە هاوشهانی 

سههههەگە بەرەقكههههانك شههههوێنێد شههههد نههههابەم رووی لێههههبكەم. 

دراوسههێكانم وناشههوێرم خههۆم پیشههانی خههزم و ناسههیاو و دەر
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بههههدەم. دوای فرۆشههههتنی خههههانووەكەی مههههیمكمك رووی  ی 

ریسهوام ئەوانم نەماوەك دڵنیام بەم  هاڵەوە بمبیهنن سهوود و 

 دەكەن. 

لەگە  خۆرئاوابوونههههههداك یههههههاەر یههههههاەر و هاوشههههههانی 

سههههەگەكانك بە كههههۆقنە لههههوولپێ  و تاریههههد و چۆڵەكانههههدا 

دەخهههولێمەوە. بهههۆنی مەرگ و ەەریبهههی هەمهههوو شهههوێنێكی 

پڕكهههههردووە. مرۆ یەلهههههی سهههههەدان گونهههههدی سهههههووتێنراوك 

ترێنجههراونەتە ئەم خههانووە نزمههانەوەه ئەو مرۆ ههانەی وەد 

بههۆ چەچههۆی رۆژگههار شههۆڕكردووەك لە  ئیسههماعیل سههەریان

هەموو سهاتێكدا چهاوەڕێن ببهنە چوربهانی. لە دوور گهوێم بە 

 وانەوەی گریهههانی ژنهههان دەزرنیێهههتەوەك دەبهههێ   پیرێهههد 

بەدەم ئازاری چاوەڕوانییەوە گیانی دەرچووبێت. لەوانەشە 

كههوڕە پێشههمەرگەكەیان لە شههەڕی براكوژیههدا كوژرابێههت. 

ڕ سهۆزی  وانەوەی ژنەكهان هەمیشە و بەردەوام دەنیی په

ئۆپێرای ئەبەدی ئەم خاكەیە كە هەزاران ساڵە دەسووتێ و 

 كرۆژێكی نییە لە درێژایی مێژوویداك بە گریان و فرمێسد

 تەڕ تەڕ نەبووبێت. 

سەگەكان بە هەموو  یەكدا رایان دەكرد و لمۆزیهان لە 

زەوی دەخشههههههاندك ئەوان بە دوای پاروویەكههههههدا دەگەڕان. 

دوای هیچدا نەدەگەڕام.  ەزم لە گریانێكی بە  بەقم من بە

كو  بووك دڵم چوڵپی ئەدا. ئاخر ئۆردوگاكە خۆی بەشهێكی 

ئەبەدییە لە نووزانەوە و گریان. لە دوور دەنیی دەسڕێژی 

گوس رایچگەكاندمك بە دوایدا چەند فیشەكێكی تهر تەچێنهرانك 

تیهرۆر و تۆچانههدن لەم خههاكەدا نههابڕێتەوە و كۆتههایی نههایەت. 
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هاوكههات دەنیههی لرخنههی مە یەد لە مینههبەری مههزگەوتەوە 

بانیی شێوانیدا. باشە پێشتر من  هاواری كرد) ئەس ئەكبر(

جێیایهان  بۆ بیری مزگەوتم نەبوو  باشهترین جێیها بهۆ بهێ

مهههزگەوتە. بە گەیشهههتنی بهههانیخوێن بە وشههههەی مە ەمەدك 

كارەبا بڕاو و دەنیی نەماك دنیا تاریكتر داهات. تهاریكی و 

سهههێتیك دوو شهههاڕێیای سهههەرەكین بهههۆ بە مێرووكردنهههی بر

 مرۆڤ. 

هاوشانی ئەو كەسانەی بۆ نوێژی شێوان خۆیان دەكرد 

بە مهههههزگەوتەكەداك چهههههوومە ژوورەوە. لە پێچێكهههههدا خهههههۆم 

مەقسهداك تهها لێبههونەوە. وردە وردە و تههاد وجههووت چههوونە 

دەرەوە. دوا كە  پیاوێكی كەتە بهووك ههاتە سهەر سهەرم و 

 وتی: بە دەنیێكی گڕ

 فەرمووك دەرگاكە دائەخەم.  - 

 هەستامە سەرپێك رێد بەرامبەری وەستام و پێم وت:

چوربههانك مههن هههی  جێیههایەكم نیههیەك دەكههرێ ئەمشههەو  - 

 لێرەدا رۆژ بكەمەوە 

 پرسی: كابرا ورد لێی روانیم و

 تۆ خەڵكی ئێرە نیت  - 

 وتم:

بەڵههێ خەڵكههی ئێههرەمك بەقم بههێ مهها  و  ههاڵمك تكههایە  - 

 ئەمشەو جێیام بكەوە. تەنها

 بە روویەكی تاڵەوە وتی:

 تەنها ئەمشەو.  - 
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پشهههههتی تێكهههههردم و لە نێهههههو پانتهههههایی فراوانهههههی ههههههۆڵی 

 نوێژكردنەكەداك جێیهێشتم. 

من و تۆ و ئەوانهی تهریوك تەنهها برەهویەكی بچهووكی 

ئەو ئههامێرە زەبە  ەیههن كە پێیههدەوترێت ژیههان. ئەو خههۆی 

دەزانێ دەمانخاتە   شوێنێكەوە و چۆن جێییرمان دەكاتك 

تا ئامێرەكە بجووڵێ و ئێمەو ژیان بكەین. ئەو پیاوە كەتە 

زلەك مڕومههۆچەك سههەروریو مههاو و بههرنجیەی ئەو شههەوە 

بە هاوكار و هاوەڵی سێ ساڵی داهاتووی ژیانم. بینیمك بوو 

 شەوەكە بوو بە سێ ساڵی رەبە . 

كاتێههههههد بههههههۆ سههههههبەی رۆژی ئەو شههههههەوەك ویسههههههتم لە 

مهههههزگەوتەكە دەرچهههههم. لە پهههههڕ پیكابێهههههد خهههههۆی كهههههرد بە 

 ەوشەكەداك كە چەند تەرمێكی تێدا بوو. ئەوە تەرمی ئەو 

چەكهههههدارە كهههههوژراوانە بهههههوونك كە  هههههزب پێهههههی دەوتهههههن 

شەهید. ئەوان كوژراوەكانی خۆیان دەهێنا بۆ پێشمەرگەی 

)فەچههێ رەشههید( لە بەرامههبەر سههەد دینههار بههۆ هەر  ئێههرەك تهها

بیانشوات و كفنیان بكات.  ەوت جەنازەی وشد  كتەرمێد

و رەچهەقتهههوو بهههوون. فەچهههێ رەشهههیدك ئەو بەیهههانییە رووی 

 تێكردم وتی:

 یارمەتیم بدە لە شووشتنیان.  - 

مەتیههدەری ئەو پیههاوە كە لە ئیتههر كههاری مههن بههوو بە یار

بەرامههبەر هەر سههەد دینارێههد كە وەریههدەگرتك دە دینههاری 

دەدا بە من. ئێمە بهووینە دوو هاوپیشهەی یەكتهرك ئەو تەرم 

شۆرك من یاریدەدەر و بەردەست. تا شەڕی براكان توند و 

تیژتر بوایەك ئێمە تەرمی زیاترمان بۆ دەهات. دوو كەسی 
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رەشهههیدك ژنەكەی بەسهههەر  تەنهههها و بهههێ  نە بهههوین. فەچهههێ

منداڵەوە رۆشتبوو. ئەو كاتی  كومەت هێرو دەكاتە سەر 

گونههدەكەیانك خههۆی و مهها  و منههداڵی هەڵههدێن. تهها دوور لە 

ئهههاوەدانیك ژنە سهههكپڕەكەی دەكەوێهههتە سهههەر ژانك لە نێهههو 

ئەشههكەوتێكداك ژنە و كههۆرپەلە هەر دوو دەمههرن. یەكههێ لە 

ردن دەچێتە سەر كوڕەكانی دەبێ بە ئیسیمی و بۆ جیهاد ك

سنوورك لەگە  چەندین چەكداری تری كورد و عەرەب و 

ئەف انیداك دەكەونە شهەڕی  یهزبە كوردییەكهانك بەقم هەر 

زوو كوڕەكەی لە شهەڕێكدا دەكهوژرێ. ئەوی دەمێنێهتەوەك 

تەنههها تههاچە كههوڕێكە كە كەڵههكەڵەی چههوونە خههاریجی چههۆتە 

 سەر. بهاوكی جیەرسهووتاو خهانووەكەی بهۆ دەفرۆشهێت و

 پێی دەڵێ:

بهههڕۆك جهههارێكیتر ئهههاوڕ بهههۆ ئێهههرە نەدەیهههتەوەك هەتههها  - 

 دەتوانی دوور بڕۆ.  

ساڵێكە كهوڕە سهەری خهۆی هەڵیرتهووەك بێهئەوەی ههی  

هەواڵێكی هەبێت. من و رەشیدك وەد خودا تهاد وتەنیهاینك 

 بەوەی باشە خودا ماڵی هەیە و داڵدەی داوین. 

نیهیە بە لە ماوەی ئەو سێ ساڵەداك بۆم دەركەوت شهتێد 

ناوی ئومەی ئیسیمی. ئەوانی دەهاتنە نێو مهزگەوتەكە بهۆ 

نههوێژكردنك گههروپ گههروپ بههوون. هەر گروپەشههی تینههوو 

بهههوو بە خهههوێنی كەسسهههەری نهههوێژكەرانی گروپەكهههانیتر. 

هەنههدێكیان ریههو و چههژ درێههژ بههوون و هەنههدێ ئێههواران بە 

دوای نوێژی عەسردا كهۆڕی زیكریهان دادەبەسهت. بە تیهر 

دەبوونە خۆیان و بەدەم ئەڵه وەك وەد مریشهكی و شیر بەر
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بهێ ئاگها دەبهوون لە  سەربڕاو هەڵدەبەزینەوە.  اڵیرتوو و

دنیا و هاواری شێخەكانی خۆیان دەكرد. بەشێكی تریشیان 

ریشن و سمێ  تاشراو و شەڕوا  كورت بوون. ئەمهانە بە 

خۆیههههان دەگههههوت سههههەلەفیك  تەنههههها خۆیههههان بە ئیسههههیمی 

ئەهلهههی بەهەشهههت دەزانهههیك هەمهههوو راسهههتەچینە و پهههاد و 

ئەوانی تریان بە گومڕاو كافر و لە رێ  دەر دەزانی. ئەم 

سهههههەلەفییانە خۆیهههههان بە شهههههوێن هەڵیهههههری پێ ەمهههههبەر و 

 هاوڵەكانی دادەنا. تیایاندا بوو بە باوكی دەوت:

تههۆ كههافریك هەرچههی نویژێههد كە تهها ئێسههتا كههردووتە  - 

 هەڵە بووە و چبو  نەكراو بووە  ی خودا. 

بەشێكی تریان بە خۆیان دەگوت جیهادیك ئەمانە ر  و 

تووڕەیی و سامیان لێ دەباریه هەموو خەڵكیان بە كافر و 

تههاەووت نههاو دەبههرد. ئەمههان بڕوایههان بە جیهههاد و تونههد و 

تیژی بهووك لە پێنهاو چەسهپاندن و بە دیهێنهانی دەسهەقت و 

شههەرعی خههودا. تیایانههدا بههوو دایههد و بههاوكی ئەنفههال بههووك 

 هاواری دەكرد: كەچی

دەبهههێ ئەم خەڵهههكە ئەنفهههال بكرێهههتك چهههونكە كهههافر و  - 

 زەندیقنه

هەنهههدێكی تریهههان میهههانڕەو بهههوونك لە رێهههیەی خێهههر و 

ئامۆژگهههارییەوە كاریهههان لەسهههەر خەڵهههد دەكهههرد. پەیامیهههان 

گەڕانهههدەوە بهههووك بهههۆ سهههەر رێیهههای ئهههاین و چاكەكهههاری. 

هەرچی خەڵكە داماوەكەو بهووك بە شهێوە بهاوەكەی بهاو و 

پیرانیههانك نههوێژ و خوداپەرسههتی خۆیههان دەكههرد. هەمههوو با

ئەوانیتریهان بە دەسهتی وقتهانیتر و جێبەجێكهاری دوژمنههان 
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دەزانی. ئهایین ببهوو بە هەزار پێهیەد بە هەزاران چهاچەوەه 

تههاچە خههاڵی هاوبەشههی هەموومههانك ئەوە بههوو كە تێكههڕا لە 

دۆزەخهههی ئۆردوگهههاكەدا دەژیهههاینك تهههاریكی و برسهههێتی و 

  خۆیانههدا لەسههەرخۆ دەییههۆڕین بەرەو شههتك تههر ك لەگە

 بەرەو مێرو بوون و دەعجانی بوون. 

شههەوان لە ژوورێكههی  چەپەكههی مههزگەوتەكەداك مههن و 

فەچههههێ رەشههههید بە دیههههار چههههرایەكەوە دەمانخوێنههههدەوە. ئەو 

زۆربەی كهههههات كتێبهههههی رشهههههتەی مهههههرواری )عە دیهههههن 

سوجاد(ی دەخوێندەوە و لەپڕ دەیدایە چاچای پێكەنینه منیو 

ەو كتیههبە ئاینیههانەم دەخوێنههدەوە كە لە ژوورەكەدا لەسهههەر ئ

یەد هەڵچنرابهههوون. كتێبهههی چەبە و پەڕە زەردی كهههۆن كە 

خۆشەویسهههتی و ئهههازادییەوە تیههها  كهیچهههی لە بهههارەی ژیهههان

وەك وەنەبوو. دیار بوو رەشید هەموو ئەم كتێبهانەی خوێنهدب

تا دواجار لە نێهو هەموویانهدا رشهتەی مهرواریك كردبهووە 

 ی خۆی. دڵخواز

 شەوێد لێم پرسی:

ئەگەر ئەمانەك هەموو یەد خودا دەپەرستنك ئەی بۆ  - 

 هێندە دژ و ناكۆكن بە یەد 

 فەچێ وتی:

مهههرۆڤ ئەگەر لە رێهههیەی دڵەوە خهههودا بهههدۆزێتەوەك  - 

هەمههههوو بههههوونەوەرێكی خههههۆو دەوێههههت. بەقم ئەمههههانە لە 

رێههیەی كتێههبەوە خههودا دەناسههنك كتێبەكههانیو سههەرچاوەی 

ناكۆكین. هەموو خودا لە دڵدا جێی دەبێتەوەك بەقم هەمهوو 

خههودا لە كتێبەكانههدا جێههی نههابێتەوە. نههووری ئەوان لە دڵەوە 
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ێب و شەریعەتەوەیەك بۆیە هەمیشە خودایان لهێ نییەك لە كت

 بزر دەبێت. 

ئێهههوارەیەكی پهههایزییك تهههرومبێلە پیكهههابەكە خهههۆیكرد بە 

 ەوشههەی مههزگەوتەكەدا و چههوار تەرمیههان لێههداگرت. وەد 

هەموو جارەكهانیترك یەد یەد جلهوبەرگە خوێناوییەكانمهان 

لێههههداماڵین و دانە دانەك خسههههتماننە سههههەر تەختەشههههۆرەكە. 

ن سەرسهههنییان پڕبهههوو لە كهههونی جهههێ فیشهههەدك جەنازەكههها

دەستەكانیشیان كەوتبووە پشتیانەوە و رە  هەڵهاتبوون. بە 

ئاشهههكرا دیهههار بهههوو كە بە دیلهههی گوسبهههاران كرابهههوون. لە 

گیرفهانی یەكێكیانهدا دەفههتەرێكم دەرهێنهاك دەفتەرێكههی بەرگ 

رەشی چكۆلە بووك دەفتەرەكە چەندین پهارچە شهیعری تێهدا 

ر بوو پێشمەرگە كوژراوەكە شاعیر بووە و نوسرابوو. دیا

لە بەرەكهههانی شهههەڕدا نووسهههیونی. ئهههیمەك مهههن و فەچهههێ لە 

لە نێو . پێچێكی مزگەوتەكەدا خەریكی تەرم شووشتن بوین

 ەوشەكەشههههههههدا دەروێشههههههههەكان زكریههههههههان دابەسههههههههتبو و 

 یان بوو.  .ەللا...()ەللا..

شههههههههەوێ لەبەر چههههههههراكەداك  پەڕە  پەڕە كەوتههههههههمە  

دەفتەری پێشمەرگە كوژراوەكە. لە شیعرێكدا خوێندنەوەی 

 نوسیبووی. 

 دانە دانەی ئەو تنۆكە

 عارەچە رەو و شینانەی 

 لە ژێر پێمانا ون بوون 

 ئێستاكە ملوانكەی زێڕن  

 لە گەردنی ژنی چوارەم و پێنجەمی
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 ئەو فەرماندانەی بە دووربین  

 لە شەڕا سەیریان ئەكردین 

 پێكردینك چیت لێكردینئای گەورەم لێم ببوورەچیت 

 من پاداشتم لە تۆ ناوێ

 یەد بە یەكی 

 ئەو ئەدیداسە 

 پیرۆز و شیرینانەم

 ئەو ئەدیداسە دڕاو و

 ماندوانەم ئەوێتەوە 

 كە بۆ ناو و ناوبانیی تۆ لە پێ ئەكران 

 كە بۆ ئەستێرەی 

 سەر شانی تۆ 

 بێكەڵد بوون و

 هەر یەكەیان 

  8لە   رێیەكا جێئەمان 

تەنانەت بە گوسبهاران كردنیشهت وازیهان  كئای نەگبەت

لێنەهێنایههتك نەد ئەدیداسههە دڕاوەكانیههان نەدایههتەوەك بەڵكههو 

 جووتە ئەدیداسە دڕاوەكانی پێشتیان دزی. 

سههههێ سههههاڵی بەردەوام تەرمههههی گەنههههجە كوژراوەكههههانی 

شهههەڕی نهههاوخۆم شووشهههت و كفهههن و دفهههن كهههرد. تەنهههانەت 

وت كە هەنههههدێ جههههار ئەو جەنههههازە بێخاوەنانەشههههی تێههههدەكە

دەبوایە بۆ خۆمان بیبەینە گۆڕستان و بینێژین. ئەوانەی كە 

هههههی  كەسههههێكیان نەمههههابوو تهههها تەسههههلیمیان بكههههرێتەوە و بە 

                         
8
 شیعرێكی ئازاد مارف - 
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رێوڕەسهههههمێكی شایسهههههتەك بەدەم چهههههوڵپی گریهههههانی كە  و 

كههههاریەوەك تەسههههلیم بە خههههاد بكرێههههت. یەكههههێ لەو گەنههههجە 

كههوژراوانەی چەت لە بیههرم نههاچێتەوەك ئەو كههوڕە بههوو كە 

ار پێههنس سهها  بەر لە ئێسههتە لە نانەواخههانەكەداك پێشههترك چههو

لەگەڵمهههدا كهههاری شهههە عی دەكهههرد. ئەو گەنهههجەی مهههردن 

ئەگەر ئەو تههههاتۆی )ئههههاخ دنیههههایە(ی سههههەر  كوایشههههێواندبوو

مەچەكی نەبوایەك ئەستەم بوو بیناسمەوە. ئەویو وەد مهن 

تاچانەی ئەنفال بوو. ئێوارەیەكی گەرمهی ههاوینك خسهتمانە 

 ید نەمرە( مان خستە پێو ناوەكەی. گۆڕ و پێشیری )شەه

سههێ سههاڵی ژیههانم ئههاوێتە بههوو بە مەرگك بە جەسههتەی 

ژاوك جەستە و دەست و چا  چرتهاوك نیهوە پهە هە  و كەس

سهههووتاو و هەڵئاوسهههاوی بەر خۆرەتهههاو. شهههەوانیوك تەرم 

من كە پێشهتر هەمیشهە خەوم بە دایهد و  .وازی لێنەئەهێنام

كارە شوێن بزرەكانمەوەك بە ووباودك برا و خوشد و كەس

گههۆڕاوە بە خەو و مههۆتەكەی  اگونههدەكەمەوە دەبینههی. ئێسههت

تەرم. ئەو تەرمهههانەی رۆژانە دەیانشهههۆم و كفهههن و دفنیهههان 

دەكەمك شهههەوانیو وازم لێنهههاهێنن. خەوی هەرزەكهههاریم   

خۆو و رازاوە و پڕ رەنهگ بهوو. خەوی تەنیشهت دایكهمك 

ەنهههگ بهههووك خەوی فهههڕین و باڵنهههدە و سروشهههتی رەنیاوڕ

خەوی جههوانی و تەلیسههمك ئههازادیی و رەههها بههوون بههوو بە 

ژیان. خەوی ئەو كاتهانەم بە ههاوەڵی فریشهتە و هاوڕێكهانم 

بههوو. رۆژگاریشههم لەگە  كههاریلە و بەرخههۆڵە بههوو. مەلەی 

نێهههو گهههۆمی چەمەكهههانك یهههاریی و راوی باڵنهههدەكان. ەەر  

بووم لە رەنیی سروشت و خۆشهی ژیهان. پهێچەوانەی ئەو 
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ئێسهتەم بە رۆژك هەر تەرمە و شەوانیشهم مهۆتەكەی  كهاتك

 تەرمە. رەنگ و رووی مردنم لێنیشتووە. 

لەو چهههركەوەی خەوم لێهههدەكەوێك تههها ئەو كهههاتی بێهههدار 

دەبههمەوە. یهها باشههتر وایە بگههێمك تهها ئەو كههاتەی رادەپەڕم لە 

و  خەو. ههههههاوژین و ههههههاوەڵی مردووەكهههههانمك هەر جهههههارە

 یەكههدا پەلكێشههم دەكەن. یەكێكیههان یهها چەنههد دانەیەكیههان بە 

كەڕەتێكیهههان چهههوار تەرمك چهههواری جەسهههتە كهههون كهههونی 

فیشههههەدك بەرەو ئەو شههههاخەیان بههههردم كە لێیههههداك بە دیلههههی 

چۆڵبەست ئەكرێن و گولەباران دەكهرێن.  یكهایەتی خۆیهان 

 بۆ گێڕامەوەك  یكایەتی كوشتنی برا بە دەستی برا:

تمكرد ئالێرەداك ئێمەیان بە چۆڵبەستی ریهز كهرد. دەسه - 

وتهههههم مەمكهههههوژەك مهههههن بهههههرای  .بە گریهههههان و پهههههاڕانەوە

ئەنفهههالكراومك بهههرای شهههەهیدمك بهههیەڵە بهههژیمك ئهههازادم كە بههها 

بچمەوە گوندە وێرانەكەی خۆمك مەمكوژە من لە برسها ئەم 

چەكەم هەڵیرتووە. تەنها مەمكوژە دەبمە چەكهداری ئێهوەك 

چیتههههان بههههوێ و چۆنتههههان بههههوێ وادەكەمك بە  مەمكههههوژن 

 براكانم. 

 زۆر خوێن ساردانە وتی: یەکێک لەوانككەچی  

ئێوە دوێنی براكەی منتان كوشتك براكەم كە باوكی  - 

 شەهیدە و برای ئەنفالەك ئێوە كوشتانك منیو ئێوە دەكوژم. 

ئههالێرەدا لە نێههو ئەم  پههاڵەداك بەر دەسههڕێژی فیشههەكیان 

داین. وەد چۆن پێشتر ئێمە كەسوكاری ئەوانمان كوشهتك 

 دەپاڕانەوە كە نەیانكوژین.  ئەوانی لێمان

 شەوێكیتر جەستەیەكی رەچهەقتوو پێی وتم:
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 تەنهائێمە بە  شەڕ دەزانینك مرۆڤ گەلێكین خودا  - 

بههۆ شههەڕ خوڵقانههدوینیك چەدەری ئههێمە مههردنە بە گەنجههی. 

ئەگەر پێشتر بە ناوی گەل و نیشهتمانەوە شهەڕمان دەكهردك 

شهههەڕ  ئەمهههڕۆ خۆشهههمان نهههازانین بهههۆچی و لە پێنهههاو چیهههدا

 دەكەین. 

كەڕەتێكیتهههر لە نێهههو خەونمهههداك لەگە  دەیهههان تەرمهههدا  

چووبههههوومە سههههەیرانك لەگە  مردووەكانههههدا هەڵههههدەپەڕیمك 

وێنەمههان پههێكەوە دەگههرتك شههەڕە ئاومههان دەكههرد. تەرمههی 

رەو و سههوورك زەرد و مههۆر و شههین هەڵههیەڕاوك تەرمههی 

   و دەست پەڕیوك تەرمهی كهون كهون و داڕزاو و سهەر 

رمی وشد هەڵیەڕاوك تەرمی سهەراپا خوێنهاوی. تەچیوك تە

دەستیان لە ملم دەكهرد و وێنەیهان لەگەڵهدا دەگهرتم. بە زۆر 

پەلكێشی نێو رەشبەڵەكی خۆیانیان دەكهردمك بەدەم چریهوەی 

دواتهریو بە  .هاواریان دەكرد بەرز و شێتانەی پێكەنینەوە

 فیزا  و گریانی بە كوڵەوە دادەمركانەوە. 

م هەڵپەڕكێههوەك تهۆپە  تههۆپە  لە كههونی تیایانهدا بههوو بەدە

سەریەوە مێشكی دەڕژایە بەر پێیەكانیان و پرشها  پرشها  

دەبووك وەد دەنكە زەنییهانە دەبریسهكایەوە. هەشهبوو بەدەم 

هەڵپەڕینەوە شیتا  شیتا  دەبووە و هەڵدەوەریه هەندێكیان 

هێنههههدەی یەد رەشههههكە كهههها ئاوسهههها بههههوون. لە گۆڕەپههههانی 

ان چاو و لووت و گوێ كەوتبوونك رەشبەڵەكەكەدا بە سەد

بە دەیان دەست و چا  و سەدان پەنجەی هەڵوەریوك ددانهی 

وەد وردە  كورد و درشهههتك سهههپی و زەرد پەرو و بههه و

زیهههههە و چەو كەوتبهههههوون. دەیانقریشهههههكاند و بە دەمهههههوپلی 
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خوێنههههههههههاوییەوەك بەرز بەرز دروشههههههههههمی نیشههههههههههتمانی و 

همیەكانیان سەركەوتنیان دەگوتەوەك جنێویان بە دوژمنە وە

دەدا. لە خەوەكەمداك پرسیارم لەو تەرمە كرد كە بەردەوام 

 لە بەر خۆیەوە گۆرانی دەوت:

هەرچەنههد دەگەڕێهههمك بههێ سهههەر و شههوێن مهههاوە دڵهههی  - 

من... ئاخۆ لە چی بیابانێكدا گیرساوە دڵهی مهن... یهاخو بە 

  داخێكەوە سووتاوە دڵی من... هەرگیز نییە سۆراەی لە 

 ..هی   وە دڵی من.

 بەرنامەی ئایندەت چییەك بە نیازی چیت  - 

بەدەم هەڵوەرانههدنی پیسههتی وشههكەوەبووی برینههی سههەر  

 سنییەوە وتی:

چاوەڕێم تهۆ بمنێژیهت و لەم جەسهتە رزیهوەم دەربهاز  - 

تا سوود و ئازاد بفڕم بەرەو بیابانەكانی باشوورك . بكەیت

دەچهههم دەسهههییرانەكەم دەدۆزمەوە و پهههێكەوە دەگەڕێیهههنەوە 

 دێكەی خۆمانك سەرلەنوێ وەد دوو بۆ ك یا دوو باڵندەك 

یان هی  نەبێ وەد دوو خاڵخاڵۆكە درێژە بە ژیانی خۆمان 

 ئەدەینەوە. 

ندێكی شەوێكیترك لەگە  چەند تەرمێكی ترداك لە نێو گو

سهههووتاوداك كەوتبهههوینە شهههەڕی دەسهههتە و یەخەوەك بێتهههر  

سنیمان دەردەپەڕاند و تەچەمان دەكرد. ئاسمان بە دووكە  

تەنههههرا بههههووك لە هەمههههوو  یەكەوە ئههههاگر نههههێگە نێهههه  بەرز 

دەبههههووەوەك لە هەمههههوو  یەكەوە دەنیههههی تەچە و گههههرمەی 

بههههههوو. یەكهههههێ لە هاوڕێكههههههانمك بەدەم چههههههروەی  یچیپئهههههار

 خێرا خێرا هاواری دەكرد: پێكەنینەوەك
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 كە خۆشەك كە خۆشەك   سەرمەستییەكەه  - 

 بە سەرسامییەوە پێم گوت:

چههی خۆشههە ه مەگەر نههابینی لە نێههو گههوس و ئههاگردا  - 

 گیرمان خواردووەه

تۆ نازانی و ترسنۆكیك ئەگەر نا وەد مهن خۆشه ا   - 

 دەبیت. 

بە نەشهئەیەكی سههەیرەوەك بە هەمههوو  یەكههدا دەسههڕێژی 

سی دەكرد و چاچا پێدەكەنی. دەتوت لە زەماوەندانك نەد گو

شەڕ. یەكێكیان بۆ هێوركردنەوەمك دەستی خستە سەرشهانم 

 و بە تەوسەوە وتی:

خۆشترین شهەڕ شهەڕی كهورد و كهوردەك تهۆ ئەمەت  - 

 زانیوە 

 نا نەمزانیوە ه - 

 بەدەم دەسڕێژی گوسوە بەرزتر هاواریكرد:

سههەك فههڕۆكە و تههۆپی شههەڕی دوژمههن ترسههناد و چور - 

دوور هههاوێژ و چەكههی چورسههی زۆر تێههدایەك بەقم شههەڕی 

جۆرێهد لە  كناوخۆك ئەوی ئێوە پێیدەڵێن شەڕی برا كوژیی

دادپەروەریههی و یەكسههانیی تێههدایە. بههڕوانە وەد چههۆن ئههێمە 

تەنهههها ك شهههنكۆف و ئارپیچیمهههان پێهههیەك براكهههانی بەرەی 

ەك چهونكە ئەو شمان هەر ئەم جۆرە چەكانەیان پێیە. خۆش

بە ئاسهانی دەتههوانین لەم شههەڕی كهورد و كههوردەداك بێتههر  

 ببین بە پاڵەوان و چارەمان. 

شههههەوێكی تههههریو سههههەدان تەرم لە پههههڕ گەمارۆیانههههدامك 

پە ماریاندام و خستمیانە ژێر دەست و پێی خۆیانەوەك كیم 
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و لید و زووخاوی خۆیان پێدا رشتم. هەر یەكە و پەلێكی 

ێشههی دەكههردمك تونههد زۆر تونههد گرتبههووم و بەرەو خههۆی ك

رایاندەكێشام. هەر دوو دەست و هەر دوو چاچمیان لە بنهدا 

هەڵكێشهههاندك پەنهههجە تیهههژ و رەچەكانیهههان لە جەرگ و د  و 

هەناومههههدا گیههههر كههههرد و كەوتههههنە خههههواردنم. وەد گههههورگ 

تێمبەرببهههونك بە چەپهههاڵی گەورە و چنیهههی پهههڕك گۆشهههت و 

كی بەرزەوە ئێسهههكمیان دەههههاڕی. تههها لە پهههڕ بەدەم ههههاوارێ

 راچەڵەكیمك دەست و چاچم رادەوەشاند و هاوارم دەكرد:

  چنك لێم دوور كەونەوەك بڕۆن وازم لێبێننه - 

 تا فەچێ رەشید هاواری كرد:

 هێوربەرەوەك منمك فەچێی هاوڕێتم.  - 

توند خۆێ كێشابوو بە سەرماك هەر دوو دەستی شەتەد 

بڕكێمههههان دابههههووم بە خههههۆیەوەك هەر دووكمههههان هەناسههههە 

پێكەوتبوو. هەستا و جهامێ ئهاوی بهۆ هێنهامك ئهاوەكە چوڵهپ 

چوڵپ بە گەرووی وشد و تاسهاومدا چهووە خهوارێ. فەچهێ 

 وتی:

 دیسانەوە خەونت بە تەرمەكانەوە بینی  - 

سههەرم خسههتە نێههو لەپههی دەسههتم و لە پههڕمەی گریانمههدا. 

گریانێههد هەم بەرز و هەم بە فرمێسههد. لەگە  گریههانی بە 

فەچێ چراكەی زیاد كهردك دەسهتی دایە رشهتەی  كوڵی منداك

 مروارییەكە و بە دەنیی بەرز كەوتە خوێندنەوە: 

عەبینههی عە ف هەبههووك لە سههولەیمانی بێههوەژنێكی  - 

مههارە كردبههوو. لە پههاو بەینێههد تەقچیههدا. كههابرایەكی تههری 

عە ف مههههارەی كههههرد. لە پههههاو چەنههههد مانیێههههد ئەویههههو 
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یسههان تەقچههی دایەوەك تەقچیههداك عەبههین مههارەی كههردەوە د

ئەویتر مارەی كهردەوە. لەسهەر ئەم ئهاو و دانە شهەو  ەو 

جههههار ئەمیههههان تە چههههی ئەدا گههههورد ئەوی تریههههان مههههارەی 

ئەكردەوە. بێوەژنی هەژارك ئەتوت تۆپی جلێتینە ئەم هەڵی 

ئەدا بهۆ  ی ئەو ئەویتریشهیان تهێهەقئەدایەوە بههۆ  ی ئەمك 

 لە ئاخرا جارێد لە بێوەژنیان پرسی:

بههاجی عاسههم ئەم دوو مێههردەت كامیههان باشههتر بههوون  - 

 بۆت 

 وتی:

بە خوا براكەمك خێری خێر بهێ لە هیچیهانم نەدیك  -

تەنههها ئەوە نەبههێ ئەوان بەسههەر مههنەوە كاوێژیههان 

 ئەكرد.

 فەچێ لە پرمەی پێكەنینیدا.  

بەدەم گریهههان و تهههووڕەییەوە هەسهههتام و بەر لەوەی بە  

 توندی دەرگای ژوورەكەی بە سەردا داخەمك هاوارم كرد:

 تۆ بەشەر نیتك گاڵتەت بە هەموو شتێ دێته  - 

تههها شهههەڕ گەرمتهههر بهههوایەك ئهههیمە تەرمهههی زیاترمهههان بهههۆ 

ئەههههات. كهههار گەیشهههتە ئەوەی وقتە دراوسهههێكانیو بهههوونە 

وقتە و چەد و یهههههارمەتی بەشهههههید لە شهههههەڕگەكان. هەر 

لۆجستی دەگەیاندە  یەد و بەرەیەكی دوو هێزە نەیارەكە. 

تهههها دواجههههار و لە كۆتاییههههدا ئەوەی جەنههههیەكەی یەكییههههی 

كههردەوەك سههوپای سههەرۆد بههووك ئەو سههوپایەی پتههر لە دوو 

سههەد هەزار ئەنفههال و دەیههان هەزار شههەهیدك پێههنس هەزار 

پایەی گونههههد و شههههارۆچكەی خههههاپوور كردبههههووك ئەو سههههو
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تاوانبار بوو بە كیمیاوی بارانكردنی شاری هەڵەبهجەك ئەو 

سوپایەی بەع  كە دڕندەترین سوپا بوو بۆ گیهانی كهورد. 

لەسههەر داوای كههورد خههۆییك لە بەیانیەكههدا پەلكێشههی سههەر 

پههایتەختی هەرێههم كههراو سههەدان تانههدك هاوكێشههەی هێههزی 

 گۆڕی و شەڕ كۆتایی هات. 

انییە بەر لەوەی بە ڕەنیوبهههههههههۆی مەرگەوەك ئەم بەیههههههههه

 مزگەوتەكە و فەچێ رەشید جێبهێگمك پێم وت:

فەچهههێك وا شههههەڕیو كۆتاییهههههاتك مههههن دەگەڕێههههمەوە  - 

 گوندەكەی خۆمك ئەی تۆ بە نیازی چیت 

 بەدەم نان و چا خواردنەوە وتی:

شەڕ هەرگیز كۆتایی نەهاتووەك مرۆ ەكهان هەمیشهە  - 

 پێویسههتیان بە مردووشههۆرە. تهها مههرۆڤ هەبههێ مردووشههۆر

پێویسهههتە. تهههۆ هێشهههتا گەنجهههی و ژیانهههت زۆری بە بەرەوە 

مههاوەك بەقم بههۆ پیههر و بێكەسههێكی وەد مههنك جههیە لە تەرم 

 شۆری هیچی تری تێدا نەماوە. 

بە خۆم و بهوخچەیەكەوە ماڵئهاواییم لە مهزگەوتەكە كهرد 

و گەڕامەوە گوندەكەی خۆمانك بۆ  ی مهیمكە دامهاوەكەم. 

د. ژیهههههان لە سهههههێ سهههههاڵی رابهههههردووك وەد مردووشهههههۆرێ

چووقیمدا هێندەی تر شكا و وردوخاو بوو. بە چەدەر سی 

سهها ك پیههر و مانههدوو بههووم. لە رێههیەی خوێنههدنەوەی كتێههبە 

چەبە و زەردەكانیشههەوەك تێیەیشههتم كە مههرۆڤ بەوەی باشههە 

یەزدان وەد وەهههم و ترسههەكانی خههۆی دەبینههێك ئەگەر نهها 

دژ لەمەو دڕندەتر دەبووك ئەگەر نا گەورەتهرین شۆڕشهی 

بە خودی یەزدان دەكرد. درۆ   بەشێكی گەورە و گرنیی 
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ئەم دنیههایە. تێیەیشههتم و گومههانم نەمههاك كە ئاینههدە تاریههد و 

 خوێناوی دەبێت. 
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 بارانی لمك پایتەختی خوێن و مردن

 
دیسانەوە بیابان خوێنی لێدەچۆڕێ. دیسهانەوە شمشهێری 

ژەنییرتووك بیابهانی برینهدار كهردووەه خهوێنی زەردبهاوی 

تەڵهههەك ئاسهههمانی وقتهههی داپۆشهههیوە. پیاوێهههد پهههڕ بە گەروو 

 هاوار دەكات: 

 گوو بەم وقتە. دیسانەوە لم بارانەه - 

لم دەبهارێ و بیابهان تهووڕە و پهڕ چیهنە. ئاسهتی بینهین بە 

ەیەد كەمبۆتەوەك مرۆ ەكان ورد و هێهواو هەنیهاو ئەنداز
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بیابهان بهۆ وا برینهدارەك ئەو هەمهوو   هەڵدێنن. كە  نازانێ

خوێنە چیهیە لە بەری دەڕواته سهاقنێكە نهاوە نهاوە تونهد و 

چوو  دامان دەپۆشێ. بیابان چییەتیك بهۆ وادەكهات خهودای 

 بیابان ه

بەەهههههدای پایتەخهههههت وەد كهههههۆرپەیەد كەوتهههههۆتە نێهههههو 

دانی بیابهههانەوەك ئاسهههمانی شهههار خهههوێنی ژەنییرتهههوو منداڵههه

دایپۆشیوەه بیابان كشاوەتە شهار و وەد دێهوێكی زەبە  هی 

نێههههو چههههۆریەكەی هەزارویەد شههههەوەك تەواوی پههههایتەختی 

خسههتۆتە هەنههاوی خههۆیەوە. لە نێههو پەردەی تههۆخ و تەڵخههی 

ئاسههههمانداك پایتەخههههت وێههههنە كۆنەكههههانی خههههۆی دەبینێههههتەوە. 

سهههینەمایی سهههێ ڕەهەنهههدیك هەمهههوو كی  یهههە رده چەشهههنی پە

رابردووی تێكە  و ئاوێتەی ئێستا كهردووە. سهیازدە سهەدە 

وا لە خههۆ  و لمههی ئێسههتادا چڕبههۆتەوە. بههڕوانە بە تەنیشههت 

دیواربەنههدی ئههازادیی )جەواد سههەلیم(ك چەقی لە كەسسههەر 

تا  وه هەڵچنههراوی سههوپای تەیمههووری لەنههگ دەبینرێههت. ئههە

ژن و منههدا ك   ك لههە كههە نده ر بەی دیههوا  پارچههە  ر چههوارده هههە

یان  كهە ر یە و ههە وه  خواره  هاتنە  كەك سپە جووتیار و گا و ئە

و   شههیمانە لیمك پە واد سههە جههە  ڵهاتن. بڕوانههە كههدا هههە  یە  بههە

نێههههههههو   وه بخاتههههههههە  كە ربازه سههههههههە  وه وێت دیسههههههههانە یههههههههە ده

ی یهاخیبوونی لێبیرێهت. لە بهازاڕی  و رێیە وه  یە كە زیندانە

ورەی شههههۆریجەداك كههههۆیلەفرۆو و كەنیزەكههههی عەجەم گە

دەبینی. بە تەنیشت كۆشد و مهۆڵە گەورە و بەرزەكهانەوەك 

باڵەخههههانە و كۆشههههكی )ههههههارونە ڕەشههههید( و خەلیفەكهههههانی 

عەباسهههههی دەبینرێهههههت. بە ئاسهههههمانی بەەهههههداوە و لە نێهههههو 
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خۆڵبهههارینەكەداك سهههندیبادك بەسهههەر بەرمهههاڵەكەیەوە خهههۆی 

 ڕینەكاندا. دەكات بە كوچە و كۆقنە چو

هەموو مێژوو لە رۆ ی برینداری بیاباندا چور  خۆی 

كێشهههاوە بەسهههەر ئێسهههتادا. دیجهههلە هەڵچهههووە و شهههار  فهههاو 

رەكەبی ئەو هەمهوو  دەیباتك دیجلە شین هەڵیەڕاوەك لە مهە

كتێهههب و دەستنووسهههەی هۆ كهههۆ تێیهاویشهههتووە. ڕەسهههافی 

شههاعیرك بە شههەچامەكاندا پیاسههە دەكههات و بە دەنیههی بەرز 

شههههیعر دەخههههوێنێتەوە. )عەلههههی وەردی( لە چایخههههانەیەکی 

كهههازمییەوەك بیهههر لە نووسهههینەوەی مێهههژووی دوو روویهههی 

مرۆ ی شار دەكاتەوە. لە نێو شارداك شهارە مێهژووییەكە لە 

برسهها هههییكە و كههوچەو كۆقنەكههانی پههڕن لە مههردووك   

مههردووی نهههان و   مهههردووی ڕشهههانەوە. مرۆ هههی سهههیازدە 

و دەچههنك دەچههنە مهها  و دوكههان و  سههەدە بەنههاو یەكههدا دێههن

سەركاری یەكتهرك پهێكەوە لەسهەر دیجهلە ڕاو دەكەنك مەلە 

دەكەن و ماسهههی دەبهههرژێنن. ئەبهههونەوا  لە بهههادەی گهههو  

مەلیهههههد فەیسهههههە ك خهههههۆی و  .ڕەنیهههههدا مەی دەخهههههواتەوە

  دارودەسهههتەكەی نەخشهههەی پردێكهههی سهههەر دیجهههلە تهههاوتوێ

سههتا و دەكەن. ئەو ڕۆژەك كە  نەیههدەزانی كههامە وێههنەی ئی

ئەسگی بەەدایە. هەمهوو ڕابهردوو ئهاوێتەی ئێسهتا ببهوو. لە 

ئاوهههها ڕۆژێكهههداك پیهههاوێكی تەریقەتهههی چهههادری خهههۆی كهههرد 

  بەشهههارداك ئەم شهههێخە كهههوردە سهههەرجەلەیەكی سهههی و سهههێ

پشههههتی گرتبههههوو بەدەسههههتیەوە. لەبەردەم مەزاری گەورەی 

ئیمههههام موسههههای كازمههههداك لەپهههها  دیههههوارە پههههڕ نەخههههو و 

ەبەردەم نەسههابێكدا بینههیەوە. نەسههابێكی بەرزەكەیههداك خههۆی ل
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پیری ریو درێژ. كە بە چر  و لۆچی سهیمایداك مێهژووی 

هەر سیازدە سهەدەكەی بەەهدا دەبینهرا. پیرێهد كە پێهدەچوو 

یەكێهههد بێهههت لەو تە رسهههازە دەسهههتڕەنیینانەی كە خەلهههیفە 

جەعفەری كوڕی مەنسورك ئەركی دروسهتكردنی بەەهدای 

ی نەوەكههانی دەخوێنههدەوەك پێسههپاردبێت. ئەم پیههرەك مێههژوو

پشت و سەرجەلەی خێ  و عەشرەت و سەیدەكانی هەموو 

لە سههنیدابوو. ئەم جههۆرە پیههاوە پیههرە نەسههابانەك لە هەمههوو 

جێیەیەكی پیرۆزدا هەن و زۆرنك كاریان ئاشكراكردن و 

دۆزیهههنەوەی بهههاو و بهههاپیرە هەرە گەورەی مرۆ ەكهههانەك تههها 

یو تها ئهادەم. بە م ەمەد و لەویشەوە بهۆ ئیبهراهیم و دواتهر

درێهژای ژێهر دیهوار بەنهدە نەخشهێنراوەكەك پیهرە نەسههاب و 

متوموورو فرۆوك فاڵیر و سهۆفییەكان ڕیزیهان بەسهتبووك 

كە وەد شههههارە  كدەیههههان ڕوانیههههیە موریههههد و ڕێبوارەكههههان

مێرولەیەد بە یەكدا دەچوون و دەخو نەوە. فهاڵچییەد نێهو 

 لەپی عەرەبێكی دەشتەكی دەخوێندەوە:

ابك تۆ هەم هەیت و هەم نیت. لە ڕابردوودا لە وەد سەر-

ڕاوڕووتهههی نێهههو بیابانهههداك گەورەتهههرین شهههاعیری عەرەب 

دەكوژیهههت. پاشهههان دەكەوێهههتە ژێهههر نههها  و سهههمی ئەسهههپە 

تیژڕەوەكهههانی سهههوپای ئەمیهههر )ذی الفقهههار(ی كولههههوڕیك 

كاتێد بۆ فەت كردنی بەەداد دێت. ڕەنیە لە داهاتووشدا لە 

د ببیت و لە شینی عاشورادا چل گەڕەكێكی ەزالییە لە دای

شههههەو و چههههل ڕۆژك بە زنجیههههر لە خههههۆت بههههدەیت. یهههها لە 

گەڕەكێكی ئەعزەمییە لە داید دەبێت و دەبیتە موجاهیدك تها 

لە كارێكی خۆكوژیدا هەپڕون بە هەپڕون دەبیت و هەشهتا 
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و یەد كەسیو دەكوژێت. هەژدەی تریو بریندار. بڕوانە 

و دەبیتە باوكی هەشهتا نێو لەپی راستتك هەژدە ژن دێنێت 

 و یەد شەهیدك ئەوەتا لە نێو مەچەكی چەپتدا دەبینرێت. 

شههههێخە كههههوردەكەك فههههایلێكی لههههوولكراوی دایە دەسههههت  

نەسابەكە. بە هێواشی كردیەوەك بەچاوە كزەكانییەوە كە لە 

ژێر چاویلكە زەرەبینەكەیەوە گەورەتر دەردەكەوتهن. بینهی 

وای یەكههههدا لە نهههاوی بە د  لە سهههەرجەلەكەداك سهههی و سههههێ

شههێوەی بازنەیەكههدا نووسههرابوون. كە بە مههو ەمەد دەسههتی 

پێهههههههدەكرد و هەر بە مهههههههو ەمەدیو كۆتهههههههایی دەههههههههات. 

 لەسەرەوەوك بە خەتێكی كوفی گەورە نووسرا بوو. 

اةههههلیها  ابههههت و فرعههههها فههههی السههههما (   شههههجره  )هههههذه

لەخهههوارەوەو بەم  ەدیسهههەی پێ ەمهههبەر كۆتهههایی ههههاتبوو. 

 وأن كههان عبههدا  بشههیاك والنههار لمههن )الجنههة لمههن أطههاعە ەللا

عةی ەللا وأن كان سیدأ چرشیا( نەسابەكە سەری هەڵبهڕی 

 وتی:

بهههۆی    هههوكمی ئەم  ەدیسهههە  واز و زەعهههیفەك كهههێ - 

 نووسیووی 

 شێخەكە وەقمی دایەوە:

 نازانم لە باووباپیرانمەوە هەروا نووسراوە.  - 

 من چیت بۆبكەم  اباشە ئێست - 

 یاشێە وتی: 

 بڕوانە ئێرە.  - 

 پەنجەی خستە سەر ناوێد. 
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دەكهههاتە   وە كهههە لە دوای )بهههابە عەلهههی هەمەدان(ییهههە -

پشههتمان نەنووسههراوە و بههزرە.   پشههتی بیسههت و یەدك سههێ

 ناوەدا وێگم.   هاتووم بە دوای ئەو سێ

 نەسابە ڕیو درێژە پیرەكە وتی:

راستەك پاو سهەردەمی سهەید چهڕانەكەی  هوكمڕانی  - 

ەیدەكان ئەوانههی نەكههوژراون و فریههای هههارونە رەشههیدك سهه

هەقتن كەوتنك بە تەواوی دونیادا پەرو و ب ووبوونەوە. 

ئەوانەی تۆ بە دوایانهدا دەگەڕێیهتك لە دوای ئەو ڕوداوەوە 

 شوێن بزر و ناو بزر بوون. 

بههههردك كتێبێكههههی  لە نێههههو هەوا خههههۆقوییەكەدا دەسههههتی 

ێبهی ئەستووری كۆنی زەرد هەڵیەڕاوی لە نێهو كهۆمەڵە كت

سەر مێزەكە هەڵیرت. بەخەتی ڕوچهعە لەسهەر بەرگەكەی 

نووسهههرابوو )عشهههائر العهههرا  للنسهههابة عبههها  العهههزاوی( 

نەسهههابەكە بە چهههاوە چووڵەكهههانی دەیڕوانهههی و  پەڕەكهههانی 

هەڵدەدایەوە. پاشان ئەو كتێبەی  دایە  وە. كتێبی)الشجرر 

الفخرالهههرازی(  المباركهههة فهههی ا نسهههاب التهههالبیەك المو لهههف

ایە پێشهههەوە. لە كاتێكهههدا نەسهههابەكە و شهههێخە كهههوردەكە هێنههه

شهههههۆڕكردبۆوە. لە ناكهههههاو  داسهههههەریان بەسهههههەر كتێهههههبەكە

كەسسههەری مرۆ ێههد كەوتە سههەر كتێههبەكە. لەگە  دەنیههی 

تەپەی كەوتهههههنەكەدا هەر دووكیهههههان ڕاچگەكهههههینك بە پشهههههتا 

كشههانەوە. نەسههابەكە بە بینینههی كەسسههەرەكە كە بە تەپ و 

نەكەك روپۆشهههههێكی تەنكهههههی بهههههۆ تهههههۆزی بیابهههههانی ئاسهههههما

 خوڵقاندبووك هاواری كرد: 

 یا ەللا... یا ەللا... - 
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كەسسەری پیاوێكی كام  بووك هێشتا چاوەكانی پڕ بوو 

لە تووڕەیی و تێڕامانك لووتێكی بەرانی و سمێگێكی ڕەشی 

 پێوە بوو. 

 نەسابەكە دیسانەوە هاواری كرد:

 ی عەلییەهیا ەللا... ئەمە كەسسەری  وسێنی كوڕ - 

كیسهەی   ئەو سهۆفییەی بە تەنیشهتیەوە و بە دیهار هەنهدێ

بچههووكی گەنههمەوە دانیشههتبوو. چههاوەڕوان بههوو خەڵههد لێههی 

بۆچیه دە سا     گەنم بكڕێ  بكڕن بۆ كۆترەكان )بەقم كێ

 كزیاترە كۆترەكانی سەر گومەزی مەزارەكان تەرە بهوونە

تەوە( ئەو ڕۆیشتنەی ڕۆیشتوونك تا ئێسهتا كە  نەیبینیهونە

سۆفییەكە پهڕی كهرد بە كەسسهەرەكەدا و بەرزی كهردەوەك 

 بە دەنیێكی پڕ گریانەوە هاواری كرد: 

 نا ئەمە سەری بڕدراوی  وسێنی كوڕی مەنسوڕە.  - 

ههاوار. لەو تهر وو ەشاماتێد كۆبوونەوە و بهوو بە هات

لەسههەر شههەچامەكە سههەرێكیتر كەوت بەزەویههداه هاوكههات بە 

و دەسههتێد لە نێههو ئاسههمانە لێهه  و  تەنیشههتییەوە چەنههد چهها 

ك زرم كەوتن بە جهادە چیهرەكەداه  رەوەلماویەكەدا هاتنە خوا

خەڵكەكە تۆچی و ترساوك هەریەكە بە یەكدا هەقتن. شهار 

خرۆشاك بهارانی كەسسهەر و جەسهتەی بەنیئهادەم وەد تهاوە 

تەرزە دایكههرد.  ەوشههەی مەزارگەكەك پههڕ بههوو لە سههەر و 

كانك بازاڕەكانك نێو  ەوشە و بهاخ دەست و چا . سەربانە

  و گۆڕەپانەكههههههانك بە پەنههههههجە و چههههههاوك لههههههووت و گههههههوێ

ك سههەد سهها   داپۆشههرابوون. خەڵكههی زەمەنههی هەزار و سههێ

م تەماشههاكردنی ئاسههمانەوە ڕایههان دەكههرد. لە خههوارەوە  بەده
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پێیههان بە كەرتە مرۆ ههدا دەنههاك لەسەریشههەوە ئەنههدام و لەتههی 

. پیاوێهههد بەلهههووعەی مهههرۆڤ دەكەوت بەسهههەر و پشهههتیاندا

 ەوزی گەورەی مەزارگەی شههێە عبههدوالقادری گەیینههی 

كردبۆوەك تها دەسهتنوێژ هەڵبیرێهت. لە بهری ئهاو خهوێنێكی 

تۆخ ڕژابووە نێهو لەپیهیەوەه ژنێكهیو كتهریەكەی خسهتبووە 

ئەو   بەر بەلههووعەی مههاڵەكەیك لە ترسهها بورابههۆوەك كههاتێ

لێیهان  زە  هەموو چاوە ڕەو و زەچەی بینی بهوو كە زە 

 دەڕوانیه

هەزاران دەست و چا  بەسەر دیجهلەوەك بەدەم شهەپۆلی 

ئاوەوە تیژ بەرەو خوار تێدەپەڕین. هەزاران مەمكی چنس و 

چیهههههتك یارییهههههان لەگە  شهههههەپۆلی رووبهههههارەكەدا دەكهههههرد. 

كتێبەكهههانی شهههەچامی پهههڕ كتێبهههی مهههوتەنەبی كەوتهههن بەژێهههر 

پەلكههی شههۆڕی ژنههانی گەرمیههانەوە. هەزار و یەد پەلكههی 

و یەد شههەوەیان داپۆشههی. سههینی ژنە ڕەوك كتێبههی هەزار 

ڕەشپۆشهههە چەیمهههاخ فرۆشهههەكانی شهههەچامی سهههەعدوونك پهههڕ 

 ببوون لە چاوی ترساو و پڕ تەلیسم. 

خهههوێن دەبهههاریك دار و دیهههوار سهههوور هەڵیەڕابهههوون. 

دیجهههلەی سهههووری خهههوێن و دیجهههلەی شهههینی مەرەكەب و 

دیجلەی ئاوی ڕوونك هاوشهانی یەد دەبهزوان و شهەپۆلیان 

دا  و پیهرك پیهاو و ژنك بەردەوام دەبهاری. دەدا. سەری منه

هەنههدێكیان هێگێكههی بههاریكی چەمههاوەی خههوێنێكی وشههكەوە 

بههههووك لە كههههونە لووتیههههانەوە كشههههابووە ژێههههر چەناگەیههههان. 

هەنههدێكی تریههان لە چههاو و لههووت و دەمیههانەوە لههم دەڕژاك 

دیاربوو لە نێو لمی بیابانەوە هاتبوونە دەر و بەدەم گەرداو 



146 

 

نەوە فهههڕی بهههوونك تههها بەسهههەر تەواوی و هەڵچهههوونی بیابههها

پایتەختههههههداك داببههههههارێن. ئەو شههههههارەی لە خەڵقبههههههوونەوەك 

 یاچوربانی بووەك یا جە دك یا كوژراوەك یان بكوژ بووە. 

)سههههەیاب( بە چههههاوی پههههڕ فرمێسههههكەوە لە گەڕەكێكههههی 

عەباسهههییەكانەوەك تههها گەڕەكێكهههی تاریهههد و تەنهههگ و پهههڕ 

ی  ەكێكی دیکەنەخۆشی و برسێتییەوەك خۆی دەكرد بە گەڕ

سەردەمی عوسمانییەكانداك لەوێشەوە بۆ گەڕەكێكی ئێستای 

پهههڕ تهههر  و نائومێهههدی. دیسهههانەوە لەبەرەی كەرخەوە بهههۆ 

 ڕەسافەك بەچوڕگی پڕ گریانەوە هاواری دەكرد:

ه  بارانتههان كوشههتك ئیههدی لەم وقتەدا بههاران نابههارێ - 

كە  گوێبیسههتی سههروودی بههاران نابێههت. هێنههدە هەنههاوی 

تان پڕكرد لە مرۆڤك هێندە گۆڕی بەكۆمەڵتان خسهتە بیابان

دڵهههههی بیابهههههانەوەك تههههها ئاسمانیشهههههتان كهههههرد بە بیابهههههانك تههههها 

شارەكانیشههههههتان كههههههرد بە گههههههۆڕی بە كههههههۆمە . تهههههها هەر 

 هەموومانتان شەرمەزاری دنیا و چیامەت كرد. 

ئیتههر بههۆ ئەبەد پایتەختێههد لە ژێههر ئههاهو نههوزەڵەی ا ئێسههت

پیههههر و منههههدا ك كهههه  و پیرەژنەكانههههداك لە ژێههههر چورسههههایی 

 بیابانداك بیابانی پڕ گۆڕی ئازیزانك خەریكە دەبێتە بیابان. 

شێە مە ەمەدك ڕایكردە ژێر چەرداخی دوكانێدك ترسا 

و  هها  پەشههێوك بە هەمههوو  یەكههدا دەیههڕوانییە كەسسههەرە 

و لە ژێر لێوەوە دوعای دەخوێند. لەپهڕ تووشهی  باریوەكان

شههۆد بههووك بەهەر دوو دەسههت كێشههای بەسههەری خۆیههدا و 

 هاواری كرد:
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ئەوە كەسسههههەری بههههاوكە پیههههرەكەمەك ئەوەو هیههههی  - 

كهههاكمەك ئەو دەسهههتە بچكهههۆڵە پهههڕ خەت و خههها  ڕەشهههەوك 

دەسههتی ناسههكی كههچەكەمەك ئەم پەلههكە درێههژ و چەتههرانییەو 

 پەلكی ژنەكەمەه
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گونههدەكە وەد چەچههنە  سههەرلەنوێ لە زووخههاڵی خههۆی 

خوڵقابووەوە. لێرەو لەوێ چەند ماڵێد بە هەمان ئەنهدازە و 

شێوەی كۆنی خۆی دروستكرابوەوە. سەرلەنوێ گوێبیستی 

جۆرێهد  سەگوەڕ و بۆڕەی مانیهاك چهاو و چیهژ دەبهوویتەوە.

لە ژیههانی نههوێك هێههدی هێههدی لە گەشههەكردندا بههوو. تههاد و 

تەرا ژنههان و كچههان بەسههەر كههانییەكەوە دەبینههران. بەر لە 
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هەر شت پرسیاری مهیمكمم كهرد. خەڵكهی ئهاوایی هەمهوان 

 بێئاگای خۆیان لە بارەیەوە دەربڕی و پێیان وتم:

لەو كاتەوەی ئهێمە ههاتوینەتەوە نێهو گونهدك ئەو نە بە  - 

و نە بە شهههههههەوك نەههههههههاتۆتە گونهههههههدەوە و چاویهههههههان رۆژ 

 پێینەكەوتووە. 

 پاشان وتیان:

خەمت نەبێ ئەو ماوە و نەمهردووەك زۆربەی رۆژ  -

 شوانەكان لە دەشتودەرە و نێو كەڵۆزەكان دەیبینن. 

كەواتە میمكم بۆتە ژنێكهی كێهویك هەر جێهیەد مرۆ هی 

لێبێههتك بڕیههاری داوە رووی تێنەكههات. باشههە مههن كههوێی 

بیەڕێم  چۆن بیدۆزمەوە  خهۆ ئەگەر ئەو ئامهادەیی بۆ 

نەبێت بێتەوە نێو ئاواییك ئیتهر مهن خهانوو بهۆ دروسهت 

 بكەمەوە 

شههههههەوێ چههههههوومە  ی شههههههوانەكانك كە بە مەبەسههههههتی 

پاراسههههههتنی مەڕ و ماقتەكانیههههههانك شههههههەوان هەر لە نێههههههو 

پەچەكەدا دەنوستن. سێ تەختە خەویان بە تەنیشت یەكەوە 

لێكههردنك هەسههتان و بە گەرمیههیەوە ریههز كردبههوو. سهه وم 

پێشهههوازییان لێكهههردم. منهههیو بە لێهههواری یەكهههێ لە تەخهههتە 

خەوەكانەوە دانیشتم. رادێوكەیان كوژاندەوەك دوانیهان لە   

 تەنیشتم و یەكێكیشیان بەرامبەرم دانیشتن. 

 خێرا چوومە بابەتەكەوە و وتم:

بیستوومە ئێوە جار جارە میمكم دەبیننك من بۆ پر   - 

 سۆراەی ئەو هاتووم. و 
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بە دزە نییاوە تەماشایەكی یەكتریان كرد. پاشهان ئەوی 

بەرامهههبەرم دانیشههههتبووك بە دەنیێكهههی كههههز و پهههڕ سههههۆز و 

 بەزەییەوە وتی:

بەڵهههێ مهههن زۆر جهههار دەیبیهههنمك ئەو ئێسهههتە بهههووەتە  - 

دێهههوانەیەكی نێهههو دەشهههتودەرك بهههووەتە ههههاودەمی چەچە  و 

ئههههێمەو هەڵههههدێت. كەروێشههههد و باڵنههههدەكانك تەنههههانەت لە 

زۆرجههههار بینیههههومە لە خۆرئههههاوادا بە تههههاوەری كارەبهههههادا 

سەركەوتووە و لە نێو هێینەی  اجی لەچلەچەكانهدا شهەوی 

 بە ڕێ كردووە. 

 دووەمیان وتی:

ئەو كەڵكههی ئههاوەدانی پێههوە نەمههاوەك دیمەنههی بە چسههە  - 

گوزارشهههتی لێنهههاكرێك زۆر سهههامناد و ترسهههناكە. هێنهههدە 

بكەی بها دەیبهاتك دوو چه  ئێسهقانی سیسەڵە بووەك فووی لێ

 ماوەه

 پاشان هێمنتر وتی: 

هەندێ كەڕەتیو بینیهوومە ههاودەمی كچهۆڵەیەكی بە  - 

شەو  و رووناكییەك پهێكەوە بینیهومن زۆر كەڕەت خۆیهان 

 بە كەڵۆزەكاندا كردووە. 

 سێیەم شوانیوك دەستی خستە سەرشانم و وتی:

ی میمكهت باشتر وایە لە بیهری خهۆتی بەریهتەوەك ئیهد - 

بەنیئهههادەم نیهههیەك ئەو بهههۆتە دێهههگە گهههورگێكی كێهههویك ئەو لە 

مرۆ ەكههههان هەڵههههدێت. میمكههههت ئیتههههر لە رەگەزی مههههرۆڤ 

ئەژمههار ناكرێههت. ئەگەر بە گههوێی ئههێمە بكەیههتك هەرگیههز 

 هەوڵی بینینی نادەیت. 
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 لە هەستاندا لە دڵی خۆمدا وتم:

مههههیمكم دوا تههههوخم و دوا رەگەزی مههههن و خههههانەوادە  - 

 نایەڵم وا بە ئاسانی لە ناو بچێ.  بزرەكەمەك

 پێم وتن:

 سبەی لە كوێ بۆی بیەڕێم  - 

 یەكێكیان وتی:

دەمە و نیههوەڕۆ بچههۆ نێههو كەڵۆزەكههانك ئەو زۆربەی  - 

 . شوێنی فێنکرۆژ لە تاو گەرماك پەنا دەباتە بەر 

و خزممههههدا لە و شههههەوێ لەگە  خههههاڵە وەیسههههەی ناسههههیا

مهههاتك بەسهههەر سهههەربان نووسهههتم. دنیههها تاریهههد و كهههو و 

جێیهههاكەوە لە كاتێكهههدا دەمهههڕوانییە ئاسهههمانك ئاسهههمانێد كە 

هەرگیزا و هەرگیز پێشتر بەم ئەندازەیە هیوا بڕا و تارید 

 نەبووەك هەرگیز پێشتر هێندە بێ ئەستێرە نەبووە. وتم:

خاڵۆك جاران ئاسمان پڕ ئەستێرە بووك جاران دەنیی  - 

كی خەسههتتر بۆچەكههان دەهههاتك جههاران هەوا فێنكتههر و تههاری

 بوو. 

 وەیسە نا ئاگا و خەواڵو وتی: 

خههاڵۆك لە دوای ئەنفههالەوە ژیههان گههۆڕاوە. شههەو بههێ  - 

ئەستێرەیە و كە ئاویو نەبهێ بهۆچیو نیهیە. بە هەزار  ها  

كانییەكە ئاوی ئێمە دەداك كوڕم لێرە هەموو ژیانك هەمهوو 

 شتێ ئەنفال كرا. 

ی چههاوم لێكنهها و بە خەیههاڵی چیههڕە چیههڕی شههەوی سههاماڵ

 بۆچەكانەوە نوستم. 
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سبەی چێشتەنیاو بە یاوەری دوو كوڕی كهاكۆ  چیتهی  

خهههههزممك بە رەشهههههكەیەكی تهههههۆڕ ئاسهههههاوەك ملهههههی پێدەشهههههتە 

چاچڕەكەمان گرتەبەر. لێهرە و لەوێ گەڕایهن و چاومهان بهۆ 

میمكم گێڕا. سروشت بەر لە ئەنفال وانەبووك كوان جوانی 

ان پێدەشههتك دەنیههی كوركههوڕە و كەو و سوێسههكەكانك كههو

چومقمۆكەكههههانك كههههوان  ههههاجی لەچلەچەكههههانك كههههوا شههههنەی 

شههی زەل و چامیشههەقنەكانك  شههەما ك چەمههی پههڕ ئههاو و باوه

چاوچریشكی كچانه كوا بێستانی كهاڵەد و شهەمامەكانك كهوا 

چەمههی پههڕ خههوڕەی ئههاوك كههوا كههێگیەی گەنههم و جههۆك كههوان 

شوانە كاكۆ  چیتەكانی گەرمیانك كوان كچانی كۆڵە دار لە 

 پشت ه

نێههههو ئەم بۆشههههاییە گەرم و چههههاچرەداك كههههوێ بە دوای لە 

میمكمههدا بیەڕێههمه تهها چههاو بڕكههات دەشههتی سههووتاوەك كههوێ 

بیەڕێم خودایەه گوزەر گوزەر گەڕاین و لە هی   یەكەوە 

ئەسهههەرێكی مهههیمكم نەبهههوو. نێهههو پێدەشهههت و دۆ  و سهههەر 

تەپۆلكەكهههانك بە دەشهههتی سهههووتاوداك بە زەوی پهههڕ دڕكهههداك 

چووڵەكهههههههانك تەپە بەردەقنهههههههیە سهههههههەرە و خهههههههواری دۆڵە 

داخبۆكانك نێو كەڵهۆز و وشهكە چەمەكهانك بە شهوێنەواری 

باخ و كێگیە سهووتاوەكاندا گوزەرمهان كهرد. دەمەونیهوەڕۆ 

 مههان دایە كەڵۆزێههدك مەڕ و بزنەكههان لە سههێبەرەكانداك لە 

نێو تاشە بەردوو   پاڵی رەوەزەكەداك پەرو و ب و پاڵیان 

كههرد. لەگە  یەكههێ لە شههوانەكانی دابههووەوە و كاوێژیههان دە

 شەوێداك نان و چامان خواردك تاوێد پشووماندا. 
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دەمەوعەسههههر سههههەرلەنوێ كەوتیههههنەوە گەڕان. بەسههههەر 

یههاڵێكەوە بە هەمههوو  یەكههدا چاومههان گێههڕاك دوورك لە نێههو 

هەردێكهداك پنتێكهی رەشهمان بەرچههاو كەوتك كە نەرم و بە 

ئاسههتەم دەجههووقك رەنههیە ئەوە خههۆی بێههت. بە هەڵەداوان 

بەرەو  ی رامههان كههرد. كە لێههی نزیههد بههووینەوەك لە سههێ 

. ورد ورد بهازنەی گەمهارۆی سههەریمان  وە بهۆی چهووین

بچوود و بچووكتر كردەوە. خۆیەتیك مهیمكمەه كە بە ئاگها 

ههههاتەوە و ئهههێمەی بینهههیك هەر بە چیچكهههانەوە خهههولێكی بە 

دەوری خۆیدا لێداك بە چاوی پڕ چین و تهوڕەییەوە خێسهەی 

لێدەكردین. مهن بە بینینهی ئەبهگە  بهووم و دڵهم كەوتە كهوتە 

و خههاو بههوونەوەه ئەمە   جههۆرە كههوتك هەنیاوەكههانم شههل 

بههوونەوەرێكەك نههاكرێ ئەمە هەمههان ئەو ژنە خههان و مههانەك 

روومەت ئهههاڵەك پهههر  چەتهههرانییەی جهههاران بێهههته ئەو هەر 

 مۆڕەی لێ دەکردینك هەستم دەكرد دەیەوێ بگێ:

بهههێ شهههەرەفینەك بەم  اڵەشهههەوە وازم لێنهههاهێننك لەوە  - 

 زیاتر چیتان دەوێ 

مهههات و   م سروشهههتە ئهههە لیسهههمی چهههور  و خامۆشهههی تە 

چێهت  زۆر شت ده  رید لە وه بوونە  ویان كردووەتە ك ئە چۆڵە

بێته سیمایك رەنگ و ڕوی كێگیە سووتاوەكانی  مرۆڤ نە

گرتهههووە. چهههاوێكی بە چووقییهههدا چهههووەك چهههاوی چەپیشهههی 

دەرپۆچیههوەك هێنههدە لەڕ و  واز بههووەك لههووت و چەنههاگەی 

یەكی بێ ئاوك لێو خەرید بوو بە یەد دەگەیشتنه وەد زەوی

و رومەت و سههەراپای جەسههتەی پههڕ درز و شههەچار شههەچار 

بووك سام و ترسی لێدەباریه پرچهی تێكچهڕژاویك خهوری 
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ئاسای مەڕەكان پڕ بوو لە دڕكی مووسەكەك ملی بارید و 

دوو شههانی رەچههی هەڵتۆچیههو. دوو دەسههتی گههرێ گرێههی پههڕ 

دەمهاری شههین هەڵههیەڕاوی هەڵئاوسهاوك پەنجەكههانی شههەچار 

چارك دوو چاچی پڕ تی ی مووی تیهژ و ئەسهتوورك كە بە شە

شێوە لە چاچی درێهژی مشهاری كهوسی دەكهرده لەرزۆد و 

چەماوەك كووڕ و چگكن و ترسنادك مرچە مرچێكی سهەیر و 

فشههكەی لههووتی دەهههاتك سههام و ترسههی لێههدەباری. هێههدی و 

پشت چەماوەك بۆنێكی ناڕۆشن و تا بگێیت سەیری هەبووك 

چههۆنی بەم  ههاڵە گەیشههتووەه تههۆ بگێههی  روون نەبههوو چههۆن

بێكەسی و بێدەنیی و بێهوودەیی لە چەند سهاڵێكداك مهرۆڤ 

 بەم ئاراستەیە بیۆڕێت ه كبەم رێژەیە

ینەوە و بههازنەی گەمههارۆی وورد ورد لێههی نزیههد دەبههو 

سەریمان بچووكتر دەكردەوە. ئیدی هاوڕێكەم رەشهكەكەی 

یههد بههوو كههردەوە و چمكێكههی بههۆ راداشههتم. لە كاتێكههدا خەر

رەشكە تۆڕ ئاساكەی بە سەردا كەین و بییهرین. ئەو بهزن 

ئاسههها تونهههد و خێهههراك  سهههار خهههۆی هەڵهههدا و لە دەسهههتمان 

دەرچوو. بە پەرێزەكەدا ەلۆر بهووەوە و هەڵههات. ئهێمەو 

 بە دوای كەوتین و نەماندەهێشت لە چاومان بزر بێت. 

 دواجار بینیمان بە نێو تاوێرەكانداك بەرەو نێو كەڵۆزەكە

شهههۆر بهههووەوە و لە چهههاوان ونبهههوو. یەكێهههد لە خزمەكهههانم 

 هاواری كرد:

بهها بیەڕێیههنەوەك ئیتههر ئەو كەڵكههی ئههاوەدانی نەمههاوەك  - 

عومری پەپولەیەكیشی نەماوەك با بهۆ خهۆی چهۆنی دەوێهت 

 وابژێت. 
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 رووم تێكرد و پێم وت: 

بەڵكهههههو لە كەڵهههههۆزەكەدا بتهههههوانین بییهههههرینك هێشهههههتا  - 

دەربەنههههههههههههدەدا  ەر لەوخۆرئههههههههههههاوا زۆری مههههههههههههاوەك ئەگ

نەمانههههدۆزییەوە و بۆمههههان ڕاو نەكههههراك ئەیههههدەینە دەسههههت 

 چارەنوسی خۆی. 

لەسهههەرخۆ و زیكهههزاد بە نێهههو تاشهههە بەردەكانهههدا بەرەو 

دەربەندەكە كشاین. دوو تهاوێرە شهاخی بەرز بەرامبەریهان 

لە یەد گرتههووەك لە چووقییههدا پێههد گەیشههتوون. گۆمههاوێكی 

رام راكشهاوە. بە كەڵهۆزەكەدا بچووكی لێ ك لە نێوانیانهدا ئها

دڵههۆپە ئههاوی شههەونمی گیهها بەڕەزاكههان دەبههارێن و هەمههوو 

جێههیەد تەڕ و شههێدارە. فەرشههی سههەوزی بەڕەزاك تەواوی 

چەد دیواری كەڵۆزەكەی داپۆشیوە. لەسەرخۆ پێمان بەسەر 

زەویههیە شههێدارەكە دادەنههاك بههۆنێكی فێنههد و ئههاوێتە بە پشههقل 

ە ڕلە رۆخهههههی چهههههۆدەههههههات بە لووتمانهههههدا. یەكەم شهههههتك 

بە چۆكههدا هههاتین و ئههارە  و تەپوتههۆزی دەم و  كگههۆمەكەدا

پلمان رامههاڵی. پاشههان ورد ورد بە هەمههوو ووچههاو و دەسههت

 یەكدا چاومان گێڕا بە دوای میمكمدا.  پا  و نێو كەنهدڕ 

و دەوروبەری تاشە بەردە زلەكانك بنچكە تهووتڕد و بهاچە 

ن. وەلێ ههی  پوز  و چامیشەقنەكانك بست بە بست گەڕای

ئەسههەرێكی مههیمكم نەبههوو. نێههو كەڵههۆزەكە نیشههتبووە ژێههر 

سێبەرێكی چڕی ئێوارەوەك دنیا كو و مهات. لە سهەرووی 

دیواری خوار و خێ  و سهەختی چیها بەردیهنەكەوەك بە چەد 

دار هەنجیهههههری وشهههههكەوەبووی   دیهههههوارەكەوەك دەنیهههههی 

خۆشههی چههوڵتەیەد شههەپۆلی خسههتە بێههدەنیێكەوە. سههەرم بههۆ 
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ی ئاوازی چوڵتەكە هەڵبڕیك لە پڕ راچەڵەكیم و پڕ ئاراستە

 بە خۆم هاوارم كرد:

 ئەوەتاك ئەوە میمكمەه - 

دەستم لە هەوادا بووك بە پەنجەم ئاماژەم بۆ  پاڵی ژێهر 

كەڕە هەنجیههرەكە كردبههووك كههاتێ دوو هههاوڕێكەم سههەریان 

 هەڵبڕی. 

هەر چههههوار پەلههههی تونههههد لە دیههههواری كەڵههههۆزەكە گیههههر 

لە خههۆی بڕیبههووك چههاچە بههاریكە مشههارە كردبههووك جههووڵەی 

كولە ئاسهاكەی بەم  و ئەو ی خۆیهدا لە رەوەزە لهوو  و 

سههههههەختەكە گیركردبههههههوو. سههههههەرە گههههههەەكەی لە تههههههۆپەڵە 

 گژوگیایەكدا مەق  دابووك لە دڵی خۆمدا وتم:

كێ ئەتوانێت دەستی پێرابیاتك لەو شوێنە سەخت و  - 

 عاسییەداه

 پڕ بە گەرووم هاوارم كرد:

 همیك میمكە خێر لە خۆنەدیوەكەممی - 

دەنیههههم لە تەواوی كەڵههههۆزەكەدا دەنیههههی دەدایەوە. دوو 

هههههاوڕێكەم شههههۆد گرتبههههوونی و بە چههههاوی زە  و دەمههههی 

داچەچیههههوەوەك هەر تەماشههههایان دەكههههرد و نووتقیههههان لێههههوە 

نەدەهههات. لە پههڕ یەكێكیههان دەسههتیكرد بە باخەڵیههدا و بەدەم 

نی شههههكاو و دەركردنههههی چورئههههانێكی بچههههووكەوەك بە زمهههها

 سیمای پڕ سام و ترسەوە وتی:

تەنههها مەگەر خههودا بههۆ خههۆی فریههای ئههێمە و ئەویههو  - 

 بكەوێ. 
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هێند پەشۆكاو بووك لە بهری خوێنهدنی سهورەتی یاسهینك 

 بە رێكەوت چووە سەر سورەتی ئەنفال و هاواری كرد:

یسههئلوند عههن ا نفههال چههل ا نفههال س والرسههولە وان  - 

 كنتم مومنین...

بیسههههتنی وشههههەی ئەنفههههال و ئههههایەتەكەك لەرز و  هەر بە

جوڵەیەد كەوتە مهیمكمك سهەری لە پووشهەكە هێنهایە دەرێ 

و ئهههههاوڕی بهههههۆ  ی ئهههههێمە و دەنیهههههی ههههههاوڕێ چورئهههههان 

خۆێنەكەمهههههان دایەوە. روویەكهههههی ترسهههههناد و سهههههامناد و 

تۆوڕەك بە هەموو هێزی خۆیەوە زریكاندیه هێنهدە تونهد و 

ێهههههههر پێمهههههههان. بەرز چیژانهههههههدیك لەرزی خسهههههههتە زەوی ژ

هەرسهههێكمان بە تەوژمهههی زریهههكەكە كەوتهههین بە زەویهههدا و 

تونهههد گوییەكهههانی خۆمهههان گهههرت. وڕ و كههها ك هەرچهههی 

پەلەوەر و باڵندە هەبووك لە تاو زریهكە بەرزەكە هەڵفهڕین. 

مههن كەوتبههوومە سههەر ئەژنههۆ و بە هەر دوو دەسههتك تونههد 

گۆییەكهههانم گرتبهههوو. بە چهههاو لەو بهههوونەوەرە بە زریهههكەم 

كە وەد شووتی ئاگاداركردنەوەی هێرشی فڕۆكە  دەڕوانی

بێوچههان دەیقیههژان. تهها لە ناكههاو هەردوو دەسههتی لە رەوەزە 

سەخت و لووسەكە ترازا و بە پشتدا شۆڕ بووەوە. دواجار 

ك خههۆی پێنەگیههراك بە دەمههی پههڕ فیههزا ەوە و لەسههەر سههەر

بەرەو خهههوار تهههرازا و تیهههژ و پهههڕ ههههاوارك كەوت بە تاشهههە 

  پڕشا  بوو. ئێسد و خۆێنی پژا و وەد تاوێرێكدا و پڕشا

بلوورێههد بههووە هەزار پههارچەوە. هەسههتام و بە هەنیههاوی 

لە تاشههە ك لەرزۆد و چههاوی ئەبههگە  و دڵێكههی پەرێشههانەوە

تههاوێرەكە نزیكبههوومەوە. بینههیم پههارچە گۆشههت و ئیسههد و 
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دڵهههۆپە خۆێنەكهههان لە جهههوڵەدان و لەبەر یەد هەڵدەوەشهههینه 

ردە نزیكتهههرەوەك تەزووی چاوەكهههانم هەڵیگۆفهههتك سهههەرم بههه

تههر  سههەراپای جەسههتەی تەنههیمه بینههیم پارچەكههانی لەشههی 

مههههیمكم دەبههههن بە مێههههرووك رێههههد دەبههههوون بە زیكههههزیكەك 

زیكزیكەی هەمەڕەنگك سەوز و سهوورك زەرد و ئهاڵتونی 

 و خۆڵەمێشی...

هەزاران زیكزیكەی با  ئهاویك بەسهەر تاشهە تهاوێر و  

كهدەدەن. هەزاران سەر زەویهیەكەوە لە جهووڵەدان و بها  لێ

 وزیكزیكەی رەنیاوڕەنگ كە لە جەسهتە و رۆ هی تێكشهكا

و هە  هە ی ئەوەوە خوڵقههابوون. فههڕین و بەدەم زیههكە و 

زریهههههكەوەك بەرزبهههههوونەوە و لە دەمهههههی كەڵهههههۆزەكەوەك بە 

 هەموو  یەكدا پەرو و ب وبونەوە... 
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-7- 

 

 كێگیەی دڕدك زریكەی ئەبەدیی میمكم
 

لەگە  زیههههههكەی زیكزیكەكهههههههانی گەرمەسهههههههێرداك هەوا 

دەگری و زەوی هەڵدەچرچێ و تلۆ  دەكات. رەنیە لەگە  

زریههكەی ئەوانههدا لە شههوێنێكی ئەم گێتههیەداك  فههاو هەسههتێ. 

كهدا تسهۆنامی رووبهدات.  ریایە لەگە  جوڵەی باڵیانداك لە زه

یێههد لە بههاكووری دوورك یهها لەگە  جههووڵەی چاچیانههدا جەن
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باشهههووری دوورتهههر هەڵییرسهههێ. كە چاوانیهههان دادەخەنك 

رابهههردوو پهههڕ تهههف و شهههەرمەزاری دەبێهههت. كە تهههووڕەو 

 دەبنك ئایندە پڕ تیرۆر و تۆچاندن دەكەن. 

ئەمێستا مهن گهوێ لە چیرۆكەكهانی نێهو زریهكەی ئەوان 

دەگههرم. لە هەر بنچكههێكەوە دەنیههی ئەوان ببیسههتمك دەچههم و 

رادەدێرم. چیرۆكی زریكەی ئەوان هەرگیهز كۆتهایی گوێ 

كە سهاقنێكی زۆر بەسهەر  انایاتك ئەبەدیی و نەمرن. ئێست

 كبە زیكزیكەبوونی میمكمدا تێپەڕیهوە. روداوگەلهی گرنهگ

جەنیهههی گەورە و كارەسهههاتی جەرگبهههڕی زۆر روویهههداوە. 

دواجههار شههەڕی كەنههداو سههەری رژێمههی سههەدامی خههواردك 

داگیركرد. سهێ سها  دواتهر و لە  ئەمەریكا هات و عێراچی

رێهههههی شهههههەبەنیێكی پهههههێچەوانەی رووەو ئاسهههههمانك كە لە 

دارخورماكانەوە دڕی بە ئاسمان دەداك شهوێنی دیكتهاتۆری 

عێرا  دۆزرایەوە و دەستییركرا. پاو دادگایی كردنهی لە 

پههای ئەو هەمههوو كۆمەڵكههوژی و تاوانههانەی دژ بە خەڵكههی 

نجههامی دابههوو. لە عێههرا  و وقتههانی دراوسههێ و جیهههان ئە

بەرەبەیهههههانی جەژنهههههی چوربانهههههداك كهههههرا بە چوربهههههانی و لە 

سهههێدارەدرا. ئەوانهههی لە كهههاتی لە سهههێدارەدانەكەیدا ئامهههادە 

بهههوونك وتیهههان لە كهههاتی كەوتنهههی جەسهههتەی دیكتهههاتۆر بە 

كهههۆنكرێتەكەداك تەرمەكەی هەپهههرون بە هەپهههرون بهههووە و 

بههههههههووەتە هەزاران پههههههههارچەوەك لە هەر پارچەیەكیشههههههههی 

مارێههههههدك یهههههها دووپشههههههكێد خوڵقههههههاوە و بە كههههههون و توولە

 كەلەبەرەكانی پایتەختدا پەرشوب و بوونەتەوە. 
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كە من لە نێو هەرد و پێدەشهتەكانی گەرمیانهداك لە ا ئێست

ژێههر تیشههكی گەرم و سههووتێنەری خههۆرداك بنچههد بە بنچههد 

عەوداڵههههی چیرۆكههههی زیكزیكەكههههانم. هەواڵێههههد هەیە پههههاو 

ر  ەدیكتهاتۆر بهو سه هێرشی دووپشهكە رەشهەكانی جەسهتەی

كوردسهههههتان. پیرەپیهههههاوێكی شهههههەنیالیك لە چیهههههاوە خهههههۆی 

لە جەسههههههتەی تێكشههههههكاوی هەزاران هەزار  كهەڵههههههدێراوە

 زیكزیكە خوڵقاون و بە پێدەشتەكاندا هەڵفڕیوون. 

مێکی چههوو ك لە نێههو    ی خههە بههە ری زه مههن مههنمك سههێبە

ك بههههاخچەی دڕكههههداك لە نێههههو بنچكههههی كزكههههزە و چگەناشههههد

كەزی و پێكههوڵەدا. لە ژێههر تیشههكی تیههژ و كەرتەشههی و دڕ

گەرمی خۆری گەرمەسهێرداك  ها  پەشهێو و دەردەدار لەم 

بههنچكەوە بههۆ ئەو بنچههد دەگەڕێههم و گههوێ هەڵههدەخەم. منههی 

پیههری سههەر و ریههو ماشههوبرنجیك منێههد كە هەسههت ئەكەم 

خەریههكە سههات دوای سههات دەبههم بە زیكههزیكەك هەمیشههە لە 

ک  رم دەدات. منێهک وهد هەیە و ئازا یە سەرمدا زیكەزیكە

  وه خواره  خامۆوك لە  وه ره سە  کانك لە مێشی چوربانییە خۆڵە

 مۆ.    ژیلە

پههاو سههی سهها  لە ئەنفههال و یههانزە سهها  بە زیكههزیكە  

بههههوونی مههههیمكمك مانههههدوو و مههههردووی دوای ئەو هەمههههوو 

جەنههیە خوێناویههانەك ئەوەتههام لە نێههو كههێگیەی بەرفراوانههی 

دەكەم. لە هەر  یەكەوە  دڕكوداڵههههههدا. دەرۆزەی چیههههههرۆد

گوێ بیستی زریكەیەد بمك نەرم و لەسەرخۆ بۆی دەچم و 

بەدەم گههههههوێیرتنەوەك ورد ورد دەینووسههههههمەوە. دوای ئەو 

هەمهههوو زەمەنەك هێشهههتا پێمهههوایە دوێنهههیك یههها ئەم بەیهههانییەك 
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ئیتهههر ههههی  شهههتێد لەو  امهههیمكم بهههووە بە زیكهههزیكە. ئێسهههت

نایههههههههههابەی شههههههههههكۆمەندییە و لەو رۆ ە پههههههههههاكەك لەو دڵە 

نەماوەتەوە. تەنیا و تەنیا ئەم زریكە بەرز و زۆرە نەبێتك 

كانی بوونی ژیانهدا خهۆی  ەشهارداوەك  كە لە توێی راستییە

 لە نێو دڕكە تیژەكاندا. 

هەنههدێ جههار لە گەرمهها و بێزاریههداك دەمویسههت و بیههرم 

لەوە دەكهههههردەوە بە پههههههێلەچە هەرچهههههی زیكههههههزیكە هەیە بە 

ەرم. تهههها لە بئەبەد لە ناویههههان لیشههههێنمەوە و بههههۆپچاچەكههههانم ب

یادكردن ببێتە چارەنووسی هاوبەشی نێوانمهانك بەقم ئەمە 

مە هاڵە. ئەم دەنههیەك تههازە ئهاوێتەیەكە لە بههوون و نەبههوونك 

دەنیهههێكە بە نێهههو رۆ هههدا گهههوزەر دەكهههات. هێنهههدە روون و 

كارییەرە و بەرزەك هەر دەڵێیت بریسكەی ئاڵتوونە. ئەڵێی 

 هت و خههههوێنی چوربانیههههدارۆچههههوونی خەنههههجەرە بە گۆشهههه

زریكەیەكە نەفرەت و رچی هەمهوو مێهژووی بندەسهتی ئەم 

خاكەی لە خۆیدا هەڵیرتووە. دەنیێد كە دەیەوێت هەمهوو 

زەمین بە مرۆ ەكانەوەك بە بەها و سهەرچاوەی ئیمانیهانەوە 

 ن رۆ بكات. 

لە نێهههو ئەم دڕكە تیهههژ و گەرم و تهههۆز لێنیشهههتووانەداك  

ەنیاوی و پرتەچاڵیك خەنەیی هەزاران زیكزیكەی رەنگ ژ

و ئاویی و نیلی و ئاڵتونیك بەردەوام و بهۆ ئەبەد چیرۆكهی 

خۆیان بە گوێی دنیهادا دەدەن. چیرۆكهی زریهكەی ئەبەدیهی 

میمكم و سەر زەمینی میمكم. سەرزەمینی چیرۆكی مەرگ 

 و ئەنفالك سووتان و خیانەت. 
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ئەوەتههههههام بمبیههههههنەك لە نێههههههو هەوای گەرم و پێدەشههههههتی 

گەرمیانههههههداك بە تەنیشههههههت بههههههنچكە دڕكێكههههههی  سههههههووتاوی

كەرتەشهههییەوە رۆنیشهههتووم و گهههوێم داوەتە زیكزیكەیەكهههی 

رەنهههگ شهههەرابیی. لەگە  گەرمبهههوونی هەواداك زریهههكەی 

زیكهههههزیكەكەك تونهههههدترو بەرزتهههههر دەبێهههههت. زریكەیەكهههههی 

ئەبەدییك پڕ ناڵە و چریشكەی مهرۆڤ. هەم گهوێ دەگهرم و 

 ...هەم دەینووسمەوە... ززززززززززززززززز
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تریفەی مانیەشەوك جەسهتەی پهڕ گهو  

 و گەق
 

پههاو سههێ مانههگ لە شههووكردنی )تههریفەی مانیەشههەو( 

بێوەژن كەوت و تەرمی پیاوە سەربازەكەیان لە تابووتێكی 

بە ئههههاق داپۆشهههههراودا بهههههۆ هێنههههایەوە. ئهههههاقیەد سهههههێ دانە 

پێوەبهههووك وەد چهههۆن تەرمەكەك سهههێ ئەسهههتێرەی سهههەوزی 

كونی سووری تێدا هەڵكۆڵرابووه سێ مانگ دواتهرك ریهو 

سپی و پیاوانی گوندك هاتنە  ی )سروە بای بەرەبەیهان(ی 

 دایكی كوڕەی كوژرا و داوایان لێكرد:

تههههریفەی مانیەشههههەوك هەم جە ێهههه  و جههههوانەك هەم  - 

بهههێكە  و بێهههدەرەتانەك تهههۆو خهههودا نەیبهههڕێ كهههورێكیترت 

ەك گەرچی هەرزەكار و ناكامگەك بەقم خهۆ سهبەی هەر ماو

دەبێهههت ژنهههی بهههۆ بێنهههی. بهههۆ ئەوەی وەجهههاخی مهههاڵەكەو 

نەكوژێتەوەك ههاتووین هەر ئەمهڕۆ تهریفەی مانیەشهەوك لە 

كەین. بەم كارە هەم ئێهوە و هەم ب)دارۆی لەپڕەنیین( مارە

 ئێمەو خاترجەم دەبین. 

دارۆی لەپهههههههههڕەنیینك ئەو مێردمنهههههههههداڵە شهههههههههەرمن و 

وورەپەرێههههههزەی زۆربەی ژیههههههانی لە ژوورێكههههههداك بەدەم د

وێنەكێشانەوە بردۆتەسەر. بێئاگا لە دنیاك بە زۆر هێنایان و 
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دەسهتی رەنیاوڕەنییههان بە زۆر خسههتە نێههو دەسههتی نەرم و 

ناسهكی تههریفەی مانیەشهەوی براژنههی و كردیههانن بە ژن و 

مێردی یەكتر. هەر هێنهدە و دارۆی لەپهڕەنیین لە پهڕمەی 

و خۆی هاویشتە كۆشی دایكییەوە. دیمەنەكە بووە  گریانیدا

مهههایەی چاچههههای پێكەنینههههی پیهههاو مههههاچووقنی گونههههد و بەدەم 

 هەڵقوڕاندنی )چا(وە هاواریان كرد: 

 پیرۆزەك ئینشائەق پێكەوە پیروخەڕۆ دەبن.  - 

رۆژانههی دواتههر خەم و تەنیههایی و گریههانك بههاڵی كێشههایە 

و لە دنیههههاك لە سههههەر مههههاڵەكە. لەپههههڕەنیین بێئاگهههها و دابههههڕا

ژوورەكەی خۆیهههداك بە چەڵەمە رەنیاوڕەنیەكهههانی وێهههنەی 

جەنگ و مردن و مرۆ ی تەنیای نێو چەكی دەكێشا. دایكی 

بەسهههەر بەرمهههاڵەوە دەگریههها و یهههادەوەری كهههوڕە تهههازە زاوا 

كوژراوەكەیك وەد تۆپەڵە دڕكی تیژ بە خوێنی جەسهتەیدا 

ی سێ دەگەڕا و ئازاری دەدا. تریفەی مانیەشەویوك بووك

مانیە و بێوەژنی سێ مانیە و ژنی مێردمنداڵێكی بێهەست 

 رۆ ههی ئێسههتاك رۆژ دوای رۆژ كههز و  واز و بههێ و بههێ

رەونە  دەبهههوو. مێردمنهههداڵێكی دوورەپەرێهههز و نەخهههۆوك 

چهههۆن رامهههدەكرێ و پەلكێشهههی نێهههو شهههەهوەت و پیهههاوەتی 

دەكرێههت. ئەمێههد تەڕ و پههڕ هەسههت و شههەهوەتك خههاوەن 

وو بە ئههاوك منههداڵێكی نەزان چههی جەسههتەیەكی گەرمههی تینهه

لێبكاته كە نازانێت دەسهت بهۆ میهوەی گەییهو و پهڕ لەزەت 

بەرێت. منداڵێد هەر كە خۆی دەكات بە ژوورە پڕ پەڕەی 

رەنیاوڕەنیی پەرشوب ویداك چاوی دادەخاتك لە شهەرم و 

 ترسداك سوور سوور هەڵدەگەڕێت. 
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نیوەشههەوێد تههریفەی مانیەشههەوك ئاڵوشههی تێبەردەبههێ و 

ەزووی لەزەت هرووژمی بۆ دێنێت. بەسەر جێیاكەیەوە ت

شههههێكی گەرم  ههههاڵی لێهێنههههاوە. بە  تەپههههاوتلێتیك  ەزی باوه

تاریكییەكەداك نەرم و پهڕ تهامەزرۆ و  ەسهرەتی جەسهتەی 

پیهههاوك دەچێهههت و خهههۆی دەخهههزێنێتە نێهههو جێیهههای گەرمهههی 

كە لە خەوی چووڵی خوێدا ن هرۆیە. تونهد لە  كلەپڕەنیینەوە

پێههدا دەكههات و دەییوشههێت بە جەسههتەیەوەك دواوە باوەشههی 

چههههاچی دەخههههاتە نێههههو هەر دوو رانههههی گەرم و داخبههههووی 

خۆیەوەك مەمكەكانی لە پشتی گیر دەكهات و دەسهتی دەبهاتە 

نێو سنیی كوڕەوە كە بەدەم خەوەوە هاواری دایكی دەكات 

و منجە منجێتی. تا لە پهڕ رادەپەڕێ و بە بینینهی سهینگ و 

مانیەشەوك زووڕە زووڕ دەسهت مەمكە سپیەكانی تریفەی 

دەكههات بە گریههان و مههاڵەكە پههڕ لە دەنیههی نەشههازی فی ههان 

دەكهههات. ژنە دە ەپەسهههێ و جەسهههتەی گڕگرتهههووی سهههارد 

سهههارد دەبێهههتەوە. لە ژوورەكەی ئەودیویشهههەوەك خەسهههووی 

 هاوار دەكات:

تههریفەك كچههم واز لە منههداڵەكە بێههنەك كچههم ئەو هێشههتا  - 

 اوێتی. كاڵفامە بۆ دەستبازیك هێشتا م

تههریفەی مانیەشهههەوك دەچێههتە بەرهەیهههوانەكە و لە ژێهههر 

تیشههههكی مانیەشههههەوەكەداك لە پههههڕمەی گریههههان دەدات. بههههۆ 

بەختی رەشی خۆیك شیوەنێد سازدەدات و بەدەم گریانەوە 

 هاوار دەكات:
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رەنس بە خەسار خۆمك ئەی من چیبكەم ه ژنێتیم لێهی  - 

دەڕژێههتك مههن چههی لە منههداڵێكی نەزان و بێهەسههت و  ەز 

 بكەمك بۆ دیلی ئەم چەدەرەتان كردم 

سهههههروەبای بەرەبەیهههههان. ههههههاتە  یەوەك بەدەم سهههههڕینی 

 فرمێسكەكانییەوە باوەشی لێدا و چرپاندی بە گوێیدا:

بكەك رێهیەیەد  كچی خۆمك هەوڵدە وردە وردە فێری - 

بههههدۆزەرەوە كە بەر تههههامی لەو و  رت بههههكەوێ. تەنههههها 

یەكجهههار تهههام و بۆنهههت بكهههاتك ئیتهههر دەسهههتەمۆت دەبێهههت و 

لێتنابێتەوە. بەقم كچم سەبرت هەبێك هێواو و لەسهەرخۆ 

 فێری خۆتی بكە. 

سهههبەی نیهههوەڕۆك تهههریفەی مانیەشهههەوك خهههواردنی بهههۆ 

 ی:لەپڕەنیین برد و لە بەرامبەریدا دانیشت و وت

منهههیو وێهههنەیەد  یەڵهههیتههها تهههۆ نهههانەكەت دەخهههۆیك دە - 

 بنەخشێنم 

لەپهههههڕەنیین سهههههەری داخسهههههت و كەوتە نهههههانخواردن. 

 و باستیلەكان كەوتە رەسمكردن.   تریفەو بە چەڵەم بۆیە

لە ژێههر درەختێكههی سههەوزداك كهه  و كههوڕێكی نەخشههان 

دەسههتی یەكتریههان گرتبههوو. پاشههان بههازنەیەكی كێشهها و بە 

ردەوەك بە دەوری بازنەكەشهههدا هێگهههی رەنیهههی زەرد پڕیكههه

ینی وشههێوە تیشههكی بهههۆ دروسههتكرد. لەپههڕەنیین بەدەم جهههو

تههههیكەكەی نێههههو دەمیههههیەوەك زە  زە  لە وێههههنەی ژنەكەی 

دەڕوانی. دواتریو كاتێ چای بۆ هێنها. لە پەڕەیەكهی تهردا 

ژن و پیههههاوێكی رەسههههمكرد كە باوەشههههیان لە یەد دابههههووك 

 دەمیان خستبووە نێو دەمی یەكتر. 
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رۆژانی دواتر پێكەوە وێنەیان دەنەخشاند. كوڕە وێنەی 

تاند و جەنگك فڕۆكە و چەكهدارك ژنەو وێهنەی بهاران و 

خۆشەویسههههتی و سێكسههههی دەنەخشههههاند. شههههەوێد تههههریفەی 

مانیەشهههەوك سهههێتی ئارایشهههتەكەی خهههۆی هێنهههاك لە بەردەم 

 وت: لەپڕەنیین داینا و پێی

ئەم رەنیهههههههانە جهههههههوانتر و رەونە  دارتهههههههرن بهههههههۆ  - 

سهههمكردن. چهههراكەی زیهههاد كهههرد و ژێركراسهههە تەنهههد و رە

گوڵدارەكەی لە خۆی داماڵی. لە بەردەم پیاوە بچكۆلەكەیهدا 

و بەسهههههەر پەڕە پهههههڕ وێهههههنە رەنیاوڕەنیەكانهههههدا راكشههههها. 

جەسههههتەیەكی سههههپی و پههههڕ شههههەهوەتك نەرم و گەرمك دوو 

چههاچی لههوو  و پههێكەوە لكههاوك دوو دەسههتی كههراوەك لە ژێههر 

ك دەبریسههكایەوە. دوو مەمكههی كههارییەری تیشههكی چههراكەدا

توند و چوت و پڕك لەو و  رێكی سفت و لوو ك رێهد و 

وردیلەك بە چهاوی داخهراوەوەك بە دەنیێكهی كهز و ناسهد و 

 ورووژێنەر وتی:

دەی لەپههڕەنیینك تههاچە پیههاوی گەورە و جههوانی مههنك  - 

 لەسەر جەستەی من وێنە بكێشە. 

نووت   .كوڕە  ەپەساو و سەرسام هەر تەماشای دەكرد

و جهههووڵەی لە خهههۆی بڕیبهههووه شهههگەژاو و ترسهههاو دڵهههی بە 

كوتەكههوت كەوتبههوو. ژنە چەڵەم رەنیێكههی سههووری خسههتە 

دەسههههتییەوەك رایكێشههههایە سههههەر سههههنیی نەرم و گەرمههههیك 

 دیسانەوە چاوەكانی لێكناك بە چرپەی تام و لەزەتەوە وتی:

جەسههتەی مههن لە  پەڕەكههانی تههۆ سههپیتر و ناسههكترەك  - 

جەنههههگ و چەد و فیشههههەد نههههاگرێ. ئەو بەرگەی وێههههنەی 
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شتانە پێستی ناسكم ئەڕوشێنێك وێنەی گو  و درەختم تێهدا 

 رەسم بكە. 

توند سلەبۆیەی نێو دەستە چكۆقنەكەی بەسەر سنگ و 

سهههههد و نێهههههو رانە گەرم و پڕەكانیهههههدا دەهێنههههها و دەبهههههرد. 

تەزوویەكی بە لەزەت و گەرمیو هەر دووكیانی هێنابووە 

نێههههههوان دوو مەمههههههكە خههههههڕ و جههههههۆو. لەپههههههڕەنیینك لە 

بەرزەكەوەك هێگێكهههی سهههووری بەرەو خهههوار بهههۆ نێهههو دوو 

رانهی كێشهها. پاشهان بە دوو هێگههی سهەوزك هەردوو مەمكههی 

لكهههههان بە لهههههقە سهههههوورەكەوەك دوو گهههههوڵی زەردیشهههههی لە 

مەمكەكهههانی نەخشهههان. دوو دەسهههتی سهههپی هەر دوو شهههانی 

كوڕەی گرت و كێشای بەسەر جەستەی داخبوو و رووتی 

تونههد تونههد گوشههی بە خههۆیەوە. لەپههڕەنیین مههت و خۆیههداك 

 ئارامك چووە  اڵەتی كۆماوە. 

پههاو سههێ مانههگ لە شههووی دووەمههیك ئەوە یەكەم جههار 

لە  مانیەشهەوكبوو لە مهاڵەكەدا دەنیهی بە سهۆزی تهریفەی 

كاتێكهههدا بە خهههاولییەكی پەمەیهههی رەنهههگك پرچهههی رەشهههی 

درێههژی خههۆی وشههد دەكههردەوەك لە ژێههر لێههوەوە گههۆرانی 

  بگێت.

رۆژان و شەوانی دواترك جوانتر و خۆشتر بووك ئیتهر  

هەر كهههههات بیویسهههههتایە رووت رووت خهههههۆی دەكهههههرد بە 

ژووردا و لەبەردەم پیاوی بچكۆلەی خەونەكانیدا رادەكشا. 

ئەوەتهههها بێههههدەنگ لە ژێههههر تیشههههكی چههههراكەداك جەسههههتەی 

پەژمههوردەی لەسههەر سههد لە بەردەمیههدا كەوتههووە. گههووپی 

بازنەییك هێندە ئەفسووناوی بووه كەوانەییك چوونی خڕ و 
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لەپهههڕەنیین بەر لە هەر شههههتك دەسههههتی بە چەوسههههی پههههڕ و 

نەرمههی گههووپە چوونەكانیههدا دەهێنهها و دەبههرد. جارجههارەو 

تونهههد تونهههد دەییوشهههین. بە هەمهههوو تەمەنهههی دەسهههتی بەر 

گۆشتێكی هێندە سپی و نەرم و گەرمدا نەهێنهابوو. لەرز و 

دەستی بهردوو فگهچەی تەزوو بە لەشی خاویدا ب وبووەوە. 

سێتی ئارایشتەكەی هەڵیرت و لە رەنیەكانی هەڵكێشا. بە 

 ملی درێژی تریفەوەك باڵنهدەیەكی نەخشهانك باڵنهدەیەد كە 

باڵەكانی كردبوەوە و دوور و بەرز دەفڕی. لە نێهوان هەر 

دوو شانیداك چەند گهوڵە سەوسهەنێكی رەنیهاوڕەنیی رەسهم 

ەو خهوار بە پشهتیدا هێدی هێدی رووك كرد. بە گەق و گو 

هاتە خوارك بە سەر گووپە نەرم و بەرزەكانییەوەك باڵندەی 

و گەقی شەرابی و پەمەیی و ئاڵتوونی كێشا.  دەنوود تیژ

لە نێوان گو  و باڵندە و گ  هەمەڕەنهیە تێكچڕژاوەكانهداك 

شههوێن پەنههجەی ورد و خههڕی لەپههڕەنیینك چەشههنی دڵههۆپە 

وو ئەو مهههاوەیەداك ئهههاوڕنیی بەرەبەیهههان دەبینهههرا. لە هەمههه

خهپ ك تریفەی مانیەشەو وەد پشیلەیەكی دەستەمۆی بەناز

و مهههات چهههاوانی لێكنهههابوو. بێجهههووڵە لە دنیهههای لەزەت و 

موچڕكە و خۆشیدا ەەر  ببهوو. تها ئەو سهاتەی هەناسهەی 

 گەرمی لەپڕەنیین بە گوێی چكۆ نەیدا چپاندی:

 بكەوەرە سەر پشت.  - 

ژنە هێواو هێواو  دەستەكانی لە رەنیدا ەەر  كرد و

وەرچەرخههاو رووی تێكههرد. تونههد و پههڕ هەر دوو مەمههكە 

بەرزەكانی هەڵیگوفی. ئیهدی مەمكەكهان دوو سهێوك یها دوو 

هەرمێك یا دوو بەهێ بوونك لە نێویاندا رووبهارێكی شهین 
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كهها  بەرەو خههوار دەڕژاك بههۆ نێههو زێههی ژیههان. ئەوە یەكەم 

بهههێ. جهههار بهههوو لەپهههڕەنیین دەسهههتی بە كهههانی ژیهههان تەڕ ب

كانییەد دوكانی تو ەف كهانی  ەیها كهانی بەچهابێك چهوبەی 

 لە چیبابی نوچەبا بێ نە چوپا بێ.

رۆژی دواترك سێ كە  بێدەنگ دەگریانك چوڵپ چوڵپ 

دەگریهههان و فرمێسهههكیان دەڕشهههت. سهههروەبای بەرەبەیهههانك 

بەسەر بەرماڵەكەیەوە دەگریا. تریفەی مانیەشەوك بە دیهار 

وون بوو دەگریا. لەپڕەنیین بە ئاوێنەیەكەوە كە تەڵە و ناڕ

 چەد لە شانەكانیەوە دەگریا.  پیاوە دیار وێنە پڕ خوێن و

عەسههرانێد كە گونههدەكە پههڕ جریههوە جریههوەی چههۆلەكە 

بوو. تریفە لە بەردەم پیاوە نەفامەكەیدا بە چۆكدا ههاتك بە 

 مەكر و نازی ژنانەوە بە گوێیدا چرپاندی:

 ە بكەم ئەیەڵیت منیو لەسەر جەستەی تۆ وێن - 

لەپڕەنیین هیچهی نەوتك ئەویهو خێهرا كەوتە دامهاڵینی 

جلەكهههانی و رووت رووتهههی كهههردەوە. جەسهههتەیەكی لەڕو 

 وازك گەنههم رەنههگك تەنههها سههیمای نەبههێ كە لە شههەرماندا 

سوور سوور هەڵیەڕابوو. وەد پشیلەیەكی كێهوی بە هەر 

دوو دەستە ناسكەكانی كە رەنییان لێدەچۆڕاك كەوتە گیانی 

اڵەكە و لە رەنیهی هەڵكێشها. كهردی بە رەنیهاڵەك بە مێردمن

پەلههكە زێههڕینەی پههاو بههارانی بەهههار. كههوڕەو دەسههتی پههڕ 

رەنیی خسهتە سهەر چهوبەی مەمهكە تونهد و سهپیەكانی ژنەك 

تونههد هەڵییگههۆفتن. یەكتریههان بە رەنههگ سههواەداك بههوون بە 

دوو تهههاو ك دوو پەپهههولەی باڵنەخشهههین. وەد گەق و گهههو  

ەكەدا و بەسهههههەر پەڕەی وێنەكانهههههدا تێكچهههههڕژانك بە ژوور
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كەوتنە تەپاوتل. هەناسە بڕكێ و ئاخ و ئۆفیان بووك ببوون 

بە یەد جەسههههتە بە چههههوار دەسههههت و دوو سههههەرەوە. پههههاو 

چەدەرێههد مانههدوو مانههدووك لەسههەر پشههت كەوتههن و گوێیههان 

 دایە جریوەی چۆلەكەكانی نێو دارتوی  ەوشەكە. 

نیەشهههەو شهههەوێكیترك شهههەوێكی مانیەشهههەوك تهههریفەی ما

ههههات و لە بەردەم لەپڕەنیینهههدا بە چۆكهههدا كەوت و كەوتە 

دامههاڵینی كههوڕە لە جههل و بەرگەكههانی. رووت و راسههت لە 

بەردەمیههدا وەسههتا بههوو. تههریفە دەسههتی خسههتە نێههو ڕانههیەوەك 

نەرم و لەسەرخۆ دەستی دەهێنا بە گوون و كێریدا كە وەد 

ی بەچكە كۆترێكی گەندەموو چكۆڵە و نووستوو بوو. فگچە

ئارایشههتەكەی لە رەنیههی رەو هەڵكێشههاك بەسههەر هەر دوو 

 گونییەوە دوو پنتی رەشی نەخشان و وتی:

 ئەمە دوو چاوی كۆترەكەیە.  - 

پاشههان كێههری كە وەد نێههركە پیههازێكی ناسههدك رەپ و 

 هەستاو بووك بە رەنیی سوور سواەدا و وتی:

 ئەمەو دەنووكی سووری كۆترەكەمانە.  - 

 شا و هەردوو رانی كردەوە:تریفە لەسەر پشت راك

دەی بههههها یارییەكەمهههههان دە  پێهههههبكەین. بە چەسهههههتی  - 

با بێهت لەم كهانییە روونەی نێهو  اكۆترەكە تینوویەتیك ئێست

دوو چیا سپییەم ئاو بخواتەوە. دەی كهۆتر گیهان بفهڕە سهەر 

 كانی. 

كۆتری دەنوود سهووری گهۆێڕایە  لە شهەچەی باڵیهدا و 

یەد كە دەوری بە ئەنواعی لەسەر كانییەكە هەڵنیشت. كانی

گو  و م  خەم بووك چوزەرە رێواسی تێدا روابهووك بەو 
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چوزەرە رێواسە كەمێكی چگەشهابوو. سروشهتی كهانی وایەك 

تینووەكهههان رادەكێشهههی. دوو دەسهههت كەمەری لەپڕەنیینهههی 

راكێشاك سوورە دەنووكی كۆتر چوو بە چگشتی كانییەكەوە. 

دەدا و دەیویسهههت هێنهههدە تینهههوو بهههووك لەسهههەر یەد تەكهههانی 

چههووڵتر و چهههووڵتر رۆبچێهههت. ئههاخ و ئهههۆفك نهههاڵە و نهههركە 

ئههههاوێتە بههههوو بە تەزووی لەرز و لەزەتك بە مههههوچڕكەی 

ئەفسههووناوی ژیههان. كههاتێكیو دەنههووكی كههۆتر هههاتە دەرك 

دڵههۆپە ئههاوی سههوورباوی ژیههانی لێههدەچۆڕاك دڵههۆپ دڵههۆپ 

 دەڕژایەوە نێو چگەشتی كانییەكە. 

زەتبردن بە جەستەی یەكتر و  سەرەتای ئاشنا بوونك لە

دۆزینەوەی نهێنیەكانی سێك  و خۆشەویستی دۆزرایەوە. 

یان رەوتی خۆی گرت. ئیتر هەموو شەوێد تها بەرەبەیهان 

لە باوەشی گەرمی یەكدا دەنووستن. تها سهێ مانهگك تهریفە 

 كێری كوڕەی رەنگ رێژ دەكرد و دەیوت:

یتهر ئیتر لەشم شوێنی رەسمكردنی تری تیا نەماوەك ئ - 

 كاتی وێنەكێشانە لە ناخ و ناو سكمدا. 

پاو سێ سا ك تریفەی مانیەشەو دووگیهان بهووك رۆژ 

دوای رۆژ سههكی بەرزتههر و گەورەتههر دەبههوو. لەپههڕەنیین 

بەسەر سكی ژنەكەیەوە وێنەی پەلكە زێڕینەی دەنەخشاندك 

پەلكەزێهههڕینەی سهههەر چەوسهههی سهههكەكە دەدرەوشهههایەوە. بە 

 دەییوت: دەنیی پڕ عشقیشەوە جار جار 

ئەگەر كههههه  بێهههههتك نهههههاوی دەنێهههههین پەلكەزێهههههڕینەی  - 

 كوردستان. 

 تریفەو بە دوایدا دەییوت:
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ئەگەر كهههههوڕیو بهههههووك نهههههاوی دەنێهههههین رەنیهههههاڵەی  - 

 گەرمیان. 

لە پهههاو سهههێ سهههێ مهههانییك لە دوو گیهههان بهههوونی ژنە. 

شهههاقویان هێنههها و  كدە هههام و عەجهههاد و دەجههها نی بەعههه 

سههێ رۆژی دواتریشههداك  گونههدەكەیان ئەنفههال كههرد. لە سههێ

خەڵكێكهههههی زۆری گونهههههدەكانك پەسهههههتێنرابوونە چهههههاڵێكی 

گەورەی نێههههو دڵههههی بیابههههانی باشههههوورەوە. لە نێههههو چههههاڵە 

چووڵەكەداك چریشكە و هات و هاوارك گریانی ژن و پیاو و 

منداقنی نێو چاڵەكە دەگەیشتە چووقیی ئاسمان. لەپڕەنیین 

و. تههریفە لە و تههریفەی مانیەشههەوك باوەشههیان لە یەد دابههو

ژێههر كههارییەری پاڵەپەسههتۆ و بەركەوتنههی ئەوانههی تههرەوەك 

كەوتبههههووە سههههەر ژان و پههههڕ بە بیابههههانەكە دەیقریشههههكاندك 

 زریكەی ئاوێتەی دەنییەلی تر دەبوو:

یائەڵ ... یا شێە م ێدینی عەرەبی... یا عەلهی... یها  - 

 شێە  ەسەنی چەرەچێوار...

بە فریایهههان  ئەو ئێهههوارەیەك نە خهههودا و نە كە  نەبهههوو

بكەوێههت. ئەوەی لەوێ بههووك تەنههها بەعسههییەكان بههوون كە 

یەكێكیهههههان بە جلهههههوبەرگە زیتهههههوونییەكەیەوەك بهههههۆ كهههههات 

بردنەسههەر و پێڕابههواردنك بە مشههت لمههی داخ بههووی بەر 

خۆرەتههههاوی دەڕشههههت بە سههههەریاندا و چاچهههها پێههههدەكەنیه تهههها 

شۆفگەكان كەوتنە كهار و بە چەپهاڵی پهڕ و گەورەك چهاڵە پهڕ 

و پههڕ گریههان و فیههزا  و رۆ ە تۆچیوەكانیههان پههڕ  مههرۆڤ

كههردەوە. دەم و چههوڕگ و سههییەكانیانك پههڕ كههردن لە لههم و 

 زیندە بە چاڵیانكردن. 
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پههاو خههۆر ئههاوابوونك بیابههانەكە كههڕ و تاریههد داهههاتك 

تاریكییەدك تۆخ و رەشتر لە بەخت و چارەنووسی كهوردە 

 زیندە بەچاڵكراوەكانی هەناوی زبر و گەرمیدا. 

تێ شههەوی ئههاو  بە تههاوان لە نیههوە  یههدا. چههرۆی كهها 

رووناكییەدك ناسد و باریهدك وەد  سهكی چهگە گیهایەد لە 

ە بە كهۆمەڵەكەوە دەرههات. هێگێكهی بهاریكی ڕلمی سەر گۆ

رووناكیك پڕ رەنگك نەرم نەرم باقی كرد و پەلوپۆی بە 

فەزا تههههاریكەكەدا هاویشهههههت. تههههها هێههههدی هێهههههدی بهههههوو بە 

فریشتە ئاساك پهر  شهۆڕی رەنهگ كچۆڵەیەدك كچۆڵەیەكی 

روون و تیشد هاوێژك چەشنی خۆری گەشی جهۆزەردان. 

كچههههههۆڵەكەك بە جههههههووڵە كەوت و بە بههههههازنەی گههههههۆڕە بە 

كهههههۆمەڵەكەدا كەوتە سهههههەماكردن. تیهههههژ و پهههههڕ جهههههووڵە و 

ئازاراویك سەمایەكی شێتانەی كرد. وەد بێچووە مامزێهد 

ا سهووڕ چەڵەمبازیدەداك جەستە و دەستەكانی لە تاریكییەكەد

كێههد  دەداك لەگەڵیههدا روونههاكی لێههدەڕژاه دواجههار وەد نەیزه

بەرەو بههههاكوور كشهههها و بە دوای خۆیههههداك راسههههتە هێگێكههههی 

 پەلكەزێڕینەی بەجێهێشت. 

 

 كۆتایی
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