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 واڵه رده زه کۆاڵنی رووداوی

ریورووبهکانیدهکێوهکجارنزمترلهاڵمنزم،یهرز،بهیبهچکۆلهشارێکی

له ههبهخۆی گهر یهتاویهاوینێکی راکشاوهساڵهکێکلهرمی خهکاندا ریکیو

ریکیشارخهتاوئاگایلێیههه.یهفتههڕاستیهکانیناوهرۆژهکێکلهیه.پشوودانه

نیوهژه ههڕۆیهمی جادهربۆیهو و بێسرتهکۆاڵن و بێدهکانیچۆڵ نگدێنهو

پێی.بووهنهمدیمهزیبهحهمیشهتاوهههه.مووشتێکئارامودڵڕفێنههه.رچاوبه

 زیبهتاوحهههلێره.کانیدنیایهجوانههاوینهکێکلهیهمشارهئههاوینانیکهوایه

تیخۆیهشیهتیگه ئه. دهوهبۆ تا شتروکانیگهتوانێتێشکهیجوانترشارببینێ،

رنجیسهوهکۆاڵنێکهنێکلهرۆژێکدیمهدایهمکاتانهکێکلهیههل.کاتروونترده

.کێشێراده
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گڵیخانووهکۆاڵنێکبه.یشارهکهگردهکێکینزیکبهڕهگه،لهکهکۆاڵنه

تاوهه.یکییارینرپۆلێکمنداڵخه.تیرگیرێگایهخۆڵبهکهوهکانیهئاجوریهو

لهیهلهئاڵێنوجاریوایشهکدهیهلهجاریوایهئاگایلێیه شوێنێککیاخود

 .کاشتردهتاوتیشکیگههه.وهونهکهدوورده

یارییهدهکانبهمنداڵه گۆڕاوهنشتێکلهگهکتوپڕتێدهوهم کۆاڵندا تارهسه.

چیه بهنازانن رووداوه، نیهوهکهاڵم نهکهها لێ گوێیمرۆڤخۆی و بکا بان

کانواڵهردهزه.یزیاترهواڵهردهچاوجارانزهکۆاڵنلهنگهکانتێدهمنداڵه.داتێهن

وئه.رچاوبهتروسامناکتریشدێنهورهڵکوگهلێکزۆرتر،بهنیازۆرتر،گهتهنه

نوخهرگاکاندادهده.ماڵیخۆیانوهچنهترسانادهلهلهپهیوابچوکترنبهمندااڵنه

دهژوورهخۆیانبه نکهکاندا کهوانهاڵمئهبه. ژوور،،ناچنهترنورهمێکگهیوا

لهده ههکایهست رادهڵدهکردن بهوهگرن، و ئهسهوهرسوڕمانهسهستن ویری

بنلهوهشوێنێکهکانلهواڵهردهمووزهههنکهگهوساتێدهئه.نکهدهنهگمهدهنهدیمه

ردهدێنهوهکانهمیچهکێکلهیه لهواڵهردهزه. کۆاڵنهکهکۆاڵنهکان ئاسمانی کهو

ناکه وهونهدوور لهرهبهرهبه. بروو ووننزیاد ژمارهگهله. زیادبوونی یان،ڵ

دهشینگیده زیاد دێت تا کاان حهمنداڵه. ساونپهکان له. پهدهکتوپڕ یرهنجهرگاو

ووهژوورهنهبهکانیاندهڵهپڕتاومنداوبهلهپهبه.بنیدادهکانپهوره،گهوهکانهماڵه

رشتێکههلیسوبهتهڕۆوبهپهبه.نخهرخۆیاندادهسهکانلهرهنجهرگاوپهده

ئاسمانیکۆاڵنئیستائیدی.گرنکانیشدهداتکونهستدهودهستیاندایهردهبهلهکه

.،دایپۆشیووهریداگرتووهوسههرتائمسهئهکهورهردیگهوریزهکیههیهڵهپه

سامێکیسه لهترسو ئهیر پهنیگای دیوی دهرهنجهو بینرێکاندا ئه. بڵێی مهتۆ

کانهاوارمنداڵهکێکله؟کتوپڕیهوهنێتهمووشاربتهههمهونبێ؟تۆبڵێیئهخه

:ڵیکاودهده
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سووڵمیچیماڵیرهبنر،لهدهتنههاوهمیچهوئهبنمنبۆخۆمبینیمله"ـ

!"چاویخۆمبینیممبۆخۆمبهدرۆناکه.وهرزهبااڵبه

پهئه.نیاپرسیارنیگاکان،ته.نکهکتردهیرییهکانسهورهگه کهردهزهڵهوسا

دهسهترازێوبهکۆاڵندهلهبیننکهده لهرنزۆندهوهئه.کشێرئاسمانیشاردا

کییهگرمهوهدوورهوزێکیسامناکولهوزهوهنزیکهنگیانلهده.نژماردننایه

کانهاوارورهگهکێکلهیه.رزینلهتههێناوهکانیقفهسهدیواروبانوکهترسناک

:کاده

 نه"ـ لهکهفریا شار دهوین چێناو ده! بکهیاڵال شتێک ینبێ تر. تۆزێکی

بێی،دهده.ئاڵێنکانلێماندهواڵهردهڕوخێوزهردادهسهکانمانبهانووهمووخهه

!"وینفریاکه

کتوپڕشتێکی.کانیترداخانووهلهونهدامخانووهلهسناجوڵێ،نهاڵمکهبه

دهسه بیننیر کهله. کۆاڵن راوهناو خهستاوهسێک کانواڵهردهزهلهریکهو

موووههڵێیترسیلهرچاوو،دهبهکجارئارامودڵنیادێتهیهسێککهکه.نێڕواده

کهسهوساکهئه.ونابیننڵێیئهکانیشدهواڵهردهزه.نیهوبچووکانهورهگهواڵهردهزه

وێتهکهرئیستادهههکهسپێیوایهمووکههه.بینرێستیداشتێکدهدهله.جوڵێده

زهبه هوروژمی لهواڵهردهر و دهکان نبهناوی زهبه. دهواڵهردهاڵم بهکان ڵێی

دیکه رقاڵنسهوهشتێکی سهده. ڵێی شارنرقاڵی نایبینن.داگیرکردنی ناوکه. سی

رهلهکهکۆاڵنه ماڵی بااڵبهدیواری نزیکدهسوڵ وهوێتهکهرز میچه. زۆرکهبن

نیهبه دهحمهمێکزهکهبهورز دهت یگاتێست رادهده. گوڵهست و یکهکێشێ

.قێنێچهدادهکهبنمیچهلهکهنایهێالنهپهیبینیبوو،لهسنهتائیستاکهستی،کهده

پاشبهپاشه وهڕێتهگهئارامیدهو له. .ستێوهرادهداکهراستیکۆاڵنهناوهدیسان

مووبیننهه،نیگاکاندهوهرسووڕماوییهسهدات،بهروودهکهورهگههوسارووداوئه
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بهواڵهردهزه هێالنهرهکان دهکهو وهڕێنهگهیان شارندهوهئه. ئاسمانی ناچێ پێ ی

بنوکانبزردهرهنجهکانیپشتپهرانهنیگانیگه.وسائاسمانیکۆاڵنئه.بێچۆڵده

وهنهمدیمهبهندهوهکئهڕهڵکیگهخه.وهبینێتهمووشاردهیترههتاوبۆجارێکهه

کهسه کهکهسهکهرقاڵن نازانن رۆیشتنابینن، چۆن و ی تهئه. ئهوان ندهوهنیا

کهده رۆیشت،ئهزانن گهلهنگهره...و یهوهڕانهکاتی زهکهی بۆواڵهردهم کان

.مینیانیدوواههوهڕانهکاتیگهنلهیان،یاکههێالنه

کاتهله باوهم کهورهگهدا کهی بهدهبهیوان خودالهوهستهدهسبێحێک

رخوێنێ،ههیدهورۆژهدوعایئهییندوواکانواڵهردهونبوونیزه،بهوهپاڕایهده

ناویانکهوهوێتهکهده"بابیلئهنیرهته"وهبیرییرهرۆشێکیسهپهیشدابهوکاتهله

هاتووهله قورئاندا بهبیرینیهله.نازانێ؟یهستنوێژیههده. لهاڵمگرینگنیه،،

کاره لهکاتی خودا دڵی گهجساتدا بهورهاران تاقیلهکهقورئانه.ترهخشندهتره،

یستهجهوهدانیشتنهکاتێکدابهله.وهیکاتهگرێودهیخۆیدادهکهسووچیژووره

کبۆوهکهقورئانه.یقورئانوهخوێندنهکابهستدهکا،دهمپێشودوادهئاستهبه

ده لهخۆی بهوهباوکییهڵێ ئهجێماوهبۆی قورئانه، چهو وا لهتهی رسهکان

لهپهرزبهسوڵبااڵبهره.یانبردبووڵخۆیاننهگهیجێیانهێشتبووولهکهیتهمه

کیهواڵهردهوهیچزهکجارانروونهوهکهئاوه.کایدهکهئاوهوزیردانیحهسه

نه وتووهکهتێی ههره. ئاو مشتێک لهڵدهسوڵ و دهدهگرێ چاوی و .پڕژێنێم

سهوهکاتهالده کوڕهو ژووری دهیری کاکانی ژوورهئه. گهو وا بی ربهتهچیر

یهکهرهنجهپه شتکهکهی، کهیهوزێکیگچکهێحهرکێشرادهوهرنجتلێیهسهم

.کادهمهشیناییئاسمانتێیداگه
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  تێنه خه

ههپێاڵوهلهپهبه بهڵدهکانی دوواپارو رێگاوهدهکێشێ، دهم لهقوت و دا

وهبێتهخلۆردهوهکانهپلیکانه ددایک. دههی بهنگی نیهدا، چار اڵم وهرهدهله.

ڕوانینچاوه بڕواده. لهله.بێ ئهوێ راوهکۆاڵن دی ستاوهوی وبه. پانتۆڵ

لهوهکراسێکه چینی، پێاڵوی جوتێ پێاڵوانهو کهو راکردندهی بۆ ڵێی

دروستکراون چه. و سپی سپسووکو کهئه. لهوشهم السیقهکانی تهه. یاکهر

وهکاتهقنهیقاچئارهوهبۆئهدووکونیتێدایه رمهرگهاڵمههبه. تاولێیههکه.

وهده داغدهدا بڕوارهرسێبهبهبهناچارهجاریوایهبێکهها جاریوایشه.کاندا

وبهرپێدهکانسهپێاڵوه رههنیکاوتهرێکهشیلینگهمردهئاوێکیبهرگۆلهههخا

ووهژوورهچنهدهوهکانهکونهئاوله.داردهگا،قاچیتێوهدهکهاڵکیئاوهیهرگاده

پاژنهنجهپه سهو و پێ بن دهو فێنک وهنهکهرپێ کاتانهله. ههم ئیدی نگاودا
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دهیریلێپهنگێکیسهده بێیدا جڵقیئاویگوشراوینێوانالسیقوپێ،جڵقه.

:ڵێودهوهکاتهمدهاللهوهکانیهچینییهپێاڵوهبه.نینپێکههێنێتهیدههاوڕێکه

یمنناکڕێ؟وشانهمکهتیوبۆجووتێلهههـباشه

لهتهوه،اڵمیناداتهموهئه یپێندهوهئه.ڕوانێودهکانیئهچینییهوشهکهنیا

وشکتهکهناچێ خۆڵی و تۆز و الکۆاڵنهپ و کۆاڵن جڵقهی ناوکان فێنکایی و

دهپێاڵوه ئهکانی و جارهمرێنن گهم پێکهتۆزو دهوهرما ئاڵێنلێی له. رقی بارام

!تیکانیخۆیهقاچهنگاوولههه

:ڵێیپێیدههاوڕێکه.ندکۆاڵنێکیانماوهچه

.وهاننابێتهگیناجێمین،ئهبێزووبگهده!ڵبێنهـبارامالقهه

!وێنکلهڕهڵکیگهمووخهبێگومانهه.وهکاجێیاننابێتهراستده

په مهلهـ لێ کهم گۆرهله! چوو لهوییهبیرم کهکانم مپێ قاچمپێاڵوه. کان

!خواردووهنانیشتنهیوانوادیارهتیوکههه.وهکزێتهمدهپشتپاژنه.گرنده

واتهوکهتهمڕۆرۆژێکیتایبهئه.مێکزوواڵمکه،بهواردووهیواننانیخکه

زووترنانبن،بڕیاریاندابوورئامادهیباشتوهبۆئه.تبێمووشتێتایبهبێههده

رسهیلهکهکردوکراواتهردهبهیلهکهکاتێکداکۆتوشڵوارهباوکیله.بخۆن

ڕۆزووبێنانینیوهمڕۆدهئهدایکیگوتبووکهکرد،بهسینگیرێکوپێکده

.بخۆن

داکهپریدارمێوهبنکهوشێلهحهله.ڕۆیانئیدیزووخواردبوونانینیوه

وزیودۆیوسهدۆڵمه.ڕۆیانکردبوومینیوهوژهوهموویانکۆبووبوونهرهههه

شگهندهوهدنیائه.ۆشبووکجارخهاوینێکییه.قزرشیویسهکانیسهترشیگونده

کییهسرتهوهرلێویهبهیوانلهیکهورهگهزووزووباوهوروونوجوانبووکه
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کردولهتیخودایدهاڵمشوکرینێعمهبه.ڵێزانیچیدهیدهسنهکه.هاتدهلێوه

.کاوانوننهیخۆیلهتهمنیعمهئهکهوهپاڕایهخوداده

بهگرتکهکانهوچۆلهردیلهستاوبهیوانراوهندجارکهچهمرێگاوهدههب

.پێکاهیچیاننه.ریکیپشوودانبوونررێگاوهخهراکانیسهتاکوتهختهلقیدره

پۆپهکانلهردهبهکێکلهجارێکیانیه لقو بهگوزهوهختێکهکانیدرهناو و ررا

کجارزلبوونگییهده.وتکانکهماڵهکێکلهییههکنهرگایتهده یوهپێشئه.

ئهبکهوهرهنماڵفریایدهخاوه وهاڵتنخۆیاندوورخستهههمانبهوێ، اڵمبه.

له جوێنانهگوێیان کهو ژنانهدهلهبوو ههدهوهنگێکی و کۆاڵنههات یکهموو

.نیبووته

رچیکانههکیباغیداربییهڕهگهبانیلهکانیشارهبانهسهزانیدوێنێپاـده

.هرخواردوویانکردوون؟ژهکوشتویانهگهسه

گانهمسهمووئهیگوتههدهکهوهوتهکهیزادهلیسهبیریعه.ستابارامراوه

منن هی سهعه! لهبهیزادهلی و خۆی بههیمهخێری زۆربهتی خۆی یرزی

دابهڕهرمندااڵنیگهسهکانیبهگههس دیسانیلیشیلێبایهرمهشکردبوووگهکدا

وه وهگرتنهردهلێی که. قسهسدهبۆ بکایوێرا لهعه! جارێکیان گیسهڕهشهلی

سهورووبهده سهکهورهگهربازخانهی شاردا قاچیانی و گرتبووی پادگان گی

نیامندااڵنیتهئیستائیدینه.ناوبانگیکردبوویتربهندهوهئههمئه.بریندارکردبوو

گهئه ههبهکهڕهو گهڵکو مندااڵنی دیکهکهڕهموو دهکانی بهش و چاوییانناسی

توانیتایدهسنهمووکهئاخرهه.ترسانهالێیشیدهروههه.کردیریاندهسهوهرێزه

!وهوێتهگیپادگاننزیکبکهسهلهیهورادهئه

که شار ههبهلهپادگانی رۆژئاوادا پانتاییهڵکهشی یهوتبوو، کجارکی

کهبه بوو دهبهرفراوان دڕوو گیرابووتێڵ وری سهئه. ،یهربازخانهم
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قهیهربازخانهسه و کۆن کهکی بوو سهکهزراندنهدامهدیمی بۆ رهردهی زاشامی

وهایهڕگهده که. لهربازهسهوهلێیهپادگانێک دهپێیهدوولنگ ووهرهدههاتنهکان

بووکهمپادگانهزراندنیئهڵدامهگهله.کردمامیشاردهبازاریانحهروویانله

یه جارحهکهشاربۆ وهخۆیهیبهکانیدیکهڵکیناوچهرچاویخهتێکیبهشیمهم

هاتوچۆیکانیشاربوونکهنیابازرگانوتاجروقاچاقچییهپێشتهوهله.بینیبوو

دیکهشوێنه کردبووکانی یان دهئه. ئهوههاتنهوان لهوهو که دیکهناوچهی کانی

.وهگێڕایهیاندهڵکیدیکهوخهماڵهدیتبوویانبۆبنه

:یوانیپرسیکهولهوهرزکردهریبهبارامسه.نگیدایواندهکه

ـدڵنیای؟

.وێبوومیچۆن؟بۆخۆملهـئه

وین؟گینافریاناکهئهـزووکه

یبهسهرکههه.رچاوبههاتهنائاساییدهکهدۆخیماڵه.یوانماڵیکهیشتنهگه

کانیجێوشوناوژوورهحههێشتابۆنیدۆڵمه،.رقاڵبووریکوسهخهوهشتێکه

وهێشتبونه به. ڵیمژیههوهزهحهبارام خههه. تێکڕا و وێکڕا خێزان ریکیموو

زخانهئاشپهتوشیرینیلهربهوئاووشهمیوه.رێکوپێککردنیناوماڵبوون

یهسهله لهر یهکو ههپاڵ ڵچندرابوونکتردا ئهسسهکه. نهری پڕژادهمی تا.

:ناویئازادبوورایگرتوپێیگوتهیوانکیکهکهورهکتوپڕبراگه

مه بهرحهـ بارام، هاتیبا کرد چاکت کاری راستی نایه. وابوو وپێم یت

!باشه!جێناهێڵییوانبهمڕۆکهچێ،ئهبیرتنهله.شوێنتدابنێرمریکبووبهخه

له سووڕماسهمهبارام ری کهیه. بوو خۆش بۆی لێیانکجار ئاوا

ریکبووداوایخهریسوڕمابووکهسهندهوهئه.دایهرنجیاندهووسهوهییهپرسده
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رکاکسهگشتیچاوێکیلهبهورۆژهئه.وهبیریچووهاڵمکتوپڕلهبه.بکادۆڵمه

.ئازادبوو

کهده قهیزانی ههئیمڕۆ کهراربوو خهم ههبکهتێنهیوان و ئهن وم

نیدوانزهمهتهیوانلهکه.زرێننماڵێودایمهوهکڕیبوویان،بیهێنهیکهفزیۆنهلهته

بوووکه خهساڵیدا کرابوونهتێنهچیهێشتا بۆبنهیهورهگهنهمهمتهله. یکهماڵهدا

کهیه بوو دژوار کارهبهکجار بکهم نرازی بۆیانهه. کردبوو رچییان

یوانباوکیکه.یانکهشارهمجارهاتهکهفزیۆنبۆیهلهپڕتهتاکتو.چووبوورنهسه

بووندیئهمکارمهکهیهکه ،بڕیاریکرینیدابوومشاره وهاڵمدواتربیریلهبه.

.کبخایهکهتێنهڵخهگهلهکهفزیۆنهلهیتهوهرۆژیکڕینوهێنانهوکهکردبووه

لهکه تهیوان خهفلهخۆشی ئازاری بیری لهتێنهزیۆن چووبووهی وهبیر مدهبه.

کهبهرێگاوه گوتبوو گوتوویهبارامی ههباوکی سهتی فیلمهر یبکهکهیری

!یئازارناکهستبهههتاوهرهسهرلهنههسڵهئه!بێوندهکهئازاره

که ماڵی گهههیوان، پیاوانی ههڕهموو و لندێک دههک تعوهژنانیشیان

کردبوو ورۆشناکانیشله،وموخزموقهمهلهجگه. .وهکانیدیکهکهڕهگهئاشنا

ته میوانهلهژوورێکبۆ  و خهفزیۆن بۆ ژوورێکیش و میوانهتێنهکانی کانیو

کرابووته رخان ژوورهورتادهده. و چنرابوون پشتی و باڵنج خۆشور بۆن کان

کرابوون خهله. راخرابووجێگایهکهتێنهژووری ک بهکه. وهزرۆییهتامهیوان

:یپیشانیبارامداوگوتیمهئه

!کرێمدهتێنهداخهـلێره

.یریکردسهوهساوییهپهحهبارامبه

کۆبووبوونهڕهرچیمنداڵیگهکۆاڵنههلهوهرهدهله وهکبوو رگاودهله.

ماڵیلهوهژوورهلهیبێتکهوشتهواویانلهدائاگایتهوڵیاندهههوهکانههرنجهپه
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دهکه رووی دا دایوان ههبه. کهاڵم پهیهورهگهر دهک بهیدا دوورلهپهبوو

رگاکانیخۆیاندادانیشتبوونومدهردهبهکیشلهڕهژنانوکچانیگه.وهوتنهکهده

.داوایدڕدهنینێکجاروبارههیپێکهحیلکه.کردیاندهتێنهفزیۆنوخهلههباسیت

تیبۆربهکشهیهیوانوبارامدادۆلکهکهبه.بانبوویوانژنێکیمیهرهدایکیکه

ڕێکردبهوهرهمندااڵنیده مێوژهتهربهوشهرداخلهرمنداڵێکتوانینیوپههه.

.کردخوێنێکیتراویده،لهوهچۆڕایهدادهکهراخیدۆلکهقهکاتێکبهکهوهبخواته

اڵههکتوپڕکۆاڵنبووبه موورایانکردرههمندااڵنهه. ریکۆاڵنوسهله.

.راکشابووورهکارتۆنێکیگهکهرگارییهسهله.وترکهدهوهکهگارییهماڵێکبهحه

رزناوبانگیسوولبااڵبهرهبهسوولکهیوانکاکرهباوکیکهشداکهپاڵگارییهله

بههه بهنگاوهههبوو، و دهوهکانییهرزهدرێژ ئارام ڕۆیشت، مێک،کهکهکۆاڵنه.

بههه سهئاستهروا بوورهم وژوور دهئارهکهماڵهحه. ڕشتقی یشتنیگهبه.

بارهمنداڵه وکهکان، بوو سووک لێ نهی گهئیدی چۆن ماڵیبهیشتهیزانی ر

بااڵبهره رزسوول قهوه. بهباڵغییهرهها گارییهدهک کهداکهوری بووبوو ساز

دوورخستنهکهماڵهحه بهوهبۆ کێشهیان بوووهتووش هههه. دهر یانویستموو

ههیارمه بدهتیی نڵگرتنی بااڵبهره. چهسووڵ بهرز جار ههرنهند دامی وڵی

به فایدهسوپاسیانبکات، بووینهاڵم ناچارقیراندیبهبۆیه. قیڕاندنێککهوه. ها

هههه گهر کپراوهڕهموو منداڵهکماتو و وهکشانهلهپهکانیشبهستا مهئه.

کهکهیه بوو جار بااڵبهرهم لهسوڵ شارهرز دهم بهدا وهکردهرزدهنگی وسائه.

بهیارمهبهیکهکارتۆنهکهماڵهحه گوریسێک وهتیی و دا کهژووکۆڵدا .وتر

سدواکه.یشتنگهرهبهرهموویانبهرههکانههتکراوهعوهدهچوویپێنهندهوهئه

کاروالکبووکهدیدهحمهداکرد،ئهکهماڵهنجخۆیبهڵکوڕێکیگهگهلهکه

ریوسهلهرکهههیانناسی،بۆیهموومندااڵنیشاردههه.کردنبووتێنهیخهپیشه
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.وهوتنهدوورکهکهخانوهتیلهواوهتهوبهوهکانکشانهوت،منداڵهرکهدهوهکۆاڵنه

یزانیچیسدهمووکهههبووکهوهکۆڵهکیبهجانتایهیهاوڕێیكهنجهگهکوڕه

!تێدایه

ئیتر.زانیچیبکایدهنه.راسانبووبووههکهباڵغییماڵهرهقهبارامله ئیستا

لهکه ئاگای نهس سهو و نهبوو دایهدهرنجیان ژوورههه. دوو پڕلهکهر میوان

بووبوو تهتایبهبه. ژووری کهفزیۆنهلهت یکهکارتۆنهلهکهفزیۆنهلهته.

ییتۆخنگقاوهککومێدێکیرهوهکهیژوورهوهرهیسهگۆشهابووولهرهێنرده

ستێوداراوهکهرگایژوورهردهبهوڵیدالهبارامهه.داکاندهخۆیپیشانیمیوانه

ڕواتنه لهردهچاویبه. بووکهفزیۆنهلهرتهسهوام دهبه. بووتنهرفهاڵم نیگای.

.کاندانیشتبووننجهیترزۆرترگهکهژوورهله.رزتاراندیاڵبهسووڵباتیژیره

ههکه برای دوو رفیقهیوان و ئهبوو هاتبوونکانیان مڕۆ قسهخه. باسریکی و

بوون به. گۆڤارێکی کهوهستیانهدهبارام راکێشاسهبینی رنجی وشه. کییهبارام

ڤیتنام"بینی کانیوساوێنهئه.یبیستبووتنهقه.یربووسهالوهیزۆربهکهوشه".

بینی شهوێنه. ڕی تفهوێنه. و بۆمب سهی و خهنگ و ترساورباز ڵکی وئه.

لهڵکانهخه وا ههی هاتنڵدهشتێک مه. یتدواتر ترسهبه. بهنهکهاڵم یتاراند،

سهوهوانهپێچه قۆستهزیاتر وهرنجی به. ئهئارام ئهوهبێ پێیی  زۆر دی وانی

باسباسی.بوووژوورهواولهئیستائیترته.وهکهناوژوورهبزاننخۆیخزانده

بووئازایه تی بهنجهگه. مهتامهکان و سهزرۆیی ئازایهوهیرهیلێکی تیباسی

کردکانیاندهتنامییهڤیه تهوانهباسیئه. بهیوا تهرامبهبهلهوهنگهتفهنیا ویارهر

شهالحومهبهیزهخانهجبه کردڕیاندهزندا بهکهیرلهشقێکیسهعه. دیالمیاندا

.کراده
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نهندهوهئه یپێ پهچوو بوومۆنیتۆر یدا ئهگهله. هاتنیمۆنیتۆر، دیحمهڵ

چووهده ترکهژوورهالک ی کهلێره. بوو بااڵرهدا یهبهسوڵ بۆ جارکهرز م

یانڵهنجامبدرێوههئهکهفزیۆنهلهمانژووریتهههلهکهتێنهبێخهدهیشتتێگه

رچیپیاوکرا،ههشدهاڵمنهبه.یترراخستبووکهژوورهیانلهجێگاکهکهکردووه

به پیاوی و گهمهتهماقوڵ لهڕهنی بوو تهک بوونکهفزیۆنهلهژووری دوای.

نواند،بڕیاریوجیددیتردهئیدیسیمایتوڕهکهوهمێکگێنگڵدانوبیرکردنهکه

که ئهدامهکهفزیۆنهلهتهدا دوای و ماوهوهزرێنن بۆ میوانهیهی سهک یریانکان

بیکۆژێنێته لێبکهوهکرد، خواحافیزیان نو دۆشه. ژوورهئهبێنننهکهکهدواتر وم

.نواوبکهتهکهێنهتکاریخه

میوانهله خهکاتێکدا میوهکان چاخواردنهریکی جگهوهو بوون،رهو کێشان

.کهرشاشهسهسویرێکهاتهتهچوویپێنهندهوهئه.ربووکاستبهدهکهمۆنیتۆره

نهلهته هێشتا ئێران وهکرابووهفزیۆنی تهخه. داوای کلهڵک عێراقیان .ردفزیۆنی

ئاوازیمنداڵێککهکیالوازلهیهوێنهچوویپێنهندهوهئه.رکووکفزیۆنیکهلهته

جووتهسهبه حهکهماسییهر دهکهوزهی بۆکاندا پهی بووخوێند، یدا کینگییهبێده.

.کیداگرتبووڕهمووگهوههکهیرژوورهسه

بوونکهکهفزیۆنهلهرقیتههاغهموووهاڵمههڕی،بهپهخێراییتێدهکاتبه

بووودایرۆیشتنینهسسهکه بااڵبهره. بهسوول ییروویبێئۆقرهرهبهرهرز

.ودیوبکرێلهکهتێنهکراخهشدهکانبڵێونهمیوانهوخۆبهکراراستهدهنه.تێکرد

چنه بچێتهچبکا بڕیاریدا بهوهبکاتهکهئانتینهلهکهربانیوسیمهسهکا، اڵم،

الی.مولیکردحهناچاردانیشتوته؟بهوهیدواترچۆنیچاکبکاتهئه.یوێرانه

کهئێواره دانهمیوانهبوو لهدانهکان و کرد وهخواحافیزیان وتنرکهدهماڵ مله.

ئهیهماوه دهحمهدا بهالکچهدی جار گلهند کچاو بهیی بهردبوو، وهیهیخۆشاڵم
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رهئاشنایه نێوان کۆنی بهتیی بااڵ ئهسوول و ههرز ئهروهو، فراوانیها زموونی

جۆرهتبهبارهسه بهدۆخانه،م گلهئهیکهوههۆیئهبوو .وشهداتهڵنهههییانهم

نالیهکلهیهڕوانیقسهکێشاوچاوهیدهرهتوئارامجگهتاقهالکبهدیدهحمهئه

.بوووهرزهسوڵبااڵبهره

فزیۆنیلهیتهمجاروێنهکهراکێشا،بۆیهکهکهردۆشهسهیوانیانلهکاتێکه

مدهژنێکیجوانیقژرووتبه.یمنداالنبوورنامهبه.کهفحهرسهسهئێرانهاته

ندالکچهدیدهحمهکاکئه.دواکانیدهرهنهکانوبیڵمنداڵهگهوگفتێکیشیرینله

حویکارتۆنبووبووکههامهیوانوهکه.راماکهفزیۆنهلهتهستاولهجارێکراوه

نه لێ شاگردهئاگای چلۆن ئهکهبوو دهحمهی شتهدی دایهکهتیژهالک ستیدهی

رێ،دهیوانهاتهروویکهگههلکجارترسناککییهیهقیژهکاتێککه.یستاکهوه

یخۆشیویاخودقیژهیئازارهداخۆقیژهیانزانێکهنهسیدیکهکهخۆیونهنه

!تهززهله
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  که ته گه ڵه که  پیاوه

ندیمکارمهکهاڵمیه،بهیهڵکیشارێکیدیکهرچیخهگهرزئهسولبااڵبهره

ندساڵچهشارهملهمئیدارهکهیهکه.کادهوهمهبهلێکشانازیبۆخۆیگه.شاره

دامهبهمهله ئهر لهزرا، لهکهشارهو خۆی حکومهالیهی ووهتهن کرا بانگ

سهبه ئیداری ئهرپرسایتی درایهبتی ستدهحواڵی باروبنهربۆیههه. و یجانتا

ناوله.کردسنوورنشینهمشارهوویلهمینیبووسێکیگازاوڵیرووبهوهکۆکرده

گه دهخۆڵینهجادهلێکلهرێگادا پێچو پڕ ناڕازیبووکهندازهستئهو مدهبه.

یهگهبهکهوهکردهدهوهبیریلهرێگاوه کارکهکهیشتنی، ئهدهم ڵگهلهیهوهیکا

ووهندیبگرێوئاگاداریانبکاتهیوهپهوهرێگاوبانهندیداربهیوهرپرسانیپهبه

رێگاکهوه ههزعی چاکبکامیشهبۆ لهکه. کیهنهخهردهزهوهکردهدهمهبیری

ڵکئیدیوخهوشارههۆیناوبانگیلهبێتهدهمهبێگومانئه.رلێویسهنیشتهده
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لهکهاسهناوپله!نکهیریدهسهوهرێزێکیزیاترهبه الیوهپێشهرهریزیههدا

وقاتهرشوێنیخۆیدانیشتبوووبهسهپلهرهمرێگاوهدهبه.دانیشتبووکهشۆفیره

پێکه و کهوهرێک لهبهلهی بوو کهگهریدا نهڵ دوادهس سهردهبه. یریوام

وئه.ریورووبهریدهبهشتوکێوودهشلهکردوجاروبارهیخۆیدهوهپێشه

یهرۆژه بوودنیا جوان کجار کههارهبهکێکلهیه. ژیان رتاپاسروشتسهکانی

گۆرانیورووانبوو موسافیرههه. بهدوواوهلهکهکانیدیکهموو دانیشتبوون،

سه ترسێکی و ئهسهوهیرهرێز پیاوهیری دهتهگهڵهکهو کهیان وهێشهپلهکرد

دوادهسنهڵکهگهدانیشتبوووله یبهشنهمچهتموسافیریلهقهکهکهشۆفیره.

ندجارلهچهوهرخۆیهبهله.یریکردسهالچاوندجارێکبهدیتبووچهنهوهخۆیه

له داخۆ یاننهڵیقسهگهخۆیپرسیبوو یکابکا یانناوهبکاتهریقسهسه. ێب.

کانزیادالیموسافیرهولهیتوانیرێزیئهڵپیاوێکیوادهگهکردنلهگومانقسه

بکا لهرئهسه. کاتێک گهتهنجام سهنهردهنیا وهی رێگا ئهکهردهسهختی ووتن،

کانیشارروویانلێکردبوو،روویلهمووئانتینهیواسااڵنیدوواترههنهردهگه

:یخۆیکردوگوتیکهرهمهیروسهسهموسافیره

مێکینوکهده،الدهکانیاوێکیخۆشیلێیهنهردهوگهرئهسهلهوهرهسهـله

!وێوهلهیهکجارجوانیههنێکییهدیمه.وهسێینهحهده

یوهبێئهیکردبوو،بهکهکیشۆفیرهالچاونیگایهنیابهرزتهسوڵبااڵبهره

ردهزاریبێتهکلهیهشهو وهریقبووبووهتهکهشۆفیره. وهکهئاوێنهلهربۆیههه.

دوواوهسه کردبوویری ی موسافیرهزۆربهوهخۆشییهبه. لێنهی ئاگایان .بووکان

ئهبه یریسهوهکهئاوێنهلهوهکهیهنهخهردهزهبهیخۆیبینیکهوهیپشتهوهاڵم

کاده ستبووکجارپهیه. دهله. ورلهوههوهگێڕێکیقورسترهیخستهکهندهرقا
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مێژبووکهلهواڵمئهبه.ریخۆیکردیپشتسهکهموسافیرهکیلهیهدامۆڕهکاته

.ڕوانیریدهشتودهدهڵگرتبووولهههکهرئاوێنهسهچاویله

لهمناوهئهکهنوێیهشارهلهکه)رزسوڵبااڵبهره مینییانلێنابوووهێشتا

یکهریشارهورووبهڵکیگوندێکیدهراستیداخهله(سووڵبووررهداههکهبووسه

ئه بوو، شارهخۆیان بهو وا سهچهی لێرهند بووعات دوور کۆندازهله. مانی

کوژرابووتهستیچهدهبهبووکهکهوچهناوبانگیناکیبهالیهیمهورهگهباوه له.

کانیتهڵچهگهوێکلهشهکهناوبانگیناوچهکیبهیهتهچهمیباوکیبیستبووکهده

کیزۆریانلێکردبوو،یهکانداوایپارهتهچه.نیبهڵخۆیاندهگههاوڕێیدێنوله

باوهبه نهورهگهاڵم تهی نهک ملی بهدنیا ئازایانهابوو، زۆر گژیاندابهڵکوو

.یانگێڕاڵخۆیاندهگهڵگرتبووولهکانرقیانلێههتهچهربۆیهوههوهچووبووه

چهسه کهتهرۆکی چهکان کهپیاوێکی پارهرهلهتوونی تا گوتبووی بوو، مانکهق

تیسااڵچوویپیربوو،تاقهبهکیالیهمهکهورهگهباوه.یتێ،وازتلێناهێنیندهنه

کییهوهسانهڕانیزۆریبێحهتیوگهتیوتینوویهنجامبرسیهرئهگرتبوووسهنه

نه مردبووپێویست و، خستبوو خۆشی مهتهچه. شوێنی بهکهیتهکان ڵکیخهیان

یدواترڵکیئاواییبۆرۆژیاندبوووخهرراگهورووبهکانیدهئاواییهکێکلهیه

وهڕێکردبووهیخۆیبهکهیانبۆگوندهکهیتهمه تالیهیچرزقهسوڵبااڵبهره.

ئهکه باسی بهس نهرهاتهسهم بهوهگێڕایهی ئه، رقێکی لهاڵم روونیدادهستوور

بهبارهسه چهت بووههتانهو هه. گوتبووی حکوومهڵبهباوکی دواتر ئهت وت

وبائهپێیوابووپێشمردنده.هاتێدهینهسوڵئۆقرهاڵمرهوشتبوو،بهیکتانهچه

وسازینداندابانوئهکلهیهماوهکردکهزیدهحه!کوژرێندهبیانزانیباکهتانهچه

بووکهورهتاوانێکیگهمهسوڵدائهینوبیروبۆچوونیرهزهله.درابانسێدارهله

قهدهنهتازه بکرێتهرهکرا وهبوو ئه. لهالی مهزهو کۆن نموونهمانی یال
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که حورمهدهرۆشنبیرێکبوو بهبا پاریزراباتیان جوانی بهتهچه. کارهکان یانم

الیکهتاوانه.ناوبردبووڵکوزانیاریوزانستیانلهکوشتبوو،بهکیاننهالیهنیامهته

.رچاوبههاتهدهترورهکجارگهویهئه

یهبه نوێ، شاری بۆ لهوکههاتنی دهراست کهمهوڵهماڵی شار ندێکی

بنه بوو، باوکی یخستبووناسیاوی چه. بهدوای ماڵێکی رۆژ وند گرتبوو کرێ

بوومشارهسیناوئهمکهکهیه.زرابووکدامهکڕینیشتومهبهرهبهرهئیدیبه

یهکه لههکبۆ شڵواری کۆتو جار رکردبووبهم ههسڵهئه. بهن بهر و رگیجل

بهکهڵکیناومینیبووسهکخهڵکیشاروهخه.ناوشارپێینابووهوهمییهجهعه

.کردکردوساڵویانلێدهیریاندهسهوهترسهدابهوکاتهرلهتورێزوههحورمه

ردانیسوڵسهرهمشوێنکهیه.داننیشاندهکتریایهبهوهدوورهوتلهکهردهدهکه

ههکانیناوهکۆاڵنهکێکلهیهلهبانیشاربووکهکردشاره .وتبووڵکهندیشاردا

بانیپاراستورۆکیشارهڵسهگهیلهخۆشهندییهیوهمپهسووڵسااڵنیساڵئهره

سهوهمیشههه وێردی ک زبانی کهدهر وهشاره"یگوت شارستانیهبانی لهک ت

کههاتووهوهشاره بڕبڕهشارهواتهو پێشکهبانی پشتی ئاسوودهی و ووتن یی

!"ئاشتیه

یهره پێاوێکی بووسوول رێک و ناس کات کجار کار. و ئیش رۆژانی

وگۆڕینیجلتاشیودوایناشتاریشیجوانده.ستاڵدهوههخهوتلهعاتیحهسه

نانیکه.وهماڵهوهچووهردهکسهدوایکاریشیه.یکهرکارهچووبۆسهرگدهوبه

.کردکیناوبازاڕیدهیهوساپیاسهوتوئهخهعاتێکدهخوارد،نیوسهڕۆیدهنیوه

دابهیخۆیخانووکهلهزانیکهیدهسنهیشکهوانهشه.داشوێنێکالیدهمترلهکه

مکیکرێیئاساییناوشاربوو،کهخانوویهیشیکهخانووکه.ریکیچییهنیاخهته

ڵکیپێیانئیستائیدیخه.ڵکیداسامێکیدروستکردبووناوخهکخۆیلهموهکه
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ندینیاگردیناوهدپاڵتهقهبهکهخانووکه!"رزسوڵبااڵبهیرهخانووکه"گوتده

بهبوهشاره کشاوهوو، و ههدهرز وهینواند، کخۆیر رێکهڵکیئهخه. یانوتهم

لێکدهوه رووداوێک لهوهدایهک ههکه مانایهخۆیدا بووڵگری ک که. ماڵێک

دادرابوونهردهپهمیشههه تهوهکانی سێبهو پهنیا رهیکهری کهری بوو سوڵ

ده پهسهوتهکهجاروبار ئهکانردهر درێژ درێژ دهندهوهیو ترسی ناوخستهیتر

.ڕینپهتێدهوێوهودالهشهبهیکهورێبوارومێرمندااڵنهدڵیئه

یوهژێرفشاربۆئهخرابووهوهیهکهماڵهنبنهالیهندجارێکلهسوڵچهره

دابووتکۆڵینهاڵمقهبه.ژنبهێنێ وبڕواپێیئهبهکهبوووهیشیئهکههۆکاره.

کهقوڵه هه"وترێکه"بهی وابووی پێی هاتووهنهکاتیجارێکهبوو، سکه.

بهزانییدهنه بڕوایبهدهرنامهبهدیسپلینوبهچلۆنپیاوێکیئاوا وترێکهکرا

بێهه خۆیده. بهرێکه"یگوتبۆ دیسپلیینهوت، شێکی یگوتژیانیرابردووده.

مێنێوتنهیرێکهوهاڵمبۆئه،بهوتهاڵمژیانیداهاتوورێکهبهوتنیهئیدیرێکه

پهده داهاتوو بۆ رابردوو کهبێ یلکێش وێنه! زووههبۆ بهیانییهک ریشموو

!"رزگارمبێتورۆژهوتیریشیئهرێکهیلهوهتاشمبۆئهده

خهکهخانووه ژوورێبۆ بوو، ویسێژوور نانخواردن بۆ ژوورێ و،

کتێبخانه بۆ ژوورێکیش یکهدانیشتن، گهکهکتێبخانه. زۆر بهنهورهی اڵمبوو،

نیشتوکتێبینگاندادهتادرهوانهشه.مێژووبووزیلهزۆرحه.کردتیدهکیفایه

دووهونهدزاردووسهههمقۆناغیمێژوولهکهویهالیئه.وهخوێندهمێژووییده

پێدهدهنۆوه لهستی و دووسهههکرد تهزارو بیستیشدا و دهد بووواو مدووهه.

سهههقۆناغیشله دوو و دووهزار و سی و پێدهدهوهد کهستی ههکرد رهێشتا

مکهقۆناغییه.سوبهیهمدووقۆناغهمێژووئه":یگوتبۆخۆیده.وامبووردههب

کهراهێنا بوو بێگانهبهنێک بهفیتی هات، کۆتایی دووههکان قۆناغی ماڵم
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مێنێدهتایهتاهههه قۆناغهلهمیشهههبۆئێمه. دهم ئێمهستیشیلهبهمهکه"!ژیندا

نههه نهموو و بوووهسڵ خۆیشی دووای کانی ئهره. باوهگهسوڵ ڕیرچی

ئهههبه قۆناغانهردووکی بهههم ئهبوو، الی یهاڵم قۆناغی سهکهو .کیتربوورهم

.دایکنیکهوقۆناغانهله.وهکرایهدهتدووپاتنهقهقۆناغێککه

بااڵبوو،هاتوئیترژیانیپیاوهڕیپێیههباوهیوتهورێکهنجامئهرئهسه

لهیکهورۆژهئه.گۆڕیمیشهیشاریبۆههکهیگردهکهبڵیندهیخانووهکهرزهبه

وتن،دڵیکهردهسهکهنهردهگههاتولهدهمشارهدابوووبۆئهکهناومینیبووسه

کهبه دابوو شارهلهرایی دێنێژنم لهگه. پاشایانهلێک خۆیاندالهیو ژیانی

لهخه لهریکی بوون، واڵتان داگیرکردنی و هێنابووتژنیاغوربهشکرکێشی .ن

ئیزنیئهتئهڵبههه کهدهخۆینهیبهوهم بێترهنحهخاوهدا مسرا پێیوابوو!

قهردهئیشیسهوهئه پاشا و کانهدیمییهمیکۆن نوێیه. ملکهپاشا بنهکان یماڵهچی

ئهتاکهاوسه یاخود چوارژنکهڕهوپهرین، یسێتا بهریتێکبووکهنهمهئه.

تلهوتنومودێڕنیهیپێشکهنیشانهیبهمهئه.سندبووکجارپهیهوهسوڵهالیره

رهه.سنازانێچۆنیدیتبووکه.ڵبژاردیههوژنهسنازانێچۆنئهکه.دامدهڵهقه

به دادهشهکاتێک بهگهقامدا و بهرێکهڕا ئافرهوت قهدهوهتێکهتووش تبوو

نسه دایهدههرنجی که. چووی و وههات نهسی کرددههایشی بۆدهکه. شچوو

تهماوهزه دهند نانی دهنیا دووایی دهستبهخواردو ماڵوهڕایهگهجێ بۆ یکهژنه.

کاڵیچاوسهلهتێکیبااڵکورتیسپیکهئافره کهوزیخۆشئهیقژ بوو دووندام

ربووودایکێکیونکهباوکیته.کچیماڵبووتاقه.ژیاخۆیدهترلهکۆاڵنواوه

.یخۆیبۆخوازبێنیناردبووکهنماڵهرز،خاوهسوڵبااڵبهره.بووخۆشیشیههنه

ربۆالیسهوچووبووهوێکدوواینانیشهشه چایییتهوهمخوارندهدهبه. نیا

یکهنماڵهخاوه.بوویخۆیبۆباسکردزۆروشکوئارامداواکهوهوهوشهئه
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سوڵبۆخوازبێنیرهتاپێێوابووکهرهبووسهختیههمیبهیدهورهکچێکیگهکه

هاتووهئه و کهیههشێوهزیبهرچیزۆرحهگهئه. نهوتیرهڵسو کرد،دهسوڵ

ببێرهمهسهیروسهرزهبااڵبهمپیاوهئهکجارپێیخۆشبووکهیهوهدڵهاڵملهبه

زاوایبه ته. قسهدوای بوونی رهواو بهکان، بهیهستهسوڵ بچوکی ئارامیکی

میردهبهخزاندبووه لهچونکه. بوو نهوهدرێژ کهکورتی بگاتهدههێنابوو ستی

اڵمکجارپێیناخۆشبوو،بهیهساحیبماڵ.بووپاره.یکهنماڵهمیخاوهردهبه

وهسوره بڕیاردهڵ دهرانهها قایم و قورس کهبههاتهو دهنهرچاو ستییتوانی

وهبگێڕێته رهبه. تا دارنهوهکهستهبهستیلهسوڵرۆیشتدهاڵم قه. تالیدواتر

.کردینهیهوپارهیشیباسیئهکهرهتهاوسهنانهستههیچکه

تهبهعه سهونکهی باوهرهر کرددهنهڕیتا دهحه. لهزی خوازبێنیکرد

وداوایکچیئهشنهمچهپیاوێکیلهکهداخۆچیوایکردووهیبپرسێکهکهرهکه

.خۆیراگرێگوتپێیدهوهروونهدهکلهشتێ.باشنیهستیکردکهاڵمههبه.بکا

بهییهوهڵئهگهله یهکجارپێیخۆشبوو، .وهدابووهرێینهاڵمیئهروهکسهاڵم

یدابووویدیکهندشهعدیچهوه سوڵسوکاریرهکهلهکهندهماوهرۆژیزه.

!وێبوونیاباوکیلهرزتهبااڵبه

کهڵتهسه لهن، مێردهرووی تهکهماڵی کرد ههی تهفدهنیا بوومهساڵی .ن

تربووسوڵگچکهرهساڵلهپازده سهوهپاڵیرادهلهکه. تا .هاترسینگیدهستا

گهیکهپه مێردهورهری تهکهی ههی متمانهواو پێکدێناستی تێدا ی بهمیشههه.

لههه بهوهخۆباییانهستێکی دهوهکهیهبزه، دهخوشکهستهالی :یگوتکانی

سێبهکهرهسێبه" دادهکهرهی، پۆشێم کهکهیه!" شت هاتهسهزۆرم رچاویبهیر

.ڵواسرابووههوهکانهدیوارهبهبووکهرانهمهیروسهسهسمووێنهورهئه،نڵتهسه

بهرهمهیروسهسهوپیاوهیئهوێنه نگوتفهبهوهرییهسکهرگیعهجلوبهوا
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ڵکۆمهبوو،جاریوابووبهانهنیکانیداتهوێنهلهمپیاوهئه.ڕوانیلێتیدهوهشمشێره

بهخه بوونوهورییهدهڵک کتێبهئه. کانوسا خوێندهڵتهسه. نهن بووواری اڵمبه.

بۆنکهڵتهسه.یهداههمکتێبانهوئهکسانهوعهنێوانئهندێکلهیوهپهیزانیکهده

جێستبهکرد،دهدهنهیداقسههیلسقسهبوووکهکارهمهماڵیباوکیههخۆیله

.وهڕوانمایهچاوه.ڕوانبێبێچاوهکیشبێتدهیهمتاماوهبێالنیکهدهلێرهزانی

تێگه پیاوێکیوانیرواڵهپێچهیبهکهمێردهیشتکهزۆرخێرا تیتوندووشکی،

تهنه تووڕهک بهنیهنیا یه، گویڕایهڵکو ڵێشهکجار میهرهایهگوێڕ. و دڵڵ و بان

ناسک تهئه. ژهو و پێک رێکو ماڵێکی راحهنیا و حازر جێگایمی ناو تیی

کارویلهکهرههاوسهبووکهنهوهستیئهربهدهندهوهئیدیئه.ویستیدهوانهشه

تیپومانههبۆخۆیشیلهیشیچونکهکهژنه.بگلێنێوهکانیخۆیهڵهشغهبیرومه

کرددهیبۆمانهمووئهسووڵبوو،ههزیرهگهره هاتنیبهچوویپێنهندهوهئه.

منداڵکهکهیه بڕیاردهکهیهنبووبهڵتهیجوانبوو،سهکچێکیخشپیالنهم ریم

ماڵ تهره. گوێدهسوڵ قهنیا قسهکهیژنهقسهتلهگرتو کرددهینهیدا مهئه.

یربووکجارسهیهوهڵکییهیخهالبه بووکهکێکپهنجامیهرئهسه. یتوانیبهدهیدا

!رگیشاربلێناوخۆشجلوبهریبهسوڵیغهرز،رهسوڵبااڵبهره

نێوانژیانومردندایگوتلهدهبووکهیهمقسهزیبهلێکحهسوڵگهره

یگوتگواستودهرادهکانیدیکهیبۆشوێنهیهوتهمگئه.یهکنێوانههموویهتاڵه

تهله بوونیشدا ناودار و بوون ون تاڵهنێوان ههکمهموویهنیا یهودا بۆئه. وسا

:یگوتده.وههێنایهمێژوودهیشیرووداوێکیلهکهلماندنیقسهسه

 ئه"ـ رهوهدوای لهی تهشهزاشا مانگیی دمهش باوکی دایکیهنیدا مرێ،

ورانوتارانلهرێگاینێوانمازنده.بچێبۆتارانوهرانهمازندهلهداکهبڕیارده

یهمهردهسه سهکجادا و دژوار دهر بێخت دهنهزاشاره. وهکهخۆش کهوێ، ها
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بوونپێیانوایهگهلهیوکارهسوکهدایکیوئه مردووهڵیدا یاللهربۆیههه.

ئهئه و واڵغانهسپ کهو بی سبهبهووهپێیان بۆ تا دێڵن کاتێکجێی رۆژی

بێنهوهبێتهده بینێژنبیبهنووه، سبهبه. کهاڵم بهری،سهوهچنهدهی

وهکانهرمایژووریواڵغههۆیگهبهزاشاهره!زیندووهبینندهوهرسووڕمانهسه

یناسێموودنیادهئیستاههیکهزاشایهورهبێبهدواترده.وهبێتهزیندوودهدووباره

."یهمێژووداههوناویله

:یگوتجێدهستبهوساده،ئهوهبوویهدهرهاتهسهمبهیئهوهگێڕانهلهکه

!"ناوبانگبوونرگیانیبێناوونیشانییوژیانیشیانیبهمه"ـ

یکهنیاگردهدپاڵیتهیقهکهسوڵخانووهدایکبوو،رهملهمنداڵیدووههکه

ئه و هێشت جێ خانووهشاری دهم و کڕی ئیستای گواستیهستبهی .وهجێ

تلهتایبهبوووبهرزنهیپێشووبهوهکئهرچیوهگهئهکهورهکیگهیهخانووه

میشهیواههوکۆاڵنهئه)خۆڵینبوورکۆاڵنێکیدرێژیسهلهیکهوهدیویپشته

بوو منداڵ پڕی یهکهبانه( بهی بوو، نزم بهکجار پێشهاڵم خاوهوهدیوی دا نی

گهحه کهورهوشێکی دیکهبینایهوهرییهوبهلهبوو بچووکی ههکی بووش دوو.

جێستبهده.بوویخۆشمماڵهکجاردڵیبهسوڵیهره.وهنوورێکهتهرسهژووربه

بینیدهوهورۆژگارهونیبهتێداسازکردوخهوهکهیهفوارهیبهوزێکیگچکهحه

بهبهکه بهعابایهبهوهگۆچانێکهپیری درێژ شانیهسهکی یداکهباغهلهوهر

.بێتریکیپیاسهخه

چه تادووای تر ساڵی کهوهالیکردهند منداڵیخاوهبهبووهبینی سێ نی

سێکوڕ...دی، ناویئهورهکانیگهکوڕهلهیکهکهکچه. فبووو،شرهتربوو

.یوانئازاد،باقیوکهبریتیبوونلهنۆرهکانیشبهکوڕه
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 که گۆڤاره

باده.ردهچووهدهوهکیسوورهیهفۆتهندرۆژێکبهچهتێنهیواندوایخهکه

شوێنبارامئااڵندولیناولینگبهخۆیدهیلهکهفۆته.بێردانهبهیلهکههیچیدی

کۆاڵنه دهدا کۆاڵنی کردو له. تهکهسهدرهیمهوشهحهیاخود بهی ردبهنیشتیان

دایکیرۆژتا.وهبووهدهئاسانخۆشنهندهوهیئهکهبرینه.کردیاندهکهچۆلهراوه

بێرنهستیقورسبوو،ههده"یگوتده.کردالکدهدیدهحمهئهوعایلهدئێواره

قخۆرکوڕیڵکیئارهخهئاخرچۆنپیاوبه...!شیپیسبووهدالهوکاتهلهنگهره

خه کا؟دهتێنهخۆی راستیهبه" ئهاڵم کهوهکی لێسهکهفزیۆنهلهتهبوو ری

فزیۆنیلهماڵێکتهچووبوو،لهتێنهبۆخهقزکهسهالکلهدیدهحمهئه.شێواندبوو

راقێکلهمهوهوکاتهرلههه.کرابووڵنهههکهفزیۆنهلهته.خامۆشیاڵمبهدیتبوو،به

وهوسندووقهمرۆڤلهیربووکهپێیسه.چلۆنهدارینهمقاپوڕهداخۆئهدڵیابووکه
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پالنیخۆیئاگاداریرزلهسوڵبااڵبهرهکه.بدوێڵکیدیکهڵخهگهبکاولهقسه

هه چهکردبوو، نهر خۆشیهبه،یدرکاندبووند سهاڵم بهکی گهیر .ڕابوودڵیدا

ندهمهوڵهدهمووحاجیهوههئه.ببینێڵکراویههبهفزیۆنلهیتوانیتهنجامدهرئهسه

.رامبووپێیانحه.فزیۆنبکڕنلههاتتهدهسیاندڵیاننهچیکهبوون،کهشارههله

دهحمهئه بهالکچهدی بیکڕێ، بۆخۆی ویستی جار لهند قسهبهاڵم خهر ڵکیی

یبیانوویدیکهوهدۆزینهبووتابیرلهنهخۆشناوندهوهرئیستاشئههه.وێرایدهنه

بائیتربووبوونودهورهکانیگهکچه.گتربوویگرینکهتهسابهکه.ڵکیبکابۆخه

دازۆرکهکردنهتێنهکاتیخهلهورۆژهئه.ناووناوبانگیخۆیبایهزیاترئاگایله

نگودهکه.بووکهفزیۆنهلهالیتهرلهکیههچاووگوێیه.بووخۆینهئاگایله

ئیترئهیتهکهناوماڵههاتووهکهجادوییهسندووقهنگلهره الکدیدهحمهنی،

لههه نهسهستی خۆی مار دهکهپیستهقۆکهچه. ئیدی و جڕدابوو هاواریی نگی

وهشیگرتبووهوهیپشتهکهیوانکۆاڵنهکه .وماوهبۆخۆیزانیچکارێکیلێقه.

ووهیبپێچێتهکهبرینهلهپههبیپێکراکهندهوهرئههه.یشیئاگایلێبووکهستهردهبه

میوانیوهوشهئهزلێبووکهزۆریحه.یشیکهستهردهستیبهدهیداتهتنهنانهته

الکدیدهحمهنیگاکانیئهیبووئاگایلهوهرقاڵترلهسوڵسهاڵمرهبه.سوڵبێتره

بیانخوێنێته و وهبێت سه. وهنیو دوای دواتر پارهرگرتعات ده،نی الککاکی

هێشتبووکهخانووه جێ ی خه. بۆکهیهتێنهدوای چووبوو یکهچایخانهوراست

مهقه کانی شار، ئارهاڵحمهراغ بۆ خواردنه، وهق شهئه. مهیهوهو ستیکجار

کردبوو یهسه. سهرخۆش، گهکجار لهرخۆشسوێندیخواردبوو پیاوێکیتر ور

تهشاره ئههلدا ئهفزیۆنبکڕێ، بێسدهمینکهوسێههوا میپیسیدهتلهعنهله.

!ڵکیخه
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بارامبه.بوولێیئاساننهوهڕینهپهربۆیهرزبوو،ههبهکهدیواریقوتابخانه

پلیکانهستهده کهیهکانی بۆ دهکی ساز یارمهیوان و سهکرد دهرکهتی داوتنی به.

ئه دهودیویشرووی بارام دیسان بهدا بهپلیکانهبوو ئه، .کانیشانهبهمجارهاڵم

بهکه دهیوان الق لهسهچووهجووت و شانی دهر بهکاتێکدا وهکهدیوارهستی

.ویرزهسهیتوانیقاچبخاتهئیتردههاکهنیشت،وهگرت،بارامئارامئارامدادهده

شتێکیپورۆژهئه ێبووبارام کهسهدرهیمهوشهحهلهیوانیگوتبووکهکهبه.

.وهرێکیاندۆزییهسێبه.گیرفانیخنیبوولوولکرابووولهشتێککه.داپیشانیده

دانیشتن ئههه. کهگهندهوهوا بوو فڕیندهڵنهکانیشههکهچۆلهرم بهئه. بارام وسا

بیستنگهگۆڤارێکیبچوکیره.وهکردیه.رهێنایدهکهلوولکراوهزهئارامیکاغه

بووسمییهورهوێنهکهڕه،الپه یکهنگیانهرهووێنهئه.کجارجوانجوانیتێدا

سهته بوونواو رنجڕاکێش الپهچهکهگۆڤاره. شوێنییهڕهند شوێن و دڕابوو کی

بهڵگهردههزه رووبهڕابوو، بهاڵم یهری ههکهرگی بهمی مابووهروا ،وهساغی

ییڕاستداچیرۆکێکیوێنهوهکانیناڕهالپهله".هاکیهانبچه"رینووسرابووسهله

ووهشۆرتێکهنیابهتارزانته.کردده"تارزان"ناویسێکیبهباسیکهبووکهتێدا

دارستانهلهوهرییهمهکهکبهقۆیهچهبه نداکاهچڕناو خوێندهکهچیرۆکه. ،وهیان

،زوووهبیرچووبووهیله"تێنهخهفۆته"یوانکهکه.خۆشبوووهالیانهکجاربهیه

.کانببینێیباشتروێنهوهکێشابۆئهالیخۆیدارادهیبهکهستگۆڤارهدهزووبه

لێکمڕۆگهیشئهکهبخانهوشیقوتاحه.نگردووبێدههه.وهیبوونهوهخوێندنهله

نگبووبێده دیکه. بینرادهنهمنداڵی کهکه. پرسی ئهیوان ستدهیچۆنمهبارام

،لهیدایکردووهکانپهکۆاڵنینزیکباغیداربییهلهدوێکهبارامگوتی.وتووهکه

زهسه کهور وتبووی کردکه. داوای دیکهیوان .وهێننهبخوکهچیرۆکهجارێکی

کجارتارزانیه.وهکانیانکردهیریوێنهسهتێروپڕیجارێکیتروبهوههخوێندیان
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مووهاوارێکههبهوکرددهمۆستهدهدارستانیپیاوێککه.ینواندجوانوئازاده

ئاژهوحهدڕنده وهکردهکانیکۆدهڵهیوانو گهیدزانیسهنهپیاوێککه. ا،رمرما،

برسیه ترسچییهباران، و دهتهبهمیشههه،وتی ژیانیا پیاوهئه. یکهنیایهتهو

هههه پێی پێویستیان بووموان پیاوهئه. دوژمنهو یهی دهکان لێی وکجار ترسان

.ستاکراوهیهماوه.رپێسهستایهیوانههکه.ویستکجارخۆشیاندهکانیشیهدۆسته

باغێکداگچکهکهبهکتهیبینایمهوهدیویپشتهبه.مێشکیداهاترێکبهکتوپڕبی

بووتهشلهکهسهدرهرایداریمهماڵیسهبووکههه نیشتیدا له. ماڵجاریوابوو

وئه.کرددهکهباغهروویانلهوهرهزهترسوحهکانبهدامنداڵهمکاتانهله.بووننه

کهباغه میوهی تێدابووداری یشی بهکه. ئارام بارام و باغهرهیوان ڕێوهکهو

یانکهرایدارهوخانوویسهکهباغهجوانیلهتابهرهسهوهسووچیبیناکهله.وتنکه

یودووکهڵژنهگهپیاوێکیپیربووولهکهکهرایدارهسه.بووسیلێنهکه.روانی

رماهیگهنگهرهوهبیریانکرده.بوووێنهله،ژیاندادهمخانووهلهورهکوڕیگه

نیهوهرهدهبهبێتکه کهبه. جاریواشبوو نهلهاڵم بوونماڵ و. بوو هاوین

به دهجاروبار الوالدا ڕۆیشتنم رێکیدیراماندهقه. له. نینوهماڵهیلهوهدڵنیا

مله.بڕۆنبێواوهپرسیبۆچیدهیوانینهکهبارامله.وتنکهڕێوهکهوباغهرهبه

یارمه زۆر پرسیار ناداکاتاندا تی وهکهباغهچوونه. سهدهوهلێره. کانییارهنگی

دهکهرجادهسه گوێهاتهجوانتر کورتهمیوهختهدره. بهکان و بوون تیراحهبااڵ

یشتێگهستیاندهده قۆغبهدارسێو. گهو گهاڵسهلقو ژێرلهوهکانیانهشهوزو

بارام.ستێشوێنیخۆیراوهلهبارامیگوتکهیوانبهکه.تاویهاوینداتیشکیهه

وهوالترهترێکلهدووسێمه.وهوتهیوانلینگاولینگدوورکهوساکهستاوئهراوه

راوهتهله قۆغێکدا دار ستانیشت کراسهئه. داکهکهوسا ندی ده. بۆدواتر ستی

ههکهفۆته ویستی برد، کهی گرێکهلهڵیکێشێ کرایهپڕ داکهوهی وتو بارام.
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نینگرتیپێکه وهخۆیئااڵندهلهووهیکۆکردهکهفۆتهلهپهیوانبهکه. لهتوڕه.

فۆتهکهخوازراوهنهرووداوه لهتونمجارهیئهکه، ریگرێدامهکهدتوند وسائه.

رێک.کشۆرتێکبنوێنێوههاکه،وهوهیکۆکردهکهستیبۆداوێنیبردوفۆتهده

وتنیستکهدهوهخۆشییهبه!کقۆیهمبوو،چهاڵمشتێکیکهبه!چووتارزاندهله

تێکیدداشکاندیولهقهناوستیبرد،لهده.وتبووکهوالوهکلهیهچیلکه.ئاسانبوو

چاویپرسیاروجاربهخست،ئهکهبنفۆتهری،لهمهکهیتارزانلهقۆکهکچهوه

.بارامیروانیلهوههوقوشه
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  یزاده لی سه عه



سهعه ههیزادهلی لهیش شارهر ژیادهم چوارده. کهمنداڵیکی لهسااڵن،

.لیشیکهههڵکوبهندابهمهتهکلهنه.تربووورهکیخۆیگهڕهموومندااڵنیگههه

کالسههه بهر تهی ساڵ کردبوو،دوو ههبۆیهواو لههێشتا قۆناغیر

تاییدابوورهسه نیشتدادهدوواوهلهمیشههه. بهکهرزترهبهوانیدیکهلهندهوهئه.

دهراحه بینرێتی ئاسانهربۆیههه. مامۆستاکان بۆ بهکۆنترۆلکردنی ئیدی، اڵم

لهکهبووهورهشگهندهوهئه مامۆستایهترسی وهماکنههیچ خۆشبێ. پێ چی

یخۆیکهیکالسهوهرهدهمژووریمودیریانلهردهبهلهمیشهههیکاوبۆیهده

مساڵدواساڵیخوێندنیبێگومانئه.ماوهتیانلێینهمامۆستاکانیشتاقه.وتووهکه

!بێده

سهعه تهگهئهیزادهلی نیهمهرچی وای بهنێکی هه، خهاڵم شارموو ڵکی

یناسنده لهنینێواندایکوباوکیلهکاڕهشه. بهناوخهشاردا ناوبانگنڵکیدا که.

لهتیکهباوکیهوهاترئهچیدوداوکهدایکیدهبێباوکیتێروپڕلهڕیاندهشه
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چێبۆماڵیڵێندهندێکدههه!وهتهونایهوێوتادووسێشهکهردهدهوهکهخانووه

وتمزگهڵێنلهندێکیشدهقز،ههچێبۆسهڵێندهندێکدهدێهات،ههکانیلهخزمه

عهمکاتانهله.وێخهده کانوباغیداربییهچێتهدهر،دهماڵدێتهلهیزادهلیسهدا

لهله سهگهوێ دهگهڵ بێکان وایه. کهگهسهجاری لهبهکان نیشتتهپۆل

نکهبوڵدهناوخۆیانداقهگێکلهکسهلیشوهون،عهخهدهوهکهیهکدابهیهالوهکه

وهنهکهوجێگایده لهویشئه. وێخهدهگێککسهوهناویاندا کاتانهله. کهم سدا

.وهکانیجودابکاتهگهسهلیلهناتوانێعه

قارهعه مندااڵنهلی ناو مانی قارهئه. لهمانهو ههسهیوا مووگناترسێو

بهگهسه دههقسکان نکهی قارهئه. لهبهیمانهو شئاسانی کانداورهگهڕههکاتی

کۆگهسه وهکاتهدهکان بهو پێشیشکرکهلهشئاسانیههمان کادهیان کاتیله.

کاندارێگهناوسه،یانلهوهپێشهلهتیکهخۆیهونیائهتهوهکاندائهشکرکێشییهله

ههکده و بها ههرهنگاو دیکهمنداله.ڵدێنێوپێش نیهجورئهکانی وایان شتی .تی

نهودواراغیانلهقهلهمیشههه یگکهسهڕهکاتیشهزانیکهیدهسنههیچکه.

دێت له،کتوپڕ. ترهکهڕهگهیان لهسهوهرهوهکانی دیکهگهگ منداڵی یداپهڵ

ووهکردنهکانیکۆدهگهیشتبێ،سهکبڵێیئیلهامێکپێیگهلیوهبوون،یانعهده

یبردنده بهعه. دهفیکهلی وهکردنهکۆی مچهفیکهبه. مچو بهگهسه. کان

ناوخۆیانداڕێکبهکرد،گهیاندهسووتهکرد،کلکهیریاندهسهوهیرهشقێکیسهعه

ئهجوڵهوتنهکهده لهو وهگهوسا وتنکهڕێدهڵی وه. شهرێک زهڕهک مانیکانی

دیمقه کههه. دهموو لهس عهیتوانی سهچاوی و پێشهکگهلی ریزی داوهانی

.کانببینێخوازراوهنهچوونیرووداوهوهوپیرهرهبهتیوبهیئازایهبریسکه

تهبه ئهاڵم کهنهمهنیا عهببووهبوو ناوبانگی سههۆی یزادهلیی لیعه.

قهروههه لهها سهبهت هاتدهڵنهگههر شهله. لهسهڕههیچ انیککهڕهگهگێکدا
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مراوستانوئه.هاتووهڵنههههوروژمیانهێناوه،گیدیکهسهیداکهوکاتهلهدیکه

تاهێزیانتیااڵمههبه.ستاننوهترساندورایدهکانیدهرهتبهڵمهههگه،سههاتنهڵنههه

بهیهرکردهکسهلیشوهعه.ڕینوهلیدهعهلهبوو کانیخۆیگهسهفیکهکیئازا

پاشهکه فرمانیههوهکردههاتبوونکۆدهکشهدوچاریترسو یتیدوبارهڵمهو

یزادهلیسهعه.کردیانده"لیعه"یریسهوهرێزهندبهمندااڵنچهئایکه.داده

!مانبووراستیقارهبه

جارکهکهیه ئێوارهگیپادگانهاتهباسیسهم ختنگوهدرهکییهگۆڕێ،

بوو عه. تازهباوکی چهلی شهدوای هاتبووهند بزربوون ماڵوهو وههاتهدهکه.

شۆرد،موچاوێکیدهدهکهوشهحهئاویشێرهتاقهیلهوهدوایئه.کرددهساڵوینه

تاوسوهرادهوهپێنیشت،یاخودبهدادهکهوشهحهوچهاوین،لهجاچزستانبایه

ولهیدادهکیپێچراوهیهرهجگه بهڕوانیهنگیوچاوهبێدهگیرساند بایکینهێنیدا

جلولیرووانی،لهعهندجارلهچهوهرهمکێشانیجگهدهبهورۆژهئه.کردده

:وساکتوپڕگوتیئه.کانیشۆردووهنهموچاوهستودهدهرگیکۆنوپیسی،لهبه

!"کارمپێتهرهوه،تائێرهرۆڵهرهئاوه"ـ

.کردبوویریباوکینهتئاواسهقه.یریکردسهوهرسوڕماوییهسهلیبهعه

خهکه پانتۆلێکی بهواو کۆن وردی رهت رهپشتێنێکی سواوهشی بهوهنگ و

وهقیلهکیبێتهیهجامانه یهکهسپیهردێنهبنه. جارجۆرێکهاتهکهیباوکیبۆ م

.جارانسپیترله.رچاویبه

کانیپادگانگهسهخۆتله.خۆتبێتڵێم،ئاگاتلهپێتدهوهگیانئهرۆڵه"ـ

!"کجاردڕندڕن،یه.یهرقیانههوێفهگیئهسه.وێچیبۆئهتنهقه.ببوێری

چاویداکلهیهیسکهوقێکیاخودبرشه.ردنیکێشایبیستگهمهئهلیکهعه

له.بوونمشارهکانیئهگهوئازاترینسهکانیئهگهسه.بینیینهمهباوکیئه.ڕاگه
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سه شوێنێک گههیچ هیچ دهڕهگی نهقهرهکێک هاتندهتیان کهتایبهبه. ئیستا ت

بۆربۆر" هه" یهی بهسه. کهگێکی شێرئاسا درشتی شتێکلهرزی هیچ

.یکردکانیداگوزرهلێوهمبهئاستهکبهیهلیبزهعه.وهمێتههناسڵ

 ئهسه"ـ فهگی ههوێ یهرقیان باشترهیانخواردن. کانربازهسهرماویبه.

خۆنده مانانباشترهئێمهربازیشخواردنیلهسه. و نه. بێرۆژیدووجارهیچ

گه دهخواردنی خۆنرم هێناونباریاوهلهجگه. ن بهگهسه. جۆرێککانیشیان

!وێنلهیبێتکهوانهنیابۆئهبێتهودهوێپادگانهزاننئهده!ربازنسه

بهکهریگوێسبانهبنسێبهلهلیکهعه جێێدهئاستهدا بهبووهم تحمهزهو

.پێشکیهاتهباونگاوێکلهتاوببوێرێ،ههههیرمتیشکیگهلهیتوانیخۆیده

بهیکهوهدڵنیاله.المیخۆیکردسیحریکهستیبهباوکیهه.رتاپاگوێبووسه

داویبۆساتێکره،سهنێیهتبگهناعهقهیبهکهتوانیکوڕهکانیدهدانیقسهدرێژه

:وگوتیوهکانیدۆزییهونبوویقسه

 دهبه"ـ لهوهستننهیانبهرۆژدا دهژووریو تهکهتاریکیان بهن، وداشهنیا

دهڕهبه نکهاڵیان نابیننگهسه. رۆژ کانیان بهتهنگهره. کهنیا زانیبێتیان مندالی

چییههه رووناکایی و نازاننتاو ئیستا ، ههشه. گیانلهویش تهبهموو تنانهرێک

گسهچیترمنپێموایه...،ودڕترهستیارتروههیهخۆیههئینسانیشترسیله

!"نین،گورگن

ئهعه عهلی لهسرهو چووهزووتر ردهجاران بهکهیه. باغیرهوراست و

کانداربییه یه. گهدنیا بووکجار رم چییهکهباغهله. .بوونهوهرهدهبهمنداڵ

بنواوخۆیانلهماتهرتاوگهکانلهگهسه.بوونوهسانهریکیحهکانیشخهورهگه

دهدیواره فێنک خۆیان و خزاندبوو وهکردهکان عهبه. بهبینینی مئاستهلی

تییاخودتاقه،بوێرنببزوێنرمتربووکهگهوهوالهاڵمههبه.وتکیانتێکهیهجوڵه
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بێبزوانیانهه بوومڕۆهیچیپێنهلیئهعه. وڵیهههاتبۆالیاندهکهمیشههه.

لهده ئێسکهسابخانهقهتاقهدا شار بکاتهی کۆ بۆ بهێنێوهکانیان بۆیان .و

کهیهکهتووره حهچهک تووکی و خوێن و سهوری رهیوانی نگیربڕاو،

ئێسکهسهرهکه،بزرکاندبوو راگواستنی بووی کان لهعه. لهردهبهلی ژێرمیان

تاقه ههتیشکی دانیشتتاودتپڕوکێنی ا سهقه. نهگهیریسهتئاوا .کردبووکانی

زانییاندهمهوانیشئهکبڵێیئهوه نیگایاندهگهسه. وهدزییهکان، تاکهلیلهعه.

پێستیان،لهزڵومیان،لهچاویمهله.بووندهتبیستدانهراحه.یانیرووانیتاکه

ختیسهگدابهسهڕهشهدوالهکه"شێره"یقاچیبرینداریان،لهرکشاوهزمانیده

یزانیده.برسینیزانیکهلیدهعه.والوازیانڵهشیرووتهلهله.برینداربووبوو

ناخۆنقهکه تێر ت لهبۆیه. خێرایش شهزۆر دهڕکاتی ماندوو بووندا ستاهه.

رۆژئاوایوێلهیانبڵێلهپێزیکردحه.ریکردراوسهمسهمێکئهکه.رپێسه

له شوێنهشار، دهیداو شوێنێکههکۆتاییهگاتهشار خۆی، کانیگهسهکهیهکانی

ههفه یهرقیان ههلێره. کتوپڕ لهدا سهخۆوهر بهرقێکی بهرامبهیر کانیگهسهر

سه داگرتپادگان رتاپای له. تهرقی و بوولیانسهتێر ی له. تێللهیوهرق ودیو

تهدهوهکانهووهدڕ و بهژین ئهشهنیا دهو دیوی ونکهم سهئه. قهگانهو وا تی

نهگه ئارهدهرمایان و نهقهبوو وهکردهدهیان ستاراوه. سه. بهگهدیسان خۆی کانی

میشهۆههکجارببایهده.چووبۆپادگانودهمشهئه.بڕیاریدا.وهرکردهسهنیگابه

.مکردبانروویکه

تههێشتاهه کانیگهکسهڕهڵمندااڵنیگهگهلهکردبووکهواوتاریکینهوا

وهکۆکرده عهگهسه. ئاکاری و نیگا دهکان ناسیلییان کهده. ومشهئهیانزانی

.ستانوهرادهوهپێهوزیاتربوهوتنهکهکترنزیکدهیهدازیاترلهمکاتانهله.بزوێنده

دهنووکیداربییهدواتیشکیبهتاوبههه،وتنڕێکهوهکه گوتهکاندا کانیخشاودوا
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رۆژهئه بهو دهی چرپاندنگوێدا که. بوورێگا مێکدوور رهسهوهره. وهگو

به کوێیهههمنداڵ گوزهر دهکدا ههریان دهکرد، وهنایهرای له. کاناڵنهکۆسوپا

شداررووبارێکیگچکهیسهرپردێکیگچکهسهڕاندوبهقامێکیتێپهرا،شهگوزه

ئیدیتاریکبووبووکه.وهڕییهپه هاتبووهپێشنهوهلیلهعه.پادگانیشتنهگهدنیا

ریبێویستیخۆیبهبهوهروونهدهشتێکلهمیشههه.بۆخۆیشینازانێبۆ.ئێره

گرتده ئهکههۆکارهنگهره. کهوهی لهبوو بوورقی دڕوو تێل منداڵیبه.

به کهسهجارێکیان دروودا تێڵ ههر و بهوتبوو برینداردهموو خراپ زۆر نی

مافیئیترلێرهیکهوهئهنگهیانره.کجارناخۆشبووکانییهجێبرینه.بووبوو

نهوهئه بهت زیاتر بڕۆیتوپرهبوو ێش گرتیشتێکرایدهلێره. لهعه. رقی مڵی

ماڵباوکیکاتێکلهگوتکهشتێکپێیدهوهروونهدهله،وهلهجگه.بووراگرتنه

لهده لهیهتۆرێ، قهوتهمزگهکێک ئهکانی پادگانهراغ یهم کردبوو. باس .بۆیان

وپوڵیپارهشوێنیدیکه.کادهنیدیکهشوێباوکیروولهیکهوهبووبهڕینهباوه

.ویستده

ستیبهجوانیههلیبهاڵمعهوبووبهرچیشهگهڕاند،ئهدواکۆاڵنیانتێپهکه

وناورهبهێوهوکیفێنکیخۆشلهوایههه.کردکهربازخانهرینیسهشتیپانوبهده

ڵیکردبووشارهه فێنکهمههئه. مکهبۆیه.ککوشتیهیبۆماوهستهجهگرژییوا

.یربووپێیسه.لیکردعهروویلهئێرهتبهبارهوسهلێرهستێکیدیکهجارهه

خۆیهبهله "گوتیوهر ئێمهشه: بێدهوی دڕووهوهدواکۆاڵنهله!" تێل کانتا

بهودایهمه بووکی رچاو سوپاکهعه. راوهلی ستانی لهوبهله. ئهر، وناوتارمایی

بهشتهده نهعهوهکاکییهکاکی شتێکی هیچ دیدهلی تهده. چاوهبا حهنیا وپهڕێی

سهوه کردباڕینی گی چاوهکه. مایهمێک دهبه،وهڕوان هیچ رهاڵم و نگێکنگ

بوونه بهئه. بهوسا جواڵنرهئارامی پێش و کهوه. ها شار کوهدوواکۆاڵنی
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بووکهشتهده بزر پادگان ی تارماییداشوێنێکله. دوو نێوان ترسانمنداڵه. .کان

لیعهواوخۆیانلهشیانتهندێکیدیکههه.وهبایاندایهکهوکۆاڵنهرهندێکیانبههه

وهنزیککرده لیخشاندعهخۆیله"بۆربۆر". گهئه. ندردنیپترکێشاوچهوسا

گوێکهاتهیهوهنگیپێیرهدادهوکاتهرلههه.وپێشغاریدارهبهنگاوێکهه

یتووڕانهگهوسهڕینیئهنگیوهوکتوپڕدهمهئه.ناسهنگیههده.داغاریدهکه

مکهلیبۆیهعه.وتنرکهوناویدهکیخهکسپییهیانوهستهجهوهناوتاریکییهلهکه

هه بهنگاوجار نارهێکی ودوا دهبه. چیدی نهرفهالم مابووت بهگهسه. کان

.ڵپژانکداههیه
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 شانازی

لهرنهگهئه.تیخۆیهزیبهجارانحهرزئیستائیترزیاترلهسوڵبااڵبهره

.فزیۆنیکڕیوهلهتهکهسهمکهکهمیهئه،رووکیسهڕهگهملهاڵمالنیکهناوشار،به

سهڕهگه لهکی دهڕهگهروو خواروو تێدایهمهوڵهکی زۆرتر کهندی که، سیانچی

رۆژکهیهرانهسهلهزلهشیهکهوحاجیهسوڵرقیلهره.کڕیوهفزیۆنیهێشتانهلهته

نێچیریرێبوارانکگورگیناوکونلهنیشنووهکانیاندادادهدووکانهلهتائێواره

ئهبه،ڕواننده لهوهبێ دیویدوکانهی مشتهکهو و دیکهوهکانیانهریهیان شتێکی

ببینن سه. شارهئهکهیرهپێی م حیجابکه"دوای شفی ژنه" وهێشتا جل کانیان

ملهمیشههه.چندێنودهوهواوپانتۆڵهکهکانیانبهنوپیاوهرناکهبهلهرگیمۆدهبه

وئاکامهاڵمزۆرخێرایشبهبهکرد،دهرکۆنهسهوهرخۆیهبهتیلهحکومهوهیهباره

کهگهده دهیشت کاتی وێگۆڕان له. "گوتیوهرخۆیهبهجارێکیان شارهنگهره:
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قهسنوورییه نهکان رهت یان ههنگهگۆڕدرێن، شارهدوای دیکهموو کانی

بگۆڕدرێن جارێککهچه." سهبند ئهیسشارهالیرهردانچووبووهۆ مبانیو

بهیهلهسهمه باسکردبوو، هیویال بکاشارهیکهایهو ناچار مانیکزهوهبانی

بهره یساڵمرهبهن؛کانیانبکهرگهگۆڕینیجلوبهڵکیناچاربهزۆرخهزاشا

سهبانیتهشاره بااڵبهیریرهنیا رزیکردبووسوڵ بهئه. رزداواینگیبهدهوسا

.رچاوبههاتهتیدهکسوکایهالیوهواولهسوڵتهرهنگێککهچاییکردبوو،ده

لهره چاییهسوڵ نهکهرقا وهخواردبووهی بهله. کردنیشدا خواحافیزی کاتی

لهوانهچهپێ جاران درگاکهی خواحافیزییهوهناو تر دووپاتکهجارێکی ی

دیمییشارداکۆاڵنێکیقهیلهکهماڵهڵبنهگهبانیلهرۆکیشارهسه.وهکردبووهنه

خهله...،نژیاده ڵکیداناو . دهجا لهچلۆن خهیتوانیزۆر بکاڵکهو نژنیخاوه!

کجاردراوسێکانیه.بووتیداشێتدهبێتاقهدالهمشارهیلهکه،ژنهبایهینهکهماڵه

ده گرترێزیان شتێکپهکههێشتژنهیاندهنه. هیچ بۆ بکهی وێتکی مهلهجگه.

پێی.پێشوهساڵلهنجاپهالنیکهمهی.کجارکۆنبووباسێکییه"شفیحیجابکه"

بااڵبهرهیربووسه بهسوڵ خواسانهرزهێشتا باسو شغوڵهمهوهم رهبه. سوڵیاڵم

ویستخۆشده دهڵهقهیلهوێکیسادهپیابه. کهم بووسنهئازاریبۆکهدا وله.

ئهپیاوانه تنانهبانیتهرۆکیشارهسه.کرددهکرابا،هیچشتێکینهمریپێنهیتا

که وابوو ئهرهپێی دهگهسوڵ لهر هیچی هێشتا درابا، پێ ستدهستووریشی

پێیخۆشبوو.هاتدهمپیاوهداماوییئهییبهزهبهوهدڵهجاریوابووله.هاتدهنه

له.گرتکانیدهقسهوردیگوێیلهنیشتوبهئارامداده.کردردانیدهسوڵسهره

دهکانیرهونهخه نوقم بووسوڵدا ئه. ههلهندهسوڵچهورهبۆ بوو، ررابردوودا

یوپیاوهئه.ماریسووڕدهزاشاسهرهوبۆشقیئهعهله.داهاتووداشلهندهوهئه

بنهخاوهوا لهیهماڵهنی بوو، باشیش ژیانێکی و کار و باش هۆیبهخۆوهکی
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رۆک،سه.کجارئاڵۆزکردبووروونیخۆییهمێژبوومردبوو،دهلهکهوهپیاوێکه

یزانیده.وهوڵبکاتهسالیرهمباسهریئهسهکرددهزینهوێرایاخودحههیدیاننه

اڵمپیاولێیانبترسێ،بهنیهنهساوکهولهنیهوهیچشوێنێکههریبهسوڵسهرهکه

له دهوهروونهدهشتێک کهپێی لهگوت و ههرهسهورد ههخۆ ڵبێنێنگاو کێ.

ترازان،ئیدیمدهلهیهندهوهرئهکانههوشه!ڕواتچۆندێتودهقسهچووزانێ

.گیرفانیخۆیهاوێولهوهتوانێکۆیانبکاتهسدهمووکههه.نیاننیهسخاوهکه

بوووهایتێدانهکیوهیهکێشهژیاکهشارێکدادهلهگرینگبوووهرۆکئهبۆسه

رێکسه.ڕینپهکداتێدهدوواییهکبهوئاراموئاسایییهکانزۆرهێمنانهرۆژه

پهیهنه بۆ دهشێ، لێ ستیبهڕۆی کههه! جارێک رهموو خۆی یوانهراپۆرتی

یکهکارههدەرێ،هاتدهوهتهزایهرهلهکهوهخۆباییهستێکیلهههکرد،بهدهوهرهسه

لهمکاتانهله.دانجامدهئه رادهکهیژووریکارهرهنجهرپهبهدا وهیدا و،تێروستا

کردیدهکهقامهرشهکانوسهروخانووهرامبهیبهکهیریکێوهپڕسه وهدڵهله.

خه بۆ بێوهسوپاسی ئێرهڵکی دهی ناردی خهئه. بهڵکهو وا ئهی رێزی وجوانی

دهرئاسمانیشارهسهبهگرتکهیاندهشهگهتاوههه رۆکپێیسه.وهوشایهدرهوه

روونیئاڵۆزیتدهنانه،تهوهکاتهسئارامدهمووکهههتاووئاسمانهمههئهووواب

.رزیشسوڵبااڵبهره

ره لهچهسوڵ، رۆژێک نهکهندهماوهزهند کهگوزهی ئهههرابوو یوهوڵی

.وهنیژنیشیبکاتهڵتهیبۆسهکهکانیناوژوورهڵواسراوهموووێنهههدابووهه

زووب رۆژگارانی و مێژوو اسی لهیه. وێنهوێنهکێک لهیهکان، کی

یربهربازیوکاڵوێکیسهرگیسهجلوبهزاشابووبهوژووریرهرهربهمهکه

رانهموبڕیاردهحکهاڵممهینواند،بهداپیردهیهموێنهرچیلهگهزاشائهره.وهریهسه

رچاوبههاتهده دهچاوه. لهکانی دهبینهڵێی نهریان و ڕوانیدهیانڕوانی نیگاکانی.
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یمسیمایهئهیدیکهندهوهکانیئهقنجوبابڕههیسپیسمێڵه.تۆوهاڵملهڕین،بهپهتێده

نواندتردهپیاوانه ونهرشانیچهسهزنجیرێکبه. قوماشبهوارێکیسپیلهپیدا

سه قرتاندرسینگیپانیدهسهکتریانلهیهرشانیراستیدا پڕیوسینگهئه. یوا

کانیڕهباسیشهوتهباسیمیدالیاکان،کههاتهسوڵکهره.میدالیایجۆراوجۆربوو

زاشامیرهردهسه یاغیوحوکمدارهڕانهوشهئه. واڵتبۆکانیلهییهناوچهیوا

وانهێنابوویئهردانانهاڵتیپاشاگهسهدهکۆتاییبه،ووهکۆکردهمیشههه سوڵره.

ئهته بۆ خۆی میدالیایانهعبیری بووههم تهئه. کهعبیرانهو لهئهی الیمڕۆش

:دەیگوت.وهکردنهیدووپاتیدهکهژنه

 میدالیایانهئه"ـ شهرههبهم چوار گهمی نورهڕی شهئه. کهڕانهو ی

واڵتچاره ئێمهنووسی و گۆڕی بهی کرد وهی ئۆرووپاییواڵتێک واڵتانی .ک

یه سهرههبه،مکهمیدالیای خهمی شێخ عهزعهرکوتی و فیودال بازشیرهلی ،ت

فیتیبهڵیکهنگهاڵتیمیرزاکووچکیجهسهدهکۆتاییهێنانبه،ممیدالیایدووهه

حکوومهسوورهرووسه کرکان درووست خۆی بۆ سێههتی میدالیای ،مدبوو،

سهرههبه ئاژاوهمی خیابانیی سهرکوتی و چوارهرئهگێڕ میدالیای هینجام م

."نچییهرستیتااڵپهرکوتیسمکۆیکۆنههس

قسانهریلهسهنکهڵتهسه تهگهدهسووڕمابوووتێیاننهم یشت، یریسهنیا

کالسێکتاقهنکهلتهسه.گرێردهکانوههقسوانیشانبداکهداوڵیدهکردوههده

نهدهچییه بهرسی و گهخوێندهنهخوێندبوو لهورهواری ئهرامبهبهبووبوو، مر

ههقسانه بهدا یهالوازییهستی گهکی کرددهورهکجار وههه. تهستێکی ریقک

.شیداگرتبوورتاپایلهسهوهبوونه

کۆمهسمیدووههرهله ستدهنگبهتفهبینرانکهربازدهڵێکیزۆرسهمدا

ڕینریکیتێپهمیانداخهردهبهزاشابوو،بهکیانرهیهسکهستابوونوسێکهراوه
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بوون رهلێره. بااڵبهدا بهسوڵ یخۆیگرتوکهیکۆتهخهستییهردوودهههرز

:سافکردنگوتیروودوایگه

 سوپاینوێومودێڕنیئێرانهکهیهمهئه"ـ م به. مانایواڵتهسوپا بێبه.

ریشتوههگهمهلهورهرێکیگهکرێبهزاشاوهره.تێکماناینیهوڵهسوپاهیچده

."سوپاداکجاریبهکییهگرینگییهبۆیه

لهڵتهسه زیاتر وهوردبوویهکهوێنهن سه. کهپێی بوو دیر بێهبۆچی

خهوههئه نهبهلهڵکهموو سێ رهفهر ئاوا تهردا و راوهق ستنق بههه. دا وڵی

،وههاتهکاتێکباوکیدهوهتهوهبیریماڵیخۆیانکه.وهزمونیخۆیلێکیبداتهئه

واوچووبووهتهسوڵکهره.شجۆرێکرێزلێگرتنهمهزانیئه.ستانڵدهریههبهله

:کانیداقسهیبه،درێژهوهیخۆیهجیهان

.ژینچواڵتێکدهلهبێبزانینختبین،دهکیخۆشبهیهماڵهیبنهوهبۆئه"ـ

لهده بینبێ ئاگادار مێژوومان دهوه. بهک رووناکی رابردوو رێگایڵێن خشی

کترسییهمهشنهرچهههدوورلهمنوتۆئاوابهبێبزانینئیستاکهده!داهاتووه

قارهده چ راوهکلهتییهمانهژین، ستاوهپشتیدا بهکئهپیاوێکیوه. و زارانههم

وانئه.داداناوهمپێناوهروماڵیخۆیانلهیئازا،ژیانوسهمانوپیاویدیکهقاره

جا.ینکهرنهبیوانلهبێئهیشدهختبین،ئێمهخۆشبهیئێمهوهیانکردبۆئهمهئه

میکهدیواریماڵهگرمولهڵدهڵخۆمههگهلهمیشهههموێنانهمنئهیهمهرئهبهله

مدهده تێدهروهههوهلێره. کهگهها وهدهم منیش بزانم ئهبێ ئهک لهوان رکێکم

!"یکهیهرانیرکیپاراستنیواڵتوخۆشگوزه،ئهرشانهسه

ڵتهسه کردهن بیری مهئهوهکتوپڕ لهئاوهڵهنجهو ئاگریسهوشهحهی ر

نه تیا ئاوی ئیتر ئیستا شوردنهماوهخستبوو، جل پهکهو دهی وێکهکی سوڵره.

خه بوو ئهدرێژهلهریک باسی رهبکاوهدا لهچلۆن وکهزاشا گومناو سێکی
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لهپهنبهڵتهسهیشت،کهکئێرانگهیوهورهتیواڵتێکیگهپاشایهبهوهناسیاوهنه

به خێرا ئاگادارکردنهو هیچ دهیهوهبێ وهرهدهڕییهرپهک لهره. پشتسوڵ

مدهبهیتریداروچیلکهوهرۆشهپهنبهڵتهچلۆنسهئاگایلێبوووهکهرهنجههپ

ئاویکهنهتهچلۆنبهداووهکهئاوره مهیکردهدیکه، وهکهڵهنجهناو لهره. سوڵ

ناسیاویبۆنهبهمیشهکانیمێژووههورهگهمرۆڤه"کهوهبیریکردهوهرخۆیهبه

'!وهمێننهڵکیدهخه

لهدیسانهه رۆژهکهیهر کهکهندهماوهکانیدوایزهم بیریرهیبوو سوڵ

بکا"شفیحیجابکه"بچووکهمشارهیناوئهماڵهمبنههککیهوهوهکردبووهوهله

نیژنیبگۆڕێڵتهوسه وبهبۆیه. ڵگهرولهفهچووبووبۆسهلهپهزۆرخێرا

نوبلوزێکیلههادامهروهکیدرێژ،ههنگی،پاڵتۆیهڕهیفهخۆیکاڵوێکیژنانه

ماڵکجارخۆشحاڵبووبوو،بهکانیهنیدیارییهبینینبهڵتهسه.وهڵخۆیهێنابووهگه

ویئهوهلێکدانهتاویستیبهرهسوڵسهره.شۆکاواوپه،تهیزانیچییهوهدوایئه

رهوهکهدیوارهبهییهوێنه ژنی تێیدا و بهبوو دریژهپاڵتۆیهزاشا ناولهوهکی

دهیارهسه ورهشاوهڵکیرادهخهستیلهیکدا یکهرژنهبهبداتهند، سوڵباسیره.

ئهیوتوویدواکه سهژنانی کردمهردهو ی ژنانهئه. تهو لهی ووهماڵهنیا بوون

رێگایچوونهرفهده نهوهرهدهتو درایهدهیان ژنانهئه. ماڵتهیکهو ناو بۆ نیا

مههوهنزیکهیلهوهرپێبۆئهسهستایهڵنهههمجارهنئهڵتهسه.دروستکرابوون

وهدانیشتنهنیابهته.یراگرێکهجایبهعهمێردهمگوێلهبکاوههکهیریوێنهسه

خۆیورئاگایلهگهیشتگهوئاکامهڕوانی،بهدهییرانهسهمدیارییهکاتێکدالهله

ڵکیجاڕیخهشمهقهنبهبده،کابێوفکرێکیبۆنهماڵوحاڵینه وردیلهبه.

لهکهمێرده رووانی، بهی لهبااڵی قسهشێوهرزی، بهی مهکردنی و وحکهرز م

خۆیتیامیخۆبهئاستهکانێکیبهتهمیشهههشانیراستیکهله.یکجارپیاوانهیه
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بوو کاتدهزییهیئهکهکبڵێیشتێکمێردهوه. ناوبهکهمێروولهکشتێکوه.

سه تۆیشدهکهردهشاندا بهکهتنیهوهتیئهرفهوێو نیتوتداکهکهرگهجلو

کهلهکهمێرووله خۆت وهیتهکۆڵ ره. رووتکهشوێنهنگهیان خۆ شوێنی ی،

.تهکانێکوەکدەسپێکردنیکارێکیگهورەکهقهتدەستپێناکرێ.نیهوهکردنه

بهڵتهسه بۆ، نازانێ ههن کتوپڕ بهاڵم سهزهستێکی بهیی بهرامبهیر یکهمێردهر

دایگرتبوو گه. نهزانی لێ ئاگای بهر بهنیهوهبێ، دهبااڵی و کجاریهنگیرز

ورۆژهرئههه.ستدهداتهیکاریدهمداماوییهوئهجارداماوهکاڵمیه،بهیهنێرانه

دهدهبه بهم لێدانی نهردهست و شهخوازراوانهوام ،وهیهکهنگییهرهفهژنانهبقهی

شێوازهکۆتاییبهبڕیاریدا بێنێکهماڵهلهم یدا دهبه. و خێرا یمهجێئهستبهاڵم

.دنیاوهممنداڵیانپێبنێتهکهستاتایهکرد،راوهنه

یکهمێردهبووکهوهنیراکێشا،ئهڵتهرنجیسهکسهیهدوایماوهشتێککه

رمنبووکجارشهیه ترسنۆکیدهرمنکهشهندهوهئه. نواندجاریوابوو ستیهه.

سوڵوریرهخشێنهکجارسامبهویهتیپیاوانهاڵفهرزوقهنێوانبااڵیبهکردلهده

زانی،دهیاننهمهڵکیئهخه.یهکیفراوانههروونورۆحیاتی،جیاوازییهدڵوده

من،ههڵتهسه.دوادهڵیاننهگهبووولهدهڵکینهخهڵبهسوڵزۆرتێکهرهچونکه

هۆیبووهدهیچونکهتیزاننیمهغهبه.تیزانینیمهغهمبهترساوههتهمحاڵهله

مێردهقهیڵکخهیوهئه نهکهت دهی لێی و، وابوچونهترساناسن پێی وک

دهوێوراستیبۆخهکهردهنجامرۆژێکدهرئهسه دره.بێڵکیئاشکرا نگوجا

.وتبووزووکه

قسهڵتهسه دوای مێردهن بهکهکانی بهی، و جل کانینوێیهرگهئارامی

لهوهپێچابووه قهغانهیهو و خنیبووکهدیمییهجوان ی ئه. بهوهبۆ خی ۆشیبۆن

نیائیدیته.پێچابوونکیشیتێوهمێخهکا،گوڵهدبۆنیاننهنبهمهستیزهودهوهبمێننه
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نهرێکهبه ئهسهبایهوت بهری و جل نهرگانهم وهدایهدهی بااڵبهره. رزیشسوڵ

ئه رۆژهدوای قهو نهئیتر مۆدێڕنی جلی باسی وهکردهت به. و کهرگهجل کان

وندینوێکیچهخهچوونهوهمتۆزهربهملێنیشتبوو،ههئاستهرێگایانبهتۆزی

وهساڵهندینچه داتینهزایهرهمهربهنههڵتهسه. مانگکهدوایچه. بوونبهند

سوڵماڵدارهوهکاتیهاتنهرۆژێکلهچوویپێنهندهوهاڵیان،ئهممندکهنییهخاوه

که ماوننهوهکانهدیوارهبهچیدیکهکانیوێنهبینی بهرهسه. بهاڵفهقهتا وتی رز

راوهکهناوژوورهکلهیهماوهوهیهورهلیگهیکههه ستابوودا زاشارهیزانیکهده.

توڕهرامبهبهله یهبوونهر ژنی گهکهکانی بهمیدا بووهلهوسهحهلێک پیاوێکی.

بهکهرهوگه بچووکهخۆی کرددهریکنهخهوهشتی رهبه. باشاڵم ئیستا سوڵ

کهده وهیزانی کهبوونی لهها چیسێک یانی ماڵدا لهره. بیری سوڵ

هێشتدهانینهیکهڕانهوشه،ئهوهیماڵداکردهوهرهدهزاشالهکانیرهورهگهڕهشه

ناکۆکییه ببن ماڵ نێو ،ڕشهبهکانی دەرەوە... شهڕەکانی شهڕێکوەک مترکه.

براوهسه و لێهاتوو شهرهدووبهلهردارێکی ڕیکردووهدا یهره. لهسوڵ وهکجار

که بوو ئههۆکاریشکانیهیتلهدڵنیا بوومهر نههیتله. پیاوێکیئاقڵ بوور مهه.

زاشاییرهورهگه.اڵتریرۆژههالمامپهورووپایداوههالماریرۆژئاوایئهپه

وهڕبباتهنجامتوانیشهرئهسهربۆیههه.کردڕینهداشهرهدووبهلهکهدابوووهله

.یهیدونیاداههخشهرنهسهئیستالهیکهوواڵتهناویئێرانبکابهوواڵتێکبه

تهره نهکهژنهتلهتقهنانهسوڵ وێنهکهوهپرسییهی لهداخۆ کانی .داناوهکوێ

رجلسهیاخودله،نیشتتهلهلهناویهغانهکهیزانیده.پرسیاربکابوویستنهپێو

ناووێلهلهکهیهوه،گرنگئهگرنگنیه:"گوتبوویوهرخۆیهبهله.کاننرگهوبه

ههکهغانهیه ههدا ههر و دهن ژینر شتانهئه. نافهقهم وتێنت له. بنیرۆژێک

،ئارامجلومبیرهدوایئهله!"جێگایخۆیانسهروهچنهرودهدهدێنهوهغانهیه
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داکهرگهبه لهکانی چاخواردن و نان دوای و گهندبوو بێبهو کهییهزهرما مێکدا،

وتبووخه عهئه. بهخهسرهو بینیبوووهورەگهباوهونی باوهخههل. یورهگهویدا

ماندووکانکهتهچه.وتننرکهریکیسهالپاڵێکداخهکانبهتهڵچهگهلهبینیکهده

هه دهبووبوون، بهوڵیان باوهگاڵتهدا تۆزێکحهورهگهپێکردنی کییهوهسانهی،

بکه دروست خۆیان بۆ نرۆحی دهیه. بهکیان لهگروهیهباکهعهستی و خوات

لهدهنهپرسیاریکردکه پیاوهجیاتیئهکرا مبهتتووندهبیعهمۆنوگرژوتهم

درێژه کهوهیهعابا ره، نهرێکی کورتان دروستکردبایهشی وهرمی که، وئهها

ده جاتیبایهنهتهگبهنهوژوورییهرهمسهیتوانیسواریبێولهئیستا حاڵهبه. تهم

چههه کهتهموو نینپێکهوتنهکان باوهبه. نهورهگهاڵم گرژ کردخۆی کاتهله. دام

ههسه لهری و لهڵبڕی و روانیبووئاسمان ئاسۆی ههله. خهوێ ریکیورێک

بهسوڵکهره.بتوانێتربووکهگچکهوهاڵملهبوو،بهتاویئێوارهشاردانیههحه

ێکیمکهکهئاوهدۆلکهستیبرد،لهده.قبووردنیئارهوریگهموودههئاگاهات،ه

وهبزهتاوونکا،بهورێکیبچوکناتوانێههههڵههیچپهیوهدڵنیاله.وهخوارده

سه لهچوو و شۆرد سێبهلهوشهحهروچاوی دارتووهبن چایهکهری کیدا

.وهرهدهودوواترچووهوهخوارده

رۆژهئه کهو بوو هاوینی جوانی تهرۆژێکی مههێشتا فێنکیواو ییلی

نه بووئێوارانی ره. سهبهسوڵ شوێنێنیازی هیچ بوونهکردانی ئیدی. ئیستا

وهشاره دیکهبانیی شوێنێکی بینیدهک که. شارهتهشوێنێک ناوی بوونیا .بانی

وتنیپیاوههۆیکهتهبوونهبانییهیسشارهمرهکئهوهسانیکهمیشهههیزانیکهده

کانزنهمه چاریشنیه. نمووشوێنێکههههلهمانهئه. بۆخۆیویژدانیپیاوکه.

ههنه و بهبوو هیچکهتینهرپرسیارهبهستی وانێتخوداشناتنانهسێکتهکرد،

ریپێبگرێبه نیه. شتێکیبهبێخود خالقداناوهناویئهخودا کانبچووکهپیاوه.
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یوهڕێنبۆئهگهتدهرفهدهلهمیشهههوبۆیهکانهورهگهپیاوهرقیانلهمیشههه

نبیانخه هه. کامهجا بهر شێوازیخۆیو لهبێگومانگه. کاتیرسوپایئێران

شه ئینگلیزدا و رووس رههێرشی کردبا، ئاوڕیان بهزاشا نهسهای .هاتدهر

چونکهردارهسه بوو، لێی رقیان بهکانی چاوی ڵنایهههورهگهبچوک سوڵره.

دوبااڵودڵوقه.ژیابوودانهمهردهوسهبۆچیلهدڵیابووکهلهورهتێکیگهسرهحه

مکێکلهیهالهبودهئه!کئیستابوو،نهوکاتهوهیئهوکاتهمبۆئهروونیئهده

بایهوێنانه لهکهدا یهئیستا دانکهغانهناو ههسه. سهری و شاخهڵبڕی یکهیری

زاشاکاتێکبێگوماندایکیره!ندکێوێکیجوانبووچه.بائاربه.ریکردرامبهبه

لهچووهوهرانهمازندهله تاران لهبۆ چهکێوێکی داوهشنهم ی کێوهئه. کهو ی

نووسزانێچارهکێده.واڵتبستێنێلهمیشهزنبۆههرێکیمهریکبوورێبهخه

دونیا.مێژووبێبهودواتردهوهڕێتهگهرگدهمهرهسهپیاوله!یهوهستهدهچیبه

هیرچسه رهبه. شتهئهکاستدهسوڵههاڵم لهیرانهسهم ئهزۆر رووژیانی ودا

بهسهربازێکیواڵت،...،سوپاییببێبهبووکهوهزیبهکجارحهمیشیهئه.نادهن

بۆ.ردێناریدهسهوهحواڵهبتوئهیسهئیدارهلهوهجیاتیئهله.بووتنهاڵمقهبه

بۆ و چۆن نازانێ خۆیشی له. تییهکهئیدارهرقی ڵه. مێزهکاتیك یکهپشت

ئهداده لهکهرزترهبهندهوهنیشی، تیخۆیهرقی دهئه. لهو ئهسهبا پشتی سپر

ڕویدانیشهوهیمهتیئهاڵفهقه.پشتمێزرکورسیولهسهکلهدانیشتبا،نه

نرکهحیلههی ئهو بووڵچووهههسپهی کان ئه. دهسیمای دووکهو بۆنی وبا ڵ

!ندێکجاربێروحمهندههاخژیانچهئ.هاتبانگیلێوهباڕووتیتفه

ڕیبوویدانیناوشارتێپهمهله بهوهکانیانکردبووهکاندووکانهدووکانداره. و

وهڕانهمایگهتهبهرهبهرهکانبهدێهاتییه.رقاڵبوونسهوهلهعامهتومهسابهکه

ئاواییه بوونبۆ کانیان له. لهککۆنهندوێرهجیپو تهمهان بچوکی نیشتییدانێکی
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سولبیریره.وانبوونیئهریکیبارکردنیباروبنهکانخهوتهمزگهکێکلهیه

کردهالدێیهله وهکان لهله. و سیمایانژیانیان مرۆڤانهئه. ههو وا بۆنیمیشهی

دایاندهقهئاره سوڵرقیره.اڵتمامهڕوشتوبۆنیکێووبۆنیدهبۆنیگیا،.

وهرقیلهسوڵرهاڵمبه.تیوبووقیروههفهوڕهزاشایشکرهبوو،چونکهلێیاننه

که لهئهبوو ئاگایان زۆر ئیستا پیاوهوان بوونهزنهمهو ئه. تقهمانهبێگومان

یهوێنه ناو نهیاکهغانهکانی بینیبوون ئهره. حهسوڵ و یرسهتێکیسرهفسووس

دایگرت شارکهیدانهمهله. بهوهبایدایهوههی سهرهو چیایو داوێنی یرانگای

وتڕێکهیوهکهرخانووهرامبهبه کیخۆشیلێبوویهوێچایخانهله. کیهچایخانه.

دهسهبهکه بهمرێگاوهدهبه.بووکجارخۆشیههنێکییهیڕوانیودیمهرشاردا

کدایگرتیهکتوپڕبزهوهکهژووریهرهرسهسه بێوازلهمرۆڤدهجاریوایه.

!کانیشزنهمهتبیرهنانهته.کانبێنێبیره
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براکان





خاوهکه بوویوان برا دوو نی لهردووهه. گهکیان ترورهخۆی برائازادی.

ههورهگه دهخهیانمووی دواساڵی خوێندنی ریکی بووبیرستان نجێکیگه.

بهرسخوێندننهدهزیبهرچیزۆرحهگهئهشکهرزیسمێڵرهبااڵبه اڵمبوو،

له ساڵێکیش نهکتهمههیچ وهمابوویهب مامناوهنمرهبه. ههی ساڵهندی کانیموو

تێپه ڕکردبووخوێندنی که. ههدواساڵهلهئیستایش بوو، خوێندنیدا وهکانی کر

.بووڕینیقوتابخانهریکیتێپهتخهکیتایبهرانییهنیگهشنهبێهیچچهجارانبه

بااڵبه ئهرسوڵ بهگهرزیباوکیان پیاوێکیکاتناسو لهرچی و بوو دیسیپلین

دهرچاویخهبهلهوهرهده توند گرژو بهڵکیدا هیچکاتێکسهینواند، تبهبارهالم

بێهیچنیازۆرئاراموبهته.بوونهوهکانییهرمنداڵهسههبریبزه،وررسودهده

دهلهپه دهکانیدهوادانێکباسیباشییهنگحهو کردنرسخوێندنیبۆ یگوتده.

.کیباشبوونیهوهرهیانبیرکه،وارموویانخوێندهرههکانیجیهانههورهگهپیاوه
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ئهئه پیاواو بهیبهنهم یهبه:کردشدهشدابهدوو ئهکهشی بۆخۆیانیکهوانهم

مئه.داخوێندندهگرنگییانبهیوانهمئهشیدووهههواریچاکبوونو،بخوێنده

ندمههرهمبهکهییهستهکدهیخوێندنوههرهبهلهیانتوانیووهرچینهگهئهیهستهده

.خۆشکردووهسانیدیکهکانیانرێگایانبۆکهکارهوبهاڵمبیرتیژبوونهبن،به

یکهوپیاوهئه.زانیزاشادهرهیشیبهسانهکهمجۆرهرچاویئهقوبهیزهنموونه

لهسیسته بهمیخوێندنی و شێوهواڵتچێکرد بهرفهدهیهم مرۆڤتبۆ میلیۆن

بۆئهره ومانلێبێت،کئهناتوانینوهئێمهرچیگهیگوتئهده.یبخوێننوهخسا

بهبه پرۆسهتوانینلهکانیدهکارهرگرتنلهڵکیباشوهکهاڵم ودایئهیهورهگهم

بکهبه ینشداری شارهره. باسی دیکهسوڵ منداڵهکانی بۆ دهی کردکانی وئه.

لهیوازانکۆیلێبووودهشارانه .نخوێندنبدهبهکخوێندکاردرێژهوێوهکرا

رهوانهشه زۆرجار خواردن نان ئهدوای باسی دهمهسوڵ بۆ .کردنی

وێینگئهودهوێنهیپرۆگرامیجۆراوجۆر،بهوهباڵوکردنهیشبهکهفزیۆنهلهته

بینینی.وێبکاترۆژێکروولهبووکهوهزیلهکجارحهئازادیه.داننیشانده

کچهئه تهانهشۆخو ناو تهلهی دنهفزیۆن دهواو بهی لهدا، زۆرههاڵم کاتدا مان

دهتاقه نهتی خویندنی بوورس به. زۆرتر گۆرانیهئازاد ودادهوهکانهالی نیشت

بوودهبینینیانتێرنهپیاولهکردکهیدهجوانانهوکچهمایئهیریسهسه وڵیهه.

قژێکیمیبهڵهردێنێکیقه،بنهوهکانخۆیبڕازێنێتهپیاوههکگۆرانیبێژداوهده

ملهبووکهیههوهنجیشارروویئهمترگهکه.وهڵواروکراسهشهوبهوهتهتایبه

بکابهلهڵوارانهشه ر له. تانهقسهئازاد تهو ترسادهڵکنهریخهشهو نسڵهئه.

تیدهسنهکه تهانهوێرا لێبداشهو ری به. ههبااڵی و رهیکهرز ولی جوان و شید

ئهپیاوانه جورئهی و ئیزن بهتهو دادهسنهکهی ده. جوان خۆی وئێواران کرد

گهده کۆاڵن بۆ ڕیچوو ئه. شارهئێوارانی بهلهم بهکاتی و هاوین و شێکیهار
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ووهرهدههاتنهرچیکچیجوانبوودههه.کانیژیانبوونپاییزدا،خۆشترینکاته

رادهردهبهله ستانوهرگایماڵیخۆیاندا پێیبکرایه. تا کانیکهڕهمووگهههئازاد

دهسهبه وهکردهر لێیهده. جوانی کچی کوێ یزانی تێپهله! تهکاتی نیاڕینیشدا

ڕیپهتێده تهگهلێده. ئهڕا سهنیا ئهوان بکهیری نم کهده. لهگهیزانی وانلێک

ئه منخوازیاری هه. دهنیگاکان شتێکیان گوتموو بهره. لهسوڵ ئاگای جوانی

یبووکهکوڕه بهرسخوێندنیزۆررازینهیدهشێوهرچیلهگهئه. کهبوو، اڵم

وانیڵئهگهلهیهکاوجیاوازییههکاندهورهگهکوڕیشارهیلهکهیبینیکورهده

ترواڵهچێ،چلهخۆیدهزۆرلهیزانیده.دەبوودا،خۆشحاڵبچوکهمشارهدیله

ویجیانیادووشتلهته.رکردنیدابهرگلهیجلوبهشێوهلداوچلهیکهوهه

وهکردهده ئه: و قژی کهوهمۆدێلی لهی نهرهئاگای بووزاشا زۆرجارره. سوڵ

دابووهه سهبهوڵی مێژوو کتێبی ئهبیانوی باسهری وهبکاتهم مێژووی. کتێبی

دهکهکوڕه رێکئهی و بههێنا دهشهو بهپێوهکهوهکردهی باسهندی بوو،ههوهم

دهئه لێی دواوسا حهماسهحهبه. و شهت سهزو دهوهیرهوقێکی کردباسی ئازاد.

ده بهگوێی تهالگرت، چاوهم لهنیا بوونکانی وێ له. دیکهئازاد .بووشوێنێکی

کانیشاربووینیالیگۆرانیوالیکۆاڵنهزه رهبهرهرزئیدیبهسوڵبااڵبهره.

له کارهوازی بهم و بهوهوقهشههێنا کهچاوهبوو دهحهدێرێک کردزی

جۆرێکیئازادتازهیکهوهدڵنیابووله.ستدهیبێتهکهنجامیژیانیکوڕهرئهسه

لهیهدیکه جۆره، خهرهیو پێوهزاشا بینیدهونی ئهدهبه. خهم کیهبزهوهیاڵهم

لهوشێولهحهچووهگرتودهدایده ڕوانی،سوپاسییدهکهزهوئاویحهکاتێکدا

!کردیدهکهزنهمهمێژوووپیاوه

ته ئازاد نهسهوهمهبهنیا بوورقال دوانیوهکاوبۆییهفیلمه. فیلمیکانی ڕۆیان،

زۆرۆ" ئه" فیلمهو کهپۆلیسیانهو دهوانهشهی تهوهبوونهباڵو سه، رنجیواو
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دامفیلمانهلهکجارسیحراویبوونکهتی،دووواتاییهشقوئازایهعه.کێشانراده

ریاندهبهرادهویستییلهینیخۆشهعهلهیبووکهپیاوانهوئاشقیئه.درانپیشانده

خ کهگهیان،کهویستهۆشهبۆ بوو ئاسان بۆیان مهدهبهلێک رووداوهم و رگ

بچنوهنهکاترسناکه یانترهورهشقگهعهسانهکهمجۆرهالیئهزانییدهئازادنه.

ککیهردووکیانوهههنگهیانره.تبووحمهلێکزهیگهوهجیاکردنه.تیئازایه

وابوون بهعه. تۆی کچێک، بۆ ئهرهشق کهبانگدهوهو ئهتهکرد بۆ کچهنیا و

هۆیلهبوونهدهنگهرهیکهوشتانهمووئهههیلهربکهزهحه،وبژیووهبمێنیته

کردی،رگبانگهێشتیدهژیانومهینێوانمهوگهرهتیشبهناوچوونتو،ئازایه

هابوونکانوهفیلمهوهخۆشییهاڵمبهبه.رگکۆتاییبێتمهکرابهدهککهیهمهگه

چ.شقالیعهوهڕایهگهیژیاندهوهبردنهتیبهدۆڕاوئازایهرگدهمهمیشهههکه

سهلێکیچیرۆکگه بوونخۆشو رۆمانسی راکێشو رنج ئهبه. فیلمانهبینینی م

تیوئومێدشقوئازایهعهبوولهیپڕدهستهئازادرۆحوجه .یبردونێکدهخه.

کهخه لهبهونێک دهخهجۆرێک باوکیشی کردونی بااڵبهره. ئهسوڵ مرز

.چێۆیدهخشدالهمهلهیزانیکهده.بینیجوانیدهیدابهکهکوڕهیلهندییانهتمهتایبه

باوکییلهوهبۆئهتربایهورهمێکگهیکهکهیکوڕهوهستابابۆئهباراوهنیادهته

رهیپیاوهداهاتووشههیکهوهسوڵدڵنیابوولهره.وهڕێتهتێبگاوبۆمێژووبگه

کانهزنهمه بێمانایههڕبنهکانژیانلهورهگهبێپیاوهبهنپێیوابووسڵهئه. .تدا

بهواننکهئهوهئه ندهژیاندهمانا کاتانهله. بهم مێکککهیهڵگهیبهوههێنانهدا

ده خۆی دهوهدایهدڵخۆشیی "یگوتو زهنگهره: و کات بێتمهگوناحی ن هیچ.

پیاوکهکاتیشهراڵمههبه.وهباتهبیرپیاودهشتلهرهبهره،بهککاتنیهشتێکوه

ده زهکاناچار بگهمهبۆ وهڕێتهن دهمهتهکه. خۆیسهچێتهن زیاتر رابردوو ر،

!"نوێنێده
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له براکهگهئازاد باقی"ناوییکهیدیکهڵ پێکه" ژوورێکدالهوهبوو

ژیانده لهره. دوواییانهسوڵ تهم دوو کڕیبووندا بۆ ختی گه. یهورژوورێکی

وینهدیوارهکهنجانهگه پڕی بوونکانی جوراوجۆر ی تهکهدیواره. نیشتی

لهکهختهته پڕ ئازاد ئهوێنهی ئهی کهرانهکتهو بوون نیشانوهفزیۆنهلهتهلهی

ینێوانیدوورمێزێکیگچکهسهبتێکیشلهزه.کانهاگۆرانیبێژهروههه.درانده

خهته کهوهختی تهمهچهله. ژێر ئهکهختهدانێکی ئازاددا نامانهی کهو کهڵهی

ندینساڵبوونکانیچهڕییهمیکۆاڵنگهرههبهکرابوونکه قفڵێکیکهدانهمهچه.

نێردرابوونوتنهقهیکهونامانهئه.وانکانیئهکانیخۆیونامهنامه.بووپێوه

ئهرئهرامۆشکرابوونو،سهبوونوفههاتیکهونامانهئه لهیکهونامانهنجام

ونوکاتێکخهرۆژویانبهشهنیشتوبهدهلێکجاردائازادگه.وهمانهبیرداده

سهوەیبرددهرکاتێکیدیکهههیاڵزیاترلهخه کردکانیدهیرینامه، تخهنامه.

ناخۆشه کانخۆشو کانۆکسادهڕنێوهنامه. نامانهئه. رفهکنهڵێییهدهیکهو

ینهمهوتههاڵمجاریوابووبیریلنجبوو،بهرچیهێشتازۆرگهگهئه.نوسیبوونی

نێکیناخۆشومهچته.ببینێوهخۆیهبهمنامانهتوانیئهیدهچیدینهکهوهکردهده

کانیژێ؟چلۆنکاتهچلۆنده.وهکردهباوکیدهدابیریمکاتانهله!دژواروبێمانا

کا؟یانبیریدایکیردهنیتێپهمهته بوواڵمدایکیجۆرێکیدیکهبه. ژنێککه.

ژیانیناوماڵوکجاربهیهدایکێککه.وهکردهدهقینهژیانیراستهنیابیریلهته

تنانهبۆجارێکیشبووبێتتهکرددهنهئازادبڕوای.بوورقاڵسهوهمێردومنداڵییه

گهمهتهله له،تیشدانجیهنی بیری کردبێتهرۆمانسیهدایکی وهت ژنهئه. ندامئهم

متبۆجارێکیشبیریلهنانهیانکوڕبۆیبمرن،تهدهکرابهدهکهچاوکاڵهرێکه

وهکردهدهنهشتانه ئه. تاقهسڵهدایکی تهتیسهن نهلهیرکردنی بووفزیۆنی میشههه.

مێرده و منداڵ یاخود ماڵ ناو ههکهشتێکی کهی پێوهبوو کاسهخۆی رقاڵ که.
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بهمنداڵه زۆر تهکان توڕهدادهوهفزیۆنهلهدیار ههدهنیشتن، و دهبوو بهوڵی دا

لهوهدۆزینه ماڵ تهبهیکارێکیناو بخاتهدوورکهفزیۆنهلهر وهیان کاتانهله. دام

قاڵهمهدهبووهدهمیشههه تهره. ئهحهسوڵ نهمهمولی دهدهی یان چووهکرد،

.بردردهسهکیبهیهوهماوهکهوزیئاوهدیارحهوشێوبهیانحهیدیکه،کهژووره

یداکردبوویپهوهیئهترفهالیخۆی،دهباوکیهێنابووهیدووایشداکهمسااڵنهله

هاودهبهکه دیکهبوونی دیکهلهمێکی جیهانێکی چێبکاماڵدا خۆی بۆ باوکی.

.اڵمگوێگرێکیباشبوومدووبوو،بهرچیپیاوێکیکهگهئه

حه زۆر بوونهیورهگهباوهزیلهئازاد له. زیاد بیریلهرادەپێیوابوو

لهجاراندایه زیاد دهدڵهلهیشادهرو ژیراوکێدا نهورهگهباوه. ئهیدهی وتوانی

داکیدیکهالیهواوبهدونیایته،وهرهدهلهببینێکهمووئومێدوگۆڕانکاریانههه

مواڵتهیگوتئهده.رچاویدابوونبهرلهکانههتهیهێشتاچهورهگهباوه.خستبوو

شارخۆیداحهلهسانهکهمجۆرهلهبتوانێجارێکیدیکهکهینهرپانوبهندهوهئه

وهبداته باوهمهله. لهورهگهدا کوڕیکوڕهکهکوڕهخۆی دهکهیو .وهکردهیجیا

تهده شتێککهیگوت دونیایهلهنیا گۆچانهم دڵنیام لێی زۆر دهکهدا ستمهی نیاته.

ددهکهشتێکه لهتوانم کهوهڵنیابم ههیارمهی راوهتی و دهستان داستانم ئازاد.

یبیتوانیبایهورهگهرباوهگهوهکردهدابیریدهوکاتهرلهاڵمههبه.هاتێنینیدهپێکه

رچاویداجۆرێکیبهڕیبکا،بێگومانژیانلهگهوکۆاڵنوهمئاشقبێتهکئهوه

.هاتیلێدهدیکه

کانیلهمنداڵهربۆیههه.منداڵیبداتلهبووینهوپیاوانهرزلهالبهڵباسوره

رییکاریگهوهکیترهالیهقییدایکیشیانلهتورهجورئه.ریبوونترسیلێدانبه

بووئازایهوانیشجۆرێکلهئههاکهردانابوون،وهسهله تیانتێدا مجارکهکهیه.

لهمنبهئازاد بهڕهگهداڵی شهک بهوهڕهتوش توانی ئاسان زۆر رسهبوو،
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رزترومێکبهتیکهاڵفهقه.ریبداترامبهیبهکهمنداڵهدازاڵبێتولهکهدۆخه

روونیمندااڵنیدهیلهکیدیکهیهواویوێنهتهیبهوتووانهرکهڕیسهمشهکهیه

کردڕهگه جێگیر کدا دهمهه. لێی ترسانوو ترسهئه. کۆاڵنکۆاڵنهرهبهرهبهم و

.کردردهسهحسێبیانلهکانیشارکهکوڕهکێکلهیهرۆیشتوئیترئازادبووبه

یکهواودۆخهکانیتر،تهکهڕهیگههقاوندشهڵچهگهلهڕێکیدیکهندشهدواترچه

سه قامگیرکردبۆ پیش. ئاشق کههکوڕێکی ئازا نهرهی باوکی کهیدهسوڵی زانی

دهرئهسه کامیان بهنجام یکهکییکوڕهرهتیسهسڵهخهبێ بهسوره. زموونیئهڵ

ده لهههیزانیخۆی مرۆڤێک دونیایهر تهم یهدا خهنیا بهسڵهک وستهرجهتی

سوڵره.وهریخۆیهژێرسێبهخاتهدهوانیدیکهئهتێککهسڵه،خهیهرچاویههبه

هۆیتردابێتهورهگهنیمهتهنجاملهرئهیسهکهییکوڕهئاشقپیشهترساکهدهوهله

سوڵبهره.بوونیقاوههۆیشهتیشببێتهربچێو،ئازایهخانمبازیلێدهیوهئه

زهربهجهشایشپیاوێکیبهزاره.کردبوونیئازادیدهورهیریگهسهوهراوکێیهدڵه

نه و ئازا بووو بهەترس ئه، نهاڵم راستهرێگاترسییهم خۆیقینهی شیاوی و

کردبوویوهدۆزیبوو مهبهو پیاو مێژووزنهو یناو زۆرجارانحهره. زیسوڵ

بۆپیاوههایلێبێتکهبارودۆخیواڵتجارێکیتروهکردده کانیزنهمهرێگا

شندهوهژیانئه.بوویخۆیدهکهوانکوڕهکێکلهیهنگهرهخۆشبکات،کهکهدی

قڕه بێ و دهئارام دهسهردهو بێت، ببر خۆی مرۆڤهسهردهدهێتهکرێ و کانر

وسوڵجاریوابووبهره!بکاترلێشێواویوسهختیدبهتیوبههامهارینهدوچ

.یکهنهاڵبۆژیانیخاوهبهبێبهدۆخیئارامدادهتیلهایهئازیشتکهگهدهئاکامه

چلۆندهبه اڵم دونیا کهوهجارێکیترکرا زاشامیرهردهکسهوههایلێهاتبا

به دیکهورهگهپێویستیی مهههپیاوێکی رهگهبا؟ ئهر خۆی بۆ دونیایهزاشا یم

زاشاونیرهمیخهرههیئیستابهمژیانهرئهگهمهبوو؟رووندانهدڵودهئیستایله
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.وهمایهتێیدادهکه،هاپێچێکیوهرراغوسهقهیشتهگهسوڵدهدائیتررهلێرهبوو؟نه

.وهکردهئاڵۆزییمرۆڤدهداوبیریلهرێکیبادهسه

کاتێک مێرمنداڵئازاد یاخود لهبچوک دهگهبوو باوکی بۆڵ چوو

رچاککردنسه لهلهکهرتاشخانهسه. بوو ناوهمهنزیکپاساژێکدا ڕاستییدانی

یوباوکیچاکموبراکهریبۆئهکاتێکداسهلهکهرتاشهچوون،سهدهکه.داشار

مووشتێکیانباسیهه.کردیدهرزیشقسهسوڵبااڵبهڵرهگهواملهردهکرد،بهده

دامکاتانهله.شغولبوومهوهدونیایخۆیهبه.گرتندهتگوێیلێنهئازادقه.کردده

خۆیانبهکهردوکانهبهولهوهرهدهچوونهده"باقی"یڵبراکهگهزۆرجارانله

دهسهوهشتێکه نۆره...کرد،رقاڵ دهتا هاتیان له. رقی سهئازاد کهرتاشهنیگای

یربووپێیسه.خۆشبێتکجارنێوانیانڵباوکییهگهلهرچاوکهبههاتهواده.بوو

سهاتوڵکهگهگشتیلهاڵمباوکیبهبه.ڵباوکیهاتوچۆیاننیهگهبۆچیله

بوواینهەهکیوچۆیه ئه. ههپیاوێکیدوا ساڵهو غهموو کهریبلههێشتا شار،

بهته سههۆینیا بهخۆشرهشاییو یان چۆیوههۆیکاریئیدارییهی، هاتو

بووهه کهمهئه. کرازێکجۆرێکوهبهمیشهیههکهناوماڵهکارێکیکردبوو

بهرچاویخهبهبێته کڕهڵکیگهتخهتایبهڵکی، کانیدیکهماڵهلهناوماڵێککه.

کرددهنه پهکهماڵێکبه. پێکترهلو بهوهلیرێکو ته، وختیخهکورسیو و

وهمۆبله یانداچنرابوونودراوسێکانبهکهوزهوریحهدهبهیکهوکورسیانهئه.

یاندالهڕۆوئێوارهکاتینیوهبهمیشهیواههوماڵهئه.ڕوانیلێیاندهوهوتهسرهحه

کاتیچێشتلێناندابۆنیخۆشیچێشتلهوهرکۆاڵنکهیسهرهنجهپهگچکهتاقه

کانکهمنداڵهندێکلهداههمکاتانهله.کردکیشێتدهڕهرومندااڵنیگهدههاتهده

له وڕتربوون، یاخود دهکهرهنجهپهئازاتربوون ههوهوتنهکهنزیک دهو داوڵیان

اڵمبهوێ،هرکڵکووشتێکیانبهشنتابهبۆخۆیانراکێکهدبانوویماڵهرنجیکهسه
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ریسهونهوهبداتهموومنداڵهوههکراجوابیئهپێیدهنه.بوونهوژنانهنلهڵتهسه

پژادهیشیوهئه منداڵهگهلێده. لێرا بۆنیچێشتیخۆشبکهکان تێر .نیبڕواننو

سووره گۆشتی و مریشک ئهکهوکراوهبۆنی وابوووسهتا جاری کۆاڵن ری

.یشتڕۆده

بااڵیههکهکه باوکیرۆژێکبهمێکئازاد سهتهڵکشا، بۆ رچاکردنینیا

.تیدوانزهنزیکساعه.ڕۆبوونیوه.سمانکهماندوکانوههپێیگوتهه.نارد

چۆڵتره تپێناچێندهوهوبێگومانئهباوکیگوتیئیستا به. وقسهئازاد یکرد

رۆیشت کهوێئهیشتهگهکه. مشتهبینی نیهکهدوکانهکلهرییههیچ دا رسهله.

شانویلهورهکیسپییچوارگۆشیگهیهپارچهکهرتاشهسه.دانیشتکهکورسییه

ئااڵ پشتی ئهسینگو و دهند بهوسا کرد رچاکردنیسهستی نهرهسه. هیچ .دواتا

رسخوێندنیلێپرسی،باسیده.ڵئازادگهکردنلهقسهوتهکهرهبهرهدواتربه

کانیباسیرفیقه کانیجۆرێکبوونپرسیاره. یانوه. یان،وهدایهدهمینهاڵئازاد

وهدایهاڵمیدهزۆرکورتوه سهئه. رباوکیسههاتهکهرتاشهوسا سوڵباسیره.

ڵخۆیگهوانلهخۆئهماموداچێبۆحهیدهئازادیپرسیباوکیکهله.رزبااڵبه

یکردکهوهپرسیاریئهکهرتاشهسه.وهاڵمیدایهئازاددیسانکورتوه.بایانناده

کیسه دهداخۆ دهکێش خۆیان خۆیان بۆ یان شۆنیانشوا کیسه. گوتی .کێشئازاد

هه بهمنداڵهمیشهباوکی دهکیسهکانی شۆردکێش ئه. بهدواتر نعامێکیشی

دادهکهکێشههکیس دهمهئهکهرتاشهسه. زانیی شارهلهچونکه. کهههم سموو

ده رهتهکهیزانی بااڵبهنیا ههمیشهههرزهسوڵ بهو جارێک کێشکیسهموو

دهمنداڵه شواکانی ئهخه. کردبووهمهڵکی ههیان و خۆشبا،بیانوو پێ رچۆنێکیان

ده وهدایهلێکیان لهیرهکهکوڕهدوو. لهسوڵ دهبااڵدا لهباوکیان و، وکرد چاو

کاتیشۆردندالهکهکێشهداخۆکیسهپرسیکهکهرتاشهسه.دایکیاننگیقژدالهره
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ئازاریاننادا گوتئازادهیچینه. سهمکاتهله. یخاڵیکردورگاکهدهکهرتاشهدا

بۆخواردنییانربهکانزۆدوکانداره.چۆڵبووکههپاساژ.یداوهرهرنجێکیدهسه

نیوه لهنانی روویان کردبوووهماڵهڕۆ له. بێدهدڵنیا و پاساژهچۆڵیی ،کهنگیی

پێوهرگاکهدهکهرتاشهسه پهی و راکێشاردهدا دایدانهوەکانی و ئازاد،.

بهیهبرووسکه جهلهک و گهستهش ڕایدا نهبه. جواڵاڵم کهرتاشهسهدووباره.

پرسیارکردنوهوتهکه پێیخۆشبێتئهگوتیگه. بۆخۆیدهئهمجارهر توانێم

وچیدیبووهورهمام،ئاخرئیترگهنیابچیبۆحهتهرجێکبهمهاڵمبهبیشوا،به

لهوهستبهپێوی بۆووهمڕۆبۆخۆیهاتئهکچۆنروهڵباوکیبچێ،ههگهناکا

رچاککردنسه مهلێره. شانهقهدا و پارچهکهست دانا، یکهچوارگۆشهسپییهی

تهوهکرده لهو کورسییهسهکاندیو دیکهکهر تهی داینای نیشتیخۆی به. دواتر

نه وردهبڕۆسێکی دهمووهرم ئازادیکانی گوێی بن و گوێ ناو و گردن وری

توانمزۆرباشتبشۆرمربێیتدهگهوساگوتیوئهواندوهره کێشهکیسهکمنوه.

نیمکهزاڵمه دهرهلێ! ئیدی تهدا لهنگی زیاتر گۆڕاو دهناسهههواو کردی وسائه.

شتمجارهیئهدیسانگوتیچونکاکوڕیچاکیپاره.پشتیئازادداهێناستیبهده

.یداگرتستهقێکیساردجهئارهرمهنه.واڵجسابوو،نهواوترتهئازادکه.نملێناسه

وهناوهکلیللهیویستبهدهکهکهرتاشهیریسهیریخۆیکرد،سهداسهکهئاوێنهله

دابخاترگاکهده ێکیسهوهههموچاوکونجاویکهیدهورهپیاوێکیگهترسله.

کهموچاوکونجاوییهدهپیاوه.ردبوووتوانایکپکواوئیرادهیردایگرتبوو،تهسه

که نزیک تر وهوتهجارێکی تهمجارهئه. لهئیتر دڵنیا کهوهواو یکهمنداڵهی

کردووهترساندووه رازی بهو تهو خستووهمهر پوڵی دهعی که، برد ماچیمی

کانیوزیمێشهیوزهنگتدهنانهتهڕۆداکهینیوهکاسوکڕهنگییهوبێدهله.بکات

جامخانهسه دوکانهر دهکهی لهش شهسهبیسترا، دهوهقامهر هۆڕنیکتوپڕ نگی
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ستینیودهراچهئازادکتوپڕ.کاندئازادیداچڵهنگێککهده.گوێماشینێکهاته

ئه بۆ مقهبرد ئاوێنهسهلهیستهو و خۆی نێوان میزی بووکهورهگهر دا وئه.

کهتازهرییهمشته سهبهیشتبووهگهی دووکانی دهکهرتاشخانهر هێشتا به، ستی

رسناکهاوارێکیتدابووکهینهرگاکهدهیوهوڵیکردنهبوووههوهکهستگیرهده

دووکانهله گوێیهاتهوهکهناو رانیسهکهستهمقه. وکهرتاشهگۆشتی یدڕیبوو

وهدرگاکههێشتابهیکهوکلیلهئازادبه.یسوورکردبووکهپانتۆڵهستوخوێنده

.رایکردلهپهوبهوهیکردهرگاکهمابوو،ده

لهره نهبهوهسوڵ ئهوهچووهدوا دوبۆ کانهوو لهربهسه. وسارهجهرز ت

ههکهتیکوڕهئازایه بۆ چتوازیلهنانهتهمیشهی، شکهرتاشهۆنییسهچاکو

هێنا کههه. دا نموونهبهوڵی لهیهجۆرێک لهک ئهچهمێژوو جۆرهشنی م

ربازێکسهکتازهزاشاوهبێگومانره.وهپیاوانداببینێتهورهژیانیگهلهرووداوانه

ۆرهمجتیدا،یانبۆخۆیئهتایخزمهرهکانیسهساڵهرێکلهفسهکئهیانخودوه

تباسیلێالمقه،بهبینیووەوەیسیدیکهکهیانبهزمونکردووه،یئهرووداوانه

کردووهنه ئهسلهئه. جۆرهن نینرووداوانهم کردن باس شیاوی شتهرههه.

ژیانبچکۆله نکانی رهبه! لهالم لهههسوڵ کاتدا لهلهوهروونهدهمان شوێنێک

بهکانیرهونهخهیکردکهسترۆحیداهه لهکتهبیرکراون،نهراستیلهزاشا نیا

.ڵکوبرینداریشکراونبه،بیرکراون

مجارهخۆیئهپێکراوتربهمتمانه.یگۆڕی"ئازاد"میشهبۆههمرووداوهئه

شێکلهبهخۆباییبوونبووبهستیلهههرێکلهجۆ.وهکردهدهپیاوانیشسڵینهله

ئیترته.یکهتییهسایهکه ههڕهنێوانخۆیومنداالنیگهواولهئیستا ستیبهکدا

سوڵکهره.بووبووورهزووترگه.کردرفراوانوقوڵدهکیبهودایهجیاوازیومه

لهمهئه بیری بینی ئهکهوهکردهوهی بۆ ناکا پێویست بهوهئیدی ببێ مرۆڤ ی



ونکانیخهساڵه  
 

65 

 

ههورهگهرووداوهبێلهندهتمهحه،ورهکیگهمرۆڤێ بژیت، ررووداوێکیکاندا

ییورههۆیگهبێتوببێبهورهیرووداوێکیگهکهنهیتوانیبۆخاوهبچوکده

زاشاره.زاشاچیبووهستیرهبهمهیزانیکهئیستاده.ئاستیخۆیدایلهکهنهخاوه

پیاوهرێگایبۆئه ورهگهم لهیکهورۆژهبێگومانئه!خۆشکردبووبچوکانهـ

ڕیبوووتارانداتێپهینێوانتارانومازندهرزهبهوشاخهرئهسهشیدایکیابهباوه

گهمهرهسه شتێکی دلهورهرگچووبوو، و هههرۆح بۆ یهێالنهمیشهروونیدا

کردبوو تهورهگه. ئیرادهیی بهنیهنیا دۆخیشه، بهڵکو ختیشه، ئهره. دۆخهسوڵ م

.واوخۆشحاڵبووتهژیانیئازاددابینیبوووبۆیهیلهختهسه

دیکهبه،باقی جۆرێکی بوواڵم ئهڵبههه. وهت بهمیش ئازاد دیارک

فیلمهدادهوهفزیۆنهلهته و سریاڵهکاوبۆییهنیشت و زۆرۆ و بهپۆلیسییهکان کان

وهیکتێبخوێندنهشدائاوێتهمهپاڵئهاڵملهکێشا،بهویشیرادهرنجیئهواویسهته

کردرمیدهشه.چاوکردبووکیلهینهعهنجیشاربووکهمینگهکهیهنگهره.بوو

وهچاویله.نجامناچاریکردبوورئهاڵمدکتۆرسهبه.چاویبکابوولهورووینه

که بوو لێبتوانێکزتر کاتخۆی قوتار بهوانهپێچهبه. ئازاد یرکردنیسهی

ودهڵدهئارامیههبهکهواوبوونیفیلمهدوایته.چوودهڵنهکان،ههفیلمه چووهستا

رۆژێکممنداڵیشاربووبێتکهکهیهنگهباقیره.وهخوێندهوێکتێبیدهله.ودیوئه

د لههباوکی ناونووسکردن بۆ بردبێتی و گرتبێ کتێبخانهستی لههه. مکهیهر

پێیوابووخۆشترینشوێنی.رنجیراکێشاواویسهتهبهزایکتێبخانهفهوهرۆژه

دونیایه گهته. منداڵی کهڕهنیا نهکیشبوو کاتهدههاتهدهزۆر و لهتاڵهبهر کانی

ییوشێوهورهگهیدانیشتنیباوهشێوهزیلهحه.رانگوزهیخۆیاندهکهوشهحه

زۆرجار.کرددادهکهوشهناوحهوبهکهوزهوریحهدهڕێدارۆیشتنیباوکیبهبه

ئاسمانرچاوکهبههاتهکگۆچانێکدهیوهکهوشهیناوحهکهرزهبهتووهختهدره
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.ستاوهراوهپێوهبهوهریوپێیهسهتهشیخۆیداوهیقورساییلهورهگهکباوهوه

بهره کوڕهسوڵ بووم دڵخۆش یشی لهگهئه. دیکهرچی منداڵێکیدهنهوی و چوو

بهسه بوو، دهرکز رسخوێنبوواڵم دهلهشتێککه. زهم کهمانهورو منداڵدا م

پێیه بهدهوهخۆی یهناساند، خهاڵم چاوهتفهکجار خوارددهکانیشیی بیریبه.

بووبێتورهگهپیاوههاتدهنه بین کورت و کز چاویان ئاوا مێژوو ناو .کانی

پیاولهچاویزه:"یگوتده رێزیپهنشینودوورهوگۆشهوههێڵێتهدهکردهعیف،

کاده رۆژێکیانکه!"شباشنیهمهئه. لهراوهتا ڕوانی،یدهکهوزهحهستابووو

به ئاکامهکتوپڕ سهردهسهیشتبووکهگهو ئیترجهمیزانستهردهم گرنگییستهو

یکردبووکهپیرهیریباوکهسهوهخۆشحاڵییهبهوهمبیرهمئهدهبه.ماوهجارانینه

.ڵکێشابووخۆشییههکیقوڵییپڕلهیهناسهوهه

ئاساییانهووێنهسروشتوئهییباقیپڕیوێنههکختهنیشتیتهدیواریته

کهیشیداکومۆدێکیگچکهکهختهمیتهردهبهله.ریهێنابوونکاندهکتێبهلهبووکه

بوو کتێب پڕی سهبه. ئهاڵم کهوهیر ههههبوو و ئازاد ئهم باقی کهندهوهم ی

ریدهبهرادههۆینزیکییلهکترببینن،بهیهکانیردیوارهکانیسهیانتوانیوێنهده

بهختهته تهدیوارهکانیان سهوێنه،وهنیشتیانهکانی دیوارهکانی خۆیانیانر کانی

وخهوهویدیکهکانیئهیاڵیوێنهیرکردنوخهسهرکامیانبهههوانهشه.بینیدهنه

.بوویزۆرپێخۆشنهمهاڵمباقیئهبه،دایهدهئازادگوێینه.وهیبردنهده
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 ماڵی باوکی بارام

یماڵیکهربانهسهبهوهیانهکهرزییشوێنههۆیبهیماڵیبارامبهکهخانووه

بااڵبهسه دهالح بهرزدا خانووهیڕوانی، گچکهکهاڵم و تربووکۆنتر پشتله.

کهکهنوورهرتهسه کهداوهپشتهیوشهحهلهیان بوو لێ ژێرخانێکی بارامبوو،

کردزپێدهزۆریحه تهرهبنهلهکهژێرخانه. یهویلهتدا .کانیانویلهتهکێکلهبوو،

بوو،بهپێشمهوهندساڵلهشوێنێککهتاچه یلهوهاڵمدوایئهڕومااڵتیتێدا

ناچارشاردادرا،بهیوانلهونیحهبوکرانیههغهدهبڕیاریقهوهتهنحکومهالیه

تلهکاروبارێکیتایبهشنهبێهیچچهڕومااڵتیانفرۆشتودایکیبارامبهمه

مایه کردهوهماڵدا رووی باوکیشی تیقاچاخچیهو کهخوشکه. باراملهکانی

کالسییناردنیهکدووساڵێكباوکیه.بوووفریشتهمیلهتربوونناویانجهورهگه

تحکومهدوعایلهدایکیبارامرۆژتائێواره.وهیناردنهکابیروئیترچیدینهئه
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کردده سه. حکومهرۆژی بهدجار مهتی و مانگا کانیکیسچووهلهڕهقوربانی

کردده ئه. حهجارانتا پهلهزمانانهستهبهیوانهو بوون لهماڵدا پێسهکیان خۆرر

وتکهدهنه پهمیشههه. و شیر و بهماست و لهبهنیر فرۆ سفرهسههاریشدا ر

بووئاماده ئهبهوهلهجگه. سهکچهوهوانههۆی بوونکانیش رقاڵ ئه. یوهدوای

قهیوانیلهبوونیحهتههحکومه ئهغهدهشاردا رمااڵتیخۆیانکسهوانیهکرد،

بهنه ئهکناردیاننهیهڵکودوایماوهفرۆشت، وکهوهدێهاتبۆ سوکاریخزم

بۆیانبهله بکهوێرایانگرنو نخێو ئهبه. تبووحمهشزهمهاڵم یوانهحهتازه.

خێزانکجارانخێروبێریانبهشارترازابوونوچیدیوهکانلهزمانهستهبه

مکهمهڵئهگهوازیانلێهێنانولهمیشهاریبۆههناچنجامبهرئهسه.یشتگهدهنه

ئیستائیترباوکیانجاریوابوو.تیکردئیشیقاچاخچیهمباوکیبارامروویلهکه

ووهکهورییهدهڵمێرمنداڵێکبهگهلهعیفهزهوتوسێکهدهنهوهماڵهمانگبه

واویدۆخیژیانیتهدایکیبارامبه.کردڕدههوانیانتێپکتررۆژانوشهڵیهگهله

.گۆڕابوو

بارامههکهنوورهرتهیپشتسهکهویلهتهکۆنهله یتوانیشتیتازهدهمیشهدا

وێڵوسندووقوچهپڕیچیلکهداکهکهتاریکورووناکییژوورهله.وهبدۆزێته

بهوته یتوانیالپێکردنیاندهمالوکانوئهتهمێکتاوتوێکردنیشکهلیسبوو،

وهبدۆزیتهشتینوێ یئاسنی،گوریس،ڵقهیجۆراوجۆردا،حهندازهئهبزمارله.

ییرێکولووسنموونهختهنجامتهرئهوسهنگۆڵهرم،قاپیجۆراوجۆروزهچه

داوڵیدهههمیشههه.ماهدعاتلێیانراسهبهوهیدۆزینهدهبارامکه.بوونمشتانهئه

تازه درشتی لێ بکاتیان وست قهبه. ئهاڵم نهدەمهت ئهی دوای تێروهکرد، ی

دهسه لهیری دایدهکردن خۆی لهوهنانهجێی رێدهچووهدهکهویلهتهو کهویلهته.

وۆنیچیلکهڕومااڵت،بیمهبۆنیپاشماوه:هاتدهڵیلێوهریبیتێکهبۆنێکیغه
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ئاردچه بۆنی و وێڵ ئهئێره. فهشوێنی کهئاردانهردهو نانیانناوهناوهیشبوو

کردنپێده حهله. فرۆیشتنی یهیوانهدوای کردن نان ئهکهکانیان، قورسیم رکی

کانبووژنه بهمرۆژێکییهرۆژینانکردنبۆبارا. .تبووهزلهکجارخۆشو

.یجۆراوجۆردروستبکایتوانیشکڵوشێوهویردهههبارامبه

ئازادیبوونکهوکچانهمینیئهکهیه.کجارجوانبوونیهوفریشتهمیلهجه

وانیئه،ترازادهرگایماڵکهدهرلههه.وهکردنهکانیدابیریلێدهڕییهکۆاڵنگهله

شقیئازاداڵمئهبه.جوانتربووفریشتهکجارلهیهمیلهجهوهالیئازادهبه.بینیده

به بوو، سنوور بێ کچان ههبۆ دهشی کردموویانی کههه! خۆیانلهر کۆاڵنی

ڕوانچاوهوهوالترهلهیترکهوکچانهله.وهکردهوانیتردهترازا،ئیدیبیریلهده

ئازادگوتنکهیانپێیدهستیژنانههه.زانییاندهمهیشئهوفریشتهمیلهجه!بوون

بێتمووشتێکیههههیهوهزیبهحهکهمارهدهپیاوێکیحوڕیبه یانزانیکهده.

ئهکاتیسهکانیلهچاوه لهیرکردنی بیریان .وهکردهدهیرکردنێکیدیکهسهواندا،

یهکانیدهچاوه دهڕۆیشتن، ڕۆیشتنکجار فمیلهجه. سوڵڵکچیرهگهلهریشتهو

سوڵکهیرهکهرچیکچهگهئه.بووتییانههدۆستایهوههۆیدراوسێتییهرزبهبااڵبه

 فشرهئه"ناوی " کچهکهیهلهبوو، بووکانیوارهخوێندهم شار ئهبه، لهمهاڵم

یانیئێواره.وڵبوبوتێکهشرهخۆشمهراستیدامرۆڤێکیکردبووولهیینهخۆبا

ستانو،تاوهکۆاڵنرادهلهوهپێکهوفریشتهمیلهڵجهگهیجارلههاوینزۆربه

.دوانودهکردمووشتێکگفتوگۆیاندهههتبهبارهنگانسهدره

ماڵیباوکیبارام.کرددهماڵیباوکیبارامنهزیبهرززۆرحهسوڵبااڵبهره

بۆفرۆشتنیوهتهیحکوومهپیرداواکهنگبهکجاردرهیهوونکهبمااڵنهوبنهله

ربۆنییانههکهکیدرێژترکۆاڵنهیهماوهوهوانههۆیئهبه.ووبوونچئاژەڵهکانیان

کجارکۆالنیهڕێ،کهکانیشگهزومێشولهگهمێشومهئیترله.یلێهاتبووشیاکه
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بهرچاوکهبههاتهکیاساشکێنێکدهباوکیبارامیوهوههلجگه.زبووڕهیانوهلێ

.کردمووکونێکدادهههریبهکردوسهمووشتێکیدهههیداکردنیپارهستیپهبهمه

سه کهیپێی بوو کهر ههچلۆن وا جورئهسی ئهن رچاویبهلهنکهدهوهتی

:یگوتده.نمدیووئاودیوبکهقاچاغئهکیزێننوشتومهتداسنوورببهحکوومه

نسههندێکهێشتاههچیه،کهوهیساغکردهسنوورانهمتئهحمهزهزاشابهره"

مجۆرهرۆژێکپایئهیکهوهاڵمدڵنیالهبه."کینیهالیانسنوورهیچمانایهلهکه

درێژهدهوهڵهتهبهسانهکه بهبێ، نهوهنهبیرکردی خۆی پاشماوهدهکانی و یدا

دهکهکاره ژیاندهسپاردهی و داهاتوو ست رهبه. کاتێکنهاڵم هیچ ستیدهسوڵ

کچهسههێنایه رێی لهکهر لههاوڕێیهی کچهگهتی نهڵ و بارامدا باوکی کانی

هێنایهده هاوڕێیهسهستی رێی کهر بارامیشداتی و کوڕی یوانی بگرهنانههت. ت

منداڵههه جار گهندی دهکانی لهبههنهاتلێکشیرین و گهرچاو بۆوهڕانهکاتی

ندێجارهه.وهدایهیانیدهکهاڵمیساڵوهوههوتهموحیبهبهرتوشیانبایهگه،وهماڵه

منداڵیپیاوێکینهعسووموشیرینامهممنداڵهکرائهچلۆندهیربووکهسهوهالیهبه

تلهنانهکانیمێژوویشتهورهگهپیاوهیزانیکهده.ترسیداربنئاوایاساشکێنومه

کهماڵهبنه بووهتیجۆراوجۆریانههسایهیخۆیاندا گرتمدایدهداغهمهسوڵلهره.

ککیههکانداوموومرۆڤهنێوانههلهنکهندێشتههههوپێیناخۆشبووکه

وان که. وابوو لێرهپێی غهخودا گهدا کردووهورهدرێکی ی کجیاوازییهباده.

بایههه بارامهبهکاتێک! باوکی دراوسێیهبه،بوودهوهتوشی حوکمی تیپێی

له دهیهساڵویان بگرهکتر رهکرد، بااڵبهساڵوی زۆربهسوڵ پێشرز کاتیش ی

وتکهده ئهنانهته. رۆژهت تهو ئهکهفزیۆنهلهی کڕی، وهی ههویشی مووک

ئهعوهکدهڕهکانیگهپیاوه درهگهتکرد، زوویشرچیباوکیبارام نگهاتو

رۆیشت کرابایهره. بۆی تا لهسوڵ دهخۆی بارام بواردباوکی بارامیش. باوکی
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بهمیشهههرچاوکهبههاتههخۆباییدکپیاوێکیلهرزیوهسوڵبااڵبهره.وابوو

سووکه دیکهئهلهوهچاوێکی دهوانی ڕوانێی شارهلهپیاوێککه. نگاویههدام

واڵمئهنا،بهراستیرێزیانبۆدانابوووبۆدادهڵکیشبهوخهوهریبییکرابوویهغه

دیکهرێزییهپهدوورهبه جۆرێکی دهوهکانی، وهدانهاڵمی :یگوتدهمیشههه.

تهیرکهسه" ماڵهنانهن چۆی و هات ناکاتخهت زۆر زووریشی دههه. ڵێیر

!"یپیاوهپیاویواکه.خۆشیشینیهکینهسوویهخه

تێکیخراپیباوکیبارامعادهمووشتێکزیاتررقیلهههلهنگهسوڵرهره

بوو ڕشه. یه! بارام شهباوکی کجار بووڕانی چۆیوهوکاتهله. و هات فێری ی

ئهئه و کردار بووبوو، خالقییهودیویسنوور کجار گۆڕابووزیاتر وتۆسه. نتر

رچووبووهتریلێدتوڕه ڵگهلهوهیشیخواردهدهکه،وهخواتهجوانیدیاربوودهبه.

کهئه ههکێشههاتڕدهشهبهسانهو کۆنی ڵیانداگهلهبووی له. رسهجارێکیان

مداکهمشارهیلهنموونههاکهڕێکیوهشهبووبه،کهریکۆاڵنهوسهچوارڕێانیئه

بوو گهکخهنه. لهبه،کڕهڵکی دیکهکهڕهگهڵکوو خهوهشهکانی .هاتبوونڵکی

یبۆهووتنهلێنزیککهبووکهرولێهاتوووکردهڕکهباوکیبارامپیاوێکیشه

.دادهستینهسدهمووکههه

باوکییهوانهپێچهبه یهوهی ههئازاد بارام باوکی بۆ رێزی بووکجار کوه.

توجلورواڵهیفومخابنلهاڵمحهرچاوی،بهبههاتهکجارئازادهپیاوێکییه

بووبه کۆن زۆر رگدا نیوهکهبه. پاڵتاوێکی و پانتۆڵ جواو و وامانهدرێژ

بێکاننهمهئازاکانیناوفیلپیاوهچوولهمووشتێکدهههلهوهکانیهکاڵشه ئازاد.

ئازادییشبووکهمرێزهرئهههنگهره.باخۆیگۆڕیباباوکیبارامدهپێیوابوو

فریشتهمیلهڕایجوانیجهرهسه لهو گرترێزرادهپهواندووره، دڵیخۆیداله.
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یشوکۆڕانهتئهنانهتهیزانیکهکردودهکاندهحسێبێکیبۆباوکیکچهمیشههه

.بوونترساوییهمورێزهنیئههاتن،خاوهدهوهکانیدیکهکهڕهگهلهکه

نه خۆیشی بۆ ئهزانییدهبارام بهحهندهوهبۆچی تهزی .بووکۆنهویلهو

کهیهویلهته دهلێیشک ترسای قهشهبهجارێکه. نهودا بچێتهیدهت ناوی،وێرا

فانووسیشهتبهنانهته وهچرا پهتهکهویلهته. بووکجاربچوکیههکییهیهرهنجهنیا

وهکردهیرووندهکهتژوورهحمهزهبهکه رهبه. ئهههنگهاڵم بووبێتکهمهر

بهسه بارامی وتهرنجی راکێشابوو، "اوی کۆن غهبهژوورێکی ریبوبۆنێکی

شتوئه و جۆربهمهشیا غهبهکهوهجۆرهکی تیشکێکی بهرۆژدا مئاستهریبیش

ده وهکردهروونی یه." بووبارام خۆش پێی ناولهکجار روونیی و تاریک

جێیوسالهوئهوهڕێ،بیاندۆزێتهریبونامۆکاندابگهغهناوشتهدابهکهژووره

ئهوهخۆیدایانبنێته وهبیاندۆزێتهیجارێکیدیکهوهبۆ له. گهبارام ماندوویهمهم

بوودهنه بهڵدهکانیههشته. سهگرت، ورد بۆنیپێوهیریدهجوانیوورد کردن،

دهده دهکردن، پێدا سهستی و لهرئههێنان دایدهنجام خۆی وهنانهشوێنی کانشته.

ئهبهمیشههه الی بهدیوی و لێڵ و تاریک پشتهمدا بهوهدیوی هۆییاندا

،تائیستاهیچرفیقێکی!کیسیحراویچدنیایه.رچاوبههاتنهرووندهوهکهرۆچنه

زانێدایکیده.بۆخۆیشوێنێکه،نیاتهئێره.هێنابوونهیوانیشیبۆئێرهتکهنانهته

بۆهێنانیئاردروولهکانیتهخوشکهو کانیشتهنوئیدیکاریانبهکهوێدهنیا

!سوبهوهنیاهیئهتهکهژووره.نیهوهدیکه

بااڵبهره،بارام دهسوڵ خۆش زۆر وێرزی بااڵبهره. ههسوڵ ئهرز ور

ولهسوڵالیئهره!کهنوورهرتهیپشتسهژوورکهکاکهیتێدادروستدهستههه

سوڵرهکه.وانڵئهگهلهیهکجارجیاوازییههیه.کناچێڕهیگهکانیدیکهباوکه

لهئێواره سهیان دهو رادهکهردهرکۆاڵن بارام سهوهوێ، و دهستێ کایری یریسه.
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دهده له تا وندهوهژوورهچێتهیاندهکهرگایماڵهکا بێو اڵتنههبهجاریوایه.

کهکهڕهنیامنداڵیگهوتهیوانالیئهکه.یساڵویلێبکاوهررێیبۆئهسهچێتهده

ههجیرهرۆژانه دهیهی لهو گهتاقهتوانێ خواردهڕهدوکانی خۆیمهک بۆ نی

یبابۆڵهبێت،دایکیکاتییاریکردنداماندوودهیکاتکاتێکلهمزۆربهئه.بکڕێ

ده رۆنی و داتێنان وایشه. بهکهجاری شتێکی دهیوان داش له. کاتانهبارام دام

.یهستێکیتاڵیهههه

بااڵبهره یهسوڵ کچهرز بهکجار بارامی خوشکی دڵهکانی له. شتێک

کهپێیدهوهروونهده بوکیهڵێ شێنیدهکهتیماڵهبۆ نهبه. یانکهوارییهخوێندهاڵم

ڵباوکیدانیشتبوو،گهلهکهوزهالیحهلهجارێکیانکه.نکهریدهکهکجارپهیه

یکردمهباسیئه "گوتی. واووئیترتهوهگرنهکانجێیدایکیاندهکچه: ونیخه.

یرینیاسهتهوهیهکهگۆچانهباوکیبه."بێواودهکجارزووتهوانیهداهاتووبۆئه

!بوودهوهسانهنیابۆحهتهرمبووکهڕۆیهاوینێکیگهدوانیوه.یکردهککوڕه

یشیلهکهسوڵوکوڕهیرهکهڵکچهگهکانیلهکچهباوکیبارامئاگایلێیه

یهتیانههتیوهاوڕێیهسوڵدۆستایهیرهکهگچکهڵکوڕهگه ونهپێیخۆشهنه.

پێیناخۆشه دوابه. دهاڵم پێیخۆشهزانێکهتر کهره. پیاوێکبوو مووههسوڵ

بهکهشارهسلهکه بردخیلیپێدهدا پیاوهئه. بهو جلو ربهیریلهرگیسهیوا

یهده بااڵبهکرد، خوێندهکجار بوو، لهرز و بوو دوواییانهوار سپییم شتێکی شدا

دواده،وهژوورهلهیکهیرهسهوشتهئه.وبوویدابوپهوهیهکهربانهسهیریشبهسه

ده ینواندو وابوو! باشتر وا نهکهپیاوی دابڕتهئینسان لێی نهواو و واوتهێت

بێتڵیتێکه بارا. بهباوکی بااڵبهرهیزانیدهوهڵکییهخهیوانهپێچهم رزسوڵ

کارمهگهئه دهرچی بهتهوڵهندی زۆر خۆی ناوهسهدهو ودهوهندییهاڵتی ناسێنێ

ربۆیههه.بوونهوهندێکیجاسووسییههیچناوهریبهاڵمسهکا،بهدهوهمهشانازیبه
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بهستردهلێینه جار زۆر و پیاوهوهیهرچاویدراوسێکهبها یاخود قاچاغ جنسی

وهماڵهوههێنایهودیویسنووریدهکانیئهریبهغه ژیانیسوڵپیاوێکبووکهره.

ده ههخۆی و لهمیشهکرد لهکێشهخۆی گرفت لهگهو و دراوسێکان ڵگهڵ

دهورووبهده پاراستری ئهره. خهگهسوڵ بهرچی بوو، زۆر لهونی وهاڵم

گیربێتوخۆیلهگۆشهداواباشهمشارهریبلهکپیاوێکیغهوهیشتبووکهتێگه

قورتێنێڵنهههشت خۆیتلهندیحکوومهمینکارمهکهکیهویوهئهمشارهئه.

له جێیکردبووهگرتبوووژنیپێدابووو وهناوخۆیدا ده. یزانیکهباوکیبارام

لهره هاوکێشهسوڵ ههیشتووهتێگهمێژهلهیهسادهم بۆیهو لهیویستووهتنهقهر

تێک بداخۆی عهخه. هیچ نیهونیش لێگهیبێکی ههڕێ، خهبا ببیننمووان !ون

ئهنانهته حسێبی کردوهت ئاژهلهنگهرهیشی رهچاو حهڵداری، لهسوڵ مزی

بێتویئهتهسابهکه مێشوکردونهکیپیسدهڕهگهنهئیشێکیخاوێنبووکه.

مێشولهگهمه و لهز دهگهی خۆی پیاوانهئه.هێناڵ لهو وا سنوورهیش دیو وهو

ههده هههاتن لهر دهموویان بارامیان ههباوکی شێوهکرد، مان ههو ومان جل

وتۆلهکیئهجیاوازییهستیبهکزۆرههڕهگه.وتلسوکهرگوناوچاووههبه

.کرددهچاوجاراننه

میشهکانیههرچیدایکیوخوشکهگههئ.کجاردڵخۆشبوویهمژیانهبارامبه

رنجیسهبووکهاڵمدووشتههه،بوهرهدهلهمیشهبوونوباوکیشیههوهماڵهله

لهئه دهوهشتانهموی وهخستهدوور سه: پشت کهکهنوورهرتهژووری یوانیو

.یوانکهوهرهدهکردو،لههشغوڵیدمهبووکهکهنوورهرتهسهوهماڵهله.هاوڕێی

لهکه ئیستا خهیوان برینی بووبووهکهتێنهمێژبوو خۆش بهوهی دیکهو وهشتی

.رقاڵبووسه
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  خانه سته خه

دواکاتهیزادهلیسهعه رچاودابهیلهوهشهونیئهتدیمهنیقهمهکانیتهتا

نه بوودهون ههده. بۆ تابلۆیهبهلهمیشهڵێی راوهر تابلۆیهستابووکدا له، ک

رهبه کهستێنێکی جهچهشدا، لێیهستهند سپی تاپۆئاسای ڕینپهردهدهوهی لیعه.

تبیرنایهیلهکانیدیکهمنداڵه وێمابوونیانناننازانێلهسڵهئه. دووالهکه.

یلێهاتبوویکهمووشتێکجۆرێکیدترازان،کتوپڕههکهکۆاڵنه سئاگایلهکه.

مابووسنهکه دهرکهههلێره. بڕیاری خۆی بۆ داسئیتر کهوهکهدۆخه. بوو ها

یدیکهویریئهسسهنکهسڵهئه.دابداویدیکهرئهسهتوانیبڕیاربهیدهسنهکه

رچیگهۆتوخۆت،ئهنیاخته.وهڕایهگهمووشتێکبۆخۆتدهههلێره.ژاڕپدهنه

یتایهشباسیدیکهدکهڵسهگهله کۆاڵنبهله. شتێکیدیکهوالوهدوا .بوودونیا

هه ههدونیا تاریکتر، ههیواکهم ئاسمانهمشی و بڵیندترکهساردتر یشی لیعه.
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بینیبوو،کانینهدڕووهتێڵوئه.بێپادگانئاواسامیههکرددهتبڕواینهقهیزادهسه

نگندکڕوبێدهچهوهوشهپادگانئه.یانیکردبووستهساردییجهستیبهاڵمههبه

رچاوبههاتهده ههچه. روویداند خێرا شتێکیشکتوپڕو موو کانیگهسهڕهشه.

کانیدیکهکهڕهگیگهسه.بوویارکردنههتهتیخۆرفهدهمیشههه.بووننهوادیکه

گالنددهنهزۆریشخۆیانتێوهاریوابووبهج کانبووڕینێوانکوڕهزیاترشه.

بهدهکه گسهڕهشهبوو لهرقیئه. سهیهوان تێوهگهکتر، ئیتردهکانیشی و گالند

پشتگیرییسهوڵیاندهوههوهچووهبیردهکتریانلهیه یوهبردنه.نکانیانبکهگهدا

بردنهلهکانگهسه بردنهیکوڕهوهراستیدا بوو، کێکڕهیگهوهکان قهکه. تچی

سه دوواتر منداڵێکیش نهبریندارهگههیچ تیمار کرددهکانی عهته. کهنیا بوو لی

یکردده دیکهعه. جۆرێکی بوولی ههگهسه. لهمیشهکان تر لیعهجۆرێکی

.ڕوانییاندهیزادهسه

ئهبه شهاڵم لهوهو پادگان دیکهی کاتێکی نههیچ کرددهی سهعه. یزادهلی

ڕیباشهکاندهگهسهلێره.خێراییکاتکردبووستیبهئاواههمجاربووکهکهیه

سلهندکهزانیچهیدهنه.بووموویاننهههلیئاگایلهعه.مانیانبکردایهمانونه

لهمنداڵه مابکان دنهوێ و سهوون دهگهی گهکانیان پشت و دهدا .کردنرمیان

مابوویه وهبۆخۆیشیتێیدا یاننواندتتردهیبهههکانیپادگانزلتروبهگهسه. لیعه.

بۆربۆر.رچاویبههاتهدهنهکانیدیکهکجارهوهمجارهئه.بۆربۆربووئاگایله

شهوپهله ئومێدیدا بێ مانهڕی دهوهڕی خۆی کردی بهعه. ویستی یکهدارهلی

دارێدوو.بۆربۆریژێرخۆینابووبترسێنێکهزلهگهوسهردئهبهستیوبهده

.ستپشترانیگهدواوهشتێکلهیزانیکهندهوهرئهئیترهه.واندداریشیتێسره

ژانێکیسه دونیایئهئێشو شهیر تاریکترکردرچابهیلهوهو ودا له. تاریکتر

.تبیرنایهئیترهیچیله.وزاندرزگهعهلییلهعه،کهگهسه.تاریکایی
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دووخانمیجلسپیبه.ژوورێکیسپییخاوێندایهدیتیلهوهئاگاهاتهبهکه

بوونوهورییهده لهعه. زانی یهخانهستهخهلی چه. لهجارێکیان، ساڵ پێشوهند

ودواترمردبوو،بۆدواجارلێرهوهخوارهوتبووهبیناکهلهمامیکه.ئێرههاتبووه

چ.باشتربوودۆخییمابوو،باوکیومامهتائه.بوویههومامهنیائهته.بینیبووی

یشهمهه.دایدهداڵدهمامیبووکهوهتارا،ئهماڵدهوچکاتێکباوکیلهبۆپاره

نیاکاریتهمدووکهپیاوێکیکه.کێشارنجیرادهکانیمامیسهسپیوزبرهریشه

وکارده کرد کردزیدهسحهمووکهههناوبانگودڵسۆزکهستاکارێکیبهوه.

خانووهئه کهو ساز بۆ بکاتی لهعه. جوان دێتلی نهبیری گریاباوکی نیاته.

.کردڵدهههرهجگهیبهرهجگه.یکێشارهجگه

وێوموئاشناورۆشنالهمووخزموقههه،یمردنیمامیورۆژهکئهوه

توانی.کێشایدهرهنیاجگهڕنیوباوکیدیسانتهدایکیخۆیده.بوون دایکیتا

مهیزانیبۆوازیلهسنهالمدواترکهبه.لیگوتباوکیعهیبهداوقسهجوێنیده

هێنا ته. بهئیتر خۆلێدانهدهنیا بهوهم دهختییهدبهباسی خۆی کردکانی کهعه. لی

بووهبهخه هاتهوهری لهسهوهو گوێی هاوارهرهۆشیخۆی، دایکیهاتو کانی

بوو خه. مهکتوپڕ دایگرتمی رگ کهئه. بینی باوکی شووشهلهوسا یپشت

دهکههکوڕلهوهکهرهنجهپه ڕوانیی قهعه. بهلی باوکی وا داماویت و کز

ریودواترسهکهسپییهرردێنهسهخزانهکانیباوکیبینیکهفرمێسکه.بینیبوونه

!تنابێبمرێقهداسوێندیخواردکهمکاتهرلههه.لیچاویپڕبووعه.کهشووشه

نگخواردوویکاتێکداگریانیپهله!ێنێبێبمدهڵینیداکهبه!مڕۆبمرێنابێئه

ریکیرێکوخهکانداکردکهستارهرهپهکێکلهیهشیبه،باوهوهقییهروویتهگه

.یداگرتکهلیژوورهرزیگریانیعهنگیبهده.یبووپێککردنیجێگاکه
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ناسیدهینهیزادهلیسهرزعهسوڵبااڵبهره دایکوروههه. باوکیشیبهها

کهبهناسی،دهباشینه ژنهدهیلهکهواڵهههاڵم بێدهوهیهکهم یانبیست، نگبوو،

گهداسهمکۆاڵنهجاروبارله.یوانیکردیخۆی،کهکهیریکوڕهسه.شۆکاپهنگهره

ژینوگدهسه،وهڕهکیتردابهڕهندێکگهههلهیزانیکهاڵکانیدیتبوو،دهڕهبه

وانیتابانیوشارهبۆچیشارهیربوواڵمپێیسهبه.نکههڵدگهیانلهمنداڵکایه

ئه بوونی سهئیستا وهگانهم مهیان و مانگا لهک مااڵت و شارداڕ سیمای

وهسڕیبووهنه بهسهمهشتێکیله. کهوهئهوهالیهیرتر گیلهسهڕهپادگانشهبوو

وانیبانیوشارهردانیشارهرچیزووترسهههبڕیاریداکه!کردڵمندااڵندههگ

اڵکانڕهبهگهسهیشارلهوهخاوێنکردنهیخۆیانواتهگرینگهرکهمئهبکاتوله

بکاته وهئاگاداریان ههره. لهسوڵ کهزهوڵیدا بیریخۆیدا و مێژوویمێکبهین

بچێتهمواڵتهگلهسه وهدا گیئاغاواتیبۆکردبووباسیسهمیشهباوکیهه. وئه.

باردهیکهگانهسه ئهدڕ بپارێزنوههێندرانبۆ یماڵیئاغا گیسهیانبیریله.

وهکردهکانهشوان یهسه...، لهکهگی سهم، مرۆڤو دووههدژی لهگی دژیم

کانیناوسروشتترسییهمه ئاژهکهیهکهبیستبووی. گمۆیمرۆڤسهستهدهڵیم

بووه ئهئه. بیری سهوسا کهگانهو لهدهکهوهوتهی لهگوترا کهڕهگهتاران

ههندنشینهمهوڵهده وهکاندا و لهن خێزان دهک ژینماڵدا سهئه. کهگانهو ی

جوانیاندهده لهیانشۆردن، پیاسهاندهکانینهڵخاوهگهکردنو چوونبۆ سوڵره.

وهزاشاکردهسوپایرهبیریله وئه.بووگیپێنهسه،ڕبۆشهیکهوسوپایهئه.

کهسوپایه لهی سهبێگومان دهکاتی بهییهناوچهاڵتهسهرکوتی توشکاندا

ڵگهزاشاچیلهرهرچاویخۆیکهبهبیهێنێتهوڵیداسوڵههره.بوونهوههکانگهسه

هیچاڵمبهبه.کانیسوپاداوهرکردهسهیاخودچفرمانێکیبه.کردووهگانهمسهئه

یشتگهشوێنێکنه شتێکلهله. ئهسهمێژوودا نووسرابوونهمهر وهوانهپێچهبه.
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تیابێتوگیناوشارنابێسهبووکهوهویشئهزانی،ئهکشتیدهسوڵیهاڵمرهبه

دهزاکانیرهفرمانهکێکلهبێگومانیه ئهشا بووبێتمهکرا مشارهبۆچیلهیئه.

لهورهتێکیگهیانهخهستیبهسوڵههره!یزانی،خوادهبراوهنهڕێوهبهرکهمئهئه

.ریپێبگرێبابهودهئهیکهتهیانهوخهئه.کرددهوهردهپشتپه

لهدووایچهیزادهلیسهعه رۆژ نێردرایهخانهستهخهند و بۆوهئازادکرا

دارمیاندهمخواردنیگهدووژه.وێیزۆرپێخۆشبوولیخواردنیئهعه.وهماڵه

وهوشهئه.باونانوموڕهکجارخۆشبوو،شیروهێلکهیهشیانکهکهوسبحانه

هاتهئه موهو دۆخی گوڕا، اڵ هاتبووڕهشه. کۆتاییان ماڵ ناو کانی ئیستا. باوکی

ڕۆیشتدهنه زهعه. کهلی و لهق کۆکردهلالکانی بهوهخۆی پێو خۆی رۆژ

کردندهرقاڵسه ههیدهنهجارێکه. رپێسهستێتهتوانی لهقهچێوشه. ژوورکان

بۆئهوهریهسه ستێتهیههکهیبرینهوهژبوونهمێکسارێیدوایکهوهدانرابوون،

یپادگانوهوشهئهزانیکهیدهواوینهتهلیئیستایشبهعه.رپێوپێیانبڕواتسه

مهچیروویداوه بووهچۆنتهکهلهسهو واو کهشوهکهدۆخه. بوو ڵکیکهبهها

کێکیبچووکیکۆنیدۆشهکهوشهحهجاریوابوودایکیله.هاتدهپرسیارکردننه

ربهیانلهکهکهدۆشه.ناریاندادهسههێناولهشدهباوهلیانبهخستوعهبۆراده

حهسێبه دارگوێزی رادهکهوشهری خستدا لهعه. ئهگهلی دارگوێزهڵ ورهگه،م

لیپێشعه.وورزتربتتروبهگهڵهوکهکجارلهئیستایهکهالمدارگوێزهبه.بووبوو

یریداسهڵیدهوههوێوهڕاولهگهڵدهجاروبارجارانپێیداههناخۆشهمرووداوهئه

له یاخود بکا، دراوسێکان لهوێوهماڵی دادهکهچۆلهخۆی گرتکان وهدزییهبه.

لهگه لهدهکهژێرخانهنمی و دارگوێزههێنا کردرۆیدهکهبن کانکهچۆلهکه.

ئهوهبوونهکۆده به، تێیدهقۆچهوسا گرتنقانی چۆله. کانیکوژراوهکهدوواتر

یکهپیسهئاوهوجۆگهراغئهقهکانلهگهنیشتسهباغیتهچوولهگرتودهڵدههه
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داربییهبه تێدهناو دهپهکاندا ئاوری دهوهکردهڕی، دهو و .یخواردنیبرژاندن

دهڕوپۆکاپه ئاوهنی ههدهکهپیسهم و بهدا ئاوهر دهستهدهو شۆردکانی لیعه.

چۆلهستهده بۆنی دهکهکانی چۆلهیان بۆنی سهکهدا، اڵکانڕهبهگهو وانهشهکه.

جێگاوهچووهده لهناو لێفه، ههکهژێر جوان بهدا بۆنانهستی کرددهم کاتێکداله.

ئهخه یاڵ رۆژهرهبهوی دیکهو لهدهکانی بۆنهبرد، خهناوی ویئاشناکاندا

باوکیلهمکاتانهجاروبارله.وتکهلێده ماوکهرادهیزادهسهلیواتهدایکیعهدا

ئهچاویلێدهیزادهسه وهدزییهویشنیگایدهکرد، نیگایهئهیزادهسه. .ناسییدهم

عه دهباوکی وای کهنلی جگهخهواند تییهکهرهریکی بۆڵهپرتهبهیزادهسه. و

جێگاکهڵدههه رادهستا، گڵۆپهی و دهکهخست وهکوژاندهی پێنهندهوهئه. چوودهی

عه جگهباوکی دهکهرهلی بهوهکوژاندهی دهو لێفهخزایهئارامی یکهژێر

یلێیکهیهێشتمێردهدادهجوێنیدهوهژێرلێوهالهکاتێکدلهیزادهسه.وهیزادهسه

نگلیداوئیدیبێدهریباوکیعهسهکێشابهپۆکێکیدهزۆرجارچه.وهنزیکبێته

زووترداوڵیدهلیرۆژیدواترهههباوکیع.دادهوهستهدهواوبهخۆیته.بووده

.ردهماڵبچێتهجارانلهله

دعه کهلی و بارام دهووراودوور ناسییوانی ئهبه. بۆ ئهاڵم وانیشو،

ودانیشتیئهیتهکهکهڕهگهیوانلهباراموکه.کانیدیکمنداڵهسانێکبوونوهکه

یوانبۆکه.وهوتنهکهدهیخۆیاندوورنهکهکهڕهگهزۆرلهدوومنداڵکه.ژیانده

بوو،اڵمبارامجۆرێکیدیکهکانبوو،بهرهوهختهبهمنداڵهینموونهیزادهلیسهعه

له کهشتێک و خۆی دانێوان یوان لهعه. قهلی ههژیانیدا بهت خیلیبهستی

کردبوونه دهرکانیدهوهختهبهیریمنداڵهسهکه. لێیوهمێکهپشتتهڵێیلهکرد،

ڕوانینده تهتهمێککهته. نهمنیا و دیکهبوو هیچی تهئه. بێکههوهمه،م وا

وهره بوووهکبیرکردنهنگو سارد کانی منداڵهئه. لهرهوهختهبهو، ودیویکانی
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بینیدهوهکهمهته یانیرۆژانه،جیرهچوونبۆقوتابخانهکرد،دهیاندهوانکایهئه.

ههردهوه دههگکیشلهیهمووجومعهگرتو باوکیان حهڵ مامچوونبۆ لینهعه.

دایکیوهماڵهمام،لهچووبۆحهدهونهچووبۆقوتابخانهئیتردهبووونهیههجیره

یشۆردده له. لهورووبهکانیدهمهچهباوکیشیزۆرجاران غوسڵی خۆیریشار

کردردهده نهقه. نهدات و ئهیکی باسی مندااڵباوکی ئهنهم بۆ نهیان .کردبووو

وسهرکهدیو،ههوانیشلهوئهکهمهمدیوتهملهئه.نبووباسیانبکهپێویستیشنه

ده ژیابۆخۆی لهعه. زۆرجار درهسهلی شاریبانهلهوهکهگوێزهختهر کانی

رورووبهکانیدهنیکێوهدابوووتاداوێوهکترهیهپاڵیانبهیکهوبانانهئه.ڕوانیده

کشابوون بهرههکانیبهخۆڵینهبانه. ژێر و فرتاو بانانهئه. لهیکهو کیهزۆر

چوونده بهعه. جار کهوهرهنجهپشتپهشلهوانهشهلیزۆر بینیبوو لهباوکی

تووتنوپهکهپاڵدارگوێزهلهوشهحه ندچهکهستهخهڵهدووکه.کردبادهیبهڕهدا

له تیشکهجوان شهنادیارهناو دهکانی لوولی و پێچ پهودا و باڵوخوارد خشو

وهبوویهده لهکهڵهدووکه. وابوو بهدهکهدارگوێزهجاری و ناولهرهبهرهئااڵ

بزردهگه بووالکانیدا کاتانهله. عهم دهدا کووڕتر باوکی رچاوبههاتهلی پیاوێکی.

.کردکانیدراوسێکانیشیجاڕزدهجاریوابووکۆکهیبااڵکورتکهلهباریکه

کاتێک لهعهرۆژێکیان خۆیانهردهبهلی بانهسهوهرگای شارییری کانی

کتوپڕشتێکسهده رنجیراکێشاکرد، کیماڵیڕهگهلهشتێکیدرێژیسپیکه.

تاتوانی.یزانیچییهنه.وهوشایهدرهتاودادهرههبههربانێکلسهیوانوباراملهکه

ولێیوردبووهسه .دیبووپێشنهوهشتیوایله.بوواڵمبێفایده،بهوهرنجیدا

اڵمپرسێ،بهباوکیدهولهشهنگهیانره.یهدایکیبپرسێ،زانیبێفایدهویستیله

له.کهقهیریدارشهکانیخۆیکرد،سهیریقاچههس.تناگرێکردتاقهستیدههه

دوایبرینداربوونیبهمجارلهکهبۆیه.بوویانیروانی،دایکیدیارنهکهوشهحه
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رێندهوهئهکهڕهوگهتائه.وهخلۆربوویهوهیخۆیانهکهکۆاڵنهلهوهکانییهقهشهچێو

بوونه گهکهوخوارییهرهسهکه. تهوهیخوارهکهختهتهکۆاڵنهیشتهیبڕیو واو،

بهه کردکهشههستی تی وانه. بێتیهبووپێی دژوار ئاوا کجار کیڕۆیهدوانیوه.

یهێالنهکهکۆاڵنههاته.یشتنجامگهرئهسه.بوووهرهدهسبهمترکهکه.رمبووگه

کانواڵهردهزه لێرهبه. نهکهتهشوهاڵم بوودیار کهبه. لهناچار ماڵیمێکخۆی

بااڵبهره خستهسوڵ دوور ئهوهرز ئهوهبۆ بانهوسهی ببینێکهری یان بهئه. وسا

ئانتینه بینیکهجوانی ی به. ئهسهالوهزۆری بڵێی تۆ بوو، بێت؟مهیر بۆچی یان

له سێبهئارام کهبن دیوارێکدانیشتو وهبیرهوتهری بوو. چۆڵ چۆڵ .کۆاڵن

لووتیبۆنیخۆشیچێشتێکهاته رزهسوڵبااڵبهیزانیهیماڵیرهده. یریسه.

سیمهئه کهو کرد حهبهوهکهرزهبهشتهلهی کهوشهدیوی شۆڕ وهبووبووهدا مله.

بووکاته تهرگاکهدهمنداڵێکلهدا ردههاتهوهنیشتییهی ماڵیکههمنداڵ. بۆ چوو

بااڵبهره رزسوڵ دادهله. رگای که. دیکهپاش منداڵێکی ردههاتهمێکی لیعه.

کهستبهده و بارام ناسییهجێ وهیوانی ههئه. کهوسا کهسێکیاردووکیان بینی ن

کۆاڵنهوسهله سێبهلهکهر بهبن دانیشتووهوهکانییهقهچێوشهرێک ویوڕورهبه.

اڵمبه.ستێوبڕواتوڵیداهههه.ڵبکاگهیانلهکردقسهدهزینهلیحهعه.چوون

دارشهله.بووئاساننهندهوهئه ستێتهیههوهبوو،بۆئهوهستهدهکانیبهقهکاتێکدا

اڵمبه.موویانرابێرههتیههیارمهبهوڵیداناوههوهکهدیوارهرپێ،پشتیبههس

لیانعه.ریسهیشتنهیوانگهداباراموکهمکاتهله.وهناچاردانیشتهبه.بووئاساننه

وهناسییه نهباوه. کرددهڕیان ترسهبه. و نزیککهوهرێز وهوتنهلێی بینینیبه.

ههقهدارشه چیرۆکهکان هاتهکهموو .یادوهیان لهعه. گهلی .بووترورهوان

مندااڵنهسیمایه ینوانددهورهگهکهکی لهسیمایه. کهکی ئاسانچاوهخۆبایی کانی

نهستهده بهدهمۆ لهاڵکران، چهههم کاتدا لێرهمان دهند نواندانیداماو لی،عه.
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چهانهفسئه مندااڵن، ناو لێرهی هاوینهبهند وبهووهکانییهقهچێوشهبهرمهگهو

بهدهیکهتهحمهزه .ینواندبچوکدهوداماورپێ،سهستێهیههوهۆئهخۆیبیدا

بهباوه نهڕیان خۆیان کرددهچاوی سهیه. دووجار یهک کردیری کتریان اڵمبه.

نتیبدهویستیانیارمهلهپهردووکیانبه،ههوهخۆیانداهاتبێتنهکبڵێیبهکتوپڕوه

ئهب ههوهۆ رپێسهستێتهی قهعه. نهلی کردبوڵی ئه. لهوهبۆ دۆخهی کهو

لیعه.نیوانبڕیاریاندادانیشراموکهبێ،باکیتێدابوورزگاریانههتییهسوکایه

نهرهسه ڵیانبدوێگهویستلهیدهتا رێزیباراموزرۆوپڕلهاڵمچاویتامهبه.

هێنایهکه قسهیوان چاوانهئه. کهو لهعهی بوو سااڵنێک مندااڵندالی چاوی

بهرامبهبه دهر یبینیخۆی کهعه. بۆ چهلی بارام، و لهیوان وند زۆرۆ

فیلمهکوڕه ناو تهئازاکانی ناو دهکهفزیۆنهلهکانی کردی دهعه. دهلی بێیزانی

داینیشاندهمداوایهتێکئهمووش،ههوهیخۆیانیبۆبگێڕیتهکهچیرۆکه لیعه.

گوێیانوهزهحهتوزهلهندبهیوانوبارامیشچههک.وهگێڕانهوتهزۆرئاسانکه

یکهتاریکهوهسیشهتاودابارههبهوانیشلهرداوئهرسێبهبهلیلهعه.گرتلێده

.پادگانیانکرد

عوهبوویهوهگێڕانهلهکه کهه، و ههلی بهیوان لێیانروا ماتی و کش

راکێشاوکهستیبۆئانتینهدهیزادهلیسهداعهمکاتهله.وهیاڵبردبوونیهخه.ڕوانیده

بۆڕۆیهودوانیوهئه.وسابۆیباسکردئه.وهیوانالیکرده؟کهچییهوهپرسیئه

مخواردنێکیبهرزوههسوڵبااڵبهرهمتوانیبچێبۆماڵیلیههمجارعهکهیه

تییبارامیارمهڵیدواتربهعه.فزیۆنبکالهیریتهمسهتبخواتوههزهلهتاموبه

ژیانیانداتوانیانتامجارلهکهیوانیشبۆیهباراموکه.وهماڵهوهڕایهیوانگهوکه

کبۆمنداڵیوهنکهیبکهکهڕهوگهوروولههوونهکهبدووروهماڵهلهیهورادهئه

نهئه ئاسان تێکهوان رووی نبوو هههه. لهڵهێننگاو عهتهان سهنیشت ،یزادهلی
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ئهته متمانهواو دانێیهو ی ئهیهتاقه،وهڕانهگهکه. منداڵی گهک چییهکهڕهو

لهیتوانییاننهنه ۆکیانپێبگرنرلیبهرعهبهیوێرا خۆو،بهرازیومتمانه.

یرگاکهردهبهلیلهکاتێکداعهله.وهبۆماڵهوهڕانهیانگهختهناوهرهفهوسهدڵنیاله

چاویله لهخۆیاندا دوورهئانتینهوانو کهدهکهسیحراوییه لهکرد، بارام یوانو

.چاوونبوونلهکهرپێچیکۆاڵنهسه
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 بیری مێژوو

وهماڵهرزلهسوڵبااڵبهیوان،رهبۆماڵیکهچوویزادهلیسهیعهورۆژهئه

بوو کهیدهڵباوکیقسهگهلهوهکهوزهنیشتحهتهلهوشهحهله. نگێکیدهکرد

گوێیهاتهوهکهرهنجهپهریبیکزلهغه رسهچووهوهکێکدوایئهچاره. وێهل.

کشاوه کهیههمێرمنداڵێکی راکێشاجێسهستبهدهژاریبینی رنجی بهکهمنداڵه.

ئهسهوهرێزه دهیری بهوی زۆرهشهکرد، تهسهوهوقێکی بهکهفزیۆنهلهیری و،

نانیدهوهزێکیبێسنووریشهحه دانابووڵتهسه)خوارد نخواردنیبۆ کیهله(.

لهکهژوورهمجارلهکهسوڵبۆیهره.داخۆینیشاندهیلهمانهسێکیئهرکاتداهه

.یرووانییزادهلیسهعهلهوهدزییهدانیشتوبه،ریبیلێبووکاتێکدامنداڵێکیغه

له دهوهروونهدهشتێک کهپێی منداڵهئهگوت دیکهلهم ناچێوانی کانیچاوه.

بووتیبێمنهرکێشیوجۆرێکسه تێدا تاورههفریبهکبهنیگاکانیسارد،وه.
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دایاندهکهبریس دهره. بهچهکانیدیکهمنداڵهیبینیسوڵ وهنیشتییهتهلهوهرێزهند

دانیشتبوون کردتیاندهمیواندارهوهشانازییهکبڵێیبهوه. سوڵمجاررهکهبۆیه.

یربووکهسوڵپێیسهره.رقاڵنینسهوهکهفزیۆنهلهتهۆربهیوانوبارامزکهبینی

سه دهتدهحمهزهبهتکهقهچلۆنمنداڵێکیئاوا بهجواڵ، شێوهکرا رنجیسهیهم

دیکهئه رابکێشێوانی نهره. نهکهماڵهبنهلهسوڵ و خۆیدا ناولهوهرهدهلهی

بهکهشاره کهدا ئاواوهستووش هاتبوونهی لهنانهته. خۆیشی بنهت یکهماڵهناو

وه نهخۆیدا رچاوبههاتهدهها ئهکهورهگهکوڕه. خهگهی حسێبیانرچی ڵکی

بهترسانوخۆیانلێدهسلێیدهلێککهکردوگهردهسهله سوڵاڵمالیرهبوارد،

یلیمه.رچاوبههاتهدهازینهخۆڕقولهرهندهوهئازادئه.سنیامنداڵیبوووبهته

ینیعهله.رچاوبههێنایهیدهالیکچانوژنانداجۆرێکیدیکهریبهدهبهرادهله

جۆرێکلهره بوونهقیدا تێدا رمی کههیرمینه. نهک شیاو .رچاوبههاتهدهزۆر

ههره دهسوڵ تهکردستی بهئازاد یهنیا کهشێکی الوازی رهسایهکجار زاشایتیی

وتووهرکهبه بهکتردهیهکانزۆرشتیانلهمرۆڤهیزانیودهئه. لهچێ، مانههالم

وهکاتهجیایاندهیهمهرئهجاهه.کترناچنیهزۆرشتیشدالهلهکاتداپێیوابووکه

ده بهو کانۆراوجۆرهجمرۆڤهیانکا مرۆڤائه. کهکهریهههینهو ،سێکهبۆخۆی

لهکه جیاواز دیکهسێکی وی ره. بااڵبهالی ئهسوڵ ئازاد جیاندهوهرز، خۆی

مێنێوبیریدهمێژوولهیکهسانهوکه،لهسێکیدیکهکهببێبهکهوهکردبووهنه

چاک،جاچبهنامرنکیداڵبیریخهنولهوهپیشهلهرهیواههوانهئهیانکابهده

به خراپچ ئهره. چهسوڵ کهینهتانهو دواترورهگهباوهبینیبوو و رفاندبوو یان

بوون،وانیشجۆرێکیدیکهئهیزانیناخیدڵیدادهاڵملههرگیانپێکردبوو،بمهدیقه

جۆرانهله وابندهیکهو یانوێرا سهره. ردکڵکیشاریدهیریخهسوڵ یزانیده.

خهره بێدهونیبهزاشا و ئارام ئاوا بهبینوهنگهواڵتێکی لهیبوو، مانکاتداههاڵم
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کیهڵهههستیبهکرد،ههراورددهدابهمانهڵئهگهزاشایلهتییرهسایهکهکاتێک

دهکهگشتپرۆژهله کرددا ده. ئهبۆچی جۆرهبێ ینموونهبۆخۆیانکهپیاوانهم

ئازایهجورئه کۆمهتو بوێکهڵگایهتیبوون، خهکیئارامیان بهڵکتهتێیدا نیا

رۆژانهشته ههسهوهکانهئاساییو قهترهڵبهرقاڵبن؟ چهتباسیئهسوڵ شنهم

یوبیرانهئه.هیخۆیبوونمبیرانهئه.کرددەسنهالیکهیخۆیوانهبیرکردنه

بۆیهکانورهگهمرۆڤهنگهرهیشتکهگهوئاکامهتاجارێکیانبه.دازاریاندهوائا

چوونکهورهگهندهوهئه نهبوون بیریان شتێکیانههواته!وهتهکردووهزۆر موو

بهوهتهداوهلێکنه به، جورئهبیرێکگهڵکو دواتر و پیادهیشتوون ئهتی وکردنی

.سوبهخۆیاندارسکاندووهیانلهبیره

دههه ئاگایلهیزادهلیسهعهداوڵی زهلهبێتکهنهوهزۆر .بیندایهڕهژێر

بهبه بااڵی جهاڵم و گهستهرز سهورهی عهی، سهرنجی بهیزادهلی واویتهی

راکێشابوو رهعه. چهلی، لهسوڵی جارێک بینیبووند بازار میشههه. بااڵییش

ئهره بۆ رازێکبووسوڵ و جارێکلهچه. لهوهماڵهند رهگهباوکی لهڵ سوڵ

یوئاکامهلیبهعه.واوجیاوازریتهوهدووبوونه.نگاندبووڵسهروونیخۆیداههده

کهگه لهیهیشتبوو بهرتهشهکێک ههوهختهکانی گهیکهری، و درشت .یهورهلی

لهخه دهخۆوهڵکی سهلێت جێگای و بۆیهترسن و رووتبهرنجیانی ناچار

خۆب.نکهتێده تێدههشانسیش رووت کاخۆ وابوو. پیاوهههپێی وورهگهموو

رنجیسهوهلێره.کانناگچکهمووپیاوهاڵمههربن،بهوهختهتواننبهکاندهدرشته

کییهماڵهبنهئاواکهگوناهیباوکینیهیزانیدهئیتر.باوکیگۆرابووربهرامبهبه

.ژاروداماونهه

ل نیگایان دهیههجاروبار گیراکتر زانیعه. سهلی ئهجێگای پیاوهرنجی و

یرروونیوسهکجاررێزێکیدهویهوئهدانیشتووهکهرژوورهوسهوالهیهورهگه
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هه بۆی خۆرسکی یهو رهزیدهنه. بۆچی سهانی ئاوا دهسوڵ وردیری لێی و کا

وهبێتهده نانهکههۆکارهنگهره. بێتکهی ئهعه. خواردنهگهلی یهکهرچی کجاری

بهزهلهبهوهالهبه بوو، بهت کهاڵم دهناچاری زووتر کێشایهمێک .وهستی

کهفزیۆنهلهته دهی"تارزان"فیلمی داپیشان رووتهوئه. کهپیاوه سوڵتانیی

بوو دارستان عه. گهبێگومان ئهلی شهر سهدهلهوهو ختیدرهکهربازخانهوری

دهلێبایه قوتاربکاتکهترسییهمهکتارزانخۆیلهیتوانیوه، یریسوڵیشسهره.

تارزانیکرد ههفیلمانهمجۆرهسوڵلهره. .وهبینییهیدهزاشاتییرهسایهکهمیشهدا

اڵتیسههۆیدهمۆبکاتودواتربهستهکاندهموودڕندهیتوانیههیوادهوپیاوهئه

یواوپیاوهخشێت،ئهئاسایشیانپێببههێمنیوژیانێکیئاساییوپڕلهوهخۆیه

هێزهده دهنییههریمهئهیتوانی دارستانیشدهوهرهکانی بکاتستهی مۆ کهفیلمههک.

:لیکردعهواوبوو،روویلهته

کوڕم؟ـناوتچییه

.ناویانلێناوموهناویدایکمهبه.یزادهلیسهلی،عهـعه

؟ـباوکتکێیه

.عالیهفه.المهدیکاکهحمهـئه

.داهشیدڵکوزانیارییدیکهگوت،بهدهکانینهنیاناوهکانیداتهاڵمهوهلیلهعه

باوکییوهرملهشهنونهکهلێدهبانگیوهناویدایکییهبهرمیکردکهشهوهلهنه

عالیهفه باالبهره. کردهسوڵ بیری دهعهوهرز تێ یان ناگا، تێ یان بهلی و گا

یانڵێستدهنقهئه ئهره. ناسیالیچاکدهمهدیکاکهحمهسوڵ، زانی. ئیتر ئیستا

بهرامبهبه کێدانیشتووهر زۆرجارشهمهدیکاکهحمهئه. الیمجێوریوانهال،

دهکهتهومزگه پادگان وتخهی راده. تا بهیهپیاوێکی جگهمهتهکی کهرهنی کێش

.بووزۆرهۆشیالیخۆینهنگکهپیاوێکیبێده.گرتعالییدهفهسبهمترکهکه
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دهقسهکه ئهکردی دهندهوه، کهتوند ماوهدهدوا لێییهبا بوون حاڵی بۆ ک

.لیکوڕیخۆینیهیانگوتعهده!یانگوتپیاونیهده.پیاوێکیکۆکن.ستابایراوه

ئهده بۆخۆیشی زانێدهمهیانگوت ئهره! ئهگهسوڵ ناوهرچی بهم بیستبوو، المی

المهیزادهلیسهیعهباپیرهنگهرهوهردهبیریک.رنجیراکێشاسه"المه"یوشه

:مێکگوتیدوایکه.یربوووتێکیسهرێکهوهالیهبه.کخۆیرێکوه.بووبێت

کوڕم؟البووهتمهورهگهـباوه

.کردووهتباسینهباوکیشمقه.مردووهمێژهله.بینیوهتنهمقهورهگهـباوه

.بوویبۆکردورهگهرزۆرزووباسیباوهباوکیههبیریدێتسوڵلهره

.ناسینیاپشتێکیخۆیدهلیتهاڵمعهناسی،بهمدهسوڵتادووپشتیخۆیالنیکهره

کهده ههمهکوڕهیزانی لهال بهخۆوهروا تایبهو خوێندنی جێگایبێ ناتوانن ت

وهباوکیانبگرنه نهنهبۆیه. المهبووبوونهلینهباوکیعهباوکیخۆیو مهئه.

بهیزادهلیسهووعهشیئهخاڵیهاوبه لهبوو، بیریکردهههاڵم کهوهمانکاتدا

رنجێکیسه.لینازانێوعههاتووهکوێوهزانێلهودهئهکهیهوهخاڵیجیاوازییانئه

کانی،قهنگیروخساری،چێوشهرهرگی،رنجیجلوبهوه،سهیدایهکهتریمنداڵه

یوه،دڵنیالهوهنیگاکانیقوتدابوونهجارێکیدیکهکهفزیۆنهلهتهیواومنداڵهئه

.وهرهدهچووهکهژوورهلهیهکجارقازانجیههزانینیمێژوویهکه

کیقورئانریخه.کجاراندانیشتبوووهکهژێردارتووهباوکیلهوشهحهله

.موچاویداکرددهدانیشتوئاوێکیبهکهوزهراغحهقهسوڵلهره.بوووهخوێندنه

رزترجارانبهکاتیقورئانخوێندندالهنگیباوکیلهده.ندفێنکوخۆشبووچه

گوێیهاتهده تهسوڕه. ئهیرهی بوون بایل ئه. سهوانهباسباسی وا لهی رپێچیان

دونیاداشتیله.یشتنسزایخۆیانگهماندونیایفانیدابهههمریخوداکردولهئه

روودهکهوا دام بهمرۆڤه. ههیهوهشێکان تا ئاسایی لهکی ههگهن کانیانڵهڵ
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سوڵره.نگهسزایخۆیاندهدابهیدیکهودونیایهوکاتلهئه.مرنتاده...ژین،ده

له سهعهبیری وهکردهیزادهلی ئهئهباشه. سزایهمهی چیکهچ وا منداڵێکی ؟

کاڵمنهگرت،بهخوێندورۆژوویشیدهنوێژیده.سوڵموسوڵمانبوو؟رهکردووه

ئهوه دیک وانی دهره. ههرهیزانیسوڵ لهمیشهزاشا بووهمهچاوێکی .الکان

ناچارئیدیبههاکهوه،شاندڵوهتیکۆمارییانپێههالسهوانپالنیدهئهیزانیکهده

یوهزاشابۆئهرهیزانیکهده.وهتهووهتیکردهچێکردنیرژیمێکیپاشایهبیریله

بهسهده کههایدهناچارزۆرشتیوهاڵتیخۆیجێگیربکا الکاندڵیمهبهکرد

بێت له. بیالمیباوکیدهکهگوێی وشانهئهوهکردهدهوهریلهگرتو لهدهم بێ

که بن چ کهراستیدا وهئاوا رهسێکی بهک ناچار کهزاشایشیان لهچمل بوون

چنیاملکهتهیوهربوولهتورهزاشائازاتروگهاڵمرهبه.وانداکردووهرئهرامبهبه

ئه لهبکا، دواتر دهو شوێندا لهسهزۆر سهپیاوهالتیشی خودا .وهندبووهکانی

دادگایبهقوتابخانه و وڕۆییدانابوویئهشێوهیچێکردبوو خۆیشیبهره. زاشا

وسابیریلهئه.ڵخۆیبردیگهلهیهمهاوکێشهلیبیریئهعه.زانیموسوڵمانده

بیرلهوهیکردهورهگهباوه زانییدهلینهعهکه،یشیزادهلیسهیعهورهگهباوه،

کێیه ئهیسهپێ. مهیربوو، دهیالیانهو بهسهئاوا رهسهاڵتیان ههر لهزاشادا بوو،

سوڵره.زانێکێیهیدهینهزاکهکیشیانکوڕهناویبردویهلهتهکچهدووانیانیه

کهکهوزهوریحهدهبه لێداندهقهوتهدا م یهرههبهلههکوزهئاویحه. کجارتاودا

جوانبوو وهوشایهدرهشدهشگهگه. کهکیوهیهناوچهواتهکه،وهبیریکرده. ها

بهمه لێ ئاوایان رهسهالکانی ناتوانێ لهردێت بمێنێتهزاشایان نهوهبیردا مهکئه،

.ستاسوڵراوهره!هابشکێسێکیوهییکهورهگهقڵیشیانناتوانێبهرئهتههنانهته

وهوتهزاشاکهکانیرهبیریوێنه.یرکردکیسهنیاییهتهستیبههه.ترساندیمبیرهئه
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یهلهکه قهغانهناو و راکشابوونهکدیمییهکۆن دا وێنانهئه. بۆنیلهیو تاریکیدا

.کیانلێنیشتبوومێخه

پیاوێکینێوان.باوکیراماجوانله.ویریتێدابونگیباوکیسۆزێکیسهده

مریخوداروئهدهکموقهکانیژیانیوهموورووداوهههشتاساڵیکهفتاوهههه

بۆ.کردنبوڵیدهگرتنوقهریدهکوهییهگلهشنهبێهیچچهبهکردو،بۆیهیردهسه

هۆکاریههئه موورووداوێکیوردودرشتبوووخودا مووشتێکوههئهبۆ.

کرامرۆڤلێکیدهنهیکهزهوحهبوو،ئهوهپشتهزێکیخودایلهداحهمدونیایهله

.ییمیشهمروههبوو،هێزێکینههاورهقزیهێزێکیموتڵهحه،چونکهوهبداته

هیچهێزێالیباوکیره رازهئهبوونهوهکیکاتییشیاویئهسوڵ، .وهبدۆزێتهم

پێوهسڵهئه خۆ ههخهن کارێکی کردنی بووڵهریک بهمه. باوکی یوهرگی

ناتوانێبهمدونیایههیچشتێکلهیاندبووکهگه بگرێهایهرهزهمحهربهدا المه.

دوامانادالهمانهرقناکات،بۆخودائه،فهورهبیتیاندوکاندار،منداڵبیتیانگه

شتئه بایههو وهبێ یان یهخ کهکانهک ههدهبوو بهکرا کارهر یان یاناڵ سات

مئه.بوومکتێبهڕیبهنیاباوهرزتهسوڵباالبهباوکیره.ردابێتسهرووداوێکیانبه

وهیشیئهکههۆکاره.ماکخۆیشیدهکخۆیمابووووهوهونیاشتێکبوتهکتێبه

شتخودالهبوونکهوانهموحهئادهالمانهمکهئه.المدابووگیکهربهلهبووکه

کروهوههیشالیئهوشه.دروستکرابوونوشهڵکولهدروستیکردبوون،به

ڵێیدهوهخوێندهقورئانیدهکه.چووخودادهزۆرلهوشه.وهمایهدهتایهتاههخۆیهه

.دوادهڵخودیخوداداگهله

نهره تاچهرهزانییدهسوڵ ئاوێتهزاشا بووهند یقورئان ئه. کتێبهئایا یلهم

هه بهبووهماڵدا نا، لهیان کهوهاڵم بوو بهرۆژێکلهدڵنیا بهوهدڵنیاییهرۆژان

سهبووهوهستیهده ههو کردووهیرێکی ر ئه. رۆژهبێگومان لهو وا یکهشاخهی
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یوهقبوونهترسیرهومهوهڕیبووهپهوهشیدایکییهباوهرانبهنێوانتارانومازنده

.وێبووهلهمکتێبهئه.گوێداخوێندووهیبهمکتێبهالمیئه،دایکیکهربووهسهله

ناوکانیواروکونجوقوژبنهدۆڵولێڕهوێلهرلهههووشانهئیستایشئهنگهره

مابن ڵگهوکاتیلهیریئهکیسهتییهنزیکایهستیبهسوڵههدارهلێره.سروشتدا

کرد ئیستادا مهمهزه. سڕایهن وهودای له. گوێی جوانتر و قونجاند باوکیچاوی

ندژیانچه.وێبوونواملهردهبه!ڕۆیشتننا،نه.کانهاتنورۆیشتنوێنه.گرت

ستیرروخساری،ههسهکانکردلهفرهبهڕاییکلوهرماوتهسهیبهستهه.یرهسه

وسائه.ناومیشکیداولهناوگوێچکهکانلهوشهرمیدایکیکرد،بهشیگهباوهبه

رمایگهستبهێڵێ،دواترههجییدهریکهرۆحخهککردکهیهستهجهستیبههه

.رمیدایکشیگهباوه...یژیانوهڕانهانودواترگهکڵهسپوئاژهشیئهله
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 ز حه

به کهنوورهیپشتتهکهتاریکهژوورهکجارانبهزیوهحهرهبهرهبارام

مابوونه له. لهوهرهدهزۆرتر کهگهبوو، یوانڵ وههاتهدهقوتابخانهلهکه.

ردهچووهجێدهستبهده بهوههێنایهیوانیشیدهکهجاریوابوو. زۆر دواتر لهپهو

ردهوهچوونهده .فزیۆنیلێتێکدابوولهیتهیرکردنیرۆژانهب،سهکتهمهچوونه.

دهبهیاندهگهکخۆیدهربیانوویهههبه یوانرگایماڵیکهر لهوهکۆاڵنهله. ربه،

رنجنگێکیخۆشوسهنددهچه.بیسترادهکهیۆنهفزلهنگیتهجوانیدهبهوهگاکهرده

بوو راکێش هه! جار دهزۆر لهوڵی رهنجهپهدا رچۆنێکبێتههوهکهقهمۆبهی

وێنه.شێکیدیاربووبهوێوهله.وهبدۆزێتهکهفزیۆنهلهیرکردنیتهتانێکبۆسهرهده

یدایوانپهکهکه.گۆڕدرانکدادهدواییهکبهچلۆنیهبینیکهکانیدهشوسپییهره

وتوورکهزۆرجارسه.وهژوورهشکمبچنهبهوالێبکاکهکهدادۆخهوڵیدهبووههده
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وزۆرجاریشناده بووتێیدا له. لهقهنیبووکهخهوهبارام یماڵهبنهتهیچکام

ندامێکیکئهوه.یشرووخۆشبوونزۆردا،بگرهدهیوانناوچاویانلێتێکنهکه

زیبهبارامزۆرحه!نووستدهژیاودهیانماڵیدراوسێکهلهیلێهاتبووکهماڵهبنه

کجارکانیهندینێوانباوکیومنداڵهیوهپه.کرددهیوانوایناوماڵیکهڵوههحا

یخۆیکهماڵهندیناوبنهیوهپهجیاوازبووله .دواڵیاندهگهرزلهااڵبهسوڵبره.

میهره بوونیگای بان لهشرهئه. راحهگهف باوکی دهڵ قسهت ویتوانی بکا

لهکوڕه گاڵتهگهکانیش و شۆخی باوکیان ڵ ته. بێتنانهبارام جارێکیش بۆ ت

نهتووڕهسوڵیبهره دیتبوویی بهدهفبهشرهئه. پێدهنگی باوکی نیوکهرزالی

رچیلهگهئه.رقاڵبووسهوهکاریماڵهدایکیانزۆرتربه.کردیخۆشیشیدهقسه

.کجارئاگایشیلێبوواڵمیهینواند،بهمێکتونددهکهمیشهسوڵداههررهرامبهبه

به جارێکیان ئهبارام بهشرهرووتی لهرێکهفی خۆیداکهژوورهوت ی

پێکهفتهشرهئه.ستاندبوورایوهانکهشێکیسپییجوبینیبوو،له نیبووودواترنیا

کیڕهکانیگهبارامکاتێککچهوهورۆژهله.یجووتکردبووئارامیدرگاکهبه

لهده بیری دهستهجهبینی، وهکردهیانی ئهلهکهیشتتێگهوهله. وژێر جل و

!شاردابووداچجیهانێکخۆیحهنهرگابه

.داکانیباوکیدهوهرنجیئاکاروکردهوردیسهکبووبارامزۆربهیهماوه

بهده ریکهخهوهچییهیزانیباوکی باشتررهبهرهبه. ژیانیان بارودۆخیناوماڵو

رگیکانیجلوبهخوشکهیبینیکهمدهمخواردنیانباشتربووبوووهههه.بووبوو

ده پۆشنباشتر یهنانهته. بۆ بۆخۆیشی پێاڵوکهت توانی جار بکڕێم چینی .ی

لهپێاڵوه لهدهپێکانی و کهگهکرد دیکهڵ مندااڵنی و یکهورهگهکۆاڵنهلهیوان

دهروبهئه دهتا فوتباڵی کردیانتوانی له. خۆی شیلینگهئیستا دهئاوی .پاراستکان

فزیۆنێکلهنجامتهرئهباوکیسهیوهڕوانیئهوهڕوانبوو،چاوامچاوهردهاڵمبهبه
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بکڕێ که. کهچووبوونهوهدزییهبهجارێکیان ئهبازار، دووکانهیوان پیشانو ی

تێکش.فزیۆنلهپڕیته!چدوکانێک.یلێکڕیبووکهفزیۆنهلهباوکیتهدابووکه

دهگوتپێیدهوهدڵییهله انبکرێتوانێبۆیباوکیئیستا کاتدهبه. وگوزهاڵم را

نه رووی دادههیچ چه. ئیستا کهتا جار ئهند هاتبوومیوانی بۆ سنووریان ،ودیو

که لێبوو لهئاگای خهگهباوکی پارهڵیان ژماردنی زۆربوویهریکی کی ندچه.

تهجارێکله فزیۆنیکردلهالیدایکیباسی به. یریسهوهرسوڕمانهسهدایکی

گوتی دواتر و "کرد بکهتهدهرۆڵه: یوێکافرمان نهگهئه!" بارام زانییدهرچی

بیریوههاته.یوانکافربوونماڵیکهواتهکه.وهکردهاڵمپرسیارینهبهکافرچییه،

سوڵکاتێکباسیماڵیره،کبیستبووڕهمندااڵنیگهیلهیهموشهندجارئهچهکه

مکهدایهکهفزیۆنهلهکاتیکڕینیتهرچیلهگهکئهڕهڵکیگهخه.کردرزیاندهبااڵبه

ترسیحورمهرچیبهگهسوڵوئهماڵیرهتیچووبوونهعوهدهرۆژبه تیاخود

یانداکهکهڕهگهلهفزیۆنهلهوتهبوونیئهاڵملهگوت،بهدههیچیاننهوهتییهدراوسێیه

زیادبوونکردکاتێکروویلهرانییهمنیگهئه.پێیانناخۆشبوو.رانبووننیگه

مزگهمه لهالی جومعهخوتبهوت نوێژی خهی لهدا ئهمهڵکی جهترسیی عبهو

ووانیبهیدیئهندهوهئه،سوڵتییئازادیکوڕیرهجڵفیه.وهیتانیهئاگادارکردهشه

.کااڵییدهڕهکانفێریبهنجهگهیهیتانییهشهعبهوجهئهوهئهکهیاندبووگهتهناعهقه

سوڵرماڵیرهسهرزتربوووبهیانبهکهشوێنهکانیریزیماڵیبارامکهخانووه

دهبااڵبه بهرزدا لهیانڕوانی، چاویان بووکهئانتینهجوانی کاتیلهکهئانتینه.

به ئێوارهایبهتنوێژخوێندندا، نوێژی دهت دهیاندا ترسی و .وهدڵهخستنهیشێواندن

لهوانهئه مااڵنهی دهم لهنوێژیان ماڵهکرد، دیکهچاو بهدهکانی زیاتر رزنگیان

.وهدایهکانیاندادهردهجاریواشبووپه.وهکردهده
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ماوه تهیهتا زۆر بهکی رهسهنیا ماڵی بانی دههوهسوڵر تائانتین بینرا،

گهرۆژێکخه کهڕهڵکی بینیان دیکهک خانوویهسهبهئانتینێکی دیکهر یکی

سێژنیزازبووکهکیبههیحاجییهکهخانووه.وهقوتبوویهوهریکۆاڵنهوسهئه

بووهه گهخه. لهڕهڵکی خۆشیان حاجییهکزۆر هاتدهنهو که. پیاوێکیحاجی

کجاررقیانلێیکیهڕهپیاوانیگه.نیکهپێدهوهمژنانهدهبهمیشهپۆشبوو،ههۆشخ

بوو نه. چۆ هاتو کرددهزۆریان لهده. خهئهیانگوت ئهسڵدا شارهڵکی ونیهم

چووبۆزوودهیانیبهموورۆژێکهه.دادهنهمقسانهاڵمحاجیگوێیبهبه!دۆمه

سێکیشیکهیشیکڕی،تاکهکهفزیۆنهلهتهکه.وههاتهنگاندهیاندرهرهدوکانوئێوا

نهعوهده کردت خه. کتوپڕ رۆژێک گهتا دیکهڕهڵکی ئانتینێکی بهک رسهیان

.بینیوهکهڕهکانیگهبانهکێکلهیه

نه لهزانییدهبارام چۆن تهبارهباوکی وهکاتهبیردهوهفزیۆنهلهی تیشقه.

ئاوایبیردایکیشیکه.نیارێگادایکیبووته.فزیۆنیلێبکاتلهیوێراداوایتهنه

.ڕاناخیداگهتێکلهکدابینی،هیوایهڕهگهیلهئانتینێکیدیکهاڵمکهبه.وهکردهده

ئێوارهئه له،نگاندره،و کهردهبهکاتێک ماڵی چاوهرگای یواندا نیواکهڕوانی

گه دیتبووورهبووبوو، دهکاتێکلهکانی کار بهوههاتنهئیشو ئه، یوهحسێبی

تاریکه کهکۆاڵن پهپسلهو سهنایانبیننوهکانهرهنجهشتی بارامره، بوونی ڕای

لهله پهبهوێدا، مۆبهرهنجهر رهکهقهی ماڵی بااڵبهی راوهسوڵ ورزدا ستابوون

یاخود.وێبکهشوسپیانهرهووێنهبۆساتێکیشبێتچاویانبهڵیاندابووکهوهه

.وهوتنهکه،دووردهوهفکرهچوونهکاتێکدادهلهلهپهڵخستبووودواتربهگوێیانهه

به ههبارام بهجوانی شارهحهستی دهوهزی کردیانی ئازاد. کتوپڕ رۆژێکیان تا

بینیوئیترئههکرهنجهرپهبهوتلهرێکهیبهپیاوانهوکێکلهیه یوهیخۆیاندا

بقهدهنهکه قهبا وماومێ، که. ماڵهوهڕایهگهدهئازاد لهوهبۆ سه، کۆاڵنهو وهری
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،وهببینێتهباریروانینشوێنیلهتاتکهرهسهدابهوڵیدهههکهپیاوه.یبینیکهپیاوه

تییهوهریهپشتسهسێکلهکهبوواگایلێنهئ پشتملیگرت. ئازاد کهکهپیاوه.

ڵکیمووخهههوهوشهئه.ئازادیروانینیالهکردتهدهورهتاوانێکیگهستیبههه

رژانهڕهگه وهکۆاڵنهک ههبه. و سهرایهزم یرکی هه. باسیهفتهتا دواتریش ک

یلهکهئازادکێشه.وهنابوویهکهیتانییهشهعبهجهیبووکهقورسهڕهشهوباسیئه

بۆزێکبووهنیاحهتهسوڵیشپێیوابووکهورهوهدایهلێکدهوهرووینامووسییه

ته دیکهلهدیتنی هیچی و فزیۆن ره. مووههکهیتانییگچکهزێکیشهحهنگهیان

بهمرۆڤه یانهجۆرێکههکان تهره. شوێنی کهکهفزیۆنهلهسوڵ وی مێکگۆڕی

کیشیلهیهدواتررۆچنه.شدازخانهیئاشپهکهرهنجهیپهشووشهنگیسپییلهره

مۆبهبانیسه کردکهقهر گه. سوڵکانیماڵیرهبۆنیخۆشیچێشتهکلهڕهئیتر

.ریبوورزبێبهبااڵبه

بیریکه.سوڵماڵیرهچووهدهکجاراننهئیتروه.بارامیترساندڕهوشهئه

جارێکیترژووره.ترسایدیکهندهوه،ئهوهکردهدەفیششرهیسپییئهستهجهله

نوێرلهوێسهلهوڵیداووههوهبانگیلێکردهکهنوورهرتهیپشتسهکهتاریکه

کجارانوهکهاڵمئیترژوورهبه.وهشفبکاتهکانیکهشفکراوهکهسیحراوییهشته

رچاویبهوههاتهدهنه ئهشته. نیگای یان گۆڕابوون، نهکان بۆخۆیشی .زانییدهو؟

چاوهچه جار ههند و نوقاند بهکانی بیاناسێتهوڵیدا دیسان دۆخهوهبۆنکردن و

وهیجارانبژێنێتهکهراوییهحسی بێسوودوڵێکیهه. لهوجارشتهئه! کانیزیاتر

دهچاوه نزیک ههوهکردهکانی ده، لهوڵی تاریکاییمهگهدا و رووناکایی ی

کهکهژووره سنوورهشتهلهدا ئااڵبوون، بدۆزێتهکان بهوهکان ئیتر، دونیا اڵم

رگهتئهنانهته.جێهێشتبوویبهکهمێژبووژوورهلهکه،سیحره.کجارگۆڕابوویه
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کهیش،هێشتادۆخهکهویلهریتهوسهئهالبداتوبگاتهرهبهرهکانیشبهمووشتههه

.دابوووهستهدهخۆیبهمیشهبۆههکهژووره.ناگۆڕدرێت
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 ما سینه

تێپهکهژوورهکانیژیانیلهیکاتهباقیزوربه ئازاددا دهیخۆیو .کردڕ

لهسه کتێبهنری کتێبهرسییهدهاو و کتێبخانهکان ناو میردهبهیکهگچکهکانی

بووکهوهختیخهته یدا لهگهرچیلهگهئه. دهڵئازاد ژیان،دووجیهانیجیاوازدا

براکهبه بهاڵم کاری کارهنهوهریهسهی موزاحیمی و شێوهبوو و ژیانیکانی

بوودهنه بارهله. یههویهم دهکیتهتییهراحهستیبهبوووههرازیکجار .کردواو

کهیهماوه بوو رۆژنامهوێتهئاکیش لهره.بووبووی باوکی خۆیمێژبووسوڵی

یرۆژنامهئابوونهکردبووه یکهرکورسیهسهلهکهوزهنیشتحهتهیانلهئێواره.

.وهخوێندهیدهکهکانیرۆژنامهگرینگهشهبهموورقاچههسهنیشتوقاچلهداده

ڵبههه لێنابوو ناوی بۆخۆی کانگرینگهشهبه"ت ههره". ههسوڵ واڵهموو

ههسیاسییه خهروهکانو راپۆرتو بنهکانیسهرهبهها .وهخوێندهیشایدهماڵهر
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ئیرادهگهئه رێزیرچی و بهتایبهت بهرامبهتی رهرههمحهر کوڕی زاشازاشای

بههه لهبوو، نهسهپهزۆریوهدڵهاڵم کرددهند لهرهمهحهپێیوابوو. باریزاشا

وبهوهوهتییهسایهکه هێزنیهکباوکیقایم دیقودواترستموسهدهاڵتنلههه.

التنێککههه.رچاوبههاتهساتێکدهککارهرچاویداوهبهیبۆواڵت،لهوهڕانهگه

کجارالوازنیشاندابوویشاییهماڵهبنه رێکیبهررقهبهیدانلهچۆڵکردنیمه.

لهیرهکشهپاشهبوولهکجارجیاوازییههناوخۆیییه کانیبێگانهرهێزهبهزاشا

کجاریهسوپایلالحبوونبهبهوزهورهوانهێزیگهئه.کئینگلیزورووسیاوه

بهوههێزهبه موسه، سهدیقتهاڵم بهرۆکوهنیا و سزیرانێکبوو قهره. تسوڵ

رووداوێکبوو.چوودهرنهریلێدهوسهوهدرایهدهجوانیبۆلێکنهیبهمهئه

لهههبهکه و دابوو رووی ههرحاڵ بۆ ئیدی ومیشهمێژوودا تۆمارکرابوو

نووسرابوو کهیهڵهپه. هومایهدهک ههره. وابوومیشهسوڵ بۆرفهدهپێی ت

بهههوهبووکردنهرهقه لهمهبوو، توانیبایهێز بداترجێکشا خۆینیشان که.

رچیگهئه.بووقتردههاترهشاتاده.داخۆیشینیشانده ریکبوولهتخهڵبههه

ده روویلهگشتیبهڵکییوژیانیخهوبژیوندسهیدهرههاتپهشارنشینیتا

دهبا شتربوون زۆرتر ژنان و لهرفهدهکرد بوونیان و کار بۆوهەردهتی ماڵدا ی

بهخساڕهده له، زیاتر شا نهاڵم دهیارهجاران زیندانی خۆی زهکردکانی ختیو

رسهخستنهده ره. دهزۆرجار بیری رهئههۆکاریکهوهکردهسوڵ ،قیهم

وهزموونیژیانیخۆیلهئهرزبهسوڵبااڵبهره.دیقرموسهبهیبوولهکهاڵتنههه

کهتێگه وایهیشتبوو لهههجاری ههندێکرووداو ههرکهژیانی بۆ میشهسێکدا

رهوبیمرێتبۆقوتاربوونلهمرۆڤتادههاکهجێدێڵێت،وههێزبهکیبهیهسریمه

شتێکدهههناخۆشه ئهره.کاتموو بوویپێباشنهمهسوڵ ستیههوهناخهله.

کهده جۆرهئهکرد کهههم رهنیهدووربینانهوتهڵسو کاردانهنگهو یوهدیسان
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هه بێتخراپی بیرانهئه. تڵبهههم رهدیسان لهتهسوڵ و بوو هیخۆی ڵگهنیا

.بوووهنیشتییهتهکانلهیکاتهزۆربهتباوکیشیکهنانهکردن،تهدهنهشیسبهکه

که وابوو دهجاری بهبهوهخوێندهشتێکی خۆی ویستی بهدهبێ چهنگی ندرز

دهیهوشه لهکی کاتانهدرکاند، سهم باوکی ههدا سهڵدهری و کوڕهبڕی یری

لێ،بهرۆڵه":یگوتودهکردیدهکهڵچووههه مسوڵئهره!"دامانتێکنهسخودا

بهدوعایه باوکی مهی باوهحسێبی لهورهگهرگی باوکی ناخۆشی ژیانی و ی

سوڵپێیوابووره.یهمگوتهئهدایهدهزۆرگوێینه،بۆیهوهدایهرابردوودالێکده

کاتیهێمنیوکله،نهداگرینگهکانوگیروگرفتهنگانهکاتیتههێزبوونلهبهکه

.ئاسایشدا

ئهیرۆژنامهخۆیئابوونهکه کیهمووئێوارهههباقیکوڕیبوووهکرد،

کرد،دوکانێکیویتێدهیباقیروودووکانهئه.وهیهێنایهیدهکهچووورۆژنامهده

هاتوبۆدهوهکانههورگهشارهیشیلهرۆژنامهکفرۆشتنبووکهمهئاساییشتو

وتکهکیمندااڵنکهپاشکۆیهک،رۆژێکباقیچاویبهیهدوایماوه.یفرۆشتده

واورنجیدا،تهمێکسهکه.دیتبووینهمهپێشئهوهله.هاتبووکهڵرۆژنامهگهله

تادایهیدهمووجارێکپارهههوهیلهمهئیترباوکیزۆرئاسانوبه.هۆگریبوو

پاشکۆیهئه بکڕێم بۆخۆی ش ههگهئهپاشکۆکه. و بوو مندااڵن هی فتانهرچی

بهده بههات، باقی حهزهالم و زۆرهوق دهدهوهزێکی و .وهیخوێندهیکڕێ

چیرۆکێکوێنه" تارزان"تبهبارهسه" سهتیهتایبهبه" راکێشبووکجار .رنج

ئازایه مرۆڤێسروشت، رووداوهتی، و جوان رووتی ئهکی ناو وکانی

شتانهئه"چیرۆکهوێنه" کهو ببوێرێدهنهبوون خۆیلێ کرا لهکه. و رێییوان

بوونبهوهیوانیشهکه هۆگریسهبارام، پاشکۆیهکییئهرهدوو م رهبهرهباقیبه.

داده وێنهجاروبار و دهنیشت وهکێشایهکانی ماوه. وهیهدوای لهک یوهکێشانهها
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.یریانبکاکرددانیشێتوسهزیدهمرۆڤحهزابووبووکهیتارزانداشارهستهجه

بارامیشئهکه و وێنانهیوان دهو ئهیان و دهوانیشههبینی کهوڵیان کباقیوهدا

وهبیکێشنه بهباقیته. نهسهوهمهنیا بوورقاڵ ئهگهله. رۆمانیشمهڵ چیرۆکو

شیشیمیدابهکلهکیزیرهقوتابییهقوتابخانهلهکهوهوههۆیئهوبهوهخوێندهده

ییانمادهڕێخستبوووجاروبارئێوارهیشیوهکیگچکهیهتاقیگهوهماڵهبوو،له

ڵکهکهدوجاریوابووژووره.کردکانیدروستدهڵکردنیجۆرهتێکهکیمیاییبه

بۆنێکیناخۆشدایده دایکیبهو .کرددهتیتوڕهواوهتهگرتو کجاریهباقیکه

لهحه کاوبۆییهفیلمهزی و خهوێستێرن بوو، بهکان کهدهوهوهونیشی لهبینی

متێیداههوییوزارێککهنیخانوووزهخاوهشوێنێکببێبهیشارلهوهرهده

ئئاژه و بژیههل ههسپ و ژێرزهنێ شوێنیمینییهم بۆ بکات ساز تێدا کی

کبووبوونویهڵبهتێکهونانهمخهئهوهوکاتهله.کانکیمیاییهیماددهوهتاقیکردنه

یهله ئیتر ئااڵبوون، لهمێشکی دابڕابووورووبهدهکجار ری بااڵبهره. رزیسوڵ

نیکجاردڵخۆشوخهرسخوێندندایهبواریدهیلهکهکییکوڕهزیرهبهباوکیکه

سوڵپێیوابووره.ڵکیخهیلهکهرێزییکوڕهپهدوورهدایهدهبوو،زۆرگوێینه

لهموومرۆڤههه،چونکهئاساییهمهئه وتوورکهزاناوسهوهرئهبهزاناکانیدونیا

دایکیباقیش.ڵکیدیکهکهیخه،نهبووهکانیژیانیانهیخۆیانکاتهکهبوونه

حاڵهله نهکهیکورهتهم ناڕازی رچاوبههاتهدهیزۆر یاخودمیشهیههکهکوڕه.

.وهکردهمدهکانیکهراوکێیهدڵهلهمهبوووئهوهماڵهیکاتلهزۆربه

هات،امونیاکیلێدهریئکانیبۆنیتوندولوتئازاردهرگهجلوبهکهباقی

به هێنانهبهمهرۆژێک رۆژنامهوهستی پاشکۆکهی بازاڕو بۆ چوو ی نخاوه.

مجارهئهمابووکهتهوبهمابوینهمبۆنهمولیئهحهتهرهبهرهئیتربهکهکهدووکانه

دووکانهههر بۆ چوو راستهکهباقی کهی، بڵێ پێی بهوخۆ بۆنهئاواو مافیوهم
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نیهوهئه لهی بکاروو تهوەوێ ئهبه. رۆژهالم کهو لهدوو تر کهدووکانهسی

.شغوڵنمهوهکهگفتوگۆیهبهگهرمکجاریه،دیتیژوورباقیچووهدانیشتبوونوکه

ری،گوێیلێبوودهدانوهاتنهتاپارهوهوپاشکۆکهڵگرتنیرۆژنامهیههماوهله

سینهبکه باسی مایهاس ئه. کهدهوهباسی ماوهرارهقهکرا لهیهتا تر شارکی

وهکبکرێتهمایهسینه ماڵوههاتهلهپهباقیبه. ستیدهیدایهکهرۆژنامهکاتێک.

بووکهوهباسیئهودووکانهله:"گوتیوهیهکهبینییهڕهزهکهینهژێرعهباوکی،له

ماوهمایهسینهرارهقه لهیهکتا تر بکرێتهکی وهشاردا بهره." ئهسوڵ مبیستنی

نیاته،ماسینه.کگرتییهوسابزهئه.یروانیکهکوڕهوردله.نگبووبێدهواڵههه

کجاروتنێكییهیپێشکهنیشانهواڵهمههسوڵئهالیره.بینراکاندادهورهگهشارهله

یواڵهمههوپێشتربهبۆچیئهسوڵیداگرت،باشهمێکیشرهاڵمخهبه.بووورهگه

نه رۆژهئهزانیبوو؟ رۆژنامهرهو بهکهسوڵ نهی بۆ وهخوێنرایهجوانی رسهله.

یوهدڵنیاله.ئاسمانیرووانیولهکهوزهئاویحهدانیشتوزۆرترلهکهکورسییه

تیعوهدادهماکهیسینهوهمرۆژیکردنهکهیهلهبێکهیدهمااڵنهوبنهمینیئهکهیه

.داکهوزهئاویحهلهیتیشکیئێوارهمهستگهدهن،نیگاکانیسپاردهکهلێده

ئێوارهیهماوه باقی بوو خوشکهک کاتێک لهکهیان کچهگهی دوو یکهڵ

له قسههورادهوهرهدهدراوسێیان و دهستان لهیان پهکرد، یرهنجهپشت

سهستاوهرادهکهزخانهئاشپه دهو کردنیری سهنگیره. شووشهسپیی یکهر

.رنجیراکێشابووواوسهتهفریشتهیانواتهکهچکولهخوشکه.مێکرووشاندبووکه

وداجوانیمهچاویبههباقیک.رهاتبووسهیلێبهمهزانیچۆنئهیدهبۆخۆیشینه

دوورهکه نهمێک کهدهکانی سهبینی، دهمتر خۆیوبهرورودهدایهرنجی ی تاهه.

به دهرێکهرۆژێک لهوت وهکردبووهفریشتهرگای یه. لهکهبۆ جار ژیانیدام

له شێوهکچێکی بینیبوووهنزیکهلهییهم خهنزیککهندهوهئه. نێوانتتوانی ی
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وهوهاکیشاریهبزهبهفریشته.ببینێ،بوونوهرهدهمبهئاستهبهکانیشیکهمکهمه

لێوهلهکه حهوهکانیهپشت ئهخۆی پرسیاری کردبووشرهشاردابوو، فی وله.

کانداهفیلمکاندایاخودلهکتێبهپێشلهوهرلهگهئه.وایگۆڕائیترحاڵوههوهرۆژه

ئهگهندینێوانیانلهکانوپێوهکچوژنهدایهرنجیدهمترسهکه مجارهڵپیاوان،

بهته بووبوو بۆی تبابهواو خهئه. بهوسا کهدهوهوهونی یکهخانووهلهبینی

پێکه فریشتهگهلهوهداهاتوویدا دهڵ نکهژیان یپشتلهکهیهفریشتهوهئه.

یکههزرکاغهسهنیشتلهدادهجاروبار.دامووشتێکیدهتیههستاویارمهوهراده

بیناندگچکهچهبهورهکیگهخانوویه:کێشایدهکهیاڵییهخهزرایمهمیوێنهردهبه

لهوهورییهدهبه ئاژهگهو ئهڵ و دهڵ و بهرگایهسپ نهێنی ژێرزهرهکی مینییهو

کهییهسیحراو نهوهئه. پێ لهیهلهچووندی جێگاکهڕانهکێوگهکێک یشیکانیدا

وهدۆزییه چه. بێگومان تر ساڵی دهههند دهر تهرسو دهوری کرد، جێستبهواو

وا.کانیداهاتوویبکاسباسیپالنهڵکهگهبوولهپیویستیشنه.بێکاردهستبهده

به وهیمابانهنهێنباشبوو دڵه. گرتکهیریشدایدهکیسهراوکێیهجاریوابوو

ئهنه تا کاتهکا شوێنهئهو ئهو لهی بهبهو و بفرۆشری گرتبوو، توشرچاوی

ببێوهکێشه وێنهههرهبهرهبه. لهکێشراوهموو گهکانی جڵدێکی یورهدووتوێی

کۆکردهده لهوهستکرددا ههسهو ههر شوێنیکێشانهر کاتو لهکهمووشیان یشی

وروئهفتهندیندهیداچهکهگچکهکانیکتێبخانهفهناورهئیستائیترله.رنووسینسه

کهدهکۆکراوانهزهکاغه وێنهبینران فورمۆڵهتێیاندا و ناویشیمیایهکان و کان

بینراکهرێکیتردهفتهنایاندائیستادهپهله.ڵگیرابوونکانههکانیناوکتێبهمانهقاره

.ویستیبووشقوخۆشهعهکانیرهاتهسهپڕیشیعروبه

به.قماندووبوویمۆبهرهنجهیانیپشتپهستانیئێوارهوهلهرهبهرهباقیبه

کهتایبه تێگهت لێی یشتبوودایکیشی نهورو. وهیشی وێرکهدهبوو نجامهرئسه.
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دۆزییهرێگایه وهکی دهشهکه. تاریکههو دونیا ههگهڵدههاتو زووڕا زۆر ر

ربهولهوشهحهچێتهدهیکهوهبیانویئهوبهوهکێشایهنانخواردندهستیلهده

.رهدچووهدهکهژوورهلهوهخوێنێتهنیشیوکتێبدهدادهکهرلقیدارتووهگڵۆپیسه

سهکهیژهپهکبهیهدوایماوه دهکهردهدا ربانسهچووهوتو بۆیرهسه. زۆر تا

که.خۆیبایهواویئاگایلهتهبابهده.دادهجوانیئیزنینهچاویبه.تبووحمهزه

رهوروبدهداوگوییلهخۆیماتدهوهڵتروشکانهههمێکبهربانی،کهسهییهگهده

سهده ورد دارنجیدهگرتو له. دڵنیا لهوهدواتر نیهیهیچشتێکینامۆ ،ئارادا

کشادهکهریبانهوسهوئهرهبه بهوشوێنهبۆئه. ماڵیفریشتهرهیوا .یڕوانیدهو

کاتانهله ئهو خهدا بوونوانیش خواردن نان ریکی دهفریشته. کهی چلۆنبینی

سفرخه سفرههریکی دواتر و نانخواردن و بوووهکۆکردنهدانان خۆڵی. بۆنی

ههسه بهربان، کردن گهست لهرماییهدوا رۆژ ههسهکانی بایربانی، ڵکردنی

کیرێ،دونیایهگوزهدهوهرهدهزانیچیلهیاندهیوانهوخانووانهووئهفێنکیشه

.خشیبهدهیریپێستێکیسهههسیحراویبووکه

شهکێکلهیهله کهوانهم بوو سهدا لهشتێکی بینیکهخانووهیری دا ماڵی.

بوودوومیوانیانههفریشته .چووندهڵکیشارنهخهلهمیشهکههکانوهمیوانه.

قهشتاڵهره له،وڵهو و فریشتهگهدانیشتبوون باوکی دهقسهڵ کردیان یندهوههئ.

وهکهیهپارچهلهرهێناکهیداوشتێکیدهکهبنپشتێنهستیکردبهکیاندهیهچوونهپێ

پیچرابوو دایناردهبهله. میدا فریشته. پیاوهباوکی دواتر گوت، ستیدهکهشتێکی

وهاڵمیدایهڵچوووهمێکگرژوههوکهکهرشتهسهخسته یلهکهدواترپارچه.

باقی.ترانیشیقهکیرهیهمانچهده.کیبینییهمانچهوساباقیدهوئهوهکردهکهشته

ههچه وهنگاوێککشایهند کهفریشته. بینی لهی میوانهردهبهچایی دانامی .کاندا

بوونهفریشتهباقیچیدیچاویله ریوسهوئهرهپاشبهونگپاشهئاراموبێده.
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وهایهکشکهبانه پهتهوهیشتهگهکه. ههکهیژهنیشت بههه.ڵتروشکا، وستی تاوان

کهوهبیریکرده.بابیبینێدهنهشتێکیدیتبووکه.کرددهورهترسوگوناحێکیگه

له فیلمهمانچهدهرێک ناو دهی چێکان لهروههه. الکهمانچهدهها یکهلهی

ن،دهریکنروودهکانخهکان،کاتێکشتهیناوکتێبهمانچهدهله.کانیشارپۆلیسه

داوه روویان یان لهله. فیلمهوێ کتێبهناو یان بهکان، یاخود ریمهکهکان

جۆرهوهکانهپۆلیسه نهیهزۆر بهبههاتنهدهک لهرچاو، لهالم ماڵهوێ شتێکیو دا

ریسه.زانیچییهیدهالمنهکرد،بهکدهناڕاستییهستیبهواوههباقیته.بوودیکه

ئهخسته وهژنۆکانییهناو نهکهکهینهعه. کانیوریچاوهقیدهئارهرمهیداگرتو

سڕی که. فریشتهبیستبووی بهقاچاقچییهباوکی ب، ئیستا تا لههاڵم وهجوانی

میماڵردهبهیلهمکارانهئهئهوبووکههویرئهسه.کاریقاچاقچییهیشتبووگهنه

وبۆئه.کجارئاساییبوویهنهمدیمهئهکهبۆخێزانهباقیدیتیکه.کردومنداڵیداده

چدهنهیکهخێزانه فیلم نهییهیزانی کتێبو دیتبووی. ئارامدایکیانچهباقی ند

سهبهله کهرهماوهر و دانیشتبوو کچهدا و کاریخزمهکانیشبهچاییتێکرد تو

ماڵهدیکه رقاڵبوونسهوهیناو باقییه. ههئهککهبۆ وهنیکتێبهدیمهبهمووهو

،کتوپڕدیتیکهبۆیئاشنایهنانهدیمهمجۆرهکجارئهیهرقاڵبوووپێیوابووسه

ریسه.رداهاتکرددونیاتاریکتستیهه.خۆیدایگرتبێزیاخودرقێکله.وانیه

دیتیهه و کههاوینییهدوورهورهههڵێنا نهقهکان پێ بارانیان ئاسمانیانت بوو،

یقهزۆرخێرائارهربۆیههێزتربوووههمێکبهکهکهدابایهمهڵئهگهله.داپۆشی

ڕانڵگهوریملوناوچاوانیوشکههده بچێته. ارخوبڕیاریدا .وردرووانی.

سهوهدیتنه پهی یهحمهزهکهیژهری ئیتر ئیستا زهتبوو، تترحمهکجار و. راکشا

ده بهئارام گوێسبانهستی کێشاگوێی کدا به. نهردههیچی وتکهست بهسه. ری

یرمهێزیئاسمانداسێبهکجارکهپانتاییتیشکییهوڵیدالهنووساندوههوهکهبانه
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!کردبێینهڵهیههبڵێ.بوواڵمبێفایدهبه.وههبدۆزێتکهیژهشینووکیپهتۆخوره

هێزدایگرتگومانێکیبه وئهیخۆیانکهکهوشهحهگاتهرنهوههمشهئهنگهره.

بوومووههه نزیک نه. چی بکا، ئهچی بۆ دا بڕیاری پهوهکا؟ بتوانی کهیژهی

.ڵگرتگاویههنئارامیههبه.کهرهنجهرپهبهوهبچێته،جارێکیدیکههوبدۆزێته

داوهمیوانهدیتیمجارهئه پاڵیان لهوهتهکان گوێ فریشتهو کهدهباوکی گرن

قسهردهبه دهوام کردی کاتهله. فریشتهم کتوپڕ پهبههاتهدا ئهکهرهنجهر یوهبۆ

کێنێهکبتڕۆیهپه انیوویروتاریکییشهلهفریشته. پهدهبه. وهکهکاندنهڕۆتهم

لهکه دهمێک راماوهرهدونیای لههه. کاتهر بووم بهلهدا تیشکی بڕشتیناو

تاپۆیکهخانووه بهیهستهجهیاندا ئاشنای چاویلکانهکی کهبوهو کانیانشووشهینی

وهوشانهدرهده ترسارهسه. تا داچڵه. بهیاخود کۆکردهکا، خۆی خێرا زۆر .وهالم

سکه.ریخۆیکردیریپشتسهالچاوسهئارامبه.وهجوانیناسییه،بهوهناسییه

بووئاگایلێنه بهلهفریشته. ئیشارهسهکاتێکدا دایهر چکهتی و وێیدیلهبڕوا

.کردچوارگۆشهبهبزەیهکهوەیدستیئارامڕۆکهستێ،پهوهرانه
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 کان ئانتینه

 

دهرهبهرهبه        سیمای گۆڕدراشار به. ئیتر بهسهئیستا بهر رچاویشێکی

ڕریتهفڕیژێربهوتاووکورههوبه با رکانیبهئانتینه.بینرائانتیندهوهکانهبانه

یکهنهردهگه...شوێنێککردبوو،نروویانلهموویاههیکهوئانتینانهئه.ووشک

رۆژهه شارباکووری اڵتی مزگهرهنوێژکه. ناو خهکانی الیهوتێکی و نگرهیاڵی

 !کینوێکانیخودایهنوێیه

لهلهباوکیبارامیشته یکهرکۆاڵنهژووریدانیشتنیسهفزیۆنێکیکڕیو

رلێویسهلهربزهرتاسهسهورۆژهئه!زانیچیبکایدهخۆشیاننهبارامله.دانا

بوو نهبه. بهیدهاڵم پێبکهوێرا نێرز کاردانهچۆنیهله. نهوهتی دڵنیا باوکی .بووی

دهزموونهئه پێیان بهکانی بهگوت بگرێتخۆیر لهیه! مااڵنهکێک هێشتایو

نهلهته ئه،کڕیبووفزیۆنیان کاکهحمهمالی بوومهدی ال سهعه. لهیزادهلی

خۆیانهکهکهڕهگه دهیبینیدهوهی زیاتر دێت تا شار گۆڕدرێسیمای ئیتر. ئیستا
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بینیدهوهکانهربانهسهکانیبهدارستانیئانتینه له. رۆژێکباوکیشییکهوهدڵنیا

کردودهفزیۆنیاننهلهیریتهیواسهپیرانهوپیاوهئه.کرددهڕوانییکڕێ،چاوهده

دهبه ژوورهکفریان گزانی، لهوهواستهکانیان داو تر نیشتنژوورێکی اڵمبه.

بهئه دایهرهبهرهوانیش رکردنییسهخوویان لهرهسه. بهرگاکانردهبهتا بیانویدا

راده بهوهکارێک و سهالستان دهچاو ئهیرێکیان بهکرد، دوایلهرهبهرهوسا

به خۆیان نهدهوهکهبیانوویهنانخواردن و خۆیانکهژوورهچوونهدهخافاڵند .ی

دهوئه قسهوهمانهجار بێ سرتهو بێ درهو لهتا سهگهنگان خێزان یریڵ

کانتوڕهمنداڵهکلهربیانوویهههبهخۆوهرلهتاراهاتن،هه.کردفزیۆنیاندهلهته

ییخۆیانلهیتوڕهوهیاخودبۆئه.ریانبنێندهوهکهژوورهیلهوهبوونبۆئهده

وهخۆیاندامرکێننه بگرههه! خێزان، توڕهیانزانیئهکانیشدهمنداڵهموو بوونانهم

بهیچییهکههۆکاره نه، چار دهاڵم لهبوو راهاتبانگهبا ڵی کهورهگه. دیتیان کان

ته یهلهدنیای ئهفزیۆنیش نیهندهوهکجار خراپ ده. باشتر راگوزهکات مۆسیقا،.

کردرقاڵدهسهوهخۆیهواومرۆڤیبهته،واڵوفیلمهه !کیسیحراویچدونیایه.

له ئاگایان ئیتر شوێنهئیستا دیکهژیانی بووکانی دونیا ی لهورهگه. باش کان

نهکهزمانه بهگهدهی وێنهیشتن، دهاڵم شتی گوتزۆر بااڵبهره. یهسوڵ کجاررز

بهمهئه یفبووکهی قسهقسه. خهو لهڵۆکی کهڵکیی وهوتبووهکۆڵ کهئه. لهو

دهوهنههۆیقوتابخاکانبهداهاتوویمنداڵه بووو مێژوووێفێریلهیزانیدڵنیا

کانیشباشترورهگهیکهوه،ئیستائیتردڵنیالهوهبێتهرچاویانرووناکتردهبنوبهده

بهحکومه دهترهتایبهتو بزهزاشا چاوێکیبهرلێویوسهنیشتهکدهیهناسن،

وهئهکهفزیۆنهلهاڵمشتێکیخراپیتهبه.ڕوانیدهداهاتوویدونیاولهلهوهشهگه

بهرهتبهبارهسهبووکه بووهاینهکیوهیهرنامهزاشا جاروبارهته. ئهنها ویش،

دهچهبهنگهره یادێکی جارێک مانگێک وهکردهند زۆرترلهته. فزیۆن
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دازاشایكوڕیپیشاندهرهمهحه زاشایپێیرهوهمیادکردنهکجارکهسوڵیهره.

بوو ناخۆش ئهزۆرترباده. ئهباسی کرابا، پیاوه پیاو گۆڕیوهو واڵتی وا !ی

مێشکیدابیرێکبه،بوووهخوێندهریکیرۆژنامهخهکاتێکوشهحهلهجارێکیان

"هات کوڕهگهئه: کهر خۆی بێتی ئاوا ئهبهرامبهری خه، دیکهی چۆنڵکی

بن؟ده قهجارێکدهندچه" بۆ بردڵهستی تهیهنامهم بنووسێ، تاران تنانهکبۆ

خراپییوهرانلههێناونیگهیدهاڵموازکیشینووسی،بهیهندرستهندجارچهچه

کاغهوهوێتهلێبکه دهزه، لهکانی و زبڵهکهنهتهدڕاند دهکهی کردی له. ئیتر ئیستا

ریبهیهاوسه"حرهفه."ڵواسرابوونیههکهیشاوژنهکانوێنهیشوێنهزۆربه

.ڕوانیرێبوارانیاندهلهوهکیجیددییهوسیمایهدێکیکشاوهقهوشایشبهوهکهیهبزه

دهره کهسوڵ رهونهخهیبینی خهکانی دیدێنهرهبهرهبهریکنزاشا خوێندن،:

ئارامییوهێمنییواڵتوهنوێبوونه و باسیواڵیخۆشکانپڕیههرۆژنامه. و

بوونوتنهپێشکه کان لهلێره. سهو بهبارهوێ کێشهت و کوشتن دزی،

بهیاننکانیشدهتییهاڵیهکۆمه رهووسی، پێیوابووالم ههئهسوڵ ووااڵنهم ئاسایین

مهئه!"رینشتیبهههبهتنابێتهدونیاقه."رانینینراوکێونیگهزۆرجێگایدڵه

مووههواولهتهوهروونهدهاڵملهبه.وهیگوتهدادهمکاتانهلهیبووکهیهورستهئه

بووشتێکرازینه زانیبۆچییدهنه. یبهنووسهوچارههۆیئهربهههنگهره.

کیالیهمه.وهیهورهگهنووسیباوههۆیچارهبهنگهیانره.هاتبووزاشاوهتووشره

کانیمکێشهدهداوبهیخۆیدهکردوخوتبهنیانوێژیدهتهککهاواییهنگیئبێده

سبهکهریپێگرتکهچێرۆژێکرووداوێکبههاتبوو،کهوهڵکیئاواییشهخه

رۆژێک.یهوهستهدهبێوچیبهنووسچیدهکێچووزانێچاره.هاتدهینیدانهزه

چهوهکانهپشتکێوهله مهنییهسدێنبهکهند وهستێکیدیکهبهتو یواوانهئه.

ڵخۆیانگهژین،لهڵخۆیاندهگهنیالهیواتهوانهئه.رهبهئاواییچخهنازاننله
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روویان،بۆیهرهبهئاواییچخهیانزانیلهدهوانهراستیدائهاڵملهبه.کانیانونهوخه

باوکیبووریکبوو،گوێیلهخهوهئاڵۆزانهمبیرهسوڵبهتێکدارهکاله.کردتێده

دیساندوعایئهخوێندقورئانیدهکه دونیایانلێتێکنهکردیدهوهو !داخودا

له چاوی حهرسوڵ سهڵدهههکهوزهئاوی دهگرتو ئاسمانی کردیری له. گوێی

وهکهرهنجهودیوپهله.هاتدهوهکۆاڵنهلهکهرایمندااڵنبوونگوههودهقریوه

کهئاگایله ریکبووخهوهشتێکهبهباقیبوو هه. حهئهستیکردکتوپڕ وزهم

مهکهیشتێکیجوانه بیریلێمووسااڵنهمههبۆچیلهیربووپێیسه!ماسی: دا

وهکردبووهنه بابهمهبه. لێکردنی بانگ دهستی ههقی بهستی راوهڵبڕی، .ستااڵم

ماسیفرۆشیمشارهکوێ؟ئهاڵملهبه.بۆخۆیبیکڕێکهواچاکهوهبیریکرده

نه بووتێدا شارهئه. م ماسیمرنه نهدووکانیفرۆشتنی و بوو ماسیدوویتێدا

نیاتهلێره.یربووهپێیس!وهتهکردووهنهمشتهبۆچیتائیستابیریلهباشه!زیندوو

ئه لهراغجادهقهکانیخۆیانلهندماسیگرێکماسیهچهجارهویشجارههاوینان،

گه سهژێر تهاڵی و پێشکهوز فرۆشتن بۆ بهشدهڕدا و سکرد کیزرۆییهتامه.

دایگرتکهوزهحهبوونیماسیلهیریههسه دا ولهکانیمهنگهنگاورهرهماسییه.

وزێکیبچوکحهلهوهخولدانه ماسییاخودئاژهسوڵنازانێداخۆرهره. ڵیزاشا

ومینیئهکهکرایهزاشادهیکهرهوهلهاڵمدڵنیایهیاننا،بهبووهماڵداههیلهدیکه

خاوهمواڵتهلهبێتکهسانهکه لهدا بێتکهماڵهنیشتیوا یدا بوونیماسینههه.

پڕبیریوساکتوئه.کانیتریساڵدامووکاتهههڵکوولهورۆزدا،بهکاتینهنیالهته

وهوتهتیکهسریپاشایهکانیقهورهگهوزهحه .تیخۆیهاتجیهوگهنینیبهپێکه.

ستیهه.هێناوانهمبیرکردنه،وازیلهپڕیماسیبوونهوزانهوحهئهیوهدڵنیاله

جاریوایههد ههکانیرهارهکاروبکجارخۆیلهیهکرد مێژوو،!قورتێنێڵدهزاشا

پێیوابووسوڵاڵمرهبه.وهکردهبیرتلێدهیوهکئهنووسرابوو،نهوکهیبووهئه
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لهغه مێژووهدر کراوهو مێژوویهده. ههبا تریش کهکی مێژوویئهبا، ویش

مووشتێکپێویستترههلهمهڵکیئهبۆخه.زاشابووهیرهانهتییژیانیرۆژچۆنیه

ئیترهاتنوکانرادهورهگهموئاکامیکارهرههبهکبهیهڵکیدوایماوهخه.بوو

گرینگنه زۆر سهبووبۆیان ئهرچاوهکێ بهبووهمانهی ژیاننامه، باشیهاڵم کی

؟پێیهایتێدانیهسیوهکهمواڵتهئهباشه.انبداتزیندووترنیشکهیتوانیوێنهده

.وهتهکراوهشتیئاوانهبۆچیتائیستابیرلهیربووسه

رلێویسهشتهکنییهبزه کرده. رووداوهوهبیری و چهلهکانبیر ندژیاندا

کیبێریایهدهک،نهبایهوزێکیگچکهباژیانئاویحهچده.ڕۆنیردێنودهسه

وزێکیواداحهله.ریوسهمئهوههمبنیدیارهههوزێککهحه!بنوبێسنوور

دهکهونهیههیچشتێکشاراوهنه خنکێسیشیتێدا کرێماسیدهوزێککهحه.

مکئهیخۆیوهکهڵهماراستیداژیانیناوبنهسوڵلهره!بێتتێدابێتوتێشیدانه

ڕایرهزاشایشیسهتژیانیرهنانهته.ریاکدهیوهوهرهبینیوژیانیدهدهوزههح

وهورهگه ئهبوونی حهک بینیدهوزهم دهدهوزێککهحه. وهریایهیویست کک

ڕیشیبهتوندیباوهبهسوڵکهره.ستردهبهبندیاروسنوورله:خۆیلێبکات

وتیبیریرێکهریبهسهگرتدهنهوهریبهیبهڕهباوهماڵمئههبوو،ب"وترێکه"

سووڕنهماسیله میشهوههوهمێنێتهوتدهرێکهمیشهوتههرێکه!مێنێمێشکیدا

سهبێتهده رسوڕمانهۆی نیه. هۆ لێناوهکهبێ وترێکهناویان لهرێکه. وتی

ره رێکهزدایکبوونی اشا، ئهوتی بۆهاتنی رێکهختپایتهو ژنهێنانه، وکهوتی ی

ماسییهرێکه کانوتی قهره. بهسوڵ ئهتهت ههکهئێرههاتبووهنهوهمای میشهبۆ

سوڵلهشێکیترسیرهبه!"مشارهلهوهوتیمانهرێکه:"وهاڵممابوویهبه.وهبمێنێته

.ئیستابوووت،بڕوایشیبهرێکهڕیزۆریبهڕایباوهرهسه.ژیانداهاتوووله

داداروویده"ئیستا"وتلهرێکه تزاشاژیابوون،قهیپێشرهوانهیزانیئهده.
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ورووداوێکیوهبیریانله وتارانرهبهوهرانهمازندهلهوهڕینهکپهپیاوێکیوا

دابووکهوهوتلهرێکهیبڕوابهێشهاڵمکبه!چیرویشیدابووکه.وهتهکردووهنه

دهگهئه مرۆڤ چییهرچی بهیزانی نه، دهیدهاڵم چی بێزانی دهره! یتوانیسوڵ

بهوهوتشیبکاتهیرێکهجوانیوشهدانیشێوبه بووهدهنهیهوهمشیکردنهاڵمئه،

ئه سبهیوههۆی روبزانێ چی تر ساڵێکی یان مانگ یاخود داویدهی یکێشه.

.خۆیبوونێکیدژبه!دابوومهله"وترێکه"

وابووره پێی تایبهرێکهسوڵ بهوت دهت نهریاییهژیانێکی تایبه، بهک ت

که حهوهژیانێکی وایهک وز باوهربۆیههه. بهزۆر کهوهڕی یکهماڵهبنهبوو

به لهژیانێکی تێدهرێکهدوور ژیپهوت بۆعهانێککهڕێنێ، رێگای پالن و قڵ

یاڵیاخودخهقڵنیاعهیواتهوسنوورانهکانوئهلێاڵییهلهدوورهکاوبهدیاریده

کچاونه،زانێسنوورنده ههوهدهیکرکهژنهبیریله. داماڵکانیلهمووساته،

مکبنیئهکانیوهکاتهتوسڵهمووکاروخههه.ڵماڵیباوکیگهیانجاروبارله

یتێدابووونهشتیشاراوهنه.رچاوبوودیاروبه،ورییدهکهوسنوورهوزهحه

سنوورهله دیو دیپانتاییهوهیشیهکهو کی له. کردهکوڕهبیری وهکانی وانیشئه.

مانشێوههه ئه. کامزانیلهدهیسنهوتوکهکهردهدهیانوهرچیئێوارهگهئازاد

دهگوزهوهکۆاڵنه بهر رهکا، بهاڵم دهههسوڵ کهرحاڵ کۆاڵنهلهیزانی کانیناو

.رێگوزهشکیدادهمێڵدێنێ،چیلهنگاوههههیشیزانیئیستاکهتدهنانه،تهشاردایه

یکاتلهاڵمزۆربهدوا،بهمدهرچیکهگهئه!کجارروونبووئیتریهباقیکوڕیشی

ئهوهماڵه دهبوونی دابووتهرفهو ههرهی و کار سنووری کهسوڵ و وڵس وت

مڕووودهکولهفزیرهشرهئه.هاروهیشیههکهکچه.رچاودابێتبهکانیلهکرده

بووپێکهبه نین گهههکچێککه. بهموو بوو، خاتونێککهنجێکخوازیاری اڵم

دادهنهوهستهدهخۆیبه بوولهره. ئابڕووناووفیکچیبهشرهئهیوهسوڵدڵنیا
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 سهناوبانگی خهلهریباوکییاریناکاتو شۆڕناکاتناو ڵکیدا ئیتر. باوکیشی

ریکبووخهوهچییهدیاربووبه قورئانه: .الیباوکییمهکهرابردوووقورئان،

تبهبارهسهمترسهتیقورئانئهیارمهدابهڵیدهورابردووترسابووههلهکهوئه

واخۆشبێتکرێوتاههکردتابۆیدهزیشیدهحه.وهوێنێتهخۆیبڕهداهاتووله

کتێبهئه درهبهلهم حهر بخوێنێتهکهوشهختی وهدا ئهبهله. هور باسیلهی قورئاندا

خشیاڵیشیبهخشیو،گهگوناحیبهنێککهبووکههختوهختکرابوو،درهدره

ئه حهئادهیوهبۆ و لهم شیخۆیانیپێداپۆشنوا ویبیریئهمیشهختههدره.

بووبوو،بۆدایکنهلههێشتاوشهیکهتایهرهوسهئه.وهخستهتدهتایخڵقهرهسه

هاتهدهکهوزهکئاویحهسوڵرابردوویوهره.یخودالێیجیهانبخوڵقێنێوهئه

رێکیسادهوهباوکیبوونه.کهوزهوریحهکسنووریدهرچاووقورئانیشیوهبه

که ئهبهبوو ژیانی پێدرابووختی وڕۆیشی کهشه. لهش بهس مووههماڵێکدا

بوونههه و وهکانیانهبوون رهبه. لهاڵم کهیشدهوهسوڵ حئهترسا بۆتهوزههم نیا

یزانیده.بێتنهروونیکهیسنووریماڵهوهرهیدهوانهبێتوبۆئهوانروونئه

دهکه گهریایهبۆ لێڵ گچکهحهکهلێکئاسانهکی روونی نوقملهوزێکی خۆیدا

قڵیبگرێ؟عهشنهمچهساتێکیلهریکارهگهئهربهچبکابه.بکاتودایپۆشێنێ

داجارێکیتربیروڵیدهنیشتوههدادادهمکاتانهله.یشتگهدهشوێنێکنههیچبه

وهزاشابکاتهرهاتیرهسهژیانوبهله ربازکردنخۆدهیشتبووکهگهنجامهوئهبه.

کجارسوڵیهره!رداهاتبووسهیبهاڵیهمبهایشخۆیئهزاشره.حاڵهمهقدیرهمتهله

ترسا خههه. کرد لهریکهستی خۆوه رووی به بیرۆکهههدەرگا و یندێکبیر

گهیه و زل ئیتر.وهکاتهدهورەداکجار زهلهئیستا رهچاو زاشامانی زۆردونیا

وهفه کهرقیکردبوو، نهها ههدهپێویستی چیتر ئهکرد دڵهمان مرۆڤراوکێیانهو

وهرئه،ههتیشیپێویستهتوئازایههامهمێکشهیانکهژ.نرقاڵبکهسهوهخۆیانهبه
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یوانیشهێشتاکه.کانسنوورهستبیروخولیابێدهیتهدانیشیتوخۆتبدهکهنیه

.یڵکشانیبکهیریههسسهبابهدهمامێکبووکهنههتوڵ

باوکیبارامبیریله.وهکاتهوبیردهوهخوێنێتهپێویستدهزیادلهستیکردهه

وهکرده مرۆڤهئه. کهو کاتزۆربهی بهیهپێوهبهی دهرهو شوێنێک .ڕواو

بێگومانوه ئهکئهمرۆڤێکیوا مهلهندهوهم شغوڵنیهخۆیدا شتێکلهمیشههه.

تهرنجیرادهیخۆیسهوهرهده ئیتر ئاگایلهکێشێو شتهنیا یهو لێره. سولرهدا

به سووتاسکی خۆی بههه. سهقورساییهستی یرکردکی که. ئا، بکا؟ مێکچی

ردهماڵبچێتهزیاترله رفهیانبچێبۆسه. الوالوڵبداتلهههوانهیانشه. م

وهبمێنێته مترکهیهشێوهمکاوبهده،ئیتریادیوهتهوماڵزۆردوورکهلهپیاوکه.

بیرهسخهده سهسهڕۆی و دهکارهمهیر بێتن ههره. کردسوڵ زۆریهستی کجار

هاڵمچۆن؟ژیانیناوئیداربه.بێبیجوڵێنێده.یئیستایگرتووهمژیانهتیبهعاده

بردتیدهعاشتسهموورۆژێکهههه یندانهوکارمهڵئهگهتلهعاشتسههه.

کجاربهیهیکهندانهوکارمهئه.کاروبهس!نبێکاربکهدهئیتریانزانیکهدهکه

دڵخۆشکهکاره بوونیان لهره. نایهسوڵ کارمهقهتبیری هیچ دڵی ندێکیت

ئێشاندبێ دههه،وهوانهپێچهبه. خۆشیان وێموو رهکه. دهباسی بۆ کا،زاشایان

بههه لێدهوهرێزهموو بهگوێی کهاڵگرن، دهشتهکهباسهم زوویه،بێواو کجار

ڕۆنده رهره! بۆ؟ نازانێ ئهبهلهنگهسوڵ کهوهر لهتێگهی ئاوایشتن ژیانێکی

سهرکههه.ییانلێناکاتگلهمهتبهبارهسوڵسهره.تهحمهوپڕمانابۆیانزهورهگه

عاده خۆیو خووی و لهندهکارمه.ت بهوههردهکان دهجوانییش .گرنرێزی

مورتاحهره نابێمهله،دڵنیایه،سوڵ باشتر بنه! ئیداریهماڵهژیانێکی باش، کییی

.جوانتربێتنگهیرهمووشتێکیدیکهههیلهکهتاوهههباشوشارێککه
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نیشێیدادهکهرکورسییهسهله کاتیریئاسماندهوسهوهداتهپاڵده. چ.

ڵهوبێپهوساماڵئاسمانێکیساف سریهاوینێکیساڵئاسمانیعه. لهئه. وسا

دهورهههوهکانهراغهقه بینێکان هاویندوورهورههه. ئاسمانی شتێکی.کانی

دهبینێکهدهیشبچوک فڕێدووردوور رۆژئاوارهبهوهاڵتهرۆژههله. و سولره.

سیکهنگهره.وهتهدووهیخوێنمشتهرئهسهکانیدالهرۆژنامهلههمێژرزلهبااڵبه

داخۆکهوهکاتهبیرده.دابێیاننهمشتهنجیئهرکانداسهرۆژنامهملهکئهوهدیکه

 فڕۆکهیه کهچهئهو کوێدهند بۆ بێتو تێدا بهسی بێگومان ئهرهچێ؟ .ورووپاو

لهخه کهوهنی بهکهیارهتهی دهالمهسهبێگومان چاوهئهگاتهتی کانیوێ،

قونجێنێده کاتهله. باوکیخهم نیرهتهباسیکهیهوسوڕهیئهوهریکیخوێندنهدا

 .وهکاتهبابیلدهئه
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  داڵغه

سهعه سهوهڕایهگهکهیزادهلی لهرهماڵ، تاقهبهتا حهکهدارهر داوشهی

کانپاسارییهکهچۆلهنگبهکیبێدهیهوشهحه.بوووهژوورهدایکیله.وچانێکیدا

.نیشتندهوهمووشتێکهههبهیکهومێشانهئه.نیاکانتهرهسێبه.وهکانیهگوێسبانهبه

عهیهوشهحه سراویکی نگدڵته! مهدهوهدوورهله. بانگی لهنگی بڵیندگۆیال

ئهدهوهوتهمزگه مههات، تهالیهو کردبووفزیۆنیحهلهیوا رام بهالکهمه. ئیستا

بهده دهنگێکی بانگی دارزتر کهبهندهوهئه. نزیکبهخانووهرز وتیمزگهکانی

کردناویزیدهکێحهییبکا؟الیکێ؟یوێراگلهاڵمکێدهبه.واوجاڕزکردبووته

دبه مهربچهکافر دهبهکهوهلهجگه،الێت؟ هاواری کهرزتر گینمێکدهکرد،

مکهوتنییهکرد،بهبانگکردندهستیبهدهرکههه!یشیزیادکردبووکهمیکرۆفۆنه

وتکانیبانیمزگهکهکانوچۆلهی،کۆترهناسهمههکهنگییهیاخودبیستنیدهوشه
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هههیلکهرهرووروبهوده فڕینڵدهترسا دهلیگوێیلهعه. یئێوارهبووکهنگهم

ستیژیانیداههلهندهوهئهتستیکردقههه.کردنگتردهڵتهیخۆیانیلێدکهوشهحه

کردووهیینهبێهوودهبه کانیخۆیکردیرێکیقاچهسه. بهیکهوقاچهئه. هێشتا

وهبیریکرده.داتیاندهنگیارمهبێدهیکهقانهدارشهوئه.کێشادوویخۆیدارایده

کانفێنکه،ژوورهورهکیگهخانوویه.خۆشبووندهرزچهسوڵبااڵبهماڵیرهکه

ساتێکیکهکچهورهوگهیان،ئهکهخۆشه،خواردنهوهکانیانهجوانهکهشتومهبه

یکهمێردهندئاگایلهچهیکهودایکه،ئهوهوتهکهدهکانیدوورنهرلێوهسهلهبزه

.بووداههماڵهوندبوونێکیسیحراویلهچهکه،رزسوڵبااڵبهنجامرهرئهبوو،سه

ماڵهستتدهههیوپیاوهئه یهکههیماڵهویشوئهوههیئهکهکرد لهیوپیاوهئه.

ستیبهههندهوهژیانیدائهتلهلیقهعه.ولهکهچوویانماڵههدکهماڵهییدالهورهگه

متمانه و نهدڵنیای کردبوویی ماڵهئه. بووجۆریهو ک لهماسولکه. تێیداکانی ش

عهوهکرانهده دهبهسه، خۆیان جهوهکێشایهکان بهههسته، دهستی وخۆی کرد

کرددهتبڕواینهلیقهعه!کهفزیۆنهلهیتهئه.تێیداکردنیاڵخهوتهکهرۆحیشده

بهکه و کتوپڕ چهئاوا هیچ بهڕوانییهچاوهشنهبێ بێتوهتوشیهک به.

بهیهوهتووشبوونه خۆشزهلهکی و ت خۆشیهچێژ! .مێنێدهتایهتاههههکهکو

وهتارزانکردهلیبیریلهعه فیلمیئهوفیلمهسفیئهنوهزانیچۆیدهنه. وبکا،

لیعه!ازبووندجیاومووشتێکچههه!سیرتکردباوبهباسهنیادهتهیکهپیاوه

دهدونیایهکرددهبڕواینه کرادهنهخۆشیشبووکهندهوهاڵمئهبێ،بهکراههکیوا

بێنه ههدونیایه! پێیوایهمرۆڤپێیخۆشهچونکهیهکیوا بێببێدهو جگه!

وانهئهیزانیلیدهکوێبێت؟عهیلهتۆبڵێ!بووداههکهفیلمهلهنیهوهیئه،ئهوهله

دوییهمزهرئهسهشوێنێکلهله دهژین،بههدا کیکتوپڕبایه!یزانیاڵمکوێ،خوا

ناولهیکهوتۆزهئه.وایداکردهحیانیراماڵیوبهکهوشهڵکردوتۆزیناوحههه
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عهمهگه تیشکی دنکهی ئهسردا بێ دکانی ینواندهژمار دارستانهئه. وسا

نیاتهیکهرووتهنیوهجوانهوژنهئه.یاڵخهوهیهاتهکهیناوفیلمهکهوزهرسهسه

کانیژنهک،لهڕهکانیگهژنه،لهوهدایکیکردهلیبیریلهعه.یشتێیگهیاڵدهخه

یانکهشاره وداگهوهمییهدهلهیرکیسهتاڵییه. .ورۆحیداگرتستهمووجهههڕا

لهبابێکبووکهڵهنگیکهدهوساگوێیلهئه.تفێکیرۆکرد.خۆیمژیمیناوده

یخوێنددهوهریانهوبهیئهکهکۆاڵنه دهلیدڵیخهعه. قیتهریکبوو کارێکیده. با

کردبا دونیایهمێکئهکهکارێککه! فیلمهیوهم لێکردباکهکدونیایناو اڵمبه.

دایکیهاتهمکاتهکرا؟لهیپێدهمکارهچۆن؟چلۆنئه ردهدا وهستهدهشتێکیبهته.

یرێکیکیسهدای.دایهکهشتهتهیزانیچیلهلینهعه.ڕۆیشتڕدهوکوڕهوبوووکو

تڵبهدایکیشیهه.وهدایهاڵمینهلیوهعه.کوێبووهتائیستالهکردولێیپرسی

وه رانهبۆ ستاوهاڵم بهکهیه. سهرهوراست رۆیشتکهنوورهرتهو ئارامعه. لی،

ههقهدارشه چووهکانی و وهژوورهڵگرت خوارده. ئاوی دانیشتوهلێوانێک .و

 قاچهپشتی دهو نیشاکانی ژوورهسه. ناو کردکهنگهبێدهیرێکی ی کجاریهئێره.

جیاوازبوو لههه. نهر کرددهوێی وێنه. هاتهدیسان تارزان بهبهوهی رچاوی،

م،لهویشلێرهئا،ئه.نیلیکتوپڕراچهعه.وهرییهورووبهکانیدهڵهیموونوئاژهمه

یکهگانهوسهئه.گهنسهخاوهنیهوهیئهئه!تارزانچوو،لهدهولهبچوکهشاره

فرمانێکیانیتوانیههلیدهبوونوعهلیحاڵیدهکانیعهوهزمانوکردهله موو

پێبدات سهخۆشییه. رژایهکی دهیر وهروونییهناو نهباوه. ئهدهڕی .راستهمهکرد

بێهۆ!تارزانچێ،لهدهوفیلمهیبۆخۆیشیبزانێژیانیلهوهوبێئهئهواتهکه

یگچکهتارزانه.بۆییهیانههرێزهمووهوههئه،کانینهمهکانوهاوتهمنداڵهنیه

سهشارێ دووری سنوورکی ر شار! ـ سنوورە تارزانی تاسهیهلیعه. یکجار

کانیکردگهسه بۆربۆر. دهئه. ههو با ئهههرئیستا بۆ وچووبا ستیهه!وێستابا



ونکانیخهساڵه  
 

120 

 

غه گهکرد کردووهورهدرێکی ماوهئهکهی سهسهیهم نهگهردانی .کردووهکانی

بێغهباشه ئاوا پێیسهبۆ خۆیشی بۆ دانیشتبوو؟ لێی یرهم ڕناکاباوه. بێزیله.

ده وهبێتهخۆی ئهده. ئێوارهبێ بههیهم بێت ورچۆنێک بکاسهچێت .ردانێکیان

وەکدارێکبهرزبهرز،بهرزترلهدرەەختی.کادهتادێتبااڵتیبێتاقهستبههه

حهوشهکهیان ههقهدارشه. دهکانی و وشێحهچێتهڵدگرێت هه. لهدایکی رسهر

وهییهدزیبهتوانیسبهلیدهعهواتهکه.رۆژینانکردنه،یبێگومانسبه.نوورهته

گه سهنانی بۆ بباتگهرم کانیشی درگاکهوئهکه. لهکهدهدیو بیر وێ،

ئهوهتهکاراغشاردهیقهکهسابخانهقه قه، ئێسکیبۆسهییهسابخانهو کانگهتێیدا

وهکردهکۆده دهبه. ناکرێ، بگاتهاڵم ناتوانێ وێئهزانێ به. راست و ورهرێ

کهوهوێتهکهدهوشوێنانهمجارچاویبهکهبۆیه.وێکهڕێدهکانوهگهکیسهڕهگه

زۆرهیهماوه یبینیوننهکی سهشهتاقهگاتهدهکه. مهرهقامی رۆژ شار، یلیکیی

کانیریدووکانهلیسهعه.یهکیخۆشیههوایهقامحاڵوههشه.دایگرتووهئێواره

ڵکۆمهیکهستفرۆشوکاسبکارانهعالودهوفهیریئهڵکی،سهیریخهکا،سهده

لێرهکۆمه لهڵ لهو یهدهوێ کۆبووبوونهوری قسهوهک دهو کردیان لهعه. لی

وهڕییهپهکهقامهشه مهگهئه. بهودایهرچی زۆر شهسهکی پادگانداکهوهر ی

بهپهدهتێنه کههستیدلیههاڵمعهڕی، مێژهلهکرد رۆژێکلهمێژوودا. مووهه.

ده تر رچاویبههاتهشتێکجۆرێکی تازه. دهدونیا ینواندتر بهههوهدڵهله. ستی

ده ئهسوپاسێک بۆ سوپاس دهوهکرد، هێشتا ژیای شهئه. سهوهو ،کهربازخانهی

ئاخرشهده بێتکرا ژیان وی باوفرمێسکه. و دایکی هاتهکانی رچاوبهوهکی بۆ.

مجار،کهبۆیه.یفرمێسککردبووقینهمانایراستهستیبهژیانیداههمجارلهکهیه

دایکیداهاتبوووییبهزهمبهمجارههکهبۆیه.یشتبووترسیدایکوباوکیگهله

رسهتاڵنیشتهکییهبزه.یهئیترزانیبوویبوونیخۆیشیمانایهه.باوکیدامبههه
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کانیلێوه باڵهستهده. بن و بووبوون ماندوو دهکانی یشانکانی ئهبه. یندهوهاڵم

ستوهه.کانگهیدانیسهمهیشتهگهریدهوسهئهیکهوکۆاڵنهئهیشتهگه.مابوونه

هاتدهوهکهریکۆاڵنهوسهلهوهکهباغهلهبایئێواره.یردایگرتڵچوونێکیسههه

کانوجۆبارهیناوداربییهئاشناکهبۆنه.وهکردهیفێنکدهستهموچاووجهوده

.وهوپیرییهرهبگاتبێگوماندێنبهکه.کانگهبۆنیسه.کانرزیوهوزبڵهکهپیسه

بهئه لێدهمیش لێبوردنیان داوای چاو کازمانی القهداده. و یکههبریندارنیشێ

لێدهراده لهبکهڕێبۆنیپێوهگهکێشێو ریدانیشنسهنو تیکهئه. یشکهنانهو

دهپێیه یانداتێتی بهگه. بهرچی ناکا، کردنهشیان بۆ سهوهاڵم گفتوگۆیهی کری

خراپنیه نه! سهئهتهیشتووهگههێشتا کهو منداڵهکێکلهتوشیهبهریکۆاڵن

بێدهوهانییهئاشناک دێترهبهوهزرۆییهتامهبه. رووی و بهعه. رمیگهلی

گرێریدهوه شهمیشئهئه. بهگهلهوهو لهڵدابوو، بووبوونیوهاڵم ون رێگادا .ی

بێده.ختگیربێتدازۆرسهمکاتانهنابێلهیزانیکهزموونیخۆیدهئهلیبهعه

بهبکهسهڕێیکهلێگه تیخۆیناعهقهۆخۆیبێت، سیزۆرکهسناتوانیبهکه.

کهسهکه.کردووهیکارێکیباشتنهربیشیکهبکات،گهوشوێنانهلکێشیئهپهدیکه

وهخێرناداته لهعه. کاتانهلی تهم پێشدهدا دهکهنیا ڕۆیشتوتو بێ. رۆیشتنێکی

ناچاروداڵتبنوبهسیروعهئهیدوواوهوانهئهههاک،وهرانهوبڕیاردهوهالکردنه

رشانوباهۆیسهرماینیگاکانلهگهستیبهداههمکاتانهلیلهعه.ڵتابێنگهله

لیدڵنیاعه.داروونیپێدهکجاردڵودهاڵمیهنواند،بهیدهرچینهگهئه.کردخۆیده

واڵمئهوانیلێکردن،بهدێت،پرسیاریئهوهکانهگهالیسهیلههاوڕێکهیکهوهله

سهتهوهرسوڕماوییهسهبه لیکردیریعهنیا کانوالقهقهیریچێوشهدواترسه.

یکهبرینداره دهعهبیستبووی،تارهسه. کهلی مردبووچینهمرێ، چه. ههتا فتهند

.بووکهربازخانهیسهوهوشهئهیکهگهسهڕهرباسباسیشهدواتریشهه
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شهئه یریڕیسهوهڕهوهکهربازخانهنیشتسهیتهکهکهڕهڵکیگهخهوهو

کێشترنجیانرادهکانسهگهسه پێیانوایهرهسه. تهساتێکهتا دهو بهواو اڵمبێت،

دێتزیاترپههه سبووبێتمکهکهیهنگهرهکانکهپیاوهکێکلهیه.ستێنێدهرهتا

:گوتبووی،وهرهدههاتبووه

 به"ـ چاوم پێیتا چووتاریکیراهات، لهئه. تاریکاییهوسا کهناو لهکدا

یگانهوسه،چاومبهوهکااڵیهدادهکهربازخانهکانیبیناکانیسهدوورهتیشکیگڵۆپه

ترساخۆیانبهدالهکهکۆاڵنهلهبینیکهدوومنداڵم.ربووبوونکتربهیهوتلهکه

بێسرتهوهمانهیماڵیدراوسێکهکهدیواره .ستابوونراوهوچرتهنووساندبووو

ژنۆیانبڕابێکبڵێیهێزیئهوه ستابوویرههپوتۆزێکیسهته. کهاڵمتۆزهبه.

.چاوبههاتهروونتردهکهانهیدمهربۆیهگرتوههخۆدهکانیلهتیشکیگڵۆپهدووره

منداڵێکمبینیکهوتۆزهناوئهله چووهگژسهبهدا وهگێکدا لهکهکتوپڕمنداڵه. ربهم

وئهدوواتر.یانلێکردکانباڵوهگههس.نگیتفهقهنگیتهوسادهئه.چاوداونبوو

کهربازانهسه کهالشهی بهی لوهزکردهرسێکیان دهگههو خۆیان .یانبردڵ

!"چاویخۆمبینیمنبهڕبکهباوه

کهعه،کهالشه بوو سهیهیارهسهبهلی یاندبوویانهگهکهربازخانهکی

.یشارخانهستهخه.خانهستهخه

عهرامبهبهله ههر بهلیدا دهرمهشهستی کردزاری عهبه. بهالم اچاویدلی

.رێکیبزواندنیاسهیتهکههاوڕێیه.وهیدووپاتکردهکهدیسانپرسیاره.وهدایهنه

بێگوتنی،بهیهوهاڵمدانهوهمشێوهلهتوڕه.یاننارێیهمانایئهیزانیکهلینهعه

وشه وهیههیچ وهوتهڕێکهک کۆاڵنهیشتهگهکه. بهکهکۆتایی ئێواره، نگانهدرهو

بینییهکهنهیدامه دهوسهئهکهوهی جارانکهباغهوهیشتهگهری ی ستیدهبه.

.وێبوونکانلهگهسهمیشهههکبووکهیهالوهکهوهکهنیشتباغهتهراستیشیدابه
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له وهوانهحهدهوێ لهوهسانهحهده...، ده، تووتکیان لهوێ و بهبوو خێویانوێش

کردنده کردگێکنهبوونیهیچسهستیبهلیههعه. یبینیننه. کهوهیاڵهوخهبه.

لهکهالوهناوکهوێنوناجوڵێنولهلهنگهره کاندارووخاوهردووهپشتداروپهدا

داوه بهوهتهلمیان ئهره، وهو وتڕێکهوێ لهفێنکاییه. خۆش ودهوهکهباغهکی م

نه داوازشدهچاوی لهڵێکلهتێکه. و ئاشنا بزواند،مێژینهبۆنێکی گیانی بۆنی:

نیاوتهئه"ستیکردکهلیههعه.نجامبۆنیتۆزرئهگ،بۆنیباغ،بۆشێوسهسه

"!میشهبێت،بۆههبێلێرهودهئه.سوبهیههیئێره

کهالوهکه.دیتکینهرێوههیچبوونه...،وهرسوڕماوتێیدامایهسه،یشتگهکه

کێشبهکهالوهاوکهیبۆنستهجه.راپایداگرتیرسهترسێکیسه.چۆڵیچۆڵبوو

لهگێکیبینیکهبوویسهوهقهیرهستهوساجهئه.دیتاڵمدیسانهیچینهبهکرد،

بهلهکهالوهپشتکه وهبینرایهتدهحمهزهناوزبڵوخۆڵدا یناسیلیدهعه. وئه.

لهئهوهشه اڵبووگهمیش سهئه. لهلهمیشهههگهم لهشکرکێشییهکاتی کاندا

دایکبووبوودالهالوهمکهلهمێشیکهدێڵێکیسپییوخۆڵه.ڕۆیشتڕاستدادهناوه

هه ئیستاشههو و لێرهڵیدابوو تۆپابوور بهئاره. سارد عهقێکی هاتهپشتی لیدا

خوارێ کرددهڕینهباوه. کهوهستیبههه. بێشتێکروویدابێدهکرد متئهقه.

دامدونیایهیانلهشوێنێکیدیکهگانهمسهئه.بووهگنهدابێسهمکاتانهلهیهالوهکه

ڵگهلهکهگهیسهبۆنیالشه.کوێنلهوانیدیکهئهباشه.وهوێنهتێیدابحهبووکهنه

تابۆنێککه.کردشدهبۆنێکیدیکهستیبهلیههاڵمعهلووتیئااڵ،بهکانلهزبڵه

به نهئیستا هاتبوولوتیدا نامۆبۆنێ. کی کردهعه. بیری تهنگهرهوهلی نیاییبۆنی

انیبۆئاشناککهالوهیکهبۆنیتاسه!ڵاڵکانڕهبهگهبۆنیدوورییسه.بێتکهالوهکه

یکهگانهوسهئه.یانژیاندندراوسێکاندهیکهگانهوسهئه.یندینساڵهندوچهچه

گاتهدهوهبخانهساکانیقهئێسکهدابهفتههههلکدووجارنیهتمهلیحهیانزانیعهده
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وسووریشهیلیمهاڵنهوپهرخۆڵیبینی،ئهکانیسهشهرهڵهلیپهوساعهئه.الیان

بوون خوێن. ناسییهعه! چونکهوهلی پشیلهوهله، لێرهپێشخوێنی .بینیبووکانی

ڵاڵکانڕهبهگهکانیسهراوکراوهپشیله چه. ستاراوهندهنازانێ خههه. ریکبوووا

بووواوتاریکدهته دادهپشتملیختوکهکه،فێنکاییبایباغه. نگاویئارامهه.

ڵێناهه لهده. سێکپرسیاریکردباکهبا لهڕهکانیگهمنداڵهسێکلهکه. یوانهک،

شهئه لهوهو لهوانه، وا مهی بهیدانهم ئهعهدا کهشقی قوتابخانهلهوهالوهم

رنجیررێگاسهسهکلهیهستهریجهسێبهترازابووکهنهکهالوهکهله.وهڕانهگهده

وهناسییه.یریکردستا،جوانسهراوه.وهقۆسته وهوشهئهبووکهوانهکێکلهیه.

نووساندبوووهکهدیوارهخۆیبه ئهئه. لیبینیبووعهوهوشهو، توانییدهسنهکه.

یکهکارهنیابیریلهلیتهعه.بوووهودیوسنووریترسهلیلهعه.لیبێتکعهوه

دهخۆ بهوهکردهی سو دیکهشته. بزربوونکانی لێی سهعه. چووهیزادهلی لێی

وداریشارهلهوهوشهکدوایئهیهفتههه.وهمووشتێکیبۆگێڕایههه،وئه.پێش

هاتبونوهبانییهشاره دواتریششارهیگۆشتیدهرادشاره. بانیرماناویهێنابووو

بهوانهئه کهانچهمدهی نهکهگۆشتهکوشتبوو بهیان ئیستا رههخواردبوو،

هۆکارێک بهربازبووهده. مهوهڵهتهکانی رگبووی که! لهالکهدواتر ڵگهکانیان

بردبوو خۆیان باوهعه. نهلی کرددهڕی گهیخهئهشهبا. کهڕهڵکی سهیچیک؟

جێییئارامبههاوڕێکهنگبووکهابێدههلیوهعه!هیچینهگوتبوو...،کردبوونه

بیری.یداگرتیزادهلیسهیرعهکیسهنیاییهستیتههه.کردمولینهحهته.هێشت

ریکووڕییکهکووڕیدایکی،بیریتاپۆیپه،بیریکووڕهوهوتهیانکهکهوشهحه

وزینگییوزهبیریدڵته.کێشایدهرهیانداجگهکهوشهختیحهژێردرهلهباوکیکه

دیوارهمێشه هاوینکانی کانی کرده. سهوهالی کهو تری کردهکهالوهیریکی .وهی

.ڵگرتنگاویههوسائارامههئه
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ژیانیدامجارلههکبۆیه.دابینیکهختهژێردرهباوکیلهوهیکردهدرگاکهکه

کردهه بهیهستی پێویستی تیباوکیهکجار به! نزیکقهدارشهئارام لێی کانی

وهوتهکه له. دوامژی قونچکهکهرهجگهباوکی و فڕێداکهدا ی کۆکی. چاوهله.

کوڕهشهگه کهکهکانی روانی تاریکیهلهی و دهدا زیت لێزیت و ییانڕوانی

نڕاگهده کۆکی. هاتندهفزیۆلهنگیتهدهوهنیشتیانهیتهکهخانووهله. دیحمهئه.

کانیبینی،قهرچێوشهیسهماوهیبینی،شانیچهکهکانیکوڕهالفرمێسکهمهکاکه

یتوندیکردناسهههستیبههه پێشنگاوێکلێیچووههه. رسهستیخستهده.

ڵبزرکابوو،نگیروخساریههره،لیعه.وهکانیوروخساریلێنزیککردهشانه

کانیپێاڵوهبه.ڕواباوکیدهکهیهوانهوشهولهمشهئهیزانیکهلیدهعه.پیسپییس

کهده ههتهیزانی ڵیکێشابوونواو بهکهتووتنهکیسهبه. پشتێنهی یکهر به.

کهکهجامانه کاتانهلهی بهم وهیپێچایهدهجوانیدا لهحمهئه. ویستی یکهکوڕهد

بپر کهسیار بهچیروویداوهکا هیچینهاڵ، گوتم پرسیهیچینه. ربهلیلهعه.

ماوهقهفرمێسکه بهتیس نابینێ، جوان باوکی ههکانی، بهاڵم بهیهرهلهست کی

دهستهدهملهئاسته کهکانیدا ستهده.ریانخستووهنگهکانیلهگچکهرشانهسهلهکا

ره ئالوقورسو و جگهودهق تووتنرهکانی و ژێرسهستهده. شهکانی یوانهری

شواویلهتهالبهمهکاکهدیحمهئه.یشارکهربازخانهنیشتیسهیتهکهوتهمزگه

رۆحیه ههوهو به، بچکۆالنهستهجهستی و ناسک کوڕهی ...،کادهیکهی

خۆیکهکوڕه ی عهفرمێسکه. چهکانی شهلی دهند چهوهدایهوقیان ندو

مۆبوونستهده قوڵپێکیسهمهدیکاکهحمهئه. و بوغز گهال روویداگرتیر له.

کورهگه باوهکهڵ بهی فرمێسکهیهشیان و کرد سهکتردا سینگیکانیان و شان ر

ڕکردکتریانتهیه شهئه. یهوهو ئهکهبۆ ریدێت،بیلهیزادهلیسهیعهتهوهمجار

!وتنیشتیداخهتهباوکیهاتوله
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یوهدوایئه.یخۆیکهژوورهچێتهتادهره،سهوهدێتهقوتابخانهلهئازادکه

لهکتێبه دادهکانی سهوێ حهنێ حهکهوشهرێکی دهکهوزهو ناوی دای ئه. و،بۆ

باوهکهوزهحه دووورهگهو کهوهبوونهی لهرن دهیهزۆر چنکتر یورهگهباوه.

سنووردارهکهوزهکحهوه و روون حهبچوکو یورهگهکباوهشوهکهوزهو

لهوێیهلهمیشههه داکهختهردرهبه، پۆلیشهوردهکهوزهکئاویحهوهورهگهباوه.

کانیراغهقهگاتهزوودهورهگهکباوهشوهیکهوزهیباو،حهیهێنێودهرابردووده

حه و ئهخۆی کهزناکا وێودیوی وایه. پێی لهههئازاد شتێک رسهموو

تارهسه.بینێدهوزهمحهمووشوێنێکیئهکچۆنههزانێ،رێکوهیدهورهگهباوه

هه بوو بچوکتر باوهتهلهمیشهتا دادهورهگهنیشت وی ژیانینیشت پرسیاری

کردلێده وهه. میشهپرسیاریرابوردوووئێستا ،وهگێڕایهیشیبۆیدهورهگهباوه.

رگ،باسیوباوکیومهتهباسیگوند،باسیسروشت،باسیچه.کردبۆیباسده
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رۆژانهئه ئهو دیکهی جۆرێکی ژیانیڕوانیهدهو ئاغاواته. کهباسی کجاریهکان

اڵتداربوونسهده ئه. رۆژهوهباسی دوو رۆژییهیدونیا لهکه، بیتودایکدهم

دووهه دهرۆژی تێیدا مریم باوه! کابرایهورهگهجارێکیان باسی خهی ڵکیکی

که کرد بۆ بهگوندی یهدهرۆژێک لهست دهکێک گوند .کوژرێئاغاکانی

ئهکههۆکاره کهدهوهیشی مانگایهبێ کابرایهئهکی بهخۆدهو زاریزهکا و وی

وزه داریلێدهرهئاغادا لهوێدهوتلهرێکهبهئاغاکانکهکێکلهیه. ڵگهبێ،

ڵکیگوندتاسااڵنیساڵخه.یکهنهمخاوهکوژێوههدهممانگاکهکانیههرهنۆکه

رووداوهباسیئه گێڕابووهم وهیان ده. ئازاد، چییهزانێ بهئاغا شێوه، یژیانیاڵم

کاتانهئه نایهو زۆر رچاوبهتهی رهده. باوکییزانی لێیانه،سوڵی رق .زۆری

ئهره باسی کوڕهوهسوڵ بۆ کهکهی کردبوو خه"شا"ی تیواوهتهبهریکهئیستا

کهسهده وان دهاڵتی ئهکاتهم خهسڵهوه، لهن ناوبردنیانهریکی زارهمههح.

بهورهپرۆگرامێکیگه دیکهرهواڵتبهکهیهوهستهدهی شوێنێکی بادهو بۆ. ئاغا

وئه.یانبووههشارداسلهندێککهئیستاههنیاناویاخودناسناوێکبووکهئازادته

وانیدیکئهلكێکیئاساییبوونوهخهئاغایانه سیشیانچوونوکههاتنودهده.

کوشتدهنه بهئه. و ئاغا گهگانهو کهی ئازاد مێکسهر دهرنجی کهدابان یبینی

مموولههه.داوهمهوچکاریبهاڵمئهبه.ڵکیدیکهخهازیترێکنلهخۆڕمێکلهکه

خهشاره پدا لهدهوهێکهریکن و ئاسمانهژین ههههیداکهژێر جێیانر موویان

.وهتهبووه

ئهکهکهڕهگهله لهی بهوسهوان کۆاڵن راستدادهری کئاغایهماڵه،ستی

کانیخانووهلهیدووقاتکهورهکیگهخانوویه.شارییهاتبوونهتازهبهژیانکهده

به یاخود بهئاغاکان و گوندهگزادهگ ناو دهکانی کردکانی یه. ئاغا کجارماڵی

خێزانداربوون دهیکهالن. دهم کهپیاوت بژمێری ماڵهلهتوانی ودههاتنهدهو ر
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رگهاڵممهبوون،بهمترنهکهیهمژمارهکانیشیانبێگومانلهژنه.ژووروهچوونهده

چاولهیکهومندااڵنهئه.بوونوهرهدهکانیانبهنیامنداڵهته.یتوانیبیانبینێسدهکه

یاننوانددهترکجیاوازڕهمندااڵنیگه نهرهوانسهئه. زۆر لهیاندهتا وهرهدهتوانی

وهژوورهوهیانبردنهکاندهورهگهلهپهرزوووزۆربهبن،هه میشهههمماڵهئه.

کڕهڵکیگهڵخهگهله.یاننواندمارتردهدهکانیانقیتتروبهپیاوه.بوومیوانیانهه

 نهتێکهزۆر حه.بووندهڵ زۆر بهئازاد وهزی ئهکچهبوو ماڵهکانی .ببینێم

دهگوزهوێوهرجارێکلههه بهری پهههلهوهتاسهکرد دهرهنجهموو .ڕوانیکانی

بهمیشههه لهنقهئهش ڕۆیشتدهوێوهست . ژنێکی سپیکهڵهقهجارێکیان یلهوی

ستیههخۆوهرلهئازادهه.بینیوهکانهرهنجهپهکێکلهپشتیهلهلدرشتییکههه

که بهکرد و جل فهروانینی، پێستی یهرقیههرگو کهد. یورهگهباوهلهواتر

:یگوتیورهگهباوه,پرسی

.بوورقیانههئاواییفهکانیڵژنهگهلهمیشهوانههکانیئهژنهوسااڵنهئه"ـ

که ئاغامایکچهتهسبهمووکههه!وخرپنبوونترڵهسپیکهتتر،گهڵهجوانتر،

!"داستینهتدهعییهتیشبۆرهقهرچیگهبوو،ئه

دڵیدابینینیواولهناسی،تهیدهکهکانیشارهکهڕهمووکچانیگهههئازادکه

بووبووهکچه لێ دراوسێی راقمهئاغاکانی کردباهد. کارێکی با ن! .ازانێچۆن؟

کارکهیه بهدهبوووهئهم ئهردهبا .کیهررێگایهاتوچۆیسهببێبهوکۆاڵنهوام

بۆیههه بهپهدهتێنهێوهویلهکهرچیرێگایقوتابخانهگهئهر بهڕی، ستنقهئهاڵم

رێگاکهکه دهمێک دوور لهوهکردهی ۆیشتڕدهوێوهو ئاکامیمهئه. زۆر

وهوتهکهلێنه ههردهبه. پهرگا و چۆڵ ههرهنجهروا بوونکان نادیار و لێڵ .روا

.بێسوودبووڵدابووکهگهیانپیاولهندهوهاڵمئهبهوتبینینی،رێکهجارێکیانبه
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بهده ئهبا نهسخۆیو بان، سیدیکهککهوان  له! لهسیحریئازاد جوانیو

!وتایهبکهتیكگیررفهبادهسدهبه.واودڵنیابوودوبااڵیخۆیتهرییقهکاریگه

بیمنداالنبوووکتهمهربهرامبهئاغابهماڵه.وهوکردهشهناچاربیریلهبه

دوورحهلهجگهربۆیههه به سارێکی چیدی بااڵکورت درێژی بهرامبهو ر

نههکخانووه بوویان راوهبه. با، دۆزییهستهاڵم وه، خانووهئه! پیاوهکهی ماڵی ی

گهکهلهشه رهڕهی ماڵی تهک، سازکهنهحیمی رهکهخانووه. تهی سازکهنهحیمی

بهگهئه رێک خانووهرامبهرچی نهکهری ئاغا ماڵی بهی دهبوو، .گونجااڵم

چاوهباربۆروانیکیلهخانوویه دێریکردننو بهشه! داکهانهربسهوێکئازاد

ردڕاوخۆیماتڵگههه بادهدابووکهوشوێنهرێکلهکهوبانگردێنهختیئهبه.ک

ماڵهئه!ببێ بینیوهناوهمجارلهکهئاغایبۆیهوسا یوهرهکانیقاتیسهتهئافره.

کجارکیانیهتیهتایبهبه.کردنباسیلێدهورهگهوهباچوونکهیدهوهزۆرله.بینی

.ئازاددڵیداخورپا.رزوشووشنیخۆیوبهمهنێزیکته.جوانبوو

وهسازهکهنهحیمیتهربانیرهسهندبهیوچهتاکهوهوشهتئهبیرینایهله

وهمایه رژوورییبهرهرمحاجههسرولهدهحیمجارێکهاتهبیریدێرهله.

وهزووهیانیبهلهحیمێککهبۆره.ریرووانیوبهنیالهیدانیشتوتهکهدانیشتنه

ئێواره تهلهتا و بوو دهدووکان ئیشی لهنیا دانیشتنێکی چهکرد، بۆدهشنهم کرا

دڵنیابووکهوهواویلهتهئازادئیدیبه.رنجراکێشبێتیروسهسسهمووکههه

بهکهماڵه نیهرامبهی ئاسایی شتێکی ئهر شوێنهو دهئهکهیهو لێو خۆی توانێ

،لێرهوهۆزێتهیتوانیبووبیدکانیدانهڕییهکۆالنگهدالهمسااڵنهیلهوهئه.وهبدۆزێته

نه.هاتندهوهمییهدهبهتراحهوکچانهیئهزۆربه!وهدۆزیبوویه...،وهدۆزرایهده

زه نهحمهدیتنیان و بوو لهیوهپهت ڵیانداگهندیگرتن وکچه. کۆاڵن کانی

بهستانهراوه دهکانی ئێوارهکلهڕهرگایگهر داکاتی هه. دهئازاد لێیانستی کرد
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له لهتێرنابێ، اڵمبهکانیان،هتوئیشارهانیانوبزهنیگاکجێژوانیانولهبینینیان،

بوویهماوه بهههک دهتیهماندوویهستی کردک بههه. کیهوهدووپاتبوونهستی

کردده لهوهئه. تهفیلمهی ناو دهکهفزیۆنهلهکانی پیشان دیکهدا جۆرێکی دران،

مانایانیکهورووداوانهئه.ماسیبوومووشتێکزۆررۆمانسیوحههه.بوون

کۆاڵنئازادله.بووڕۆکوکۆتاییانههتاونێوهرهسهیکهورووداوانهئه.بووهه

ربۆیههه.زانییدهچیبوو،نه.میهێنابووشتێککه.بینیدهینهمهکانیدائهڕییهگه

دوواییانهله بهم زۆرتر عادهدا دهپێی وهچووهت کهعاده. کۆتاییئهتێک ویش

.پێهات

بااڵبهره دهسوڵ ههستبهرز بهجێ عادهستی لهگۆڕانی کردت .ئازاددا

ناسییهکهرووداوه وهی لهیبینیدهوههاتهدهئیدارهلهکه. زیاتر ڵگهئازاد

رێ،زۆرزووتردهچووههاتودهیلێدهئێوارهنیشێوپاشانکهیدادهورهگهباوه

.نکهئازادوباوکیباسیچیدهبووکهتگوێیلێنهسوڵقهره.بۆماڵوهڕایهگهده

یزانینیادهته.یهداههمقسانهماڵوئهوهنێوانزووهاتنهندێکلهیوهزانیچپهیدهنه

که ئارامتر وهتهبووهئازاد نهره. نیگهیدهسوڵ نازانی یان بێت ران عادهئه. تهم

دێرییدایکژێرچاوهمزیاترلهالنیکهقازانجیبوو،چونکهازادزیاتربهیئنوێیه

بوو باوکیدا و دانیشتنهبه. راوکێیانڵخۆیاندڵهگهکانیلهکردنهکانوهیچنهالم

چیکه.رقاڵبووکجارسهماڵدایهاڵمباقیلهلێهاتبوو،به"باقی"کئازادوه.هێناده

داده بهنیئازاد ڕوانیریخۆیدهورووبهدهسلهعاتبهندینسهچهشتو کنه.

بهکهکانیدیکهکهڕهتکچانیگهنانهوتهوفریشتهمیلهڵکووجهسوڵ،بهنیارهته

گه بهڕییهکۆاڵن راهاتبوون، دهکهکانی سهوتنهرکهم ئازاد سوڕمابووکانی .ریان

!ربازیبۆسهچووهسپێیانوابووکهزۆرکه
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له زیاتر زۆر ئیستا سهئازاد بهبارهجاران لهت گوند و جاران ژیانی

پرسیاردهورهگهباوه کردی کهورهگهباوه. سهتهی بهنیا وسهری قوڕئان ر

خۆیهرییهوهیاده بهبێدهلهوهکانی گرتبوو، تامهحهنگیدا و سهزرۆییهز وهیرهکی

دههه بۆ شتێکی وهگێڕایهموو پێکه. سهزۆرجار دایدهنینێکی جاریر زۆر گرت،

تێکده تهناوچاوی زۆرجاریش و دهناو وهیگێڕایهنیا که. بهحهئازاد زی

تهگۆرانییه وێنهکهفزیۆنهلهکانیناو و کانیالیخۆییگۆرانیبێژهیزۆربهبوو

کانوکۆاڵنهشقیلهئه.داێدهگروهرابردووهیبهوگۆرانیانهڵگرتبوو،ئیستائههه

جاده باوهوهگواستبووهوهکانهناو ناو سروشتبۆ شی لهکهماڵه. ئاغا سهی رو

دابووکهوکچهشتێکله.داگرێدهوهوکاتیپێکهجوانی،ئیستاوئهبهوهکهکۆاڵنه

دیکهکچهله نهکانی شاردا ناو بووی نه. چییهیدهئازاد زانی بیری. زۆرجار

وهکردهلێده شهراکشانه. سهوانهکانی رهی تهربانی بهکهنهحیمی ئهساز ینجامهو

نیالهوتهئهیکهوکچهالیئه،لهمماڵه،لهیهولێرهنووسیئهچارهیاندبووکهگه

په بینیشهبهوهکانهرهنجهپشت بوویودا ههدهنهباشه. مرۆڤ جارانروهکرا ک

له لهژیابا، و لهباوهگوند سروشتدا؟ ئهگهشی بۆنی سروشتوانهڵ وا ی

؟بایهوهیئهسازکهنهحیمیتهیرهمباڵکۆنهرئهبووگهمیاندێنێ؟چیدهرههبه

بهوهبێئهڕۆیشتنبههاتنودهکاندهرۆژه ودهئهیئازاد وتێکسکهنجام

.وماڵههاوڕێیکچیئهببێبهیوداوایلێکردکهکهخوشکهروویکرده.بگات

لهبۆساتێکبزهفێککهشرهئه.یریکردسهوهرسوڕماوییهسهنیابهفتهشرهئه

ڕاڵگهبوو،روخساریساردههدهکانیوننهرلێوهسه یزموونیژنانهئهوبهئه.

ده کهخۆی دیکهئهیزانی شتێکی نوان دیکه. نجۆرێکی کهخانوویه. وئهک

:یگوتبراکهوبهوهڕایهگه.ترسییهکجارجێگایمهیتێدابێت،یهپیاوهمووههه

!"بیشێتدهریکهزانیخهده"ـ
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به ئئازاد نهههیچ یشتگهنجامێک نهدههاتهدهنهکهکچه. بۆهدر، چوو

نهکتهمه کردتیدهکیشهاوڕێیهڕهڵکچانیگهگهلهب، تهئه. لهو .بوووهماڵهنیا

گوندچژین،چلهدادهورهخانوویئاواگهلهکهنیهخۆوهله":وهئازادبیریکرده

بووکهوهئه،وهکردهخانوویگوندجیادهیلهمخانوویهئهاڵمشتێکبه!"شارله

کۆاڵنحهسهله بووینهوشهر کۆاڵنهسهلهورهیگهرهنجهشتپههه. .بوونکهر

مخانووهئه.چۆڵبوونمیشهکانههرهنجهرپهبهبۆیه.بووئاغائاساننهبۆماڵهمهئه

ئیدارهوهله بهپێش تێدابوو، پۆستی چهی لهاڵم مانگ رایانگوهند وپێش واستبوو

.وهوڕۆییهکینوێیئهبینایهچووبوونه

:یپێیگوتورهگهجارێکیانباوه

!"یهگزادهنیابۆبهتهگزادهبه"ـ

یوهبیرله.ژیانیدامجارلهکهبۆیهنگه،رهوهباوکیکردبووهئازادبیریله

چییهکه بووهباوکی چی نهو تر جۆرێکی بۆچی بووهو کوڕههر! زایسوڵ،

لهدهکهکبووهالیهمه چهرێگایچهستیرۆژگار بهوهتهند کۆتایی زوو زۆر

ئاغامتریلهالچیکهمهمهردهوسهئهباوکیبیستبووکهئازادله.ژیانیهێنابوو

هۆیمبهاڵبه،بووهنهوهتوسامانهروهسهاڵتوسهباریدهلهگزادهگوبهوبه

ویوزهوهکانهباڵهرێگایدزینیقهلهنوکهده،ئاغاکانفێڵوهالیگوندهمانیمهنه

ههکازاره خۆیان بۆ گرنڵدهن رهئێرهیشتهگهدهکه. بااڵبه، یهسوڵ بهرز کجار

.کردئاغاکاندهباسیلهوهرقه

دهره بۆیهسوڵ لهحهیگوت لهزی سهئیدارهکارکردن ئهی و ،حواڵهبت

یدابهواڵتداناسنامهمجارلهکهبۆیهزاشایه،ستکردیرهدهکهیهمئیدارهئهچونکه

:یگوتودهئه.نناوخاوهکخۆیانبوونبهڵکیوهمجارخهکههاوواڵتیانوبۆیه
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کران،دهپێناسهوهنیانهکاناویگوندوخێڵوئاغاواتهڵکیبهخهمهپێشئه"ـ

ئهبه دوای تهمهاڵم بهئیتر خۆیانهنیا وهناوی یهمهئه. توڕهئاغاکانی !کردکجار

موومیروئاغابچوکوههئههوالتێکداکله.ڵکیداخهتیانبهسایهکان،کهپێناسه

رهورهوگه دهیتێدابوو، بهزاشا بوونیههڵکبهخهکهشا،چونبهناچارببێبا

!"ورهکیزۆرگهیهورهگه...ن،راهاتبووورهگه

ز حهئازاد بهۆر قسانهزی بوونهم ئهده. چارهردی سهوی .کرددهنهر

رستانهتئهتایبهبه کهم تێیههیدووایی، گیشتدهنهانر بیریکرده. رگهوهئازاد

یناوماڵهکبنهکبوونوهیهماڵهمانیشبنهئیستائه،اباکوژرینهورهگهباوکیباوه

ونئهسڵهبوو؟ئهچده،هاتباننهتانهوچهرئهگهباشه.یپێشووکهبینایپۆستخانه

لهبوههالبێچارومهرئهسهچکارێکیانبهتانهچه ئازاد جارێکیانبیریدێتوو؟

.یدابووویست،باوکینهیاندهکانپارهردهجه.یکردپارهیباسیپوڵوورهگهباوه

لهنه نهوهرئهبهک دڵی بهدهی لههات، حهوهرئهبهڵکو پێی بووی رام ال،مه.

بهرامبهبهچۆکدادانیله دهکیحهیهکردهرزاڵمدا زانیورامودژییاسایخودا

لهسهربۆیههه داناریشی پێناودا تههب. لهههوهنهمهو کهپتا لهێ ڵگهوتبوو

.وشاخیکردبووشاخهکانردهجه

لێره بێزیلهئازاد وهبووهیباوکیدهورهگهالیباوهمهدا واوتهرقێککه.

تکردبا؟ڵکێکیراحهوخۆیوخهیداباکرابڕێکپارهدهنهباشه.کردیدهتووڕه

وهکانهرهفێڵکهنئاغاواتهالیهکانیشیلهویوزاروموڵکهزهونهوتافهخۆیدهنه

دهسهستیبهده گیراردا الییکچێکبهوهیزانیبۆئهزموونیخۆیدهئهئازادبه.

راکێشێده بێکاتیبۆدابنێخۆیدا دهده. ربکارهبێزهبێخۆیماندووکا، دواتر.

یوادێتهورهگهباوهئازادنه!قهرهلهروکهسهلهالکهممهلهیاڵموهبه.یشتێیگهده

نهبه و باوکیشیرچاو راوهبه. نا، ستهاڵم له! دهباوکیزۆر چێو وخوێنده. وار
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زانقسه دهده. چی دهزانێ چی و کاڵێ بهبه. دیکهاڵم دابارێکی خۆیهبهله. وهر

:گوتی

!"کباوکی،نهالیهریمهبههمبۆخۆیلئه"ـ

تیمێکغیرهکه.زانیترسنۆکیدهبه.ڵگرتیههورهگهباوهئازادرقیشیله

وهکانبستێنێتهویوزارهیتوانیزهبابێگوماندههه بوو،باوکی،کردهولێهاتوو.

خوێنهزیره دۆخ لێکدهکو کات و بهوهرهر دره، یاندایکبونگلهاڵم وبوو،

مێردیژێریریپیرهئازادسه.ختبوومێکناوهکاتیژیانیکه!زۆرزوونگهره

حهکهختهدره کردوشهی ی دههه. کرد لهستی باوکی ئهبا و بێت لێرهوێ .ویش

کپێویستبوویهوهجێگاگۆڕینه .مووانکردبووههیلهورهدرێكیگهغهمانهزه.

تیانعیهکرهمکتوپڕوهفیڕۆچووبوو،ههبهوهدرهمغههۆیئهبهالمخوێنیمههه

هه و نهلێهاتبوو ئازاد ئیستا بگاتهیدهم کچهئهتوانی کهو لهتهی کاندافسانهئهنیا

کراباسیانلێده لێره. کردیدهوفیلمانهیریئهسهوهرنجێکیزیاترهسهبهوهئازاد

.یپاشاکهکانیاخودکچهشقیکچهباسیعه.یبووکهماڵهیپاشاوبنهباسیژیانکه

فیلمانهله وانهم تهبووکهدا بێتکچیپاشا بۆکوڕیپاشا نیا شقجاریوابووعه.

کۆشکهرزهبهدیواره دهکانی دهبهکانی ئاودیو و بووزاند ئهبه. لهمهاڵم کاتیش

نگترئارامتروبێدهوهلهمشارهژیانیئه.هاتانداپێشدهکساتهخودکاره،یارووداو

وهساتێکبکاتهرووداویانکارهئازادبیرلهبووکه یریرواسهههرۆژێککه.

داکهئاوهلهلهپهتوندوبه.رداڵگرتوتێیوهکیههیهکرد،چیلکهیدهکهوزهحه

کانبهپۆلهشه.یلێهاتجۆرێکیدیکه.جواڵکهئاوه.دارێکوسابهئه.شاندرایوه

لهپهیفڕیداوبهکهئازادداره.وهاڵمزۆرخێرایشنیشتنهڕان،بهڵگهکانداههراغهقه

کزرایهمهکهوێنه.کهیهریکیکێشانیوێنهخهبینیکهبرایباقی.وهژوورهچووه

که وهبوو کچێک ههروخساری کردبووهتاوێکک وهرووناکی به. ئازاد
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براکهسهوهرسوڕماوییهسه کردیری ی بهنجیهگه. لهتهتی رووی کهماڵهواوی

.کردبوو
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 تی کانی بێ تاقه رۆژه

تێده زیاتر کات ههپهتا زیاتر بارام دایکی بهڕی، تاقهستی دهبێ .کردتی

بێتاریئهسهفزیۆنیشچارهلهکڕینیته کرددهینهتییهقهم هندوهکاریناوماڵئه.

کهنه پێتهبوو رۆژی رێربهسهبهواوی که. بارام تاقهدایکی دهبێ بووت

کهدادهکهرهنجهرپهبهله لێدهئێوارهنیشت، گرتوڵدهیههکهڕۆژهبههاتگوڵهشی

ڕستشیدهته،وهلهجگه.ترووکاندنیوتنهکهدراوسێکاندهڵژنهگهرگالهردهبهله

به گۆرهچنینیدهو مهخۆیشیسهوهوییزستانهستکێشو دهرقاڵو .کردشغوڵ

ده لێی بوو وایش فرۆشتجاری قسهنهبهوییهگۆره. تێدانهکانی مشتهی ریبوو،

بووباشیهه پارهئه. یکهستمێردهدهدایهیدهوتنهکهستیدهدهمهیلهیهو هی.

یکهمێردهوهوکاتهله.کردزریشیدهنهجارجارهبووکهیهمپارهربههه.خۆیبوو

.کانیشیزیادیکردبووزرهودیویسنوور،نههاتوچۆکردنبۆئهستیکردبووبهده
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سهکتریانههکانیهکچه بهدهوهکترهرییهسهریانبهبوو، و وانهیرۆژقسهنا

مدایکیبارامله.کردڕدهکانیانتێپهرۆژهوهکاریناوماڵهنینووردهوپێکهحیلکه

کچهبێکارییه و خۆی نهی یشتگهدهکانی جارانهبهجارجاره. ردانیسهوهیادی

دهویلهته کردکانی ئاژه. و مانگا بۆنی دیکهڵهئیستاش مابوونلهکانی وێ رهه.

دهرگاکهده بۆنهوهکردهت هااڵوی بهکه، دهسهت هاتردا به. کانیسییهپڕ

نیشترزدهرعهسهفرلهزستانانکاتێکبهبووخۆشترنهوهسااڵنله.یمژڵیدههه

لهموودونیایسپیدهوهه الیمانگاکانبایتایهکرد، دایکیبارامجاریوابوو.

ژیانیانکردکهدهوانهدڵدوعایلهوبهوهخوارههاتهرگۆناگانیدهسهفرمێسکله

سه ندبوولێ ئه. بهئاخر مانگا باشهزمانانهستهو بوو؟ چی ئیستائهگوناحیان ی

یتییههامهمنهئه،ڵکیخیلییخهبهبووکهوهڕیبهوتن؟باوهکهدهخۆشنهڵکینهخه

هێنابوونسهبه ردا یانزمانانهستهبهڵهوئاژهوانخێروبێریئهرئهدهقهسبهکه.

له!ڕژابووردانهسهبه یاندراوسێکه.خیلیکردبووڵکیبهقورئانداباسیخهخودا

خیلیبووبهرسهلهلووتومیتیقهوتوتوویهالیمزگهمهجارێکگوتبوویکه

غه لێگرتنزهخوا غه!بی خودا لهزهئیستاش گرتبووبی دونیا رووی. کافری

واڵتکردبووه بهخه. چاویان ههیهڵکی هاتدهڵنهکتر کجاریهوهدڵهلهجارێکه.

رزبووسوڵبااڵبهرهرقیله رچیسااڵنیساڵبووگهئهوهیهرگانهوجلوبهبه.

به بوو، گهدراوسێیان غهاڵم دهلێک ینواندریب په. بارام کیندییهیوهدایکی

حاشاههراسته و لهڵنهوخۆ شهگری و کۆت رهنێوان بااڵبهڵواری وسوڵ رز

.ستیپێکرددهوهوکاتانهمووشتێکلههه.بینیناوشاردادهبوونیمانگالهغهدهقه

نهبه بهس جاران حهبوو دهسهوهیواندارییههۆی شتێکیان و بوو قاڵ .کردریان

کچهخه دهکانمی خواردی قوتابخانهکهبهنهتازه. نهدهڵکی و ڵکیکهبههاتن

ڵداریئاژه حهباشه. و بێکار کچی بهکێ و دهتاڵ لهتاڵی ووهکاتهووێ؟ مانگا
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قهئاژه ئهغهدهڵداری مێردهکرابوو، چهکهرکی بووبووی ندقات بارام. دایکی

ڕورشهوێههتیلهژیوبیستوویهیدهتهوهاڵمئهبینیبوو،بهرچیعێراقینهگهئه

خێروبێر،واڵتێکیپڕله.وهسێتهتتێیداناحهڵکقهخهڵێنواڵتێکهده.شۆڕبووه

نهبه ساوهحهاڵم لهوهگێڕنهده. ئێراق و ئێران سنووریانکاتێک خۆیاندا نێوان

مابووهکردووهشدابه گوندێکی لهیاندهنهکهوه، بڕیاری بدهسهتوانی یاخودر ن،

لهکێشه بووهریههسهیان دایهرئهسه. رایان .کهڵکیخودیگوندهستخهدهنجام

رانکانیدازیاترنیگهکانوداڵغهنیاییهکاتیتهله!ڵبژاردمدیویانههشئهکهڵکهخه

بێده یکهپیاوهبێچاره. ع! ئیتر بهادهئیستا گرتبووتیان رۆیشتنی خێراچه. ند

!وهبنهکانئاساییدهشته

کهکهمێردهوهوکاتهله فێری ئهسابهی دهتی دڵی زیاتر بووبوو، دایهودیو

پیاوه!ماڵپیاویتاقهبووبهدادهانهمکاتلهبێتکهوههیئهنگهره.بارامیکوڕی

فزیۆنلهرتهکانیکۆاڵنوبهاڵتنهیناوژێرخانوههکهگچکه له! وهکاتهوئیستا

وهڵخۆیدێنێتهگهیوانیشلهکه،،بارامفزیۆنیانکڕیوهلهته یبینیدایکیبارامده.

یهکهکه لهیوان دهکجار چووباوکی تهله. وه،نیمهچاو و کباوکیشیدرێژتر

دهشتهیڕوانیهده و نیوروبهکان کهر، درهگاکانی و تێپهمێکقورس ڕنگ وئه.

لهحه شێوهزی بوونهنیگاکردنانهم دهده. شاراوهیهڵێی .وهبدۆزێتهویستشتێکی

پرسیارکهنیگایه بهکی وشهر، بێ کهاڵم بێ المو دهکه. دوامیش بارام. دایکی

:یگوتده

!"دوێنمدهانیانکهکمووپیاوههه.وانماڵهبنهروان،بههه"ـ

"فشرهئه"رباوکیانوسهوهکانچووبوونهکوڕه.بوونکانیانوانهاڵمژنهبه

وکرد،ئهیاندهفقسهشرهڵئهگهکانیلهئاگایلێبووکاتێککچه.ردایکییشسه

:یگوتدهوهرخۆیهبهله!زیاتریشنگهره.دواردووکیاندهرههدهقهبه
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"!بێروادهالن،ههریمهبه"ـ

شییمهئه.زانییدهمهوئهئه.کبوویههرهکردنیشخۆیبهالمتوانایقسهبه

قوتابخانهچووهفدهشرهئهکهوهگێڕایهدهوهبۆئه فشرهدواترئهزانییدهونهئه.

بێ،کیباشیدهداهاتوویهتکهگوپێیدهوهناخیهاڵمشتێکله،بهچکارهبێبهده

لهالنیکه باشتر خۆیکچهم کانی توڕهیهمهئه. دهکجار کردی توڕهئه. وایییهم

کهده بهکرد وابوو هۆیهجاری هیچ تهبێ لهکهفزیۆنهلهک کهی و یوانبارام

.نبکهکۆاڵنکایهبچنلهیگوتباشترهده.نیریبکههێشتسهیدهونهوهکوژاندهده

وێراهیچیدهبارامنهداکهدهنجامیئهمهئهوهییوناوچاوێکیگرژهتووڕههابهوه

خۆییوهرئهبهاڵملهاڵیان،بهمیوانبچێتهزناکاکهدایکیحهیزانیبارامده.ێبڵ

یریهێشتسهیدهدایکینهکه.دایهدهبینی،گوێینهیواندهرزداریکهقهکجاربهیه

وێلهوه،یپشتهوشهحهچوونهکۆاڵن،دهیبچنهوهجیاتیئهن،لهفزیۆنبکهلهته

سه دهخۆیان کردرقاڵ الساییکردنه. فیلمهوهیاری یاخود و تازران و زۆرۆ ی

بوودهکهرهنوورتهیپشتسهکهداژێرخانهمکاتانهله.کانکاوبۆییوشمشێربازییه

وژوورهسیحریئه.واوتهفیلمێكیکردبهیدهکهیارییهیکهییهفسانهئهوشوێنهبه

ترسێکیخۆشبوو،جۆرێکلهڵبهتێکهکهکهنوورهرتهژووریپشتسهواته

.بوولێکنههاشوێنگهنیوهماڵیخۆیانخاوهیوانلهکه.خۆییوانیشیگرتبووهکه

زۆربه ژوورهباوکی کات ئهی حهوبهکانی دهکهوشهر پێک و رێک وی کرد

مووهه.دانڕاوێکیشیدهنتهتمهتسالیجارێکیاندووساڵجارێکحهنانهته

لهژووره بوونیئهکهخانووهکان خاوێن پڕتیشکو روونو واندا کشوهگه.

کانیخۆیچینییهزۆرجاربیریپێالوهیخۆیانکاندیتنیژوورهیوانبهکه.وهرهده

وهوتهکهده سووکه: و راحهڵهسپی تو پیاڵوانهئه. کهو سنووردهی بێ تا کرا

یرابکهوهپێیانه ره! کاتێک باالبهجارێکیان لهسوڵ وحهرز دانیشتبوو وشێ
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.ماڵیبارامیبۆکردیکهیوانباسیژوورهبوو،کهوهخوێندنهریکیرۆژنامهخه

قهره بهدهسوڵ مایهبێدهرێک وهنگی لهدهله. بیری خۆیدا وزێکحهروونی

رهبهوهکردبووه وهشهئاوێکی که. پیس لێڵی ههدهئاوێکی خێراتربێ رچی

وێکاتێکلهنیاگوتبوویکهته.درکاندبووینهکهیالیکوڕهمهاڵمئهبه.بیگۆڕی

دهدهیاری ووهوتبووهیواندوورکهکهدواترکه!خۆیبێتبێزۆرئاگایلهکا،

رۆژنامه ههکهرۆیشتبوو، و البردبوو رپێسهستابووهی کردبووه. کهوهبیری

ئاژڵهگهئه و مانگا نهرچی بهکان تهمابوون، ههویلهاڵم لهکان بوونر وئه!وێ

واتهکه.خێوکردنیمانگاکانشوێنیبهبهوهکرادیسانببنههمدردهههیکهویالنهته

قهته خانبوو،دهسنهڵبهکردنیئاژهغهدهنیا کانیشگۆڕدرابانووهبا اڵمچۆن؟به.

نازانێ کایهوژوورهلهینیهوهیئهمافگوتکهینهکهکوڕهتبهقهسوڵره! دا

به نیگهبکات، لاڵم بوو شهحهوهران و بهلهیوقهز دهسیمایدا .کرادی

.بمرێنێزهوحهیتوانیبووئهشنهکهفزیۆنهلهته

رسهبهکهژێرخانهماڵیبارام،لهریکییاریکردنبوونلهخهرۆژێکیانکه

ڵوێوچهندێکچیلکهپشتههلهپێچرابوووکیپیسڕۆیهپهلهوتنکهشتێکداکه

کهکییهیهرهبنکۆتهله تبووکجارکۆندا به. یوهشقیشتدۆزینهمانعهههبارام

:یوانگوتیکهروویکرده.ڵیگرتهه.ستیدایهدهوهجارانیه

کاڵموه،بهوهتهرکردووهسهمبهدجارزیاترئێرهسهرچیتائیستاکهگهئه"ـ

!"بینمدهمهئهمجارهکهیه.بیدهوهتازهتووششتیبهمیشهبینیههده

ئارامیپێچرابوو،بهکهقورسهوریشتهدهجوانیلهبهیانکهکهڕۆچڵکنهپه

وهکرده لهگهئه.وترکهکدهیهمانچهده. الیخێزانیبهوهماڵهرچیباوکیبارام

کردکهدادهوکاتهیلهمکارهئهمیشهاڵمهه،بهکرددهلهیمامهمانچانهمدهئاشکرائه

یانخه نهکهژوورهوتبوویانلهبارام بوودا نه. باوهدهمنداڵبوووهێشتا ڕیکرا
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 بێههپێی بهمنداڵه. دهکان یهسههکمانچهدیتنی ماوهیری بۆ کرد، کیهکتریان

نگبوونبێده قورسبووکهمانچهده. جارێکیانلهبار. رداسهبهدالهکاتیمامهام

دیتبوویکه وهپێچێتهشتێکدهلهپهباوکیبهوتبووو کیهیبۆچرکهکهمانچهده.

رههیهمانچهدهمئهیکهوهیواندڵنیالهکه.وهوتهکهوهوشهئیستابیریئه.بینیبوو

فرۆشرا،شاردادهنیکایارییهسهرهدووکانیکهتاقهلهنکهمانچانهودهمانئههه

اڵمبارامزانیکهبه.نیانبدهکهیهکابهدرێژهوهمانچهمدهبهبارامکردکهداوایله

له نائاسایی ئهههشتێکی شتهبوونی قورسهرهم و ژوورهلهداش وم تاریک

وهشوێنیخۆیدانایهیانلهکهمانچهده.یهێشتنهیهربۆ،ههیهداههرامۆشکراوهفه

.ریسووڕماسیمایگرژوتێفکراویبارامسهیوانلهکه.وتنرکهدهو،وه

چه جارێکلهبارام وکانیئهپالستیکییهمانچهدهستیلهیواندهڵکهگهند

دابوودووکانه نهئه. بوونوانسووکو رم لێوهبۆنیپالست. هاتدهیکیان اڵمبه.

ترانیشێکیقهجۆرێکیتربوو،قورسوساردورهکه،هیژێرخانهیئێرهمهئه

هاتدهبۆنێکیساردیشیلێوهکه له. بۆنهبارام ئهناو بۆنهکانیتردا یریبهغهو

ندباوکیچه.زیادبووبووکهکانیتریناوژوورهبۆنهبهبۆنێکیترکه.وهناسییه

بوونهوهماڵهلهکبوویهفتههه که. زانی دهلهکهنچهمادهبارام باوکوێ تا یبێ

اڵمشتێک،بهوههیریبکاتبچێتوسهبوویههوهتیئهرفهدهتهواکه.وههەگهڕێتد

کاتنهمکارهئهگوتپێیده کهدهنه. وله!وتووهپێیکهوچاویئهسبزانێکهبا

ئیتربارامگۆڕاوهرۆژه خاوه. یشتتێگه.نیرازێکبوو،رازێکیترسناکئیستا

،وهوتهکهکهفزیۆنهلهکانیناوتهبیریفیلمه.شغوڵهمهوهشتیترسناکهباوکیبهکه

نینوکهپێدهمیکهوپیاوانهئه.رتهترسیوخهکانیژیانێکیپڕمهناوچاوگرژهپیاوه

ستیبارامهه.کردوانیدهباوکیشیزۆرله.وهمانهشوێنێکدهملهدوانوکهمدهکه

وێیهدهریکهخه.وهکاتهباوکیدهبیرلهریکهژیانیداخهمجارلهکهبۆیهکردکه
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بناسێ باوکی دهکهاتێکک. شوێنی رۆیشت، یگۆڕیکهمانچهیوان هه. اونگدوو

ندبۆچه.متوانیاڵتبوو،بهحمهمێکزهرچیکهگه.پداستیچهدهبهوهوپشتهرهبه

 دوواتر لهکهکاتێکرۆژ حهیوان یاریکردندا بهکاتی یوهیرکردنهسهزی

:بارامگوتی!وهیانتوانیبیدۆزنه،نهوهکردهکهمانچهده

"؟یرنیهسه!وهبنهوندهکاندووباره،دۆزراوهئاوایهئێره"ـ

بهکه کردبووسهوهرسوڕماوییهسهیوان یری سبه. لهبۆ باوکی کاتێک ی

باسیدهوهخوێندهیدهدانیشتبووورۆژنامهکهوزهنیشتحهته .یبۆکردکهمانچه،

.کردیکهیریکوڕهتیژسه.وهیراستبووهکهرکورسییهسهرزلهسوڵبااڵبهره

وشوژوورهوحهزناکابچێبۆماڵیبارامولهچیدیحهیگوتکهندهوهرئههه

کایهترسناکانه بکاتدا رۆیشتکهکه. بههه،یوان عهستی کردترسێکی .جیب

لهکهیه بوو شێوهبهژیانیدامجار بهههیهم چهستی دهبوونی لهک نزیککرد

کیلهچهربۆیه،ههیربازتیسهخزمهچووبووهسوڵنهره.یاکۆاڵنیكنته.وهخۆیه

کهوهوهنزیکه نهگهلهها بژیت دیتبووڵیدا چهئه. سهکو و پۆلیس کانیربازهی

ستتبههه.بووجۆرێکیدیکهوهوانهدوبااڵیئهشانوقهکبهاڵمچهبهبینیبوو،

نهمه کرددهترسی چهئه. ئهکانهو لهالی پیاو دڵنیابوووان جێیان بیریره. سوڵ

کهزاکانیرهوێنه بهوهوتهشا وههرمهکهکبهیهمانچهده، دهگهئه. یکهمانچهرچی

بۆشوێنێکیتریینجێبیروزهستبهاڵمدهکێشا،بهریرادهرنجیبینهزاشاسهره

ده کردراپێچ تهره. بهنهناسوڵ وابوو جاری ئهت کهگهدهنجامهو زاشارهیشت

دهئهخۆوهله بهمانچهم یهوهدهالقهی لهوهئه. دهی تفهدونیادا بێت زۆر نگکرا

ئهدهبه یهیشیدهوهستبوو، بێتپیاویعاقڵوژیروتێگهکجارکهکرا .یشتووم

ویئهزۆربهوهلهجگه.هجیاوازبوومهردهوسهئهیشتکهگهنجامهوئهسوڵبهره
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رهوێنانه وا بهی دهوهکهچهزاشا ئه،ندهپیشان رپرسیبهکهیهمهردهوسههی

.بووه"زاقسوپایقه"

سهسوڵههره رپێستا درهباوکیله. خهکهختهژێر وتبووویلێکهدا بیری.

ماڵیخۆی،پێشلهوهیانسااڵنیساڵلهورهگهباوهکهوهوتهکانکهنگچییهتفهتهچه

ینهکاوچهئه.ترسابووکنهچهیلهرهوگهباوه.دزیبوووهمماڵومنداڵهردهبهبه

،وهبریسکانهتاودادهرههبهکاندالهوارهناوچیاوولێڕهلهوهدوورهلهرچاوبههاته

لهپیرهبه رهگهمێردێک ریزهناوهلهنگهڵدا، داکهڕاستی بهعه. هارییسرێکی

کجاردڵڕفێنبوویه لهئه. بیر دهوسا ئیستاکهمانچانهو جیاتیمانگاکانلهلهیوا

مڕۆدیسانبۆسوڵئهره.ژیانکانداجێگایانخۆشکردبووودهوژێرخانهویلهته

به تر ئهجارێکی کهگهمهنجاو ههدهیشت لهبێ زووتر وشێوهرچی بینا ی

باستپێکردبوووئیستادهیدهکهزاشاکارهره.کانیشارداگۆڕانێکبکرێخانووه

تهکهکوڕه بکای واوی بزهره. نیشتهیهسوڵ تاڵ رلێویسهکی ساڵهوهئه. سااڵنی

ههزۆریخانووهرهیههزۆربه نکخۆیانروهکان له. ههرواڵهشار ئهتدا یوهر

کهوهتییههێندێکبینایحکومهبهتر،کشاوه...تر،ورهمێکگهتکهڵبه،ههجارانه

لهیه دکجار جیاوازنیکهوانی دهره. بهیزانیسوڵ بارام وهتیهقاچاغچیهباوکی

دهریکهخه چه، قاچاغچی ههیزانی بهیهکیش نه، بداتهیدهاڵم لێکی کهوهتوانی

مهرئهسه ئهنجام بوونی دهترسیی ژێرخانهلهیهمانچهو چیدیمییهقهو یهدا وئه.

وههێڵێوئهنهوهڵکهستخهدهکبهچهەبوووهوڵیئهزاشاههرهزانییدهندهوهئه

هێزهته کهکدارهچهنیا بن پۆلیس و چهخاوهکان بنن ک ئهواتهکه. وبوونی

بهوبهیهمیاسایهیهشکانیئهمانچهده وکانیئهتهحمهمووزهفیڕۆدانیههئاشکرا

بووزنهمهپیاوه ئهره. یهمهسوڵ لهی نهکجار تهال یاساشکێنانهک بهنیا ڵکوو،

دهخائینانه رچاوبههاتهش ده. ئهخوا چهیزانی کوێکانهو دهبهبۆ وکرانڕێ
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رهتوکهستیکێدهردهبه کهستیئهردهبهنگهن، سااڵنیساڵکهوهونهبکهسانهو

چهئهپێشوهله ئهکانهم لێ وهستێندرابووهیان گهمه. سااڵنیوهڕانهترسیی بۆ

رابردوو ههتیلهواوهتهسوڵبهره! ڵچووبووخۆیدا توڕهتوڕه. بیری. چیبکا؟

که وهوتهبارام منداڵئه. لهسااڵنیساڵهیعسوومهمههو کاماڵیدهروو چارنیه.

لهده قسهگهبێ بارام باوکی بهڵ ئهبکا، چۆن؟ پهاڵم هیچ خۆ کیانندییهیوهوان

نیهوهپیکه نائومێدییهره. کدایگرتسوڵ داهێزرا. دهسه. خورووبهیری ۆیری

کرد غهکانیچهچاوه. بوونند مگین نهندهوهئه. ی ئارامییهخایاند یرکیسهکتوپڕ

بۆرابردوووهڕانهبێگومانگه.کردناخۆشهستهبیروههمووهمههیبهکشهپاشه

حاڵهمه سه! کهربازخانهبیری شار ههههکهوهوتهی رۆژێک بهموو ڕێتاوی

سهده و پاراستدهشینووریرسکرد شاره. دهبیری و واڵتبانی پاراستنی زگای

بهههکهوهوتهکه دووکیان گهر بینای خۆیانناوهلهوهورهدوو شاردا ڕاستی

کدواییهکبهیهەوقوتابخانانهیوئیدار،بیریئهکانقوتابخانهبیری!نواندده

کجارییهکهمانچهسوڵ،دهره.اربوونڵکیشمنداڵوخهژیلهزرابوونوتهدامه

رچاوبهبچووکهاته دیمکانیقهشاییهکدهبچوکوهندهوهئه. شتێکیوابچووک.

مئهیوانهبێگومانئه.ترسیرمهبهوهبخاتهیهورهگهمووشتهوههناتوانێئهتازه

تیوقیمهرحاڵجنسێکهههشبهمانچهده.دەرهێنانهپارهبۆنیاتهوێندهیایهمانچهده

!"ئایپاره:"رلێویسهڕایهکگهیهسوڵبزهره.کادهوپارهیههه
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 هاوڕێ

هوخیلییهبهبهکانیهاوکالسییهزۆربهتابخانهقوله باقیچاویان .کرددهله

دوکهکوڕێکی کهوم یشمیشهیشتوههگههکاندوانهئاسانیلهزۆربهوورد

ناکرێکهیههایشیههتوئاکارێکیوهاڵمرواڵهبه.وههێنایهیباشباشیدهنمره

ئهندهوهئه ئازاریبدهزیهئاسان یتو برایهتکهتایبهبه. ئهئازاد ویشلهتیو

یزۆربه.بوونهموهاوڕێبۆباقیئاسانیداکردنیهاودهپه.دایهمانقوتابخانههه

بهیانبهزۆر.باسیکچان...،وڕانوقسهگه...بوون،کانجۆرێکیدیکهابیهقوت

تاقیکارییهحمهزه تهت پێ ساڵیان کۆتایی کراواودهکانی ئه. زۆرباقی، وانی

رچاوبههاتهریدهرسهسه کهپێیسه. بوو لهیر ئاگایان لهبۆچیزۆر کتێبو

نیه"ااڵنیهانیمندکه" پێکه. ئازاد "هاتێدهنینی مندااڵن: گرینگنهبه!" بوو،اڵم

رووداوهگرینگوێنه و بوو،کان نارۆمانسیهوێنه...کان وکهگۆڤارهوکانی بوو
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ژیانکردن ئهڵبههه. وهت ئهوانیش ههک ئهرههم تهوانهموویان وا فزیۆنیانلهی

بههه بوونرقاڵسهوهکانهفیلمهبوو رۆژانهبه. گفتوگۆکانی سهشێکی رکالسوی

کاندائیستائیترخانووهله.بوونمفیلموگۆرانیانهتبهبارهسهیقوتابخانهوشهحه

کاتدهزۆربه ئهی گۆرانیبێژانهنگی بهدهو که لهبیستران جیا زمانیزمانێکی

باوکه و دهدایک گۆرانیان گوتکان نبه. زۆر نهاڵم .رچاوبههاتهدهائاسایش

کردومایاندهکاتیگۆرانیوتنداسهشێکیگرینگیانژنبوونولهبهتکهتایبهبه

بهبه و ئارایشکراوهجل روخساری و جوان شاشهسههاتنهدهوهرگی یر

.کهفزیۆنهلهته

بوویهماوه هاتبوونهیهماڵهبنهک تر شارهئهکی دهکهکوڕهوم مئههاتهیان

یهقوتابخانه بووههله. مانکالسیباقیشدا کوڕهئه. سهههو رنجیرزۆرزوو

.دوادهخۆوهبهستیمتمانهههکجاربههاتبووویهوهکانهورهگهشارهله.باقیراکێشا

ورداشتێکسودهردهکییباقیلهزیره.هاوڕێڵیبووبهگهباقیزۆرخێراله

رێیتلێیبگوزهبکرێراحهبووکهنه ونبوونیخهباقیخاوهوهلهجگه. که.

دهیدهقسه شوێنێکیدکرد، ییبردیبۆ شوێنهئه. خهتهیانشوێنانهییو یاڵنیا

.یمانبووپهکهناویکوڕه.یشتێیانگهده

نیبووکانیبییمانکتێبهماڵیپهباقیله هیباوکیکهورهکیگهیهکتێبخانه.

پێشلهوهتلهڵبههه.ڕیڤیتنامبینیرشهسهمجارکتێبیلهکهبۆیهوێبووله.بوو

باوکیرۆژنامه ئهسهلهکانی شهر خوێندبووهڕهم بهوهی ئه، بۆ ئهاڵم شهو ڕهم

لهشه دوور، زسهشوێنێکلهڕێکبوو کههر تهوی خهدیسان دهنیا یتوانییاڵ

وربازوژنومنداڵوئهسه.رچاوبههاتنهترسناکدهکهڕهکانیشهوێنه.بیگاتێ

گوندانه و کهدارستان سووتاندهی ئه. باقی وهمانهزۆرجار فیلمهی کانیک

خایاندوعاتیدهیدووسهکهڕهوپهئهیکهوفیلمانهئه.رچاوبههاتهدهکهفزیۆنهلهته
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یمانپهیلهوکتێبهمجارئهکهبۆیهاڵمکهبه.بووواودهمووشتێکتهئیتردواترهه

بۆڕیڤیتنامشه.کرد،دنیایگۆڕایوهخوێندنهستیبهدهوهماڵهرزکردووولهقه

بوو،وامردهربهشهههدراوئیستاکسااڵنیساڵبوونمایشدهوفیلمێکبووکهئه

فیلمێکیبێکۆتایی کانیسیاسییهربیرهسهمجارلهکهبۆیهوهمکتێبهڕێیئهرلههه.

وهخوێنده شارهکانیئهیسنوورهوهرهدهله. کانیئارامیرۆژهبهکهیهبچکۆلهم

ڵگهکرالهرئاساندهزۆککهاڵیهراوهههه!کبوووغایهکرد،غهڕدهخۆیتێپه

خۆیبتبات زاشاررهسهلهوهوتهکانیباوکیکهبیریقسه. مانیکۆن،باسیزه.

توانێئیترئیستادهستیکردباقیهه.سبووهکهسلهیواواڵتکهمانهردهوسهئه

کچیرۆکوهومئهاڵتکردبوو،بهسیاسهکیباسیلهباو.کانیباوکیبگاقسهله

لێگرتبوو گوێی خۆشدهکۆتاییهبهمیشهههچیرۆکێککه. یشتگهکی که! باقی

مئومێدهرئهههیبینیکان،دهساتهڕایکارههرواوکرد،سهرڤیتنامیتهیسهکهکتێبه

ئه کۆتاییهو لهیکهخۆشهم لێدهچیرۆکهباوکی باسی لهکانیدا ههکرد، .یهوێشدا

یریداهاتوویانسهوهشیبێجووڵهچاوێکیگهمردنوبهدهوهبزهکانبهمردووه

کردده خه. بیری دهونهباقی خۆی وهوتهکهکانی مه. وبیری سروشت و زرا

دراوسێیانفریشته ی تاقیگه. خۆیکهمینییهژێرزهبیری ی کهوێنه. مووههکانی

یپرسیارێکئیستامێشکیباقیخۆره.یداپۆشیبووکهیاڵییهخهکانیناوماڵهدیواره

کهکتێبهکرد؟بوو؟تاکوێبڕیاندهکیانههئیستاچمانایهزووانهمئارهئه:خواردده

هه پهروهو دوواتر لهها باسیان باشتردهیمان کردژیانێکی پێویستژیانێککه.

ستیبۆخانووهیماندهپه.یوێخانوووماڵچێبکههیشارولوهرهدهبووبچیتهنه

:یگوتداشتودهکانیشاریرادهوکۆنهگڵینه

"ن؟کهدهپێوهیشهبانگهمووهوههئهیکهوهئهیهمهئه"ـ
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خانووه باقی گهگڵینهبۆ بهکان بوون، بهلێکئاسایی ئیتر ئیستا رهبهرهالم

سیمایه تریان یداکردبووپهکی ئه. کهبۆ بهخهوێک دهزرایهمهونی یوهرهکی

کهشارده لهکهخانووهبینی بوو جیاواز نێوی ئیستاکهوانهی شار، وی شار

اڵمبۆبینیبوو،بهونیسااڵنیساڵخه.یاننواندنتردهوهیترقێزهندهوهکانیئهخانووه

ههئه دنیا لهو بوور خۆی جێی نهگۆڕانێکبه. کرادهدی بااڵبهرهنه. رزیسوڵ

.هێناڵخۆیدهگهیلهژیانرووداویدیکهنه،بکاویویستکارێکیبۆباوکیده

کلهسییهمایهیبوکهعهواتهکه بووههجیهاندا ههده. مووشتێکبگۆڕیبا مئه!

چیتۆزهاکهشاندنێکیوهڕاوهخۆ!کاندباباخۆیراتڵهتاودهیژێرههگڵینهشاره

!وهیبێتهوگڵینهریخۆڵینهیکهپهلهیهدانساڵهیانوسهوخۆڵیده

په باوکی پیمان به یشه دوورخراوهمامۆستاکۆنه لهیه، بوو نیمهتهک

کهیهتاراده ژیابووناوهپێشلهوهلهکپیریدا ند بهنووکهههپیاوێککه. زۆرتر

.وهتهوکهکردبیریباوکیخۆیدهیریدهسهباقی،که.ریکبووخهوهژیانیخۆیه

به و شێوهجل بهههیژیانرگو بهمان، زاشایتباسیرهقه،وهوانهپێچهاڵم

یبینیباقیده.نواندموچاویداخۆیدهدهیرلهکیسهماندووییوبێزارییه.کرددهنه

مبێبۆخۆناساندنئهدهدواترزانیکه.بانیبچێبۆشارهجارجارهمپیاوهئهبادهکه

.پۆلیسیشاربهوامردهبهخۆناساندنێکی.بکاکاره

کاتێک.گیانیدووهاوڕێیگیانیبه.بوونوهیکاتپێکهئیستائیترزۆربه

وهرزلهسوڵباالبهره روویروبهیبینیدهکرد،زاشایدهارانباسیرهکجماڵدا

وهبێتهکانیباقیکوڕیدهقسهههڵوێستو باوهرهسوڵسهره. کرددهڕینهتا پێی.

کاتێکوهدزییهجارێکیانبه.یهرسیمێژووداههدهکلهیهڵهههقوتابخانهوابووله

له ئازاد لهماڵنهباقیو چوو بهیانکتێبیمێژوویباقیکهژوورهبوون، هێناو

پیاخشاندلهپه چاوێکی ئهبه. بهگهشوێن گۆڕانێک الپهری کانداڕهکۆاڵنی
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کردیهپیاسه کی سهله. بهبارهپاژی نهرهت نائاسایی شتێکی هیچ .بینرادهزاشادا

زاشابێروحمیرهباقیباسیله.یزانینبۆخۆیدهیبوونکهوشتانهمانئهرهههه

ده زیندانهکرد، ئهباسی باسی چهوهکانی، ههی ژنی لهبووهند ررامبهبهو

تهکانهاتووهفێڵیئینگلیزییهیبهوهباسیئه.ڕووبووهکانداپیاوێکیدووئاخوونده

بهسه دواتر و ئهرکار ویستوویههوهۆی بهی ببێ ئاڵمانییهتی کان،پیاوی

تابهرهسه.کرددهڕینهرزباوهسوڵبااڵبهره.انبردووهرکارالیسهکانلهئینگلیزییه

کانیبێتنیاییههۆکاریتهنگهتیداینا،دواتروتیرهنجیهحسێبیگه کانینیاییهته.

ماڵهمووشتێکبۆبنهههیشتکهگهنجامهوئهاڵمزۆرخێرابهبه.یکهناوژووره

دهکهتازه شار وهڕێتهگهیناو شارهینهئۆقره. بۆ رۆژێکچوو بهگرت، بانیو

یوپیاوهرابردوویئه،لهیبوووێههرپرسیئهڵبهگهلهیتییهودۆستایهئههۆی

وبووهورهدیقداچاالکێکیسیاسیگهمیموسهردهسهباوکیانلهیشتتێگه.پرسی

.ندرایانگواستووهناوه،دیسانلهشازارهوبڕیاریکوڕیهۆیترسئیستایشبه

بژیتورقیناوهسێکلهکهکرددهڕینهسوڵباوهره .تبێتحکومهلهند

ئه نهیلێماوهویلهتهوێنهخۆ نهگڵینهخانووهو و ئهسهلهکان سنوور ندهوهر

بیری.وهساییبکاتهینایاکردهشتوبێبیرلهیههوهتیئهرفهپیاودهنزیکنکه

کانیبۆژیانوخوێندنیمنداڵهیکهوهلهوهتهبیریکردووهندمندااڵنهچهوهکرده

کاندڵنیاییه.بووکنهوێشهیچگارانتییهلهواتهکه.کانورهگهبۆشارهباشتربنێرێ

فڕیبوون لهره! دڵنیا کهوهسوڵ سهی ئهکرههۆکاری کارهیی کهدایهوهلهساتهم

ره لهکوڕی وهسایهکهزاشا نیهتیدا باوکی ههک ئهو سهدهمهر یرچاوهتوانێ

:گوتی.وهاڵمیدۆزییهبێت،دوواوهورهیگهکێشه

یقهیتهندرۆژسوپاکهمچهالمخۆالنیکهجێهێشت،بهزاشاواڵتیبهره"ـ

!"رچوونیادهیانتهمهاڵمئهرت،بهکردوخۆیانراگ
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ههره یهسوڵ بووبووستێکی دروست ناخۆشتێیدا کجار ئه. بهندهوههێشتا

ههسه دهر ماڵهکهمانچهواڵی تێنهدراوسێکهی کهپهدهیان بهمهئهڕی شوێندای

ئارامیودڵنیاییمیشهههیوزهوحهئه.یکردکهکۆلهبچوزهیریحهسه.هاتبوو

حهبهپێده رچاویبههاتهدهکیتوڕهریایهکدهوهکهوزهخشی، ههده. رچیخێرابا

کردبا کارێکی رهبه. بکا؟ چی لهوقسهنگهاڵم دوورودرێژ باقیگهباسێکی ڵ

دۆخه لێبکاتهوهکهبتوانێ جاران وهک تابه. چۆن؟ چهاڵم ههئیستا جار وڵیند

کانچیدیستیکردوشههه.وهوتبووهیلێکهوانهچیئاکامیپێچهیدابوووکهمهئه

وهوتهزاشاکهبیریره.ماوهرییپێویستیاننهوکاریگهستداوهدهتوانایخۆیانله

پالنهزهبهکه هێز خهبری و بردبووهونهکان خۆی پێشکانی هاتهره. زاشای

بهبه رچاو بهجل دهسهرگهو وهیهکهلهیالکهکهمانچهربازیو کههه. ستیکرد

اڵمبه.وباشترلێیتێبگاوهبکاتهوپیاوهیژیانیئهمزێکیدیکهتوانیرهئیستاکه

تووڕهره پیاوی ههسوڵ و نهڵچوبوون بووون ئهرهسه. بڕیارییوهڕای

دواوئارامیشڵباقیئارامدهگهلهمیشههه.توانییدهاڵمنهبوونیدابوو،بهتووره

به دهکهباسهکۆتایی هێنای کهوهئهوهوانهپێچهبه. بوو زۆرلهباقی شوێنێکدا

هه بهڵدهخراپ و بهرامبهچوو ههگوتهر باوکی دهکانی گرتڵوێستی چاوه.

کۆدهعیفهزه لهوهکردهکانی رێک دهناوچاو باوکی ڕوانیوی شهره. وێکسوڵ

.وهنکردهمهزهڕوانی،بیریلهیدهکهوزهئاویتاریکیحهوشێلهحهکاتێکله

یه هێشتا گهباقی بوو،کجار نهنج ژیابووزۆر بهره. تینجیهگهکهوهبیرهوسوڵ

کیزۆرلهیهۆیتارادهشوێندادێت،خقڵیبهاڵمدواترئارامیوعهوبهڵچوونههه

بهوزهمحهکچۆنئاویئهوهوهبیریکرده.روونیرزگارکردکانیدهئاڵۆزهبیره

شله،بهوهیرووناکبێتهوهوهبۆئهبێتهڕێیتارۆژدهبێلێگهودهوداتاریکهشه

رۆحێکیسووکه سهپلیکانهبهوهو چووهرکهکاندا وهژوورهوتو وهئهواتهکه.



ونکانیخهساڵه  
 

151 

 

کانونهگوناهیتیشکه!وبووتایشهخهوهڵکووئهتاریکبوو،بهبووکهباقینه

!بوو

ره کهجاران بهسول، شهواڵهههلهپهمێک دهکانی ڤیتنامی .وهخوێندهڕی

نهحه لێی بووزی ئه. شهبۆ دهته،ڕو زهنیا هی رهکرا بهمانی و بێت .سزاشا

دیکهڕهشه ههههکانی ههر ههڵهموویان یهیهڵهبوون، گهکی ورهکجار المبه!

هاروهجێیناهێڵێ،ههچیهوشه.وهیانخوێنێتهدهوهتهرنجودیقهسهزۆربهئیستاکه

کانوێنه هیچبۆچوونێکیتایبه. شهرئهسهتیلهتائیستا بوونهڕهم کردستیدههه.

پێوهه بهندییهیچ نیهوهواڵتهکی دونیایهشوێنێکلهله. شهو دهدا و بوو شکراڕ

.یخۆیکهماڵه.یکهناوماڵههاتبووهکهڕهشهنووکههه.بێتوامبێتیاننهردههب

.هێنانوامیشگۆڕانیتێداپێکدهردهواسیوبهڵدهداههکهدیوارهکانیبهباقیوێنه

تاقهره ئهسوڵ نهوهتی کهی دواوهبوو بهوهڕێتهبگهبۆ لهتهو کهوهواوی بگا

چیبووهڕهوشهڵگیرسانیئههۆکاریهه بێواڵتێکبۆچیدهیربووکهپێیسه.

ههئه مهو ئهودایهموو بۆ لهکهیدوژمنهوهبپێوێ دیکهی بباتلهشوێنێکی .ناو

کهره کههۆکسوڵ رهاری لهوتنی لهزاشای واڵت الیهداگیرکردنی ئینگیز ون

دهدهوهرووسه واڵتداگیرکردنمانایچییهییزانزانی، شتێکیناخۆشلهبۆیه.

کردلهدهیسوورترمهئه.کرابیدرکێنێدهنهیکردبوو،شتێککهروونیداهێالنهده

یدایهکهریکێشهسهکجاریوازیهێناوچارهیهتربهئیبۆیه.کانیڕهربیروباهسه

زهده نمهستکاتو ورچووهسهکانبهورهگهڕهنیشهمهزهیکهوهدڵخۆشبه.

واڵتێکئه هیچ لهئیتر ترسی داگیربگا، ناتوانێ دی لهشهوی تر واڵتداڕێکی

ڕیڤیتنامشهتبهبارهیسهڵێکیتازهاوههرتجاروبارگهنانهئیستاته.وهوییهره

وهکردهباقیئاگادارده،بۆخۆیبایههه بهرهباقیسه. یریسهوهرسووڕمانهسهتا

.دواترراهات...کرد،باوکیده
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نالیهکلهررێگایهسهستهێنانهدهشنهبێهیچچهبێگرفتوبهباقیبه

مزۆرجارانیانئه.یمانداڵپهگهتیخۆیلههاوڕێیهیبهدرێژه،وهیهکهماڵهبنه

پهده ماڵی بۆ ئهچوو یان دهیمان بۆو باقیهات الی . به باقی یوانهپێچهدایکی

ههوهرزهسوڵبااڵبهره له، هاوڕێیهبهتاوهرهسهر "دڵخۆشبووتییهم "فشرهئه.

لهیشیه خۆشی پهکجار هاتدهیمان رهندهوهئهمهئه. تر هاندای ئاسانترسوڵی

ربگرێوهکهلهسهمه په. لهباوکی چاوهیمان بۆیهژێر و بوو هیچدێریدا ئیدی

ههترسییهمه کرددهنهکهماڵهبنهباقیولهیلهشهڕهکیوا کانفتهکانوههرۆژه.

تێپه تێدهدیسان و دیسپهڕین و رهڕین ههان دهروهسوڵ جاران کار،ک بۆ چوو

دهرۆژنامه لهوهخوێندهی گوێی خوێندنه، دهقورئان باوکی لهکانی ئاویگرتو

یژیانینگییهمئارامیوبێدهلهیکهوهسوڵدڵنیالهره.ڕوانییدهبچووکهوزهحه

ت،ڵیبژیهگهبێولهنبیروڕایخۆیسێکخاوهرکهکراههیواڵتدادهرۆژانه

.وهبیرچووهیلهکهرهکێشهبهره،بهوهویدیگرفتێکبنێتهیبۆئهوهبێئهبه

یدامێکیپههاوده.نیبوویمانخهڵپهگهیلهکهتییههاوڕێیهکجاربهباقییه

شکاتبهداڵگهکانیخۆیلهونهمووخهیتوانیههدهکردبووکه لههێش. مکهیهتا

کانیخۆیبۆدێرینهونهباسیخهبوونکهداتییهمدۆستایهستپێکیئهکانیدهرۆژه

کردپه یمان لێگرتپه. گوێی ورد زۆر یمان خهله. سههێزی باقی رییاڵی

سووڕمابوو ئهفزیۆنیدهلهیریتهسهمێژبووویشلهئه. و فیلمانهکرد بینی،یدهو

بهلێکزووتریشلهگهنگهره قهباقی، بهاڵم خهت یشتبووگهنهیااڵنهم وڵیداهه.

لێکبداتهکههۆکاره وهی بداته. بهکهوهلێکی باقی خهبۆچی :یشتبووگهونانهم

بوو؟یاخودوهکانییهنیاییههۆیتهیباقیبوو؟بهکهالوازهستهچاووجه،هۆکار"

دیکه ؟شتی پهئه" لهوسا بیری دهیمان ئهورووبهسروشتی شارهری یهگچکهم

بهرهسهکهوهکرده ئیستا و بوو بێزار لێ زۆری پێیخهرهبهرهتا بوو ریک
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دهراده خۆشی و ویستهات ئه. شارهسروشتی لهگهم ئهلێک ناو وسروشتی

وهکرانهوباڵودهخشپهوهفزیۆنهلهتهلهکردکهیدهفیلمانه ڵباقیگهیمانلهپه.

روابهههکهمسروشتهسیحریجوانییئهیشارولهوهرهدهیانچووبووهئێواره

یدایئاواشهککهیه"باقی"بووبۆوهیرئهالمسهبه.یشتبووگه،وهتیمابووهکچیه

جوانی و بووکهیهسروشت ئاسان زۆریش بوو، لهچهبهی رۆژ یکهژوورهند

تهوهرهدهتهیهنه لهو بیر بکاتهونهخهنیا وهکانی چاوئه. بهنهاو وا جوانیی

باقی.ن،سروشتتلیسمیکردبوونرببینورووبهتوانیدهیاندهیماننهکانیپهچاوه

یریسهوێوهلهربانوسهچووبووهیکهوهوشهیبۆکرد،باسیئهباسیفریشته

یشیکهمانچهکتوپڕباسیده.وبوودوواشهیواوهوشه،ئهیانیکردبووکهناوماڵه

کرد پهلێره. راوهدا لهیمان تیژتر و بهستا روانی، نهباقی هیچی گوتاڵم باسی.

ندابزریمابیریپهاڵملهیباقیداونبوو،بهکانیدیکهباسهدواترلهکهمانچهده

.بوونه

مووشیههنتازیاکانیبهفهدۆستکهبهسێکبووهڵکهگهیمانزانیلهپه

وهباوکییهلهیمانێککهبۆپه.نکهمووشوێنێکدهسێکوههمووکهشتێکوهه

خه بووبوو لهونهفێر کۆبکاتهکانی زۆرتر بهوهشوێنێک بهو ور پڕش

ئهدهکبووکهتییهسایهبگرێ،باقیکهیانوهباڵوبوونه کانیخۆیونهویشخهکرا

ندهوهنئهمهزه.ڕاگهباردهنیابۆکاتێکیلهیمانتهپه.شیانبکاڵباسبکاوبهگهله

.خوارددهینهورۆژهمیئهیمانزۆرخهپهراکهگوزهدهلهپهخێراوبه
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 واڵ هه

.وهدایهوساردیبایدهرهبهرهبهرهجارێکیدیهوابه.بوورۆژێکیپاییزی

وسوڵلهره.بزرکاڵدهوههوهکااڵیهکانیدهنگهخۆرهکاوهسروشتئارامئاراموبه

ئهوهکاته بۆ هاتبوو شارهی سهم سروشته، بووبووکهرسامی ی وکێوه. کان

سوپاسیژیانیوهدڵهسوڵلهجاریوابوورههجوانبوونکندهوهکانئهدارستانه

کردده دهردهکاتوسهلهندهوهیئهوهسوپاسیئه. رچیگهئه.ژیمێکیخۆشدا

وهروونهدهاڵملهبوو،بهوپیاوهمیژیانیئهردهزاشاوسهرسامیرهوامسهردهبه

میرههبهکهراستیدائیستایهولهواربووهکجاردژداژیانیهوکاتانهلهیزانیکهده

سێکینیابۆکهژیانتهنگهمرهودهئه.وتووهرکهیتێدادهزنهمهوپیاوهکانیئهکاره

کانیداهاتوومووژیانیبۆگۆڕانهبینیوههونیدهخهسێککهڵتخۆشبا،کهسه

مهردهمسهله.رخانکردبووته تۆزیوهرهکسروشتیدهشوهکهوشهحهیساڵدا
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گۆڕدرایدهکهنگهرهوشهیحهکهدارتووه.نیشتردهسهلهرهبهرهردیپاییزیبهزه

شوێنیدانیشتنی.گرتشدهباوهبانلهکدایکێکیمیهرهاڵکانیوهداوێنیدا،گهوله

ڵکوکرد،بهدهیینهنیاگلهتهسوڵنهپۆشرا،باوکیرهدهاڵکانداگهسوڵبهباوکیره

بهوهکردهاڵکانخاوێندهگهستلهدهیخۆیبهکهشوێنهوهزێکهحهبه ئارام و

دادهسهلهوهیهکهقورئانه نیشتری له. لهئیستا ههبهوێ ساردی خهر ووا

کێکلهییهرهنجهرپهبهوێلهله،وهژوورهچووهبوودهماندوودهکه.وهبردهیدهنه

رادهژووره خهکاندا وهیبردهدهونوچکهکشاو کهڵتهسه. عادهلهن حهم و یزهت

یخاوێنکهوشهنیاحهتهیشتبوو،نهزووریسااڵنیساڵبووتێگهیوخهکهمێرده

بهوهکردهدهنه لێده، بهگهڵکوو ئهکهڕا پایییفی تهوان لهز بگرێباوهواو .شی

ئهیمانگێکیدهکهڕهوپهئه ههخایاند، کتوپڕ ئهوجار ههندهوهوا کهگهڵدهسارد ڕا

هێشتجێدهیانبهکهوشهحهلهپهبهردووکیانهه ساڵیکیتر. زووریلهخه،تا

خهوهژووره خوێندن قورئان مێردهبوودهریکی لهکهو یشی وهکهرهنجهپهپشت

بهخه دیکهبهونی هاوینێکی و بینیدهوههار یهکه. ههکهبۆ جار لهورهم کان

کۆده شاردا بهوهبوونهرۆژئاوای دهو لهلێشاو و بایهگههاتن ساردڵیان کی

وبهکهرهنجهرپهبهیاندهگهخۆیده،ماڵیانلهبایهئیدارهسوڵلهکرد،رهڵیدههه

بارانهکهیرییهسهوهزهحه کهکانیدهپاییزییهم وتۆزوگهوهوقهشهبهکرد رما

ماڵیوساڵیانرادهرمیهاوینیئهیگهناسههه ئهدوایبارانهه. سافوندهوهوا

ههبێگه جوان و کهگهڵدهرد بهرلهڵێیسروشتسهدهڕا غهدهنوێ وستێکی یبی

ره کرابوویهنادیار وهنگ لهئه. لهرهوهدوورهوسا گوێی وغهڵبڵبهغهسوڵ

تاقهده سهشهنگی دهرهقامی بوو، شار ئاسنگهکی دهرهنگی نگیکان،

جاریواشبوو.ڕینپهتێدهیکهرایانهتاقوتهیارهوسهنگیئهکانودهستفرۆشهده

قوتابخانهده ناو منداالنی لهنگی لهکان بوونوشهحهکاتێکدا لهره. وهدڵهسوڵ
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سوپاسبۆ.یخۆیوهوڕهررهسهوتبووهژیانکه.کردمووشتێکیدهسوپاسیهه

کهئه کهسانهو ژیانهئهی دهم و کرد دروست بهرفهیان ئارامییان و هێمنی تی

بنیلهئیستاکهکهوهوتهکههزاشادکانیرهبیریوێنهسوڵکهره!بووخشیڵکیبهخه

ئهکهدیمییهقهغانهیه بوون، نارهسهدا دایدهکیسهتییهحهفو گرتیر وێنانهئه. و

خۆیبه!داستهتاریکوبێههوبنهوێلهکلهبان،نهوهکانهردیوارهسهبابهده

.بگرێیهورهگهوپیاوهیبوورێزیئهیتواننهسێککهککهرچاو،وهبههاتهدهسپڵه

ردانێکیبێتسهوهدزیشهیاخودبهوهکهبیانوویهبهوهوبچێتهمشهرئهبێگومانگه

کاتدهرههکهغانهیه چه. ئیستا ئهتا جار کردووهمهند ژنهی بهکهو ڵستیرههی

وهتهبووهنه نهیدژیرهکهژنه. ئهمتهاڵبوو،بهزاشا کرددهزینهحهبووکهوهنیا

لهوێنه بهکان دیوارهسهوێ بنوهکانهر بۆتیشنهقه. یگوتبوو کاتهله. ئیستاوهو

ههدیواره شوێنی ئهکان پارچانهڵواسینی کهو بوون دهوێنهی لهی رسهستچنیان

یووێنانهیاننواند،ئهدهییانهلێکالدهسوڵگهرچاویرهبهکانلهپارچه.چێکرابوو

پیاوهکه رسمی یان بوون گوڵ پیرۆزههددموقهئایینییهیان و کانس ژووری.

واوجیاوازتهکانیشکهمنداڵه ئهته. کانیخۆیزهڵواسینیحهمافیههمبووکهنیا

!بوونه

بووکهپاییزایانهمرۆژهکێکلهیهله ،وهوماڵبووهرهبهسوڵکاتێکرهدا

یداکهرۆژنامهڕۆیانلهکیکورتیدوانیوهیهوهسانهدواینانوچایخواردنوحه

یریکاندوترسێکیسهواورایچڵهتهواڵێککههه.وتیرکهواڵێکیسهههچاویبه

.وهروونیهدڵودهخسته

رووتاوهورمێکسهوێکیکهیالوێنهکهمیرۆژنامهکهییهڕهرالپهسهله

.ستابووکراوههۆڵیدادگایهشوسپیدالهکیرهیهوێنهلهپێوهبهبینراکهدهتاس

!"کانئیعدامکرانتیرۆریسته"نووسرابووورهتیگهخهدابهکهروویوێنهلهالسه
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وهیخوێندهکهواڵهههلهپهسوڵبهره سییگروپێکیپێنجکهتتوانیبووحکومه.

دهتهبهکه بکوژن، شا ژنی ئیستاهنسگیربکمابوون کردنیان دادگایی دووای و

ده ئیعدام دووانهسیانیان و دیکهکهکران چهی بهش زیندانیان ساڵ رداسهندین

جوان.شۆکاپهواڵهمههواوبهسوڵتهره.ئیعدامکرابوونکهرهفهسێنه.پێنرابووسه

یکردکهیریوێنهسه ڵێککۆمهکهوهزیندانهیرگێکیسادهجلوبهالوێکبه.

لهکه لهتهس و سهنیشت بینراندهوهرییهپشتی ئهتهکهوێنه. وینیا

چۆنباشه.بووهکهمیگرووپهکهکیویهرهسیسهبێگومانکه.کردبووستهرجهبه

واڵتێکداکهکرالهیچیانکردبوو؟دهکهرشاوژنهگهمهومێ؟کراشتیوابقهده

هادابن؟یوهوهبیریکردهسانێکلهیتێدابوو،کهتهمنییهمووئارامیوئهمههئه

سهره بیری پیاوهردهسوڵ وهوتهکهکهورهگهمی سهئه. دژهمهردهو وا وی کان

لهیارهنه شوێنێکداههکان بهموو گهبوون، ئهاڵم سهر کهههمهردهو سندێک

کهیاندهنه حکومهزانی هێمنایهمانای و چیهت ئیستاکهتی خۆ زاننده، بۆئه. ی

کهواده پهسوڵرهن؟ بیری کوڕهکتوپڕ و کهکهیمان باقی خۆی وهوتهی بیری.

ریناودڵیداگوزهیربهیسهکیهکسپه.وانڵئهگهبیریگفتوگۆکانیله.کانیانقسه

کرد ئهنه. دهک بیری ژێرخانهکهمانچهوانیش؟ ناو ماڵهکهی یاندراوسێکهی

وهوتهکه شته. یهئای چۆن دهکان وهدۆزنهکتر ههراسته! شته، دهموو کرێکان

له بهرۆژارۆژێک چاویان بکهیهن کتر بدۆزنهیه...وێ، وهکتر چ! ندهدونیا

تهیکهوکێوهکرامانلهیهسوڵپاشماوهره!یرهسه ینواند،ڕوخوساودهئیستا

سه رۆژنامهدیسان کردهکهیری وهی سهکهواڵهههله. شتێک هیچ بهبارهدا مت

سوڵره!بیروبۆچوونیانرابردوویانونهکانیانونهقسهنووسرابوو،نهنهگروپه

دهحه ئهکزی حهمانهرد دهبزانێ، بهزی بۆ، بپرسێ لێیان زهکرد نمهاڵم

یوهمایئهتهبه.ژێرخاکدابوونمابوونولهژیاندانهوانچیدیلهئه.رابووگوزه



ونکانیخهساڵه  
 

158 

 

رۆژانیداهاتوودالهکهیرووداوهردرێژهسهداشتێکلهکهواڵهکۆتاییههلهکه

رکسهمووشتێکیههه.اڵمبێسوودبوو،بهوهریکردهسهبهنوێرله،سهوهببینێته

!باوابێتدهنه.یربوویزۆرپێسهمهئه!وهتاوکۆتاییپێکهرهسه.واوبووبووته

لێکئاساییداگهوکاتهکانلهکانوکوشتنهڕهشه.وهوتهزاشاکهمیرهردهبیریسه

رچاوبههاتنهده سهئه. بهزجیاوامهردهو ئهبوو، روخساری بۆ؟ ئیتر ئیستا واڵم

وێنهکوڕه ناو دهکهی جیددی ینواندزۆر نهپهلهیشتێک. تێیدا .بینرادهشیمانی

پهره بیریروخساری دیسان کوڕهسوڵ و وهوتهیخۆیکهکهیمان وانیشلهئه.

؟وهوێنێهڕهترسیاندهکهچشتێکهمهئه.رچاوبههاتنهرئاوادهکردنداههکاتیقسه

نووسراوهمێژووییهکتێبهله لهکاندا رهکاتێک دهشکری یشت،گهزاشا

یکهرانهڕکهوشهئه.کردجێرایاندهستبهگرتودهدهڵستکارانخۆیاننهرههبه

بهڕکهتشهرواڵهرچیبهگهئه لهربوون، وانئهیرهسه!ۆکترسنوهروونهدهاڵم

.ربوونفهنیاپێنجنهمانتهچیئهشیانبوووکهڵکوسوپایهمووخهوههئه

رۆژنامهره وهکهسوڵ النای رپێسهستایههه. خه. لێکهباوکی .وتبوووی

یواوباوکهئه.وهوتهبیریدوعاکانیباوکیکه.میکردردهیبهکهیریقوڕئانهسه

.ککونکونکراوفیشهرمێکیبهته.رداهاتبووسهرگیباوکیبهجارزوومهکیه

یه بهکهبۆ ههمجار کهجوانی کرد چهدهستی چی باوکی شتبێبێ جهئه. ستهو

بهیهگرمۆڵه بهردهی چرچهمی و گنج و سپی قهقوڵهریشی وکانی چاوی راغ

ندبێروحمورۆژگارچه.رچاوبهووگوناحهاتهکجارداما،یهوهردنییهوریگهده

!ردهنامه
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 کردن بڕوانه

سهعه باوهیدهنهیزادهلی ڕبکاتوانی شهله. پادگانهوهو یهوهی کجاردونیا

مانیرزوئیستایشنهسوڵبااڵبهیرهکهفزیۆن،ناوماڵهلهکان،تهگۆرابوو،ئانتینه

کانگهسه کاتانهله. ئهو بهدا لهتلیدهوهئازارهو و وگچکهژوورهلهوهماڵهدا

چیوهرهدهکرد،لهڕدهڕووانیداتێپهییوچاوهبێهودهکانیلهداساتهکهتاریکهنیوه

بهکانیدهلیرووداوهروویدابوو؟عه گرێیانبداتوهتوانیپێکهیدهاڵمنهبینی، له.

واڵمئه،بهوهستێتهبهدهوهپێکهمانهمووئهشتێکههکرددهوهستیبهههوهروونهده

یریشاریسهوهرگایخۆیانهردهبهلیلهدا؟عهچیبوو؟کێبووبڕیاریدهشته

کردده شارهئه. کهو بهی لهرهبهرهئیدی خۆی دهجارانی کردماڵئاوایی لیعه.

یرکردکیسهنگییهڵتهدستیبههه خهکهبچکۆلهدڵه. بۆ یهیهێشتا کجارمێکیوا

بوو بچووک لهیهکهۆلهکچوه. داروتووداوکهکی بن .یانکهوشهحهیکهگوێزهی
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نیشتدهداوهکانییهقهدارشهیانبهرگاکهردهبهله ته. ککانیشوهتمنداڵهنانهئیستا

به بووننهوهرهدهجاران ئێواره. تهوانهئهکاتی وا ههلهیان سهفزیۆنیان یریبوو،

کردکارتۆنیانده کانبوونگهدهگوێیلهوهرهدهلیلهعه. کانوباڵغهرهقهنگهده.

خۆشه کانمۆسیقا دنیایهچه. یرکیسهند کاتانهلیلهعه! ههم کینیاییهتهستیبهدا

کرددهیرسه لهئومێ. تهبڕابوووهدی بتوانێ بکڕێلهباوکی فزیۆن شهله. یوهو

ستیشیداتێروپڕگریابوو،ههباوهباوکیداکردبووولهشیبهباوهکهوهکهوشهحه

بهکهنامۆییه جارانی بهرامبهی سڕابووهر وهباوکی به. باوکی تاوانبارئیتر

زانیدهنه پاشهشاراوهرقه. کردبوویاکشهکان ن کردبووعه. قبوڵی ئهلی وباوکی

بااڵبهکرهوه نیهسوڵ دونیایجیاوازنرز دوو و ووهئهیانیباشه. جیاواز نده

کهندهوهئه لهنهدژوار ئانتینێک بانهسهتوانێ عهبچهکهر سهقێنی؟ یرێکیلی

....اڵمبه!ندکورتبووچهودامه.یالخواروویخۆیانیکردئانتینیدراوسێکه

ڕینێک،وهنه!کانچۆڵبوو،چۆڵچۆڵنیشتباغیداربییهیدانیتهئیستامه

بهیوتووتکانهونهئهوهنهاسحهکاندادهرهبنسێبهیوالهگانهوسهباوێشکیئهنه

ڕوانیرێبوارانیاندهلهوهرسوڕمانهسه دهبهکهالوهلیبۆنیکهعه. هات،لووتیدا

ئێسکه پاشماوهبۆنی خهکان، چێشتی لهی بۆنی و ڵکی چڵکنیئارهشی و قاوی

کانگهسه غهچه. بۆنانهریبییئهند کردیدهو مووههکهربازخانهیسهوهوشهئه.

لیعه.کانداونبووبووتاریکاییپشتتێڵدڕووهرابردووله.شتێکیقووتدابوو

ب دههخۆی زانیتاوانبار ئهگه. شهر گهگهسهوهو مندااڵنی و پهڕهکان لکێشکی

دهگه،سهکردایهنه بمێننیانتوانیلهکانئیستا قهبهمهبێگومانله.ژیاندا تئیتردوا

گهئهوهرووناکاته کهڕهو یشکهتباغهنانهته. باغهئه. دوایو جاران زۆر وا ی

گیئاواژیانیداسهتلهلیقهعه.کردبوو،روویتێدهزدهڕهکانوهگهسههیلوهئه

نه دیبوودڕی سهگهسهڕهشهله. بهگهکاندا، دهسهوهکترهیهکان .بوونرقاڵ
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بووکهیکێشهیبازنهوهرهدهوانلهکانبۆئهمرۆڤه ینێوانخۆیاندا مچیئهکه.

بوورقیهههکجارفیهجاره .بووبێتکههیتاریکییهنگهرهوهلیبیریکردهعه.

سهگهسه مرۆڤو لهکان نهیهگیان وهکردهدهکجیا داالتهسهتاریکهوهشهوله.

دهته شهنیا ئهڕبکهبا وهیبمێنیتهوهیبۆ تهزهبگه. بگه، گرینگنیهزهنیا کێو،

راغکانیقهدوواخانووهلهیالوازانهوتیشکهتئهنانهته!یهوهچۆن،گرینگمانه

کیتییه،هیچیارمهوهکردهیرووندهکهشتهمدهئاستهلێکبهم،گهئاستهبهوهشاره

ئه دۆخهگۆڕینی نهم زانیعه.دادهی ئیستا شهئهلی گهیهڵهههوهو یورهکی

.وهتیخۆیلێکدابوویهتیوجورئهتوئازایهرغیرهسهکیلهمووشتێهه.کردووه

بۆهاوڕێکانیکانکردبووونهگهوتۆیبۆسهحسێبێکیئهنه کاتێکوهوشهئه.

منداڵهرکهدهوهوهتاریکاییهکانیپادگانلهگهتاپۆیسه ناووهکانکشابوونهوتبوو،

ئهکۆاڵنه و ههمیشبهکان بوووهکانهگهپێشسهنگاوێکلهدوو کرده. وهبیری

ئهگهئه لهر پێشهم رهنهوهپێش ههگهسهنگهبا هاتنڵدهکانیش بۆنیانگهسه. کان

ته و ئامادهکردبوو و گرژ بهواو عهبوون، دهاڵم کهلی یلیمهیبینی

.وپێشچوونیاننیهرهبه

قاچهوهچاکبوونه زکهی بهی و خایاندبوو کردبووڕهوهرهبهرهۆری .زی

ئهده دووای شهیزانی لهوهو وهئیستا شاردا مندااڵنی قارهناو مانێکک

یخستهجاراندهیکهوساموترسهئهرهبهرهبهکردستیدهاڵمههێ،بهکریردهسه

ستکهڵبههه.ماوهلیدانههیکروخساروهه،لهوهیارانومندااڵنیدیکهدڵینه

بهیزادهلیسهعه.کرددهاڵمحسێبیجارانیشیانبۆنهدا،بهدهتوئازارینهزیهئه

تۆبڵێیچاک.کانیمگینهغهچاوه...کانیوقهنیاخۆیوچێوشههت.وهنیامابوویهته

.لیروونیعهدڵودهتبووهکنیشاڵمدڕدۆنگییهرێ،به؟دکتۆرگوتبوویئهوهبێته

مڵئهگهژیلهلیتادهیانیعه.گوتبێوهردڵخۆشیدانهبهیلهمهدکتۆرئهنگهره
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سهدهقانهدارشه دارهژی؟ کرد،یرێکی ئهمههاوده...کانی دیبهکانی گوتبوویان.

دارشهگه تازهقهر الببات دهشهکانیش بێل قاچهعه. لی کردهکانی وهتاقی هیچ.

بوونهویدیکورتترکامیانله لهبه. ههاڵم شتێکستیبهرانوسمتیراستیدا

کرددهنه بووشتێککه. م ئهیدهنه. شتهزانی بهچییهو راستبوو، اڵم یستهجه.

نهله خۆی وهناسییهدهوێدا ئهگهسه. شهکانی سهوهو گهلهکهربازخانهی خۆیانڵ

بردبوویان وهسێندرایهدهنهتازهشتێککه. لهعه. ههدهلی خۆیدا بهروونی ستی

وباسیقسهلهمیشهبوو؟ههچووبا،چدهنهوهوشهرئهگه.کردکیقوڵدهشیمانییهپه

،ڵکیخه.ککردبووترسونامۆییهستیبهپادگانههتبهبارهڵکیشارداسهخه

خۆشکهبازخانهرسه بهدهنهیان قسهویست، زۆریش لهاڵم .کرددهرنهسهیان

بهرهبهرهبهربازخانهسه بهشیكلهبهبووبوو دهزهشێکلهشار، وونیان،رینو

لهبه کانیداتاریکهکونجهاڵم لهده. مرۆڤ بهگهکرا بژی، ئهڵی بیریوهبێ ی

.وهلێبکاته

ستیکردلیههعهکبووکهڕهسرانیگهنیاکانیعهتهدانیشتنهکێکلهیهله

نه منداڵ ماوهچیدی دهیهماوه. بوو ههک و گڕبووبوو بهنگی لهندێک شیشی

بووخۆیاڵمرووینهدا،بهکیدهڕهکانیگهرنجیکچهئیستاسه.موویانلێهاتبوو

رخازۆرده وهکردهکانوالقیخۆیدهقهچێوشهرمیلهشه. کڕهکچانیگهکه.

واویوازیتهربهن،یاخودههیاپشتدرگاکهکێشایهوتنئارامخۆیدهکهردهدهوه

لیعه.نیشتدادادهکهگوێزهختهژێردرهولهکهوشهحههاتههێناودهکۆاڵندهله

کانیکۆکه.وژیانیوهشوێنیمانهبێبهدهمخانووهکردتادێتزیاترئهستیدههه

باوکیزیادیکردبوو ولهباوکیده. .کردیدهکهیریکوڕهسهوهژێرچاوهکۆکا

وهچاکنابێتهلیتازهیانزانیعهده نێوانیانئارامترمهئهوهوکاتهله. یانزانیبوو،

بووبوو عه. وهدایکی بهلی بیانووی کاکهحمههئکجاران نهمهدی گرتودهال
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مێکیترسوخه،لیدایکیعه.وهمایهدهوهمالهدزیاترلهحمهئه.دادهتینهزیهئه

دایگرتبووسه یر وهئه. کوڕهویش باوهکهک نهی یهدهڕی کتوپڕ دونیا کجارکرد

بگۆڕدرێندهوهئه کوڕهئه. ئهو ههی پێ هیوای وهو و بهبوو هێنهرههک ریم

سهژیانێ باشتر دهکی کهیر کرد، کهرهسهله...وتبوو، ژیانیدا رێگای .وتبووتای

بێدایکوباوکیهیچیئیستائیتربه.بووداهاتووینه.رباریانسهلیبووبووهعه

ێکشاویشیتکانولهکۆکهکردوبیریلهیدهکهیریمێردهسهیزادهسه.کرادهپێنه

وهکردهویشدهئه دهیهله. دیسانشتهکدووساڵیداهاتوودا یترندهوهکانئهکرا

.بووستدانهردهبهوتۆشیانلهخزمێکیئه!روحمکهخودایه.ردابێتسهگۆڕانیانبه

سخزموکهربۆیهڵگیرابوووههبوو،ههکیدیکهیهڵکیناوچهخهلیکهدایکیعه

رڵگرتبوو،بهیژنیههوههۆیئهلیشبهباوکیعه.یپشتیانتێکردبووکهکارهو

که کهنفرینی کاری وتبووسو ئهناوچهله. ههی ژن نهوان باوی وڵگرتن بوو

بووورهرمێکیگهشه بهدهوهرمهمشهبهلیکهباوکیعه. ڵکیخهلهرهبهرهژیا،

چاولهکهیزادهسه.بووسدانهڵکهگهکیوایلهوهاتوچۆیهوهوتبووهشاردوورکه

بهمهدیکاکهحمهئه لهکهالدووربینتربوو، سوکاریخۆیکهسێکیناسیاودا

داهاتوووچارهلیووهعهتبهبارهسه وهنووسیگێڕابووهزعیو پهته. یامینیا

گه شتێکقهدابوو، هاتو ئهومار گهفریای !ونبکهتهقهسهزمانهستهبهنجهو

لیعهیپشتلهکهسوکارهکهیوهاڵمدڵنیاله،بهوهوههاتبواڵمیبۆنهوهیزادهسه

.ڵکێشابوویههسێکیئاسوودهفهون،نهکهدافریایدهنگانهتهنولهناکه

کاکهحمهئه کاتهالیشلهمهدی ههکهوڕهکوهو زیاتر لێهاتبوو، وای وڵیی

تبگرهنانهته.گۆڕدرابووونهبوو،دۆخبۆئهاڵمبێفایدهبه.دایداکردنیدهکارپه

خراپتریشبووبوو ههکۆکه. دهکانیزۆرخێرا کردمووشتێکیانئاشکرا دحمهئه.

خه پێدهئیستا خێریان کردڵکی مزگه. پهکهوتهمجێوری ی شکهربازخانهسهنای
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باشبوویه بۆی کجار دهدهواشخۆشههکه. رووی دهدهکردهبوو وشتو ر

دهکێوه چنینهورووبهکانی بۆ شار سهوهری میوهوزهی و بنجۆکانی. ناو ئیستا

ڕاگهشاریشده پیاسهدهبه. ههوهکردنهریدهسهبهوهم جار زۆر وتکهکهڵدهو

.وهوپوڵێکبدۆزێتهخداریاخودپارهمێکبایهشتیکه

کاریشارهکانگهکوشتنیسهلیبیستبوویکهعه شاره، دارییشاربانیو

یتریانلهکیخواروووئهڕهگهکیانلهیه.زانیردووکیانیشیدهشوێنیهه.بووه

سهڕهگه ههکی وتبوونلکهروو لهشاره. کۆاڵنێکبانی شارهناو و بوو لهدا داری

کانگهسهکێنوانهژین؟ئهوێدهکنلهلێچمرۆڤگهوانهئه.کیرهقامیسهرشهسه

بهژهبه و کهدهنگتفههر بیستبووی رۆژهئهکوژن؟ گهو یانورهماشینێکی

ئه و مرۆڤانههێنابوو بهدهیو چاویان و بهم و هاوینهستبوو لهستکێشیادهو ن

کهەستدابووده یهالکه، یهکانیان دابووهک فڕێ سهک وهکهیارهپشتی لهخه. ڵک

یزانیندهسهحه.اخودبهکۆنیایش،تهباوهمنداڵله.نیریانکردبووسهوهکانهماڵه

گهڵکیئهخه ههییانبهشازۆرکهڕهو سهو منداڵو تایبهت،هاتدهنهگهموو به

وهبوونهکۆدهدوواوهسربهعهلهداکهیدانهمهکلهکاتێ رگشتێکیدیکهاڵممهبه.

بوو سگریابوونندێککهههورۆژهئه. وڵیاندابووبیرلهسیشههندێککههه.

نیشتیدانیتهنگییمه،رۆژانیخاوێنیوئارامیوبێدهوهنهرۆژانیداهاتووبکه

.کهباغه

قهدو ئاژهغهدهوای و مانگا لهڵهبوونی نۆرهکان سهشار هاتبوو،گهی کان

سهبه بهگهاڵم قهکهکان کراندهنهغهدهس خاوهکه. نهس بوونیان وده. ڕۆیشتن

وههاتنهده وێڵ. وێڵ ئهعه. رۆژهلی رهلهیو بااڵبهماڵی لهسوڵ بوو، رسهرز

یکهگهملیسهتلهپهیژنێکیبینیبووکهوتوێنهرێکهبهکهکیرۆژنامهیهڕهپه

کوێوهاڵمئهلینازانێ،بهوت؟عهکهردهڕایانسهگهداده.ڕۆیشتقامێکدادهشهبه
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وڵیداندجارێکههچه.ووژاندلیورواوعهتهیهووێنهکرائاوابژیت؟ئهدهبووکه

بهوهرهنزیکتلهکهرۆژنامه ههببینێ، بوووڵهاڵم سوود بێ کانی هیچسڵهئه. ن

دۆخێکیوادابووکهلهونهچییهزانهوکاغهیزانیناویئهدهنه!داوڵێکینههه

یانبکشێنێوالرهخۆیبه چهرهسهبیریدێتلیلهعه. وڵیدابووندجارێکههتا

بباتهگهسهکێکلهیه وههماڵوهکان مهبه. دهگهاڵم حهر چ !رپابووشرێکبهکرا؟

تتقهڵبههه.بیستیده"گاڵو"یوشهبوومجارکهیه.دیتبووانهتدایکیئاوقه

کهنه چییهیزانی کهگاڵو نه، باس بۆی بهس بهکردبوو، رهکردهاڵم وو فتار

دهورهناوچاوانیگه خراپهکجاریهیزانیکهکاندا کدایکیوهخراپکهندهوهئه.

گیناویسهووێنهکهالوهیناوکهکهتۆپاوهگهیسهیالشهوێنه!کانلێبکاتشێته

رچاویبهوههاتهکهرۆژنامه مندااڵنهزه. بیری و تهین ئاڵۆزکابووی واو رگه.

یهوهچاکبێته کارکه، ئهدهمین شارهشووشهکهیهوهیکا شارهکانی و داریبانی

بشکێنێ درهیهئێوارهله. لهنگوهکی لهگهختدا هاوڕێکانی، ئهگهڵ واوانهڵ ی

سه کاننزمانهستهبهگهداغداری پێکهیهئێواره. بهوهک له، پڕ رد،بهگیرفانی

لهمیشهبانیههشارهیزانیلیدهعه.وهئاگریشهبهنگهره.ورهوگهردیگچکهبه

هاتهودهتائه.بوواڵمگرینگنه،بهستیتێدایهدهکبهیدانیگابانیچهرگاکهردهبه

ئه دهخۆی، خۆیان کاری کردمان پشتهبهبگره. وهرووی کهبیناکهی پڕیدا

نییهویهرهنجهپه لێ نیگابانی دهتهواتهکه. لهنیا بهبێ و بن سوێ شکاندنی.

شارهرهنجهپه یهکانی لهداری راحهمهکجار تترهش خۆشییهعه. بهلی وک دڵ

گهده ڕاروونیدا ههده. با بکا، کارێ زووتر سهرچی بۆ کانگهکارێ بێده.

کۆبکاتهمنداڵه وهوهکان رێک ئه، شهک سهوهو کهربازخانهی بێبهمجارهئه.

.کانیقهیریدارشهسه.کانیخۆیکردیریالقهسه.کانگهسهمبۆاڵ،بهکانگهسه

ممڕۆئهبێئهردهوههئه.وێکهشوێنیدهکێتازه.رلێویسهکیتاڵنیشتهیهبزه
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ئیستاکهیکهوکۆاڵنانه،ئهوهکانهودیوکۆاڵنهونێکله،خهوهچاکبوونه!بکاکاره

.یشتنگهکانینهکۆاڵنه.بیانگاتێتهحمهکجارزهلییهبۆعه

هاتهلیبچووکتربوو،دهعهمێکلهکهکبوومنداڵێکیدراوسێیانکهیهماوه

لهیکهومندااڵنهله.یناسیلیدهعه.بزهمنداڵێکیلێوبه.نیشتڵیدادهگهالیوله

تیاننیشتن،یاریسێخهداده.یخۆیهوانپێچهرێکبه.وهوتنهکهدهدوورنهوهماڵه

قسهده دهکرد، بهیان داویان پهکرد، و درێژهبێژنگ چۆلهوهتێکی کانکهبۆ

لیعه.هێنایدهڵخۆیمیوهگهلهوهماڵهلهممنداڵهجاریوایشبووئه.وهنایهده

کجارانهوروژمیانکانوهبیره.کردکیزیاتردهئارامییهستیبهمێکههئیستاکه

هێنادهنه سهداده. باسی و دهگهنیشت تازهکانی هاوڕێ بۆ یکهکرد لهئه. ویش

عه سهرابردووی بهیزادهلی بوو، نهئاگادار بهاڵم ئاوا وردیک وقسه. کان

یرهاتسهبهتلهوقهئه.رنجراکێشبوونکجاربۆیسهلییهکانیعهرهاتهسهبه

کردکهلیدهعهستیدابا،داوایلهرجارێکدهبوو،ههدهیپادگانتێرنهکهوهشه

وهدیسانبۆیبگێڕێته وهیگێڕایهلیشدیساندهعه. ڕۆیانتامێکیینیوهوهگێڕانه.

کیتوخۆشییهزهیشلهوانهوهیشهمێکیدیکهیانتایئێوارهوهبوو،گێڕانههه

کانی،جۆرینگییهبێده.بوورابردوویخۆیدانوقمدههاتزیاترلهلیتادهعه.دیکه

دانیشتنهنیگایچاوه یانشتێکیکهوشهختیحهرکۆاڵنوژێردرهکانیبهکانیو

.وهڕێتهناگهیکهورابردووهکئهریبوهریبیانتیابوو،غهغه

بیرێککه،تهوههوێتکهفدهشرهلیجاروباربیریئهعه جۆرێکیتربهنیا

کاندچڵهدایده بهکچه. لێو و سهکهبزهشۆخ رۆژی تهی کهفزیۆنهلهیرکردنی وئه.

بهگهئهیکهبیره بوو ئهرچیهیرابردوو رۆژهاڵم بۆ کانیداهاتووویزۆرتر

داهانده چهعه. بهلی تر جارێکی گهئهکردهروویوهکانییهقهدارشهند ،کهڕهو

هه لهرێک جارهر بهکهکاتی پێشوودا، بهی کهاڵم و بارام وهیوانهتووش
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وهبوویهنه رۆژێکیان. تا رۆژهئه. ماوهو لهیه، درێژ کۆاڵنهگهکی داکهرمای

بوو.دانیشت بێسوود لهڕوانیکهیدهرمایهوگهبێزارله. بۆزهئیستا تێکبوو

کانیقاچه ئه. بینیکهشرهکتوپڕ هاتهلهفی بهوهرهدهماڵ ماڵیلهپهو بۆ چوو

لهوهکهیهبزهبه.وهیناسییهاڵمنهیناوکۆاڵنیبینی،بهنیاکهتهفکوڕهشرهئه.بارام

سه دهکاتێکدا بهیری کرد خۆی جهکرد فریشتهمیلهماڵی داو ویستیعه. لی

یندهوهئه.بتوانێتربووکهڕێپهتیژتوهیوانیلێبکات،کاتلهیاریباراموکهپرس

کهچووپێنه و لهبارام وتنرکهدهوهوهسوڵهماڵیرهیوان ئهرهسه. نهتا بینی،میان

انپاش.رپێسهستێتهلیانداههتیعهیارمه.الیچوونهلهپهدیتیانبهرکهاڵمههبه

داکهوشهحه،خۆیانکردبهوهکهوشیقوتابخانهساریحهشێکیرووخاویحهبهله

وێیاریانکرد،لهتائێوارهورۆژهئه.ڵگرتنگاویانههههکهوباغهرهبهوێوهوله

زۆرۆکایه و تارزان ی نهعه. بهیدهلی چۆن، فێربووزانی خێرا زۆر .الم

!نگیچاکبوونهکانیتفقهدارشه
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 کوشتن

کانییکاتهدازۆربهریبهغهمشارهنیپیریدابوو،لهمهتهلهیمانکهباوکیپه

ڕاندپهتێدهوهماڵهله شارهئه. ئهرزییهمهچکولهم دهبۆ دوواو و شوێن دوا کرا

بوو،وهرهسهنیلههمیتهوهلهجگه.زانییدهمهئه.تاریژیانیبێتیقهوێستگه

ریدهبهڕادهستفشارخوێنوئازاریلهدهبوووبهواونهدڵیته.خۆشیشبوونه

یییوگازندهتگلهقه.مولبووحهتهبووروبهاڵمسهینااڵند،بهدهوهکانیشیهقاچه

کرددهنه ئه. بهبۆ ژیان مهو و ناخۆشییهینهئازار و ههوهکانییهت .بوومانای

کهکهژنه لهچهی ساڵ لهوهندین مردبوو، ژنانهپێش کهو بوو مووههبهی

یبوایهکهڵمێردهگهسلهرجێکبهمهبه،نووسێکرازیبووچاره له! ڵگهتا

نهگلهیبایهکهمێرده کرددهیی ئه. بۆ تهژیان نهو بریتی لهنیا بگرهبوو خۆشی،

مهناخۆشیهنگهره داگیردهودایهکانی زیاتریان کردکی ئاسانکه. زۆر مردیش،
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نیاته.رگیالیخۆیقبوڵکردبووپێشئاسانمهوهیلهوهرئهبهلهنگهمرد،ره

پهنیگه بوورانی یمان لهپه. بهمهتهیمانی ساڵ ههوسهرهنیچل و بووبوو ربۆیهر

بوونووسیرانیچارهنیگه بهمهیئاخریتهمسااڵنهیمانلهباوکیپه. یپارهنیدا

ماڵهئه و موڵک دهو کهی بهژیا مابووبۆی جێ ئه. شارهلهندهوهژیان بهم

.ماڵیدنیابێتچاویلهبووکهنهوکوڕانهیمانیشلهبوو،پهگراننهوهخۆشییه

په لهباوکی ئاگای رههیمان بووۆژنامهواڵی کان وهئه. رهویش سوڵک

وهخوێندهدهانیموویرزههبااڵبه ئاگایلهمدوواییانهله. کانیناوواڵیکوشتنهههدا

بووورهگهشاره کان لهئهله. خۆیدا درێژی دوورو ژیانی چهزموونی شنهم

خوێندبوویهوانهکرده بیستبوویو یاخود وهیبینیبوو، ودامیئهردهسهیلهوهئه.

قه ساڵهژیابێت فهت بیست رامۆشناکاتکانی نهربۆیههه. نامۆ بهبۆی اڵمبوو،

نجیویشگه؟ئهمکارهئهنهستبدهنجدهکراهێندێکگهچلۆنده.یربووسهوهالیهبه

له و زهخوێندکار کهمانهم دهشارهدا تا پهکان زیاتر دهرههات ستاندیان مانهزه!

توانیتێیبگایدهونهئهشتێکیگۆڕیبووکه پۆلیسدۆخهبهمهبێگومانله. یکهدوا

وهدێرییهژێرچاوهخستهزیاترده ئهئه. بینیردهرهزهکجاربهییهمهو، اڵمکێبه.

،کانیخۆیدایهرییبۆچوونهژێرکاریگهیمانزۆرترلهپهیوهدڵنیاله!دایهگوێیده

ئه ترسی نهزۆر بوووی دهپه. کوڕێکی لهیمان و بوو کوڕێکیگهرسخوێن ڵ

له.یدڵخۆشییباوکیمایهبووهیتردهندهوهئهڤاڵکهههرسخوێنیشدابووبووهده

کوڕێکیشارستانیکه.یئاخافتنیباقیرامابووکرداروئاکاروشێوهلهوهنزیکه

گهونخه ههورهی بهی شوێنهبوو، یهکهاڵم بچووی بووکجار ک په! یمانباوکی

ههمهئهیزانیده ههئاکامی و خوێندن سهم ئهم فیلمانهیرکردنی مڕۆکهئهکهیهو

وهکرایهدهباڵووهکانهفزیۆنهلهتهکجارلهیه ریکیخوێندنبوووخهیسڵهونهئه.

خوێنده لهوار زۆر نهبارهاتبوو، ژیادهئیستادا ته. خستبوونهمهشا، زۆری حی
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رابردوودایانزۆرلهسڵهونهئه!یبتوانێبۆیاندابینبکاتوهبێئهم،بهردهبه

!داهاتووداژیایانزۆرلهده

یوهچئههاتبوون،جاوهکانیترهشارهلهژیانکهدهماڵهندبنهداچهمشارهله

له کردبێتهوهزۆر شارهئهپێشروویان لهم یان دوواییانه، دام په. لهباوکی یمان

بهسوڵبااڵبهرابردوویماڵیرهلهوهزمانیباقییه زیبهاڵمحهرزئاگاداربوو،

کرددهندییانینهیوهپه وتۆییئهکهاتوچۆیهزیبهڵکوحهوان،بهکئهننهسڵهئه.

کهگهله نهڵ کرددهسدا دوورخستنهمهته. و سیاسی ژیانی لهوهنێک نالیهی

ناوچهوهتهحکوومه فێریدوورهدوورهبۆ رێزیکردبووپهکان، ڕدارێکبهباوه.

کهخه نهحهڵکی، لهدهزی چیدی خهگهکرد لهڵ بێتیوهپهڵکیدا ندیدا ئه! وبۆ

بااڵبهره نموونهسوڵ ئهرز جۆرهی کهڵکانهخهو بوو لهتهی دارهبهنیا کهری

وبهیانهکهرۆکهسهنیاچاویانلهتهیربازانهوسهئه.نووناکهخۆنوخۆیانماندده

وهپاڕێنهخوادهنیالهنوتهکهیانتۆنددهکهرهنگهسه،خۆیانلهقهمتهکهبیستنییه

کانیدیربازهسهنیاخواردنبۆنتهکهزدهحهیکهربازانهوسهیانئه.یژێننقوده

نچێبکه دهئه! کهو وهیزانی تهکرهسی بهنانهسوڵ ببێ ناتوانێ .سیخوڕیشت

بیریانلهتهنکهومرۆڤانهئه...یدایرابردوو،کانیشهمرۆڤه ژیانێکیئارامنیا

!وهکردهده

کاتانهله کهم بهئهدا بیرانهو پهخهوهم بوو، باقیریک و کوڕی یمانی

نهخه داڕشتنی کبوونیهقشهریکی ههپه. وێنهیمان دهموو ئهو ههقی یوااڵنهو

ئهسهله کهر لهسانهو کهدهوهکانهرۆژنامهی رۆژانهلهرهێنابوو بهم رمیگهدا

ده لێ کراباسیان بهندێکههههمهلههجگ. دهواڵی کهباقی کاندارۆژنامهلهدا

بوونه لهپه. باسی جموجۆڵێککهدهورهجموجۆڵێکیگهیمان ریرتاسهسهکرد،

گرتبووه وهوهواڵتی که، سهئهها بۆ دهرکهوانیش لێرهوتنی شارهلهبا بچوکهم
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.کردگوێیبۆشلدهوهرهدهبهرادهزێکیلهحهنگوبهباقیبێده.کارێکیانکردبا

یتوانیباقیزووترده.وهنهکهینزیکتردهکانیدیکهونهخهمرووداوانهبێگومانئه

.یشارچێبکاوهرهدهیخۆیلهکهیاڵییهزراخهمه

لهمشارهبوولهویشپیاوێکیبێگانهئهبانیکهرۆکیشارهسه کێکڕهگهدا،

شارهله ژیادهوهبانییهخوار شههه. درهندێ بهو شارهیارهسهنگان وهبانییهی

بۆماڵوهڕایهگهده رکۆاڵنێکبووکهسه،زاندبهدایاندهکهیارهسهیلهوشوێنهله.

ماڵه سهکهتا مهی دهد بووترێک له. رێگاکهناوهرێک لهندی چاڵێدا کمێژبوو

کهڵکههه پڕنهندرابوو وهکرابووههێشتا ئهبهکهکۆاڵنه. کهندهوهشی تاریکبوو

بهوهئه تێدهکهنایچاڵهپهی چاڵهپهدا ناو بینێنهکهڕێ قه. لهباقی بوو رسهرار

سه بهراوهکهرجادهکۆاڵنی و سهوهوتنهنزیککهستێ ئیشارهکهیارهی تێکبه،

.انبێتیمستپهدهبهکهڕوانیکۆتاییکارهچاوهوهوالترهیمانبداتودواترلهپه

ئهقه لهبوووهراریان یهمزگهدوواتر لهوتی یهنزیکهکهڕهگهکێک ککان

دهوهبگرنه مهکهالوهکهلهکهمانچهو سهی بشارنهگهیدانی دواتروهکان و

ریورووبهده.چووڕێوهکخۆیبهوهکهرنامهبه.ماڵیخۆیانوهنهیانبچرکامههه

دهسه کهعاتی شارهکهیارهسهبوو هاتی بانی بهبه. کهوانهپێچهاڵم جاران ی

بهسه سهتهرۆک مهنیایی تێپهکهترهد دهی دهڕ تا ئهوهژوورهچووهکرد مجاره،

بووگهپاسبانێکیله وهکهچه،پاسبانێکبهڵدا ترسێکیقورس.یبینیمهباقیئه.

دایگرت بهگه. کرابا پێی دهپهر دهیمانی راگرێگوت ست درهبه. بوواڵم نگتر

بهوهڕینهپهكهتهئیشاره)یمانپهبهتداندووایئیشاره.یبتوانێکارێکبکاوهله

کۆاڵنهردهبه بووکهم ئهنهکۆاڵله(دا یکهپاسبانهکهوهوتبووهکهدوورنهندهوهکه

رۆکبانگیلێکردهاوڕێیسه جواننهوهوشهکانیلهچاوهباقیکه. توانییاندهدا

ناسی،باوکیباقیجواندهبانیکهیسشارهره.وهکانیدانهاڵمیپرسیارهببینن،وه
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دنبێنێپرسیارکروازلهیگوتکهپاسبانهبه یباقیوودرێژیالوازستهجه.

باقیگوتبه.وهسڕییهانێکیدهگومشنهرچهکانیههستوورهئهکزوچاویلکهچاوه

بێتوهماڵهبێتولهنهوهرهدهنگانبهودرهشهواچاکهکه ههباقیچه. نگاوێکند

:رۆکهاواریلێکردسهکهوهوتبووهکهدوورنه

"ردانمانناکا؟سهکهیه،پێیبڵێبۆچیماوهنهیهساڵویباوکتبگه"ـ

به ئهباقی قسانهبیستنی تهوهرانهم بهستا، رۆیشت، لهنیا وهروونییهدهاڵم

وهتاڵبوویهبه ورفیقانهگهندهوهرۆکئهنگیسهده. کهرم مێژبووڵێیلهدهبوو

یمانلهپه.بووڵهداههشتێکلێره.کرددهینهنگهدهمجۆرهئهڕوانیچاوه.یناسیده

باقی.سنس،دووکهککهجیاتییهلهزانیکهیدهڕوانبووونهداچاوهکهناوچاڵه

بکردایهده شتێکی با کرده. وهالی ماوهیارهسه. دوورکهیهکه بوو ووهوتبووهک

رسهیشتهگهکه.وهڕایهگهلهپهباقیبه.داونکهکۆاڵنهلهیشکهرۆکوپاسبانهسه

جهکهکۆاڵنه تاپۆی ههسته، کهی بینی لهخهردووکیانی ناوریکبوو تاریکایی

کا؟ئارامخۆیکردبووبوو،چبکاچنهپاچهستهواودهته.بوونداوندهکهکۆاڵنه

یمانالیپهکهمانچهده.یردایگرتبووکیسهراوکێیهڵهترسود.داکهناوکۆاڵنهبه

به زیادیخزهمهبوو، وهیهنێکی رۆیشتبووکهیارهسهیربووسهوهالیهبه. یئه.

چووکهدهیپێنهندهوهبانیئهیشارهیارهسهواته؟کهوهڕێتهگهچۆندهکهپۆلیسه

وهڕایهگهده لهوهڕایهگهده. دهگهو خۆیان وهیانبردهڵ بهبه. لهپهکارێکی

.نگبووکجارتهکاتیه.رۆیشتبوون

کهپه چاڵهلهیمان مهکهناو خۆی لهدا دابوو، یهاڵس نهجیاتی دووفهک ر

ریبینیبووفهنه بیرهبه. دڵخۆشیی،کهڕهڵکیگهویتریانخهئهنگهرهیکهوهو

دا وهبوویهخۆی زهبه. دوو یهبهندهوهئهکهالمهاڵم کهدهوهکترهپاڵ ڕۆیشتن

یکوشتنیئامادهندهتاچه.کدوورێکیانکردبوونهفهحسێبینه.یربووسهوهالیهبه
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نه خۆیشی بۆ بوو، زانێیدهدووان بهکهمانچهده! گرتردوودهههی ستی جوان.

گووشی له. ترپههدگوێی پێیهنگی کهی بوو دهکان وهوتنهکهنزیک یانقسه.

کرددهنه بێدهته. نگواو ههپه. بهیمان دا ههسهوڵی سواریدناسهر بێت،ای زاڵ

زۆرگهئه بووحمهزهرچی ت ئه. سهههبوووهپالن لهر ڕێ،تێپهکهچاڵهرۆک

ستییمانههداپهتاریکهوهوشهلهوهکهبنچاڵهله.یلێبکاقهڕێوتهرپهیماندهپه

ڕینتێپهرکههه.یداپۆشیکهکچاڵهیهندچرکهبۆچهوانکردکهریئهسێبهبه

:هاواریکرددوواوهشداباقیلهمکاتهله.وهرهدهڕییهرپهیماندهپه

!"دووانن،ئاگاتلێبێتدووانن"ـ

کهپه ئامادهتهیمان تهواو راوهکردنقهی ستابوو، رنجیسهکهنگهده.

وهقۆسته شارهسه. پۆلیسهرۆکی و کهکهبانی هاوڕێی مهچهی بۆند ترێکیان

بهوهرگایماڵهردهبه وهدهستانوالیانکرراوهمهاوارهبیستنیئهمابوو، رێک.

کاتهله بووم لهنگانهدرهوهوشهتاریکاییئهلهنبینیکهشیاکیرهیهستهجهدا دا

نگیباقیدهیمانکهپه.جواڵدهنهرێککهسێبه.ستابووریانراوهرامبهبهوهپشتیانه

کهزعهوهلهرئێستاکهههشکهکهرۆکوپاسبانهسه.رهبه،زانیچخهوهناسیبووه

شتێکههیشتبوون،گه دا نبکهوڵیان لهکه. گوزهسنازانێچی دا .رامێشکیان

زانییدهدانهوتاریکاییهلهیمانکهپه.یکردقهیمانتهیبجوڵێنپهوهپێشئهچونکه

ریوتوسێبهمکهکهرییهسێبه.یکردقهتهکوێرانه،بانییهیسشارهیانرهکامه

بهدووهه خۆی ههم دواتر و ههوڵالداخست لهی دا، کاتهاڵتنی فیشهم کانکهدا

له کهیشوروویان و وتکرد ده. بههێشتا فیشهنگی لهکهسامی داکهکۆاڵنهکان

دهپه کۆاڵنهسهوهیشتهگهکهیارهسهکهوهخواردهنگی کهر به. پهرهباقی یمانو

بهده کرد راکردنستی که. لێکرد نراکههاواری کاتهله. ماشینهم تیشکیکهدا

گرتهگڵۆپه کۆاڵنهکانی چهکهناو هاوکات بهو پۆلیس زیندابهلهپهند کهکۆاڵنه.
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وه رووناک رۆژ وهیهبووک کۆاڵنهبه. پهدرێژهو و باقی دهدا دایهیمان ستیان

راکردن چه. هههێشتا نهند لههدوواولهکهوهوتبوونهکهنگاوێکدوور گوێیان

تهده بووقهنگی کهپه. وتیمان بهبهباقی. تیشکی گڵۆپههۆی ئههێزی و وکان

کهرانهسێبه کۆاڵنهبهی بووبوونهکهدرێژایی باڵو گهوهدا ترسناکیانیهمهو کی

کتریهکانیله،قاچهوهکانجوانلێکبکاتهوداینێوانشتهتوانیمهیدهنه،کردده

له ڵکهشتێکههیاخود و وتکهوڕووپهلهوتن ووهڕییهپهبنجۆکهلهکهیارهسه.

کانیکهینهعهباقیکه.یرڕوهاوارهاوارێکیسهنهڕهنه.داکردکهکۆاڵنهخۆیبه

نهکه لێکبداتهیدهوتبوون، هیچ وهتوانی ئهته. پۆستااڵنهنیا و قاچ کهو بینی بهی

بوونوهورییهده واندیسرهکهلهالکهتوندیلهکانبهپۆتینهکێکلهیه. کهئازاره.

.وهخوارهمیداهاتهدهفبهخۆیئااڵوکهکمارلهباقیوههێزبووکهبهندهوهئه
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 وڵ هه

ماندووبووبووبهرهئازادبه ره شوێنگوتکهپێیدهوهروونیهدهشتێکله.

که بابردوو وتووهکاڵوی پارووهئه! ئهو نهپارووی بووو پارووهئه. قوتبهو و

تاڵنجێکیعهالمبۆگهبه.باوکیبنێرێبۆخوازبێنیوهکردهوهبیریله.چوودهنه

وخوازبێنیچیوشتیچیکئهتاڵیوهوبه نینیهاتێبۆخۆیپێکه! ئهئاه. و،

رچۆنێکبێتبیدوێنێ،چاوباههده.ڵیداگهبوولهکردنێکههقسهیستیبهنیاپێوته

ندرچهگهاڵمچۆن؟ئهبه.رمییگهناسهستوههدهستبهناوچاویبکاوههله

له تریش کۆاڵنهساڵی کردباگوزهوهو لهری خۆی رهسهو ماڵی بانی حیمیر

کجارانیناویوهوانهوئهکهخانووه.گۆڕادهچنه،هیشاربداتسازیشحهکهنهته

.بووکیاننهڵرۆژوئیستاجیاوازییهوههه!کجارانوابوونوهمیشههه.وابوون

نه جیاوازی ئیستایش و بوودهداهاتوو وهدڵنیاییهبه! سهناهومێدییه! یرکی تقه.

.بگاتئێرهکردبهدهبڕواینه
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کیلهپهوکهکئهسێکیوهکراکهچلۆندهباشه.یشتگهدهخۆینهئازادله

لهکهدهرکچاننهسه دنکێکیخۆیههههوتو کۆاڵنێکیشاردا ئیستاموو بوو،

دۆشداماویکچێکبێتکه لهتهئاوا وهرهنجهپشتپهویشلهوئهوهدوورهنیا

هات،سریلێدهعهکه.دۆخیجارانوهڕێتهبگهداهوڵیدابووههبینیبووی؟جاریو

خۆیجوانوکهییهمیشهههرئاوێنهبهچووهکردودهردهبهلهیرگینوێجلوبه

اڵمبه.ردهچووهوجاردهئه.وهکانیدیبکاتهکۆاڵنهنیابیرلهتهداوڵیدههه.کردده

چه تێپههێشتا کۆاڵنی کهدهڕنهند دهنگاوهههکرد شل وهبوونهکانی کاننگاوههه.

کردیاندهداوایشوێنێکیدیکه .ڕانگهدهکهورهگههدووقاتکانیبۆخانووهچاوه.

گۆڕییدهرێچکهوجائه وێ،ئهوهکردهروویدهوهورهکیگهزوخولیایهحهبه.

.بوووێجۆرێکیدیکهله.وهمگینیشهکجارغههرۆحێکییمانکاتدابهههاڵملهبه

فریشتهمیلهجهبووکهنهوئازادهئه یانناسیدهو ستیههکبووکهنیایهوێتهله.

بهته کردیخۆیدهوهرهدهکێکیترلهیهنیا ئیستا!مووبزربوونوانیدیههئه.

سهنانهته پهتزۆریشی نهرهنجهیری کرددهکان کهوهگرینگئه. کهخانووهبوو

.ژیاناویدادهوێلهویشلهوێبووو،ئهله

بااڵبهره کهسوڵ بهههرز کوڕهمگینهغهچاوهستی کردبوو،کهکانی ی

قهیزانیده لێ وماوهشتێکی ههچه. جار کاتهند نزیک لێ خۆی لێیوهوڵیدا و

به نهالبپرسێ، ئاسان ووبم لێگه. ئهڕادواتر بۆخۆی دهئازاد .ڕکاتتێپهورانهم

ڕیبێبۆخۆیتێپهزموونیکا،دهئهیینیاتهبهڤبێمرۆدهکهیهندێکشتهههه

کا لهکه. کاتانهس کهم دادی ناتوانێ بداتدا س چاوهره! کانیمگینهغهسوڵ

وهناسییهتیدهنجیهگه نیگایانهئه. کاتانهئههیم خۆتئیترهیخۆتبوونکهو

ینیگایهمجۆرهسوڵئهره.مۆستهستوپچڕونادهدهدووره!کیوێڵخۆیه.بوونه

رهوێنهله دیتبووهکانی وهزاشادا وێنهتایبهبه. رهتهت دیکهنیاکانی شتێکی زاشا
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بوون ره. تهوڵیدهسوڵههجاریوابوو سهدا ههچاوهیرینیا وڵدهکانیبکا، ستا

بهوڵیدههه چاوهداپۆشێوتهکهریوێنهرتاسهسهشتیدیکهدا .وهکانبهێڵێتهنیا

لهچاوه کاتهکان دیکهم شتێکی بووندا وتهچاوه. نیگاکردن وگهنیاکانی ڕان

مئهکردکهستیدهسوڵههزۆرجارره.یانڕوانینیادهتهیکهوچاوانهئه.پرسیار

سیشسبنوهیهیچکهمووکهکراهیههدهمچاوانهئه.زاشانینهیرهچاوانه

بننه لهره. بیرهسوڵ دهم خۆی ترسای بهچاوهوهلهزهئهلهواتهکه. شکان

کرابووننه بوونسنهکانموڵکیهیچکهچاوه. دیسانبهسوڵلێرهره. یوبیرهدا

ههوهناخییهلهکهوهیشتهگههد پێ بووبڕوای وترێکه: بهچاوه. وترێکهکان

!ترسناکهوبیرهلهئاه!کانمرۆڤهخشێنرهبهده

کاتهله سینماکهوهو کرابوویهی شار زۆربهوهی ئازاد ده، کات بۆی چوو

فیلمسه یرکردنی فیلمهله. لهوێ تهکان شتلهچاو دیکهفزیۆن .بوونێکی

دهورهگهوێنه و بهکان پڕ فهکههۆڵهنگی تاریک،و دیکهزای بهتامێکی یان

دهفیلمه داکان دونیایه. سیحراویچ کی ده! دادهئازاد نیشتچوو کاتزۆربه. ی

بوووکاندانوقمدهماوگۆرانییهسهله.کردکانیدهرۆمانسیوئاشقانهیریفیلمهسه

دهکهئاسمانیهۆڵهکانیبهیاڵهیخهاڵندهب فڕینوتهکهدا بوو،واودهتهکهفیلمهکه.

به دهحمهزهئازاد ههت دهڵدهبزواو و ماڵوهچووهستا بۆ کرانه. یوهدووای

ماوهماکهسینه ییهمدیاردهباوکیباسیگرنگییئهبیریدێکهکیزۆرلهیه،تا

بنهلهیکهسانهوکهکێکلهیه.کردبوو یهکهماڵهناو بهیاندا سهسینهکجار رسامما

 بوو ئازاد دایکی یهشه)بووبوو، ههکهوی بنهم بۆناوبانگهبهماڵهموو شار کانی

نڵتهسه(.سوڵچووبووڵرهگهنیشلهڵتهسهوهوشهئه.تکرابوونعوهمادهسینه

هاکهوه.مادڵیگرتبووواوسینهبوو،تهفزیۆنینهلهیرکردنیتهتیسهزۆرتاقهکه

ڵکنزڕاوخهڵتهناویسه.ڵیبچێتگهسوڵناچاربووجاروباربیبات،یاخودلهره
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یرینیشتوسهدادهکانیدیکهنجهڵگهگهلهیکهوژنهئه.کردباسیاندهخراپهبه

ئله رووتی الری دهرهکتههشو کردکانی بهبه! تێکیرفهدهمهئهوهوانهپێچهاڵم

تییهسایهوکهکئهزاشاوهناساندنیرهبهداوڵیدهسوڵههره.سوڵۆرهباشبووب

رمینهکهواڵتدابوو،دڵیژنهوتنانهلهمپێشکهکیئهرهریسهپێکهێنهیکهزنهمه

نوێرلهوسهوهربێنێتهدادهکهدیمییهقهغانهبنیهزاشالهکانیرهیوێنهوهکابۆئه

کانیوڵههه.بوووتوونهرکهتتێیداسهقهشتێککه.وهیبداتهکهدیواریژوورهله

کردبووترسناکانهوێنهوماڵئاواییلهمیشهنبۆههڵتهسه.وهسوڵبێسوودمانهره

هاوبهرهسهلهکه ژیانی لهتای مێردهگهشیدا چهکهڵ بۆ دیواریی مانگێک ند

.کانیداگیرکردبووژووره

له زۆرجار ئیستا دادهکهژوورهئازاد باقی و خۆی سهی و یرینیشت

دهکهوشهحه کردی باوهسه. و باوکی یورهگهیری بێبێدهله. و ئارامی و نگی

وزیحهخۆیبه،نیمهواویتهیتوانیتهباوکیده.مادهریسووڕوانسهمییئهخه

تقهئازادئاگایلێبوو،نه.وهقورئانێکهیشیبهورهگهریککاوباوهخهوهئاوێکه

کهرێکهبهکهقورئانه نهوهکهوزهحهوتهوت حهو ئاوی بهکهوزهدڵۆپێکی ش

هات،باوکیدهکهکاتیگۆڕینیئاوهکه.وتکهکهقورئانهلهمباوهدهوتبهرێکه

.وهکهوشهیناوحهوگیاکانیدیکهوزهوسهکهبنیدارهکردهیدهکهئاوه،کهنهتهبه

ئاوهقه بهکهت نهخهی دادهسار ههورهگهباوه. رهدهمیشهی جێی سوڵیگوت

تیحورمهیڵێمکهدهوهرئهبه،لهکوڕمهناڵێمکهوههرئبهلهمهیگوتئهده.شتهههبه

کانهمووپیسییهیههوهرهخاوێنکهگرێکهئاوراده درهپیاوبۆنوێژسه. بێبههتا

!وهئاوخۆیخاوێنکاته

کنانهوئارامیوداسهنێکدامرۆڤبهمهچتهیولهزانیرێککهیدهئازادنه

لهکهوشهحهلهشتکهیگهده ئهدا کرداری و پیاوهسیما دوو دهو یبینیدا لهکه.
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ره سهرهسوڵسهباوکیپرسیبوو، وهتا وهاڵمدانهکجاروهکبڵێییهیریکردبوو،

دژواره بۆی لهره. ههسوڵ بهراستیدا چهستی روونیدهکلهئارامییهشنههیچ

اڵمییوهکهیاڵیکوڕهیخهوانهپێچهبهکردکهدهزیشینهالمحهکرد،بهدهخۆیدانه

:نیاگوتبوویته.وهبداتهمپرسیارهئه

 بهنازانمکه.خۆیدێت"ـ نێواننێکلهمهتهلهنگهره.سدێتیوچۆن،

!"ئابۆخۆیدێت.چلنجاتالهپهنزیکترلهنگهنجادا،رهچلوپه

نیاتهڵکومرۆڤت،بهنایهکنانهوداسهراستیدائهلهیزانیکهسوڵدهرهاڵمبه

ڵیاندابژیوهیچیگهبێلهگرێوئیترفێردهکانیدهوداڵغهموئازارغهتبهعاده

یزانیئیستاده.ئازادیانبڵێوخۆبهکراراستهدهنهیبوونکهوشتانهئهمانهئه.تر

ئ بهکهمگینهغهندهوههئازاد کاتێکههپێویستی وایهکهیهشوێنێکیاخود پێی

غهله کهوێ و نیهسهم تێدا ری شتههبه. له! وابوو پێی وشوێنێکحهئازاد ز

ڕاوکیوتودڵهسرهیشداحهوشوێنوکاتهرلهبێوئیترههواودهکانتهزووهئاره

ندێتکانیشکۆتاییامهغه ئیترگرینگئه. ئازاد کهنهوهبۆ کانزووهئارهبهبوو

گه گرینگ نا، یان بهبگات تهیشتن کاتهمهو و کهن بوو لهی رۆحتێیدا و ش

.دیهاتبێتنیانناکانبهونهمرکا،جاچخهداده

ژیاندادهخانووهملهوهیپێکهتهوهئه.وههاتهباقیبرایدادهخیلیشیبهئازادبه

له ژوورهو پێکهم قهوهدا لهبوون، باقییهت نهوهزاری کچانی .بیستبووباسی

داکهیژهرپهسهبهباقیبینیبووکهوهوشهتئهڵبههه!روونیدڵودهمبهخۆزگه

.وێکهبشوێنباقییگوتبووکهپێخۆوهرلهوتبوو،شتێکههرکهربانیسهبۆسه

وتبووکه ژوورهرهنجهپهله. باوهکهی پهقهبهکهوهورهگهی بوو،وهکهیژهراخ

کردبووسه یری وه. شهباقی چاویلکهبهک بهلهحێکی و ئارام رزلهرزهلهچاو

پهسهبه ههکهدارینهیژهر بهڵگهدا ههڕابوو، وابوو پێی ههاڵم خهر کانیونهمان
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نبۆشوێنێکیدیکهبهدهیشمجارهڵخۆیانباقیئهگهلهجاراننکه الیدڵیبه.

نه چوودهکچاندا ئه. باقی شهبێگومان سهلهوهو بهخهوهتاریکهربانهو وونی

کهدهوهخانووه لهرۆژێکدهبینی یهبا لهالپاڵی دهشاخهکێک ریورووبهکانی

دروستی بکاتشاردا ههباقیده. کهئیستاوهرلهبا لهشهبهبیزانیبا وهدوورهودا

:وهئازادبیریکرده!وهوچاوانهبه!وجهوگهئایله.رچاوبهیچۆندێتهکهخانووه

ونرقاڵیخهسهندهوهوتبا،ئهیکچێککهستهجهستیلهجاراندهرجارێکلهگه"

نینیهاتێکهپێ!"بوودهنه وهمامهکونیدرگایحهجارێکیانلهبیریدێتکهله.

کردبووسه باقی یری یه. درهباقی لهکجار دهحهنگ ئازادوهرهدههاتهمام و

وئه.ریکیچییهداخهڵماوییهڕوههبچووکوتهوژوورهلهویستبزانێکهیهده

یخۆیکهژوورهیلهورهگهبوون،باوهماڵنهلهوتدایکوباوکیرێکهبهرۆژه

زۆرئاسان.رقاڵبووسهوهفزیۆنهلهیرکردنیتهسهیشبه"فشرهئه"راکشابووو

.وهکترجیاکردهیهکانیلهونیگاوێنهوهنجامچاوشوێنیخۆیبینیهرئهسه.بوونه

به بینی، لهدانیشتوهکانییهچاویلکهباقی و رامابووبوو نادیار شتێکی باقی.

تهدهنه جارجواڵ، و دانیشتبوو بهبهنیا دهئاستهجاریششانێکی جواڵم ڵمیههکه.

لهکهژووره دهکهرووی دهمی دهکرد، ئاوهستی و بهکهرمهگهبرد .وهدایهردهی

که ئهوهیگرتهمێکدهدووای شانهو بهکهوسا دهتهئاسی جوڵهوهوتهکهم ئازاد.

چه بهندهنازانێ خایاند، وهی هێناڕهاڵم وازی و بوو ز بهزهبه. یدابراکهیی

وههاتهده رۆژێکلهده. کۆاڵنگهگهبا بهڵخۆیبیباتبۆ یکچانیستهجهڕیو

بکات ئاشنا نیشتهیهبزه. تاڵ کانیرلێوهسهکی رئهسهباشه. بهنجامی کوێخۆی

رێگاکهگه باقی تا بگرێتهیشت کردهبهی بیری وهئه،وهوانهپێچهبهکهوهر؟

خهخۆیه دێتوهریکهتی لێ برای باقی ک ئهوهشیانهکهژوورهله! حهتا مامهم
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وهودایهمه نهکی بووها له! رقی دهئازاد وهبووهخۆی سهداماوییه. ژیانیکی یر

اڵمچیوچۆن؟،بهباشتێکیبکردایهده.اگرتبوود

تێیداشازادهکهوهکهرزاییهبهسرێکبه،قهوهوتهکانکهکارتۆنییهبیریفیلمه

گچکهده مرۆڤێکی دهژیتو بێ دهبهاڵتیشلهسهی دیوارهروازهر کانیدابڵیندهو

ستاوهراوه ههبه. لهاڵم فیلمانهر م رێگایهرئهسهکهگچکهمرۆڤهدا بهنجام ورهکی

بهوهبینییهدهکهسرهقه دهوهو بگاتدهیشتکهگهی با باوهبه! چۆن؟ یورهگهاڵم

په نامووس بهرهباسی و ئاغاوات بۆگزادهستیی کردبووکانی که. تووشیئازاد

بهکانیاندهپیاوه وانهپێچهبوو، نهیسیمایئارام بهشڵهو ستیجوانیههژاویان،

دهوهبه کهی لێکردبووورهگهباوهکرد باسی ی لهچۆنه. عاتیسهرۆژێک

دهورووبهده ری کهوکاتهلهیانیبهی لهپیاوهدا بهکانیان نین لهبیانوویهماڵ ک

اڵمبه!شتێکیپێبڵێمووتوانێههوئیترئازاددهوهوبیکاتهئهنگهره.رگابداتده

په بووهخێرا وهشیمان واده. کهرنههاتوو بوولهچوو بیریدا نه. ویستیدهئازاد

بکاتکهکاره خراپ ژێرزهرێگایه. دهکی مرۆڤی قهئهوهبردهمینی .گڵینهسرهو

دهئازادله لهنگهره.کردیریدهسهوهسازهکهنهحیمیتهربانیرهسهچوولهخۆڕا

قوتابخانه ههوهکهباغی کهچاڵێک بهئهبێ ئهرهو تونێلهو کهدهو پشتیلهبا

ردێنێردهسهوهخانووکه فیلمهله! ههناو روابووکانیشدا جادووگ. .کانرههیاخود

دێته ئهڕهگهلهبیریوهئازاد پشت خانووهکی پیرێژنێکدهم کهدا وژی دوعا

نووسهنوشته سیمایههروواڵه. لهتو دهرهجادووگهر چێکان یهخه. کجارڵکی

.الیبچێتهدائازادبڕیارده.یهپێیههڕیانباوه

ئێوارهسه پێنجی کردهبووعاتی خانووهئهرووی و تهدرگایه. یکهنهکی

کهژه دادهقهۆژربهنگاوی خرانهت درگا. ئارام کردبووهکهئازاد وهی رسهبه.
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.داریبییدهسووروکاوغهروگڵهبۆنیسێبهوتبووکهتاریکداکهدااڵنێکینیوه

:نگیاندادههێنابووکهڵنهنگاویههندهههێشتاچه

نگاوههرقناکا،ده،کچی،کوڕی،پیاویانژنفهزیزیخودایهمیوانئه"ـ

له!وهرهستیراستتبکهدهرگایپێشودهرهوه موومانخۆشگوناحیههخودا

!"بێتده

وایکرد ئازاد بهێکییهپیرێژنوهرگایکردهدهکه. سااڵچوویبینیکجار

دوعایوهژێرلێوهکێکدانیشتبوووکووڕکووڕلهردۆشهسهستلهدهسبێحبهته

لێرهوهکهروخساریپیرێژنهبهیبینیکهنهدرێژاومووهئازادتاڵتاڵئه.خوێندده

له دهو خۆیان دانیشت.نواندوێ پرسیکهپێرێژنه. کێیهلێی کوڕی سوڵره.

خێریبۆنژناجهبهیبووکهوژنانهسوڵلهنیژنیرهڵتهسه.ناسیرزیدهبااڵبه

رهاتیسهئازادبه!یوپیاوهڵیئهمنداکهنیبایهبابمزادڵیخۆیداگوتیدهله.ناردده

گێڕایه بۆ وهخۆی لێگرتئه. گوێی جوان جوان ویش کهئ. حهقهازاد زیت

کدژوارییهشنهبێهیچچهبهسبدرکێنێ،لێرهیخۆیالیکهمرازهئهکردبوونه

هئازادک.جوانجوانگوێیلێگرتنووسینووشتهژنه.مووشتێکیکردباسیهه

:وساگوتیئه.وهنگیمایهبێدهکبهیهماوهکهپیرێژنه.ستاواوبوو،راوهته

 مکهڵهجوانوژیکهکوڕه"ـ ڵکیسوودوزمانیپیسیخهالمیحهرکهبه!

وانلهچاویئهنووسمکهکتبۆدهمندوعایه.نفرینیانکردوویکوڕم.وتوویکه

سترزۆردهدهچیتهدهکه.یبێتۆیششتێکبکهاڵمدهکات،بهدەئاستیتۆداکوێر

!کهمهشقسهلهپههێواشینانبخۆوبهرێگادابڕۆوبهئارامبه.هێنهخۆتدامهبه

!"تکهرینهبنسهویشدالهشهگیرفانتدابێتوبهلهیهمنووشتهرۆژبائهبه...

دهئه وبهکدایهکیسهستیبهوسا کهکانیشتێکیدهنجهنووکیپهکرد رهێنا

.وتکهکهژنهنیشتیپیرهیتهکهڵییهنگهمهدائازادچاویبهمکاتهرلههه.بینرادهنه
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دووکه و ئهبۆن بهندهسپهڵی بوویهکهژوورهر باڵو وهدا ئه. ئازاد بۆنهئیستا یو

یکهپاره.وهیناسیبووهاڵمنهیدابۆنیکردبوووبهوهرهژووکاتیهاتنهلهکهوهناسییه

خواوناندهلهپهمبهڕواوههدهلهپهمبهههکتوپڕزانیبوویکه.ردهداناوهاته

بههه قسهلهپهم کادهش یربووسهوهالیهبه. پیرهئهباشه. دهم چۆنی زانی؟ژنه

کهوههاته بهکهیپرسیبوونهبیری تلیسمی دهکهختییهدبهی وهی ژیان و کشکێ

دێته لێ نهوهجارانی سهکهیپرسیبوو، چۆن و دهرئهی ئهروازهنجام قهی اڵیهو

دهبه وهکرێتهروویدا نهبه. وهڕایهگهالم راوهده. ستابابا شتێکدههه. دی،هاتهموو

!خارنهیدهسئارامبێتوزۆریشخۆبه

ئهرهسه نوشتهوهڕای بهکهی بوو، پێ کۆاڵنهی نهو ڕۆیشتدا رێزیده. با

کاتبگرێ دهروههه. کهها زانیباینهمنووشتهسیشبهبا کبوویهماوهئازادکه.

بهوهڕابوویهوژیانیناوماڵگهرهوخۆیوبهرهبه بێدهزانیکهدایهمنووشته،

دیسانبیریباوکیو.زیاترخۆیسنوورداربکات...،وهێشتازیاترخۆیبپێچێتهه

کهورهگهباوه وهوتهی حه. قورئانهکهوزهبیری کهو بتوانێگهواتهکه. مرۆڤ ر

نیاتهوشتهبێئهپێیوانهکرجێمهاڵمبه،بهترهیشتێکبێت،ئاسوودهنیائاوێتهته

یانئهوههیئه وهمێنێتهودهڵئهگهلهمیشهبۆههوشته، ده. ئیستا زانێکهئازاد

بننائارامترینپیاوهنگهوشێرهیناوحهکهدووپیاوه کانیدونیا ببێوڵدههه. دا

نیگایانهبه کهو دهرستهی قورئان یاوهوهخوێننهکانی خه، سهکوو یرکردنیریکی

روونی حهئاوێکی گچکهناو نوزێکی نیگاکانهله. مهوهوهکۆاڵنی بهک لێک

.وئاویهنیاوشهئیدیتهلێره.کهکانوئاوهخودیوشهگاتهکاودهردهئارامیگوزه

دووایچیوێڵن؟وباوکیلهرهوگهباوه
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یکتێببوو،دایکیوهریکیخوێندنهخهیمانکرا،باوکیپهکهقهتهوهوشهئه

خه ههبارام جارێکیتر لهریکبوو ههر تهیهفتهو دهکهویلهدا ،وهکردهیخاوێن

کانیقورئانڕهالپهیدوواوهیکیخویندنهرفجارێکیدیخهشرهیئهورهگهباوه

له باوکیبارام بنلهیزادهلیسه،عهوهڕییهپهریکبوودهرسنوورخهسهبوو،

حهکهداره راوهوشهی لهیان بیری و دهگهسهستابوو ئهوهکردهکان کاکهحمه، دی

لهمه لهکهوتهمزگهالیش پادگان نزیکی مجێورهگهی قسهسهکهڵ کردن،رقاڵی

ڵێنیچیبهرگهبوووئازادیشئهکهوزهریکیگۆڕینیئاویحهرزخهسوڵبااڵبهره

کهبه بهجارێکهخۆیدابوو بهنهوهکهسرهوریقهدهزۆر لهبێ، بانیسهاڵم ر

نگبووبێدهندهوهشارئهوهوشهئه.اڵسدابووهسازخۆیمکهنهحیمیتهماڵیره

کهههکه دهموو تهس بیستقهنگی کانیان چهرهسه. تهتا قهند ، بێده... ...نگی،

تهئه دیقهوجار کانی خهله. ئهمێژبوو شارهڵکی لهم وانهگوێیان .بووبووشتی

:ڵێنننودهکهپێدهمهندێکیدیبهوههوهشیدخانهرهمهمانیحهزهڵێنلهندێکدههه
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یکهباوکێکدووکوڕیخۆیکوشتوژنهتکهبیرتاننایهیله،ئهیرهپێمانسه"

"اڵت؟ارکردوههبریند

نکهراستده ئهبه! شهاڵم ماڵهلهکهباوکهوهو لهکهناو و کهدا ژوورێکدا

دانیشتهه تهموویان ههقهبوون کردبوو، گهخهربۆیهی ئهڕهڵکی تهک، نیاویش

ده بیستبووکهسامناکهنگهدراوسێکانیان یان سهشه. بوووێکی یر ناخۆشچه. !ند

بهههساتهمکارهبهیشارکهڵکخه قهبانهشوێنپاسهڵچووبوون، تا راغشارکاندا

به بکوژهچووبوون، بتوانن بگرنکهڵکو دهبه. کێ بهاڵم خۆ ئهیوێرا وتاریکی

بهده و پان کهرینهشته بکا شاردا پشت کێوێکیلهوهدوورهلهی داوێنی

وندهرزبهبه بوورزدا رپێوسهیخستبووهکهمانچهدهکانکهپۆلیسهکێکلهیه.

شتورۆشناییشارداتاریکیدهنێوانرسنووریسهبوو،رێکلهوهستییهدهبه

یربوو،رێکیسههشکله.وهڕابوونهمووگههه!وهڕێنهبگهڵکیکردبووخهداوایله

دووایئهپۆلیسهوهپێشیپێشهله گهوکان، و پیاو لهنجهان دووایدوواوهکانو

مترکهوهوشهئه.بڕادهڵنهسههڕۆیشتن،کهکدهیهستهکجهموووههه.کانمنداله

بهبوون،ئهوهرهدهریشلهگهئه.بوونوهرهدهمنداڵبه ڵیانکترداکۆمهورییهدهوا

لهبهده نهردهبهستو دوور ئهوهوتنهکهدهرگا باسی و رووداوهو یهو بۆ کتریان

وهگێڕایهده بووننگێکرادهدهروردهههبه. هه. تا رهۆشسهکیشلهیهفتهشار

.بوونه

بااڵبهره بهسوڵ ئهرز ههبیستنی تێکچووبووواڵهم یکجار ئه. ئهالی مو

کۆتاییانپێهاتبوومێژبووکهلهکارانه سااڵنیساڵلهزاره. نگابووودژیجهشا

له هێمنی بهواڵتێکی هێشتبوودووایخۆی "جێ بێتشارهعنهله. لێ رسهتتان

کانسنوورییه ئهره!" بهمهسوڵ لهئهی دهسپایی خۆی لێوی ووهگوتهژێر

بهمیخۆیدهردهبهله سهڕوانیو ئاشپهالچاو کردیشیدهکهزخانهیرێکی یریب.
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دالێره.کردکانیخۆیبکوژێ،شێتیدهستیخۆیژنومنداڵهدهپیاوبهیکهوهئه

شیاولهکمرۆڤێکینهودیسانوهوهوتهکهزاشادهزاشایکوڕیرهرهمهبیریحه

قوتبووهبه "وهرچاویدا ئهمهردهوسهبوولهسنهبه. نهدا بووسنهبه!بوومپاشا

تێکیکهرچوونیقاتڵهاڵتنودهزیاتر،ههمهله!"مزاشائهبووورهزاشانهرهمئه

.یانئاودیویسنووربووبووکدراوسێکهقاتڵوه.یتوانیبووبیگرێسنهکه.دابوو

واننفێرهئه:"یگوتده.زانیتاوانباردهشیانیبهکدراوسێکهسانیوهسوڵکهره

ده حکوومهدهواتهکه!"نکهرێگایان ههبا بهت شتێکی زووتر بهرامبهرچی مر

"بکردایهسانهکهجۆره خههه. دهموو شار کهڵکی قابیلهقاچاخچییهزانن ،

!"زانێتنهحکوومه

ره ههباوکی ئهسوڵ شهر کوڕهسهبهوهو بۆ گێڕابووهکهرهاتێکی کهوهی

نهوهله هویگێڕابووهپێش بوو! باوکی باسی باوهدیسان باسی بهورهگه، به، اڵم

تریهشێوه کی "گوتی. شهئه: چهوهو درهتهی هاتن، سهکان بوو، دهنگان یعات

وشه ئاماده. خهباوکم دهی بهوتن دایکیشم و قاچاخهبوو بووسهوهقاپو .رقاڵ

دیههمنداڵه خهکانی وتبوونموو کهوشهحهله. کهبووم سێ لهکتوپڕ رسهسم

.باوکمیانپرسیله.خوارهاتنهوهکهبانیژهزۆرخێرادووانیانله.مانبینیکهبانه

دڵیانکهوهدیمییانهوبڕنۆقهبه.وریملدادهلهوجامانهوهرمهجلیگهریشنوبه

خورپانداده ده. کهستبهباوکم ناسینیجێ وهیهبینینی، به. وهییهتوڕهزۆر

رزنگبهردهباوکمکردگهیلهشهڕهکیانمنیگرتوههیه.وهڵستیانبووهرههبه

وامنکات،ئهیاننهقسهوبهیانکردنلێشهڕهههوامبێتلهردهبهوچیدیوهبکاته

ستوردهیسووکوبهوهئه.یانپشکنیکهموومالههه.نگبووباوکمبێده.کوژنده

باوکمکهیوهدڵنیاله.یزیاتریانکردوساداوایپارهئه.ڵیانگرتڵکبوو،ههکهبه

."ونایانداتێ،پێشخۆیانداوهتیهشوێنێکداشاردویهتیولهیههه
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یربوورزپێیسهسوڵبااڵبهره بهتئهباوکیقه. وهگێڕابووهینهشهم تقه.

ریسهولهیبهماڵیخۆیعهیرفاندنیپیاولهوهرئهبهلهنگهره.بۆ؟نازانێ.تقه

ومرووداوهنیاباسیپێشئهباوکیته.نگیانپێبووهتفهوانهاڵمخۆئهبه.وێکهده

یتدوومهئیستا،که.چۆنبووهوهوشهئهزانێکهسوڵئیستادهره.پاشیکردبوو

کهگهمزله شاردا بهوتووهوتێکی دایکیشیان برینهدهو منداڵهوهیهکهم هاواری

دهکوژراوه کاکانی ره. قهباوکی نهسوڵ ئهت ترسی شهیویستبوو بردنیوهو ی

.کانیراگوێزێباوکیبۆمنداڵه

.کاڵهواوداچیبیست،تهکهقهته،ئازادکهوهسازهکهنهحیمیتهربانیرهسهبه

بووبێتتهکبڵێیلهوه.سێکیدیباشتریبیستبێرکهههلهنگهره .نیشتیخۆیدا

وایزانیهرسه دهلهقهتهوهکهسرهقهلهتا نکهو وهریخۆیدزییهسه. نگیدهکه.

تهنیدیکهکاقهته ئیتر لهبیست، دڵنیا ئهبهیمهوهواو ویستیههوهستیان تێوس،

راکا نهبه. کرادهاڵم تهحیمره. لهکهباڵکۆنههاتهسازکهنهی و چاوتروکانێکدای

گه و لهڕهکۆالن ڵکخهکپڕبوو ریشهاتنرامبهیبهکهماڵه. یهئه. بۆ مکهوسا

یکهرتیشکیگڵۆپیناودااڵنهبهله!مچیبکهخوایه.ویبینیجارجوانجوانئه

کانی،شانهسهخزابووهیکهوهشهرهچکهولهداوبهوزهسهوکراسهولههوخواره

ته لهئازاد بووواو بێخۆ خۆ قهمهگهله. نێوان ورهی تاریکی ترسو و باڵغی

ئازاد.کردیاندهمهگهویستیبوونکهنیاجوانیوخۆشهتهوهشقدا،ئهجوانیوئه

گوله خۆیدا "تیدڵی ئه: بۆ تهسوپاس ئهقانهم بۆ سوپاس ئهوه، کردمهی !"ی

بهکهرهجهحهرمهسههاتبووهوهژێرکراسییهبهسازکهکهنهحیمیتهره بینینیی،

چووهلشهلهشهبهرکردوبهکراسیلهلهپهبهوهرهدههاتبوونهدراوسێکانیکه

گفتوگۆلهوانیلهتئهئازادقه.گفتوگۆوتهکهکهسرهکانیقههڵپیاوگهکۆاڵنوله

.بینیبووکدانهڕهڵکیگهڵخهگه
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که بارام ماوهکهقهتهدایکی بیست، راوهیهی ستاک هه. .ڵخستگوێی

لێرهنگهده نهوهکان بیستراندهجوان رگاردهبهچووهلهپهبه. بهئه. بیستنیوسا

بهکانیدیکهنگیگوهللده روومهسهقیژاندی، کێشا، ههریخۆیدا اڵتهتیرنیو

به.وهکانیکۆکردهتی،منداڵهیهکهیمێردهوهیاڵیئهخهله.کانیربۆالیمنداڵهسه

باوکیاننکهبکهوههیچشوێنێباسیئهتابێتنلهڵهخهنههاوارهاوارپێیگوتنکه

دهله ههمانچهماڵدا بووهی کهکچه. بارام و گریان ئهکان کاتهتا ستێکیههو

فیلمهڵچوویوههه ههکناو دوو وێژیناو گێژو دایگرتبوو، زانییدهستنهکان

چیبکات کاتهله. بهم پیویستی ههکهدا بوویوان قیژه. و ئێرهگریان بێزاریکانی

کردده دهتهیکهوژنانهێزاریلهستێکیتاڵیبهه. ترسننیا لهده. یوانڵکهگهبا

کیبارامخۆشییه.کانیلێهاتبێکناوفیلمهوهرهبهرهژیانیشبهنگهره...بکاوقسه

روونیداگرتیردهسه لهتاریکهکۆالنهلهوهرهدهلهیکهوهئه. مکانیناوشاردا

شهکاته کهی ههسانودا فیلمهوهنێک دهک بیردهکان و کهوهنهکهژین یوانی،

یوان،کهوهڕێتهبگهکردکهیقیژاندوداوایلێدهیدایکیدهوهڕایئهرهسه.وروژاند

وهیهکهنیشتخوشکهتهلهکهوهیوانیبینیهککهڕهڵکیگهناوخهله.کۆاڵنچووه

ستابووراوه . گوێی کهڵتهسهلهبارام بوو دهردهبهن باقی پرسیاری کردوام وله.

.وهدایهدهاڵمینهسوهداکهوهشه

هاتهه واڵ شارهسه. لهرۆکی کهگهبانی پێنج دیکهڵ کوژرابوون،سی

کهبکوژه کهکانیش کوژرابوونسێ بوون س شارهسه. رهرۆکی سوڵبانی؟

.ژنۆیشلبووسوڵئهوبۆ؟رهئه.یکردرهکهمێشکیداچهلهمپرسیارهرزئهبااڵبه

ڵگهکانیلهبیریقسه.وهوتهکانکهواڵیرۆژنامهبیریهه.ڕاڵگهمیتاڵههناوده

کوڕیپه باقی و یمان هاتهه. تر واڵی یه. و کوژراون سییان گیراوهنا .کیش

لهره گوێی ئیتر نهسوڵ بووهیچ خه. بهکهڵکهئارام چووهی و هێشت وهجێ
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ژووروه راوهکهدااڵنهله. ستادا ههیهناسههه. قوڵی ڵکێشاکی داوایستهجه. ی

دههه کردوای وایزیاترهه. کهکهوهبیریکرده. باقدواجار بینیوهی کوڕی .ی

مڕۆئه.یگوتبوودایکبهدوێکه.وتبوویمانخهماڵیپهولهدوێشهبیریوهدێته

ووهباقیهاتبووه.کردیدهڵهسوڵههاڵمرهبه.وهکردبووهینهوهردانیماڵهئیترسه

سوڵره.دیسانرۆیشتبوووه،نگاندێتهودرهشهدایکیگوتبووکهیبهوهدوایئه

بینیبوو،دڵنیانهوهرهدهئازادیله.ڵێنانگاویههکانیههوژووریکوڕهرهئارامبه

چاوێکیبه.باقیوێبووونهئازادلهنه.وهیکرده،درگاکهیهوهژوورهیلهوهله

خشاندکانیدیوارهوێنه کاندا کاندایکتێبهسهفهقهبه. وتکهکهوگۆڤارهچاویبه.

ڕێکیڤیتنامیتێدابوویشهیوێنهکهرگهربهسهله خاڵیوبهچهکهژووره. تاڵند

کانیتیکوڕهبێتاقه.یرکردکیسهتییهبێتاقهستیبهسوڵکتوپڕههره.وانبووله

چیبکا؟.یداخسترگاکهرزی،دهلهکانیدهستهکاتێکدادهله.کردنیدهتاسه.بوو

وهوشهله.ڵگرتنگاویههههکهوزهوحهرهوئارامبهوهیکردهوشهرگایحهده

،وهبریسکانهدادهکهوزهویحهناوئالهکانیبینیکهنادیارهسوڵتیشکهدارهیرهسه

ده... دهون و وههاتنهبوون دانیشتره. سوڵ له. دڵنیاوهلهوهرونیهدهشتێک ی

وهباقییهیمانوپهندیبهیوهجۆرێکپهروویدابووبهومشهیئهوهئهکردکهده

بووهه لهباشه. بیری تائیستا رهوهکردبووهنهمهبۆ که؟ وابوو پێی وئهسوڵ

مشارهکردلهدهڕینهباوه.کانورهگهکانن،هیشارهنیاهیناورۆژنامهتهوااڵنههه

کاریبوووتاچاووگوێئارامیههندهوههاوینانێکیئهداکهرسنوورییهسهگچکه

دهده و دهرفهکرد ئاسمانهتی کۆاڵنهکهدا و چرپهی بێ بێدهکانی روونو نگو

له رووداوێکی چهبوون، ومێبقهشنهم هه. قهکۆاڵن بوورهروا باڵغ شتێکیده. با

.وترکهدهرکردووهبهیلهکهرگهجلوبه.ژوورچووه.رپێسهستایههه.بکردایه

بڵتهسه ینین نه. گوتهیچی لهره. خهسوڵ بووناو ون کۆاڵندا تاریکیی .ڵکو
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بووکهکییهرهسهقامهشه پۆلیس پڕی شار ی کۆمهخه. کۆمهڵک لهڵ رسهڵ

راوهکۆاڵنه لهکان و دهپۆلیسهستابوون ڕوانیکانیان لێده. کهپۆلیسداوای کردن

ووهناسیانه.سوڵیانپرسیرهقاملهرشهسههل.اڵمبێسوودبوو،بهوهماڵهوهبچنه

رۆیشتنیخۆیبداتبهسوڵتوانیدرێژهره ژابووکجارشڵهبانییهشاره. گوێی.

کرددهکهربازخانهسهرگرتنیانلهتیوهباسییارمهلێبووکه نجامرئهسوڵسهره.

له یهگهتوانی قسهرهفسهئهکێکلهڵ یناسیدهکهبکاتکان کهههکهرهفسهئه. ر

شڵهره بینی، ژاسوڵی ههیه. دوو پاشهک گهنگاو پاش وهڕایهو بۆده. ستی

.سوڵیکردیریرهیبردوزۆروردسهکهمانچهده

ئههه شهر ماڵیباوکیپهماڵیرهپۆلیسرژانهوهو ههسوڵو موویمانو

شوێنێکیانپشکنی کانیانبردانوگۆڤارهککتێبه. بهسوڵیاننهره. باوکیگرت، اڵم

ئازادتاکۆاڵن.اڵمپرسیارێکیبێوه.ئازادیانپرسیله.پێشخۆیاندایمانیانوهپه

نه نهچۆڵ ماڵوهڕایهگهبوو لهئه. بینیبوویارهسهوهدوورهوسا پۆلیسی .ی

بێئازادبچێپۆلیسگوتبوویدواترده.بۆخۆیشینازانێبۆ.ستابووتابڕۆنراوه

بناسێنێ خۆی کههه. بهسههموو زانی، شتێکیان کهموو ئهسلهاڵم مهۆکاری

یشتگهدهتێنهکوشتنانه کاتێتایبهبه. باقیسهیشتهگهدهت ر لهره. ڵگهسوڵ

شارهسه ههرۆکی چۆی و هات شارهبانی و قهبوو زهبانیش هیچ بۆرهت رێکی

بنهره و نهکهماڵهسوڵ بووی سهمهلهجگه. دوورخستنهرۆکبهخۆ یوهرپرسی

لهیمانبوونکهسوڵوباوکیپهنیارهتهنگهره.بوونهمشارهیمانبۆئهباوکیپه

.وهنهیانتوانیلێکیبدهزانیودهیاندهمرووداوههۆکاریئه

له یزانیکهسوڵدهره.بوووهبانییهکانیشارهرزهبهدیوارهپشتباقیئیستا

ئیستاکهههنگهره ر ساواک"بۆ راگوێزرابێت" لهمه. ههرگ نگاویدوو

بانیبوورۆکیشارهنیائومێدی،سهاڵمچی؟تهبه.باشتێکبکاده.یدابووکهکوڕه
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کییهگۆشهگۆرستانیشاردالهکلهیهفتهیماندووایههپه!ویشکوژرابووئهکه

تهکه دوو نێژراو شارهیدیکهکهرمهناردا بهبۆ وهڕێکرانهکانیخۆیان باقیش.

شاره بۆ کانورهگهنێردرا رهماڵهبنه. تهی گۆڕاسوڵ دۆخی واو لهشرهئه. ف

بهنکهڵتهسه.مادانهکهسرهبیریکچیقهوتوئازادیشچیدیلهکانیکهنینهپیکه

دهرهجگهوهدزییه جگهی باوهکهکێشانهرهکێشا، و کرد ئاشکرا تاورهگهی ش

یورهگهرۆحیباوهسوڵپێیوابووکهره.دوعاونزاکردنهێناکوازیلهیهماوه

ههوهتهڕاوهگه شهو ماڵهچاوهوهشوێنێکهوێکلهموو دهکهدێریی کای رجارزۆ.

لهورهگهباوه ئهگهی چهڵ سێ کهدهیهتهو بهخهبینی بوو بانیسهریک ر

.بوونئاودیودهوهیانهکهماڵه

ماوه رهیهدوای رۆژێک بهک و جل لهسوڵ وهبهرگی و .وترکهدهرکرد

کۆاڵنیرووداوهکهیه تهکهوراستبۆ کۆاڵنی ئهکهقه، شهی وهو بینیکهچاڵه. .ی

.کرێدیدهشاییخوێنبهرهکهنیشتیچاڵهیتهکهرخۆڵهسهستیکردهێشتالههه

مێشکیکانلهداجوانوێنهوڵیدههه.یکردکهریکۆاڵنهراوسهمسهندجارئهچه

بژیه وهنێتهخۆیدا سهغیرهبه. بووتیان رسام ماڵهده. ههرگای موویانکان

داخرابوون لهره. گهسوڵ ناسێدهسیواینهکهکهڕهم لهزیدهحه. رگایدهکرد

یبۆکهرهاتهسهبهوداوایانلێبکاتکهوهژوورهکانبداتوبچێتهماڵهکێکلهیه

وهبگێڕنه قهدهربهبهنگهکۆاڵنێکیته. وهکانییهدیمیوکۆنهرگا یربووکهپێیسه.

تێکیئافرهیکهکهژنه.داژیاوهکوکۆاڵنهڕهمگهلهبانیلێرهشارهرۆکیچۆنسه

خهسهچارشێوله شارهری مێردهڵکی کوژرانی دووای بوو، دی دهکهکانی ستیی

کێکلهرگاییهدهسوڵلهره.وهڕابوویهیخۆیگهکهیگرتبوووبۆشارهکهمنداڵه

کانیداماڵه وهیکردهنداڵیكدرگاکهمێکمدوایکه. وشێکیخۆڵینوخاوێنحه.

هاتوچۆداکانتێیدالهشێرهڵهیهاوینمریشکوکهرمهگهسرهوعهتێیدابهکه
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بوون ژنێکبهئه. لهوسا وهچکهپانتۆڵو یرگاکهدهیلهوهشیمانلهسوڵپهره.

که،دابوو دوور و کرد لێبوردنی وهتهوداوای سه. بچێ دا باوکیبڕیاری ردانی

بکاتپه یمان جاریبووکهیهمهئه. م په. پیاوێکیپیرینهباوکی خۆشکهیمان،

.سوڵوردلێیروانیره.کترکردیهساڵویانله.ینواندخۆشتردهپیرترونهئیستاکه

کترداکردویهشیانبهردووکیانیگرت،باوهربینگیههشتێکبه.هاروهویشههئه

.کانیانونهباسیخه.کانیانکردوسادانیشتنوباسیکوڕهئه.گریانستیانکردبهده

هێناوپیشانییمانیکانیپهیمانوێنهباوکیپه.رهاتیانسهباسیژیانیخۆیانوبه

بۆوێیهدهیکردکهوهباسیئه.یکهکانیخۆیوژنهوێنهدوواتر.سوڵیدانره

وهیبۆئهکهنیاهۆکارهگوتیته.بژیتمشارهکانیژیانیلهوتادوواکاتهمیشههه

لێرهکهکوڕهکهوهڕێتهناگه بهی حهنێژراوه، لهڵکو ئهزی هاوینانی مئاسمانی

یهشاره لهحه. تیکانیههاوینهزی په. کهباسی بۆکرد ههئهیمانیشی ئهویش مر

ههزهحه بووهی ژنه. کهکهباسی کرد بهحهمیشهههی لهزی ژیانکردن

ئاواتێککهگچکهشاره بووه، هاتبوودینهتبۆیبهقهکاندا ستهیریدهسوڵسهره.

یکهبێهوودهزورۆحهڕهوهستهیریجهکانیکرد،سهرزۆکهله پێیسوڵکهره.

زاشایمیرهردهبێتباسیسهوهمپیاوهتوشئهرۆژانبهررۆژێکلهوابووگه

وباسیئهنه.هاتمێشکدانهزاشایشیبهتبیریرهنانهتهوهوانهپێچهکات،بهبۆده

.کانورهگهیمانیشباسیرووداوهباوکیپهکانیکردونهورهگهپیاوه
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شارهئهتهیهاتووهتهوهرزلهسوڵبااڵبهره چهتهم جارێکبهنیا رفهسهند

بووکهوجارهیئهرانهفهوسهکێکلهیه.رنیهفهسهزیبهزۆرحه.ردهتهچووه

بۆالیخۆی باوکیهێنا هاتدهباوکینه. ئهدهزینهحه. جێیبهوخانووهکرد

که ژیابووبێڵێ تێیدا ساڵ سااڵنی دهبۆخ. کارهۆی دوای باوکی،کهساتهیگوت ی

ییئاسوودهستبهوههوههسێتدابحهمخانووهنیاتوانیبوویلهدووایسااڵنیساڵته

سوڵتوانیاڵمرهبهکرد،ساتدهبوونیکارهستیبههه،مماڵهیئهوهرهدهله.بکا

بێنێناعهقه پێ تی ته. کهژیانی سنوورێکی لهنیایی، ئاسوودهگهمی ههڵ .یهییدا

ئهباوکیره شارهسوڵ ناسییدهم جارێکزهچه. رێگایکهند وتبووهمانیکۆن

:سوڵیگوتبوورهوتبوونبهڕێکهوهکه.ئێره
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 ههرسنوورشاریسه"ـ بۆیهبچوکن، بهر نهئارامن، خودا تیااڵم شتی کا

!"داودهرووبدائیترخراپرورووبدا،که

نهره گوێی زۆر قسهئهدایهسوڵ م لهمه. باوکی سهگهزاجی دایارهڵ

.بوونزیکنهندهوهرێگائه.،حاڵیتێکچووبوووههاتهدهنه

گه لهئیستا سااڵنهلێک ڕێپهتێدهو یه. بووهباوکی پیرتر رهکجار سوڵ،

گۆڕاوه زۆر بۆخۆیشی لهمێژهله. تاڵئاگای مووههرهبهرهبهکهیهسپییانههو

،ژیانیرازییهگشتیلهسوڵبهره.اڵمگرینگنیهبه.وهتهنیوهروخساروقژیانته

یانبڵێینرازیبوو نێوانئاسمان،شار،سروشتیکلهیهاهارمۆنیمیشهوههبۆئه.

یدابوووساتانهبیریئهنیالهتهژیانی،نیلهخه.بوویداههکهماڵهروبنهورووبهده

دهکه بوویششوکورگوزاریرهمیشههه.ژیاتێیدا نیاوئیدیمێژووتهبۆئه.زاشا

وتلهرێکهیبهیهمقسهپێشئهوهکجارلهژیانیدایهله.وهبینییهداخۆیدهمپیاوهله

واویتهبهوهوکاتهن،لهکهستیدهکاندروورهگهمێژووپیاوهسێکبیستبووکهکه

دابووه گوتهئهدڵی یهم ئه. ههالی گهو پیاوێکی النیکهورهر سهش لهم ساڵی د

 تازهداگیردهمێژوو سهئهکرد، کاتهلهیشدساڵهم پێدهدهوهو کهستی بۆخۆیکرد

الی.مابوووهرهبهریبهزاشاهێشتازۆرهواتهکه.کردمردوکۆچیدوواییدهده

که.زاشابوویرهدهرسهههدهمیش،سهکهیبیستویهدهکانیسهڕاستهوتاناوهئه

هێشتاکارێکیزۆرمابوو.نیشتکانیدهرلێوهسهکلهیه،بزهوهکردهدهمهبیریله

ئهدهکه بهبا لهنجامدرابان، دوواییانهاڵم ههم دا کهندێک روویدابوو لهشت

وڵیهه.کردیخۆیالوازدهیهمێژینهلهمبیرهویبهیبڕوایپۆاڵیینیئهوهروونهده

:یگوتده.کاریکنهخهوهمرووداوانهرچۆنێکبێتخۆیبهداههده

واته،کهنیهرئیستاوهسهوئیترفڕیبهروویداهیرابردوویهرووداوکه"ـ

"ماندووبکا؟وهینیخۆیپێیهقاڵکاوزهسهبێخۆیپێوهۆڤدهبۆمر
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زیسوڵحهره.وهکانبگرنهجێگایرووداوهبووکهههشتیدیکهمهلهجگه

رۆژنامهله لهکهبۆنی بوو، منداڵهی کتێبی لهبۆنی کاتێک قوتابخانهکانی،

وههاتنهده لهحه. ئانتینزی ساردی بووکههبۆنی یان رماییگهکهفزیۆنهلهته.

زانیکه.ندخێرایشگۆرابووگۆڕابوو،چهاڵمدنیاتازهبه.یکهناوماڵهخشیهبهده

ندێهه.بانبکاکرێمرۆڤخۆیلێنهدهکرێنونهرامۆشدهفههێندێرووداونه

ته رووبدهرووداو نابێ بهنیا و بهن روودهس، لهره!ندهاڵم ریسهمهسوڵ

سووڕمابوو له. رۆژێ ههبێگومان باوکیشی ههرۆژان ئاوا بهر رانیکامهستی

وابووهکردووه پێی ههکهو دهدونیا ئاوا رفاندووهر باوکیان تا دواتربێت، ...و

.ڵکێشارزئاهێکیههسوڵبااڵبهره

کجاریهدراگوێزرابوو،کهنبۆناوهوهوشهندرۆژدووایئهباقیکوڕیچه

یوکهژنه.ربکافهوێسهبۆئهباجارجارهسوڵدهره.دووربوویهگچکهمشارهله

سوڵزۆربووورهنهورهگهرچیجانتاکهگهئه.وهپێچایهیاندهخۆیئارامجانتاکه

کانیانکهشتومهوهکهخایاندتاپێستێکیدهرهاڵمههبرد،بهدهڵخۆینهگهشتیله

وهکردهکۆده بنهره. ئیستا دهسوڵ وههێشتهردێنێکی بووبوو. ریشیسپیسپی که.

دهسه خۆی لهیری بهئاوێنهکرد سمێڵهدا، بیری رهسپییهبینینی، زاشاکانی

وهوتهکهده چهسپییه. دونیا لهکانی دهیهند چنک ئهنجیهگهبهکه! سمێڵهمتی

بیریله.یشتنپێیبۆگهرهبهکجاریلهنێکییهمهیبینیبوو،پێیوابووزهسپییانه

نوێنێونددوورودرێژدهستاوی،چهتایداراوهرهسهلهکه.وهنیمرۆڤکردهمهته

وئهکاکهستدهسوڵههره.نوێنێندکورتدهکانیشیدای،چهندوکۆتاییهناوهلهکه

دانهمهوتهله.کاندایهچلهمرۆڤبۆخۆیلهکهنوێنێکجارکورتدهنیهمهتهکاته

یهکتردهیهکجارلهمنداڵیوپیرییه کنزیکیهکجارلهچن، سوڵرهکهندهوهئه.

!وهکرانهدهبۆیجیانهجاریوایه
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له کهرووی نابووزۆر س ئیکهکوڕه. حوکمی ههی بووعدامی فریا.

مهبهوهکهکانیناورۆژنامهواڵهههله.چووردهستیدهدهله.یانکوشت،دهیهوتاکهنه

کجاریهکبووکهیهوهوڕهوتنیرهڕکهگهمانایوهرۆژنامهوتنلهرکهده.یشتبووگه

دهکه خایاندمی وێنه. ناو دهرۆژنامهی مهیانی رگستپێکی مهی! خودی .رگان

نیگاکانیوێڵوسهوهکردهدهمهبیریلهسوڵکهره بوونرداندهرگه، کانیچاوه.

راد بێدهوههتیل و لهنگتهستان دهردهبهنیا خۆی ڕوانیمی کاتێکلهفهسهله. ر

کهوزهو،حهسنازانێبۆئهکه.ڕوانیمیخۆیدهردهبهربوو،لهویدوکهوزهحه

ناله یان وێبوو واسیتهرئهسه. یداکردکیپهیهنجام بهدوایپاره. دانێکیو رتیل

هاتووچۆیه و تاقهزۆر پڕوکێنکی به،ت کرد باقیان زینداندهحوکمی .ساڵ

لهوهاڵمگرینگمانهنێکبوو،بهمهساڵبۆخۆیتهرچیدهگه.کرددهڕینهباوه

بوو ژیاندا لهیتوانیجارێکیدیکهساڵدهسوڵدووایدهرهبووکهوهگرینگئه.

حهتهلهوهیهکهوشهحه ئاوی لهوهکهوزهنیشت بڕوانێتهدیسان لهکهوهباقی

دانیشتووهکهژووره خۆی خهی دهخهریکهو بینێون کهوهدڵخۆشبه. رمیتهی

خودکهکوڕه سوپاسی نابینێ، کردی ای ئاسمانی. سوپاسی و ژیان سوپاسی

.روونوجوانبووندهوهئهیکهکهشاره

قوربانییهکهشارهوهیشتهگهرکههه ولهورهکیگهیخۆی، گۆشتییکرد

مجاردووایسااڵنیساڵکهیاندابۆیهکهوشهحهاللهمهدیکاکهحمهئهکهقوربانییه

عهکه بۆ کهبابێکی کوڕی تهلی ئیدی لهئیستا یکهدییهبهئهلبوونهشهواو

یلهکهبابهکهیزادهلیسهعه.کجاردژوارلبوونێکییهدڵنیابووبوون،سازکرد،شه

داره ئهکهژێر بیری و خوارد رۆژانهدا لهکهوهوتهکهدهو وابوو ڵگهجاری

ئوهکردههاورێکانیئاوریانده ئێسکانهندێکلهمیشهههو کانیگهبۆسهیکهو

.وهیانکڕاندنهدهوهبرژاندوپێکههێنابوون،ده
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سه رهرهفهرێگای تاقهکانی و دووربوو پڕوکێنسوڵ ت لهره. سوڵ

قونجاندوکانیدهوچاوهوهدایهپاڵیده.کردواودهیاڵدارێگایتهوخهوهبیرکردنه

دهلهستهجهبه بووخۆیبزر لههه. سهر کهرانهفهم بوو وداینێوانزانیمهدا

ژوورهیئهکهوزهحه و بێکۆتاییبووهندهیباقیچهکهو و دوور وێککهئه!

لهخۆییه دهباوکیبهکجار زانیکهدوور ئیستا رئاواکانیشیههمنداڵهلهزانی،

تۆکهنیهوهبه!مانبوونرههبۆرابردوووبۆداهاتووههوداکانمه.دووربووه

رهیخۆیانهدێنوتێیدادانیشتوون،ههوهوانلێیهیئهوشوێنهتوانیبیانبینی،ئهده

،بیرلهوهکاتهیدهکانیدیکهمنداڵهسوڵبیرلهره!وێدانیشیتۆناتوانیله.سوبه

جاریوایه!چاوونبنڵفڕنولهتواننههندزوودهکانچههکۆتر.یکهرههاوسه

کانیڕهکان،پهسرکوترساوهکێویهڵهکئاژهسوڵوهره.دایردهوابۆنێکیسههه

ده بهوهرێنهلهلووتی ئهو بۆنهشوێن دهو ڕێنگهدا چییهده. بزانێ بێ مێژهله!

ئهکۆاڵنه شارهکانی بۆنم شیاکهچیدی تهی تهپاڵهو نایهو لێ بهرسیان اڵمت،

.زڕه،وهزهرڕهوه.وهکابۆینادۆزرێتهرچیدهسوڵههره.یانگرتووهبۆنێکیدیکه

ههنگهره کهبۆنی بێت بهکۆاڵنهتاو دهکان رههاوین ژنهنگهبرژێنێ، بۆنی

کانیباقیبۆتهسرهزرۆییوحهیتامهکانبێت،یانبۆنگڵینهکانیناوماڵهزهڕهوه

پهکهژووره دوو و حهکهرهیکهی ناو رهوشهی یان دهنگه، ناوکهمانچهبۆنی ی

یهکهویلهته ناشیهسوڵنازانێکامیانهره! وێبزانێ، کارقدهچفه. کیجیاوازییه!

.رێگوزهواودهڕردهشههمزانیاریانهبێئهژیانبه.نیهیوتۆئه

و،ئهوهوتهرکهبهمهندینساڵلهندینوچهدابیریچهمجارهیئهوهڕانهگهله

دهرۆژه بژیتلێرههاتکهیوا نهرێگاوبانزۆرنه. دایرهگۆڕابوو، ییتوانیبوو

به ناچار ئهرێگاوبان کردنی درێژهئیسفاڵت دوورو رێگا بکام سروشت.

ئاسمانمیناوتهکانلهستهدهدوورهکجارانلهکانوهیخۆیبوو،کێوهجێرلههه
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زه بزردهو بوونویدا حهره. دهسوڵ ئهزی رۆژهکرد بێنێتهتهو رچاویبهوهواو

ممووشتێکیئهههونبهیتوانیخهدهزووکهئارهلهنجیدڵپڕپیاوێکیگه.خۆی

ببینێوهیهدونیا پاییزهیکهوهڕایئهرهسه. ئهئیستا رهوکاتبهو بوو، سوڵهار

کانوسافیرهدواندومدهسینهکهبیریدێ،لهوهناسێتهدهیوهرهکانیدهمووشتههه

دهوهرسوڕمانهسهبه بهلێیان ههڕوانی، دهاڵم ههرچی ئهکهستهکا رۆژهی و

وهنایناسێته...،وهنایبینێته جێماوهبهلێره. رۆژهئه. بهکهباروبنهو مینیسهی ر

بوووهکهبووسه ئهکانیشلهوێنه. وێنانهوێدابوون، کهو چیدیرهی ئیستاکه سوڵ

که،شۆفیرهکهنهردهرگهسهیشتبوونهگهکه.ماونینهوهتیبینینوبیرلێکردنهتاقه

سهجێهێیخۆیبهکهعدهوه و یراگرتبووکهیارهنابوو لێرهراستیده. وهکرد،

یه کجارجوانبوودونیا خۆشیشکهکانیاوێکیوه. نهمێشکبهها .هاتدهبیریدا

لهره دێتچهسوڵ منهبیری بێ تهوهوهیخواردبوکهئاوهلهتانهند قومێک، !نیا

ههره ئهسوڵ لهمانهموو بهبیرهی ، لهدهیکهوهئهاڵم بێتلهبێ نیهبیری !بیریدا

ڵخۆیدێنێودوایگهلهمهژیاندائهرگۆڕانێکلهههبێتکهوههیئهنگهره

بیرداتلهورۆژهستودۆخیئهژیانینوێترادێی،ئیترچیدیههبهیکهوهئه

نامێنێ بهلهلێرهتازه. نابینرێشوێنێک وهتهجێماوه، مێژهلهکهقووتهڕنهزه.

ڵفڕیوههه شوشه! دهئارام خۆی الی وهکاتهی چهبایه. بۆ سارد ساتێککی ند

دهروومه زێگهتی دوواوهموسافیره. بهگرژدهکانی ناڵێنبن، هیچ اڵم زاننده.

واڵتویروویلهواتهزبهیپای.خادادهکهرهنجهپه.رهاتووهسهسوڵچیلێبهره

.کردووه

ره دوواتر رۆژی تهبۆ بهسوڵ خۆی دهخهوهیهکهوشهحهواو .کاریک

.وزیراگرێرسهسهربهختوگیاکانههدادرهوڵدهاڵمهه،بهرچیپاییزهگهئه

گهچله قرتێنێستدهمقهکانبهردهاڵزهسیسو دهکانبژاردهرزهگیاهه. ستکا،
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خوادهوهتیئهسرهڕوانێوحهدهکهۆپکیدارتووهرتریچاویولهسێبهکابهده

ناگاتهدهکه لقهگهستی و کانیسیسهاڵ لهسهبه. مێروالنهعات دهو کهی ڕوانێ

ومێشهچاوله.نکهرخاندهیبژیویتهوهبۆکۆکردنهوساڵهکانیئهدوواکاتهشێتانه

.ژینندرۆژیتردهنیاچهتهبڕێکهدهزالنهزهوسه

لهڵتهسه بهسهن خۆی، بهزهر دێتهکهمێردهیی وهیدا وهکهرهنجهپشتپهله.

دهسه خهیری و لهفهکا بااڵیهت دهو کهی مهخوا وکوڕهیلهئیستا بهکانهته.

وهسوڵزیادیانکردوکانیشانیرهمهئاسته .کجارئاگایلێبێتبێیهندهڵتهسه.

.کامووشتێکدهنههڵتهاڵمچبکا؟سهبه.ردێتسهپێش،شتێکیلێبهئاوابڕواته

دێتله.بینێدادهکهوزهیحهئاوێنهیلهکهسوڵزووزووروخساریژنهئیستاره

داده نیشێالی روخسارهئهکه. لهکهردهدهم قورئانگهوێ، بینینی بۆ گوێی ڵیا

دهخوێنده باوکی وهکرێنهکانی بۆ. نازانێ خۆیشی بۆ دهته. وهکرێنهنیا نڵتهسه.

ساڵه دهدووای ساڵ یههای وهکاتهدهکهدیمییهقهغانهچێت کراسهله. ژێر

کانوێنه.وهبینێتهکاندهوێنه،دیمییدیرگیقهڵێکجلوبهیوکۆمهکهبووکێنییه

وههه ئهر ساالنهک نو دهدهدانهدانه. و دێنێ لهریان خۆیانکهژوورهچێ ی

وهواسێتهڵیاندههه ئالوودهره. کهسوڵی باغ پێیان،ژوورچێتهدهئێوارهی چاوی

کیهسوڵبزهرهیئاگایلێیهکهژنه.کاندهیریاوستێ،سهکرادهیهماوه.وێکهده

ریکنکانخهقینجهسمێڵهڕوانێکهیدهیهووێنهتلهتایبهبه.رلێویسهنیشێتهده

چێتندهڵتهسه.کادهوهرهیریدهنیشێوسهسوڵدادهره.زێننبهدهکهکسهقاپیعه

.مابووننهوهکانهدیوارهکانبهوێنه،دیتیوههاتهکه.وسازبکانانیشهیوهبۆئه

یکردکهغانهیرییهنگیچووسهبێدهوبهوهدزییهوتنبهخهوکهشه کانوێنه.

.وێدابوونله
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.اڵکانهرینیگهڵوهتایههرهسه.هکانیژیانپاییزهرۆژهکێکلهیهکییانییهبه

لهره ههخهسوڵ ستێڵدهو ده. ناشتا وشێحهچێتهدووای لههجێگاک. باوکی بنی

رادهکهپیرهدارتووه بهدا و لهنباوکیدهڵتهتیسهیارمهخا و .نێنوێدایدهیهێنن

قورئانهئه کاچاودهکانیبۆلهکهینهوعهوهکاتهبۆباوکیدهکهوسا کبۆخۆیوه.

لهیدادهکهرکورسییهسهلهمیشههه ێڕواندهکهوزهئاویحهنیشێو ،کهوزهحه.

کجارانرووننیهوه یانوزهمقهئاستهکانیبهراخولێوارهنتۆیبنوقهچیمه.

گرتووه ژووره. ئهکهدوو حهوبهی نهتهمێژهلهکهوشهر کهڕاو و پریدراون

اوالچسوڵبهره.وهتهشۆڕبوونهپێیداشێواویبهوێولهکانلێرهشلقهکهدارمێوه

.کاچاویشدوعادهنیابهئیستاته.چاونیابهته.خوێنێقورئانده.کایریباوکیدهسه

ههره دوعاکانچین، نازانێئیستا ئهسوڵ یانشتیدی؟وانهر یسااڵنیپێشوو،

یهچاوه باوکی مگینترنکجارغهکانی له. لهمهباوکی مهوهترسابوو، بهی رگی

موورۆژێکهه.ترسایخوادهبهزهمغهله.یانداکهماڵهبنهراتلهمیکوشتنببێبه

رمیباوکیرتهسهلهکهیوقورئانهیبهوهبۆئهوهخوێندهیباوکیدهکهقورئانه

چارهبه سوێندی مابوو، کهجێ بدات نهنووس بهکوشتن بهسێبهکا رسهر

یداکهماڵهبنه س. دووای نهئیستا وهڕابوویهگهوهێ لهله. لهوێ شارهشوێنێک و

.شاردابوویحهزاکهکوڕهخۆیلهورانهگه

خهره باوکی بینی وهیباتهدهونووچکهسوڵ باڵینجههه. رێککهستاو بۆ ی

ڵێناو،چاویههوهمراکشانهدهبه.یپێداداکهتووهکردوئارامباوکیراکشاندوپه

رهسه کردیری کوڕی سوڵی چاوهسه. کانیمگینهغهیری ره. لهچاوی سوڵ

باوهچاوه کردیدهورهگهکانی ئهتا. نهرهیبهمهئیستا گوتبووسوڵ لهفرهنه. متی

بووههلێکچوونه کوڕهله. لهناو باقی چاوی دهکانیشدا باوکی کردچاوی خوایه.

اڵمبوو،بهساردنهوهرهرچیدهگهئه.وهداکۆکردهکهتانییهژێربهخۆیله!حمکهره
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نیدامهکانیتهوهدوواشهکوێستانلهباوکیبێگومانله!رمتربووداگهمژێرهلهئێره

.بۆژی،بۆخۆیشینازانێدهمێژهله.وهخۆیزیاترکۆکرده.رمایبووهکجارسهیه

باوکی.ودابژییباوکیلهوهبۆئهمماوهئه.مردوونمێژهلهوکانیئهنهمههاوته

نه ژیازۆر تێربووه. بیرهدره. و قورئان و توو رییهوهختی کان، .کانترسه...

سهبهخودایه کۆده! زیاتر وهکاتهخۆی دههه. جهست سووکهستهکا سووک .ی

ههئهمێژهله نهستهم بووهی گه. نجگهنج کمێرمنداڵێکوه. ده. بانگی .گاکۆاڵن

شتڕ،بۆدهوهستیوبیانبابۆلهدهکانبداتهڕهتابزنومهستاوهوێراوهباوکیله

اڵمبه.وتمنگخهودرهمێکماندووم،دوێشهکه.ئیستادێمبابهستهراوه.نندهوبه

دهگهمه بکار باسی وێرێ ههده. ستێبێ ستێڵدههه. شوانییه. گۆچانی کهباوکی

ستیدهداتهده ئه. خواردنی رۆژهدایکی و شوانیپریاسکه. ی دیمنداڵه. کانی

.ندهتیکاروباریناوماڵدهریکنیارمهنخهگچکه

وساباوکیئه.ننکهکانیباوکیپێدهچاوهگرێ،ئاگایلێیهردهوهکهگۆچانهکه

رێگاکهڵدهستههده ئهینیشاندهبڕێو رێگایهدا، دوورهبڵیندهکێوهلهیکهو

ڕومااڵتپێشمه.رلێویسهنیشێتهکدهیهنهخهردهمیشزهئه.بێکانداوندهستهده

ده داخۆی وهکاتهالده. ده. ههباوکی لێدهڵبڕیوهستی ماڵئاوایی کاو باوکه. ،ماڵئاوا

...!ماڵئاوا

مویئهخه.یببزوێوهبێئه،بهراکشاوهمێژهکاباوکیلهستدهسوڵهههر

نکورتوپچڕپچڕهمهیتهورانهده ستێڵدهسوڵههره. لهکهتووهیپهوهپێشئه.

مشتێئاویلێڵلهسه داموچاویدهدهلهکهوزهحهرباوکیالببات، کهلێفهکه.

چالده دهاوهدات، باوکی بینێکانی چاوانهئه. کردبووهو الیان لهی بهو شتێکیان

.سوڵچۆکیداداره.ڕوانیدهوهبزه
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 زی ڕه وه

له گهلهئاغاکهماڵهمێژهئیستا رۆیشتوونوهتهگوێزاویانهکهڕهم و سکه.

کوێ بۆ نازانێ حه. زۆر دهئازاد بهز بزانێ، ناپرسێکا اڵم دیکهبه. وهشتی

رقاڵهسه تابلۆکانیخۆیلهوێنه. یباقیوانهرئهوههوهتهکهکۆکردووهژوورهو

وهتههێشتووه وێنهگهله. رهیهڵ گهکی سپی کهلهورهشو لهدهباقی رسهڵێی

واوئازادته.ڕوانێدهکانیشارهراغهقهدوورلهرهشوێنێکیدوور،ههلهوهبانییه

پهرواڵه پیاوی کردووهتی یدا چووهیه. رهسهوهتهکجار بااڵبهر رزسوڵ له.

لێیهوهکهرهنجهپه لهرهکهئاگای جاروبار کوورسییهسهسوڵ تهکهر نیشتی

دهڵدهههکهوزهحه و لهستێ جێگاکهچێ دارتووهناو بن دهکهی ئازاد.ویکهپاڵ

.کجارزۆرهکاریانیه.هاوڕێکانینێتهیهبێخۆیبگهتی،دهیههلپه
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کانننایاساییهواڵیخۆپیشاندانهکانپڕیههڕهالپه یکهرۆژنامهسوڵرهکه.

وشوێنییارهسووتێن،یانسهکاندهتێیاندایانبانکهبینێکهدهووێنانه،ئهوهکاتهده

ڵکیبۆخۆیانخهکهنپیشاننادهووێنانهتئهنقهکهدرۆدهڵێفدهشرهئه.دیکه

ده کوژنتێدا لێیهره! ئاگای وێنهمنداڵهسوڵ گهکانی باقیان ووهتهکردووهورهی

،مهردهمسهکانیئهورهگهپیاوه:"وهکاتهسوڵبیردهره.وهرهدهنهیبهڵخۆیاندهگهله

گهیدوواوانهئه نورهیمردن کسپهئه!" دڵی لێدێتیهوسا کی باقیکهژووره. ی

ڵیونقهیلێدێت،مهئێوارهکه.بێباقیبهمیشهاڵمبۆههتی،بهکخۆیهروههه

لهکهبافووره و دێنێ حهتهی دادهکهلێڵهوزهنیشت نیشێدا مێژووداله.

سهریرهیهاوسه"تاجالملوک"کهوهتییهخوێندوویه یکهمێردهتبهبارهزاشا

:یگوتبوو

 هره"ـ کۆشکهزاشا بۆ رۆیشتنی پێش رۆژێک باشیموو تریاکێکی ،

ێشاکده باشهخۆشیقهبۆنهکانپێیانگوتبوودکتۆره. تیسووتاندنیلهویارمهند

."وهاردهخوویشپێکێککۆنیاکیدهڕۆوشهدوواینانینیوه.داتخوێنداده

رهبه بااڵبهاڵم حهسوڵ لێیهرز بیکێشێئێوارهکهزی یان ئهئێواره. میانی

ئهشاره حهو دیکهیهوشهم رهشتێکی بایهن، دهههزاشایش کردروای یئیداره.

ئهسه چهبتی ئیستا ساڵێکهحواڵ سهکهند دی کاروبارهرستیهرپهسێکی و کانیتی

.تیواوهیخۆیهوڵ،کاتتهسره.گێرێده

که سهوهماڵهرۆژێک بوو، کتێبخانهچۆڵ کردکهردانی ی ئهسه. ویری

پێیانهیکتێبانه ساڵ بووخهوهسااڵنی ریک وێنهسه. ئهمێژووییهیری و وکان

لهیلێرهیادداشتانه الپهوێلهو دهڕهناو وهیبینینهکاندا کتێبانهئه. شوێنیشوێنو

زهڕهالپه نڕابووڵگهردههکانیان رهکۆنهرگهرووبه. و .کانڵبزرکاوهههنگهکان

موویانیوههوهڵدایهیههکهدیمییهقهغانهرییهسه.وهپێچانیهستهدهوسائارامبهئه
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کانلێرههوزقه.وشێحهکلیلداخستوهاتهیبهکهغانهیه.وهکانهپاڵوێنهخستنه

سوڵره.نواندمزاویخۆیاندهندرهکانچهوزهقه.وتبوونکهکهرئاوهوێسهوله

.وهکهوزهناوحهرهێناوخستیهگیرفانیدهیلهکهستیبرد،کلیلهده

لهکهیهکه مژی دهکهبافوورهم دروشمدانهدا، خهنگی لهکانی رسهڵکی

پۆلیرشهسهبه.وێبوویباقیکوڕیلهئیستاوێنه.گوێیهاتهوهقامیشارهشه

یوێنه.رچاویخۆیبههێنێتهبکهیخۆپیشاندانهوڵیداوێنههه.وهکانهستهرودهسه

ئازادو:وێنلهیانزۆربهیزانیده.یناسینمێژبوودهولهئهیشارکهوسیمایانهئه

شرهئه و بارام عهکهف، بارام، دایکی سهیوان، سهیزادهلی باوکیرئهو نجام

.کیشڕهڵکیگهبێگومانخه.یمانپه

خوێندبوویهمێژوویهکتێبهله لهرهکهوهکاندا یههدزاشا لیدان کجاررزی

زاشارهیانگوتکهده.گێڕاردهدا،روویوهرزیانلێدهکاتێکدهربۆیهترسا،ههده

لهحه وهبایهشتێکنهزی لێ گێڕاردهرووی سهده. تادهرشهنگی هاتزیادیقام

بهده بهکرد، و کهوه،رزتررز ههرهها دهسول دهستی دهکرد کاننگهتوانی

وهبناسێته لهره. دارتووهسوڵ ئهوشهیحهکهکۆنهبن مژی دووا رۆژهدا لهو ی

سهکهبافووره و دا خانووهبهریی وهکهالی رگێڕادا لهله. قوژبنێکیوێ

لهکهوشهحه شوێنهدا، تیشکهو دووا ههی خهکانی لستنهتاو بوووهریکی ،نی

.بیریزستاندابوونکانلهمێرووله
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