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  کی پشه
  

و   دا نووسیووه١٩٩٢ سای  م له م ڕۆمانه ئه! ئازیزان
،  وه و بوبووه  ستۆکھۆم چاپ مان سادا له هه له

می ل  و تیراژکی زۆر که م بینیویانه رکی زۆر که خونه
ردوو  مدا، هه م جاره ری ئه فه  سه  کوردستان، له وه یشته گه

و کاک ئارام سدیق داوای  بار سابیر برایان کاک جه
 ۆرد  م به که نوێ ڕۆمانه رله  من سه یان کرد که وه ئه

م  ه ی قه  یانه وانیش له و بۆیان بنرم تا ئه وه بنووسمه
 .. وه رانکی زۆر بتوانن بیخوننه  تا خونه وه نه چاپی بکه
ی  رچاوه  سه ووه  له کی زۆرم که رباری دوودییه من سه

و  سراوهساڵ پش ئستا نوو١٧  م ڕۆمانه  ئه گرتبوو که
و   تاکانی منه ره  سه مه شدا ئه وه ڵ ئه گه م له ، به وه  بوبۆته

  یشتووم به گه و بوومڕ من پیای تپه   که یه زموونه و ئه ئه
  ئستا که.  لی وه شیمان ببمه  من په  شت نییه ئستا، بۆیه

و   ئه مه  ئه م که ست ده  هه وه یخونمه  چاوکی تر ده من به

بوو بۆ  ڵ خۆمدا هه گه ڕکی زۆرم له  من شه  که یه کاته
. و شوازکی خۆم بنووسم  زمانکی خۆم ی بتوانم به وه ئه

یان بیر  ڕه و شه  ئه ش که و دوو برایه سوپاس بۆ ئه
  ، به  نووسراوه  زمانکی شاعیرانه  به که رۆمانه.  وه خستمه
 تکستک  نده هش چ وه نگب ئه یدا، ڕه تاکه ره  سه تی له تایبه

ر  ش به که ش زیانی ل بدات، زیانه جوان بکات، هنده
   که یه وه شی ئه وت، هۆکه که  ده که وه ی گانه پرۆسه

،  وه بنه  رۆحی مندا کۆده ندێ جار شیعرکی زۆر له هه
م  ، به وه کانمه  ناو تکسته هاتنه  ده و شیعرانه جاران ئه

   به وه بنه ی کۆده و شیعرانه  ئه م که که ئستا باشتر ده
م  و نایه نم و دایانده  وه یاننووسمه ک شیعر ده خۆ وه ربه سه
  . وه کانه  چیرۆکه  بنه و لشاوه به
  
  

  الح ی فه ئارام کاکه
  ٢٠٠٩ستۆکھۆم، ئاوگوست 
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  .سم من بکه
کات،  دهبت، پتر چنگم ل گیر  رۆژ تیژتر رۆحم ده نیایی ڕۆژ به ته

  .کات ت ده و په ت م له ناسه و هه فنت ده زم هه  حه سرکه
ی   چرکه  به  چرکه کات، بزمارکه پروونم ده  هه پروون به نیایی هه ته
کات،  تر ده وره  دوای سات برینم گه کات، سات له نم کون کون ده مه ته
نگ  هه وورهک پ یام وه خه.  وه کولته  ده ناسه  دوای هه ش له ناسه هه
  ماشاکه گوشت، ته ڕ تووند ده شنی جلکی ته وروژنت، مشکم چه ده

م خۆم بۆ  که ند ده رچه و هه که  الیه شکم له ر به وردوخاشم هه
  . وه کۆناکرته

 ڕمۆزنک  ریم، رۆژگار بۆته ده ربه ری ده و ده شت ری فراوانی ده ڕووبه
ورم  بت ده ڕوه  به ناسه شنی الستیک تا کوێ بکات، تا هه لی، چه

  .کشت داو ڕایده ده

و  ر چاوان بوون، ئه به  ڕۆژان له ی ڕۆژک له و چاوانه م و ده ئه
  م به کی ده یه ک بوون، شنه یه ربووم شنه ی بۆ رۆحی گتبه ناسانه هه
 ناخی دامادراوی مندا ڕۆچووبوون،  ی به ستانه و نه ست و هه ئه.  نده خه
و  نیا جھشت  ته نیشتبوون، منیان به ک هه  تارماییه کهشنی برووس چه
تیم  رنجی پپه دا، سه  عومره  به الوه  که م ژووره دا، له  فراوانه م گۆڕه له
ند  دوای چه  سارد به ناسه و هه زریکنت رزیدا ده  ده قامه ر شه سه به

کات،  دا ڕادهرکردووی دوور به و مژ له م و ته رد و گه ڵ کی دووکه تارماییه
  ڕاوی، به گه ردهه ی ناو دیواری زه ماوهوڕکو  هه ره نجه و په  له که

  .ون رناکه و ده ون که رده  ده وه مه که  بۆنگرتووی ژووره ره ی جگه دووکه
  ی دڵ پرته ک ترپه چووم وه و هه جماو ستی به ستم، هه منیش هه

ری ف لھاتوو  ته قکی ههک عاش کات، وه ده و هه وه کوژته کات، ده ده
  جار به. و پشوو نادات زریکنت  ده یه و نووزه گرت  باڵ ده بایه شه ڕه

و مۆمک یان  ک ناو پاسارکدا، وه  په  سووچکدا، له جاریش له
 حاڵ دیار کز کز  و شینکی کای به کات  سۆڵ ده نیایی سۆه ته
  .کات دا لوولم ده ییسڕ وزی قژبژی وه ختی سه  پاڵ دره و له گری ده

ش بۆ  م باوه کرۆژن، خۆیان دیار نین، به م ده)بوون(کان  تارماییه
کانم  جوون، ساته ، هۆشم ده وه گرنه زیووم ده ی پ ته ناسه  هه پکه چه
ریبک  ک غه ، وه وه ستمه ده و هه وم که ن، ده ده خولم پ ده.  وه خۆنه ده

ک چاکی  وه. ون رناکه و ده ون که رده ن، ده که ڵ ده گه م له ه مامه
. تاتکم ره ر سه  به ونه ی ئاسمان ناکه ستره وانیش ئه  بم، ئه پکراوه
یان  ت ناهن ونه قه! ئاخ. ت ناهن بیانبینم وئواران قه مه و ده  ئاواتکمه
  . وه نگی رۆحیان بدۆزمه و ڕه بکشم
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ر ئاگر قوپ  هستی س کی پهه ک کترییه رۆحی گالراوی منیش وه
ستی  ک ده  وه ستک نییه  دامبگرت، ده ستک نییه و ده دات ده
ی یادم ئاگر  واه رده زه و شاره کۆنجی ژانم بشلت) رمین نه(ی  رمۆه نه

و گوشادم بکات،  وه م بکاته ی وڕنه فهو گرێ ق ستک نییه تبات، ده
میش  ند ساتکی که و بۆ چه و گوم ل گرێ وه  الربته ک نییه گویه
  .نیم بکات بت خه
بوو  زیش نه کات، حه ریک نه  خه بوو، خۆیم پوه وت نه سی من ڕکه بکه
مامی ژان  شنی نه  بوو چه فسانه نیاییم ئه ته. بت  دوا نه شیمانی له په

جماوی  ک شیرکی به روه و هه  ئاودری زۆر بوو بای کرد له باریکه
  .چوو  بۆ خۆی هه  تووڕه  ئاگریش تووڕهر ف کردووی سه م که ده

 کاسم  وه  دووره کات، له و گازم ده نگکه هم، ده جده م به که ژووره
و  نگ دیار نییه کات، شون قاچی ده  سۆی رۆح بۆن ده کات، سۆه ده

ویش  و گیرخواردوو ئه نیا پۆلکی ته ک شه وه. گرم ده شون پی هه
ویش  زیو، ئه ته ..ڕ ش ته کی له یه ک بانده ڕم، وه گه ریا بۆی ده ده
  وت به ک بیه وه.  وه و بتومه وی بم وت تکه مه تاو ده ختی هه دره
. نت، منیش گورجتر نگاوی خراتر ده و هه ست البدات، ئاگام لیه نقه ئه
  که و گۆڕستانه ره و به ک یه ناسه بت هه ک لم هه ک ڕابکات، وه وه
نا  و په گشت قوژبن.. ڕم گه ناوپاسارکی بۆ ده شت پهگ. کشت ده
م  له ..دت) ناسیاو(بۆن دت، بۆنی ((م،  که ردک بۆن ده به
کو  ، وه ناسه ک هه وه.  وه شارته و خۆیم لده نایگرم)).  دت پشتانه وور ده
  .بت وی سروشت ده م تکه هه
 ..نگ ناویشم بده ی هه تاڵ، کوره ستم به ده. نیشم لوول داده و مه مات

کات،   ده وپشکه شکه م چاوم ڕه ده رنج ده سه. خای .. خته زمان شه

کانی  ونه ک خه بن، وه ڵ ده و پکه ڵ رچاومدا تکه به کان له گۆڕه
کراو  ست پ نه نکی هه مه ک ته چن، وه کتریدا ده ناو یه مندای به

  .چن و ده دن
   کویت؟  تۆ له وه ئه! کوڕم_ 
و  وه کاته رزم ده  شونی خۆم به دات، له مارۆم ده و گه نگی مامۆژنمه ده
و  ره  لباو به ناسه کی هه یه ک برووسکه وه. کات م ده ک هه کو بایه وه

کی  یه ره جگه ک قنگه م، وه شپرزه ..زرۆم تامه ..م له په ، به وه  دمه وه ماه
  :می رده  به چمه  ده، ماوه ان نه ی دراو، دوا مژم تدا ماوه ف  تازه تازه
   تۆ بوویت بانگت کردم؟ وه ئه! مامۆژن_

  .خر کوڕم نه_ 
  بوویت؟ دنیایت؟  چۆن تۆ نه_ 
چی  .یت که  ده م پرسیاره و ئه  دیت مجاره  دووه مه بووم کوڕم، ئه من نه_ 

  ؟ ڕوویداوه
  که ره نجه و په  هی ، ئواره که ره نجه می په رده ی خۆم، به که  ژووره وه چمه ده
و   که ره نجه  په مه که ، پشت ده س دیار نییه و که ر گازی پشت  سه مه خه ده
موو  ک هه  وه وه رم دیسانه  پشت سه ، له  دواوه نگاوک دمه ند هه چه

ن،  که ، بیرم ده وه کانم هاتوونه ویسته  خۆشه تارماییه.   ژاوه کات ژاوه
یریان   خۆمدا ڕانابینم سه و له رمن  پشت سه له. م که ان دهیریبی منیش غه

ر  هه.  وه و بتونه جم بن  به وه کو دیسانه وه بن، نه کو لم هه وه م، نه بکه
نگیدا   بده م له که و ژووره وه نه مم ناده یاندونم، وه  ده ستانه  ڕاوه وشوه به

  .ن که نوقم ده
 جارک واز  وت، جار به فریام بکهوت  ک بیه بت، وه نیایی نه نیا ته ته
. مدونت و ده ک  هاوڕیه هبت  ده وه  خۆیه  تکشکاندنم دنت، له له
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کانم بۆ  ده تی سه و غوربه شق تی عه و حیکایه ر شانم  سه خاته ست ده ده
 ج ئاگرم  ست به منیش ئیتر ده. جم دت یدا به  نیوه و له وه گته ده
و زۆر  چی ئه  که،و  خه چۆته زرۆیم جارێ چاوی نه  تامهخۆ. بت رده تبه
  .مسووتنت و ده کات  ناکاو کۆچ ده له
 شونکی  ی له وه ک ئه وه. .ی چاوانم لییان داهاتبت وه ک ئه وه

  ومه کجاری بکه  یه  به ب خشپه به..  ب جوه ، به ناسه  ب هه وه نادیاره
ر پشتی کۆمی  سه وی، له ر زه سه و له وه  خواره وتمه ، که وه خواره
  له.. شق عه دڵ پ له . وه نیا خۆم دۆزییه ته وی به ردکی نه به تاشه
ب  ی ئاگادار بم، به وه ب ئه ش به که کاروانه. فرمسک ..کۆچ
  .جیھشتم و به ر زوو رۆشت و بیبینم، هه ی بمبینت وه ئه

فر،  ک به  نا وه ی سادهک ویستییه خۆشه. ویست م خۆشده)رمین نه(من 
ل  م که ک خۆری ده هۆڵ، سانا نا وه ک سه نگ نا وه ک ڕه یه

  .مین جدت زهر رد باوی الواز دوودڵ سه ک تۆپکی زه کاتک وه
شنی منداکی   بوو، چه له  په  به رزه و ته شنی باران ویستیم چه من خۆشه

. .کرد وو ڕای ده ب وه سته ده ری ساڵ به ی سه رچووی کارتی نمره ده
رلو  شنی مژوو سه کرد، چه  کات ده ی له شه و گوڕه  شه ڕه زریان بوو هه

ی  یژه په .یایش ب کۆتایی و خه ردوون ک گه روه ت، هه  حیکایه بوو له
ک  ی دڵ یه ک ترپه وه..  ناسه ک هه وه.. نگاو کو هه ویستیم وه خۆشه
  .ک بوو  دوای یه له
  !فسووس ئه

ر  سه به .و چکنم ش قینی ڕه له و دڵ پ ورکی اللووت  هه من ئستاکه
ڕ  س ته  خۆم زیاتر که و له م که م، داده که نیایی خۆمدا داده بای ته

و  ن مه  ته ی شریتکی کاستی فدراو به ه ئاوازکی پ زایه. م ناکه

  ستک نییه ده. خۆم و سووڕ ده خۆم ر سووڕ ده و لوولم، هه کۆن
  و بمخاته وه کنت، چاکم بکاته و بمته ، فووم ل بکات وه رتهمبگ هه
کانم   ئازاره ست به  هه سک نییه که. نجی بچووکی گوێ ر ئیسفه سه

گات  ستی ده و تا ده کانم گیر بکات  ئاۆزه ونه  خه و چنگ له بکات
  .م بدات ته که  شه م ده ک به و ئارامییه فیان بدات

  ؟نوی رزی ئه  وه وه خم بکاته رزی دۆزه  وه، الم وه ته یهرمین نا ی بۆ نه ئه
  زۆی شیرین؟  گه هری رۆحم بۆ بکاته و ژه  وه ته یتان نایه ی بۆ شه ئه

بوو، وام  ی بوو، پشووی نه له ش زۆر په که و بوو، کاروانه دونیا شه
  .تنین ه خه ده  خۆمان هه کرد که ست ده هه
  ین؟ هک و کوێ کۆچ ده ره  به ئمه_ 

بینی،  ده مژ بوو، چاو چاوی نه و م کمان بی، ته رزاییه ند به وا چه
و  هۆڵ شمان پ سه ناسه رمی هه ی گه شۆکاو، کوره و سیمامان په  سته جه
م   که وه که ر وغه سه به.   دواوه  بوون، من له وه  پشه وان له ئه.  بوو زهر ته
ستک،  کو ده  جارک وه جار بهم ترسک  ، به وه یبردمه و ده م خه که
ق  کانمی زه و چاوه فاند ده کانمی هه  پاک، قوورسایی پووه رمه نه
  . وه کرده ده

و  و زویر ش گشتمان مات ئمه .ک بوو و نووته وروپشت تاریک دونیای ده
 ،وتبت رمان که پی سه ر ته ک به و کوته ک ب هۆش بین وه. بریندار
یخوند،   ئاوازک ده ک له ریه ک بۆ خۆی، هه ریه نگ، هه و بده گژ
کتریدا  دوای یه به. گریا، شتکی خۆی ک بۆ شتک ده ریه هه

مان  چووین خانۆچکه ی زل زل ده  مرووله ستبوو، له مان به ڕچکه
کان  نگه ڕه. نا ک ملمان ده ته ک هه ته چ بووین، هه مل که. لشوابت

و قیش  نگی زبر نھا ده ته. وتبوون ان گشتیان خهک نگه هات، ده یان ده پرخه
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رمابردوو کۆنجی  وی سه ک پشتی زه ب وه کان نه بردووی وغه
کی  یه ناسه یان تاوناتاوک هه. قاند یانته  خرم خرم ده،کردبت

می وغکی ئاگا   ده  ناک له کو قین یان ناه نگخواردوو وه په
م، یاخود زوڕنای زۆر   گوی مندانه هیشت گه  ده وه ماوه دونیا نه له
رمین بوون  ی باوکی نه شه و گوڕه شه ڕه ک هه روه و لویان هه شازی لچ نه
  .الم له

م   مامت ده  به مجاره یت، ئه تاتک بکه ره  سه وه ره و به له! تیو  هه کوڕه_ 
  .داخت بکات

و، ک فیلمی کارتۆن وا بو  بۆ من وه،پانی فراوانی و گۆڕه کۆچ
م یاخود  شنی دی مندانه وانیش چه ند کردبت، پاه یان به که وانه پاه
موویان   ههش مانه ئه . بت ستراوه و به رنجم گرێ گرێ تی سه ک په وه
کی تر،  الیه و ڕیش هاتووی باوکم له ڕیو و ڕووی په نگ و ڕه ک الیه له

و مژی  م هو ت دا دوو پشکۆی سوور بوون چاوانی، پریشکی ئاگریان ده
  قۆ له ک دوا چه وه. قیشاند می خۆیان ده رده ستووری به پست ئه

ک  هیتر، وه .. ئیدی ب باک بوو، هیتر،ن کی بده ی بکه سته جه
ق  ی خۆی ڕه سته ، جه وه ناستته  ئیتر هه وه  خواره وته ر بکه بزانت گه
   به،یکوژن هستت د ی خۆی ڕابوه  جگه ر له ک بزانت گه وه. کردبوو

ک پیان  ، وه وه دایه ده س نه  که نیا بت ئاوڕی له ک ته وه.  بوو له په
ت تونگه رگت له ی مهلوتبشکه  دوودڵ دوودڵ که، دایه  ڕوی   خه رو

کدا چوو کۆم دابوو،  ناویه زیوی به ک دووقۆی ته کرد، سیمای وه ده
ای پم وابت کورتر و ب  دونی چتر و برۆی له و لۆچ وی چرچ ته
ر   دوای هه خۆی بکات، له دان زۆر له ناسه ک بۆ هه وه. بوو

با بوو،  شه  ڕه وه  پشه کیش کفرک بکات، بۆسۆی ژانی له یه ناسه هه
  .بردم شاوی بۆ ده

  دا له١٩٦٤ سای   له  پش چاو که وه  باوکمم هاته و رۆژه ک ئه وه
ک   وه١٩٦٣ا دوو سان بووم، سای وس تبوو، من ئه  هه ندیخانه به

  :یوت دایکم ده
  .وتبوو  که که شبگیرییه ر ڕه وسا به باوکت ئه_ 

و کوشتنی  گرتن ستکرا به ده  ناوبردنی قاسم بوو، که دوای له
  ڕاندن، زینده په ریان ده کاندا سه و پاساره نا  په کان، له کۆمۆنیسته

ناو  و له قام و شه  کۆن ن لهو زرێ پۆشا  تانک کردن، به چایان ده به
ڕان، یان خونیان  گه  دوایاندا ده گی هار بهرک گو کاندا وه ماه
ک  کانیان وه الشه.  وه کانه  تاریکه ندیخانه  به دانه مژین یاخود فیان ده ده

یان  نین، گاته که چنین، پیان پده ده کتر هه ر یه سه نتۆ له ی چیمه کیسه
کانیان   خانووه وه شه و بیانووه ر به و هه کردن نباریان دهکردن، تاوا پده
  .سووتاندن ده

  .م بنن و ژنه و منداڵ ن، واز له ن بیکه که رن، چیم ل ده خۆم به_ 
رهنا،  ی ده  شقارته که ره فسه ئه. تی بردیان  پی په و به ستیان کرد قۆبه

  ایکم زیاتر بهنککی ل داگیرساند، د ده. رد بوو نگی زه دایکم ڕه
  .  نووساندم وه خۆیه
  ، به وه و کوژاندییه  کرد که  شقارته نکه  ئاگری کزی ده کی له فوویه
  .جیھشتین و به یرکی کردین  سه وه مبارییه خه
 بۆم  میشه چوو، هه  یاد نه م من سیمای ماندووی باوکم له به
و  نی که  پم پده میشه  ههمباوکیش.   چۆن چۆنی بووه  که وه گایه ده
  :یووت ده
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   له وسا که  فربوویت؟ من ئه  کووه  له  زالنه م قسه ئه!  زل لله که_ 
،  تای دایکته  خه وه ها ئه ئه. ھاتم، تۆ دوو سان بوویت  هه ندیخانه به
  . وه و بۆی گاویته ب ئه و نه ب هه

م   ده ی له شتی وا خوارد که و قورئانی ده زار سوند  ههمدایکیش
  . وه ره  ده هاتۆته نه

  . که  تاوانبارم مه وه  خۆته له!  که پیاوه_ 
  :کردم، پیوتم یری ده  سه وه رسامییه  سه  بهمت دایکیش نانه ته

م تۆ چووزانی؟  مووی ڕاستن، به ی باست کردن هه وانه ئه! کوڕم_ 
  ؟ وه ک بۆی گاویته

  : باوکم وت  ڕۆژکیان به  یادمه له
ر من  به له:  تۆ گیرایت من پم وتن وسا که  ئه بیرته!   باوکه_
  . مندامێسووتنن، من جار مان مه که وهخان

کانی   سووچه  مژ ب له ی برینکی قووی له وه ک ئه باوکمیش وه
کی  یه ، خسه وه  بیری خۆی بنته وت وه یه و نه شار دابت ڕابردوودا حه
  : وتی هو رخۆیه به و له ل کردم

  . مانه مندای ئاخر زه_ 
  مان؟ م یان هی ئاخر زه من مندای ئوه!  دایکه
  .یت تۆ مندای ئمه! کوڕم
  ؟ ؟ چییه مان کیه ی ئاخر زه ئه_ 
موو  و هه سی ل نامنت مین که رزه  سه  که یه وکاته ئه! کوڕی خۆم_
  . یه وه ڕۆژی لپرسینه. فت بۆ ئاسمان س ده که
  فین،؟ منیش؟ ش ده ئمه_

تاو گیانی  وسا له سک ئه موو که س، هه موو که هه! ئا کوڕی خۆم_
فکان فکانک  سی تر نامنت،  که خۆی، ژیانی خۆی، ئاگای له

ر  هه. جدت  مندای خۆی به ر دایکه هه. بت ری دیار نه وسه بت ئه ده
س   که هس ئاوڕ ل که .گت رده ی خۆی وه  کۆرپه و ڕوو له باوکه
سی تر  نگی که و هاواری خۆی ده  ر قیژه به و له که ریه هه . وه ناداته

  .وت س ناکه س فریای که که .نابیستت
  هن؟  جده ش من به ئوه!  گیان ی دایه ئه_ 
  .رگیز هه! خر کوڕم نه_ 
؟  ؟ چی بووه ؟ چیمان کردووه وه پرسنه  بۆچی لمان ده ی باشه ئه_ 

  ؟ ی چییه وه رۆژی لپرسینه
،   خۆی وایه وه س ئه ، به کردووه هیچمان نه! هیچ کوڕی خۆم_ 
  .  نییه ست ئمه ده به

  : وتی وه پکردنکه  گاته باوکمیش به
  . وی ر زه  سه یتان دته سی تیا نامنت، شه مین که رزه ی سه وکاته ئه_ 
  بت؟ ی ده  که مه ی ئه ئه_ 
  .  باوکت بپرسه له  وه کات، ئه چووزانم، خوا نه_ 

  : بوو، وتی باوکمیش زۆر تووڕه
  مان به که یت؟ کوڕه که  چین فری ده و شتانه ئه! ت  ئافره  چییه وه ئه_ 

  . بت و شتانه ک نابت بوای به یه هیچ شوه
 ..س ..دوو ..ک یتان، یه  شه بووه  دهکم ل و خه بینی ونم ده زۆرجار خه

مویست بفم بۆ ئاسمان،  ده. توانی مده  نه،م کهمویست ڕاب ده. .د سه .. ده
موو شتک بۆ ئاسمان  سک، هه موو که هه. بوو فم نه هزی باه

نیا   ته ترسام به ده . وه قۆسته ترسام، ترس رۆحمی ده ده.  وه بووه رز ده به
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دایکم )). هن نیا جم مه ته به((کرد  ودا هاوارم ده  خه له.  وه بمنمه
  .رم  سه تهیش گه ده

!  بفن کوڕه(( ترساند کم ده و خه یتان  شه بووه زۆرجاری تریش خۆمم لده
  )).ن هاتم بۆتان  ڕابکه کوڕه
ترساند،  وان منیان ده  زۆرجار ئه هات، بگره ده نه س لم هه چی که که
 بووم  ده تووڕه.  وه سته  ده کیش به کی تیه و یه کرد دوامدا ڕایانده به
  .))؟س لم ناترست یتانکم که  شهمن چۆن((
ک بوو   هاتوهاواری خه ، گوم له وه شارده  قوژبنکدا خۆم ده له
  :یانوت ده

  ؟  کوێ خۆی ماتداوه یتان له  شه وه ئه_ 
  . با بیکوژین  کویه  له وه ئه_ 
  . وه بته مین پاک ده ر زه منت سه ر نه گه_ 

  .کرد ، هاوارم ده وه ره  ده هاتمه  دهم که  قوژبنه  فرمسک له منیش چاو به
  .مکوژن و نیم، مه  من ئه کینه خه_ 
  ؟ یتان نییه  شه  بۆ باوکم بوای به وه ئه!  دایکه_ 
ی  ندامانه و ئه کک بوو له  باوکم کۆمۆنیست بوو، یه وه گنه ک ده وه
مین کۆنفرانسی  شداری دووه دا به١٩٥٦یلوولی   مانگی ئه  له که

بت   کوردستان ده ی که وه ر ئه سه  له سوور بووه و ردووهحیزبی ک
  .بت تی هه و تایبه خۆ به ر تکی سه وه ده

سوندیان  ندییان زۆر خۆش بوو، یوه و مامت په وسا باوک ئه! کوڕم_ 
ڕ  شه ت به ی سیاسه له سه ر مه سه م دوایی له خوارد، به کتر ده ری یه سه به

  . الماندا هات به ر نه  مامت هه،وکت گیرا با ت که نانه هاتن، ته
  کرد؟ ژیاین؟ چیمان ده  چۆن ده ی ئمه ئه_ 

بینی لچت   تۆش وا منت ده گریام، که ش ده  باوه گرته من تۆم ده_ 
وه،  مه  من تۆ ژیر بکه بوایه گریایت، ئیتر ده  خوڕتر ده  من به و له کرد ده
  . وه بوویته ده ر ژیر نه م تۆ هه به

  گریام ؟ وسا بۆ ده ی من ئه هئ_ 
،   بیره موو شتکم له ی تۆ نایت هه  خۆت ب، ئه  به وه ئه! ئۆی_ 
  گریایت ؟  ڕاست تۆ بۆ ده  به وه ئه
لوول بوو،  رده رمین گه ویستیم بۆ نه  بیرم دت، خۆشه  وه ئستاکه! ئاخ
  هکرد، ک  بۆنم ده ودا گیری خواردبوو، که  بواری رۆحی ئه ر له هه

. رن بوه باخ هه ک گۆه ترسام وه کرد، ده م ده نه و الچه ماچی المل
  .رن نار بوه هه نکه ک ده و وه پاک قه
  .بت دوایی دیار ده!  سووک کوڕه_ 
 باررزار و کاتم قه ن مه ۆشتم، تهڕ رمیندا ده ڵ نه گه رم له رم نه  نه که
 کاروان  ک له ، وه سوار ناسه و کوێ باڵ ل ڕواو هه ره کردو به ده
  .ن که م ده و تووڕه ن ده جمابن، گوڕ ده به
،  وه ربوومه  به واه ک ورده  وه وه که ر وغه سه رخۆشم نازانم چۆن له هه
و  ستام ده پۆل هه پۆل حه حه. وتبت شکوژک کهر م کو مشک به وه
ک دوو  م وه ردوو گلنه کرد، هه ی ده و پشکه شکه چاوم ڕه.  وه وتمه که ده

هز . یان تیا ترنجا بوون م دونیایه موو قورسایی ئه  وابوون، هه جۆالنه
   که وه ساچوو خۆم بینییه ردکی به به ر تاشه سه لباو، رۆحم تاساو، له

وڕو کاس بووم، . کرد ر ده سه راتنیان له وز ته ی چاو سه وزه مندانی قه
ب من  ڕی، به ۆن تپهچو  رد چۆن ڕی ک که مزانی کاروانه ر نه هه

شی  کی ڕه یه ک برووسکه وه. وام بوو رده و به وت که  نه  جوه چۆن له
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  وه  دووره  جاریش له ماو جار به ر چاوانم نه به رگ لکراو له ی مه شه ڕه هه
  .م ون بوو  گوچکه و ئیتر له وه وییه ویش بۆ خۆی ڕه بوو، ئه نگی هه ده
و بو  رش ، په وه کرایه پروون بووبم، خۆم بۆ کۆ نه  هه پروون به ک هه وه
دیوو، بزو بزو  و هیچ نه ر رسواکه ک چاوکی سه یاڵ، وه کو خه وه
  .ک بوو الیه کم له یه ر پارچه هه
پی  بوو، الی چه ڕم ده  شه رمیندا ورده ڵ نه گه  جارکیش له  جار به که

 و رزی له ستیشم ده ڵ، ده شهقدا   عاره و گیانم له وه بووه رز ده لچم به
  .ش سوار ناسه هه
  ھات؟؟ بۆ وات ل  چییه وه ئه!  وه ره همن به_ 
  کک به ک یه  وه وه که الی گۆڕستانه ندێ جار له  هه..رمین نه_ 
 پشت  م له که یرده کی زۆر سه یه ناسه  هه ست به  بت، هه وه دوامه
ک شت ئاوڕ  وه . بت شپرزهو  کک ڕابکات ی یه ناسه  هه ، وه رمه سه
ک  رم، منیش وه  پشتی سه وه و بته وه ک بخولته  وه وه ، دیسانه وه مه ده ده
و  مگرت ستوور ده کم ل چنرابت، ڕقکی ئه موو الیه ی هه وه ئه

و بۆ   وه شارته  تا بیبینم، خۆیم ل ده وه مه ده و ئاوڕ ده  خۆم ناگرم وه دیسانه
و  ناو تۆز و له وتم تا جارکیان که هه. دات ولم پ دهکی زۆر خ یه ماوه
 چاوم گا،  وه ستامه هه.  وه کاندا خۆم بینییه و گۆڕه رد و به خۆڵ
و   وه وخوار بوومه ره به. چووم ک ده  مردوویه ر له یرکی خۆم کرد هه سه

ینیم ، ب وه یدابوو، ئاوڕم دایه  په وه  پشتمه نگک له  ده نگه ویستم بۆم، ده
  :ستابوون، بانگیان کردم  هه که کانی گۆڕستانه موو مردووه هه
  ! وه ره وه!  وه ره وه!  ره بۆ کوێ؟ وه_ 

  . وه ومه خراتر بووم، ویستم دوور بکه
  ! وه ره وه!  وه ره وه!  وه ره وه_

ی  وه ر ئه به نیا له س ته  ترسام بمرم، به وه دا له و ساته ترسام، زۆر ترسام، له
  .ترسام مردن ده ویست له خۆشدهتۆم 
  ی ئستا؟  ویست؟ ئه منت خۆشده_ 

و  نج الم گه موو رۆژک له کان هه چم، تارماییه و ده  شه و له نیام من ته
هاواریان . و خرۆش و جۆش  تاسه ر لو له و سه نگتر ، پ ڕه وه بنه نجتر ده گه
  .ستیان زیندووتر رۆحیان نزیکتر، هه.  تینتره به
خشیم، دوو  نیاییان پ به و ته  من کرد یان له)رمین نه( دوو هۆ نھا ته
ی  وه ک ئه وه. مان کاتدا دوو ڕاستی هه و له یاڵ و دوو خه فسانه ئه
 خونی ل  رچاوه ک سه  وه  دوو الوه نجن کراوم له نجن هه ی هه سته جه

ت، بۆم  ب  کراوه میشه و هه ر بت وه مه ی گری ژانم ده وه ک ئه بچت، وه
 چی ،نگ ناکرت ی رۆحم بۆ بده الوژیه ڕه م گه دابین ناکرت، ئه

  ستی کردووم، جار به ستی کردووم، په م مه که نی ژووره دیمه! م بکه
وز،  ورکی سه ور، هه ک هه یه  پارچه بته م ده که جارک ژووره

بم،   ده شکه رین، گه  ئاسمانکی به ش به که قفه ورکی شین، سه هه
  له. خۆم ناگرم  به و هیچ جگه ژم شه خت بت ده ک میوانکی ناوه وه

ڕوانم ئاسمانی  بم، ده ده ر هه سه. و تر نابم م که یرده ر سه خۆشیاندا هه
دا رووخسارم  وکاته له. و شیرین ی ترش ستره  ئه بت له م پ ده که ژووره
ور جلی  پ هه له. کات ن یاری ده ک میزه شم وه ناسه کات، هه ده پیاسه
و   وه خولته و ده وه خولته و ده کات  ده و خۆی گرمۆه دات نک توڕده ته
  ش به که رده  زه رد، گۆپه ی زه گه  به که ره نجه ک قوڕ، په  تۆپه بته ده

ن، جار جار زمانیان  کانیش شتک ده ستره ئه. پیو ککی ته کاه
م،  خه ک چاو داده یه و بۆ چرکه تاسم بم ده نیانهک د کات، وه  ده ه ته ته
ینووقنم،  و ده وه مه که م، چاو ده غ بت بوا ناکه باه ره وروپشتم قه ک ده وه
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  شتی، مندایم به  که بته یام ده پۆل، خه  شه کانم به ناسه ریا، هه  ده بمه ده
  کانم به ، چاوهنوما  قیبله تاتک، دم به ره  سه م به ریاوان، تاسه ده

ست،  نیاو دوورده  ڕۆخکی ته بمه و ده وه بمه  خۆم جیاده خۆیشم له. دووربین
نیا  ته. م خۆم ناگه و به م ده وڵ لده و سه  و هوور، هاژوهووژمه ر شپ هه

  .خشی  من به نیاییان به دوو هۆ ته
کو  م، بهن مدا پناکه که ر شاره  سه یتان داوتی به وا شه ر پم بن ئه گه
و نوێ   زۆر پرسیاری تازه وه وساکه له.  وه م بیبینمه وه زرۆی ئه و تامه یدا شه
  . ندبووه  ناو رۆحمدا به له
 ،ک بیستبتم  وه، وه ته ڕیوهۆخ شونیان گ و دۆزه وی ر پم بن زه گه
ودری رۆح   شه خکه  دۆزه  مژه قنم، ژیانی من زۆر له له ری بۆ ده سه
 ریسوای  وه  منداییه ر له  هه زنکهوبت ئاوی نادات، رم ه گ ن به

  .م لم تناگات که رمینه کردووم، نه
کو  مم وه که جاری یه. ژیم  ده مجاره ه دوو مه من ئه! رمینی ئازیز نه_ 
میان بۆمباران  که کان شاره  بوو ئینگلیزه وکاته  پش چاو، ئه ون دته خه
 حوزووری شخ  بوو، له پیم هه ڕیشکی س وکاته من ئه. کرد
 من مرۆڤکی دنیا  وکاته ن شکۆدا دانیشتبووم، ئه حموودی خاوه مه
  .هزتر بووم م دووتر بووم، به  بووم، پاکتر بووم، که دیده

  :و وتی شخ ڕووی تکردم
کاندا  ڵ ئینگلیزه گه مام بۆ وتووژ له  ته یت؟ من به تۆ چی ده_ 
  . وه  ئاگادار کردووته مه کانیشم به هزیر وه.  غدا  به چینه نه

  .چین زانم نه  باش ده روای به منیش هه! م وره گه_ 
بووین،  نگ ده ش بده دواین، جار جاره  ئارامیی ده دانیشتبووین، به

 وا بیست  و وتیان که واڵ هات پ هه بوو، له  خۆمان نه ئاگامان له

و  ک پاچ  وه ۆکه، بیست ف وه بنه و شار نزیک ده ره  به ۆکهف
  ۆکهنگی ئاسمان بکن، بیست ف وت بده یانه هراویی ده نازی ژه خاکه
کی شار بناسنن،   خه ان بهیتییان، شارستانتی وت ئازایه یانه و ده ن وهڕ به
  .و چاوان بتۆقنن ن  بکه شه و گووڕه شه ڕه هه  

  
  وکاته مانی ئهبوو، ئاس١٩٢٣ی شوباتی ٢٢یام رۆژی   خه وه ک بته وه
ش  ست بوو، ڕه کات سیمای په  نه  بگانه ز به ک حه و مژ بوو، وه م هت

 جارک عاشق عاشق، بزو بزو  جار به. م داگیرساو ڕاو، خه داگه
 کدی گیر  یه کتری، شانیان له  پاڵ یه کان هاتبوونه وره هه.  دیوار بووه ده

  کانیان له کو گولله د، بهکر ده یان لنه ژیش بوهست  ده کردبوو، به
ئاسمانی شار .  وه شارده رو شون ده  ب سه که  یه که ناودا یه هه
یاویی، چاوی  زن، خه و مه  فراوانتر بوو، قووڵ وکاته ئه! م که رمینه نه
و  ستره و ئه ر بۆ بانده  هه  شاری وکاته کانیش تیژتر، ئاسمانی ئه ستره ئه
وانی  ک پاه ، وه ر پتر تی رامایتایه ، گهکان بوو یای دداره خه

.. سروشت..  زینه لکه  په بوویته و ده فیت ده کان هه ییه فسانه  ئه چیرۆکه
کو ئستا  و بۆ جوانی بوو، وه  بۆ فین وکاته ئاسمانی شاری ئه. شت گه

پۆشی بوو،  کو ئستا جلی کۆنیان نه کانیش وه وره هه. بوو بوو پیس نه
و چاو کونجاویی،  م ده ..بوغزاویی.. ر شت ی سه ۆکهو فچی دو که
. ر شار  سه و بنه ن  بکه ه ماویی، توانیان ڕێ هه زل، ورگن، ته لله که

.. همنی مرد.. شار ورووژا.  وه ناو شاردا بوکرده ئاگادارییان به
ی  نه خه رده کان زه ستره ئه. واسی تک خۆی هه  په نگیی به بده
.. کان دوو دوو بانده.  وه و دواتر کشانه ره و به ی خۆیان گرت وهوشا دره

  ر جریوه  تا کۆچیان کرد هه وه کترییه ری یه سه ریان نابوو به س س سه
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یویست پستی ئاسمانی خۆی  وی جوو ده زه .مانیان بوو جریوی خه
  .توانی یده بگۆڕت، نه

خت بوو  و دره ئه. ین ی بکهزانی چ مانده ستابووین، نه ڵ شخدا وه گه له
نیایی،  و چاوان بوو منیش فرمسکی ته ریو، ئه کی وه یه منیش گه

و ماندوتی   منیش پایز، ئه،کان بوو رزه موو وه ر هه  جارک هه و به ئه
  . وه خوارده کترمان ده ک یه وز، یه نه منیش وه

رپی شخ،   به وته  که وه  ئاسمانه رد له کی ڕووزه یه ڕه ناکاودا په له
دا  ر ئمه رامبه  به ر له گه ئه: (( وه  خونده له  په م به و نامه وه نووشتامه

وا شار  ن، ئه رگریمان بکه به.. ن ده  نه ڕگه.. ستن کی شار بووه خه
  )).ین که بۆمباران ده

ستم  هه ..راب لوم سه.. کانم سته السک بوون ده وشک وشک دوو
پۆل دوو  پۆل شه شه.  بوون مان، گومان لهساراو رۆحم کانی پ گو

  . ماسی خنکاو سووره م دوو کانم، گلنه ڕووبار بوون چاوه
ردوو برۆی چو پی  کدا دابوو، هه یه ، شخ سیمای به وه ره  ژوو هاتینه

 . وه و بیرکردنه م نیگای پ خه .ستابوون پ وه ک دارستان ڕه وه
و   وه یبرده یاڵ ده و زوو خهورۆزی، زو ی سووری نهچاوانیشی دوو گ

  ؟))چی بۆ کوێ ده((. . وه یھنایه ئازاریش ده
وت  ک بیه ڕوانی ببت، وه رزی چاوه وت، مه ک بیه  پکدا وه له
 هاواری کرد، بانگی شخ قادری ،چووی بسووتنت رژینی ژان هه په

وو ک د  ژوورێ، وه  هاتنه ک برووسکه وه. فا پاشای کرد و موسته برای
و  ڕوانی وته چاوه. ڕوان بوون با چاوه شه ک دوو ڕه ستان، وه تابلۆ ڕاوه

  .رمانی دی شخ بوون فه
  : خۆی بکات، ناچار بوو وتی ی زۆر له وه ک ئه شخ وه

  .رکوک بۆ وتووژ ردووکتان بچن بۆ که هه_ 
، ١٩٢٣کانی مارتی   رۆژه  بوو، رۆژک له وکاته ئه! رمین گیان نه_ 
  .موو شاری بۆمباران کرد ک ماخۆالنی بت، هه ک وه یه ۆکهف

  دا، چاو له ی ده ناسه و تۆز هه پ ته.  بوو و پوه ک یه ه  بوو، ته شار توه
. .وتوو کتریدا که  پاڵ یه ی له الشه. دی یده  نه والوه بستک زیاتر به

 ھاتن، ماوران بوون، ماڵ چۆکردن، و هه  فکان فکان..و هاوار قیژه
تابلۆی ! م که رمینه  بوون نه مانه ئه. پۆل ک شه ترسکی زۆر، خون وه

  . من بینیم  که،ی شار و رۆژه ئه
  ر له ستاب، سیمای هه مل بۆ گوگرتن وه  زۆره ک به رمین وه نه
  : وتی وه ر خۆیه به  له وه نینه  پکه به. و مۆن بوو  ترش،چوو  ده رسیله به

 هیچی  وه ی دوای ئه ئه! ها تۆ ئه.  تۆ بینیت بوو و رۆژه تابلۆی ئه_ 
 تۆ  وه ڕاست ئه ؟ به ؟ چیتان کرد؟ چیت کرد گیانه بیر ماوه ترت له

  وه وره وتی گه  نزیک مزگه موو ڕۆژک له  هه١٩٢٦بۆچی سای 
وساش منت  مخوند، ئه هرا ده ی زه قوتابخانه کردم؟ من له ڕت ده چاوه
  ویست؟  خۆشده

  . ڕاستمه من به! رمین گیان  نه نه که پم پمه_ 
  چیتان کرد؟  وه  بزانم دوای ئه ئ باشه_ 
جبین، ئستاش   سلمانی به رمانیدا که ی شخ فه که یانییه ر بۆ به هه
  .  یادمه له

  ؟  یادته له_ 
ب،  ی خۆی هه وه تاو پش ئه ی زوو، هه که ییهیان ، به  یادمه  له به_ 

 زۆر نردرابت،  ک به رم وه رم نه ویش نه ابوو، ئهڕووناکی پش خۆی د
  ھاتین، ڕامانکرده ش هه ئمه . وه بووه واو بو ده و خه هواش هواش
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و  ت که ، شه وه  گیرساینه نه وتی جاسه شکه  ئه کانی سورداش، له کوه
ڕکی   شه ک له  دانیشتین، وه که وییه ر زه سه قاویی، له ماندوو، ئاره

   بوو، له پوه و به زانی ده ، شخ دانیشتنی نه وه ڕابینه  گهڕاوۆد
  پوه هات، به ی ده دا گڤهیی تووڕه چوو له لوول ده رده دارگوزکی ناو گه

و مت  ت شونکدا ئارام ب توانی له یده نه. چوو با ده شه  ڕه ر له هه
و   جنوکو ک یه ندێ جار کپه هه. چوو ی ژان ده  جۆالنه له. ستت راوه
چوو،  م ده  خه  جاریش له کرد، جار به ی دونیای ده شه و گوڕه شه ڕه هه
و  پ دت مکی وا له یان، خه و به مه ھاتووی ده  هه مکی تازه خه
  .گووشت و بوون ده کات ده و برین داگیر و مشک ست و نه ست هه

ممان،  دهر   به وه ڕایه گه و ده ڕۆشت ر ده و سه ر بۆ ئه مسه شخ له
ری،  وه ی لده ڕۆشت دارستان بوو ئاهی گه ر ده م سه سابوو، له په حه
و  باری تدی ده ممان باران بوو دۆپ دۆپ ده رده  به وه هاته  ده وه ره وسه له

  .بوو پشووی نه
ین، چوار  ردمان بکه مانویست تیماری ده  ده ک ئمه ر یه سه چوار رۆژ له

  ، نه وه  بدۆزینه خه و دۆزه ک بۆ ئه ویست مانایهمان ک ده ر یه سه رۆژ له
و  کمان کشا یه ره نجه م رۆژ په بۆ چواره .ومان بوو  شه بوو، نه رۆژ هه
  ڕه و شه رکرد مان ده)ق بانگی حه(ی  و رۆژنامه بیارماندا.  وه کردمانه

  .ست پکرد نگمان ده تفه
دوو مانگ . دستانرمی کور ی هه  زۆربه یانده گه مان ده که ڕۆژنامه
ختکی نووستنی ئاسنی تیا بوو،  نھا ته دا بووین، ته وته شکه و ئه  له زیاتر
. قین له  ده مانه قی زه  شه  به دار دروستکراو که کی له ند کورسییه چه

ی ٢٠ .ڵ خۆماندا هنابوو گه کانیشمان له ماشنکی تایپی ئینگلیزه
رمان،   سه نه  تا هرش بکه وه کان خۆیان کۆکرده مایس بوو ئینگلیزه

و  مان کرد کۆچکی تازه. رچووین ر زوو بۆی ده  هه وه  پش ئه م ئمه به
  .وتبوو  بکی پ که ناسه و هه کرد  بوو ڕایده وه  دوامانه ر به ژووش ههم

نگمان   تفه ڕه  شه یت؟ باشمان کرد که تۆ چی ده! رمین  نه باشه_ 
  کرد؟  ست پ ده
  له. هات م، موچکی پدا ده دا بکه گه ی درۆی له وه ک ئه هرمین و نه

  :م پ بکات وتی ک گاته وه. دا ری باده و سه کرۆشت داخدا لوی ده
! کوڕی باش .یاندا بوویت گه ش لهۆرچوون، مانای ت  بۆی ده ئوه_ 
ی چۆن  وسا ژیاویت، ئه ر خۆت ئه گه  پم نایت، ئه ی باشه ئه

  ؟ وه ته بیردا نایه ی خۆت به وره گه باپیره
ماندا  گه م له  یاد، بوا ناکه وه ته م نایه وره گه م باپیره که ند ده رچه هه_ 

  .مناسی ر ده گینا هه بووبت، ئه
  .تناسی بگومان ده.. تناسی ها ده ئه_ 
 باشمان کرد یان خراپ؟ وتووژمان  ، ئمه وه دامه مت نه  تۆ وه باشه_ 
   یان نا؟  بکردبایهیاندا  گه له

ڵ منیشی  گه ک له رگرتم، وه ک لیوه یه ک نوکته ی وه که پرسیاره
  :بت وتی نه
  . باشتر بوو ڕای من وتووژ بکرایه به_
  . پیاوی ئینگلیز ته یانوت بووینه وسا ده ئاخر ئه_

  . تک وه  ده  بووینه بت ده ، خۆ هیچ نه ؟ با وایان بوتایه ئینجا چییه_ 
  ...وسا  ئه ئمه ! رمین گیان تبگه اخر نهچۆن؟ ئ_ 
رمدا  سه ک به ک خانوویه ما، وه خۆی نه و ئاگای له بیمی پ که قسه
  .ڕما
  ؟ تۆ شت بوویت؟ ی چیته  ئمه ئمه_ 
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  وه  دووره له. ی ل تکدام یه و ئواره رمی ئه ی نه و پیاسه جیھشتم به
  . شی ئواره اتژمر شهبینین، ک کتری ده یانی یه به: هاوارم کرد

  .جیھشتم نیا به  ته و به وه دامه ئاوڕی ل نه
م  نیاکه  ته زنی ژوورهوو رم ق ستی ڕه  هه ک بوو، من له یه ئواره
و  ئه. م کانم ڕابکه  تارماییه کیش بت له یه مویست بۆ ماوه ھاتبووم، ده هه

.. رتبوو، مزرم گ وزی ژان بووم، وڕنه ختکی سه ره  من ده یه ئواره
نجم  ری ره کرد تامی بکات، به زی نه م حه که رمینه ئاودار، نه

ک بووم ئاوی کوتووی مژووم  یه  من الشه یه و ئواره ئه. فیۆچوو به
. کرد تیمارم بکات زی نه م حه که رمینه ژابوو، سووتابووم، نهر سیمادا پ به

  یویست، نا، له م نه که رمینه رووباری فرمسک بووم ڕژابووم، نه
و  ویش بت یادا ئه شتی خه  گه مویست به ده .کانم بگات پۆله شه
  مک له  خه شنی ئاسکه فسووس چه چی ئه شداریم بکات، که به
 ..کرد  دمدا جرپن جرپن ڕای ده  کاکی ژانه شتی کاکی به ده
  .بوو ستانی نه وه
زانی  یده نه) و شه(،  وه ش خۆی دزییه دا ئوارهو ڵ ڕۆشتنی ئه گه ر له هه

،  هاتووه ت؟ زۆر دوودڵ بوو، جارێ کاتی نه یه چی بکات، بت یان نه
 ،ڕس بت وتن وه پاکه  ک له ر رم وه ی سه که سته  په قامه شه
کانم  رنجه سه.  چاکی زل و دونیا بووه وه  کشایه و دواوه ره کانی به سته ده
و  ریانبگت زووی خۆی وه اره ئ ن چاو به که زنه و حه ت بن که ک شه وه
. دا یان پشانی چاوم ده وه والدا فیان بدات، ڕی ماه م الو ئه به
رگ بوو،  زووم مه نا ئاره ، ده وه ڕامه  ناچاریدا گه ، له وه ڕامه گه
و وتی ڕووی تکردبووم،  شت. رسامی و پ سه وپ رگکی کت مه

کو  وه  خۆم ون بم، نه و له  وه هکاندا بخولم قامه  شه کرد به زم ده حه
  .خ  کونجی دۆزه وه ڕمه بگه
رگای  رده به  بوو له وه نھا ئاواتم ئه و بوو، ته  شه  بوو، نه ئواره ، نه وه ڕامه گه

وتم،  رکه  ده وه که ری کۆنه سه  له ر که مای خۆیاندا بیبینم، هه
.  ل ئاوا بوو ه وهکی ڕی یه ستره شنی ئه م چه و ئاواته ج ئه ستبه ده
  و ژوره ره  به وه ڕامه  لۆژ گه لۆژه.  گریان بوو و دم پ له م قوورس سته جه
  .کان ر شانۆی ژان، الی تارماییه  سه وه ڕامه م، گه نیاکه ته

  پرسیووم؟  وای نه س هه که! مامۆژن_ 
  !کوڕم خر نه_ 

ا ی دمی و ف وکوی شانه  وا که و رۆژه شقک بوو ئه چ عه
یویست  لی گرتم، ده  وا په و رۆژه  ئازارک بوو ئه ورووژاند؟ چ السکه

 زیاتر بۆ کوم ببات؟ چ  مه و ونم بکات، له ڵ خۆیدا بمبات گه له
ناو   ئاسانی له روا به یویست هه خت بوو ده لھاتووی ناوه پۆلکی ف شه

و  ئهی من بوو  یه  شتۆکه م ده وینکی ئه خۆیدا نوقمم بکات؟ چ ئه
  .ریخستم ربانی مای مامم سه کو الوالو بۆ سه  وا وه رۆژه
م  م که چووم ڕایکردبت، که کک ده  دی یه ستابووم، له ربان ڕاوه سه له
ختم  و ناوه خت ی جاران نیم، وه که هات، خۆ منداه خۆم ده رمم به شه
کی  کۆش ر له رم هه رامبه رمین به ربان بووم، مای نه سه له. بت نه
ست بوو، خۆشم  کی دوورده یه الم فریشته رمین له نه. چوو شت ده هه به
  .م و پی ناگه یتان شه
ی  شی ئواره کو کاتژمر شه وه  ببینم، نه وه  دووره رمین له م بوو نه تاسه
رمین  ی مشکی نه تاتکم جۆالنه ره کرد سه زم ده حه .بیر چووبت له
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کرد  زم ده حه. یاد چووبت یانی له  بهک جژووانی وه شنت، نه ڕابووه
  .من کرم بووبت کو دی له وه  بمبینت، نه وه  دووره س له به
 نو چاوانم،  ڕژایه و نه یانی دۆپک خه  تا به وه و شه ندم کرد ئه رچه هه

 دڕکی دوودی،   ورده م ل ببووه وتبووم، ناو جگاکه پاڵ که
کرد  رم تدا نوقوم ده  سه چوو، که رم ده  نهردکی  به ر له م هه که رینه سه
ک  ، وه وه کرایه ده رز نه م بۆم به ناو قوڕی گوماندا نوقمی بکه ک له وه
  وه و شه  من ئه، بت شی ئواره عات شه یانی سه ن به مه موو ته هه
. بت ویان تیا هه  بووم چاوانی ئه و ساته  بووم، ئه وکاته ڕوانی ئه چاوه
ڕوانی  رمین بوو، چاوه ڕوانی ج پ قاچی نه حم چاوهفری رۆ به
یانی تامی تامی  و تا به یکرماند رچاومدا ده به رمین له  بوو، نه رسیله به
،  نه مه و ته ، ئه وه و شه ر خۆیشم نازانم ئه هه. مم ئاوی کردبوو دام، ده ده
  . وه ڕی، چۆن چۆنی بوو رۆژ بووه  چۆن تپه و ژانه ئه
ڕوانی   ج ژوان، چاوه  من چوومه ۆوهڕ ی دووی نیوه کاتژمر له
دا )خ رزه به ( له. خوارد  گم ده ه کو شتکی ریوه وه. رمین بووم نه
خی  هاتنی دۆزه و نه و ی ئهشت هه ڕوان بووم، هاتنی به ستابووم، چاوه ڕاوه
  .وم ل دیار بوو ئه
ک  یه و چرکهمو نک بوو، هه مه ڕی ته په  تده ک که یه موو چرکه هه

وتم، دوو جاران  ش من فریاکه بوو، تا کاتژمری شه کم سپی ده موویه
  .م ناسه  دیاری هه مه و بیکه تیش بکشم  هۆش خۆم بچم، دوو پاکه له

و  ونم بینی ند جارک خه ش من چه عات شه من عاشق بووم، تا سه
  .رگ شادبووم  مه ند جارک به چه

، بۆچی  وه قی کردبووه ڕوانیم عاره چاوه .هات رمین نه و نه ش الیدا  شه له
ر  شت هه هات، هه ر نه وت هه عات حه  سه هات؟ بوو به رمین نه ی نه شنه
  .هات رنه هات، نۆ هه نه

غ  باه ره کو شارکی قه رم داخست، رۆحم وه و هزم ل با، سه بست
  .بوورمین  ی نه)رۆم(هاتنی  و نه و خواسی هاتن ر باس وابوو، باس هه

ر  به کیم، له داچه و بی رم هه ری دابت سه به ک دم خه  پکدا وه له
ش تکسماو، دوو چاوی  ککم دی، بای کورت بوو، له ممدا یه هد
لووتی . یان تدا تزابوون قی ب برۆ، فرمسکی نادیاری شاعیرانه زه

وری  ندکیش چه  بوو، هه ری تۆزێ ڕووتاوه رد، سه درژ، سمی زه
جلکی .  بوو و زیپکه ڵ  دومه و پ له و پۆڕ وی پان کردبوو، ته

ریب، گوکی  ک عاشقکی غه روه هه. ردا بوو به نگی له نگاوڕه ڕه
.. ڕوانی شتک بکات ک چاوه  بوو، وه وه خه  یه ی به چاوپشیله

ساس، داماو،  ساس، که ساو، که په کی زۆر حه سک بکات، سیمایه که
  له  په ستی ڕووخاندبت، نیگای چاوانی به ی هه ک شانهک کو یه وه

  .یر بوون  بوون، زۆر سه په  هه بوون، به
کان ناچیت، تۆ   تارماییه تۆ کیت؟ تۆ کیت؟ تۆ کیت؟ تۆ له_ 

  ی تۆ؟ تۆ کیت؟ ڕوانی، ئه  چاوه چم، له م ده  خه کیت؟ من له
  .یتان شه _

  !یتان؟ شه_ 
  رمینه  نه مه ئه!  یان رۆژی دوایی ژیانه! ی یان ڕاست وه  خه مه ئه

  ! یاخود حاڵ یه وڕنه! یاڵ  یان خه وتووه دواکه
  ، تۆ کیت؟  ڕاستمه من به_ 
  .یتانم ، من شه ڕاستمه منیش به_ 
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  .م بتبینم که زده  حه  مژه ند له چه! یتان، ئاخ  تۆی شه واته که_ 
 منم  وه ئه. رزی له انم دهموو گی دا ههیی و تووڕه تی گبه و نه  خۆشی له
  .ستاوم کاندا وه دییه به  ئه  فریشته کک له می یه رده به له

؟ تۆو  وه  ئره ی توڕدایه و ئمه وه ی کرده یه خانه م گاته ک ئه_ 
   چی بوو؟  مه ؟ ئه وه  چی بوو کردتانه رگایه م ده خواکانت ئه

نگم  م من ده ابوو، بهڕ گه رد هه نگی زه جم بت، ڕه ریک بوو به خه
  . وه رزتر کرده به
ک  و وه ک نووسراوه ، وه زانم، گوناح، گوناحی تۆ نییه م من ده به_

 ناخی  چی تۆ له ن، که که تت ل ده عله و نه مرۆڤ تف .کرت باس ده
م  به.   الوازین ئمه نده چه!  ببینه.  یه و بوونت هه ژیت مووماندا ده هه
..  الوازتریت  ئمه  تۆ له  که یه وه  ئه ئاشکرایه و  ڕوونی الی من وه ئه
رکردن   ده و له ڕین، میوانین په و تده  ڕبوارین ئمه. ساستریت که
و   وه بته ، نزم ده وه بته رزده به. کو بقی سابوون وایه ژیانمان وه. ترسین ده
،  رگت بۆ نییه و مه ژیت ر ده  هه وه و ئازاره م خه م تۆ به به .قت ته پ ده له
م  ر پ نازانین، وا ئه شه ی به بت چ تاوانکی ترت کردبت وا ئمه ده

  وه  سیماته موو شتک به هه!  وه شاره لم مه. یان داویت دییه به سزا ئه
  .کشیت ند ئازار ده وت چه رکه ئستا بۆم ده . دیاره

دیم  به ڕام ئه گه کدا دهدوای شت  به میشه ی تۆ ببینم، هه وه من پش ئه
من . شق بت، چ تارمایی بت، چ فرمسک بت بکات، جا چ عه

 خوداکانتدا  ک له می خودایه رده به ن له مه موو ته بوو، هه م هه و هزه ئه
ک  رزییه  ده ره ر سه ده قه  به ی که وه رئه به ک له بژم، نه فرمسک هه

م ئستا  دیم بکا، به به ی ئه وه ر ئه به س له کو به خۆیم پشان بدات، به

، فرمسکیش  ماوه تیشم نه دییه به زووی ئه  تۆم بینی ئاره ی که وه دوای ئه
  . بمگرن ناڕژم، ئستا هیچ شتک نییه هه
. گریام مابوو، ده خۆم نه سابوو، منیش ئاگام له په کردم، حه یری ده سه
،  وه همن بوومه.  وه ره  ده هاته م نه ده ی له ویش وته نگ بووم، ئه بده
 پم  وه  ئارامییه  به چوونم کردبوو، بۆیه  هه ستم به کانم سی، هه چاوه
  : وت
دوای چیدا  ؟ به م ناوه  ئه وتۆته  واڕت که چۆنه! یتانی ئازیز شه
  ڕیت؟ چی وی کردوویت؟ گه ده
  ی تۆ؟  ئه
  وه رنجی دیسانه الپی سهقو. رخاند رچه و ڕووی وه نگکی ناساز وتی ده به

  . وه والدا شۆڕکرده م الو ئه و به ڕ  گه خسته
ڕوانیدا ژی دڵ   چاوه خت بوو له ، وه دیبایه یتانم نه دا شه و ساته ر له گه

  مه ئه. وی قووتم بدات ڵ بیخوات، یان زه م دووکه ناسه و هه بپچت
و خۆی  هات  نهرمینم، بۆچی ڕوانی نه  من چاوه واوه عاتی ته وت سه حه

  ؟ وه شارده
ردوون  گه رمین بوو، له  نه ند پویستم به دا چه و رۆژه دا، له کاتهو له! ئاخ
ردوونی  ی ناخ، گه ڕیده ی ژوور، گه ڕیده ردوونی گه ھاتبووم، گه هه
  .ست، الساری داخ توونی هه چه

رمین بوو، مشکی وڕم  رمی نه ستی نه ڕوانی ده قژی لوولم چاوه
وم  ستی تکه و نه ست رمین بوو، هه ی شیرینی نه انی وتهڕو چاوه
م  ی شمشای تاسه سته رمین بوو، به نواڕی بژاری وردی نه چاوه
ڕوانی هاتنی  رمین بوو، تارومار بووم، چاوه کانی نه نجه ڕوانی په چاوه
  .رمین بوو ویش نه م ڕبوار بووم، ئه که یه
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  .رمینم ڕوانی نه ه، من چاو یه  ج ژووانی ئمه مه ئه_ 
  وه رخۆیه به له .ک گرتی یه  بزه،ی منی زانیبت که پشدا قسه ک له وه

ک  زکی کرد، وه و دابه ز به یشتم، هه گه منگكی کرد، تنه منگه 
  .و دی من بت، ورووژام ر خاتر به له

  ؟  م ناوه  ئه وتوویته ، بۆچی که وه دامه مت نه تۆ وه! م وره گه_ 
ڕاوکی بکوژت،  ک ده  دانیشت، وه وه  چیچکانه مات بوو، بهپ  له
  م له کرد به زی نه رهنا، حه  گیرفانی ده قی له به زبیحکی ئه ته

ک   پ نیشان دام، وه وه  دووره کی له یه  جامی ونه،ردی گیرفانی سه
  دایه ی نه که دا نوقمم بکات، جامی ونه  گومانکی تازه وت له بیه
  .بووم  هیچ حای نه ستم، منیش له هد

  یه و جامی ونه ، ئه یه وه ته خه  یه ی به و گوه ی پم نایت توو ئه ئه_ 
  ؟ هی کیه

  ستایه و هه کی ی دابت، داچه کو مارک پوه  چاوترووکاندنک وه به
 ،وروپشتی گۆمی خویاو بت  ده،ک برینکی قووڵ ، وهر پ سه

  رمه دا نه  ساتهو یر بوو له پم سه.  ئاسمان کرد کی له تف.. وه چووزایه
  . وه نییه وریدا ته  ده و نرگز ڕواو به وز دایکرد بارانکی سه

م دانی  که ی پرسیاره وه ک ئه وتبت، وه ر که سه ردکی به ی به وه ک ئه وه
و  و خولی خوارد پای پدا کردبت، خولی خوارد و قه وه کردبتهل جی
 و ئاوازکی پ ست پ کرد نگی ده دو مه و به کی ترسناک مایه سه
ی بت،  له ک په قوبت، وه  هه وه کانه  بارانه  دۆپه ک له ش وه ه زایه
  . گوم یشته گه  ده،جمابت  کاروان به ک له وه

 تزابی  تاپای گیانمی لهر جیھشتم، ترسک سه  به که کاتک کاروانه
زانی  مده زانی، نه مده و بوو، نه قم کرد، دونیا شهب بنی خۆیدا نو

موو  هه. چی.. م زانی چی بکه مده ، نه  کویه ی کاروان له پگه ڕه
ست،  و په ش کی ڕه یه رده  بت، ،په کی پوه یه رده ک په ک وه الیه

تادا  ره  سه له. کرد یام ده  خه مای به ، سه ره گه  تهک، پ نووته.. تاریک
دی  ه نگاوی نابه  ملم نا، هه وه  خۆمه ر له و هه ک کردخۆم کۆ
ش  پ تی ترس، له  حیژمه رلو له ، سه و چکۆالنه م، ورد ورد مندانه
مجار بوو  که یه.  دوایاندا و ماندوو به خسیر و منیش یه ڕۆشتن  ده وه خۆمه
. تش سیم چه و تامی تای بکه ی کردیت  غوربه ستم به  هه ییهو مندا به

مشکی پر . ر سۆمای چاوی گرتبووم ر بینی گرتبووم، به گریان به
  م؟ چۆن تبگه. یشت گه ده م هیچ تنه یه  تازه م جیھانه وزی وڕم له نه وه

  ؟ جار به وه زمی کۆچه  به  سان چیم دابوو به وسای یازده منکی ئه
ردکی  نگاوکدا به دوو س هه ر ڵ هه گه و له وه مامه چه جارک ده
سی، سکیشم  سی، لووتم ده نا، چاوم ده ج پی خۆم داده ئازیزم له

  وه ڕامه نیایدا گه  ته و له  ترس و له تاوک بۆی ڕۆشتم .ی بوو فیه له به
  .ینمرردی د  به الی تاشه

کان،   بارانه دۆپه. ستا ش وه که وزه  سه و بارانه وت ی که ماکه  سه پ له له
رنجی چاوانی  و بریقیان سه وی باق ر زه سه زدان بن له هکو فرمسکی ی وه
  .دزی ده

 داوای  ک منداک که وه. ق بوو به ممدا ئه هر د به ، له وه  پشه هاته
  نگاو چووه ک لم بترست دوو هه ڕوانیم، وه شتک بکات تی ده

. کشا  سینگی خۆی هه و لۆچی پ به کی چرچ یه ناسه ، هه دواوه
  گوه. رپی  به وتنه و وشکی کهڕ و زیخی نیگای ته اخستری د سه

م  یان بوو، به کان کاتی ئاویلکه کانی گشت شال بوو، نرگزه نرگزه
رزی   جارک مه جار به. یتان مای شه ما بن، سه یدای سه ک شه وه
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. بوون نی ده و خه گرت رده یان وه ناسه یرکردن هه  سه و به بی رگیان ده مه
کانی  ه ممه  ته رده به.  وه رانده له و دونیای ده نی که  ژر پمان پدهوی زه
  دوو س جووته. رزین له کرد یان ده یان ده وروپشتمان یان قسه ده
،  وه وتبوونه و لمان نزیک که کشابوون وه   ئاسمانه و مش له ی نر ستره ئه

  .پیان بوو چر کتری کردبوو، چرپه وی یه ستیان تکه تیشکی ده
و چاوی  ری وه ی هه خه ی یه که کوڵ بگری، گوه ک بگری، به وه

،  وه  خواره وتنه و که وه ربوونه و گۆیژ به مات کو هه ، وه قینه ی ڕاسته پشیله
ک   یه ک مرووله و وه وه زیان بوو، خل بوونه و دابه ز به ممدا هه رده  به له
کانیان گرت،  تی نرگزهس ست، ده یان به ک ڕچکه  دوای یه له

رکی بۆ  یتانیش سه شه. یتانیان کرد یرکی شه و سه وه ئاوڕکیان دایه
و  ق بوو بت بانگی کردن ک شه ج وه ستبه ویش ده قاندن، زه له

موویان   هه نانه م دیمه ترسام، بۆ بترسم؟ ئه هیچ نه. لووشی گشتیانی هه
و  چوون نیاییم ده وانی ته هی ش و پکه ڵ و تکه  سام ونی به  خه له

  .هنابوو ڵ خۆیاندا ڕا گه ڕۆحمیان له
ی  ڕاو، ترووسکه ش داگه ک بووم ڕهمام  نه که رده  به ر تاشه سه له
و  وشک. ندراو که  شونی خۆم هه ماو، له وزایی ل باو، هز تیانه سه
ی تۆ ب(( .هات پ دانیشتبووم، خۆم پیس کردبوو، بۆنم ل ده و ڕه ق ڕه
، ب   جرپنه م پرسیاره ژاندمی، ئه  هه م پرسیاره ؟ ئه)) الم وه بنه
  .م بوو ڕوانی وه  چاوه یه ه وسه حه

قی  به  شه ری کرده به له و که ک کون زارو یه و هه جی هشتم م به ب وه
نگی  ، ده))واو بووم من ته. ((قیندا ونی کردم  یه و له  گومان ستم، له هه

، ))واوبووم با، ته((  وه  من وتمه..))بوویت واو نه خر ته نه ((ناخم وتی
  )).خر نه ..خر نه ..خر نه((و وتی  وه یدایه  دیسان هه که نگه ده

. ی رۆحی ڕووشاندم ڕوانی پلووره چاوه. ڕوان بووم و چاوه دانیشتبووم
ی  م بت یان شادی، تاسه کو هی خه  نووزک وه دا نووزه وکاته له
  ڕه ک په یه ستره ئه کو گوه وه .دا ستمی هه ک قوم هه  یه و به امپک
   چرپه م، زۆر به ئاسته زۆر به. رمدا دابارین سه کانی به نگه ڕه نگاو ڕه
نگ  ر سیمای ڕه سه یان به رامه و به ، بۆن وه نه ک دخۆشیم بده وه
ک دی  دم پ بوو بوو، هیچ شت م من هنده ڕیومدا پرژاند، به په

ند  واو بووم، چه من ته(( وتم  وه رخۆمه به  له بۆیه .کردم ده خۆش نه
خر،  نه((نگی ناخم وتی  ده)).   ماوه وه ره  به مم به کی که یه ناسه هه
ستی  و نه ست  هه و گووه و چرپه و نووزه مزانی ئه من ده)).  وان بهڕ چاوه

  وه  هاتنه و ئازادانه فین ی من بوون هه ته که  شه م ڕۆحه تکشکاوی ئه
ت،  که رمینه ر نه رامبه  مای مامت، به وه  بچۆره سته هه. ((الم

واو بوو من  ی ته فته ک هه ؟ یه وه چۆن بته)).  وه ته  نایه که کاروانه
  .ڕ هاتم شه ڵ باوکمدا به گه له

  .چن ش مه ی وت، ئوه وه ره م بۆ ده تاندا نایه گه من له_ 
   بوو بت که وه ت هی ئه شایه. انم چۆن ورام شتی وا بمخۆشم ناز

ک  ستاوم، یه میدا وه هرد به و له  یه ی باوکم هه وه کرد به  ده ستم نه هه
  .واند  بناگوم سره ی مزری له قازلله شه

   بستک گوو به.. وه رمانه  سه  به وره  گه   ببیته  ماوه وه ر ئه هه_ 
  ، من باوکم یان تۆ؟ زووی خۆت نییه ارهئ ، خۆ به یه وه قنگته
با  شه ک ڕه و پرێ ڕوویاندابت، دایکم چۆن وه ی دون وه ک ئه ئاخ وه
ک چنارک  ستاو وه ممدا وه رده به رژین له کو په و وه و الم هات ره به
ی  نجه ک په ، وه وه  باوکمم بشارته ک له وه.  وه رمدا نووشتایه سه به
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  و چاوانی پ بوون له ستی گرتم  ده،اگر بپارزت دڕک یان ئ خۆی له
  . وه ریوی پاڕانه ی وه گه
  . و منداه  نابت، ئه یه و شوه ئاخر به_ 

ک  ، وا یه وه داته رچم ده رپه و به یه نی یازده مه چۆن نابت؟ ته _ 
  ! نتی، خۆ ئاگات لیه چه نه  چه یه فته هه
مایت   ته ی تۆ به یت؟ ئه اندا نایهم گه چۆن له! ئاخر کوڕی شیرینم_ 
  .شمان فرۆشت که  کوێ بژیت؟ وا خانووه له

  .ژیم وان ده  الی ئه  مای مامم، له چمه ده_ 
ن،  ریدا بکه سه ک ئاوی کوتوو به ی مامدا وه ڵ وشه گه ر له باوکم هه

  کی تری پ به یه قازلله و شه رم  سه ک پنگکی بریندار هرشی کرده وه
مدا  گه وتم دایکمیش له  که و خپ خستمی، که واندم خۆی تسرهدی 
  . هۆش خۆی چوو و له وت که
 و حاشات ل وال تۆ کوڕی من نیت مه یت، له ر باسی مامت بکه گه_ 
  . وه  ئیتر بیبه سه  به م، ده که ده
نی پ ئازاری  م دیمه  به،م و ویستم ڕابکه  گریان ستم کرد به ده
کانی وشک کردم، باوکمی   شونی خۆم قاچه م لهوتووی دایک که

روویدا چوو   گه فراو به ی به وه ک ئه ماڵ، باوکم وه  شه زریانیشی کرده
رم   فکانک جامک ئاوی ساردی هنا، نه و به وه بت، همن بووه

ڕاوی  گه ردهه  سیمای زه ک ئوتووی کراسک بکات، ئاوی به رم وه نه
ری دایکم  ک سه ک وه یه  زلله رمه  جاریش نه هجار ب. دایکمدا پرژاند
و  ئاگام ل بوو دوو جارانیش ماچی کرد. و خۆی یاریزان تۆپک بت

و  رم بکات ک شه وه. کردم کی ل ده یه ر ماچکیشدا مۆڕه ڵ هه گه له
،  پاچه سته و ده و چرچ ی خۆی پشان بدات، تهیکات الواز زنه حه

بات  س شک نه خۆی زیاتر که ک له ک، وه  یه وه دونیای ل هاتبووه
ی بزو بزو  نهردوو گل شۆکاو، هه و په ڕ ڕ ته ی بگرت، سیمای ته خه یه
. ستاو و چاوی دایکم وه م ر ده سه  جاریش له والدا، جار به و ئهمال به
یای شیعرکی  ک شاعیرک خه ستاو وه  خرایی هه پکدا به له
تری هناو  ستی خۆی بدات، عه  ده ت لهو یه و نه ی بۆ هاتبت تازه
ک  و وه کرد یری ده سه.  لووتی نا و له ڕ کرد  تهکی پ یه نجه په
ک  و وه کی ی ب هۆش داچه دایه.  وه ریدا نووشتابووه سه مک به خه

رم  رم نه زدانیی دا، نه کی قووی یه یه ناسه وتوو هه کی پاکه یه فریشته
 خۆشیاندا موچرککی پر  کانی ترووکاند، له ووهنکی پ ی ته رده په
ر   سه وته یری که ی سه کی مندانه یه  بزهمباوکیش. تم پیا هات ژمه حه

 باوکم  م له بت، بزه ی من هۆشم هه ته وه ند ساک بوو، له لو، چه
پ قۆی  ستی چه  ده رزین، به له کانی ده سته  خۆشیاندا ده دیبوو، له نه

ر  سه ری، زۆر له مه و که  پشت ستی ڕاستیشی خسته و ده دایکمی گرت
و  ستان  ئاوها دایکمی هه وه رز بکاته  به ک منداکی قۆناغه خۆ وه
  و گوم ل بوو پیوت؛   درژی کرد ر چرپاکه سه و له  وه  ژووره بردییه

 چی بوو؟ بۆ وات  وه ، ئه وه مهڕموو دونیات ناگۆ هه به! م که ئازیزه_
  لھات؟

 ئیمۆ زۆر ماندوو بووم، شتی ناو مام   بوو که وه  بزانم هی ئهوا_ 
 وا  وه ی خۆمان بت دیسانه قسه.  گرتووه شتی قورسم هه و وه ته چاوهپ

  . وتووه بزانم ناوکم که
م  ، به ، شتی پوپیرژنه وتن نییه  ناوک که ڕم به ند من باوه رچه هه_ 
  .خادا دوای خاز نرم به وا ده
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، دایکت ناوکی   بچۆ خازخا بانگ بکه ی کوڕه ده: گی کردمبان
  . وتووه که
الی شتکی زۆر  ک له ویش وه  الی پیرژن، ئه فکانک چوومه به

  :ئاسایی بت، وتی
  .و دم وه خۆمه  ده  چایه م قومه ئستا ئه!  کوڕم باشه_ 

ر  هو بای ه ن بوو، پشت کۆماوه مه  ته خازخا پیرژنکی زۆر به
و لۆچی دونیا  رچی چرچ هه. وسای من بوو ی بای کورتی ئه هنده
کانی  م چاوه د الیدابوو، به  سه نی له مه ته. بوو و چاویدا هه م  ده  له یه هه

 گیای  وزکی کاڵ، ورده یی، سه و ژرپیاه وره  گه وره جوان بوون، گه
شی دانیشتنی دوو  ربه  بوو، هه ی چکۆله که ر بوون، ژووره و ده شت ده

کی  یه و ئاونه ک یه وی، گۆزه ر زه شو شیتای سه. کرد سی ده س که
   شته..قی  سابوونکی ڕه ته ی داندار، له خته کی ته یه و شانه شکاو
  ک له ڕه ندێ جار مندانی گه هه. ی بوون که کانی ژووره ییهک ره سه
خازخا : ((یانووت  دهو کرد یان پ ده و گاته وه بوونه وری کۆده ده

  باب به زان که وا ده((یان  )). لیک ماوه زان مه ئستاش وا ده
خازخا ئستاش وا ((یانووت  ر بۆ زۆتی ده ندێ جاریش هه هه)).  یه ده
  )). یه  ده لیک به زان مه ده

م  کانی ئه  جوانه  کچه  له کک بووه  یه  که وه یگته خازخا خۆی ده
پمانی  س په دوو س که. نجا پیاو زیاتر بۆی شت بوون  په، شاره
ر  ، هه گرن، کاتک شووی کردووه ی بۆ داده ستره  ئه یان پدابوو که وه ئه

و  قۆ داوه ر چه م به ر جوانی ئه سه یان له که ، مرده بردووه دوو مانگی نه
ی  نه مهو دی  ئه که. رگای کۆن ر ده  به وه ته یان فێ داوه که الشه

.  وه کردۆته سک شووی نه  هیچ که و به یاری داوه، ئیدی ب بینیووه

ش  که که ڕه کی گه ، خه کی ئمه ڕه  گه دوو س ساڵ بوو هاتبووه
برد، منیش  ، زۆرجار خواردنیان بۆ ده وه هاته ییان پدا ده زه  به میشه هه

ی  و کفته نرا ی سابوونکه و کفته  یاپراخ ه نجه  زۆرجار مه بیرمه
و  عات  پنج سه هات بۆ الی دایکم، به  ده ، که م بۆ بردووه که جووله
ندێ جار لی بزار   ههمت دایکیش نانه ، ته وه بییه یده عات نه ش سه شه
  .بوو ده
  م قومه  چی بوو مای ئه وه ڕوانی خازخا بووم، ئه رگا چاوه ر ده به له

  بوو؟ نهواو  ر ته  قوڕ گرت، هه م به چایه
ستابوو،   هه م دونیایه کانی ئه موو پیرژنه  هه دا ڕقم له وساته له
، چا  خۆشه ئاخر من دایکم نه((خلیچکن، و خاو نده وه زانی بۆ ئه مده نه

  ؟)) یان دایکم  گرنگتره وه خواردنه
ردا بت،  به کی له وایه و که ستره ک ئه ، وه ستره ک ئه وت، وه رکه پ ده له
  .وت  بت، پشم که و پشتی کۆماوه  ب وه ره بای به سه  عه یشتهک فر وه

  وتی؟ بۆ دواکه! خازخا گیان_ 
  .بت ر وا ده هه! کوڕم_ 

ستت،  ری هه به و چاکی کرد، دایکم ویستی له ، چۆنی وه  ژووره چووینه
  .یتوانی م نه به

  !الوژ خان ستیت گه رم هه به پویست ناکا له_ 
ی باوکم  ئه. ((یر بوو نھا دایکمی ل بوو، پم سه  ته وه  ژووره له
  ؟))کوا
پی دایکمی تا ئانیشک  و قۆی چه رگرت  دایکم وه د فلسی له سه
یتا  ند جارک په ی داناو چه که ماره ر ده سه ی له که د فلسه و سه کرد هه
و  ردک ناو فشاری ل ده  داده که د فلسه ر سه سه ی له وره  گه نجه یتا په په
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ستی، ویستی  ک به ڕۆیه  په و دوایی به وه ند جارک قۆی نووشتانه چه
  .زرنت  دابمه ری قسه سه
  ھات؟ بوو چی ل  باوکم لره وه ئه!  رێ دایکه ئه_ 

کی ل کردم،  یه بت، خسه  نه م پرسیاره ڕوانی ئه ک چاوه دایکم وه
  ؟ یه ی لره وکت کهبا! کوڕم: یھشت خازخا پ بزانت، وتی م نه به

  و به وه ریدا دایه سه ی به باکه ک بترست، عه کی، وه خازخا داچه
تکی بۆ   ئیسراحه ئستا باشتره! الوژ خان گه:  وتی وه ژاوییه شه
  .وکی بۆ بشکنیت رخه و سه یت بکه
ی  رگاکه و ده ری داخست ک باڵ بگرت، سه ک ڕابکات، وه  وه له په به
  .دا  پوه وه یهدوای خۆ له

و  ڕی رپه تنکی کردبت ده ک که ، وه وه ودیوه ی ئه که  ژووره باوکم له
  تاو هاتهر پ دیبت، به کی زۆر نه یه ی دایکمی بۆ ماوه وه ک ئه وه

  :کا خازخا وا زوو رۆشتبت ک بوا نه وه . وه ژووره
  ردای؟ ی به خه  چۆن وا زوو یه وه ئه_ 
ی  وه  باسی ئه ، بۆیه وتووه رکه م به هلقازل  شه وهچووبۆ ش بیری نه دایه
  . ش پیرژنی ترساندووه که و پرسیاره  م پرسیووه وای بابه  من هه کرد که نه

  . وا زوو رۆشت ، بۆیه یه یوت ئیشم هه ده_ 
  .ند چاکی کرد ئای چه_ 
و دایکم دوو هاوڕی  من. نی کهو بۆم پ  چاوان سوپاسم کرد ر به هه

و شیرینی جۆراو جۆرمان  ی تاڵییادگار.  گیانی بووین هگیانی ب
یاری )) ؟ ؟ جوانه چۆنه ؟ یه ک رمینه م نه ئه! کوڕم((،  یه  هه وه پکه

 من دابوو، من  ی کاتی خۆی به کرد، زۆربه  ده وه خۆش خۆشمان پکه

! کوڕی خۆم((. .ڕشتم می دی خۆی بۆ ده و خه چی ئه و که منداڵ
  )). هه ت جمه که ت ژنه هر ژنت هنا، ق گه
دا،  ده  من نه باوکم کاتی خۆی به. بووین ڵ باوکمدا وا نه گه م له به
شی  ، باوه وه هاته خت ده نگوه ندێ جار دره وان هه شه. مبینی وت ده ڕکه به
و  شت و ملی ده ر ، سه وه ر هاتبته فه  سه ی له وه ک ئه کردین، وه دا دهپ

و خواردنی بۆ  برد و ئوتووکراوی بۆ ده کی خاون یه جامهی بمدایکیش
  . خوارد دا ده گه و منیش تۆزکم له  وه کرده رم ده گه
  دا چۆنی؟ ڵ قوتابخانه گه له! کوڕم_ 
  . یه مووی ده کانم هه نمره!  گیان بابه_ 
تی  و حیکایه ونت دا بمخه وی ده و هه کرد مدا یاری ده گه ختک له نه

یانی  به. کردم ی بۆ ده  بچکۆله شه  ره و ماسییه  و شری ساخته  ه ته گورنه
زۆ،  ک گه وکی شیرین شیرین وه  دوای خه ستام، له ده  هه که
ژر زمانم بوو،  و له  شهودیو، تامی دون ی ئه که  ژووره چوومه ده
  .بینی نیا دایکمم ده چی ته که
  ی باوکم کوا؟ ئه!  گیان دایه_ 
  .یانی زوو ڕۆشت باوکت به! کوڕم_
  ؟  وه دیسانه! ئاخ_
  . ، جارێ زووه وه بچۆ بخه_
  ؟ وه  دته ی ئواره ئه_
  .وت هیچی نه! نازانم کوڕم_

 شار   شوکور باوکت له وپش وتت که مه  تۆ دوو س ساڵ له باشه_ 
  ر نایبینم؟  ک جاران هه  وه  نییه وه ئه. جمان ناهت و به کات ئیش ده

  . یه یان هه وه وات، کۆبوونه ب  پویسته  کهچووزانم، وتی_ 
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  ی چی؟ وه کۆبوونه_ 
  .ن ی ژیان خۆش بکه وه ن، بۆئه که  ده وه ڵ هاوڕکانیدا کۆبوونه گه له_

  ن؟ چۆن چۆنی ژیان خۆش بکه_ 
ی خۆی  رگۆشه رگیز مندای جگه  باوک هه ی که یه شوه و به_

  .هت جنه
   یانی چی؟ رگۆشه مندای جگه_ 
  .ته رگیز جتنه مانای باوکت هه! کو تۆ  مانای وه_
  بت؟  ی ده بت؟ که  چۆن ده مه ی ئه ئه_ 
و تۆش مندای جارێ لی   کی دوورو درژه  رگایه مه ئه! کوڕم_ 

  .یت تناگه
ی وا  ت، ئهه جم نه و به  وه  ماه وه  با بته ئ باشه! م چۆن تناگه_ 
تی،  تای خۆیه ر خه  هه ت، دیارهجم د  خۆی به ه نیی وه ی ئه ئه. نابت

 نایت، منداڵ هیچ  میشه ی خۆت هه ، ئه تای منی تیا نییه خۆ خه
  .ن و بچووک پی ل ده ژێڕ  ئاو ده وره گه.  کی نییه تایه خه
  .  خۆی پرسه نازانم له! کوڕم_ 
  .ورام ده  نه لیسمه م ته کرا، به ده م بۆ شیکار نه ه ته م مه ئه

،  وه  ماه وه تهچ نگ ده نگ دره  وا دره ی مامیشم که ئه!   دایه باشه_ 
   ژیان خۆش بکات؟  یه وه ر ئه به ر له ویش هه ئه

  .وت یه کی تر ده  رگایه م مامت به به!  به_ 
  .  خۆ مامم مندای نییه باشه_ 
دن بۆ  بۆ مندای خۆی بت، ژیان خۆشکر رت نییه ئ کوڕم خۆ شه_
  . سکه موو که هه

ردووکیان  ر هه بت، گه ڕیان ده و مامم شه ی بۆ باوکم چۆن؟ ئه_ 
  ن؟  وت ژیان خۆش بکه یانه ده

شی  عات شه جارێ سه. یت که تۆ زۆر پرسیار ده! ئۆی کوڕم_ 
  ؟   چییه وه م شتانه ر ئه سه قت به هه.   باشتره وه ، بچۆ بخه یانییه به

  .و گریام لچم کرد
  .وت ؟ من باوکم ده  چییه وه م شتانه ر ئه سه قم به چۆن حه_ 
   نییه وه ، ئه هشتووه ج نه رتۆی به خۆ باوکت هه! ئ کوڕی خۆم_ 

  . جھشتووه منیشی به
  .یت وره ؟ تۆ گه ئ تۆ باوکمت بۆ چییه_ 

و چاوی خۆیدا  م ر ده سه ی به که تانییه ، به وه دامه می نه دایکم وه
  متوانی له ندم کرد نه رچه هه. ودیو  ئه وه  چوومه وه  دشکاوییه به.  وه دایه

 دوو رگا،   له بوایه رده ، کاتی کۆچ، هه وکاته جا ئه. دایکم زویربم
رمین  و نه وانیش دایه ئه. دوو ئاسمان ئاسمانک بژرم، له کیان هه رگایه
زمک بوو  هک بوو، بڕ وسامدا شه ی ئه که  چکۆالنه ده له .بوون
رازوو  ک ته داو وه ستم الی ده ندێ جار هه هه. بت ری دیار نه وسه ئه
با بوو  شه رمین ڕه شقی نه بوو، جاری تریش عه و الی دایکم قورس ده ره به
  .خستم و پۆی ده ل په  له

  .  باوکم مه و به م شتکت پ ده!  گیان تووخوا دایه_ 
  . بی چییه!  کوڕم باشه_ 
ی مای  که ر کۆنه  سه چمه  ده موو رۆژێ دوای قوتابخانه هه_ 
  . وه  ماه وه ڕمه  بگه و هزم نییه یبینم ناتوانم رمین، تا نه نه

  ویت؟  که ختک دواده موو ڕۆژک نه  هه  بۆیه وه ئه_ 
  . وه  ڕاکردن دمه و به چم  ڕاکردن ده ر به هه!  وا بکهنا ب_ 
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   مامت؟ ی خۆ ناچیت بۆ مای ئه_ 
  .م بمبینن  نایه ترسه مه!  گیان نا دایه_ 
 باوکت  چونکه چۆ، س مه ، به ستم هیچ نییه به مه! نا کوڕی خۆم_ 

  . پی ناخۆشه
 ڕازی  و کۆچکردنه و سیمای باوکم زیاتر وایان ل کردم به م ترس به
وسا هیچ شتکم  ئه. نگ بم و بده رگی خۆم بنم جه پ له. بم
ڕۆین؟  ڕۆین؟ چۆن ده کۆچ مانای چی؟ بۆ کوێ ده.زانی ده نه
؟ ئایا من  وه ی دینه چت؟ که ندمان پده چه  یان نا؟ زووی خۆمانه ئاره
مان بۆ فرۆشت؟ چی  که ؟ خانووه ی قوتابخانه ؟ ئه وه بینمه رمین ده نه

   خۆشتر بت؟  یه م شوه ؟ تۆ بی ژیانمان به ڕوویداوه
  . ، بۆ باوکت باش نییه وه نینه بم  لره خراپه! کوڕم_ 
  ؟ زانی چۆن؟ بۆ؟ بۆ باش نییه مده نه

  بت؟ ین ژیان خۆشتر ده ر بکه فه ر سه گه!   دایه باشه_ 
 مردن ڕزگارمان   له زانم که  ده نده وه م ئه به! خۆشم نازانم کوڕم_ 
  .بت ده

  مرین؟  شدا ده پ مردن؟ مردنی چی؟ کاممان له_ 
  .کت باو یه وانه له_

و  ، خۆ ئه یری خازخا بکه ، تۆ سه نجه بۆ خۆ باوکم جارێ گه_ 
  . مردووه جارێ نه

 .یت که ڕاست ده! یت، کوڕم که ڕاست ده_ 
بم،  ک منی ل نه ، وه وه  ژووره  باوکم دوای رۆشتنی خازخا هاته که
م  که منیش لدانه. کردم یریشی نه ر سه بم هه  نه و ماه ک کوڕی ئه وه
و دوو  ر ب س کسه  هات یه  که  دم گرتبوو بۆیه ، له وه چووبووه هبیرن

ک   پش چاو، وه هاته ریبک ده ک غه باوکمم وه. ودیو  ئه چوومه
و  هات، من منداڵ ک میوانک جار جار ده وه. و هیچی تر میوانک

کی بۆ   جارکیش دیارییه جار به. کردم ڵ ده گه  یاری له، وره ویش گه ئه
و بم   من سواری پشتی بم تیش بیرمه ڕه ک که نھا یه ته. نامه ده
  . چه هه
شی هیچ  ن به مه ک ته ودیو بوون، وه ی ئه که  ژووره  له و بابه دایه
جار جاریش . کرد ک ده ڵ یه گه یان له  خرایی قسه کات، زۆر به نه
زۆر . )) یه دیواریش گوی هه((نی  باوکم وته.  وه کرده نگیان نزم ده ده

  وه  باوکم بیست، دوای ئه م له یه م قسه م جار ئه که  یه منداڵ بووم که
  وتۆته یان که کرد بزانم گوچکه زم ده کرد، حه کانم ده یری دیواره ر سه هه

بینی،  مده چی من نه ند زل بت؟ که ی دیوار چه ب گوچکه ، ده کووه
م  ی کوردیدا بوو ئه انه و م، ڕۆژکیان له کرد پرسیار بکه رمیشم ده شه
م دوای  به. رینی کردم ، مامۆستا ئافه وه  کرده ی باوکمم دووباره یه قسه
پکردن پم، تا   گاته وتنه ، مندانی پۆل که که واوبوونی وانه ته

و هاواریان  کردم  بانگیان ده وه  دووره ، له وه بیمه ده ر لیان نه مانگک هه
  )).ردیوا ..دیوار(( کرد ده

کاتی  نگ له و دره  شه که ستی بوو بزانت ئایا ماشنه به دایکم زۆر مه
و چۆن  ؟ چۆنه س ئاگای ل نییه  دواماندا دت؟ ئایا که خۆیدا به

   له و پرسیارانه و ئه توت منم ویست، ده م خۆشده ند دایه ؟ ئای چه نییه
می دادگادا  ر ده به ک له  وه له  په  زۆر بهمباوکیش. م که باوکم ده

کی  دوای یه ک له می یه ، وه وه ر خۆی بکاته سه و له ستابت ڕاوه
یویست بۆ  م دیاربوو ده یشتم، به گه ده کانی نه ی قسه  زۆربه ، له وه دایه ده
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 شونی  موو شت له  هه  که وه و ڕوونی بکاته لمنت دایکمی بسه
  . یه و ئاماده تی خۆیه
  .بت می هیچت نه م خه هک تکات ل ده! ت ئافره_ 

چۆن ((  جیاتی دایکم وتم  له وه رخۆمه به ، له وه ودیوه ی ئه که  ژووره من له
ی  که و دراوی قسه وت چی دایکم وای نه ؟ که))بت می هیچم نه خه

،  وه ی بیرچووبته ده  به م کۆچ کردنه موو شتکی ئه ک هه گۆڕی وه
ی  که وتنه وکمدا بکات، کهر با سه ز بکات تۆزک ناز به ک حه وه

  :و وتی وه وته خۆی بیرکه
  !قیت زانیت تۆ زۆر ڕه ده_ 

بوو   ببینم، چاوم ل نه ستی بابه تاکو سیمای په بووم هه و دیو نه من له
ک  یدا وه که نگییه  بده م به س بوو، به ند قه  چه یه و قسه تا بزانم به

   له وه الی خۆمه  منیش له  بۆیهبوو، مکی وای نه  وه و دیار بوو که شه
دایکم . ری داخستبوو باوکم دیاربوو سه. خت بوو باڵ بگرم خۆشیاندا وه

  وت له ک بیه ، وه ستی باوکمی ڕووشاندووه  هه یه و قسه ک بزانت به وه
  :، وتی  دواوه نگاو بته ک هه ی یه و واتاکه ست به مه
ڵ مندای خۆیدا  گه  له یه و شوه کجار وا نابت، باوک چۆن به یه_ 
  ؟  یه  لدان هه ی بوات به ؟ تۆ که وه جوته ده

 خۆم  کم له م لدا هیچ ئاگایه قازلله  شه دا که وکاته له! الوژ ئاخر گه_ 
ند جارم پ  ، چه وه  الیه تای تۆشی تیا بوو، هاتیته مابوو، ئاخر خه نه

وی تر با   بووین ئه هڕ توو که  منداه ککمان له  یه وتوویت که
  .  باش نییه که ، بۆ منداه وه ینه  به وته که و نه دات نه هه
ڕای  ره سه . ویش دی شکاوه و ئه ین که ر ده فه و سه م شه  ئه ئاخر ئمه_ 
  بت؟   چۆن وا ده مه ش لی بدرت، ئه وه ئه

ر خاتری  به نھا له یکات، ته و ده ی ئه زمه و به موو ئه زانم هه من ده_ 
  . رمینه نه
و  ک باوکم یه  بوو بۆ ماوه وکاته ئه. رمینم ناسی  نه  سان بووم که ده

و   باوکمدا کرد شی به و باوه مامم هات بۆ مامان.  وه مامم ئاشت ببوونه
  :وتی
  .  الوه ینه ت بخه ، با سیاسه سه ئیتر به!  گیان کاکه_ 

  ی که وه ر ئه به م له ه دایک بوون، ب ک سک له یه و مامم به باوکم
  میشه ، هه دایک بووه ک له یه ند چرکه  چه مامم دوای باوکم به

   کردن به ندێ جار بۆ تووڕه هه. نا ی خۆی داده وره  برا گه باوکمی به
  :وت باوکمی ده

  .چاک پیر بوویت!  کاکه_ 
  .نی منیت مه واسیت، ته خۆشت هه_ 

 دوو ڕۆژی تر بچین بۆ  ای کرد کهی هات بۆ مامان، داو وکاته جا ئه
 بوو، دوای نانخواردن بۆ  ئواره. و چووین وه مایان، خۆمان کۆکرده

  وه رمکه شه ناسی، جا به ده سم نه رگا، که رده  به یاریکردن هاتمه
ک  الیه کرد، له ک یارییان ده ڕه کانی گه منداه. ستابووم ڕاوه

تنیان  ت خه کانیش خه و کچه دموو  عه ست به ک ده الیه و له دووگۆی
  . کرد ده
کی  کی خرپن، ماکسییه یه ر مای مامم، کچۆه رامبه ، به وه ره وبه له

ڕاستدا   ناوه ردا بوو، قژکی خاوی ئاوریشمیی، له به سووری له
   بوو، که وه ره سه ردی به  نایلۆنکی زه ، گوه وه شه  دوو به کردبووی به

مبینین، دیار   من ده وه  دووره له . بوو  شینی پوهوری  هه ه ندک په هه
رمن،  تادا منی شه ره  سه له. تاتکی بوو ره  سه وه رگاکه  درزی ده له .بوون
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والم  م الو ئه یری ئه سه .نی  خاوه کرد به  خۆم نه و کۆنه ریب له منی غه
ان ربوی گوم وری به مویست هه رنجک ده  سه ش به جار جاره. کرد ده
  و به  ئه وه  بۆم ڕوون بووه کات یان نا؟ که یرم ده و بزانم سه م رت بکه په
و  مای و قۆم ل هه  وه جا ئیتر سوم بووه. کات یرم ده ی چاو سه تیله
یاندا  رگاکه رده و به و می ئه رده به رنجی بعارم له و سه ست و نه ست هه

 .ترووکاند ده کتر نه یه هو چاومان ل کرد کترمان ده یری یه سه. ڕۆکرد
  .م عیشقمان چاند که مامی یه نه

ک  و وه کرد کتریدا ده  گژی یه مان به رنجی مندانه ی سه ووکه گژه
و دی منی  ئه. کتری کرد وی یه  تکه..وری سپی  هه،ور دوو هه

  سته  ده کی تر بکات، به یری الیه ک سه  جارک وه جار به. داگیرکرد
و  مزانی ئه ده. هنا رم داده رم نه می زینی نه رچه  پهکانی چکۆله

ی  نامه.  و بۆ منه  سوه وه مزانی ئه ده.   بۆ منه و بریقه و باق ، ئه یه ره له
منیش خرا خرا . نن ته م ده ن گوچکه وشه. کات  ده وانه و بۆم ڕه  شقه عه

ی خۆیاندا  رگاکه هناو د ک ئاوازی شمشاک له پ وه له.  وه نه سه بۆم ده
 .ک بووین ر یه رامبه ردووکمان به ی دوو دڵ بووین هه دانیشت، خوڕه

ختکی  باغ منیش دره و گوه ئه. ر  سبه وه ره مبه تاو بوو منیش له و هه ئه
و ئاهکی وی  و  بوو، منیش شه و ئواره  همنی وه ره وبه و له ئه .ر ببه

  .ر رو به ی ب سه شتۆکه
 بووم بزانم ناوی  وه شتی ئه. م دا بکه گه ی له  بووم قسه وه ۆی ئهزر تامه
رم  م شه به.   کیه یه  چکۆله رییه م په  بووم بزانم ئه وه ودای ئه ، عه چییه
ک شیکاری   ناکاودا وه له. راسانی کردبووم لیسم هه ک ته وه
 ، بوو که که هڕ  خوار گه  له ی که که و دووکانه ستام م هه ک بکه ته مه

ند جارک  ناو چهره  گیرفانم ده م له ورده .کی شیرین  بیانوویه کردمه

ی بزانت  وه  بۆئه وه گرتنه مده و هه وه دانه رده ستم به ده و له مدان وادا هه  حه به
نازانم چۆن بوو . مک  شت ده که  دووکانه چم له و ده م پیه  پاره که

  که چم بۆ دووکانه  ها ده.. بادا وه ۆ خوارهرم ب چاوکم ل داگرت، سه
رزین،   له وته کی تگرتم، گیانم که یه نه خه رده زه . ره و تۆش وه کم شت ده
  ، چوومه وه  ژووره ستاو چووه  پی زانی، هه یه و خونچه زانی، ئه پی
ر  منیش هه. وت که رنه ر ده و خۆم خفاند، هه که می دووکانه رده به
ک  کرد، وه یرم ده  جۆرک سه کرد، به م ده که ناو دووکانهیری  سه
کابرای  . بکم که موو دووکانه وت هه و بمه ور بم رکی چه فه نه

منیش . سا بوو په و حه کردم یری ده ر سه دووکانداریش تم ڕامابوو، هه
و  وت، ئه که رنه ده. ودا خواردم ر له و هه و پسکیتکم کی رم دایگرتم شه
الی  ر له چاوکم هه. و خیچ بووم خل. وت که رنه  ده وبۆیه  شه هگو

  .رمین بوو رگای مای نه ر ده به ی ترم له که و چاوه که دووکانه
  ..و م وت، سیه که رنه و ده پسکیتکی ترم کی

ناری،  ک که وت، وه رکه پ ده له. الم هری مارن له توت ژه کان ده پسکیته
 قونی  قونه. ریا نار ده ڕاوی که گه منی سوورههر پۆلکی شه ک شه وه
ستی  یری ده و الم هات، سه ره  به  تاسه رم زۆر به رم نه  نه،ی با بوو شنه
  منیش له. ی منی کی وه ک ئه ویش پسکیتکی وه و ئه کرد

  الم، له تام بوون له و به  خۆش  پسکیت گرت، هنده پام له خۆشیاندا قه
  :رخۆ وتی سه و زۆر له ئه. خواردبوو تم نه زه لله ی وا بهموو ژیانمدا شت هه
  ؟  ناوت چییه_ 
  ی تۆ؟ ختیار، ئه به_ 
  .رمین نه_ 
  :و ئازاتر بوو وتی ، ئه رنجم دایه رکم باداو سه سه



                    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@   53                                   54              

  ندی؟   پۆلی چه له_ 
  ی تۆ؟  پنج، ئه له_ 
  .ها روه منیش هه_ 
   بوو، بۆیه که هڕ م گه ی ئهو مندا نین، ئه که خۆشیاندا پ ردووکمان له هه
  :وتی
  م؟ کره  مای کاک ئه یت له که چی ده_ 
  . مهمما_ 
  ؟ بینیووه وێ نه ی بۆ تا ئستا تۆم له ڕاست، ئه به_ 
  . وه ته  ئاشت بوونه ند رۆژکه و مامم چه باوکم_ 
  ر چی ناخۆشییان بوو بوو؟ سه ی له ئه_ 
  .ت ی سیاسه له سه ر مه سه وا بزانم له_ 
  ت؟  سیاسه_
برسی .. هزتر شاخاند، من به کتردا هه  یه نگ بووین، نیگامان به بده
و گازکی  ری داخست و سه  ئه کرد بۆیه یرم ده تینووتر سه ..تر

و  ریای شین بوون، قووڵ  پسکیت گرت، چاوانی دوو ده ی له چکۆالنه
ک دوو جوانی   وه،  نار ک دوو که ردوو برۆی کای وه ب بن، هه

  .چوون کتریدا ده گژ یه هب
  : ئازا بووم، پم وت  وه  خۆمه ر له دا هه وکاته من له

  ! تۆ زۆر جوانی_ 
په   ته وته ک که ربانکی پ خه ک سه دا وه یه م قسه ڵ ئه گه دم له

  کابرای دووکانداریش لمان هاتبووه. رزین له ژنۆکانم ده ئه. پ ته
نی مندایی خۆی  مه چوو ته  ده وه له. ڕوانین ، کز کز تی ده وه پشه
  .. وه وتبته بیرکه

  !رمین نه! رمین نه
و  ه ، ژنکی قه وه  خرایی ڕایکرده ویش به ، ئه وه  بانگیان کرده وه  ماه له

ی  چوو دایکی بت، تۆزک قسه  ده وه ردابوو، له به جلکی کوردی له
ی   پمه یش دایهرمین و نه  قۆی گرت و چنوقکی له دا کرد گه له

  . وه  ژووره ردووکیان چوونه و هه گریان
یری  کز دانیشتم، سه. رگای مای مامم رده  به وه امهڕ  لۆژ گه لۆژه
شنی دم خ  یان چه گاکهر بوو، ده س دیار نه کرد، که م ده وه ره وبه ئه

ک  رنجم وه ، سه وه یان دادرابوونه که کانی هۆه ییه  قاوه رده په. داخرابوو
یاندا  که ربانی ماه و سه وشه و حه ر دیوار سه کی برسی به یه پشیله
ی  له  مه زم له ند حه ئای چه .بوو رمین نه ڕا، نه گه داده.. ڕا گه ده هه
ر  کی همن بوو، هه یه ئواره.  بوو  شینانه و دوو چاوه ریای قووی ئه ده
نیا  ر ته نگ هه  ته ناسه و هه ت که چوو، خۆر شه  چاوی ئاسک ده له

 ..چوو می شاعیر ده ه و قه ست ده بستکی مابوو، دوو دڵ دوو دڵ له
باری، سامای ئاسمان  چوو دنیایی ل ده  ج ژوان ده سروشت له

مگین  ستابوو، منیش غه  قووڵ ههو وکی شیرین  خه  له نی تازه که پده
دا دانیشتبووم،  رگاکه می ده رده به له. ک کۆچ  وه و تووڕه ک جودایی وه

  له. بوو  هیچ کلۆجک نه و به وت که رنه رمین ده ڕوان بووم، نه چاوه
نگی  و تفم قووتدا، ده یمک  ژاوک منی تۆقاند، داچه پکدا ژاوه

 ئاوی پیسی   دوای جنو له  بنی دونیا جنو له یشته گه و مامم ده باوکم
جنو  وان به هات، ئه  بۆنی ده،چوو شتی دوای جل شتن ده رژاوی ناو ته

کرد،  رمینم ده یری مای نه ر سه و منیش هه  وه شوشته کتریان ده یه
   له نگه  ده نگه و ده و بزانن ئه ن یرک بکه و سه ن  ال بده که رده شکوم په به

  .رمین ببینم و منیش نه  یه کووه
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  :  باوکم بوو وتی گوم له
  .سمر ناتنا و هه تۆ برای من نیت! ناپیاو_ 

  : مامم وتی
  . وه  هاتم تۆم ئاشتکرده  چونکه،پیاو نیم!  یت کاکه که ڕاست ده_ 

  : دایکم وتی
  . وه تی تک دانه ت برایه  سیاسه وه دیسانه! ئۆف_ 

  : مامۆژنم وتی
   به تانه وره  گه مووی میراتی باپیره  هه مه ، ئه تای خۆتان نییه خه_ 
  .ت ب حمه ڕه
مانی شخ  زیرانی زه رۆک وه  جگری سه وره  گه ، باپیره وه گنه ده
و  نتر مه ته مووان به  هه له.  تی شخ بووه و ڕاوژکاری تایبه حمود بووه مه

.  و چاوان بووه ر دڵ سه کانی له و ئامۆژگارییه ، قسه جی بوا بووه
  بیرمه.  ری خواردووه سه یان بهدو سون  خۆش ویستووهنکی زۆریا خه

سی  ها که یه  ده کرد به تمان ده  زیاره یوان بوو، که  سه لهی  که گۆڕه
یان  و ماچی گکۆکه وه مانه چه دا، ده ریان ده بینی سه ناسیاومان ده نه
ک  و وه  المان هاتنه  ده له  په ، به وێ بدیبایه شیان له ر ئمه کرد، گه ده
یان  وقه و ته هنا ستیان ده  ده،هید کرابت  دون شه وره  گه ی باپیره وه ئه
ستیان  و ده کرد یان ده وقه ڵ منیشدا ته گه  له میشه هه. کردین ڵ ده گه له
ز   گه که وقه بۆ ته. کردم ندێ جار ماچیشیان ده هنا، هه رمدا ده سه به
. ی جاران نیم که و منداه  بووم وره کرد گه ستم ده و هه کرد ز بام ده گه
و  ر سفر  سه وه هاتمه  ده،کردم  ماچیان دهندکیان  هه م دوایی که به
  .م پ ناخۆش بوو م دنیایه ر ئه ده قه به .ی جاران که  منداه  به وه بوومه ده

  . شه ی ئمه تان، باپیره باپیره! خۆتان خۆش بن_ 

و سی  ڵ پادشای کوردستاندا سارد گه  له وره  گه  باپیره نده رچه هه
و لی   بووه رداری شخ نه ستبه م هیچ کاتک ده ، به وه ینیانه  به وته که

و  وتووه رکه کی به یه کان گولله ستی ئینگلیزه ده ، تا به وه وتۆته که دوور نه
  . هید بووه و ئیتر دوایی شه عاتک ژیاوه ند سه  تا چه وه و برینه ر به هه
ی  له سه ر مه سه  زیاتر له وه گنه ک ده ش وه که و سییه سارد

  . بووه)ۆسمک(
دا )ساری تاج(و  )ریازی که شه(ڕی  ردوو شه  هه کاتک سمایل ئاغا له

   هاته وهو و له ولر ھات بۆ شاری هه  هه وه ، دوای ئه تک شکاوه
م دوو،  و که و پک ردا بوو، ڕک به سلمانی، جلکی شکاکی له

رۆک  شنی سه  چه  بوو، به وه ر لوه سه ی به رمنانه کی شه یه نه خه رده زه
وت تۆپیان  ت حه نانه و ته  پشوازی ل کرا وه ن شخه الیه تک له وه ده
و بازاڕیان بۆ  و دووکان قاند و ته تی ئه و حورمه و ڕز ویستی ر خۆشه به له

  .داخست
تی ل  ی داوای یارمه وه  الی پاشای کوردستان بۆئه سمکۆ هاتبووه

ردوو  ریک بوو نوانی هه مکۆ خهی هاتنی س وه رئه به م له بکات، به
مکی   شخ وه وه رئه به و سلمانی تک بدات، جا له غداد تی به حکومه

  و به وه ی مانگک مایه و ماوه  دی گرت ویش له و ئه  وه دایه وتۆی نه ئه
ی زۆر  وه  ئه وره  گه ن باپیره جا ده. ج هشت  سلمانی به وه که کزییه

  . چووه نه ر دی ده رگیز له  ههو  پ ناخۆش بووه
  . مان بگرتایه)سمایل ئاغا( پشتی  بوایه ده! م وره گه_ 

  کان به زیره  وه کک له ، یه وه دایه می نه و وه ری داخست شخ سه
  : ی وت وره  گه  باپیره و به یدایه  هه وه ترسکه
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،  ر بووه روه  مرۆڤکی نیشتمان په نده رچه ئاخر سمکۆ هه! م وره گه_ 
.  خۆڕا کوشتووه و دوژمنانی خۆی له  یی بووه زه م مرۆڤکی ب به به

  .دا تیمان نه  یارمه باشتر که
  :  بوو وتی  تووڕه وره  گه باپیره
و  م ئه دا، دووه تیمان نه  یارمه بوو که  نه وه رئه به م له که یه! خر نه_ 

ق  تی حه ویهکو ویستو ، به کوشتووه  خۆڕا نه دوژمنی خۆی له
  . وه بسنته

  : و وتی یدایه  هه وه رمکه و شه  دوودی زیرکی تریان به وه
ک  ت نه نانه کات، ته روا باسی ده س هه موو که هه! م وره ئاخر گه_ 

  . کی ب تاوانیشی کوشتووه کو خه دوژمنی خۆی، به
  :ڕاندی نهریاندا  سه  بوو، به یان زۆر تووڕه م جاره  ئه وره  گه باپیره
کی  ، کاممان خه کوشتووه  خۆڕا نه کمان له جا کاممان خه_ 

و  کی بتاوان دا خه ستانه نگه م جه له. کوشت   به داوه بتاوانمان نه
تدار بت  سه ی ده وه ئه. کوژرن  ده وه و دوژمن پکه تاوانبار، دۆست

  . وه شته وه ست ده ده موو شتکی له هه
  ؟ یه ر کوه سه ئیتر ک به

  ره سه ، له کان بریندار کراوه ستی ئینگلیزه ده  به وره  گه کاتک باپیره
  :  شخی وتوه رگدا به مه
ت دوای  نانه  دمدان، ته و رزی تۆ له ویستی  خۆشه میشه هه! م وره گه_ 
و   بین وه که یه م به که زده م بۆ دواجار حه م، به رگیش ونیان ناکه مه
  .م ڵ بکه گه لهکت  یه قسه

  و باپیره وری خۆی  ده  له کانیدا که سته رده و به زیر  وه رمانی به شخیش فه
  : شخ وتی.. وه ره  ده  بچنه، وه بوونهوو کۆب وره گه

  .رموو بی م فه به! یت زانم چی ده ده_
ر جارکی تر شتی وا  ، گه تی سمکۆت بدایه م بوو یارمه خۆزگه_ 
ب   ده چونکه.  که و دووی ل مه م س که  تکات ل ده وه  پشه هاته

  .نجام  ئه ینه گه ش ده وه ر به و هه کتر بگرین پشتی یه
م دوایی  رمابوو، به  هه وره  گه ی باپیره که یش گۆڕه١٩٧٥تا سای  هه
  .یزانی چی لھات س نه که
ببینم، یان رمین   نه  بووم که وه تاتکی ئه ره ر سه رگا من هه ر ده به له

و  و بزانن ئه ن  بکه وه ره م به یرکی ئه بت سه و باوکی هیچ نه دایک
   هاتنه له  په و دایکم به م زانی باوک وه ر ئه ؟ هه  چییه نگه  ده نگه ده
پویست ! بۆ خاتری خوا(( دوایاندا رای کرد  ، مامۆژنم به وه ره ده

  )).کن  برای یه ئاخر ئوه! الوژ پی ب  گه ، ده وه ڕنه ناکات، بگه
. هات ده  خونی ل نه قۆت ل بدایه  بوو بوو چه  تووڕه باوکم هنده
  :و وتی مدا ڕۆکردممی مای ما رده به تفکی له

  . وه دا دته م ماه ی به سه و که ت له عله نه_ 
یان  که  کۆنه ، تا له وه و خوار بووینه ره و به ستی منیان گرت ده
رمینم  رگای مای نه رده یری به و سه وه دایه ر ئاوڕم ده  من ههرچووین، ده
کاند، ترسام  موو گیانمی راته بوو، ترسک هه چی دیار نه کرد، که ده
چوو  م ده و رۆژه  ترسی ئه م له و ترسه ، ئه وه یبینمه رگیز نه رگیزاو هه هه
  .و کۆچمان کرد وه  خۆمان پچایه که
  : باوکم بوو وتی  بوو، گوم لهو  درا، شه که نگه  زه له

  ! هات وه ئه_ 
  :و وتی و ئه یان کرد وقه ، ته وه ی کرده رگاکه  ده له  په به

  حازرن؟_ 
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  :ژا بوو، وتی باوکم شه
  . وه  ژووره ره رموو وه فه .. به..  به_ 

و  درژ. و برنجی بوو رم بوو، قژی ماش ری خون گه سمه پیاوکی ئه
یی  و پانتۆکی قاوه ت چاکه. ر من بوو ده قه قاچکی بهر  هه.  ه ڕیوه
ی ل  که و بۆینباخکی سوور، بۆنی جبه ردا بوو، کراسكی شین به له
ڵ باوکمدا  گه  له که پیاوه.  نووسابوو وه  پشتییه ی به که ته هات، چاکه ده
   به که پیاوه.  وه  دایکم کۆیکردبوونه  که وه که  جبه یان خسته و شتانه ئه
  :و دایکمی وت من
  .ین که  ده  تۆزک قسه  بچن دانیشن، ئمه ئوه! رموون هف_ 
تیس   چاوانمدا قه و دانیشتین، من فرمسک له دا چووین ڵ دایه گه له

م  م که  نووساندم، دیاربوو که وه خۆیه و به دایکم ماچی کردم. مابوو
  .دا و پشانی منی نه وه یویست بیشارته م ده گریا، به ده

  ؟ یه ک م پیاوه ئه!  گیان دایه_ 
  .  هاوڕی باوکته مه ئه! کوڕم_ 
   مردن ڕزگارمان بکات؟ وت له یه  ده  که یه مه ی ئه ئه_ 
  .م بت  ئه یه وانه له! ئا کوڕی خۆم_ 
  ن؟ ی ژیان خۆش بکه وه ، بۆئه وه بته  باوکم کۆده مدایه ڵ ئه گه ی له ئه_

  .وان  له ککه  یه مه ئه_ 
  ن؟وان زۆر زۆر بۆ ئه_ 
  .وان زۆرن ئه!  گیان خه ئا به_ 
  ن؟ ماندا نایه گه مانیش له ی بۆ ئه ئه_ 
  . بن  دوای ئمه نگه ڕه_ 
  ی؟ که_

  !نازانم_ 
  ؟ وه ڕینه گه ی ده  که ی ئمه ئه _

  .زانت باوکت باشتری ده! نازانم_ 
  و وتی که  ئه چونکه رمینت بۆ باوکم کردبوو؟ ی تۆ باسی نه ئه_ 
  ..ماندا بت گه زناکات له رمین حه ر نه به  له خه به

ر مای  رامبه رمین به  نه ستی مامت بوو، چونکه به و زیاتر مه ئاخر ئه_ 
  . مامته

کرد  ویستی دهینی خۆمان بت، چ پ وتی با به من پم نه!  ی دایه ئه_
   باوکم بیت؟ به
  .موو شتک بزانت ب هه و ده و باوکته ئه! ئاخر کوڕی خۆم_

ر  دا هه که وشه  حه عات له ، نیو سه وه  دایه و کابراکه   بابه ئاوڕکم له
و  دا ی ده که ره  جگه  خرا خرا مژی له که پیاوه.  چرپیان بوو چرپه
 بوو  وه رگاکه  درزی ده له. دا ری باده ندێ جاریش سه و هه کرد ی ده قسه

   پرتاو هاتنه ن بهردووکیا ی پداو هه که  باوکم کلیلی ماه بینیم که
و الی  م الو ئه یرکی ئه رخۆ سه سه و له باوکم ئیستکی کرد . وه ره ده
  .ی دا که رنجی کۆنه  سه وه که مبارییه  غه و به کرد
  ؟ مگینه و غه  تووڕه نده وه باوکم بۆ ئه!  دایه_ 
  . ختی نییه زانیت، جارێ وه موو شتک ده دوایی هه_ 
  ؟ وه ته یوهمانی ک که  خانووه  که یه م پیاوه ی ئه ئه_ 
  . و نییه ئه! نا کوڕی خۆم_ 
  .رگرت  باوکم وه ی له که ی من بینیم، کلیله ئه_ 
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ن  ک خاوه ش وه که پیاوه .و دانیشت وه ی کرده وه ی پشه رگاکه باوکم ده
  و پی نا به  وه که  نو جبه و هاته رگای کۆنی داخست ماڵ بت ده

  .نزیندا به
  وه ره  ده س به خوڕی، که  خرایی لی ده کاندا به  کۆنه و بوو، به شه
یاڵ   خه،مگین ک من غه کانیش وه ستره  ئه  بیرمه بوو، له نه

کرد،  ی ده  دم خورپه وه الی خۆمه منیش له. ، کز دیار بوون وه بردبوونییه
ی ک گخت ک دره شقم وه عه.  وه وتمه که رمین دوور ده  نه  له چونکه

ودیوی  ڕ ئه ڕ ته  ته،ک خۆیان شتبت کانم وه سۆمای چاوه. گرت ده
 ڕی کرد؟ چۆن   کووه  له که مزانی جبه ر نه هه. بینی ده یان نه ره نجه په
  : ی وت که  پیاوه ڕی؟ باوکم به تپه
  . وه ره می بویان بکه که و چاوه  بکه و وتارانه کۆپی ئه! چ بیرت نه _

  ناوی کوه  ڕاست به ی به بت، ئه می هیچت نه خه! رچاو سه  به باشه_ 
  ؟  وه مه بویان بکه

، یان ))ختیار باوکی به((  یت بنووسه که زده ، حه وه ناوی خۆمه به_ 
  . ناکات وه  شاردنه زانن، پویست به ر ده وان هه ، خۆ ئه سه ختیار به به
  : دایکم وت  به  چرپه به

  ؟ وه نه که  بوده وه ارهختی  ناوی به چی به_ 
  . تنهرقو مه موو شتک خۆت هه  هه ، له قت چییه تۆ حه! کوڕم_ 
مگین  کانی شار کز کز دیاربوون، غه ، گۆپه وه وتینه  شار دوورکه له
 بۆنی جودایی   تۆزه و تۆزه چوون، شه کان ده ستره  ئه ر له مگین هه غه
چوو ئستاش ناتوانم   ده شتک کاتی کۆچ بوو، سروشت له. گرت ده
  :  وتی که ستا، پیاوه  شونکدا وه پ له له. م سفی بکه وه

تاندا دت،  گه و دیو له کان دنت، تا ئه و وغه ئستا پیاوک دت_ 
  .بت می هیچتان نه  خه ئوه
، چاوی   بنه وی کورته ه ، پیاوکی قه وه م ماینه کی که یه ماوه

ک  مکی زل وه ده. چوون  ده ی مرووله چکه خانۆ ر له بچووک هه
 ناکاودا  ر له گه. وا بوو رمانه بوو فه قیشی دیوار، لووت لووت نه

چوار . نیا لووت دیاربوو  ته ر به و چاویدا هه م  ده  له یرت بکردبایه سه
  :و وتی  ڕاکشا وه  دوای خۆیه وغی به

  بت؟  ڵ خۆتاندا ده گه وت، یان له  وغی ده یه  چکۆله و کوڕه ئه_ 
  :و دوو وتی و ب س نی باوکم پکه

  .و و وغکیش بۆ ئه  بووه وره و گه نا، ئه _
  وت ژیان خۆش بکات؟ یه ش ده م کابرایه ئه!  گیان دایه_ 
  . ؟ کاسبکاره  چییه وه م شتانه ر ئه سه قی به م هه ئه !خر کوڕم نه_ 

  :ی وت  هاوڕکه باوکم به
  .، زۆر سوپاس وه  تۆ بۆرهی ئیتر ده_ 
  :و وتی و ئه کتردا کرد  یه شیان به باوه
  !رکی خر فه سه_ 

  :باوکم وتی
  خر؟_ 
  .خواحافیزتان بت! براژن_ 
  .خواحافیز! زۆر سوپاس_ 
  وه که ناو جبه دوو س جار له. جی هشتین و به وه که  ناو جبه چووه
  .رایی ون بوو خ و به وه رزکرده ستی خواحافیزی به ده



                    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@   63                                   64              

 هیچ  رم له چنیبووم، وروژابووم، سه نگی پ هه و ته و بوو، خه شه
رمین دوور   نه ، من له وه زمه م به  به چیم داوه((کرد،  ده رنه شتک ده

  )) وه ومه که ده
 بت،  وه م ڕگاو بانه د ساڵ به ک سه  وه موومان سواربووین، کابراکه هه

و  ، دوایی دایکم وه وه دوای ئه  له وه که ر وغه سه و منیش به  وت پشمان که
  . باوکم وه مووشمانه  دوای هه له

  وته ی که کی مندانه یه نه خه رده و زه یری کردم بوو، سه کابرا دنیا دیده
  .ر لو سه

  .وت  ڕی ت بکه نه خه رده  زه،و چاوی وا م یر بوو ده پم سه
  : شیرینی وتی زۆر به

  ؟ ناوت چییه! ل بچکۆ کوڕه_ 
  .ختیار به_ 
ینی  ، دوایی به که  خۆت مه  دانیشتندا زۆر فشار له له!  براله_ 
  :و وتی نی پکه..  وه بنه کانت سوور ده ڕانه
   کوڕم؟  نازانیت، باشه م شتانه و ئه کی شاریت تۆ خه_ 
  ! گیان  خاه باشه_

  . زایه ، خۆی شاره ده  مه که  وغه  له قیزه شت پ بت، نه م داره با ئه_ 
  :و وتی مووان  هه دوایی ڕووی کرده

من . م هیچ ترسی ناوت  به، و مژه م دونیا ته! ئاگاداری خۆتان بن_
  وه دوای منه س له ، به  سپی کردووه م ڕگاو بانه ری خۆم له موو سه هه
  .بت قتان نه و حه بن

 دوای  وتمه من کهبرد، ئیتر  می نه کی که یه رماوه  ڕێ، هه وتینه که
دایکم ئاوڕی . وتم ن دوایان که بده قم ت هه ک شه وه.  وه موویانه هه
  :و وتی وه دایه
  وتووی؟ خه نه!  گیان خه به_ 
  .خر نه_ 
  نیا سوار بوویت؟  ته ی ناترسیت به ئه_ 

  :و وتی یدایه باوکم هه
  . پیاو  به و بووه ترسی چی؟ ئه_ 
ڕوان  ر چاوه ق بووبم، هه ک ڕه ک ڕوا بم، وه وه،  که رده  به ر تاشه سه له
  ک رۆحم بووبته پکدا وه له. راسانی کردبووم ڕوانی هه چاوه. بووم
رمام بوو، برسی بووم  ، سه وه و شار خل بوومه ره و به ستام یارک، ههب
  کانی ئاسمان تاقه  دووره ستره ئه.  قه قشه  شه رزیم، گیانم بوو بوو به له ده
 بۆ الی  وه نه نیا هزبوون بمبه و ته  هاوڕێ م بوون، تاقه ی ڕگه ووسکهتر
  ریای چاوه و ده ره  به وه نه  بوون، بمبه ر ڕگه ی سهیم  گه تاقه. رمین نه

  دایه  منی هه وه که ر وغه سه ستک بوو له چ ده. رمین کانی نه شینه
و  زرۆ نووسک؟ چ تامه ؟ چ هزک بوو؟ چ چاره وه خواره

رمین بوو   تینی نه شقی به وتم یاخود عه ک؟ من خۆم که خۆشییه
و  وز رمبووی سه مک نه  باران که ر پشتی به  سه و خستمیه دایگرتم

جت  رگیز به هه! م که رمینه  الت نه وه دمه(( .ردی زینم  به زبری تاشه
  )).ناهم

  چت؟ پدهنتان  ن، چه که ر ده فه  سه ئوه! ختیار  به باشه_
  .رمین گیان؟ خۆشم نازانم نه_

  نژیت؟  ک ساڵ ده ویستی یه ی من؟ تۆ خۆشه  چۆن؟ ئه باشه_ 
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ر  م گه ده یمانت ده ، په ست خۆم نییه  ده م به به! خر نه! خر نه_
  . الت وه ست دمه  ده وا به  ئه،ب قاچیشم نه

  . وه  بۆ ماه وه گریاو ڕایکرده
موو  یان بوو، من هه که ڕه  شه و مامه   باوکه ی که یه و ئواره دوای ئه

الی  و له ی مای مامم که  کۆنه چوومه  ده رۆژک دوای قووتابخانه
مبینی ئینجا همن  کرد، ده رمینم ده ڕی نه  چاوه وه که دووکانه

  . وه بوومه ده
  ر خۆت هاتوویت؟   هه وه ئه_ 
  ئا، بۆ؟_

  و دایکت؟  ی باوک ئه_ 
  . وه ته بوونه و مامم ئاشت نه وکجارێ با_

  ؟  وه بنه ی ئاشت ده وان که ی ئه ئه_ 
  .ر دم بۆ الت ، من هه وه بنه  یان نه وه وان ئاشت ببنه ئه_

  وت؟  منت خۆشده بۆ هنده_ 
  وه  دووره ، مامۆژنم له که ر کۆنه  سه چوومه  ده  جارک که جار به

،  شمتوانیبایه ر نه گه. مبینت ی نه وه ئههاتم بۆ ده کدا هه الیه بینی، به ده
  .ڕۆشتم و الی ده ره چی به  ملکه وا به ئه
  .وا هاتووم بۆ ماتان چۆنی؟ ئه! مامۆژن گیان_

  . وه  ژووره ره خر بیت، وه یاخوا به!  گیان خه به_ 
  . مبینیووه  نه  مژه ؟ له مامم چۆنه_ 
  و دایکت؟  ی باوک ئه!  کوڕم زۆر باشه_ 
ر  سه قم به ر دم بۆ التان، حه من هه! وانیش زۆر باشن، مامۆژن ئه_
  .  نییه وه زمه و به ڕ شه

  !یت که یت، کوڕم چاک ده که چاک ده_ 
بینی، خۆم  ده  نه وه که الی دووکانه رمینم له  نه  جارکیش که جار به

  . بیبینم هو هر وبه ب له ی هیچ نه وه چووم بۆ مای مامۆژن بۆئه ده
رمین دم بۆ  ر بینینی نه به  من له و مامۆژنم پیان زانیبوو که مام

م  وه ره وبه یری ئه رگا بووم، سه ر ده به  له  رۆژکیان که مایان، چونکه
،  وه خوارده یان ده مه  دانیشتبوون دیژله وشه  حه و مامۆژن له کرد، مامم ده

  : گوم ل بوو مامم وتی
 یگینا باوکی پ ت، ئه  نایه ر ئمه به  له لهز لله م که ئه! زانیت تۆ ده_

  .شکنت بزانت، پشتی ده
  : مامۆژن وتی

  .کو گوی ل بت وه ، نه وه ره نگت نزم بکه ده_
  .م رمی ل ناکه وم خۆ شه ئینجا با گوی ل بت، من مامی ئه_ 
  .  منداه  وازی ل بنه ده_ 
  . ریکی ددارییه مندای چی؟ خه_ 
  !م سوک کره  ئه ده_ 
  کرد به ر خۆشم نه و هه ڕ کرد م من گوشم ل بوو، خۆم که به

و  ر باوک موو شتک بوو، گه رمین هه الی من بینینی نه. ساحبی
،   چییه قینه شقی ڕاسته  عه ر بیانزانیایه ، گه بووایه ڕیان نه مامم شه
  .بوو ده هستم بریندار ن و هه وت که ده ر گوێ نه م به و قسانه منیش ئه
واو  کی خه یه  فریشته وه  دووره و ل، شار له  بوو، دونیا تاریک کازوه

  م شاره رگای ئه  ده م ڕبوار بووم، له که ، منیش یه وه کشایه بوو خۆی ده
و   گیرفانی چرچ م له فسانه ی پ ئه شتنامه م ڕبوار بووم گه که یه. م بده

و  و خچ خوار. و خواربم ره و به گرم لۆچی مشکی وڕک گرتوومدا هه
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و  نیا ستکی ته زا بووم، لواو لو هه شاره  نه..یشتمڕۆ گرنج گرنج ده
. ستام وه  جارکیش ده و جار به وه جوومه زکی فدراو ده هک کاغ وه
و   رۆحم دابوو، لچ ی له به زره یکردبوو، جه کی زۆر سارد هه بایه شه ڕه

و  ق کانم ڕه ته و برنگ، روومه اخ درابن، وشک گۆگرد سو ک به لوم وه
. بن مکی تر ورد ده ر ئستا نا که هه .چوون  نانی تیری ده ر له ق هه ته
 نا، ساتکی تر  بان، ها ئسته ی گوسه ک چلوره ستم وه ردوو ده هه
ک دوو تیرۆک،  ردوو قاچم وه هه .قن چه و قولم ده  قاچ و له وه بنه رده به
جم  و به وه بنه دم خل ده ی ناو قه ر پنه سه ختکی تر له ، نهمستا نا ئه

 نا،  ر ئسته ستکرد، هه قوڕی ده په ک ته م وه ر دووگوچکه هه. دن
  .رن وه ده و هه وه بنه مکی تر ل ده ده
  جار به. چنی بوو  شار هه نگی به رما ته سه. یانی بوو ، به وه ڕامه گه

ی ئیش،  ڕیده دی، گه ند کرکارکم ده چهوال  م الو ئه جارک له
بوو  و تۆزی دونیان ل نه پ ک نان، ته روشی پاروویه و ده وداڵ عه
ی  و ناوه موون فرۆشک، ئه ناو هاواری سه یان ناو به.  وه بووه
  .ستا ده میان ل هه کانی هشتا هه موونه و سه  خۆی  که وه بووژانده ده
 و وه کرده رم ده زیووی منیان گه ستی ته ان ههمووی  هه نانه و دیمه ئه

ر  گه ر مه ، هه  سارده یانییه و به به.  وه توانده  سروشتدا ده سیمیان له بکه
رم  ی گه م شاره کان ئه قامه ر شه هاتووچۆی خرای ڕبوارانی سه

با  شه م ڕه م ئه رده به  مژ بوو له  له زیووه  ته م شاره نا ئه ، ده وه بکردبایه
  .رچوو بوو ست ده ده دا له دییه به ئه

،  وه رمینم دۆزییه ی مای نه که  بۆن بوو کۆنه ر به نازانم چۆن بوو، هه
 کوێ   له ترووشکام، دون ئواره رگای مای ماممدا هه ر ده به له

و   و ئواره  کوێ؟ بۆ من ئه  له یانییه م به  کوێ بووم؟ ئه و له بووم؟ شه

  ژانک بوون له.  وه نک بوون، ئستاش بیرم ناچنه مه  ته انییهی و به و شه
یری  سه..  وه ستم جیانابنه  هه ئازارک ئستاش له و قیبوون چه ڕۆحم هه

ستا بوو،  نه وی قووی هه  خه رمین هشتا له م کرد، دیاربوو نه وه ره وبه ئه
ڕ  ستپه ک گوی شه هرگا و رده به نا ئستا له ، ده وه زانی من دمه یده نه

زیوو،  کی ته یه ک برووسکه ناکاو، وه من له زانی یده نه.. ڕوان بوو چاوه
  داو له س ده گینا خۆی مه ، ئه وه و دمه پستی تیشکم دامادراوه

کو  ، وه وه یبردمه و ده دام ، گی ده وه ی بووژانهیکو یار سووچکدا وه
یدا  رمی سینه زی گه فه  قه و له وه یگرتمه توو ده عیشقکی هه

و  م شه  ئه ، بیزانیایه وه یزانی من هاتوومه م نه که رمینه نه.  وه ستمه یبه ده
  بیزانیبایه . وه یبرده یاڵ ده یانی بۆ خۆی خه و تا به وت که ده وی ل نه خه
ی  وه ی بیرکردنه نگک شیله کو هه ڕوانی وه بوو، چاوه ڕم ده چاوه
  .کرد ش ده  پشکه وه  شانه می به وه نی هاتنهنگوی و هه مژی ده
ند جارکم  دا نا، چه که نگه  زه ستم به ڕسی خۆمدا بوو ده هو و ت که  شه له

و الم هات،  ره ک بوو به یه  پی فریشته خشپه ، گوم له وه  کرده دووباره
ک من  ژا، وه ، ڕاما، شه وه شتی ل کردمه هه رگای به مامۆژنم ده

کانی  و چاوه کرد  بوای نه.کی  داچه،ونکی تاڵ بم خهی  درژه
رد، دیار بوو سیمام   به میدا بوو به  ده گۆفین، ویستی بدوت، تف له هه
   سیمای منداڵ چووبووه چوو، له رد ده باو عه شه  ڕه چوو، له و ده  شه له
  .و بۆ خۆی گریا رمدا  سه شی کرد به و باوه نا بۆچی ئه ر، ده ده

   تۆیت؟ وه ئه!  گیان خه به .. به .. هب_ 
  .التان بژیم هاتووم له!  مامۆژن گیان به_

  ر خۆتی؟ خر بیت، هه به! خر بیت، کوڕم به_ 
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یاندا  گه و باوکم کۆچیان کرد، منیش له دایک! ، مامۆژن به_
 . هو  خواره وتمه  که وه که ر وغه سه و له  جمام  کاروان به م له چووم، به

و مژ  م  ته  چونکه،بینی رم، منیان نه  سه وه ڕایه گه س نه ڕوان بووم که چاوه
  .  ئره وه بوو، منیش هاتمه

  .خرا..  وه  ژووره ره وه!  گیان خه  به وه  ژووره ره وه_ 
  .هات و ڕزیو بۆنم لده کی کۆن یه ک الشه ، وه وه  ژووره چووینه

  .وت خۆم بشۆم مه ده! مامۆژن_ 
  .م که رم ده ئا ئستا ئاوت بۆ گه!  کوڕم اشهب_ 
  م کوا؟ کره  ئه ی مامه ئه_ 
  . مامت ببینم یه ت ده بۆ سیاسه! کوڕم_

  ر له ت بوو، هه ریکی سیاسه  مژ بوو خه  بوو، زۆر له رگه مامم پشمه
ی حیزبی دیموکراتی  مین کۆنگره دوای سھه  له وه١٩٥٣سای 

   له ی که وانه کک بوو له و یه ندام  ئه  بووهرکوک  که  له وه کوردستانه
.  وه کان نزیک بته  کۆمۆنیسته یویست زیاتر له تادا ده ره سه
 شانی بدات،  توانی شان له یده س نه تیدا که  ئازایه  له  که وه یانگایه ده
تا دوای  هه،  گرتووه  شان دانه کی له  چه وه وه٦٢ و ٦١کانی   ساه ر له هه

کانی بۆمباران  موو شاره ت هه ی حکومه وکاته یلوول، ئه انی ئهتکشک
 بوو، مامم  سته  په مینه زهر م سه ک ئاگری ئه یه کوردستان پارچه. کرد
ڕی   شه وه که موو الیه هه کرد، له رگری ده ک به الیه ی له ر جاره هه
ر ند رۆژی ت واندز، بۆ چه  ڕه م رۆژ له  زاخۆ، دووه کرد، رۆژک له ده

 بۆ  وه کرایه و بانگ ده ک یه پ برووسکه دزێ، له کرا بۆ قه بانگ ده
زائیر ئیمزا  یمانی جه ی مارت بوو په٦.  وه دۆی چۆمان بۆ کۆبوونه

  زووی دی خۆیان به  ئاره ت به کانی حکومه ی مانگ فۆکه٧کرا، 

کرد،  مایان ده داو سه ی کوردستاندا خۆیان با ده ئاسمانی پ دووکه
ڕی  وه مه  ده کانی ئران له که و مووشه  ئاسمانی مابوو، خۆ دژه ترسیان نه

  کانی دوژمن له ۆکهدا، ف وزیان ده نه ل وه سه وتبوون، ترو ته که
بینران   ده وه ، ناو پردان، چۆمانه ه کانی گه  دۆه له هاتووچۆدا بوون،

  .ر سنوور دیاربوون تا سه
ر  ، مامم هه وه ڕ بوکرایه ستانی شه رمانی وه ی مانگ بوو فه١٣
و تا ئستاش  وه  خواره دایه  خۆی هه وه  شاخه  له،ڵ بیستنیدا گه له
  . وه ته بینراوه ی نه که شهال

ند  نھا چه  مای مامم، ته کجاری چوومه  یه ی من به وکاته جا ئه
و  دیننار می بۆ ده ندجار وه هه .بینی ده  مامم نه،بت م نه جارکی که

کتریمان   یه وه وره  گه ی باپیره که و الی گۆڕه نیچوو مامۆژن ده و من
، بۆ  وه هاته نگ ده و دره  جار شه کو باوکم، جار به روه ویش هه ئه .بینی ده
  . چوو رده کو باوکم بۆی ده روه یانیش زوو هه به

. کات و داوای تۆ ده وه ی ناردۆته  باوکت نامه وه دیسانه! کوڕی خۆم_ 
  ؟ وه منیته  ده الی ئمه چیت یان له ده

  . وه منمه  ده الی ئوه من له!  گیان مامه_ 
رچی باوکم شاری  به وت له رکه  بۆم ده  بوو که وه هۆی ماممه نھا به ته
رن،  ویستیشیان من بهو ڵ دایکمدا کۆچیان کرد گه و له جھشت به
و بوو   مای مامم، شه مهکجاری چووبو  یه  به  بوو که و رۆژه ویش ئه ئه
مدا پاڵ  ناو جگاکه دیو بووم، لهو کرد، من له یان ده ڵ مامۆژن قسه گه له
  :مامم وتی. وتبووم که
یان ل کردبوو بیکوژن،  شه ڕه نا هه ری کرد، ده فه باش بوو کاکم سه_
ر  به رله ند جارک هه چه .گرت ده می خۆی نه ی من هیچ ده م برایه ئه
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ن  من ب ی به وه ب ئه یان به م جاره م ئه زیان لھناوه، بهخاتری من وا
دا  که وه  کۆبوونه رکم له رباش بوو براده  دابوو، هه واوی بیاریان  ته به
 شتکی  و پیوتم که  هات بۆ الم له  په ویش به ، ئه و گوی ل بووه بووه

هۆی  کو به بهوت،   کاکم نه جا من خۆم به . یه وه سته  ده وایان به
ی  ماوه رچۆنک بت له  هه که، مم بۆ نارد  وه وه کی خۆیانه هاوڕیه

. ربازبن دا ده خه و به ڵ براژن گه و له وه دا خۆی کۆبکاته یه فته م هه ئه
و  ڵ هاوڕیانی خۆیدا تکیداوه گه  له وه  دیسانه وه کی تریشه الیه له
وان  م ئه ، به وه  بوی بکاتهتی و ویستوویه ی زۆری ل گرتوون خنه ڕه

  رکی ئمه ، نازانم چ براده یان ل کردووه شه ڕه و هه  داوه نه یان پ ڕگه
 بۆی  وت ئمه یه ر ده  گه  گوایه  که و داوای ل کردووه  بۆ الی چووه
.  وه شی شتۆته  جنو ئمه و به رکردووه ی ده ره و براده ، ئه وه ینه که بوده
رباش بوو زوو  یان ل کردبوو، هه شه ڕه  هه وه که موو الیه  هه رحاڵ له هه به

جیان  ؟ بۆ به بردووه یان نه خه  تۆ نازانی بۆ به م باشه به. رچوو بۆی ده
  ؟ هشتووه

  وتۆته و که ماوه ج  کاروان به م له ، به ویان بردووه ، ئه  ده خه به_ 
  . وه هاتۆته الیدا نه س به  کهو ڕوان بووه ، زۆر چاوه وه خواره
ترسم   ڕاست ناکا، ده خه  مشکمدا، به  ناچن به م قسانه من ئه_ 

  ؟  کویه و له ی ئستا ئه رمین وای کردبت، ئه ر نه به ر له  هه وه دیسانه
  . خۆشه ، دایکی بمرێ زۆر نه دیوه و  له_ 
ک  چوو، وه م دهخۆش بووم، سک  زۆر نه وه ڕامه  گه ی که یانییه و به ئه

تم بوو، بۆ خۆم  مه رما کاری خۆی تکردبووم، هه نیشتم، سه ئاو داده
رم کردم، خۆم   مامۆژن ئاوی بۆ گه م که  مشم بوو، به ر مشه هه
ی  وه رگا بۆئه رده  به ر بچمه کسه و ویستم یه رچاییم خوارد  به له  په و به شت

م بۆ   مامۆژن پ بزانت، بهکو وه کرد، نه رمم ده شه. رمین ببینم نه
  .تی پی زانی گبه نه

چیت؟  بۆ کوێ ده. وتوویت خه و نه م شه و ئه خۆشیت تۆ نه!  گیان خه به_ 
  . رم داپۆشه و خۆت گه وه  پاکه ره ب، وه رمات ده سه

نھا  س ته بوو، به بای هه شه یانی زۆر سارد بوو، ڕه به! مامۆژن_ 
  . ستاش وایهم، بزانم ئ که یرک ده سه
  .  باشتره  بده وشه رکی حه یاخود سه!  یر بکه  سه وه که ره نجه  په له_ 
رگام دا، تینوو بووم،  رده رکی به  سه وه  دزییه م، به ک ڕابکه  وه له په به
و  کرد باوک زم ده ت حه نانه دی، ته سم نه که. م کرد وه ره وبه یرکی ئه سه

  و چوومه  وه  ژووره هاتمه. بینی وانیشم نه  ئهتی گبه دایکیشی ببینم، بۆ نه
 بیانووی  جارکی تر به. یانی بوو و نیوی به وت عات حه سه . نو جگاوه

،  وه یرکم کرده رگاو سه رده  به ، هاتمه رگایان داوه ی ده قه  ته ی له وه ئه
ت بۆ و بچ وه ره  ده  ئستا بته بوایه یر بوو، ده بوو، پم سه رمین نه نه

. وت که رنه ڕوان بووم، ده چاوه. بوو م دیار نه  به،کاتی بوو.  قوتابخانه
ر خۆشم نازانم چۆن  دا خۆم مات کرد، هه ناو جگاکه ، له وه  ژووره هاتمه
  . وه و منی ماشییه خه
  ناو باخچه سی تر نا، له و که ردووکمان هه. ردووکمان نیا بووین، هه  ته به

و  نیشتبووینا، د وه نجیرمان لکردبووه  خۆیاندا ههی مای که چکۆالنه
کی سووری  و ماکسییه کتردا بوو، ئه ستی یه ناو ده ستمان له ده
ردوو  هه. ت ت خه و کراسکی خه یی ڕواکی قاوه منیش شه .ردابوو به له

ند  ، چه پۆشی بوون کانمیان دا سته م زۆر درژ بوون، ده که قۆی کراسه
 .م یان بکه ردا تاکو تا ئانیشک هه ستی به ده هستم ل جارک ده

  . وه کردمه و جارکی تر بزاریان ده کردن مده هه
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  : و وتی نی و پکه ئه
ی  ، ده وه ناویا بشارینه کانمان له سته با ده!  یان بکه  هه نده وه س ئه به_ 
  . م بۆ بکه قسه! ختیار به

  دایه ر شق منی به  عه وه که غهر پشتی و سه م بۆ کرد چۆن له هو باسی ئه
  . وه خواره
   له زینه لکه نی په که  پده که. گریا رمین ده نی، نه که رمین پده نه
نگ  نگاو ڕه کانی ڕه گریا فرمسکه  ده که. دا  تیشکیان ده وه کانییه دانه

منیش مشتم .  وه بوونه رده و شیرین به شنی نوقی ترش بوون، چه
  : وتم .کرد م دهو پ وه گرته ده

   .کات ش ده مان به مه ئه! گری گوم  ئیتر مه سه به_ 
  : یانی بوو، وتی رگرتم، به و لی وه نجیرکم بۆ پاک کرد هه
  . نجیر خۆشه  خورنی هه له_ 
. هات ریدی ل ده روه مبه ، بۆنی عه وه ره  ده مام هاتبووه  حه  له رمین تازه نه

و ئاڵ،  ش ک خونیان ل بتکت گه انی وهک ته و خاو، ڕوومه ڕ قژی ته
  مه و هه  جۆر مه هه. کانی خۆی پشاندام لبوومکی هناو ونه ئه
ردک،   به ر تاشه سه رمین له ، نه وه ر وغکه سه رمین به نه .نگ بوو ڕه
  .. کوویی کایی، به خۆشی، به  نه رمین به ، نه وه موونه  سه رمین به نه

  ؟  ستاوه  ڕاوه وه نیشته  ته  وا به یه ک م کوڕه ئه_ 
  ؟ وه خۆت ناناسیته!  خۆتی وه ئه_ 
ک  یه. ردا هات سه باوکی به .و ماچکم کرد گرت پ خۆم نه له
مدا  ناو جگاکه ک شت له وه. دام قی تھه ک شه و یه قازلله شه

  .کیم داچه
  !  گیان خه  چی بوو به وه ئه_ 

  ..و بوو بوو، خه  نههیچ! بوو، مامۆژن هیچ نه_ 
رگا  رده  به چوومه ، ده وه ڕۆ بھاتبایه  نیوه بوایه یانیان بوو، ده رمین به نه

ربان   سه چوومه ده. بینی مده ر نه کرد، هه یم ده وه ڕوانی هاتنه چاوه
جار زیاتر دایکیم  ده .رگاوان  ده  ببوومه  تا ئواره و رۆژه ئه. دی مده نه

  چرکه  به خۆشی چرکه خۆش بووم، نه نه. یو دوو جاریش باوک بینی
دوای سات زیاتر ئای ب  م سات له سته جه. دام مارۆی ده زیاتر گه
م چاوم بۆ  ئاسته مایبوو، به قۆی ل هه) تا.( وه کرده رزده هزی به

شنی  نگ بوو چه دم ته. ویر شنی هه هات، ب هز بووم چه ده هه
 ی ل ک گرێ قفه ڕگم وهوریاکان، ق هو د ک ڕووبار کۆچ، پ بوو وه

ژنۆکانم  ئه . وه  خواره چته و ده رزییه توت ده دا ده  تفم قووت ده درابت، که
کرد وردوخاش  ست ده  وام هه پیتکه له ک په یه گر بوون، به  خۆنه هنده
  .بن ده
واو  ی ته فته ک هه وتم، یه ناو جگادا که واو له ی ته فته ک هه یه

ڵ  گه م له به. بوو دا، ئارامم نه گریا، گینگم ده  ده وه دیارمه بهمامۆژن 
رمین  م نه رگا، به رده  به چوومه  ڕۆژ ده  به رچۆنک بوایه شدا هه وه ئه
  .بوو ر نه هه

ربان،   سه ی چوومه که ینی تۆزک باشتر بووم، ئواره بۆ ڕۆژی هه
ردوونی  ی گه خه  یهو فرۆشت  دارو دیوار ده ڕی به نیگای برسیم شه

ک گوکی  رمین وه نه! کرد چی ببینم؟ ک ببینم؟ بوام نه. گرت ده
ک  وه. نگ و بده ڕوانی باران بکات، سیس  چاوه کویی که
م بوو کز کز  ی خه ستره ستا بوو، ئه نگ ڕاوه کی دته گۆرانییه

.  کردتم بۆ ست ئیشاره ده ما، به خۆم نه ئاگام له. کرد تاتکی ده ره سه
ڕی گوی  و واقی وڕما، په منی بینی.   ففۆکه ستم ببووه ده
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.  وه رز بووه نگی ل به ، هاوارکی بده وه شایه گۆفی، گه کانی هه چاوه
و  وه دا، گرتییه  ماچکم بۆ هه وه  دووره ، له وه بووه نگی ل ده و ڕه تیشک
و  قاندم لهرکی بۆ  ستکم بۆ کۆن درژ کرد، سه نی، ده پکه
خت  نگ وه کی دره یه ئواره .رگا رده  به رگا، هاته رده  به هاتمه. نی پکه

ختیار بووم  ی جھشتبوو، به و ناوه کی زۆر بوو ئه یه تاو ماوه بوو، هه
ک  و الی ڕۆیشتم، وه ره با به شه ک ڕه بوو، وه س دیار نه ی که وه به
کتری   یه دا به که قی کۆنه  چه له .و الم هات ره  به له  په کی به یه شنه
ک دوو  ک ئاین، وه  یه وز له و سه ک دوو السکی درژ یشتین، وه گه

  . وه کدا تواینه ناو یه  له پوه ر به و هه وتین کتری که ر یه فر به کلووی به
  واوه ی ته فته ک هه  یه وه  الت، ئه وه هاتمه! رمین گیان  نه وه من هاتمه_ 
  یت؟ کو تۆ له
  .خۆش بووم وتبووم، نه ناو جگادا که له_ 
  .ژیم  ده زانی من ئیتر لره ، ده وه ته ستاومه مۆ هه منیش ئه_

  ، چۆن ؟ ڕاسته به_ 
  .رد بوو نگی زه رمین کرا ڕه بانگی نه

  . وه گمه موو شتکت بۆ ده دوایی هه! رمین نه_ 
  وه ڕایه  گه هک برووسک  وه له  په نگی باوکی بوو، به  ده گوی له

ک هیچ  وه . رگاکه  نو ده وه  فکانک هاتمه منیش به. رگا رده به
  . کرد م کرد، باوکی خۆی ل تووڕه وه ره وبه یرکی ئه دابت سه ڕووی نه

 _رگا؟ رده  به خۆشی بۆ هاتوویته تۆ نه! کچ  
و  و تفکی ل کردم یرکی کرد  شونی، سه ، باوکی هاته وه  ژووره چووه
  :وتی
  !یوخ_

  . وه  ژووره کردبوو، من هاتمه واو نه ی خۆی ته که شه ڕه هه 
  .  بۆ قوتابخانه وه چمه  ده وه یانییه  به و له من زۆر باشم! مامۆژن_ 
و دایکت   باوکت  که که  مه وه م باسی ئه به!  گیان خه  به باشه_ 
  . ریان کردووه فه سه

ر باسی  گه ی ئه م، ئه کهس باسی نا الی که!  مامۆژن باشه_ 
  .ژیم  مای مامم ده ی بم له باوکمیان کرد، بم چی؟ ئه

  ...ه و ئه  هیچ مه! نا کوڕی خۆم_ 
و پویان   جل  قوتابخانه  له ی باوکیان نییه سانه و که ئاخر ئه_ 
  ریان بگرم یان نا؟ بوو وه وه ستم ئه به ن، من مه ده ده
کم، ئ خۆ تۆ ب  موو شتکت بۆ ده ، من هه گره رمه هیچ وه_

  باوک نیت؟
  ؟ وه ڕنه وان بگه تۆ بی ئه! مامۆژن_ 
  !نازانم کوڕی خۆم_ 
  .مان فرۆشت که  خانووه ، چونکه وه ڕنه ت ناگه وان قه وا بزانم ئه_ 
، بۆ  وه  بخۆره نداخه م قه  ئه ره و وه   بنه م قسانه واز له!  گیان خه به_ 

  ره رم کردوویت، وه خشتکیشم بۆ گه .رم دادیت  گهو  قوڕگت باشه
  . ری دانیشه سه له
 نزیک  وه رمینه  نه کرد، له ری ده وه خته  به ستم به  مای مامۆژن هه له

ک کوڕی  مدا زۆر باش بوو، وه گه ها مامۆژن له هرو بووم، هه
بوو،  ده  مندای نه ش که وه رئه به کردم، له یری ده ی خۆی سه قینه ڕاسته

 من  کی به ویستییه موو خۆشه و هه ی ماڵ بووم جا من کوڕی تاقانه
  .دابوو
  ز ناکات؟ ؟ خۆی حه  بۆ مامۆژن مندای نییه وه ئه!  دایکه_ 
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  .م نایبت کات، به ز ده حه! نا کوڕی خۆم_ 
  ! یره چۆن؟ بۆ نایبت؟ سه_ 
  .س مندایان نابت ندێ که هه! کوڕم_ 

ناوی  هه  ، هیچ کاتک به وه کمی بۆ گرتبوومهی دای مامۆژن جگه
سی  سته کردم، ده یری نینۆکی ده سه . یناردووم بۆ قوتابخانه خای نه

ی  تاره  مه میشه ، هه رم بوایه ، کاتکیش دونیا گه وه  گیرفانمه خسته ده
شنی گوڵ   چه میشه مامۆژن هه . وه که فرگره  به خستمه ی بۆ ده که ئاوه
کانی  داو ژووره ی گسک ده که موو ماه کانک هه ف وو، به ب شاوه گه
و ئینجا  کرد  ده رچایی ئاماده یانیان به به .ی پاککراو  هلکه کرده ده

،  وه هاتمه  ده  قوتابخانه  له ڕوانیش که ستاند،، نیوه ده و هه  خه منی له
  .ن بووڕوا رگا چاوه ر ده به رک له یکه شنی په مبینی، چه  ده میشه هه
  .وتیت؟ دم الت بوو  بۆ وا دوا که وه ئه!  گیان خه به_ 
  وه موونه  سه  تۆزک نۆکاوم به رگای قوتابخانه رده به له! مامۆژن_ 
  .خوارد
تووخوا من !  که وتویت، خۆت تر مه ند جارم پ ئ ئاخر من چه_ 

  یخۆیت؟ ی تۆ ده وه نم یان ئه خۆشتری ل ده
  ! تۆ وه_ 
و  کز. و تاوی ل بی و تین ژاندی  هه وه ناخه رگی مامم له هم م به
ختکی   دره چوو، ماندوو ماندوو له  دهو هات مگین ده و غه نگ، کپ بده
  ه وسه شنی بیابان، ب حه نیا بوو چه چوو، ته لوول ده رده می گه رده به
ندێ  ک پایز، هه ڕ گومان بوو وه .می منداڵ ک پرسیاری ده وه

  موو کاتکی پرسه ر مامم هه به بای شار، له شه ک ڕه  وه  تووڕهجاریش
  . بوو، فرمسککی و بوو رگکی تازه مه. بوو

دا  که ندنه که کاتی هه ند، له که ردووکمان گۆڕکمان بۆ مامم هه هه به
  . که وییه ی زه خه  یه وتبووه  نینۆک که ر به مامۆژن هه

  .نم که یده  من هه بنهوا نابت، وازی ل ! مامۆژن_ 
و ناومان ل  ند که  بوو، چاکمان بۆ هه وه وره  گه نیشت باپیره  ته ر له هه

یمان  کمان تدا ناشت، گکۆکه و مژوویه نا گۆڕی مامم، چاک
  وه و ماه ره ڕ به ڕ، قژ ته ش ته ش له و باران باری، ئمه ست به هه

و  یرکی مامۆژنم کرد، ئه ریاین، سهگ ر ده  هه ڕگاوه ، به وه چووینه
بوون، من ژیر   ده که وی بارانه کان تکه گریا، فرمسکه خوڕتر ده
گریا،  ر ده و هه  ئه وه  خۆشی کرده که نهبارا.. گریا ر ده و هه ، ئه وه بوومه

ر  مامۆژن هه ی ساماڵ، قه  سایه ی بووه نه خه رده و زه نی ئاسمان پکه
ر   سه چووینه  ده وه یانیان زوو پکه ک به ینییه ڕۆژانی ههموو  هه. گریا ده

  گرته ندێ جار مامۆژن قوڕی ده گریاین، هه و تاوک ده ی که گۆڕه
،  وه یبرده یاڵ ده  جارکیش خه چوو، جار به هۆش خۆی ده و له ری سه

،  بووه ، کاتی واش هه وه ره  ده هاته ده م نه  ده کی له یه بوو قسه رۆژی وا هه
   ..خوارد ده م نانی نه س ژه

یانی  و تا به ندێ شه ، هه وه ناسرایه ت ده حمه زه سیمای گۆڕا بوو، به
 سای  شت دانه بوو، هه  دم پ ده  وه ودیوه ی ئه که  ژووره گریا، منیش له ده
ن،  مبینی مامۆژن پبکه شت ساڵ نه ند، هه که شی دانه ق جلی ڕه به ڕه
و قژی  گۆڕی ده نا، خۆی نه ده ک چشتی ل نه ییهیان ژنان هیچ به جه
ویش زیاتر  کرد، ئه  ده بت خواردنی ئاماده ڕوان نه نھا نیوه هنا، ته ده دانه
و   مکرد و ماچی ده کیم ی بۆ ده ژنان جلی تازه ر من بوو، جه به له

  . که ژنه یناردم بۆ جه و ده دام ی ده ژنانه و جه کردم پیرۆزبایی ل ده
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. گیرێ ، با دت نه وه خۆره ، ساردی زۆر مه وه ره زوو وه!  گیان خه به_ 
  . که لگاویش مه

ی  و رۆژه شت ساڵ، ئه نی، دوای هه  مامۆژنم پکه وکاته نھا ئه ته
  و له رمدا  سه شی کرد به باوه. یاند  زانکۆم پ ڕاگه وای چوونه هه

و  شکه ی گهمابوو، سیما  خۆی نه خۆشیاندا قیژاندی، ئاگای له
و  م کرد ساقه ک جار خۆی به و یه زار هه. باری نینی ل ده پکه و شادیی

  . گیانی بوو خه به..  گیان خه کیشدا به یه ناسه ر هه ڵ هه گه له
ک  یه  شوه ، به وه یان تک دایه وره  گه ی باپیره که  گۆڕه ی که وکاته ئه
  وه ی ماممه که هۆی گۆڕه  به م ئمه ، به وه ناسرایه ده ر نه  هه که
 .و قووت بوو هیچی تر نھا چاکی ڕووت ویش ته ، ئه وه ماندۆزییه ده

 گۆڕستانی  هاتمه کرد، ده م ده نیا پیاسه  ته  به  زۆرجار ئواران که بیرمه
   .گریام ده و نیشتم  داده وه که  کزییه و به یوان سه
  ی باپیره که گۆڕه ناو  دایه ک شت بازم ده روه ندێ جاریش هه هه
کانی  قسه. کرد و ڕام ده  وه ره  ده هاتمه خرایی ده و به یگرتم و سام ده وه وره گه

  :یوت  ده  که وه وته که مامم بیر ده
ر بوو، زۆر  روه ت مرۆڤکی نیشتمان په وره  گه باپیره! کوڕی خۆم_ 
رد، له ک و ده و دۆشاوی تکه بوو دۆ  ده هڕ توو و دسۆز بوو، که پاک

  له.  وه کرده و سیان ل ده ترسان کانیش لی ده زیره کاندا وه وه کۆبوونه
  .ترسا ده سک نه  هیچ که دونیادا له

  بوو؟  ده هڕر چی توو سه  له ی باشه ئه_ 
  .بوو  ده  زوو تووڕه بوایه  دڵ نه ئیتر خۆی وا بوو، شتکی به_

  : پی وتم  چرپه و به وه نگی نزم کرده مامم ده

، ئیتر بۆ  ڕیان بوایه تدا شه وره  گه نه ڵ نه گه ر ڕۆژک له گه یاخود ئه_ 
.  وه  خواره هنایه کاندا دونیای ده و دانیشتنه کان وه  کۆبوونه یانی له به
ت  وره  گه  باپیره  که یه وه ، گرنگ ئه  هیچی گرنگ نییه مانه م ئه به

  .ین بکه پوه شانازی  بت ئمه ، ده ر بووه روه کوردپه
و ناکۆکی  ڕ نیشتم، شه ی مامم داده که ر گۆڕه سه  له زۆر جاریش که

تۆ بیت ئستا (( .گرتم م دایده و غه  وه وته که و باوکم بیر ده نوان مامم
و  کرد ک باران دامده و وه وه وته که ؟ دایکم بیر ده))باوکم پی زانیبت

  .گریام ده
ت پشتی  ت بم، قه که ی ژنه ساقه هر ژنت هنا، ب گه! کوڕی خۆم_ 

  .رد  عه  له ده من مه
،  الوژه ڕه  گه بوو له روونم پ ده کردم، ده  کاسی ده شنه و چه ری به وه بیره
  وه و ماه ره ستک به ک مه گرت، وه ده ستام، خۆم نه ده  پ هه له
 بکات، ک بۆنم ، مامۆژنم وه وه  بۆ ماه وه هاتمه  ده ، که وه ڕامه گه ده
  وه که  گۆڕستانه  له یزانی که ر ده کسه ، یه وه رو سیمام بخونته ک سه وه

  .گریا و خوڕ خوڕ ده وه وته که می بیر ده کره  ئه ه، مام وه هاتوومه
  ؟  وه ته داوه یان تک نه که خۆ گۆڕه_ 
   بووم؟ که  گۆڕستانه تۆ چووزانیت له_

  . وه دامه مت نه تۆ وه! کوڕم_ 
  . وه ته داوه تکیان نه! خر مامۆژن نه_ 

 .کردن کرد  ئیش ستمان به و مامۆژن ده دوای کۆچی مامم بوو، من
فرۆشت، یان  م ده ڕۆژه به و منیش یان گوه کرد و بۆ مان نانی ده ئه

ک   وه میشه  هه م بفرۆشتایه ڕۆژه به ی گوه و رۆژه ئه .ی کویو پاقله
  شم بفرۆشتایه ر پاقله ی کیار بوو، گهتاو  هه  ڕووم له ڕۆژه به گوه
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  و به فرۆشت موویم ده کرد تا هه ی ناوی، خۆم مات ده که ک مشه وه
  . وه ڕامه گه دخۆشی ده
   قوتابخانه ر له هه. کردم  ده موو شتکی بۆ ئاماده مامۆژن هه

و  خوارد و نانکی خرام ده کرد ییم ده بینی، ئۆخه رمینم ده و نه وه هاتمه ده
م  ، هاوینانیش چلووره وه خوالمه کاندا ده کۆنه  به وه مه که بانه ره عه و خۆم به
  .) ، چلووره وانه رخه ی ئه  چلووره وه ئه. (فرۆشت ده

  .رمین پ بزانت م نه ی بیه وه ب ئه به  ئیشم بوو، مه تا چوار ساڵ ئه
   بینی؟ وه هستت  ده م به بانه ره دون عه! ختیار  چی بوو به وه ئه_

کم، مامۆژن   شت ده ندێ جار که  هه وه ئه! رمین گیان  نه هیچ نییه_ 
گرتنیان   ناوی، وا هه مه کان بخه ی شته وه دات، بۆئه م ده یه بانه ره و عه ئه

  . ئاسانتره
 کاتی  ی له وه ر ئه به ویش له ، ئه وه ندی ساک مامه  پۆلی دووی ناوه له

رم  ندێ جار سه بوو، هه م هه ر هشه سه. وتم خۆش که نهکاندا  وه تاقیکردنه
و   خه ک شت، له بوو وه جاری واش هه .قت ریک بوو بته خه
ی وام ل  وه و شه ئه .گریا  ده وه دیارمه یانی به و مامۆژن تا به ڕیم په ڕاده

 زۆرم پ ناخۆش بوو .هشت شت بفرۆشم یده ی نه که یانییه  بۆ به بھاتایه
و   ئه رمین بوو، چونکه ر نه به ش زیاتر له وه ، ئه وه  پۆلی دوو مامه  له که
و  زاری رمه  شه ستم به  ئاستیدا هه جا من له. رچوو بوو بۆ پۆلی س ده
و  م ئه به .ک و زیره م که ویش یه و ئه ڵ ممه من ته .کرد می ده که
  ندیمان، له یوه و په ویستی ر خۆشه  سه کرده  هیچ کاری خراپی نه یه وه مانه

مان  م پیاسه کی که یه بینی، بۆ ماوه کتریمان ده  یه وه که نزیک گۆڕستانه
ک  وه. کرد مان ده مۆی قوتابخانه و ئه ونی دون و باسی خه کرد ده

  :یوت و ده  ئه،کفرمان کردبت

  . وه  ماه وه ڕینه ، با بگه نگه ند دره ئۆی چه_
پشدا بۆ خۆی  و له ، ئه وه بووینه  جیا دهکتری  یه  له وه که الی کۆنه

ی  وه دوای ئه.  وه کرده دا ده وه  ماه و خۆم به ، منیش دوای ئه وه ڕۆشته ده
  : و وتی م یھشت ئیش بکه یی، مامۆژنم نه  پۆلی چواری ئاماده چوومه

  و شتانه  بوویت، ئه وره  شوکور گه سه ئیتر به!  گیان خه کوڕم به_
ت  که نھا خوندنه و ته که ، هیچ مه  زیاتر ئیشی منداه وه ، ئه فرۆشه مه
  . موو شتکه  الی من هه وه ئه،  واو بکه ته

  .م رج هاوینان ئیش بکه  مه س به به!  مامۆژن باشه_ 
  .ین که کی ل ده یه قسه!  کوڕم باشه_ 

شم  که کرد، ئیشه نیا هاوینان ئیشم ده  ته س به و به  گوم کرد منیش به
کی چاکم  یه ری ساڵ، پاره کردن بوو، کاتی پشووی سه یاتر بۆیهز

 بوو ئیتر  وه وکاته دا، له  مامۆژن ده ک پشووم به یه  تا ماوه..نا  ده وه پکه
ک  پی خۆم ناسی، دونیا وه و چه ڕاست . وه  چاوم کرایه  ورده ورده
رد، ک کان ده  جیاوازییه ستم به هه مبینی، و قووت بت ئاوا ده ڕووت

کی  الیه و له ک الیه و شیعر له ب ده ئه، رم  سه وته  که وه خولیای خوندنه
  .تریش مژوو

  کشان بوویت؟ ره ی فری جگه که!  کوڕم وه ئه_ 
 دی بوو، زۆری پ خۆش  رمین دانا، به  شیعرم بۆ نه ندێ کۆپله هه

  :بوو، وتی
  . زانیووه  خۆ شاعیریشی پم نه وه ئه_

  .م که  ده ڕنهشاعیر نیم، و_ 
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شی پزیشکی   به  زانکۆ، له رمین چووه  نه شدا بووم که  پۆلی شه له
و   مامۆژن و دامه  دیاری بۆ کی  کراسکی سپیم به رگیرا، بیرمه وه
  .و پیرۆزبایی ل کرد  چوو بۆ مایان له  په ویش به ئه

ک  و وه م واو بکه ش ته کرد منیش زوو پۆلی شه زم ده ند حه ئای چه
  وه ش دیسانه و ساه فسووس، ئه م ئه به.  زانکۆ رمین بچمه نه
ندێ جار  هه. ک ساڵ خستمی  یه مجاره و ئه وه  لی دامه که هشه ر سه

 هۆش  کی زۆر له یه  جاری تریش بۆ ماوه..س  دوو که بووه خۆم ل ده
بوو فم ل  جاری واش هه .هات ک مردووم ل ده چووم وه خۆم ده

و  رچاویشم ل بوون، به ق ده و قاچم ڕه ست ، ده وه ڕشامه راپ دههات، خ ده
الم ک تارمایی بوو له و دونیا وه پ.  
م  که و گۆپه  وه بووه رم ده به ر خه کسه و یه پژا  خونی لووتم ده وانه شه
  .مووی خون بوو م هه که رینه کرد سه یرم ده گیرساند، سه داده

 زانکۆی  شی میژوو له  به کانم داو له وه بۆ سای داهاتوو تاقیکردنه
دا  که که ڕه ر گه سه  خۆشیاندا نوقی به مامۆژنم له. رگیرام موس وه

و دووجاریش  رمدا باراند سه و چوکلتی به شکه  ڕه و موژه وه خشییه به
و جلی شینی  کانی گۆڕی شه  ڕه ر دی من جله به ی لدا، له له لھه هه

  .پۆشی
. یرم تدا خوقا ستکی سه بوو، هه ژیانکی تازهزانکۆ بۆ من 

و   ژیانکی کۆن برد بووه ند مانگکی نه  بوون، چه کانم پۆشته رنجه سه
گۆڕستانی هیواو . و جوانی  گۆڕستانی ڕاستی مردوو، زانکۆ بووه

کی تاڵ،  کی دوورو مژوویه  ڕابردوویه بووه .یی مه ونی په و خه ئاوات
و   پشتی ئه وت له رکه رزوو بۆم ده هه. ش بوو ڕهکی  یه رده زانکۆ په

کان  ده  به نھا شته ک بوو ته شانۆیه.. دات  چی ڕووده وه یه رده په

 ڕاکردن  به) من(نیایی   بوو ئیتر ته وه وکاته له. ر بوو سه ڕوناکییان له
  ..روتر ، سه وه ره  سه وته رکه نگاوی نا، سه ی خۆی هه و لووتکه ره به
نیایی  ی ته ر لووتکه سه ، له موو سانه و هه تاش دوای ئهوا ئس ئه
ستی  ربه سه و به وه کانم کردۆته ک باه ۆیه ک هه وه. ستاوم ڕاوه
  .مژم ده سی هه ی بکه ناسه هه
   چییه ک چرکه ، یه وه کترییه ر یه سه  به رمان ناوه ڵ ئازاردا سه گه له
  .ین ناکه کتری هه ب یه به

  .نم مه ی ته  وزه و هاته  وه  قوت بووه وه خۆیه بوو بوو له ش شت نهنیای خۆ ته
موو ڕۆژک   بوو هه می زانکۆوه که پۆلی یه  له یادمه باش له
و  ک زستانکی تووش بت وه. نیشتن و داده  الم هاتنه کان ده تارماییه

 ،ک چاو ی یه کی تاقانه ، منیش زۆپایه و ب النه ڕ  ته سته یش جهنوا ئه
و   وه کرده رم ده مدا خۆیان گه ناسه  سۆی هه  سۆه له. دام ورو خولیان ده ده
. یمڕیان گۆ)بوون(ی رزیوی  کان پاشماوه تارماییه.  وه توانه ده
.  بۆ ژیان وه کی تره ریایه  ده ک ماسی خسته کانمیان وه رنجه سه
   به ری، چرکهوستمیان گو ، پستی هه وه کانمیان قپ کرده ناسه هه

  . گردا وه  خۆیانه و ڕۆحمیان به نمیان دزی مه ی ته چرکه
ی   بوو پوه واه رده موو رۆژک زه و مژووش هه خوند من مژووم ده

کانی  ونه خه. دام ئستا بوو قووتی ده، کردم ڕابردوو بوو ونی ده. دام ده
  .فرۆشت وسامیان ده و خولیای ئه کرۆشت مندایمیان ده

سات  مابووم، کاره ی جاران نه که  ناسکه وسا منداه من ئهم ئیتر  به
  ونه داو خه رمدا ده سه ی به وتم ئازار لفه خه  ده ی کردبووم، که وره گه

 ،درا  زانکۆ گوم بۆ مژوو ڕاده  له که.  وه کردمه ریان ده به کان خه ئاۆزه
کرد،  م ده سه پیا که.  درۆ بوو له پ ده. نگ  هه  پووره بووه مشکم ده
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   له که. کردم نیاتریان ده و ئیدی ته نام نیاییان ڕاو ده کان ته تارماییه
  بوونه م ل ده کانی نو زانکۆکه  باریوه رده  زه  گه، وه هاتمه  ده وه پیاسه

  .ستان وه وال بۆم ده مالو ئه  له  الره مژوو، الره
و  خت و دره  دار لهزی  ت هیچ کاتک حه وره  گه باپیره! کوڕی خۆم_ 

  . دێ دواوه رگیان له  مه ، چونکه کردووه گوڵ نه
 . کونجی زیندان بووه  ژووری ناوخۆیی، ژوورم ل ده وه هاتمه  ده که
موو  ر هه سه له. هات م ده وه بوو، ڕشانه ده نگ کردم، دم ته راسانی ده هه

نک   دیمهموو ر هه سه بوو، له ڕی پرسیارم هه په  تده  که،ک یه چرکه
موو  هه. بوو  گومانم هه،پۆلی نیگام م شه  ده دایه  خۆی ده که

نووسراو،  جا چ نووسراو بت یان نه. کرد کی میژووم تاوانبار ده یه ڕسته
دی  به موو شتک ئه هه. زانی م ده که وتنکی مرۆڤم به کهر موو سه هه
ر  هه ڕام، له گه هتدا د دییه به  دوای ئه به. کرد م پ ده  گاته بوایه نه

 دوای ڕاستیشدا زۆر  به. کرد قاژم بۆ ده له  په شونک بمبینیبایه
 جیھانی  من له.  وه مدۆزییه  هیچ شونک نه له! فسووس ڕام، ئه گه

نجاڵ، سامای  یام جه  ماندوو، نامۆ، ئاسمانی خه.. هاتبووم وه خۆمه
ست،  روونم دوورده هسارای د. و کۆچ رد  چیرۆکی ده و نیازم پ له ڕاز
م پی  ناسه می هه ه کرد قه ندم ده رچه ر بوون، هه فته کانم دوو ده سییه
 هیچ  مابووم، به ی جاران نه که وسا منداه  ئیتر من ئه.. وه کردنه ده نه

  .کرام ده شتک دابین نه
ی تدا  وره گه ک باپیره  زانکۆدا، مژوویه  به وه من ناچمه! مامۆژن_ 
  . من نایخونمبت، نه

تدا  الی سیاسه  به یه ک تکام هه یه ! گوێ بگره!  خه کوڕی خۆم به_ 
و وتیان  و شار ت دانا ر سیاسه سه موو ژیانی له  باوکت هه وه ئه !چۆ مه

و  کجاری کۆچی کرد  یه ر به مامت هه. ری کرد فه و سه پ چۆڵ کرد
ی  دم جگه!  گیان خه به . وه رگیز نایبینینه رگیزاو هه و تۆ هه من

ر من  به من وا پیربووم، له.  وه رگکی تری تدا نابته و مه کۆچ
  .رمین ر نه به وا له ر منیش نا، ئه به ر له  زانکۆ، گه وه ساکی تر بچۆره

  . زانکۆ زۆر ماندووم من له! رمین گیان نه_ 
دوای   له کو تۆ ماندووم، بوا بکه منیش وه! ختیار به_ 

زاقوورسم  ک دووانکی ڕه موو رۆژک یه  هه وه که نهخۆپشاندا
  . یه دواوه به
 گیرا،   تا ئواره ڕۆوه  نیوه رمین له ولردا بوو، نه ی هه که  خۆپیشاندانه له
کان  یانی قوتابییه  بۆ به ت پی زانیبوو که  حکومه  بوو که وکاته ئه
م  نیان داخست، بهکا شی ناوخۆییه رگای به جا ده. شاندانی خۆپ نه یکه ده

وری   هه  بوون له  دابارین، لزمه وه کانه ره نجه  په قوتابیانی زانکۆ له
کان خ  ژا، دووکانه شار شه. یانگرماند  هاتبوون، ده وه شی ژیانه ڕه

ر پی  به و قیرتاوییان له و سنگی زبر نین کان پکه قامه داخران، شه
وتن،  که ک ده ند قوتابییه و چه کستژ ر ده کاندا ڕاخست، هه قوتابییه

کو الفاو هاوڕکانیان  یتا وه یتا په په . وه بووه  الر ده پوه ر به ک هه یه وه نه
یانبردن بۆ  و ده وه گرتنه یانده کان هه  ماشنه و به ر شان سه له

و جنوداندا بوو،  ی هاوار رمه  گه رمینیش له  نه وکاته ئه. کان تیمارخانه
ویش  وتبوو، ئه رکه کی به یه کی گولله  هاوڕیه وه نیشتییه  ته ر له هه
ک ڕاگرتبوو، بردبووی بۆ   تاکسییه ستی له  دهو وه یگرتبووه رزوو هه هه
و  هنا ر ی ده  جانتاکه کی سپی له درییه ج سه ستبه ده.  خانه سته خه
خۆی  ی بوو، ئاگای له ریکی تیمارکردنی هاوڕکه ری کرد، خه به له
 پیاوانی  وکاته مووی خون بوو، جا ئه ی هه که  سپییه درییه مابوو سه نه
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ریکی   خه  بینیبوو، که یه وشوه رمینیان به و نه ریاندا سه من دابوویان به ئه
و گرتیان،   شکیان ل کرد،یربوو ، پیان سه که تیمارکردنی قووتابییه

ر  سه ست به ، ده وه ه هشتبوویانن ند کچکی تردا تا ئواره ڵ چه گه له
رمین  دابوون، ئیتر نه و قوولیان  قاچ بایان له ند جارکیش کاره بوون، چه
  .ی کردبوو ترسا، زیه  زۆر ده وه دوای ئه

تۆ شتکت ل !  ئاگاداری خۆت به:  پت وتم  که! ختیار  به بیرته_ 
  .بم بت من شت ده

  !رمین گیان  نه  بیره باشم له_ 
و خۆ  ڕه  زانکۆ، ئستا شه وه ب بچیته ساکی تر ده  واته جا که_
. کتری نابینین و یه  بیت وه  ماه ر له بت هه وسا ده ئه یت، ربازی ناکه سه

  ند؟  چه ندی به  چه مه وێ، ئه و تۆش له من لره
 لشاوی  ڕسیمدا، به وه  خوندنمدا، به م به  زانکۆ، درژه وه چوومه

خوارد،   گژاوی خۆمدا گیرترم ده و من له ڕی په دهن ت مه ته .روونیمدا ده
 متی خۆم هشتم،، من جیھانی تایبه و جی ده گرت ن بای ده مه ته

موو کات  بت، هه رزی بۆ نه نیاییم وه کرد، وای ل هات ته فراوانتر ده
 ڕی  ر به هاتم، هه ده تاودا هه ر چاوتر بت، له به و له وزتر و پۆپی سه لق

 ره هه_ موسبووم وه ول .  
کان  وه تاقیکردنه! م که چاوه! ختیار گیان به!  وه  دیسان هاتیته وه ئه_ 

  م ڕگاو بانه  هاتووچۆی ئه  له  بکه ، خۆت ئاماده وه ته نزیک بوونه
  . باشتره
مویست  بای گومانم، ده شه ر ڕه  به وته شقیش که  بوو عه وه وکاته ئیتر له

نیاییم ون  ک ته  شتک ببینم، ئاسۆیه وه شقه عهی  ره نجه ودیو په له
شق  دیوی عه ئه. دیم بکات به ویش ئه و ئه بفم بکات، ساماک من هه

ک بوو  ته نگاوی، مه لیسمک بوو ژه ور، ته ئاسمانک بوو پ هه
  .بوو شیکارکردنی بۆ نه

  .نیام من ته! رمین گیان نه_ 
  .تام گه  من له ه نیی وه ؟ ئه نیای چییته نیا، ته ته_

ونکم بینی،  و پش، خه مه ند ساک له کاتی خۆی چه! رمین نه_ 
جک  ره ونمدا قه  خه له.  ببینم م موسه و ئه ی زانکۆ ببینم وه پش ئه

ڵ  گه  له و بابه  ماک بووین، دایه  له وتبوو، ئمه دوای منداک که
مامۆژنیشم . خوارد یان ده ڕۆژه به  گوه،دا دانیشتبوون که ن ماه خاوه
کی  یه  تاوه ی له ڕۆژه به دا گوه که  چشتخانه  له،ن ماڵ بت ک خاوه وه

  که  باکۆنی ماه منیش له. کرد ڕی منی ده و چاوه برژاند زلدا ده
موو  و هه کرد  تۆقی بوو، ڕای ده که منداه. کرد م ده وه یری خواره سه

ونی لووتی پژابت، کچک بوو چوو خ  ده وه گیانی خون بوو، له
ش ناشرین  که جه ره یسی، قه شنی گوی دارقه ، ،سپی سپی چه جوانکیله

ی  نگاوک لوه ند هه داو چه دوایدا غاری ده ڵ به نجه ک بنی مه وه
  که جه ره ، قه.گریان شی خۆیان ده ختی ڕه ردووکیان بۆ به هه .دوور بوو

یرم کرد  و سه وه رم بووه به یداو گرتی، خهالمار پ په و له وه لی نزیک بووه
  کاتک له.  خون بوو ک پارچه م یه که رینه سه .خونی لووتم پژابوو

ر  ڕام، ئستاش هه گه دا ده و کچه دوای ئه ر به رگیرام، هه زانکۆ وه
جی ناو  ره  قه ر له  هه،جی زۆرم بینی ره ، قه وه و بۆم نادۆزرته ڕم گه ده
  وره ، بگومان ئستا گه وه بینییه م نه که م کچه چوون، به دهم  که ونه خه
 ئستا  یه وانه ؟ یاخود له گیراوه رنه  زانکۆ وه  ئستا له ، ک ده بووه

حی خۆی ل ۆو ر کات و ڕاده کات ر ڕاده و هه جک ره  قه  کچه بووبت به
ی لی  داییهو من ڕت، ئه گه  دوای مندایی خۆیدا ده یان به . ون بووه
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 کوێ بت؟  ئاخۆ ئستا چی بکات؟ داخۆ ئستا له. ک  تارماییه بۆته
  .ڕم گه ند ده  دوایدا چه به! ئاخ
  . بیت وه  دوای کچانه  به  ماوه وه رئه هه_ 
  .یت  من ناگه تۆ له_ 

  . بوو ڕمان ده رمین زوو زوو شه و نه  بوو من وه وکاته ئیتر له
  و له زانیت دون شه تۆ ده! رمین گیان رێ نه کانتم بده سته ده_ 
ستم ون بوون،  ردوو ده پ هه کترمان گرتبوو، له ستی یه ونمدا ده خه
توانی، تۆ گریایت، منیش ڕقکی  مده م، نه شت پدابکه مویست باوه ده
  :نیم، وتم و پکه نگ به ده

  . وه کانم بدۆزینه سته  با ده ره وه! گری گوم مه_ 
 ..ڕاین گه. و منیش گریام نیت ، تۆ پکه وه شامه  گه، وه شایته گه
کان،   فدراوه خته باو ته کان، بن مقه و پاساره رد ڕاین، بن به ند گه رچه هه

ردووکمان  بوون، هه کانی من دیارنه سته کان، ده  رزیوه بن ئسقانه
ترسایت، من  ڕوانی، تۆ زۆر ده کترمان ده یه و ماندوو، دوودڵ له ت که شه
  : وتم
  .م که شت پیاده ست باوه ؟ من ب ده ستم بۆ چییه جا ده! ترسی ناوێ_

  . وه و قووت کرده کت لداو خۆت ڕووت تۆش قاقایه_ 
  یت؟  که  ده ، تۆ بۆ ک قسه وه ره نگت نزم بکه ده_ 
  !بۆ تۆ! بۆ تۆ_ 
  : و وتی یشت گه م لم تنه که رمینه نه

مساڵ زانکۆ   ئه  بیت، هیوام وایهخۆش چ تۆ نه  ده وه له! ختیار به_ 
  . یت واو بکه ته

   بۆ سلمانی، له وه  هاتمه تی رۆژکیان که تایبه یشت، به گه لم تنه
و یادم  ر ڕگام  سه کک بته ک یه پ وه ، له وه هاتمه  ده وه که گۆڕستانه

 پ ، له و پشانم بدات چی تیایه وه بداته شنت، قوتووی مشکم هه ڕابوه
  وه وته ، بیرم که وه رتاپای گیانمی گرته ک سه و خۆشییه و ترس کیم داچه
 پش  ون دته ک خه مم وه که ژیم، جاری یه  ده  دوومجاره مه  من ئه که

  بوو، له شتا ساڵ زیاتر بوو، ڕیشکی سپیم هه نم هه مه چاو، ته
و  ن شكۆ دانیشتبووم، ڕانک حموودی خاوه حوزووری شخ مه

تر   مه م بۆ خۆی ده که ر پشتنه ردا بوو، هه به ییم له کی قاوه یه چۆغه
کانم   پدا بوو، چاوه یتانم له شی ب قه کی الستیکی ڕه یه ره قۆنده .بوو

  .بینی ک تارمایی ده زۆر کزبوون، زۆر شتم وه
 زانکۆم  ، تازه وه رمینم گایه مجار بۆ نه که ی بۆ یه وکاته ئه
 ئیشی  خانه سته  خه و له  پزیشک مینیش بوو بوو بهر واوکردبوو، نه ته
بوو،  ری قاڵ بوو، کاتی نه  سه و هنده م ئه کرد، چووم بۆ الی، به ده

  :و وتی دام ڕووی پنه
و   رم قاه م، من ئستا سه که یت؟ یه  تۆ چی ده وه ئه! ختیار ئۆی به_ 

  یت؟ یکه  ده  چییه  ب مانایه م قسه م، ئه ناتوانم گوت ل بگرم، دووه
  :و وتی یشت گه نهتم لم  که رمینه نه
   به وه گرم، تا ماه رده ت وه  بۆ الم، من مۆه ره ی وه که یانی ئواره به_

بیر خۆت   له م قسانه م، ئه که س تکات ل ده ، به وه ڕۆینه  ده وه  پکه پیاسه
  . وه ره به

ی  که یانی بووم، ئواره ڕوانی به ڕوان بووم، چاوه ر چاوه  هه وه و شه من ئه
 مژوو ،وانی دی ک شه ش وه وه و شه رمین، ئه  الی نه نمه یه خۆم بگه

می  رده به نیم، له وروپشتیان ته کان ده رمدا باری، تارماییه سه به
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نگیاندا دیاربوون،   ده نگه  ده م به بینین، به مده ستان، نه وه دا ده که ره نجه په
 خۆیان  وه رگاکه  پشت ده ک له  جارکیش وه ، جار به وه هاتنه و ده فین ده

  .بوو س نه ، که وه مکرده کرد، ده کی ده جی ه جی رگاکه مات داب، ده
؟ من  وه  ژووره ریک بووی بیته  تۆ بوویت خه وه ئه! مامۆژن گیان_ 

  .وتووم خه جارێ نه
  .وتبوو و خه مامۆژنی چی؟ ئه

 ،م  بوونی خۆم بکه رم له ک شه پم بوو، وه ته انی دهی  تا به وه و شه ئه
کۆی،  و ترس ناخمیان ده دار بووم، بیم رده دا، ده رده م ده قه چین چین ئاره

  سیره ، که وه ستمه نه  هه وه و شه ترسام ئه هری مارم خواردبت، ده ک ژه وه
س دابوو،  ه خۆم م وه  دانیشتنانه  سووچکدا به یانی له بووبووم، تا به

  ودا ئاگام له  شیرینی خه کو له وه وم، نه ورا بخه مده  بووبووم، نه گرمۆه
  .و بمرم بت خۆم نه

 الم، من  رگ بگاته ی مه وه ی پش ئه که ، ئواره وه و ڕۆژ بووه مردم نه
  .رمینی ئازیزم  الی نه یشتمه گه
مدا،  ه قه  شت له به، منی  وه وته و دوورکه یشت گه م تم نه که رمینه نه

   :و وتم  الی یشتمه  فکانک گه و به بانگم کرد
 نزیک  کتری ببینین، له یانی یه با به! رمین گیان نه_ 

 من ئیتر ناتوانم بم بۆ  ، چونکه شی ئواره ، کاتژمر شه وه که گۆڕستانه
و ئیتر من  بازیم هاتووهر ین، کاتی سه بکه  دی خۆمان پیاسه و به الت
  یت؟ بازی، دیت یان نایهر و ناچم بۆ سه بم  ده وه  ماه ر له هه

  .نازانم:  وتیوقورتاند لچکی هه
  : وه  هاوارم کرده وه  دووره  له..جیھشتم و به وه وته دوور که

  . شی ئواره بینین، کاتژمر شه کتری ده یانی یه به! رمین گیان نه_ 

  .یھشتمنیا ج  ته و به وه دامه ئاوڕی ل نه
  ر له رباران، هه ڕی به  ته سته و جه مای پ فرمسک یتانی دوای سه شه
ر  هاژوهوژی هه. ستابت  ڕاوه پوه چوو به نگ ده نگاو ڕه کی ڕه ریایه ده
ی  که ، هاتنه وه  المه چوو، ویستی بته مکی درین ده ی خه ه  زایه له
. ری دانیشت سه ناو لهردکی ه به. مگین بوو ی ئاوازکی غه ناسه هه

  :وتی .چوو وتنک ده  که ر له ی هه که دانیشتنه
 ی حا ست خۆم نییه  ده ندێ جار به ، فم ل هاتبوو، هه لم ببوره_ 
  . لم ببوره. مگرت شق ده عه
کانیدا   گیرفانه ستی به ڕت، ده ک بۆ شتک بگه نگ بووین، وه بده

  کانی له ک جله نگی وه وڕهنگا کی ڕه ڕۆیه کرد، چاوم ل بوو په
منیش . چوو ونی مندایی ده ک خه یه  پارچه رهنا، له گیرفانی ده

فریای  .چووم ردی ژر پی ڕبواران ده  به و ماندووبووم، له ت که شه
ڕوان  ند چاوه ئای چه. نام دا دهکی تریان پ وتم پیه که ده ک نه یه ناسه هه
  :الم، پیوتم کراو بوو له نه
  ؟ زۆیه  گه زت له حه_

  زۆ؟ گه_ 
نگاو  ڕۆ ڕه فنت، ئاوها په کانی هه هک منداک کۆتر وه
ک بولبولکی باڵ شکاو،   وه ڕۆکه دا، په  ئاسماندا هه ی به که نگه ڕه
ک  ، وه ک ناه  جریوکی وه و جریوه  وه رز بووه ک به ند بایه چه

  وه وته و که وه ڕایه گه برد  نهزۆری.  وه رز بووه ک هاوار ل به سووتان، وه
  دا له وکاته  چی بوو؟ له وه یر بوو، ئه پم سه. یتان نو مشتی شه

و  من سام گرتبوومی.  وه  خواره وتنه زۆ که  گه  س دانه وه ئاسمانه
   مۆمک بکات، فووی له ک فوو له رم، وه ستی بۆ به ورا ده مده نه
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ری نووسرابوو  سه کیان له یه هدان. و دووانی پدام زۆکان کرد گه
  )).رمین نه((
  .ت که ویسته شیان بۆ خۆشه مه ئه_ 
  رمین؟ نه_ 
_......  
  هات بۆ الم؟ مۆ نه زانی بۆچی ئه ی ده ئه_

 _......  
  . شی ئواره عات شه  بت سه بوایه ده_
پاکم  ، قه وه  گیرفانمه رمینم خسته ی نه زۆکه ، گه وه دامه می نه وه
زۆمان خوارد،  یتان گه و شه و من، من یتان  شه وه  تریان گرت، پکهوی له
  :و وتی زۆی خودایی، ئه گه
  . ک خراپ نییه یه ره زانیت دوای شیرنی جگه ده_ 

  رزین، ویستم شقارته له کانم ده سته رهنا، ده م ده که ته پاکه م له ره دوو جگه
  و بوو به وه ی دوو جار جونده وره  گه نجه ر په کسه و یه چی ئه ربنم، که ده
تاتک  ره ک سه  وه وه  نینۆکییه و ئاگرکی کزی شین باو له رخ چه

  : ، وتی وه  ژووره یبرده هناو ده ده   ر ری ده  سه،بکات
  !رموو فه_ 
م، شتک   بکه مویست قسه ، ده وه نگ بووینه مان داگیرساند، بده ره جگه

ی  ره ی جگه  دووکه ، به وه  خونمه ووهتوانی، ترس چووب مده بم، نه
  . گرتبوو خۆوه  دیاربوو، ڕۆحم چ ژانکی به وه شیرباومه

ر سینگم  سه  له که ک مۆته کشت، وه یام هه ک خه  پ وه له
متوانی  قت، نه ی کانی درینی پ پرسیارم بته وه ک ئه الچووبت، وه

می  دهر به و له  ک ب.ستنم ی خۆم بوه ه  خوڕڕه  به و لشاوه ئه
  :کات؟ پم وت کیش نه یه و قسه لوولدا خۆی ڕابگرێ رده گه
و  م  پش ئاده ، تۆ له وه دامه مکت نه مۆ هیچ وه تۆ ئه! م وره گه_ 
ڵ مرۆڤدا ژیاویت،  گه  له وه  دوای نه  له وه نه . یه و بوونت هه ژیت  ده واوه حه
،  وه  مژوو چۆن چۆنی خل بووه وه کانه هوت شکه  ئه  له ر تۆ ئاگات لیه هه
؟  وه شایه م گوڵ چۆن گه که یه ی دایکرد؟ بۆ دایکرد؟ م باران که که یه

ت چۆن دروست  و سیاسه ؟ حیزب وه وته ؟ شار چۆن که وه شایه بۆ گه
نیایی چۆن  ھات؟ ته ی هه شق که دایک بوو؟ عه ی له بوون؟ ترس که

  به!  پم ب ، ده کانه دییه به  ئه وو شتهم هه و پۆپی کرد؟ ئاگات له لق
ب ک حه! ئازارترین شتم پرگیز بوونی  کرد هه زت ده چ شت

  ؟  بوایه نه
یان، تۆقیبوو، رپ  سه ستایه ی خۆی بکات، هه  چاره ک تف له وه
یم  خه و یه فرۆشم ڕی پ ده یزانی شه یزانی وازی ل ناهنم، ده ده

  م گاته کی ئه یه ناسه یزانی ئیتر هیچ هه ده. وت مم ده و وه گرتووه
م  دهر به کو له ڕیبوو، وه و ڕووی په نگ  دم خۆش ناکات، ڕه یه خانه
 .چوو لی دوودی ده  که  رۆحی له،ی کردبت زداندا کفرکی تازه یه
رکی  ر مرۆڤ تاوانبارن، سه رامبه ی به خوداکه و یزانی خۆی ده

  : خۆی بکات، وتی لهک زۆر  ی باداو وه بھوده
  . یه)ڕوانی چاوه(ئازارتر  موو شتک به  هه له_ 
وری خۆیدا خوارد،  ده ، خولکی به وه وته نگاوک لم دوورکه ند هه چه
وتبوو، دوورتر  بکی پ که ناسه گریا، هه ستا، قوپ قوپ ده وه
ک شتکی مابت  ، وه وه وتبته ک شتکی بیرکه پ وه ، له وه وته که
بیمم، وتی ر ده  به وه ، نزیکتر، هاته وه وته ت، نزیک که :  
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کی زۆر  ی مرۆڤ مانایه  ڕاستی ئوه به! ین که زۆر سوپاستان ده_ 
  ، من بیرمه  بوونمان نییه  ئمه وهب ئ به.  خشیووه  به  ئمه تان به وره گه

   خودا هندهو ، من وه دان بکاته  ئاوه مینه م زه ر ئه ی مرۆڤ سه وه پش ئه
  .کرد کترمان ده یری یه و سه نیشتین ر داده نیا بووین، هه ته
،  وه و نووشتایه  می بۆ برد  سووژده وه  ڕزکه ردممدا به به نگ بوو، له بده
وت،  و هیچی نه وه نگ بووه  شتکی تر بت، بده وه ھنایه می هه ده
 ئاسماندا  و به وه هنایهر ی ده که نگه نگاو ڕه ڕۆ ڕه ، په وه ستایه هه
 ..ملیۆن ..زار هه.. د سه..  ده.. دوو ..ک یه. زۆ باری و گه وه یدایه هه
  .لیۆنریت.. لیۆنبی

  .رچاوان ون بوو به و له وه وته ی داو دوورکه ته گومه
  مویست به توانی، ده مده مویست بگریم، نه سابووم، ده په  حه وه ستامه هه

زووم  بوو، ئاره  توانام نه،مگین بم مویست غه بوو، ده نم، هزم نه قاقا پبکه
رچاوم موخابن  ی به که نه ختیاربم، دیمه و به دا دم خۆش بت وکاته بوو له
   ڕگاوه ، به وه و خوار بوومه ره به. ر بیبووم به و متقی له هشت یده نه
 پبوو کانم ، ورووژابووم، گیرفانه وه گرته ده زۆم هه ندم توانی گه چه

زۆکان تیشکیان  ، گه زۆدا نوقم بووه  گه بی، شار له رکم هه بوون، سه
چوو، شاریش   ده فسانه  ئه سروشت له.  وه کرده ویان ڕووناک ده داو شه ده
موو  و بای هه د ر قه سه باری، به و ده زۆیه ون، کلوو کلوو گه  خه له

زۆیان  ک گه هموو شتکی شیرین کردبوو، خ باری، هه شتکدا ده
  کان پبوون له قامه ، شه ماوه و سه و گۆرانی ن  ڕاکرد ، به وه گرته ده هه
زۆی ل  کان پبوون، شار بۆنی گه و کۆنه و خانوو ربان زۆ، سه گه
 ورووکابوون،  وه زۆکانه  گه ک به هات، فکان فکان بوو، خه ده
  .میشیان پ بوون، دهکان پ و قاچاغ پ کرابوون، گیرفانه و قاپ ت سه

، فریای هی تر  وه برده زۆیان ده رمیل گه  به ر به سم بینی هه ندێ که هه
س   که..ستان وه ده ستان، نه و هاتووچۆ وه وتن، ماشن که ده وتن، نه که ده
می  رده بهی  وه ئهزیندا بن تاکو ن  به کرد پ به ده زی نه حه
  .ن نزیندا ده  به  پ به ، خرایه وه گرته نه هه
  . وه  ژره یت به ریک بوو بمکه رخۆ، خه سه له!  گیان خاه_ 
  !تیو الچۆ هه_ 
زۆ  ر گه به چن، له  هۆش خۆیان ده و له ن و بوا ناکه که ر خه هه

و خۆیان هۆشیان  ون که ک ده یه الیاندا ناچت، ماوه س به  که وه کۆکردنه
  وه ، فریای ئه وه گرنه ده زۆی تر هه  گهو وه ستنه ده هه. رخۆیان  به وه دته
زۆ  و گه  ر ماشنه ، هه وه  هۆش خۆیان بچنه ون جارکی تریش له که ده
ر  و به می خۆی نابینت رده ، به ی ل گرتووه وه ی پشه می شووشه رده به

و  ر منداه ، هه وه ژر تایه بت به و ده ر مرۆڤه وت، هه که ماشنی تر ده
،  یه ، نووزه  شاته ، شاته ڕه  شه..  بۆه ، بۆه ، هاوار هاواره ژر پوه هبت ب ده

   .. ژانه ، شه ، گریانه نینه پکه
  ، له وه گرته ده زۆیان هه نووک گه  ده ساون، به په کانی ئاسمان حه بانده
ۆیان ز  گه وه  ئاسمانه ر له کسه ر یه فاند، یان هه کتریان ده می یه ده
یانجریواند،  ده،  وه بوونه رده وتن، به که ریان ده پی سه ر ته ، به وه گرته ده هه
وتن،  که ر بایان ده زۆکان به کاتی فیندا گه یانخوارد، له یانخوند، ده ده

  نووکیان له و ده وه نیشتنه  ده وه کانه خته دره ندکیان به ، هه وه بوونه الرده
نگی ل  ، ده)) نگت زۆر خۆشه نی دهزا تۆ ده((کرد،  زۆکان گیرده گه
  .. وه بته رده و به نیره زۆ په  گه بێ، پارچه ده هه

  .زۆ، گۆرانی، الساری وت، فریای گه که فریای هی تر ده
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کی شاریان  ، خه م شاره ر ئه  سه ک هرشیان هنابته کان وه بانده
زۆ  ا گهنھ کوشت، ته ده سیان نه زۆکان که کرد، گه زۆباران ده گه
،  وه گرته ده زۆکانیان هه  گه وانی تره رچی ئه بت، هه کان نه ناسه نه

  .، جوانی فسانه زۆ، ئه وتن، فریای گه که فریای هی تر ده
دو   سه وی تریان له بوو، ئه د ساڵ ده وه ککیان نه دوو پیرژنم بینی، یه

ی  وه ب ئه  به همنی ردووکیان زۆر به نجا ساڵ زیاتر بوو، دیاربوو هه په
.  ناچن که و خه توت له ر ده ن، هه و خۆیان تک بده رسام بن هیچ سه

  :یان وتی هک نجه گه
  .زۆ باری  کاتی خۆشی جارکی تر گه من بیرمه_
  و به نی قی بکات، پی پکه و عه ن مه  ته  به  گاتهک وی تریان وه ئه

  :همنی وتی
  . باری  کاتی خۆی کفته ه چییه، من بیرم وه ئه!  ئینجا ڕۆه_
ش پ  ، کۆنی ئمه وه ی خۆمان پچکم کرده که و کۆنه ره به
ک  هات، وه ی ده موو شار جمه ک هه ، وه وه چووه زۆبوو، سپی ده گه
و  ژن ژن، جه و بازاڕی کاتی جه ژن ک جه راتی چی؟ وه رات، به وی به شه

من .  چی؟ زیاتر، زیاتری ندیخانه کان، به ندیخانه ک به وه بازاڕی چی؟
،  وه  بدۆزمه نه و دیمه سفک بۆ ئه متوانی وه ک نه یه  هیچ شوه وسا به ئه
 هات،  که وه  کاتی ڕه ی که خته و وه بت، ئه ند ساک نه نھا دوای چه ته

  . هات که ڕژنه
،  ، کوردستان برینداره وه قینه  بوورکان بوون ته ند ساه و قینی چه ڕق
ک ببینیت،  یه  ترووسکه ر بتویستایه کانی ئاسمان ون، گه ستره ئه
ی ژان  چاوهر ڵ خۆتدا بجونیت، سه گه مین له موو زه  هه بوایه ده
  وه کانه قامه و شه  کوچه ک له قوت، خه ده  هه وه که موو الیه هه له

ربوون،  ک خونی گیان به ک ئاوی چاوان ڕژان، وه دابارین، وه
 گوڵ گوڵ  وه موو شونکه  هه خوارد، له وون پچیان دهلوول ب رده گه

  گاته ی ده رامه و به و بۆن ره ، گوڵ عومه زووره دیاربوون، وتی شاره
ژا، ترس کۆچی کرد،  موو دونیا، مژوو ئیستکی کرد، شار شه هه

رم بوو   خۆی بگرت، شه وه  ماه بوو له س نه دوودی ئاوابوو، که
ی  سته بیت، جه ق نه ر ڕه بوو گه ده یت، نه ده  بوو جنو نهرم ستیت، شه بوه

و  یان تۆپر و سه یان داری گۆڵ ، الشه قاره قار شه من شه پیاوانی ئه
  . وه ، بردمانه مایه ، سه نارتییه  په و یازده نگه ش ئاههییاری
، گازی  ماوه  نه ری پوه  ،خۆ سه وازی ل بنه،!  پورێ گیان ده_ 
  ؟یتگر  لدهیچ

می  رگۆشه  س جگه رازه  به لله م که ئا ئه! تووخوا وازم ل بنن_ 
  . ستی خۆی خنکاندووه ده به
زگا  ت برا، ده مه کی دسووتاوی شاردا هه یه موو پارچه  هه له

ر   بوون، هه وه که ستی خه  ده دالیا به ک مه کان وه حکومییه
و  کی و یه ر گولله هوتن، ه که ک ده یه ند فریشته و چه ستژک ده
ک کپ  بایه شه و ڕه ک یه ر پژمینی دۆشکه یزریکاند، هه مامک ده نه
ستا، بۆ  وه ده ر نه ی سه لله و خون تا که تک مه ر هاواری هه بوو، هه ده
  ک له ته ک هه ته رمن بوو، هه کی شه رییه ستی په ربه ستت؟ سه بوه

،  وه یانقۆسته گرت، ده  چاو خۆیان ل دادهها  ملیۆنه بینرا، به  ده وه دووره
چشتکی ! ت گیان تووخوا ئافره((کرد،  م بانگیان ده ها ده ملیۆنه
  )).ورمان بۆ ل بن میوانمان دت چه

، مژوو  و زۆری پیه ی نییه له ، په ک جاران نییه یان وه م جاره شار ئه
م  بات، شار ئه  ده همیدا سووژد رده به کات، له کات، گازی ده تکای ل ده
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ش  فسانه  ئه  که وه ، بیری ناچته وه ش ناداته فسانه می ئه یان وه جاره
،  ، شاییه ژنه موو ماکدا جه  هه ، له ند جارک پاشقولی ل گرتووه چه
  نده  خه م به ک منداکی ده  وه بجه ه ، هه ، گۆرانییه نینه پکه
ی زینی  شمای تریفه و ڕه ، مانگه وه ته اوهش و گه یه ، خونچه وه ته ستاوه هه

گیرت،  و نازی ده ، سروشته وه خشته به و تیشک ده یه ستره ، ئه داوه هه 
  . شاردراوه  چاواندا حه و له یه گلنه
 تاریکی  ی به و په بت، ڕووناکییه شق ده یان سنووری عه م جاره شار ئه

و  ماه زنت، شه ده هه تاودا  ای ههب  بازنه و به یاه بات، خه مژوو ده
ش تووڕ  شار کراسی ڕه. ست  ده ند ساه ر سیمای چه و تۆزی سه پ ته
  .نت که پۆشت، پده  ده زینه لکه و په دات ده

،  نگه  ده نگه ، ده یه ، ئاژاوه ، غاردانه تنه ، هه ، ورانییه بۆمباران کردنه
  . وتنه ، که ، ترسه ، گریانه تاریکییه

،  ری زۆره ، مشته ر پشته سه و بازاڕی له رگ دوکان خودای مه
  .. ڕانه ، داگه ڕانه گه هه
،  وه بته رده  به وه هڕ زمه  ئه و له  کوییه ر ئاسکه ، هه وه ته و ڕشاوه یه ۆکهف

وز  وز سه  سه و پژداره ختی لق ر دره ، هه وه ڕنته و پرچی زینی ده مانگه
 ر ری به و سه  مه الدا دێ، غه و به  شقه عه . وه  سیروانه داته ده خۆی هه

ی باوکدا  ر الشه سه ، به که ی خه ڕژنه .وت که قفی ئاسمان ده سه
 گرێ  وه  کۆه ی به که و برا چکۆالنه  ساڵ خوشک بازدانه، مندای ده

  . مباره ، غه ، تینووه ، برسییه ، قاچ زامداره تییه و پ په داوه
رگ ڕزگار  رووی مه  گه  خۆی له ، ک ئازایه وه ره ده س مه که ڕ لهئاو

ندی   ناوه  باڵ ل ڕواو، له وه ره  ده  هاتینه وه رگه ی مهل توون له. بکات

 دوو منداڵ منداک،  له!  وه که ، المه وه رگکی تردا نیشتینه رزی مه وه
  .موونک موون، سه  دوو سه له!  وه فریا که

رماو  و ژیان ب نرختر، کورت تر، سه  ناسه و هه ن مه رژترن، تهڕگاکان د
کانی سروشت  ، ئواره وه تونته  ده سته و جه باران تزابه. هزتر  به سۆه

یای شیعرکی   خه یه م ئواره و به ، ک ب داوه ست ده جوانی خۆیان له
 الدا  ست به نهو  ست الدا دن،، هه رنجی چاوان به نگی بۆ بت؟ سه شه قه
  ..دن

ڕوانت،  رگ تمان ده ک مه و وه  مردووه ، نه وتووه م که ر ده سه مژوو له
 وت؟ ، فریای ک بکه بینیووه  نه وه  خۆیه  میوانی به نده مه ر ئه و ده شت ده
 خۆی زیاتر  خ له م ب ڕایه و ئه  نت، میوان زۆره که رماندا پده  شه له

و  ره ند سه کی چه یه خۆشی دڕنده نه .سک  که هیچ شک نابات بیداته
وت  یه رگ ده ی سمی دێ، مه ری بسکه ده ربه نت، ده که با قاقا پده

واوو  ک خه یه وت بۆ ماوه یه و بشکنت، ده رخه  جارک سه جار به
یی توونلک بوو  وازه ره ک وازی ل ناهنت، په یتا خه یتا په بت، په

  .ری و سه  ئه ی دیاربوو، نهر مسه  ئه نه
ناو  ین، مامۆژنم له ی ویستمان شار چۆڵ بکه خته نگ وه  دره و ئواره ئه

  .خۆش بوو وتبوو، نه جگادا که
  . وه منمه  ده  لره وازم ل بنه! کوڕم_ 
  .تکوژن ده! ئاخر مامۆژن گیان_ 
  .ن ن با بیکه که چیم ل ده! یناکا کوڕم قه_
  . وه منمه الت ده  منیش له! مامۆژن  باشه ده_
  !م تۆ بۆ که تکات ل ده! خر تۆ بۆ نه!  گیان خه خر، به نه_

  . وه منمه الت ده وا من له یت، ئه یه ر تۆ نه گه! خر نه_ 
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  . م، هزم نییه و ناتوانم ڕابکه خۆشم من نه! ئاخر کوڕم_
ر  سه م له ڕۆژه به ه  جاران گو م هنا که یه بانه ره و عه  چووم ئه له  په به
پ  کم پیاداو به تانییه ر داناو به سه یی له  گرمۆه فرۆشت، مامۆژنم به ده

  . بیکوته
  . خۆ شار چۆڵ بووه! ئای مامۆژن_ 

  .مامۆژن گریا
  . ختی گریان نییه م وه که تکات ل ده! مامۆژن گیان_ 
موو   هه ، له وه  پشه ماندا، له گه  دواماندا، له رگ به  ڕێ، مه وتینه که
  .ی دابووین وره  ده وه که الیه
  ؟ ج ماوه  به  هی کیه یه و کۆرپه ئه_ 
  مان؟ م یان هی ئاخر زه من مندای ئوه!  دایکه_
  .یت تۆ مندای ئمه! کوڕم_
  ؟ ؟ چییه مان کیه ی ئاخر زه ئه_

موو  و هه سی ل نامنت مین که رزه  سه  که یه وکاته ئه! کوڕی خۆم_ 
  . یه وه فت بۆ ئاسمان، رۆژی ل پرسینه س ده که
  فین، منیش؟ ش ده ئمه_ 
تاو گیانی  وسا له سک ئه موو که س، هه موو که هه! ئا کوڕی خۆم_ 

سی تر نامنت،  که می خۆی، ئاگای له خۆی، ژیانی خۆی، خه
و مندای  ر دایکه بت، هه ری دیارنه وسه بت ئه فکان فکانک ده

گت،  رده ی خۆی وه  کۆرپه و ڕوو له ر باوکه دت، ههج خۆی به
 ،و هاواری خۆی ر قیژه به و له که ر یه ، هه وه س ناداته که س ئاوڕ له که
  .وت س ناکه س فریای که سی تر نابیستت، که نگی که ده

کتریدا   دوای یه  تا سنووری ئران به وه  شاره ر له کان هه ماشنه
کان خراتر   ماشنه ڕۆیشتین له پ ده  به ش که وو، ئمهستب یان به ڕچکه

   کارکی زۆر خراپیان له ره و ده شت و ده و بارانی ئه رماو سۆه بووین، سه
ک  یه  هیچ شوه مامۆژن کرد، مامۆژن تووشی ئیفلیجی بوو، به

 کان  فۆکه بت که  نه و ساتانه نھا ئه ته.  وه ومه توانی لی دووربکه مده نه
ی  وه جبم بۆئه جا ناچاربووم مامۆژن به .داین ده خواردنیان بۆ هه

ها  زاره  هه ، به ر ماشنک خواردنی بھنایه هه . وه ردک بگرمه ده
 .واسی ده ر خۆیان پدا هه س هه ، بیست سی که وه بوونه وری کۆده ده له

  . شاماته و حه  بۆ ژر پی ئه وه بوونه رده ش به  تاکه تاکه
ر مای چۆڵ، مامۆژنم بھزتر بوو،   سه وه ، هاتینه وه ڕاینه کاتکیش گه

  .وتبوو کی که په واوی  ته به
،   یان ماوه ، مردووه وتووه یدا که ناو جگاکه ودیو له ئستا مامۆژنم له

و  ، گوم لیه وه بته رزده کی ل به)ئاه( جارک  خۆیشم نازانم، جار به
ورو پشتم زۆرترن،  کانی ده ، تارماییه م کۆچه ای ئه، دو گوم ل نییه

  ویش ببته  رۆژان ئه و رۆژک له  الیان ترسم مامۆژنیشم بچته ده
  . ک تارماییه

و ڕایانکرد؟ بۆ کوێ  ھاتن ی هه رمین نازانم که و مای نه رمین نه
و  ر و ده شت  ده  کوێ بوون؟ له  له یه موو ماوه و هه چوون؟ ئه
 ئوردوگاکان،  کان، له ناو پاساره  په کان، له واره ژر ده کان، له انهتاریکست
  .  وه مبینینه گان، نه  جارک چاوم بۆ ده جار به

کجاری مایان   یه  بیستم به بت، که و پش نه مه ک له یه نھا ماوه ته
و  ووهیان فرۆشت که خانووه.  ستداوه ده دا باوکی له که وه  ڕه و له ولر  هه چۆته

کی  یه و کیژۆه نجن و پیاوکی گه ، ژن ئستا ماکی تری تیایه
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یبینم  دا ده رگاکه ناو ده ندێ جار له ، هه یه یان هه  ساه ی ده خنجیالنه
ک  دا وه رگاکه ناو ده  جارک له نیشت، جار به کو کانی داده وه

کات، ئاگام  و ئاوی چاوان وشک ده ستت وه تاو ڕاده ر هه کی به یه ئاونه
کات، پم  ی دراوسمان ده  کوڕکی چکۆالنه تاتک له ره و سه لیه
و  ن که  یاری ده وه دا پکه که ندی کۆنه  ناوه  ئاشکرا له ر به  هه یره سه
  . وه سیش بانگیان ناکاته و که گرن کتر ده ستی یه ده
  وه دنهزۆ کۆکر ریکی گه  بوو ئامۆژنم بینی، خه وه که ری کۆنه سه له

ی پ کردبوو، دیاربوو  وره  گه وره تی گه شت سه وت هه بوو، حه
دا  که ندی کۆنه  ناوه ، له وه  ژووره مه  بیانبه ڕی من بوو که چاوه
  که وییه ر زه سه کیان له تانییه رمینم بینی، به و باوکی نه دایک

  گایان لهئا. هاوی زۆیان ت ده ست گه و ده و ئه ست م ده ڕاخستبوو، به
   ..مابوو خۆیان نه

  ره  به تنه م سه  ئه ره ؟ وه وه  کویت؟ هاتیته  تۆ له وه ئه!  گیان خه به_ 
  .  وه ژووره
  ؟  مان بۆ چییه زۆیه موو گه م هه ئه! مامۆژن گیان_ 
  . بین ش نه  لی ب به که و خه کو ئه ش وه با ئمه! کوڕم_ 
 دیاری  یتان به  شه ی که زۆیه  گه و تاقه ه، ئ وه  ژووره کانم بردنه ته سه

وی  کو تکه وه  نه، گیرفانم قایم کردبوو رمین، له دابووی پم بۆ نه
رمین  م کرد، نه وه ره وبه یرکی ئه رگاو سه رده  به وه وانی تر بت، هاتمه ئه

   ..ی تری پ کردبوو وره تی گه بوو، مامۆژنم دوو س سه دیار نه
  ؟  بینیووه رمینت نه هن! مامۆژن_ 
  .  تیم بده  یارمه ره ، وه رمینه ختی نه ی وه ئستا که! خر کوڕم نه_ 

  وه زۆ کۆکردنه ریکی گه ر خه وت، هه خه س نه یانی که  تا به وه و شه ئه
رگا بووم،  رده به یانی له باری، منیش تا به ده ر بوو، هه ده واو نه بوون، ته
عاتک  رمین بووم، مامۆژنم بۆ دوو س سه نهوتنی  رکه ڕوانی ده چاوه
  وه  هاته وه کانییه ته و سه  خۆی  به له  په و به وکی شکاند رخه سه
  : وتی. رگا رده به

  .  وه یت، بچۆ بخه تیم ناده ر یارمه ؟ گه وه کردۆته نه  هیچت کۆ وه ئه_ 
ر قیت  سهک و یه کرد ویان ده  خه روشکه  کۆن که ر له س هه ندێ که هه
  ک لفه زۆی وه ککم بینی گه ، یه وه کرده و هی تریان کۆده  وه بوونه ده

کیان ل  زۆیه ند گه وک بشکنت، چه رخه  خۆیدا تا سه دابوو به
  . و قیژاندی ستی پ کرد دزی، هه

،  وه  ژووره گرت، هاتمه ده  نه پوه بوو، خۆم به رمین نه وڕو ماندوو بووم نه
 ژر  رمینم خسته ی نه زۆکه م ڕاکشام، گه اکهر جگ سه له
نگی   ده نگه چی ده م داخست، که که رگای ژووره ، ده وه مه که رینه سه
و  یتان  شه ورووژابووم، بیرم له.  مدایه که ناو ژووره توت له  ده وه ره ده

 نگاو ڕۆ ڕه ی، په ماکه کانی، سه وه ، جوندنه وه کرده کانی ده قسه
دوا ، کانی ی، ،فرمسکه که رخه ی، چه خه ی یه که ی، گوه که نگه ڕه
  و خودا هنده من)). (( ڕوانییه ئازارتر چاوه موو شتک به  هه له((ی  وته
ب  ده)). کرد کترمان ده یری یه و سه  نیشتین ر داده نیا بووین، هه ته
رگی خۆی؟  زدان؟ مه رگی یه وانی چی بکات؟ مهڕ یتان چاوه شه
ی  وت، کاتژمر دوازده وم ل که دا بووم خه یانه م خه ؟ له مهرگی ئ مه
رمین  ری دابت نه به ک دم خه ڕیم، وه م ڕاپه ناو جگاکه ڕۆ بوو له نیوه

. ڕیم رپه ک شت ده و وه وه  گیرفانمه یم خسته زۆکه  گه له  په ، به وه هاتۆته
ی  که وشه و حه ڵموو ما ، مامۆژنم هه وه  تۆزێ خۆشی کردبووه زۆکه گه
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ر   هه که رگا، کۆنه رده  به وه یچنیبوون، هاتمه ربان هه پ کردبوو، تا سه
چوو   ده وه ، له وه چوونه  سوور ده وه  دووره زۆ له ندێ گه هه .هات ی ده جمه

  . خون ڕژابت
بوون،  ده و ماندوو نه کرد تانی بوو پیان ده ر به رمین هه و دایکی نه باوک
چوو،  زۆ ده ی گه  قه رمین له مای نه. یان پکردبوو که وو ماهدیار ب

یتوانیبت  چوو ب من نه  ده وه کان هنابوو، له ته  سه مامۆژن وازی له
ڵ  گه له .رینی هنا بوو بۆ پ کردن  سه رگه جا به . وه  ژووره بیانباته

کرد، دایکی  ی ده  قسه زۆوه ی گه وه م کۆکردنه ده رمیندا به دایکی نه
  : رمین وتی نه
دابوو  تیان پ نه ، مۆه وه  مابووه خانه سته  خه و له رمین دون شه نه
   که وه یگته و ده وه و ماندوو هاتۆته وا ئستا هیالک ، ئه وه  ماه وه بته

  س زیاتر به ها که ده سه ک، به  خه  له کان پ بووه خانه سته قاوشی خه
ر زۆر خواردنی  به ها له زاره  هه ی دڵ مردوون، بهو پ ستانی کت وه
یتیان ل هاتبوو،  کو مه و سکیان چوو بوو، وه وه زۆ ڕشابوونه گه
س  ها که یه ده وتبوو، به رکه قۆیان به زۆ چه ر گه سه س له ها که ده سه به

ت دوو  نانه وتن، ته که ده س نه  فریای که که: یوت ده. شت بوون
  .  وه ستابوونه نه و هه  الدا هاتبوون ی ئیش کردندا بهکات پزیشکیش له

کرد،  م ده وه ره وبه یری ئه ر سه رمین بووم، هه ڕوانی نه ر چاوه رگا هه رده به له
ستا، ماندوو  نیا ڕاوه  ته رگا، بینیم، به رده  به و هاته وت رکه  پ ده له

و الی  ره سپایی به  ئه بوو، به ی نه وه زۆ کۆکردنه تی گه دیاربوو، تاقه
و  تم هنا، زانیم باوک ، نزیکتر، فرسه وه وتمه و لی نزیک که رۆیشتم

  : زۆن، وتم ی گه وه رمی کۆکردنه رگه دایکی سه

ند  زانی چه هاتی؟ ده  بۆ نه  دون ئواره وه ئه! رمین گیان نه_ 
  ؟  وه ڕوانت بووم؟ بۆ خۆت شارده چاوه
   .رخاند رچه و ڕووی وه وه دامه می نه وه

  هاتی؟  بۆ نه! پم ب ده_ 
کیان گرتبوو،  تانییه ری به وسه و ئه ر م سه و باوکی ئه دا دایک وکاته له

و خۆم  وه وتمه ، تۆزک دوورکه وه  ژووره نه وێ بیبه یانه  ده زانیم که
  :خفاند، دایکی وتی

  . دا رگایه و ده ناو ئه الچۆ له! ی کچ ئاده_ 
باوکی  . وه و هنایانه یانشت و هه وه  ژووره یان برده زۆکه گه پ  تانییه به
  : رمینی وت  نه به

 _کچ کت له تیشمان ناده یارمه! ئستدا  ڵ ده گه یت، تۆز
  . بوو ده ، خۆ کفر نه وه ته بھنایه

  : و وتی یدایه دایکی هه
  . خوکرد کچمان به_ 
،  وه یان ڕاخسته که انییهت دا به که قی کۆنه ناو چه ردووکیان له هه

 من گل  و خۆی له می، ئه رده  به وه و چوومه  وه لم زانییه  هه  به وه دیسانه
  : کرد، ،وتم

م  و ئه یتانم بینی ڕی تۆ بووم، شه  کاتکدا چاوه دون له_
! رمین گیان  نه ن، بوام پ بکه وه وه  هۆی ئه مووی به ش هه زۆیانه گه

  . م ڵ ناکه گه درۆت لهمن  ! بوام پ بکه
  ش به زۆکه و چاوکی پیا خشاندم، گه یرکی کردم م سه  ئاسته به
زۆی زۆری   سووک بوو بوو، گه که ، کۆنه وه واوی خۆشی کردبووه ته

  . سووتاند ی ده چه ری که تاو سه ڕۆ بوو، هه مابوو، نیوه تدا نه
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،  وه گمه  بۆت ده وه  نووکه یت له که زده یت، حه ر بواش ناکه گه_ 
ستی خۆی   ده یتان به ت شه نانه ، ته وه گمه موو شتکت بۆ ده هه
 لم  ، ده)رمین نه(  و لی نووسراوه ت بۆ ناردوویت  تایبه کی به زۆیه گه
  !  یری بکه و سه  ربگره وه
جارکی  و وه یرکی کردمه ، سه وه و خوندییه رگرتم ی ل وه زۆکه گه

. نی و پم پکه قوورتاند ، لچکی هه وه ی خۆی خونده که تریش ناوه
  : رمدا داو وتی سه ی به زۆکه  پ گه ری باداو له ند جارک سه چه
  . ناوت ، من تۆم خۆش ردارم به ستبه ده!  شت خه  ئیتر به سه به_ 
  . جی هشتم نیا به  ته داو به  ڕوومدا پوه ی به رگاکه و ده وه  ژووره چووه

  
  
  

  ئۆکراینا_ خارکۆف
١٩٩٢_ ١٩٩١ 
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