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ست بوون،  و په وه خواردنه ۆخ ، رانهیلگێش رویگێج یستێوڵ گرتن، هه  قرهۆو ئ یشێرك سه
  بوون كه  و فشارانه مڵفتارو زو و ره ئه ی وه و كاردانه وه نگدانه ، ره م شتانه موو ئه ر هه هه
 .كرد ده انی م شاره ئه یكورد یكێموو تاك هه  ق به رهه ده یستان ده و كاربه مێرژ
 دای بوون، په  رنامه به  نگ و به كاندا هاوسه موو بواره هه  رمان له رامبه به انیكان هیت هیدژا 

 و وه هیگاێو ر بوون، له  و بوارانه ئه ینیو گرنگتر نیختر و سه كێك هی انیژ یوێبژ یكردن
  گالنمان به  وهێو ت وه سوور كردنه  ێچاو ل و شه هڕ راگواستن و هه و كهید یگاێر انی ده
  له ییاساینا یكار  به تباركردنمان مهۆندكردن و ت و پاشان به ییاساینا یكار  ێند هه

م  بوو، ئه ومانان مهێئ یركردن ده  ربه كردن و ده بیعر ته  به یت اسهیس ی وهێچوارچ
و  یروون ده یبار یكچوونێشتن و ت ئازار چه ۆبوون ب یك ره سه یكارۆه  تانه اسهیس
و  زانیكان، ئاز و دووره كینز  سه م كه رجه ر سه رامبه كان، به وته كه و سڵ هه یواندنێش
 یك ره سه یكارۆه. بوون مانێج نا دروست و نا به یفتار ره یدانڵ رهه سه یكارۆه اران،ی نه
ر  سه  به ی ركانه و كاروو ئه موو ئه ر هه رانبه بوون به مانیم رخه مته و كه یل زه وه ته

و  كان هڵمندا  باوك بن و نه ستیوێك و پ وه یانتوانی كان ده باوكه  هنبوون،   وه شانمانه
 یژن شی داو نه ده یت هیرداێم یماف ردێم  وان بن، نه ئه یواڕب ێیج یانتوانی كان ده چه وه

بوو  كێلالد جه یست ده یران زهی ت دار حه ، حكومه وه ئارامكاته یردێم یتوانی ر ده هاوسه
 چیه  ێخاك و ب  ێو ب شتمانین  ێب ی مهێبوو،  ئ  مهێئ ینیسڵۆداپ یرك موو ئه هه

 .ییژووێم یكیێ نهیبنچ
 كان زنهۆدر ردارووۆز روو ركهیداگ مڵێ ، ده وه نوسنه ده ژووێكان م وتووه ركه سه نڵێ ده 

 . وه نووسنهی ده
و  یو جوان انۆیخ یكان هینیكان ناشر سته ده رێژ  ێب ده ندنێخو یكان ناغهۆق  له 

 .ن ر بكه زبه كان ئه سته رده سه یكان هیرێجوام
و  ننێبست ۆب یواڵو س وه نه رز بكه به یردارۆز یش ره یاڵئا كاندا پانه هۆڕگ  له  ێب ده 

و چوار، چوار  انیو دووان و س ك هیاڵئا نن،ێبخو ۆب یسروود  وتووانه ر كه ش و سه ركه سه
  وه چاومانه شێپ  به  اوهڕس یخاك  و چوار پارچه مكارانه سته یو چوار سروود یردارۆز یاڵئا
 .  وه ننهێتو ده مانێچن و ورد ورد ل و ده نێد
  له  وه انهیراگواستن ۆیه  به  كه شاره یكڵ خه  له  ێند ئازاد بوو، هه مانیشتین یكێش به 
 شتبوو،ێهێج انی كه بوو شاره  ێم ، ده وه و فشارانه ئه ۆیه  به شیكێند هه و وه مهێرژ ن هیال

 یزیر  چووبوونه انیكێند هه  وه مابوونه یش وانه كان، له رزگار كراوه  شاره  كردبووه انیروو
و  وه باره رێژ  چوونه ده نه شیكێند ،  هه ن مووچه خاوه  بوو بوونه و وه تدارهاڵ سته ده یپارت

 .دا ده م هڵ قه  له یناپاك  به انی فتارانه و ره ئه
  به ن،ێڵیب  ێج  كه ش شاره و نه نیب یعس به  كرا نه ده نه  كه نیبوو  وانه له ومانان مهێئ 

  كه نیبوو  وانه ئه  مهێئ ماڵ به ن،یب ده  براوه  مهێئ داییتاۆك  له یزان خاممان وامانده ڵیق ئه
من   نده رچه هه ن،ی قورتار كه یت نهی مه  له مانۆو خ نی م بكه رده سه ی مه گه یزان مانده نه
  جوانه ڕێیهاو یر ژده ئه  كه  كهۆریم چ ئه یوان هڵپا ماڵ م به كه ده  قسه  وهۆك یزمان  به
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  كه ی فتارانه و ره ستێوڵ و هه له  بووه نه شیمانیش و په بووه نه یی گله زیرگ ، هه رگمه مه
 .بوو ده نه یردار سبه كردوو ده ده  ێل یكۆوام داك رده به
 نینێم و تا ده وه پاشه  نهیوت كه  مهێئ هات،ێل كمان هیك  موو وه الدا هات و هه  به مێرژ  ێكات
راست  ی ماوهۆك یشار پشت ی ژهۆو ر ئه. نی كه ده  قهۆل  وه كهید یكان و گرووپه ئه یدوو  به

 نیبوو دوور نه  به ش،یر ژده من و ئه نواند،ی ده  سرته  ێو ب شۆخام كێموو شت ، هه وه كرده
 ینگ دهێب  دا، له ده یر ورو به ده یكێموو شت بان و هه گاوێر یت قهیر د ژده ئه ، ته هڵس و خه له
 ۆیب مێو گو یوانڕ ده م نگه دهێب  هانهیو ج و، له ك ئه وه ش،یكرا، من ده نه ید به یچ اتریز

 ریب ی هیب ره عه  هو وت بوو، ئه شوترێپ یژۆند ر چه ی ژكراوهێدر ، هینگ دهێو ب ئه رابوو،ێراد
 (.  ێو كه با ده شه لول و ره رده گه شێپ یورێه) دا، ده ی وه ئه یواتا  كه  وه نامهێد
  ێژۆ، ر وه بووه  كه كهڵ خه یبوون  خه هیو  سته ده  له یدێنائوم یژێدووروو در یك هی ماوه 
  ره كهی و په ئه ینانێالدا ه  الدا هاتبوو، به  به تاڵو ی وره گه یر كهی بوو، په شترێپ

بوو   وانه له ، هیكرانا سبار نه ر ده گه! بوو نه  تهاڵو یكڵ م خه ئه یئامباز  نها له ، ته الحه به زه
 . گرتبان نهڵ هه  ێل یست ده یرانێوڵو ما ڵۆڵیك یتر یكێمان رده سه
موو   و هه مێرژ یاوانیو پ زێرباز و ه سه یچ  كه ی ژهۆو ر ئه ، ێزارو س دوهه یچوار ی ده
 انیك كرابوون، تاق پرچه كایمر ئه ڕی كردن و شه یرگر به یست به مه  به  كه ی و گروپانه ئه
  كاندوو به ته یركوتكار سه یحوكم یغوبار زوۆت  له ۆیما، شار خ نه  كه شاره  له
و  یرسام سه  ر، به ژده من و ئه ، وه كهید یكان شاره یزیر  چووه ، وه ستهیشا یك هیند مهۆشك
 انمانی وه و كاردانه كڵ خه یمایس  كردوو له ده مان انهۆڕو گ ئه یماشا ته ، وه كه هیشۆخ
 رۆز یك هی ماوه انیكان زهیئاز  سه براو كه وڕكو  كرد كه ده مان نهاڵو ما ئه یردان سه ،یوانڕ ده
 ڵد  و له ستیو شهۆخ  س و شته مووكه هه یتنید ۆیزر دوور بوون و تامه  م شاره ژ بوولهێدر
 ی وهێبوون ش ك هی وهێش  به كان هیشۆو خ فی كه كان هڵما ی ربهۆز  بوون، له كان نهیریش

بووم  ده شۆفخی كه رترۆز  اوانهڕ گه یس و كار و كه گرت، من له ده  وهۆخ  به یانێڕنگ گ ئاهه
  ناسهێپ  نه ك هی وهێش چیه  به  كه كنێل ختگه وه ساته یراست  ، به و ساتانه ئه ینینیب  به
 ڵ گه  له شیرو چ ژده ئه ڵ گه  چ له رۆز یك هی ، تا ماوه وه بنه ده  دووباره شی و نه نێكر ده
  ێل مانییشناۆر ڵو چاووو د ییزباۆریكردو پ ده مان نهاڵو ما ئه یردان م سه كه خوشكه ڵیما
كرد  ده انیكانێانكارۆڕگ شێپ ی و مانگانه فته هه ژوۆن ر و چه ئه یباس انیكێند هه كردن، هد

  له انیوز سه یپڵۆگ یكردنڵ و هه مێرژ یكان زهێه یكێوتن كهێدرز ت یچاو  چاوه نۆچ  كه
  م شاره روو له  وه انهیپا  ێب یكێشقیع شاووێل  بوو تا به  كاوهیمر ئه یكان زهێه ن هیال

،  وه كرده ده نه كێچشتیه  له رمانیبوون ب رۆو ز وره ند گه هه كان هیشۆن، خ بكه  هخنكاو
، باس و  وه گرته یانێیتر ج یو باس و خواس انۆڕگ یموو ر هه كان هه باسه یت بابه

 ۆیخ  له یك هیست و په یریمارگ و ده یچ گرژ شووتر،ێپ یوان ئه ی وانه چهێپ  به  ێل خواسگه
 :میپرس. نی كهیب  ێماب نه  كهید یكێچ باس  كه  وه هیدا ده كێگرت، وام ل ده نه

 .؟یو پاش چ مه ر، له ژده هئ ـ
 .؟یچ ڵێی ده: یوت 
  له  هی هه ڕكوشت و ب روۆو ز مڵزو یالدا هات، چ به ش هۆیشك  به  ره كهی و په وا ئه: وتم 

 .ت كران فره نه  به داڵی گه
 یژووێروداوو م ك،ێم رده مووكات و سه و پاش، هه مه كردن له  قسه ۆب  زووه شتاێه: یوت 

 . هی هه ۆیخ یت بهیتا
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  ێب ده  وت كه ركه ده مۆب شت،ۆیشتدا ر رۆز یال  به رمیب  وه ره ژده ئه ی و قسانه ئه ی انهیم  له 
ر  و حوكمكارو به ئاراوه  نهێب اوازتریج یكێل رووداوگه اوازویج یك هیژووێم  ێب ده ، ێواب
 .بن دای ش په تازه یستكارڵ هه

 كانمانێرانكارۆو گ كڵ خه  له و وه نهیاڕسو شار ده وێن  ر به ژده ئه ڵ گه  له ی ژهۆو ر ئه 
ر بوون و  رزگار كه كاروویرگر به یزێه  به ڵ كهێت انی ربهۆبوون، ز شاۆخر كڵ خه ،یوانڕ ده
 انیكان هڵبا ناو،ێر د ده انیر سه ،ڵمندا ردێو م ڵو مندا وه رازاندبووه انیكان لهیمبۆئوت

 یتووش شیكان وره ، گه وه وته ده انیاوازیج اوازیج یدروشم شا،یك ده انی كهیشاندو، ف وه راده
كردو ترس و  ده وایه  به ڵ كهێت انی هی اوكهڕ هڵو د و پاش،  ئه مه له ۆبووبوون ب  اوكهڕ هڵد
 .   بوون وتن، ون ده ركه سه یشۆو خ یشاد یم ته وێن  له انییران گهین
 یئاو  ێقوم ی توژنه ، ێابانیب وێن یبووێڵو یكێس كو كه وه  كه شاره یكڵ خه ی مهێئ 

  كه شاره ی هێینو ۆتڵو پا به مانۆخ ك، هیرما بردوو ك سه وه  شكانه شاگه ن،یبوو یرفراز سه
رم  گه ڵیبا رێژ  كرد، له ده  وه رهاتنه به  و وزه نیت  ستمان به كردوو هه ده  هۆڵگرم ،یشۆپی ده

 یك هی ئارام تا ماوه یكێو بوو، خه  ێزمان ل دا، حه ده شكمانێباو كان هیانكارۆڕگ ڕیو گو
ر  به  وه مانداته كات و نه نه  ێبانگمان ل ر نهێقۆت وڕد یكێنگ ده چیو ه وه بمانباته ژێدر
  له كان سافهڵد  سه موو كه هه. نڕیركوتكردن و زمان ب و سه نیسڵۆو داپ یی ندهڕد یلۆپ شه

كردن و  ده  ێل انیواڵو س نین كه دهێپ  وه كانه كداره چه م ده  به و وه انهڕسو شاردا ده وێن
ر،  ژده ئه ڵ گه  له  ێبوون، كات ده انیچاو سوپاسگوزار  به دان، دهڵ ردا هه سه  به انیینیریش

 .ستا راوه یر رامبه ر به ژده دروست كرابوو، ئه ڵستاۆپ  له ی ره كهی و په ناس ئه حه  نهیشتی گه
 یبردوو  سوجده ی وانه ئه ۆب ، كه هیشدارۆكان و ه بته یودوا مه له ۆب ، كه هی نامه  مه ئه: یوت 

 یكردن دێنا ئوم و رانه كهی و په ئه یپاراستن و وه شتنهێه انیو كار ن رانه كهی و په ئه
 . ننیب ده  وه هیانكارۆڕگ  ون به خه  كه  هی وانه ئه
 ، ێرۆخ اكیك تل وه ن،یكردبوو یشۆهێست و ب مه ژ،ێدر یك هی تا ماوه  وه ته نه یوتن ركه سه 
  ێدا، ب ده  ێل  وه ته نه و مهێئ ڵیق ئه ۆب انیتڕج  دا كه مان ده وانه ئه یرنج ، سه وازانه  ێب

 ، وه دانهێل تڕو ج نین كهێم پ ده  به ن،ی بكه انیوان وچهێن یورد یك هیماشا ته نیبتوان ی وه ئه
 ی ته عره نه رێژ  شار له سوو، دهڵ هه داێپ انیانۆیخ یت هوه و شه وه كرده رووت ده انیشار
 ی كهیكردوو ف وادا ده حه  به انینیئاگر یاری یشیكان چووهێو ب گرتی وان ژان ده ئه
 یی وه ته نه یریب ی وه بوونه ڵكا  له نیئاگادار بوو  مهێئ شا،ێك ده انی وه ته نه یوتن ركه سه

  بوو، رزگار بوونمان له نه ێیپ كمانێچ كار ماڵ به كان، نهڕێت ۆخ  ێملمالن یدانڵ رهه وسه
 ی بوو، ئاماده هه مانۆب ی وره گه كجار هی یك هیها ماناو به  رهۆو ج له یكێمێرژ یم سته
  به  كه ك هی پاش ماوه  ، هی زگهۆو خ ئه ی ئاراوه  نانهێه ناوێپ  له نیبوو كێدانیموو قوربان هه

  ێنێشو  له  هیستایر بمانو ، گه ماوه نه شتنیدان ۆب كێنیشو ن،ی كه ماشا ئه ته ، وه نهیئاگا هات
 ۆب كێنێشو چیه نایگ ئه ، هینایشتیدان شێتكڕج یكێس كه یش باوه  بوا له ده ن،یشیدان

كان  گره نێشو  یوتوو كه نێشو  ێب ده  كه  وه هیاڕب  وه شمان به به.  وه مابووه نه ومانان مهێئ
  له  كانهڕۆ گه  هڵ قه و چه ئه و وه مانه كه شهێب  نهینوستوو بچ یكیرێك و ش وه اخودی ن،یب
 .ژمار كردن هه  نهێباشتر ب ومانان مهێئ

 یكێموو باس و خواس هات، هه موومان ده هه ڵیق ئه  به ی تهڵگا ، دهید ایدون یل وه ی سه
 كدا هی  به یكان سته توركان بوو، ده یت تورك و حكومه یوبارانكردنێنشت كردن و جن رزه سه
 :گووتی داو ده ده

 .رچوون ده ۆیب یت المه ساخ و سه  موو به داو هه نه انێیدا، ر نه انێیكان، ر سه ره ته ـ
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،  مه م خه ئه ،یت المه ساخ و سه  بوو به مێرژ یاوانیپ یتناڵ هه ،یل وه ی سه ی وره گه یم خه 
 :یپرس مێل ش،یر ژده ئه ی وره گه یم خه  بوو به

 :یوت ت؟ۆخ یه  ت كرد به مه م خه ئه ۆب ۆت ـ
و  ره به  وه كانه سته جه  له  نهێخو یك هی له گهۆج یشانێكا، راك ده یباس یل وه ی سه ی وه ئه ـ

كا  ده یو باس ئه ی وه ئه.  رگه مه ی وه نهیو دور یك ره دووبه یوۆت یو چاندن كان هییشتا ده
  به  هی كوژانه اویو پ ئه ی وه هاتنه سانید و هی وتنانه ركه سه یشۆم خ ئه ی وه انهڕزوو ب

 ڵی وه ئه  له و ردهێم رهیو پ له  و قسانه ئه یستنیر پاش ب ر هه ژده ئه. مان زهێو
  ئاماده ۆیماو خ نه ی كه شاره یئازادكردن یژۆر م كه هی ی كهڵو خو ئه  وه كانه هیانكارۆڕگ

 ژۆر ومو وام و هه رده به یك هی راوكه  هڵد  و ته بوو كه اریو پاش، د وه له یژانۆر ۆساز كرد ب
و  ئه كرد،ێست پ ده انیكان هیستیرۆریت  وه كرده  ێبوو، كات  تازه ڵیوا هه یستنیب یخاڵقو  ێگو

كرد،  ت ده فره نه  به یتوركان یت و حكومه تاڵو و وه كرده پشتراستتر ده یل وه ی سه یكان قسه
  به شم كه ردهێم رهیروو پ ژده ئه ی هی راوكه هڵو د یران گهیو ترس و ن ئه زیرگ من هه ماڵ به
چ   و روخاوانه ئه  گووت كه رم ده ژده ئه  به ،یزان ده نه یترس مه ی  ێو ج كیژۆل یكێشت
ند  چه ین كورت مه ته ی كانهۆترسن یكێالمار ند په چه رۆز رۆو ز ماوه نه انیكێتاڵ سته ده

من  ماڵ به ، وه تهڕێب ده انیوۆت  هیتا ن و تا هه ده نجام ده ئه كڵێسا ڕی وپه ئه ای ،یی مانگه
بوون و  ۆیخ ی  ێج  له یكان هیران گهیترس و ن  كه رهیپ  دهیادینگ بووم و دن به ده و هڵ هه

بوون و  انڕوان حوكم تر ئه یشار نیند چه  ندوو له سه ده انی ره كان په الماره په  ورده  ورده
  تهاڵم و ئه یوانید نه ۆخ  له رێخ یرشتن نێو خو قاندنۆت كڵ خه  وتنه كه اتریجاران ز  له
 . ستهیو نه
  هی وانه بوو، له ڵفتا سا هه یروو ن سه مه ته یوار نهێخو نه یك هیكابرا یل وه ی سه 

  و باسانه ئه  كه ، وه هیاێڕگ ده ینۆك  ێل گه یباس و خواس ، ێاندبڕ پهێت یشتاش هه
 یبوو وا ژیت  ێل گه یریم، ب دووه یهانیج ینگ جه شێپ یم رده سه ۆب  وه انهڕ گه ده
 یكێردێم رهیپ  هیگوا گرتێل انیكێر شه ته كێژۆر ، انداوهیرو  ێنێدو ڵێیك ب وه  وه انهێڕگ ده
 ی كاو قسه ده  كه وشه ره ۆب  وه كدانهێوا ل  ێزان ده ت اسهیس  له یو چ ك ئه وه یوار نهێخو نه
موو  كانن و هه زه كاغه یروو یوار ندهێخو  وهێوتبوون ئ ێیپ ، هی كان هه له سه ر مه سه  له
و  انۆیخ ی.......   كه  ێسان كه ی قسه ، وه نهڵێ ده یكڵ خه ی و قسه وه نه كه ده ییالسا كێشت
 یشو رووت ره و هۆڵرماو س و سه بووه ستامۆمام انیمن، ژ ماڵ ، به وه نه ناكه ایج كێل ر زهێگ

  وهێئ یست ر ده به یكان  زه كاغه و هڕ ك و په كان وه وانه چه وێكردووم، من ن انی وره گه
ك  وه  ێفام ب و نه لێگ ی وه ئه و هی وه شتانهێپ  ش له ره یك هی ماوه  وهێئ یگوتبوو ، وه نمهێخو ده
 . سوتماك  به  ێب ده كێر پرس به یم ژه ی وه رم كردنه گه ۆب  لكهیچ
 

  
 
3 
  ، ده وه بووبوونه نه دارێب ان،ی كه شاره ییرزگار یستبوون مه  له كڵ خه شیرۆز یك هی ماوه تا
  ێس ر كه هه یدوونان  كوشتن و راوه  وه وتنه و كه وه بووه ژێتاوانباران در یتاوان یست

 وزاندو گه ده انۆیخ ینێخو  له انیكڵ خه ، وه كه هی هانه به  و به ك هی ر ماوه هه ، هیستایانویب
و  هانه به  ر له ن، هه شارده حه  وه و پاساوانه پشت ئه  له انۆیخ یتاوانكار یروو ستیانوی ده

و  ینییو ئا یف هیو تا یتنیئ یاوازیج  شتهی گه تاده ، وه رانه ركهیداگ یدانیت ارمهی یپاساو
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كوشتن و  یوژم و ته ئه یقوربان  بوون به ش،یر ژده ئه یارانیهاو  له كێرۆز ،یینزاییئا
 تابیحساب و ك یو وا بوو، ئه نه ی شانه هڕگو و شه هڕ و هه ئه یباك  نده وه ر، ئه ژده ئه ، نهڕیب

وا  یو را ئه ، ێبگر  ێل انیر به  ێناتوان شیس ن و كه روو بده  ێب ر ده هه  و شتانه ئه  كرد كه ده
  انهییقوربان  رهۆج م به یستیوێپ ك،ێانۆڕموو گ و هه كێو باش چوون ره موو به بوو،  هه

 . هی هه
م  ئه یكولتور  بوون به ۆنا دروست و نام و انهۆڤن نامر بوون و هه رۆند ز كان هه تاوانه 

موو  ر كردبوو، هه ده  سنوور به  له یكێنیقۆو ترس و ت كۆش یتووش یكڵ موو خه ، هه شاره
 .ستانڵ نگه جه  به  و بووه  ێناكر سابیح تاڵو  به  تهاڵم و وا بوو، ئه انیرا
  له  هی وره گه یكێكردن مڵزو ،ڵ نگه جه یخۆد  به  خهۆم د ئه یشوبهاندن گووت،ی ر ده ژده ئه 

  كه  وه تهڕێ گه ده ۆه ك هی ۆنها ب وان ته ئه یكان تاوانه  چونكه كان،ڵێ نگه و جه ڵ نگه جه
كوشتن و  ینجامدان ئه ۆب  دروست كردووه انیكارۆه انی ده كان هۆڤمر ماڵ به ، هیتێبرس

 .كتر هی ینڕیب
 و وه هیردا به  ێل انیشیناوچوو، ر  له یمێرژ یاوانیپ یرۆز یك هی چوو، ژماره نه  ێپ ی نده هه 

 یلیمس ته ی هیسا  له انیموو ر هه هه.  وه كانه وه هڕتوند  گرووپه وێن  هییئاخن انۆیخ
جاران  یك و چاخ وه یئاساب رۆز  وه رهۆز یر كهیرێچاود یچاوان یو بوون یموكراتید

كردن،  ده نه ژێدر ۆب یرۆو ز مڵو زو یتاوانكار ی نجه ئاشكرا په  به  ێس و كه ران گوزه ده
 . سوبات بوون یناغۆق یكێل گه ندهڕمت و د یكێل مارگه

  له ك هیت و  وه نه ڵیسا ی كه زنه مه  نهڕی راپه  له یبوو، باوك  هڵو ما ئه ی ر، تاقانه ژده ئه 
 مێرژ یزێه ی وه انهڕ و گه كه شاره یپاش رزگاركردن ، ێكر باران ده  گولله  وه مهێرژ ن هیال
 . كان داوه كداره چه  به ینان خواردن یكێم ژه ی وه به  ێكر ده تبار مهۆت ۆیب
 گرتبوو،ڵ هه یم خه  ێل گه یكیخان، دا  هیدا یك هیوایه دووێموو ئوم هه  ر بووبوه ژده ئه 

  تهێچ تا نه شن،یر دان ژده ئه ڵ گه  له  وه هڵما  و له ره وه م، كه هڕگووتم، كو ده ێیم پ رده هه
  له م هڕكو م ئهر  گه گووت،ی ، ده ناسانه كوژو خوا نه اویو پ ئه یچاو شێپ  تهێو كه ، نه وه ره ده
 .رمێسپ و روح ده ر پاش ئه هه نم،ێنام  اوهیر دن سه  به ژۆر ك هیم،  س بده ده
 وۆڕك یرچ كرد، هه شاردا ده یكێر به له موو كون و كه هه  رمان به ر سه ژده ئه ڵ گه  له
 یوانڕ چاوه ی وه ئه  ێب ن،یبوو ده ی ، ئاماده  هیشك ببردا  ێنێشو  له كمان هی وه بوونهۆك

  ێست پ هه كانمان وه بوونهۆك وۆڕك یاوازیتادا ج ره سه  له  مهێئ ن،یب شتكردنێبانگه
و  ئه كتر، هی  له اوازنیج كان هۆڕك یبووان وت ئاماده ركه ده مانۆب ك هی ، پاش ماوه ردك ده نه
  ێب ، مهێئ یم و چاو نها ده ته ،ید ده نه  وه كه هی  به داۆڕك ك هی  مان له م و چاوانه ده
  ر له ژده ئه كێژۆر ، وهۆب ده  دووباره كان هۆڕموو ك هه  له  لكانهیو ساو و ساده رمانه شه

 یكان سته ردوو ده هه ، وه هینێشو  به شیچوو، من  وه ره و ده ره ستاو به هه یست په  به كداۆڕێك
 :یوت و وه هێیردوو گو ر هه سه  نا به

بوون  كیدا  له یت وه له ڵێی ده!  هی هه انیكردن  قسه یتوانا كان تدارهاڵ سه ده  كه یئا ـ
 یك هی وه بوونهۆك  له  ێو انهی ده ، هی هه انین مه ته ی قسه یرچ و هه پژاوه نه انیزمان
 .ژنێر ڵی هه ایر ماوه جه

 یبوون ادیز  له ژۆر  به ژۆر ر ژده ئه یكان هیی هڕتو ، انهیاوازیو ج ست كردنمان به پاش هه 
 یت كردن ت له له یزاریـ من ب:وتی ده شت،ین ده  ێل یمانیشتیشارو ن یس كهێب یم داو خه ده

 یكۆكنا ێیج  هی هه یت وه له ، ێنڵێ نگاو هه هه شێو پ ره به  ێبتوان نۆچ  م شاره كانم، ئه شته
 انییكۆس ناك دووكه  وه اشهیدن ڕی وپه و له وه كانه سنوره ویود ، له بووه كان كدادانهێو پ
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و قووچ  ره سه  م شاره له  ێموو شت ، هه وه نه كه حساب راست ده  رهێل و رهێئ  ننهێهی ده ، ێب هه
  م شاره ئه یكشكاوێت یو پروسك سكێئ  ێتوان ده  ێك ، وه نهێس راست ناكر كه  و به وه ته بوونه

 یسپ  ش له ره انی؟  وه جوان جوودا بكاته  له نیناشر ، ێتوان ده  ێك ؟ وه تهێنێرسیبگ ك هی  به
 .ر؟ روه په شتمانین  له شینیو خائ لێگ  له ت مهیو بل

  به  م شاره ر له ژده ك و ئه وه ینیند ر، چه ژده ئه یكان مه خه  بوون له كێش به  مانه ئه 
 شیكان نهیو ناشر ن ده كان ده جوانه  شته  به  ره كاردان و په  رخستن له ده ۆخ  ێو ب ینگ دهێب

خ  زهۆد وێن  له یون، جوان یرباز كو سه وه  سانه كه  رهۆم ج ن، ئه كه ده سواینابووت و ر
 :گووتی ر ده ژده ، ئه وه خشنه به ده

  بوون، له یقوربان  به ۆكردوون ب یخودا دروست  وه له زه ئه  ر له هه  سانه كه  رهۆم ج ئه ـ
م  ئه ن،ێناكر شیشف بوون و كه شف نه كه زیرگ هه  كه كان، هیراست یشفكردن كه ناوێپ

ر  سه  به فیزیس ی كه رده به و وه نهێخول كاندا ده مه رده و سه نێموو شو هه  له  سانه كه
 انیروح  به یسوك بكات و سوكناك انی كه باره  ێناتوان  ێس كه زیرگ هه و هی وه انهیپشت
 .  ێخش ببه
  ته هیشتنای كان بگه له سه ر مه بوو،گه ژیت ریست ناسك و ب روح پاك و هه یكێنج گه ر، ژده ئه

 وڕموو گو هه  كان، به پاكه  هۆڤمر یست هه  كردن به  مه كان و گه روحه یكردن سیپ یئاست
 :گووتی ده ، هڵجوو  وته كه ده  وه هیكێنیت
 داێت ینهان په یكێست كان ده موو كاره زانم هه ده و هی كان هه ره ده قه  به وامڕمن ب  راسته ـ

  هی وهێو ش به  و كارانه ئه  ێب ده  وه ، ێگریرا  ێبتوان  هین  ێس كه  كه  ێست ، ده ردراوه وه
  سته و ده ئه یوانڕ چاوهستم و  ستان بووه وه سه ده  كه  ێن هی ناگه  وه ئه  مه ئه ماڵ ، به وه ونه بكه

 یست بن ده یرباز سه ومانان مهێئ رێخ ، نه وه بكاته كال هی كان هیم، كا بكه  نهانه په  زهۆریپ
 كان، زهۆریپ  ئامانجه ینانێهید به ۆب  لهیس و وه ماشه  نهیبب  ێب وده نی نهانه په  سته و ده ئه
 . بێ دهَ  كامل  داێت ۆڤیمر  كه

 تریئ ، هیبووا  هی وهێو ش به انیر ژ كرد، گه ده ند نه سه م په و قسانه ئه  نده من، هه ماڵ به 
 :گووت مێپ ؟ هیچ یپا  له  مهێئ یال قه و ته ڵو هه

  كات و له بانگ ده ۆیخ ڕیكو  من به ۆت یكیدا م،ۆت یمن برا یزان ده تۆر، خ ژده ئه  كاكه ـ
 یو ئاوا رداوه وه  مهێئ یت هیبرا  له یست ده  وره گه یخوا یزان ده تۆ، خ وه ناكاته ایج مۆت
  تتم له سوره ش رهۆو ج و به تیماشام كردوو ته یت هیبرا یچاو  م به رده من هه ، ستووهیو
م  ئه ان،یمر كردن كان و نه پاكه  روحه  له كردنیكۆداك یناوێپ  له  مهێ، ئ سپاندووه چه شكمێم

 نی كه س نه كه  له  و گازنده گله  مهێئ  ێب ئه ، ێب ۆت ی چوونانهۆو ب ر به گه ئه ن،ی كه ده  كارانه
  نه بتخه ت چونانهۆب رویم ب ترسم ئه من ده ن،یرگر وه یساف  كان به نجامه موو ئه و هه

 :یوت. تۆو خ رووه یكێر نگه سه
 نگارت هڕ و به نمێبه  ێوازت ل گاێر ی وهین  له ێیترس ده ، مهێل تیچ یترس ۆزانم ت ده ـ

  م كه بكه  ێزمان  له یكۆداك  ێب م، من ده وا ناكه یمن كار زیرگ نا، هه ،یوت.  وه ببمه
  سته دهاڵو با ئه یستیو  م به بكه  ێلتوور كه  له یكۆداك  ێب ده وم،یخش به ێیردگار پ روه په

 ی انهیاوازیم ج ئه ت، كمهیح ڕپ یكێانیژ یجوان ۆب  هی وره و خودا گه ئه ،یر سه  ته خراومه
زمان بكا،  ك هیلتوورو  كه ك هینگ و  ره ك هیموو  هه یتوانی ده نایگ ئه ، وه هیكا  ته ناوهێه

  به یستیو  ێس ر كه هه ن،ی كان كار بكه پاكه  روحه یپاراستن ۆنها ب كا، ته ده  ێداوامان ل
  هیالهیئ ینراوێپ سه یزۆریپ یكێرك وكات ئه ئه ، ێر ناو به  له  مهێئ  وه كانمانهێاوازیج ۆیه
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  له كردنیكۆداك ناوێپ  له  رهۆو ج به ن،ی ختكه به ناوداێپ  له یمانۆو خ نی بكه یكۆداك  كه
 ...نیمر خودا ده یجوان یكێكار

 ی باره  له یت بهیتا  ر بوون، به ژده ئه یكان چوونهۆراو ب  له كێند هه  مانه ئه ، ڵێ به 
 چیه یوانڕ ن و چاوه كه ده ششۆك  رفراوانه به  هانهیم ج ون له یرباز كو سه وه  كه  وه وانه ئه

  هرباز و سه بوو له  ێك هی ۆیر خ ژده ئه ، انهیئاگادار شیس م كه نابن و كه شیكێپاداشت
       نرا؟ێرژ ینێخو یرچ سه  له وۆكاو ب ده یچ یزان دهی س نه كه  كه ی ونانه

                                                       
  
2 
 

رگ و  جل و به  به  ێس كه ژانۆر  له  ێژۆر ر و گهوامدام  رده به یك هی پرسه  له ستاێئ من
و   ێر ده  ته هاتوومه انێڕگ  پرسه یت وهڵ خه  گا من له نه  ێوا ت م،یدی نه  وه شه ره یشاكۆپ
ش  ره شمیموو ناخ و روح و هه كڵ به كانم شاكهۆك پ رم، من نه گووزه ده ییئاسا یكێانیژ
 یخت رسه سه یدژمن ستاێمن ئ. جاران ی كه هۆڤمر  به  وه ببمه زیرگ هه  ێناچ  ێپ و اوهڕ اگهد
 اڵوا واڵئا ۆخ یانیشا  ێنڕێداب یتێوت كات و ل زه  ێل كانت زهیئاز  ێبتوان  كه كێانیژ انم،یژ

 .م كه ئه انی عه تانۆ، ب منه یانێڕگ  پرسه ی وهێش  مه ئه ،ۆیب  هیكردن ن
ن،  كه ده كێسان كه یكوشتن ی وه انهێڕو گ ن وهیش  هڵزار سا هه  له اتریكان ز به زه مه  عهیش 

 یكێستۆد ین وهیمن ش.. مێڕگ ده مۆخ یزیئاز یكێس كه ین وهیكوشتنو ش یكۆریوا چ شیمن
 یچكردنۆك ین وهیش م،ێڕگ ده ش وهێئ یبر  له یت هیاۆڤموو مر ردوون و هه و گه مۆخ

م  ئه وێن یكان موو روحه روح، هه یبوار  زا له شاره یت بهیتا یك هیستاۆمام ك، هیستاۆمام
خت و  رو دارو دره وه له په روو وه ندهیموو ز هه گووتی ناو ده ده انیموو هه  له یزێر ، انهیژ

 انیی بوون و ئاماده مانڵ گه  له  ردوونه م گه له یرچ و هه ڵوو خاك و گ ردوو چه ت به نانه ته
و  نیر به ۆب انیست ده  وه به ده ئه  و به نیبگر انیزێن ر وه ئه ین هیو شا زنۆریپ ، هی هه
 .نینێب انیكار به
و  ڵ كهێم ت له یوا ، انهیژ یدوژمنان و ندهڕلالدوو د و جه له ی، وا زنه مه  هۆڤو مر له یئا 
و  ك و ئه  وه  ێتوان ده  ێك م،ۆخ ی هیر ژده ئه  ێو ب ییاین م ته له ین، وا هه  كه ی هڵی كهێپ

و  ییائاس یشت  م شتانه ئه  بكات كه میراز  وه و به تێخش ببه  ێپ میی قرهۆئ م هیستاۆمام
س  ده  له شكێبم و م ده سڕجا مۆخ ی هیس كه  ێم ب له  خته من وه انن،یژ یپان هۆڕگ یسروشت

 و هی هه یق هڵڕد  شنه و چه له یك هڕێیهاو  ێك ، وهید یباك  ێوا ب یك هیستاۆمام  ێم، ك ده ده
  ێب ی شهیهاوك ارویپرس  ڵێ مهۆك  به  ێن تاق و ته  وا به  انهیژ ی هیو گرژ ڵینجا م جه له
و  له یكێر وه بوونه یستدان ده  له ی قرهۆئ  ێكر ده ێیپ  ێك ؛ ێڵێب ێیج  وه مهاڵ وه  ێب كاروویش
و   ێروح راگر یچاوان و سوتان یئاو و وه تهێب ییوا بكات، ئاسا  ێتوان ده  ێك ، ێبگر  رهۆج
م  ئه ۆب  ێب رورتر زه ستترویو شهۆخ زتروۆریو پ له  ێتوان ده  ێك ، ێرێرابو ن وهیش  ێب یكێنیژ

  به زیرگ هه مێڕگ ده  ێن وهیش  هین  كهید یسان كه یك ه وه یكێن وهیمن ش ین وهی، ش ونه كه
  هیمن و دا یخان هیدا یروح یتكردن تله پاك و له یكێروح یتاساندن ین وهیناگا، ش یاڵبا
م و  رده موو سه هه  له كان زهۆریپ  سه كه  ێكر رگ، ده مه  و جوانه دیه شه یر ژده ئه یت سمهیع

 یرتاپا سه یكردنڵتورش و تا ی هیما  تهێبب انیناو چوون  ببن و له دای په كداێنێموو شو هه
 .  رۆز یكێسان كه یانیژ
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 یشتنۆیر ابووم؛ۆڕگ رۆن زم دا هی و ماوه له بوو،ڕی پهێردا ت ژده ئه یر كوشتن سه  به ك هی ماوه
 یی وره گه  دركم به  نده وه تادا ئه ره سه یژانۆر  بوو، له وا ئاسان نه یكێكار م هڕێیو هاو ئه

 ماڵ ، به داوهیرو یچ یزان مده كردبووم نه  ێت یند توند كار هه انیكرد،  ده نه  كه ساته كاره
  مهێوت، ئ كه ر ده ده  وهێپ میو ئه  ێب  ورده  ورده ی كه پرسه یهاتن ییتاۆك  له ك هی پاش ماوه

بوو  كێبوو شت نه ییزا هاكه یماد یكێشت  وه بزر بوو، ئه  ێناكاودا ل  نمان له گمه ده یكێشت
  به  ێخش به ده  ێل یك هی ند دانه چه و ناغهۆر ق هه  ردگار له روه په  كه ی و شتانه له
ست  وام هه من،ۆردوون بوو ب گه یشت نیهاتر به  و به نینتر گمه و ده نیتر وره گه كان، هۆڤمر
چووبوو،  كێواو ت ته شم وهێم، ش رناكه و ده و ره وه ته ماومه اباندایب  له این تاق و ته كرد به ده
و  كڵ به ییئاگا  ێب ینووستنك  بوو بنووم، نه  ێزم ل حه  شهیم توانا، هه  ێوازو ب  ێب

 كان، نهێز تهڵد  ساته و كاره كان هڵتا  شته  بوو له امانێڕو ت نێنو وێن  انهخز ۆستم خ به مه
چ  م،اڵ ، به مید ده انیفتار وان، روخسارو ره كردبوو، ئه ران گهین كانم زهیس و ئاز موو كه هه

 .نێرمدا د سه  به نیچ  انهیانكارۆڕو گ ئه ،یزان اندهی بوو، نه ناخم نه  له انیك هیئاگا
  ێزم ل حه ، ێنێرز لهیب یتوان دهی س نه كه! نگ بوو وو هاوسه ند پته ر هه ژده ئه یت هیسا كه 

 .ئاوابم شیبوو، من
 یكان موو ناوچه هه  هات، له ده انیرۆز یوانیبوو ، م  وره گه یكێت رهیش ن عه ر، خاوه ژده ئه 

 یكان هاوارو گونده:  گاته تا ده  وه ركووكه كه یر ورو به ده یكان گونده  ر له ، هه وه كوردستانه
: شیوان ئه ن،ئاشنا بوو  وه المه  س به دوو كه ؛ كهید یكان وناوچه نیق و خانه ڵمووس یور ده
 اینڵد  هاك بوو، كه سه شید یو كردو ئه ده انیت بانگ قودره ی سه  به  ر، كه ژده ئه ڵۆیخا
 . وه سنووره ویود له اخوود،یهات،  ده  وه سنووره یكان گونده  بووم، له نه
 انیال ژ،ۆند ر وو چه ند شه چه  كردوو به ده انیر ژده ئه ڵیما یردان سه رجار،ۆوان، ز ئه 

 ،یانزانی و ده یناس ده انیبوون، من یشیناو شار یس و كار خزم و كه یرچ ، هه  وه مانه ده
كردم،  ده یبانگ ،ۆیخ ڕیكو  به ،یكیدا ، هی هه انڵی گه  له نمیت  به یك هیند وهی ند په چه

 :گووتی هد
 . وه تهی بكه ریب اوازیج ،ی كه نه... یر ژده ئه یبرا ۆت ،یمن ڕیكو ۆت ـ
  نم له مه ته ، وه ته هینا ریب ممۆخ یكیدا مانم، كه زانهێخ یندام ئه نیمن، بچوكتر 

 یچۆك ، وه هی سته جه یسوتان ۆیه  به كمی، دا بووه انگانمشت  وت هه حه یر وروبه ده
 ،ی وه ن به بكه تبار مهۆباوكم ت  انهیستویو كم،یدا یس و كار كه ستبووم،یك ب ، وه كردووه

كانم،  خوشكه م،اڵ ؛ به ستاوه هه ێی، باوكم، پ كوشتن بووه یكێو تاوان بووه رووداو نه  وه ئه
 تریچ تر،ایز نێز تهڵد یكێروداو  له  وه ئه  ، كه وه نه كه ده یاستڕن و پشت كه ده  وه له ڵینكو
 ، وه شتنهۆیر  ر به ، هه وه ته ناوه یر سه  وه ره سه و كه به ش،یباوكم ك هی ، پاش ماوه بووه نه
  ێكرم كم،یدا ینامووس  باوكم و له  له م،ڵد  هۆیب ، وه تهێناسڵ هه تریو ئ تێالدا د به  ێژۆر

 یتاوانێكات و ب ده ییدوا یچۆك ،ی كه سوتانه  له ژۆر  ێو س یپاش س كمیدا  ، چونكه بووه نه
  زارو له ر سه  وتبووه كه  هی و قسه ئه ماڵ ، به وه ته س، دووپات كردووه موو كه هه ۆب ،یباوكم

 یت هیكایمن و دا یت هیاڕكو م،ڵێب  ێو مه من ده ، وه هیاڕنَ  یَ  رێگ ده رچووبوو و نه روو ده گه
  ێس ركه هه یكیك دا ، وه ئاراوه  هاتبووه نه ، وه چهیه  روا، له ر، هه ژده ئه یكیدا یخان  هیدا
  رهی، ش كردووه ییدوا یچۆك كم،یدا ی و كاته ، من ئه مڕكو  ڵێب ی كه هڕكو یر براده  به  كه
 یریش یبرا  كردووم، واته یدانێپ ریش یش ر، هاوبه ژده ئه ڵ گه  خان له  هیبووم و دا  رهۆخ
 .ر بووم ژده ئه
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كرد،   ێل میشۆخ ره و سه خان هیدا یال ۆچووم ب ،ی كه پرسه یواوبوون ته  له ك هی فته پاش هه 
،  وه بداته یكان ستهیو شهۆخ زویموو ئاز و هه مۆوو خ ئه یبوور سه  كرد، كه زدان هی  داوام له

 ۆییزر تامهموو  و هه ئه یتنید ی رگه به و وه نمهێبم یال یمتوان نه اتر،یز  ێك ند خوله چه  له
 :یو پرس كردمێت یروو  وه انهیگر ی م پرمه ده  به  ێبگرم ، كات كمیدا ی هییجودا یوئازار

 .؟ وه اتهینا ۆر، كوا؟ ب ژده ئه ؟ بهێكو  ر له ژده ئه ـ
و  ئه ك، هی تا ماوه تم،اڵ هه  وه ره و ده ره به اوێڕرگ وه  ێ، رووم ل وه رشتنه سكێم فرم ده  به 

ك  وه ش،یخوار، من  هیناێه چاوانم ده  له یئاو و وه هیزرنگا ده مێگو  خان، له  هیدا ی ارهیپرس
  هیتاز  كه یزانی ده ا،یایدیس بم ر كه هه ، وهۆر داب به شمیشیر بوو،یشۆشم پ ره یوان، جل و ئه

  هات، به ده نه انیژ  به میشۆند خ وابووم، هه بار هیك تاز موو كات، وه بارم، من، هه
م  له ، ێوانیك و م وه كان هۆڤ، مر وه كرده ده  انهڕرگ ب جه  هییتاۆو ك له رمیب  ێكات یت بهیتا
و  و ئه انیچوون  له تێبكر  له وا په! كا ده ستیوێچ پ ن،ڕۆ ده و وه ننهێم ده ك هی ماوه ۆب ، انهیژ

  به ن؛ ندهڕد كان هۆڤمر یراست  به ت،ێوت بكر زه انێیداون، ل ێیخوا پ  كه ی انهیژ یت رفه ده
 ، وه انهیژ ی هییماناێموو ب م هه به ،یت هۆیخ یخت رسه سه یدوژمن ،ۆیخ ،ۆڤمر یراست

زووتر  ڵیو هه كتروو هی ۆبن ب ده دا سهۆب  و له انێڕپالن گ  له  ێكات ماناترن،ێب  كان هۆڤمر
........ تر یكینێشو  و له نۆرگ سه  وه والتره ر كوژرا، له ژده ئه ، رهێن، ل ده ده كتر هی یناكردن فه
ت  ر كردن و روومه سه  ش به و هه نیو ش رۆ، م والوه شتر ، له ره شێو له وێشرۆپ ش ده ره  رهێل

،   ێنێد  وه هۆیخ نێشو  به  هۆڵت و نهیو ك رك یدانڵمندا  بنه ش ده مانه ئه ، وه نهیو قژ رن
ش،  ش، ره ش و ره ش و ره و ره تێب وام ده رده م، به ئاده یانڕكو یشتنڕنێخو یكاروان
ت و  سه موو روداوو كاره م هه ئه وانێن من، له ؛یتێنیونتر زهێق و هی م خاكه ئه ینگ ره نیباوتر

ر  ژده ئه ی هۆڵت ی وه ندنه سه  له رمیب  وه كه هیال  كاس بوبووم ، له وڕو ، انهیت نهی مه
 ش، كهید یك هی ئاراسته  ؟ به  ێك  له  هۆڵت ،یپرس ده ممۆخ  له  وه تره یك هیال  و له وه كرده ده
وام  رده رز، به ترس و له و وه نهیدزۆخ و وه خواردنهۆخ  و له نمێست وهیب  رهێ، ل وه كرده ده رمیب

س و  كه ۆ، ب وه نانه  شهێك  ێب یپاك یكێبم و مردن ده ماخ هد یك هی تهڵ جه یبم، تا تووش
 . خته سه  انهیم ژ هبم ل و قورتار ده نمێس د ده  كارم، به

 یانی و به مه ده ،ێیكردن ل یشۆخ  ره خان و سه  هیدا یالۆكردنم ب یردان پاش سه ك هی ماوه 
 مینگ بوو، زان ده   نگه ده  له مێدا ، گو تلم ده م كه نهێناو نو  ستابووم و له و هه خه  له  تازه
 ێیب رێخ  به اخوای ،یم بوو، گووت كه خوشكه ینگ ده  له مێگو  ێكات ، مانهڵما  له  ێك هی  كه
رچووم و  م ده كه ژووره  ل له په  له په  ، به  هێیك مان كه وانهیوت،  م ركه ده مۆب. خان ت سمهیع

بوو   ێئاگام ل شتم،یدان یر رامبه ماچ كردوو به میست خان، ده  هیدا ینانێرهێخ  به ۆچووم ب
 سك،ێفرم  بوون له ڕپ یكان چاوه شتاێ، ه  وه تهڕس یكان م، چاوه كه ست ماچ كردنه پاش ده

، من   وه بكاته شووترمێپ ی كه خهۆمان د هه یكا تووش نه ، یێبگر ستیو دهی بوو نه ارید ماڵ به
 مێكردوو ج  ێپشتم ت  ژهۆو ر ئه ی وه ئه یپا  م، له بكه  ێل یبوردنێل یبوو داوا  ێزووم ل ئاره

 یو باس  وه خان كرده  هیدا ی وه دانهڵد  به یست وت و ده كه امیم فر كه خوشكه ماڵ به شت،ێه
ر  هه  كه ی هیو خوا ئه یستیكان و و ره ده قه  ر به رامبه كرد، به ده ۆب ۆڤیمر یتاڵ سته ده  ێب

 ێیم ج كه چوو، خوشكه نه  ێپ ی نده ، هه وه باته ده ۆیخ ی ته مانه و ئه ئه ،یستیكات و
كرد،  كیر خه  وه كانمه كهۆنین  به مۆخ  ێند م، هه فتار بكه ره نۆچ یزان مده نه ن،یشتێه

 یر رامبه به شمیكان چاوه یتوان مده ، نه مڵێب یو چ یچ ی قسه ماڵ ، به قسه  مهێب ستیمو ده
س  ده  له انیكێزیو ئاز یانمناسی ده  وا بووم كه  سانه و كه موو ئه ر هه رامبه به نم،ڵێ هه
كان  وتووه كه ستۆك یچاو  چاو له ی وه ئه  ێب انیشیكان پرسه ۆچوونم ب  ت، له نانه دا، ته ده
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و  ئه ی ئاراسته وماڵست س ده  نها به چووم، ته رده و راست، ده وه ژووره  چوومه راست، ده م،ێبن
  هیدا. ستابوون وه  هو زهڕێ  به زوویر  به كان وانهیم یكردنیشوازێپ  له  كرد كه ده  سانه كه

 :یگووت  وه ئازاره ڕپ یكێنگ ده  به ووشكاند ی هی كوشنده  هینگ دهێو ب ئه ،ۆیخان، خ
  ێب ئه ، ێب نه یناشوكر ، هڵم ما له  ێ، دوورب  هیایدن ڵیحا  مه ئه تریئ ن،ی بكه یچ ـ

 . ێب ومانان مهێئ ۆر ب هه كان هیشۆناخ
 ی شانهین  كه شا،ێكڵ هه ژمێدر یسارد یك هی ناسه نها هه وترا ، ته ده نه  ێپ چمیر ه من هه 

 :یكردوو وت مێل یم ده یروو  وه اوازترهیج یكێنگ ده  به ان،ۆیبوو ب میم هاوخه
 یتۆخ یكو ژوور وه و هیت حمه ره ی و ژووره ئه ۆب ێیب ۆت  ستهیوێپ ، وهید كمێو من خه م،ڕكو ـ

و  و ئه وه من ئاگادارتم كرده  هی وه گرنگ ئه ،یر فراز سه ی هینا ی و كه تێید ی كه ،ێیدان
 .اندی گه تمێپ  مهێپ ی امهی په
 یون خه یباس  كه ژام هڵش  ێند خان و هه  هیدا ی هیو داواكار رسام بووم، به سه یراست  به 
 :كرد، وتم مۆب
  ێل میرچ هه ۆت  كه  ێم ده ده نتڵێ به ماڵ به ، هیروا ئاسان ن هه یكێكار  وه خان، ئه  هیدا ـ

  كه تێب هه شبووشۆخێخوا ل یشت  ێند هه  هی وانه م، له كه ئه ێیج بهێچاوان ج  به ی داوا بكه
 :یوت. نمێبخش اێیپ انیكێبكا چاو ستیوێپ
  ێو ب ڵتا به یكێو روا خه من هه ی ونه م خه ئه نایگ ئه ، هی رهۆو ج له یكێشت گومان،ێب ـ

 . هین كڕۆ ناوه
 ۆیخ یق ده  به ، وه تهێكر نه  هیرگا و ده ئه زیرگ دابوو، هه ارڕیوام ب ، وه مهۆخ یال  له 

  و كاره به نۆچ یزان مده من نه شتم،ێه ێیج یكاوۆش په  به  ژهۆو ر خان، ئه  هیدا.  وه تهێنێبم
  هل  هڕكو یبوو ره من قه به  ێو هیخان ب  هیدا  هات كه ردایب  ستم، پاشان، وام به هه
و  ئه ماڵ به ، وه تهێو بكه  ێت ی ك و جاران جمه وه  و ژووره و ئه وه بكاته ی كه ستچووه ده
، وام  وه گرته ده نه انیك هی زیرگ خانما، هه  هیدا یفتار ره ڵ گه  له م چوونهۆو ب ئه و هڵای خه

تر ناچارم  یك هیستیوێتا پ سم، نهڵ هه  و كاره به شیرۆز یك هی تا ماوه  ێب چ نه  كه ارداڕیب
  به  ێن تاق و ته  به انما،یژ  كرد له ده  كوشنده یك هییشاۆب  ستم به دوا هه  به  وه كات، له نه
 م هڵ قه  له انیتێش  س به كه رۆكرد، ز ورتم ده  ورنه  وه مهۆر خ به  له و وه امهڕسو شاردا ده وێن

 ینگ ده  له مێو گو ید ده نه سم هكو  شتمڕۆی ده داێر  به شام،ێك ده ۆب انیف سه دام و ئه ده
كرد دوور  ستم ده هه م،ۆبوو ب  ێنو یكێانیژ  رهۆج م هییاین و ته بوو، ئه ده نه شیس كه
  له یزگارێپار ، ێخش به ده اتریز یمانا ییاین ته یربردن سه  به انیو ژ یكڵ خه  له  وه وتنه كه
 اوازیج ڕێیهاو  هییاین ته یانیژ و هل ، ێنێنو زنترت ده تر مه یوان كات و له روح ده ییپاك
  مابوو، به نه انیی ئاماده  نهیم ر زه و سه له كه كێل گهڕێبوون، هاو ده دای په ۆب م كهڵ و خه له

شاد  انێیو پ انێیپ  وه مه بوو بگه  ێزم ل كردم، حه ده انییوا نهڵوتن و د كه كم ده ته روح به
  ێج  وه رمه سه  به ۆیخ یواڕب یرۆز یك هیر گهیرر كا ژده ئه  وه ناشارمه تانێ، ل وه ببمه

 یت هینا سه ره ۆب  وه انهڕ گه  ست به كردم هه ده  ێل انیر وا ژده ئه یكان هڕ باوه رویب شتبوو،ێه
 زیرگ هه  كه ی رگانه و به ئه بووم،یئاخن انێیت  كه ی رگانه و به له مڵداما مۆم و خ بكه مۆخ
 .     و روحم سته جه ی وه و رازانه وه سانه حه ۆیه  ته ونهبو نه
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4 
 رـ ژده ئه یكان نهینووس  له ـ
 
 كێئاسمان ت  له ، وه رده گهێساف و ب یكێپاكوو روح نێداو یكێ، ژن به ، زادهڵس ئه یكێاویپ

و  نێژڕ ده ڕخو  لووت، به یو ئاو سكێفرم ویتێماندو ی قه كات و ئاره كا، را ده را ده و وهاڵئا
ش  به ای كه فراوانه  سنگه  بن،  پاشان، به ون ده ای كه بووه  وه هۆڕش  هێڵو سم شیر وێن  به
 ساڵ مه ینێنه  به ایسنگ  له  ێبێكت و هیستدا بن ده  له یك هی اسكهیپر ، اوهیم پ ، ئه  وه بنه ده

 كێل انیوانێن یكان سنووره و شتووهی گهێكان ت و ئاسمانه یو زه ینێنه  له  كه  ێبێ، كت  دراوه
  كات و له ده  تهێئاو نایك هی  دا، به ده  ێگر  وه ردوونه گه  كان به پاكه  هۆڤمر وێنێتراز ده
 .نوور  كپارچه هی  بن به ده كدا هی تهۆب
ك و  دات و وه قووت ده ۆیخ یروو گه  له یموو و هه تێنێسوت ده یكان سنووسه ده  اوهیو پ ئه 

دا،  ماندوو  و تاو ده تڕێب كان ده رده هه ووێو نش ۆڵد یكانۆژن ئه یزێه  به كێگرڵ بار هه
 م هد  داته ده ۆیغارو خ ی رمه نه  داتهی ده وێن ده  وره گه ینگاو هه ت،ڵ هه  تهڵ و هه تێناب

  به و هینا شوكور ن ، ێن مل ده اریناد یكێنێو شو ره ، به وه بارانه ی زمهێل و وهڕێو ك فانۆت
،  گرتووه یداوان  وه هیدوو  و به بات دهێپ ی په یكان نگاوه هه نێشو ،ی كه ژنه ؛ ێزان ده یرك ئه
و  شارداوه حه ایناو هه  له ین سه ره ی وه نه ی اوهڕب یوۆت و ندووهاڵئا یم و مل ده  له ،یچك له
و  ئه یت هینا سه ره ینۆب ی و روحانه ئه ، ێوڕ روح ده وێنێانچی ده ، ێنێانچی ده  وهێم ر ده  به
 یس كه  ێند هه.  هی كه و هێینازانن كو  كه ك هێیج  ننه هی گهیب  ێب ده و گرتووهڵ هه انی هی چكهێر

 خڵ كان ته رچاوه و سه ننێوز گه ده نێخو  له كان ندهڵبا و، هڕژیزو ت ، بله وه وه ئه شێپ  له ،ۆنام
  ن، به كه رده ر ده و سه نێوڕ زتر ده بله نن،ێچ ده ای كه خاكه  جودا له یكێوۆن، ت كه ده ێڵو ل

 ان،یكان رهێشمش  به نن،ێش وه ده انیكان وهۆن و ت كه زامار ده انی كه خاكه ان،یكان رمه ینووك
 ك،ێم ته ت،ێگر داده  اوهیم پ ئه ی دهیدوو د ك، هییشا ره ن، كه ده  نهێدرو  كهید یكان كه رووه

 كان، ندكهۆن و ر كه ده ێڵل كان نهینیب  هیكیم و تار م ته ئه یفشار ، ێگر دهێل یژۆر یر به
 یگراوند به  كه ك،ێدات، ترس ده  رمانه خه  وه وره ده  به ی وره گه یترس ن،ێژڕ تاوتر ده به
 . وه هیال به  هیل زه ئه یكێت انهم ئه یگرتنڵ و هه یپرسراوێل
ر  به  ته هیبگرتا ی چهۆم ك ئه ێیر یی فسانه ئه یك هی ندهڵبا یر پشت سه  كرا له ده ، اوهیم پ ئه 

 كان هیت نهی موو مه هه ووێورازوو نش هه یمل ، ێن نازوو تاق و ته  ێبوا وا ب ده  ستهێئ ماڵ ، به
  دا، له م ده هڵ قه  له یكێت كمهیح  كردوو به ده ۆیخ ییاین ته  له یاریر، پرس به  تهێبگر
نها  و ته وه ته ندراوه سه  ێل ی سته كرد، جه ست ده هه یوا! شتڕۆی ده ژیتا، وا تووندو ت ژمه حه

كات و  ده ی ته ت هڵ و هه رده هاتوو، هه یشكر له وێن  سووك و سانا، به كێ، روح ماوه یروح
  و به وه كاته ده چێپاش، پ و مه له یژووێناو م  ن و به مه زه یچۆل  ماخ، به ده  رزه به وڕف  رزه به
  ئاسمانه یی وره و گه به ۆی، خ ماوه نه  وه رزه ر ئه سه  به یچ ، ڕێب كان ده خته سه گاێر ینێنه
 انیشیم و ئه گرتووه انیر به  زمهێل  به یباران ی هڕم و خو ورو ته هه  هڵ په  كه ، وه تهۆست به
 . كردووه سڕو جا سڕ وه
 یمل ، هین انیكردنۆڵچ و وه انهڕ گه یكێازیهاتن، هاتن و چ ن كانۆنام  نهۆو ب یكیتار 

 ی قه شه  تاك تاك و جووت جووت، له كان ندهڵ، با شا،ێك دهڵ هه انیكان ندهڵو با ڵتوا رووی ته
 و وه هیدا ده نه شیوان ندهڵبا  له انڕیو ئاو شتنڕی دوور ده شتن،ڕۆی داو دوور ده ده انڵیبا
كان  خته دره شت،ێه ده  ێج  ێن ته  به  ترسناكه  و جبهانه له ڵبا  ێب انیوان ندهڵبا
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 ۆب كێئاوردان  ببن به نڵ هی و نه ڵبا ی قه شه  ن له وان بده ك ئه بوو وه انیزوو ئاره
 .كان قرتاوه ڵبا  ندهڵبا ی سته جه یپروزانڵ هه

 یناوێخو یاوڕب یر وان، سه ئاهووه ا،ێڕگ ده یكان داپاچراوه اووڕب  خته دره ینیوان، ش داره 
 رو وه ندهیز یرچ هه ا،ڕ گه رده ردگار وه روه و په ناو رووه ده شۆك  له یكان ئاهووه
روح و   بوو، به نراوێچ یكێنیدا، م ده یروو ی وه بووبوون، ئه  بوون، شپرزه كێر به روحله

 . وه نهێق ته ده انداێیپ ، نانهیو م ئه ش، ستاكهێتا ئ ، وه هیق ته ده  ناوچانه و ئه یروو
و  سڵ بوون، هه ۆوان، نام دابوو ، ئه ساڵ مه انۆیتدا خ رائه به ڵیو كه  هاتن، له  ێكات 

 ن،ین كه دهێپ شیانێیترسان و پ ده كان هڵمندا ،ۆنام یئاواز وۆنام ینگ ده ،ۆنام یوت كه
 اۆڕگ ت ده رائه ، به ورده  ، ورده وه كرده ده تیز كان هڵمندا  له انیو چاو وه نوشتانه وان، ده ئه
و  وه سته به كان ده خته دره  له انیكان خهاڵ، و نرایب ده انیچاوان  ر له شه ڕیگومان و جا ۆب

جووداو  یكێل گه  وهێش  وانه ،، ئه وه وشانه دره ده كان رهێست ئه ڵیگو  به انیكان رهێشمش
  ێو دراوس ستۆد یفتار ره  به زیرگ هه  كه  ێل فتارگه بوو، ره  ێپ انیجودا یفتار ره
  داو له ده ساڵ مه انۆیخ یبان هرهیم یماسك رێژ  زان بوون و له ناحه یفتار چوون، ره ده نه
ناو   وته كه ۆمق ۆمق  گرتبوو،ڵ هه انیماع ته یو ژاراو یرد نامه یر نجه خه  وه كانه هیكیتار
 یتڵخ: ك وه.  ره زهۆك: ك بن و وه كانێگاوان  مانه ئه  وه هیكداێل انیوا ، وه كه كهڵ خه
  و به سۆزاگر یك هڵ به وێبن پ  بووبن، به سیت قه كێن مه پاش زه  وشك بوو، له یك هیایر ده
 انیكان نووهیت  هیو زه یق شه ێیدوو تو ینۆب بن،ڕی پهێت  وه فوراته ی كه رمووه چه  شهیر رێژ
و  چ هبوو فورات، مل ك ارید نابوون،یه ۆب ۆخ ڵ گه  له انیت هامه و نه یهات و وشك ده  ێل

 بوو، كانێكۆڕگێراگواستن و ج یچاخ یتا ره سه  وه ئه  چونكه ، وهۆزرابێست، راگو ده  به و هڵج
 ی ربهۆز یدوو چاو  ك جادوو، به ساز بوون، وه خشه نه شكارووینما یر كته وان، ئه ئه
  به انكردنی ، ده وه كانه سه كه یروح وێن  هیئاخن ده انۆیخ و،ێكو خ  چوون، وه ۆر دا كه كهڵ خه

 انیوا یوان، چ ئه ، وه انهۆیرخ سه  رناك به ته خه یكێزمڵۆم  بوون به ده ان،ۆیخ یچاوان
 انێی، ل تكاوه یچاو  به ك، هی نده اگهڕ ك و په وه ك،ێوماو قهێك و ل تا وه ره كرد، سه نه
 ستاێوا ئ ،یئاخن ده  و خاكانه له انۆیقوالنج، قوالنج، خ وێخشك  قونگه  به ن،یوانڕ ده
مان  كوتره  هڵو د نڕ په دهێت نمانداێخو یكان ماره شاده وێن  به ، وهین ته انیخاك یرتاپا سه

كان  سته جه یندامان موو ئه هه انۆیخ یفێرك  ن و به به ده شكمانێم ۆن و فشار ب خه ده  ێپ
 مانكان و دا وره ته یكلك  ن به مانكه ده ، وه نهڕب ست ده و ده ست ئه م ده به نن،ڵێجو ده
 .  پاچن ده
  
 
 
0 
 رـ ژده ئه یكان نهینووس  له ـ
 
ن  مه زه ییژاێدر  به ر كهۆك و ن ك و گارد وه وه و وه هیروناك  نهینراێه  وه ماتهڵزو  له  مهێئ

  سته جه  به  سته و جه نی كه ده كان هیینیناشر یكان ره ربه و به انیژ یجوانكردن ڵیو هه
 .نڕی په ر ده ی وهێل  كه ی هڵو خا ئه  وه نهڕێی گه و ده نی كه واو ده ته كان ناغهۆو ق نڕێی گه ده
 ینگ ده  له مانێگو ژۆر یشكیت یوتن كه ڵ گه  ر له هه ن،یئاگا بوو  بوو به  ێم ده  مهێئ 

 نیستتریو شهۆو خ نیزترۆریپ  نهیو بوو نیون ئاشنا بوو كه  بوو، به مانۆخ ی ناسه هه
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موو  و هه نیكرد انۆڤیمر  به  وه زهڕێ به  نا كه ده  و شتانه له زمانێسروشت، ر یر وه بوونه
كرد  ده نه مانڕ باوه ن؟یبوو یچ  مهێئ ن،یكرد میسل ته  وه هیموو باش و خراپ هه  به انییتێگ

و  نیكرد ده  ێل یرم سپ بكات، سروشت شه وه ونمان زهێق ووێدز  بكا به  وه ئه یرێبو  ێس كه
كانمان،  وه نه ۆب یی ئاسووده یالنك  مانكرد به كرد، ده م و چاكمان ده راهه فه ستبایو نمانۆچ
خشاو  ده مان كه شتمانهین یو خاك ره به  سته جه  ێو كرچ و ب ڵكا ی چكهێورێر  ێل هگ

 ڕبب یاڕو بب گرت دهڵ هه ۆیینام یر چوو و سه ت ده الكه فه  به كانمان هڕ ر باوه رامبه به
 . وه هیاڕ گه ده نه
و  ئه نیبوو ێیل  كه ی نهێو شو ، ئه كردگاره یست ده یكراو ئاماده یكڵمو شت هه به

 ینێشو نیرا گوزه ده ێیل  مهێئ ی وه ون بوو، ئه موو كه هه یر كه ئاماده یست ده ی كراوه ئاماده
 یش ركه سه ڵ گه  له ێیكڕو چاو ب نیگرتبوو  ێل ینیكان بوو، فورات پا نووده شۆخ  هۆڤمر

نادات  ینڕیب  له  ێست چ ده و هیهاوتاێب ینییۆاڵپ یكێنیرژ په یزان وامان ده كرد، ده سۆزاگر
 ژترێدر ژتروێدر ژتروێدر رۆز كان ژهۆدا، ر ده نه یئاوا بوون  له رۆ، خ مه سته ئه ێیو بواردن ل

 یتا شكان  كه ی و بارانانه ئه ی هڕو خو شكیت یپرشنگ رێژ  زار له ویو ، زه وه بوونه ده
  وه  بوون كه  مهێئ یست و بازوو ده یوانڕ ، راكشا بوون و چاوه یبار وان ده ئه یتێنویت

 كان هیم ئاده یاڵدو با قه ژ،ێچ  تام و به  به یر ت، به كه ره و به تیپ ڕپ ایدن ن،ینێب انیر به
ك  وه مانێڵو سم شیرو ر سه یتووك اتنرابوون،یرز بون وو به كان پته خته دره یاڵچوون با

ك  وه ایرد گهێب ویپاك  كان له ناسكه  زه گه بوون، ره  وشاوه پاكژو دره  نهێڕیز لكه و په شمیرئاو
گشت   وتوو، به كه  ێپ  به یكێور هه یر بهێك و س وه  وه نهیم هڵس  ێو ب یمنێه  كان به تاوه شه
 یوتن كه ینجام ئه  له اساكانی خرابوو، كنهێر ۆب انیك هۆیسنوورو تاب چیكشان، ه ده كاێپاژ
 ینێبوون، شو  و كراوه و ساده یی شوشه كانمان هڵما.   وه هیكا  نهێالدان د  ێر  له و هڵ هه
 یدوو چاو  روور بوو، به ق و زه هه یكێكار  وه بوونه ایبوو، مردن و ج نه ینێو نه یت بهیتا
م و  خه ی وه ئهێ، ب وه بوونه كانمان جوودا ده نازداره  سته جه  له ،ید كانمان ده روحه مانۆخ
 سانیبرد، د ده نه ی ندهێ، ه وشانه خه  ێب ردوو گهێب  و روحه ئه ، ێبنش  وه روومانه  به  ژاره په
  تازه یك هی ك خونچه و وه  وه كرده ده  دووباره یحزوور  وه قووماته  و له تاوه ره سه  له

 ی جمه سۆزاگر یكان شه كهر سه ایچ ، وه قانهیتر ده  وه هی رازاوه  انهیو ژ م ئه ده  پوشكوتوو، به
 ك، هیشتوویرش دان ر عه سه  ك و له وه ن،یاچیو ت نیب رێو ژ ره موو سه كا، هه كرد، نه ده نه
ر  به  دابووه ێیردوو پ ، هه وه كردبووه واڵب داۆیخ یور چوار ده  به یدامان وۆل و پ په
  ێو ب یئارام  به ،یكان و رانه یوزران ك هڵ ر پاو به سه  له ش مهێفورات و ئ یكان لهۆپ شه
 :انگووتی ده كان رهیپ  هیدا. راند گوزه ده یی ئاسووده  به مان نانهێڕیز  ژهۆو ر ئه ، له هیغا

 ، رانه به انلهیو گ و ئه سنۆزاگر یت كه ره به ڕپ ێڵیو سم شیر ی، تووك ختانه و دارو دره ئه ـ
  ش، كه وا سازگاره و هه ئه ن،ی هین هه ی قه ، ئاره روبارانه اوویتاوو كان و شه و ئه یتاڵما

 ێیگو  هب  ێن م ده م ده رده و هه یت هیزۆریپ ی ناسه كات، هه و روحمان ده سته جه ینێش باوه
 .كا ده ۆب مانیشساغ له ویئارام یتكا و وه تهێاللك ده مانۆو ب وه ئاسمانه

 یماع ته  ێس كه ، ێنێبقرت ای ، ێنێو بشك ئه یخت دره یپرچ  له  ڵێتا ای ، ێبوو لق نه  ێس كه
 نێخو یزان مانده نه  مهێئ ، ێنێوشڕبو انیستێپ ای ،یتاڵرو ما وه له و په ڵ ئاژه  كرده ده نه
 ۆیه  موو به كان هه مردنه ،یناس ده نه مانیركارینگ و داگ كوشتن و جه ، نهۆچ ینگ ره و هیچ
  بوون كه  ختانه و دره ئه یناسك یر كانمان به بوون، خواردنه ده  وه كانه نه مه ته یواو بوون ته
  ێو ب نۆب  ێب انڕۆی پاشه كان هۆڤمر ، وه شمانهۆك  وتنه كه ده انۆیخ یستیو  ئازاروو به  ێب

 كمان هیستیوێبوون، چ پ انیرم و ن و نه موو ناسك و تازه كان هه كردن بوو ، شته سیخاك پ
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و  له ی وه و ئه نیسنگ بوو ی بخانهیكت ین خاوه  مهێبوو، ئ وروو پاچ نه و ته یقاچ ردووێك  به
و  نینترۆو ك نیتر وره گه ین گرتن، خاوه ده رمان نه و وه نیناس مانده نرابا، نه ناو نه  بانهێكت
شت گ! نرابوونێخش نه یو روون یوان و ره یجوان  ند به هه ن،یبوو ایدون یبێكت نیماناتر ڕپ

 یبێكت و كهید یهانیكرد چ ج ده نه مانڕ باوه ن،ێین انیسنگ  بوو له مان هه وه ئه یتوانا
جار  ، ێب هه یبوون سۆفورات و زاگر یوانێن  له ، كهید ی ره مه سه روی سه یر وه بوونه و كهید

و چ  وه بوونه خوار ده و ره به ایو ژوور  ره به  كرد، كه ده ید به مانمانۆك خ وه یران چهۆجار ك
 .بوو نه ومانان مهێئ ڵ گه  له انیوا یك هیاوازیج
  چوبووهۆر یكیزیتافیم یكێست بوو و ده هه انیو بوون كڵ به ن،ین ڵای خه و نهڕێو  مانه ئه 

 رووی سه ری سه یر وه بوو ، بوونه ر نه تا سه  هیشت هه به  هانهیو ج ئه ماڵ به ، وه انهیناو
 و له ن،یكرد  ێت انیروو رتری سه یر تكه له  سته جه ی سته ره و كه ره مه سه روی سه یفتار ره
 م كه هیم  ئاده یانڕكو نڵێ ، ده  ئاراوه  كوشتن هاته ی و وشه ینیب نمانێخو  وه ژانهۆر

 تتر بهیتا اوازویو ج نیبووب نه  مه و ئاده له  مهێئ  ێكر ده ماڵ ، به نجامداوه ئه انیكوشتن
 ، وه نگمانه رهه فه ێیدووتو  هیئاخن انۆیخ كیژۆنال وۆنام ینینووس ، وه هیكا  نهیهاتب
و  له ش مهێگرت و ئ انیید ینگ ره ،یك هڵ به وێپ ا،ۆڕگ شیسۆزاگر ی وهێنگ و ش و ره ناسه هه

 یدوو  به ستاشێتا ئ ،یقوربان  نهیب ده  وه هیناوێخو یك هیتێر گ سه  به اڕگوم وۆنام  وه چاخه
و  یی زه به  ێب ی ركرده و سه ت للهیشكروو م له نیند ، چه نێڵیماندا و كه دزراوه  هانهیج

 مانۆخ  وه سانهیو د نیشتێه ده انێیج ڕۆن و ب اڵداو پاش تا ده انایرمان سه  به ژ،ڕێنێخو
 كێم رده سه ماڵ ، به  وه كرده راست ده مانمانۆخ ی كه كشكاوهێت  هانهیو ج وه لكانده ده كێپ

 ،كرد نه یانیرێت رێب روێت و خ اڵو ما شتۆك گ نه  كه! كرد چیراپ یوا یر وه ونههات، بو
 ڕگ انیكانمان بهێبوونمان كت یكۆكر یروحمان و سووتاندن ی وه نهڕیس  وتنه و كه كڵ به
پاند،  سه زارمان داده  له انیانۆیخ یكان مردووه یزمان ، وه هڕیب ده انیزمانمان داو رده بهێت

 یمایس یروون  به  ێس شاوكهێرمانداك سه  به ڵیبا ژێدر ینگ زه وه شه انیهاتن ڵ گه  له
                                                                                                                                                                           ،ید ده نه ی كه هو ئه
 ژمانۆر یبوون ائاو ین مهید یت قهیو د یوانڕ ده مان ژهۆو ر ئه یزۆریو پ یجوان  له  مهێئ
  س به كه نیند و چه ركرده سه ی وهێش  له كێس كه  وه مهێئ ی نهیروان  و ئاراسته ر له دا، هه هد

،  وه سته به  وه كانه خته دره  به انیكان رزه به  خهاڵو  ی شمه و ره نیكرد  ێل انیروو  وه هینێشو
و  ن و ئه بده كێر ئاوو وچان سه  نهبچ  كه  وه هیدا كێ، وامان ل شته روو ده و ده ئه  و تنه كه

 اوۆڕوا گ هه ی ئاراسته  وه وه و شه ئه یكێسپ ده  له و هی وارهێو ئ رله هه ن،ێڵبه  ێج  ناوه
 یران وه ندهیرو ز وه له و په ڵ ئاژه  به  هیی و شپرزه ئه و كه كهڵ خه یزیر  وته كه ك هیی شپرزه
  لهۆپ شه ینگ لرف، ده  لرفه  وته كه  و الوه له ن روایس یئارام یبوو، ئاو ارید  وه شه كه ناوچه
 انی و ناوه له وانڕ ساوو چاوه په حه  كه كهڵ ئاسمان، خه یناو هه  شتهی گه ده یكان شپرزه

 ینڕیخو  بوو به رۆز یك هی ماوه روانیس رابوو،ێرا د روانیس ینگ ده ۆب انێیو گو یوانڕ ده
خت و  و دره ڵو گو ناسكانه ۆو مر ئه یچ ملكه ، وهۆب دهۆڕش نگ دهێكزو مات و ب  ێچاك اویپ

و  شۆو خر شۆج  وته كه  هی وارهێو ئ ئه یچ بوو، كه ده ی گاكهێر ر سه یكێر به موو روحله هه
 انیكێزن ل و مه گچكه یردووم ، مه مانۆب  راوكه  هڵترس و د ی هیما  و بوبووه ینا ئارام

و  پڵو ش وه وتنه كه دوور ده شیوان ئه ، ێماڵ وه شی هبوو و ن هه یكێاریپرس  ێس كه نه ،یوانڕ ده
  وه چوونه ده  ورده  ورده ش كه كهڵ ما، خه ده نه انیكان هۆڕپان و پ وۆڕش  رگه جل و به یپۆش
  و نه وه مانده چه ده یپشت نه ، وه هیسا حه ده نه ر، هی هه  باوه ان،یكان هیی شوشه  خانوه ێیتو

 ك هی ك هی ، ێراكش اخوودی ، ێبنش كێزۆت  ێب یازیچوو ن ده نه  ێكرد، پ ده ژێدر یكان القه
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بوو، تا  ده انیی شپرزه یشانێر دان و په ده یت قهید ویكان دهیمور  ردوومه ر مه سه  چووه ده
 چیبوون، ه ده راترێتوندترو خ شكانی كوتهَ   و دله  وهۆب ستتر ده خه  كه هیكیهات تار ده
  وه روون بوو ئه انێیل بوو،ید نه  هی وهێو ش به  ره هڤ و ده له یك تهو نوو كیوا تار یو شه  ێس كه
 ی وه كورتبوونه ڵ گه نادا، له رێخ یمزگان زیرگ هه  كه  ێچاخ ، هێینو یكێچاخ یتا ره سه
شل  شڕۆی ره و سه تێش یك هیبا یو هڵج  هیش ره یواریو د ر ئه رامبه به نینیب یودا مه
 .نا ده  وه هیو بار گران ر ئه سه  به ی كهید  ێبار و وهۆب ده
 یكێر مپه له  بوبووه  كه ی هیكیو تار چوو ، ئه ده ۆر دایتارك ییاڵقو  به  كه ره هڤ هات ده تا ده 

موو خوا  هه  دا كه ده نه ی ره نهێگوش ڵموارو د ناهه  شه و كه ئه یبواردن یق و بوار شه  لله كه
پاك و  یكێژۆر یهاتنڵ هه ڵ گه  له! خواست ده انیوایكردوو ه ده انیبوونڕ پهێزوو ت یخوا
 ی كه هۆڵو گ  ێگر  ێو ب ساده  نهیژ یش باوه  وه ونه بكه و وه تهێب ورێه روانیس ، كهید ێینو

 انداێیگو  و به وه كردنه ده تیز  ێل یچاو  وه هیستور ئه ڵكێو تو به  وه و شه ئه ماڵ به ان،یجاران
بن،  نه ی وه انهڕ گه یما ته  ن و به بكه شووترێپ یی ئاسوده یژانۆر  له ییئاواڵما  چپاند،ی ده
     ز،یرگ هه زاویرگ هه

 و وه هیاللكا ده  وه هۆیر خ به  و پاش، له مه له یترس مه  ست به م و هه خه ڕپ ڵد ر هی هه  باوه
تاندن و  ره یازین  ، به وه وته ده یانۆیخ یكان زهۆریپ  بهێكت وێن یكان داره هیقاف  وشه

 و ست و له به انییم جه  سته ده یكۆڕێك ،ڕرگب جه یسات كاره و شوومهی وه ی وه واندنه ره
 ۆب  كه  ێسروت یمیراس مه یانێڕگ  وتنه كه كردوێپ انیدا چرا چاوه  نگوسته ئه یكیتار

 كینز ۆنام  ێسان بوو، كه مجار كه هی  وه ئه! ن ببه ی وهڕێ نهان به په  بوو له مجار كه هی
 و ئه ییاڕو ناهام یستۆناد ی شانهین  كراوانه نه وانڕ چاوه  هیانكارۆڕموو گ و هه ، ئه وه ببنه

كان ،  سرووده ی وه ندنهێنزاو دوعاو خو  وتنه كه  له په  و به سرته  به رۆبوون، ز  هاتووانه
 یكێم ئاواز ده  به ،ین ژه ده ی كه مبووره ته ،یسكاوێو چاو فرم ڵۆڵن كزو ك مبوورژه ته ی الله

روح،  ی وهێش  له ، دهیر دوا سنورو ئافه ڵ گه  جووت بوون له یروح  و به شۆو خر شۆج ڕپ
 انی سامناكه  و ساته ئه یس بوون خه ره مه یو داوا شتڕ ده انیشق عه یسكێفرم ی هڕخو
و  ره بهبات و  نه نوشڕك  و سرووته ئه یت بهیتا ی وه نوشتانه  بوو به نه كێس كرد، كه ده
موو  هه  وه بوونهێل  كه.  ێب نه یی زه و به نیخش به یداواكار ۆیخ ی دهیر ئافه ی ركه ده

و  ئه یرد داروو به  به ۆیتوندتر خ  كه تهێرش با سه انینی، ب سته جه وێن  وه انهڕ گه كان حهروو
 .كردن ده  ێل یئاشكرا ی شه هڕ هه! بوبوو نیت  ند به هه ، ێشێك ده  ره ورو به ده
 انیزوو ئاره اخوودی ن،یناس  هاتبوونه بوارێر  به اخودی وانیم  به  كه ی وانه ئه یخوان 

 ر هی هه  ، باوه وه مابووه  وه هۆیخ یق ده  به ، ێو انهی وان ده ئه ی وه ك ئه وابن، وه  كرد كه ده
 یك هی بارو بنه  به  بدا كه  خانهاڵو و ئه یكێر چوو سه ان،یوتن دوا كه  له ماڕسو یر سه

  به ،یك هڵراچ  ێخاڵو چیه یتنید نه  به ماڵ سترابوون، به به  وه كانه خته دره  به  وه رهۆز
چ  ماڵ به ؟ ێزان ده انڵیوا هه  ێس كه  كه: نیپرس ێیل ویارانیناو هاو  وه هیاڕ گه داوان هڵ هه
 انی كه مهیراس مه یانێڕگ یبوو ئاگادار هه ی وه ئه یو ترس وت، ئه كه چنگ نه یكێماڵ وه

  كپارچه هی  بوونه و ده نڕیب داده یایدن  له ، مهیراس و سرووت و مه به بوونڵ كهێبووبن، ت
 ی وه ئه یبوار  ، باكه وه توانه ده یروح یك هی تهۆب  موو له ر هه هه كگرتوو، هی یروح

 یمیسل ته ڵێیك ب ن، وه بكه  هی له سه و مه ئه یكێو ن و كه و شه شنیدان  كه دان ده نهێپ
  پاراستن له ۆخ یریكب ته  وتنه كردن و كه  ێل انی، پشت وه نووس بووبنه رو چاره ده قه یست ده
  له ریب  بوو كه مجار كه هی  مه ئه ، زهێه  و با توندو به ئه یك هیر  سه  له ك هی یشێڕه
و نا  یسروشت یكێشێڕر ه ر هه رامبه به  ێست ربه به  تهێ، بب وه نه بكه  ێنیرژ په ینان وه كهێپ
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  كه كهۆریتا ب ره سه ن،یرژ په یدروستكردن یدانڵو هه  وتنه كه  و گچكه وره گشت گه ،یسروشت
و  موو به ر هه هه چنن،ڵ هه  باكه ی وه نگار بوونه ره به ۆستور ب ئه ژوێدر   ێنیرژ په  وابوو كه

و  ئه یاتنانیبون ۆب  سه ره كه ستیانوی ده بوو،ڵیماڵ هه انۆیخ  مواره و نا هه كیتار  وه شه
 رۆز  و پالنه ئه ینجامدان ئه انینیكار كردن، ب  وتنه كه  ێكات ماڵ ، به وه نه بكه ۆك  نهیرژ په

م و  و ده كرد به ده  و كاره ئه یم سته ئه  به یست ر زوو هه هه ر هی هه  باوه نواند،ی قورس ده
 ڵیپا  دانه ۆ،خ راترێخ یك هی چاره  گهێر ی وه تنهید یراخۆس  وته كه  ێند ر هه به  ، له سه ده
 انی ازهیشنێو پ موو ئه باشتر بوو، هه  ێپ  ێل گه  الوه  به ی وانهێژوو ك وتو كه شكه و ئه ئه
كرا،  ده نه ییسانا  روا به ش هه وتانه شكه ئه ووێژو ك و كه به اندنی گه ۆند كرد ، خ سه په

  له ی ر جاره س دابوو، هه ده  له ۆیخ یو هڵجخواردوو  ده ڕیسو اكاندایچ یچێپ  به  باكه
 . كه گرتووهڵ رهه سه  كهڵ ر خه سه  كرده ده یشێڕه  وه كه هیال
  باوه ابوو،ڕب  ێل انیوت سره شیگاكانۆردوو ئاوو ج بوو، داروو به نه ی نهێو ژێوا در یو شه 

مووان  هه یزن مه یكیدا  به ر هی هه  باوه یم رو هاو خه زن، هاوسه مه یكیدا رو هی هه
  وره و وه دانهڵد  وتبوونه كه انۆیخ یز گه هڕناو هاو  له و وه هۆیخ یال و له سه ركه ناسرا،  هه ده
 :گوتن ده انێیپ ان،یارانیهاو  ی وه ر خستنه به

خوا  ی وه دا، ئه روده ی وه زابن به نا شوكرو نا ره  ێو ناب ردگاره روه په یزۆریپ یكار  وه ئه ـ
 یشا  كه ی هڵردمنداێو م ئه وان، ندهڵبا. ئاگانێب ێیكان ل زه ئاوه  ێب  نده به  ێزانی ده كاوی ده
 یراخۆس  وتبووه هك  هڕب ستڕترسناك و ب  وشه و ره به ابوو،ڕب  ێل یت ژمه بوو، حه كان ندهڵبا
شت و  رو ده و ده ئه یكێر به له موو كون و كه هه  به ،ی كهید یكان رازاوه  ندهڵبا ترووۆك

،   وه و شه ئه یتران و قه كان پهۆلق و پ ڕیو هات و هوو كردن، خشه ده یراخۆس  زوورگانه
نها  ته ست،یب ده یكێموو شت هه! رابووێوا راد یكانێراسانتر كردبوو، گو هه انیوان ندهڵبا

 نیش یكێانیگر ی پرمه  بداته ستیوی ده ایدێنائوم  له ، ێب نه كان ترهۆك ڵیبا ی ققه و شه گمه
  كه و نووته كیتار  و ئاسمانه له  ندهڵدان با سه ی هڕف هڵبا ینگ ناكاودا ده  ئاسا، له

 ۆب  ئاسووده یكێرز ئه  بسته یتوان دهی دا، نه ده ڵینگیگ  وه ناخه  ، له یكان  شهۆگ  وه شتنهی گه
  چوو به تر ده یكێئاگر  وه دووره  له  بوو كه دا خهۆم د بكات ، له  ئاماده انی وه شتنهین

  ورو پشته و ده له زیرگ هه زاویرگ هه  كه  ێنۆكرد، ب ی ره مه روسهی سه یكێنۆئاسماندا، ب
 یو لووت و خاكه ئه یكێموو پاژ هه  به ی ترسناكه وۆنام  نهۆو ب ئه  ، باكه بووه نه یبوون
موو  و هه به ڵ كهێن ت مبوور ژه ته ی الله یمبوور ته ینگ ده اند،ی گه ده  ێر به موو روحله هه
 ی و ئاوازانه ئه یچوونۆر  به یست هه وان ندهڵبوو و با  هیی و شپرزه نۆناو ب راو زه هه
 .  یروح ییاڵو قو ره كرد، به ن ده مبوور ژه ته

                                                                   
  
 
6 
 
 ر ـ ژده ئه یكان نهینووس  له ـ

و  و ئه و ناوه ئه یكڵ خه یكێس كه ، كه ره هڤ ده  نابووهێه ی انهۆینام  سه و كه ئه ی وه ئه
 كێمابوو، ر نه  وهێپ ۆیخ ی كه كهڵ خه ۆینگ و ب ره  سهی بوو، وه  سهی وه  وه بوو، ئه  ارانهیهاو
و  كان هیزۆریموو پ خاك و هه یتككردن ئه ۆكردبوون ب یشێلك په  كه ی وانه ر ئه سه  وه چوه ده
،  وه ردابووه به یكێشیر اوازیواو ج ته یك هیمایس ، تهاڵو خاك و و له ژووێم ی چكهێر ینۆڕیگ
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  كه ،، وه شتبوهێه یكێم هڵ قه ینوك ی نده نها هه ته بووڕیب ڕیشو ێڵیتر سم یوان ك و ئه وه
 و وه هینوشتا هن یشێپ  و له یموس رانه یست ده  وهۆب ر هی هه  باوه یو روو رووه  ێن ته  به
  بوو، چوونكه نه مانڕر سو سه ێیج وۆند نام هه یكێشت  وه نا، ئه نه  ێل یستیوێپ یكێزێر

كرا  ده  ێل ی وه ئه یوانڕ م چاوه رده چوو بوو، هه وان نه له یكێس كه  وه هڵیمندا  ر له هه  سهی وه
  دا به وه و شه له  سهی وهنجام بدات،  وان ئه ئه یتیر نه ینا باوو دژ ویینا ئاسا یكێفتار ره
ك و جاران  بدات و وه شانین ۆیخ یماینتیئ یستیچووبوو، و  وه كه مبووره ته ینگ ده
 ۆب یبزوان زۆشوتروسێپ یانیژ ییدای چوو شه ده  وه ، بهبكات  مانهیراس و مه ئه یشدار به
 ی وه ئه شێپتا  ره سه ، ێال چاندب ی هۆییزر و تامه ئه ڵیمندا ردێو م ڵیمندا ین مه ته

  له  ورده  پاشان ورده نرا،یب ده نه كرابووڵ هه ی هڵ شخه و مه ئه ی رمانه ناو خه  تهێو بكه
 انیو ال ره به  ێس كه  كه  وه ئاگادار كرده انیكتر هیوسا  وتبوو، ئه ركه ده ك هییتارما ی وهێش
 پڵش  م باوه ده به چوو، ده نه ۆیخ یدێز یكولتوور  به   كه ی كه هۆڕپان و پ  له ل و په كه ، ێد

  و له تێب كداێر ئان و سات هه  كرا له ده  وه بوبوونه واڵرت و ب وا په  وه و شه بوو، ئه یو شاپ
ن،  مبوور ژه ته ی الله یمبوور ته یئاواز ، ێو ركه ده  ێس كه  هیبوا  وه كهێر سوچو قوژبن هه
 یریب ، وه ناسنهی نه  ێكر ده  كه بوودانا یوا  سهی وه ش،ێك  كردبووه ی سهی وه یكاس یر سه
  ێتێر ش ك و سه وه یالو یت هڕ هه  و له و، ئه  نه اخودیئاشكرا بكات  ۆیخ  وه كرده ده
 یتوان دهی نه و وه هیدرا ده نه كێل ۆب یكان داره هیقاف  بهێكت ینێموو نه و هه ئه نواندووی ده
بوو  كیر چوون خه وێن  دا بوون و لهی په  له ینیفكرێبكات، ت انێیو تاو تو  ێبگر یر وه

 و دهیر ئافه ی هیشقدار و عه یرم رگه موو سه و هه ئه ی رگه ست بدات، به ده  له یز ئاوه
هاو   به ، ێرگر ت وه زه  و له شه چه  هیخودا ی دانهێپ ڵو ما له ستیوی گرت و ده ده نه یران اوهی
 :گووت ده یارانی
و  ئه یت ، تاقه فسم كردووه روح و نه ینیرژ په  زنتان به ك مه له گه یواریسنوورو د  وهێئ ـ

و  وه نه بكه ریئاسا ب مۆخ مڕێ گه ده  ێیێو ر  ێج ۆب مڕۆ م، من ده ده س ده ده  له  هۆییزر تامه
  ێو مه ده من و،یمد ئه یك هیال وویود ئه یك هیال ، یێال ۆب ی ته ر له ن، هه ت بكه دوو له حمۆر

و  مۆخ یال  ته ردراوهێن مۆب  م كه شت بكه هه به یكان ته زه له  به  شته یتام  مهۆخ ی هیم ال له
 .ننێوێش ده مێل  وهێئ
  رهۆو ج ئه  واند، چونكه سره نه  ێت ڵیكا  یێ وشه شیكێس گرت و كه نه  ێل ێیر  ێس كه 

 اندبووی گهێت یش سانه و كه موو ئه هه ۆیك خ نه  سهی بوو، وه واندا نه یكولتوور  له  فتارانه ره
 ن،ی وه  ێب خوازویند ئاشت چه  وانه ئه ین ته وه  دوور له  سته ده  دووره  سه كه  هڵ مهۆم ك ئه  كه
و  ڵ چهێگرفت و گ  ێئاسان و ب  و ناوه له انیوتبن هاتن و مان و گونجان ێیچوو پ ده  ێپ
 ی ره هڤ و ده ئه یتیپ  به یكێخاك  توانن له ده  انگرتووهڵی هه  كه یشی وهۆو ت ئه ، انهیز

 یمایس رو سه یورد یك هیماشا ته ر هی هه  باوه نن، تهیب  هی تهاڵو و ئه یخاك یچ نن،ێش وه
 اریپرس یستیو ماڵ كرد، به ده نه ۆیخ ینی زه  به ڕی بوو، باوه نه اینڵتا د ره كرد سه ی سهی وه

 :یو وت یناو چاو  هڕیب یبكات، چاو
 ...ۆ ۆۆت ـ
تن بوو داخست،  كه یازیرم و ترس و ن شه  به ڵ كهێت  كه یكان وهێڵپ یواندن خه  به  سهی وه 

 و وه هیو ره ی كه گومانه ر هی هه  ئاشناو ناسراو بوو باوه یك هی هڵجوو  هۆڵنترۆك  ێب  هڵو جوو ئه
م  به  سه م كه ئه ی وه انهڕ گه یزانی ال دروست بوو، ده یشووێپ ی وه له یتر وره گه یكێترس

 كرد،ێل یشوازێپ  كراوه یك هی ك نامه وه ڵیتا یك هی بزه  به ، هین رێخ ی هیما زیرگ هه  هی وهێش
و  شێپ  چووه ژان هڵش  كردو بێَ  قبول   ێل ی كه هڵتا  هیشوازێپ  ربانه ده  ێب  سهی وه ماڵ به
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  سته و ده ئه  شتهی تا گه ، ڕێ گه ده  ێشت  له ڵێیك و ب كشا، وه ییاڵو قو ره به ڵن ما ك خاوه وه
 وان ندهڵبا ین و كارا مبوور ژه ته ی نها الله ته ماڵ دا، به ده یانیتنید ڵیو و هه ئه  كه ی مه جه

ر  ته وه  له یكان ست قامكه به مه  ێب  ، الله وه مابوونه  ێو له  كهید یكێس كه  ند تاكه و چه
  وه ئه ان،ێیر پ سه  هیستا گورج هه كارا ،ین ژه ده ی ره مه سه روی سه یداو ئاواز رده وه
اشاو واق م ته نێشو  ن به مبوور ژه ته ی الله ، ێنیبب  نهیشۆپ یستوور و ده بوو له مجار كه هی
 یو ال ره و به وه الر كرده ۆب یزێر یر سه  سهی وه ، وه هیدا  سهی وه  له یكڕێئاو  كاراوه یماوڕو

  له ی كه مبووره ته  وه نهیم هڵس  كرد، به ژێدر  كه مبووره ته ۆب یست ده و وه هینوشتا ۆیچوو، ب
و  تا ئه ،یوانڕ ده ی وته و كه سڵ و هه له یماوڕر سو سه  به  الله نا،ێره ده  الله یست ده

 .كرد ده  الله ی هیرێكو نی و زه به یست هه ش سهی كردبوو، وه نه نی زه ی سهی ش وه كاته
  خته دره یپۆلق و پ یچ شاوێك ده كداێنێموو شو هه  به ۆیخ ۆیل و پ رو په سه شتاێه  باكه 

 یشانێكڵ داخ هه ویڕج  هیڕو ج نوزه ینگ ده بردن،ی و ده نانێهی ك و النك ده وه  كانه الحه به زه
 یكان تهێرش سه  لهۆپ شه ی هڕو خو لرفه ستاند، دهڵ كان هه ره وه خت و بوونه موو دره هه  له
ترس و   به ڵ كهێت انیش هاوبه یت بهیتا یكێتمیبوو، ر ده  نگانه و ده به ڵ كهێت روانیس
 یور ده ید یكێس ند كه و چه كرد، كاراو الله كان ده سه و كه كه مبووره ته ینگ ده ویران گهین

  له شتاێه ر هی هه  ستبوو، باوه به  وه وره ده  به انیئازاد یك هی دابوو، بازنه انی سهی وه
  سهی وه ،یوانڕ ده یانێیدوور بوو ل  وه وانه له  ێنگاو ند هه چه  كه  وه هۆیخ ی كه نهێشو
  به یكان نجه و په وه خوار كرده  كه مبووره ر ته سه  به یر كردن و سه یژێدر یك هیماشا ته
و  ت بهیتا یكێنگ ، ده كه مبووره ته  له نانێره نگ ده ده  كرد به یست شاند، ده راوه یكان له ته
 را،ێراد ێیگو  ێزۆت  الله ، ێبووب  نهین و ژه ئه یرێف  وه زووه  له ی وه ك ئه بوو، وه اوازیج
  كه  وه هۆیخ  بوو به ت بهیتا  نهین و ژه ئه اد،ی  وه هاته یگرتووڵ رهه سه یك هی سهی وه ی نهێو

موان  هه  به ۆیبكات و خ  هو ئه  وه سته به مه  به ڵێیكو ب ، وه  وه هیانناسی موو ده هه
 اریپرس یك هیماشا ته  ؟ الله ماوه ادی  تان له م ئاوازه ئه  ڵێب انێیپ انی ، وه تهێنێبناس
باش  انی سهی وه  كرد كه ك هیچوواڵسا  ند به چه  له یكردوو پاشان روو یر هی هه  باوه یزێئام
و  الله یم بن ده  خسته یر چوو، سه  الله یو ال ره به  وه نانهین و ژه م ئه ده  به  سهی وه ،یناس ده

  اللغاوه  ر له بوون هه ڵ كهێو پ ڵ كهێند ت هه یشیو ر ێڵسم  الله ،ڕیب یكان چاوه  له یچاو
 یك خور وه كچرژاووێت وڕچ یكێشیو ر به قه یكێڵێ، سم وه كرانه ده نه  ێجو كێل  وه خواره  به
 ماڵ به ،یبوویدواجار د  سهی وه  كرد كه ده نه ی مه هو د له واندبوو،ێش ین مهید  له  ێند هه یسپ

و  ر له هه فتن ژنهی ده  كه ی و ئاوازانه ئه ی كه مبووره ته ینین ژه  به  ێب چ نه  وه هیناس ده یباش
و  یست ده  وه هیدا ی كه مبووره ته  سهی بوو، وه ده هاوتا نه ی كهید یس كه و وه هیشا وه ده  هی الله

 ی الله ی كهید یك هیماشا موان كردوو پاشان ته هه  له یروو ،یراموس ی كه هییرم چه  شهیر
 :یكردوو وت

  و زاته ئه  چونكه ، هین ی باوه ینی ستان زه كه ماڵ ، به وه مناسنه موو ده هه  ستهێوا بزانم ئ ـ
 . وه هیمیر زوو ناس هه

 :یوت ناوێه ای كه شهیر  به یكێست ده 
م  ئه ڵ گه  له و داوهڕتوو م وهێئ یكان نهۆك  جلكه ، وهیشۆم پ تازه یو جلك وه وا من هاتمه ـ

من  گرتوون،ڵ هه ۆم ب تازه ی فتارو كرده و ره تازه یامی په م هی تازه مایم س و ئه تازانه  جلكه
 . گرتووهڵ هه مۆخ ڵ گه  له میت هیاۆڤمر یر رتاسه سه یامی په ویئاشت یامی په
  خسته ده یكێس فه نه كێم و دوو بكات، جار جار فتارو ده ره ستیوی ده ك هیوا شهێك و پ وه 
 . وه كرده ده  ێپ یست ده  وه سانهید و وه هیكان قسه وانێن
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موو  ، هه ماوه نه انیك هیر گهیو كار یزۆریچ پ ش، وهێئ شێپ یوان ئه و وهێئ ی امانهی و په ئه ـ
 یجلك و داوهڕێف كانم نهۆك  و جلكه وه ته وتن، من هاتوومه مێك پ ، وه وه ته بوونه ڵ پووچه

ند  و چه ڵتا یك هیر وه ادهیند  چه  كه مین  سه و كه من ئه مڵێتوانم ب ده ستاێئ ، وهیشۆم پ تازه
 رانن گهین و وه نهێم هڵس ده مێشزانم ل ده شتبوو،ێه  ێج تانیر وه رهیب  له اومیش نه یكێفتار ره
واو  و ته مین  سه و كه من ئه ابنینڵد: مڵێ و ده وه مه كه ده ی دوباره ماڵ به م، وه انهڕ گه  له
 ێیل  هی هه ۆیس ب كه موو م و هه گه ده  ێت ێیجوان ل  كه كمێامی په یگرڵ هه ستاێئ اوم،ۆڕگ
 .بگاتێت
  نده چه بگاێبكا، تا ت ك هی قسه  ێس بوو كه  ێل یز كرد، حه ده یكێس كه یماڵ وه یوانڕ چاوه 

 ون،یی توت مه موو ده هات و هه نه  وه سه كه  له  ورته ماڵ ، به رگرتووه ند وه هه  به انیكان قسه
  هۆیب ، ێنێب یكان قسه  به ییتاۆك اربداڕیناچار ب ، ڵێب كێشت  هین  ئاماده  ێس كه یزان  كه
 :یوت

 ن،ێڵیه ده  ێج  رهێئ ك هی پاش ماوه و وه نهینێم ده  رهێل  ێوانیك و م وه كانم هڵ من و هاوه ـ
 . گرتووهڵ هه كانمان هۆڤمر ۆب ی امهی و په ئه ی وه وكردنهاڵب  له نیب وام ده رده به
 
 

                                                                  
  
 
7 
 ر ـ ژده ئه یكان نهینووس  له ـ

 یراتگریم  ێكانن، س فسانه ئه وێن ی ژكهڕیكو  ێتوت س وان، ده وان و ئاهووه و داره وان ندهڵبا
 و ندهڵخت و با هك در و وه اكانیك خول وه انیكێرس هه ن، ژانهێتام و چ ڕپ ایو خول ئه

و  ستیو شهۆوان خ ك ئه ر وه بوون، هه كێد، راست و ر قه واڵناسك و با وو هڕژیكان، ت ئاهووه
م  كرد، كه ده انیتنید  به انیز كان حه سه موو كه بوون و هه كێس موو كه هه یزیو ئاز نیریش

 انیمووان و هه وره و گه ڵمندا وڕ، كچ و كو یدان ئاوه  وه وتنه كه ن ده گمه و كورت و ده
س و  كه! مان ده نه اریبوون و د ند بزر ده هه جارێند كردبوو، هه انۆیخ یتنید ۆیزر تامه

 انی نانه وه دارو ده وێرو ن شت و ده و ده ئه ان،یخواردنڕگ  وتنه كه ده انیستانیو شهۆكارو خ
 یشی وه ئه ۆب اندواندن،ی و ده تنشین ده اندایك ته  له و وه نهینیانبی تا ده ،یپشكن دوودا ده  به
  به ست وهی په  كه ننێبوروژ  تانه و بابه بوا ئه ئاخافتن، ده  تهێنێانهیب  ێبتوان  ێس كه

نگاو  ره ی ندهڵخت و با دارو دره  به یند وهی په این بوا ته كان، ده بوون، باسه انیاكانیخول
 انیكرا زار ده نه ێیپ  كهید یت نا بابه ده ، هیبووا  وه ناسك و نازداره ینگ و ئاهوو ره
چاو ون   هكردوو ل ده انی سرته  وه وانه چهێپ  به ، ێنێبدرك  ێپ انیك هی و وشه  ێنڕێپچڵ هه
 . بووبوو  ێچ انی لله كه  له  انهیایو خول ئه ، وه زرانهۆد ده نه زیرگ و هه وه بوونه ده
  ێب رۆبوو، ز نه ستاێئ ی رهۆم ج به كان هۆڤمر ڵ گه  له كان هڵ و ئاژه كان ندهڵبا یند وهی په

 ماڵ به سوو، دهڵ هه انداێیپ انۆیو خ وه وتنه كه ده كینز كانۆمر  له  وه نهیم هڵترس و س
  له انی كه هیند وهی بوو، په وان نه ئه ی وهێش  له  ماسه و ته یند وهی و په ئه زیرگ هه زاویرگ هه
 !  نهۆچ ینیتب كردبا ده انتیكێك هی یردان سه  بوو، كه اوازیج  ێل كان گه ره سه  له ایخول ڵ گه

كان  نه وه و داروو ده به قه  به قه یخت و بنجگ دره یلۆكرد پ ده  ێركو هه  له یروو وان داره
 .مان ده نه انۆیخ یی قرهۆئ وییئاسا یبار  رزاندن، له له ۆخش و خ  خشه  وتنه كه ده
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وادا،  حه  و چووبا به  هیببوا ڵیبا یچ و ندهڵرو با وه له په یشن، چ مان چه هه  به وان، ندهڵبا 
  به ك، هی رمانه كو خه كردوو وه ده انی هڕف  هڵبا  وه هیر بان سه یوروو خول و ئاسمان ده  به
 .ست به ده انیلۆگ  وه هیور ده
  مامزوو ئاهوو به نیند چه یبوون  ێو ب  ێن ته  به زیرگ هه زاویرگ هه ش،یوان ئاهووه 

و  وه وتنه كه ده كینز ێیهاتن و ل ده  وه دووره ینانێشو  ئاسك له  وه ره نرا،یب ده نه  وه هیور ده
 ژاڕ ده  ێت یئاسك ندێه  النه و ته په شت و ته رو ده و ده بوو ئه وا هه ینا، جار ده  وهێپ انینۆب

  به شی، ئاهووان و گچكه وره شاخ، گه  ێئاسكان بوو، شاخدارو ب یلۆپ كردبا شه ڕیتا چاو ب
 ماڵ به سوو، دهڵ هه اندایكان شاخه یرو لق سه  به یپ له وێچوو و ن هات و ده ده ژیت اندایوێن

رو  و ده ئه یر به انلهیو گ ڵ ئاژه یبوون، چ نه زینازوو ف  ێو ب ۆو نام كیر ته شید یناڵ ئاژه
بزوا،  ده  انهڕكو  م تووله ئه ۆب انیزۆس ك هیست و  هه ك هیبوون   هیخوا یشت و ئاسمان ده
 ك هیچوون  ، وهێش  و له ك هیر سه  وه بوا بچنه بوون، ده ك هی یستیو شهۆخ گرووۆند ه هه

ئاهوو و  ڕیكو و ندهڵبا ڕیكو  به سان،یف ڕیو كو ناڵف ڕیكو یبر  س له كه  ێند هه ، هیبوونا
 انۆیخ و وه هیدا ده س نه كه  له انڕیبا ئاو نه  و ناوانه بردن، به ناو ده انڵیگو اویگ  ڕیكو
  كه ی و ناوانه ئه ن، كهۆتاپ انۆیر خ سه  به  هیراتیو م ئه ی وه ئه ۆب اند،ی گه ده نه  ێت انێیل
 انڕیئاو  و ناوانه به و هو گازكردنان نها به ته ، ێبلك  وه انهۆیخ  مابوو به  ێج انۆیب

 :نڵێن و ب بوا بانگكه ده ، وه هیدا ده
  ێس كه چیه ڕیكو  ، به وه نه بده ڕتا ئاو.. وان ئاهووه وۆه.. وان داره وۆه.. وان ندهڵبا وۆه ـ

 ڕیوان و كو داره ڕیو كو وان ندهڵبا ڕیكو  به ك هی ماوه ۆب  نده رچه ژمارد، هه ده نه انۆیخ
و  ئه  كه ی وه ئه یكارو فكر  وتنه زوو كه  زوو به ماڵ وتبوون، به كه انیدوو  وان به ئاهووه

ز  له به ی وه ئه یال قه ته  وتنه رباز بن، كه ده یپاشگر  بن و له انۆیخ ی ستهیشا  نازناوانه
و  ك هیستیو شهۆبن و خ زۆهاو روح و هاو س و وه انهیكان شكره له یروح  چنهۆر

،  ید  هاته راێساناو خ  ێل ش گه وه ئه نن،ێست ب ده  به انیباوان یشن چه یك هیت هیئاشنا
 :گووتی ده  ن مبوورژه هت
  له وان ندهڵبا ی رامه و به نۆب م كه ژكهیكور ماڵ ماوم ، به! مردووم من نه ۆخ  نهیكڵ خه ـ

،  ، هورده هورده كان، ندهڵوت، با كه كم ده ته به  ، كه تر بووه وره گه راێو خ  بووه ر هه هه ایروح
ر  و سه ئه و هیتێو شوان و ئه زووه و ئاره ئه راۆخوت و خ  من له ۆبوون ، خ و ده ئه یلیما
  بوو له  وه وه ئه یبژاردنڵ هه ینجام ئه  له  وه ئه شت،ێه نه  ێج م كه ژكهڕیكو ۆب م هیشكر له
 یند پشتبه  هی وهێو ش به یشیكان هڵ هاوه گومانمێب ، وه هانهیج یكان ندهڵبا ن هیال
 یفێو رك چوون ئه نه وێن  له انیوان تا باوان ئه  ن، راسته و سروشته ئه یستیو شهۆخ

بن،  نه  و نازناوه ئه ی ستهیشا  هین  وه ئه یمانا  مه ست، ئه ده  گرته رتاپا نه سه انی زوانه ئاره
،  وه نه كه نه  ێو التان ل نێبكر شۆرام ن،  فه بانگ بكه انیناڵف ڕیكو  ر به گه  انهۆیخ یق هه
 ۆیو خ وان ندهڵبا ۆیمن خ ڕیكو ، هین ن مبوورژه ته ڕیو كو وان ندهڵبا ڕیمن كو ڕیكو
و  نجه په  و به ئه یچ ستم ، كه ده یكان و قامكه نجه په  به ین مبوورژه ، من ته  نه مبوورژه ته

 ی وه گومانم له  من به ، ێنێخو ده ندانڵگشت با یزوبان  به وێن ژه مبوور ده ته یروح یقامك
 ینێشو  كان، له ندهڵبا ، ێبزان كان ندهڵگشت با یچم زمان ده ۆب یناكا، وا ڵ گه  له انی قسه

 . وه نهێڕبگ ۆب یاشیو دون ئه!  هیدوور ن اویموو دون هه یرهات و سه نێد  وه دووره رۆز
  فسوونه ئه ڕپ  هانهیو ج ئه ماڵ وان زانرا، به ئه ین هیشا  به  و نازناوانه ئه  شنه چه م به
  بوونه  ێت وهێند خ چه یدانڵ و هه ك هۆیند نام چه یبوون دای په ڵ گه  له اوڕ گه روا نه هه
  ێو س ئه.   انهیهار به  و ناخه ئه یفرو تونا كردن و ته واندنێش ویران گهین ی هیما
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  ئاهووه و ندهڵخت و با دره یچ ی ن بووانه خاوه  به  ێو س ، ئه سروشته یردراوێبژڵ هه
و  نیوانڕ ده انێیت  وه گوشراوه وشاووڕپڵ هه ڵیترس و گومان و د ڕپ یچاو  كانن، به جوانه

نا   ردوومه و مه له نۆدا، چ ده انیكان ره به انلهیگ و ندهڵبا یترس و تار بوون یرنج سه
 اتریز یمان ئه  رانه به انلهیگ و ندهڵبا یی و شپرزه ئه ن،ێدڵ هه ، وه نهێم هڵس ده  ئارامانه

 یكارۆو ه ر به رامبه به یزان ده تاڵ سه ده  ێم و ب رخه مته كه  به انۆیكردو خ ده  شپرزه
دان و  ده یستناسك هه ی هیو پا پله  له  خوازراوانه نه  م كاره ئه ، هیو نا ئارام یی شپرزه

 ستیانوی و ده یدان ئاوه  وه وتنه كه زووتر ده  وه ژهۆو ر بوو، له ده ژێقورس و گ انی لله كه
و  ر هی هه  باوه یزار  له  انهیران گهیو ترس و ن یانكارۆڕو گ بن و ئه  كه خهۆد یئاگادار

 انی ره په  وه وتنه كه وان دوورده ئه ی و ئان و ساته نگ بوو له ره  كه ستن،یبب ید یكان وره گه
و  انڕ گه ده نهڵ باشتر هه  كان به چوو، شته ده ژۆهات و ر ده ژۆر م،اڵ به ، هیبساندا

  به ماڵ دا، به ده نه انیز رو له  به وڕكوت و پ یشت  نده وه ئه  نده رچه هه ان،ڕسو ده نهڵ هه
و  ئه یكان نگاوه هه نێخورپڵد یئارام  به یك هی وه رزبوونه و به كوشنده یك هیكپ
 .نا ده انینگاو ان ههم ئه یو ناخ و باخ و خاك ره به  ستراوانهیو نه
 

  
 
8 
- ر  ژده ئه یكان نهینووس  له -
 

و  ئه ،یارانی رو هی هه  باوه یرد گهێب یساف ی نهیس یوكانڕپڵ هه  ربوونه وه كان سته ده
و  ڵكێتو ی وه توند بوونه ی چكهێورێر یكێسپ ده  به انۆیخ ی چكهیر وێو ر انۆیخ ی هی سته ده
 ، وه تهید كێون ك و خه بوون وه ی تهۆب  له انۆیخ  وه بوونه نه ڵ گه  ، له یزان ده نیم زه یستێپ

و  ئه ی انهیم  وان، له بوو، ئه كان هیم ئاده یر روح سه یها ره یكێتاڵ سه كان ده سرووته یسام
كردوو  ده كان ارهید یویود و ئه رووه انیی سته جه  ێب یكێر فه سه انی م بوونه سرووت و جه

  اردهید ۆییخ ره سه یچوونۆروبیب  بوو، له  ێم ژمارد، ده ده ویود ئه یسان كه  به انۆیخ
 زوۆریپ یكێست نها ده ته كان، داره هیقاف  بهێكت یچوونۆب دوید  ، به وه بوبوونه كان هیسروشت

و  تاكن، ئه یست ده  به و هڵج كان انهۆڕو رووداوو گ گشت وانه یحاكم و شاه تداراڵ سته ده
بوون  ینرو ب ون و سه ئه یستكرد كان ده سته گشت جه و هی سته جه  ێو ب جوته  ێب  كه ی تاكه
 . كردووه زانێلكان و ئاو  وه كهێپ یبوون و نه

 واڵ به  له  ر كه به  بگرنه  و راو سرووتانه ئه  ستهیوێپ  دا كه وه ر ئه سه  له یرا ر هی هه  باوه 
 :گووت ۆیخ یارانی  به ویزان ستیوێپ  به ی وه و ئه ، ئه وه خاته ده انیهان دوور ناگه یگرفت

  ێناب ، ێب انۆیخ ی شاهانه یو شاه ئه یستیو  چاك و خراپ، به  و پاش به مه ر له گه ـ
 ت بهڵ هه گووت،ی ، ده  ێبگر  چكهێبا وا ر  خشاندووه نه و ستووهیو ینۆن و چ بكه  ێل یت فره نه

 ۆیخ  ردا كه وه  ونه و كه انیژ یوت و ره له كێست ده  هیدایستیو  له و هی هه  و كاره به یكێكار
 ، هیچ ن  مهێئ ی مه ئه گووت،ی ده ، ۆڕێبگ یك هی وهێش  به  ێو هی ده یشۆیبوون و خ  ته ناوبهێه

 .و ئه یرانی سه و هیكا  له  جگه
بوون و  كان ده وه كرده یچ و مل كه یزان ق ده حه یست ده  به انی ارهیناد  سته و ده نها ئه ته 

 یكنڵچ روۆب یكێست ده  سهی وه یست بوون، ده یران گهیترس و ن ی هیما  كهید یكان سته ده
 یت په یكێست ده ی وجاره ئه یست ده  چونكه ، وه نگانهیپر ده ێیموو ل بوو، هه ستیو نه
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  و له وه بنه ده ژێدر  وه هینێشو  به  كهید یست ده نیند بوو چه  ێست و ده كڵ به نواند،ی ده نه
 ڵیو هه و وه انهیگ  چنه ده كن،ێست ده ، ێب ده ریگ انیو خاك و ئاو ڵو حا ڵو ما انۆیخ یوك ئه
 ویپاكژ  له  وه بوونه یژێدر  به  ن كه كه ده  زراوانهێپارۆخ  انهیو گ ئه یتكردن ت و په  له
 . رخان كردووه ته ۆیب انۆیوان خ ك و گاردوو پاسه وه ایرد گهێب

  وت و فسه  وته  وتنه ، كه  وه شكانه  كهید یكێت حاله  به كاوڕبزڵ هه انینگ ره ماكانیس موو هه
س، كارا  ده  تهێب انۆیر راست و دروست ب گه ، ێكردن ریكب ته رو هی هه  باوه ڵ گه  فس له

 یكێست چ ده  ێبور راده یر سه  له ی رانه و گوزه ئه ستیو دهی نه ابوو،ڕب  ێل یت ژمه حه
  به یشیشۆه رویو ب ینیب ده ی س و كاره كه یژان هڵو ش ئه ، ێردر وه  ێت یر كدهێت رو انكهۆڕگ
و  نێداه یكار یرز به  له  ێن تاك و ته یتارا ان،یروحو گ یدبوو، تارا یتارا تژ یگاین

و  ترس و ئه  به ڵ كهێت یو شادومان یشۆخ  ژانهۆو ر ئه  كه ، یێ، تارا ماكانیس یخشاندن نه
  له یبوون  كردبوو كه یانۆڤدل یكارا  له یوا  ساتانه و كاره كردبوو، ئه  انهیران گهین

  ژن و كچه ، ێب  ئاسووده  ێپ یرووناك و روح  ێپ یكان چاوه شیو و ئه تێب اتریز یدان ئاوه
 :انگووتی داو ده ده انیتارا یت قهیبوون و د شادڵد انێیپ كان پاكهڵد زویف  ێب
 یل ك و دوو مه و وه تێمان ب كه گچكه  وانه ندهڵبا ی نهێو  له ڕپ ڕپ ی شانه گه  و چاوه با ئه ـ

  ێب  كه عاشقه  وانه ندهڵبا  كهیر وا خه ماڵ به نن،ێبخش كتردا هی یروح  لف و ئاشنا چاو به
ن و ئاسمان چ  نده راگه په كان ندهڵبا ت،ێب ده یهر ده  وانهیر وهڵ هه ڕ و په ڵبا  ێب و ندهڵبا
  له چ كون و كه  له  ێس نازان كه ، ێستریناب كڵێبا ی ققه  چ شه ینگ نادات و ده كداێپ ڵبا
ن، تا  كه ده ك هڵیئاسمان ساما یوانڕ و چاوه واننڕ كان ده ساوه په حه ۆمر  له  وه كهێر به
 .ننێببار كانداێر گو سه  به انیكان هڵبا ی ققه شه ینگ ده یئازاد  به  وه سانهید
 ، وه هینێشو  به ید یوان ن و ئه مبوورژه ته ی و الله نواوه  له ر هی هه  چوو، باوه نه  ێپ ی نده هه 

 ، وه انهیدوو  كاراش به شتن،ڕۆی ده كان هیانیب یچاو  وتن، دوور له ركه كان سه رده و هه ره به
 داێپ ی سهی وه  هك ڕیب ده  نهێو شو له یچاو و وه هیدا ده ی دواوه یكێڕجار جار ئاو ماڵ به
 .و گوم بوو ێڵو كاندا هیكیتار وێن  و له ڕی پهێت
و  به ، ێچ ده  وهێو كو ره به كاو دهڵ هه اێڕكو  له یزان دهی س نه كه  كه ی هیو با ئه 

 شتاێه ی هاژه و هڤكردبوون، گ یزارێب  كه ی وانه ئه یواوێشێر ل و سه ۆیخ ی هیشاوێرل سه
  ێند هه كشكاندبوو،ێت انی و ناوه ئه یك هیژوێم ییو كپ ینگ دهێب روان،یس ی لرفه  به ڵ كهێت

 ی نهۆو ب ئه ر هی هه  پژاندن، باوه را ده سه  به یكێنێشو یكروزو سوتماك ینۆب شیجار
 ڵیخا داێت یروح  كه ك هی سته جه ، هی سته جه یسووتان ینۆب یزانی ده ، وه هیناس ده

 ۆیچ خ ماڵ ، به ستاوه هه ێیپ كێس كه ك هیرست په ۆو خ كێتاوان ی وهێش  و له وه ته كراوه
بوو وا  یئاوات ت،ێب یترس مه ێیج  هین كێشت  كه دا شاندهین یارانی  به یاو اندووی گه نهێت
و   وه تهڕێبب  وه و شه ر له هه  هیوێو سوتان و بش بوو ئه یئاوات ، هیوان  كه یزانیشی و ده تێب

و  نیزترۆریو پ نیگرنگتر به ستیوی وت و ده كه رده وا سه ، وه تهێب نه َ  رۆش  ندهیو ئا ره به
نگ  په  هیر ته و خه ئه یو روح تاسان نیقۆو ت ت هیز ئه  كه ، ێست هه كێكار نیتری وهێب

س  و كه ، ئه وه وتنه كه كینز  ركه هه ، وه تهێنێمركیرودا دا گه  له ك هی ك و نزگره  و وه وه بداته
كرد  ده انیك هی وته ێیَ  ر ستا بوون و چاوه وه انێیر  مووان له بوون، هه  ێو له ی و كارانه

  كه نران هی گهێزوو ت ، ێب ده انیو  بووه  كه  ێبخر  و شتانه ر ئه سه  له ك هیو روناك  ێستریبب
و  تێبكر زدان هی یرگا و ده رووه  نزاو الله  وه هی انهیم  له و كهێم بوون جه  به انیك هیستیوێپ

چ  ر هی هه  وهبا ، ێزێانپاریو ب وه بخاته انیدور  انهێیر  له  كه كێگرفت واڵ رچ به هه  له
ر  به  له كێزیئاز یگاین و نهێو  كه  هی ژاره م و په خه ێیج  بوو، راسته نه یكان تاكه یكێم خه
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 ماڵ به ، وه تهێست دهڵ هه  كهید یكێجار و كهید یك هێیج  وابوو له انین ال رچه هه ، ێچاو ون ب
  له  شهیم هه  نگه ره گاویو ن ئه ی وه تنهید ۆییزر وان تامه ئه ، وهۆب ده نه  دووباره  نه مهیو د ئه
ن  چه ی وه كوشتنه  وتنه كه كێس ند كه كردن، چه ده یر سه كه ڕپ ڵد داوی شه  چاوانه شێپ

  و كوشتانه ن، ئه بكه ش شكهێپ یانۆیخ یر سه یبر  له ك، هیك و قوربان تا، وه ك، هی كوشته
خشران و  به ده كان هیت نهی و مه اتس كاره ی وه و دورخستنه ختانه سه  م گرفته ئه ۆنها ب ته
و  له  ێك هی یئازار كرد دهی نه  ێس كه ، ێدوور ب  به  وه كران، له ده  دهیر ئافه  به ش شكهێپ

 ی و الله وه گشت گرد بوونه  و كوشتانه ئه یكردن بدات، تا ئاماده  روحدارانه  هڵ ئاژه
 ۆك یور ده  شاگرد، له یست ده  به وورمب ته نیند كردوو چه نین ژه  به یست ن ده مبوورژه ته
،  وه سرووته یانڕێم گ ده  به ر، هی هه  كرد، باوه ئاوازتر ده ڕپ وڕچ انیكان تمهیو ر وه بوونه ده

 یكێئاواز زوۆس  به یكێنگ ، ده وه وته كان ده ئاوازه ێیپ  به یكان داره هیقاف  زهۆریپ  سرووده
كان و  نگه ده یزاندن سنوور به یترس  له تا ره هس شان،ێك را ده سه  به ڵیر، با ستكه مه
 ،ڕیانچی و ده ین انژهی نزم ده ینگ ده  به ،یكان ارهیغ ئه  هڵ هاوه و سهی وه ێیگو  به یشتنی گه
  له كان، زهۆریپ  وشه  به انیروح یو جووتبوون نگانه و ده ئه یچوونۆر  ، به ، ورده ورده م،اڵ به
 یك هیایدن  به ڵ كهێروح و ت  له كڵێ پهۆت  بوونه موو ده وهه بوون فراوان ون ده رۆز یك هیزا فه
 یستیو  ێب شیكان نگه ، ده روحه ی وه بوونه ڕو چ ئه ڵ گه  بوون، له و ده یود ئه

بوو،  ده تراڵبا  كه انهێڕسرووت گ یتاڵ سه و ده وه بوونه رز ده به ان،ییئاگا  ێب ان،یكان نه خاوه
 ڕخو  به راێد راده انێیوال گو مالو ئه رو ئه وروبه ده  له یش وانه ئه وشدار بوون  به ی وانه ئه

  كان به نگه بوون، ده رباز ده ده انۆیخ ی سته جه  و له وه خواره  هاته ده اندایچاو  به سكێفرم
و،  ئه یو هڵج ی رهێگو  به و وه كه تهێم با ش ده  شتن، به گه ده كێر به له موو كون و كه هه
 ی و لرفه كه سرووته یئاواز و هیبا ینگ و ده كرد، ئه ده انیر گووزه كدا هیال  به ی رجاره هه

نگ  ره  كه  ێهانیج ، وه هیكا  هیناێه ده ی شتانه هه به یی شتهیفر یكێهانیج روان،یس یرووبار
 ینگ ، ده وه م باكه ده  نواند، جار، جار، به ده یكان نراوهیب نه ارویناد  نهێشو ینۆو ب
  كه ی هییزا و شاره به ش سهی وان، وه ئه و سهی وه ی تگه وهێخ  شتهی گه ده  كه ئاوازه وورومب ته
  ێنێك تهڵ بندا هه  له ، چانهڕوێم ر ئه  و، وا هاتبوو كه ئه ، وه هیاێڕگ ده یكانڕێهاو ۆب بوو،ی هه

 نن،ێپ داسه ینێشو  له انگرتبووڵی وان هه ئه ی وه ئه و وه داته نهڵ ر هه سه  هیتا تا هه و تا هه
،  وه كرده ده ایج كێل  وهۆب ده انۆیخ یكان كوشته  به ڵ كهێت  كه ی و كوشتانه ئه ینۆب  سهی وه
وت،  ركه ده ۆی، ب كردووه انیردگار روه په  به ش شكهێپ انیقوربان یزان  كه  وه نكردنهۆو ب له

 ان،ۆیخ ییئاسا یانیژ وو هیڕ ر په سه  ن، له كه ده ك هیترس مه  ست به هه ،یكان زه گه هڕهاو
 . وه نهێكوژر ده  و كوشتانه ئه كداێچ كات  له یزانی ده  چونكه

  
 
9 
 

  ێو ب یرادیال ئ رۆز كان لهیكل یرگرتن وه ماڵ رگرت، به وه خان هیدا  له كانم لهیكل  ژهۆر و ئه
بگرم  یر وه  هی وهێو ش به ستیمو من نه ، هی وه ئه یست به مه  ێب  ستم له به ست بوو، مه به مه
 ییدوا یچۆر ك سه  به رۆز  و كاته بوو ئه  نده وه نها ئه بوو، ته یست به مه خان هیدا  كه
  له ین و چوون و چه نمێبشك ڵید كێرۆج چیه  به ستیو مده نه بوو،ڕی په نهێردا ت ژده ئه
بوو، وا  هه یریگڵد یك هیمایس خان، هیم، دا بكه یراز ڵیدا د ده مڵو هه كوڵ م، به بكه داڵ گه
 تێناتوان زیرگ هه ت،ێبدو اڵی گه  له كێخت نه ای ت،ێنیبیب مجار كهی ۆب كێس ركه زانم هه ده
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  ێب  وهیمتوان م نه رده هه كوڵ ، به وجاره ر ئه ك هه بكات، من نه ڵید نابه ایق،  ره یك هی وشه
 ۆیه  هی وانه له نم،ێو بدرك ئه یرا  له اواز،یج یك هیرا اخودی ،ڵكا ی وشه ك هیم و  بكه ڵید

 م،ڵێباشتر ب اخودی ك،ێكیك و دا كا، من وه بانگ ئه مۆیخ ڕیكو  به  كه  ێب نه  وه ش ئه وه ئه
 زیرگ زانم، هه ده یمۆخ یكیدا م و به كه ده یماشا ته یت هیكایدا یچاو  به  كه  شانداوهیوام ن

دا  ده مم هڵ قه  له ك هیفا ك و وه وه شیو ئه م،ێدابن یمۆخ یكیدا ێیج  له یتوان مده نه
 .كمیدا یر روح رامبه به
 :گووتی ده ر ژده ئه
 .ن هینا بوون نا فه  له  سته جه ی وهێبزر نابن، هاوش زیرگ كان هه ـ روحه 
 شیو كرد، ئه ده كم هی گرت و جارجار بزه ده ی م قسانه له مێگو  وه مانهڕر سو سه  به رۆمن ز 

 :وتی كردو ده ده یك هی بزه
 ینۆچ شۆو ت منه یواڕب  مه ئه ماڵ به قن،ینت و نا مه نۆنام  وهۆت یال م به م قسانه زانم ئه ئه ـ

 . تهۆخ یفی كه یگر ر ئه وه
 :یالم و وت ۆهات ب  ێژۆر 
 گوت،ی كردم، ده ده یبانگ  و ناوه و به نها ئه كردم، ته ده یئارام بانگ و به ئاخر ئه.... ئارام ـ
بانگت   ته ستهیشا  كه  م ناوه م به كه ز ئه حه  وه ر ئه به  له ،ۆیر خ سه  ئارام و له رۆز ۆت

 :یگوتم ئارام،  وت ده ێیو پ ئه ماڵ به ، مازهیڵناوم  مۆم، من خ بكه
 .؟ وه تهی ده ئه كێمن ل ی م قسانه ئه نۆچ ۆئارام، ت ـ
 :یوت  هۆیب ، هیچ یست به مه یمزان تا نه ره سه 
 نۆچ ۆت ، كانه رهۆج  به رۆج  چكهێورێروح و خواو ر ی باره  له ی و قسانه ستم ئه به مه ـ
 ان؟ێیپ  ێب ۆت ینانێهێپ ڕ باوه  م باسانه ستم له به مه یشتووی گهێوا ت ۆت ؟ وه هی ده ده انیكێل

 :وتم
 :ی؟ وت ستت وا بووه به مه ۆت ایچووم، ئا نه ۆیمن وا ب ر،ێخ نه ـ
  چن، له ده كێو ئامانج ره به گاكانێموو ر ، هه بووه ستم وا نه به مه زیرگ هه ز،یرگ نا، نا، هه ـ

 ی بگه  ێت مێل  ێو مه نها ئه ته م،ۆخ یر را سه  نمهێب ۆت  هین  وه به میستیوێپ چیه  وه ر ئه به
 .ێیبگونج ماڵ گه  له یو بتوان وه مه كه ئه ریب نۆچ
 یكان قسه یو دروست یراست  به وامڕواو ب بوو، ته ۆراستگ ایكان موو قسه هه  ر له ژده ئه  
و  ستۆد  ر به رامبه به یژراوڕێدا النیو پ شاراوه یكێست به مه چیه یمزان كرد، ده ده

ر  به چیه  و له  ێنێدركی ده  راشكاوانه كایب  ێو هیب ی وه ئه و هین یران براده
 ۆڤمر  له یوا ،یكان جوانه  ته هڵس خه  بوو له  ێك هی  مه ئه ، وه تهێم هڵناس شیك هی وه رچدانه په
 . ێبدات یك هی موو متمانه بكات و هه یت هڕێیهاو  ز به كرد حه ده
ئارام،   ڵێب مێبوو پ مجار كه هی ۆب مدا،ێپ یكان لهیر، كل ژده ئه یكیدا ی ژهۆر و ئه

 یكز  له مۆخ ی كه ناوه  دواوه  به  ژهۆو ر له تریبوو، ئ  و ناوه به یز ر حه ژده ئه یزانی ده چونكه
  بووم به ، ده ، ورده من بوو، ورده یانۆڕگ یتا ره سه   ژهۆو ر ، ئه وه گرته ده ێیدا و ئارام ج ده

م  كه ناوه  نده رچه بوو، من هه اوازیر ج ژده ئه یمردن شێپ یمازیڵ  له  كه  ێئارام، ئارام
 یك هی پارچه یكورد یكێر نهێره ده یناو  كرد، چونكه ده  ێزم پ حه  وه كه هیال  بوو، له یتورك

  من له ی م ناوه ئه  نكهنراوم، چو ناو نه  وه هو ئه یناو  من به  نه رچه بوو، هه م كه شتمانهین
باوكم  یر خواست سه  له شیو نرابوو، ئه مێل  وه باوكمه یتوركمان یكێر براده یر خواست سه

و،   ئه یناو شیمازیڵ و هیمن بوا یبوا شوان ناو ده  نابوو شوان، كه ی كه هڕناو كو
 یم كه ناوه  ێس كه  وه مهڵیمندا  ر له هه ن،یبوو كیدا  له  فته هه ك هیناو   ردووكمان له هه
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  وه هیناۆگ مازیڵ یناو  من به یمگووت، ناو ده شیتوركمانم؟ من ایئا  كه یپرسی ده ، هیستایبب
 یت هڕێیبووم و هاو  وره گه  كه ماڵ م ، به كه وه ته نه ی ته مهیبل  ره نهێره و ده ، ئه نراوه

  به تریبووم، ئ شیردوون گه ومو و هه كان هۆڤمر یستیو شهۆخ یرێف  وه وه رم كرد،  له ژده ئه
موو  هه یانیژ وه كهێپ یت الله ده  كه ، وه هیاێڕگ مم ده كه ناونانه یراست  وه هیشاناز

 .  وه بوبوه ۆك داێت یم كه شاره یكان كهاتهێپ
 یرگاكان بووم بچم ده نه  وه ئه یما ته  به چیرگرت، ه وه خان هیدا  له كانم لهیكل  ێكات
و  و ئه وه مه كه ئه میسل ته انیكان لهیكل ، كهید یك هی ، وام دانا، پاش ماوه وه مه ر بكه ژده ئه

 ت،كا ئه شتێبانگه مۆیخ ی كه هڕكو  ر به هه شیخان هینابن و دا ریگڵد چیه شیوان كات ئه
ر  گه چم، ئه نه ای، بچم،  وه كرده ده  ێل رمیر ب هه م، هڵ هیغا  بوو به  هی له سه و مه ئه تریئ

دوو  انی كجار، هی  ێب نه چیه انی م،ڕۆب  ێب م، ده بده  ێپ  ژهێر در ژده ئه یكان ژهۆپر  ێو بمه
  ژانهۆر  كه نمێخشب داێچاو پ ی انهیر وه ادهیزو  و كاغه موو ئه و هه ی كه ژوره  مهڕۆجار، ب

 یر وه رهیب ی وهێش  له و وه كه هی  به تێنێموو بلك هه اییتاۆك  تا له ، وه هینوسی ده
 و كه ژهۆپر ین و، خاوه ئه ماڵ به ،یزان شتم ده  ێند هه  وه مهۆخ یال  من له ، وه تهێژڕێانیدا
و،  ئه كداێكات  له ، وه ودا شكابووه ئه یال  كان به كاره یرۆز یپشك گومانێبوو، ب ی كه كهۆریب

 .دا ئه انیروو ی و شتانه رنجدان له سه  من، له  بوو له هه یاتریز یك هییزا شاره
 ن،ڵێن و ب نشتم بكه رزه سه ك، هی پاش ماوه ی كه س و كاره ستم و كه هه  و كاره ترسام به ئه 

 یكێون خه كردێل یوا یروون ده یبار ،یوتن سكهۆو ك ی كه هڕكو یتاو دوور  له كمانیدا
  شكاند، كه یك هیمردوو ڵیما یم ره حه و وه ستهۆق ی له هو ه ئه شیو و ئه  ێنیبب ییزا هاكه

و  ئه یم و  پرس كه وره گه  خوشكه  ، رووم كرده سته به و مه ئه ۆب نیشترێپ  و له له  مهێئ
 :یدوو گووت وێس  ێكرد، ب  ێپ م هی له سه مه

  كهید یكانڵ خه یو خه ڵ گه  و له ئه یو خه ، ێنیو ناب روا خه هه خانت هیدا ماز،ڵ هی ـ
 ید  نهێد یكان ونه و راست خه كێر  ێنیبی ده  كه ، هیوا كێامی ك و په و وه ئه یو خه ، اوازهیج

 . وه ره كه مه  ێل ڵیو س راسته  یڵێ و ده ئه ی وه و ئه
و  ئه. ید  و دواتر هاتبووه یبوید شترێپ ، وه نامهێه ۆب یو ئه یتنیو د خه ی نمونه نیند چه 

 یترس م،ڕۆب  بكات كه  ێداوام ل  راشكاوانه  به راێو دهی نه ماڵ به دا،ۆیخ یرا  رهۆو ج به
بپرسم  ی  ێل ی وه ئه  ێب ، ێر ب سه  به كم هیاڵ ر بچم و به ژده ئه یرد ده  بوو، به هه ی وه ئه
 یراخۆس  وتمه و كه مۆخ ی كه ژوره  وه و چوومه شتێه مێج  چم، به نه ایبچم  ۆت یرا  به ایئا
  واتا، دانه ،ین كه دهێكاندا پ گرتنه  نهێموو و هه  ر گرتبومان، له ژده ئه ڵ گه  له ی نانهێو و ئه
 یش و روو گه یكان چاوه نرا،یب ده  وه هی كه هۆڕش  هێڵسم یموو رێژ  م له ئاسته  به یكان هیسپ
 زیرگ وان هه ئه ، وه تهین خه ده  وه هیم ده  به  هیبكردا كانت نهێو یماشا ته  كه ن،یریش
 یسان كه ڵ گه  له كداێكات  له  مه ئه نا،ێه كار ده  به انی نهین خه ی وشه ن،ین كهێپ وت اندهی نه
 ی زاراوه  به داۆیخ ی كه هڵما و بنه یكان كهینز  خزمه یوانێن  له ماڵ به ن، هیبدوا  مهێك و ئ وه

  بووبووم، كه رێف  وه انهێیشت ل رۆز شیبوو، من گران نه كێل گه یك هی دوان، زاراوه ده ۆماچ
 انمۆیخ یزار ی وشه  ێند هه ،یشۆخ ۆر ب هه  جار جاره شتم،ی گه ده  ێت انێیكرد ل ده انی قسه

  ێ، كات وه دامه ده یماڵ وه  وهێش مان هه  به شیو كرد، ئه ده ڵ كهێكان ت رسته ڵ گه  له
  وه ئه ، هیبوا انیال  له  رهی غه یكێس ن و كه بكه انۆیخ  به ت بهیتا یكێشت  هیستایانویب

 :انگوتی و ده نین كه دهێمندا پ یبوون  ئاماده  له ماڵ به ، زاره وهێو ش ر ئه سه  هۆڕیانگی ده
  ێت مانێجار جار ل شۆت ی وه ئه ۆب نینێوا دا به یك هی كا زاراوه ده ستیوێئارام، وا پ ـ

 :مگوت و ده مین كه دهێپ شیمن. ی گه نه
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 شمیكان ن چاوه كه ز ده گرم و حه ده مۆخ ێیردوو گو هه ، ڵێب مێس پ به  هیچ ۆب ی وه جا ئه ـ
 :گووتی و ده ین كه دهێر پ ژده ئه. نمێنوق ده

  تازه ۆو ت ی متمانه ێیج نای س قه به ،یكێموو شت هه یئاگادار ا،یور ڵد یركز سه ی هه ـ
 .خان هیدا ی كه هڕم كو بكه  ێل تیچ ، مهێئ  له  ێك هی  به یبوو

و  ر به رامبه ستم به هه رویب یریگێو ناج خان هیدا  له كان لهیكل یرگرتن پاش وه ژۆدوو ر 
 ك،ێگوند  هاتبوو، له  وه سنوره یكان چكهۆشار  له  ێك هی  هاك له سه ،ینیهاكم ب سه ،ی هیداوا
 روو ده یك هیهاك كابرا بوو، سه ی كه هڵما رو بنه ژده ئه ی چكهێر بازوێمان ر ر هه سه  له
دابوو،  نه یش كه هێڵسم  له یست و ده وه ر دابوه به یژێدر یكێشیكان بوو، ر چله یر به
 ی ربهۆبوو، ز انڕ گه و هڵجوو  له یز حه رۆبوو، ز هه یتران قه یرزوو دوو چاو به یك هیاڵبا

 یارانیهاو وانێن  له یو پته یك هیند وهی په و،یود ئه  چووه زاندوو ده به ده یكات سنوور
  هیبچوا  ێركو هه ۆبوو، ب ڵی م هاوه رده هه ییزا هاكه یكێمبور ستبوو، ته به ویود ئه وویمد ئه
  كه مجار كه هی ۆب ماڵ به ، ێن ژهیب بوویمد نه زیرگ بوو، من هه داڵ گه  له ی مبوره و ته ئه
 :یناساندم گووت ێیر پ ژده ئه

،  ناوه ێیم ل و ناوه م و ئه كه ده ین بانگ ورژهمبو هاك ته سه  ، من به هاكه كاك سه  مه ئه ـ
 . ێن ژه مبوور ده ته نیزترۆس  و به نیجوانتر

و  ئه ماڵ به ، مهێئ ڵیما ۆهات ب و ده ئه اخودیر،  ژده ئه ڵیما ۆچووم ب وان ده شه رۆمن ز 
 ن،ینیبب كتر هیوان  شه  دام به ده نه ێیر ر ژده ئه  وه ئه  هیبوا انیوانیهاك م سه ی وانه شه
 :گوتم ده ێیر پ ژده ئه

 چیه  هین لیقاب ،ۆت ۆك ب نه ،یت هۆیهاك خ سه یخواست  مه ئه ،یب نه ریزو مێل ان،یئارام گ ـ
 یكێر شت ژده ك وتم، ئه وه. تێب یكان ئاوازه ینین ژه  له ێیگو  مهێئ ی وه ره ده  له  ێس كه
 .نم یت بهیتا  بوو ، به ده نه ریزو ێیل شیس و كه گوتی ده  راشكاوانه  ئاوا به  هیستایبو
بوو،   وه ده قه  به یش كه مبوره سر بوو، ته و عه مه ده ،ید مانۆخ ی كه نهۆاڵر ك سه  هاكم له سه 

 :یوت م،یپرس ڵیحوا كردم و ئه  ێل یواڵس
 ڵما  له ۆب  ێبزان ی وه ئه  ێب.  هی هه تداڵ گه  م له قسه  ێند هه تان،ڵما ۆب  وه نهڕۆیبا ب ـ

م  و خه له  ێند هه ستیمو رچووبووم، ده ست ده به مه  ێند ب رچه چم، هه ئه  وهێرچووم و كو ده
 یكێژبنموو قو هه یك هیماشا ته ڵما ۆب  وه نهیچوو  م، كه با بده  به مۆخ ی هی ژاره و په
 :یكردم، وت ی كه ژووره

 ، هی وه هیچ  م له كه ژوره یی پوخته شتمی گه دهێمن ت.  هی ت هه پوخته یكێئارام ژور  كاكه ـ
 ڵیم خا كه ر بوو، ژووره ژده ئه یستیو  ێب  پوخته  رهۆو ج م به كه كردم ژووره  ێل یوا ی وه ئه

كچ  ی نهێو ، وه ننهێازڕ ده  ێپ یانیكان ژوره  مه رده م سه ئه یكان نجه گه  كه ی نانهێو و بوو له
  به  كه ژووره یك هیال  و له وه كرده ۆڵیك  له ی كه مبوره ر، ته ماكه سه ژوێب یرانۆگ یانڕو كو

 :یپرس مێل ن،یپرس ڵحوا و ئه نانێه رێخ  راگرت، پاش به دای كه وارهید
 :یوت ؟ وه ته تهیچو نه  وه كه ساته كاره یژۆر  ر له هه انی ؟ی رهێل  وه هی كه  له ـ
ئارام، وا   كاكه ی، وت داوه المنه شێكو چیه  و له مێد  وهێر  له ستاێر ئ و هه وه چومه  ڵێ به ـ
  وه كهێپ ۆن من و ت كه ده  وه ئه یكان داوا نووسه  چاره ، وه تهێست به ده كمانێپ كێر ده قه  ارهید
  وهێو ش ئه نایگ ئه ، وه تهیروحدا تواب ی تهۆب  له شۆیكا، ت ده  وه ر، به به  نهیبگر ك هێیر

 . ێس ناكر موو كه هه  له  انهیداواكار
  ێزۆت ،یت هی وه هیكان پشت قسه  له  ێمك چ چه یزان مده گرت، نه ده رنه وه میكان واو قسه من ته 

 یكردن قسه یرۆفتارو ج ره و وهێر ش هه  هیو كابرا ئه گرتم،یترس دا  ێم و كه ژام هڵش
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 زیرگ هه  ، ومهیردا د ژده ئه ڵ گه  جار له نیند بوو، من چه داێت ینا سروشت یكێسمیل ته
 یكێچوو كار ده  وه كردن، به  قسه  تهێوتب كه  رهۆو ج و به  ێپژاب یزار  هی وهێم ش به بوویمد هن
من هاتبوو،  یو ال ره و راست به كێر  گاوهێر  ر له هه ،یت بهیتا  ،به  ێبووب مێپ یگرنگ رۆز
 . ێداب یال یكان اوهیناس  هڵما  له  ێك هی  له ی وه ئه  ێب

 :وتم
 ؟ ێكر ئه  ێپ چمانیر ه ده ر قه رامبه به ایئا ، ێبا واب  ێو ئه ینۆر چ ده هاك، قه كاك سه ـ
كردم،  ده یستیو شهۆبوو و خ ده ریكانگ هیو  ئه ڕی باوه رویب ڵ گه  م له كردنه  قسه  رهۆم ج ئه 

 :یوت
 نیب وانڕ چاوه  ێب و دهتا هاتووم  وه ئه ماڵ به ، ێردرێبسپ ۆت  به  م كارانه ئه  ێب ده ۆنازانم ب ـ

 :وتم. نی بكه ی  ێج بهێج  ێب ده  هیچ  ركه و ئه ئه و هینووس چ  چاره نیبزان
وا  نایگ ئه ، ێگرتبڵ هه تۆخ ڵ گه  زنت له مه زوۆریپ یكێشت  ێب ده گومانێهاك، ب كاك سه ـ
 :یوت. من ی كه هڵما  تهیهات ده و راست نه كێر
 مێب  كه اندمی راگه ێیپ ،ینیرم ب ژده و ئه شه  ێنێهاتووم، دو نه ییاۆڕخ  روا به هه ، ڵێ به ـ
 .یست هه ێیپ  رته سه  له ی و كارانه ئه وۆت یال ۆب
 

                                                              
  
 
1 0 
 

  زو به و كاغه له  ێند رمان كرد ، هه ژده ئه ی كه ژووره یردان هاك سه سه ڵ گه  له ی وه ئه پاش
بوون،  یم و مژاو ته  كهید یكێند هه و وهۆشت روون ب  ێند كردو هه  ێمان تاوتو دواچونانه

 اوازیج یكێر شت ژده ئه ی وانه كدانهێو ل ینیبێو ت ئه  ، چونكه  وه هاكه ت سه نسبه  به  مانه ئه
رم  سه  نده وه من ئه  بوو، كه ۆیخ  به ت بهیتا ییروح یك هی فه لسه و فه بێكت یبوو، ناواخن

 :یهاك وت چوو، سه ئه  ر نه ده  ێل
م  ئه یوام رده به یكێرباز ، سه كردووه یكار كێرباز ك و سه ر وه ژده ئه ان،یئارام گ ـ

و  ، ئه بووه ۆر خ سه  و له منێه یك هیو قوربان كێر نگاوه كان جه موو چاخه هه  له ، هی ونه كه
  نانهێه یامی په ،یت هێیم پ رده و هه گرتووه ڵی م هه رده هه ، راوهردێراسپ ێیپ ی امهی په

بوون و  یتێك هیردوون،  ون و گه كان و كه چاخه یتێك هیو  كان هۆڤمر یتێك هی ی وه ناوه
  ارهیوا د ماڵ م، به كه ئه ۆت ب م قسانه ئه ۆمن نازانم ب ان،یئارام گ گووت،ی ده كا،یزیتافیم

  له موو و هه كن هیموو  هه كان هۆڤمر  كه نم هی را بگه  ێت پ وه ئه  ێو مه ده م، انكهیب  ێب ده
  له ۆڤمر ی مهێ، ئ سته به مه  به یكێردراوێو ن سه ركه و هه وناڵقوڵ هه  وه كه هی رچاوه سه

 .نڕێی گه ده مانۆخ یت قهیق حه ۆب   وه شهی وانه ئه ی انهیم  و له نیب وام ده رده به كانێملمالن
  ێبووم وام ل كیر خه كردبوومۆب ی قسانه  رهۆم ج ند له هاك، هه رو پاشان سه ژده ئه تا ره سه
و  مێبدو كاندا ارهیناد ڵ گه  م له بده  وه ئه ڵیو و هه یی فسانه ئه یكێس كه  هات ببمه ده

 . وه زمهۆبد كان ته قهیق حه  وه وانه م و له كدا بكه ته  له انۆڤیمر ی وشه و ره ئه ێیتاوتو
هاك  بوو، سه كان نه سته جه یزۆریو پ سته جه  به انیكڕێ باوه چیه شیر ژده و ئه هاك سه
 :گووتی ده
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 ی ك و قاسه وه ،یزێبپار داێت یكێر وهه گه ، هیوا ك هیك و قوتوو نها وه ته ، هین چیه  سته جه ـ
 و وهێك ش نه ،یت هیناو ی كه پاره انیشت ال نیگرنگتر ، هیكان وا رسته په  پاره  نده مه هڵو ده
  بن، جا له ده زراوترێكان پار پاره  نده وه و بن، ئه ند پته چه  و قاسانه كان، ئه قاسه ینگ ره
و  یت هیایت  كه  هی نرخه  به  ره وهه و گه ئه یپاراستن ۆنها ب ته  مهێئ ی نه ده م به ئه  وه ر ئه به
 .روح نڵێی ده ێیپ ۆڤمر ی مهێئ

  سته جه  كه  ێو كه ر ئه ده تۆب ،ینێپاش مردن را بم یك هی سته جه  له ۆتر  ـ گه:گووتی ده
كان  سته جه  بزانه  وه ره دهڵ هه كێرۆگ ڕۆب ،ی كه دهیر ئافه یال  هیها ن به  گرنگ و به یكێشت
 .  ر هاتووه سه  به انیچ
  وه ت به ناعه قه یتوان مده من نه ماڵ كردم، به ده ۆب ۆڤیمر ی كهاتهێپ یباس  شنه م چه به و ئه
ر  ، هه  ێن هی گه راده ۆیخ یبوون  وه سته جه ێیر  روح له  هیوا مێمن پ  چونكه نم،ێب

روح   زن به مه یكێت زه و له یشۆخ  كه  كانه اوازهیج  زه گه ره ی سته جه ی وته ركه به
 این ته  روح به ، ێو كه ست ده ده  وه سته جه ێیر  روح له یكان ژهێموو تامو چ هه ، ێخش به ده

موو  م هه شف بكات، ئه كان، كه باش و خراپه  ته هڵس موو خه و هه نۆب روۆج و وهێش  ێناتوان
  سته جه ێیر  تر له یكان موو تامه و هه ڵیو تا یو تفت یو سارد یرم گه  به  ستكردنانه هه
 ێیر  له و هی ماده  سته دات، جه ده ی وه تكردنه رگرتن و ره وه یارڕیروح و ب ۆب  وه نهێگوازر ده
م  ئه مۆكات، من خ ده  وه ونه كه یتر یكان موو ماده هه  به یند وهی روح په  وه هی م ماده ئه

 ، وه هیدا ده كێل ان،ێیل امانمێڕو ت ێیم ل وه بوونه ایهاك و ج سه یكان م پاش قسه شتانه
ر  به  ێل گه َ  المی خه یودا كردبووم مه  ێل انیوا  و جووته بوون، ئه تر ده وره گه شمۆه رویب

  و ببمه وه مه بده كێشت ل رۆز  وه وانه ئه یكان قسه ینجام ئه  له یمتوان ده ، ێفراوانتر ب
 كردمێل یوا  هبوو ك شی مه ر ئه هه م،ۆخ  به ت بهیتا یك هی وه كردنه ریو ب ڵای ن خه خاوه

 یانیم شا بكه  ێل یو وا نمێبلك  وه كهێپ یموو م و هه ر ببه ژده ئه ی م چامانه ئه ۆست ب ده
 .تێب  وه ندنهێخو
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 یكێر و سه وه كرده یكان ر چاوه ژده ر ون بوو، ئه ژده ئه  ووه مه دووه یكانون ی ژده هه یژۆر  له
ر  سه  وه خسته یر سه  وه سانهیكرد و د یك هی كردم و بزه یك هیماشا ، ته وه رز كرده به
  له ڕبوو كوت و پ نه ی وه ئه یزوو ئاره ای زرابوو،ێداه یش له اربووید ،ی كه نهیر سه
تا   بوو، كه  ێنێدو ی ژهێدوورودر  وه و شه ئه یت و مانوو كه ، شه وه ره ده  تهێب ی كه نهێنو

 یئاگا  به ستیمو بوو، من نه بێكت ی وه دانهڵ زوو هه كاغه یكیر خه ی كه ژووره  له  ێنگان دره
بوو  ارید ماڵ به م، كهێپ ۆب ی كه ره تهیتا ه  وه هی كه ژووره  هاتمه  نده وه ئه ۆر ب هه ، وه نمهێب

 ، وه تهێئاگا ب  به ی وه ئه  ێد، بكر م ده وه جار ئه رۆمن ز ، وه هیناێه یئاگا  م به و كاره ئه
،  زووه شتاێه..  وه بخه  ێجار: وتم.  هیباش دا یانی به: یكردم و وت یك ماشابه ته  وه سانهید

كردوو  ی كه ره تهیه یك هیماشا ته.  وه تهیب رم ده واو گه ، تا ته وه ره ده  هی مه ت كه نهێناو نو  له
  كه ژووره  داو له نه  ێپ م ژهێدر.  هاتووه  هین رۆز: وتم ؟ هی با هه كاره  وه هی كه  له: یوت
  روام دانابوو كه بووم، هه مۆخ یكار یكیر و خه كه خه تبه مه ۆ، چووم ب وه ره ده  رچوومه ده
 ی وه ئه  ێب ماڵ به ت،ێست ده ڵ تر هه یرێدوو كاتژم ك هی  ێب و چ نه تێو خه ده  وه سانهید
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شوشتن،  ۆخ ۆب  وه كه مامه حه  ستا بوو و چووبووه من هه نێوش  به ر كسه هیئاگاداربم  
 .رچوو ده  وه كه مامه حه  له  كه  وه وكات ئاگادار بوومه ئه
 ، وه هیاێڕگی ده  وه هڕیكو یر ژده ئه ی باره  له خان هیدا  بوو كه  و باسانه ئه یتا ره سه  مه ئه 

 :یوت داوێپ ی ژهیدر
واو سوور  ته ینگ ره  هیبكردا یر وا گه  شوشتبوو، چونكه ۆیرم خ گه رۆز یكێئاو  به اربووید ـ

موو  هه  له نێخو  ستهێر ئ هه وتی ده  هیایدیس ب ركه هه ك هی وهێش به ا،ڕ گه دهڵ هه
  هب  بشوات، چونكه ۆیخ  ژهۆو ر بوو ئه ئه نه: ی، گوت وه ره ده  تهڕێ په ر ده ده  وه هی سته جه

بوو،  اوازیج ی ژهۆو ر ئه یكان فتاره شوشت، ره ده نه ۆیگرتندا خ ژووۆر یكات  بوو، له ژووۆر
 :میپرس ێیل
 :؟وتمیزان ئه ، هی ممه ن شه چه ڕۆم ئه  هیدا ـ
 :یوت ، هی ممه شه ڕۆم ئه ـ
 :؟ وتم مانگه ین چه ی ئه ـ
 :یوت.  مه ه دووه یكانون ی ژده هه  ـ
 یزرنگ بوو ئاگادار  نده وه و ئه بوون، ئه مانڕر سو سه ی هیما یكان ارهیپرس ؟ هیوا یاینڵد ـ

كرد  و ده له ارمانیپرس  شهیم و مانگ، هه فته هه یژانۆر  بوون له اینڵد ۆبوو، ب كێموو شت هه
 رێژ  ووهچ نه داڵ گه  له مڵو ند هه چه ، گرتووهڵ هه ینێنه  به ڵیقو یكێم كرد خه ستم ده ، هه
 رێكاتژم وین  له اتریز  هیانی و به به.  هییئاسا رۆز  كه شانبداتیوا ن ۆیخ ستیوی ، ده وه باره

 یخزم اوویناس  له یس كه نیند كرد، چه ماڵ گه  له ی داناو قسه  وه هۆیك خ ته  به یمن
 ڵیما یم، باس خه ی هیما انیتر یكێند هه ن،ین كهێپ ی هیما انیكێند هه اد،ی  وه هیناێد

 مۆك و م وه یكیدا انی كه هڕكو یكوژران یدوا نۆچ  كرد كه یمانۆخ ی كه كه هڕ گه یكێس كه
ستدا ،  ده  له یروح شیو پاشان ستێو پ سكێئ  پارچه ك هی  تا بوو به ، وه هیتوا وام ده رده به
 :یوت

 ۆس ب كه  ێند هه تریئ ؟ وه نهڕێی ناگه شیو ئه ۆر ب و هه نیدراو نه  خواوه  له  مهێئ ی ئه  هیدا ـ
 یكات كا، له ئه چی َ   یزان ئه ۆیخ  هی وره و خوا گه ئه گووت،ی ده! ننێد انۆیر خ سه  وا به

نزا بكا  وێست ببه یخوا  پشت به  ێب بكات، ئه ۆیخ  وا له ۆڤناكا مر ستیوێپ ایوا
 :وت مێپ ، ێرێباشتر بسپ یكێانیژ  به انی كه مردووه

  هی م قسانه ئه یكات ی كه! ادتی  وه ته ناوهێه ی م شتانه ئه یچ  هیانی م به به ان،یر گ ژده ئه ـ
 .  وه ره به تۆخ ریب  له  شانهۆناخ  م شته ئه م،ڕكو
  هیانی و به من، ئه ۆبوو ب ۆیخ یمردن یبوور و سه ئه ی و قسانه زانم، ئه ده ستاێمن ئ ماڵ به 

ناو   له كێكات  وه نامهێد ریب ڵیمندا  ی وته وكه سڵ و هه كرد، ئه مۆب یو باس قسه  ێل گه
 ، كه هڵما ی كهید یكێر كون و قوژبن هه ای،  كه بانه  وره هه  ته هیبچوا مانۆخ ی كه هڵما
و  ئه ،یت هێیل یئاگا كێس كه  كه ی وه له  ێب اینڵتا د دواندم،ی رز ده به ینگ ده  وام به رده به
 ایشكێو م ڵد  له ۆیخ ینێترس شو  چوو كه ده ین مه ته ی و كاتانه به كێر ش هیانی به

 كردمێت یم ده یروو ای و كاته له اد،ی  وه هاته می هڵیمندا ی هی و ماوه من ئه  ێ، كات وه كردبووه
 :یو وت

  كرد له م ده وام قسه رده به   وه كهێنێشو  ته هیبچوما این ته  بووم به ڵمندا  رتهیب ، هیدا ـ
 . رما سه  به  ێب نه ڵتا ترس زا تا،ڵ گه
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  ێپ یست هه شتێمه نه  ێب  ێنۆرچ گرتم، هه یگڕقو ێانیگر یپڵقو ی هی و قسه ئه ڵ گه  له
 شمێپ  و له جارانه ی هڵومندا ر ئه هه یزان وام ده ،ۆیت بوو ب ت له له مڵد ماڵ بكات، به

 :و وتم یر شان سه  هیستم نا و ده وه وتمه كه كینز ێیل ، شتووهیدان
و  ئه ماڵ به. جارانم ی كهیو دا ر ئه من هه ، ژهێرڵی هه مۆب  هیداڵد  له تیم، چ كه جوانه  هڕكو ـ

 :یوت  وه بوونه اینڵد  كردوو به لێگ مێل ۆیواو خ ته
و  مشه ئه  هی نده وه ر ئه هه ،یم، وت بكه ڵ گه  ت له قسه  ێزۆت  ێناب ی ئه ؛ ێب یچ  ێب ده  هیدا ـ

  وه هاته م هڵیمندا ی و ماوه ئه  هۆیب م،ێبوو بترس كیر شت بوو، خه  ێند هه ینگ ده  له مێگو
 .ادی
 :یوت ، ێرچ ده ڵما  له ی وه ئه شێپاشان پ 
م  كه ئه  ێتكات ل  مكردووه من نه و مهێپ كتێكار یرچ هه نم؟ڕێ راپه تۆب  هی هه تیچ ، هیدا ـ
 .م بكه تۆب  ڵێب مێپ
ت  نانه واو كردبوون، ته ته یمۆبوو ب ڕیم و كو و كه ینوقسان یچ شووێپ ی ژهۆند ر و چه ئه 

كارمان   به كاندا نهۆب  نها له ته  ، كه وه چاك كرده یش كه مزهێپر ی هیپا  ێس یغاز  ره سه
 .ناێه ده
 یكان چاوه تای په تای و په شتڕ دهڵ هه یسكێفرم  و قسانه ئه ی وه انهێڕگ ڵ گه  له خان هیدا 

! بوو یر چ سه  نازانم له  ره ژده ئه یو كوشتن ، ئه وه هاته ده داێپ میی زه به  ێل گه ، وه تهڕس ده
 خان هیدا یسزادان اتریز  وه ئه  بوون، چونكه  هڵ هه رۆز  وه ئه ، ێبووب كێر سزادان گه م،اڵ به

 :یكردو وت  ێت یم ده یهاك روو ر، سه ژده ئه  ك له ، وه بووه
 ،یت هیكردو ۆت ڵ گه  له ای ژهۆند ر و چه و له ئه ی و شتانه ئه و وه تهێڕیگی ده ۆت ی م شتانه ئه ـ

 :یوت شاوێكڵ هه ی ناسه هه شیو ئه ؟ ێن هی گه ئه یچ
كا، من  ئه ینووس چ چاره  هیم ن وه ئه یق من هه كم،یمن دا م، كه رنهیش  هڕكو ان،یهاك گ سه ـ

  سه م كه بوو، ئه نه ییئاسا یكڕێكو م كه هڕزانم كو ، ده وه و ناتوانم ئارام ببمه رگم سوتاوه جه
 ێیَ  ورو ها ڵ ر هاوه نابن و تا سه انیو باوك كیدا ڕیو كو كڵر مو تا سه ش انهیینا ئاسا

چاومدا  شێپ  م به كه ز ئه م، حه كه ئه ینینیب یریمن ب ماڵ نابن، به انیكان زهیئاز  سه كه
بوو،   وه ورو خولمه ده ند به هه  ژانهۆند ر و چه ئه م،ینگ ده یستنیب ۆیزر تامه وات،ڕو ب تێب

 . ماڵد  چوو به یاتریز یستیو شهۆخ ین مه موو ته هه یقا بوو، بارته كمیند نز هه
م  ئه نیترسا ده  وه كرد، له باس نه ۆب  وه ره ژده ئه ی كه نامه ی باره  له چمانیه  ژهۆور ئه

 شتاێه  ، چونكه وه نه بكه یستمان ده  و له  ێو بكه  شانهیو ئاسا سیلۆو پ ئه یست ده  هی نامه
كردوو  ده انیخان هیدا یردان سه  وام بوو، جار جاره رده ر به ژده ئه ی كهێسۆد  له  وه نهۆڵیكێل

  ێم ن و كه واو بكه ته انۆیخ یكان وان كاره ئه نیبوو  ڕێ ، چاوه وه كرده ده انیر سه  به
 .  وه ته هینداێبخو ۆیمان ب كه تا نامه ، هیسووكتر بووا شیخان هیدا یكان مه خه
 یشۆی، خ ڵما ۆب  وه برده ممۆخ ڵ گه  و له ینیب  كه نهۆاڵر ك سه  هاكم له سه ی ژهۆر و ئه
 :وتم ێیمان كرد، پ قسه  ێل گه ، وه هیالم ما  له  وه و شه الم، ئه ۆب  هاتووه یچۆب یزان دهی نه

 ؟ ێو ر ده ژده ئه یژوور  له تیچ ؟ۆب یپرس مێل  ر، كه ژده ئه ی كه ژووره ۆب نیبچ ی سبه  ێب ده ـ
 :یوت

 ۆب نیبچ  وه كه هی  كا به ده ستیوێئاواش پ ،ۆت یال ۆب مێب  بووه ستیوێپ نۆك چ وه.. نازانم  ـ
 :وتم. نڕۆی ده كێئمور ك و مه وه  مهێ، ئ و ژووره ئه

 یئامر ك،ێرمان فه یكردنێج بهێج ۆب ، ڵێجو ئامر ده یمر ئه  ئموور به ر، مه ژده كاك ئه ـ
 :یوت ؟ هێیك  مهێئ
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 داۆك ت ته  له  كردووم كه  ێل یداوا و وهیرم د ژده ئه ،یوت مێك پ ر، وه ژده ئه.. ر ژده ئه ـ
 . وه نهینێبم  ێژۆند ر چه ایو و له ی كه ژوره  نهیبچ

 ۆیخ ماڵ باس بكات، به ۆب  وه مهۆیخ ی باره  له اتریتا بتوانم ز یر سه  رم خسته سه  ێند هه 
 یكردن قسه ێیر یكجار هی  به و وه فه خهێپ ێیتو  خزانده ۆیزوو خ رۆكردوو پاشان ز لێگ مێل
و  ، ئه ڵێ ده یچ یزان مده هات، نه ده یورت  ورته  وه هی كه هیتان به رێژ  له یچ كه. مڕیب  ێل

  م له كه ماشا ئه ستام ته هه  كه یانی به ش،یمن یتا نوستن شاێك ی ژهێدر ی وانه شت وتنه
 :كات، وتم من ئه ی وه ئاگا هاتنه  به ڕێی چاوه و شتووهیدان ك هیر كورس سه

 :یوت نام؟ێه ئاگات نه  به ۆب  ببوره ـ
 :وتم. باش تیانی به ـ
 .سوپاس.. باشتر ـ
 مینیچووم، ب  كه خه تبه و مه ره م و چاومان شت، من به ست و ده ده نیو چوو نیستا هه 

 :یشوات، وت رداخ ئه په و هڵایم پ كه خوشكه
 :م؟ وتم بكه  ئاماده ۆب تانیتڵ قاوه مازڵ هی ـ
 یباشم زان  بووم، به این من ته ی وه ر ئه به  بوو، له مانۆخ یزاۆمان ئام زاواكه.  ڵێ به ـ

  كه  ێر هر بوو، ئاسنگ ، ئاسنگه وه نه دان بكه ئاوه ۆب م كه هڵو ما شنیدان مڵ گه  وان له ئه
و  نیانترند بوو، جو رمه هونه یفتر  ، به وه كرده ده نه  دووباره یكێخش نه زیرگ هه زاویرگ هه

چوون و  رده ده  وه وه ئه یست ده رێژ  له  م شاره ئه یكان ره نجه رگاو په ده یخش نه نیتر رازاوه
 دای نها نان په بوو، ته نه  الوه ال به یكێشت چیه  به یكار ، وه هیازاڕ ده  ێپ یكان هڵما

و  ئه ی وه بردنه ۆسوپا ب یكێرباز ند سه چه یهاتن یكات  له كێژۆر ، ێب نه ڵاڵ حه یكیكردن
  ێل یژێسر ده   وه كهێلیمبۆتۆناو ئ  كردن، له  انهیدابوو انی كه ربازگه سه ۆب  كه ی هیرگا ده
م  كه ن، خوشكه خه ده ویت هه ڵمندا  ڵێ مهۆو ك ژن وهێب كێن، ژن كه ده یدیه و شه  ێكر ده
  به  كه ی وانه بوو له  ێس كه ، وه شانه گهی ده  ڵێر ما هه  ته هیوتا بكه ی و ژنانه بوو له  ێك هی

  نواند كه ده یوا ن،یخش به ده  ێپ یی كردوو ئاسووده س ده موو كه هه  له یشوازێپ یش رووگه
 ۆیه  بنه ده  كه ی و ژنانه ئه ی وانه چهێپ ، وه هیر سه  به  هین یبار قورس  ێس كه چیه
و  نۆور لكهێه روین په  ێدن هه نیناێه ۆب یتڵ قاوه  كه ك،ێزانێخ یندامان ئه یكترازانێل

 یچیه اتریز نینگو هه  پاروو به ك هی  هاك، له سه ماڵ قوتوونراو بوو، به  له ینینگو هه
  هێڵم و سم ده نا،ێره ده ڵی باخه  له  كه ی هڕس سته و ده به و وه هیشاێك یست خواردوو ده نه
مدا  كه ژووره یوارید  به  كه ی انهۆیو تابل ئه یرنجدان سه  وته ستا كه هه و وه تهڕس ی كه ژهێدر
  كه كان بهێكت ی مبوو، ژماره هه  كه ی هی لهۆبچك  بخانهێو كت ئه یال چووبه بوون،یمواسڵ هه

  دا، له شن ده چه  مه هه یبێنجا كت په یر ورو به ده  له ۆیبوو، خ نه  رهۆو ز ئه دابوو،ێیت
 یارۆڤگ  ێند هه ڵ گه  ،  له فه لسه فه ی باره  له شیبێدوو كت ك هیو  یب ده و ئه یزانست یبێكت
  قسه  وه بهێكت ی باره  له  ێخت نه  ستهێئ  هی وانه بوون، وتم له نه رۆز شیوان ئه  كه رۆج راوۆج

  له یو رهۆگ  كردن له ئاماده ۆخ  وته كه  ورده  دان و ورده نه  ێپ یك هیگرنگ چیه ماڵ بكات، به
  رهێمژم ده یك هیماشا ته ،یت افهیو ق ێڵسم یكخستنێو ر نانێو پرچ وداه كردنێپ

  ك ساده له گه یكێرێمژم ده  رهێمژم و ده ئه و،ێر ل سه  وته كه یك هی كردوو بزه ی كه واسراوهڵ هه
كان وا  موو شته هه دایراست  بوو، له وروو ناو نه ده  له یك هی فه خره زه و نهێو و خشه بوو، چ نه
دات  روون نه چاوو ده یئازار چیه  رم بوون، كه و نه ساده ینگ و ره ساده یشت یموو بوون، هه

  م شتانه س وا ورد له م كه كه ، هیرنجت بدا ر سه كرد، گه ده نه انتینیقۆتڵ هه  ست به و هه
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هاك  سه نن،یب ده اوازتریكان جوانترو رونترو ج شته  بن كه نه  وانه نها ئه ته ، ۆڕێن ده
 :یگووت

وام،  مۆمن خ ئه ،یگووت. یخواست واب امیزۆو ساكارن، خ ساده رۆكانت ز ئارام، شته  كاكه ـ
،  نده چه انییدراو ینرخ  هیگرنگ ن هاترن، به  و به شترنێپ  كانم الوه و روونه ساده  شته

 :وتم. ننێبنو ۆخ زیف  ێو ب یبوون فراوانڵد  و به یئاسان  به ی كه وهێو ش ن مهیگرنگ د
 ارن،یتا روون د ره سه  راسته نم،ی ر زه به  نهێزنتر د كان مه روونه  هاك، من شته كاك سه ـ

 یند مه هڵو ده  ست به هه ینێرا بم انێیل كێزۆو ت تی بده انیورد یرنج ر سه گه ماڵ به
 . كردووه یزن وا روون و مه  هییند مه هڵو و ده و ئه تی كه ده یناواخن

 :یقاندم و گووت له ۆب ییاڕهاو ای ییزا ره یر سه 
  و به نیو دروست بارگاو كیژۆل یشت  كان به و روونه ساده  موو شته هه ،ی كه راست ده ـ

 ی رادهین، ئ كه خش ده سوود په  شن و به چه مه هه ینگ و ئاواز و ره نۆورو پشتدا ب موو ده هه
  وه هی وه نهیرۆو را گ ۆم گفت و گ م ئه ده  به.  هی هه ۆخ وره ده  له انی ژماره نیرترۆز یمكردنۆك

بووم،  كێرچوون و ده شتنۆیر ر هه ی و ئاماده ك و ئه و وه وه كرده ۆك مۆخ  ورده  ورده شیمن
  م و بچمه بخه ێیبوا پشت گو وا ده ئه  هیر بشمبووا بوو، گه نه كم هی رنامه به چیه مۆمن خ
 نۆچ یزان همد نه.. یت بهی و هه ڵو شك چوونۆب رویب  له  شهێرنجراك سه  وانهیو م ئه ڵی هاوه
  وتبم كه ێیر پ ژده ئه شترێپ اینا رمیب  به  ؟ چوونكه هاتووه  وهێكو  م، له بكه  ێل یاریپرس

م  كه ، هی و ماوه ئه ای ، نهاڵو سا ئه وات،ڕ ده  ێكو ۆو ب  ێد  وهێكو  له و هێیكو یو یگووند
روا  په  ێبكات و ب  م شاره ئه یردان كرد سه ده ی وه ئه یرێبو  م شاره ئه ی وه ره ده یس كه
كردوو  ئه ییرا انیانۆیخ یو كار شیئ  له په  هاتن به ده  كه یش وانه ئه ، وه تهڕێبسو داێیت

  به داوی كه ژووره یرگا ده  م له كه خوشكه. شتێه ده انێیج  قاندوو به ته ده انێیز ت له به
 ڵ گه  له م كه هیتڵ قاوه ینیرگرت و س هاك وه سه  له زنمیكردم، ئ یبانگ  وه منهێه یكێنگ ده
 :یگووت ماڵ به ، هی كه هینیس یگرتنڵ هه یست به مه یرچووم، من وامزان و ده گرتڵ هه مۆخ
 . تهێپ شمیئ  ره وه ـ
 ۆیه  بوو به ارید ؟ هێیك  كردم كه  ێل یهاك سه یاری، پرس كه خه تبه مه ۆچووم ب اینێشو  به 

 یینا ئاسا یكێس كه  كردبوو به  ێل یوا یبوویشۆپ ی رگانه و جل و به و ئه شیو ر ئه
من   كه  وه كرده امینڵد ، ێنیهاك بب بوو سه یمجار كه هی  وه ئه  بكات، چوونكه یژمار هه

 و خانه هیدا ڵیما یكینز یخزم و هی وه  ێب یك هیكابرا و وهیوم د جار ئه نیند چه شترێپ
 یئاو ڵیكرد د ده ی وه و به ئه ماڵ ، به ر بووه ژده ئه یستیو شهۆخ زوویئاز یك هڕێیهاو
بم و  یردار سبه م، ده ببه یخان هیدا ڵیتا ما  كردم كه  ێل ی، تكا و قسانه به  وه تهێخواردب نه

 :یگووت.  ئاراوه  هاتبووه  وه ره ژده ئه یكوشتن ۆیه  به  كه ی هیو بارگرژ له  وه ومه دوور كه
 .  ێهاتب  وه ندنه سه  هۆڵت ۆب  هیم كابرا ترسم ئه من ئه ـ

 ؟ ێكوژ ده  ێك! ؟ ێك  له  هۆڵت ایئا  ، كه وه گومانه رێژ  خسته می هیو را ئه  ێاریپرس  به شیمن
ست  ده ای م كاره له ن هیال نیند گرووپ و چه نیند س و چه كه نیند چه  ێزان س ئه كه
 س هك ی وه ئه  ێب انڕب ر ده كوژران و سه س ده كه انی ده  ر وابوو، به هه یشۆیخ. ن ده رده وه

موو  هه  كان بوون، له ره موو به هه  كان له كوژراوه ، هیایت ێیك یست و ده كاتی ده  ێك  ێبزان
مان  هه  هی شهێم هاوك ئه ێیپ  به ،یقوربان  بوونه ده نزاكانییو ئا نییو ئا وه ته گرووپ و نه
 ینجامدان ئه  له  بووه هه انیست ده  وانه ته نه نزاوییو ئا نییموو ئا و هه مان ئه گرووپ و هه

 .خوازراو بوو نه زوڵۆئا رۆز یكێوش ره یراست  ، به و تاوانانه ئه
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هاك،  سه یال ۆب  وه امهڕ گه شت،ێه  ێج  وه هۆیخ ی اوكهڕ هڵگومان و د  م به كه خوشكه 
 :یكردم، گوت ده یوانڕ چاوه

 ماڵ ، به ره ژده ئه یر داخواز سه  شم له كه هاتنه وۆت یال ۆمن هاتووم ب  ئارام، راسته  كاكه ـ
 .  وه رتانه سه  به یبارگران  ته گوومان بوومه  ێب

 ستیمو كرد، ده ی ستراوهیو نه  دهیو د م له حاشاو پاكانه نیند چه ،ڕیب  ێپ میكان زوو قسه من
و  تێبكر مێپ ی وه بم، ئه ده یهاوكار  وه كه هیزۆسڵموو د هه  من به  كه ی وه له  وه مه كه یاینڵد

روا  هه كردنم  قسه یت رفه و تا دوا ده ئه ماڵ م، به كه ئه ێیج بهێبكا من ج  ێپ یمر و ئه ئه
من   ، كه وه دوان كرده  به یست ده ۆرخ سه  له رۆبووم پاشان ز نگ دهێواو ب گرت، تاته ده ێیگو
  له  شهیكێرك ئه و مهۆخ یوا ره یكێماف و هییئاسا رۆوا ز ئه  ،یك ته  ومه بكه  ێو ر نامه گه
زوو   بووم كه  وه ئه یرێف  وه ره ژده و ئه ۆیخ  ر له هه. بچم مۆخ یارك یدوو  به  رم كه سه

 :وت مێپ  وه كه هیسارد  به وۆرخ سه  له رۆو ز چم نهڵ ههێت
 ڵ گه  فتار له ره ت رهۆو ج به  كه  وه مه كه ده اتینڵم، د كه ئه  وه ئه ستمیو ی قوربان، كه ـ

  من له ، هیچ تڕۆم ئه ی رنامه و به یچ یما ته  به ای و هیچ  مرت به ئه ستاشێم، ئ كه ده
 .مێڵناه تێتتدام و ج خزمه

 :یوت  وه پاش ئه م،ێڵبه ێیج ستمیو ی دام كه یندێسو 
من  یامی په ، هیس ن كه چیه  ر به رامبه مندا به  له یزێانگڕ شه یكێروح چیئارام، ه  كاكه ـ

 یكردنۆالچ و قه یزێانگڕ شه یروح ی وه پاككردنه و نهیك یشتنێه ر نه ژده ئه یامی ك و په وه
 :یوت  ێر  نهیوت كه  كه.  كانه هۆڤمر یروح یتاساندن  له گرتنێرو ر رامبه به ی وه نهڕیس
 :وتم. م بكه ت ارهیز كێزار مه  ێب تا ده ره سه ـ
 . ێو ر بته نا، گه ۆبی ـ ئه:یوت م؟ێش ب وه ئه ۆب  ێكر ده ـ
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 یت قودره ی هاك و سه من و سه بوو،ڕی پهێردا ت ژده ئه یر ون بوون سه  ق به به ره یك هی فته هه
و  ئه یكێراخۆس و وه نهیزۆد یدا وهڵ هه  نهیوتبوو خاندا،كه هیدا ڵ گه  ر، له ژده ئه ڵۆیخا
، هاتبوو  وه نهیق خانه  كان بوو، له چله  ن له مه ته  به یك هیت، كابرا قودره ی سه ، نجه گه هڕكو
 یاڵش چوست و چاالك بوو، با ش و له تووك ره شت،ین داده خاسێم یگوند  له ستبوومیك ب وه

 :گووتی ده و وه هیر سنگ سه  خسته ده یخان هیدا یر بوو، سه ڕتوند و پ ،یند مام ناوه
 .ۆبرت ب سه  ێوال ـ
 ڵیو م هه رده سوتا، هه ئه یخوشك یخان هیدا  به ڵید رۆز ، ێوال انوتی خوشك ده  وان به ئه 

 انیگر  هیگوا  كه  وه ندهێخو ده ۆب ۆیماچ یعریش  هێڕد نیند ، چه وه بكاته یورێدا ه ده
  ستهیوێر بدات، پ سه  له یارڕیو ب ئه ی وه بكات،  ئه یكردگار یحم ره یوانڕ چاوه و وه تهڕێبب
ت  قودره ی سه  بووم كه ده نه ڵیحا  زمانانه ۆماچ  هیشعر  هێڕو د ، له نده وه بن، ئه یراز ێیپ

  تانهی و به منا ئه یحزوور  له  شهۆناخ ێیهاك، پ سه ،یمزان ده ماڵ ، به وه وته یانی ده
 ۆتك و  وه یسان كه رۆز  مهێئ گووت،ی ده ست،یو شدهۆخ رۆز یت، من قودره ی سه ، وه تهڵێب
بوون و  زێپار ینێنه یسان و كه نیكردوو انیت هڕێیهاو  وه كهینز  مانن و له متمانه ێیج

 . وهیوانڕ نه انیمانێخوازراو ل نه یچاو  به زیرگ هه
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 ی م شاره ئه یردان سه رۆز د،ی سه اند،ی راگه شیهاك سه  به  وه منه ی باره  له ی و قسانه ئه 
 یكان زهۆریپ  زارگه مه یردان سه  ،ی كه خوشكه ی وه ركردنه سه  به  له  كرد، جگه ده

 .كرد ده یش كه شاره
 دای په رۆز ی پاره یكڕێب  كه ی وه ئه یال قه ته  نهیوتبوو ، كه وه ره ژده ئه یونبوون یدوا  له ر هه

  له انی هڵ مامه نیبتوان ن،یكرد  وهێپ انییند وهی په كان ره نهێرف  ێكات ی وه ئه ۆب ن،ی بكه
 :گووتی ده خان هیدا ، وه نهێڕیر بگ ژده ئه  پاره  و به نی بكه داڵ گه

نها  ته شم، كه هڵموو ناوما هه شن،ۆفریب  هی هه شمێڕیو ز ڵخش یچ شن،ۆش بفر كه خانووه ـ
 .  وه نهێڕبگ ۆب م كه هڕكو
ر  ژده ئه یس كرد، خزم و كه نه یند وهی په  ێس كه ماڵ ، به وه كردبووه ۆمان ك پاره  ێند هه

  كه هڕب انگووت،ی ده ، ێكر داوا ده انێیل  كه  نده چه  هی و پاره ئه ڕیبوون بزانن ب  ڕێ چاوه
  به انیپشت  ێل ، گه وه نه بده مان هڕو كو ن و ئه داوا بكه  هی وه گرنگ ئه ، هیگرنگ ن  ێند ب چه

  ڕێب  به و زانهێر خ هه  كه ی وه بوون له اینڵبوو، د میقا انیارانیس و كارو هاو خزم و كه
س و  كه ش،یم هێیم و س دووه ژوۆر م كه هی ك، هی شهێك  تهێبب  پاره نڵ هیو نا  ێب شدار ده به

  له  هیغڵبا ره و قه ئه  هورد  ورده ماڵ كرد، به ده انیخان هیدا ڵیما یردان سه ڕیچ  به ی كه كاره
 یوام رده به  هاك به ت و سه قودره ی نها من و سه ، ته دواوه  به ژۆر م نجهێپ  دا، له ده یكز

 وارانێئ رۆ، ز وه كردنه ده انیر سه  به ش كهید یكڵ راك خه بوو، تاك و ته هه مانیی ئاماده
 ۆك انیارانیهاو  له  ێرۆز دا هو كاتان دا، له نجام ده ئه انیانۆیخ  به ت بهیتا یشتنیدان
  وارانانهێو ئ ئه  هۆیبوو، ب وان هه ئه ی شتنانهیو دان واوم له ته ییزا ، من شاره وه بوونه ده
 یشتنیدان  ارانانهیو هاو ئه ی شتنانهیو دان ، ئه وه وتمه كه ده نه انڵیما یتوخن زیرگ هه

مبوور  ته ینین ژه ینگ ده انڵیما كیزو ن وه ره ده  بوو، جار جار له رد گهێپاك و ب زوۆریپ
 ، وهۆب ده واڵرش و ب په  ره ورو به و ده ئه یپاكژ یوا هه وێن  ن به سه ره یكێئاواز سترا،یب ده
  گرت و به ده انیوان ی هیت بهیتا  شتنهیو دان ئه یزێك و من ر وه شیك هڕ گه یكڵ موو خه هه
 ڵ گه  له انی هڵ مامه  وه ته حورمه زوێر یچاو  كردن، به ده نه انی له موداخه ك هی وهێش چیه

 یگرۆر ه ژده من و ئه  وه هڵیمندا  ر له بوو، هه كینز  وه خانه هیدا ڵیما  له مانڵكردن، ما ده
  له  هۆیب ، ێچ ده  وهێر  به  شتنانهیو دان ئه یسرووت  ێرۆچ ج  به یمزان ده ن،یبوبوو كتر هی

و  قسه  هیستایویب  ێس كه  ێكردن، كات ده  ێل میكۆپتر داك انۆیخ  له كێنێموو شو هه
ماو  بوون و ده سترا بهڵ هه  و قسانه ئه  وه زووه  له  ق بكات كه رهه ده انێیج نا به یكۆل قسه

  ێپوچو ب وڕپ ی قسه رۆز یراست  كردن، به ده  ێل میرگر به اتریز انۆیخ  ، له وه وترانه م ده ده
 نیند و چه م گرووپه ر به رامبه به ماندا كه ته للهیم یاتیب ده ئه و ییژووێم  رچاوه سه  ما له بنه

 :گووتی م ده رده ر هه ژده ئه نرا،یب ده اخودی ، وه نرانهێخو ده  كهید ین سه ره یگرووپ
 یكان سنوره  و له  وه شتمانهین یخاك ی رگه ناو جه  له ن،یمانۆخ یست ده ینراوێت ره  مهێئ ـ

  م ناوچانه تا له ن،یبراو  رده و ده م به رده هه ن،یتاو كراو نگه و ته نیدوو نراو راوه س،ۆزاگر
 ك هی ینگ هر ك هی یكێهانیج نیتوان ده  وه موومانه هه  به  مهێئ گووت،ی ده.  وه تهینیرساویگ

  تا به ، وه زهێراو په  نهی بخه  نانهیریناش  ژووهیموو م م هه و ئه نێیبن  وه كهێئامانج پ
و  انیژ  وه كهێپ یما بنه  به نی ن بكه سه ره یش هاوبه یكێكولتور ن،ین هی گه ده ی وه نهڕیس
 . كردن ڵقبوو كتر هی

م  به  بوو، كه شۆخ  انهیو نا حكوم یو حكوم یو نا حزب یحزب  كخراوهێو ر به ڵید كێل گه
  كرد، وه ده كان اوازهیج نزایو ئا نییو ئا  كهاتهێپ  له انیكۆدوان و داك م ده ئه ی دوانه  وهێش
  به كڵ خه ینیرترۆز ینگ ده  نگانه م ده ئه كاندا بژاردنهڵ هه  له  بوو كه شۆخڵد  وه به اتریز
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  رهۆم ج ئه ۆب ك هی ناگه په  بووه ده  هی براوه یتاڵ سته و ده ئه  وه هۆیو ه و به ننێست د ده
داو  ده م هڵ قه  له یهاوزمانان یاریشۆه ی هیما   به یش رانهۆز  نگه و ده و ئه گروپانه

 :گووتی ده
 ۆب نگ شهێپ  بنه و ده اننیژ  وه كهێپ یرووناك یكێژۆر ینانێهید  به ی هیما  مانه ئه ـ

پاكژ  یكێریب  دواتر به یكان وه و نه سكه ته  دهید  رهیپ  و كولتوره ئه یكردنڕبنب و وه نهڕیس
 .نێكر ده  رده روه په
گرنگن   وه مهۆخ یال به ادوی  وه نمهێشن د شناو چه چه یشت رۆز  وانه نهیم نوس له من

  له  رپشكبه سه ، تهۆخ یزوو ئاره یگر رده وه ینۆچ شیرگر وه ۆیم، ت بده  ێپ انیت شارهیئ
 . وه وانه چهێپ  به ایراكانم،  یكردنیرینگ هیال

 یتا ره سه  گرتبوو، له  روداوانه  رهۆم ج ل ئه گه  له انیزێت ئام ئولفه یكێشار راهاتن یكڵ خه
مان  هه یم كه هی یكانون  له ر،ۆدكتات یركردنیستگ و ده  هڵو سا ئه ییتاۆتا ك  وه سهۆپر
  دوا به  به  وه و له وه تازه ڵیسا  ر له هه ماڵ به..بوو  وهێپ یك هیمنێشار ه ك هی تا راده دا،ڵسا
 یكار نیند چه  ژانهۆش، ر زارو شه و دوو هه نجێزارو پ دوو هه ڵیردوو سا هه  له یت بهیتا
موو شارو  هه  له زراوێپار سنه ده یك مه هڕ هه ی وه قاندنه و ته نڕیو كوشتن و ب یستیرۆریت

م  رجه سه ر سه ۆب  شه هڕ هه  واو بووبوونه ته كێرۆج  به كردوێپ یست ده تاڵو یكان چكهۆشار
 چیه  ێب وۆڕش وڕ شه  ێب  كه  ێب نه  و ناوچانه له  ێند نها هه ته ،یاوازیج  ێب  به كان هۆڤمر
 ێیو ر  ێج و گهۆڵم تدا هڕ بنه  رباز بوون و له ده ،یئازاد ی سهۆپر یكات یكێانیرو ز ره زه
بوون،   و ناوچانه له كان ره نهێسۆزگا داپل دام و ده یندامان موو ئه بوون، هه رۆدكتات یاوانیپ

 یجیسترات یپالن یشتنڕو دا رنامه به  به كوڵ بوون، به ما نه بنه  ێب  انهیستیرۆریت  م كاره ئه
  كه ناوچه  له یكیمر ئه یژیسترات ی ژهَ  ۆپر  ، وه هی گهێو ر دران، تا بتوانن له نجام ده ئه

 نزاوییو ئا ینییئا  كهاتهێپ موو هه وانێن  له یناوێخو یك هیت هیدژا ی وه به نن،ێب  ێشكست پ
و هاو  ارانیهاو ی سه انكهی و ده بوو له  ێك هی شیر ژده ئه ، وه هیكا  ننهێب كانێتنیئ

 :گووتی ت ده قودره ی ، سه و پالنانه ئه یئامانج  بووبوونه  هی چكهیورڕێ
م بارو  له شمانیكێسود چیه  وه تهێو كه ده مانێل ی انهیانیگ  انهیرو ز ره م زه ئه یرا ره سه ـ
  ێب شمانیكان ناوچه ستاشێو تا ئ نیش به  ێب  مهێئ  انهیانكارۆڕم گ له ، وهید نه  خهۆد

  وه ،ین مه سوته  بنه ناز ده  ێو ب ستۆپ  ێب زوێر  ێب شیكان ن و تاكه ناوچه نیتتر خزمه
 ژن وهێكان ب ژنه ارویرشت رپه سه  ێب كان هڵمندا ویواوێشێر ل و سه ده زه یتووش كانمان زانهێخ
 .ون كه ده
 میرید پشتگ ر سه د ده سه كان دهیه شه یزانێخ  دانه نه  ێو گو یتگوزار خزمه یبوون نه ۆب  

 :وت مێبوو، پ هه اوازمیج یك هیرا  هیو پا و پله ستۆپ ۆب ماڵ كرد، به
 یك هی سهۆپر  به ستۆو پ پله  ستهیوێپ ماڵ كانت، به قسه ۆب زمێر ڵ گه  له د،ی سه  كاكه ـ
ن  بكه یارید تانۆخ یكێردراوێبژڵ بن و هه ك هیتوانن  گووتم، ده. ست ده  تهێب  انهیموكراتید

 :یوت كردوۆب یزێئام  تهڵگا یكێنین كهیو پ ئه ماڵ به. ن بده  ێپ ینگ و ده
 ۆڕیق ی و قسه یچ یموكراسیچن، د نه  وه تهڵق ئه  به  انهیلیمس م ته ئه ان،یئارام گ  كاكه ـ

  رهێل  كه  ته هیموكراسید  رهۆم ج ئه ، هین ت هیموكراسید ی كه ده یباس ۆت ی مه ئه ؟یچ
 و بهو  ڵیماۆخ یك هیموكراسید  تهێب ده ، وه نهیزۆبد ۆب ی تازه یكێناو  ێب ده  ێكر ده و هیڕ په
كرد،  كبوونمانت هی یباس ت، هیموكراسید  له  ێنو یكێبازێر یر نهێداه  نهیب ده  هێیپ
  ێموو دوو بوون و س هه نایگ ، ئه ر زار ماوه سه  زو له ر كاغه سه  نها له ته  كه هی وشه كبوون هی

  هیت هیروشت كردووس  وه له زه ئه  ر له هه نۆچ نۆچ  بكه  م شاره ئه یماشا ته ۆ، ت بوونه
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ك  ئاو، وه  ێب  كهێم چه ، هی م شاره ئه ییبا ناته یكێركۆم ، هی خاسه یم و چه ، ئه وه ته دووله
م  له ارانمانیو هاو شی مهێئ ۆخ  ێكا، ئ ده  م شاره به ویود ئه وویم د ئه كنڵو چ ێڵل یكێڵێه

دوعاو نزا  ۆت ك، هی  هب  وه تهێنێبمانلك  ێس ناتوان و كه نیت كراو دوله  رهۆو ج ر به هه  شاره
  م شاره ئه ك، هی ی زهێو  وتنه كه چوارو نه وێس  بوو به نه ر ،گه وه تهێنێبم  وه شهی و دووه به  بكه
 ی گهێو كارو پ سته ر ده پ، هه چه یست راست و ده یست ده ، هیمن وا ی سته م دوو ده ك ئه وه

و  ڕ باوه رویو ب نیو نوس تدانپاروو قو ۆراستم ب یست ده ، هی هه ۆیخ یت بهیتا یگرنگ
 م، گاكهێر  له  كانمه زه ناحه یناوبردن  كان و له ره مپه له یو البردن كان چوونهۆب اویدیئا
و خاشاك البردن  ۆڵو خ نڕیس وێاڵو پ وه پاك كردنه یسیتاراتكردن و پ ۆب شمیپ چه یست ده

 وویدوو د  ێب ده اوازبن،یج  هی وهێو ش بهم  سته جه ك هی یست ، من دوو ده و قونگ خوراندنمه
 !.                                  ێب نۆچ ك هی  ق به رهه ده انیفتار ره كان اوازهیج  سته جه یت دوو له

  له ڵۆیروو خا ژده جار من و ئه نییدوا  بوون كه  انهۆیو گفت و گ ئه یكێن هیند ال چه  مه ئه
 شێپ  له یش شت و جار جاره نیگرت ده  ێل ێیگو شیخان هیو دا نیشتبوویر دان ژده ئه ڵیما

  له ۆیخ یك هیش را و جار جاره تانه بابه  رهۆم ج و ئه جات وهیم رویچاو ش  له ن،ینا دا ده
 یخودا یاریناد یست و ده نییئا یر، باس ژده ، ئه وه و شه ر له دا، هه ده  وه شته  ێند هه ی باره

 ێیل  مهێئ ، هی شت هه  ێند هه  كه  وه هیدا ده كێل یكردو وا كان ده ره ده قه  له یزن تاك و مه
و  یو ر زه سه  ه، ل كانه ره شه به یو بوون یون كه یكێت روره ك و زه ببن، وه  ێب و ده نڵیغاف

و بوون  انیژ  كه نیكرد ۆب كێخت دره  به یانیژ یشوبهاندن ان،یژ یوام رده به ی چكهێر
 ید قه یشۆیخ انی، ژ وه بوونه ویو د له  واته ، هیكایزیتافیم  له ی كه گه ره كن،ێخت چوون دره

 ...و زانست و هتد یاریژ  له ، انهیژ یكان موو بواره هه شیكان لقه و هی كه خته دره
 :یو وت نیكرد ۆب یك هی بزه پاشان

  له  ێك هی ی قسه  مه ئه ، هیمن ن یه  هی م قسه ئارام، ئه  ت، كاكه قودره ڵۆخا ـ
 .یت هێیواوم پ ته یواڕب و كانه سوفه لهی فه

  ت له قودره ی ر سه گه ت بهیتا  به ،ۆماچ  هۆڕیانگی ده انۆیخ وانین  له  وان جار جاره ئه 
م  كه خوشكه  واته(  ت سمهیع  ێوال)گووت  ده ێیم پ رده هه ، هیبدوا یخوشك یخان هیدا ڵ گه
و  من له یزان دهیتا وا ره ت سه قودره ی من بوو، سه یخان هیدا یناو ت سمهیع  كه ت، سمهیع
باس كرد،  یانۆیخ ی چكهڕێوێر  به ت بهیتا ی قسه  ێند وان نافامم، هه ئه ی زاره  وهێش
 :وت ێیر پ ژده ئه

 ران گهین چیه ماڵ گا، به ئه  ێت تێباش ل رۆئارام ز ناگا؟ێئارام ت یزان وا ئه ۆت ،ڵۆخا ـ
 .مانۆخ  له  كهێس كه  ، وا بزانه به مه

 :یكردو پرس مێل یم ده یروو  وه مانهڕر سو سه  به 
،   ڵێ به: وتم.  ێند ك هه نه ر،ۆـ ز:یر وت ژده ئه. م گه ئه  ێت  ێند هه ، ڵێ وتم، به ؟ۆراست م ـ

 . وهێكو ئ وه  ێموو شت ك هه نه ماڵ به
منا  یحزور  دوا له  به  وه له ا،ۆڕگ ینگ و روو ره  ێند ، هه وه كرده انیئاگادار  وه له  كه 

 یكێك گروپ وان وه چوو، ئه نه  وه انهۆیخ یكان هیت بهیتا  شته یباسكردن یال  به زیرگ هه
و  له ر ژده ئه ڵ گه  له  راشكاوانه  به  ێژۆوتن، ر كه ر ده ده انداۆیر خ سه  داخراو به یكتێس

 :وت مێپ ،ۆگفت و گ  وتمه كه  وه هی باره
 یلمان عه یكوالریو س ره به  وهێزارو س دوو هه ڵیسا یئازاد ی سهۆپر یدوا  له  مهێئ  ـ

 یتیر و نه و ئه نێباس بكر یراست وروون  كان به موو شته هه  هیوا ستیوێپ ن،ێین نگاو ده هه
 .نێڵیه بوو، نه  وه گچكه یهانیج یروو  داخستن به ۆو خ یگروپ و گروپكار
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  له سه م مه له انۆیخ نۆچ  كه  هیمان بكردا قسه  ژئاواوهۆر یتیر نه ی باره  كرد له زم ده حه 
 .ن ده ده كان هۆڤمر یاوازیج  ێب یش هاو به یكێانیژ ڵیو و هه بواردووه  شانهێك ڕپ

  وه هڵیمندا  ر له ش هه وه له  بوو، جگه اسای یجیلۆك یرچوو ده یریشنبۆر یكێس كه ر ژده ئه
،  فه لسه فه یت بهیتا  به ، وه ندهێخو ده یكان موو بواره هه  بوو، له  وه ندنهێخو بێكت یگرۆه

  له یكان ته بابه  كه  وه ندهێخو ده ی نانهیو نوس ئه  وه رهۆدكتات یمێرژ یمان نه یدوا  ر له هه
  راكانم به ی وه مدانهاڵ وه  هۆیگرت، ب ده انی رچاوه سه ژئاواۆو ر تاڵ ژههۆر یكولتور ڕی شه
  كه  كردووه یوا كێند شت وابوو چه  وه هیال  و به بوون، ئه كیژۆل ك هی ئاسان و تا راده  وه هیال

 یت هیاۆڤمر  به ینگ شهێپ كه ی تانهاڵو و ئه ژئاواوۆر ی باره  ون، له ركه ده  هی وهێو ش وان به ئه
 :گوتی ده انن،یژ یكردن

  و وه نهیم هڵس  ێب  وه ئه ، وه هیترس مه  تهێو بكه  تانهاڵو و ئه یئابوور كێر كات ئارام، هه  كاكه ـ
 ی شه بانگه  كه ی انهۆییمر  پهینس و پره ئه یرچاو گرتن به  چاو كردن و له ره  ێو ب ڵیدود  ێب
 م كه هیك و  وه ی وره هگ یكێنگ جه ،یت هێیپ انڕی باوه  ن كه ده ئه شانیوان انۆین و خ كه ئه ۆب

  كه ی تانهاڵو و ئه یسامان ینكردناڵتا  ونه كه و ده ننێرسیگ دهڵ هه یناوێخو یم و دووه
 .ن كه ده انیریداگ

 یك هیئابوور ینانێسته ده  به ۆب  كار كردنه تاڵ ژههۆو ر ره به انیهاتن  وابوو كه ێیو پ ئه 
 :گوتی ده ان،یكان تهاڵو و انۆیخ یژۆدوار ۆزن ب مه

  س به ده  ورده  ورده و كردووهێس پ ده  و ئامانجانه ئه ینانێهید  به ۆب انۆیخ ڕی وان شه ئه ـ
 .گرن ده كداێموو شت ر هه سه

 یهاتن یدژ  كه ی وانه موو ئه هه ڵ گه  له  كه ك هی وهێ، ش وه كرده ده یریب  هی وهێو ش و به ئه 
  ر له ژده ئه ، هیدا رهێل  كه ارهی، پرس وه گرته ده یك هی  كه ناوچه ۆبوون ب یكیمر ئه یزێه

 .؟ هی هه یرفاندن  له یست ده  ێك و هێیكو
                                                                   

  
 
 

02 
 
 وۆنام  وه و شه ردا، له ژده ئه یكان نهینووس  له ی نهاڵئا  نهێو خو ئه ، ێب داڵ گه  له یستاشێئ

 ، هی هه انییوام رده كان به ن و ئازاره م كراوه كان ده و زامه تۆڕێچ ده نران،ێرژ دا هی نهێنا و
 یستیبێگو ن،یبوو  وه ئه یال قه و ته ڵو هه  ر له كرد، هه ده وامان نه یشت یوانڕ چاوه  مهێئ

و  خان هیمن و دا ت،ێكدا بكر ته  له مان وشتانه هڕنا یك هی هڵ و مامه نیناساز ب یكێنگ ده
  هڕو كو و  دراو، ئه پاره  ڕێر ب رامبه به ن،یبوو  وه ئه یوانڕ چاوه یانك كهینز  هاك و خزمه سه
  ر له هه ، ێب یقورتار رگ مه یكان زمه وهێست د ده  له ، وه تهێدرێڕبگ ۆمان ب نج و جوانه گه
 ژۆر ن،یكان بوو الشه ی وه تنهید ڵیو هه ، هی هوده  ێب  هیوانڕ و چاوه له  جگه  وه ژهۆر م كه هی

كان  گونده و چكهۆشارو شار یر وروبه ده  له ڕساردو س یانیگ  ێب ی الشه نیند بوو چه نه
 ۆب ، وه هییرمان ناس ژده ئه یاوڕب یر سه ی نهێو  شخانهۆخ نه  له  ی ژهۆو ر ئه ، وه نهێزرۆد نه

 انیكان نه خاوه  كان به ره ، سه وه شارده خان هیدا  له مان هڵوا و هه بوو، ئه كۆش ی هیمن ما
 یك هیك و مردوو وه و وه نهێزرۆبد شیكان ره سه  ێب  سته جه ی وه ئه یدێئوم  ، به وه درانه نه
 . وه نهێبكر انیس و كار كه  به میسل واو ته ته
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ك،  تهسك و نوو ته یكێندانیز  كانم بوو به چاوه شێپ  ون له موو كه و هه یتێگ  وه ساته و له
  خت و نه دارودره  ئاسمان و نه  نه و وهۆماب ۆیك خ وه رۆخ  نه اننواند،ی ده ێڵموو شت ل هه

 ینگ موو ره بوو، هه باشتر نه  نگانه و ره له رۆش ز كه شاره یكانڵ خه ینگ ره ش،یخاك و ئاو
 چار،ێر كزو ب ، سه سابخانه ر قه به یدراوۆڵم ڕی كو مه چاوم، وه شێپ  نواند له ده انیمردوو

م  ئه یكێر به له موو كون و كه هه  له  ساتانه كاره  رهۆم ج ، ئه وه خوالنه ده انۆیخ یور ده  به
  شتهی گه ده یر نهێقۆت ی شه هڕ و سام و هه رامه و به نۆدا، ب ده انیروو یر ورو به و ده شاره

 ی وه ئه یرێبوو بو اندایایت  كه ی كهڵ و خه ئه ، كهڵ و خه له  ێموو تاك هه ڵیو چاوو د  ێگو
  ێل گه یكێلتور بدات، كه كێت كێر وه له په ی ئازار بدات و النه ر وه ندهیز نیكرد بچوكتر ده نه
 ،یكیتار  له ك هیژووێم ن،یرز هل  نانهێهی ده و وه انهیوێن  هیژاڕ نا ئاشنا، ده  ێل گه اواز،یج
  ر له ، هه وه جوودا بوونه كێو ل كترازانێل  له ك هیژوێم ، اوكهڕ هڵترس و د  له ك هیژووێم

رشتن و  نیگا خو ده ڕۆم ئه  تا به  وه ستهیب ی ده سه ینجاكان په ییتاۆك یكان ساته كاره
 یل وه ی گرتوون، سه یكڕۆ به  وه ته اسهیس یسا  له یئارام  ێو ب یر ده  ر به و ده یرانێوڵما

 یت فره كردوو نه ده ۆر یاسیس یاویو پ ت اسهیر س سه  به ید جار تف سه یژۆر ، دهید ایدون
 :گووتی نا، ده كان ده ته حكومه  له

ن،  رده وه  و گوواوه له تانۆخ یلووت  ێن، ناب بكه ت اسهیس  كار له  وهێئ  ێناب: كان نجه گه ـ
و  سكێكا، ئ ، وردوو خاشتان ده ددارو ناپاكه غه رۆ، ز رناكه ته خه رۆز یك هی كووره  وه ئه
 یاسیس یاویپ یون ، دوو كه مه  مانه ئه یدوو  وهێئ گووت،ی دا، ده ده  نهیك مه  له شتتانۆگ

  یێ كه نه ته  به وڕ فه  ێب یخاك  ێبست  كن، به مه ئه  ێو ب نڵی به  ێب یاویپ  وانه ون، ئه كه مه
 انۆیون خ كه انیدوو  ێو تانه ده ی مانه ئه شن،ۆتانفر ستان ده ده یكڵچ  ێوت و مشت نه

 وود یوتوو دوو كه  بنه كان، مه ماشه ی ماشه  بنه وتوون، مه دوو كه انۆین، خ ماشه
 .كان وتووه كه

نا  یو المان هات، لووت ره و راست به كێر یل وه ی ت بووم، سه قودره ی سه ڵ گه  له  ێژۆر 
 :ی، وت وه ته ودرهق ی سه یلووت  به

ند پاك  چه  نجه گه  اوهیو پ زانم ئه ده ماڵ ناناسم، به ۆمن ت ،ی رگه مه  و جوانه ئه ڵۆیخا ۆت ـ
و  یو پاك ئه یكێش به  ێب چ نه ت هیخوارزا  هڕو كو بوو، ئه رد گهێو ساف و ب و ساده

 یزل ێڵسم مڵێ ده تێپ  هۆیناسم، ب ده شۆت  ێند هه  هێیو پ ، به ماوه ۆب  وهۆت  له ی هیرد گهێب
  نه خه مه تانۆخ ن،یر به ڵك ئاسمان د وه شن،ۆك ئاو ر وه ،یسپ ترۆك ك وه ی وهێئ ، وهێك ئ وه

 ، هین انیشیانۆیخ یخوا ین، باك ناكه انیشۆیخ  حم له ره  مانه ، ئه وه م كافرانه ئه ڕی شه
دات و  ده رد عه  به انیلووت نۆچ  ێزان و ده نها ئه ته ، وه انهیكان ره نهێس خولق ده  نه اندهیب

 .كا ده انیشێلك م په ننه هه و جه ره به ۆیخ یژینووك ت یقوالب  به
پشت   هینا یس ، ده وه خواره  بوونه رۆخل یچۆچرچ و ل یت ر رومه سه  به سكێفرم پڵۆدوو د 

ت  قودره ی سه ن،یشتێه ێیج اوێڕرگ وه یماچ كردوو روو یكان هێڵت و سم قودره ی سه یر سه
 ی كه سته و ده داگرت و به یراست یست پاشان ده ،یشۆداپ ۆیخ یروخسار یكان سته ده  به
و  ئه نا،ێه ای كه هێڵسم  به یكێست ده ،یكخستنێر یست به مه  به و وه تهڕس یسارموو روخ هه
چاوم،  شێپ  ر هاته ژده ئه ی هڵما بنه  له یشۆخ ره سه  له كێرۆكو ج وه ،یل وه ی سه ی فتاره ره
 اد،ی  وه هاته رمۆدكتات یر كهی په یالداهاتن  مان و به پاش نه یژۆر ك هی  وه و ساته ر له هه

ر  سه یكێسیجل مه  له ، وهۆب پشت راست ده ۆب میل وه ی سه ی و كاته ئه یكان قسه ژۆر  ژ بهۆر
  له  ێرۆتوركان، ز یتاڵتوركو و یبارانكردن وێجن  وته كو باران كه وه ندا،ۆاڵناو ك ێییپ

 ایتورك یتاڵو  كه ی وه به نیبوو ڵشحاۆخ ، مهێئ ی كه شاره یت بهیتا  كوردستان، به یكانڵ خه
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  نانهێه ڕ عس، شه به ی كه مهێر رژ سه  تهێبكر شێڕه  وه انهی كه تهاڵو یخاك  دا له نه انێیر
بوو،   نیت وڕگو  به یژێن در مه ته یك هیكابرا یل وه ی سه ، هین ناڵمندا ی مه گه  وه تهڵناو ما

نگاو  ته رۆز یكان چه غدا بوو، وه خوار به یكان شاره  له  ێك هی ی بوو ئاواره ڵسا نیند چه
 وڕموو كو هه م،ێرژ یر پاش روخان هه ،یب ره عه یزمان  هۆڕیانگی كردن، ده  قسه  له  هیبوونا

 ێیپ یل وه ی سه  ژهۆو ر ئه ،یریباو باپ یدێز ۆب  وه هیانیناێرو ه به  دابووه ی چه بووكو وه
 :نیوت

لالدو  جه ی، چ كردووه انیخراپ یكێچ كار  زانهیباب ح  و توركه نازانن ئه  وهێئ ، نهیمژ گه ـ
نابا   نده وه رچوون، ئه ده ۆیب یت المه ساخ و سه  بانان، به یك رزه كو به كوژ بوون، وه اویپ
 .تان زهێو  وه ونه كه و ده وه نه خه ده كێر انۆیخ
برد  نه ی نده وه ، ئه وه وتنه وت ئاوا كه ینۆو دروست چ كێر یل وه ی سه ی و قسانه ئه 

  به ،ڵ مهۆك یكان ژهێو تو نیموو چ هه  كردن له  شه هڕ هه  وه وتنه و كه دانی مه  وه هاتنه
 ڵید  ترس له یوۆت یچاندن وڕكوشت و ب  به  وه كرده انیست ده انیجاران ی كه فتاره ره

  بوو، به ڕپ وڕچ ژووێواو در ته انی شه هڕ تاوان و هه یست برد ده نه ی نده وه ئه ،یكڵ خه
را  یكڵ خه  به  وه هێیو ر له و هی وه سته ده  به انیتاڵ سته ده یو هڵوان ج توت ئه ده ك هی ندازه ئه
  مهێئ ن،رار ناب ر قه به زیرگ هه یو ئارام شیئاسا ، ێب نه  مهێئ یتاڵ سه ر ده گه: نن هی گه ده
  ێ، ناتوان ناوچووه  له یتاوانكار  مهێو رژ ئه  كهید یكێجار  كه ی وه له نیبوو گومانێب

 یكێمێرژ ی وه هیكا  نانهێه  كه یشمانزان ده  وه ز،یرگ هه زاویرگ هه ت،اڵ سه ده  وه تهڕێ بگه
الدا   و به ییاناس  ر وا به ئاستدا، هه ك هی  له كان كهاتهێموو پ هه یر ركهیراگ ییر روه دادپه
 یر جگه  له  یێ پارچه  ێب ده یراز نۆچ خان، هیدا ماڵ به ،ید  ته هینا كێر كهی په یهاتن
 یموكراتیو د یئازاد! گا ده  ێت نۆساوا چ یكڵێمندا نان،ێه یئازاد ی هانه به  به  وه نه بكه
  و له تره رازاوه  ێرانیزگ ده یبوون  له یئازاد یهار ، كام به هاتره به  به یباوك یبوون  له

  ڕێئاو  ێئاخر ك ، زترهۆریوزترو پ سه ،ینوقسان  ێب ، ێزانێخ یندامان موو ئه هه یمبوون جه
 ؟ ێب ڵناسك و مندا  نده وه ئه  ێتوان ده  ێ، ك وه داته ده ۆڤمر ی ناسك و جوانانه  ناسه م هه له

 یست ده ینوقسان  مهێئ ت،ڕێبف هاندایج  به ك هی هپول په یر پشت سه  له  ێتا بتوان
 جن،یفلیو ئ جۆگ كانمان نراوهیب نه  ندامه ئه  مهێئ ن،یندام م ئه موو كه هه  مهێئ ن،یكان سته هه
 ی وه كوژاندنه روۆخ یكردن كیتار  له نیشدار موو به هه ن،یجیفلیندام و ئ م ئه موو كه هه

  مهێئ كان، ره نجه په یچن واریئاوو د یتكردنۆو ك كان كه لهۆچ یو خنكاندن كان پهڵۆگ
و  گله  نده من چه ، مانهۆخ یچاندن یر به  وه نهیدووری ده ی وه ئه ، هی هه  كه نی وه ئه ین هیشا

ش  بارو هه  هیتاز  شهیم هه  ستهیوێپ ، اترهیز  به یستیوێو پ مه م، كه و هات و هاواركه گازنده
 یبن، سوار ده كان لهۆپ شه یكان سوار نه مه موو زه هه  ن، له هه  ێكانڵ خه ن،یر ب سه  به
 مان،ێر پ به ینینیب  ێب ژ،یت ژیت رویبارگ یریبارگ  ن به كه موو ده هه كان، لهۆپ شه یپكۆتر
تا  وه ئه رن،ێن ده خمان زهۆد رووێدڵ و هه ره و شوان و به وان هیم گه  بنه ده ن،ڕخو ده مانێل

  وه ئه یال قه ته  ناسانه ماندوو نه  ن،ڕێ گه ر ده سه  ێب ی سته جه  ڵێ مهۆك  له كان وانه هڵپا
  هیگرنگ ن ن،ێب  وه انهیهانا  ن و به رباز بكه ده  هیموار م نا هه له  ستانه جه  ێم ب ن ئه كه ده
  به و وه نهێزرۆبد  ستانه روجه و سه ئه  ێتوانر ده  هی وه گرنگ ئه ن،ێنرڕێ په كان ده ره سه

روا سووك و  هه  وانه م كرده ئه ن،ێژرێبن اۆڕگ  واو له ته یكێرم هك و ت و وه ننێبلك  وه انهیك هی
كو  تا وه وه بدات، ئه انینجام ئه  ێو ده انۆیخ یاویش یاویپ  مانه س، ئه ده  نه هیئاسان نا

 روۆز یكێپاش ماندوو بوون  ن كه كه ده  وه باس له  وه هیشاناز  ن و به ده ده دوانێل وان، هڵپا
كان ناتوانن تف  ره سه ، وه زنهۆكان بد سته جه انیتوان نیو پشكن انڕ هگ  نده وه پاش ئه
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بپرسن،  انێیل نو دهڕن، ناتوانن زمان سو بكه انیژووێم یش روو ره انداویرو  به ن دهڵ هه
 ڵقوف انیزمان اتریز ننیب ده  نانه مهیو د ئه شیكان ندووهیپاراست؟ ز نه تان مهێئ یچۆب

لكاند،   وه ره ژده ئه یر سه  به انیك هی سته وان بچن، جه ئه ی رده و ده به  ێو انهیو نا تێب ده
 یكێر ژده ر ئه سه  تهێببر خان هیكرا دا ده نه ، وه تهێر بناس ژده ئه ی سته بوو جه نه  ێس كه

بوو،  یراز  ته و حاله به یخوشك یت سمهیع یر خاتر به  ت له قودره ی ت بوو، سه دووله
 .نی بكه ك هی بوو ورته نه مانۆب ش مهێئ
 ،ید ده  وهۆخ  به انیبوون  وه دوو باره  م روداوانه ر ئه ژده ئه یكان نهینوس ی وه نهیزۆپاش د 

دوو    م روداوانه ئه  ێچ ده  وه به ن،ێكات و شو یاوازیج  كان، به رووداوه ی وه بوونه  دووباره
 انیتا ژ و تێب یون و كه یردوون گه یك هیدژ  یزێدوو ه وانێن یوام رده و به وره گه ڕی شه

ر پاش  ژده ئه یرم ته یناشتن و وه تنهید یمیراس بوو، مه  ێنۆر چ هه ، ێب هه ی ژهێدر  ماوه
ش  ره ینگ ره و وه هیردا به ۆب شمانیر اوێڕگ ۆممان ب ماته هات،ێپ ییتاۆك ژێدر یك هی ماوه

 ی وره گه یاجو ره  وه كانه هۆڤمر یبوون ڵ گه  ر له هه  كه ی نگه و ره ئه شاكمان،ۆپ  بوو به
من  نن،ێد  وه انهۆیخ نێشو  به  هۆڵو ت نێدرڕب ر ده و سه نێكوژر كان ده موو ناوه هه ، هی هه

 یباس ای هان،یموو ج هه ایر،  ژده ئه ای مۆخ یم، باس كه ده  ێك یباس  ستهێنازانم ئ
 یسكێرمف یبر  له  هی وشه ینیر وهڵ نها هه ته ای،  م شاره ئه یو باس یتێو گ اكانیول ئه
 . ید به ئه یكێانیگر
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  كه ی و چاوه بوو، ئه دای كه زهێم ی وه رهێژ یچاو  ر له ژده ئه یكان رهی ترسناك و سه  نهینووس
 ماڵ به ، لهیو كل ئه یراخۆس ۆكرد ب خانمان هیدا یتا پرس ره سه  مهێئ ، وهۆشاردراب ی كه لهیكل
  زهێم یچاو و هئ یلینها كل ته  بوو كه ك هینێنازانم چ نه ،یزان ده نه  وه باره  له یچیو ه ئه

  كه و دوو چاوه ئه خان، هیدا  تهێدر نه  كه ژووره یكان لهیو كل ئه ڵ گه  و له  وه تهێبشاردر
  به یكان كه موو شمه و هه  هی وهَ  و شب به ش كه رهۆكانت  بوو، وه  وه ره سه  به انیكان لهیكل
 ڵ گه  جار جار، له  كه كرد، ده نه یجاران ی و ژووره به  و ژووره مابوون، ئه  وه انهۆیخ یق ده
 كێبوو، شت  كهید یكێمن شت ۆب ، وه هۆڕیگ و باس و خواسمان ده نیشتین داده یایر ت ژده ئه
بوون و   وه كانه وارهید  به  كه یش نانهێو و ت ئه نانه سام، ته  به كێند هه زتروۆریجاران پ  له

 یست وان ده كرد ئه ست ده نواند، وام هه ده انی كهید یك هی وهێش بومن،ینیتر ب یند جار چه
 یاوانیپ  به ت هڵروا  به كان نهێ، و بردووه انیانۆیخ یهانیو ج ره و به گرتووه انیر ژده ئه
ناو   ن له گمه ده  چوون كه ده  وانهایو پ چوون، له كان ده جاغزاده چاك و وه اویو پ ینییئا
نگ  ره انیر روخسار سه  له انیكان ته هین كرویو ف ت فهیموو س و هه وتن كه دهڵ هه گاڵ مهۆك

 شێپ ، وهۆرداب به انۆڕیپان و پ یژێدر یقژ وۆڕش ێڵیو سم شیموو ر ر هه ، هه وه نه ده ده
  له شیر ژده ئه ی نهێو  ێژۆ، ر وه كرده ده رمیم وا ب رده روو بدات هه  ساته و كاره ئه ی وه ئه

 یگرافۆتۆف یك هی نهێو ی وهێچوار چ  له ، كهید یكێم رده سه یر ژده ك ئه وه یكێنج گه یژوور
 ی نانهێو و ئه ، ارهیناد  مه رده و سه ئه ۆب  و نموونه نگ شهێپ  تهێبب ، ێواسرڵ هه  هی وهێو ش به
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هات،  ده  ێل انیزاوۆپ و ت ته یر چوو سه  به ینیرێد یكێن مه زه ینۆر، ب ژده ئه ی كه ژووره
 مژم دهڵ هه كێنۆب  ی وه بووم له گومانێب ، هیبنا  وه انهێیلووتم پ  كه ،یینا ئاسا یكێنۆب

م  ناكه  وه ئه یوانڕ چاوه ، ێنێنام یبوون  وه ره ژده ئه ین مه زه یدوا  له زیرگ هه زاویرگ هه
 ، اوهۆڕگ  هانهیم ج م، له بكه  وه ره كه نكێروح ف ییئاسا یكێنۆتر بتوانم ب یكێجار
م،  بكه  ێست پ هه  وهێل یت هینا سه م و ره بكه  كه یكێر ژده ئه ینۆتر ب یكیشتوانم جار نه
 یرێر چاود ژده بوو ئه ارید ن،یشتبوویدان  و ژووره ر له ژده ئه ڵ گه  له این ته  به  ێژۆر

،  وه كردمه یئاگادار  ێبانگ كردن  دا، به ده م نانهێو و ئه یرنج من  سه  ێكردبووم كات
 :یپرس

 :كردوو وتم ۆب كم هی بزه ؟یرا ماو  نانهێو و وا له ۆب!  هیچ  وه ئه ـ
 .شنێرنج راك سه یراست  ر، به ژده ئه ـ
 انیو ركردنهیب ، ێبید اندایژ  له انیو چ ابنیژ نۆچ  مانه ئه  ێب ده  رامابووم كه  وه من له 

 :یوت ، ێبووب یچ انۆیخ ی گاكهڵ مهۆناو ك  له انی گهێو پ  ێببوو نۆچ
 :؟ وتم مانه ستت ئه به مه ـ
 شێپ و مهێئ شێپ ین مه زه اون،یژ  مه رده و سه له  كه  هی انهۆڤو مر ستم ئه به مه ر،ێخ نه ـ

 :یوت. كان رخه هاوچه  و شته باو قوتابخانه كاره
 :وتم  وه مانهڕر سو سه  به ، مهێئ ڵ گه  له  ێبووب انیوا یك هیاوازیم ج ناكه ڕ باوه ـ
 :یوت ، ێر پ سه  هیستا هه!  ێواب  ێب ئه نۆچ ـ
 انیچۆك ك هی ده سه  كه چاره شیپ و اوهیدن  ته هاتوونه ك هی ده سه شێوان پ و؟  ئه  نه ۆب ـ

  نده وه ئه  كهید ین مه زه  نده وه پاش ئه  كه تۆخ یچاو شێپ  وه نهێهیب ۆت ،ی، وت كردووه
 .واننڕب  مهێئ یانیژ  له نۆبن و چ نۆچ  مهێئ یكان چه وه  ێب ده ، هڵسا

  دامه ڵی هه  دواوه  له  وه دانهڕئاو  له م،ۆڕیگ ی وه كردنه ریب ی ر ئاراسته ژده ئه ی و قسانه ئه 
 :گووتی ده ومانان، مهێئ  داهاتوو له یكان وه نه ینیروان  له  نڕیر چاو ب سه

  هیاوازیو ج ئه كان نهێموو شو كان و هه مه رده موو سه هه  له كان هۆڤئارام، مر  كاكه ـ
  وه و ئامرازانه سته ره و كه ئه یبوون دای په ینجام ئه  له كان هیاوازی، ج  هین انی هی وره گه
  وه كردنه ریب ی وهێش  ستانه ره و كه ئه  وه ن،ێنرێه بن و دا ئه ده دای په  كه  وه هیكا  نهێد

 .نۆڕگ ده
 ڕو ناواخن فراوان و پ وره گه  ێل گه  وه ك و منه وه یكێس كه یال  ر به ژده ئه ی م قسانه ئه 

 یودا كرد مه ستم ده شا هه وانه ئه ڵ گه  له ماڵ كرا، به ده زم نه هه مۆب یئاسان  مانا بوون و به
و  انیژ یت قهیدا، د ده مڵو هه ای ،یمتوان بوو، جوانترو وردتر ده ر فراوانتر ده به مڵای خه

 یخواست ایدا،  م ده وه ئه ڵیو موو كات هه م، من هه رم بده وروبه ده یكان كان و شته روداوه
 انۆیخ یكڵ خه كانمدا نهینوس  بتوانم له  كه  ێر ر، نووسه نووسه  بوو، ببم به م هه وه ئه
و  ئه  ێژۆروو، ر  مه بخه انیكان و ئاواته یت نهی و مه قسه  مهێوان ب ئه یبر  له و وه زنهۆبد

 :ر دركاند، وتم ژده ئه ۆم ب رازه
 :یوت. نووس كۆریچ اخودینووس،  مانۆر  ببم به  هێیزم ل حه یزان ر ده ژده كاك ئه ـ
 :وتم ؟ۆب ـ
 انیو جودا انیژ یجوانكردن  له  بووه هه انیست ده  كه وه مه بكه ندوویز  سانه و كه تا ئه ـ

 :یوت. ن بكه سواینابووت و ر انیژ  انداوهڵیو هه ی وانه له  وه مه بكه
 یمانۆر یوان هڵپا  تهیبب یر بتوان گه ماڵ به ، ێو ته ده ی نووسه مانۆور ئه  تهیبب  ێكر ده ـ
 كان، وانه هڵم پا رده هه  ، چونكه باشتره ، كهید یكێر نوسه یت بابه ای ، كهید یكێنوس مانۆر
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ر  به  تترن،له مهیكان بل ره نوسه  له كان، نهینوس یت زنترن و بابه كان مه نووسه مانۆر  له
ك  نه ، هی وه سته ده  به انیكان نوسه مانۆرو ر نووسه یو هڵج كانن وانه هڵت و پا بابه ی وه ئه
  هدڵو هه ،یوت ، وه نهێنوسر ده  هۆیزنترن، ب مه انیكان نه خاوه  وان له ئه ، وه وانه چهێپ  به
  ێست وه ده  وانه و ئه رووه وكات  جوان ده انیژ  كه ی وه به  ت، ببه بابه  تهی، بب وان هڵپا  تهیبب
 .ننێبتاس انیژ  ێو انهی ده  كه

  كه  ێكات ، وه نهینوس یهانیج  ت به باره گرت سه رنه ند وه هه  م به م قسانه تا ئه ره من سه 
و  و ئه  وه هی كه رگه مه  جانه  هڕكو یژوور  بچمه  كه كردمێل یداوا خان هیماو دا ر نه ژده ئه

  م به سكه ده ی وه ئه ۆیه  بوونه ،ی كه زهێم ی وه رهێژ یچاو  وت، له م چنگ كه شتانه
تا من ماوم و  وه راست بوون، ئه یكان قسه  وت كه ركه ده مۆ، ب ر بوردانه م سه ئه ی وه نهینوس

 م،ڵێب كێشت انی رباره كردم ده انیناچار  كه  وه مهێڕگ ده ۆتان ب وانه ئه یرهات سه  و به انیژ
 .زنترن من مه له  نهیم نوس ئه یكان وانهڵپا و تتره مهیمن بل  له  ێت تا بابه وه ئه
 ماڵ به ، وه مه انبهیب مۆخ ڵ گه  له ستمیوت، و چاو كه شێرم پ ژده ئه یكان نهینووس  كه
 :یبوو، وت نه یهاك راز سه

  ونه كه نه  انهینێم نه با ئه ، نهێب  ێپ ییتاۆك  م ژووره ر له هه ی كهیب  ێو ته ده ی وه ئه ـ
 . هڵم ما ئه یزۆریپ ی وه ره ده
 شیهاك سه ی فتاره و ره دابوو، ئه نه چمیه یارڕیمن ب شتاێه  م شتانه ئه یروودان یكات  له 

  ێند بوو، هه اوازیج یكێس كه ۆیهاك خ سه  بوو، چونكه نه ۆنام یكێشت  وه المه  به
  رانه اردهڕیتوندو ب كاێس كه ڵ گه  كردن له  هڵ مامه یبوو، كات هه ۆیخ یت بهیتا یت هڵس خه
 یش شكاندو ره ده نه مڵید  هی وهێو ش به شیمن ،یسپ ایگوت  ده یش ره ای ،ۆگ  تهها ده
  به كمێچاو  ێو ر له هه  هۆیب ،یسپ  وه بوومه ده  هیستایویش ش و نه ره  بوومه ده  هیستایبو

 ستبوویمب نه زیرگ هه  كه ، ێبنوس  ێكۆریچ یت هیستویو یتا وامزان ره سه ا،ێڕكاندا گ زه كاغه
و  ئه ی وه ندنهێخو كێند جار و چه ك هی پاش ماوه ماڵ بدات، به  رهۆو ج له یكڵێو هه ر هژد ئه

  ته زنتر هاتوونه مه ۆیخ ی م كاته كات له ده  ێسان كه یباس  كه  وهۆروون ب مۆب ،ی نانهینوس
  به  م ئاماژه كه ماشا ئه ته مدا،یكان نهینوس یرنج جوانترو وردتر سه  كه ماڵ به ،یچاو شێپ
دوورن و  كێل گه یكێن مه زه یكات ه ده  وهێل انیو باس ئه ی وانانه هڵو پا كات، ئه ده ۆیخ
  ێس كه  كه  رهی سه ، هی ژووهێم یرهات سه  و به ناو ئه ی وه بووه  دووباره یكێس كه یشۆیخ

 یبوون اوازیج ینێدوو شو  له ، ێمانۆر ای ، ێكۆریچ ی  ێدوو تو  بكا له ۆیخ یباس  ێبتوان
 .دوور كتر هی  له  ێل گه ین مه دوو زه  له ، ێبووب
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سامناك بوو،   ێل گه یكێشت ، وه هیزۆد كداێنێشو  له انی ستانه جه  ێب  ره و سه ئه ی ژهۆر و ئه
و  ر له بكات و هه  نانه مهیو د ئه یری سه ید یچ  وهیتوانی نه نۆچ  كه  وه هیابووێڕگ كێسیلۆپ
 :یوتبوو ك،ێسیلۆكو پ وه نابووێه ی كه كاره  له یواز  وه ژهۆر
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  كه یكێن، جار نجنمكه نجن ئه ت و ئه ت له له ، ێبرسا مردب  له  وهید نه كمێس من كه ـ
  ێژۆر  ێس كه مڵ هیو نا كان نه هیال یاسیس یاری  له كێش به  و نابمه ت هڵو ده یاویپ  وه نابمه

 . وه تهێزۆبد  ێدانڵزب پاووڵناو چ  له ، ێناڵ نده كه  م له سته جه  ێب یر سه ژانۆر  له
  وه كه هی  به  قوتابخانه  له ڵیمندا  له ، وهۆبیناس یر ژده ئه یر سه  سهیلۆو پ ئه 

مان  هه ، وه ابووهێڕگ ی ستانه جه  ێب  ره و سه ئه ی وه گواستنه یباس  كه  ێان،كاتیندبووێخو
 بوو،دا  ێپ ی شارهیئ دایكان چامه  ر له ژده ئه  كه وه وته كه ریم ب ئاسكانه یر سه ین مهیو د ئه
  تهێب ده  وه ئه ،یارانی شێپ  وه انباتهی ده و وه تهێزۆاندی ده  سته جه  ێب  به ت وهێئ  كه
 وۆنام  ڕێهاو و سهی وه ن هیال  له  ارانهیو هاو ئه یوتن دوو كه  و به یرانێخاكو یتا ره سه
موو  هه وروو كولت ڵخاك و ئاوو گو یسوتان ۆكردبوو ب یانیشێك  به  كه ، وه هیكان اوهیناس نه
ر  سه كێدێن ز و خاوه كێدێو ز ك هیژووێم ستاشێتا ئ ی وانه كان و ئه جوانه زوۆریپ  بهێكت
 انۆیخ یكان ونه زهێق و هڵ بوده  موو شته و هه ننێوێشی ده  هی جوان هه یرچ و هه ننڕێ په ده
 .ن به كار ده  نگ به شه قه زوۆریرزو پ به
وت و  سكه رمان ده ژده ئه ی نوسراوانه ینێنه  به رۆز  سنووسه و ده هاك ئه سه ڵ گه  له  ێكات
! وتی ده  ێك ن،یبوو ده مانڕر سو سه یتووش ، وه نهیبردی تاس ده ی وه ندنهێخو ڵ گه  له
  ێتوان ، ده نج و ناسكه گه  هڕو كو ئه یزانی ده  ێك ؛ هی هه ی نهینوس  نده وه ئه یر توانا ژده ئه
  وهێو ش به ،یبژ انداڵی گه  له ك هی وشه یدركاندن  ێبار بكات و ب ۆیخ  له  ئازاره  نده وه ئه
 داۆخ ێیگو  رگ به مه یتا ره سه یك هیاینۆمفیك و س و وه  وه تهێڕێانگیب  هیئاسا كۆریچ

 :گوتم ێیهاك پ سه ، ێڵێب  ێج ۆیپاش خ ۆب  هی وهێو ش و به  ێنێبچرپ
موو  م هه ؟ ئه موو وشانه م هه ئه ڵ گه  له نی بكه یچ نیتوان ده  مهێئ ان،یئارام گ ـ

 ، هین ۆیخ یه یت هیر كردو ژده ئه ی وه و ئه مێترس ده  م كاره من له ،یگوت..  رهاتانه سه
  هڕكوم  ئه دا،ێیگو  به  انهیچرپاندو كان نه مهیهر ئه اخودی،  كراوه  وانه ره ۆیب و امهی په  مه ئه

 :وتم.  اوهیژ داێیت ۆیخ ڵێیكو ب ، وه باس كردووه ی م شتانه وا ئه
و  ئه ی و شتانه كات، ئه ده ی كه یو باس ئه  ێس نازان كه!  ێواب  ێكر ده نۆهاك، چ كاك سه ـ

 . ێبڕی پهێرا ت سه  به ڵیزار سا هه  له اتریز  هیكا دوور ن ده  ێپ انی ئاماژه
 :یوت شاوێكڵ هه ڵیقوو یك هی ناسه هاك، هه سه 
وان و با  داره ایوان،  ئاهووه  له  جگه  هین یر چ ژده ، ئه ره ژده ئه وۆت یاوازیج  مه ئه ـ

  ێب انیكان ره سه  كه ی و ئاسكانه له  ێبووب  ێئاسك  هیدوور ن وان، ندهڵن و با مبوورژه ته
موو  هه  لهبن و   وه هیدوو  به ستاێتا ئ یكان هیحش وه  ڕێهاو و سهی وه و وه نهێزرۆد ده  سته جه

 . وه نه كه ده ایج ی سته جه  ر له ژده ئه یر سهكان  چاخه
  گرت به ی كه مبووره هاك ته كرا، سه واو نه ته  ێپ كانمان نهینوس ی وه ندنهێخو  ژهۆو ر ئه 

  به ، ێب  ێل  ێوام گو ینین جارم بوو ژه م كه هی ۆب ن،ین مبوور ژه ته  كرد به یست و ده وه سته ده
ست  وام هه ر، دهژ ئه ی نانهیو نوس بوو له متر نه كه یچ  كه ین ژهی ده  وه كه هییكاراما زووۆس
  مانه ئه نن،ێقڵخو ده كداێبوار  له نانێداه نیتراڵبا  ێرم ب گه انیر سه ی كه  مانه كرد ئه ده
 ماڵ به ، هیداێت یر ند و نوسه رمه هونه  ێل مان گه كه نگ بوون، شاره ره  ێو ب نگ دهێب یسان كه
 نیجوان و ناشر یزگماك شت  بهر  ن هه س هه كه  ێند هه بوو،ید نه زیرگ هه انمی هی وهێم ش له
  ستم به كرد، من زوو هه ده ید به مۆخ  له ك هی م تا راده و شته ، من ئه وه نه كه جودا ده كێل

كو  و وه نانێل زۆت ی خانه  با بچنه و وه اننوسمهی ده یجوان  ر كرد، وا به ژده ئه یكان نهینوس
  هییباۆخ  له  م چاخه  و له تێبكر شۆمرا فه  كهید یناسراو نه یها به  به ینینوس نیند چه
  به  كه یكێچاخ  له ندوویو ز تیز یك هی وه و نه  ێكان راكش فه ر ره سه  له یینوستوو  به
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 یكان دزه یمامك و ده دامێپ یروون یك هیرچاو ر به ژده ئه یكان نهینوس ، وه ننهێب یئاگا
و  ێڵل  وه بوونه یتا ره سه  له انیش وهێرو ئ ژده من و ئه یانیموو ژ هه  كه ی وانه ئه ،ڵیماڵ هه

 ی ژهۆر ر هه و وهڵیداما انیمانۆخ یشاكۆپ  ن، له به ده رمانێدڵ و هه ره و به كردووه خنێل
  وه نرابوو، ئه  كه توره  بوو له ر نه ژده ئه یر نها سه ته  وه دوورن، ئه رمان ده به  به  ێشاكۆپ

بوون،  ۆت یر سه  وانه رشت، ئه انیانینێخو كان، هیبرس  بوون، دزه كان نه ئاسكه یر نها سه ته
ش  مبووره و ته ، ئه وه كرانه ایج انیكان سته جه  ق له ناهه  بوون، به ۆت یپشتاو پشت یر سه
 .   بوو ۆت یزمان  وه بوو، وردو خاش كرا، ئه هن ن مبوورژه ته ی كه مبووره نها ته ته
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 كاڵ خه ێیگو بوو بوو، به كۆش یتووش  رانه و سه ئه ین مهید یتنید  به  كه ی سهیلۆپ و ئه

و  تا ئه ره سه ، وه ته وهیناس  ره سه  هڵ مهۆو ك ئه وێن  له یر ژده ئه یر سه   كه یچپاندبوو
  ێكات ، وه مهێبوو ببور كیر بووم و خه وازێواو ب ته ست،یب  وه مه كه خوشكه  له م هڵوا هه

 ۆب یئاو  ێزۆت  له په  ساو به په حه اتریمن ز  و له ئه ینیب  هی وهێو ش به یم  من كه خوشكه
  ێكرد، كات ژێمم در ده یوال ره به ی كه رداخه م و چاومدا پرژاند و په ده  به یكێند هه نام،ێه

  ترسام له  وه ، له مۆر خ به  وه هیدا كم هی كرد، وزه ید ودا به له م هیران گهیموو ن و هه ئه
 ی هڵوا و هه ئه  كه یپرس مێ، ل وه خوارده كم هیپشو  ێكات ، ێر ب سه  به یكێمن شت یت ژمه حه
  هڕرگب جه  ره به و خه ئه ی رچاوه سه  وت كه ركه ده مۆنجامدا ب ئه  ، له وتووه سكه ده  وهێكو  له
  وان به ئه ڵیو ما ره به  له په  بوو، به مانداۆخ ی كه نهۆاڵك  له  كه  هی سهیلۆپ  هڕو كو ئه
 ۆبوو، هاتبوون ب هه انیرۆز یكێوانیبوو م ارید ان،ی رگاكه ده شێپ  شتمهی گه  ێكات وتم، كهێر

 كێت یروون ده یبار  سامناكانه  نه مهیو د ئه یتنید ینجام ئه  له  كه ،ینیپرس ڵوا  هه
  وه انهڕ گه یازین  به وت، كه واوم چنگ نه ته یك هیاریزان چیه  هی وهێو ش چووبوو، به

كرد،  ده انی سهیلۆو پ ئه یستابوون باس رگا وه ده شێپ  له ی و ژنانه ئه ، ێر  وه وتمه كه
 :یوت انیكێك هی
 :یوت و هیدا ڵی هه  كهید  ێك هی.  وهید ایدن  له یچ  زمانه  سته به ـ
 .  خانه ت سمهیع ی كه هڕكو یه  رانه و سه له  ێك هی  هیگوا نڵێ ده ـ

 یو ال ره به ۆڕیگ مانمۆخ ڵیما یگاێر ، وه تهێبووب واڵواو ب ته  هۆینگ و ده كرد ئه ده ی وه به
  ێل یكێشت شیو ئه ت،ێوتب كه خان هیدا ێیر گو به  هڵوا و هه ترسام ئه ده رۆز خان، هیدا ڵیما
 .تێر ب سه  به
 یپاوڵچ ی گهۆج ، ێداب نه یروو كێشت چیه ی وه ك ئه را، وه گوزه كو جاران ده وه  كه نهۆاڵك

 ناڵداو منا ده انیباز ندااڵما یواریر د سه  داو به و ناوه به ، لهیكرد، پش ده ێیر ر هه كان هڵما
  كهیم ف ده  ربان به سه ش له حه كردو ئه بانگ ده ی كه هڵمندا  ێكیبوو، دا انیژاو  ژاوه

 ینگ ده ك،ێتوتك یدوو  وتبوونه كه ڵمندا  ێبوو، دوو س ۆیخ یتربازۆك یكیر خه  وه شانهێك
 مازڵ هی یتووش خان، هیدا ڵیما  مه بگه ی وه ئه شێپ كاندم، هڵچیرا  كه غازه ی ارهی سه ینۆڕه

بوو  ك هی و ماوه ئه ماڵ به ، وه بووهۆڕیمندا گ یناو ڵ گه  له انی كه ناوه ی مازهڵ هیو  بووم، ئه
 شیو كات و ئه ئه ۆیخ یك هیپورزا  شوو به یكێخوشك  كه ی وه و كاته له ماز،ڵ هی  به  وه بوبووه
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 مازڵ هی  به  كردبوون كه  ێل یوا نێڕیز یزاوا ، ێب ئه ینیفۆش یكێحزب یو هڕتوند یكێندام ئه
 ۆب یجاران یلی مه  ندهێتوركمان، ه یمازڵ هی ، وه هی تازه  و ناونانه ر له ن، هه بكه یبانگ

من  ن،یكرد ده  ێل یسارد یكێواڵبوو، س توشمان ده  كه كێماو جار جار نه ومانان مهێئ
 یفتار مان ره توركمان، هه یمازڵ هی یباوك یت بهیتا  بمابان، به شیر باوكمان نازانم گه

 ندوویز یشۆیتا تورك خ ئه ك،ێك حزب بوو، نه ده نه ی و شتانه ئه یباك اخودینواند؟  ده
 :میپرس ێیو ل وه وته كه كینز مێل ، وه هۆڕیگ ده نه یباوكم  به  وه ته هیبا
 :چم؟ گوتم ئه  ێكو ۆب ـ
وت،  كم كه ته  به شیو ئه ، ێر  وه وتمه كه ،یناس باش ده یر ژده ئه شیو ئه. ر ژده ئه ڵیتا ما ـ
 :یپرس میكا، ل ئه  ێبوو وا هاوشانم ر ری سه مێپ
 :یوت ؟ ێكوۆب ـ
 ؟ ستووهیب  وه باره  له كمێشت شیمن  ستووتهیب ۆت ی وه ئه م،ێد اۆیت ڵ گه  له شیمن ـ
 ینگ دهێب یكێماڵ چاو وه ی مان ئاماژه هه  به شیو كرد،ئه ارمیو پرس گومانڕپ یك هیماشا ته 

 ایت ی قسه  وه و باره له یزان ده گونجاو نه  مان به كه كاته كمانێس كه چیه  ، كه وه دامه
 روومانو  ره ر، به ژده ئه ڵۆیخا یت قودره ی سه ، وه نهیوت كه كینز  كه هڵما  له  ێكات ن،ی بكه

و  ئه شیو ئه  كه مانی، زانوام بوو رده به ۆیخ یشتنۆیر  بكات، له ك هی قسه ی وه ئه  ێب ، وهۆب
 ، شخانهۆخ و نه ره گرت به یك هیكس ته ، ێر  نهیوت كه اڵی گه  نگ له ده  ێب ، ستووهیب ی هڵوا هه

توبل ) نڵێ ده ێیپ یب ره عه  و به  ێكر ده میسل ته  ێل یكان مردووه یرم ته  كه ی نهێو شو ئه ۆب
  ێپ ی نده وه ئه ن،یبوو وانڕ چاوه  وه ره ده  له  مهێ، ئ وه ژوره  ت چووه فودره ی ، سه( یدل عه
 :یو پرس وه ره ده  هاته  نهێو شو ئه یكان نده كارمه  له  ێك هیچوو  نه

 . وه ژووره  تهێبا ب  هێیئارام ك ـ
ند  كارمه یكابرا یست ده  به ك هی نهێو  وه ژووره  نهیچوو  كه ، ێر  وته كه ماڵ گه  له شیمازڵ هی 

 :یكرد، وت یژێمن در یو ال ره رگرت و به وه ێیت ل قودره ی ، سه وه ژوره  بوو له
 ؟ وه تهیناس ده  هی نهێم و ئه  بزانه  هیواو ن ئارام من چاوم ته ـ
ئاو بوو،  ڕپ یچاو مدایچاو یت قهید  كه ، هیواو ن چاوم ته یوت  كه هاتێپ رمی سه 

 ۆب  وه اندهڕ گه م كه نهێو  له په  سام، به په ر بوو، حه ژده ئه ی نهێكرد و م كه نهێو یك هیماشا ته
 نگ په  انهیو گر ئه ی وه ئه ۆكرد ب  ێ، پشتم ل وه ره ده  بچمه اێڕرگ و رووم وه كه نده كارمه

 یوانڕ كردم، چاوه یبانگ  كه نده سوود بوو، كارمه  ێب ماڵ به ن، كه نهێست پ م هه وه خواردووه
ملم و   كرده یست كردم و ده  ێت یو روو شامێراك ۆڵیت ق قودره ی كرد، سه ده مێل یماڵ وه

 یانر ش سه  هینا یست ده  كه نده كارمه ان،یگر ی مهڕپ  ردوو دامانه هه دام،ێل یش باوه
 :یردوكمان و وت هه

 تان هڕرگ ب جه  نهێم و ئه  م، كه كه ئه بوردنێل یداوا ن،یمتان خه یش هاوبه یراست  به ـ
 . منه یكار  مه م ئه بكه یچ ماڵ م، به ده ئه شانین
 :یوت و وه تهڕس یكان ت چاوه قودره ی سه 
 ؟ هێیكو  له ی كه رمه ته ستاێئ  باشه ـ
 ماڵ به ،یت هیر نها سه ته  مه ئه  كه  هی وه ئه یت ئاگادار قودره ی سه یوامزان  و كاته من تا ئه 

وتم و  كه شێمن پ.. ـ قوربان: یوت  كه نده كارمه. بوو نه  ساته و كاره له یبوو ئاگا اریوا د
 :وتم ، كه دهن كارمه یال ۆب  وه امهڕ و گه وه ره ده  تهێرچ ده  كرد كه یتم راز قودره ی سه

  مه ئه ؟ هیوا ، هی سته جه  ێب یكێر سه ی نهێنها و ته  مه ئه  ێزان و نه كا ئه ده  وه به زێر به ـ
 :وتم ؟یب وان ئه ئه یچ ۆـ ت:یوت.  ستووهیمن وام ب ؟ هیوا ن ، هی سته جه  ێب یر سه ی هنێو
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 :یوت. میت حمه ره یر من براده ـ
 شیم من كه بوردن ئه  ێل یداوا ، هی سته جه  ێب یكێر سه ی نهێنها و ته  مه ئه  وه داخه  به ـ

سزام   هیو خوا ئه  ارهیوا د م،ۆخی من ده  كهێنان  رهۆچ ج  مه بووم و نازانم ئه سڕ وه  م كاره له
نها  ن ته كه ده  نهێم شو روو له ی وانه هاتووم، ئه یمن تووش  كهێچ كار  مه ئه نایگ دا، ئه ده
  مه ئه ، ڵێ به ،یوت. ن كه ون ده كێزیو ئاز سوتاوه انیرگ جه  وان كه كانن، ئه وتووه كه سۆك

 ی كه ، وه ته زراونهۆد كان نه سته جه شتاێنا، ه ، كه هییقوربان یر سه ی نهێنها و ته
 : وه نهی كه ئاگادارتان ده ، وه زرانهۆكان د سته جه

 ی، داوا وه هاته  كهید یس دوو كه ڵ گه  بانگ كرد، له یو من وه ره ده  هاته ی نده و كارمه ئه ـ
  دا، كه ی سه وو كهو د ئه یشانین ناوێره ده ی نهێو  ێند هه شیم كرد، ئه ی كه ره سه ی نهێو
 ی كه هییقوربان ان،ۆیخ یك هییقوربان یر سه ی وه نهیناس ۆهاتبوون ب  مهێك و ئ بوو وه ارید
كو  بوو وه ارید  كه انیكێك هی ؟ هیچ یناو تان كه هیـ  قوربان:یپرس یانێیل ، وه هیناس انۆیخ

 یماڵ بوو بوو، وه  نه ژێو گ شپرزه  كهید ی كه وه كو ئه وه  كه ك،ێخزم ایبوو،  انڕێیمن هاو
 :یوت و وه هیدا
ئازار   له  شهیم هه  بوو، كه كان هیحیس برا مه  بوو له ارید  كه. قاۆشار ل ، به شاره به  یناو ـ

  بوو، من به نه  مهێئ ڵ گه  له انۆیو ت ئه یك هییاوازیج ژووێم ییژاێدر  شتنا بوون، به چه
 ی باره  له،  وه مه ت بده قودره ی سه یماڵ وه یچ  وه ره ده  رچوومه ده  كه ی وه ئه ڵیای خه
  هاتنه یدوا  ت به قودره ی ، سه وه نه كه ده میسل رمان ته ژده ئه ی كه رمه ته ی كه  كه ی وه ئه

 :یو پرس وه ژووره  هاته شیو ئه مازڵ هی ی وه ژووره
  هی م ماوه ، له  وه ره ده  بردمانه مانۆخ ڵ گه  له رۆز  ؟ به وه نه ده مان ده كه رمه ته ی ها كه ـ

  هات كه ردایب  وام به ینیب م كهڵ و خه ئه  ، كه وه بوبوونه ۆر ك ژده ئه یرۆز یكێس خزم و كه
  به  هۆیب ش،یخان هیدا ێیگو  وه گاته ده  كه هڵوا و هه  ێو كه رئه موو ده هه ۆب یراست  ستهێئ

 :تم وت قودره ی سه
دوور  م كه كهڵ خه  له. یبگر  ێموو شت هه ی رگه به  ێب ئه و مهیقا ۆت  پشتمان به  مهێئ د،ی سه ـ

توند  ماڵ به ، ێكچێبوو ت كیر تا خه ره ، سه وه روون كرده ۆیم ب كه له سه مه یو راست وه خسته
 :شاندوو وتم راموه

 ؟ ێرد سه  به یچ  ێبزان  هڵوا م هه ر به گه ت،ۆخ ریب  وه نهێب یت حمه ره یكیدا د،ی سه ـ
  كهڵ وخه ئه  ێب ـ  ئه:گرم، وتم ئه  ێل تێئاگام و گو  تا به وه ئه  ڵێكو ب كردم وه یك هیماشا ته
شتا ێه و هییو ن ئه یرم ته  وه ئه ڵێیب انێیپ  ستهیوێزانن، پ نه  وه هی م باره له چیه

 . وه ته وهیزۆماند نه
ناو   وه شاندم و چووه راوه ۆب یند زامه ره یر و سه ۆیر خ به  وه هیدا یكڕێت گو قودره ی سه 

 .شتێه  ێج انی و ناوه ، ئه ، ورده كردن و پاشان، ورده ۆب ی قسه  ێند هه ،ی كه س و كاره كه
 
 
 
 

07 
 

  گاته تا ده نرا،ێپ موماندا سه رهه سه  و به كێعیواق  بوو به  ساته و كاره بوو ئه  ێنۆچ ر هه
ت  حمه زه  رمان دووراو به به  بوو به كێرگ من، به یخان هیت و دا قودره ی سه یت سمهیع  تاته
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 یچ  هدواو  به  ژهۆو ر توركمان، له یمازڵ هی ن،یبوو ایراسان هه  م له رده و هه مانیشۆپ
،  ناوم شوانه منۆخ  ێئ ماز،ڵ هی  ڵێ نه مێس پ تر كه یكێـ  جار:یوت ن،یشتێه نه ێیج كهید
 . ؟ من ناوم شوانه چووه رتانیب  له ؟ هیچ
شواندا هاتبوو،  ڵس ئه  به یمازیڵر  سه  بوو به یچ  هڕیكوت و پ  انهۆڕو گ ئه یزان مانده نه 

  وت كه ركه ده مۆپاشان ب ماڵ به ،یت هۆیخ یستێوڵ هه ینۆڕینها گ ته  وه ئه یمن وامزان
 یك هیتاڵهاو  وه ته و بوونه ردا هاتووه سه  به انیانۆڕمان گ هه یشیكیموو خوشك و براو دا هه

 زیرگ هه زاویرگ هه  كه  ی انهیس سپ م و ده ده  هیتاڵو هاو ، له كه شاره یجاران یجار یپاكڵد
 ی براكه ، ێب هه  كه شاره ی كهید یك هی كهاتهێو پ كێس ر كه رامبه به انیك هی نهیك  ێو انهینا
 :یوت ،یمانینیب  وه كهێپ   ێژۆتر بوو، ر وره گه ۆیخ  له  كه

و  ڵند سا چه شێپ ی وانه ئه ن،یروا بوو هه  مهێئ ،یمن بوو، وت یست به مه  كه ان،یگ مازڵ هی ـ
ت  عله نه  به ت اسهیس  مهێ، ئ بووه ت اسهیس ی كهۆموو ه هه ، انداوهیرو  مهێئ یبوون شێپ

 چیه ن،یئاوا جوان  مهێئ ن،یگر ده  ێل زێمان ر كه شاره یكان زهیئاز  كهڵ و خه نی كه ده
 شیكانتان وه نه تان،ۆر خ ك هه م، نه كه ئه  ێتكاتان ل ، هیجوان ن  مهێئ  له  كهید یك هی وهیش
 .ن كه  رده روه په  هی وهێو ش به
  شدار بوون، به رگ به مه  جوانه ی كه پرسه  له  وه زانهێخاو خ  موو به ر هه هه  هڵو ما ئه 

كرد،  ده انی كه هیتاز یت كردوو خزمه ده وانانیم  له انییشوازێبوون و پ  وام ئاماده رده به
 دایایتوركمان ت یشوان یكیدا  بوو كه  هی هیو تاز ژنان، ئه ی هیتاز نیترڕرم و گو گه
 َ  ر،ۆئاوو چ  كرد به ده یرد به ڵید،  وه الواندنه ۆبوو ب كێس كه نیباشتر  وه ، وه الواندهی هد
  رهیداپ و رهیو داپ كیدا  له ی هی وه و الواندنه انێڕگ ن وهیم ش ئه ژاند،یڕ چاواندا ده  به ،ۆڕچ

 نینگترگر  بوو بوو، وه انێڕگ نیش یرێف  وه وانه مابوو، له  ێج  به ۆب  وه هی وره گه
و  ئه ۆب انین وهیم ش ره موحه یمانگ یكات  له  بوو، كه كان هینێحوس انیش قوتابخانه

موو  هه و وه هینۆه ده انیال ربه كه یشت ده یكۆریو چ كوشت اندهۆیخ اوێڕگ ده  دانهیه شه
 یندامان ئه یزار  ر زوو له كرد، من هه ده انۆیخ ینگ ده یستنیب یدای شه انیكڵ خه
  به انیو ئازار به زره ند جه چه  كه یمزان كرابوو، ده ۆشوانم ب ڵیما یباس  وه مه كه زانهێخ
  وان، له كو ئه وه یدان سه كوڵ وان، به ئه این ك ته شتبوو، نه چه  وه رهۆكتاتید یمێرژ یست ده
  و به ر جاره خت كرابوو، هه ته یو زه ڵ گه  له انیو خانوو رابوونڵداما انۆیخ ڵیو حا ڵما
زار  هه نیند ن چه خاوه ،یریباپ ڵیما ، هیدایگشت یت خزمه  له  هیگوا  كه ، وه كهێكار ی هانه به
  به ڵسا نیند چه  ێب داڵ گه  له یستاشێتا ئ  وت كرابوو، وه زه انێیبوون و ل  ێج شتهین یو زه
  به شیمان هئ و وه ته دراوهێڕگ نه انی و مافانه ئه  ، وهڕی پهێت رداۆكتاتید یناوچوون  ر له سه
و  به  ێو ر بمانه گه ، وه تهڕێ، ناب چووه نه چیه  به  شاره م ئه ڵۆڵیك یباس ن،یژ ما ده ته

 ن،ی بده نووسێو ت نووسێپ  به رۆز یكێو پول ر پاره گه مه ن،ی بكه كیر خه مانۆخ  وه باسانه
و  و ئه كانێحیس مه تا  كان و بگره رب كراوه عه  به  توركمانه  گاته كورد، تا ده ڵۆڵیك  ر له هه

ر كران و  ده  موو خاك به را بوون و هه گوزه  م شاره بوو له ڵسا هایَ   ساله  ش كه كانه جوله
 ی رهیو زاك یر وه ادهی  ناو له  ێند و هه كان نهێشو  له  جگه ان،ییهود هی یتاڵو ۆب  وه ردرانهێن

و  ئه ستاش،ێوساو ئ ، ئه ماوه نه  ێپاش ج  له انی كهید یچ ان،ۆیخ یكان مه رده هاوسه اوڕهام
 ، كهێمان رده چ سه یه  ێس نازان كات و كه ده انیكاندا باس چامه  ر له ژده ئه  ش كه نه مه زه

و  ڵما ، ێدرۆڕگ و ناو ده نێكر كاول ده وار نهێشو و وه تهێدرڕس لتوور ده و كه نێكوژر ده كڵ خه
 یر رو سه ژده ئه یر وا سه ، ێبردر ر ده هه اشستێو ئ براوه ناڵتا  به كانڵ خه یف ره و شه ڵحا
كان و  و كورده كان هیحیس و مه كان هیر ژده ئه ، وه زرانهۆر د سه  ڵێ مهۆك وێن  له ك هیحیس مه
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 یتاڵو  تهاڵم و گووت، ئه ده یراست  ره و براده ئه ، ڵێ ، به نێكوژر ده كان اوازهیموو ج هه
  به  باكانه  ێن و ب ده لووش ده كان، زهێه  ێب كان، زهێه  كو دارستان، به وه  رهێئ ، هین  نهیم كه
و چ گوناهو   ێكردب نه انیینا ئاسا یكێشت ڵێیك ب ن و وه كه ده  مه گه انیشتۆو گ نێخو

 ت،ێب نه  وه انهێیپ یو چاو تێب نه یبوون شیكێردگار روه چ په ، ێداب نجام نه ئه انیكێتاوان
رزو  ترس و له  من به ، انهیی زه به  ێب  ندهڕم د له ی،  وا دوو فاقه  كهڵ م خه له یئا
و  تێب اساغی  هی وانه ، له م شتانه ئه ینینووسم، نووس ده ۆتان ب م شتانه ئه  وه اوكهڕ هڵد

 كخراووێر كێل گه.  ێر بچ ژده ئه یر سه یرد ده  رم به بن و سه اساغی ش،یكان هیراست یوتن
پاش  ا،یدیو م كراوه واڵب نیند و چه یریشنبۆر ی بنكهروو  نته و سه ین ده مه ڵی مهۆك
 راوۆج یوپاساو هانه به نیند چه  وامن،  به رده به ستاشێتا ئ ، داوهڵ هه انیر سه رۆكتاتید
 ن هیال  له  تهاڵم و رژان له  پاره ن،ێدر ده یڕۆف  به كڵ خه یت و سامان روه سه ر،ۆج

گاكان و  باره ڕیتا بتوانن كو ، انهیكار نیزترۆریو پ كاره نیتریك ره سه  وه كانه پارته
و  ره به انۆیخ یر ن، تا سه بكه یراز روێت  ێپ انیكان  و ورگ زله انیكان هڕباب ێڵسم اوهیپ

 ێیر  له انی هی  و پاره له زۆت ك هی ماڵ رچن، به مان ده ئه یزیر  گرن و له نه ڵ تر هه یكێپارت
 ، ێكخراوێكرد،  ر ده رج نه كردن، خه ڵقبو كتر هیو  ییبا و ته یستیو شهۆخ ی وه كردنه واڵب

 یستیو شهۆخ ای كه گرامهۆپر  له ید نه كمان هیزگا دام و ده چیه ،یریشنبۆر  ێر نته سه
 ، تهاڵم و ئه یكڵ و خه تاڵم و له ینیو ناشر ماسێك نیتر وره گه ت،ێب انیكان كاره ی نهیبنچ
 ، هینایبوو نه ش بهێب یستیو شهۆخ  له  مهێئ ر ،گه هیر روه و دادپه یستیو شهۆخ یبوون نه
  به  ژهێو مل قرتاندن، در شتنڕنێخو  ێب یمانتوان ده ن،یبژ ییئاسا ۆڤیكو مر وه یمانتوان ده
 زیرگ بووم، هه ڵودا عه یستیو شهۆخ ی ناسهێپ ۆب  ێل گه ن،ی بده  ئاسوده یكێانیژ
چ  ؟ هی هه یستیو شهۆخ ی ناسهێپ واك ماڵ ، به وتووه كه واوم چنگ نه ته یك هی ناسهێپ
ند  ر چه گه مه ، وه هۆیخ ی وهێچوارچ  بخاته  هی وره زن و گه مه  و وشه ئه  ێتوان ده ك هی ناسهێپ

 ۆك كان ناسهێموو پ ر هه گه ، ێبكر ۆب ی ناسهێپ  نده وه ن ئه هه یو ر زه سه  له ۆڤمر
موو  هه  له تێب  وره ند گه هه  بهێكت و ئه  ێب ده ، وه كهێبێكت ێیدوو تو  نهێربخ و وه نهێبكر

موو  ر هه هه  وه داتخسته  كه ، وه تهی خهیدا یتوان نه  وه كردته  كه ، وه تهێب نه ینێشو یتێگ
 .دایایون بن ت و وه تهێبشار داۆیخ ێیتو  له  وه شهیكان شتهیردگارو فر روه په  ردوون به گه
  ت به باره سه ، هی وره وا گه یكێبێكت ی وه نهینووس  به انیستیوێپ یت هیاۆڤمر یمع جه
 ینێخو و وه تهێژڕێدا انیم ئاده ین به یكۆریچ  ێنو  ر له سه  ێبتوان  كه  ێبێكت ،یستیو شهۆخ

 ، وه تهڕێبس  وه رچاوه سه  له  كوشتنه یو تاوان و ئه سته جه  وه تهێڕێكوژراو بگ م كه هی یرژاو
 كێماڵ وه چیه وتی ر ده ژده ئه ؟ وه نهێدر ئه ماڵ وه نۆچ  ارانهیم پرس ئه ؟ ێكر ئه نۆچ  مه جا ئه

و  وه و بردنه اندنۆڕش د مه گه ن،ی ردوونه م گه ئه ی وره گه یك هی مه گه  مهێئ گووت،ی ده ، هین
 ڕی شه  هڕ م شه ئه گووت،ی ده ، هێیكڕبێو ك یت هیرا به  م ركه رده هه و هیوتن و نوشست ركه سه

ن و  خاوه  به انۆیخ شیكان بهێكت ، وه ته وهڕیب انییستیو شهۆخ كان بهێكت ، كانه بهێكت وانین
  لهۆیوكات ك ئه ن،یكان بهێكت ێیتو یبوو كیدا  له  مهێزانن، ئ ده یستیو شهۆخ یر نهێخولق
 یكێكۆریچ  ێژۆر ، وه نهیبنوس بێو كت نی بكه  وه ندنهێخو  س به ده مانیتوان  كه نیبوو

ست،  ده  دووره یكێگوند ، ێناب ایت یوار ندهێخو كێگوند ،ی، وت  وه امهێڕگ ۆب یناوین كهێپ
بوون،  ت هڵو ت و ده حكومه یبوون یوان ئاگادار ئه  وان بوو، نه ئه یبوون یئاگادار تاڵو نه
 ، وه تهێب ردار ئه به خه انێیل ت هڵو ت و ده حكومه  ێكات ان،یژ ر ده وه خته و به ئاسوده یكێانیژ

 شیوان كرد، ئه ده ی هیزیو ج رانه باج و سه یداوا دایایت  كا، كه ده  ئاراسته انیكێنوسراو
  ، كه وه نه ده ده یكێل انۆیخ یچوونۆب  ن و به كه ده  كه نوسراوه یماشا ته ك هۆیكو تابل وه
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 ی وانه پشقل ره  دارو باره  باره  هۆی، بپشقل شیكان داروو نوخته  به  هی ئاماژه كان تهیپ ێڵیه
 . ێزێبپار ۆیزستان خ ی هۆڵرماو س سه  له ی وه ئه ۆن ب كه ت ده حكومه

 ، وه ماندارهیئ یك هیكابرا  له ،ینیب یر ژده ئه یاوڕب یر ت، سه قودره ی سه ی وه ژهۆر و له
موو  و هه ت هیس به عه یانیو ژ ینج گه یچاخ  وه هیاڕ گه وا،ڕب  ێب یكێس ر كه سه  هیاڕ رگه وه

 :گووتی ده دا،ڵ هه ڕتو یكان سه ده موقه  شته
 ۆڤمر ك هین و  ت باس بكه بابه ك هی كان بهێكت  كه  ێب ده  ئاسووده ۆڤو كات مر ئه ـ
  وه سروشته  خت له كو دارو دره و وه نێزمان بدو ك هی  به كان هۆڤموو مر هه و وه تهێاننوسیب
من  یگووت ، ێم اخودیبن  رێموو ن ر هه و هه تێب نه  ێم روێن یز گه ره یاوازیو ج نێوڕب

  كه ی هیاسایو  بم، ئه ده یاخی  انهیژ یاسایو  و له مێچ و دروست ناژ تر مل كه یكێجار
 ای ؟یمردن چ و هیچ انیژ گووتی ده ت،ێرار ب ر قه ردووندا به گه  له یئارام تێو هینا زیرگ هه
  هیل زه ئه  هیت هیرا به  ركه وڕ م شه له و وه تهڕێبب ایبن  بوونمان له اخوودی نیوام بژ رده به

  به انیردوون بم و ژ گه ی ره مه سه رووی سه یكێر كهیاریمن  ی تاكه ت،ێب قورتارمان
 مۆخ یانیژ ی خشه نه مۆبم و خ ده یاخی  رانه ده و قه بكات من له ڵ گه  له مۆیخ یزوو ئاره

 .  شمێك ده
 

                                                         
  
 
 
 

08 
 
 یرگا رس بووم، وا ده وه مۆخ ی زعه م وه ، له وه ره ده  رچمه ده  ێو مه و ده نگه ته مڵد

 : ڵێ م ده كه خوشكه نم،ێش بوه  ێپ م كه هی  ێو مه ، ده وه مه كه مان ده كه وشه حه
 .نمێژڕ ده نتاێشو  ئاو به شیمن وڕۆب ، نهێش راست بوه ێیپ ـ
موو  و هه وه ژووره  وه مهڕێ گه ده ت، هینا نماێشو  ترم به ی كهێو پ ئه م،ێن نگاو ده هه م كه هی 

  نهێئاو یماشا ته نم،ێقرت ده مۆخ یكان كهۆنیدان ن  وبه شمین داده سانید م،ۆڕگ كانم ده جله
 زیم پڵۆدوو د ، كه سه ئاوده  چمه م، ده كه وورهژ ی وه ره ده  مهڕۆ ده نم،ێترس ده مۆم، خ كه ده
  چمه جار، نه ستیب یژۆر ر م؟ گه بكه یچ ی ئه م،ۆش كانم ئه سته چم، ده ر ئه م، ده كه ده

 و نهێئاو  م له كه نه مۆخ یماشا جار ته ستیب م،ۆش كانم نه سته جار، ده ستیس و ب ئاوده
 .م كه ژووره  وه مهڕێ و بگه كه وشه حه  چمه د جار نه سه

 :پرسن ئه ێیل یكان هڵكا، مندا ده میرێم چاود كه خوشكه  هێیئاگام ل 
 : وه داته ده انیماڵ وه یی هڕتو  به شیو ئه ؟یت هیچ مازیڵ ڵۆخا ـ
 .؟ كردووه یچ..  هین یچیه ؟یت هیچ یانی ؟یت هیچ ـ
  به مۆ، خ رگاكه ده ۆكو جاران من ناچم ب وه ، ێرگا بدر ده  له  ێكات ، ێخورپ دا ئه مڵمن د 

و  ، من ئه رگاكه ده ی وه كردنه ۆب  ێچ م ده كه خوشكه ای كڵێتا مندا نم،ێفاڵخ ده  وه كهێشت
 .كانن هڵمندا ڕێیهاو ای ، كه هێیدراوس ای ، هییئاسا یكێس دا، كه ئه  ێل راترێخ مڵد  كاته

 تری، ئ بووه سڕ وه مێم ل كه ، خوشكه وه ره ده  رچمه ده  ێو مه ده  وه سانهید ، هی كهید یكێژۆر 
  هییگرنگ ن  وه هیشیال  به نماوێشو  به  ێژیڕێناكا ب  ئاماده شیئاو ، ڵێنا  ێپ چمیه
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و  نمێكبش  و سامه ئه  هی وه گرنگ ئه ن،یگرنگ ن یچیه  وانه ئه نم،ێش وه ده  ێكام پ مجار كه هی
  رگاكه چم و ده ده  رگاكه و ده ره به نم،ێبگونج اڵ گه  له یمۆو خ نمیر بب ژده پاش ئه یایدون
 كیر خه  وه كهێشت  به ۆیم خ كه م، خوشكه كه ئه مۆخ ی وه پاشه یك هیماشا ، ته وه مه كه ده
 و هییمن ن  هل یئاگا  هیگوا  كه  ێنێرخ چه رئه وه ۆیخ یروو  له په  به ی وه كا، پاش ئه ئه

نگاو  هه  دوازده  ده  وه نهیم هڵس  و به رگاكه ده ویود ئه  هچم ده شیناكا، من میرێچاود
 انیكێك هی  ، هیداێت یس دووكه ، ڕێ په دهێت  وه كه نهۆاڵك یر سه  له كێلیمبۆتۆئ نم،ێه لده هه
  كه نهۆاڵك یر سه  مه گه تا ئه  هی وانه له م،ڵێ ده  وه مهۆخ ڵد  كرد، له یمن یماشا ته

،  دواوه  مهڕێ زانم بگه باشترئه  ن، وا به بگه مێكراو پ یارید یكڵێخا  له و وه تهڕێ بگه
 یكان نهیروان  له ماڵ ، به وه ژووره  و بچمه وه مه بكه  رگاكه ده  ێو مه ده ، وه امهڕ واگه

 یرێبم، چاود وان دهڕ رگا چاوه ده شێپ  له  ێزۆ، ت وه مه كه ده ڵس یكان هڵم و منا كه خوشكه
 ن،ین وانمڕ چاوه  ێنێشو  له  ڵێ ئه  ێك ، وه هیاڕ گه نه  كه لهیمبۆتۆم،  ئ كه ده  كه نهۆاڵك یر سه
  به ، ێنێك هڵچ ، رام ئه وه مه ناكه ایج انیكێل  كه ك،ێفۆشنكاڵك ك، هی مانچه ده ی قه ته ینگ ده
  له یچاو شییئاسا رۆكاو ز ده مییئاسا یك هیماشا م ته كه خوشكه ،اڵما  م به كه ئه مۆخ  له په
 شی؟ من چووه ریب كتێشت ، ێپرس م، ئه كه ژووره یرگا ده شێپ  شتمهی دا، واگه رم ال ئه سه
كردن   قه ته  نده رچه هه ، ێد  كهید یك هی قه ند ته چه ینگ ، ده وه ژووره  چمه و ئه  ڵێ به م،ڵێ ئه

 ارمداڕیوا ب ، زهاوایمن ج ۆدا ب م كاته له ماڵ به ، هی كهڵ و خه ئه ی ژانهۆر ییئاسا یكێكار
مانگ   به  هی وا هه یسان چم، كه ر نه ده شڕۆم با ئه ، هی هه ۆب ی، چ وه ره ده  چمه نه شڕۆم ئه

 یكخستنێرگ و ر جل و به  به مۆخ  ێند هه م،ۆخ ئه ڕۆ وهین ینان ، ێنیانبیس نا كه شڵیو سا
  وارهێو ئ مه و تا ده وه تووه په رێژ  مه خه ئه مۆسر، خ عه  تهێب دهم، تا  كه ئه كیر م خه كه ژووره

 ینان ، ێناب یم راز كه رچم، خوشكه ده  ێو ر بشمه گه  وكاته نوستوو، ئه  م به كه ئه مۆخ
ن و  ده زاكانم، تا ئاژاژك ده خوشكه یرسدان ده  م به كه س ئه و پاشان ده نۆیخ ئه  وارهێئ

 ویود ئه وویمد ئه كان هڵنا و كه وه سته ده  گرم به ده ، كه نتهۆمیر شیوتن ، من خه ۆب نڕۆ ده
م  ئه ، ڵێ ئه ، ێن سه س ده ده  له م كه تهۆمیم ر كه خوشكه م،ڕێ گه ده كان هڵوا هه  م، له كه ئه

 یرایكام یت بهیتا  به ،یناوین كهێپ یشت ۆب  ڕێ گه ده ،ی كه ئه انیری سه ۆت نیچ  شتانه
  لمهیف  له  ێك هیر  سه  خاتهی ده  وه تهێزۆدیش ر نه گه ، وه تهێزۆدیب ر هگ ، ئه شاراوه

 ی كه ره كه سوایر  ره كته وت ئه ئه ێیم پ كه خوشكه  كه مام،یعادل ئ یت بهیتا  به كان، هیسریم
 .ت اسهیس یاوانیپ
 ال شیو پاشان ئه ن،ی كه ئه یماشا ته  ێند هه ، ێڵێهی ده ، ێكر ده شینما یرهابیلئ ئه یلمیف 

 ینینیدا ب م كاته له ماڵ به ، هی لمانهیف  رهۆو ج ئه یتنید  زم به من حه  ێزان و ده با، ئه ئه
 ، ێب سوود ئه  ێب ماڵ به ، ڕێ گه ئه اویش یكڵێنا كه ۆداو ب ال ئه ڵنا ر كه هه م،ۆب  هیگونجاو ن

 یم رده سه ڵیتا یانیژ ی وه انهێڕگ  كات به ست ده ر، ده كته كاره  به  ێبب ۆیخ  ێد  ێل یتا وا
و  ئه یستنیب یادی  وه تهێد ڵێیك ب وه  ێست وه ناكاو ده  له ، كهید یباس نیند چه روۆكتاتید

خزم و  یباس كان، هیت هیاڵ مهۆك  ر باسه سه  وه تهێچ ده ، هیمن باش ن یستاێئ ۆب  باساته
كان  و كچه ك هڕ گه یو ژن ك هڕ گه یباس  وهۆوان ب له  كا كه ده مانۆخ یكان كهینز  سه كه
  له رمۆز كتر، هی یتنید ۆب  انهیچاو  چاوه  وارهێتا ئ ژۆر  كا كه ده  دارانهڵو د ئه یكا، باس ده
 : ڵێ ده نم،ێبدرك  تانه و بابه له كێدات تا شت ده ڵو هه ڵ گه

 یك هیاڵدو با و قه نیریوا ش یك هیمایس  كه یت بهیتا به ت،ین ریق فه  نده وه ئه ۆزانم ت من ده ـ
 ی سانه كه  رهۆم ج مانان له و مهێئ  ند له زانم چه م و ده زه گه و ره من له  ڵێ ده ، هی هه كتێر

 .تیب ۆخ ر سه  م دوو ئارام و له كه  نده وه ئه یت بهیتا  به ، هڵد  به مانۆك و ت وه
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 ی ختانه وه و ساته و ئه ره كانم و به سته ر هه سه  كرده ده یكار ی م قسانه ئه یراست  به 
  به یتوانا  ێب یكێس كه یر هاوسه ایشت،  ده  چاو له یكێژن ای كێكچ  ێكات  وه بردمه ده
ر پاساوو  هه  به  و جار جاره شتمۆفر ده  ێپ انڕی تر، شه وره گه ۆیخ  له  ێل ن گه مه ته
وا  یكڵێحا  من له ماڵ كردم، به ده اڵ گه  له انێیق ته مه ده  ێند هه  ێبووب  وه كه هیانوویب

  ستهیوێپ  كه ی وه ر ئه سه  هاته پاشان ده نم،ێبدرك  تانه و بابه له یكێبووم بتوانم شت نه
  وه ئه یكڵێو موو هه و هه ئه انم،یژ یكیر شه  به م كهیو ب رمێبژڵ هه ایم  بكه یارید كێس كه

  به شیقورتار بم، من  انهیرون ده  مهڵ نگ و چه و ته و له تێردا ب سه  به یانۆڕگ انمیبوو ژ
ند زوو  چه  بوو كه ارید  وهێپ ییاین ته  ، چونكه وه كرده ده ۆیخ  له رمیو ب ئه ی وهێمان ش هه
 یشت  ێند هه  هی وه به یستیوێپ یشۆیزانم خ بات، من ده ده یبوون  وره و گه یریو پ ره به
و  له  باشه مێمن پ ، وه تهێڕێبگ ی كهید یكێس ر كه هه ۆب ایبكات،  باسۆب مۆیخ یت بهیتا
  ێردێم  تهێبب  ێبتوان  بكا، كه ۆیخ ڵید  به یكێس كه  پاك به یك هیو شوو تێرچ ده  هییاین ته
پاندوو  سه را سه  به ۆیخ یتاڵ سته و ده خه ،یشكانیَ   منداله ۆحم ب ره  به یكێم و باوك ئه ۆب
 .نوستن ۆكردم و چوو ب  ێل یو باش شه شكدان،ێباو  هیناێه
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 یباس و خواس  ێنگان م و تا دره كه ژووره  هاته م ده كه خوشكه ی وانه و شه ئه یمزان من ده 

 مۆبم و خ نها نه ته  من بوو، تا به یكردنڵو غاف وه نهئارام كرد ۆب ، وه مهۆڕیگ ده اڵ گه  له
ستاو ێئ یكان هیاوازیج  ت به باره سه ی و باسانه و قسه موو ئه هه یاڕ ره سه ، وه مهۆخ نه

 :گووت مێپ. گووت  ێو بووم و واشم پ ئه یرا ی وانه چهێپ  رابردوو، به
جاران پتر كورد   جاران ترسناكترن و له  له  ستهێئ رۆدكتات یكات ی ترسناكانه  اوهیو پ ئه ـ

 .انَ  و حالم ڵر ما سه ۆوامن ب رده به ی شه هڕ كوژن و هه ده
و  ئاسووده یكێانیژ  ونه كه موو ده ر هه و پاشان هه  كه هی نها ماوه ته  مه وابوو ئه یو را ئه 

 :وت مێو  پ ید ده نه  هی وهێو ش م به و شتانه ئه زیرگ من هه ماڵ ، به وه ره وه خته به
  به دان ژهێدر ۆب  ێب اویش  ێنێشو  نهێم شو ئه  كه  وه نمهێب  وه به ڕ تر ناتوانم باوه یكێجار ـ
 ۆب انییو ئارام یو ئاشت تێیبن  وه كهێپ ڵو مندا ڵما یبتوان  ێب  ێنێشو ان،یژ

 یتاڵو یبر  له  ستهیوێوان، پ  وره گه یكێستانۆڕك گ وه  تهاڵو و نێم شو ئه ،ی ركه به سته ده
، من  ته كه ره و به تیپ  به  تهاڵم و ئه یخاك ن،ڵێ ده راق،یع یستانۆڕگ  ێبنر یناو راقیع
و  سكێو ئ وناڵئا كێت  وه و پروسكه سكێئ  ، به م خاكه ئه یكێزۆردو ت موو گه هه امینڵد

 ۆڵیخ زوۆت  له ڕپ ،یك هی وهیو م وزه ر سه هه ستاێئ ،ۆیب نی په  بوون به كان هۆڤمر یپروسك
  به نیموو بوو هه ن،ۆیخ ده كان هۆڤكان و مر سه كه یسكێئ  نده وه ئه ، هی انهۆڤمر یسكێو ئ ئه
 :وتم.  ندهڕد
  كه! ن ناده  نهاڵتوا روی و ته ئه یكێت قهید نۆچ  كهڵ و خه ئه ، ێد رمی م، من سه كه خوشكه  ـ

 چووێب و لكهێه زیرگ هه زاویرگ ن و هه كهنا  ێچ انیكان النه ، ێب ئارام نه ینێشو  له نۆچ
 .انیكان هڵبا رێژ  وه نه ناخه

و  یران گهیو ن كرد، به ران گهین  ێل گه انیم كه مان بوون، خوشكه دوا قسه  م قسانه ئه 
  م له نده وه ر ئه هه شیمن شتم،ێه ێیج ڕساردوو س یكێنێو نو ره به ، وه كهێئاه یشانێكڵ هه
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من  ، ێبشك ایت ی تاسه  ێند هه  كه كێون بخوازم، خه ۆب یشۆخ یكێون خه یوایس هات، ه ده
م  وه ئه ،ی و كه نۆچ ماڵ به ، وه نمهێتر بم یچ  تهاڵم و له  ێناب  دابوو كه مۆخ یارڕیب

 و وه تهێب  خه هی  له م هی اوكهڕ هڵو د یران گهیم ترس و ن ئه  ێخت نه وانمڕ وا چاوه ،یزان ده نه
  كه مین ش رانهۆو ج له یكێس من كه.  و ئامانجه ئه ینانێه ید به ۆب دانڵو هه  م به س بكه ده

و  انینینیر ب سه  راهاتووم له  بم كه  س و شتانه و كه ئه یردار سبه ده یئاسان  بتوانم به
ر ژان و  سه  خاتهی نه ۆیخ یدێو ز شتمانین یدوور ڕیگ  هین ێس ئاشنا بووم، كه انێیپ

 ، ێژڕێ نهڵ هه ۆب یسكێفرم ینێئاشكراو نه  نووستن به یكات  وان له و شه وارانێموو ئ هه
  نهۆك یكیئاوازو دا ی و كاته ، ئه ئاشناكانه  شته ینینیب یكگرتووڕو یكڵێمنداروح 
  هڵما یك هی  به ك هی زرابوون،ێق بوو راگو به ره ڵیدوو سا مان،ڵما ۆهاتن ب مانێدراوس
 انڵیحوا كردو ئه ده انداێیپ انیش باوه  وه هیسكاوێفرم ڕپ یچاو  و به انڕ گه ده كانێدراوس

خوشك   سته ده ڵ گه  بوو، له ده ڵسا  ئاواز چوارده ین مه ته زرانێراگو ی و كاته ئه ن،یپرس ده
 یوردو داروو په یماشا ته  وه هۆییزر تامه  به رۆبووبوو، ز  وره گه ك هڕ گه یناڵو مندا

 :گووتی كرد، ده ده یكێسوو شت موو كه هه یاریكردوو پرس ده ی كه كه هڕ گه
  له  ێژۆر وارم دهێئوم ، ێر ناچ ده ڵای خه  له م نهیریش  كه هڕ گه نوۆاڵم ك ئه زیرگ من هه ـ
  ێتكاتان ل گووتی م، ده ر ببه سه  به  نهۆاڵم ك له انمیموو ژ هه و رهێئ  وه مهڕێ بگه ژانۆر

  له ی نانهێو و با ئه ن،ۆڕگ كان نه رگاو خانووه ده ینگ رگاو ره ده  له  ێشت چیم ه كه ئه
و  جاده  داته ر نه ست وه ده شیوان با شاره ، وه ننهێبم انۆیك خ بوون وه ریگێج مڵای خه

تا   م كه كه ده ش نهاڵما ی پاوهڵچ  گهۆو ج ئه یریب گوتی ده م،ێبن پ نه ۆتا نام كان نهۆاڵك
 .نیكردبوو یسڕ وه نیبوو  رهێل
زانم  بوو، ده  زانهۆسڵد و انهۆیراستگ  ێل گه  زراوهێراگو  و كچه ئه ی و قسانه ئه یراست  به 
 ماڵ م، به كه ده  موو شتانه و هه ئه یتنید ۆیزر تامه یبیر غه  و له تاراوگه  له شیمن  ێژۆر

 نمۆڕیگ یكێتاڵ سته م، چ ده بكه ڵ هه  ستهیو شهۆو خ نیریش  م كاوله له اتریز  وه ناشتوانم له
 .  ن ده روو ده  كه  هی و شتانه ئه ی وه تكردنه نها ره ته م كهی ده ی وه ئه  هین
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 یلۆپ زاران شه هه  ، به ون كردووه امیر ده یكان ناره و كه وانم هییم گه  ێب یك هییم گه من
 شی قورتار بم و نه  هی وه ئه  نه م،ۆخ لوول ده انداین ژهێناو گ  دراوم و له  وقهڵئاب ژیتوندوو ت

نها  و ته قتا ر، شاندهین  ێر یكێر تاوه  م و نه به شك ده ك هینوما  بلهیق  بم، نه ده ۆنغر
  م؟ به ببه  ێس هڕادیچ فر ۆنا ب  ، په وه نه ناكه م خه هی  ست له داوم و ده انۆیمار كان گه ترسه

 دا؟ ده  ێرزگار بوونم پ یك هی مژده ۆو كام ئاس مڕۆكامالدا ب
  بهێكت وانێن یك هیمن ونبوو م،یردون گه یكێوان هییم گه یواوێش  ێر ل سه یكێشاگرد من
 یست و قاچ ده ۆییت  ێمن، ب یوان هییم گه رویو پ خێش یر ژده ئه ی كانم،، ئه شنه چه  مه هه

 ینێشو  له و مه كوتهێپ رێك و كو و وه شتێه  ێكان ج خته سه گاێر وانێن  شكاندووم، منت له
  كردووم، بووم به جیفلیئ یكان سته موو هه داوم و هه ۆیمار ترس گه یشكر له م،ڵێناجو مۆخ

  به یزار رمه شه ی هیما  ، بووم به وه ردوونه و گه مۆر خ سه  به ستراویو قورس و نه یكێبار
  مهڕۆ ده  ێكات ، وه تهێناب مۆڵك  و له لكاوه  وه مهێپ انیژ  وه ترسه یداشێڵو  به ، وه انهیر ژ سه
 ی، راز وه ژووره  وه نه مخه و ده نڕ په راده مێل كان نهۆاڵك یرد ووو به چه وارویدارو د  وه ره ده
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  ێب ده ماڵ به ، ێر ب سه  له یكانتێپ نێو شو  ێب  ێل ۆیت ینۆرابورم ب كداێنێشو  به نین
  وه كانته زهیو ئاز كانتێپ نێشو یچاو شێپ  به  وه ترسه  ۆڵێك  به  رمانه شه  ێرچم و ب ده
 م،ڵێخانم و ب  هیدا ی رگاكه ده شێپ  و بچمه نمێش بوه كۆرز له ینگاو و دواكارم هه ره به

و  ت، ئه كه نازداره  هڕكو ی كه زهۆریپ اڵئا یگرتنڵ هه ین هیشا  ببم به یمتوان نه  كه  ببوره
 . ماوه یر بوون ش هه سته جه  ێب  به ی هڕكو
 ۆب انی ؟ هۆیت یمر نه ۆ، ب وه نووسمه ده ۆت ی رهاتانه م سه ئه ۆمن نازانم ب انیگ ر ژده ئه
  وه نانهیم نوس ئه ی نگهۆس  له  و بوونمه یرێبو یتاڵ سه ده یزانم چ من ده م،ۆخ یبوون  وره گه
و  كم هیبوو من نه اندا،یایت یژووێم ۆو ت یوان هڵپا ۆو ت یت بابه ۆت  كه  ێل نگهینوس نم،یب ده
 یم، وا بده ویفر  وه تهێنێخوی ده یرچ بوون و هه  مهێب  وهۆت یكان لهۆپ ر شه سه  به  ێو مه ده
ن،  كه ده ژیت انۆیخ یكول یتر نووك یسان كه یدادان م هڵ قه  به ی كانهۆترسن  مه هڵ و قه له
م  ئه یالۆدراك شی هوان من و ئه ن،یژ ده  وه كهید ی سته ر جه سه  به ی رانهۆخ و مشه له یوا

 ی بهڵ منم كه  وه ، ئه كردووه ریگ ۆك و ت وه یسان كه یمار شاده  له مان بهڵ و كه نی مه رده سه
 .     وه مه كه ده ندوویز  ێپ یمۆخ یت هیو مردوو كردووه ریگ ۆت یب كه ره مه یمار ده  له نووسمێپ

********* 
 ۆكردن ب چۆك ۆم ب ئاماده  ، چونكه جاران باشتره  له  ێل گه میرون ده یمن بار ستاێئ

 ینجام ئه  به  رهێدوا كارن ل ، نانهیم نوس ئه م،ێڵد  ێج مۆخ نێشو  له  خه زهۆم د و ئه تاراوگه
دوو   م له ناكه  وه ئه یوانڕ چاوه مۆمن خ نن،یبب ییشناۆر  نانهیم نوس ئه  ستهیوێپ نم، هی بگه
  چونكه ت،ێب  وه ره سه  به یمن یبن ناو ش مه وه ئه یوانڕ چاوه ، وه نمهێانخویب كاێبێكت ێیتو

  ێج  به ۆیخ یئاوابوون  له  تهاڵ ژههۆم ر ئه  ێس كه ، كهید یكێس كه  ببم به  ارمداوهڕیمن ب
  به  كارانه ومو م هه ئه  ، ێنێبڵ هه داێت ۆیخ یرۆخ  كه  ێبچ ك هیئاوا ژۆو ر ره و به  ێڵێب

 كترێر یك هی وهێش  بكات و به ۆب انیك هی وه چوونه داێپ  كه رم،ێسپ ده  كه یكێس كه
 .  وه تهێژڕێانیدا

دوو  یرم ته یپاش ناشتن  كه  وه مه ئاگادارتان كه  كهید یروداو  ێند هه  م له كه ئه ز حه
ر  ژده ئه ڵۆیخا یت قودره ی سه  به ت بهیتا ،یش كه پرسه یواو بوون رو پاش ته ژده ئه یت له
 اندایرو
 ی كه ژووره ۆالم و چوونمان ب ۆهاك ب سه یو پاش هاتن  كه پرسه یواو بوون ر پاش ته هه 

رم  ژده ئه یچۆك ی ژاره م و په نها خه بووم، ته ییئاسا رۆمن ز شیك هی تا ماوه ،یت حمه ره
راش كردوو  ته یموو هه  یشیو قژوو ر  ێڵما، سم جاران نه ی اوهیو پ ت ئه قودره ی بوو، سه

 ڵۆیخا یانیژ یر باس ژده ئه شترێپ  كه ن،یشۆن ی و مه شانێك  ره جگه  وه وته كو جاران كه وه
 یتووش  وه هی خوارزاكه ۆیه  به ی موو ژانه و هه ئه یر بار ت سه قودره ی كردبووم، سه ۆب

 ی وهێواو ش ته نواندووی نجتر ده جاران گه  له  ێل گه ی كه نهیتاش شیو ر ێڵبوبوو، پاش سم
 ی شهیكرد،كارو پ ده نه یشبووۆخ  ێخوا ل یكوژران شێپ ی هیو كابرا به زیرگ هه  ابوو،ۆڕگ

 لیمبۆتۆئ  كاندا به ناو جاده  به  ێن تاق و ته  به ستان،یرۆریت یدوونان  راوه  بوو به
ك و  وه ناوێرد ده  ێل یك وت و چه كه ده یدوو ، هیس بووا كهر  هه  له یگومان ، وه هیاڕسو ده
  له یست ده  هی وانه كرد، له ده ی كه ناسنامه  له ی وه نهیچێپێل كان هیمن زگا ئه ده یكێندام ئه
و  ، به و كارانه ئه ینجامدان ئه ۆب  ێكردبووب ڵ كهێت سیلۆپ یكێر فسه ئه ای كێن هیال ڵ گه
 نیشۆن ی مه  له ماڵ دا، به ده شانیوا ن ۆیخ انی ، وهۆبیو ره ی كه مه ر زوو خه هه  وه هۆیه

 ڵو هه یرۆبووبوو، ز ران گهین ی براكه ی زعه و وه واو له ته خان، هیدا گرت، ده نهڵ هه یست ده
  له  جگه ، ێڵێب  ێج  ترسناكه  م شاره و ئه انۆیخ ی كه گونده ۆب  وه واتهڕدا ب ده ڵ گه  له
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كرد  ده  ێل انیو تكا یال ۆهاتن ب ده یشیكان هڵس و ژن و مندا موو كه هه خان هیدا
 :گووتن ده ێیسوود بوو، پ  ێب ماڵ به ، وه تهڕێ بگه

و  ڵما ۆب  وه نهڕێ ن و بگه بكه رێژم هه ك هیمردوو  من بن، من به یوانڕ چاوه  وهێئ  ێناب ـ
 . وه هینراێه تانۆم بن، هاكا ب كه رمه ته یوانڕ چاوه

 :وتی كردم، ده ده ییوا نهڵدام و د ده  ێل یر سه دا هی و ماوه له 
م  خه تریچ  ێو نامه ما،ڵد  له ینیریو ش ئه ی ندهێه ،یم زاكه خوشكه ی كه زهۆسڵد  ڕێهاو ۆت ـ

 .ۆت یم خواردن خه  به  ێب ده گرانڵد ت كهڕێهاو ،ینڕێ پهێت  خهۆم د ئه  ێب ده ،ۆیبخ
 ی سه ك هی تا ماوه شتم،ین داده شیو ئه ڵ گه  داو له ده خان هیدا  رم له سه رجارانۆز شیمن 

 ڵیو هه كێند جار بوو، چه  وه هۆڵت یدوا  ناو به راو ده یستانیرۆریت  هی وهێو ش ت به قودره
  له كێنها جار ته ،ۆیب نراوێچ یمبۆب یدانان  و چ به گولله یژڕێست ده  دابوو چ به انیكوشتن

بوو،  نداریبر یسووك  به  دای كه لهیمبۆتۆئ  به  وه نراوهێچ یكێمبۆب ی وه نهیق ته ینجام ئه
بزر كردن و  ۆخ ۆن، ب بكه یرۆرین و ت ببه  ێپ یر فه ناكاو زه  بوو له ش هه وه له یترس  ێل گه
 شیجاران رۆز ،ۆڕیگ ده ی كه لهیمبۆتۆئ ك هی فته موو هه هه یكان ارهی نه یواندنێش  ێر ل سه
 یژۆر یارانیهاو  له  ێك هی ڵیما  له ی وه ر شه هه ه خان، هیدا ڵیما  وه هیاڕ گه ده نه
 م كه هیرون ده  باره  بوو كه دا هی و ماوه له  وه و شه من بوو، ئه یوانیم انیكێو ، شه وه كرده ده
 یزانیش ده  هند رچه هه وانم،یم  من بوو به ییوا نهڵو د وه ئارامكردنه ۆب اتریبوو، ز واو نه ته

 یكێل  ێرك ك و ئه بوو وه اریوا د ماڵ بكات، به مانیردان سه  هین  وه به یز م حه كه خوشكه
 یی ربه ده  ێب یدا باس وه و شه له ،ی خوشكزاكه یكینز یك هڕێیهاو  ر به رامبه به  وه تهێداب
كاروو   مانه ئه یناو بردن  له مئارا  ـ كاكه: ی، وت كوژانه اویو پ ر به رامبه كردم به ۆب ۆیخ

م  ئه یر كوشتن سه  سزا بدات له  ێس كه  هی وره و خودا گه م ئه ناكه ڕ باوه و زهۆریپ یكێفرمان
 شیمۆمن، خ ۆبوو ب یو ئارام ئاسووده رۆز یكێو شه  وه و شه ئه یراست  به ، ندانهڕد  رهۆج
  له  ێ، كاتن گرتووه ی رچاوه سه  وه هیچ  له میروون ده یبار ی هیریقامگ و سه ئه یزان مده نه

م  كه خوشكه ، ێنێب ۆچامان ب  هڵایم تا دوو پ كه خوشكه یال ۆب  وه ره ده  رچوومه م ده كه ژووره
 :یوت ماڕسو مێل یر سه رۆز
  ؟ وه تهۆخوار د كتێئارام شت ـ

 .نمێنو ده ییوا ئاسا  هۆیب  وه تمهێخواردب  كه  وه دابووه كێل یوا
 ماڵ بنووم به  كردم كه ده  ێل یوام داوا رده نوس ت، به ت نه قودره ی سه انی و به مه ده تا
 یكێو ند شه چه  هیایت میی ئاماده اویوم نا خه  كه ی وه له  وه كرده امینڵكردوو د م نه وه ئه
 م هییاسائ  هیروون ده  و باره و له  وه و شه ر، له سه  مه ببه ڵ گه  له  هی وهێو ش به یش كهید

 ی ته و بابه ئه یئاگادار  كه یروورم زان زه  به ادووی  وه رم هاته ژده ئه یكان نهینووس
 :یكردوو وت یك هی باس كرد بزه مۆب  ، كه وه مه بكه

  هیبچ یداوێپ ی وه ئه یت هۆڵم خانت هیدا یك مادامه ، هین نمیو موس نینووس یق من هه ـ
ر  گه یوت ،ی بكه  ته و بابه ئه ڵ گه  له  هڵ مامه نۆچ  تهۆخ یوا ره یكێماف  وه ئه ی كه ژووره

 .چن ده ایت  به گومانێب  وه ئه یرێمن بسپ  به  نانهیو نوس ئه
 یباس و خواس  وه نهیوت كه و وه هڕیم ب ته و بتبه ئه یراست بوون و باسكردن رۆز یكان قسه

 یدێز  وه تهڕێ بگه  چووه نه ایكرد تا ت  ێتكام ل و وه امهڕپا ێیل رۆدا ز وه و شه ر له تر، هه
  به ی قسانه  رهۆو ج و له ئه ماڵ به  وه كاته ختتر نه سه  وه له شیخان  هیدا یم و خه ۆیخ
 مڵد  خاتهی ده  وه ئه  وه مهڕێ بگه  ێو هیب  هی وره و خوا گه ر ئه گه گووتی چوو، ده ده نه  وه هڵق ئه
 . مهێپ یكێكار  رهێم و ل بكه  وه ئه  ێو هینا  ارهیوا د ماڵ م به وا بكه  كه
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  وه نهاڵو ما ئه یرگا ده نیند چه  به نراوێچ یمبۆب  نیند كاتدا، چه ك هی  له انیك هیانی تا به  
 ڵیما  له ، وه شمهیخان  هیدا و مهێئ ڵیما  كردن، به ده ۆیت هات و چ قودره ی سه  كه نرانێچ
  زدهێن س مه ته یك هیزا خوشكه ش مهێئ ڵیما  و له یقوربان  كرده یت قودره ی سه خان هیدا
 ڵیو ما كه خانووه یشتنۆفر  وته م كه كه وره برا گه   دواوه  به  ژهۆو ر له ترێئ ،ڵیسا

ت  باره سه م، كهیب  ێو مه ئه ی وه مندا تا ئه  به یش پاره  ڕێو ب ۆیخ یال  برده یم كه خوشكه
 .تاڵو ی وه ره ده ۆچوونم ب  به
م و  خه ده كێر  م شتانه ئه كمێخزم  هڵما  كوردستانم و له یكان شاره  له  ێك هی  من له ستاێئ 

  ، كه ره ژده ئه ی كه ره مه سه روی سه  روو، نامه  تهۆمخست نه ستاێو تا ئ ماوه ی وه ، ئه نووسمه ده
  به  هیین یراز زیرگ هاك هه چاو، سه شێپ  مه خهی ده  رهێل  كهێت مانه ئه ی وه ر ئه به  نها له ته

م و  هاك ناكه سه ڵید  به انی مجاره ئه ماڵ به ، ێس كه چیه ۆب  هی م نامه ئه ی وه كردنه
 . وه مه كه ده ۆتان ب كه نامه

 
  
 

 ر ژده ئه ی كه نامه
 
 .كمیدا ۆب یت بهیتا  به ت؛ێگر دهڵ من هه یچۆك یم خه  كێس ركه هه/ ۆب
 . هاتووه ت سمهیع  به ،یر، ناو ژده ئه یمن یبوون یت هیكایدا  له  كه ی كهیو دا ئه 
ستم  هه شیمۆخ  كه كێكار ینجامدان ئه ۆب ردراو،ێراسپ یكێس كه  له  بووم، جگه من، چ نه 
  نده وه ئه ماڵ نا؟ به انی  اندووهڕ بوو؟ راشم په یم چ كه رمانه فه یمزان و نه كردووه نه  ێپ

  وه چهیه  له  چونكه ، ێناو یكێگرتنڵ هه  ژاره م و په چ خه كان هۆڤمر یچۆك  زانم كه ده
 ڕ باوه  چونكه ، كانه هییم ئاده وێن یچیه چ،یه  ست له به مه ، وه واتهڕ ده چیو ه ره و به هاتووه

 .تێب چیه یناو  ردوونه م گه له  ێب هه كێم شت ناكه
 .كانم زهیئاز
 یبانگ مۆخ یناو  به  ێس كان بووم، كه ئاهووه ڕێیو هاو ستیو شهۆمن  شوان و خ ێم رده سه
وان،  ئاهووه  بوو، به نه مۆخ یناو  له مێبوو، گو كێم شم، ده و جاره ئه یچۆك شێكردم، پ ده نه

 یارانیردوو هاو هه ڵ گه  له ،یزان ده ممۆخ ی ستهیشا  و به نیریش یكێناسرابووم و نازناو
و  ك ئه ته  ، له شته رو ده و ده سروشت، له  له ك هی كو پارچه وه  مهێوان، ئ و داره وان ندهڵبا

 یژێستدر و ده یتاوانكارڕپ یكێمان رده سه  له ن،یرا گوزه ده  ختانه رو دره وه له و په ڵ ئاژه
 رو هی هه  م باوه رده به  كانم له ئاهووه یاوڕب یر سه مان،ڵو خاكو ما ووڕر ئاب سه  كردنه

و  وره گه یكێم و خه وره گه یكێترس دا نه مهیو د ، له وه كرده واڵدا ب هو ناو به ارانمیهاو
 . وه ندهێخو انینائارام یك هی ندهیئا

لق و   به وان، ندهڵبا یكان ندهڵبا یوردوو ناسك یش من و له یكان ئاهووه یجوان ی سته جه
وان، سوور سوور  داره یكان خته دره یردراو بهێت ڕداپاچراو و گ ڵیگو واڵ و گه ڵچ
 .انیوس نه ی بهڵ ر كه به  درانه و ده وه كرانه ده
  به نیبوو ژ،یتوندوو ت یك هیكان ره ر به به  نهیوت سروشت، كه ی كه وانه پاسه  ێرس هه  مهێئ

ك و  كو ئاو ، وه  ك و با، وه وه ، وه هۆیخ ی كه هیجوان  سروشت به ی وه مانه یر كهیكۆداك
 یحم ره  ێب رێژ  جوانمان له یكێر وه له په رو به انلهیموو گ و هه ڵ ئاژه و ندهڵبا شك،یت

  زه گه ره یراگرتن سه س به راو كردن و ده  وتنه ، كه ، ورده كرد، ورده قورتار ده انیكان رهێشمش
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. كرد ده ڵاڵ حه انۆیخ  له انیكان هۆڵژیكوشت و ژن و ك ده انیكان اوهیكانمان، پ جوان و ناسكه
  به انكردنی ، ده وه خستنه ده  ێپ انۆڵیز ی وه چاندوو نه ده ادایت انۆیخ ین سه ره یوۆت

 . سوتاند ده انیمانیت هینا سه كردن و ره ده ریداگ  ێپ انیشماروو خاك  ێب یسوپا
 .انیگ  هیدا
م  بكه سوایر كان هۆڵز  وه نه وۆنام  نه سه ، ره ركمه پاكم، ئه ین سه ره یپاراستن یرباز سه من

 كان نهییئا وڕ و باوه شتمانیو كات خاك و ن ئه ان،یفرو تونا كردن ته ۆم ب و كار بكه
و  مۆت ی وه ن، من نه بكه  ێل انییتێندار خاوه  ناكامانه  وه و نه ئه  كه  وه هیترس مه  ونه كه ده
 .بووم ریگێج ۆت یدانڵمندا  كانم له وره گه  باوه ین سه ره یوۆت  به
 م كه زادهڵس ئه  نهیریش  كهیدا
 ین سه ره ی وه ، با نه جوتكه انیك هی  به و وه ره ككهینز كێل  زادانهڵس ئه  كچه وڕو كو ئه 

مان  نه  له كان هڕ و باوه نیو ئا تاڵو خاك و و ننێب كێق پ هه یشكر بن و له رۆز  زادهڵس ئه
 .زنێبپار

 م كهڕێهاو یخان  هیمن و دا یت سمهیع  هیدا
  مهێد  وهۆك و ت  وه ی زادهڵس ئه یكێكیدا یدانڵمندا  له كمدا هی وه بوونه  ێموو نو هه  له من

  وه چمه و ده نم هی گه را ده مۆخ یتێرباز سه  وه غانمهیو ف انیگر م كه هی  له و وه انهیژ
من  كات، ده وانمڕ چاوه كمێرچوون موو ده هه  له ،ۆك و ت وه یتر یكێكیدا شیوكات ر، ئه نگه سه
  كان روحم له واره غه یست ده  به  كه ی سروشته یوان پاسه  ێو س بووم له  ێك هی  تاوه ره سه  له

 وتم، كهێر  به ژێدوورو در یكێر فه و سه ره نگاو به هه م كه هیك و  وه شراوێرك م ده سته جه
  ێت كێو ل كان هڤ و را كان بهێكت ینگ جه یتا ره بوو، سه  مهێئ ینێملمالن یتا ره سه  وه ئه
  مهێئ یكان هڕ باوه بوێكت و مهێئ یحۆر و مهێئ  كردن له ڵینكو یتا ره و سه كان شتنهی گه نه

ر  سه  خسته انیكان رهێو شمش وه سته به  وه كانه خته دره  به انیكمانێرس هه  ێبوو،  كات
چاومان  ، وه نهیرزب بهكان  دووره  و ئاسمانه ره به ی وه ئه شێو پ نیشاێك انیردنمان و روح گه
 وێو ن ره كردوو به ش ده دابه داۆر خ سه  به انیكان ژن و كچه نۆچ  بوو كه  وهێپ
 انین گهۆب یت هوه شه و زهیر غه ی وه كردن، پاش دامركانه ده شێك  به انیكان تگه وهێخ

 كان خته دره ی اوهڕب یپۆلق و پ یئاگردوو  به انیكان لهید  ئاهووه و ندهڵبا ی سته جه
كان،  ئاهووه  و ندهڵبا و مهێئ یاوڕب یر كرد، سه زامار ده انیكیدا یسروشت یبرژاند و روح ده
 .اۆڕچ ده  ێل انینێمان خو هه

ون  ژوواێم ێیتو  و له  ێبووب یجاهل یچاخ یرچوو سه  به یكێن مه زه  وه ن ئه گه نه  ێوا ت 
كان  پاكژه  روحه و وهێمن و ئ یدوو  ن و به سانه و كه مان ئه هه ستاشێئ  ر،ێخ نه ؛ ێبووب

 و مان زهێو  وه ته هاتوونه ش رهێل ، وه سنهڕێ ده یش مان ته هه  به یمان خور وهه نڕێ گه ده
 ۆب انیمان زوخاو هه ان،یدر غه یكان رهێر شمش به  وه مه خهین، ب كه ردنم ده گه یوانڕ چاوه

 .ن كه دهۆر ایناوت هه  بهو  كردووه  ئاماده شۆت
 .انیگ  هیدا
 یك هێیكڕبێك یشداربوو به یكێر كهیاریو  كڵ ، به میس ن كه ڕیمن كو ، ێب منت نه یم خه چ

 ی وه ئه  ێب ت،ێد ییتاۆم ك م جاره ئه ی مه م، وا گه كه ده ك هی مه و گه ر جاره هه م،یردوون گه
  له ت،ی بكه ۆنزاوتكام ب ، ێو ده تێم ل نده وه ئه ، شهێپ  له م كهید ی مه ند گه بزانم چه

 . بم  براوه داییتاۆك
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 ر ژده ئه تۆخ ڕیكو
                                                           

 
 
 


