
کی لهبيرکراوی   مهسعوود محهمهد و بهرههم

                                                                                                                      

ۆ بهرزنجهيی                                                                                  هه

رەوەی شکهوتووی  ويهکه  ٢١ئهوە سهدەی  کورد لهوەدايه، ژيانی بندەستی کو ری پ با دەيان ئامڕاز و هۆکار و ئام
ت، ی لهسهر  کهچی تهکنهلۆژی ههب شتا تاريکی و ل ژوو و فهرههنگ و ڕۆشنبيريی و زۆر بواری الپهڕەکانی  ه م

  ديکهی ژيانی نهڕەويوەتهوە. 

کهوتیههلومهرج هت و دامودەزگای تايبهتی ئهرشيڤ و  پرسی نهتهوەيی کورد، ی سياسی و هه بهوەی خاوەن دەو
ژ ژايی م کی وای به در قاندووە، چارەنووسی سياسیپاراستنی سامان و کهلهپووری نهتهوەيی خۆی نييه، بارودۆخ  وو خو

ندرێ و فهرههنگ و ڕۆشنبيريی بهردەوام ەناديار و ن دەکرێ و جڤاتی دەش وی  ،و ئابووری تا لهبهردەم شهپۆل و شا
.وفه   تان دايه و زۆرجارانيش تۆزی فهرامۆشی ل دەنيش

ن و کهموکوڕی  ، هههيەن بههرەی کورد کهم شاعير و نووسهر و خاو ت. بهرههمهکانی سهرجهمب کهل   لهبهردەستدا ب

کی وەک شهرەفنامه  ب ستاش ،کت  چهند بهشه و چهندی ديار نييه؟!.ئايا نازانين  به تهواوی نهخراوەته بهردەست و تا ئ
شتووين؟  دوورتر بڕۆين ستاکهی کورد و به کوردی بووە؟ يان نا؟ بابه تاهيری عۆريان چی بۆ بهج زەردەشت و ئاڤ
نن!. نازانرێدەيان پارچه ش ونبووە؟. حهسهن زيرەک چهند چهند بهرههمی  خانی  يعری شاکاری نالی بۆ ب سهروشو

ن له کوێ کردووە؟.گۆڕانی  وتووە و تۆمار  له دايک بووە و ناوی ڕاستهقينهی چی  حاجی قادر کهی له دايک بووە و ف
شتووە؟ و زۆر پرسيارگهلی بووە ؟ ه که بۆته ئهوی ديکه بۆ ئاوارە بووە و نيشتمانی بهج ن  ديکهی لهم چهشنه. که سا

ی مقۆمقۆی ڕۆشنبيرانی کورد   ژەی ههيه. دڕههر بهرۆکمان بهر نادات و بهردەوام  ،ج

تی باش هاتووی خاوەن ئيمکان کهس، ی وەک دەزگای سهردەمدەزگايهکی ل رکۆ ب يانی مامۆستا ش ه و هاوڕ به  و بنهما
کی ناياب دا، ٩ههموويان  له  ه و ڕازاوە و چاپ و  بهرگی ژيکه ه شاعيرەيان کۆکردۆتهوە و ب شيعرەکانی ئهو که

کی باشی  رکۆخودی ڕەوانشاد  کردۆتهوە. بهش ت زياتر له  سهرپهرشتی کردووە، کاک ش ندەی بهندە ئاگادار ب کهچی ه
ت، ۆ شيعری شاکاری پڕ له مانا و گرنگ له ديوانهکانيداتابل ٣ نهری ديکهش ههب ئاگای له بهرههمی  نييه. ڕەنگه خو

ت، تهوە. ديکهی ههب که به  که له ديوانهکهدا نابينر ئهمهش ئهوپهڕی ناههقييه به گيان و بهرههمی ئهو کهسه و زيان
  ڕۆشنبيريی کوردی دەگات.

کی نازداری مامۆستا  رەدا ئاماژە به  بهرههم وکراوەیدەکهم،که له دوو بهرههمی  مهسعوود محهمهدل زە ب  ،دا ناو
ت.  بهداخهوە بهرچاو ناکهو

 

 

 

 

 

 



  

بی يهکهم:   کت

ک ش   هکر بۆ قاوەی تاڵکهوچک

  

  

بی ئاراس ژمارە  ر،٢٠١٠،  چاپی يهکهم ١٠٠٠کت   الپهڕە. ٥٥٧،چاپخانهی ئاراس ههول

ت ئاماژە بهوە بدەم، کی کورتيلهی خۆيدا، سهرەتا دەب ز بهدران ئهحمهد، که دەزگای ئاراس له تهمهن  بهسهرپهرشتی بهڕ
بخانهی کوردی بکات.توانی خز شکهش به ڕۆشنبيريی و کت کی ب شومار پ   مهت

یچاپدانهوەی سهرجهم بهرههمهکانی مامۆستا مهسعوود و کۆکردنهوەی وتار و نووسينهک له بی ناوبراو انی له دووتو  داکت
تی.   لهسهرەوە،له زنجيرەی خزمهته ديارەکان

کی مامۆستاوە وەرگيراوە و (کت ک شهکر بۆ قاوەی تاڵ،ئهم ناونيشانه له ناونيشانی وتار وتار و  )،٢٨بی کهوچک
ينه کۆ   وەی له بوارە جۆراوجۆرەکانی مامۆستا مهسعوود له خۆ گرتووە.ل

کی بهرز، کی جوان و خزمهت وەکانی مامۆستای کۆکردۆتهوە و ههم وچونکه ههم بهرههمه پهڕش  کار يش ب
  نهر ئامادە کردووە.سهرچاوەيهکی سهرومڕی بۆ خۆ

کی ڕازاوە. کی جوان و بهرگ   چاپ

بی دووەم:   کت

  مهسعوود محهمهدبيبليۆگرافيای 

  زامدار ئهحمهد



  

وکردنهوەی چوارچرا زنجيرە ٢٠١٧چاپی يهکهم  مانی  ٤٩٧،خانهی چاپ و ب   الپهڕە. ١٩٢سل

به نووسهر نهرانی مهسعوود محهمهد. بهڕاستی دڵ  ،ی الو کاک زامدار ئامادەی کردووەئهم کت بهڕييهک بۆ خو وەک ر
کی ورد و سهنگينه،و چاوی ههمووان بهم بهرههمه ڕۆشن بۆوە و  ئاماژە به بهرههمهکانی  نووسهر له چوار تهوەردا کار

  :مامۆستا مهسعوود دەکات

بهکان، ١  نهی بهرگهکانييهوە و کورته ،  ٢٢). کت نهر به و بی مهسعوود محهمهد دەخاته بهرچاوی خو کت
بهکان،نووسيوە  ڕونکردنهوەيهکيشی    لهمهڕ ناوەڕۆکهيانهوە. بۆ ههر يهک له کت

وکردنهوەيان. ٤٧). گوتارەکان،ئاماژەی داوە به ٢ ی ب ن و سا   گوتار و شو

بی،٣ کڕا  ). ديدارەکانی مامۆستا مهسعوود و دوو کت و کراوەتهوە. ت   .نديدار ٩که وەک ههڤپهيڤين ب

بانهی لهمهڕ مهسعوود محهمهدەوە نووسراون،). ٤   دانهيه.  ١٢ژمارەيان  ئهو کت

شاوە و سۆراخ و پشکنينی زۆری بهتاي ديارە ههردوو ال، کی زۆری ک ک زەحمهت بهت کاک زامدار،وەک تهنيا با
شکهش بکات.دکر سۆزی گرتۆته ئهستۆ و  نيشان داوە. ووە،ئهوجا توانيويهتی ئهو بهرههمه پ   کاک بهدرانيش ئهوپهڕی د

م بهداخهوە، بهش نين.  به   ههردوو کارەکه له کهماسی ب

روتهسهل تر بوونايه و ههموو بهرههمهکانی مامۆستايان  دەرفهتی ئهوە ههبوو،وە ههيه، به باوەڕی بهندە، ئهو کارانه ت
  لهخۆ بگرتايه.

ک،که له  یکۆتايی من ر و زيو و ياقووتی نووسينی مامۆستا ١٩٨٠و سهرەتای  ١٩٧٩ سا وە،کهوتووم بهسهر گهنجينهی ز
ب  ،سيب به کوردی و عهرەبیوههرچی نو ،مامۆستاو ساتهوەئيدی له مهسعوود و ئاشنايهتم لهگهڵ پهيدا کردووە. له کت

ک  کڕيومه و پهيدام کردووە. م وبکردايهوە،وەک م م بزانيايه، ههرچی له گۆڤار و ڕۆژنامهکان ب پهيدام دەکرد و  پ
  کۆپييهکم ل دەپاراست.

کی نالهبار و  ئهرشيڤ و  ەرەوەی نيشتمانی کردم. ئهودو پهڕاگهندەيی ئاوارەيی  ئيرادەی خۆم، گهورەتر لهبارودۆخ
بخا شت.کت ه تر بۆ پهيدا  کیئهو شتانهيان جار ،دواتر برا و کهسوکار و ههندێ له هاوڕێ خۆشهويستهکانم نهم ههموو ج

ييان ئاگادر بووم. که ،ەکهوتوو ههر ئهوەم دەستديارە  کردمهوە و دەستم کردەوە به کۆکردنهوەيان.   ل

وەندی ڕاستهوخۆم لهتهک مامۆستا گهورە مهسعوود محهمهد دا پهيدا کردئهوەبوو دواتر،بهخت يارم بوو  . دۆستايهتی و پ
دا باس بکردايه و ههيبوايه بۆی دەناردم. کدا بۆ د. کهمال مهزههر ساز دراوە ههرچيم لهگه کی که له کۆڕ  ،تهنانهت وتار

ش چهند سا دامه برای خۆشهويستمنيش  ی ناردم.به زمانی عهرەبی بۆ ،له زانکۆيهکی بهغدا م کاک حهکيم  کاکهوەيس پ
وکردۆتهوە هتیکاته کوردی،  سهرکهوتوانه کرديوويتا بي   . و ب

وکراوەکانی مامۆستا. همهندی ب کی دەو ههردەميش بهشی دۆسته نزيکهکانم  و  بهم جۆرە بوومه خاوەنی ئهرشيڤ
  داوە.يستانی مامۆستا مهسعوودم خۆشهو



وکراوەتهوە.ل بهداخهوە من ژمارە و رۆژی  راق دا ب ت له پاشکۆی ع رەدا دەيخهمه بهرچاوتان، وەک له بيرم ب ئهوەی ل
سومارم دا بۆ  کی ب وبوونهوەيهکم لهسهر نهنووسيوە،يان کات بۆم هاتووە لهبيريان چووە لهسهری بنووسن. ههو ب

 لەکهی چ له کوردستان و چ له ئهوروپا. گهسهرچاوە و ژمارە و  رۆژ ساخکردنهوەی ئهم نووسينهوە و دۆزينهوەی
نهروار و کهسايهتی جۆراوجۆر وا منيش تووشی  بهداخهوەڕاسپارد،کهس بۆی ساخ نهبۆوە.   دۆست و ئازيزم له خو

م درابوو. ههر نهبوو.  ک لهو گفتانه دەکهم که پ ههمان دەرد بوومهوە. دوايی ئهوە ماوەيهکی زۆرە ههر چاوەڕێ بهش
ک بهدواداچوونی بۆ  ک کهس ته هاندەر و مۆتيڤ که ب وی بکهمهوە به ت ب وەيهش ب دبوون  بڕيارم دا بهم ش دوای نائوم

ک کاری بکات سهرچاوە و ژمارە و رۆژەک تهوە. ئهگهر هاتوو بهرههمهکانی مامۆستا چاپکرانهوە يان کهس هی بدۆز
ت. به کورتی مهبهستم بوو، له فهوتان و له بيرچوونهوە رزگاری بکهم. لهسهر بکات،  با ئهمهشی لهبهردەستدا ب

بووردن له گيانی بهرزی مامۆستا  نهران دەکهم،که لهم پهڕاگهندەييهوە،نهمتو و  داوای ل ماسی انخو ی کارەکهم ب ک
شکهش بکهم و دوای شهکهتی و تکاری زۆم له ئازيزانم ديسان نهمتوانی تهواوی شتهکان ساخ بکهمهوە.  پ

ت مامۆستا مهسعوود چيرۆکی نووسيوە. ئهم چيرۆکه  نهر ئاگاداری ئهوەش نهب که له نووسينه ههرە يهکڕەنگه زۆر خو
کی نايابهکانی مامۆستا مهسعوود، کردنهوە، به زمان تهپ کی گا دا  بارودۆخی ئهو دەڤهرەی ساتير و ستايل مه ژيانمان ت ئ

  دەگوزەران دەخاته ڕوو. 

شکهشتان دەکهم. رەدا پ   ل

  

  

وەچڵ ی ن   شهوی يهکهم گڕوگا

  مهسعوود محهمهد                                                                       

  

م نهنووسرا  دوای بڕياری يهکجارەکی ی پ ناوێ، بڕيارە و داومه...دامنا پ ک ڕاما: دوو د وەستی کرد و نهخت ئنجا هه
همهکهم پڕ بکهم..   چش خۆ کهسم ل شايهد نييه.با جارێ قه

نی خۆی له چاوی کۆمهدينهکه:  تهکهشی داخستهوە و برديهوە بۆ شو کی تهنک نووکهکهی سڕيهوە و سهری دو به کاغهز
رەی سهالمهتت النهی خۆی.ئ لهکه چۆوە ه   رە.وەک چۆ

  ويستی دامهزرێ:

  ها کاغهزم لهبيرچووە:

ک بيری کردەوە له جۆری کاغهز:کاميان لهبارترە بۆ چيرۆک..لهمهوبهر چيرۆکی نهنووسی بوو، له تهبياتی  شارەزا  نهخت
ژ، ههر پهڕی: دەفتهر بهبهريهوە ههيه بۆ چيرۆکی کورت و در دا ت کی بهد دەيتهوە. نهبوو.. خهيا   دەب پهڕەکانی هه

هم:" خۆ به وتوو  نهوە سهر دەست و قه گورج گرفته ئهزەليهکهی دەفتهری هاتهوە بهرههست:چۆن پهڕەکانی وەردەگهڕ
نم".   دەقی ناشک

تهوە  ڕی نووسينی لهسهر خوار دەب چوو بۆ کاغهزی ئهرزوحاڵ: له دوو ههنگاودا وەستا: کاغهزی لووسی ب خهت د
ک دەد   ا.زەوق ت

  پتر فکری کردەوە:

ڕی  ر د تم...نهخ ی ڕاهاتب ک بدەمهوە..ئهمهيان چيرۆکه خۆ گوتار و ڕەخنه نييه ل ،خهست خهست ل دەب تهرکيزم ههب
چ بهسهر کاغهزی ب خهتهوە دەست نادەن، ئهلبوومهکه له ههمووی باشترە..ههتا دەرفهت دەب کاغهزی  خوار و خ



ک ههيه  ی جنۆکهيه رۆژ دوان بزرە..بازاڕم سهروبن کرد چنگم نهکهوت..عهينهن وەک خهتدار پهيدا دەکهم.. ئهويش دە
نايهوە: " دارای برام بردبووی بۆ کاغهز نووسين:  هوە ه رک دەکا..بهزيادم نهکرد.. ئهلبوومی له هۆ وە چاوش لکه و م ه

کی ديکه،کوڕە دووی ديککه دەکڕم بهشی ههموان دەکهن..گريمان تا دوو ههفته کاغهزی خهتدار  چنگ سبهی يهک
  نهکهوت..

 " : هوە ب ه بچووکهکهی پشت ما بژارد بهرەو پهنجهرەی سهر باغچۆ کی هه ن ک خست و شو کهرستهی نووسينی ر
شک  مهوە..چاويش حهسانهوەی دەوێ،خۆ ههر م ی دەحهس کی دەرەوە دەکهم پ رە چاکه ههر جارە پشوو  بدەم سهير ئ

ۆپم ل دوورە..ئهم ..بهڕاست،بۆ شهو گ نم؟دنيا له خۆت وەتهنگ  ماندوو ناب ه به گرفته چۆن چار بکهم!واز له باغچۆ
،بۆ جاری وەها نهب بۆچی چاکه؟. زەکه دان کی سهييار لهسهر م ۆپ نه گ   مهه

زەکه دانا: ۆپهکهی بهالی دەسته ڕاستييهوە لهسهر م نا له پالکی تهنيشت دەرگای نزيک خۆيهوەی خست..گ کی ه ۆپ   گ

ن دەب ڕووناکی له  بهری دە م ئهم پهندە زووبهزوو بهتاڵ بۆوە:س ی خۆشترە. به ت چاو پ ب ب ڕاستهوە بۆ سهر کت
." ۆپ بهرەو ڕووم ب نا:" چار نييه دەب گ ی تاريک دادەه   دەستی دەهاتهوە بۆ سهر کاغهز و ل

ۆپهکه کورت بوو،وەک  زەکه،بهالی ڕۆخی ئهو بهريهوە..وايهری گ شا بۆ ناوەندی م ۆپی ڕاک ڕستهی چلک فووتيک گ
تيش خۆ  ی هاتوچۆی ناخۆش کرد.. باشه لهخۆم بهالوە کهس نايهته ئهم ژوورە،ئهوی ب له ئهرز بهرز بۆوە.."همم!! ر

..کوڕە خۆم ئاگاداری دەکهمهوە..ک دێ؟".   چاوی دەبين

همی به دەستهوە گرت:له دەرووندا ههستی ئهو شۆڕە سوار ەی دەکرد که يهکهم خۆی لهسهر کورسييهکهی دامهزراند و قه
همی برد بۆ سهر کاغهز..نووکهکهی وەک نووکه ڕم نايه سهر سنگی دوژمن: ..قه   جار بهرەو مهيدانی جهنگ دەکش

..ئنجا بيسميلال..مهعيهن  دا نهب شهی ت چيت ل بنووسم؟وا باشه خۆم له سياسهت نهدەم،بابهتی عادەتی زۆرە سهر
کهوت نووسهرانی ديکهش ههر وەها دەست پ دەکهن تهوە..هه ک دەيهخن و وردە وردە له خۆوە دەتهن :سهرەتايهک ڕ

ن سهرەتا لهخۆوە  ندووشمهتهوە دە ژی عادەتی خو ..چيرۆک وەکوو وتوو له دەوروبهر گرێ دەدرێ و ئهوەی دەب دەب
..خ ن ی خۆی دا ت پهڕ شهوە ههموو چيرۆکهکه به د ..ههر دەشب وەها ب نهخۆ کهس له پ ۆ سنگيان ڕچه دەبهست

..   لهوحهلمهحفووز نييه..دەسا وەهاشيان نهکردب من وەها دەکهم..يا

ک پهيدا بکهم؟دز  "کارەبا کوژايهوە..لهپڕ لهرزی و کوژايهوە..کوژانهوە عادەتی شهوانهی کارەبا بوو..".زۆر چاکه..دز
سکی قورسه..چی باشه..چی باشه..ئا..ئا..دۆزيمهوە.."گو به پ کوته له تاريک ی دا بهرەو مۆمدانهکه.."..بۆچی گو ئ

..قارەمانهتی م يينه..ههل زۆرە بۆ قارەمانهتی  ؟با ئهويان قارەمانی چيرۆک ب بچ بۆ مۆمدان؟کهس نهبو ئهو نهب
کی  دا دەکرێ..چون خواز پهڕەی ت ی د داری..ئاشتی و ههرچی مهبهس ب به پ ديکه..جيرانهتی..خزمايهتی..ناکۆکی..د

نهر بمهوێ وەهای ل نهر دەستی چيرۆکی ناگاتی: دەب ئاگام له مهيلی خو م خو  دەخوڕم..ئهمانه لهدەست خۆمدان..به
ب سابوون،يان سهر به چينايهتييه يان  نهری کورديش وەک دوکانی بهکر و چوار قا ..ئهی بۆ ئهو نانووسم؟خو ب

ژی چينايهتی  کيشی لهناوەڕاستدايه..ئهگهر به ئارداو ب دەب خهلقی ناو چيرۆکهکه بهگژ يهکدييهوە قهومايهتی..کهم
ک دەبڕمه گو و شيرباييهکی قورسی ل وەردەگرم بۆ باوکی گو و سهييارەيهکيش بۆ  همهند م:چاوی دەو بن
تهوە خۆی بهاليهکدا ساغ  ن دی..خهبات..حهپسخانه..گو دەم نم بۆ نائوم دارە ههژارەکهش دەڕەت براکهی..د

هی تي ندنی بۆ بکاتهوە..وە م، خۆ و تالع ،يا ب وەفا دەردەچ يا وەفادار..حهز بکهم بۆ وەفاداری خو روپشکيی ل داو
وەی  وەم دەبات،مهخسهد من کو .. با بزانم به باری قهومايهتی دا کو ن دەکهمه بههانهی شوونهکردن..با جارێ گو بم

که ی ت دەبهم..قهومايهتييهکه خهستوخۆڵ ب بهتامترە، چينايهتيی ت شت نييه ههر دەب خو ڵ ناکهم،خۆ چيرۆک چ
..ههم خاک ههم زمان ههم مهزههب ههم دين..چی ديکهش..ئهی  کرێ..ڕاسته شهقامهکهی کوردايهتی بگرەو مل ل ن
؟خۆ من به  کوردی ستهم ديدەيی..ههرماوە ڕيز به خهلقهکه ببهستم بۆ غهزای قهنهچهلعه..سهرۆکايهتيهکه بۆ ک ب

م.. ی گو لهگهڵ سروودی (ئهی وەتهن مهفتوونی تۆم....)به تۆق و سهرۆک ناش ڕا..خهيا فکری بهمالو بهوالدا گ
  کۆتيهوە يهکيان گرتهوە:

کهڵ  ن،ههر ت کيش ناتراز م ئامين..چينايهتی و قوەمايهتی زەق و زۆب دەست نادەن بۆ چيرۆک..ل ر بهم دوعايه نا نهخ
ن و ئاشت دەبنهوە،نه به يهکدی دەبنهوە..ئهمانه فت! دەب عادە قه لهسهر هيچه بهشهڕ د تی بۆی بچم..ڕۆژی ئهو خه

کی ب زەوقه يان اليهنه  دەگرن و نه ئهی شههيدان دەچڕن کهسيش نا چيرۆک هوتاف ل دەدەن و نه دروشم هه



ناوە:کوژان ..خوا باشی ه ..کچهش گو ب ک چووب يان بۆ کچ نه د ک ب هوەی کارەبا هونهريهکهی کزە..حهمه و حهسهن
ی دەگا.. که وەهای ل هات دەب  دارەکهيهتی،ئنجا حهمه ب يا حهسهن.. لهو تاريکيهدا گو پ دەمی ژووانی گو و د
ک،چرايهک پهيدا بکا خۆيشی به پ دزيلکه بهرەو  تهوە.. به برا بچووکهکهی دە موم شتر گو مۆمدانهکهی شاردب پ

گا قهکهی ديکه دەرگای دەرەوە دەڕوا..نهخشهی ڕ دايه،چاويشی ببهستنهوە به لووسی دەگاته بهر دەرگه.. خه کهی له د
ی پيرۆز  رێ بکه بۆ حهمه و حهسهن  کاميان دەرچوو گو ک چاويان له تاريکايی کوتوپڕدا چ نابينن..خهت و ش بهين

؟کچی وەها ههيه وەک پياو حهز به زۆران دەک ک ڕازی نهب دار ..ئهدی ئهگهر گو به د ڵ له گو ب هن.. بۆ نايهی ف
ڕم حهمه له  ک دەگ .. پالن کهوت وەهاب حهمه له دەرگا ب بکهی؟ ئهو وابزان حهسهن هاتووە بۆ ژوان کهچی ڕ
 : ش ئاشکرا دەب ..خيانهتی گو ته أووانی گو ک خۆی له جياتی ئهو ب مهسهلهی حهسهن خهبهردار بکات و به ف

تهوە..به نيوە مردوويی حهسهن گيان بۆت مردووم..حهسهنی  چی!! من حهمهم ههی ب وەفای ب شهرت..گو وشک دەب
..ب شهرتی  تهوە و بهجارێ حهيای بچ ب دايه،ههرمابوو کارەباش هه ..نانا ئهمه زۆری ب رەحمی ت وەک مۆميا دەيبهست

ش قارەمانی نومرە دوو له کوڕان ب عهيبترە.ب قهزابم کهی ئهمه چيرۆکه! کارەبا بوو به قارەمانی نومرە يه ک،گو
کيشم نه نووسيوە..به خوا ئهم تهرزە  ڕ ئهويش ب وەفاو ب شهرت..کارەبا کوژايهوە..ملی وەقوتهوە..به ههمووی جارێ د

رانی ئاکتهرەکانی ناوچيرۆک دەکا..     سهرەتايه ڕوو له ماڵ و

ۆفت: ی گ   دەستی برد بۆ کاغهزەکه له ئهلبوومهکهی پچڕی و هه

وە نييه،وەک تهنها خه ری پ بچمهوە..قهدەمی خ م حهز ناکهم بهدوا خهتی سڕاوەيهدا ت هه کی ل ڕەش کراوە،به ت
ه...دوانی ديکه دەکڕم.."  تهوە بهديوومه..ويستی...ديتی زەنبيلهی النييه شڕەی ت بخا"ئهويش ڕاست له هۆ چرايهکی بکوژ

ۆپهکه کهوته بهر ههنگاوی له کوردسييهکهی ڕاست بۆوە بۆ الی دەرگه..تا بيری کردە وە کار له کار ترازابوو:وايهری گ
ۆپ وردوخاش بوو..   و زگی دا..زرينگ ترينگ گ

  کهتنم به خۆم کرد چاويشم دەی ديت.

نا وردە  به دەی..زەنبيلهی ه ..ڕەجهبه مانگيشه..نييهت حس ری سهفهرە مانگ ب ڕە..خ گ ی نائارامهوە گوتی به بهد
شيشۆق ڕژانهوە دەرێ:"دەبوو له کاغهزەکهيان شووشهی شکاوی ت خست.. هکانيهوە ههند نی ڕايه له کهل

.." ک ب ه..دەب کهرستهم ڕ نی ئهم زەمبيله تيتاڵ تيتا م له شوو چم..مهرجه قتووله دان   وەرپ

و پسی..جارێ چايه و کۆکا پ ڕا:"ئاوم ال نييه..ناب ههر جارە ڕاکهم بۆ ئاو بۆ چايه بۆ کفريت..پ کی گ يست نين،بۆ چاو
  شهو باشن".

تم  زەکه ش تهوە سهرم پ ب نا بهالی چهپدا دووری دەرگاکه داينان.."سهر ئهرزەکه باشترە،ق س و سوراحی ئاوی ه گ
شانی لهبارترە ..دەستی چهپه بهستهزمانه". جگهرەيهکی داگيرساند... ئهم  دەکا..جگهرەش له دەسته ڕاستمهوە ب بۆ دەرک

ی جارەيان وەکووڕاوکهر خ کی له جگهرە دا..دووکه ک بگرم!!".قم ۆی لهبابهتی چيرۆک دانووساند:"يهخهی چ مهقزووع
ريان بهست  مشت..ئاه..ئۆخهی چهند به لهزەتی..".دووکهڵ له لووتيهوە دوو لوولهی سهرەژ بهرەو ناوەوەی سييهکانی هه

و دەبوونهوە.." کيان کردەوە..تهنک تهنک ب زەکهدا ت ی پهردەی  و وەک ههور بهسهر م ه،دە خراپ نييه ئهم دووکه
ی بڕ دەکا بۆ ناو هاتوباتی چيرۆک..چيرۆکی ب تهجرەبه..بهربهيار ملم ل ناوە..کوڕە تهجرەبهی  ترنجۆکه خهياڵ ت
کدی گرێ دەدا..بهخۆڕايی نييه  دەبهست و درۆيان ل بۆچييه!ڕۆژی وەها ههيه پياو بايی دە کورته چيرۆک حيکايهت هه

ن دڕۆ ز ؟خۆ جايهز دە ەريبهی لهسهر نييه..ئای برا فهالکهت دەبووزەريبهی لهسهر بوايه..ک دەيتوانی چيرۆک بنووس
ته چيرۆک مابوو وەزارەتی مالييه باجی درۆيانيش وەرگرێ.   نييه باسی ئهم و ئهو بکر

رە لهگهڵ بهڕاستی ئهم درۆيه زۆر موبارەکه..پياو له تهنگانهدا دەزان چۆن درۆ بههانای دێ..ڕاستگۆي ی فهالکهته..دە بو
دار..ئای  ژ..قهفقهف..لوولهيی..با برای خۆت ڕاست کهيت..سهير دەبوو درۆش وەکوو دووکهڵ بديترايه:درۆی ڕەش..دڕ
لکه نهکا..ئهو ڕۆژە ناچار  هی درۆ..ئنجا بۆچی ه ..ئههئههئههئههئهه..جووجه ن هش هه دار،مابوو جووجه له درۆی با

کی ديکهن..وەک ئهم بووم درۆيهکم  به درۆ رەوە شت کيش ههر وەهان،لهسهرەوە ڕاستگۆن له ژ يهک داپۆشی..خه
م..درۆۆ..لهپڕ سووتووی جگهرەکهی کهوته  را دەست له چاوی درۆزن بن ه خۆيان درۆپۆش دەکهن..کاشکی دەمو دووکه

نا و جگهرەکهی  هکهی ه ۆ هکی سهر کۆمهدينهکهی تهنيشت قهر زەکه..تهپ دا تهکاند،سووتوەکهی سهر سهر چهرچهفی م ت
زيشی ت خست و دانيشتهوە:   م



تم  کی کردب بی چيرۆکهکهم...ئهرێ لهکوێ بووم،چيم دەگوت..بهخوا ههر خهيا مهوە سهر حهق و حس ئنجا با ب
وە خهريک  ی ناوێ خۆمی پ لکه ناکهم...ئيسته پ ت،خۆ من زۆر حهز له ه وە د لکه له کو ی ه سڕاوەتهوە..ئهدی خهيا

ی باوکم گوتار چهند حازربهدەستی ..ڕەخنه که تهوە..وا عهسر درەنگی کرد و چشم نهنووسی..ما لکهيه و سپی دەچ م،ه
نم و ڕۆنهکهی ل  هق ئاسانتريشه،ئهرکهکهی لهمل بابای ڕەخنه ل گيراوە..من ماستاوی ئهو دەش

ژی دەکا..چيرۆک  ک زمان در ندە ئاسان نييه،تا پهنجهت دەگرم..ڕەخنهگر،ڕاستييهکهی،لهسهر مهسرەفی خه نووسين  ه
نن.با جگهرەيهکی ديکهی بۆ  ی دەوێ،ديارە ئهو چيرۆکنووسانهش به دەستييهوە دادەم ی گير دەب پ ل
نم..کففف..دەنکه کفرئت جگهرەی پ داگيرساو دووکهڵ قهفی خوراد..کزە له دەرگاوەسهرەژوور بهالی چهپدا  داگيرس

چا... ی ههلپ   ت

ۆپم نييه لهبهری بنووسم ..وايهری يا قارەمان م..قارەمانی چی،وا تاريک داهات و گ ن ه تهماوييه هه کی وەک ئهم دووکه
ۆپی ت بخرێ..سهيری دانهيهک  ژمان ههيه به پالکهوە ههر دەيهوێ گ ..وايهری دڕ ژترم دەوێ بهسهر ئهرزەوە بکش در

نم بهم کژە ساردە دوانی  کی سهربان دەه ۆپ نهماوە،يهک   بۆچييه!!گ

دابوو،ئهمهيان ڕووناکترە بۆ نووسين".چاوی بڕيه کاغهزی بهردەميهوە،ديتی  ری ت ۆپی تازەدا:"خ دانيشتهوە لهبهر گ
زی عهلی  ندەی سيسرەيهکی ل ڕەش داگهڕاوە."قهيدی نييه،شتی وەها ههر دەقهوم ..سهرم زەکه ه چهرچهفی سهر م

و گهی سووتاوە پهنجا لهککهشی پ نيم چاالک بيست ج ،من جارێ بيسميلال يهک شو ەيه چيرۆکيش دەنووس
زە به  مشتووە..دەب ئهم م همهکهی هه سووتاندووە..ئهی ئهم پنوکه ڕەشه چييه؟ئا ئا مهرەکهبه،چهرچهف له نووکی قه
کاغهزی مهرەکهبمژ ڕووپۆش بکهم..ئنجا بۆ چيرۆک{زڕڕ زڕڕ..}دەنگت بڕێ تهلهفون..دەب خامۆش ب دەنا بيرم 

تهوە..زڕڕ..ئافتاو گيان!! زڕڕ زڕڕ.. ئافتاو.. زڕڕ.. زڕڕڕڕ.. ئافتاو!!! ووو..زڕڕ..زڕڕ.. بهلهعنهت ب خهست ن اب
ستم..   ههروا ههی.. با بۆی هه

پ..سوراحی يهکهی  پ ق دا مابوو، بهالی چهپدا بای دايهوە..تهق شهق ق ۆپهکهی لهد گورج ڕاست بۆوە..ترسی شکانی گ
ڕا..ئاو له زارکی يهو ندەی ملهقاز وەرگ سی شکاودا تاڤگهی بهست..دەک بهزيادم نهکردی،ملت ه ە بهسهر پارچه گ

پ تاکوو چۆڕبڕ.."کۆمبار وشک بکهمهوە..زڕڕ..يان تهلهفونی دوابڕاو دەمکوت کهم" زڕڕ ..ڕای کرد..  پ ق ژە..ق در
نهی چی..به ديا ی مستهفای حاجی عهزيزە..گهراجی چی و ترخ رە ما يت؟ ئ رە پهنجهی شهريفت له بادانی "ههالو ک

ر نابن ئاگاداری پهنجهتان  هتی کردووە.."به توندی تهلهفونهکهی داخست."خۆ کو ڕەقهم غه
ی  کهنينه؟".ل يان تريقوهوڕيهتی."توخوا وەختی پ بن..ئافتاو..ئافتاواااووو..سهيری کرد لهبهر دەرگا لهگهڵ کچی درواس

نمهوە".نزيک بۆوە،به زەحمهت خۆی بۆ گيرا:"جارێ ن ق نهی شک   هفامه،با لهبهر چاوی خه

نه ژوورەکهم،سوراحيهکهش  شم بۆ ب کی نو "به کاکه،وا هاتم..".."زەحمهت نهب کۆمبارەکهم بۆ وشک بکهوە گالس
".ئافتاو بۆ ژوورەوە ڕۆيی.   پڕ بکهوە..له دوورمهوەی دان

ت چيرۆک! چهند شوومی..کهنگين له نووسين ئهمهم بهسهر دی دەور "فهڕت بزر ب ی له فليمی کۆم هاتووە..ههر دە
نم".بهرەو ئاودەست ڕۆيی..گهڕايهوە  ..خوا بزان منيش چ بهايهک بهسهر قارەمانهکهم به م پ بکهن ،کهسيش نامبين پ
روولهی  ی م شتان له قههری تهلهفونهکه د نهکه ڕاکشا،ه ک لهسهر نو ک خرابۆوە..تاو ک ر ژوورەکهی،ههموو شت

ۆپ و پهرداخ دەکرد..هاته ژەنی گ بهری نهدەخسته سهر کاغهز..ئۆخهی له گ کرابوو..س ۆپ هه وە سهر کورسييهکهی،گ
تهوە نزيکه.."کاکه  ناسم..ئافتاو ل ت بۆت هه و سووتوويجگهرە دەرچووم..زڕڕ زڕڕ..بهخوا تا قافی قيامهت  زڕڕەت ب

هوە نييه".."ههالو ..کاکم له تۆيان دەوێ.." ئافتاو دەستی نهخستبۆ سهر دەمی تهلهفونهکه.."خوش کم ب کاکم لهما
دەرەوەيه..چی.. ئاخر..نابهخوا..ئهی ڕۆ دڕۆی چی.."..دڕۆی چوونه دەری کاکی ل سپی بووبۆوە بۆی 

نهدەبهسترايهوە..   هه

ه ڕزگار بين..مسيبهتی دنيا خۆی ل دانووسان گرە با لهدەست ئهم دەجا دووم بۆ ئافتاو!تهلهفونهکه داخه،سهمماعهکهشی هه
..   ئهم دەمه مهينهتهی چيرۆک نووسين..دەنا ههر دەب بتنووسم بهرديش باری ب

؟خۆ شوورەم تهلبهند کردبوو..با بزانم  ران بن بۆ کۆترە دزين بازيان داب ی ج ڕەپهيهک له سهربان هات.."تۆ ب ی مندا
ک بوو  کی سهر شوورە دەم له تهلهزگه بوو کهوتبوە چييه". تهقتهق بهسهر قادرمهکان کهوت،ديتی خشت

ی  النهکان بهرزن ههر دەب ب تی..ديارە بۆ کۆترە هاتووە.قوڕ بهسهر پشيله ،ه سهربانهکه.."رەنگه پشيله خستب



همهکهی بوو پهنجهی  النهيهک بزان چۆنه بۆ بازی پشيله..ترپهيهک له تهنيشتيهوە هات: قه بڕی بۆ ه ترشه".دەستی هه
هم  رم ههيه".ل شل کردبوو.."ب قه ی مهدەيی..(ال تنطی اذن)سپ ڕم! الشعورييه..گو   له چ دەغ

ی جگهرەيهکی  کی تازەوە..دووکه هم همهکهی فيچابۆوە..هاتهوە سهر کورسی به قه له گهڕانهوەدا سهيری کرد نووکی قه
کی  هی شاخ ۆپهکهی بهڕێ کرد..دەتگوت مژە به دەوری  تۆپه مشت،له زاريهوە به فوو بۆ گ ی هه بهفراوی دەمی نو

هکهوە به  ی جگهرەکه له تهپ و بوو،ههر مايهوە ڕايه وەی ڕاما ههتا پهرت و ب خۆراوادا شنهبا قۆنگرەی پ دەکا.. ت
وان قامکی گهورە  دەوەشايهوە..جگهرەکهی خسته ن دەبهست و هه کی دادڕ دادڕی ب ئۆقرەی هه دەکشا و چهتر لهرزە هه

ژی دەستی چهپهيهوە و ما وەيهک ڕای هرت: ديسان چهتری لهرزۆک دەی تهنی و دەڕەويهوە..زەردەيهکی و شادەنو
کی دەست  ستا ب خاوەن نيت،دەسکهکهت بهدەستمهوەيه". جگهرەکهی سهرەوبن ڕاگرت..چهتر ی دووکهڵ..ئ :"چهت هات

ندی:دەرگاکهم دانهخستبايه چهتری بۆ ل نه ی ل دايهوە..لهبهر خۆيهوە بۆ دەدرا..چارەنووسی لهرزۆکی ب ئۆقرەی نو
تهوە..  وان دەڕەو ه له جياتی بای تيکی دەرکا.به قسهی تيکی دوو ل مهش ههندێ جار وەک ئهم دووکه   ئ

ی له هيچ  ژوو.گو شت و خزايه م ه ستاکهی ج کشايهوە..ئ چ بهرەو ڕابوردوو هه پ چه هوە نيشت..پ به بهر خهيا
شکی،وەکوو پانۆڕاما، دەوری نهبوو..چاوی بهسهر بۆشايی دا کرابۆوە و نه دەترو نهی نهقش بهستووی پهردەی م وکا..و

له ههست و نهستی دابوو..سهلک و بنکی قهيسهرەکان..خانهکان..خهليفهکان..شاههنشايهکان زاريان 
شن..له پشتی سهريهوە زمانی  ت بۆ ئهمه..ئهسپ و جاريه..زمانی ک دادەپچڕی..دەياننهڕاند: لهگهردەنی ئهمه..خه

شن. ناو پانۆرامای دەرک شن..شن..شن...ش..ش..ههتا ئاگری جگهرەکه تينی بۆ پهنجهی ه شن.. بی ک .دەری ک
کی ئاو  ی جگهرەوە..پهرداخ ۆپ و دووکه ز و گ ژوەوە کهوتهوە سهر کوردسييهکه بهديار م هيچاند..خۆيشی له م

بوو،.سهرلهنوێ فکری لغاو کردەوە  خواردەوە گهرووی پ تهڕ کردەوە،دەتگوت بهرەو لووتکی شاخ بۆ ڕابووردوو چوو
ڕای:   به دوا بابهتی چيرۆکدا گ

وە ئاخاوتنی  نه نهريت و ش پهله مهکه له بابهت.جارێ بابزانم کوێ لهبارە بيکهمه سهرشاری ئهم گهپهی چيرۆک:ههر شو
وە ناخۆم،خۆ به  لم  دەکهم و پهق دا بکهم..بيروڕا مافی خۆمه:حهز له ش هی ت تۆپزی دەرخواردم خۆی ههيه ناب هه

ر  نهوە..ههول م زمان و نهريت و پۆشاک و ئهو نهوعه شتانه دەب وەک ههن ئهوەها بخوازر نمهوە به نادەن..دەی تف
دايه..ئهمينداريهتيهکان..زانکۆ و کۆليجهکانی..س سهد ههزار نفوس  کی ت خراپ نييه ناوچهی ئۆتۆنۆمييه له ههموو تاقم

هک  و پتريش.. فايدەی چی نازانم ت ب کاکی بهقاڵ ئيزرەمی کا م.خۆ ناش قارەمانهکهم له بن قه به زمانيان بدو
دزە موشکيلهی زۆرە..هی زمان،داب و دەستوور..سهد عهشيرەتی ت خزاوە..بگرە ناوی گهڕەکهکانی  بهچهن؟قه

ن ئاغای في که بۆ خۆی.باشه ف زە بازاڕ ک بوو ئيستا کار سارئاغا له تايهفهی بهگزادەيه نازانم.جاران چوارماڵ و کهرت
..نای زانم!ئهی چارچييه؟شارەکهی خۆم بکهمه شانۆ؟خۆ دەزانن  يان سهليم ئاغا: بهخوا ڕەنگهعهلياغهيی ب
وە دەکهن.. ناوچه پهرسته!! ئنجا گۆيا لههجهی کهرکووک بهڕەوانی دەزانم؟دە  م بهداو کهرکووکيم،بهو ئيمام قاسمه ل

مان هاتۆته  ه ما مانيهتی..له ههردوو،لهههر س دينان بووم!وەی دوازدە سا ندنهوەش کردوومی به نيوە سل رە، خو ئ
ک شهويله بادانی ل  مانی چييهتی؟نهخت کهوە دەگيرساينهوە..زمانی سل ژاوی زمانی ستاندارديش بهکنار کاشکی له گ

ه گوڵ نييه من سهرداو ه..کوڕە خۆ من دنيام دروست نهکردووە،گو ی گو شهی دەرچ دە ک به دەرزييهوە بکهم دواتر ک
دا بکهم پهنا بهتۆ خوای لهسهران: ت..دەتوانم بهدزيهوە پرسی برادەری ت   زمان د

وازی  ندووی ئهم زەمانه به ش غهمبهر..."بوەسته بوەسته،ک دە خو "ههبوو نهبوو چ له خوا گهورەتر نهبوو چ له پ
  کۆنينه ڕازين؟

ستا چی بنووسم>چ بنووسم. م دەبا! ئهم مافه خوراوەی دەنا ئ ک به دەوری مافی ئافرەتدا بۆ کو .چ بنووسم.. بابزانم خول
ی..خوا يار ب ههر بزانه پهڕۆی  يه؟ کاکه ئهم حيکايهته کۆن بووە،دەب بۆ مافی پياو بگهڕ ت لهکو ئافرەت..پهح عهق

!! خوام دەکرد دەشزا..نگبهتی دنيا ل؛ەبن سهری پياو ی شوشت..وەی خهم ،مهگهر ههر  مندا ههلی داوە..ههقه مستی ب
ستاوە من الی ئافرەتم..بابزانم باسی منداڵ بۆ  ..له ئ تهوە..بهخوا چاکی ل دەزان ی ل وەرگر هی ههزار سا ئافرەت تۆ
يان شارەزا  کی ناگا..وەی که خۆشن ئهمما ئاخ ل ..حهز له دە چشت بکا به يهک گهدايه،ئهوەندەی دەگری پ ناکهن له ڕ

نمهوە ئنجا نيم. کيشی ل بخو ند .جارێ ئافرەت پهڕۆی پ نهشووشتووين..دەب يهک دوو مانگ سهرنج له منداڵ بگرم،ه
ی  که بۆ خۆی.. مندا هش نيوە پياو ردمندا م..م ی ناو النک نادو رم..تهمهنيشی موشکيلهيه،خۆ له مندا ی دەو بۆ چيرۆک پ

نه،ههر مابوو واقهواق له چيرۆکم  م..چ چی وازی ل ب ن منيش ب ست ئنجا اليی الي ژيری بکاتهوە..به ئهو بواق هه



ۆ..اليی الي  ۆ ب ۆ ب هکهمان دووررەوەکهوە..ب م اليی الي کۆرپهی دايی..گورگاشهوە...گورگانهشهوە...لهما م؟ئا ئا ب ب
يی..اليی ال..السيی..ال..يی..پوخ خ خ.. بهدەم وەنهوزەوە سهری بهملدا ب همی الئيله ۆ سهر سنگی هات..ديسان نووکی قه

را  م خ يه..به هکی،،بۆ ترووکهيهکی چاو ئهی زانی له کو نوختهی له چهرچهفهکه نهخشی کرد..دمهوڕوو هات،ڕاچ
نانيشم  م، خۆ جار کی پ شاردەوە.."وا ديارە زووتر له شهوان بهالدا د نا باوەشك کی به دەموچاوی دا ه بهخۆهاتهوە..دەست

کی سووکم بۆ حازرکه! چی نهخواردو تهوە.نان ی مهال کهريم چووب درەنگ د وە..ئافتاو گيان باوکم هاتۆتهوە؟بۆ ما
دا ب دواتريش چايه..".   دەخۆم؟ههرچی ب ماستی لهگه

کم  ش کرد و پهنجهکانی تهقاند.جگهرەيهکی داگيرساند و لهگهڵ خۆی دا گوتی: ئهوەی بمبين وادەزان دەفتهر خۆی خاوک
ی.. ڕاوەسته بۆم به ڕەش  نم!وەی بهزيادم نهکردی کورته چيرۆک،دە جيوەی ناگير کردۆتهوە پهنجهی بۆ دەتهق

م..ڕاوتان  وانی ئازيزی شهوی پاييز پهنا بهخوا تا شهبهقی بهيان ڕاوتان دەن قارەمانهکهتهوە،شهوگار بهبهريهوە ههيه..م
ردەزمهی نووسرە..زمانی ئهدەبی..زمانی دەکهم..فهرقی چييه..وەی که زمانيش کلک و گويی ل دەب تهوە،م

قه بۆخۆی دەدوێ و ههرای ل پهيداناب ههتا  ڕەمهکی..ناوچهيی..کرمانجی سهروو..هی خواروو..چی و چی ..ئهو خه
نی.. ری له نووسيندا بهدەنگيان به نه ناو چيرۆک ئنجا متهق ناکهن..خۆت ناو   د

ک و ههرکييهک چۆناوچۆن ژ دەباشه بزانم جاف ن!!زمانی ئهدەبی،ئهوەی ههيه،بۆ وتوو ی لهگهڵ يهکدی دەدو
..ئهدی ئهينهلمهترەق! س ڕسکانهيان ناوەتهوە چيرۆک و زمان و  شی نازان ی،ل ک نا زەقه،ڕەمهکيهکهی بهکه
ت ل بهدەنگ  يتهوە،فهرموو ههرچی دەنووسی بنووسه ک نه دەکهی خۆت س ڕسکانه له خۆت دەن قارەمان..کوڕە وڕ

ن نايهن بۆ خۆيان دێ.. مانی دەدوێ کهسيشی ل بهدەنگ نههات..بهدەنگ د ستای سل ی دمدم)به زمانی ئ ئهوەته(قه
مهی  نم ئهگهر به دو ست چيرۆکهکهم دەنووسم..قارەمانهکهم بهدەنگ د فهرموو،شهکريان خوارد..دەنا حهشريشم ل هه

يه؟ گوتب ياپراغ..با ناحهزيش شهق بهرێ..شهق بهرێ..ئهی ئهی ئ هم شهق بردنه بۆچی؟ نووسينه يان شهڕەگهڕەک
که{سوراحی و تهلهفۆنی  ن ساردی بهردی بناخهی ههموو کار هشهيی يه..خو ن گهرمی هه ههناسهت سوار مهکه..خو

ک بگرم شهو ڕاشکاوە. همی فيچايهوە}.با ملی بابهت ۆپی شکاو ـ قه   بيرکهوتهوە ـ گ

ی بهزۆر الدا ڕۆيی:له گرژی روويهو کهوە نهدەگرت تاکوو له پڕ گهشايهوە و لۆچی خهيا ە ديار بوو ئۆگری به هيچ بابهت
ی  ی کهمهوە..ئهمهيه دەيخوم دونگی تهڕ ناب له لهوەڕ..ما فهکهم دۆزيهوە ههر دەيهوێ هه ی ڕەويهوە:" سهری ک تهو

کی تهوە..سهعات و نيو دا دەب ک مهلهوانی ت ی مليۆن سبهينهکهی بايی دە چيرۆک  فهقير چواردەی تهمووزی نهمرە ج
قی  راق دەنگی دايهوە..ههر بابا بووڕای دەکرد بۆ شهقامهکان..خه نج دەقيقه وەکوو گرمهی ههور له ههموو ع دەکات..له پ
هيان دەکوتا..نازانم چييان دەکرد..ئافرەتی سهر به عهبا مهترەقی پ بوو  کی دەهاويشت،هوتافيان ل دەدا..چهپ ت

ی ی ل  نهشيدەزانی له ک دەپهڕين ڕاديۆش دەی نهڕاند جارێ نهشمان دەزانی  به ناوی ک تهپ ..منداڵ و پير هه ش ڕاک
هق  چی دەدا و ڕوو دەبزڕکان..چاو ئهب ی دەردەپهڕاند..کهف و کوڵ له دەرووندا پ ق ڕق و بهغزی دەيان سا دەين..خه

ک سه .."تۆ دەبوون و هوتاف نرکهی دەهات..ڕاديۆش ئاگری دەکردەوە"..نهخت نگرايهوە.به تهما بوو بهالی سياسهتدا نهچ
م وەبوو ئيستيعمار و نۆکهرەکانی  لم به ترشه؟ ئهرێ چوزانم پ دەتگوت خۆم له سياسهت نادەم ئهی ئهمه سياسهت نييه؟ش
م  م نييه دە ی  ل ی نووس و ئافهرينی پ وەرگرە..سياسهت و ناسياسهت ،خۆکهس گو وەک بهردە عازەبانه ت

..منداڵ نيم قسهم چی..خه ن وە نهم ب دەدەم دەقی سياسهتی پ که و ت دەپهڕێ..ئهوەی بيخهمه چيرۆکهوە وەهای له قا يا
ڕژێ..       ل هه

بيری له کارەساتهکانی دوای شۆڕش کردەوە.."پهحا بهرەی نيشتمانی چی به خۆی و ميللهت کرد!!باش بوو خهتاکهمان 
چا دەنا ئيش نهدەڕۆيی..بهههرچی چاک و پيری سهر ئهرز ههيه شتی وەهامان به خۆمان کرد  لهمل ئيستيعمار دەپ

..وەکوو کابرای داری له ڕەفسيکی  ی پ نهبردب ی پرسی خهريکی چيت..؟گوتی ئيستيعمار ڕ حوشتر بهستبوو..شهيتان ل
ی وەهام بهبيردا نههاتوە..ئی دی.."  ق کراومف   خهريکی کاری شهيتانم..گوتی به زولجهالل لهوەتهی بهشهيتان خه

ک هاتهوە بۆ الی  بڕيهوە..پاش نيو سهعات ی هه کاکه!کاکه!نانهکهم بۆ حازر کردووی..دەنگی ئافتاو شريتهی خهيا
  رستهی نووسين و دانيشتهوە:که

وکهی خۆمان چی له ماستی عهزەو منارە کهمترە..بهخت  س ر..گۆيا ماستی بهری قه ر..ماستی ههول ن ماستی ههول دە
ن دەکا شۆرەتهکهی  و ی! ژنه دزەيی ماست ه ی دنيا ـ مقابل لبن اربيل)؟ه و تالع بۆی ههيه..ئهدی نهيانگوت (وزارة الدفاع 

رە..گر ..ئۆتۆنۆميهکهش بۆ ههول ر پهيدا ناب ک له ههول ەوی ههزار دينار دەکهم،ژنه دزەيی ئيزراب بکهن کاسته ماست



نن،ب دەنگن..زۆريشيان کوردايهتی کرد  ن،سنگ دەرناپهڕ ،خهڵ:قهکهی فهقيرحا يان پيرۆز ب ر..ل بوو به ميراتی ههول
ناون..ههيانه..ئ ن،شا ئهمما پڕوپاگهندە نازانن..دەی دەی خوا بۆی ه ک ببهستر ستا به چيرۆکی من ماست و ئۆتۆنۆمی ت

ی چهور دەبوو..قهيدی چييه ههمووی ههر کورد نييه؟ ئهدی حاجی قادر گۆڕقهرەجی نهبوو درايه  رە بهڕۆن پ وەک کول
ی خاک و  م ههقه زەرەريشيان نهکرد..حاجی قادری گۆڕقهرەجی،نا مانی؟ما ،نالی و گۆران دران به سل کۆي

ی،گ وی بابردوو مهکهوە..چيرۆکهکهت سازدە:وابوو به خۆ کی لهسهردان و بهدوا ک ۆرانی نازانم کوێ يی..بهرد
کيشت نهنووسی..ڕاسته قازانج سهری  همت فيچاندەوەحهرف ڕا. قه ۆپت شکاند،سوراحيت وەرگ سهعات نازانم چهند گ

ک..بازبازان به فکرت مهکه نهوەک وێ  مايهی خوارد..پ داگرە لهسهر شت ت نهش ..ئاخر فکريش دەسوێ..ما لۆس ب
روتهسهله دەستی  ستا ت ش شۆڕش، فهالحی ئ نهوە..دەب بچمهوە بۆ پ هی بۆ له دەرەبهگ بس لهگهڵ فهالح خهريک به، تۆ
ڕێ..حيسابيان له بانک ههيه..رۆژ  ..ئهوەی تراکتۆری ههيه!ئهوەی پيکهپ ل خوڕێ! ئهوەی عارەبانه دەگ ئاغاشی ناگات

دايه!نييه  دەقۆڕی..دوور مهبينه پهجامهش لهبهربکا..چی ت لن..فهالح ههيه له لۆقنته بيرە هه بۆی  ١يهک دوو منداڵ نهش
دايه..بهدەستی  ستاش ترسی پۆليس و ئاغای لهد نهکا؟چهند مهغدوورە بيرە و پهجامهی ل بهزياد بگرێ؟دەنا بهو قورئانه ئ

کانه بۆ ئاغا  کۆنهکهی دەباتهوە ئهرز کانه ههر به کۆنه خۆی م ن بووە دەنا بۆچی م يش هی حکوومهته..جووچکه ترس
..ديارە  کی نادەن م و زۆر چ غهدری له فهالحهکه نهکردبوو،کهچی دەنکه دەغ کداری ب زو زۆردارەکه دەدا؟خۆ م

هکه حهل دەکا فهلالح ب سايکۆلۆجی دەزا نی نهکردووە..سايکۆلۆجی مهته ن کابرای وەک زۆردارەکان جووچکه ترس
کانهی دەدەم و ئاگربڕی  (م ن کهکهشی بدەنهوە غهدر ناکا، ههرچی ب ڕەحمهکهيه دەمار دەرد مام سهالمهتۆکه سبهين م
شی ناوێ له سايکۆلۆجييهوە باز دەی بۆ فهلهک و جوغرافيا..قوڵ و باسکتی  دواڕٶژی پ دەکهم)..ههر ئهمهيه مهسهلهکه پ

می بۆ دەر ه و چاوی زا ما کی گاڕەش لهم ل هه نه و عاردەکانی بۆ (الين)بکه.ڕەحمان و خهزاڵ و شهش بزن و جوت ب
رە و حۆله و سابيربهگی  ژ مهگهيهنه..حم ال..تاقم يهواوە بيسميلال..خۆت له قڕەقڕی شۆو تۆو ڕەشکه..لهودە..قوشه و گهالو

نه و بهرەی نير و ئاموور و به بی  پ ناوێ..سهد جووت..س الت ناو سهدەيهکه..ب همه و قهيناغ..حهق ق حس ن که
النه مهيهنه ناو  لهوب ۆ..سهروبهری ڕەوسه دەرکردن و ئهو ش شهی تهبارە و مه نجيهک له جۆ شهشيهک گهنم ..سهرئ پ
نی لزومی نييه..چوزانم خهزاڵ و  يان بڕناکهی..جلک و بهرگيشيان خورد مهکهوە..داو و دەلينگ حاجی حوس چيرۆک ت

ی چاووت گوستان چ لهبهر دەک ی ناگا..دە يان،فهيلهسووفيش ت ر س جاران بگاتهوە سهرپ ن بهرەوژ هن..کراس له پشت
ن..بهبيريشت ناي عاردييان چۆن الين  بڕيوەته فهالحی مهخموور،خۆ مهخمووريشت نهديتووە ناشزانی چۆن دەدو

کی سهرزارەکيت ل بيستووە و بهس..ئهدی وەزعی دايهرەی حکومهت چۆن  بوو..سهنهد ئيدارە و پۆليس و دەکرد:شت
ی  ی فارس ئاغا و باييز و پاشا و ک مهحکهمهی بهدوادێ و ئاغای له پشتهوەيه..چهند بهرەبابی ئاغای دزەيی ههيه..ما
رە  يه؟عهلياوە هی ههول شا..براله ههويرەکه ئاوخوازە..کوڕە خۆ نازانم (دووکهزە)سهر به کو ديکه؟ههيهوو دووری ک

وێ وەستای کوێ  يان مهخموور..ئنجا ی جهنجهڕم ش چهک دات؟جهنجهڕ..ههی ما يان ڕاپ که پۆليست ت بهردان بۆ کو
ر ههر  يهکی پ بکوتمهوە بۆ ههول يه خۆ ڕەوای ههق نييه ڕۆژە ڕ ی پرد ی وەها ههيه له بنهوپا دەمهزەنی بکاتهوە؟د

تهوە..ئهدی ئهگهر بهر له  تهکانی دەمهزەن دەکر ستای جهنجهڕی نهبوو؟ ک دە ساڵ پردێ وە ٥٠ههتا با
ههبوو؟نايزانم..ئنجا بڕۆ ئهم سۆراغه له پردێ بکه..گوريس به يهک اليی نهدەگهييشتهوە نۆرەی دوواليی يه..لهسهر 
نمهوە..وەی چ جاڕسی کورته  هک برڕ ی پردێ و مهخموور کا کورسی دانيشتووم چهمپ نهنووسرا ههر مابوو له ڕ

هم ها رکردووە..خۆ کفرم نهکرد الی فهالح بووم..مهالی مهشوور وەهای بهسهر نههات گوتی چيرۆک ..شارە زەردەوا
تهوە..ههر  ندەی کونی دەرزی تهنگ دەب ر و مهخموور چۆن ه ژت..سهيری دەشتی پان و بهرينی ههول خۆت و دەستو

ر دەکهمهوە..به وە ناکرێ..خهتای خۆشمه ڕييان له خۆم کو ی چيرۆک داوی ئهستوورانه پ بهند و  دە خۆڕايی خۆم له نا
م دادەم..ڕۆنی ههسانم له  نم..مابوو له جياتی جووتيار کاروبارەکهش به کۆ دەقوت ئاسنگر و تهئريخ و جوغرافيا هه
نهگرێ خۆ که دايه ناحهزی  بيرچووبوو لهگهڵ کارەموو و ڕۆنهکهرە بۆ ڕەوڕەوەی جهنجهڕ!!ئاخر خوا له ڕەخنهگريش هه

کت بازنادا هبارت بۆ له هيچ عهيب رێ يان به بست فهرەنجی و کۆ غ بژم ه و تهوە بۆ بههانه بزماری نا ی دەوەش ..ل
ش پهنجا ساڵ تهزبيحی قهزوانی بهدەستهوە دەگرت يان هی  وێ..باشه من له خۆوە چوزانم فهالحی مهخمووری پ بپ

نهدەگرت ..بهدەستتهوە دەگرت يان لهدەسکی خهنج ند..خهنجهری ههبوو؟ نهی باغه؟ديارە تهزبيحی کارەبای هه هری دەئا
ری..فهالحی بۆرە پياوی  ی مهالئيکهتی سهر شانانی ههموو شتان دەژم بوو؟ جهمهدانهی ڕيشوەدار..ه ه بهسيهتی دە
دێ..بهڕاست  کی بۆ ئاگر دەکهی ڕۆژ هه هت بۆ دەستاندەوە..بهخوا ههتا سهبيل ههناسه ساردی سوخرە و ب گاران،گۆيا تۆ

ش  ش؟کيسه و سهبيل قاوت و ئهست و بهردی دەوێ.. پووش سهبيل ک ش؟ يان سيغارەک بوو يان جگهرەک
ههرقاوته..جگهرە قتووی دەوێ  لهگهڵ کفريت..ئهدی قهننه؟خۆ ئهويش باوبوو..کوڕە ئهو عهزابهی بۆ چييه،با فهالحهکه 

ش ،ئهمما پۆليسهکه به جغارەی قهميشيش ڕازی نهدەبوو پاکهتی دەک ش نهب ن ئهو سهردەمه پاکهتی جگهرەک ا..دە
بڕ..بهو  غازی،صحة..ئۆهۆ ليستهکهم دەوێ بۆ ناوی پاکهتی زەمانی دەقنانووس..بهسندانت ب ههروا ههی پۆليسی باغه



ه کاولهکهی  ناو..باشه وا مهفرەزە بهسهر ما خوايهی له ژوورووی سهران پارەی پاکهتيشی لهو فهالحه بهستهزمانه دەر
وەکهيان ماش ب يان گهنمه کوتاو يان ساوار ..باسی دۆغهوا مهکه..ههرچی پهله پفهيشه هی فهالحی دادا ڕەشه ش

،بهرۆژ ڕاوی  واران نابين وەی ئ رەبايه دەيزانی کاميان کهم مهسرەفترە..براله مهفرەزە ڕەشه ش خۆشناوانه.. دايکم ل
..ک دە پۆليسهکان به ئانقهست خۆيان نهدەوەخراند ههتا ئ ق دەن وان بن.. دنيا خه خا م ی ئاغا يان کو وارێ له ما

ژ بايت چيت پ دەکردم! کوڕە  بهئۆينه،ئامير مهخفهرەکانيش بهتهماع بوون..به نهبوو بی کورته چيرۆک،ئهدی ئهگهر در
ک دەبه له ت له و ب ندەی من لهو بهند و باوانه دەزانن ئهدی چۆن وەها پهيتا پهيتا ش ستن خۆ چيرۆک نووسی ديکهش ههر ه

شت  هبن و ـ تا شووەوە دوو جووته ل شته کهمتياری تووکن ـ پاقله زەردەگڕی ديت ـ له پشت مه و دەی کهن به چيرۆک{قه
له دەريای فيشاڵ مهلهدەکا..،..،}و چهندی ديکهش له سهرەناوی ئاخرزەمان قوتهقوتيانه له چاپهمهنی ئهم ڕۆژانه..يهک له 

مهت..ئيحسان ی(مانگ و شهش  يهکی وەردەگرێ وەک هه عهبدولقودەسيش(فنف و ثالث عيون)ی به خهيا
تم شڕم  کهرەکهيه..وەی که چاويشيان قايمه..چاوقايمن  کوردی ترە کابرای چيرۆک نووس..دەسه پوول)نووسی..چاو ل
هک  پڕمهکهی خۆيدا دەمچهماندەوە و دەمگوت دەی ڕەخنه له خۆت بگرە ئهمهش پهنجا دينار ،سهد دينار،مزەی کا

..د   ڕانهت..پهنا بهخوا ئهوەی به خۆی دەکرد با به دەواری نهکردب

ن بهرتيل..کارەباچی به  ی نا ی نهدەويست يهخهی ڕەخنهگر بگرم..سهد ديناريش پ کم سازدەدا پ خۆزی منيش شڕم بڕم
ندەش..ڕەخنهگری ههناسهسارد خ هريکه دوو سهعات پتری پ دەبڕێ..مهئموور ههيه تف له ئهوراق ناکا به دوو ه

ی گۆشتی قوربانييان ل  لهبرسان دەمرێ..له ڕۆژنامه و گۆڤار و دايهکانهوە که نووسهر و رەخنهگر بهسهر دەکهنهوە دە
کی ل دەپچڕن..چاوەکهمنووسهر و ڕەخنهگر بونهته ڕەعيهی  دەبهشنهوە..به نامهی تهقهشوفيش وادەب بايی نان و کهباب

م کاربهدەستانی چاپهمهنی ..منيش ههر لهگ رم بياننووسم..ههر ل هڵ خۆمدا قسهی وەها پف دراو دەکهم،خۆ ناو
ری کهنگينه؟ هش ن{قووقوو  قووقوو}.. ئهی ئهمه که   بتۆر

چوو بۆ سهعاتهکهی مهچهکی،لهسهر کۆمهدينهکهی دانابوو،ديتی له دوازدەوە وەستاوە.."ئنجا ئهمه دوازدەی شهوە يان 
وە به سهعات ئيش  ندە وردپ ر بانگی نهدابايه سهيريشم نهدەکرد..ک ه هش ،که ن رۆژ؟خۆ نازانم هی ئيمڕۆيه يان دو

ن وەختت بهخهسار مهدە،قسهی سارد و سڕە چی شتان به خهساری بدەين چاکترە لهو پڕوپووچهی  بکا!دە ..ه ت ناچ
ی دا نهدەهات  وەختی پ دەکوژين..دايکم لهماڵ بوايه سهراسۆيی دەکردم وای دەزانی نهساغم خهوم ل ناکهوێ..بهخهيا

شهی زۆرە،بابهتهکهشی زبر بوو کی بهسوود..خوای گهورە لهسهر چی بنووسم:فهالح ک  ە".   شهونخوونی دەکهم بۆ کار

دايهوە:"به الی کوردايهتی دا بچمهوە باشه..با جارێ پهردەی  کی دايهوە:وەک دەفتهر پهڕەی باسهکانی به خهياڵ هه ڕاماو ل
کی مانگی پڕ و هی کهل و ئهم  ..".شهبهنگ م..تاری ڕووناک دەبين ڕا دەدەيتر پهنجهرە دابدەمهوە،بهو شهوە ههرمنی ت

دا ت فی سيا..مانگی تيا..کولمی تيا.. ديو و ئهوديوی مانگی بهخهيا  پهڕی..ڕۆژی پشت ههور..پهچهيی پهرچهم و زو
گورج  بای دايهوە بۆ چيرۆک:"ها چيم دەگوت؟ئا ئا کوردايهتی!شهوەکهش درەنگ بووە..دەرگام دانهخستبايه ههستی 

ن خامۆشی و کشوماتی:ژوورت مه ی دە ی مهال  دەهاتهوە..ئهمهيه پ نفهزبڕ بکه و..مهنفهزبڕم باوکمم دەکرد که له ما
تهوە گشتی وە هيچ.. شک نهکر نی م ن بگری ئهگهر کهل چيش..ههزار کهل   کرد و ه

ستی سهری خشا:"چابوو  همهکهی بهناو مووەکانی دا له پ کی سهيرۆکهی له الجانگی ڕاستی دا نووکی قه ه مست کۆ
نم بۆ برينداری نهکردم،نووکهکهشی دەنووشتايهوە و پهکم دەکهوت..ههر ئه هم مابوو خۆ ناچم دارا بهخهبهر به م قه

ند تا دوای نيوەڕۆ..خهوی خهسته..وەی  وەی نا ن شهو لهبهر ئازاری ددانی نهنووست ئيمڕۆکهش بهستهزمان پ هم.دو قه
ی گشت ببن به باوەشک..باوەشکهکهی له ژوورەوە کردەوە..گرژی  که خۆشه خهوی خهست.."خهريک بوو قوڕگ و بناگو

کی ی دەمو س چاوی و تهڕايی چاوەکانی و فش بوونی کونهلووتهکانی وەک مۆرکی باوەشک به ڕووی دا دياربوو..گ
نهوەيه..کاشکی ئاو چيرۆک نووسيش  کيشی به دەموچاوی دا کرد.."ئاو خهوڕەو ند کی ل خواردەوە ه ند نيوەپڕ کرد ه

نهکهس.نووسهر و شاعير ههن دەبوو لهگهڵ خۆمدا دەمکردە هاوبهشی..لهسهرەوەيه دەمنووسی:بهقه همی ئاو و ف
بهستووە..ئهوسا،زوو،قسهی وەهای  زەوە شيحرم هه قهرزاری مهشرووبن..محمود درويش گوتی له کابارێ به دەوری م
کهڵ  نيش ت هحهتی هاتهوەبهر..مهرەکهب و ئاو و مهشرووب و خو دەدرکاند.جارێ شارەزای دنيا نهبوو،دواتر هۆسی مهس

ی دەبن..ههرنهيس ک بکهم،شهو درەنگه..دە هی چيرۆک ز نهبووم گه تهوە..با من ههتا ب ه ب بۆ ئاخری دەگير ه،کت
ژووييش کورت و  کی م خ مهحموود بدەمه بهر داس>خۆ چيرۆک ..چۆنه سهردانهکهی سمکۆ له ش سهرم قورس دەب

م به ت..به مانی پياوی ئهوتۆ ماون ئهو دەوريان بهبير ب ژی ههيه.له سل يان  در من چی،خۆ بهم شهوە دەستم پ
ژە مهراقمه ئهو سهردانه به باشی بزانم..ما  ..چهند لهم وە بهند ب ناگا،ئهوەندەشی لهسهر نهنووسراوە چيرۆکی پ



ی بکهوێ،منيش چوارمهشکی  کوو لهخۆوە ت هکهی دەمی داپچڕی بوو بۆ دەنکه توو به کهمتهرخهميم بڕم وەک تهنبه
ی دانيشتم بهههويای مانی کار له کار دەترازێ،وەک  ل باس و خواسی ئهو سهردانه..تا من دەکهومه خۆم بۆ الی پيرەکانی سل

..   ئهم چيرۆکهی ل دێ سهر بههيچهوە نان

وە  کی ل ت تهف ژە چيرۆک..تهڕە چيرۆک..سندانه چيرۆک بگرەو ف کی کورته چيرۆک..در وان له دنيا مهکرۆژە:سهرپهت ل
ن وارە وڕ ..وا له ئ دايه: ب کی ت م..دە فهرموو يهخهی تووتن بگرە ههموو بابهت ان دەکهم نازانم چ دە

که بۆخۆی بزانه  تووتنهوان،توجار،کاروانچی،حهمباڵ،سهلهم و سووتخۆر،حکومهت،مهعمهل ئيدی نازانم چی..حهشر
ش مهوە بۆ پ ش ئينحسارەوە دەست پ بکهم يان دواتر!!زەحمهته بگهڕ ت دەبا..له پ ،چوزانم سهروبهری ١٩٤٠ بهرەو کو

ک ههبوو،نازانم ک چی دەکرد..کوڕە خۆ تهزکهرەی  ک ههبوو، قادر صراف ن هيدايهت تووتنی ئهو دەمه چۆن بوو..دە
نفوس بۆ تووتن دەرناکهم..نامهخوا له تهماکۆوە بۆی دابهزم..چهقهچهقی تووتنی کۆنی پ ناوێ،ملی مهعدەن و ب شهما 

يه دەيگوت تووتنی بگرەو ل خوڕە..بۆ تووتنهک شهماش د ک ههبوو وای دەزانی ب ن مودير عام تنه..دە هی شاور و ش
زراون بۆ  قی ئهو ناوچيايه ڕانهگو خمه..بهڕاست خه شمه مهعدەنه..چابوو نهيدەگوت ب وەرت و شاور و ب

..بهم الوەتر وەرە بۆ بازيان و شهقالوە و دهۆک پڕن له  موجهممهعهکان؟خۆ کورته چيرۆک له چۆلی شين ناب
نيش گرمهيان دێ..ههر ناوچهيه تهبياتی خۆی ههيه بۆ تووتن..زەوی ههيه به س گاسن  تووتنهوان،شارەزوور و بيتو
ک بيری له سهروبهری تووتن  نجی دەوێ..خهت و دۆريخه جوادان..چی ديکهش". نهخت ..ههيه پ خۆش دەب

م چاويلکه له کردەوە.."خاکاو و س ئاو ههيه.. زەوی دەم وشک ئاوخوازت رە،زەوی ش دار س ئاوی ناوێ..بهتۆ ب
تهوە  لهکه وەردەگيرێ..بهريان ههيه لهسهر دەخهت،پتر کهمتر..تووتنی شيشه،ڕسته،شهقڵ و شيش..ههروا ب شهلهگه يان ش

مهتدار ب فهردەی  س قاپ و چوارقاپ..د ی قوتابيم دەرس لهبهر دەکهم} ئاغام بهتۆ س ن ڕشاندن و زاخاو..{دە ە
سهرلهزوو ههر تووتنی وردە ههبوو بۆ بهغدا و مووسڵ بهڕێ دەکرا دواتر ڕسته داکهوت..ژنه شارستانی وەها ههبوون 
ی تووتنه..شۆکهودۆ..بارانی ب  ن گورگه به شی دە ه پ هکهيان سهرەوبن دەناشت،ڕەگهکهی بهههواوە..گياکه شهت

شه..وەی که  وەرين..ههزاران ساوا و  وەخت..کلۆ..کرم..ههزار فهالکهتی لهپ ن هه عالهم به لهرزوتای بيتو
ر ئاوی دوکان و دەربهنديخان کهوتبن..پاشی ههزاران ساڵ  زان ههبوو دوای بڕايهوە..رەنگه گۆڕيشيان ژ شيرەخۆرە..خ

گهل بردوون..ئهوسا (دی.دی.تی)پهيدا نهبوو بوو..  يان بهسههوو دەچ نازان بۆچی وەها بهم مومتاز و زانای ئاسار ل
؟سهد ڕەحمهت  م بهزەهيريان ب ..ب کی کردبۆوە..دەيانگوت فهردە و ديناری ل دەدرايه لوجنهی فحص و ک و ک چ ئاگر
ی نهبرد مومتاز لهغو بوو..نومرەيهک دەگمهن بوو..{قووقوو  شوو..دوای چواردەی تهمووز دووسا له کفن دزی پ

..بهرل ن رم بۆ بخو هش ريش قووقوو}..ئهمه دووجار که هش کی ديکهش بانگ دەدا..يان دوو جار؟ که هبهيانی جار
تهوە ئنجا ئهوی ديکهيان  ت  ژيش دەب کهوە بانگ نادەن..وەک مهالی موئهززين يهکيان له نو ههمووی پ

دايه گوناحه بانگ دەدا..بهو بهيانی يه زوە پياو د دەکا..ميکرۆفۆنه و لرمهی دێ..بهبيلال دەنگ ناخۆشی وەهايان ت ەست هه
ژی جهماعهت خۆ  دەپچڕێ،له سهرمای زستاندا بهرەو مزگهوت بۆ نو دەگرێ،به پهنجه چاوەکانی هه له شيرين خهو هه

.. ن دەکوت ئهوقافيش ئهو مهڕنهمووکهی ل بهدەنگ د   هه

باوەشک چاوی پڕ کرد له ئاو..چاوی سڕيهوە..زەق زەق سهيری کاغهزە سپييهکهی کرد..کاغهز لهبهر چاوە خهو ت 
ک هۆشی  يهوە،ههرجارە کم گهڕاوەکانی زڕ دەبوو..يهک دوو جاران به ههردوو دەست ڕووی خۆی ما
گهڕاو ..زرينگهی ب خهوی له  هق دەبوو..ژوورەکهی ل دەبوو به تارمايی زەرد هه دەهاتهوەبهر..ديسان چاوی ئهب

شکييهوە دەهات..زرينگه و تارمايی  دەبوونه حهپهسان..ههستی شل دەبۆوە.. دەمارە گشتهکانی دەست و قاچی خاو م
نهی تهم و دووکهڵ و گورگانه  هم له پهنجهکانی ترازا..بهناو وڕ ک..قه کی ڕ بوونهوە..ههناسهی کهوته سهر ئاههنگ

کی نهرم و خامۆشی ههست بهخۆ نهکردن بردی بهرەو تاريکايی..ب ههستی..هيچ..   شهوەدا شهپۆل

هو ئهکبهری گهياندە پهردە کشوماتهکهی بهحاڵ ملی کهوته سهر الشانی چهپهی که  ههوەڵ ميکرۆفۆن ئاوازی ئه
يانی..   گو

  


