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  لیانیمال وهکه یادک له
  

نوان بوون و  یکیههپرده وەک ،رگانوهئم   
 ئازیز، ریای یادی ھاوڕیدهو شاره رهبهنبوون، 

یادی  ستم.بهدهھه ))لیانیمال وهکه((
ر تاسهگوزارکی ھه، جارهکمالکانی دلۆڤانیه

  .رزی بیری منداپه له یزیندوو
  

  ٢٥/  ١١/  ١٩٨٦کریم ــ           
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  ری کتب   کی نووسهیهناسنامه کورته
  

ە. جۆرج ئورو)(،ی مزرای ئاژەنری کتبنووسه        
 ،. ناوبراوه)ئریک بالیر(یناوکه قینهڕاسته جۆرج ئۆرول،

 و باوککی ئینگلیزی له یدای ی زایینی له١٩٠٣سای 
یدانی مه تهنگالیای ھیندستان پی ناوهندی بهبهمه

زن ژیانی بریتانیای مه سای لهنی نۆزدهمهتا ته. ھهوهژیانه
کانی ھزه ڵ بهسایدا تکهنی نۆزدهمهته ر. لهسه بردۆته

ک دوو تی دوور. یهڕۆژھه چتهبت و دهپۆلیسی بریتانی ده
، رسه باتهبیرمای دا ژیان دهوتی  ک پۆلیس لهساک وه

و  خشی تانکارانهنهدەور و م چی پ ناچی به
وت و کهردهی کۆلۆنیالیزمی بریتانیای بۆ دهتاوانبارانه

وتی  وهڕتهگهگرت و دهدهی ھهئیشی پۆلیس ست لهده
کان و ک مامۆستای خوندنگهند ساک وهدایی و بابان. چه

دا  نندهشاری له ری کتب، لهک فرۆشهکیش وهیهماوه
 ڕۆژنامگرکیک دا وه شیهو ماوه. لهوهمنتهده

تی ژیانی سوسیالیست، چۆنییه یوتنخوازری پشکهتکۆشه
ر نیگای به داتهکان دهو گانگه ی کرکارانی کارگهژارانهھه
نووس. ر دهسه له یانتو بابه لکیان نامیلکهم و گههقه

 بات. لهر دهسهن بهمهپاریس ته ئۆرو دوو سالکیش له
سپانیا کانی ئیڕهشه ب ڵتکه گیانفیدایانه ،دا١٩٣٧سای 

فاشیزم و  شانی ئازادیخوازان، دژ به بت و شان بهده
شدا بریندار ڕانهو شهر لهکات و ھهڕ دهرستی شهپهکۆنه

زد و  وهڕتهگهدا ده نیمهکانی تهئاخر ساه بت. لهده



 5 

ی زایینیدا کۆچی ئاخرینی ١٩٥٠سایی و لهکهنیشتمانه
  کات.ده
  : بیی جۆرج ئۆرو بریتین لهدهکانی ئهمهرھهبه

  ن داندهپاریس و له ست وایی لهده کتبی: به
  کتبی: ڕۆژگارانی بیرمای

  نی ڤیگهرگهنگهو لهرهک بهیهکتبی: جاده
دا  ١٩٤٥سای  له یم کتبئه ، که نزرای ئاژهکتبی: مه

ل گه بهکات. کتبی ناوبراو رده دهنووست و نوبانگی پده
 و به وهتهنرگدراوهوه دنیائم ی کخه کانیزمان

  .وهکانهڵ کتبخانهباخه تهنچۆکتب ملیۆنان 
ش م کتبهئه ، که کشتا و یهت و ھهزرا و نۆ سهکتبی: ھه

زرای کتبی مه له وهرۆکهئالی ناوه باری نوبانگ و چ لهچ له
دوو  م دوو کتبانهئه کرێ بگوترێ کهو ده وهن نامنتهئاژه

  رن.می کابرای نووسهرھهشا به
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١     
                  

  
 مانۆڤر زراینی مه، ئاغاجۆنزی خاوهوهو شهئه      

 وتنکاتی خهو بهشه ۆش بوو، کهرخست و سهمه ندهوهرئهھه
ر ی کیپ بئاخنت. ھهکهرگای مریشکدانهبیری چوو ده

ڕاژە  ، بهوهستهدهرخۆش، چرای فانۆس بهم، جۆنزی سهودهئه
ی وشهری حهو سهر ئهم سهئه ،وهیهستانهی ڕۆینی مهڕاژه

 دایکهرگای چشتخانهردهبه و له ڕ کردتاریکی تپه
ی خانهشۆرتکه له کهی وهنا. دوای ئهکانی داپالوه

نیازی ڕازان و  پ کرد، به بیره رداخکی له، پهچشتخانه
 ستهی خهوا پرخهکه  ،وتنکژووری خه وتن ڕووی کردهخه
  .وهدایهنگی دهوی خانمی خزانیشی تیدا دهخه
، جموجۆڵ و وهوی جۆنز گوژایهچرای ژووری خه رکهھه    

وت. ھۆکاری زرای مانۆڤر کهمه یر دهسرت و خورتکی سه
رازی پیرترینی به مایۆر، واتهگۆیا پیره بوو، مهجموجۆڵ ئه

 نیازهو بهونکی بینیوهوی دین خهزرای مانۆڤر، شهمه
  . وهتهزرا بگی مهبۆ ئاژه کهونهخه

 زرای مانۆڤر، کهی مهکهناوبانگهبه کانهمایۆر، یهپیره      
 تینددا خهبهموو مهی ھهی باشترینی ئاژهپیشانگه له

رک بوو جی ڕز و وهژن با بوو، ژینهبه شانزی به
  ک. موو الیهویستیی ھهخۆشه

ی، کهونهی خهوهوای گانه نیازهمایۆر به ،گوتراده     
 وهدا بکاتهالی ئاژهبیستراوی دیش بهی ڕازکی نهپرسکه

گودا  و گرانیشیان به ورهستکی پ گرنگ و گهبهو ڕاز و مه
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وتۆ بنیاد نابوو، یان ئهکهرارهول و قهن و قهبچرپن. به
ی ژر لفه سامی ئاغاجۆنز بخزته ری بهسبه رکهھه
وان ، ئهوهتهی بگوژکهوهو، چرای ژووری خه وهنهوتخه
   .وهزرا دا کۆ ببنهزنی مهھۆی مه تکا لهبه
ی پیشانگه رچی لهگهزرای مانۆڤر، ئهمایۆری مهپیره     

« ناوی خۆشناویند دا، بهبهی مهبژرادنی باشترین ئاژهھه
زرای ی مهنو ئاژه م لهشداری کردبوو، بهبه» ویلینگدۆن

 دایک به که ،کرابانگ ده نهسهڕه و ناوهر بهمانۆڤر دا ھه
ی الی ئاژهمایۆر بهگوی دادا بوو. پیرهیی بهکۆرپه

 ج بوو، کهوهڕز و بهرز و بهبه ندهوهر ئهھه وهیانهزراکهمه
 و له و بووندڵ خۆزیای ھاونشینیی ئه ن پ بهی ئاژهرهبه
وی شیرین خه ویش چاو لهعاتی شهند سهھات چهستیان دهده

  بدرن.ئو کانی قسه بنووقنن و گوێ له
، ورهرکی ھۆی گهبه مایۆر لهق ببوو. پیرهو شهشه      
رم رم و گهپووش و کای نه وکی ئاخندراو لهبان ج خهله

ھاری به ک بوو دوازدهرازمایۆر بهوتبوو. پیرهرکهدا لی وه
رچی ژر گهش دا ئهنهمهو تهر لهڕ کردبوو. ھهن تپهمهته له

وری لنیشتبوو، ز و چهستووری بهشی توژکی ئهپستی له
 رازکی به، نموودی به وهوی و پیریشیههموو قهھه م بهبه

ند رچها ھهھروهدا دیار بوو. ھهستهجه تی لهوکهشان و شه
زمی ددان عه میشی بهی دهوهرهی تیژی بهشفره جووته که
پنی و موو کهھه م بهدرابوو، بهستی ل نهرکشان دهده
و  رسامیشی، سهی تیژ و بهبوونی شفرهڕای ھهرهسه

نگینی و سه شنهبوو و، چهن و ئارامی ھهھوهکی ئهسیمایه
  باری.ی ل دهتکی ژیرانهتانهمه
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 ستهده ستهزرا پۆل پۆل و دهی مهخایاند ئاژهزۆری نه      
سم و یاسای ڕه تک بهماعهو جه ستهر تاقم و دهھاتن و، ھه
کان، گهکی سهک دا ئارامیان گرت. پشهکۆیهمه خۆیان له

ی وهوان ڕهھاتن. دوای ئه رپینچه یسی وجه، بلبوله واته
کۆی پ ر سهرمانی سهری نهج و دوو بهیشتنهان گهرازبه
ر رازان با. مامگ و بهی سهدوو تیره رم بهرم و گهکای نه له

کان، رهنجهی پهر لوارهسهشر و قاز و مراوی لههو که
کان کهکراوی بان کۆهی ڕایهر کاریتهسه کان لهکۆتره

 رانانیش ھاتن و لهنری و به ڕ و بزن ونیشتن. خی مهھه
، وەم کاوژ کردندهتخ بوون و به وهرازانهری بهپشت سه

   .وهڕوان مانهچاوه
ر و باکسه کشی ئاغاجۆنز، واتهسپی داشقهئه جووته     

وان ژوور. ئهکتر ھاتنهشانی یه و شان به وهر، پکهکلۆڤه
ک وهنه ک وهر ئهبهر له، ھهژوور و ڕۆیشتن دا کاتی ھاتنهله

یی شنه ن، زۆر بهپشل بکه ل ژر پدا کانبچکۆه هئاژه
 بردده و ھنانو گژو گیادا دهله ستووریانتیسکن و ئه سمی

  .وهھنایهدهنگاویان ھهھمنی ھهبه زۆر و
موو ک ھهم وهو دووباد. به ڕاوهر ماینک بوو گهکلۆڤه     

ویش پاش چوارجار زاو زووی ر، ئهبهله دایکانی کۆرپه
ش و الری باریی لهولوسی و له دا، لک کدوای یهدوابه

  .وهببۆوهر نهیسهمی کچنی بۆ مهردهسه
 و به وتهکهرک بوو درشت ھهوهر زیندهباکسه      

روازتر ت ھهشت بسھه ی لهژن و باکهرزایی بهت؛ بهفهقه
سپی ئاسایی بارکشانی ھاوتای دوو ئهھزی  و، توانایی

تکی ئاماڵ ی خاڵ و خهکهپۆز و لمبۆزه. ژر قهوهھاتهده
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 کی فرهنگ و نمایهش ڕهتهو خاڵ و خهبۆزی پدا ھاتبوو. ئه
ر گهڕاستیدا ئهخشیبوو. له تی بهڕواهی بهوج و ساکارانهگه
و  وهر خورد بوویایهی باکسهکهفام و مشوره وردی له به
وت کهرده، بۆت دهرنج دابایهوت و ئاکاریت سهس و کهھه
 که ڕامان نییه ت و بهبلیمه ندهوهرکی ئهوهر ژینهباکسه که

 ،ی کهوهم ئهر بکرت. بهسهی لهبکرێ حیسبکی ژیربژانه
ر رانی شیرین و ئازیز کردبوو، ھهی یار دڵ و دیدهبهوی لهئه
ڵ پوخت و پاراویی گهده ش و الری بوو کهتی لهو تین و تاقهئه

   .وهشانهوهی لک دهکهسووڕانهکار و ھه
سپی و  ی بزنهکان، مورییهسپهدوای ئهدوابه       

نیامین بهوتن. پیرهژوور کهوه نیامینناوی بهگودرژک به
زۆر   ئو زرای ئاغاجۆنز بوو.ری مهوهمۆنترینی ژینه ڕووگرژ و

ر جارکیش ھات. ھهمدا دهدهی بهوت قسهکهھه م و بهکه
وس و پالر بوون و بۆ دن ته کانی بهوتن، وته ھاتهده که

  یگوت: جاران ده زۆر ئاماڵ تاڵ؛ بۆ ونه
مش و  ، کهممن داوه و کلکنی کردووکلکی به خودا بۆیهــ     

خودا  د خۆزگهم سهمی پ بتارنم، بهسی پاش گهگهمه
شی ساز بزۆزانه  سهگهو  مش و مهئه دا و دهمن نه کلکی به

  . نکرددهنه
زرا نشینان مه رک بوو، کهوهژینه نیامین تاقانهبه      

جاران . زۆربینی بوونه وهڕوویه نینیان بهرگیز پکهھه
ت پ پرسی ئاخۆ بۆچ قهگرت و لیان دهپرسیاریان تده

  یگوت: رامدا دهوه و لهن؟ ئهناکه
دا ھیچ شتک نجامهرهر و ب سهب سه م جیھانهلهــ      

  ب. ی ھهی لوهنین بش و شیاوی بزهنابینم بۆ پکه



 10 

م ئه ر بوو، کهن یار و ئۆگری باکسهر تهنیامین ھهبه       
 ب ھیچ قاوهش، بهتییهری و ئۆگرایهویستی و برادهخۆشه

ھشت یاندهو نه مابۆوه ناویاندا شاراوهناو ھهر لهقاوک، ھه
ری به م لهکشهوان ڕۆژانی یهڕازی دیان بزان. ئه س بهکه
و دیوی ی ئهکهناو مرگه ختانک لهنگ وههتا درھه وەیانبه
 بردهڕ دهوهله ھوری ڕۆژیان به رژینی باغی سوان دا بهپه
  ر.سه
دا دابین ببوون گای خۆیانج له ر تازهر و کلۆڤهباکسه      
جروک ھاتن  جروکه مراویی ب دایک ، به هپۆلک جووجه که

پخوست دا  دوور لهی بهنھوهکی ئهشون جیه و به
ستی ینی دوو دهمابه ر لهم، کلۆڤهو دهر ئه. ھهوهخوالنه

رتیب سارکی بۆ تهو حه وشهلۆلی دا حهو سمی خه ستوورئه
دوور شونکی ئارامی به کان لهمراوییه هجوجه رکهدان. ھه

و خه ژر باڵ و ده ریان خستهترسیدا ستاریان گرت، سهمه له
  چوون.

ھۆی  زرای مانۆڤر لهی مهکانی ئاژهرهموو تاقم و بهھه      
ی کهجوانکیله ماینه ، واته)لیمه( زن دا جگیر ببوون کهمه

تی فهقه لی، بهوت. مهژوور کهکشی ئاغاجۆنز وهگالسکه
و الری ڕۆینی خۆش  نجهکردن و له نسکه ، بهوهیهنهژیکه

شونکی  ن، لهموو ئاژهی ھهوهرهبه ھات و له وهوتییههڕ
چشنی لی شی مهنگی پستی لهرچاو دا تخ بوو. ڕهبه

سپی  ندهوهر ئهھهچۆڕی شیری ناو کاسیکی چرموو وابوو. 
 ، ک چاوی بینری بانگی بینین دەکردق و زوڵ و تورت و شه

ودای ی ھهن پچوکهبه وویهریرکی سووری کردبحه لکهپه
 لکهو پهر ئه. ھهتاتاکانی پ ھۆنیبۆوه کلک و یای و، داوه
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 ی ببووهکهش و الرهرمگی لهر پستی چهسهش له سووره
بوو بی و ر دهھه جوان و دگر، که ندهوهر ئهخشکی ھهنه
جاری، ربهنازکی جام ناز و نیوهده لی، بهیت. مهیری بکهسه
رنجی سه که و نیازهر بهو ھه وهنگاندهلهخۆی ده یهموسکهکه

ی تورت و فهو که و یای ڕازاوهرهبه کهدانیشتوانی ھۆه
ناز و ڕاژان و خۆبادان  مک لهقی خۆی ڕابکشت، دهشه
  بوو. دهردار نهسبهده

ای ئاغاجۆنز ی مکهزرا، پشیلهی مهموو ئاژهپاش ھه      
، خۆی ی سروشتی باو و باپیرانیگوره ی زۆڵ بهھات. کتکه

 چاوکی گارمترینی جگای شیاو، رم و نهبژاردنی گهبۆ ھه
ر و کلۆڤار رمی باکسهرم و گهی نهستهنوان جه له رکهو ھه

کۆشی  کانی خستهرمانی ب دا، چاوهکی نهدا جیه
 ک لهیهت وشهنانهته ۆ قورس، کهوتوکی ئهخهستهخه

  یشت.گهگوێ نه مایۆری به گوتاری پیره
 مۆی ئاغاجۆنز، کهستهی دهشهڕه لهقه ،)سمۆسه(له جگه     

نیشتبوو، زن ھهرگای ھۆی مهر دهر چلووکی داری بهسهله
دا چاوڕوان دانیشتبوون. کاتک  زنھۆی مه زرا لهی مهئاژه

ڕوان بینی، یار و چاوهی ساز و تهکهتهشامهمایۆر حه پیره که
  ستی پکرد و گوتی :ده مجۆرهرووی خۆش کرد و بهسنگ و گه

وی پشینم ونی شهخهک لهموو الیهھه نگهــ ھاوڕیان! ڕه     
خۆتان بۆ بیستنی  نووکهر ھهھه یهوانهئاگادار بووبن و له

ی وهگانه ر لهوێ بهمهم دهکردبت، به ئاماده کهونهخه
برکم ل بگرن و سه لتان بخوازم که تکاوه م، بهکهونهخه

 ستی فرهبهت و مهند بابهکی چهن با پشهڕم پ بده
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ر باسی سه وسا بمهم ، جا ئهش بکهپویستتان پشکه
  م. کهونهفسی خهنه
ند مانگکی تر چهله م زدهناکه فیقان! من بواڕه      

ڕی  دم داھاتووهبه .وەبمنم ھاونشینی کۆڕی یاران
تکوە پچم. مان و نهرهم بهشی بارگهو ئه رهبهمانم لهنه
ب و ده هانر شانسه م لهیهسپاردهرک و ئهم ئهئه ،واتهکه
ن، مهزار پچی تهھهڕبازی  وا لهلکی که زمون و زانستگهئه
تم ڕهکۆچی ئاخر که ر له، بهوهکۆشی مشکمدا کۆم کردۆته له
  التانی بدرکنم. له
ر و سه ن بردۆتهمهته من درژ ڕۆژگارکم لهھاوڕیان!        
س فراوانم تکی بهرفهو ده دا، ماوه شم درژ ڕۆژگارانهله
ست ر دهبه ران لهوهنی ژینهساتی ژیای کارهوهبۆ لکدانه له

ورازتر ن، ھهته من به . پم وایهو کارم تدا کردووه دا بووه
ت ڕهبنه ، لهم جیھانهر ئهکی سهر ئاژهی فامی ھهڕاده له

پی یشتووم و بهگه ن تری ژیانی ئاژهوھهو گه
ب ده م کهیشتووگه جیهبه تهناعهم قهکانم بهوهلکدانه

  .وهمهڕوو دا بکه ی زانست و زاناییتان بهروازهده
 که خۆتان پرسیوه ت لهقه رێ داخوا ئوهی یاران! ئهئه      

 نون؟!... بهڵ چلۆن دهی ئاژهی ژیانی ئمهڕوخساره
لک کورت و تیژ ر گهوهی ژینهنی ئمهمهته سا با بیم کهده

ری سهرمهچه . بهیهزییانهی ب بهوهوسانهچه  له، پڕهتپه
ژان و  بین و بهده ورهر گهردی سهده بین و بهدایک ده له

ب المدا دهک کهیه ر. لهسه ینهبهژیان ده وەئش و ئۆف
 م خاکهر ئهسه ونهکهرگی دهمهسه به ،هرچی ئاژهبم، ھه

تافی الونیدا شون بزر  کرن و لهخو دهژی بهمر نهو نه
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کار یان دهناسهتا ئاخر ھهکانمان ھهرهکرن. کارکهده
 خرنهده وتن، زۆر ناجوانمرانهکار کهله رکهکرن و ھهده
تا ھر سه مڕژنن. لخونیان ده ربان ور تیغی تیژی سهبه
م سای کهیه لهک ڕی خاکی بریتانیدا، ھیچ ئاژهو پهئه

و خۆشی و  وهسانهحه چژ و تام له والوه،ساوایی به
ست و ربهک سهدا ھیچ ئاژهم وتهریی ناکا. لهوهختهبه

تی تی کۆیلهپه شمان بهنووسی ڕه. چارهئازاد نییه
رھاتی ڕاست و سهگشتی به وانه... ئهگرێ دراوه پچهچۆه

ش  ب به پۆکهم چهککمان لهو تا ههی ئاژوانی ئمهڕه
  .وهنامنینه

       
زم و میزانی ئاسمان و سروشتی وا نهرێ ئهھاوڕیان! ئه      

بنت؟ وا دهڵ ڕهئاژه به شهم بهر ئهھه که یهم جیھانهئه
ر و بووی باری به له که یهم وتهتاوانی ئه وهخۆ ئه یانه

توانای دا  له ، کهدارهژار و نهھه ندهوهر ئهھه وهمهرھهبه
  لی بژنت؟سهته دانیشتوانی خۆی به نییه

!... ئاو دان جاریش وانییهو سه خر وانییهفیقان! نهڕه       
س. تی ھهکهرهپیت و به بارانی به هوای بریتانی پهو ھه

 توان و لهده س، کهفره ندهوهئهر م و داھاتیشی ھهرھهبه
ی تر ندهوهیان ئهخۆن، دهلی ده ی کهندهوهستی دت ئهده

تر و بۆشناغتر ژیانیان بۆ دابین ستۆ و کۆک و پۆشتهئه بگرته
خسیر کراوین، ی تدا یهئمه ی کهزرایهم مهر ئهبکات. ھه

وغ ،  شهبیست ڕه سپ،ئه دوازده پتر له توانای دایه له
و ب بان  دان باندهڕ و مات و سهرخ و مهدان کار و بهسه
ساسی و ژاری و کهھه له ستۆ بگرت، کهئهشنک وهچه به



 14 

مابت. س دا نهبیری که یشی لهکهت ناوهنانهداری تهردهده
 ر بهڵ ھهی ئاژهژین و ژیانی ئمه رێ ھۆی چییهم ئهبه
 وهو توانهرهدایم به ھاران، بهی بهر شنهفری بهشنی بهچه
  ؟!... وهبتهم دهچت و لی کهده
و  یارانی گیانی گوێ بگرن با پتانی بم بۆچهھۆ        
کیی گرفتی رهسه رهبی ھهبه. ھۆکار و سهر چی وایهبهله

واوی ته به. نزیک ییمانهستهتی و ژردهکۆیله ئمه،
 ستی مرۆڤ بهده ڵ بهی ئاژهنجی ئمهسهوت و دهسکهده

واوی ر ڕاستی ته ھاوڕیان، ومی سهچت... بهتان ده
فرکی ژر ده له گیر و گرفتی ئمه پرسیاراتی پ له

کی یهش دا تاک وشهفرهو دهژر ئه و له راونوخون دایهسه
یاری کی و نهره. مرۆڤ دوژمنی سهمرۆڤ)هویش(ئه که تدایه
 ستی مرۆڤ له. دهوییهر زهی سهرپاکی ئاژهی سهقینهڕاسته
گ و ماکی ڕه تایهتا ھهبۆ ھه ،سات ببن، تاکوپانی کارهگۆڕه
  ب ببت.بنه وهوسانهری و چهمگهسته

 کا و نهده نه ، کههپهوت و چهکی چهزیایهمرۆڤ حه        
بار  کا و نهده ھلکه دا، نهشیر ده خوا. نهر دهکرنی و ھهده
توانایی نیر و  که یهوهکتر لهپرهکش. پتۆخ و چهده

 ندهوهغاردان و ڕاکردنیشدا ئه بت. لهئامورکشانی ھه
 بهروشک پشهکه بتوان له که پ نییه چاالک و تونده

ست و پ ستانی و دهوهستهموو دهھهم بهوه، بهبداته
نی خاوه ، خۆی لکردوینهوهیی و ب تواناییشهسپیلکه

  رمان. وقی سهر تهقی سهبهڕه
شتی ھه و له وهوسنتهچهده ئمه وهر ئهھه وهئه    
وا مان پ ڕهو مشتهر ئهست و مستمان ھهنجی دهسهده
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 قن بهیاری ڕهڕێ بچین. بهژی پی بهمر نهنه بین کهده
 ھزی ئمه کانی بهردهردن، شوهده شان و پیلی ئمه

 ین و پای ئمهپه زراکانی بهر و موچی و مهبێ، دبهده
 کۆل و شان و پشتی ئمه کانی بهمهرھهو به وهکاتهده تهکه

فا و رد و جهده گشته مڕای ئهرهچی سهگوزت. کهڕاده
ماندا گه دات، ھشتا لهرخواردمانی دهده ی کهتهینهمه
. وهتاوک دمانی پ بکرته که ڕوخۆش نییه ندهوهئه

ن ر تهھه کارهو نابهدری ئهچنگ غه وی لهر زهی سهئاژه
  س.شی خۆیانن و بهرمی لهنی چهخاوه

ر ئست وا ھهتی گا و گۆلی کهماعهجهی رێ ئوه، ئهئه     
توانن پمی ده می من ڕاکشاون، ئایا ئوهر دهبه ڕیزا و ڕز له

گوانان  تان شیر لهگادۆشکه ھزار ندسای پشوو چه بن که
 بوایهده ی کهو شیرهر ئهکرێ پمی بن ھه؟ دهدادۆشراوه

 ی ل ھات و بهساواکانتان بینۆشن و گۆچی پ بگرن، چ
  چت؟و ڕۆ ده سانک دا ڕۆ چووهوکی ک و چ کهئه

 میزاد!... ئوهمۆی ئادهستهکانی دهی باندهئه ئوه      
م ! لهتان کردووهزار ھلکهند ھهپمی بن سای ئیمساڵ چه

ی ندهو چه هجووجه ندی بوون بهچه تانیهزاران ھلکهھه
 کرانه ی فرۆشران وکهو بۆ ئاغاجۆنز و خزانه بازاڕ کران ده

  ان؟یوهسانهی حهمایه
ی تا ئستا چوار جانووھه تۆ کهر!... ئهی کلۆڤهتۆ ئهئه      

 ی کهو کۆرپانهر ئهرگوانان، ھهبه نگ و شیرینت ھاتنهشه
ستت، گۆچانی ده می پیری و زورھانیدا ببنهده له بوایهده
ر سهکون و چییان به کرێ پمی بی ئست لههرێ دئه

ی وهی ھاتنهنگهجه ر چواریان له ھه؟!... بهھاتووه
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ر چاوی دت به نی شیرینیاندا لهمهی تهختینهوهساه
ی نیان بزهدیه ی دت بهگیران و ئیدی چیدی چاوگهھه

  ڕت.خۆشی پدا ناگه
ش بری پشکه کرێ پمی بن لهرێ دهیاران! ئهھه       

دا ودایهم سهر و ماتان، لهست و نیستی سهموو ھهکردنی ھه
نجی زۆر و کار و ڕه له وت؟!... ئاخۆ جگهکهست دهچیتان ده

و  ویلهمی دیاریکراوی کونجی تهریی ب سنوور و ژهوهکوره
م لۆ ؟! بههبا ب گ ژنی ئمهبه به یهکان، چیتر ھهپشتره

نج و ڕه و گشتهڵ ئهگهو، ده تاه م ژیانهڕای ئهرهسه
ن یچژین، ھشتا ڕمان پ نادهده ی کهجخاره

  رین.تا داری ئاخر بهمان ھهکهڕۆژگاره
 ، چونکهوهمهزمانی سکا ناکه ،خۆم ت بهبارهمن سه        
رانی وهختهی بهڕرپهی سهڕزه حای خۆم له ش بهبه
ن مهته سام له مۆ دوازدهئه تا بهھه مان دابووم کهزراکهمه

ند چه رازم لهبه هت کوتهچوارسه له ر و زدهسه بردۆته
 ژیانه مجۆرهرچی ئهگه. خۆ ئهم بووهرھهمالۆسان به رهبه

 راز و نهبهی ئمه م نهوه، بهگرتهکان دهرازهی بهزۆربه
چنگ  نی تر، ملمان و ملتان و ملیان لهئاژه ک لهھیچ یه

  و نای بت. تی ڕزگار بوونی نییهرفهربان دهتیغی تیژی سه
ر ئست ڕیزا و ھه ی کهرازانهبه هو کوتهی ئهئه ،ئوه      

م ئه ن کهش بزانن و تبگهمم ڕاکشاون، ئوهر دهبه ڕیز له
تان وهو وشک کردنه ڕیی و تهستهڕچوون و دابهش بهخۆ
، شتان نییهبرۆ ڕهش و دوو ئهر خاتری دوو چاوی گهبهله
ون، تاکو خهوشکی ده خۆن و لهڕی دهته ئیمۆ له بۆیه کهبه

ی مرۆڤ، گۆشت و رهری سای داھاتووی بهژنی سهبۆ جه
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ڕ وانینان تهژنی خههی جر سفرهب و بۆ سهگیانکتان ھه
دا کهئاخری سای ئیمساه ی لهگۆشت و خۆش گۆشت بن. به

ندی بهختهکۆی تهر سهسه ونهکهیش دهکی ئوهک یهیه
ست ربهیی، ب دهزهستی ب بهده ر گوژان و تیغ بهوهزینده

گۆش  کتان گۆش تا بهک یهری یهی ھاوارتان، سهقروسکه به
و  کمانهموو الیهڕوانی ھهچاوه ساتهم کارهئه ت. دیارهبده
ران و گا و گۆالنیش دت. ڕ و بهرخ و مهر گشت کار و بهسهبه
و ر بهکانیش ھهگ و بادار و ب باهسپ و سهت ئهنانهته
  چن. ده ردهده

 بگات که و ڕۆژهکا ڕۆژت بهر!... خوا نهی باکسهتۆ ئهئه       
م ودهکانت ھز و بستی بارکشانیان ل ببت. ئهماسولکه

شت ستان و گۆشتی لهدهقۆ بهستی چهده تداتهئاغاجۆنز ده
  کرت.ت و کوت دهتان لهی ئاغاوهبۆ خۆراکی تاژی و توه

گوێ بگرن  زرا!... ئوهکانی مهگهمهئه به گهی سهئه ئوه     
رتان ون، سهوانی بکهپاسه پیر ببن و له ر کهھه و بزانن که

پیر بوو،  ماڵ کهرناچ. گه دهپیالنی ئاغاکانتان ب به له
ن کهالنی دهستن و نوقمی گۆل و زۆنگ و زهبهمل ده ردی لهبه

یش  رێ ئوهلی دۆست و برا، ئهی گهئه وایهی خنکنن. کهو ده
ی چاره که لتان دیار نییهئاشکرا  ک ڕۆژی ڕوون بهر وهھه
و  وهش بۆتهستی مرۆڤ ڕهده ڵ بهی ئاژهشی ئمهڕه
  ؟وهبتهشتریش دهڕه

نجی سهنی دهخاوه وهن و ببنهرکهماتان ده مرۆڤ له      
 دته و کاتهستی و ئازادیتان ئهربهڕۆژ و مانگ و ساتان. سه

م تان ڕماندبت. بهرهمگهتهو ستی ئهسهی دهقه دی، که
ی ن ئهردهچکه خهپ بایه وتهسکهم دهستھنانی ئهبۆ ده
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ی یاران!... ئه سانییهل بهڕوون و گه ی زدهکهیاران؟!  ومه
کجار ش یهوهکار و کردهو بین و بهڕ پتهبیرو باوه ب بهده
وتن و ب سرهبهڕۆژ،  و و بهشه به مار. پویستهدهبه
 له خونمژه و مۆزمهبکردنی ئهستی بنهدادان، دهھه
  ر.دهنگوچک بنینهئه

نگ و ، دهم ھاوردوهمن بۆ ئوه یامکی کهڤان! پهھه     
 و شۆڕشهر ڕاستی نازانم ئهسه من به وازی شۆڕشه.بانگه

کی یهفتهھه نگهوێ. ڕهکهردهنگ سهگرێ و کهردهی سهکه
 تا شۆڕشھه یهوانهساکی دی، یان له یهوانهتر، له

ر دا سهت سالمان بهگات، سهوتن دهرکهسه گیرست و بهداده
رانی زیندووی وهموو ژینهھه م ئیتر لهودهڕت و ئهتپه

ئستا  ی کهو جۆرهر ئهم ھهمابین. بهزرا، تاکمان نهمه
کردنم، ریکی قسهدا خهویهوهم کۆڕ و کۆبوونهم لهیانرخهئه
ڕۆژک دادێ و شۆڕش بۆ ڕزگاری و  تۆش دنیام کهر وهھه
ند، بۆ به ی پ لهم ئاژهودهوێ. ئیتر ئهکهردهکسانی سهیه
  .و دەحستوە ڕزگاری دت تایهتا ھهھه

قازانجی  قاتان بهنی ب بهمهی تهیاران!... پاشماوه       
وستی وڵ و ھهبن! ھهن و لی دسارد مهکار کهشۆڕش ده

نگ ده ، که جی ھومده وکاتهدا ئهم ڕبازهگرنگتان له رهھه
 ساواکانتان دا گوی گۆرپه تان بهکهو بانگی شۆڕشه

 بۆ  ڕۆه وهدایک و باوکه له ازهم ئاور ئهگههئخوندبت. 
ناو  له م ویستهپشت بوا، ئاگری ئه ج بمن و پشت به

و  وهمنتهدار دهرم و گوڕ و بسهروا گهدندا ھه
 ن کهبیری بکهن لهکهنه  ب.ر دهڵ مسۆگهوتنی ئاژهرکهسه

، م بستهخت و حهرچی زل و سهتان ھهر ڕگهکۆسپی سه
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. وهکاتهزلتری ده ندهوهت ئهڕاوک و ڕاڕایی و دوودی سهده
زانی شۆڕش ی ناحهوهخۆداچوونهداتاشین و به رینهکا قهنه
م ی دهقسه تان بکات! بهتهڕدا ھه ر و دتان بگرێ و لهسه

ندی و سود و زیانی وهرژهن بهوا دهی کهسانهو کهو زاری ئه
بان و ک ھهیه و له مرۆڤ تک لکاوه ڵ وئاژه

ب، واو دهنان تهر دووک الیهزیانی ھه لالبوونیان بهوهته
ب ناوک و ب  و قسانهری ئهسهربهن. سهکهبوا مه

 شیمکی خاوهخه ھندهن. مرۆڤ نه ئمه رۆکن و دژ بهناوه
ر قازانج و گهمهرن ؛ وهن ھهی ئاژهرهسرین بۆ بهئه که
  ببینت...  ستهندیی خۆی تدا بهوهرژهبه
وتۆ نجاکی ئهرا و جهدا پشوی و ھهو ئاسنایهر لهھه      
 کهوهما کۆڕ و کۆبوونهچی نه رپا بوو، کهدا به کهنو ھۆه له

 ژووری چوار جرجه ھاتنه ،کهو کشهبشون. ھۆکاری گرمه
کانیان النه ریان لهبۆ گوگرتن سه بوو کهمشکی کوی 

گوتاری  یان لهکهگوچه زرۆیانهر و تامهده ھنابوویه
  مایۆر ڕاداشتبوو. پیره

وت، ری کوی کهوهچوار ژینه کان چاویان بهگهسه رکهھه 
پشدا ی لهرنامهب بهب پرس و ڕا و بهخونیان کوی و به

زمی ر چوار الوکییان و نهسه یان بردهتمهدارژراو، ھه
 کان لهمشکهر جرجهگهیان شواند. خۆ ئهکهدانیشتنه

چووبان، ھیچیان رنهن و دهبزوتبایهج دا بۆی نهلکی بهھه
  کرد. دهرباز نهت دهالمهسهریان بهسه

ی وهن کردنهھوهتی و بۆ ئهزایهی ناڕهنیشانه مایۆر بهپیره
  بی و گرماندی و گوتی:     ستی ھه، دهکهیرانهقه
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م ر لهب ھهده ھاوڕیان!... واناب!... ئمه     
کنین و دۆست و دوژمنان لک تهدا سنوران ھهیهوهکۆبوونه

رانی کوی، وهئاخۆ ژینه وهینهب ڕوونی بکهورین. دهھه
ن ندهبه ی ماڵ لهرانوهروشک و ج و جانهک مشک و کهوه
یاران ی نهرهبه کین و لهی دۆستانمانن، یا خۆ الوهڕزه له

  دان. 
 نیشانی دا که کهنگدانهرگرت و ئاکامی دهنگیان وهده      

تین و دژی نگری دۆستایهزن الیهی دانیشتوانی ھۆی مهزۆربه
چوار ن ر تهکان، ھهنگهمی دهجه رسهتین. لهدوژمنایه

ک؛ یهگ و کتکهی کوی درابوو ؛ س سهدژی ئاژه نگ لهده
 نگ داوهده ی(ئا)م بهی زۆڵ ھهوت پشیلهرکهپاشان ده له که

  خر).(نهمیش بهو ھه
ر گوتن سه وهرگرتن، مایۆر ھاتهنگ وهان و دهد نگپاش ده    

  و گوتی:
ری سه ر لهگهشتانم کرد، ئهی پشکهمهله ھاوڕیان! زده

س ر بهم ھهرتان. بهی ژانی سهمایه ببته نگهبۆم ڕه
رچی ھه م کهکهو داواتان لده وهمهکهتان ل دوپات دهمهئه
، رچی توندی و تیژییهرێ و ھهوهدهست و مستتان ھهده له
ڕمبکی تیژی  نهکا لک ھاینن و بیکهت مووی بهر ھهھه

ی رهگیانی ناخاونی به ڕوو به و ڕمبهوسا ئهرب، ئهجگه
نی چوار پ، دوو پ، بادا و ب باڵ، مرۆڤ بگرن. ئاژه

تکا دوژمنانی  رن و بهوھهک گهیه ک توخم و لهیه گشتی له
ن ئاکار و کهنه داون، ستی منتان بهمیزادن. دهی ئادهرهبه

وا ی کهمهودهت ئهنانهن. تهچاو بکهی دوژمنان ڕهوهکرده
سم و ڕێ و ڕه ن لهکه، نهپاندووهگۆڕی دوژمنانیشتان داته
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ی وهرچی کردهربگرن. ھهک وهیان کهکهیاسا و زاکونه
ک ن. ھیچ ئاژهو ناب بیکه ڵ پارز و پاوانهئاژه له مرۆڤه،
کۆی مه سکردی مرۆڤ بکاتهو ژووری ده ھۆده نییهبۆی 

رگی خی مرۆڤ، جلک و بهف و ڕایه. پخهوهسانهوحهشه
ک چک و وه مووی بۆ ئوهر ھهریان و ماڵ و حایان، ھهبه
 ڵ لهی ئاژهرپاکی پیس و پۆخن. ئوهو سه ر وایهپهچه
رم و بانی گه و جینگدانی نو نون و وهوزین و تالنهگه
ھرام و و  ی قاوهوهخواردنه ی مرۆڤ، لهرهرمی بهنه
یان ب رهی جگهباکردنی دوکهبه تیان، لهربهراب و شهشه
ی ز و کا جرینگهرن! نهستی بۆ بهن دهکهری کراون؛ نهبه

وداکانیان تا و ئاھۆی سات و سهکانیان، پهرهمبهزیو و زه
وان وایی ئهماغی و بادی ھهده رزهبه بگرت و بهرو دتان سه

کورکت و ده یرچی دی مرۆڤ بۆکورتی، ھهون!... بهدا بکه
ر ھه ن. گرنگتر لهب لی الدهو ده یهبڤه ، بۆ ئوهپی ئۆگره

ھیچ  ن کهبیری بکهن له کهشتک، با پتانی بم، نه
ک  بۆی یهھانهج ھۆ و بهھیھیچ پاساوک و به ک بهئاژه
ژر  ملی بخاتهزۆره توپزی و به زانی خۆی بهگهھاو ڕه نییه

ک ڕابگات و گشت الیه ب به. دهوهتهسهرمانی دهچۆکی فه
بیر تی له ک و قهموو الیهنشینی مشکی ھهخانه ببته

نگ و هڕ رچی بهگهوی، ئهرزهنی سهی ئاژهئمه که ،نکهنه
م شک و ین، بهند توخمهو چه نگند ڕهچه ت و شوهڕواه
ک رمان یهسهربهجی خۆی، سه، بهیهرچی ھهمان ھهشوه

ھیچ ھۆو ک، بهستی ھیچ ئاژهکسان. دهرین و یهسه
  بت... خونی یارانی ئاڵ و ئالوده بک ناب بهبهسه
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یرکی تکا سهرن با بهوهم ھاوڕیان، ئستا به       
چ  و لهین و بزانین ئهڕابوردوم بکه ویونی شهداستانی خه

ونکی خه ەیوگانه رچیگه. خۆ ئهو چۆنهو چییه رارهقه
و  م پوخته، بهسووک و ھاسانه ھندهدوور و درژیش نه

ڵ گیانی گهده که ،مکهونهی خهشهو بهواقی ئهڕه
، یهرم و گوڕی ھهتکی گهن خزمایهدانی ئاژهھهرسه

  .وهن با بۆتانی بگمهی بدهگوچکه
مکی ردهر و سهیرانی سهیری سهم سهکهونهھاوڕیان! خه   
باوشی  ڵ لهوا ئاژهردمک کهر و سهسه ،لک کۆنهگه

 وهانهوسری و چهمگهسته دوور لهکسانی بهکی یهگایهکۆمه
رو تیدا به . جیھانک کهکشاوهدهی وهسانهدا پشووی حه

. هموان بووموان و مای ھهت ھی ھهکهرهم و پیت و بهرھهبه
 له که وهمشکمدا ژیانده کی کۆنی لهرییهوهیاده مکهونهخه

  .زهڕرز و بهڵ بهی ئاژهبۆ ئمه رییهوهو بیرهر ئهڕاستیدا ھه
ل و و ھهئه ، واتهئستا ر لهند ساک بهھاوڕیان! چه      
شی دایکم بووم، ی باوهکهرازکی خهبه همن کوته ی کهکاته

 لهی مگهوهڵ بونهیشتن و تکهمی پک گهده زۆرجاران له
 وهسۆز و ئاواته کانی بهخوشکه ستهکان، دایکم و دهرازهبه

ی وهو وای گانهە وکردهیان دهشیرینه مهردهو سههیادی ئ
ژر  ی زوی سرودکیشان بهمهمزهردمی کۆن، زهبیری سه

یادگاری شیرینی  پ بوو له ڕا. سرودک کهگهلواندا ده
 ر به، ھهو سرودهی ئهمه. زمزهوهسانهحه ژیانی پ له

نی دی وزهر سهسه به ردانی مانگی جۆزهشنی شنهچه
مشکمدا کۆپ  ڕی و ئاواتکی نادیاری لهپهمندایم دا تده

ند و چه کهوای سرودهر ھهکان ھهم، دایکهودهکرد. ئهده
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وا و ھهر ئهم ھهیان بیر مابوو، بهکهتکسته ک لهیهوانه
دا مهردهسه وله شیعره، یتهند بهو چهر ئهو ھه گیان بالونه

راوی ده له ر گیانی مندایم، کهسه ھای کردهکارکی وه
رچی گه. خۆ ئهوهستنی مشکی مندایم دا جیان کردهبه
 لواوهم بۆ نهوهت بواری ئهرھاتان قهسهر کۆسپ و بهبهله

وی ونی شهڵ خهگهم ده، بهوهمهر بکهسهبه کهسروده
 واوی بهته کانیشم بهت شیعرهنانهبوو، تهی ھهرچپشینم ھه

  . وهمشک دا ھاته
وک ئه کپی له نگم بهپیرم و ده ند کهرچهھاوڕیان! ھه      

ڕای رهزن و سهم پیری و زورھانیش نام بهرێ، بهده دته
تان بۆ کهنگ و سرودهده وتووشم، بۆتان دمهنگی کپ کهده
کم ل گویه یش ژیرانهر ئوهگهئه . من پموایهوهخونمهده

، بشک پی ڕادن وهدا بنهگهتیشم لهڕهند کهڕادرن و چه
ی وهقینهھۆی ته بتهده کهم سرودهودهبن. ئیتر ئهو فری ده

  ڕوت.ر دهسه ڕینی لهن و گوی ڕاپهگای ئاژهکۆمه
خۆش  کهی سرودهوهروی بۆ خوندنهمایۆر سنگ و گهپیره      

 نگیخۆی گوتبوی، ده ی کههوجۆرر ئهستی پکرد. ھهکرد و ده
 ڕیوهڕی و جی بهم زۆر باش و بهوتوو بوو، بهرم و کپ کهنه

 ک بوو لهوایهر و بزون بوو؛ ھهدهدنه کهوای سرودهبرد. ھه
رگرتبوو. ی وهالکوکوچا) مایه(و  )مانتاینکله(نگی دوو ئاھه

  بوو: شنهم چهش بهکهتکستی سروده
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  وی ! رزهنی سهئاژه             
  

  وی ، رزهنی سهئاژه
  وی !رزهنی سهئاژه

  ن ، من که چاو له
  نگیبدهمن به نهگوێ بده

  می شادیم بۆ ھناون ، با بودهموژده
  نگیھاوتا و سه بیستراوهنه کییهموژده

  
                 *****  

  ھیوا بن، به
، دتان بھوم   

  ڕۆژک دادێ
  م بایتۆزی وردی ده مرۆڤ بووبته

  ، رچی تیدایهجیھان و ھه
  تکایی کجاری و بهیه به
  نانی خاسی خۆی بابژنی خاوهبه به
  

               *****  
  کراو، ی کۆیلهشان و لووت و ملی ئمه

  قفی نیر، ھا بووب لهڕه
  ر،متهچنگ قه له 
  وسار.ست ھهده له 

  مل و پشتمان،باھۆ و با شان و ده
  نجکی خوناویبۆ گه له
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  نجی خۆڕایی !م بۆ ڕهر باری ستهبه خرتهئیتر نه
  

                  *****  
  

  نم و جۆ ،گه له
  ، ڕهسوه له 
  د تامی سه ی باغ بهبکه له 

  ، کا و کۆت، ر، ونجهندهوهچه
  شامی نمهڵ گهگههد گزره 

  وهتاو بشنتهھه ر خاکا ڕوو بهسه ردک لهر شیناوهھه
  ، وهنجی دروونهب ڕهبه
  ین تامیکهیی دهنوخشه به
  

               *****  
  رین،شتی بهده
  زاری وزهی گوڵ گوینی سهرمانهخه به 

  ی چیا،ره و نواهدۆڵ و ده
  ی ئاوی مرواریشۆڕه به 

  ی کو،ردی لوتکهی ب گهسروه
  رزاییبه وراز و لهھه له 

  زۆرداری. ران لهواری داگیرکهما ئاسهدەڕا
  

             *****  
  ، ڕیدایه ستیمان لهربهشی سهڕۆژی گه

  ! ئاسۆ ڕوونه
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!نی بمزگ  
  رچوونهده ستی لهیتانی ژردهی شهوهشه 

  ر بن یاران !سپ و ئستر و گا و کهئه به
  ی مناڵ بوونهر کاسهسهدایکی ڕۆژی ڕزگاری له که
  

             *****  
  وی ، رزهنی سهئاژه
  وی !رزهنی سهئاژه

  ن ، من که چاو له
  نگیبدهمن به نهگوێ بده

  می شادیم بۆ ھناون ، با بودهموژده
 نگی.ھاوتا و سه راوهبیستکی نهیهموژده

  
          ***** 

  
نگ و ده تۆ بهر وهھه ورهدارانی ناو ھۆی گهوزیندهشه       

مایۆر ھشتا پیره جم و جۆڵ، که وتبوونهکه کهوای سرودهنه
ڵ ئاژه که وهکردبوونهندی بزونی بۆ دوپات نهربهسه
شقی عه یان، بهت کاڵ و کرچ ترینیشنانهتکایی، تهبه

نگی ده یان لهنگی ورینگهستی، دهربهھیوای سه ئازادی و به
و  کهھۆنراوه ک لهیهند وشهمایۆر ھاند و توانیان چه

م . بهوهو بینه وهبگرنهھه کهوای سرودهھه ختک لهنه
م توانیان کان، ھهرازهگ و بهسه زرا، واتهتانی مهبلیمه

 واکهمیش توانیان ھهو ھه وهک مایۆر بخوننهوه کهنراوهھۆ
ند جار ورد ئاکامی چه مشک بسپرن. له واوی بهته به
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زندا ھیچ ھۆی مه ، ئیتر لهوهکتر گوتنهو بۆ یه وهدانه
ک بولبول وه کهستی سرودهبهوا و ھهھهک ما ک نهئاژه

ی نو ھۆی ئاژه ر تاقمهھهچوو . چی پ نهوهتهنه
پۆلی شه تیی خۆیان لهدای تایبهنگ و سهزرا، دهزنی مهمه

ق و چه کان بهگهھۆڕاندن، سه ھاند؛ گا و گۆل به کهسروده
کۆڕژن و حیالندن  سپ بهباع، ئهباعه ل بهگهڕ و بزنهلوور، مه

  برد.  ڕیوهیان بهکهواق سروده واقه و مراوی به
ر سه وتۆ ھاتبوونهر ئهھه وهنگهزم و ئاھهم بهڵ بهئاژه     
س بوون و کهمی گوێ ڕاگرتن نهرخهھیچ کامیان ده وا، کهھه
گوی  وهرهی دهشهڕهره و ھهتهترسی و خهئاست مه له
و  وهر خوندیان و دیسان خوندیانهبزووت. ھهدهنه

مان ئاوسی چ نزانی ئاخۆ دایکی زهیاو، نه وهگوتیانه
ر به وتبایهکهرکی کوتوپ نهمپهر لهگه. خۆ ئهرھاتکهسهبه
 روا بهیان ھهکهوهقین شهنگیان، یهپۆلی دهی شهوهرینهله

  ر.سه بردهی سرود دهوهخوندنه
وکی جیھانی کپ و ئه یان لهکهسروده م بووجاری پنجه      

نگی ده و باییهراو غهھه ، کهوهکردهش دا بو دهخامۆ
 و له وەیشتگوی ئاغاجۆنز گه به رگاوهدرزی ده سروود له

ڕاند. ئاغاجۆنز پی رخۆشی ڕایان پهوی سهستایی خهخه
دت. جۆنزی  وهری مریشکدانهبه را لهنگ و ھهوابوو ده

کان و مه رارکهچ قه یزانی حاڵ لهی، نهواوی گژی مهخه
ڵ و قهچه که وهیاهو خهو به. ئهرھاتکهسهئاوسی چ به

 ستی دایهپتاو دهمریشکدان دا کردب، به ڕیوی خۆیان به
قاند. تاریکی دا ته دیکی له یهری و گوللهنگی پشت سهتفه

ی و پریشکه وهنگی دایهزرادا دهمه نگ لهی تفهشریخه
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دا پژا. ورهر دیواری ھۆی گهسهئاسن به مولهگر
ژا و، نگ شهی تفهنگی شریخهده به کهوهکۆبوونه

ویان غاریان دا. پۆلی کۆی خهو مهرهز بهله ران بهشداریکهبه
 کان لهو ھالن فین.  پاتاهرهی بان بهفکه باندان به

نگی وترووکانکدا ب دهچا وتن و لهمانی کا لی خهرنهسه
 ر لهوهتگوت ژینهده وت نیشت، که وتۆ لهکی ئهو کپییه

  .ماوهزرا دا نهمه
      

*****  
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٢  
  
  
وکی خهستهخه مایۆر له، پیرهوهو شهو پاش ئهس شه      

سمکی ڕوڕه زرا لهی مهانی دا و مرد. ئاژهیئارامدا کوتوپ گ
خاک زرا بهباغکی مهکوچه یان لهکهرمهشکۆدار دا ته

مانگی مارس دا  له رھاتهسهو بهری ئهسهربهسپارد. سهئه
  ڕووی دا.

ک ، بووڕیمردنی مایۆر تپه س مانگ له       
ستی نھنی دهم زۆر بهرم و گوڕ، بهسووڕانکی گهھه

ڕووی  خری بهکی بهرویهمایۆر دههی پیرکهپکرد. ڕبازه
 یشتن بهگهب ئاواتی وان . ئهزرانشینان دا کردبۆوهمه
ر م ھه، بهدگرم و ھیوادار بوون کانی مایۆرزینه ونهخه
زانی یاندهنه ددا بار بوو، که یان لهمهو خهوری ئهن غهته

ستی ربهمزی سهڕه مایۆر بهپیره ی کهو شۆڕشهئاخۆ ئه
ر چ سه گرێ و لهردهنگ سهکه و دی ی دتهناساندبووی، که

و  ھا ھیچ نیشانگهروه. ھهتوکهردهمکدا سهردهو سه
بنونت ئاخۆ ڕوناھی  بوو کهست دا نهده کیشیان لهیهگهبه

وگاری ژیانی تاریکایی شه له نادیاره و شۆڕشهو تیشکی ئه
کانی وهپور بۆ نهلهک کهیان وه وهداتهق دهبهشهخۆیاندا 

ق ل بهیان ڕهوهر ئهوان ھهم ئهمن، بهداھاتویان ج ده
ب مامی شۆڕش، دهبۆ گوراندنی نه سوور و ئاشکرا بوو که

مان و خۆیان زی بۆ ھهوهرهتی و ھهر خۆیان قۆی یارمهھه
م زرا بهی مهھا ئاژهروهن. ھهست و مستی خۆیان بیکهده به
و  ئاکام یشتن بهبۆ گه که ،یشبوونش گهجیهبه تهناعهقه



 30 

ویان پتهتوند و تۆڵ و فرە کی یهب ڕکخراوهئامانج، ده
ندامانی و گۆشکردنی ئه ردهروهب و ، بۆ پهھه

زیبک و کی زانا و بهتییهرکردایهش، سهکهڕکخراوه
ستیان ش دهستهبهم مهنجامی ئه. بۆ ئهکهرهگه یانکارامه

ان پک ھنا. بۆ دانان شییو ڕکخراوهخست ناو دەستی یک 
، زیت شەکتی ڕکخراورکردایهندامانی سهبژاردنی ئهو ھه

ەکانیان دەست رازی بهرهبه زرا، واتهی مهو زاناترینی ئاژه
، دوو گوی نیشدانیشان کرد. ل نو جماعتی برازا

ی وهی ناو بوو و ئه)سنۆباڵ( کیانیه بژارد کهرتۆپیان ھهسه
  کرا.  (ناپولیۆن) بانگ دهتریان به

ئاغا  دابوون که نهو ئاژهی ئهڕزه لیۆن و سنۆباڵ لهوناپ    
روار ک پهستبوون و وهستی فرۆشتن دایبهبهمه جونز به

   زیندەوەرک بوو لیۆنوکردن. ناپخوی دهبه
 ی بهکهتهساڵ و ڕواهفه وته، کهکهگۆشتن و درشت ھه

تکی یبهباری و سامناکی و ھهئاشکرا توندی و تیژی لده
 لیۆن لهوناپ ش بین کهمهدیار بوو. ئه ترسناکی پوه

 له بوو که کزرای ئاغاجونزدا تاک ئاژهمه
کردن و قسه ایک ببوو. ناپولیۆن لهد له )رکشایریه(یناوچه

بوو. نهو زماندار وان ڕه م و دود و قسهده ئاخاڤتن دا زۆر به
و  پاندنی قسهزۆر داسه باری ملھوڕی و بهم لهبه

 ت بوو. بهسهن دهتوانا و خاوهتا بی بهکانی، ھهبۆچوونه
رکی هوکردندا ژینه قسه و، سنۆباڵ لهی ئهوانهپچه
و لیۆن ھاوتای ئهوڕزانی و کارزانیشدا، ناپ ست بوو. لهباده

باری سبات و  له ،ئالی خۆڕاگری و م له. بهوهھاتهدهنه
ری ناپولیۆنی بۆ رگیز تۆزی پاش سه، سنۆباڵ ھهوهپزه
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روار گشتی په راز بوون و بهکانی تریش بهرازهشکا. بهدهنه
 ، کرازک بووترینیان بهشاوهج و لوهوه. بهستهبوون و دابه

ی، ی، خرپنهبنهرازیکی خهر بهلهسکوه ر)ی ناو بوو.لهسکوه(
کی یهرچلکهر و گوپ و بهسه بوو که وهستووری تکسماوهئه

قویی  کانی لههڕیزه بوو. دوو چاوهپزاوی ھهگۆشتن و ھه
لیک وریا و بوون و گه تروسکهو  ورشه چای چاویدا به

کاتی وتن  له زان، کهرک بوو چاالک و قسهوهتیژبین. زینده
وت کهنگک دهموو دهر ھهسهی وهکهتیژه نگهو ئاخاڤتندا ده

کاتی کرد. لهنگی دهبدهنگکی ناچار بن دهر خاوهو ھه
 ،گرفت داتی پ گیرو ی بابهوهمی شیکردنهدهکردن و له قسه
زی و بهدهالن ھهر چوارپهسه ستی لهڕدهته به ر ھندهھه

کرد گوگری ناچار ده بزاوت، کهمی دهوای دهھه کلکی به
م و زاری ر دهی سهمل بدات. قسه لماندنی بۆ لهستی سهده
گوتندا زۆر به  ر لهلهسکوه گوترا:ده ک بوو کهموو الیهھه

  سپی بنونت. ش بهستی دت ڕهده ھاسانی له
سنۆباڵ  زرا، واتهرازانی مهی بهوهزن و ماقوی ڕهس مه    

مایۆریان ی پیرهکهر، نوئاخنی ڕبازهلهلیۆن و سکوهوو ناپ
ییان ل ساز کرد و وکی گشتی ڕکخراوهو په وهکۆ کرده

کیشدا یهفتههر ھھه ژن بی. لهبه یان بهتی)یهئاژهناوی(
 ی کهمانهو دهئه ختی، واتهنگ وهمی درهدهوک لهند شهچه

، وهرخۆشییهوی سهخهستهشی خهباوه وتهکهجونز ده
و  وهکرانهکۆ دهزندا ھۆی مه زرا لهی مهرپاکی ئاژهسه
 گوێبه یانتی)یه(ئاژه تیڕهبنه و بناغه و می ھمرجهسه
تادا تووشی رهسه لهمامۆستا و ڕبرەکان  .وهخوندرایهده دا

 ھاتن. چونکهده کوانم و ئهی ئهقهچهڕهنگی و شهرسهالسه
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ر ھه وهئاست ئاغا جۆنزه ن لهئاژه شک لهم و زاری بهده
ک نمه که ،ندکیانڕا. دیار بوو چهگهخر و خۆشی دهبه
خان و  ویان بهر ئهجۆنز بوون، ھه ییتی تایبهردهروهپه

 و لهزوی ئهیل و ئارهخواست مهیان دهناسی و نهن دهخاوه
پیان وابوو کلیلی  که ،وانندک لهت چهنانهن. تهرکهدڵ ده

، ست و مستی جۆنز دایهده ق لهبهرگای بژیوی ژیانیان ڕهده
زۆر جارانیش و  وهدایهجۆرک لکیان دهک بهر یهھه
مانان چی پاشی ئمه ... به[:وهیانگوتهیانگوت و دهده

رێ!... ده دته وهرێ ئاسمانهکام به تاو لهمردنمان ھه
کی یهرهگهتهچت و  بوونی ئمهبوون و نهب شۆڕشکی که

وێ، کهردهر سهی ھهکهرهنجام و ئاخرسهرهوێ و سهت ناکه
؟!... کلیلی ڕزق و ی بۆچییهردانی ئمهۆ توهخ وایهی کهئه

من و نه، بتو ئهست و مستی ئاغاجۆنز دایهده ڕۆژییمان له
  .] چین...و تدا ده وهمنینهتیوی دهھه به ، ئمه

زگای بۆ ده ،یهو بۆه م و پرتهم و خهم چهئه     
رامی وه بوایهبوو. دهواو دهلک گران تهتی گهرکردایهسه
و خاتری زۆر خاترداران بگرن و  وهنهلک پرسیاران بدهگه

ج. زۆر جاران پرسیاری  وهندانیش بھننهردمهدی زۆر ده
گوجانترین پرسیار،  کرا. کهشیان ل دهوجانهگه

کشی ی گالسکهکهجوانکیله ماینه ، واته(مالی)پرسیاری
لی دا مه کیهوهکۆبوونه وک لهشه، ئاغاجونز بوو. بۆ ونه

  لی پرسین: 
وت و کهردهتان سهکهوا شۆڕشهی که و کاتهرێ ئهــ ئه   
 ستمان بهده لۆ پتان وایهگه دت دەست،ستیتان ربهسه
  ند ڕابگات ؟!قه
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ی کرد و رکۆنهتوندی سه زۆر به وهو شهر ئهسنۆباڵ ھه      
  و گوتی: وههری دا ھاتسه به
زگای سازکردنی دا دهزرایهم مهفیق! لهخر رهــ نه    
ماندا زراکهمه له ش، کاتک کهمهله . جگهندمان نییهقه
ب، ئیتر پای فیالن ده نم و جۆمان بهو گه می ونجهرھهبه
  نامنت.  وهرهکری دهند و شهقه چ نیازکمان بهھی

لی پرسیار تگرتن و شدا، مهوهمان کۆبوونههھ ر لهھه     
  پرسی:
ی سووره کوتاه لکهپه یهمیش بۆم ھهو دهرێ ئهــ ئه

م و کهوادی کلک و یاهن پرچی ھهبه مهئاوریشمین بکه
  ؟! وهخۆمی پ بازنمه

  ومدا پی گوت: سنۆباڵ له
نازی ی پ دهھنده ی کهسووره لکهم پهرێ ھاوڕێ! ئهــ ئه  

ی دیلی و ر نازانی نیشانهگهمه، کورکنو دت بۆی ده
ستی و ڕزگاریت ربهسه ؟ ئایا پت وانییهتیتهلیلی و کۆیلهزه
  ؟!پ بایی تره سووره تکهم پهدان جار لهسه

تیش نیشانی ڕواه دی و بهلمانزمان سه کو بهمالی باوه     
ی ناو م له، بهی سنۆباڵ ھناوهقسه ڕی بهباوه دا که

و  ھناوهویستی دڵ نه دڵ وازی لهناویدا دیار بوو بهھه
  تیش لی ناھنت.قه

مۆی ستهی دهشهڕه لهس، قهی مۆسهسهلهدرۆ و ده      
و گرانتر  زلتر ر کۆسپکھهجی خۆیدا له ئاغاجونزیش له

وه، کردهویان سوور دهکی ئهکان درۆیهرازهتا بهبوو. ھه
رخواردی ست و دهبهدهی ھهیان فیشای دیکهس دهمۆسه

  دا.نی دهمشکی ئاژه
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گای ئاغا جۆنز، ی بارهردهروهپهس، سایهمۆسه     
دزی،  ی، پیسی، سیخوڕی، قسهپهوتی، چهرکی چهوهلهپه
 راشی زمان کوخا بوو. زمانی لووس و ساویلکهم ھهده
بوو. وتی نهندووکی دا سرهی دهکاالنه ت لهتنی قههخهھه

  خوند و دیگوت: نی دا دهگوی ئاژه کات و ناکات به
 ب،ک نهبارهرگی نوتان ل مهی ھاوڕیان! بهـ ئه      

رتان واکی گیان بووژنهکم ل ڕادرن با ھهرن و گویهوه
  م...بده

 گۆیا ڕی به که یگوت،خوندن و دهگوی دا دهس بهمۆسه    
رازیی ئاسمان، به له ندهبهو مهئه که ندکدا بردووهبهمه
و ئه . دیگوت کهکان دایهورهھه هتی پهپشتی خوه له
گوترێ و ی پ دهنگوینمینی شیر و ھهرزهسه ندهبهمه
گوی  ی بهمجۆره. بهر زیندووهتا سهمر و ھهندکی نهبهمه

مری ، گیانی نهوهرگی ژینهدوای مه خوند کهیڵ دا دهئاژه
بورێ. زوی دڵ ڕایدهئاره ودا بهفێ و لهرێ دهو وندهرهبه
وت حه ردا، ھهمینهرزهو سهله گوت کهیشی دهمهھا ئهروهھه

ر وهی پیرۆزن و ژینهممهکشهموو یهر ھه، ھهفتهڕۆژی ھه
ر سپی. سه ش نانتهرگیز ڕهو ھه پشوودان دایه دایم لهبه
 و جیھانهگۆشا و گۆشی ئه درژایی ڕۆژی مانگ و ساڵ، لهب

ردی تام خۆش و شیناوه یان شینکهو ده ڕهدا، سوه نگینهڕه
وزن. ر سهسه میشهو ھه ناوه ریان پوهسه و بۆن خۆشی دیکه

خت دار و دره له وه و گویش ب پسانهگه یگوت کهده
  رێ دا نابات.وندهرک ڕێ به وهزهڕون و ھیچ خهده
س مۆسه دڵ له به وهرکهبه زرای مانۆڕ لهی مهئاژه     

وت و دوو چه خۆرکیمشه به بزار و دزار بوون، چونکه
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بزونی  زووی ئارهمهمزهزه م وردهناسی، بهزمانیان ده
ی دی کۆرپه وهرکهبه نگوینیشی لهندی شیر و ھهبهمه
تام کی بهیهوهگوگاڵ و، تامی ژینه وانی ھنابوویهلک لهگه

کردن. مدا شیرینتر دهده ی لهتاه م ژینهو شیرینی دوای ئه
س، ودای درۆی مۆسهی ھهوهکانیش بۆ خاو کردنههرازبه

ڕاوژ و وتووژان  ش و شین بژن و بهقی ڕهناچار بوون ئاره
و نگوینی ئهندی شیر و ھهبهراوی درۆیینی مهده

  .وهبپووکننه
کان، رازهندی بهست و پوهمست ترینی ده گوێ له       
ند رچهر بوون. ھهر و کلۆڤههباکس ، واتهسپی داشقهئه جووته

گیر و کۆسپ و ی وهتادا  بۆ تواندنهرهسه له ەم دووئه که
 م کاتک کهبوو، بهوتۆیان نهکی ئهتییهزایهگرفتان شاره

ر مل، ئیتر لی سه کانیان خرایهرازهگیی بهندهی بهئاقه
کان شاگردهرموو، یان فهرچی مامۆستایان دهڕاست بوون و ھه

کرد. ھیچ کار و کاریان دهدۆکردن، ده ب فوو لهبه
و دانیشتنک  وهوت و ھیچ کۆبوونهکهدهنهک ھهیهوهکرده

ر ھه و دووه. ئهبنوانی تدا نهر ئهگهگرت ئهدهری نهسه
گشت  ری گشت تاشتک بوون و لهخۆشهنه میشهک ھهنه

م بوون، م و دووهکهتیی یهسایهاندا کهکو دانیشتنه وهکۆبوونه
موو ئیش و دست و سوکان گی ھهوچک بهکه کهبه
و وه گشت کۆڕ و کۆبوونه ت لهنانهرمانکیش بوون. تهفه

کۆڕی سروودیان  بوون که ەم دوور ئهسمکیش دا ھهڕوڕه
  برد.ده ڕوهبه
ری پی سهته رسه پ نیشتهری ھات و لهوهختهبازی به    
کاوی  زرا بهی مهترووکانکدا ئاژه چاو زرای مانۆڤر و لهمه



 36 

داری بار و مایهرج و بار و دۆخکی لهل و مهدڵ شاد بوون. ھه
وت. ئاگری زرا کهمه کوتوپیان بۆ ڕوخسا و ئاگری شۆڕش ده

ور و دوکانی ئاغاجۆنزی ند و دهی سهش خرا گپهکهشۆڕشه
  ند. سووتا
وتبوو، کهی مانۆڤری تدا ھهزرام دا که ندهبهو مهله       

رتۆپ زراکانی دراوس، گوی سهچاو مه زرای مانۆڤر لهمه
ت بوو، کانیاو و گۆل کهرهپز و پ پیت و بهی بهکهخاکه بوو.
 بوو. ئاغاجونزیش لهسترکی خۆش ئاو و پ ئاوی ھهو ئه

زراکانی جیرانی ن مهخاوه ، لهلھاتووییباری زانایی و 
، ندهرو بهو سهر ئهم ھهتر بوو. بهشاوهلیک زاناتر و لوهگه

نی ژر ی ئاژهەربزویی شاراوی سهنگهت و جهڕهھه له واته
ختی ھاتی ھات و بهش تووشی نهڕهرمانی دا، جۆنزی چارهفه
تاواونی ری و بهی داوهمهحکهپای مزی مه د کشایهبه
زۆری داھات و  رهشکی ھهچتی، بهتاکاری و ساختهخه

. جۆنز راستبه ختهته ستی لهو ده اوت کری ل زهکهسامانه
کار و چاالکی  ستی له، دهربه داجگه م ڕوداوهی ئهسۆنگه له

 مام بوون. ڕۆژانهباتی جهوڵ و خهماری ھهو ده سارد بۆوه
ستی بۆ ھیچ کار رخۆش کردن، دهی نۆشین و خۆ سهمه لهجگه

 درژایی ڕۆژ، له ل ڕۆژان، بهبرد. گهدهک نهیهوهو کرده
سا و قورتم سا پهنیشت و پهیدا دادهکهسوچکی چشتخانه

 بیره نانی له جاریش ورتکه کرد. جاررابی پدا دهقورتم شه
  دا. ده سرخواردی مۆسهخووساوی ده

ر سه ئیش و کاردا، کاری کرده دزاری و بزاریی ئاغا له     
ش وانیشی تووشی لهکانی و ئهپان و کاردارهکرکار و سه

زرا دا بژار مه له شنک کهچه پلۆسی کرد؛  بهگرانی و ته



 37 

ستک بۆ بژارک بوو دهس نهم کهرعاتی خوارد، بهری زهسه
بوو س نهم که، بهوهباغ و بستان شکانه رژینیرت. پهبه

و باغ و بستان  وهرژینکی شکاو بکوتتهپه دڕکک له پنجه
بوو س نهکورتی که دابوون بپارزێ. بهرھهوی و به له
ر سهستکی بالون بهزرای مانۆڤر داب و دهمه کی بهیهزهبه

نی بکا. تکی ئاژهخزمهرعاتی دابنت و خت و زهدار و دره
ن و کاتی تای مانگی ژوئهرهسه ش کهرجهلومهو ھهر لهھه

ی ساڵ بوو، ئاغاجۆنز ونجه رهی بهوهگرتنهو ھه وهدرونه
زی ڕهی وهرزی ھاوین بۆ چارهکانی وهوهشه مهشه وک لهشه

ی دهکهیمه می دڵ، ڕووی کردهو خه ژارهبادانی په و بۆ به
و ، لهوهو شهر ئه. ھه(ویلنگدۆن)شری سووری گوندی

ختا و وه که وهراب خواردهی شهندهوهر ئهدا ھهیهیخانهمه
یزانی چ ئاوک وت و نهر و زمانی لی کهب سهختک بهوه
کرکار و  ر لهبهت بخهنانهبرێ، تهدا ڕادهکام جۆگه به
جۆنز بمشی نزانی  ش بوو.یکانوانشوان و گاو پان سه
 ی کهوهب ئهکانی پاش دۆشینی مانگاکان، بهوا کارداره که

 نیازی ڕاوه ن، بهک بکهر ھیچ ئاژهبهھیچ تفاقک ده
ی برسی ر و ئاژهبه روشکان ڕی چۆڵ و چیایان گرتۆتهکه
  . هوتهدراو دا ماونهرگا گاهو پشتری ده ویلهته له
م ماڵ، به وهڕایهگه مهکشهئاغا جۆنز، بولی ڕۆژی یه      

ری ژانی . سهوهڕایهواوو گهت و شواو و خهکهو شه دهیزهمه
مابوو. پ نه شیر پیانیسه کرد و توانانیی خۆ ڕاگرتن لهده
ی فهنهر قهسه رمکی ب گیان خۆی خستهک تهوه ر بۆیهھه

کانی واهھه(ی ڕۆژنامه ک لهیهڕهالپه میوانان و به ژووری
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الی و البهووی خۆی داپۆشی و گورجک خهر و ڕسه ،)جیھان
  برد. 

درژایی ڕۆژ به که ،زرای مانۆڤری مه، ئاژهوهو الشهله     
، رکیان کردبووھاتنی بژیودهدەرگا کرانوە و ڕوانی چاوه

ی سکھیچ فریاڕهچاوەڕوانی و سبری ئاژەڵ م به
ختی ویان لداھات و زهی برسی شه. ئاژهنگیشت سر 

کی شان و مل گایهشوە،  ور ئهتی ھاروژاندنی. ھهبرسیایه
رگا برد قۆنی بۆ دهوژمی شاخ و شهتی پ تهمهستوور، ھهئه

ری وهژینهکاند. تهت ھهمهک ھهیه رگای کادنی بهو ده
ر نا. ھه ر تفاق و ملیان پوهسه خی ڕژانه خۆر بهشینکه

ڵ دوو کارداری گهڕی و دهو ڕاپهخه جۆنز له شداو ئاسنایهله
کاوی کادن تهرگای ھهھاواری دهست، بهده الغ بهشه
ی بادراوی ک و دوو، سیرمهی بی یهندهوهر ئهیشتن. ھهگه
سووڕا و لدان ڵ ھهری ئاژهبان سهالغ لههفی شف قهقه
ھیچ  کیی برسی پشهئاژه ندیش کهرچهستی پکرد. ھهده
م نابوو، بهدانه وهسکردنهدارکیان بۆ دهرار و مهقه

بۆ خۆ تر  وهستکردنهتی چاوی سوور کردبوون و دهبرسیایه
پ بوو. لهک نهرهکیی گهدراکی پشهرار و مهکردن ھیچ قه

ر سه و ڕژانه خواردن بای داوه ر لهوهو ناکاوک ژینه
موو ھه ستی پکرد. لهو لدان ده گوشتهدوژمنانی بابه

بۆ  ک و جیفک بوو پۆک و جووتهقۆن و چهر شهھه وهکهالیه
یدانی ی مهو ڕگه گهرهڵ بهھات. ئاژهکانی دهجۆنز و کارداره

ک و دوو، ر بی یهستاند و ھهی دووپ ئهرهبه ڕی لهشه
ئاشکرایی  مۆیی پچا و بانگی ئازادی بهستهوساری دهھه

  لدرا.
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زمانی ستهکی بهیهتا دون کۆیلهھه زرا، کهی مهئاژه      
دانکی رھهئاکامی سه رمان بوون، لهست و ژر فهبنده

ڕۆژی ڕونیان  چنی، کهۆ ھهوترانیان ئهمگهکوتوپدا سته
کانیان جۆنز و کارداره ،چوونگ. چی پ نهزه وهشه لکردنه

ر ڕاکردن مراند. بهستانیان دهرگری ھناو ڕاوهبه وازیان له
ی مرۆڤی رهوتوو بهرکهی سهژاوی ڕایکرد و ئاژهشهمرۆڤ به

خایاند ۆری نهڕاندن. زری پهزرا دهمه وێ ڕاونا و لهو له لره
ش پ و تۆزی ڕاکردووان ڕهته زرا، بهو دیوی مهڕی ئه گالسکه

  ڕا.داگه
زیویش ی جۆنزی بهکهخزانه زرای مانۆڤر، واتهئاغاژنی مه

چاو بینی بوو،  ی بهکهساتهکاره وهرهنجهپشتی پهله که
کش  سبابکی بهئه ورده موسکهست و بردکی کرد و کهده

شریک ک ر وهتوربن کردو ھه خ گرانی لهبایه سووک و به
  رچوو.دا بۆی ده کڕیه دزه ، بهدز
ر چووکی سه له وماویش کهی لقهشهڕهلهس، قهمۆسه       

الری  ی بهکهباره رکهکورمابوو، ھهزن ھهر ھۆی مهداری به
دا فی و ڕۆیی.  یرفرتاونی دهشون خاوهبینی، قاندی و به
رزی ربهسه وتوان بهرکهرچوون و سهڕاکردوان بۆی ده

ری پاش سه یان لهو گۆه رگای پنج کلیلهو ده وهڕانهگه
پ رجکی لهلومهھه ، لهمجۆره. بهوهدایه زۆرداراندا گاه

 ری دی ھیچ کامیان تۆزکاهسه یکهوهب ئه، بهدا ڕوخساو
 ییسا و بهڕاب ، شۆڕش ھهکی شۆڕشی پدا گهربهخه
ران کرا و ندهی ھهندهھهوت. جۆنز ڕهوتنیش داکهرکهسه
  ڵ با.ئاژه زرای مانۆڤر بهمه
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 شتی پ لهھهرگای بهپ و ناکاوی دهی لهوهکرانه     
ی مین گزنگی ڕزگاری، ئاژهکهنگوتنی یهختیاری و ئهبه
ڕی ھاتن ک تووشی ناباوهیهتا ماوهھه اند، کهوتۆ تاسرئهھه

ر نجامی ھهئه ر لهم به. بهمانوە واشهخۆیاندا چه و له
 ب بست بهده که م ڕایهر ئهسه ڵ ھاتنهئیش و کارک، ئاژه

مرۆڤی  ستیواری دهزرا بپشکندرت و ئاسهبستی مه
کی ، پشهم کارههنجامی ئناو بچت. بۆ ئهی تدا لهپهچه

وری چوار ده غار، به رمهنه ر شتک، بهھه ر لهو به
 نجی بهی ڕهتۆه یکهوهوسا بۆ ئهڕان. ئهدا گه یانزراکهمه
، وهق ڕژاوی باوک و کاالن بستننهناھه سار و خونی بهخه

  سکردی مرۆڤ. کانی دهسامناکه ژووره ڕوویان کرده
رگ و ئامرازی ساز و به بوو که و ژوورهر ئهم ژوور، ھهکهیه   

 یان بهکهرگای ژوورهی تدا ج درابوو. دهکردنی ئاژهکۆیله
رچی لی تی شان و باھۆیان تک شکاند و ھهمهبری ھهزه

ری لووت و متهتا قهھه بگره وهکسمانهلغاوی یه بوو، له
ی ملی تاژی و تهکان، زنجیر و قههرازلمبۆزی گاجوت و به

ری وا سه کانی کهتیژه چاغهپهکان، کرد و چهگهسه
سندرا، خهکانی پ دهرانهبدرا و بهری پ دهوهزینده

وسا چاڵ کران و ژر خاکیان کردن. ئهمووی دهمووی و ھهھه
، رچاوکهو به قیزهالغ و نهنگی و شهو ئاوزه یاسهوسار و قهھه
و توربنی تفاق و ئالیکان،  کهخت و زین و تورهھا ڕهروهھه
 ن بهقۆپه تی بوون ، بهمی کۆیلهردهگشتی یادگاری سهبه که

ر زب و زای میراتی جۆنز به ده تونی ئاگرک دا کران که
ران لی داگیرکهل و پهی سووتانی کهشغهمه درابوو. کات که

ی وتن، ئاژهگ کهی سووری ئاگر وهزمانه ڵ بهتکه
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 قهچهی ئاگر وهوری بسهده ، لهیستربهستی سهرمهسه
 سووره لکهنی پهوتن و شایی و دیالنیان گا. قۆپهما کهسه

کاندا کلک و یای ڕۆژه بازاڕه له کانیش کهکوتاه و باریکه
 ستی سنۆباڵ بهده به، وهڕازندرایهکانی پ دهبارگینه

یاند و گوتی م سنۆباڵ ڕای گهو دهر ئهتوونی ئاگر دا کران. ھه
ری رگی بهی جلک و بهڕزهر لهڕۆ و پایش ھهپه که

 رکهبن. ھه دوورڵ بهئاژه ب لهژمردرن و دهمیزاد دهئاده
 کوه خرایشت، ر گهگوی باکسهبه رمانهم فهئه

 ر و گوالکی لهھاویناندا سه له ی جارانی  کههکپوشینه
ی دی کردی و پرته ڵ خرتهگهپارزرا، دهھوروژمی مش پ ده

گی بهبۆنی کۆنه ی کهوهکورتی ئهخۆراکی ئاگر. به به
ھات، ھنایان و سوتاندیان. ئینجا ناپولیۆن ده جارانی لوه

تفاق و خورد و  و کرد بانگھشت ورهی بۆ ھۆی گهئاژه
ر ر کردن. ھهبهمک دهحیسبی ژه مانی بهخۆراکی دوو ژه

وسا گرت. ئه ورهچه ڕی دوو نانه کانیشی لهگهسه ک لهیه
وت جاران سرودی نگ، حهکدهتکا و یه و به وهپکه
یانی لی رخهئه و به دنیایی و وهتییان خوندهیهئاژه
ونیش خه ت بهت قه، قهلهو ھهر لهبه ک کهوتنوتن، خهخه
بیری ڕۆژانی  ر بهیانیش ھهی بهھاتبوو. سبهویان نهخه له

زنی رھاتی مهسهبه رکهم ھهستان، بهو ھهخه دیلی له
ئازادو  یادیان که وهبیرو ھاته وهوتهوی پشینیان کهشه
ئازادی ڕوویان تان و بهسست ھهندو بهب بهستن، بهربهسه

یری دڵ سه و پ به یانزراکهی ب پاوانی مهڕگهوهله کردوه
  کیان کرد .موو الیهھه
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 ویلهھۆڵ و ته ک ژروتر لهودایهیاندا، مهزراکهمه له        
وزی قۆزی خۆش رسهکی سهیهپۆکهتهگرد و ، وهکانهپشتره

ی ند دا دهبهموو مهر ھهسهبه که وتبووکهنی تدا ھهدیمه
و رهن و ڕاکردنکی تکایی بهختهتره ڵ بهنواڕی. ئاژه

ڕوانیان و دیتیان  ووهچوون. لهپ ھه کهردوندی گردهسه
نگ و یان چ ڕهربهی بهمین کازیوهکهی زوینی یهسپنه که

زرا ردی مهخت و شیناودار و دره یاویی بهنیگارکی خه
رین، شتی بهھهک باغی بهر وهموی ھه. وتی خهخشیوهبه
تیدا بوو،  رچی کهھهرد و خۆڵ و ئاو و بهدار و به به

نگین و ڕه شتهھهو بهئه  کهھات. بهیان دهتروسکه
نانی ژنی خاوهبه واوی بهته تکایی و بهخشینه، بهنه

  خاسی خۆی بابوو.
ش رخۆش و دگهب جیاوازی، سهگشتی و بهموویان بهھه     
زن و مه هو سرکوتن وتسکهده و گشتهدیتنی ئه له

ستیان کرد ماکردن و، دهوای سهر ھهسه وتنه، کهندهشکۆمه
مک ما نا. دهسهقهتلیلیالن و چه ڕین و ملیان لهپهھه به
ر نیشتوو سهی ئاونگ لهشینکهوزینی نو و گه وهتالنه به
رتوولی خواردنی سه مکیش بهبا دا و ده می دیان بخه

. وهڕ کردهنان خۆیان تهوزهگیای سه هو چووزه شینکه
سمکۆڵ شکاند و  کانیان بهمک چیم و گمتکی کگهده
ی رامهمژینی بۆن و بهھه ر و مشکیان بهندکیش سهچه
  . وهر نیشتوو پندر کردهسهاونگ لهرزی ئپه
ست و نیستی نیازی پشکنین و دیتنی ھه وسا بهئه
کاتی  هلڕان. یاندا گهکهخوار و ژووری وته یان، بهزراکهمه

 نگی و بهب دهڕاندا، زۆر بهشت و گهو گه ڕۆیشتن و پیاسه
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ای له نگیری دیمهسه وهتهتانهمه ست ڕاگرتنکی پ لهھه
ما چاوی پدا ر و ژرانیان کرد و ج نهجوانی خوقاوی سه

ی و باغی سوان و موچی ونجه هج په گن. لهنه
ساوای خوارووی فهن و دارستانی خهداچندراو و مشه

و کانی و ک سترگۆل و ئه گاتهتا ده، ھهبیگره زراوهمه
پشوودا  ک بی لهروه. ھهوهر کردهسهکانیشیان بهلهجۆگه

 بینی بت، بهر نهچاوی سه ت بهیان قهنگینهڕه م وتهئه
 کرد و لهر و ژرانیان دهیری سهسه وهپرسیاره چاوی پ له
ب یاڵ نهون و خهخه مهئاخۆ بی ئه پرسی کهخۆیانیان ده

 ان بن کهوئه وهرێ بی ئهی بینن؟ ئهده و ڕاست ب که
رژین و پاوان، ب پهبه یهتوانایان دا ھه خودان مافن و له

ت سهستی دهڕن و دهزرا دا بگهموو شونکی مهھهبه
  موو شونکدا بکشن؟ر ھهسهبه

ست کی زۆر، نیازی دهیهشت و پیاسهپاش گه       
قی جارانی ڕهکمهرداگرتنی ماڵ و سامانی چهسهبه
  ڕێ.  وتنهرێ کهو وندهرهدڵ و به وتهیان کهاکهزرمه
رگای ر دهبهنگ له، ئارام و بدهب گشتی موویانھه      

ستان. ک نا و ڕاوهر یهبهریان دهزنی جۆنز دا سهکۆشکی مه
تی خۆیاندا سهژر ده الری جۆنز لهکۆشک و ته ند کهرچهھه

ک روهگی جاران، ھهبه کۆنهتی یبهم سام و ھهبوو، به
م رک و دار و دیوارانی ھا بوو؛ بهده ش لهکی ڕهیهیشوومهوه

ترسکی  یم، تهیه دام کۆشک و قهو له تهیبهسام و ھه
 یکهوهب ئهک بهیهڵ دا باری. ماوهر ئاژهسه ر بهڕوخنه

نگ ، بدهبتی ھهوهشینههرگا قهھیچ کامیكیان زاتی ده
 خایاند، چونکهیان زۆری نهکهستانهم ڕاوهستان. بهڕاوه
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سنۆباڵ و  شان و باھۆ، واته رازی بهی بهم جووتهودهر ئهھه
 شیان گرتهو گرنگهرکی ئهھاتن و ئه وهھانایانهناپولیۆن، به

تی مهبری ھهزهی کۆشکی جۆنز، بهختهرگای ڕه. شادهستۆئه
کا و تهک ھهر یهبهوان لهی پشهستووری جووتهلی ئهالم

ڵ . ئاژهوهڵ دا کرایهڕووی ئاژه کان بهژووری ھۆده ڕی چوونه
وتن. بۆ ژوور کهکدا وهشونی یه ر بهک و سهیه ک بهیه
مزت، شهخانی مای ئاغا نهرتیبی دیوهشم و تهکه یکهوهئه

یی شنهو زۆر به وهنایهنگاویان ھهھه وهپارزه وریا و به
ئاخاڤتن و لدوانیش  ت لهنانهو ژوور چوون. تهم ژوور بۆ ئهله

  کتریان دواند.یه و سرته چرپه ر بهدا ھه
ی ناسک و و پرپره زاران خرینگهدان و ھهسهکان بهھۆده     

 کان بهکی ژوورهک یه. یهوهریف ڕازنرا بوونهنک و زهته
ل) سکردی (برۆکسهی نایاب و ئاوریشمینی دهر و مافورهڕاخه

ر شی سهرم و نۆڵ و، ڕوکهکان نهفهرش کرابوون. پخهفه
ناری و که گۆشه بوون. لهکان ئاوریشمین وهرهقه

میچی  بوون. به رزی بانون ڕۆندرای بهکاندا ئاونهژووره
یان چلچرای بلور ده ھۆکانوە،الدیواری دان و  و ھۆده

و  نگهرهی کریستال و پهدان چلورهسه به واسرابوون کهھه
ی لورهو چ نگهره. پهخمندرابوون نگنگاوڕهی ڕهنگوهمه

 کریستالی چل چراکان تیشک و شۆقی گۆپی چراکانیان به
خودی تارما  کرد، کهش دهکاندا دابهژووره شنک بهچه

کان میچی ژووره یاوییان بهخشکی خهکان نهڕونکه
ی و حوجره ک، مز و کورسی و کاناپهالیه خشی. لهبهده
و  مهزی قومار و گهم وهرکی ترهبه راب و ڤیسکی و لهشه

ی ھۆی وهرهالی سه رخۆشی ڕۆندرابوون. لهمی سهی دهکایه
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ژنی واو بهی تهوهکراوه ورهی گهزنی میواناندا، ونهمه
 کی کورت ترسی خستهیهڤیکتۆریای شاژنی بریتانی، بۆ ماوه

  . وهکج لی پرینگانهموویان یهن و ھهر دی ئاژهسه
وخوار رهرویان پشکنی و بهکانی نوھومی سهژووره   

ستیان ھه که خوار، رو بچنهقاتی سه ھاتن له. دهوهڕانهداگه
 وهڕانهری دا گهشون سهندکیان به. چهلی جماوهبزووت مه

 که بینیحاکدا  ویان لهوی ژنی جۆنز، ئهژووری خهو له
ڵ فهر کهان و سهالشوزی بهریری سهچارشوشانکی حه

وتندا ی بانونی ژووری خهر ئاونهرامبهبه و له داکشابوو
ری سه ڵ بهچوو. ئاژهھات و دهده وهمزهد ناز و خهسه به

  یان کرد.رکۆنهسه و لۆمه خنهڕه و به وهداھاتنه
 ند قاچهی قاتی خواروودا چهکهقوژبنی چشتخانهله    

و بینینی ئه چاو بینی و دیان به رازی خوکراویان بهبه
 ر لهم، باکسهودهر ئهڕا. ھهژانی پدا گه ناشیرینه نهدیمه

بری زه ڵ کوژان، بهڵ گوژیی ئاژهی ئاژهتۆه تان و بهژمهھه
م کاند. بهلتهک ھهریهبهی لهرهرمیلکی پی بی، بهجوته

 م و ئاخر شت بوو کهکهیه ،ی مای جۆنزبیره رمیلی پ لهبه
ر ھه . چونکهوهم کرایهسامان و مک و مای ئاغا که له
وراندا ری ژینهسهربهگوی سهرکرا و بهم بیارک دهودهئه

ر، مگهی ستهب کۆشک و ماڵ و سامانی جۆنزده خوندرا، که
، تاکو وهکی مژوویی بۆ داھاتوان بمنتهیهگهک بهوه

دوو چاوی  ی مرۆڤ بهرهیی بهزهی ب بهداھاتوان ڕاده
  ریان ببینن.سه
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رگیرا و دڵ وه گیان و به به و بیارهم، ئهودهر ئهھه       
ژوور و  ب لهک بۆی نهھیچ ئاژه کتر دا کهیه نیان بهبه

  .وهر بکاتهسکردی مرۆڤ دا سهی دهھۆده
نوێ رله، سنۆباڵ و ناپولیۆن سهیانهڕی بهوهپاش له    

  یاند و گوتی :. سنۆباڵ ڕایگهوهیان کۆکردهئاژه
ر ش و نیوی سهرئست شهمان ھهکهـ ھاوڕیان! کاتژمره    
 رهبهدرژمان له ڕۆژکی دوور و دا. دیارهیانی نیشان دهبهله

دا و درژ ڕۆژگارهکرێ لهر ب، دهسهزاتان لهو بتو ڕه
و  وهکاتی درونه مان، کهکهونجه رهی بهوهدروونه

ست و ده رلهم بهڕنین. بهڕای په  ،ی ھاتوهوهگرتنهھه
تکی ، بابهی ونجهوهدرونه ر لهل ماندووکردنتان و بهپه

  نم.یهوتان پ ڕابگهکی ئهوێ پشهمهو ده دڵ دایه لهم دیکه
 وان لهئه م ئاشکرایان کرد کهودهر ئهکان ھهرازهبه         

ی س ماوه له ، توانیویانه وهتی خۆیانهسای ژیری و بلیمه
خوندن و  خوندن و، خۆیان به نهمانگی پشوو دا ڕوو بکه

وان ئه کان گوتیان کهرازهابنن. بهو نووسین ڕ وهخوندنه
ر و سه ، کهفر بوون کتبانه و گشتهخوندن و نووسین له

دا ڕۆیان  وشهسووچکی حه کانی جۆنز لهمک منداهردهسه
  نابوون. 

ر سه ی سپی لهکی بۆیهیهحاکدا قوتیله ناپولیۆن له     
نگ دا. ده ورهی گهوازهرو دهرهی بهست دانابوو، ئاژهده

 ورهی گهروازهوری دهده رمانی ناپولیۆن لهفه ڵ بهئاژه
زرا، له ک میرزای خۆش بنووسی مه. سنۆباڵ وهوهکۆبوونه

زاند ستی بهندی دوو سمی دهناو بهی لهم فرچههحاکدا قه
 لهداھنا و زرای مانۆڤر) (مه ر ناویسهشی بهی ڕهبوو، بۆیه
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زرای مهی سپی نووسی: بۆیه ش دا، بهی ڕهختهته ر ڕاستهسه
  . نئاژه

ژر  زرای مانۆڤر لهناوی جۆنز و مه رتیبه،م تهبه      
 نگی سپی، لهڕه ڵ بهشاییدا گوم و گۆڕ کرا و ناوی ئاژهڕه
 (مانۆڤر)گۆڕینی ناوی خشی گرت. پاششایی نهر ڕهسه
ی ماوه وان لهئه کان ئاشکرایان کرد کهازهر، بهڵ)(ئاژهبه

سای ژیری و بیرچاکی خۆیاندا،  ، لهدا س مانگی ڕابوردوو
وت ناو حه له تی)یه(ئاژهواق و کاکیو ڕه شیله توانیویانه

ی )رمانوت فهحه(دا بگونجنن و ناویخای کورت و پوخته
، یاند کهایانگهکیان ڕوو الیهمھهکان بهرازهل بنن. به

ر ی سپی له سهبۆیه ر ئست بهھه رمانکی کهوت فهحه
نووسرت، ن دهزنی ئاژهشی ھۆی مهخت ڕهدیواری ته

مزان و رگیز شهھه ر زیندوو، کهتا سهکی ھهیاسایه بتهده
کارھنان ده نابینت. گوتیان که وهخۆیهشوان و ئاوگۆڕ به

موو رکی ویژدانیی ھهرمان، ئهوت فهدنی حهبرڕوهو به
خۆی ل البدات و  رک بۆی نییهوهو، ھیچ جوه کهئاژه

  خۆی ل ببورت.
، سنۆباڵ و ناپولیۆن و ئاگادارییهیاندنی ئهپاش ڕاگه     
 وهورهرز و بندی ھۆی گهدیواری به کیان بهیهیژهپه
 به ،رردی سهک دها و یهزرھه سارد. سنۆباڵ بهپهھه
ر شانی ڕاستی سنۆباڵ، سکوله چوو. لهدا پ ھهکهیژهپه

وسا ستا. ئهڕوان ڕاوهو چاوه ، ئامادهوهدستهبه ی بۆیهقوتیله
ن دا، سنۆباڵ زرای ئاژهری مهوهموو ژینهر چاوی ھهبهله 
ی ر دیوارسهی سپی لهبۆیه رمانی بهوت فهر حهھه

 ر ڕاستهسه له کهنووسی. نوسراوه ورەتاوکراوی ھۆی گقیره
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سپی  ر ھندهزندا ھهشی دیواری ھۆی مهی ڕهختهته
 کرا به، دهوهترهد مهکی سهودا ڕیهمه له ، کهوهچۆوهده

  : وهبخوندرته شنهم چهر بهچاوی سه
  

  رمانوت فهحه       
  
  ن.یارانی ئمه، نهدووپیهرچی ـ ھه1
ک یه ز و لهگهک ڕهیه ، لهیان بادار رچی چوار پیهـ ھه 2

  ن. توخمه
  ی مرۆڤ بپۆشت. رهرگ و بهبه ک بۆی نییهـ ھیچ ئاژه 3
  راب نادا.جامی شه ک لو لهـ ھیچ ئاژه 4
او ن و له وهرهر قهسهله ک بۆی نییهـ ھیچ ئاژه 5

  وت.میزاد دا بخهی ئادهرهفدانی بهپخه
  ز و یارانی خۆی بگوژت.گهھاوڕه ک بۆی نییهـ ھیچ ئاژه 6
کسان و یه وهوی، ب جیاوازی، پکهرزهن سهـ گشت ئاژه 7

  رن.ر و برادهرامبهبه
  
رمان ، زۆر وت فهمی سنۆباڵ بۆ نووسینی حههقه      

ڕا. زندا گهتاوکراوی ھۆی مه دیواری قیره رسهپوختی بهبه
س ر بهر. ھهدهھاته هو ب په هش زۆر ب ھهکهنوسراوه

کک نوسرا و یه  (یاران)یجی وشه لهپاران) ی(وشه
  ژو ھاتبوو.راوهکانیش به)هواو(له

رمانی دانا و وت فهسنۆباڵ خای ئاخری حه رکهھه     
ڵ کرد و ئاژه می دهگرت، ڕووی دهن ھهنوسی ستی لهده
. وهرمانی بۆ خوندنهوت فهر حهرز ھهنگکی بهدهبه
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سند کردنیان نگی پهر، دهکاندنی سهڕاته رانیش بهیرکهسه
ت بوون بلیمه ی زۆرزانیش، کهئاژه ندک لهربی. چهبۆ ده

ر دا و ھهسپاردنیان بۆ مشک ئهوی بهی ڕۆژ، ھهو ڕۆه
  سپارد.ئه للهمشکی که رمانیان بهوت فهحه
دا و ھاواری کرد ک تووڕ ھهمی بۆ الیههوسا سنۆباڵ قهئه    

  و گوتی : 
و  وهو کار، بۆ درونهرهبه وهپشهبۆ   ی یاران!ـ ئه

زکی وهرهو ھهرهبه وهتان، بۆ پشهکهی ونجهوهگرتنهھه
نیشان  وتۆ کهزکی ئهروهرڕاستی، ھهسه  لهی پدلرانه

ست ده ل لهڵ، گهی ئاژهست و مستی ئمهبدات و بنونت ده
  . مارترهده تواناتر و بهکانی بهکرگیراوهو باسکی جۆنز و به

دا، گابۆڕی س مانگای گوان پ یهنگهو جهر لهم ھهبه     
م . گابۆڕی مگاکان بهوهشل کردهنگاوی کرکارانی شیر ھه له

ر کاتی سهبه کعاتبیست و چوار سه بوو که ھۆیه
 گوانی پ له ڕ ببوو. مگاکان بهدۆشینیاندا تپهھه

 ھاتنهڵ ل ھاتبوون و گرژ و ناساز دهو گهگه وه،شیریانه
و کردبایهست و بردکیان نهکان دهرازهرچاو. ھاتبا و بهبه
، ھنابایهر گوانی مگاکاندا نهسه ستی دۆشینیان بهده

  ھاتن.رد و ئازاران دهبشک تووشی ده
بر و ردهر بهسه وتنهبۆیان کهگورجک کان رازهم بهبه   
دۆشینی  دۆشین. لهمگاکانیان ھه ک بری دۆش، گوانیوه

ر سه ستیشیرکی خه یان پ کرد لهمانگاکان، پنج گادۆشکه
 شیره و گشتهدیتنی ئه کان بههئاژه ندک لهتوێ. ھه به
شیر بی و  چاویان له زرۆیانه، تامهڕۆن ر بهور و سهچه
  وان گوتی:کک لهیه
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  جابا بنین؟ڕه چۆن و چلۆن  ورهچه موو شیرهم ھهـ ئه
  کان وتی :مریشکه کک لهیه

 شیره می بهی ئمهل جاران پپۆهمی جۆنزدا، گهردهسهـ له
  ڕشتین. دهڵ دان بۆیان ھهگهو ده وهگیرایهده

شار دا و ردا حهپاش سهکانی لهشیره ناپولیۆن گادۆشکه    
  گوتی : 

، وهنهکهو شیر شۆڕ مهرهرنجتان بهـ ھاوڕیان! چاوی سه
وی تک، ھهربهر شیر و شهھه گرنگتر له چونکه

م و بژیوی ژیانی رھهی بهوهڕی کۆکردنه له کۆشیمانهوهگرده
سووڕان ... بۆ و کار و ھهرهبه وهدوا ڕۆژمان... بۆ پشه

 شکاومان کهق نهی شهونجه رهی بهوهبۆ دروونه وهپشه
  تی.ی خۆیهقینهنانی ڕاستهست و باسکی خاوهده چاو له
ی وهگرتنهر بۆ ھهنجبه، ھزی ڕهرتیبهم تهبه         

 و بهم شهزرا بزووت، بهو مهرهبه و ونجهرهمی بهرھهبه
شیر،  ند گادۆشکهچه له وت کهرکهبۆ ماڵ، ده وهڕانهکاتی گه

  س.و به ی ماوهکهر ناوهھه
  

*    *    *    *  
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دانی گیشهو له وهو کشه ونجهرهی بهوهدرونه        
، گوتن نایه دابوو، له ڵباخه له یرسهو چیھای ژانهندهچه
و  سریردیواوی دهته ق ڕشتن و بهموو ئارهھهم بهبه
کار بۆ خۆیان و  که ،وهت بهبارهر سه، ھهوهیشیهکهتهینهمه
 ھیچ گیر کیان بهدا په کارکردن ن بوو، لهوت ھی خۆیاسکهده

  ی ڕوشاندن.نه یشوت و ھیچ ئازارککهو گرفتک نه
ستی مرۆڤ قالبی دهیان پ بهکهو ئامری کاره ستهرهکه      

ڵ کارھنانی ئامرازی کار، ئاژهبۆ ده ساز کرابوون، واته
 تهک مرۆڤ ھهروهھهدەجواییان، سه ستوان ئه کهر دوو پ

ر کوسپکی زلی سه یهم کشهتوانی. ئهدهیان نهمهئه
موو تگیرسانک دا، ڕزانی کاتی ھه م لهیان بوو، بهڕگه

 ر بهر و کلۆڤهتی باکسهکان و تین و تاقهرازهو کارزانیی به
  .وهتواندنهیشت و کۆسپی گرانی بۆ دهگهده فریایان

ریدا خارابوون و وهکارو کوره مژ بوو لهکان لهسپهئه     
کاری و ڕکو ڕای وردهرهوان سهتیان پ بابوو. ئهزایهشاره

کانیان، کاری درمغ ر و باخچهپک کردنی موچ و دبه
ستۆ ئهلک کاری تریشیان وهوی و، گهکشان و ماووکردنی زه

ڕووسوور  گشت کرگارانیشدا له بوو که وهگرتبوو. خۆش ئه
ر سه رکار و چاودر، بهک سهکانیش وهرازهر. بهدهھاتنهده

 به . ئوانیشتنگهزرا ڕادهنجامدراوی مهکاری ئهکرکاران و 
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 ن، چونکهدههش و سپی نڕه ست لهده ژنیان بابوو کهبه
  ت.سهنی دهبوون و خاوه داررۆک و سهسه

دەمکیش ڕاوستان و پشوودانیان بۆ ر، ر و کلۆڤهباکسه     
ئاسایی ھاسان و کاری  ،نتورهگیادروون و ڕاکشانی که نبوو.

ڕشت ش و شینیان دهقی ڕهماوکشان دا ئاره له ئوان بوو.
ست دادانیان دهودای ھهو مه ت تاوکیش ماوهنانهو ته

د و یانکروا دهک ھهر یهسهک چین و لهوان یهوت. ئهکهدهنه
ریان شون سه دابی جاران، به رازکیش بهیانکشا و، بهده

واڵ!... چۆش یھا ھهفیق!... ھهیھا ڕهیگوت: ھهھات و دهدا ده
  واڵ !...فیق!... چۆش ھهڕه
م بنس و الواز و که زرانشینان، بگرهرپاکی مهسه   

و  وهدرونه کار دابوون؛  له وام لهردهتواناکانیشیان به
ج واویان بهرکی تهدا ئهدانی ونجهگیشهو له وهکشه

 تا ئاخرکانیش ھهت کۆترهنهنه. مامر، مراوی، قاز، تهدیانگه
کیان ر یهسهو له وهرۆکیشیان کۆکردهلک و چی پاشهپه
ی وهگرتنهزی گشتیدا، ھهوهرهسای ھهکورتی، لهچنی. بهھه
می ردهسه یان دوو ڕۆژ زووتر لهکهنجهو رهمی بهرھهبه

ست و دڵ ر ڕاستی و دهسای سهجۆنز کۆتایی پ ھنا. له
پوخت و  ندهوهر ئهیان ھهکهمهرھهبه ،وهخاونی خۆیشیانه

زم م نهئهت قهردمی جۆنز زرای سهمه ، کهکرایوەپاکژ کۆ 
   دیتبوو.نه وهخۆیهی بهو میزانه

چاوی کان بهی تفاق، باندهوهگرتنهھه کاتیله  
پاش کیش لهیهگه لکهیان ھشت پهنه وهوردبینیانه

ی توانی دی فسی حیز و چنۆکیش نهریان ج بمنت. نهسه
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ڵ گهک دهکایه ڕهپه درایهقه به ن دک بدزت کهھیچ خاوه
  .اتست پیسی بکنجی گشتی دهسهده
 ،دا رزی ھاوینکانی وهری ڕۆژهرتانسهسه له      

 ڕکو پکی له ی ب پشوودان، بهنکی شلگیرانهسووڕاھه
یف و زم و شایی و کهی بهوهشدا ئهیهم ماوهدا بوو. لهکایه

زرانشینان بوو. رونی مه، ھاونشینی دڵ و دهبخۆشی 
وانیان بوو م و لمی دهنین ھاودهو قاقای پکه ندهخهردهزه

می ر بیر و یادی خهسه وهوتنهکهده رکه جار جاریشو ھه
ی ژارهم و پهخه به وهنینهپکه می پ لهده ڕابوردوو، به

  !م الوهگوت: بۆ بهکۆنیان ده
 میاندا چژکی فرهده یان لهتامی خۆراکی ڕۆژانه    

ک بوو ویهتشو خشین، چونکهبهگیان ده تی بهتایبه
جاباھن و ڕه شی خۆیان، چونکهقی لهئاره کراو بهردهروهپه

ست نی دهخان و خاوه ر خۆیان بوون، چونکهر ھهشکهدابه
لیان بستن و پشتیان  مابوو کهنه وهرهسهڕژدو چروکیان به

.نبشک  
میزادی کار ستی ئادهو الدانی ده وهرچی کورت کردنهگهئه   
رازووی کار و زم و تهم تا کورتک نهخۆر، کهری مشهکههن

وڵ و سای ھه م لهق کردبوو، بهزرای لهی مهرنامهبه
ستی تای ده، جی بهوهوتی خۆیانهسوڕانی ب سرهھه

غدان و چاڵ ده شنک کهچه ، بهیان پ کردبۆوهناپاکمرۆڤی 
غ و تفاق و ئالیکک ده هشنچهمهھه کانیان لهندووهو که

  ئاخندرا بوو.
وڵ دا بکرێ و لکیان ھه، گهوهگرتنهکاتی جۆخین ھهبه      

کار بنن، دهو دان غ دهخاون کردنوە ی کینهبتوانن مه
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 تحمهیشت و زهگهئاکام نهیان بهکهباتهوڵ و خهچی ھهکه
ی وهبوو کردنهرههم بۆ قفیۆ چوو. به به و ئارەق ڕشتنیان

فریا ھات و دابی کۆنیان دهی کۆش بهش، گرهو گرفتهئه
 غیان لهده با دا و سوره بری فوو لکردن بهزه خۆیانیان به

  .وهکا و کۆت جیا کرده
یانی ستهی کۆنی کار، گیان و جهشوه ئگرچی     
وتنی سرهنهکان و رازهم ڕزانی به، بهوهچرووساندهده

کرد. رم دهکی نهیهردینهبه رهمپهله شنهر چهر، ھهباکسه
موو ھاوڕیان جی ر بۆ ھهشی باکسهتین و تابوشتی له

می شۆڕشدا، ردهسه ک لهر نهر ھهرسوڕمان بوو. باکسهسه
م ر کار جوان و لھاتوو بوو. بهکاتی جۆنزیش ھهبه کهبه
پناو شۆڕشدا  قی شۆڕش و لهشعه، بهدایورهم دهله
ل ڕۆژان ستان بوو. گهر دهسه ڕێ و گیان لهبهرسه
ر سهخ و پتوونی له زرا بهقورسایی کاری مه وت کهکهدهھه

 وهیانهری بهبه درژایی ڕۆژ، لهسوڕابت. بهو ھهشانی ئه
 ڕا کهگهده و جیهر لهر و الشی باکسهو، سهری شهتا سهھه

زۆرجارانیش  . بگرهبترای ل زگرنگترین کاری مهگران و 
داونی  ست بهندرا و دهھهدهنه کاری ڕۆژانه به
عاتک زووتر یانان نیوسهبه که دەبوو،زرا ی مهکهشرههکه
و خه ن و لهلدا بقویگوچه کاتی ڕابوونی گشتی، به له
وی خه یانان وازی لهلک بهمجۆره، گه. بهوهری کاتهبهخه

کاری گران  خۆی به ھنا و گیانفیدایانهیانان دهشیرینی به
واوی ی کاری ناتهپاشماوه داعاتهو نیوسهر لهدا. باکسهدا ده

ست کارێ نوی ده وهدکی ئاسووده کرد و بهواو دهدونی ته
  کرد. پده
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 باروا کۆسپکی ناله ی کهو کاتانهو له اننگانمی تهده له    
م و کهندا بپشکون، یهنو ئاژه رای ناکۆکی لهھات گهده

جیاتی  بوو: من له مهر ئهمی باکسهیامی دهالم و پهئاخر که
  م!...کهکی، پتر کار دهر زارهی پوچی سهقسه
ک خای ئاخری وه رمی باکسهده ییم ڕستهئیتر ئه     
گرانی پ خنهمی ڕههد کی لھاتبوو کهیهخنهموو ڕهھه

  . دەکرددەمکوت 
و ستهپی توانایی جهنی تریش بهئاژه ر کام لهھه 

رکی کاری، ئهب گزی و ف و ساختهتیان، بهفهقه
م ت بنس و کهنانهیاند. تهگهج دهرشانی خۆیانیان بهسه

اتی ک پۆلی باندان بوون، له زرا، کهری مهوهتواناترینی ژینه
 ی بۆ ژووری تفاق، زۆرتر لهوهی جخون و کشهوهگرتنهھه
و  وهڕۆ کردهغی پژ و بویان خاکهنجا کیلۆ دهپه

 ،ندازرای ئاژهمه ر داھاتی گشتی. ئیتر لهسه وهخستیانه
تۆوی دڕدۆنگیی  وارکی مابوو کهست پیسی ئاسهدزی و ده نه

وارکی ل شل کردن شونهماف پ نه ،نویان و بخاته
یی زگی و ئره کتریان ڕابگرت. بۆق لهیه دژ به بیندرا کهده

وری ڕابوردو بوو، ی دهندهی پیس و گهدیارده پ بردن که
رچوون و خۆ گزراندن ژر کار دهوتا بوو. لهتوخم و تۆوی فه

ر ادا، ھهزری مهناو ئاژه وت. لهکهدهنهوتیش ھهکهھهبه
 بوو که کشی جۆنزی گالسکهحۆله ماینه لی، واتهن مهته
و  گنخاندناز خۆی دهستان، بهو ھهخه کاتی له یانان بهبه
کانی ناسکۆه ش، ژانی پاش سمهکاتی ئیش و کاری ڕۆژانهبه
ترازاند. ئاکار ژر کار ده پاساوی ناسازی و، شانی له کردهده

زراش تۆزکاک ی مهپشیله وتی گورپهو که سو ھه
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 ل جاران لهگه ،ی زۆڵرچاو. کتکهبه ھاتهنائاسایی ده
س و به وهشاردهسووڕاندا کوتوپ خۆی دهی کار و ھهنگهجه
تا لیشیان . ھهوهھاتهدی دهمان وهر ژهم و بهکاتی ژهبه
ۆچ خۆی بزر گشت ڕۆژک ب که وهکۆییهپرسی و لیان دهده
بیانووی لک و لووسی بۆ  ندهوه، ئهو بۆ کوێ دەچت کاده

و گیانی گیانی خۆی ڕێ  خۆمانه ر ھندهتاشین و ھهداده
 خوندن، کهبۆ ده گوگای مرخاندن ئاوازی له خستن و بهده

. وهشوردهموو دڕدۆنگک دهدی ھه لیی شک و گومانی له
 نیامین بوو کهبه ، واتهپیره ن گودرژهتهر زرا دا ھهمه له
 شنهمی شۆڕشیش دا ھیچ چهردهسه شۆڕش و له رلهبه

 ری و لهنجبهڕه ھاتبوو. لهر دا نهسهئاوگۆڕکی به
وتنکی پ سرهنه یکوتا و بهوا دهک ھهیه ر بهکارکردندا ھه

نجام ئه به رشانیرکی سهنی، ئارام ئارام ئهھوهئه له
تیش قه چوو و نهردهژر کار ده ت لهقه یاند. نهگهده

ت بارهکی سهرگیز بیر و ڕایهگرت. ھهستۆ دهئهکاری وهزده
تا یارانی بی. ھهدهرنهکانی شۆڕش دهوتهسکهشۆڕش و ده به

می جۆنز، ردهیان سه ئاخۆ ئیمۆ مرتاحتره پرسی کهلیان ده
  یگوت:و ده وهدانهرامی دهو وهئه

ور و لک دهر و گهسه باتهنکی درژ دهمهــ  گودرژ ته
رتان زیندی سه ئیمۆ، به تا بهھه بینت... ئوهمان دهردهسه

  .  بینیوهچاو نهت بهت قهرکتان قهمردنی که
ن نیامیومی کورت و ماناداری به لک جاران بهڵ کهئاژه   

  کرد. یان ل دهنگهھنا و ب دهپرسیاری تر ده وازیان له
ی وهسانهم، ڕۆژی پشوودان و کاتی حهکشهڕۆژانی یه    

 نگتر لهعاتک درهسه ،مکشهزرا بوو. ڕۆژانی یهی مهئاژه
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م کردن، رژهستان و بهو ھهخه ستان. دوای لهدهو ھهخه
یان فتهنگی ھهئاھه زنهو مه وههکرانزندا کۆ دهھۆی مهله

کی ش دا، پشهسمانهڕوڕه زنهم مهکردا. لهرپا دهپ به
وز ریری سهیان قوماشکی حهکردن. ئاکهدهئایان پ ھه

رمزی ژوری ئاغاژنی شی سهمک ڕوکهردهر وسهسه بوو که
لی ل و پهکه ژوری ی لهوزهسه و کوتاهزرا بوو. سنۆباڵ ئهمه

ر سهکی لهو شکی شاخ و سمی ئاژه ئاغا جۆنز دا دۆزیبۆوه
ڵ، سم کردبوو. شکی شاخ و سمی ئاژهی ڕهکهختهته ڕاسته

  وی بوو.رزهنی سهی ئاژهوهی ژینهمز و نیشانهڕه
یان، مانای وزایی ئاکهسه یگوت کهسنۆباڵ ده    

نت و شکی شاخ و یهگهتانی دهزراکانی بریوزیی مهرسهسه
. سنۆباڵ نهیش ھمای کۆماری دیموکراتیکی ئاژهسمی ئاژه

دوور،  ھندهکی نهداھاتوویه له و کۆمارهئه پی وابوو که
ت سهموو دنیادا دهھهو له وهگرتهری جیھان دهرتانسهسه
  ست. ده گرتهده

دانی ڕۆژانیاندا، پاش ھه مهشهکنگی یهزم و ئاھهبه له    
ی کار و هوسا گه. ئهوهخوندرایهن دهئا، سرودی ئاژه

یشت. گهن دا ڕادهگوی ئاژه ی داھاتوو بهفتهباری ھه
موو ھه له فتهی کار و باری ھههگه ند کهرچهھه

نگی و دهکرا ر دهسه و باس له لکی قسهکاندا گهوهکۆبوونه
بوو، ر ساز دهسه ی لهوهرچدانهرپهرای بهسند کردن و ھهپه
ھا ڕادان و روهسند کردن و دان پداھنان، ھهم مافی پهبه

رازان بوو، ی بهرهستی بهده ر بهموو بیاراتک ھهالدانی ھه
 زرا بوو کهی مهئاژه یستۆش ئۆبای ئهراو ھوریاکهھه
  یانکرد.ن و، دهبیکه بوایهده
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ر ئاخاڤتندا سه کردن و لهقسه سنۆباڵ و ناپولیۆن له      
 وهتای کارهرهسه ر لهم ھهزرا بوون. بهتانی مهڕی بلیمهپه
ژر  ک نین و ناتوانن لهیه م دووهئه ئاشکرا دیار بوو که به

ر ن. ھهحوکمانی بکه وهتی ئاسمانکدا پکهخوه
 وهوی ترهالی ئه، بشک لهبدرابایهک ر الیهھه پشنیارک له

م ی ئهڕقه ری و ڕق بهبهت ئینکهنانه. تهوهدرایهرچ دهرپهبه
لک ئیش ر ڕگای گهسه ھاویشتهتی ده، زۆر جاران چهدووه

ڕۆییشت. ده یان باش نهکهکاره ،زرا وو کاری گرنگی مه
، ترسی شباییم ناتهھراویی ئهی ژهوهھا کاردانهروهھه

کرا و، بۆنی ترسکی یانی لدهگاکهی کۆمهکزبوونی بناغه
نجامی ئه ، لهھات. بۆ ونهنادیاری دواڕۆژیشی لده

ی ونجه هپه ،وتووژکی دوور و درژی ئابوریدا، بیار درا
ی وڕگهله نهن و بیکهو دیوی باغی سوانیان پاوان بکهئه

م نشین، بهی خانهوتهککهی پیرو پهئاژهڕی وهئازاد بۆ له
کتر بوغزنی سنۆباڵ و ناپولیۆن ی دوور و درژی یهقهتهمهده
ی ئاژه ی بهکهتهکهرهربگرێ و بهسه و بیارهیھشت ئهنه
  .بگاتسردراو پهکار ھهی لهوتهککهپه
یان مهکشهیهڕۆژانی ڕۆیانی نگی پش نیوهئاھه زنهمه      

ھات نی بریتانی کۆتایی پدهی سرودی ئاژهوهخوندنه به
بوو. ڕی ئازادیان ھهوهی لهرنامهڕۆکانیش بهو پاش نیوه

زرا دا کانی مهڕگهوهمرگ و لهر بهنجبهی کرکاری ڕهئاژه
و شه یان بهڕ، ئوارهوهڕان و لهشت و گهگه ھاتن و بهده
  ند.یاگهده

لی جۆنزیان ل و پهکان ژوری کهرازهخایاند بهزۆری نه     
 تییان ڕاگواستهرکردایهگای سهو باره وهخاون کرده
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کی زۆری گۆڤار و یهر ژمارهسه به ھلشو ر لهرێ. ھهونده
، ک ل ژووری دانیشتنی بگی جاران وتنکتب داکه
ک جۆری وه یی جۆر بهساپیشه باسیکان . کتبهدابدرابوون

 و کتبهوان له. ئهبوو ان تدانناییری، دارتاشی و بهئاسنگه
 ی تازەیان وەگیر کوت.زۆر شت اننرخبهسوودمنند و 

کاری ی ناوبراو، شیوهڕای فربوونی س پیشهرهسنۆباڵ سه
نانی ڕیکخراوهکپست و، ده هبوویی دیموکراتیکیشی ھاتھ
رمی لی فهگهزراندنی کۆمیتهدامه ازکردن وستی کرد به سده

و تاقم و  ر تیرهدا  ھهم ڕکخراوانهو حکومی. سنۆباڵ له
ک دا ڕکی یهکۆمیتهل ژیان، زرا دا دهمه وا لهزکی که گهڕه

 یانکژنی کۆمیتهبه تیپ و تاقمی بهمان و ناوی ھه خستن
و ناوی  وهدا کۆکرده کیههکۆمیت کانی له، باندهبی. بۆ ونه

ستۆ دابین. بۆ ئه ی بهرانی ھلکهم ھنهرھهی بهکۆمیته
روشک و لیچک و مشک و کهک مهلی کوی، وهھۆزی ئاژه

و مای کردنی ھاوڕیانی کوی  وهی الواندنهڕوی، کۆمیته
ی ، کۆمیته و برانان رخز و کار و بهی بزن و پهرهدانا. بۆ به

ر ھۆز کورتی بۆ ھه کانی داتاشی. بهی خوری سپیلکهوهبزوتنه
پستی خۆیانی بۆ کی پ بهیهک، کۆمیتهیهو تاقم و تایفه

  ژن بین.به سازکردن و نوی خۆیانی به
ی هر و سامان پدانی گهسنۆباڵ بۆ پکھنان و سه      

م سوڕا. بهدهو ب وچان ھه شکیالتی، جانانهته
رج، لو مهھۆی کزبوونی ھهسکردی سنۆباڵ بهکانی دهکۆمیته

سیاسی، زانا و لھاتووی بوونی کادری ر نهبهھا لهروهھه
ی کویش شان. ئاژهوهک ھهریهبهیشتن و لهگهئاکام نهبه
شک و  و به وهزرا زۆر دڕدۆنگانهی مهئاستی ئاژه له
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سم و یاسای ڕه وان ببای ببا لهئه. وهجونهده وهگومانه
یلی ملدانیان بوون و مهدهردار نهست بهداڕژراوی خۆیان ده

تی ڕامهبانی و کهتی و میھرهبرایه لک جاران لهبوو. گهنه
یری سه ەوەزچاوکی ناحهو به وهپرینگانهزرانشینان دهمه

  کرد. دهوانیان تیی ئهکتی و دۆستایهوازی یهبانگه
رانی ی مایکردنی برادهرزی کۆمیتهبهندامی پایهئه      

موو ھهبهک ، بوو زرای مهکهخرپنه پشیله گورپه کوی، واته
م دا، بهی دهکهروشک و چۆلهوی مایکردنی کهھه تواناوه

ی باتی پشیلهوڵ و خهموو ھهھه، لیچکی السارروشک و مهکه
ت نانهھاتن. تهدهگرت و بۆالی نهدهھند نهبه زرایانمه

وا که چاویش دیتیانزرا بهی مهموو ئاژهڕۆژان، ھه ڕۆژک له
ڵ گه، دهوهرم و نیانییهبانی و نهڕی میھرهوپهئهبه پشیله

  یگوت:دوا و دهده رتیبهم تهبه کهپۆلک چۆله
رن و لم نزیک سا وهنم! دهکاخیشنهباڵ نه نازداره کهــ چۆله

و ر لهتاکو پتانی بم، ھه وهورم کۆ ببنهده و له وهببنه
ماندا زراکهمه خۆیی لهربهبانگی ئازادی و سه که وهیهمهده

، ل و بادارهی چوارپهرچی ئاژه، ئیتر ھهلدراوه
ی هتکا بب رن و بهدۆست و براده وهمووی پکهرھهھه

ر سهن و لهم کهڕهرن و کهیش وهسا ئوهکن...دهپشتی یه
ست م دهئه نیشن. دنیابن کهی من ھهکهبانهمھره نجهپه

 رو ماتانهغانی سهوه، قهنینۆکی تیژیشیانه ، بهنجانهو په
  تان پارزت و... و ده

 زمیعه ی سرک و س، سنووریان بهکهم چۆلهبه   
  .وهوتنهکهدهشکاند و لی نزیک نهدهنه وهئاشتبونه
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شکیالتی، لی تهگهزراندنی کۆمیتهڕای دامهرهسه      
ڕێ کردنیشی وهردهروهی ڕاھنان و پهسنۆباڵ کۆمیته

ی وارکردنی ئاژهستی خوندهبهمهبه یهو کۆمیتهخستبوو. ئه
ی ڕاھنان و ن کۆمیتهر تهھه کرد. کهباتی دهزرا خهمه
وانی خسی و ئهم ڕهخه وتوویی لهرکهسه کردن بهردهروهپه

  رین.وهبار چوون و ھهشلکی له تر به
رتۆپی باری خوندن و نووسین دا گوی سهکان لهرازهبه      
رزی به رهی ھهڕاده یشتبوونهوان گهزرا بوون. ئهی مهئاژه

کیان یهبناغه دا بۆرهو بوارهکان لهگههس .واریخونده
سپکی خوندن دا، نیشانیان دا ده ر لهم ھهداڕشتبوو، به

رمان، وازی خوندن و نوسینی وت فهی حهوهخوندنه له جگه
 بزنه ل، واتهو نایان ب. موریه تکی تریان نییهھیچ بابه
 ربۆیهتن بوو، ھهیشزرۆی خوندن و پگهلک تامهسپی، گه

خوندنی  تۆزه توانی گیانی بزۆزی بهیدهزۆرجاران نه
ی وهرهده ناچار له ی سنۆباڵ تر بکات، بهفرگه

پکۆڵ کردنی زب و زای  ندرا و بهھهدهش نهقوتابخانه
و  وههندۆزیی دهڕۆژنامه گۆڤار و کوته می جۆنز، کۆنهردهسه
  .وهخوندهڤانی دهبۆ ھهرز نگکی بهده به

، وهباری خوندن و نوسین و زانستهنیامین، لهبه       
بوو نه ت ئامادهم قهوه، بهھاتهکان دهرازهھاوتای به

ربخات و بۆ ده وههکسکهھیچ الی ی بهکهزانست و زانینه
 تا. ھهوهبکاته یردزهمهک دهیهڕاندنی ھیچ ئاریشهڕاپه

ک بۆ یهھیچ نوسراوه لۆ بۆچهگه پرسی کهھاوانی لیان ده
  یگوت :و ده وهدانهرامی ده، وهوهس ناخونیتهکه
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زا، م و لی شارهبخۆم ئاگادار ی کهو جیهتا ئهــ ھه      
کجار خی یهبایه م کهک شک نابهیهوهھیچ خوندنه

 یاو ماندوو کردنچ، دەی کوای بتشی ھهوهخوندنه
  ؟یبۆچی
ب م ناسی، بهی ده)لفوبائه(کانیواوی پیتهر تهکلۆڤه      

کرا. دهساز نهبۆ  شیکییهتاک وشهنووسین و نووسینوە 
تا وازی ر ھهکشا. باکسهنهورازتر ھهھه (تا)پیتی ر لهباکسه

کرد، زووی زانینی دهو ئاره یللهکه وتهکهفربوونی ده
ر سه کانی لهلۆلهخه سمه زرا و بهپانی مهگۆڕه ھاتهده
کرد. سم دهی ڕهئا ـ با ـ تا)کانی(وی، شکی پیتهرمانی زهنه
و  وهبوونهکانی شۆڕ ده، گوچکهکم مایییبھۆی م به

ق مۆله به پیتانه سو ر ئهسهکانی لهوجهگه چاوه
و ی ڕادەتکاند رسه وهر بۆ بیرھنانهستان. باکسهوهده

نووسا، خۆی دهرچی دهھهقرژ دەکرد، بم یای پرچنی 
راوی مشکدا ده ، چیتری بهپیتانه سو ورازتر لهھه
ر ھنا. ئاخرسهنوسین ده ناھومدی وازی له به ھات و دهنه

 پیته سو ر بهھه که تهناعهو قهر ئهسه نجام ھاتهرهو سه
وڵ موو ڕۆژان، ھهی ھهوهو ورد دانه وهشیکردنه بچارت و به

  .  نچتکیس  له یسیانو بدات ئه
کشی جارانی ی گالسکهکهجوانکیله ماینهوات لی، مه   

فر  پیته ندهوهر ئهلفوبایی، ھهشدانگی پیتی ئهشه جۆنز، له
و بتوان ناوی خۆشناوی خۆی پ بنووست. بکرێ  ببوو که

 ، بهوهدانهلک جاران بۆ خۆڕانان و خۆ ھهلیخان، گهمه
 ،نووسی وگوی گوزاران، ناوی خۆی دهگیا و توله لکهپه
گوتنکی پ ھه ی، بهکهنگینهڕه سکردهده رخۆش لهسه
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و  نجهله هھات و بی دا دهکهسکردهوری دهده ، بهوجانهگه
  ڕۆیی.الر ده
بواری خوندن و نوسیندا  زرا، لهی مهئاژه لک لهگه      

کشابوون. نهورازتر ھهھه ئا)پیتی( ببوون و لهوتوو نهرکهسه
ڕ و ک مهم فام و ب مشوری وهی کهت ئاژهتایبهبه

فری نیشانیان دا ده تاوهرهسه ر لهھه کان، کهبانده
ت توانایی نووسینی نانه، تهم جیهل و کهپه شکیان ھندهم

خۆ و نایان بت. سنۆباڵ دوای به رمانیشیان نییهوت فهحه
ی سرینی، بۆ چارهالیه مهکی ھهیهوهو داودۆزینه وهداچونه

ر واقی ھهو ڕه پوخته که ،م ڕایهر ئهسه کوت، ردهده مئه
ی شی ئاژهو پشکه وهخاکدا کۆ بکاته رمان لهوت فهحه
  زرای بکات و کردی. مه

ل وپاش دروشمی(چوار پهمهله یاند کهسنۆباڵ ڕایگه       
 ،رمان ووت فهجگری حه بته، ده»باش و دوو پ پیس

دروشمی  بیکینرمان وت فهجیاتی حه له دەتوانین
موو ری ھهئای بان سه تی و ببتهیهیی ئاژهبنچینه

کان ھاواری تا دا، باندهرهسه لهبم  نی جیھان.ئاژه
البردن و پی و په وهرز کردهتییان بهزایهناڕه

  گوتیان : ،گرت وی فرمانکیان ەورچدانهرپهبه
 یهچ تاوانکمان ھه ی بادارانی جیھانرهی بهــ  ئمه      

ینی ب عهنی دوو باڵ و دوو قاچین. بۆچی لهخاوه که
ی دوو پیان و رهپاڵ به نهمانخهستی زۆر دهدهتاوانیدا به

  سپنن؟چهده ناوی پیسمان پوه
  رامدا پی وتن:وه سنۆباڵ له



 64 

 ن،ن و تی ناگههھه وهتهم بابهله ــ ھاوڕیان!... ئوه    
بۆ  باداراهی ستهندامکی جهک ئهر، وهوهلهبای په چونکه

ل جگای دوو دەستن، کان . بای باندهجوونوەفین و 
ڕاماینی ئمری  که ڤ،ی مرۆستانهو دوو دهئهبم نک 
ندامی پیرۆزی . باڵ ئهوەڕوا یستهجه له ی ومای دنیا
ی ستهی دزی و تان و تاوانی جهکینهست مهده ،و بادارانه

  .میزادهئاده
کانی سنۆباڵ ت وته کان لهبانده ند کهرچهھه       

ست کیشیان ھیچ دهمویه تاه درایهقه یشتن و بهگهنه
ئاکامی  ھۆی پداگرتنی سنۆباڵ و، لهم بهوت، بهکهنه

دا  ر ژرۆکانسه رۆک بهرمانی سهی خۆیان دا، فهکشهپاشه
   ا .یدورژنیان ھهبه کراسی یاسا و به پا و بوو بهسه
تاوکراوی ھۆی ر دیواری قیرهسه، لهو ڕۆژهر ئهھه       

ری وقی سهر تهسه ی سپی لهبۆیه ، دروشمی نوێ بهورهگه
زرا ی مهئاژه وهشهو ڕۆژهر لهرمان نووسرا. ھهوت فهحه
ز و بزن و نری و رخ و پهی کار و بهماهگشتی و بنهبه
ر خوارد مک و دوای ھهر ژهھه ر لهتی، بهتایبهرانان بهبه

یانگوت و دا دهک سهنگ و یهکدهک، یهیهوهو خواردنه
  : وهیانگوتهده

ل خاس و ل خاس و دوو پ پیس! ... چوارپهــ ... چوارپه       
  دوو پ پیس! ...

ی کاری هیری گهسه وهچاوکی سووکهناپولیۆن به     
کرد و بچوکترین نرخ و کانی سنۆبای دهشکیالتی و کۆمیتهته

  یگوت: نا. ناپولیۆن دهدهخکی بۆ دانهبایه
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 مانکارکردنی خورت و الوی زیت و بهردهروهــ ڕاھنان و په
  کار دا...فتهکه ڕی پیریبادان لهنج بهک ڕه، نهپویسته

 رهمی بهرھهم بهکهی یهوهگرتنهندی ھهرو بهسه       
یسی و جه ، واتهرازکانی مهگهسه ی سایان بوو کهونجه

یان تۆهپهخهو  وردیلهی م نۆ توهرجهکین و سهترهبل بۆله
گوانی  دایکان له رهی دوو بهنۆ توه ر کهرگوانان. ھهبه ھاته

ژورکی  ی ڕاگواستهر نۆ توه، ناپولیۆن ھهوهدایک بوونه
زرای نی تری مهئاژه دانی و لهئاوه ی دور لهالوهبه
  بین. ھه

ک یهھۆده ،کانگهسه ی نۆ توهوهوانهژوری ستار و حه       
تی رکردایهڵ ژوری سهگهده الوه، کهی بهوتهکهپ ھهبوو چه

 وهن ناپولیۆنهالیه ش لهکهرکی تاریکیان نوان بوو. ژورهژو
و ئه ر درابوو، کهسه شنک مۆری پارز و پاوانی لهچه به

رگای ل بوو دهرک بۆی نهبهب، ھیچ گیانلهخۆی نه
ب ی ناپولیۆن ستهگی دابهنۆ سه رتیبهم ته. بهوهشتههبقه

 شنک لهچه ر دا ڕاگیران و بهبههسیوکی چۆلپه له جۆرک
دانییان بۆ نگی ئاوهکان ڕهگهسه نه دانی دابان، کهئاوه

ر چاو بهوانی لهی ئهدانیش شک و شوهئاوه بیندرا و نهده
زرا ی مهئاژهندک،چه برە برەو و دوای، ربۆیهدا ما. ھه

  .کییوهگی تدا ترههیاندا دوو سزراکهمه له بیریان کرد کهله
ژر  له م ڕازهزرا بهی ژای مهخایاند ئاژهزۆری نه       

دۆشراوی شیری ھه شک لهبه که ،یشتنگه رپۆشهسه
 کانی پرازهبهڕۆژانی زرا، خۆراکی مانگاکانی مه

واندا وکی ئهئه ر بهی تریشی ھهکهشهو به دەگیرتوە
زرای پتر پ ی ژای مه، ئاژهتنهورکهم دهچت. ئهڕۆده
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مزان و زیاتر شه و کاتهزرا ئهی مهم ئاژهئاۆز بوو، به
می سوی باخی رھهبه تحی ما، کهواوی سهته یان بهرسه

 وهتییهرکردایهگای سهرهن باالیه سوانیان ل پاوان کرا و له
  ر داگیرا.سهستی بهده

کانی باخی سوانیان خته، لک و پۆی درهو ساهر ئهھه      
کان رختهده یژر ن ورد داھاتبووقی الزهسوی تورت و شه به
زرا ی مه. ئاژهنڕابوورد و شین داگهرن زهی با وهسوه به
رمانی فهڕێ و گوێ بهدو چاوهکریریان دهسه وهدوره له
و  وهمری کۆکردنهئه که ،ستابوونتی ڕاوهرکردایهسه

رمان چی فهکسانی سوانیان پ بدرێ. کهشکردنکی یهدابه
 ندرا کهیهرکرا و پیان ڕاگهده وهتییهرکردایهکۆشکی سهله

 بده ،ک لدانکو ناخونه وهب ھیچ الرکردنهکان بهسوه
گای باره کان ڕاگوزرنهرازهی بههروچهو بۆ شهوهکۆ کرنه

  تی.رکردایهسه
بیستنی زرا بهنی ژای مهئاژه ندک لهرچی چهگهئه    
کیشیان یهمهمزهو زهوهزینهبهھه وایهناڕه رمانهم فهئه
سنۆباڵ و  تتایبهکان، بهرازهبه م چونکهڕا، بهم دا گهدهبه

دایکیان مرێ و  یان گرت و گوتیان کهگنه وهناپولیۆن پکه
وێ. خ و پتونی ده باوکیان مرێ، سوی باغی سوانیان به

زانی و قازانج نهوانیش پداگرتنی زیاتریان بهئیتر ئه
ری ک نونهر، وهلهسکوه رکهت ھهتایبهیان لکرد. بهنگهبده
ستا ی اللوت ڕاوهئاژه تی ھات و ڕوو بهیهرکرداگای سهباره

  و گوتی:
 ندهوه؛ ئهــ ھاوڕیان! تام و چژی شیر و سو زۆر ناخۆشه   

و  وهتهک نایهرازان یهی بهڵ دی زۆربهگهده که ناخۆشه
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بیستنی  ر خودی خۆم لهت ھهنانهباشیان پ ناچارت. ته
ی وهچ بگا به ،وهیان دتهیشیان بزراوم و قزم پکهناوه
خواردنی شیرو  ست لهبهم مهبت. بهزی خواردنیانم ھهحه

. زانستی ری زانستی نوێ دایهژر سه نیا لهنیا و تهسو، ته
 کیان تدایهیهواق و شیرهڕه م دووهئه که ،نوێ پمان ده

ندی باب و پهپارزن. رد و ئازاران دهده ش لهگیان و له که
وام ردهرم، بۆ بهفهده که بیر ماوه باپیرانیشمان له

ش و گیان، ھیچ شتک تای سو و ی بست و توانای لهوهمانه
  شیر ناکات. 

 زانن کهزان و دهخۆتان شاره ڕزان! ئوهبه      
ر سهرککی گران و قورسی لهزرا چ ئهتیی مهرکردایهسه

ش و له زانن کهزۆر باش ده زان، ئوهنهس . کهشانانه
زمی هی گشتیدا تهوهسانهپناو حه له ،رازی بهگیانی ئمه

خۆتان  سا با من. دهوهتوتهدهبرەبرە  ب ودهل ھه
ر خواردنی گهئه که ،مبکهل خۆتان و پرسیار  بکم دادوەر
مان پ بکرێ و ئیشه م گشتهلۆ بی ئهب، گهشیر و سو نه

ب بزانن... ده ، ئوهواته... که ربگرێ؟!یش سهکاری ئوه
 ئمه کهی نازداره ر خاتری ئوهبهر لهھه ب بزانن کهده
وا ڕه وهخۆمانه به تهینهردو مهده م گشتهناچاری ئهبه
 کوهتی خواردن و خواردنهئارایه گینا ک لهبینین، ئهده

  ؟و پی ناخۆشه ی دژهگهتا مالن دهھه بخوات که
ی ر ئمهگهئه که دارنرێ ھیچ ئاگای یارانی گیانی! ئهئه    

ر بۆ چاو تروکانک شان  ھهراز بۆ چاو تروکانک... بهبه
ومت؟!... قهکانمان بترازنین، چ دهسپاردهرک و ئهژر ئهله

  !...وهڕتهگه جۆنز دهبه!!... وهڕتهگهجۆنز ده
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ر ستی سهری قهتهر مانگرتن و ڕاپسکانک خهئیتر ھه     
و  وهڕتهر بگهمگهبوو جۆنزی سته وانهله بوو، چونکه

  . وهستۆ بخاتهئه تییان دهی کۆیلهوههکه
قاندکی کلک له ز و بهز دابهبهھه ر، بهلهوسا سکوهئه  

ک ستا و یهپ ڕاوهندک ھات و چوو. لهچه ،وهیانهمامۆستا
  زرا فیشقاندی و گوتی:مه به
ت ناخوازن جۆنزی ڕزیش قهی بهئوه ــ پم وایه      

تان ل تهکهرهخر و به م گشتهو ئه وهڕتهر بگهمگهسته
  .وهبستنته

زرا ژای مهی پی ئاژهو ماکی ناکۆکی و په تڕهبنه       
 بوو، چونکهی جۆنز نهوهڕانهستی گهبهمه رگیز بهھه
جۆنز و  ب دژ ندهوهر ئهگشتی ھه زرانشینان بهمه
 ی ژاراویتیر ریان بهری سهسبه ی بوون، کهکهتهسهده
ر گهو گوتیان ئه م ڕایهر ئهسه ھاتنه ربۆیهنگاوت، ھهئده

دوا دا ی جۆنزی بهوهڕانهو سو گه ی شیرلهسهباسکردنی مه
کانیش کان بت و سوهرازهنۆشی گیانی بهبا شیر بهدێ، ده

مووی و ، ھهوهنیشهکار چومی سهرھهر و بهرن و بهباوه به
  پیرۆزیان بت. مووی مکی پاوانکراوی خۆیان ب و بهھه
  
  

                          
    *    *    **  
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نگ و ده که ،بوویڕپهنواوی تته ھشتا ھاوین به        
و  وهقیهند دا تهبهمه ک تۆپ لهن وهزرای ئاژهباسی مه

 ر لهھه ش بین کهمهکۆ ڕۆیی. ئه نگ و نوبانگی کۆ بهده
ناپولیۆن، ، سنۆباڵ و دا نوتنی شۆڕشی ئاژهرکهمی سهده
زراکانی ی مهوانهریان ڕهبهب ڕۆژبور، کۆترانی خۆش خهبه

گوی خشیان بهی شۆڕشی ڕزگایبهمهمزهکرد و زهدراوس ده
   خوند. دا ده کانی دراوسندی کگهبهی پ لهئاژه
موو ھهنیان بهر، سرودی ئاژهبهکۆترانی خۆش خه        
خبر و نزیکیان  ی دوورو ئاژهوە دبۆکرکدا بو الیه

،  ردهربهی ده، جۆنزی ئاوارهوهوالشهم لهبه .کردبۆوە
ی یخانهقوژبنکی مه شواوی له ینمهم و کاتی تهی دهزۆربه

تا و ھه کردڕ دهتپهشری سووری گوندی ولنگدۆن دا 
جۆنز ، یان بوویایهگوگرتنی رخۆش وازنشینانی سهیخانهمه

 که وهگانهو بۆی ده وهکردنهبۆ ده ویکدی ب ی پرسکه
مک و  ڕۆ، لهرهی سهمژهکی گهئاژه ستی تاقمهده چلۆن به
 رچی لهگهدراوسش ئهکانی زرامهخاون . رکراوهماش ده

زاییان کی ھاکهیهنوسی دواڕۆژی خۆیان، گوچکهترسی چاره
سازیان بۆ وتۆ چارهوکی ئهت ھهم قهبهکرد، بۆ شل ده

ندک و ھه ۆ بکرتوەخری بواو بهکی تهروویهده دا کهدهنه
کان زرادارهمه ک لهر یهھه بگره . کم بتوەمی دی خه له
وێ و کهجۆنزیان بۆ ھه ڕان کهگهتک دا دهرفهدوای ده به
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ن رچی خاوهگهڕاستیدا، ئه . لهپشت دابمان رمی لهچه ژۆه
م بوون، به کتری یهھاوکار و ھاوپیشه ،ندبهزراکانی مهمه

 بوون کهکگرتوو نهبا و یهبا و ڕهته ندهوهت ئهخۆ قه خۆ به
رمانکی دارک دابتاشن و دهشک لهبکرێ و بتوانن ته

  ن.    برینی خۆ بکه
ن، زرای ئاژهی دراوسی مهزراکانمه کک لهیه     

 زرایهو مهنی ئهخان و خاوه ، کبوود)فاکس وو(مازرای
پیاوکی ی ناو بوو. پاول کینگتان )پاول کینگتان(سک بووکه
رست بوو، ندپهوهرژهنرخی ڕۆژ خۆری بهستی نان بهرلپهھه
ی نگهجهوت. لهکهدهست نهدا تای خۆی ده هکهناوچ له که
 ڕاوه ماسیگر و له بوو بهڕمن بوونی ماسی دا، پاول دههب

 ی پاول گینگتان، لهزراکهر. مهڕاوکه بوو بهدا ده ڕۆژانیش
دارو  ورد و وران بوو. نه ،کیوەنری  خاوهسای سه

شی کهوی و زارهزه و نه نشیاخت دهدار و دره ی بهکهختهدره
رژین پهبوونی نهھۆی کانی بهوڕگهله وی و زار. مرگ وزه به
و  وهنهڕووتاو رهبه، رنامهب به لوەڕی سایلهپاوان و  و

   .چوو بوونرپووتبوون په
بوو.  )پنج فید(زراین، مهرزای ئاژهدراوسی تری مه      
زرای فاکس وود بوو، هم زرای پنج فید زۆر بچوکتر لهمه
می کشت و رھهخت و بهو دره ی دارمروبووبهباری م لهبه

زرای فاکس وود جیاواز بوو؛ ، ل مهوههنکاڵ و مرگ و چیمه
زرای فاکس و مه شتهھهتگوت باغی بهزرای پنج فید دهمه

ک زرای پنج فید کابرایهنی مهخاوه. یهتگوت کاولگهوود ده
وریا و زیت و  یوکریدریک پیا. فهبوو ناوی )ریدریکفه(بوو
بیات تهچی و توندهتا بخوازی ساختهم ھه، بهبوو مشووربه
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دا  وداکردنسات و سه له ؛ی شتاغ لۆتکهمه ست بهو ده
وت. کهدهست نهکش و ملھوڕک بوو ھاوتای خۆی دهوههکه

دا مهحکهڕگای مه مانگان له یازده ،دا ساڵ ناوبراو له
ھلی ڵ و ئهگچه به رسه ب کورتی، پیاوکیو. ھاتوچۆی بو

  بوو. ییکارساخته ڵ وگۆنگه
کتر تی و یهدوژمنایه ریدریک و پاول کینگتان لهفه        

ن گمهدهبه نیر بوون، کهکرد و په ندهوهر ئهبوغزاندن دا ھه
شی تک ت بۆ پاراستنی قازانجی ھاوبهنانهوت تهکهدهھه

 زن و ئاشتیخوازانهیتان دابهلی شهکه لکاویشیان تاوک له
   ون.کهبکتر فریای یه له
زووی ترسی رچی تهگهن ئهزرای ئاژهشۆڕشی مه          

ک ڕابوردوو روهوان ھهم ئهر دوویان داھنابوو، بهدی ھهبه
ھنا. دهکتر نهیهدوژمنایتیی  ک بوون و وازیان لهیهدژبه

جیا، ن و بهتهوان بهک لهریهھه ش بین کهمهم ئهبه
ن، ته رکامیان بهات کردبوو. ھهپرگای خۆی توند قهده
نای شهته وردی له التی خۆی زۆر بهسهندی ژر دهبهمه

  پاراست.ن دهشۆڕشی ئاژه
کی زرایهبردنی مهڕوهیانگوت بهده وانتادا، ئهرهسه له     

وج و کی گهئاژه ن تاقمهالیه رین لهتۆ پان و بهوهئه
سا روه. ھهیهی ساکارانهمهپ و گه، گهوەمۆکفای نههمژهگه
و  ئاژاوه، چی پ ناچ ش بوون کهم بوایهر ئهسهله
یان کهو باسه وێ و قسهکهنو دهکیان دهیهنهرتهفه
م گوی دهبه وهکیشهموو الیهھه . لهوهوتهخهده
ای مانۆڤر دا ــ زرمه گۆیا له خوند کهکانیان دا دهراشهھه

مدا بنن ــ  ده ن بهزرای ئاژهتی بوو ناوی مهپیان سوکایه
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س نافکرێ. که س دهو که ربووهڵ بهگیانی ئاژه ڵ دهئاژه
کجاری یهما و به رد نهر بهسهداریان له  م زووانهربینا بهھه

ن هزرای ئاژڕی و مهندک تپهچه رکهم ھهبه تدا چوون.
ریش بۆی ور و بهجیھانی ده رکهو ، ھه وهبۆوهمووی ل الر نه

کی گایهکۆمه زرا لهستی مهربهی سهئاژه وت کهرکهده
و  ژین و ھیچ قهدا ده کسانی ھمنکبووی یهیه
نانی م و زاری خان و خاوهده مجاره، ئهکیشیان نییهرایهھه

 مجارهگۆڕی. ئهیان کهت و باوهیزرای دراوس، بهدوو مه
ڵ ئاژه ڵ دهزرای مانۆڤر دا، ئاژهمه له...  : که وهبویان کرده

وانی ئه لالحهبهو زل و زه تهی کهر ئاژهو ھه ربووهبه
ی ر زۆردارھه یان خوا...ر دهزیندی سه گرت و بهده وردیله
دا  کارینجهشکهئه له... وهوسنتهچهده یستژرده ،ملھوڕه

کتر داخ کار دنن و یهر کی ئاگر دهبووی سهوهنای سوره
ک یهموو نرینهکانیان ب پاوانن و ھهلهن... مگهکهده
   ک ڕۆب و تی بزێ و ...یهموو مینهھه توان دهده

باری و و نالهئه یانگوت کهریدریک و پاول کینگتان دهفه    
تک و کوشتار و ئه و گشتهئه ی کهزکارییهناحه

ری الدان و دوور ژر سه ، لهوهوتهکهی ل دهتییهسووکایه
و  تی دایهیهژاوی کۆمهمژ داڕیاسای له له وهوتنهکه
زمی ر دۆخ و نهسه وهڕتهگهزرای مانۆڤر نهمه کووتاھه

  بن.ده رتیبهو تهر به، ھهارانیجتیی الیهکۆمه
خاو  ندهوهر ئهھه واتانهمگۆ و واتهو دهونی ئهڕیسی ته       

ک ر نهھه ، کهوهکرانهو بو ده وهھۆندرانهده و ب بناغه
 نیشت، بگرهدهزراکانی دراوس نهکی مهدی ھیچ ئاژهله

وانی ڕه دا زۆر به انمیده ن لهشۆڕشی ئاژه پسن و ڕزی
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ستیش ده زراکانی دوورهی مهئاژه لک لهڕا. گهگهده
 ،یشیرینه و چیرۆکهزووبزونی ئهی ئارهمهمزهبیستنی زهبه
ڕیون و ڕاپه ،کزرایهرگی مهجهو به نی ئازاوا ئاژهک

راوی ، دهست ھناوهدهکسانیان وهستی و یهربهئازادی و سه
 و ساوهحهرانی نزیک و دووری پ دهوهژینه ڕیمشک و باوه

وی ھه، دهیزینه ونهو خهیشتن بهھومدی گهوانیش بهئه
زرا و مهستیان بهوت و دهکهلکیان بۆ ھهدابوون ھه وهئه

نگری و دڵ گردراوی وای الیهھه ر بهڕابگات. ھه اوییهسیحر
ڕین پۆلکی خرۆشانی ڕاپه، شهیشنزرای ئاژهڕبازی مه به

. بوووتزراکانی دراوس کههرانی موهنو ژینه ده یربزوو سه
بوون و گوێ ڕێ ربهسه میشهھه که ،کانشنک، گاجووتهچهبه

کانیان شکاند و رژینهر و پهپهچهپ رمان، لهی فهڕایه
یان ست لقهنقهئه ی پاوانکراویان خوارد. مانگاکان، بهشینکه

. وهقپ کردهان شیریشیر کوتا و  ی پر لهگادۆشکه له
و ڕمبازندا  قهکاتی جلیت و ته کان لهسپهئه

پانیان ج ھشت. گرنگتر الویشت و گۆڕهکانیان ھهسوارکاره
 به ،بوو نی سرودی ئاژهنگی زور شتک، دهھه له
ھات و دا ده کموو الیهھهبه وهنگهوا و ئاھهست و ھهبهھه
  بیسترا.ییشت و دهگهگوێ دهبه وهکهگشت الیه له
رداشی گران گیانی ک بهن وهسرودی ئاژه ند کهرچهھه     

کرد، نجن دهنجن ھهیی ھهکهده وهناوه ھاڕی و لهمرۆڤی ده
حاشاند و وتۆیان دهئه ،درواسمزراکانی  نالم خاوهبه
رانکی ران پاتهھاته که، بهسرود نییه وهئه یانگوت کهده

م . بهفامانهوج و نهمی گهشیاوی دهھر تن و  یهشتانه
ودی نگی سرنگ و پاشدهده وهنارانهو که گۆشه له رکهھه
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تان گۆستی خۆیانیان ژمهھه یشت، لهگهگوێ ده نیان بهئاژه
یان ل ئاژەڵ شهڕهھه و یان دەدام جونکرۆشت و به دهده

  یانگوت: دهدەکرد و 
ـ        ب تاوی بچێ، ده ناپاکه م سرودهرک ئهوهر ژینهھهـ

دوای زمان بش ئه شهکنی زمانهخاوه ،م دا بکرێ ودهبه
  دا بکرێ. سدارهپتی  بینی، به

نگی ر گاز و ڕبازکدا دهھه له ،زراکاننانی مهخاوه         
 و جیهر لهیان ھهکهنگبژه، دهیشتبایهگوێ گه سرودیان به

 رکی کهخت و گوشاموو زهھه م بهکرد. بهدار دا ده به
وت و سرود کهدهنگ نهده له نگ، دهھناکاریان دهوان دهئه
نگی سرودی پدا ر و ژری وت دهوت. سهکهدهو نههرب له
ر چ و پۆپی دار و سه له وردهکی و ھهپۆپنهڕا. چوڕهگهده

 جریوه جاراندا بهرز و مرگهناو په ختان و لهدره
. وهانهگرژینانیش لیان دهنا پهو کۆترانی په وهیانگوتهده
کوتک و  وای سرود، لهنگی ھهنگ و پاش دهت دهنانهته
کان و سهنگی کنگی زهی دهجرینگه ران، لهزگای ئاسنگهده
ی مهمزهبیستنی زه لک شتی تریش ھابوو. مرۆڤ بهگه له

ھات و مشکدا ده رمی بهزووی سارد و گه، تهی ڕزگاریسرود
ی هم و زایهیزانی زیل و بهده کرد؛ چونکهدهری قاچی سه له
 که، بهژاندووهی ھهئاژه که ،نییه و سرودهر ئهنگی ھهده

نووسی سنگی چاوه ریکهو خه هیمژوونووکی پوازی پیرهئوە 
و ورکی نوێ شنت و دههقهدەندڵ گهوری کۆنهده

  .کاتدەشی جیھان پشکهکۆمگایکی تازە 
ر بوو. تاو و سای مانگی ئۆکتۆبه ڕۆژکی به         

رجخون و ی سهکاری گره ھاتن لهزرا دهدانیشتوانی مه
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کانی کۆتره پ پۆله له ریان سووک بب، کهی تفاق سهوهکشه
 رخ و خولکیان لدا و بهچه وهرزایی ئاسمانهبه زرا لهمه

. کۆترکان ب وهزرا دا کردهمهی وشهحه ژاوی خۆیان بهشه
 وان لهرچاو. ئهبه ھاتنهشۆکاو دهپه ،ت تاسا بوون وغایه

 به وتبوو کهی دوو پیان چاو پکهرهبه تاقمکیان له واوهحه
کان ڕاستیدا کۆتره ھاتن. لهده ی ئاژەنزراو مهرهبه مهڕهھه
زرایان کردبوو رانی مهگی جابه بۆنی پیسی کۆنه واوهحه له
  ر. به نیان گرتبوویهزرای ئاژهڵ تاقمک ڕگای مهگهده که

فاکس  و پنج فید زرایدوو مه ی جۆنز، لهستهدار و ده        
 که ،جۆنز له ناویاندا، جگه ر و سامان درابوون. لهسه وهووده
گشتی دار و ت و  وانی تر بهر شان بوو، ئهسه نگی لهتفه
  بوو.  وهستهدهندازیان بهخاکهب و ن و شه

ستی دا ربهمین ڕۆژی سهکهیه ر لهزرانشینان ھهمه      
و  کردی دووپیانیان دهرهو ھرشی به وهڕانهڕوانی گهچاوه

رکی پاراستن و ئه ربۆیهھه. بوو ددا یان لهوڕۆژهترسی ئه
مژ رشانانی ل ھاتبوو و لهرکی سهک ئهوه ،رگری کردنبه

  کردبوو. بوو خۆیانیان بۆ ئاماده
یان کتبی نایابی ی جونز دا دهکتبخانه سنۆباڵ، له        
ی )رکانی ژوول سزهڕهشه( کیانیه وتبوو، کهست کهده

دا و کتبهوردی به و. سنۆباڵ بهئیپراتوریای ڕۆمی کۆن بو
. سنۆباڵ گرتبۆوهنرخی ل ھهتی بهلک بابهو گه وهچووبۆوه

، و ڕۆژهر ئهر، ھهڕی ژوول سزهشه شوازه الساکاری له به
 پشتیرگری و ھزی ھرش و ھزی گورج و چاالک، ھزی به

کرد و ستنیشان ده زراموو شونکی مهھه ڕی لهشهی رهبه
موو ی ھهسپاردهرک و ئهرکی لھاتوو، ئهرماندهک فهر وهھه



 76 

زمی عهران بهھرشکه رکهکی دیاری کرد.  ھهالیه
، وهڕینهسنووری دیاریکراو پهزرا، لهی مهوهداگیرکردنه
  تی بۆ ھزی بادار نارد. مهیامی ھهمین پهکهسنۆباڵ یه

 دارم سی و پنج جووت بارجهسه کان، کهکۆتره         
و  ران و ڕیقنهر ھرشکهسه داگژانه وهرزاییهبه بوون، له

تا ھاتن ران ھهست درژکهر دا شووالندن. دهسهیان بهجیقنه
رن، ربهده یخاون به واییهھه م ھرشهلهر و گوالک سه

 ران لهشهی مامر و کهی مراوی و تایفهستهپۆلی قاز و ده
 ڕین و بهرپهده وەرژینانراخ پهن و قهوهژر پنچک و ده

  دا نووسان. کی مرۆڤلهو به فیچکهڕه
ڕی ڕاستیدا شه له ، کهڕهشه م مانۆرهئه        
 ی دوو پی بهرهرلشواندن بوو، تاقمی توند و تۆی بهسه
 بوو  ستدهدار به رھه ، کهوهواندهک ڕهر یهبه شنک لهچه
و ر لهڕۆیشت. ھهدهو ئاقارک رهبهدا ک یهشون بانده به
تیی سنۆباڵ رکردایهسه رین بهدا ھرشکی پان و به مهده
پی شانی ڕاست و چه نیامین لهل و بهستی پکرد. موریهده

تکایی  رانان بهز و بهوان تاقمی پهدوای ئه سنۆباڵ، دوا به
قۆن و شه یان بهمیزادهی ئادهرهبه ر چوار الوهھه ھاتن و له

  پۆکان داگرت. و چه پاڵ و جووتهقه
ی ره. بهرینتر بۆوهر بهست و بهتوند و خه کهڕهشه         

ڕخستنی ت، گهشاندن و وهدار وه ییسای کارامه مرۆڤ له
تی مهڕژ، توانیان ھه ھۆی بوونی پالوی بزمار ھا بهروهھه

ی نگی فیشقهده ڵ بهپ ئاژه . لهوهنهسنۆباڵ خاو بکه
 و له وهبوو، کشانه کشهمزی پاشهڕه سامناکی سنۆباڵ، که

 و دوور له راو تهران تاک نایان گرت. ھرشکهدا پهوشهحه
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نجام و ئاکامی بی. ئهیان ھهناڕکی ئاژه کتر، زۆر بهیه
 بدات، که مهرھهو بهر ئهھات ھهده ڕهشه ند نووکهو چههئ

 رکهبووی. ھهدڕ دا گونجانی داڕژراوی شهخشهنه سنۆباڵ له
، وشهو دیوی حهئه دا ڕژانه ڵشون ئاژهمیزاد بهی ئادهرهبه

ھۆی  رازان لهی بهوهڵ ڕهگهسپ و س مانگا، دهس ئه
. مرۆڤر سه ھرشیان کرده وهپانهین و بهڕرپهمانگایان ده

ی رهبه ڕی لهیدانی شهکراو، مهوان نهڕھرشی کوتوپی چاوه
وی وھهو ھه ڵ ڕی جووهو ئاژه وهستاندهمرۆڤ ئه

ی ده رزی(کوڕهی بهم نرکهده . سنۆباڵ بهوهرگرتهوه
ۆنزیش تی برد و ئامبازی جۆنز بوو. جمهھه وهی!)یهده

زکی کی جۆنز پهی فیشهنگی ل ئاگر دا. پریشکهتفه
الم سنۆباڵ رپشتی سنۆبایشی ڕووشاند. بهنگاوت و سهئه
خۆی پدادا. جۆنز  موو تواناوهھه و به رم دایگژایهرماوگهگه
وریی ز و چهت و بیست و دوو کیلۆ بهو باشاری سه رگهبه
رگولک ین و پای سههپگرت و دهی سنۆبای نهستهجه
ستی ده وتهستی جۆنز ترازا و کهده نگ لهوزی. تفهگه

  . وههئاژه
ڕی سامناک، شه رهڕی ھهڕ دا، شهی شهڕگهشه له        

ر پاشوو سهمک لهر دهکردی. باکسه ر بوو کهباکسه
 ستووری، بهستی ئهبری دوو سمی دهزه ستا و بهدهھه
ستا دهر پشوو ھهسه کوتان و جار جاریش لهپۆک دایدهچه

. وهکردهک دهر و الشیانی تسهپاشووی،  ختی جووتهزه و به
زرای ی جارانی مهچهر بهیتهر، مهی باکسهم جووتهکهیه

م بینینی ئه میزاد بهی ئادهرهسپاند. بهقوڕ چه مانۆڤری له
ندکیان دار و تالیان و چهڕینیشت ان ی، ترسڕهشه شنهچه
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م ودهر ئهر. ھهبه ربازبوونیان گرتهدا و ڕی دهتووڕ ھه
کرد. ئاژهن دهڕاوڕاوکی بهحهگبهڵ سهستی پی رهبه سار

ترسان  زی و لهب. مرۆڤ بهری دیار نهوسهئه دوو پ کرد، که
پ ڕاست و چه را. لهرسهکۆشک و سه مشکیان ل بوو بهکۆنه
قۆن پۆک و شهو چه ر جووتهھه وهنارانهر چوار کهھه و له

ک دا ھیچ ئاژهیهردهو به بگرهم باری. لهبوو بۆیان داده
ت نانهشاندب. تهوهحای خۆی گورزکی نهش بهبوو بهنه

ک دا خۆی یهر سوی بانیژهسه له زراش، کهی مهپشیله گورپه
زرا دا الشانی گاوانی جارانی مه پ به س کردبوو، لهمه

ئو  الملی چنگ و ددانی تیژی، توخی له نووسا و پ به
  دامای.

ر لژی و ھه وتبوویهیان کهواوی گۆهته ران بهھرشکه       
 وت، بهکهست دهی دهکتانی ڕاکردنرهت و دهرفهکامکیان ده

ڕاکردن و  چوو. لهردهدا و بۆی دهدهچنگی نه فۆ له
تقووالندن  ڕاونانیشدا، پۆلی مامر و تاقمی قاز و مراوی، به

تا پژان، ڕاکردووانیان ھهدووک پداگرتن و پ ھهنو ده
 وتوو لهرکهی سهئاژه رکهبی. ھهکی دوور ھهودایهمه

زرا نی مهوشهکه کک دا دوژمنیان لهی پنج خولهماوه
ڕ دا پانی شهگۆڕه ، لهوهڕانهگه رزانهربهڕاند و سهرپهده

رکی بهکدا گا، لهو الیهموھه و چاوکیان به وهکۆبوونه
رگیان ژانی پدا وت و جهزکیان چاوپکهرمی پهدا تهڕگهشه
 یان بینی کهچکهر بهیتهرمی مهوالتریش تهمک ئهڕا. کهگه
ری سمی سه ر بهقیبوو. باکسهقوڕ چه مدا لهر دهسه به
دا چکههر بیتهرمی مهی تهوهگانهوی ھهھه لۆلی لهخه
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رپشت و بزان ئاخۆ سه وهکرا بیخاتهدهالم بۆی نهبوو، به
  یگوت:ده وهکی زۆرهیهژارهم و پهماته ر بهیان نا. باکسه ماوه
ی ربی جووتهزه مزانی بهنه که، دم  داخ و مخابن بهــ       

ر دت. من چ سهبهل لۆی وه م داماوه، ئهقاچی ورد بووم 
ژر ر بهم ھهگی جارانبهمی کۆنهردهنای سه بزانم کۆنه

ست... کوراییم ده داتهم دهم کارهو ئه ماوه وهست و پیانهده
ندی زوومهت ئارهمن قه ، ک ب و بوام پ بکا کهدایه

 بووهزم پی نهرگیز حهو ھه بوومهخونژتن و پیاوگوژتن نه
...!و ناب   

ی خۆن چۆڕاوگه کهحاکدا  دا، سنۆباڵ لهو کاتهر لهھه     
  و گرماندی: کهشونه یشته، گهوهتکایهرپشتی دهزامی سه له
ییت ب بۆ زهرمی پ بهدی نه ر! بهفیق باکسهڕهــ        

دا سوند  ر و ماڵڕی سهی شهرمهگه !... ک لهو الوهبه
 ی بهکهلۆ بین؟... نهیش وهئمه خوات کهری دوژمن دهسهبه
نی و ھوهئه تی، کههرمی مرۆڤ بخهنی تهھوهئه

رمی ته مردن، له کاتی ر بهی مرۆڤ ھهرهتیی بهسهبده
 و توخمهخر ئهنونت... نهدا خۆی دهبوویوهسارده

 که هھاتووددا نه یان بهی ئمهزهت بهقه نانهسهناڕه
  ..ددا بت. وانمان لهیی ئهەزیش بهئمه

ڕاو، گه دیده سرین له، ئهوهم ئاخ و ئۆڤهدهر بهباکسه       
  و گوتی : وهرامی دایهوه
 نادات مهرایی ئهدم بوار و به م کهھاوڕێ سنۆباڵ! چبکهــ  

   دیش.میزات خونی ئادهنانهبت، ته خون ئالوده ستم بهده
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ک ئاژه دا بوو که م وتووژانهی ئهنگهجه ر لهھه      
  نگ گوتی:ده ستا و بهھاواری ل ھه

ـ ھاوڕیان!... مه     ر لی ب سه!... مهلی دیار نییهلی!! ... مهـ
  !و شونه

ڕان و رخان و ژرخانان گه. سهوهلی دا خوالنهشون مه به 
 له کر و سۆراغم سهدا خشاند، بهن ژرا ر وسه چاویان به

ی ناسهمک دی گشتیان ھهده بۆ کورتهبوو. لی دیار نهمه
ڕا و گه نینی پداکی نازهست دانی ھاوڕیهده ساردی له

ی مبارانهکوی خهپه ،زنهمه سارهو خهمی گشتیان بۆ ئهده
 اتن و چوون و لهھ وهرشانهدکی په ڵ به. ئاژهھاتپدا 

واڵ و و ھهخۆ ئهئه پرسی کهدهریان تکیه له وهڕی چاوانه
 ستی کھهدهچ شونک و به ب لهیان دهشیرینه مهھاوده

ستی چ ده ڕ دا بهی شهرمهگه له زۆردار خونی ڕژاب، یانه
  خسیر کراب؟ناپاکک یه

 کانو کادن و پشتره ئاکامی پشکنینی ھۆڵ م لهبه        
 ر لهھه وت کهرکه. دهوهدۆزرایه دا کادن لی له، مهدا
لی نگ، مهی تفهم شریخهکهیه چوون و بهسپکی تھهده

ر و گیان، و بۆ پاراستنی سه ڕی ج ھشتووهپانی شهگۆڕه
  .داوهس کادن دا خۆی مه له
ریان سووک سه وهن و دۆزینهپشکنی ڵ لهئاژه رکهھه         

ر. ده ھاتنه چکهبه ریتهرمی مهنیازی ناشتنی تهبوو، به
ر و ھه ماوهنه چکهر بهیتهیریان کرد و دیتیان مهچی سهکه
 وت کهرکه. بۆیان دهدا ل جماوه وشهحه قی قوڕینی لهشه
مراندن و خۆ  ریان بهسه تهنهکوی ناوه ،و جامبازهئه
  .رچووهج، بۆی دهلکی بهوتنی ھهکهھه
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 وهدا کۆبوونهەورھۆی گه تکا لهش بهجارکی دیکه        
وتن و دوژمن تاراندن، شایی و رکهشاباشی سه و به
پاڵ کرا گکی ئاو دهڕی دوژمن شکاندن گه. شهگاندیان گۆڤه
ی وانانهرباسکی پاهسهزووی خۆی ئاره ک بهر ئاژهو ھه

زرا دا بۆ تۆمار کرد. شیعر و ی مهڕنامهری شهفتهده له
ت نانهگوترا، تهو الوکۆی پ ھه ی بۆ گوترا، الوژهھۆنراوه

ژنکی نگی جهکی، ئاھهوکی پشهب بنیات نانی پهبه
جار یان ده وری ئا، بهده کرد و لهزنیان گا. ئایان ھهمه

ڕی رمی مهوسا ته. ئهوهنانیان خوندهسرودی ئاژه
سپاردو خاک ئه مانک بهشوازی ناشتنی قاره ھیدیان بهشه

ر گۆڕ و سه یی ناشت. لهبان گکۆکه دڕککیشان له پنجه
رمی کی گهیهری و یادنامهوهھیدان دا، سنۆباڵ بیرهگکۆی شه

پاکی گیانفیدایانی ڕگای و سوی بۆ گیانی  وهخونده
  ڕزگاری نارد.

 تکا ھاتنهھید، بهڕی شهرمی مهپاش ناشتنی ته         
 دا و گوتیان، مل ستیان لهموویشیان دهو ھه م ڕایهر ئهسه
بهری چاالک، دهنگاوهمانانی جهرسنگی قارهسه ک ب 

 که ،تخشندربنه وتۆ گرانمایهو نیشانکی ئه میدایا
ب. نیشان و یانی ھهوانانهژن و بای پاهشیاوی به

رانیان لنا. نگاوهمیدایایان ساز کردو ناوی میدایای جه
 رماوناسران و گه ڕهو شهمانانی ئهقاره ر و سنۆباڵ بهباکسه

ت کرا. میدای میان پ خهکهی یهپله ایرم میدایگه
ری ی کلی بان سهاراستهمیش ئی دووهری پلهنگاوهجه
  ھید کرا.ربازی شهسه
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 لالیی بوون کهردی متهلی زهگهسترهئه ،کانمیداه      
و  رچاوکهخشی بهتبهر و زینهمک ڕازنهردهر و سهسه
  کانی جۆنز بوون.سپهی ئهرسینگهبه
وتنی رکهی سهخماغهمین چهکهیه چونکهھا روهھه      

ی ترووسکه وهھۆی مانگایانه ر مرۆڤ دا، لهسهبه ڵئاژه
ڕی زرادا، ناوی شهی مهڕنامهری شهفتهده له ربۆیه، ھهبوودا

کدانی نگ و فیشه. تفهدبۆ تۆمار کر انھۆی مانگایانی
پاڵ  ڕی ھۆی مانگایان بوو، لهوتی شهسکهده جۆنزیش که

ر ساڵ، دوو جار؛ ھها  بیاریان د ،واسی ویانیان ھهئاکه
ڕۆژی  قندرت؛ جارک لهکی پ بتهر جارکیش دوو فیشهھه

ڕی ھۆی ی شهختینهوهساه ر، واتهمی ئۆکتبهھهدوازده
 ندی ھاوین، واتهنوبه میش لهمانگایان و جاری دووه

زنی وتنی شۆڕشی مهرکهی سهختینهوهی ساهوهھاتنه
  زرا.نی مهئاژه

  
  

*****  
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 چوونه زستانیشدا به رچیھه و داھات ل زستانیان     
 به بوونه ڕۆژ. بوو زیاتر ش)لیمه( کانینگییهرسهالسه خوار،

. بورتنه کار و ئیش له خۆی و گریتنه مان کبیانوویه
 یبیعه ب یستهجه نادیاری ئازاری چنگ له بردەوام

 سپی؛ رسه نایهدهنه شیڕه ناسازی، بیانووی به و ندیناده
 ربه له وشه که یگوتده و ستادهھه وخه له نگدره ڕۆژک

 به. ھاتووهنه دا چاوانیبه وخه روونده میخه و دڵ ردیده
. بوو نوێ ل یشیوهساوھنانهپه و نوێ له ڕۆژی کورتی

 و راشترھه جاران له وهخواردنه و خواردن به که ندرچهھه
 له و گریاده نادیار ردیده له دایمبه مبه ببوو، تر چس

 به جاران لکگه. کردده ھاواری خۆی خۆراکی و خورد مکه
 دوور لیان زویری به و نجاڕهده یارانی یڕخنه بچوکترین

. ربه گرتهده ئاوی سترکیئه و گۆل رسه ڕی و وهوتهکهده
 ببوویه بۆی ئسترک ندیمه و شین ئاوی مه تۆ

 بینی،ده تدا خۆیی یباالکه و ژنبه و، باالنون کییهئاونه
 نجاندڕهده یارانی له خۆی جاران ندچه دا ڕۆژ له ربۆیهھه

 وستاڕاده ئاو رسهله کاتژمران به و وهوتهکهده دوور لیان و



 84 

 یئاونه به  خۆی تمیزەکی و ترز با و ژنبه یونه و
  .بیده ت چاوی وجانهگه و داده دا ئاو

 سوچکی له لیمه ڕۆژان، له ڕۆژک. چوو ڕۆژ و ڕۆژھات     
 و دەھات نازەوە و مزهخه تسه به سواندا باغی ودیویئه
 و سیوکپه پنا کشایه و گرتی رکلۆڤه وێ،له رھه. چووده
  :چرپاند گویدا به
 چی ریکیخه لردا تۆ ،ئیمۆکه رھه تانیتاوھه الی...  ـــ

 خۆم چاوی دوو به تۆم وهرژینانهپه مئه پشتی له من بووی؟
 ب پ ڕاستم!... بووی خورتک و سرت رمیرگهسه که دیت
 و ڕاز چ دا کینگتان پاول کرگیراوکیبه ڵگهله تۆ لی،مه

 کیھۆیه چ...  کرد؟ده ئاوگۆڕ ینکتانبه و ینکه چ و ڕەمز
 پیسی ستیده کارهنابه وئه ھشتت که بوو ستهبه تدا

 ب پمی... بکشت؟ دا المل و پشت رسه به توهالواندنه
 پ ئاکاره مئه کردنی له زووتئاره و ستبهمه بزانم با لیمه
   ...بکیت؟ ک ب تیسووکایه دەخوازی و چیی تکئه له

 چاوی له چاو و ببتھه رسه یکهوهئه ببه لیمه     
 و دادا ویزه گمتکی به سمی رامداوه له بکات، رکلۆڤه

 ،قهبهڕه و ڕووت کیدرۆیه مهئه که گوتی و خوارد پ سوندی
 له ریکهخه و سترتبهدهھه بۆی بوختانه یلۆتکهمه مهئه
   .ستورتپهده ستۆیئه

  : گوتی رکلۆڤه
 بۆ سوندم و ببی چاوم ده چاو کرێده بۆت لیمه رێئه  ـ    

  ؟ کشاوهنه دا رسهبه تدووزامه وئه ستیده که بخۆی
 چاوی ده چاو و نتھه رسه یکهوهئه ببه لیمه      

 ستیده ببا ببای که خوارد، سوندی دیسان ببت، رکلۆڤه
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 له رکهھه مبه. ھاتووهنه دا رسهبه کیدووپیه ھیچ
 و ڕایکرد نختهتره به و وهرخایهرچهوه ،بۆوه سوندخواردن

  .وهوتهکه دوور
 یکهوهئه ببه لی،مه یوهوتنهدوورکه و ڕۆیشتن پاش      

 بدرکنت، وهرکهبهگیانله ھیچ الی به ڕازک ھیچ رکلۆڤه
 ورهگه ھۆی له رکیسه لی،مه ینیبه و ینکه رخستنیده بۆ
 بست به بست ویئه یوخه ج و ئاخوڕ ژر و وهنایهھه

 حاوانوەی ج ژری و رسه پشکنینی ئاکامی له. پشکنی
 ندکقه پهکه ندچه و سووره لکهپه نقۆپه چوار دا، لیمه

  .وهدۆزرایه
      له ،پشکنینه وئه پاش ڕۆژ سگوم لیمه ھانناگه و پ 
 دوو. ھات دا دوابه تری یفتهھه و ڕابورد کیهفتهھه. بوو
 مبه ، داھات دوابه تریشی مانگی و مانگ به بوون فتهھه

 ویزه نوقمی ،ئاو دۆپی گون له نئاژه زرایمه گومبووی
 دیار وهکهالیه ھیچ به وارکیئاسه و نیشان ھیچ و ببوو

   .بوونه
 به چاویان. پشکنی بست به بست زرایانمه روژریسه       

 لی انسۆراغکینه و رسه ھیچ مبه گا، دا ستانیشدهدووره
 رھه لیمه. ییگهنه پ واکیانھه ھیچ و ستده وتهکهنه
 رچوونیسهبه پاش. رچووده بۆی بانان کیرزهبه کوه

 کانکۆتره ڕۆژان، له ڕۆژک شونی، روسه ب کیهماوه
 یدهیگهمه رگاکیده ربه له که گوتیان ھناو ریانبهخه

 بینیوه مکداده له ویانئه دا ویلنگدۆن گوندی سووری شری
 ئارامکردنوەیی و وهالواندنه ستیده نناسراو کسکی که
 که گوت یشیانمهئه کانکۆتره ھاروهھه. ھناوه دا رسهبه
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 ک بوونه جاران جاری یساسهکه و یلکه ماینه وئه لیمه
،کهبه بینیویان نه به رھهکی رییکهپه یوماین 

   .داتاشرابت سپی ڕیڕمهمه ردیبه له که بوو ییفسانهئه
 وله رھه ئیتر مبه ،وهدۆزرایه مجۆرهبه لیمه به      
 له دناوی،به شیڕه کییههپه کوه لیمه ناوی وهڕۆژه

 و یاد و بیر رچیھه و گرت خشینه دا زرامه ریفتهده
 و وهنرایه ریسه کپ اندایمشک له بوو، وئه بیرئانینی

  .وهسایه
 وهشه کروهھه ژانڤییه مانگی سۆی و رماسه      
 داگرتن، ل ھۆڵسه و فربه به دیواری و دار و یگوشینھه
 ل و وتخه واویته به کارەکانیان و ئیش که شنکچهبه

 سبه یانڕۆژانه کرگاری کارو. وهمانه نشینخانه مادا
 رھه کانیشداوهکۆبوونه و دانیشتن مووھه له. بوو وهکۆبوونه

 ھاتوویدانه ھاریبه رزیوه رییوهکوره و کار پۆگرامی
 کرکاران گوی به و ڕژراداده که بوو زرامه تکشانیحمهزه
  .خوندراده دا
 یرهبه تییرکردایهسه رییروهسه و تیزنایهمه       

 به ببوو؛ جگیر ماناوه واوته به ندائاژه زرایمه له رازانبه
 رسه بتوان دا ئاستیان له بوونه رکسه ھیچ ک شنکچه
 رمانیانفه له رسه و تخه له پ بلوت بۆی و نتھه

نوهھه قانون و دانان یاسا مافی. بترازوهشاندنه، 
 سندپه. بوو رازانبه ستیده به رھه شکاندن بیار و بیاردان

 به بوو اسککر لماندنیشسه و دان مل له ستده و کردن
  .بوو با زرامه ژای یئاژه ژنیبه
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 و رکردهسه دا زرامه له رازانبه دانیخانه رچیگهئه    
 مبه بوون، رانسه وقیته رسه قیبهڕه رۆکیسه و ردارسه
 ینیمابه له واته ش،دانهخانه وئه رۆکیسه دوو نوان له

 توند کشیکی و گرمه و م و مشت دا ناپولیۆن و سنۆباڵ
 له باییناته و تیدژایه و ھاتبا. دابوو کایه له وامردهبه و

 کیتییهرکردایهسه و بوایهنه دارۆکهسه دوو وئه نوان
 بوو وانهله ،بوایهھه نگیانکهیه و کدنگیه و ستکدهیه
 مبه. ببوایه ریسهمه بۆ کانیاندخوازییه و ئامانج مووھه
 بۆیان بایهناته رکردهسه دوو مئه تاھه ختیانیانبه ب له

 به رمانیانفه و حوکم ئاوی تقه ،کرابایه پیان و کرابا
 که یگوتده میانئه تاھه ،ونه بۆ. کرددهنه ڕتپه ناتکداقه

 تریان ویئه دابچندرێ، نمگه بده و نمهگه سای ئیمساڵ،
 خر،نه رمووفه یده و وهپالوکه کردهده پی دوو رھه

 سنۆباڵ رگهئه. دابچندرت جۆ بده و جۆیه سای یکهساه
 تۆوی پژاندنی شیاوی ویزه فالنه کدراوی یگوتبایه

 رچرپهبهخۆی  یھاوتاکه بۆچوونی ناپولیۆن ،رهگیزه
 رھه بده بمرێ، دایکی و مرێ باوکی یگوتده و، وهدایهده
 ربهله و مزانیکه ھۆیبه یشئاژه. بکرێ شین ل ریندهوهچه
 ببوون ناچاریبه تی،سهده ب یسۆنگه له و زمانیستهبه
 دوو وله ککیه شونبه شنهالیه رھه و، ندووالیه به
   .ڕۆیشتنده دا بایهناته رکردهسه

 زۆری رهھه شیبه کانداوهکۆبوونه یزۆربه له      
 درا،ده وئه کانیرنامهبه و سنۆباڵ به  ڵئاژه ی)ئا(نگیده

 زانقسه و وانڕه ناگهچه ئاخاوتندا له و کردنقسه له چونکه
 میخه و مچه له وئه ش،مانهئه ڕایرهسه. بوو وردبین و
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 زانیده باش یانیزراکهمه چاکسازیی پالنی و پۆژه داڕژتنی
 سنۆباڵ، یوانهپچه به ناپولیۆن مبه. بوو زاشاره تیاندا و

 مرئه و بوون زۆرتر رییاوه و یار ورەداگه ھۆی یوهرهده له
 یتایفه زرادا،مه یئاژه نو له. ڕۆیشتنده باشتر رمانیفه و

 خوپتونی به رانان،به و نری و رخبه و کار و بزن و ڕمه
 که ڕا،گهده جیه وله ریانسه و بوون ناپولیۆن الگری

 ییڕایه گوێ و نگریالیه. ڕاگهده ل ناپولیۆنی کانینگاوهھه
 که بوو، کیهڕاده به وهناپولیۆنه ئاست له ناوبراو ھۆزی

 کاننگهده یزۆربه ھاتده داورهگه ھۆی له سنۆباڵ تاھه
 ھاو لگهبزنه و زپه ببت، زاڵ دا ناپولیۆن رسهبه و رگرتوه
 یانده نگگدهیه رانان،به و نری و رخبه و کار ڵگهده نگده

 ندینچه یان)پیس دووپ و خاس چوارپ( دروشمی و باعاند
  .شواندده یانکهوهکۆبوونه و وهگوتهده تڕهکه

 که بوو دا شناسکه لهھه وئه ندیروبهسه له رھه       
 دا جۆنز یکهکتبدانه له گۆڤاری کۆنکه ندچه سنۆباڵ

 گوتاری و تبابه. وهچووبۆوه پیاندا وردی به و دۆزیبۆوه
 ،ونه بۆ. رگرتبوووه یانمایه نوێ زانستی له کانگۆڤاره
 یشوه به داریئاژه و رزریوه ، کاڵ و کشت نوی شوازی

 ورهبه سنۆبایان رنجیسه که بوون تکبابه دوو زانستی،
 له رگرتنوه ھرهبه به سنۆباڵ ربۆیهھه. بوو ڕاکشا خۆ

 بۆ چاکسازی و دانیئاوه یپۆژه ندچه کان،گۆڤاره رۆکیناوه
 و زۆنگ یربارهده پرۆژه مکهیه .داڕشت یانزراکهمه
 به: ... یگوتده سنۆباڵ. بوو زرامه خوارووی کانیلکاوهزه

 یانزراکهمه خوارووی لیزه و زۆنگ ڕوخساو، کاتی زووترین
 خاکی و سترتبهھه بۆ پاشاوی یوهدزینه یجۆگه بده
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 ھۆیبه ترشاو ردیھه چونکه. وهبکریته شیرین ترشاو،
 و ربه ھیچ ھر کنه نیو،گه یاتیبه ئاوی یوهمانه

 گوورانی کۆیمه بتهده بگره رت،ناوهھه ل مکیرھهبه
 یمایه بتهده ئاکامدا له و خۆشینه رایگه دایک یانده

  .زرانشینانمه نخۆشیی و ناسازی
 کان،زۆنگاوه یوهکردنه وشک پاش بوو نیازبه سنۆباڵ      

 تهکه پاتان و مات و ڕمه پای و ینپه به یانکهخاکه
. بچنت دایان کراو، چاک کییهکگه کوه ئینجا و وهبکاته

 ستده بۆ یالوهبه شونکی شیهپۆژه مئه چوونیڕوهبه بۆ
 و کرد رخانته ماتان و ڕمه و پاتاڵ یاندنیئاوگه به
   .ننیهبگه ئاو به سده شونه وله رھه که سپاردیئه
 سنۆباڵ ستده له بوو دیار ئاشکرا به که ناپولیۆن،     
 دالده بۆی وهژره له و رمینه به زۆر ،دایه دڵله میرھهوه
 موویھه رھه و یاهخه و ونخه سنۆباڵ ویھه که یگوتده و

 تواناوه مووھه به بوو دیار ش،مانهئه ڵگهده مبه. تاهبه
 ڕوخسانی ڕوانیچاوه و گرتڕاده ل ستیھه و فتاخهده لی
  .بژێ پ دی کوی و وتکهھه بۆی ، کبوو تکهرفهده
 نوان ناکۆکیی و تیدژایه. چووده ڕۆژ و ھاتده ڕۆژ       

 میرھهبه. بووده قوتر ڕۆژ دوای به ڕۆژ سنۆبایش و ناپولیۆن
 ژرۆکان به رھه رۆکانیشسه یجوته باییناته و قیڕه للهکه
 نوان یکشه و گرمه. بووده وارکۆه پ پتر وانیئه و باده

 به ئاشکرای کیتییهدوژمنایه یشتهگه کاته وئه رۆکانسه دوو
 و وهکۆبوونه له سنۆباڵ که ،وهبوونه ئاشت له دوور

 ی)با ئاشی( سازکردنی یپۆژه تکاییدا، دانیشتنکی
   .کرد گشتی ڕای شیپشکه



 90 

 قوتی کییهپۆکهته یاندازراکهمه ندیناوه له      
 یجگه رزترینیبه گرده وئه ترۆپکی که بوو،ھه وزیانرسهسه
 رسه. بوو ریبه و ورده و النئاژه زرایمه کانیکگه مووھه

 بای کنه رھه که ،بوو سیوپه ب باگرکی کهپۆکهته دوندی
. وهگرتهده باکانیشیرزهوه کهبه ڕۆژاوایی، و تیڕۆژھه

 بۆ زرامه یکهگرده دوندی رسه وابوو پی سنۆباڵ ،بۆیه رھه
باوەشنکانی  با، ھزیبه کرێده و نانتده ئیشه مئه
 دا، سنۆباڵ یکهپۆژه له. سووڕنتھه با ئاشی یروانهپه

 که ،گیرابوو چاو ربهله ستهبهمه مبه با ئاشی سازکردنی
 باکاره توربایینی تۆپی با، ھزی تیییارمه به بکرێ

 ل زرایمه بۆ پویست بایکاره یوزه و لبسووڕتھه
  .ربگیرتوه
 و سازبکرت یانکهئاشه رکهھه که یگوتده سنۆباڵ     

 و ویلهته رچیھه ئیتر ر،سه بخرته باییکاره یکینهمه
 ھزی سای له ،دایه زرامه له که کادنی و ھۆڵ و پشتر
 رماوسه ڕوون، ڕۆژی بتهده ل تاریکیان ویشه دا، باکاره

 الونی شله رمایگه بتهده ل زستانیان ھۆیسه و فربه
 ڕ،نجهجه مشار، ش،مانهئه ڕایرهسه. ھارانبه ندینوه

 باکاره ھزیبه باییکاره تری یکینهمه یانده و شیردۆش
 جۆرێ به ڵئاژه ئاکامدا ل و نبخه ڕگهوه دەتوانن

  .بخۆن و نکهنه و دانیشن بده رھه که وهستهحهده
 خۆشی و شگه ڕۆژی دوا مزگنی سنۆباڵ، یکهرنامهبه     
 زۆرتر ،دا ڵئاژه مشکی گایباره له مبه. بوو وهمهده به

 که وهمهده وله رھه وانئه چونکه دا،ده چیرۆکانیکۆنه تامی
 مژیبوو، داییان یمهمه و گوان و وهرببوونهبه دایک له
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 ل ھر. کردبوون ماچ دەستی ھناسساردیش و کورەوەری
 دا ئوک ب ستمیان ژاراوی دا زارۆکی و کۆرپیی دەمی

 به بوو کراسک ناشکوایی و نواییئه ب و ژاریھه. کرابوو
 و ستهرهکه ش،مهئه ڕایرهسه. بابوو ژیانیان ژنیبه

 دوای له چ و جۆنز میردهسه له چ زرا،مه کاری ئامرازی
 کارھاتووبه وتوویپشکه ئامرازی ندهوهئه تقه ودا،ئه
 پک تیڕهبنه ھاوه ئاوگۆڕکی بتوانرێ و بکرێ که بووننه

 دا باشی باری به یانژارانهھه ژیانی که بنت،
  .رخنتبچه

 ،) ندسودمه فی و ندفه زارھه(کتبی س یوهخوندنه     
 زانستی(و) ب زاشاره کیننایهبه توانده سککه گشت(

 رسه به نویان جیھانکی یروازهده ،)باکاره کنیکیته
   .کردبۆوه دا سنۆباڵ

 بۆ و باکاره یکارگه جزایئه یوهکشانه بۆ سنۆباڵ     
 ژووری ندیبهختهته با، ئاشی پالنی و خشهنه سمکردنیڕه

 وله. کرد زمهبه مئه رخانیته جۆنزی جارانی یمریشکخانه
 گۆش، س راز،ته شاوڵ، ،ڕاسته یانده کالیهله دا،ژووره
 داڕشتنی میده له. دانابوو وانینیوکه و وانکه و کشبازنه
 رسهبه کنیگایه و کتب له چاوک یدا،کهپرۆژه و پالن

 یوانهکه و ھ و جغز یانده مردهھه ی،کهکاره یهگه
 بیری رخۆشیسه و شکهگه جارجاریش. کردده سمڕه
  .فیشقاند یده کهھۆده به کیه وتن،رکهسه

 و نهقهچه و ڕڕهپه و رخچه واریشونه ،رهبهرهبه        
 ندیبهختهته رسه سمیڕه له روانهپهباوەشن و  و خولخوله

. ھتا ھکی ڕەسم دەکرد و وتنکهردهده داکهژووره
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 پ  کهندهبهختهته رسه خشینهکوانیکی پوە دەلکاند، 
 ستهده ستهده ڕۆژدا له ،زرامه یئاژه. بووده باغتررهقه  و
 پچی ڵپچه یخشهنه یریسه و ھاتنده پۆل پۆل و

 نکهده درایهقه به یکهوهئه ببه و کردده سنۆبایان
 کردوده رپییانسه یرکیسه ن،تبگه ل رزنکیشیھه
 بوو ناپولیۆن نته رھه زرا،مه یئاژه مووھه له. ڕۆیشتنده
. بوو نالک مالن تاھه سنۆباڵ یکهرنامهبه و کار ڵگهده که
 له ڕۆژک ،وهدوژمنیشییه دڵ و تیدژایه مووھهبه مبه

 به ناپولیۆن. وتکه ژووروه لی کوتوپ و دهرزهسه ڕۆژان
 و لدا خولکی دا سنۆباڵ زاریھه به زارھه خشینه وریده

 نگاند،سهھه کییپالنه وخشهنه ندیبه ندبه وردی به زۆر
 گۆش ، پله و ستاڕاوه سووچکدا له نگیبدهبه کیشیهماوه

 وتکه ردهوه نگیبده به و میستھه دا ریسهبه گۆشبه تا
  .ڕۆیی و
 گرانی و ورهگه گرفتکی دا زرامه له ،)با ئاشی(       

 رسهله قورسی کییهنگامهھه و راھه و قهچهڕهشه و پکھانی
 راغقه ببه و ڕاست و ڕک بوو، سنۆباڵ رچیھه. بوو ساز

 و گران کجاریه با ئاشی سازکردنی که یگوتده وهنوشتاندنه
چاالکی و کاربه باھۆی و شان ؛رهسهژانه پ وێ،ده پ 
 و ئامر لکگه ، نیازه زۆری خۆماندووکردنکی و وتنسرهنه

. بنن بۆی بده و نین نیخاوه وانئه که کهرهگه ئامرازی
 بکشرته بۆی پویسته و کهرهگه بدادی کوچککی و ردبه
 خوازێده زنمه یڕهپه چوار شنیباوه. کهگرده پشتی رسه
 یکینهمه تۆپی سووڕاندنیھه وژمیته بکاته با ھزی که

 ورده و گۆپ و لته و رقبه دینامۆی ھاروهھه با،کاره
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 مئه ک گوتیدهنه سنۆباڵ مبه. وێده تریشیان لیلوپهکه
 ئاماده چۆنی و خاتده ستدهوه کوێ لهکلوپل،  گشته

   .داشتڕاده رده ورهبه کییهنجهپه جار جار مبه. کاده
 ینهبیخه و ینبکه ساز با ئاشی بتو... :یگوتده سنۆباڵ      
 ئیش ڕۆژان س سبه رھه ،دا فتهھه له ڵئاژه ئیتر کار،

  .بتده خوبه گوڵ کروهھه و کاتده
 وابوو پی سنۆباڵ، یوانهپچهبه ناپولیۆن مبه     
 پک مرھهبه پدانیرهپه و شهگه له گشتی یوهسانهحه

  : گوتی کدایهوهکۆبوونه له ربۆیهھه. دت
 و کاریسۆغره به ڵئاژه ھزی و توانایی بتو...  ــ 

 ڕوانیچاوه بده رین،به فیۆبه نجامرهسه ب ردکشانیبه
 رئاخرسه له و ببین انیشمانکوتکهپاشه و مرھهبه کزبوونی

 رسه چاویبه مانکانوتهسکهده خاپوربوونی و تکچوون دا
   ...ببینین

 تیخوه ژرله زرا،مه کگرتووییه یئاژه ،رتیبهته مبه       
. توڕه و گرژ کییهدژبه یرهبه دوو به کران ئاسمانکدا

  :  یگوتده و کردده ھاواری مدهبه پ کیانیهرهبه
 دافتهھه له ڕۆژ س و سنۆباڵ به نبده کانتاننگهده ــ     

   ...نبکه کار
   :یگوتده تر نیالیه
 ب و لسهته و تر و ناپولیۆن به نبده کانتاننگهده ــ     

   ...بژین یوه
 رھه ندا،ئاژه زرایمه کراوی تله دوو ریماوهجه نوله  
 کیالیه ھیچ وادارانیھه بای گۆرتی که بوو نیامینبه نته
 له جاران کوه رھه وئه ڕاستیدا له. چوودهنه دا گوچکه به
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 و بوا ب واندائه و مئه یوهکرده ب یواده و گفت ئاست
 له چ با، ئاشی: یگوتده نیامینبه. وهمابۆوه ڕباوه له دوور

 ھیچ ڵئاژه ژیانی و ژین ب،دانه گۆڕ له چ و داب ڕگه
  .وهمنتهده تام ب و پوچ رواھه و نابینت ئاوگۆڕک

 پاراستنی رکیئه خۆی، جیبه با ئاشی یکشه       
 ڕیشه له بوو ڕاستئم  .بوو وهشانانه به یشیانزراکهمه

 وتنیرکهسه مبه شکاندبوو، تک دوژمنیان مانگایاندا ھۆی
 نگیده دا ندبهمه له تۆپ کوه مرۆڤ تکشکانی و ڵئاژه

. بوو ورووژا پدەور و بری  یانوت مووھه یئاژه و دابۆوه
 پۆلیشه خۆیدا له خۆی یشئاژه ربزوییسه و سرھدان

. خستبوو ڕێوه نئاژه زرایمه ورهبه مرۆڤی یرهبه ییتوڕه
 ن ییانتوڕه یکوره شنکچه به تر کانیکگه نانیخاوه

 ورهبه ناوخۆیی، کانیتییدژایه مووھهبه که درابوو،
 ڕکی ئامان ب ھرشکی بۆ و چووندهن و ھاودەستی کگرتیه
 بوو ئاشکرا و سوور لیان مزرا یئاژه ،ربۆیهھه. خستنده
. وهداتهداده ریانسهبه و ناب رداریانبه ستده دوژمن که

 ترسیمه تی،تایبهبه زرامه تییرکردایهسه و گشتیبه ڵئاژه
 کرد،پده ستھه مرۆڤیان یرهبه یوهپانهبه ھرشی ریگهئه
 و وهنهلبکه بیرکی بووننه ئاماده ناپولیۆن و سنۆباڵ مبه
 یتانشه لیکه له وانئه. ونبکه دا سازچاره تکیناعهقه به

  .کردده یانقسه کیهدژبه شدابواره مله و زینبهدهدانه
 مادا له ناب ڵئاژه که وابوو ڕای بوو، ناپولیۆن رچیھه      

. دابنیشت دوژمن ھرشی ڕوانیچاوه و ستده رسه له ستده
 ئاماده و ساز کداریچه ویپته و کارامه ھزکی پویسته

 بقرخه خویدا مای له دوژمن بردن، ھرش به و بکرت
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 سنۆباڵ. بوو وتچه پ یبۆچوونه مئه سنۆباڵ المبه. نبکه
 بکشته نیزامی ھزی ناتوان نئاژه زرایمه یگوتده
 مووھه پانایی به ڕشه یرهبه و ویزه گۆی ریرتانسهسه

 ناپولیۆن، یوانهپچهبه. وهبکاته دوژمن به دژ جیھان
 ،دوژمن یکشه رییسهچاره ڕگای وابوو پی سنۆباڵ

ل ڕگای ناردنی  نئاژه جیھانیی شۆڕشی پدانیرهپه
کۆترانی خۆش خبر. سنۆباڵ دژ ب بیری شڕی چکداری 

 وابوو پی وئهبۆ سر دوژمن بوو.  نیزامی ھزی ناردنی و
 ڕ،شه ئاگری رپاکردنیبه و کدارچه ھیزی ناردنی بریله
 زراکانیمه ورهبه زیاتر و زۆرتر کۆترانکی رگهئه
 بۆ رگایه ترینژیرانه بکرت، وانهڕه جیھان ریرتانسهسه
   .رمگهسته یرهبه تکشکانی و نئاژه شۆڕشی وتنیرکهسه
 و ستاڕاوه دا ناپولیۆن کانیبۆچوونه ررامبهبه له سنۆباڵ  

  : گوتی
 و ترس ببه تواننده ڕزگاری یامیپه گریھه کۆترانی...  ــ

 مووھه ئاسمانی به و زننببه سنووران مووھه ق،ته
 و ڕابوون یامیپه و وهنهبکه باڵ ویدارزهسه کانیکگه
 یمهودهئه بخونن؛ دا نئاژه کییه کیه گویبه ڕینڕاپه

 ئیتر بوو، ئاشنا باتخه ڕگای ب چاوکراوه یئاژه که
 ربهله رمگهسته دوژمنی و کراوه ڕۆشن ڕینڕاپه موتوری

 ختهته له ستیده که دوژمن،. کراوه بقرخه خۆیدا رگایده
 به نیازکمان ھیچ ئیتر نما، پ تیسهده ھیچ و ستراوبه

 ڕشه یدانیمه و کچه و ستده و نیزامی زیخۆشبه ھزی
  .نامنت
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 نالکی یرکردهسه دوو تیسهده یبازنه یوهرهده له      
 و گرفت یوهلکدانه و بۆچوون باری له ڵئاژه دا، زرامه

 سکته و لپه کجاریه کییهگورچیله دا، دوور و نزیک یکشه
 به وهکهالیه رھهله کبایه رھه ،ربۆیهھه. بووھه ناسکیان و

 وئه وایھه به ،کردبایه ریگوزه ریانداسهبه تیژتر و وترقه
 یقسه گوڕ به ناپولیۆن که کاتک رھه واته. رینلهده بایه

 وانیڕه به بوونده تکا به دان،ده تینی و کردنده بۆ
 نیبه و واده سنۆباڵ که کاتکیش و، وئه یکهڕبازه

 وئه نگیده به دان،پده رانیکامه له پ ڕۆژی دوا شیرینی
 گوی یانھهھچهچه و ھهھبهبه نگیده و وهشانهگهده

  .ڕووشاندده عاسمانانی
 یالهگه وخشهنه سنۆباڵ نجامرهسه ندک،چه پاش       

 له داندرا رارقه و ھنا پ کۆتایی بای ئاشی کراوی سمڕه
 ربه بیخاته داھاتوودا یممهکشهیه ڕۆژی یوهکۆبوونه

 و ی بۆ وەرگرێ زرامه دانیشتووانی ڕۆشنایی و دەنگی
  .ڕگای دەنگوە دیار بکرت ل یکهنووسهچاره
 له تکاییبه زرامه جیانینیشته و داھات مهکشهیه      
 بۆ و ھات سنۆباڵ خایاندنه زۆری. وهکۆبوونه  داورهگه ھۆی

 قسه به ستیده ی،کهپۆژه نیستی و ستھه یوهڕوونکردنه
 دا، قسه یرمهگه له و تاوهرهسه له رھه مبه کرد،
 به جاران ندچه رانانبه و نری و بزن و ڕمه تیماعهجه
 دووپ و خاس چوارپ:... پکرد ستده دروشمیان ستنقهئه

   ...پیس دووپ و خاس چوارپ... پیس
 ستبهمه رسه له نگینسه و گران ندی،مه به زۆر سنۆباڵ    

 ڕاپۆرتی میکهیه شیبه ھستا. بۆوه وامردهبه یکهڕامهمه و
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 رگرتنیوه ببه ناپولیۆن که کردبوو،نه واوته یکهپۆژه
 و ھدی ،وهتریبوونه پشتله ستاوھه جله کردن،قسه ینۆره

   .وایهھه با ئاشی: گوتی ھمن
 لووت به ناپولیۆن ،یهڕسته کورته مئه ربینیده دوای       

 ببه و خۆی جی رسه وهڕایهگه ماغانهده رزهبه رزی،به
 ببت، وهکۆبوونه داھاتووی میرھهبه میرخهده یکهوهئه

  .وهدانیشته
 رھه و وهڕایهداگه تریبوون ورهبه سنۆباڵ نوێرلهسه     

 که شریخاندی، بزناندا و ڕمه تیماعهجه رسهبه ووهله
 کهوهکۆبوونه و کۆڕ ،سوودیان ب باعیباعه به نکهنه

 نیدیمه و ستاڕاوه ڵئاژه ریماوهجه به ڕوو مجارئه. بشونن
نگده به زرانشینانیمه ڕۆژی دوا ژیانی یوهسانهحه له پ 
  :گوتی و کرد سمڕه
 وائه که مبده مزگنیتان با بگرن گوێ ساده! ھاوڕیان ــ 

 ڕزگاری شیگه ڕۆژانی و بچت رسهبه دێ تیتانکۆیله وریده
 که بم پتان با. ببتوە نزیک ل تانوهسانهحه و

 تاون شله کاری و ئیش به باتان و ستده چیدی ودوامهله
 کینهمه به چندراوه رچیھه وپاشمهله ئیدی. ناچ ژان ده
 کتریکیلهئه خشکی و گاسن به کانمانکگه ،وهیدرووینهده
 جۆماڵ باییکاره بی به کانماننداوهبه و وهینهدهده ردوه
  .ینکهده

 یکارگهله رگیراووه بایکاره ھزی! ھاوڕیان      
 و داشتن و چاندن له کنه رھه مان،کهئاشه کترۆنیکییلهئه
 و ھۆڵ و ھۆده کهبه دت، وهھانامانهبه دا وهگرتنهھه
 یقرچه له. ڕوون ڕۆژی کاتهده بۆ دا وشه له کانیشمانویلهته
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 و زنتهللهکه ساردی ئاوی ھاوناندا، زۆبارنیگه رمایگه
 مانده و دنت دیاریبه بۆ بزونمان زێکه فنکی وایھه

 وتینشیله ئاوی دا زنپیاوته زستانی یچله له. وهبووژنته
 مانده و دن تخه به بۆ بالونمان گیان رمیگه وایھه و

  ...وهسنتهحه
 دانیشتووی یئاژه پشتیوانیی و نگریالیه رازوویته تای     

 ل قورسایی سنۆباڵ قازانجی به ھاتده ورهگه ھۆی
 سوود به رانشداریکهبه نگیده زۆری رهھه یزۆربه و بنیشت

 و برسه یردهپه دا مهودهله رھه مبه بدرێ، وئه قازانجی و
 سامناکی یرسه کییهفیشقه و زریکه و پچا ناپولیۆن قنیاتی

 به مهودهئه تاھه که کییهفیشقه و زریکه ڕا،گه مداده به
 رواھه ڵئاژه. بوو چوونه زرادامه کیئاژه ھیچ گوی

 یاوییهخه نهدیمه وئه یرانیسه ستیرمهسه و خۆشسه
 و پله چیکه. کردبوون سمڕه بۆی نگده به سنۆباڵ که بوون
 یالتهقه که خنکن، گورگ چاوسووری گیسه نۆ ھانناگه

 ھۆی ناو ڕژانه پۆل به بوو، دا مل له بزمارڕژیان ردیزه
 الماریپه و ھرش. برد سنۆباڵ بۆ شاویان کاستیه و زنمه
 ڕوانیچاوه له دوور و کوتوپ وندهئه رھه ،چاوسوور گیسه نۆ

 بشک ،وهجووبایه نگتردره ئاھک سنۆباڵ رگهئه که بوو،
 رھه مبه. کراده بو کیه ربه له ورگی چاوترووکانکدا له
 چاوی چرای ررامبهبه له سنۆباڵ دوو، و کیه بی یندهوهئه
اوی چیئاژه مووھه داپچ و بزووت چاالکی به دا، زرامه 
 شونبه یانیگر چاوسووری گیسه نۆ. ڕیرپهده زنمه ھۆی له

 و شله توانای مووھهبه سنۆباڵ. دا غاریان ودائه پی
 ندیمهزه و مرگ نو به کانی،قاچه و شان بستی مووھهبه
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 و لینگدانھه وئه که دا، غاری وتۆئه نگینداڕه زرایمه
. وهشایهوهده خۆی کوه رازکیبه له سبه رھه ڕاکردنه
 چاوی. خلیسکاھه پله دا، ڕاکردن یرمهگه له سنۆباڵ

. ڕاگه پدا ترسی یتروسکه زرانشینانمه سامگرتووی
 کانه که دڵ، وتهکه یانوهئه یخورپه تکا به موویانھه
 و سنۆباڵ یستهجه بگاته خونخۆر گیسه نۆ تیژی پیکه

 خونی ب رزیانربهسه و ستربهسه زرایمه پاکی خاکی
  .ببت ئاڵ ھاوڕیک

 له تر پتونده و توندتر و وهستایهھه و وتکه سنۆباڵ    
 تاویان کانیشگهسه. ربه گرته زرایمه یوهرهده ڕی پشوو،

. چوون بۆی تواناوه مووھهبه دا ریسه پاش له و دا پ به
 ک ،وهوتهکه نزیک ل یندهوهئه رھه کانگهسه له ککیه

. بگرت پدا پیقه و پاشووی بگاته میده مابوونه زۆری
 ل ڕاویان کانگهسه و رژینانپه حاستی یشتهگه سنۆباڵ

 سنۆباڵ. برد بۆ الماریانپه رکدابه له کیه رھه و شوهدابه
 و پنچک ندینوبهبه و کرد دا رژینپه به خۆی ئازایانه زۆر
 بوو زرامه ودیویئه ربازیده رژینانداپه تیژی دڕکی و نوهده
  .رچووده بۆی و
 ھۆڵ ورهبه مناکخه و یلکه و رکزسه ڵ،ئاژه       

 به کانیشگهسه نۆ چوونه پ چی و وهڕانهداگه
  .وهڕانهگه ماکردنسهقهچه
 دڕ،ئاژه چاوسووری گیسه نۆ کوتوپی قوینیھه       

 به زرانشینانیمه یللهکه که ،بوو گران زنمه ساتکیکاره
 وهسۆنگه دوو له کانگهسه ڕاستیدا له. تاساند واویته
 زرا،مه ژای یئاژه نفرینی و جون و تووک ربه وتنهکه
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 له و کرابوون خوبه دانستهبه و دانیئاوه له دوور که مکهیه
 وارهغه و بیانی کوه ندائاژه ئاشنای مژله گایکۆمه نو
 و وهرکوتانهسه ستیبهمه به که میشدووه چاو، ربه ھاتنهده

 دڕینھه و خونمژتن به ڵ،ئاژه تییسایهکه داڕوخاندنی
   .بوون عاملندرا

 ھشتا و بوون توتکه رھه که ندرچهھه ،کانگهسه نۆ     
 ڕته سای له مبه ،ھاتبۆوهنه دایکبوونیان له یختینهوهساه

 درشت یستهجه به. بوون نگائه دا خواردن زۆر و ڕچوونبه
 تگوتده نۆیان رھه ،وهسامیانهبه تیفهقه به و وتهکهھه
   .کیوین گورگی نۆ
 وسووتهکلکهبه ووهڕانهگه پنانڕه و ڕاو له کانگهسه      

. کانتووتهھه دا ناپولیۆن ریبه چوار له و ھاتن ،قهله مله
، بوونک مست له گوێ و بردنڕوهبه رمانفه و سووته کلکه

 یادی و بیر وهخستهده جۆنزی میردهسه و ورده که
  .وهرانیهبینه

 بۆ ناپولیۆن ،وهزرانهدامه ج رسهله ڵئاژه رکهھه     
 وهشه له واکه ،کۆیهسه وئه رھه رسه وتهکه کردنقسه

 شۆڕشی وازیبانگه مایۆرپیره شۆڕش، له ربه یکهمژووییه
   .بوو خوند دائاژه گوی به
 ڕۆژانی داھاتودا، له که یاندڕایگه مودهئه رھه ناپولیۆن   
. بکرت رامۆشفه مهئه بده و ناب یانوهکۆبوونه مهکشهیه
 یفتانهھه کاری و ئیش یرنامهبه که یاندڕایگه ھاروهھه

 یوەتیرکردایهسهبه رسه کارگی یکۆمیته نالیه له ڵ،ئاژه
 کردنیھه دوای م،کشهیه ڕۆژانی مووھه و تکرده ئاماده

ندنه و ئای به سروود، یوهخوچککارانی گودا زرامه کر 
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 و سندکردنپه ئاشکرابه ناپولیۆن م،ودهئه رھه. خوندرتده
 کیهنگوستیلهھه کرده بیاراتکی مووھه یوهرچدانهرپهبه
  : گوتی و کرد خۆی یچکۆه قامکه ده ویشیئه و
 مله ئا که ،وهمشکتانه نهبیخه و وهنهبکه تانگوچکه...  ـ  

 بۆی کئاژه ھیچ بک،بهسه و ھۆ ھیچبه ،وهساته و کات
 تیرکردایهسه سرکردە و کانیوستهھه یرهقه له خۆ نییه
   ! ببزونت مداده له خنهڕه زمانی و بدات
 گیفی و ڕھه وهتره رکیبهله ک،الیهله سنۆباڵ ڕاونانی       

 کرد، نجنئه نجنئه شنکچه به یئاژه رگیجه ناپولیۆن،
 ریباکسه. ھاتنه وهکهالیه ھیچ له نووزه کیهماوه تاھه که

 کوتهسه و رسه ندجارانچه وهمناکییهخه ڕیوپهئه به داماو،
 یایخه و بیر مکهبه دا ویھه و کاندڕاته یکهپرچنه

 ڕووداوانه مئه ھۆکاری و وهبکاته کۆ تۆزکاک شواوی
  .توانی ینه و کرانه بۆی چیکه ،وهبخونته

 پشووی رهھه ڕیزی له ندا،ئاژه مووھه یوهرهبه له       
 رازانبه رخهفه یستهده دا زنمه ھۆی دانیشتوانی
 و زۆرداری ڕمهله و ستانھه وانله ندکچه. دانیشتبوون

 به و کرد ھاوارکیان رچاویانبه ئاشکرای و ڕووت دریغه
 ژر له ھاواریان نگیده رکهھه مبه. فیشقاندیان ییتووڕه
 ئیدی بوو، بزر دا چاوسوور گیسه نۆ لووری و قچه و گرمه

. وهوتهسره نگییانجهجوابه نگیده و ترسان وانیشئه
 و ڕمه دروشمی نگیده شدامهده وله رکهھه تتایبهبه

 پپه نگیده ئیتر ،وهدایه نگیده زندامه ھۆی له النگهبزنه
  .وهوتهخه سکاالکردنیش و خنهڕه  و گرتنگنه و
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 و بزن ی...)پیس دووپ و خاس چوارپ(دروشمی نگیده      
 نیایته و تاک رۆکیسه تاھه ھات، کیهماوه ڕێربهسه ڕیمه
 نگیبده و بیھه ینجهپه ناپولیۆن واته ھاوتا، ب رزیبه
 کرد ڵئاژه له میده ڕووی رۆکسه. وهڕاندهداگه کهژووره به
  : گوتی و

 گریھه یامپه و یکپه کوه رلهسکوه ڕفیق دوا، ومهله ــ     
 رمانیفه و نوتان دته تیرکردایهسه زگایده
  .نتیهگهڕاده گوێبه تیتانرکردایهسه
 که وتبوو،کهنه دا ناپولیۆن میدهله رمانفه ھشتا     

  :پکرد ستیده و کۆسه رسه ھاته خرا رلهسکوه
 و سوور لم من!... ڕزبه و رزبه نیئاژه! ھاوڕیان ــ     
 کییه کیه دی یروازهده ئستا رھه که ئاشکرایه و ڕوون
 دا ناپولیۆن فیقڕه ڕووی به وهڕزه و بانیمیھرهبه ،ئوه

 ستیده ناو تهناوه پشتیوانیتان ستیده و وهتهکراوه
 تییرایهڕبه گرانی باری و رۆکهسه تاقانه که رۆککسه
  .شانه رسهله
 تیوایهپشه و تیرایهڕبه واب پتان نکهنه! ھاوڕیان    

 وئه نکهنه ...برا و دۆست لیگه یئه خرنه! مژتنه خۆشاو
ناپولیۆن،  رۆکسه رشانیسهک وا ل یگرانه و قورس کهرئه
 خرنه!... سانییه و سووک واب پتان و بگرن یمکه ستیدهبه
 تاھه و گرانه نبکه زحه تاھه ،الینهبه و ینبه و نییه وا

  .رهسه ردیده پ و دژوار وێبتانه تاھه و ختهسه بیخوازن
 به رکبهگیانله ھیچ ندا،ئاژه زرایمه له! فیقانڕه    
 و ریرامبهبه و کسانییه به زحه ناپولیۆن فیقڕه ردایهقه

 وهڕۆژه وبه ونخه دایم به ناپولیۆن ڤاڵھه. ناکات تیبرایه
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 یئاژه مشووری و داھاتووه ڕۆژک خودا یئه که بینتده
 نووسیچاره سکه رھه که ،وهبۆته رزبه کیهڕاده به زرامه

. ردارسه نه و ماوه رۆکسه نه ئیتر و ستده تهدراوه خۆی
 و تزیهئه و نجڕه گشته وئه بۆیه رۆکمانسه شئیمۆکه وائه

 و مۆزمه به دژ بۆیه و، بینتده واڕه وهخۆیه به ئازاره
 ستت،وهده زرامه ئاشکرای و شاراوه رایگه دایک و تهمافه

 رۆکمانسه. بگات بۆ زووتر تانڕۆژه وئه کوبه رھه
 کاتده ژران روسه یریسه وهبینه جیھان یکراوه چاوکیبه
 کانبژاره و بژرتدهھه کانڕەسنه و نرخبه ،و

 بۆ زووتر مانشهگه ڕۆژه وئه مشکهبه رھه ژرت،وهدهھه
داب.  
 ونهخه ،ئوه له ندکھه ھستایش نگهڕه! ئازیزان     

 وئه واب پتان و پکردب بوا تان ـ سنۆباڵ کانیزینه
 مبه. بووه زرانیشینانمه یسۆزهجگه و مخۆرخه ،ڕاکردووه

 ئایا که بپرسین و ینبکه پرسیارک با ڕاستی، خستنیدەر بۆ
 سنۆبای یپهچه و وتچه پیالنی بوو سککه چ و ک وهئه
 وردبینی چاوی مهئه که بزانین و بپرسین با... رخست؟ده

 یارانینه پیسی ینجهپه ج ، کبوو وانکپاه خاسه کھه
 گشت با گیانی، یارانی به.. ؟وهدۆزییه یستانهئاژه مئه

 و رخستنده و ناسین مئه که بن رداربهخه و بزانن کالیه
 که ،کهرهگه شیمووقه چاوی و رمگه دی پاوتنه

 و رمانهسه بانی له کوایهپشه وتۆئه ریسبه ختیارانهبه
 ھۆی ردارهسه و رۆکسه وئه خشانیدره تاویھه

  .مانهوهبوژانه



 104 

 و شڕه کیداھاتوویه چ بزان ک!  ھژا دۆستانی     
 له چنگوڕکی سنۆباڵ رگهئه بووده دا مده ربهله تاریکمان

 رھه که یسنۆباه وئه رھه به! کردبایه گیر وکمانئه
 و ھاندووه لک کلکی رمگهسته مرۆڤی ڵگهده ئستکه

  ... کاتده بوونماننه ماحیته
  : گوتی دانیشتووان له ککیه
 ھۆی ڕیشه له که بوونه سنۆباه وئه رھه سنۆباڵ، ئایا ــ    

 گیانفیدایانه دسۆز، و ئازا رکیتکۆشه کوه دا مانگایان
  شکاند؟ تک مرۆڤی یرهبه و کرد شڕی
  : گوتی مداوه له رلهسکوه

 ڵ،ئاژه یئمه گرفتی و گیر! بم پتی با بگرە گوێ ڕەفیق ــ  
 ڕێ له رسه!... ناب رسهچاره یدانداریمه و وانبازیپاه به

 مبه!... واڵھه سھه خیبایه مردن رمانفه پناو له و بوون
 ک بکین مانگایان ھۆی ڕیشه به سرپیش ئاماژەیکی با
 کییههھه تووشی ساکاران، یریسه و ڕوانین به کوهنه

 سنۆباڵ مانگایاندا ھۆی ڕیشه له ،گهبه پیبه... ببن زلتر
وان شڕ وئه رۆک،ناوه ب یشهبانگه یوهبوکردنه له جگه

... زمانان رسه وتهبکه ناوی ک تکۆشر و ئازای نبوو،
 رهبهرهبه و جبه کاتی به و زۆرن شاراوه تیبابه ورده به

 ورهبه رنجتانسه ھاوڕیان مبه ،وهینهکهده ڕوون بۆتانی
ھرە مزنی  رکیئه ودوامهله که کشمڕاده گرنگه مئه
 سکه و پۆالیینه زاکونکی و زمنه بردنی ڕوهبه ،رشانتانسه
 چونکه بشکنت، یاسا و دابنت الری به نگاوھه نییه بۆی
 رایگه دوژمن که دایه ییرهبه و رهسه ب یلفه ژرله

  .گورنده خۆی ڕازاتای
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 یئمه ،به جاریش دسه و قینیه! ھاوڕیان یئه    
 و وادارھه دڵ و گیانبه ھژا یئوه که زانینده شرکردهسه
 جۆنزی ناخوازن تقه چونکه قانوونن، و یاسا وینداریئه

   .وهڕتهبگه ملھوڕ
 له و خاک کرایه جۆنز یوهڕانهگه یشمجارهئه وائه       
 رھه یشئاژه. داندرا دا تیرۆکایهسه رمانیفه دی ئاخر

 فیکی و ف رگهئه گوتیان ددا له و دا مل له ستیانده مودهئه
 یوهڕانهگه ، مکشهیه ڕۆژانی یوهکۆبوونه وامبوونیردهبه

 ئاواتی کیهوهکۆبوونه ھیچ کرنهھه دت، دا دوابه جۆنزی
 مودهئه رھه. نایخوازن و بزارن لیشی کهبه ،نییه دیان
  :گوتیان و کرد ھاواریان تکرابه ڵئاژه
 یوهڕانهگه م،کشهیه ڕۆژانی یوهکۆبوونه رگهئه...  ــ    

 ئاواتی و یلمه کئاژه ھیچ تبهئه دت، دا دوابه جۆنزی
 یهوانهله که تتایبهبه ،نایه ددا به کییهوهکۆبوونه ھیچ

  .وهڕنتهبگه رمگهسته جۆنزی دانیشتنانه وئه فوفیکی
 راویده به کینییهھوهئه تۆزکاه وابوو پی که ،باکسر    

 رسه و پماندن جار ندچه پاش ،وهتهڕاوهگه دا مشکی
  : گوتی کاندن،تهڕا
 مانده نوێ یاسای و قانون به ناپولیۆن فیقڕه رگهئه ــ    

 دا ورده به نومان پاوانی و پارز جغزی و وهستتهبه
 و یندهده مل له سده دوا ومهله یشئمه به کشت،ده
 رسهربهسه بژت، یده ناپولیۆن فیقڕه یوهئه ین،ده

  .ڕاسته
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 یوهئه و مکهده کار پتر من( دروشمی ،وهڕۆژه وله ئیتر       
 به بوو ،)ڕاسته رسه به رسه بژت یده ناپولیۆن فیقڕه

  .نیشت رباکسه میده له و تتایبه دروشمکی
 و ڕاگه پدا ھاریبه بای زستان سۆی و فربه رهبهرهبه      

به و موچژانیان توو کاتی و وهبوونه زیندوو زرامه ریدپ 
 بای ئاشی یخشهنه که سنۆباڵ، کاری ژووری رگایده. وهھاته

 وئه تنانهته. کرابوو پاتقه قایم مابوو، ج تدا یادگار به
 گۆیا که گوتراده و ڕاگهده لواندا ژر به شیهمهمزهزه

 داکهژووره ندیبهختهته رسهله بای ئاشی یخشهنه ناپولیۆن
  .ھشتووهنه ل واریئاسه و وهتهسیوه
 مرئه رسه له که ،بوو دارایهھه مئه ندیروبهسه له رھه      

 که مایۆر،پیره ریسهللهکه تی،رکردایهسه رمانیفه و
نوە ھنایه گۆڕ له ،مابۆوه ل قرپۆکی یکرووز ئسقانکی

 دانا ئا ژر له و کردا رهکۆته رسهله ریانسهللهکه. رده
. واسیھه دا ئا و رسهللهکه الشانی له شیانکهنگهتفه و

 رچیھه م،کشهیه ڕۆژانی مووھه دانا، راریشیانقه و ولقه
 زنهمه بری له و رێدهبته ماڵ له ،دایه زرامه له یئاژه
 له زرا،مه یکهپانهگۆڕه له زن،مه ھۆی ناو نگیئاھه

 به و ونندانه رسه دا ئا و کچه و رسه للهکه ررامبهبه
  .ڕاببرن کرنۆش

 زرایمه یئاژه بۆ رلهسکوه که زاکوونکی و زمنه      
 ھۆی ناو دانیشتنی له تنانهته کردبوو، سنیشانده
 رسه له ناپولیۆن کاندا،دانیشتنه له. نواندده خۆی شداورهگه
 و، ڕاستی شانی له رلهسکوه. نیشتداده بند و رزبه کۆیسه
 ریبهله ،)ماوس مینی(ناوی به گاباره وانیوژه رازکیبه
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 به مل سووری چاو گیسه نۆ. نیشتنداده رۆکسه پیچه
 مانگ، وریده یرمانهخه کوه رھه ڕژیش، بزمار یالدهقه
 ریسه پشت له. گرتده ردارانیانسه و رۆکسه ریبه و ورده
   .نیشتنداده وهدرشته و ورد به رازانبه یرهبه ،وهوانیشهئه

 به ناپولیۆن دا، کانیشوهکۆبوونه و کۆڕ مووھه له        
 یرنامهبه کردده مریئه وهتووڕه ئاماڵ کیوایهھه و نگده

 و وهبخوندرته کرکاران داھاتووی یفتهھه کاری
 سروودی دا رۆکسه رامیوه له بوو، ریانسه له کرکارانیش

   .وهبخوننه نئاژه
 سنۆباڵ، رکردنیدهربهده دوای یممهکشهیه مینسیه له    
 که گوترا و خوندرا دا گویان به دا، تکایی دانیشتنکی له

 وهستهده به با ئاشی یپۆژه نیازهبه ناپولیۆن رۆکسه گۆیا
 ریسه ،رمانهفه واڵھه مئه یوهبوبوونه و رچوونده. بگرت

 یریسه خورتکی و سرت و چرپه و کرد تحیسه یرسه یئاژه
 وله ڵئاژه چرپیچرپه و رسووڕمانسه. ھانی پک دا زرامهله

، دا ڕابوردوو له ناپولیۆن رۆکسه یانزانیده که بوو یهسۆنگه
 یپۆژه ڕووی به خریبه کیروویهده ھیچ تقه ھر نک

 و توانیبووی ندیوهئه کهبه ،کردبۆوهنه دا با ئاشی
  .شاندبوووه ل ستیده کرابوو، پی یندهوهئه

 که بیستراده دا وانکیشئه و مئه مگۆیده و واتواته له      
 تیرکردایهسه رزیبهپایه ندامانیئه پشنیاری وهئه گۆیا
 ناپولیۆنیش رۆکسه وداندراوه رۆکسه مده ربهله که بووه
 ئاشی یکارگاکه میکانیکیی پالنی و خشهنه که یوهئه دوای
 نرخهبه نگاوکیھه وتووهرکهده بۆی ،وهپداخشاندو چاو بای

  .نبکه ماندوو بۆ باسککی و ستده ھن یده و
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 دا،حووته و یتحه مئه یمهرگه له رھه چوو،نه پ چی     
 و یاندڕاگه پ ناپولیۆنی رۆکسه پایامی و ھات رلهسکوه
  : گوتی
 بۆ رمانسهژانه پ کاری میرجهسه! ھاوڕیان ــ     

 وامده مکه و کورت سای دوو سربهھه با، ئاشی سازکردنی
داوا  یئوه له  داساه دوو مئه ل ماوەی که یوهئه. بده

 پۆالیین باھۆی و شاندەکرت، لخۆ بردوویی و ماندووکردنی 
 دوو مئه یماوه له دیاره. سبه و تانهفیقانهڕه رمیگه دی و

 کۆسپ تووشی گران، کاری و ئیش ڕایرهسه یهوانهله دا،ساه
 رمانسه بژیوی ب و تفاقی ب... ببین تریش نگیئاسته و

 گیانفیدایی و کارزده و زوهرهھه نییه دووربه... لبدات
 ریبه تیشبرسیایه تنانهته و بکرت داوا ل زیاتریشمان

 و باڵ نجیڕه ختیدره رکهھه مبه بگرت، پ رگامانده
 سایله ئیتر بگرت، ربه دارمان و مدانرھهبه بته باسکمان

  .وهکرتهده بۆ شتکمان مووھه یتۆه و وهسینهحهده
 دانیشتنکی له دا،یامهپه وئه دوایبه ڕۆژ ندچه      

  : گوتی و ھات رلهسکوه دا، ترخۆمایانه
 فیقڕه زانن،ده و زانشاره یشئوه کیروهھه! فیقانڕه  ــ   

 که کییهرنامهبه و پشنیار رھه ئاستی له ناپولیۆن
 بووب، دا شباوه له زرایمه دانییئاوه و گشتی یوهسانهحه
 زیحه دڵبه کهبه ناب، و بووهنه نالک و دژ تقه کنه رھه

 یشئوه نگهڕه ،ونه بۆ. تیزرۆیهتامه گیانیش به و دت پی
 دسۆزی نگرکیالیه تاوهرهسه له رھه رۆکسه که بزانن
 تانشخۆ رھه ئوە. کشاوه بۆ نجیڕه و بووه با ئاشی یپۆژه

 میرھهبه با، ئاشی پالنی و خشهنه که زاننده و ئاگادارن
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 مبه ،بووه ناپولیۆن رۆکسه وچانی ب ویھه و ونخونیشه
 له کراویئاماده خشهنه شناس،نه کنمه سپیسیده سنۆبای

 خۆی ناوی به بوو نیازبه و رکشاوهده رۆکسه کاری ژووری
 بوو مهئه به!... ئازیزان به... بنبیقه

 گشته مئه سنۆباڵ واب پتان ندکتانھه یهوانهله!...سنۆباڵ
 خرنه.. .رکشابتده دایکی کۆشی له یزانایییه و زانست

   ...ھاوڕیان
  :پرسی لی و قسه نو وتهکه دانیشتووان له ککیه
 و ڤیندارئه ندهوهئه ناپولیۆن فیقڕه رگهئه ــ      

 ،بوو چیبه مانای یئه بوو، با ئاشی یرنامهبه رسۆزەیجگه
   !ستا؟ڕاوه سنۆباڵ یرنامهبه به دژ وتۆئه ئاوا که

 وهییهتووڕه و کین له پ تیژی چاوکیبه رلهسکوه     
  : گوتی و کرد یکهنگهھاوده یرکیسه

 رامیوه له رھه رۆکسه تیسیاسه ریوھهجه! ھاوڕێ ــ        
 و کانیرهربهبه!... به... وهبینتهده خۆی دا پرسیاره مئه
 کنه ،بوو وئه ڕادانی بۆ سنۆباڵ یرنامهبه یوهرچدانهرپهبه
 مووھه و تۆ!... ھاوڕێ مبه... رنامهبه و کار گیانی لدانی بۆ
 و سک و کاڵ و کرچنته ییکڕوانگه نیخاوه که یوانهئه
 و شاراوه نییه دا تواناتان له بینن، کورت وهداخهبه

 یشئوه له لکگه! به... ببینن ماناوه واوته به کاننھنیه
 کییهزمهدوه چ زانیتاندهنه ...ناسرابوونه بۆ سنۆباتان

 که ک،یهزمهدوه. وتووهخه دا روونده له یپهچه و وتچه
 چتیئاژاوه و شونیگره رلسه یکهرنامهبه و کار مایبنه

 تانمۆزمه وئه ئست رھه ختیارانهبه مبه. بوو زرادامه
 بده ربۆیهھه. فرتاند رتانده و نا ڕپاتان شبۆی ،ناسرا بۆ
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 شنیچه و لوانه به با، ئاشی سازکردنی که بین ھیواداریش
  ...یهوهخواردنه ئاو
 و ڕادان بۆ ناپولیۆن، فیقڕه وستیھه ھاوڕان، به   
 تاکتیک به... تاکتیک گوترێده پی سنۆباڵ، رفرتاندنیده

!  »  
 به نشینویلهته رلشواویسه یئاژه که ندرچهھه      

 مانای له و رلهسکوه ستیبهمه له کیشجۆیه نکهده درایهقه
 و وئه پداگرتنی ئاکامی له مبه یشتن،گهنهت یکهتاکتیکه

 چاوسووری گیسه نۆ سامیبه نیشاندانی ددان و پکه
 باش و یشتگه پ شتکیان مووھه ئیتر تی،رکردایهسه

 بابت ئو کشانی راغقه که وترکهده بۆیان و یشتنتگه
  .رسه باسی چوونی دا دوابه و رهسه ستیقه
 و) چلۆن( ھیچ ربینیده ببه ڵئاژه ریسهربهسه ،ربۆیهھه

 و ستوورده ندیبه به ندبه ک،یه)رێنه( و)رێئه( و) بۆچی(
  .دا ملیان و لماندسه کانیانرۆکهسه و رکردهسه کانیرمانهفه
  

******  
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       ٦  

  
  

 سۆغره به شنی کۆیلهچهر بهھه ،رنجبهی ڕهئاژه ئیتر       
ت زیهموو ئهھهم بهکار کران. بهوتن دهب سرهگیران و به
یان ده که یواوی تای و سوریته یانکشا و بهده و ئازاری که

ختکردنک خۆیان ودان و گیان بهھه شنهھیچ چه نۆشی، له
بۆ  ، لهنجهر ڕهگهئه :پیان گوترابوو چونکه ،بوارددهنه

 بینن. دهبۆ خۆیانی ده ، لهردهر دهگهکشن و ئهخۆیانی ده
 ریی خۆیانهوهمی کورهرھهبه وهئه مشکیان کرابوو که

  . وهسنهحهده یربهسامان و له تهببۆیان ده
ست ھار و ھاوینیان شهی کاری دوو ورزی بهرنامهبه      

مانگی  دا دیاری کرا. لهفتهھه عات کاری ب پشوودان لهسه
ڕۆیانی نیوه پاشو دوا، مهله ندرا کهیهپیان ڕاگه ،دا ئووت

ر کرکار بیکا، گهبۆ کردن ئه یهش کار ھهمهکشهڕۆژانی یه
گوی کیشیان بهکی الوهیهئاماژه رمانهم فهڵ ئهگهم دهبه

می ده ی کر کرکارکھه و گوترا که خوندکرکاران دا
پاش کاری  خۆی له ئگر، یهڕی ھهوهخواردن و له
ببورت، تفاق و بژیوی ڕۆژانی  مهکشهیهنیوەڕۆیانی 

   کرت.ده ی ل نیوهمهکشهیه
 ی لهوهسانهحهزووی کاری ھزپروکنی ئاشی با، ئاره     

. وهواندنهلک ئیشی پویستیشی ل خهگهددا گوژتن و 
غ و دانی قای جاران دهئارته کانیان بهرمان و جخوونهخه

سی ھنا. مایهریان کهو زمھه وه. دانهوهگیرایهنهل ھه
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سنیشان ر دهندهوهبۆ داچاندنی چه وی کهزه هدوو په
چندران ن، دانهرچوونی کاتی کالنیاسهھۆی بهکرابوون، به

مدا رھهبه رعات و لهزه م و کوڕی له. کهوهیاری مانهبه و به
 ھاتهوتۆ دهمدا دیار بوو. ئهده سکی گرانی لهرهترسی ھهمه
ر سه ان لهیداری و ناشکواینه زستانکی پ له ر چاو کهبه

  ڕێ دابت.
ی ئاشی ردی بناغهمین بهکهسپکی دانانی یهده ر لهھه      

 کراو ھاتن. لهڕوان نهل کۆسپی چاوهبادا، تووشی گه
ھا روهبوو. ھهوکی زۆریان ھهزرادا کس و زیخ و چهمه

ستوری ی ئهبکرێ شوره بوو کهھه یهو ڕادهتۆشیان بهچیمه
گران و کوسپی  رهم ئیشی ھهژن، بهبیانی پداکهئاشه
ت کردنی ت و پهیان، شکاندن و لهر ڕگهمی سهستهحه زده
خوار بۆ  کشانیان لهھا ھهروهردی داونی گرد، ھهبهتاشه

شنک داتاشن، چهبه دانه کان دانهردهگابه بوایهر بوو. دهسه
 بوایهده دات، واتهتک نه کهزمی ڕووکاری دیوارهنه که

نجامی . بۆ ئهنشت سووچ دابتاشرکان ھهردهبیچمی به
سباب و ئامرازی کاریان ش، ئهگرنگانه رکهم ئهمووی ئهھه

ش پ سانهرهم کهئه ی ئاسن بوو، کهلغهپاچ و قوینگ و مه
ست و باسکی ڵ دهگهی مرۆڤ ساز کرابوون و دهستقالبی ده به

ند ڕۆژان نجام، دوای چهرهسهم ، بهوهھاتنهدهڵ نهئاژه
م زرا چاری ئهندکی زانای مهوه، بیرهوهبیرلکردنهڕامان و 

ت کردنی ت و پهرار داندرا، بۆ له. قهوهی بۆ دۆزینهگرفته
وی ری زهھزی کشه ، لهببهکجار زۆر زل و قهری یهبهتاشه

زن مه قورس وردی بههکه : ک بستنن کهکه شنهم چهبه
ردوندی تا سهزکی تکایی ھهوههرھه ن و بهشریت پچ بکه
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 وهکهداونی ڕژدی گرده لهئوسا ڵ بکشن و ی ھهکهگرده
ستت ببه رهو خوار التهرهرد بهبه مجۆره. بهوهنهی بکهجاه
تک  ەکانردبهو گاشه بدرترد به رد لهدراندا بهھه و له

  . بشکن
ر گرد، زۆرجاران رد بۆ سهکشانی گابهمی ھهده له     
ت نانهموویان، تهھهناچار  نگانه و بهته وتنهکهده
ھز و موو ھهھان و بهت و گوریس دهپه کانیش لهرازهبه

رد بۆ دانانی ی بهوهکشه یان کشا. لهده وهیانتوانا
ردیان نیامین بهھاوکاریی به ر بهر و کلۆڤهدیواریش، باکسه

  برد. رگرد دهبۆ سه داشقه به
رد و ڕێ؛ بهھات تپهکانی ھاوین دهئاخر ڕۆژه       

 له کۆ کردبۆوه و کهر پشتی گردهسه کوچککی زۆریان له
 رازانخۆی بهدریی ڕاستهژر چاوهم ڕۆژی پایز دا، لهکهیه
  زراند.یان دامهکهی ئاشهردی بناغهمین بهکه، یهدا
مای و تییان ل ھهقۆی یارمه ،تای پایز دارهسه له       
موو خۆ ھهم بهدانانی دیواری ئاشی با کرد. به ستیان بهده
 وڵ و تکۆشانی لهواوی ھهتهرد دادانک و به دار و به به

چوو. و پش دهرهبهکزی یان  زۆر بهکهریان، کارهدهبهڕاده
ری بهرهتا بهھه وهیانهندی بهھهدهنھه لک ڕۆژان، لهگه
ر و گلۆر بهکشانی گاشهھه یان بهکهوتنان، ڕۆژهخه

ب خت بهرسهردی سهچی بهر، کهسه بردهده وهکردنه
 ست و نهبهی دهتا خوار گرد الترهبوون، ھهزم ل ھههته
ھیچ ئیش و ر ب ھیمدادی باکسهبهش دا، م کارانهله شکا.ده

ر کسهھز و توانای به یشت. چونکهگهدهئاکام نه کارک به
زرا ی مهمی ئاژهرجهو ھزی سه ری وزهرامبهن، بهته به
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ندکی که ردکی گران لهبهتا گاشه، ھهربۆیهوه. ھهھاتهده
ت ھاو، په ی لهموو ئاژهھات ھهگیرسا و دهداونان ده

رێ، مانیان بهو نهرهدوای خۆیدا ڕابکشت و بهکج بهیه
ردی به ڵ و گاشهھا و ئاژهت دهپه نیایی لهته ر بهباکسه
  کشا.ڕاده وهپکه

 ی پ لهداشقه ر بهباکسه ی کهمانهودهنی ئهدیمه       
 تی و بهماندوویه دانیناسهو ھه دم ھانکه، بهوهردهبه
ڕی ڕژدی داونی گردی  وهق لنیشتوویهو الملی ئاره برغهقه

ر ھه نک بوو کهیکشا، دیمهبی و دهبست ده بست به
النی ر بهزۆرجاران کلۆڤهما. یران دهنی حهدیه رک لهبینه
 ندهوهخۆی ئه گوت کهخوڕی و پی دهمخۆری تی ڕادهخه
بزووت دهنه م بایابهی بهر گوم باکسهدات. بهنه بهزرهجه

  یگوت: رامدا دهوه و له
یبژت، فیق ناپولیۆن دهی ڕهوهم... ئهکهمن پتر ئیش دهــ 
  .و ڕاستهئه

ر نیشتبوو، ی باکسهللهکه شن لهچه شقی کار بهعه        
ستۆ گرتنی ئهبۆ وه و، وتکهدهڕۆنه شئیشی ڕۆژانه به که

یانان س به ی گوتبووزرای مهکهشرههکه بهکاری زیادی، 
 ھا لهروهسنت. ھهھه یوخه عاتان زووتر لهسه گهچاره

تانی پشوودان رهده رچیگهئهشدا، ی کاری ڕۆژانهنگهجه
یپووری وچان گرتنکی تا شهوت، ھهکهدهست دهن گمهدهبه

ی وهسانهستان،حهوهب ر بهدرا، باکسهچاوترووکانی لده
ردی به ورده یکیهنیایی داشقهته مراند و بهر کار دهبهده
  یان.کهپای بینای ئاشه بردهده
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ر موو باری قورسی سهھه به ،موو دژواریی کار وھهبه       
، ئاھکی خۆشیان وهھاوینیان لداھاته رکه، ھهوهشانیانه

 ،می جۆنزردهھی سه یان لهوتی سانهکهپاشهر. به وهھاته
ر داھات و گهبوو. ئهمتریشیان نه، کهبوایهر زیاتر نهگهئه
 بوو، چونکهمکیان نه، چ خهمتر بوایهیشیان کهکهوتهسکهده

م و ر کهگهو ئه ، ھی خۆیانهر زۆرهگهئه پیان گوترا بوو
 بوو که گویان ئاخندرا . دهنهر مای خۆیا، ھهشهناپوخته

خۆری سندهمکش و دهسته ئاغا و گزیر و زۆردارن و  نه نه
  سیش. که
ناچار  ر چوو بوو کهسهبه مهردهور و سهو دهئیتر ئه       

شناس، ک نهزری نمهبکرن بۆ ترکردنی پنج مرۆی چاونه
و  وهسانهحه کیتیش ڕوویو قهوهوسنهو و ڕۆژ بچهشه به

  بینن.گی نهئاسووده
ستی جی ده وهزۆر بارانه له رهبهرهزرا، بهی مهئاژه     

نوھنانی کاری کشتوکاڵ و ڕه . لهمرۆڤیان پ کرد بۆوه
ر میان ھهرھهزا ببوون و بهشاره ندهوهر ئهدا ھه مرھهبه
می ردهسه ، کهوهتهگردهجوان و پوخت و پاراو ھه ندهوهئه

بینی بوو. نه وهخۆیهبه رتیبهزم و تهم نهتی ئهجۆنز قه
ست خاونی و دڵ و ر ڕاستی و دهر شتک، سهھه گرنگتر له

ست پیسی و گزی و دزی و ده . لهیان بووکهروون پاکییهده
ق لدانیش ر و شهپهرژین و چهمابوو. پهوارک نهئاسه ،درۆ
مین و دنیا بوون. کتر ئهیه گشتیان له وتبوو، چونکهباو که له
کرابوو،  ختهوانیش دوکانیان تهس و پۆلیس و پاسهسھهھه

 وتا بوو.واریان فهو ڕگر و ماب ئاسه تهو چه ردهجه چونکه
واوی ڕای تهرهست پاکی و، سهموو کارچاکی و دهھهم بهبه
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 رکه، ھهوەروون خاونیشیاندهاکی و دەستپر ڕاستی و سه
ڕوان چاوهداشکانکی موکوڕی و ڕ بوو، کهیان تپهکهھاوینه

ت و وت و بزمارو پهنه قوی. م ھهر دهبهکراویان لهنه
یان بوو.  بۆ سازکردنی نای نافیان پویست بوو، نهته
بوو. نهستیان دا ده ک بوو، لهرهیان گهواهسپان ئاسنهئه
ری بوون. کوتی یان نیاز بوو، لی ببهورهچه کان نانهگهسه

ست کورت بوون. توویان پویست بوو، دهکیمیاوی و بنه
و  ستهرهلک کهیان گهکهئاشه ،شمانهمووی ئهڕای ھهرهسه
و دیوی می ئهرھهگشتی بهبه ویست کهلی دهل و پهکه

دوور وان لی بهزرا بوون و ئهرگا داخراوی مهسنووری ده
  بوون.

رمانی رگرتنی فهزرانشینان بۆ وهبوو. مه مهکشهڕۆژێ یه      
زندا کۆ ھۆی مه له داھاتوویان وتویحهی رنامهکار و به

ئاشکرایی می تکردن و بهڕووی ده . ناپولیۆن ھات ووهببوونه
بۆ ھاتوون و ژاریی ناشکوایی و ھهتووشی  یاند کهڕایگه

 نناچارزرا، یرانی ئابووری مهی قهوهبوو کردنهرهقه
   :رۆک گوتی ر. سهبه هنتکی نوێ بگرسیاسه

ـ     ڕووی دنیای  ن بهزرای ئاژهرگای داخراوی مهوێ دههمدهـ
ڵ گهکی بچووک دهودایهو سات و سه وهمههدا بک وهرهده
  . مزرنی مرۆڤ دابمهرهبه

 شی پکرد کهئاماژهی دا کهی گوتارهدرژه لهسرۆک،       
لی ل وپهستھنان کهدهستی بهمه بهنیا ی تهرگام دهئه

تی و برایهو  وهڵ بوونهبۆ تکهک لهنه ،ەدەکرتو پویست
ی بۆ نجهدا په یکهیامهئاخری په تی. ناپولیۆن لهدۆستایه
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سازکردن و  ، کهڕاداشت ڵشانی ئاژه ری سهرکگرنگترین ئه
  و گوتی: ،تئاشی با ب یاندنیئاکام گه به

ج مان بهزراکهگرنگی مه رهی ھهرنامهــ  کار و به      
ر بگرت. بۆ ب سهو ده مانهی ئاشی باکهیاندنی پۆژهگه
 هل ، کهلکمان پویستهل و پهش، کهم گرنگهوتنی ئهرکهسه
رگای داخراوی ون و ناچارین دهست ناکهماندا دهزراکهمه
و ڕووی ئه کی کورت، بهودایهستی سات و سهبهمه به زرامه

م سات و تای ئهرهسه لهھر  . ئمهوهینهدیو دا بکه
فرۆشن و ێ سامان دهونجهرهبه ندک لهدا ھهودایهسه
 شهکین. بتو فرۆشتنی ونجپ دهپویستی لی ل و پهکه
می سات و ی دووهپله ، له گرێمان نهردهم دهی ئهرگهبه
ڵ بازاڕی گوندی ویلینگدۆن گهنیازم ده به ،مانداوداکهسه

، باری گرانم سووک فرۆشتنی ھلکه ودا کردن و بهسه بمه
   ...وهمهبکه

کان کرد و دهبان می دهنگی. ڕووی دهمک بدهدوای که 
  گوتی:

وا ئمۆ ڕۆژی زرا!... ئهکانی مهی باندهئه ــ ئوه     
 تان چاوی نیازی لهکهوته ،و یرانی نیشتمانهو قه نگانهته

یدان مه وهسا ئه... دهیهخۆ بوردوویی ئوهت و لهڕامهڕی که
  و گیانفیداییتان ! ئوه وهو ئه
جالن. گشتیان ، خهناخۆشه واهم ھهبیستنی ئهبهڵ ئاژه    
ساتکی و کاره ب موو نییه م ماستهئه دیان داھات کهبه
، رچی چنیویانهو ھاکا ھه ڕدایه لک گران و سامناک لهگه

رد ، قورسایی دهرمانهو فهبیستنی ئه. بهوهایهشوهلیان ھه
نگین تکی سهفهمی خهو ته راقکی نادیار دی گوشینو مه



 118 

 وهڕی نیگای چاوانه کانگای دڵ و له . لهیدا بار یانرسه به
رت و مین شهکهرێ یهئه ...یاران!ھه پرسی:دەکتریان یه له
ی رهبه و الدان له وهوتنهن دوور کهزرای ئاژهیمانی مهپه

و  رھنانی پارهکاودا و دهسات و سهئرێ ...  !بوو؟دووپ نه
رمان وت فهستووری حهده الدان له واتای به بی پوڵ،

بیاران خۆ دوور ڕاگرتن ؟!... نرهبه لهھو ی دووپ ،
رگای ده ،و پوڵ و پاره یھنانکار نهده ،کردن وودانهساتوسه

سند کراوی خۆیان ، خای پهوهکردنهڕووی مرۆڤدا نهزرا بهمه
ستیان دا ده وتنی شۆڕشرکهمین ڕۆژی سهکهیه له بوو کهنه

رت و ن و شهو بهدی چییان لھات ئهمل دا؟!... ئهبۆ له
  !یمانانه؟په

ڕۆژی  وا له ی کهرازانهبه و چوار الوکهر ئهپ ھهله     
تییان زایهستان و ھاواری ناڕهرکردنی سنۆباڵ دا ھهدهربهده
نگی و جهیش بۆ جوابهمجاره، ئهڕامدا گهده به
ستان ج ھهله ،رۆکوای سهرمانی ناڕهی فهوهرچدانهرپهبه

گی چاوسووری قولووری نۆ سهو چه م گرمهو فشقاندیان، به
نی تی بوون و خاوهرکردایهسه ر بهسه پاراستن، که

و  وکیاندا قفئه کانی لهرازهبه نگی الوکهت، دهسهده
، وهوتهکان سرهیهی سهو گرمه لووره رکه. ھهوهپات کردهقه
رانان دروشمیان رخ و بزن و نری و بهز و بهتی پهشیرهعه
بال گوتیان و و باله باعه کج بهست پکرد و یهده

: چوارپ خاس و دووپ پیس... چوارپ خاس و وهگوتیانه
  دووپ پیس، ...
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بیستنی دروشمی ڵ بهروونی ئاژهدهدڵ و ی نهمخاخه        
و  وهچوارپ خاس و دووپ پیس، تۆزکاک کرایه

  کی ل نیشت.سوکناه
ی دانیشتووانی ناو ھۆی وهن کردنهھوهناپولیۆن بۆ ئه    
  بی و گوتی :نگی ھهو ده رز بۆوهزن، بهمه

ی سات و ماوهله  که وهنهن وا بیربکهکهھاوڕیان! نه ــ       
ب واتای تکڵ بوونوەی ئاژەڵ و مرۆڤ ، دا ودامانسه

ری و به رمن سهدەب... نخر ئم ڕوو نادات... 
 چاو مرۆڤ به ئوه نه ، کهچنیوەشنک چهبهرنامکم ب

زرای خاونی مه مرۆڤ قاچی پیسی دهتیش قه بینن و نهده
 که متمانهکی بهو تتر یکڕی په له کهبه ن،ده ئمه

  ...وهگاتهزرا ڕادهو دیوی مهبه یامی ئمهپه ،ی ناوه)رویمپه(
ر ویمپه یانی کردن کهرخهناپولیۆن ئه ،مودهر ئهھه       
رع و قانون و شه و له یهمهحکهمهژیر و وریای رکی ڕاوژه

 ردیانده باش به اتهو. کهزایهشاره یش زۆرتانسهمه
ڕۆژی  رۆک مزگنی پدان کهھا سهروهچارت. ھهده

ردانی سه ر دتهی داھاتوو، ویمپهفتهمی ھهدووشه
ر دوا ھه درت.دهردای پیامی ساتوسهتی و پهرکردایهسه
  :و گوتیھۆڵ گرمانی  ک بهرۆک یه، سهیهم مزگنیدوای ئهبه
  ن !رای ئاژهزر بژی مهھه ــ   

نی نگی سروودی ئاژهدوای درشمی ناپولیۆن، دهدوابه     
رمان و دروشم . پاش فهوهرزاندهی لهکهبریتانی ژووری ھۆه

 ن کرد. لهیایان کۆتایی پھات و بوهکهو سروود، دانیشتنه
شت ستی گهبهمه س بهر بهلهدا، سکوه کردنیشیانم بوهده

ی نو پۆلی ئاژه ک چ شتی دی، بهڕان نهو گه سهو پیا
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ی چۆنی وهیان و بۆ ڕوونکردنههوددانهۆ رئاۆز داھات و بسه
ی اللووت ئاژه زرا، ڕوو بهودای مهتیی سات و سهندایهو چه
  ستا و گوتی:ڕاوه
 ڕزیش لهی بهئوه ی کهوجۆرهر ئهــ ھاوڕیان! ھه     

 مان بهکزرارگای مه، دهوهیشتهگوتان گهدا به  کهدانیشتنه
 لی پویست و فرۆشتنی زدهلوپهستی کینی کهبهمه
 ئمه ی کهوهئه. وهکرتهدا ده دیو وڕووی ئهمان بهرھهبه
یاسای  ب دژ بهر، پتان وانهبه مان گرتۆتههیم ڕگهئه

خر مان ڕووشاندبت!... نهتییهو گیانی ئاژه بتناوخۆیی 
دژ  ڕچارەی ئم ب دنیابن کهده . ئوهداوهڕووی نه مهئه
س . کهڕژراوهسندکراوی گشتی دانهھیچ بیارکی په به
 ئستا لهتا بهھه زانن کهزان و دهخۆتان شاره زان، ئوهنه

 ویسته مدژی ئه کمان دا ھیچ قانوونک لهیهوهھیچ کۆبوونه
م ئه و الدانی وهرچدانهرپهبهبۆ نگکیش . ھیچ دهنووسراوهنه
سلیمی ته وهکهن ھیچ ئاژهالیه وسته، لهھه
و  ساسنامهئه ینهبکرێ بیکه کراوه کهتی نهرکردایهسه

 نم و بم کهیهشتان پ رابگهمهبا ئه  کی ناوخویی.پۆیه
 نگک دژ بهده رھه ڵ داب،ی دەگشکهر ئستاھه

 رێ، ئمهده ک بتهر ئاژهوکی ھهئه وداکردنمان لهساتوسه
ونکی یان کابووس و خه مهئه یانهلمان سوور و عه

ری سنۆباڵ ژر سهو له ، یان پیالنکهبیندراوه رشانهپه
  ر...ده ھاتۆته

توندی  کانی، بهوته سپاندنیلماندن و چهر بۆ سهلهسکوه    
  یی پی داگرت و گوتی :و توڕه
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یت و باوی به پتان وانییه رێ ئوهیاران ئهــ  ھه    
دا تانگوو دا بهخه ودا لهساغبوونی سات و سهیه
یاسای گشتیماندا  ر لهگهرێ ئهخوندرابت؟!... ئهنه
کار ده و وداسات و سه دژ بهک  نبهک شک دهیهگهبه

 ر ڕوناکی؟! دهبه نهنووسراب، بۆچ ناخه ھنانی پوڵ و پاره
کی زیندووم یهگهبه یهم کشهت بهبارهرن پیاو بن و سهوه
  رم بشکنن!...مست بنن و سه له

بۆیان خوار، یادا چوونهقویی بیرو خه رچی بهڵ ھهئاژه    
بنونت  که وهکیش بدۆزنهیهنووسراوه ت ڕستهنانهکرا تهنه
 م ھۆیهر به. ھهری کراوهکین و فرۆشتن ببه ڵ له ئاژهبه

وا  ی کهوانهت ئهنانهتکا، تهڵ به، ئاژهوهیهم سۆنگهو له
م ر ئهسه دڵ دا بوو، ھاتنه کیشیان دهنایهپچ و په باریکه

ڕاست   ئوهبه ن :مل دا و گوتیا ستیان لهو ده ڕهباوه
  دا چووویین... هھه ین بهبژن و ئمهده

ن رچی خاوهو ھه وهتوایه که، کشهرتیبهم تهبه     
ب بژنی خۆیان و  ،کراسوەک گوتیان،  رکردهسه انیشکۆی

  یاسای مزراکیان ھدوورا. 
 بهک ڕاکی بابایهر و پۆتهم سهموو ڕۆژانی دووشهھه       
کانی رکردهی سهھات و تکهزرا دا دهمه ر بهویمپه ناوی

  بوو.ن دهزرای ئاژهمه
ی هم، کورتهگۆگهشنی بنهچه هبر مرۆڤک بوو ویمپه       

کی زیت و یهفیتنهڕاستیدا مایه . لهی تکسماوهبنهخه
دایم  بهگوندی ویلنگدۆن دا  له ک و زانا و دانا بوو، کهزیره
رع و ی شهگچهربهسه ،و مهحکهرمی کار و باری مهرگهسه
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رست و لپهت وریا و ھهتان بوو. پیاوک بوو ب غایهسهمه
  کوڕی ڕۆژ. 

پی می ڕۆژگار و بهم و خهسای زانینی چهر لهویمپه       
رع شهبوونی رقاو سه مهحکهکار و باری مه تی لهزایهشاره

کی گوندی ویلنگدۆن سکی خهر کهھه ر لهتان، بهسهمهو 
لژی و  وتۆتهی کهالن گۆهزرای ئاژهمه وتبوو کهرکهبۆی ده
دا  وهرهڕووی جیھانی ده رگای داخراوی خۆی بهده ناچاره
 رگایهو دهی ئهوهکرانه که میسان لکی دابۆوه. ھهوهبکاته

و تک دت و ئه ی لوهی مرۆڤ و ئاژهوهبوونهبۆنی تکه
رکی زیت و ش، نوبژیکهو لک گردانه لکاندن و جۆشدان

 که وهیشی لک دابۆوهمهر ئهھا ویمپهروهھه  .کهرهی گهزانا
م و رھهبه ،زرای مهوهرهزرا و دهی مهوهند دانهیوهپه
ی ھن رت و دهوهدهنرخی ل ھهوتکی باش و بهسکهده

  . ات ماندوو بک خۆی پوه
ینی مرۆڤ و ین و بهنشینان پیان وابوو کهویلهته    
 دوور له به ،و یهپی ف و گزه ن پاوتیی ئاژهرکردایهسه

یری سه چاوکی دڕدۆنگانه هب ربۆیه، ھهڕاستی و پاکییه
ی بۆیان کرابا و پیان ندهوهکرد و ئهیان دهکهندییهیوهپه

نووقاند و خۆیانیان ر دهھامووشۆی ویمپه کرابا، چاویان له
ھات ر دهوا ویمپهی کهو کاتانهر ئهم ھهکرد. بهل گل ده

دا  می ناپولیۆنر دهبهملی لهالره کرنۆش بردن و به و به
ی رکردهلیل و سهبینینی مرۆڤی زه ڵ لهستا، ئاژهوهڕاده
  .وهشایهگه، دیان دهی ئاژەنرزربهسه
ڕووی گیانداری دوو پ دا زرا بهی مهروازهده ند کهرچهھه   

 ودا بهبازاڕی سات و سه رمهرچی گهگهو ئه وهکرابۆوه
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دی  تیی مرۆڤ لهم دوژمنایهری گرتبوو، بهواوی سهته
نانی خان و خاوهوتبوو. کهزرادا نوونی ت نهی مهئاژه

 که وهمابوونه ڕهو باوهر ئهسهر لهزراکانی دراوسش ھهمه
ک دن یهکشه و نگ یان زوو تووشی گرمهزرانشینان درهمه

نینی پکهو  پ و گاتهم گهده پن. زۆرجارانیش بهتهو تک ده
کاری  که وهیانگوتهیانگوت و دهرخۆشی دا دهمی سهده

 بوو لهرناگرت. ڕۆژیش نهو سه کههکهن تهئاژه
و ڕۆژی ھیوای ئهراب بهی شهدان پیاهکاندا سهدهیکهمه

و  پیوهزرا تک تهئاشی بای مه کرێ، کهنه پدا خۆشه
غیاری و کاتی ئه م له. بهچۆ کراوهیان قهزراکهمه
دوو  و به وهکردهدهبیریان ل رکه، ھهداشیانوهئاگاھاتنهبه

رین وتۆ پان و بهکی ئهزرایهمه یان بینی کهریش دهچاوی سه
چت و ده ڕوهبه هکی ڕووتهئاژه رمانی تاقمهفهبه

ھاتن و ده خولهره، تووشی سهوهموویشیان ل الر نابته
ی وانهپچهلک جاران، مرۆڤ بهما. گهریان سووڕ دهسه

وتۆ زرا ئهی مهئاژه که مهئه ت بهبارهر سهدڵ، ھهویستی 
خکی در و بایهددا قه ن، لهبهده ڕوهخۆیان به زانهبهنه

 تنانهکردن. تهیریان دهسه هوڕزه نان و بهزۆریان بۆ داده
بری  دا، له ئاخافتنی تکاییان گوتن و له له یشجارانزۆر

  . وهگوتهنیان دهزرای ئاژهۆڤر، مهزرای مانگوتنی مه
ئاغای جۆنزی ماڵ  زرا، واتهی جارانی مهکهگهبه کۆنه     

ال نابوو و کجاری وهیه زرای بهی مهوهڕانهیلی گهکاول، مه
  ست ببوو.دهرکی دوورهندهی ھهندهھهو ڕه ئاواره

 ر بوو که ویمپهنر تهی دووپیان ھهرهبه رچی لهگهئه     
م م جار جار ئه، بهوهکرایهڕوو دا ده زرای بهرگای مهده
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 گۆیا ناپولیۆن به ڕا کهگهم و زاراندا دهده ش بهواتهواته
ڵ گهزرای فاکس وود، یان دهپاول کینگتانی مهڵ گهده نیازه

یمانکی بازرگانی زرای پن فیلد، پهنی مهفردرکی خاوه
م ر ئهسهله واتهم واتهرگای ئهم پانی دهستت. بههبب

کج و ھاوکات زرا یهرۆکی مهسه ڕا کهگهدهنه یهڕسمه
  ستت.یمان ببهر دووک دراوس پهڵ ھهگهده

 ش دا بوو کهرایهم ھهی ئهرمهو گه نگهجه ر لهھه        
گای و باره وها بوونهیر جی تئاژه ئاشکرا له کان بهرازهبه
ی جارانی کهڕازاوه کۆشکه تییان ڕاگواستهرکردایهسه

و  ی گلهمهمزهزه ،یهوهو جیابوونه کردنم کۆچئاغاجۆنز. ئه
ڵ دا پک ھانی. نو دی ئاژه زنی لهکی پ مهیهگازنده

 ،گوتیان که وهالی خۆیانهداھات و به دیاننشینان بهویلهته
ئیمۆ  بوو که مهیان ئهکهیمانهرت و پهرێ کوا شهیاران ئهھه
تی رکردایهسه سا بوو کهراریان وهی قهیی بینن؟ کوا، کهده

ی وهسانهو حهماکۆی شه ی دوو پ بکاتهرهکانی بهجگا و مه
  ی بۆچ وای لھات؟رتی البدات؟!... ئهیهری ئاژهوھهگه و له
 وهی دیانهگهنھن ڵ لهی ئاژهم ھشتا گازندهبه    
 وهھانایانه ر بهلهسکوه م و زاران، کهر دهسه وتبویهکهنه

  و گوتی: وهقی بۆ ڕاست کردنهھات و باری له
 چونکه ر دوژمن نازان،گهئه م نینهــ  ھاوڕیان! چ خه       
ندانی زانا وهرازان بیرهی بهرهبه یزانن کهی ڕزدار دهئوه

 وهکمانهموو الیهھه ب بهنن و دهزرای ئاژهو کارزانی مه
وامی ردهتیمان بۆ بهرکردایه سهئاگاداریان بین. به

کۆی ئارام و و مه گج به انزرا، نیازیبردنی مهڕوهبه
تان پتان خۆ رێ ئوه، ئهمهڕای ئهره. سهیهنگ ھهبده
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کان شون شایانی شان و و پشتره ویلهھۆڵ و ته که وانییه
ی ککانب ج و مهوا ناپولیۆن نین و، دهتی پشهوکهشه

  ش بکرت؟!...ی پشکهشایانه
ر لهیت و باوی سکوهبه ن بهئاژه تاقمک له ند کهرچهھه  

وا  که وهیشتهگهگویان  به که رم ھه، بهوهدامرکانه
ی جۆنز چشتخانه ش لهوهکان خواردن و خواردنهرکردهسه

پ یف و گهنگی کهژووری میوانانیش دا ئاھه ن و لهدهدا لده
 کانیشهورهو قه فهنهر قهسهت لهنانهگن، تهده مهو گه

ی کزه رانهبهم خهناویان بهرگ و ھهجهون، ئیتر کهردهوه
  .پداھات

ی دروشمی: من پتر وهگوتنهک جاری جاران بهر وهباکسه    
ر سهربهیی بژت سهرچی ناپولیۆن دهم و، ھهکهکارده
پشی میش پاراست و ھهو باسان ده قسه م خۆی له، ھهڕاسته

ک ر وهم کلۆڤهگرت. بهپ و مانگرتنک دهپه شنهر چهھه له
 ی بهیهم وتهڕابوردوو دا ئه له و پی وابوووو. ئهبر نهباکسه

وتن و جینگدانی ناو جگا و بانی خه[: که گوێ دا دراوه
 ڕۆژک له ربۆیه، ھه]ڵ پارز و پاوان کراوهئاژه مرۆڤ، له

و  ورهردینی ھۆی گهرزی بهدیواری به ڕۆژان ڕووی کرده
رچی رچی کردی و ھهم ھهرمانی کرد. بهوت فهیرکی حهسه
ت نانهیتوانی تها، نهدرد دار و به ری لهخۆی نووسا و سهده

م . داخی ئهوهرمان بخونتهوت فهحه کیش لهیهتاک وشه
 له جگه که کردری داب داب رگی کلۆڤهدا جهمهم دهله مهکه
دن و ھیچ خون لفوب، ڕی بهتایی ئهرهند پیتی سهچه

م ناچاری و بۆ چاری ئه ، بهربۆیهک دا نابا. ھهیهوهخوندنه
  ل بردو گوتی :، ھاواری بۆ موریهژانه به ردهده
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ر و فیدای سه من به رهوهل... دهموریه رهی وهــ... ئا ده   
و  بۆ بکهرمانم لهوت فهحهم ئهیرکی و سه رهمات بم، وه

کی روهمان ھهیاساکه می کۆنهخای چواره بزانم پم بژه
 ڵ لهئاژه!.. بی حوت فرمانی پیرۆزمان، ماوهجاران 

فدانی مرۆڤ ب وزینی ناو پخهوتنی نا جگا و بان و گهخه
  ؟...بکات ری به

ساوی  خن و ساوهمک خنهل دوای کهموریه     
 شنهم چهمانی بهروت فهمی حه، خای چوارهرزانهپهدووره

  :وهبۆ خونده
ماڵ شتهژر په ، لهوهرهر قهسهل لک بۆی نییهھیچ ئاژه[

  . ]وتدا بخه
رمان وت فهمی حه!! خای چوارهیره!... زۆر سهیرهـ سه     

  ؟!ر ھاتووهسهبۆچ ئیوھای ل به
ی قینهرۆکی ڕاستهناوه ،وی دارچی ھهر ھهکلۆڤه       

یتوانی. ناوی کرا و نهبیر، بۆی نه وهرمان بنتهوت فهحه
ناچار  ،بووی بیردانی دا نهکهرمانهوت فهحه ماڵ لهشتهپه
ر جی سهر لهرمان ھهوت فه حهبه لماند کهخۆی سه به

و تووشی  بزوتووه  ی کهوه، ئهبزوتووهنهج  لهو  خۆی ماوه
ت تایبهتی. بهی خۆیهلله، مشکی ناو کهشواوی ھاتووه

ڵ گهڕاگوزاری ده وت ھات و بهکهھه ر بهلهسکوه رکهھه
ری گاز و گوزه تی بهرکردایهگی چاوسووری سهچوار سه

 زرا بهی ژای مه، ئیتر ئاژهنشینان دا ڕابواردنویلهته
 له و کونده وتووهکوێ که ر لهکه : وهوای بۆیان ڕوون بۆوهته

  !کوێ دڕاوه
  ستا و گوتی :نشین ڕاوهویلهی تهئاژه ر ڕوو بهلهسکوه    
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 کهیهماوه که وهیشتبتهتان گهگوچکه به نگهواالن! ڕهھه ــ 
ی فهنهو قه وهرهر قهسهزرا، لهتیی مهرکردایهسه

شکنن و دەی ؛ بهشکننو دهرخهان دا سهیکانی خۆژووره
ی نه بۆچه شقی پیرتان لهئه شکنن!... سا بهینه بۆچه

ی ئمه زانن کهباش ده زان، ئوهس نهشکنن؟!... خۆ که
م مان ئهمیری و مزنایتیوای ھهر بهو سه خۆوه راز لهبه

 زان کهباش ده ... ئوهبینیوهوا نهڕه وهخۆمانه مان بهمافه
وا بینیوین... رمانی پیرۆزمان پی ڕهوت فهو حه مافکه وهئه
و  فهنهقه که یش پتان وانییهرێ ئوهمه، ئهڕای ئهرهسه
وتن و تدا ر خهسهو له ستانردهتی بهحاجه وهرهقه

تیمان یهگیانی ئاژه و ئازارک به ندهزهڕازانیان ھیچ گه
 له یهیش بۆتان ھهئوه ی کهو جۆرهر ئهنن. ھهیهاگهن

ک یه ،و پاڵ ینرمانی پهر نهسه کانتاندا لهو پشتره ویلهته
 له یهرازیش ڕمان ھهی بهون، ئمهرکهیدان لی وهمه به
، بۆی پمان خۆشه ماندا چلۆنی کهوهسانهو حهکۆی شهمه
رمانی پیرۆز ڕمان پ وت فهحه یکهوههم ئوین. بهرکهوه

 یئمه ناب نه ربۆیهھه ؛ماهشتهوتنی ژر پهنادا، خه
، دا وتنڕازان و خه کاتی ک لهھیچ ئاژه راز و نهبه
ماڵ ڕسراو شتهپه کشت. چونکهر خۆی ھهسهماڵ بهشتهپه

ر خاتری بهر لهیش ھهئمه واته. کهستی مرۆڤهو پسراوی ده
 تانهوتنمان دا بهمی خهده له که رمانی پیرۆزهوت فهحه
  نووقنن. ماڵ چاو دهشتهپه کشین و لهدهر خۆمان ھهسهبه
 له وهرهقه تانم کهگهی یارانی گیانی! منیش دهئه      

وترن، رم و خۆش خهگهنۆڵ و رم و نون و بانی ئاسایی نه
مشکی ماندووی   ت، کهحهت و سهحهش ڕهندهوهئه م نهبه
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 زانم که... من دهوهستهواوی تدا بحهتهکانی بهرکردهسه
ی دیده وی خۆش لهدانین و دتان نایخوازێ خه و مایهله ئوه
ی جۆنزی وهڕانهو ڕی گه ننکانتان بتاررکردهسه

  ...نری پ خۆش بکمگهسته
فی پخه ر بهمگهی جۆنزی ستهوهڕانهوا دیسان گهئه        

رگیزی ئاوی ھه رک کهمگه. ستهوهسترایهبه وههکانرکردهسه
ک رنهبوو، ھه کردکدا نهرووی ھیچ ئاژهگه خۆشی به

رک نیه وهھیچ ژینه یل و ئارزوویتی مهبابهی کوهڕانهگه
به هر، بگو نابون. نگھهتیری تیژ ده به ریشیری سهسر ھه

تکا  مل دا و به ستیان لهده ،زرای مهرپاکی ئاژه، سهبۆیه
  گوتیان : 

رم رم و نهی گهوهرهو قه فهنهال، قهینهین و بهبه ــ      
ش و دزو، با کابووسی ڕه دوور له وی خۆشی بهڵ خهگهده
وان ب ر بۆ ئهرازان بت و ھهی بهرهندازی بههپای ر بهھه

  .باشه
ریان دنیا لهنگ، سکوهی دهیتکا ڵ بهم، ئاژهودهر ئهھه   

ی زمانی قسه وهتهم بابهن زمانک لهھیچ خاوه که وهکرده
  ڕت.گهام دا نده له

ا تی ھشترکردایهوی سهرو ج خهف و ڕاخهرای پخهھه    
زرا دا ی ژای مهگوی ئاژه به ، کهبۆوە وتخهواوی نهتهبه

  خوندرا و گوترا: 
 رنگتر لهیانان کاتژمرک دهموو بهدوا، ھهمهکان، لهرازهبه[

  . ]ستندهو ھهخه
وتن و بیستنی چۆن خه به نه، کههمجارئیتر ئهڵ ئاژه      

 ش داھات، نهلهکیان بهویهزوتهکان رزهستانی بهی ھهکه
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نگکی ، ھیچ دهوهتکهھیچ بابه له یشن زمانکھیچ خاوه
  گوترا.ڕا و ھیچی پ نهگهمدا نهدهبه

 زۆری ونجه رهشکی ھهئاخر و ئۆخری ھاویندا به له       
رزی وه پیان نایه رکهھه ی سایان ل فرۆشرا.وهو دانه

موو قورسایی و ھه ژاری و ناشکوایی بهھهز، ڕووتی و ییپا
میوانی  بوو به ریان دا کشا وسه ، خۆی بهوهسامناکیی خۆیه

ستی کار خهستهجه ی کهوهڕای ئهرهوان و ڕۆژانیان. سهشه
ری بوون، برسی و دشکاویش وهت و شکاوی کورهکهشه ،و

ش و انکی ڕهزست گیشتنی، وانهمووی ئهرباری ھهسه بوون.
ی تی و ناشکوایکهموو شهھهم بهر ڕێ بوو. بهسه تایشان له

 بوون، چونکه بزه ، دخۆش و لو بهوهستیشیانهمدهو که
رد و موو دهی ھهئاشی با، تۆه بوونیساز پیان گوترابوو که

 و به وهکاتهبۆ دهانیان کم و کووڕییهت و کهینهمه
  خات.یان دا دهوهسانهحه کی پ لهداھاتوویه

زرا ری مهی جخون، ئاسمانی بان سهوهنهتگرپاش ھه        
 ت دۆپهنانهو ته وهمایه ھور و ک ب ھهیهند ماوهچه

ویای ھه ڵ بهباری. ئاژهر دا نهسهبارانکیشیان به
م بکار به، وهڕوان مانهبارانی پاییزی چاوههپه

ستیان بۆ دانانی دیواری ده نیشتن و چاالکانهدانه
  خۆش کرد. یان کهئاشه

 درایهقه یان بهکهوی ئاشهتا دیواری پان و پتهھه        
، وهشانهگهشنک پی دهچه چنی، بهدهقوالنجک ھه

ڵ ڕۆژ بۆ گهڕۆژ ده ،ربۆیهنی کردوون. ھهتگوت خودا خهده
ر ڕێ و گیان سهر لهبردنی ئیش و کاری گران، سهڕوهبه
 ت بهنانهته ر، کهت باکسهتایبهستان بوون. بهر دهسهله
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ی ر تریفهبهنیایی و لهته ندرا و زۆرجاران بهھهدهویش نهشه
  ی کشا.ی برد و دهی ھنا و دهند کاتژمرک دهیڤ دا چهھه

 می پشووداندا، لهده ت و ماندوو لهکهی شهئاژه        
یان کهی ئاشهختهن و ڕهردییری دیواری بهسه وهدووره

یان، پی کهنگینهڕه سکردهبینینی دهرخۆش لهکردو سهده
  نارد. نجی شان و بای خۆ دهرینیان بۆ ڕهو ئافه وهشانهگهده

 نه یامین بوو کهنن بهر تهزرا دا ھهی مهناو ئاژه له    
بی و ر دهکی دهت بیرو ڕایهیان قهکهئاشه ت بهبارهسه
. وهشایهگهدهی هکهنجسهسکردو دهده تیش لهقهنه
  یگوت: ی خۆی، زۆرجاران دهکهی سروشتهگوره نیامین بهبه
ور ل دهر و گهسه باتهنکی دوور و درژ دهمهگودرژ ته[  

  .]وهکاتهتاقی ده بین و زۆر شت بهمان دهردهو سه
کی توندی بایهشهر دا ڕهمبهتای مانگی نۆڤهرهسه له       

 بارانی بههبا، پهشهدوای ڕه ستی پکرد و دوا بهسامناک ده
ننایی ی پاییزی وتی خووساند. ئیتر ئیشی بهنگزهله
ستاند. کاریان ڕاوه ،کرا ونهان و بارژنی بار ھۆی با و باھۆزبه
 ندهوهر ئهکی ھهیهدا، با و باگژهوانهو شهر لهوکیش ھهشه

 ، کهوهزرا دا پچی لدا و خولی خواردهمه سامناک له
، وهو شهر ئهرزین. ھهله ی ھنایهورهکانی ھۆی گهدیواره
نگی ده کان بهربان خزی و باندهسه تکیش لهسواه

  کین.و ڕاچهخه نگک لهی تفهشریخه
یریان کردو دیتیان ستان، سهو ھهخه یانی لهکاتک به     
 سایش لهکی کۆنهڕوویهو دار به وتووهیان داکهئاکه که
ری یری بهسه رکه. ھهندراوهقهھه وهگ و ڕیشهڕه

وکی گشتیان ئه ڕۆ له ی باوکهیشیان کرد، ھاواری ھهکهئاشه
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خاپوور ببوو و  وهھیم و بناغه کیان لهستا. ئاشهھه
تفت  نهم دیمهمابوو. بینینی ئهنه وهر گردهسه واری بهشونه
تکا و موو بهھه ژاند کهشنک ھهچه ی به، ئاژهو تاه

ر دوندی گرد غاریان دا. و سهرهج بزووتن و به کج لهیه
کاتی ئاسایی  پلۆسی گۆشتنیش، کهناپولیۆنی ته تنانهته
ی پی ئاژه ، پ بهوهھاتهدهوت بۆ ھهکهھه نگاوی بهھه

  ڕی. رپهپ ڕایکرد و ده تونده
ر سه یشتنهیل  گهوون کهڕۆیانی دڵ و دهنجهڕه       

ریان ور و بهیرکی دهیان و سهند مانگهنجی چهی ڕهورانگه
 درکابوو. بهتهھه وهبن و بناغه یان لهکهو تاسان. ئاشه کرد

 ستهچنینیان جهو ھه وهبۆ شکاندن و کشه و کوچککی که
نا و تۆ بوی پهر وه، ھهبۆ چرووساندبۆوه و گیانیان له

ت زرا، قهردوندی گردی مهتگوت سهده سیوان ببوون، کهپه
  .بینیوهنه وهخۆیهکی بهھیچ بینایه

رشان و ڕا. پهگهده تان زمانیان نهژمهھه ڵ لهئاژه      
ر سه نگ بهکرد و بدهکتریان دهیری یهسه ناھومدانه

نگ و مه ن ناپولیۆن بوو کهر ته. ھهوهخوالنهدا دهکهگرده
ش ڕاو جار جارهگهوری خۆیدا دهده به ،رخۆسهمات و له
 کرد. لهدا دهکهری کاوالشهور و بهخاک و خۆی دهبۆنکی به

وای دوور و لمبۆزی پانی ھه ڕان و ھاتن و چوونیشدا پ بهگه
باریک و  ی نائارامی، کلکهنیشانه مژی و بهدهنزیکانی ھه

پ . لهوهوندهجوی گۆشتنی دهفهر کهسه ی لهکهتیژه
ڕاندی ستا و نهکج ڕاوهیشتبت، یهئاکامک گه ک بهروهھه

:  
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سی تر کاری کهتی و هتی!... کاری خۆی خۆیهــ ... به        
سی تر که به ،و وهر ئهھه تییهم سووکایهری ئه!... بکهنییه

  ناکرێ.
ور ک ھهر وهو ھه ی تاساو کردئاژه می دهوسا ڕووی دهئه     

  شریخاندی:
 تک و سووکایتییهم ئهزانن ئهرێ ھیچ ده! ئهخزمینه  ــ        

 م ئاگرهزانن ئهو ک پی کردووین؟... ئاخۆ ھیچ ده کاری کیه
؟ ر دراوهبه مای ئمه ستی چ تاوانبارکی ناجوانمر دهده به
تک و م تهئه که وهشارمهسا با پتانی بم و لتانی نهده

و پی ر و ئهده ی سنۆباڵ ھاتۆتهژر باخه له تییهسووکایه
ژر  ن لهر ترسنۆکانی خویلکه ھهکردووین... به
کان و دانییهئاوه کشنهودا خۆ دهشی شهچارشوی ڕه

ر وا منیش ھهن. ئهبهفیۆ ده ران بهنجدهنجی ڕهمی ڕهرھهبه
ی تۆه ی ئاشی خاپوورکراومان و بهر ورانگهسه هئست، ل

پی کردووین و لی کردووین،  کانی کهتییهموو سووکایهھه
ر ھه نم کهیهگهم و پتانی ڕادهکهردهرگی بۆ دهرمانی مهفه

ڕای پ رهببات، سه ڕوهم بۆ بهرمانهم فهئه ئوه کام له
تی، نیو کیلۆ سوی دووی ئازایه یتکردنی میدایای پلهخه

و ب و بتوان ئهسکیش ھهم. بتو کهکهش دهپشکه
ست، ده زیندوویی بمداته داو بخات و به م بۆ دهتاوانباره

رکیشی ک سو و گزهرتی پیاوان، کیلۆیهشه به رتشه
  م.بده
ست و شدانگی ھهشه مین، کهخه یرکزی سهئاژه       
یان کساهفیۆچووی یهتی بهحمهوری زهده یان لهناسهھه
بۆچوونی  م لهکهیل و ماتی دوو شت بوون، یهڕا، کهگهده
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 م کارهئهنادیاری ری یی بکهزهب به میش لهناپولیۆن و دووه
 ژان چوو بوو، که وتۆ دهر ئهناویان ھهرگ و ھه. جهوایهناڕه

، س بوایهر کهھه کهساتهبگی کاره دڵ پیان خۆش بووبه
 و سزای تاوانیان ده گیریان خستبایه، دهیشت سنۆبانانهته
م مان کات دا ئهھهر لهم ھه. بهستی نابایهپی دهله
  پرسی: خۆیانیان ده ژاندن و لهی ھهش دهلهلکهکه

 وستی، ھهوهڕایهھات و سنۆباڵ گه وهرێ ئهیاران ئهھه[
وان چی بنه رێ داوی له؟... ئهئدا بن؟ ئایا سنۆباڵ وهڕ

  ]ب؟!داو خستن ده بۆ ده
رازکیان زرایان پشکنی. شون پی بهر و ژری مهسه      

. وهزرا دا دۆزییهرژینی ئاخر سنووری مهژر پنچک و پهله
رژیناندا په لنکه رازک بهبه نواند کهوتۆی دهئه شون پکه
  زاند بت.رچوون بهزمی دهعه زرای بهسنووری مه

دا خشاند و بۆنی  شون پکهناپولیۆن لووتی پانی به       
ک بی و یهری ھهکرد. پاش تاوێ ڕوانین و ڕامان، سه پوه

  دۆڵ و چۆڵ فیشقاندی : به
 به ناچت... هھهناپولیۆن به ھاوڕیان! دنیابن که ــ    

 ئیتر . بهش جماوهسنۆبای ڕوو ڕه له شون پکه
 . دوژمنوهئاگا بینهب بهساوی پ ناوێ و دهساوه

باتمان ی کار و خهوهوڕهر تۆپی ڕهبهات دار بخیتی کیرهگه
ر ھه!... یای خاوهم خه. بهاتوەوتنمان کور کو ڕی پشکه

 نم کهیهگهم و پتان ڕادهکهدهرده رمانفه وهئستاکه له
، وهیانهی بهسبه ر له ھه، بهوهیانهی بهسبه ر لهب ھهده
رم رماوگهو گه وهمانهنوێ قۆی کرکاریتان ھهله رسه

رانی  با دژبه. بهوهنهست پ بکهئیشی ئاشی با ده
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ب پیان وا نهرزمان ربهزرای سهودیوی مهترسنۆکی ئه
  وانین.ستی ئهزیوی دهزیو و تهردی بهڕووزه

ساکی ری ساڵ، زستانهرتانسهر سهگهفیقان! ئهڕه      
زن ساوی پیاوته ر ساردهگهبت، ئهک هستهفر و بهبهبه

تاوی ساو ر خۆرهگه، ئهفروی بهو تووش و گژه بت یان کوه
باتی ست کار و خه، ئاو ڕابوهپی گوزار و دنیا ش بو ڕوگه

خوازم ده ئوه ستت. لهشی با ناب ڕابوهی ئهوهسازکردنه
 زکی شرانهوهرهتوند و تۆڵ و گرد و مرد، خۆتان بۆ ھه

ردی به ن کهسنۆبای خۆفرۆش نیشان بده ن و بهبکه ئاماده
 تهپیاگان نایه هبای بوودهکزه وی ئامانجمان بهی پتهبناغه

  رزین.له
ر ر و بهی سهرنامهبه ن کهبیری بکه ن لهکهھاوڕیان! نه    

وا ب کهده ودایهو مه و ماوهر ئهمان ھهکهپکھنانی ئاشه
 ڕابوردوو دا دیاری کرابوو... دوو ساڵ!... ساکمان بردۆته له
 ساکی دوازده له مانکه ئاشه... بهر، ساکی ماوهسه

خشین... م بهرھهبه بگاتهری بگیرت و ب سهمانگیدا ده
ژرای ر بژی ئاشی با !... بژی مه... ھهوهفیقان بۆ پشهڕه

  ن !ئاژه
  
  
  
  

                                   *****  
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           ٧  
  
  

ڕۆژ نبوو رما و سۆیان ل داھات. سه زستانکی به           
 ر داسه یان بهفروی بهگژهتوندەپچی باگژە و باھۆز، 

 ،باشهکا. ڕهرک و دیواریان ل کونب نهسووڕن و دهنهھه
فری نیساراندا کۆبه مالی و لهفری ڕادهبه وهموو ھزهھهبه

یش انوشهی ساوهایقهرما و سسه . وشکهنکرددهبۆ ساز 
  کردن.کی بۆ لووس دههستهبه
تا ھه وهفییهق و تهموو چهھه به ،ستهم شکست و بهئه        

م گۆڕا. لهو نه وهمایه ر جسه وام لهردهبه مانگی فڤرییه
 ستیان لهی بۆیان کرا، دهو جیهتا ئهڵ ھهدا، ئاژهیهماوه

وردی  به کرد. چونکهئاشی با شل نهی وهسازکردنه
چاوی موو  دۆست و دوژمن به بوو که وایان سرهگوچکهده
فسیی نی نهتی موراڵ و الیهیری چۆنییهسه وههشقه
ی واده ، لهو وهنهست شل کهده واتهن؛ کهکهزرانشینان دهمه

 بنهزرانشینان دهمه ،سر و بری پکوە ننندا دیاریکراو 
یایان پ زگ و حه ئینسانی بۆق لهدەستی پجاڕی گه

  نامنت.
پین و خاپوور تک ته کهیگوت ، دوژمن دهوهوالشهله       

کانی سک و باریک بوونی دیوارهزرا، ھۆی تهبوونی ئاشی مه
بای  ند کهرچهزرانشینانیش ھهک پیالنی سنۆباڵ. مهنه بووه
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م بۆ چوو، بهدهگودا نهی دووپیان بهرهۆکی بهو قسه قسه
 که م ڕایهر ئهسه کردنی کاری داھاتوویان، ھاتنهتر قایم

پانتر،  ، دوو ھندهئینچه ژدهستوورایی دیواری ھهپانی و ئه
ش دابژن. بشک دیواری سی و شه هش ئینچسی و شه واته

  ک بوو.رهکوچککی پتری گهرد و ستووریش بهئه ئینچه
تیسی کردبوون و کاندا قهژووره زن لهتهرمای ئاژهسه       

ر ملی گردی نومانی فر، الشان و سهباڕن و پزووی به
 رد لهکشانی گابهکاری ڕاکشان و ھه ربۆیهلگرتبوون؛ ھه

ناچاری بوو. بهکاری کردن نه ر،بۆ سه ەوەداونی گرد
ڕوانی ڕۆژی کاندا چاوهویلهته گرت و لهیان ل ھهستده

  خۆش دانیشتن.
و دخۆش  بزه م بهش و دهکی جاران گهزرا وهی مهئاژه       

یاندا سینه می شۆڕش لهردهڤینی سهئه مابوون. دی پ لهنه
ژاری دایم برسی بوون و ماندوو. ھهبه ، چونکهوهسارد ببۆوه

و  وهماندهچهدهپتر ڵ ڕۆژ پشتیانی گهایی ڕۆژ دهنوو ب ئه
رما دا ر سهبه ، لهچنین. ڕۆژانهدهنگی توندتری پ ھهته
پ  ر پوهسهملی خۆیانیان بهزۆره رزین و بهلهدهھه

 ت و لهکهشی شهر ئازاری لهبهویش، لهشه گیرا و بهڕاده
نو  ھات. لهدهنیان دا نهچاوا و بهتی، خهردی برسیایهده

ھشتا  ر بوون کهر و کلۆڤهن باکسهر تهزرادا ھهی مهئاژه
  باری بخری. وتبوونهکهنه

تی و کهت و شهینهرد و مهموو دهرباری ھهسه      
ستی ده ر بوو کهلهر سکوهھه وهڵ، ئهتیی ئاژهبرسیایه

و  کاتوەریان نهسهب بوو و ڕۆژ نه بر ندەدانرۆک بهله
تکش و حمهشانازیی کرکار و زه فی پ لهرهی شهربارهده
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بن کا و شووتییان دهیان بۆ نهرزیان، قسهی بهو پایه پله
تکش و کرکاریش حمهی زهم ئیتر ئاژهنت. بهنگ نهھه
ان یگوچکه که ،مابووننه ی جاری جارانخاوه شیمهو خهئه
و  گفت و واده ر ببزوت و بوا بهلهتای سکوهفیشای به به
  ن. کانی بکهتاهرۆک بهب و ناوهده نهبه

تی و التووی چنگی برسیایهق ھهتکشانی ڕهحمهزه       
پی  کی کهرمایهنیا گ و گهرما، تهستی سهبووی دهسیرهکه

ت و فاقهرمای گیان بالونی ڕهر گهبوون، ھهدەرم دگه
ر باکسهوتبوو. کهنه نوونی ت ر بوو کهتیی باکسهھاوڕیه

دا سووڕانی ڕۆژانه پانی کار و ھهگۆڕه ک جاران لهروهھه
 له میشهک ھهوه ؛دکاری ورد و درشتیان بوودهیاریکار و مه

م ھاواری دیار ده ا، بهمی تگیرسانیاندده کاران و لهدژواره
 وهکهموو الیهھانای ھه ،  به]مکهمن پتر کار ده[و نادیاری 

  ھات. ده
سی ھنا و مایهدا بژیوی ژیانیان کهمانگی ژانڤییه له      

م ل که ندهوهی خواردنیان ئهتویشووی ڕۆژانه و جیره
ناوی ھه و به کرددهڕ نهیانی تهکمی ھیچ کامده ، کهوهکرایه

ی وهبوو کردنهرهیشت. بۆ قهگهدهک ڕانهخورنی ھیچ ئاژه
یاند تی ڕایگهرکردایهگای سهکوتوپه، باره یرانهم قهئه
خۆر، کی شینکهر ئاژهرعانه، ھهتا داھاتنی ڕۆژی فهھه

 خۆر لهی شینکهگرت. دی ئاژهردهتی وهیارمه سفکک به
م زۆر ، بهتی کراوهرکردایهی سهتهڕامهم کها بهتادرهسه

ی ژرخاک کراوی تاتهپه وت کهرکهزوو بۆیان ده
و  خۆشی ھاتووهتی تووشی نهرکردایهی سهکهخچۆهبه
وت رکهیش دهمجاره. ئهچاڵ دا ڕزییوه ر زۆری دهشکی ھهبه
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و،  ب نییههبب ھۆ و سهکان ھیچ شتکیان بهرکردهسه که
  .بووه وهم ھۆیهبه ستهیشیان بهخشین و دالواییهم بهئه

تی ش و قورسی قاتی و قی و برسیایهکی ڕهندهجه        
. وهبۆ ماندواوی چهته تکشانی بهحمهرای پشتی زهگازه

نگی ک ڕهدا، ھیچ ئاژهفته ھه ند ڕۆژ لهل جاران چهگه
دیت. خورد و خۆراکی دهچاو نه داری بهیهھیچ تفاقکی ما

 گایانه رهندهوهو چه وشکه ڵ و پووشهشانزیان، قسه رهھه
ژاری و موو ھهھه ساس، بهی برسی و کهم ئاژهبوو. به

 زلله ریان بوو بهسه، لهوهنگازیشیانهلهسی و ڕووتی بهالده
تیدا ینی برسیایهعه و له وهنهتی خۆیان سوور کهڕوومه

پیان گوترابوو  ل بنونن. چونکهسهو تر و ته خۆیان پۆشته
رد ده زگ به ن دۆست و دوژمنن و ناب مرۆڤی بۆق لهخاوه که

 دا کهرجهل و مهم ھهخوازا لهویش نهرگیان بزانت، ئهو مه
ر رهو تووشی زیان و زه بوو پندراتک ته یانکههئاش
ی دوو پ، رهزمانی پیسی به تبوون. پیان گوترا بوو کهھا
دت دابۆیان  وهپهڕاست و چه ، لهشنی تیغی دووفلیقانهچه

وس و پالر و ک تهزار و یهر چاوترووکانکدا ھهھه و له
ی بوختانیان بۆ لۆتکهمه درت و ڕۆژ نییهریان پدا دهشهته

  ت. درکرت و پیان دا نهساز نه
زرا دا باسی وی مهرهده له که وهیشتهگهگویان ده به       

م ر دهسه وتۆتهزرا کهی مهتیی ئاژهقاتی و قی و برسیایه
ت باسی نانه. تهوهتهوی تری دهک بۆ ئهو زار و زمانان و یه

م ده له خۆشهکهچک جازراش وهناوخۆی مه یخۆڕی خۆ بهشه
  .وهجوورتهجوورت و دهدا دهو زاران
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ری بهو زانی خه وهیشتهگوی گه ناپولیۆن به رکهھه       
زرا دا بو ی مهوهرهده ڵ، لهژاریی ئاژهنوایی و ھهب ئه

ر بۆ زمانی ویمپه که م ڕایهر ئهسه ، ھاتهوهبۆته
 کرێ بگرت و کردی. بۆو باسان بهی قسهوهواندنهخه
ست خرایی دهناپولیۆن بهرۆک سه، شهم کارنجامی ئهئه
  کار بوو.به
ی گویره ر بهم بوو. ویمپهیانی ڕۆژی دووشهبهرهبه        
 رکهم ھهزرا، بهردانی مهسه م ھاتهموو ڕۆژانی دووشهھه
 وت تووشی تاقمهکهھه وت، بهژوور کهزن وهروازی مهده له
نیی خر و بهزۆر و زه گشتی له به ھات، که کەئاژ
 رانان بهی بهره، بهدوان. بۆ ونهیان دهزراکهتی مهکهرهبه

  گوت:گا و گۆلیان ده
 ی دووگمان لهتهساکه ن کهبکه یری ئمه... ھاوڕیان! سهــ  

تری ھۆی باش خواردنمان چلۆن چهڕی و بهوهر زۆر لهبه
  !... داوهھه

  : وهیانگوتهگا و گۆلیش ده
خواردن و  مانان بۆچ ناڕوانن کهئمه ی له... ئهــ     

پست ، پ بهخۆریر زۆر به و له پای فیالنه مان بهوهخواردنه
  ...شکهمه تهنگاوین و بووینهئه

 می شانۆی ناپولیۆن، کهی دووهرنامهوسا بهئه       
پی ستی پکرد. بهر بوو، دهچاوی ویمپه تاندنیهخهھه
ست ڕی نقهنه پشدا کشراوی ناپولیۆن. به ی لهخشهنه

ژووری ئالیک و تفاق و  ڕ کرا، کهشونکدا تپه ر بهویمپه
رمیل و یان بهدا دهو ژوورهنی ل بوو. لهغ و دانی ئاژهده
و، رچاوی ئهبه هڕی خستغ و دان و زمھهده ندووی پ لهکه
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، وهتیی خۆیهکی و زانایهموو زیتی و زیرهھه ر بهویمپه که
ری ر بینی، سهچاوی سه ی بهتهکهرهبه و گشتهئه ر کهھه

و  کوچه له ڕۆژه ور ئهست و ھهسووڕما و گۆستی خۆی گه
یپپوور دا تووڕاندن شه کانی گوندی ویلنگدۆندا بۆی بهکۆنه

ی ناشکوایی و ربارهرچی دهئست ھه تا بهھه که ،وتیو گ
ی درۆ هرپاکی باگژ، سهن گوتراوهژرای ئاژهنوایی مهب ئه

رمیل و چاڵ و به و دهئه وتکی کهکهپاشه ،. گوتیهو بوختان
تا زرانشینان ھهر مهگهزرا دا بینیوتی، ئهندووی مهکه
ر بیخۆن، ھشتا ن و ھهکهن و نهوت پشتی تریشیان دابنیشحه
  .وهمنتهریشیان دهبه کات و لهشیان دهبه
زرای کانی مهندووهرمیل و چاڵ و کهموو بهھه ،ڕاستیدا له     

غ و دان ده یان بهوهرهند بستکی سهتا چهر ھهن ھهئاژه
و پ هخۆڵ و زیخ و چ یان لهوهشی ژرهو به وهڕازنرابۆوه
م مدا کاری کرد، بهده کورته له م شانۆیهکرابوو. ئه

زرا سیی مهژاری و الدهی ھهختهته یتوانی ڕاستهنه
دا کانی مانگی ژانڤییهئاخر ڕۆژه ، لهربۆیه. ھهوهبشارته

کی ودایهستی سات و سهناچاری ده تانیان ل با و بهرهده
  را درژ کرد.زو دیوی مهتریان بۆ ئه

 یرانهتی قهڕهھه له ، واتهندهر و بهو سهر لهھه       
ی وهکۆشکی ڕازاوه ناپولیۆن له زرا دا بوو کهی مهکهشهڕه
ن خۆی گمهده نای گرت و بهک مانگ پهتیدا وهرکردایهسه

رب رگا و بهر دهبهدایم  لهگی چاو سووریش، بهنواند. نۆ سه
ر و زم و میزانی سهستیاری نهدر و ھهیوانان چاوهرھهبهو 

شت و یلی گهرۆک مهسه مکیش کهر دهژران بوون. ھه
ی کهشت و پیاسهر و گهدهدڵ، ھاتنه وتهکهکی دهیهپیاسه
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گیرا، وتۆ شکۆدار دهنگکی ئهئاھه زنهو شوازی مه شوهبه
کی ڕی پشه ؛ یبکه یریبوو بی و سهر دهھه که

دانان ی خانهەکشرهوسا کهکرد، ئهھاتووچۆیان بۆ چۆل ده
 رکهیاند. ھهگهرۆکی ڕادهقووالندو ھاتنی سهھات تی دهده
چوار  وان لهگی پاسهدا نۆسه ڕۆیشتن ر، لهدهھاتهرۆک دهسه
ن و ھاتبرایان ده دوایاندا خی خاسه ڕۆیشتن و بهری دهبه

  بوردن.ڕاده
ر لهو سکوه وهزن دا کۆکرانهھۆی مه ک لهیهمهکشهیه      

  :  وهبۆ خوندنه شنهم چهرۆکی بهیامی سهقی پهده
ڕەش  تووشیزان، یش شارهکی ئوهروهھاوڕیان!  ھه[     

،یرانم قڕکردنی ئپبار ھاتووین. بۆ تکی نالیرانق 
ربگرین. زرا وهی مهوهرهده و دانی پویست لهغ ین دهناچار
ب یش دهتی ئابووری، ئمهپی قانوونی سیاسهبه دیاره

مک بفرۆشین رھهبه ،غی پویسترگرتنی دان و دهبری وهله
وا بیاری مکی کهرھه. بهوهینهو کاری خۆمانی پ ڕاست که

ر ش ھهرۆشتنی ھلکهف . دیارهیه، ھلکهفرۆشتنمان بۆ داوه
تا ھه نگهب و ڕهوامدار دهده کهنگانهرچوونی تهسهتا بهھه
ر نیازین ھهدا به شیهم ماوهنت. لهری ساڵ بخایهسه
بازاڕی گوندی ویلنگدۆن  ده ت ھلکهی چوارسهیهفتهھه
  .]ینر بکهیسهین و ئیشی خۆمانی پ مهبکه
گوێ یان بهوایهناڕه رمانهم فهن ئهکابانده رکهھه     
 یان لهوهرچدانهرپهپی بهتی و پهزایهیشت، ھاواری ناڕهگه

ودا دوای ئهو به وهرێ بۆ ناپولیۆن ناردهئه جیاتی ومی
 که کان خۆیان سوور کردبۆوهمانیان گرت. بانده

داھاتوودا ھاری به ناو دا بگوورنن و لهھه ) لهرای(ورورهگه
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ی باندان ره، بهر بۆیهنن. ھهنیشن و جووچک ھهکورک ھه
 گرتنیان بهر ھهبهله دا ھلکهجیهنابه م و کاتهم دهله

  ر زانی.رامبهر و بهمبهکوشتن ھه هجووجه
ڕین ی ڕاپهرکردایهشی سهحوکمی ڕه ان دژ بهکهباند        

ی فهو ڕه ینی شونی تاقهررزتبه نهم ، فیدژی سته و له
 خستییانه وهرزاییهبه یان کرد و لهھلکه ووهمریشکدان و له

ھیوای دواڕۆژی باندان  کان کهو شکاندیانن. ھلکه وهخواره
ڕی ئاسایشی گشتی و بۆ شکاندنی حوکمی  بوون، له

کی ھات شۆڕش، دهرتیبهم تهزورداری، قوربانی کران. به
نت و ر ھهزرا دا سهی مهکهشۆڕشه داونی پیره نوتر له

ڕی ب و پهئه م ناپولیۆن بهژرت، بهوهماڵ ھه کۆنه
 درایهقه ک بهر ئاژهھه[: رکرد کهرمانی دهفه وهییهزهبه
شۆڕشان درژ بکات، هستی یاریکاری بۆ دژرزنک دهھه نکهده

کجار زۆر سامناک رگکی یهبچووکیان مه هری ھهتۆه
  .]بتده

رۆک و، تکشکاندنی رمانی سهبردنی فهڕوهبۆ به          
گی و و ڕۆژان، چوار سهدرژایی شه کان، بهخۆڕاگریی بانده

ن. اریدا ڕاگ ژر پیان در لهک چاوهدڕی یانیگریان وه
م اگرت، بهپنج ڕۆژان خۆیان ڕ کان دلرانهبانده

ی نۆ مامری وهتیان ل با و پاش مندار بوونهنجام تاقهرهسه
 زینهدابه وهرزاییهبه وانی تر ملیان دا و لهباتکار، ئهخه

  .وهخواره
ی وهبوبوونه رگری لهزرا، بۆ بهتیی مهرکردایهسه       

و زاران،  مر دهسه وتۆیان خستهرای مانگرتنی باندان، ئهھه
ک زهخۆشینی خۆرهزرا تووشی نهی مهناەکندگۆیا به که
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الکی نۆ مریشکی گیان ھاتوون و نۆی پ مردوون. که
کانی باغی ختهژر دره نگی، لهب دهر، زۆر بهختکهبه

  .وهواندرایهرایان خهسواندا ژرخاک کران و ھه
موو ڕۆژانی ا و ھهتک شکندر ربزویی مامر، سهرتیبهم تههب

ھاتن و ی گوندی ویلنگدۆن دهکهر و دوکاندارهم، ویمپهدووشه
  ڕۆیشتن.برد و دهیان دهت ھلکهچوار سه
ندی روبهسه له دا، واته یهم ماوهی ئهدرژه له         

تی ڕخستنی سیاسهگهوه بۆ زرارگای مهی دهوهکرانه
و  سنۆباڵ و جگه اسک لهو ب بازرگانیی نوێ، ھیچ قسه

 زۆر به ،م جار و بارمابوو. بهدا نه ێگۆڕ له حشارگکی
گۆیا سنۆباڵ  گوترا کهو ده وهیشتهگهڵ دهگوی ئاژه کزی به
و  کانی دراوس فرۆشتووهزرادارهدوو مه کک لهیه خۆی به

ڵ ئاژه. نای گرتووهدا په و دووهکک لهژر حوکمی یه له
ئاشکرا  به رکهم ھهبیست، بهیان دهواته م واتهگشتی ئهبه
ق ڕهکمهزرای چهمهن خاوهئاست دوو  رۆک لهیان بینی سهده

، وهتهماوهکی جاران وشک و سارد و دین دوژمن نهدا وه
ژر  و به مگۆ بوو، پیان وابوو بایهوات و دهرچی واتهھه

  برێ.هیاندا ڕادگوچه
کیان یهیاندا دارخانهزراکهی ژووروی مهوشهحه له      

ی دان ئاوداری لک و لووس کراوی ئامادهسه بوو، کهھه
چندرابوون. ھهک ر یهسهی لهوپکڕک فرۆشتن، زۆر به

ستی بهمه به می جۆنز بوو کهردهیادگاری سه کهدارخانه
زرا بیبوونی و پاش سپی مهدارستانی خوار  فرۆشتن، له

  ی چنیبوون.ھه وهکردنیان، بۆ وشک بوونه
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ردانی ناپولیۆن و سه ر ھاتهڕۆژان، ویمپهڕۆژک له       
دڵ ر دووکیان بهفردریک و پاول کینگتان، ھه یاند کهڕایگه

، رۆکڵ سهگهده ودا کردنزران و بۆ سهکانی مهکیاری داره
  شکنن.انی بۆ دهخۆی ستیر و دهسهریکن خه

، دوو دڵ بوو. م دووهکک لهبژاردنی یهناپولیۆن بۆ ھه        
، باشه ودافردریک بۆ سه ھات کهده دی دا تا بهم ھهبه

 سنۆباڵ له گوترا کهو ده راھه بوو بهزرادا دهمه گورجک له
. پیالن گانهریکی و خه وتووهدا خه ژر بای پاوڵ کینگتان

 می تری بهھنا و نیازی ئهو دهوازی له کهر کاتکیش ھه
 کههمجارو ئه وهگدرایهدهھه کهوانهھات، قهددا ده

ی کهشی سنۆباڵ و ماهریک و برابهشه کرایهفریدریک ده
  ر.ستی سهر و کانگای قهتهخانی خه بوو بهده

کوتوپ ڕازکی سامناکیان  ،ھار دای بهتای ورزرهسه له      
سنۆباڵ خۆی  وانه... شه[: ل ئاشکرا کرا و پیان گوترا که

ک تۆپ وه نگهم ده. ئه]شنتوهست دهزرا و دهمه کشتهده
وت. سنۆباڵ ی پ کهقی و نوکی ئاژهزرا دا تهمه له

سامناک،  ندههور ئهئاخۆران باخۆرانکی ھه کرایه کهدیسانه
ی نیوه گوت کهمی تری دهئه و بهرزی. ئهزرای پ لهمه که
زرا دا مه به رازکبه وک، تارماییموو شهوانی ھهشه
مان دا رھهبهر سه ز بهناپاک و ناحه ستیخزت و دهده

. وهکاتهشیر قپ ده فری پ لهدزێ و دهده وهدن. دانه
سوی دار  چتهکا. دهرد پشل دهکن و شیناوهشده ھلکه
  چپن. ری دار دهخت و بهو دره

خت دار و دره له کهی کیهتهر ئازار و مافهکورتی ھه به    
ستۆی سنۆباڵ ئه یان لهکهوت، خرا تاوانهکهڵ دهو ئاژه
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 ، یان ک شکابایهیههنجهپه ستاوت. ھاتبا و شووشهپهده
، ڵ گیرابایهژگهپ و پووش و ھه یان بهڕۆکهی ئاوهگۆنگه

  ی پکردن و ڕۆیی.تکهم ئهو ھات و ئهگوترا سنۆباڵ شهده
رگای کادنیان ل بزر بوو، ڕۆژان، کلیلی ده ڕۆژک له        

ملدا ستیان له گشتی ده زرا دا بوون، بهمه له ی کهچی ئاژه
ی کهکلیله که وهر ئهو ھه ، کاری سنۆباهمبیالشهو گوتیان ئه

کلیلی بزر  تکیش کهت کهنانهچاو ھاویشتوون. ته ل ده
ر ، ھشتا ھهوهدا دۆزییهوهوای دانهژر جه بوویان له

  .بردووهو ڕانهو له ی تدا بووهوهستی ئهیانگوت دهده
 ئاسمان و به ییشتهگهمانگاکانیش فریادی ھاواریان ده        

و ی شهنیوه رزاک لهبه و نییهشه یانگوت کهده وهندهگازه
تا ئاخر دۆپی کانیان ھهیان و گوانهستهجه نیتدا 
  .ھنمژتڕایی ته
رد و موو دهھه جی خۆیان، لهگشتی به وانهئه        
 که ،مشک بووجرجهک ناسازگارتر، ھرشی ب ئامانی تایهپه
ر یان بهوهگیانی دانهدا دهندهر و بهو سهر ڕاست لهھه

دانیی بهھاره گوترا کهدەرا و ھه بوو بهبخۆی ش مهببوو. ئه
  .فیتی سنۆباه ر بهمشکانیش ھهجرجه
یانی ی بهسبه یاند کهڕۆژان، ناپولیۆن ڕایگه ڕۆژک له      

ی شون پی وهرکی دۆزینهیدان و ئهمه ر خودی خۆی دتهھه
، و ڕۆژهیانی ئهی بهگرت. ناپولیۆن سبهستۆ دهئه سنۆباڵ وه

تی رکردایهسه له یستوورگی مل ئهدریی نۆ سهژر چاوه له
ند چه وهدر و قوتبهقه نشینان زۆر بهویلهر. تهدههنھات
یری ن و سهری داھاتشون سه نگاوک دوورتر بهھه
  یان کرد.کهوت و ئاکارهسوکهھه
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 ری بهسه ،زن و میرانهمه زاکونکی فره ناپولیۆن به       
 ،نگاوک ڕۆیشتند ھهر چهموو شونک داگرت. ھهھه

نگاندن و بۆن سهستا. دوای وچان گرتن و ھهئیستک ڕاوه
چاو  ما بهر نهبهلهڕێ. کون و که وهوتهکردن، دیسان که پوه

مژی ردی ھهوا و ھهی ھهامهکات. بۆن و بهرزی ئاژنی نهده
ڵ گهدۆڵ فیشقاندی و ده مژینکیش پ بهر ھهڵ ھهگهو ده
ک گی چاوسووریش یهر نۆ سهرۆک، ھهر فیشقاندنکی سهھه

  ڕیز لووراندیان. 
ئاخر  یشتنهگه رکهھه ،داڕان و پشکنینهم گهله         

نا و  وهنانهوهژر ده رۆک لمبۆزی پانی بهزرا، سهسنووری مه
کی سامناکی یهشقهیته و فعرهمژی و نهبۆنی شون پی ھه

  کشا و گوتی :
ـ   تا وه!... ئهشون پی سنۆبای ترسنۆکه مهتا !... ئهوه... ئهـ

 !... بهرچووهدا دهرهم گوزهو به دا ھاتووه م گازهبه
   یناسم !و ده بۆم ئاشنایهی لهکهبۆنه
چاوان  بیستنی ناوی سنۆباڵ خونیان ده کان بهگهسه    
ماری شاده خون له ، که شنک لوراندیانچهڕا و بهگه
  یی. نشیناندا مهویلهته
و  ری تووڕهلهوتنان، سکوهکاتی خهبه وهو شهر ئهھه       

م دهو به نردانی ئاژهسه ھاتهحاڵ رشانپه
  دا گوتی: حاڵکی شواوهیهبکهناسهھه
وای ھهلک گه که ییشتووهفیقان ! ڕاپۆرتکمان پ گهڕهـ   

ی بیستنی رگهبه ئوه ھیچ کام له  نگه. ڕهسامناکی تدایه
 یهنهواله، وهگوتان بگاته گرن و بتوو بهنه وانهم ھهئه

رۆکی ناوه م چونکه. بهوهر بتهبه وهنوک و دتان پکه
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 ربۆیه، ھهندهبه وهمانهزراکهنووسی مهچاره به کهڕاپۆرته
  گوتانی دا بخونم.  ناچارم به

یان سنۆبای خه گوێ بگرن و ئاگادار بن که  ھاوڕیان!       
و رمان دادا. لهسهبه یاهخه و به فردریک فرۆشتووه خۆی به
ر خۆی ری ھزی دوژمن ھهو ڕێ نیشانده ستهردهدا، سهھرشه

 مهو له یهمه ھاوڕیان! سنۆباڵ ئهس!... بهبت و بهده
ناسرابوو. سنۆبامان بۆ نه تاوهرهسه له . ئمهزیاتر نییه

 زنخوازی فووی بهوای مهی کورت بین، پمان وابوو ھهئمه
 وهتهم بابهم لهبه. بۆی وای لھاتووە ووهداکردی للهکه

بای  رهرزکی ھهبهسنۆباڵ پایه بووین. چونکه هھه ئمه
کی ستن دهستی ھیچ خاوهده تیمان بوو کهرکردایهسه
و ی بهئمه ی بۆچهی. ئهکهتهستهحاستی ده ییشتهگهدهنه
سا ده ر خۆی ھنا؟! سهشی بهپیسه ندهم پهبرد و ئه ردهده

 ک مار دهبا بپرسین و بزانین ھۆی چی بوو سنۆباڵ وه
 ھاوڕیان ؟ بهداسی ڕمانه لینگمان ھا و لمان بوو بهده
 مزهم ڕهشون ئه ب بهو ده کهتهبهگیانی با یهمهئه

  دا بچین.  یهشاراوه
مستی  ر ئست دهھه کی زیندووی کهیهگهھاوڕیان! به      

 تاوهرهسه ر لهسنۆباڵ ھه نون کهدا و ده، نیشان دهمن دایه
 له تکهحیکایه یهگهم به. ئهخۆری جۆنز بووهجاش و جیره

و کانی ئهکاری و تاوانبارییهپهوتی و چهکی چهکا یهیه
ی ک ھلکهتیی ناخاونی سنۆباڵ وهسایهو، که سهناکه سهکه

یش تۆزک رن ئوهوه .خات..ر دهتولک ده پاک کراو له
ی ر ئاونهبه نهو سنۆباڵ بخهوهنهقووتر بیری لبکه

م دهوهنگنن، جا ئهسهکانی ھهوهیاتان و کار و کردهخه
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 گهم بهرچی ئهھه ن کههدمل ده س لهوێ و دهکهدهبۆتان ده
  !ر ڕاستهسهربهیی بژێ، سهده نرخهبه

ر دوو چاوی سه به زان، خۆ ئوهس نهئازیزان! که     
ڕی ھۆی مانگایاندا سنۆباڵ شه له زانن کهبینیتان و باش ده

تکا بینیتان چۆن به نگری جۆنز بوو. ئوهوادار و الیهھه
 ریک بوو بهڕی کرد و چلۆن خهشه ئمه دژ به ئازایانه

ویست یهو ده ئهکی سامناکمان دا بخات؛ بهیهبهقه
. وهپنتهر دا بسهسهتی نگریسی جۆنزمان بهتدارییهسهده
رۆکی ه، سوهزری خۆمانهختی بهھات و به م لهبه
پیالنی سنۆباڵ  و له وهختیارمان ڕی ڕزگاری بۆ کردینهبه

  کردین... ڕزگاری
ی کهمجارهستراوی ئهبهئیتر داستانی  ھه        

یشیان چیرۆکی خاپوور بوونی ئاشی باکه تی لهرکردایهسه
ڵ ئاژه ربۆیهپچرا بوو، ھهتر ھهوجانهتر و گهپوختهنه
ر ھه تی، گرانتر لهرکردایهی سهمجارهانی ئهبیستنی داستبه

ست و خوست و کپ ژانکی ب ھهم شهژان، بهجارک شه
  نگ . و بده

گای باره ریان لهلهکانی سکوهنشین وتهویلهی تهئاژه     
یان و ھه وهدایهبرد و لکیان دهھنا و دهیادا دهخه
 که وان پیان وابوودا، ئه هم نرخاندنله ؛نگاندسهده

ڕی ھۆی مانگایاندا سنۆباڵ شه له بیریانه و له بینیویانه
 ڕی کرد و گیانفیدایانهخۆ بوردوو شه مانکی لهک قارهوه

ڕی شه سنۆباڵ له که ھا پیان وابوو بینیویانهروهتکۆشا. ھه
ایان زانرکی لھاتوو، رماندهک فهھۆی مانگایاندا وه

و لک بوبووی  ی شپرزهری کرد و ئاژهڕی ڕبهی شهرهبه
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 ھرشکی گورچووب دا به و له وهیهر و سامان پداسه
 له ،بیریان مابوو لهیاندن. بهوتنیشی گهرکهسه
 ئازایانه ندهو چه ند بورانهری ھۆی مانگایاندا چهبهنگهته

نرخشی ل ی بهکتوسکهو ده ی زۆرداری خستھات و جۆنز
ری تیشکی خۆری ئاسمان توانن بهچۆن ده واتهی کهند. ئهسه
 دوور نییهجوانمری به رێ لهشرن؟ ئهک قوڕ وهتۆپه به
جی سپی  ش لهن و، ڕهربه ڵ ناوپهچه خاون، به که
، یشتنهپ گهیشتن و تگهم ڕای ئهرهسهم بهرگرن؟ وه

نگ بوون و ی بدهتتایبهر بهتکایی و باکسهڵ بهئاژه
م یان وشکاوی ھاتبوو. بهوهو لکۆینهروای پرسیارده

مابوو. و ئارامی پ نه نگی دا ئۆقرهینی بدهعه ر لهباکسه
ر، نجام و ئاخرسهرهگیرا. سهدهتان خۆی پ ڕانهژمهھه له
  رم و ھور لی پرسی:نه
حای خۆم بۆم ناگونج ش به ر! من بهلهفیق سکوهـ  ڕهـ    

سنۆباڵ جاش و  لمنم کهخۆمی بسه و پم ناکرێ به
 ڕی ھۆی مانگایانشه خۆری جۆنز بووبت. ئاخر لهسندهده

و چی زانم ئهر من دهشانی من ھات و ھه و شان بهدا ئه
 ر بینیم کهچاوی سه ر من بووم بهھه وه ئهکرد!... به

 و بورانه ر و ماڵ، ئازایانهسهگیان و ستی ربهسنۆباڵ ب ده
ر ھه وهرێ ئهرگ چوو. بۆ درۆ و ڕاستی، ئهپیری مه وهرهبه

تکشکاندن و وتن و رکهسهڕۆژی  بووین لهخودی خۆمان نه
کی ی یه، میدایای پلهدای دووپ رهپاڵ نانی بهڕه

  ت کرد؟!یمان پ خهئازایه
  رامدا گوتی :وه ر لهلهسکوه
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ر م ھهفیق... بهدا چووبووین ڕه هھهم بهودهئه ــ ئمه      
، پاک و مستم دایه له ی کهیهگهم بهپی ئهئست، به

و ی ئهوهئه وتووهرکهبۆمان ده وه وناپاکمان بۆ لک بۆته
تی نیشتمانیمان و ڕامهوتاندنی کهک بوو بۆ فهکردی، شانۆیه

  ییمان...ستهو دیل کردن و ژرده وهت کردنهبۆ په
  مدا بی و گوتی :دهی لهر قسهباکسه      

یش نگایاندا پکا و ئمهڕی ھۆی ماشه الم سنۆباڵ لهبه ــ  
ی ت چۆڕاوگهنانهر بینی، تهچاوی سه ییمان بهکهزامه

  و... بیر ماوهر لهییشمان ھهکهخونه
  ریدا و گوتی :سه ی بهدڕانر نهلهسکوه
شانۆی پ  شک بوو لهش بهمهفیق ھۆشت ب!... ئهــ ڕه     

فام و نه مژهی گهئاژه ک کهتی سنۆباڵ، شانۆیهیانهخه له
بینت. ی دهکهشهر ڕووکهناگات و ھهتی کهرۆکهناوه له
ساتان شی کارهر ڕووکهھه ی کهوانهموو ئهسا تۆ و ھهده
، گوێ بگرن و بزانن رۆکتان کورهبینن و چاوی دیتنی ناوهده
ر سه وهستهبهمه و به دانسته به ندهوهکی جۆنز ئهفیشه که

ل دا م ھهکهیه له پستی پیسی سنۆبای داڕووشاند بوو ، که
 گیانی ناپاکی و له نتهیهگهو ئازارک نه ندهزهھیچ گه

تا خه ی پ بهشی ساویلکهمدا چاوی کزی ئاژهلی دووهچه
م خای ئه ر توانیبای خاڵ بهفیق باکسهدبریا ڕهبچت... سه

نگی سهک وت کهردهم بۆی دهوده، سا ئهوهبخونته ڕاپۆرته
ر باکسه ...!گرانه ندهو چه قورس ندهت سنۆباڵ چهیانهخه

ر ون و ھهبخه م ڕاپۆرتهدابچی و گوێ له هھه به نکی
و ئه ، کهبمنینگیریی سنۆباڵ الگری و الیه ک جاران بههو

 ھاوڕێ بۆ الگری و پشتگیری ناب... به ناپاکه زاته
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رببین و چاو ده له چاویلکه ھاتووه وهئه کاتیر! ئیتر باکسه
کی تر کان وردتر و ڕاستهرۆکی ڕووداوهت و ناوهڕواه

  .وهبخونینه
توانم بم سنۆباڵ ڕی دتان پم ب، دهباوه ھاوڕیان         

وتبوو، رکهی دا سهکهگوه ئامانجه م تا کورتکیش لهکه
بوو.  وهرهسهرکمان بهوا و ڕبهری پشهسبه م چ بکا کهبه
 وهرهسهزنمان بهوای مهری پشهر ھاتبا و سبه گهبه
ی ژر تکامان کۆیلهو بهوهمن و ئ رئستکه، ھهبوایهنه
رچی خۆشی و نۆشی و ھه وهووینهبب دوو پ وهرهستی بهده

      .بوو چوو ستمانده ، لههمانھه کی کهیهوهسانهو حاڵ و حه
وا جۆنز  بیر کردب کهتان لهمهده وکا ئهھاوڕیان! نه        

رمان سه یان کوتایهھه موو تواناوهھهی به کهستهو دار و ده
م سنۆبای خۆفرۆش پشتی تکردین و جی ودهر ئهو، ھه

بیر  وهتهتان نایهمهو دهرێ ئهرچوو!... ئهھشتین و بۆی ده
وێ، و لهکی ئاردی نو دڕووان، لرهر وهڵ ھهی ئاژهئمه که
جاتمان ل تانی نهرهیی لک بو ببووین و دهشپرزه به
 زنمان بهوای دسۆز و مهم پشهودهر ئه، ھهر ببۆوهبهنگهته

گرماندی: (بمرێ  وهیهی دلرانهنرکه یشت و بهگه وهھانامانه
ر بهتان لهناسکه وکاتهیش ئهئوه نگهی دووپ). ڕهرهبه

ی م نرکهده وا بهپشه که وهر مابتهیاڵ دا ھهچاوی خه
ری دهیدان بهمه قاچی جۆنز دا نووسا و له به وهیهدلرانه

  کرد...
کرد، سمی دهنگ ڕهده ر بهلهسکوه خشکی کهر نهھه         

گرت و کراسی خشی دهدا نهینی ئاژهی زهردهر پهسه له
ڕی موو خۆشباوهھه م به. بهدکرر دهبهکی دهباوڕکی ڕاسته
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ر چاوی سهی بهوهگرت ئهدهینهدیان ھه، وهو ساکاریشیانه
ستی بای ردهبه نهروا سووک و ھاسان بیده، ھه دیتبوویان 

 ر، کهت باکسهتایبهبه. نبوونی بکه رامۆشی و نکۆی لهفه
ر به کردبوو، لهڕی شه جۆنز و دژ بهشانی سنۆباڵ  شان به

رز رکی بهسه بۆیه رھه ،مابۆوهق و زیندوو زهیای ی خهدیده
  و گوتی: وهکرده

ر ببم و با منیش ڕای خۆم ده ر بوستهلهفیق سکوهــ  ڕه     
حیسابی ئیمۆ  با دون بهم دهشتک بژم!... من ده

سنۆباڵ  یکهوهین... ئهکهگرین و داھاتوو فیدای ڕابوردو نهنه
حای ش بهم من بهجی خۆی، بهدا کردی بهم دواییانهله

 وهتای شۆڕشهرهسه ر لهلم سنۆباڵ ھهتم بۆ ناسهخۆم قه
م و دهملم ده س لهخۆری جۆنز بووب. من دهسندهجاش و ده

ڕی ھۆی مانگایاندا کردی، شه سنۆباڵ له ی کهوهم ئهده
یکی رسۆزهمار و جگهدهفیقکی بهیکرد... سنۆباڵ ڕهس نهکه
  وت...کهدهست نهتای خۆی ده بوو که ھرەبانمی

ر بوات. سهر پتری لهیھشت باکسهر نهلهسکوه     
  گوتی : وهگازنده ی ئاماڵ بهواو تووڕهنگکی تهدهبه

وا !... پشه وهر! ھۆشی خۆت بگرهر!... باکسهباکسهــ       
 که یهڕهم باوههر ئسهوا ناپولیۆن له پشهناپولیۆن... به

ی بیری وهر لهبه شۆڕش، بگره ر لهک بهر نهسنۆباڵ ھه
ر جاش و چکاوخۆری ڵ داھاتب، ھهمشکی ئاژه شۆڕش به

  .ی دوو پ بووهرهبه
  : یر گوتباکسه   
مان گۆڕا و بۆمان کهکشه نووکهئــــا!... ئاوووا!... ھه ــ     
 تهبهدان ئهت و سهبه. ئه جاشهو ک وت ک باشهرکهده
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، یهمجۆرهر سنۆباڵ بهسهوا ناپولیۆن لهر بۆچوونی پشهگهئه
ر تی و سهخۆیهو مافی م ئهم و دهدهملم ده ست له دهبه
  .ر ڕاستهسه به

  ر فیشقاندی:لهسکوه
 وهرایهچاوت ک ر ئستکهوا تۆیش ھهفیق! ئهــ  ئـــا!... ڕه    

ساتان یری ژر و ژووری کارهسه دیدکی وردبینانه و به
  !  یتکهده

ب ک وام، یهم دهکی کهیهوهنگ مانهر دوای بدهلهسکوه    
نیازی رزی ئاژن کرد و بهده وهڕی چاوانه ی لهنکی ئاژهیه
م ، بهتکردنتی، پشتی رکردایهو کۆشکی سهرهبه وهڕانهگه
بۆنی خونی  نگک کهوادهھه و به وهرخایهرچهپ وهله

  ھات، گوتی:لده
ڵ گهن!... دهزرای ئاژهجیانی مهی نیشتهئه ئوه ــ   

و وریای زار  وهنه! گوێ بگرن و چاوی خۆتان خورد کهمهئوه
بۆ  نجهتی سنۆباڵ پهیانهی خهگهبه و زمانتان بن، چونکه

ی ئاژه تک لهماعهجه کش، کهش ڕادهم ڕاستییهئه
 ،و وی پیالنی گالوی دوژمنانهستیان تکهخۆمایشمان ده

  شانی سنۆبای بابان شواون.ریک و برابهشه
ڕی. ڕۆژی ر دا تپهلهی سکوهشهڕهر ھهسه چوار ڕۆژ به     

 زرا بوو لهمه یرچی ئاژهھه، رۆکرمانی سهفه ب، مپنجه
  . وهزرادا کۆ کرانهی مهوشهحه
رز شونکی به گی چاوسووری ھاتن و لهناپولیۆن و نۆ سه    

ر سه یدانیشتن. دوو ڕیز میدایای تاساو ئاژهڕووی  ، ڕوو به
ر بهر ڕاژان و خۆ بادانک، لهڵ ھهگهرۆک، دهسنگی سه

ت تایبهھات. بهان دهیتاو دا ترووسکهق و تیشکی ھهبهشه
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تی و نیشانی می ئازایهکهی یهستووری پلهمیدایای ئه
ت کراوی خۆی بوون خه تی کهیهمی ئاژهی دووهپله قورسی

رچاو بوون ، بهسپاندبوونسنگی خۆی چه خۆی لهستی به ده و
  .دیار بوون وهدووره و له
گی ووری جاران، نۆ سهستداب و ده دا، بهم دانیشتنهله    

نی بوو. رۆکیان تهوری سهمل، چوار دهله تهچاوسووری قه
ر به ھاتنهده میشهھه له ترجاران و یانیگر کان دڕتر لهگهسه

  . دا سامتر دیاری دهم بهردهھه چاو. خودی ناپولیۆنیش له
م وو. بهر ببهبخه کوتوپه م دانیشتنهڵ لهڕوحی ئاژه       

کان، گهق و لووری سهرۆک و چهجاری سه ی جار بهفیشقه
یاند؛ گهڵ دهئاژه یگوی گیان رکیان بهوهناخۆش خه
  رزین.له رای پشتیان پی ھاتبوویهگازه رک کهبهناخۆش خه

 وهچاوی سوور و ڕوخساری گرژ و مۆنه ناپولیۆن به      
نگی دهفیشقاندی. به و تواناوهموھه یرکی کردن و بهسه

ج بزووتن و شاویان بۆ گ لهر نۆ سهرۆک، ھهی سهیشقهف
 و چوار الوکهی ئهم شاودا، گوچکهکهیه ڵ برد. لهئاژه

ی پشوو کهوهدوو کۆبوونه له پ پداگرت، کهیان قهرازانهبه
 چوار الوکه مدا بزووتبوو.ده و سکایان له خنهدا زمانی ڕه

خاک و  وادا لهر پی پشهبه کش کران و لهکان ڕهرازهبه
ی ر چواریان چۆڕاوگهی ھهوزندران. ژر گوچکهخۆڵ گه

یانی پ زراکهھات و خاکی مهشی پدا خونکی ئاڵ و گه
  بوو. سوور 

بۆنی  کان بهگهڕا و سهزرا دا گهمه به ی خونرامهبه       
رۆک، می سهی دووهنگی فیشقهدهن شت و ھارتر بوون. بهخو

ر رامبهبه ر لهم باکسهر بوون. بهگ ئامبازی باکسهچوارسه
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ر پاشوو سهی تاساو دا، لهموو ئاژهیرانی ھهچاوی مات و حه
خاک و خۆڵ  گکی ده، سهبری جووتهزه رپ و بهستا سهھه
م ئه رکهاو سووری ناپولیۆن، ھهوانی چوزاند. س پاسهگه
و  دزهچاو دیت، قونهیان بهترسناکه شاندنهست وههد

ر سهحاکدا پی له ر لهکرد. باکسه وهیان پکهکشهپاشه
 وهپرسیاره چاوی پ له زیو دانابوو، بهگی بهڕیسی ملی سه

پ دا  ژر زیو لهوانی بهئاخۆ پاسه رۆکی کرد، کهیری سهسه
  دای بکات.رھه، یان بهوهبپیشنته

 یاند کهھما ڕایگه ناپولیۆن دوای ڕامانکی کورت، به    
  گرێ.ستی ل ھهکرێ ده دهبه

زرا ر مهسهنگی بای بهو بده وهوتهرا خهنائارامی و ھه     
پ  ک تاوانبارانیر وهکان ھهرازهبه . چوار الوکهوهدا کرده

رۆک رمانی سهڕوانی فهرگ، چاوهی چای مهر لوارهسهله
 ھات بهک کراس دهوه رتاکاری و تاوانباری ھهستان. خهڕاوه

 وهرۆکهن سهالیه له رکهبدروت. ھهژنیان ھهبهبر و 
و درکاندنی سووچ و تاوانیان پدرا،  وهم کردنهرمانی دهفه
ڵ گه تاوانبارن و دهبه ۆیان گرت کهستئهر چواریان وهھه

ی ئاژه له که یان بووهوهینی ئهین و بهسنۆباڵ سازاون و که
ئاکامدا  خنن و لهھه تیرۆکایهو سه هرکردسه زرا دژ بهمه

ست ربهی سهستۆی ئاژهئه تیی فریدریک لهرایهی نۆکهئاقه
 له ن دانیان پداھنا کهکارازهبه. الوکهوهستنهببه

تک م ئهمووی ئهو ھهستیان بووهخاپوورکردنی ئاشی با دا ده
 ،دا رئاخرسه ون. لهوسنۆباڵ پی کرد ش،تاکارییو خه

 وهوانهالی ئهسنۆباڵ به که زمان ھاواریان کردبه
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زراش، شۆڕشی مه ر لهبه ، بگرهمژهزۆر له تی کهیهودرکاندو
  .خۆری جۆنز بووهسندهش و دهر جاھه

ستۆ گرت، ئهکان تاوانیان وهرازهبه چوارالوکهک  کاتک     
 م و لهکدهیه کان لهگهوا، سهی پشهنجهی پهئاماژه به

ک ر یهبه ر چواریان لهچاوترووکاندنکدا دایان گژان و ھه
  تیان کردن.په ت ودڕین و لهھه

ی ئاژه می دهرۆک ڕووی دهم، سهکهی یهپاش کوشتار      
ھاواری  وهنگکی زۆر سامناکهوادهھه ترساوی تاساو کرد و به

  کرد:
ن، بهخۆیاندا شک ده تاوانک له ی کهنهو ئاژهــ ئه    

  پش و خۆیان ناناسنن؟! نهبۆچ نایه کن؟!...
ی وهی بزووتنهربهڕوهبه س مامری ئیسپانیایی که       

یدان و درکاندیان و گوتیان مه کردبوو، ھاتنه باندەکانیان
داون و ڕی  یناپولیۆن ھان ودا سنۆباڵ دژ بهخه و لهشه که

وان، قازک دوای ئهستنیشان کردوون. دوابهڕزگاربوونی بۆ ده
ی وهگرتنهکاتی ھه سای ڕابوردوو به ھات و وتی که

تی. پاش و خواردویهو شه نمی دزیوهگه وهش گرمان، شهخه
سنۆباڵ ھانی  کیان دانی پدانا کهز ھاتن؛ یه، س پهکهقازه
ویش تی سترکی ئاو بمیزێ و ئهی ئهرچاوهسه له داوه

 زمانیان داھات کهو به وهکانی تر زاریان کرده. دووهمیزتووه
و  لبیوهھه بۆیه رانکیاننگرانی سنۆبان و بهالیه له
  .واداری ناپولیۆن بووهالگر و ھه ، چونکهتاندوویانهڕه
کی تایهتاوانک دا ھنا و خه رچی ھات و ددانی بهھه  
ت و وێ گوشتیان و لهر لهھه جهستبستۆ گرت، دهئهوه
 چنی و لهیان ھهپۆکهرمی کوژراوان تهته تیان کرد. لهپه
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ی وشهوان کرد. حهی خونان ڕهلهخونی تداچووان جۆگه
ر سهی خون بهرامهو به ی لھاترماوی خونگه کوهزرا مه

  ڕا.ن دا گهزرای ئاژهمینی ڕزگارکراوی مهرزهبستاوبست سه
پاالوتنی  ستیان لهزرا دهتیی مهرکردایهسه رکهھه      

 کان لهگناسهمهئه گه، خۆیان و سهوهتاوانباران شورده
. وهڕانهکان داگهویلهو تهرهڵ بهو ئاژه وهدا مانهوشهحه
ی خوناویدا دانیشتن وشهحه له توانهرکهتی سهرکردایهسه

ژووری  مینی لهماته مناک، بهرکز و خهنیش سهکاستهو ژرده
  ستان. دا ڕاوهیانکهویلهته
یان و ھه وهکردهلدهبیریان  ستهی ژدهئاژه    
ست رێ ھاودهیاران! ئهھه[یانگوت: ددا ده نگاند و لهسهده

مامی یان سازکردنی حه ،ڵ سنۆباڵ تاوانی گرانترهگهبوون ده
ر لی مگهجۆنزی سته خونی یاران ؟ کوشتارکی که خون له

ی خۆمای لیان کرا و ستی ئاژهده وا ئیمۆ بهکردن، ئهده
  .وهمژوویان ل دووپات کرایه

یان ورگ بوو دهرقی خون بوو. ڕۆژ نهنی ڕابوردیان غهمهته
 دڕت. ھیچ ساکنهو ھه سفره کرتهکانیان نهر دیدهبهله
ڵ، ساڵ نوێ دان ئاژهیان و سهت بوونی دهت و پهب لهبه
ر دهبه ڕاده یکوشتن و لهیفرۆشتن، ده. جۆنز دهوهکرایهدهنه
دوژمنی  مافی خۆی بوو، چونکه وم ئه. بهوهوساندنهچه یده
یان چ ناوکی دی کوشتاری ئمۆکهریان بوو. ئهستی سهقه

                                        ]بنن!!یمک دا داردهسه ی کامخانه ل بنن و له
دان جار یان سهموویان، کوشتاری ئیمۆکهبوای ھه به      

وان ئه می جۆنز بوو؛ چونکهردهھی سه تر لهییانهزهب به
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تکا  به ،تکش وحمهکسانی زهکی یهجزای کۆمهئیتر ئه
  کترن.و ھاوشان و ھاوبیری یه باتھاوخه
گیرا. کونجی و ئارامیان ل ھه تان ئۆقرهژمهھه له        

یان بۆ ناسهگوشین و ھهده یھه وهک شهوه ویلهته
ت و فهخه له وهوتنهناچاری و بۆ دوور کهکشرا. بهدهنه

ر دوندی و سهرهبه ،ر ودهھاتنه ویلهته رشانی، لهپه یالدان
چندراوی ھه پاڵ دیواری تازه له ؛کشانزرا ھهگردی مه

کان زهنیامین و بزن و پهل، بهر، موریهیان، کلۆڤهکهئاشه
ر کانی تریش لیان ھان. ھهو ب باه دانیشتن و بانده

تگوت بۆ ر دهزین، ھهشنک تک بهچه تۆ لک ھان و بهوه
ش و الری رمای لهزووی گهی شکاویان، ئارهی دوهرم بوونهگه
 له رتبارانهفهر بوو خهن باکسهر ته. ھهیهیان ھهکتریه
نی  کلکی چوو. قۆپهھات و دهو ب پشوودان ده ر پ مابۆوهسه

 ماشت و بهده ی دابرغهنیشتی القهدوو ته درژی به
. دوای ھاتن و بیردهمی دی دهجار، خهکۆڕژنکی جار به

  الی یارانی و گوتی : وهچوونکی زۆر، ھاته
م بۆچ به ئمه کهرێ بۆ پمی نان ی یاران !... ئهــ ئه     

ر ھات؟! من بوام سهبهل وامان وتین و بۆچی داکه ردهده
ر دا بت... سهمان بهسهرهم ھهڕۆژان ئه کرد ڕۆژک لهدهنه

ڕت و ناتوانم گهی ژانی پدا دهشکم ورتهم م کهئاخ چبکه
زمانی  چت، بهمدا دت و دهللهناو مشکی که ی لهوهئه

ناتوانین  خۆماندا ب که موکوڕی لهکه یهوانهله دابنم...
ی وهرمانی تواندنهده پموایهین. من ھا بکهکانمان ڕهکشه

ردی خۆم رمانی دهده . منکار دایه ر لهگیر و گرفتانمان ھه
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یانی ڕا، کاتژمرک زووتر ی بهسبه ر لهبنم و ھهکار دا دهده
  بم.کار دهست بهده

و رهبه وهیهنگاوی لباوانهھه م بهودهر ئهر، ھهباکسه     
 وهیهی کرکارانهو نرکه م ھانکهده داونی گرد داکشا و به

  ان کار... کار... کار و کار!. دیسوهی کار بۆوهتکه
ر ھان و پتر و وری کلۆڤهده تکا لهی تر بهالم ئاژهبه  

  س کرد.مه زیاتر خۆیان پوه
 پاڵ دیواری تازه، لهوهیانهکهپۆکهر ترۆپکی تهسهله    
ری پانتایی سهربهسهیاندا، کههچندراوی ئاشھه
گۆل و کانیاوی  وهرکهبه . لهل دیار بوو یانیانزراکهمه

ر سه وهالیکی تره ئاو، له سترکی پ لهڕوون و گۆل و ئه
و دارستانی  زرای ونجهکالن و مهی پایزهپستهوزیی ڕهسه

ی ھشتا خرۆکی جاڕ و کگه وهخواره بچووک، له
ئاونگ مرگی  هباغی سوان و په ،وهرهسهچندراو، لهنهاد

 ،ش و جوانتاوی گهر نیشتوویان ل دیار بوو. خۆرهسهله
ر پ کردبوو. ئاونگی نیشتووی سهیانی کههشت وتشتاودهده

ان، رژینی نو پهرخت و شینکهپشکووتووی دار و ده چۆی تازه
ر به، لهوهترووسکانهر تیشکی خۆری ئاسماندا دهبه له که

ربانی ری سهوتی سوسواه تر،. خوارووچاویاندا بوو
تییان ل رکردایهرزی سهھا کۆشکی بهروهکان، ھهپشتره

ی کچلۆن ئاورگی چشتخانه یان بینی کهده ؛دیار بوو
و ئاسمان ت رهبهدووکی ن قۆپه تی بهرکردایهسه
  .وهۆەچدهھه

ی کزه خشینه،جوان و نه شتهھهم بهنی ئهدیتنی دیمه       
ھنان و گری ئاۆزی  سنگدا ساردی بهھناسی 
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م ئه بیریان که وه. ھاتهوهیالیشیان پی کرایهخه
رژینی ، مکی ب پاوان و ب پهنگینهدگر و ڕه مینهرزهسه

ی ک باخچهی وهدیتنی وتی ڕازاوه ر به. کلۆڤهخۆیانه
ی زوی دهرهپشت په ڕا و لهدا گه دیده نگین، فرمسکی بهڕه
ر توانای گهم ئهودهر ئهتر تی ڕوانی. ھه وهسرینهئه

کدا یهچوارچوه رشانی لهی پهللهیای ناو کهخهو  بوویایه
و ی دڵ! ئهئه [ ، بشک پی خۆش بوو ب:اندبایبگونج
کردنی  ردهربهڕی ده لهئوان وا  ی کهباتهوڵ و خهھه گشته

کتر بوو یان بۆ یه وهسانهرێ بۆ حه، ئهدکر یانکارجۆنز ده
و رێ ئهدی بۆچ وای لھات... ئهگوشتن و خۆن ڕشتن؟ ئه

ی، بووزرای مشکیاندا ڕواندمه مایۆر لهوا پیرهی کهمامهنه
  !]؟وهیان گرتهئیمۆ ھه بوو که وهی ئهکهمهرھهبه
مای  مایۆر لهکانی پیرهد و ئامۆژگارییهنی پهمهمزهزه      

دا پنجی داکوتابوو.  زرای مهکی ئاژهک یهمشکی یه
ر ھه[ یگوت: ده مابوو کهیان بیرر لهمایۆر ھهکانی پیرهوته
ش و گیانی ئیش ی تابوشتی لهڕاده پی توانا و لهک بهئاژه

خۆی پستی نیازی ناوی خۆی و پ بهھه درایهقه کات و بهده
  لهبه گرت.ردهمی گشتی وهرھهبه ش لهبهی کههخزانو 

توانا، و به  وتهکهی درشت ھهبی مایۆر دا، ئاژهکتهمه
ر ی بچووک و بنس و ب توانا بوون. ھهتگوزاری ئاژهخزمه

ست و زندا، دهی ھۆی مهوهم کۆبوونهکهیه له ی کهو جۆرهئه
 هغانی پاراستنی جوجهر قهرو باکسهھزی کلۆڤهاسکی بهب

دا پیرۆزه م ڕبازهتۆش لهر وهکان بوون، ھهب دایکه مراوییه
زرا، ھاریکارو کانی مهتهسهن دهتین و توانای خاوه بوایهده

ر ھه م ھۆی چی بوو کهبه ،نایهبوا گاکهری کۆمهیار و یاوه
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مایۆر بوو، گشتی بالون پیره ژاررچی یاسای ھههھ ئیمۆکه
  ]مل ؟ له تهگی ملھوڕی قهپخوستی نۆ سه کرایه

دا  للهکه ربزوی لهوای سهڕین و ھهیای ڕاپهر خهکلۆڤه    
ش و تاریکی جۆنز، می ڕهردهدڵ دنیابوو سه به بوو. چونکهنه
یان تاڵ و تفت و یمۆکهمی ئردهسهله وهرکهر سهھهله
سی خسیری دهم دیل و یهودهئه تر بوو، چونکه تبارانهیهزهئه
ڕێ ست و ئازادن. لبگهربهسه ی دوو پ بوون و ئیمۆکهرهبه

ند ڕۆژکی چه خوناوییهنگریس و  فهته و قم چهبا ئه
ی ن و ئارام جھوهڕ ببت و بار و دۆخکی ئهر دا تپهسهبه
تا سرین بۆ ھهم و خون و ئهم خهوده، سا ئهوهمان بگرتهخه
ی وهڕانهترسی گهمه ت کهتایبهچت. بهناو ده له تایهھه
کتر ڵ یهگهب دهده واته. کهڕدایه م لهردهی دوو پ ھهرهبه
موو ھه ب بهکتر خزم و برازا و کاک بن. دهبا بن و بۆ یهته
ری ڕووخان تهخه یان لهی ھیواکهتبکۆشن قه ناوهتوا

ی ڕاده ش باتر لهش، ئهم گرنگهنجامی ئهبپارزن. بۆ ئه
می رخهستۆ بگرن و ھیچ دهئه ش و گیانیان ئیش وهتوانایی له

وا کانی پشهرمودهرمان و فهفه بن. پویستهران نهگوزه
ر چاوان دابنن سه ک لهیه ک بهو یه دانه به ناپولیۆن دانه

  رن.ی بهڕوهو به
 وهر ب پسانهی کلۆڤهندهگازه خۆدواندنی ئاماڵ به       
موو رچاوی ھهھات. سهدوا دا ده یی تریان بهھاتن و گلهده

خولیان  م پرسیارانهوری ئهده ر لهکانیش ھهندهو گازه گله
 تهھاتوونه ستهبهم مهر بۆ ئهوان ھههرێ ئئه که وهخواردهده
ڕێ بچن و ژی بهمر نهو نه وهوسنهبچه که م جیھانهر ئهسه
ی کات و رێ که... ئهفرمسک و خون بخۆن؟ به ئاوتهمی ژه
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ناویان دا ھه ئاھکی خۆش به گات کهیان دهمهمی ئهده
نجی می ڕهرھهبه هستی تام و چژک لربهسه ڕت و بهبگه

  ن؟یان بکهڕۆژانه
ر دا رشانی کلۆڤهمشکی په ئمان ب دەروای به        

کاری یدهتوانی و نهیدهنه زارجار مخابن کهھاتن و ھهده
ند چه ی خۆی لهللهتۆماری دوور و درژی مشکی ناو که

شی پشکه وهڕی زمانه و له وهکورت دا کۆ بکاته کییڕسته
 وهئاکامی خۆ خواردنه نجام و لهرهیی بکات. سهگاکهکۆمه

ی وهخوندنه ستی کرد بهزۆر، ھهوه و ڕامانکی و بیرکردنه
و دوور بنرن. رهیامک بهکرێ پهن دهسروودی ڕزگاری ئاژه

. وهڵ خوندیانهم ئاژهرجهش سهکی و دوایهر پشهکلۆڤه
یان جیاواز ەمجارنگی سروودی ئهده بوو که مهیر ئهم سهبه
پدا سۆزی سۆزکی بهیان مجارهمیشه بوو. سرودی ئهھه له
زرای مه ک بوو کهوایهنگ و نهیان دهمجارهڕا. سرودی ئهگهده

ڕا بوو. گهنه اپدی مناکهخه پۆلهم شهرگیز ئهن ھهئاژه
وری ئاخری جاری ده زرا، لهی مهکهر ترۆپکی گردهی سهئاژه

ر ھاوڕی دوو لهسکوه دا بوون که وهمی سروود خوندنهسیه
  گوت : انیسویان و پی ن ھاتنهختهتره وان بهگی پاسهسه

ی مهم کات و دهوا ناپولیۆن، لهمری پشهر ئهسهــ  له 
نی بریتانی ی سروودی ئاژهوه، خوندنهوهمانههئستاک

 به م سروودهنگی ئهده ک بۆی نییهو ھیچ ئاژه ساغهیه
  مدا بننت.ده
نا رەوای  رمانهم فهبیستنی ئه زرانشنیان بهمه     

  ستا و گوتی :ل ھاواری ل ھهکین. موریهڕاچه
  ر چی؟!به؟... له وهوماچ قهر گهمهبۆچی ؟... ــ     
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  : وهمی دانهوه ر لباوانهلهسکوه 
ـ  ڕه       می ردهی بریتانی، سروودی سهفیقان! سروودی ئاژهـ

 مژهله مهردهور و سهو دهئیتر ئه ڕینمان بوو، کهڕاپه
 واو نوێ داین. ئمهمکی تهردهسه له نووکهو ھه ڕیوهتپه
بین و چی وامان رووی شۆڕش دهسه رهناغی ھهریکین قۆخه
و رووتر لهسه ک کهکۆیهر ترۆپکی مهسه ینهبگه ماوهنه

یش ر ئوهگه. مهب بۆشاییهر ھهگهو ئه ، چی تر نییهترۆپکه
ی روازهم دهکهیه تان بینی کهر نهچاوی سه ر ئیمۆ بهھه

کوشتاری  گه؟! مههودهڕووی خۆماندا کردنیای نومان به
ئاخر قۆناغی  مهوت... ئهکهتان چاو پ نهشۆڕشهی دژئاژه

ئاخر  مه ئهر... بهسه پشتی خستمانه دنیای کۆن بوو که
وتوویی رکهسه به  وری کۆن و دنیای کۆن بوو کهسنووری ده

  ڕ بووین.بیمان و لی تپه
ی بریتانی، سروودی ژه ھاوڕیان! سروودی ئابه      
البندرت ش وهو ئه کی دنیای نوێ نایهکه و به وری کۆنهده

  رامۆش بکرت.و فه
کوشتاری ئاخر قۆناغی دنیای  ڵ بهئاژه ند کهرچهھه       

موو ترس و ھهم بهکۆن چاوترسن کرابوون، به
 رمانهو فهی ئهوهرچدانهرپه، بۆ بهوهیشیانهڕاوکهده
ر چی ھهج بزووتن، که ندکیان لهستان و چهھه وایهناڕه

ڕ و مه دا درۆشمی چوار پ خاس و دوو پ پیسیمهو دهله
  گرت. نگکی جه نگی جوابهده لهو ڕی  رز بۆوهرانان بهبه

 ن کهی ئاژهوه، سرودی ژینهرتیبهم تهو به شنهم چهبه      
 زرا بوو، لهرانی مهنجدهڕی ڕهباوهجی ستی و ربهمزی سهڕه

بری ساغ کرا. لهیه تایهتا ھهبۆ ھه وهنهوای ئاژهن پشهالیه
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 مری ناپولیۆن، قوهر ئهسهن، لهی ئاژهوهسروودی ژینه
گای ناپولیۆن وانی بارهوژه ناوێ مینی ماوس، که برازک به

ک بی و ناوی سرودی وایهژنی ھهبه ستکی بهبهبوو، ھه
زرای ن ، مهزرای ئاژهبوو : مه مهی ئهکهندهربهسه پدا، که

  ن !ئاژه
جی سرودی کۆن داندرا و  چوو سرودی نوێ لهچی پ نه   
کردنی ئا، م ، پاش ھهکشهنی ڕۆژانی یهیانابه رهموو بهھه

  . وهند جارانی بخوننهچه بوایهڵ دهئاژه
باری کاک و ی ژا، سرودی نوێ چ لهڕی ئاژهباوه به

وا و ری ھهئالی بزونی و کشه و چ له وهرۆکهناوه
 ؛ به وهھاتهده، ھاوتای سرودی پشوو نهوەیکهھۆنراوه

 نیشت.دهڵ نهدی ئاژه له هت کتایبه
 
  
  
  
  
  
  

*****  
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      8  
  
  
  

زنی کوشتاری ساتی دتهچند ڕۆژک ب سر کاره   
ف و کوی ترسان و ڕی و کهی ئاژەی مزرا  تپهکۆمهبه

. ئاژەڵ کمک ھور بۆوە و وهم تا کورتک نیشتهتاسان که
رک سه واباشه ندکیان، کهچهبیری  وهوتهم کهودهر ئهھه
و چاوکی پدا بخشنن؛  وهبننهرمان ھهوت فهحه له

ڕای و ئم  وەم ھرای ل کوسیرکی بکن و بزانن ئه
 ندیوان پیان وابوو، بهئه . چونکهوایه بۆچه وایهھه
  :  رمان دهوت فهمی حهشهشه
 دی ناگوژێ)).ی ک، ئاژه((ھیچ ئاژه    

 
 

و  وهپداچونه نشین لهویلهی تهستی ئاژهبهمه    
 و رانهھیچ بیرکی تکده ، تهم بابهی ئهوهلکۆینه

ڕ گیرساندنی ئاگری شهتدا نبوو؛ نیازی ھه انیگئاژاوه
 ستهتیشی تدابهرکردایهزگای سهده کانیی دژ بهرهربهو به

 و ساکاری مشکیان بوو که ساده خواستکی کهبوو، بهنه
. ی وەربگرنگۆڕیانمر و نهیاسای نه ویست لهیانهده
ندویان بپرسن و ر زیتاسهرمانی ھهوت فهحه ویست لهیانهده

ستی ھاوبیر و ده ڵ بهرێ ڕژتنی خۆنی ئاژهبزانن ئه
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کتر رمان یهوت فهڵ گیانی حهگهده ندهز، چهگهھاوڕه
  دەخوننوە!

تاوکراوی ھۆی پای دیواری قیره ندکیان چوونهچه    
لبی و ری ھهر سهکی کلۆڤهنوایاندا پشه . لهورهگه

و چی بۆ ل ھنکاند م ھیچی ، بهچاوکی پداخشاند
نیامین کرد و پی به می له، ناچار ڕووی دهنخوندرایوە

  گوت:
بۆم تیت لهنیامین تۆ و دۆستایهبه رهوه ــ  ده  

وت می حهشهرێ خای شهئه و ببینه ... بوانهبوانه
ی للهڵ خای جگرتووی ناو کهگهمان دهکهرمانهفه
  ؟  وهخوننهکتر دهیه، م پیر
رزی پهی سروشتی دورهگورهنیامین بهبه       

و  وە بورادخوندنه رکی بۆ بادا و خۆی لهخۆی، سه
  ل و گوتی:موریه ر ڕووی کرده. کلۆڤهوهیخوندهنه
 ر بهسهتیم لهستی برایهتۆ دهل ئهسا موریهــ  ده   

  .وهمم بۆ بخونهشهخای شه نر تهو ھه زیاد بکه
 رمانی بهوت فهمی حهشهل خای شهموریه      

ب ک بهھیچ ئاژه((: که وهرز بۆ خوندهنگکی بهده
 .))ی دی ناگوژێھۆ، ئاژه

 
ھیچی  نشین لهویلهی تهوا دیسان مشکی ئاژه ئهبه    
رمان وت فهمی حهشهخای شه ی گرینگی لهبوو، دوو وشهنه
م ھاتن و و بهر باش بوم ھهبیر کردبوو. به له
ج و تی  وهر و مشکیان ھاتهسه ،کیوهرکردنهسهبه
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ک)ی ند ڕۆژ پشتریان، (ھۆیهکوشتاری چه یشتن کهگه
 ک چی تر.نه ،قانونیی تدا بست بووه

ر نجبهی ڕه، ئاژهیت و ھوتهم ھهرچوونی ئهسهپاش به   
رمانی توند و تیژی ختی فهژر زه ناچاری و لهبه
یدانی کار مهناو  جاران چاالکتر کشرانه تیدا، لهرکردایهسه

 . وهباتهو خه
  

 سووڕانکی پتر لهوڵ و ھهی ئاشی با، ھهوهن کردنهوژهنه   
وتر ڕای پان و پتهرهسه ک بوو، چونکهرهجارانی گه

تی و مۆهماوه له  بوایه، دهمجارەیانسازکردنی دیواری ئه
ناچار کران  ربۆیهک سایشدا کۆتایی پ بنن. ھهکورتی یه

ردکشانی . بهوهنهکار داده جاران خۆ به تر لهگیانفیدایانه
زراداری و مه ، کاریداجی خۆیل پروکنی ئاشی با، وزه

کورتی،  بار بوو. به وهشانانه ئیشی کشت و کایشیان به
ری به له وهر چاوگیراو، بۆیان بابوویهبهی لهرنامهپی بهبه
بسوڕن ک چین ھهک بین و یهو، یهری شهتا سهھه وهیانهبه

 و دابسوڕن.
  
یانیانی ش و گشنک لهچه به گران و وزەپروکنیان،کاری   
می جۆنز ردهسه کرد لهستیان دهزۆر جاران ھه زاند، کهتهده
ک ماندووتر، ر نهکوتراوترن؛ ھه ل ماندووتر و کۆهل گهگه
 برسی تریشن.ڕووت و ئاتاج و  کهبه
 
بارک  کرا بهھات و دهجی دهرهتی ئهتی و برسیایهکهشه   
م ڵ ڕابکشن، بهگهی دهجۆرک قاچ ی بچارن و بهگهده
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 رگیز لههربچن و، ھچنگی ده کرا لهدهت نهقه ی کهوهئه
ر بوو. لهی سکوهوه، تۆمار خوندنهوهبۆوهدهکۆیان نه

ز و کتب و کاغه به، مکشهموو ڕۆژانی یهر ھهلهکوهس
خوندن و بۆی دووپات و بۆی ده ەوە بۆیان دەھات ورفتهده
یان زراکهمی ئیمۆی مهرھهبه که ،وهکردنهر پات دهزاھه
نگاندن و سهھه . لهوهچۆتهندە تھهچه
تفاق و  یگوت کهر دهلهدا، سکوه کانیشرکردنهراوهبه

می جۆنز، ردهچاو سه زرا لهی مهنیی ئیمۆی ئاژهمهخوارده
تا پنج سه له ت، بگرهتا س سهسه ت، لهتا دوو سهسه له
زرای وت و داھاتی مهسکهر دهله. سکوهوهچۆتهتیش تھهسه
ک بۆی لک ھیچ ئاژه وه، کهبردهدهرز تھهشنک بهچه به
 انیکهو بنه نوتووکوێ که کان لهری ژمارهسه وهدرایهدهنه
  .کوێ ج ماوه له

     
رھاتی تاڵ و سهر داگژانی کۆسپ و بهبهنشینان لهویلهته   

ت حیسب و کتبی دوو ڕۆژ قه، ڵ ڕۆژیان گهتفتی ڕۆژ ده
کانی رزهبابه ژماره ما، چ بگا بهدهبیر نه ریان لهو بهمهله

 ر. لهسکوه
  
و ی ئهوهچاو دادانهبه ،ر ولهی سکوهوهخوندنه ژماره    

ی ژنی ئاژهبه سای شۆڕش به له ی کهتهکهرهخر و به گشته
واز بابوو، زامی قووی ژینی ب سامانی نگازی النهلهبه
ندی تکا ئارزومهبه ربۆیهکوالندوه، ھهیانی دهژارانهھه
 ژماره م گشتهرخوارد دانی ئهبری دهله بوون که مهئه
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رخوارد بدرێ و خۆراککی ریان دهمتکه کیی، ژمارهیاییهخه
  م دابندرێ. ر دهبهپتریان له

نشین، ویلهی تهژاریی ئاژهریبی ھهھاوشان و ھاوته   
 ندهوهکی ئهنگ و سیما و ھمایهوا ناپولیۆن ڕهرۆک پشهسه
 ت دهوتۆیی، قهی ئهو پایه پله بوو، کهیی پدرافسانهئه

شنی مانگی چهر بهگونجا. ناپولیۆن ھهدهدا نه ڵمشکی ئاژه
 پنایتیدا رکردایهکۆشکی سه ناگرتووی ئاسمان، لهپه

نشین نیشان ویلهری تهوهژینه مانگیش خۆی به گرتبوو و به
 به وهرهلهڕی سکوه تی لهرکردایهرمانی سهدا. فهدهنه

ڵ ژهگوی ئاھا به روه. ھهوهیشتهگهڵ دهگوی ئاژه
ی رهبه رۆک لهتی دا، سهرکردایهکۆشکی سه له وهیشتهگهده
ت خورد و خۆراکی جیایشی بۆ نانهو ته وهرازان جیا بۆتهبه

 خۆی داناوهت بهی تایبهیانگوت چشتخانهکرت. دهچ ده
. ی جیایشی بۆ خۆی ساز داوهچک و پیاهوڵ و کهفر و کهو ده

 یهت بۆیان ھهتایبه رهگی ھهن دوو سهتهر یانگوت ھهده
ژوری تکای  وانی تر لهو ئه وهنهرکهرۆکدا سهژووری سه له
  ون.  خهن و لی دهدهتیدا لی دهرکردایهندامانی سهئه
 
زگای پاراستن و سندکراوی دهپهیاسای تازه پیبه   
رۆک بوو ناوی سهڵ بۆی نهتی، ئاژهرکردایهپارزیی سهگهبه
زگای ده رت. لهن ناو بهبهناپولیۆنی ڕووت و ڕه ر بهھه

ڕای پشکۆ رهسه کهبوو، رچوو مر دهئه وهپوپاگانده
(باوکی (ک: ناوی وه ند البارهوا، چهبۆ پشه )فیق)(ڕه(ناوی
) ، )ڵری مافی ئاژهپارزه() ،()دوژمنی مرۆڤ(، ( )ڵ)ئاژه

ند نازناوی داتاشراوی تریشی بۆ ) و چه)ری بانده(ڕزگاریکه(
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ڕۆژی  موو ساک لهوھا بریاریش درا ھهرهکار بکرت. ھهده
تۆپک  ،وای پشهوهربوونهدایک بهی لهختینهوهساه
 قندرت.بته

 
رۆک ناپولیۆن، وا سهڤینداری پشهرگ سووتاوترین ئهجه     

 واوهئاست پشه ر لهلهڤینی ئاگراویی سکوهر بوو. ئهلهسکوه
تا ناوکی ھه تاو و تیندار بوو، کهست و بهخه ر ھندهھه

یادکی تا ڕا و ھهگهم و زوانک دا دهدهناپولیۆن به 
ستا و دهر کوی گریانی ھهلهکرا، سکوهی لدهندانهشکۆمه

ر ھه ت لهنانهراند. تهوهدهسرینی بۆ ھهھۆن ھۆن ئه
ڕ مهبوو داستانک لهکیش دا، جار نهیهوهکۆبوونه

ی ئاژهستۆی ئهست و دهبهنهوا ھهیی پشهرسۆزهجگه
 ستوێ.په رسوڕماوی نهسه

 
و  ر نوشتهی سهکهشنی کوژهچهناوی ناپولیۆن به   

تی پیرۆزی و ودمی تایبه نی ل ھاتبوو کهمایهحه
زرا دا مه له زن کهوت و ڕووداوکی مهر ڕکهباری. ھهلده
 ، ئو ڕیکوت ب مزنایتی ناپولیۆنوەزابایدایک له 

 مامرک به که بیسترالک جاران دهگه بۆ ونهگرێ دەدرا. 
زانی ... ھیچ ده((دیواری ب کی ھاوسای دیوار بهیهبانده

وا فیق پشهتیی ڕهرایهی ڕابهسایه ڤاڵ! من لهھه
یان   ))؟ ووهم کردپنج ھلکهدا ش ڕۆژان شه هل،  وەناپولیۆن

ک هرێ گا به... ئه((کی دداری ببژت: گایه ک بههمگای
نگاوی پیرۆزی ھه مبارەکیی که ،سرت ھهبهتۆ ھیچ خه
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مان و کهوا ناپولیۆن کوتۆت ناو کانیاوهفیق پشهڕه
ھی جارانه ی سارد و سوکتر لهئاوەک !(( 

  
ستکدا بهھه ینان لهزرانشرستیی مهپهواستی پشهھه    
ڕوونی دیاری  ، بهوه(مینی ماوس)ی شاعیر ھۆندبوویهکه
فیق ردی (ڕهژری سه ی مینی ماوس لهکهستهبهھهدا. ده

  ھاتبوو : شنهم چهوا)، بهپشه
  

  ! پشوفیق ڕه   
  

  تیشکی چاوت !
  تاوی ئاسمان،ک ھهوه
  موو جیھانبۆ ھه خشی گیانهستی بهھه

  وری ئاسمانی گیانمانی،ئاوی ھه
  گیان ! 

  ان !کژارهبۆ په ی لهوهسانهخۆش دۆپی تر حه
  سان !ی یاری ب کهتۆی، ئه روای ڕوونی ئمهده
  تانختی ئافرهختی بهژاری و، تهنای ھهھه

  ! پشوافیق ڕه                                            
  تینرقی عیشهماندا، غهزراکهمه له
  تینماندا، تری نیعمهچشتخانه له
  تینسهحه ، دوور لهرت دا سای سه له

  ل کار و خبات دگرمی مانی
  ل شۆڕشگری، تۆ ڕبمانی

  زان !ر بوا ناکا دوژمنی نهگه
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   ؟ ر کیهباب و ببین، بژیوده
  ؟  متاون کیهخه

  ! پشوافیق ڕه                                       
  گ و گان به  ساواکانمان  که کۆرپه

  ی مانکهخه ی کهوانهیان ئه
  کۆشی خۆشی پشکوێ لهچاویان ده

  باسی ناخۆشی مشکیان دا نییه له
  ک ببینن ،گن، خوایهچاو ده که

  بیننر تۆش دهزرای، ھهتۆ خودای مه
  ! پشوافیق ڕه                                       

  
             *******  

 
دی  شنک بهچه ی مینی ماوس بهکهستهبهھه      
 مری کرد لهج ئهست بهخرا و ده نووسا، که واوهپشه

وت شانی حه، شان به ورهتاوکراوی ھۆی گهردیواری قیرهسه
ری لهسکوه ک، کهھا تابۆیهروه. ھهوهرمان بنووسرتهفه

 ، لهگرتبۆوهوای ھهپشه له وهتهالڕومه رکار لهھونه
ی وهرهسه وتووی دیوار، لهکهرزترینی شونی ھهبه
 واسرا.رمان دا ھهوت فهست و حهبهھه
  

تیی نوبژایه ناپولیۆن به که ،ھار دا بووتای بهرهسه له    
 مای. لهھه نهکی س الیهودایهسات و سه ر، قۆی لهویمپه

ک کیار وه کهک فرۆشیار، بهک وهفردریک نه سپکدا،ده
 که ،ی سروشتی خۆیگوره کینیش دا به پش. له ھاته
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نی ب، زۆر قنیس و پیس و دهست قوچاوی و ئاو نهده
 ست و مستی قوچاوی فردریک لهپش. ده ھاته وهرهدهخرنه

گۆیا  که ،ریرای پاش سهھه وهکی ترهالیهو له وهرکهبه
 زرای لهزوی داگیرکردنی مهھرش و، ئاره خشه و پیالنینه

ر چاوی به ویان له، ئهکردووه ردهروهمشک دا په
ریان ری سهسبه ش و دزو کردبوو، کهڕهئوتۆ زرانشینان مه
ی رمهگه له رکهت ھهتایبهنگاوت. بهئهتیر ده سارده به

رگا ی دهمهحکهمه ا س مریشک لهالوژ دمانگی گه
 وهن سنۆباهالیهله  تیدا گوتبوویان کهرکردایهدراوی سههگه

وا تین دراون، ئیتر گری شک و رمانداوکردنی پشهبۆ ده
 زرا دا کردیان بهمه ما و، لهدا نه مهحکهدی مه گومان له

ریکی و خه وتووهخهمای فریدریک دا  وا سنۆباڵ لهئه که ،قاو
 .یهوهدانانه هداوچنین و ته

 
تی چاوترووکانک رفهب ده کان بهم ال، س مامرهله     

ی پاراستنی گیانی و پایهپله وهوالشهقرتا، لهملیان ھه
، وگاردرژایی شه تری پدرا و بهزنوا بایخکی مهپشه

وی ی ج خهوهرهری قهچوار به گی وریا لههچوارس
رازکش به ستان. الوکهوهوان ڕادهونخون و پاسهرۆکدا شهسه
ی وهرخانی ل چشتن و تاقیکردنه(پینک ئای)، تهناوی به

  وا کرا.خورد و خۆراکی پشه
 

ی ناپولیۆن و وداکهبازاڕی سات و سه وت کهکهردهوا ده    
تیی برایهستهگرت و، دهدهرکینگتان خۆش و باش سه پاوڵ

ڕ ببت. جۆبارکی ئارام دا تپه توان بهده م دووانهئه
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ودای پاشی سه کرا کهیشیان ل دهمهڕوانی ئهت چاوهنانهته
 ر وا بهیان ھهوداکهی سات و سهرختان، زنجیرهدار و ده

  .وهبمنتهدرژدار  ،رمیگه
 

ی نوانی ناپولیۆن و پاول کینگتان ودارچی سات و سهگهئه   
 وت کهکهردهم ده، بهگڕ ھاتهر دهویمپهنوبژیی  به
ستنکی به م دووە  بهتیی ئهتیی و دۆستایهنگاوی برایهھه

ب نونجی و  داھاتوو دا به ڕ بت و لهدگوشا دا تپه
 ن.ر دەکهیسهمه وهربووک ، کاری خۆیان پکهبه
 

ر دووی پاوڵ کینگتان زرا، ھهی ژای مهبۆچوونی ئاژه به   
دا قامووسی ئاژه ی دووپیان بوون و لهرهبه و فردریک، له

ی دوو پ، ره، بهوهوانهدیدی ئه . لهوهخوندرانهکسان دهیه
مووی ر ھهھه وهش و شینیانهسک و ڕهورد و درشت و که به
زرا ی مهم ئاژهنگریس و گو بوون. بهڵ و پیس و پهچه

نگاندن و نرخاندی سه، ھهیانواتی بن گوچکهگوری واتههب
نگ و کش کدا سهرازوویهدووتای ته زرایان لهدوو جیرانی مه

 یایان دا کرابوویهگای خهباره کرد. فردریک لهدهنه
ست دهتای خۆی  سبک کهده شهچی و ڕهساختهکۆنه

تی و سات و جیرانهکاسهتی و ربۆیه برایهوت. ھهکهدهنه
  یی بوو.رم و شوورهپ شه ی،گهده یانوداسه

 
ردی ھات بهیان دهکهری ئاخری ھاوین بوو. ئاشهبهرهبه    

ر چی ھهری دابپۆشرت. کهکجاری سهیه ئاخری دابندرێ و به
 یشت و گوترا کهگوێ گهیان بهوهوی ئهنگ و دهدا دهمهو دهله
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پچاوه و  وهفردریک بۆ ھرشکی ب ئامان خۆی تکه
 وهیشتهگویان  گهیان ل خاپوور بکات. بهکهئاشه نیازهبه
شاندن ش و گرانی ل وهو گورزی ڕه سریان یشتهھاکا گه که

ست و دهفردریک دی کاربه گوتراو مایانی کاول کرد. ده
ووە، کردڕازی ی گوندی ویلنگدۆنی حکمهپارزوانانی مه

. نوی خۆی نووسیوه النیشی بهزرای ئاژهت تاپۆی مهنانهته
دا، فردریک بیست  گورچک به م ھرشهله ،گوتراده
ڵ گه. دهکردووه ستی ئامادهدهک بهکرگیراوی چهبه
ی ربارهن دهزنیالک چیرۆک و داستانی دتهش، گهمانهئه
 ستهی ژردهئاژه ق بهرھه، دهقهو دهباری ئهدری نالهغه
، گوتراده ،بوو. بۆ ونهو دیانی پ زامدار ده وهبیستهده

ی دار و ت لدانک و به بارگنک ڕاساوه پیره ڕۆژک له
 زمانی بهسته... پاتای به، ئاخ و ئۆفی ل بیوه لداوه

تا مردن بگاری پ و ھه کاری گران کشاوهتی دهبرسیایه
و  توونی ئاگر دا داوه ر بهزیندی سه گکی به... سهکردوون

 ستووهشران بههقاچی که تیغی له . شینه..تیسووتاندوویه
رمان، ری ژر فهوهتیی ژینهسایهستی شکاندنی کهبهمه و به

  ڕی داون و...شه تا مردن بهون و ھهکتری داکردوگژ یه به
 

تک و ئه م گشتهبیستنی ئهزرانشینان بهمه    
 ق بهرھهڵ دهپهفردریکی چه ی کهتییانهسووکایه

 م و بهته ھا ھاتبوویهیان وهللهکردبوو، که انیزانیگهھاوڕه
موو ھه شنک خرۆشابوون و خونیان کوی بوو، کهچه

 کی جانانهیهوهندنهسه ر تز و خۆیان بۆ تۆهسه ھاتبوونه
مار ده ،ب زیندی سر رتیان کردبوو کهڵ شهتک نابوو. ئاژه
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ری بئاخنن. پستی سه ربکشن و کای دهشی فردریک دهله له
خاوی  ک قسهیه ھات و به وهھانایانه ر بهلهم سکوهبه

  .وهکردنه
  ستا و گوتی :ڕاوه س و تووڕهی قهئاژه ر ڕوو بهلهسکوه  

ڕزانی و لزانیی  بواتان به ر ئوهگهفیقان!... ئهــ  ڕه    
ی ست و گوێ ڕایهدهب چاو لهب، دهوا ناپولیۆن ھهپشه

 به یهوانهگینا له، ئهیهنه تان لوهرمان دابنیشن و نووزهفه
کی یهبهقه به وهتانهرشتانهسهی مهڕهپ و ھهھه پهھه

ن، تیی دواییمان بکهھامهن و تووشی نهبارمان دابخهناله
  ن !کهنگ نهست ڕابگرن و ھیچ دهب دهده واتهکه

متاکورتک ر کهلهی توند و تیژی سکوهرچی ئاماژهگهئه     
 وهناوهم له، بهەوەی دامرکاندچوونی ئاژهف و کوی ھهکه

تیری ژەنگاوی  ریان بهری سهساوت و سبهشیرو تیریان لده
ر دانیشتن و  ھه ڕۆژ، له و و بهشه نگاوت. بهئهده

ب جون پدان و تووک لکردنی ک دا، بهیهوهکۆبوونه
  . وهستانهدهنهنیشتن و ھهدهفردریک دانه

، ڕۆژک توند و تیژه رجهل و مهم ھهڵ ئهگهم دهھاوده     
 و به وهکرده ڵ تازهڵ ئاژهگهڕۆژان ناپولیۆن دیدارکی ده له

زان ناس و دهو خۆی فریدریک دهئه ئاشکرا پی گوتن که
ی ناوزگی ڕیخۆه و چییهپیاوکی ساخته ندهگهچندە  که
ی ڕاست و ب گرێ ترن، وتی ڕۆژانهلس و کهھه لک لهگه
زووی سات و ت ئارهت قهزرا قهتیی مهرکردایهسه ۆیهربھه
  ڕت.و ناگه ڕاوهگهددا نهوی بهودای ئهسه
موو شون ھه به گری ئازادی، کهیام ھهکۆترانی په   

ڕ، کات و لک سووکباڵ و تیژپهزابوون و بۆ فینیش گهشاره
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ھات و ستراوییان کۆتایی پ می پاوان کردن و باڵ بهده
ر سهو به وهنهڕی بان بکهشاپه مریان پ کرا کهئه
رگ و جیاتی دروشمی [مه زراکانی دراوس دا بفن و لهمه
 گرن و بهمان بۆ مرۆڤ!] ، دروشمی[بمرێ فردریک !] ھهنه

  ندی دا بخونن.بهندی مهبهی پ لهگوی ئاژه
کانیاندا رمانهر خههس ری ئاخری ھاوین بوو. لهبهرهبه    
ن ی شهو ئاماده وهابوونهدغ و دانیان کۆ کۆ ھهمی دههرھبه

م چ مبار کرن. بهو عه وهگیرنهھه وک بوون کهو که
ر زۆری شی ھهڕاستیدا به مک؟! لهرھهغ و دان و چ بهده
و  و زیزانه رمانیان تووی بژاری گورگهرخهمی سهرھهبه

کاتی توو ھار بهگوترا سنۆباڵ پار بهبوو؛ ده کهنهنووسه
یان و تووی ده ڕاوهزرا دا گهمه نگانک بهو درهپژاندن، شه

و  کاندا پژاندووهموچ و کگه ڕی بهدفهبژاری به جۆره
قازک  زمانی نره به ،رپۆشهژر سه له م ڕازه. ئهڕۆیشتووه

دا چاوساغ و  م کارهر خودی خۆی لهگۆیا ھه ڕابوو، کهدا گه
دوای درکاندنی  ی تاوانکار،قاز. نرهیاریکاری سنۆباڵ بووه

 یرلهگوی سکوه س بهر بهھه ، کهزنهمه م سووچ و تاوانهئه
 خواردنی قارچکه زاری، بهرمهرم و  شهشه درکاند بوو، له دا

  انداو کردبوو.رمھراوی خۆی دهکی ژهیهگوالنه
وت کهھه به ش دابوو کهناسکه ندهر و بهو سهر لهھه      

ی کرداری سنۆبادا شتری کارنامهکی ڕهیهڕهر الپهسهبه
ڕی شه ، سنۆباڵ لهوهدۆزراوه ی تازهگهپی بهوتن. بهکه

تیی کی ئازایهی یهک میدایای پلهر نهھۆی مانگایاندا ھه
ی سۆنگه ماری و لهھۆی ب دهبه کهکرا بوو، بهت نهپ خه
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تی دا رکردایهگای سهباره ، لهوهستانییهوهستهترسنۆکی و ده
  ر دا کرابوو.سهو تانووتی به خنهچکاوی ڕه

ی کهمجارهی ئهرخۆنهده به م دیزهڵ لهئیتر ئاژه      
 رزک ڕاسان، کهته بهشنک تاسان و چه تی بهرکردایهسه

 رچی مووی ناو شلهن و ھهخۆ بده مابوو شینگک لهچی نه
ری بکشن، تی دهنگوستی ئازایهری ئهسه به ،یانهکهماسته

تی رفهر دهلهکی جارای جاران، سکوهروهم دیسانیش ھهبه
وتووژکی کورت، باری  و به وە ھاتھانایان دان و بهپ نه

ن مل بده ست لهو ناچاری کردن ده وهاری پ ڕاست کردنهخو
یبژن، کان دهرۆکهرچی سهال ھهیبهین و به[ بهو ببژن:

ن هدایم ھه کانن کهر ژرۆکهھه وهو ئه ری ڕاستهسه ر بهسه
  ناڕاستن]. میشهو ھه
ی وتوویرکهسه یان بهکهتای پاییز دا ئاشهرهسه له      

ی کینهس مابوو توربایین و مهر بهری داپۆشرا و ھهسه
ھیزی با   بایی بۆ بکدرت و تیدا ج بدرت و بهکاره
رزی رمانی بهفه دی بن. بهکانیان وهبسووڕت و ئاواتهھه
 کینهزراندنی مهرکی کین و ھنان و دامهتی، ئهرکردایهسه

م ڕ. بهر شانی ویمپهسه لی پویست، خرایهل و پهو که
موو کاڵ ھه ناس، بهزرانشینانی چاالکی ماندونه، مهرتیبهته

ی رستهک بوونی کهپرهموکۆڕی و چهینی کهعه و کرچتی و له
تی خۆیان، توانیان ژاری و برسیایهوازی و ھهکار و، النه

  نن.یهج بگهربندی بهسه ر شانیان بهرکی سهئه
یان کهژنی ئاشهبهوە، یانزراکهمه ترۆپکی گردی رسهله
 که ،ت و شواویشکهی برسی و شهئاژه ھچوبۆوە.رز تبه

پناو  رھاتیان لهسهخت و پ بهسه ڕۆژگارکی فره
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یریان سه ھیواوه چاوی پ لهبا دابوو، بهی دا بهوهسازکردنه
خش و نیگاری خۆیان تر نه سکردی بهدیتنی ده کرد و لهده
 ر بهو سه وهفیزه ککیان، بهیه له موویان جگهبوون. ھهدهنه
دڵ پی  ھاتن و پ بهوریدا دهده ن، بهوترکهوای سهھه
ردی ئاخری ھاتن بهده ی کهمهودهر ئهنازین. ھهده

کاری گران بنن، گوتیان یان دابنن و کۆتایی بهکهئاشه
ھیچ ھز و  یان بهکهمجارهبن ب، ئاشی ئه ر کو لهگهئه

م دکی کهنمهم بیرهودهر ئهم ھهبه ھناتکت.ک، یهوزه
  ڕا و گوتی : ژر لو دا گه ی بهیهم وتهئه ،زرادوی مه

کرێ ک دهیهقاندوهته الم به! به وایهــ  به    
  .تمننهدا رد ر بهسه ردی لهکندرت و بهتهھه
شنی ی باوههڕڕپه ھیوای ڕۆژک که ڵ بهئاژه        

رخینی نگی چهڕان و دهگه هی با بتوزه یان بهکهئاشه
و خوار دابکشت و رهبه وهرهسه یان لهباکهتوربایینی کاره

ڕی ر ببینن، پهچاوی سه کتریکی بهلهداگیرسانی گۆپی ئه
کی پشه دڕی. چونکهکدا دهدوای یه ک بهڕۆژ ژمریان یه

ئیتر  ڕان،گه یان بتهئاشی باکه رکهھه پیان گوترا بوو که
ال ر شان و ملیان وهسه ش لهش باوهری باوهوهنج و کورهڕه
 ر به ھه. بهوهسنهحهده تایهتا ھهچت و بۆ ھهده

وری ده ی دوا ڕۆژ، بهوهسانهھومدی چشتنی تامی حه
ی رای شادمانی و تریقهسووڕان و ھهدەیاندا ھهکهئاشه

ت خودی نانهیاند. تهگهدەعاسمان  یوانهوتهحه قاقایان به
خۆش  شرههڕۆژان ھاوڕی که وا ناپولیۆنیش ڕۆژک لهپشه

 ر گرد و لهسه گی چاوسووری ھاتنهی و نۆ سهکهئاوازه
وا م، پشهودهر ئهشدارییان کرد. ھهوتندا بهرکهندی سهگۆڤه
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ژنی به ناوی خۆشناوی ناپولیۆن به یاند و گوتی کهڕایگه
  !یان ببێ باشترهکهئاشه

ی ئاشی با ربانهنگ گانی سهھهزم و ئهدوو ڕۆژ دوای به 
ھۆی  ڵ لهرپاکی ئاژهرۆک سهمری سهئه و نولنانی، به

ستا و ڵ ڕاوهئاژه رۆک ڕوو بهسه رکه. ھهوهزندا کۆکرانهمه
ڵ فردریک گهزرا دهردووی مهبۆ فرۆشتنی دار و په گوتی که

سان. پهر ج وشک بوون و حهسهتکا لهڵ بهسازاوه، ئاژه
رشانحای ی پهدا ناپولیۆن بۆ ئاژهیهوهو کۆبوونهر لهھه

و و پاوڵ کینگتان، تیی ئهدۆستایه که وهڕوون کرده
 و له بووه تنههخهشوان ھه و کی ڕووکاریتییهدۆستایه

ری سات و نجهی خهوهن کاالنی شاردنهڕاستیدا پاوڵ کینگتا
ڵ فردریک گهنھنی ده کی و بهپشه که ،ک بووهودایهسه
  .ری گرتبووسه
زرای تیی نوان مهندیی دۆستایهش پوهو ساتهر ئهھه   

جون و  یامی پ لهن پچا و پهزرای ئاژهفاکس وود و مه
کینگتان کرا. دروشمی  گای پاوڵی بارهوانهتی ڕهسووکایه

ال بردرا م و زاران وهر دهسه له ))مان بۆ فردریکرگ و نهمه((
. وهجی گرته ))مان بۆ پاوڵ کینگتانرگ و نهمه((و دروشمی 

کۆترانی  زرای پنج فید لهھا ڕگای ئاسمانی مهروهھه
زرای فاکس وود بۆ ھزی وایی مهحه ھیر گیرا و، وابهھه
ستنیشان کرا.دار دهبا  
 دنیا کران که وهتییهرکردایهن سهالیه زرانشینان لهمه    

ھا روهزرا، ھهر مهداستانی ھرش ھنانی فردریک بۆ سه
گشتی  ،زرای پنج فیدی مهچیرۆکی ئازاردانی ئاژه

ڵ ئاژه ی سازکراوی سنۆباڵ بوون. ناپولیۆن ڕوو بهفسانهئه
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نی نگ و دیمهت ڕهت قهر قهسنۆباڵ ھه ی کهستا و گوتڕاوه
 وا لهئه که، بهبینیوهونیش نهخه زرای پنج فیدی بهمه
ڕی ته ژر پیلی پاوڵ کینگتان دا له زرای فاکس وود و لهمه
ن زرای ئاژهتیی مهرکردایهوێ. سهخهوشکی ده خوا و لهده
ک ئمۆ، ر نهنۆباڵ ھهس مل دا و گوتیان که ستیان لهده
گوی  له ری ئاقهخۆر و نۆکهسندهده ھای ساهساه کهبه

  .یهر ھهو ھستاش ھه پاوڵ کینگتان بووه
گوی  ی خۆیاندا بهنۆره رازانیش لهی بهرهبه    

 وا لهستی پشهبهمه نشینانیان دا خوند و گوتیان کهویلهته
 مهنیا ئهنیا و تهتی پاوڵ کینگتان، تهحاشاندنی دۆستایه

ستی خۆش ودا تین پ بدات و دهبازاڕی سات و سه که بووه
ی رانهزنگهڕهشه کهجۆش بن. گوتیان ودای فردریک وهسه

کوێ و  گینا فردریک له، ئهکار کراج دهناپولیۆن باش و به
تکا کان بهرازهکوێ! به و لهی ئهر ڕاستانهوداکردنی سهسه

قووڵ و  تهم سیاسهریان لهتی، سهتایبهر بهلهو سکوه
وو تیی ددژایه چلۆن له تحی مابوو کهرۆک سهی سهماقوونه

قازانجی چینی  تکشان، بهحمهدوژمنی خونزادی زه
م ستنت و، پشتی ئهده ھرهر دووک الیان بهی ھهوساوهچه

  شکنت!!ی تر تک دهکهستی دوژمنهده به دوژمنه
تیی ناپولیۆن له تی و ژیرایهر پی وابوو، زانایهلهسکوه     
 انودایزاڕی سات و سهبا بڕزیان وت کهکهردهدا دهمه

سات  ر لهوداگهدارانی سهرمایهسه ن کزانو، ده باش ناسیوه
  نین. تمانهمه یرگیز جودا دا ھهو سه

ی پشینی ی پیشهگوره یگوت: فردریک بهر دهلهسکوه     
م ساتو ، لهب چتیالوبازی و جامبازی و ساختهک خۆی که
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ی بری پارهریان و له سه کو بنته تیشدا ویستوویهودایهسه
، ک((چک))ی پ زکی نووسراوهکاغه ڕهکان، پهداره

وا له الم پشهبه دەبژن، بینت مستیان و دوایش ھیچ!...
ستی ودا، دهو سه رمایهجیھانی سه ڕی بهسای ب باوه

م ر دهبه وتۆی لهرجکی ئهو مه فردریکی باش خوندبۆوه
. ستبۆوهکی بهودا موویهھه ک فیل بهئوی وه دانابوو، که

ستی تکا پیان وابوو ناپولیۆن دهرازان بهی بهرهبه
زم کردبوو زمی ل جهعه ربۆیه، ھهفردریکی باش خوندبۆوه

گرت، رنهواوی وهته کان بهی کینی دارهتا پارهھه که
ر دوو رۆک ھهت سهنانهر. تهده زرا ناباتهمه فردریک دار له

کانیش ب پالوک خزاندبوو و گوتبووی بایی داره پی ده
ر یی بن، گهزینی پنج لرهی کاغهب پارهم و زیاد دهکه
  .وهشندرتهوهدهودا ھهبن، سهنه
م وا لهوا پشه کی کهیهیگوت: پارهده وهفیزه ر بهلهسکوه     

م و زیاد بۆ کینی ستنت، ب کهفردریکی ده دا لهیهوداسه
  کرت.رج دهرگی ئاشی با خهساز و به

دار ئاورچی ری گرت و ھهیان سهوداکهچوو سهچی پ نه     
زرا بوو، فردریک ی مهوشهلک و لووسکراوی ناو حه ڕاستیو 
ڕایگواستن. پاش  لهپه دا باری کرد و به انی دوو ڕۆژماوه له

ڕۆژان ناپولیۆن بۆ زرا، ڕۆژک لهی داری دارستانی مهوهکشه
ی کان، ئاژهی بایی دارهخۆ نواندن و نیشاندانی پووڵ و پاره

  .وهدا کۆ کرده زنھۆی مه له
ج و  و تاقمک له ستهر دهڵ ھاتن و ھهکی ئاژهپشه     

شری هدا جیان گرت. ئینجا که ی خۆیانتیبهشونی تا
رۆکی ھاتنی سهخبری بخرقوقاندن،  و ھات و بهپشه
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گی ھاوڕی نۆ سه ،رۆکچوو سهیاند. چی پ نهڕاگه
  وتن.ژوور کهوه تهتۆق و قه چاوسووری مل به

ک یهفهنهزن دا قهبانی ھۆی مهکۆی بنهر سهسهله     
رم و نۆڵ گ و پاپشتکی نهدۆشه، فهنهر قهسه وو. لهداندراب

ھات  وهر نیشتوویهسهله  ردهمی زهده جدرابوو. ناپولیۆن به
 ی. دومیدایاوهگ دانیشت و پای دایهر دۆشهسهو له

و  وهرینهلهر شان و مل بادانک دهڵ ھهگهدهرسنگی،سه
فک شهرۆک، کهمی سهردهبهھات. له یان دهترووسکه

 کهر سینییهسهوزیش بهریری سهرپۆشکی حهداندرابوو. سه
ی ستهش دا بهکهوزهسه رپۆشهژر سه بوو. له کشراھه

 چندرابوون. ناپولیۆن بهیی ھهی پنج لرهڕکچندراوی پاره
ی کهر سینییهی سهک پووڵ و پارهنیگایه ڵ و بهچاوک ئاژه

رپۆش سه ج بوو کهلکی بهڕوانی ھهکرد و چاوهیر دهسه
زرانشینان مه زرا بوتی مهسکهبگیرت و دههر دراو ھسهله

  .             بداتنیشان 
در قه ش ھات و ناپولیۆن بهزمهم بهنجام کاتی ئهرهسه     

پ  فیشهر کهسه ند و چارشوی لهستا و ڕووبهھه وهو قوتبه
دیوی نه ی پارهئاژه مری بهوسا ئهگرت. ئهدراو ھه له

کدا بن و شون یه ک بهیه که ،و پووڵ کرد پاره ر لهبهبخه
  چاو ببینن. دراو به وهنزیکه له
وت دراو که کدا ھاتن و چاویان بهدوای یه ک بهڵ یهئاژه   

و  وهھات، لی نزیکتر بۆوه ر کهی باکسهڕ بوون. نۆرهو تپه
مژی. زی خاوی ھهی کاغهرامهلووت و لمبۆزی فشی به پ به

دراوی پنج  ندک لهر، چهپشووی دوور و درژی باکسه به
  وت.کیان تکهیهوهرینهلهج بزووتن و  یی لهلره
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ری بهره، بهیهوهو دیدار و کۆبوونهس ڕۆژ پاش ئه     
ی وشهحه ژاوی خۆی بهشه ر بهپ ویپمهله که ،قاوتونان بوو

بوو؛ ک جاران ھورو ھمن و ھدی نهر وهزرا داکرد. ویمپهمه
 وهڕویهنگ بهر چاو. ڕهبه ھاتهلک ترساو و تاساو دهگه
ر سه ڵ ببوو و گیانی ھاتبوویهست و پی ل تکهمابوو. دهنه

زی و خۆی ی دابهکهپاسکیله له  لهپه ر بهلووتی. ویمپه کونی
تی رکردایهژووری سه ر کهتی داکرد. ھهرکردایهژووری سه به

و ھاواری  و فیشقه ژاوی قوت دا، گرمهری شهویپمه
رزین. له زرای ھنایهناپولیۆن دار و دیواری مه تاسنیللهکه

ی ناپولیۆن بۆنی ڕووداوکی کهمجارهو ھاواری ئه فیشقه
 زرا دا بو بۆوهمه خایاند لهھات. زۆری نهده ناخۆشی لوه

کی یهپوڵ و پاره وت کهرکه ده. بهر دراوهسه را لهھه که
رۆک سلیمی سهکان تهرهبری بایی دا وا فردریک له که

 خ بوون کهزی ب بایهناپولیۆنی کردبوون، گشتی کاغه
سم ر ڕهسهی دراوی لهخش و ونهفردریکی کوباز نه

  کردبوون .
م ، بهوهدا کۆکرانهورهھۆی گه ڵ لهدیسان ئاژه     

رۆک بوو. سهی لوی تدا نهیان بزهمجاری ئهوهکۆبوونه
ی و لرفه سکی ئاگر گرفه ی پۆالیینی پ لهسۆپه کروهھه
رۆک، ی شات و شووتی سهبوو. پیشکه تووڕه گرژ وھات و ده
ر شاوی به بوو لهس نهسووتاند و کهده وهڕ و وشکی پکهته

ھۆی  ک بهرۆک یهربچت. سهمیزی دهته جونی سرۆک به
 رکردنی فردریکی بههسسبهرمانی دهزن شریخاندی و فهمه
ریشی ل کی سهموویه ت تاهنانهته رکرد، کهشنک دهچه
 رهسهرمهک چهزار و یهدوای ھه نیازهبه مزت، چونکهشهنه
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 رگی بکات و جا ئینجا دهمهی سامناک، زیندهنجهشکهو ئه
رکردنی ئاوی کولیو دا قژ قژ بیکولنت. ناپولیۆن وای ده

و ڕاست پی  ستا و، ڕاستهڵ ڕاوهئاژه ، ڕوو بهرمانهفه مئه
ساتان یری کارهسه وهترهچاوکی ئاواه ب بهده وتن که

گرت و دایکی دهئاو ھه زده ویرهم ھهئه ن، چونکهبکه
کۆتایی  . لهل گرانترهی گهمان ئاوسی گۆنگهزه

ری ژر سه یایی خستهرینی دلنرۆک سهدا، سهکهدانیشتنه
کانی کرگیراوهفردریک و به ن و پی وتن کهکی ئاژهکایهیه
بۆیان  فتاون کهبار خهلکی لهھه ریکی پیالن گانن و لهخه
  .وهنهتاقی بکهش و گرانیان ل بهوت و گورزی ڕهکهھه
یک، ترسی فردررۆک و لهمرێ سهئه ، بهوهو ڕۆژهر لهھه    
وردی زرا بوو، بهر و ژووری مهرچی ڕگا و بانی دهھه

و  شاڕگه . لهوهدرانکی چاو تیژهژر نیگای چاوه خستیانه
ڕای رهسهوانیان دانا، س و پاسهس ھهڕیانیش دا ھه دزه
گای ی بارهوانه، چوارکۆتری تیژبایش ڕهوانهمووی ئهھه

زرا تیی مهمی ئاشتی و دۆستایهالسه پاوڵ کینگتان کران، که
  و دا بخونن .ی ئهگوچکه به
 ی کهم و کاتهو دهئه یانی ڕۆژی دوایی، واتهبهرهبه      

وان یانی بوون، پاسهڕی بهوهرمی لهرگهرمی سهگه ڵ بهئاژه
 پهھه ھاتن و به مهڕهھه درانی ڕگا و بان، بهو چاوه

  و گوتیان : ریان ھنابهخه
 وا دوژمن بهئه ستن که! ھهــ  چ دانیشتون ماڵ کاولینه      

  یشت .گه وهورهی گهروازهده له وهتهشیرهموو عل و عهھه
گرت و دلر و ئازا خواردن ھه ستیان لهڵ دهئاژه    
مین کهیه ر لهم ھهستان، بهنگاری دوژمن ڕاوهرهبه
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وتن و رکهڕ کردن و سهشه ستیان کهده ھاته ،نداچووتکھه
ر ناب. یسهھاسانی بۆیان مه دوژمن تاراندن، به

رمیان پ کی گهش چهس بوون و شهکه کانیان پازدهدوژمنه
ڵ ئاژه رکهرپ بوو. ھهسهکانیشیان پ و لهکهبوو؛ چه

ی یان کرد و ڕگاقهی دووپ تهرهتی برد، بهمهھه
تیی موو ئازایهستاند. ھهڵ ئهی ئاژهرهبه چوونیان لهپشوه
ھۆی یان توانی بهتیی ناپولیۆن نهوانهموو پاهھه ر وباکسه
ناچاری،  پش؛ به بارانی دوژمن، تۆزک بچنهی گوللهڕژنه

کۆشکی  کشیان کرد و لهپاشه وهند بریندارکهچه به
  یان گرت.ناتی دا پهرکردایهسه
ی وان و میوانخانهیھه ر ب و لهبهکش، لهڵ پاشهگهده   

ھرشی  ووهیان گرت و لهتی دا بۆسهرکردایهکۆشکی سه
 وهنگاند و لکیان دایهسهوردی ھه ربالوی دوژمنیان بهبه
شکی ر و بهسهمانیان ھاتۆتهھرشکی ب ئه کهمجارهئه که
ت نانهخت و تهزرا و دار و درهوچ و مهزۆری م رهھه
 .شیان داگیرکراوهکهشهو ئا کهرگردهسه
خودی ناپولیۆنیش  کهڵ، بهر ئاژهک ھهمجار ئیتر نهئه     

وت و مابۆوه. ناپولیۆن ب سرهرواکی ڕوونی بۆ نهھیچ ده
رگای پاوڵ ده چوو. چاوی ئاواتی بهھات و دهنائارام ده

. ھاتبا وهریان بکاتهسهو بت و له ئه ستبوو کهبه وهگتانهکین
 ک بهکرا ھیوایه، دهیشتبایهفریایان گه و پاوڵ کینگتان به

دا چوار کۆتری مهو دهر ڕاست لهم ھهستن. بهڕۆژ ببهپشه
گای پاوڵ کینگتانیان بۆ رامی بارهو وه وهڕانهر گهبهنامه
ر سا ھهری نووسرابوو: [دهسهله که وههوا ھنایپشه

  کانت کور ببن!]دووچاوه
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یاندا، فردریک کهشانی ئاشه ، لهکهر ترۆپکی گردهسهله     
و  یری کۆشک و ھۆدهستابوون و سهکانیان ڕاوهکرگیراوهو به
کرد. دوویان کوتک و پاچ و شیشی ئاسنیان کانیان دهھۆه

رز و دیواری بهرهکان بهستهدهست دابوو. کوتک و پاچ بهدهله
  چوون.  کهردینی ئاشهو به
 ڕۆی به کهی باوهھاواری ھه سامناکه نهم دیمهدیتنی ئه    
 ماغانهدهرزهالم ناپولیۆن بهڕاند. بهموویان دا گهناوی ھهھه

  گرماندی و گوتی :
گ بن! خاپورکردنی ئاشی رهجه ھاوڕیان، بهــ     
ست و مستی ده و له س نییهرکهمان کاری ھهکهمجارهئه
 ویی ئاشهی پانی و پتهڕاده رت. من خۆم لهناوهھه مانهئه
 ست و مستهم دهبه زانم  کهزام و دهمان شارهکهنگینهسه
  ترسن!خر ھاوڕیان مه... نهنایه بنهله انهکز

نوک و  نیامین بوو کهن بهر تهندا ھهناو ئاژه له     
یزانی و ده وهوی دووپیانی بۆ خوندرابوویهرۆکی ھهناوه

وانی ھه می لهڕووی ده ر بۆیه،، ھهرارکهچ قه داستان له
  کرد و گوتی :

نووسکی مژ بوو چارهر لهاوڕیان، من ھه ھــ به      
 مزانی لهو ده ر چاو دا بووبهله م ئاشهلۆم بۆ ئهوه

و و ڕۆژانمان نجی شهک ڕهیهوهقینهته چاوترووکانکدا، به
  ن !...بهفیۆ ده به

ھاتبوو، واوی کۆتایی پ نهته نیامین بهی بهھشتا قسه     
ی کهر یهچرپان چرپان و ھه وتنهیانی کهفردریک و ھاوڕ که
  س دا.کدا خۆی مهنایهپه له



 188 

دیتنی ئاکاری  نیامین و بهی بهبیستنی قسه ڵ بهئاژه   
ستانی، وهستهده ددان دا خزی و به مرۆڤ، دیان له

م ر لهستان. ھهڕوانی بینینی داھاتووی تاڵ ڕاوهچاوه
و  وهنگی دایهدۆدا ده ک لهیهگرمه دا بوو کهئاسنایه

ی نگی گرمهده کاند. بهڕاته وهرزی پکهعاسمان و عه
رخانانی وای ژرخان و سهکانی ھهڕاته تاسن و بهللهکه

رچی ی تر ھهناپولیۆن، ئاژه له تی، جگهرکردایهکۆشکی سه
رین. وهکدا ھهریهسهبه رشتهشنی ھهچه بوون، به

ھاتن و چوون دابوون،  له وهسوی بانانه له کانیش کهۆترهک
ی بانیان دا و قهشه و له وهمینه، سهوهقینهنگی تهده به

  فین.
رکیان ڵ سه، ئاژهوهوتهسره وهقینهنگی تهنگ و پاشدهده     
رگردیان کردو یری سهسه وهترسه رھنا و بهژر باڵ دهله

ک روهڵ ھهدوکه م و شینهی تۆز و تهزهگومبه یان کهدیت
 رکه. ھهدراوهر دوندی گرد ھهسهی قارچککی زل، لهکوه
با یی بهشنه با، بهم شنهده ڵ بهپ و تۆز و دوکهی تهکوه

رز دیواری به گک لهت ڕهنانهچوو، ئیتر ھیچ شتک، ته
  مابوو.نه وهر گردهسه چندراوی ئاشی با ، بهھه

یان کاول کرا و کهیش ئاشهمجارهوا ئه ئهبه      
قوژبنی مادا  له وایهی کهیان دیسان ڕما ؛ ئهکهماه

کات ؟! رمان دهردک دهس کردنیان چ دهدانیشتن و خۆ مه
با  ست و نیستیشیان بهھه ریکهوا خهیان چوو، ئهکهئاشه

ی مل. ئه وهوتهتیشیان کهوساری کۆیلهکا ھهچت و ھاده
  ؟! ....   چییه شاردانیان لهدانیشتن و خۆ حه وایهکه
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وتن. جۆش کهنگ وهک ئاھهیه موو بهپ و ناکاو، ھهله    
را. ترس و دنگ ئاخنی تفهقهخرمژن و ته یان لهگوچکه

 بزووتن. ج و گیانیان داڕماو له ستهجه له ڕاوکهده
بیر  یان لهوهستوور جونهده و به ڕابن یرمانفه گوگرتن به

ب  موویان بهکرد؛ ورد و درشت، پیر و جح، نر و م، ھه
ڕکی رزان و شهتهر مهسه یان کوتایهخۆ بواردن ھه

 ک بهی فیشهڕژنه وهرزانهتهمه ستی پکرد. لهخوناوی ده
 کسم ریان دا باری، بهسهھاران بهبهبارانی هشنی پهچه
مان می مان و نهرخهده ھیچیانو  نبوو قهته ست بهربهده

 له وهوانانهرزی پاهکی بهیهوره و گشتیان به ڕانوەستان
ر نگهسه ڕی دوورهچوون. شهر ترۆپک پ ھهو سهرهخوار به

ڵ ؛ ئاژهڕیان گۆڕیشه دەوریر و نجهو خهستهڕی دهشه کرایه
ج خزی و بوو  ھرشکار، مرۆڤیش له ھرشی برد و بوو به

ھا تک ڵ و مرۆڤ وههچوو ئاژرگریکار. چی پ نهبه به
دار  وت و مرۆڤ بهو کهبره رشانان لهنگی سهتفه زین، کهبه

ڵ گرت و، ھورووژمی ئاژه ریان بهبهو ت و مشت و پالقه 
پاڵ و جیفک و چنگوڕک و قه قۆن و جووتهشه یش بهئاژه

ست پکرد. خۆیانیان ده ت بهڕی تایبهنگی کرد و شهجهجوابه
رک و، به ر لهر و کلۆڤهو جیفکی باکسه دا جووتهو نوهله
رازان و ی بهرهسامی بهی تیژ و بهشفره وهکی دیکهالیهله
ندۆخینی خۆڕاگریی کان، بهگهی سهوهپی ڕهپ و قهکه

رچوونیان بۆ لژ تن و دهو ڕی ھه وهمرۆڤیان شل کرده
ریان ر سهی باکسهبری جووتهزه کرگیراو به. س بهوهکرایه

ککی دڕی. ک، ورگی یهقۆنی گایهداقیشا، شاخ و شه
 پی تیژیپ و قهبری کهزه ڕفرۆشکیش بهی شهدوولینگه
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نجام و رهتا خوار داتیشا. سهر ھهسهبل، لهیسی و بۆلهجه
رزان تهمه گرت و لهیان نهرگهی دووپ بهرهر، بهئاخرسه

 گ بهسه وهداونانه رگرد و لهسه ڵ لهڕین. ئاژهرپهده
یری بوو بی و سهر دهھه دووپیان کرد، که سارکیان بهحه
تنی کش و ھهرمانی پاشهرشانی فهپه یت. فردریک بهبکه

، چی رتیبهم تهرچوون. بهتکا بۆی دهیاند و بهڕاگه وهپکه
وژوور تیان رهر بهشپوی سه زیو بهچوو دوژمنی بهپ نه

 وهم ت قووالندنهدهنو دڕک و داندا به یش بهقاند. ئاژهته
  زرا ڕایان ماین.نی مهوشهکه یان بین و لهھه

، وهڕانهوتوویی گهرکهسه ڵ بهپاش ڕادانی دوژمن، ئاژه    
ریان و سه وهنهڕا. گهوهڕانهمزاو گهت و شهکهم شهبه
الیان کرد خون شهبه گۆڕەپانی نگای یری دیمهبی و سهھه

 رمی ئازیزانهر تهھه ،وهکهموو الیهھه له و دیتیان که
رکی به ک، لهگایهرمی جوانهته وهرکهبه . لهنوتووکه
زرانشینان وتبوون. مهخوندا خه ڕ و دوو قاز لهس مه وهتره
 کشان و لهداونی گرد دا ھه به وهرۆشهو و پهژارهپه به
ند چه ی کهو شونهله ، واتهکهر گردهرزترینی جگای سهبه

رزی قوت ژنی بهیان بهکهقنجه ، ئاشهمهر لهکاتژمر به
وتووی م خهخه نی لهدیمه دارانهستان و پرسه، ڕاوهکردبۆوه

 وهبن و بناغه یان لهکهپداخشاند. ئاشه ژر پیانیان چاو
ردی ژر ت بهنانهته کابوو، کهتهشنک ھهچه به

 ردی بهھاتبوو. به بنه له وهقینهبری تهزه یشی بهکهبناغه
رگرد و داونان ھا بوی سهیان وهکهداتاشراوی ئاشه دانسته

ت ھیچ زرا، قهگردی مهر دوندی تگوت سهر دهھه ، کهوهببۆه
ت بۆ نانه. تهنبینیوە وهخۆیه ستکردی بهکی دهبینایه
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کان و ردهی بهوهی ئاشکی تر، کۆکردنهوهدیسان سازکردنه
ری پویست دهبه ڕاده له سوانکیوڵ و ھهھه ،یانوهکشانه

 بوو.
و رهو به خوار ڕانهداگه کهلژایی گرده م لهخهی دبهئاژه  

ر لهڕدا تووشی سکوه تی داکشان. لهرکردایهکۆشکی سه
خوساو، دا ر بۆران به له ر داھاتوو و نهسهبا به نه ھاتن، که

بوو.  ریکی ھاتن و چوون و پیاسهخهمزاو، شهقیت و قنج و نه
، ل قوژبنک دا حشار داوەڕدا خۆی ی شهماوه دیار بوو له

ڕی مان و وتووی ناو شهرکهردارکی سهشنی سهچهم به
ر سهی بهئاژه وهرانهزکی شانۆگهز دابهبهھه مان،  بهنه

ش دا، مهم دهر لهستووری نوی پدان. ھهمر و دهو ئه وهکرده
نگکیان ی تفهنگی شریخهتی دهرکردایهو دیوی کۆشکی سهله
  پرسی:  رسوڕماوانهر سهباکسه یشت.گوێ گه به

  »نگی ک بوو ھات ؟!ی تفهقهته مهــ ئه
 گرماندی به وتووانهرکهکی سهوایهنگ و ھهده ر بهلهسکوه   
  ریدا و گوتی :سه
و خه له وتووی و تازهی خهرده؟ ھهر چییهــ... ھا !! باکسه  

ر دوژمنانماندا سهن بهماوه! ... زابوونهوهرت بۆتهبهخه
  فیق!ڕه نگی پویستهژن و ئاھهشایی و جه

وتبوو و سمی نای سمی پاشووی داکه ر، کهباکسه     
ھا روهی داقیشابوو، ھهڕی جومگهرپهتا سهستیشی ھهده

ی قاچیدا قوالپه رپیشی لهنگی سهئاسنی تفه گرموله دوازده
کانی زامه یخون لهۆڕاوگهحاکدا چ ، لهوهمابوونه

  گوتی : وهرۆشهپه ، بهوهچۆڕانهده
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فیق؟... ، ڕهستهبهت مهوهزابوونه وتن و کھهرکهچ سه ــ    
  ست ب !بهی ھرشی دوژمنت مهوهرچدانهرپهکا بهنه

  رامدا گوتی :وه ر لهلهسکوه
و تکشکاندنی  وهرچدانهرپهستم بهبهل مه... بهــ به     

بن! ن وی پ ھهمانهر ئهفیق باکسهکا ڕه؛ نهھرشی دوژمنه
ی وهکردنهمای داگیرکردنی وت و کۆیلهته ر دوژمن بهگهمه

یش تامی ر ئمهگهمه! رمان؟سه خستهخۆمان ھرشی نه
ت پ مهتۆ ئه واتهشکاندن؟!... که ان نهدان و تکمزارمان نه

  ؟!... گرنگ نییه
  ر گوتی :باکسه

وان و ڕۆژانی نجی شهمی ڕهرھهوانیش بهئه بی، بمــ    
  کرد ؟!چاوترووکانکدا خاپوور نه یان لهی ئمهدوو ساه

  ر گوتی :لهسکوه
ت نانه، تهوهینهکهفیق! ئاشکی تر ساز دهڕه م نینهــ چ خه 

ش ئاشی تریش جیاتی ئاشک، شه ر دمان بخوازت، لهگهئه
 نگهر! ڕهی باکسهتۆ ئهم ئهین، بهکارین چ بکهده
ست و گرانت ھه ورهزن و گهوتۆ شکۆدار و مهوتنکی ئهرکهسه

مدا دن! دهت بهوجانهگه ری ھندهپرسیا کردبت کهپ نه
وا ئست من و تۆی لی ی کهم شونهر ئه ھهبه

ری دا زاڵ سهدوژمن بهرله ئستا، ستاوین، کاتژمرک بهڕاوه
 ت زانیبایهمهر ئهگهڕزگار و ئازاده... ئه کیشبوو و ئستاب

ی ھاوڕێ، ئه رهسا وهبوویت. دهدهش بین نهڕه ندهوهت ئهقه
 وتنهرکهم سهتیی ئهزنایهیری مهسه وهچاوی منه و له رهوه
وا ناپولیۆن دا خۆمان ری پشهسای سبهله ، کهبکه زنهمه

 ردار و ساالرین... بهنی مای خۆمانین و خۆمان سهخاوه
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ر چاو بهمان لهپشنگداره م ڕۆژهتی ئهدر و قیمهب قهده
...ب  

  ر گوتی :باکسه
مان بوو، ئیمۆ دون ھه ی کهوهر ئهھه وایهــ که  

  ! پاراستوومانه
  ر گوتی :لهسکوه
فیق ڕه یهمهر ئهش ھهوهوتن و زابوونهرکه مانای سهــ به

!  
  

      سقانی قاچی و سه ئاسنی ناو ماسولکه گرموولر ئ
 ی ژان به. ورتهوهندهسووتاماریان دهر، ناخی دهباکسه

. ئازاری وهقینهتهمشکی دا ده کشان و لهدهکانیدا ھهمارهده
 ی لهشی شکستهک و بیری لهالیه کانی لهبرینی قاچهتازه

رباری ریی داھاتووش سهوهو کار و کوره وهرکی ترهبه
خش ر دا نهبار چاوی باکسه کی لیان لهموویان، ئاسۆیهھه
ی رنامهکار و به دا بیری لهمهو دهو لهکرد. ئهده

رکی گرانی و ئه وهکردهی ئاشی با دهوهسازکردنه
خۆی  یشی شکاوڵ ھز و بستی لهگهردکشانی دهبه
ی جارانی تواناکهبه ش و الرهیزانی لهنگاند. دهسهدهھه
و  وتووهست کهب یزانی لهو ئیدی چیدی نایکش. ده ماوهنه

م بیر و ی ئهمکی باش گیرۆدهده ،ر بۆیه، ھهی لباوهفرزه
 . وهنگ مایهر دا بدهلهم سکوهردهبه ، لهخایاته

ل و ڵ ھاوڕیانی شهگهریش دهر ڕۆیشت و باکسهلهسکوه     
 رکهھاتن. ھه روهرگای ھۆی گهر دهتا بهی ھهپاشکسته

کیان وت فیشهیشت و حهگوێ گه وزیان بهای سهی ئفکه
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نگی دلری پۆی دهوسا شهئه ،قاندوتن تهرکهی سهنیشانهبه
ر، ک باکسهر نهیشت، ئیتر ھهناتی گوێ گهقه وایان بهپشه

تیی کهرچی ئازار و برین و شهڵ، ھهرپاکی ئاژهسه لکهبه
یان ستهگیانی خه ش و گیانیان بوو، دۆپ دۆپ لهله

ش و له ھاتوویان بهبان نه قکی لهمهواقی ڕهو ڕه وهتکایه
وتاری ئاگرینیدا باسی  . ناپولیۆن لهیوەڕاگیان داگه

زرای کانی مهزه گیانفیدابهنه تیی ڕۆهتی و ئازایهوانهپاه
وڵ و ھا زمانی ڕز و پزانینی بۆ ھهروهنی کرد. ھهئاژه
ختکردن و خۆبه به که وهکرده و جوانمرانهۆشانی ئهتک

ی ڕزگاری و باهش کردنی گیانی ئازیزیان قهپشکه
  .یان دیسان نووسیبۆوهزراکهستیی مهربهسه

ھیدانی ڕگای رمی شه، تهو ڕۆژهر ئهدوای وتاردان، ھه      
 وهرتی بهتایبه رهکی ھهیهشوه ڕزگاریی وتیان به

  ڕێ خست. ھیدان وهگۆڕستانی شه
رمی ی تهژاوهر کهر و کلۆڤهدا، باکسهنگهم ئاھهله      

ل و نگاونانی ھاوڕیانی شهنگی ھهئاھه ھیدانیان بهشه
، وهرهبه تبار لهزیهکشا؛ ناپولیۆنی ئهده پاشکسته

کاندا وهژاشون که یش بهو دا و ئاژهدوای ئه کان بهژاوهکه
  ھیدان. ر گۆڕستانی شهسه یشتنهھاتن و گه

ژنی ھیدان ژرخاک کران، جهرمی شهته رکهھه     
 یان لهکهژنه. جهوهرم کرایهنوێ گهرلهوتن سهرکهسه
وام ڕاگرت. ردهی دوو ڕۆژان بهماوه رمی دا بهڕی گهوپهئه
و الوکۆیان به یان گۆرانی و الوژهدا ده م دوو ڕۆژهله

ست و بهخشان و ھهدان پهکوت؛ سهتیی ئازایان ھهئازایه
 ھا بهروهر ترسنۆکیی دوژمن دا خوند. ھهسه یان بهھۆنراوه
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رچی گانداری گاخۆر ، ھهشکۆداره ژنهو جهشاباشی ئه
ر کانیش، ھه. بادارهی سوکان درایهرهر سهبوون، ھه

کانیش گهرگرت و سهیان وهوهد گرام دانهی سهن باهخاوه
  ت کرا .کی پ خهیهرهوهچه ی نانهیهر سهھه
 یانکهمجارهڕی ئهزرادا، شهی مهڕنامهری شهفتهده له   

زن ڕی ئاشی بای بۆ تۆمار کرا. ناپولیۆن، بۆ مهناوی شه
ز کرد و کی نوی ساڕی ئاشی با، میدایایهڕاگرتنی یادی شه

م کهژن بی. ناپولیۆن یهبه وزی بهناوی میدایای ئای سه
، رتیبهم تهسپاند. بهسنگی خۆی چه وزی لهنیشانی ئای سه

ردووی ناپولیۆن و دراوی ودای دار و پهداستانی ساتو سه
زم و شایی و دیالنی رای بهژر ھه ی فردریک، لهساخته

  با درا. ا دا ، بهڕی ئاشی بوتنی شهرکهسه
ڕی ئاشی نگ گانی شهژن و ئاھهر جهسهند ڕۆژک بهچه  

ژرخانی تاریکی کۆشکی  کان لهرازهبه ، کهبووڕیبا دا تپه
ر سندوقکی پی ویسکی سهوت! بهکهھه تیدا، بهرکردایهسه

مۆری  ر بهی سه سندوقکی پی شووشهوتن؛ بهدا که
س ھیچ که و ڕۆژهتا ئهگۆیا ھه دراوی ویسکی کهست لنهده
ژرخانی تاریکی کۆشکی  بردبوو، لهی پ نهپه
  . وهتی دا دۆزرایهرکردایهسه
ژووری  ، لهو ڕۆژهر ئهی ھهری ئوارهبهرهبه   
لدان و نهقهک جرپ و جۆپ و چهیه تیدا بوو بهرکردایهسه

ر یشت. ھهگهدهنگ ڕانهده نگ بهده ، کهالوژهڕهگۆرانی و گه
ی قاقای نین و تریقهی پکهم گۆرانی و فیشقهده، بهوهو شهئه

 یش لهتکند کوت و له، چهوهتییهسووکایه جفی پ له
. وهبریتانی خوندرایه نیساغکراوی ئاژهسرودی یه
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رگای پ ده له و بوو کهری شهری کاتژمری(نۆ)ی سهبهرهبه
دا وشهحه و ناپولیۆن خۆی به وهتی کرایهرکردایهژووری سه

رگای ده ، بهستانهور و خولکی مهند دهرۆک دوای چهکرد. سه
رۆک . سهتیدا لووری ژوور بۆوهرکردایهی کۆشکی سهوهپشته

(جۆنز)ی ئاغاو کوی شه دا، کۆنهرخ و خول لدانهم چهله
  بوو.  وهرهسهبه
 ڵ بهبوو، ئاژهبۆ بیستن ده که نگکر ده، ھهوهو شهئه    

بوو، بۆ بینین ده ن و دیتنکیش کهر دیمهییشت؛ ھهگویان گه
وت رکهبۆیان ده م دیتن و بیستنانهر دیتیان. بهچاوی سه به
رانی روهک سهیهن تا چ ڕادهزرای ئاژهردارانی مهسه که
را و یت و ھووت و ھهھه المنن. بهزرای ئاژهنی مهسهڕه
یانیش ی به. سبهھۆکارەکی دیار نبووکانیان قهچه ڕهشه
ی تر ست پکرد، ھندهوالتی کپ و خامۆشیان ھه ر کهھه
 تحی ما.ریا سهسه و،ی شهندهوهد ئهشۆکان و سهپه

چی ژوور و که ،وت نیشتبوو واوی لهتهتاو به خۆره     
رکی تدا بهک گانلهروهتی ھهرۆکردایهکانی سهھۆده

ری بهره. بهوهنگ مابوونهنگ و بدهمابت، کپ و چۆڵ و مهنه
 تیرکردایهرگای سهده که ،یانی بووکاتژمری نۆی به

ری گرژو دژ و لهڕاکی سکوهرو پۆتهوت و سهکی تکهیهجووه
م ئازای ر، بهده ژوور ھاته ر لهلهوت. سکوهر کهدهواوو خه
 زیته کانی لهس و شل و داچۆڕاو بوو. چاوهندامی پهئه
؛ دیار بوو وهی دا شۆڕ ببۆوهپاشگه وتبوون و کلکی بهکه
. بوویاند ڕۆژ گه ری بهسهژانه هوکی خراپ و پ لشه

ت سهحه ستا و بهڵ دا ڕاوهر ئاژهرامبهبه ر ھات و لهلهسکوه
  گوتی : وهمکی زۆرهو ماته
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وا فیق پشهڕه که وهــ ھاوڕیان! چیتان ل بشارمه     
  .ی گیاندانان دایهئاویلکه له وهداخهو به کجار ناسازهیه
یشت، یان ب گوێ گهزنهدته واهم ھهئه رکهڵ ھهئاژه   

وش و حه ڕۆیان به ی باوکهپۆڕی ھهھاواری شین و شه
، وهکی زۆرهیهژارهرۆش و پهپه ڕاند. بهزرادا گهساری مهحه
رۆک ناپولیۆن ی سهر سایهگهئه پرسی کهوی دهئه ک لهیه
 رگهده ب خۆی کامهی ده، ئهمننه وهریانهسه به
 ن!ری خۆ بکهسهوه
کانی ناسهمین ھهدواھه یکهوهر ئهبهله ،رشانی پهئاژه   

تاس، ڕی ھاتوچۆیان کا نگاونانیان نهنگی ھهده وا بهپشه
 کانیان بهنگاوهی ھهقهھاتن و چوونیشدا تهرکردو لهپ وه

  سپایی بزاوت.ئه
ب ئارامی  سرین، زۆر بهئه می چاو پ لهخهی دبهئاژه  

وایان تیی حای پشهوای چۆنییهڕوانی بیستنی ھهچاوه
یتا یتا پهپه تیشرکردایهسهیامی یک و پهکرد. پهده

ستیاریی موو ئاگاداری و ھهھهبه که ،یاندگهڕایده
ستی نجام دهرهو سهر زگای پاراستن، ئاخرسهدرانی دهچاوه

م وای بهشاندن و پشهشی ل وهناپاکی سنۆباڵ گورزی ڕه
 که ،خایاندم زۆری نه. بهو مردنهرهبه برد که ردهده
ر ھات و لهڕۆ، سکوهی پش نوهی کاتژمری یازدهرهبهرهبه
ی کج بۆ ئاژهرۆکی یهیامی سهری خۆش و پهبهخه
ر : ھهیدا گوتبووی کهکهیامهپه رۆک لهنا. سهرشانحاڵ ھپه

 رهسزا و تاوانی ھه راب بدات ،جامی شه ک لو لهئاژه
  ب.ده ی سریوھپانکردنهبچووکی 
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م ، بهوهری خۆش، دیان کرایهبهبیستنی خهڵ بهئاژه   
 له ج، که وهباش ھاته و کاتهر ئهر و مشکییان ھهسه
ر سهله ندهمی خهده ر بهلهنگی بانگی شواندا سکوهته

 رۆک ناپولیۆن بهسه ھات و مزگنی پدان که وهنیشتوویه
ج  ، ناپولیۆن لهوهو شهر ئهج. ھه وهواوی حای ھاتۆتهته

. وهکار کرده ستی بهنوێ دهر لهزی و سهو بانی ناسازی دابه
یامی بۆ ر ئیش و کارک، پهھه له ریانی زوو، بهی بهسبه

ستی دت، ده ندی لهتوان و چهی دهندهوهئه ر نارد کهویمپه
تیی ی چۆنییهربارهند کتبی دهکی زۆر زوو، چهزوویه به

  ) بۆ بنرت.سازکردنی(بیره
بوو کی بچووکیان ھهوییهزه هپه وهخوار باغی سوانه له     
تی، رکردایهرنی کراوی سهلنی ئهیار و بهپی ببه که
ی تهوهککهی پیر و پهڕی ئاژهوهرخانی لهرار بوو تهقه

ستی رۆک دهسه ی کهو ڕۆژهر ئهچی ھهنشین بکرت، کهخانه
بیاری کۆن  رکرد کهرمانی ده، فهوهکار کردهبه
دابچندرت. ، جۆی ل ڕگهوهبری له و له وهوشندرتهھه
 ش دابوو کهئاش کردنه ن بهوهم دهی ئهنگهجه ر لهھه
 یر ڕووی دا، کهسه ندهوهساتکی ئهوان کارهشه وک لهشه

  نشین بوو، پی وڕ ما.ویلهرچی تهواقی ھه
ڵ بوو. ئاژه وهرهده وکی پاکی مانگ بهشه ، ساوهوهو شهئه   

 و بوون کهری شهوی سهکردنی خه رمریکی چاوگهخی خه
پشت دیواری  یر لهکی سهیهو شپه پ و ناکاوک زرمهله

ییشت. توو گهخهی نیوهگوی ئاژه به وەزنمه ھۆه
ر و گوێ ڕین و بۆ سهو ڕاپهخه له نگی زرمهده موویان بهھه

تاو یرهیواری قپای د له رکهڕین. ھهرپهھۆڵ ده ئاودانک له



 199 

ریان لهھۆش چووی سکوه کی لهندهدا جهزنکراوی ھۆی مه
دوو  ڵ کاتکوڕمانی ئاژهواق  یران مان.ت، حهوهچاو پکه
م هو قه تکشکاو و ستک بۆیهکی یهژهپه ڕی، کهقات تپه

 ڵ تازهوێ بینی. ئاژهو له ، لرهانپژ و بوی کیان بهیهفرچه
کانی گهسه بکشن ، کهر دهماست ده ک لهوویهھاتن مده
 ریان لهلهچاوترووکانک دا سکوه تی ھاتن و لهرکردایهسه

ستان. نشینان ڕاوهویلهته و ڕوو به وهی تر جا کردهئاژه
کان گهو ھاوڕی سه ر زیندوو بۆوهلهخایاند سکوهزۆری نه
  ر.به وەتییان گرتکردایهرگای سهڕی باره

لکیان نشینانی تاساو، گهویلهر، تهلهپاش ڕۆیشتنی سکوه    
 ن پیرهر تهیشتن. ھهگهک نهچ جیه م بهبه وهبیر لکرده

یی باش تگه کهینهین و بهست و نیستی کهھه نیامین لهبه
برد ال نهتیوک وهر ھیچ ھهسهکی لهیهچی ھیچ لفهبوو، که

سی قاندن و لمبۆز ھنان و بردنک بهر لهسه س بهربهھهو 
  کرد. 

ڕی، ڕۆژک دا تپه رھاتهسهم بهر ئهسهند ڕۆژک بهچه   
وت ی حهوهورکردنهسپی بۆ ده لی بزنهڕۆژان موریه له
 وهنایهتاو کراو ھهدواری قیره رکی لهرمانی پیرۆز سهفه

 م لهبی، بهرکی ھهکان سهرمانههی فوهو بۆ خوندنه
رماندا تووشی تگیرسان و ت وت فهی حهوهخوندنه

و وهخۆی داھاتهختک بهستاو نهئاقانک ھات. ئیستک ڕاوه
 وت کهرکهمجار بۆی ده. ئهوهنوێ چاوی پداخشاندهرلهسه

ت ومی حهئاست خای پنجه رازووی مشکی لهمیزان و ته
 وهل بیری لکرده. موریهنگی ھاتووهرمان دا تووشی السهفه

مشکی  رمان لهوت فهمی حهخای پنجه بیری که وهو ھاته
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یگوت: ھیچ ده خشی گرتبوو کهزرا دا نهی مهو و ئاژهئه
ر سه له م خاهچی ئهراب نادا، کهجامی شه ک لو لهئاژه

 نگی سپی و زۆر بهڕه زن، بهۆی مهشی ھخت ڕهدیواری ته
 ک بۆی نییهنووسرا بوو: ھیچ ئاژه شنهم چهقی ، بهزه
جامی  ی توانا و تابوشتی خۆی، بن بهڕاده وازتر لهھه
  بنت. وهرابهشه
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 ھتاکی زۆری خایاند یهر ماوهلی باکسهست و پهزامی ده    
مین ڕۆژی کهیه م له. بهوهواوی ساڕژ بوونهتهبه

دوای کۆتایی ھاتنی ر دوابهھه ی ئاشی با، کهوهسازکردنه
ڕای ئازاری ره، سهوهستی پکردهوتن دهرکهژنی سهجه

کاتی کار بوارد. له ی نهمکیش خۆت بۆ دهنانهکانی، تهبرینه
ی ھسووڕان و چاالکیی  ب وچانیدا، زۆرجاران نگهجه و له

تدا جمابوو،  انوردە ئاسنی که ،ی پیئسک و گۆشتی قوالپه
م . بهیراگدهو ئارامی ل ھه ئۆقره که وه،رژانهبھا دهوه

 ی لهرد و ئازارکموو ژان و دهک جاران ھهر وهر ھهباکسه
 ردی بزان. بهده س بهھشت کهیدهگرت و نهددا ڕاده

سووڕا. دهبات دا ھهیدانی کار و خهمه له ،درژایی ڕۆژ
 سۆکانی ل وهوتن دا زامهمی پشوودان و خهده ویش لهشه
ڕووی ناچاری، ھاواری  له ش بوومانو دهر ئه. ھهوهھاتنهده
  خوند. ردا دهلۆڤهگوی کشی شکاوی بهله

 که ،گژ و گیا بۆ ساز کردبوو کی لهیهتهر شهکلۆڤه     
نا. کانی دادهر زارکی زامهسه وتن لهخه ر لهو به وانهشه
رمانکردن می دهده نیامین لهر و بهوکیش کلۆڤهموو شهھه

ری به ، لهوهڕی دسۆزییه ردی و لهی ھاودهبۆنهدا، به
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کۆژت. خۆی نه ندهوهئه گوت کهو پیان ده وهپاڕانههد
و  وهریدا ھاتهسهیی بهتوڕهر بهوکیش کلۆڤهت شهنانهته

  پی گوت:
قورقوشم و پۆال  ب لهسی کاکی! پت وا نهــ که     

خۆت  بهڕەحم و بزەییکت داڕژراوی!... تۆ بۆچ ھیچ 
 ندهوهئه ،ربهی بارهکانی ئمهسییهزانی ؟ ھیچ دهدانایه

و  نبینه مانر وریای خۆگهی ماندووبوون ناگرت و ئهرگهبه
  !؟ دەمان پسنختی کار ب، زهنه خۆمان له مانکئاگایه

 چوون. تاقانهدهر دا نهگوی باکسهبه و بایانهم ئهبه     
پیری و پش داھاتنی  ر لهبه که ،بوو مهو ئهی ئهکهئاواته

ر دوندی سه قیت و قۆز به ،نشینی، ئاشی بام و کاتی خانهده
م چی ل دت و چی ل دهوهببینت، سا ئه زراوهگردی مه

  ر دت، با ببت!سهبه
زرای وتنی شۆڕشی مهرکهم ڕۆژی سهکهیه ر لهھه     
تی ت و حاکمییهسهڵ دهئاژه که وهمهو دهله ، واتهنئاژه

ستوور و ست ھنابوو، دهدهزرای وهسیاسی و ئابووری مه
وی ستوور و پهده وی ئابووریشیان نووسیبوو. لهپه

ڕ و وشک تیمار و ته ئاشکرا ھاتبوو که زرادا بهئابووریی مه
قوستان و پیر و ی زۆرھان و نهئاژه نیوه و بخوکردکردنه

رامۆش ب فهو نا یهگارشانی کۆمهرکی سهه، ئوتهککهپه
رنی کراوی کانی قانونی ئهندهخاڵ و به ت لهنانهبکرن. ته

ڕوونی ناویان  ھشتنی جیاوازی، بهزرا دا، بۆ نهئابوریی مه
ب ند ساڵ دهن چهئاژه ک لهیهو تایفه رهر بهھه ھاتبوو که

ری ر سبهبه ونهکهنکدا دهمهچ ته ئیش دا ببن و له له
سپ و : ئهدا ھاتبوو کهم یاسایهر لهنشینی. ھهیاسای خانه
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 سای، گاجووت و مانگاکان له نی دوانزدهمهته کان لهرازهبه
کان رانهڕ و بهگ و بزن و نری و مهسای، سهنی چواردهمهته
نی پنج سایدا مهته کان لهوت سای و باندهنی حهمهته له
ندکی یاسای به کرن. لهنشین دهون و خانهکهکار ده له

و تفاقی  ت خورد و خۆراک و جیرهنانهنشینیدا، تهخانه
ڕوونی  زراش بهساچووکانی مهو به وتهککهی پهڕۆژانه

یاندا ھیچ زراکهمه دا، لهیهم ماوهم لهنووسرابوو. به
  کردبوو.  نه یاییهم یاسا خهچژی له ک تام وئاژه

ی وختینهئاخری ھاوینی سای داھاتوو، ساه    
ن پ مهته سای لهو دوانزده وهھاتهر دهدایکبوونی باکسهله
ژر  وتهبکه بوایهده ،زراپی قانوونی ئابوریی مهکرد؛ بهده
  .وهستهنشینی و بحهبانی یاسای خانهتر و سایهچه

جۆ  و دیوی باغی سوانیان بهکگی ئه ی کهوهدوای ئه     
 بیاریوی و زه شک لهری بهور و بهداچاند، گوتیان ده

گرن و رژینکی قایم دەور دهپه زرا بهی مهوهرینی خوارهبه
. وتهکار کهی لهت بۆ ئاژهڕی تایبهوهج له ن بهیکهده
م و ده ش بهایهروات و ھه م واتهی ئهمهمزهوھا زهرهھه

 وتهکار که سپی لهی ئهگۆیا تفاقی ڕۆژانه ڕا کهگهزاراندا ده
ش کیلۆ شه زستانانیشدا ڕۆژانه بت و لهده کیلۆ جۆ دوو

ڕۆژانی  ش، لهمانهڕای ئهرهدرت. سهرکی دهو گزه ونجه
 ی سوک بهرهر سهھه ،ڕۆژان دا ژنهجه ینی و لهھه
  گرن.ردهوه ژنانهجه
تای ستبهژاری و دهسی ھهرهدا، ھه ندهرو بهم سهر لهھه    
یان کهریاندا ھات. زستانهسه به وهقورساییهموو ھه به

تانی و ب رهست، ب دهیان خهکهژارییهسارد، ھه



 204 

یان جاران ر نادیار بوو. تشووی ڕۆژانهوسهیان ئهکهھیواییه
و  وهمتر کرایهم وکهتای زستاندا کهرهسه له ند بوو،چه
الم ستا. بهڕاوه م داکی زۆر نزم و کهیهپله نجام لهرهسه
ی ب سنور، وهوسانهژاری و چهوازی و ھهڕای النهرهسه

سا سا پهو په وهکردنهدهرۆک نهبه ستی لهر دهلهسکوه
 جاران چۆن بوون و ئستا که وهخوندنهیگوت و بۆی دهده

نیی زاد و بهبوو باسی فراوانی و زۆری و زهچۆنن. ڕۆژ نه
کات. کانیان نهغدانهری ناو دهڕ و پخۆزمھه

غ ده شنهر چهھه ئاشکرا له رچی بهگهکانیان ئهغدانهده
شیان می ڕۆژانه، ژهوهتاڵ مابوونهک بهیهوهو دانه

ناوی خورنی ھیچ زارۆککیش ھه به ند کهرچهھه
لماندن و سهملی پی دهزۆره و بهم ئهیشت، بهگهدهڕانه

ھۆی یان بهی تشووی ڕۆژانهوهم کردنهکه یگوت کههد
، تکهی سیاسهگوره به که، بهژاری نییهسامانی و ھهنابه

زمی گرت و نهکسان ڕادهرچوون یهنگی داھات و دهئاھه که
ی جیاتی وشه ر لهلهکسانی تک نادات. سکوهیه

  کرد.کار دهده ی)یکسان(یهی وشهوام ردهسامانی، بهنابه
 م لهکدهدان و یهدهرنهبه ئخه ستی لهر دهله سکوهبه     

یی مهی داھات و زدهشهو نه شهنگاندنی گهسهھه
ھاته الیان و تا دهھنا. ھهدهزرا وازی نهوتی مهسکهده
ک باسیسهبوە، گورجتی و چۆنایه ری دەکردن
موو کرد. ھهیانی دهگاکهرانی کۆمهتیی باری گوزهندایهچه
تیی رایهسای ڕبه له که وهدانهچاوی دا ده مک بهم و ژهجه

 یان لهمی جۆی ئیمۆکهھه، بهدا وا ناپولیۆنی پشهژیرانه
و  وهغ و دانه، دهجاران زیاتره یان له، ونجهجاران پتره



 205 

ت ئاوی نانه، تهژمارترهپشوو ب ھه تفاقیان له
  . ڕن ترهزپهغهجاران سارد و سووک و ده یشیان لهوهخواردنه

ی رنامهباری بهزرا له ی مهر پی وابوو ئاژهلهسکوه      
ت و حهلک ڕهگه وهو و خۆراک و پاک و خاونیشهکار و خه

 م گشتهسای ئه ر لهجارانن. ھه لهی تر ت تر و ب وهحهسه
ن درژترن. مهته که یهتهکهرهت و خر و بهناز و نیعمه

باسی شتنی کورتهکاتی ھه ر لهلهزۆرجاران سکوه
  یگوت :ن دا دهزرای ئاژهکانی مهرانییهکامه
ھی  کانتان لهویلهخی کا و کۆتی ناو تهــ ... ڕایه      

... پوخت و پاراویی رمترهرم و نهل گهمی جۆنز گهردهسه
... یهدنیادا ب ونه کانتان لهنینهنازه خۆتان و کۆرپه

م ر کهسهله ندهوهتان ئهتهس و مافهگهھوروژمی مش و مه
ب ده واتهر بۆ باسکردن ناب؛ کهھه ، کهوهتهکراوه

رۆک ناپلیۆن بن و گای سهباره رگایر دهبژری بهشوکرانه
  ستن.دۆعای ڕابوه ست بهدایم دهبه
ر لهم و زاری سکوهی دهقسه ڕیان بهڵ باوهلک جاران، ئاژهگه
ری سهربهو دیبژێ، سهرچی ئهھنا و پیان وابوو ھهده

بیر می جۆنز لهردهڕاستیدا یادی سه له ، چونکهڕاسته
ش بۆ یهورهم دوو دهگاندن و نرخاندنی ئهنسهو ھه چووبۆوه

 م چونکهمک گران بوو. بهحاڵ که نی برسی و شواوهئاژه
لنی مشک که ریان لهمگهکانی جۆنزی ستهنگی زۆردارییهژه

  یانگوت: دا و دهمل ده ستیان له، زۆرجاران دهر مابۆوهدا ھه
دایم برسی و ب  ش بهئمۆکه ند کهرچهــ ... ھه      

کار داین، له میشه، ھهوالوهوتن بهکاتی خه نواین و لهئه
  پار! ک بهنه ئیمۆیه مان بهر خۆزگهم ھهبه
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 یاتهو بیر و خهبای ئهشنه ڵ بهڕاستیدا دی ئاژه له      
ستی ردهزمانی بهستهدون کۆیلیکی به که وهشایهگهده

ست و ئازادن... ئیتر دوو ربهسه ڤ بوون و ئیمۆکهمرۆ
 ماوهریان دا نهبان سهش لهرون ڕهشی دڵ و دهپرهکی تهپیه

زرای مه ر دا لبدات... لهسهرمانیان بهمر و فهئه که
ن بهکی شک ناست و ئازاد کراویان دا دوژمنکی الوهربهسه
 . خورد و خۆراککی کهبوونیان بکات.. له شهڕهھه که
ناوی ھیچ ھه و به پوختهم و نهرچی کهگهیخۆن ئهده

یخۆن ستی دهربهسه به س نییهم بهکامکیان ڕاناگات، به
 نییه وهرهسهریان بهمگهرکی ستهشکهستی ھیچ دابهو ده
  و...

 ،یانگوتدا و دهمل ده ستیان لهڵ دهئاژه  بۆیهبه     
و ژیانی  یهمهر ئهھه ھب،ر ژیانکی سربستان گهئه

 به واتهھنا؛ کهدهندی جارانیان پوشکی نهبهپ له
  .ری ڕاستهسهر بهیبژێ ، سهر دهلهسکوه یکهوهئه
کی و و زوویهکان زهرازه، بهوساهری پایزی ئهبهرهبه   

ک م سی و یهرجهمالۆسان، سهچوار  وت و بهیریان تکهسه
ب  یشکانرازهبه هر گوانان. کوتهبه رازیان ھاتهبههکوته

تکا به ؛ واتهک توخمهیه نگ بوون و لهک ڕهجیاوازی یه
بوونیشیان  ک توخمهنگ و یهکهق. یهبهبوون و ئه شه
 تاکانهپشتی باوککن؛  موویان لهھه یاند کهگهی دهمهئه
رۆک س سهگوندار مابووب، به رازکیش کهبه کانهیه

  ناپولیۆن بوو.
 له ،وهربوونهدایک بهکان لهازهربهه کوته رکهھه         

 هکوته رچوو کهرمان دهفه وهتییهرکردایهژووری سه
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 ؛ ڕاھنان وکهرهکردنیان گهرده روهکان ڕاھنان و پهرازهبه
 و جگه و یاریگه و فرگه کردنی زارۆکیش، باخچه ردهروهپه
یان زراکهمه م چونکهتییان پویست، بهی تایبهوهوانهحه
کرێ ل دهتا ساز کردنیان، چه، ھهی نییهگرنگانه م شونهئه

ژر تی و له رکردایهی سهچشتخانهکان له هکوته
بگرن. م ھهکهنگاوی یهرۆکدا ھهی سهوخۆدریی ڕاستهچاوه

کان، هقۆی کوتهبهقرهکۆی ھهو مه مهپ و گهبۆ جی گه
ب دا.  ستهبهم مهپشتی باغی سوان بۆ ئه پانکیان لهگۆڕه

رمان، پی فهو به م بیارهرچوونی ئهدوای ده، رتیبهم تهبه
ی وهواندنهو حه وهکاری سازکردنی جگای الواندنه

تیدا رکردایهی سهچشتخانه ست پکرد. لهکانیان دههکوته
 مهیدانی گهوی و زاری پشتی باغی سواندا مهزه و، له فرگه

ی حاکدا زارۆکی ئاژه رازان ساز کرا، لهی بهو یاری بۆ ڕۆه
ست و گوێ دهکی دایک و باوکیان چاو له روهنشین ھهویلهته
و وه سانهر ھیچ خۆشی و حهسهرمان بوون و فیان بهفه به
  بوو.نه وهکهختییارییهبه

 سندکرا و بهکی نوێ پهش دا یاسایهندهروبهم سهر لهھه     
وا ر گاز و ڕبازکی کهھه له دا خوندرا کهگوی ئاژه

ن و  خاوهڕینی ئهتا تپهبت، ھهڕ دهرازک پیدا تپهبه
ر ڕباز سه له نشین بۆی نییهویلهی ژای ته، ئاژهشکۆیه

شار بدات. لنکدا حهکه ب خۆی لهدا ببیندرت و ده
 ، کهوهڵ بو کرایهگهشی دهو خاهئه کهرمانهبریارفه

 ژن و لهڕۆژانی جه له یهیان ھهمهرازان مافی ئهی بهرهبه
نیشاندانی  وز، بهریرکی سهحه لکهپهنگاندا ئاھه زنهمه
  ستن.ببه ی خۆکلک تی، لهزنایهی مهپله
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ڕ. پیت و فهساکی خۆشیان ل داھات، ساکی به     
و دراو بوو،  تیی پارهمایهر بووب، کهگهکیان ئهسییهمایهکه

ی پ ج وهکانی ناوهبکرێ پداویستییه و دراوکی که پاره
ت بۆ ی تایبهنیاز بوو خوندنگهزرا بهمه ن. چونکه بکهجبه

 رکهم ئهنجامی ئهکان سازبکات ؛ بۆ ئهرازهبه کۆرپه
نتۆیان گرەک بوو... ش خشت و زیخ و لم و چیمهگرنگه

ش م کارهنجام بگات، بۆ ئهئه به بوایهی ئاشی با دهرنامهبه
لی تریان ل و پهلک کهل و دینامۆ و گهو ته واهئاسنه

یان خۆراک بوو، کرینهشهکان نانه گهک بوو... سهرهگه
کری وردیان کان شهرازهبۆیان دابین بکرت... به بوایهده

خواردنی  کانی لهرازهک بوو ناپولیۆن بهیهپویست بوو(ماوه
ق ندی ڕهپی وابوو قه ق پاوان کردبوو، چونکهندی ڕهقه
نیشت و پی دادن)، یان دهستهجه ز و لهز و بهخه بتهده
، ل مزرا دا دەست شم ویست و پداویستییانهمووی ئهھه

وتن و دەبوایدەکن. بۆ ڕا  وهرهده له نھاتبای
 ،داویشتییانو پگهھاوردەکردنی ئمدا ر دهبهیان لهدوو ڕ

متر بخۆن م و زار دا بگرن و کهده ست بهده بوایهبوو، یان ده
 بوایه، یان دهوهنهکۆشی باری الر ڕاست کهوهگرده و به

ڵ گهو ده نبکهوا ودا نیازی سات و سه زرا بهرگای مهده
  ن. ڵ بکهست تکهمرۆڤ ده

می کی ڕگای دووهن پشهزرای ئاژهتیی مهرکردایهسه    
و  ونجه رهبه شک لهنگاو دا بهم ھهکهیه بژارد و لهھه

 ر بهم ھهمی سڤکی سای ل فرۆشتن، بهرھهی بهنیوه
 شی ھنایهکرد و ھلکهسی نهبه تاتهو په فرۆشتنی ونجه

 ییانهزهلک ب بهشدا گهفرۆشتنی ھلکه فرۆشتن؛ له
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بازاڕ کرد  ی دهت ھلکهشسهدا شهفتهھه رو له ھه وهجویه
 ھای کرده، کارکی وهی ھلکهو فرۆشتی. فرۆشتنی بباکانه

ھیچ  ،وێ سائه زرا، کهر ژماری دانیشتووانی مهسه
ر ھیچ ک و سه نیازی کورک بوون له ک بهیهندهبه

ھیچ  ک لهیههیچ جوجهنیشت و ھنهک ھهیهڕاوکه
ئاکامی  و له رتیبهم تهر. بهده ھنایهری نهک سهیهھلکه

زرا ی مهودای ب حیسب و کتبدا، سای پار باندهسات و سه
و  وهمانه ندهوهر ئهژمار، سای نویش ھهئه ند بوون بهچه

  کرد.زیادیان نه
ردا مبهسهمانگی ده له شیان کهخورد و خۆراکی ڕۆژانه    

ی گوره ش دا بهمانگی فڤرییه ، لهوهم کرابوویهجارک که
ر . ھهوهمتر کرایهم و کهمداگرتن، کهده ست بهی دهرنامهبه

یان، ئاییساندنی ی تشووی ڕۆژانهوهم کردنهشانی کهشان به
سی و دهکورتی الساغ کرا. بهکاندا یهویلهھۆڵ و ته چرا له
ڵ ریان دا باری. ئاژهسه به وهکهموو الیهھهنوایی له ب ئه

ر، دهبه ڕاده ریی لهوهر کار و کورهبه م بژیوی و لهھۆی کهبه
ی رهم به، بهوهبوونهڕتر و باریکتر دهڵ ڕۆژ لهگهڕۆژ ده

ۆ تر وهڕی و زۆرخواردنیاندا ھهوهسای چاک له رازان لهبه
 تگوت فوو کراون.ر دهھه نگابوون، کهئه
ی بوو. ئاژه وای ئاخری مانگی فڤرییهڕۆژکی خۆش ھه    

رمی رگهسه ،ناوی برسیھه ران دا بهموچ و دبه ماندوو له
 توونان بوو کهمی قاوهماودهیان بوون. دهئیش و کاری ڕۆژانه

ری ر موچ و دبهسهزووبزون بهکی ئارهیهرامهبۆن و به
ری ی برسیدا گوزهر ئاژهسهماڵ بهی شهڕا. شنهزرا دا گهمه

یاندن. بۆنی م و ھاوکی خۆش بۆنی پ گهکرد و ھه
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سازکردنی جارانی ئاغا ی بیرهالی کارگهئیشتیھابزون له
  .بۆوهزرا دا بو دهر مهسهھات و بهده وهجۆنزه

وتی ر ڕهبهنووکیان لها لوت و لمبۆز و دهتک ڵ بهئاژه     
یان رامهکانیان بهسیه ماڵ ڕاگرت و پ بهی شهخۆشبۆنی شنه

ب چی بت ده خۆشه م بۆنهئه دیان داھات که مژی. بهھه
روای مشکیاندا دهبستت؟  پرسیارک بوو بهچی ھه و له

  ک بوو گوتی :س ئاژهربهھات، ھهده
کردووی  رهکهچه ریکی تازهبۆنی جۆی فه مه ئهـ ... بهـ  

  بۆمان دت.   ر ئاگر نریاوهسه
 کردوو، ده رهکهریکی چهبیستنی ناوی جۆی فه ڵ بهئاژه   

م و لووت دا ده ی تر ئیشتیھایان بزووت و ئاویان بهھنده
  و گوتیان : ڕا دڵ داگه زوویان بهتکا ئاره موو بهڕا. ھهگه
ر جارکیش گهوێ ـ ئهد بریا بۆ شوی شهی بریا و سهــ ئه  

  !  لیماوی جۆمان خواردبایهھه رمهـ گه بوایه
یاند و و گهشه تی و ماندووبوونیان بهم ڕۆژی برسایهبه    
ت و سهر داخ و حهلیماوی جۆ، ھهھه رمهو و گهشوی شه له

  .وهدیاندا مایه له ی بوویمیشهی ھهخۆزگه
ر ھات و له. سکوهوهزندا کۆ کرانهھۆی مه بۆ بیانی، له     

می جۆی رھهمی بهرجهپاش سهومهله یاندن کهپی ڕاگه
ی ندی ببت، مای حهرچهو ھه یهرچی ھهیان، ھهزراکهمه
ت نانهته رک بۆی نییهبهو ھیچ گیانله رازانهی بهرهبه
م رچوونی ئهدوای ده ر دوا به. ھهوهنککی ل الر بکاتهده
ی لواره وتبوونهکه ویی کهزه هند په، چهقهڕه رمانهفه

وی و زاری پشتی باغی سوان، به ھا زهروهزرا، ھهسنووری مه
 پوە م داچاندن وی ئهرمهگه ر لهکرا. ھه تکا جۆیان پوه
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و  وهیشتهڵ گهگوی ئاژه ئاشکرا به به ش دا بوو کهدنهکر
ڕۆژ دا  ژی، لهزرادا دهمه له رازی کهبه رهر سه[ ھه گوترا:

وا ناپولیۆن م پشهبت. بهده جیره کیان بیرهیهنیو لیتره
 زن لهتهللهی ساردی کهب چوار لیتر بیرهگشت ڕۆژک ده

  قوڕنت].دا ھه نتیکهجامکی عه
بردنی ڕوهرمان و، بهڵ بیستنی فهی ئاژهشی ڕۆژانهبه      

وام کراسک ردهفای بهری و جهوهرد و کورهرمان بوو. دهفه
نیا دوروا بوو؛ تهژنی خۆیان و زار و زیچیان ھهبه بوو به

، گۆڕاژیانی بتامیانی تۆزکاک پده نگکی کهئاو و ڕه بۆره
نیشتن، داده ژنانک بوو کهنگی جهزم و ئاھهبه

می ده ن لهر تهیانخوند. ھهیانگوت و دهوستان،دهڕاده
ئاھکیان  قامات دا بوو کهو مه ستهی سرود و بهوهخوندنه

درژایی ڕۆژگاران نا به؛ دهوهسانهحهر و دهبه وهھاتهده
کاتی سین و لهمووستی ڕادهده یوهوسانهچه
کانی بوون بافیشهریش دا ناچار لهکانی سکوهوهرخوندنهسه
  .وهمشک بسپرن و خۆیانی تدا ببیننه و  بهئه
دا ڕۆژک  فتهھه مری ناپولیۆن، لهئه ندک بوو بهچه   
خۆپیشاندانی  ت کرابوو. لهرخانی خۆپیشاندانکی تایبهته

س ن و کهشداری تدا بکهتکا به به بوایهڵ دهتدا، ئاژهتایبه
مزی سم و ڕه سک، کهکی کهبورت. ئایهخۆی ل نه
یدا کهندهنو به رابوو  و لهسم کڕه وهرهسه شاخکی له

 خش کرابوو، لهر نهسه فیق ناپولیۆن ـ ی لهدروشمی بژی ڕه
نگی ی بت. دهفکه بوایهر دا دهر و کلۆڤهستی باکسهده
وا و ڵ سرودی بژی پشهگهده بوایهڵ دهنگاونانی ئاژهھه

و  ڕێ . لهوا ھاتباوهک ھهنگ و یهکدهمارشی نیزامی، یه
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سپ و گا و وان ئهکان، دوای ئهرزاهکی بهدا، پشهکهسمهڕه
 دا باندهوانهشون ئه ڕ و مات، بهل و مهگهگۆل و بزنه

بردن و ڕاده زم و زاکونکی ب ونهنه تکا بهھاتن و بهده
ی دوور و درژی رهشانی سه ڕۆیشتن. شانی بهده

ر زمی سهڕۆیشتن و نهھاتن و دههکان دگهران، سهخۆنیشانده
گرت. دوای کۆتایی ھاتنی دهڕار چاو به و ژرانیان له

ر لهی وتاردانی سکوهمجار نۆرهران، ئهی خۆپیشاندهرنامهبه
ن مشکی ئاژه ی بهکایه ،یکهتیژه نگهده ھات و بهده
وت و سکه، دهوهکۆی گوتاردانهر سهسه کرد. لهده
نگ ده نی بهلیی ئاژهسهزرا و تر و تهکانی مهوتهرکهسه
ئاخر  سپاند. لهچهنی دهمشکی ئاژه کرد و لهسم دهڕه
رجی لومهپی ھه ت دا، بهنگی تایبهی ئاھهرنامهندی بهبه

  قاند.تهککیان دهڕۆژ، فیشه
شنک چه بهکان رانهڕ و بهل و مهگه بزنهندا، نو ئاژه له

 ، کهوهکرایهده تهتایبه نگهزم و ئاھهرا و بهم ھهدیان به
ئاست  له کردبایهی. خوای نهیری بکهبوو بی و سهر دهھه

، جارک زمانی سکا و داملیخۆپیشاندانی زۆره
رمی دی گه ، کهیشتبایهگه گوچکه چکیان بهرپهبه
کار. بۆ  وتهکها و زمانی تیژیان دهنجڕهیان دهروشانهده
کرد: چوارپ کج ھاواریان دهن سکاال، یهقاو دانی خاوهله

  خاس و دووپ پیس.
ر گهتک، ئهینهرد و مهموو دهڕای ھهرهو سه ییتکام بهبه

وردی لیان خورد  و به ژیانیان بگرتبایه کت لهیهسره
 راوهنیا دهته وت کهکهردهت دهئاشکرا بۆ ، بهوهبوویایه

زم و شایی و بهر ئه، ھهوهکرایهدیانی پ ده کی کهیهڕوونه
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ر وانه، ھهر لهدهبوون و به ڕکیانهپهند و دیالن و ھهو گۆڤه
  کار بوو ، کار و کار و کار...

ت لدرا و وتیان: پریل دا بانگی جمھورییهمانگی ئه له    
ن ب ناوی بگوڕدرت و کۆماری ئاژهن دهزرای ئاژهئیتر مه

رۆک سه  ش پویستهو کۆماره. بۆ ئهوهجگای بگرته
ش ھیچ رۆکهم سهبژاردنی ئهبژردرت. ھهکۆمارک ھه

ویست دهو پی نه بووڵ دا نهباخه ت و ئازارکی لهزیهئه
و ی ئهو پایه لهپ وندرت؛ چونکهی بۆ بخهکاری ڕۆژانه

شی ک ڕۆژی گهر وهشیا، ھهده م کارهبۆ ئه ی کهن شکۆیهخاوه
ر به له م ھاتهحوشتری ئه ئاسمان دیار بوو؛ دیار بوو که

  .وهخواتهرگای کدا ئیخ دهده
وت، ڕکه بژارد، بهدهرۆکیان ھهسه ێ ڕۆژێ کهوهر ئهھه     
کانی سنۆباڵ تهیانهخه یان لههکجار تازکی یهیهگهبه

ڕی ھۆی شه سنۆباڵ له[یگوت: ی نوێ دهگه. بهوهدۆزییه
ڵ ئاژه ری ھزی دوژمن دژ بهرماندهرفهک سهمانگایاندا وه

 به ی کهمهو دهر ئهڕ دا و ھهی شهرمهگه ڕی کردبوو. لهشه
، ست پکردبووی دووپ ھرشی دهرهدروشمی بژی به

رۆک ناپولیۆن ی تیژی سهر شفرهبه وتبوویهرمانی پشتی کهنه
  و مشارب دابابوو.

رپشتی خمی سهی تازه، زام و زهگهپی بهو به واتهکه    
مۆر و  وهئه کهقیشابوو، بهکی جۆنز دانهفیشه سنۆباڵ به

ر ھه تایهتا ھهبۆ ھه وا بوو کهپی تیژی پشهی کهنیشانه
  منت.ی دهپوه

ی شهڕهلهس، قهالوژ دا، مۆسهرمای مانگی گهی گهرمهگه له
ند سان دووری و مۆی ئاغا جۆنز، دوای چهستهده
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س مۆسه بوو، مهیر ئه. سهوهڕایهنوێ گهرلهری، سهدهربهده
وشت، ھیچ ئاوگۆڕکی ڕهبه نگ و نهدهبه نگ و نهڕهبه نه
ر وەک جاران ؛ ھهوهناسرتهنه ھاتبوو کهردا نهسهھای بهوه

ی ربارهم کوخا بوو. دهزل و ده و قسه خۆرر و مشهکهکار نه
دوا ده وایهنگ و ھهو دهر بهنگوینیش ھهندی شیر و ھهبهمه
درژایی ڕۆژ، کار و کرگاری  دوا. بهجاران پی ده که
 ندهختان بوو. ھهرزترینی چوکی درهر بهسهکورمان لهھه

ی قیاند. هزرا دمه ک بهدا و یهجارکیش باکی لک ده
 وهییهزهڕی به و له ڕیبایهالی دا تپهک بهھاتبا و ئاژه
و رهندووکی به، گورجک دهڵ ببزواندبایهگهزمانکی ده
یگوت ده وهندانهوهخۆڕانانکی بیره داشت و بهئاسمان ڕاده

:  
  ــ ... ھاوڕێ !

  ،شینه و ئاسمانهرزایی ئهبه له
  ،ش و شینهڕه ورهھه هو کۆمهشتی ئهر پسهر لهھه

  یهجیھانک ھه
  .نگوینهندی شیر و ھهبهی مهکهناوه که
  ،نگینهجوان و خۆش و ڕه ندهبهو مهر ئهھه
  ،خشینهو نه زار و ڕازاوهوزه ری سهسهربهسه

  .مگینهژار و خهی ھهی ئاژهوهسانهکۆی حهج و مه
  ،یهرچی ھهھه ،و بانهله
  .نگوینهو ھه واقه، ڕهزۆیه، گهکرهشه

  .ی شیرینهکهو گه یهری پوهدار به
  .سرینهی ئهر دهڕوونیا ھه ئاوی جۆباری له

  .سرینهو نه یاری پ گوهمرگ و قۆپی و به
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  ،رژینهر و ب پاوان و پهپهب چه ،شتهھهو بهئه
  یهرانهنجدهش و ڕهفاکش و ببهجهو جی ئه

  دادونیایه م کاولهر ئهسه باری شان و ملیان له که
  .نگینهلک قورس و گران و سهگه

  
جاران  ر خودی خۆی، جارک لهھه یگوت کهس دهمۆسه    
و  ونجه وهنزیکه و له ڕیوهدا تپه ندهبهو مهنای ئهپه به

ر چ سه و، له ناوهریان پوهسه  که والوی بینیوهو ال ڕهسوه
ی گرم و شدا نان و کولیچهو وتهختی ئهو چۆی دار و دره

  .سازکراوی بینیوه تازه
سیان مۆسهکانی یلی گوگرتنی قسهمه رهبهرهڵ ، بهئاژه    
گفت و  ڕیان بهمتا کورتکیش باوهنیشت و کهدڵ ده له
دایک  له ی کهتهوهوان لهئه ھنا. چونکهکانی دهنهبه

ست و ھان و موو ھهھه زابوون و خۆیانیان ناسیبوو، به
چی پشک و ، کهوهریدا توابوونهوهکار و کوره له وهناسهھه
نج داری و ڕهرده داری و دهر نه، ھهم ژین و ژیانهشیان لهبه

م ر ئهسه ھاتبوونه مهم که، کههربۆیساری بوو. ھهو خاکه
ب یان، دهتاه م ژینهو پیان وابوو پاشی ئه ڕهباوه
. وهکیان بۆ بکاتهیهتۆه ب کهھه کی دیکهیهوهژینه

تایی باسی پوچی و به ندهوهر ئهس ھهمۆسه ت کهتایبهبه
گفتی  ندهوهر ئهکردن و ھهی بۆ دهم دنیایهر ئهژیانی سه

 ئیتر به دان، کهی پاش مردنی پدهوهشیرینی زیندو بوونه
 ی پاش مردن ھنابوو.وهزیندوو بوونه ڕیان بهواوی باوهته
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ی وهھاتنه له وهنووک و بنه زرا لهتیی مهرکردایهسه     
 پوپاگانده ھا لهروهس ئاگادار بوون، ھهمۆسه

زمانیش ستهی بهتاندنی ئاژههخهکانی و ھهھراوییهژه
ت ھیچ پالرکیان ت ک قهر نهم ھهخبردار بوون، به

بوون؛ ڕاونانیشی نه رکردن ونیازی ده کردێ و بهدهنهھه
گوشتی  شهبه شداربوون لهبه دری ودەراوی چاوه بگره

کیان یههپیا ڕۆژیش دا نیوه زرایشیان بۆ واکردبۆوە  و لهمه
  بۆ بیبۆوە.  بیره

ینی ین و بهکه بینی ، بم لهیان دهمهیش ئهئاژه    
ما، چونک دهی مزراش واقیان وڕ نهکانرکردەس و سهمۆسه

ی دوای مردن و، وهنی زیندوو بوونهخۆیشیان دبستی به
  زوو مردن و گیشتن ب بھشتی ئاسمانی بووبوون.

، وهر ساڕژ بوونهستی باکسهخمی سمی دهزام و زه رکهھه    
ستر جاران قورد بار لهرشانی سهی ئیش و کاری سهڕاده

 کهر، بهن ھی باکسهک تهنهر ت ھهبه. ئهوهکرایه
زرادا، مه کار کران. لهده شنی کۆیلهچه ڵ بهرپاکی ئاژهسه
رکشان با بوایه، دهڕای کاری ناشتن و داشتن و چاندنرهسه

بیر  رازانیشیان لهبهرخه ی فهکاری و سازکردنی فرگهو قوڕه
وێ سادا، باری ھاری ئهبه رهسه کورتی له نکن. به
ت چاوترووکانکیش نانهته قورس کرا که ندهوهشانیان ئه

تیدا  وت کهکهدهست نهدهتی پشوودانیان وهرفهده
 ک، لهالیهخت و گران له. ئیش و کاری چ و سههوسنهبحه

 وهنارانیشهر چوار کهھه ب بژیوی و، له وهرکی ترهبه
نو خستن ی دهئاژه ریان، قانهمی ب سنووری بان سهسته

موو ب بژیوی و ھه م به. بهوهلکیانی سلالر کردهو گه
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تاک یاری و یاوەری ش تاون، رکی گرانی لهڕای ئهرهسه
پچی گژاوی تونده له ر بوو کهباکسه رتکشان، ھهحمهزه

وت. کهدهھیچ گرفتک نهکی بهیک و پهکاری گران دا ده
ت ، قهندی بوایهرچی بوایه و چهیان ھهر ڕگهکۆسپی سه

ر ی پۆالیینی باکسهبست و وره زمک لههتوانی تهیدهنه
ھومد پ  دا، لهسووڕانی ڕۆژانه کار و ھه . لهدابتاشت

 وهی ھومدخنکاوانیشدا ئهوهددانه خشینی یارانی و لهبه
  وت.کهدهگل نه بوو و  لهدهڕێ کل نه ت لهر بوو قهر باکسهھه
شی . پستی گهوهواوی شکابۆوهتهر بهی باکسهر و سیماسه    
ق و شه هفهڵ و کهمابوو. گهنگی نهشی جارانی ئاو و ڕهله

ووک و لوچ لوچ فهکه ی جارانی ببوون بهکهخ و په
م ڕی و الوازی و کهکورتی، له . بهوهمیبوونهکدا چهر یهسهبه

کجاری و، سیس نشینی یهخانه ی دا ببوونهستهجه ھزی له
رچی زۆرجاران یاران و گهگابوو. ئهرد و زۆیان ھهو زه

یانگوت: [... بتوو ده وهویستییهالنی خۆشهمانی به ھاوخه
 ر خۆی بهو باکسه وهبداتهر ھهسه ھار دابت و شینکهبه

ڕت و گهستی دا دهژر پ ، ئاوکی بهوه ڕ بکاتهته شینکه
ری سه ھار ھات و شینکهم بهر]. بهبه وهئاھکی دته

چی ، کهوهڕ کردهته شینکه ر خۆی بهو باکسه وهدایهھه
ت ت قهر قهو باکسه وهکرایهرگیز کۆ نهمخابن ئاوی ڕژاو ھه

 .وهبووژایهنه
ورازی ھه  کاتی بارکشان، له ر لهلک جاران باکسهگه    

 لهم ھهبا. لهستا و توانای لدهوهدان دا دهقهڕژده
م نووسا، بهخۆی دهده موو تواناوهھه و بهشدا، ئهناسکانه

 پشوو سواری له کشا و بهیاندهکانی چیدی نهئیتر ماسوولکه
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م و لمبۆز ش دا دهالنهو ھهر له. باکسهستاوهڕژد و لژان دا ده
ک روهکار، ھه خستهشنک دهچه ی بهکهداچۆڕاوه لیچه و

نگی ویژدانی ده نیازهنگی دا، بهینی بدهعه بی له
رببت و ب ده ھاوارکی نادیار و شاراوه ی بهکرکارانه

رم و دی ھاوانی گه وهم دروشمهم !] و بهکه:[من پتر کارده
  رز ڕابگرت.یان بهوره
ر و ستا، گلۆڤهوهمی ماندوو بووندا دهده ر لهتا باکسهھه    
تیدانی، م یارمهدهیشتن و بهگهده وهھانایه نیامین بهبه
پیاوی چاک ب و  گوت کهو پیان ده وهپاڕانهری دهبهله

بری کار بی زه یهوانهگینا لهخۆی ب، ئه کی لهئاگایه
ند و ئامۆژیاریی یاران م پهت. بهپی بخا نگوت و لهئه
و پی وابوو زۆری ئه چوو. چونکهدهر دا نهگوی باکسه به
یای خهم به ودهنشینی بگات؛ ئیتر ئهکاتی خانه ماوهنه

 مهو پی وابوو ھیچ شتک لهنیشت. ئهداده ئاسوده
 دایکبوونیدا ی ڕۆژی لهوهھاتنه له دگوشاتر نابت که

نجی باسکی می ڕهرھهمیش بهودهر ئهنشین بکرت و ھهخانه
  ببینت. زراوهر دوندی گردی مهسهخۆی به

قی بهشه رمی ھاوین بوو. مانگی ئاسمان بهوکی گهشه    
زرا ر مهسهتی ڕوونی ڕوناکایی لهردی زینی خوهزه
تاو ھهری بهگون ئاونهزرا لهی مهکهدابوو. گردهھه

 وهر گردی ڕووناکهسه. بهوهوشایهدرهھات و دهی دهتروسکه
ن ر تهیبرد، ھهیھنا و دهک بوو دهن تاک ئاژهر تهھه

پای دیواری  نیا لهتاک و ته وه،وهری شهسهر بوو لهباکسه
ر ردکشان بوو. ھهریکی بهردینی ئاشی بادا خهرز و بهبه
ی پ ی داونی گرد دا داشقهوهگه ر لهباکسه ا کهدمه و دهله
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ردی به ی پ لهپ تک ھا و داشقهله کشا،ردی دهبه له
ر سوی سه له که ،ژری. دوو کۆتر وتهر دا ھات و کهسهبه

ر و کرد، باکسهیری دوور و نزیکانیان دهک دا سهیهبانیژه
زنیان وای دتهپتاو ھه و به چاو بینی یان بهکهساتهکاره

ج ، لهتاه واهم ھهبیستنی ئهڵ بهڵ برد. ئاژهبۆ ئاژه
 ی ئاشی با چوون. کهو کارگهرهن بهختهتره بزووتن و به

 ر بهیریان کرد و ڕوانیان و دیتیان باکسهج، سه یشتنهگه
ی ژر داشقه شنک لهچه شی بهکی لهو الیه وتوهالشانیدا که

دژواری  یشی بهناسهت ھهنانهته ، کهرد دا گیرساوهبه پ له
 وهچۆڕتهیدا دهویلکهالشه ی خون بهکشرێ. چۆڕاوگهبۆ ده
کانیشی ل و ون و، قن؛ چاوهتالنی ئارهکانی شهراسوهو په

  .ی جارانیان ل باوهو گرشه ورشه
  و لی پرسی : وهردهرکی بۆ الر کر سهکلۆڤه

  چ حاڵ دای ؟! ر چۆنی ؟... لهــ باکسه  
رامی روو دا خنکاو وهگه نگکی نزمی لهده ر بهباکسه    

  : وهدایه
ن... کهتۆ ژان دهر وهکانم ھهوتووم... سییهپشوو که ــ ... له  

رد و کوچککی ... من ... من بهیدی نییهم چ قه... بهکه
 ... کهمان ... کهکهپای دیواری ئاشه تهزۆرم ھناوه ندهوهئه
مان پک بنت... ئیتر... ئیتر کهری ئاشهر و بهتوان سهده

وت. من من ناکهکی بهمنم، ئاشی با پهمن ببم... یان نه
س بوو. ڕاستیتان به ئیشم تدا بکردایه ر مانگکی دیکهھه
یای ر بیر و خهسه وتبوومهکه ک ب، من خۆیشمرهگه

ست ده نیامینیش لهبه مگوت کهمگوت... دهنشینی و دهخانه
کرین... نشین دهو ھاوکات خانهو من و ئه وتووهو بوو که
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توانین نشینی دا، باش دهمی خانهده و لهمن و ئه مگوتده
  م...بچارن، به وهپکه

  
  ھاوڕیانی کرد و گوتی : می لهر ڕووی دهکلۆڤه  

ردار بهر خهلهو سکوه تان بست و بردکــ ھاوڕیان، ده    
کار  تا کار له... ھهیهلک شپرزهر گهباکسهبین  ن!...بکه
  .وهبۆ بدۆزرتهکی لهیهب ڕچاره، دهترازاوهنه
ر ج بزووتن و ھه کج لهموو یهربردن، ھهبهبۆ خه    
بان  نگ و ئارام لهنیامین مه. بهوهنیامین مانهر و بهۆڤهکل

ر دا تخ ببوو. جار جار کلکی درژ و داو داوی ری باکسهسه
ب ھیوایی  سووڕاند و بهدهر ھهری باکسهوری سهده له
  کرد.یری دهسه

 ر، کهله. سکوهوهڕانهڵ گهخایاند، ئاژهعاتکی نهسه گهچاره
 ھاته مهڕهھه رچاو، بهبه ھاتهشو دهت مات و پهڕواه به

  ر و گوتی :ری باکسهژر سه
ـ  باکسه    وا ناپولیۆن گوی پشه ی تۆ بهتا واهم ھهر! ئهـ
 ندهچه م ڕووداوهوامان لهر بزانی پشهگه، ئهوهیشتهگه
مت ب... ھیچ خهمت نهر ھیچ خهالم باکسه!... بهتبارهفهخه
زرا بۆ کانی مهفادارهوه گیانی ڕۆه سی کاکی کهب کهنه

وا فیق گیان، پشه ڕه. بهخهلک پ بایهوا گهپشه
، رپرسهشساخی یارانی خۆی بهی لهوهڕاندنهناپولیۆن بۆ گه

ی گوندی خۆشخانهمترین کاتدا ڕگای نهکه له ربۆیهھه
  کات. ی وندرتان دهوانهو ڕه وهکاتهده ویلنگدۆنتان بۆ

 کین، چونکهبیستنی ناوی گوندی ویلنگدۆن ڕاچهڵ بهئاژه    
ندا ئای زرای ئاژهمه ڵ لهی شۆڕشی ئاژهتهوهله
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لی، سنووری سنۆباڵ و مه له قاندبوو، جگهوتنی چهرکهسه
شندرابوو. ڕووکی تر نهپی ھیچ ئاژهزرا بهوی مهپته

زرا مه زرا دا بژین و لهمه خواز بوون لهتکا ئاواتهڵ بهئاژه
نی وشهکه بوویشیان لهوه رمی ساردهت تهنانهدا بمرن و ته

خوازا ویش نهر؛ ئهده چتهیان نهزراکهخشاوی مهخون نهبه
رزی و ربهی سهمز و نیشانهڕه ر کهک باکسهکی وهئاژه
زرا مه ر لهری باکسهدهیان بوو. چوونهزراکهرازیی مهرفهسه

 ربۆیهتی بوو، ھهیی و سوکایهتک و شوورهڵ، ئهبۆ ئاژه
رج رپهیان بهکهرمانهڕۆیان کشا و فهی باوکهھاواری ھه

ی سروشتی خۆی، گورهر بهلهم سکوه. بهوهدایه
  یش پی ل داگرتن و گوتی :مجارهئه
 ر و قاچی بگاتهده زرا بچتهمه ر له... بتو باکسه ــ 

ک و دوو، سفت ر بی یهی گوندی ویلنگدۆن، ھهخۆشخانهنه
  . وهڕتهگهدهبۆمان ک گوزی ئازا بت و وهو سوی ل ده

یش و مجارهئه ،رله، سکوهرتیبهم تهنجام و بهرهسه    
ڵ ئاژه ستی ھات بهده وو له، زۆر زموو جارانی دیکهھه

 ر لهزرانشینان ھهردی مهرمانی ده دهبه لمنت کهبسه
  وت.کهست دهزرا دهی مهوهرهده

 رر باکسهسهشنک بهچه رد بهبه ی پ لهداشقه     
شی زامدار و تا لهکاتژمرکی خایاند ھه نیوه داھاتبوو، که

ژر کوچک و دار و خاک و خۆڵ  ویان لهی ئهشکسته
 وهوتهتیی یارانی کهیارمه ر بهباکسه رکه. ھهستاندوهئه
ر سه و له وهیان بردهکهوگهو خهرهھواشی به ر پ، بهسه

رمدا ڕایان کشا. پووش و کای نه ج و بانکی ئاخندراو له
دا  ر ج و بانی ناسازیسهی دوو ڕۆژان لهر ماوهباکسه
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نیامین ر و بهدا، کلۆڤهم دوو ڕۆژه ی ئهماوه و له وهمایه
. وهڕ و وشکیان کردهوری دا ھاتن و تهده وام بهردهبه
 رمانهدا، ده م دوو ڕۆژهر لهخمی باکسهرمانی زام و زهده

مامی ئاغا ی حهدۆبچه کان لهرازهبه ک بوو کهیهسووره
ڕۆژ دا  نیامین لهر و به. کلۆڤهوههجۆنز دا دۆزیبوویان

ڵ دوو گهیان دهورهوچکی گهش دوو کهر جارهدووجاران، ھه
  دا.ر دهرخواردی باکسهتفاقان ده مهژه

الی مین جار بهکهر نونی ناسازی، بۆ یهسهباکسر، له      
مجار ر ئهگهئه ست کهیمانی بهپه وهنیامینهر و بهکلۆڤه

 ست لهده نیازه، بهوهر لینگ و زیندوو ببتهسه وهوتهکهب
نشینی، تی خانهداھاتنی مۆه ر لهدات و بهش و سپی نهڕه
یاندا پ ڕابکشت و تاوک زراکهسووچکی مه له

 نیازهی دواییدا، بهماوه له ھا گوتیشی کهروه. ھهوهستهبحه
نی مهئاخری ته ی فر ببت و لهلفبایبیست و دوو پیتی ئه

  .وهسپی جیا بکاته ش لهدا ڕه
ر و ر دا، کلۆڤهی ناسازیی باکسهی دوو ڕۆژهماوهله      
ی وهسانهرقای ئیش و کار بوون و حهڕۆژ سه نیامین بهبه
  مراند.ر تیمارکردنی یاری ئازیزیان دهبهویشیان دهشه

ر مین ڕۆژی ناسازیی باکسهسیه دوو ڕۆژ ڕابوارد و له      
کی ڕووی گارییه زرا بهی مهو گۆه رگای پنج کلیلهدا، ده

ڵ ئاژه دا، تاقمک لهمهو ده. لهوهبارکش دا کرایه
 ستیان لهشکیان دهبهرمی چاندن و داشتن بوون و رگهسه

ازکی رکرکارکیشدا، به ر پۆلهری ھهبان سه بژار دابوو. له
وردی  ستابوو و بهدر ڕاوهرکار و چاوهک سهزیت و وریا، وه
ژر نیگای چاو دا ڕاگرتبوو. گاری بارکش  کرکارانیان له
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ڵ کان، ئاژهشونی کگه یشتهزرادا گهی نو مهجادهبه
یان کهیر، گاردوو چاوی سه و به وهرخاندهرچهریان وهسه

 وهناسهموو ھان و ھهھه نیامین بهبهم ودهر ئهبینی. ھه
رعات دا رز و زهنو په ڕۆی کشا و بهی باوکهھاواری ھه

نیامین و گریانی بهنگی بهبیستنی دهڵ بهلینگی دا. ئاژهھه
و  کار سارد بۆوه ستیان لهو، دهکانی ئهرارییهدیتنی بقه به

کچین کبین و یهیهستان، ب ڕاوهنیامین بهستان. بهڕاوه
  دا :بانگی ده کرد و لهگازی ده

ڵ گهده وستن کهن و ببزوون و مهڕاکه ــ ئۆی یاران!... ده     
ن و ڕاکه ... دهیاری شیرینی درین دیداری ئاخرینمانه

 ر دیدارک تازهفهر سهسه ری لهڵ باکسهگهببزوون و ده
  ...وە دیداری ئاخرینمانهئه ، کهوهنهبکه

ی نو ئاژه یری خستهپۆلکی سهنیامین شهھاواری به       
 کان بزواندنی. بزواندنک کهک تهکج و یهیه کرکار و به
وت و ھیچ کامیان کهپرسین و لپرسین نه کیان بهھیچیان په

تکا  مان. بهرکار دا نهندیی سرۆک و سهزامهمی ڕهرخهده
ۆشکی و کورهو به ر جادهسه وتنهڕین و کهرپهکان دهگگه له
  قاند.تی تیان تهرکردایهسه
 سپهکی بارکشی دوو ئهوره، گاریهرگای ھۆی گهردهبه له  

بانی ژر سایه دگووز، لهزاتای بهکی ڕهڕاگیرابوو. دووپیه
تا ی ھهکهنگیلهوت ڕهحه کان دا، کالوهسپهپشت پاشکۆی ئه

. توو پای دابۆوهوخهبرۆیانی داکشابوو و نیوهر ئهگری سه
 ی لهخته، ژوورکی ڕهوهکهبانهی سایهوهپشته له
ی دا وهرهدوو شانی ده له سازکراو دابین کرابوو کهختهته
  کی ل نووسرابوو.یهند ڕستهچه
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 ورهژووری ھۆی گه رکیان لهرشان سهی پهئاژه    
س چۆڵ و بکه ریانوی باکسهم ج خه، بهوهنایهھه

ر بۆ ساڕژ وان، باکسهھاتنی ئهر له بینی. دیار بوو به
 نشینان لهویلهخمان ڕاگوزرا بوو. تهی زام و زهوهکردنه

  گازیان کرد:  مبارانهھان و خه وری داشقهده
ھومدی ساغ  ت و بهوهھیوای دیتنهبه ر!ــ ماوا باکسه

  وا !ما ر...ت باکسهوهبوونه
پۆک چه و به رز بۆوهر پاشوو بهسه نیامین لهپ به له       

بانگی دا و  رشان لهنگکی پهده وای داگرت و بهرد و ھهھه
  ھاواری کرد :

ی وهری چی و ھاتنه... باکسهفامینهوجی نهی گهــ  ئه       
 مییهنهھهجه م بارکشهیرکی دووالشانی ئهسا سهچی!... ده

زووی م ئارهو ده، سا ئهر نووسراوهسهن و بزانن چی لهبکه
  م دابنن!ده ر بهی باکسهوهڕانهگه

 نگاوک لهند ھههی چنیامین ، ئاژهبانگی پ خرۆشی به
وری ده سپی به لی بزنه. موریهوهدوور کرده کهبارکشه
کان موو ڕستهیتوانی ھهم نهدا سووڕا، بهکهبارکشه

رز بۆی نگکی بهده نیامین بهبه ربۆیه؛ ھهوهبخونته
  نووسرا بوو : رتیبهم تهبه که وهخوندنه

فرۆش ، وڵ و ڕیخۆهڵ کوژ ، کهاژهد سایموندز :  ئەئالفر« * 
  ری گوندی ویلنگدۆن.چرش سازکه

لۆل و خه له کوتی سازکراوه شنهچه مه* فرۆشیاری ھه
  ڵ.ی ئاژهئسقانی تازه

گ تام بۆ خۆراکی سهنی باشترین گۆشت و ئسقانی به* خاوه
  ». کانی ئوهو تاژی و توه
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رزتر کان، ھاواری بهستهی ڕوهنیامین دوای خوندنهبه   
  و گوتی: وهکرده
م ئه یشتن کهتگه مجارهرێ ئهکان، ئهی ھۆش دزراوهــ ئه

سا ر نازانن، دهگهردانمان؟ ئهسه بۆچی ھاتۆته بارکشه
رمان بۆ وا باکسهو بزانن ئه وهنهبکه کانتانگوچک

دوا دا  ی بهوهانهڕگه تایهتاھهن و ئیتر بۆ ھهبهده کۆشتارگه
  ! نایه
ر به یی لهترس و توڕه و بهی تکهتبارانهفهھاواری خه     

سپی ئه و جووته وهنگی دایهزندا دهرکی ھۆی مهده
ستک تکا ده ڵ ھاتن بهگوێ کرد. ئاژهی کوڕهکهبارکشه

 دۆزن، کهک لۆ دردی خۆ وهیهک و چارهستی یهده نهبده
سپان ی ئهری جووتهبان سه قامچی له کهوانهگاریه

سپان دا و ئه تینی به وهموو تین و تاوهھه سووڕاند و بهھه
 ڕاند. گارێ بهرپهده ی توڕهش ئاژهباوه بار و بارکشی له

 شونی دا غاریان دا. له ڵ بهگرت و ئاژهوری ھهپتاو ده
ڵ دا دڕی و نو پۆلی ئاژه اڵ ڕی بهر چوارننویاندا، کلۆڤه

لینگی  موو تواناوهھه شون یاری کۆچ کردوویاندا به ر بهسه
و بوون نج و چاالک گه سپی گارێ، کهی ئهم جووتهدا. به

و رهپووش بهلهک پهپ ، بار و بارکشیان وهچوست و تونده
وو توانای مھهڕووی ناچاری، به ر لهکشا. کلۆڤهپش ده

  ناوی ھاواری کرد:ھه
  ر !ر !... بــــاکــــســــهــ باکسه
رکی ی سهکهمهھاوده نگی ھاواری کۆنهده ر بهباکسه        

مزی ڕه و به وهنزیک کرده کهی پشتی بارکشهرۆکهنجهپه له
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ی نیشانی یارانی کهتی سپیی ژر لمبۆزهڕازک، خاڵ و خه
 واو.   دا و ئیتر ته

  ھاواری کرد: وهکۆڕژنکی سامناکه ر بهکلۆڤه   
 ی گورج بهکانک... دهست و بردک، تهر! دهـاکـــســهــ بــ   

 تک بشکنه بری جووتهزه به کهرگای بارکشهر !... دهباکسه
فیق! ڕه ر!... ھاوارهباکسه ڕزگار بکه ندهو بهو خۆت له
و  بۆ کوشتارگه نتبهوا ده!... ئهگیانه ر و ماهھاواری سه

ر ر... ھـۆی باکـسهباکسه مان بۆ ڕاپسکنهکتگوژن... خۆیهده
  ر !!... ھـــۆی بــــاکــــســــه

شون  ر بهنگی ھاواری کلۆڤهی دههدوا زایه رکهھه        
تکا  نگ و بهکدهی تریش یهدا چوو، ئاژه کهبارکشه

  ھاواریان کرد :
ست و .. ده.ر... گورج بهده رهر !... خۆت بخهــ باکسه    

  ر !....ر... ھــۆی بـــاکـــســـهبردکت ب باکسه
مایش تۆزی بای شه تۆ باوی گرتبوو،ر وهھه کهبارکشه     
ر بهریش لهشکاند. ئیتر لووت و لمبۆزی باکسهدهنه
ڵ بزانت ئاژه بوو کهدا دیار نهکهپشتی بارکشه رۆکهنجهپه

ی مهودهر ئهم ھهیشتووه یان نا. بههگوی گنگیان بهئایا ده
ڵ ر چاوی ئاژهبه ر لهتی ژرلمبۆزی باکسهخاڵ و خه که

ی سپ و ھاژهی ئهق و تۆقی چوارناهنگی تهالچوو، ده
ت کردنی دووالشانی نگی سمکوڵ دهگهده کهرخی بارکشهچه

  .ک بوونی یهتکه کهندی بارکشهبهختهدیواری ته
ر دوو سه کجار لهس بوو یهر بهڕابوردوو دا بۆ باکسه له     

ستان تک رھهبه ک جووتهیه ست و بهستانی ھهده
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 مهردهرو و سهو دهم بوو. ئیتر ئهودهم، ئهودهبقرمن. ئه
  رچوو بوو. سهبه
 کیان بهوهڵ و نزا و پاڕانهنگی ئاژهی ڕاستی ب، دهوهئه   

ر سهڕنونی یارانی له ریش بهیشت. باکسهر گهگوی باکسه
ندی زیندانی داگرت، بهختهپۆک دیواری تهچه ستا و بهپ ھه

کانی توندی گارێ ل دەمی ئاژۆتن نگ و ڕاتهم جگای تهبه
بوونی خۆیشی م ھزی و زهل الیک و، ل برکی ترەوە که

 ڵ بهئاژه وهو الشهکرا. لهپ نه ل و پۆیان خست و چیپه له
ھاتن. ری گارێ دا دهپ و تۆزی پاش سهشون ته ن بهختهتره
 میان ڕوو بهڕی ب ھیوایی ھاواری دهوپهئه موویان بهھه

  سپی گارێ گرت و ھاواریان کرد:ئه جووته
پی به ! ئوهرینه، ھۆی برادهردینهــ ئۆھۆی ھاوده      

رن ن؛ وهبهمان دهو نهرهزکی خۆتان بهگهبرا و ھاوڕه خۆتان،
  ڕن ! گهرن وه... وهرینهڕن برادهگهوه

و کاس بوون  مژهگه کهسپی بارکشهی ئهم جووتهبه       
دا گوچکه یان به؛ بای ھات و ھاواری ئاژه هزان و گژهو نه

 ،وکشک بووست جهده هب نوسار و لغاویاوان ھهچوو. ئهنه
پ و چهرهیبردن و جارک بهو ڕاست دهرهمک بهده که
سک خۆش ئاژۆ بوون، رمانی کهفه وان به.. ئه.وهیگانهده
ست دهقامچی به وهریانهپشت سوکانی پاش سه له که

  دانیشتبوو.
ر سه وتهڕ کرد و کهزرای تپهڕی مهکوره کهبارکشه   

بارکش و بار  چوو لهزرا. چی پ نهو دیوی مهی ئهشاڕگه
مکی قورس م و خهر تۆز و تهزرا، ھهی مهردهو یاری کۆچ که

تی فهت و قهنموودو ڕواه تایهتا ھهجما. ئیتر بۆ ھه
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زرانشینان گوم و گۆڕ ی مهر دیدهبهر لهخشی  باکسهھیوابه
  کرا.
رگی وای مهر ھات و ھهله، سکوهو ڕۆژهئه اشس ڕۆژ پ     
  ری پدان و گوتی :ی باکسهمبارانهخه

باتی وڵ و خهموو ھهھه ھاوڕیان!... به ــ         
موو ھه ی گوندی ویلنگدۆن و، بهخۆشخانهکانی نهدوکتۆره

 کرا زامی یارهنه وهداخهش، بهخۆشخانهرمانی نهوا و دهده
   ل چنگ مردنی ڕزگار بکات. و  وهساڕژ بکرته کمانزهئازی

فیق کانی ڕهمی دوایین ئاوزینگدانهده ھاوڕیان! له   
رینی بووم و گوم ژوور سه ر خود بۆ خۆم لهھه ردا، کهباکسه

ڕی دتان پم بت کانی بوو... باوهزوهئاخر ئاوات و ئاره له
ر ڕووداوکی ھه ر لهاڵ باکسهڤھاوڕیان! کۆچی ئاخرینی ھه

تیمان، تاتر و رکردایه، بۆ من و بۆ سهم جیھانهر ئهتای سه
می ده ر لهھاوڕێ باکسه ت کهتایبهتبارتر بوو. بهفهخه

 رمهئاخر نه م و بهژر گوچکه می ھنایهده ،گیاندانی دا
  گوی دا چرپاندم و گوتی: کانی بهورینگه

 که، بهمان نییهر گرانم، مردن و نهی ھهژارهم و پهــ خه   
  واوی...ناته به ردی گرانم ج ھشتنی ئاشی بایهده
گرماندی: بژی  وهموو ھزهھه، بهم ئاواتهربینی ئهدوای ده  

 ر بهیبژت، سهو دهرچی ئهھه فیق ناپلیۆن کهوا ڕهپشه
کسانی و و جیھانکی یهرهبه وه!... بۆ پشهری ڕاستهسه

  وا ناپلیۆن!...تیی پشهرایهڕبه تی بهبرایه
کج ، یهمبارانهی خهی قسهوهم گانهده ر بهلهسکوه      

و قین و  زریوهڕی غهو پهئه نگی گۆڕدرا و بهوای دهھه
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رزی ئاژن کرد و چاو ده رانی بهوهکی ژینهکایهیه وهبوغزه
  وتی :گ

پی تی؛ بهرکردایهگای سهباره یشتۆتهــ ڕاپۆرتک گه     
زمانی  له فامانهکی خاوی نهیهو بۆه ، گۆیا پرتهو ڕاپۆرتهئه
م و زوانی ر دهسه وتۆتهکه وهرفاوهفامی خهکی نهیهمژهگه
ۆکی  قسه... بهوهی ترهرکی ساویلکهوهند ژینهچه
دسۆزی بۆ  ،تنهخهر ھهوهی ژینهفامۆکهکی نهیهوجۆکهگه

تی بارکشی سایمۆندزی و گۆیا گوتویه ر نیشان داوهباکسه
م ... ئا لهبردووه ری بۆ کوشتارگهفیق باکسهرکوژ، ڕهوهزینده

زرای مه له که لک داخ و مخابنهدا، جی گهمهردهسه
ھای و گرشونکی وه فیتنهران دا مایهوهرزی ژینهربهسه

کانی بانییهموو میھرهویستوویتی ھه وتووە کهکهتدا ھه
  ک قوڕ دابپۆشت.تۆپه رزمان بهبهرۆکی پایهسه

ندیک چه وهرانهزکی شانۆگهز دابهبهھه ر بهولهسکه     
 ک بهو یه وهی دا جووندهفهر کهسه ھات و چوو. کلکی له
  دۆڵ و چۆڵ گرماندی :

ر فام و گهئه زرا!... ئوهرانی مهوهی ژینهــ ئه       
زنتان وای مهر و پشهب ڕبهبت، دهمشورکتان ھه

و می ئهئوە بۆچی ده که یرهسه وهالمهناسیبت... من به
 ی کهوانهخوێ!... ئاخر ئه له کردتان پ نهسووکه نهچه
 متر بیر لهبینن و کهت دهتی شش و ڕواهدایم ڕووکهبه
نو  ب له، بۆچ دهوهنهکهده کهروونی شتهر و دهوھهجه

ک کایه بت و بتوانن لهیان ھهوهم کردنهدا بواری دهئوه
یبژن و ر دهھه ی کهوانهبا ئهن؟!... دهکوک ساز بکه

تا ھهسایمۆندز  و ببیسن و بزانن کهوه نهنایپژن، گوێ بکه
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بین، بردو ملی دهبۆ کوشتار ده م بارکشهی بهدونی ئاژه
و،  ڵ دون جیایهکهده چی؟! ئیتر ئیمۆکه م ئیمۆکهبه

و  ماوهنه وهو بارکشهر ئهسهسایمۆندز مافی به
و ن ئهدۆکتۆرکی حازان ئاژه  ئیمۆکهتی. بهفرۆشتوویه

ڕاستیدا، بارکشکی  نی. لهخاوه ەتهو بوو ی کیوهبارکشه
ر ھه برد، ئیمۆکهده و کوشتارگهرهی بهتا دون ئاژهھه که
بات... جات دهری و ڕی نهسهو چارهرهڵ بهئاژه و بارکشهئه
نیازی ر به وا تیغی زمانیان ھه ی کهوانهسا ئهده

بارکشی  ار بن که، با بزانن و ئاگادکایه شونی دتهگره
ی پزیشکی کهنهخاوه ڵ کوژ، ئیمۆکهسایمۆندزی ئاژه

 ن کهردهم چکه. بهیهفاداری ئمهو یاری وه نهئاژه
ی دوو ڕسته ھاتووهستی نهده ن لهکیمی حازانی ئاژهحه

، یهو نووسراوهبری ئهو له وهخاون بکاته کهالشانی بارکشه
  ڵ بنرت. خرخۆازانی خۆی بۆ ئاژه یامیپه
م زرا بهی مهرشان و حای شواوی ئاژهیای پهخه   

ر لهسکوه ر کهت ھهتایبهبه ج، وهر ھاتهلهی سکوهقسانه
ھوری باسی زی و به بوون دابهچوون و تووڕهھه له
اگری ئ ، ئیتر ئاویان بهوهری بۆ گانهرگی باکسهمهرهسه
فیق ڕه م بۆیان ئاشکرا بوو کهو دهر ئهروون دا کرا و ھهده

و  می دۆستی ناسازیان بووهرخهده ندهوا ناپلیۆن چهپشه
 قسه ربۆیه. ھهکار ھناوهخری بۆ دهرمانی بهوا و دهچیھا ده

توانی دی بریندرایان و ھه ر بوون بهلهکانی سکوهسۆزه به
وا  پشهینهین و بهمل دا و گوتیان به ستیان لههتکا د به
  .همی ئاژهرخهق دهق و زهڕه



 231 

ر، ناپلیۆن ی دوای کۆچی باکسهمهکشهمین یهکهیه        
ی جگای وهی چۆڵ مانهبۆنه ڵ و بهردانی ئاژهسه ھاته

  زرا دا گوتارکی دا و گوتی:مه ر لهباکسه
زرا ی مهروهباری دهرجی نالهلومهان!... ھهــ ھاوڕی       

فیق رمی ڕهھات تهستمان نهده ست و بای گرتین و لهده
م ، بهدماندا باره له سارهم خه؛ ئهوهڕنینهر بگهباکسه

ڕز ڕاگرتنی یادی یاری ئازیزمان، بیارمان دا بۆ به
مان زراکهای مهگوڵ و گی شنهچه مهھه زن لهپککی مهچه

ھا روهین. ھهیی بکهر گۆڕ و گکۆکهشی سهبچنین و پشکه
خانی کۆشک و دیوه له که تیرکردایهسه ش، کنیبه

ین. من ئاخر خۆمان دا ڕوڕسمکی شکۆداری بۆ ڕک بخه
 میشهھه که وهڕازنمهی باکسر دهیمانهم سۆز و پهم بهقسه

ر گوتی: من پتر رگیش دا ھهمهرهسه ت لههنانیگوت و تهده
ر سه ر بهیی بژێ، سهوا دهفیق پشهی ڕهوهم ، ئهکهکارده
  ! ڕاسته

 ر لهفیق باکسهکانی ڕهیمانهھاوڕیان! درۆشم و سۆز و په    
ڤای بیرکردنی ھهبیر کردنیان، لهله ن، کهکهبیر مه

  .کۆچکردوومانه
ی رازان کۆڕی پرسهی بهرهی بهوهر لهژ بهدوو ڕۆ       
ن، رتیب بدهتی دا تهرکردایهکۆشکی سه ر لهمینی باکسهماته

 ی دوکانداری گوندی ویلینگدۆن لهکهبارکشه ترۆمبله
رگای ر دهبه یانی دا ھات و لهندی بهھه ندهھه
قکی ک و دوو، سندوتی دا ڕایگرت؛ ھر بی یهرکردایهسه
زاند و لووری ژووریان کرد و دابه کهترۆمبله یان لهورهگه

باران  چی له کهستان ڕۆیی. سندووقهب ڕاوه به کهترۆمبله
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 رهم بهچوو، بهرنهری لی دهنشینک سهویلهدابوو، ھیچ ته
تیدا بوو رکردایهکۆشکی سه ، لهو ڕۆژهر ئهی ھهری ئوارهبه
 ب. چرپهری دیار نهو سه، ئهزم و شایی و لۆغانهک بهیه به

رز به رمهنه رمهیان نهئواره ر لهو سرت و خورتی سه
یان ناکهنا زهو زه مهمزه. زهمهمزهزه بوو به وهچوویهتھه

را و ھه یان بوو بهکهجرت و فرت. جرت و فرته بوو به
ق و لوور و یان ل بوو چهکهباییههرا و غهبایی. ھههغه
ی تهعرهق و لوور و نهو چه نگی فیشقهکشان. دهتهعرهنه
شتی شتاودهده که وهچوویهرز تھهبه ندهوهیان ئهستانهمه
  ر.به زرای گرتهمه

 روونی کۆشکهده و بوو کهی شهری یازدهمژتری کاسه        
ی و شریخه نگی جرینگهرزی. دهنگ لهده تی بهرکردایهسه

 ڕهرای شهی ھهو بللوریات، تکه تکشکانی چینی و شووشه
لۆ ر وهھه ،رخۆشانی تووڕهست و سهشدانگ مهی شهقهچه

وی دێ و زه مانهوی ئاخر زهتگوت شهر دهھه لک ھان، که
  ک بچت. ر یهبه له
وت و کهنگ نهده نگ لهو، دهی شههتا نیوھه وهو شهئه  
، دواوهو بهی شهنیوه م لهیی. بهگهنگ ڕانهده نگ بهده
الری کۆشک و ته سام له تۆ بهکی وهستییهنگی و ب ھهمه
 کی ڕووت و کورهیهتگوت چۆلگهده تی نیشت، کهرکردایهسه

  .وهی تدا بکاتهکیتی ھلالنهرهقوش گهو بایه
ر و ختانک ھیچ سهنگ وهتا درهیانیش ھهی بهسبه     
وت واوی لهته تاو بهھات. ھهنه وهکهھیچ الیه ک لهدایهسه

ندامانی مجار ئهندکیش ڕابورد، جا ئهنیشت و چه
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کدا دوای یه ک بهو یه وهیان بۆوهبهو خهخه تی لهرکردایهسه
  ر.ده ھاتنه

م نشینان، ئهویلهی تهوهکار بوونهست بهده دوای  
 ترۆمبله ڕا و گوترا کهنویان دا گه دزی به به یهمهمزهزه

ی دوکانداری گوندی ویلنگدۆن، گۆیا سندوقکی کهبارکشه
 سندوقکی پی ویسکی!! . بهباراندا بووه پی ویسکی له

فیق یادی ڕه و بهدوێ شه م سندوقکی پی ویسکی کهبه
ن دا ڕۆچوو زرای ئاژهکانی مهرکردهوکی سهئه ر، بهباکسه

 ی لهکهوک کدرابوو و پووهو درا چ پاره یاران بهبوو، ھه
ویسکی درابوو، پرسیارک بوو  بری فرۆشتنی چ گرانبارک به

ک گران یهمووسکهنشین کهویلهی تهی بۆ ئاژهکهرامهوه که
  بوو.

  
                     **** 
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ز له کدا ھاتن و بهدوای یه ڕۆژ و مانگ و ساڵ به       
و ڕبوونی ئهم تپهده یش بهنی کورتی ئاژهمهڕین. تهتپه

مانکیان لداھات ڕین. کات و زهتپه ڕۆژ و مانگ و سانه،
ن ر تهزرا، ھهمی شۆڕشی مهردهی سهموو ئاژهھه له که
رازکیان ل به رهند سهس و چهسهر و مۆنیامین و کلۆڤهبه

می ردهسه انیتبارفهتاڵ و خه کییادبۆرە . مابۆوه
. دا مابۆوه هند ئاژهو چهبیردانی ئه ر لهجۆنزیش ھه

 ر مردبوون. ئاغاجۆنزیش لهیسی و پینچهل و جهموریه
 ست، لهرخۆشانی دایم مهسه ت بهکی تایبهیهخۆشخانهنه
بیر کرابوو، ری دا مردبوو. سنۆباڵ لهدهربهی و دهژارھه

کجاری بیر یه ر بهب، ھهڤاکدا نهند ھهبیر چه ر لهباکسه
خۆش و رھاتبوو، نهماینکی ل ده ر پیره. کلۆڤهچووبۆوه

 ر کشابوو و لهسهشیان بهکانی ئاوی ڕهال و ناساز؛ چاوهلهکه
شی، بای ی لهندی گهند بهو به وتبوون؛ جومگهسۆ که

رچی گهڕا. ئهگهدایم ژانیان پدادهبارداییان ت مردبوو و به
م ھشتا ڕیبوو، بهساردنی تپهپهکار ھهمژ بوو کاتی لهله

ر ت ھهبه. ئهنچژتووماف  شهم بهھیچ تام و چژکی له
 ن لهمکیارھهی تریش ھیچ بهر، بک ئاژهک کلۆڤهنه
چیرۆکی  . کۆنهڕنیبۆوهنه نادیاره و دارهری ئهبه

ی ویش بۆ ئاژهی پاوانکراو، ئهڕگهوهشکردنی مرگ و لهدابه
ستی ده یاڵ، بهون و خهک خهر وه، ھهوتهککهپیر و په
  سپردرابوو.کی قورس ئهیهوهبیرچوونه
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 به که ،ھاتبووررازکی گۆشتنی لدهبه کهناپلیۆن به     
ت و بیست و پنج کیلۆی قورسایی رازوو، سهته رد و بهبه

ردار و ت و سهسهن دهک جاران خاوهر وا وهم ھهبوو، به
ریش مابوو، . سکولهببۆوهو مووی ل الر نه رکار مابۆوهسه
ی گۆشتچرم و وری و چه ز وب ،ش و الریم چ مانک؟ لهبه

ت حمهک زهزار و یهھه ستان و دانیشتن دا بهھه لهلھابوو. 
وری دا قوم ز و چهنو به کانی لهھات و چاوهی دهجووه

نیامین ، بهک جاران مابۆوهر وهھه کی کهنیا ئاژهببوون. ته
جارانیش  ر لهنیامین دوای مردنی باکسهراستیدا به بوو. له

  نگ تر ببوو. هن و بدھوهئه
ی وهڵ لکدانهگهزرا دهی مهو و زووی ئاژهرچی زهگهئه     
کتریان ق یهقا و دهمی شۆڕش، دهردهندانی سهمهبیره

نوان  ھاشیان لهوفیرکی وهم جیاوازی و ته، بهوهگرتهدهنه
متاکورتک زرا کهنشینانی مهویلهی تهبوو. ژمارهدا نه

رچی گهدایک زابوون. ئه کی نوێ لهیهرهو به چووبۆوهتھه
می ساوایی دا ده نشینان لهویلهزارۆکی ته ی نوێ، واتهرهبه

لکیشیان باسی درا و گهگوێ دا ده بانگی شۆڕشیان به
م ، بهاکردتیی باب و کان بۆ دهن و ئازایهشۆڕشی ئاژه

الی تی بهوانهاهری و گیانبازی و پشۆڕش و شۆڕشگه
 دا و ھیچ جووهتانی دهچیرۆک و حیکایهتامی کۆنه وهوانهئه

  خست.دهگا نهکۆمه و بزاڤکی له
توانایان  نج و بهسپی گه، س ئهزراوهی مهوهرهده له

م و ھاوکارکی ر ھاودهرچی بۆ کلۆڤهگهکان ئهسپهکیبوو؛ ئه
و  ی گلۆکهز بکهتا حهانیان ھهر سیم ھهباش بوون، به

واری و خوندن دا ھیچیان خونده وج و ساکار بوون. لهگه
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پیتی (ئا)  له بوون کهر ھۆش نهسهوریا و له ندهوهئه
ل و ب لک پهییش دا گهکاری ڕکخراوه ورازتر بۆن. لهھه

ی هی وتوهمستی و گوتنه م بۆ گوێ لهبهبوون.  چکدانه
وسار شل بوون، ق و ھهگوێ له ندهوهر ئهکانیان ھهستهباده

موو ڕای ھهرهم سهویر ساز کراون. بهھه تگوت لهده که
چاوی  ڕز بوو و بهرز و بهبه ی ئوانوە،الر بهشتک، کلۆڤه

  کرد.یریان دهدایک سه
ر دا سهئاوگۆڕی به وهرکهر سهھه ن لهزرای ئاژهمه     

کدرا بوو. دوو  وهرهده ری نوی بۆ لهوهھاتبوو؛ زینده
کانی پیل کینگتان کیبوو. وی و زارهزه ریشیان لهدبه

ڕکیشیان بۆ نجهو، جه ی ونجهوهی کۆکردنهکینهمه
ڵ کیبوو. کار و سهو قه رهنجنین و وردکردنی خۆیان و گزئه

واوی کۆتایی پ ھنابوو. ئاشی ته یشیان بهباری ئاشی باکه
ی با وزه زرا، بهی مهکهر ترۆپکی گردهسه یان لهباکه

ن بوو وا به ی کهو پۆژانهم ئهسووڕا، بهدهھه
ۆ سییان بمایهو که وهزیندوو بکاته ،بوو سیرهرانی کهوهژینه

ر دا بژنت، سه رعانییان بهرزانی و فهو ھه وهم بکاتهکه
 ،باییگۆپی کاره کانیان بهویلهته با چوو بوو. نه موو بهھه
م و ھاوی ھه ڕۆژی ڕوناک ... نه وی تاریکیان ل ببوو بهشه

زێ ی فنکی کهشنه ھاویناندا ببوو به کانیان لهھۆڵ و پشتره
 فر و سۆی زستانیان بهبه ئاوی ساردی پ له . نهبزون ..

زی رم و تاوگهئاوی گه وتین ببوو ... نهبا شیلهھزی کاره
ئاوی ساردی  بوو بهھاویندا ده کانیان لهسترک و گۆلهئه
ی پۆژه له کی کهیهوهسانهکورتی حهزن؛ بهته للهکه

 ، لهنیاون و خهخه کۆنهکوو سنۆباڵ دا ھیوابزون بوون، وه
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غ و دانی ک ئاشی ئاسایی دهیان وهکهبیر کرابوون؛ ئاشه
  س.ھاڕی و بهده

ڕ مه له ،کانی سنۆباڵرنامهو به پرۆژه ت بهبارهسه    
ی گشتی، ناپلیۆن بیر و بۆچوونکی دژ وهسانهئاسایش و حه

م ڕی ناپلیۆن بهوهدانی به بای ئاوهبوو. پۆژهسنۆبای ھه به
دا س ڕۆژ کار بکات و  فتهھه ڵ لهئاژه بوو کهنه مانایه

ش و سپی ڕه ست لهر دابنیشت و دهھه فتهڕۆژانی تری ھه
و  دەھاتدوا دا سی بهپلهش گرانی و تهله مهئه دات، کهنه

. ی ل دەکوتوەیانکهگهلک ترازانی کۆمه یکهئاکامه
رکی ئازاد و شۆڕشگه و کاتهئه ،ڵیگوت: '' ئاژهن دهناپلیۆ

سووڕانی زۆر ب و وڵ و خبات و ھهھه ، کهستهربهسه
  ب". روشانهو ده ڕچوون و ڕابواردنی سادهی بهشوه
ی ھاتن ، ژمارهنو دهزرا باش ڕهکانی مهوی و زارهزه     
کی کاری پرهری چهجاران زۆرتر ببوو، ئام یشی لهئاژه

و ئامرازی نویان  کینهنابوو و مه الوهرزریی جارانیان بهوه
خوبوون و باری به ش، لهوانهڵ ئهگهم دهبۆ کیبوو . به

رپاکی ، سهبوالوە کانگهراز و سهبهل ، وهڕچوونیانهبه
یان و ترخواردنک وهسانهویشدا ھیچ حهخه زرا لهی مهئاژه

، دوو کانگهراز و سهی بهرهم به. بهندیبووونیش خه به
یی و تر باری کۆک و پۆشته م لهھه بوون که تی تایبهرهبه
، گوی ی زۆریانئالی ژماره میش لهو ھه تسلیانوەو 
    .ن بوونزرای ئاژهرتۆپی مهسه
قی ک و ئارهنجی شان و باسڕه نشینان بهیلهوهته    
سای  ھانی و کۆشک نشینان لهمیان پک دهرھهبه ،ویانته
ر خۆیان سه میان بهرھهبه وهیی خۆیانهت و کارامهسهده
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بوو کانیش وا نهرازهگ و بهت سهبهکرد. ئهش دهدا دابه
س خۆش نشینی ژر ن و بهدهش و سپی نهڕه ست لهده

ستۆ ئه وانیش ئیش و کارکیان لهئه  خرران بن. نهسبه
. دەھاتوەیان و پایهھاوتای پله ئیشکی کهم خاسهبوو، به

و،  ش و الرهن قاپلک و لهزرای ئاژهنی " مهگوته لهسکوه
تین. رکردایهکانی سهرکردهش سهو قاپلکهگیانی ئه

ر ر ھه؛ گهگیانهمان و بوونی  ش و الرش بهو لهی ئهوهمانه
 ، لهوهوتهدوور که و قاپلکهله و گیانهنی تاوک ئهته

ڕز و کرمه تکان دهبۆگه و قاپلکهچاوتروکانک دا ئه
  بت''.ده

یگوت: " و ده وهدانهگوی دا ده ر زۆرجارنان بهلهسکوه      
 کارانه و ورتکهی ئهڕزه زرا لهرانی مهکارو کرداری ڕبه

ر بتوان بیبینت. چاوی سه زرا بهڵ ژای مهئاژه نین که
 ڕۆژ، به و و بهشه زرا بهکانی مهرکردهسه ،یگوتر دهلهسکوه

 وهچاوی مووقشه ر و ژرانن و بهکات و ناکات ئاگاداری سه
گاداری ... دەیگوت ک ئوان ئادەردەکشنماست  مو له

ر پ سه زران و بۆ لهر و ژووری مههست و خوستی دھه
بیست و چوار  ران، لهوهی ژینی ژینهی بنچینهوهمانه

ی کردار ڕاپۆرت و نامه ڕهدان الپهو و ڕۆژان دا سهسعاتی شه
ر وهی ژیانی ژینهرنامهبه ڕهیان الپهو ده وهخویننهده
  یان سووتنن".نووسن و دواییش دهده

زرای تیی مهرکردایهسه ی کهوهیگوت : " ئهر دههلسکوه     
س ناکرت و ر کهھه ن، بهیکهو ده رکی شانیانهن ئهئاژه

گران  رکهم ئهیدانی ئهردی مه؛ مهکهرهیدانی گهردی مهمه
وان ر ئهگهزران و ئهکانی مهرکردهش سهتهینهرد و مهو پ ده
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ڵ تووشی تونابوون ستت و ژیانی ئاژهوهبن، ئیش و کار دهنه
ن گیانی زرای ئاژهتی مهرۆکایهسه واتهبت؛ کهده

  بت".  ڕز دهش کرمهبت، لهنه و گیانهر ئهرانن و گهوهژینه
 وەڕووی ناچاری زرا لهری مهنجدهی ڕهئاژه    

 نهتانوزگ به م چیرۆکهزاییان لهکی ھاکهیهگوچکه
ڕاھاتبوون و  ب و ساختانهده م چیرۆکهوان بهگرت. ئهڕاده

 ژماره رچی بهگهکانیان ئهگهراز و سهی بهرهیانزانی بهده
می کار و رھهم بهلک چس، بهئیشتیاش گه زۆرن و به

می تاک ت ژهنانهته بووهو نه نییه ندهوهت ئهیان قهوهکرده
 زانی کهیشیان دهمهھا ئهروهان دابین بکات. ھهک زارۆکییه
، باری قورسی شان و ملیان وهتهربوونهدایک به تی لهوهله

ی خورد و خۆراکیان و ڕاده دوای ڕۆژ گرانتر کراوه ڕۆژ به
یان وانهوتنی شه. جی ڕازان و خهوهبۆتهو کمتر سووکتر 

جارانیش بوویان.  که یهنهبۆگه کا و کۆته و مشتهر ئهھه
 که یهسترکانهو گۆل و ئهئاوی ئه، ھر یانوهئاوی خواردنه

رمای ھاوین، چ رمای زستان و گهپشیش دا بوویان. سه له
و ھیج  وا بووهک ھهیهل ر رابوردوو دا ، ھه ئستا و چ له

ر یبینن سهرچی خۆیان دهھه واتهکردوون؛ کهحمکی پی نهڕه
تا ر ھهسه یبژت لهر دهلهرچی سکوهو ھه ر ڕاستهسه به

  .یهئاخری ساخته
ی دایک ببوون، زنجیره زرا دا لهمه له نکی کهئاژه     

 ئاقه به ف و ئاقهقه ف بهژیانی رابوردوویان قه
خۆیانیان  و له وهکردهر چاو و بیریان لدهبه وهھنایهده
کاتی  می جۆنز و بهردهرێ سهیاران ئهرسی:" ھهپده

تر بوون ل و کۆک و پۆشتهسهیی بوونیان تر و تهستهژرده
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دا م پرسیارهئاست ئه مشکیان له میشهم ھهیان ئیمۆ، به
ژین و ژیانی  کشا، چونکهیدهو نه وهمایهرام دهب وه

ستی بای ده بهرخۆشان، وی سهشنی خهڕابوردوویان چه
با چوو بوو. چونک ھیچ گز و ڕب و برد و  رامۆشی بهفه

ترازوویکیان نبوو ک ئو دوو ژیانی پ ھسنگنن و 
بزانن داخوا کھیان ب تامتر بووە؛ ئم یان ئو. تنیا 
حیساب و کتابکی ک ل بر دەمی ژیانی ڕۆژانیان دا 

دەکانی سکوەلر بوو ک ھبوویان، پوان و ھسنگان
ب ڕۆژیان ل نوی و پیت و برەکتیان  ،نیشانی دەدا

ل نوی. سکوەلر ھرچی ب دەمیدا دەھات، دەیگوت و 
یکدانیشی ن دەگایوە. چونک دەیزانی ژینوەری 

قت دەرفتی سرخوراندنیان دەست  ،شکت و شواوە حاڵ
 بیری ل وە کت، چ بگا بوی خورد ناکوە و لنبک

  ببنوە و بزانن ک داخوا ئم ھودای ل کودا ئاۆزە!!
ل ناو جماعتی تویلنشین دا ھر بس بنیامین بوو 
ک دەیزانی ژین و ژیانی ژینوەر ل ڕابوردوو دا چۆن بووە، 
ئیمۆش ھر وەلۆی و سبیش ھر وەتۆ دەب. بنیامین 

ڕەنجدەر لم ڕەوت و  گل جاران دەیگوت ک ژیانی
ھوایی ک پیدا ھاتووە و پیدا دەڕوا، ڕۆژ دەگڵ ڕۆژ کز 
و نزم و نویتر دەبیتوە. دەیگوت ک ھناسساردی و 
ڕەنجڕۆیی و خاکساری دەبت کراسک و ب بژنی ئم 
برەی دربدرت. بم زیندەوەرانی تری مزرا، ب ھموو 

ب الی ناھومدی و ڕەشبینی  ھژاری و نداریشیانوە قت
دا ندەکوتن؛ تنانت بۆ دەمکیش ھستی سربرزیی 

ستانربدەکرد.  ،ژینی سشکیانی چۆڵ نی ملالنھ
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ئوان ھر بم دەخوڕین و ھر بوە دەنازین ک وا 
 ل ست و ئازادن کربکی سزرایی مماندامانی بنئ

ی سرزەوی دا گوی گژاوی توندەپچی ژیانی ژینوەران
  سربستییان ل سنگی خۆ داوە.

ھرک ب شاباشی سرکوتن  ،ل ڕۆژانی جژن و شاییدا   
فیشککیان دەتقاند و ئای سوزیان ل دەم بادا 
دەشکاندەوە، ژینورانی مزرا ب گشتی، تنانت ئوانی 
ک ل ب پوڵ و پارە دەرەوەەی مزراش کدرابوون، بو 

ن شکۆمندان دەگشانوە. یان ئو کاتانی ک جژ
گوتاربژک یادی شۆڕشی ژینوەران و ڕۆژی نووسینی حوت 
فرمان و ڕۆژی سرکوتنی دەخوندەوە، ب یاد و بیرەوەریی 
ئو ڕۆژە شکۆداران دەگشانوە و دەیانگوت: ـ ھر 

  !کا خۆزگمان ب پار
ە مایۆر ل مشکی جار و بار دەنگی ھیوابخشی پیر       

ئاژەی مزرادا دەنگی دەدایوە ک دەیگوت: ـ ... شۆڕشی 
ژینورەران لوانی ھر ھفتیکی تر، مانگکی تر، یان 
ساکی تر ھییست و سربکوت. لوانش ھر 

ک ل ژینوەرانی زیندووی  ،ئوەندە درەنگ سربگرت
م لنین، بمکمان نمان تاکۆکئیم ک قینم سوور و ی

 وەران لکگرتووی ژینت و کۆماری یک دادڕۆژ
سرتانسری مزرا سرسوزەکانی بریتانی دادەمزرت. 
ئودەم ئیتر توخم و تۆوی زۆرداران بۆ دەرمانیش دەست 

  ناکوت...
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ھیستایش ک ھستای، ورینگی سروودی ژینوەرانی      
ەمزەمی شاراوەی ژر بریتانی ل گۆش و کناران، ب ز

  .دت و دەچتلوان ل دندا 
ب ک ڕۆژگارەکیان سارد و تاڵ و پ ل دەرد و مراق    

بوو. بی ک گل ئاوات و ئارەزوویشیان ل ددا شکابۆوە، 
  بم دەگڵ ئوەش دا، سوور دەیانزانی

ک ل ڕزەی ژینوەرانی پ ل بند دا نین. گر برسین، 
یتییکیان ھۆی غدر و تانی برەی دوو پ نیی. برسیا

ئگر پ کارن و ب دایم ماندوو، ئوە ئیش بۆ خۆیانی 
دەکن. زۆردارکی الپرەسن و کارنکری الوەکییان ل بان 
سر دا نیی ک پی ببژن ئزبنی و کنۆشی ل بۆ برن. 

و  تویلنشین ل مزرا دا، ب گشتی چوارپن ھرچی
ھمووی یکن و، تکا یکسان و برامبر و برادەرن و ھر 

  ھموویشیان برسین. 
رۆژک ل ڕۆژانی سرەتای ھاوین، سکوەلر بری     

بیانی مڕ و بزن و نری و برانانی ل ھۆڵ دەرکرد و برەو 
شونکی دوور، بۆ ئودیوی دارستانی خف چنارانی 

مڕ و بزن و نری و بران شو  ڕاگوازتن. ئیتر لو ڕۆژەوە،
ل دەر دەمانوە. ئوان، ب ڕۆژ ل نو بوون و ب کو 

شینکی ب پاوانی لوەڕگ و مرگۆکاندا ڕۆژیان ب لوەڕ 
شو ل ژر سایبانی ئاسمانی پ ل  ،بسر ودەبردە 

ھسرەدا لی دەخوتن. ب گوچکی تویلنشینانیش دا 
یا سکوەلر ئرککی گرانی وەئستۆ ک گۆ ،خوندرابوو

گرتووە و خریک مشکی جماعتی بزن و پزان ب سرود 
و دروشمکی نوێ ڕادن. دەگوترا ک فرکردن و ڕاھنانی 
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ئو سرودەش، فرگیکی ئھوەنی بدوور ل ئاوەدانی 
.رەکگ  

شوکی جوانی ھاوین بوو. ھیڤ ب تریفی زەردی        
کی زەوینی ڕازاندبۆوە. مزرای ژینورەان زۆر زینی بوو

دەدا. مڕ و  انمنگ و ئارام ، ب ھوری پشووی سری شوی
بزن و برانان تازە ل مرگکی پشتی دارستانی 
خفچناران گڕابوونوە و ل تویلکانیان دا گرمی 
 ئیشی ڕۆژان وە بوون. زیندەوەرانی تریش تازە لسانح
 وە بوون. لسانریکی ڕازان و حریان سووک ببوو و خس

مزرا شوا. پ ب دەنگی کۆڕژنی کلۆڤر، ئھوەنیی دنیای 
ژینوەر خی ل خو ڕاچکین. تویلنشینان سیرکی 
حوشیان کرد و ھستکیان ڕاگرت. ب دەنگ، دەنگی 
کلۆڤر بوو. کلۆڤر جارکی دیکش پماندی. ئاژەڵ بۆ سر 
و گوێ ئاودانک ڕژان حوش. ب کلۆڤڕ چی بینی بوو، 

ژەیش ب چاوی سر ک وەتۆ ئارا و قارای ل ھگیرابوو! ئا
دیتیان و سریان پی سووڕ ما. ئوان ب تکا بینیان ک وا 
 ر بوە و ھرز بۆتر جووت پاشووی بس ک لرازب
چشنی مرۆڤ، ل سر دوو پ دەڕوا. بی برازەکش 
 وەران، واتزران ژینتیی مرکردایرزی سبری پایننو

ڕند گر چر بوو. سکورەلر سکوەلس ناشارەزایی ل ک ب
پیان ھات و چوو. دیار بوو ک ئو لم بوارە دا تازە پی 
ھگرتووە و ھستاش ل حاند و ڕەتگی دارە دارە دای. چی 
پ نچوو ، دەروازەی مزنی سرکردایتی کرایوە و برەی 
برازان یک ب شون ئوی تر دا ھاتن و ل سر دوو پیان 

یان ھاتن. ڕۆیشتن. گشت بر دوو پس رازەکان قیت و قۆز ل
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 تازەکارن و نیازیان ب لچ وە دیار بوو کیانم، پب
ڕەوڕەوە و قایمگیر ھی، بم سرەڕای ھموو کم و کووڕی 
 وتووانرکبوونی کار و کردەوەیان ، سپوختو ن یبو ع
. دەورکی تواو ب چوار بری حوشی مزن دا خوالنوە

سرەنجام دەنگی چقولووری سگ و قوولی کشر ڕایان 
گیاند ک سرۆک نیازی ھاتن دەری ل سر دای. برەی 
برازانی دەست ب سنگ ڕاوەستان و سرۆک ناپولیۆن 
برزەدەماغان ل سر دوو پ ھات دەر و ب بردەمی 
خاسان دا ڕۆیشت. لم ھاتن و ڕۆیشتنش دا، نۆ سگی 

وری مل ب قتش ل چوار بری دەڕۆیشتن. ل چاوسو
ڕۆیشتن دا زۆر ب نرمی و گلک ب مندی سیری چوار 
 زرای بگی جارانی مقامچی بالیانی دەکرد. کۆن
 ر برازەکانی تریش  سرۆک ھات و بوە بوو. سدەست

  شونی دا ڕۆیشتن.
ل  ئاژەڵ ب تواوی سریان ستحی مابوو. مات و پشیو  

پاڵ دیواری ھۆی مزن دا سیری کاروانی دوور و درژی 
 وشری حچوار ب یی بنش وا ب رازانیان دەکرد کب

  دا ب قتار دەڕۆیشتن.
ئاژەڵ کیل و خمناک بوون و دەتگوت دنیایان ل کللی     

سر کوتراوە. تاسا بوون و دیان ل قین و تووڕەیی 
من ناشیرین دەھات مشکیان ئاخندرابوو. ژانی ئم دی

بھارووژن و پردەی ترس و دڕاوک ب جارێ وەالبرێ. 
 وە برچدانر پپ و بوە و ھاواری پندەھات دەم بک
مزرا دا بو بکنوە. کچی ھر لو دەمدا، ماباتی بزن 

پ ب مزرا ل بانگیان دا و دروشمیان دەست پکرد:  ن،و پزا
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ــ چوارپ  و دوو پ خاس خاستر... چوارپ و دوو پ خاس
  خاستر... چوارپ خاس و دوو پ خاستر...

 کشا،دروشمدانی بزن و مڕان ھتا ئودەم درژەی      
سورک و سرداران ل حوش دا ل سر پیان ک دەستی 

مانوە. دەگڵ چوونوەی ژوور و گومبوونیان، پز و 
 وحوشی کپ و بدەنگ وتن و بزنگلیش ل دەنگ ک

  .مانوە ئاژەی تاساو
ل حوشدا، بنیامین ل برەوەی ئاژەن ڕاوەستابوو.     

ھستی کرد ل پشت سرەوە گرمای ھناسی دەم و لمبۆزی 
گیاندارکی ب الشان دا دت و دەچت. سری 
وەرچرخاندەوە، کلۆڤری ل دواوە دیت. کلۆڤر ب ئاماژەی 

ان تی گیاند ک ب شون سری دا بچت. کلۆڤر ل چاو
برەوە و بنیامینیش ل دواوە ڕۆیشتن، ھتا گیشتن ژر 

  دیواری تخت ڕەشی ھۆی مزن. کلۆڤر گوتی:
ــ بنیامین ! ئادەی تۆ بوان ! چاوەکانی من ل سۆ کوتوون 

یم و برپی خۆمم بۆ نابیندرێ، دەم... دەم دەکرێ پیاوەت
 رمانوت فم حکی ئیرجیاتی من س ی و لکدا بکت ل
بکیت و بزانی حوت فرمان ل جگای خۆی ماوە؟  سیری 
بک بزان ئم دیوارە چی بسر ھاتووە ک دنیاکمان وا 

  پیس شواوە؟!
دیواری تخت ڕەشی ھۆی مزن ھر ل سر جگای خۆی   

ۆزی جاران ھر تنیا مابوو، بم ل حوت فرمانی پیر
یک ڕستی ل سر مابوو. بنیامین بۆ یکمین جار قفی 

 ،بدەنگی شکاند و و تاک ڕستکی ب دەنگکی برز
بمجۆرە خوندەوە: ــ " سربسری ژینوەرانی سر زەوی 
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یکسان و برامبرن، بم ھندک لوان سرووتر و باتر 
  و بوەجترن. 

ن دەھات توژی کۆن لبر خۆی دابمات و مزرای ئاژە   
. تویلنشینان ئمیان دابمزرنڕەسم و یاسایکی نوێ 

 بینینی ئم ئاوگۆڕەش بھر بۆی  ،باش بۆ دەرکوتبوو
ما. ڕۆژانتحی نریان سدەمی ئیش و کاری وزە ،س ل 

ک  دیتھپرووکنیان دا، ب چاوی سر دیان  توانا  یکوژ
برپرسیان ل سر دوو پیان ب شونیان دا دت و  برازی

ئمیان دەبینی بم پکیان پی  ، بتیان ڕادەخوڕی
 زرا بای مکی ژت ھیچ گیاندارنانوت. تدەکن
بیستنی ئم ک برازەکان ل ژووری سرکردایتیدا ڕادیۆ 

دا نۆکانیان  و و تلیفۆنیان داناوە و ل سر کنپ نرم
ندەھاتن.  ڕۆژنام دەخوننیوە، تووشی سرەخول

ھروەھا ھتا سرۆک ناپلیۆنیان ب دوو چاوی سر دەبینی 
ک وا سبیل ب اللوانوە ل سر دوو پنجی پی دەڕوات 
و ڕۆژنامش دەخونتوە، کللیان ن دەھات تم و 
کفیان ل ھندەخاند. بی ک ھیچ گیانلبرک 
مشی ل بر دەمی ھندەفی ک دەیان دیت برازەکان 
ـ یان کردۆت بر.. ک ناپلیۆن ب برگی  جلک و برگی جۆنز 
 ت.. کت و دەچدا د ر ببوە لی ڕەشڕەش و جزم
مالۆسی دەزگیرانی سرۆک، جلکی ئاوریشمینی ئاغاژنکی 

و جارانی پۆشیوە و ل حوشی مزرا دا ب ھزار ناز 
دت و دەچیت... ب ھرچی ک  وەخمزەی سر پنجانی

دەیاندیت و ھرچی چاویان پی دەکوت، بۆیان سیر و 
  سمرە نبوو.
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حوتوویک ب سر ئم ھیت و ھووت دا تپڕی.     
ڕۆژک ل ڕۆژان برەبری چشتنگاوان چند گالسکی 

سپک ئزراوە ،یزنی مگای دەروازەی مڕ ل  .یشتنگ
کسانک ل فایتوونکان دابزین و سرۆک ناپلیۆن و 

 تی برکردایانی سوەکارگشوازیانکان  ثچوون. میوان
خاوەنانی مزراکانی دراوس بوون ک ل الین سرۆک 

ک شوەی  ،ناپلیۆنوە بۆ ئو مبست بانگھشت کرابوون
نکان ب قدر مزرا ب چاو ببینن. میوانوی بڕوەبردنی 

و قوتبکی فرە شکۆمندان وەرگیران و ب سر و ژری 
مزرای ئاژەن دا گایانن. زەوی و دبر و قۆپ و تنانت 
دارستان و مگ و گۆل و ئسترک و ئاشی با ـ شیان نیشان 
درا. میوانکان ب چاوی ڕز و ب دەمی پ ل ئافرینوە 

نی مزرایان کرد و زمانی سیری دەسکوت و سرکوتکا
پسن و پیرۆزباییان بۆ سرکردایتیی مزرای ئاژەن 

  کردەوە.
ل دەمی گڕان و گشت و گوزاری خانخوێ و     

 ،زەحمتکشی مزراکرکار و ، ئاژەی  دامیوانکان
سرقای دەسکن و بژاری بستانان بوون. میوان و 

لنشینان بۆیان نبوو خانخوێ ھاتن و ڕابواردن، بم توی
سر ھبینن و سیرکی ئو مزن و ماقوون بکن و بزانن 
ئاخۆ دی ڕەنجاویان ل دیتن و دیداری مرۆڤ خمبارتر 
دەبت یان ب دیتنی سرۆک و سردارانی خۆیی زیاتر تک 

  دەتپت!
شو ب سر دا ھات. کۆشکی سرکردایتی ب ھموو ژوور   

و ھیوان و دیوەخان و بربکانیانوە چرایان تدا 
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ھتا دوورە  ،چراخانی ژوورەکانشۆق و ڕووناکیی ھکرابوو. 
دەنگی تریقی ل ژوورەکان دا ،  ی ڕووناک دەکرد.ڕیک

ک ڕی ڕۆژپکنین و قاسپی قاقای میر و میوانکان 
دەنگی  ،ل تاالری سرکردایتیی مزرای ئاژەندادەچوو. 

بزون و چرپی مستان و چقن وچپی  ئاوازی بن
گڕا و گوچکی گردوونیان دەسرخۆشان ب مزرا دا 

  ڕووشاند. دە
تویلنشینان ب بیستنی ساز و ئاوازی ژووری     

ھاتن سر  سرکردایتی کرمیان دە کوڵ کوت و ب تکا
ئم ھوای ک ھستن و سرک ل دەر ھبننوە تاکوو 

ھموویان یکج ل کۆشکی  موویک ل ماست دەربکشن.
ک بوونوە و ب چاوی سر دیتیان، سرکردایتی نزیک 

دەستی سرۆکی ئاژەن و مرۆڤی بدفڕ یکج ل قاپک 
تویلنشینان بدەنگ و ئارام، ب . دا دەگڕێ

سنگخزەیکی بدوور ل چرپ و سرت، ب ناو 
دارستانکاندا خزین و کوشنی تویل و کۆشکیان بزاند. 
 نیدا ھاتن و لشو وانی تر برەوە و ئب ر لکلۆڤ
پنجرەکانی کۆشکی سرکردایتی نزیک بوونوە. 
پنجرەکان بایک ل ترکی زەوی ساز کرابوون. 

با بۆیان ندەکرا بزمی میر و  ژینورانی کورت و کم
  میوانان ببینن.

مزکی مزنی دوور و  ،ل ھۆدەی برئاوای میواناندا     
 ش میوان لوە شزەککی مرب ژ ڕۆندرابوو. لدر
برامبری شش مزن برازی سرکردایتی دا 
دانیشتبوون. ناپلیۆن ل بری ھرە سرووی تاالری میوانان، 
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کورسییکی نرم و نۆی ئانیشکداری ڕووکش ل سر 
 راز و مرۆڤ لوەی دانیشتنی بی دابۆوە. شری پاخمم
سر کورسی، ب یک چشن و ل یک شوە بوو. بادە و 
شڕاب پداکردن و سبیلکشانیشیان ھر وەک یک بوو. 
تنانت یاری و قوماری پۆکر و پڕەخاڵ کردنکیشیان 

  چشنی یک بوو.
ل ھۆی سرکردایتی دا بزمی سرخۆشان بردەوام     

ل کای دابوو. دەفری شڕاب ل نوانیاندا ب دەور دەگڕا 
و پیاکانیان وەک یک ھدەچۆڕان. ل پشتی شووشی 

دەیان جووت چاوی ئاژەی حیران  ،ماتی پنجرەکانیشوە
و پشۆکاو، گرمی بینین بزمی شونشینانی سرخۆش بوو. 
شونشینانی سرمستیش بخبر ل حای پرشانی 
پشتی پنجرەکان، سرخۆش و سرمستی شڕاب و 

  سرگرمی بزمی گرمی خۆیان بوون.
ە، لو دەم دا "پیل کینگتان" پیای شڕاب ب دەستو   

  ل ج برز بۆوە و مستان گوتی :
ــ بر لوەی لوم بم پیای تڕ کموە، دەم ... من    

بش بحای خۆم ... بشک یاران و ھاوڕیانیشم ھر وەکی 
من... خۆمان ب بختوەر دەزانین ک ڕۆژگاری ڕەشی 
دڕدۆنگی و ناباوەڕیمان لم دیدارەدا بۆ ھتا ھتای کۆتایی 

... سر و سردەمک بوو ک ھر نک ب دید و بۆ دت 
چوونی من و ھاوڕیانم، بگرە ل ڕوانگی خکی کوچ و 

ب چاوکی ناحزەوە سیری مزرای دەرگا دا کۆنانیش 
 چونک ...!بووین کاکقیش نن دەکرا... ناھداخراوی ئاژە
 مزرا دەرگای ل سر خۆی داخستبوو... بم ئیتر ئیمۆ
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برەو الچوون و  تریک مانوەی مزرادەوری خفتباری 
بیری چوت ل ئاست مزرا تاوان... دون ب ھربۆیش، 

خیامان دادەھات ک بڕوەبرایتیی مزرا ب دەستی 
دەست برازک و ئوانیش ھر وەک برازی ئاسایین. المان 

ن و درەنگ وابوو ک سرکردەکانی مزرای ئاژەن ئاژاوەچی
یان زوو، ئاژاوەیکی ئوتۆ ھدەگیرسنن ک ھردی پان و 

 برین ب ئمی خاوەن سامان تنگبر دەکن.
  

ھاوڕیان ! دەسا ڕگام بدەن با بب قراغ نووشتاندنوە 
بیم و نیشارموە ک لکدانوەی ب پل و 
 ھسنگاندنی پ ل ھی ئم، دەروای زەین و ڕامانی

ک سرکردایتییکی ئاوا دسۆز  ،ئمی وەتۆ شلوێ کردبوو
و کاراممان ل ببوو ب دو و درینج. ئم پمان وابوو 
ئاوگوڕکی ک ب سر مزرای ئاژەندا ھاتووە ، 
ئاوگۆڕکی ڕشیی و مای ئمیشی پ کاول دەبت و 

  دەمانخات سر ساجی علی.
    میان!... ئھاوڕ مان بر و ماترسی سووتمانی س ل

ھر ئوەندە پرشان و شواو حاڵ بووین، ک تنانت 
شمان ل کیس دابوو. بم یدەرفتی ل خورد بوونوە

ک  ،یبختیاران ئمۆ ھرچی گریمانی تاریک و نووتک
پش چاوی ئقی لگرتبووین، بم ھاتن و سردان، ب وا 

تیشکی  ، یکتر خاون بۆوە.  ھنووکئاومان دادا و دمان ل
بۆ ڕوون تاریکی دنیای  ،دۆستایتی سرۆکایتیی مزرا

وەیش ھاوڕز بۆ خۆم و ئوە... ئتژایکردووینانی ھ، 
پکوە بستاوبستی مزرا گڕاین و ھست و نستی 
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مزرانشینانمان بسر کردەوە. ب بوای من، شوەکاری 
ەن ل ھموو جیھاندا سرتۆپ سرکردایتیی مزرای ئاژ

و، دەب بکرت سرمشق بۆ الساکاریی ھموو الیکمان. 
من ئرخیانم ک پلی کارلکشانی زۆرەملی و ڕادەی 
چوساندنوەی ببزەییانی چینی چوساوەی 
زەحمتکشی مزرا، باترە ل میچی چوساندنوەی 

م ک ڕەنجدەرانی سرجم وتانی جیھان. شایانی باس بی
مزرا ب چشنک عامالون و ب ترتیبک ڕاھاتوون ک زۆر 

  ڕەنج بکشن و کم بخۆن و نووزەیشیان ل نیت دەر.
بی ئای یاران!... ب ئوەی ئو فرگیی ک ئمی     

خاوەنانی زەوی و ئۆگرانی زۆرداری و چوسانوەی 
  ان بووین.ب دوایدا و و سرگرد ،ژردەستان

 و ڕۆژەی کتا ئوە ھستاکئ ر لیان ! من ھھاوڕ
سرکردەکانی مزرا ئوتۆ بن، سوی گرمی برایتییان 

وە بمباوەشی ئاوا م و بش دەکشکرەو پیلیانپ 
دەچم. لمودوا،  بۆ ھر چشن ھاوکاری و برایتیی 

زەشدا سرم ل ڕدای. ئوا ھر لم شوە پیرۆ ،ھاودەستی
ک ئم دانیشتن شکۆدارەی تدا ڕوخساوە، ب ھموو الیک 
ڕادەگینم ک برایتیی مرۆڤ و براز ھر ھندە گرم و 
گوڕە ، ک بختیاران موومان دەبرەوە ناچت. دەب بم 

 ھمبر و برەی برازانک سوود و زیانی مرۆڤ دەگڵ  
 کرە... دەرد و ژان و برکمان یرامبی دەرد و ەو چارب

ئازارەکانیشـان ھر یک. چق و دڕکی سر ڕێ و ڕبازمان 
ڕەش و ڕووتکانی ژدەستمانن؛ لڕاستیدا کشی 
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چینی کرکار ل ششدانگی ئم جیھان پان و بریندا ھر 
"...ک ڕەنگی ر لو ھ کی  

پیل کینگتان ئیستک ب بدەنگی ڕاوستا، زەردەیکی  
نای سر لوان، چندکیش ب قاقا پکنی و ساختی ھ

  دیسان درژەی ب گوتن دا :
 چنگل  ،ــ ئگر سرکردایتیی مزرای ئاژەن   

ژینورانی ژا دەردی سریان ھس، ئمیش لچنگ ڕەش 
و ڕووتکانی ژردەستمان ھر ھمان ژان سرمان 

  ھس.
ڕی سرخۆش بم دەم و لوی داتپیوی دانیشتووانی کۆ  

پیل کینگتان  ،وتی کرایوە و ب تکا پکنین. ئمجار
پنجی ل سر خای بدەماری مزرا داگرت و 

  چاالکییکانی سرکردایتیی مزرای ئژمارد و گوتی :
ــ ھاوڕیان ! ئرێ ک دەتوان پشتی تویلنشینانی     

ڕووتی پخاوس ل ژر قورسکی ئیشی گران و 
ھپرووکن دا ئوتۆ بچمنتوە ک سرکردەکانی وزە

 وەکارە لم شئ ک تان وانییرێ پ؟! ئزرا کردوویانم
دنیا دا تاک؟! دەسا ڕم بدەن با دەسخۆشانیان پ بین و 

  ئافرینیان پشکش بکین.
ھاوڕیان ! ل ئوەی برز و بڕز داواکارم ھستین سر    

ب شرەف و شانازیی برایتیی براز و  پ و پیاکانمان
  مرۆڤ پدابکین.

ھاوپیمانانی سرخۆش، یکج سم و پیان ل زەوی کوتا    
 داکرد و سڕایی پۆپی تتا ئاخر دکانیان ھو پیا

  جارانیش ھرای شادمانیان برز کردەوە.
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ناپولیۆن ک تینی شڕاب کللی ئنگاوتبوو، ھات سر   
وا و بی پیل ھپیا ی تازەی لپیا رزە دەماغان

کینگتان کوتا و تاوک ڕاوەستا. ھرک ھرای ھوریای 
سرخۆشان سرەوتوە، ڕایگیاند ک ئویش نیازی ئاخافتنی 
ھی و دەخوازێ قسان بکات. سرۆک ناپولیۆن، ئمجاریش 

کورت دا  کیوەکی ھمیش، مبستی خۆی ل چند ڕستی
  : دەربی و گوتی

 کی بۆکو قس قس ک بوو کژ ماوەییان ! درــ ھاوڕ
ک گۆیا من و  ،مایی پوپوچ ب دەم و زاران دا دەگڕا

ئندامانی سرکردایتییمان بنیازی ھاییساندنی شۆڕش 
 یگای خۆشحام جرین. بی دەور و بڕاندنی ئاژەو ڕاپ

ر کۆن ک گوھری ورشداری ڕاستی و پاکی قت ل ژ
دا  شاراوە نامنتوە و سرەنجام دەردەکوت.  سیپان

 ی خودا و ڕاستان ئاشکرایان کرد کی یاران! بئ ب
یدوژمنکاران ونو تچنی! ،ڕیسی ئ ڕستی و ک ک  

ھاوڕیان ! مزرای ئم ب دوژمن نیی. دوژمنانی   
دا مزراش ل ھل دەگڕن و بوختان ب دوای بوختان 

بۆمان ھدەپچن و ملۆتکی تۆمتمان پدادەدەن... 
چیبکن؟ ئگر ئم نکن، ئدی چلۆن بژین و چلۆن 
 سانو ناکر ئمان ھزراکی دوژمنانی منن؟... ببم
بوون ک بنیاز بوونئاگری شۆڕش دە گیان و مای 

  مزرادارانی دراوسمان بربدەن.
ت و ھر لرەوە ب ئاشکرا ھاوڕیان ! ئوا من ھر ئس  

ڕایدەگینم و دەم ک سرکردایتیی مزرا ھیچ قس و 
 گوای ناوک و ناوەرۆکتر شک نابات ک ب مک لباس
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بیری شواندنی نزم و میزانی مزراکانی  ،ئمی براز
 م کب دەب ،وانچپب .بووبمان ھدراوس

ۆژەوە دەبینت ک سرکردایتیمان بردەوام خون بو ڕ
دەستی برایتیی ئم و ئوە دە پاڵ یکتر دابت و ھیچ 
ناکۆکی و تنگژەیک ل نوانمان دا نمنت. ئاواتی 

ئم و ئوە ک بووە و ئوەی،  لمژینی ئم ئوە
بناغیکی ئوتۆ پتوی بدوور ل ڕووخان ل ژرخانی 

ک ئیتر ھیچ د لرزەیک  ،ئابوریمان دابمزرنین
ئازارمان ندات... من ب شانازییکی تواوەوە پتانی 
ڕادەگینم ک ئم مزرای، مزرایکی سۆسیالی و ب پی 
بگیکی قانوونی، سرکردایتی و خاوەنداری و 
دەستدارییکی بۆ ھتا ھتای دراوەت دەستی برەی 

  ئم برەی باوە. برازان و وەک کراس ب بژنی
میوانانی ھژا ! ھرچند ک ئز دەزانم پنج و ماکی    

بۆ ھتا ھتای لبن  ،ناتباییی نوانی ئم و ئوەی بڕز
ھاتووە، بم بۆ قایم ڕاگرتنی پردی برایتی، ئمی 
 ز لڕوەی بقازانجی ئ مان بوگۆڕانم ئارکردە، ئس

  مزراکماندا پک ھانیوە:
ــ بر لم ھل، ئم ب دابی سردەمی  ١[

گوجایتیمان پشکۆ ناوی (ھاوڕی)مان بۆ یکتر 
و  وەدەکار دەکرد؛ ئم ئم وش ناشیرینمان ڕادا

  وشی برادەرمان ل جگای دا دانا.
ــ ل ڕابوردوو دا، بپی دەستووری گشتی، ھموو  ٢

وی ڕۆژانی یکشم ل برامبر کللسرکی پووخا
قرپۆک دا بژنی خۆمان دەچماندەوە و سرمان 
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 وەمان بئ مرە دەڕۆیشتین؛ ئس دادەخست و ب
کردارکی کۆنپرستان زانی و فرمانی 

  نھشتنمان بۆ دەرکرد.
ــ  دوای سرکوتنمان، ئایکمان بۆ خۆمان  ٣

ھدابوو ک ئو ئای ونی شاخ و سمی ئاژەکی 
زوو ب ئاگا زۆر بوو. بختیاران ل سر نخش کرا

ھاتینوە و ئایکمان پسند کرد ک ھاوڕەنگی گژ 
  ...]سوزەو گیای مرگکانی مزراکمان 

 ش بگرانکی ڕەخنگام بدەن با ئاماژەیم ڕب
گتان بدەم ک ینگوتارە گوھربارەکی برادەر پیل ک

ناوی  ،ئیتر مزرای ئم مزرای ئاژەن نیی و
مزرای (جارانی بسر دا ھاتۆتوە. ئم ناوی 

، چونک ناوکی پیرۆزتر و گڕاندۆتوەمانۆر)مان بۆ 
 و جۆرەی کر ئکۆتایی دا ھ گرتووترە... لج
ڕزدار پیل کینگتان فرموویان، با ھستین سر 
پیان و ڕابوەستین و ب شانازیی برایتیمان و 

ت مزرای مانۆر بھیوای بختوەریی مزرا، ئب
  نک مزرای ئاژەن،  پیاکانمان پدا بکین.

      ستانایی ھکتموو بشوو، ھدیسان وەک جاری پ
سر پ و س جاران ھوڕایان کشا و پیاکانیان ھتا ئاخر 

  دۆپی تڕایی پدا کرد.
ل حوشی نیوە تاریک، ل پشتی شووشی ماتی    

ووت چاوی ئاژەی شواوە حاڵ، ب پنجرەکانوە دەیان ج
چشنی ئسترەی ئاسمانی تاریک شوان گرش و ورشیان 
بوو. ژینوەر بتکا ھاتبوون سر ئم بیرە ک نکا دەور 



 256 

و زەمان سووڕابت و ئوان نیانزانیبت، چونک ھرچی 
دەھات بر چاویان، ھر ھمووی ل ئاوگۆڕ دا بوو. 

دی سیری دیمن و ڕوخساری بتایبت ک ب ور
 ئاشکرا دەیان بینی ک رکردەکانی خۆیانیان دەکرد، بس
سر و سیمایان برەو کاڵ بوونوە دەچوو. سپی ھدەگڕا، 
گرد و کۆ دەبۆوە، ل براز برەو مرۆڤ دەچوون. ب چاوی 
کلۆڤر، ژرچندی برازەکان نرم نرم شۆڕ دەبوونوە 

  و دادەکوتن.  
  ی برازەکان رچب ک لکچ ینج لوزۆرتر داچۆڕا و پ

 وانی تر سوی تریان چوار، ھی ئک. ھی ئر یس وتک
چین ب سر یک دا چمینوە. دەگڵ داکوتنی 
برچکان، ڕەنگ و نمای فساڵ و ڕوخساریشیان برەو 
گۆڕان دەچوو. دەتگوت ل فۆڕم دەردەچن و بیچم و فۆڕمکی 

  رنوە. تازە دەگ
 ،ل دیوەخانی کۆشکی سرکردایتیی مزرای ئاژەن دا  

فرتنی بزم و ھرا گیشت ڕادەیکی برز. 
چپڕزان، چقنلدان، نرم گۆرانی، ھوای بن بزون 

خست و خست تر دەبوو. بادە و شراب  ،و سماکردن
بوو. دەنگی تریقی دە تردەگڕا و قوماری پۆکر گرم

پکنین و جرپ و جۆپ ب ژوورەکاندا دەھات و ل دەر سری 
  دەردەکرد.

لو دیوی کۆشکی ڕازوەی سرکردایتیش، ل پشتی جامی  
ھرچی بۆ دیتن دەبوو،  ،پنجرەکانوە، ئاژەی پشۆکاو

دیتی. ھرچی بۆ بیستن دەبوو، بیستی. ل ھموو شتک 
ی مر و خمبارتر، ئاوگۆڕک بوو ک ب سر ڕوخسارە
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میوانان دا دەھات. ڕواتی دەموچاوی برازەکان پسا پسا 
  دەھات گۆڕن و دەگۆڕان.

ئاژەڵ ب غایت پس و مات و پشیو بوون. ل ھژمتان     
ڕووی خۆیانیان ل کۆشکی سرکردایتی وەرگا و ڕی 
گڕانوەی تویلکانیان گرتوە بر. بم ھستا چند 

ک دەنگی فیشق و ھاوارکی  ،یشتبوونھنگاوک نڕۆ
سامناک ل سر جگا وشکی کردن. ئاژەڵ سرکیان 
وەرچرخاندەوە و سیرکی پاش سریان کرد. دیتیان ئوا 

 .رایڕ و ھکان دا شزن و ماقوووان من ل  
ل دوو بری مزی ڕازەوەی ھۆی میواناندا، سرداری    

ی ن لرۆکی ئاژەنگ مرۆڤ و سپ و چکتر ڕاسابوون و ک
 کتریان بر دووک ال یکتر دەسووت. ھی و ددانیان ل
جامباز و  فباز و ساختچی تاوانبار دەکرد. بم دیار 
بوو شڕ و ھراکیان پل و ب ڕیشیو ل سر قوماری 
پۆکرە. ل ڕاستیدا ماکی ناتبایی میر و میوانانی 

 ؛ایتییکیان بشمزنتسرخۆش، شتک نبوو ک بر
؛ فبازی و گندەی بوو  شتکی ھاکزایی و ئاسایی بوو

 رکوھناندا  یجر دووک الیکسان و ھاوڕەگرز زاتی ھی
ل پۆکر دا ، ھاوکات و ل یک زەماندا تکخای ڕەشی بوو. 

سرکوتن ل ژر دەستی ھر دوو الینان دا بوو. دیار بوو 
رای سو ھ شرەی زۆردانان کری بنن و نورۆکی ئاژە

ھرای ل سر ؛ ھراکیان نییکشیکی قووڵ و کوشندە 
نک چ شتی  ،سپاندنی مزن و میرایتی بوودراو بوو؛ 

.دیک  
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دوازدە نعرەتی  ،ل ژووری سرکردایتیدا     
کللتاسن، یکج و یکدەنگ جیھانی تقاند و کللی 
ئاژەی تاساند. دەتگوت بووملرزەیکی قورس و گران 

ھ ڕیش چیاکان ل ریکی تاساو دەخت. ئاژەنکت
سیری کرد و دیتی ک سر و سیمای برازەکان ڕەنگکی 

ریان بۆزی خۆمشیی ب سر کشاوە. ڕەنگی ڕوخسا
ھبزڕکابوو ، سپی ھدەگڕا، دەم و لمبۆزی درژیان تک 

  دەقوپا و برچنیان دادەچۆڕا.
ئاژەڵ ل پشتی جامی پنجرەکانوە ئو      

ئاوگۆڕانیان ب چاوی سر بینی. دیتیان ک ل ژووری 
سرۆک کۆماری سربرزی ئاژەن دا ھرچ ھی، ھر 

بم ئرێ سر و سیمای  ھمووی برەو گۆڕان دەچت.
برازەکان لم ئاوگۆڕان دا چ نخشکی گرت ک ئاژەی 
پشتی پنجرە سامکی گرانیان ل نیشت و ل ھژمتان 
چاوی دیتنیان نووقاند، ڕوویان وەرچرخاندەوە و پشتیان 
تکردن و ڕۆیشتن ؟!... ئیتر ئم شتک نیی ک بۆ گوتن 

 ببت.
مزرای ئاژەن ل بیچمی براز  دەزگای سرکردایتیی

دەھاتن دەر و دەبوون ب مرۆڤ... ل مرۆڤ دەگڕانوە سر 
براز... بم کاتک داھات ک ئیتر ھیچ ئاژەک بۆی لک 
نکرایوە کامیان برازە و کھیان مرۆڤ. ھر ھموویان 
 ک ڕەنگ بوون و لی رپاکیان لکسان؛ سک بوون و یی

ک توخمی.  
  

****  
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  ی مزرای ئاژەنفرھنگۆک         

................................................................. 
 

 ئا
 

= وتن، گوتن، پیڤین، ئاخاوتن، قسکردن ئاخافتن  
= خراپ، تانچی، دز ، چت ،  ئاخۆران باخۆران

 دڕ
ـ ئرتقا = بقدرای، ب بارستایی،  ئارتقا

 برامبری، ھاوترازی
= بریتی ل ئیش کردنی ئارەقی ڕەش و شین ڕشتن

گران. خۆ ماندووکردنکی ل ڕادە بدەر بۆ وەدەست 
 ھنانی ئامانجک.

= تفاقی یک سمان. گژ و گیای خۆراکی  ئالیک
 ئاژەڵ.
= ئمراز = ئسباب ، کرسی کار ، ئامر . ئامراز  

= مبست بووژانوە ئاو ب ژ پست دا گڕانوە 
دەومند  ب . یو قو بوونوەی دوای نخۆشی

 بوونوەی سرلنوی پیاوی مافنگیش دەگوترێ.
= ئاو دە باڵ کردن = کسک ئاو دەپاڵ کردن 

، ئاساییشتکی بچووک زۆر زل بکاتوە. قسیکی 
 درۆ ک ب سوە. و دەلتورە بکرگ  

= ڕکف، پلکانی ئاسن بۆ سرکوتنی  ئاوزەنگی
 سر خوانی زینی ئسپ.
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= ئاویلکدان، دواھناسکانی ژیانی  ئاوزینگ دان
 ژینوەر ، ئاویلکدان.

تکدرا ئاوو ، لکو= ت.  
= مبست ھودانک بۆ ئاوی ڕژاو کۆکردنوە 

لدەستچوویک، ل ھوی  گرانوەی
 قرەبووکردنوەی زەرەر و زیانک.

ست بۆرە پیاگی پیسی لچری مب ئاو ندەن =
.خرندەرەوە ،چرووک  

ئاھک = تۆزک، نختک، بک. کمک ، 
.کی مابوو بخنکک.. ئاھختن 

= مبست مرتاح بوونوە ئاھی خۆش ھاتنوە بر 
یان نخۆشی. ئو و بووژانوەی دوای ھژاری 

 زستان بسر بچت، ئاھکی خۆشمان دتوە بر.
= ئاغام، گورەم، من بندەی تۆم. ئزبنی  
گۆالو، ئاوی برپگیراوی دەم ئسترک، =  ئستر

 کانیاوان.
= وات ئو ڕووداوە ئم ھویرە ئاو زۆر ھدەگرێ 

زۆر بچووک نیی و ئگری مترسی گورەی 
قیرانک ک چاوەڕانیی بر و بوو لدەکرێ. 
ژیی لت. وەدربکر  

= ھنجن ھنجن کردن = ورد  ئنجن ئنجن کردن
 ورد کردنی شتک ب تیغ و چقۆ.

= ل ئندازە دەرچوون. کسک ک ل  ئنگان
ڕادەبدەر دەومند یان قو بووبت. 
 گیاندارکی خۆش لوەڕی زۆر قو بوو.
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ھدی، ھمن. = ئارام ، ئھوەن  
 

........................................................................ 
 

 ب
 

= جووجی یکسای مامر و پلوەر و  باڕ
 باندان.

= ھلومرجی نالبار، نھامتی، باری الر 
 نھاتی، باری خوار.

= برامبر ھاتنوە، دەربردن، تاقت  باشارکردن
وەست ھاتن، پ وران.ھنان ، دەر  

= ب قدرای بژن و بایک، ب  بایک
 بارستایی بژنی ئینسانک.

= ھڕەت، جنگ، مۆدە. باو  
= توندەبای ساردی مژ ب دەموە.  باھۆز

 توندەبایک ک مژ دنت و دەبات.
= بھیچ جۆرک، ھرگیز ، قت قت.ببای ببا  

= تاقت و توانا، ھز و توانایی، ماوە و  بست
 مودا بۆ ب ئنجام گیاندنی ئیش و کار.

= ڕەواج، ڕمن. بەو  
= ب ئۆقرە ، ب ئارام، نسرەوت، دەست بزو.بزۆز  
= ئو خواردەمانییانی ک ژینوەر پی دەژی. بژیو

 خواردەمنی.
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= کسک یان ژینوەرکی ک کارکی کردب.  بکر
 فاعل .

.، نابغ= مرۆڤی ھکوتی کم و ن بلیمت  
= کز، الواز، چرچ و چۆڵ، ب توانا. بنس  
بوتاوی  بنوە دەرھاتوو، فڕەگ و ڕیش ل =

 خاشبکراو، ئاسوار ل نماو.
= بنتۆو = ب دەغ و دانک دەگوترێ ک بن توو 

جووتکار بۆ داچاندنی ورزی بھار یان پاییز 
 ڕایدەگرت.

= ماک، ماددە، بنچین. بنما  
= مبست کسک یان بۆ ئم ئیش دەنای 

 بۆ ج بگرێ، باش ، ک بۆ کارک کرەسیک
.و کارک بوون ، پ ب پستی ئیشکارک بشی   
= بۆق ل سگ = مبست مرۆڤی دڵ و بۆق ل زگ 

 رەیی پسوودە، ئی حردەروون ناسازی پیسکب ،
.کرحسوودی   

ی  بوودەمش گرانی تنموودی ل پیاگی ب =
 توەزەلی خوی.

ڕەنگ ، بۆیاغ . بۆی =  
= ب ئنقست، ب دانست، بتایبت. ب ئانقست  
= مبست شتک ، ک زۆر ب و  ب پای فیالن

.ژابو ھ رزان بھ 
تانتوو. بپ =  

= ب تواوی، ب تکایی، ھموو،  ب خی
 ھرھمووی.



 263 

= ڕەزاتاڵ ، ئسک گران، بدگووز،  بدگۆشت
 ناشیرین.

= مبست کار و کردەوەیکی ب دەست زایبوون 
ک ب دەستی کسک کرابت؛ وەک مرۆڤ  ،خسارە

 گوشتنک ... دزی کردنک و ...
= ب ھکوت، زۆر ب کمی، ھرە  بدەگمن

 کم.
= مرۆڤی خۆش ڕاوژ، کسی خۆش ب دەم و دوود 

شیرین گوفت و لوفت. قسی  
= ڕگ لبینوە، ڕەت کردنوە، برپرچ دانوە 

 پچ دانوە.
رچاوکر چاوی بارگین بقایشی ڕیشووداری ب =، 

ک ل ھاوینان دا ھرش و ھوروژمی تپۆ و مش و 
مگس ل سر چاوی ئسپ و بارەبر کم 

 دەکاتوە. 
رچز  بگۆشت و ب ،ببرخب ،نرچو = ب

 چورایی داچۆڕاوی ژر چناگی گیاندار.
= لووت برز، ل خۆبایی ، ل خۆ برزە دەماخ 

 ڕازی.
ب الوی دتڕی ئاشق و شیدا برزەکی بانان = 

دەگوترت ک بۆ ژوان و دیداری خۆشویستکی 
یکدەم ئارام و قراری نیی و ب چشنی سبر 

وشر دەرگا و حن و بکۆ ردەوام بو  ب
 حسانان دا دەخوشت.
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پ وەستان، دەرەقت ھاتن،  دەروەست ھاتن =
 تاقت پشکان.

بڕمن بوون = شتک ک کیار زۆر بت. ب برەو 
 بوون، ب ڕەواج بوون.

= برھم و داھات، حاست.بر و بوو   
رەگو  بدا. ئڕاوگ چیر لداھاتنی نبازی پڕ =

ستی ددارک شونی ک زۆربی کاتان خۆشوی
 پیدا تپڕ دەبت. ڕگوزارەگی دداران.

= شونک ک ب ھۆی سرمای زۆر ب  بستک
 سھۆڵ پستوورابت. سھۆبندان.

=  خۆش قفت ، خاوەنی باسک و  ب شان و باھۆ
 باڵ و باھۆی بھز و توند و تۆڵ.

. زاراوەی بھز، ب توانا، ب قوەت ب قو =
.منگوڕان  

م، ەپل، تووند و ب پتاو، ب ھڕ = ب بلز
 توند و ب تاو.

سوولکی نوانی پشت ئژنۆ و = گۆشت و ما بلک
یپان .پ  

یان بنی  ،=  باریک کوتای ناسکبن پرچ 
نرمونۆی ڕەنگاوڕەنگ ک دەگڵ پرچی کچۆن 

دەھۆندرتوە. گلک جاران یای ئسپ و ماین و 
بارەبرانیش دەگڵ باریک قیتان و بنی سوور و 

 شین دەھۆندرتوە.
= جۆگ ئاوی ھبستراو، قناو، کاناڵ.  بنداو  
= ب نرخ ، ب قدر و قیمت. بوەج  
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کراو. زەویی دەست لندراو.= ھردی ن بیار  
شیتب .ی زۆر بمزانی زمان شک =  

= غوارە ، غریب، بگان. بیانی  
= ب بش کردن، دەست کورت بیبری کردن

کردنوەی کسک ل خاوەندارییتیی مک و ماڵ. 
دوور کردنوە و ھپساردنی کسک ل ماف و 

میراتی دایی . ھپراردنی کوڕ، یان کچک ل ماڵ
.و باوک  

= ب پرژین، بر پنگیراو. برھدا، ب پاوان 
 مرگ و لوڕەگی ئازاد بۆ لوەڕی ئاژەڵ.

ئازاد و ئاوا، شونی باگری ب کند  ب پسیو =
.ناگپ نا، بپ ند، بو ل 

= شک و شوە، چوارچوە، شک و ئندام. بیچم  
= یکجار زۆر، فرە، زۆر . بداد  

= ب دەرگا، ب سنوور. دەر ب  
= بریتی ل دارکاری کردن و لدانی  بیرازکردن

 گیاندارک.
= جگای بیر، مبست مشکی ناو کللی. بیردان  

مرۆڤی ژیری زانا، متفکر.بیرەمند = =  بیرەوەند  
= ناڕک و پک ، تک و لک، ب سرە و برە

 ھرکس ھرکس، شواو.
 

..................... 
 پ
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= دوور کردنوە و نھشتنی کسک یان پارز
گیاندارکی تر ل چنینوە و ڕنینوەی برھم و 

.. ھرش بردنبر و بوویک. پرژین و پاوان کردن  
= پاشارۆ = پاشرۆ = پاشماوەی وردە  پاشرۆک

برھم ک ل کۆگایک مابتوە. وەک پاشرۆکی 
 باغ و بستانان ل کاتی ئاخر پایزاندا.

= پاقژ = خاون ، پاک، پیرۆز، پوخت و پاراو. پاکژ  
= ڕووبر ، پانایی. پانتایی  

= قدەخکراو، قۆڕغ کراو، سنوور  پاوانکراو
 دیاریکراو.

پۆئاو یان شیر = گرم پ ب ویری ئارد، کھ وول
.اردنی جوجی مامرەکانگیرابووبتوە و بۆ خو  

= پ داھات ، پ بھرە ، ب خر و بر.پ پیت   
سکوردە  پر ی ژنان کر و بوخچب = پریاسک =

 شت و مکی تدەندرت.
وەڕ. پشتگ ، ویلت =  
 = قدەخ کراو. باغ و بستانک ک ب پاوان

.رژین دەوری گیرابپ 
= شل و شوق ، دەست و پ سپیلک، ب  پتۆخ

 توانا، تمڵ و توەزەل، لش گران.
= پان و پچ بوونوە، توخانوە. پیشانوە  

ن،  پوختک، پاکژ ، خاوک و پکووز، ڕپاک و ت =
 ئنجام  و ئاکام.
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شی ناسکی  پووشینت ل ی کللوپو کئ =
قامیش یان ل پووش و قسی دەغ ساز دەکرت، 

 وەک زەرفی نان ... کوی پووشین و...
= کوت پارچ و کووتاڵ و قوماشی کۆن.پڕۆ و پاڵ   

= دابست ، ئو ئاژەی ک بۆ قو بوون  پروار
 و پ گۆشت بوون ب تایبت بخو دەکرت.

مڕ ، م (م = ب زاراوەی کرماشانی) = پز  
= پنا ، شونی بالوە ، حشار. پسیو  
= وشیکی تایبت بۆ دەربینی پژارە و  پکوو

خم و حسەتی ل دەستچوونی ئازیزک ل دەم 
 دت دەرێ.

= باریک کووتای سوور و شین و پلک سوورە 
ی ڕەنگاوڕەنگ ک دەگڵ پرچ و کزی ھۆندراوەوە

کیژۆن دەھۆندرتوە. یای ھۆندراوەوەی ماین و 
 ئسپیش ب بنی سوور و شین دەڕازندرتوە.

= پیچ = نردیوان ، پلیکانی سازکراو ل  پیژە
.ختدار و ت 

= ب شتکوە یان ب کسکوە پ چاران 
ھکردن. ب شتکوە ڕاھاتن. دوو یان چند 

وە ل سر یک کسک ک ل ھر سرکوە پک
 ن؛ کن و بچارکتر بسازڵ یباوەڕ بن و دەگ

 ئم ل نو کوردان دا دەست ناکوت.
چووکی ھونراوەوەی پرچی ئافرەت یان  پلزگ =

 ئاژەڵ.
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= برپ ، شونک ک ھاتووچۆی ب  پخوست
سرەوە ب. ئو شونی ک کوتبت بر پیان و 

 .ل کرابشپ 
و بانی تایبتی نووستن. ھرچی = نون  پخف

 ک بۆ خوتن و ڕازان ککی ل وەردەگیرت.
= نون و بانی تدا خوتن. پخفدان  
= شانازی پکردن.پ نازین   

= کش ، ھز ، توانا ، تاقت. پز  
 

................................................. 
 

 ت
 تاشت = چشت

= کسک ک خولیایی شتکی ل کلل  تاسدار
 دابت. ئارەزوومند.

= زۆر خولیای شتک بوون، ئیشتیاکردنی  تامزرۆ
 زۆر توند بۆ شتک.

= ترەختان= ب چوار نا ڕۆیشتن، تووند  ترەختن
 و ب لز ئاژۆتن.

= شتی ب پای و ڕیش، دەزگا و تەکک
 دامزراوەیک ک جی باوەڕ نب و ھمیش

ئگری ڕووخان و تک تپینی لبکرت، 
دامزراوەی گالیی و لرزۆک، کار و کردەوەی 

.ناژیران 
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= ترەکان= بچوول ھنانی دسگ،  ترەکین
 زانی سگ.

= سر توێ = چورایی و تام و تۆقی سر شیر  توێ
 و ماست.
= ژەنڕاتۆری کارەبا، دینامۆی برقی ک  توربایین

، سووتمنی، ئتۆم و پتۆڵ  ب ھزی ئاو، با
 وەگڕ بکوت و ئلکتریسیت برھم بدات.

= ھوای زۆر ساردی بفر و باران ب دەموە. تووش  
= دۆعای خراپ ل کسک کردن، نزا و  تووک

  دەزگایک.ل نزوول کردن ل کسک یان 
= فباز، گڕباز، جامباز، چاوبست. تپرەش  

پکت ودا مووی = داو ، تھ ل کجۆرە داو ،
کلکی ئسپ ساز دەکرێ. دوو یان س ھودا پکوە 

با دەدرن و قفیکیان ل ساز دەکرت. ھر 
قفیک ل شونکی دیاریکراوی تختیک 
 فری بر بس ل پکی تختدادەکوترێ. ت
ڕەشانگ دادەنن و کمک پین و کای وشکی 

نک گنمکیشی ب سر بسر دادەکن، چند دە
 پکر تس ندەی برسی لن. باوەردەک

 وەی دەنکگرتنبۆ ھ رکت و ھدەنیشھ
گنمکان ب سر تپکک دا گڕا، قاچ یان ملی 

دەکوت ناو قفیک. ھرک باندەک بۆ 
 ی لفی داوەکچاالکی، ق وتجاتی خۆی کن

.وە دەبو پ توندتر دەب 
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لش گران ، تپ ، تمڵ، توەزەل ،  = تپلۆس
 قوون گران.

= مات و ئسپ و بارگینکان ل تڕ کردنوە 
سرەتای وەرزی بھار دا شینکی بھاران دەخۆن 

و ل کۆڵ گیای وشکی زستانان دەبنوە؛ دەن 
ئاژەک خۆی تڕ کردۆتوە، وات گیای شینی 

 خواردووە.
نی پیر و پک = خزمت کردتڕ و وشک کردنوە 

.چکر و پی ست کردنی منداکان، خزموتک 
= پل و پۆ ھاویشتن و بوبوونوەی تشنا کردن 

دەرد و ئاھۆ و زام و ئازار و برین و نخۆشی. 
 پڕینوەی نخۆشی ل کسک بۆ کسانی تر.

= داگرتن، دەست درژی کردن، دەست ب  تفقۆ
 سر داگرتن.

رھست، ئاستنگ، لمپر.= کۆسپ ، ب تگرە  
= مبست ڕاپڕاندنی تشک ل دارک داتاشین

 ک لشنجامی برە. ئسژان کی دژوار و پکار
کارک. چارەسرکردنی ھندک ل کشیکی 

 مزن.
= وردە تیزماڵ و باریک دۆی ناسک و تیژی  تزم

کانزا، شووش، تخت و شتی تر ک دە پستی 
 مرۆڤ ھدەچقت و ئازاریشی زۆرە.

= تنینوە، داگرتن، تک بزاندنی ڕایڵ و تنین
پۆ ب دەوری شتک دا. جاجاووک بۆ گرتنی نچیر 

 دەوری دەتن و دەیگرێ.
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= توند و بتاو، خرا ل ھرش ھنان، ب  توژم
گوشار دەرفرتان،برداش ، ب توژمی ئاوی 

 کۆرەگی ئاش ھدەسووڕت.
= دوور بوونوە، لک ھبان، توەلال بوون 

 جیابوونوە، ب تاک کوتنوە، ئاوارە بوون.
= ت ڕزان = ل زاراوەی منگوڕی دا ب  تزان

 زۆرە ملی، ئتک مانای القکردنی کسک ب
 کردنی کسک ب تۆپزی.

= تزە = ل شارە قدیمییکاندا، ل ترسی تز
دیواریان ب دەوری شار دا دەکشا.  ،ھرشی دوژمن

 ،ل سر پشتی دیوارەکاندا، ب مودای دیاریکراو
مترزیان تدا ساز دەکردن و پنجرۆکی 

کران . شڕ ترتیب دەدا ھاوژانتیر  بۆ یانتایبت
لو شوونان دژ ب دوژمن شڕیان دەكرد. ئو 

شونانی ک شڕکران خۆیان تدا دەپاراست و 
شریان دەکرد، تز ـ ی پ دەگوترا و دەیان گوت 

 شڕ کران ھاتوونت سر تز.
= خزمت کردن، ئاگاداری و خزمتی تیمار کردن 

نخۆش ، تڕ و وشک کردنوەی گیانداری نخۆشی 
وەستان.دەست  

 
............................................ 

 
 ج
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= پرز، جگای دەغی درونکراو. جاڕ  
= خلۆر کردنوە، تل دانی خە برد جا کردنوە

کردنی شتی خ ل ، برەدا ل سراولژەکان
دا. لژایی  
= چاوبست، فباز، ساختچی. جامباز  

جفی سرخۆشان.= ھب دابزی جرپ و جۆپ   
پۆتینی قایش. جزم ،کمچ =  
= سووک ، ب شرم و ب ئابوو، ھرزە و ب  جف

 بایخ.
= س چشن یاری و جلیتن و تق و ڕمبازن 

 وازیی سوارکارانی کوردستانن.
= ب دەم داھاتنوە ، شڕە جواب جنگی کردن 

 چق، جون دانوە ب جون.
ن.= جخوون= خرما جۆخن  
جومگ شندی پکانی = بسقانری ئمسج ،

 لش، دوو ئسقانی ب یکتر گیشتوو. 
= ئو شونی ک دوو سری شتک، یان  جمسر

دوو شت ل جگایک پک دەگنوە. وەک  سری
 دوو سری بازن، سری دوو شقام.

= جۆرە ئامرازکی وەرزریی. جنجڕ  جنجڕ
وک ، ک دوو یان چند چشن عڕابیکی بچو

داری داتاشراوی یک ئندازە ل جگای تۆپ و 
تگر ل ژر دا دەسووڕێ. دەوارندوەری دارەکان 
چندین تیغی تیژی ت چقندراوە. ئو ئامرە 

ب ھزی گا، کر ، یان ئسپ ب سر کۆشی گنم 
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ش ورد دەکا و ل ئاکامدا  ڕی و کو جۆ دا دەگ
 دەرێ.تاوغی خۆیان دنگنم و جۆ ل ق  

= جی حسانوە، شونی پشوودان، ج ستار
 جگای حاوانوە.

 
.......................................................... 

 
 چ
 

= زانا ، پسپۆڕ، لزان ، حکیم. چازان  
= مبست نبوونی وزەی چاوم بواری ئوە نادا 

خۆ دوور بینینی ڕووداوکی تاڵ و خفتبارە، 
ی خستنوە ل دیدار و بینینی شتک یان کسک

.ناخوشویست  
= بار و دۆخی کسک چاو ب مۆلق وەستان 

دەگینت ک ل ئاکامی ب سر داکوتن و دیتنی 
لپ و کوتوپی دیمنکی ترسناک دابت. کسیک 
ک تووشی کارەساتکی سامناک دەب و ل ترسان 

دەبتوە.دەتاست و چاوی ل زەق   
 مووت.چم، ھستخت، گران، دژوار، حس =  

= جوونوەی ب پل. تک چرپان چرپان 
ھاویشتن بۆ دەرچوون و دەربازبوون. ب ھڕەم و 

 پلپووزە بۆ شتک چوون.
= شکۆفی گ و گوی ھشتا نپشکووتوو. چۆ  
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= مرۆڤی دەست قووچاوی لچری پیسی  چرووک
 خر ندەرەوە.

= ھندە گیاندارک وەک سگ و گورگ  چپاندن
و... ل کاتی ئاو خواردەنوە دا زمانیان دەردەکشن 

وچشنی کوچکی براوەژوو دەیخن نو ئاو و، 
ئاوەک دەچلپنن و بم چشن ئاو ھدەکشن و 

 یش لکی وە کیسورەندە ژینوە. ھدەیخۆن
 شووی تری دەگرنناو دەم. کاتی خواردنی ترێ ، ھ

ی دەخۆنناو دەمدا دەگوشن، ئاوەک وە و ترێ ل
دەچپنی و مشکی  ێتتک دەردەنوە. کیسڵ تر

.نوان وەجۆش دباغ 
= نوسن. چس  

= دۆپی ئاوی بر لووساوک و ژر  چلوورە
پلسوان و لک و پۆی دار و درەختان ل زستانی 

و سارد دا دەیبستت و دەبت سھۆی باریک 
درژی شۆڕ بۆوەوە. لرە دا مبست ئو کریستاڵ و 

وردە بللوور و ششۆقانی ک چل چرا عنتیکی 
 مای دەومندانی پ دەڕازندرتوە.

= چاونزر، حسوود، بئرەیی. چنۆک  
= دەنگی فرمان بۆ ڕاوەستاندنی کر. چۆش  

بگای چۆڵ و  چۆلئاوەدانی، ج ر =  بب چۆل =
ل ئاوەدانی. شونی ب الوەوەی ب ھست و دوور 

 خوست. چۆلگی ل ئاوەدانی داباو.
رتکی زۆر بچووک و ناسک و ساوای گژ چووزەن =

 و گیا و گوی سرەبھاران.
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= تک شکاو، ھوەشاو، شق و ش، ل  چپرەک
 کار کوتوو، کۆن و بکار نھاتوو، سواو و پواو.

ی تایبتی قورس و تیژ= کردی چپچاغ
 کبابچییکان بۆ گۆشت ئنجنین.

= پرژین و دیواری چندراو ب شووی باریک  چپر
.الون .و ناسکی داری   
= چت تھاویشتن = بریتی ل کار چت ت خستن

 ،تکدان. کسک یان الینک ب ئنقست
ئاستنگ دەخات سر ڕگای بیارک ب مبستی 

 سرنگرتن و ھوەشاندنوەی.
= ھبز دابز ، سما و ھپڕک، چقسما

 خۆ ھویشتن و شادی دەربین.
= کوڵ و کۆ ، کف و کوڵ ، یا و ت. چق و تف 

مبست سرھدانی ئاسواری گرم و کشیک 
رنامرەتای کار و بس ک دا.لی  

= خان و ئاغا و بگلری تووند و تیژ. چکم ڕەق 
خاوەن دەستکی تووڕە و تۆسن.دیکتاتۆڕ.   

مچ  ییاسر قی دارینی سقوە، ئاک =
 ک ل ملی گاجووتان دەکرێ ل کاتی جووتکردن دا.

= ترز و شوەی کار، چۆنییتی کار و چم و خم 
ئگر و مگر.کرگار. ھوراز و لژ ،   

= قسزان، خۆش دەم و ڕاوژ، خۆش چنڕەوان
.قس 

= تکچوون، حیران بوون،  چواشبوون
 سرگردان بوون، گومبوون.
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= سازکردن، دروست کردن، ج بج چ کردن 
 کردن.

= مرگ و چیمنی ب پمڕە و ب و خاکناز  چیم
 ھقندراوی ل بر ھتاو وشک بۆوەوە. ل ھندە

شونکی کوردستان، بۆ دیوار ھچنین ل چیم 
کک وەردەگرن و خانووی پ ساز دەکن. ئو 

شیوە دیوار دانان ل مبندی ئاختاچی ـ نزیک 
شاری بۆکان ـ مھاباد ـ میاندواو، ل چیم کک 

 وەردەگرن.
= دار.چو  

................................. 
 

 ح
ن.= نواندن، نیشاندا حاشاندن  

= دەم ، کات ، جگ و ماوەی دیاریکراو. حاند  
=  جنگی درون و حاندی حاستان 

ھگرتنوەی خل و خرمان. کاتی گیشتنی بر 
 و بوومی وەرزری و ئاژەداری.

= وشتر. حوشتر  
= ھژدیھا. حزیا  

= شاردنوە. حشاردان  
= پڕپڕۆچکی عاسمان. حوتوانی عاسمان 

عاسمانحویقی   
 

.............................. 
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 خ
 

= ھگرتنوە و گسک لدانی ج خاکڕۆ کردن 
 م لرھوەی ئاخر دەنکی بگرتنرمان. ھخ

 سر ج خرمان.
= خاوەن دەست، خوداوەندی بوەج ، خاوەن شکۆ 

پش ناوک بۆ مرۆی مزن و سرۆکی دەوت و 
 حکومتان دەکار دەکرت.

= مبست مندای سروپچکی نو ماڵ  خەکی
.ما 

= وردە ئامرازی ڕازاندنوە، سس  خرینگ و پرپرە
.پو پ 
ی و جگ = ئستوور، ب سرە ئسقان خلۆل

 لووالکی ئاژەی مزنیش دەگوترێ. 
= مبست ھوڵ و خۆ ب دار و برد دادان 

 تکۆشانکی ل ڕادە بدەرە.
= خاون. خودان  

= خۆنیشان دان، خۆ وەبرچاودان،  خۆڕانان
 خۆھکشان.

ی دڵ.  خورپکانی کوتوپڕات =  
= گنج، جح، الو، تازەپگشتوو. خورت  

= نخۆشینک ل قوڕگی ئینسان و  خۆرەزەک
دەکۆخت  ،باندان دا پیدا دەبت. خۆرەزەک گرتوو

و دەنگی دەرنای. لوانی وشی خۆرەزەک ھر 
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ب ک پڕیبت ناو زمانی خروسکی فارسی 
 کوردی، بتایبتی مبندی موکریان.

= خۆ ئامادەکردنی مریشک بۆ خۆ سوور کردنوە
ھلککردن و ک و کورک بوون لسر ھلک بۆ 

سازکردنی جووج. خۆ سوور کردنوە بۆ 
ژنانکیش دەکار دەکرت ک دوای مردنی مرد یان 

بۆ مردکردنکی دیک  ان، خۆییانجیا بوونوە
.بکنئامادە   

= خۆ خافندن، خۆ گنخاندن،  خۆگزراندن
 قوندزەکردن ل کاتی ئیش و کار دا.

= ساوە ساوکردن ل بیار دا. فسک  خۆ گنخاندن
 فسک کردن ل ئنجامدانی کار دا.

دی. خوناوکرم و ھوردەبارانی ن =  
= کۆشی گرە نکراو. خۆیان  

ن ، شمزان ، شژان، ڕاچکین، = خجی خجن
.کچوونی کوتوپت 

= چوری و بزی لش و الری مرۆڤ و خز و بز
 ئاژەڵ.
= فر نکراو، کار نزان، دەست و پ  خشیم
.سپیلک 

= مرۆی کار نزانی گلۆکی دەست و خشیمی خاو
.سپیلک پ 

= جوان کراو، ڕازاوە، نخشاو.خمو  
 ل کاری وەرزی دا = تختیکی قورس خشک

بۆ ورد کردنی گمتک و کرسکی زەوی دەکار 
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دەکرێ. ئو تخت قورس و درژە ب شانی ئاژەی 
گورەی وەک گا و کر و ئسپ ب سر زەویدا 

ڕادەکشرت. بم تکنیک ئم کارەی زۆر ھاسان 
 کردۆتوە.

= دەغک ک ل تۆوی ڕژاوی خرمانی  خرۆک
بتوە.سای پشین ڕوا  

 
........................................... 

 
 د
 

= دارکاری کردنکی خست و خۆڵ،  داپۆسین
 پداکشان ، ل ڕاکشان، سرکوتانوە.

= دایک، داک. داک  
= ب ھموو ھز و تواناوە ب سر کسک داگژان

 دادان. ھرشی کوتوپی لپ دا.
ک  ،سازکراوە= خپ = شانیک ل ئاسن  درمغ

. ئو یتایبت ب کۆکردنوەی کۆش و گژ و گیا
ئامرە ل کاری وەرزری و باغداری و سوزیکاری دا 

 دەکار دت.
= دوو دڵ ، دڵ ب گومان، بدگومان. دڕدۆنگ  

= ناشیرین، ناحز ، ڕزاتاڵ ، بدگۆشت،  دزو
ناشیرین. ئم وشی زیاتر ل موکوریان، بتایبت 

 ل مبندی منگوڕان دا دەکار دەکرت.
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= دخۆشکر، شونک ک دی ل  دگوشا
 دەکرتوە.

= دشکاو، دڵ ئشاو، بگلیی. دمند  
د ران. ڕاوکی، دڵ نیگدوو د =  

ر و وەالبری دەرد و ئازار و = الب دەغزپڕن
 نخۆشی. دەرمانی دەرد و کسران.

= بارەبری پتو و بھز . ئسپ و ئستر و  دووباد
 گودرژی پان و پۆڕ و بتوانا.

= مبست گنگرتن و  دووپ دە پوک کردن
.واب ر دەبئیال و بیال ھ .مانگرتن 

.= گولی ، گول بوون، نخۆشینی پیسی دووزام  
= ھودانی ل ڕادە بدەر. خباتی دەخۆ نووسان 

 توند و تیژ ل یکدم دا.
= نخۆشی تکوتن، ئازار دەرد دە نو کوتن 

 تکوتن، نخۆشبوونی تکایی.
= دەرفتی ڕزگار بوون، دەرەتان ، ڕگا ،  دەروو

 ڕگای دەرباز بوون.
، ، ڕەپاڵ نرا، ڕاونرا، ئاوکی زۆر= دەرکرادەرفرتا

وژم کت کی توندب  کیربلکون و ک ل
 تنگبر بت دەرێ.

= دەرەفت و دەرەتانی بخر و دەرووی بخر 
، ھومدی سمت، ڕگی نجات و دەربازبوون

.ھستانی نخۆش ل سر ج و بانی ناسازی  
= مبست کلک دەست ل قاپک دا گڕان 

مدانی لھاندنی چند کسک ب مبستی ئنجا
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پالنک. چند کسکی ک دەستیان دابت دەستی 
 یکتر بۆ بڕوەبردنی برنامیک.

ی و ئۆگری مرۆڤ. = ڕام ، ئاژەی ما دەستمۆ
ڕامی ئینسان. گیانداری   
= سرەتای کار. دەسپک  

= دەسک ھسار. دەستجلو  
= دەست و مست قووچاو، چرووک ،  دەست ڕژد

 پیسک، لچر.
= لدان، بیرازکردن.لوەشاندندەست   

= وەئستۆ گرتن، ل مل گرتن، (ضمانت)دەستبر  
= بردەماوخۆر، نان ب منت خۆر،  دەسندەخۆر

 مرۆی کارنکری چاو ل دەست، نۆکر سفت.
= وەجۆش ھاتوو، ب جۆش و خرۆش ، گرم  دەماو

 داھاتوو، ب ئاگر داگیراو.
قس ڕەوان و  =  ب دەم و دوود،دەم و پل ڕەوان 

 خۆش قس، خوش ڕاوژ.
= دەم کوخا، زۆر ب ، دەموەڕ ،  دەم ھراش

.، درژە دادڕی کردنتامزرۆی قسکردن  
، = وتوت، واتوات، قس و باس دەنگ و دەو

شایع.  
وەزممنداڵ و مرۆڤی د ی کیای خجندووک =

.ردەزمنن. مدەترس ترسنۆکی پ 
 

.....................................  
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 ڕ
 

= ھستان ، لخو ھستان ، ل ج  ڕابوون
 ھستان ، ڕاپڕین.

= لپ ھبزینوە، لپ دەرھبوون. ڕاپسکان  
= ڕاکشان ، تخل بوون، وەرکوتن، خوتن،  ڕازان

 نوستن.
= قسی نھنی، پالنی ڕازی ل بن سرپۆش 

 کی کینین و بر کنی، ھواو نھژراوی تدار
 شاراوە بت.

= وازی وازی ، دەمدەمی، ھردەم ل سر  ڕاڕایی
 ھوایک.

 ختت ر ڕاستی ھقینڕەنگ و ڕووی ڕاست =
 شتک.
= بیر لکردنوە، ببیردا چوون خوار،  ڕامان

 سیرکردن.
= ماچ. ڕامووسین  

= پرس و ڕا . ڕاوژ  
= ڕاخر، ھرچی بۆ ڕاخستن ببت. ڕایخ  

ڕف یتاق = ڕفح = جاران ل ک رز و زۆپکی ب
برزایی دیواری ماندا ساز دەکرا و شتومکی 

 مایان لسر دادەنان.
= کوڕی ڕۆژ، بپیاوی ھلپرەستیش ڕۆی ڕۆژ 

 دەگوترێ.
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ڕووی  ڕووگ دیندار ڕوو ب ی کو الیئ ،قیبل =
.ی کابژ دەکا. مات و نوتڕادەوس 

ت ، (مطلق).= تواو ، پ ، ل ستا س ڕەبق  
شدا  ڕەپستپ ی لکزەویی ک کئاوەنیا، دەغ =

 ت و شین بووبژابدا پتووی پ ت و دوایئاو دراب
و زستانی بسر دا ھاتبت و ل بھار دا ھی 

 دابتوە.
ڕەتگ.(مرحل) .ندر و بقۆناخ ، س =  

= ڕەنو ھن ، سازکر، دروستکر ،  ڕەجاباھن
ی ک برھم ڕەنو دنت.پکھنر، کسک  

= ڕەخسان = لووان ، ئیش و کارکی جوور  ڕوخسان
 بوو، بدی ھاتنی کارک.

= ئسک گران ، بدگۆشت ، بدگووز،  ڕەزاتاڵ
 ناشیرین، ناحز، دزو.

= ڕەگز خاون، بنچ عس. ڕەسن  
ژنۆ. ڕەفیچکی پشتی ئباریک ماسوولک =  

ەی ڕۆیشتن.= ترزی بڕیدا چوون، شو ڕەوت  
= ب گلالیی ، تکا ، بپانوە، ب پۆل.  ڕەوەدە

ھاتن و دەرکوتنی ژمارەیکی زۆری ئاژەڵ . وەک 
 ڕەوەدە سگ . ڕەوەدە گورگ و

= دەربدەر ، ئاوارە ، پڕیوە. ڕەھندە  
بازگشنی  ڕتی فکری، بیر و باوەڕ ، چخ =

بیرکردنوەی ئایینی و سیاسی. شونی پدا 
 ڕۆیشتن.

= بارستایی ، ئندازە، پوان. ڕژە  
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= خوری و لۆکی بادراو ب تشی یان  ڕیس
 خڕەک.

مۆرەی پشتی مل. ڕیسی ئستۆ =  
= تاقت، توانا ، ھز، وزە. ڕەمق  
.، ماجووم= شیل ڕەواق  

 
........................................ 

 
 
 

 ز
 

= قایم کردن، پندرکردن، چسپاندن.  زاخاودان
بریتی ل ھورکردنوەی بار و دۆخی تکچووی 

کسک. ئاگایی پدان و حای کردن. وەخۆ 
 ھنانوە.

= منداڵ. زارۆک  
= یاسا ، قانوون ، دەستوور. زاکوون  
= لدایکبوون، ھاتن سر دنیا. زایین  

شتی گسک لدراو. کلوپل و  زب و زاڵ =
بکارەی شیاوی فدان.وردەشتی   

= پاڕازیت ( ھانی ھانی ).زریوە و قریوە   
= ئارد و ئازۆقی زستانانی ماک ل  زمھڕ

 ساک دا.
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= ڕوون و ڕەوان و ب گرێ و گوڵ، خاون و  زوڵ
 پاک و بگرد.

= باتغ ، ھردی تڕی پی شل قوڕی زۆنگ و زەل 
 ترشاو.
= ھردی پ ل گژ و گیا. زەمند  

= شونی ل دایکبوون، نیشتمان ، وەتن ،  زد
 وت.
= وشیار ، وریا . وشیار. زیت  

 
....................................... 

 
 ژ
 

= ژرۆک ، ئوانی ل خوار سرۆکانن،  ژا
 ژردەستکان. توژ و چینی خوارووی کۆمگا.

 
................................... 

 
 س

 
= سووک و ھاسان. سانی  
= قوشقی، ڕەوەک، ئاژەڵ و پلوەری ترساوی  سک

.. سک و سلسر ھتن و خۆ دەربازکردن  



 286 

= دەرد و ئازار و نخۆشی ل سفت و سوێ ل بان 
کۆڵ بوونوە. ساخ بوونوەیکی دوای نخۆشی. 

 وەک گوزی ئازا ساغ و سمت بوونوە.
ل سوەری ترساوی = قوشقی، ڕەوەک ، ئاژەڵ و پ

 ل سر ھتن.
= بالداھاتن ، پاھاتن، مردن.سلالر بوونوە   

= قورسایی ، کش، بریتی ل قدر و بایخی سنگ
 شتک یان کسک.

= سھۆڵ. سۆڵ  
= کوش ، پو. لسو  

کوورە. سۆپ ،سۆب =  
= ئیش پکردنی ب مزە و ماف ،  سۆغرەکاری

ئینسانک بب کشانی بگاری پکردن. دەکار
 بایی.

ھۆی. سۆنگر ، ببب ، لبھۆ ، س =  
انربی  سبۆن ب کوردستاندا ک ل کژنج =

 ایی و بککی تنانی کارکھواو کردن و پت
وەک دانانی گزرە و گیای   چوو. ھرەوەز بڕوە

تفاقی ئاژەن بۆ وەرزی زستان. ھچنین و 
ییزان .سرگرتنی قۆری و کیش گیای پا  

=  تکا ، تواو، ب تکایی، سرجم. سربسر  
= سرووتر، سرتۆپ ، شانز ، شتکی ھرە  سرپڕ

 باشی ل ھمووان باشتر.
= ب پۆل بۆ شتک چوون، بتکایی  سرپوەنان

دەست بکار بوون، ب ھرەوەز دەکارک ڕۆھاتن، 
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و ب پۆل سرھدان، ب کۆما شین بوونی کژ و گیا 
 دەغل و دان .

بب  چوونی ماک ، = بب پرس و ڕاسرزەدە
، گۆترە و ڕەمکی سردانی ماک خبرپدان

، بب ل دەرگادان چوون ژوور. کردن  
= خوتن ب الی کسک، نوستن،  سرکردنوە

 پشوودان ، سرخو شکاندن.
= تمڵ ، توەزەل، گوێ نبیست. سرگران  

= مبست ھوڵ و دان سر ل دار و برد 
خباتکی ل ڕادەبدەر و ب وچان ک ل پناو 

 ب ئنجام دانی کارک دەکار دەکرت.
= مبست تواوکردنی سر و بر پک ھنان 

.کی نیوەچواو کردنی کارت ،ککار 
= گوێ قوغی و ھست ڕاگرتن  سر و گوێ ئاودان

بۆ دەرخستنی نھنییک ، ھودانک بۆ حای 
 بوونی نھنی کاریی دەزگایک.

= دەست بۆ ئیش و کار بردن ب گلالیی و  سرەڕۆ
نزانی، بب قانوونی جوونوە، کسک ک گوێ 

ل فرمان نگرێ، قانوون شکن، مندای نسرەوتی 
 گڕۆک.

الک.= سیپلک، سیپ سی  
= سڤک = پتات ، سفزەمینی ،  سیفک

 یرماسی.
= ب وردی سیری شتک کردن، ل کونی  سرەگرتن

 جاسووسی تفنگوە سیری نیشان کردن.
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= سپڕە = گیایکی س پلک ل  سوەڕە
ەڕەیک بنمای ونجی. دەن دیتنوەی سو

 ،بی ھچوار گ ی ھات و شانسی  کنیشان
.باش 

 
 ش

= شانز= ھکوت، تاقان، شتکی باشی ل شاز 
 ھموو باشان باشتر.

= ھرش بردن، ھمت بردن. وەک شاو بردن
 سالو ڕژان ب سر کسک یان الینکدا.

= بەی براز، ددانی تیژو درژی براز ک  شفرە
ڕ و ئامرازی زەوی ھری شبۆ ئام دڕین

و گیا. ژەرھنانی پنج و ڕەگی گد  
= تکچوون، چژان، دەست و پ ل تکڵ  شژان

 بوون.
، شینگ ل خۆ دان = خۆ ئامادەکردن بۆ کارک

.شتک دان ل خۆ  
= واڕش، دیواری برزی بردینی قایم و  شوورە
 پتو.

= شۆق، ڕووناکی، تیشک. شبق  
رانینگڕي زکی درۆییشیقڕە چش ن = ب

دەگوترت ک دوو الین ب قازانجی خۆیان و بۆ 
 فریودانی پیاوی ساویلک دەکرت. 

قش  ل ک ری و جوتکارانکی وەرزئامراز =
تخت و دار و ئاسن چ دەکرێ و شوان دەغ و 



 289 

دانی سر خرمانی پ نیشان دەکرێ ک ئگر 
دەست پیسک دزی کرد، شونی شق شکاوی 

ئوە بکات ک دزی لکراوە. دەغک باسی  
= دەست لندراو، شون نشکاو.شق نشکاو   

= وەجوو کوتن، لرینوە، لرزانوە  شکانوە
و ڕاژان. وشیک بۆ ئا دەکار دەکرێ. ئای 

زەحمتکشان ل بان سری ئاپۆڕای خک 
 دەشکایوە.

تش  ت بکوتراوەوەی گژ و گیای تایب =
ساڕژکردنوە برینی لش ، ک بۆ داو و دەرمان 

 دەکار دەکرت.
= ژاکان، تکچوون. شمزان  

 مرۆڤ، پ ب دەستی  درژی = شن= دارکی شن
ک چوار چنگیکی ئاسنی ب سرەوەی. شن یان 
 نجو .رییوانی و ورزتی کاری باغتایب ،نش

ق گیان پ ھدەگرنوە.و با  
لوچژی پاییز و  شوگاری درش رە= لوچش =
 ،کوردەواری دا، دوای نانی شوانزستانی 

دەرەنگانک کشمیش و گوز و خورما و ھنجیر و 
ھنار دەھات ژوور و ب خواردنی ئوانیش 

سر. ایکمکیان ل شو دەبر  
ن = مۆتک و جندۆکی خیای. پیرژناشوە

 ل دوو ئافرەتی منداڵ مردوون ک دەیانگوت ک
دەست ل  ،غیبوە دن سر جستی ژنی زاو و

. دوویی جی دەھن زارۆک دەوشینن و ب مر
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مندای تازە ل دایکبوو، نوکی ب تیخیکی 
پیس دەبدرا و منداک تووشی نخۆشینی (کوزاز) 

سر دەبوو و دەیکوشت، کچی مردنی زارۆکیان ب
 ژنکی ئفسانیی دادەھنا.

لگیرانر  شس داگرتن و سوور بوون لپ =
 سرەوتن لردەوامبوون و نک. بنجامدانی کارئ

 ڕێ و ڕبازکدا.
= خورد و خۆراکی شوان. نانی شوێ. شو  

 شیو = دۆڵ، دۆپ
= زەوی و زاری کدراوی ھشتا شوەرد

 دانچندراو.
 
 

 ف
، کسک ک الترک ل شتک= ف پوە نبوون 

بی نو شتا ئای ببنن ،ببوەی دەلکپ ک.  
= زۆر. زدە، زەبن. فرە  

= نانی نیوەڕۆ. فراون  
بب لکدانوە و خوندنوەی  =کردن نفوو ل دۆ 

لالیی خۆ پدادانی.. ل شتک کار و پیشیک، گ
.نگیشتن و دەست توەردانی  

= پیت ، خر، برەکت، پیرۆزی، بھرە. فڕ  
نرتس، فک س برا، کوی، ھئاژاوە، پش =

 ھرکی ھرکی، تۆفان.
رخوەر. فو جان ل و دەعبا و جم چکب =  
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= فرەوان، ئاوا، برپان، برئاوا، شونی  فریح
 فرت و فرەوان و ب جگا و ڕگا.

اوەرۆک.= درۆ ، بافیش ، دەلسی ب ن فیشاڵ  
 
 

 ق
 

= جوان، زەریف، پاک و خاون. قازاخ  
= قاوەتی، نوان بیان و نیوەڕۆ.قاوەتوون  

= ڕزیو، وشک ھتوو، وردیلی سووکی  قرپۆک
 پووخاو.

= خنکاندن. قرخبکردن  
= پیس، لچر. چرووک، دەست و مست قنیس

 قووچاو، خر ندەرەوە.
 = ڕشتنی شتی ئاوەکی و تراو،قپ کردنوە

ھشتنی ئاو ، ماست، دۆ، دۆشاو و شتی وەک 
.وانئ 

= ڕاست و ڕەپ و ب گرێ. جحل. قنج  
= سبووری ، سووکنایی پداھاتنی دوای  قنیات

 پژارە و خم.
= لزگ، دەست، گۆ، شتی ھۆندراوەوە و  قۆپن

 پکوە بستراو؛ وەک قۆپنی موو.
ر = زۆپ، قیت، گیانداری سرک و سی ل س قوت

 ھتن.
ن.کوان و لبار، چلنگ ، شیرین، ژی= ج قۆز  
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= ئو قومار و وازییانی ک ب قوماری پڕەخان 
 (کارت) دەکرن وەک پۆکر و ...

= ڕۆچوون، چوونخوار ل ئاو دا، ڕۆچوون قوم بوون 
. قوم بوون ل خۆشی ل زۆنگ و زل و زەلکاوان دا

.دا  
ببویقستوور، قدەر.= زل ، ئڕادە ب ی ل  

برغق ،یگراسووی گیاندار. خابۆشایی دوو ال پ =
.گخا 
= دەم و لووتی یک سم و دوو سمان. قپۆز  

= وادە و بن.قرار و مدار   
= شاردنوە و حاشالکردنی قراغ نووشتاندنوە

 شتک، شاردنوەی بشک ل ڕووداوک.
زیان، تۆ = بژاردنوەی زەرەر و قرەبوو کردنوە

 بۆ کردنوە، گڕاندنوەی زیان و زەرەر.
رەووتن.قر خس ختی لت =  

= ڕنکی تایبت بۆ خاون کردنوەی لش و  قشاو
 الری ئسپ و ماین.

تق  ئاسن سازکراوە ک ل کیدە = بازنق =
دەکرت. قت ل ملی سگ و تانجی(تاجی)ی 

 کان، نیشان دەدەن کملکان لگ و تانجییس
.ژیرەک و ئازان  

= لش و الر، بژن و با. قفت  
بل و تیکان. قو دڕک و ت چق ، یبع =  

= متاڵ = چککی قدیمییان ک ل  قغان
پستی کرگدەن یان ل کانزا ساز دەکرا. شڕکر 
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بۆ پاراستنی سر و سنگ و پشتی خۆی ل بر شیر 
من، ب دەستوەی دەگرت و و ڕمب و گۆپای دوژ

 خۆی ل ژ دا حشار دەدا.
= قان تخستن، کوشتاری بگشت ل قچۆکردن

 دێ و ل شار.
ک بۆ دەستمۆکردن و  ،= ئاقیکی ئاسن قمتر

بربار کردنی ئاژەی وەک گاجووت، ورچ، براز و 
 وشتر، ل لووت و لمبۆزیان دەکرت.

یاسل ق ک ندی پانت. = باربقایش ساز دەکر 
قیاس بۆ بستنی باری سر پشتی کر و وشتر و 

 ئسپ و ئستر و گاجووتان دەکار دەکرت.
= تنگان، جنگی کساسی و دەست  قیران

 کورتی و پرشانیی باری ئابووری.
 

 ک
= مۆت= ل خو دا جاری وا ھی بشک  کابووس

ل ئندامکانی لش تووشی قورسایی دەبن و 
ڕەوتی خون وەک نۆڕماڵ ب ڕەگی خونی دا تپڕ 

 ست بپشوو سواری و ھ تونابیت و مرۆڤ دەک
م و خنکان دەکا. خکی قدیمی ب ھۆی که

کزبوونی زانست و زانیاری، ب فلسفی خۆیان 
می ئیان وم بار و دۆخک وە و گوتوویانداوەت 

 .سواری سینگی مرۆڤ دەب جندۆک 
 ،= سردەمی زوو، ل کوردەواریدا کاسجیرانتی

دەر و دراوس ھر ئوەندە پکوە یک ماڵ و برا 
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با بوون، ک تنانت ل چشت و نان و و تبا و ڕه
 ل دەکرد. دراوسبیر ن کتریان لسفرەش دا ی

و خوانکی خۆی بشیکی بۆ جیران دەبرد.  نان
 بمیان دەگوت: کاس جیرانتی.

= بوولی بیانان.( ل وشی کاذبی  کازیوە
 عرەبی وەرگیراوە).

= قوکی دەم، کاالنی زوان.کاالنی دەم   
= ئاشی کاول کراو.کاوالش  

کتک .پشی، گورپ ،پشیل =  
= مبست وەسوەس و کرم ل کوڵ کوتن

ک بۆ زانین  ،ارەزوویکی زۆر ب ھزە ل مرۆڤ دائ
نیشانی دەدا. لو  ،و ئاگاداربوون ل شتکی شاراوە

حات دا دەن کرمی دە کوڵ کوتووە و ھتا 
 نزان چ باس، واز ناھنت.

= سگ ، گماڵ.کسۆک  
= قرش=  ساقت و السکی دەغ . کۆش  

ا، دەم و دەست، چاوتروو کوتوپپ ک.= لکان  
= کۆلکی دار ، قدی دار، ئستوورایی کۆتڕە دار

 دار.
= حیلی ئسپ. کۆڕژن  
= ختکووز  

= خت خت، شون شون بوو.کووز کووز   
دادەی! = دەنگی سرکردە  = کوڕهکوڕي دەی دەی! 

یان دەنگی باوکک ک ژر فرمانکانیان بۆ 
ئنجامی کارک ھڵ بخنن. بانگک بۆ 
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ھمت  ، ل دەمیسرباز و پشمرگورەپدانی 
.دا بردن  

= ل توانا کوتوو، شل و شکت و  کۆ کوتراو
 شواوی ئیش و کاری گران.

کۆیل .ندە، کۆنی، دیل، بب =  
شکروپۆل کوە و شبزووتن =شکورک =

ھگرتنی شینکی بابرزی سوزەنان بدەم 
دەغستانی  شنی با ڕادەخوشت. لنج و الری

گنم و جۆی ئاخر بھاران ب دەم نرم شنی 
ئوارە دەمان ، کورشک یان کروشکی 

 پدەگوترت.
= دۆخ، چۆنییتی، حات. کشم  

=  دەفرکی پان و پل ک جاران ل مس و  کشف
مسوار ساز دەکرا، بم ئستا ھر ل نایلۆن ساز 

وەر دادەندرا. ی سمادەکرت. زۆرتر ل بر شره
قاش دەکرا بۆ شوتی و کاک و میوەشی ل سر 

.میوانان  
.. پیری = ل کار کوت، ھپسردراو کفتکار

.زۆرھان  
= کف و کو سر چشت و شیر ل کفووک

کاتی کون دا. شتی شل بۆوەوەی ب پز. پستی 
ک ب ھۆی پیری و  ،لشی ژینوەری قو

و داچۆڕاب.نخۆشی داکوتبت   
= دەومند کردن، نوێ کردنوە، خنی کتکردن

 کردن، بۆشناغ کردن، پیتاندن.
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کۆیک قند، دەنک قند. کپ قند=  
= پرشانحاڵ، کوتووی نخۆشی، خستی  کلال

 دەستی پیری و زورھانی.
= سرسخت و کللڕەق. نافرمان و  کوەکیش

 السار و گوێ نبیست.
= سنوور= تخووب.کوشن  

پستی  ، جاران له= سفرەی نان و خوان کوڵ
کراو   پان پستی بزن ساز ده تایبت لهئاژەڵ، به

 دەگوت کوی نانی.
= مبست دوژمنایتییکی توند و کرد و پنیر 

 تیژی بدوور ل ئاشتبوونوەی(ئانتی گونیسم)
 

 گ
 

گادۆشک زنی مکی قووگوانی  ،= دەفر ک
.رتمانگایانی تدا دەدۆش  

= گازندە= شکایت، گلیی.گازەندە  
ژاوە= فایتوون گالسکک ،.  

.، دەم= وەخت، کات گاو  
= کاتک، وەختک، زەمانک. گاوک  
= دەنگی ھاواری گاگل ل کاتکدا ک تووشی  گابۆر

. گریانی دەرد و پژارە و ترس و مترسییک ھاتبن
گوڕ و تینی ک کی سامناکبک بۆ کارەساتس.  

= بردی زۆر زل.گابرد  
= شون، جگا، مکۆ، دەنگ، بانگ. گاز  
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= بانگ کردن، ھاوارکردن.گازکردن  
= مۆغرەی پشت، مۆرەغی پشت، موورووی گازەرا
 پشت.

= داخستنی دەرگا، قفدانی دەرەک.گادان  
= ئاوات، ئارەزوو. کاو  

دڵ گیشتن.  = ب ئارەزوویب کاوی دڵ شاد بوون
 ب ئاوات گیشتن.

= گرد و کۆ ، کۆکردنوەی داھات، گرەوەکۆشی
 پاشنیا، پاشکوت.

و ناڕەحت. = خمبار، کز و خمبار، تووڕه گرژ  
= وکھاتوو، کۆ بۆەوەوە، گرد بۆەوەوە.گرژ  

= توند و تۆڵ، گورج و گۆڵ.گرد و مرد  
= تگیران، مانوە ل کار دا، موشکیل بۆ  گرفت

 ھاتن پش، کش، ئاستنگ.
= پپ گرتن، بھانھنانوە، پ گنگرتن
 چقاندن.

= بو دەنگ و سدایان دەگوترێ ک  گوگاڵ
 مندای تازە زمانگرتوو ب دەمی دادت.

ر.گریمانگئ ،رزییف =  
لکدراو، = ھم چشن گژ و گیای وردکراوی  گزرە

 ک بۆ تفاقی ئاژەڵ عمبار دەکرێ بۆ زستان.
= فل، گزی، تک، حیل. گزە  

= بڕوەبری فرمانی ئاغا و نۆکری ئاغا بۆ گزیر
 کوتانوەی ژردەستکان.

= وەعدە، بن، پیمان، سۆز.گفت  
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پی  گگ ی بو ناکاوی ئاگر، زمان پ ی لگ =
 ئاگر.

قوڕی ھقنداوی = گمتک= کرسک= گمت
 وشک بۆەوەوەی بر تیشکی خۆرەتاو.

= خللۆر کردنوەی برد ل گلۆر کردنوە
 سراوژری، جاکردنوە.

= مبستی کسک، ک تووشی گۆ کوتن لژی
 وتم کۆن:'' گوەک دە .تی ھاتبھامن

 لژی.. کس باشم پ نابژی.''
ک  ،یرش(ژەک) و = ژەک، فرچک، یکم  گۆچ

 زارۆکی ساوا ل گوان و ممکی دایک دەیخوات.
= زەرب= ب تووندی تکوتان، زەبری توند.  گۆڕت

وەک گۆرتی کایی ھماتن(یاریی مشین، 
 مڕمڕن.)

= ڕسکاندن، ڕەگ پداکوتاندن، گیان  گووراندن
 ھنان بر، چاندن و ناشتنی دار و درەخت.

وەی ناوچی = پنج، قامل، کلک(ب زارا گۆست
 سۆنقر و بیجار و...)

= پروەردەکردن، ڕاھنان، عامالندن، گۆچ گۆشکردن
 کردن.

= بزم و زەماوەند، دیالن و شایی و گۆڤند
.ڕکپھ 

گۆ ختدار و ت ل ک دیمییکی ققف شنچ =
 و گۆ و کلیل قف ساز دەکرا. دەروازەکان ب

 دراوە.دادەخران و دەیانگوت دەروازە ب گا گۆ  
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زانی ئاوی باران  گۆنگبۆ ڕاگو کناتئاوڕۆ، ق =
. ل ناو و چلكاو سازدەکرت و سری دادەپۆشرت

منگوڕان دا، بۆ دەرکردنی ئاوی ژر ماڵ و 
خانوەکانیان، پشککی و بر ل سازکردن، 

جۆگیان بۆ ساز دەکرێ، ک لکاتی بارژنی زۆر دا، 
اتوە و دەری بکا؛ بم ئاوی ژر بیناک کۆ بک

تکنیکیان دەگوت: قون دەرکردن. بۆ ون: ((من 
.دوو ژوورم ساز کردووە و قونشم ل دەرکردوون))  

ز و، ڕوان، خولقان، ڕەگ داکوتان، س= ڕسکانگووران
.، خۆ گرتنی نمای تازە نژراوبوون  

= گوێ ب فرمان، گوێ ل مست.گوێ ڕایڵ   
گ مسج ،شندی پک = بی سقانی بری دوو ئ

گیشتوو ک ب ماسوولک و تڕاد و ڕیشای 
 ماسوولکیی پکوە بند دەکرن. (مفصل).

= بوون ب مایی قشمری و گپ و  گپجاڕ
 گاتی ئم و ئوان.

= گڕان سووڕان، چرخان. گڕ  
= حمام، شۆرک. گرماو  

بۆ = گۆرانی بۆ یکتر گانوە، گۆرانی  گڕەالوژە
 یکتر ھگرتنوە.

شو ن شیی گدەمرەو زوت، بشکپ =
 ھکشانی برھم.

= خزمین، ئی خکین ! ھیاران ، ئی  گلۆ
 یاران.

= سمت و ساتان. گڵ و کفڵ  
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= گژۆک، حۆل و دۆل، ناتواو، گل. گمژە  
= کلۆر، پووخاو، درەختک ک کمۆڵ بووب  گندەڵ

 و برەو ڕزین بچت.
= گنمۆک، سرداری، گودان، گنم شامی 

 گوپغمبرە.
= تل خواردن، خۆ دە خۆڵ وەردانی ئاژەڵ.گوزین  

 
 
 

 ل
 

= ڕەت، تل، دەور ھگرتنی شتک ل  الترە
سرەولژ و ھدرگدا، خۆ بوال و بم ال دا 

ست.رخۆش و مهسکی سهدادانی که  
= بالداھاتن، پ ڕاھاتن، مردن، سلالر  الربوونوە

 بوونوە.
= سرسخت، کللڕەق، گوێ نگر،  السار

 نحاواوەوە.
= ب فرمانی کردن، نافرمانی  السرسنگی

 کردن، خۆ بواردن ل یاسا، سرەڕۆیی کردن.
= الینگر، پشتیوان.الگر  

= قسی تووڕەی نوچاوان گرژی نبان و اللووت
 ندوێ.

= ستران، گۆرانی ، قام. الوژە  
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= الوک= گۆرانی دوور و درژی سردەمی  الوکۆ
کۆن کوردەواری ک چیرۆکی مژوویی ئڤینداری و 

دەکرت. پاوانی و دداری تدا باس  
= الوەکی، دەرەکی، بیانی، غوارە، بگان ،  الوەیی

.ریبغ 
= ڕوخسان، ھکوتن، دەست دان، جۆر بوون.لووان  

= ب پتاو خۆ ب ژوور داکردن. لوور بوون   
قت تک نچوو، ھتا سر وەک  لبان نھاتوو=

 خۆی مانوە، ھرمان.
 = ل تاقت کوتن، لل دەست و بوو کوتن 

توانایی کوتن، ل ماڵ و سامان کوتن، مافنگی 
 بوون.
= کزی، الوازی. لڕی  

= کاتک ک ژنی دووگیان ل سر کاس بوون
 و ژنن ئبۆ زایینی منداڵ، دە ر جس تودەک

.ی منداڵ بوون دایر کاسس ل 
= ل کری شیتان ل کلی شیتان دابزین 

نکردن و ھاتن دابزین = مبست کرە کرە 
 سر ئق بۆ کسک ک بیاری نابج دەدات.

= لپ کوتن، شل بوونوە، تاقت ل گل کوتن
 لبان، کوتن سر چۆک.

= ل سر یک ھچنینی باقی گیا ل گیش دان 
ب ڕکوپکی ل سر یکتر بۆ دانانی تفاقی 

 زستانانی ئاژەی مای.
کۆسپ، ئاستنگ.= نوان، برگر،  لمپر  
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= لنتری= فانۆس، فنر. لنتر  
= داکردنی بارانی گۆپاڵ باران. قوڕ و لنگزە

 چپاو، بارانی ب خوڕی ب قوڕ و چپاو تکڵ.
= ل بنڕەت و ناوەرۆکوە، ل نووک و بنوە 

.و نیی یرچی ھھ 
... لوان لو.. لوا و لو= پاوپ، سرڕژلیپاولیپ  

= مبست ئاشکرا ھتیو وەالبردن لف لسر
کردنی ڕازکی ل ژر سرپۆش، ل ل ھدان، 

 ل ل قاو دان.
= ڕک ھاتنوەی دووشت پکوە، لک وەشانوە

..[ لکی یک دووشتی ل ھر بارکوە وکچوو
.دنوە شندە و مندە ــ ھژار ـ برەو موکریان]  

= لھاتوو.لوەشاوە  
 

 م
، ڕاماین، گسک لدان.= ماینماشتن  
تت.ماففئازار، ئ ،دەرد، ب =  
= الی ئوەم خۆش، خاترێ وە، خواحافیزتان ماوا

.ب 
= موە براز، دل براز، برازە م.مالۆس  
= خشک= ئامرکی وەرزریی بۆ ڕک کردنی ماوو

کگی ھگردراوەوە. خشک سرەڕای 
،زراکمتکی ناو موەی گش ساف  کوتانکزەویی

 دەکات.
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= ڕام کردن، مای کردنی ژینوەری مای کردن
 کوی و کوی.

= بداخوە، داخ، حیف.مخابن  
= تر و تسل، ئاسوودە.مرتاح  

رە مشت و مش ،قڕە چکی، شی دەمشک =
.. شڕە دەندووکجنو  

= الورگ، چورە، مفتخۆر.مشخۆر  
دار، پاوی ش و = کللڕەق، دیکتاتۆڕ، زۆرملھوڕ

 دڕی شڕ فرۆش.
= ب، جنۆکی پیاوتۆقن، مافت.  مۆزم  

= ھست و نیست، ماڵ و سامان و مک و ماش 
 دارایی، دار و نداری کسک.

مووچ ک ییگک شو ببریتی ل =مووچ =
ینی ھک مافی کجوتکار من نازانم بۆچی ل ]..

.؟!]باشووری وت، مزە ، بۆت مووچ  
= تووشی ھیچ کۆند و کسپک موو ل الر نبوون

 ک لدەرد و ئازار و زەرەر ھاتن. دەرچوون لن
 ڕووداوک دا.

= م گا= مانگا.مگا  
= مبست ف و فی سر مووی ناو ماست

 داپۆشراوە. 
=  ئاشکرا کردنی پیالنکی موو ل ماست دەرھنان

.. کسکشاراوە. سوور کردنوەی درۆ و دەلسی 
.ڕوو ڕەش کردنی تاوانکارک  
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غتر  مم ژی نزیک بکی درم = ئامرازدەیل =
و نوک ل  پۆ ساز دەکرێ. چشنی داردەستک 

ماتلدان پ ب دەست و مستی مرۆڤ. بۆ 
 ب دوای ک ،ی شاخکپارچردی ی(کونکردنی) ب

باڕووت یان(تی. ئن . تی) دادەگیرتوە و 
ی تدا ج دەدەن، بۆ تۆقاندن و پارچ پیتیک

برغوویکی پارچ کردنی برد بۆ کاری بننایی. 
ڕەخت و سخت ل پۆ. تایبتی دەستی ئو 

 کرکارانی ک ل کانگای برد دا خریکی کارن.
= شامیل ، کرەنتو. مغان  
= چۆلک ، پاساری.  ملیچک  

لوە نھاتن، = دەنگ مش ل بر دەم ھنفین
ھیچ ھازە و نووزەیک ل بر نھاتن، دەنگ 

دەرنبین، مبستی مرۆڤی فقیرۆکی ب دەم و 
.یدوودی مردە لۆخ 

 
 ن
 

= نالک ، دژبیک. ناتبا  
= دەست بردن و خواردنی میوە و ناخونک لدان

خواردەمنیی دوکانان بب ئیزن و ئیجازەی 
 خاوەنی دووکان.

ھژاری ، فقیری، ب ئنوایی.= ناشکوایی  
ناش .ناب =  
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= مبست ھلپرەستی نان ب نرخی ڕۆژ خواردن
 .ی 

نوا  ک کری چیا، الپابر سنی بشو =
 تیشکی ھتاو کمتری بگرتوە.

ویر نوای ھکی  ،= بابۆندە ئاژەبۆ ھ ک
شتوو.یگه = دەغ و دانی فریک و نیوهنوخش مای چی دەکرت.  

= نوردوو= دەست نانی پچراوەوە. نردوو  
= نامۆ ، ندوێ. نبان  
= داب و دەستوور، ئاکار و خوو و خدەی  نریت

 جگرتووی ناو کۆمگایک.
= دارک دەخرت سر ملی گاجووتان ل کاتی نیر

 زەوی کن دا.
= دوژمن ، دژ، دژمن. نیار  

نبوو، = نیدەتوانی، ل توانای دا  نیدەکاری
 دەرۆستی ندەھات.

ت،  داوەری کردن ل سه= نوبژی = مه نوبژایتی
نوان دوو یان چند کسانکدا بۆ تواندنوەی 

شک.  
= نو بردن، باس کردن، پاشمل نو زڕاندن

.باسکردن  
 نخۆشر = لپ، لتک نۆل
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 و
 

= وتوت= قسی دەمی ئم و ئوک وات وات
 بارەت بی  دەم و سژ کردنی  قسک، کاوڕووداو

 زاران.
= ھز ، توانا، تاقت. وزە  

ودانی  ولکی ناو ھلکرا ھورورە= گ =
 مریشک.

وەخۆ گرتن، قبووڵ کردن،  وەئستۆ گرتن=
 سلماندن.

= ھگانوە، چند پاتکردنوەی وەرد دانوە
 شتک، چند جار ھگانوەی زەوی.

ڕانوەی ژان، دیسان ھدانوەی = گوەسۆ ھاتنوە
 دەرد و ژان و ئازار، ھدانوەی برین و زام.

خودای ڕەنج  وەیشووم ،ئاھۆ، ئازار، دەرد و ب =
 و خم و دەرد و پرشانی، ھوای تووش و تۆفانی.

= ل کوردەواری دا باوە ک بۆ وەباڵ کشان 
سلماندن و دان پیداھنانی قسیک، دەست ل مل 

دەدەن و ڕاستی و ناڕاستیی شتک وە ئستۆ 
.دەگرن  

 
 
 

 ھـ
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= بخت، شانس، نوچاوان. ھات  

= ھاتن سر ھوا، خۆ ئامادە کردن ھاتن سر تز 
. چوونی بۆ ئیش و کار، خۆ شتکدان بۆ شڕکردن

.شڕکر بۆ پشتی مترزی شڕ  
= وردکردن، ھنجنین، ئنجنین. ھاڕین  

.، گلالییی= سرسرەک ھاکزایی  
= شلوغی، بدفڕی کردن. ھارەبدانی  

حل. عل،= عشیرەت، ھۆز  
= بفریوو چوو، ھختاو.ھۆش دزراو   

= دۆپ دۆپ، زیاتر بۆ داباراندنی  ھۆن ھۆن
 فرمسک دەکار دەکرێ، گریانی ب کوڵ.

= الدان ل ھ، الچوون ل ڕباز، ھت بوون
 تریک کتنوە.

رین ، فرت و فرەوان.= پان و بھراو  
= بۆ نیشاندانی ھر ئوەندەی بی یک و دوو 

 ماوەیکی زۆر کورت. قننکشک.
= ھرچی ھو دەدا، ھرچی دەیکرد و دەیکاری

ئوەندەی ل توانای دا بوو بۆ ئنجامدانی کارک. 
بۆ نیشاندانی ڕادەی خباتک بۆ ڕاپڕاندنی کار و 

 پیشیک.
. تکووخان، تکتپین، داڕووخان= ھرەس ھنان 

.ڕنوو بسر کشان  
= کاری تکایی، کاری دەستجمعی، ھرەوەز

 یارمتیدانی گشتی ل کار و خبات دا.
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ڕەمھ .ووکتا ،لز ، پل =  
= ڕاتکاندن، ڕاوەشاندن، وەجۆش ھنان. ھژاندن  

= ھڕەش و گوڕەش.ھڕ و گیف   
لک، ھش ، = پ و پووش، چ و چی ھژگڵ
 ئاوماک.
= خم و خفت، مینت، دەرد و مراق،  ھژمت

 شۆڕشی دەروونی.
= ھبز دابزی مندان، وازی و  ھقرە ب قۆ

 کای و گمی مندان.
= ڕەپ نان، ڕەتاندن، برە و بودا ھبین
 ڕاونان.

= وشک کردنوە، کزر کردنی شت و  ھبرینگاندن
ب کی شۆراو لتاو.مر ھب ر با ـ یان ل  

ب تاووک، زۆر بلز، = پل پل، ھپ ھپ
.ڕەمھ ب 

= ل بر یک چوو، تکچوو، شپرزە بوو.ھتکاو  
= پاڵ پوەنان، تکان پدان، بزواندن،  ھخاندن

 فریودان.
= ئاوەگرمی ک دانوی تذا کوب،  ھلیم

ش، ھلیماو.برینج، نوی چشتکی اویھلیمی  
= ھنا، پنا، دادە. ھانا  

= ھندرین، ئۆقرە گرتن، ئارام گرتن، ھندران
 سوکنان، داسکنین.

= بیانی زۆر زوو، شوەکی.ھندە ھندی بیانی  
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= ھوندر= شونی زۆر دوور، دەرەوەی وت ھندەر
 الوە.

= دەرەوە، دەرەوی وت. ھندەران  
نووکھ .ستاکستا، ئر ئھ =  
= دەنگی سواران ل گم و یاری دا، ھو ھو

 دەنگی سوارکاران ل ڕاوگ دا.
! = ھی یاران ، ئی یاران، ئی ھڤان،  ھیاران

 ئاخۆ ، داخوا.
= وزەگوژ، ھزھچۆڕن، ل رادەی ھز ھپرووکن
 توانایی بدەر.

= مانگ ، مانگی ئاسمان.ھیڤ  
= ھدی ، ئارام، ھمن. ھور  
، بنچین، پای .= بناغھم  

! = دەنگی فرمان بۆ دەنگدانی وغ. ھیھا  
 

 ی
= قاچاغ بوون، قدەخ کراو، ب یاساغ بوون

 قانوونی.
= قدەغکراو، منع کراو، پرژین ب یاساغ کراو

 دەور دا کشراو.
 یا و ت.تنۆب =  

= خوتنی وشتر، تخ بوونی وشتر ل یخ خواردن
دەمی پشوو دان دا، حوشتری ئم ھات ل بر 

دەرگای ک یخ دەخواتوە = وات بارگ و بنی ئو 
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شانس و بخت ل بر دەرگای مای چ 
 بختورەکدا دەکوێ.

کانڕەک. یراز، برە بن =  
= پیتا پیتا، پسا پسا، یک بین و یک چین 

ستان.بب وە   
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