
  ڕۆژ ل�رە ئاوا دەب�....
  برايم فهڕشی                                                                                                   

  

تازە گهيشتووينهتهوە، سهيدۆ ماش�ن ڕادەگرێ و دەردەپهڕ�ته دەرێ، من فريا ناکهوم، ماش�ن پشتاوپشت خلۆر دەب�تهوە، 
ە، پهشۆکا و به ڕاکردن گهڕايهوە و له دوا چرکهکانی نزيکبوونهوە له کارەسات، ماش�نی ڕاگرت و ئهوجا که ئاوڕی دايهو

به قينهوە تورمز دەستی ک�شا و پ5 له خۆشهويستی گوتی ببوورە. له سهر من ڕانهوەستا، بهرەو خه2کهکهی که له 
  اسهم سوار ببوو، قاچهکانم له دوام نهدەهاتن. دوورەوە دياربوون ڕايدەکرد. من به شهله شل به دوايدا دەچووم. ههن

سا=ن�ک بهيهکهوە  ڕۆژهه=ت. ان، ئهو خه2کی ئهفرين و من باژ��5کیمن و سهيدۆ پاش سی ساڵ هاتتبووينهوە کوردست
  کاری شانۆمان کردبوو، ئهو له زنجيرە شانۆکانی تايبهت به هه2هبجه و کۆمه2کوژييهکهی باکوور دەوری گ�5ابوو.

  

خه2کی ئهو گوندە بوو. من و سهيدۆ چووبووينه ئهفرين بۆ ئهوەی سهری خزم و کهس و  بنهما2هکهی بدەين.  خ�زانی 
نارينی کچی تازە چوارسا2ی تهواو کردبوو، پار له باخچهی مندا=ن ج�گای بهر  ا دوای ئازادبوونی و=ت گهڕابووە.ئ�ست

نی ئا2مانی ف�ردەبوو. نارين و دايکی و سهيدۆ به کوردييهکی مانگ له يانهکهی ئ�مه زما ٦نهکهوتبوو، ههر له بهر ئهوە 
پاقژ. سهيدۆ سا=نی ههشتا خو�ندکاری زانستگای کۆ2ن بوو، جگه له  دەکرد، کورد�کی بF گرێ و گهل�ک خۆش قسهيان

. کوردی و عهڕەبی، فهڕانسه و ئا2مانی زۆر باش دەزانی. کوڕ�کی د2پاک، ه�دی، کهم قسه، بيرمهند و ت�گهيشتوو

دانيشتن له گهڵ کۆنه دۆستهکانی له شاری ئهفرين بو من پ5 له ئهزموون بوو، ئ�ستا که ئهو ڕادەکات و من به هانسکه 
  2د�م، بF ئاگا له خۆم به سهر بيرەوەرييهکانی ڕابووردودا دەکهوم.هانسک به شو�نيدا هه

ز د�ن و دەچن، که نزيک دەبمهوە ناتوانم باوەڕ سهيدۆم لF وون دەبF، به=م خه2کانی زۆرتر دەبينم که به ش�وەيهکی ئا2ۆ 
به چاوەکانم بکهم. پۆل پۆل تهرمی منداڵ، ژن و مرۆڤی به سا=چوو ل�رە و لهوێ کهوتوون. وەبير مندا2هکانی گوندی 

 عهنهب سهر بهشاری هه2هبجه دەکهومهوە، ئهوان که له شيميابارانهکه ڕزگاريان بووە و ههر کام زامی ئهو ڕۆژانهيان به

جهستهوە ماوە. دەستيان گرتووم، دەمگ�5ن به ناو گوندەکهدا و بهسهرهاتی مردووەکانم له سهر کانی، پاڵ جوگهکان و ناو 
مهزراکان بۆ دەگ�5نهوە و گۆڕی به کۆمه2م نيشان دەدن، گۆڕستانی گوندەکهم نيشان دەدەن که ژمارەی گۆڕەکانی له 

  زۆرترە.  دانيشتوانی زيندووی گوندەکه دوو ه�ندەژمارەی 

Fپهيکر کهوتووە، له سهيدۆ خهبهر�ک نييه، خۆم وەک عومهر خاوەر د�ته بهرچاو، قۆ2م  ،چاو دەگ�5م ئ�رە ههتا چاو دەبين
شۆڕ بۆتهوە و به ناو مردوواندا دەگهڕ�م، نه هاوارم بۆ دەکرێ نه مهتهقم ل�وە دێ، له پ5 گو�م له ناوی خۆم دەبF، سهيدۆ 

و نارينی له باوەش گرتووە، ڕاياندەمووسF به  سهيدۆ سهری نوورين رام ب�چارە بووم!يهک به خۆی هاوار دەکا، با
گولهباران  له باوەشی يهکترداخۆيانيوە دەگووشF و پهيتا پهيتا ماچيان دەکات و دەيانالو�ن�تهوە و دەگری. نارين و دايکی 

  کراون!

  

به زمانيکی ناسک دەيگوت، گوتن مۆرگن کريستينا،  ههموو بهيانييهک که دەهات، به ڕووی گهش و دەم به پ�کهنينهوە 
گوتن مۆرگن ئاپۆ! شيرين شيرين دەدوا. نوورينی دايکی زۆرجار باسی ڕۆژئاوای کوردستانی بۆ دەکردم، عاجز بوو له 
هه2س و کهوتی سياسييهکان، مهترسی ههبوو له شهڕ وپ�کدادانی حزبهکان. سهيدۆ که بهسا=ن له يهکيهتی خو�ندکارانی 

ورد و ڕ�کخراوەکانی دی چاالک بوو، به ب�زاری باسی بش�وی و چهند بهرەکی ناو ه�زەکانی دەکرد. سهيدۆ کاتی ک
 Fله ئام�ز گرتووە  گيانی نارين و نوورينیبيستنی باس و ههوا2ی مهرگی خه2کی و=تهکهی دەههژا! ئ�ستا خۆی لهشی ب

  و ت�کهڵ ئهو خه2که بۆتهوە که سی ساڵ ل�يان دوور بوو.

  

هيچم له دەست نايات. نه دەتوانم بيالو�نمهوە، نه قسهم بۆ دەکرێ و نه وشهيهک له م�شکمدا دەبينمهوە بۆ گووتن. له ماتی 
و ب�دەنگيدا و�نهکانی قاڕنا و قه=تان و حوس�ن مامه و سهردەشت و شنۆ و پيرانشار له م�شکمدا د�ن و دەچن. له پ5 

، چ حاڵ بۆ ئ�رە و دايکی له جياتی سنه له گهڵ ئ�مه هاتبايهن هر تاقه کوڕەکهمدا دێ، زەندەقم دەچF، ئهگبير�ک به م�شکم
کهلهگهت، سهيدۆ له ئام�ز دەگرێ، چهک�کی به شانهوەيه بهژن  و ڕۆژ�کم دەبوو؟ که سهر هه2دەب5م کوڕ�کی جوانچاکی 

ک مهيتهکان کۆ دەکهنهوە و له منيش له ئام�ز دەگرێ. چاو دەگ�5م خه2 ، برای پ�شمهرگهو چهند پ�شمهرگه دەوريان داوە
چهند ماش�ن دا ج�يان دەکهنهوە، له ناکاو چاوم به دوربينی تهلهوزيۆنی ئهلجهزيرە دەکهوێ، پ�م سهيرە، ئهوانه له کوي5ا 

ئاگادار کراون؟ دەچم بۆ اليان، پ�شمهرگهکان وەشو�نم دەکهون. لهو کهسهی کام�راکهی به دەستهوەيه دەپرسم چۆن 
دەF2 دوو سهعات لهوە پ�ش کهس�ک تهلهفونی بۆ کردووين. پ�شمهرگهکه پ�ی دەF2 کارەساتهکه کهمتر له ئاگادار کراون؟ 

سهعات�که ڕووی داوە، ئ�وە پ�ش ئهوە ئاگادار کراون؟! هيچ و=م�ک وەرناگر�تهوە. پ�شمهرگهکه ڕوو وەردەگ�5يتهوە بۆ 
ستم و خۆی به ڕوودين دەناس�نF. روودين ڕوودەکاته  الی سهيدۆ، دەست له سهر شانی من دادەنF و دەست دەخاته ناو دە

  پ�شمهرگهکان و دەF2 ئ�مه دەبF ب5ۆين ، سهيدۆ چاو له من دەکات و به ڕوودين دە2ی ئ�مهش د�ين.    

  

پ�شمهرگهکان خۆيان له دوو ماش�ندا جF کردۆتهوە، ئ�مهشيان لF زياد بووين، ههموو ب�دەنگن، سهيدۆ سهری داخستووە 
 شه نوقمی بيرکردنهوەيه، سهری به ئهسپايی هه2د�نF و سهيری من دەکات، وەها ت�مهدەڕوانF خۆمو وەک ههمي

يوە، خهم�کی قورس دايگرتووە،به ئهسپايی دەمی دەکاتهوە و له بهر خۆيهوە دەF2 کۆدەکهمهوە، چاوی له چاوەکانم ب5



نار�ن خۆی هاويشتۆته ناو او م�شکمدا دێ، زيندوو بوو! تهزوويهک به ن ئهگهر داواکهی نارينم به جF ه�نابا، ئ�ستا
باوەشی باوکی و دەF2 ئهزيش دەخوازم به وەڕا ب�م. سهيدۆ سهری ڕادەوەش�نF و ههر دوو کو2مهی ماچ دەکات، نارينۆ تۆ 

له جهنب نوورين بم�نF، ئهز و بارام زوو دەچين و زوو وەدەگهڕين و سبهی به ههوڕا دەچين قامشلو. نارين وەک 
  دەههژ�م!ا ئهم الو و ئهوالی سهيدۆ ماچ دەکات و دەF2، باشه بابۆ، زوو وەگهڕين. ههميشه خ�ر

دەست دەخهمه ناو دەستی، زۆر بۆخۆم د�نم قسهيهک بکهم، بيالو�نمهوە، هيچم بۆ ناگوترێ. پ�شمهرگهکان ههموو سهريان 
2دەب5ێ، فرم�سک به ال چاوەکانيدا داخستووە. ڕوودين وەها چۆته باڵ خۆيهوە ههست به بوونی ناکرێ، له ناکاو سهر هه

شۆربوونهتهوە. سهيدۆ، تۆ ژن و زارۆکی خۆت له دەست داوە، نوورين خوشکی من و نارين خوارزام بوو. ئهز و تو 
باش بزانه، ئهز ئارام ناگرم ههتا قاتلF وان پهيدا نهکهم. دوو گرووپی ئ�مه له  بريندارين، لF ههر دوو وەک  يهک
  ئ�مه ئهوانه پهيدا دەکهين و به سزای خۆيان دەگه�نيين، ئهرخايهن بم�نه!تهعقيبی ئهوان دان، 

ديسان ب�دەنگی زاڵ دەبF. له ناکاو تهلهفونی ناو گيرفانی روودين دەنگی لF بهرز دەب�تهوە. ها، ههواڵ چ ههيه؟ ههموو 
ڕا پهيوەست ببين. ههوا2نۆ، ئهو گو�مان هه2خستووە، به=م هيچ نابيستين. له ناکاو ڕوودين دەF2 باشه ئهميژ نهها بهوە

ئيسالمييه پيس و ق5ژانه کهوتوونهته کهمينهوە. ه�ند�ک لهوان کوژراون و شهڕ بهردەوامه. ڕوو له شۆفيرکه دەکاو پ�ی 
ماشينهکهی پشت سهر ئاگادار دەکاتهوە. ڕوو به بيسيم دەF2، ئ�مه ل�يان دوور نيين، تۆ گهرەکه به ئالی چييايهدا بادەيهوە. 

اتوانن له شهڕدا ه من و سهيدۆ. دەزانم ئ�وە شهڕوان نيين و به مهجبووری کهوتوونه مهيدانی شهڕەوە، ئ�وە ندەکات
=م بۆ خۆپاراستن دەبF چهکتان پF بF! بهو کهسهی که له پ�شهوە دانيشتوو دەF2، ههواڵ سهرحهد دوو بهشداری بکهن، به

کهی بهردەمی و دوو دەمانچه ڕەشی دەسک قاوەی دەداته دەست تهپانچه بدە من، سهرحهد دەست دەخاته ناو کۆ2ه پشتييه
ڕوودين، دوو چاردەخۆر. ڕوو دەکاته من و دەپرسF، دەکاری مرۆڤ بکوژی؟ بهر لهوەی من و=می بدەمهوە، سهيدۆ 
بز�يهک دەکهو�ته سهر ل�وی خهفتداگرتووی و دەF2، بارام پ�شمهرگهی ڕۆژهه=تی کوردستان بووە. له ناکاو ڕوودين 
ڕادەبF و له کاتی ههستاندا سهری له ميچی ماشينهکه دەکوتF، له ئام�زم دەگرێ و ههردوو ال ڕوومهتم ماچ دەکات و 

دەF2 سهر سهران سهرچاوان. دەپرسF، خه2قی سنهی يان مههاباد؟ پ�ش ئهوەی من و=می بدەمهوە، خۆی دەF2، بابی من 
ارە کوردستانF، به قازی! دەمانچهکهی دا دەستم، دانيشتهوە و گهل�ک به  ڕۆژهه=تی کوردستان شانازی دەکرد، به کۆم

ڕووی کردە سهيدۆ و گوتی ئهوەش هی تۆ. له دوورەوە دەنگی تهقه دەهات به شۆفيرەکهی گوت ماش�نهکه له شو�ن�ک 
�پهڕی. ڕاگرێ.  ههموو دادەبهزين، تهلهفونهکهی له گيرفانی دەره�ناو ژمارەيهکی گرت، چهند خولهک�ک له ب�دەنگيدا ت

پاشان ڕووی کردە پ�شمهرگهکان و گوتی ئ�مه دەبينه سF گرووپ، ههوا=نی ئ�مه له دەستی باکوورەوە ڕووبهڕوو له 
شهڕدان، ئ�مه له دەستی باشوورەوە له پشتهوە ه�رش دەبينه سهريان، ئهوان ئهگهر بيانهوەی پاشهکشه بکهن حهول دەدەن 

له ئ�مه له پشتهوە هه2دەکوتينه سهريان، يهک گرووپ دەبF له جهمسهری خۆيان بگهيينه ناو دارستانهکه، دوو گرووپ 
خولهکی دی دوو گرووپی ديکه له ههو=ن دەگهنه ئ�رە و پهيوەست دەبن به گرووپی س�ی  ١٥دارستانهکه بم�ن�تهەوە، ههتا 

دەگرن که له پشتهوە ناو دارستانهکه، ئهگهر پ�ويست بوو، يهک له گرووپهکانی ناو دارستان پشتی ئهو دوو گرووپه 
شهڕی دوژمن دەکهن. دوای کۆتايی قسهکانی دەپرسF کهس�ک پرسياری ههيه؟ که هيچ نابيستF ڕوو دەکاته من و سهيدۆ 

  و دەF2 ئ�وە له گهڵ گرووپی س�ههم له ناو دارستانهکه دەم�ننهوە.

و سهيدۆ له ئام�ز دەگر�ت و ههر  فهرماندەی گرووپی س�ههم کچ�که به ناوی بهريڤان، به بF ئهوەی قسهيهک بکات د�ت 
، ئ�مه ئهو جهنايهتکارانه به سزای خۆيان ئهز سۆز دەدەم تۆ دە2ی، ههواڵ سهيدۆ دوو ال ڕوومهتی ماچ دەکات و پ�ی

دەگهي�نين. سهيدۆ دەست دەخاته ناو دەستی بهريڤان و دەيهوێ دەستی ماچ بکات، بهريڤان به خ�رايی دەستی دەک�ش�تهوە 
انی سهيدۆ ماچ دەکات و له ئام�زی دەگرێ. پ�شمهرگهکان به ديتنی ئهم و�نهيه ه�ند�کيان سهريان دادەخهن دواوە و ناوچاو

  و الوترينی ناويان بزەيهکی د�ته سهر ل�وان. 

 ،Fڕوودين و دوو گروپی يهک و دوو له ئ�مه دوور دەکهونهوە، بهريڤان به بيسيم ئهو دوو وشهيه له ژ�ر ل�وەوە دەچرپ�ن
دوو هه2ۆ هاتنه باڵ ههڤ." ئ�مه له جهمسهری دارستانهکه له پاڵ دارەکان سهنگهر دەگرين و چاومان ب5يوەته "ههوا2نۆ 

هو بهر و ئيسالمييهکان ڕوودين و پ�شمهرگهکان. ئهوان ه�دی ه�دی هه2دەکش�نه سهرێ، تهقهی ن�وان پ�شمهرگهکانی ئ
به هاتنی پ�شمهرگهکانی ڕوودين ڕەنگه وەزعهکه به سوودی پ�شمهرگهکان بگۆڕدرێ، لهو خهيا=تانه دابووم  بهردەوامه.

شهمچهيهک دەبوو.  ەکه گيزە گيز�ک له ب�سيمهکهی بهريڤان بهرز بووە، ب�سيم�کی بچکۆالنه که ههر بهقهرا قوتوو
نی دەستهی سF گهيشتوونهته ئهو سهری دارستانهکه، "سپاس ههواڵ، ت�گههيشتم." بهريڤان به ئهسپايی گوتی پ�شمهرگهکا

گرووپ�کيان لهو بهر دەم�ن�تهوە و گرووپ�کيان به ئ�مه پهيوەست دەبن، ه�شتا قسهکانی تهواو نهبووە خشهخش�ک له پشت 
�ک سهرمانهوە دێ، ههموو ئاوڕ دەدەنهوە، بهريڤان به گرووپهکه دەلF بسهکنن. خۆی بهرەوە شو�نهکه دەچF، له پشت دار

خۆی حهشار دەدات، دەنگی خشه خش زۆرتر د�ته گوێ، دەنگهکه له ڕووبهڕووە دەهات، ههتا دەهات دەنگهکه نزيکتر 
رز له بن بنچکی دار�ک کهس�ک به "؟کيی تۆ ی کaشينکۆفهکهی ل�دا و گوڕاندی"دەبوو، له ناکاو بهريڤان گ�لهنگهدەن

دەبيندرا، بهريڤان دەپرسF چما تۆ بهتهنF؟ پ�شمهرگهکه به ئهسپايی  ئ�مهوە تهنيا يهک کهس بووە، ئهزم ههواڵ بهريڤان. له
بۆ دەسته ڕاست و چهپ ڕاک�شا له ناکاو کۆمه�2کی دە دوازدە کهسی که  ئهز نه بهتهنيام. سرنجی بهريڤان و=می داوە

ربوو. بهريڤان به ههموو کچ بوون، له ههر دوو الوە ڕابوونه سهر پF. هيچکام له ئ�مه ههستمان به هاتنی ئهوان نهک
پ�کهنينهوە بۆ الی يهک له کچهکان چوو، له ئاميزی گرت و پ�يگوت، ديجله، توو ههر دەم وەک جانهوەر دێ و دەچی. 

گوێ، به ئيشارەی ديجله پ�نج کهس له کچهکان  تهقه لهو سهری دارستانهکهوە هاته ه�شتا قسهکهی تهواو نهبووە دەنگی
. گيزەيهک له بF نهی دی باڵ تۆ دەم�ننريڤان و پ�ی دەلF مه دەچين، ئهو ههوا=ل�ی نزيک دەبنهوە، ڕوو دەکاته به



سيمهکهی بهريڤان بهرز دەب�تهوە، خ�را ب�سيمهکه دادەخات و به گرووپهکهی خۆی و ئهوانی نوێ دەلF ه�ند�ک له 
لهوان هاتوونه کوشتن، ئيسالميهکان بۆ پشتگيری ئهوانی سهر ک�وەکه هاتوون و کهوتوونهته بۆسهی ههوا=ن، ه�ند�ک 

لF شهڕ بهردەوامه. ئ�مه ل�رە دەم�نين، ئهگهر پ�ويست بF ئ�مهش دەچين. لF ئ�ستا نه پ�ويسته. ههم له پ�ش و ههم له پشت 
ناو  رن به بيستنی تهقهیسهرمانهوە دەنگی تهقه بهرزتر دەب�تهوە، ئيسالمييهکانی سهر شاخهکه که له ئ�مهوە ديا

يان به قونه خشکه بهرەو خوارەوە دەخزن، بF خهبهر لهوەی که له پشت سهريانهوە گرووپی دارستانهکه، چهند کهس�ک
ڕوودين کهمينيان کردووە، هيچ تهقهيهک له گرووپی ڕودينهوە نابيسترێ، که نزيک دەبنهوە وەبهر دەست�5ژی 

بهرەو الی پ�شهوە دەچن، پ�شمهرگهکانی دەستهی ڕوودين دەکهون، له شه2هژاوی چهند کهس�کيان هه2دەستنه سهر پF و 
گرووپی  .که يهک له دوای يهک سالر دبنهوە، به شوين ئهوەدا ڕوودين و گرووپهکهی بهرەو سهر هه2دەکش�ن

ئيسالم�کانی سهر شاخهکه له ههر دوو الوە دەکهونه گهمارۆوە، له ناکاو ڕوودين دەگوڕينه، خۆ بدەنه دەست تهسيلم بن، 
دەب�نF به ههوا2هکانی دەلF، ئ�مه گهرکه ئاليکاری ههوا2هکانی خۆمان بکهين. به دەنا دەکوژر�ن. بهريڤان که ئهوە 

نهزم�کی تايبهت بهرەو ئهو سهری دارستانهکه دەچن، من و سهيدۆ و دوو پ�شمهرگه له شو�نی خۆمان بهجF دەم�نين. 
کانی نزيک دوخانياتی شاری تهقه له ههردوو الوە بهردەوامه، من نوقمی بيرەوەرييهکانی خۆم بووم. له سهر بهرزاييه

سهقز له شهڕداين، ئ�مه که شهڕکهر نهبووين و چمان له تهکنيکی شهڕ نهدەزانی، پ�شمهرگهکانی يهکيهتی نيشتمانی و 
کۆمه�2ک پ�شمهرگهی ديکه يارمهتی دەرمان بوون و پ�يان دەگوتين چی بکهين، له پاڵ من پ�شمهرگهيهکی بهتهمهن که 

�ی گووتم، سهرت بهرز مهکهوە. وژە وژی ت�پهڕبوونی گووله که به سهر سهرمان و بهر ت�گهيشتبوو شهڕکهر نيم، پ
چاومانهوە دەهاتن و دەچوون، دەرفهتی ئهوەی نهدەدا خۆ ببزو�نين، ئ�مه له شو�ن�ک بووين که له دوورەوە پردەکهی 

ا دەف5ی و منهوەری دەهاويشت و سهقزمان دەبينی، ههرچهند ههوا تاريکی کردبوو، به=م تهيارە به سهر ئاسمانی شارد
کان بگهنه سهر پردەکه ئهوە دەبF پاشهکشه شمهرگهکهی پهنام گوتی ئهگهر تانکهئ�مه له ژ�ر منهوەردا ديار دەکهوتين. پ�

بکهين، له دەرووبهری پردەکه شهڕ به گهرمی له ئارادا بوو، پ�شمهرگهکان پ�شيان بهو لهشکرە گرتبوو که له سنهوە 
ئ�مه خهمی پشت سهرمان نهبوو، لهبهر ئهوەی بۆکان له دەست پ�شمهرگهدا بوو، خهتری هاتنی ئهرتهش وەڕێ کهوتبوو، 

و موجاهيد نهبوو، که تانکهکان گهيشتنه سهر پردەکه، دەستووری پاشهکشه بهرەو بۆکان درا. که له ههورازەکهی سهر 
پ�کهوت، کوتيان چهند خولهک�ک ل�رە دەم�نيننهوە تهپکهکه شۆڕ بووينهوە بۆ ناو دۆ2هکه، کۆمه�2ک دۆست و ناسياوم چاو 

و خۆمان دەگه�ننيننه ئ�وە، که لهوان دوور کهوتينهوە و خۆمان گهياندە سهرجادەی بۆکان سهقز، له ناکاو پشت سهرمان به 
ئهو  وە پاسدار و موجاهيد ڕژانه ناو دۆ2هکهوە، ههموومان له ههموو ال�کهمنهوەر ڕۆشن کرا، دوور له چاوەڕوانی ديت

ناسياوانه لهو شهوەدا گيران و دواتر له دار دران. جادەی ن�وان بۆکان و سهقز ببوو به مهيدانی شهڕ، من تهنيا له 
 ه بF ئاکام به پای پهتیفيلمهکانی شهڕی دووههمدا و�نهی وام بينيبوو، ماشينی سووتاو خه2ک�کی ماندوو و بريندار، ک

  دەهاتن و دەچوون. 

، نهمدەزانی له دەوروبهرم چی ڕوودەدا. که سهيری سهر بيرەوەرييهکانمهوە هۆشم نهمابوو يیوەها کهوتبوومه گ�ژاو
چاوم ڕ�شکه وپ�شکهی دەکرد، پ�شمهرگهکان سهر شاخهکهيان ڕەش داگهڕاندبوو، له پ�شيانهوە خه2ک�کی  ،شاخهکهم کرد

گهيشته دوزادە کهس. گشتيان چهک سهروپرچ ئا2ۆزی ڕيش در�ژ  بهرەو خوارەوە پا2ه پهست�و دەدران. ژمارەيان دە
کرابوون و دەستيان به سيم بهسترابوو. له داو�نی گردەکه موڵ دران. ڕوودين هات بۆ المان و ڕووی کردە سهيدۆ و 
گوتی من سۆزم دابوو که ئهو جنايتکاران بگرم و سزا بدەم. من ئهوان ناکوژم، به=م دەرس�کيان دادەم ههتا ههتايه له 

گهر تو له کوردستان بم�نF به چاوی خۆت دەبينی، گهر بچييهوە بۆ ئا2مان من بۆت دەنووسم. سهيدۆ بيريان نهچF. ئه
دەستی خسته سهر شانی ڕوودين، به=م هيچی نهگووت. ئهوانهی مۆڵ درابوون، زۆرتر له درندەيهکی تووڕەی ناو 

کانيان پ5 له ڕق و کينه بوو. که سهيری قهفهس دوچوون، له سهرو چاوياندا هيچ ههست�کی ئينسانی بهدی نهدەکرا، چاوە
سهيدۆم کرد چاوی به سهر ڕوخاساری يهخسيرەکاندا دەخوشی، قووڵ چووبووە ناوخۆيهوە. ههرچهند ئهو ب�دەنگ بوو 

به=م م�شکی من پ5 له پرسيار بوو، کۆمه2کوژی منداڵ بۆچی و له بهر چی؟ ئهوە چ ڕق و قين و ئايين�که که 
ژێ؟ ئهوە چ بارگايهکی ئاسمانييه، که په�5ەوەکانی قاتd و خو�ن�5ژ و جنايهتکارن؟ ئهوە چ کو�رکو�رانه منداڵ دەکو

ئايين�که بهههشتهکهی به جهنايهتکار پ5ی دەکرێ؟ ديسان قسهکانی ڕوودين پهردەی خهيا=تم دەپچ�5نF. ڕوو دەکاته دوو 
يان لهبهر دايه، پيس و چeکن دەنو�نن. له کهس له ههوا2هکانی و داوايان ل�دەکات بيانپشکنن. جل و بهرگی ههمه جۆر

ماوەی چهند خولهکدا ههرچی له گيرفان و باخهڵ و ناو جلهکانيان دابوو دەرهاويشتران. ههر کام ناسنامهيهکی تايبهتيان 
 پF بوو که و�نهيانی به سهرەوە بوو، ڕوودين دانه به دانهی ناسنامهکانی دەخو�ندەوە، زۆربهيان عيراقی و سووری بوون،

له پ5 هات بۆ الی من و دوو له ناسنامهکانی دا دەستم. که سهيرم کردن، ت�کچووم، يهکيان ناو�کی کوردی و ئهوی دی 
  ناو�کی ئي5انی بوو، شو�نی له دايکبوون، گوند�کی باشووری کوردستان و شار�کی ئايينی ئيران.

  

  ان، من دوای چهند ڕۆژی ديکه د�م بۆ التان.ڕوودين ڕووی کردە سهيدۆ و من، کوتی ئ�وە دەچنهوە بۆ ناشتنی تهرمهک

ئهو کارە دەدات. بهريڤان چوو بۆ الی ديجله و شت�کی به گو�دا چرپاند. من و سهيدۆ و سF پ�شمهرگه  یبهريڤان تهرتيب
سواری ماش�ن بووين. شۆفيری ماش�ن کاس�ت�کی خسته ناو زەبتی ماشينهکه، جوان حاجۆ گۆرانييهکی کۆنی خۆی 

که ؟ ئهوە ههمان سترانه د�تهوە بيرتيستنی گۆرانييهکه، سهيدۆ سهری بهرز کردەوە، چاو�کی له من کرد، دەچ5ی، به ب
.  جوان بۆ يهکهمجار له سهر سهوزاييهکهی پارکی له زانستگهی کو2ن چ�5بووی ٨٨سا2ی  یدووی ڕ�بهندان له جهژنی



باسی پ�که�نانی  ۆژەيه که ئ�مهوە ههر ئهو ڕئهو گۆرانييهی بۆ ئ�مه گوتبوو. ئه (ڕ�ستوڕانی دانشگا)نزيک م�نزا
  ، له ڕاستيدا ئيدەکه هی سهيدۆ بوو. کورديمان کردبووگرووپ�کی شانۆی 

ههروا که ئ�مه باسی ئهو ڕۆژانه و جوان حاجۆمان دەکرد، ديجله چاوی ب5يبووە ئ�مه و بزەی له سهر ل�و بوو، له ناکاو 
شقا خۆ له بير کرييه؟" ههموو چاويان ب5يبووە، هيسان پرسی" تۆ چما عپرسی، بههرام تۆ لهوەر چ دەکهی؟ حهپهسرام! د

سهروچاوە پر له پرسيارەکهی من! م�شکم داخرابوو، گهر به کوتک ل�تدابايه وەک دەهۆڵ دەنگی دەدايهوە. چما شت�کی 
دەکهم تۆ منت له گهڵ  ناب�ژی؟ ل�م دەپرسF. تۆ لهوەر چ دەکهی؟ تهنيا شت�کی که به م�شکمدا هات ئهوە بوو ب�eم، باوەڕ

کهس�کی ديکه لF گۆڕاوە. ش�وەی ئاخافتنهکهی گۆڕی و وەک مههاباديان گوتی، نهخ�ر تۆم لF نهگۆڕاوە. تۆ بههرامی 
يه. سهيدۆ سهری بهرز کردەوە و بزە کهوته سهر ل�وی. شۆفيرەکه که ئهويش ههر کهنيشک�ک ١٦ژمارەی ما2هکهت، 

ا خۆم، که ئهويش ههر کهنيشک بوو، ئهنيشک�کی ت�سرەواندم و گوتی چما بهرسڤ بوو، ئاوڕ�کی داوە، پ�شمهرگهکهی پهن
چما ته نادەی؟ گوتم، چ بب�ژم. ئهو وەک مهئمور�کی ئيستخبارات خهبهر دەدات. ديجله ديسان ڕووی ت�کردم و پرسی "

يلکهکهی الدا و پرچی شقا خۆ وندا کرييه؟ چما؟" ههردوو کچهکان پ�کهنين. له ناکاو کaوەکهی سهری البرد، چاوعه
پهر�شان کرد. بF ئهوەی زمانم بگهڕێ و قسهيهک بکهم، فرم�سک به الچاوەکانمدا هاتنه خوار، قسهکهی له گو�مدا 

دەزرينگايهوە" تۆ چما عهشقا خۆ بير کرييه؟" بF ئهوەی به خۆ بزانم ه�رشی بۆ دەبهم و له ئام�زی دەگرم ماچ بارانی 
تهنيا  لهوێ به ڕووتی له تهپeی سهر ههتا بهری پ�ی ڕامدەمووسی، دەمل�ستهوە. له م�شکمدا دەکهم، ئهگهر به خۆم بايه ههر

"تۆ چما عهشقا خۆ بير کرييه؟" که وەخۆم هاتمهوە، دەمم له کهوشهکانی چهقاندبوو! به  ئهو ڕستهيه دەزرينگايهوە
زەبتهکه ب�دەنگ کرابوو، ديجله ههر وا ئهسپايی خوشيمه سهر ج�گاکهم، ب�دەنگی زاڵ ببوو، دەنگ له کهسهوە نهدەهات، 

له ج�گای خۆی چهقيبوو، که سهيری سهيدۆم کرد چهمابووە، گرمۆ2ه ببوو، مهتهق له کهسهوە نهدەهات، کهنيشکهکهی 
تهنيشتم به ئهسپايی فرم�سکهکانی خۆی دەس5ی. ديجله خۆی گهياندە سهر کورسييهکهی و سهری بهردايهوە. له ناکاو 

دەستم، که الم کردەوە سهيدۆ دەمی دەک�شا بۆ الی ڕوومهتم. نازانم چۆن کهوتينه ئام�زی يهکترييهوە،  دەست�ک خوشييه ناو
  گوتی ، هاوا2ی منی ه�ژا، ئهو چ سهرهاتييه؟ سهيدۆ فرم�سک به چاوی ههرکماندا دەهاته خوار.

  

  در�ژەی ههيه.............

 


