
  خه	تی نووسهر
 

له ناو کاناپه سوواوەکه دەرک�شا، به  به دەنگی زەنگی دەرگا له خهو ڕاچهنی. لهشی گرمۆ�هکراوی
چهند ههنگاو خۆی گهياندە کۆنه تهلهوزيۆنی سهردەمی شهڕی دووههم و کوژاندييهوە. دەنگی زەنگ 

! و هاته ژوور ئهوەی گوت پهکوو، .بهرەو دەرگای ئاپارتمان چووبهردەوام دەبيسترا، ئهو به کاوەخۆ 
سهر دۆ+ب ک�شايه خوارەوە و باقهيهک پهڕەکاغهزی  چانتاڕەشی ڕووسی لهله ژووری خهو 

و تۆز، ب-و بوونهوە. له ناو دۆ+بهکه ههرچی به دەستييهوە هات،  بهروپشت نووسراوی پڕ له تهپ
داوە، گهر  خۆت د�ی؟ و+میناو چانتاکه و به تهوسهوە پ�يگوت له کۆ�ت کهم يان به القی  تهپاندييه

  !هه�منهد�ری، سوارييهکهم پ�خۆشترە
 

بهردەرگای ما�هکه، خۆی ترينجاندە کورسی تهنيشت پهنجهرە و چاوەکانی له  له ناو تاکسی و�ستاوی
ئهويش به  دابهزين، ئهم له پ�شهوە ههنگاوی به پهلهی دەنا وله فرۆکهخانه يهک دانا.  سهر

دانيشت، خۆی بۆ گرمۆ�ه نهکرا،  له ناو فرۆکه له تهنيشت پهنجهرە  !ههناسهبڕک3 وەدوای کهوتبوو
السايی  ، دياربوو"بهسهر ههوراندا پياسهی دەکهم "سهيری ههورەکانی دەکرد، ههموو جارێ دەيگوت

ئ�ستا بۆی  عادەتی وابوو،  گرمۆ�ه کردن دەستهکانی دەخسته ناو کۆشی،کهس�ک دەکاتهوە. کاتی خۆ
ل3 بب�ته به+! به+ دوور، دوگمهی  له ناکاو گوتی، ت�ح، جاوەرە دەستهکانی خۆشتنهدەکرا، وەڕەز بوو 

شا�وارەکهی داخست، مۆڕەيهکی لهو کرد و گوتی،  شا�وارەکهتی پ�داخا با ...! خ�را دوگمهی
 دەستی بۆ ملی خۆی برد! بهپهلهمن تهواو نييه، هی تۆ ههر نييه.  هی ؟کراواتهکهی خۆت زۆر تهواوە

  !ئ�وارەش ڕانهدەبووی ! پهلهم نهکردبا،ل�نهکردبام دەی پهلهت
 

پيلی گرت و گوتی، وەک جاشهکهری حهمهدئاغا، وەشو�ن خۆتت داوم،پ�م ب:3  له دەرەوەی فڕۆکهخانه
ل�ی دوور کهوتهوە و   .)کاولبووە کو�يه؟ به پ�کهنينهوە و+می داوە ( اينجا تيرانا، صدای آلبانی ئهم

الچاويدا دەهاته خوارێ، گيرفانهکانی پشکنی،  به شهقامهکه، ئارەقندە کورسی قهراخ خۆی گهيا
کۆتهکهی کرد، دەک بهزيادم نهکرد، خۆ ئهوە کورتانهکهی س�رگهی  دەسرەی نهديتهوە، سهير�کی

شاری  نهب3،که گهيشتينه بهغدا کۆت�کی جوانت بۆ دەکڕم، ئهوشهويش ميوانی خۆمی له مالۆفه! خهمت
  !پهريزادەکان

 
  گهيشتنه ئهوان، يهک له ژنهکان گوتی پۆل�ک ژن به ڕاستهڕ�يهکهدا دەهاتن، که له دوورڕا

Pershendetje Gjysh ژنهکان کورتهبا+، گيپن، قه�هو و جلوبهرگی بۆری  .، س-و باوەگهورە
کهس�ک  لهبهردابوو،ههرکام وەک ژنه عهجهمان لهچکهيان له سهريان قايم کردبوو، چهند وەک يهکيان

ئهو که بهدەگمهن تووڕە  .چهکمهی مل در�ژ و ئهوانی تر کهوشی ئهستوری کارخانهيان له پ�دا بوو
خيگه ورچانه دە��ی پهريزاد؟ توڕە مهبه  بهو دەبوو، هه�چوو و به تهوسهوە پ�يگوت، ديپلۆمات

 بابوشکاکانی سۆفيا نازدارترن! ڕاسته،ڕاسته دەب3 دەستهخوشکی بابهگهورە، ئهوانه له پهريزادەکانی
Ба́бушка بن پراگ. 

 
دەهات،  دەنگی قاقاوپ�کهنيين خۆيان گهياندە هۆت�ل، له سوچ�کی ناو ڕ�ستۆران، له ناو چهڕەدووکهڵ،

ديپلۆمات و نووسهر کهوت، ههستا سهر پ3،  يهک لهوان له کاتی هه�ه�نانی پهيکهکهی، چاوی به
ن و ئهم دوو ميوانه، ههموو دايان له قاقای س-مهتی خۆم و خۆتا پهيکهکهی بهرز کردەوە و گوتی به

وەک  ديپلۆمات به پهله خۆی گهياندێ و پ�يگوت، هۆزان خۆ ئ�رە چوارباخ نييه! هۆزان .پ�کهنيين
شت�کی به  و گرته ناو دوو دەستی و تهپ:ی سهری ماچ کرد ديپلۆماتی خووی ههميشهی خۆی سهری

دانيشتن به پ�کهنينهوە گوتی، ههم  ين. نووسهر له کاتیگو�يدا چرپاند و ههرکيان دايان له پڕمهی پ�کهني
بهههمان ش�وە تهپ:ی سهری ئهويشی ماچ کرد و گوتی،  چوارباخه و ههم قهراخ بهند! هۆزان

چ بگا به شار کۆڵ دەگ�ڕيين،  ئ�مه و+ت به و ههم باخی ميراوايه. بهندە، ههم چوارباخ و حهياتهکهم
  دانيشتهوە.له شو�نی خۆی  ! ب�دەنگوگوند و باخ



قسهکانی ديپلۆمات دەستی  له ژوور�کی هوتيل، کۆبوونهوەی س�زدە کهس بهسهعات حهوتی ئ�وارە 
خ�رايی بگهڕ�ينهوە، ل�رەوە دەچينه دم�شق و  پ�کرد:" دەور گۆڕاوە، گۆڕانکاری له پ�شه، دەب3 به

هوانی له دەوری يهک ناتوانم ب:�م"! ئهوشهوە، هيوای گهڕانهوە ئ لهو�شهوە بۆ بهغدا. جارێ هيچی تر
  .کۆکردبووە

 
به ج3  نووسهر ناسنامهی به ج3 ه�شتبوو، هۆزان له حکوومهتی ع�راق قاچاخ بوو، ئهوان

ههندەران سهری نايهوە، ديپلۆمات  بهند و باخی ميراوا.هۆزان لههيچيان نهگهيشتنهوە چوارباخ ومان.
" دەمکوژێ و پرسهم بۆ  بوو سهرزمانی هۆزان ئهو وتهيه و�ردی تيرۆر کرا، نووسهر کوژرا.

   !کوشتيان و خه+تيان* بهناوەوە کرد. زمانحالی نووسهردەب�ته وتهکهی  ئهو نهيدەزانی .دەگ�ڕێ"
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 ئهم چيرۆکهش ههرئهوەندەيه! .وشه زۆرتر ب� ٦٠٠ناب� له  چيرۆک بانگهوازيان کردبوو که خه�ت دابهخشکهران *


