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قادر وریا ٢٢٢٢/٣/٢٢
کۆتاییەکاای ەشەاەیە

 (٤٣٣١یێوشەاسااکەکای یارسا  )٤٨٩٣بەساەرااتێم یووسااییەوش.

ئەو کات بۆم گریگ یەبوو ئەوش

دشینووس کورتە چیرۆکە ،یا یۆڤلێکە یا بیارشوشر  .ئەوش

بە الیەوش گریااگ بااوو ،یووسااینەوش
یااوش

بەسااەراات ااااوەەیەک یناا ا

و یێریناا ا ی بااوو .لە

 ٣ەاەو و ە ۆژدا یووساای و بەساەرااتنایەکەم بە یااو واااوشیەکە "یاەە

کەچە " (یەە

وسااێنە

کەچە ) کرد.

ەشەااەیە ئەم سااا  ٣١سااا بە ساااەر یووسااین ئەم بەسااەرااتەدا تێااا ەە  .لەو ٣١
سااااا ەدا ،تەییاااااا ژیااااارشیەک کەم لە دۆساااااکای یاااا یم ئە و یووساااااینەییان ووەنااااا ووشتەوش.
اەیووەااایان اێیااااان گوتااااووم نەیااااەە باااا و

یاااااکەیەوش .لە ەاسااااک دا یاااام اەم مو ەاااا لە

یووساااینەکە و قارشیاااای بەساااەرااتەکە کاااردوش ،اەم لە واااۆم کە اەتاااا ئێماااکا لە واااوەنەرای
ەاردووشتەوش .ئەیڕ ۆ ( دشس ێم بەاار

 )٤٣٨٨بڕیارم دا لەیەودوا اەر ەەوش  ،ئە قەیەک

لە فەیمبووک ب و بمەیەوش .ئەوش دییایە ،کێ دش ێ وۆم یاان ئەو دشفاکەرش

بەساەرااتەکەم

تێ ا یووسیوشتەوش ،لە ەووداوەا دا تێا ا یااچیم و ئەم یووساینە و ئەم بەساەرااتە ،وشک مۆر
یووسین بێبەوت ،بە چاپیەکراو

و یەبیمکراو

و یەووەن راوشی  ،یافەوتێ؟
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«چهەەهگۆل» که وتووشته وواره وه

ەەگا

ەنۆ  -یهغهده .میجیره کێوە

یێاو» و «دهره ساۆر» اشاک «گوی شوەڵاه» دهساات اێا هکا و دهگاتاه «ااه بێ»
بهرایبهر به دەیهکهیان اه مه وتوه .له ەۆژئاوا

دێ باه یاه ودا

که له «کاای
ساان وو ،

ده کی لاۆییکر دوور ،ەاار

«ەااانۆ» دیااااره« .ایریاسااار»یاااە کە که وتۆتاااه ەۆژااااهاڵت مە هکاااهیان ،کێوەماااه بەرم باااهاڵم
دوورودرەاان ییااه« .گوی ه وەڵااه» دەیااهک ەێماات نااهفکا یا ییااه کااه لااه باااکوور
اه مااه وتوه .دەیااهکای دراوسااێ دهسااک ەۆژاوا

دەیهکااهیان

«سااهی اوێ» و «ااارداوێ» یااان یاااوه .لااه

باەووریە «نهسهن یووران» دهبینرێ که اه ر ییوسەعاتێ

بە اێیان لێەان دووره.

«چهەەهگۆل» ئێمکا یی یماه

چا یا ێماه .ئاه و کاتاه ینا ا باووم سا وچوار یاا باوو.

له و س وچواره ،ده -دوای ه یا ێ

ەهەای (قەرش) باوون .یا اهکای دیماه وااوهن مه و ومار و

ئااژه و ااتاا باوون و ،جووتبەیا شیان ااێ دهگاوترا .باار

ژیاای جووتبهیا شکان لاه قااهرهکان

(ەشەاییەکان) مۆر باەکر بوو.
« وسێنه کهچه» له ەیا
وشوک ا وااۆ

قاهرهکان دا باوو ،یاامای باۆچ «کهچاه»یاان ااێ دهگاوت .دش اێم

"کە "ەمیااان اەبااووش ،ەاااوەکای وااوار (کەچ) بااوون .بااهاڵم یاااوەم دەمهەاا

اهبوو .لهبهر ئه وه

چهی سا کوەخایهتی کردبوو ،به «کوەخا»
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یاویان دهاێناا .دوایاه

که کوەخایهت باو

دشکارد .لاه کوەخایاهتی وساێنه کهچاه ااهر ئه وهیا هم

یهیا «ییاراو »

لااه بیااره کە بااه یوەنهرایااهتی وااه م دێ ا ااتوچۆ ئی ا اره ده و ااهتییەکای دهکاارد" .ئەیناایە"
ئهگااهر ااتبایااه دەاا  ،بااهەە دهکااردن .لااه و دوایایااه دا کااه س ا ا

دایاایە (س ا اش دایااە)

یاردرابووش الدێ ،کوەخا ااوکااری لهگاه دهکارد .باه واه م ەادهگهیایا کوەهکاییاان لهباهر
ووەن ن بنێم ،اەر یا ه ایاوە
تا بیماهن باه قوتابخایاه .ئاه و کاتاه
وه

بنێرن بۆ وااوەم کردیاه وه

کۆیاهیا ئاغاا یاان ی گاه وت

کاه «ییاراو» باوو ،باه ساهر «یاۆره ئااو» و مه و و مار

ەادهگهیشت.
بهەاێ

لاه مه وییەکاای چهەااەهگۆل باه ئااو

دهبوو اهر دوو دێ له و ئاوه کەل

گوی ه وەڵاه ااااراو دهباوون .لاه بااهر ئەوه

وهرگرن و قڕهەیان لێ اهی ا یهبێ ،ئاوهکه به یۆره باوو.

دوو ەه و و ەۆژ ا چەەەەگۆل و چوار ەه و و چوار ەۆژ بۆ گوی ه وەڵه بوو .ئه و دوو ەه و و
ەۆژ ئاوه به سهر جووتبهی هکای دێدا دابه

کرابوو .دیااره لاه فیکا ساهیەد ئیماحنات

ئهرم  ،ئاو به جووتبهی هکان دهدرا .بۆیه یۆره به سهعات و دهقیقه بوو .لە بیریە یا ئاێەە
 ١ساااەعات و  ٤٢دشقااایقە یاااۆرش ئاویااااان اەباااوو .ئەو جووتبەیااا ایە ئەیجاااار بە ەااااەوێ،
یۆرشئاویان درابایە ،له یۆره

دوایەدا یۆرشئاویان دهکه وته ەۆژێ .کوەخاا وساێم لاه بهرایباهر

اوو ێم که له جووتبهی هکای وهردهگرت دهبوو ئهم یۆرایه ەەمواێا
کات وۆی ا ئاگادار
سهر جۆگه ئاو

بماته وه .باۆ ئاه و

بماا و ااهر یا اه لاه

باێ یۆرهکاان ئااوهکە یهەامێنم ،کوەخاا اهیکاااهیکا باه

گوی ه وەڵه و چهەەهگۆلدا له ااتوچۆدا بوو .ئهرکهکه

سهر له مه و ومار و یووچه و یهمرا وه

دیمهە ئه وه باوو

ب ا یه وهک ەوان و که ه وای دەیهکای دیمه

میایێ بمهن و مهە ب هن.
کوەخاا وساێم وهک مۆربااه واه م دەیهکاهیان اە مااوکەوت تایباه ت بە واۆ اااهبوو.
ااهم یاوهکااه

ساهیر بااوو و اااهم ئاهوحق و اه مااوکه وت  .وهک واه م دیمااه یااهدهکۆو ،

ەەگاەۆیشااکن وهک وااه م دیمااه یااهدشچوو .کااهم وا اااهبوو کااه وا بماتااه بااهر  ،اهرکااه
کاااۆت و ااااااتۆ ێم لهبااااهردا بوایااااه ئەوش کوەخااااا وساااێم بااااوو یااااان کاااااک جااااهلی  .جێگااااا
اه کرووەمای ئێوارایهە دوور له ا ایاوشکای دیمە بوو.
ایاوهکااای دە ا ئێەااه اااهیوویان اااهر سااهیر بااوون .اااهر دهتگااوت ایاااوه ئاکااار سااهیر و
سهیهرهکای دەهات دیماه ت گاو بنەر کاردوون و لاه چهەاەهگۆل کاۆت کردوویهتاه وه .ااهر
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یهکه

به قمهیهک یان به ئیشارهیهک تایبهت یان به جاۆره اه ماوکه وتێك قە ا

دشباوو.

کهم وا اهبوو چوار ایاو چهەەهگۆل له سهر یهک کار و یهک یهساهله ەایاهکیان ااهبێ و
یان له دوو سێ ەت وهک بهە ار له وێرو ەاهە
ەێوه

دێ ،نای یا ی ینا ا و ییوایا ار ،

یهک ب هن .له وایهیه اهر یم اێ سهیر بم ،بهاڵم ئهگهر ئێوه

گۆەااهیهکه وه تهیاەااا ئااهو وه مااهتان کردبااا کااه لااه ده ور
بوویهته وه ،یان ئهگهر ئێوارای بهااران له بام ساێبهر

ەاه وای مساکان لاه

کااووره ی گااه وت دێ کااۆ

دارهکاای ەهساوو یامناهیەد لاه

تهییشات وان وەماکابان و گوەکاان لاه قماهکاییان ەاگرتباا ،بۆتاان دهردهکاه وت کاه چاۆن ئااه و
وه مه اهر یهکه له ئاەێم لێ دهکا.
« وسێنه کهچه» ژیێ

و چاوار ینا ا

ااهبوون .ژیهکاه

یااو واهجیج باوو ،ین ا اهکای

سااێیان کاا و یااهکیان کاااوە بااوو .یەااه لاااه کەااهکان گااه ورهتر باااوو« ،موبێاا » یاااو
گه ورهکاه
دای

و «یااامدار» ئااه وه

بوو ،یاو

کەاااه

یێوشەاسااکیان بااوو .اەرش بەااووکەکە

کە سااااڵی دواتاار لە

روقیاا باوو .ئهگاهر باه کوەخاا بووایاه ئاه و ساێ کەاه

کاوە دهباوون ،باهاڵم

لهگه کار ووا چی اێ یهدهکرا.
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کوەخا وسێم کە سا

به ییراو

دهبردش سەر ،ژیای وهک ژیاای ااهیوو قاهرهکای دێ

سهگەهرگ بوو .بۆیه اهر که یەاه دهساک دار

گارت ،کارد

باه قاامه وای ئااوهدای  .لە

قامه وای  ،سێ چوار اووت گهیەیان دهست دهکەوت ،به میاد بێ واۆ لە واوالیەوش بە بێماار
باەکر بوو .کەهکاییش مۆر ینا ا باوون دهیاا یهی هاێشات ئاه واییە بێماار بام .یەاه وهک
ین ا هکای دیمه

دێ قۆەەه و بهدفاهە یاهبوو .یێشا لهباهر دهیا اه ناهدهفڕ

ەهە و ەک وا دایوو

و لهگاه

یهدهکو  .جا یامای له باب دهترسا یان ااهر وهک یام بە الەاهە

لاه دایما بباوو .ااوا اهتی یەااهم ااێ واۆ

باوو .دیاااره ئاهیم قاامه وای دێ یاهبووم بااهاڵم

باب و یای ینیە یهیای هاێشت بێکاار بخولێەاه وه .ەشگە ئاایۆمایەک لە واۆم گەورشتریاان
وماکبووم و دوو ساێ گاایێە و ساێ چاوار که یەاه و اێوهرهیاان ااێ سا اردبوویم کااه دوا
یاای بااهیای لااه ته ویلاهیان دهرکااهیم و تااا ئیاوارێ بیایلااه وهەەنیم .لااه کاوێ لااه وهە وهدهساات
که وتبا ئێەە له وێ بوویم .بەااران له بهر اا «گارد یێحقاان» و «قهاڵتگاه » و ، ...ااویناان
ەۆە دهبووینه وه بۆ ال یەی شجۆ ،قۆای سەی اوێ ،قۆەغ (گیادروو) و اهرە هکان.
بااه اااۆ

ااوا ااهتی یاام و یەااه ،قااام و گاییشهکاییشااەان یایۆییااان لێاا

یااهدهکرد .بااه

«ااااهلووکێم» و «اااااه ددار» و «تاااۆا دار » و «اااااهی ه » و «گاااۆیێم» وهەهمیاااا وۆیااااان
دهەمای  .له بهر دهسکمورتی وه

 ،ای ین ا ێ

قهی و چا و ککریا ااێ یاهبوو .چاا ااهر
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بهیای و ییوهەۆ و ەه وایه دهوورایەوه ،ئی
به ەاییه وه باێ و ااهر کاات اێا واۆ

وهک ئێمکا یهبوو ااهر ین ا اه و توورهکهیاهک
باوو ککارییە ەهەا باۆ وهساهر بناێ .ااهر کاه

بهیای یان یێوهەۆ له یا ێ وهدهر دهکه وت ،یای لهگه وۆ

کاه

دشبرد.

دایم ا اااهیوو ەۆژێ لااه دهساارۆکهیهک ا ەااکێم بااۆ دهاێەایااه وه .جااا یااان وەۆن بایااه،
کولێرهچه وره با ،یان ەیرەن وەۆن ،اه وا ،ووریا و ...یان اهر وواردیێم دیمه .که واڵغاهکای
بااهر ده دا بیااایبەیە یەمرا ،د ا بااه و دهساارۆکهیه وااۆ

بااوو .ئااه و دهم گۆەاات وهک ئێمااکا

یاهببووش وااوار دیێم ئاسااای  .مۆر یاا اااهبوون کااه لاه یااایگێدا یااهک جاار گۆەاات یااهوۆن.
مۆرتااار ئه وایااااه یااااهە ویااڵتیان ااااهبوو لااااه وێاااارو بهرهکاااهت یهوۆەاااای یااااااڵت تووەاااا
گۆەکخواردن دهبوون ،بهاڵم کهم وا اهبوو بهە دهر وجیرای لێ ب هن.
جهیگاه چێشااکای ەۆژەم ا اااویم بااوو .یمااکهفا لااه بهەا وااواره وه
قامهکای دهله وهەای  .دووکه

ئاگرهکه

گیااادروو ئێەااه

سریج ەاکێشام .یهکا یمکهفا قهی وچا ایناابێ؟

ورده ورده بۆ ال چووم ،اێشکا بیمت  -س اهیگاوم یابوو که بیگهیێ چهی اەەش قامم باه
دهسکیەوه دیت .که لێ وردبوویه وه دیک ئه وه اەەش قامشکان له ئاورهکه ی یا
دوایاه

دهکاتاه وه و

باۆ ماریاان دهبااا .یەاه کاه ین ا چااو اێماه وت اهەاۆکا ،با ااهکای فڕەا ان و لاه کاام

ئاورهکه اه کرووەما.
یای وویهبوویی لێ کرد و دهسک کرد به قمان:
-

ئه و ئاورهت بۆ کردۆته وه؟

 اهر وا به وۆە .-

وا ییه چۆن اهروا به وۆە ؟

 سهریام بوو.-

درۆیه دهکه  ،به و ااوینە

کوا سهریا؟

 چومای .یەاه ەهیااگ وەوو

گۆەابااوو ،لێوهکاای ەااکێم ەهەاایان اێاوه دیااار بااوو ،ئاه و ەااکه ەهەااه

وه ووم اەەش قامش اە ڕووماوشکان بوو .گوت :
 یەه گیان! ەاسکییەکهم اێ بڵێ وۆ دییا وراب یابێ. وه ا  ...ئهوه چت اێ بڵێ ؟11

 اێ بڵێ چت له و بااڵیه دهکرد؟ ئهرێ ەاسکیت یاوێ؟ بهرێ وه . -مۆر له یێنه گۆەک یهوواردوه ،له تاو

گۆەک وهوکه ەێت ب  ،ئه و بااڵیهە بۆیه به

ئاورەوه دهیا تا اه ڕوومەم و بیایخۆم ...یا که تاییان اهر وهک تای گۆەک وایاه ،ئاهتۆ تااق
که وه.
 چ تاق کەیە وه ،وۆ ئه وه یاوورێ یا کە ،ئهتۆ چۆیت وواردوه؟ ئهور چ بمهم مۆرم ئیشکیا له گۆەک بوو!اهیوو گیای یەە ببوو بە ئارهقه ،لەوه که یام بەساەر دا چووباو وم و ااێ ماییباوو ،مۆر
به وۆدا ەمابۆوه.
به وۆم یه بوو ،بە دیکن ئەو ەووداوش اهر دوو چاوم اڕ بوون لە ئاو .گوت :
 یەه گیان! یاەهناهت یهباه ،باا ئاه و جاار گۆەاکەان ااهبێ باه دایما ده اێ مۆریاان باۆدایێ ،جا لێره اێمەوه دهیخۆیم.
 -باەه به قوربایت ب بهاڵم تخوا له کم که

دهیگێ یهکه.

 واترجهم به.دوو سااێ ەۆژ بهسااهر چااوو ،ئێوارهیااهک ەااوایهکهیان لااه چااادرانەا گااهەایە وه ،کااهالک
یهەەم له سهر اشک کەرشکە
 -ئه و یهەه به نا چهقۆ

اێنا ووارێ و به دایمە گوت:
گهیشکێ ،یام یارف کوەکیه وه و اێ دا یاردیه وه کاوت باا لاه

یا ێ بیخۆن.
یاام یاارف لاه بااب گاه ورهتر باوو ،بۆیاه گااه ورهی یاا ێە باه دهساک ئاه و باوو .ااهر ئااه و
ەاه وه یهەهکااه کاه و کاارا ،گۆەاکهکه لااهت واەت کارا و ەااۆردرایەوه .یام کااه لاهیێن بااوو
چاوهەە ئه و دهرفهته بووم ،به دم

دایمە له ئارشمووشکە یەه ئاگادار کرد .دایم وهک

اهییشاه بە دشیگاەەوش اااات و د ا یهەاامای م .بەیاای بڕەا

لە گۆەااکەکە

باۆ برژای ا م و

بڕەمیشا سااوور کاردشوش ،بااۆ اێەایاه وه و گااوت  :اااا لهگاه وااۆت باهره و اااێمەوش لهگااه
یاەە

بیخاۆن .د نیاە ا کاردم کاه بهەااێ

لەو گۆەاکە

باۆ یااا

کوەخاا وساێن دهیێاارێ.

دایم د ێم مۆر باە اهبوو ،اهییشه ئاگا له دهروجیرایهکایەان باوو و لاه و ەاکایه
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کاه

مۆریان اهبوون بهە دهدان .یارف یای بڕەا
مۆربووی ین ا ه ورتمه
نا ه

لاه باهر لهچاهری واۆ

یا ه وۆیان ،کەیە بەو اەیوو وێرووامییە

دایم دشسک له و جۆرش وێر و وێراتە

و باڕەمیە لهباهر

دایم یەدشااات .باه و

یهدهگێڕایەوه.

بهیای  ،اەر کە گەیشکەە یەمرایە ،وۆم گهیای ه یەه و تێرواڕ گوەکەان ووارد.
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کارهسات اەەشقامبرژای ن و گۆەتواواردن ،لهگاه یەاه وۆیایاهتر بباوویم .یەاه

دوا

اهیوو ەکێم بۆ دهگێڕایه وه .له تووەه و تۆسنی باب  ،لاه فەقیار
له اەیاسەسارد  ،ک
لە گێڕایەوش

دشرد

و الرهیلی ووەمەکای  ،ای ەکێ

و باێ دهساهاڵتی دایما ،

یاهیابۆوه یاهی ای  .ینایە واۆم

د ەکای لە کم ئەو یهدهبوارد .اهرچ له مشیە یا ه وۆیااندا ەام

دهبرد ،بۆم دهگێڕایەوه .له مۆر ەت دا وهک یهک بوویم .ئه و لە باب بێ ار بوو ،یم لە یای
کە گەورش

یا ێەان بوو .باب کەسێم لە سەرشوۆ و لە گە ەان با

بوو اەیوو ەکێم بە قمە

بوو ،تەییا عەیبا ئەوش

کاک (یای ) دشکارد .یاەە اەرۆەا باێدهساهاڵتی دایما باوو،

ینیە اهروا .دایم یم ئه و بهدبهوکییهە اهبوو که اهییشە واوا

یاهوۆ

باوو .تاهییا

جیاوامی یم و یەه ئه وه بوو گوایە یم کوەه ده و هیهیا باووم و ئاه ویە کاوەش قەرش .دشیاا
یەه مۆر ەک یهبوو ،ئەینیە یهمبوون.
اااویم بەساەر چاوو .ساەرشتا اااایی باوو کە ماییەاان «ساواا» اااتووشتە دەیەکەیااان .اەر
ین ا ە

لەبەر وۆیەوش وەری

دشرکەوت کە «ساااواا» سااااواا

بوو ب ایێ «سواا» لەچ دشگەەێ .دوا
دایااایە(مایماااات)ش و ،بەوش

دوو سێ ەۆژ بۆیان

یااایە ەااااەبمە لە سااااەرش و

جلوبەرگ وشک ئەینیە لە بەردایە ،دشیهەوێ ین ااڵی دێ ووەن شوار بما.
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کوەخااا وسااێم ،وشتاااغە کااۆیەکە ئاغااا

دێ (کااا عەلی ا ئیەکیخااار )

بە وە ماا دێ

وااوەم کاردشوش و کردیاان بە یەدرشساە .یاا ە ئاغاا ئەوێ ساا ێ چووباۆوش «دربامە»  .اەر
کوەخا وسێنیە داوا لە وە

کرد ین ا ەکاییان لەبەر ووەن ن بنێم.

لەگە یاەە چاووینە یەدرشساە  .چااویمە یەدرشساەکەیان یێا و کورسای یەبااوون ،لە
گە ین ا ااڵی دیاامە لەسااەر نەساایر

داییشااکیم .ئی ا

بااۆ اەەاات  -یااۆ یایگااان گااایێە

لەوشەای ن و «قامشوای » یان لە کۆ بۆوش.
ساواا یااەە لە ئاێەە وۆەااکر دشویمات ،چااویمە دایا

و باااب یاەە و یەتیااان دشکاارد.

اەییشاە اااتوچۆ یااا ئەوایا دشکاارد .جارەمیاان سااواا لە یاا ە کوەخااا تەدارشکا جێاانیە
گرتباااوو .ئاااێەە اێەاااان ساااەیر باااوو .چاااویمە اەر یااااو جێنیااا «قورباااان» و «یەولاااوود» و
«ەشیەمان» یاان بیمااکبوو ،بەاڵم ئەو ەۆژش جێاانیە
یەبوو .اەی ش ئایۆمام اەوا ئەم جێنیە
 -لە یاا ە کوەخاا جێانیە

سااواا بااوو ،ەۆژ ایەمااام لەو جێنیااایە

ماییبوو ،بۆیە بەاەلە اێ ەاگەیای م:

ساواایە .سااواا ایاوشکاای دێ بایاگ دشکاا و لەوێ غوەابییااان

لەگە دشووا.
 -جا جێنیە

کەیگێ ،وۆ ئێمکا مۆر یاوش بۆ جێنیە ؟

 یاامای چ جێانیەیەکە ،اەر ئەوشیا شم ئاگاا لێایە اەرکەکوەخا
-

بایهەوێ دشتاوایێ بەێاکە یااا ە

و غوەاب بێنێ.
ئەد

بۆ یاچ بەە اەر دووکەان بێن ؟

 جا سواا سواا توویە ،بۆ ئەتوو یاچ ؟اەی ش یەی شووەن  ،بۆیە اێ وابوو ئەیم دشبێ بە داوا غوەاب بمەم .غاوەاب باۆ یام
بەقەد گۆەت بۆ یاەە وۆەەویمات باوو ،بە تاایبەت یاوفکە باوویەکە ئەوشیا ش

دیامە

اااان دام کە بەاا  .بەوااۆم یەوشسااکام و وااۆم گەیای ا ش نەوەاا یااا ە کوەخااا  .سااواا فێاار
کردبوویم کە چووینە اەر یا ێ
-

لە دشرگا

دشیم .بۆیە لە دشرگام دا و گوتیان:

وشرش ژوورێ!

دشرگام کردشوش .سواا و کوەخا اا یان وش دشسکەیوەنەکان دابوو ،قماەیان دشکارد .یاەە لە
قولینەم وشتاغێ لەکم سەیاوشرشکە

بێ شیگ داییشکبوو و چاو
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بڕیبووش سواا و باب  .دوو

قوتاااوو بیمااامەویت لە یێوشەاساااک ژوورشکە دایراباااوون .یاااامای سااا وم کااارد یاااان یاااا بەاڵم
دشسکبەجێ گوت :
 کوەخا! ااتووم بۆ غوەابییان  ،دشی شیێ؟-

بۆ کێکە؟

 اەر ئەیم و اەی شیم.-

اۆوشتا ،بڕەم اە گرش ،اەیوو

یەبە !

دشسک ومکە یێو قوتووشکە و ااڕ بە چنگاان بیمامەویک اە گارت .قەتا ئەوشیا ش غاوەاب
بە وۆیەوش یەدیبوو .لەگە اەی ش لە دشرشوش

دێ و دوور لە چاو وە م غوەابییەکایەان

ووارد .دیارش اێەاان یەردامایا باوو کە میاادش لە اەیاوو ینا ا

دێ ئاێەە لەوۆیاانەا دیکاوش

بەیم داوا غوەاب بمەیم و سەریە کەوتوویم .غوەابیەان ووارد بەاڵم اەر یەیای ای ئەو
جێنیە بۆچ بوو؟ جێنی لەدای بووی ەا بوو یان بۆیەیەک دیمە اەبوو؟!
یااەە کە دشاااااتە یەدرشساااە  ،واااۆ

بە اااااتوچۆ

ساااواا باااۆ یا ەکەیاااان اە شکێشاااا و

دشیگوت:
 سواا وۆ یایەتە یا ە ئەیگۆ! ...وۆ لە یا ە ئەیگۆ جێنیەئەگەر بەایویمکبا واڵی ب شینەوش بەاەلە اە

یاگرێ!

دشدایە:

 وۆ سواا عەکم ئەیگۆ یاکێشێ ،عەکم ین کێشاوش ،ئ بابە کێشاوش... ،ئێەە واڵیێمەان یەبوو .اەر لە ترسا ساواا یەیایا شوەرا یەک ودوو لەگە بڵێایم .یاەە
اەم وۆەەویمک سواا بوو اەم باب لەیێو وە می ا اێ دشیاام  .کوەخاا گەیشاکبا اەر کە
دشیگوت:
 کوەکە

یم سواا لێ ەامییە ،دش ێ یمکەفا کە دشرسێ دشیووسێ ئەوشی ش تویا دشیووساێ

قایم یابینێ.
قمە

کوەخا مار بەمار ب و دشبۆوش .اەر دای

و بابێم لە ینا ا ەکەیان قە ا

باان بە

گوەیان اە ەنا:
 ووا بەمیادت یەکاا ،دشبەر کەوەا یاەەتاریە دشکا .ئەتوو

دوو عویر

وساێنە کەچە یار  ،بەواودا

ویت اەیە .لەگە و
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ساواا اەر

دشووەن و ووەناوێ اە ەن ....

یەە تاریە واۆ

بیماکبۆوش ،باۆیە قەت واۆ

یەدشەامای شوش ،اەر کاوتە قااقەمەم باۆت

اێنابااااا ئەگەر بە عەەشبیاااایە یووساااارابا دشیخوەناااا شوش .ئیاااا

کااااار

بەوش یەبااااوو ەاسااااک

دشووەنێکەوش یان یا ،گرینگ ئەوش بوو لێ دایەیێنێ.
اەر ین ا ێ
ئەوایە

لە دشست باب کوتەک وواردباا لە یاەە

دشمایا  .مۆر لە ینا ااڵی دێ،

دشرسیان دشووەن  ،یەەیان دشبوغ ای .
کاااایی ژیاااان وەریمااا کاااایەکردن باااوویم .ناااای و نەیە و

اێشااانیوشەۆیەک لە ی یااا

نەسەن کە لەاەیوویان گەورشتر باوون یێاوان یاوۆەاییان وماکە یێاوان یام و یاەە و تێمیاان
بەردایاام .ئەوان لە بەر کوەخااا وسااێم و لە ترساا سااواا یەیای شویماات بۆوۆیااان لە یااەە
دشن و اێیان وۆ

بوو یارشکە

بە دشسک یم بگرن .یم و یەە

اەر ئەوشی شم مای بەردەم وشسەر

الەەە تێ

بەر باوویم.

کەوت و ووەم بە ەوویەت دا ااتە ووار .قەت سەرم

یەەمابوو ،اێ وابوو بەاڵیەک گەورشم بەسەر ااتوش ،بۆیە وشک ورچ برین ارم لێهات .یاەە
کە چاو

بە ووەن سەرم کەوت دوو الق اەبوو ،دوو الق دیمەە قەرم کارد و دشساک

کرد بە ە اکردن .بەرش یەمرایەک ەێ کەوت اەتا گرت  .ای دشساک یەکاردشوش باۆیە دوا
دوو سێ یمت و اێحقە ەق ییشکەوش و وامم لێ اێنا.
اا

یێوشەۆ یاردیایەە بەر کاوەان .یامای یای لە کوێ دشااتەوش کە لە یاکاو لێ اەیا ا

بوو .وودا وودام بوو سەرەمایەکەم یەبینێ و بیایوویەک اێیەگرێ .بەاڵم دشسکبەجێ دیکا و
گوت :
 کوەش ئەوش بۆ ئەو الچاو و ەکەت سوور اە گەەاوش؟یەیوەرا ەاسکییەکە اێ بڵێ  ،گوت :
 دشیێ دیمە دشسک لە گو ە «یەیۆاڵن» وشردشدا ،ەشیگە بەوان وا لێهاتبێ.لێ ااتە اێشێ و بڕە

لەمال و ئەوال

سەرم ەایا .گوت :

 بۆ درۆیان دشکە تێرعەیر یەب ؟ ئەوش ییە سەرت ەماوش؟بڕە
«اەتیو

ینگەینگ کرد بەاڵم یاچار ەاساکییەکەی باۆ گێاڕایەوش .مۆر ااێ یااوۆ
وسێنە کەچە » بکوایێ سەر یم بشمێنێ .دشیگێم لێوش اات:

 -بە قەبر

باب دا دشەەن  ،یەگەر یەیبین .
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باوو کە

یاەە

بێەاارش بەوێ دا ااات ،دشچاووش ساەر ئەو بماکە مشویایە

سەرێ کردبوو
وابوو یای تێرواڕ

بە ەکڵ و ایوام .ەەگا
دشکوتێ .باا

ین فێرکرد بەەە ال

دیمە

بااب لە اشات جاۆگە

یەبوو ،دشبوو بە ال ئێەە دا تێ ەە بێ .اێ

باوو بە ساێ چاوار جنێاو و اەەشەاە وام لاێ اێناا .دوایە

سواا و ەمایەت لێبمەم .ئێوارێ کە اااتەەوش یێاو دێ ،چاووم لەال

سواا ەمایەت لێکرد و سەر

ەماو وۆم اێشان دا ،بە ێن دا سبەینێ دارکاری بما.

باۆ بەیاای چااووینە یەدرشساە .یاەە یەیوەرابااوو باێ ،دوایە بااب دشسااک گارت و اێنااا .
داوا لە ساواا کاارد یەیمااوتێ .باااب ەۆیا  ،ین ا ا ەکان دشااااتنە بمگااوە و دیەیااان دشدام لە
اەقاا واااۆم واااۆ

یەباا  .ئەو ەۆژش یەەیاااان تەیباااێ کاارد ،ساااواا لە قاااولینەم اۆلەکەیاااان

رایگرت و گوت اەتا ئەو مشیگە تەواو دشبێ دشبێ لە سەر القێمت راوشسک  .اەر دوابەدوا
تەیبێ یەە د ااک بۆوش و ایەا تێا ا یەیاا .لەگە ا ئاەات باوویەوش ،ئیا
یوویان دش بەینێوش یەدشچوو.
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وا لێهااتبوو

ئەو سا ەەاەان تەواو کاارد .بااۆ اااایی

داااااتوو سااواا یەااااتەوش و بااێ «سااواا

دایاایە»

یاینەوش .یم بۆ درەنش ووەن ن چوویە نەسەنیووران و لە یا ە ااوورم یاایەوش .ینا ا ەکای
بۆ دشر ووەن ن اەیوو ەۆژێ دشچوویە گوی شوەڵە .

دیمە
وشرم

بەااااار ،نەیە تااااال ە(طلاااا ە) و یاااەە ،یااااامای بااااۆ چااا ووەناااا ی وۆیااااان لە

گوی ا شوەڵەوش گااوە تەوش بااۆ نەسااەینووران .ئەوان ااتوچۆیااان دشکاارد بەاڵم یاام اەر لە یااا ە
اااوورم بااووم .وردش وردش ینیشاایان بە ااااتوچۆکردن لە یێااوان چەەااەەگۆل و نەسااەینووران
د خۆ

کرد .لەبەر وش

ەەوبان وە

و ،اەو ا وۆ

بوو بڕیارم دا وشک ئەوان بمەم.

نەیە لە اەردووکەااان گەورشتااار بااوو باااۆیە قەت قمااە ئاااێەە
ئاێەە
واۆ

یەدشسااەلەای  .دیاااارش

کە ەوشکێشاایەان لە گە دشکارد و ااسااان یلەاان بااۆ یەدشدا .بەو ناا ە

ەۆژایێم ا

و اااڕ بیرشوشریەاان بەسااەر دشبارد .اەیااوو بەیاای و ئێااواران ەەگاا نەسااەنیووران -

چەەاااەەگۆلەان بە قماااەکردن دشباااڕ  .بیااار ینااا ا ی ئاااێەە لە دشور
دشوروبەر وۆیاااان دشواااوالیەوش .لەم بەر و ئەو بەر
بەژیا ئاێەە اەساکابوون .گاو

مۆر بااااوویەوشر

ەەگاکەیااااان ،گەیااا و جااااۆ بە قەت

اەیەەشیااگ لە ساەرشوان و لێاوار جۆگەلەکاان و لەیێااو اە ە

گەیاااا و جۆیەکااااان دشبینااااران .لە اایااااای دشەااااک سەرسااااەوم و بەایکاااا یێااااوان دەهاااااات
نەسەن یووران ،چەەەەگۆل ،ارداوێ ،ساەی اوێ ،گویا شوەڵە ،ااۆل ااۆل وە ا
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دیااربوون کە

وەریم جۆیا  ،بنار و ئاوداەکم بوون .ینا ااڵن و یێرینا ااڵن ئەوایە لە ووەنا ن بێابە
«قەاڵتااگە»« ،کااۆ ەب » و «بڵااوداوێ» ەشەااەا

بااوون ،یەەو یااڵتیااان دشلەوشەایاا  .لە بنااار

اە رابوون .ئەوایە و مۆر دیەەی دیمە سریج ئێەەیان ەادشکێشا .سروەک بوو کە بیریان
لێبمەینەوش و لێیان ب وەیم.
لە قەراغ ەەگاااا

بەیااااایە و ئێوارایەااااان ساااێ تەاااااۆ مە اە مەوتبااااوون ،وە ماااا دێ ئەو

ەوەنەیان بە «سێگردان» یاو دشبرد .سا ێ
ەەگاااا

ااێە اااتن ساواا ،ەۆژەا

ساێچوار یاەاێم لە

ەااانۆ  -یەغەدش الیاااان دا و اااااتنە «ساااێ گاااردان» .ئەوایە لە یاەاااێنەکای ا باااوون،

دابەمیم و چوویە سەر گردشکان .یاوش

سەعاتێ

میاتر بەسەر گرد و دشوروبەر گردشکان

دا واوالیەوش .لەبیااریە دشمگایەکیاان اااێ باوو کە سااێ ااایە

اەبااوو .ئەو یەیاسایاوایە بە یااۆبە

دشچوویە اشت دشمگاکە و لێ ورد دشبوویەوش .دوایە لێ سوار بوون و ەۆیشکنەوش.
ئێاوارش

اەیاان ەۆژ لە یێاو دێ باا

باس ا ئەو کەساایە باوو کە اااتبوویە ساێ گااردان.

ئاێەە ین ا ااڵی دێ تااا ئەوکااات ئەو جااۆرش وە مەیااان یەدیبااوو .قنیااان مشرد و ،جلوبەرگیااان
سوور و ەیم و ەشیگاوەشیگ بوو .یاەێنەکاییان مۆر جوان بوون ،ئێەە قەت یاەاێن ئاوایاان
یەدیکباوو .ەدەاامسا ییەکای دێ دشیااایگوت :ئەوایە ئەییارکەییم ،ااااتبوون با ایم ئەو گااردایە
چیان تێ ایە... .
دوا یاااوشیەک ئەیریماییەکااان گەەایەوش .ئەوجااار وێوشتیااان اە ا ا و دشسااکیان کاارد بە
کرەمارگرتم .اەیوو بەیاییان لە دەهات دشوروبەرەا کڕەمار دشاااتم و گردشکەیاان دشدایەوش.
کڕەمارشکااان گردشکەیااان بە اااااچ اە اا شکۆ

و بە داەاااقە

دشسااک گڵەکەیاااان لە دوور

گردشکااان ەۆ دشکااارد .ئەیریماییەکااان گڵااا ئەو داەاااقایەیان بە باەاا دشاشااامن جاااا دوایە
ئی ییان دشدا گڵ دیمە لەسەر ەۆ کەن .ئاێەە بیماکبوویان کە ئەو گاردایە مەڕیاان تێا ایە،
بۆیە ئەوایە دشی شیەوش .ئەیریماییەکان دوو ااویم لەسەر یەک ااتنەوش و لەگە ئەو گاردایە
وەریا

بااوون .ئاێەە مۆرجااار بەال ئەوان دا ااتوچۆیاان دشکاارد .اەوش اێ لێیااان دشترسااایم،

چااویمە لە یااا اێیااان گوتبااوویم« :ئەو ایە غەیاارش دیاانم .یوسااو ەان یاایم ،واااریجیم ،میاییااان
وشک میاااای یە یااااچێ» ،بەاڵم دوا یااااوشیەک ترساااەان لێیاااان ەاااما .ئاااێەە دشساااکەان باااۆ
ەادشوشەاای ن ،ئەوایاایە دشسااکیان لااێ اە ا ەنایم ،دشیااای ای ئەوش واڵی ا س ا وکردیەکەیان
دشدشیەوش .بۆ ئێەە

یەد ب

تەیاەا ئەوان ەکێم وۆ
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بوو.

ییوشەۆیاااان اەر کە واڵغەکایەااااان دشبااااردیەوش یااااا ێ و لە تەویلەیااااان دشکااااردن ،بەاەلە
یایێمەان دشووارد و گورج وۆیان دشگەیای ش «ساێ گاردان» .لە کنیاان ەادشوشساکایم ،اەیاوو
ەکێمیان بۆ تەیاەا دشباوو ،وێوشتەکاییاان ،یاەاێنەکاییان ،بۆوۆیاان و ....ئاێەە

وەاڕا ئەوان

اێ ا شکەیییم و ایەیااان لااێ تێنەدشگەیشااکیم .جاروبااارش چەقەیەک ا ئەیریمااای (آدای ا )یااان
دشدایناااێ و یااااان وەنەیااااان دشگاااارتیم .دوایە کە وشەشم دشباااوویم یااااان وشوکاااا دشرکردیاااا
واڵغەکایەان دشاات بە اەاڵتم دشچووینەوش یێو دێ و...
بە اااۆ ئەو اە مااۆ ینە
دشرااااتبوو .لە ەەگاااا

ەوەنەواریاساااەکان گردشکااان اڵااۆ کراباااوون و یێااو مگیاااان

اااااتوچۆ یەدرشساااە نەسااەینووران دا ،میااااتر لە ەاسااات بەەاساااک
اە شبەمیەوش .یەە دشیگوت:

گردشکان ،یەە و نەیە قمەیان لێ
 ئەو ئەییرکایە ەا اێنابووی . -ەا

کوردان یا ئ نەجەیان؟

 ەا نەجەیان ،وۆ کورد ەا چۆن کورد ەا -ئەد

ییە بەرەوش

بۆ عەکم ەا

 -ئەوە ەا

ییە.
اەیە.

کوردیە ەا

کوردان لە ککێبەکایەان دا ییە؟

کوردان لەو دیویە ،لێرش ییە.

 ئەو دیو کوەیە؟ اشک ئەو ەاوایە ئەو دیوش ،ئەوێ عێراقە ،ەا -ئەگەر ەاست دشکە

کوردان لەوەیە.

یێو چیە؟

 -یێو یەالیمکەفایە ،یەالیمکەفا ەا

کوردایە.

 نە ! جااا ئەو دیاااو بێاارش چااا ؟ ەااا ئێااارش یاایە ،ئەگەر ەاااا ئێاارش باااایە عەکمااا لەککێبەکایەان دا دشبوو.
_ عەکم ا لە ککێبەکاییشاا ا یەبااێ اەر ەااا

کااوردایە ،ئەیە

کااوردیم و وە ماا ئەو

دیویە اەر کوردن.
_ جا ئەتۆ چومای ئەودیو ەا

کوردای لێیە؟

 -باب دشیگوت .باب دش ێ :ئەیم ەا

کوردای دیکبوو کە ااتبووش ەنۆیە.

 کەیگێ دیکوویە؟21

 لەیێنش ،دش ێ مشیای دەەوکڕات دیکوویە.گیرابایە ئەیم دشچوویە یێو قمەکاییان:

اەتا نەیە و یەە قمەیان تێ
 -یەە! ئەتوو چوومای ەا ئەوایە

اێنابوو؟

 سواا بە بابە گوت. گوت چ ؟_ گوت ەا ئەو ئەییرکایە

اێناوش تا ئەو گردایە ب شیەوش و ب ایم چیان تێ ایە.

 لە کوە ەا اێناون؟ لە ئەییرکە ەا اێناوی یا کە! ئەییرکە لەو سەریەە دشسکەکای بۆال
 -ئەوسەر

دوییایەیە.

«ەی ۆ » و «کێلەەیم» ەادشداەت .دشیگوت:

دوییایە اشک کێلەەینێیە؟

نەیە وشقمە دشااتەوش:
 یا ئەوێ عێراقە. باەە ەا بۆ بە یەئەوور وۆ ئەو گردایە یاداتەوش؟یەە کە لە سایە

ااویشینی سواا و باب  ،وۆ لە ئێەە بە مۆرمایکر دشمای دشیگوت:

 -سااواا گوتااوویە ئەییاارکە اەیااوو ەااکێم دشمایاام بەاڵم یەئەااوور

ەااا اەیااوو ەااکێم

یامایم.
 جا گرددایەوش وۆ مایین یاوێ. چۆن یای هەوێ؟ دشبێ لە اێش ا ب ایم چ تێ ایە جا دوایە دشی شیەوش. -بۆ ئەوایە

ااتبوون دشیای ای ئەو گردایە چییان تێ ایە؟

 -ئەرەوش ! بە دووربیم چاویان لە بم عەرم

کردبوو .لەکم باب گوتبوویان ئێرش قەدی

ەار بووش.
نەیە بەوۆ

یەدشوشسکا و اە

دشدایە:

 درۆیە یەکە .ەشنەاای ناای بەلمەل ا دشیگاوت ئەییرکەکاان اێیااان گوتاوویم لەباام ئەوگردایە بەنر اەیە.
یەە یەی شسەلەای :
 -ئەگەر بەنر اەبا ئاوشکە

دشردشقو .
22

 ئەوش یایە لەو گااردش چاووکە نەومیااان دیکااووشتەوش .ئەو اەیاووش تاااتەبەردشت یەدیااوشلەوێ؟ ئەوش ئ نەومشکەن.
یەە بێ شیگ دشبوو یۆرش یم دشاات:
 دش ێم لەو گردش یەیکێمیان دیکۆتەوش؟ کێهە گرد؟ -ئەوش لە مشوییەکە ی ەیەەد

دشروەە ئەنەەد

یەە :ئەرەوشاڵ ەاسکە ،باب یەیکەکە

دیکبوو .ژن بوو!

دایە.

نەیە :جا چۆن ماییان یەیکەکە ژن بووش یان ایاو؟
یەە :مشیگیایە لە یل دابووش.
نەیە :یای یەیکەکە وشک وۆ یابۆوش؟
یەە :یاوش

گۆەکەکە

ەمیبوو ،اەر ئێممەکە یابوو.

اێ وابوو اەرچ یەە بیڵێ ەاسکە ،بۆیە ارسیار
 -ئەد چیان لە یەیکەکە

دیمەم دشکرد:

کرد؟

 ئەییرکەکان لەگە وۆیان برد. بۆ کوەیان برد؟ بۆ یەیلەکەت وۆیان. جا چ لێ شکەن؟ -سواا دشیگوت ،د شیبەن لە دیوەم دای شیێم و وە ما دیامە

بە ااوو دشچام چااو

لێ شکەن.
 ەا یایە ێ لەگە وۆیای بەرن. چۆن یایە ێ ،ەا ئەو گردایە اێ فرۆەکوون ،اەرچیەک تێی ا بێ بۆوۆیایە.تا گەیشکباینە کم گردشکان ئەوش ئەم جۆرش باسە دادشیەمرا .ئەگەر بە اە مەوت تووە
ەەبوارەا

ااتبااایم ،یااان ایااوەم بەتەیەیکاار ببااا بە ااوەەەاان ،ئەوش وامیااان لەو قمااایە دەنااا.

ئەگەر اەر سێ کەسەکە بایم لێەان یەدشبڕییەوش.
اەر دشیگ فڕۆکەیەک لە ئاسەایێ ااتبا دیەتەقە یەە و نەیە سام دشبوو:
23

 ئەوش تەیارش -ەا

ەایە.

کوردان یا ئ نەجەیان؟
کور دان ،وۆ کورد ەا

 دیمان گوت ەا -بەرەوش  ،چۆن ەا

ییە؟

اەرچ نەیە نەول دشدا یەە قمەکە
ئەوسا ە

ییە.
بمەلەێنێ یەدشکرا... .

ووەن یەان تەواو کرد و لە اۆل دوواەم دشرچوویم.

( بۆ ماییاری میاتر لە سەر سێ گردان و ەوەنەوارش یێنووییەکای چەەەەگۆل دشتوایم سەردای ئەو لینمای ە بمەن):
https://www.facebook.com/qadir.wrya/posts/2548251895191036
https://www.facebook.com/qadir.wrya/posts/2 525226774160215
https://www.facebook.com/qadir.wrya/posts/2527010423981850
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دااااتوو باۆ درەانش ووەنا ن بااب ینا باردش ەانۆیە .نەیە دشساک لە ووەنا ن

باۆ ساا

اە گرت و یەە
کار

بۆ ووەن ن ااتوچۆ

ااوینایەان اەر کار

گوی شوەڵە

دشکرد.

سااڵن بوو ،ئەیم دشچوویە بەر گایێشان ،یەە قامشوان بوو.

لەگە یەە وشک سااڵن بوویم.
دوو سااا

بەسااەر چااوو ،اەردووکەااان کاریااایە چوارشیەااان وشرگرتبااوو .یاام

دیاامە

ووەناا یەکەم اەر لە ەااار بااوو .یااەە
یایگ بەاار ی ی

ەااە

بۆوش .بۆ تاقیمردیەوش

ئەوایا الدەااە بێاانە ەااار

نەوت یااایگ لە گویاا شوەڵە ووەناا  .ئاااور

کۆتای ساا اێنجەیەکاان ( ایک اان یهاای ) دشباوو

و اەیوویااان بەسااەر یەکەوش تاااق دشکااراینەوش .یااەە لە یااایگ

بایەیەەشوش ااتبوو بۆ ەار  .باب لەبەر دشسکمورت یاردبوویە یاا ە باۆرش و یێمیاان بە یااو
«ئاییم قەەان».
یەە دییایەک دیمە
وۆەاەوش و ،یاەە

بەرایابەر بە واۆ

دشد  .ەاار بەو اەیاووش واواردشیەی

و ەاک

بە گیرفاای بەتاا

و نەتاا  .ئەگەر جاروباارش تووەا یەک ااتباایم و

ئەیاام ەااکێم لە گیرفااای وااۆم دا ەاا

بردبااا بە یەکەوش ماریااان ەاایریم دشکاارد .بەاڵم بە

یاەوکر

یەبێ گیرفاای یام و یاەە اێنا شیان جیااوام

تەواو باااوو .بێااااوو

یەباوو .ەاار باۆ یاەە جەاەینەیێما

و چاولەدشساااک  ،ەاااکێم دیمەەااا اااااتبووش ساااەر .گاااا کە اێماااردن و
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ئەمیەتمردیا ئەو اااواۆالیە

وشک واۆ

ااتبوون .لە اەر کوەیەک تووە یەە

ئاییم قەەان

دوو تڕ وشەان

لە گۆمش دا

گۆمش قە شان

یەە جارە

بااۆ تااقیمردیەوش

کۆتاای ساا لە چەەااەەگۆلەوش

ااتبان اێیان دشگوت:

و دوو جار یا ،سەدجار ئەوش لێ بیمکبوویەوش .کاتێ

اەسک بەوش دشکرد

کە ین ااڵی ەاریە وەریمم فێار ئەو قماەیە دشبام و گاا کە اێا شکەن ،لە ااودەیەکاای
تاااووەش د شبااااوو و دشکەوتە سااااەریان ،جنێااااو اێاااا شدان ،بەرد

داویشااااکنێ و ...دوایە

لە

گۆەاەیەک دادشییشات و لە دشساکیان دشگریاا .کۆتاای یاایگ جاۆمشردان یاەە لە تاقیمااری
اۆل اێنجەییە دشرچوو و سەرکەوتووایە گەەایەوش بۆ دە .
ژیاای یەتەییاا بەرشو باەا یەچووباوو بگارش یەدارتاریە بباوو .کەێما

وساێنەکەچە باار

دیمەەااا ببااااوو و ینااا ا ەکای ببااااوون بە چااااوار .وشک ساااااڵن اەروا بااااێ مشو ومار بااااوو،
داااتەکەەاا ەۆژ لەدوا

ەۆژ لە کەییاا دشدا .بۆواااۆ

ساااااڵی لەدشسااات دشدا و اەیاااوو کە

بە کرەماااار

وردش وردش ەااان و بااااۆ و اێااا
یەدشگااارت .ژیەکە ئەگەر بااانار و

دشساامەیە و چە وشی شراە قەیاا یەوش اەباااا فەعلەیاا دشکااارد و ،جاروبااارش

بە قەاڵغ دایاااای

گەورش یاااڵن لە اەەااکێ یشاکێم وشدشساات دشومات .بەاڵم ئەوایە کەلێنێم ا گەورشیاان بااۆ
یا ێ اڕ یەدشکردشوش .یاەە دشباوو بیار ووەنا ن لە ساەر
یەباوو بااۆ درەانش ووەن ا ن بینێارەکە ەااار
دەهاتیە قوتابخایە

یاوشی

یااەە گەورش ببااوو ئیاا
اەیوو سا ێ بە یۆکەر

دشر بماا .واۆ بااب ئەو توایاایە

و وەرجا ووەن ا ن لە ەاار

بااۆ دابایم بمااا ،لە

یەبوو.
لە قااامشوای وەسااار بااوو .یناا ا وە م ا کە بەقەد ئەو بااوون

اەەت یۆ دش باارش گەیەیاان باۆ دایا

و بابیاان دەناایەوش ،واۆ یاەە

ایە لەوان کەیکر یەبوو .بۆیە کوەخاا لێارش بە دواوش اەر ساا ە یاەە

بە کە ەوایا دشدا

بە یا ێااا  .یاااەە بە ەۆژ دشچاااووش بەر کە و گایێشااا ئەو یاااا ە و ،ەاااەوایە
دشیایەوش .کابرا واوشنیا کار

لە یا یاااان

دیمەە اێ شکرد .قوەشکار  ،کار جێخوون ،ئاوداەکم و

بەکاورت اەر کااارەم اەیایباا بە یەەیااان دشکاارد .ئەوش اەم کە ەوایا بااوو اەم یااۆکەر !
یەە بۆوۆە باۆ لێا

یەدشباۆوش کە ەوایە یاان یاۆکەر؟ ساێ چاوار ساا یە ئااوا
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ەاباوارد.

اەەاات یاااۆ دش بااارش گەیەااا نەاڵ دشکاارد ،دشساااکێ
دشسکای  ،جووتێ

کەوا و ااااتۆ و کااارا

و دشراێااا

کەوەیشیان بۆ دشکڕ .

یاەە گەورشتار بباوو و باۆ واۆ

بباوو بە ج ێڵێما تەواو .بااب کارد

ئەوجار دشبوو میاتر لە سەد یایگا لەوشەای با .نەق گاوایییەکە
اشوویەک ااتبۆوش بەر وۆ  ،بۆوۆ

بە"گااوان"

دە ا .

کەم یەبوو .وساێنە کەچە

یێوش یێوش کرەماری دشکرد ،جارجاارش

اە ە گەیەێا ،

اە ە یۆکێ ا  ،اە ە گاانەیەک ،یااان وەاانجە و گیااادروویەک بە قەبااا اە اا شگرت و موبێاا و
یااامدار

دشیاااردش بەر گاااەان و ،لەگە یااەە اە یااان دشقەیاا شوش یااان دشیایاا رووشوش .دادش
لەو جۆرش کارایەدا دشبوو یاری ش

وەجیج دایم یەە

دابان .موبێ سێ دش چاردش ساا ە

باااوو و یااااامداریە لە دش تێ ەەایاااا بوو .ەااااوکر بە اەردووکیااااان گاەاییااااان م ۆر بە باەاااا
دشناوای شوش .ەوقیا ووەم اەرش چمۆ ە یمکەفا لە دایم اە نەدشبڕا .دایما کاار
یا

کاێهە

کردبا ،روقیاە لەگە دشبوو و یاییشیان اەر لەوێ دشووارد .موبێ و یامدار دشچاوویە

بەر گااااەان ،یااااەە اەر ەۆژش

دشچاااووش کااااار یا ێااا  ،کوەخااااا

بێماااار یەبااااوو .بڕەاااا

بووژابوویەوش و قەرمشکاییان دابوویەوش.
یااااەە اەر وا کە لە تەیەن دا وەاااااڕا گەیشاااااکبوو و اێاااا یاااااابووش تەیەیااااا اەرمشکاااااار ،
دشیگەکەە ا اێگەیشااکبوو .اەر لە یناا ا ییەوش دشیگێماا باەاا اەبااوو ،بەاڵم لەو تەیەیە دا
دشیگاا وۆەاااکر ببااوو .اەییشاااە یاااارش
جەیاااااگە

دشاااات .لە یێاااو دێ ،لە یەمرایە ،لە ەەگاوبایاااان ،لە

ەاااااەیە و دوریەغ کێشاااااان و لە گەریە

دشسااااامەیە و جێخاااااوون اە گااااارتم و

کاکێشاااااان دا ،یاااااەە لە گااااااۆرای گاااااوتم یەدشکەوت .اەر اەوایە نەمت لێمردباااااا د اااااا
یەدشەمای

و بۆ

دشگوت  .بەاۆ

سادشی و دشیگە وۆەەکە لە گە کەە عەمشبەکای

دەااە وۆیااایە بااوو و وۆەاایان دشویماات .یااەە گااۆرایی بااۆ دشکااوتم و ەەەشقمااە لەگە
دشکااردن .قمااە یەەیااان لە د ا گااران یەدشاااات .بە ساااویلمەیان دشمای ا و دشیااایگوت:
فەقیرش ایە لە د ا ییە.
تەییاا ەااکێم یاەە وەفەت ا اێاوش دشوااوارد و جاروباارش کە وشبیاار
جەرگ اە دشساکا ،دشساکهە گرتم لە ووەنا یەکە
دشسااکبام

دشاااتەوش ،ک ا ش لە

باوو .بەاڵم وردش وردش عاادشت ااێکارد.

و ەااەەشفڕ لەگە کەااان و اێهە مااوتن وە اا

بە دشساات و یەچەک و دشیااگە

وۆەاەکە ئەو وەیەەایان لە بیار بردبااۆوش .لە اەیاوو یاا ێم تاااریر تااریە قالا سااووک و
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توی وتۆ ی ئەو بوو .دشیایگوت یەە وشک اەلووکێ اە شسووەێ ،یایا ووی یایاساێ ،دشیگا
وۆەە ،اەرچ اەی ا

دشکا دش یمک باب دشکا ،باب لەدشسکای نەساوشتەوش.

اایی کە دشاات اەر جووتبەی شیەک اەلە

بوو بۆ کار

مسکایێ موو یەە

بگارەکەوش.

بەااار و اااویم و ااایی یاەە باۆ بەربنەار ،تەکەیشا بااغ  ،بانار یەمرایە ،بەراواە بەسااکم،
کەردوولێااا ان ،دروەاااانە ،چەوشی شراە قەیاااا یەوش و قوەشکااااار
لەکاردا ئاوا مرینگ بوو ،قە ەم و کاغەمیش فەرایۆ

وشبەر یەدشکەوت .یااااەە کە

یەکردبوو .جاارێ ئەگەر یەال لە یاا

یەبا یان دەیەکەیان بێ یەال بوایە ،قاقەم و یایە اەر بە یاەە دشیووسارا .دوکایا ار و وااوشن
یاەاێم و تەراککاۆر نیماااب قەرم و داااات و دشرکەوتا وۆیااان بە یاەە ەادشگاارت .ئەگەر
لەالیەن ئی ارشکای دشو ەتیشاەوش قاقەمەا

ااتباایە دێ ،بەاەلە دشیایگەیایا ش دشساک یاەە

بۆیان بخوەنێکەوش.
برادشرایەتی ا یاام و یااەە تااا دشاااات گەریکاار دشبااوو .بەو جیاااوامییە اەرچاا گەورشتاار
دشباوویم ،میاااتر ەە ا

یەککریاان دشگاارت .ەە لێمگرتنەااان ،ا ا چوویەاان بااۆ یێااو قۆیاااغێم

بەرمتاار تەیەن بااوو .یاام ئیاا

بە «یااەە» بااایگ یەدشکاارد و بە «یمااکەفا» یاااوم دشباارد.

ئەویە اەر بە «ییرما قادر» یاو

دەنام .قمەو باسیشەان وشک لەوشوبەر بێ اێ واەیاا باوو.

ییاااام اێگااااوتن اەر کەێماااا لە د اااا ا اەبااااا ،یااااان لە دا وشت و ەشەاااابە ەک چوویەسااااەر
چاک وایران و لە کاات وڕکاردیەوش
گەرییااا یەریە
بەسەرااتەکە

کەیگار و گیاا

دیامە

بەااارێ دا ،دشساک گوەایبوو،

ەان و ساااینگ و بەرۆکااا اەسااات اێمردباااوون ،لێااا یەدشەااااردیەوش و،
بە تەواو

بۆ دشگێڕایەوش.
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اایی

سا

 ٤٣٣١بەاۆ

یائارای و وۆاێشاای ان لە سەرایماەر

واڵت قوتابخایەکاان

داوااران .یناایە بە یاچااار لە ەااارەا ااااتەەوش دە ا  .ئەوکااات یاام  ٤٣- ٤٣سااااڵن بااووم،
یمکەفا دوو سا لە یم گەورشتار باوو .لە دێ لەبەر بێماار

ساەرم لاێ ئەساکوور بباوو ،باۆیە

مۆرتر کات وۆم لەگە ئەو و یەک دوو ااوەە دیمە د شبردش سەر .یم و یمکەفا ،ئااوا ێم
مۆر ی یم ا دیمەیااان اەبااوو ئەویااە یمااکەفا

کاااک نەیەوااای بااوو .دیااارش کە

یەدشگاااوت یاااەە« .یاااەە» اەر بە بەژن و باااااڵ یماااکەفا

کوەخاااا وساااێن بڕاباااوو .اااای

قمەیەکەان لەویە یەدشەاردشوش .بە ەۆژ بە «یێشێم» و گەەایا یێاو دێ و دشرشوش
جاروبارش

بەو
دێ و

بە وەیا وۆیان بە ج ێ یەت ەایای شبوارد .لە ساەر ەەا کەاان کە اااتوچۆ

کااااایی ژیاییااااان دشکاااارد ،ەادشوشسااااکایم و السااااای جەوایایەااااان دشکااااردشوش .ەااااەواییە لە
قاااولینەمێم یااا گەوت ،لە دوکایێااا  ،یاااان لە یاااا ە ئاوا ێااا
درشیگایێ ا

یەککریاااان دشگااارتەوش و تااااا

بە گااوێ اە خمااکم لە قمەوباس ا ئەم و ئەو ،بە گااا کە و جەفەیااگ و جااۆرابێم

کۆەیان دشبەست.
یمکەفا لێ یەدشەاردینەوش کە اەتا دێ اکر لە دشست باب بێ ار دشباێ .بااب ساەرشەا
ئەو اەیووش یای ووبوویە

اێن ش اێەای شگەیشت .جلوبەرگ و اێ و ...دشباوو کوەخاا باۆ

اە بناردبا ،دیارش اەر ا اەرماییش بۆ دشکڕ  .اەر اوو ێ
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یمکەفا اەی ا

کردبا کوەخاا

گوم وگاااویبەت لە دشسااااک دشردەناااا .یمااااکەفا ج ێااااڵ کە وەیاااا ئەویاااام و ئەویناااا ار
اە یگرتبوو ،یە جلوبەرگێم لەباار
سااەرشەا

اەباوو و ،یە ااوو ێم ئااوا لە گیرفاای دا ەا

اەیاااوو ئەوایە کوەخااا مۆر
بەم اە ا

کاوەشکە
اێە چاو

دشەااامای شوش ،ئیااا

و بیااایووایە برین ا ار دشباێ .اەرجااارش

کااار

دشبارد.

بەوش یەباااوو اەساااک

ەااکێم لێ دشکااردش بیااایوو و لە

ژن و ایاو و ج ێڵا دیامە لەساەر ەاک مۆر واۆەای اە ا دشاێەاا و قماە ااێ

دشگوت و لێ تووەش دشبوو .اەیوو جارێ وە
یمااکەفا دشرد

بەگن دا دشااتنەوش و بەسەر دشەۆیشکم.

د اا لە ال دشکااردیم و بێاا ار

و یاااەشنەتی وااۆ لە چنگاا باااب بااۆ

دشگێڕاینەوش .ئێەە کە لە برین وۆیان ەا بباووینە دککاۆر ،مۆر باا

دشئاامار

گەیشاکبوویم و

قەراغەااان لە گە تااێ دشکااردشوش .لەو تەیەیەیااان دا ،مۆربەیااان ئەو جۆرشکێشااایەیان لە گە
باب و یام و گەورشکایەاان اەباوو .نەم و ئاارشموو و بیرکاردیەوش ئاێەە جۆرەا

باوو ،اا

ئەوان جۆرەم دیمە .اەر کە مۆر لە سەر قمە وۆیان ەۆیشکبایم ،اێیان واباوو ەاوو لاێ
اە دشکێشایم و ەووداریا دشکەیام .یماکەفا ئەو کاتااایە

بە تاوورشی و د اڕ

باسا باااب

دشکرد ،یەی شگوت باب  ،اێ دشگاوت «یەەۆکە»  .1یاامای چاۆن ئەو یااوش اە بناردباوو یاان
کااێ فێااار

کردباااوو ،بەاڵم اەیاااوو جاااارێ کە یەەۆکە

یەبەسک وسێنە کەچە

بەساااەر ماردا دشااااات دشیاااای ای

بابیەت .

ئەگەر ەاساکیکان دشوێ ئەوێ ساا ێ کە

لە بااب ەام

یەبااوو ،الیایمەم لە دەهاات ئاااوا

بااوو ،بەتاااایبەت لە دەااایەکە ئاااێەە .ەۆەەااا گەالیااا ئێاااران دژ

ەەنیەااا ەاااایەت اەلااا

ااویشکبووش اەیوو ەار و گوی و تەیایەت اەیوو یاا ێم ئێاران .الوشکاان وردش وردش لەگە
بیروباوشە

یوێ و سەرب ەو ئاەنا دشبوون .اەرچ ەۆە

میااتر کڵا ە

دشساکای و ئاێەە

بە وەیا وۆیان وریاتر دشبووینەوش ،میاتر لە داب ویەریک یێو بنەیا ەکایەان بێا ار دشباوویم.
اێەااان وابااوو بابەکایەااان ئەو یافەیااان یاایە بە کەیە ا وۆیااان فەریایەااان بە سااەردا باا شن و
جڵەو

ئێەە بەدشسکەوش بگرن .یااەقیە یەباوویم ،ئەوار ئاێەە یەیایا شتوای قماە لە قماە

ئەوایا ا بمەیام ،بااێ ئیجاامش ئەوان لەو دەایە بەیاانە دەیەکا دیامە یااان ەاەوایە سااەعاتێ
1

کاک عەواڵ فەتان کە سا  ٤٣٣٣ئەم بە ساەرااتە «یاەە کەچە » م اێا ا بیخاوەنێکەوش ،وشک روویماردیەوش لە
بارش ئەو یاوش «یەەۆکە» لە ووارشوش ئەم الاەرشیە یووسیویەت (بۆیە اێ دشگوترا یەەۆکە) « چویمە باب کوەخاا وساێم
بە عەواڵ یەەۆکە یەەهوور بوو».
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درشیگکر لە دوکان و ی گەوت بگەەەینەوش .اەر ئەوشیان کردبا ئی
ساەرکۆیەکردی ئەوان یەدشباڕایەوش .باێجگە لەوش

بۆ ەبۆ و ئایۆژگار و

دووبەرشکییەکا ساەیر لەیێاو ایرشکااان و

ج ێڵەکااان دا اەی ا ا ببااوو .ایرشکااان اێیااان وابااوو ئەو بااێ قەیاا وچای یە ،ئەو بااێیە وتیاایە ،ئەو
وۆاێشای ان و وە

سەرەووتاان (الوایا ووەنا شوار)ش .ئاێەە کە بە

کوژرایە اەیوو وەتا

گیای یاوێریان ووەن شوار و سەرەووت بوویم کەوتباووینە بەر ساەرکۆیە و تاایە و تەەاەر
باب و یام و ەدەمس ییەکای دێ و اێیان دشگوتیم:
 ئەو «ەاااا» باەاااەتان دشراەەایااا  .ئەگەر ەااااا یەباااووایە ئەیگاااۆ چاوتاااان بە ووەناااا ن ویەدرشسە

دشکەوت؟ چاکە ئەو ەایەتان ئاوا دایەوش! اە

اەر چۆیێ

بوو یەیایهێشت ئەو مسکایە یمکەفا بێکەیر بێ .موو موو گۆراییەاان ااێ

دشگااوت .کاتەااان بە گااا کە وگەپ و قماااە وااۆ
تێ شاەرایا  .یاەە ااۆگرییەک میااتر
قمە

د

وۆ

ەااێرر و ەااااعیر
دشفاکەر
گوەرش

دشگریەوش...

بم ،داوا

یەوجەوایاااایە

و درکایاا ی ەام و ییااام

گۆرایییەکاای

کەوتباووش ساەر گاۆرای گاوتم .باۆ ئەوش

ەاێرر لاێ دشکاردم .ینایە کە یەک دوو ساا ێ

باوو لە گان

ەۆچووبااووم و بە تەواو واااۆم لااێ بباااوو بە ەاااعیر ،د ااا یەدشەااامای و
جاااریە بە

ەااێررشکای وااۆم وێ دشدا تاا چ ا اێخۆەااە اە یاان بنەاارێ .اێن ا ە

ویمت و ئارشموو ئەو ،کۆیە ە چوارینەیەک دادشیا و دشی ایە .دییایەک ەاایی بە

وۆ بوو کە ەێرر یم کار یمکەفایان اێ راست دێ و کەیە سام دشباوو کە ئەم ەاێررش
کرچ و کااڵیە وۆم بە دشیگ ئەو د شبیمکەوش.
مسکان بەسەر چوو ،بەاار اات .بەاار
بەاار

بێ ەا بوو .دشرگا

ئەو جارش لە ا

سااڵن جیاوام بوو .یەکەم

قوتابخایەکان کرابوویەوش و یم بۆ ووەن ن گەەابوویەوش بۆ ەنۆ .

یمکەفا اەر لە دە یابۆوش .ئەگەر اێرە لەەمریای وویەین و اەاڵتاەاڵت وە
دشست نەجەی دشیەغەدش
ئەگەر دشیگۆ

اێرە

لێگەەابا ئەوش وەریم جۆیا و تەکەیە و کرەمار

ااس ار اەبا ئەوش وەڕا

وە

بە «دۆ

کای

لە
دشبوو.

یێو» و

« دشرشسۆر» دا اە شگەەا .دوایە کە دشیگۆ یەدشیا دشااتنەوش بۆ دێ.
وسێنە کەچە مۆر دشترسا .اەر اەوا
ااتبا لە جێ وۆ
گیایێ

ااتن نەجەیان ب و بباوش یان دشیگ تەقەیەک

قە ەی دشست واێ دشەما .ئەگەر لێتارسیبا بۆ ئەوشی ش دشترسێ وۆ

ئەو اەیووش تر

ولەرمش

یاوێ ،ئەوش کۆەە ین ا ەکە
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وشبیر دشاێنایەوش کە اەر

بینا لەم تەق وتۆق و اەاڵتاەاڵتەدا بابیان لە دشست دا .اەر چ یەترس
مۆرتر بە دشور

یمکەفا

سەفەر

یەغەدش

ئیشکیا
لە کەللە

کوە دا دشاات و دشچوو .لەوش دشترسا تاقایە کوەشکە
بما و وۆ

بخاتە یێو یەترس  ،یان اەوا

ب ا .کوەخا نەجەین لێ اە گیرابوو .چاو

بە ئایۆژگار

میاتر دشبوو

و وریاکردیەوش یێشم سەر

 -کااوەش ئاگااات لە یەەۆکە

لە اڕ

بوون بە اێشەەرگە

لە سەر یمکەفا

اە نەدشگرت و

بردبوو .یمکەفا کە تین بۆ دشاات دشیگوت :

اەیە؟ دش ی ا بە یاانەوش یووساااوش! بااۆ اەر کااوەیەک دشچاا

بەدوایەوشیە .یامای چ لێ دشوێ؟
وە مەکە د خۆەییان دشدایەوش:
 -قەی ا ێ یاکااا باااب وااۆتە .مشیااایەکە یاااوۆ

بااووش .دشیااهەوێ چاااو

بە سااەرتەوش بااێ

بە تەیاا

یایە .بااب

یەوشک بەاە ە بە  ...بەرو ! یاەشنەت یەبە .ئەو ەۆژایە کە
یااەق ییە ئەگەر قەت چاو لەسەر ئەوالدشکە
یماکەفا بەگاوە دا یەدشچاوو ،ئەواار ئەو ج ێڵێا
اەر جارش

کە

اە نەگرێ.
باوو ،واۆ وشک جاااران ینا ا یایە باااب

بە ەێوشیەک بەربینگ اێبگرێ.

ئەوێ سا ێ کار کەم بوو ،وە
موایە ئەو مشو

و مارشیان لە اا

اێن ش

ەای بە کاسب یەبوو .اەیوو اێیان واباوو بەم

بەجێ دشیێنێ .یەە یاچار اەیا

باۆ گااوایییەکە جااران

بردشوش .ینیە ووەن ی ئەو سا ەم تەواو کرد و ااوینەکەم اێنایەوش دە .
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ەۆەەاا گەالیااا ئێااران و ەووداوشکاااای دوا

لە کوردساااکان ،بە

سااەرکەوتن ەاااۆە

تااایبەت تێمۆەااای سیاساای نی بەکااان و اەی ا ابووی اێشااەەرگە و ،تێمهە ەوویەکااای یێااوان
وە اا

و ەەنیەااا تاااامش ،ئاااێەە یێرین ا یشاا وشک مۆربە وە ااا

سیاسەت و تینوو

کردباااوو بە ااااۆگر

فێربوون .وشکوو تیناوویەک ەووم کردباووش ووەنا یەوش

ککێبا کاورد ،

اەر ب وکراوشیەک نی ب و ەەمخراوش سیاسییەکای دشست کەوتبایە بە اەلە دشیخوەن شوش.
تااایەمرۆ

فێربااووی ووەناا یەوش و یووساااین میااای کااورد

ئەدشبیات کورد

و ئاەاانایەت لە گە ەاااێرر و

بووم.

لە مسکای ەاباردووشوش تاا ئەم اااوینە بە نیمااب واۆم لە مۆر ەاک تاامش گەیشاکبووم کە
اێشکر یەی شماییم .وودیووکاار  ،ساەریایەدار  ،چەوساایەوش ،یێانوو

ەۆەەاەکای گەالیا

دیامە ،یاااف ژیاان و ...کەم یااان مۆر ەاکێم لااێ دشمایایم .کەس ا لە یماکەفا باەااکرم وشگیاار
یەدشکەوت تااا ئەو باساااایە لەگە دایەمرەاان  .بەدرەنایااا ەۆژگااار اااااوینێ و اااێبەاێااا
ەەقاو

یایگاکای یمکەفا و گایێشەکای وۆم ،لێەاان یەدشباڕیەوش .جار وباار کە ککێبێا

یاان

یاییلمەیەک دشست دشکەوت لە گە وۆم دشیبرد باۆ یەمرایە و لە گە یماکەفا وۆیاان بە
ووەنااا یەوش وەریااا

دشکااارد .بەو باساااایە

دشیاااایمردن د نیاااا باااوویم کە بە تەواو لە

اۆیەکای چارشەشەی وۆیان گەیشکوویم.
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یان و چا
چااا

یاان و

ییوشەۆیایەان دشبردش سەر «باارشوی » .تەییاا لە کاات یەلەکردیا دوا

ییااوشەۆیە ،باس ا سیاساا و کااوردایەتی یاام و یمااکەفا ەادشوشسااکا .ببااووینە الیەیگاار

سەرسااەوک ەۆەە ا کااورد لە اێناااو وودیووکااار
وۆیاان ،ەاۆە

و یااافە یەتەوشییەکااای  .بە تێگەیشااکن

اەیااوو بەدبەوکییەکاای یاام و یماکەفا و اەمارای ا وشک ئاێەە چارشسااەر

دشکارد .یمااکەفا قمااەکایە اااێ وااۆ

بااوون و لێیااان وشەشم یەدشبااوو .بە یەوویەاێنااایەوش لە

یا ەکای وۆیان ،لە دەیەکەیان ،لەو ەاوەاوەانە عەجەیاان لە یەغەدش و وریاێ بە اشاکیوایی
ەەنیە تامش بە کورداییاان دشکارد ،باساەکەم گەرم دشکارد .بە اێا عەقاڵ و تێگەیشاکن ئەو
وشوااک لە یەورۆم ووەنااااوی سااانە ،لە کوەاااکار
گااومشرای بن شساااکایە

کاااورد لە یەغەدش ،لە بەراورد

کاااورد لە گە تاااورک و فااار

باااۆ

ژیاااان و

دشدوام .ئەویاااە بیرشوشریااا

اەەشقااامشکە ،بێبەەاااییەکای وۆیاااان لە کاااات ووەنااا ن دا ،تێروتەساااەل و کاااۆک و اۆەاااکەی
ین ا

اێن ە
یەدار

وودااێ او و ەووت و یەداری وۆیای دشکرد بە اەوەن قمەکایەان:
یاوۆەااە ،ئەگەر کااوەش اەژار یەبااام ،بااۆ کە ەوای ا و یااۆکەری وە م ا دشکاارد؟

ئەسڵەن بۆ دشسک لە ووەن ن اە شگرت؟
وەیت یەبێ با وودیووکار

وشرگریم .وودیووکار چارش

 -ئاااد  ،ئەگەر وودیووکااار

ینەتاا کە

ەشیج ەان و ایل وۆ

وشرگااریم ،کە

دشژ  .ئی

اەیوو دشردەمەایە... .
اە ناااگرێ ،اەر کە

بە

یەک ئاغا یابێ و یەک یۆکەر.

قمەیان لێ یەدشبڕا.
 -یمکەفا! ئەگەر بەو مووایە وودیووکار

وشرگریم ،ژیێ دەن ؟

 چومای  .کوەش کێ جواب یم دشداتەوش؟ دوو  -سێ جار بە کەای گوتوش ،جوابێم وایانداویەوش قەت لەبیرم یاچێکەوش!
 چیان اێ گوتوو ؟بما دشیگاێ ئەتاوو بەاووش بام بێنینگاێ»! اەتاا دوەناێ لە قاوون

 -اێ دش ێم « اەیوو کە

دشرکان یۆکەریت دشکرد ،ئێمکا ئەتوو ااتوو اێەان دش ێ ؟
ئەوشی ش

عەقڵ باڕ

کردباا د خۆەای دشدایەوش .بە اگەم باۆ دەناایەوش کە ئەوایە ئەم

جۆرش قمایە دشکەن تێیاگەن:
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گوەت لێبێ براگیان! ئەوایە جواب ئاوایان داویەوش مۆر بێ جێیاان کاردوش .باۆ بۆوۆیاانکە ا کااێم؟ لە کااوێ گەورش بااوون؟ ئەواار ئەوایاایە اەر لە یێااو ب ا ن و یایگایااان و لە یێااو
اۆ و تەویلە و لە سەرایگوەلمان گەورش یەبوون؟ ئەور ژیای ئەواییە اەر بنار و دروەنە و
دشوشکاردن و یەە و یایگادۆەایم یایە؟ باۆ لەبیریااان چاۆتەوش بۆوۆیاان کەا کاێم؟ ئەوش یاایە
و باااب و کەسااوکار ئەوایاایە رۆژ اەتااا ئیااوارێ لە یێااو یووسااەکە و دەک و دا دا

دای ا

وەریم یۆک اە قەی یەوشن و بۆ اارووشیایێ
ئەوان کەا کاێم و ئەتااو کاوە

وۆیان لە مار

اەژدیها

داوەم؟ اێت وایە

کێ ا ؟ ئەوایە یافاایم ،اەر دەایەکە وۆیااان دیکاوش ،چااویمە

س  -چ ب ن یان چەی سەر یایگایان اەیە و ئەیگۆ ییکایە ،اێیاان وایە باوون بە یەجیبا ادش!
ەاوشسکە با یەک دوو سا
جۆرش ەکایە بۆ وش

دیمە بەسەر بەێ ،ئەوایایە وەایار دشبانەوش و تێا شگەن کە ئەو

یابم وۆ اێوش اە مێشم.

اویێ بە داااتوو ب ش

دشومکەوش سەر لێو یمکەفا .ەۆژیان بەم جاۆرش قماە و باساایە

دشگەیایا ش ەااەو .اەر ب وکراوشیەکەااان دشساات کەوتباا یلەااان لە ووەن ا یەوش
بەریایە

دشیااا .بەاڵم

نی ب دیەوکرات کوردسکان ەکێم دیمە بوو ،اەرچ ئارشموویان دشکارد تێا دا
کوردساکای واۆ

بوو :جگە لەوش

کورد بۆ وۆ

تێا ا بااوو :مشو

دابەەامردن بەسااەر جووتیااارای باێ مشوی ا ا ،کااار باۆ کرەماااران ،یەاێشااکن

یەووەن شوار  ،ووەنا ن بە میاای کاورد  ،بانمە
دیاامە

بەەەاوش دشبارد ،ەاک عەیکایمە
دشریاای لە اەر گویا ە

دیمەەا

و ...مۆر ەاک

وا تێاا ا بااوو .لە گە یمااکەفا لەسااەر اەیوویااان لێماا ایەوشیان اەبااوو ،اە اابەت

لێم ا ایەوش بە گااوەرش

ویمااک د ا وۆیااان .لە چەەااەەگۆل و گوی ا شکای دشوروبەر کااێ لە

اەیااووان یەدارتاار بااا ،مشویاا میاتریااان دشدایە .کااێهە ئاغااا و دشرشبەگ لە اەیااووان میاااتر
یاوبایگ وراای ەۆیشکبا ،بمکێ

مشویەان بۆ یەدشاێشاکەوش .باێ ئەوش نیا ب ئاگاا لێباێ

یم و یمکەفا نی ب بوویم .اەرچ ئارشموو ئێەە باوو لە بەریاایەکە دا اەباوو ،اەر باۆیە
وۆیان بە گیایەی ا

دشمای .

دوا لێبااوویەوش لە دابەەاااین مشو و مار ،لە گە یماااکەفا
د ااا ار

دشچاااووینەوش ساااەر باسااا

و ئااااوات و ئارشمووشکاااای د ااا وۆیاااان .لەگە وۆەەویماااکەکایەان مشیاوشیااا یان

دشکرد و ژیایەان بە وێر و وۆە و دوور لە اەر چ بێبەەییە دشبردش سەر.
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ئەویانەکە یمااکەفا یەکالیەیە بااوو .ەشیااگە ئێماکا

کااەەکە یەی اییبااێ یمااکەفا وۆە ا

دشوێ ،بەاڵم ئەو اڕبەد وۆە دشویمت و اەییشاە باسا دشکارد .یەەی شویمات کاەە لە
ەام

د

اەر "قاون دشرکاان"

بگا .اێ واباوو ئەوش

یەکالیەیە واۆ لە یااویێ ا

بەچااو دا دشداتەوش ،باۆیە ساووتای

و یاکااای اێوۆەااکر باوو .ئەوین ا یمااکەفا ئەوینێم ا ااااک،

اە قواڵو لە د و اەساکێم اااک باوو .یەک لە یا یمەوش ،ئەگەر دووربەدووریاە کاەەکە
دشدیت اێ دشگەەایەوش .اەرکاتێا

دشیا

کاەە لە یەمرایەەا دشگەەەاکەوش یاان لە یاا ێەا

دشچێکە کای  ،دشسک لە بنایگوە دشیا و تێا اە ا شکرد .تاا یایا وو دشباوو بە بەژن و باااڵ و
جوایی کەە

اە شگوت.

اااایی اااااتەوش و دیمااان دشباااوو بااۆ درەااانش ووەناا ن بەاااەەوش ەااار
چەەاەەگۆل دوور کەویەوش .دشر

و ووەنا ی ئەو ساا ەیان وشک ساااڵن یەباوو .تێمۆەااای

سیاس ا ئەوشی ا ش وۆەەویماات ببااوو کە یایۆسااکا و قوتاااب اەیااوو تێااوش
ااااوەە سااەردشی یێریناا ا
واۆ

و ،لە یماااکەفا و
گحبااوون .لە گە

و ووەناا ی "نوسااێم" کە ئەویااە وشک یاام لە د ە واااۆ دا
الوای ا نی ب ا دەەااوکڕات لە ەاانۆیەوش

بە نی ب ا دشمای ا  ،اێوشی ا یەان بە ەەمخااراو

گرت .بە ەەمواێم لە کۆە و کۆبوویەوشکای دا بەەا ار دشباوویم ،گوەەاان باۆ وتاار و قماە
ەااعیران ەادشگارت .ئەگەر دشرفەت

بەرارسان و کاربەدشسکای نی ب  ،یان ەاێرر تاامش

گویجاو با و لە ەوویان ااتبا ،ەێررەم وۆیان دشووەن شوش.
لە دوا یااااوشیەک باااوویم بە ئەیااا ای ەەمخاااراو
دەهاااااااتیە اەلواااااااۆ
چەەەەگۆلیە بنمە

الوایااا دیەاااوکرات .ەەمخاااراو باااۆ

ااویشاااااات .بە اێشاااااانیار ئااااااێەە ،بڕیااااااار درا لە نەسااااااەینووران و
ەەمخراو

الوای دە وۆیان با
دایەمرایاااا و مۆربە

الوان دایەمرێ .چاوویەوش دێ و ئەو یەساەلەیەم لە گە

کرد .اەیوویان بە وۆەییەوش اێشوامییان لێمارد .بە موویا بنمەیاان
الو و یێریناااا ااڵی دێ لە ەیاااا

الیەیگرایاااا ەەمخااااراو

دیەوکرات دا یاویووسییان کرد .اەیوو یەک لە یەکێ د گەریکر بوون .لەسەر بڕیار
دێ یاام کە اێشاااەیگ دایەمرایااا ی بااانمە
دوو  -سااێ الو

دیاامە

الوایا

ەەمخاااراو باااووم و وەااا شچوو لە اەیوویاااان بە

ئەمیاوویکر ب ا  ،کاارام بە بەرارسا باانمەکە و یمااکەفا
کە چەیاا کحسااێ

الوایاااا

کوەخااا وساێن بااوو بە جێگاار یاام.

ووەناا شوارییان اەبااوو ،ئەرکەکااای دیاامە

بنمەیاااان گااارتە ئەساااکۆ .یاااااوشیەک لە یێویاااان یاااایەوش تااااا کارشکاااان کەوتااانە سااااەر گەە و
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ااوکارشکااای بە ئەرک و لێ رسااراوی وۆیااان ەاااااتم ،ئینجااا لەبەر ووەن ا ن چااوویەوش ەااار.
بەاڵم بە اێەەوایە جاران ووداوود ام بوو موو اێنج ەەیەۆ بێکەوش ،بگەەەاەەوش دێ و اەتاا
بەیایی ەەیەۆ لە یێو ااوکارای لە بەەەوشبەری ەیمخراو

الوان دا بەێنەەوش.

بە مووی ککێبخایەیەکەان اێ اێنا ،ئەو ین ااڵیە توایا ووەنا یەوشیان اەباوو دشاااتم
ککێبیاااان وشردشگااارت و دشیایخوەنااا شوش .مۆر جااااریە باااۆ وۆیاااان باااۆ یەووەنااا شوار و کەم
ووەن شوارشکان ککێبەان دشووەن شوش .بۆ ئە وش

الوشکای دیمە چ دیامە یەووەنا شوار یەبام

بڕیاریاان دا فێار ووەن ا یەوش و یووساینیان بمەیام .یمااکەفا

کوەخاا وساێن ئەو ئەرکەە ا

گاارتە ئەسااکۆ .الوایاا دێ بە اااایەوش ەوویااان کااردش ەەمخااراو .ئەو ەااەوایە لە دێ بااووم،
الوشکان لە بنمە دادشییشکم و دشبوو باس سیاساییان باۆ بامەم .وشک دش اێم «لە باێ یەالیا
ببوویە بڵقاس » و باماەەم گەری اەبوو.
ەەمخااراو سااریج ەدەاام س ییەکاییش ا بااۆال وااۆ

کااار

ەاکێشااابوو .ەااەوایە دشااااتنە

بنمەکەیان ،دادشییشکم و گوەیان لە قمەکایەان ەادشگرت .یێوبایگ اە ماووەان و کارشکاای
ەەمخاراو
کوە

الوایا چەەااەەگۆل گەیشاکبووش دەیەکااای دیامە  .بابەکااان وۆەا ا بااوون کە

وایان لێ اە مەوتووش ،تاریەیاان لە یااوچەدا دشیگا داوشتەوش .اەرباۆیە ااییاان دشدایام

باەکر کار بمەیم و لە مۆر باارشوش یاریەتییاان دشدایام .وا لێهاات باووینە جێگاا یکەاایە
وە م ئاوای و ،ەووەا ئاوشدای بۆ مۆر ەت ارس اێ دشکردیم .اێوشی ی یێوان ەووەا
گویا شکەیان و ەاووەا

ەاار و اێوشی ا یگرتم بە ەەمخاراو نیا ب لە ەاار کەوتە ئەسااکۆ

ئێەە .ئێەە اەیوو لە کار وۆیان ەام

باوویم .ەاەوایە تاا درشیگایێا

لە بانمە

ەەمخاراو

دشیاااینەوش و بەریایەیااان دادشەەاات ،یوتااڵیااان دشکاارد ،وەریماا باس ا سیاساا دشبااوویم.
ەاەو

وا اەبااوو بااۆ یووساکنیە یەدشچااووینەوش یااا ێ و بە کەلەالیا لەسااەر تەوکەکااای وێ

دشوەوتیم.
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اەیوویان بە ئەرک و بەرارسایەتی
د گەرم بوویم .لە درەنش
اێن ە

وۆیان و کاروباریان لە ەەمخراو

کارشکایەان دا کۆەەم

چەی

الوان مۆر

کەسیەان اێ اێنا بۆ ئەوش

ەەو بەینە دەهات دشوروبەر ،قمە بۆ الوشکاییان و بۆ وە مەکەیان بمەیم و ااییان

ب شیم ئەواییە بنمە
اەم ی ی

ەەمخراو الوان دابەەمرەنم .دیارش مۆرتر دشچووینە «گوی شوەڵە» ،

بوو ،اەم اێشکا ەەمخراو

الواییان اێ

یەاێنابوو .نەسەینووراییە ی ی

بوو،

بە اڵم ئەوان ەەمخراو الواییان اەبوو ،الو ووەن شوار و لە ئێەە ایکۆ کریشیان مۆر بوون.
لە گە یمکەفا ئەوشی ش چووبووینە گوی شوەڵە و لە سەر بڵین گۆ
لەکۆتای

قمەیان کردبوو ،کاتێ

ااوین

 ٤٣٣٢دا یاوچە

ەنۆیە بە تەواو

ەەنیەەوش داگیر کرایەوش ،نوسێم ەاوایەی  ،کابرایەک وە م گوی شوەڵە
 بادشکرا باتر

بوو یەجاتیەان بوو لە دشست باتر کڕیم بۆ بڵین گۆ
بۆ بڵین گۆ

بمڕیم و قادر

یارف

ی گەوت ئەو دەیە
لە الیەن

گوتبوو :

ی گەوتێ .وۆ اەر اێەان

یامشیینێ و یمکەفا

وسێنە کەچە

قمە لە سەر بمەن!
چووباینە اەر دەیەک ،بە ەووەا و یایۆسکا
بۆ بایگ بمەن .جار
بۆ ئەوش

ئاواییەان دشگوت بە بڵین گۆ وە مەان

وابوو بۆ ئەوش وە مەکە لە داو بخەیم وشوک یوەنکردیێ دشچوویم .

یێوچاوایەان لێ تی

یەیێم وەڕا

ئەوان یوەنیان دادشبەست .بەو تەیەیە
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ئەو

کاتەان و بەوشی ش ئەمیوون و ووەن شوارییە
بوو ،وودا بۆ وۆ

اەیایبوو ،چ قمەیەکەان بۆ ئەو وە مە

اێ

دشمایێ! یم کە بۆ وۆم بە  ٤٣- ٤١سا تەیەیەوش بە تایبەت ەەری لە

قمەکردن بۆ وە م کەیخودا و ایاویاقوو و بەتەیەن دشکرد ،دشبوو اەم ورش وشبەر وۆم
بنێ  ،اەم اای شر یمکەفا و ااوەەیای دیمەم ب و ساییان لە قمەکردن بشمێن .
بۆ ئەوش

یمکەفا سای بشمێ اەر جارش
لە گە ەان با

بیخوەنێکەوش .وە

ەێررەم نەیاسی

بوون  ،لە گە ئەوش

ەاعیرەم دشدایە کە

ئێەە یێرین ا بوویم و وۆیان

لێمردبوون بە سووەیران ( وتاربێن)  ،بە گەری وشریان دشگرتیم ،گوەیان لە قمەیان دشگرت،
قمە

اشک

باەیان دشگرتیم و ەک
بنمە لە دەهات

اەلویەرج اێ اێنای

باەیشەان وشاێە دشکەوتم .دوا
دشوروبەریە ئایادش بوو .اێن ە

سەرداییان .دیارش بۆ وۆیان وشک ەەمخراو
ئەوش

مسکایێ بەبێ چەک

ەەوگار

یایەان ،ئەوایە

بگرێ و لە سەر د
ەەوایە لە ەەگا
وە م

الوای چەەەەگۆل ،چەکەان یەبوو بەاڵم بۆ

لە یا ێ چەکەان اەبوو ،چەک یا

یەبوو ،بۆیە جاروبارش دوور لە چاو

جار دشچووینە

ااتو چۆیە یەکەیم ،بە ئاەمرا یان بەدم
کە

یاوشیەک

باب و

وۆیان دشاێنا .باب یمکەفا چەک

وکاریان چەک وۆیان دشدا بە یمکەفا تا اە

یەبێکە نەسڕشت.
گەەایە وشیان دا سەریەسکایە و لەوۆباییایە قمەیان لە سەر اێشوامی

دەیەکە دشکرد .ئەو کاتایە

جێبەجێ بووش ،لە

د نیا دشبوویم بەریایەکەیان با

وۆەییان لە اێمک وۆیان دا یەدشناواینەوش .دشچوویە بم گوە یمکەفا :
-

لەبیرتە اێ

کوەشگاوان و یەک د

بڕوات بەوۆت اەبێ ،وە

دشگوت

یاکا؟ کێ و یەتیان اێ بما ەە

وەیار دشبێکەوش و فەرق

ئەو دشگرن؟

یمکەفا ب شیەک دشااتێ و دشیگوت:
 ەاست دشکە  ،ئەوش بەچاو وۆم دی .کاروبار

ەەمخراو

بوو .بەاڵم لە گە
کۆبوویەوش

الوان تا دواەۆژشکای

مۆر بووی

کار

اەوش یایگ

بەاارێ بە گەری

یو وچە و یەمرا و کورتبوویەوش

بەردشوام

ەەوشکان ،لێ

ەەوایە و تێمۆەای ەەمخراویە کەم بۆوش .الوشکان بە ەۆژ یاچار بوون وشدوو

کار یەمرایە و  ...کەون .یمکەفا

اەر لە دەیەکە

وۆیان ەوو

کردش کرەمار  .چ لە

یەمرایە کار اەبا چ لە یێو دێ ،فەرق یەدشکرد .یمکەفا لە کارێ دشگەەا.
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لەگە تەواوبووی سا
دشورش

بۆ دیکن

ووەن ی  ، ٤٣٣٨- ٤٣٣٩ینیە ەووم کردش اێشەەرگایەت

سیاس  -یی ای  ،ەشوایە

سەردشرابات و ئاە گواڵی یاوچە
دوو سێ یایگ لە یاوچە
یمکەفا

نی ب لە «باغ

مایمۆ

و

یەیگیجە» (یێوان

بۆکان) کرایم.
ەنۆیە دوور کەوتەەوش .لەو یاوشیەدا ای

یەبوو .یایگ گەالوەن بوو کە ااتەەوش یاوچە

اەوا ێم لە

ەنۆیە و بۆ سەردای بنەیا ەکەیان

چوویەوش چەەەەگۆل .مایی لەو چەی یایگەدا ،وە م چەەەەگۆل ئاوەم ئاسوودشیان بە
گەروو دا یەچووشتە ووارێ .لە بەر ئەوش

چەەەەگۆل و گوی شوەڵە لە سەر ەەگا

سەرشکی

ەنۆ -یەغەدش اە مەوتوون ،اەر کە اێشەەرگە لەسەر ئەو ەەگایە ،دشسکیان لە

اێ شکای

بوون،

ەەنی وشەای وش ،دوایە ااس ار و بەسیج

یەغەدش

کە مۆرتر عەجەی

اەالیاریان بردووشتە سەر وە م ئەو دوو گوی ش .ئەواییە لە ترس ئەوش
«قاەیێ» و «قەاڵتان» قەالچۆ بمرەم ،ەایان کرد وش بۆ دەهات دیمە و جار
یا ونا

وۆیان بە جێ اێشکوش .یا

وابووش بە نەوتوو

کوەخا وسێنیە لەو ئاوارشییە بێبە

یەبوون.

لە یێوشەاسکەکای اایی ێ دا بوو ،ەەنی  -اێ وایە لەبەر دشسک ێمردی
عیراق بوو  -اێ شکای وۆ

ەنۆیە کێشایەوش .ئی

لە یاوچە

ااس اران لەو یاوچەیە یەیان و تەییا لە سەر کێو
یاوچە
وە
د

ەنۆ و سن وو  ،اایەگا

چەک ار

اێ

ەەە

ئێران -

ای اایگایەک ئەرتە

و

«ایریاسر» کە کەوتووشتە سەر سنوور
ەەنی یابوو .یاوچە

ایوا و د خۆەی بۆ گەەایەوش .وە م دەیەکە
بوون ااتنەوش سەر یا ونا

وشک وە م

ەنۆ اێەم بۆوش و

ئیەە  ،ئەوایە

وۆیان  .جارەم دیمە یمکەفا

ئاوارش

دەهات

کوەخا وسێنی دیکەوش و

اێوشی ی اێوش گرت.
یمکەفا لەسەر ااوکار لەگە نی ب بەردشوام بوو .چەەەەگۆل لە بەر ئەوش وەت
اێشەوش

جەبهە

ەەە لە گە

کرابوو .یمکەفا ،وەڕا
یاوشکە
گەرم وگوە

ببووش یەکیەتی

ەەنی

اێشەەرگە

بوو ،بنمەیەک

بەردشوایبوون لە سەر کاروبار
الوای

اەبوو .تەواو اۆگر

دیەوکرات ،لە گە
ووەن یەوش

ەەمخراو
بنمە

ککێ

فێربوون و وۆاێگەیای ن غافڵ یەبوو .ئەو ببووش یەوویە
اە مووە ،یای وویینەیا

لە جێبەجێمردی

ئەرک
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نی ب

لێ جێگیر

الوان کە ئێمکا ئی

اێشەەرگەکاییە ااوکاری

و یاییلمە

کورد

بوو و لە

الوەم

بەاەست ،ەونمووک،

ەیمخراو

الوان و ااوکاری

اێشەەرگەکان .بەاڵم داو
بێ دااات  ،گرای

و یەبووی

وە م کوردسکان بوو ،بار

گران ئەوش بوو اەاڵتاەاڵت
گەیارۆ

کە سەرچاوشکە

بە تەیا
ە وو

وودا

یمکەفا

ئەوش

ئی

بە کەلم کار

قور

یەدشاات.

دوککور و یەوۆەخایەدا بێ .یمکەفا یەی شتوای

بۆ کاروبار یەکیەتی الوان و نی ب تەروان بما .دای

سێ ووە  ،تەییا وودا و یمکەفایان ە
وۆ

ەەنیە

دشژیا .اوور وەجیج دایم یمکەفا  ،یەوۆە

تێ کردبوو و دشبوو اەر لە ااتوچۆ

وشک جاران وۆ

تامش لە سەر

ژیان و گومشرای بنەیا ەکای یاوۆەکر کردبوو .

کوەخا وسێم ،تەیەی اکر اە مشابوو .بۆ وۆ
و بە ایوا

سا

ئابووری

رابردوو ،بێمار

دشبرد .لەالیەک

و بابێم ایر و

دیمەوش کوەخا وسێم اێ

یەبوو یمکەفا ئەوشی ش لەگە کادر و اێشەەرگە نی ب بێ و بەێ .اەییشە ترس
اەبوو کوەشکە

و

قاچاغ بێ  ،بمەوەکە داو

ەەنی یان ەوو بماتە اێشەەرگایەت .

41

کۆتاییەکای

ااوین

یاوچەیە ااەەکشە
جێ بێڵ  .ئەو ەۆژش

 ، ٤٣٣٢ەەنی

یاوچە

ەنۆیە

گرتەوش و اێ

کرد .ینیە یاچ ار بووم بنەیا ە و چەەەەگۆل و یاوچە
کوەخا وسێم لێ دشترسا اات .بڵێ یمکەفا

باەە کارەم وا بما اەوا نی بایەت لە کەللە
وەڕا گەیشکبوو و یمکەفا

دایمیان لە بەر کار و کوەرشوشر

ایە

کوەشکە
لە ایاوەم

یەکەوتووش و یەکێ

تەواو کەیکر یەبوو .وەجیج

و یەوۆە اەر چنگێم لێ یابۆوش« .ژنبەژیە»یەک بۆ
یەبردوش با ژنبەژیە

دشکەوت و بە یا ێ د گەریکر دشبوو ،اەم بە بێ ئەوش
دشبوویە واوشنبووک .ئارشموو
ببینم ،ئەویە کوەەم تاقایە
بوو کە موبێ
بێنێ .ئی

اەیوو دای

بما ،جا اەتا ەشدوو

اێبمەن .اەم یمکەفا ژی
کۆەێ

اوو

وشگیر

لێ وەرج بمەن

و بابێمیە ئەوشیە مشیاوشی

کوەشکەیان

وشک یمکەفا  .اوور وەجیج لەیێن بوو بە ئاوات ئەو ەۆژش

کە بە سەربڵین
بۆوۆ

درشیگ یەبووش .وا

بەێکە دشر.

یمکەفا لە اەیوو بارەمەوش بە قامایج بوو .وۆ موبێ اەر دشبێ یێرد
بۆ وۆ

ەنۆیە بە

وشک ئەو اەیووش الوش

نی ب و چاالکە بما و لە گە نی ب بڕوا؟ کوەخا اێ وابوو ئێمکا
موبێ

اێشەەرگە لەم

بنێرەکە یا ە یێرد

دشنەسایەوش.
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و ژیێم گویجاویە بۆ یمکەفا

کوەخا وسێم دێ بەدێ دشگەەا ،لە یا ێ

لەگە بما ،مۆر کە

دشگەەا تا ژن بەژیە

اەبوون وۆیان بە ااوەای کوەخا یەدشمای  .دشیایگوت:
-

گاوایم ،کەە گاوان چیە تا ببێکە بووکەان ،کوەش گاوان چیە تا ببێکە ماوایان؟ ئەوایە

اەر لە قوون دشرکان گەورش بوون ،بۆ ئێەە یابم.
سا ێ

تێ وشرسووەا تا کار
ژنبەژیە

ئایادش

کوەخا سەر

گرت .یا ێم با

لە «دوەبە»

اەبوو و

بوون .لە بەین وۆیان دا اەیوو ەکێمیان بڕیەوش ،کەەکاییان لە کوە
کە یەوشک نی ب اێب ایێ و ژنبەژیەکەیان لێ

یەککر یارش کرد .لەو ترسایە

اە وشەێنێکەوش ،کارشکەیان موو جێبەجێ کرد .مشیاوشی یان مشیاوشی ەم اەژارایە بوو ،وشک
بووک

وە م

گوارش و ئەیگوسکیلە و گەردیبەی
تامش و تارایەک

دشسکێ

جلم

« دوەبە»

بەەێ کرا.

یمکەفا چ دیمە تۆال
جاران کارێ بما و بنیو

مەڕیان بۆ یەکڕیبوون .بووکیان بە

سوورشوش دابەمای

و دشیڕووتێ

و ،موبێ یە اەر بەو چەەنە بۆ

یەبوو ،ژی اێنابوو و ببووش ایاو .دشبوو میاتر لە

بنەیا ەکەیان دابیم بما .سەرشەا

ارتە وبۆ ە

یای ووبوون و کوەرشوشرییەکای ژیای تامش  ،نی ب اەر وشک جاران وۆ
اەر ال

کادر و اێشەەرگەکان بە تایبەت

اێشەەرگەیەک

ەە

کەوتبا چەەەەگۆلێ ،لە ااوکار کردییان وۆ

کەسێم باەیش بۆ اە مەوتبا یایە
وۆیایە

دۆسکان و یاسیاوای

باب

و

دشویمت .د

بوو .اەر کادر یان
یەدشااراست .اەتا

بۆ یم دشیارد .یایەکای بێجگە لە ەام وییام و قمە

بەینەان دووبارشکردیەوش

وشفادار

بە وەبات و تێمۆەان و نی ب و

اێشەەرگە و ئایایجەکاییان بوو .اەوا و دشیگوباس داییشکووای چەەەەگۆل و ەووداوشکای
یاوچە

ەنۆ و یادکردیەوش

یمکەفایان اێ
یاوچە

دۆسکای

ااوبە

دەنا .اەیوو جارەە ئارشموو

بەەێم

دشکرد کە اێشەەرگە اەرچ

مووتر

ەنۆیە بگرەکەوش و وشمعەکە وشک جارای لێ بێکەوش.

کوەخا یێوشیێوش یمکەفا و یەییج بووک ئایۆژگار
تێ شاەە

دیمە لە یێواون

یایەکای

دشکرد .جاروبارش

و دشبوو بە لێتووەشبوون و اەەشەەکردن .یمکەفا اەر وۆ

بە جەرگ دا ەۆ دشگرت ،بەاڵم تا دشاات ئەو جۆرش اە موکەوتە
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لە ئایۆژگار

دشوواردشوش و ددای
باب اکر لە د

گران

دشاات .ئەور بە گیای یاوێر

بۆتە ایاو و واوشنژن ویا  .ئەد ئەو بابە

لەگە دش ێ؟ بۆ لەکم یەییج وێ ای ئەو اەیووش

بەوۆدا دشەمێنێکەوش؟

کوەخا ورااکر دشبوو و چاککر یەدشبوو .تا یمکەفا ییوایێم لەگە وۆ
کوەخا بە ارتە وبۆ ە کوی شجەرگ دشکرد ،ئەوش
بیایوو و بەمیێم اێ شگرت .ئی
تەەەر ج ێڵ دەە لەوال

بۆ چ اێن ش

جارە

بردباوش یا ێ،

و دوو جار یەبوو .اەر ەۆژش

یمکەفا گەیشکبووش ئێممای و یەی شمای چ بما .تایە و
راوشسکێ! اەرچ دشیگەیشکێ دشیگوت :

 نەک عەیرت یەیێنێ ئەوش ئێمکائەوش بۆچ دەڵ ئەوشی ش میای رەن

اەر ژەرچەاۆکە

ئەو بابەت  ،لەکنەوۆ ایاو !

بما؟

یمکەفا یەی شمای چ بڵێ .وۆ یەدشکرا بڵێ بەچاوان ئەو جار اەر دشیگێ بما ە وکوت
دشکەم .ئەگەر واڵییش دابایەوش :
 بەیگۆ چ ؟ باب وۆیە قەی ێ یاکا.دشست بەجێ اێیان دشگوت :
 جا ئەگەر ئاوا وۆت بە ین ا دشمای ژیت بۆ چ بوو؟دشبوو لەگە ئامارشکای وۆ

ەایبوەرێ و دشیگ لێ یەیە .ئەگەر جارێ لە جاران یەییج

اێ گو تبا:
 باەە یمکەفا وۆ وایابێ؟ ئەوش چ ەشفکارەمە بابت اەیەت ؟ اەیاسەیەک اە شکێشا وبێ شیگ دۆ

دادشیا .قمە ئەویە ەاست بوو بەاڵم ...بەاڵم چ کردبا؟ ئەگەر لێ جودا

بباوش ،کێ چ چاک اێ شگوت؟ داروبەرد لێ وشدشیگ دشااتم:
 جا ئەوش ئینمافە دایبەوۆت و وایەت لێ ش
فەعلەی و دشوشکەر

و بابێم

دایاو و دوو مشعیەە لە ژوورێ دا بەجێبێڵ

بڕۆ ؟ ئەوش لەبیرت چۆتەوش ئەو دای

و بابەت چۆن بە

بەوێویان کرد ؟

یاچار ددای بە جەرگی ا دشگرت و لێیان جودا یەدشبۆوش .کوەخا قمە
گوە  .لە اێە چاو

و

سووک

دشروجیران و یەییج قمە

بە کوەشکە

کەس یەدشچووش
دشکوت ،تە

دشەوو دشکوتا .مۆر جار ەدەمس ی دە اێیان دشگوت :
کوەخا وسێم! وایابێ باب ! بەسە ئیدشەمێنیەوش؟ وودا عافووت کا ،وشک کە

تامش کوەشکەت ئەل ەیح

بۆتە ایاو .بۆ اێن ش

دشچاوت کردووش! کوەخا دشیگ لێ اە ەنا:
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 -ەشبب ووا لێ بمکێنێ ،بریا ئەوش

اەر ک بایە .چا یەبوو بە یێردم دشدا و لەکۆ

دشبۆوش .جا ئەوش بۆ کوەش ،بۆ ایاوش؟ ووەڕییە .اەرچ اەی ا
تۆو

دشکا دشیماتە یێشێم ،دشی ا بە

سوەر .ەەوایە اەر لە دوکایێیە ،وۆ وشیا ێ یاکەوەکەوش.
 -دش جا چ بوو .ایاوش و دشچێکە یێو وە میە .با ی ێشێنێ بما ،با ەکیە بمڕێ وۆ بەوش

دوییا وراپ یابێ.
-

وۆ

بە ێ بە ێ وۆ دوییا وراپ یابێ ،بەاڵم ئەیگۆ مین وو ئەیم یردوو ،ژیەکە

اێ

بەوێو یاکرێ.
 دش جا چ بما؟ چۆن چ بما؟ بە درەنای ئەو ەۆژایە بێمار دشوولێکەوش .یل دش ێ کاریکەیە بۆ یابێبما؟

کارە

 کار ییە دشیا قوەوشسەرش کەیگێ وۆ لە کارێ بواردووش؟ ەار اڕش لە کار ،ئەگەر بەکە وێ کار لە کایە میاترش.یمکەفا یاچار ەوو
قاپ وکەوچ
ژوورەم

کردش ەار ،رایەوێ

و دوو لێەە و سەرینێ

و ئیمکمای اێەایەوش ،یەییج وشدوا

و چەی

وۆ دا و چوون بۆ ەار  .لە ەنۆیە
«سەی ابات» بە کرێ گرت و

سێ بە چو ار و اێشخایەیەکیان لە گەەشک

ەڕوەااڵت وۆیان لێ دایا.
ەۆژ

یەکەم دیوشکەیان ەە واێ

کرد .بۆ ەۆژ

ەای دایا و چووش یەی ای کرەماران ،کار

دوایە یمکەفا اێەەەشکە

لەسەر

ەۆژەم وشگیر کەوت .بۆ سبەینێ دیمان چۆوش

یەی ایێ،کار یەبوو .یاوشیە ک چاک لەوێ چاوشەوان یا بە موو یەکێ

اەی ا بێ و کرەمار

بوێ ،بەاڵم بێفای ش بوو .بە اەیاسە سارد و اە کەک اە کەک گەەایەوش یا ەکە .
اەیوو بەیاییان ئەوش کار
اەرچەی چاو
وۆ

باب

دای
وەیا

یاوۆ

کار

لە سەر یەبوو و ارتە وبۆ ە

بوو  ،-بەاڵم وەی
و باب

بوو .ەۆژە

دشست دشکەوت دوو ەۆژان بێمار بوو.
ئەو

کر ە وایوو ،بێ جلوبەرگی

و ،یاکای لە بنیاتنای یا ونا ێ
اروژییان بۆ دەنا و ئەو قمەیە

بۆوۆ

لە سەر یەیابوو  -ئەوشە اێ

ەوقیا و یامدار ،اەژار

و یەداری

و یەییج ئارا و قارایان لێ بڕیبوو .

باب وشبیر دشااتە وش « :بەاڵم ئەیگۆ مین وو

ئەیم یردوو ،ژیەکە وۆ اێ بەوێو یاکرێ» .ئەم فمر و وەیااڵیە د ییان ەە
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دشگوە ...

ەۆژە
سەر

کە کار

وشدشست کەوتبوو بۆ یای

ەار و ئەو لەو سەر

ییوشەۆیە یەااتەوش ال

ەار  ،تا ااتباوش یا ێ و یای

وواردبا و گەەابایەوش لە

کارشکە

دوا دشکەوت .بۆیە لە قاوشوایەکە

یان وکەباب

کرد.

وەریم

یانوواردن بوو کە کوەخا بە بەر قاوشوایەکەدا ەابرد .کوەخا وەری

بوو

ەادشبردکە یمکەفا

دیت .باوشە

بە چاو

چاککر لە ژوورە ەوای  .یمکەفا یان وکەبابەکە
ایش

وواردشوش ،دشیەویمت لێ

یاردووشتە ەار

کە کرەمار

اێشەوش ال

یەییج .یا لەم

وۆ

دا و داوا

یەکرد .ەەقاوە

کشایەوش دوایە و،

کردبووش بابۆ ە و ییوش

وواردبوو .کوەخا

وشژوور کەوێ و ،بە سەر دا بڕوووێ .باەە کوەشکە
بما یان کەبابان بخوا؟ جێ

دشکەوت و ئابڕوو دشبرد .ەقەکە

بۆ ئێوارش اە گرت.
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یەبوو دشیا لە یمکەفا وشژوور

یمکەفا ئێوارش دشسک لە کار اە گرت و بەرشو یا بۆوش .کوەخا کە اێشکر چووبووش یا
کوەشکە  ،بە یێوچاوای
کوەشکە

گرژشوش لەبەر دشرگا

بوو .یەییج کە یەک دوو سەعاتێ

نەسارێ وەمکابوو .چاوشەە

دشبوو ارتەوبۆ ە و اەەشەەکای وەمو ور

بەسەردا باریبوو بە ییگەرایییەوش لە کەلێن اەیجەرش ەماوشکە
سات گەەایەوش یێردشکە
لە یا ەکاییە وە

ااتنەوش

ژوورشکەیانەا چاوشەوای

بوو .کۆاڵن یێوش یێوش وە م اێ ا ەادشبرد .لەبەر دشرکە

مۆر

دوو دوو  -سێ سێ وشسکابوون و وەریم قمە و باس وۆیان بوون.

لەاڕ اەیو و ئاوەیان دایەوش .یەەشیەە

کوەخا سەریج اەیوویای ەاکێشا:

 ووەڕ ! لە دە ەا ااتوویە ئێرش کرەماری بۆ بمە یان بە کەیە وۆت ەایبوەر ؟کویخا ال

دشرگا

داویشکێ .ئەووە مە
ەکێ

اێ دشدا ،دوعا

لە یمکەفا گرتبوو .یەکبیم جنێو

لێ شکرد ،تە

لە کۆاڵیێ ئەو دیەەیەیان دش دیت سەریان سوەیابوو .یەیای شمای چ

بووش بە اۆ ئەوش ئەو کابرایە ئاوا دشراە بێ و ئەم کوەش بەم جۆرش جنێوباران بما.
یمکەفا نەاەسابوو ،وشک اەیمەرەم

وە مەکە و ەایاییان لەو اە موکەوتە
وەفەتباریان کردبوو .یەییج وۆ

بێ گیان لە مار
باب

لە گە

باب

ەایابوو .سەرسوەیای

و  ،ئەوشی ش

دیمە داو ار و

اێ ەایەگیرابوو ،ااتبووش نەوەە یا ەکەیان .دوود بوو،
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بەێکە کۆاڵیێ و بە گن وەموور دا بەێکەوش؟ ئەد ئەگەر لەبەرچاو ئەو وە مە  ،کوەخا
ئەویش وشبەر جنێوان دا؟
نەەیەەت اەروا سەیر
کوەخا

ئاوەەم وێرا

یەییج کە لە نەسارێ اەراسان و اەەۆکاو لێ

وۆ

تووەشی و بێ ار

ەا

دشەواییم ،دوایە

لەو وە مە دشدایەوش کە لەبەر دشرک یا ەکاییان ،یان لە اەیجەرشکایەوش

ئەواییان دشکرد .ئەو وە مە

دشاات میاد
سەر

کوەخا و یمکەفا

دشگەیشکە یەک دوو کۆاڵن ئەوالتر .یمکەفا موو موو ییگاکای لە سەر باب

دشگوە تەوش بۆ ال
تەیاەا

دشسکەوشسکاییان دشکرد .اەرااەرا

بینەر و بیمەر

دشکرد .ساتەکان مۆر بە درشیگ
دشدا .یمکەفا لە اا

ئەو ااتواەرایە

بوون تا

باب

تێ ەر دشبوون .یەییج بە چەاۆکان لە

وۆ دا اەسک

بە اووکایەوش دشکرد .ەەرم ،ەق،

اەیوو وەمڕا اروژییان کردبووش سەر  .ئەور ئەو چ تاوایێم گەورش

کردوش کە ەایای ئەو سووکایەت اێمردیە

باب بێ؟ اەر لە بەر ئەوشی ش ئەیڕۆ ییوشەۆیە

بە گیای یاوێر لە جیات بێکەوش یا ێ و ەۆرباوباینجای بخوا ،یان وکەباب وواردوش!
یمکەفا ورتەیەک لێوش اات ،کوەخا ئایبام
جنێو و کەف ڕژای ی کوەخا « ،ئەیەەۆ»
لۆیە و دوعا

دشروجیرایان ئاوەکە

بوو .کوەشکە

وشبەر یمت و اێحقان دا.

یەییج  « ،بۆچ ئابڕوویان دشبە » یمکەفا

یەک ببوون .یەییج بە وۆ

و

یەوشسکا و بە وۆەییم

ااتە اێشێ ،ویمک بمەوەکە یێوان وەموور و یێردشکە .
وە مەکە کە تا ئە و کاتە لە دوورشوش تەیاەا ئەو ەووداوشیان دشکرد وۆیان گەیای یێ و
کەوتنە بەەیوای  ،یمکەفایان لەدشست کوەخا دشراێنا و اەرچ لە لۆیە و سەرمشیشت بە
ماریان دا اات ،نەوا ە

کوەخایان کرد .کوەخا کە وۆ

وە مەکە دیکەوش ،اێ و کحوشکە وۆ لە سەرعەرم

بەرشوەوو

تووەشی

و بێ اری

اە گرتەوش و بە اەیاسەبڕکێ و بە

جنێودان لە نەەیەەتەکە دوور کەوتەوش.
وە مەکە اەر بابایە لەبەر وۆیەوش ی ا و جنێویان بەدوو
ەەوش لە اەیوو یا ەکان با

کوەخادا ەشوایە دشکرد .ئەو

باس سووکایەتی کوەخا بەو کوەش بەسکەمیایە

بوو.

دشر وجیران و واو شیەا یمکەفایان بردشوش یێو نەوەە  .جیرایەکان لە نا ێم ا لە بەر
وۆیایەوش قمەیان بە کوەخا دشگوت و دوعایان لێ دشکرد ،بە جێیان اێشکم .واوشیەا و
ژیەکە  ،وشک ااودشرد

یەییج و یمکەفایان اێنایەوش یا
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وۆیان و داییشکم .ایەیان

اۆەیان یەببوو دشرگا
نەوەە

نەوەەکە داوەن .ایاو

گورج اەسکا و دشرگا

واوشیەا

داومت.

ژن و یێرد

وەڕا

واوشیەا

یەییج بە سۆمشوش لە سەروسیەا

اەییمم ای یمکەفا ەایان .یمکەفا اەتا ئەو کاتە کەەوکا
یە ایە

دشبیمت .چاو

بەوۆ لە اڕیە

بڕیبووش سووچێم

اەرەشان و

و ال ببوو .یە قمە

ییەەکە ،دوا

چەی

دشکرد

دشقیقەیەک یەک

گریایێ دا .کایی گریای تەقیەوش ،تا ئاو لە چاوان بڕا اەر گریا .یەیی
دایابوو .واوشیەا و ژیەکە

اەروا دشسکەوئەژیۆ بەرایبەر

د خۆەی یمکەفایان دشدایەوش،

بەاڵم دشرووی ئەو گڕکایێم یائارام بوو ،بەو مووایە اێور یەدشبۆوش.
دارو دیو ار بۆی بێ اری لێ دشاات .بێ ار لە کوەخا ،لە چارشەشە لە ژیان ،لە اەیوو
ەکێ  .یمکەفا تەکایێم لە وۆ

دا و اەسکایە سەر اێ و دشسک کرد بە جنێودان ،جنێو

بەوۆ  ،بە کوەخا ،بە دایم  ،بە بەوک  ،بە وودا ،بە اەیوو کە  ،بە اەیوو ەکێ  .اەروا
بەدشم جنێودایەوش بەرشو دشرگا
دشرگاکە

لە سەر وۆ

دیوشکە

وۆیان ەۆی  ،وۆ

داومت .یەییج و واوشیەا
یەییج ئۆقرش

یمکەفا کەوتنە گویان .د

بەوێ دا کرد و ،وێرا

لەم دشرگا لەسەروۆداومکنە

یەگرت ،دشرگاکە

اا اێوشیا ،داورابوو .بە

دشیگێم بەرم گوت :
 ئەو دشرگایە بمەوش بۆ داتخمکووش؟ یەیەیە ژوور و لە کۆ بنەوش! بۆچ داتخمکوش؟ دوایە بۆ وۆتان دشمایم!یەییج ترس ەێییشت .لەوش ترسا یمکەفا بەاڵیەک
واوشیەا بوو .تما و داوا

واوشیەا فای ش

بەسەر وۆ

یەبوو و یمکەفا دشرگاکە

بێنێ .دشسکەوداوەن
لێ یەکردیەوش .بە

اێحقە وشرگەەایە دشرگاکە ،لە ەەمەەیان برد و چوویە ژوورێ .یمکەفا ەووەە
کێە

لەسەر تاقەە

ەووەەکە
ەووەەکە

اێنابووش ووارێ ،سەرشکە

بە دشییەوش بنێ .وێرا گەیشکنە سەر
لەگە

وۆ

اە گرتبوو و وەری

دشریان

بوو مارک

و بە مۆر لە دشسکیان دشراێنا .یەییج

برد و ەاردییەوش .واوشیەا
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بە وۆ

و ژیەکەیەوش لە کنیان

داییشکم و یاوشیەک چاک قمەیان بۆ کردن .یمکەفا یکەق لێوش یەدشاات .کات اەسکان،
ایاو واوشیەا یەییج بایگ کردش اێشخایە و اێ گوت:
بێنێ.

 -لێ وەیار بە یەوشک بەاڵیەک بەسەر وۆ

یەییج ااتەوش و لە تەییشک داییشت .ویمک چایەک سام بما ،یمکەفا گوت :
 قویێم ئاو دشیە ،چااەتا ال

یاوۆم.
د یان بۆ یەک اە ڕەت .یمکەفا یێوش یێوش گریایەکە

ییوشەەو دشرد

دشااتنە ووار .یەییج وۆ

دشبڕایەوش و دوایە سەرلەیوێ فریێممەکای

اێەایەگیرا و بە

گریایەوش دشسک لە یل کرد .الوای ییەوش ،د خۆە دایەوش :
 قەی ێ یاکا ،دشبێ بەوۆت بوشسک  .چۆن بیرت لە وۆکوەکنێ کردووشتەوش؟ ایج ەەگایەک دیمەم بۆ یەیاوشتەوش.-

بەجێ بێڵ  ،ئەد

چۆن د ت دێ یم بە بێمەس

بیرت لە یم ،لەو دایمە

بەدبەوکەت ،لەو ووەمایەت یەکردۆتەوش؟
 -بیرم لە اەیووتان کردۆتەوش ،ئەتوو دشچییەوش یا

بابت و لە ارتەوبۆ ە

ئەو کابرایە

ەمگارت دشبێ .ئەینیە دشنەسێەەوش و لەو ژینە سەگەەرگییە ئاسوودش دشب  .با یەەۆکە
بە وەفەت ینەوش گیای دشرچێ.
-

یا ئەوش ەەگا

چارش ییە ،ئەو فمرش

اەیوویان

لە یێشمت دشرکە ،بێجگە لەوش

بەدبەوت دشبیم کەسیە چ چاکت اێ یا ێ.
-

با کە

چ

چاک

اێ یە ێ .وە

چوومایێ اەیاو

یم چۆن ئاور

چوومایم ئەیم چ قوەەم وشسەر

بووش؟ اەرکە

ژیایە؟ لە ژیای دا ەۆژەم وۆە

لێ ییوان یەبووش ،چار اەر ئەوشیە .بە

وەجا ەت تۆ یاب  .چ دیمە وە

بۆ تەیاەا یم و باب یایەیە کۆاڵن و سەربایان.

ئەو ەەوش
وشدوا

مۆریان قمە کرد .یەییج د نیا بوو کە قەیاعەت

ئەو فمرش

یەکەوێ .یمکەفا بە ێن

یەییج اێور بۆوش .یمکەفا
کردبوو ،تەواوە
بەرقەکە

لە جێ یم بێ وۆ

گرتوش؟

کە یای ووی

ەەکەتیان کردبوو چاو

کوژای شوش و بەس ای لێەەکە

ییە چی یمە

بە یێردشکە

اێ یەدا بەاڵم قمەە
ەۆژ

دشکوژێ .جا ئەوش

لێ یەکردشوش .بۆیە

ەابردوو و ئەو سووکایەتییە

لەسەر یەک دایا و وەو

بەسەر وۆیان اە مێشا.
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اێناوش
باب اێ

لێمەوت .یەییج

یمکەفا بەیای کە لە وەوێ اەسکا ەووداوشکە
بیر .باوشە
بیر

ەوو

بەوش یەدشکرد ئەوش

دۆینێ وشک وەویێم یاوۆ

دابوو ەاست بوو و وەون یەبوو .اەرچ

لێ دشکردشوش میاتر وەفەت اێوش دشووارد .اێ وۆ

وابوو اەر اێ بنێکە کۆاڵیێ وە
یەککر

دشیاسێنم .مۆربە

بۆ تەیاەا

کات ئەو ەۆژش

ااتەوش
مۆرتر

یەبوو لە یا ێ بەکە دشرێ ،اێ
بۆ ەادشدەرن و بە

ەی دشبەسکم ،قایم

بە ەاکشان و بیرکردیەوش و بی شیگ تێ ەە

کرد.
ال

ئێوارێ بە یابەد

تا سەر لێوار

ەۆیشت ،چۆیەکە اەر چارشگە

چۆی

سەعاتێمیان لێ دوور بوو .یەییج کە اێشکا تەواو لێ د نیا یەبوو یەی شاێشت لەبەر چاو
ون بێ .لەسەر

کۆاڵیەکەەا دووربەدوور چاوشدەری دشکرد .یمکەفا بێاێ و لەرمۆک ببوو .

دشسکەکای  ،تەیایەت ئەژیۆکاییش

دشلەرمیم .تا وەم و اەژارش و یااویێ

اێنابا وا لێ شاات .بەاڵم ا ئەوجار
یاوشیەک بەسەر وی شاڵیەکە
کە سەر

اە ەنا و تەیاەا

وشک جارای دیمە یەبوو.

قەراخ چۆی دا اەیگاو
دوور

اێرەیان بۆ

دشکرد د

ئەوشی

ال یەییج و یا ۆچمەکەیان دابایەوش ئاوێم بەسۆم

یا .اێ

اێ

اەیگاو دشیا،

دیمە دشگیرا .اەتا ئاوە

لە

اە شکێشا .ەۆی ەۆی اەتا گەیشکە
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بەردەم

اە کروەما و دشسکەکای

گەورش .لەسەر

لە دشور

دشسک بۆ گیرفای برد و ااکەتە سیغارش «مشە» شکە
دوو سیغار

بە دوو

کە یاوشیەک بوو وشال

یەک دا کێشا .ەۆژ لە ترۆام چیاکای ەۆژاوا

کاتێم باە بەدشسکەوش بوو بۆ بیر کردیەوش و ساغمردیەوش
«سەی ابات»  ،ئەو گەەشکە
اێە چاو
ئێوارش

دشد

بەال

کە بە یێو لق

بڕیار وۆ .
و لە
اەتاو

وۆ

ەۆژاەاڵت دیەەی دوور

لێ دیار بوو .ییگا

دشکردشوش ،دوایە دشیگوە تەوش بۆ سەر چەەەەگۆل ،اێ وۆ
بێڵێ و یاوش

ەار ی ی

دارشکان دا ەشت ببوون و ەەقام و کۆاڵیەکای

چەەەە گۆل ،مە

بە وۆ

دشبۆوش.

ەاست دا وشرسووەای با تیشمەکای

ەاریان مەڕوشەان کردبوو .لە دشسک چەایش  ،لە ال
«ایریاسر» و دوایە

یابوو ،دشراێنا.

ژوورەمیان لێ بەکرێ گرتبوو ،کەوتبووش بەرایبەر

ئارام دیار بوو .ئەگەر یل

بەاارە

الق

گرێ دا .دوایە

چیا

لە سەر ایریاسر چڕ

یەبوو بەاەلە ئەوێ بە جێ

دشدا بگەەەکەوش سەر بیرشوشرییەکای ین ا  .ااەان بە یابەد

چاو

لە سەر چەەەەگۆل اە دشگرت ،بەسەر گوی شوەڵە ،سەی اوێ ،ارداوێ ،سەوجە ،وا کاوێ و
قرۆەاوێ دا ییگا

دشگوە تەوش بۆ وی شاڵی

وۆ

بەردشی وۆ  .ئینجا بە ال
کەوتبوویە ال

چەپ دا ئاوە

چۆی

بەسکێن

ەار  ،تا دشگەیشکەوش

دشدایەوش و ،ئەو گەەشک و ەەقایەەەیایە

سەروو چۆی ەار  ،دشکرد بە ئایایج ەوایینەکە .

یمکە فا بە ەوا ەت لە دیەەیەکای

دشەوای

بەاڵم بیر و وەیا

بە ەکێم

دیمەوش بە

اە وە تن ەریک بیرشوشرییەکان ،ئاوات و وۆمگەکان ،ئامار و یەینەت و یاکایییەکای دوو
دشیە لە تەیەی وەری

وۆ

بوون .یمکەفا ەابردوو

وشک فیلەێم سینەیای اێنابۆوش

بەر چاو  .بەاڵم ەریک چ ؟ وشک ەاعیر دش ێ « :سەرااا سەرگومشەکە
اەرش اێنای

فلیە اڕ لە یاسۆر

الو

بوو»! ەووداو و بیرشوشرییە وۆەەکان یان مۆر

کەم بوون یان وشبم بەسەرااتە یاوۆەەکای
ئارشمووشکای

ببوویە بڵق

یائویێ

بوو !

سەر ئاو و ،ئەوش

ژیای

کەوتبوون .وۆمگە و ئاوات و

بە کردشوش و لە ەاسک دا بۆ

یابۆوش،

کوەرشوشر  ،یەنەسایەوش ،تێمشمان و داەوووان بوو.
یێوچاوایە یۆیەکە
بیر

لە ەابردوو

دشبوو و ئاگر

«یەەۆکە» بۆ ساتێمیە لەاێە چاو

وۆ

یێو اەیاو

دشکردشوش و لە وەمکگەکای

ژیای

الیەدشچوو .اەر چ

میاتر

ورد دشبۆوش ،لە ژیان بێ ارتر

اکر دشگەەایەوش .وۆە و یام و یێرەەتەکای ئەم دییایە ایە
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بۆ ئەو یەبوون .ئەو لە ژیای دا وۆەی یەچێشکبوو ،کە وایە بۆ دشبێ نەم لە بەردشوایی ئەو
ژیایە بما؟ بۆ لە جیات اەر ەۆژش جاەە
دیمە

سیغارەم

بەرێ ،جارە

داگیرسای  ،لە گە دواین

بۆ اەییشە یەیرێ؟

سیغارشکە

بەرشو یا گەەایەوش .لە دوەنێ ئەو وشوکایەوش ،ئاو و دووکە

وۆ

لە جێ

اەسکا و

سیغار یەبێ ەکێم دیمە بە

گەروو یمکەفا دا یەچووبووش ووار .یەییج لێ ارس برسیت ییە؟
 ئیشکیام ییە.کڕوک
سەر

لە گۆەە

ژوورشکەیان داییشت و دووبارش چاو

سوە یابوو .یمکەفا دشتگوت قەڵ

دشووارد .وواردی
بێکەوش ،سەر

تەییا دووکە

لە مار

لە ییەەکە بڕ  .یەییج

دراوش .یە قمە
وۆ

سیغار بوو .اێ

قمای لە گە بماتەوش ،بەاڵم ای فای ش

دشکرد ،یە ایە

بوو یمکەفا وشک جارای

لێ

یەبوو .یمکەفا یان دشسکەوئەژیۆ

دادشییشت و لە فمرایەو ش ەۆدشچوو ،یان لە سەر اشت ەادشکشا بێ ئەوش

بنوێ .تا یا -

یووسکنان ئەو بێ شیگییە یمکەفا بەردشوام بوو.
درشیگ کات وەوتنان ورتەیەک لێ اات ،دیار بوو داوا
کرد .یەییج اەسکا و ئا بۆیەکە
د شفکەر و قە ەیەکە

بۆ اێنا .یمکەفا وەنەیەک

لە سەر تاوەە

کردشوش ،بە نەوسەلە و بە ەێنەی
چرەە وەنەکە

وۆ

ئا بۆی وەنەکای لە یەییج

بە قولینەم

وۆ

لێ دشراێنا ،ئینجا

اێنایە ووار ،لە یێوشەاسک دشفکەرشکە دوو اەە
الاەە

یەکەی

سەرشوش

ەش

کردشوش .دوایە

یمکەفا

وشک جار

جاران ئاسای

وواردشوش و سیغارەمیش

یووس .

لە وەوێ اەسکا .یەییج ەوا ەت و اە موکەوت
ااتە بەرچاو  .یمکەفا یای

لە سەر کێشا .ساک

اەاڵوشسرابوو ،اێنایە ووار .ایا ەیەک

بە بڕە

الاەەش یووسراوشکەوش یووسای  .یمکەفا بە

یەییج یەگوت چ یووسیوش ،یە ییجیە یەی رس ئەوش چ بوو لەو الاەەشیە
بەیای  ،لە گە تاواەاڵت یمکەفا

کەلواەل

یەووارد بەاڵم چایەک

ەدەمتاەین

لە یەییج وشرگرت و ئاو

کە بە دیوار

گەری تێمرد .ەدەن

ووسای و ااک ااک تاە و دوایە کەواوااتۆ ە تامشکە لەبەر کرد .یەییج لێ ارس :
 -بە تەیا

بەیە جێیەک؟

 -ئێمکا یا بەاڵم لەوایەیە ال

لێ

ییوشەۆیە بە .
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یەییج وشک دوەنێ ییگەران یەبوو ،قاپ وکەوچ
نەسارێ بۆ سەر ەێرش  .ئەوش بۆ یمکەفا
ەووەە سەیەەکە

و ئیمکمایەکای

دشرفەتێم

دۆمیبۆوش .یەیی بە قاپ وکەوچ

با

اە گرت و چووش

بوو .لە دوەنێوش جێگا

و ئیمکمانەوەکنەوش واف بوو .اەتا

یەییج ااتەوش ژوورێ ،تەەای لە ەووەەکەدا یەاێش ت.
یەییج کاتێ

ااتەوش ژوور ،وشمعەکە

ژوورشکە کەوتبوو و لینگەفرتە

بە یائاسای ااتە بەرچاو .یمکەفا لە ییوشەاسک

دشکرد .ەووەە

بە بەتا

دشریایمێەەکە

لە تەییشک

کەوتبوو! یەییج مای چ قەویاوش .بە ااوار و لەوۆدان واوشیەا و دشروجیرای تێگەیای .
وە مەکە گەیشکنە سەر  ،یمکەفا لە تاو ئامار نەجەین یەبوو...

کاتێ

کوەخا وسیم وشک ئەوش
تامش گەیشکبووش سەر

د

وەبەرەم اێ ابێ ،بەیای موو لە دێەا وشەێ کەوتبوو.

کۆاڵیێ ،دوور چاو

کەوت .دشرک وبان لەوە

جەە

بە ئااۆرایەک لە بەر دشرک یا ە یمکەفا

دشاات .کوەخا اەیگاوشکای وێراتر کرد ،دوو سێ ایاو

یەیکێمیان اە گرتبوو ،دشیایهێنایە سەر

کۆاڵیێ .ایاوەمیە بە اڕتاو دشەۆی

یاەێنێ

بێنێ و موو بیگەیەینە یەوۆەخایە  .کوەخا ی یمکر بۆوش ،ئەوش یمکەفا بوو ،اە یایگرتبوو .
یەییج بەدوو
د

بەی

یەیکەکەوش بوو و بە چەاۆکان لە وۆ

اما .گورج وۆ

بە ئاسکەم یوومش

دشدا .کوەخا کە ئە و دیەەیە

دیت

گەیای ش سەر یەیکەکە  ،یمکەفا لە یێوان یەرگ و ژیاندا

دشاات .کوەخا کە کوەشکە

لە گیایە ح دا دیت لە بایگ وسەاڵ

دا.

یەییج بە دوو سێ ەسکە اەڕاەڕ وەموور لە کارشساتەکە گەیای .
واوشیەا ەکەیان گورج جیبێم

راگرت و اێنایە سەر

کۆاڵیێ .یمکەفایان لە یێو دا

راکێشا .واوشیەا لە اێشەوش داییشت و کوەخا و یەییجیە لە ەی
لە سەر کۆە

وۆیان راکێشابوو .وێرا گەیای یایە یەوۆەخایە چمۆ ەکە

بڵێ یەک ودوو دوککور گەیشکە سەر  .دوا چەی د شقیقە سەر
-

یێوشەاسکێ یمکەفایان

یەوۆەخایە

ئێرش ،ەکێم

وا

لێ ییە  .لێرش چارش

یەغەدش !
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ەار  .اێن ش

ەاوشەای و گوت :
یاکرێ ،بەاەلە بیگەیەینە

لە ەنۆیە تا یەغەدش
جا

مۆر وێرا

بڕۆن ییو سەعات میاتریان اێ دشچێ .تامش ئەگەر

و ااس ار بیایوویان اێ یەگرن و یەعکەلیان یەکەن! یمکەفا ساتبەسات وشمع

ە رمشتر دشبوو ،بە دشم جینگڵ ایەوش دشینااڵی :
 -بۆ واتر

ووا

فریام کەون! اەەیەای  ،ئە

ەۆفیر جنێوەم تەە

ااوار! بۆ وام لە وۆم کرد؟
کرد:

نەوا ە وویەین و ەەنیەەکە

 -تو ووا ئەوش نا ە؟ ەارەم وشک ەنۆیە ،یەوۆەخایەیەک وا

یەبێ فریا

یەوۆەێم

بەاەلە بمەوێ! جا دوککور و یەوۆەخایە بە کەلم نا ەتێم وا دێ ،یەغەدش و وریێ بەیە
چ ؟ یەوۆ
قمەکە

اەتا دشگاتێ....
تەواو یە کرد ،ئاوەەم لە یەوۆەەکە دایەوش .یمکەفا لە تاو ئێە و ئامار ،اەر

ئەم کەلەکە و ئەو کەلەکە

دشکرد .کوەخا بە دایاوییەوش داوا لێ کرد وێراتر بڕ وا بە موو

موو بیگەیەینە یەوۆەخایە

یەغەدش .

اێشکا اویێ ەمیان اەبوو .یاەێم لەیێو د ەکوتە و دوعا و گریای یمافیرشکای دا وشک
با

بەرشو یەغەدش

کلمە

ەەگا دشبڕ  .ەار

وایلەر  ،یمکەفا دوااەیاسە

ەنۆیەیان لە چاو
اە مێشا و گیای
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ون یەببوو  ،تامش گەیشکبوویە

دشرچوو .بە «ئە

ەۆ ەەۆ»!

کوەخا و لە بایگ ای

یەییج ،ەۆفیریە لە ئەیجای

کارشساتەکە گەیشت .بە ەۆفیریان

گوت:
 بڕۆ بۆ چەەەەگۆلێ!کوەخا و یەییج لەبەر یەکیان دشگێڕایەوش .اەر یەکە
اە شگوت :ئە

دیمە ەەگایان بڕ  .یاەێم ەوو

گوی تێ ەە  ،بۆ یێو یا ەکای یێوشی

لە بەر دشرگا
ەۆەۆ

بە جۆرە

ەۆ ە ەۆ! بۆ بێمەست کردم! اشکت ەمای م! ئە لەوۆم بێمەسێ!

دش دشقیقەیەک
سەرشوش

بە یمکەفایان

ئەوان ەایگرت .ئەو وە مە

کردش چەەەەگۆلێ ،لە یا ەکای

ئاوای داگەەا .بە ئیشارشت کوەخاوسین
یێو دێ کە ااتن

یاەێنەکە و ەیوشن و

کویخا و بووکەکەیان لە یێو دا دیکبوو ،لەگە یاەێنەکە گەیشکنە بەردشرگا

یا ە

وسێنەکەچە .
اوور وەجیج لە سەر تەی وورێ بوو ،یای اێوش دشدا .لەیێو یا ێەا گوە
ەیوشی

کوەخا و یەییجێ بوو ،یرکە

ایاو یەیک

تەریەکە  .یەی شمای
بە وە مەکە

دشگوت:

-

اات .بە اێخواس اەاڵتە دشرێ .دوو سێ

یمکەفایان دەنایە ووار .بە وۆ وشسەرکردن و ەووەییم وۆ
چ ەوو

یەکێ

لە د

دشریای وواردوش ،ال

یەوۆەخایە

داوش؟ یمکەفا چ

گەیای ش سەر

لێ ااتوش؟ یردو وش؟ گوە

چێشکایێ ەووەەیەک دشریایمێە وشسەر

ەنۆیە ایەیان بۆ دشگە

لە ااوار و

وۆ

لێ بوو
گێڕاوش ،لە

یەکرا .بە داوەوش فریا یەکەوتیم بیگەیەیینە

یەغەدش  ،لە ەەیە تەواو بوو.
واوشیەا ەکە

یمکەفا ،ە ووداوشکە

بە دشم اە گێڕوشرگێڕ

تەری

وە م دە دشگێڕایەوش .کوەخا لە سەر ومیان کەوتبوو ،کەیخودا و ەدەمس
دوو کەسیە چووبوویە بنهەیگڵ و دشیایەویمت اە
بووک لە سەر تەری یمکەفا
یا ێ .لە نەسار

دشوریان دابوو.

اەسکێننەوش .اوور وەجیج و یەییجێ

دشگریان و بە یۆرش دشبوورایەوش .یامدار و ەوقیا لە قەراغ

یااڵن لە بنارێ بوون ،دشیگ گریان و ەۆەۆ
یا ێیان ەۆژ

یمکەفاوش بۆ

دایمیان یاسیەوش و بە اەلە وۆیان گەیای شوش

نەەرێ بوو ،ئەواییە بەە ار

تاقایەیان بوون.
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گەریەەین

برا

اەتا تەریەکەیان بردش ی گەوتێ و ەوەکیان و کەنیان کرد ،موبێ ی ە لە گە
و وەسوو و وەموور لە « دوەبە» ەا گەیشکنەوش چەەەەگۆلێ .وەجیج بە یۆرش

یێردشکە

دشسک لە یل موبێ و یەییج وشردەنا و بە سێ قۆ
ببووش جەی شکێم
دشمای

لە بایگ وسەاڵیان دشدا .کوەخا وسێم،

ییوشگیان و بە مشنەەت دشجوواڵیەوش .وۆ

و یەی شمای

بۆ یمکەفا

جوایەیەرگ

بگر ؟ بۆ نا

بە سەبەب یردی یمکەفا
وۆ

قوە ب ێوێ یان بۆ

لێقەویای وەجیج و یەییج و کەەکای ؟
ئەوێ ەۆژێ اەیوو چەەەەگۆل لە گە یا ە کوەخا وسین دشگریان.
ااەنیوشەۆ ،قەبر یمکەفا ئایادش بوو .تراککۆر و یاەیم بەرشو گۆەسکای نەسەینووران
سەریان دش دوو یەک یا .وە م نەسەینووران و دەهات دشوروبەریە بۆ ئەس ەردشکردی
یمکەفا

کوەخاوسێن ااتم.

لە یێو ەیم وەەاۆە

بنەیا ە

کوەخا وسێم و لە یێو فریێمم وە مێ دا کە جگە لە

ەشیجبەر  ،ەونمووک  ،چاکە و یێهرشبای  ،ەکێم
یمکەفا

دیمەیان لە یمکەفا یەدیکبوو ،تەری

بە واک س ێردرا.

لە ەاست بە راسک ئەو «قەاڵتگە» و «ەکاوێ» و «گرد یێحقان» ش یمکەفا ژیای بە
قامشوای لە داوەنیان دا دشست اێمرد؛
ەووبەەوو

«سێ گردان» ،ئەو تەاۆ مایە

یمکەفا و ااوااڵی

ئەو اەیووش ەکە

سەیرشیان لە بارش یێنووشکەیان و ەکە نەەاردراوشکای ژەریان لەم و ئەو بیمکبوو؛
بەرایبەر ئەو «بارشوی » و «یەی شجۆ» و قۆرغ و یەمرایە
قە ەم و ککێ

و اە گرتن دار

اەر بە ین ا

دابڕان لە

«گاوای »یان بە دشست یمکەفاوش دیکبوو؛

لە سەر بەرماییەک کە دشیڕواییە ئەو مشوییایە

یمکەفا اەر فەعلەی

لە سەر

کردبوون و ای کات لە سەریان یەنەسابۆوش؛
گڵمۆیەک دیمە لە قەبرشکای گۆەسکای نەسەینووران میاد بوو،گڵمۆ الوەم ٢٢سا ە
ەشەوە ووت بەوۆمگە و ئاوات یەگەیشکوو
ئەو کێلە

کەوتووشتە ژوور سەر

سەر بە بنەیا ەیەک اەژار.
یردوو

یێو ئەم گڵمۆیە  ،بە وەتێم جوان یاوەم

لە سەر اە مەی راوش« :یصطە روای اک» .لە سەر ئەو کێلەوش ئەگەر بڕواییە ال
ەار

ەنۆ و دشەک

ەۆژاوایە،

ەنۆیە بە اەیوو جوایییەکاییایەوش دیارن .اشم یمکەفا لەو اەیوو
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جوایییایە ،ئەم دوایەی گە تەیگەبەرش و ئەم ەۆرشتە جوایە بووش« :رشوای اک»! ەۆرشتێم بە
راسک گویجاو بۆ ەاکشاو

یێو ئەو گڵمۆیە .بڵێ ەشوای ای یەولووقێ  ،لە ا یمکەفا

ااککر بووبێ؟ !
ئەو سەرکای

و ەەوبایایە

لەگە

ااوتەیەیەان لێیان کۆ

یمکەفا و یێرین االی

دشبووینەوش و وۆمگە و وەویەکایەان بۆ داااتوو بۆ یەککر دشگێڕایەوش ،لێرشوش لە سەر گڵمۆ
یمکەفاەا ،اەیوویان دیارن .ئەو دەیایە

کە ەەوای مسکان لە گە یمکەفا وە مەان لە

ی گەوتەکاییان کۆ دشکردشوش و لەبارش

یەتەوش و ییشکەان بۆیان

و ەمگاری

کوردایەت

دشدوایم ،اەیوویان لێرشوش بەد دشکریم.
بێگویان ئەگەر یمکەفا کەیێ
جیا ت

وۆکوەکم اەیا

بۆ ەەگاکای

مووتر لە دوابڕیار
دیمە

بەربەرشکای لە گە ژان و ئامارشکای

ژیان

اێ یەگۆەابا ،الییمەم دشیکوای

دییا

بردبا ،ئەگەر دییا جەاەینەیییە گەورشکەە
بەووکەکە

وۆ

و یەییج و دای

ژیای اەەیەان ببایەوش ،ئەگەر لە

کەیێ

و ووەمەکای

یەدشبوو بە وەم و وەفەتێم تا اەتای لە سەر د

باەکر بما .یان اەر یەبێ

ئەوان و اەیوو ئەوایە

وشک یم

وۆەیان دشویمت.
( گەورشدێ ،رشەەیە
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 ،٤٣٣١یارس )٤٨٩٣

یێوشەاسکەکای بەاار
بە یەئەوورییەتێ

 )٤٨٩٣( ٤٣٣٢لە گە ااوەەیەک لە یەکیەتی الوای یەغەدش،

ااتبووینە یاوچە
ئاوای

کرد .دواییوشەۆ لە دشرشوش

سەرێ .ەۆژە

سن ووس

سەردای

دەشەیمەان

وە م

چەەەەگۆل

قەدشیەان لێ دشدا کە کەسێم

تووەەان بوو .بە د ڕ وەبەر وۆکوەکن یمکەفا اێ ام.
یەرگ

یمکەفا بۆ وە م

ئادشیی اد

مشو

بەرشبەرش

سەر روو

دیمە ،کەیبوویەوش

بوو .تەیایەت بۆ وە م

لە یاد و بیرشوشرییەکان بوو .بەاڵم ال

ئەبەد اێشکنەوش

یاو

و ااراسکن

یاوە

بیرشوشر

یاو

لە لیمک

ییلیۆیان

چەەەە گۆلیە سڕینەوش

یم ،دشس ێم لە دایمبووی بڕیار

و وۆمگە و ئاواتەکای

دییا

جوای

بە
کوەش

«ەشوای اک» بوو .لە یێن سا ە «م.رشوای اک» بووش بە دوواەم یاو

اەژارەم

بە راسک

ووامراو

سەر یووسینەکای یم .بەم جۆرش « ،یمکەفا ەشوای اک» لە گە یم دا ،اەتا ئەو

ەۆژش لەژیان دام و بۆ ئایایجەکای یمکەفاکای واڵت لە وەبات و تیمۆەان دام ،دشژ .
کۆیە ٤٣ ،واکەلێوش
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٣(٤٣٨٨

ئااریل )٢٢٢٢
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ئارا و قاراو :ئارام و قەرار .ئۆقرش ،نەجەیم.
ئامباز :دشسکویەوەگرتم ،اەالیاردان.
ئەمنیەە :چەکا ار نماوویەتی

سااەردشی ەەنیەا اەاالەو

کە دوایە جێگاا وااۆ

دا بە

ژای اریە.
ئەسالحاتی ئەرزی :ئاا وگۆەەی بنەەشتا باوو لە گاۆەین سیماکەی ئاغاا و رشعیەتیا ا ە ساا
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اەتاو ٤٨٣٢ ،

ئەم چا ماامییە لە مشو
وشرمەڕای ا دابە

مایین ) لەالیەن یا ەیەد رشماەااوش لە ئێرایا ا اێیهاات و بە اێا
شااکو ا ی ا ،مشوییە اان لە ئاغا ااان ساەی رایەوش و بەسااەر

و مار

ران.

بارەخەز :دشراوەم وی شاڵن لە یەی شجۆدا.
باهۆ :ەان و باموو.
بژار :اەر گیایە

وۆەسك ،ێشە بۆ بەروبووم دروست بیات .بنار ردن واتەاە مەی ن و

ەیینەوش ئەو گیاوگۆاڵیە لەگە بەروبوویە ە ەیم دشبم.
بوغزاندن :ەقلێبوون ،یاوۆەویمکم.
بەتاڵ و حەتاڵ :بێ یاوشرۆک و وا .
بەدفەڕ :ەووم ،وراپ ،بە ین ا

دشسکب ەو و ەەەای دشگوترەت.

 2مشنەەتا ئایاادشکردی ئەم فەراەیگااۆکە ،اااوەەێ وۆەەویماک سەیگەرەاانۆی کێشااویەت  .مشنەەتا اێ ا اچوویەوش و
ەاسکە و ااس کە کردییشی دایە بەر یایۆسکا اێنا ،عەب و ح نەسەن مادش .ئەو اەە اێ اییمو سوااسا باۆ ااوکااری بە
یرویان.
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بەردش ێاانم و بەاااۆ

بەربژێ ی  :اە ااوش ژاردی بەرد لەو مشوییااایە

باااران و الفاااوشوش بەرد

مۆریان تێیەوتووش.
بەرە مەزرا :بەەە مشو ومار یا ێ .
بێژینگ :ئایرامەیە بۆ دابێنتم و وشك اێڵەك بەاڵم کویەکای گەورشترن.
پاتاڵ :گیای ار

یا  ،وشك گایێە و یایگا .یااڵت ،و مات[ .ئاژش اکر باۆ یەە و

گەورش

ب ن بەکار دشبرێ ،ااتا یە بۆ یێر و یێ و ەایردشر و ئەساکێور و یەکماا ە و دووساا ە بەکاار
دشبرێ]
پاچ :کو ینگ یەک دشم (اەیبایە بۆرینە).
پاراو :تێر ئاو ،مشوییەك ە بەتەواو ئاو درابێ.
پڕتاو :غاردان ،لینگ ان.
پەرێز :مشو اا

دروویەوش

پەڕە قاز :با و اەە

بەروبوویە ە .

قام .اەرشیووچ قام.

پێالقە :بەاێ والق لێ ان.
پێنازین :ەایام اێوش ردن ،وۆ اێوشاە یێشان.
ین ا ااڵیە و بە دار لە تااۆاێی بەقەد تااۆا تێاان

تییۆپی داری :یااارییە

دشدشن و جااار اەیە

تۆاە ە لە اەەۆ دروست دش ەن.
تۆسن :تووەش ،قە

 .بە ەسێك دشگوترەت اەر بەباێ ااۆ تاووەشی بە رووماارشوش دیاار باێ.

گرژو یۆن.
تۆالس :تۆالم ،الو چاولەوشەەم و ژیبام ،اەرمش ار
جووتبەنییدە :ئەو جوتیاااار و وشرمەاااڕایە

ەرشسااە

دل ار (اەیبایەبۆرینە).
مشو

ێ ییاااان اەیە و وااااوشی مشو

ومار وۆیایم.
جاۆگە ئااو لە قاوە و لیاکە و قەومش .ااا ردیەوش لەو گانو گیاایە

جۆماڵ :وااوەنیردیەوش
دشبنە بەربەسک ئاوش ە.

جێخییوون :جاااۆویم ،وۆیااان ،جاااێ وەریاااان ،ئەو ەااوەنە
دش رەکەوش بۆ ئەوش

بەرباااووم و دایەوەااڵەیە لااا

ا و دایە ە لێك جیا بیرەکەوش ،سوور وەریان.

جێنگڵدان :ئۆقرشیەگرتم لە تاو ئامارەی مۆر .جوو ە ردن لەتاو ئێشێی مۆر..
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اااۆ

حەپەسان :عەبەسان ،واق وەیان ،سەر سوەیان ،سەرسام بوون(اەیبایە بۆرینە).
دانووییان پییێەەوە نەدەیییو ی :دشسااکەواژش یااان ئیا یۆیێیە بااۆ یەگویجااای دوو ەس ا ااااودژ لە
بیر ردیەوش و اە مو ەوت ا دشگوترێ.
دورمەغ :ئاااااایرامەی ئاسااااانینە باااااۆ اااااۆ ردیەوش
سەربەرشوووار

وردشگیاااااا و بەرد و سااااان شگڵ ،چنگاااااا

اەن.

دەسیی ە نییوێن :اێخەفااا یووسااکن یەک کە  ،ئەو جااااج یااان چارەاااێوش اێخەفیااان تێااا ا
دشاێەایەوش.
قڕ ردی ا میناا شوشر

دەرمییانچێ  :ژار

ورد ،بەتااایبەت ژار لەیاااوبردی

ااێ و ئەساا ێ و

رەك.
دەریوبان :بەر دشرگا و نەوەە .لە اەورایان و اەیوو جێیەک تەالن وایووش ان بە جۆرەاك
دروست دش رەم ،سەربای اەر ەسێك ،دشبێکە دشرگا یا ێی دیایە و ااێەەوایە  ..باۆیە
دشر وبای اێ شگوترێ.
دەرهە بوون :لە کوورش دشرچوون ،اە ەوون و تووەش بوون.
دەسچەنە :اە قەی یەوش

یۆك و ییمك و یا .

دەوەیەر :تەاا ە ەر ،ئەو ەسە

ریخ و ااەەاو ش ئاژش یا

دش اتە تەاا ە.

ڕەشایی (قەرە) :گوی یشین بێ جووت و گا .ئەوایە لە گوی دشژیان و یە مشو یان اەبوو و
یە ئایرامەی مشو

ێ ن.

زەڕ :مشرشر ،لێرشدا یەبەست ئەو میایەیە ە ئاژش یا لە مشوییە
زیانی :وواردی دشغڵ و دان و ەیناو شرد یا ێ
ژن بە ژنە :داب و یەریکێیا ساکەییارایە

دشدشدات.

چێن راو

بە اۆ ئاژش یا ێم دیمەوش.

اۆیەاڵیەتییە باۆ ژناێناان و ک بەەاوودان ..دوو

بنەیا ە ەە اییان بە یە کر دشگۆەیەوش بێ ئەوش

گوێ ب شیە ەشمایەی ی کەەکان.

سیااە دان ی  :دایەمراوشیە ا فێر ااردن و ووەن ا شوار ردن بااوو ە لە سااا ( ٤٣١٤اەتاااو ،
٤٨٣٢

مایینااا ) لە ساااەردشی ەاااا و لەالیەن ساااەرۆك وشمیاااران (ئەساااەدو

دایەمرا  .لەو ساەربامش ووەن ا شوارایە اێ ا
جیات سەربام

دشکرایە یایۆسکا

ااااتبوو کە لە و یەتا سااەربام

سەرشتای لە الدێ.
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عەلەم)شوش

میاااد بااوون ،لە

سەرانگوێلك :گۆڤەك ،ەوەنێك ااەەاو ش یەەویااڵت لێ ەۆدش رێ.
سیەرەوان( :لەم چیارۆکەدا) ئەو بەەاە یەکێڵاڕاوش
جۆگە ئاو کە بەیار دشیینێکەوش و بۆ لەوشە ئاژش
سەگمەرگی :ژیای یاوۆ

یێاوان دوو مشو  ،یاان یێاوان مشویاایەک و
سوود ل وشردشگیرێ.

و اڕ چەریەسەر .

غوڕابی :بیمایوەت ،ەایرین  ،اەیاوو جاۆرش بیمایویکێك .لەساەرشتادا یااو جاۆرش ەایرینییەك
بووش ااەان بە اەیوو جۆرش ەیرینییەك دشگوترا غوراب .
قڕە :کێشە و اەرا.
قۆپی :مش ماو

قاییشە ێم ،ەوەن مشل ە لە ەوەن دییە بنوەنکرش.

قۆشمه :بەدفەە ،ەەیکان و فێڵبام.
قۆرغ :گۆالو اڕ لە مشیەی (اەیبایە بۆرینە) .گیادروو و مشو

و مار ااوان.

قەبیاڵ :دشسااکەبەر(اەیبااایە باۆرینە) .لەم چیاارۆکە دا ،یەبەساات اە گرتنا کارە ا

بە ەااەرت

تەواو کردیە.
قەراغمیان ەەگەڵ تێیدەی دەوە :دشردش د ەااان لەگە دش ارد ،د خۆەایەان دشدایەوش .قافیەیااان
بۆ دشاێنایەوش.
قەشان :ەشەە واڵغێ

کە اە ەیەک س

قەاڵغ :تەااااا ەدەم ،ئەو واااایوولمەیە
دش رێ و ئاوردوو
یەڵ :یێرش

اەر بە تەااااا ە و ااەاااەاوش ئااااژش یاااا

دروسااات

بۆ مسکان تێ ا اە شگیرێ.

گایێە.

یە ەوانییی :لەوشەایاا ی
ااوتا

لە یێوچاوایی ا اەبێ.

ە و گااایێە .ە ەوان ئەو ەسااەیە ە و گااایێە دشلەوشەەنااێ.

گاوای و ەوای .

یە ەوەیێشی :ی یەدان ،سەراێە ردن.
یە ەچە :یێرش

گایێشە ە سێ سا لە تەیەی تێ ەەیوش و اێشکا یەبۆتە « ە » تەواو.

گامێ  :ئاژش ێی یا ییە ،گەورشترش لە یایگا و ،ەیردشرش.
گو ە مەمۆ ە :گو ێی جوان و سوور
گۆیێن :یارییە

بەاارییە ،گواڵ ە ،یێحقە.

ین ااڵیە.

الرەمل :گەردن کەچ( ،لەم چیرۆکە دا یەبەست بێ ئەیوای و چاولەدشسکییە).
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السار :ئەوش

گوێ لە قمە

یاگرێ ،اکر بۆ ین ا یا ێ بەکار دشبرێ.

ە

الشەڕ :وۆاارە لە ەەە و ئاژاوش ،بە یرۆڤ ئارام و لەسەروۆ دشگوترەت.
ەە فە ی :لە گوەم ،لە چیرۆ ە ەدا بەیایا

بەاێ بە گە ...

ەەوەڕ :گیا وواردی ئاژش (اەیبایەبۆرینە).
ەەوەڕاندن :چڕای ن و ئالر وواردی ئاژش (ااەیبایەبۆرینە).
مااڵت :ئاژش یا  ،بەتایبەت ئاژش
مچە :ورتیراوش

رشەەواڵغ و گەورش

وشك یایگا و گایێە.

یاو یمکەفایە لە وردی ا.

مەردازایی :میرش  ،ئامایەت و ایاوشت .
مەندەجۆ :ئەو جۆ گەیە کە ەەڕشوشکە لێن ییە و بە ئارای دشەوا.
مە او :ئەو کەسە

بەسەر دابەەمردی ئاو

باغات و مشویومار ەادشگا.

نەدیوبدی :چ یەدیکە ە....
نووسەیە :گیایە

بووی دەوو

وۆەسیە ،بەاۆ

ورد ورد بە ج و بەرگەوش دشیووسێت..

نۆرە ئاو :ئەو کاتە کە دشدرێ بە اەرکام لە وشر مەرای ئااوشدای باۆ ئەوش
ئاو

ااوبە

مشوییەکاییاان بە

ب ەرن.

نۆیەر :و یەتیار ،ار ەر .ئەو ەسە لە یا

دشو ەیەی ەك و یەت دش اا و مۆربە ئەو

ئەر ایە اێ دشس ێرن ئەیجای دشدا .تایبەت یییە تەییا بە ارەی دیارییراو.
تۆڤلێت :ورتەچیرۆك.
شەبچە:

و

فەرشیگ  ،اەر جۆرش

شیەڕەفڕ :ەاەەشجنێو بەەاێوش

وەك تایبەت یەبێ بە ەلکوور

یەمم و ەاێرر .دوو ال بە ەاێوش

وردییەوش.

یەمم و بە ئااوامەی تاایبەت

قمە اێیکر دش ێم.
شەنە :ئایرامەیە بۆ ۆ ردیەوش

گیاو و گەی و بەربووی دورواو ،اەر وشاا بۆ بەباداکردی

دشغڵ گێرشکاراو بەیەبەساک لێا جاوەمردیەوش

کاا و دان .اە اکەك اە اکەك :گەەایەوش

لە ەوەنێك بەبێ ای ئەیجام و ئا ایێك.
هڵۆڵ :اە ۆ  ،یاووا (اەیبایە بۆرینە).
هەدار :یارییە

ین ااڵیە.
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هەمزەل :یارییە

ین ااڵیە.

هەەییییییوویێن :گەیەیە اااااا مارۆ ااااااایە بە دارەیاااااا دوو بمااااااک لە دارەیاااااا دیاااااایە دشدشن
(اەیبایەبۆرینە).
هێوەرە :یێینە

گایێشە ،ە سێ سا لە تەیەی تێ ەەیوش و اێشکا یەبۆتە «گایێە».
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«یەە

کەچە » یێو

ەۆژایەدا بە دوامدش بە

یووسینێم

گرینگ

لە الاەەش

ااوەە وۆەەویمک قادر وریایە کە لەو
فەیمبووکەکە

وۆی ا ب و

کردۆتەوش:

بەسەرا اتێم تا کە بە قە ەیێم ەیریم گێڕدراوشتەوش.
بە ەاای ئەو دشیان کەسە کایێنکیان لە ژەر بابەتەکە یووسیوش ،ئەو یووسراوش سادشو
ساکارش دشتوایێ بە ئاسای جێ وۆ لە یێو د ووەنەردا بماتەوش و اەسک ااوسۆم و
اەرۆە بۆ چارشیووس قارشیای چیرۆکەکە دش د ووەنەرد ا اێ بهێنێ .کەیەیەتێ کە
چیرۆکنووسان بە اەمار تەکنی و ەگرد ئەدشب نەول بۆ دشدشن ،جار وایە وشدشسک
دشوەن ،جار واەە دشم لە اوو دەنە دشرێ.
«یەە کەچە » ەاسکە یووسینەوش بەسەرااتێم ەاسکەقینەیە ،بەاڵم ەێوام
گێڕایەوشکە بە جۆرەمە مۆر جار لەوش تێ شاەەەنێ ،لە سنوور دشقێم ئەدشب ی ی
دشبێکەوش و تەیایەت لە اێن ە جێگادا دشچێکە یێو اەرەەێم سی راوییەوش کە اێ دش ێم
دشق ئەدشب .
بەاڵم گرینگیی ئەو نووسراوەیە لە چیدایە؟

بە بڕوا یم بەاێ تریم الیەی یووسراوشکە تۆیارکردی چەی گۆەەیەک ژیای
وە مایێم کوردش لە سەردشیێم دیاریمراودا کە وۆەبەوکایە بە اۆ یەودا کەی کات
یووسینەوشیان دشگە کات ەووداییان اڕش لە وردشکاری وشاا کە ئەگەر یەیووسرابایەوش
ئەگەر ئەوش اەبوو تەیایەت وود یووسەریە لە بیر چووبایەوش .وشک دشمایم اەرچ
یەودا مشیای میاتر بمەوەکە یێو ەووداوە و اەو گێڕایەوش بەو ەادشیە وردشکارییە
بەیروەکان لە مشین ا کەیکر دشبنەوش .وشک دشە ایم ئەوش گێڕایەوش ەکە وردشکای ژیایە
کە ەۆح بە بەر اەیوو دشقێم ئەدشب و گێڕایەوشیی ا دشکەن.
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یەوویەیەک بەرچاو

ئەوش لەو یووسراوشدا گەکوگۆ
کە دشرس

ا اتوچۆیای ا بۆ ئەو دەیە

یێوان سێ یێرین ا ەکە لە ەەگا

لێ شووەنم لە بارش

ەا

نەجەیایەوش( .بەە چوارشم) تەقریبەن لە اەیوو بەەەکای ا با
اەسک

اەیوشی ی

کەسایەتییەکان و چۆییەتی

کوردان و ەار

کردی الیەی ەۆن
کوردشوار

ئینمایەکان لە کۆیە

و
لە

سەردشیێم دیاریمراودا ەشچاو کراوش.
الیەیێم اەرش بەاێ

ئەو یووسراوشیە میایە کوردییەکەیەت  .میایێم ااراو و

دیمە

دشو ەیەی و ،لە اەیان کات ا سادش و وۆ  .میایێ
ساوڵەم و کوردایەیە ،اە گر

کە لە ەوو

سێنکاک

دشیان و سەدان وەە و دشسکەواژش و ماراوش

وشاایە کە مۆریان ئێمکا لە بیر چوویەتەوش .لە اەیوو ئەوایە
جێگادا میان دشگا بە توایایەک

دااێنەرایە

وۆیا ی

سەریجڕاکێشکر لە مۆر
کۆت و اایکۆ ێم لە

ئەدشبی  « :اەر کە

بەردا بوایە ئەوش کوەخا وسێم بوو » .ئەیە ئەگەر یووسەرەم ئاسای
« کوەخا وسێم کۆت و اایکۆ

و داەەکنەوش

لە بەر دشکرد» .ئەیە و مۆر یەوویە

یووسیبا

دشیگوت :

دیمە کە بۆ یاسای ی

کەسایەتییەکان بە چڕتریم و چێنبەوشکریم ەێوش بەکار ااتوون کار

یووسەر

بەسەرااتێم ئاسای یییە .یان :جوایکریم ەێوش یویمیم بۆ دشربڕین ئاسک ااوەەیەت لە
یێوان دوو کوەۆکەدا کە یەکیان کە ەوان و ئەو

تر قامشوایێمە لێرشدا دشبینیم« :بە اۆ

ااوا ەتی یم و یەە ،قام و گایێشەکاییشەان یایۆییان لێ
بەاڵم ئێلیەێنکێ

کە بۆ اەیوو دشقێم چیرۆک و ەۆیان اێویمکە ،بابەت سەرشک یان

ئەوشیە کە ئۆراان اایوک لە ککێب
«چەق»

سادش و ەۆیاینووس

« ەۆیاینووس

بیرکەرشوش»دا بە

ەۆیان یاو دشبا.

لە «یەە

کەچە» دا ئەگەر بەایەوێ ئەو چەقە لە یەک وەەدا چڕ بمەینەوش ئەگەر

اە ە یەب «اەژار »ییە .اەژار

بە اەر دوو ەشاەی

بەسەرااتەدا بێ اد دشکا .اەژار  ،بابێم
ئەوش

یەدشکرد».

مگ

ین ا ەکای

دشسکمورت کە وۆ

تێر بما ،دشکاتە کەسێم

دشسکمورت و چارشەشە وۆ

«یا » و «فەراەیگ »یەوش لەو
د ڕشق

بە ئاو و ئاوردا دشکا بۆ
میایشڕ

بە سەر تاقە کوەشکەی ا دشەەنێ و بەجۆرە

یەرگیش  .اەژار  ،کە کەسایەتییەک
دشکا بە کەسێم الوام و گۆەەگیر

ما

کە داو
دشبێکە اۆ

ەۆح سووک ،توی و تۆ و مرینگ وشک «یەە»
وا کە تەییا ەەگا
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دشرچوون لە یەاایەتییەکای ژیای

لە وۆکوەکن ا دشدۆمەکەوش .بەاڵم ئایا بەەاسک ئەوش تەییا اەژارییە کە دشتوایێ ژیای ئەو
ئینمایایە ئاوا وەران بما؟
لێرشدا دشیەوێ سووکە لەیگەرە
بۆ ئێەە

لە سەر ئەو باسە بگرم کە اێەوایە لێ وردبوویەوش

کورد مۆر گرینگە.

ئامی ایێ

وریا کە یووسراوشکە مۆر کار تێمردوون و تەیایەت فریێمم

لە ااوەەیای

اێ اە وشرای وون اەیوو وەتاکای ەوودای ئەو کارشساتەیان بە سەر کوەخا وسێن ا اێناوشو
نوکەیشیان بۆ بڕیوشتەوش .اە بەت وود
بێحیەیایە یووسراوش و ئەوش یەکێم د
ەوەم یەیکواییوش وۆ

لە الیەیگری

یووسراوشکە

کە تا ئاسکێم

سەرسوەاێنەر

لە وا ە بەاێ شکایییەت  ،بە داوەوش لە یەک دوو
قارشیای

یایەوێ ااکایە بۆ یام کوەخا بمەم و بڵێ

بەسەرااتەکە ببوەرێ .اە بەت لێرشدا یم
بێخەتایە! یەوێر ئەویە دشکرا سەرشەا

اەژار و کێشە مۆرشکای دشگە کوەشکە ییهرشبایکر بووبا .ئەوش لێرشدا دشیەوێ ئایاژش
اێبمەم ەاسکییەک

تا

ئینمای

و ەیشەییکرش لە کەسایەتی

کورددا بە گشک  :ئەویە

«الوام »ی کەسایەتییە.
دایمان و باوکای

ئێەە ئەوش یییە کە یاتوایم اەیوو

گەورشتریم کەیوکووەی

اێ اویمکیەکایەان بۆ دابیم بمەن .تەیایەت ئەوش

یییە کە دشگە ەان ییهر شبان ییم .بە مو

بە بڕوا

یم ئەوشیە دایمان و باوکای ئێەە یامایم ین ا

بەاێ و بڕوا بە وۆ اەروشردش

کورد یەە

قارشیای ئەو بەسەرااتەیە کە

بمەن .یەوویە
اێن ە

الوامی

کەسایەتی ئینمای

لە ووەنەراییە ئایاژشیان اێمردووش .یەە ئەگەر ئینمایێم لە ەوو
دیمە

ک ەسایەتییەوش بەاێ با ،دشیان ەەگا

دشم بوون ( .لێرشدا یاتوای ئایاژش بە یەکێ
یەکەم .ئەویە سەننە

ەۆژ

کەم مشرشرتر و باەکر

دشیکوای
سەر

وشک ی یمکریم ااوەە
وۆ

لە وۆکوەکم لە بەر

لە درشوەاوشتریم الاەەشکای

ئەو یووسینە

بەر لە وۆکوەکنەکەیەت کە بە تەییا دشچێکە سەر چۆم .

ئەو ەۆچوویە بە یاو ەۆ ح و مشین کارەمکەرەم ا کە بڕیار
ەۆیایە گەورشکای دییادا یەوویە

دشروون و

وۆ لە یاوبردی داوش تەییا لە

اەیە ).یەە ئەگەر یەەی شتوای
وۆ

دش گن باب ەۆبێکەوش،

کە وریایە ،ببێ بە اێشەەرگە ،وێر یا دشیکوای

اە بگرێ و بەێکە واڵتێم د  ،ەارەم د  ،چوومای  ..اەر جێگایەک ئەوش

دییا گەورشیە.
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یا وەرایمەرش و دشتوایێ کارشسات بخو قێنێ ،بەاڵم ئینمای

ەاسکە اەژار

لە ەوو

دشروویەوش بەاێ ئاوا بە ئاسای چۆک لە بەر دایادا.
و باب کورد چۆن ین ا

با اێکان بڵێ دای

کەم! ئەوان کە وۆیان بە واوشن و وودا

اەروشردش دشکا .اەروشردش کە چکان عەرم

بێ ئەیحوال

ین ا ەکاییان دشمایم ،تا ین ا

بەووک و «ژیمە ە» یە وشک بووکەەووەە و وۆوافڵێنەرش ەشفکار
و یامادار

یەوجوودەم لەەادشبەدشر وۆاەرست و یاس

دشروویناس دش ێ تا  ٩سا

یام

اە بگیرێ( .مایمک

دوا

ئەوش کە ین ا گەورش و «بۆە» بوو و چی

لێ شکەن دشینێریە بەر قام و کە

دشگە دشکەن ،یای

وا بار دەنم کە دشبێ اەییشە

کەسایەتی ئینمان ەمڵ دشگرێ)

کە م وشەشمی ەمای ی اێوش یەیا ،چ

و گایێشان یان کوتەک و تر دش ەوو کردن و

تەاای یەوش دشست اێ شکا .ئەو بۆ اەر ەکێم دشیما وو ەنکا و ەوودار و یاجمنە و دشبێ دش
سەر

کوت ! ئەو یەوجوودش

فڕێ دشدرەکە دییا

کە اەتا دوەن

بەاەەک

ەشق و تەق ەاسکییەکان! (یم وا

یام

بۆ دروست کرابوو لە اڕ

بۆ دشچ چیرۆک فڕە ای باوکە

ئادشم و داک نەوا بۆ سەر مشو تەیمیلێمە بۆ ئەو گۆەایە لە یاکاوش

ەشفکار

دایمو بابان

یان اەیان وودا ین ا ) .ئیکر ین ا ێم کە دش مشردەنە

اێلمەدا گەورشت کردبێ و اەر

وۆت بە ساقە و قوربای کردبێ چاوشەواییت اەیە بەرگە

ئەو بەمم و فەرتەیەیە بگرێ؟

چ لێ دشدشچێ؟ تاک تێمشماو ،دشروون یەوۆ  ،تووەش و الوام
ئەرێ کورد بۆ وە

کورد .جا دوای دش ێم

اە ناکا؟

ئەو اەیوو تووەشی و وە اە نەکردیە

کوردان لە وۆەا یییە و ەشگ و ەیشە

قوو

دشروویناس و اەروشردشی اەیە.
با مۆر
چی

درەن یەکەیەوش و لە باس بەسەرااتە جوان و سەریجەاکێە و تا ەکە

وریا

الیەدشم.
بە کورت  ،ئەو بەسەرااتە

یاددش

واو

لێمۆ ەرشوای

گەواەرەمە بۆوۆ
بەو سەلیقە ئەدشب
کورد لە چاکە

کە یایە

وریا ،وشک ەاای ەم ەاسکگۆ و جێ بڕوا ،دشکرێ ببێ بە
دشرووینا  .وۆ لە ەوو
ئەوش

و وەیا ە یاسمە

تێ ا اەیە وریا

میای

وۆەەویمت قۆ

وۆیەوش بیما بە ەۆیایێم

دشریاچێ.
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و ئەدشبیشەوش اارچە
لێ اە ەا ێ و

تەواو .د نیام ئەدشب

()١
ئێرش بنار
ئامادیخوامایە

ئەسکێرۆ ایە ،قەی ی

قەی یلە و گوی
ورددا اێگە و جێگەیە
ئاماد

یە ۆ و سەیگەر

مۆر گریگ و تایبەت

بووش .ئەگەر ئەو اەی ش

ە لەیێنوو

وەبات

اەیە .قەی ی

الیك و

وردان ە بۆ بێیەس و بێ اشکیوای

وۆیان دشری شبڕن ( وردش ان جگە لە ەاوە ان اشکواییان یییە) .قەی ی
ەاوە ای

دییە اشی

وەمکان و گەریێن
اشک

بەر ەوتووش .اەرچەی ش ەوتۆتە یێوان سنوور
ییشکەان ،بەاڵم اەر رۆ ە ای

ئەم دووبەەە

وۆیان اێ س ا ردووش ،بە یو یە ۆ و سەیگەرەی

وردسکاییە بووش .قەی ی
وردش .ەیرر

(سەربام

اێەا
ون)

وۆراگر
اەەێو

گەورش

و وەبات

میاتر لە چیاو
دشسکیرد

دیو

وردسکان یەبوویە
وەباتگێڕای

یافخوامایە

ەاعیر لە بمت بە بمک چیا

با وور

اەیوو یەتەوش
قەی یل ا رشیگ

دشداتەوش .اەیوو دارودشون و بم چیا و رشوشم و اە ەرەی

تەیایەت ترواك و دوی

قەی ی و بنار و قەداا ە اییش گۆە ئەو جوایێر و یێروا

و اێشەەرگە بێ یاو و اڕ لە

یاوایەن بۆ ئاماد
(اارد)

گەل و یەیای قەی ی

ۆی یوتەرەی

یەمن بێ ،دشبێ چ قارشیاییەت

ردبێ .اەر بۆیە قەی ی
سکەیلێیراو .ئێمکا

بەدیل

سەریان یاوشتەوش ..قەی ی ئەگەر داتاگە

قەی ی

بۆتە اەوەن

و فی ا ارییە

ەیرر و یووسیم و رۆیای

لەوۆی ا تۆیار
وۆراگر

گەلێی

یەك بەغ ا دشاەژەنێ ،بە یو اەیوو ئەو اایکەوکایە

وردیان بەسەردابەەیراوش دشواتە لەرمش..
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ەاعیر

روویاك اە وەمت و روویا بیر و د یاسر ئاغابرا (ژا او) ە رەك لەو اتەدا

واتە ئەیڕۆ اەوا

و یەیری بیمت لە تابلۆ ەیررەیی ا ئاوا باس

فڕیم بۆ جیهای ئەبەد

قەی ی دش ا..
قەی ی دش ێ یم سەر بە تەی قەی یل
تا وێڵ کوەای دشگەیێ اەر دیل
مۆر اەور دشبابەم بە سەرا اە شتەقێ
یەیاران لە د اە شچەقێ

مۆر تیر

مۆر دشکشێ بە سەریا سێبەر

دااڵەان

مۆر دشەژێ بە سەریا اە ە ووەن الەان
مۆر ەەو بە برین ار لە وەو اەسکاوم
کوردم و راوشسکاوم

اەر بەرمش قەاڵ
ئەو جۆگەلە ئاوش
ەۆ ە

کە لە یم ەادشووەێ

گەلە وشک سوج ش لەبۆ

کاتێ سەر

ەادشکشێ

مایار لە کۆە وۆیە

ەەو تاکوو بەیان بۆ کوە وۆم لۆلۆیە
اۆ دوی

کەلیخای ەیوواۆە بەسام

یادم کە لە ژەر اەور

دشبابان عەبەسام

د کەوتووش و اێاا م یییە بیحوەن
سەد ەۆسکەیە کوژراوش لە سەر داوەن
یم باوک و د بە وەم و ئاواره
چوار وێڵ کوەای بێبەە لێ دیارش
یەورۆم ەشاای و اەەشت اات یم
ەۆ ەم دشوێ بینووسێ بەسەراات یم
ۆتای
بنیە

وۆ

ااوین

سا

لە گوی

٤٣٣٣

اەتاو

باساوە یاوچە

ئەسکێرۆ ان ...گوی ەك ە یە ئاسەوار

بوو ،ە یە ێک

الوای

دیەو رات

ەارباژەرشوش گواسکەوش بۆ بنار
گوی

وردسکان

قەی ی و گوی

اێوشدیار بوو ،یە ئاوشدای  ..تەییا یەك دوو
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یا

و د ەووراە و لە اەیا ئێەەدا دشژیان ..دیارش اێشکر

باەوور ئەویە بە اەمار تر

گوی بووش وشك اەماران دەهات دییە بۆتە دشسکەچیلە ئاگر

ەەە

یێوان ەۆەەگێڕای

ورد و یەیارای و ااەان اول و وااۆر راوش .رووداوەك ە لە گوی ش ە رووی اوش بۆتە
اەوەن چیرۆ

( بۆ

تراژی

گۆەسکای

ۆن) و بە قە ەی

ەاعیر و ورد

مای بە

توایا یەال عەب ولیەریە ساردش ۆسای (راوچ ) یووسراوش.
لە بنار

قەی ی

تەییا دوو وشرم

وشرمش ان لە جێگا

اەیە .وشرم

وۆیای ا ییم و لە ات وۆیای ا یایەن ،لە راسکی ا

سارد وگەرم! یەودا

مۆر ەیە.

یێوان ئەو دوو وشرمش

اەربۆیە دش رێ بڵێیم بەاار بە اەیوو جواییە ای وۆیەوش ،بە اەیوو وۆەیە ای وۆیەوش،
بە اەیوو ئەو وشسر و جواییە
وۆەخوایان و تابلۆ

ە لە اەوەن

ییگار ێشای ا دشبین رێ ،لەوێ د رفێنکر و جوایکر وۆ

باەکر و مین ووتر اەست اێ ش رێ .ااوین بنار
اێەراوشتەوش .اای ش ەە بەەێی بەەش
بە ێ لە ۆتای
بارشگایە
ۆیە)

ەیرر

ەاعیران و بەراەی دشیگبێن و

ااوین

سا

قەی ی

مسکان لەوۆ

اای و بەااردا

دشاا ێنێ.

 ٤٣٣٣دا بەبێ ئەوش

لێبێ و اەیا و اەسیوەی

لەیێوان وشمر

دشیوەنێ و

ئەو ەوەنە

بۆ

دشچیم بنیە و

اەبێ ،ئێەەیان اەر راست لە اەیا ئەو (گۆەسکایە

راوچ لە چیرۆ ە ەی ا باس دش ا ،دایا .اێیان گوتیم ئەوش لە سبەینێ مووتر یییە

دشبێ قواڵن اە ەا م و بۆوۆتان اەتا مسکان دادێ اەیاواەسیوەك دروست بیەن .ئێەە چ
ە

میاتر یا ەیکر دشبوویم .بەیاو یە ێک الوان بوویم .بەاڵم چەی

لە یێوایەای ا یەدشبین را ..یم تەیەی  ٤٣سااڵن دشبوو ،ئەوایە
الوای ا مۆتریم رەنشیان اێی شاێنا .ای
سا  .بەرار

ەسێك یەبێت الو

ااوتەیەی یم بوون لە

ەسێك لەیێو ئەوایەدا تەیەی

یەدشگەیشکە ٣٢

و براگەورشیان (قادر وریا) لە اەەشت الویێکی ا بوو ،تەیەی  ٢١سا دشبوو و

یەدشبوو .مۆربەیان یێردین ا یا تامشالو بوون .ین ا

تەیەن  ٤٢و  ٤٣سااڵیەەەان لەگە

بوو.
یم و بەرارس تامش (قادر وریا) تامش یە کریان دشیاس  ،چوییە اەیوو
بوو بە بەرارسەان .یامای چۆن بوو ،یاسیم و وشبەرد

چەی رۆژەك

یە کر ەوتم یەك بوو ،اەر

لەیە ەم رۆژش ایەوش ە دیک  ،وۆە ویمت و وۆە ویمک  .ئەگەرچ اەی ەك یەودا
تەیەیەان اەبوو ،بەاڵم وشك دوو ااوەێ اێیەوش دشجوواڵینەوش .ئەو بوو بە یایۆسکام ،بوو بە
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برام و بوو بە اشت و اەیام ،ئەو اەوەم و رەەیە
لەگە ام ە فێرب  ،بەاڵم یم ەا گردەی
لەیاوش

گۆە  .ئەو مۆر

ژیایە

وراپ بووم و ەی

اەو

لێ فێربووم .مۆر ەت

ئەو س و قموور سا ەدا گۆەای بەسەردااات ،مشیان گۆەا ،سەردشی ئەو ات و

ئێمکا

رۆژگار و سەردشم و دوور ەوتنە

ئاسەان و رەمەاییان یێوایە ،بەاڵم گۆەین

لەیەك گۆەای بەسەر ااوەەیەت و برایەت ئێەەدا یەاێنا و ااوەەیەتیەان تۆوکر بوو و ا
یەبوویەوش .وریا بەرلەوش

ەسێی سیاس بێ ،یووسەر و ئەدیبێی گەورشیە .وردی ایێی

لێهاتووش .یرۆڤێی ااك و اەسکێی تن
اەیە بە وتە

لە ئینمان دۆسک تێ ایە .ئەو د ێی ەاعیرایە

(ەایلۆ) ە سەبارشت بە یەوالیا دشیڵێت( ،یەوالیا ئەگەر ای ەیررەییش
د ێی یاسی ەاعیرایە

یەیووسیبا ،اەر ەاعیر بوو) .وریا

یە ێک تامش الو و یێرین ااڵن ،بەسەر چەی دشسکە

اەیە.

دش دوامدش ەس دابە

بوویم و

اەر ام لەو دشسکایە چادرەییان اێی ایم وەەوایە لەوە ا دشیووسکیم و بەاڵم بۆ جەیە ان
اەیوو اێیەوش بوویم و لەیەك ەوەم یایەان دشووارد و رۆژایە

سەوک وایوو

ار

دروسکیردن و وشت بڕیم و بەرد ێشان و داروسووتەیەی اێنان بۆ مسکان.
وریا ئەو ات اەسک
اەتا ئەو ات یە ەڕیش
سەردشی

ردبوو ە یم بەارشیە

بەوش

یەیووسیبوو .ئۆگرییە

فەقێیاتیە ئەوشی ش

ەیرر

سەیرم اەبوو بە ووەن یەوش ،اەر لە

وۆم بە ووەن یەوش

دشرس وەریك دش رد ،ییو ئەوشی ش

اەیە بۆ یووسیم ،ئەگەرچ

کێبە ورد

وۆم بە دشر

وفارسییە ای غەیرش

ووەن یەوش یای وو یەدش رد .وریا

بۆ دشووەن یەوش ،ا ەاعیرای دییە و ا وۆە .

ەەوەییان لە چادرش ە
وەتێی

وۆ

ئێەە وشژوور ەوت ،داییشت لەالیا ن و دشفکەرەی اێبوو ،بە

یووسیبوو  ،یەە

وسێنە ەچە ..گوت

ئەوش چیرۆ ێی

وۆیە ،یای

چیرۆك یییە بە یو بەسەرااتێیە و رووی اوش بۆتای دشووەنەەوش ..ە دشسک اێیرد .اەیوو
اەسکە ای بوون بە گوێ ،چووبوویە یاو قواڵی چیرۆ ە ە ،اەتا دشوروبەر
یەەم دشااتنە بەرچاو ،اەیوو ئەوایە

لەوێ بوون بۆوۆیان و سەربوردش

تراژی یکر و وەیینکر یەبێت لە یەە ،ەیکر یەبوو .اێشکا
اەەشیووچ

قامش ان دش ا وشك وۆ

ئەو ەوەنە

لەبیریە ..رشیگە ئەوای دییە

وۆم دشەوای
ژیاییان گەر
باس برژای ی

لەوێ ببوون وشك

یم بە اەسکەوش گوەیان گرتبێ ..میایێی سادشو رشوان ،اەیوویان تێی شگەیشکم ،ای وەەو
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ام لەوایە لەوێ بوون یایۆ یەبوو ،ئاور مۆربەیان وە ی گوی بوون و

رسکەیەك بۆ ای

بەەێییان لە ە ەوای

وریا لە

و ەواییەوش ااتبوون بۆ اێشەەرگایەت  ،ئەو ژیایە

چیرۆ ە ەدا باس دش رد تاقییردبۆوش ..تەییا وەش ەارەیە ان یەبێ ..وەەی ووەنگەرم و
لەبەرداڵیەان لەگە بوو ،یاو
ەار

چیۆلە .ئەو وەەی

برای یەااباد
بوو ،لەو ەوەنە

دش ا ،وریا یامای بۆچ ارسیار

بوو ،یە ێی یوو مشردش  ،بااڵبەرم  ،چاو
ە و گایێە و اێوشرش

چیرۆ ە ە باس

لە اەیووان رد ،دشمایم اێوشرش چییە؟ بۆ ئێەە

دەهات

ە ە ەواییەان ردبوو ەکێی یایۆ یەبوو ..بەاڵم برای اە ی ایە و گوت ئەد چۆن یامای ،
اێوشرش ،اێوشرش بە (یەتبەخ) دش ێم ..ئێەە ئەوش

وە ی

دە

اێیەیینەان

بوویم ،لەقاقا

دا ..برای یانەقیش یەبوو ،چوییە قەت ئەو وەەیە یەبیمکبوو ،وشك وەە (باقەبێم)
چیرۆ

(باقەبێم)

اێن ش

ئەنەەد

قامی ااتە بەرچاو.

اێنەچوو ،چیرۆ ە ە گەیشکە لوتیە

برژای ن و سوێ بوویەوش

لە

تراژی

ئەویە باس

یمکەفا بۆ گۆەت وواردن بوو ..قاقا ان

اەرشیووچ

بوون و لێوش ان

قەڵ ،اەیوویان یکەقیان لەوۆ بڕ  ..اێەوایە اەتا چیرۆ ە ە تەواو بوو ە

ورتە

یەاات..
اا

و سێ سا

س

لە گوەگرتم لە چیرۆ ە ە اەتا ووەن یەوش

چیرۆ ە ە لە

فەیمبو ا ،تێ شاەەێ .س و چەی سا بەسەر ئەم رووداوش راسکەقینەیەدا ە بەراەی
فایکامیا و وەیا

بیر ردیەوش
ی ی یکریم ااوش

اەیوو قۆیاغە ای تەیەی قارشیای بەسەرااتە ە بۆ ئیەە

ەسێك لەگە
قە ەیە ە

چیرۆك یوو

یییە و بە یو رووداوەیە و یە ێك لە

ژیاوش و ین ا

دشگێڕەکەوش،.

و الوەیەتییان اێیەوش رابواردووش .وریا بە ایێرا

وەنە و دیەەی اەیوو الیەیە ای ئەو سەردشی یمکەفا و وۆی تێی ا ژیاون،

دشگرەت .وریا رووداو ش ە وا دشگێڕەکەوش ،ووەنەر دشباتە یاو یاو چیرۆ ە ە و تەیایەت بۆ
ئیەە یێرین ا

ئەو سەردشییە ە گوەەان لێبوو ،ئەوشی ش تراژی

و یاخ اەژیم و یوێ

بوو ،وشك ئەوش وابێ تەری یمکەفایان بەرشو گۆەسکان بردبێ .وریا رۆن وشبەر یووسینە ە
یاوش و گیای یمکەفا
لەگە
ارسیار

سەرلەیوێ مین وو ردۆتەوش و وا

ب وێ و ارسیار

لێبیا و گلەی

لێهاتووش ئەوش

دشیخوەنێکەوش

لێبیا و بڵێت ،یمکەفا ئاور بۆ بۆ! اەماران

دییە ..
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ااوەە سولەیەان د مۆم لە بابەتێی ا بەەێك لەالیەیە ای رووداوش ە
بۆ مۆر وا

اەیجە

با

سەردشیە ە

سەریج را ێشاوش .الیەیە ای

جێگا

دشروویناس

و سیاس

ردووش ،ئەویە وا چۆتە یاو رووداوش ە تەیایەت چەی یم رەگا جگە

لە رەگا یردن بۆ یمکەفا و یمکەفا ان اە شبنەرێ و یەك سەر ۆیە
رق لێنابێکەوش ،بە یو رەنوەن
سەریجێی

با

ردووش،

وەخاوسیم یا ا و

دش ات ە دش را و دش رێ وا بیریە رەکە وش ..ینیە چەی
(یەە

لەسەر چیرۆ

دوورودرەن دشبێ بۆیە بە جیا ب و

وسێنە

ەچە) اەیە،

ە لەبەر ئەوش بابەتە ە

دش ەیەوش.

()٢
لە بەە یە ەی
ردووش ،لەگە
(یەە

یووسینە ەی ا مۆرتر باس ئاەنا بووی بە یووسەر

یە ەم ووەن یەوش یا راسککر بڵێ

بەسەرااتە ە

یە ەیجار گوەگرتم لە بەسەراات

وسینە ەچە ).
وەخا وسێم بەسەر ( وریا)

اریگەر یەرگ یمکەفا

ااوەێ و ااواۆل و ااودشم و

ااورام ین ا

و الوەکیەوش بەجۆرەیە ئەگەرچ ی یی چ سا بەسەر یەرگی ا رادشبرێ،

بەاڵم اێشکا

لە ژەر ئەو اریگەریەتییە اەریاوش .رشیگە ( وریا)یە ەم ئەمیووی چیرۆك

یووسیم و رووداو یووسین لەو بەسەرااتەوش دشسک ێیردبێ .راسکە ( وریا) لەی ییەوش ەەای
بووی ی ییکریم ااوەەیای وۆ
دیوش ،ەای

وشبەر داریەیک

یووسیون و ارسە

دیوش ،تەیایەت دواساتە ان و ئاومینگ ای ااوسەیگەراییش

ااوەێ و ااوەەبامای وۆ

داوش ،بۆیان گریا وش و ەیرر

بۆ

بۆ گێڕاون .بۆ یەرگ مۆر لە ئامی ای وەیبارتر و تامیەبار بووش ،بەاڵم

بۆ یەرگ یمکەفا جۆرەی دییە بووش ،ئەوان یەبوویەتە اەوین یووسیم و لەالیەن وۆیەوش
یە راویەتە چیرۆك .تەیایەت اەر لەو یە ێک
ئەگە رگوەت لە سەربوردش

ژیای

اەریەك لەو الو و یێر ین ااڵیە

ەۆەەەوش دشگرت ،جەرگت دشبوو بە ژان .چیرۆ
سەربوردش

یمکەفا

الوایە

ە تێی ا یە کریان یاس ،

جوایەیەرگ .رشیگە اا نەر

ااتبوویە یاو ری

ژیاییان مۆر تا کر و یاوۆەکر بوو لە
سەرش

بۆ ئەوش

یەرگ

تراژی

یمکەفا بگێڕەکەوش ئەوش بووش ە وریا لەگە یمکەفا میاتر لە اەیوویان ژیاوش ،قۆیاغ
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و الوەیەت ئەو

ین ا
دییەە

دیوش .ەسێك بە ااورام و ااووەی وۆ

ئەوش بووش لەگێڕایەوش ە تیشك بخاتە سەر ژیای
تێی ا ژیاوش .اێشکا

ۆیەاڵیەت ئەو یاوچەیە

ئەو یادش

وریادا یاسڕەکەوش .بۆ ئەوش

ووامراو (م.روای اك) بابەت وۆ

اەروا بە یەیر

ب ودش اتەوش.

ومکۆتە ۆتای

دشروویییە

لە فەیمبوو ا بە دوامدش بە

و موییان لەسەر یا ا ،وشك دشراێنەر

دش رێ،

فیلەێی سینەیای

فیلەە ە .بۆیە ە دشگاتە ئەو دیەەیە

دشدا و تەیایەت ئەو رووداوش

لەوێ بە ورد

دای راوش،

بیخوەنێکەوش اەست بەو دوو داییە دش ات .لەسەرشتادا بە وێرای

باس دیەەیە ان دش ا و فۆ
وۆ

بهێڵێکەوش ،مۆرجار بەیاو

لێك دایەبڕاوش ،بەاڵم لە گێڕایەوش ەدا اەست بە دوودای

ووەنەر ئەگەر بەورد
ئا ایە ە

ئەو سەردشی

سیاس

و

یەرگ و ژیای یمکەفا لە مشیم و یادگە

چیرۆ ە ە اەرچەی لە بەر درەنشییە ە
ئەگینا چیرۆ ێی

ماییوش .یەبەسکێی

ە دشبێکە اۆ ار بۆ ئەوش

اەیوو ئەو دیەەن و دیالۆگایە

بیوژێ،

یمکەفا وۆ

ە روو دشدشن ،اەیوو ئەو نا ەتە رۆن و

ە اا بە یمکەفا وشدشیێم وۆ

یاگێڕەکەوش ،وەرییە رۆیان دشیووسێ .ای

یمکەفا دوا بڕیار

بیوژێ ،با

دش ا .لەوێ ئی

بەسەراات

ەکێك لە ووەنەر یاەارەکەوش .ئەگەر میای

یووسینە ە اەر لەسەرشتاوش وابا ،چیرۆ ە ە درەنتر دشبوو ،بەاڵم سەریج را ێشکر و دش رێ
ئەگەر لق و اۆا دییە اێوش میاد بیرێ دشبێکە رۆیایێی با .

بڵێیم ئێمکا ە
یە ەم دیەەی

تراژی

قارشیای یووسینە ە جێگا
یمکەفا دشووەنێکەوش یەور

و جێگا

ور دبوویەوش و یە ەییم دیالۆگ

اە وەمکە ردیە .ە

یییە ە دیەەی اەرشیووچ برژای ی

اێ ا یەیە و وشك وریا

ین ا چاو

ئەو نەسرشت گوەت وواردن و تایەمرۆییە دشبێکە اا نەرەك بۆ ئەوش
جارەییە بێ بە ویمت و نەم
نەمش

یا ێی
یا ێی

اڕ یەبم لە ئاو ..اەر
ە یمکەفا ئەگەر

بیا و لە ەار ەباب بخوا و دوایە

اەر ئەو

ببێکە اۆ ارەك بۆ جوایەیەرگ بووی .

ئەگەر ووەنەر بە ورد
یەودایە

وۆ

یێوان یووسەر و

چینایەت

لە چۆیییەت

و درمەی گەورش لە یێوان چینە ای

دشسکرۆیشکوو و واوشن مشو
قەرش

ژیای

ئەو سەردشم وردبێکەوش ،دشبینێ ای

دشسکنەەۆیشکوو

و مار و یەەویااڵت

وشك یا

ۆیە ا لەو سەردشی ا یەبووش،
وشك یا

یام یارف

لەگە

وەخا وسێم لە مۆر بواردا جیاوامییان یییە.
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وریا و یمکەفا گەرچ

بەسەر دووبەرش

قەرش و جووتبەی شدا دابە

دوو ااوەە گیای بەگیای  .ای بەربەسکێی
یا

ئەو جیاوامییە

وریا

یییە لەگە یا

بوویە ،بەاڵم دشبنە

ۆیەاڵیەت لێییان جیا یا اتەوش .ژیای وریا و
اەژارش ای دییە ..ئەگەر یمکەفا تایەمرۆ

گوەت وواردن بووش و بە چەی یایگێك گۆەک

یەدیوش ،وریا

سوە

ئاوا

وواردن بۆتەوش .بۆیە اەتا ژیان بەرشو اێشکر دشچێت ەلێم و دمرش ای
ۆیە میاتر دشبم و ۆیە گا بەسەر دوو بەرش
دابە

جیرای

دشبم .بۆوۆم بە ین ا

اەژار و یەدار و ح

دشر ە بە دشر ە

بۆ غوراب

یێوان چینە ای
حس ا

و اا

دشو ەیەی تریم ەس ئاوای

بوویم ،یم و ین ا ە ای جیرا یەان ەەو و رۆژ اێیەوش بوویم ،بێ لە دشرگان لە یا
وش ژوور دش ەوتیم ،یایەان دشووارد و دشیووسکیم .ای جیاوامییە
اۆەیم و ئاسوودش

یێواییشەان یەبوو .د نیام ای

لەگە ین ا

ماویان اەبوو ،یەبوو .ئەو اۆلێنبەی
و ار

اتێك باوك و ە

و

وریا ،لەسەر ئەوش

اەژارتریم ەسێ دێ دشگەەێ و برادشرایەت دش ا قمەیە یان اێنە وتووش.

ئەوش یە ێیە لە دیەەیە سەریج را ێشە ای ژیای ئەو سەردشی
ۆیە گا بەسەر دوو بەرش
قەرشدا دابە

ئەوتۆ لە وواردن و

ژیان لەیێوان ئێەە ە لە چین اەژار بوویم و لەگە دشو ەیەی تریم

ەس دێ ە ئەو ات میاتر لە سێ سەد یەە
رە بەی

یەك

ەار

و گوی

دابە

ۆیە گا

ئێەە .ئەو ات

دش را ،بەاڵم بەسەر جووتبەی ش و

یەببوو.

هزری ئەحمەدی خانی لە هزری هەر تاكێكی كورددا
الیەی سیاس لە بەسەرااتە ەدا بەسەر اەیوو الیەیە ای دییەدا ما ە ،ئاور ێشە
ورد ێشە سیاسیە اییەت  .بەەێی

گەورش
چ اەژار

فەراەیگ لە یەبووی

ێشە ۆیەاڵیەتییە ان چ اەژار

یای سەربەوۆ و بە ئاماد

یاوچە ە سەراە شدشن .ئەگەر ورد واوشی واك و وار
وۆ

با ،یەە ان ژیاییان وا یەدشبوو .ژیان گۆەای

ۆیار
یەوویەیە

وردسکان یەوویەك و نیویەت

یا

بێ

و سەربەسک ژیای گەالی
وۆ

با و واوشن دشسەاڵت

بەسەردااات لە اەیوو بوارەیەوش،

اەرەەیە بە اەیوو ەیو وەییە ایییەوش

دییە.
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ئەو ات ە سیمکەی دشسەاڵت ارییەت ەایەت بوو ،وردیە اەیوو وشك وای یەیر
بە ردشوش بۆ ئەو بیرۆ ەیە اەو دشدشن ە د شبێ واوشی

بیریان ردۆتەوش و ئێمکا

دشسەاڵت ارییەت وۆیان بم .یانەق یییە یەە و نەیە لە دشروویەوش اێیان وۆەە وردیە
ەا

سنوور با لە اشت ێو

وۆیان اەبێ ،یەك لەو دیو

وردان اەبێ .ئەو ئاوات و وۆمگەیە

قافیە بێ ،بەاڵم ەا

ە وای یەیر و ناج قادر اەیان بووش.

دیالۆگ یێوان نەیە و یەە مۆر سەریج را ێشە .یە ێییان لە مشیم و وەیا ی ا ،یەك
وەیا بە یو لە دوییا
بۆیە

واقیری ا ئارشموو

وردان دش ا .وشك وای دش ێت:

ەا

ە اەبایە اادەایێ

ووا تایجێی اێ ببەوشایێ
اەی ا دشبوو رە و گەورشی و یاو
رشیگ و ر یە

دشااتە بەرچاو...

اادەای یای واوشن یای  ،یای بوون بە واوشی واڵت وۆت ،اەر ئەوش
ئەو دوو یێرین ا ەدا دشگومشرێ .گەرچ یەودا
ییو سەدش

ی ییە

وردان و ەا
سایە
ەا

ەا

بەسەردا رۆییوش ،ەچ

نەجەیای ا دابە

وردان .بەاڵم بەرش

ەا

دیالۆگ بەسەرااتە ە اەتا ئەو سەردشیە
اێشکا ۆیە گا بەسەر دوو بەرش

بووش .ئێمکا

نەجەیان ئەگەر اەی ەك ئاماد

بڕشومێت ،باەکرش لە دشسەاڵت ارییەت

وردان لەو سەردشیەدا و ئەو سەردشییە اەر بەاێ تر

رەیخمکم بیەن ،لە ەییردیەوش

سەربەوۆی اەیە وا وەنا وودیووکار
بووی

ا ر

الق رەنش ان ە مو

لە ار

سیاسیەوش بگڵێن

وودیووکاری ا اەیان ئەو اێناسەیە

و
بۆ

دش ا.

وردایەو ئارشموو وواسکم بە ەا

رشیگ داوشتەوش .ەم ین ا

ەا

اەی ەك اێیان وایە دش رێ لە ژەر

بووش .بۆیە وریا اتێك وشك گەیجێك دشیەوێ ااوەەیە
اێیە وش ار

ە لە مشین

ورد اەیە دوو یێرولە

وردان لە جیهایبین
بەەەە یەدابێ و ئەوش

ین ااڵیەە ا
گەورشو مل و

و سکەییان لێ شبارێ بە یێرووش عەجەیە یەیاسیبێ و ئەوش

وردیلە

بەسکەمیاییە بە یێرووش وردش دایەیابێ .ەەەش ە اەر لە سەرشتاوش دیار بوو بە قامایج و
سەر ەوتن

یێرووش عەجەیە ان دشەیایەوش و چوییە ئەوان بەاێ و بامووتر بوون و

ەەەەی مۆر یاااوسەیگ دشسک اێ ش رد ،بەاڵم بۆ ئەوش
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داو وۆیان بە ەا

عەجەیان

اە ڕەکبێ و وشیێو ەارش یێرووش عەجەیە ان دش ەوتیم ،ەەەش ەیان بەسەر ەوتن یێرووش
وردش ان ۆتای

اێ شاێنا و ئەوش

وەران دش رد ..لە یار

ەەە

وشدشسکەان ەوتبا دشیاییوەکم و ەارۆچیە ەیان

یێوان ورد و عەجەم یا اێشەەرگە و ااس اردا اەییشە دشبا

اێشەەرگە سەر ەوتبا و ەا عەجەیان لەبەرایبەر ەا
دیالۆگ یێوان یەە و نەیە مۆر جێگا
دشسکیرد یییە و اێیوایە ەا
بۆ ئەو بەەە

وێریش

وردان چۆ

دادابا..

لێوردبوویەوشیە ،یە ێییان بڕوا

وردان لە اەرجێیەك بێ اەر ەا

دییە تێ ا یەبێ .ئەوش

بە سنوور
وردایە ،ئەگەر

دییەەیان اێیوایە ورد قەت یابێ ەا

اەبێ و وۆ وەنە ە لە کێبای ا یییە.
اێنج اەتا دش لە چیرۆ ە ە ،میاتر گێڕایەوشیە

بەە

عەجەیان و ااتنە سەر ار

روووای رژەە ەا

اەست اێ ش رێ ،ە ا ر
اەبێ ،ئەو ئاگر
الو ،ڵ ە
دەیە

یێنووییە ،باس

ئاووی

چۆیییەت

عەجەیان دش ا .لەو قۆیاغەدا

یەتەوایەت ئەوشی ش بەاێ ش ،تەیایەت ئەگەر سوو ە دشرفەتێك

وردایەتییە لەیاو تاك تا

دشسکێنێ .چوییە اەیوو

وشك چەەەەگۆل بنیە

ورددا چ ایر و بەتەیەن بێ و چ گەیج و

سا ێك بەسەر روووای

چاال

رژەە ا را یابردرێ .لە

سیاس و وردایە رەی شورێ .یمکەفا

دشبێکە

یە ێك لە ادرش چاال ە ای ئەو رەیخمکنە..
لە بەە

دشیەی ا ،ئەو بەەە

یووسەر دشیەوێ لە گێڕایەوشیە
بێنێ و ای
وۆ

ە اێەوایە دوو داییەت
سادشوش و بییاتە قالبێی

دییەوش و وەیا

وۆ

بە ار

ەکێك لە بەەە تراژی ییە ە بەجێ یەیێنێ .ئەم بەەە مۆر سەریج را ێشە.

یە بەر لە روودایە ە و یە دوا

دشروون و یاو
یمکەفا

یووسینە ە دشردش ەوێ و

اەیوو الیە

یەرگ

بەباە

ااوەەیە ە

لەوێ یەبووش ،بەاڵم چوییە

یاسیوش و دشمایێ دوا ساتە ای

و دوا بڕیارش ای

ااوەە چۆن بووش ،بۆیە وشك ئەوش وایە لەوێ بێت و ووەنەریە بەدوا

اەلیێە دش ات .یم یایەوێ لەبر

یمکەفا یا یام وەخا بیربیەیەوش ،اەیوویان وشك

یەك بیر یا ەینەوش ،قۆیاغ و سەردشی
یمکەفا وا ۆتای

بە ژیای

یمکەفا اەر ئەو رۆژش

وۆی ا

ئەو اتیە جیاوام بوو .لەگە

ئەوشی ا یەبووم

بێنێ ،بەاڵم بەەوێ و یەیەوێ دان بەراسکییەك دادەن  ،ە
ە باو

ااوسەر و ااوسێ و جیرای بەوو

بەگنی ا ااتەوش و لە گەەشك و ەوەن ژیای و لەال
ردشوش ،اەر ئەو ات یمکەفا لەیاوەوش داەوووابوو و
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جەسکەیە
ایاوایە

جو واڵو بوو و ایە
وۆ

لەال

ااوسەر و وە ی

سولەیەان د مۆم دش ێت دش را وا
گرتبا و اەر ئاوەیش
باەکر بوو .ئەوای

دییە .یمکەفا اەر ئەو ات لەیاوەوش یردبوو .ەیۆ
گەەشك لەدشست دابوو .بەاڵم اەروشك ااوەە

یە ردبا و سەر

وۆ

یەدابایەوش باەکر بوو .یان لەگە وریا
بنیو

دییە

اە گرتبا و دشسک
ااوەە

ژیە ە

ببا اێشەەرگە مۆر

ژیاییان اەر دشبوو .ورد دش ێم ە

لە برسان

یەدشیرد.
دیمان دشسکخۆ
ئەوش

لە ووەن یەوش

ااوەە وریا بۆ میایە ااراوش ەت ،بۆ گێڕایەوش سادشو رشوایە ەت .بۆ
چیرۆ ە ەدا چێنەیت اێبەوشیم و گیایێی

یمکەفا جوایەیەرگ اێناوش.

85

یوەشت وشبەر

یووسەر چیرۆکێم

بەقەول

تۆملێنیشکووش بەاڵم بەالیەنەوش مۆر ەشوان ،اڕ لە وەە

اەتی کوردی  ،چێنبەوە و جوایبوو.
ەاکارو لەعەین کات ا کارشساتێ

وەیۆک دشروویی سەیگیم و قورس باب و کوەە
دشوو قێنێ.
ەووداو بەسەرااتێم جەرگبڕ ،اە مووکەوتێ

لەواەە

قەساوشت ا کە لەیاو ک ۆیە گە

کوردشواری ا مۆربە گەورشو بەووک ەارو الدە کردۆتە قوربایی و ئایایج.
ئەگەر یرۆڤ بە یۆەیا

اەروشردشبمرێ یا وۆ

بکوایێ لە گەورشیی ا گۆەایمار

بەسەر

و دشسمورت

یاتوایێ

دشروون و ئاکارو ەشوەکی ا بێنێ ،دشردشکەوێ کە اەرگی اەژار
ببێکە اۆ
یەملووی
ئەوش

ما ەبوون و د ڕشق و یایێارشبایی
و بێ شسەاڵت

وۆەەویمکی

و وۆبەکەی ای

و ەشمایەت

کەسێم

دای

و باب و گەورشکای دشورووبەریان و

و وابەسکەگ
یەوۆ

ئێەەو اەو ان و وۆکوەکم بۆ
بنەیا ە بۆال

لە ئەی ایای

وۆیان

ەاکێشیم.
یووسەر بە باسمردی
ئەقڵ و یەی

ەادشکێشێ و ی یمەان دشکاتەوش لە اااڵوتم و بێ ارکردی

یرۆڤایە لەیاو د
د ڕشق

چۆیییەت

اە موکەوت

یرۆڤەکان سەریجەان بۆ ەەە

یرۆڤایەتی ا و تر

و یایێارشبای

لەدشسک ای

و ئەگەر

ئێەەوشو لەاەیان کات ا بەمشی

یێوان

سۆمو عەواتە

وۆەەویمکایەان بەاۆ

و یێارشبای

اێن ە

یرۆڤ،

بەتایبەت ین ااڵن مۆر بەجوایی و ەارشمایایە بەرجەسکە دشکاتەوش.
بەداوەوش یرۆڤ تەییا ،تەییایەو تەیایەت وۆوا یمردییە ،سووکنای
یابەوشێ و یاتوایێ تەییای و لەوۆدابووی یرۆڤەکان اڕو کەیماتەوش.
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بە د و دشروون

بەەێوشیەک

یەیاییە بۆ اەردش یەک لە دوا

وشاا جوان ەامای یەوشو ئاەاییش

یەکەکای

چیرۆکەکە کراوش ،کە تاوشکوو ووەن یەوش

کارشساتێ

دشقەویێ و یرۆڤێم وەیۆک ،وەییم ،با

بەکۆتای  ،یاماییم چ

ی ی

بەایحک

و د اک چۆن وۆ

دشداو تراژی ییەک اڕلە یوسیبەت دشوو قێنێ .دووبەە ئاور وشاا ەوەن ایەرو ئەسەفناکە
کە ووەنەر تو وە تاسان و ەۆک و نومیێم قوو شکات.
ەێوش

کاردایەوش

دشاەژەنێ و اەسک

ژیان ،ەۆن

ووەنەر

قەساوشت یرۆڤ و ەشیج و بەدبەوکییەکای

برین ار دشکا ،چوویمە لەکۆتایی ا دشردشکەوێ کە ئەوش

یرۆڤ

لەیاودشبا دوژیم یییە بە موو مۆربە
بۆساتێ

وۆ

جار ی یمان یا وود

ئەوکارش دشکەن؛ بۆیە

تووە وشسکان و تێڕایان و بیرکردیەوشیان دشکات.

ەشیگە وراا
دشروویی وۆ

یەە بەاۆ

باوک

بەدماتبوویییەوش یەبێت بەاڵم بەاۆ

وشک لەوۆەامیبوون ،وۆبەمل ای و غروورو تووەشی لەەادشبەدشر  ،تووە

اە ەیەک دشبێ کە بەای ەێوشیەک قەرشبوو یاکرەکەوشو وۆ

دوا

کەیەر ەاسکماتەوشو بە میای ەشق و وۆتووەشکردی اشک وۆ

دشەمێنێ.

لەوالوش لەگە

گەیجای

کاردایەوشیان یییەو ئایادشن وۆ بموژن بەاڵم بێئی کڕای
نەدو ن ود بۆ اێشێلمار

ئەو کارشساتە یاتوایێ

د اک و بێگەردو مشنەەتمێە و دشرسخوەم و وەباتمارو

ەۆەەگێڕ بەرشوەوویم کە بە ای ەێوشیەک لەبەرایبەر م و و مۆر

اەروشردش

یەوۆەی

بنەیا ەدا اە وەمت و

بەگەورشتر لەوۆیان یەکەن و

و سکەیەکاییان دایەیێم.

اە ەو سەقەت

کۆیە گە ،نی ب ،سیمکەی

بنەیا ە ،قوتابخایە ،ی گەوت ،دیم ،ئاییم ،یەالو کوەخا،
سیاسی

و نوکەڕایی

واڵت کۆیلەیەک

بێ شسەاڵت و

دشسکەوشسکان درووسک شکەن و لەاەیان کات ا اەیوویان چاوشەەم و بەایوان یرۆڤێم
یونکەەشم ،با  ،یەریوییان و سەرکەوتوو لێ شرچێ.
گریگی ای یرۆڤ بە قمە
بەاڵم ئەگەر بەاێن

وە

کە چووککریم تەئمیریان لەسەر ژیای ئێەە یییە

وشرگریم مۆر بەئاسای تووە یا وەراییەان دشکات یەوویەیەک تر

لە گۆەەییگاو اەیایەکای یووسەرش.
لەگە ئەوشدا کە دای
یەوۆ

و باوکای

یەوۆ

دشوەیەوش بەاڵم دشبینیم لەیاو د

و قوربایی  ،وشچە

یەک لەدوا

ئەو کاولمکان و مشلماوشدا گو
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یەک

جوان ،ژیر،

میرشک و وریا دشەوەم .بەداوەوش مۆرجار ئەوشی ش لەی ەر لەسەر ەەگە
فێربوون و اێگەیشکنیان درووسک شکرێ کە مۆربەیان بەای

اەروشردشو

کوێ یاگەن؛ گەیجای

دە

(چەەەەگۆل) یەوویە ئەو چەەنە گواڵیەن.
سۆم ،یێارشبای  ،وشفاداری  ،ئەیەگ و وۆەەویمک
یەکێمە لە قارشیایەکای

چیرۆک ( کەوۆە

یووسەر

بەسەرااتەکە)  ،بەرایبەر مە و واک و ییشکەایەکە

و ااوەێ و

ااووەباتەکای لەسەرشتاوش تا کۆتای یووسینەکە ەەاۆل دشداو وۆدشیوەنێ؛
دواتر یووسەر وۆە

باس شکات کە دوواەییم یاو

دشکاتە (م.ەشوای اک) کە یاو

ااوەە ی ی

ووامراو

یووسینەکای

مۆربە

و لەدشسکەوویەت لە چیرۆکەکەدا.

وشسە جوای چەەەەگۆل و وە مەکە  ،دەیەک کە کەوتۆتە ووارشوش
ەار

ەنو و یەغەدش

بەاێ

کورد تابڵۆیەک یایابیکرش لەدشس ێم چیرۆکەکەدا.
وەڕا

ەەگە

دوو

ەۆژاەاڵت کوردسکان بە داەەکنێم جوان و اێنای وەە ااراو و

دشسخۆە و یای وویەبووی و س اس مشنەەت یووسەر اێشەەرگە ،تێمۆەەرو

کورداەروشر

چیرۆک

«یەە

کەچە » بەەە قادر وریا اێشنیار دشکەم ووەنەر

ئەو

بەسەرااتە ەیریم و تا ەبم.
د خۆە بەبوون و یاسین سانێب ئەو قە ەیە ااراو و جوایە.
بە بڕوا

یم دیالۆگ

کورت و ین ااڵیەو سێمەسی

« نەیە ،یمکەفاو قادر»

یەتەوشییکریم ،سەریجڕاکێشکریم ،اڕی اوشرۆککریم ،اڕیایاتریم ،سیاس
جوایکریم و ەیرینکریم بەە
نەجەیان و ەا

چیرۆکەکەیە کە لە ئە قە

کوردای ا ااتووش.
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 ، ١بەیاو

و یێنوویکریم،
سێگردان ،ەا

ئەوش

دوا

لە سەر دیوار
کەچە

یەکەی بابەت یەە

دراوسێ

چاوەوای

ئەوایە

بابەتەکە اەسن دشکەن،

اارچە لەیەککر دابڕاوشکای

بابەتەکەم دشکرد،

چێن وۆە لە کۆیێنک ووەنەرای بەەەکان وشردشگرت.

یم کە یاوم یمکەفایە و دشگە یەە
یەە

دا دان بەوۆم دابگرم و کۆیێنت و لێ وای

«بووکە ە د ێ » لە رە

وۆم دشبوارد و ئەوشی ش
ئەوشی ش

فەیمبووک

کر د و مایی ئەم یووسراوشیە چەی بەەێمە و اەر جارش

بەەێم بە دیوارشکەوش اە شواسرەت ،اەو
بۆ یەیووس  .تەییا به دایای

دشسک

بە ووەن یەوش

بەە

یێو ئەم گێڕایەوشیە ااویاویم ،وۆکوەکنەکە

لێ دشرچێت ،جگە لە ااویاو  ،لە بەە مۆر

یم رشیگە لەبەر ئەو ش

ژیاییشەان وشک یەک بوویم .بەاڵم
دشوەت یان لەبەر ترسنۆک  ،وۆی

وۆم و ژیان و ئێوشم وۆ

یەکوەکبێ.
وشک رشونەگر و چیرۆک یووسە فارسەکان دش ێم ،ئەم «اە ادان ار » یە (اەسکمرن
بە وەمەووی

ووەنەر و کەسایکی

بخوەنەەوش .جارە
فەی

بە

بە

چێرۆک) وا

لێمردم بابەتەکە

و دشگە ووەنەرای

بووک و جارەمیە کۆای

کرد و لە فایل

چاو شەوای

« وریا» دووجار

سەر تۆە

وۆرد دا بە دوا

کۆیەاڵیەتی

یەک ا دایناوش و

ووەن یەوش.
باس ااوچارشیووس یان وشک فارسەکان ئێنن «اە اد ان ار »م کرد .اەتا ووەنەرای
میاتر وۆیان وشک یەکێ
دشقەکە الیەیگر

میاتر

لە دوو کەسایەتییە سەرشکییەکە
دشبێت و ووەنەرەم میاتر چێن
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ئەم گێڕایەوشیە ببنینەوش،
لێوشردشگرن .بۆیە دش ێ دوو

کەسایکی یێو گێرایەوشکە ،چویمە یم دوو کەسایەتی سەرکی لە یێو ئەم دشقەدا دشبین .
یەکیان لەبەر یەدار
بمبەست و وۆ

و بێ دشرشتای

و بەرارسیاریەتی

لە یێو دشبات .بەاڵم ئەو

لە بەرایبەر ااوژینەکەی ا دشگاتە
یایەوش و بەردوایبوون

دیمەیان رەگە

دشگرەکەبەر و دیارش یایەوش ئەییان بووشتە اۆ ئەوش چەی یم سا دواتر ژیای وۆ
یەە بنووسێکەوش و چەی سا دوا
اارچە ب و

لە دشرفەتێم دیمەدا بە چەەنێ

یووسینەوش

و

اارچە

بماتەوش و اێە ب وکردیەوش اەر اارچەیەکیە ووەنەرای  ،لە ووەن یەوش و

تیگەەکم و چێن وشرگرتن وۆیان ئاگەدار

بمەیەوش.

وۆدۆمینەوش یان اەست بە ااوچارشیووس کردن لە یێو دشقێم ا وا لە ووەنەر دشکات بە
«بەراە ێخ»

دروستکردی

دیمە بە اەیا دیوار

رسکەی ەک و مۆر جار وەەیەک
اێن ە

یان ااژەم
فیلە

دشقە سەرشکییەکە ،وۆ

جار یووسەرای دوواەم کە ووەنەر
مۆر بەووک

دشقێم

دشق یەکەم رۆیان ،چیرۆک ،ەێرر ،تابلۆ

دشقەکە لە ەێوش ایت و وەە

بەراەماێناوشتەوش .ئەم اەوەرش

اەرش مۆر

یێو دشق
یەکێ

دوواەم.

بەرچاو بنووسنەوش تەییا دشقێمیان بۆ د

وو قای ی دشق دیمە لەسەر ئەو دشقە

کەچە » ووەنەرای

لە کەسایەتییەکای

ەێوشکار  ،رشیگە

ئەم یووسەرایە

اەویرەمە ئاوەم مۆر اە شگرەت .بەاڵم ئەگەر جگە لە ین ی ی
«یەە

دیمە بخو قێنێکەوش.

دشق یەکەم بوویە ،لە سەر دشسک بەەێ

سینەیاییشیان وو قای بێکەوش ،بە اڵم مۆربە

بێ ئەوش

دشقەوش یان لەسەر دشسک

دەڕە ،

دشووەن رەکەوش،

لە کات و جوگرافیا

دوور لەم کات و جوگرافیایە

گێڕایەوشکە دابنێم واتە وۆیان بەااوچارشیوو

دشقەکە مۆر سەرکەوتووترش .دیارش ئەیەیان تا رادشیەک

وۆیان

بەرچاو بە کۆیێنک

وۆیان وشک
ب ایم ،ئەوش
ووەنەرایەوش

دیار بوو.
دوا

ئەوش

ئێەەیایان وەری

کۆیەاڵیەتییەکان رابمەیم ،گێڕایەوش

بوویم لە دشست میان و رەنووس
«یەە

اشوویەکیان اێناوش بەریان و د یان بەوش وۆ
سەر بنەیا یایەو ش

کەچە » یەکێ

سەقەت سەر تۆەش

لەو یووسراوایە بوو کە

کردیم دشکرەت بەم تۆەایەە ا بگەەەینەوش

میان و فەراەیگ وۆیان.

ئەگەر بەایهەوێ لەم سۆیگەیەوش باس
دشووامەت و لە تاقەت ووەنەر

سەر ئەم تۆەایە

فەراەیگ و میان بمەیم ،کاتێ
یاوشەێکەوش.
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مۆر

بەە ارای

اەر ئەوشی ش

کۆیێنکەکان چوویەتە سەر بایەو

ئەیەیان دشدشن مۆر وەە

میایەکە و ەایەتی

یوێ لەم یووسینەوش فێربوویە ،وۆ

میای

بایەو

یووسینەکەیان بیر دشواتەوش .دیارش وشک رۆیان و چیرۆک و ەیرر و بیرشوشریە دشق
جوایەان مۆرن ،بەاڵم لێرشدا یەبەست میای

کوردی

یووسین

کورت

یێو تۆەش

کۆیەاڵیەتییەکایە.
رشەای  ،قەرش ،جووتبەی ش ،ییراو ،کەردوولێ ان ،بەردبنەر ،تەکەیە  ،قامشوان ،کە یەە،
اێوشرش ،قۆرخ ،گیادروو ،گو ەاەەیۆ ه ،کە ەوشکێش  ،جۆیا  ،بنار ،سەرشوان ،دشسمەیە ،کایی
ژیان و ەوو لێ اە مێشان ،ئەو وەە و یاوایەن لە کاتێم ا بۆاشت اێبەسکن
اێویمکم و وەریمم فەرایۆ
دشق
ککێب

«یەە

دشکرەم .جگە لەیایە میای رشوای گێڕایەوشکە

تایبەتەەی ییەکای

چێرۆک

ااراسکن

یووسین چێرۆک

بەرچاوش.

کەچە » لە  ٤٤٣٢٢وەە اێ ااتووش و رشیگە  ١٢تا  ١٣الاەەش

اڕ بماتەوش .یم میاتر وشک چیرۆک

وشردشکاری

میان مۆر

ریالیمکی

بنەیاکای

درەن یان یۆڤلێک

دشبین

و اەیوو

تێ ا دشدۆمیەوش .دیارش یووسەر لە اەی ە
ریالیمیک

چیرۆک

الی اوش .وۆ رشیگە اەر یەبەسک

ریالیمکیە یەبووبێت و دشقەکە وۆ

ئەوا دشرچووبێت .دیارش ئەیە

بێ گویان ووەن یەوش چیرۆک و رۆیای لەاشکە ،بۆیە لەم ژایرش ئەدشبییەوش ی یمە.
«یەە
وود

لە کەسایەتییەکای

کەچە » لەمیان یەکێ

یێو چیرۆکەوش دشگێردرەکەوش کە

یووسەرش و ەان بەەای

«یەە» کەسایەتی

چیرۆکەکەیە .لە کاتێم ا بۆ ئەو ووەنەرایە

سەرشکی

سەریجیان راکێشراوشتە سەر ژیای

«یمکەفا» ،گێڕایەوشکە میاتر وشک بەسەرااتێ

دەکەبەرچاو و بە یردی یەە کۆتای دەت و وا ئاور
چیرۆک بڕوایینە دشقەکە ،ژیای

یەکێ

بۆ دادشیرەت .بەاڵم ئەگەر وشک

لە کەسایەتییە سەرشکییەکان کەسایەتییە

الوشکییەکاییە بەردشوایە و بەم روایینە بەسەرااتەکە کۆتای
کەسایکییەکای

وشک یمکەفا

مۆر

ااوەە

یەە و بگێڕشوش و دایم

یەااتووش .جیا لە
یەە و ووەمەکان و

ااوسەرکە  ،چەی کەسایەتییەک دیمە کە یاویان ااتووش و لە دشقەکەدا ئەرکیان دیارش و
میاتر بە دشور دوو کەسایەتییە سەرشکییەکەوش کەسم .بگێڕشوشیە اێە ئەوش
تەواو بمات ،لە دشقەکە یەااتووشتە دشرشوش .یەک اەر وشک یەە وۆ
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چیرۆکەکە

یەکوەکووش ،بە موو

بە ای اۆکارەم دیمە

وشک یەوۆە  ،رووداو

ااتووچۆ و ای اۆکارە م دیمە لە یێو

یەچووش و ژیای بەردشوایە.
ەەفاف بوون لە گێڕایەوش ،دوورکەوتنەوش لە گێرایەوش
میای

مارشک

دشکارکردی

لە جیات میای
میایێ

رشسە

لە سەر بنەیا

یان میان وتار

اێەە ووچ ،کە
سیاس

و ەک

وشرگرتم لە
لەم بابەتە،

ەکە بینراوشکان و دوور لە رووچوون بە یێو مشین

یرۆڤەکای ا (لەیەک دوو جێگادا یەبێت) ،کارکرد

میان بە ەێوش

اێوشی

دان بە ەکە

بەراەسکەکان و دوورکەوتنەوش لە یەجام و ووامش .اەیوویان ئەو وااڵیەن لە تایبەتەەی ی
میای ئەم چیرۆکەن و تایبەتەەی ی میای ااوبەە اەیوو گێڕایەوش ریالیمکییەکاییشم.
یەکێ

لە تایبەتەەی ییەکای چیرۆک ریالیمکیە داکۆک کردن و مشقمردیەوش

اەژاران و بەەەەینەتایە .ئەم دیالۆگە

یێو چیرۆک "یەە

کەچە

ژیای

" لێرشدا مۆر بەرچاوش:

 یەه گیان! ەاسکییەکهم اێ بڵێ وۆ دییا ورا یابێ. وه ا  ...ئهوه چت ا بڵێ ؟ اێ بڵێ چت له و بااڵیه دهکرد؟ ئهرێ ەاسکیت یاوێ؟ بهرێ وه . -مۆر له یێنه گۆەک یه وواردوه ،له تاو

گۆەک وهوکه ەێت ب  ،ئه و بااڵیهە بۆیه

به ئاورەوه دهیا تا اه ڕوومەم و بیایخۆم ...یا که تاییان اهر وهک تای گۆەک وایه ،ئه تۆ
تاق که وه.
 چ تاق کەیە وه ،وۆ ئه وه یاوورێ یا کە ،ئهتۆ چۆیت وواردوه؟ ئهور چ بمهم مۆرم ئیشکیا له گۆەک بوو.اهیوو گیای یەە ببوو بە ئارهقه ،لەوه که یم بەسەر دا چووبووم و اێ ماییبوو ،مۆر
به وۆدا ەمابۆوه.
به وۆم یه بوو ،بە دیکن ئەو ەووداوش اهر دوو چا وم اڕ بوون لە ئاو .گوت :
 یەه گیان! یاەهنهت یهبه ،با ئه وجار گۆەکەان اهبێ به دایم ده ێ مۆریان بۆ دایێ،جا لێره اێمەوه دهیخۆیم.
 -باەه به قوربایت ب بهاڵم تخوا له کم که

دهیگێ یهکه .
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 واتر جهم به .ئەم دشقە و اەر دشقێم
ژیارش

دیمە

ئەدشب

دشکرەت بە اێ

تێگەیشکم و لێم ایەوش

ووەنەرای بخوەن رەکەوش .بۆ یە اەو یادشم ووەن یەوش

سەرشتاتمە

ئەم دەڕایە لە دشور

ئەم یووسینە لە جیات ئەوش

ارسیار وو قای بێت .

93

وۆم بمەاێن  .اێەخۆەە
لێم ایەوش بێت ،میاتر

ئەو بەسەرااتە

دشق

و بە یاو

قادر وریا یووسیوەک

کەچە » لە

«یەە

فەیمبووک داینابوو ،ووەن یەوش.
ەاوی ئەو بەسەرااتە «قادر وریا»  ،کەسایەتییەک وۆەناو ،سیاس  ،تێمۆەەرەم دەرەن
یێو ەە شکای ەۆرە یافخوام
تەییا ەۆژیایە

تاق
ەۆە

"کوردسکان"

دا ،یەی ای اری

ەۆژاەاڵت

یەتەوش

کوردش کە لە سەردشیێ

وشک اەلووک اە شسووەای ! و لە اایکای

دشکرد .کاک قادر یووسەر

کوردسکان بووش و لە اەیوو بوارشکای

ینااڵن و  ...دا ،بەو قە ەیە اڕ بڕەت و بەاێ ش
یەتەوشکە

تۆیار کردوش .وایە

یاگیرێ! و دشبێ کەسێ

ب

دا گەماف ییە بڵێ بە

اڕ کار

کورد لە

کۆیەاڵیەت  ،سیاس  ،ئابوور  ،ژیان،
الاەەشیەک

کاک قادر و یووسینەکای

وریا دشیا لە نای

ب ووتنەوش

یووسین

بیروا ر

مەڕین بۆ وۆ  ،نی ب و
وا بەااسای
یووسین

ا ریان تێ

کاک قادر کەم

دەنییەوش.
بەاڵم لەیایە بکرامێ ،میای یووسراوشکە «بەسەراات یەە» میایێم ساکار و وۆیا
ئاوەکەیەکە لە بم مار
توایی

با

اێوشی

سۆرایی

ەنۆییایە! جا چویمە ینیە وە م ئەو دشڤەرش جوایەم،

بە یێوشرۆک

بەسەرااتەکە و ەشیگبێ بەەێ

بابەتەکەوش بمەم ،اەییمان چویمە جوغرافیا

لە وە مەە

با

دشیاس  ،لە یاوەوش ەۆچووبوویە یاو .

بەسەراات قارشیای چیرۆکەکە «یەە» اڕ لە تراژە یا
ایشوویە یەە یەوویە
باووکا

و

ژیای ئینمایێم کورد

دشیەکای

الوەم اەژار و دشسکمورت کوردش کە یەریک کەون و ااەمەوتوو

ئێەە ووویان اێ گرتبوو و کەم و مۆر بەم ەێوشیە اە موکەوتیان دشکرد .مۆرە

لە قمەکای کوەخا بۆ اەیوویان ئاەنان.
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قادر ور یا ،مۆر وۆیایە و وۆیا یایە دشرد
قۆیاغە

د

کە لەم

ین ااڵن و یێرین ااڵیێ

تەیەییای ا دشیێردرەنە بەرقامان ،یایگا و گایێشیان اێ دشلەوشەەنم ،یا وەریم

کاروبار

اڕ کوەرشوشری

ژیای

تەسویر و اەسکێم
دسک ێم

سەردشی

یۆسکا ۆژیم
ەۆە

الدەم ،بەجوای

وەنا کردبوون .گێڕایەوشکە

بۆ یم اەبوو .ین

و ئەو ەووداوایە

اڕ بوو لە

گەەای بۆوش سەردشی

سەرشتا

ینا ی

ەۆە  .بەاڵم یم اێ وایە بە

گشک یەبەسک کاک قادر لەم گێڕایەوشیە ،وشفا و ئەیەگناسییەک بوو بۆ اەڤا
ینا ی وۆ  .ئەوشتا لە کۆتاییشا ئەو کۆدش ئاەمرا دشکات کە مۆرە
بە یاو

وۆ

«م .رشوای اک» یووسیوش و اەر وشک یادە

بە ئاوات یەگەیشکوو وۆ  ،ایشمێە بەو
بەالم ئەگەر ژین
بێگار

وۆم .

سەردشی

لە یووسینەکای کات

بۆ ااوەە ەونمووک و قەت

کردوش.
و سەرکوت

باوک و چەوسای یەوش،

و الیەوام  ،اەر لەو قۆیاو ا و اەر لەو چەەەەگۆلە

ەوەن

بەسەرااتەکە،

ەاوی چیرۆکە ەاسکەقینەکەیان (کاک قادر وریا)  ،ەە

بە اێەەوایە

سەرئەیجای

ژیای

«یەە» اڕ بووش لە یەاایەت

بووش .وا یەبووش کە اەر اەیوو بنەیا ەکان ئاوا ینا
وا بمەن ینا وۆ

وۆیان بەەوسێننەوش و بە گن

دابێم و

بموژ  .ئە ئەوش ییە ییرما قادر اێ شگا و دشبێکە کەسایەتییەک یەک

چەەەەگۆل و ەنۆ و سن وو  ،بە موو ەۆژاەاڵت کوردسکاییە.
ئەگە یەە چەوساوش

دشسک یەریک قێ شوی ئەو سەردشیەیە ،وریا وەریمە ئەو کۆیە

برینە سارەن بماتەوش و ببێکە یە ەیێ

بۆ سەر یەاایەتییەکای یەەکان .دیاردش

دمەو

یەریکە کۆن و با وشکای ئەو سەردشم تایبەت بە کوردسکان یەبوون لە بەە اەرش مۆر
ئەم مشوییە کلکوور

سەرگۆ

بەاڵم دشگە ئەوش

باوک ساالر

و چەوسای یەوش

ئێەەیایان دوو جار چەوساوینەوش(جارە

جارەمیە لەالیەن نموویەت

باس کرد ینیە اێ وۆ

ەایابرم و ەکێم لە سەر بنووس و س اسێ
یێرین ا ی
«یەە

وۆ

و ،ئاوەدایەوش

ینا لێن ی

لە الیەن بنەیا ەکایەان و

داگیرکەرشوش) ئێمکا دشبینیم لەو کوردسکایە بن شسکە

چۆییەتی اە موکەوت و اەروشردش ینا لە وێ ای ا ئا وگۆە
بەم اۆیایە

باو بووش،

بە سەردا ااتووش.

بوو بێکەفاوشت بە ال
بمەم لە وشفا

«یەە

یووسەر بۆ اەڤا

کەچە » دا
ین ا

لە ئامارو یەینەتەکای ژیای کورت و چارشیووس تا

کەچە ».
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سولەیەان د مۆم:
ئەو یووسینە لەوش دایە با

گرینگی

چۆتە یێو وردشکارییەکایەوش .لە گێڕایەوشدا ئەو

وردشکارییایەن ەوح وشبەر یووسراوشکە دشیێم .بە تایبەت گێڕایەوش
کەسایەتییەکان و دییا

دشغ شغە

میانییان ئەوشی ش بە قەدر و قیەەتە کەیکر لە یووسراوش

گشک وەندا دشسکت اێیان ەادشگا .اێ وایە یەودا
یووسینەوشیان لە الیەک و مشوق

ئەدیبایە

وو قای

ئەو بابەتە سادش بەاڵم تا بڵێ

اێن ە

وۆیا

دشسکەواژش و وەە

کەی یێوان مشیای ەووداوشکان و کات

یووسەر لە الیەک

دیمەوش بوویەتە اۆ

د گیر و اویەرییە .ئەوش بێجگە لە بەکاراێنای
کە اێشکر لە ای

یووسراوشیەک ا بەر چاوم

یەکەوتوون.
*****
فەرەی ەۆژاەاڵت:
قەت تاقەت ووەن یەوش

بابەت دوور و درەنم ییە ،بەاڵم ئەوش اێن ش سادش و ەشوان

یووسراوش بە کە ەگای اەتا ئاوریێ ەات شکێشێ .دشسکخۆ

و بەایوا

بەردشوای .

*****
جەالل جەیا :
چ ژایەسەرەمت بۆ دروست کردیم ،ئێمکا ئەوشی ش

وەی یەە

وسێنە کەچەیه،

ئەوشی ش وەی کرۆیام ییە!
*****
سۆران ایرۆتەسوور:
 ...کورد یەبا

و بەکورد

یەتنووسی با ئەو داسکایە

دشبوو! مۆر جوان دشیووس !
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تۆ ککێبێم لە ئاسک مۆر سەردا

برای جەاایگیر :
جوایە ،مۆر جوایە .باوشە بمە لە یاو اەیوو ەووداوکای ا دشاات و دشچووم ،بەاڵم مۆرم
د بە باب یەە سووتا .دشبێ چ وەیێ
دوو یەە

و چ ییگەرایییەک وا

لێمردبێ وشک ییمێ بە

کوە دا بمشێ.
*****

ی ەیەەد فەتان :
باوە بەەریوو جاربەجار سەریجڕاکێشکر دشبێ .واب ای بۆوۆت وشک ووەنەرایت چێن لەم
بەسەرااتە وشریاگر .
*****
یاسر فەت

:

بەە یەک تا چوار ،الیەی
اێنج بۆ کۆتاییەکای

بەە
اێن ە

جار گوتنەوش

ەشوای

بەە

قمە

و داسکایی

ما بوو و چێنبەوە بوو .بەاڵم لە
ەووداوشکان و

یۆ گێڕایەوشکە دشبێکە وتار و ەیماری

مۆر جار بیمکراو.
*****

نوسێم بەوش :
ەۆیایێ

و ەایایێ

ژیای

لە ەاسکەقینەکای

بەەێ

لە کۆیە گا

کوردسکان .

دشسکخۆ
*****
سەیران بای ی نوسێن :
دوو جارم وو ەن شوش .اەییمم
دشااتنە ووارێ .کاک قادر! یەویە

گریای

قووت دشداوش .

وشفادار

و د اک  .یەوویەت مۆر بێت و یم دشبێ

لێت فێر ب کە چەی وۆەاگرایه و بە ەامدار
گێڕاوشتەوش .ەون
عویر

درەن

کردن و بێ بە

کاک یمکەفا

بەاڵم فریێممە گەریەکای

و بە ئەیایەتەوش (ئەو) بەسەرااتە تا ەت

د اک و ەشوای اک بە بەاەەک

بە س یەت و د خۆە بۆ ئێوش بەجێ اێشکبێت .س ا
یەکردی ئیەە

لەو بەسەرااتە تا ه.
*****
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بەریم ەا د بێت و
بۆ کات تەروان

کوەمکان فکون :
یووسینەکای
یەی شمای

«م .ەشوای اک»م مۆر دشدیت لە ەۆژیایە

« وریا» بۆ ئەو یاوش بۆ یووسینەکای

«کوردسکان»دا .ئەو کات

اە شبنەرێ .وریا گیان! تۆ

اەڤا ێم

وشفادارو ەشوای اک بۆ اەڤااڵیت .رون ەاد .داوۆ یەییج یاوش؟
*****
کەری ئاقای :
به راسک کارشساتێم د کەمەم وبه سەرااتێم یاوۆ
قادرگیان! دشو بەسەرااته دا مۆر با
بێ ە

بۆ یمکەفا ە وای اک بووه .کاک

له ئەوحق و ووو

وراا یام وسێم کراوه که

لەوش جەیابت یووسیوته ورابکر بووه ،بەاڵم یم و تۆ وە م دەهاتیم .با

چ ەکێ

بۆته اۆ

وراب بووی  .لە دەیەک وشک چەەەەگۆلێ تاقه کەسێ

دااات ییڕاوایه وشرگرتم بێت ،چاکە اەر ەێککریە یەبووه .به داوە وه ووکێ
بە تیگڕای

دشچنه یێو مش و

و مار

وۆیان ،کاتی

تاکو یمکەفا  .ئەوش

قەره بێت و
وە م د

اەیوو درۆینه دشکەن ،کڵۆ

دش کیشنەوش ،گیڕه دادشبەسکم ،اەرشوشم و دشسکەوایە دشکەن ،یام وسێم د
بنەیا ە و تاقایەکەە ەش

دشماییم

بۆ وۆ

و

بووه .باوەم اێ بمه لەو بەسەرااته مۆرتر بۆ یام وسێن گریاوم

به چا و وۆ ئەو جۆره یااڵیە

وسیم چۆن ەەو و ەۆژشکای

تەیەی

دشسکت بۆ ئەیەگناسی کەم وەنەت وۆ

بە د ێم

له دەهاتەکان یەدیبێت ،یامایێ یام

اڕلە ئیە و ئامار گومشرای وه .دیمان

بێت و ایوام اەیه بەسەراات وۆە دۆسکایت

بخۆەنەە وه.
*****
وەیا فکون :
بەبایگ و سەاڵ بۆ

گریام.
*****

عویەر ئەنەەد :
اەر چەی دشی ای کە یەە یەیاوش ،بەاڵم کە ئەو بەەەم ووەن شوش اێا وابوو یمکەفا
ئێمکا بەم کارشساتە فەوت
لەچاوشکای و اە مێشای

کردوش ،تاقەت

یەگرت و بەااتنەووار

ئاخ و نەسڕشت ،بیرم لەو دای
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چەی

فریێم

و باوکایە دشکردشوش بۆ دشبێ

ا ێن ش فشار بۆ جگەرگۆەەکاییان بێنم کە جگە لە وۆ کوەکم ەکێمیکر ە
ەمگار بوون لە دشسکیان؟ لە کۆتای دا دیمان دشسک کاک قادروۆ

یەبەن بۆ

بێت ،بەەاسک بە

یەە وشفادار بووش.
*****
مارع :

ئارە

ئەگەر اەر «ەشوای اک»ە  « ،وریا»یەک
بەسەر وایەدای
ەێوام

یام وسێن ا سەیکەرش

یوەکردا تەیگ

د مۆم

اەبا ،اەژاری

وۆ

لە

بە ییلیویان وە م ئەو کوردسکایە اە ەنیوش ،ەم ییە دوا

ئەو

 ۷۳سا ە ئەیڕۆکە وشک کۆیە گە

کردوش و ئێمکا

اەیوو جۆرش کە

اەروا بە قەوشت

سمای یناو لە ک تریم نا ەت ا دشبوو.

بەاڵم...
*****
ەایام ایرۆت :
رون

ەاد بێ ،بەراسک

جارەم دیمە

جارە

ووەن یەوش لەبەر گریان چاک لێ نا

یەبووم و

ووەن یەوش.
*****

ەلێر یەنەوود :
بەەێوشیەک یووسیوتە کاتێ

دشیخوەن شوش اەسک

دشکرد ااوا

ئێوشم ،لەاەی ێ

ەوەم قاقا اێ شکەیی و لەاەی ێ ەوەم د اڕدشبوو بۆ یمکەفا .ئەو جۆرش ژیایە بەد نیایەوش
ااوتەیەیەکای وشکوو ئێوشیە .لەکۆتای ا مۆر گریام بۆ یمکەفا و مۆریش بۆ

ژیای مۆربە

یاەشنەت بووم ... .مۆریە بە میایێم ااراو یووسیوتە ،بەێن بۆیان و ئاوات و ئارشموشکایت
وشد

بێم.
*****

نەلیەە ئیمەاعیل :
 ...ەوح و ەشوای یمکەفا
بیرشوشریش

رشوای اک ەاد .یم م ۆر بەو یووسینایە ئاەنام ،بە ئی ما

یامای  .ئەو یووسیم و دشربڕینە اەسکێم

کە کاک قادر

اێ گۆ

راسکەقینە و وشفایەک

راسکەقینەیە

کراوش ،ئەوش یە ەوعارش یە اێهە گوتم .بەد نیایەوش ئەوش
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و
لە

یی یمەوش بەەە ت بناسێ یووسیم و یاو بەەە ت بۆ ئاەنایە و بەکر دشوش بینیویەت  .ایو ادارم
ساغ و س یت ب  ،رۆژێ بێت اەژارشکاییە اەیاسەیەک ئاسوودش اە مێشم وکەسیە
اەیا یەباتە بەر وۆکوەکم.
*****
اایا وريا:
یم ئەیشەو اەیوو بەەە ای اێیەوش ووەن شوش ،دشتوایێت فیلەێی جوای لێ دروست
بیرەت .دشست وۆ
بەەاسک

بابە گیان!

ۆتاییە

گریام .ایوادارم الیییەم ئێمکا ەۆن ئەو

تا یش اەبوو و تێر بۆ

الوش ئارام بێت.
*****
ئاسۆ وەبات :
مۆریاییم! لە گە

یەە کەچە

ئەو بە سەرااتە کەوت

مۆر بەە

و اەسکایەوش!

برسی بۆوش ،اێمەیی و گریایەوش! گەریای مۆر چنگە تەای بە ەوودا ااتنەوش! جێ مۆرە
لە لێ ایەکای کوالیەوش .ەە
لێیای اوش و یمکەفا

اێن ش

ئەگەر وۆ

یمکەفا

کوەخا وسێن بوو! کوەخا

وەی

یەکوەکبایە و اەژار

اەر

بەرۆک بەریەدایە ،دشبۆوش کوەخا

و نایحی ی سەقەت ین ااڵی واڵتێمە و له کوێ

وسێم! ئەوش تۆیار تەت و تا

اەژار

یان یەبوو ،ژان اەیە! لێ ایەوش

ەریک ژیای چوویان ،دیکنەوش

دشیان ئامارش بە ! ەکێ

کە اەییشە دشیڵێ  :قەت وۆمگە یاووامم ین ا وشب و ئەو ژیایە بنیەەوش!
دشست و اێنووست وۆ

بم کاک قادر

بەەە  ،مۆر جوان و بەاێ و بەاەست بوو...

ایوایە ییشکیەایەان اڕ لە یمکەفا بێ ،بەاڵم بە چارشیووسێم ترشوش!
*****
ی ەیەد ەێخە:
ئەیم چەی

رۆژە

لەیەوبەر بەە

سەربەسەرااتەکە ،یەیکوای وام

یەکەی

ووەن شوش ،ئەوەۆدوو بارش چوویەوش

لێ بێن  ،اەتاکوتای ووەن یەوش ،بەاڵم ئەو دوو بەەە

کوتایی مۆر بە یەقەیەق ووەن وش ،چویمە اەر دەرەم دشووەن شوش و چەی چرکەیەک
دشگریام  .اێ وۆ

یەبوو موو تەواو

کەم ،چویمە اێ وۆ
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بوو مۆرتربگری بۆ ئەو

اەیوو یەاایەتیایە

بەسەر ئێەە

مین وودا ااتوویە .لەکۆ تای

کوردو اەمارای

ئەو چیرۆکە تا

وشک کاک یمکەفا
وێ ای

و ەیرینەدا ئاور

بەسەرم داااتم و کوتیان ئەوش بۆ دشگ ر ؟ یجبور یووکەسەرەم

اەییشە

و ین ا ەکای

بۆ گێڕایەوش ،دووبارش

دشگە ەوان ەینێم دیمەیان گێڕا.
*****
نەلیەە ی ەیەد:
اەر  ۲۱بەە ئەیشەو بەیەکەوش ووەن شوش ،اڕ بەد بۆ
ەاد بێت ،د نیام کە کوەخا وسێنیە اا

گریام .رون کاک یمکەفا

لەدشسک ای یمکەفا

کوە

اەتا یردن وۆ

یەبەوشیوش ،بە اڵم کوەخا وسێنیە مۆر گویاح بووش.......
*****
یایۆسکا عویەر:
ووەن یەوش

اەر دوامدش بەەەکەی ووەن شوش ،لە کات
وەیا ا اات ەکێم لەسەر بنووس  ،بەاڵم کاتێ
کارشساتبارشکای
توایا

چیرۆکەکەدا ەۆیشک  ،تێگەیشک

ین ا ییە و اێویمک

گێڕایەوشو بار

سایمۆلۆژ

اەرچ

و

اێ بە اێ لەگە دیەەیە تراژی

کە قمەکردن لەسەر ئەم چیرۆکە لە

بە لێمۆ ینەوشیەک

اەیە الیەن اەیە ،لەەوو

تەکنیم

و کۆیەاڵیەت و میایەوای و تەیایەت جوگرافیشەوش.

بۆیە ئەیە اۆکارەمە کە اێویمکە بێ شیگ
لەسەر بنووس

بەەەکای

سەرشتای ا وام بە

و بار

سەریج

اە بنەرم و اۆکارەم تر ئەوشیە کە یم
بێت لەو یوسینە

اەرچ

واتو سواەیح

تێنااەەم.
چیرۆکەکە چیرۆکێم
بەەێ

ەاسکەقینەیەو بەەێمە لە بیرشوشریەکای

تۆیار کراون کە اەربەەێمیان بە ئەی امش

ەۆیایێ

یووسەرو بە چەی

کەرشسکەو تەکنیم

تێ ا

بەکارااتووش و دشکرەت کارگەردایێم بە توایا باەکریم فیلە لێ بەراەم بێنێت .
*****
یمکەفا یەعرووف :
ئهم بهراهیه وەنه ێشایێی

راسکی

وردییه له گۆەه جیاجیا ایه وه .له و

ۆیه گا

بهەهدا ه وەخا وسێم له دهره وه و بهرچاو وه یه وه یمکهفا
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وهبهر جنێوان دهدا و لێ

ۆیه گا

ده دا ،راسکییه

ئێەهیه ه ەکێك به یاو

ێشه بنه یا ه ییه ای له ژوور
بیا .وهك ەایۆ

وۆ

«نهریە

ەه وم » ییه تا ابرا

دا و تهیایهت به دوور له چاو

دهیباته وه دهر و به وه ی ییشان دهدا .ئه وه

ین ا ه ای نه ل

ێشه ان مۆر گه ورهتر و

ئا ۆمتر ده ا.
*****
عوسەان یۆبار :
بەسەراات یەە

وسێنە کەچە

اەتا

اەر چەی مۆر د کەمەنە  ،بەاڵم بەو نا ە

دێ لەالم اڕ یاوشرۆککر و ەیرینکر دشبێ .
*****
کۆژان ئەنەەداوور:
اەر لە دشسک ێمەوش یم ( لەوش) دشترسام کە لە ک ۆتایی ا ئەو کوەش دشیرێ ،اەر وا
بەداوەوش .بەالم چیرۆک لەو ەێوشیە لە واڵت ئیەە یەکجار مۆرن .ئەو
و فەقیر

فەراەیگ

و اەژار

بە اۆ

یامایم چون وۆیان بنەنم .لەبەر بیرکردیەو

بوو
فەقر

مور لەو

فەقیر

و اەژارییە تووە یەوۆەی دشرووی دشبم .مورکەسیە اێیان وایە کە (دشبێ) بە

ەێوش

توی وتین لەگەل ین ا ەکاییان اەلموکەوت بمەن (گوایە) ئەوش تەربیەتە! بەداوەوش

مورکەسیە اەیە لەبەر فەقیری وۆیان ای ریگەیەکیان ییە ،بە یاچار ەق و تووەییەکە
وۆ

بە ین ا ەکای

دشردشبرەت جا وەلم ئێەە

کە ووەن شوار بان ،الییمەم این ە

بەسەراات وشک یەەیان دشووەن شوش و ئەمیووییان لێ وشردشگرت.
*****
نوسێم ەشنەای :
لە کۆیە گا
بەەە وریا

ئێەەدا بابەت

ئاوا یەجگار مۆرن ،بەاڵم یووسەرە

و ئەدیبێم

ئەوەت ئاوا کوردایە و وە میایە و ااراو بینووسێ و اێشمە

بمات.
*****
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وشک

بە ووەنەرای

ەلێر باایر :
اەر لەسەرشتاوش بە وەیەوش دشسک اێمرد .یرۆڤێ
وەییشەوش سەر

وەم گەورش بوو و بە کۆ ێ

بوو ،لەگە

لەگە وەم لەدای

یایەوش.

چیرۆکێم ەاسکەقینە کە رشیگبێ لەگە یووسین ئەو وەایەم اێشکا

بم کە

مۆرە

ئەمیوی دۆو وا تا بمەن.
بەاڵم یەە
وەیە کە
بەدایە

کەچە

تەیێ بۆ وۆ
ئێەە

دوا

ەاسکە یەیاوش ،وشل
یەبوو و ئەوشتا ئێمکا

تۆ بۆ اەییشە بە یەیر
دایە بە دایە

اێشککەوش.

ئێەە ااووەییم و دایە

 ٣١سا بە گریایەوش جارەم دیمە تا سەرقەبران دشەۆیم .س ا

کاک قادر بۆ میای جوای کورد

یووسینەوشت کە وەە

یوی بۆ یم مۆر تێ ابوو.

لە بەە اەژارییەکەی ا ئەمیوویێمەان کەیکر لە ئەو ییە ،بەداوەوش بەتایبەت لە بەە
گۆەت وواردیەکە .ئەودشیە

یەبووم ،بەاڵم یووسین

ژیاوش و ئەوش یووسراوشتەوش لەدای

جوایت وایمرد اەست بمەم لە «چەەەەگو » تا «بارشوی » و تا یێو ەنۆ
ییللەتێمیم ژان بووشتە بەەێ

ااتووم.

لە اێناسەیان .
*****

یمکەفا یەعرو وف :
ئهم بهراه یه

اك قادر

وەنه ێشایێی

ۆیه گا

راسکی

جیاجیا ایه وه .له و بهەهدا ه وەخا وسێم له دهره وه و بهرچاو
جنێوان ده دا و لێ

ۆیه گا

ده دا ،راسکییه

چاو

وه یه وه یمکهفا

ئێەهیه ه ەکێك به یاو

ەهوم » ییه تا ابرا ێشه بنه یا هییه ای له ژوور
ین ا ه ای نهل بیا .وهك ەایۆ

وردییه له گۆەه

وۆ

وهبهر

«نهریە

دا و تهیایهت به دوور له

دهیباته وه دهر و به وه یی ییشان دهدا .ئه وه

ێشه ان مۆر گه ورهتر و ئا ۆمتر ده ا.
*****
ەەفیع ەشوشم:
دشبێ بڵێ ەام

اەرش گەورش

سەرکەوتووی ئەو یووسراوش لە د ەوش بۆ د ە .اەرەکێ

لە د ەوش بێ بێگویان لە سەر د یە دشییشێ  .تەییا تێبینییەک کە لەسەر ئەو دشقە
قادر

بەەە اەیە ئەوشیە کە سێ بەە کۆتای یووسراوشکە دشگە ئەوی
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کاک

یەک ییە ،یە

لە ەوو

میایەوش ،یە لە ەوو

یەبێ .جارەم د

اەست و ئێ ماسەوش .رشیگە مشیای

دشست و قە ەی اەردووککان وۆ

یووسینیشیان یەک

بێ.

*****
سەی و ر ییرسەی

:

بە ەاسک بەسەرااتێم تراژی
بەەێم

ژیای

اەرش مۆر

و وەیاو

بوو ،باوشەکە وود

ئێەەیە ،بەتایبەت ئەوکەسایە

گەورش بوویە و بە اێ کلکور و یەریکەکای ئەودشم گۆ

گێڕاویەوشکە ئاوەنە

لەگە سروەت و ژیای

دێ

دراون و اێگەیشکوویە .لە الیەک

دیمەوش میای یووسینەکە بە ەاسک جوان و کەم وەنەیە .اەر وشاا ەشوایبێن لە گێڕایەوش و
یووسین ا ئەو بەسەرااتە
ەایایێم

قوو

گەیای ۆتە چڵە اۆاە .بەاڵم لە دوو ەوەنان توە

سکۆپ و

بووم :یەکیان ئەوکات کە کوەخا وسیم بە گن یەەدا دەکەوش و مۆر

بەسووک لەبەرچاو

دشەمێنێ ،ئەویکریە ئەوکاتە کە بڕیار

نامریان تێم

دشدا و چۆتە سەر چۆی و رابردوو وشرد دشداتەوش و دشرگاکاییکر بەداوراو

وۆکوەکم
دشبینێ وتەییا

ئەم دشرگایە بە وااڵ دشبینێ کە دشرگا وۆ کوەکنە!
*****
سولەیەان د مۆم:
( وشک کۆیێنت بۆ یووسینەکە
دۆسکای ا ویمک بڵێ ئەو دشقە

یووسراوش) :یم لە جواب

سەیگەر ەنۆی

یونیببەت

کاک قادر مۆر لەوش اکر اە شگرێ کە قمەم لەسەر

کردووش .فەریوو ئەوشتا ئەو ووەن یەوش جوایە ئەو ەاسکییە

سەلەای  .ئەلاەق ئەو جۆرش

تۆ بە یاوی ا ەۆە بوویەوش ئەیم ەە وێ یەبردبوو .مۆر وردشکاری وات تێ ا دۆمیویەوش کە
یم فمرم بۆ یەچووبوون .بۆ وەنە  :دۆمینەوش اەیوشی
وواردیەکەدا و گرە ایەوش
د نیام ووەنەرای

مۆر

بە ەووداو
دیمە

لە یێوان اەەشقام برژای ن و کەباب

سەرشک واتە وۆکوەکن یمکەفا کارەمە کارسکان .

وشک یم بە یووسینەکایت سەرسایم و چاوشەە

اکرت لێ شکەن .
*****
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کار

ئە بووبەکر الوچاک:
لە ەاسکی ا ژیان و گومشرای
بەدواداچووی

یووسەر

اەژارایە

«یەە

ەچە

یەە

ەچە » وا

و بنەیا ە ە

و گێڕایەوش و

ردووش اەر بابەت و یووسراوەك لەم

بوارشدا ب و بێکەوش ایاو یاتوایێ لە یم ب ات و بێ ئاوەدایەوش بەسەری ا تێ ەەێ.
*****
چێڕۆک «یەە» ەاکار بوو
چەی مو ەی اێوش دیاربوو
ئۆف و ئاخ ونەسڕشت لەوێ
یار جینگڵ شربوون ەەوێ
دشردش «یەە» یەکجار مۆرن
وەیاویم ،سەرجەم یاسۆرن
چەی یاو

بنێیم سەربردش

دشبینییم اەردشردش کوردش
کە کۆیلەت بوو بە کردار
دشسکە چیلە

گڕش ،اەژار

لە سەرئەو داوە گەورشیە
وائیم اەردشم بەسەولەیە
تا کوو لە وۆیایە اۆرش
چاوساغیشەان چاو

کۆرش

ئاوێرشکە اۆلوو

گڕ بوو

بۆووەنەر جەرگ بڕبوو
نایی

رشەی

٢٢٢٢/٣/٣

مشرما
مایین .
*****
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بەسەریەکەوش بابەتەکە دشووەنەەوش ،لە دییا دابڕاوم ،کە تەواو
ەکێ

دشکەم ،اێە اەیوو

چاویلمەکەم دادشیێەە الیەک  ،بەاەردوو دشست فریێمم

اەیاسەم یا ێ تەیگ بووش ،وشلێ اەست دشکەم بۆسۆ
کەداییشک و دشسک بەووەن یەوش

دایاوم ولەجێ وۆم چەقیوم! وا لە وەنە
ەادشیێن  ،ئەوش

دشچ ەەوش سەر وەنە

گرتووش!

کرد ،دش بوایە مۆر وۆم یەنکەل یەکەم ،کێشە

گورچیلەم اەیە  ،بەاڵم وۆم لەبیر کرد ،یی
ایە

ای فشارم لەبۆ دەنێ ،کەچ
کوەخا وسێن یەەۆکە ،یاوش

لەدشست یایێ و تەییا بەفەروە
گەیجێم

وۆ

ئەیم اەروا
فیمقە گولۆکە

دشوەرێ ،لەوەوشەەوش

رشوای اک ،ئەوش چەی شییم جارش دەەەوش سەر تەیاەا

کردیەوش ! اەرلەووەا بیرم لەبۆ ئەوش دشچێت  ،چەی

تەیاەا

رە تێ یاچێ ئەو یرۆڤە جوایەاکە قاتڵ بێ ،ا کێ ؟ قاب
دشچەەوش سەر وەنە

چاوشکای

دشسڕم،

دشکەم ،یا یەوێر ..اەرگی

روون وۆ

یەەۆکە ،د دای لێ جێڕ د شکەیەوش ،میاتر

!؟

لێ ورد دشبەەوش ،یا

ئەوجارش مگ اێ دشسووتێ  ،بەاڵم ئەوجارش تر بۆ ژەردشسکەی وۆیان ەشوایە دشکەم ،دش ێ
ئەگەر ژەردشسکە یەبایم  ،ئەوجۆرش یرۆیە لەیێن دشبوو دواییان بڕابۆوش.
ئێمکا نەسرشتەکای
دشچەە ال

یەوبووکێم

گەیجێم

وشاا رشوای اک  ،بام دشدا و

لەداو

لەد شست چووی

یاکام ،چاوم دادشوەم یەوشک ەکێ

ببین  ،ەەرم دای شگرەت،

چویمە دشمای ئەو یەوبووکە چلۆن یەوە و بەرۆک وۆ

لەنەژیەت

سوار چاک

ژیای

دادەیوش ،بەدشست وۆم ییە ،دشیەوێ ب ای ئەو کەە بێ اشت واەیایایە چۆن وشک بی یێو
ئاو لەرمیوون و اەەۆکاون ،لەاڕ بێ برای

گەروو
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اویێ

لێگرتم؟ یا لەاەیوویان

بارگرای تر ..اڕ ژایکر ..کارشساتاویکر نا
دشیگ  ،رشیگ  ،چەاۆکاکای

داکەکەیەت  .د شمای چۆیە ،دشمای چ لێ ااتووش و
اەرەشایکر د

بۆکوێ دشچم .ئاخ لەاەیووەیان نا

دایمەکەیەت  ،چاک دشمای چ ەکێم لە جیات ووەم دشفیەقای  ،ئەیم دشی ای  ..ئێوش
دشی ایم ،دش
دشتوای

بۆ ئەوایە
بڵێ

کە یای ایم چۆن بووش ،با لە بۆتان با

ئەوش یەکەم جاریە ،کە دشقێم

یەکردوشتەوش کە بە چ میایێ

ئەدشبی

بمەم چۆن بووش.
ووەن ووشتەوش ،بیرم لەوش

یووسراوش و چ تەکنیمێم تێ ا بەکارااتووش ،بە مو تەییا و

تەییا بیرم لە سەر اەیگاو بە اەیگاو

ەووداوشکان بووش .

قادر وریا (بۆ کۆمێنتی ساالر عەبدوڵڕەحمان):
یاتوای باس ئەو اەسکە بمەم کە لە بەرشبەیای دوا
فەراەیگۆکێ
اێ

بۆ بەسەراات «یەە

کەچە »  ،لە گە ووەن یەوش

دێ :نەسایەوش ،یاتەیبار  ،وۆە ا
س است دشکەم بۆ ئەو کاتە
بۆ یووسین

وشاا س ا

ەەویخووییەک بۆ ئایادشکردی

و ەشمایەی

بۆ ووەن یەوش

کارتێمران و بیروەا

یا اەر اەیوویان؟

ئەم بەسەرااتە تەروایت کردوش ،اەر

وۆت لە بارش

وۆم دشمای اەتا تەواوم کردوش چەی شم فریێم

ئەم کۆیێنکە تێ دا

کە اەر

ئەم بەسەرااتە

ەەکنەکای

بە بەریەوش ەەکوش .فریێم

ینیە سەرچاوشکەیان ئەو وەم و داوایە بووش کە بەەە ت اەسکت اێ کردوون .س اس
مۆر کە ئەو اەسکەت اێ دام لە یووسین «یەە

کەچە » دا ،رشیج بە وەسار یەبووم.

*****
ساالر عەبدولڕەحمان (بۆ کۆمێنتی قادر وریا):
قوربان  !..یەک رشیج بە وەسار یەبوو  ،بە مو و ئەو یووسینە
دشکرێ بەبێ رتوو
رە

ب ش

قوووووووووو

سەلەای ،

تۆ ،ئەوش

و جوایماری ئەدشب و یامای چ و چیەوش ،میایێم واک و ئەگەر

میا یێ  ،تەکنیمێ  ،لە ەووکەە ا سادش و لەیاوشرۆک ا قوو  ،اەی ش
 ،کە برینەکەت دشگەیەییە سەر ئ ێم  .کاک قادر! با ەکێمت

اێ بڵێ  ..بۆوۆم ،لە یێنش گەیشکوویەتە ئەو قەیاعەتە  ،اەست دشربڕیم و لێ وان لەسەر
کا رەم

با

کەیکروەی

و ەایمکە ،کە ئەو کارش اەرچیەک بێت  ،دشبێکە واجبێ
دشگەیەیێت ،دیارش سەبارشت بە وۆم  ،دشتوای

بەتایبەتیە لەبوار ئەدشب ا ،ەاگەەمە دشب !
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بڵێ

بەدیکن

و یەکردی
کار

با

و

بێ ای اێ و اەیایەک یەە
ییخای

ەۆلۆوۆف

چیرۆکە

سۆڤیەت

کەچە  ،مۆر میاتر لە چیرۆک چارشیووس ئادشیی اد

گریای ی  .لەا ەیوو ووەنەرای

ئەدشبیە ەا دیارش ،کە ئەو

ەۆلۆوۆف چەی ش کاریمەر و اڕ اەسک یرۆڤایەیە .ئەیم مۆر بەتوی

دشسکت دشکوە

و دشسکخۆەایەت لێ دشکەم ،اەرچەی ش مۆر نەمم دشکرد ژیان

یەوویەیەک وشاا تێ ا یەبایە ،چە لەوش تۆ بینووس و ئێەە
ئەو جۆرش یەوویایەیان اەیە ،کە د نیام مۆر

بیخوەنینەوش .بەاڵم یادام

و شااەەان اەیە !؟ دش ێ کە اەیایە ،یاووا

ئافەری م و سەد جاریە ئافەریم ،بۆ وشفات ..بۆ تەەدشسکیت لەوش
رشوای اکێ

ەوون ب ر ببێت ،اەروشکو ئەوش

مۆریە لەوش

و گەری

کارشساتاو

تر ،فەوتا وشو کە

وریایەک بە قە ەیە جوایەکە

یەاێڵ

مۆر بە سەراات تراژی

بەسەراات

دیمە

و شاا و

ایەیان لەبارشوش یامایێت .بۆ؟ چویمە قادر

یەینەوشای ووش ،یان کەسێم

بەوشفا

وشکو قادر وریا

ااوش یەبووش .دیارش اەرئەیم یی  ،ئەو دشسکخۆەیەت لێ دشکەم ،بەاڵم لە وایەیە مۆرتر
کاریگەری لەسەریم اەبووش و ئەینیە راسکگۆیایە  ،چی اەست اێمردووش  ،دشریبڕیوش .
دشتوای مۆر
یەوویە

لەسەر ب وە  ،بەاڵم با ئەوشی ش بە

دیمە

وەروارەمە .دووبارش دشسکخۆەایەت لێ دشکەم و دش ێ  ..ای

دیاریمراو ییە لە بۆ ئەوش
بیە وەێوامەم تایبەت
اەر ئەواا

بێت .وشک دش ێم یشکێ

ەێوام

دشق سەرکەوتوو

چوارچێوشیەک

اێ بناسرەکەوش ،اەر وشکو ئەوش

رۆیشکم ،قمەکردن اێمەییم ،گریان ،عەەق و .....اک
یووسین

بوویت ،لەوش ئەو اەیایە

اەیە .بۆیە دش ێ

دشسکت وۆ

اەرکە
 ،اەیە.

بێت ،مۆر سەرکەوتوو

دشتویم ت بیگەیێن  ،گەیای ت ..بەراسکییە باەت گەیای .
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