کهسيک بانگم دەکات
له غوڕابی خهو دا بوو که بانگی کرد .ئهوە بۆ هه ناستی نو ژی
نيوەڕۆيه! .ئهگهرچی ئهو پ ی خۆش نهبوو لهوە خهوەخۆشهی
بهرەبهيان ڕاست ب تهوە ،به م نهيزانی بۆ لهسهر ج وبانهکهی
ههستاوەته سهرقوون .چاوی ههڵ نهه نا تا بزان بهم بهرەبهيانه
زووە ک ی ههرای ل کردووە؟ بيری کهوتهوە ﻣاوەی چهند
سا که خانهنشين کرابوو نهدەچۆوە بۆ دايرە ،هيچ شو ن کی
شک نهدەبرد کاری ل بکات ،تاکوو بهم بهيانيه زووە بۆی
لهخهو ههست  .بيری کردەوە ئهو دەنگه دەب ک بووب ،
لهدەنگی خ زانی نهدەچوو! د نيا بوو دەنگی وەک دەنگی
ﻣندا هکانی نهبوو .ئهی بل ی ک ب ت بهو کهڕەی بهيانييه
گهيشتب ته سهری؟ تۆب ی دز نهب ت ؟ لهد ی خۆی دا به خۆی
پ کهنی.
ئهوە ب ی چ دز ک ب ت! ب ته سهرت ههرات ل بکا؟-.
بيری کردەوە ب ی ک ب ت هاتب ته ناو ژووری خهوەکهم،
ههرای ل کردم؟ نهرﻣه پرخهی خ زانی لهو خهو وهۆشياريه
ڕايپهڕاند .چاوەکانی دوو س جار هه گ ۆفی ،بيری کردەوە ﻻی
سهير بوو خ زانی چۆنه گو ی لهو ههرا کردنه نهبووە؟ ئاخر
لهوەتی وەبيری دەهاتهوە تا گو ی لهدەنگی بهجۆر ک دەبوو
وەک کارەبا ل ی داب ت ،گورج ک دەردەپهڕێ .چاو کی له
خ زانی کرد بوو ،خهوتبوو .ئهم پرسيارە ﻣ شکی ختووکه
دابوو ،ب ی جه ته ل ی نهداب وا ئهم قاو کردنهی نهژنهوی ب !
نا! ئهوەنييه پرخه پرخی دێ .چاوی به ژووری خهوەکهدا

گ ڕابوو ،کهسی وەبهر چاو نهکهوتبوو ،ههستابوو چووبووە
ها هکه ،لهو ش کهسی نهدی بوو .بيری کردەبۆوە خۆدەنگهکه
له کۆ نهوە نهکهوتبووە بهر گو ی ،زۆر نيزيک بوو .ههرچهند
چاوەکانی بهستراو وخهوا ۆ بوون ،بهڕوونی قه فهتی
ئهوکهسهی بانگی کرد بوو بۆ چاوتروکان ک بينی بوو .ا
ﻣرۆيهکی کورتهبا ی سهوزە بوو .کراس کی سهوزی
بههاری لهبهردابوو .شهپکهيهکی ڕەشی لهسهر نابوو،
قژەسهری لهپشتهوە وەک کلکی ئهسپ بهستبوو و لهژ ر
ک وەکهيهوە ه نا بووە
دەرێ ،وەک ئا شهکابۆوە.
تهواوی کهل ن و قوژبنی ﻣا هکهی پشکنی بوو ،تهنانهت سهری
ک شابووە ناو ژووری خهوی ﻣندا هکانيش ،کهسی نهدی بوو.
ئهوەندەی وەبيری هاتبۆوە خهونيشی نهدەديت .چووبووە بهر
ڕووشۆريهکه دەست و دەم وچاوی شۆردبوو .دەستی دابووە
خاولهکه دەم وچاوی ويشک بکاتهوە ،له ئاو نهی بهر
ڕووشۆريهکهوە بۆ چاو ل ک نان ک پ او کی کورته با ی
لهپشت خۆيهوە ديت بوو .کراس کی سهوزی بههاری لهبهردا
بوو .ڕيز ک ددانی ورەدی سپی لهدەم دابوو بهو پ دەکهنی.
شهپکهيهکی ڕەرشی لهسهر نابوو ،قژەسهری لهپشت سهريهوە
چهشنی کلکی ئهسپ لهژ ر کﻼوەکهيهوە ه نا بۆوە دەرێ ،وەک
ئا له ئاو نهکهدا شهکا بۆوە .بيری کردبۆوە ئهگهر ههرا
کردنهکهش ڕەنگه خهون بووب وگو ی زرينگاب تهوە ،به
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د نيايهوە خۆ ئهﻣهيان بهﻻيهوە خهون نهبوو؟ بۆيه به پهله ئاوڕی
دابۆوە .به م جگه له چهند ڕيز کاشی سپی ههور وﻣانگی
ڕووکاری ديوارەکه هيچی تری ل نهبوو.
ههوايهکی کش وﻣاتی بوو .لهگهڵ ئهوەی ﻣاوەيهکی زۆر
له ڕۆژ ت پهری بوو بهبۆنهی ههواکهوە دەت گوت بهرە بهری
بهيانه .ههورە بۆرەکان بهب ئهوەی خۆيان شلوی بکهن،
بهد کراوەييهوە نهرم نهرم بارانهيان بهو تهوە وەر دەکرد .ئهو
خۆی ساز کردبوو بڕواته دەرێ ،خ زانی بهدەم خهوەوە ،تهنيا
چاو کی ل بز کردبۆوە ،پرسياری کردبوو ئهوە بهو بهيانه
زووە وههور وبارانه بۆ کوێ دەچ ؟ ئهو تهنيا چاو کی ل
کردبوو ،ئهويش ب ئهوەی شت ک ب خهوتبۆوە.
ﻣاش نهکهی له کار ژ ه نابووە دەرێ .پڕيشکی بارانه شوشهی
ﻣاش نهکهی ل ڵ کردبوو .لهسهر دەوری ه ور ف چهی
خاو نکردنهوەی هه کرد بوو .سارد وگهرﻣی ناو ﻣاش نهکه و
دەرەوە تهﻣ کی خهستی به شوشهکانی ﻣاش نهکهدا ساوێ بوو.
لهدەرەوەی ﻣاش نهکهوە د نيا بوو کهس ئهوی نهدەناسيهوە ،ههر
وەک ئهوەی ئهم کهسی لهدەرەوە بۆ نهدەناسراوە .ﻣرۆﭬهکان له
پيادەڕەوی شهقام وەک تاپۆ دەر دەکهوتن ،بهپه ه خۆيان
دەخزاندە ژ ر کهپرۆکهی بهر دووکانهکان .لهگهڵ ئهوەی رۆژ
درەنگ بوو ،تاق وتهرا دووکان کرا بوونهوە .ئهو
بهدەستهڕاستی ب واری کوردستان دا پ چابووی بهرەو فهلهکهی
فهرﻣانداری .له س ڕای سهنگينيهوە س و لهناو قاناوەکانهوە
ه قی دابۆوە ،خهريک بوو پيادەڕەوەکانی داگير دەکرد.
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ر بواری تاق وتهرا بۆئهوەی ﻻق وقوليان تهڕ نهب  ،دەپڕينهوە
ئهوبهری شهقام .شهپۆﻻوی تاکسی شار که بهتيژی دەئاژوان،
شوشهی ﻣاش نهکانی تريان بهيهکجاری سواغ دەدا .بۆ
چاوتروکان ک ﻣاش نی به شۆفيرەکان دەو ستاند .لهفهلهکهی
فهرﻣانداری وەک ههﻣيشه ئاو پۆنگی خواردبۆوە .بۆئهوە دەبوو
بهگهﻣی ئهوبهرە وئهوبهری ﻣهيدانهکه بکهی .ئهو گ ژ ،گ ژ،
پ چابووی بهرەو شهقاﻣی قهراغ چۆﻣی .لهخۆوە ئهو پرسيارە
هات بوو بهﻣ شکی دا! ب ی ئاو بهست نی چۆﻣی پڕ کردب ت؟
گهيشت بووە ساحلی .ئاو رووکاری شهقاﻣی گرت بوو ،تا
ناوقهدی باخچهی ناوەڕاست شهقاﻣهکه هات بووە سهرێ.
تاگهيشتنی ﻣاش ن ک کهدرۆی ڕووکاری شهقاﻣهکهی ﻻ دەر
دەخست ،ﻻی وا بوو له يهک ک له شهقاﻣهکانی شاری و نيز به
ﻣاش ن پياسهی کردوە .چووبووە سهر پردەکهی کۆسه ،ه ند ک
شوشهی بهری ﻻی خۆی ﻣاش نهکهی ه نابووە خوارێ .وردە
باران بهدەم باوە خۆيان خزاندبووە ناو ﻣاش نهکه ودەم وچاويان
تهڕ کرد بوو .ئاو بهه وری ﻣهودای سهرچاو وبناری پردەکهی
بڕی بوو .ئهرخهوانه سوورە بهتا ووکه خۆی له کهل ن وقوژبنی
ﻣا ی چۆﻣی رادەکرد ،چهشنی تهتهری چوختی ههوا ی
کو ستانی بۆ زەريا دەبرد .به دەستهچهپدا پ چا بووی بۆ
بهندەکهی کۆسه ،لهوەتی وەبيری هاتبۆوە ههتا دلی گيرابوو
هاتبووە قهڕاغ چۆﻣی ،خوڕەی ئاوی چۆم خهﻣهکانی دلی
ڕەواندبۆوە و ههستی بهسووک بوون کی خۆش کرد بوو .وەک
کهس ک کۆ کی قورسی له کۆ ی داگرتب .
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ﻣاش نهکهی له ل واری چۆﻣهکه ڕاگرتبوو بهجۆر ک بيهوێ
ئاوی بدات .باران لهشوشه نيوە کراوەکهوە ﻻ ڕووﻣهت وشانی
چهپی خووساندبوو .شوشهکهی هه دابۆوە .زرم و کوتی باران
لهسهر سهربان و تهنيشتی ﻣاش نهکه له ﻻيهک و خوڕە خوڕی
ئاوی چۆﻣی وسهران سۆکردنی لهگهڵ تاته بهردەکان ،جۆر ک
ئاههنگيان ﻻی ئهو ساز کردبوو .لهگهڵ ئهوەی ه وری کردبۆوە
کهﻣ کيش ترساندبووی و تۆوی د هڕاوک يهکی نادياری له دلی
دا وەشاند بوو .سهری نابووە سهر فهرﻣانی ﻣاش نهکهی .له خهو
و وشياری دا گو ی لهدەنگی تهقهی دەستی کهس ک لهسهر
شوشهی ﻣاش نهکهی بوو .پياوە کراس سهوزەکهی ﻣا ی بينی
بوو ،بهسهری پهنجهی دەستی لهشوشهی ﻣاش نهکهی بهری
ئهوی دابوو .ئهو سهری بهئاستهم لهسهر فهرﻣانهکه بهرز
کردبۆوە و سيلهچاو کی ت گرت بوو.
س و.
ههﻣان پ اوەکهی ﻣا بوو .ئهم جارەيان کراس کی نارنجی ب
قۆ ی لهبهر دابوو .ک وە رەشهکهی بهسهرەوە بوو ،پرچی وەک
ئا له ژ ر ڕ ژنهی بارانه دا بهب ئهوەی تهڕ ب ت وەک ئا
دەشهکاوە .سهری نابۆوە سهر فهرﻣانهکه و پرسياری ل کرد
بوو.
تۆ ک ی؟ بهم بهيانييه چت له گيانی ﻣن دەوێ؟ ئهﻣڕۆ بۆ
بهربينگت بهﻣن گرتووە؟
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پ اوەکه ڕووی ل وەرگ ڕابوو .پشتی نابوو به دەرکهی ﻻی
ئهوەوە.
ﻣن شهريفم.
شهريف ﻻی ئهو ههﻣوو ﻣرۆيهکی دەگرتهوە تا کردەوەيهکی
ناشريفانهی ل نهوەشا بايهتهوە .پياوەکه وتبووی ئهو
شهريفايهتيه نا  ،ئهو ههر ناوی خۆی شهريفه .ئهو ه ندەی تر
ترسا بوو .ئهو کابرايه ئاگای لهﻣ شک ود يشی بوو.
 شهريف! ﻣهبهستت شهريفی ﻣلوانکهی شينه؟پياوەکه وتبووی نا .ئهويش شهريف که وەک ئهو شهريفه.
ﻣلوانکهشی ههيه ،به م شهريفی ﻣلوانکهی شين نييه .وتبووی
ﻣلوانکهی ئهو سهوزە ،جار جارەش دەب ته ﻣلوانکهی گڕ وئاگر.
ئهو چاو کی گورگهﻣ ش ل کردبوو ،بينی بووی لهژير
بارانهکهدا و ستاوە ،به م تنۆک ک باران چييه و ی نهکهوت
بوو .گهرﻣايی لهشی شوشه و دەرکهکهی گهرم داه نابوو ،ديت
بووی ها و لهسهر ﻻشانی چهپی کۆتهکهی هه دەستی .ه ندەی
تر ترسهکهی گهشابۆوە .شووشهی ﻻی خۆی ه نابۆوە خۆاری
تا جوانتر قه فهتی ببين  ،لهبهر روونی کرانهوەی شووشهکه،
ديتبووی لهوێ نهﻣاوە! بۆ د نيايی دەستی بردبووە دەرێ ،ج
قونی لهسهر دەرکهی ﻣاش نهکه گهرم بوو .ڕەنگی هه بزرکابوو،
خ را ﻣاش نهکهی هه کرد بوو بهرەو شار گهڕابۆوە.
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بارانه ههروا دەباری .جار جار ورد ورد و جار جاريش
بۆ چهند خولهک ک گۆپاڵ باران ش پ و کوتی له عهرزی ساز
دەکرد .ئهﻣڕۆ لهو رۆژە بارانيهدا چهشنی جاران خهﻣهکانی
وەک ههﻣوو جار ک نهڕەوی بۆوە هيچ ،ه ندەی تر بهدەيتنی
ئهو کابرا قژدر ژە د ی گيرابوو .سهری ل ی سووڕ ﻣابوو
لهوەی که پ ی کوتبوو ناوی شهريفه وههر تاوێ بهکراس کی ب
قۆ هوە خۆی نيشان دەدا .گهيشت بووە فهلهکهی فهرﻣانداری،
س ﻼوکه خۆی خزاندبووە ناو قاناوەکانهوە وليتهيهکی سوور
وخهستی لهسهر ﻣوزاييکی پيادەڕەوکان ج ه شت بوو .شهش
حهوت کهس سپووری شارەوانی بهشيش و دار تۆڕی بهر
قاناوەکانيان خاو ن کردبۆوە .خهرﻣان کيان بت ی خا ی ئاو
وﻻيلۆن له قهراغ شهقاﻣهکه هه دابۆوە .له شانی ڕاستی ﻣيدانهکه
دوو خ وەتی ﻣانگی سوور و کۆﻣيته له ژ ر باران دا بهﻣهودای
دەﻣيتر لهيهک هه درابوون .چۆڕاوگهی باران به ژ ريان دا
دەڕژا ناو قاناوەکه .لهبن ههرکاﻣيان دوو س ﻻو بهجلی تايبهتی
ﻣانگی سوور وکۆﻣيته لهسهر کورسی دانيشت بوون .بۆ ئهوەی
ﻻقيان تهڕ نهب ههر دوو ﻻقيان نابووە سهر کورسی بهتا ی
ڕووبهڕوەکهيان .کهس ديار نهبوو .لهژ ر خ وەتهکان غهيری
دوو سهندووقی شوشه کهه ند ک پوو ی کاغهزيان ت دا بوو
هيچی تری نهکهوت بووە بهرچاو.
ﻣاش نهکهی خست بۆوە ناو کاڕ ژ وچوو بۆوە ژوورێ.
ههﻣوو ههستابوون نانی بهيانيان خوارد بوو ،ه ند ﻣڕ وﻣۆچ
بوو .خ زانی هيچی ل نهپرسی بوو .ئهو کوت بووی نانی بۆ
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دابن ن وسهير کی سهعاتهی کردبوو ،تهلهويزيۆنی هه کردبوو.
چاوی ل بوو س و چهند شاری باشوری ئ ران و پار زگاکانی
ئيﻼم و لوڕستانی کاول کردبوو .س و دەيان د ی ڕاﻣا ی بوو،
شو نهواريان نهﻣابوو .بهدەم نانخواردنهوە بيری ههر لهﻻی
س و ل دراوەکان بوو ،بهخۆی کوت ههر دە ن باران
ڕەحﻣهته! ،ڕەحﻣهته! .ئهوە حهوتويهکه يهک بين دەبارێ.
تهلهويزيۆن و نهی ژن وﻣندا ی نيشان دەدا ﻣاڵ وحا يان نهﻣا
بوو ،لهژ ر باران دا هه دەرزين.
ئهو لهن و کورسيهکی پهﻻستيکی دانيشت بوو ،تاو ک
ئۆقرەی نهدەگرت .چاوی وەک داڵ بهچوار دەوری خ وەتهکهيان
دا گ ڕا بوو ،تا کردەوە وئاکاری هيچ کهس کی ل شاراوە نهب .
ئاخر له ههﻣوو ﻣ ديا حکوﻣی وغهيرە حکوﻣی دا ب و کرا بۆوە
جگه له ڕ کخراوەی ﻣانگی سوور و کۆﻣيتهی ئيﻣداد هيچ
ڕ کخراوە وکهسايهتيهک ﻣافی ئهوەی نييه يارﻣهتی بۆ س و
ل دراوان کۆکاتهوە .ئهو دو ن بهيانی ناﻣهيهکی بۆ هات بوو که
کاتژوﻣ ر شهشی ئ وارێ بۆ بهشداری کردن له پ ک ه نانی
کهﻣپهينی کۆکردنهوەی يارﻣهتی بۆ س و ل دراوانی پار زگای
ئيﻼم و لوڕستان بچ ته کت بخانهی يهک ک له ڕ کخراوە
ﻣهدەنيهکانی شار .بيست کهسايهتيهک به ژن وپياو لهکۆی
ڕ کخراوە ﻣهدەنيهکانی شارەوە کۆببوونهوە .ئهم وههشت کهسی
تريان وەک شووڕای بهر وەبهری کهﻣپهينهکه هه بژارد بوو.
ئهو بهر له هه بژارنهکهی کوت بووی به بروای ئهو وا باشترە
کهﻣپهين ساز نهکهن .کاريان بهو سهر شهيه نهب  ،ئهوەنييه
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بهردەوام له ههﻣوو شو ن کهوە دە ن کهس جگه له ﻣانگی سوور
وکۆﻣيته ﻣافی کۆکردنهوەی يارﻣهتی نييه!
وت بووی ئهگهر هاتينه ﻣهيدان ،دەب چاوەڕوانی زۆر شتی
ناخۆش وچاوەڕوان نهکراويش ببين .ڕەنگب بهريان پ
بگيرێ .دەب ﻣاوەی کهﻣپهينهکه دياری بکرێ وبهههر
ش وەيهک ب ت تا کۆتايی ﻣاوەی کهﻣپهينهکه کۆڵ نهدەن .وت
بووشی ههرچهند ناب چاوەڕاونی ئهوە لهخه ک بکهن که
چهشنی کهﻣپهينی کۆ کردنهوەی يارﻣهتی بۆ بووﻣهلهرزەی
کرﻣانشان به ل شاو يارﻣهتيان بۆ ب نن .دوو ڕۆژ بوو ﻣانگی
سوور وکۆﻣيته بۆ کۆکردنهوەی يارﻣهتی له فهلهکهی
فهرﻣانداری خ وەتيان هه دا بوو ،خه ک تهنانهت بت کی ئاوی
چکۆلهشيان بۆ نهبرد بوون.
ههوا کش وﻣات بوو .جار جار پڕيشکه باران کی ورد
نﻣ کی ف نکی له سهر وچاو دەپڕژاند .بهپ ی بڕياری پ شوو،
سهر لهبهيانی ههﻣوو ئهنداﻣانی کهﻣپهينهکه له فهلهکهی
فهرﻣانداری کۆ ببوونهوە .خ وەت کيان ههشت گهز دوورتر له
خ وەتی کۆﻣيته هه دابوو .زۆربهی ئهنداﻣانی کهﻣپهين جگه له
ژنهکان ليباسی کورديان لهبهر کردبوو .له س ﻻی خ وەتهکهوە
بهن ری زاگرۆس چاوەڕ ﻣانه هه واسی بوو .ئهوە دورشﻣی
کهﻣپهينی ههﻣوو شارە کوردەکان بوو .بهش ک له ئهنداﻣانی
کهﻣپهين ،ه ند کيان برينﺞ و ڕۆن کڕی بوو له بهردەم خ وەتهکه
ڕوو له شهقام دايان نابوو .خه ک به ديتنی ئهو کهسايهتيانه
ڕوويان کردبووە خ وەتهکه .بهگو رەی توانا پووڵ و برينﺞ و
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ڕۆنيان بۆ ه نابوون .بهر له نيوەڕۆ تهلهفوونيان بۆکرا دەب ئهو
بهن رانه بگۆرن .ناب ناوی زاگرۆس به بهن رەکانهوە بب .
زاگرۆس بڤهيه! بۆ ئهوەی ک شه ساز نهب بهپهله بهن ری تازەيان
نووسی بۆوە ،کۆی ڕ کخراوە ﻣهدەنيهکانی شار .خه ک بهو
گۆڕانکاريه زياتر ڕوويان کردبووە خ وەتهکه .ههرکهس ک بهو
دەﭬهرەدا ت پهڕی بايه ،يهک ک له ئهنداﻣانی کهﻣپهينهکه
بهد نيايهوە دەيناسی و بانگی دەکردە ژ ر خ وەتهکه.
س و
س و
کاکه ئ رە وەک ئاگادارن کهﻣپهينی کۆی ڕ کخراوە
ﻣهدەنيهکانی شاری بۆکانه ،پ وەندی به هيچ کو وە نييه.
خۆشﻣان يارﻣهتيهکان دەبهين بۆ ناوچهکه ،دەيان دەينه دەست
خودی س و ل دراوەکان .خه ک لهچاو دەست کورتی
ونهبوونی کار وقهيرانی ئابووری ،روويان کردبووە
خ وەتهکهيان ،ههﻣه جۆر يارﻣهتيان بۆ بردبوون.
پياو کی پيری خڕيﻼنهی ت ک سﻣڕاو هات بووەژێ
خ وەتهکهيان وله تهنيشت ئهو دانيشت بوو ،پرسی بوو ﻣام
ﻣيرزا ئهوە پووڵ بۆ ئهو س و ل دراون کۆ دەکهنهوە؟ کوت
بووی سا کيان لهم شارەش س و ههستاوە و ههﻣوو د هاتی
سهر ئهو چۆﻣه ئاو بردويه .ئهو کات خه ک فهقير ونهدار
بوون ،هيچيان نهبووە .ههر نان و ئارد و خورﻣايان کۆ
کردۆتهوە .دەو هت خ را خ وەتی بۆ هه داون .ئهوکاتی
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ﻣاش نی باری ههر گاز بوون .پياو ک دوايه بوو به حاجی،
س ﻣاش نی گازی ههبوون .ﻣاش ن کی ئارد بردبۆوە ﻣا ی
خۆيان ،خه ک پ يان زانی وﻣاش نه ئاردەکهيان بهڕۆژی
ڕوون لهﻣاڵ ه نا دەرێ .ئهم وت بووی خا ه گيان ئهوانهی
دەيان بينی ههﻣوو دەو هﻣهندن .پ ويستيان به هيچ نييه .پيرە
پ کهنی بوو .ددانه شاشهکانی وەديار کهوت بوو .دەستی
کرد بوو به گيرفانی دا چهند پوو ی وردەی کاغهزی خست
بووە ناو قتوولهکهيانهوە.
له دووههم ڕۆژی کهﻣپهينهکهدا ههر له شهوی پ شووەوە
باران توند دەستی پ کردبۆوە .بهيانی زوو چهند کهس ک دەم
و دەزگايی کۆ کردنهوەی يارﻣهتيان داﻣهزراندبۆوە .لهگهڵ
ئهوەی کهم کهس لهدەرێ بوون ،خه ک يارﻣهتی بۆ بردبوون.
ئهوان پ شتر چوار کهسيان بۆ ههڵ سهنگاندنی وەزعهکه نارد
بووە لوڕستان .سهعات دەور وبهری يازدە تهلهفوونيان کرد
بوو.
ئهلۆ
ئهلۆ
کاکه وەزعهکه ل رە زۆر خراپ ترە لهوەی باسی دەکرێ.
ر گاکان بهشی ههرە زۆری خراپ بوون .پردەکان ئاو
بردوونی .کوڕەکان له ﻣاﻣۆ ن کهﻣپيان ل داوە .لهگهڵ
کوڕگهلی شارە کوردەکان ژوور کی هاوکاريﻣان پ ک
ه ناوە .قوتابخانهيهکﻣان کردۆته بنکه.
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 زۆر باشه دەستتان خۆش ب ت .چيتان زۆر پ ويسته ب ن بابۆتان بن رين.
چهکﻣه ،ب ڵ ئاسن ،خواردەﻣهنی ،ئاو وکهرەسهی پ وستی ژنانه.
کهس ڕووی نهکردبووە خ وەتی ﻣانگی سوور
وکۆﻣيته .ﻣانگی سوور سهر لهبهيانی خ وەتهکهی کۆ
کردبۆوە .کوڕانی کۆﻣيتهش کز وﻣات لهژ ر خ وەتهکهيان
کشﻣۆ ه ببوون .ئهوە جۆر ک دەﻣهﻻسک و بهربهرکان
وب بڕوايی جه کی بوو به دەو هت ودەزگاکانی .سهر
لهبهيانی س ههﻣين ڕۆژەوە بڕ وبيانو وبههانه له ﻻين دەزگا
ئهﻣنيهکانهوە دەستی پ کردبوو .ﻣاش ن کی سواری بۆر له
بهر خ وەتهکه و ستا بوو .پياو کی حوجهی چاوشين
لهﻣاش نکه دابهزی بوو .سهر کی تاس و وەردە ڕيش ک
وڕيز ک ددانی گڕی زەرد ،چاوە شينهکانی ﻣهکربازتر
نواندبوو .کوڕانی کهﻣپهين به بينينی ئهو زرته زەﻻﻣه،
د يان کپ و لهشيان داه زرا بوو .بهزﻣانی فارسی وتبووی:
 ٠ئهگهر زەحﻣهت نييه يهکتان وەرنه ن و ﻣاش نهکهوە
کهﻣ ک قسه دەکهين
ڕ بوار خ را چوبوو سواری ﻣاش نهکه ببوو وله خ وەتهکه
دوور کهوت بوونهوە .پاش سهعات ک ڕ بوريان ه نابووە
تهنيش خ وەتهکه دايان نابوو وڕۆيشت بوون .ڕ بووار
گ ڕابوويهوە پ يان وتووە ئهوە حوکﻣی دادستانی گشتی
ئ رانه ،جگه له ﻣانگی سوور و کۆﻣيته کهس ﻣافی
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کۆکردنهوەی يارﻣهتی نييه .ئ وەش بٶئهم کارە ئيزنتان له
کهس وەر نهگرتووە ،دەب کهﻣپهينهکهتان کۆکهنهوە .ئهﻣه
دەستوورە! ئهگينا بهزۆر کۆتان دەکهينهوە .ر بوار وتبووی
ئهوە له کهيهوە سواڵ کردن ئيزنی دەوێ؟ .لهههﻣوو شارە
وئازەربايجان
کوردستان
پار زگای
کوردەکانی
کۆکردنهوەی يارﻣهتی بهردەواﻣه .ههر کات شارەکانی
ترکۆيان کردەوە ،ئ ﻣهش کۆی دەکهينهوە .حوجه وت بووی:
ئ ﻣه ههﻣوو ئ وە بهباشی دەناسين .ههﻣووتان پياوی باش
وناو بهدەرەوەن ،ﻻی خه کی ڕ زتان ههيه .کار کی
واﻣهکهن کهراﻣهتتان بشک  .ئيﻣه کۆتان دەکهينهوە ،با
ﻣهئﻣوور نهه نين کار بکهو ته زۆری .خۆتان کۆی کهنهوە
باشترە.
بهرلهوەی ڕ بوار بگاتهوە بهر خ وەتهکه،کوڕگهل ههﻣوو
کهل وپهلهکانيان جگه له بت ی ئاوەکان ڕاگو زا بووە شو ن کی
ئهﻣن .کوت بوويان ئهگهر کوهاتن شتهکان بهرن با ههر ئاوەکان
بهرن و ئ ﻣهش کارەکهيان لهههﻣوو شو ن ک ل لهقاو دەدەين.
ڕ بوار بهحوجهی وت بوو ئ ﻣه شووڕاﻣان ههيه ،ﻣن ناتوانم
بهتهنيا بڕيار بدەم .دەب بچﻣهوە قسهيان لهگهڵ بکهم .دوايه پ
تان دە يينهوە .ڕ بوار زۆر وەڕەز و تووڕە بوو .ههﻣوو چاوەڕێ
ببوون هۆی ئهو گرژی وتوورەيی ئهوانيان بۆ بگ ڕ تهوە.
 ئهوەی ڕاست ب ت ئهوان دەزانن کهس بت ه ئاو کيش نادات بهکۆﻣيته ،لهوە زۆر تووڕەن .پ يان وانهبووە خه ک يارﻣهتی
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ئ ﻣهش بدەن ،ئهگينا ههر له يهکهم ڕۆژەوە نهيان دەه شت تاقه
بت ک ئاويش کۆ کينهوە.
جا کاکه تاوانی ئ ﻣه چ يه خه ک ﻣتﻣانهی بهدەو هت نييه؟
ڕ بوار وت بووی ئهو پياوە حوجه دەناس  ،خۆی زۆر لهو
کارانه هه ناقورت ن  .وتی بهويان وتووە ئهم خ وەته کۆکاتهوە.
تکای کردووە خۆﻣان خ وەتهکه کۆکهينهوە با هه ساز نهب
وﻣهئﻣوور نهڕژ ته سهرشهقام.
باران به ل زﻣه دەباری ،دەت گوت ئاسﻣان کون بووە و د ۆپه
دەکات .شهقام چۆڵ بوو .تاق وتهرا ر بوار ک به چهترەوە به
پيادەڕەو دا بهتيژی دەهات .ئهوەی دەهات ههر ﻣاش ن بوو.
لهگهڵ ئهوەی عهسر کی درنگ بوو وچاوەڕوانی ه نانی
يارﻣهتيهکی وا نهدەکرا ،خ وەتهکهيان به سه ت وقو تی له سهر
پ ادەڕەوەکه بهج ه شت بوو .شهو ههﻣوو ئهنداﻣانی کهﻣپهين
کۆ ببوونهوە .بڕياريان دا بوو بهيانی ههﻣوو بهخاو خ زان و
دۆست برادەريانهوە دەس بکهنهوە به کۆ کردنهوەی يارﻣهتی.
تهنانهت ئهگهر ل شيان بدەن و بيان گرن تا ﻣاوەی دياری کراو
در ژە به کهﻣپهينهکهيان بدەن .ههوا گورگه زێ بوو .باران جار
جار ههر دەباری و جار جاريش دەبووە تاو وساو .سهر له
بهيانی ههﻣوو ئهنداﻣانی کهﻣپهين و جهﻣاوەر كی زۆر له دەوری
خ وەتهکه کۆ ببوونهوە .خه کيش به ديتنی ئهو قهرەبا غيه
بهردەوام يارﻣهتيان بۆ ه نابوون .ئهنداﻣانی کهﻣپهين سهر ودڵ
گران بوون .وەک داڵ بهچوار دەوری خ وەتهکهدا چاويان
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دەگ ڕا .پياو کی سهر کوولهکهی کۆت وشه وار سپی هات بووە
ژ ر خ وەتهک .تهپی دابووە سهر کورسييهک وخۆی ﻣه س
کردەبوو .ههﻣوو گيانی کردبووە گوێ .پاش ﻣاوەيهک وت
بووی :کاکه لهگهڵ ک شهکه چی تان کرد؟ ﻣن پ م وانييه ب ن
کهﻣپهينهکه بهردەوام ب ت .کۆتان دەکهنهوە!

ههﻣوو پ يان سهرير بوو ئهم سهر کولهکهيه لهکو وە هاتووە
و لهکو وە ئاگاداری ک شهکهی ئهوان بووە!! .سهر کوولهکه وت
بووی ئهو دۆستی نزيکی فهرﻣاندارە ،ئهگهر حهز بکهن قسهی
لهگهڵ دەکات .بهشکو کارەکهيان ج بهج ب ت .کهس
ڕوويهکی وای نهدابوويه .کهس ک سهری بردبووە بن
گو چکهی ئهﻣهوە پ ی وتبوو ،ئهو سهگبابه بۆ هاتووە بۆ ئ رە!،
ک ه ناويهتی؟ وت بووی باش دەناس  .له زيندان لهسهر ئهو
قسهی کردوە ،چوار سا ی ڕەبهقی به تهنگه دا داوە .کهﻣپهين تا
نيوەڕۆ بهب ک شه بهردەوام بوو .له دوانيوەڕۆوە يهکه يهکه
چهند کهس کيان له ئهنداﻣانی کهﻣپهينهکه بانگ کرد بوو بۆ
شو نه جياوازەکان ،ههتا به ههڕەشه بيان ترس نن .ههرتاو
کاتاو ک له ژن و لهپياو نهناس وناﻣۆ دەهاتن بۆ ژ ر خ وەتهکه
دادەنيشتن .ههﻣووگيانيان دەکردە چاو و گوێ.
کهس تاقهتی ئهو د هڕاوک يهی نهبوو .دەت گوت کايهی
دايه ﻣهﻣدە بهگورگه ،گورگه ددانی تيژە دەکهن .عهسر بڕياريان
دابوو لهگهڵ فهرﻣاندار تهلهفوونی قسه بکهن .دوو کهس که
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دۆستی نزيکی فهرﻣاندار بوون تهلهفوونيان بۆ کردبوو،
فهرﻣاندار تهلهفوونهکهی ل هه نهگرت بوون .به سهر
کولهکهيان وت بوو ئهگهر تۆ ڕاست دەکهی و دۆستی نزيکی
فهرﻣانداری تهلهفوون بۆ فهرﻣاندار بکه ،فهرﻣاندار يهکهو
زەنگ تهلهفوونی ههڵ گرت بوو .پاش س و کردنهکه يهک ک
تهلهفوونهکهی لهدەست سهر کولهکه دەر ه نابوو .پاش خۆ
ناساندن وت بووی :کاکه ئهو دەزگا ئهﻣنيانه بۆ زۆريان بۆ
ه ناوين .له ههﻣوو شارەکان کهﻣپهينی کۆ کردنهوەی يارﻣهتی
بهردەواﻣه .ئيﻣام جوﻣعه و فهرﻣاندار ﻣاوەی سهعات ک له ف نه
شار چونهته کهﻣپهينهکه دانيشتون .ل رە بۆ زۆرتان بۆه ناوين.
 بهخودا ئهﻣکارە هيچ پ وەنديهکی بهﻣنهوە نييه .ئهوە ئهﻣر کیسهرتاسهرييه .جگه له ﻣانگی سوور وکۆﻣيتهی ئيﻣداد کهس
ﻣافی کۆ کردنهوەی يارﻣهتی نييه ،ﻣن ب م چی؟ .دەب بچنه
دادستانی ئيزن وەرگرن.
لهپشت تهلهفوونهکهوە وت بووی جهنابی دوکتور ،ﻣهگهر ئهمشارە لهچاو شارەکانی تر چييه .ئهوە نييه له هيچ شار ک
بهرگری له کۆکردنهوەی يارﻣهتی نهکراوە .بۆ دەب ئ رە جياواز
ب ت .جهنابت پ او کی خو ندەوار و ڕۆشنبيری ،ش خ ولڕەئيسی
شاری .ئ ﻣه ناچينه هيچ کو يهک .کهﻣپهينهکهش کۆ ناکينهوە ،با
ب ن کۆﻣان کهنهوە .ئ ﻣه ئهو کارە ﻣ ديای دەکهين و ئهوەش
لهچاوی تۆوە دەبينين .تهلهفوونهکهی دابۆوە به سهر کوولهکه.
فهرﻣاندار به سهر کوولهکهی وت بوو دوو کهسيان باب ن بۆ
فهرﻣانداری قسهيان لهگهڵ دەکهم.
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دوو کهس خيرا بهرەو فهرﻣانداری وەڕێ کهوت بوون.
يهکيان بههاوڕێ کهی وت بوو دەزان دوکتور بهر لهوەی بب ته
فهرﻣاندار بهرپرسی زانکۆ بووە .پياو کی خو ندەوار وخاوەن
قه هﻣه .ئهو جوابی دابۆوە ئهزان  .وت بووی باشی دەناس ،
ئهوانه ههر نانی دەسه تيان گهزت وقوونيان کورسی ناسی،
وەک دووپشکيان ل ت ت .له بهرا چزە لهوکهسانهوە ههڵ
ئهسهنن کهله ههﻣوو کهس زياتر لييانۆ نزيکترن ،کهسيان
تهنانهت وەخۆشيانهوە ئهەن .گ ڕابوويهوە
وەگير نهکهف
خزﻣ کی ﻣهﻻيان بووە له خوشکهزا وخا ۆزاش ڕا نهو ستاوە،
ههﻣووی بهگرتن داون .سا کيان کهسی وەگير نهکهوتووە
ڕاپۆرتی ل بدا ،بۆ ئهوەی باوەڕی زياتری پ بکهن ،ڕاپۆرتی
لهخا ی خۆی وبابی ئهو داوە .ﻣهﻻ زۆر سهگ بووە .خا ی دوو
ساڵ بهر له ڕاپۆرتهکهی ئهو ﻣرد بوو .باوکی ئهويان دوو ساڵ
بهتاوانی ئهنداﻣهتی کۆﻣه هی ژيانهوەی کورد زيندانی کرد
بوو.
فهرﻣاندار کوت بووی کاکه ئ وە دەو هتتان بردۆته ژ ر
پرسيار .بۆ دەب خه ک ئاوا يارﻣهتی ئ وە بدات ،به م هيچ
نادات به ﻣانگی سوور وکۆﻣيته؟ .ئهوانه زياتر نههادهايهکی
خه کين تا دەو هتی.
دوکتور گيان بهسهقهت بم ،بهخوا ئهﻣه هيچ خهتای ئ ﻣه تيانييه؟ ئهم دەو هته کاريهل وەها ئهکا عهبووە کوڕە نهی کردە.
خه کهکه باوەريان پ ی نهﻣاگه  .ئهش ئهم ئيدارەگهله کاريهل ک
خاس بکهن خه ک باوەڕ ب رن که ئهوەی ئ ژن ڕاسه.
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فهرﻣاندار کوت بووی بۆ ئهوەی کهﻣپهينهکهيان بهردەوام ب ت،
دەب لهگهڵ ﻣانگی سوور يان کۆﻣيته هاوکاری بکهن .يان بچنه
ژ ر خ وەتی ئهوان يان جلی ئهوان لهبهر کهن .ئهوان پ ﻣلی
هيچ ﻻيهکيان نهبوون .وت بوويان در ژە بهکاری خۆيان دەدەن
و ئهوانيش چی دەکهن بابيکهن .ئهگهر کو کار کی نهگونجاويش
کرا ،ئهوە به ههﻣوو ﻣ دياکانی ناو خۆ ودەرەوە ڕادەگهياندرێ.
تهنيا فهرﻣانداريش به بهرپرسيار دەزانرێ .فهرﻣاندار
پ شنيار کی تری کرد بوو .دوو س کهس له کارگ ڕانی
فهرﻣانداری به جلی ئاساييهوە ب نه ژ ر خ وەتی کهﻣپهينهکه،
لهگه يان دانيشن .ئهوان قهبوو يان کرد بوو .وت بوويان حهزيان
ل يه با لهگه يان بچهنه لوڕستانيش.
سهر لهبهيانی تاو وساو کی خۆش بوو .ههتاو به ههﻣوو
ه ز وگوڕی خۆی عهرزی ن ڵ دەدا .تهﻣ کی تهنک سهر شاری
گرت بوو .بۆخاوی گ ی تهڕ سيهکانی ئهنداﻣانی کهﻣپهينهکهی
سيخهناخ کرد بوو .سهر کوولهکه و سهر چهوەندەرەکان ديار
نهبوون .دەستهی بهڕ وەبهری کهﻣپهينهکه له ههﻣوو ڕۆژ ک
سهر ود خۆش تربوون .دوو کهس چوبوون بۆ کڕينی کهل
وپهلی پ ويست .دوو ﻣاش نی باری بهکرێ گيرابوون بۆ
ڕاگو زانی يارﻣهتيهکان بۆ ﻣاﻣۆ ن .ئهو بهپ ی به ن کی که
دابووی ،خۆی له گهڵ بارەکان وەڕێ کهوت بوو .شهو سهعات
دوازدە گه شت بوونه ﻣاﻣۆ ن .لوڕەکان بهسينگ کی ئاوا ه ول و
بهبزە بهرە وپيريان هات بوون .وت بوويان يهکهﻣين
کاروانهکانی يارﻣهتی له شارە کوردەکانهوە هاتوون .چووبوونه
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بهر دەرکهی ﻣهدرەسهيهک .دەستهيهک ﻻوی کهوا و پاتۆڵ
لهبهر و جاﻣانه لهﻣل ،له ﻣاوەيهکی کهم دا بارەکهيان بهتاڵ
کردبوو .قوتابخانهکه دوو نهۆم بوو .ژ روەی عهﻣبار و
سهرەوەی بۆ حهوانهوە و خهو تهرخان کرا بوو .پير و
ﻣاندووەکان له سهرەوە خهوت بوون .له خوارێ کوڕان و کچان
له ژوور کی گهورە کۆ ببوونهوە .گۆرانی و سروودی
شۆڕشگ ڕيان خو ندبۆوە ،ئهوەش تۆزی ﻣاندووی له جهستهيان
دەتهکاند و ورەی بهرزتر کردبوون.
پاش ت پهڕاندنی ئهو ههﻣووە ڕ يه ،سهرەڕای ژانی زۆری
ئهژنۆکانی ههستی بهشهکهتی نهکرد بوو .بيری کردبۆوە لهدونيا
دا بل ی چ شت ک خۆشتر ب ت لهخزﻣهتی گهل وڕاپهراندنی
ئهرکی خه کی .بهدەم دۆزينی گ ۆ هی خهم وخوليای ئاواتهکانی
وەردە وردە پ لوی چاوەکانی قورس ببوون .خهو با ی وەسهر
زەين وخهيالی ک شا بوو وبهرەو دونيايهکی ناديار ڕاپ چهکی
دابوو.
 زۆر ﻣاندووی؟ نا! ﻣن ﻣاندوو نيم. ئهی ئهو نا ه نا هت لهچييه؟ئهم وتبووی ژانی ئهژنۆکانی کوشتوويهتی .ئهو به ئاراﻣی
لهسهر ئهژنۆيهوە دايﻣا ی بووە خوارێ .وەرد وردە لهگهڵ
دەستی ئهو ،ئهم ههستی به دەرچوونی ئ شی ئهژنۆی
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لهسهری پهنجهی ﻻقی کرد بوو .ههستی کردبوو ئهو پياوەی
لهﻣا ی ههرای ل کردبوو .ئ ستا کراس کی پرتهقا ی ب
قۆ ی لهبهر دايه .ک و کی ڕەشهی لهسهر ناوە ،قژەسهری
له ژ ر ک وەکهيهوە وەک کلکی ئهسپ ه ناوەته دەرێ .قژی
وەک ئا دەشهک تهوە .ئهو پرسياری ل کردبوو خۆ ئ ستا
ئهژنۆی ناه ش  ،دەی ههسته با بڕۆين .دەستی گرت بوو
وەک پهڕەکايهک له سهر ج وبانهکهی بهرزی کرد بۆوە
و لهتای کراوەی پهنجهری ديوەکهوە بهرەو ﻣانگ ڕفاند
بووی .پۆل ک ﻻو بهجلی کوردی وجاﻣانه لهﻣل ،کۆ ک به
کۆ هوە .وەک پۆل ک خاسهکهو قاسپهيان دەهات وسروديان
دەخو ند ،به ڕەوەزە بهرد کی زۆر ئاستهﻣدا هه دەگهڕان،
که ژ رەکهيان خهرند وهه د ر کی ههزار به ههزار بوو.
بهسهر دەنا و زەردە ک و ،وشتران ک وو قه قيڕان دا ت پهڕی
بوون بۆ داﻻهۆ ،بۆ ئهزگهله و سهر پ ڵ .بۆ ناو خ وەت کی
ش دار ،کهله ژ ريدا ﻣنا کی ساوا بهدەم ژانه زگهوە دەی
نا ند ،خهوی لهچاوە سيسهکانی دايکی زڕاند بوو .دايکی
بهدەم خهوەوە دەستی بهزگی دا دەه نا ودەی گوت :دەستی
ﻣن نهب دەستی ئايشيل وفاتﻣان ب ت ،بهتری کهی ،بهتسی
کهی ،له کونه بۆرەوە دەری کهی .بۆ دەوری خ وەکهی خا ۆ
ڕەحﻣان بهو سﻣ ه زلهيهوە که پهيتا پهيتا بهرد و بلوکی
دەک شا بۆ دەوری خ وەتهکهی که با نهی فڕ ن  .لهو ش ت
پهڕين بۆ ئاويهر وئار ز ،بٶ سهر زر باری شۆخ وشهنگ.
به ديتنی ئهوان ههرچی ﻣاسی بوو سهريان له ئاوەکه
دەره نا ،لهسهر کلک دەس دەکهن به سهﻣا کردن .ﻣراوی
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جهله دەبهستن وەک به دەوری زاخهيهکی نهبيندراو
بخول نهوە به ئاسﻣاندا وەک گهردەلول باوەخول دەکهن
سووڕ دەدەن .ئهو بهو دەستهبهتا هی ورکه نان بۆ ڕۆژە
سارد وتووشهکانی ﻣاسی وﻣراوی ناو زر بار ڕۆ کرد .ههر
بهو دەستهی پرچی ئا ۆزکاوەی ناو قاﻣيشه نهکهی قهراغ
ز يهکهی شانه کرد .دەم وچاوی زر باری شۆرد و پ سايی
ل سڕيهوە .ب ئهوەی ب وچان ک بدا لهو وە گورج
بۆ ل ڕوارەکانی ﻣيراجی .قۆچ سو تان،
دەی فڕ ن
فهيلهقووس وقووچهلووس .دەستهيهک ﻻوی ڕەزا سووک
بهب ئهوەی لهسهر دەستی هيچ ش خ و خه يفهيهک تۆبهيان
کردب  ،دەبنه دەرو ش .جهزم دەبن وبهزکری خوايا وەتهن
ئاواکهی ئاوری ل ڕەوارەکان ههڵ دەلووشن ،قژ وکاکۆ ی
دار بهڕوەکان بهشانه دەکهن.
لهو وە گيشت بوونه ئاوايی پ ه وسهﻻسی ،لهپهڕ بروسکهيه
لهعهرزيهوە بهرەو ئاسﻣان چهشنی دا کی ش ت ڕوو لهوان با ی
گرت بوو .ئهم ئهﻣهی زۆر پ سهير بوو ،پرسی بووی لهوەتی
برووسکه بووە ههر له ئاسﻣانهوە بهرەو زەوی داخزی بوو .ئهم
گوی ت وە بوو ئهو تهنيا ئاخ کی قوو ی ههڵ ک شابوو .چهشنی
قوﻣريهک بهدەم پ کانی تيری چ کن كهوە با ی فرينی شکاب ،
بهحهواوە دەيان تلی دابوو کهوت بووە خوارێ .ئهو دەيان جاری
وەک قوﻣری به دەوری لهشه لهخو ن گهوزاوەکهی ئهوەوە
سووڕی دابوو .گﻣاند بووی ،ژ ر و ژووری کردبوو .ئهو ههر
ههڵ نهستابۆوە.
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ئهو بهتهنيای با ی گرت بوو بهرەو قهراغ شاری ﻣهريوان،
بهورەو دارسيران ،بهرە وگهڕەکی سهرخۆش وئارەق
فرۆشهکان هه زنا بوو .بهرە وگۆڕستانه پيرەکهی شار،
جهﻣاعهت کی زۆر له دەوری ه ﻼنهی جوت ک قهقنهس
ئاپۆڕەيان دابوو .کچ کی چاوشينی قژکاڵ چاويلکهيهکی سپی
لهچاو ،قاﻣکه باريکهکانی پهنجهی دەستی پ کهوە لکاندبوو.
وەک نووکی ڕﻣب کی تيژ لهسهر د ی خۆی دا بوو .وت بووی:
دايه ،دايه! ئهگهر پياو بکوژن ئ شی ههيه؟ دايه ،دايه! ئهگهر
ﻣ رووله بکووژن خو نی ل دێ؟!.
ئ وار ه و کوڕگهڵ ﻣاندوو .پاش ت پهڕاندنی ڕۆژ کی
دژوار لهناو وەتاغی سايپادا پا يان داوەتهوە وﻻقيان ل در ژ
کردووە ،نهر نهرم گۆرانی دە ن .س کهس لهسهر تاجی
سايپايهکی شين دانيشتوون وردە بارن ک بهب دەنگی لهچاويان
دەبارێ .ﻣانگ بهتاقی ئاسﻣانهوە وەک ئهوەی نهبای ديب
نهبۆران ،دەبريسکاوە وڕووناکی بهتاريکی شهو دا دەپڕژاند.
نيس ی پياو ک به کراس کی ب قۆ هوە که جار جارە سهوز کی
بههاری وجار جارەش پرتهقا ی دەنو ن لهسهر تهو ی ﻣانگ
دەبينرا .ک و کی ڕەشی لهسهر نابوو ،قژی وەک کلکی ئهسپ
لهپشت سهری بهست بوو ،له ژ ر کﻼوەکهيهوە ه نابوويه دەرێ.
با چهشنی ئا پرچی دەشهکاندەوە.
ناسر وەحيدی
 ١٠سپتاﻣبر ٢٠١٩ /
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