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- برگی یکم (ھولر _ ئیبن مستوفی) لالین مبندی گشتی 
نووسران چاپکرا.

- برگی دووەم (ھولر _ ستاقان) لسر ئرکی خانی ئربیل و 
چاپخانی شھاب چاپکرا.

- برگی سیم (ھولر _ تعجیل) لسر ئرکی خۆم چاپکرا.
- برگی چوارەم (ھولر _ تیراوە)، به  یارمه تی (ھرش خۆشناو) 

خاوه نی گروپی کۆمپانیاکانی ٧٧ چاپکراوه .
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ششکپ

زۆر ھاوسر، (سروە)ی رۆمان ئو برگکانی ھموو ل
پرسکم ک لبیرە، زۆری ناوی تیژە، بیری ،ھاوکارم
پرسیارەکانم وەمک بۆ دەکات حز دەبت، ئاۆز ل
دەناست، شارە ئو زۆری خکی ئویش بدۆزتوە.
عارەبان کۆنی ل ماکیان بسر ھاتوچۆی گرم
کلتوور نوە و ک رەنگ و دەنگ و شوە و  ھبووە،
نکۆ لو جاران زۆریش پیشوەری و رەچک و
نووسران، ئگر تریش  برگکانی  ل رەنگ ژیاون.
ھاونووسینم و ھاوکاری و ھاوڕیتی ھاوسرەکم
بدۆزموە، تر من توانیم چمککی نووسیندا لو بت.
ھی!؟ مزن ژنکی نووسرک ھر لپشت ئویش
و گونجاو نووسران ھموو بۆ چمکش ئو رەنگ)
برگم ئو دەکم، سوپاسی بۆی نبت) دروست

ئو. ب ششکپ
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بدیار قاوەخواردنوە: ئاخاوتن

و باسی پرۆژە ئو دەکرد، قسمان قاوەخواردنوە بدیار میوانکم ھبوو،
پرسی: منی ل دوایی دەکرد، خۆی برنامکانی

دەبینیت!؟ زۆر خکی دەینانووسیت، ھولر لسر رۆمانانی ئو بۆ تۆ
وتم: منیش

ونکان سیری و دەخونموە سرچاوە و کتب دەبینم، خک ،ب
وتی: ئو دەورووژنن. بۆ گورەم بابتکی در بیک ھندکیان دەکم.

وتم: منیش چی؟ وەک
زۆرمان ئو، دەستخوشککی دایکی خزمت چووین ھاوسرەکم لگڵ
جوولککانیان ک منابووم من وتی: حاجی دادە قسکان لناو قسکرد،
یھاوڕ کیژە لگڵ منیش بڕدەکرد، ھولر قتاری لمحتی
پریشان بۆ دەگڕن، زۆرم لماوە فارگۆنکان. دەچم ناو جوولککانم
جوولککان ما لناو من بوات، بت و دەنگی تارەکق لوەی بر دەبن،
خوارەوە! تندەمھ و و بلز پیلم دەگرت بتنگاوی باوکم دەدۆزنوە،

وتی: میوانکم
و درژ درامی فیلمکی بکات ھۆلیوود دەکرێ ئوەیان تنھا ،ندیم ئو

وتم: منیش باکش!
بشکانی ک لکی ل من بم ،شکبا رووداوکی دەکیت، راست
تر زۆری دیمنی ناو، شون، رووداو، بم کردووە. باسم در بیک ھولر
رۆمانکانم. درژی و بشی ستوون و چند: پرەگراف ب بووە من لالی

سرنان و ساپیت لبن و سبر لبر لسربان، !کیرت تیراوە، رۆمانی
ھمووتان قادرمی  پایی و ھخستن رستی و عاموود سرتلی  و
کردووە، بافەی  کوتووە، ل خوی ھگرتووتوە، دانی نیشتووە، 

ھموو ھولرییکان. جریواندویتی. ھمووتان.
ئاگادارکردنوەیک:

پیوەندیان رۆمانکم، برگی چوار ھر رووداوەکانی کسکان،
و خیاڵ و  مگ ھموو جیاوازە. رۆژەڤکانیان و کات .نیی بیکوە 
بیکتری شوەیک ھیچ ب سربخۆن. تواو کرگب چوار ھر مژووی

نبستراونتوە.

شرزاد ھینی
ستۆکھۆلم ٢٠١٥ فبرایری
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یکم بشی
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کوردەکان دۆزینوەی

،رەکنتس بڕوەبردنی سنترەک (دەستی سرۆکی یان بڕوەبر،
شش وەردەگرن، رەزامندی ئاسایش ل و ناوخۆ وەزارەتی ل ئوانی
بۆنکی لدوورەوە ک کژن فیمنست. ژنکی و پیاو پنج بوون، کس
گوزییکی رەنگ ئاوریشم چملپ و قمیس ل جگرەی دووکی تیژی
بیانییان ئگرچی خۆی دەیووت) دەھات، (وەک جانتاکشی ل ھتا و
بدووککی،  جل پیاسکانی، و  کارکردن  ئاسایی رۆژکی  ھموو و
بگات لوەی بر ئو  بم!  دەگۆڕی،  بیک  یک پۆشاککانی ھموو 
چای یکم ،کوزەفرۆشس بچت الی  ،کتاکسیی ناو ،کستاف ناو 
بردەوام بۆی کشابوو، جگرەی دوو یک بخواتوە، ئۆفیسکی زەردی
ئاسایی بوو، زراڤیش و باریک بژنی خۆشی پوەبوو. جگرەی بۆنی
رۆژان ئو، بلکنن. شیرینکی کوردیی بناوە جگرەش پاشناوی بوو
(ئاگر) پاکت و زۆر کمیش دەکشا، جگرەی ھرزانی ژمارەیکی زۆری
چوارشانی جگرەکشی پیاوانی لگڵ ھر چونک ھدەگرت، چرخیشی
تدەچ ،بواین بتاڵ گیرفانی ئگر شوانش دەمایوە، ھاوپیشکی
یۆنانی عرەقی خواردنوەی ب حزیشی ،شارەک ھرزانکانی یان

دەکرد. پنجا نزیک کحولی رژەی (بلوماری)
ھندەگرت دەستی جانتای ھرگیز ئوەی ،رەکنتس بڕوەبری
رەشی چرمی پوی و ئستوورەکان بتایبتی بۆینباخ  ل رقیشی و
ئندامکانی ل بوو یکک کۆچر، رۆژکیان برپرسکیان، بوو. بقیتان
بوو، ناو سیم سنترەکش دامزراندنی مۆتی لناو و کگرووپ
سردان و ورد، بتلفۆن توژینوەی میدانی سرژمری و رادەسپرت
شارەکانی ل ئوانی  بکات، کوردان زانخ ئو لسر لکۆینوە  و
دیجل سر رووباری شارەکانی ماونتوە، ئستا عیراق، ھتا باشووری
کورد خزانی چند لسر بوونی داتایکیان بغدا، تا ل جگب فورات و
بپرسن ندەکرد). توژینوەیان ئو بخۆرایی (دیارە ھبت شاراندا لو
لبر و کی ،چیی ژیانیان برنامی ماونتوە، لوێ بۆ وانئ بزانن و
وتیان ئگر نا!؟ یان دەگڕنوە،  وانئ رۆیشتوون!  خۆی کاتی چی
بکن، ژیانیان دابین بکن داوا دەوت، قرەبوومان بم دەگرینوە،



٨

عارەبکانیان، بووک بکن، رازی مناکانیان دەتوانن دەکن! بۆ چییان
دەھات زۆریان رامانی و پرسیار نا؟ یان دەگنوە خۆیان لگڵ زاواکانیان

بوو. وەم زۆریش چاوەڕوانی پرسیاری پش و
لگڵ لوانی دۆستایتی باشیان کوڕانی عرەبیزان، ک لتۆڕ و کۆچر
گنجکان، ژوورنالیست و شیعکان ئیسالمیی حزب برپرسانی و ئندام
نام چکدارەکانیان (من حزب و گرووپ لناو کیژە عرەبکان، و کوڕ
زمانی و  ریعش خوندنی لوانی  ھبوو. گرم  زۆر و باش میلیشیا) 
بیروت ژیابوون، و خرتووم و قاھیرە ل کردبوو، تواو عرەبییان بنادی

بکن. کارە ئو رادەسپرن وانئ رەکنتس
و رەکنتس نبوو. بارەگایان ئوەی لبر کۆبونوە، چندین پاش
و ئاسمان برینی چتری لبر کۆبونوەکانیان سرۆککیان و ئندام
لناو تلفۆن، ب سرپی، رپوانی و وەستان گرم، و سارد میوانداری

دەکرد. شارەک الچپکانی و دوور دەڤرە کافتریاکانی ئوتومبل،
بکن ئوە ئیش بۆ دەبوای برنامکانیان، پیادەکردنی جبجکردن و بۆ
کوشتنیان و ھڕەشی گرتن ک نوێ، نازناوی و ناو گونجاو، ب ناسنامی
و کار وندەک کندامانی گرووپئ دروست بکن. بکنوە کم لسر
زۆر تلفۆنی دەپرسن، ناوەکان،   ل گڕان  ب دەکن دەست چاالکی،
کوردستانییکانی حزب نونری و پیوەندیدار دەزگا سردانی دەکن،
دەکن رەبانع لگڵ ئو قس بجۆشوە تر دەکن. شارەکانی و بغدا

:ک
دەکن. دووکانداری ئوانی دەژین. کوردستان شارەکانی و ھولر ل
شڕە لترسی ئاوارەکانی دەکن. کرکاری کم بکری ئوانی
تئاو ناوچکانی مزھبی شڕەکانی کۆمکوژییکانی و بردەوامکان
ھاتونت: شارەکان، و رایانکردووە سونکان رایانکردووە. و سون شیع ب

:تبوون گوندەکان، زانکۆکان، شارۆچککان،
تریان وەستاون نیوەکی ،یھ برھمیان نیوەیان کارگانی پاسوانی ئو
سنوورە برینکیان، و شوورە لناو داخراون، بندەکانیان گورە و دەرگا و
ماشینکان، دووکی و خۆڵ ب ،دایت پرەتوازەی الری داری چند
تبوون ئوانی بوون. بۆر و بۆز لسرکراو زۆر بتمنی کوکی وەک
نبت، کدەرگاوان لبر خانووانی ئو گورەکان، ما دەرگاوانی
ل ئاگردانکی فانووسک، چرایک، ھینی، رۆژانی بیانی تنھا فتانھ
رەزەکان. رەڤانی و باخچچی تبوون ئوانی عرەبکان، ناکرتوە.
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زەوی پارچ و رەز و باخچ ب بن، قووڵ و زۆر بیری ئاوی ب ئوانی
وردەبردەکانی و  جۆگ خمی بۆ  تنھا ئاودەدەن،  دابیوە  بچووکیان
راپراندنی بۆ کگرووپ ئندامانی  ،وانئ دەدەن.  ئاویان کنارەکان
رووباری کنارەکانی لسر خزانکانی و کورد دۆزینوەی بۆ کارەکیان،
فیسبوک ل الپڕەکانی دەدونن. ناسراو زۆر عرەبی و فورات، دیجل
ک لماوەی دەکن، زانانخ ئو لگڵ قس دەدۆزنوە. نوێ زۆر فرندی
و لیان بتمن دەدۆزنوە کسانی و چند پیرەمردک باشوور ژیاون،

دەپرسن:
کورد باشوورە،  ئو گوندی و  لکام شار دەزانن  دەناسن، تکای کس
کسکی و زاوا و ناسیار و  خزم دەزانن مابت!؟  داباو خزانی و
ئازار، یازدەی سردەمی پش ئوانی لوێ مابتوە؟ عشیرەتکتان
ئوانی دووردەخرانوە. پارتییانی و شیوعی ئو پاشایتی. کاتی
دەستپکی لگڵ رۆژان بمرجک دادەنران، شارەکان ل بناچاری
کۆنکی رەش سیدارە و زەریب کاتبکی و مال مئمورەکی دەوامی
ل خۆیان ناوی  بکن، مخفرەکان سردانی زیندانییکان ژماردنی  و
مۆتیش و ب پرس مئمور مرکزەک بنووسن، الی دەفترە شەکی
با مردووەکانیان بۆ شارەکانیان نچنوە نگڕنوە، و دوورنکونوە
خۆشییکان شایی و بۆ نکن، پرس بت، جوانمرگیش گنج و و عزیز
دارخورمای ناو بیستانکان وەک خۆتان، وتی بردی وەک نگڕنوە،
دوورنکونوە، نبن، قتار و ئوتومبل سواری نجولنوە، و بچقن لرە
و سرتان کوی و لگڵ سبر دۆستایتی ھاموشۆ و و سو بردەوام

تواو. و بکن خونکانت

*****
پرسیارکردن

کس دەپرسن: کگرووپ ئندامانی برۆژ و بشو بکۆن، کۆن
،بابخانک بسرا بغدا نوان گشتییکانی رگا لسر ناناسن! وانل
بج و زیل و تۆزی ئوتومبل لبر درژیان پان و و گورە چشتخانکی
باھۆز راگرتنی بۆ حسیر و قامیش ب پشکانیان دانابوو، سربازییکان
حسیرەکان رووی بدرژایی گرتبوو، ھاتوچۆک و بیابان گردەلوولی و



یان مجید، کاک تشریبی و کباب نووسیبویان: قامیشکان بندی و
و لبن ئربیل! کباب

گچ گورەی گورە گراجی نگڕابنوە، شاران لو ناناسن، وانل کس
بوون. و پیکبکانیان لۆری و تویوتا فیتری دانابوو، ئوانی بالنسیان و

بوون. و . و لحیمچی و تنكچی و پنجرچی ئوانی روونگۆڕ
گیرسابتوە، خزوورانی ما لدەوری ھنابت، ژنی لوێ ناناسن، کس
لوێ ناناسن،  ژنک بژیت. کوکوختی وەک بکرپووچ، لناو خانووکی
کوژرابت، خوناوییکان ل شڕە گرم و مردەکی و کردبت شووی
کمبوونی و ئاشتی دوورکوتنوەی شڕەکان، گرمی لگڵ ئستاش
السار منای و خم لگڵ داماوی، و بکساسی خاننشینکی مووچی
داو وەک ژن داماوە ئو نمردبت، خزمکانی و دەقی چاوڕەش کیژی و

بھژت. بوران و ب با وشککانی حوشترالوک تیژە لق و
خۆبخشانش ئیشکیان نابن، ماندوو و دەپرسن رەکنتس ئندامانی
خۆیان چاوی و خم و ئنترنت و تلفۆن کارتی و ئوتومبل ب بوو،
کارمندەکان دەدات، کارمندەکان ھانی رەکنتس دەکرد! ئیشکانیان
ب بوون، چاودریش و بڕوەبر خۆیان ھر بوون، رەکنتس خۆیان
و بکن و سردانیان بدۆزنوە زانانخ ئو کار دەکن شوەیک ھموو
شڕەکانی سرەتای ل پیاوەکیان بدۆزنوە، خزانک بکن! ناونووسیان
کارەبا دائیرەی فرمانبرکی ،١٩٥٥ موالیدی سربازکی ،قادسی
دادەنا، چاکتکی بچووکی گیرفانی ل جافی قم س بردەوام بوو،
قم و خۆی نازانن نبینی، سمی ل سپی داوکی رۆژک کسیش

گیرسایوە؟ لکوێ و بسرھات چییان جافکانی
گراجی بدۆزنوە، سوورە دەسترەنگینی وەستایکی پیاوک، دەیانوێ
ژنکی ھبووبت، ناسری بسرا رگا دەولییکی لسر بالنسی و گچ

کردبت: ل ھڕەشی گڕانوەی ھولرەوە ل
ببوو ل گومان ژنکی ل مئ :گوتوویان وەستاک شاگردەکانی
خۆم دەستی ب بگڕتوە، بس ھناوە، ژنی لوێ مردەکم دەیووت:

ھدەقننم. سری مریشک وەک
رۆژان لوێ ئو وەرگرتبوو، بھند ژنکی گفی و نگڕایوە پیاوەکش
حریرە دشداش ب دەکشا، باریکی سووکی)  کنتی سپی (پاکیت س
شوانیش بۆ دەسوڕایوە، شاگردەکانی لسر نرمکی، شیریی شل
دەکرد، میسوبیشییکی ب تۆزی عشیرەتکان ناو گورەکانی دیوەخان



زۆر ئوەندە پارەی وەستاک دەیانزانی، شخکانیش دەخوارد، سوندیان
بۆ ز ب نعلکی گورەکانی سر بزمارە کردبوو داوای ل کوت بوو،
زرەک چند نعل وەستا دەیانناسی، زرەکی علن ب بکن، ھموو
کیژە چوار و پارەی بۆ ژنکی خزمکانی نگڕابووە، ب شاگردە بوو ساڵ
وەستا ناونرابوون، بھشت دەرگاکانی بناوی ک دەناردەوە، ناسککانی

دەیووت: ەکخ گووپ سوورە
دەرگای کچانم لو یکک خراپش بکم، رۆژان ،وانش چند ھر

ل دەکنوە. بھشتم
نامینت، لوێ کسیان دەگڕنوە، ھموو خزمکانی راپرینیش پاش
دەڕۆن و لی دەڕەونوە بیابانکش ناو ئیرانییکانی ئوردوگاکانی کوردە
خۆی ژنکی ئگر بدۆزنوە! پیاوە ئو دەب دەمینتوە! بتنھا و
ھر کۆچر گرووپکی ئگرنا ھنکندبت، سری لوێ نچووبت،

دەیدۆزنوە!
*****

کوردی ناوکی

زۆرترین پاش مانگک، و فتھ چند مانوەی پاش بڕکوت، کۆچر
زۆرەکانی تلفۆن ناو وایرە سر تابلۆیکی ناوی و پرسین، پرۆشی
و کۆمپانیا و پارزەر و دکتۆر  زۆری تابلۆی بستانی  پتی و کارەبا و
دەدۆزتوە: بوو، دۆزینوەی پرۆشی  پارزەرەکی  ناوی تاقیگکان،

ناسراو. راوژکاری پارزەرکی ،(خش یاسین (سیروان
و چاالک بم ،کرسپییس پیاوە دەکات،  کار دیوانی شاری  ل ئو
و باوککی دایک ل پارزەرە، ئو دەزانت، و رووندەبتوە ئاگادار، بۆی
بشی ئو تیراوە بووە. تیراوە گڕەکی دانیشتووی و شارە ئو کوردی
ئو خانووەی، رزە ئو بوون. نوی دیوارەکانی بوون، قووڕ خانووەکانیان
بلوعی و یک کارەبا گلۆپی دوو زۆرتریش، و ماڵ س ب دوو خزانانی
،کسیالک درژە لووت ماکب مس زەردە لوعب گرووی ک ھبوو. ئاویان
ئوەی لبر شختبردوو، سرمابردوو، لووتکی وەک دەکرایوە، لناکاو
رزیو و  کسک و شین پڕۆککی  پارچ  ب ندەگیرایوە، توند و  باش
ئاوی دۆپکی ک دەبوو، تڕ کڕۆکپ ک دەبسترایوە، توند دەمکی



تڕ پڕۆککی ،کلوول یشتدەگ مولوی، قوتابخانکی ناو بیرەکی
،کموزەخ پاسوانی ،بیرەک سر پیاوەکی دەیانزانی: ککخ دەکرد،
گۆڕەپانکی تبکر دەکرا گورەکی، وشح ناو بیری داوەت کارەبای
بم سیران)یش، و غاردان و  باسک و (فوتبۆل سازی گورەی
و سیرەکح بوو، لسر چ دەوەنکی و زەمند قامیشن و کوشح
ل دوو دامکی بردی ھساوە، کسی لدیار نیی و لبن قامیشکان
وردەبردی کۆکردیتوە. رەشی رەنگی سپی و دوو ب ،دارداماک گۆشی
وتویان پیرەک تیم ھردوو ھردووال، ناکن، مگ داماک، خوتوون،
و بسمیلکردن روومت تڕکردنی و ئاودان و ئیشکردن گم، کاتی سب
تیراوە. بردەکان بدەرە کارەباک و ئاو ھسا! ،رشووشتنو س (کۆر) و
شڕەبرد و ھیالکبوون و دانوستان پاش یک، برامبر گۆشی دوو ل
و برەیک ل بیکوەناوە، رەشکان کۆبونتوە، سریان ڕەقسش و
پینیکی قوچاو، دەستکی تک، بوونقوچ تبوون بیکوە سپییکان
جووت دوو و تووتن کیسیکی و لوولدراو جمدانییکی و ران سر

سواری ھتۆقیوو! کشی
دوو تپیوو، و کۆخیکی درژ و ھناسیکی فشفش پاش ،کلوعب
ساردی ئاوکی ئاوک، سکک، فرمئاو چۆڕە سووکیش، کۆخی س
و  رەستک پیکان، و دەست ماکان، و گڕەک دەھاتخوارەوە،  ل
خوارە تس دەبوون: کۆدەبونوە و دەکوتنخۆ و تنگاو ھموو ئامانکان،
دواکوتوو، نوژکی مسینی ک ندەبوو، پ تواو بردەمی تنكکی
یشتزەوە دەگبزھبھ ب نکرابوو، بانگدان لگڵ بم نا، زۆریش
ھر جھنم، گرمی ئاگری  ل ترسی و تنگاوی  لبر ،ئاوەک بر
ستکی پبوونی و چاوەڕوانی ب شرم و لپب تبقکی، حوت
بقرز وەرگرتنی و دەستکان زۆری و بکارھنان و و دانان (سرشان
مسین دەم گچراوەکی، کردبوو، سختی شل و شکت و جیران)
بگات ئاوەک و بژت نوەک! ،ئاوەک شرەی دەگیاندە توند و باش
نوزانوەی و ھاوار و پیام تشتک، دەرەوە. دەرگاکی ناو جۆگلی بر
شیریی لینجی ب ئاوی ئاوەگری و پیس زۆر دون ئوارەی بسمیلکردنی،
ھموو بلوعک، یکسر و بر دەھات تڕ، و پتکی میووی وشک پتک
بۆ تنگاوبوون ،کشتت نیشانکانی و نوزانوە و ھاتن ب دەیانزانی
دەکرایوە. کرەپ درژە لوعب گوڕاحی خۆپاکردنوە، مستئاوکی
بسمیلکردنی دەیویست بوو، درژ  باسکی ئویش  ،بسمیلکردن ئو بۆ



یان ،کلوعر بب بگات دەھات، بۆنی شیرییکی شیل ،کرووت ستج
ناو گۆش تاریککی سرشۆرە بگات درژببتوە، بۆی کلوعرەی بش

.ردەرگاکب چیمنتۆکراوەکی

*****
ڕەکگ ئو بشی لو ھردووکیان ،دیوانی پارزەرەکی باوکی و دایک
شینی و و دارخورما فورات رووباری بۆ چاوی دونیا، ئویش تھاتوون
دیارە ناوەکی زەرەکپار کردیتوە. رەبستانع لو حوسن و حسن
مزن دیوانی لیوای ب سر قزاکی ل ھولرە، خکی و کوردە ک
کمتر ماوەیکی ل تواوکردووە. بسرا زانکۆی ل یاسای خوندنی بووە،
عرەبی تواو خوندنی زمانی خرتووم ل کۆچر، ئوەی یک مانگ، ل
عرەبییکانی شاعیرە شیعرە نان لئاستی داھ) بناوی کردبوو، تزەکی
ب ماجستر بوانامی باش پلی ب دەکات، پشکش کوردەکان)
پارزەرەکی دەگات کن دەکات، تواو وتنانرکو س کورت ماوەیکی
ئارامترە باشوور، تری  شارەکانی ھموو ل شارەی ئو  .دیوانی شاری
زۆریش رەنگ بۆیش ھاتووە، توندکارەکانی رۆژەڤ ل ناوی کم و
ھناسی و ھگیرابت گردەن ل زومی دەستی کرابتوە، ئاوەدان
پروینی دایکی و باوکی یاسینی ،زاکق ل لوش، ئازادی ھکشابت.

دەبینت:
لدوورەوە رەشکانییوە برۆ و  دەنگ  و  رەنگ  ل ئوەی ،پیرەک پیاوە
ئبو دەژیت، شارە لو سا پنجا نزیکی ئو ئگرچی کوردە! بوو دیار
رەنگ ھشتا ،دیاری شارەک ناوکی بوویت یاسینی نانوا، کاک سیروان،
دەبت خاوەن ھتا ساڵ، ل بیست مابوو، زۆرتر پوە بۆنی کوردەواری و
برژاندنی و ئاگر و تندوور بدیار ھر ،شارەک ئۆتۆماتیکیکی فرن
کار دەکات و دەژیت شارە لو بوو، ساڵ پنجا نزیکی ئو نانوە دەبت.
کناوچ و ل کتو ل گورە شڕی دوو ،یول پشت دوو دەناسرت، و
لو ئو ھر کوژرا، تدا زۆری خکی و شکا تدا عیراقی ھگیرسا و
و گۆڕان چندین درژەی ماوەی لو  دەکات. کاسبی و دەژیت شارە
کم ماوەیکی بۆ جار دوو ئو روودەدات، ماورانیش و شڕ و حکومت
قسکی ماوەتوە، لوێ رۆژ  چند نیووت بم  رۆژک،  چند بۆ و
سردانکانی نیووت و نخستوە، باسی نکرد بدرۆشی و پشتراست



روون ئوەش بم دووجار، تنھا گڕاوەتوە، بوو، چند سعاتکیش
دوو باسی بئارەزوو و بوردی کواننان پیاوە چونک ،نیی ئاشکرا و

نکرد. سفرەکی
لی مبست، ب و  بیرھنانوە ب و پرسیار چندین  ب کۆچر

دەپرست:
نگڕانوە!؟ خان پروین تۆ و بۆچی سیروان، ئبو باش

پروینی سیری بوو، دیار بم سریشی بند نکردبوو، ئگرچی باش
ندایوە. وەمی بم دەکات، ژنی

بدونت: کجارە ویستبووی ژن ئو کۆچر
ھولر بۆ سفرتان دوو بوون، شارە لو سانی لو پروین، دادە

رۆژ مانوە؟ کردەوە، بیکوە گڕانوە، چند
و زیو ز خناوکی لبردابوو، بسیمی رەشی کوایکی دادە پروین
ک ندایوە. پرسیارەکی وەمی ئویش بوو، لمل بمخکی تئاو و

دەت: پی دەکات، ب چاوەکانی کۆچریش سیری
نگڕاینوە! دەرچووین لوەتی نگڕاومتوە! من

*****
جامچییکان لناو

دەکرد، قوەکی ژن وەمی چاوەڕوانی بپرۆشوە کۆچر، ئگرچی
کۆکردبووەوە، ھناودا ل ،ستج ل درژخاینی، نخۆشی چند ئوەی
خۆی کرابووە ھواگۆڕین بۆ درزکی دەرگاکی نزیک کورسییکی لسر
گیرفانی ل و دەکردەوە لچاو چاویلکی زوو زوو پیاوەکی چقاندبوو.
چاوی لسر دەکردەوە. ل چاوی و دووبارە دادەناوە قمیس سپییکی
جامکی کیژەک! لناو نک ،کنو کافرۆش)بوو، کۆنی (کیژی ونیکی
چند ونکی ناو کیژەکی چاوی کاغز، بۆری شریتکی ب چسپکراو
و فورات ھاوی و ھاوین گرمی ھزارەھا لگڵ ھاوین، چند و ساڵ
دیوارەک ب و ھژاوە  نرم نرم کپانک بای لبر خورما،  سووتانی
پرشنگیان گش  بم رەشی، چاوی  دوو بوویتوە،  راست و کوتووە
تژی شانازییوە و ناز ل ونکی ئاکاری، رەشکی، ئاۆزە قژە دەدا.

کردبوو.



دەزانت، کۆچر نابیستت، گڕانوەیان  پرسیاری  وەمی دەزانت ک
یازدەی بیانی پاش دەرچوونی کوردەکان، وەی ماڕانگ لکاتی کنو
و گورە شکاو و رزیو و باش کلوپلی چند لگڵ ونشیان ئازار، ئو
ل یکک ل شریف مح کافرۆش کیژەکی  ،کنو دەمینتوە. بۆ
ھولر قیسری دارتاشکانی لناو مناکانی، ھاتنی پاش سفرەکانی
رۆژان (ئوەی دەکت، یاسین تورشییکی و کباب بۆنی نزیک و

گش دەکردەوە) وتبووی: رەژووی دەکردن و باوەشینی بۆ
ونی ک ماوە. دەبموە بۆ  وردەیان پارەی  تنکیک ئواران من
جامچییکان لالی دەیکت، ماملکردن ب دەکات سرسامی کیژەک
ل) شریف مح عورفا رەئیس  سفرە لو  دەگرت. شووشی ل
موحمد شریف موحمد ناوی زاکق خکی و مخفر لناو لیستکان،
کس کم  دەکرد،  دروست بۆ  زۆری کشی موحمدە  دوو ئو  بوو، 
نک باپیری)، باوکیتی ناوی موحمد ناوە، دوو خۆی دەیانزانی ناوەکی
وەرنگرتبوو، رووباری فورات سر قزاکی ی لنو ختی ھیچ ھشتا
بۆ گواستنوەی بوانامی ک سفرە لو ختک بوو، پۆلیس یک ھر
قۆناخی سرەتایی ل ھرسکیان مناکی، س مناکانی دەگڕتوە،
دوو لگڵ کیلۆ تووتنی ورد، دوو لگڵ :کنک، وو کوڕ کیژ دوو بوون،
و ساوەر و نخ کیس س دوو بالیفک، رگئیرانی، ب قوماشی پارچ

دەھنت. . داندۆک و و سماق
گورە، سر درژی ب بزمارکی شین، لوولدراوی رەنگ داوکی ب کنو
ھاتن دەرگای برامبر و  ژوورەک ناوەندی   ل توند توند دیوارەک ل
رووناھی چراک ئگر شوانش ،رۆژان دەیویست دەکوتت، ژوورەوە
ککافرۆش کیژە روومتی کانی و قژ جۆخینی و چاو یکسر ھبت،
ماوەیکی جدەھت. ردەکم و ژن بۆ کنو دەگڕنوە، ک ببینت.
تاک ھولر، کوردستان و ناخۆشی و خۆش چندین رووداوی پاش زۆر،
ناو ونکی سیری ھردووکیان تیراوە، ب مانوەیان و سۆز ھیوای
دەبت. خۆش پی دیان شریت بۆرەک دەکن، ب چسپکراو خت جام
پنجا ل زۆرتر نزیکی ک بۆرەکی شریت و کنو چیرۆکی لبر
لبیردەچتوە، وەمکی وەرگرتنوەی ببوو، چسپ جام بو بوو، ساڵ
ندەکوت، دەست دادە پروین ل ھیچ وەمکی بوای چاوەڕوانیش ئگر
نخۆشی ئازار و گیانی ھموو نبوو، تاقتی ئوەی لبر ھیچ نا، لبر
ھندجاریش سرەوەی ماکیان، دەگیشت ژوورەکانی نانای بوو،



سردەمی برینکانی ژان، وتندەک بیکوە نویکان و کۆن برین
دەکرد، ددارەکی گرمی نانی چاوەڕوانی ک دەبت، عاشق ک گنجی،
ل بوون، بژانتر ئودەمانی برینکانی دەگریا، کوڕەکی بۆ دایکی ک
مبو پ ورد بح تکبوونی و پیری پارزەکانی، و و نشترگریی دەرد
پمبکان. و پالستیکیی سپی قوودی ناو گورەکانی، و باریک و سوور و

نوێ ھتوانی  و دکتۆر زۆر بوون، قوورس کۆنکانی ژان پروین دادە 
نزانرا، و ندۆزرایوە  نادۆزتوە، چارەسری و دەکاتوە تاقی  گران و
خستبووە دایکیشی دی لویش بر دەکولتوە! برینکی بردەوامیش
دەستی یاسین ئو، بم دەردەوە مرد! ھر بو دایکیشی پیرەژنکی ژان،
بمرت. نیھشت شەکیان و بردەرگا تندەھ گرمی بۆ نانی و گرت

*****
تلفزیۆنی برنامیکی

نکردبووەوە، ئاسمانییکی ناک ئاگاداری دیمانیان، یکم ل کۆچر
پشتر ئوەی ب نکردبوو. قسیکی جۆرە ھیچ ،رەکندەرھ لگڵ
بڕوەبری ،کناک ئۆفیسی تدەچ دیاربکن، بۆ دیمانکی کاتی
ئوروپا ل مناکانی ل سردانی بوو س رۆژ دوو ک ،کئاسمانیی ناک
شانسی دانیشتبوو، کۆمپیوترەکی لدیار گورەکی، ژوورە ل گڕابووەوە.
ئو دیتنی ب ندەکرد، ب تلفۆن قسی ژوورەکی تدەچ ک ھبوو
قوەکی تووکب دەست دەکات، پشوازی بگرمی ھدەستتوە،
ھدەگرت، دانابوو زەکم لسر سپییکی رە الیتجگ تپاک لسر
ندەکرد، ببا و دووکی ندەکشا ژوورەکی جگرەی ل لبرئوەی

ناکات. ژوورەکی ل دووکڵ بۆنی کۆچر بۆی
جۆرە ئو بوو. دیمانکانی گرم و ئیشکردن ھاتبووەوە، لسر تازە ئو
خوندنگا و گوند و و شار وت چندین ل سای، دەی س برنامانی لو
تری و ئامرازەکانی تلفزیۆن ل بوو، ژیا و کمپکان ناوخۆیی بشی و
ئوەش بۆ خوندبوو، میدیای دیبوو، چند ساڵ زۆری ئو دیبوو. میدیایی
سیناریۆنووسک، تلفزیۆنی، دەرھنرکی تبب رۆژک بوو، پرۆش
ئوانیش ھبت. پرۆفیشنای میدیای دەزگای و تلفزیۆن کوردیش
ئوانوە لزانی و ھزر ب نوێ ساز بکن. ناوازەی برنامی کۆمیتی



نبت: ئوەندە ھر تلفزیۆن برنامکانی
دەست پ بکات، برنامی منان قورئان، دوو ئایتی کورتی ب سرەتا
ھمڕەنگ برنامی ل پشووک پاش و ھواکان کورتی دواییش
درژەی سر بگڕنوە  دووبارە  رۆژنامکان، سردری  و لکدانوە  و
چندین لدانوەی پاش  داواکراو، گۆرانی سر تب ئینجا  و ھواکان
ھواکان، سر کورتی دووبارە بگڕنوە کلیپی سادە، و کۆن گۆرانی
و تر  گۆرانییکی چند دووبارەکردنوەی پاش و عرەبی و کوردی  ب
تلفزیۆنکی ناخوازت دابخرت. کناک و بت تواو برنامکان
و ماوە کات و و جۆر ل زۆر گۆڕانی دەیوێ بت، وا تیدا بڕوەبرە ئو
بکرن. پیادە و بکرت نوێ ساز زۆر بکات، برنامی برنامکان چۆنایتی
بۆ چی دەبوو، ساز بۆی چند بم بوون، گونجاو جوان و ئو بۆچوونکانی
بوو. ئو گورەی و خمی شوەیان کدەیتوانی بیکات، ئ و دەچووەسر
میدانییان و برنامی نوێ پرۆش بوو، و حزی دەکرد رەکوەبڕب
بکن، ماندوو  خۆیان نووسرەکان  بگڕن، پیامنرەکان  ھبت، 
قس منایش ژن و بت، ماندوو ونگرتنوە بدیار کامیرامانکان شانیان
ئاشکرا شاراوە قسی بکنوە، میدیا دیدی و چاو بۆ خۆیان دی بکن،
نوێ برنامکان دەبت، خۆشتر تامیان بزاندرن شاراوەکان یڤپ بکن.

.چیی پرسیارەکان وەمی نزانن بینرەکان و بن
بدوای کۆچر، گڕان برنامکی بۆ بودجیک و بڕوەبرەک، دەرھنر
دەرھنرکی و کۆچر دادەنت. ماونتوە باشوور ل کوردەکانی فاملی
و ونگر ھیچ دواییش یان سرەتا، رکدەکون، ئوە لسر کناک
تۆمارکردنی بۆ دوورە نبن، لوێ گایو رئ خۆیان بۆ لگڵ کامیراش
دەکن، کوردان زانخ ئو لگڵ دانیشتن چند ئوەی پاش ،کرنامب
سنترکی لناو یان بازاڕ، ل ،کرنامب پوختی و سرەداو ندەگ ک
ئوانی ،شارەک تلفزیۆنکانی ل ھونری، ئکادیمیایکی ل میدیایی
.خۆیان ئیمامکانی ستایشی دوازدە و برنامکانیان ئاینی زیاتری نیوەی
ستافکی ھاوکاری و ناسین ب یان پارە، ب دەتوانن وانئ لکن ئوان

وەربگرن. ونگرتن و تۆمارکردن
و برنمایی بغدا ل ھر بڕبکون، رەکندەرھ و کۆچر لوەی بر
حزب عارەبکانی رپرسب کوردە دەستدارەکانی ناو بغدا، راسپاردەی
خۆیان بئامادەیی و  ئوان چاوی  لبر دەناسن،  شیعکان  ئیسالمیی

دەن: پیان



برنامی فورات، رووباری سر قزاکانی دەچن ،دیوانی دەچن وانئ
پاسوانی و یارمتی ب کۆمک و کۆمیتییان ھی، پویستیان و جڤاتی

بدەن! یارمتییان و رنمایی دەمانوێ دەبت. ئوە چاودری و
و ئاینی زۆری شارەزاییکی شیعکان قس بکات، زمانی ب دەیتوانی کۆچر
چند رستیکی تنھا رەکندەرھ نجگ بم ھبوو، عرەبی و مزھبی
ئیشی ستج و کامیرا ب و ب چاو بس، ئو و دەزانی عرەبی زمانی ل
شارەزایکی زمانی جستش نبوو، ئاخاوتن و دەق ویستی بپ زۆر دەکرد،

بوون. ھونرە ئو فری تازە ھونرمندان و دەوت زۆری
گراجی دەچن و سادە ھدەگرن ھندێ کلوپلی و بچووک جانتای دوو
شانکی ددانی شونی لووس، ماشوبرنجی سر پیاوکی شوفرک، بغدا،
و رگا سالمتی ل و بکن  قس ئوان ئوەی  ب مابوو، بقژییوە

نبوو: لوانیش رووی باش ئگرچی پیاوەک بپرسن، سیترەکان
دەتانھنموە، و مندەتانبم دەستیمن دەبت، لناو رۆحتان نبت، خمتان
سائیقی لوش رادەستی دادەبزن، نھزە ل میدانی تر سعاتی س
تلفۆنی ژمارەی نبت! ھیچتان خمی دەکم، ئمینتان تاکسی ناسیاری

خزمتاندام! ل بچاوان، من ویست چیتان و لکوێ ،الیل منتان

*****
کورد میوانی یکم

نزیکی زمانی عرەبی ئو وشی یک ئوەی جوان، ب کوردییکی ب
کۆچری بخرھاتنی کردبوو، پ قسی ژنکی لگڵ تنھا ،سا پنجا
ل و برامبری رووبڕوو دەیبینت، لودەمی و سرەتا دەکات. میوانی
رسپییس نجگ پیاوە ئو ندەکردەوە، لوە بیری دادەنیشت ماکی

ندەچوو: رازک و رامان ھیچ بۆ بیری ھاتووە، بۆچی
ئاردەکی ئوەی  .کنف ناو کارکری ستافی لگڵ ساڵ پنجا  ئو
وردورد ئنگوتککانی ئوەی دەشال. ھویرەکی ھویر، دەکردە 
تشتکانی و ھدەگرت بتاکانی فردە ئوەی دەبیوە. جوان و
عگالکی رەشتاکی پیاوە فنکی،  خاوەنی  لگڵ دەکردەوە. پاک
گالع تۆزک نیبینی سپییک دەبستا، رۆژک فییج لسر باریکی
باریککی بازن دوو سووڕابت، سری راستی یان چپ باریککی بالی



نبوو دیار بم بیانییان، ک ،ئیعاش چاودرەکی داکالبن. لیکتری
ھر ژوورەوە، رۆژان دەھات لناکاو بدەفترەوە، چند، دەست سعات
کردووە قسی بعرەبی کیارەکان لگڵ ساڵ پنجا نزیکی دەھات.
ل وەردەگرت. خانووەکی کری مانگان ساڵ چند ئو پیاوەی بس. و
مامۆستاکیان، ،کقوتابخان بڕوەبری لگڵ دەبت، منایشیان ک
و دەگرت کیژەکانی و کوڕ و ونی   ک فڕاشکیان. و باخچچی

.کرتاشالی س دەبات کوڕەکی ک دەردەھنت. بۆ نفووسیان
الربونوەی فورات و تووڕەیی کردووە. لگڵ قسی زمانی عرەبی ب ھر
بس و بعرەبی ھر خورماش، شیرینی شیلی ھوەڕینی و دارخورما
نمت لو سا و لوەندە داوەتوە. وەمی و کردووە قسی بعرەبی
دەفرۆشت، و دەکت  عرەبی بزمانی  شتکانی  ھموو ئو  درژەدا،
کوردی و ریانولھ خونکانی  بینووە، خونی بکوردی  تنھا بم

بوون.

*****
النضال عرەب رەمزی کورد و بژی ھر

کس لگڵ ئو پروین ل جگو شارە بل ئازار، یازدەی بیانی لپاش
رووبڕووی برنامش ب بڕکوت، نکردووە! قسی کوردی بزمانی
زمانی کوردی ب تلفزیۆنی برنامیکی سیری کوردک نبوویتوە،
سا لوەندە نگرتووە! ل رادیۆیک گوی کوردی زمانی ب نکردووە،
ل جگب نگرتووە، کوردی ئاوازکی رستیک وشیک، ل گوی زۆرە،
خلیل، ئحمد نیزال)ی رەمزی عرەب و کورد بژی (ھر گۆرانییکی
نیشتمانییکان بۆن ت بتایب ھواکانی ئاھنگ و و شادی لگرمی
نیشاندەدرا، کگۆرانیی زۆریش و زوو زوو نورۆز، و ئازار یادەکانی و
دەکرایوە، دووبارە سیاسییکان  رۆژەڤ و ھواڵ  لگڵ و زۆریش
تورکیا، سنووری سر گوندکی ل) ئوەی خلیل ئحمد گۆرانییکی
ژنی و موزیک و ھونر  شیدایی ل لدایکبووە،  کورد بنمایکی  ل
و بگۆشتوە نیوەیان ھر بو نیازەی سوور، و لوی سپی سینگ رووتی
گوندکی ل بقۆناخ قۆناخ بغدا! دەگات بخوات، لسرخۆ بم بددان
پشیلیی چاوی خونچی و کانی نزیک ناسکی لناو ئاوازکی الچپوە،



و عود لزانی مامۆستای و ئاوازدانر گورە تدەب لوێ ،رمھ و باھیڤ
ئارەزوویان ئوانی قوەکان، ژن سترانبژەکان، ژن بۆ بتایبتی تار،
شیرین و خاو و شل بت، رووت زۆرتر سینگیان زۆری رووبری دەکرد
و دەست بۆ ئوان پبکنن!  دەربکون، ممکیان بشکی  بکرنوە،
ب گوی و ندەکرد  شرمیشی برن. بۆ دەستیان نک بچن،  نجپ

دەیووت: میللییکش ندەدا و تیپ بڕوەبری ئستگ و
.غدایب ھۆکانی و ستگگۆرانی ئ ئاواز و سوارچاکی خلیل ئحمد
ئاواز دەزانم من ،ژەکانگۆرانیب بۆ ژن سرەتا ئاوازەکانم وتبووی: جار زۆر
فیفو (ع نزھت) بۆ (مائیدە پیاوەکان! و دوایی ژن دابنم، بۆ ژنان تنھا
ئاواز دەکم. سۆز ئامادە جۆرج) زکی) و وەھبی) (ئحالم و ئسکندەر)
سیحراواییکانی سازگارە سرووشت ب پیوەندی ناسککی شندئ و
و بغدا ل لدایکببوو، تدا زاینی ١٩٢٢ی سای ل ک ھبوو، بادینانوە
تدەب تا بووە، و پشنگ و موزیککان مامۆستا ھونری بوارە ھموو ل
پشتیوانیشۆڕشکیچواردەی  بۆ سای١٩٥٩ و یمانگاش، لمامۆستای پ
لگڵ کوتووە، گۆرانیی عرەب)ی و کورد (ھر بژی سروودی تموز
ئستگکان ت) لزھن (مائیدە کناسک لو و نرم دەنگی ژن و ئاواز
ئوردن ل دوورەوت ل سای و پنجی حفتا تمنی ل دەوتوە، ئوەی
مردنکی نزھت، پاش مائیدە یادەوەرییکانی و پرس ھواڵ و دەمرت،
الچپی شرمنی الکشیی رەشی الفیتیکی ھواسینی ل بوو بریتی
ئو بغدا، حیفای شقامی لناوەڕاستی رۆشنبیری وەزارەتی بردەم
داماوان و ئاوارە بم عیراقی پشنگ بووە، ھونری کاروانی ل ژنی

دەمرت.
وشی ژنکی، لگڵ ل ئاخاوتن جگسیروان ب ئبو ،سا پنجا لو
ئوەی بیستبوو، ئحمد خلیل سروودەکی گۆرانی و ل تنھا کوردی
ئاشتی، پیرۆزی و مستفا مال خۆشویستی ل عرەب و کورد ھموو
ھر دەیانوتوە، بوو، زۆریش دەگوترایوە، کۆنیش کگۆرانیی ئگرچی
:چیی مانای (ھر بژی) کاک ئبو سیروان لویان دەپرسی زووش بژی!
نبتوە، پیدا قومی حرەس نبت، شڕ بت، بردەوام ئاشتی ئگر

نفرۆشن... بعس ب چک ئمریکا و سۆڤیت
دەت: دەخورنت و سری عگالکی ب یککیان سری

تنھا نبیت تووڕەش وشی، ئگر بژی دوو ھر سیروان، ئبو کاک
زۆر کوردی زمانی  دیارە بوو، لکوێ درژەی مانا ئو  ،یوش یک



دەومندە!
بۆ رووبارەی ئو لسر شارە، لو بکوردی  تنھا ساڵ پنجا ،پیاوەک
لنجی کردووە، رینب دارخورماکان، لو باشوورە سعفی ماکردن بس
ھبووە کس یک بس، و کردووە ھاوسری پروینی لگڵ قسی
پروین. ئویش ھۆکاری ئوە بووە، کوردی بزانت ئویش ھاوسرەکی
ژنک لو ئویش، نگڕنوە. و ندۆزنوە کس و بمیننوە بوو، لوێ
کردووە. قسی کوردی ب ھاوسری یاسینی لگڵ تنھا درژەدا نمت
نسا لو جار دوو دەن ئگرچی نگڕاوەتوە، ژنکی لبر ئو
سردانی بۆچی و ماوەتوە چند و گڕانوە باسی خۆی بم گڕاوەتوە،
نگڕابتوە، رەنگ ندرکاندووە، نھنییکی ناکات! کردوتوە ھولری

کردووە! باسی بخیاڵ و خۆشکردووە بوە دی بم
کۆچری وتبوو: سیروان ب

جار س دوو منیش  کردووە، قسیان بکوردی باوکم لگڵ  دایکم
قسمان بعرەبی بڕبواری خکی کوردم دیوە، بم سانی لو
ک بووە، ناناکانیان و راز دایکم، و باوکم گۆرانییکانی ل گوم کردووە،
ریسوا دەکن، یکتری بکوردی دەگرن، بکوردی بکوردی دەنوزنوە،
گیژاواندا مناکان لو و ماون ک دەکن، و حمدیش شوکر بیکوە

دەبت. دەربازیان

*****
ل زووتر، ساک چند ئازار، یازدەی بیانی راگیاندنی ل بر ئوان
تیشتونگ ناوخۆش، ملمالنیکانی توندی و شڕەکان رۆژانی گرمی
دەکات. نانوایی شارەک فنکی  تاک  ل یاسین ،یشارۆچک ئو
و دەرچوون و عسکر تی دەبکخاوەن ک ساڵ، س دوو پاش پیاوەک
بکرێ کنف نگڕابتوە ھر رەنگ دەخانت، زۆر تسریحبوونکی
و تندوور و نان ئیشی  ل فنکش. تاک خاوەنی  تدەب دەگریت،
دەھنت، کنف کۆن لو بزار دەبیت، واز کرکاری ب و ھویرشالن
و کارەبا  بکمبوونی دەبت،  ئۆتۆماتیکی فنی  خریکی سایش دە 
بزار لوەش کرکارە میسرییکان و زۆربوونی تر فنی چند کردنوەی
بردەدات. دەست کاسبی ئیشکردن و ت، لدەفرۆش ئویش و دەبت

دەمینتوە، لوێ و دەبوژتوە تر زۆرتر سرمایی و کاسبی ب نانوا یاسینی



ختووکی ماوەماوە بم کی! نیی دیار ھولر. بگڕتوە دەچتوە لبیری
و نوەکانی، بووک و کیژ و کوڕ بم کللی دەدات، بارکردن ل و گڕانوە
نزیکی کسوکاریان، یادگاری شوو بکن) لرە (ئگر کیژەکانی زاواکانی

وتبووی: دەن شارک، بگوازتوە نیی ئاسان ساڵ پنجا
.ک بگڕموە کن و ناناسم لوێ کس من

ھبوو، ھولر بۆ سۆزیان  ھردووکیان  مابوو،  شریفیش  مح ھتا
دەب رۆژگارەک و بپی تمن بم مردبت، ئو نیانزانیوە ئگرچی

نمابت! ژیاندا ل ئویش ئستا
بۆنی لبر ساڵ چل ل زۆرتر خۆشدەویست، پیاوەیان ئو ھردووکیان
خانووکی لناو گورەی دەنگی کس گورەکی، دەنگ لبر ئو،
بم خۆش نبوو، پ شداری چوارگۆشی لناو حوشیکی بچووک،
بۆ بتایبتی دەکردەوە، ئارام دەکردەوە، رووناک ماکی ئو دەنگی
برای رەحمانی مای ھاتبووە گرتبوو، دەستی نان کیژەی ئو پروین،
ھوکی توند دەئات، گردەن)ی ل (مار وەک ژنکی بم پیاوەکی،
،بواین ھڕەشکانی و دارەکی و شریف مح لترسی دەگریت!
دەداتف ل نرمکی رەنگین ییدام و شل بوخچ بوخچکی،
ئو ماوە، نھنابووە براکی رەحمان، دەکردن! شاربدەری دەرەوە،
دەچن گرتبوو، دەستی ھاتنیان رگای ل جار دوو ژنکی لگڵ و خۆی

دەت: لوێ ،رەکخفم
ئوم ماکی خۆی و دەموێ ھاتووم، ھولرەوە رەحمانم ل برای من

بدەن. نیشان
رەحمانیش دەگڕنوە، مای دەمیننوە. شارە لو ودەمانل ماک و دەچن
و فرمان بیک ما کوردەکان بخۆشییوە و ناگڕنوە، ھموو ئوان
دەمیننوە زۆر ناگڕنوە، لپک بن ئوان بم دەگڕنوە، لپب

دادەمزرن! و



دووهم بشی





نانی گرم

رگب توانیمان  زۆرتریش و ساک ماوەیک، دەن: یاسین و پروین 
شتکان، ل ھموو برگگرتن، ساڵ دوو بوو. رەوشک ئاسایی بگرین،
ھزر و یان بناچاری، ،ئاسایی زۆریش ،ئاسایی پویستییکان، بۆ ھموو
و پشھات بڕووی برگ بگرت، دەکرێ ئادەمیزاد بکن! جوت رامان
پاش گڕانوەی ساڵ دوو ژنکی، و یاسین بت. رک و رووداوەکان توند
یکتریان نبوو، ھموو زۆر ژمارەیان یشارۆچک کوردەکان (لو زانخ
بتایبتی ژنکان گورەکان، نبوو، زۆرگرم ھاتوچۆیان بم دەناسی،
جژنیان بیکوە دەخوالنوە، یبازن ئو لناو دەبینی، یکتریان کم
لدوورەوە دەکرد، لیکتری سویان ــواردەوە، دەخ چایان دەکرد،
لدوورەوە ماسیفرۆشکان قڕەباغکی بازاڕە ل دارخورماکان، لناو
درژەکی سبرە لدیار و لوشارە و گرت برگیان دەبینی)، یکتریان
لناو ،یشارۆچک لو ژیان و مانوە مانوە، فورات بژنی و دارخورماکان

بوو. ئاسایی پیاوەک بۆ تندوورەکان، و نان لدیار و کنف
لناو بوو، کس یکم خۆرھتن، ل بر و بیانی کازیوەی لگڵ ئو
یان خو ھدەستا، ل کژووریی س چوارگۆش ناو خانوو ماکی س
لدەکوت، خوی چۆن نکوتبت، ل خویشی ھر شوەکی رەنگ
نرمی و گرم  ئارەزوو، و  نیگرانی و ھوەس، خم ،باخ  ل ژنکی
داخراو، بچووکی دەرگا دووکانکی لناو کار، سر دەچووە ئو کردبوو.
دەکرد. پۆال ئیشی وەک بم پتو سووتاو، زۆر تندووری دوو لبردەم
دونیای ب الکشیی پنجرەیکی ک ،کنف بن یان ،کدووکان لناو
(تمی نان، ھناسی دووکڵ، ل بوو پ ژوورەک دەبستایوە، دەرەوەی
رەنگی و بۆن خوێ، سوری و ھویر بۆنی خۆڵ، و تندوور برژان)، ھاوی
لو ھموویان، ماندووبوونی ئارەقی ،دیوارەک خۆمشی ،کرەش وتن
لو ژوورەش نانی و قبارە کۆببونوە. و رەنگ توخم ژوورە بچووک ئوەندە
یانی پۆلیسکان، ،کخۆشخانن دابیندەکرا، شارەک دانیشتوانی نیوەی
ئوانی وردەماسی، شیداکانی و  بلم ناو  باریککانی پیاوە ،وانش
تۆڕەکانی ئامزی و سینگ کردنوەی و ھدان لگڵ زۆرجار دەستیان
دەستیان ئوەندە دەڕۆیشت، رووبارەکش ئوبری ھتا و ماسیگرتن دوور
چشتخانکان، و قوتابخان س ھر حانوتی ماسیفرۆشکان، بوو، درژ
گورەی پرسی دەکــرد، شارەکانیان ھاتوچۆی شوفرەکانی  نانی



ب شە شکاوەکان بۆدیی لۆریی خورمایان ل عشیرەتکان، حمباکانی
بژنی ل خورمایان ملدرژەکان حوشترە ب ئوانی باردەکرد، خاکناس
زۆر فورات رووبارەکی ئاوی وەک خورما دەھنا. دارخورماکانوە بندی
دەڤرە لو و شارە لو عاشوورا کۆنی و قوورس خمی ھندی خورما بوو.
کم عاشوورایان نیدەتوانی خمی ڕەکت خورما شیرین ئینجا بوو، زۆر
عاشوورای تای خورماش، شیرینی رەنگ بکات، شیرین دەمیان بکاتوە،
بو درژە، نمت بو بووە، تاڵ ئوەندە  عاشوورا چونک نویستووە،
شیرین ئستاش نابت! شیرینیش و نبووەوە شیرین دارخورمای ھموو
و شیرینی ب خم بوو، تاتر زۆریش نبووە، شیرین نک نبوو، ھر
!نیی تدا شیرینی رەگی و ر تام ھخ چونک نابت، شیرین خورماش
ئوانی گیراون، (ئوانی دەچوو، زیندانیش تاریکی لکونی ژوورەک
ماونتوە) زۆردارەکان تاریکی زیندانی ل سردەمانک بمانگ، بساڵ،
بم !کوشندەی و سخت ساردەکانی رۆژە بردەوام زیندان، دەزانن وانئ
بڕاستی ببوو سا لو دوو بۆ یاسین، تاریککی فنکش و ژوورە گرم

پاک. و فنک ھناسی ب گرم و یک ژووری زیندانکی زیندان، ب
زیندان، ببووە ئو بۆ ،کشالک سکت وشح و ماڵ و ژوور ژنکش
جاروبار ئگرچی بوو، تاریک  کوشح بوو. ماتم  و رەش زیندانکی
،ستارەک لسر لیدەدا فستق سووری دانیکی وەک دی چۆلکیک،
بۆ دەنارد باکانی تیشکی رمی رووناکی بن جریوەجریوکی بافە و
ئاونش تاریککیان، ژوورە دیواری ناوەندی ئاونی پنجرەکی، بر
پبکنت. و رەنگ تنادات بب (زیو)یش و ب (جیوە) بوار تاریک، ژووری ل
،کوشح ل نوچوانی بزۆز ھورکی پ لناکاو دەستی ھندجاریش،
لناو و دەکرد نرم خۆرەکی دەگۆڕی، بۆ برزەکی ئاسمان رەنگی
دارخورماکش سعفی ببیردەھنایوە. دایکی سپی قژی کسپیی ھورە
پشیلیک تپتپی کوشح ل ھتاوەکش دەکرد. و سبر ب سمای
دەرزی ل ژوورەکان، ک لناو بۆری کلکباو، لڕی مشککی گرتنی بۆ
دەکرد، زاوزیان چواردەورەیان خانووەکانی و خانووە ئو دیوارەکانی
پاشۆ فردەیک، قونک وەی بالربون و کسستی ناوما ب خشپیکی
سر ھچوونی چای دەکرد. نیوەبتاڵ شکاوی پۆشاکک، تنكیکی
بسر دەستک و نبت س قاچی تا دەجوالیوە دەیترساند، ،ئاگرەک
لناو شوەیان گرمۆیکی ئو جووتبونی ھزر بکات، و دابنت سکی

بوون. ئو جیھانکی و چاالکی ھموو وانئ مندادانی داناوە.



وشح لو ژوورە، لو ئو و بس. لڤین دەکرد بو ھستی ما لو کژن
گرم گرم دەبوو، لو دوو سا ئوەندە بوو. دی توند ئو جیھانی ،ڤاالی
بۆی بلرتوە، نبوو تدا پردەیکی ژوورەکش چۆن نگرت دەگریا.
دروست بۆ بکات، جوویکی پپوولیک سمایکی ناسکی بۆ بای وەک
چوار  ل رەنگ  ھیچ نبوو، دیوارەک لسر رەنگک ژوورەک  ل بکات. 
دەبت بردکی بت، و دەنگ رەنگ ب ک دیوار ندەکرا. دیوارەک بدی
ژوورەک ناگۆڕت. چاوەکانی دیمنی و الچپ بوارکی عستمی سر
ھیچیان ،كعاموودەکانی بنمیچ ژەنگی ،رزەکئ کرپووچکان، شی ریزی
ک جووتیش ،وانش یشسا س دوو ندەبخشی. ئوە ژن داماوە بو
جووت ئارامییکوە  ھموو ب چونک راونراون، ترساون، چونک دەبن، 
نامییت، نابت، وشک ئاوەکیان سکی، ناو توناک کۆرپیک نابن،
گیان، سووتانی گۆمی ندەبووە ھردووکیان ئاوی کۆنابتوە، ناوەستت و

دەمینتوە. تنھا کژن خونک، تونی ندەبووە شوەکان
دوو چاوەڕوانی دەمایوە و بتنھا کشومات قفس ژوورەدا لو کژن
و دادەخرا  دەرگاک دەھاتوە، نانکان ک دەکرد، یاسینی گرمی  نانی
دادەخرا! دەژیان شارە لو بتنھا کوردەی سک دوو ئو بۆ دونیا و چاو
پارچ ب مناک ندەبیست، تقیکیان دادەخرا، سست و و تاریک توند
ھرزەکارک ندەنووسین! بردەرگکی پشتوە، دیوارەکی خووزک
لووسی دیواری لسر دەرگکیان،  لبر زامداری  دکی ونی
ھموو و کما ریزە  دیواری ل ئوان دیوارەکی  ک ھاوسیکیان

بوو! پانتر و درژتر و لووستر کۆنکش
تیرۆژە لو  بوو، برتسک   داماوەک ژن دیدی  بۆ ئاسمانیش  چارۆگی 
بگڕتوە. بۆی موژدە و ھواڵ ب تا دەکرد، یاسینی چاوەڕوانی ئو باریک
بھنت! داخراوەک وشح ناو ئو ژنی بۆ لکوێ خۆش ھوای ئو بم
ناکن، پوە شانازی  کسیان تیراوەش ل ناناست، کس  شارە لو
ستارەکی کرپووچکی رتک بنووسن،  بۆ  نامیکیان بدەن، سریان

دەکاتوە! نرم و دیان ھناو بردیش رەوان بکن! بۆ خانووەکیان
ھموو کیژەکان تکوتووە، نوی خزانی سدان گۆڕاوە، تیراوەش
کرابووە)، بوو ساڵ  (یکم سلمانی زانکۆ تچوون زانکۆ،  تچوون
ب سرە گیشتن پش چۆلکی  سکرتب  گۆش دەخونن.  ،موس
ھونر، جیھانی ئۆسکار، ونگرتنی ستۆدیۆی ب بووە ئستا کۆنکانیان،
یی، تابلۆکشالک دوو پارچی ب جامخانی بووە پشوەی رووبندی



سبت قژ و قیتانی سم و گورە جمدانی پیاوانی ونی چند
ریزکراوە. تدا کتی ب سر  منای ئفندییان،  گورەی سبتی

زاوا! و بووک تابلۆی و جامخان ب بوون شقامکان سر دیوارەکانی
ھکوتووە، زۆری تدا چاوڕەشی گنجی گڕەکک گۆڕاوە، و شارەک
کی دەخولنوە، بۆ نازانن مزراح وەک قت چواردەورەی ل ئواران
دەڕواتوە، زووتر ک و دەوەستن چندجار دەخۆنوە، خول چند دەوستن،
زۆرتر رەنگی جوانترن،  ردەمس ئو کوڕەکانی دیارە دەچتوە!  بۆ
میسق و پشدن بۆینباخ و و چاکت ل ھموو رەنگکان لبردەکن،
رەنگیان خۆشدەوت! بوون، رەنگین دەبینرت، و گورەکانیان پان خی
بۆن، رایاندەکشت، نخۆشییکان چاوەڕوانی و و تمن گۆپای پیرەکانی
ناوقیسری و چاخان و بازاڕ برەو گنجی تڕەکی سازگارە کۆن بۆن
پو جیەی ئوانی مزگوتی ناوبازاڕیان دەبات، بجماعتی نوژی و
پیرەکان بووە،  زۆرتر پنجکانیان و سردەست شینکانی دەمارە  و
برزترە، بایان دەردەکون، رووتتر کیژەکان دەپۆشن! خۆیان گرمتر
دیواری چوار ژوور، یک تیراوە بووە، لوێ ک ئو بم! چاویان گشتر!
و خمبار مات ھر برۆژیش بشو، نک بووە، نان فنی و یک تاریک
سندوقکی کشارستان گورە ڕەکگ تیراوە، ئو بۆ بوو! بدەنگ و
رۆژانش بکو ،وانک شن بوو، خادار کۆنکانی مارکی بوو! داخراو

دەبتوە. گردەنیشی ل ن و دەیکوژت مارەک ن ،دەئا گردەنی ل

*****
دەتقتوە کلوغم

نووستن و ناسھ بۆ دڵ، بۆ چاو، بۆ چاوەڕوانی و برگگرتن و وەستان
مرۆڤیش گۆمی ناکرت، کس ھموو ب !نیی ئاسان بالیف، یک لسر
ل دەتوانت، باریک جۆگی و گورە رووباری رووبار، دەتقت. دەشلقت،
ماسییکان ب وردە بدات، پشووک ماسییکان جۆالنی و سما ل ھاژە،
نرم نرم بادەن، کلک)تان ب (خشپیک  دەدەم، پشوویک من بت
و نرم و  رەنگین قوزەی ناو بچنوە  دایکتان،  سبری بر بۆنوە 
وچانیش رووبار گورەکان، ماسیی دەدات سبر ئاویش شیلکانتان،

دەدات.



پیاوە نیی. چاوەڕوان بت. ئاسان عاشق دوو و چاوەڕوانی ناسو ھ لو بم
بت، چاوەڕوان چیتر نبوو، ئاسان مووەکب سینگ ،ورەکگ دەست خە
شاراوەی لوغمکی ل پی و دەدات خۆی بیاری ئو. سبری بر گاتن
ندراوە، کچ ک بوو ئاگادار خۆی لوغمک دەنت، ترسناک زۆر گورەی
لبرچاوی خۆی لوغمکی دیبوو، ک شاردرایوە، خۆی بسرداکراوە،
بم بردینک دادەننوە، بۆرە لوغم ک خۆی دەبینت دادەندرتوە.
پ یک  ان(فامکا) ئو ئینجا دادەنایوە، لوغمکی بوو، ک نازانت 
دەستی، ھردوو پیکانی، ھردوو ئینجا  دیبوو، لوغمکی ئوەی نا،
و لتقینوە دادەنت،  کمزا خوتووە   مین لسر دەستکانیشی
لوغم نبوو، ودەمانل) نابت، باکی ئیفلیجبوون و کوربوون پڕاندن و
بردەبازک ل نفتک، ھورازە ل ئگر ندەکرا، مینرژ خاک ھشتا
چند دابنرایوە، جبک و زیلک دەبابیک، تقاندنوەی بۆ لوغمک
زوو کوڕە و کیژ بۆ ئو بم دەیویست، پرسینوەی و کۆبونوە و ھاتوچۆ
بۆ بم بوو)، تقینوە لسر دەمکیش ھموو و دادەنرتوە لوغمک
لناو شاریش دەچندرت، زۆرتر و لوغمک ئوان رەشی بختی وان، لئ
دەتقتوە و بیکوە ھردووکیان ب کلوغم بۆی ل گڕەککیان،
دووریان دەیانفنت، بوو و کوشندە گورە چونک ،وەکقینت توژمی
،کیژەک بتایبتی ھردووکیان زانینی ل دوورتر دوور، زۆر دەدات، فێ
ھردووکیان وەکقینزەبری ت و ھژموون ت، بدەب دیجلش رووباری

دارخورماکان. ناوقدی فورات، رووباری کناری ندەگ
شلی  بوخچیکی ب ھردووکیان دەبت،  گورە زۆر وەکقینت  
حریری ئاوریشمی بوخچیکی  نیوە ب ھر یان گچراو،  ئاوریشمی
خاولییی (ئو بچووک و خاولییکی کسکی ریشتاشین بتاخمکی ناسک،
شونک، ل ن بوو، ن بزر کردبوو، پ تواو عسکری سای دوو ئو
دەخوت ک بوو، لسر ملی بردەوام کرد، رەبیک لبیری و میدان ل
دەشاردەوە،  پ گوگوونی دەبووەوە رووتیش ک بوو، سری  لبن و
کخاولیی ب باش و توند و  دەکرد شرمی دەیشاردەوە،  پیاوان لناو
یکمجار ک بوو، پوە ئوی کۆنی بۆنی بوو، خاولییک دەیشاردەوە،
دوو و بکیت) بسمیل  خۆت دەبی پیسکردووە،  خۆت  ک دەن، پی
یادگاری ھورییکی و  دەستماڵ بکارھاتبوون، ھردووکیان  و سابون
مردوو، پیاوکی نفووسی دەفتر وانل کۆن، رەسمی تزکرەی س و
نفووسی دەفتر نمابوو. بوو  ساڵ چند ئسکوپرووسکی  مردوو، زۆر



دەکرد، پشمرگیکی گڕانوەی  چاوەڕوانی  ککی  و ترم ژنکی
بۆ یان ،تووڕەی کوڕکی کادیرە، یان ،یرگشمپ کوڕەکی نیدەزانی

شاردوتوە. بارەگاکان و ئشکوت لناو خۆی ناوداری و با
و چاوی زەق دوو بوو، لسر بۆری ونیکی ک خۆشی کیژەک نفووسی
دووردەکونوە. دەڕۆن و بوو، دیار نارەنجی و بم زەرد رەش، بسککی
دەفتر بوخچکی کۆدەکاتوە و دەڕوات ک نازانم کیژەک منیش (بم
و دەڕوات براکی ئو،  ک شوەکی یان دەبات،  براکشی نفووسی
بوو). درژەکی قاوەیی تچاک گیرفانی ل خۆی نفووسی ناگڕتوە

کوڕەک پی دەت:
نکیت! لبیر خۆت تزکرەی پروین

بت: بو تیراوە نانواکی کوڕە یاسین، لوەی بر
مابوون، دایکی باولکی کۆن لناو ئوانی و خۆی نفووسی پروین

دەکات. ئامادەیان و دەکاتوە کۆیان و دەریاندەھنت

*****
شامینۆک

دیواری بم! ندەکرد، ل سوی ندەبینی، ندەبینی، چاوی کیژەکی ئو
مناکی مانگ بوو، چند عاموودەی ئو دەبینی، دارەکی دەرگا شە دەبینی،

دەبینی! ئوانی کوژاندبووەوە، چراکی شکاندبوو، گلۆپکی السار
ریزە دوو و دوو شقام بچت فنک، فنکی بر لوەی بیانییان ئو
دەرگای دوو تریش، حسارکی و گورە حسارکی گورە، گۆمکی خانوو،
پورزاکی، مای درژ،  قوتابخانیکی دیواری دار، دەرگای  س ئاسن،
عاموودەکان بوو. دوور لوان خۆی ھاوتمنی کسی س و ناسیار دوو
دیوارەکیان بن سرکشکیان ترووم و برز چاوە ب گلۆپکانیان
تاریک نبوو،  پروین مای  نزیک عاموودەکی وەک  دەکردەوە، رووناک 
و لل شکاوەکانی جام پنجرە کردبوو، تاریکتر قووڕەکانی دیوارە بت،

نیشاندەدا. شلوو
دەردەپڕی، کۆنکان سوچکی  ل تیشک وەک یاسین،  زوو بیانییان
دەمایوە، سرمای ھناوی ل کارکردنی رۆژەکانی تندووری گرمایی 
روومتکانی بسر ماسولککانی، لناو ندوورەکت گرمایی ندەبوو،



پشت باریکی سردەست  دادڕاوی  خی بقمیسکی  بۆی مابوو،
لو بیانییک ھموو بیانییان، دەردەچوو. قزوان وەک شین گچراوی
س لۆبیا دەکرد، پ بچووککی حسیرە زەمبیل رەنگ زەردەی پیاوە
سوورەی لۆبیای بو لۆبیافرۆش (کابرای بناوک، خورمای بنپیای چوار
پیاوەکی ،لكھ زەردنی و بناوک) خورمای دەووت، زەمبیلکی ناو
لملی ببوون، کون گۆشکی چوار ھر بگوینگی سپیی مندیلکی
بۆ لو پیاوەش شامینۆکی .لكھ زەردنی کووی دەوت نۆکی ب بوو،
،ورەکگ سم پیاوە ،کنف خاوەن دەکی. کنف ناو کرکارەکانی
پیاوە ئو دەکرد گومانیان بوو، زۆرکس گورەکشی سم لبر رەنگ
کم پیاوەی (ئو عوسمان حمید زۆریش بت، شیوعی حزبی ئندامکی
ناو ئو دیبوو، ئویان بدەم قسکردنوە و بزیندوویی و رووبڕوو کس
ندیبت (شخشل)ی و بوو) زۆرتر رەنگی و دەنگ ل چاالکییکانی و
دەھات ماوەماوە ناویان ک ندەناسی، ھر پیاوەی دوو ئو نناسیبت، و
دەھات، ناویان بیستبوو، پیاوەی دوو ئو ناوی بم دەکردن، باسیان و

دەبن. ون و دەرکون بردەبن، و دەگیرن دەیانووت
پی وتبوو: سپاردبوو، بو نۆککی و لۆبیا کینی کنخاوەنی ف

بناو دەرچوویت، لماوە  ک تیراوە،  ل خۆت، رگای لسر یاسین
دەرگا لبر قیسری، کۆنکانی لناو ،کبرۆکق لکن وەرە، بازاڕدا
بستاوەتوە، بریز دارەکانیان بیکوە زۆر جوان بزمارەکانی دارەکی
زستان یکجاری پی وتبوو، بۆ بکە! لۆبیامان سکۆک، نۆک و لسر
بھاریش و رۆیشت زستان ک پی وتبوو، بوو سارد و باران رۆژکی بوو،
بنپیا نۆک دوو س بوو، پیدا جوانیش سرتووی مڕی و ھات، ماستی
پیرۆزی و جۆخین و گرما ھات، ھاوینیش ک دەکی. ھر لۆبیاکی و
دەبت، ئو لسر زۆر و ئاروش و شفتی دمی گندۆرەی شنباش ھات و
ھر ھلكکی   نزەرد شامینۆک و لۆبیا بیانییان وەستاکی  قسی 
وەستاکی وەردەگرتوە. ل پارەکی خۆی، لگڵ ھفتانکی دەکی.

*****



تندوور وەک گرم

ئاگر وەک  روومتی نبوو، چوارشان و گورە و قو تندوور، یاسین 
بم چقیوویش نبوو، نبوو، وەک تندوور ناو تندووریش پۆلووی و
دەموێ بکم، ئیش فن ویر و لناو ھنان و ل لسر من ھتا وتبووی
بۆیش بووە، تندوور سر ھر ئیشی  یکم بم. تندوور لسر
بۆی دەوەشایوە، ئیش لو بڕاستیش بوو، خۆش پ تندووری سر
خزمتی ئوەی پاش  بوو، ساڵ شش تندوور. یاسین نابوو،  ناویان
نان نانوا، تدەب دەبت، فر یپیش ئو لوێ دەکات، تواو سربازی
پان یک وەک راھاتبوو، ئنگوتککانی دەستی لوە وەدەدات، تندوور ب
تنکتر بلوچتر، سووکتر، پانتر، گورەتر، تر لوەی نانکی ھیچ دەکرد،
ئستوور ندەبوون، ندەبوون، ھیچیان کون نانکان پاش برژانی نبوو.

ندەسووتان.
بم سووردەبونوە، ندەسووتان، ھرگیز بم دەبرژان، ئو نانکانی
بم رۆخیان ھبوو، سووکندەبوون، بم تنکدەبوون، رەشندەبوون،
بم سارددەبونوە، نبوون، ھویر نرمبوون، بم ئستوورندەبوون،

دەفرۆشران! بم باشیش دەبوون و زۆر دەخوران، ھر
دەکردەوە. دوور رگاکی ئو ماستیش و نۆک و لۆبیا کینی بۆ بیانییان
دەدا، پیریشی دووکاندارکی یارمتی ئو خۆییوە رگای لسر ھر
پشتوەی دەگیاندە دەستی دەکاتوە. لگڵ دووکانکی دەرگای
دەخست. سری ھورازک ڕاندەوە، لک دەیپیجۆگ ل و عارەبانیک
گورەکی پان قاپ سیری و وەردەگرتوە قووڕکاری کرکارکی سوی
بیانییان دەکرد. شرواڵ و شانی ناودەستی و پینکانی قووڕکشانکی
ھر بردەم شقامکی و و نزیک قش بن قت و بازاڕ دەھات، ک
ک داخرابوون. ھموویان ئگرنا تاکوترا بوو، چۆڵ باتا دووکانکی پنج
ئحمد دووکانکانی دەکردەوە لوە بیری دەبینی، بداخراوی دووکانکانی
پان دارەکانی دەرگا و قپنگ رزیون، دیوارەکانی ،بووین زۆر کۆن فندی
عبۆ، قاوەخانکی یشتدەگ بکارھنانیان دەنگی بکارھاتوون، ئوەندە

بروخن: و دیواری دووکانکان زۆریان نمابوو سربان دیاربوو
دەب بیانروخنن، دەب ھردێ رۆژک  ناکنوە،  نوژەنیان دەیانگووت
کوە بت. بم ئو ھموو دووکاندارە چۆڵ قت بنوەی ئو بشی
(سی یھ ،یھ دووکانی دوو یھ پیاو دەبتوە، جگایان کل دەچن،



بوو، گورە ئوەندە دی خۆی خمی دەکات! یاسین کاسبی) لوێ سا
وانئ دەومندەکانن، پیاوە وانئ ندەکردەوە: وانل بیری تۆزقاکیش
ھموویان ناکون، ،دەست لناو شارەیان ئو دەستی و پارە و جرگ

کردووە. خۆیان حیسابی
ندەکرد، ھویری ئو ،کنف بگات درەنگ کمکیش یاسین دەکرا
،کنف یشتدەگ کس یکم بم ھر گرم ندەکرد، تندوورەکی

دەگیشت! زووتر
نانکان  لگڵ سری رابکات، کرمگ تندوورە لناو دەستی لوەی  بر
دەمارە وردەکانی سوورەکی دیوارە ناو دەبردە سری ،ناو ئاگرەک بخات
دەبرژاند، روویان دەکرد، سوور پشتیان ئستوککان، دەدای گرماییان
نانکانی نیدەھشت بوو، برژا دی و دەبرژاند نانی بوو، گرم ھناوی
ئڤینکی ھبوو زۆری ژانی ھبوو،  گورەی  ترسی بم بسووتت،
ندەکرایوە، بۆ گریکی  دەھناودەبرد، سری چند  ھر بسوتت،
نبوو کس بکات، پ پرسی نبوو کس ندەکوت، دەست پروینی
نبوو، بچووکی برایکی  بکشت، نازی نبوو دایکک بپارتوە،  لی
بکری لوان نبوو بتای ژوورکی خانووەکیان ببات، بۆ نامیکی
و سرەکی برین و گورە ئوەندە برحوشکیان و بیگرت، بردەرگا
ھنانی دەرگای ل چۆن نیدەزانی دووکان! و فن) بکات (بۆیان نبوو،
و دەبرژت نان ئو تا دەبت، چاوەڕوان چند نیدەزانی بدات!؟ کیژەک

بکات. تڕ وانش و بدات لوولی رۆژانش دەستی، دەگات





سیهم بشی





ئازار یازدەی بیانی دەرچوونی

بواری بوو، تدا کم کلوپلی  چونک بچووک، ژوورکی  ل ،کزانخ
ئوانیش ئو دابوو، گورەیی خزانی ئو خوندنی و نووستن ژیان و
مزندەی ل ک نوێ، زۆر  رۆژەڤکی و گۆڕان ل بر  رۆژک !وارەیئ
جۆرەدا لو پشھاتکی چاوەڕوانی ل کس بوو، کم زۆر ژمارەیکی
و پۆشاک و خک و کڕەکو گ وە شارەکشپ تب رۆژەڤک نبوو،

بگۆڕت. سرلبن ئو شارە شقامکانی و گوند
برامبریان منجکی ناو (شلم)ی کونی چاوەڕوانی ل ئوان
،کشین ئاگرە و کرەش  شلۆق باخت سر  منجی دانیشتبوون،
گشانوە و ھکردن ل بر ھاتبوو، کۆتایی دووککی تازە ئاگرەک
ئینجا دەکات پرتپرت و  زۆر و تیژ دووککی  ،ئاگرەک داگیرسانی و
چە ،کدووک کردبوو. ھراسان ھمووی کدووک دادەگیرست،
سووتاوەک دەردەچوو، نیوە فتیل و ەک(باخت) سری دووککی لنوان
ھندکی و ناڕوات بچت دەرەوە. ناو ژوورەکل ھمووی نبوو قبووی
کبنمیچ دەخواتوە، لبن پنگ دەمینتوە، میوان بۆن و و رەنگ وەک
ل بوارک کمکیشی دەنیشت. لووتیان کونی و شان و خی لسر و
ئاگرەکش دەرەوە. تدەچ دەرگاک درزی ،داخراوەک پنجرە درزی
و کف ری بس دەگۆڕت. کلمش شوەی و رەنگ دەبت و خۆش

ھدەپڕنت. شلمکان رتک دەبت. شیریی
ئاگرە ئوە ھدەوەشنت. پارچکانی دەکات، نرم نرم ردەکب لمش
ددان و ناسک دەم ب تا دەکات. پارچ پارچ بردیش شلمی داگیرسا ک
گرم شلمیش خۆین، بن شلمیش بخوڕن. و خۆش ئاسان وردەکان

وتی). ژنکش و بچووککان و گورە (مناکان نخوین. و نبینوە
کوڕەکان ل دووان، تدا بوو. مردمنای گورە و کسی حوت ژوورەک
نزیک بوون. دانرابوو ژوورەک لناوەڕاستی دروست ل فانووسکی زۆر
شلمکیان شیرینی و کونی چاوەڕوانی و زۆر پرۆش کوڕە، دوو ئو
ژوورەکی ب چراک رووناکی بقد دەفترەکانیان، و کتب ندەکرد.
ل یکتری برامبر گۆشی (دوو بۆ قاچیان، کردبووەوە. پان بخشیبوو
جبر وانی شیکاری ھاوکشیکی یککیان، کردبوو. درژ (ژوورەک
براگورەکی بوو، چاوەڕوان دووەمیش، کوڕی کردبوو. ناڕەحتی و تووڕە
چاوەڕوان بکات.  پ کوردی ئیمالی بگڕتوە،  تنیشتیان لماکی



ل دەگڕتوە. ئو تا راوەستت  نخونت، ھیچ  ندەکرا بم بوو،
راخراوی خۆیوە الپڕەیکی لدی دایکی، و خوی براگورەکی ترسی
الپڕەیکی چاو ب ،ترساوەک و چاوەڕوان کوڕە دەخوندەوە. کتبکی
ندەجوالند، لوەکانی بم  دەیخوندەوە،   ب دەخوندەوە. کتبکی
برەکج و راھنانی شرا، ھاوکدەونا. ندەھڕەکان نالپ ل خشی
سامناکی و دایکی پاکوتنی و نووستن کردبوو. تووڕە براگورەکی
خوندنوەکی ب رزانربس و دەربچت دەنگی نبوو، ئوە وەکش

شوەک بشلقنت. سامی
ئازارە، یازدەی شوی .نیی ئاسایی وەکش نیاندەزانی دایکیشی و ئو
ھموو شوەدا لو روودەدات! چ شوەدا لو نیاندەزانی ک بگومان
بیکوە دیواریان ھاوسیکی ما و ئوان کۆنکی نک جیھان،

بوون. چاوەڕوان بوو،

*****
کسی گورەیان س دوو مای لو براگورەکیان لودەمان کوڕەکیان،
ب (ئیمال) ن تدەگیشتن دەگڕتوە. ل عرەبی ھبوو، رادیۆیان ھبوو،
گانوەی بگتوە. بیانکیان بۆ دەزانت پوختی ن دەکات، براکی
کشیرین ئاوە و کون چاوەڕوانی و کباخت لدیار رووداوەکش
روودەدات رووداوکی مژوویی دەزانت بم نبوو. ئوان بایخکی بۆ
شارەش ئو ناو شتکانی  ھموو نبت. قوتابخانش بیانی  رەنگ و
دەرکوت دوایی نیدەزانی، ئو دەگۆڕت. چ و دەگۆڕت چۆن بگۆڕت!
و شایی ترس و و بگومان نبوون.  سایش تواو چوار کان بگۆڕان

نبوون! دەسکوتکانیش تواو
خک لشاوی و ھناس و بروسک بوو. رکوتی یازدەی ئازار بیانی
رزانربس دادەبزن، چیاکان لسر ئوانی سردەکوت! لورۆژە
بۆ تفنگکان تواو! بۆردومان  و شڕ دنوە. بچکوە  دەگڕنوە.
دەمانچکان .دەمانچ ب دەبن تفنگکان دەبن. ریز ونگرتن و شایی
سرینکان لبن ماکان، لناو زۆریش ،شووشبووک و گۆپاڵ دەبن
دەربکون، دەسککانیان شونک، ئاسایی نبوو ھموو ل جدەھلرن،

بووبن. تیارەش جامی شووشی و نوێ و جوان ئگر
ژوورە لناو خک راگیاندرا. ک بوو،  شو ئازار، یازدەی بیانکی
ل بوون. کمیان بدەنگ بیانی، ھوای چاوەڕوانی تاریککان، بدیار



بعس تدەگیشتن. سرکردایتی بیانکی دارشتنی عرەبی و زمانی
ب قووڕەکان ویین تاریک ژوورە لناو برسییکی، نخوندەوار کخ
مافی دەزانن ئلبکر)، حسن (ئحمد دەنگی ب ،کیانب دەرچوونی
بوو. مبست ئوان بۆ ئوەندەش و تدەگن ئوەندە ھر دراوە. کورد
و کفانووس کوژاندنوەی  و خواردن شلم و بخو بکپی و وەکش
و دەنگ و بیان دەرچوونی و جبر راھنانکی تواونکردنی ترسی
راھنانکش و دەخون و دەخۆن کلمش ئوان بوو. تواو سروودک
رستیک براگورەکیان، چند چونک ناکن. ئیمالکش و ناکنوە شی
دەزانت، نابت. رۆژکی ئاسایی بیانی تگیشتبوو. دەزانت کیانب ل
ئوەش ھاتووە! کۆمار سرۆک زاری لسر عرەبی زمانی ب کورد ناوی زۆر
رادیۆکی ئوەی جیرانکیان، مای سرسپییکی پیاوە جارە، یکم
مانای بوات، کدەنگ ساوا دانابوو، نوەک مناکی وەک کۆشی لسر
قڕەباغی ب زوو زووش گرتبوو. توندی بشوندرت رادیۆکی وتارەک

دەووت: ژوورەکی تنیشتی و ژوورەک غبغبکی ناو و
وتبووی: ئو گومان ل بت. با بدەنگ،

ناوەشتوە. لوان ئوە وا بکن! بعسییکان، قسی و بغدا یکمجارە
تسلیمبوونی ،کۆکف کوتنی لداون. گورەیان زەبری لسرەوە دیارە
حکومتی ئوە ھاتووە، بۆ چکی زۆریان دەن: (جاللی)یکان. زۆری

ھژاندووە!
شتکانی ھموو .کیانب دەرچوونی یکمی رۆژی بیانییکی، بم
و چۆمان شارە و بغدا و مۆسکۆ و تاران و ئستگکی ئو ،ما ئو
ل سیاسی) مکتبی بای (رۆژنامی ئلنوور رۆژنامی و جاللییکان
دەگۆڕت. بم دەگۆڕت. زۆر کاسبییکان و کار کۆی و رگای بغدا و
زۆری رووداوی و دەکشت درژەی گۆڕان ئو بگومان! و لسرخۆ
و زۆر تای کم تاڵ، شیرین و زۆری یک لدوای یک دت. لدواوە

شیرین! قند وەک ھندکیش

*****



بھنن پشمرگ دەزانن ژن

چووبووە کیانب ناوەڕۆکی و دەرچوون ل تگیشتن بۆ ئوەی کوڕەکیان
یکتی ریزی تدەچ کردبوو، رادیۆکی سردانی جیرانکیان. مای
یازادەی بیانکی دەرچوونی یکمی رۆژی بیانییکی قوتابیان.
مناکان، دەکات. براکی دوو  گڕانوەی چاوەڕوانی  دایکیان ئازار،
تفنگیان شاخ لو  سا چند ئوانی خاکانیان، بزانن  دەیانوێ
پیدا دووبارە و دەبت ھوایان  ماوەماوە  ھردووکیان  .وەیدەستب
رۆیشتبوو. بوو، ساڵ دە ئوەی گورەکیان. خا بتایبتی دەبنوە.
ژنکی  سا پنج رۆیشتووە، خاتان   سا دە وتبوون، پی دایکیان 
دەیانوێ زۆرە و رامانیان مناڵ ھاتووتوە. یکجار سا لو دە .گل
رۆیشتووە، خا دایکیان قسی ب سا دە ئوەی خایان، بزانن ئو
،حیساب مامۆستاکی وەک ،یکڕەکگ پیاوەکانی وەک گورەکیان:
خاکیان .یکبکتم بردەرگای لففرۆش)ی لوقمانی قف) وەک
یکمی و رۆژانی ئو شوە مناکان، لو شاخان ژیاوە. ساڵ دە چۆن

بزانن: پرۆشن بیانکش
دەگڕنوە ئوانی بن. ئوتومبل و پاس سواری دەزانت رگشمپ
فر وانئ مناڵ پروەردە بکن. و ماڵ بھنن و دەزانن ژن ماندوون، و
دەزانن و دەتوانن بکن. دۆمین چاخانکان، بچن بکنوە. کاسبی دەبن
ببستن، ملیان دار لباریکی ھ و بۆینباخی لبر بکن ئفندی جلی
معجون و فلچ ب ددانیان دەزانن! بشۆن. شار حمامکانی ل خۆیان

حکومت بڕوەبرن! دەزانن و ببن کاربدەست و بشۆن
.کیانب دەرچوونی پاش پرۆژەکان بندەری دەبن یان دەزانن:
کناوچ ورانی و کالوەیی و خک بۆ نیازپاکی و قرەبوو ئوانی وەک
لسر یکک رگاکان.  چاودری و پاسوان دەبن یان  دەردەچن.
و شارەزا لزان بغدا، ھاوتییکی دانیشتووی ئوان، خونی و حیساب
دیوە! لبر  کوردییان جلی ونگرتن  بۆ تنھا  ئوەی وەزیر.  تدەب
و بارەگا و شاخ توندوتیژی ھر ببۆچوون و موتسرف، تدەکر یکک
و (یاسادۆست) و دانر موتسرفکی تدەب یان کاردەکات. بنۆ گرمی

دەدات: بیار و دەکات تووڕە پشمرگکانیش
راسپاردەی ناکرێ پسول و ناوشار! نب بچکوە نیی، ناکرێ کس قبووم
کاریگرییان پرۆژەکان  و  کار و  دائیرە لناو  ھزەکان،  و  لق و ناوچ



لنوان جیاوازی ژیان، جوانییکانی و دەسکوت ھموو ل مئ ھبت.
و یاسا و دەوت ،کشت رگشمپ و حزب ناکین! خۆمان و خک
نب بارەگاکان زوو ناکرێ جیاوازە! زۆر تری کایکی خزمتگوزارییکان
لو چارەیک ھتا بمیننوە. شار دەرەوەی گوندەکانی ل دەب شار، ناو
دەکرت، ئمنکان قبووڵ موتسرف دەپرسن: لی زۆرە دەکن! ھزە
بای کۆبونوەیکی ویش لئ بفنن. خک بسوڕنوە و بدەمانچوە
ناوچکمان سیترەکانی کی دەپرست: ئاشتی و سالم لیژنی
لسر لرە و بۆ دەڕۆن، سربازگاکان کی خۆمان؟ دەستی دەکوت بن

مۆرنکرا!؟ ئاشتی ئدی ،چیی نیازیان ماونتوە، چیاکان

*****

بردەم تھاتوون .شارەک ناو ترژاون ککخ ھموو ،مکی رۆژی
موقدەم ن و باوە) (فارس ن و مستفا مال ن: نچاو دەگ و قش
کس دە دەپرسن، ھموو .نیی کسیان لوێ و نیی دیار کسیان عزیز،
ئو گورەکان، و سرۆک دەکن: کوا بیکوە سیر چاوەکان بیکوە،
دەگن، چاو بپرۆشوە ککخ لدەدەن.  ک بۆ چپیان تمیلل
ئربیل و خولکان ئیبنی و سۆران قوتابخانی قوتابییکانی دووکاندارەکان،
و لیوا کاتب تحریری و شارەوانی کناسکانی و گالوژی کچان، ئوال
بردەم ماستفرۆشکانی گکند، باخچچییکانی و گومرگ دەاللکانی
کریمی سید  و  تیراوە چاورەشکانی   ژن قادر، حاجی  مزگوتی 
ھدەپڕن . کوورەچییکان و و حمباڵ و دەرۆزەکر مناڵ و زوڕناژەن،

دەن: و
کوردان ل دەوێ کتان
بارزان! مستفای مال

کرا کقس ھر قسی، یان ھشتا یان نیی، رگاک دوورە، لوێ کس
و نیازپاکی بیانک و بندەکانی جبجکردنی ئیتر سردەمی تواو. و

دەرەکی! برنامی و پالن ل رداندەستب
ب ک ئلبکر، حسن ئحمد زاری ل بیانییکی شو کوڕەکی
بالپڕە الپڕە بردەمی کاغزەکانی روون شووشیی چاویلکیکی
بۆ وردەکارییکان نیدەزانی  بم! کوردی. دەکات بۆیان دەخوندەوە،



بندەکانی جبجکردنی ماوەی تنگیشت شوە لو بکات. شرۆڤ
و رەنگدانوە ل ھیچ  ،یانییب لو .سا چوار ئازار  یازدە رکوتنی
و خک بیاردرا، و  دەرکوت بم! نبوو. دیار کیانب دەسکوتی
کوردستان، پایتختی تدەب لورۆژەوە ھولر وتیان: شقامیش و دەنگ

ئۆتۆنۆمی! پایتختی
ونی بستا. گورەیان پشدنی .رگشمپ بژی دەکرد ھاواریان ھموو

پشمرگ دەگا: ل چاویان ھواسی، مستفایان مال ژەنراڵ
پاش و گڕانوە دەبت، ساز بواریان بۆ نخایاند، ھتا زۆری چاوەڕوانییکان
حرەس سریی نقابکان، ئامیر برپرسی :ک بوونندھ مانگک چند
سرنووسری بوون قائیمقام. بوون خوندەواربوون، ھندکیش حدود.
،بوون جھشتبوو زانکۆیان خوندنی گنجکانی بغدا. ل ئلتئاخی
کوردییوە، بجلی و سردان ب و  کوردستان  الوانی وەفدی ئندامی
برپرسکانی رۆمانیا. تانی سۆسیالیست، چوونو ڤیستیفاکانی چوون
ھنا دووەمیان ھندکیان ژنی کونسل. و سفیر بوو، بوونھ بوانامیان

وتیان: و
مکیاژی نازانن شار ژنی وەک وانئ بارەگاکان، و شاخ و گوند ژنی سب
شار، بۆ شڕببتوە، یککیان ئگر ھبت، دوو ژنمان با بکن. جوان
قۆناخی کیژی گوندەکان! سرکانی و پشمرگایتی رۆژانی بۆ تریان ئوی

خوارد: دایکوباوکی و کیژەک سوندیان بۆ بووک، کردە ئامادەییان
تواو خوندن دەدەن بوار ھنگوینی، مانگی پاش گواستنوەیان، پاش
دە با مانگان مامۆستاش بوون ک ناگرن. ل خوندنیان رگای بکن.
شیبع ھر ،نیی ژنان موچی ویستمان بپ دایکیان، بدەن دیناریش

بکینوە. پان ژنان ل دەست

*****
گازینۆ عنتر

شمامک گوندەکانی رگای ل جار چند ئوەی ،سوورەک بپیک لناو
کلوپلی و  نش و النک و بوخچ و منجماست وەردەگڕت.
کردبوو. سروبن گوندی س دوو  خکی کرەستکانی  جووتیارەکان،
دەرچووە، کیانب دەزانت، شار دەگات ک بیانی ،کبپیک خاوەنی



کۆنکی دەگات کبپیک ک نبوو. ھیچ ل ئاگای بوو، لوێ ئو ھتا
دروستکردنکی نمابوو زۆری قوتابخانکی پشت جامبازەکان. نزیک
ل مامۆستایان ئامۆژگای یکمین باخانی تدەب دوایی ببت، تواو

رادەگرت: کبپیک لوێ عیراق. ھموو سرانسری
و منجڵ و فردە و  رەستک و بارگ مناکان پیاوەکان،  ژنکان،
کوتمزگ کۆنکانی پشت لناو دوو، دوو دادەگرن. بنجواکانیان
یککیان دووردەکونوە. و رایاندەکشت کباب بۆنی دەڕۆن.
دەیوێ دەکات. ت رووی و دیارە ل ئاغا)ی (عتوال کۆشککی
ئاغای (علی گورەکی کۆشک دەگات نخۆشک، سردانی تبچ
و باخچ ب دەیانووت: ک گورەکی رووبرە ب لدوورەوە عوزری)
مام دینگکی ل شونواری دەبوو. حوت دۆنم نزیکی دیوەخانکی
كنتب دەست  لسربوو، زۆری (خککی تدەپڕت سولمانیش 
لسر چارۆگیش و  پاشۆڵ   ب منجڵ، و  رب و  تشت  و فردە و
برەو بوون)، برسیش و و تینوو و ماندوو سرقاڵ و چاوەڕوان کدینگ

دەڕوات. کخانستخ
دووکاندارەکان و رەکشوف لبرچاوی لدەکن، پرتی زوو نفرەکان
چاوەڕوانم ناگڕموە ئوارە من وتبووی  یککیان بم! دەبن. ون
گیشتن ب سوورانوەیک، ب رەکشوف پیکبکش، خاوەنی .کم
.ککخ ئاپووڕەی ناو  تودەک ،کمامح و  حسار سرەوەی ب
و ککخ لناو وەستانک، و سبرکردن ب و دەکات ھوەستیک
س دوو و مردمناڵ و  گنج :ل پ پیکبکی پشتوەی  کوانپر
چورکراوی باریکی قژ سمی قیتانی سیسی دوو بچووک و کیژۆی
لوە بیری رەکشوف ودەمانل رەنگ) بوون، زۆر ککخ دەبت.
باشم کریکی دەبوو، نفرەم ئوەندە گڕانوەم ل ئگر کردبتوە،
مزگوتی لبردەم دەکن، ھاوار دەوەستن، بپوە ھموو دەستدەکوت)،
ک ،ی موسرەکیتس نزیک ھوتل ئربیل. ندەگ کوتییوە دەڕۆن،
وە. ئاپووڕەکبادەدەن لوێ بوو، دیار لدوورەوە دارەکی رەنگ و و سام
لوە جوان بردەرگاکیان قامیشکانی بم بایز، چاخانی نناگ

دیاربوو.
و کورسی و باخچ ب عنتر، گازینۆکی لنزیک سووڕانوەیدا، لو
تیراوە برەو دەومندەکان و ناوما ئاغا قسرەکان، ناو مزەکانییوە،
کوە خۆی و بئارەزووی دەستل شوفرەک سووکانکی دەگڕنوە.



ئمن دووردەکوتوە. و ئربیل ھوتل و ل سیترە دەڕوات. بوات
لبرئوەی دەنگیان نبوون. دوور زۆریش بم بوون، دوور  ئوان
سر پاسوانی سربازی یشتدەگ بوو، گورە ھاوارەک بوون، زۆر

:دارەک
دەکات: ھاوار کسیس رمنش باریک سم ل یکک

شاھیدە... تاریخ رەب کۆنع و کورد برایتی
تنیشتی، قیتانییکی سم راستی دەستی ناکات، تواو شیعرەک
بکات. تواو شیعرەک ناھت دەکات. بدەنگی دەگرت. دەمی توند
و شیعرەک نادات، برایتی بوار دەیگتوە. دەگرت و شیعرەک ملی
وانپاس و ئربیل دەرگای ھوتل بر بگات ،ھاوارەک و تاریخ پیامی
شپۆلی ناھت دەگتوە.  شیعرەک بناچاری ئویش  ئمنکان.
لپشتی سپییکی قایش ،رزەکببا سوورە قووڵ   ئینزیبات بگات
موسل بۆ گانوە لدیار دارەکی سنووری دەرچوون و ک بستابوو،

وەستابوو:
کیریان ھشتا چی! برایتی تکبنن! دەمتان مکن، ھاوار بس بس،

!قوونمان لناو
ئوانیش کوڕ، و گنج، کیژ تریش، کسی دووردەکونوە. چند لوێ
کبۆدیی بکن، بم کنگئاھ بشداری ،کبپیک دەیانوێ بگن ناو
سیمتری شقامی  ل بکات، سوار  تیراوە مناکانی  ھموو ندەکرا، 

بیانسووڕنتوە.

*****
مارگرت

کئاسووریی رگشمپ کیژە ئازار، ونی یازدەی بیانی یکمی رۆژی
نما، و رەنگی دەنگ بۆچی کوژرا، یان نازانم بۆچی ئستا (ک من مارگرت،
ک کافرۆش کیژی ونکانی لجیاتی ئو ونی لورۆژە ھات). ل چی
و پاچفرۆشکان رتاشخانس دیوەخان و دیوار و و ماڵ بوو: ل ساڵ چند
دوراوی خاکی باش پیاوانی جلکی دەست کیژەکی ھدەواسرا، دانرا.
و سینگ رەشکانی، چاوە دەستی، بنۆکی لبردابوو. نایابی قوماشی
جوانی سر: رووبند یکمی دەبت ونی شانکانی، و بژن و روومت



ئاسۆکان! و دیوار و
ڕەقسش و شترەنج و دام سرگرمی عبۆ، چاخانکی ل پیاوەکانی
و زەوییکانی رووناکی دابشکردنی و سرەمانگ حیسابی و ملمالنی و
بردەم ،قش بردەرگای چوون بوون. کپاس جابی و گورەکان باخچ
بندەکانی ل گویان لوێ ویستیان .کخۆشخانن برامبر شارەوانی،
کوتنکر داواکان، بندەکان، بزانن، و بت ئازار یازدەی رکوتنی
چای) دیارە ماتبوونی و رامان و   دام گمی سر دانوستانی وەک:
چوار بۆ بپرسن ،بۆ چیی سا چوار ئو دەیانویست بزانن !رەش)ەکان
بت، ل وتارەکان گویان نبوو! ویستیان رۆژیش بۆ چوار نبوو، مانگ

بزانن: تا
تر دانوستانکانی لگڵ وتنکر ئو وەرگرتووە، چی بغدا ل کورد

:چیی جیاوازییکانیان
ل بغداش و شارەکان ل زۆرتر  رگشمجارە پ ئو وەیئ جیاوازی 
شارەکان نوان سیترەکانی بم دەست وەردەگرن، زۆرتر دەمیننوە.
م بب پارە! نا. زۆرتر ئمن و ئاسایش بم ھژموون، زۆرترین نا!
کوردستان سا لو چوار نانووسن! دینار)ەکان و (نیو دینار لسر کوردی
چوار بو دەیانوێ یان حوکمی زاتییک دەدەن، ئینجا دەکنوە، ئاوەدان
بخنکنن کشۆڕش و خک شیرینی پالن و ب توند بکنوە، خۆیان سا

بروخنن! و
شۆڕشی چواردەی پاش یکمجارە و ئازار. بیانی یازدەی یکم رۆژی ل
خۆش ئوەندە دی میللت کشتوکای چاکسازیی یاسای گالوژ، پاش
ئوەندە شارە لو نیدەزانی کس شقامکان. سر ترژاون ھموو بت.
مارگرت ئامیر ھزەکانی، و رگشمپ کوڕەکانی، مستفا و مال ونی
ناو و (نینۆک) و نئاو بر و کتب و بوخچ لناو مان، ل چاوەکانی و

ھگیراون! باش و جوان ھبووە، بالیفکان
گورەی ئاگری بسر سیروانی ئازار  یازدەی  بوو، تواو شڕ وتیان
بناوی چکدار، بغدا، دوو لناو بم تواو: و داکرد ڕەکدۆزەخی ش
سرۆک کوڕکی ئوتومبلکی ل قت رقک، کۆن ببیانووی عشیرەتیک،

بیکوژن! دەیانوێ بغدا لناو دەکن، بارزانی
پشمرگکان، بم دەکینوە، ئاوەدان کوردستان ھموو وتیان
و گورە گورە خانووی و وەکالت خاوەن و بندەر :دەبن حزبییکان
دروشمیان ئو یان دەکنوە. برز قمرە) و قسر و (قووز دروشمی:



دەیانووت: و ئوتومبلکان ھنانی  دوای  وتنک یان ھدەبستن. بۆ
و دەدزرن بدوەکانووە لالین سعودی بیابانکی ل النئوتومب ئو
و دەیاندزن فلستینییکان ئوردن ل دەیانووت: ھندک دەکرن. ئاودیو
جبجکردنی وەک تسجیلکردنیان نویکان و مارسیدس دەیانفرۆشنوە!

بوون. رۆژەڤ گوتاری ئازار یازدەی بندەکانی



یکم بشی





لسر رووباری فورات

دەبی. بسر پردە رووباری فوراتی قدی بیانییان زوو، یاسین یکم کس
ھر عارەبانش و پیادە بتپڕبوونی بوو، دار سرەکی نوییکی درژە
بوو. شارەک فنکیان لوبری .شارەک دەچت ئوبری بوو، شقشقی
ئسترەیكی دەکرد، چند خۆی بردەمی سیری ک دەڕۆیشت زوو، بیانییان
دووری ل بیری ببینت. دەڕۆیشتن ئو ھاوشانی دارخورما)کان (سعفی لناو
چۆن ئاسمانیش ک دیارە ھنکوتوون. دوور ئوان ھر بزانت دەکردەوە، تا
ئارەزووش دەکن دووریشن. ئینجا و سرووشت جوانکانی گوھرە تی لیپ
(کزبوونی ب و دەڕوات نوی بن. زەوی دارخورماکان لسر بقد برۆژیش
پیکانی تا دەکرد. گرمتر ھنگاوەکانی و ستج ئسترە)یک، چاوی
بگات زوو ئوەی بۆ دەکرد. چاوەڕوانی ندوورەکت بوات، تیژتر و ھگرت
بسترابووەوە، لناو دۆخینک کۆن داوی ب ئوەی ،کددان ب کلیل فنک و
پیکانی بۆی بکاتوە. کنف دەرگای  و  دەربھنت شرواکی گیرفانی
لناو ئیش، زۆریش لسر ماوەیکی (ھتا دەڕۆیشت، دەکردەوە و بئاسانی

دەووت: عرەبکانیشی کرکارە ب لبرکردووەوە، شروای ھر کنف
ھستیان ئوانیش خۆشترە، دیارە رمگ لو کوورە ئیشکردن بۆ ئوەیان
دشداش بن تدەچ تندوورەکان گرمی توژمی زۆرتر کردبوو، بوە
دەکرد، ھستیان دیاربوو، ھموو پوە و نیگرانیی دەڕۆیشت فشکانیان)،
بوو، نیگران حقی یاسین .نیی ئاسایی ئیشکردنکی ماوەیک رەوشی
ناتوانت ئو دەچنوە  کوردەکان ھموو ریکخ وا بت،  سخت و
ژنکی لگڵ ئو بم ،کوردان ھموو جژنی ئازار یازدەی بچتوە،

بکن! کژنج ناتوانن
لناو ردە ئاردەکف نیو دەکات، لبر کسپیی (روانکب) ،ژەکدر پیاوە
ھویرترش، ھندک خوێ، مست دوو دەکات، روو ورەکگ فافۆن شتت
دەکات: یاسین روو ل دادەکات، ئاردەک بسر نرم نرم گرم، ئاوی

!نگئاھ ،غدایب لو رۆژە چند _
بر ھدەداتوە. ندوورەکت سری بکاتوە، ئاگرەک ریکخ یاسین
خۆمیش سیری و ندوورەکناو ت ری دەباتس بکاتوە، ئاگرەک لوەی

دەکات: بنوەی سووتوەکانی و
.نگئاھ شارەکان ھموو ل وتیان راست ،ب _

بم ،روون ئاشتییکی ب ھیوای وت ،ردەوامب ئاھنگ ب دەن



مبارە! بخ نماوە، نوزەی گریاوە ئوەندە پروین .نیی خۆش ئو دی
شریف، مح مای بتایبتی بووە، کزتر کوردەکان ما رۆیشتنوەی
زۆر باشتر یاسین رەحمانی براکی ل بوون، زۆر باش ئو بۆ کو ژن پیاو
مبینیبوو. حن باوکایتی نازی بۆی ندیبوو، خۆی باوکی ژن بوون! ئو
مناڵ و  بووک دەبتوە، مناڵ کژن باوکی، تدەب بگورەیی شریف 
پ بنیشی دۆڤان، باوککی باوکی! تدەب پیاوک و تیمھ دەبتوە،
ل چۆن بیانباتوە. لگڵ خۆی و بدۆزتوە، بگڕتوە براکی دەدات
بنۆیکی ئگر برای، تدەب گڕانوەکش ل باوکی تدەب کمارەکردن
الما)ی (دەمانچیکی رووسی، کالشینکۆفکی یان بت، درژی لشان
ئیقناعی بستابت، لپشتی نرم دانابت و زەردی دەستسەکی لناو
خۆش قسی ب لبردەکات، چاکتکی و پانتۆڵ دەکات، چکی دەکات،

دەت: دەکات، پی بنازەوە ئیقناعی و
پردەکانی، ،ورەیگ جیھانکی بغداش دەمینینوە، بغدا ل شوک
ھموو دینگکانی و  رەشید شقامی و مۆزەخان گورەکانی،  باخچ
پیاوە ئلتئاخیش،  بارەگای دەچین دەمینینوە، لوێ شوک جوانن، 
حالجی حالجیاتی دەنووسی. ئوەی ئوەی دەبینین. (کاکیی)ەکش
حالج. میراتگرەکی حالج، براکی ب کردووە  خۆی دەناسی.
زیندوو حالج یرۆژنام لو ئو لبیرکردبوو، حالجیان بغداییکان 

دەت: پیان دەکاتوە،
برن. بۆ سوجدەم و خودا من نیوتووە ئو

رووباری و بغدا بسر زۆری رۆژگار، زەمانی لو ،دەیس لو ئویش
دەت: بغداییکان ب ھنا، دیجل

ھاتموە. کشۆڕش لگڵ و نووسرم و کوردم من
ئازارەکانی و ژان دەنووست، لگڵ و شیعر دەکات ھاوار (حالج)یش

وتبوو: بغداییکانی ب ئشکنجدانا،
ئوە بۆ ھر دەگڕموە، کوشتنم  پاش مردنم،  پاش دەگڕموە من

دەگڕموە.
یکسانی بۆ بانگوازەکان و دەگڕتوە ئلتئاخی رۆژنامی ل ئو بم

بودەکاتوە. پاکبوونوە و

*****



تۆفیق دارا

زۆربی چۆن بزان دەبیت، شاناز تۆش دەزانم ،یرۆژنام ئو دەچین
یرۆژنام لو بسرا و بغدا گورەکانی نووسرە باشکان، رەبع
جوانی قمی تدا دەکن. ناترسن بونت پشتیوانی ئیشی و کۆبونتوە
رینۆی ب ،رزانربس و بتنھا ،نجاج بغدا لو توفیق (بیانییان دارا
چند پاش بغداش لناو ھر ،کرۆژنام بارەگای دەگات سپییکی
بیانییک ،ئاویی گشتیاری گشتی بڕوەبری ئمجارە بم ساک،
ھیچ ھواڵ ئیمۆش تا دەگیرت، ڤۆلڤۆکی لئوتومب لناو دەچت دەوام
نبوو، زۆرباش عرەبییکی نووسین ئو چونک دەرنکوت)، ترمکی و

دەنووست. بۆ سردرەکانیان بس بۆی
ئندازیارە ،ورەیگ ھزرکی خوندویتی، لندەن) و (سلمانی ل ئو
گشدار رنامب و نووسین  ب کرۆژنام دیزاینی  چۆن دەزانت، بۆی
ماندووان پیاوە  ئو ،ورانگ قلع ئو پروین براکی لوێ  بکات.
زۆرتر دەکرتوە، ئاوەزی زۆرتر رابگرت، ئاخاوتنیان ل گوێ ببنت،
و دەکات ماچ پروین چاوەکانی ھردوو دەبت، پیرۆز ال گورەیی مرۆڤی

دەگرت! یاسینیش گرمی رزی
براکی ھتا دەدات، پروین ترساوەکانی چاوە ب گفت شریف مح

وتبووی: نادات، پشوو ندۆزتوە،
براکت ل سرکردایتی، بارەگاکانی ھموو حزب، لقکانی ھموو دەچم
بووە، حزبی دەرەوە، چوویت راسپاردەی حزب لسر براکت دەپرسم.
نگئاھ ئاب ل شازدەی ل حزب. دامزراندنی یادی دەزانم رۆژی بۆی
و سپی برانکوچۆغکی محلی). ئیدارەی (ملعبی ناو گورەکی
نقابکان، وتاری ئو دەردەکوت. رانجوام بچشیکی کۆت. سری
سکۆک دادەبزت، لسر دەخونتوە، پاش ئوەی یان ناوچ لق، یان

بۆ لدەدەن: گرمی چپیکی ککوەی خئ پاش
ک ناکین. کوردستان خاکی بستكی  لسر  سازش مئ دەت، ک
مئ بت. بردەوام کوردستان ل (تعریب) نیی قبوومان مئ دەت،
یازدەی ئاشتییانی رکوتنی بندەکانی ھموو جبجکردنی لگڵ
و دەسکوت ھموو ل دەب و حوکم ھاوبشی کورد دەت، ک ئازارین.
بزاڤ ھموو دەت، حزبکمان پشتیوانی ت. کب ھاوبش سامانکش

. و دەکات جیھان رزگاریخوازەکانی



جاللییکان کۆن ل دەپرست، دەکات، ئرشفکانیان سیری ئو
دەپرست، ئوانی ماللییکان دان. لمھ ی چوونوانئ دەپرست.
دەیدۆزتوە، ھر دانابوو. (باکایتی) ل سرکردایتییان و بارەگا ھموو
چۆن پیاوک دەوێ! خمخۆرکی بم ،ئاسان دەناسن، یکتری ھموو
ئگر بووە. ناودار قوتابیان شارە لناو لو دەرچوونی ل بر دەبت، ون
مابت، رەق نانی و  برد و تفنگ لتنیشت ناوی مابت،  ژیاندا ل

دەدۆزرتوە.
،کدارەکچ و، برایئ ندۆزتوە. ئو ھبوو، خوشککی، ئوەش ترسی
لوێ فن، تدەچ یاسین ئوەی پاش رۆژکیان بدۆزتوە. خوشککی
لسرخۆ بت، بدار کژن و ناھت دەرەوە تدەچ دەبت. نان خریکی
مناڵ و ماڵ سرقای پروین بتنھا لماوە کۆدەکاتوە. کلوپلکانی

بت. لف)ک رگب) و کوگیر و
دەموچاو ماندوو، دەمامکداری پیاوکی بستراو، دەموچاو رۆژکیان یککی
نرم نرم ئو بدات. دەرەوەیان دەرگاکی ل بگومان، وشکی دەستکی
دەرگای ل ئوەی بکات، بدات، نوەک ھست دەرەوەیان دەرگاکی ل
تا دەدات  دەرگاک ل نرم نرم چکدارە. پیاوکی دەدات دەرەوەیان 
ھست بژارە، خریکی و داوە دیوارەک ب پشتی ژوورەوە ل ژنکی

:کژن دەستی یان ،کمنا بکات
مناکی وابزانت ،یبوونی لمنا ژانی ژنکی ھاوسیان وابزانت، پروین
بکات. سووک ژانکی تا بت پ خۆی شارەزایی بت ئو ناردووە،
،لپب گڕاوەتوە. و سووتاوە ئاگر ب دەستی یاسین وادەزانت، پروین
تاقانکی برا رۆژکیان  دەترست دەکاتوە! دەرگاک بترسوە  بم
نیدۆزیوەتوە، ھشتا حم شریف برایی ھشتا ئو بگرت، دەرگای ل
لگڵ دەرنکوتووە. ل کۆبوونوەکان دەموچاوی و لیستکان لناو ناوی
،کنکۆ برینی و ژوورەوە شقبوونی لگڵ باریک، درزکی کردنوەی
شان گورەکی،   دەست بزەبری و بزۆر بگرت، دەمی  توند یکک 
سعفی ئگریجی کوشح ژوورەوە. ل تبچ دەرگاک ل قوەکی
دووربخاتوە، ب ھڕەشیک دەستی، ب ھردوو ،کربانس دارخورمای
و دەست و شاھیدی دەموچاو تبب ،عف)ەکسکی سک (چاوی نوەک
بوو، کلوعب ئاوی وشککی چاوەڕوانی ھاتنی وشح خنجرەکی.
بکوژت! بوو، یاسین گرمی نانی چاوەڕوانی ژنکی خون، گۆمی بکات
بتنھا، ئوی سرکار، یاسین رۆژان دەچووە ھتا ژیا، شارە لو ھتا



برۆکی ئویش جدەھشت، کبدۆ ئاونی منجڵ و لدیار لماوە
دەترسا! بردەوام زۆر لتنھایی چند ساڵ بوو گرتبوو، ترسی

دەمانچیک دەستک، نوەک براکی پیاوک، دەترسا زۆریش و دەترسا
یازدەی پاش دەستی  گڕانوەیان، پاش دەستکی ب پارە، ب

بپرست: لی و فورات بکات سر رووباری رەوانی ئازار،
ئاوە سارد بو گرمکان ناسھ ھموو دیارە، ئاوە لو ھموو چاوەکان
بدەیت نیشان ژنکم جستی و دڵ ماڵ و و دەرگا ھاتووم بۆی دەبنوە،
ل بیدۆزموە. دەموێ ھاتووە،  و ھیگرتووە دڵ  ھاتووە، تیراوە ل
مناکانی شارە، لو دەناسیت کورد دایککی بپرست: فورات رووباری
دەدەنوە، دایکوباوکیان وەمی عرەبی ب زمانی ،یھ کوردییان ناوی

پرسیارەکانیان ل دەکن! کوردی ئوانیش ب زمانی
بۆ ،شارەک دادگای بوو، رۆژکیان برەسمی لدڵ ھر ترسکی کژن

بن: پی بکن، بانگی لپرسینوە و وەرگرتن ئیفادە
شینکی تگومب و تیراوە الچپکی تودەک) ر، کولھ دادگای ل
لسرە، داوایکت  و دەبریسکتوە)، دیارە بجوانی ماکان ھموو  ل
بکین، داواک ناتوانین سیری  ،نیی لکن تۆمان  دۆسیکی  ئمش

بتگرین! ئستاش بکین، رەوانت دەستبسر ناچارین بۆی

*****
دەناسم بعس من

کنف دەب رادەوەستت، ئیشکمان و دەچیتوە تۆش یاسین کاک
کیبوو، نومان  تندوورکی تازە تکدەچت، ئاردەکمان دابخین، 
تاکتاک وا شارە ئو کوردەکانی  دەچیتوە دەبت.  نان ب گڕەکک
و داماو کنف (خاوەنی تۆش دەچیتوە؟ دەچنوە، وا ئوان دەگڕنوە،

دەت). پی خمگین
دەژیا، تدا براکی و دایکی لگڵ  خانووەکی  دارەکی دەرگا ئو
دەستک یاسین نبوو، کلیلی ھر دەرگاک یان نابات، کلیلکی دادەخات،
و، کوڕەکت. ئدەگر پروین دەستی دەکردەوە، پان چۆن نانی پ وەک
تدەچ خوشککانی و باوکی پرسی ب براکانی، و دایکی بدزی بیانی
جۆگلکی سیرکی دەڕوات دەگڕتوە، کی نازانت دەرەوە،



لو کۆنک نکوژابونوە. گلۆپکانی و زووە ھشتا دەکات، بردەرگایان
کس شش خزانی ھر دەژیان.  ژوور دوو  ل خزان دوو خانووەی
بلوعیک، لووتی لبر برتسک، حوشیکی لناو بیکوە بوون،
دوو لو .ستارەک سر گیشتبووە قدی دارھنارک ھناسی لبر
پارچیک و مقبا رتک) ب داخراو تاریکی پنجرەیکی ژوورەی
ھناسیان خاون و کپ بیکوە کس دوازدە خانووەی لو گوش)،
لگڵ دەپاراست. یکتریان نھنی بوو، کتبکان لسر سریان دەدا.
دەرچوونی ل بر خانووە لو ھدەستانوە. یکتری پژمینی و کۆخ
بر نکۆ لو ناگڕتوە، و دەڕوات دەیزانی بوو، دواجاری ک یاسین،
دەچووە زوو بیانییان ئویش بابرز پیاوکی دەرەوە، تبچ ئو لوەی
بر لوەی لو کۆن دەیبنت، بوو دەموچاو ئاکار و دوا دەبینت، سرکار

نگڕتوە. و بوات
و رۆیشتووە ک ئو دیارە، رۆژەکانیش و مانگ و شش ساڵ چوار ئوە
تازە لورۆژانی ،یانییب ئو عرەبکش نف خاوەن نگڕاوەتوە.

دەت: پی یازدەی ئازار دەرچووە بیانییکی
بم بوو، تواو کوشتن ل چیاکان نما، شڕ ،خۆش دم یاسین، کاک

جماندەھیت! و دەگڕیتوە تۆ
وتی: بگوفتارەوە و بدەم کرەبع پیاوە

دەرچوو! کیانب و نما شڕ
بۆ تحریری گۆڕەپانی و میدان ئاھنگکانی باسی کرەبع پیاوە

بت: بم نایوێ دەکات،
خاوەن بکرت! بوا نیی ئاسان بکن! ئاشتی الداران پیاوکوژ و بعس، ئو
پالماردراوە، چیاکانی  سوتاوە، گوندەکانی کورد بت، نایوێ  کنف
چک دەست و ئفسرانی ئو بم بوژانوەن. ئاشتی و پرۆشی
مئ پیرۆزییکانی وانئ ناخوازن، ئوە .دەست لبن سوپایان و پارە و
لنیوچوانی بگورەیی وانئ دەکن. نفرەت ب ئیمامکان دوازدە و
جانتای لسر نووسراوەکان. ھموو برگی لسر باخانکان. ھموو
ئوردوگاکان، بردی و دیوار و ئارد، لسر بنزین و نان پسوولی مناکان،
تابلۆیک ھیچ دەنووسن. و ئوان شرم ناکن زیندانکان. مخفرەکان،
سیسبوونی و لۆچی ننووسن، لسر دەستی مناڵ، لناو لسری نماوە
لئوتومب جامی لسر  زاوا،  و بووک پردەی لگڵ  پیرەکان،  تمنی

:کان نووسیویانربازییس و مدەنییکان، سڤیل



وانئ کاردەکن.  یکتی  ب دژ  و  نیی یکتی  ب بوایان  و (وەحدە) 
:نووسیویان ناکن شرم

خنکاندووە، قورگیان دەکن، ئازادییکان پشل بردەوامیش و (حوری)
بسر دوژمنکانیان و نیار ک لکردووە، ن بند و کۆت سربستییان

حزبکیان: دروشمی وانئ خۆشیان. ھاوبیرەکانی و ھاوڕی
دەکن، ھژارەکان سۆسیالیزم، باسی بلۆکی رقیان ل و ی(ئیشتراکیی)

عشیرەتکانن. ناو بگزادەکانی منا خۆیان
،وەیبوژان و ژین  ناویان نابوژننوە، ژیان بم و (بعس)ن وانئ
دەکوژن، خۆیان ئفسرەکانی و سرکردە نیارەکانیان ل بر بم
دەشکنن، قم شیوعییکانن، دژی دەکوژن، شیع دەکوژن، کورد
ئزموونکانی و وان ل فلستین دەفرۆشن. گوێ دەکن، دەغق نوژ
رووسی چکی  دەکن. ئمریکییکان قسی ب و رادەگرن سۆڤیت 
و مشق خۆرئاواکی ل خۆرھت چک دەکن. ئمانیای ن، لدەک

دوورە! ویستی برنام و دوو ئاشتی، و وانن، ئدەک راھنان
کرەبع پیاوە  نات: کنف ناو  کوردەکی  کرکارە ب  قسان ئو
دەرچوونی و ناگڕتوە یاسین نازانت بم دەزانت. وەک فاکت قسکان
ئحمد سروودەکی وتنوەی  تنھا ئو،  بۆ ئازار یازدەی  و کیانب

ک دەن: ،تزھن و مائیدە خلیل
ئلنیزال! رەمزی عرەب و کورد بژی ھر

*****
یاسین بوو، ئوەی خمی .کنف خاوەن شعالنی ،کرەبع پیاوە 
،کارام ئو، وەک تری کسی دەبت. چۆڵ فنکی و دەگڕتوە
پ ئوی وەک نانوایکی ناکوتوە. بدەست وریا دەستپاک، خاون،
دەستکی دابزیبوو، تندوورەکانی و فن بۆ لئاسمانوە ئو نادۆزرتوە!
زووتر دەڕواتوە. ئگر وادیارە بئاسانیش و ھات بوو، بئاسانی موبارەک
ئاردەکی لۆریی دەگڕتوە ئو دەیزانی ئستا، پش مانگک چند و
فنکی دەرگای  راکشاوە،  کنف بۆ کارەبای  تازە ئو ندەکێ! 
دەرچوونی بیانی و، بئ ب رۆیشتنی نوێ کردیتوە. گۆڕیوە، فنکی
بعسییکان لیک مستفا و مال ،(سون عرەبی و (کورد ئازار، یازدەی
نیگران کربال و نجف موحسین ئلحکیم و ئوەش نزیکدەبنوە،



دەکات، ئو دەت:
تواو، تازە شارەکی خۆی، بچتوە بگڕتوە، خۆیتی  مافی یاسین
ماوەیک ناوە) ناویان (وەک ژووییم یانب ئو نبت، زۆریش ئگر
و زەلیلی ب حوسن، باوی سری ب سوند بم دەکات. ئارام كتو
نوەکانی ئیمامکان، ھزری گورەی ھموو پیرۆزی و ب (زەینب)، داماوی
و حوجرە لناو و ل وتک، کی ھر حزرەتی علی، ئوانی ب ژەھر،
لگڵ پیمان و گفت ئوان، پیرۆزی ب سوند کوژران. قورئانک لسر
ئگرچی نابت. تا سر بیانکان و نابت. دانوستان برھمی بعس
ئویان شارەکی ب کورد، داوە شاریان س ب کورد، داوە وەزیریان چوار
!گفت نیی و ئارامی و ئمان جگای بعس ب پایتخت. بم! کردووە

دەت: بم لدوە بت، پی نایوێ رووبڕوو
دەڕۆیت، ھر نبوو) منای ودەمانوەی لئ (لبر غائیب ئبو یاسین، کاک
پیدا نانوایک یکک، ھتا ،راوەست لسرم ماوەیک دەڕۆیت ک
کاسبییکمان لسر یاسین  دەکوت! ترم دەست یاسینکی دەکم،
پنجرەکی دانخم،  دەرگاکی نکم، قپات فنکم با  .نخوم
شارەک فوراتیش  دابخم، لوبرە  کنف من  ئگر نگرم! قووڕ  ب
دووەمی بری برە، ئو برە. ئو  ناپڕتوە  کس چیتر دادەخات،
شوانی یانیکی خورما، خانی و دوو گراج دوو قوتابخانیک، ،شارەک
کوەلییکانی داماوی زنجکی و چند شخ حسارەکی برە ئو .دایت
برە چۆ و ئو برە کردیتوە، ئاوەدان برەم ئو فن، من تدای. بو

دەکات! بۆ نانیان نان دەدات، یاسین شارەک ئاوەدانکی



پنجهم بشی





دەگڕنوە یان ناگڕینوە

چاوەڕوانی دەرەوە ل ئوانی پرۆشی ،ئاگرەک گرمی لگڵ یاسین،
دەبینرا، لئاکاری ئوەی وادەردەکوت، ئاوتببوو، بوون، کنان وەرگرتنی
نگڕانوەی و لو شارە بوو مانوەی بۆ سووتانی ھناوی و بیر بم

تیراوە! بۆ بوو
و بارگ کیژەکانیان، و کوڕ پۆلیسکان، ما رۆیشتنوەی لگڵ
تس و کوا ،مامۆستاک دوو مای دۆالب)ی و فنق) بوخچکانیان، 
دەمینتوە. شارە لو بتنھا پروین  لگڵ  ئو ،الکم کتبکانی  و
بگڕنوە، ئازار یازدەی بیانکی بیارەکانی ب ھموو ،وانئ ئگر
ھردووکیان ببات. ناویان بگوازتوە، کس ندەما ھوایان ندەما کس
ناو نقوومبووی ،رووبارەک سر کناری شکاوی رزیوی بلمکی دەبوون
کوردی ما تاک ئوان ئگر ھرژاوەکان). (قامیش و پاشماوە و قوزە
دەن کۆنی کۆنکیان ب دەکرت، ئوان بناوی بن: کۆنک شارەک
نان کرەبع کخ دەکرت. چیتر بناوی ئوان فنک .کوردەک ما
کوردەکان .کوردەک فنی دەن  کنف ب  .ئاوەک ئوبری فنکی
ون زووش و دەیدۆزنوە زوو بمیننوە بتنھا ئوان بگڕنوە ھموو

دەبن!

*****

پاش رۆژکیان تا دەمیننوە، شارە لو مردە و ژن ئو دەمینتوە، ئو
عرەبی زمانی دەکات (ب بۆ تلفۆنی کوڕی ساڵ، سیروانی پنجا نزیکی

دەکات): لگڵ قسی
خریکی دەکن، چ دەکم، ماچ دایکم دەستی ،یھ سوم  باب _

چین!؟
ناو بگات کدەنگ باشتر تا وەدەنت، بگوی تلفۆنکی زۆرتر ئو

دەیپرسی: کوڕەکی سر قاچ، شانازە دەخات قاچکی گوی.
چۆن!؟ کگس گورەکان، (پشیلکان)، توخوا دەکم، ماچ چاوت _

باشن!؟ خوندن ل باشن، مناکان
ئیشمان و ئارام شارەک ،نیی ھیچ شوکور مالی ئل باشین، ھموومان _



ل ماوەن! بدەین، ل سرکتان وتم دەموێ !باش
دایکت بم باشم، زۆر من تلفۆنی دەوت. و پرسین ئوە کوڕم جا _
فیغانکی و نوزە گوێ ل ئوەش کمک با دەنوزتوە. وەرن بردەوام
کسی یکک ناخۆش مردم بت، ئوەش  نۆرەی کمک با رابگرن!
دایکتان دن! کی وەرە بکات! شل بۆ گوی بکشت، نازی نبت،
ناودەمی بخرە لھاتووە، (قامکت ساوای وەک مناکی نماوە، تدا ھیچی

دەیگزت)! بزان
زاکو ق دیوانی نوان دەکات. نویکی لئوتومب سواری سیروان، کۆچر
دارخورماکان بیستانی سیری کۆچر رگا ل دەبت. سعاتک نیو ھر
ب دەخوات، خمیان بۆ دەبینت، دارەکانوە بژنی شپرزەیی ب دەکات،

سیروان دەت:
شوان گلۆپی بنازترن! ھموو وانل زۆر دەزانی دارخورماکانی ھولر
زەردیان و شین و سوور تیشکی و شوق دادەگیرسنن، بۆ رەنگینیان
ھناون، بۆ باخچچییان و کرکار دەرەوە ل دیارن. گش و پدەکن بۆ
پل پنجا سرووی  دەگات گرما ئگر .یھ تایبتییان ئندازیاری 
ئمریکیان زبی و پین دەکن، لبن ساردیان ئاوی دەکن، ل سبریان

روودەکن! لبن

*****
دارخورما

زەنگی لگڵ ماوەماوەش لدەخوڕی، لسرخۆ ئوتومبلکی کوڕەکی
بۆ نیدەزانی ئو ندەدایوە. وەمی و دەکرد سیرکی کفۆنلت
تریش پنجا سای پاش رەنگ گیرساونتوە. یشارۆچک دایکوباوکی لو
بسردانیش (کندائییم سوبیی ژن) بۆ دایکیان نزانن ئو، مناکانی

ناناسن. دایکی خزمکانی ئوان بۆ باوکی، مای نگڕاوەتوە
تدەچ لگڵ کوڕەکیان، لوش ،دیوانی رەوە ھاتووتولھ ل کۆچر
،یشارۆچک ئو تھاتون سا پنجا  نزیکی پیاوک، و ژن الی
بسردانیش ھرگیز نان، و دارخورما و فورات رووباری میوانی تبون
ھاتن بۆ بزانت، دەیوێ ئستاش و دامزراون لوێ نگڕاونتوە.
ئارد، وەک (تمنیان لرە بۆ بگڕنوە!؟ دەیانوێ و نگڕانوە بۆ و



کۆدەکرتوە، پ ئاردەکیان ن نگڕانوە، و راخستووە) گوریس لسر
ئاۆزەکیان بکنوە و گوریس بوو، زۆر گریان ن دەتوانن گیکانی،

؟! رایبکشنوە تر جارکی
بپرۆشییوە و بگرمی دەکاتوە، ل دەرەوەیان گورەکی دەرگا شیالن،

دەکات: ماچ براگورەکی سیروانی
دەکم! غریبیان ک لجیاتی مناکان، ئای ماچش ئو کاک

و بمیننوە رۆژ س دوو و دەوەرە نین، دوور ئوەندە خۆ خوشکم باش
ل شیالنیان خا ناوی بردەوام ئوانیش .بک ماچ مناکان، بردەوام

بت! (چم)یش ب با خۆت لووتی لووت !دەم
میوانکی سیری نکات، ھیچ ل گومان براکی ئوەی بۆ کیژەک
ناکاتوە لوە بیریش و بداتوە براکی دواناکوت وەمی زۆر ناکات،

دەت: بنازەوە بکات ھاوڕیکی بخرھاتنی
بت). میوانکی بۆ (رەنگ قسکانی ھناوی منن! و دڵ و کپوو وانئ
و دەوام ئدی جبھم! بابا  و ماما دەتوانم چۆن  ناتوانم، بۆ دەزانی

ئیشم!
شکست ھاوسرگیری پرۆسی یکم ل چاورەشکی کیژە شیالن،
تبچ تر، پیاوکی داوی توبک تر جارکی ناکاتوە لوە بیر دەھنت،
و قسب وتبووی، بدڵ بیاردەدات، تر، بنمایکی ناسینی و خزان ناو

وتبووی: کیژەک نببوو ل گوی کس بدەنگ،
ئاون بۆ لدیار وەستانیان و پیاو جگرەی بۆنی جارکی شوو ناکموە،
رگب شوانیان گڕانوەی درەنگ و پیاو تواو ناوت. تاشینم ریش

ناگرم، تواو!
دەرمان و متبخ و دەوام و پیرەباب و پیرەدایک نببوو، ل گوی کس
پرۆسی ھاوسرگیری یکم ھرەسی ل خمخواردن نخۆشخان و و

بوو. ئو و رازی خم پیاو، وە لوتندوورک و
دەکات: درژ کۆچر بخرھاتنی بۆ دەستی

پرسیارە ئو وەمدانوەی کدەستکوشین بوو، نبوو، رووبارک دەست
بکات: کیژەک دایکوباوکی ل بوو بنیاز بوو،

ئامادەن بت بوارساز ئگر نگڕانوە، بۆ و یشارۆچک ئو ھاتن کی
بگڕنوە کوردستان!

و و چا ھاتنژوورەوە و سوکردن دەستکوشین نبوو، ئویش دەستی
نبوو: وەرگرتن قاوە



ناو ی ھاتکرەش (بسک)ە دەستی درژ کرد، بوو، و گڕانوە راکشان
بژن ل و ب الوالو بوو دەستی کرد، درژ سوکردن بۆ دەستی دەستی،
تناچ ئیتر و کما ناو تدەچ .ئا سوورەکی بۆینباخ و ناوقد و
شارەی ئو و ناوچ ئو یکمجارە بوات، نایوێ دادەنیشت دەرەوە،
ئگر و جیبھیت نایوێ و بردڵ تودەک شارەکی بم دیوە، 

نگڕتوە! بتنھا بگڕتوەش
سیری ئوەی  پش بکات،  ماچ  باوکی دەستی  لوەی  بر سیروان 
شتی زۆر ژنکی ل ل ئیشاعکی بگرت، چاوک بکات، حبکانیان
ردەرگاکب گورەکی ی(تولیف) لسر ھشتا فرببوو، پزیشکی

وتی: داننیشتبوو،
سرەکییکان قامش ل ھولر، ل مئ لالی دەت: کۆچر کاک بابا،
بۆ رەنگاورەنگیان چرای و گلۆپ وانش چاندووە، زۆریان دارخورمای
تینوویان ک دەکن،  ل دەبت، سبریان گرمایان ک دادەگیرسنن، 
پینی ئمریکییان نبن برسی تا دەکن، لبن ئاوی بفراویان دەبت،
،(رەبییع زمانی ب کواو ھ کبابا (قس یل گوت روودەکن، لبن

دەزانی چ دەم!
تۆ تنھا دەزانیت ئویش خۆشدەوت، تۆی تنھا کورسیی ئو دانیش _
کناکانیان سیری بردەوام من (دەزانم !دانیش دادەنیشیت. لسری
دارخورماکانم دەکم، شارەکان سیری بردەوام زۆرە، کنایان دەکم،

دەت: و دەکات کمیوان ل روو زۆر گۆڕاوە!) شارەک دەزانم دیوە،
مح رۆژەی  لو شارەم لو لوەتی سرچاوان، کوڕم! ھاتی بخر 
ل مای خۆم لناو جارە یکم ئوە رۆیشتنوە، برام و رەحمانی شریف
میوانی بکرت، قس کوردی زمانی ب من مای ژوورکی ل و بردەرگا

بت. کوردم
ک رۆیشتنوە، سای چند!؟ بوون، ک وانبوو؟! ئ ئوە سای چند _

!کۆن لمژە، زۆر _
دەکردەوە لوە بیری ،کتباب ناو   تدەچ کۆچر ،ئاخاوتن (بو _
قتدەم و نووسین دیارە ک جھشتووە، بم بغدا ل دەرھنرەکی

بوو؟ چند سای سرھدەدات) لناکاو
و کورد بوونی ب دانی بعس یازدەی ئازار، ک سای بوو، ھفتا سای _

بوو! ھفتا سای کورد، ب دا زاتی حوکمی بناو نا، شۆڕشکدا
ھاتن! کی ئوە _



وەرناگرتوە، کموە کۆچر ژوورەوە، تد سینیک دەست ب شیالن ک
وەمدانوەش ب پویستی دەبت، تواو کموە دەگۆڕت، کتباب

نابت.

*****
کناوچ ئندام

دووجاری تنھا خۆ دەبینی، یاسینی برای رەحمانی شریف مح ک
ھموو رۆژەی  ئو (جارکیان، ھاتنوەیان پاش و شارە لو دیبوو، 
مانوە، مخفرەکان ل بچکوە بوون، لئامادەباشی شار پۆلیسکانی
ناو بغدرەکی کوشتن ،کناوچ ئندام کوشتنی کاتی برپرسکیان،
پیاوە ویستبووی  ک ،شاعیرەک خۆش قس قازیی کوای  لبر دادگا، 
پاش (ئوەی دەربھنت، کرگاتییش منئ دەستی ناو گیراوەکی
رۆژانی ل ھۆ  مفرەزەی ک یکم ساڵ، بیست نزیکی تپڕبوونی 
و دەیگرن دەناسنوە، کمنئ لوێ مخموور، ندەگ راپڕین سرەتای
چاوەڕوانی گرمکان نگتف و مفرەزە لوێ دەکنوە، کادیرەک تۆی
پیاوە ناکن، مبند  و کوردستان برەی و برپرس و دادگا  و بیار
و دەکنوە ھولر ناوچی کارگەکی  تۆی  و دەکوژنوە کمنئ
ناوچکیان شرمزار و پارتی ناوی ویستبووی سرکشان دەیکوژن)
دەمانچکی دەست بۆ ،کمنئ بستنتوە، کمنئ ل پیاوەک نبت،
چند قۆزەکی کوڕە ،کناوچ ئندام سری مشکی ل گولل دوو دەبات،
پشمرگایتی بۆ معاشکی و مز و کورسی و فرمانبرایتی بوو ساڵ
ھولر) دەشتی (ھزی ل ،رگشمپ ب ببوو ئوەی دەدات، جھشتبوو
لو سیاسی مکتبی ھز و لگڵ دەکات سیاسی، کۆشش رابری تدەب
ناوچ ل ھاندەدات مامۆستایان یکتی بکنوە، زۆرتر قوتابخان گوندان

بن. کارا و ئکتیڤ ئازادکراوەکان
و دەدات  لسری گوللی دوو کمنئ رۆژەی ئو تا ک دەگڕتوە،
تچاک لبن دەکات، پشل یاسا دەکات، شرمزار ھولر محکمی
ل دەردەھنت، الما بچووکی دەمانچیکی بۆرەکی و رەش ھدارە
و دەدات شارەک گورەکی رپرسب خزمی ،کناوچ ئندام نیوچوانی
،کواھ گیشتنی لگڵ تقکان، دەنگی لگڵ و لورۆژە دەیکوژت.



بجانتا دەست کادیرەکان دوورونزیک، سرلقکانی برپرسکان، ھموو
تیراوە، ل لق بارەگای  ندەگ رۆژە ئو ھر  سرکۆتکان، پیاوە و
جبی چند  کیژان، قوتابخانکی برامبر ،قیرتاوەک قامش لسر 
و رەشاش بتفنگی دەست  دەوەستت، بچووک و گورە  (الندرۆڤر)ی
لق. ناو ندەگ لپب رووتییوە، دەمانچی ب سمینۆف، و کالشینکۆف
بوو، ئفسر کۆن ئوەی لبر وریا، پۆلیسکی چند لگڵ موتسرف
بڕوەبری .کنشو دەگات خاونوە مدەنی بپۆشاکی چاالکان بۆی

و نجموە. پشمرگکان: بشان پۆلیس
باش ھندکیان بوون، مقاول کۆی رگای پردەکانی لسر ئوانی
دەدان. بۆ پرۆژەکان شاھیدیان ئندازیارەکانی و راھاتبوون  کئیش ل
ل بوون. چاودر و حداد و نجار مخموور، رگای پرۆژەکی لسر
بناغکی بوو مانگک چند شاویس، نزیک (دەواجن)ی پرۆژەکی
کارمند کارکر و دووری شار جگرەی ل کارگی دەردەکوت. ئوانی
جوتیاران، یکتی کرکاران، نقابی سرۆکی ب ببوون ئوانی بوون.
و دەوام ل دەست و دواناکون قوتابخانکان، بڕوەبری نووسران،
ل شھیدانیان خانووی ئوانی بردەدەن. کاروبارەکانیان و نووسین
باخچکانی و کۆشک نشوەکی برامبر جۆگ و لسر ستاقان، گڕەکی
شقامکانی چاودری  ببوون ئوانی دەکرد. دروست ئاغا  توع
دەکرد، تاج)یان سید قیرەکی (کارگی سرپرشتی ئوانی سیداوە.
گورەکان و سادە کینم قیری ب پانتۆ بۆرەکی ب الوازەکی پیاوە
فری و مایوە شارە مردیش لو ھتا موسوە ھاتبوو، ل دەتاواندەوە،
شارەک بۆ زۆریان قیری کورد و بوون بم مناکانی نبوو، کوردی زمانی
لو ھاتن و وانئ ھموو قیرتاو کرد. زۆریان پ شقامی و رگا کوند و

حزب. ئندامی کادیر و دووبارە بوونوە پشمرگ و ساتدا
لق لکام بم ناموێ بم ھولر، دەشتی پشمرگیکی وانل یکک
ئو و زانی دیتنی دیبوو، ناوچکی ئندام ترمی بوو، و بتالیۆن دەست و
گریاو، جمدانییکی ترساو، دکی داماو، پیاوکی برەکردنی لسر
دەربھنت، ئمن پیاوکی دەستی لناو تاساو پیاوکی دڕاو، یخیکی
ھاوارک دەیوێ گیراوە و قوورگی دەگت، چاو ھپیتی و دەبینت
دوو ب (قاچی ھردوو بت،  ڕەب دەیوێ و گیراوە دەستی بکات،

و دەیوێ رابکات! کۆتبندە) ژمارەکی یازدەی ئازار
سر گورەی باخانیکی  ل ،یرگشمپ ھمووی شارک  لناو



بارەگای و لق و ناوچ ل شقاو چند سیرامیک، شینی گومبتکی ب
موتسرفک دوورە، لنزیک ئلشمال ئیعمار و و ئافرەتان و الوان قوتابیان
تفنگ سدان بڕوەبری پۆلیس، لنزیک ،تی حزبرکردایس ئندامی
ئمن عریفکی ئمن، پیاوکی ،نیشتتل جبخانی و حلموس و
سوپایک، لناو ئمن، ب سر پیاوکی بدزت، کوردک بفنت، پیاوکی
لی کناوچ ئندام بۆی بکات، شرمزار  شارەک ویستی حکومتک

دەیکوژت. رزانلووتب ،تانویش شئ دەدات، دەنگی و دەست تد
نمیی خونکی ھشتا ،عاتس لو ھر رۆژە، ئو ھر ئو، تۆی ل
ئندام تۆی ل ننژرابوو، ترمکی نشورابوو، رژاوەکی نخو بوو،
دەکوژن، ئمنک  کوژرا، محکم باخانی لناو پیاوەکی  ،کناوچ
حکومت و کار و ئیش ن، دەست لخۆیان توند دەک و دەکنوە تۆی
،گ دەگات کواھ دەبت، ئاۆز شار و بردەدەن دروستکردن و
کناوچ کارگی تۆی و بغداش دەگات لقکان، ھموو دەگات
ناوچی کارگەکی  ک نبوو یی(رگاتش) منئ ئو  بم کرایوە،

دەکوژت. ھولر
الوازە کوژرا، پیاوە بۆ یناوچ ندامو ئئ بزانن ئوان ھاتبوون ھموو
جار حم شریف بۆ یکم لوێ کوشت. محکناو میان بۆ لکنجگ
لگڵ قسی نابت، بوار نانوا دەبینت، بم یاسینی براکی رەحمانی
دەمانچکان، تفنگکان، ھموو و شار نبوو، قسانش ئو کاتی بکات،
بپرست، لوێ ندەکرا، کۆببونوە، تیراوە ل لوێ تووڕەییکان و دەنگ
بت، نبوو، ئوە بواری نگڕایوە، ھر پروین کرد، یاسین بۆ چیتان
گوناح ئاو،  ب نبووە  خون قد  برا،  برات بکن، بۆ  شتکی  رەحمان
و فقیر م ھرگیز دەومندە)، شریکی (فقیرییش داماوە، ئو
کوڕە غدرە، مانوەیان ئاۆزە. کشیان ،گران رەزایان کساسکان

گورە: یان بت ئینجا چ گچک غدرە ھر غدر
ل دەم، ناوەکی دەگڕم، براژنت پروینی براکی ل بردەوام من
کراپۆرت نووسینی ل بر پشنیارەکان، کۆتایی پاش کۆبونوەکان،
ھموو ئاگاداری بوون، کۆنیش ئگرچی کادیرەکان بم دەپرسم،
دوو ببووە کحزب چۆن دابشبوون، کادیرەکان چۆن دەزانن رووداوەکانن،
خوشککی نازانن نازانن، داماوە کوڕە ئو ھوای کسیان ئینجا بش،
رووبارەکش ناو بخات خۆی ماوەتوە، دەیوێ فورات رووبارەکی لسر

نازانت. ملوانیش و



تنھا ئوان کۆنکی ل ل تیراوە، بووبت، ملوانی فرە کل ئو
س بۆ بلوعیکی دروستکردبوو، کرێ بۆ خانووی س ،جارەکن پیاوە
خۆیان ماکان دەبرد. ک لو بلوع ئاویان ھنابوو، ماکانیش خانووەک
ددانیان پیاوەکان  ک ئاودەدا، رەیحانکانیان ژنکانیان ک دەشووشت، 
سربانکانیان و دەڕشاند تیرییان  نانی پارچکان  کیژە دەشووشت،
کلوعب بوو، کنکۆ تری ماکانی ھاوینی بارانی ئاوەک دەکرد. تڕ
ھژارەکان، ما بۆ و روومتی گوکان بوو، گال سر زینی خوناوی

بوو. دۆپیش دۆپ و کم

*****
خۆشویست نانی

تیراوە ریزە مای و لو ڕەکو گل رم کردبووم، بۆیگ چاوی ئاگر
تیرۆژک و رۆژ پارچیکی کردبووم دەستی ئاگر خۆشویست، یاسینم
رووناکی ھناوم. گیشتبووە  ئو گرمی  رووناک، و  گرم ھتاوی ل
چرام و (ورۆژنک) و گۆش ھیچ کردبووم، رەوشنی روومتی چاوەکانی،
قوربانی ب کسم  ھموو خۆشویست. نانوایم  پیاوە ئو  بۆی نبوو،

ھتاوەکی کرد. سینگ و دەست گرم
بووم، بوو دەربدەر ئویش چاوی لبر بوموە، ئو گرم سینگی لسر
سنووری نمدەزانی دوور ئوەندە دوورکوتموە، زۆریش دوورکوتموە،
و دایکم گۆڕی شرمزاری و بووم دەربدەر درژە! ئوەندە رۆیشتنم
ئوە ئگری بت، گورە ناوەکی رەنگ) ناوەکی بووم، براکم خباتی
نان قوربانی کردە ھمووم دەست بت)، ل بیاری بوات، قسی یھ
دایک مابوو، کیژی بن بکم. کسم من، چ بوو گرمکی ئو. برسیم
،ساسییو کل بووم. النوازە و رووت بکم سرپۆش، چ ب نجم

خۆشویست. داماوییدا ئوم لو
خۆشویستیبارانیگوایکیبھاریی،خۆشویستیسمایشنگبییکی
یکتر بووین کسی لڤینی ناوەستت! ھردووکمان جوال، ھات، ک ،کبنار
بارمان و سووک عقمان دانا. ھردووکمان خۆمان لنوان قورئانکمان و

بیارەکماندا. ک بوو گورە عقمان و گران بارمان نبوو، گران
سر بانک، دەبات سر کوڕک و کیژ عیشق و دەنوزایوە، دەگریا پروین



جامکی سوکردنک، بۆ دەرگاکردنوە ئاوھنان، بۆ گۆزەیک کانییک،
خوناوکی ،کربس بست ھنگاوە،  یک  عیشق خواردنوە. ئاوی
دوورکوتنوە ئو بم بۆ ،لووی چاوانپ و شان لسر ،نزیک ،شیرین
رووباری سر دەگات دەزانت، دارخورماش ھتا دوور دوور، زۆریش بوو،
حزبک. دوژمنی تدەب دەکات. قاچاخی دووردەخاتوە، ئو عیشق فورات.
ھموو سنگرەکان. بارەگاکان، پشمرگکان، ھموو ،کحزب ھموو
ل چینی ئوانی وەرگیران. ئیران ل بنۆکانی نگتف ئو. دەبن دوژمنی
چککانی دەینارد. جوولکش بنھنی زۆر چکانی ئو دەھاتن. میللی
کانچ ئو ھموو دەیانبرد. جاشکان  ئوانی  دەگیران. شڕەکان ل
لق ھز و لکام براکی کیژەک نیدەزانی چونک گدار، دەبن گوللی
ئوانی یان ھمدان، چوون باکی .با لکام نیدەزانی .شاخ و
خۆی دوژمنی ب بنۆیکی ھموو کیژەک باکایتی. ھاتن بادینان ل
دوورکوتوە! دەترسا بنۆ تقینوەی گورەی دەنگی ترسی دەزانی. ل

ھر دەبتوە. رۆژ نخونت کبابیش دەیزانی ئگر و
ترس و کساسی و کۆچ بۆ ئگر دداریت، خۆت دەخوازیت، عیشق ئگر
ل رەشک دەپۆشی، عبا بوخچکی، دەدات دەست بۆی .بک ئامادە
تودەک دەموچاوی دادەدات، بسر کنکت رەش چپ ماوە دەرگای
کردبووە بوخچکی پیاوەکش دەبینی، پیاوەکی ئو یاسین. دوای
دەیوێ یاسین نازانت و کیژەک ئو دەڕوات دەڕۆن. ھردووکیان نیشان.
رەش شوومی رەنگی پاش  ک دیارە دەڕوات! ناپرست،  ببات، کوەی
بدبختی ختییدبب لو .(یھ رەشتر (رەش ل چیتر ،نیی تر رەنگی
نفرەکان بیست  رینن گراجک ناو ندەگ و دەڕۆن ماوە.  تریش

بوو: پبوون چاوەڕوانی
چاکبوونوە و دوعا بۆ نخۆش دوو زانکۆ. دەگڕانوە قوتابییک چند
نگنوە ئیمۆ موکلف، سربازکی چند غوس. سر دەچوون
وەردەگرنوە ل قایشکیان و كو و دەتاشن پاک سریان تعدادەکیان،
گیراوە، وتبووی کدە پشوەش کورسییکی دەنووسرن. فیرار ب و
راستییکی مابووەوە. بچۆی ھر داننیشتبوون، لسری کسیان
ئوانی لدوورەوە (دەڵ)ەکان، بم نگیرابوو، پشوە کورسییکی

دەناسی: خۆیان نفری قڕەباغییکان لگرمی ربوارەکان، لناو و
چاویلک قوی ئفندییکی چاوەڕوانی گیراوە: پشوە کورسییکی
بنیازبوو مالیک بۆنخۆش. زراڤی ئاغایکی کوڕە یان تاپۆ. لچاوی



ل کیژە کریستیانک بھنتوە. یان و دانیکی شھادەکی قاھیرە تبچ
بستکی بت، لبر کورتی تنوورەیکی دەخونت، (سستر)یی بغدا
مووسکی ب خۆشووشتنا لکاتی بیانییکی و بت بدەرەوە رانی رووتی
گوستانی ل چی،  زەردی شیلی  پل نیو  ب یان تیمساح،  کۆنی
کدە کردبت. لووسی وەریگرتبوو ھاوسیکیان دەستخوشککی
بغدا برەو کاروان  لیکمین نرینکی، لپشوەی  ک دەیانزانی
بم بوو، چۆڵ ھر کنشو ئوانی دەکرد. چاوەڕوانی دادەنت. دەڕوات
لپشتوە وەردەگیرا،  ل جانتاکی دەھات، ھر  وانل یکک بگومان

دادەخست. بۆ باش و توند دەرگایان دەبوو سواریش ک دادەنا، بۆیان
دادەنیشت، لتنیشتی  ،کرینن ناو تدەچ  پیاوەک لدوای پروین
کنازانیت ل دەچین. تندوور کام برەو ،کرمگ نان ھشتا نیپرسیوە،
برنکوتبوو، پنجیکی ھتاو، تیرۆژک ھرگیز خۆی، بوخچکی

دەکاتوە! دەستی بوو) و شل سووک و (سادە بوخچکی
زۆر گورە گورە بووە، بوخچکیان پیرەمردەکی ئستاش پیرەژنک و
ماونتوە، فورات رووباری سر  شارەکی  ل وا ھر .رینب و پان و
کارتۆن و گورە بوخچی چند بم ،بوخچب دەست دووبارە یان
ب سربانکی حوشترک، ئسپک، پشتی لسر ئوان دەگڕنوە!
رەنگ ندەکردەوە. ھسانوە ل بیریان و خوارە وتبوونک (مردرەوە)،
قسمی ب بوا بکسی ل بدەستی، ل بکنوە، گڕانوە ل بیریش
بگڕنوە ناو نازە و کۆشک لو بگڕنوە و بکن! ریشی میوانکیان

سبرکی راونراو! بر بگڕنوە کویتکی داخراو،

*****
دەگڕنوە ھموو

دەمیان و زار وەندە لئ (عرەبکان نوزاد ئبو شریف و مح عریف
ببوو، ون خۆی ناوەکی نوزاد،  ئبو دەووت رەحمانیان  ب بوو، خۆش
ئبو ئو بس کوردەکان، ناو پۆلیسوزاد، لن ئبو دەووت پی ژنکشی
.رووبارەک سر مخفرەکی  ناو پۆلیسکانی ھموو نبوو.  ئیسماعیل
یک  موعان ژووری تدا ھبوو،  گورەی  حوشیکی  کۆنکی  قش
رەنگ دارە دەرگا بوو، کیوانرھب پاش ژووری یکم نجمکیان،



دانرابوو، باریک چوارچوەیکی ناو بتلی دەرگایکی لسر کسککی،
کنمیشق رووبارەک و و رئاوەکب مشولی ل زۆری ژوورەکی ک
شتکیان ئوان بگڕنوە، سازکردبوو خۆیان پۆلیسکان دەپاراست)،

ندەزانی. وردەکارییکانیان ھموو بم! دەزانی،
سرکردەکانی .رمگ گ و بغدا نوان دانوستانکانی دەیانزانی بم
پارتیش دەڕۆن، و فۆکش ئوتومبل ب کاروانی سرەوە، دەچن بعس
میوانداریان ناو بغدا رنمایی، بغدا. کوردە سربخۆکانی تد نونریان
دەن: پیان و دادەرژن بۆ برنامیان دەکن. خۆش بۆ رگایان دەکن.
و گفت  ،پاک نیازی  ،راستگۆی بغدا وەفدەکی ئندامکانی   ل کام
،یک لبن دەستی ئیمزا و دوابیار دەووتن پیان ،کوەکو ی قسکانی

.غدایب و ک (یک (بغدا
دانوستان ئو کردبتوە لوە بیریان ناکم بواش دەیانزانی، پۆلیسکان
زۆر ئستاش .دایت دەرەکی دەستی مترسیدارە ھاتوچۆی ئو ،گومانب
دەسکوتیش بوو، گرم کدانوستان بم نبوو. و ئاشکرا روون شت
و یاسایی و دەستووری تدەس ھموو  ب کۆمار،  سرۆک ھبوو.

راگیاند. کورد دەسکوتی بۆ و زۆر ماف سربازییکانی،
ب وت، ئیرانییکانی ب جیھانی، میدیای لبردەم خۆی، دەنگی ب
ئارەقی شرمی و پاشماوە راگیاند. ک ھشتا عرەبکانی ی بدوود
ناویان دوایی  ک ،رۆژەک شش شڕە  حوزەیران، شڕەکی  شکانی
خاککی زۆریان و کوژرا تدا عرەبی ھزار بیست ل زۆرتر نسکۆ و نا
دیار بئاکاریانوە ھر شڕەیان ئو شرمزاری دەکرت. داگیر ل
فریان سۆڤیتییکان پیامکی ویستی عیراق کۆماری سرۆک بوو.
ب ئمریکییکان، ب رادەگرت) سۆڤیتییکان ل گویان درۆ ب) کردبوو،
یناوچ لو سووریان نامیلکی ملیونھا چینییکانی ب ئیران، شاھنشای
بوو، ساڵ چند جاشکانی   ب جاللییکان، ب ویستی بوکردبووەوە.
سرۆک دەکردن. بۆ شۆڕشکیان راوەشاخی دینار سزدە ب مانگان
بگ نازناوی ئوانی جاشایتی  گورەکان،  شیرەتکان، عشیرەتع
و ئۆتۆنۆمی بنی بوو، ئو ل گویان بخشیبوون،. ھموو پ ئاغای و

راگیاند. دەسکوتکان و دەست ل ھاوبشی و ئاوەدانکردنوە

*****



پیاوە ئلبکر، حسن ئحمد ک .کیانب دەرچوونی رۆژی یکم ل
بعسییکانی سرۆکی و پشوا ئوەی ،کزموونئب ئفسرە ،کرمن
کۆمار بوو، سرۆک ئو مرد! و وتیان کوشتیان ئوانیش ھر عیراق بوو.
بغدا ئاوەکی ل .دیجل رووباری ناو  خست بئوتومبلوە کوڕەکیان
لخوڕینی کۆنترۆی  نیتوانی  و بوو  سرخۆش وتیان:  و خنکاندیان 
کودەتاکی و رابوون و شۆڕش ربری ئو بکات! نویکی لئوتومب
و رنامب لزانی و سرکار و زاینی ١٩٦٨ی سای تموزی ھڤدەی

بوو. زووتریش رکخستنکانی
رۆژان و نکرد باسیان و سیوە ناویان ئوانیش بوو، سرکردەیان ئو
پلکانی ،پل ب پل بوو، ئفسر ئو کرد! واشچ برنامکیان و
خۆی، شایستی پۆستی دەگات سوپا و حزب ل دەبت. ئفسری
نیشان کۆم جگرەکی، ئینجا تزویر، ساختی ئفسرکی ئینجا
مدالیا و رەنگ و نیشان ب یخی سرشانی، دەخات جمن و تاج و
و دەدڕنت ونکانی و دەگۆڕت سرۆککی (جگرە) ئو دەرازنتوە.

دەکات: تاپۆ لسر خۆی مژووەکی
پاش .کیانوەی بوبونب پاش رۆژ س دوو ،کیانب پاش خوندنوەی
بردەوام نوزاد ئبو  و عیراق. حم شریف ھموو شارەکانی  ئاھنگی
دەچوون دەکرد. کموعان ل گرمیان سوی دەچوون قمی معاونیت،
دەپرسی: ئمنیان مفوەزەکی ل ،زاکی قرۆژان پۆستی کردنوەی دیار
دەن نما. ئۆقرەمان  نگیشت، نقلکمان  نھات، فرمانکمان 
کسیان نجف مامۆستاکانی رۆیشتنوە. ناسری شاری پۆلیسکانی
نما، کس رۆیشتوە.  دیوانی موتسرفیتی تحریری  مئمور نما.
شتکان ھموو ل ،گریسن زۆر ،زایق ئو ئم نھات. ئمرەکی بۆ

:دواوەیل بردەوام
ب قمکی نووکی دەکــات، حوبر  پ قمکی ،کعاونم
لناو جمھوری جگرەیکی دەستوە. رمیزەکس دەستسەکی
گیرفانی شخارتکی ،لپب نوزاد  ئبو دەردەھنت.  کسپیی تپاک

دەت: بنرمییوە دادەگیرسنیت، بۆ جگرەکی دەردەھنت،
قراخ نما. لو نوبج لو کورد نما، کس ماوین، مئ بس ،وا بکب بگم،

وا دوادەکوت! کتبکمان یمئ بدبختی نما، نما، کس راتف
ئاوەک بگرمی ھستیان ئوانی گڕانوە، رووبارەکش ناو ماسییکانی
ئوانیش دابزیبوون، باشوور برەو نالبارە،  کرەوش دەزانن، کردبوو.



شپۆکانیش ئاو، قوزەکانی ماسییکان، گڕانوە. ھوراز برەو سر
ھکشانوە! خادارەکانیش و و شین کسک وردەبردە ھتا گڕانوە.
و بجۆش و  گرم ئازار یازدەی بیانی ئوان، بدبختی  ل بم

!زایق ئو یشتدەگن بدەستوە،

*****
دەشکنت. بۆرەکی دەست ردەمی بی، برەکسمئ زەرف ،کموعان
ئویش (ئبو دەردەھنت. کزەرف ناو تنککی کاغزە ،نجدوو پ ب
درەکانی لالی دی وەستابوو) بوریاییوە کوردەکی، پۆلیس نوزاد
نکت کاغزە بو چارەنووسی  وادەزانت دەبت.  کنام ،کنووسین
پۆستی بریدی ب  نووسراوەک وایدەزانی بندە.  چاپکراوەی ناسک
داواکارە .دایت پۆلیسکانی ناوی  وادەزانت  دەچت، موتسرفیت

بکن، ئگرنا: کوردەکان پۆلیس ب ئینفکاک بخرایی و زۆر لپب
بندەکانی ھموو (ئگر بنۆکانیان، دەدەنوە دەست پشمرگکان دووبارە
مخفرەکان و نگوازنوە شارەکانیان نکن، ئوان جبج کوتنکر
جنوب) نگنوە عرەبکانیش و کوردەکان پۆلیس دەستی بن توکن
لپدەکنوە. شوڕۆکانیان پوە دەبستنوە. فیشكکانیان تپاک و ریتخ
و کو دەبستنوە، توند پشدنیان لبردەکنوە. خاکییکانیان جل
دەست دەکنوە. مالییکان لگڵ جاللییکان لسر جمدانییکانیان

دەگڕنوە. و گرمیان کالر تچوون ئوانی دەننوە. دەست لناو
ئوان ئگر ،نردووالیھ دوژمنی بعس دەبن دنیا دوودن، ئوانی
رگشمپ و پارتی نگڕنوە، و  دەرنچت  گواستنوەیان فرمانی
نوری دەگڕتوە، بغدا ل وەفدەکیان ناکن. نورزۆریش ئاھنگکی
(ھاوپۆلی عارف فوئاد و شرزاد ئیحسان لمای تۆفیق، دارا و شاویس
نگوازنوە، ئوان ئگر دەگڕنوە. ملیکغازی) ھاوشانی غازیو شازادە
ناکرت. قیرتاو شیروانیش و کۆی مخموور و رگای و ھولر دەواجنکی
مق دەرناچتوە. ئلتئاخیش رۆژنامی و کوردی تناب خوندنیش
بوون، شاخ ل ئوانی گڕاونتوە، سۆڤیت ل ئوانی کوردەکان،

بابتکانیان بوناکنوە.

*****



نا، پروین و یاسین بم! کوردەکان، ما پۆلیسکان،  ژنکان،
دەیانووت:

ل تووتنمان و گوز و  سماق و نخ و برووش و  ساوەر نسا مئ
لو ننرن. بۆمان نامانوێ، با دەگڕینوە، وتمان خۆمان دت. بۆ (شیمال)
و پارتی ئازار یازدەی و دەگڕینوە رادەگین، شتکان ب بھارە خۆمان
لبر دەگڕینوە. پارتیش ب نفیکراوین، پارتی لبر دەگتوە. مئ
دەگڕینوە! تفنگی پشمرگش لوولی وە، بدوورخراین رگشمپ
ژن ماسیفرۆشکان، دووکاندارەکان، عارەبکان، پۆلیس ،کوعانم
چاک و عنبر برنجی بۆنی خورما، خانکانی ناو شیرینی چاورەشکان،
ل عزیز ئبو و خزیر حسن داخیل شخکان، دەنگی بخشندەیی و
خۆش دەنگی سندوقکی دەووت پیان عرەبی ب (ئوەی گراموفۆن

وتیان: دەت) گۆرانی و
زۆربیان (ئوانی کچکانیان و کوڕ مناکانتان، خۆ دەکن، لپ وا بۆ
زمانی ب لماوە لبیرنماوە.  کوردییان زمانی  (یھ کوردیان ناوی
مئ لگڵ عاشوراش ،رەبییع ب خوندنیان دەکن. قس عرەبی
موحرەم مانگی ل و خۆشدەوت عباسیان و حوسن مئ وەک دەکن.
رۆبی و ماسی و خورما و برنجی عنبر فری لبردەکن. رەش جلی
و ھزر لرەن، ل ھر  مناکانتان بچنوە، بوون. خۆتان گامش ترشی

دەمینت! لرە ھستیان
کوڕە ھاتبوو، موسوە ل رەشتاکی پیاوە ،کجمن یک موعاون ک
فایل لناو زەکم لسر پۆلیسییکی کوە ئوەی جبور. الدیکی
سپییکی ئارەق دەیوێ لپی بناو دانابوو. واجبات)ەکان (دەفتری و
دەزانت، دەخونتوە. کپۆست زەرفی و دوانام بستوە، تنیشتکانی

دەت: ئبو نوزاد ب ،نیی نقلی ئوان فرمانی
بیانییش ،ۆیئیم بریدی دوا بوو، گشتی پۆلیسی دوانامی ئوەش
،ب شریف مح عورفا رەئیس  ب بۆ  .نیی (پۆست)مان ،ینییھ
و ژن ب پۆلیس شوەکی  دابنت. رۆژ ب بیانی و  ئیمۆ تۆ ناوی
لکن خۆت، لگڵ دەستی بۆ .نیی ھیچ ئیمۆش دابنت. بۆ مناکان
معاونی بۆ بی پیان ماوە، برەوە بۆ باشم ماسی ماسیفرۆشکان،

!دەدەم پارەیان خۆم دوایی مخفرە،
کوردەکان پۆلیس ئگر دەکردەوە، لوە بیری بم بت، نیویست
ناو تبچ بلمکان  ب چۆن ببستت. ک ب پشت ئو بگڕنوە، 



بۆ ناوماوەی ھاتوچۆی ک شخکان.  دەعوەتی  تبچ ئھوارەکان.
ئازان، مردن، پیاوی وانئ .پاک دەستیان کوردان پۆلیس ئو بکات.
،نخاو ھندامیان دەگرن. دروست فرمانکانیان و ئرک وانش
ئوان بگڕنوە رادەگرن. خاون و پاک قاعکان .یرگیان پۆشتجلوب
دەبن. کاول مخفرەکان بگڕنوە وانئ بدات! ک ب کزیندان کلیلی
ئھوارەکان، لناو سر. ندەک (زەرگ)یان ھرش وانش عرەبکان

دەگیرن! چۆن فیرارەکان دەدۆزرنوە، چۆن دارخورماکان چی لناو





شه شهم بشی





کچاورەش ژن

گۆڕی، موتسرفکیان چۆن  وەک نخایاند، زۆری  چاوەروانییکیان
دەرچوو. گڕانوەیان ئمری ئوانیش کرد، دەوامیان کوردەکان وەزیرە
وەک ھاتنکیان بکامرانی زۆر نوزاد، ئبو و شریف معورفا ح رەئیس
و دەستبسر نپچایوە، مایان ھاتن  ک پچایوە. مایان نبوو،

وت: یاسینیان ب رەوانکرابوون، (قۆبست)
ھاوینی جلی دەست دوو داوەتوە، تفنگکانمان کردووە. ئینفکاکمان مئ
میرە. داوەتوە و سافیرە)کانمان و (متارە تانیب و پۆستاڵ و زستانی و
ئستۆ ل چیمان گورەکان نووسیان، سجل ل وەرگرتین. پنجمۆریان
قیتانی حیسابی ھتا نما، لسر ھیچمان وەرگرتوە. ھموویان بوو،
بسکیان نا،  نخ ل دەستیان ژنکانیان کردوین. لگڵ پۆستایشیان 
برەو بدشداشکانیانوە ھر  مناکان کی.  نویان جلی لووسکرد،
وتبووی: کموعاوین بۆ ھولر. بوون. لوشوە کرینن سواری بغدا

دەدەین! بۆ نووسراوە پارەی گڕانوەتان ئمرەکتان ل
وتبوو: پروینیان و یاسین ب ئوان

کتابمان ھولر ک دەچینوە مئ و دەڕۆینوە. بووە تواو شتمان ھموو
پۆلیس بۆ کردون. سولمانیش کتابی گواستنوەیان بۆ لیوای جیاوازە. ب
ئمش عرەبکان نک دەووت، گۆرانی خۆشییان ل کورامییھ
خاوەن لگڵ دەکین. چۆڵ خانووەکش و دەڕۆینوە تیانندەگیشتین.
دەست چاوی رەشی، گردەنی، لبر (حم شریف دەیووت: خانووەکش
من ،دینارەک وەرگرتنی پنج بۆ دەریدەھنت باکناو عل ک نرمکی،
چاوەکانی، ژنک، ب خانووەکمان بدەم و کری پارە حزدەکم من دەچم.

کردووە. رەنگین بریشکی دڕە رەش عبا
دیوە! جوانتان  گورەی سمت پانی سینگ ژنکی بر عبای کستان 
ناسکی حریری دڕەکی دەستماکی با رەشع وادەزانم دەچم ک من
کری دەبینم. من رەنگین چفییکی ب دڕەکی رەش گوزارە. عبا
بم زۆرە،  دینارەک پنج دەیووت: ئو دەبم. ژن ئو بۆ  خانووەک
،رمگ من دەزانم چند گرم دەم ک گرم، چاو گرم)، زۆر ك(ژنکی

سوتاندووە. چۆن دەسووتنت، منی من چۆن
خانوو کری لبر وادەزانم وەردەگرت. دەست ل پارەکم نازدارەک ک
،کیکر .نیی ردەرگاکب بلوعی  لبر  ،نیی ژوورەکان لبر ،نیی



بۆ دینارەکی پنج  الوازەکم ھر و وشک دەست ب من ک پارەکی
،مک دینار پنج وادەزانم ،دەدەم پارەکی بخۆڕایی وادەزانم . دەژمرم
پارەکی لودەمی راستی دەستی دەرھنانی و کدیمان .مک زۆریش

دەدەم، بقناعتوە دەم:
و نرمتر و خۆشتر و جوانتر ،کرەش عبا ژنی ئو ،مک زۆر پارەک
زۆرتریان شایستی چاوەکانی  .یھ زۆرتری  حقی کردووە ناسکتری
کیسیک کیکر خۆیتی لگڵ حقی ،ق وایح پارەک لگڵ .یھ
،کچاورەش ،کژن بت.  لگڵ ئیرانی) بۆنداری سابوونی  (دوو ،نخ
بم دەزانم. ب کم کیکر دەوت، من تاریکک زۆرتری دڕە عبا

دەزانی. بزۆر کیکر ک من سۆزی بت، لبر من لبر رەنگ ئو،
دینار س ھتا دوو،  ب خک زۆرە، ئوە کری دەن  تر پۆلیسکانی
دەدەن! پنج دینار بۆ ئوە گرتووە، گورەتریان و خاونتر نزیکتر و خانووی
دینار پنج  خانووەکانیان  مانگانی  کری مامۆستاکانیش  بکن  تماشا 
کرێ نادەن وا پارەی  وەردەگرن، پارە  کۆمک  مانگان مامۆستا،  .نیی
ئاوی ،کۆن ،ویین خانووەک تنگبرە، کۆنکی تان لخانووەک خانوو.
شایستی خانووەکتان گرتوون. تاوی لھ دارخورماکان سبری ،مک
بم .نیی خورما حساری ،نیی شخکان کۆشکی ،نیی یکر ئو
پنج مانگان بۆی ،ندنخو لبر مناتان ناچارن، کوردن، داماون، دەزانن
بم !الوەیک (زنج)ە، ،خانوو نیی زوم، ئوە وەردەگرن. ل دینارتان

دەیووت: دەزانی، بکم کریکی شریف مح
بری رەشکی عبا ژنکی  خاوەنکی، بت، زۆرتر  کیکر چند
لبر چاوەکانم ناولپی دەکاتوە،  بۆ زۆرتر دەستم رەنگینتری کردووە،
دەستی سرسامم، ژن دەستی ئو ب بۆ ئوەندە نازانم دەبریسکتوە!
وەردەگرت (ناسکنان)ە. من ل شینم دیناری مانگان پنج ئو ژنی
برسیم فتھ نان، یک ناسک دەکات. بو ترم دەزانم چۆن ،خواردوم
!رەوشن و نرم چند دەدۆشت، من مانگان ژنی ئو روومتی نابتوە.
ئوە خاوەن خانوو ل دت، تری جستی ببینم چیم نازانم ئگر شونی
منی نکردووە، تاپۆ ناوی من ب خانووکی من. ئو خاوەنی ئوە ،نیی

کردووە! تاپۆ خۆی لسر
حز بوابکن بم! دەکوت، لسرم گرانیش ئگرچی بوابکن،
کری من  جارک فتھ ھر ،فتانھ بت! فتھ یک مانگ، دەکم 
برم، بۆ کری چند کردبوو. رەنگینی ،باکع ژنی، ئو بدەم خانوو



دەکم، لبیر خمکانم زۆرتر دەبینم. ئو زۆرتر بدەمی، پارەی چند
وت! ب کردووم  ل ئاوارەیی ژن ئو دەکم. لبیر و غریبیم ئاوارە
لسر (سبری وادەزانم تیراوە. ک لن لدایکبووم، نکۆ لو وادەزانم
و پان سبرە لبر نک بووم، گورە دارخورما)کان باریکی درژی
پانوپۆڕەک باوەشی سبرە ب کڕەکیانییان گب ک قت، گورەکی

دادەپۆشت.
پارەکی و  کژن کن دەچم ک تیراوە، دەگڕموە من  مانگان
.دەدەم خۆمی چاوەکانی سییکانم، دڵ، دەمارەکانی وادەزانم .دەدەم
ب من داوە، بکری خانووکی ئو منی داگیرکردووە، ژن نازانم بۆ ئو
ناو خورمای شیرینی و سبر ترە! لبر شتی لبر یان ،وەیئ لبر
دەست و ناسبۆنی ھ لبر یان بووم! ئو شیدای من وا ،یانکوشح

نرمکانیتی).

*****
کرەش عبا سۆزی

لناو یکمی دیناری ک دەژمارد.   کژن بۆ پارەکی  دینار دینار ئو
بوەش دەکرد. رەشی و گرم چاوی سیری کمک دەنا. کژن دەستی
رووباری ئاوی و گرمایی خورما وەک گرم دەکردەوە، گرم گرم ھناوی
شین تنککی دینارە ژنک دەردەھنا. بۆ دووەمی ک دیناری فورات.
تا سۆزی دەکردەوە، چاوی ژنکی دووبارە سیری دەنا، لناو دەستی
بکات! ئارامی تواو ھبووە) ئارامی و سۆز کی (عبا رەشکی عبا
زۆر و قووڵ ھناسیکی پاش ژن، بخشندەی ئارامی وەک ئارام، ئارام
دەست  ل سیمی دیناری چاوی. تیرەکانی ھگرتنوەی پاش درژ، 
دینار، چوارەم ل ببیری دەھاتوە، شینک. ئینجا دینارە س پاش دەنا،
،کروبع چوار ب دەژمارد، بۆ روبعی چوار روبع، روبع بکات بۆ پارەکی
چوارەمی دیناری مابت) لبیرمان (ئگر کشالک بچووک سوزە روبع
زانا خیامی ژنکانی سرشانی دەستمای وەک عباکی ژنکی بۆ
نرمتر کدەکرد. ژن تواو کرد) سما و شراب (فرە فلکناسیان  و
دەکرد، ھمی نمنم  چاوەکانی دەبوو، ئاسانتر دەبوو، گرمتر  دەبوو،
ژوورەک دادەخرا، باشتر و توند دەرگاکی دەبوو، تاریک برپنجرەکی



جستی، زوینی تلیسمی چاوەکانی، رووناکی تنھا دەبوو، تاریک
ھردووکیانی بوو. ھلمکی پمبیی تمکی سپی، ھردووکیان ھناسی
کس، کس، دەنگی چاوی ون دەبوون، ئوەندە ون دەکرد، بیکوە
زۆر سربازی کودەتای نسا (لو کودەتای و ڕەشھ میللتک، ھاواری
سیحربازک ئوانی ندەدۆزیوە. بخووری سوپایک، توانجی شارک، بوو)

بگڕت. لیان نبوو کس
دەستی داری ب ئو بوو، زاکق مخفری عورفای رەئیس خۆی ئو
رەزامندی ب ھردووکیان خۆ دەدۆزتوە. ئوان ک راگرتبوو. شارەکی
،ژوورەک ل سپییان تمکی پنجرەکش و دەرگا ،تاوەکھ ،رۆژەک
دوو لو دەمینت کس ھدەکرد. کۆنکش لسر  ،کیوانھ ل
س خانووکی دەبات.  بۆ مانگانی  کری و  چییکر بگڕت.  سک
یکم رۆژی ،مانگان دەب بۆی گرتووە. ژن بکرێ لو ژووری خاونی
لسر ئوە بت! کژن بۆ رۆژە ئو مسرەفی یکم ،کوەرگرتن مووچ
بدات، خۆی پارەکی نوزاد بشی ئبو یان بن رەحمان، راندەوەستا

دەبرد! کژن بۆ پارەکی دەچوو لپب ئو
دەکردە دینارەکی دوا شریف مح .خانووەک کری پنجمی دیناری
ئاسن درھم ئگرچی دە درھمی ئاسن. بچووک. کسکی روبعی دوو
ئاسن. دەووت  پیان  قدرگرانییکی و خۆشویستی ل بم  نبوو،
د ئوەی وەک نبوون، ئاسن بدنیاییوە دارژرابوو. تر ل کانزای درھم
دە درھمکش دینار. نیو دەکات کروبع دوو دەگرن). (درۆزنکان ژەنگ
ژنکی پنجم دیناری ب دەیویست دینار. یک وات دینار. نیو دەکات
ناسینی و دۆزینوە دەروازەی  دەستی، پنجکانی ژنکی  ،باکع ناو
بمینتوە، لوێ ،ردانس بو دەیویست ئو بوو. جستکی کانییکی
دیاری. و خت بکات رزەکق شو، بکات رۆژەک بخوت، لوێ
ئاشکرا بۆ خانووەکی ھموو نھنییکانی و بکات ئاشکرا بۆ خۆی کژن

نابت!؟ رووناک چۆن رووناک بکاتوە، تاریککان گۆش بکات.
جوانی ژووانی خانووە لو خاوەن ئو خانووە. بوویت چۆن بت: پی کژن
خانووەکی ئو، لبر ناسیوە. ئاسمانی جوانکانی ئسترە تدا ھبووە.
رەشکی عبا ئو ئگر ندەکرد، داوای ئو ئگر بکرداوە.
خانووەکی ندەدا. بکرێ خانووەکی ندەبینی، بگوزاری و برەنگینی
چاوەکانی، دەکرنوە. برسی، ئاژەی وەک برسییی چاوە دوو بو داوە
ما دوو بو داوە خانووەکی دەکرنوە. باریک و درژ گوگنم وەک



چاوکی ترساو، دکی بوە کردبت، رۆژک ھستی ئوەی وەک کورد،
ژوورکی دەیزانی خانووەکی، دەحونوە. کوڕکی ماندوو و کیژ گریاو،
گرم ماندوو و بحسرەت زۆر دی دوو دەبت، گۆشیک خانووەی ئو
(شۆڕشکی دەیشارتوە،  شاردنوەیک، چۆن دەشارتوە. دەکاتوە، 
دوو ب بتالون ئامیر سرلقک، حزب، کادیرکی نیاندۆزتوە)، گورە
ئوان دەبن، تر لیکتری ئوان ھتا نیاندۆزتوە. پشمرگش جیبی
نناسرنوە! تا یکتری، دەدەن یکتری بژنی دەگرن، یکتری رەنگی
بن تبچ  مانگان پیاوکیان تا کوردە، ما دوو ئو دابووە خانووەکی 
پیاوەک دەستی  ببینت.  ینزککۆ وەک چاوەکانی  رەشی عباکی، 
بدات! خانووەک لوولی بلزمیک بلشاو، بکات، خۆی راپچی برەو
کوردەی پیاوە ئو موکی دەبن ،ژوورەک سی ھر ،خانووەک خاوەنی و

دەخوات! نرمی جستی نرم نرم دڕەکی، با رەشع بن تدەچ

*****
دووبارە شریف مح عورفا عباک و رەئیس ناو ژنکی بزمی مانگان

بوو. خۆش بزمکی دەکرایوە،
دەیووت: بھناسوە و بدڵ کژن

بدە، من ئاو بکوە، زیندووم مانگ! دەرکوتنی لگڵ ،کیڵ کرگل تۆ!
تۆ ت. کودەک ل خوم پارەی بو ،یکر بو دەژیم، بو خانووە من
بک بژمرت، بوا بۆ کریکم زووتر تا دەژمرم، من رۆژەکان دەڕۆیت

دەم: و ناکم درۆ و
نوم کریکی مانگکان، دەدەموە. بس سرە کریکانت ھموو من
نۆژەنکردیتوە، منی کۆن ئو خانووە  کریان دەژیم.  بو من .نبھ بۆ
وشکی ئاوەکی دەرووخا، خانوو)ەکم (ساپیتی لمژبوو، ئگرنا
دەکرد، ون کلیلکانم دادەخست. پنجرەکانی و دەرگا ۆکجاجا دەکرد،
سبری ھتا کۆترەکان، لیسی چوارپاکم، کۆن ،کربانس تندووری

ندەما! خانکش حسار و دارخورماکی پشتوەمان و ناو سعفی
رەئیس ،کوردەک پیاوە .بواین ماوەشی و نۆرەگرتن و پاسوانی لبر
نیو ،باکع ناو ژنکی رەشی  چاوی  لبر  شریف، مح عورفا
ئاسن، پارەی فلوس (ب فلوسیان ندەووت فلوس ب دوایی دینارەکی
و شیرینی نرم و چور شتی فلوسی، دوو ھبووە، رۆژانک ئگرچی 



بھای بووە. فلوس چوار ب گرم نانی یک زۆر، سانکی پھاتووە.
برەکی ھردوو ونکانی سری، و نخش دەھنا،  ئوەندەی فلوس
ئستاش بن. گرانبھا دارشتنوە  و ھونری لڕووی  نخشین و شیاو
کرکارە ماوە، قدری ناو و بحرن فلوس کوت و بانکی و دەوت ل
چند دەژمارد. ئو بۆ (یھ لبازاڕیش نرخی بگانکان کۆیدەکنوە،
کرچی بوون. کچاتییب سر رپووچک ژووریی س خانووە مانگی لو

مانوە. سای لو خانووە چند ئو
،کرەش عبا ناو ژنکی ب زمب بو کریکی شریف مح
دەخوارد، دەدا. سوندیشی بوون گش دوو ئسترەی چاوەکانی ئوەی
و بمینتوە لوێ  دەکرد حزی زۆرترن). ئسترە دوو  ل (چاوەکانی
دەیجوالند.  کژن لکن پاسوانی نۆرەی بم بژمرت، بۆ پارەکی
سرمست و و دخۆش لپدەژمارد. ب بردەوام کریکی بۆ ئگرنا

دەیووت: ئو دەبرد، کریکی ک مانگان ،رەکخفم دەگڕایوە
ببینم. دەموێ ژن زۆرترین دەموێ ریسواکردنمان و لجیاتی ئاوارەیی
ب ،من بوای کرچی ئو دەبوو، خۆش چند بدەم. ژن کرێ بو رۆژان
و وەردەگرت پارەکم ندەدا، ئیزنم دەھنا، من بۆ کری خۆی دەستی
گرمکم! سوورە د دم، دەنا. دەستی لناو دم دەژماردەوە. بۆم دووبارە
دەستان بو دەمزانی دەنا! دەستم لناو خۆی ئویش دەنا، دەستی لناو
لبن دەکرد ل وام دەگرت. توند توند ژنکم کندەرێ دەکرد، ل چیم
خوکی دەمخواند. و سالر) و (مند کرچییکی تبب بتوتوە. دەستم

و بت: بتوە من ناوی شیریندا، خوە لو بکوت. ی لقوو
ژن خورمای شیرینی دەزانن ئوان خۆشن! و شیرین کورد چند پیاوی
پیاوان ددانی لبن دەم، لناو خورما وەک عارەب، ژنی کندەری !یکول

دەتوتوە!

*****
النخانوو بوو یان ھ

پاش ئوان، پاش گرتبوو. بکرێ ژن لو خانووەکیان بیکوە ئوان
بتاکیان ژوورە برای، الی رەحمانی دەگات یاسین لگڵ پروین، ئوەی
بوو، تسکتر و بچووکتر تر  ژوورەکی  دوو  ل ژوورەی  ئو ئو. دەدەن



داوای زۆر کس ئگرچی بوو. تسکتر دەرگاکی نوی، پنجرەکی 
بم نبوو، کشی خاوەنکی ،کژن ،بدەن بکرێ ژوورەیان ئو کردبوو،
بچووککیان ربانس ،کسکت وشح تر کسی نیاندەویست ئوان،
و دەست یاسین، ک بم ندەویست. تریان کسی بکات. بش لگڵ
دادەنت، کوشح لناو بوخچکیان دەگرت، پروین شرەفی و رۆح
کوڕە ناسکک و کیژە ،کراوەکمارەن کیژە ناتوانن نکن، ناتوانن قبووی

بکن. تر کۆنکی و ماڵ و گڕەک رەوانی کنچییف
بۆ دەکنوە. ژوورەکی دەرگای ،کزانخ ھردوو و رەزامندی بیار ب
ژوورە بیکوە  ،کزانخ ھردوو مناکانی و ھرسکیان ژنکان 
تاقی جار س دوو دەرگاکی دەگرن، کونکان دەکنوە. پاکی کچۆ
ب موقبا)یک، رتک)  ب گوش، پارچیک  ب رەکنجپ دەکنوە.
لقی ب خورما، سعفی دار دوو  ب ،کی چۆلبا ب ،ۆکجاجا تونی

دەکن. ساز بۆ ژوورەکیان سپی، تمکی ھوری ب دارھنارک،
 جنیشت لوێ دادەمزرت. نی شارەکف ل کوڕەک لماوە، کیژەک 
ترساوە زامدارە د ئو ،و دوو عاشقبۆ ئ بوو، چوارگۆش ژوورەک دەبن.
ئگر بن، درژ الکشیی ،یچوارگۆش لو ئوان دەیانتوانی بوو. باش
ھردووکیان بن. گرمۆش بیکوە بوو، خۆش پیان و کرد ئارەزوویان
دەتوانن، بکن. داگیر موو ژوورەکھ خاوببنوە و بکون، پاڵ لسریک
چاوەڕوانییکانی و ناز بشی ژوورەک ھکشن. بنازەوە و بئارامی
پ ژوورەکیان تسکی و بچووکی بوو، بچووک ژوورەک دەکرد. ئوانی

بوو. خۆش
ژوورکی ئــوان، بۆ ئگر بکن،  تیراوە  گورەیی  ل چ ئوان
نبت تدا ژوورکی نبت. تدا تاریکی الچپی تسکی چوارگۆشی
چ ئوان دابخن. سووتان و ناسھ و ھم ب پنجرەکی، بتوانن
زۆران دائیرە و بازاڕ و دووکان ب نکۆ لو ھموو ،ورەیگ ڕەکگ لو
لو چ بکن)! چراکیان ل فوو (نتوانن شو  بیکوە ئوان بکن.
برین ل نیگای چ نکاتوە. کۆیان ژوورک ئگر گورەی بکن، شارە
نتوانن، ئگر بکن. کبییشنگ لقی وەک باریک ھیوای ئاسمان، وەک

ببینن! خونک بیکوە کپرک لبن

*****



بگڕتوە یککیان رەنگ ھولر. دەچنوە پۆلیسکان) ما) ئوان
لوێ نی ساکبچووک گۆڕستان نزیک باخچکان، خانووەکیان لپشت
ئفسرەکی، گۆڕی دەکردەوە. لسر کوردستانیان تدا شھیدی یادی
چند دەگڕتوە، مھاباد ل کوردستان کۆمارەکی رووخانی پاش
دەبت، خوشککی  و  گورجی دایک میوانی قت  ل شوکیش
س لگڵ دەبتوە، تسلیم   (کم شریفی  (شرەفی  لسر ئینجا
دەگات ئازایان خوشککی، دەدرن. سدارە ل ھاوڕی ئفسرەکی
بڕووی قت،  ل ماکیان  برامبر دەھنتوە، ترمکی  و بغدا
لوێ دەنژت. رەکفسئ و سرکردە ترمی خۆیان پنجرەکی
ل نبووە. تدا گۆڕستانی بس قت چونک دەینژت، تیراوە   ل
س ھر ل ھولر قتی وات ،ئاوەدانیی ئو نبووە. گۆڕستان قت

نبت. گۆڕستانی کوردەواریی ئاوەدانی یکم گڕەککی،
یککیان .رماوەکگ لنزیک خانووەکیان، بچتوە یککیان ئاسایی
دەگرن. بکرێ خانقا خانووکی کۆن تا براکیان، مای دەگڕتوە
قزایکی نقلی خۆی تا خزووری  مای ناو دەگڕتوە  تریان، ئوی
لنزیک یککیان زۆرە. خانوو لوێ دەزانت باش چونک دەکات، دوور
بوو، خۆش کیان وەرزەککی دەگرت. بکرێ (موختار)ەک، ژوورک مای
برادەرەکانی، پۆلیس و خزم لگڵ رۆژک چند ب ئازایان نبوو، باران
دەکات، دروست برای مای گورەکی وشح لناو ھیوانک و ژوور

دەت: پی
قرز بت. لسرم ئوەیان با دەدەم ئرزەکت قیمتی کاک دوایی

*****
ھیت یان روان

ئو (بۆ  خۆیان، ئاسایی دەوامی بچنوە رۆژ دوو پاش ،وانئ  دەب
دەست لبن  پۆلیسی، نیدەزانی بوون. تنگاو و لپب دەوامش 
دەوام کخاکیی جل ب ھر ئایا .چۆن کوردی، مودیری و معاون و
دەکن. گورە دەوام و ئستوور پشدنی و کوردی ب جلی یان دەکن،
شورت کوردی ناوی رەنگ حکومتی لوە دەکردەوە، بیریان نیاندەزانی و
ناوەک روان!   ب دەگۆڕت ناوەک یان ،یتھ بکات  ناوەک بگۆڕت، 



رەنگ دەگۆڕن! فرمانکانیان و ئرک و سافیرە و (نیتاق) و جل دەگۆڕن،
جاران وەک ئفسرەکان بۆ وەرگرتنوە و سوکردن حوکم نویدا، لو
لسر نجمیان ئوانی بۆ زەوی ندەن، ل توند پیکانیان، نمینت.
ئاسایی بت. تر جۆرکی یخی لسر بچووککانیان جمن ،نیی شان
لبردەم تر، حکومتکی ل بم بگۆڕن)، رساکان حکومت، زۆر لو
ھموو پۆلیسکان  گۆڕاوە، دونیا تر، مخفریکی و موعاون و ئفسر 

.ینو و مۆرالکان رفتار ھموو کوردن، موعاونکان ھموو کوردن،
شوک باشوور، گواسترانوە مخفرە لو ھر بوو، ساڵ ھشت
تیراوە. بچنوە ناھن ماوە.  بگڕنوە بوارنادەن  کۆیاندەکنوە،
لپشت یککیان  مای بوو. دوور رەکخفم ل شقاوک ھر مایان 
شوە ئوە ھر دەگیرن و بوو. نزیک زۆریش ئتلس بوو، حمامکی
سواریان دەکن. بڕیان رەکندەفمش ب دەکن. ترن چاوەڕوانی
،ەک(ستھاوسر) ھتا رەکخفم ل پھدەگرن، یاتاخکانیان دەکن،
گلۆپیان دادەخن، لسر دەرگایان دەکنوە. کۆیان ژوورک ل لوێ
ھتن و راکردن ل بیر دەیانترسنن قس نکن، دەکوژنوە. لسر

نکوە.
بدۆزتوە. سرک بناست، چاوک توانی ،ئازایان یککیان بم
لبن و دەرەوە ل ناسیارکیان، رووتی باریکی درژی ملی بزەحمت
ب دەتوانت   ،ئازایان ببینت. ربوارەکان چتری لبن  ،کئاسن  سک

بت: ئو ھاتوچۆی درژەک، ب سرەک، ب خشپی مل ب ،چاوەک
گڕەکی ل ک ماکیان فالن فالن و پۆلیسیک، چند لگڵ لرەم، من
شمندەفر چاوەڕوانی بت دەستبسرم. ،یندەکک لسر ،یداوەیس
بوارمان شوەیک ھیچ ب نادەن، بوارمان بم نگیراوین، دەکین، 
رزی دیوارەکو ب دەرگاک چوارچیوەی بۆ ،رەکنجژنی پبۆ ب نادەن،
گیرفانیان دیناری دوو بنرین، ھواک نادەن، بواریان ھبستینوە.

بنرینوە. و مناکانیان ژن بۆ شارە داگیرکراوە، لو ،رەش لورۆژە
ئوان، پشتیوان ھر ساڵ، ھشت پاش دەبن. ئوان رەوش لورۆژە، بو
و براکوژی  و شڕ  ل ساڵ،  ھشت پاش ئازار. یازدەی  بندەکانی   ب
خۆیان نووسراوی جارە ئو بم دەگڕنوە ورانییکان،  و ملمالنی
و تاشین  ریش تاخم ،رشانسل خۆیان گرمی یاتاخی ،گیرفان  ل
ژنی ،گل ساواکانیان و زیقی منای زۆرتر و زاق و ژن ،یپ باولکانیان
لوێ سای چند ئو لگ. دەگڕنوە، نائومدیان ترساوی داماوی



دەمرن. پیرەکانیان بداخوە لوێ دەبت. کیژیان و کوڕ لوێ دەبن،
دەبن خوندەواری لوێ فری مناکانی گورە دەبن. لوێ بچووککانی

جدەھن! پروین بتنھا و یاسین لو خانووەش دەگڕنوە، و

*****
تفنگ ترسی ل

یک لناو ماکی دوو ئوان، کلوپلکانی ھندێ لدیار پروین
بڕکرد، بیکوە ساکیان چند ئاو، بلوعی یک لبر ،وشح
ئوانی نچوو، بۆیان ئوانی دەزانی. یکتریان چشتی تامی و بۆن
و رەحمان ژنکی ئوەی تیراوە. بیبنوە ندەزانی بپویستیان
پروینی نبوو، بۆ دەرباز بۆیان ھنگیرا، پیان حم شریف ژنکی
چند بوو، رۆژک چند  و تازە  ک) گورە عرەبی  لفکی  جدەھن:
دەزانت، بۆ کوردەکان ما بھاتنی عرەب شخکی ئستا، ل ساڵ بر
دەنرت. بۆ خورمایان و ئارد و برنج ھندک و لفک عورفا رەئیس مای
لبر بم بوو. لشان درژی باریکی ختی یک تنھا ودەمانئ
فرمانکانی، و ئرک ل دلرییکی پیوەندییکانی، خوندەوارییکی،
ل درژتر و پانتر و رەشتر ختی چوار عورفا. رەئیس پلی دەگات
ب شکاوی منجکی  ،کفل بوو)، لشان سیسکی  الوازە تخ
تشت، دوو قیمکشک، حسیرەکان، نوتی بتاڵ، كنت دوو سر،
ب بوو، خۆش کندوقس ب دی کژن وانل دەسک. ب (فانووس)کی

علی. ئیمام ونکی
پیان کژن ھردوو ئوانی یان جھشتبوو، بۆیان کلوپلکانی کژن
گریانک و شین دیاریان ل کوشح لناو کۆدەکاتوە. ناگۆزرتوە،
ورەیگ وشح لو یاسین،  تندوورەکی وەک گرم  ئوەندە گرم،
بۆ بگرت. پرسداری شینی کژن ھبوون بۆن و شت دەگت. زۆر
دایکی، بۆ زۆر بوو، گریانی ھگرتبوو. تریش بۆ رۆژکی ھندکی بۆی
بۆ ژنک، ئودەمش بوو زۆر گریانی دەمرت. باوکی بۆ زوو نیدەزانی
بتنھا شارە، لو ئاوەدانییک دەگرت. کوردی و ب قسکردن و تنھایی
ل شایی جۆر ھژدە دەگن.  شایی گورەترین ھولریش  ماوەتوە،

دەگڕا. مستفا مال ونکانی و رگشمپ بۆ تیراوە،

*****



بۆیان نیی بگڕنوە، ناتوانن پروین و یاسین بم دەگڕنوە! ئوان
لوێ ھاتن، !یاساخ لوان قدەغکراوە، لوان تیراوە تیراوە، بچنوە
لوان کڕەکگ بگڕنوە، ناتوانن جووتب ئیمۆش ھاتن، جووتب
لپاش فورات، روباری سر شارەکی ل لوێ، ،ردەکم و ژن !رامح
تاک دەمیننوە. ئوان بتنھا ئازاریش، یازدەی بوبونوەی بیانکی

مابوونوە. بوون، لو شارە کورد ما
و ئازار یازدەی ئاھنگی رۆژانی بزمی و شایی بۆ بوون دوودڵ ئوان
شارەوانی و قش بر خۆشکانی زمب بۆ تیراوە. گورەکی شایی
و چاپخان و قیبلخوار)  (مزگوتی و فندی ئحمدە دوکانکانی  و
و دەرگیی عوسمان چاخانکی و موکریانی گییوی کتبخانکی
حز زۆریش ئوان  بوون. پریشان و پرۆش قت بن موغازەکانی
دەکات، چاوەڕوانیان وە، کنڕبگ ئگر بم نازانن بگڕنوە، دەکن
دەرباز ئڤینکیان و دڵ ئوان دەکات. پشوازییان چۆن کیژەک برای
د ل مترسی. بیخنوە گڕانوە سفری ب ئوجارە، کرد، نایوێ
نشکت، تا برد دووریان دوور پیرۆزەکی ڤینئ ل دەترسن. تڕەکیان
ھاتن. دیجل رووباری  ب سوڵ ب و درژ بلمکی  وەک دەترسن،
نبک ،باخچ نبک ئڤینکیان تا شارە ئو ھاتن فورات. سر یشتنگ
ل زیندووەکی ڤینئ نوەک ناگڕنوە !پووولپ وەک ناسک شوانی
الچپ، و شاراوە ھواکی زیندوو)، (مردنکی تبب کرد، دەربازیان مردن

گوندەکان. شارەکان، ھموو سرزاری قسی ونبک
و بگرمی پیاوەکانی  ھموو نوەک بگڕنوە ناتوانن، و  نایانوێ
ژمارەیان ئو. ھموو تفنگکانی دەکن، ببن براکی شایی بسۆزەوە
دە ک ئو. برادەرەکانی براکی و ناودەستی سرشان تزۆرە، بچ
ناوچیک بتالیۆن و و ھز برپرسی .نیی گورە ژنک، برپرسکی برای
نایانوێ .نیی رەھای  دەستی  ئڤینکیان و ماچ کوشتنی بۆ  .نیی
ل بشداری ،کنکۆ ،شارەک دیتنوەی قوربانی نبک ئڤینکیان،

.کشایی
السارییکان، و تاوان ھموو تۆکردنوە. و شیوەن نکن شاییکان
نما. شونواریان لبیرکران. کمینکان و بۆس و کوشتن جاشکان،
بوو، تاریک  شارەک بگڕنوە. ناتوانن دەترسن، بولبل دوو ئو بم 
بوو، برسی لوێ بژین. خک ناتوانن و ستا رووناکدەژیان، ئ لوێ ک
تفنگ  ب شوان کۆنکان بوون، زۆر  و دەربدەری گوندەکان ئاوارە



دادەخرا، ناوەندی دەگیرا، سرکی گومان و چرپچرپ و پشکنین و
بۆی بگڕنوە، ناتوانن ئوان شارەکی تری دەپچرایوە! سرەکی
بۆ کارگیکی دەردەچت. بۆ بیارکی ماوەماوە پایتخت. بوویت
سۆڤیتوە، ل (جورجیا)، ئزدییکانی کوردەکانی دەکرت. دەستنیشان
و ناکن  جورئت ئوان ئینجا تدەکن. رووی عفرین و کۆبان  ل

پشتیوانیان نیی بگڕنوە.

*****
ھالنیکی لناو شکاو، دارکی لقی لسر ،رووت برسیی کچۆل دوو ئو
نازانن، بم ،یھ گورەیان ترسی ماونتوە. زریان و رەشبا بر
لوێ گڕانوە،  ئگر دەترسن! کل سرکردە، لکام تفنگ، لکام 
سربان کام لسر دەکرت. ل تقیان کۆن لکام دامزرانوە،
کام فانووسی کزی چرای  لبر ،چاخان کام لناو دەکن.  چاودریان
عاموودە ئگرچی خانووەی  ئو ستارەی الچپ). ب (خانووی قووڕی
دانراوە، کارەبا وزە  و تل گیاندنی  بۆ دەرگاکی،  بر  ژەنگاوییکی
چ کارەبا بۆ ئوان دەیاندۆزنوە. رانکشراوە، لوە کارەبایان بم ئوان
و ندەسھ بیردۆزەکانی وانش .نیی خوندن لبر کسیان رابکشن،

بخونت. زموونی مانگانئ جبر بۆ ھاوکشکانی
،بۆ چیی کارەبایان ساز بکات. سعات و میلی نخش و كو نیی کسیان
وانش ئیسرائیل رادیۆی بگرت، ھواکان ل گوێ نبووە، کسیان
عورەفا رەئیس ھتا ناگڕنوە، نازانت. عرەبیش کسیان بکاتوە.

وتبووی: ئو ئاگاداریان دەکاتوە، شریف مح

*****
چاوی دەبستتوە، شارەم بو  خۆزگ دوو  خم، دوو دەچموە، من
گورەی یاسین خمی خانووەکمان. خاوەنی ،کرەش عبا ژنکی ناو

وتبووی: ئو پروین، و
ساردکردنوەی بۆ شارە بمینتوە. دەگڕموە لو من خمی ھیچ ناموێ
پروین دەکرد. چاوەڕوانی کبا رەشع ژن و ئوان !مخ دوو ئو ئاگری
گرمی کۆبونوەیکی لناو بدۆزتوە، براکی چاوەڕوان بوون لوێ
پی و بیبینت نوێ (مارسیدس)ی رەقمی ب ئوتومبلی لناو یان لق،



بت:
ئاو بن بردی تۆ ک دەزانم من دەزانم، خوشکت ھوای من ،کاک ھڤاڵ،
لو بوو، ئوە پرۆشی تۆ بوو. پرۆشی گڕانوەی بردەوام ئو بوویت،
تۆ بم بگریت، دایکت ژانی نای ل گوێ بیکوە، ئوە بت، نزیک
تزکرەکت سر ونی ماوەیان یادگاری تاک نبوو، ھواکت ھیچ

بوو.
ئفندییکی پیاوە ل ھر رووی ،کرەش مارسیدس ناو پیاوەکی
ب بکات. تواو ئو لگڵ ئاخاوتنکی دەیویست بوو، تنیشتی
دەیوێ گرژەوە نیوچوانی و کورت زۆر وەمکی ب سارد. دەربینکی

!چیی مبستت باسی چ دەکیت، نازانم بت، پی
.یھ ناونیشانکی دەزانت، شریف مح ساردە، موە بو
و دائیرە و  بارەگا تبچ ئو دەب .نیی پروین براکی پیاوە  ئو
براکی تر یادکی  بیرەوەری و کۆبونوە ل رەنگ تر. دیوەخانکی 
دوور ،نیی ئو ،رەش و مارسیدسناو ئ پیاوەکی بدۆزتوە، پروین
نوتر مۆدیل شین، سپی، رەقمی  ب تری مارسیدسکی لناو نیی

بدۆزتوە! پروین براکی
عبا  ژن رەشی چاوی کشا. درژەی زۆر ک چاوەڕوانییکان لگڵ 
بۆ خانووەک و دوورکوتنوە لوێ ئوان چونک کوژایوە. رەشکش
دەسکوتی برھم و دامزران. شارە لو نائومد ئوان گورە بوو. ئوان
و دیار ترسکان) و بدحای و خم و (گومان لگڵ ئازاریش یازدەی
خزانکی پیرۆزی لبر کژن دەبت، کوڕکیان ئوانیش بوو، برچاو
النککی دەکات. کوڕیان سیروانی بناوی کوڕەکی شریف، مح

دەت: بکارناھنت، جھشتبوو بۆیان
بت، خ عرەبکان منا وەک سری منیش، کوڕەکی سری دەموێ
مناڵ سری النک، ناو بستانوەی و مانوە و نووستن نبت! سرپان

دەکات. پان پان،





حهوتهم بشی





دەربندی گۆمسپان

شینی گرمی و دارخورما دوورە، نزیک ئو شارە بردبووە ئوانی خۆشویستی
ککوشتن و ڕەکش بم ،نحوس و حسن (ناوەکی حوسین و حسن
سر شارەکی ئامۆزاکانی کرابوو)، و زڕبرا و و عباس حوسن ل ،کمزو و
برنجی و بر گرمایی خورما رەوانی ئوانی دی سووتاو، فورات، دوو رووباری
دوورکوتنوە تنھایی، ناو دوورکوتنوە بسوتن. زۆرتر تا کردبوو، عنبر
دوو دووری خواردبوو، لدووری خمیان زۆر چونک بن. نزیک لیک زۆرتر تا
و پناو دوو و سربان ستارەی دوو ئاو، جۆگلی دوو و دیوار دوو و کۆن

دەیووت: تنھایی پروین گرم! لو نانی دوو
تنھا پیاو دەخۆم، پیاو رۆژە و ساڵ مانگ و چند پیاو، ر بووم لت یاسین من
دەخوم. پیاوک دەخۆم. لگڵ نان گرم پیاوکی نانوای لگڵ دەبینم.
تر بمخونت! ئویش بم. منایش بخونم پیاو تر مناک ب دەموێ
پشتی و شان سیری تر لوێ ئارەق بکم. ئازار یازدەی شاییکانی ل
و لدوان دەستی، دەمانچکی سرشانی تفنگکی بزانم بکم. براکم
چاو ناو پیاوی  تۆ ھر دەموێ !چۆن براکم کۆبونوەکانی ناو پشنیاری 
بدەنی درەنگ، خۆرەی تیشکی ئو لناو چاوەڕوانییکانم نبیت. و نیگا و
تیشککانم و وردەشووش ھوەریوەکانم، شب لوێ تۆ دەدا. بواری قت
و خوناو بدات، تیراوە ل دەیتوانی درەنگ خۆرەک تیشکی ک کۆبکرەوە،
و و تکو رژاو و (پخشان ناموێ کۆمبکرەوە، ھناسکان ھفنت،
و سینگ باخچی نابن گردەن. نناگ ھرژاو خناوکی ھوەشاو)بم.
نادۆزرتوە. براکم من لسر دەدرت. سزا گڕەککم من لبر ممک.
بریندارم. شارکی سزادراوم. گڕەککی من بنازە. دایکم کی من تاوانی
شھیدان. لکاتی خانووەکانی سر خنجرەکانی رۆژی دابشکردنی ل
دەگات شریف مح شھیدان. خانووەکانی کلیلکانی دابشکردنی
(خنجر)ەکانی سیری  شھیدەکان.  ناوی لیستی  سر  دەگات لق،
دەیوێ دەکات. ھیوانکان و ژوور  دوو  خانووە ستاری ئاکاری سر
شھیدە ئویش .یھ لیستاندا لو ناوی پروین، براکی ناوی بزانت
دانراوە. دوورەکی  سکئ بنازەکی، گۆڕە حسانوەی بۆ خانووک  و
ل یکک ھدەڕشت. بدزی بۆ لدوورەوە فرمسکی زۆر خوشکی ک
ژانک گولل و و برین سفینی تاریک کردبوو، چیای شڕەکانی بردەوام
خرپکی دایکی چاوی مانگ، دوو ھفتیک، رۆژ، دوو پاش دەیکوژت.



دەگرت. بۆی و دەزانت کگولل برکوتنی ساتی دی،
ناوەکی دەزانت کرد، سیر ژمارەکانی خوندەوە، ناوەکانی شریف مح

دەپرست: بۆی ،نیی تدا ئوی
سک ئوەندە ،یھ شارە لو شھیدە ئوەندە ،لیست دوا ئوە ھڤاڵ،
دەگڕم، ناوک ل من ماوە؟ تریش لیستی یان خنجرەکانن، شایستی
کسیان کردیتوە، وانبیرتان ل ئوە .نیی نیی، ناوی خمخۆری ،نیی کسی
نکردبت. باسی راپۆرتک ناو پشنیاری برایک، کالشینکۆفک، نبت،
نازانت، کس بت، شھید رەنگ بت، شھید پیاوک ،دایت وای کسی
مرد، ئو لبر باوکی مرد، ئو بۆ  دایکی  دوورە، ،یھ خوشککی ئو

برکوتووە!؟ خانوویان سانک ئو دەربدەرە! ئو لبر خوشکی
حرەس ب ببوو ناویان پشمرگانی، ئو موچی دابشکردنی رۆژی ل
(ناوی معاش وەرگرتنی رۆژی ل وتبوون، پیان ئوانی حدود.
دەبت زۆرتر دەدرا، جاروبار دینارەکی پنج ،موچ ب گۆڕابوو یارمتی
لسر کخاکیی تکاسک بن. سربازی بجلی مانگانش) تدەب و
لدەرەوەی زۆربیان وانئ .ب سربازی سیمای جلکانتان بکن.
جبکیان، لپنا دەگۆڕی. خۆیان ژوورەکانیان، ئاونی ل دوور ماوە،
سربازە قڕەباغی لوێ لناو بچووکی (ریشتاشین). ئاونیکی لدیار
جل زۆربیان ئوانی ئازار، یازدەی بیانکی دوای پشمرگکانی
رکندەخست، یخیان ئوتونکردبوو، چاکنکردبوو، سربازییکانیان
بندەکانی ب تا ندەکرد. پل قیتانیان ب و رەش پۆستای پوی
بارەگای و دوو لقی و برپرسکانیان ب بن، ئازار یازدەی بیانی

بن: بارزانیش
کسک و سوور نیتاقی بکین. لبر سربازی جلی نین، ئامادە مئ
بۆ ریشمان رۆژەکان ھموو ناکین. پل پۆستاڵ نابستین. قۆمان ل

ریشمان ناتاشین. جلی سربازی بم بۆ دەتاشین، شاییکان
بگرت، شە خاکیی گورە و ربازییس جل بو ئامادە نبوو ونیک، کسیان
ونی لناو  بگڕیت، ناوماکان کۆنکانی لبۆمئ ئرشفکان، (ھموو 
ھر ب ھولر، دەشتی ھزی پشمرگکانی نوەکانی ھموو بابوباپیرانی
بجلی کسک، ھیچ مامی کس، باپیری ونی بگڕیت، بتالیۆنکی س
لسر ژوورەکی س دوو ل گۆمسپیان، دەربندی ل حدودی حرەس
مح لوێ نادۆزیتوە!)، و نیی کردبوو، دروستیان لیوا بناوی برزاییک
سربازی بوو. خاونی عورفایکی رەئیس ئو تنھا بوو، پۆلیس ریف تاکش



سوزەکی یتانق چاکتکی، ژر خاکییکی میسق ئوتوکراو، پانتۆکی
بوو، گیرفان داخراوەکی لناو ک سافیرەییک بۆ ھگرتنی کتافیکی بن

تاشیبوو. جوان زۆر ریشی دەبریقایوە. رەشکی پوە
سرباز ئو بس دیار بوو. گۆمسپان لناو سربازگاکی بوو پۆلیس تاک
گوی بوو. ھاتبوو سربازتر ھموویان ل پۆشاک و سیما م بب نبوو.
وەربگرن. مووچ ھاتبوون ئوانی رابگرت، سربازانی ئو لناوی
ناوەکان ھموو بم دەھاتن، زۆربیان یان ھموویان، مانگان لورۆژە
براکی بکات، تا ناوەکانیان لیستی سیری ھاتبوو، موچکانیان وەردەگیرا.
ل نیدۆزتوە، لوش ئگر بدۆزتوە. نانوا یاسینی ژنی پروینی

لبردەکرد. سربازیان جلی یکجار و مانگان پشمرگکانی
فایلک لناو لیستکانی  یکک جبک). ناو بجماوی (یککی  لگڵ
لسر پاندانی قمکی بدۆزتوە، یکک دەیویست دەبستایوە.

بت: پی بت، دیار گیرفانی
و فیرار کسی و کونشاخکان ماوە؟ ئشکوت گوند و لو کس ھڤاڵ،
رکوتنی بندەکانی ب من بت و نگڕابتوە ماوە کس ماوە؟! ھتوو
بزانم، پرۆشم و دەکم پرسیار ناگڕموە. و نیم رازی ئازار یازدەی
جلی ب مانگان ئوانن لرە ھر ئوەندەن، کادیرەکان ھر و رگشمپ
ئشکوت بدیارە ھشتا ماوە، تر  کسی  وەردەگرن!؟ موچ سربازی
برۆژووە بتل ،کدەنگب ستگئ و شکاو منجی بارەگا، کۆن و
ئوندەن، ھر مابتوە. ئیفلیج) (بریندارکی و کونشاخکان !کدەنگب

ماوە! کس دەکرد! عرەبییان نتوەی ل زۆر و عیراق شڕی ک
سربازیش ل فیرارەکان دەت: ھموو بدۆزتوە، پی براکی لوێ ئگر
دەبن. بۆ رگایان نۆژەندەکنوە. سووتاوەکان گوندە وا بوون. تسریح
خوشکت بو بوار بسر دەستی راست نما. تۆش مافی چپ دەستی
دوو ئوەی گریا، ساڵ بۆت چند ئوەی بژن ببینت. و بگڕتوە بدە
بۆ قبرک، تنگی بۆ پرسیک، ساردی بۆ نخۆشک، بۆ فرمسکی
تۆ خوشکی ناکرت. لبیر رشتبت، رەشمایکیش و گوند ناو دووکی
رشتووە. تۆ سۆزی بۆ گرمی فرمسکی رووبارک فورات، رووباری لگڵ
بکیتوە، وشک چاوەکانی ھردوو فرمسکی تۆ ،چاوەڕوان تۆ خوشککی
ئو ھگرتووە! تۆ بۆ دایکی وەسیتی خوشکت بژمریت. بنووسیتوە،
دایکی نخۆشی مرد. تۆ لدووری ئوەی دەناستوە، گۆڕەکی کلی
خانووەکی سرمای و برسیتی نیکوشت)، (بوەژنی نکووشت، تۆی



دووری تۆ، بۆ بم بوو، و پۆتر دایکت لوان قایمتر نیکوشت. تیراوە
کوشت! تۆ، ئو ژن گورەیی بدەنگی تۆ،

جل لناو  گۆمسپان.  دەربندەی قڕەباغییکی لناو شریف   مح
بدۆزتوە! براکی تاق پروین، براکی دەیویست شەکان. ربازییس
ئویش سیری ناوی دەکرد. ئویان سربازییکی یری جلموو سھ
ب ببوو ناوی  پارەکی خوندرانوە، ھموو ناوەکان دەکرد! ھموویان 
شروا خاکییکان پانتۆ لبن لبرکرانوە، جلکان وەرگیران. ،مووچ
پروین براکی بم ناوی دەرکوتن. گوزارەکان) نپشد) کوردییکان،

دەرنکوت! ناونیشانی لوش ناو و نبوو، لوش

*****
رمگ ھر شایی

نا ل زامدارەکان، د تا .کخۆشخانن برامبر خانزاد، لناو باخکی
نخۆشخانی رووبڕووی باخچیک بت. ئارام نخۆشکان فیغانی و
ئیرتوازی بیرکی کراوەتوە. ئاوەدان ھتوان و دەرمان بۆ کۆماری،
،کنچیم برزەکان، دارە ھموو دەتوانت، کباخچ لناوەندی
دارەکان، لنزیک بژنی لوێ بژنت. گوسوورەکان موورتک و جۆگکان،
چاوەکان، چاوە گ دەستکان، لق برسییکان، قدە زراڤکان، ژنب
،رمگ شایی دەکن. شایی بژنکان زراڤی لقکان، دەست گکان،
دەست لناو شاخان تفنگیان سا، لو و چند ندو دەستانی ئو
تیراوەیان گرم رەشبکی دەستکان خواردووە، پی رەقیان بووە، نانی
رەنگ ل تابلۆیک، بوویت زوبات)، (قریی برامبر گۆڕەپانکی کردووە.

ئاوتبوون. و سۆز و
ھموو ریزەکان، شانکان، دەستکان، ندەناسی، کسی کس لوێ
کیژەکان، دەستی ژنکان، گردابوو.  یکتریان توند  بم بوون. گانب

دەیانووت: پیاوەکانیان دەگرت، لدوە گرمی
ئاشتی! پیرۆزە ساز و و گرم چند

بۆ خۆی دەب دەخوازت ئاشتی ئوەی  نبوو،  لبیر ئوەیان کسیان
بکات. ئامادە شڕەکان

چاوەکان و روو لسر پچکان نما، عباکان ،ورەیگ شایی لو



ھاتنوەی و ھواڵ  کردبوو، گرمی شارەک شاییی لو ھدرانوە. 
و پاکبوونوە سرەتای  ب ببوو بخشیبوو،  پ سۆزیان پشمرگکان

ژیان. پیرۆزی

*****
خۆشناو، شتی  فینس سفین، .رگشمپ ببوون ھموو پیاوەکان 
شاییان تیراوە، ھاتبوون وانئ شکاند. بغدا ل حکومتی ھندرنکی
دەبووە دەگرت دەستی ئوەی تیراوە، شاییکی لناو کردبوو. گرم
ھزی رەشاشکی ب دەست ھولر، دەشتی پشمرگی .رگشمپ
شاییان و خوارەوە ھاتبوون پرسوە ل باکایتی، رزگاری، ،تواتب
لبردەم کردبوو. دروستیان ھولر ل ئینگلیزەکان سپییکی قش دەکرد.
و رووخاندنیان شارەوانییکی دوایی بوو. لبردەم گرم شایی ئوش
برد. لجیاتی ئاوی کسکوسوور بۆ شیرینی بووک و ب بینایکی نویان
رەنگکان (چرای ب ،ئاوەک بخشی. شارە بو رەنگی سای ئوەندە

ببوو. کسکوسوور)
شقامکی سر نوێ،  بینایکی ناو دەگوازنوە قت لبن شارەوانی 
خانووە  ل وەستاکانی دەکن. بۆ سوز  گورەی باخچیکی سرەکی، 
کارامیی گالوژ ئامادەییکی و رستھاوس و پیرمام گشتیارییکانی
ھوتلکی ھورامان رەنگینی ل دەست دەبت. دواییش نقارییان زۆرتر
ئازار یازدە بیانکی پاش ھوتلی ئو نازانت کس (ئستاش

وتیان: ھورامان. ناوە، ناویان بۆ دروستکرا
ل پشمرگی بوون و شاخ چوون بیادی ودەمانئ موتسرفکی
بم ھورامان، ناوە دروستکراوە برد ب لھوت لو ناوی ھورەمان
بووە، چوارتا پۆلیسی معاونی زاینی ١٩٦٢ی سای ل ئو راستییکی
نخش و برد ورامان واتھ دەکات. شۆڕشوە یوەندی بپ لوشوە

سازگار!). ئاوی ب مستبوون و گشتیاری و

*****



جوان پیاوکی

بوو؟ جوان پیاوکی باوکت شریفی مح دەزانی
ناویان مکراوەکق برۆ ژن تا بوو. کجامخان لسر چاویان ھردووکیان
و (شانخوار) و کز چاوە پیرە، برین ھموو ئو لدیار ژن ئو بخونتوە.
دەیوێ موچکی رازاندوتوە!؟ خۆی بۆ نشینانخان و الت و کیرمردوو
ب دەیوێ بیانکوژت، ئو جوانییکانی خفتی نیخۆن! وەریدەگرن
ھناوەشم، ئوە وەک ھرگیز من بت: خاننشینکان ب پیرەکان،

دامزراوم! تازەش و پیرنابم
لسر وەربگرن، مووچکیان و بردەمی بچن بوون، چاوەڕوان ئوان
رمچ بوو) سوور رەنگی یان بوو رەش کرمچ) رەش درژە کورسیی

دانیشتبوون. کلووس
بوو. شیدا  کتاکسیی بدوای رۆژان نبوو، زۆرزان ئو وەک  پیاوەک
ئو وەک خۆیان. نانی نبگ و بکن تواو زانکۆ مناکانی بوو پرۆش
بووە، خاننشین و بووە ئاسایی  کارمندکی نبن.  ماندوو باوکیشی و

!چیی جوان پیاوی وشی ل مبستی نیدەزانی
بازاڕی ناو  وتووتک سا چند  .ینو دەستواژەیکی  جوان،  پیاوی
تازەی پیڤین. فرھنگی ناو  ھاتووت تازە  ،کواژەیدەست دەموزار.
،جوان دیدی جوان، پیاوی بووە. پیدا ئیماندار پیاوی پرچکرداری و
رۆیشتن دەبینت. ھنگاوی و بگرد رەنگین و دیمنکان جوان ھموو
جوان پیاوی دەکات.  نمام سیر ھژانی (لرین) و کارکردنی، وەک و
دەبارت ک پیاوی جوان بسر تمن بفری .جوان پ ژنی و ئسترە
مرۆڤ ناخی و نابت لرزۆک  و  نائومد ناکات،  نخۆشی  ناکات، پیری

بوو: کپیاوە جوان حم شریف سپی دەکات. و رووناک
پیاوە ئو بۆ کوڕی بچووکی حم شریف، نیدەزانی خاننشینکی پیاوە
چاوی باوکم راست ،کپیاوە جوان رەحمتی دەت: باوکی ب نشینخان
و زریان و ھنگاوەکانی چنار بژنی و روومتی ناسکنان بوو، زەیتونی
لدوە: بم دەپرست، دەکات، وەستھ دەکات، رامان بوو. شنباش
رگیز کھ من خۆ ئوم! کوڕی من دەزانت چۆن دەیناست؟ ئو لکوێ
و باس ل باوکم، مای ل پیاوەم ئو شوەی و ناو و ئاکار مابوو، باوکیشم

نبیستووە! دایکم قسکانی
بوو. پیاوکی جوان باوکت پی دەتوە کابرا



رەنگین، و بسۆز تابلۆیکی ببووە ئوەی ،کجامخان ناو ژنکی ک
دەخونتوە، شریف مح کوڕەکی ،پیاوەک ناوی و دەبت قسکیان

پی بت: راناگات و بوەش دەچت رەکنجرەو پب
بکم! خزمتت با مڕۆ

بووە. ئو کوڕی ئو چۆن دەزانت باوکی ناسیوە،! چۆن نیزانی و دەڕوات
لسر کفزیۆنییلت رنامب نازانم   چونک دەکم، پرسیارە ئو منیش
منیش دنیانیم، نا. یان کرابوو، نگڕابونوە و مابوونوە باشوور کانی لزانخ
ھموو یان کیژەک کردووە، دایکوباوکی ل فی لرە ھاتووە، ناوی ک کۆچر
دایکوباوکی و دادەرژت یرنامب ئو کۆچر بوو. کیژەک بیرۆکی ب کپالن
چند بوکرابتوە، و کرابت کرنامب ئگر لوێ دەگتوە. کیژەک

ھاتووە! شریف مح رەئیس عورەفا ناوی بسۆزەوە و جار
گڕانوەیان دوای مانگ چند وتیان بوو: جوان پیاوکی شریف مح
نات، بکس و دەڕوات شریف مح رۆژکیان، عیراق. باشووری ل

بغدا. تدەچ
شیعرە یادی ب ،(بدوع) شوانی سرخۆشکانی پیاوە شوک بیادی
کوردەکان شوەکان بغدا، ی لو تیاترۆیئ گۆران. جوانکی مامۆستا
و قامتی شراب و ژن بۆ مست دەبوون، سما بۆ ھاژە و لڤینی لوێ
گورە پیاوە  تڕ!  قامیشکی  دەبونوە دەبونوە، رووت  رووت،  باریکی 
لوێ شوک زین. بم ورد خوناوکی ۆپد ،دەبوون ناودارەکان 
شراب دەکات). پ سمای  (سما، برەبیانی، ھتا  و دەمینتوە
پروین و یاسین بۆ سردانی بیانییکی دەمینتوە و دەکات. مستی

فورات. رووباری سر شارەکی دەگڕتوە
ناونیشانی براکی، ناوی وەربگرت.  کژن  ل زۆرتر زانیاری دەیوێ
ل ل کۆبونوەیک، بارەگایک، ل تا وەربگرت. ناوی دایکی و چاو رەنگی
یازدەی رکوتننامکی جبجکردنی دواکوتنی تووڕەبوونکی ھچوونی
(پشمرگیکی ماندوو، کادیرکی لودەمانی بیناستوە بیدۆزتوە. ئازار
نپشد ب گورەکان، دانییمج ب دەکات و ھاوار ک بریندار)، دووجار

دەت: دزراوەکان مارسیدس و نویکان بج ب ئستوورەکان،
قمرە)مان و قسر و داوای (قووز مکرد، ئن ئوە بۆ شۆڕشمان مئ
ل ساڵ ساڵ، شش دە نبووین. ماندوو دروشم س بۆ ئو ندەکرد!
ۆپد داڕماوەکان کۆن خانووە شوان لناو ک نخوتین، بفرا لناو چیا
ملمالنیکانمان ک نکرد، ئوە  بۆ شۆڕشمان  دەکردین. کون سری



لگرمی و لوێ وەربگرین. لکوێ چک بۆ دووبرەکی دانوستان، بۆ
بدۆزتوە! پروین رەنگ براکی ھڕەشکان و گفتوگۆ

*****
تووڕە زۆر کادیرکی

ھبژاردنکان ل گرمی نبردییکان، کۆڕان، یادی لو بوو پرۆش
ھچوونی دامرکانی پاش بیدۆزتوە ببنتوە. پروین براکی
(رەنگ پیاوە کادیرە، ئو پیامی تواوکردنی دوای گرم، گفتوگۆیکی
کۆنکی جل دەست ھر پیاوەکی ،ورەکگ چاو پیاوە ،کنمی)یگ
و ناز ئاکاری سمی، سپییکانی  داوە پیاوەکی بوو،  لبردا گی

جیادەکاتوە: کادیرەک شریف مح بخشیبوو، پ شیرینی
من بم ،کانت جوانموو قسھ پشتیوانی قسکانت دەکم، ھڤاڵ،

ھڤاکی دسۆز وەمم بدەرەوە: ھی، تکای وەک پرسیارکم
پروین!؟ ناوی بوو بھ خوشککت تۆ

ل ئامادەبووانی زۆر ساردنببووەوە، ھاوارەکی و ھشتا تووڕەیی پیاوەک
ئوەی وەک ببوون، تووڕە لو ئوان  بم  کردبوو، تووڕە خۆی وەک

بن: بیانوێ
زۆرە، ساڵ شش ساڵ، شش بینی. زۆرمان داماوی و زەلیلی خۆمان حقی
لسر ماینوە، ساڵ، لناو گوندە کساسکان شش ل زۆرتریش ئینجا
بۆردمان، ل خک ترساوەکان لناو نانکمان بردەکوت. برسییکان سکی
کساسی ب دایک، شیرینی شیری و گمکردن ل ببشکان منا لناو
ئستم ماندووبووین، چند زۆر، تمنکی بڕکرد. و سامان مانگ و رۆژ

بخویت. تفنگ رۆژەکانی لگڵ و ساڵ، شو شش مبارییخ و
لبیرنماوە، تفنگتان شوەی و رەنگ یان بکن؟ تفنگ سیری تفنگ
ب جوانی ھپساردووە، بۆ دیوارەکانا ب دیوەخانکانا کانتان لنگتف
(چند شوەی، رەنگی ،چی جوان سیری بکن، وەکردووەوە. دیوارتان
ریتخ وانش ژیاوین)!   ژەنگاویی ساردە جانوەرە  ئو  لگڵ سا

بخویت. فیشکانوە تپاک ھموو بو نکیتوە، لپشتت
بینی، شارمان یکجار سا چند لو  ھبووبت. خوت بواری ئگر
سابوون و تاشین ریش مکینی ھبوو، دووکانی بوو. گ ئویش



چاخانیک دووکان و پنج چوار شارەی لو لوێ تدا بوو. مووسی و
و وشک) (کفکی و سارد حمامکی  و سرتاشین  جامخانیکی و
برادەرمان کۆن شارە، لو بینی. منارەمان و گومبت ب گورەی مزگوتکی
و خزم شھیدبوونی ھوای دووکانک، سبری لپنا لوش دۆزیوە،
کردین. تاڵ ل سفرەکی شاری تامی بیست، ئوەش ھاوڕیکانمان
پاشبندی ل ناومان تنھا خۆشویست، سرۆککمان ساڵ شش
ھموو بگات دەیتوانی سرۆک ن بس. و دەبیست ھواکان و بیان
بناوی میدیاکان دیمانی ل سرۆک دەمانزانی ئمش ن بارەگاکان،
شار دەومندکی  ھتا ماندووبووین، ،خۆمان حقی دەت! چ  مئ
مانگ شش دەکرد،  رەوان شۆڕش بۆ  دینارکی  دە  وەرزان ،مانگان
و ماندوو دوادەخست! گفتکانی بیانوو ب و جار چند دەکرد، چاوەڕوانمان
زۆرتر دەھنین، دەخون، ژن خۆمان رەنجی ئستاش بری بووین، برسی
و دواوەیی پشت (سواری چیتر ،یمئ شایستی ژنک! مارسیدسکان ل

تواو! نابین)، گودرژەکان
قسیک بت، پروین برای ھبوو گومانی پیاوەی ئو لگڵ نیتوانی

وتی: یککیان ببوون، تووڕە ھموو بکات،
بتنھا نکردووە. نکوت. شۆڕشمان بتمای ئوان بگڵ کسمان با
ھر گوندەکانین، ئاگردانی شارەزای خۆمان ھر شاخ. دەچینوە دیسان
بارەکان ھگرین، دەتوانین و شارەزاین رگاکان وخکانمان وەک خۆمان

ناوێ! کسمان
بپرست، ھموویان  ناوی نبوو، بوار  بوو،  گرم وەککۆبون و  گفتوگۆ
ھیچ دەزانیت بم چۆن! نازانم  دەبت،  دنیا  شریف مح بم
دەزانی، گ ب تووڕەکانیان پیاوە ئوانی یان ببوون، تووڕە لوانی
دەبت، ئامادەیی قۆناخی دوا ل قوتابییی ئو نبوون. پروین براکی
لوش حزب، ریزەکانی ناو تدەچ قوتابییانوە یکتیی ریزەکانی لناو
ناوکی ،ورەیگ شۆڕش ئو گرمی سا چند شۆڕش. لو ناو تدەچ
ئو یکجار چووندا، و ھاتن ھموو لو نکرا! باسی و نھات ئو بچووکی
نبوو بیبینت! کسیشی ئو خۆ نیبینی، کس نھاتوە، دەرنکوت،

نیبینی. کس یازدەی ئازاریش پاش و نھاتوە
کارگیکی پشت ل ک دەبت. خاننشین پۆلیسیش ل ھتا حم شریف
پیشسازی دەبت ناوچی ناوی دوایی ئوەی بندیانکانی ماجیداوە، ما
و و کاشی بلووک کرەستی بوو، شوورە) ب (کارگیکی باشوور. چند



قامش ئینجا ھموو دەھنا. برھم شارەک بۆ دروستکردنی چیمنتۆیان
ھاوینیش ب ھدریش بوو. گورە و کندی گۆم و و پانکانی قووڕ و برین
و چاودری سرکار و پاسوان تدەب لوش دەگرت. بری ئاسمانی تۆز
و دەکرد بانگی دەبوو، میوان ب و ئیش ب ک خاوەنکی کارگیک.
و بیستانکان ناو فورات و رووباری سر سردەمی پۆلیسی یادگارەکانی
کیارک میوانکیان دەھات، ک ئویش دەگایوە. کانی پچاورەش ژن
دەپرسی: ھموویانی ل دەھات، بلۆکشانی تراکتۆرکی شوفری دەھات،
لورۆژەی کتان بوون؟ رگشمپ و شاخل ئازار یازدەی ل بر کامتان
وتیان و رشانوە کخواردنی دەعوەت ب نی)یبز (شخ و (شوان) لو
ل دەناسن، تیراوەیی بوون؟ کتان کوڕکی لگڵ ژەھرخواردووکراون
ئوەش ئودەمانی و ھتا دەرەوە تدەچ قوتابی بووە، ھولر ئامادەیی
.نیی ھوای دانیشتووم ئوە لگڵ منیش و بارکردن بلۆک چاوەڕوانی
لی فورات رووباری شارۆچکیکی سر و، لئ ترسی ل خوشککشی

کستان نایناسن. بۆی دەگرت! و بردەوامیش دەترست
ل بانککی ک مانگانش دەدات. ل یکم جتشی حم شریف ھتا
برامبر دەگوازرتوە کبانک ک وەردەگرت. مووچش رافیدین برامبر
خاننشینک جارێ ھر لوش چلبی)یش، (ئحمد گورەکی قسرە
دەبتوە، کم ب مردن یکک یکک، بگومان بزۆربوونی دەبت، زیاد

دەپرست: نویکان ش لکی کپرسیبوو، ی کۆنکانی ل
خوارەوە. وتک چۆمان ل سرووی  کۆکف ک بوون، لوێ کستان
دەگرن. زۆری ریزی دەبت، دیل فۆکوانکی رایات، دەربندی لپشت
کتان دەکن! سردانی عشایریش دیوەخانی و دایک نازی و عگال
بوارساز بوو ،کۆکوتنی فک و خوارەوە وتک کۆکف ک لوێ بوون،
و و باشتر چکی زۆرتر نوەک ترسا حکومت پ بکات. دانوستان دەست
و داواکانی ترساند بعسی حزبی کۆکف کوتنی گرمتریان وەرگرتبت.
تیراوەییتان کوڕکی لوێ کرد! کستان زۆرتر مستفای مال و پارتی
دەرچووە ک بووبت. ەک(نیارەشکت) بووبت، کدۆشک لسر دەناسی
چاوەڕوان بتوە، خوشکی پروینی نگڕاوەتوە، و رگشمپ بوویت و
ل دایکم بنووست: لسری و بدات نیشان دایکی گۆڕی کی ھردوو
من کووشت، دایکم من نیکوشت، نخۆشی مرد، زوو من خفتی

کووشتنداوە! ب دایکی کوڕم یکم
لالین کوڕەکی  کۆچر چاوی نیگای ب ک پروینیش، و  یاسین



ماونتوە باشوور ل کوردەکانی فامیلی ئاراستکرابوو، سنترکوە
مانوەیان پاش دەگڕنوە، کیژەکیان شیالنی بکات، رامانی سرژمر
فورات رووباری  دارخورماکانی و ماسی بدیار ساڵ پنجا نزیکی 
کۆخیکی پاش کژن شریف و مح سر گۆڕەکی دەچن دەگڕنوە.

ب یاسین بت: دەتوانت ترسناک، و تنگنفسییکی درژی وشک
نایدۆزموە! و دەمرم منیش ندۆزیوە، منی براکی و مرد ئو

*****
کۆبونوەیک ناو تووڕەبوونی

دانیشتبوو. کدانیشتن ،وەککورسیکۆبون دوا لسر ،کیالوازیرەشتاپیاو
سوورەکی چند نپشد بستابوو. باریکی پشدنکی و سپی دەست جلکی
الپڕەیی لناو ھشت رۆژنامیکی بوو. تدا شرمنی وردی زەردی گوکی
،یڤدارەکپ و لووتبرزی ھچوون رامان و و ڵ قسگل لوولدابوو. دەستی
دەکوشت، دەستی رۆژنامکی و توندتر زۆرتر ئو .وەکق سوورە پیاوە

دەستی: ناو کوردییکی رۆژنام کوشینی لگڵ
بشانازییوە دواالپڕەکی ستوونی ستوونکی ل نویکی شیعرە
یاخیبوونی یان بوو،  ئو تووڕەیی کرد. باریکتر و بوکرابووەوە، وشکتر
ناودەستی رۆژنامکی  الپڕەکانی بوو، شیعرەک دەربینی و وش ناو
داواکرابوو، بوو دواکس ئو دانیشتنکی ناو قسکانی دەکوشی.
،وەککۆبون تب ئویش ناردبوو، پیاوکیان بۆی ھبوو، ناوی لبرئوەی
:کوشین ئو لگڵ کوشی، توندتر رۆژنامکی نووسرابوو، زووتر ناوی

الپڕەی ل ک دەتکایوە.  ل (ڤیتنام)ی شڕی  قوربانییکانی خونی
نخشی و شون و برخودان چۆنیتی و ژمارەکان ،کرۆژنام دووەمی

بوکرابووە. شڕەکانی
دەکوشی: ببوو، بۆی رۆژنامکی تووڕە زۆر ئو

دەکرد. دخۆش گنجکی چند دەشکاند، کالسیکی و کۆن شیعری پشتی
ئو جۆرە دەسووتان، (فانی) و ئوانیبشیعرکی(حریق) بم پیرەکان،
،تییدەس بدەیانووت ل دەزانی! وش نویانیان بریزکردنی شیعرە
لگڵ کردیتوە. رووتیان و داتکاندووە و ھوەشاندووە وا شیعریان
کۆبونوەکی قسکانی گنجکی کادیرە دەستی، رۆژنامکی کوشینی



نبوو: بدڵ ھیچ
بو گورەیان الپڕەیکی فتانھ ھدەپروکاند. سریانییکی الپڕە
ناو وشکانی ژمارەی (بقد دەنووسی، سریانی بۆنی ب سۆزە، بو و زمان
و جوان ونی ل زۆرتر سریانی بوون، پیتکان رنووسی ب ک ،ڕەکالپ
تایف ھموو ب کریستیانییکان، دەچوو، گریگکان کۆنی کیمیایی ھیمای
پیاوە سیریان ندەکرد)، و نتوەکانی تر عرەب کانیان، ببزھم و
مارف و سوجادی عالئدین لبن دەستی کوردی خوندنی رەشتاکی

وتی: بۆی ببوو، تووڕە تواو کردبوو، فخری نسرین و خزندار
و ژن نویکان و و ئوتومبل مقاوالت ئوە شاخ، تر بچنوە جارکی ئوە
کچاورەش کانی ژنگۆرانیی وانش چۆن (گرڤن) جدەھن!؟ جگرەی
تر جارکی نماوە، شۆڕشتان ککی  جدەھن!؟  توفیق) (سمیرە

ناکرتوە! ئوە ب شۆڕش
بت، پروین پیاوە براکی لوە دەکاتوە، ئگر ئو بیر شریف مح
ساردبتوە. تووڕەیی لو تریش مانگی دوو تر، مانگی یک نیی ئاسان
دوا و دوا دەرکوتن ئنجامکی تووڕەبوون ئو بووە. رەنگ تووڕە زۆر
داواکی و قس بوو، دوودڵ شریف مح .وەیکۆبون لو بت بشداری

بت: پی و بگتوە بۆ
ل .فورات رووباری کناری لسر ماکی ،جنوب ل خوشککت تۆ
فرمسکی و ئسرین ب رووبارەکی تۆ، ل گورەشی ترسی و تۆ خمی
(پروین) بناوی  ،یھ خوشککت دەزانی کردووە! و گورەتر برینتر
یپوولپ دوو ئو ،عاشق ئو دوو ،وانجنوب! ئ ل واینان پیاوکی ژنی
رۆژنامکی پیاوەی ئو ئگر رایانکردووە. تۆ لترسی و ھتوون
ئو بت، برای تووڕەی کوڕە ئو بت، ئو براکی گرتبوو، دەستی توند
نزانت باشترە، ھر نابتوە، سارد بئاسانی و گرمترە ئاسنی کوورە ل

بۆ نکات! ھر قسکی با
لسری ئستا ھر رەنگ ئاگرن، قسکانی ناکرت، لگڵ قسی پیاوە ئو
دەرەوەیان دیوارەکی ئوەی کچان، قوتابخانکی لپشت ،کنکۆ
لوێ بگیرت. داناوە بۆ ستارەی ببردیان سربانکش ل و برزکردووە
ئو دەستی رەش بیکوژن! دوو رەش، دەسک ئستا، دوو دەمانچی ھر و
کورسییکان، ل دەمانچکان، ل تفنگکان)، ل (ھڕەشکردن ،قسان
بخۆڕایی خاونکان، رەش کان، مارسیدسینو بج ل دەربین ناڕەزایی

بت: پی نیی ئوەی ککی پیاوە ئو نابت. تپڕ لسری



قسکانت بت ناکیت جورئت یان تواون. قسکانت ھمو ،کاک
دەزگایکی ترسناک ب سر ئویش بکات، درۆ ئویش تواوە، نوەک

بت: پی نبوو، ئاسان گانب پۆلیسی عورفایکی رەئیس بۆ بت.
کساس کوڕکی داماوی ب شووی تۆ، رەزامندی خوشکت ب پروینی
و تابع سووتانی نزیک دارخورماکان، ناو نابویھ گرتبوو دەستی کردبوو،
بوخچی یک ب بری، کراسی ب تۆی خوشککی .رەباب لوورەلووری
دمان ئاگری ئڤینکیان بۆ مئ ھنابوو. (مخکبند) و ب عتر شل،
مال مئ کردن.  ساز بۆ ژوورکمان و تواینوە سووتاین، تبربوو، 
لبن نمدەویست ندەکرد، دیداری  ل حزم  ھرگیز من کوردەکی،
دانا، دەستی لناو شینم دیناری دوو کرد، بانگ بم. مالکم کواکی

بگرم. مالیک رزی یکمجارە گرت، رزم
لبن کواکی بوو. زیو پارچیک سپی، سپی سری کشیدەکی الیم ئو
بمرجانی سر زیوی ئنگوستیلی دوو الکم (بباڵ دەفی). میحرابک و
بکاتوە. شیعکان مزگوتک ئاوەدان لناو مووچ ھاتبوو بوو، بۆ پنجکانی ل
بۆ پۆلیسی  چوار س و خوندن قورئان بناوی داماوی پۆلیسی منا دوو 

مارەکرد. کوڕە لو کیژەکم و ھنا مالکم من نوژکردن کۆدەکردەوە.
لبن کوردستانی ھموو ک نزانت،  حزبک منتی  تووڕەیی پیاوە ئو
حزبک، دەچن. بڕوە ئو موتسرفکانی فرمانی ب شارەکان، .دەست
و عیراق ھموو شارەکانی ل ماوە، ھزی و برزاییکان گرد ھموو لسر
من بم پیاوە بو ،و حزبئ من ئندامکی سادەی .یھ خکی لدەرەوەش
رۆژان ئیمالت یک پۆلی ل ک تۆ، خوشککی بم دایکت مردووە، دەزانم
دەفتر وتووە بنووست، پت جوان پیتکان تا دەستت گرتووە کردووە، پی
مکوە، الستیکی زۆر رەش ونکان و رابگرە، نووسین رەسمکت پاک
دەدڕنت! دەفترەکت الپڕەی ئگرنا ،کم تڕ و تف ب رەشکردنوەت
مرد. دایکتان ھتا چاوەڕوانی کرد بوو، خوشکت گورە ئو و رۆیشتی تۆ
کوشتی. ھندرن حزب و و چاوەڕوانی تفنگ نخۆشی و ئو دایکت،
سووتاندی)، چاو (ئاگری و تندوور و نان گرمی ئویش مرد، دایککی
ئو فورات! رووباری سر ھاتن کوت و بویژدان پاکی کوڕکی بگڵ

دەت: پی دەکات، جورئت ک دەگوترت! پیاوە بو چۆن یقس
ببینیتوە!؟ خوشکت دەتوێ ھڤاڵ

،دوو رست دژوار ل و توند لپرسینوەی دەکات. تفنگ ل ڕەشوا ھ ئو
چۆن دەکات. غیرەت تۆزیک و شرەف نیو و بن یک دەسکوت، دوو



ل گرتبت، خوشکی ئسمری و گرم دەستی دەبت، خۆش پیاوک ل
رلقانس لو بترس و بئاشکرا وا دەبت! خۆش ھیگرتبت تیراوە
دەست دوو برای دەکن، پاسوانی لدەرەوە رگشمپ نابت، دە خۆش
فرنیچی، یاسینی ددارییکی گوناح وەستاوە. برامبری تفنگی ب
دەگرت. براکی بۆ دیتنوەی رۆژ و عاشقکی، شو ژن زمانستب
نگریاون، حوسن) باوی (سری بۆ ئوەندە شیعکان و دەگرت

نبت! پروین براکی پیاوە خۆزگ ئو دەگرت! ژن ئو ئوەندەی

*****
کمسییش ونگرە

دەرەوە. تدەچ دوو، لقی وە لکرۆژنامدەست ب دەبتوە، سارد پیاوەک
پی کسیش بوێ داناکات. دوو سرک ناوچش دادەڕوات و نزیک ب
بم فرموو،   ،نیی کۆبونوەی مامۆستاش ،یول مال فرموو، دەین
بردەکی دیوارە ل دەیوێ و دەڕوات (لھی)! تبب نایوێ تووڕەی ئو
نھۆمکی دوو باریک سکت  لھوت سیرکی  بسوڕتوە، محکم
رووخنرابوو، تازە گورەکش حسارە بکات. پارزەران ژووری برامبر
کالوەکی ئوەی گرتبوو. بند درژی شوورەیکی ب کالوەکیان دەوری
یادگاری و حسارەکانی تیراوە کۆن رووخاندنی می لخ ئوەی دەبینی.
گورەبوون، ماندووبوونی و خزانکان  گرمی  و ناوماکان شیرینی

دەبوو. دەبینی تووڕە شوورەکی دەخوارد، سارەکناو ح پگیشتنی
سارەکح نویی تسککانی ژوورە ل زۆریان ھبوون تای زۆریش بم!
ئو میوانکانیش دەیانپرسی، و گوندەکان و گڕەککان و خکی وانئ ھبوو.
کام کند دایف درژەکیان ژوور و دیوارە خشتکانی چیی!؟ بۆ شوورە درژە
رزیبوون کیدارەڕ حسیرەکانی رەژوو. کردە شقکانیان و کاریت بست. و
یان ھگیران، کاریتکان بیانفرۆشنوە. دووبارە و بدەنوە لوولیان ندەکرا و

تر: ھیوان)ی ژوور و (بنمیچی راگرتنی ستوونی وە ببوون دووبارە
دووبارە سارانح ئو کالوەی ندەکرد، بوایان دەیانپرسی ک وانئ

بکرنوە: دروست
پیاوکی دەدورت. ئفندی جلی ئوەی خیات. سوورەی پیاوکی وتیان
دەرگا کرچییکان، ژوورەکان، کوە. ھموو حسارەکی بئزموون زۆرزانی



کیوە. شارە ئاغایکی ئو ل باش، پارەیکی ب یادەوەرییکان، ھمووی و
بووە. ئوروپا پویست و تورکیا کوڕەکانی ل خوندنی پارەکی بۆ ئویش

پرۆژەک بکات، قناعت و دەیوێ دەکات شوورەک سیرکی ئویش
لسر بتنھا و کارکر خیاتک، ناکات بوا دروست دەکرت. بم
و برز برز بکاتوە. قیت باخانیک بتوانت، بچووک داری مزکی
ساڵ بوو، لسر چند ئوەی بکات)! قت ل برزایی شکۆش (سوی
خیات! جلیل شین نووسیبووی بۆیکی ی بکجامخان دەرەوەی رووی
تلفۆنکشی و ژمارەی کوردییکی نووسینی وش ساڵ چند پاش

دەکات. زیاد بۆ پشوە دووکانکی گورەکی جام لسر
دابرژت، نوێ ئیشی  دیزانی دەبت، فر برگدووری دیزاینی  ل ئو
لندەن ل بازرگانانی لو دەکرد، سردانیان لوانی بگۆڕت، ککاسبیی
بۆ و دەدووری لکن قاتکانیان دەھاتن لوانی دەھنا، بۆ قوماشیان
بس، ناکرێ شارەک فرببوو الی، دەھاتنوە س جار پراوەکردن دوو
بت! نھۆم دوو یک ھوتلی سیف و گراج و و حسار و دووکان چند
شار نبن. ماندوو برزفین بۆ کۆترەکان تا دەیوێ، باخانی شار
بۆ بکنوە، سالۆنکانی ھتاو بۆ سینگیان دەوێ پنجرەکانی باخانی
پایتخت سنترەکان. و دکتۆر و پارزەر بۆ ژوورەکانی گۆڕانی، و سما
رەنگی ،شارەک و سومبی (پۆستکارت) تبب دەوێ،  باخانی شار و
دکانیان زوو عاشقکان دەوت، شۆستی بکات، رەنگین شارەک دەوت

نبن! سرگردان بۆن و دیاری بدوای و بدۆزنوە
رووخانی  ل نبوو،  بوە ئیشی ببوو،  تووڕە  وەککۆبون  ل پیاوەکی 
لوێ بکات! پرسیار و ببت تووڕە شوورەک درژی و سارەکح

دەبت! ون لبرچاو دیمنکی زووش و دووردەکوتوە

*****
پوە تووڕەییان ھنگاوەکانی ل بم دەڕوات،  ھنگاوک چند لوێ 
رۆیشتن ل نبوو بۆی پویست دوور ندەڕۆیشت، دەڕۆیشت، بلز بوو،
ل کتووڕەبوون بوو، تووڕە ھر بم بکات. لپ ھنگاوەکانی و
سوک دیاربوو. بئاکارییوە دابوو. باسکی ھردوو ل دابوو. قاچکانیشی
سووڕانوەی ل بر محکم، یان شمسییکانی (بندیوار)ی ونگرە ل
دارەکان، ییچوارگۆش ندووقس بدیار دەکات! قت بن دووکانکانی



بستراوەکیان دەوەستت. رەش بۆرە پردە
لناو دەستی دەجوالیوە،  سووسک وەک مناکی  الوازە ونگرە
ونی بوو. سپییکان و رەش بچووک نو شووشتنوەی دەرمانی
رەنگین، کلک وردەماسی  چشنی  ل  ک  ،کدەرمان ناو دەموچاوەکانی 
نیوچوانکان و پلیان بوو، دەموچاوەکان، برۆ نارنجیی چیرە ئاوە لناو
باریک کاغزکی پارچ لناو و بکرنوە وشک و دەرەوە نب بوو، پلیان
ل تجنیدەکان رۆژان) خدمکان دەفتر سر نبگ بدرن. ونکان لوول
سر سربازی تسریح دەکرد)، ل رگشمناوی پب کسیان  سدان
ئیستمارەی و وەرگرتن سجلی و قوتابخان بگنامی سر تزکرەکان،

خاننشینی. ناسنامی و ئلشمال ئیعمار قرەبووی
دونیای ئو  سیری  و دەرەوە نب بوو پلیان ونکان، چاوەکانی سر 
رەنگینیش زۆری دیمنی یان ،سپیی و رەش ھر ئاسۆک بزانن بکن.
نیوچوانکان دوورە! ئاسۆک دیارە بم .یھ بوونی ئاسۆیدا  لو
کوەیان گردوون و بزانن رووبڕوو بتختی زەمان بکون زوو بلزبوون،
ئو ندەزانی، خۆی چارەنووسی کس چونک دەگیرسنوە، کل دەبات،
و گورە ب جمدانی سر پیاوی (دوو دوو نبوو. چارەنووسی دیار تمیلل
پردەی رەشی لبردەم ونگرتن  بۆ بسمی گورەوە پشدن گوزار،
ونکیان پاش ئوەی دەوەستان، شەکان ندوقپشتی س ونگرەکانی
سوندیان ونکانیش پارەدانی لسر دەکرد، سیریان و دەبووەوە وشک
دائیرەکان، ھموو ناو دەچوون ونکان  دەپچراندەوە)،  خۆیان و دەخوارد
ندوقس ژر بچووککی ندوقس ناو  ونکانی بغداش، یشتندەگ
بردەمی مقسکی وتندەک سازبوونیان بۆ وشکبوونوەیان، ب ،ورەکگ
رەشکی قووم سویش مقئ ،گرەکنو کۆنی بابی تیژی گورەی دەم
مابووەوە. بۆی گرت، ونی نما چاوی و کوت پکی ھتا وەستاکی، ل
زۆر کۆبونوەی ل ئوەی  لبردەمی ،کچاپوک  ردمنام ونگرە
دوو ب مردمناک شانازی ونگرە دەبتوە. قیت دت دەرەوە بتووڕەیی
ب قبوولی نبوو بۆیش دەکرد. رەشکی و سیس ترەشی رووم داوی
ببت سریان دەستی، ناو مقسکی ب رۆژکیان بکات، دایکی قسی
مووکشک ب یان دەکرد، توند دایکی دی زۆر ک ناشیرینکان مووە و
کنجگ کوڕە دەیناسی، ئو دەبتوە. نزیک لی کوڕەک ھکنت.
شارەکانی ھندکی و شارەک زۆری کسایتییکانی ناوی چۆن وەک
لبرەمی دەیناسین، ونش و دەنگ و رەنگ ب بیستبوو، تریشی



پی دەکوشت، دەستی دەھنت، بدروستی ناوی دەوەستت. ئویش
و الم تب تۆش دەکرد، چاوەڕوانم کماوەی بینی، تۆم شانازم دەت:
دەنرم دابنیش، ھتا کورسییکم لسر فرموو تۆش بگرم. ونیکی
ساردت (فانتا)یکی یان (مشن)، یان (سینالکۆ)، ئوبری چاخانکی ل

!دانیش دەگرم! بۆ ونیکیشت بھنن، بۆ
بدەرمانکی، بۆرە میسق و رەش رواشب ،الوازەک ردمنام ونگرە
ئاکارەکان جوانکردنی و شووشتنوە دەرمانی بر قاوەیی و ختخت دەست
قپنگ و جامخان و دووکان ئو بناست. سانک لو زۆر بوو، شاناز
رۆکپ و ش کورسیی و سندوق کامیرا و بم چوارچیوەی نبوو، و
فرھنگی و ب کۆمیکی کلتووری دەزگایکی ھونری، ب رەشکی

وانبت. بۆ دەزانی.
رۆشنبیرەکان، ھموو ونگرتنکی، کرەستی رەشکی، پردە ب ئو
دەکن سردانی ھمووش دەناست. شارە ئو برپرسکانی حزبییکان،
خۆیان جدەھین). وەمیش (پرسیاری لوش ھوەستیک دەکن. و
داپۆشراوی قۆپاوی تنكی  دوو شمسییکی ونگرە  کوڕە لکن
ل زۆر ھموویان، وەردەگرنوە! ھوارەکی، و سنتر کورسی کردبوو
و دانیشتوون برامبری ل ،ینو رەوش ئو شارە، ئو کسایتییکانی
کیژەکانیان، و ژن پانتۆوە، و قمیس ب خاکی، جلی ب گرتوون. بۆ ونی
راست خواریان سری و گرتوون ونی پاسوانکانیان و ردەستس
ئا ئا بکوە، چاوت قیت بکرەوە، کمک پشتت دەت پیان دەکاتوە،
رۆژنامی ئلتئاخی ل ونیان ک دەناست، ھموویان باش! ئو ئوا
ھاوکاری) بودەبتوە، ھموویان (رۆژنامی کیان لشیعر ک دەردەچت،
ناوی دەکات، نووسرک کسک، ناوک، چاوەڕوانی زۆریش دەناست.

پرۆک رەشکی. و سندوق بر تھاتبو ن بیستبت
ئو دەیپرسی: بوو. لوێ ھر ئوارانیش ،یول ھموو بیانییکان ئو
باریک پانتۆ ئو ،رواش و  کورتک ئو  ،ینو ئو ناوە، ئو بۆ
نیبینی! و نھات کگوندیی ختختک، کش قمیس ،کراوەیئوتون
و نگرت ئاخاوتنکی ل گوی بلوتفوە و نوەستا ئو لکن ساتک

نھات. بۆ نازانت برادەری، نبووە

*****



رووانگ

لگڵ قسی ئدەبوە بلوتف و زۆر دەچت پش، لویش گرەکنو
الپڕەکانی دەیوێ وەردەگرت، ل رۆژنامکی و دەکات شانازی دەکات،
دەت: پی ئویش بگڕت، بوکراوە رووانگی شیعری لدوا بکاتوە،
،دایت جوانی شیعرکی دەکم! تر دانیکی دەچم من خۆت، بۆ کرۆژنام
باش ئدەبکمان ئاشتییک بوارسازە، کوردستان و ئارامی رەوش ئو
سا دوو یک ئو ،کناوچ ئدەبی ئاستی بگات دەکرێ بکات، شگ
کنجگ ونگرە لدیار لوێ .مانرەکھون و ئدەب زینی سردەمی
تووڕەییکی خاون دەبتوە، و شل و رفتارەکانی نرم و قس ونی
ل شیعر باس کمک کنجگ لگڵ دەبتوە، فنک سارد، گرمییکی
دەت: پی کوڕەک ھر دەکن، چاپکراویش کتبی دوا و نووسین و
نووسرانی لقی ئدەبی دیمانی کرکووک تلفزیۆنی ل ئیمشو دەزانی
تۆمارکردووە، برنامکمان وتیان بوون، لرە نووسرەکان ،یھ ھولر
بودەبتوە، ئیمشو کردووە، ھیرانی سافی شیعرەکانی لسر قسمان

.یھ کرنامب ھشت سعات وابزانم
بپرست: لی گییو و مام چاپخانکی و بگاتئ لوەی بر

دەنیت. نووسرەکان و شاعیر ل کوردی ناوی ئستاش
خککی بوو، لبردەم گورەی فزایکی چاخانکی بگات لوەی بر
ھموویان کۆببونوە.  دەستدەست نایلۆنکان کورسیی لسر  زۆر
چاوەڕوانی سیاستمدارەکانی بوون، سرکۆت گنجی و ئفندی
قسیک ندەکرد، جورئتیان و ندەھات دیان دەکرد، رەوشکیان
رامان و قس زۆریشیان رادەگرت. ھستیان بسرسامییوە بکن. بم
تنھا  بۆی دەرکوتن، بمبست و دروست وانل کم بم ھبوو.

دەکرد. ربوارەکانیان سیری
ئویش دادەبزت. کپاس وستگی ل ک دەچوو. (قش) برەو جبک
دەدات فی دوایی دەکاتوە. گوی پ پاک دەستی، گچراوەکی تکیت چۆن
ناو تودەک چراوەکگ یری بکات. تیکتوەی سئ بب ،کشۆست سر
لبر و رۆژان وانئ دەیبات. با مردوو وەک پڕەمووچیکی یان ،کجۆگ
خریکی بدەنگ دەیانپرسی، بم ندەترسان. و دادەنیشتن رەکبس

بوون. کرەوش و شرۆڤکردنی چاخواردنوە و خوندنوە
قسکردن گرمکی کوورە ناو بۆ ئو، ھوەستکی لگڵ و نزیکانوە لو



پیاوەکی ،کادیرەک دەگات شریف مح عورەفا رەئیس شرۆڤکان، و
روون و گش دەبینت دەکات. چاوەکانی سیری دەرەوە، ھاتبووە بتووڕەیی
پردەیک و دەکات کوڕە ونگرەک، دانوستانک لکن ئوەی پاش گرمن. و

رەویوەتوە: و ترسکی سام نووسین ھدەداتوە، و شیعر لسر
گڕەکی منای دەرەوە، بچیت لوەی بر ژیاویت، تیراوە ل تۆ ھڤاڵ،

بوویت؟ تیراوە
گفتوگۆی و دانوستان تاقتی دەکیت،  پرسیارە  ئو بۆ ناپرسیت ئو

دەداتوە: وەمی بکورتی ببوو، ماندوو وانل نبوو،
بۆ دەپرسیت!؟ تیراوە نژیاوم! بم ل نخر،

،سا چند .رگشمپ بوویت و دەرچووە لو تیراوە دەگڕم، کوڕک ل
خوشککی، نیزانی، ئو ھر نھاتوە و دایکی مرد، ،نیی دەنگوباسی
چند بوویت، ل دەرەوە تۆش سای ئوەندە . و  کرد چاوەڕوانی زۆر
ل بوویت، ئاگادار ملمالنیکان ل شڕەکان، ل کردووە، لقت و بارەگا
کوڕە لو  بۆی بوویت! لزان لیستکان و ناو و برپرس و  سرکردە

دەپرسم! یراوەییت
(گدیب) من ل بت: و بگتوە خۆی سربردەی ئوەشی نابت، بواری
موکی گوندەکانی ،یکو ل گدیب مام دەزانیت نات پی لدایکبووم.
لو ھولریش سرەتایی، خوندنی لوش من دەزانی !ئاغای دزەیی کام
ھۆی لنزیک مامان بغدا، بچم لوەی بر کردووە. تواو ئامادەییم
پ ورەیگ ھۆ ئو ،یقاع ئو دەژیام، لوێ من ئودەمانی گل بوو.
خواردەمنی و روون و ئارد ئو بوو، گکند پرۆژەی کرکارەکانی ئاردی
لو دەینارد، نونتوەیی خۆراکی رکخراوی گچک گچک قوودی ناو
ل ئیشیان رۆژان شارەوانی، ک بووم لوێ من ھدەگیرا. ورەیگ ھۆل

دیوە. تیراوەم کم نخر دەکرد، یباخچ دروستکردنی ئو
نبوو، من نووسینکانی ھموو ناو بمی وەک ،مب (ئو بم!
دەویست)، توندی ھوەستیکی بوو، گران و توند بوو، بم کی بمب
بوو، لھ برادەرکم رگشمپ ببم مبستم دەرەوە، بچم بر لوەی
ل تمن ب دیاربوو، وا شوە ب ئو دەکرد، کارمان بیکوە (قوتابییان)

دەیووت: ئو نازانم، بووبت، گورەتریش رەنگ بوو، بچووکتر من
بۆ قسکان (ویستی دەژین، ل تیراوە خوشککم و دایکم پیرە لگڵ من
توندکردنوەی خریکی تنگاوکراو، پیاوکی بکات، تواو شریف مح
ھیچ حیسابکی بوو، دیار شادمان شریف مح بدیتنی پشدنکی بوو،



ئو، دۆزینوەی لخۆشی نکرد، شریف  مح بردەم کابراکی بۆ
وتی: و گرت یخی یکسر

دەوێ، شاھیدکم کوڕ و کیژەکانم ناونووسین و تزکرەی بۆ بم، قوربانت
وەرە، لگم دەبت، تۆ ب زۆر پویستم دەناسیت، کاتبکان و موختار تۆش
مح واو بکات، دەبوایی تکقس دا، کوڕەکوەی نبواری ئ ،(تکای
بر خوداحافیزی، و رۆیشتن لگڵ بکوت. ناسیارەکی بگڵ شریف
،یھ پیاوک تگیشت ،وەرگرت! زانی ناوی چیی ناوەکی بوات لوەی
بت! براکی پروین رەنگ ناسیوە، ئوەش تیراوە نجی لگ کوڕکی
دەت: پی و دەبت لو ھر تماشای و رووی دووردەکوتوە لو ھتا

دەتدۆزموە! التان، دموە
لکوێ نیدەزانی چاخانک بوو. ناو لناو قڕەباغی چاوکی کابراکش
تووڕەی گرووپ کام دانیشتنی مز. کام سر تبچ بوو دوودڵ دەگڕت.
بواتوە و ھبستت زوو و برگ نگرت لوش وادەکات کامیان دەکات،
کمسییش ونگرە کوڕە ب رۆژنامکی دتوە ببیری دوایی ماوە!
تر بکتوە. دانیکی و مومتاز کتبخانکی بگات زوو دەب بۆی داوە،
.کینی رۆژنامک بۆ یپ وردەی دەزانت وەردەدات، لناو گیرفانی دەستی
بیار بم دەکاتوە، سرمزەکان سیری دووبارە بوات لوەی بر
لوێ قسی رۆژ س دوو بای ئو داینکوتت. لوێ و دەدات بوات
بکاتوە نوێ کزمب کچاخان ل ناکات و پویست سب ئیمۆ کردووە!

ژان! بخات ئوانیش و خۆی سری و
زانی خوندەوە،  ناوەکی ،رگدوورەکب دووکانی بردەم یشتگ رۆیشت 
پارەی ب .ییاتخ ئو موکی کراوە، سارەکح کۆن ل درژەکی شوورە
و نیشتنوە بۆ بنیازە کیوە، ئاغایک   ل موکی ئو کاسبی، و دوورین
بکات! دروست نوێ دیزاینی ب و برز باخانیکی کۆترەکان، حسانوەی



ھهشتهم بشی





پغمبر عوزر بردی

.چوارشان گورەی جمدانی پیاوکی قسی ب ئوانی تیراوە، خکی
پارچ لو نبوو، ی باخچشب لو دت خوارەوە، قت زووتر ل ئو
ئاغا ئاوەدانی. تایر حسار، خانوو، وە، دەکاتدەگرتن ئاوی زەوییی
لسر خانوویان زۆر خککی بۆی ئاوەدانی، بۆ دەکات، بانگوازیش
ناعوورەکان، برامبر باخچکان، لنزیک  دروستکرد. ئو زەوییکانی
(دەرگای رووبڕووی و قت سبرەکی لبر ل ئاوەدانییکان، دوور
و گچک رووبری ی بنو نخشی ب خانوویان دروستکرد. (دیحمئ
الکش خانووی چوارگۆش، باخچی و حوشی ھیوان ب گورەش،
و کۆن بوون و خانوو ریزە  بوون خانووەکان  دروستکرد. زۆریان
تدەب لوێ یاسین دامزرا. نانی فنی لوش بازاڕ. بوون کۆنکانیش
و ئسمر کیژکی دەبت. عاشق ئاگریش و نان بۆنی لگڵ نانوا،
بکاتوە، پانی خۆی دەستی ب نان وەک دەیوێ دەناست، ھنار رەنگ

بیخوات! بخۆشی ھر بکاتوە سووری
و گۆڕستان و مرقد  ل گلییان ،ڕەکگ ئو دانیشتوانی  ،ککخ
شخیان دەکرد، بن شرمیان ھبوو، شارەک پیاوچاککانی ئوبری

دەووت:
لو ئسپکت بۆ داننا!؟ قت لوبرەی حوجرەکت مزگوت، بۆ
ل خۆت، پیرۆزی ل بۆ  ندەلوەڕاند!؟ ڕەکت  رگم لناو ،دەشت
ل کرد! ببری ئمت سووتانی سۆفییکان ل نوورەکت، پ وتمزگ
ئاوەدان قتیش برەی ئو دەتزانی دنیابووین دوورکوتیتوە!؟ مئ
زەویی (سرکند)ەکان، و وەرد بشکی باخچکان، بشکی دەبت،
و خانوو دەبن گۆمکان نزیک چقنکان، بردەنکان، نوییکان،

ئاوەدانی!
دەووت: تعجیلیان ب ئیمام و ندەترسان ککخ

کام ب سر نازانین ک تاکپرستی. و ئاین فریشتیکی بوویت ک
د لناو قسیکمان و یھ گلییمان تاکپرستییی. ھزرە ئو ئاینی
لو لورۆژە، دەگنوە،  لکۆنوە دوورکوتیتوە.  مئ  ل بۆ دەن و
لپب خۆرت مداری تۆ رووناک، چاوی و پیرۆز دەستی بوویت تۆ سای
شو تۆ نخوتی، لورۆژەوە سووڕاندووەوە. نوژەکان گوبرۆژە و بۆ
چاوەکانت نخوتوویت، تۆ لورۆژەوە. جیانکردیتوە. لیک رۆژت و



شووشتوە، خۆت ئوەندەی بس نبووە، کۆت سرت نبوون، ماندوو
لو ھوارەکت تۆش تعجیل ئیمام بووتوە! رووت ئاو بۆ ئوەندەی

نبوو، بۆ؟! قت برەی
سوتان موحمد، ئیمام بۆ ھبووە؟ ئاراستی دوو و بر دوو قت خۆ
کس ژنکی ئیمام ستی پغمبر، عوزر ئۆمر، شخ (چراغ)، موزەفر،
کس موزەفر! سوتان مزگوتکی منارەی یان کۆنترە ئو نازانت،
ئیمام یان پیرۆزترە، کژن نازانن پیاوچاککانیش و گورە نازانت،

تعجیل.
بۆچی ئو، نتپرسیووە ناو خونی چوویتتپرسیوە، نئیمام ن ستی ،کژن
ھموو گورەی ریزکردووە، زۆر ناوت نووسرەکی مستوفی، ئیبنی تۆ،
تۆش نھناوە!؟ منت ناوی بۆ و باسکراوە ئیمارەتکانت و مملکت
چاککی ئوەی تعجیل، ئیمام نکردووە ئاشکرات بۆ ئیمام، ستی
ئو لپاڵ شخی، ئو چۆی، شخی مرقدەکی پشت وتووتک
نازانن و نان بم بووە! تۆ کوڕی دروستکرد، حوجرەکی و مزگوت

.یک باوکی
ئیمامت ئو ک و بپیرۆزی ک لگڵ کی، تۆ تعجیل ئیمام باوکی
ناوی تۆ رەونقی  لبر تۆ، پیرۆزی ناوی لبر یان دونیا!  ناوەتھ
ھوشیارییکی، و نخوتن لبر تعجیلیش ئیمام !نیی دیار مردەکت
ھاتووە؟! لکوێ تۆ گورەیی بووە، ئیلھام و ک باوکت نیپرسیوە کس
دابزیوە! لئاسمان ،یکتمیلل سرووی پیرۆزییکی و بھرە دەزانن،
باوکی ،نیی دیار باوکی بم  ،ئیمام ستی کوڕی تعجیلیش ئیمام 
شارە بو گرمی تعجیل خۆری ئیمام !وتنخو ن ماندووبوون ھتاوە،
ئو شارە. ،دایت گرمی و سوزە و باخچ بۆی کردووە، ئاشنا شارەزا و
بۆی بخشیوە)، شارە ئو شوەکانی  ب (مانگی  ئو دایکی ژنکش،
مملکتش ئو مناکانی دەکات، تڕ خوناو ب گوگنم شوەکان،
پیدا مانگ تریفی  دوورکوتنوەی و تاریکی لگڵ و  بشو ھر

دەبن!؟
و وەلی و شخ ب ئوەی کردووە، پیاوچاکش لو گلییان تیراوییکان

وتووە: زاھیدەکی
خۆت، ھندی قبارەی و کش بقد گورە، کڤرکی فرموو بردک،
وا بردکی  بت،  و دەستاڕی  لووس  و   خ بت، گران  و  خۆت گورە
بدە، فێ قت لبرزایی لقتوە، خوارەوە. بھاوژە قتوە  ل



(خادار)ە لووس گورە بردە  بو پالرت کوتوە، لکوێ ردەکب
مزارک، مزگوتک، لوێ کوتوە لکوێ رۆیشت، چند ییلکھ

.بک دروست پرستگایک
دابوو، پ ئوەشیان فتوای مالئیکتکان ،کرییپ ،زاھیدەک ،کونخ

ترب. و مزار و گۆرستان ب نبگ ئویش دەمرت، لوش
زاھیدەکت پیاوە بۆ وتوویان ھبووە، گلییان ڕەکگ ئو خکی ھموو

نبووە؟! تیراوە ل روویان ھموویان بۆ ننارد، تیراوە برەو
ردەکب ،کیامپ و ھاوار و بانگواز داوای لسر ،زاھیدەک پیاوە
ھزکوە و توانا ھموو ب ردەکب خوارەوە، بۆ دەھاوژت. لقتوە

دەن: دەھاوژت، دوور دوور
بردی باگوردانی گایک گورە بوو. گران بوو، بقد دە بقد ردەکب
ردەکب) بوو. پان پان گورە و دە بردی دەستاڕی بقد سربانکان.
ماندوویان داوە، سزایان ک نبوو،  سیزیف  سرشانی بردەکی وەک
تودەک و دەڕوات دوور دوور دەفت، دەڕوات، ردەکب کردووە).
قیسرییکان. ل دوورتر چراغ، گۆڕستانی ل دوورتر .ندەکک ئوبری
توانای ،ردەکب کوتنی شونی دۆزینوەی بۆ ،زاھیدەک پیاوە ئینجا
دەبت، ردەکب کوتنی شونی رۆشپ خوارەوە. تدەچ ھدانکی
بۆچوون بم خوارەوە. تدەچ حوجرەکی ھوارەکی، دامزراندنی بۆ

دەن: یھ واش فرموودەی و
خوارەوە، تناچ بپیان ،کپیاوچاک زەوی. سر تودەک ردەکب ک
بکات  ردەکب شونی سیری و  بوات بپیان  نابت بۆی و ناکرێ 
قت، دووری تودەک ردەکب ئوەی پاش ناڕوات. یکسر و
س ھر  قت خکی ھموو دەڕوات. دەنگی برزدەکاتوە. تۆز
خکی .دەن)ەکب سر ند زانیاری (وەرگرتنی بۆ گڕەککی،
کلک گردەکانی لسر سرجۆخینکان. و سکۆ و لسربان گوندەکان،
وەستھ ئاغا قالینچ گردی ل نزیک ربوارەکانی و پیرداود و مشک
ل سرسام و مست زۆر ساتکی و  رایاندەکرت زەبرەک دەکن،

دەچقن. خۆیان شونی
و گردەلوول و ددەوانوە، پرۆشی تۆز برزاییکانی پیرمم و لسر
و بزنمشک و کروشک و کرەکوی و مامز ئوەی پاش دەبن. کدەنگ
بایان لئاسمان رادەگرن. دەوەستن تریش ھست باندەکانی و سووسک
ئو دەکن. رووداوەک سیری سرسام دەبن، س ھور لناو دەبستن،



بردە پیاوچاککی دەفت. دەستکانی ھردوو ب ،یپ دوو بو ھر
فدابوو، دەفت. قت لسر گورەکی

خودا سووڕ گورەیی و ئو پرجووی و باڵ بۆ سریان و ھموو دەیبینن
دووریش ھبگرتوە، گورە وا بردکی دەتوانت پیاوک چۆن دەمینت.
بازاڕەکی لناو کارزەکان، لنزیک قت، لسر چۆن! بیھاوت،
زەردەشتییکانیان و کریستیان و  موسلمان و کجوول قیسری،
زانویان فیوە. دیوە ئویان مابوو)، لوێ زەردەشتییکانیش ودەمانئ)
ڕەمووچپ و سووک فیوە، بم نبووە، بای گیشتن، بووە بۆ لپب

بم فیوە. بفت، نباوەش سووکی بایکی ب نبووە،
ئویان لئاسمانوە ،کناوچ و ئاقار و شار ویژدانی و ھست چاوەکان،
بۆندار، پۆشاکی بوخچیک دەستنووس، کتبی کۆک ب ئو دیبوو:
دووبر، پانی رەنگینی دامیی جاجمی دوو نرم، و شین و سوور لبادکی
بچووکی دەفرکی تریان ئوی فافوون، پلی گورەی یککیان دەفر، دوو

سوورەوە. دارساجی دەرگاشووشیی سندوقکی مس،
لدوورەوە، ردەکب درەوشانوەی خوارەوە، دەگات چۆن ئو بینیبوویان
برامبر ماوەیک لوەی بنیشتوە، وتیان، بر دەبینرت. لئاسمانوە
نشو لو  لوەی بر وەستاوە. لئاسمان قت گورەی دەرگای
دەفرە تریفی ،کندووقس ئاونی شوقی ککخ ھموو بنیشتوە
بنیشتوە لوەی  بر وتیان، دیبوو. جاجمکیان رەنگینی و  کفافۆن
نماون. و تواوەتوە و بووە لگڵ شنباک ون ،ورەکھ لناو باکانی
کخاک قووڵ دەکات. کناوچ ردەکب کوتنی بردەک، توژمی گرانی
بردە دەکات، نرم رەقکان  دەتقنتوە، جۆگکان  دەھژنت،

دەکات. و نرم شل کناوچ ورد دەکات، گورەکان
ککخ سامگرتنی زەوی و بدەنگی و نیشتنوەی ئاسمان پاش دوایی
.کوەتگخ ل ماتبوونی و کپیاوچاک غافبوونی ،کیدابوونی چاپ و
دەرکراوەکان، کرچییکان، داماوەکان، بتایبتی زۆر، خککی لوێ
الیدە و میوان و داماو لکۆنوە شارە ئو ) میوانکان پیرەکان، زاواکان،
بردەکان، تیش بردەکان، پارچ ب ککخ ھبووە)، زۆر ربواری و
بۆ سابات، و و ھوار خانوو دەبن، پیدا وەکقینت ل سپییکانی بردە

دەکن. دروست ئاژەکانیان و مناڵ و زاوزێ و نووستن و وانح
ھوارک، مزارک پرستگایک، رەش)ەکانیش (بردە ب وانئ ھر
دوور دەکن! دروست کۆبونوە و دوعاکردن و ماچکردن و پیرۆزی بۆ



ئیمۆش دادەمزرنن، ھوارەکی باخچکان. و کارز لناو ئاوەدانی ل
ل سومان ھزارجار ھموومان عاردی). بن (چاکی ب بووە گۆڕەکی
بووە گکند، باخچی بووە ب ئیمرۆ ئاوەدانییکی کردووە. سبرەکی
دەبت. رەنگین بایان عیشق بو پپوولکان عاشقکان، مزاری ب
دەبینن، ماچکردن دەکات. ماچ و رامۆسان تۆماری سا ھوارەک چندین
ئو پیرۆزی ب دانراوە، بناخکی بردە بو وارەکھ ھبووە، لکۆنوە
و گوڵ گورەی چپککی تدەب دوایی بۆی بووە، ئاوەدان پیاوچاک
دەکن، لوێ دروست خانوو شارەک ھژارەکانی لوێ سبر! خوناو و
دۆزینوەی بۆ سرما،   ل پاراستن بۆ نوی، خانووی  و  کۆیت و زنج

دەکن! خانوو دروست تاریکی ل و جووتبوون شوان نوای

*****
گۆران مامۆستا

دوودییوە کوفر و ریایی و ل دوور و شرم دجار بکان، سیراوییت
پیرۆزی مزارکی ردەکب نبوو! ئموە لدیوی ،ردەکب بۆ دەن:
برە بو ردەککرد!؟ بن دروست بلنگاز خانووەکانی ئمی لنزیک

نکوت؟
ناوچی دوو، لقی ئازار، یازدەی رۆژانی ل وا نکرد، ئوەی ردەکب ئگر
و پروەردە و بازاڕ ،قوتابخان نقابکان، دوو ئلشمال، ئیعمار ھولر،
بۆ برزی و شوورەیکی کسک قامیش گازینۆی ئاوەدانکانی و باخچ

.ڕەکگ ئو وتکارەبا، ک و و ئاو ئاوەدانی داناوە،
دیوانی پشکی  زاینی  ١٩٥٠ی سای ل گۆران مامۆستا ڕەکگ لو
چند (بدوع ل (شوک شیعری لوێ دەنووست. یادگار و بھشت
دەگڕتوە و لھایم ئو کشکی ناو دەچتوە دەنووستوە. جارک
پنجی و یبدوع ل دەستکی لوێ .شیعرەک نووسینوەی سر
دەکات! نویکانی شیعرە پاکنووسی و یراوەیت ل تری، دەستکی
دەکاتوە، پاکنووس لوێ دووبارە لو ئای، کای قژ شیعرەکی پارچ

بکات! چاپ نوی، شیعری دیوانی یکم ،کدیوان بیاردەدات، لوێ
خرۆشانی تریفی مانگ و رەنگ و و گڕەک ون دەگیرت. قم لو
رازاندنوە، سالۆنی کیژان، قوتابخانی دەکات. رەنگین ونکان زیو



ھواری دەبن خانووەکانی  کۆن بازاڕە. ئو  وندەک کتبفرۆشکان
شارە ئاشنا بو نوێ نخشی نویکان خانووە رۆشنبیری. خوندن و
شایی لوێ  دەکرت. حزبکان ھموو  کۆبونوەی  نما لو  دەکن.
سۆزی و دەستگرن ئارەقی کریم)، سید (زوڕنای و ئاشتی گورەکی

دەکن. دەبت، گنجکان ھاوسرگیری گرم شیرین

*****
بو کرەستی ئو دەکات، بردەکان دروستی چای ئو گکندە، ئو
سبری گورە، خمی بۆ سادە خانووکی چند دەبت، پیدا وەیقینت
گکند، گڕەکک ب ببوو ناوی چای لو قوورس، بداری و بۆ ژان باریک
تدەب کۆدەکاتوە. داماو خزانکی چند ئوەی پاش دەبت. دروست
ب ،کناو چا گڕەکی شارەوانی. لبردەم و نخۆشییک دەردەسری
سبر). و (گوڵ عاشقانی بۆ باخچیک تدەکر دارژراو برنامیکی
پ گکندەکیان ناوی بم گوکند، ب ویستیان ناوی بکن گکند،

دەمینتوە. ناوەکی بۆی بوو، جوانتر
ردەکب شونی و ردەکب پیرۆزی ،ندەککگ جوانکردنی گورەی خمی
دەمینتوە، ساڵ چند کونخ .کناوچ جوانکردنی برنامی تدەب
سرۆک چند ناکوت. بم دەبت، گورە نامرت، دەبت بم پیر
دەگۆڕت. عرەبیش و کورد موتسرفی ھتا و ئندازیار و شارەوانی
ناو خکی گورەی  خمی و خون و کاغز لسر ھر  ،کرنامب
،با رەنگ، چنار گوزار ئندازیارکی تا دەمینتوە. کورە پیسگ چا
،داماوەک ڕەکگ و چاڵ دادەرژت. بۆ نخشیکی ھشوو) (دەست
دەکات، پیرۆزی ردەکب ئفسانی ،کچاک نوێ. باخچیکی ندەک
سوڕانوەی ،کیدانم کسکی سینگی شنگبییکان، چنارەکان، تا

ئاھنگکان. و شار یکمی چاوی ندەک ،کباخچ بوارەکان،

*****
رەشاد موفتی

بۆ شارەوانی، .پرۆژەک سرکوتنی  بۆ جیھانی  خۆراکی برنامی
دەبن. ھاوکار بیکوە رۆژانکان، کری و پویستکان دابینکردنی



دەکن دەست کرکار سد رۆژانی کری لگڵ روون و زاد بیکوە،
ئیشکردن: ب

ناخۆین، کافرەکان ئرزاقی  بم  دەکین، ئیش دەن، ھندک
برنجکیان:

شیوو! ینناک
ناوسرییکانمان:

سوورناکینوە! و ناکین چور روون بو
ئاردەکیان:

بت! خاونیش و با سپی ئستورک، ینناک
ناو قوودییکانیان: سووری گۆشتی

قووت گروومان و و لپ تناب بت، برخیش و و مڕ گا گوشتی با
نادرن!

شیرەکیان: وتیان
و مناڵ نادەین کارتۆنکان ناو قوودییکان، ناو وشکی شیری

نخۆشکانمان!
رمن رفسموت و شارەوانی یشتگ کقس وایانوت: نکرد، شرمیان
پرۆژەکی سد کرکارەک یان زۆربیان، دەیانویست ھر .کغداییب
کپۆلۆنیی (رۆزڤیسکی) ئندازیارە بکنوە. نخشکی پووچڵ گکند
ببووە ئوەی  کالوەکان، و ورانی ،ورەکگ چا نبت. جبج
باخچ تبن پاشماوەکان و زب ھموو نخۆشییکان، ھموو سرچاوەی

شنگبی. ھواری و
لو تبکوت، ئسپی ناو (قاعی شعب)، کۆکراوەکی ئاردە ویستیان
پرتک تبب شیرەک نخورت. و نان نیکن ھژارەکان برسیتییش
وشککانیان خواردن و بت روونکی بۆندار نیخۆن. مناکان و پرتک
خاوەن قرەبووکردنوەی برنامکانی ھموو ویستیان نکات! چور
نوێ ھوەشتوە. گڕەککی بۆ چوونیان و زنجکان کالوە و خانووە
مسرەفی)ی (عبدولمونعم و کبودج و بغدا بیارە بو ویستیان
ویستیان ھگنوە. بغدا زاناکی و نجیبزادە کوڕە شار، موتسرفی
لو ناشارستانی و و ناڕەحتی و نخۆشی بت کالوە ھر ندەککگ

بکات. پیدا شارە
تبب ھیکندبوو، ورەکگ بردە ب ،پیرۆزەک پیاوە چاکی ویستیان
و بکات نشت زارەکم و نخۆشییکانی بن چاک .شارەک گۆڕستانی



ئیسالم و رامح خواردەمنییکان چونک نکرت! چارەسر نبتوە،
بم: نکراوە! بسمیالی ل و نکردووە دروستی

*****
ئوەی نووسیبوو. کوردی زمانی ب پغمبری مولودی قازییکی
و برز رەوشتی بندگۆی قتی کردبووە مزگوتکی رۆژانی ھینی
یان تواوبوونی دەوامی ئاسایی، لگڵ و مزاری شیعر: خوداپرستی
ل بوو. جڤاتی و ئاینی و کاری رەسمی ھر ئوەشیان زووتر، کمک
بۆیش ،کرەش دەرەوە. (قرە سلیم)، پیاوە بابرزە تدەچ ژوورەکی
کس ندەکردەوە. لسر ھر سیدارەکی پیاوەی ئو قرە، وتووە پیان
بواری تمن، ھتا  ئوەی محکمش، دەرەوەی و  محکم لناو
کس نابت، خاننشین و دەمینت قازی ھتا و بخشی پ ژیانی
لبر دەرگای و دەبت  خاننشینش ک ندیبوو. ب سیدارەی  سری
سری سیدارە ب کس، یک کس، سکانووس.  تدەب محکم

سلیمی ندیبوو. قرە خی ماکداری رووتی
ل گوی ئو دەرەوە. تد ژوورەکی ل دەوام، کۆتایی ل بر قازی ک
دەیوێ ھدەستتوە. بدەفتر دەست یکسر دەبت. قازی دەنگی
چند زاواکانی و بووک ھموو ناوی دەفترەکی گورەکی، دەفترە ب
شاھیدەکانی و مارەیی و چاو و رەنگی تمن تدابوو، شارەی ئو سای
ب ھنگوین، میکان کردووە و نر گنجکان، بوو. دەفترک شوی تدا
دڵ، دوو بۆ درژی الپڕەیکی دەفترەی ئو شیرین! ھنگوینکی زۆر
کردبوو. تامزرۆ ترخان جستی دوو و دەست و چوار چاوەڕوانی دوو
لناو جانتا رەکدەفت پیاوەک دەکات. ھاوشویان و ستھاوج ھاوسر و

دەکاتوە: بانگی قازی دەڕوات. کلئوتومب برەو دەنت، کرەش
شونکی ل رەکدەفت بگڕوە، قرە ناچین. مارەکردن ژن بۆ ئیمۆ
دەڕۆن، بپیان بیکوە وەرە تۆش دەعوەتین، وەرە دابنوە. خۆی
بم ،یھ دەرچوونمان ئیمۆ ماوە، بابچتوە ب شوفرەکش ب
رەکدەفت تۆش ،ب پی لپب بۆ باش ،یانپب ،نیی ئوتومبل ب
و زیزبوو) (ژنکی بدەن، نوەک: کلیل دەرگاکش باش وەرە، و دابنوە
،رەکدەفت بگات دەستی تۆی و مردەکی! خسوو بدەستی ھراسان
بنووست لجیاتی مارەکردن رەش بکاتوە و مارەکردنی خۆیان الپڕەی

جیابوونوە.



سرۆکی داوای لسر روونوە. چاوی و بدڵ قازی، بجلی پیاوە، ئو
لورۆژە ئوەی پاش دەزانت، بدەوام ئوەش دەوام، لکاتی شارەوانی،
مارە لیکتری کچ و کوڕ چند بوو، زۆر مارەکردن بوو، زۆر برەکت
بپیان ھر دەتوە. بۆ شیعریان و دەکات بۆ خۆشیان قسی دەکات،
گشی بزەوقی ھر ،ەک(شین تگومب) بنل ،محکم باخانی ل
ئو بم تر، یاوەری ب کاتبکی و دەردەچت. لگڵ خۆییوە رۆژانی
وەردەگرتوە، ککخ ل دەڕۆیشت سوی ھتا ندەویست، یاوەری
و باران و جۆ و گنم ل دەکرد، لی پرسیاریان دەکرد، ماچ دەستیان
خۆشی لگڵ بزمی و نوکت دەپرسی. بازاڕی گرمی و و خوندن برخ
دەڕۆیشت دەکرد. نجاران ناو کبابچییکانی لگڵ پنیرفرۆشکان،
یاوەری ککخ سادەیی و کباب بۆنی و شاگرد و وەستا ،بازاڕەک ل
ئویش ھر دیاربوو. ککخ لناو سری فسکی دەڕۆیشت بوون!
ئویش مابوو. تدا سپی فسی شارەک یک لسربوو. فسی شارە، لو

بوو. قازی رەشاد موفتی (فس)ی
بازاڕەکی ھموو ئارەزووی و شچ و ھواڵ و ناو و دەڕۆیشت قازی
!قازیی بۆچی قازی دەناستوە. ھموویان بتنھا، ئو ھدەگرتوە.
ھموویان دەب مارەکردووە. قازی پیاوەکانی و ھموو ژن نیی ئو ئدی
ک ناناست. ھموویان دەزانت  ک  .نیی قازی ئگرنا بناستوە،

ناناسن. ئو ھمووش
دەکات. خاننشینی داوای بلز. بداوایکی تووڕە. نامیکی ب ئو
ل شیعرەکان، ل قت، مزگوتکی ل بم دەبت، خاننشین
نابت. خاننشین ماوەیان  گورەکی بخانکت و  باخچ و دیوەخان
ناوی بناودەکن. گورەکی وتمزگ رۆژەی، ئو تا دەمینتوە، قازی
نخش و ب فوسیفسا وتمزگ لرووبندی عرەبی بعسی، سرۆککی
لسر بخۆشویستییوە، ئو، ناوی الدەبن. پیرۆزییکان و ئایت و
(کرووناک گشتیی ئاوەدان رینب) قامرشس مزگوتکی رووی

موفتی. رەشاد مزگوتی دەنووسن: و دادەنن
دەکات. دەباغ قادر حاجی  مزگوتکی ل نیوەڕۆی  نوژی قازی
تواوبوونی سوی دەسپرت. بو پشنوژەکی کوتمزگ مالی
لگڵ دەکات، خۆی چپی سیری وەردەگرتوە. بخۆشییوە ژەکنو
،ککخ کۆبونوەی ب دەکات.  خۆشی راستی  سیری سودانوە



سیری دەرەوە تبچ لوەی بر دەگشتوە. دی کوتمزگ بگرمی
سیری دووبارە دەکات. کمیحراب نزیک دەالقکی ناو  کتبکانی

پیان دەت: خکک دەکات،
.یم ھقس مامۆستا لگڵ دوادەکوم، کمک فرموو من

دەمینتوە. الکم رەنگینکی لژوورە .کوتمزگ حرەمی لناو قازی
ئو دەرچوونی ل دەمینتوە. دەرگاک لبر یکک دەرەوە، دەچن ھموو
بدەنگکی ئویش دابنت)، بۆ قیتانکانی ب رەش (پوە دەیوێ

دەت: گورە
دابنت. بۆ پوم کس نیی قبووم ،ناب ،غفروستئ

تدەچ ھدەکشت، باریککی و  بچووک  یپ ل وەکپ ھردوو 
سیری نماوە. قرە سلیم دەکات ھست ،دەدات پشتوە ئاوڕی دەرەوە،
ل جانتاکی و دەفتر بردەوام پیاوەکی دەکات، دەرەوە بردەرگای
بر  دەگات قڕە مستفا ،ودەمئ ھر بم نابینیت. ئو زوو دت،

و دەت: نویکی شین سبری کوا
گورەم بۆین!

دەت: برووکی خۆشوە قازی
پاروو یکم من  ئاسایی. ھتا نکین لپ  و دەعوەتل بس قرە
کس نابات! وەکو پ رەگم و گۆشت و بۆ برنج کس دەست نخۆم،
باش با دەڕۆین، سبر سیر ئمش سوندیان خواردووە، ناخوات، ھیچ
زۆر وەکپ تا بزانن بت، برسییان زۆر با بخۆن، ھتا زۆر بت، برسییان

!کم لپ !خۆش
نابت: تووڕە بگاتکردن قازییش دەزانی و خۆی بزمی دەکات قرە

و بکین مارە ژنک نچین دەفترەک نھنم، و نگڕموە بۆ گورەم
بگڕینوە! ئینجا

باریک، و درژ و دوور دووکانکی ناو تاریکی ل سوکردن لگڵ قازی
دەت:

قرە. بکین، مارە ک ماوە! کس
بازاڕە لو بم نماوە. وەک جاران سووک گوم دەیووت سلیم، زۆرجار

دەت: قازی دەبت، ئاخاوتنی ل گوی زووش و بدەنگدەنگ، باش
تواو و دەنووسم من تۆ مارەیان دەکیت، بردەوام نماوە، کس چۆن

نابت!
شوقی  و تڕی سوزە روومتی و پنیر بۆنی و لگڵ دەڕوات  قازی



باریککانی  نکۆ لناو زەیتون. و کرەوز ب سر سووری تورشی
دەکات. دەپرس کوا)یک و تس (نخشی سیری قیسری دەڕوات،

.موس یان خۆمان دەستکردنی خشن ئو
بسیم بازاڕی کورتاندرووەکان، کورتانکی رەنگینی ری، لیسق لناو
زەوقیان گودرژەکانیش دیارە دەکاتوە لوە بیر دەبینت، نخش و
ماستفرۆشکان، یان دەکن، نخشین و بسیم کورتانی ئارەزووی گۆڕاوە،
بۆنی ماستفرۆشکان لناو بووە! جوان زەوقیان جووتیارەکان و کوورەچی
کسی زۆر و ئو دەیبوژنوە. ماستکان نجم سر (پوونگ)ی
وادەزانن تامی ماستک بوە دەگۆڕت سری منجکیان، تریش،
،کانجۆگ مرگ و رۆخ پوونگ نوی گیا یان یان گرتووە، پووش چ ب
یان پستراوە  ئستوورە، سرپۆشکی یان نکت ،وشک یان تڕە 

بستراوە. بشلی
بۆ ئاسنگرەکانی الدیکان، بۆ خیاتکانی و بازاڕەک، کوتافرۆش لناو
و لباد ئوتروقچی و کارگچی جووتیارەکان، بۆ نجارەکانی خۆشناوەکان،
قازی دەنگی تقی پوەکانی شیرین دەنخشاند). (خوی بۆ لفیان
،شاعیرەک  قازی کواکی لچکی دەڕۆیشت. بخۆشییوە و  دەدایوە
پلی رۆیشتن ل بئنقست ئیمۆ دەڕۆیشت، ھنگاوەکانی لبردەم
بیت، برسییان زۆرتر کرکارەکان دەداتوە، خر دواکوتنی ندەکرد،
بوو قازی لمژ ،الوازەک پیاوە قازی بخۆن. شارەوانی خواردنکی زۆرتر
مارەکردنی و میکانی، نر مارەکردنی مژووی پیاوک بوو بوو، شارە ئو

کردبوو! شارەی ئو کمی زۆر کم جیابونی زۆر،
پیاوە ل یھ کس  شارە! ئو قازییکی ل  جگب یھ کس
ھاوسر، کوڕ بکات کچ و ھزارەھا بتوانت ئو شارە!  قسخۆشکی
مزگوتی نزیک ل دەرگای و دەڕوات ئو نزیک بکاتوە؟! لیکتری دکان
و شوفر ،کراجگ رووبڕووی دەرەوە، تد قیسری ل ناوبازاڕی
دەبن. بدەنگ دەبینن ئو ک دەکرد، ھاواریان نفر یک بۆ کدە
لناو شارە، لو جمسی) بوو (مارکی وەکیلی ئوتومبلی تاک پیاوەکی
لویش سو ھدەستتوە، لدوورەوە لبری دەیبینت، جامخانکوە
زۆرە، بابت قسیان ببتوە نزیک ئویش و بت ئو دەکات، دەیزانی
سیاست لسر قسیان بیکوە لمژبوو چونک دوادەکوت. زۆرە،
نکردووە، کودەتاکانی بغدایان و گوندسووتاندن و موفاوەزات رەوشی و
گورەی دانییمج پیاوە لو ندەکرا سرک  بۆی بوو. زۆر قسیان



عرەبیشی رۆژنامیکی چند لبرە، کوردی جوانی دەستجلکی
چیتر ئگر  نمابوو. دواکوتنی کاتی ئو بدات. داناوە زەکم لسر 
خوانکش دەخۆن، کبرنج دەخۆن، کگۆشت کرکارەکان دوابکوت،
ل نک ،ر پرۆژەکس نگو ن چیتر دوابکون نازانن، ئگر حرام ب
خواردنکش دەخۆن ھموو بکو دووردەکونوە، لفکان منجڵ و
خۆیان برسی دەب سکی نامینتوە. کاتبکی و قازی  بۆ ھیچیش و

کبابی یاسین! کن بگڕنوە سلیم قرە و لگڵ بکوشن
.ریموزەف قوتابخانکی دیواری بر دەگات دەڕوات راناوەستت، لوێ
رادەگرت. قوتابییکان دەنگی ل گوێ  ساتک .کنھۆم دوو خانبا
عودیان مامۆستایک دەزانت ،کقوتابخان دووەمی نھۆمی لژوورکی
دەنگخۆش مناکی دیارە دەبت، خۆش ئاوازەک ب دی لدەدات، بۆ
چورمی دوا یشتدەگ گۆرانییکی سدای ،عودەک دەنگی لگڵ
دەڕوات دەکات، گرمی کگۆرانیی و عود دەنگی چراخ. گۆڕستانکی
تبیب) ئحمد (دەرمانی بۆنی دەکات، ھوەستیک کستب لسر

دەدات. لووتی و لکللی ناو دەگات
برامبر نۆژەنکراوەتوە. کجوول تعجیلی خانووکی دەبینت، لوێ
ئاوەدانی بارەگایکی  ب کراوە زەرد خانووکی ل سعدوناوە ئویش،

گیراوە. بکرێ ک بۆ خانووەک نازانت، بم حکومی،
لگڵ ،کو پووش پوونگ ماستفرۆشکان رەتدەبت، بۆنی ماست و ل
دەڕوات ھنگاوک چند  تکبووە. کنزینخانب نوتی  و گاز بۆنی
باشیش دەڕوات، لدوای سلیم ھر بزانت قرە دەداتوە، ئاوڕک و
ھنابت، مارەکردنکی  دەفتری نوەک دەکات دەستی ناو  سیری
مزەکی لسر و نھناوە  دەفترەکی بت، دنیا  باش دەیوێ

داناوەتوە.
چۆن ،ەک(رتووس) و پنیر و ماست بۆنی ناکاتوە، لوە بیر پلکردن ل
لو دەکاتوە، لوە بیریش بووە، کنزینب و رەش نوتی بۆنی تکی

بت: شارەوانی سرۆک ب دەعوەت
پمب رەش، نفتی تنکری بنزین، تنکی چۆن بکنوە، لوە چارەیک
و بنزین برامبر ماستفرۆشکان سپی شوقداری نوت تنكی و

!گوناح بت،
دەت: پی شارەوانی سرۆکی دەزانیت، باشیش بم

رۆژانی ل بتایبتی ،نیی نزینخانب شونی ئرە وت: زۆرمان جناب،



ند سواربوونی لیلوک و گمکردن بۆ مناڵ جژن. ھزارەھا ھردوو
سردەبت، یسابخانق لو شارەک لرە، ھموو حیوانی !یناوچ ئو
کبابچییکان، لرەوە باردەکرت. لرە ھر زوو بیانییان گوشتیش
شلک و پیلیان، دەنرن بشان لگڵ کازیوە، شاگردەکانیان قسابکان

دەگرت. بۆن ئو یفح بگوازنوە، بازاڕ ناو بۆ گۆشتکان

*****
دەکرد، ئیشیان رۆژانب ئوانی شارەوانی، کرکاری سد لبردەم قازی
کرکارەکان، رازیکردنی بۆ شارەوانی خوارد، پی)ی ئیف (دبلیو خواردنی
ناو توندڕەوی و ھپاسی کرکارکی چند دەمکوتکردنوەی بۆ
شونوار لسر گکند، باخچی دروستکردنی پرۆژەی کرکارەکانی
ھولر قازی ،ورەکگ چا کۆنخانووەکانی پاشماوەکانی و کالوە و
خواردەمنییکانی ل ک دەکن،  رەستانو کئ خواردنی خوانی بانگی

رکخراوە دروستکرابوو. ئو
(چچرا).  گلۆپ و چند ب گورەی رووناک، دیوەخانکی ل ،کدەعوەت 
سکۆی لسر بخوور. ب بۆندار و مافوور ب داپۆشراو تکییکی لناو
و کانیاوی گوندکی حوز بر ل .مامش وەک ئاغایکی گوندکی شیرین
بوو!؟ لکوێ  کدەعوەت ئدی نبوو! چیایک باوەشی ناو  خواووی
پتو گچراوی سروگوی بدارباوی بلۆکی و چیمنتۆ لدیار کدەعوەت

بوو.
و بکن بوا کرکارەکان بوو، ئوە بۆ ھولر قازی دەعوەتکی
تواو کباخچ تا بخۆن کخواردن بخۆن، ئیف پی دبلیو خواردنکی
و ب سبر بکن پرۆژەک (گوکند). ب بکن ،ەک(ندکگ) تا بکن.
گورەکی نجم دەعوەتدا، لدیار رەنگین! لو میدانکی و فرش
ھدەکات، کوای قازی ،ماتت و   لکھ لفکانی نجم و برنج
کخوان لسر شارەوانی سرۆک لتنیشت خۆی، لتنیشت سفکی
و برنج فافۆن قاپکی  لناو  فافۆن، مالککی دەدات دەست دادەنت.
چلبییش دەخوات، ب گورەی فافۆن لنرابوو لناو منجکی شلکی

دەت:
!ردەوامب زمب ئو

بت. تواو کباخچ ئو دەستی لسر دەیویست بوو، لپب چلبییش



پرۆژە ئو بوات.  باشتر شستمتریش  سر  ئیشکانی بوو،  پرۆش
تواو دارژرابوو بۆ نخشسازییکانی و رنامب چلکانوە ل بازنییی
موتسرف پشتیوانی غدا، بب ل و ناسیارەکانی دەست ھموو بکات.
ب دارەکان بپشکوت، ئو سردەمی ل گکند گوکانی بکاردەھنا،

دەت: قازی ب بکن، با و بون ئو، ئمری قمی
شارەک پویستی ئوەی بوو. پرۆژەکمان سرکوتنی تۆ ئفندی، ھاتنی
شارەوانی ئنجومنی ئوەی دانرابوو.  بۆی  بغدا ل ئوەی پبوو.
لباری ویستیان کرکارک چند ،کباخچ تواوکردنی بۆ بوو. پریشانی
و روون و برنج خواردمنییکان، بکن  ناچار ئمش ویستیان برن،
و ئجر .کستب ناو ژینرھ ھمووی بکین. کندە لو گۆشتکان

رزداری. میوانکی تۆ دەمک ھموو ،ورەیگ خرەکت

*****
کرکارەکان، دەخوات. ورەکچ برنج ل مکک چند قازی لورۆژەی
دەبت). گرمتر قازمکانیان و (خاکناس لسر دەستیان چاودرەکان
(کفن، ناودارەکی ی قسقازیی ئو رۆژەی دەڕوات. ئو باشتر ئیشکان
دەبیسترت، قسکی بازاڕ، ناو تودەک (قاس ن و یھ گیرفانی ن
بازرگانکان، ئاغاکان، کاسبکران، دووکانی بر تابلۆی تت، دەبدەزانر
ئوەی شارە، ئو قازی قسکی  لورۆژەوە دارتاشکان.  و ئاسنگر
گورەکی قاع ل دبلیو ئیف پیی ھگیراو، رکخراوی روونی و برنج
و برینتر سیبری و زۆرتر  چناری دەخوات. کسکوسوور  ئاوی نزیک
ل دەستخۆشی دەڕوت. قازی گکند ل پرۆژەکی سوزتر، چیمنی

دەت: پیان و دەکات کرکارەکان
بکن، خر و چاک بۆی .قاس و ن یھ گیرفانی ن کفن وتووم من
ئوەی پاش ئیمۆ نبردووە. خۆی لگڵ ھیچی مردنی پاش کس
قوودیی ناو گۆشتی خوارد، برنجم تر دادەنت) سکی لسر (دەستی
کۆن و کساس شارە خزمتکردنی ئو ل پیتان دەم: خوارد، دەرەوەم
و چاک ئوەی بت ئوەی لجیاتی لوێ مبن. دوودڵ شیرینمان و
یھ گیرفانی ن کفن بت: ئوەی لجیاتی دەکات، رەزیلی و ناکات خر

دەت: کرکارەکان ب ،قاس ن
ن و یھ باخچی ن چونک ،نیی تندروستی ژیان شارە (لو



دارستان!).
لسر ببنما، قسیکی ب دەیانویست ،شارەک نبوو دارستانی
ساردبکنوە، حکومت راگرن،  پرۆژەک سادە  رووتی بۆچوونکی
و گوندەکان کاول بردەوام چۆن وەک شارەکانیش، ناو نرەکان بخش
نکرت گکند باخچکی و وران شارەک دەیانویست دەبوو، وران
رابگرن! پی) ئیف (دبلیو رکخراوی یارمتییکانی و نبت تواو و
پرۆژەکی دەعوەتکی شارەوانی چورەکی پوە ل قازی پارووەکانی

گوکند! ب بوو گکند و کرد گرمتر
دەنت، شارەوانی سرۆک سرک لبن گوی بوات، لوەی بر قازی

دەت: پی شیرین ببزەیکی
ک بگیتوە، بۆ قاھیرەم سفرەکی باسی نبوو، مجال چلبی
وتیان لداویت، خبریان ،(کییزبئ) ل کلسوم ئوم ئاھنگی دەچن

وتبووی: کلسوم
بۆ پاپۆڕ ب ،ۆکف ب بغداوە  ل کوردەی پنج ئو نیی قبووم
وانل پارە منن! میوانی نبن، تیکت  با ھاتوون ئاھنگکم دیتنی

وەرمگرن.
موتسرف ئگر  دەت، بدوع ھاشم ئندازیارەکیان ب چلبی
کرکارەکان لگڵ نانخواردنی و قازی ھاتنی ،ب پی پرۆژەک سر ھات
ل روو ئینجا نچت. لبیرت بوو، سرکوتوو زۆریش و گرت سری

دەت: پی و وەردەگت قازی
رۆژکیان گایتوە! بۆی ک ندا، دەزانم پارەشمان و چووین ب جناب،
ئوە دەکیت!؟ ئو دەنگی ب حز تۆش دەن دەگموە، بۆ ھمووت

لبیرماوە! بسر رابرد، چۆنت سای چند
دەکات، میلکانی سیری و دەردەھنت گیرفانی زیوەکی عاتس قازی
ل خۆیان مزگوتکی ماوە. ئو دەگاتوە چندی عسر نوژی بزانت
ل جوان کعاتس بکات. ناوبازاڕ مزگوتی ل نوژەکی یان قت،
سرۆک ب (چلبی)ی خۆش برووکی و سوخمکی دەنتوە گیرفانی

دەت: شارەوانی
ژنی. دەزانت ئو ل گۆرانییکانی حزم شیعرەکان، زۆرتر لبر من
بکات ھموو شیعرەکان توانی کندرمھون دەکات گۆرانی. شیعر کام
ل ھبت، دەنگ و سردەمکان ھموو دۆخ ل دەزانت ئو گۆرانی.
ھتا ئاینییکان  گۆرانیی  ل عبدولناسر، جمال  ھتا فاروقوە ملیک 



ویژدانییکان.



نۆیهم بشی





زۆرە شھید بۆ کل

ئازار یازدەی پاش و عیراق خوارووی شارەی لو ژن تاک پروین،
زانکۆی ل قوتابییک چند ھولری، کبابچی چند (تنھا ماوەتوە،
وردە و دەکات خۆشتر زەکملپ ئاگری  کژن ماونتوە). بسرا،
چاویان و دەجو کلکیان مابوو، تدا گیانیان ھر ھندکیان ماسییکان،
سووردەکاتوە. کبچووک رەش ییقم لناو دەبریسکایوە، ئسترە وەک
کروون وەک چاوی ،رمگ ئاگرەک وەک تیراوە شاییکی بۆ ھناوی
سکیشی نبوو، لو نزیک کسیش نبوو، ل کس گوی سوورھگڕاوە.

بت: ل گوی کۆرپکی تا نبوو،
ترس ستران و و دەنگ راز و ی لسکی دایکی، گو لناو (دەن مناڵ
(لبر ناچموە رگشمپ لترسی من دەبت)، دایکی خۆشییکانی و

ناچموە. براکم ل ترسی من دەت) خۆییوە
بندتر وتووە: و برزتر بدەنگی قسیی و راز بم! ئو

نخشاند. نخش و چاوەکانم و رەنگ و سیم و ئاوریشم ب کوکم، من
دۆخینم دەھۆنیوە، کوک، مانگان جمدانییکم فتانھ نبوو، کو یک
شڕەکش رمگل نبووم، لوش نمدیوە من دەنارد. بۆم دەچنی،
روون دیمنک دیار و نیھشتووە دووکڵ نداوە، نبووم، ئاگر بواری
بڕقوە بدژواری و و بچی کتۆپخان کردووە، فۆک بۆردومانی بت.
بوون)  ڕەشھ و بڕق بانگوازەکان  و بیان و  گولل و (ھموو چک

وتیان: بم بواری نداوە،
ترس و پارە  و ئاگر و ئاسن دەکرد.  پشەوی  سوپا و جاش دوژمن، 
ئوان، ئاگری دەسووتان. باخچکان زنارەکان، ،گوندەک دەبرد. لشاویان
و  داندان ئمش، بوو. تقی بلشاو و  راست و گرم و زۆر چ و
بت. شھید پشمرگیک لوەی  بر  و لوێ  بوو. سارد و پچپچ
حوت شش  ل تقی ھسایوە، ھاوڕیکان ل ،مئ ل یکک 
پروینی دەستی چنراوی کوی پشمرگیی ئو ھر کرد. سرباز
گرمی لوولی و نسووتاو دەستی کرد. (زیل)ک ل تقی بوو، لسر
دواھواری تدەب دوایی  سنگرەکی گرت. بدەستی  رەشاشکی
بقسی سرپی. ھدەستایوە  کرد، فۆککش  ل تقی ژیانی،
بپوە ھر داننیشتووە، ندەکرد، ھڤاکانی و برپرس داوای و دەنگ
برینکانی، خونی برکوت. ئاگری ھاوکی  گوللیک، ل زۆرتر  بوو.



،کخاک سر یشتگ خونی ،کزەویی سر دەگات خۆی ئوەی پش
شھید بوو.

رگرییب لو سنگرە، لو  ،نیشان یک  ،گولل یک نبردییدا لو
کۆمک دەستی لگڵ ترمکیان، شو وتیان: بوو. شھید سختدا
ھگرت. مانگشو  گشی تریفی چاوی نخوتوو، ئسترەی 
ھنا. خاونی و ساف ئاوی خوناو ھنا، شانیان ھاتن بلز ئسترەکان،
ھنا. عتری کژان و برین بۆ شرمزار، کمک و بنازەوە شونم
و مئ بیکوە  دەھنا.  تۆیان  گفتی حسرەت،  و  تلقین بدەنگی 
تر بدەرەوە نبوون، کسی بدەرەوەبووین، شو ھر پشمرگ و شو،
ئوەش نبوو، ھناسدانمان و سربندکردن و دەرچوون بواری و کات
دەوەشتوە، رگشمپ بوای و ماندووبوون ل ھر دەکرا، رگشمپ ب
سکۆی بر بردە ترمکمان شانازیش، و کساس بیکوە ھموو
ئاوەکی زیوین)، (کانییکی سر نزیک، گوندکی ناوەندی مزگوتکی
ویستمان لوێ دەگریا. گرم گرم کبرین بۆ دایکی، فرمسکی لجیاتی
بر بگات خونکی بۆنی بووین چاوەڕوان بیشون، بینژین لوەی بر
!ندەکبت پنجرە بر و شار باریککی نکۆ بگاتوە دایکی، دەرگای

وتیان: بکین، کفنی بیشۆین، وتیان
ئاو پاک، وەک خاک وەک ئو برینی ،پاک جستی شھید دەشۆن! بۆ

ناوێ! شووشتنی ،نخاو
نخشکان گیرببوو. لسری وەکک ،ھیدەکش شووشتنی بۆ
پوە کراوەیوە، کنپشد ببوو، توندتوند وەکک جیاندەبونوە،
و گرم چاوەڕوانییکی پاش و مانگک چند لشارەوە، حزب الستیککی
گۆرییکانی دورابوو، ئشکوتک ل خاکییکی جل کیبوو، بۆی پرۆش
دەبونوە. ھیدەکش رگشمپ لبر ئاسان ھموویان کابوو، گ ل
ل جمدانییکی، كو و بم کردەوە. رووتیان برادەرەکانی بئاسانی
،بۆی ندەبونوە. لسری ئو پروین نخشندرابوون، بدەستی تیراوە
فۆکیکی ل تقی پشمرگکی جمدانییوە، و کو بو  وتیان
نژرا. ببرین دەمگرموە و نخشین بكوی سری نژرا. دەکرد برز
ئاگر وەک دەباری، باران نمنم وەکش ناشت. ترمکیان شوەکی
گویان دوو ھگرتوە، بردیان دوو ناشت. ترمکیان دەباری گولل
مستخۆی ھزارەھا ،ڕەکش ماندووبوونی لناو بیکوە ھموو دۆزیوە.
بم، داپۆشیوە. ترمکیان بھزارەھا (مستخۆڵ) ھکند. سووریان



یکک لسر کھیدبوونش رۆژی ،ھیدەکش ناوی نبوو، بواریان
کلی بس شاخان لو شھید، بنووسن! کلووس الرە بردە دوو ل
ھگرتنوەی و دۆزینوە ل شاخان لو ،رگشمپ دەبت. پیدا ئاسان
بارانیش دەدۆزنوە، برد بت،  شویش  ،یھ شانسیان برد و ک
چرەک ئاگرە و ڕەکش گرمی لبر رادەگیرت. بئاسانی کل بت،
رۆژ و ناو برباخیان، دەفترەکی ل نیانتوانی کسیان ،کباران و
نبوو. باخڵ ل دەفتریان  کسیان یان بنووسن. شھیدەکان  کاتی و
ب بوو، رۆژ یکم چونک ندەناسی، شھیدەکیان رگشمپ کسیان
تدەچ ،ڕەکش ناو دەگات ھاتبوو، فیشک پشدنک و نوێ تفنگکی
بۆی !ر ئاگرەکرامبو ب بریندارەک سنگرەک، دەکوت تنیشت ناو
ت، کب شھید ھاتبوو لوێ ھاتبوو، بۆ شھیدبوون ئو کس نیناسی،

بوو. ونبوونکشی ئاسان و لبیرکردن ،ئاسان ک دانانی

*****
نورۆزی دارەتوو

یکم ل من نکم. سرکوتن شایی من دەگریا)، (پروین نچموە من
ھموو گورەی شایی و کۆبونوە یکم نورۆزەی (ئو دارەتوو، نورۆزی
رۆیشتنی کاروانی و رپوان من نکم. بشداری بوو) شارەک گڕەککانی
برین شان ب عوسمان عریف ک نبینم. ھولر دەشتی پشمرگکانی
پشەوی ب کالشینکۆفکی دەست و بژن برزەکی و دەست گورە و

لوێ نبم!؟ من دەکردن، چۆن
دارەتوو، نورۆزی گوندی سکۆی سادەکی پشمرگ، لبردەم پنجا
تیرە ھموو بوو، یکگرتوو سوپایکی دەکرد! نمایشیان راست و چپ ب
بوون. رگشمپ وانپر لو کوردستان، لرە گوندەکانی و شار و ھۆز و
ھاتبوون گڕەککانی ھموو شار. یک  دانیشتوانی ھولریش، ھموو
بچک دەست بم ئاشتی  نمایشکی ئازار، یازدەی  نمایشکی
ساڵ چند ئوانی ھموو ھاتبوون، جنوبیش کوردەکانی ھموو ببینن!
ھاتبوون، ھونرمندەکان ھموو ھاتبوون، دەکرد شۆڕشیان دژایتی بوو
ختی (نرینکانی پستکان، گوندەکان، پیکبی ناوشار، پاسکانی
خکی گش و رواندوز و  کرکووک  و   موس قمرەکانی بغدا)،



شارەکیان ھنابوو.
ھۆنینوەی و نخش بکات، کنمایش سیری نبوو لوێ پروین، بس
ب بۆن، ب نھاتبوو ئو بناستوە! پشمرگکان لسری نیگارەکانی
رەنگ بت، لوێ دەب ئو براکی بناستوە. براکی ناسھ ب رەنگ،
پشمرگیکی  س رەنگ وایدەزانی. ئو بخونتوە، ھز  وتاری ئو
یکیکیان براکی ئو دەڕۆیشتن، عوسمان عریف ریزی یکمی لدوای
دەکرد، داوای ئوەی بارزانی دەخونتوە. سرۆک پیرۆزبایی ئو بت.
زۆرترین  تکای پیکبکان ئوتومبلکان، دانبن. خۆتان ل مناکان 
لف گران کمونس و لكھ عارەبانکانی گڕانوە. ک نفر ھگرن
و بعینک) (ککی و و پاقوە پاقل و و کوب و ناوسری شامینۆک مکن.
سینالکۆ و سڤن بخۆرایی، سارد ئاوی مکن. گران بشکر و بکونجی
جووتیارەکان، دەغی خکک! ک دەگڕنوە دەنم گرمی ب مشن و
تزرە و کلۆ بنم دەغکان، ناو چنم مشونن. رگاکان سر تبارەی
ب بت، براکی ئو کرەشتا بابرزە پیاوە ئو دەب میانکوتن! و

دەکات: ھاوار گورەکی دەنگ
لوقمانی بابی بژی

لشانی. خریتی شش
بخونتوە، ھمن شیعرەکی بجۆشوە و بسۆز نبت، ئو براکی دەب
دەست ت لق ئمن، دەردەم و حسرەت و رەنجڕۆیی (ئگرچی تووشی
لناو کمی منای ھشتا ک ئمن....) مردم نابزم سپ رخچ ئو
ھمن ناوی نبوو، مناڵ سرەتاییکان قوتابخان لناو بناوکرابوو. شارەکان
نبوو. ناوە بو زیرەک و ھیچ مناکی شرمن سرەتایی چوارەمی پۆلی بت!
نگیشتبووە ئبو شارەکان. ناو نھاتبووە بشیعرەوە چۆمان ل ھشتا ئو،

دەناسی. شیعرەکانی شنگبیری کس کم و بغدا نواسی
ناگڕتوە، ناکات. یازدەی ئازار، پروین بشداری ئاھنگکانی لرۆژانی
رمگ زمب لو شارە، لو ک بگڕتوە، ناتوانت بۆ نازانت و ناتوانت
ناکاتوە. لکس  تۆ کس ،نیی کس دوژمنی کس  ئوە. دوژمنی
بم ،ردەوامب گریان  نماوە. ئازاریان و ماون برینکان  ئگرچی
و بۆردومانیان شڕ ترسی گوندەکان نیگرانن، بم ناکات. سوور چاوەکان
سوور ملوانکیکی و بگوو گوندکی ھر یان ،ختپایت گ نماوە.

زەردە. و
زۆر موفاوەزات چونک پ دەکاتوە. دەست ڕەکش کی نازانت کس



ل ھولریان پۆلیسی بڕوەبری کراوەتوە! دووبارە زۆر شڕ کراوە،
بویقارەکیان کوشت، کوڕە پیاوە رەشتا سدارەیاندا. و ل بغدا گرت
پۆستکانی دوا تی دەگاتبرسیب و ئوەی بھژاری ھولر، ئازاکی

ھولریش. ل و ل بغدا پۆلیسی بڕوەبردنی
ھاوڕیکانی سردەمی بسرکردنوەی بۆ رەسمی، کاری رۆژکیان بۆ
لوێ بغدا، تدەچ گشتی پۆلیسی بڕوەبرایتی و پۆلیسی کۆلیژی
بندەکانی بۆ حیساب ئوەی ب حکومت دەگیرت، لوێ دەبت. ون
پۆلیسکان بکات، و ھولر خۆشویستی خکی و ھست و یازدەی ئازار
دەگرن. کارامیی ئازایتی و مدالیاکانی و جمموو نھ ب (شروانی)
(تۆبز)کی ب ئو ئگرچی ناکاتوە! تۆی کس دەکن، شونبزری
بستزمانانی باوکی دەکاتوە. کوشتنی تۆی بقیری توندی رەق، سر
ماندووبوونی و ئارەق دەھاتخوارەوە، قت دەرگای رم، لن نرم ک
ل دسۆزی و خۆش قسی  و قاوە بۆنی ماوە، دەبردەوە  رۆژەکی

کوشتیان. بگوناح و رداننام دەھات، ل ئیشکردنی
گورەکی بڕوەبرە بم دەکاتوە،  تۆکی  ئو دەکوژن، باوکی
زەکانی جمن ونبوونی تریسکی ل بر بلز و کس دەکوژن، شارەک

ناکاتوە. تۆی سرشانی،

*****
دەکن تڕ خۆیان رووبارەک ب

سای پنجا دروست ساڵ، پنجا نزیکی نگڕانوە. یاسین و پروین
مردە ژن و ئو بس ھواڵ، پرۆشی و ونبوون و ل چاوەڕوانی تمن
ل مردک ژن و ساڵ پنجا نزیکی بوو! بئازار و چند بژان دەزانن،
دەبن. دەومند دەکن، کاسبی دەژین. فورات رووباری سر قزاکی
دەکات. تواو یاسا بسرا زانکۆی ل کوڕەکیان، کیژ. و کوڕ خاوەن دەبن
کاتی و قاوەخواردنوە لکاتی و تر کولیژکی ل نا، خۆی کولژەکی ل
ئوتومبلکیان ک دووجاریش تنیشتی. بتاکی کورسیی راکشانی
ئو عرەب دەزانت کیژەک ک دواجاریش، و رادەگرن لنزیک یکتری
(سوبی کوڕەکیان کیژکی .نیی موسلمان کیژەک کوڕەکش دەزانت .نیی
و کئاین و شارەک کیژەکش شیدای دەبت. خۆشدەوت. مندائی)



و (زەکریا) بپیرۆزی سوند رووبارەکان. لسر پرستگای و گورەکانی
کیژەکش موسلمان بکات، کوڕە بو شوو کیژە ئو دەخۆن، نابت (یحیا)

دەکات: ھاوار
کوردە! بم موسلمان راست شیروان

سریوت ئو بسرا، وجارە لئ بم شیروانیکوڕی، یاسین ل چیرۆکی
سردەکون. ھردووکیان تر، قالبکی لناو بم دەبتوە! دووبارە

کۆنکی، براکی، ئیسالمییکی، کۆمگا دابونریتی ل دوور یاسین،
دەت: پی و دەگرت پروین دەستی

دایکت گوارەکی جووت و دەستماڵ کرەستکانت، و جل بگڕوە
دەڕۆیــن. و وەرە  و بک لبوخچیک ھموویان لبیرنکیت، 
گوارەکانی تۆ، ترساوی چاوی  و من گرمی دی  خۆشویستییکمان،

و ناگڕنوە! دەڕۆن دەبین، دایکت دوور دیاری
تڕ دەستیان رووبارک. سر دەچن کندائییم کیژە لگڵ شیروانیش،
موسلمان کوردەکی، تنھا دەکن. پارزەرە تڕ ئاوەک ب دەکن، چاویان
س ھر و دایکی کوردی، ناوی ب خۆی و ناوی کوردی وشیکی چند
دەکات فری  کیژەک رووبارەک لسر دەزانی! کوردی  ب خوشککی
لبووردن داوای بکات. ئاو)ەک ل (لبووردن داوای بکات. قس ئاوەک لگڵ

دەکات. عبک ل و یحیا بکات، ئینجا ئویش روو زەکریا گورەیی ل
کار بیکوە دەبن. ساز دەرمانساز، مندائی (ندا)ی لگڵ شیروان
دیوانی شاری ل ماک ،کزانردوو خھ باوکی مای لنوان دەکن،
کژن .شارەک ناوی دەبن دەکن، ئیش دەبت، منایان دادەمزرنن.
خاکانی، دەکاتوە لوە دەرەوەی وت دەکات. بیر دەرچوونی ل باس
پنابرییان بئاسانی مافی مندائییکان یھاوس ما س دوو پورزاکانی،
(ئو بئاسانی خزمکانی دەستخوشککانی، وەرگرتووە. ئوروپا ل
ندەگ لوش و بیروتیش و سوریا و ئوردن دەچن بئاسانی) وادەزانت
ئوان ژیانی پرۆشی دادەمزرن، ھوایان دەزانت، شارەکان ل سوید.

دەزانت: بم ھولر، بگڕتوە رۆشپ ھر شیروانیش دەبت.
بم دژوار شڕکی لسر بووە. چند گمارۆی کماوەی شاران ئو
حزبکان نوان  ناکۆکی گرتووە. برۆکی نا، دوورودرژ زۆر ماوەیکی 
.ناوییخو و گرم و دەست پارە بس لسر دەست، و پارە لسر
و دەخونتوە بغدا رۆژنامکانی ل ئوانی دەخونتوە، وانئ
)بی ئوە دەبیستت، میدیای جیھانیش م لب ناکات. بوا ھندکیان



شاخانی و لو گوند ھبوو، شارەکان لناو بردەوام راپۆرتی سی( بی
ل ئو ھبوو. ونگریان ھبوو، پیامنریان بوو، گرم تدا شڕیان
لسر ،کزەویی پارچ چند دووکانک، لسر لسر دەزانت دیوانیوە
خونی یکتری دەکوژن، شڕیان، تدەب ھز دوو دوو حزب، کالوەیک،
زۆر و ھواری گوند و عشیرەت خزان و دەسوتت، دەرژت، ماڵ زۆر

دەبت! و تانیش چۆڵ
راوژکارکی شروان  خۆی. تایبتی دەرمانخانی خاوەن  تدەب ندا،
ھست بم دەبن. جگیر دیوانی ل دەردەکوت. ل ناوداری یاسایی
ئیمامکان، پرسی بردەوام بووە. تاڵ و تفت تدا ژیانی شارەک دەکن،
دەگن. گورەبوون و ژەھرخواردنیان و مردن و کۆچ و لدایکبوون رۆژی
و گرمتر و دیوەخانکان درژ ریشکان رەشتر دەبن، جلکان بردەوام
ناڕەحتی و بترس ھست دەبن! کورت دەستکان و زەلیل چاوەکان
کۆچکردن ب برا گورەکی کۆچ دەکن، ندا زۆریان خزمکانی دەکن.
مناکانیان و مرد لگڵ خوشکی دوو کندا. دەگات ئن) (ئو لیستی و
دەگیرسنوە. بیروت ل دەنرن. دەستخوشککانی  نام سویدەوە ل

دەنووست: بۆی بشانازییوە و ئمریکا دەگات یککیان
و باریک گورە بووە، چاوی !باسک یاری پاوانی م، بوویتورەکگ کیژە
نازانت کس دەکات! قس ئینگلیزی ب ئمریکییکان وەک بووە، ناسک
ماندووین، زۆریش و و پراناگین ئیش دەکین رۆژ و شو عیراقیی! بم

.جوان خۆش ژیان بم
دادەخنوە. مۆرەکان پردە دەرگایدەرەوەیان دادەخن. ماوە، دەچنوە ک
برنامی سرفراز لگڵ و دشاد رادەگرن، کراجگ کانیان للئوتومب
کنارەکان. سر ندەگ و دەڕۆن دوور تلفزیۆنکیان ھمرەنگکانی
تدەب ل شارەکیان ماوەماوەش خاونکان. گکۆم و زانکۆ ناو دەچن
گورگی ورگی و ئوان سری ترسناک. حیکایتکی رەشوسپی)، (فیلمکی
دەکنوە، پردک و بردەباز و چارەسرک ل بیر خون. بۆ برسی ترسناکی
دۆزینوە و ناسین بۆ کۆچری نامیکی شیروان، فیسبوک ل رۆژەی ئو تا
شارەی لو ھولرە، ت لدەزان دەکات. قبوول فرندی ئو لپب دەبینت،

ھاتوون! ساڵ لوەی پش پنجا دایکوباوکی

*****



دارپرتقاڵ بۆنی

تیراوە ل شوکیان و دەھنت خوندن ل واز ئامادەیی ل (کوڕەکی ئو
کو و دەشت چند درژ، ل زۆر کاروانی نگڕایوە) چیتر و دەبت ون
رەق جستی لسر و لسر چیای ھندرن دەکات. شاران و گوند و
خوشککی) دایکی و ل ھواڵ ب) شڕەکان گرمی بفر و ساردی و
کرابوو، لشان ئوەندە کۆن. خۆر)ی (پنج ئینگلیزی تفنگکی لدیار
(ئینجا دەمینتوە ببوو، باریکیش و لووس دەبریقایوە، قایشکی

.(دیاریی بو بوو شاناز و خۆشدەویست زۆریش تفنگکی
رەشتای الوازی پشمرگی  دوو لگڵ  ،وانش ھولر  دەشتی  ل
ئینگلیزی یککیان تفنگکی کیفساز، و بم دسۆز ،دانی شمج
و یازدە نیشان وات گولل یازدە دەخوارد، گوللی (شوافی)، ئوەی یازدە
تفنگکی تریان ئوەی نترسان، و پڕینوە جار یازدە و سنگر یازدە
قیرتاوەک رگا دووجار پبوو، رەش)ی  دار (پڕەشووتی ئینگلیزی

دەبت.
تاریکی بوون، رگشمپ ژمارەیک ئوان ئاوادەبت. خۆر ک ئوارەکی
ئو ھر .کدەشت بری  ئو بچن بواریاندەدا، ترس  تنیایی و شو
ئارام بۆ رگایان مانگ زیزبوونی دەداتوە و بواریان کتاریکیی شوە،
و بارەگاکانیان. ئارام ناوچی و ئودیو بگنوە و دووبارە بپڕنوە دەکات،
دیوەخان نیشانی کۆبکنوە. خۆیان و حزب شۆڕش بۆ یارمتی دەچن
نبت لسر لبادکیشی شە سرسکۆکانی و سواندە و گورەکان
ھلكی کوو، دوو و رەق نانی بیک بوون، دەستیک دەدەن. ئوان
قاچی دوو ب دەبن.  بسام و دڕکاوی و بردەن وشکی دەشتکی
بم نھنی، وشی یک ش، بھگرتنی جلکی و دڕاو پوی و ماندوو

حزب. فرمانی جبجکردنی و راپڕاندن بۆ پیرۆز،
بۆ ناپرسن و دەپڕنوە ئوان نادەنوە، دواوەش بۆ ئاوڕک و دەڕۆن
بوە راسپاردەیک یان تۆکردنوە، نامیک، گیاندنی بۆ بپڕینوە.

دەگنن. شوە
دەکرن چک دەمینتوە. لوێ دوور، زۆر ل ھمدانی مانگ چند ئو
ئشکوتکی ل دەگڕتوە. بچک پشیمانی، و ماندووبوون پاش و
سرلقکی لگڵ خۆشناوەتی، خاپووری گوندکی ل زۆزک، چیای بن
و پیر خوندەواری ھاوشانی کادیرکی شارستانی خۆپرست. کللرەقی



ھوارە ناکوژرت و زۆریش ھموو لو دەژیت. بورە ماندوو و چاوەڕوان و
دژوارەدا ھورازە بازن، لو لو و سرسام و بووە، دوورە نزیک لوە مردنی
خوشکی، پروینی نیی بیریشی ل یان ،نیی لوە ئاگای و دەخوتوە
گورە پروین .یھ کۆتایی چاوەڕوانیش و چاوەڕوان و ماوەتوە بتنھا
دەکات. دەست شیدا ئو گرمیش نانکی .یھ چاوی و یھ بووە، دی
بم دەڕۆن. دوور بیکوە کرمگ نان لگڵ دەکات. درژ کنان بۆ
و شیعکان) لگڵ (گریان و دارخورما سیری بۆ باشوور، بۆ ئوان
.ناوخۆی نگج ئو دۆزینوەی سرباوەکانی و عاشورا ل پرسیارکردن
برنامی و ئرک و پۆست و ناو و رەنگ (چند کوڕەک بوو، ساڵ چند
برادەرەکانی ل زۆر دایکی گریا. بۆ ھمدان دیبوو. لن خزانکی ھبوو)
دایکم بۆ من وتبووی: دیبوو، چاوەکانی ل گرمیان زیوینی فرمسکی
لگڵ چیاک دوندی لسر ماوەماوە و ۆیھ زۆزک، چیای ل دەگریم.
لوێ دەتقتوە. و دەبت ون زنارەکان سبری و رواس و رەنگ
تیراوەی گڕەکی ھاوسیکی ناوی  و بیردەکاتوە  و مندە ساتک،
بوو، پاسوان وانش بگرت. ویستی  لوێ  بۆیش ببیرندەھاتوە.
سربانکی کزەبای  وەک  ،کشاخ بناری شنبای  دەکرد  ھستی
یناوچ ئو ئامزی وەک شارەک سرووشتی دەزانت، لوش .یراوەیت
نازانت ب دۆڵ دەڕوات و دۆڵ کوتووە! و شاخبۆ ب ئدی ئو .پاک

دەگڕتوە. کی
ژوورکی  ل کۆسرەت، چیای بناری ل مفرەزەیک لگڵ شوکیان 
کپیرەژن کووی  ساواری  ل دایکی بۆنی شکاو،  کاریت نوی بنمیچ
ناکات. بشیان دەزانت، بم تبکن، بۆ تری دەکات. دەیوێ قاپکی
لوێ دەکات.  چاوەکانی و  ھناو ل ساوەرەک بۆنی  زۆرتر ئو، بم 
گوکی ،کۆتر)ەک (نخشی وادەزانت بکات، بالیف بو سر دەیوێ

چنراوە. خوشکی پروینی دەستی ب
دەزانت ئو زانی. دایکی مردنی لدوورەوە بوو، کی نازانت ئستا
نھنی فرمانکی لگڵ و دەستیک لناو ناکرێ ناکات. باسیش و
ئستا دەکم ھست لودەمدا بت: برادەرەکانی ب و ھبستتوە
کواھ بتنھا و خۆی لگڵ لورۆژەدا، ئو بم دەمردت. دایکم
ب دوازدە)کی، نۆیب نگتف) دەکاتوە. پشتی خریتکی دەزانت.
خریتکی دارمازووک دەسپرت. بفری ھیالک ب ماندووی قدکی
دەکاتوە. لسر بۆرەکی دانیمج وەدەکات. دارەک لقی دەستی ب



بردکی روومتی لسر لبردەکاتوە. خاکییکی جل دەست
یخی ،گریاوەک نگتف مانئ ھموو برخۆرەکی. خاداری لووسی
نکردبوو، سابۆنیان بۆنی بوون مانگ چند جلکانی ،کریتخ دادڕاوی
ئوانی دەپچایوە، ماندووبوون و خم لناو سری جمدانییکی
کورت نادیاری سفرکی بۆ بئمانت، داپۆشیبوو، ئویان بوو ماوەیک
وای بیاری کس دەدات، ترسناک بیارکی لوێ بجدەھت. بترس و
حزب، دەروشکانی کادیرکی زۆرزانی ھیچ پشمرگیک، ھیچ ندابت،
دەدات پشووک رادەگرت، زەمن ئو نکردبت، وایان جورئتی چیا
رەزامندی چاوەڕوانی دەگتوە)! دواوە بۆ (تمن و پشمرگایتی
شونی ل داوا ناکات، ناپاڕتوە، ناکات، پرسیار زەمنک ناکات، راگرتنی
رادەگرت. زەمن نادات، ماندووەکی ستج ب کانت ناجولتوە. خۆی

دایکی دادەنت. مردنی بۆ لناخوە پرسیک
ئاگادار و نازانن کادیرەکان، و پاسوان و دەمانچ و تفنگ ل کس
سپی قمیسکی گوزار، پشدنکی دەگۆڕت خۆی ئو نبوون.
بغار. سپی تمکی تدەب بزیوو. پشمرگیکی تدەب وەردەگرت.
قسران لناو  ئوەی موحمد) (ئیمام گۆڕستانکی دەگات بخیاڵ 
بناخ ب بوار کگۆڕستان دەکات، رەسم خۆی و برخۆی دەدات تکانکی
نب ببزنن، سنووریان چیتر نادات،   کڕەکگ باخچکانی و دیوار و
برامبر سیمتری، شقامی لسر چوارگۆشیی شوەیکی پشوە،
ب و ئیشغاڵ دائیرەی حوسین، حاجی مزگوتکی ،ریموزەف منارەکی
رادەشقنت ئیمامی پنجی دەمینتوە، کندەکۆخ پیرۆزیی خزمایتی

دەت: و
بکنوە. تسک سنوورم رووبر و چیتر نادەم، بوار

ب بووە تایبت  رەشید مال شخ گۆڕستانکی زانیبووی، ئو لوێ
و ھژاردۆست ماندووی دەستی بۆی: چند خۆیان، دروشکانی و مورید
بندیوارەکان، ترمکی لیتی و (قووڕەشین)ەک لناو .کنکۆ ئیمانداری
.کرینب سر جادە ندەگ لکۆنکانوە و دەڕۆن ھدەگرن، دایکی
سبری و ھیرۆ گو و دارپرتقاڵ تدا قسرەکانی، بندیواری ندەگ
و کارەبا فنجانی لوێ بخشیبوو. چیمنتۆکانی دیوارە ب بۆنیان فنک،
ئدی ستارەکان، بردینی نخشی بۆیکراو،  ئاسنی گورەی دەرگای
ھموویان ھیوانکان، بن بچترەکانی سر گلۆپ و بردەرگا زەنگی
خانووان لو ناناست، ناوچی کس بوون. لو نناس و نوێ ئوان بۆ



ب و بدزی موحمد. ئیمام گۆڕستانکی ندەب دایکی ترمی و تدەپڕن
پرسکش، و ککخ و کمردن دەنژن. پشمرگیک دایکی فقیری
راپۆرتی کوڕەک ماوە، ھشتا .شانل تفنگی کوڕەکی ماوە، ھشتا نازانن
کرد، نترسا ۆکف ل یان جارەکی تقی دەنووست. بۆ ناوچ حزبی

کوژرا. نبردییدا و شڕی کرد، لو سرپیان ھسایوە و
دایکی دەکات ھست لناکاو راماندا،  و  خۆگۆڕین لو ساتدا، لو
نامی ک نھاتبوو. بۆ لکس پچراوی بچووکی نامیکی دەمرت،
رەوشدا لو و ودەمئ بنووست! بۆ نامی یھ کی ئو بنووست! بۆ
نازانت بم دەزانت! باش مردووە، دایکی دەبیت دنیا و دەکات ھست
ترمکی، درژی سفری و  دایکی مردنی  پاش خوشکی پروینی
چۆن کردبوو، نازداری ھرۆ بۆندار)ی کردبوو، (پرتقاڵ کۆنکی بناو
دەورت ک دەڕوات! ک لگڵ و چۆن و بسرھات چی دەژیت!
بۆندار کیژکی سینگ پشمرگیک، خوشکی ئامادەی ک بدات، دادەی
کیژەک ک بژیت. ئوان مای خۆیان، لگڵ بباتوە مخک، و سو ب
لناو گرمکراو،  ئاوی  تنكیک  ب دەناست ک خۆی دەبت، بنوژ 
ب بنکراسکانی و کوا  و کراس ژوورەکیان،  گۆشیکی  و تشتک
مردایتیی دەکات. ئو ک تڕ بکات! خۆی و وەبکات کی ژوورەکسینگ
و تڕەحوا گریان و قورئان ی بکپرس نھات نبوو، کسک کس
ل نووشتیک، وەک کیژەک نابت،  کسیش  بکات. پیرۆز و شیرین
بنت. لبر باخی رەیحان)یشی تش) دوو کسک بدورت، پڕۆیکی
خۆی ھر ،نیی کسی دەزانت کیژەک نبت، خۆی کیژەک نبوو، کس

دەڕوات. کنان سۆزی و چاو لگڵ دەگرت، نان دەستی

*****
رگشمپ پنجا

تپڕبوونی پاش ئازار. یازدەی بیانکی بوبونوەی سرەتاکانی ل
نورۆزەکی سازییکانی بۆ .کیانب بوکردنوەی بسر فتھ دوو
ندەگ رگشمپ ژمارەیک زووتر، شو دوو .کوانپر بۆ دارەتوو،
دەکن. مشق دابین بۆ جوانیان خاونی خاکی جلی .کنگنی ئاھشو
دوایی وابوو، یارەکب سرەتا دەکن، رگشمپ حفتا ب راھنان و



بت. رزدارتر و رپوانک جوانتر تا کم بکنوە. ژمارەک بیاردەدەن،
ماوەیک پنجا. دەکنوە خاکی)یکان، جل) پنجا، ندەک چککان
چۆن قیتان یک رەنگ، یک شورۆی پنجا پوی دەکنوە، بیر لوە
پنجا پیداکردنی  !شۆڕش ئوان بۆ ھشتا چونک ناتوانن  بدۆزنوە.
نبوو. ئاسان کوانپر پی بۆ قیتان یک و رەنگ یک پوی جووت
ھموو دەتوانن ،یھ دەست و شار حزب بوو، تواو کشۆڕش یان

!؟ بکن دابین بئاسانی نگئاھ پداویستکانی
دەگات کز، بالیتکی دانخراو، بدەرگایکی شکاو، جبکی درەنگ شو
قیتانی یک رەنگی یک کالی شینی س بار دوو .کشقم میدانی ناو
شین نویکان کال ھدەرژن. کیدانم ل گورە. و ژمارەی بچووک ب
کۆدەکرتوە، چۆن ک کیبوو، ک پارەکی دابوو، ھاتبوون، ھولرەوە ل
وەردەگرن. ئیتر کالکان جووت جووت ھموویان نبوو. کشی ئوان
ھاتنی چاوەڕوانی ،کرگشمپ پنجا بیانی دەبن، چاوەڕوان و ئامادەن
بۆ ھموو بزانن ھولر، دەبن، چاوەڕوان نورۆز دەکن. خۆری تیشکی
بۆ چپیان ھولر میدانک. ھموو دەگن ئو پیرۆزبایی و سیران
خونی برسیتی، حزب، رکخستنی ئوە، تفنگی دەن: پیان لدەدەن،

حکومت. ب کرد شۆڕشکی ھڤاکانتان،
ئو دەکات!؟ خوشککی ھاتنی چاوەڕوانی دەبت، لوێ پروین براکی
گورە خوشککی دەزانت  نیزانیوە؟!  یان مردووە،  دایکی  زانیویتی
لو ئو نازانت، ھیچ یان تازەبووک؟! بووە منای کردووە، شووی بووە،
وەیکۆبون لگرمی و حزب کادیرکی یان کردووە، مشقکی نورۆزە

شون؟! لو دوورە زۆریش و
مانگی تریفی  بر   تدەچ دارەتوو، سبرەکی بر   دەگات ھولر 
براکی لوێ پروین ن بم! ھولر،  دەشتی ھزی پشمرگی

دەکات. خوشککی بۆنی پشمرگشی برا ن دەدۆزتوە،

*****
زۆرم خۆشدەوت، نانوایم کوڕە ئو من بت پی نبوو کسی پروین
بۆنی دت، ل گرمی نانی بۆنی چونک دەوت، خۆشم خۆشدەوت.
تنھا دکی، و خۆی بکات، پرسی پ نبوو، کسی دت! ل زادی
یاسین تا نیوەڕۆیان، ھموو (ئاکرێ)، ل روو خانووکی لناو بتنھا بوو،
بۆنی چاوەڕوانی نخۆشکی دایک لدیار ئو دەگڕایوە. فنکی ل



دەکرد. نانی تامی چاوەڕوانی دەکرد، نانی
تسک  نکۆ لناو کاسبکارەکان، پیاوەکان، دەیانزانی ھموو
گومرگکی مکینکان، لدیار ئوانی .کریییسق سرگیراوەکانی
عارەبانچی دەڵ و و حمباڵ دروستکرابوو. خش بازاڕەکی ل دوور تازە
ب و بڕاستگۆیی شارەک دووکانکانی لناو ئوانی فرۆشیارەکان. و
ل دەست کی کرکارەکان دەگڕنوە. کی دەکن، ئیش درۆکردن
رواش ب ھر و دەشۆن) ماندووەکانیان دەست) جوان بردەدەن، ئیش
تڕەکیان رۆژان ئارەق و بم دەکنوە، وشکی برسینگیان و خی و
عارەبانچییکان، پیاوە شاگردەکان، کوڕە دەیانزانی نکۆ لو دەھنوە.
ک خشتبین، کوورەکانی لناو ئوانی گۆشتفرۆشکان، جامبازەکان،

دەگڕنوە. چند سعات دێ، کی و ل قووڕیان و زب بۆنی
ببۆنی قیسری، ناو کارگچی چایچییکان، بوو. دیار ھموویان کاتی
دەدەن) قمرەکان (عیار و جب فیترەکانی و عترەوە. خووری و لباد
کی پنچر دەکن، لۆرییکان گورەی تایی مکینکان دەکنوە، و

دەگڕنوە.
بۆ سوورتر و گورەتر سعات چند، دوانانی یاسین دەیزانی پروینیش
دوو و دەگڕتوە دەکوژنتوە. فنکیان تندووری و دەکات خۆیان
دەستسە لناو برژاو، باش کونی کون بکونجی، گورەی نانی س

دەگڕنوە: و دەیبستت گوزارەکی
مدەگ چۆن شاخکان، ناو دەبات من ک بکم! ک ب پرس نازانم

بم: پی دەدۆزموە، براکم کوێ ل بارەگاکان،
ب سا چند سووتاوە. گڕەککمان نانوایکی تندووری ب دم من
دەبتوە. ماوەیک کم گرم داماوەکت دایک سکی برسی زادی ئو،
(تا چند چاوەڕوانی دەیزانی  چاوەڕوانیی (بو درژە،  ماوەیکی ،نیی

کوی!؟ ل تۆ کاک ھۆگر بووە. نان زەردەکی بئاسمانی چاوەکانم،
سوپای مزگوتکان دووکی بدیار و دارشکاندن گوند، خریکی لکام
سووری برگ (کتبکی خوندنوەی پاسوانی، کۆبونوە، سرگرمی

نگڕایتوە؟ بۆ عرەبی)،
سردانکی و ترسم کاک دەترسیت! شارە لو ناکیت، یان ئارەزوو خۆت
من راسپرە یکک دەکم. پاسوانیت من وەرەوە !بک دایکت و من
سینگم لناو بوکراوەکانتان و دەفتر و گوللکان و دەمانچ من دم.
قست ناتوێ دەکیت، شرم یان بگڕوە، بچک تۆ دەشارموە.



تۆ چاوەڕوانی بوونی من و دایکت مردنی نازانیت ئدی تۆ بکرێ؟ لسر
پیاوی بچک، دەست پیاوی کی؟ ل من براکی دەزانت، ک دەکن!؟

دەبت! ون چۆن رگشمپ



ده یهم بشی





کوردستان ئستگی

دەنگت دەیانووت برادەرەکانت  بوویت، خوندەوار تۆ لبرئوەی  کاک
مامۆستاکانی بۆ بسۆزەکت دەنگ ب سروودت قوتابخان ل .ورەیگ
جمال ئحمد، فوئاد مرجان، واحید مرجان، یحیا وتووە: سروود
دەنگ بوو. ھونر شیدای  زۆر پیاوەی  (ئو  دسۆز  بدوع ھیدایت،
گرم نازەنینی، یاری ل نام گۆرانی بوو. نرم و گرم ئاوازەکانی و
ئو نازەنینکی  نیدەزانی کسیش دەوت. بنرمی ئاگر وەک گرم 
ل و دەکرد  شرمی و ندەدرکاند  نھنییکی  ندەکرد،  قسی  ،یک
دەچی، بنرمی گۆرانییکی بۆی دەترسا، بم نترسا، نازەنینکی
کستاش پئ ناکات. باسی کسیش و مرد بدەنگ نرم، بۆیش نرم
چاوی ب ئگر  مامۆستایان،  یانی  شەکی  مزە لسر  سپییکی 
،نھایتب وەک جاران  بناسیتوە، شونکی بکیت و سیری  ندو
رداخپ  .نیی لسر جگرەیکی پت و کوچک و مزە  قاپ ھیچ
نازەنینکی نامی چاوەڕوانی الربوویتوە، شیرییکی رەنگ ییشووش

بت. بژەر کستگئ ل ئستا رەنگ بۆی دەوتوە. دەکات)
نوزەی دەھات، ھاوسیکمان ماکی رادیۆکی ل کستگئ ک ،وانش
ب سۆزی دەنگک، ب دەکرد ھستم من چاوەکانی، دایکم دەگشایوە.
دایکم دەگشایوە. روونتر ودەمانل دایکم چاوەکانی زۆرتر ھناسیک
پشکۆیک، چراخان، بترس، دەبووە ژوورە تاریک لو ،کدەنگ لگڵ
.تۆی دەنگی چرپی ،ناسھ داکو س دەنگ کردبت، ھستی رەنگ

لوەی بر پیاوەکی ،کنیکارەکت لدیار تۆ ک دەکرد. تۆ ب ھستی ئو
ئینگلیزی دروست و تی ئیل پیتی ھردوو (ئنتنیا) لشوەی ئستگ و
قاھیرە ل لبردابووە، مالیانی ستیکی و کوا و دابمزرنت. بکات
بوانامیکی دەیوێ دەبت، ئیسالمی خوندنی خریکی مزگوتکانا ل و
دەگڕتوە معروف) (عبدولخالیق بم وەربگرت، کندنخو ل با
یکم دانانی سرقای بغدا، ل ئاساییکانی رمانف و کار لگڵ وت.
و مشک بۆ جولی خۆی. بۆ ھر بغداش، ل رادیۆیی دەبت. پخشی
کوا ب پیاوک وسکی، بتاکانی شووش لفکردنی و وایر و دەست
و زیرەک لوەیان ،یپیش ئو تودەک ئارەزووی سربازی و تس و
ب و سادە کرەستی ب باش فر دەبت، زانست ئو دەبت. لھاتوو
ب ھنگاو دوور دەڕوات، ئستگکانی خۆرسکوە، شپۆلکانی ئزموونی



بردەوام دەت: دەکات و شگ زانست ھنگاو لو
نیم، ئندازیار و مالم من بکم. ساز رادیۆیی پخشی  دەتوانم من
ئاواز و دەنگ تاقینکراوە، ھرگیز کرەستی و دەست ب دەزانم بم
ئویش و دەکن سیری ئندازیارەکان ،شاخان لو بوبکموە.
کرەستکانی دەڕوات، کو دەنگ ناکن وای پب واقیع. یدەکاتکونخ
حزب شۆڕش و میوانی و رۆژنامنووس بم بوون، گوندیش و خۆمای
چاالکییکان نھنی (پشکۆ)، سرکوتنکان و دەکات، بناوی سرسام
ھموو ل ئستگکان، دەبت. فر زمانکان و دەخونت بودەکاتوە.
مالیتی و لتس و کوا دەکات. فراوانتر و زانستیتر و باشتر قۆناخکان

دەکات. لبیر بیکجاری
دەبت، لبیرناکات، تکنیکار خریکی بپرۆشوە ک لناو شۆڕش بم!
مانگی رۆژانی ل پارەی ئو سرەمانگکان، یارمتییکی، مانگانی
و مناڵ و خۆی مسرەفی ھموو پاش پارەیی، ئو زیادە، رابردووی
رۆژانی زیادی پارەی نایوت ھرگیز نکاتوە. تسلیم ماوەتوە ژنکی
لوەش راھاتبوو، بگومان دارایی)ەکیان. دایداتوە و (مانگان ھبگرت
ستگئ دوو ژیابت، گوندک ھر ل ناکات، لبیر ئو بکات. زیاد مانگانکی

شۆڕش. بۆ تریان خۆی، ئوی بۆ بکات. یککیان ساز پخش دوو و
ھتا ئستگیک دوژمن بوات. و دۆست بۆ ناو شپۆلکان ئستگیک
شپۆل دوو بردەوام بکات. ب خۆی پیادەیی ھنگاوی چاوەکانی ئاسۆی
مزاجی جوانی خۆی یککیان بۆ دەکرد، پخشی کوردی لبن دەستی ئو
شوورەکراوە، شونکی ئستا ئوەی گورەکش، ستگئ) گورەکش و
ئاسنی دەرگایکی ب یان ،زراکم بردی کلک ب کرزەمینژ
سرگردەکی ،دەوەن و چرۆ و رەز پارچ ئو داخراوە. سادە دەستکردی

بەونتوە! ل بڕاستی) (شاخی سبری ناتوانت درەنگ تا خۆریش
بسر ماوە. ئویان کارامیی و شپۆل کاریگری ،ورۆژانستاش لئ
و توولمو و سمۆرە ھوارە و کانی سبری و چرۆ) (دۆی و کڤر رەنگی
و رەنگ زۆر جیاوازە، رەکدەڤ تری چرۆکانی و لگڵ برد ھنارەکان،
دڕە رژینپ ریکان، باریک چرۆکان، بردەکان، جیاوازە. شوەیان و بۆن

جیاوازە. باکایتی ھموو لناو ئستوورەکان،
ئستگکی شپۆلی شونی دەکات،  سپی  سپی کناوچ بفر ک
دیارە، لدوورەوە جیاوازە. سپییکی رەنگکی معروف، عبدولخالیق
جیاواز و نوێ تری میوەیکی چرۆکان .کارەبایی ساردییکی جیاوازە، زۆر



دیزاین و شوە میوەک دەگرت. نسارەکان و رەنوو و کۆیستان ھموو ل
جوولیان ،ناوازەی رەنگیان درژترە! دارەکی گالی و قبارەی رەنگ و
زۆر برۆژ قدیان بشوە، گشسندنیان بئاوازە، یناسھ ،یخشپب
نوەک نکن، ئاسمان سیری زۆر فرن ھدەکشن، بشو ،نیی برز
لووستر و میوەکان، ختر بکن! بۆردومانیان و باجر)ەکان سۆخۆی و (مک
باریکن دانرابوو، لبن سرگردەی ئستگکی ئو گالکانی نرمترن. و
کناوچ ترە. سپی کانییکی ئاوی دەڕون. بشو دەخون، برۆژ و

بردەکوت. کمتر سامای رۆژان و پیرۆزترە. دەگرت زۆرتر ھور
دەن چرۆکان ب لورۆژەوە گۆڕیوە. گۆڕەکی و بنار سروشتی کستگئ
لبرئوەی کڤرەکان پشکۆ. سبری دەن، نزارەکان ب .ستگئ چرۆی
ناوی (بردەئماس). دەن پیان فربوون ککخ دەبریسکنوە،
گردە لو بس ناوان ئو  نوێ. فرھنگکی  تبوون سرووشتییکان

سازکردبوو. ناوەکانی پشکۆ لوێ ،یھ چک
سرمایان شپۆلکان توژمی  لبر کناوچ جووتیارەکانی  ئستاش
سازگارترە. شنباکی ناکن، ئارەقش سرکوتن ل نابن، ماندوو نابت،
و دەبت بری خورما ل جگب میوەیک، و دار ھموو لوێ، بکن بوا
جوانترە زۆر زۆر ،رادیۆک پخشی کاتی ئوارەکانی دەبخشت. شیرینیش

زیو. زیوە خۆی دەنونت، زیو وەک ئاسۆک و
چاوەڕوانی و یھ ئسترەی خۆیان سپیی، شوەکان کرووناکیی لوێ

ناکن. ھسارەکانیش سووڕانی

*****
لو دەردەچوو. لوە ھسانوەیکی و شۆڕش و دەنگ شپۆی ،کستگئ
گوندک سووتا. رەوەزک دەگوترا: سرداخراوە سکت باریک شاخکون
ھموویان (ناپام)ک ئشکوتک. رووخانی بن وتک مناک گیرا.
ھموو باپیرەکیان و داپیرە مناڵ و ژن و دەکوژت. خزانک ئندامانی
مردن. ناپام شیرپنجی م بناپا زەبری م، بناپا دەردی ب بیکوە:
لناو خونیان بیکوە و ھکشا بیکوە دواھناسیان ھموویان
ئازوخ ھنانی و داربین بۆ ئو نبت، باوکیان تنھا رژا، کوتشکئ
مردن ھموومان کردبوو. کوتشکئ دەرەوەی ل ھنگوین، شانیک و
باوکیان، ئستاش ھموویان، بۆ وەنوشیی گۆڕکی بووە کوتشکئ و
سامگرتن نخۆشییکانی ل چاکبوونوەی بۆ پیرۆزیی، بۆ :گوندەک خکی



ترس و بشوان دەرچوون و نکردن) (جورئت و ڕاوکد و ترس و
نزای و وتشکئ ئو دەرکی بر دەچن سواربوون، ناسھ تاریکی، ل

دەکن. ل ھتوانی و چاکبوونوە
ناپام گۆڕکی بکۆمڵ. و بووە ب مزار وترا، ئشکوتک ستگئ لو
ھمووی دۆزیوە، خزانی ترسی ئو سادەیی و و برائت لئاسمانوە
و سروودەکان سرکوتن و دەنگی ئشکوتوە، کوشت. لو بیکوە

پخش دەکرت! دانوستان و (کۆتایی شڕەکان)
چاپخانکی و ستگئ دارەکانی ئو تختاییی، لوولیی و ئستوور رەگ
.کخاک ناو تچوون  ئاراست دوو  ب بش، دوو  ب دامزرابوو. لسر
وانئ درژ بوونتوە. ئاو و خوێ و کالیسیۆم ھنانی (ئاسۆیی) بۆ ھندکیان
راھاتبوون. پۆلش بو و ھکوتوون یکلۆکالیی ستگئ شپۆلی لگڵ
سربرزانش ندەکرد و پیکانی بن سیری پیاوەکی ھرگیز ئوەی
داینابوو! نجکراوەکما قووڕە یوانھ لبن خۆی زەوقی بۆ دەڕۆیشت،
نیشانی شنگبییکان، و مازوو و دارچرۆ (ستوونی)یکانی رەگ بم
و سرکوتن و دەنگ ئوانی گرتبوو. ئستگکیان دوورەکانی پۆلش

دەبرد. دوور دوور زۆر چوار زمان، ب سترانیان
ئوەی دەردەچوو، شوورەکراوەک ھوارە لنزیک شپۆل جۆرە دوو
ھموو ماکان، دەگیشت ھموو ،ڕاوەیدەگو ن ندەوەستا و ندەپسا

کادیرەکان. و ئفندی سیاسی یملمالن بارەگاکان و ناو
گورەیی بۆ ،ندازیارەکئ مال حورمتی لبر بنیازن ناوچک شوورەکراوە.
زەویی یادەوەری. بشکی ھواری تبکر کنشو لزانینی ئو، و ھزر
وانی کوڕەکان و کیژ خوندکاران. تکنیکی ئامۆژگایکی تبکر ،کختت
تریشی بشکی بخونن. و میکانیکی تدا کارەبایی ئندازەی و فیزیا

بت. سوز ھر ئو چاوەکانی زیندوویی و مان بۆ بت، باخچیک
ببات شۆڕش وتاری سیاسی و ھواڵ بوات. پخشک دوور لوەی بر
ب خۆی، بئامادەبوونی  گڕەککان، ناوماکان، گوندەکان، شارەکان، 
میوانکان، ھاوڕیکانی، ل ھندێ بن، دوودڵ یان بکن، شرم ئوەی
رەستک و  وسکی) (شووشکانی سر پچانی و لف سیری  ک

خواردبوو: بۆی سوندیان دەکن، کستگئ سادەکانی
،تاریک وتشکئ لو سد متر ناڕوات! بت، سوند تۆ، پخشی ئو
چۆن سربازی تابوورکی  ئیمام مالیک، بدەستی شاخکون لو 

سردەکوت!؟ رادیۆیی پخشی

*****



نبوو لوش کوڕەکیان

ئاغا نزیک دینگکی گڕەکی تیراوە. ماکانی دەنگی دەگات کستگئ
رواش لسر سپی کوایکی ئوەی .ک(نارەنجی)ی یان سوور سم
تۆزی ندەدا، بواری و دەتاشی ریشی پاک بردەوام لبردەکرد. کشین
تورکی زمانی  ب بنیشت. لسر کوتراوەکانی بروش و گنم  و ساوەر
ئوانی بستۆڕە، بستی سر ئامۆزا (خیالنی)یکانی و خزم ب شانازی
شکران دارەکی کوستان بۆن، نوژکیان بۆ لوەڕ و بۆ لوەی بر
زانرا، ناویان بژەرەکان دوایی دەبوو. ژەرەکب دەنگی ل گویان دەکرد.
بجماوە. دیان لشار چییان خوندووە، کامیان گڕەکن، کام کوڕی زانیان
بکرەیان و قوان و کاست ل شارەکان ک گڕاوەتوە. لدەرەوە کامیان
پشمرگی سروودی دەنووست. سروودەکان ک دەکن. رەوان بۆ
شیعری لدەدرایوە. ھواکان دوای زۆرجار ک .یک ئاوازی بھمتین
پروین براکی وانل کسیان دەرچوو دەخوندرتوە. بردەوام ک
نبوو. پروین کوڕەکی دەنگی ی لگو و مرد پروین نبوون. دایکی
پ بکات، پرسی ندۆزیوە براکی و وەرگرت گرمی نانی و دداری کرد

پی بت: بنووست، نامی بۆ
گڕانوەی لسر ماوەیک من گورەکمان، دارە نازدارەکم، برا ،کاک
شڕەکان کوردستان وەستام، رزگاربوونی چاوەڕوانی زۆر ل راوەستام. تۆ
لگڵ عرەبکان)، ومییق) گڵ  ل دانوستانکان  کشا، درژەیان
من نما کس رکوتن. یشتنگن ھر شیوعییکانیش بعسییکان،
سواخ بۆ دیوارەکمان بگت. بۆ سربانکمان نما کسمان بپارزت.
ھیچ ل ناوت تۆش ،نیی کسم ئاسن. بکات دارەکمان دەرگا بداتوە.

نبوو! و نھات حزبدا ئو ناوچیکی و لق و ھز
موفاوەزاتک وەفدی ئندامی نخوندرایوە. کستگئ ل ناوت شوکیان
بیکتریدا، جنویان کحزب و شۆڕش برەکی ھردوو ک نبوویت!
رەکب ھردوو ل نھات. ھر تۆ ناوی  ھبستا، یکتری بۆ زۆریان
چند جار شڕکرەکان! و دڕ لگڵ نک باشکان، لگڵ ن ناوت نبوو،
بۆ فرمسکی و سو ناردیت، و جمدانی بۆ کو بمرت بر لوەی دایکم
لوەی نخۆش بر بنرین. پی نبوو کس باوکم مردنی ناردی. ھوای
ھر مرد (دایکیشم نبوو. ومت تۆ مردیش، ک نبینی، تۆی بکوت
رەقم حڤدەکان، رقم بنۆ تقکردنی تفنگکان، نبوو)، تواو شۆڕش



دەنگیان و  مئ یشتندەگ سفرەکانیش رەقم بنۆ دەنگی دوازدەکان، 
خاکیان جلی ھردووال شاریش، ناو ھاتن شڕەکان شار. یشتدەگ

یکتریان دەکرد. شڕی لبردا بوو،
کۆنکانی ندییک نگتف و تکوت دەرەکی دەستی کشۆڕش
خان دوو لوولیان ناو ئوانی  خانکان، و دوو خان پنج پۆلیسکان،
و ئندازیار و مامۆستا چک پیدابوون. سدان جۆرەھا نما، باویان بوون
بگانکان بوو، شۆڕشک گورە شۆڕش. ناو زۆرزان، ھاتن دیاری ئاوقاتی

دانا. لدەرەوە نونریان کرد، سرۆکیان سردانی
نگڕایتوە. مرد دایکت ک ناگڕیتوە، تۆ زانیم بۆی بوو. پیر کشۆڕش
ندەکرا بۆی نگڕایتوە. و کشا درژەی موفاوەزاتکانیش رۆژانی ک

بم! چاوەڕوان چیتر من
مئ .دانمھ  ل ھشتا ،رەیب لکام براکم بم  ک ب نمدەزانی
وتی یان رەبستانع ھمدان، نمدزانی نبیستبوو، شارەمان ئو ناوی
دوورە! تۆ چند شارە نازانن ئو خکی زۆریش و من فارس؟! رۆم و
چند ئوە ھبژارد! شارەتان  ئو بۆ دوورە، شارە  ئو یشتیگ چۆن

شارە؟ ئو یشتنگ بوون کس
پشیمانبونوە. کئاوابوون ل ،دوورەک رگا لناوەندی کستان چند

گڕایوە!؟ نوێ زوو گفتی و سیاست و زاراوە رکردەیان بس کام
تایری بابا گۆڕەکی ل سرک تا ھمدان، بۆ رۆیشتووە ئو دیارە
بت پی بکات! گۆڕەکی لک قس لسر زاراوەی ب بدات. ھمدانی
جگب دەتزانی دەنووسی ک شیعرەکانت تۆ سۆرانی. ب کراون شیعرەکانت
بۆ رۆیشتووە براکی ھی!؟ سۆرانیش ناوچی و خک و زاراوە لک، ل

بت: سینا) (ئبو ب تا ھمدان
ب کوە. برینتدەدۆزر چۆن ،می ئناوییخو گورە و برینئ دەرمانی

ھوارە!؟ ئو یشتمگ چۆن من دەبت، چارەسر چ
ئوان یان وتبوون، ھیچی پی دۆزیوە! کبرین دەرمانی بۆ سینا ئبو ئایا
ئوان نک چارەسر گڕانوە. خونوە و برین ب الشی ب ھر ھموویان
گڕانوە! ک بوو، و کوشندەتریش و گورەتر قووتر برینکانیان نکران،

*****



کیژەک یان دەبت. ھۆگری ئو زۆرتر دایکی پروین، مردنی پاش یاسین،
ژوورەک ناو لگڵ دۆپی ،کماوییت دیوارە ل ،کتاریک ژووورە ل
شایی چاوەڕوانی نیدەزانی دەبت. گۆشگیرتر چاوەکانی، بارانی و
شایی ئو نیدەزانی ئازار بکات. ئاھنگی یازدەی و تیراوە گورەکی
لو براکی ئگر دەکرد! ئگرنا چاوەڕوانی دەکرت، تیراوە ل ورەیگ
قوربانی تبوون براکی بت، ژیاندا ل براکی مابت، ختس کاروان
و ناسھ ئگر ،کناوچ دژواری ملمالنی (دووبرەکی)،  تاوانکانی

ھر دتوە! دەچت کوە بت، دووریش چند ھر چاوەکانی مابت،
ندیبوو. تدا دارتووی کس گوندەکی ،دوورەک گوندە نورۆزە، بو
چقاندبوو. بۆ بینوە قامیشیان حوزەکان سر لبن کوندەن و تنھا
دەبت، نزیک  شارەک  ل دەکرت، تۆمار  ناوی نورۆزە  بو  گوندەک
پدەبنوە و بستکانی کند رگا و بوار، پرزەکانی دەبنوە دەشتکی،
ھولر، دەشتی پشمرگکانی لگڵ ھولر ھموو دەکن. خۆش رگا و
جلی سیری بجۆشوە و دەکن نورۆز دوو، لقی کادیرەکانی لگڵ
ئگر ئو سرشانیان دەکن! خۆشویستکانی کۆن و تفنگی خاکی و
بۆ دیارە نبت، لوش پروین براکی نگڕتوە! ئوانش لگڵ
برز ھفیوە. ئاگرەک ھکردنی بۆ رۆیشتووە. دوور (دۆزینوەی کاوە)
گورەی سبری دارتووکی لبن نبت، دارەتوو ر لگئ کیژەک برای
لگڵ یان لکوتووە. قووی خوکی بئزموون، ئستووری قد
کاتی سا چند ک دەگنوە. یکتری بۆ سربردە بیکوە، دارەک
ئوەیان چشی و تاقت نورۆز ھات بھار و چند نبووە، ئوەیان
ب شاناز گلییوە، بدەم دارتووەک بکن. لیکتری پرسیارک نبوو،

دەت: نرمکان، گال لسر میوان (پپوول)کانی
و شڕ دەکات. ل کوێ نورۆز ھولر، کورد بن دەشت، ل گوندکی لو

ک دەکن! ل ئاھنگکش کرد، و کۆبونوەکانیان شۆڕش
ئاخاوتن: تد بھارە، ئو سوزەکی لق ھاژەی و ناز لگڵ ئویش

جھشتووە ھولرم نیم، تۆ من وا لگڵ ،پیرەک دارتووە ،بم پریشان
سبری لبن من دەکین. ئدی نورۆز دارەتوو، بیکوە تچوومن و
خم نین. تکو و تئاو و رەگی تۆ ئسکی من سا چند ئوە نیم. تۆ
دەکم، بانگیان و دەمدۆزنوە زۆرە، کسم ،یھ خکم منیش مخۆ!

من. دارتووکی بن بگوازنوە نورۆزەکیان دەکم، ل ھاواریان

*****



مالکان تقینوەی
رچاوەکس ل دەیانوێ ک مستفا. سر مال تژی دەکردەستدر ک
بکوژن. سرۆک ئۆمران  حاجی ل نووسینگکی و  بارەگا ل و
،دڕندان زۆر و نگریس پالنی ب سرکردایتییکیان، بعسییکان،
و مزەر مالیک، تقاندنوەی چند ب الپڕەکانی قورئان، ب ویستیان
و شۆڕش سومبی مستفا مال بکوشتنی و چاویلککانیان، ویستان کوا
وەزیرە ئیعمار ئلشمال، ،وەکئاوەدانکردن ،کئاشتیی ،کتمیلل و حزب
پناوی مال، بنیازی دوو کپالن سرەتای برن. لبار بغدا کوردەکانی

دەکن. بارزانی بارەگای رەوانی ئاشتوایی و
دیمن جوانکانی سیری چاویان گش، ئومد و ل پ مالک دیان دوو
لناو سرکوتن، دەردەچن، ل پیرمام ھر ل ھولر دەکن، دوورەک رگا
بنار باخکانی لناو بارزانی، بارەگای نبگ بپلبوون شقوە باخکانی
فردەبن، ناوەکی بئاسانی بم نازانن)، سفین (ناوی ئوان سفین.
دەکن. مزن کردگاری و سرووشت جوانییکانی بۆ نوژ دەکن، نوژیک
علی گلی ئاوەکی سمای و ھاژە لگڵ بغدا نونرەکی مال ھردوو
دەگن بارەگاک و دەکنوە. کتاڤگ پیرۆزیی بۆ تر بگ دووبارە، نوژکی

وەردەگرن. و نیازپاکی دانوستان بۆ تر، و کسایتی وەفد ھاتنی بنی
لجیاتی دەنرنوە، ئوان بعسییکان نیاندەزانی، ئوان و دەگڕنوە
دەیانوێ دەبارنن! ئاگر و دینمت پیرۆز، قسی لجیاتی قورئان،
ھژموونی دەست و لبن حزبکی و میللت بئاسانی بکوژن تا سرۆک

بخنکنن. دەدات، ناسھ ئو
برنامی و بپشتیوانی مالیک سردانا، چند و کاروان ل دووەم ،وانئ
١٩٧١ی سای سپتمبری ٢٩ی رۆژی ل بغدا، ئمنی بای دەستی
درابوو. کورد ب ئۆتۆنۆمی و ئاشتی گفتی بوو، مانگک چند و ساک زاینی،
دیاری وەک پیرۆز، پچکراوی قورئانی نخشین و دانیکی ئوەی پاش
پشتر فتھ دوو و ک زووتر ئوانی ئامادە دەکن. بارزانی سرۆک بۆ
بناوی مزھب سونی یککیان ،کئاینیی پیاوە دوو ،زاناک دوو ھاتبوون،
بناوی (عبدولحوسن شیع مزھبکش (عبدولجباری ئلئعزەمی)،
و قسکردن کشکان،  چارەسرکردنی بۆ نیازپاکی، وەک ئلدەخیلی) 
بگرمی و ھاتبوون و پارتی. ھردووالین، حکومتی بغدا نزیکبوونوەی
سرکردایتی نیازخراپی قسی ب دەگڕنوە، ک کرابوو، شوازییان لپ



پیرۆز. قورئانی مالیک، چند ئایتکی چند قومییکان، رەبع بعس،
رەوان مالکان لگڵ ئمن، پیاوکی چند و نارەنجۆک و گولل لگڵ

کوردی. دواخای دەستی ئۆمران، دەچن حاجی دەکنوە.
ئایتکان درەکانی لگڵ ئاینی، پیاوانی و قورئان لگڵ جارە ئو بم
سالۆنی و شوفرلتکی ستشن ئوتوموبلی تویوتا ب دوو ھنابوو، چکیان
دادەرژن، پالن جوان سرۆک، ھوارەکی و بارەگا ندەگ ،١٩٦٥ مۆدیل
ھوارە زاینیش ١٩٧٥ی سای بھاری (ھتا دەتقننوە، مالکان
دەکرێ ،مۆزەخان کرابووە مالکان بکوشتندانی  شونی ،ندراوەکقت

بوو. کوردستان شۆڕشی مۆزەی یکم ئوە بم
پردە تقیوەکان، پلت شکاوەکان، سوورە ترەوک لسر لوێ
سووتانی و خون رەنگی  و خون بۆنی شکاوەکان،  گلۆپ دڕاوەکان،
نیشانی بوو، دیوارەکان تابلۆیک مابوو. ئسقان ھر وردبوونی و گۆشت
خاونی نیازپاکی و دیمنش ئو ھر بعس، پالنگانی و نیازخراپی
ھزەکی ئامر دیسان واھ بو نیشاندەدا)، کوردی سرکردایتی
و شار لناو خۆیان دەبستنوە. خۆیان پشمرگکان دوو، لقی ھولر،

دەکن. و بیار فرمان چاوەڕوانی دەکنوە. شار ساز لدەرەوەی
ناوچکان ھموو لوێ بوون، ھموو ،غییرەباو قل شریف، مح لوش
لناو ناوی دەیوێ دەگڕت، پروین براکی ل ئو لوێ بوون. لوێ
بیکوە دەدۆزتوە، گدیب گنجکی کادرە بدۆزتوە. لیستکان
دەکن، تفنگکان ب پرس دەپرسن، ئامادەبووان لریزی ناوەکان، لناو
ل دەکن. جمدانییکان چکی پشدن)ەکان، سر (ئارەقی سیری
دەگن. چاو ھناسی تووڕەکان و دڵ ل چاوی سوور، ل برژاو، ھناوی
سوندەکی لبیرنمابوو، رۆژەکی تووڕەبوونکی ،کییگدیب کادیرە
لباربردنی ھموو بۆ کپالن دەیزانی لبیرنمابوو. کدروشم س رقی ل
جگرە کارگی  دیزانی و دانان  پرۆژەکی ھوەشانوەی  بۆ کوردە، 
بیارە ک مامۆستایان)ە.  ئامۆژگی (یکمین کردنوەی و  دەواجن و
عیراق، بۆ ھموو ھموو مامۆستایانی پگیاندنی بۆ ئیمساڵ ل ھولر،
لباربردنی بۆ کپالن بکرتوە. مبندە ئو ھولر، ل قوتابخانکان
شریف مح لالین پروین براکی لوش ئازارە! یازدەی بندەکانی

ندۆزرایوە. کییگدیب کادیرە ناسینی و بیارمتی و

*****



مولوی

دوورکوتنوە ب لبیرناکرن، بیرەوەرییکان زۆرتریش ساڵ، دوو ب
کلتوورکی و تر زمانکی و فورات لبیرناکرن. پروین بیرەوەرییکانی
راست داشۆرت. تیراوە کۆنکانی ل پروین ناتوانت بئاسانی تر
بم دەبت. چ چارەنووسی بگڕتوە ئگر نازانت بچتوە، ناتوانت
دەترست ئستا  بکات. لبیر دایکی مردنی ل بر ژانکانی ناتوانت 
لناو مانگ نۆ مناک سکی ببت، پیر ببت، بکوت، نخۆش ئو ئگر
باری گرانی لسر ژان و ببت. گورە ئو زادی ئاو و و ب ھناوی بت
نمانی و دوورکوتنوە بۆ دایکی گرمی فرمسکی و ژان دەبت. ئو

لبیرناکرت: براکی ھوای
من گورەوە ھیوایکی ب رۆژ  یکم رۆ ھگرتی،  مانگم نۆ ،رۆ
لبردەم دانا. تۆم گرەکنو تنكی و ختت لسر و گرتی دەستم
ئاوی گورەی ئوەی (تانکی)یکی قوتابخانی مولوی. بڕوەبرەکی
ئفندییی بڕوەبر ئو لبردەم راگیراوە. برز تدا کوشح لناو
وتکی ھیچ ناوی ندیبوو، ھیچ وتی ھاتوو، (ئو تر وتکی وامدەزانی ل
ھسارەیکی ل ،کھۆز چ ب سر رەکوەبرب نیدەزانی نبیستبوو،
کقوتابخان لوەی ھبووە رۆی ئویش کوردە، ھر یان ھاتووە. ترەوە

بکرت). ھورامی شاعیرکی بناو
ئاوتبوونی وات شار شار.  ب ببوو تیراوە. گڕەککیان  ودەمانئ
و دەسترەنگینی و دەومند  و ھژار و زاراوە و رەنگ  و دەنگ چند
خکی ئاکرێ تیراوە شارۆچککان. و گوند قوتابی و پۆلیس کرکار و
(دەرکراوەکانی و دیان و عرەب تکوتبوو. باکایتی و سلمانی و
کۆببونوە. لوێ شڕەکان سووتاوەکانی گوندە و ھتووەکانی خانقین)
سربانکانی و زۆرتر سرژمری دەبوون. درژتر کۆنکان بردەوام
دەبوو، ماکان گورە کڕەکگ دەبوون. نخشینتر و ستارەکانی بندتر
گازینو .ڕەکگ ئو وتنک حکومییکان دامزراوە ل ھندێ دەبوون، زۆر

زۆرتر. مزگوتی و گۆشتفرۆش زۆر، دووکانی و
منارەکانی دروستکرد، گورەی مزگوتکی نارد پارەی (کوت)ەوە ل یکک
بوو ،کتییکو پارەی کردەوە. برز ھور و ئسترە ل نزیکبوونوە بۆ
کناسکانی تیراوە. سرەکی شقامکی سر گورەی مزگوتکی ب
نوێ. گڕەککی ب بوو کۆنکان دابین، بۆ کۆنکیان چند شارەوانی



رەبانع و گسک  ب شقامکانیان دەکردەوە، پاک شارەکیان  وانئ
کۆنکانی دەکرد، ملی چکاو لناو خۆیان گڕەککی دەکردەوە، خاون

گرتبوو. و چاوی ناسڵ ھدووک خۆیان
گورەکان دووکان برینکان، نکۆ خانووە نویکان و دیوار لناو پروین
ئو رۆیشتن، و گرت دەستی فرنچییک، یاسین نیزانی کس بوو، ون

وتبوو: کیژەکی ب یاسین یان وتبوو، یاسینی ب
ببیت دووربکویتوە، تیراوەش  ل دوور  دوور برزی، کۆالرەیکی تۆ
ل ھورا لناو بلریتوە، لدوورەوە ئاسمانیش، رۆژەکانی ئسترەیکی
داوکی باریک، مووکی باریک، داوکی ب تۆ بیت، دوور دیاریت. من
زۆر رەنگانم ئو (من مبپ شین، کسک، رەنگین، ئاوریشمکی و سپی

بستراویتوە. من ب خۆشدەوت)
دەزانت،  کڕەکگ بستراومتوە، چۆن بستاوەتوە، تۆ  ب منی ک
ب تۆ من.  ل نزیکی  زۆریش تۆ دەزانن، ککخ پاکی  و سادەیی 
کسک، رەش و و سوور بم رەنگین، دڕ، پتوی ئستووری گوریسکی
کژییکی ب تۆ (کژی)!  دەن  گوریس بو وابزانم  وابوو،  کگوریس
داببت! من ل تۆ ناتوانت بستراویتوە. کس من ب رەنگین پانی

بستراوەتوە. تۆ ب رەنگین ژییک بو پشتم ،باریک داوە بو سرم
بۆچی مرد، کی دەزانم من مرد، ھتا دایکم خواردبوو، تۆم دەستی نانی من
ھموو گریا. کوڕەکی بۆ ئو مرد، درەنگیش چاوەڕوانی ل بۆچی مرد، زوو
بازاڕ، ناو نجارەکی پیاوە نویکانی خانووە لنزیک تیراوە، کۆنکانی
:دەھات (کرچی) نوی ماوە ماوە خانووەکانی دروستی کردبوون، کرێ بۆ
بڕوەبرەکان، بۆینباخی سوور، مای تنوورە کورت، پیاوی مامۆستای ژن
شارەوانی ل پیاوەی ئو ئینگلیزی، زمانی مامۆستاکانی پۆلیس، مفوەزەکانی
ھاتنژوورەوەی و دەرگا لدانی ھموویان دەنووسی، ماکان بۆ ئاوی پارەی
دەکردەوە. بۆ الدەرگایکیان دەکردەوە،  بۆ پردەکانیان  دەناسی. ئویان
شووش المپایکی و فانووس وەک ،لكرھس کۆترکی وەک کعاتس
داپۆشراوەک گرم عاتس دانرابوو. بناز ردەرگاکب دیواری لبر درزبردوو،
،کشووشر بس مس عاتس ودەمانل میوانکان. سوکردنی ل بوو نزیک
ندەزانی. کمکردنوەی و سووڕان فی کس ندەکرد. دەستکاری کس
دەکرد سیری بوو، لبردا شینی پانتۆکی پیاوەی ئو بس جارک مانگ
ئویش ھبداتوە.  کلوعب سر بچووککی پاغق ھبوو، حقی  و
دەنووسی. ماک چند ل کارەبای پارەی ئوەی ھاوڕی، پیاوەکی لگڵ



ئوەیان شانسی ماک چند  تنھا دوورودرژا، کۆنکی  لھر چونک
بحورمت رەش)ی سندووقی (سعاتکی دیوارەک لبرزی ھبوو،

بوون. کرچی لوێ ھردووکیان ببستن.

*****
ترساو دەمانچیکی

ل دەترسان.  ھردووکیان .ڕەکگ ئو ھاتبونوە حزب کادیری دوو 
پنادیوارەکان، رەشاییکانی و تارمایی ل ھبوو. ترسیان کناوچ داروبردی
ترساوەکش دوو و ھۆگرییک کۆیدەکردنوە. مرام چند ئواران ئوانی
پنجرە و دەرگا بن الچپکان، دیوارە بۆ وانئ نیاندەزانی ،تاریکیی لو
ن) سک دوو  ئو دەترسان. زۆر وانل کۆیاندەکاتوە. گیراوەکان 

بوو. ڕەکگ لو مایان بوون). پشمرگش ن تسلیمببوونوە،
سر نوی ژووری دوو لنو خانووکی بچووکی تسک، کۆنکی لناو
کریکیان نیاندەزانی گرتبوو. بکرێ خانووەکیان کادیر، دوو .کاریتب
یان دەڕۆن دەگۆڕت کرەوش مانگ، سری نناگ یان پدەدرت،
و زەرد قوانی دەیزانی بوو.  رگشمپ یککیان  دەگیرن. دەکوژرن،
بوو، حزی دەکرد شارەزا و باش دەیزانی جیاوازە. قوانی رەشی گوللیان
خانوویکیان تیراوە ل بت. بیکوە سوار ھر دەمانچکی (کوتک)ی
نازناوی بم پبوو،  دەمانچی ئگرچی کدارەکچ گرتبوو.  بکرێ
سرتۆپ بنۆیکی لبر ئازایتی کس بووە یکم زوو بوو. سرتۆپ
درژەکی بنۆ بوو، ساڵ چند و بردەوام ئگرنا وەردەگرت. بدیاری
و باریککی ورد شان ل بنۆ درژەکی باریکیش. ناو ئشکوتی بردبوو
وانش بیکوە کادیرەکی دەکرد. ئو پشتیوانی خوارەوە. نایدەھن
ماکی دارتووەکی لپنا  ،ستارەک کوونی لدیار  کربانس ل
دەمانچیک بیکوە ئوان دەکرد. لیکتری پاسوانیان تنیشتیان،
کرگشمپ بۆ برنامی و رگا کادیرەک پبوو. فیشککیان چند و

پشتیوانی دەکرد. نووسین و ھزرەکی و زمان دادەنا، ب
بدەن، تیراوە خانووەکی مانگکی کرێ توانیان ھردووکیان ب
دەدۆزتوە، کۆنبرادەرک و بوارک ،کادیرەک یککیان، دووەم مانگی
دەڕوات. دەدۆزتوە، وەزیفیکی بۆ کمکیش دوور، و شار لدەرەوەی



شۆڕش. ناو دەچتوە و دەبات کادیرەک دەمانچی پشمرگکش
و ھوار و  یراوەیت ئوە نوێ. بۆچوونکی و رنامب و ھزر  ب بم
بگورەکردنی زۆریش دەکن، بار زوو و نامیننوە تدا ھندک ،کاروان

نادۆزرینوە. و دەبن ون کڕەکگ

*****
سۆران ناوچکانی ل ئوەی بشانازییوە ،کدەنگخۆش دییئام پیاوە
فربوو. سۆرانی گۆرانی کم بم دەلریوە، دەنگی و چی گۆرانی و ژیا
ھولر. دەگوازرتوە چاالکییکانی سروود بۆ مخموور ل بوو، مامۆستا ئو
رەسوول خانووەکی کۆن نزیک ،کرەکییس قامش لسر ئویش
ندەبوو، حای زمانیان ل کس ک گورەکیان، زانخ لگڵ گردی.
ھتا عارەبان. کۆنی زرینگرەکانی دیان ما میوانداری دەچوون بۆی زۆر
نخش و زر ئوان یان دەمانوە، لوێ دەھات، کاتی ول)ەکجت (منع
میوانداریان. دەھاتن و جدەھشتن ماکانیان و دووکان ل تیزابکانیان و
شو و دەگۆڕیوە ئو بسۆزەکی دەنگ ب زرەکانیان و نخش ئوان
موتیڤ، و نیگار  و  نخش دەبوون ئاوتدەبوون، ئاواز و  ز دەمانوە! 

دەردەکوتن. نخشکانی و جوانی بمستبوون
دەموچاو چوارشانی کرکاری س دوو ،کساوەرکوتان دینگی بدیار ھر
بسریان ردەکب دینگ ئوەی وەک بریان جلکانی سپی. بتۆزی
ھر چند ژوورکیان بوو. ھزراو و پینب و ھنجن ھنجن کوتبت،

ئوان وتیان: دروستکردبوو، کدینگ نزیک خۆی قووڕ و ب
ئو سا چند ،یکدینگ نزیک ک دەکین. ئاقارە لو خانووەکانمان
ھکندنی بۆی دەخوتوە، زەوییک دەلرنتوە. گران بردە دینگ
دیوارەک ناکات، قس مئ بۆ تکوتووە، درزی بووە، ئاسان کخۆ
دارەرێ جارێ سرگرتن و و ھاوین برزدەبنوە و رادەگرت. ریزەکان زوو
(کخاوەن دینگ) ئاغا دەبارت. بارانیش ھتا ناوێ، و کاریتی حسیر و

دەخوات! ل ھر خمکمان

*****



بفر بدیار شو

و نخش و خون خریکی چراکان لدیار وانش تیراوە خکی
بۆ و نخۆشییکان ژانی بۆ بردەوام لوێ دایکم، بوون! ژیان سازییکانی
گردەکی و تنھا قت ھوراز، برزترین ئو برزایی شاخکان دەگڕا.
ئوانی حوشکانی ناو دارخورمای و ئاغاکان کۆشکی دیبوو. ئاغای قایچ
(ژیلوان)ی و ھندرن و زۆزک بم بیستبوو، سفینی  ناوی  دیبوو.
ھموو ناوی بۆی بت، لوێ کوڕەکی رەنگ شاخانی ئو نبیستبوو.

دەیپرسی: ئینجا فرببوو، رەوەزەکان و شاخ و چیا
،نیی ھور ،نیی خۆ ھۆ  کوڕەکم بمۆ چند برزن؟ و سفین چیای
رزاییانب لو کوڕەکم بۆ ھنگرتووە، ژنی نکوشتووە، پیاوی ،نیی تچ
سا گرمکان داناوەتوە؟ چند رۆژە و دابزینی ھتاو ناسکی بۆ پشتی
ئیشکانی کی دەکات!؟ چ خوشکی ل و من ل دوور و بتنھا لوێ
ندەیزانی برزاییکانی سخت ئو ،رزاییانب لوێ، لو تواو دەبت؟
لنوان پشتی  کژن .یھ وشکیش چیای وشکن، و دژوارن، سارد و

و دەیووت: کردبوو، دەگریا و دیوارەک توند دووگرد
دەرگاکمان نادەیت. ل شوکیان ماوە، ناگڕتوە بۆ کوڕەکم، تاقانکم
و بئاگام نخوتووم ناترسم، من بت، درەنگیش با وەرەوە، شوکیان
سربانکمان بۆ ستارەیک ناگڕیتوە بۆ تۆ دەکموە. ل دەرگاکت
جوانی سیری سربانکمان  ل ھاوینک ئمش با بکیت؟  دروست
وا ھموو بکین! وەرەوە، قتییکان) ما (چرای و ئسترەکان جریوەی
قادرم دەکن، مانج ماکانیان ژوورەکانی خریکی کۆنکمان، خکی
فنک، ئاوی ھگرتنی بۆ بنوەی قادرمیک دادەنن. سربانکان بۆ
ریشۆکان، کۆچی  دیتنی  و شماڵ  شنی ل بوونوە  نزیک  بۆ  پایکانی
یان !دایت خکی دوورە، و چند یکول فینس ئو ئاخ ناگڕیتوە. بۆ
و یول ھنگوین)! بۆ (ھنانی رزاییو بئ شیدای من کوڕەکی تنھا
کس نھات، نامیکی  .نیی من بھینتوە، بۆ دیار بۆ ھنگوین دەیوێ
ھناوە بۆت ونیکم و یپ نامیکم من ،کخۆشن پیرەژن ،ب نھات
تفنگمان ھردووکمان دوو بشان شان ،گرتوومان لبن زنارک بیکوە
گرم چۆن ،بک سیر داپیرە پچاوە. باش خۆمان سرما لترسی ،شان ل
کس بکاتوە! رەق سرلومان بزەی ناتوانت سرماش داپۆشیوە، خۆمان
خزم برازایک، نیی، ئامۆزایک، لگدا خۆ کسی داماوە ئو باش نھات!



وانک لو بتنھا حیکایتکانیش ناو رگری و تچ .نیی پشتیوانکی و
شت دەشتکان و کو وتک بتنھا  لیال بۆ مجنوون  ک ناسوڕنوە.
نکۆ لو فرموو بت. لگڵ کسی نبت، شت ئویش دەب بوو،
سعاتیان و کارەبا ماڵ دوو .یھ بلوعیان ئاوی ماڵ، شش درژەی
رەشوە و بسکی کورت رەشی بتنوورەی کیژەکانیان دوو خزان بستاوە.
ب کوڕە کسیان وەک ل شارەکان دەخونن. زۆرن بغدا. کوڕەکان دەچن
بوای لرە ئستا نبوون! نبووە، سرگردان (تھ) من داماوەکی باوک
پروین گورە دەبوو، و من باوەشی ل ئویش منای و خوندنی تواو دەکرد
چرای دەبون ئو مناکانی دەکردینوە. ئاوەدان ماکی دەکرد، بۆنمان تر
و دووکاندار و  مامۆستا ما وەک دەبوو، کارەباشمان رەنگ خانووەکمان. 

بۆ دەھناین! و کارەبات تۆ مناڵ وەستاکان، کارەباشمان دەبوو! کوڕەکم
چاوەڕوانی نائومد، نخۆش و زۆر نخۆشییکی، و لگڵ گناو جل ،کژن

دەپرست: ئینجا ،ونبوون ھاتنوە و ژیان و و مردن شتکان، ھموو
دەتوانن چۆن ئو دەکات!؟ دژایتی مستفای، یان مال لگڵ کوڕەکم نازانم

دەیانووت: خک بم بکن! (ئو نیدەزانی، ورەیگ پیاوە ئو دژایتی
ھردوو دەکن. کار کشۆڕش برنام لناو دوو دوو الین، برە، دوو
ھزر و دوو بارەگا دوو ب بم دەکن، حزب کار یک بناوی ک برە،
،نیی زۆریان جیاوازییکی بم  ناکۆک! و لیک دوور ناوچی  دوو  و

دەین: یککیان
چپین. مئ

دەرەبگ و مال و (شخ کوڕە  دیارە، باشیش و  دەزانن ھموو بم!
و ھژار بۆ دەن دەکن، ھاوار ئینجا ،گل زۆریان دەومند)ی و
ندەخ خۆیان ھژارەکان بۆ دەومندن دەکین. خبات جووتیارەکان

ئازار!؟ و ھلوکت
ئوان ناودەبن، ئینجا خلکی و دواکوتوو ب دووەم: تریان، برەی ئوەی
کۆکردیتوە، زۆریان ئفندی و خوندەوار و چپ خکی !وانچپب
باڵ کۆترکی کۆترە، من کوڕەکی ھاتوون).  ندانئارەزووم وانئ
باوەش ناگڕتوە و دب ھوارەکی ماوەتوە، شاخان لو بۆی ،رەنگین
.شاخان لو دەکات چ ئدی کوە، ،ئاسک دایکی؟! ساردەکی و گرم
و کۆیستانکان شاخ ھموو بفری بفرە، ئستا بفر، بووە ب کوڕەکم
ھموو ھاتنوە. دەن رگشمپ جار چند نگڕایوە، ئو ھر توایوە،
برچاوی ،گران شانی باری دابزت. نیی تاقتی ئو دیارە دنوە، بم



و ھاتنوە سرکردەکان ناگڕتوە! بۆی قوورس (کۆپشت)ی ،لل
باس و جیھانییکان عرەبی ستگئ ل ناویان زۆریان کرد، دانوستانی
ونکانیان دەنونن، نرمی دەکن، ڕەشھ ،یھ مرجیان دەکرت،

نھاتوە!؟ من یکجاریش ئدی کوڕەکی بودەکرنوە،
کورتی تنوورەی ب کیژەکان  بیانییان ڕەکگ لو بابزانت  بابتوە،
.قوتابخان دەچن سمتیان سر ھتا درژ بسکی گۆریی سپی، رەش،
گورەکان زانبووە، خ قت چۆڵ بووە، گورە ئرە چند بابتوە بزانت،
رەوەندەکان، .نکۆ ئو ھاتن برانتی گوندەکانی ھاتن تیراوە. ھموو
تبون ئوان کرد، چۆڵ ئوان بۆ کوستانکانیان  و شاخ کۆچرەکان،
چۆن دەژیت؟ بفر لناو چۆن تیراوە منای نازانم (کویار). و رەوەند
رەقی دی بدیار شو دەتوانت چۆن بکاتوە؟ بفر لناو ئاگر دەزانت
وا بابتوە بکات؟ بڕێ ساماڵ سرما و ساردی زیندووی چاوی و بفر
کیژەکش با پروین بکس نبت! با پروینیش گورە بووە، دەمرم، من

نبت! سرگردان ئو وەک

*****
رووبارەک سر مخفری

عسرکی پاش نبووە، نیوەڕۆش نبووبت، زوو بیانییکی رۆژەک دەب
ھناسی دوو سووتاو، دی دوو کچک، و کوڕ لورۆژەدا بووبت. درەنگ
و بوخچی شل دوو زۆریش تینوو، دوو ھوەسی و کز چاوی گرم، دوو
بر ندەگ و پروین یاسین کساس. نائومدی دوو  نبستراو، باش
بۆ پۆلیسکی کوردیان رەشکی مخفرەک. لوێ ورە ئاسنگ دەرگا
رەکخفم دەرگای بر ھاتبوونن کسک دوو ئوان، دەکن. بانگ
تیراوەی ل کیژەم ئو من ب نھاتبوو کوڕەک بکن، (شکایت)ک
نگتف بر تدەچ ک کیژەک نکردووە. کس ب پرسم و ھناوە ھولر

بت: ئینگلیزییکی پۆلیسک، نچووە
نیوتووە کیژەک کوتووم. کوڕە ئو بگڵ دایکم مردنی پاش من
بمگرن. فرموون نیوتووە بدەن. سزام و کردووە تاوانم و بستزمانم
لمژە یان شاخان ماوە لو بزانم براکم ئوەی ب نیوتووە: من کیژەک
ل ھناس زریاندا، گژەلووکی لگڵ سارد، شوکی ل ،سا چند و



یان بفری خنکاندی، سپی  حزیای ترسناکا، تماوی ساردی  رۆژکی
کوشتی، سیاسییکان کمبینی و پاوانخوازی و پھ و سیاست) (زولمی
گریانی و  شین و شووشتن و تلقین ب ناکات، باسی و کس کوژرا
ردینب ک ھردوو کس و نژرا شاردرایوە. خوشککی و دایک
گۆشی ل ھیچ بیرەوەرییک، دەفتری ھیچ ل خادارەکی ناناستوە!
ناوی کستگئ ناو بژەرکی ھاواری و قیژەقیژ ب دەنگی رۆژنامیک،
ل (ئوەی رەشکی، چاو خوشک و دایک رازی و ناسھ و دڵ نابن!
زۆر، گنجی ،خرپن ئوەندە ئسمرە، و گرم ئوەندە خۆی بدبختی
ل ئگر ئدی تیبیبوو). چاویان خزمکان زۆرتر، رەشی سم پیاوی
باخی کیسکی و پاکدەکاتوە تووتن بارەگایک ل ئستا ماوە، ژیاندا
ئویش نیی!؟ بۆ رەنگی و دەنگ بۆ بردک، پنا و دەچتوە پدەکات
حیزبی ناوچی و پل و لق چند و بتالیۆن س ھزک!؟ ئامیر ب نبوو
(مژووک و  کرر دەفتسب سری و ماوە ئگر  .نیی دەست  لبن

بجانتا. دەست لقک، کادیرکی نبووە ئندامی بۆ دەنووستوە)،
ھواکانی شرۆڤی ل گوێ ودەمانل ماوە، ژیاندا ل براکم ئگر ئدی
خریکی و دەگۆڕت و میلکی رادەگرت، نائومدە دوور ئستگیکی
شووش بۆ دەستیش بکاتوە، پاکی تا دەبت، دەمانچکی کردنوەی
چور  کیکی پارچکانی دەبات،  ژوورەک ناو ھواسراوەکی  روون
کۆی نبوو رگای بت! بۆ ئویش ل پرۆژەکی (ژەنگین) دەکات، نوەک
سواری کرییولھ  رەشتا ئندازیارە بشانی شان  بندەرک، ب

پی بت: جبک نبوو،
موسوە ل تواوە، ھمووی بستاوە. پردەک ل شیشمان ئیمۆ مامۆستا
سیرکی نتۆکچیم ل بر بچین فرموو ھناوە. نجارمان و وەستا
نانی دەشت لو پیاو بخۆین. بیکوە دەشت لو نانک نیوەڕۆش .بک
دەرکوتنی لگڵ رگاش، ل دەڕۆن، بیکوە دەخورت. پ باشتری
داڕماو و (برھیوان)، ل قدپاکی وشح ب ل با و روو خانووی دوو
ب ئو ،کلجۆگ نزیک بردەنکی لسر ھوڕەی گرما، و باران  ب

بت: ندازیارەکئ
ھاتنوەمان ل و بر دوانام بووم. سرلق من لرە بوو، لقمان بارەگای
،کرەشتا کورت (تتر)ە دەستی پچراوی دوانامی بۆ ھات، نامیکم
بمینتوە، نیدەزانی بوو. رۆژ بیک گڕانوەی و ھاتن ئوەی
نامبردن بۆ تنھا وابوون، تترەکان ساردببتوە. نوەک داندەنیشت



و دەردەچوون بوون، تیژ تیری بوون، پیک دروستکرابوون، نامھنان و
دەمیان باڵ، دەبوو، دەستیان دەبووە و باھۆز با یان پرواش دەگیشتن،
سرکردەکان شۆڕش و لبختی تترەکان دەڕۆیشتن. شالوور و دەبووە
پیساییان ھندەستا، کیریان ندەخوراد، نانیان ندەبوون، ماندوو
و نیوەشو و بیانییان پیاوی بوون، قینراست تتری تتر ندەکرد.
و شاخانئ پشمرگی و ھزارەھا شۆڕش بوون. وەزمد تارمایی و
دەگۆڕی، سنگری ھزک ئوان راسپاردەی ب دەجوالنوە. رانتت بو
ناوچیی ئندام و ل سرلقی دوادەخست، کوخایک کۆبونوەی لقک
ناوچیک و  گوندک منانی بۆ قوتابخانیکی مالیک  دەردەکرا. 
دەست و ناسھ و سبر دەرکوتنی ب ئوان، نامیکی ب دەکردەوە.

:یھ ھواک دەزانرا ،کئاگردان لبر گرمکردنوەیان
کوردایتی و حزبایتی رۆژانی باسی ،ندازیارەکئ ،کبج لناو بیکوە
ر لب کیژەکان و جۆشی ئابوون باسی بۆ دەگتوە. بغدای ناو زانکۆی
ئفندییکی چۆن بت نکات، بواش ئو رەنگ) دەکات، بۆ کوڕەکانی
کردووە. کوردایتی ل بغدا و بعس وەستاوە دڕندەیی بڕووی شاری
ناوی نبوو، نخشش لسر گوندەکانی و ئشکوت و ل شاخ مئ
و ۆکف و بعس ئینجا نبوو، خاوەنیشی و خشن نبوو، دیار رووبری

دەدۆزیوە. ئمی ھرش
شھید ھاوڕی ئازاترین جوانترین، ۆکف نبوو، وا گوندکی ل ئدی
دەکردین. برسی حکومت و نبووین گوندان لو مئ ئدی کردین!
وانئ دەپچراندین.  ل رووناکی و   ناسھ و ھواڵ دەبین.  ل ئاوی
و یدەرخانح و ئلرەشید شارع و میدان ل ئلموعزەم، باب ل چۆن
چۆن وانئ ئابوونی کردووە. حزبایتیان کردووە، کوردایتییان (ربعم)
وانئ ب پارەی سرکانییکان. چۆن و و ئشکوت ناو برد یشتووتگ

بۆ کاوە. و پومان مسق
و پرد چند ئازار بوویت موقاول، پاش بیانی یازدەی سرلقکی رەنگ
ئندازیارەکی ب ئلشمال ب قۆنترانتگرتووە، ئیعمار و ئیشغال ل قنترەی
ندو فریدەی بیرەی بۆنی ک بوە،  لبر  ئوتوکراوی سپی قمیسکی

دەکات: بۆ نامکی باسی ئویش نکات) بوا دەھات، ل شوی
حکومت وەفدەکانی و گڕانوەی و ھاتن دانوستان رۆژانی گرمی ل
ئو سرووی گوندکی ل ناوچکمان برپرسی ژمارەیک شۆڕش. و
برپرسکان دەخۆن.  نان بیکوە دەستیک .ی بچووکز و زوورگ



دێ، ھناسیان و دەمرن دەرشنوە، دەبورنوە، نانخواردن پاش
نابریسکتوە. چاویان ناکرتوە، دەبت. رەنگیان زەرد و دەبنوە پالواژ
ئگر دەمرن، وا لسرەمرگن، ھموویان نووسرابوو، وا کواھ
نووسینی و زمان ب) کدانوستان ھاوتوچۆی کرابن، ژەھرخواردوو وانئ

دەبتوە. سارد موفاوەزات) ودەمانئ
زۆریش لیک بوو، گورە دەنگی کموقاول بم تق تقی بوو، کبج
ئندازیارە گۆڕیبوو. ھردووکیانی دەموچاوی گاکر تۆزی بوون. بم نزیک
ھدەستا دائیرە ل ک دەکی، ئلتئاخی رۆژنامیکی رۆژان ،کشارستان
ل سرکی ماوە بچتوە لوەی بر قت، بن کتبخانکی دەچووە
چند سعات بغدا ھی ھولر دەیزانی شوفرەکانی دەدا، کبخانکت
رۆژنامیکی ب کوردستان ھوای چند سعات دەھنن. کرۆژنام
٤٧ی خۆی ک ژمارە رۆژنامکی ھولر. دەگاتوە عرەبی ل بغداوە
چند دەکرد، مانشتکی وەردەگرت، سیرکی بوو لسر بشداربوونی
فۆتۆگرافییکی نو سیرکی  دەخوندەوە.  وتارەک لسر درکی
دواالپڕەکش ستوونکی  لدوا دریشی چند دەکرد، دواالپڕەکی 
نبوو، دوور بازاڕ ل زۆر مایان دەڕۆیشت، ماوە برەو ئینجا دەخوندەوە.
بگات بر لوەی بوو. نزیک دەچوو پدا (عنکاوە)ی شقامکی پاسی ل

بوو. قسرەکان ناو یکمی کۆنی ر، لنتع گازینۆکی
کوردەخۆ دەکوت. گردەکان بسر ماندوو مامزکی وەک کبج
یکتریان دووردەکوتنوە لیک ئگر گۆڕیبوو، ھردووکیانی دەموچاوی
(مورادخانی ئفسری کوردی قاتکی ،کرپرسب موقاول ندەناسیوە.
پشتی پشدنکی بوو. لبردا ئاونی وەک لووس) خورمایی رەنگ
گوند دەڕۆن بشارتوە. دەمانچش دوو دەکرا بوو، شل و گورە ئوەندە
چوار لگڵ شوانی ،گوندان لو  جاران  ئو سردەکون. گوند ب
و سایلۆ گلۆپی ئاگری سیری برزاییکان لسر لدوورەوە کس، پنج

دەیانپرسی: ل شار، ئاوەدانی دەکرد، لنزیکترین قتیان
حزب ئندامکی کستان  شارە. لناو کسکتان خزمک،  کستان،
بۆنی کمک دەگین ناوشار و سعات، دوو و ب ھشتا زووە دەناسن.
جاشک، ما  ل دەسترژک  چند گڕانوەشمان  ل و  دەکین شار

دەگڕینوە! و دەشونین شارەک دەکین، (زراع (دائیرەیکی

*****



مخفرکی تر بۆ ل مخفرەکوە

رەبناو عل فورات، شارۆچککی سر رووباری ل و پروین یاسین
بسرسامییوە یاسین. براکی رەحمانی مای دەبنوە شیعکان،
دیار برۆکانی چی و دڕی لبر چاوەکانی  ئوەی رەحمان، ژنکی
،کمیوان بارگرانییوە، دوو و نیگرانی و حسوودی بتوس و نبوون.
لبر ھاتووە، میوانیان وەریانبگرت، دەب وەردەگرت. تاوە برووکی

.نیی تماح ب کوردی سوی دەت: خۆی
ئوان ئوانیان داوە. شەکی الرە بچووک دەرگا لبر پیاوەک و ژن
و بیوە دیجلیان رووباری بۆ ھاتوون. بۆ دەزانن کبوخچب دەست
ممک ژن قوە و رەحمان بم فورات! شلووی رووباری سر تھاتون
لناو بوخچکی کیژەکی و یاسین نازانن، ستوورەکئ باسک گورە
پشوازییان ناسیارییک و ناو چ ب کی؟ ژن ئو ھاتووە! بۆ بوو، دەستی
لسر نوزاد، مای ئبو ژوورەکی گۆشی ل دوو ھردووکیان بکن!
نبوو، ئوەیان تاقتی ناکن، یکتریش سیری دادەنیشن. سیرەکح
دیارە شلکانیان و ش بوخچ کز، چاویان بکن. یکتری سیری بۆچی
چییان نبوو، بزانن بدروستی ئاسان بم ھاتوون. بۆچی و یچییان پ
نبوو، خۆش دوو میوان بو دی رەحمان، نوزاد، ژنکی ئوم دەوت!
و (نان  رەنگ ھاتوون  .نیی بنیوچوانوە برەکتیان و  خر دەیزانی 

دەکاتوە! لوە بیر وەکق ژن بکن)، بش لگڵ سبرەکیان
.زاواک و بووک دەدەن سارد تاریک، بتای، ،خانووەک چۆکی ژوورە
کوڕەک کردووە. سفریان بیکوە رۆژە دوو ئوانی میوانکی، دوو
ک وەرگرتووە. ل بوخچکی ک گرتووە،  کیژەکی دەستی ئوەندە
ناو بۆ کباریک قادرم ل ک دەبت. کرییفن ھژدە (نرین)ە سواری
بم گرتووە، دەستی جارە دوو ئو سردەکون. میدان ل کلھوت

بڕکوتوون. ھردووکیان برەزامندی و ھاتوون بیکوە
میدان کۆدەبنوە. ل کوردەکان دەیزانی بوو. شارەزا بغدا باش یاسین
نکۆ دیبوو! تریش جاری زۆر قازیی  حافیز  گۆڕەپانی و یدەرخانح
الیکی کرانوەی برزەکان، پردەی بردەرگاکان، پنجرە باریککان،
یان قو، پیاوکی  تسک، دەرگا جنجای دووکانکی پنجرەکان. 
کیبوو. گرمی سموونی دوکانان لو دەبات. بڕوەی قو ژنکی
شووتی، موڕەبای قوودی دوو کیبوو، لی جگرەیان برادەرەکانی لگڵ



ژووری ل و دووکانانل کیبوو. ھلکیان و دەست پرتقاڵ) (موڕەبای
لو ھفتیک، پشوودانی بۆ مانگ، کی کرێ بۆ پرسیبوو. بتایان
پیان زووش کوردن، دەیانزانی رستیان و وش یکم لگڵ نانکۆ

دەووت:
کاک ندەبووین، دوودڵ ،بوایھ بتامان ژووری ئگر چاو، بسر کاک

.چاو نیی ئوە چاومان ل
(ھموو گیالنی دیبوو، مرقدی و کوتمزگ و عومر شخ گرەکی ئو
ئلشخ. باب ل دیوە) دیبت، مزگوتی غوسی گیالنی بغدای کوردک
میسر و شام ل سند ھیند و ل خک سردانیان نکردووە، چۆن وانئ
ک مودەریس عبدولکریمی مال عیراق، موفتی  کردووە. سردانیان
گورە زانایکی لوێ شیدەکردەوە ئوی شیعرەکانی بوو، نای) (خریکی
ھنابوو، بۆ ھیندستانوە سعاتکیان ل  ک (غوس) دەکرقم بوو.
سپیی پیاوە بغدا. چاوی ببووە و قوورسایی دەخویوە زەبری وەی بئ
نوژ لگڵ چرا و نوور رووناک ب لناو ژوورکی لوێ کوردەکش، زانا
شیعری ئویش بوو. نای غزەلکانی خریکی خوندنوە، و نووسین و
ھواری کردبووە، کتبخانکی و  مزار  و مزگوت لوێ دەنووسی.

بوون. لوێ فقیری ل ئوانی یان دەھاتن، میوانی ب کوردەکانی
بم دەرناچت. رەشید  شقامی تنگبری کۆنی کام دەیزانی ئو
و شیرین ئبو نواس، گوزارەکی نکۆ و باخچ ب بغدا نیدەزانی
ناوی ب بۆ ،دیجل و خیای شونم بۆ کناری نیدەزانی بووە. مستیش
بسرخۆشییوە ھر و رخۆشس نواس ئبو ک دیارە کراوە. نواس ئبو
و (خمر) و جوانییکانی مستی وانی .ر دیجلس پیکرکی ب بووە
بردەوامیش دەتوە. و وتووە نجاج قامش ئو ربوارانی ب مستبوونی
دیجل لسر  پیکرەکیان   ک بووە. دەستدا  لناو شووشی خمری 
وانش شبۆی بووە. زاھید سرخۆشکی نبووە، زاھید داناوە، شاعیرکی
دەسوتان. بغدا ژانکانی بۆ رابش بو ماسییکان وەک دڵ، ھزارەھا
لبیرکردنی و مستبوون  بۆ  پیرۆز، و ھرزان شرابکی   تدەب ئاوەک
دەگات ئاسان و ئامادە بغداییکان، ھموو ھناوی ناو گورەکانی مخ
ساقی و پاشا ندەک نواس، ئبو لوش پرۆشکان. جام و لوان ناو
شیعری مستی کردووە، دۆستکی ژن (جنان)ی ھتا لوی شالوور، و
ل بووە، سرخۆش  ھتا بووە، سرخۆش بووە، عاشق ھتا وتووە.  بۆ
شیر و چاوی سووری زەبری ب دوایی، بووە. بم نیار و دوور لیفخ



جگای ل (خلیف)ی وتووە. رەشید ھارون بۆ شیعری بووە ناچار مرگ،
کلیفخ یان  گرتووتوە. جنانی پایی لیفیانخ داناوە، کنیزەکی 
کلیفخ داناوە. کوانییک چاو درژە بسک کنیزە جگای ل خۆی
کنیزەکی ب جگی  ئینجا ھبوو،  رۆمی  و فارس کنیزەی  سدان
پ شیعری چشی دابیوە. لو نواسی ئبو لقکردووە. نواس ئبو
عاجی گورەی تختکی و شکۆمندی خۆی، ناو بۆ خۆی، بۆ گۆڕیووە.

داناوە! نواس ئبو شیعرەکانی لسر خشلی و ئاوریشم سووری
ئوەی عباسی، (پنجم خلیفی ھارون ئلرەشید بزمی ئو یاسین
و حوشتر خۆی بسواری لتمنی کردووە، رکعت نوژی سد رۆژان
و کردووە) حجی جار نۆ جھنم، ترسناکی ببیابانی گورە، بکاروانی
حپساوی بم پیکرکی نزانیوە. کنیزەکانی و نواس ئبو و خمر
بۆ نیدەزانی بم  دیبوو. دیجل ماسییکانی برژانی و سووتان لدیار
ھڕەشی لیفخ یان جنان، بوویتوە، ل داخی رەق و مات رەکیکپ
چرا و ب کردویتی دابیوە، جنانی بۆ سووتان شیعری ل ل کردووە.

کۆشککی خالفتی عباسی. و بنمیچی دیوار نخشکی



یازدهم بشی





غدا بۆیاخچی نییب ل کورد چیتر

مستفا مال کوڕەکانی داھاتوو، سای چند لو بغدا ل نیدەزانی ئو
ھزارەھا برامبر ساحی تحریر رووبڕوو و پارتی. ل سرکردایتی و
عومر شخ داماوەکانی ھژارە  و  کرکار  و  فیلی کوردی و عرەب
و کورتکان تنوورە  ژن و زانکۆ قوتابییکانی کوردەکان،  بۆیاخچیی و
موژدەیکی و شپک و شاڵ ون. بدەردەک رزانربس الوازەکان پیاوە
جارە! ئو  کورد چیتر تواو ئیتر دەدەن.  نیشان خۆیان ئاشتی شیرینی 
کین و و شیوعیتی نخۆشی و داماوی و سربازی و و بۆ کرکاری
ردەمو سئ بغدا. ناچن . زیارەت) و (ملھا و و و کبابچییتی فرۆشتن
و لدوان و کۆبونوە  و سفارەت و سیاست بۆ کورد ھات،  کۆتایی
و بغدا زانکۆی  کوردی بشی ب گشسندن و رۆژنام دەرکردنی 
ل ھر تنھا دەمیننوە. ناوان بو بغدا، ل بغدا. یشتنگ فیستیڤاڵ
ندەگ و ئوبری دیجلش دەچن بغدا، ل کورد نابن. ئیتر یدەرخانح

کۆماری و وەزارەتکان! کۆشکی
دوایی (ئلسورە)، برامبر  (برایتی) ئلتئاخی بغدا،  دەگات کورد
مافکان ل برگری شیوعیش، حزبی  رۆژنامکی  ب دژ ماوەیکیش
بۆ و سرپچییک بۆ ،قت یک بۆ دەکات. ئازار یازدەی بندەکانی و
سیترەیک، ھڕەشی وەزیرک، بیاری ئمن، مفوەزکی الساری
بابگوڕگوڕ فرۆشتنی نوتکی بدەستی ئینزباتک، بۆ گنجک گرتنی
بعسییکان سامانکانی دەکرد، و کرکووک کورد داوای ک دەنگ! تد
لسر دیوارەکان،  لسر عرەبیان  بۆ  عرەب) (نوتی دروشمی 
بغدا ل ھدەواسی. کۆنگرەکان و رۆژنام یکمی لرووی عاموودەکان،
رامانیان و وتار چندین دروشم ئو دژی دەدرایوە! وەم ئلتئاخی ل

راگیاند.
ندەترسان قمکان ئازار. بیانکی یازدەی دەرکردنی پاش و ورۆژانل
(سی ل زۆرتر وتن، رۆژاندەخن شو تواو ندەبوو. حوبریان بشکن،
،کتو ئۆفیسکانی و دەزگا و شار ھموو ل رۆژنامکیان دانی ھزار)
کردبووە رۆژنامکشیان کورد بودەکردەوە.  راستگۆیان ،ئازایان بم

دەیانووت: ناسکی ئاشتی. سپی کۆترکی
،سوورەک ئاگرە کورتیش ناکوژتوە. ئگر ماوەیکی ئاگر ب ھرگیز ئاگر
بکوژنتوە، چاویش  بۆ ھتاوک و رووناکی ئاگرکی  ،ھارەک ئاگرە



خۆشتر ناکوژنتوە. ئاگر ئاگر چونک ھدەگیرستوە. ئاگرەک دووبارە
زمانی عرەبی، ب بغدا ل دەکات. پیرۆزتریشی و رووناکتر گرمتر و و
ناو یشترازەکان دەگ و بابتیان دەنووسی. داوا ھزری کوردی ب بم

بغدا. گڕەککانی ھموو
یشتندەگ کرۆژنام الپڕەکانی .رەساف و کرخ بغدا، برەکی ھردوو
الوازە شاعیرە بقد کوردیان خککی شارەی ئو بسرا، شارەکی
شاعیرەکیان، ئلسیاب خۆشدەویست! بدر شاکر داماوەکیان، خۆشن
وادەبینی! بسرایان کتمیلل دەکرد، رۆژانکی و ژیان سیری چۆن

بوو. (جیکور) گوندەکی و ئلسیاب وەک بسرا
ھاوڕێ، ھردووکیان دوو وەک دەمیننوە. بغدا ل پروین یاسین و شوک
بیکوە بت. کل پ چاویان و ممک پ باخیان ھردووکیان یان کوڕ،
پاس یکم دەنگی لگڵ بسردەبن. میدان ھوتلکی ل شوەکی
گازینۆکی بگات لوەی بر شوفرەکی ئوەی .سوورەک نھۆم دوو
لگڵ دەوەستا، ک و ستۆپک دەکردەوە، راگرتن ل بیری کلسوم، ئوم
جووت کقامرشس درژی لوولیی لووسی کۆنکریتی دینگیکی

ھوتلکان. ژووری یشتدەگ دەنگی دەبوو.
یان بۆ، نازانم نکتبوو، ل (خویشیان ھدەستن لخو ئوانیش
ل خویان کعاشق بغدا دوو شوەکی نبوو، بۆ من خمی ئوەیان
،کلھوت کۆنکی باریکی برامبر ناو دەبات کیژەک پیاوەک نکوتبوو).
یکتری ماچکردنی بۆ شانشیل، ب ھردووالی باریک، ئوەی کۆنکی
یکتری بواریان نادات ،ئاوەک باریکی جۆگلیکی بم نزیکببوونوە،
و شیر کوپک ،یدەرخانی حکوتنیشت مزگت بکن. ماچ بگرمی

دەخۆن. لكھ زەردنی وەک زەرد، (کناف)یکی پارچ
و نوژکردن و ســردان لکاتی  نبوو دووریــش  بوو،  زوو  ککات
بغدا ل زاناکی و (نووسر سوجادی عالدین رۆژان بسرکردنوەی
زۆریش کردووە، نزاری و گالوژ گۆڤاری ھردوو دەرکردنی سرپرشتی
ئگرچی پۆستی بووە، کوردەواری دەستواژەی و نووسین و یدای وشش
و نستق قسی کۆکردنوەی خریکی ھر بینیبوو، بغدا ل وەزیریشی
ئاخاوتنیان ل گوی ک ببینن، کوتمزگ بۆ بووە) خۆشیش بزمی و پند
و لوتف قسی نوێ رستیکی وشیک، وەرگرتنی و دۆزینوە بۆ دەبت،
وزەیان .نیرەکپ ب کناف چورە و خواردنی شیر دەکردن. لگڵ نازی

دەپڕنوە. پردەک لسر و بۆن گرمتر و توندتر دەبخشت، پ



برەو تا بکن. فورات رووباری دەخیلی خۆیان نائومد، و شرمن تا
بم باریان پە، دیان ھردووکیان بن. نرینک کۆن سواری ،زاکق

لکابوو. پروین باسکی ب توند شلکی بوخچ ھر ،سووک
ئستگی و عیراقی ــۆزە)ی (م دوورودرــژەکــی دیــوارە  و  دەڕۆن 
جنجای ،ورەکگ شارە دەڕۆن  دەکات. بزاریان  رەکندەفمش

دەکات! سرسامیان دائیرەکان بردەرگای و شقام و گۆڕەپان

*****
ب من نمردووم وەرە

،دڕەک سم چوارشان رۆستی)، پیاوە رەشتا بدوع (مام ئاخاوتنی
قدی و  برد ب  ،ۆکجاجا تونی وەک توند، دەستکانی  ئوەی 
نیاندەزانی قاچکانی ئوەی  وەدەنووسان. ئاو  قوزەی و داربڕوو
و بفر برامبر ئو ھرگیزیش  ھبخلیسکن.  فرەکب رەنووە لناو
بیر کسیش و کۆن زۆر کواھ ،رازەک ھنخلیسکابوو. شختش
گورەی باوەشی کفی سپی بم! بکات. شل بۆ ناکاتوە گوی لوە
دەھات سکران)  (سری برزی زۆر برز، گرووکی ل ئاوەکی 
لناو دەگتوە، کتش و بھاژە وژمت ،ساردەک ئاوە خوارەوە.
لگڵ ئو، دەنگی ئاوەک دیاربوو، ل بگردی دەخوندرتوە، ئاوەکدا
کقس ویستبووی مابوو، لبیری ئو بوو. جریوەیان جریوە ئاوەک ھاژەی
و رووبارەک گیشتنی بپلی ھاواری  و  بھاتنخوارەوە و بگتوە

وتبووی: و بیگتوە بوو پرۆش
پشمرگکان و  پارتی گوندەکان، شارەکان،  لرۆژانی من،  رۆژکیان
شانی و  پاڵ ئازار، یازدەی بگومانی  و بسام  و فنک سبری لبر 
بیرم دەدوریوە، ونجم بووم، باخچکمان لناو من دابووەوە. ئۆخیان
پیرۆزی سیری بوو، چاوان لبر برخکانم بوو. سوورەکمان گای لکن
ملمالنیان ئاگرەک لگڵ ،شکاوەک سر رەش (کتری)ی دەکرد. ھنارم
جستی ھچوون و بگرمبوون ئاوەکش ئاوەکی دەکوند، ئو بوو،

سارد دەکردەوە. کز و ئاگرەک
سوورە دەستسە بچم دەمویست بووم، بچووککمان رمانخ لسر من
رووی لسر ،کشیرین بم ،بۆرەک مدیشل و بکموە چراوەکگ



بۆرە نگوستئ ب دڕەکانم، نجپ ب بکم. پخشان ەک(سدەست)
سواخدان و دانان ھگرتن و کارکردن و زام و و ئوەی دڕک زامدارەکانم،
بو کردبوونوە. چ شینکانی دەمارە ،کگۆشت سوورە مانجکردن، و
ئوەی بب ھبژرم! کتا چای بۆ شیرینی دان دوو دانیک، نجانپ
چاوەکانم ھۆگری ئوە دەکرد، ھنارم شوەی سیری ئاگام لخۆم بت،
رووی ندەھات دم بکموە، لقکی ل نارەکھ ندەھات، دم ببوون.

بگرم. ل خۆری تیشکی
قیرەکی رگا بسر پم بوو، زۆر ماوەیکی بوو، زۆرتر مانگ دوو من
دانبزیبووم. باخچکان لناو گوندی، ل نکوتبوو. برزوە _ جوندیان
ھنار بوو، ماوەیکی زۆر دەبینی. ئاوەدانییم نوشفق کازیوە و لویوە
بۆ ندەدام بواریان گنم، نازداری گوی و سبر و چرۆ و رمھ و

شار. بچم دابزم، خوارەوە
کرۆژنام رەنگی بوو، سوور رۆژنامیکی جیھان بو من! پیوەندی بۆیش
موژدە خوندنوەی ل گوگرتن و رەنگ نبوو، خوندەوارییم خۆم ک بوو.
بوو، ئارام کشک دەبخشیم.  پ بگومانی و  بسام خۆشییکی و
نیشانی چاوەڕوانییکان  بم  بوو، ئاسایی زۆر تدا ژیانی گوندەکان
تا دەکرد،  دەستی س دوو رۆژنامیی بو بوون. ڕاوکد و ترس 
رەز ل جگب دەمزانی ،می ئکما گڕەکک و و گوندەک یشتدەگ

.یھ تریش جیھانکی سرم، شینکی ئاسمان و
دەرەوەش ل کوردستان، ل بغدا، کان، لیھاوڕ دەمزانی رۆژنام بو من
دم بم حزبک ماوە، دەمزانی چاوە. لبر ھناوە، ورەیان لگ ژانکی

!خۆشن نخۆش، زۆریش حزب نمدەوت بوو، ورەم برز ندەھات،

*****
حسار و ھگورد بناری ل دەموچاوم ئو ھرگیز نمدەناسین، پیاو، دوو
ئوانم ھاتبوون. لدوورەوە و ماندوو پیاوی دوو ندیبوو. کوستانکان و
دوو ندیبوو. ی رۆستدۆ سربانکانی و ھیوانی خانوو لبن ھرگیز
ب بستراو زەردی پرۆیکی نا گورەی  ستاری دەمانچیکی چک.
تنھا تفنگی ئو رووسی. سمینۆڤی  تفنگکی  گوزار. پشدنکی
جیھان ھموو بوو بنیاز چکی ئو بوو. مئ شانازی بخیاڵ
بر یشتنگ ،کنارە جوانھ ئاسۆی بر ھاتن پیاوەک دوو بھژنت.



من ھاتبوون ،ستارەک دەمانچ و سمینۆف گوبرۆژەکان. سبری
ساڵ بوو چند قووت سمینۆفکی نگوە. تفنڕبگ بپلش ببن و
جوانی ھنارەکان رمی لش برزدەکردموە. و سری بشانازییم دەزانی
فرمانی نبوو، دوودڵ  نشژا.  درینکمان گورە  گوندە  ل نکرد.

وتی: و رایانسپاردبوو پکرابوو،
رۆستی!؟ بدوع تۆ!

لسر قدپاڵ، شانی و برد دەندووکی و دڕک ب کوتراوەکم دڕە نجپ
پنجم بدەموە،  پیاوەک دوو وەمی تا بوو. کشیرین بۆرە مدیشل
کشایوە. یادگارەک دەستسە لسر  و کمدیشل شیلی لسر
بسر چاکی ندەدا بواریان  چونک ھبگرم،  کمدیشل ندەکرا،

ندام: بواریان دابکم،
رۆستاییم! بدوع من ب

سوورەکی رۆژنام و من ل شرمی ،کرووسیی مینۆفس نگتف
ھزرم و خیاڵ ل (من نکرد، حزب دەیدەم مانگان ئابونکی مامان،
بر گورەکی ستارە دەمانچ ،(وای وامدەزانی دەبینی، ئوەم خۆموە
قسی بۆیش نکرد. قسی کرکۆتس باریک سم پیاوە پشدنی
بۆنم من چونک بناسموە، ئاخاوتنکی شوازی و دەنگ من نوەک نکرد،
دەزانت بستوە دەمانچکی پیاوەی ئو زانیم ناسیوە، ھناسم کرد،
خکی رەنگ بکاتوە. وشک گوروون دەزانت باشیش بتکنت. گوز
سمینۆفکی پیاوەکی لیکرد. ئوەم بۆنی بت، خۆمان ناوچکی

وتی: پشدنکی دانابوو، لناو فیشکی تپاک کردبوو، دوو لشان
ھاتووین! تۆوە لدوای ل گوە مئ

رەش  مل دەگات بوو، بۆرەک شیرین قندە لسر دڕەکی  نجپ
دڕی و نینۆک لگڵ  دەخوڕنت. پ ملی بشکی بئارەقکی، 
ئارەقکی و چک دەکاتوە، سووری دەکات، داغ ملی سرەپنجکانی
چارەنووس و سردەم و کس شون و زۆر بیری بۆ خورانوە بو دەشت.

رۆستی دەت: بدوع سرسامییوە و شژان ب دەبات.
بووە شانازییکان و بیار و بازاڕ ی بیو گئ ) چیی!؟ بۆ منی گ
گورە و وەفدی دەھنا حکومت، فۆکیی ئو شارە ھر لو پایتخت. ب
کوردیش سرکردایتی  دەنیشتوە. دەھناودەبرد، فبازەکان  رپرسب
لناو دەگیشتن، پشوازییان بۆ بچادرەکان سر قووت بج ل لوێ

بردەوام دەبوو). شیرینکانیان گفت و دانوستان و گردەلوولدا باھۆز



چاوەکانی سمینۆفکی بقد پیاوەکی ناکات، قس کدەمانچ دیسان
دەت: وەریگرتبوو، دیارییک وەک خۆشدەویست،

من نمردووم! وێ بل وەرە
بوو: بملییوە ھر دڕەکی نجپ

مردووم! من دە ک نمردووم، من بم بم!؟ ک ب
دەزانت حزبکی لوێ نماون. (ئو ب حزبکت! حزبکت، وەرە لوێ
دوورن ئستا بم بوون. لوێ کبا ھردوو ب بوون. لوێ سردەمک
کراوەتوە، جگایان دەژین. لوێ بشرموە نیشتمانی برەی لناو و
سۆڤیت کردوتوە. کسکی چاوی لبر بناچاری، بۆ خۆیان جگایان
زۆربیان و خت ونیان ناڕوات، دەنگیان ،سکت شونکیان بم

ناکن). گایج بو شانازی ئگرنا شرم، ب بووە لیان
ناسوڕنت. خۆی دەکات، ھوەستیک دەبت، ل گوێ حزبی وشی ک
و بم ھزر بوو، چاکوە کتریی ھنار و برامبر ھر ،ستج ب ئو
کو دەمانچ سمینۆف لوولی سیری دەخوتوە. جار دوو س رامانی
،نیی رۆست دۆی خکی دەکات لگڵ قسی ئوەی دەکات، دەزانت

.نیی سۆرانیش حوزی و باکایتی خکی
رەنگ، ب ب ،ناسیبواین بناویش ئگر ،کناوچ ئو ھموو خکی
ئو ،مینۆفو سئ دەناست. دەنگی فۆنتیکی و ناسھ ئاکار و ب دەنگ،
سرکردایتی نبیب ،گ نبب ئو ھاتبوون دوو پیاوەی ئو ،یدەمانچ
شارەکانی و و شوە و ناو تیرە ھموو حزب بوون، (حزب بوون، گانب
تفنگی و دەست سا چند بکن، راپچ ئو ھاتووە تدای)، حزب
بم ناون!  راویان کردوون، شونبزریان بردووە، بغدا شیوعییکانیان
وانچپبردووە. بن حسارە، کسیان ھگورد و بنار و لو گوندە لو
ستانکو ئو و گوندە لو  روویان و کوشتن بردن و گرتن دەست ل
کرابت. ئو روویدابت، شتک بناوی بیردەکاتوە دەب شتک کردووە!
شیوعییکانی و ئاھنگکانی نورۆزی سیران بوو، ل شیوعی ئو راست
ل ب پارتی گورەی. نبووە سمی دەبت. (گوندی برسیرین) ئامادە ل
بغدایی عرەبکان، و کورد ھاوڕیکان، ماوەماوەش .نیی جووتیارانیش
سردانیان بوون) شیوعی زۆریان شارە ئو خکی ک) بسراوییکان و

کردبوو.
کانییکان، سر ھگوردە،  بنارە  ئو باخچکانی  ئوان،  گوندەکی
لو گوندە، سرکردەکان، شاردۆتوە. شیوعییکانی بیرمندە سرکردە و



نیدۆزیونتوە، چاودرییکی و چاو  ھیچ دەبوون. ون باخچان لو
جووتیارک، وتوویتی: وێ بووە بل ک زیرەکانرکردەیس

.یھ دوژمندارییم و شارم خکی من
(سواندە)یک لبن ،کچۆل ب بووە رۆژ ب باخچکان ناو و زنار لقد ئو
فانووس لگڵ شوانش چاوەکانی وشک کردووە. گرداوە، بای ھردوو

بووە! نووسین سرگردان و کتب و
ئویش ژیــاوە، لوێ  ھاتبوو، دوورەوە شارکی  ل تر، کادیرکی 

وتوویتی:
لناو دەتوانین ،جوان و ئاسان ژیان لرە ھاتووین، لبرسانا و فیرارین
و ببووبت تدا تیژی ئگر تیژ،  ددانی کس  (سمۆرە)، ببین تنھایی

نابینت. کردبوو سوورمان ک زەردمان، کلکی
ب شیرینکانیان. و ناوازە  رفتارە ب قسکردن،  ب جووتیارەکان لوێ
وەک ئویان زۆری رۆنیۆ، چاپکراوەکانی و الپرە ستگئ دەنگی و جوو

کردبووە شیوعی.
من بت لوێ تا گ بردیان برد. ئویان ،کمدیشل ھنار و لدیار

بکن. ونکم سیری فرموون زیندووم، من نمردووم،
،ستانربس خۆش،  بڕووکی  یکم، الپڕەی رووی لسر بیانی
الپڕەی ل گرتبت. کوردایتی بۆ سنگریان گورەترین ئوەی وەک
جبجکردنی بۆ مزنیان سرکوتنکی ئوەی وەک ،کرۆژنام یکمی
حزبی رۆژنامیکی ھنابت. بدەست ئازار یازدەی بیانی بندەکانی
عرەبی زمانی ب بغدا ل الپڕە رۆژنامیی ب ھشت شیوعی، ئو
زۆر منا) ئلرەواد، چاپخانی ل شیوعی، حزبی چاپخانکی ل رۆژان
نووسرانی دەست بارەگکی، رۆژنامی ئو ناوکراون)، ناوە بو شیوعی
قدی و بدار داپۆشراو سگۆشیکی ناسک، رەنگین، خانووکی ل

دەنووسن: لوێ دەنووسی وتارەکانیان ،گ سوزی
ھاوڕیکانی ک ھندرین، شاخکی لبرامبر رواندوز، ل پارتییکان
بغدا حکومتی چاوی شیوعییکان ئفسرە  ،مئ تفنگکانی ،مئ
ھنارکی بتوانا، دەستکی وریا، جووتیارکی و بور کادیرکی دەشکنن.
ھموو جیھان با دسۆز دەکوژن! بتمن، کوکی شیرین، چرۆیکی
(شومران گاتع ھاواری ئبو و قس و ب شیوعی رۆژنامکی حزبی بزانت،

دەنووست: ئلیاسری)
دەستی لبن ناوچکانی ل بارزانییوە، بارەگای لنزیک و پارتی ،ورۆژانل



کانی، لسر لسر خرمان، رۆستی بدوع .نزیک مستفاش مال
شیوعییکی ناکن.  ھندرن ل شرم پارتییکان دەکوژن. بفر  لناو
ئوەی دیبوو، حیلی و  عقوبب زیندانکانی ھموو  ئوەی کۆندەر،

دەکوژن! ھگورد بوو، رەقی گورە و شانکی
ئوەندەی دەڕون،  کبج لناو  ئوەندەی دەڕۆن،  بپیان  ئوەندەی
گ ندەب ئو بۆ و نازانت، رانرۆستی نیگ بدوع دەکات. چاوەڕوان
دەکرا، .ویان بۆ چییئ و سلماندنی ژیان ب من نمردووم. لوێ بۆ و
سیری بینی، کئاگردان لبر کابراکمان بن، و بگڕنوە کسک دوو
بینی، کابرامان بن دەکرد. ھناری بجوانی مست و گران دارھنارکی

وت: ھردووکمانی ب خۆی و نمردووە کابرا دەبریسکایوە)، (سمی
لو گوندە، مانگیش چند نیم، نخۆشیش و دێ ھناسم ماوم و من
ژیانی  ک سوپاس نمردووم، من نجواوم! دارھنارەش ئو لنزیک

بقدرە! و مبست منتان
و دەمانچ ببنوە. خۆیان لگڵ زیندووە و گرم یقس ئو دەکرا
بن. پیڤکانی شاھیدی و  (گ) ببنوە یرست دوو ئو کنگتف
بۆ تواو، و نمردووە و ماوە دەکرد، ھناری سیری پیاوەکی ک دەزانن
ب مردن کاریان چ ،بۆ چیی گورەیان و سمئ دەیبن! لگڵ خۆیان

!یھ ئو ژیانی و
داوای لسر بوات. لپشوە ئو  دەبوای دادەبزن، برزاییکان ل
لپو ب تر شارەزا لوان ئو پشدەکوت. ئو ھر ،بوایوانیش نئ
زیندوویی بزانت تا بوو لپب دەدات، نیشان نزیکتریان رگای بوو،

!ویان بۆ چییئ
سیری ھردووکیان نوژیش دەکات. لسر کانییک بم بوو، بپلش
بو زۆرمان ئیشی و دەستبا شیوعییکی نان ئدی  دەکن، یکتر
پاش کرد. نوژی خۆمان ل مالکی ئم، باشتر چاوی لبر ،یھ پیاوە
ل نارەکدارھ ئو جارە بم دارھنارک، سبری دیسان لبر ،ژەکنو
یان، دەمانچکبج ندەگ دەپاڕتوە! دەکات، دوعاش ئو نبوو، رەزی
ت. دەرگاکندەردەھ داوک ب بستراو باریکی لپشتک (سویج)کی
خۆیان ئو لناوەندی داندەخرا، دەرگایان جب سرکراوەکان دانخرابوو،
دانابوو، درژەکانی قاچ ھردوو  لنوان تفنگکی  ئوەی دادەنن.

دەردەھنت: بۆ کئیرانیی تپاک ل جگرەیکی
نا...! جارێ بم !یتووتنی خۆم پ ناخۆم، پاکت من



رۆژنامیک ب دەست ،ر کامیراکرامبوێ بل ،کرپرسب ژووری ل لوێ
کفیلم دەزانن تا فیلمک دەشۆنوە، دەمینتوە تا لوێ دەگرن. ونی
ک دەمینتوە. و پشواز بئارامی ئو جوان دەرچووە، کنو نسووتاوە.
رۆژنامیکی ک دەدەن، نیشان ونکی دەبتوە، وشک دەشۆنوە، کنو

کردبوو! ەک(تمانش) لسر سبری گورەکی سم ،دەست لناو
بڕیدەکن سوپاسوە جبکیتایبتیو ب پاشئوەیونکیدەگرن،
ل سربانکیان و دەگڕتوە ھنارەکان، ناو دەگڕتوە. دەچتوە و
رۆژنامیکی خۆیان کادیرکی خزمی دوو رۆژ، پاش دەبت. چاوەڕوان
و بوکراوەتوە یکم الپڕەی  ل ئو  ونی دەھنت، بۆ ئلتئاخی
بدوع نووسیویتی ک .دەست  ل ئلشعب)ی  (تریقی رۆژنامیکی
بمبستی لورۆژانش کوژراوە! پارتی پاراستنی لالین رۆستی
دروستبوونی و ڕەکش ھگیرسانوەی دووبارە ،کرەوش لباربردنی
ل وتار، ب رۆژان حزب، ھردوو راگیاندنی رۆژک چند دووبرەکی،
یکتری بۆ قس دەکن. یکتری دژایتی توندکاران شونیش ھندێ
ئگر بوو، کۆن کواھ دەکات. سیریان حکومتیش و ھدەبستن
ل زۆریش باسی ناکن. ناکاتوە، ل بیری ئگرنا کسیش توژەرک
بدوع بم مام یان ماندوون! یان نماون رەوش ئو پشنگکانی
دەناسرتوە! کواھ و رۆژنام و سم ب (مۆدیل)ەی، بو بووە ئستا

دەت: پدەکنت و
ناو گورەی رۆژانی  رۆژنامیکی رۆژک سادەیم،  سک ئو من
ئو بوکردبووەوە. یکمی الپڕەی ل و سمکمی من ونی بغدا،
حزبک رۆژنامیک من، ونکی  ب بووم! سرکردە و سرۆک رۆژە
و سیما ککی ناوچخ ئستاش ھموو و تا دەخاتوە، لورۆژەوە بدرۆ

دەناستوە. سمکم
*****

دەگرت گڕانوە بۆ
گشی چاو شریفی مح و برای رەحمانی مای گڕانوەی پاش یاسین،
گڕانوەی بۆ دەگرت، دەکات. بزاری ژنکی ھولر، بۆ سرمست،
گورەکی. یاسین دەست تفنگکی ھاتنوەی ل ترسیش براکی و

دەداتوە: دی
خۆمان دەکین، کاسبی ،نیی کم ھیچمان ل دانیشتووین وا لرە کژن



دەکین پیدا  ھر نانک دەبیت. عرەبیش فری سبریش سبر  وا
،یھ ساردیشمان ئاوی و گرم نانی بت. رەشیش بردی لسر با

ماوە! براکت تۆ دە ک باش گورەش دەبن. دەبت، منایشمان
دەداتوە: وەم نیگای چاوەکانی و ب فرمسک کژن

نمابت، با شڕیش و قت لوێ ئگر بمکوژت. با مابیت، بس ئو
سرکوتنکی بکوشتنی من ئو ھگیرسنت. با لگڵ من شڕک ئو
بناسموە ل ژیاندا مابت. ئگر کلکان تۆمار بکات، بس خۆی بۆ تریش

ناوت! ترم بدەم، ھیچی نیشان دایکمی پ قبرەکی
دەت: بدەنگی ب ھر یاسین بدەنگ، بم

و بماندۆزتوە براکی بگریت. ماسیش دەیوێ و دەکات لل ئاوەک
بمانکوژت! تا بردەستی بچین

جنوب ل بتنھا داماوەی دوو ئو بۆ بوو. بوەفا پیاوکی شریف، مح
پیاوی دەردەکوت، و تیزاب محک پشکنین و ب ز بوو. پرۆش ماونتوە
لیستی سر تدەچ یاسین پروین و ئو لجیاتی وەفا. و چاک ب باشیش
ئلشمال ئیعمار و مال مستفا کۆمکی ب ئوەی شھیدان. خانووەکانی
!نیی ناوەکان لناو پروین ناوی براکی بزانی دەیوێ لوێ، دروستکران.

دەت: ئلشمال پی ئیعمار ئندازیارە قوەکی
ئامۆزات ،نیی برات ،نیی تۆش ھیچی ھیدەکش دەت تۆ عورفا، رەئیس
راست خانووەکان دەپرسیت. لی پریشان وا ،نیی خزمی ژنکت ،نیی
ماوە دابشبکرن. بم بس تخراوە، پنجرەیان دەرگا و تواو بوون.
بارەگای ل ،بزان ناوەکان لیستی ،نیی مئ دەست ب دابشکردنیان
سرپرشتی مئ  !بک سیر لوێ بۆ  ،یناوچ و لق  ل یان ھزە،

دانابوو. بۆ میزانییکمان و کردووە پرۆژەک بۆ ئندازیارییمان
موتسرفیان وەرگرتبوو، شارەوانی  ل زوو زەوییکیان  خۆیان ئوان
و رگشمپ پ جبی بوون: شارەوانی ل بردەوام کردبوو، ھراسان
لناو راست کزەویی دەستیک دەڕۆیشتن. و دەھاتن کادیر و سرلق
بم بوو. مزگوت و قوتابخان و بازاڕ  نزیک بوو، ئاوەدانی جرگی
و ککمو کۆنی خاوەنی لگڵ ،ئازایان ئوان مابوو. موکداری کشی
بوو، ھمووالیک خۆش و پیان باش و ئندازیارەکان، ئوانیش شارەوانی
شارەک خکک و ئو بۆ برنامیک و کار و پرۆژە بوو، مبستیان 

وتبووی: بمینتوە. یککیان دوور زۆر ستایشی چاک و و ناو بکن.
خۆ حکومت ببتوە، شڕیش ئگر بکین، شارە لو شتک مئ با



ل ئاویان و کارەبا و دەرناکات منای ساوا و پیرەژن ناروخنت. خانووەکان
نبت. خۆمان بۆ بت، شھیدان بۆ و بکین دروست گڕەکک با نابت.
دەناست. پشمرگیک ئو ھولر، دەشتی ھزی ئامیر دەستی لناو
کتوپی نبردییکی ل خۆشی ھر لدەخوڕی، کسککی بپیک ک
دەبت، ئوەی مافی بۆیش ،کبپیک ناو دەگات کس یکم شواندا،

بکات. پوە شانازی و لبخوڕت کبپیک ھبت، تاقتی ئو ھتا
ل پیرۆزبایی بۆ حزبی برپرسکی چند و ھز ئامر رۆژکیان
پۆلیس دەرگای قش. لناو بر ندەگ موتسرفکی پارتی دایدەنت،
محلی ئیدارەی و بشکانی ئمن) و ئمالک و کارمندەکانی (تحریر و
الی دەگات ھولر دەشتی  ھزەکی ئامر دەزانن غبغب.  تدەب
کغییڕەباق لناو   ،دەرگاک بر تدەچ شریف   مح موتسرف.
پروین براکی ناوی ناسیارەکیان، کسککی بپیک شوفری دەگات

پی دەت: و رەکشوف دەدات
بدۆزەرەوە. ھیچم بۆ ناوەم ک گڕانوە ئو رۆیشتن، لرە ،بک ئوەم بۆ
بۆ خانووی .ھیدەکانش لگڵ ناوە ئو بزانم دەموێ بس ناوێ
قۆناخدا برینکوتووە، لو بم ،یھ ناوی دەرنچووە! نا یان دەرچووە،
ئوم ناوەکی من بس ،نیی شک تر دانراوە، قۆناخکی بۆ ئو ناوەکی
من گرینگ ئینجا ناو بۆ ناو! نا، یان ،یھ دەوت. دەموێ بزانم ناوی
!نیی ئودەمان ناوی تا ئو ھبت، ناوی بمردوویی)! (بزیندوویی یان
ل لیکک با بت، نزیک رەکییس قامش لسر خانووەکی ناموێ
کندەکش لسر حوشکی دەرگای با بت. تسککانیش نکۆ

ھبت! ناوی بس دەموێ ،نیی شک بت.
دتخوارەوە: و جدەھت کبپیک لناو دەمانچکی رەکشوف

چندە! سای شھیدی ناوە ئو بچاوان، باش
دەپرست: شریف مح

چیی!؟ مبستت
!یھ و نوێ کۆن چیی، شھید بۆ بت ساکت شریف نایوێ مح
رەنگ بت  نایوێ بووبت، شھید نیی مرجیش تواو! و شھیدە 
ل رەنگ ئو حزبش بت. ناوچیکی نبت، رەنگ ئندام شھیدیش

نا!؟ یان شھیدە بزانم من دەموێ بت، ئوروپاش یان (تاران)

*****



کۆی ھولر رگای پرۆژەی

ئینگلیزی نووسراوی بۆ ژمارەیکی وردی بابرزەک، پنجی ئندازیارە
شیعرک پارچ تواوکردنی بۆ قمکی یان دەبرد. کخشن سر
کشی و کشوفات ئیشی گورەک دادەنا. ئگر برین کاغزە لسر
چاک درژەکانی زەلییشیعرە غ سروای کش و ،بواین مکینکانی
لسر دەستی ک (ھولر) شارەوانی رۆژنامکی دەرچوونی دەکرد. پاش
سۆران مغدید و محمود پیربال و عزیز بیالل و مولود مم (موحمد
بناوی  (بدوھاشم ع شارەوانی سرۆک و پشتیوانی عومر مجید و
بودەکردەوە. بۆیان و دەکرد رەوان دەردەچوو، ماوەماوە بم ،مانگان
زۆر گییو مام ئگرچی دەنووسی، ھتاو گۆڤاری بۆ شیعرەکانی زووتریش
تر بابتی غزەلییان، ھندێ شیعرە ئو لسر وتبوو، داد پی جاریش

نیشتمان! نبوو، نیشتمان، تواو و ژووان گریجئ !بنووس
سر رەش فۆنلت دانیشتبوو، زەکم لسر ندازیارەکئ شاعیرە
تواوکراوی (سولف)یکی و چاپکراو نووسراوی س دوو ،ورەکگ
دوو ھداری شین، سووری دامیی قدکراوی پرۆژەیک، دەستسکی
دوو فایلی جگرە و دوو تپی دوو کتب و رۆژنامیک و پاکتی جگرە و
پرۆژەی نووسرابوو یککیان لسر کسک، قیتانی ب بستراو ئستووری
رگای پرۆژەی تریان زمانی عرەبی)، ئوی م بب) ر کۆیولگای ھر
دەبینرا. لسر ئوانی بردەوام مزەکی ریزکرابوون. مخمور ھولر

ل باوەشنی شیعری تڕیش کتبکانیش و فایل کرەست و ھموو لسر
چاوی و شکۆتر بژنی دەجوند، دەکرد. دی کرەستکان لسر ،ژوورەک
میدانی سردانی و خشن و  جگرە و شیعر  ب ئو دەدا! نیشان گشتر
شوانش سپی).  سپی (پککی ناو دەچووە  شوانش دەژیا، پرۆژەکان 
دەیووت: ئو دەکرد، ساز بۆ بسرکی و زەتیکی ماست و ژنکی خیار
بازاڕ لناو عسران دەگرموە، درەنگ دەبم، ھیالک ل دەوام برۆژ من
ببینم، ژنکم ئدی کی نادی، بچم ئگر شوانیش چاخانکان، و
کس یکم ھینی، شوانی بم شیعر بنووسم. کی چۆن بخونموە،

تریش لماوە! شوانی دەبم، دواکسی سرمزەکمان و
و و پرۆژەی خون یکم مزەکی بوون، داوای دوو فایلی لسر ئو
ھبگرنوە، فایلکان بر لوەی خزمتکردن بوون. نیازپاکی برنامی
پرۆژەی فایلی ناو تری سیرکی ،ژەکدر دەموچاو بابرزە ئندازیارە



سر تودەک سۆتککی لوی، جگرەکی دەکاتوە، کۆی ھولر
ئوەندەی رادەمات. ککسۆت گورەکی رەق پان دەست ب و زەکم
توند دەکاتوە، پاک رەش ئستوورەکی، ئویش پانتۆ سر تودەک
دەکاتوە. پانتۆکی رەشی رەنگی ل جوان تۆزەک و دەکوتت دەستی

بۆین. با وەرە دەکات، شوفرەکیان بانگی
دەرچووبوو. موس زانکۆی ل بوو سای س دوو (ئو ندازیارە الوازەکئ
ئو کولژەکانی ھموو و موس ئندازەی دەرچووی ئندازیارەکانی
دەوامی و مامۆستا و تاقیگ و رنامب و زانکۆ ب شانازیان زۆر ،زانکۆی
،زانیبواین باشتر ئگر دەرچووانی زانکۆ بغدا ب خۆیان دەکرد. خۆیان
موسوییکان بقد کس دەیانووت: شاناز ئوان ندەزانی. کمتر
کریستیانکان! نین، بتایبتی دسۆزی وەزیفکانیان و لھاتوو و زیرەک
زۆرتریش ئگرچی سرپرشتکار،  ئندازیاری ب نببوو  ھشتا ئو
بم دەکرد. نخشسازییش و خانبا و ناوشار پرۆژەی ب حزی
ھندک شار، دەرەوەی و دەرچوون ئویش بۆ بوو. یاریدەر پرۆژەی لو
کارامیی و دەرچوون و ترسناکی  دەرمای دەکرد،  زۆرتر مووچکی
ماوەیک ئویش ببوو، دەبوای ماندوو بۆی پیرەدایککی زۆر وەردەگرت.
دوورودرژە، زۆر برنامکی بت، سرەتای و ماندوو خۆی پگیاندنی بۆ

دەت: پی بکرت)، تواو ر کۆیولھ درژەکی رگا ب ئگر
ماوە؟! پرۆژەکمان سر کاتی !نیی درەنگ

میسق گیرفانی  ل یک)ەکی و (بیست مق لوەی  بر ئویش
بت، شل نوەک  دەکاتوە سرەکی سیرکی دابنت. سپییکی 
ھناوی کناخۆش رگا و کبج ناو ھبزودابزی دەیزانی چونک
دوو سای حوبرک، قم نک دادەتکنت. جبکش و و شوفر ئو
پ گورەشی دیوان شیعری دوو و  ئندازیاری  سای  ھشت و زانکۆ

دەکاتوە. شل گیرفانی لسر ئویش سرەکی نووسرابت.
ل فرببوو  ،شاعیرەک ئندازیارە دەربچن،  دائیرەکیان ل لوەی بر 
حزی بوو، شاعیر بوو. دیار لوە چۆی منارەی جوان ک دەرگاکیوە،
و برزایی بوو، شاخ ناو منای ھر یان بکات. کی منارەکیردەکرد س
ھناسدان ب و مند و سربازک قیت بوانت. وەک شانرکس فرببوو

دەوەستت: منارەک بڕووی
سرۆککان ئگر دەبوو. شیعر وەک ئگر دەوتداری، و دەست ئای
دەدەن چۆن بوار دەبوون، سرۆک شاعیرەکان ئگر شاعیر دەبوون. زووتر



عبک ل رووم ھرگیز من خۆ باش بت). مزگوت ب منارەی) ئو
دایکم لگڵ گورەشم شڕی .الی لکام قیبلش رووی نازانم، نکردووە،

دەن: و دەقیژنن لسرم و وەیئ خزمکانم ل ھندێ و پوورەکانم و
کلوپلت گورە، ئوەندە خانووکی بشخسیت، گورە و ئندازیارکی
ژنکشی نبت. ما لو (دووگرد)کت وەرە کۆکردیتوە. ماکت لناو

!مئ بۆ نا، بۆ خۆتان !نیی کردووە، دووگردکیان ل خۆی وەک
کۆن دەبوون، ئگر دەستداران شاعیر ئوەی ھزری سر دەگڕتوە
زووتر ماوە، ھر شونوارەکی دەدۆزیوە. منارەیان ئو مزگوتکی

بردەرگاکی دەت: کارگوزارەکی ب کردبوو. ئیشیان لناو
ئیشغای بغدا و ل ئگر بت، کفۆنلت ل ئاگات دەوام ماوە ھتا
رەمزییم ب بکات. لگڵ قسیان ئفندی رەمزیی با ویست، منیان عام

.ت! باشدەپ وتووە چییان
ھموو ل چونک دەبت، باران بفر و ئیمساڵ ب زستانی دەزانت بوە ئو
لئاسمانوە (شیعریش نووسیوە. زۆرتر شیعری ئیمساڵ تمنی ساکانی

وتبووی: بردەبنوە. ئو کۆپ کۆپ ل ئسترەکانوە دەبارت).
بۆیش دەبت. سخت و سارد زستانکمان نووسیوە، زۆر شیعرم من ک
بۆ زۆرتر پارەی کردووە داوام کردووە. بفرماین بۆ شوفم و گردەر داوای
قڕەباغ زۆر گاکر بکن. ترخان ئۆمران حاجی رگای چاکردنوەی
ردەوام دەبب زۆرە. تقینی و تاس لسرە، زۆری (لۆد)ی و بووە، بار

گوتبوو: رەمزی ب قسانی بکن. ئو لسر ئیشی کرکارەکان
و پیان ب، زستان کرد، تلفۆنیان عام ل و من لرە نبووم ئگر
کردووە. قیرەکی شپرزە گ رگاکی قرەباغی و ئیمساڵ بفری
و بار  نسا ئو ھندی  کردوتوە، رگایی ئو (ھاملتۆن)  لوەتی
تھاتوون شقوە، تھاتوون زۆر گشتیاری نبووە! لسر ھاتوچۆی
و سامرا خکی ،رەبانع ئو نازانم باکان! شخی کانییکی سر

دەدۆزنوە!؟ نانشو ئو چۆن حیل
راگیاندن  ب ،یکئاشتیی دووەمی  سای ئوە  ،غڕەباق زۆر  گاکر
و سر تودەک ئاپووڕەیکی چ کناوچ .کئۆتۆنۆمیی پیادەکردنی و
یکک ساید)، (دوو تبکر دەب بت. وا بگ علی گلی ناو چیتر ناکرێ

بکرت! برین گاکر یان ھاتن، بۆ یکک و چوون بۆ

*****



لوش بوو، گۆمسپانیش فوجکی لسر دامزرابوو، تازە شوفرەکی
پشمرگایتی ماوەیک و مووچی ھبوو، ناو خت دوو سربازی بناوی
بر دەھنتوە ەک(بج) شاعیرەک ئندازیارە داوای لسر کردبوو.

دەبن: سوار ندازیارەکئ ھردوو و دائیرەکیان دەرگای
بر با بۆ، ئلشمالیش ئیعمار ھتا  بوو)  رەکشوف (ناوی بۆ مجید
بپرسین لی با بدەین! قوەکش پیاوە ل سرک دەربچین لوەی

قوماش گران بووە! لبر تۆی وا
دەت: پی ھاوڕی ئندازیارەکی

سوورەکت بۆینباخ ب لوێ  ئستا دادێ، بسر  درەنگمان دەزانی
قوەکی ستج و سک ب مگ تۆش رادەبورت. شیعرەکانت و

بسردێ! درەنگمان بوەیان دەکیت،
رووبڕووی  پرۆژەک لسر بزانت ئوەی وەک شاعیرەک ئندازیارە 
خۆی سرودی ماوەیکی زۆریش دەبتوە. نخوازراوی ناڕەوا بزمکی
د د ناسککی، بۆی لقیش دەگیرت. و موتسرف ھز و و دائیرە و

دەت: پی شیعرییکی کۆپ
بکین، فشقیات ئلشمال ئیعمار قوەکی ئندازیارە لگڵ کمک بۆ
ب پویستی ورگی چینکانی و  ئستوور بزە  تاواندنوەی بۆ ئویش

!یزمب لو ئارەزووت تۆش !یھ پکنین
تا ناکن، نوژیش کسیان دەوەستن، کسنزان، چاخانکی ل
ل تا دەوەستن ناخۆنوە. چایکیش بکن، لوێ نیوەڕۆکیان نوژی
و دەکات ب)ەکج (رادتری ل ئاو مسینیک مجید ،کجۆگ ئاوی
ل سکۆک فرموویان لسر کسیش دوو سارد دەکاتوە. ککینم
سماوەر ل ندازیارەکئ دوو بم  ،دەدەن روویان زۆریش دەکن،
ل دەڕۆن ناکونوە. نزیک سیرەکح بر سبری و کتری و قۆری و
نزیک دەشتاییکی نناگ بم رەتدەبن، نفت)یش (ھورازە و (ۆپد)

گۆمسپان. دەربندی
نبگ لوەی بر حدودیش بوو، حرس ئامیری سریی مقاولکی لوێ
دەرشاند، ئاوی تانکییکی شوفری بسترابوو، داری پردەکی سر
بوو، سید مام قسکانی ل حزی ،شاعیرەک ئندازیارە دەوەستن.
وەک ،پاراو بوای زمانکم تۆ وەک ئگر دەنووسم، من شیعر دەیگووت:
ئاست یشتندەگ شیعرەکانم دەبوو، لبر زۆرەم ئیدیوم ئوەندە تۆ

دەیووت: مام سیدیش ھردییش. ھمن و شیعرەکانی
و مستی و سووتان دداری غزەل دەنووسیت، شیعری غزەل جناب، تۆ



!من قسانی بو کارت چ دەوت،
دەت: پی شاعیرەک

ل حزبایتی چۆن جوان و ئو زمان شیرین بزانم، بس کاک سید، توخوا
و برسیتی و ھتن خۆشتان سیرە رۆژی فربوویت. و پشمرگایتی

بووە! ئاگرباران و راونان
دانییمج ھناسیک بۆ  ،کرمگ شک و  ئارەق لبر سید کاک

پی دەت: شیرین برووکی الردەکاتوە. کمک سری گچککی
دەزانی بینی، شیرینمان ب ک تای و ژیانل زۆرمان رەنجی کساسی و

بووە. کارەکانمان و بھرە ھموو ھونی و رەستک
کۆتایی شک  ب شاعیرەک ئندازیارە سردانی نگڕا، بخر  رۆژەک
لسر ئندازیاریی،  پشنیارکی لسر راسپاردە، یک لسر نھات. 
ھاتنی و  چاوەڕوانی لسر ،ستن)ەکب (شیش نخشی سر خاکی 
شارەک، حزب ھموو دەکوتوە. ئاشوبیک دەبت. دروست ئو، شڕک
حدودی حرس  لیوای و ئلشمال ئیعمار و موتسرف و ناوچ و  لق و
داوا، و یک رست دوو گرم. ھواکی تدەب بچووک تدەکوت. قسیکی
لقی دەگات پۆلیسک چند لگڵ موتسرف سرچۆک. تندەھ شارەک
کسککی بپیک و جب ب ھز ئامر ھز. بارەگای دەگات قائیمقام دوو.
و دەن: دەکن ھاوار موتسرف لق، برپرسی .رووداوەک دەگات شونی
دەستدرژی چۆن مقاول بگیرت، دەب دەوت. سرلقمان ئو ئستا ھر
مئ ک حکومت. و ئاوەدانکردنوە پرۆژکی بڕوەبری سر دەکات
جبجکردنی لسر و دەشت لو چۆن دەستدارین. برپرس و تدا
کمقاول (تندەر)ک،  ناو بندەکانی نخشیک، سر مرجکانی 
ل ڕەشھ چۆن دادەڕت، یخی دەدات.  ئندازیارەکی پالماری

دەت: پی شانرکو زۆر س دەکات ندازیارەکئ
من رابگریت! ب دەتوانیت. ئیش لدڵ، چۆن سمی داخ ب

شاعیرەک ئندازیارە ل لبووردن داوای بم ناگیرت، سرلق کابرای
لالین پدەگۆڕتو بگکانی ئیشکیرادەگرت، ندازیارەکئ دەکات.
ئندازیارە ئاراستی لقیش سوپاسگوزاری و موتسرف و ئلشمال ئیعمار
یککی ئیشکت دەدیتوە دەن: مقاولکش ن. بدەک شاعیرەکش
ل (وجف) بارەگای دەگڕیتوە و نادەیت دەست ئیش بۆ ئو تر، تۆش

بسوڕیتوە. بچکوە مان نییرگیز قبووھ گۆمسپیان. دەربندی

*****



دەکرتوە کبوخچ

دەت: رەحمان ب و دەخوات کوڕی نوزادی سری ب سوند کژن
کیژە ئو یان ئو و من یان باوکی خۆت بت! و دایک ل ،برات ب ھر با

دەت: رەحمان ب و تووڕەی زۆر !نامووس ب
،دەرییدەرب ئو نیی بس دەمانکوژن، دەچت، ئابوومان ،بک دەریان

!داماویی ئو نیی بس
خمکانی و ئستوور ترسکانی بوە دەبت، ل گوێ قسکانی ھموو پروین
زەویی شدارە لسر کبوخچ لسر دەبت، قوورستر و ژانکانی گورە
دەگرت، گرم زۆر گریانک، چۆن دەگرت، دادەنیشت، ڕەکت سورە
تیراوە، ناگات نووزەی دەنگی  دەزانت بوو) تختت  بوو، بختت (ئگر

ناگڕتوە. و مرد تازە بۆ ئو مردووە، تیراوەش دایکی دایکی، ناگات
بیکوەن. شوە دوو بیوە، نیوەی دونیای پیاوە ئو لگڵ رۆژە دوو ئو
دایکم دەت، پی و دەگرت نابت. ئارام و دەداتوە دی رۆژە دوو
گۆڕەکی بووە تیراوەش ل ک ئو دەوێ. دایکم بکرەوە، زیندوو بۆ
گۆڕەکی سر تبچ جار دوو نیتوانیوە بووە، دوور ماکیان ل ئوەندە

دەیووت: و دەگریا بگرت! بۆی زۆر بکۆڵ و خۆی دی ب تا
دوو نچووم موحمد. ئیمام بچم پنجشممیک ئوارەی بتنھا ندەکرا
لسر یاسینکی و بانگ بگم نابینا مالیکی داگیرسنم، بۆ (بخوور)ی
گۆڕەکی سر   دەچووین بیکوە دەبرد. منی دایکم چۆن  بخونت، 
یاسین بو منی دم بناچاری وا بچم. ک لگڵ من نما دایکم باوکم،

دوورە! ھوارە ئو ھاتم کرد، بند
رایبکشیت بسککانی ب دەکرد ھڕەشی و رادەوەشاند ل دەستی کژن
ب و سوخم و کوا و کراس ب ژنک .کباریک نکۆ ناو بدات فێ و
دەرەوە، یشتدەگ دەنگیان !کنکۆ بداتوە فێ گوکانوە  ھموو
،چیی دەنگدەنگ ئو بزانن تا دەبونوە، نوی خورماکان سعفی

دەکرت! زمان بو چۆن، ھاوارکردنیش کوری زمانی ب تووڕەبوون
دیواری ل ئوەی سربانکیان. دارخورماکی  سعفی ھشتا بم،
و رامان وەمی ئوان،  سربانکی ل بــرزەوە ببای پشتوە
رەحمان، بدەنگی و قیژەقیژەک ،ھاتوھاوارەک وەرنگرتبووەوە. رازەکی
ژنکی دت. پ کۆتایی شریف مح عورەفا رەئیس تقتقی ب
ئو و شوکتی شان زۆریش ل بم نا، خۆی مردەکی ل رەحمانیش،



پیکانی تقی ک دت، بۆنی ک ،ردەرگاکب دەگات ئو ک دەترسا.
(سعفی نامینت، کژن و ھاواری تووڕەییک دەنگ ھاژەی نزیک دەگات
و دەست نوەک وەردەگن، روویان  برزدەبنوە،  دارخورما)کش
و دەکشتوە عفس ببتوە، رووت دارەک زۆرتر ببتوە، باسکیان

دەپچتوە. ملی درژی دەکات، کڕ خۆی
ب دی. تودەک سۆزک دەکاتوە، برز ئسرینکی پ چاوە پروین
دەبوژتوە. ندەناسی، خاکانی نبوو، مامی ک شریف، مح دیتنی
و ئارامی تدەب و پشتیوانییکی ھاتنوەی ئو دەکرتوە، بۆ ماکی

لو شارە! ساییکی پنجا ژیانی یکم رۆژی
ک نبوو. بختی کاروانش لو نبوو. بختی ھیچ ل دەگریا، کیژەک
قوتابییان (شان)ی یکم ل براکی نبوو. بختی دەمرت زوو دایکی
نبوو. بختی و دەڕوات دەگیرت  بمینتوە دەزانت  و دەبت ئاشکرا
دەفتر و کاغز دونیا ھموو ناگڕتوە، و دەکرت مفاوەزاتیش چند
گڕانوە، ھموو لوێ ئیران، چووە وتیان ننووسی، نامیکی ئو بوو،
نکردبت، سفرەی ھر ئو نگڕایوە، رەنگ ھر و یان گڕایوە ئو
بختی لوەیان بم نبوو! بختی لوەش کیژەک نبوو، بم دەنگی
لدەرەوەی  ک رەنگ دەگڕتوە. زوو شریف مح رۆژە ئو  ھبوو،

وتووە: پیان دەگڕتوە، ک رەکخفم
گاوەتوە، ھموو پرسیبوو. بۆیان ل رەحمانیان ھاتبوون و پیاوک ژنک

:وە وتوویانایدەگ بۆ ئو شتکیان
و ژن شکاوی شانی و ترساو چاوکی خم، ل پ دی دوو بوخچیک،
پیاوکی چوارشان (گوگنم)کی کورد. کساسی دوو غریبی و پیاوک،

پرسیبوو! رەحمانیان ل ھاتبوون پبوو.
(قرەول)کی یان دەت، پی معاونکی دەگتوە، بۆی دیوارەک

یککیان پی دەت: پادەداتوە، لسری رۆژان نیو سعاتک
سوور ناردبوو. سوتاوی دی دوو گرم نانی ناردبوو، باندەی دوو تیراوە
چ ناکرت. نازانت بۆ قسیکی ھیچ دەکات، ھوەستیک ھدەگڕت و
ترساو ژنکی ھولر بۆ بزانت تنگاوە و ماوە بگاتوە دەیوێ بلز بت،
مشجبک دەشکنن ھاوڕی پۆلیسکانی ک ناردووە. کوڕکی راونراوی و
دەنرن! بکبچوە دەست ئوان حکومت دەکن)، چک (حکومت و
ھاتوون؟ بۆ بوخچیک ب کساس ماندووە، دەست ربوارە دوو ئو بم
سرشانی و تۆزی یان میوان نوزادن، ئبو دەریکردون، بڕاستی میوانی ک



ھر ماوە! دەرکردن بڕاستی شارەن، ئو کوردەکانی موو ماھ
دەھات، نوزەی ببوو، رەق و سارد دیوارەک کرپووچکی وەک کژن

وتی: کرپووچیش نووزەی دێ دیواریش نووزەی دێ،
بووە سرێ،  چووە ھت. گرتن  ترسی   ل براکم زوو من ،خا
نگڕایوە دەرچوو نھات. نامیکی و رۆیشت رۆیشت. ،رگشمپ

دەکن. ئو چاوەڕوانی گڕانوەی ھموو تیراوە ئستاش تیراوە،
نخۆشی کوشت، چاوەڕوانی دایکمی مرد. تا چاوەڕوانی کرد، زۆری دایکم
نھات، دایکم دەرەقتی تمن  کوشت،  دایکمی  براکم نیکوشت،
بم نکرد. رەزیلی دایکم بشکنت، برسیتی پشتی نیتوانی بوەژنی
(کۆنی دوو مرد، دایکم کوشت. دایکمی براکم، برادەری ب نامیی، ب
نوی ستارەکیان کڕەکگ خانووی ریزە س نھات). ئاوی تیراوە
ل تڕ و رۆژکی ل دایکم ک کۆنک الربونوە. عاموودی چند بوون.
بوو، سیس چاویان گلۆپکان مرد، دایکم شوەی ئو مرد. تاریک شوکی
نبوو، بم مانگشو تخ! بم ئاسمان بوو، ساماڵ دانگیرسان. بم
کۆببونوە. موحمد ئیمام گۆڕستانکی رووناککردنوەی بۆ ئسترەکان

و جام لنوان دەستی، گنیگنییکی باریک دارە شریف مح
دیمنی (ئویش ژنکی ب دادەنت. ژوورەکی پنجرەی چوارچیوەی
کیژە چۆن  دەبینی دیبوو، پروین  سر بۆ  رەحمانی ژنکی ھرشی 

دەیت: (دارەکش ریزە کرپووچکی دیوارە تدەب کزمانستب
بکوە! بۆ گرم برسیی خواردنم زۆرم

رۆژە دوو  کیژەکی دەزانت،  ک دەبینت، باشتر  کندیم ک بم 
خۆی براکی بن.  براکی دەخیلی ھاتوون و کوتووە یاسین  بگڵ
تا یاسین، براکی ھاتوونت الی و نگڕاوەتوە. و رۆیشتووە دەرچووە
بوویت یاسینیش و پستراوە دیوارەک گۆشیکی ل چۆن بدات. دادەیان
کندیم نماوە! ھناسی و ھست و دەرگاک تنیشت الدیوارەکی
گورە کراوە، ک غدرکی دیارە لپرسینوەی ندەویست. باسکردن و

باوە! تکایکی و دەست خنکاوە)، (ھاوارکی
بلز شریف مح نبوو، ھنگاوکیش چند نبوو، دوور زۆر نوانیان
ویش بئ بیخنکنت، دەیوێ دەگرت. توند رەحمان ملی بۆی دەچت،

وەدەنووسنت: دارەکش دیوارە
نبت، لبر لبر ئویش ھاتووە، دوورە رگا برات، لو ب غیرەت ھی



یگۆش لو وا بستزمانتان کیژە ئو چۆن ناکیت، شرم !ژن ئو
رەش سگی بزنیش ب) دەکیت! برات ل پشوازی بو جۆرە پستاوە.

دەکیت)! حیساب
دەکاتوە. چاوەکانی دەکاتوە، دارەکش رپووچک ل پشتی پروین
تختدار دەردەکوت دەجولت، ،دەرگاک تختدارکی ب ببوو ک یاسین
شریف میری حس یاسین و پروین بیکوە .ویش مرۆڤئ ،نیی

سیری دیوارەک دەکن. و ژنکش دەکن، رەحمان

*****
بوو. تیراوە گڕەکی ناو نھۆمی دوو خانووکی لناو شیمال ئیعمار
بۆ بوو برنامیک و وەزیرک  بوو. گورە وەزارەتکی  بغداش ل
کوژانوەی رابردوو. سای دە ورانی قرەبووکردنوەی و ئاوەدانکردنوە
رگا و پرد ،خۆشخانن ،وەی قوتابخانکردن گوندەکان)، ناو (ئاگردانی
یھ ناوچیک بوو، ئوە مانای کوەزارەت ناوی ئاوەدانییکان. ھموو و
برینی دەشتی بوون، وشک زۆر کانی سووتاون، زۆر گوندی بووە، وران
بوو ئوە گرمیان. مانای بووە ب سە. کوستان و گرمیان سارد سووتاو،
برنامیکی ئندازیارک چند دەوت! رووناکی و ناز یھ ناوچیک
ئو ھبوو، بوونی لبرنامکانیاندا ئاۆزییکیش ،ردەمبل گورەیان
خمخۆریان ک دەردەچوو. بۆ پارەیان  یان دەکرانوە،  ئاوەدان گوندان

ھبوو. چکیان و پیاو دەکرانوە، قرەبوو نما ھبوو. ئو
بووبت. تنھا پالنی تدا و سووتان و ملمالن شڕ و ساڵ دە وتک
چاوی دکان، زامی ناکرت! چارەسر  نوێ  وەزارەتکی کاروباری ب
وەزارەت ئو بکات. ھتوان ژنکان خمی لقکان، دەستی کانییکان،
پرۆگرام، کام دابریژت. پرۆگرامیان بۆ برنام و کوردی بکات خوندن
بادینی) یان (سۆرانی بیانکات کوردی؟ بکات عرەبییکان بکت ھر
ھموو بسربکاتوە، سنگرەکان ھموو بناستوە! قوربانییکان چۆن
شارەکی ل یاسین و پروین دەتوانت وەزارەت بدۆزتوە. زیندانکان
خواردووە گیریان لوێ  ،سا حوت شش  فورات رووباری سر

و بیانگتوە!؟ بیاندۆزتوە

*****



حرام جستی دوو

کیژکی و کوڕ ئوەی دەمرت. مردەکی ک پروین دایکی پیرەژنکی
دوای نازانت یان مردووە. ماوە کوڕەک و نازانت دەمرت ئویش لبوو،
،(دەدات نانکی دەگات. (ک چ ب کیژەکی چارەنووسی خۆی مردنکی
دۆزینوەی بۆ یان بگڕتوە، براکی بکات چاوەڕوان دەکشت. نازی ک

دەمرت. بداماویی کپیرەژن بت. شیدا براکی
برنامشی بیار و ک ھیچ بدات. بیارک ترساوە، چ دوودڵ و کیژەک
کس ھبوو یک پیاو، یک دەبینی. نانوای یاسینی ھبوو، نبوو، ئوەندەی
،یھاوس ،خزم ئوە، ئو چی دەناست، ندەیزانی چۆنی بیناست. بم
کسی ھموو یان خزم نیدەزانی دوورە! ناسیارکی یان دوورە خزمکی

دەپرست: ،کی قووسۆز یان (رمگ تنگیشت (نانکی ئوە،
نازانم براکم، چاوەڕوانی ل و ساردە ژوورە لو ،نیی ترم نانکی ھیچ من
بیانییکیان و دەگرت دەستی ئویش بۆی ،من گرمکی نان یاسین .
بگونجاو ھیچ ھوارک کندەرێ سرھگرن دەڕۆن. برەو تیراوە ل
و دیجل رووباری درژایی  بقد دوور نڕۆن. دوور زۆر  ئگر نازانن

دواییش رووباری فورات.
وەرە دەستی دەگرت، تووڕە دەبت، یاسین زۆر ل براکی شریف مح
کوتمزگ ل منی ت، چونکنا لگڵ من   الکوت، ممزگ بچین با

بکیت! ل داوای تۆ دەب بم دەناست، من راست ندیوە.
مال .کوتمزگ ناو بۆ شریف مح ژوورەوەی چوون و پیدابوون ب
ئویش وادەزانیت دەبت. سرفراز ھاتن بو دەردەکوت. دخۆش
ئوەیان بواری بکات. لدوای نوژی ھاتووە ھاوڕیکانی وەک بنیازە
کیوانھ بر  (حسیر)ەکی لسر یان بپرسن، یکتری زۆر  نبوو،
حرام، جستی دوو نماوە، چاوەڕوانی و پشوو کاتی بدەن. پشووک
زۆرتر شریف مح گرتووە. گی حوشکیان لناو گرم سری دوو

دەت: پی و دەبتوە نزیک الکم ل
و میوانی ھگرتووە سریان کیژ و کوڕک ماوە، بچین مامۆستا ھاتووم
رەحمانیش کیژەک و باوکی من دەبموە بکین. مارەیان وەرە با ئمن،
لسر بیکوە ئیمشو ساسک نجگ دوو ئو با وەرە .زاوای برای
چرا، ب لناو ژوورکی تباخکی کزی قرزکراو، تنک، لدیار بتانییکی
دوو کۆترە ئو (خنبندان). ب بۆن و سوورئاو، ب بووکنی، جلی  ب



!بک مارەیان بگرە و دەستیان وەرە کۆبکینوە، ھالنیک لناو باکراوە،
پنج .کوتمزگ مالی بوویت لو شارە ،سا پنج نزیکی ئوە الکم
مارە لیکتری و کوڕک کیژ دەکرت ل داوای لو شارە جارە، یکم سا
ھاتوون بیکوە ھاتوون، ک وانئ دەبت. سیر پ داواکی بۆی بکات.
بنیازن کردووە. زیان  و جلوبرگ کسوکاریان، کوا نکراون.  مارە بۆ
ک دەکن، دروست خواردنک لکوێ و ک بکن. نجگ دوو ئو بۆ شایی
دەکات؟! بۆ خنبندانیان ک زاوا، و بووک دایکی کوا بخوات، کخواردن
باخت ب  .ردەرگاکب بچووککی ژوورە ل دەیوێ  ،مامۆستاک
بکات. دەرگای ساز کمیوان دوو بۆ چایک کسکک و یکچاوە سوور
مح دەکات. بم ل پشوازیان بگرمی دەکاتوە، یان لژوورەک

دەگرت: مال دەستی بنرمی شریف
بپلتر و زووتر چند خرەکت .نیی کاتمان ھردووکمان مامۆستا
بت: مال ب نایوێ دەخۆینوە! مئ مای ل چاکش باشترە. بکیت،
و چاوەڕوانن. بیکوە رۆژە دوو پریشانن. گنج دوو دوو دڵ، مامۆستا
با وەرە گرتووە. ژنکم شی کوژاندیتوە، من دەمی ئاگرکم من مامۆستا
نیزانیوە مارەنکراون. نیزانیوە ھشتا بگرین، رەحمان ژنکی دەمی زوو
(شاربدەر)یان دەکاتوە، ئاگرەک بزانت  ئوە نکراون. حالل لیک

بچین! با وەرە دەکین، ماچ دەستت دەکات.
سیری دەدات، کلیل ەک(حنس) دەرگای وەردەگرت، کم بوارکی مال
ھبوو، توندڕەو و کسی السار منای ل ترسی ئو دەکاتوە. پنجرەکان
برامبر رزی ب شیعکان لناو تر، شارەکانی ل گاوەتوە بۆیان
و ژوورەک دەرگای باش کراوە. وانئ زانیویتی کراوە، مزگوتکانیان
خۆییوە دی ل بم میوانکانی نات دەدات. ب دەرەوەش کلیل دەرگای

ھبوو. دەستنوژم من بوو باش ،یلپب وا ئیشکیان ک دەت:

*****
ناگرتوە ئوان ئازار یازدەی

یازدەی بیانی پاش ھموو ما کوردەکان رەحمانیش و شریف مح
کتو ورانی ئاوەدانکردنوەی بۆ ئاھنگکان، بۆ شاییکان، بۆ ئازار
چاوەڕوانیان ک نازانن بچنوە. ناتوانن یاسین و پروین بم! گڕانوە.



دەبورن، کردبت ھیکیان ئگر ئوانیش یان دەدرن، سزا دەکات.
دەگڕتوە: پروین براکی

ئاکرێ، دەڤری ل حزبی ناوچیکی  ئندام  تدەب یان دەگڕتوە،
ئاکرێ خکی ھموو وەک ئویش دەکات. ھاوسرگیری لوش
ئوارانیش .رمگ ئاھنگکان و شایی قش لبردەم برۆژ دەزانت
ھردوو ب سیداوە گڕەککی، س ھر قت خکی ھولر، ھموو
ل سپییکی کرمن ئاوە جۆگ  ل ستاقانیش، ئوبری برەکی.
تعجیلی و خانقا دەپڕنوە،  خوارەوە تد شار برەو  (زوورگ)ەکان
شایی دەکن، گرم شایی ئاشتی و ئاشت دەبنوە ئیسالمیش و کجوول

ئوەی: خۆشی ل دەکن
گورە کارگیکی برکۆت، گوندەکی برامبر شار، ــدەرەوەی ل
ندەک بتون تووتنی خۆشناوەتی، تووتنی یکارگ لو دادەمزرت.
گورە، سدان کارگیکی دروست دەکن. بفیلتر) جگرە. (جگرەی
شوورەکش خانووی دەرەوەی ل دادەمزرنن. تدا پیاوی و کرکاری ژن
خانووی دەکن. دروست  بڕوەبرەکیان و ئندازیار بۆ  گورە گورە
و کرپووچ ب کرکارەکان  بۆ درژتر  کۆنی  زۆرتر، بم بچووکیش

دەکن! دروست چیمنتۆ و شیش
سرۆک جگری پۆستی دەبت. ل بغدا وەزیری چوار کورد دەکن، شایی
ب مناکانیان ئوەی لخۆشی دەکن،  شایی  بۆی کورد. تدەب کۆمار
بکت ئامادەیی، کوردی، تدەب ناوەندیش قۆناخی دەخونن. خۆیان زمانی
و زیندەوەر ھزارەھا بۆ کوردی  ناوی کوردی.  تدەب (حیوان) گورەکی
توخمکان (فلز) ھموو ناوی کوردی، تدەب کیمیا دادەرژن. بکوردی رووەک

کوردی! تدەب ئندازەکان بیردۆزەکانی و جبر ھاوکشکانی کوردی. ب
ماندوو، داماوان و زۆر باوکی دەزانی دەگریت، پروینیش دەکن و شایی
دایکی دەزانت دەمرت. قوورس شانی  و  ماندووبوون و ئیشکردن لناو
دەلرزی، دەستی نبوو، تواو قاچی بوون، زۆر ک نخۆشییکان، و ژان
ل گوی ندەما، بینینی چاوەکانی وانش دەبوو، توند دی دەسووڕا، سری
پشت، ژان سک، ژان دەخورا، ندەبوو، پستی گردی رەسوول حیرانکانی
مردووە ئو دەیزانی نبوو. خوی ددانکانی کۆلی و ژان لبر پشتی، ببەی
دوورەک. بردەکی کزەیتون چند ل دار گۆڕەکی و مرد دەزانت کی و
تامی کردبوو، ماچ بردەکی دوو دیبوو. ککی دوو جار دوو دەناستوە،
تۆی بیکوژت. ماوە تا بم نازانت براکی ماوە. لناودەمی بردەکی
گولل ھناوی ھزرنت! یک ب تا ھناوەتوە، بکاتوە، براکی تفنگی ل



ھگرتووە، لناو ئو پشدنی، بۆ بر (دەمانچ ستار)ەکی و براکی دتوە
بیدۆزتوە. و دەگت شاییکان چاو ناو ژنکانی ھموو

من لناو ک کراسکی دەشارتوە. خنجرک لبن و براکم دتوە
خاونی سپی وردی گوینگ جمدانی زەردی سم پیاوکی دەستی
دوورم یان ئینجا دەردەھنت. خاکی تسکی شرواڵ گورەی پشدن
،زورناک و  دەھۆڵ گرمی لگڵ ،ککخ لبردەم یان دەخاتوە، 
من خنجر و بر دەمدات شادییکانی ئازار، رەشبکی لگڵ جۆشی
ل دوور و ئاوارەیی  ل کژن) شیوەن! دەکات شادییکان  و دەکوژت

دەکردەوە). وانل بیری کشایی
بوو. ئامادەیی پنجی ل پۆلی رۆیشت ک دەناستوە.!؟ ئو من چۆن باش
بم نیی دووریش ،ریموزەف قوتابخانی دەیووت: بوات، لوەی بر
خوشک دەبم. قوتابخانکت دەرگای بر ھتا دەگرم، دەستت من
ھدەگرم. بۆ جانتاکت دەبم، مکتبت دەرگای بر ھتا خرپنکم،
و نیبینی چۆن گورە رۆیشت مکتب. نبردە و منی بم! ئو رۆیشت
(دەستخت)م چۆن بوو؟ و چووم مکتب سای دوو بووم، چۆن ئو
شایی، گرمی لناو چۆن ئستا ل خوندەوە؟ یان باشتربووم ئیمال ل

دەناستوە!؟ من ھپڕین ئارەقی لگڵ
باروت، بۆنی و ماندووبوون کردووە، بردک ب سری ئو شوکیان،
،کردوو ناوچھ ،کردوو باھ کادیرەکان، درژ، ملمالنی ناو کۆبونوەی
ماندووی ،کتپ راکشانی و دانوستان گرمی ،گ و  ماوەت
دەبت تووڕە پروین، براکی دەکوت، ل خوی بوو ماندوو کردبوو.
دەیوێ و تخس دەدات، پشووک دەبت ماندوو دووردەکوتوە.
لگڵ مزگوتک، سکۆی ناڕەحت دەیوێ لسر دارچنارک. بن تبچ
،رگشمپ دەنگی  سفین، سادەکی گۆڤارە ژمارەی دوا خوندنوەی 
نگتف ھگرتنی بزاربوونی گۆڤاری کادر. ل بۆ وتارک نووسینی لگڵ
ئوەی تیراوە، پروین کوڕەکی براکی دە ک .شکاوەک دار ندییک
ناگڕتوە، دەڕوات و و بجۆشوە ئوەی زوو قوتابیان دەناسرت، لناو
کردووە، دووکڵ لووتی پ نانکردن دەکوت، وی لخ و بووە ماندوو
خوە لو دەخوت بدات. پشووک دەیوێ تڕکردووە، شانی ئاوکشان
پیاوچاک، دوو و مردووە مردووە. تیراوە ل دایکی دەزانت کورت تا
گۆڕستانکی ندەب ترمکی سپی ریش بگۆچانی دەست پیری دوو
قبرکی ریزە پنا  ل دووردەکونوە، قسرەکان لناو موحمد.  ئیمام

دەینژن. بناو و بمژوو نووسراو کل



تواو کادیرانی  دەورەی براکی نیی دووریش دەترست، ھر  کیژەک
یان شارەزوور ل ئندام ناوچیک. تو بب بیبت حزبی پلی کردبت،
و کۆبونوە  خریکی  بجانتاوە دەست ھنابت. ژنی لوێ (کالر)،  ل
و ل باشوور بگڕتوە نایوت دەترست و بۆی ت. کیژەکب رکخستن
ھبکشتوە ئاوەک بڕووی .دجل سر بگڕتوە و بپڕتوە فورات ل

بگرتوە: ئویش کبووردنل و بگڕتوە و
ئاغاکانیسدانرەشورووتی ھمووجاشکانینگرتوە! ،کبووردندیلئ
سزدە مووچی ب قیدکردبوو، خۆیان لکن گوندەکانیان و شار برسی
دەسووتاند، گوندیان دەکوتن، دەبابکان پش ب ئوانی ھموو دینار،
ھمووی گشتی لبووردنی و ئوان گڕانوە ھموو دادەنایوە، کمینیان

کردەوە! تۆمار شارەک ل ژیان و سپییان ل الپڕەی گڕاندەوە،
مالییکان ب ئستگکیان ل رۆژنامکیان، ب نما چ جاللییکان ئدی
چ (ممیخن)ەوە ل ئستگکیان و  ناوپردان ل مالییکان نن.
کۆنگرەکانی ئوانی ھموو حزبکیان نن. سرکردەی کۆنی ب نما،
و گڕانوە ھموو کردبوو. یکتریان شڕی دەبرد، بڕوە حزبکیان

نما... دڵ ل ھیچیان کسیان ،کحزب ناو ھاتنوە و ئاشتبوونوە

*****
ل فورات،  رووباری لسر نانوا، یاسینی مانگک چند و ساڵ دوو 
چیاکانی ل شڕ دەکرد. ھشتا ئیشی کنف و ل رەکخفم برامبری
و پش دەباب دەچووە دەگیرایوە، و دەگیرا شاخ گرم بوو. کوردستان
دەچوون جاشکان ب ھموو جاش دەبوو، سرۆک قید جاش دەشکا،
سریک، دەبردە ھرشیان مالیی و جاللی لوێ و پشمرگ. لرە ناو

دەگرت. بارەگای یکتریان و سنگر
و سردان بۆ ھاوینان بگڕنوە.  ندەکردەوە  لوە  بیریان کوردەکان
سردان ب دەچوونوە.  نخ و ئیرانی جلی و  سماق و ساوەر ھنانی
ھبوو ژنیان دەیانخوند. ناوەندییش و سرەتایی ل منایان دەچوونوە،

دەکرد. برگدووری
ھبوو، (ئنگۆ)ی دەفرۆشت. پیاویان و قوماشی بلووزی ئیرانی یککیان
ھبوو، پیرەژنکیان بوو. شیدا ژنکانوە چاوی رەشی بدوای دەوام پاش
بۆ نامی و بنووست دەزانی کوردی کوڕکیان دەکرد. ژنکانی مامانی

دەنووسی. ھموویان



ئاسایی ژیانیان دەکرد. کژییشنوپ و نوژ کس چوار س بۆ الکم
دەرەوە، دەچووە ھتاو ل بر ،کنف دەچووە ک یاسین بم وەرگرتبوو.
داگرتنی ترپی ل سعفکان، جووی ل دارخورماکان، قدی ل دەترسا.
بردی و دار دەترسا.  خانکان ناو عمبرەکی برنج و  خورما باری
ب مشویکی، ھنشینی با،  کزەی پیاو.  ب ببوو ل چۆوانییکی
حقی دەترسا! خۆی سبری ل زۆریش دەزانی، تفنگ لولی و دەمانچ
ھگرتووە. پشمرگیکی خوشکی بترست، زۆریش بترست، بوو خۆی
ل ئو بوو بترست، حقی گرتبوو! کساسکی دەستی برسی ئو بم
ب نانک، ب ئویش و مردنا خبات دەکات، ژین خرەندی لسر و شاخا
دەکن، چاوەڕوان ئگرچی زۆریش ناو عرەبان! دەبات خوشکی نازک
ھۆنینوەی و کو داوای بوو ساڵ چند نبوو، نامی و ناو و ھواڵ ھیچ ئو
و شھید ن مالیی! ن بوو، جاللی ن ئو نوی نکردبوو! جمدانییکی
نبوو! بم ھردووکیان، ئاوارەش و سرلق و بوو، کادیر برینداریش ن

دەترسان! لناکاو تاریکی ناو تقیکی ل تارماییک، ل ردەکم و ژن



کۆتایی بشی





فالمنکۆ

ناو کوردەکانی ھبوو، برنامیان سنترەکی نونری وەک کۆچر،
بدۆزنوە. خزان ب خزان ،کی کی عیراق باشووری گوندەکانی و شار
ئھوارە کساسکان. و گۆم ناو مراوی و تیر ببوون لو باشوورە، ئوانی
کوردەکان، ئوانیش زانخ بمانوەی بوو، زۆر ناوازەی ئھواریش تیری
ھناسی و چاو گیان و وەک ئھوارەکان، ناوازەی باندەیکی تری دەبن
ترسناککانی شڕە گورە و سدام رژمی دەستی بزەبر و ئھوارەکان،
و دەنگ ئھوارەکان، باندەی دەبن! داماو و خمبار دەدرن، نجشکئ
دوندەکانیش و سرئاو بوو. ھموو باندەیکی جیاواز پڕیان و باڵ و رەنگ
باندەن، مراوییکانیش خۆشدەوت. ھالنیان دەکن، لكھ ،یھ بایان
تایبتن رەچلککی ناوازەن، و توخم ئھوارەکان، مراوییکانی ناو بم
باریک و  الواز  فالمنکۆ وەک زیوین)، (وردەماسی و قامیش و خوێ  ب
بفن. سعاتدا کیلۆمتر لیک شست دەتوانن نزیکی ئوانی نین.

دەکن. کۆچ ئاو و خوێ بنمانی مراوییکانی وەک ئوانیش،
گژ و ملدرژ باندە ئو زۆر! ببوون و دەمیننوە، کم باشوور ل کوردەکانی
ون غریبی و بناوازەیی دەمیننوە. ناوچان لو ،داماوان .ردانانرگس و
لبیرناکن! بکوردی خوندن و جریوە پیرەکان بم دەرناکون. و دەبن
سر شارەکانی و ئاو و بن لسرئاو لقیان عیراقی،  ژینگی سنتری
جبایش) ھبوو. و و شامی حمار و (حوزە فورات، نزیک و رووباری دیجل
و باندە کۆچی و رەنگ دەنووک و ب باڵ و پرۆشان، بایخ ئندامکانیان
دەژنوە، ئھوارەکان سازدەکنوە، گۆمکان دەدات. گڕانوەیان و مان
وردەماسیکانیان و قوزە و  قامیش ئاشنای بگڕنوە.  مراوییکان تا

ئاوەکان ببخشن! تر ب رەنگی و ببنوە. مراوییکان بگڕنوە
،رەکنتس .کوردەکان مراویی کۆچی سرقای کۆچریش، سنترەکی
لیان ورد و بکن ناونووسیان خزان   ب خزان یک، ب یک دەبوای

بپرسن:
چند یان لو ماونتوە، شار ل یک شارە؟ ئو تند ھاتوونچ سای

کردووە!؟ زۆرتان ھواری و شار ،کناوچ دۆخی ل ،سا
ل رۆژانی رەشبگیرییکانی پیاوەکانیان ژیاون. سان چۆن لو بزانن، دەب
گیراون، چندیان کوژراون.  چندیان ئلمعارک) (ئوم  و (قادسی)ی
جھنمی و ئوردوگا ل بدیلی زۆرتریش، و ساڵ ھشت چندیان



دەبت، پرس ئو پرۆشی رەکنتس ماونتوە! ئیران گرتووخانکانی
رادەسپرن. گرووپکان پرسش ئو بۆ

بۆ ئامادە بکن، دروست و پوخت ئامارکی دەب ئندامانی گرووپکان،
بنووسن کسکی جیاواز ھر خزانک تواو. بۆ پارزگایک لیستکی ھر
بپی کسکان ماونتوە! شارانوە لو بۆ وانئ بکنوە. روونیش و

جیابکرنوە: سریان فرمانکانی و مانوە و ھاتن رەوشکان،
شیوعی ئوانی ناگیرن. و دەمیننوە نفیکردنکان لکاتی ئوانی وەک
و پارتی دەمیننوە. ئوانی لسر دوایی دەستبسر دەگیرن و و بوون
و سیس کوت زیندانکی و سلمان) (نوگرە ل دوورخرابونوە، شۆڕش
ئازار یازدەی بیانکی پاش خزان، چند بزانن دەیانوێ دەبن. کساس

نبوون! و دەسکوتکان و ناخۆشی بشداری ئاھنگ و نگڕانوە
و ناو باشوور برەو دەگڕنوە لئیران ک ،نسکۆک پاش چند خزان
بکن. کسکان ھموو بۆ جیاواز لیستی دووریاندەخنوە. عشارییکان
گرووپیش دە ھتا و گرووپ دوو و گرووپ بیک بوو، زۆر ئیشکانیان
ئنجومنی و لۆکالی حکومتی زۆری: یارمتی و پشتیوانی ندەکرا، ئوە

تاپۆشی دەویست! و نفووس دائیرەی و خۆراک کۆمپانیای شارەوانی و
ناوی زۆریان چونک نبوو، ئاسان دۆزینوەیان  بوون، ئاۆز کسکان
بیاندۆزنوە، نبوو ئاسان گۆڕابوو. مناکانیان و مابن و خۆیان
کاروکاسبی ب و ژن ب زۆریان لبیرنمابوو. کوردیان زمانی ھموویان
گورە بچووککان و مردوون ھندک رۆیشتبوون. دوور دوورکوتبونوە.
دەبن! دۆزینوەیان گورەش و دەبن لدایک لوێ س نوە دوو بوون،
باشوورکی بس باشووریش باشوور، دەچن ئوان ک نبوو، ئاسان
مملکت چند بوویت بوو. ئستا ئوش، پراوز و الچپ و بچووک
و ھزر و گرووپ چندین: دەست ب جلویان سربخۆ)، (ھرمکی و
ھر ،کتدەو ناوچیک ھر چکدارە. گورەی میلیشیای و دەست
بردەوام ئگرنا کم ھزرک! ھموو ھزرەکان، و بنما لسر دەوتک

نیار و الملن. و ناکۆک و رکابر
دەیدۆزتوە: کۆچر ئو خزانی کۆچر کوتبوو، بر خزانی و کس ئو
دڵ بوو، ئاسان نویست، زۆری  سردانی و لپرسینوە  و ماندووبون
دەیدۆزتوە، چاو قووڵ) (ترپیکی بم ،ترپ بیک و ئاسان و جوان

ھیبژاردبوو:
ناوی بوو، کوردی پیاوەک یکمی ناوی ئگرچی ناوبازاڕ، تابلۆیکی



کسیش یاسینیان ھبوو. ناوی عرەب کم بم نبوو، کوردی باوکیشی
لدوورەوە (خیاسین ش (سیروان زوو بۆی نبوو. خناوی ش یناوچ لو
ئاسان ھبوو شانسی بڕەچک خکی ھولرە! و کوردە دەزاندرت
،ورەیگ زانخ ئو مینی ئندامکی یان دەدۆزتوە، گورە خزانکی

دەدۆزتوە؟! ئو
میوانکی و براکی  ل دەرگاک شیالن ک ماکیان، دەرگای لبر
وەم و ب پرسیار پویستی تواو دەبت. ەک(ژەرتو) ئیشی دەکاتوە،
و بکات زۆر سفری نایوت بنووست، راپۆرت ناخوازت کۆچر نابت.
ئوانیش برپرسکانی بکاتوە، و سرۆک ئاگاداری مبند و بگڕتوە
دەرەوەی فرمانگی برپرسی سردانی بکن، تلفۆن بنووسن، راپۆرت
دەرەوە ل تا بکن چاوەڕوانی بکن. کوردستانی ھرمی ناوچکانی
چ رنامبب بسردان یان ئینجا ،دەرەوەیل دەگڕتوە،(چونک زۆر
تواو کۆبونوەکانی تا شارەزابوون) و وەرگان و ئیشکردن زۆرەکانی و
دەکات! دەوام و دادەنن کینو رپرسب تا دوابکوت، یان دەبت.
الین و حزب  کام بر ،کرمانگف نزانن بت، لوە کشکش 
چند ئوانیش دەکن،  ئوان چاوەڕوانی مانگ و رۆژ چند  دەکوت.
چاوەڕوانی و دەیگۆڕن. کۆچر کس دادەنن و چند دەکن کۆبونوە

ئوان ناکات:
گورە. خزانکی  دۆزیوەتوە، کوردی  خزانکی  ،ئاسان ئو ئیشکی 
ساڵ، پنجا ر لب گیشتنیان و راکردن و ھاتن یکم رۆژی و سرەتا
ب و  دەست  چوار ب بوون.  الت و داماو و کساس کوڕکی و کیژ
ناگۆزنوە، و شارە ئو ندەگ دەبت، پ بوخچیان یک ،ستج دوو

و خزانکی گورە! ناو تشارە بوون ئستاش لو

*****
دۆزینوە

فنکی ل ئیشکردنی  یکمی مانگی یکم، ھفتی غائیب،  ئبو
تدەب ناوی  ئۆتۆماتیکی دوایی  دەناسرت. ناوە  بو کیز ئوبری 
لبردەکرد. کوردی جلی  ھر نخۆشکی قوە  ژن نانوا. یاسینی
رادەگیاند، پ مۆدەکانی ک گۆڕینی دەدووری، بۆ جلکانی ک بم



شارە لو بووە کورد  ژنی تاک ئو ژنی  ل وەردەگرت. کۆنکانی ک
بناچاری نوێ، جلی ئامادەکردنی و دوورین  بۆ ،سا پنجا لو ژیاوە.
بگورەی و تر رەنگی ب رەنگکانی گرتووە. کۆنکان ب نویکانی جل
گۆڕیوە! یکم پرسیار دیزاینکانی (سمت)ی و و بژن و شان تمن

بکرت: دەکرێ باتما لو و سک لو
ک ژن کورد بوویت، و کورد ما بتنھا شارە لو ک وەندە سائ تۆ
نیشانداویت!؟ (مۆدە)کی و و جۆر ک رەنگ دووریت؟ بۆ کوردییکانی جل
زیندوو ناوی پروین ،رەکنتس ئندامکی سردانی سفر و یکم ل

سیروان نامینت. ئوم دەبتوە و
سری ئو دەکات: باس نانوا یاسینی بۆ سنترەکیان برنامی کۆچر،

دەت: پی ناکات. قس و بادەدات بۆ
لحکومت(میزانی)کمان مانگان رکخراوکیناحکومیسربخۆین، مئ
پارەک وەرگرتنی چاوەڕوانی ب دەکین، ئیش مک پارە بو .یھ
ویزەویزمان مش وەک وەردەگرین پارەک ک دەوەستت. برنامکانمان
کاربدەست ل زۆر شیلکان. و گوڵ سر دەچینوە و دەبت پیدا ل
ناکن، پ بوامان وەزارەتکان گشتییکانی بڕیوەبرە و ژمریار و
پ و دەکن ئامۆژگاریمان باوکمان و دایک و ھاوڕێ و برا لماوە،

دەکنن:
بن گریمان ماوە. جنوب لو ک کوتوون، بابردوو ئوە بدوای کوی
ئگر سیس کیژکی قیرە  بوەژن،  التی ژنکی بدبخت، خزانکی
ک دەگڕنوە! ئوە برسی وشکی قسی دوو ب چۆن وانئ مابن. لوێ

دەدۆزتوە؟! بۆ کاروکاسبییان و ماڵ ک دەدات، یارمتییان

*****
شوی دەڕۆن.  و دەکن مائاوایی کما ل سیروان لگڵ کۆچر 
زنجیرەکی رووداوەکانی پرۆشی ،کفزیۆنلت لدیار یاسین یکم،
تع ناجی دەبات. ئیسرائیل بانککی ناو پارەی ک ،ئیمام عادل
تو ھر دەبت. دەربازی گرفتکان و رووداو ھموو لگڵ ئازایان
لگڵ دەبت. رزگاری پارەکان  و  گرووپ  و خۆی  تدا بشوەیک و
ئاۆزتری و گرفتکی تر شونکی ل بیانی، لوەی چۆن بیرکردنوەی
دەبت. دەربازی زۆرزانییک  و ف چ ب کگرووپ و  ناجی ،کناوچ



نووستنکیان، ناچت ژووری لدەکوت)، تلفزیۆنک خوی (لدیار
ناپرست: لی پروین بۆی

بوو. ناوی چ خۆشویست، کوڕەم ئو یاسین، من
نیی ھیچی و خواردووە حبکانی پروین دەیزانی نووستن، ژوورەکی تناچ
بئارەزووی دەکات، بۆی ماندووی (تع (ناجی بزمکانی بکاتوە. ل بیری
ل کوڕەک ناوی راناگات بیانی ژنک، بوەش دەخوت. کھۆل خۆی ل
دەرچوونی شیالن و ئوتومبلکی گرمکردنی دەنگی لگڵ شیالن بپرست.

بپرست: لی پراناگات و ھدەستت خو ل کژن لماوە،
خۆشویست کوڕەم ئو بداتوە، وەمم نبیت باوکت تاقتی نوەک کیژم،

بوو! نوێ ناوەکی بووە، چ ناوی بۆ! نازانم
دەگۆڕت، خۆی و بلز باشتر ھدەستت. خو زووتر ل بیانی شیالن
ئویش دادەخات، بۆ خوشککی دەرگای دەرەوەی ئو، دەرچوونی پاش
ناوخۆ نگڕاوەتوە، بشی ل یفتھ تریان دوو دەرەوە. کیژەکی تدەچ
دەن: بیکتریش خواردووە، نانیان ھردووکیان نماوە. لماوە کس
تووەکب سکک و  سوور  رۆب پشدنی پروین  خوارد!  حبکانت

دەت: پی و دەکات توند نرمکی
نبت من لبر لبیردەکیت! حبکانت تۆ نبت، منت خمی پیاوەک
،نیی تدا قسی و بگومان نکیت، لبیر حبکانت بیانییان ئگر

!خراپ بیریان کۆن، پیاو دەکیت، لبیریان شوان
ھولرەوە ل بۆچی کوڕە ئو بپرست، مردەکی ل پروین لوەی بر
مردەکی ب کژن دەدات، ل مزەکان و پلت لنو تلفۆنیک ھاتووە.

دەت:
دەرەوە. بچیت دەیانوێ برادەرەکانت دیارە ،تۆی تلفۆنکی

زەنگکش دەنگی دەیزانی دیاربوو، لوە خۆی تلفۆنکی یاسین
پروین دەیوێ ناکات، قس .نیی ئو تلفۆنی دنیابوو بۆی دوورە،

بزانت: خۆی
ناکیت! قس بۆ باش ،من تلفۆنکی دیارە

دەت: دایکی ب تلفۆن ب کیژەکی
مبن! چاوەڕوانم دموە، کی نازانم ،کاک مای دەچم من دای

دەستی ل ئوەی بۆ بچووککی رەش فۆنلت ترسانا، ل کژن
کاک مای تدەچ کیژەک بۆ دەترست، دەگرت. توندتر برنبتوە

دەپرست: لرە بووە بتنگاوییوە ندو ئو سیروان،



نبووە! ھیچ کیژم
و قسکردن ل بر دایکی تا سۆزدار، بچشیکی بپکنین، ئویش

دەکات: لگڵ قسی نیگران نبت، زوو وەمدانکوە
دەمویست ھبوو، ئیشم ھندێ (دیوانی) ل خۆشم نبووە! ھیچ دای نا
،بم پریشان نھاتموە ئگر دەچم. بۆی بدەم، بازاڕ ل سرکیش
لبیرنچت. حبکانتان دەکم، ماچ بابش دەستی دەکم ماچ دەستت
سرفکردبوو. سووتانا و ئاگر  لدیار  زۆری  تمنکی  پیرەکی پیاوە
چۆن دەبوون، سرسام باوکیان  پشبینییکانی و  بزیرەکی مناکان
پرتقاڵ چند دارپرتقاکیان  دەزانیت  و دەخوات سوند  باوکیان
ھموو بکات، کاتی دەستی سعاتکی سیری ئوەی یان ب دەگرت.

نوژەکان دەزانت:
لبر شیالنیش نیی، نھاتنوەی کوڕە بخۆڕایی ئو ھاتنی دەزانم من

!یزمب ئو
ب بکات، یاسین ھست خزانک باس ئوەی کۆچر برنامک بۆ ب
ب پشبینینکی و دڵ رازەکی ئگر دەکات. گڕانوەیان برنامی

ھاواری دەکرد: دەدا، قیژەی ل یکسر کژن پروین رابگنت،
و (چا ھات پیاوک چی، گڕانوەی بوویت. شت دەکیت! چ باسی پیاوەک
شیرین راست خونی رۆیشت. و بوو میوانک رۆیشت. و کککی خوارد) پارچ
پ دانیشتنکمان و ئویش کوڕەکشمان و و کیژ ھردووکمان راست بوو،
دەنگوباسی سا چند نکردووە، قسمان کوردی ب سا چند بوو. خۆش
نورا پیاوەک کوردمان نھاتووە! میوانی ند ساچ نزانیووە. ھولرمان

زۆرە! باشترن سبریان پیاو نبوو، ئو پلی بت، ھیچ

*****
دەکات: کۆچر لگڵ قس عرەبی زمانی ب شیالن

دوو مایان داروسمان کردووە. کیژکی بناوی تۆم  من دەت: دایکم
مناڵ  مئ بوو. شیرین خون کیژكی بوو. ماوەمان سرووی خانوو 
دەبردەوە، مورووەکانی شوک ئو شریک بووین. موروو لگمی بووین
دەبردەوە بشوقکانم و رەنگین و ورد مورووە ھموو من دواتر، شوی
موروو ب کون، مورووی ب ھبوو، کونیان (موورەکان ھموویان ماوە.
و قت  ب دەدا، ددانیان   ل مورووەکانیان کیژەکان  ندەکرا،  ئژمارد 



،و خش عاج برد و و شووش موورەکان: و بریسکی دەیانزانی شوق
میوانی مورووەکان شوەی ئو نببوو) پیدا مورووی پالستیک ودەمانئ

دەبوون: ل گیرفانم لناو دەست و دەبوون. من
مورووی سر دەالقکمان بالیفکم، ژر بن سرم، ئوەی لخۆشی من
ئاسمانکش و وشح و ژوور لتاریکی ندەکوت. ل خوم ،دایت
بگرمی ھستم زۆرتر شوە ئو دەجوالنوە. دەبریسکانوە، مورووەکان
شوە ئو دەکرد. ھمنی گڕەککمان کۆن و رووناکی و دایکم باوەشی
جریوەی ل پ دەبوو ژوورەکمان شوە ئو رۆژ ببتوە. ندەکرد حزم
نمنا (چونک ستارەمان نبوو). ھاوینان لسربان بخوین، ئسترە،

بکین. ئسترەکان چاوبازی لگڵ بشوقوە بم

*****
موروو دۆزینوەی

بردەرگامان. یشتدەگ زوو بوو، لپب ھدەستا، خو ل ک ئویش
توندی دەویست دەرگاک پاکی ئو، دەستی بم بۆ بناز، دەستکی
ژوورێ ناو ھتا ئو دەرەوەی ماکمان بکاتوە. شەکی دارە دەرگا تا
تنگاوە ھاتووە، بزانم شیالن بوو، من خشپیک بس چرپک، دەھات.
گشکانم چاوە ھاتووە دەمزانی بباتوە. رەنگینکانم دەمارە دەیوێ و
کیژە ئو لسر زۆری قسی دایکم بباتوە. مورووەکان بباتوە،
دەگایوە. ھر ئوەشی ماوە، یادگارییی بس ئوەندە ئو دەگتوە،
سیرە، بس! و ئو ھبووە، (دەستخوشک)ەی و برادەر ئو تنھا ئو
منای، ددانی وەک کوتوون، ل رۆژگارەکانی ھموو دایکم ژیانی چۆن
یادگاری  تاک شیالن بیگتوە! نبوو ھیچی گوبرۆژە، دانی وەک
ل  رەنگ کردووە.  خۆی دەستخوشکی ئو بناوی منیشی بووە،  ئو 
ل ناوی دایکت بریا کردبتوە، لوە بیری کۆچر قسکانی، کۆتایی
،نگوستیلئ ،ملوانک دەکردەوە تۆم ئاسان، چند ئینجا موروو. دەنا تۆ
دەکم، بۆنت شیالنی، تۆ ئستاش بم (بردەپیرۆزە). دیاری، چرا،
سرما لوش ھراسانت بکات، گرما زۆرتر ناھم لرە دەدەم، ئاوت

بتزنت! پنجت گوکانی
یک سد و کدانیشتن بت، درژ زۆر کتحیکای کۆچر، دەیویست



بت. بیرەوەری و سعات
دەپرست: بکات، بم قسکانی شیالن ل قس نیدەویست

شیالن مانای چیی!؟ دەزانی
پیاوکی ژنی مانگ شش تنھا  ئوەی   ،دکتۆرەک وەژنب ژن
و دەکات ل جیابونوەی داوا بخرایی زۆریش دەبت. دڵ نشترگری

دەت: کۆچر ب نادات. ھاتوچوونی و بیرکردنوە بواری
زەردەک نازانم! سوورە، ،کگو وابزانم ناوی

بنازەوە و ورد ورد شیالن، دکتۆرە ناودەمی مورووەکانی کۆچر
راپۆرتکی دەیکات ب داندان دەیانبستت، پیڤ ھدەگرتوە. پیڤ
ئو دادەنت. بۆ  پاشبندیشی و ناوەڕۆک و پشکی قسکانی  پوخت.
چند لو بگرت. بزانت گوێ ل رازەکانی ئو بنووستوە، ژیانی ھاتووە
مانگ چند ژیاوە لورۆژانی ژیاوە، رۆژ چند کردووە، شووی مانگی
ونی کردبوو، زۆرتر قسیان بووە! ئگرچی زووتر و ئاسوودە و ئارام
و جل رەنگی ک دەبن، گورە ک منای، ونی دیبوو. زۆر یکتریان
دیبوو)، یکتریان تمنی (ونکانی ھموو دەگۆڕت. پۆشاکیان دیزاینی
حیران ئاواز مست و و  گۆرانی کام   ب دەبن، تووڕە  چ  ب دەیانزانی 
دەکن. دەنگ ستران یک سووتانی و دەنگ ب حز ھروودکیان دەبن. تا
دوو ش لستج ب ب یک کس. دوو کس دەبن ل و رازەکان ناو و

رۆح. یک ب و ستک جی ب دەبن ،ستج

*****
دەکن قس مانگ شش

ئندامی و ژیان و رەوش لسر راپۆرتکی سیری بوردی ئگر
بخونتوە، وردەکارییکانی ھموو بکیت، نانوا یاسینی خزانکی
،ورەکگ ما  تدەچ کۆچر یکجار ھر .سادەی و  ئاسان و کورت
خواردنوەی چا لگڵ دیمانش لو دەکات. پروین لگڵ ک دیمانی
چاوەڕوانی بقد یاسینیش و خۆشدەوت زۆر کوڕەکی کژن .کشیرین
دەبت، چاوەڕوان ل دەکاتوە. بیری تندوورکی گرم، ناو نانی برژانی
دکتۆرەکی کیژە و کوڕ چاوی ناو سیری ک ،دیمان یکم ل چونک
یارەکب ناوت! قسکردنی و  پرسیار  و  بیرکردنوە  دەزانت دەکات،



بچووکی یککی و نھۆم دوو خانووکی فرۆشراوە، (موککان) دراوە،
کاوە! ھولر ناو گڕەککی ل کنکۆ لسرووی متریش سد

تووڕە دەبن، پدەکنن، دەکن، ون، قسناخ مانگ چند ،وانش وانئ
نخویت تۆ تا بۆ یکتری دەخۆن قس دەکن، سوند دەخونن. یکتری
بکاردەھنن! یکتری پرسی بۆن بئارەزوو و و رەنگ و جل ناخوم! من
کۆچر ئوەی پش وەربگرت. حکومت ل مۆلت رەکنتس لوەی بر
برنامیکی سازکردنی بۆ بکات، کفزیۆنلت بڕوەبری سردانی
ھردەمک بوارک، ھموو ل ئو باشوور. کوردەکانی لسر جڤاتی
سرین نزیک ئاوەدانییکی ک دەبوو، زیز) ژوورەکی ل (خۆر تیشکی
زۆر قسکان دەکات: لگڵ شیالن قس دەبوو، ئو ئاونک خامۆش و
کۆچر دەکنوە، یک بۆ خۆیان دی ھردووال ندەبوون، بوون، تواو

دەت: پی بروونی
ھاوسر بیکوە مانگ شش پیاوەکی  لگڵ  بکوە دنیام دکتۆر،
بیکوە ئاشتببنوە، بنیازی تۆ لدەدا، بۆت ئو دی ھیچتان ماوە. بوون،

ئوە! قاوە و (رەنگی بۆینباخ)ەکی دەست و و ناز ل چاوت
وانش و ناڕەحتی ئارام دەکاتوە. کۆچ ر لی کۆچد ،کژن وەمی
دەکن، دانوستان ،دادەن  رنامب دەکن.  قس گرمتر رۆژان زۆرتر،
و ھاوس ناوی و ژوورەکان کلوپلی و زانکۆ سردەمی و منای باسی

دەپرسن. یکتریش خزمکانی
لو سایان پنجا مانوەی باوکی، و دایک بسرھاتی ھموو ،کیژەک

دەت: دەگتوە، بۆ کوردستان نگڕانوەیان ،یشارۆچک
لگڵ دایکم، بابتم ئو من زووتریش چند جار راپڕین، زوو سرەتای زوو
ئستاش بم لگڵ دەکردن. قسمان کاک سیروان لگڵ چندجاریش

نکردەوە. پرس لو بیریان بۆچی نبوو، بۆچی وەمیان نازانین مئ
ل زانکۆ وەرگرتنی دکتۆرا و خوندن تواوکردنی لوەی بۆ کۆچر، بر
بڕوەبری و رکخراوەیی کاری ل بیری دوورونزیک بوو. مامۆستا
کۆبونوەی و کۆڕ بشداری بدەگمن ندەکردەوە. جڤاتی سنترکی
رکخراوەیکی ھیچ جۆرە مۆلتی دانان و کسیش ئیمزای لگڵ دەکرد.
ئوەی لبر ندەکردەوە. لوە بیریشی نکردبوو. مدەنی کۆمگی
دەستی ئوانیش  بوو. دوور   چاالکییان جۆرە لو ئارەزووی و مزاج
و مامۆستایب پرس ناکانوە لوە بیر گرووپکان، ئندامی دامزرنر و

ئکادیمییکانی بوو. نووسین خریکی بردەوام بکن. ئو



بکاتوە. شییان ھبگرتوە، نووسراون عرەبی ب کۆنکانی شیعرە دەیویست
ھر بدۆزتوە، لناو کوردییکانیان جڤات و کسایتی خودی و کش و ویژدان
بزمی رکخراوەکانی ل بوو دوور دایبرژت. ئو ب لکۆینوە عرەبیش ب
و سنتر مانگانی کری دایبنکردنی و کۆبونوە و مدەنی کۆمگی

دەت: پی شیالن دەناست و ک تر. بم بزمی و پداویستکان
و بۆن ب بووە، دایکت دەستخوشکی ئو شیالنی، نات دایکت باش
چندە، ھیچ تمنی ماوە، لھات چی کردووە. ئو بناوی تۆی سۆزی ئو
لکن مورووەکان)ی (دۆزینوەی بیدۆزیتوە. ناخوازت دەزانت. ھوای

وتی: ک دەکردی، بۆ شیالنی باسی دایکت زۆر .نیی گرینگ
دەگرت، یکترمان  دەستی  قوتابخانش، چووین بیکوە  ساڵ  دوو
خانووەکانی ل ئوان سیم، ل پۆلی دەکرد. یکتری بۆ نووسینوەمان
جوولککان گۆڕستان)کی کۆن) لسر ک سیداوە، گڕەکی
وتنک ئوان ئیتر دەڕۆن. و  وەردەگرن نوێ  خانووکی دروستکرابوو،
بردەوام خوندن لسر منیش ماینوە. تیراوە ل ئمش سیداوە،
چاالکییک ک لوەرز رۆژک، ئگرنا ،قوتابخان چوومچیتر ن نبووم،

دەدیتوە! ھر یکترمان
دۆزینوەی بیرۆکی کۆچر .ئاسایی پرسیارە و قس لو ،پرس لو
بیرە ببیردتوە.  کۆنی ئاوەدانی  و سبر و  کۆنیار و خزم و ھاوڕێ 
(رژاوەکان ھبگرتوە، داباوەکان  ھبت سنترک  دەکاتوە، لوە
بۆ ئکتیڤ جڤاتی برنامیکی بکاتوە. ئاشت گریاوەکان کۆبکاتوە)،
زۆر توژی و جۆر و بابت ساز بکن. ئیتر داباوەکان سک دۆزینوەی

دەکرت: لسر قسی رەکنتس ل
ئن یو کۆچکردنی لیستی ل لوێ ناویان پاکستان، چوون کوردانی ئو
چوون کوردانی  ئو ماونتوە. عیراق باشووری ل ئوانی نووسی. 
کوردەکانی کردن.  شیدای ئیسالمی توندڕەویی ھزری و ئفغانستان
زاینی ١٩٩٦ی ل سای ئوان پشنیاری لسر و لگڵ ئمریکییکان
چاوەڕوان پریشانی و بناڕەحتی ماوەیک گوام) (دوورگی ل رۆیشتن،
دابان وابوو، کئیتر رەوش بوون. چاوەڕوان سوریا زۆر ل ئوانی بوون.
توژەکان زۆرە! چند دەزانن چاوەڕوانییکان و رگا دوورکوتنوە زۆرە،
ستراتیژی، بچندین نازاندرت، نک سنترکی بوون، ژمارەیان زۆر

نادۆزرنوە. حکومییکانیش دەزگا و لکۆینوە و توژینوە دەزگای
ئوان لو دەزانت کۆچر کردبوو. قسیان بوو جارک چند چند شوک،



بسر رووبارە ئو خورمایان لسر تمنی درژی و لدایکبوون شارە
سا نگڕاونتوە. پنجا بسردانیش باوکی و دەزانت دایکی بردووە.
ون و ناو تبچ ئاسانتر و زۆرتر بکات، گرم کتباب باشتر تا کوڕەک

پی دەت: سرەتا دیمنی ئاخاوتنکان،
لگڵ سنترکی کارابوونی و دامزراندن بیرۆکی شوە ئو (ھر
بۆ دەبت) دروست ال بیرۆککی ،(ئۆزۆ)ەک بچووکی و نرم قوومکی
و دیوانی تۆش ل ھولر ل مئ سنترەکمان، کارای ئندام و تناب

!ب جنوب ھاوکارمان شارەکانی
قس نکات. ماوەیان ل خۆی، ل ف و بداتوە خۆی دی تا شیالن،
بنک ل بیکوە عرەبکی دکتۆرە ل جیابوونوەی پاش گفتکی و
جارکی ناکموە لوە بیر ماوم ھتا دەرنچت: کورت بوون، کندروستییت
رەش چاوم لبر ناکم. پیاو پیاو فرمانی و و بیار دەست زەلیلی خۆم تر
و ئاشتبوونوە داوای و دەشۆن ل دەستی ھموویان یقس بو بوون.
سرەتای ئگر دەبت. یکالکرەوە زۆر بیارەکی ناکن. ل گڕانوەی
دوایی بووبت، ئو قناعتوە لسر و کۆچر سرپی لگڵ یکترناسینیان
ل بیر ئوەی دەگات زۆر. چاوەڕوانی پرۆشی، خۆشویستی، تدەب کژن بۆ
خزانکی، ئندامانی ھموو بیکوە نا، بتنھا بم بکاتوە، کۆچکردن
لگڵ شیالنکی دۆزینوەی بۆ بگڕتوە بگرت)، دەستی (خۆشویستی

شریک بوون. مورووەکان دایکی ل

*****
گڕانوە ئینجا

ل یکک بچووککی،  خوشک دەزانت. کرنامب  ب سیروان
تد میوانی ر بکۆچ ک رۆژە دەزانت ئو دەستخوشککانی. باوکیشی
رادەگرت، رازی ھردووکیان ل ھست چاو)ی دەکات. (سیری و مایان

دەت: دایکی ک
خۆشمویست. شیرین زۆر خونی کوڕە ئو یاسین،

خزانکیش ھیچ  لگڵ دیمانیان نکرابوو، دروست  کخراوەکر
کسایتییکان بونکردبووەوە. لناو و شار ل و داوایان نام نکردبوو.
و برپرس دەمقای لسر پۆستی میزانییان نکردبوو. مۆلت و داوای



گرمی خۆشویستی و کۆچر نکردبوو. زۆریان کۆبونوەی و دانوستان
ھموویان. .ستاف ئو  ئندامی تدەب بخیاڵ دکتۆرەکی،  ژن بۆ
نیو ترس ئاوارەیان دەکات. دداری، پنجا ساڵ پاش ئوەی دایکوباوکی.
ژن) گورەکی کوڕە خزانی لگڵ دەنت. راویان تمن و مژوو ل سدە

کیژەکی تری دەگڕنوە. دوو و ساواکی) و دوو منا سوبییکی
ھۆلکی لناو کۆچر و شیالن گرمی ئاھنگی ھاتنوەیان، رۆژی یکم
خزمکی و ز ئنگوستیلی و دیاری و شیرینی و گۆرانی ب ساز، گورەی

دەکرت. زاوا مای زۆری
دەبینت، کرەشب گرمی وەستانی و موزیک بدەنگی ل سوود شیالن،
دەردەھنت زاوا دەستی دەکن. دەستی لناو سیریان ھموو دەزانت

دەت: و
دۆزینوەی و گڕانوە بۆ جڤاتی سنترکی دامزراندنی ل بیر با وەرە

شیرین) بکینوە. زۆر (بپکنینکی عیراق کوردەکانی باشووری
دەت: دەکات) لگڵ گاتی کبووک (وادەزنت کۆچر

بت! تواو ھنگوینیمان مانگی با نا، ئستا
زۆربوون زاوا دەبت. خزمکانی تواو یازدەی شو سعات کنگئاھ
عرەبییکی ب بۆی دوادەکون. ئوانی زاوا بگرن، و بووک لگڵ نو
سوپاسیان گرمتر، دەتوانت شیالن دەکرد، پیرۆزباییکانیان باش
ھموویان سادە، رووت و (سرچاو)کی وشی ب ھر  ئگرنا بکات.

بڕدەکات.
وەک ،تاراوگ سنتری کۆبونوەی بچن لجیاتی ئوتومبل، دوو ب
ل سری سپییکانی مووە ک زاوایک، و ئسمر چاورەشی بووککی
لسر ک بۆینباخکی، سووری رەنگی ئوەی بوو، زۆرتر رەشکانی مووە
ل کردبووەوە، گشتر زاوای رووی بستابوو، لملی شیالن دکتۆر داوای
و عنکاوە شقامکانی نزیک بم شو بوو، نیوەی دەردەچن. کھۆل
نگیشتنیان، و لدواکوتن بوو، قڕەباغ ئوەندە ،کخانۆکف و نازستی
،ژاوەکک بم ببوون. تووڕەش و تنگاو ،زاواک و بووک ھردووکیان،
قامر شس دیوان)ی دەگات (ھوتل ئوتومبل بوو، دوو ئگرچی تنھا

.کغرەباق رینب
گوندە ،کئینگلیزیی گوندە ل خانووک کینی بۆ زۆر کۆچر، ئوەی لبر
ھاتبووە کییبازن برزە شوورە ناو برزەکانی زۆر خانبا یان ،کییئیتا
،قامش و رووکار لکام ،کلھوت سرەکی دەرگای دەیزانی .یناوچ ئو



ژوورەوە. تدەچ کلھوت (بکۆنترۆڵ)ەکی دەروازە ل بلزانی زۆر بۆی
زاوایکی و شرمن بووککی ،کلئوتومب دەزانن، ک پاسوانکانیش
شرمن ھردووکیان بم بوون،  برسی ھردووکیان  رەنگ برسی. 
برین ییشووش بردەگا تا کلئوتومب بواردەدەن، ھگرتووە. نبوون،
دەرگاکانیان، تنیشت ندەگ زووش پشوە، تبچ کوانییرخئ و

دەکنوە. بۆیان بلوتفوە
سووری، الیتی سیری رەشک، شیالن لئوتومب ل ئوان لگڵ دابزینی
فۆکخانی ل نیشتنوە  بۆ  ک دەکات. فۆکیک  سربای  ھردوو

دەبووەوە. نوی نونتوەیی ھولری
خوشککی شیالنیش، .کبووک جانتای کۆچر، ل براگنجکانی یکک
بۆ ناو و دادەگرن زاوا ئوە دانابت، جانتای بۆ برنامیان بب ئوەی
نرم، تنکی سپی پھورکی وەک ،کبووک ھدەگرن. بۆیان کلھوت
دەرگاکش، کردنوەی بۆ دادەبزت. خشین)ەکن رەش لئوتومب) ل
خی رەونقداری رەشی قاتکی سرڤسکی، و پاسوان ب کبووک
رەسمی زمانی  نیدەزانی شیالن لبردابوو. سپی بۆینباخ سووری،
کوردییکی زمان ب گوای بۆی ،ئینگلیزیی کلھوت کارمندەکانی
پیان رادەگرت. ل گوی راھاتن فربوون و بۆ کم، کم تازە ک خۆی،

سرچاو. دەت:
خک زمانی  چونک فربت، باش کزمان لپب بوو مبستی  ئو
زمان ل ژن)، (دکتۆری بتایبتی دکتۆرک، ھموو بۆ نخۆشکانی و

ترە. پویست ئینگلیزییکیان
چند بوو.  لسرشانی قژی  فۆتۆگرافرەکی ژوورەوە،  چوون لگڵ 
بۆ ردیوارەکس گورەکانی تابلۆی لدیار ،کسالۆن لناو ونیکیان،
بوو،  تدا ژووری  ٢٢٨ ھوتلکی کارمندەکانی گورە ئینجا دەگرت.
برەو (ئسانسۆر)ەکیان دەرگای بدات. نیشان ژوورەکیان لوەی بر
و سری پیرمام چراکانی و ھموو ھولر بالکۆنکی، نھۆمی سرەوەی
پارک بدیارە ونیک چند لوش دەکاتوە. بۆیان دیاربوو، لوە رەشی
کبووک شانی لسر دەستی ئو دەگرن. شارەک شوی چراکانی و
ل بسۆزترە و نرمتر ئو دەستی دەکات، ھست ژنکش دادەنت.
چرا پیاوەک بوو. بئاماژەیک، مانگ ھاوسری شش پیاوەی ئو دەستی

دەت: پی و دەدات نیشان تیراوەی گڕەکی سنتری و چی و
کۆنی و گڕەک ،یراوەیت ،غڕەباق ڕەکگ ئو زۆرە، ئاگرە ئو



رووباری برەو لوشوە و ژیاون لدایکبوون و لوێ ئوان دایکوباوکت،
نازانیت؟! تۆش لوێ دەڕۆن، بۆ بم نازانم ھکشاون، فورات

دەکاتوە: ئو نزیکتر رانی رانی ل کمک شیالن
نبوو. بیانووکیان و وەم ھیچ بم پرسین، لم زۆریش نازانم، نخر!
تدا کرد، ئیشمان دامزراند و سنترەکمان تۆ ئگر و من م رەنگب

نھنییک دەدۆزینوە. دەبت، شارەزاییمان زۆر
دەت: شیالنیش خوشکی و خوشککی دوو و برا ر بکۆچ

دەتوانن ئاسمان دەمینینوە. ل کمک ئم خۆمان سوپاس. ئرە ھتا
. و دەبت. سوپاس لیکتری ئاگامان تلفۆن وە. بنڕبگ

ل و باشوور ل کورد، خزانی دوا گڕانوەی گشتی جۆرە، بو ئیتر
قاچاخی و ھتن و مانوە پاش فورات، رووباری سر شارۆچککی
گڕەکی زۆرەکانی چرا دیتنی و کۆچر و شیالن زەماوەندی ب ساڵ، پنجا

دت. دوماھی تیراوە

کۆتایی



ڤی شرزاد ھینی سی

بشی  دایکبووم، ل ١٩٥٥ لھولر سای ل
بغدا تکنلۆژیای ئامۆژگی ل رووپویم
ل دەرچووم وت  ل ھتا  و تواوکردووە
،یھ مندام شش ھولربووم، شارەوانی
باشیان قۆناخی  زانکۆ خوندنی ل پنجیان 

ستۆکھۆلم دەژیم. و ھولر بیوە، لنوان

. چاپكراوەكانم

ئامادەو  م (ھولر) كتبی  ١٩٨٥ شارەوانیدا، سای سد یادی ل .١
چاپكرد.

(ھولر)  رۆژنامی ١٩٩٤ دا، ١٢ ژمارەی ھر ل شارەوانیدا ل سای .٢
دەركرد. م

ھولر. دەڤری ئۆردوگاكانی بۆ ریپۆرتاژ، ١٩٩١ كالوە. .٣
ی  ئازادی) (ئای رۆژنامی ل ١٩٩٩ ل ،یرۆژان فلن. دیوەخانی .٤

بوكرایوە.
برلین. ئازادی زانكۆی ریپۆرتاژ، ٢٠٠٠ ھولر. تا دبلن.... .٥

سلمانی. سویدو ریپۆرتاژ، ٢٠٠٠ ھولر!... بۆ بغدا.. .٦
سلمانی. ریپۆرتاژ، فارگۆنكان.....٢٠٠١ مملكتی .٧

سلمانی. ،٢٠٠١ ئیسماعیل. كاك،ئبو .٨
رۆمانی گابریل ماركیز. ٢٠٠١ خنكاو دەریاوانكی بسرھاتی .٩

دەزگای وەرگان.  ماندیال، نیلسۆن ئازادی، بۆ  دوورم رگای .١٠
موكریانی.

(ھواڵ)ی رۆژنامی ل ریپۆرتاژبوو، (١٢) گرم  یان سارد،  .١١
سلمانی.

بوكرایوە. لھولر٢٠٠٥ بدرخان دەزگای ل فارگۆنكان، .١٢
لھولر رۆشنبیری لوەزارەتی نامیلك وەك كالوە، مملكتی .١٣

بوكرایوە.
ل وەرگان خانی ل باشوور، كۆریای مژووی و ناسپ كۆریا .١٤



.٢٠٠٧ ھولر
.٢٠٠٧ ھولر سنتری نما . ھولۆكۆست. وەرگان .١٥

ئاراس دەزگای ھولر ماساكۆ. دیاناو بناز، نازداری پرنسیسی دوو .١٦
.٢٠٠٨

 لسم ١ سنتری ناتوندوتیژی كتبی ل كشب لۆسر، مارتن .١٧
.٢٠٠٨ ھولر

خانی و: . ساركۆزی روایال، شیراك، ئالیزی، كۆشكی برەو .١٨
.٢٠٠٨ وەرگان

نوێ...و: فرەنسای دبلۆماتی لژیانی كدیو پۆلیتیك، و سكس .١٩
٢٠٠٨ سردەم

گۆڤاری ل دۆسییك ئامادەكردن. بینا، نابینایكی حوسین، تھا .٢٠
٢٠٠٨ نما

نما ٢٠٠٨ . دەزگای دیمان بكس لگڵ شركۆ ٩٥٥ دەق .٢١
٢٠٠٨ ئاراس دەزگای ئابووریی....و: بابتی دوو ئمریكا، ل دۆالر .٢٢

٢٠٠٨ سلمانی سربردەو ریپۆرتاژە. مجبوور، .٢٣
وەرگان خانی وەرگان نیم. جاسووس رۆژنامنووسم، من .٢٤

٢٠٠٩ سلمانی
ھولر   ٣ و   ٢ و  چ١  ئاور  بوكراوەكانی ل وەرگان. مۆساد. .٢٥

،٢٠١٠ ،٢٠٠٩
٢٠٠٩ ھولر ئاور ل بوكراوەكانی پاولۆ . حاجی دانپدانكانی .٢٦
٢٠٠٩ موكریانی خۆرھت . وەرگان دەزگای خرایكی نتر .٢٧

رۆشنبیری وەزارەتی وەرگان . كرەش سندووق نھنییكانی .٢٨
٢٠٠٩

٢٠٠٩ سلمانی چاودر رەخنی . بسرھات . خلیل ئبو كاك .٢٩
٢٠٠٩ ئاراس وەرگان دەزگای . داتی رەشیدە .كبرادەرە جوان .٣٠

دەزگای ئاراس وەرگان . نریتكان ل دەرچوو كژن . سارا پالین .٣١
٢٠١٠

سلمانی وەرگان خانی وەرگان . نخۆشی و دەست .٣٢
٢٠١٠

 ٢٠١٠ ئاراس دەزگای وەرگان . دڵ سیاستی .٣٣
٢٠١٠ نما دەزگای وەرگان كۆشنر . دیدی ل جیھان .٣٤

 _  ٢٠٠٢ كدیدار كۆم رۆشنبیری، وەزارەتی .١ سیڤییكان .٣٥



٢٠٠٩
 ٢٠١٠ وەرگان ئاراس، . دەزگای ئوروپای نوێ برەو گشتك .٣٦
سلمانی وەرگان خانی وەرگان، . خون و غدر حیكایتكانی .٣٧

 ٢٠١٠
 ٢٠١١ ئاور وەرگان تاریکی، و خۆشویستی ل چیرۆکک .٣٨

ھولر
ھولر ٢٠١١ ئاور وەرگان، رۆمان، .کوانتووتن .٣٩

ھولر ٢٠١١ ئاور وەرگان، سرگردانک . رۆمان ئسترە .٤٠
٢٠١١ ئاراس دەربازبوون. وەرگران دەزگای .٤١

٢٠١١ ئاراس دەزگای خون و سامان دەوتی مافیا .٤٢
رۆشنبیری  وەزارەتی وەرگان دیمان و راز ٢ کۆمک سیڤییکان .٤٣

٢٠١١
٢٠١١ نما دەزگای نۆڤت فیسبوک، ناو ژنکی کازیوە، .٤٤

٣ ئاور  ،١،٢ چ، حقیقتدا لگڵ ئزموونکانم چیرۆکی غاندی، .٤٥
٢٠١٣ ،٢٠١١

٢٠١١ ئاور وەرگان . رۆمان ریگا، ل سگکان .٤٦
٢٠١٢ ئاور وەرگان، رۆمان، گورگکاندا، بدوای غاردان .٤٧

رۆشنبیری ٢٠١٢ وەزارەتی یدیمان و راز ٣ کۆم سیڤییکان .٤٨
بدرخان میرکل، ئنجیال و دووەم ئیلیزابیتی ژن. دوو  دەستی .٤٩

٢٠١٢
٢٠١٢ ئاور رۆمان، وەرگان ئۆرشلیم، چراکانی .٥٠

٢٠١٣ ئاور ئامادەکردن، جیھان شۆڕشکانی .٥١
نووسران گشتی  مبندی رۆمان مستوفی، ئیبنی ھولر،  .٥٢

٢٠١٣
٢٠١٣ ئربیل خانی رۆمان ستاقان، ھولر، .٥٣

٢٠١٣ ئاور رۆمان وەرگان دۆستویڤسکی، ،لگ .٥٤
سلمانی وەرگان  خانی رۆمان وەرگان ،کزانخ زستانی  .٥٥

٢٠١٣
.٢٠١٣ ھولر نما دەزگای جیھان، مزنکانی تسایک .٥٦

رۆشنبیری ٢٠١٣ وەزارەتی یدیمان و راز ٤ کۆم سیڤییکان .٥٧
٢٠١٣ ئاور وەرگان مژوو، ئوروپا. رنسانسی .٥٨

وەزارەتی وەرگان کاکیی  فلکدین حیکمت.  چرکساتی .٥٩



٢٠١٤ رۆشنبیری
زانکۆ ٢٠١٤ ٣ چاپخانی برگی رۆمان . تعجیل ھولر .٦٠

رۆژھت چاپخانی وەرگان . کاکیی  فلکدین حالجیات، .٦١
٢٠١٤

سنتری وەرگان خانی وەرگان رۆمان تۆ. بۆنی ئامزکی بۆ .٦٢
٢٠١٤ نما

بوکراوەکانی م.  ل ٢ چ مارکیز گابریل رۆمان، خنکاوەک دەریاوان .٦٣
.٢٠١٥ چینی

: چاپ ئامادەی

٢٠٠٩ رووداوەكان . تۆماری . ساڵ پایزە  .١
سفرەکانم و یادەوەری کوستان. و گرمن .٢
ئامادەکراوە . عوسمانی سوتانی حریمکانی .٣

وەرگان ئورشلیم . ل مملکتی کسا .٤
وەرگان ساالمینا. سربازکانی .٥

وەرگان حائیل، تا ل دیمشق حوشترەوە پشتی لسر .٦
وەرگان.. و ئامادەکردن ٥ سیڤییکان .٧

وەرگان کاسترۆ، ژیانی ل ژن .٨



٢١٩

که   ده که م،  سه الحه دین  زانکۆی  چاپخانه ی  کارمه ندانی  سوپاسی 
ھاوکارمن بۆ نووسینه وه ی ھه ولر به  رۆمان




