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پێشکەش
ئەم چیرۆکە پێشکەش بە دایکى پیشمەەگەە بێم  ،کە هەمیشمە چوببەررمێکم لە
دڵەخمممێگپا دا ب بە تمممر ب هیمممێابڕ چممموبڕگبا ى دڕ ێبوسمممى سمممەگکەبت ب
سەالمەتى گۆڵە خەبوتکوگڕکو یو .
ەەالبێژ
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ڕوونکردنەوەیەک لەسەر ئەشکەوتى دلێران
خێێنەگى بەگێز ،دڕمێ بێب حەزم ئەکرد چیرۆکى (بەگڕب ئەشکەبتى دلێرا )
دبببوگڕ چوپ بکەمەبڕ توبڕکێ خێێنەگا ى کێگدستو ى ئوزیز بیخێێننەبڕ.
چمموپى یەکەم لە ۆتممویس سمموڵس 1٨١١دا باڵبکممرایەبڕ لە سممێیل ب لە مملڕ ب زۆگ
باڵتو ى ئەبگبپو ،بەاڵم لەبەگئەبڕى ئەبکوتە کێگدستو ى شیری لە بموگبدۆخێکى
ولەبوگدا بێب بەدڕس داکیرکەگا ییەبڕ ،بۆیە ەئەکمرا ب موتە دڕسمتى خمێێنەگا ى،
لەبەگئەبڕ ئێکممتە زۆگم پێخۆشممە کە چمموپس دببڕم ئەخەمە بەگدڕسممتتو  ،ئێمێممل
دڕکەم کە خەیوڵتمممو بەگ ە ئەبکممموتەى ئەم چیمممرۆکەى لممما پەیممملابێبڕ ب لەەەڵمممى
ەەشممتێکى مموب ئەب کە بکێممێ ب ئەشممکەبتە سممەگبەگزا ە ب جمما ب شممێێنى ئەب
پێشەەگەەقوگڕمو ب دلێرا ە بکە .
خمممێێنەگا ى بەگێمممز ،یەکەم چممموپس بەگڕب ئەشمممکەبتى دلێمممرا سممموڵى ،1٨١6
مومۆسممتوى ەمممر ئیبممراهیئ ئەحممەەد (بمموبکى هێممرۆ) بممۆى تویم کممردم بە دڕسممتى
خۆى بە تمویێێکى سمودڕى ئەب سمواڵ ە ،هەگچە ملڕ دڵمئ ەهموە کە ئەب ێسمینە ب
تمویێکرد ەى ئەب ب مۆگم ب سمەگلە ێێ بە کێمێیمێتەگ ب کەگڕسمتەى پێشمکەبتێى
ئێکممتو بنێبسممرێ  ،بەاڵم کە سممەیرم کممرد زۆگ کەمێکممێگى تێمملایە ب لە هە مملێ
شێێ ب سەگدێڕ بگدڕکموگى ئەبێم  ،بمۆیە گاسمتئ کمرد ەبڕ ،باشمئ بە بوشمزا ى
کە سممەگلە ێێ بنێسممرێتەبڕ ب تممویێى یەکەمممى ببمما بە یودەمموگى دڕسممتێپە جەى
ەرا بەهممو ب گڕ ینممى ب تمموبڕکێ ممموبم ئەب ێبسممینەى بممخەمە سممەگچوبڕکو ئ ب
خەبى پێێڕ ببینئ.
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ئمموزیزا  ،کمموتا خممۆى کە دڕسممتئ کممرد بە ێبسممینى بەگڕب ئەشممکەبتى دلێممرا ،
زۆگم پێچێب ،زیکى سوڵ ب یێێ زیوتر خەگیکى بێبم ،بۆیە کە تەباب بمێبم ب
باڵبکممرایەبڕ ،بەینێ م سممەگقوڵى ممومە ب تەلەرممۆ ى پیرۆزبممویس خممێێنەگا بممێبم،
دڕزەمممویەکس باڵبکمممرد ەبڕل ئین ەیمممزل پەیێڕ ممملییو پێمممێڕکردم ب هممموتنە الم بمممۆ
موڵەبڕ ب ەێتیو بوسمس کتێبەکەتەمو لە دکتمۆگ کەمو میمرابدڕلییەبڕ بیکمتێبڕ ب
دڕڵمێ کە لە کە بکێمێل سربشممتى بما دڕسمتکوگل ئەچێم  ،هموتێبی قکممە لەبڕ
بکەیمم کە بممیکەی بە ریەەممى سممیینەمویس .دبال پشممێبدا ێ سممەیرم کممرد کەبا
زۆگیمممو بیمممر ئەکەم ،هەگبڕ خمممزم ب کەسمممو ى زۆگ خۆشەبیکمممتئ لمممێئ دببگ
کەبتبنەبڕ بۆ شێێنێکى ودیوگ ب خەگی بێب وگڕحەە ب دڵتە گ ئەبێبم بۆیو ،
بۆیە کە ومەى پیرۆزبویس شەهیل کو روضل مەال مەحەێدم پێ ەیشم کە تێیملا
ئەڵێ ( :چیمرۆکەکەش هێشمتو ،بە الل ممنەبڕ ،تەباب ەبمێبڕ ب خمێێنەگ بە تەمموى
بەشێ  ،یو بەشو ى تریەتى).
لەبەگئەبڕى ئەم داخممێازییەل شممەهیل کممو روضممەئ دڕسممتبەجا پەسممە ل کممرد ب
زۆگیممپ پێممس خۆشممووڵ بممێبم کە ب ەگێممەەبڕ مموب ئەم خەڵممکە خۆشەبیکممتو ەل
بیممرم ئەکممرد  ،ئیتممر دڕسممتئ کممرد بە ێبسممینس بەگەممس دببڕم ،ئەەەگ چممس زۆگ
مو لبب بێبم ب سیوەتیشئ هە لێ وجۆگ بێب ،بەتویبەتس چموبم ،جم ە لە ئەگکمس
ممموڵ ب منممملاڵ ب خێممزا  ،لەەەڵ ئەبڕشممملا بازم ەهێنممو ب بەگەمممس دببڕممممیپ لە
لە مملڕ ب ئەبگبپممو باڵبکممرایەبڕ ،کە بممو لە کەبتممنە دبببەگڕکیممس مموب پمموگتس
ئەکوە ب دڕستێێکرد س شمەگل براکمێ ل لە بینمس هەگدبب بوڵیملا ،بموڵس مەکتەبمس
سیوسس،کە گۆشنبیر ب پێشکەبتێخێاز بێب بەشەکەل ترل کە بموڵس ەەشمویرل
بێب  ،دبال ئەبڕش بەگەس سێیەمیشمئ ێبسمس ،کە بوسمس لە هەگڕ پێهێنمو س
شۆگشس کێگدستو ئەکوە لە 1٨75دا ،ئەمیپ ئومودڕیە لە لە لڕ بۆ چموپ ب بە
ئێمێلل خمێال ەەبگڕ هەگدبب بەگەە کە لە کێگدسمتو یپ بماڵب ئەکمرێنەبڕ .هەگ
سا بەگەەکەش پوڵەبا ەکو هەگ هەمو کە ب خێزا .
خێێنەگل بەگێز ،لەەەڵ هەگ دێڕێکمس ئەم چیمرۆکەدا یودەموگییەکى شمیری
ب لە بیر ەچمێبى (بموبکس هێممرۆ)ل خۆشەبیکمتەس تێملایە ب پێممێڕیە ،کموتا چە ممل
الپەگڕیەکممئ لە چیممرۆکەکە ئە ێبسممس ،دبایممس بممۆم ئەخێێنمملڕبڕ بممۆ ئەبڕل گال
ئەبم بزا یممویە لەسممەگل ،هە مملێ جمموگ کە زۆگ گڕزامە مملیى خممۆل دڕگئەبممڕل ب
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دڕستخۆشس لا ئەکردم ،سێێنلم ئەداب ئەم مێە بە خمێا ئەبڕ لەبەگ خموترل مم
با ئەڵێ  ،تێخمێا گاسمتییەکەم پما بێما ب (مەترسمە) ،بە دڵ پێئەکە مى ب ئەی مێە:
ێبسممینس چیرۆکممس با خمموترل تێمملا یمممیە ،چممێ کە ئەچیممتە بەگدڕسممتس خەڵکمممس
خێێنلڕباگ ب خەڵکس هۆشیوگ ب گۆشنبیر ،چمۆ لە خمۆگایس ئەڵمێ بوشمە! ...ئیتمر
کە بال ئەەمممێە منمممیپ دڵنیمممو ئەبمممێبم .لێمممرڕدا حەز ئەکەم زۆگ زۆگ سێپوسمممس
ەەگمممس بممرال بەگێممز ب خۆشەبیکممتئ کمموکە حەمە گڕسممێڵ همموباگ بممکەم ،چممێ کە
ئەبیپ ئەزێتس لەەەڵ مم کێشموبڕ ب چیمرۆکەکەل خێێنملببڕتەبڕ ب بە سمەگیلا
چممۆتەبڕ کممێگدییەکەل بممۆ گاس م کممردببمەتەبڕ ،چممێ کە ێبسممینە کممێگدییەکەم
زۆگ تەباب ەبممێب ،زۆگتممر ەەگڕبیممیەکەم بوشممتر بممێب ،لەبەگئەبڕى لە خممێگاببل
ەێممممراو ەەبگڕ بممممێبم ،بەاڵم الم بایە ئێکممممتە ب لە دباى ێبسممممینس دڕ کتێبممممس
چیرۆ با بزا ئ ێبسینەکە خراپ ییە.
ئیتممممممممر زۆگ سێپوسممممممممتو ئەکەم لەبەگئەبڕى تێبشممممممممس ئەم گبب کممممممممرد ەبڕ
دببگبدگێژڕم کرد .
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خێشکس ەەبگڕ ب بەگێز ەەالبێژ خو
پوش ەەگزل ساڵب...
بەگڕب ئەشممکەبتس دلێممرا ئ خێێنمملڕبڕ ،بە بگدل ب قممێبڵس ..دێممڕ بە دێممڕ تممو
دبایس چیرۆکەکە ،خێێنەەبڕ ب لەەەڵس یوم ،جوگێکس تمر بیمرڕبڕگى بەشمێ لە
منوڵیئ ب سەگدڕمس البیئ هوتەبڕ یود ،بیرڕبڕگل سەگدڕمێکس ەر م لە مێمژببل
ەەلەکەممممو  ،کە (بەگڕب ئەشمممکەبتس دلێمممرا ) زۆگ جمممێا لە گبا ەیەکمممس ێێمممێڕ
بێنەل ەرتێبڕ ،با بزا ئ هە مێب کە خۆیمو یمو خێمزا ەکەل لەب سمەگدڕمەدا
خەگیکى کموگل سیوسمس بمێب  ،شمویەتى بگدڕکموگل ب سمەگکەبتێبیس ئەدڕ بە
ێبسممەگل چیممرۆ  ،ئەبڕى زۆگتممر لە هەمممێب شم سممەگ جس گاکێشمموم ،دڕبگل
ئوررڕتممو بممێب ،ئوررڕتممو س سممودڕل بڕکممێ دایکممئ ب پممێبگم ب کچەکممو س پممێبگم،
گڕ مممممملا ەبڕى گببدابڕ سیوسممممممییەکو لە یممممممو س خێزا مممممملا ب لە پەیێڕ مممممملییە
ئینکو یەکو لا ،ەەشمەکرد س هۆشمس سیوسمس پیمر ب الب ب منملاڵس ئەب سمەگدڕمە،
یوخێا دڕست خۆش بێ ب قەڵەم ەگزێ .هیێاداگم کە ئەمە تە همو سمەگڕتول
بەگهەمە باڵبکرابڕکەتو بی ! چیرۆکەکەش هێشتو بە الل منەبڕ تەباب ەبێب ب
خێێنەگ بەتەمول بەشێ یو بەشو س تریەتس.
هە لێ سەگ ج ب پرسیوگیشمئ هەبمێب دڕگبموگڕل چیمرۆکەکە ،لە دڕگرەتێکمس
تممردا ەەگزتممو ئەکەم بە ەشممتس بممۆ م م مممویەل خۆشممییەکس زۆگ بممێب ،دڕمممێکە
شمممتێکس بام ەخێێنممملۆتەبڕ کەبا بە دڵ ب ەیمممو لەەەڵمممس بمممژیئ ،کە مومۆسمممتول
ەەبگڕمو لە پوڵ خۆیلا ،ەەبهەگێکس تریشس لە ئێەە شوگدۆتەبڕ تمۆل بەگێمز با
بەبگدل ب بەب شمممێێڕ ئەدڕبیمممیە گڕسمممە ە ب خۆمممموڵییە گببدابڕ سیوسمممییەکو ب
گڕ لا ەبڕل کۆمەاڵیەتیو تۆمموگ کمردببڕ ،جموگێکس تمر پیرۆزبوییم لما دڕکەم
ب هیێال بەگدڕبامى ب سەگکەبتن بۆ دڕکەم.
لەەەڵ گێزب تەقلیرل برایو ەدا
دڵکۆزتو
روضل مال موەێد
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کتێب بە زمانی کوردی
نووسینی -گەالوێژ بەرەو ئەشکەوتی دلێران
لە چوپخو ەل جەمو تویەگ چوپکرابڕ بە پێس ەەگڕبس 4٢4 ،الپەگڕیە.
تێبینس :لە سێیل چوکرابڕ ،سەیرل بشەل دبال بکە:
بەگڕب ئەشمممکەبتس دلێمممرا کە بوسمممس ئەب گببدابا ەل سمممەگڕتوکو س 1٨6٢
ئەکوە کەلە کێگدستو س ەێراو گببیلابڕ.
سمموڵس 1٨5١حممێکەس هوشممەس کەبە ،ەێممراو بممێب بە جەهممێگل ...کێگدڕکممو بە
چوالکمممو ە لەب ئممموڵێەۆگڕدا بەشممملاگییو کمممرد ...هیمممێایەکس زۆگیمممو هەبمممێب بە
ەەشێێلا س دیەێکراسیەە لە ەێراقلا ب بەدڕستهێنو س مورەکو یو ب حێکەس توزڕ.
پوش  3 – 2سوڵ کۆمموگل تموزڕل ەێمراو لە هەممێب ئەب بەڵێنمو ەل کە بە ەەلمس
کممێگدل دابممێب پوش م ەزبێبڕبڕ ،بممۆیە کێگدڕکممو دڕسممتیو کممرد بە گێکخکممتنس
جێباڵ ەبڕیەکس بەگەرییمو ەل بەهێمز .کتێمبەکە بوسمس چمۆ یەتس لەدایکبمێب س ئەب
جێباڵ ەبڕیە دڕکوە .ێبسەگ بە شمێێڕیەکس بەیەەتمو ە دڕچێمتە موب گببدابڕکمو
ب بیربهەسممتس کممۆمەاڵ س خەڵ م ب جەممموبڕگڕبڕ .ئەمەش لە گێ م ەل بوسممکرد س
یممو س خێزا ێکممس کممێگدڕبڕ ،کە لە مموب جەگەەل سمموڵس یەکەمممس ئەب جممێباڵ ەبڕ
بەگەرییەدا یوبڕ.
ئەبڕش گبب دڕکوتەبڕ کە هەستس ەتەبایەتس ب شێ وسنومەل مرۆڤمس کمێگد
چ گۆڵێممم (دڕبگێممم ) دڕبینممما .لەەەڵ ئەبڕى کە هێشمممتو پیممموب دڕبگل سمممەگڕکس
ئەبینمممس لە کۆمەڵممملا لە هەممممو کوتیشممملا ە ەە مممجە گۆشمممنبیرڕکو  ،چوالکمممو ە
بەشلاگل ئەکە لە بزببتنەبڕل ەتەبایەتیلا...
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بەگڕب ئەشممکەبتس دلێممرا  ،گۆمممو یکس ئێج مموگ سممەگ ج گاکێشممە ب مەز ە ،پممڕڕ لە
گببداب ب بەسمممەگهوە کە سمممەگ جس خمممێێنەگ بە شمممێێڕیەکس با گائەکێشممما کە
هەگەیز دڕستبەگداگل گۆمو ەکە ەبێ تو ئەەوتە ئە جموم (باتە بازل لما ەهێنما
لە خێێنل ەبڕل) لەگببل زمو ەبا یشمەبڕ زۆگ دڕبڵەمە ملڕ ب پموگابڕ ..سمەبوگڕە
بەبا هوبتول گۆمو ەکە لە گببل وبڕگۆ ب چۆ مویەتییەبڕ ب بڕز مس ئەدبیمیەبڕ
کتێبەکە دائە رێ بە یەکێ لە کتێبە بە رخەکو ب هێ ەگێکس مەز ب کتێبخو ەل
کێگدل ب زمو س کێگدل دڕبڵەمە تر کردببڕ.

موەلل مهتلل
تەگجەمەل ێبسینس
سێیلل
لە بوگڕل بەگڕب ئەشکەبتس
دلێرا ەبڕ
1٨١6
ستۆکهۆڵئ
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(پێشەکى)
دڕگبەدڕگل ب غەگیبممممس ب دببگڕ باڵتمممممس ب توسممممە ب ئممممموگڕزببل بینینمممممس
کەسێکوگ ب خزم ب وسیوب
همموباڵتس ،بایممو لێکممردم کە ئەم چیممرۆکە بنێبسممئ تممو هممی ەبێمم بە خەیمموڵ
بچەەبڕ ئەب شوخێداخە
جێا ە ب وب ئەب خەڵکە خۆشەبیکتە.
چیرۆکەکەم بە زمو ى قکەکرد ى ئەب کەسو ە ێبسمیێڕ کە وبیمو ئ هێنموبڕ ب
بوسئ کردبب ب وچوگ ەبێب بئ کەلیەەى توزڕم بەکوگ هێنوبڕ ،چێ کە ە هەگ
الم بایە کە ئەبمما بابمما ،بەڵکممێ بە گاسممتى خۆشممئ حەز لەب ەبەە ێبسممی ب
قکمممو ە ئەکەم ،ئەب ێسممممی ب قکممممو ەى کە خەجممما ب رمممموتە ب ەەب ب قممممولە ب
ئوسکۆڵ بە بوشى لێس تێئەەە .
ج ە لەمە ئەم چیرۆکە بە هی ەبەێ ب جۆگێ هەو ب ەمیالقەى یمیە بەسمەگ
هی کەسێکەبڕ ،کەبا وبى لە وبى کەسمێ بچێم کە بوسمى تێملا کمرابڕ ب ئەب
مممموب لەیەکچێب ممممو ە تە یممممو گێممممکەبتە ب هیچممممى تممممر ،چممممێ کە شەخکممممەکو ب
گببدابڕکمممو ى ئەم چیمممرۆکە هەممممێب خەیممموڵی  ،تە یمممو لە خەیممموڵى ئەب ممموبچەیە
هەڵقممێاڵب کەبا ممموبڕیە تیویممو یمموبم ،تە ممو ەە بە هممی جممۆگێ هەقممى بەسممەگ
خۆشممممەەبڕ یممممیە ب هەمممممێبى لە زگببو ب بڕزژ ب یممممو ى ئەب سممممەگدڕمەى
میەەەتەکەمو بڕگەیرابڕ ،لەبەگ ئەمە
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تکممویە کە با ەزا ێمم کە شەخکممەکو ى داسممتو ەکە خەڵکممى گاسممتەقینە  .ە
تە یو هەگ ئەمە ،بەڵکێ ەێێشئ ەدابڕتە ئەبڕى کە بوسمى شمەگ ب گاسمتییەکو یپ
لە گببى کموە یمو شمێێ یممو جمۆگل گببدا یمو ەبڕ بە تەبابى بڕکمێ ئەبڕ بم کە
بممێبڕ ،چممێ کە م م بیکممتێبمە چیممرۆ بنێبسممئ ە مێممژببى شممۆگش یمموخێد
بیرڕبڕگى خۆم ،بۆیە داباى لێبێگد ئەکەم.
ئیتممر هیممێام هەیە کە چیرۆکەکەتممو بە دڵ بێ م ب لەەەڵی ملا بڕکممێ م م بە خەیمموڵ
ب ەگێمممنەبڕ بمممۆ شممموگ ب شمممو ب ئەشمممکەبتەکو ى کێگدسمممتو ى خۆشەبیکممم ب
سەگێ لە پێشەەگەە دلێرڕکو ى بلڕ .
ەەالبێژ 1٨١6/2/2
لە لڕ
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1
دڕستى دایە ەەبموکەى ب داى بەسمەگیلا ،بە تمێگڕییەبڕ پەالمموگى تمێگڕکەکەى دا
ب سۆلێکى کمرد بەسمەگ پێمیەبڕ ،بەبما قکمەب بە بما خێاحموریزى کمرد لە کە
چممێبڕ دڕگڕبڕ ب دڕگەمموکەى بە قممویەى دا بەیەکممو .چە ممل هە وبێمم گۆیشمم ب
ەختا گابڕستو ،ەەبوکەى بە بوشس دایەبڕ بە سەگیلا ب تمێگڕکەکەى هەڵ مرتەبڕ
ب کەبتەگێ ،بەاڵم هەمێب لەشى ئەکێاڵ ،ئەبڕ لڕ تەگڕ بێب.
کمممۆاڵ ەکەى تەباب کمممرد ب ەەیشمممتە سمممەگجودڕکە ب سمممەیریکى ئەم الب ئەب الى
خۆى کرد ،ئینجمو پەگیمیەبڕ ئەبپەگل جمودڕکە ەمێتى :بوشمتر ئەبڕیە لە ەەگڕکمى
خۆمو ەبڕ دڕس بکەم بە دابەشکرد ...
ئمممو چمممى بمممکەم بە گاسمممتس ئەب خەڵمممکە گڕحەیمممو ەمممموبڕ ب دڵیمممو بە کە
وسێتێ  .دڕ بڕگڕ تێخێا ئەمە خێشکە! خێش با ئەبێ ! بەم قرچەى ەەگممویە
ب بەم یێڕگۆیە ئەم کیکە زلەى بۆ پڕکردببم لە ( ەشرڕ) ب ئەڵا دڕى گبب و
بممڕۆ دابەشممیو بممکە .چیممیە بڕاڵ خممو ئ خممۆل کممردببڕ بە شمم ب خممۆل ەەبگڕ
کممردببڕ ،کممچەکە چممۆتە حیممزبەبڕ! تێخممێا بەشممکئ ئێکممتو پۆلیکممێ ی مو ئەمنێ م
دیەى وڵێ ئو بڕگڕ کچەکە ئەب کیکە زلە چییە پێ دڕى ئەمجوگڕش قەینوکە...
بەاڵم جوگێکى تر ئەەەگچس کردببڕ بۆل وبەم ب هەقئ ییە بە سەگییەبڕ!
گبب و بەدڕمى خۆیەبڕ ئەیبۆاڵ ل ب لە دڵس خۆیلا ئەم قکو ەى ئەکمرد ،ەەیشمتە
موڵى یەکما لەب کەسمو ەى کە با سمەبرل خێشمکى پێشمتر وب یشمو ەکو ى پما لە
بەگ کردبێب بۆ ئەبڕى ەشرڕیو بلاتا.
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ەبمممێب ،ئەمجمموگڕ بە قمممویئ تمممر لێمممس
دال لە دڕگەمموکە ب تمممۆزێ گابڕسمممتو ...کە
ەهوە دڕگەوکەل لا بکموتەبڕ .ەمێبتس :ئەل..
دایەبڕ ،دیکو دڕ گ ەبێب ..کە
دایکمئ خەڵم بمۆ خۆیمو ێبسممتێب  ،هەممێب ئیکمراحەە ئەکە  ،خمۆ بڕکمێ مم
ی ! سەبرل خو بائەزا ا داگ ب بەگدی  .گاستیو ەێتێبڕ (خەڵ سەگ بێ ب
برا ب خێشکس بچێ ەبێ ).
لەم قکو ەدا بێب ەێێس لە دڕ مس هموتنە خمێاگڕبڕل یەکما بمێب لە بوڵەخمو ەکەبڕ،
کە زۆگ دببگ ەبمێب لە دڕگەممول حەبشممەبڕ ،دڕگەمموکە کممرایەبڕ ب پممێبگڕ رەهممیئ
(بە ئممممو ب ئممممۆو ب بال ئە ممممۆم بمممموبکەگۆ خممممۆ هەگ مممموتێا ئ بەسممممەگ پێممممێڕ
گابڕستئ)ڕبڕ هوە ب ەێتس :گبب و  ..ەیو ئەبڕ خێرڕ بابەم ەەگمویە هوتێبل !
گبب ممو چممێبڕ ببگڕبڕ ب دڕگەمموکەل بە ئو یش م پێممێڕ دایەبڕ ،تممێبگڕکەکەل
کممممردڕبڕ ب دبب بەسممممتەل ئەسممممتێبگل یەکممممس بە قەد کتێبێکممممس دڕگهێنممممو کە لە
کوغەزل بۆگڕبڕ پێچوبڕ بێب  .ەێبتس :بە خێا پێگڕ رەهمیئ لە مموڵس کموکە ەەلمس
برام بێب ،ئەبیپ ئیشس هەبێب بە ئۆتۆمبیل تو سەگل کۆاڵ ەکە هێنومس ب خمۆل
گۆیش م  .منممیپ با ئەم دبب کتێممبەم بممۆ دڵەخممو هێنممویە الل سممەبرل خێشممکئ
بمێب  .بەاڵم تێخممێا مەیملڕگڕ دڕسم کەسمەبڕ لە شممێێنێکس چمو بممۆل هەڵ مرڕ،
چێ کە با بزا ئ یەکێکیو کتێبس دینە ب وبل خێا ب پێغەمبەگل تێملا ێبسمرابڕ،
بە قێگبو س وبیو بئ.
پێبگڕ رەهیئ هەگبڕکێ دڕس بلاتە شتێکس پیمرۆز ب مێبموگڕ لێمس بڕگەمرە ب
موچى کرد ،تۆزێ ول بە دڵیەبڕ ب ەێتس :ئۆ بە قێگبمو س وبیمو بمئ ،هەگ ئێکمتو
ئەچئ لە شێێنێکس زۆگ بوش قویەیو ئەکەم تموکێ دڵەەیمو دێمتەبڕ .دایکمس بەمرێ
وزا ئ بەم ەەگمویە ئەبیمپ چمێبڕ بمۆ کمێێ ەمێتس ،ئیشمئ هەیە لە مموڵى کچێکمى
گڕریقئ ،لەبێشەبڕ پێکەبڕ ئەچ بۆ بموزاگ ،ەمێایە قێموشمێکى زۆگ جمێا هموتێبڕ
بەشى دبب کراسى لا ئەکڕ !
گبب و ەێتى :بوشە کەباتە م بە دبەو ،بو دبا ەکەبم ئێکتو دایکمئ بە تەممومە.
پممێبگڕ رەیممئ دڕگەمموکەل داخکممتەبڕ گبب مموکیپ تممێبگڕکەکەل چممو بەسممتەبڕ ب
کەبتە گێ دبال ئەبڕ لە کممۆاڵ س ممموڵس رەهممیەە خممو همموتە دڕگێ کە زۆگ دببگ
ەبێب لە جودڕکەبڕ دیکمو خمۆل چمو کمۆ کمردڕبڕ ب گۆیشم زڕگدڕخە ەیە
ی میە ،بڕگڕ ئەم هەمممێب دگۆ ب بیممو ێڕش
ەرتممس ب ەممێتس :ئەم حەموڵییەمممو بە
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بممۆ هەگ یەکەیممو بمملۆزڕگڕبڕ ...مێشممکەو دڕرممتەگڕ دڕل بممو ئەمممڕۆیپ با بێ م ،
شممەگە بمما جمموگێکس تممر زۆگم لمما بکمموە بە بمموبکئ ب کمموکە ەەلممیپ ئەڵممێئ ،بەاڵم
بوبکئ بەستەزمو ە بێا چس ،بە خێا دڕگڕقەتس ویەە .لەبڕ زیوتر کە تێبگڕ ببێ
ب تێبشس دڵەکێتا ببێتەبڕ ،هی رویلڕل ییە .خۆل ەخۆشمیس دڵمس هەیە ،ئموخر
ئەم ەخۆشییەل ئەب دڕستس بەستێبم ،ئەەینو مم ئەمەم قبمێبڵ ەکمرد! بە خمێا
دایکیشئ هەگ لە سەگ ئەب ئەکوتەبڕ ،ئەڵێ  :سەبرل ئیشمس خمراپ وکموە بە هەگ
ئەقێلاگل دب یول ئەزا ی  ،دیکمو ەبڕ بیمرل هموتەبڕ سمەگ ئیشمەکەل ب ەمێتس :بمو
لەم کۆاڵ ە بچئ بوشترڕ ب زیکتریشە بۆ ئەسووبەسێس .زۆگیشئ تینێبڕ لە گێ مو
ئەچەە موڵس ئمومە خمو س پمێبگم بەررابێم ئەخمۆمەبڕ .ئەم کموررڕ هەگ ەشمی ێە
بەم ەەگمممویە ەبڕکممێ تینمێبە بێم هممو ئەبڕ چە ممل رەکممێ بممو پێم بێم بەشممکئ
سۆدڕیە ،سیفۆ ێ بخۆیتەبڕ .بە گاستس ئەم کچە بیژدا س یمیە خۆشمئ ئەبڕ ملڕ
تێبگڕ بێبم جزدا ەکەم لە بیر چێب...
سەگڕب خێاگ بێبڕبڕ بۆ موب کمۆاڵ ەکە ،ئەبڕ ملڕل پما ەچمێب ەەیشمتە بەگمموڵس
ئممممومە خممممو س پممممێبگل .دڕگەمممموکە کرابممممێبڕبڕ ب پەگدڕیەکممممس پێممممێڕ بممممێب ،بممممو
ئەیشممممەکو لڕبڕ .خممممۆل کممممرد بە ببگدا ،هەمممممێب لەشممممس بێببممممێب بە ئمممموگڕو،
دڕمێچممموبل سمممێبگ بێببمممێبڕبڕ ب دڕسمممتس سمممڕ بێببمممێب ،قممموچ ب سمممۆڵەکو س
هەمێبل
بێببێب بە خۆڵ .چێبڕ ببگڕبڕ سمەیرل کمرد با لە ێمر خمو ەکە دا یشمتێب ..
پممێبگل خەگیکممس چممویە ،ەسممرینس کچممس مەجەلەیەکممس بە دڕسممتەبڕیە ب کمموکە
حمموجس بوبکیشممس شممو س دادابڕتە سممەگ سممەگینێکس پەگل زۆگ ەەبگڕ لە لممێبلە
قەدیەییەکو  ،کە گبب وکیو دل هەمێب گاپەگی .
پێبگل خێرا چێب بە پیریەبڕب بە پەگۆشێکەبڕ ەمێتس :ئمول گبب مو ەیمو ئەبڕ
چیتە بەم ەەگممویە هموتێبل ئینشموڵاڵ خێمرڕ! ئەبڕ چیمیە بە دڕسمتەبڕ داینما ب
بڕۆ بەگ بەلێبەەکە شمێێا ئموب بملڕ بە دڕمێچموبتەبڕ .دڕى زببکە بال ..دایکم
ەمرێ بۆ باە لا هوتێبڕ
گبب و چێبڕ بەگ بۆگێکە تێر دڕمێبچموب ب قموچێقێلس شم ب بە چنمگ ەختما
ئوبل خێاگدڕبڕ ،تۆزێ سەگیشس تەگ کرد .کموکە حموجس بە پەگۆشمەبڕ جێمس بمۆ
کمممممردڕبڕ ب ەمممممێتس :بڕگڕ گۆڵە ەیمممممو  ،بڕگڕ الل ممممممنەبڕ .ەسمممممری هەگ زبب
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مەجەلەکەل رڕێ دا ،هوتە الیەبڕ ب دڕستس کردڕ مەس .دایکیشس چمێب پەگداخما
موستوبل سوگدل بۆ هێنمو .ئەبیمپ بە دبب قمێم خمێاگدییەبڕ ،ئینجمو تمێبگڕکە ب
ەەبوکەل هێنویە الل خۆیەبڕ ب پشێبیەکس بوشس دا.
کوکە حوجس گببل کمردڕ ئمومە خمو ب ەمێتس :دیموگڕ ئەمە بەزممس سمەبرل خمو ە
ئەم تەممفەل دیکممو مموگدۆتە کۆاڵ ممو  .ئممومە خممو ەممێتس :بێممێئ چممس ..بە خممێا دڕ
گۆ یپ ئەبێ سەگم ەکردببڕ بە موڵیو لا،
موتێا ا دڕم بکموتەبڕ ب ەسمیوەتس
بە گاستس ئەب کچە وخۆشس کمردببڕ ،کە
بکوە .کوکە حوجس ەێتس :ەسیوەتس چس با قەزا با ،ئەب ئێەە مو و بەبا ئەقڵ
ومکێ ێم خێشمکەکەم ەبێم کە
ب دباکەبتێب ئەزا ێ ! ئومە خمو ەمێتس :کە
بڕکێ ئەبى لا هوتێبڕ ب هەگ لەسەگل ئەکوتەبڕ.
حوجیپ سەگێکس بودا ب ەێتس :خۆ حوجس مەجیلل براشئ هەگ بمێبڕ بە پەگۆ ب
حەد ب بجێدل ییە قکە بکوە ،سەبرل خو ب دایکس هەگ ئەیخۆ .
گبب و ەێتس :دڕل مومە ەیمو دڵمس خمۆە ەموجز مەکە ،خمۆم ئەزا مئ ئەم جموگڕ
چس ئەکەم .پمێبگل ەمێتس :پێمس بێما بمو خمۆل بیو بموە ب خمۆل ئیشمەکو س خمۆل
بکوە.
کوکە ح وجس سەگێکس سمەەوتەکەل کمرد ب ەمێتس :با بوشمە منمیپ بمکەبمە خمۆم،
چێ کە ئەبا بڕۆم بۆ مزەەبە بۆ ئەبڕى رریول ێێژل ەەسر بکەبم .هەسمتویە
سەگ پا ب دڕستس دایە کاڵب ب جومو ەکەل ب مەس گێ ول ەرە.
***
کوکە حوجس تەمە س 65سوڵ ئەبێب ،پیوبێکس کەڵەەەتمس ەە ەڕڕ مس تمۆزێ الباز
بێب ،پیوبێکس بە حێگمەە ب کوسبس موڵس خۆل بێب .دبکو ێکس بچمێبکس هەبمێب
لە قەیکەگل ەقیب ،کێبتوڵس ئەررۆشم  .چمێ کە زۆگ سمەگ گاسم ب بێفربرێمڵ
بممێب ،هەمممێب الدێممس ب ەشمموگڕزا ،هەگ ئەچممێب ە الل ئەب .بممۆیە زۆگبەل زۆگل
مەەەیەەکو س الدێس بێب .
کمموکە حمموجس دبب کممێگل هەبممێب ،ەبگۆز ب بەختیمموگ ،لە سممو ەبل ب متەبڕسممتە
ئەیو خێێنل .ەسرینس کچیشس تموزڕ بێببمێب بە ممێەەیەە .کچێکمس بە حمێگمەە ب
رەقیر ب بێلڕ س ئێکککێبکس سەگ ب پرچ جێا بێب ،بڕکمێ بوبکیشمس بمواڵبەگز
بێب .هوبتەمە س سەبرل ئومۆزال بێب ،بەاڵم لە دڵمس خۆیملا بڕکمێ شمتا بەخیەمس
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پا ئەبمرد کە با ەەلما بوسمس ئەکمرێ .دایمئ ئەڵمێ میمێا س هەیە ب خەڵکمس الیە ب
زۆگ ئەچێممتە کۆبممێب ەبڕ ب دا یشممتنس حیممزبیەبڕ ،خەگیممکە مموب دڕگئەکمموە زۆگ
جمموگیپ ئەی ممێە ،بە خممێا دایکممئ م م بڕکممێ ئەبم پمما وکرێ م  ،ئەب دڕمممس ئەڵی مس
مەکیمممنەیە .لە هەممممێب شمممتێکلا خمممۆل تممما هەڵئەقمممێگتێنا ب شمممتێ هەگ چە ممملڕ
وهەقیپ بێ بازل لا وهێنێ  ،تو قکەى خۆل ئەسەپێنا بە سەگ خەڵکلا .ئیتمر
م چۆ ئەتێا ئ هەگ هێشێبل لە دبابڕ بکەم.
بممۆیە هەمممێب جوگێ م کە بوسممس سممەبرل ئەهمموتەبڕ پێشممەبڕ ،ەسممری ئەکەبتە
ەەەیممس لە حمموڵس خممۆل ب لە دڵممس خۆی ملا ئەی ممێە ،رەقیممر ب بێ ملڕ گ لەم زڕمممو ەدا
هەگ بەش خممێگاب ئەب م  .بە تەبابل بەغیەممس لمما ئەهمموە ،بەاڵم الل کە بوسممس
سممەبرل ەئەکممرد .هەگ بە خممۆل ئەەممێە هەمممێبى خەتممول خممۆتە ،تممۆش تممۆزل
خۆە ەێگج بکەگڕبڕ بزا ە چۆ لەب بوشتر وب دڕگئەکەى.
گبب مو ەختێم پشممێبل دا ب چویەکیشممس خممێاگدڕبڕ ،ئینجممو ەممێتس :ئیتممر ئەبمما
بممڕۆمەبڕ .پممێگل ەممێتس :کچمما گۆڵە ،دڕ تممۆزێکیکەش دا یشممە بممو مو مملببیەتی
بوەسێتەبڕ .گبب و ەێتس :ە پێبگێ ەیو ئیتر بەسە ،با خەگیکە د یوش رێنم
ئەبممما ،بمممڕۆم بوشمممە ،ئیشمممئ هەیە .هەسمممتو خمممۆل کمممۆ کمممردڕبڕ ب تمممێبگڕکەکەل
هەڵ رتەبڕ .ەسری ب دایکس تو بەگدڕگەو چێب لەەەڵس ب خێاحوریزیو لا کرد
ب گۆیشم  ..ئممومە خممو ەممێتس :بڕڵمماڵ ئەەەگ ئەم سممەبرییە تممۆزێ جممێا یپ بممێایە
هەگ هەمێبمممو س ئەخممێاگد ،بەاڵم خممێا بەبڕ گڕحەممس پمما کممردببی کە جممێا س
ەدابڕتا ،ەسری هەڵس دایە ب ەێتس :بەاڵم دایە بیرە ەجما کە چە مل شمۆ ب
بمواڵبەگز ب سمەگبپرجێکس جممێا س هەیە ،دایکمس ەمێتس :ئینجممو خەڵم چمس لە پممرچ
بکوە ئێێڕ هەگ بە تویەرە پرچتو جێا ە ،چێب ەتەبڕ سمەگ دایکمس بوبکتمو خمێا
ەەرێبل بکوە ،سەگبپرچس بە وب بو گ بمێب .ەسمری لە داڵ زۆگل پما موخۆش
بێب کە دایکمس با بوسمس سمەبرل ئەکمرد ،بەاڵم زۆگ خمر بمێب .قەە شمتس بال
دڕگ ەئەبڕل.
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گبب و چێب بۆ ئەسووبەسێس بۆ ئەب موڵەى کە سەبرل پێمس ەێتبمێب .گابڕسمتو
لە بەگدڕگەو ب بە مکتەکۆڵە لێس دا .هەگ زبب دڕ س کێگێ هوە ەمێتس :بوشمە..
بوشە با هوتئ .بە گاکرد هوە دڕگەموکەل کمردڕبڕ ب ەمێتس :ئەبڕ تمۆل گبب مو
خو ! زۆگ بە خێربێس رەگمێب بڕگڕ ببگڕبڕ.
بڕکمێ شمتێ کمێگڕکە ئەتممێە ئەیزا مس کە ئێکمتو شممتس بال بمۆ دێم  .هەگ کممێگڕ
دڕگەوکەى پێێڕدایەبڕ ،گبب و ( )3بەستەل دڕگهێنو ب ەێتس :هو ..کوکە بێکمتێ
ئەم کتێبو ەم بمۆ تمۆ هێنموبڕ بە پەلە تمێبگڕکەکەل ەمرێ دایەبڕ ب بیکمتس بچێمتە
دڕگێ .بێکتێب پێس ەێە :دڕ بڕگڕ پشێبیە بلڕ ئوبێ سوگدییە بخمۆگڕبڕ!
گبب و ەێتس :ە کوکە پەلەمە ئەبا بڕۆم زۆگ سمێپو  ،ئیشمئ هەیە ،ئیتمر هموتە
دڕگڕبڕ ،بە شێرزڕییەکەبڕ سەیرل دڕبگبپشتس خۆل کمرد ب ەمێتس :دڕ تمێ خمێا
بڕگڕ خممۆە مەکممێ ڕ! ئینشمموڵاڵ گۆ ێمم یەکێمم لەم کممێگا ە پەالممموگم ئەدڕ ب
ئوبڕببیشئ دڕچێ  ،ئێکتو بەشکئ وسمیوبێ منمس دل ،وڵێم ئەبڕ چمس ئەکەیم
لە موڵس ئەم سا کێگڕ ەوزڕبە !.
***
دب یو بەگڕب رێنکس ئەگۆیش خەڵ هەگبا خەگیم بمێب ئەهموت ب ئەچمێب ب
چویخممو ە ب بەگدڕگەممول سممینەموکو یپ خەگیمم بممێب قەڵەبمموڵ ئەبممێب  ،هە مملێ
کەسممیپ بەگدڕگەممو ب حەبشممەکو یو ئوبگشممێ ئەکممرد .گبب ممو تممۆزێ بمموگل
سێب بێببێب ،بەاڵم هێشتو بەشس دبب موڵس تریشس پا موبێب.
دبببوگڕ بیرل لا کردڕبڕ ب ەمێتس :خمێایە ...ئەەەگ ب ەگێمەەبڕ دیکمو ئەبێمتەبڕ
شممەگ ب هەگا ،تمموکە سممۆڵ ب لممن ە قوپقمموپ ئەکمموتە ممموڵە دگابسمما! ئەمە هەمممێبل
قەینممموکە ،ئێکمممتو مممم چمممۆ ئەەەمە مەڵکە ممملل بڕکمممێ ئەب گۆ ڕ کە سمممەەەکە
پەالموگل دام ،خەگیم بمێب تمێگڕکە ب ممێبگڕکە رمڕێ دڕم لە ترسمو و .کە بوسمئ
کمممرد بام بەسمممەگ هممموە سمممەبرل ەمممێتس :قەینوکمممو کەگڕ ئممموخر تمممۆ منممموڵس ،کە
شمێبهەە وخموتە سممەگ .بە دڕم بال لما کممردم منمس ەەیو مملڕ بەغملا ب خەگیکممیپ
بێب بەکوە بە دکتۆگ ب جەس دکتۆگیشئ لە بەگ بکوە .کە پێشئ ەێە بۆچس ئیمێڕ
ئەهێێ هەگ کتێب بکەمەبڕ ،ئەمە دبب سوڵە م لە پمۆلس شمەش ئەمێمنەەبڕ .ئیتمر
روییلڕل یمیە .دڕممس سمەبرل هەممێب کە شموگڕزال بمێبڕ .بمو بمڕۆم دابەشمیو
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ب مکەم بوش مترڕ گزەمموگم بێ م  .بەاڵم ئەەەگ جمموگێکس تممر همموتئ بممۆ ئەم ئیشممە خممێا
بەکێ ێ!.
هوتە سەگ جودڕکە ب پەگیمیەبڕ ،گببى کمردڕ پیرمەسمێبگ لە وکموب ەمێێس لە دڕ مس
ێ بمێب بمو س ئەکمرد :گبب مو ەیمو ئەبڕ ئەچمس بمۆ کمێێ ئێکمتو خەگیم بمێب
حەمە بنێرم بۆ الل دایک کە پێس بێا جێمعە ئێمێاگڕکەل دێمئ بمۆ التمو  ،تمو بەیمو س
زبب و ەکەتو بۆ بکەم .گبب وکیپ بە تمۆزێ حەپەسمو ەبڕ ەمێتس :ئمۆ بموجس پیمرۆز
ەیو ئەبڕ تۆل ،چۆ س ...چوکس ! بوجس پیرۆز ەێتس :بە سوقەە بمئ گۆڵە ،بە بەختمس
چمممو بمممس .ئەبڕ بمممۆ کمممێێ ئمممۆغر ئەکەل گبب مممو ەمممێتس :ئەچمممئ بمممۆ ئەب مممموڵە
ئوشنویەمو  ،ئەبیپ ەێتس :دیوگڕ موڵەکەیو لەم ەەگڕکەیە ،گبب مو ەمێتس :بەڵما ئمو
ئەبڕتممو لەب سممەگڕبڕ .بمموجس پیممرۆز :دڕ بوشممە خممێاە لەەەڵ ،بەاڵم بییممرە ەچمما بە
دایک بێێس .گبب و  :بە سەگچوب ،بیرم وچا.
بمموجس پیممرۆز چە ممل هە وبێمم گۆیشمم ب ەەگایەبڕ ەممێتس :گبب ممو ەیممو بە
قێگبو ئوەوە لە خۆە بێم ئەەەگ قەڵەبموڵغییە شمتێکس باە دل مەترسمە حەز
ئەکەل بممو لەەەڵ م بممێئ .گبب ممو بە پەگۆشممەبڕ ەممێتس :قەڵەبمموڵغس چممس بممۆ چممس
بممێبڕ خممێا ەکممردڕ بمموجس پیممرۆزم :تممۆ مەترسممە ەیممو ە ،ممموڵس حمموجس کەگیەممس
دگابسێتو رەقیرا ە لە یمێڕگۆبڕ پمۆلیو ب معموب ب مێسمەلەحەل دب یویمو بە
سەگدا داگ ابڕ .گبب و گڕ س هەڵبزگکوب مێبچڕکێکس سوگدل پیمو هموە .لێمێل
بش بێب بە شێرزڕییەکەبڕ ەێتس :بال رەقیرا ە وزا س بۆچس بوجس پیمرۆز بە
سوقە ،تۆ مەترسە ،هیچس با ییە ب دببگیش لە ئمێەەبڕ .ئمێەە هەقەمو چیمیە بە
سەگ یو ەبڕ .گبب و بڕختە بێب دڵس گابڕستێ  ،ەمێتس :بوشمە دڕبێما بمۆ بایمو
لا کرد بوجس پیرۆز :کچما گۆڵە خەبەگیمو لما دابڕ کە با مموڵس قوچموخس بمۆ
هوتێبڕ .گبب وکس رەقیر ئوهێکس هوتەبڕ بەگ ب هە وسەیەکس هەڵکێشو ب ەێتس :تێ
خێا  ...بڕڵماڵ سمەیرڕ ..ئیتمر دڕممس تیکەڵمێپێکەڵ بمێب ،بە تەبابڕتمس ەیئەزا مس کە
چس بێێ  .لە پوشو ەێتس :دڕبوشە بوجس پیرۆز مم ئەگۆمەبڕ مموڵا ،تموزڕ موچئ
بۆ ئەب موڵەل ئوشنومو  ،توقەتس پۆلیو ب مۆلیکئ ییە ،بوجس پیرۆز :ئەگێ بڕڵاڵ
گۆڵە بە قێگبو ەکەە بئ بچۆگڕبڕ موڵەبڕ بوشترڕ!.
گبب ممو ەەگایەبڕ بەگڕب ممموڵ ،بەاڵم هەگچە مملل کممرد ەئەهمموتەبڕ سممەگ خممۆل
ئەبڕ لڕ بە قکەکو س بوجس ترسمو بمێب ،هەگ ەەیشمتە سمەگل کۆاڵ ەکەیمو کەبتە
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گاکممرد ب بەپەلە دال لە دڕگەممو .سممەبرل دڕگەممول لمما کممردڕبڕ ب بە گببیەکممس
خۆشەبڕ لێمس هموتە پێشمەبڕ ب ەمێتس :گبب مو ئەبڕ تمۆل! هەل ئمورەگی کچمس
چو  ..بوش بێب زبب هوتیتەبڕ .دڕبڕگڕ ببگڕبڕ دڕل..
گبب وکیپ هەگبا بە موتێمەلێبلس چێبڕ ببگێ سمەیرل کمرد ەەسم ب سمەتڵ
ب سمممۆ لڕ لەب ممموبڕدا باڵبکمممرابڕتەبڕ ب الیەکمممس حەبشمممەکە ب ێمممرداگ هە ممموگ
تێبڕکە ئوب گشێ کرابڕ بڕکمێ ئەبڕل دادڕ سمەبرل خەگیکمس مموڵ پموکرد ەبڕ ب
ەەسممکلا بممێببا! سممەبرل بە پێکە یممنەبڕ ەممێتس :دڕل کچممس بمموش بممۆم ب ێممڕڕبڕ
بزا ئ ئەمجوگڕ چ رێێێک لا کرد ب چۆ خۆە دڕگبوز کرد گبب و ەێتس :بمو
بچینە ببگڕبڕ ئەبسمو بمۆتس ئەەێمڕمەبڕ .ئەمەل ەمێە ب ەەبموکەل دا مو .هێشمتو
گڕ ممس هەگ هەڵبزگکممموبێب .سمممەبرل لە پممڕ چممموبل بە پیمممرڕ تمممێبگڕکە کەبە کە
هێشمتو شممتس تێملا ممموبڕ .بە شمێرزڕیس ب تێبگڕبممێب ێکەبڕ دڕسمتس دایە ب ەممێتس:
هەل ەیو ! ئەمە چییە ئەل بە مەس شکوبە ئەمە چێاگ سەەوتە لە کێێ بمێبل
گبب و  :تۆ گابڕستە بو بۆە ب ێڕمەبڕ .سەبرل :دڕل رەگمێب بی ێڕڕبڕ!
هەل یمموخێا دابڕشممێس .گبب ممو  :بڕڵمماڵ هەگ خممێا گڕحەممس کممرد کە ەیممو رتئ .لە
پیرمەسێبگ پۆلیو مواڵ یو ئەپشمکنس خەڵکمیپ هەگبا خۆیمو دببگ ئەخکمتەبڕ
لە ترسممو ،چممێ کە چە ممل گێبێاگێکیممو ەرتبممێب .منممیپ پۆلیکممێ شممێێنئ کەبە ب
ەرتەیشس بەاڵم بوش بێب خێا ب گاستو لەب کموتەدا کموکە ەەبە چموبل لما بمێب.
ئەبیپ لەەەڵیو بێب ئیتر رریوم کەبە .لە پۆلیکمەکە تمێگڕ بمێب ەمێتس :چیمتە بە
سممەگ منمموڵس بابڕ سممەبرل چمموبل زڕو بممێب ەممێتس :بە گاسممتس بەختەممو بممێب ب
خێا گڕحەس پا کردببی لە بەاڵیەکس ەەبگڕ گزەوگ بێبی ! تۆزێ سکم بمێب،
گڕ س تێکچێب لە جرە ب ررتس خۆل کەبە .پوش ەختا پرسس :بوشە ەتزا مس
موڵس کا یو ئەپشکنس ب بمۆچس ئەەەگا گبب مو  :بە خمێا بموجس سمەبرل! مم
هەگ خەمس کیکەکەم بێب ،ئەترسوم لە دڕستەس بکێن  ،بمۆیە هۆشمئ الل هیچمس
تممر ەبمممێب .لە پیرمەسمممێبگڕبڕ تمممو ەەیشممتێبمەتە ئێمممرڕ ئەبڕ ممملڕ گابڕسمممتوبم ب
پشێبم دابڕ ب دا یشتێبم ،زیکەل دبب سەەوتئ پما چمێبڕ! سمەبرل بە تەبابى
ش مێە اب دڕسممتس دایە کیکممەکەل لە مەگ گبب مو بیبمموە بیشمموگێتەبڕ ،بەاڵم هەگ
زبب پەشممیەو بمممێبڕبڕ ب ەەگایەبڕ ،کمممرا ب رەقیو ەکمممو س هێنمممویە خمممێاگڕبڕ ب
ەەبممموکەل دا بە سمممەگیلا ب ەمممێتس :گبب مممو  ،مممم تمممو مممموڵس کمممو ەێسمممەو س
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دگابسێەو ئەچئ ،تێبگڕکەکەشمس هەڵ مرە ب چمێب هە ملێ کموغەز ب زڕگریشمس
هێنویە دڕگێ ،ئەبا یشس تێخک ب بردل ب گۆل.
گبب ممو کە دل کە لە ببگڕکممو س یممیە ،چممێبڕ حەبشممە ب بممو س کممرد :دایە..
دایکە ەیمو  ،دڕ مگ ەبمێب! لە بەگ خمۆیەبڕ ەمێتس :دڕ بمرۆ دڕل .ئەل هەگ ئێمێڕ
کەیف بکە ب گابێێر ب منیپ بڕ
سممەەس پمما سممێبتو ب هەگ بیهێممن ب بممبە ! دڕ بممڕۆ سممەبرل خممو تممۆش بیخممۆ،
زڕگدڕخە ەیە ەرتس ب ەێتس :ئول لەب ئوزا ب قڕڕقمڕڕکەگ ب شمێرل مەیملا ە چمۆ
خەگی بێب ،ببێگێتەبڕ لە ترسو و! تۆزل
دا یش ب لە پڕ بیرل کەبتەبڕ کە بوجس پیرۆز سبەینا دێم بمۆ مو کمرد  ..لە
دڵس خۆیلا ەێتس :ەکو قکەکو یو بۆ ب ێمڕتەبڕ! خمۆ ئەبیمپ هێنملڕ چە ەبموزڕ لە
هیچە حەکویەە دگبس ئەکوە.
ئینجو بڕگڕ شتێکس دیبا ەسیوەتس منس کرد با کە ب ەگێەەبڕ موڵا .بە خێا تمو
مممو ێکس تممر ممویبڕێتەبڕ ب هەگ بوسممس ئەکممو .هەگ چممۆ ا بمما پممێپ ئەبڕى دڕمممس
ب وتە سەبرل م خۆمس ئەەەێنەا ب پێس ئەڵێئ کە بوسس ەکوە.
گبب و لەم بو ب خەیواڵ ەدا بێب ،ەێێس لە دڕ س دڕگەمو بمێب ،چمێب کمردیەبڕ
کو سەویەس ئۆتمۆمبیەچس بمێب بە بەگچمنەیەکەبڕ ،کە ئەممس دل ەمێتس :گبب مو
خو ئەبڕ کمو حکمەی ئەم بەگچیمنەیەل بمۆ موگدبب ب ئەڵێم گۆ ل شمەمەە
خۆشممممئ ئەەەگێمممممەەبڕ ،ئیشممممەکەم خەگیمممممکە سممممێب ئەبێممممم  ،گبب ممممموکیپ بە
خۆشممییەکەبڕ ەممێتس :کممو سممەویل یممو خممێا بەخێممر بێممس دڕمممێکە دیمموگ ی م  .دڕ
رەگمممێب بڕگڕ ببگڕبڕ  .ئەبیممپ ەممێتس :سێپوسمم ئەکەم ،بەاڵم ئەبمما بممڕۆم،
چێ کە پوسەکەم لە بەگ کۆاڵ ەکەدا گاەرتێبڕ خەڵکیشس تێلایە .ئەبا بیمو ەیە ەە
ەەگاج ،بەاڵم بممو بەگچیممنەکەە بممۆ بهێممنەە ببگڕبڕ تممۆ ممویتێا س ..دڕسممتس دایە
بەگچیمممنەکە ب هێنمممول لە بەگ هەیمممێا ەکە داینمممو .دڕسمممڕڕکەل دڕگهێنمممو ب تمممۆزێ
دڕمێبچوبل پا سڕل ب چوبێکس بە حەبشەکەدا ەێڕا ب ەێتس :ئەبڕ چییە ئەڵێس
لە تۆ بەب البڕ کەسس تر لە موڵەبڕ ییە ئەگێ تێ خێا خوڵ حوجس چۆ ە کو
حکەی دایئ دڵس لە الیەتس ب هەگ ئەڵێ ئەبێ بوبکئ حوڵس چۆ بێ  .گبب و :
ئۆل بە سوقەل سەگل بئ یوخێا! بە خێا ئەبڕ لڕل بیر ئەکەم  .هەگ موڵەکەل بە
جوگێ چۆڵ کمردببڕ .بموبکئ شمێکر بوشمە ،دیکمو ەبڕ سمەویل پرسمس ئەگێ ئەبڕ
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دادڕ سممەبرل ب پمممێبگڕ حەپکممەخو لە کمممێێ گبب مممو  :بڕڵمماڵ تمممو ئەم مممموڵەل
دگابسممێەو چممێب  .سممەویل ،دڕ کەباتە م م بە دۆەممو زۆگ هەباڵممس خمموڵە حمموجس
بێرسە ب دڕستس موچ ئەکەم .ئەەەگ پێئ کرا پێپ گۆیشت سەگێکتو لا ئەدڕم.
ئەبڕ لڕل پما ەچمێب دیکمو ەبڕ لە دڕگەمو دگا ،گبب مو ەمێتس :ئەبڕ چیمیە خمۆ
م هێشتو دا ە یشتێبمەتەبڕ ،ئیتر لێیلا چێب دڕگەو بکوتەبڕ...
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موڵەکەیممو خممو ێبیەکس قەدیەممس بممێب ،حەبشممەیەکس زۆگ ەەبگڕل بەگد ب خممۆڵس
هەبێب ،سەکۆیەکس خۆشس لە وبڕگاستلا بمێب ،هەگبڕهمو حەبزێکمس بچێبکیشمس
تێلا بێب ،کە هەگ گاسم لە کموگێزڕکەبڕ ئموب ئەهموتە موبل بڕ کمو س بابمێب ،لە
دڕبگببەگل حەبزڕکە چە ل دگڕختێکس تێب ب هە وگ ب مێێل جێا یشس لا بمێب.
ئێێاگا ێمر داگڕکو یمو ئوبگشمێ ئەکمرد ب الکمێپ ب بەگڕیمو لما گائەخکم ب
سەموبڕگیو لا دائە و ،کە میێا ب خزمیشیو ئەهموت شمەبا تمو دگڕ مگ لەبێ
دائە یشممممت ب و یشممممیو هەگ لەبێ ئەخممممێاگد ،دڕگەوکەیممممو دبب دڕگبازڕیممممس
ەەبگڕل قەدیممئ بممێب ،کە لە دڕگەویممو ئەدگا  ،خەڵ م تممۆزێ پێ مس مموخۆش بممێب،
چێ کە ئەبێب ئەب هەمێب حەبشە ەەبگڕیە ببڕل تو بچا
بیکوتەبڕ .جوگا بە گۆ هەگ کرابڕ بمێب ،چمێ کە ەەگڕکەکەیمو زۆگ ئەممی بمێب
دڕگبدگابسێکو یشممیو بڕ خزمیممو لمما همموتبێب .هەگ لە دڕممما سمموڵەبڕ پممێکەبڕ
بممێب ب هەگ لەب خممو ێبڕدا لەدای م بممێب ب ەەبگڕ بممێب بممێب  .بەاڵم ئەبڕتەل
کێگڕکممو حزبویەتیممو دڕس م پمما کممردببڕ دڕگەمموکە هەمیشممە دائەخرێ م  .ئەڵممێ
هەگکەس میپ کە همموە ئەبمما بممزا کێممیە ئەبجممو دڕگەممول لمما بممکە ەبڕ .هەمیشممە
گبب وکس رەقیمر ئەبێم گابکموە دڕگەموکە بکموتەبڕ ،لەبەگئەبڕ هەگچە مل لە دڕگەمو
ئەدگا گبب و ئەیبۆاڵ ل ب ئەی ێە :کە حولتمو بایە دڕگەوبا ێم بمۆ خۆتمو پەیمو
بکە قوچەو شکو!.
گبب ممو کە دڕگەمموکەل کممردڕبڕ ،دایکممس خممۆل کممرد بە ببگدا لەەەڵ کممچەکەل
ەێسممەو س دگابسمما یو مملا .چینییەکممس ەەبگڕل بە هەگ دبب دڕسمم هەڵ رتبممێب
خمموبلییەکس پمموکس پێمملا دگابممێب .هەگ لە دببگڕبڕ گبب ممو زا ممس ئەمە کممێلیچەیە،
چێ کە بۆ س حێەس لا ئە هوە .دایکمس بە دڵێکمس خۆشمەبڕ ەمێتس :ئمۆخەل ( مێب ە
ەیو ) ئەبڕ شێکر هوتێبیتەبڕ گبب و  :بەڵا دایە ەیو دڕمێکە هوتێبمەتەبڕ..
ئەل ئێێڕ ئەمە چیتو کردببڕ بۆ س شتێکس خۆش دێ ! دایکس ەمێتس :بە سموقە
بوجس سەبری ئیەڕۆ میێا س دێ چێبم لە موڵس کمو ەێسمەو لەەەڵ حەالب ب
منوڵەکو تۆزێ کێلیچەمو بۆ کرد .
هوتنە هەیێا ەکە ب گبب و قوپەکەل لە دڕس کچەکە بڕگەرە ،دایکمس چموبێکس
ەێممڕا ب ەممێتس :ئەل کممێا سممەبرل ئەیەگۆ ..بممزا ئ هێشممتو هەگ هیچممس ەکممردببڕ!
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گبب و بە سەگسومییەبڕ ەێتس :چۆ ئەل خۆ ئەب بە منس ەمێە تمو مموڵس کمو
ەێسمەو ئەچممئ ئەل الل ئێمێڕ ەبممێب ! دایکممس :ەبڕڵماڵ کچممئ بمۆچس چممس بممێبڕ
گبب و  :موزا ئ ...ئەڵمێ ممواڵ ئەەەگێم ئەبیمپ دڵمس کەبتە مەگاقەبڕ ،با بمزا ئ
چممێبڕ هەباڵ ب دڕ مێ بممو بێرسممێ  .دایکممس تممۆزل ممموتبێب ..ەممێتس ئەمە کمما
ەێتس کچا گۆڵە ئەبڕ دگۆیە ..ئەبا کا ئەم دگۆ زلەل کردبا! گبب مو  :بڕڵماڵ
دایە دگۆ یممیە ممم خممۆم ئوەمموم لمما بممێب بە چمموبل خممۆم بینممیئ لەبەگئەبڕ زبب
هوتەەبڕ ب ئیشەکو یشمئ تەباب کمرد ،دایکمس تمۆزێ شمێە اب ەمێتس :دڕل گبب مو
قوپەکە بەتوڵ بکە بۆ ەێڵەخو بمو بمڕباتەبڕ دایکمس چموبڕگێس ئەکموە .هەگ (بڕکمێ
شتا بیکتس کمچەکە زبب بمڕباە ب ەمێێس لەم قکمو ە ەبێم ) .گبب موکیپ چمێب
بۆل بەتموڵ کمرد ،خموبلییەکەل بمۆ قەد کمرد ب خکمتییە موبل ب ەمێتس :همو ەیمو ە
ئێکتو دایک چوبڕگێ ئەکو ،خێاە لەەەڵ .کە هەگ خۆیو ممو ەبڕ ەمێتس :ئما دڕ
بمممۆم بمممو بمممکە بمممزا ئ چمممس بمممێبڕ ئەبیمممپ ەەینمممس شممم چمممۆ بمممۆ سمممەبرل
ەبممێب
ەێڕابممێبڕبڕ ،باشممس بممۆ دایکممس ەێممڕایەبڕ ب ئەمەشممس خکممتە سممەگ (بە
گزەوگم بێب بەاڵم بەب خێایە گۆ ێ هەگ تێبشس ئەبئ )..دایکمس :قەزاببەاڵ دببگ
وتبینێمم .
ممێگل موەمەیممس شممەگیف ئینشمموئەڵاڵ چوبیممو کممێێر ئەبێمم ب کە
گبب ممو  :یممو خممێا با بێ م  .دایکممس تممۆزێ مموگڕحەە بممێب بەاڵم زۆگ لە سممەبرل
بوشممتر بممێب ،بڕ ئەب ەترسممو ،پمموش ەختمما بمما دڕ ممس ەممێتس :دڕل بە قێگبممو
بڕگڕ بو حەبشەکە تەباب بکەی ەبڕکێ میێا ەکمو بێم  .گبب مو  :میمێا س چمس
بە خێا گڕ ە هەگ یەکەیمو ئێکمتو لە کێ ێکملا خمۆل شموگدبێتەبڕ .دایکمس :بمۆچس
چممى بممێبڕ قێگیممو بەسممەگ با دڕ پممو زڕ کەسممیو ەممرە قمموبیەە هەمممێب شمموگڕکە
ب ر کچا بڕگڕ هەگ ەێێشس مەدڕگێ!.
حەپکەخو چێبڕ حەبشە ب سەتڵ ب جومەکەل هەڵ رە ب چمێب بمۆ الل بمۆگل
ئوبڕکەبڕ .گبب وکیپ هوە بۆ یوگمەتیلا س ،دایکس ەێتس :ئەم بەگچینەیە چیمیە با
لەم هەیممێا ە دا ممرابڕ بە خممێا گۆڵە ئەبڕ ملڕ شممێە ام لەم قکممو ە هەگ ەشممەلل.
گبب ممو بە خۆشممییەبڕ ەممێتس :ئممۆ لە دڕبگل ەەگێممئ ئەبڕ حکممەی ەیممو بممۆل
وگدببی  .پێپ ئەبڕل تۆ بێس سەە هێنمول .حەپکمەخو لەسمەگخۆل ەمێتس :ئمۆ
لە دڕبگل سمممەگل ەەگێمممئ خمممێایە ،ئەى ەی مممێە کەل دێمممتەبڕ گبب مممو  :بەگێ
بڕڵمماڵ ەێتس:شممەمەە ،باتە دببسممبەل ئەەەگێممتەبڕ ،ەێتیشممس کەبا زۆگمممو بیممر
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ئەکوە .حەپکمەخو لە بەگ خمۆیەبڕ ەمێتس :ئەى دایکم بەمرێ ئموخۆ حموڵس چمى
با .ئێکتو لە ەەگمول ئەب شوگڕزببگڕ ب بە دیوگ مەگڕزڕبڕ گبب مو  :کمێێر بمئ
یو خمێا بموجس سمەبرل سمەگ ئەکموتە سمەگل ب شمەگل لەەەڵ ئەکموە! دایکمس :با
مەڵمما گۆڵە سممەبرل رەقیممر کەل قکممەل کممردبڕ هەمیشممە هەگ ئەب لە سممەبرل
تممێبگڕ ئەبمما ..گبب ممو  :هەڵممس دایە ب ەممێتس :ئمموخر لەبەگ کردڕبڕکممو س لمما تممێگڕ
ئەبێ  ،هەمێب گۆ ێ هەگ لە دڕگڕبڕیە ب خەگیکس کۆبێب ەبڕیە ،خەڵکیپ قکە
ئەکە !! دایکمس بە هەڵچمێب ەبڕ ەممێتس :ئەب خەڵکمس لەبەگ کۆبممێب ەبڕ قکمەى پمما
ئەڵممێ بممو سممەگیو بمملڕ لە بەگد ،ئەى ئەەەگ سممەبرل با ەکمموە ب تممۆش بەشممس
خممۆە ەکەی م  ،م م ب ئەم ب ئەب ئەبمما هەگ با دا یشممی سەگشممۆگ بممی ب هەگ
ئیشێکیو دا بەسەگمو و بێێ لە بەی ب مەیو بۆ کەچ بکەی  .ەء پێێیکتە خەڵ
رێممر بکەی م ب هەمممێب بگیممو ببممنەبڕ .سممەیرل باڵتممو س تممر بکەی م  ،بە زیممود ەبێ م
بۆچس ئێەە چیەو لەبا کەمترڕ ! گبب مو لە دڵمس خۆیملا ەمێتس :کمێگڕ بموبە بە
خێا سەبرل دایکەیشس ەۆگیێڕ ب مەدڕ س کردببڕ! قمێگ بە سمەگمو ئیتمر چمۆ
دڕگڕقەتس هەگدببکیو دێ !
خەگیم بممێب لە حەبشممە پممو کممرد ەبڕ ئەبممێب ەبڕ ،کە سممەبرل همموتەبڕ ،دیمموگ
بممێب زۆگ هممیال ب مو مملبب بممێب ،بەاڵم گببل خممۆش بممێب ،بە پێکە یممنەبڕ همموتە
ببگڕبڕ ب ەممێتس  :کچمما هممی ەبممێب شممێکر بممۆ ممموڵس قوچممو ەەگاب  ،گببل
کممردڕ گبب ممو ەممێتس :ئەبڕ کە تۆشممیو ەرتممێبڕ بایممو زا یممێڕ لە ممموڵس ئەبا
بمممێبل ،چمممێ کە هە ممملێ شمممتیو باڵبکردبمممێبڕبڕ بەسمممەگ خمممزم ب کەسمممیو و ب
دڕگبوزیممو کردبممێب ،بممۆیە دبب ...سممما کەسممیو ەرتممێبڕ کە کیکممە سمممەەوە ب
گادبێیو پا بێبڕ ،گبب و لە دڵس خۆیلا ەێتس :ئەل قمێگ بەسمەگم ەبێم ئەبڕ
چ زبب با هەمێبی لە بەگ کرد سەبرل ەێتس :دایە ەیو تۆ بڕۆ باز بێنە ئیتمر
م ب گبب و جێ وکو چو ئەکەیم  .چمۆ بەگڕب الکمێپ ب شمتەکو یو هێنمو ب
خەگیکمممس چمممو ب سمممەموبڕگ حممموزگکرد بمممێب ب چە مممل کێگسمممییەکیو هێنمممو لە
دڕبگببەگل حەبزڕکە ..دایکیشیو چێبڕ سمەگ سمۆکەکە خەگیکمس جما داخکمت
بێب .تەختەیەکس ەەبگڕى داگیو لا دا وبێب ب لەەەڵ یە دبب قەگڕبێمێەل یە
کەسس شێێنێکس رێن ب خۆش بێب ،تو پوییزێکس دگڕ گ لەبێ ئە ێبست .
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ب ممێخە

سەبرل چێب دڕس ب دڕمێبچوبل ش ب جەس ەۆگل ب ەمۆبەگۆ
بە س کردڕ مل.
هەگبڕهو دایکس ب گبب وکیپ خۆیو ەۆگل.
بێب بە دڕبگل سەەوە شەشس ئێێاگڕ بوبکیشیو ەەگایەبڕ لە بوزاگ ب مزەەبە.
گبب مممو بەخێرهممموتنس کمممرد ب بوبڕشمممس پێممملا کمممرد  ،ەکەشمممس هەگبڕهمممو بە
گببخۆشممس چممێب بە پیممرییەبڕ .حمموجس چمموبێکس ەێممڕا ەممێتس :ئەبڕ چیممیە ئەڵێ مس
ئەمشمەب میێا ەممو هەیە ،تممۆزێ ممموە بممێب گببل کممردڕ ەکەیممس ب بە ئەسممێویس
ەێتس :با دیوگڕ دیکو دیێڕخو س سەبرل خو ە! ەکەل بە یمێڕ تێبگڕبمێب ەبڕ
ەێتس :ئەل خەڵم میمێا دڕگئەکموە! حموجس ەمێتس :ەبڕاڵ دڕگیمو موکە  ،بەاڵم
ئەبێممم میمممێا یپ حکممموبا بمممۆ خوبڕ ەممموڵ بکممموە ،ئمممێەەیپ پیمممری ب هیالکمممی ب
ئەمممممو ەبێ تممممۆزێ ئیکممممراحەە بکەیمممم  .حەپکممممەخو ەممممێتس :تێخممممێا ئینجممممو چ
گێ ویەکیو لە تۆ ەرتێبڕ ەە ج بۆ خۆیو ئەچنە الل یەکتمرل ب ئیشمیو هەیە.
حوجس سەگل بمودا ب ەمێتس :همو تەیموگڕ دگبسم ئەکە لە قکمەل قمۆگ ب حمیەکە
حیە م زیمموتر هیچممس کەیممو یممیە ،تممو یێڕشممەب دائە یش م ب ممویەڵ کە چمموبل
بچێتە خەب! حەپکەخو تێبگڕ بێب ەێتس :ئۆل پیوبڕکە دیکو با دیوگڕ بەزمم
پێممیە دایممئ تممۆ ب مۆڵەە دێ .گبب ممو ەەگایەبڕ الل دای م ب بمموبکس ب ەممێتس :بمموبە
ەیممو ئەبڕ چیممتە دایکممس ەممێتس :دیکممو بممۆڵە بممۆڵس دڕس م پێکممردببڕ! گبب ممو
جێابس دایکس ەدایەبڕ گببل کردڕ بوبکس ەمێتس :خمۆە موگڕحەە مەکە رویملڕل
ییە ،سەگێکس گابڕشو ل ب ەێتس :ئەبا خۆمو گابهێنی !.
ئەبڕ لڕل پێنەچێب میێا ەکو س سەبرل هوت ب هەگ لە دببگڕبڕ قموبقیژ دڕسمتس
پما کممرد ،بە دڕ مس پێکە ممی ب بەخێمر همموت ب بڕڵماڵ گۆحەممو چممێب ئەیەگۆ ئەب
خەبەگڕل یێڕگۆ چس بێب کردیو بە هەگا .حەپکەخو چێب بۆ الیمو ب بەخێمر
هممموتنس کمممرد ب سمممەبرل بو مممگ کمممردڕ ئەبالبڕب ەمممێتس :گۆڵە ئەەەگ بوسمممس بە
ەبەێمم ئەکە بچممنە ببگڕبڕ ب دڕگبدگابسمما هەمێبیممو لە حەبشممە ب لە
موڵ  .سەبرل ەێتس :بوشە دایە جموگێ هیچەمو یمیە .ئیتمر دا یشمت شمەبڕکەیو
بڕ زۆگ شەبا س تر بە قکە ب ەوڵتە بردڕ سەگ.
حوجس بەیو س زبب هەستو ب ێێژڕکەل کرد ،بەگچویس خێاگد ب خۆل کۆکردڕبڕ
ب کە بڕباە بۆ دبکو  .حەپکەخو پا ەێە :چوبە لا بێب ،با قەزابمس ئێمێاگێ
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هەگ لە خممۆگایس خممۆە تممێبگڕ کممرد ،تێخممێا هممی وگڕحەتیممو کردی م ئەبیممپ
ەممێتس ەبڕڵمماڵ بمۆچس مموگڕحەە ئەبممئ خممێا بکممو هەگبا دیێڕخممو ەەگم بێ م  ،م م
ئەبڕ لڕم ەموبڕ ەخۆشیس دڵئ هەیە ،هوکو بەالدا هوتئ ،بەاڵم ئمو خمۆزەە چموبم
لێمم ئەبممێب کە سممەبرل چ پەتێەتێنێکممس پمما ئەکممردل !...قەینمموکە هەگ لەسممەگل
بکەگڕبڕ ب کەتنەکو س بۆ داپۆشە! حەپکەخو قێگەس پڕبمێب لە ەریمو ب ەمێتس:
خێا ەکمو یمو خمێا مەگەمئ پمێپ مەگەم کەبێم ب قەزاە لە هەممێا  .ئەەەگ تمۆ
ەبس ئیەە بۆ چس چوکی ! حوجس بڕاڵمس دایەبڕ ب
ەممێتس :دڵممس خممۆە ەمموجز مەکە ،بەاڵم لەدباییمملا قکممەکو ە دێممتەبڕ بیممر .لێی ملا ب
گۆیشمم حەپکممەخو یپ پمموش تمممۆزێ ەریممو چمموبل سممڕییەبڕ .دا یشممم لەبەگ
سممەموبڕگڕکەدا ،لە دڵممس خۆیمملا ەممێتس :بە خممێا جێا یممو ەێتممێبڕ (قکممەل حەو
گڕقە).
گبب و هەستو ب سمەبریپ دبال ئەب هەسمتو ب و ەکەیمو خمێاگد ب موڵەکەیمو
کۆکردڕبڕ .سەبرل ەێتس :دایە م توموڵس ئەب گڕریقەم ئەچئ ،حەپکمەخو خمۆل
تۆزێ ەێگج کردڕبڕ ب ەێتس :گۆڵە ئەمە کومیو ە ،ئەى ئەم شمەب هەممێب پمێکەبڕ
ەبممێب سممەبرل بە سەگسممێگمو ێکەبڕ ەممێتس :ئەمە چیممیە دایە بممزا ئ کەبتیممتە
پممر ب پرسممیوگ ئەمە کەل باە لمما همموە دایکممس ە مێتس :بڕاڵ گۆڵە بێممێئ چممس
خەگیک وخۆشس ئەکە ئەل وزا س سبەینا و ئەکەی ب ئەبا تمۆزێ خۆممو
کۆکەینەبڕ
حکەینیپ دێتەبڕ ،سەبرل سەگل سێگمو لەم ەۆگینەى دایکمس .جمێا دایەبڕ ب
چێبڕ ببگڕکەل.
خۆل کۆکردڕبڕ ب ەەبوکەل ەرە بە دڕستەبڕ ەمێتس :خمێا حموریز ئەبڕ ملڕم پما
مموچا زۆگ زبب دێممەەبڕ .سممەیرێکس سممەەوتەکەل کممرد ب ەممێتس :هەل هممێب هەل
هێب هێشتو سەەوە ۆل بەیو ییە .دایکس ب گبب وکیپ سەیرێکس یەکترییو کرد،
ئەبیپ دڕگەوکەل دایەبڕ بە یەکو ب گۆیشم  .دایکمس هەگ با بە مموتس دا یشم ب
دڕستێکس خکتە سەگ دڕستەکەل ترل .گبب و هموتە الیەبڕ ب ەمێتس :دایمکە بمۆ
با ەممموجزل دایممم ەمممێتس :بڕڵممماڵ گۆڵە زۆگ سمممەگم سمممێبگ ئەمێنممما لە چمممێب ە
دڕگڕبڕ ب میێا س ئەم کچە ،گبب و بە شەیتو ییەکەبڕ ەێتس :قەل چس ئەکو دایە
بموجس سمەبرل ئیشمس خمراپ وکموە گڕ م ە ئیشمس حیزبویەتییمو هەبما ب شمەبێ
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تەەبیریو کردبا کە ئەممڕۆ لە شمێێنی کمۆببنەبڕ .دایکمس بە مموتییەکەبڕ ەمێتس:
هی وچێتە ئەقێەبڕ ئەمە هی حیزبمویەتس یمیە .چمۆ حیزبمویەتییەکە ئەم هەممێب
خۆ ەمۆگی ب رمڕ ب همێبگڕ ! دڕسمتس کمرد بە ەریمو ب ەمێتس :ئمۆل کمێێراییئ
دایە کە ەەزڕل بمممرام حیزبمممویەتس ئەکمممرد ئەبڕل ئەب گاسممم بمممێب ،هەمێبیمممو
ئەبڕ لڕ بە گێکێپێکى ئیشیو ئەکرد همی کە ئوەمول لە همی کوگێکیمو ەبمێب.
بە خمێا زۆگ جموگ بە هەرمتە میممێا ێکس ئەهموە ،هە ملێکیو ەو ئەبمردڕ سممەگدکتۆگ.
کەلمممێپە ب شمممتەو بمممۆ ئەکمممڕی ب بەگێشمممەو ئەکمممرد لەدبال چە مممل ممممو ا
ئەمو زا س کە ئەمو ە پیموبل قوچموغ بمێب ،لە بمرا کێگدڕکمو س ئێرا ەمو هموتبێب
لێرڕبڕ دڕگبوزیو بکە کە بڕۆ بۆ دڕگڕبڕل باڵە.
گبب و دڕستس کردڕ مەس دایکس ب ەێتس :تێخێا دایە ەیو مەەرل ب دڵس خۆە
مموگڕحەە مەکە ،بممزا ی خممێا چممس ئەکمموە ئیتممر بممو هەسممتی ئەمممڕۆ ممو ئەکەی م ،
ەبڕڵاڵ بوجس پیرۆز ئێێاگڕ دێ ب لێرڕ ئە ێێم تمو بەیمو س زبب هەسمتێ  ،خمۆل
بال ەێە .دایکس ەێتس :قەینوکە گۆڵە ئەەەگ چمس پێشمئ خمۆش یمیە لێمرڕ بنێێم
دڕمس زۆگ شمڕڕ ،حەز موکەم بەم جرتمێررتەل سمەبرل بزا ێم  ،بەاڵم دڕسمەاڵە
چیممیە ئمموررڕتس تممویە ئەم شممەب لە مممواڵ ێبسممتنەل کممردببڕ بە مممۆدڕ .خەڵ م
زسممتو و بائەکە لەبەگ بەرممر ب سممەگمو کە مموتێا بەیو یممو زبب ب م ە ە مممواڵ
کەچس ئەم بە هوبی با ئەکو! بۆیە ئەترسمئ شمتێکس لە ێرسمەگدا بێم  .گبب مو
ەێتس :و دایە ەیو بموجس پیمرۆز رەقیمرڕ ،هەگ ئەب ەەییمبەل هەیە کە زۆگ بێێمیە،
بەاڵم م همی ترسمس خمراپەل لما موکەم .خمێا ەکردڕ ئەەەگ با بمێایە هەگ کموکە
حەمەل کێگل لە وب ئەبرد .وزا س دایە کمێگێکس چە مل پمو ب دڵکمۆزڕ! هەممێب
مەدحس ئەکە  .ئەل وبینس دایئ لەەەڵ کوکە ەەس ب کو حکەینە
حەپکەخو ب گبب و دڕستیو کرد بە هە لێ ئیشمێکوگل موب مموڵ ب گبب مو
ەێتس :دایە ەیو بو ئەممڕۆ شمتێکس خمۆش لما ێمی لە بەگ بموبکئ ەێ موحە ..ئەبڕ
چە ل گۆ ێکە چێشتێکس بە دڵس ئەبمو لا ە وبڕ.
دایکس ەێتس :بوشە ئەممڕۆ هەگ خۆشمئ قەگاگم دابمێب کە یموپرا لما مێئ ،دڕبچمۆ
بەشمممکێ تمممۆزێ ەەاڵمێمممێل جمممێا بکەیمممتەبڕ لە مێمممێڕکە ،بەاڵم هێشمممتو گبب مممو
ەجێاڵبمممێب ئەب ەمممێتس :ەبڕڵممماڵ گبب مممو ەیمممو جممموگێ بمممڕۆ کەبا ب سمممێخەە
قۆڵلاگڕکەم بۆ بێنەبڕ الل بڕستو ئەحەەد .لە گۆ ل شەمەەبڕ ئەڵا تەباب بمێبڕ.
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دڕستێکس دا لە شو ب قۆڵس ب ەێتس :شەب سموگدل کمردبڕ ئەم بەیمو ییە هەگ بە
تەبابل سەگموم بێب ،کە هەستوم بۆ ێێژ .گبب و ەێتس :بوشمە دایە ەیمو هەگ
ئێکتو ئەچئ بۆە ئەهێنەەبڕ ،بەاڵم تو م خۆم کۆ ئەکەمەبڕ بیمر بمکەگڕبڕ بمزا ە
هیچس ترمو پێێیکتە لە بوزاگ بو جوگێکس تر ەچەەبڕ .دایکس ەمێگج ەمێتس :ەل
ەیو ە هی ئیشس کەمو ییە ..بەاڵم ئەەەگ ئەتێا س سەگێکس پێبگڕ ئومینەە بملڕ،
خمممۆە ئەزا مممس ئەبڕ چە مممل گۆ ێمممکە ەهممموتێب ب ە دڕ یمممو بمممێبڕ ،ەبڕکمممو
خێا ەکردڕ ەخۆش بم یمو شمتێکیو بە سمەگ هوتبێم  .گبب مو ەمێتس :بەسمەگ
چوب م خۆشمئ زۆگیمو بیمر ئەکەم .ەەبموکەل هەڵ مرە ب لما دا گۆیشم  ،لەبەگ
خۆیەبڕ ئەی ێە (دڕمە هەگاشەکەل سەبرل کەسس پێێڕ ەهێشتێبی ).
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گبب ممو لە پێشممو سممەگێکى ممموڵس پممێبگل دا ب پێممس ەممێە کەبا دایکممى بیریممو
ئەکممموە .ئەبیمممپ ەمممێتى :بڕڵممماڵ خۆشمممئ دام ممموبێب کە ئەممممڕۆ بێمممی بمممۆ التمممو .
گبب مموکیپ ەممێتى :تێخممێا پممێبگێ ەیممو هەمێبتممو بڕگ ! ەسممری لە هەیممێا س
بوڵەخممو ەکەبڕ قیژا ممى ەممێتى :ئەى چممۆ ممویەی بە خممێا توقەممو لێممرڕ ممومێنی !
گبب و ەێتى :یو خێا بەخێمر بمێ  .لێمى دا چمێب بمۆ مموڵى بڕسمتو ئەحمەەد .بموش
بێب ەکەى لە موڵ بێب کەبا ب سێخەەکەى دایکى بڕگەرتەبڕ ب پموگڕکەى دایە
ب خێاحوریزل کرد .هوتە دڕگڕبڕ ب لە دڵس خۆیملا ەمێتى ئەبڕ چمۆ بمێب دیکمو
ەیممو ێە بە خممێا تەباب ەبممێبڕ بڕکممێ جمموگا ى تممر! ممموڵس ئمموبا بمما هەگجمموگڕ
بیو ێبیەکى توزڕى ئەدۆزیمیەبڕ ،جموگێ ئەی مێە ەخمۆش بمێبم ،جموگێ ئەی مێە
مەکینەکەم شکوبێب ،جوگێ ئەی ێە چێبم بۆ الدێ بۆ سەگ تەەزێ .ئیتر خەیوە
هەمێب بڕهو ! بەاڵم با شمێکر ئەمجموگڕ بەخمتئ بموش بمێب .گبب مو کمۆاڵ ەکەى
بڕل ب خەگی بێب ب وتە سەگ جودڕکەى بەگ مزەەبتى ەەبگڕ ،کە سەیرى کمرد
لە جممموگا قەگڕبممموڵغتر دێمممتە بەگ چممموبى ،بە تمممویبەتى جممم ە لەبا ەى لەم الب الدا
سممیو  ،سممیو ب چممێاگ چممێاگ بڕسممتوبێب  ،کممۆمەڵێکى بیک م  ،سممى کەسممیپ لە
دڕبگى چە ممل کەسمما کۆبێببممێب ەبڕ دڕ م ە دڕ یممو بممێب .گبب ممو ەممێتى :یممو
حوریز دیکو چس قەبموبڕ! ئوخۆ ئۆتۆمبیل کێس شێال با بە گاستى وخۆشمیو
کممردببڕ ،گۆ یممیە ئەم ئۆتممۆمبیەچییە گڕزا قێگسممو ە یەکمما ەکە بە ێممرڕبڕ،
هەگکە هەستو ب دبب ەو ەى بێب ئۆتۆمبیەێکى کڕل .هەگبڕ شێ لە موب ئەم
کۆاڵ ە ب بەسەگ ئەم جودڕ قەگڕبوڵغو ەدا کەبتە جرتێررە بما ئەبڕى زۆگیشمیو
بە تەبابى بمزا لێخمێگی چیممیە! گبب مو بەپەلە خممۆل ەەیو ملڕ کممۆمەڵەکە ،کە
سمەیرل کممرد دبب ،سمما ەەسممکەگ سممەگب تێاڵیممو بەدڕسممتەبڕیە ب دبب الدێییممو
دابڕتە پممممێپ خۆیممممو کە هەگ یەکە بمممموگێ داگیممممو پێممممیە ب چە ممممل مریشمممم ب
کەڵەشێرێ بەسەگ بوگڕکەبڕ  .ئیتر ئەبڕ ەەسمکەگڕکو هەگ ئەمموڵ بە سمەگ ب
ەێێالکى الدێییەکو و ،ئەبا یپ موزا چمس بمکە لەبڕ بەبالبڕ کە خێراتمر بمڕۆ .
خەڵکەکەش کە بە دبایو ەبڕ کەسمیو موبێرێ دڕم بکموتەبڕ ب بێما ئەب چیمیە ب
بممۆ لێیممو ئەدڕ ! هە مملێ سەگشممۆگ ئەکە ب ئەگۆ  .هە مملێ هەگ بۆڵەبۆڵیممو ە ب
هە ملێکیپ بڕخممتە ب ممری لە داخو ممو .گبب مو زۆگ تریممو لێیممو چممێبڕ ممزیکەبڕ
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هە مملێ جمموگ ئەهمموتە الل کەگڕکممو ەبڕ ب جوگببمموگیپ لە پش م ەەسممکەگڕکو ەبڕ
ئەگۆیش  ،چوبى پڕ بێببێب لە ررمێک ب دڵس لە خەرەە .حەزل ئەکمرد ئەەەگ
بە دڕسمممتى بمممێایە ئەم بەگدل بممملایە بە ممموب شمممو ب تەبقمممس سمممەگل ئەب دبب
ەەسممکەگڕدا ،کەبا دڕکە لەب الدێیممیە هە اگا ە ،بەاڵم چممس بکمموە هەگ بە داگێ م
ئەیکێ  ،دڕ بوشە ئەبا ئەم هی  ،ئەى وبا ئەب خەڵکە ەختا غیرڕتیمو هەبما !
چممۆ هەگبا سممەیر دڕکە ب ئەم زبڵممەە قبممێڵ ئەکە  .هەگ ممقەش مموکە ! بال
خممێایە خەڵکممى چە ممل ترسممنۆ هە ! هەگ کەسممە لەبەگ دڕسممتکەبە ب ئممیپ ب
کمموگى خممۆل ،ئەب هەم مێب غەدگڕ قبممێبڵ ئەکمموە ب خممۆل سەگشممۆگ ئەکمموە ،ئممو
خۆزەە ئێکتو هەگ هی ەبێ تفێکى زۆگ قویەئ لما بکرد مویە ب گامکمردایە ..چمس
بمممکەم ئممموخۆ چمممس لەب بەسمممەزمو و ە ئەکە بەدڕم ئەم خەیمممواڵ ەبڕ ب لە دا ب
تێبگڕییملا ئوەممول لە هممی ەمممو بممێب کمموتا بە خممۆل زا ممى خەڵممکەکەى لێ مى دببگ
کەبتب مێب ەبڕ .ئەبیممپ ەممێگل دایە خممۆل ب زۆگ بەپەلە گۆیش م تممو ەەیشممتەبڕ
سممەگیو کە سممەیرل کممرد ،دى با یەکمما لە الدێییەکممو خممێێ بە سممەگب چمموبى
دێتە خێاگڕبڕ ،ئیتر گبب و د یول لە بەگچوب توگی بێب ەمێتى :تەباب ...بە خمێا
ئەەەگ م م شممتێ لەم سممەەبوبو ە ەکەم خممۆم ئەکممێ م ،ئینجممو بممۆ بە خممۆگایس لە
داخو و خۆم بکێ م! بو شتێکیو لا بکەم جو ئەبا ە بەکێ ! چوترڕ!
بەم بیرڕبڕ ئەم جموگڕ بە ئموگڕزبب خمۆل دبا خکمتەبڕ ب بگدڕ بگدڕ دڕگۆیشم
تممو پێشممى کەبت م  ،ەەیشممتە الى شممێێنێکى قەگڕبمموڵغترڕبڕ ،سممەگببل ممموڵس شممێ
لەتیف .دیوگ بێب الدێییەکو یو بەگڕب حومیە دڕبمرد  .لەب موبڕدا چە مل دبکمو ێکى
لا بێب هە لێ منوڵ سمەبەتەیو دا مو بمێب ،میمێڕ ب شمتس بایمو ئەررۆشم  .ئیتمر
گبب مممو دڕسمممتس دایە بەگدێکمممى بممموش لە کمممۆمەڵەبەگدى بەگدڕممممى موڵێممم کە
خەگیکممى تەەەیممراە بممێب تممۆزێ دا یش م بە بیممو ێبى پممێاڵبڕکەیەبڕ کە ەممێایە
قممممموچى ئەەرێممممم  .بەگدڕکەى خکمممممتە ێمممممر ەەبممممموکەیەبڕ ب بمممممێخچەى کەبا ب
سێخەەکەى دایکى جمێا ەمرێ دا ب خکمتییە بم هە ێمى چەپمیەبڕ ەەبموکەى لە
خمۆل پێچممو ب بەپەلە شممێێنیو کەبتەبڕ ،بەاڵم تممۆزێ شممێە ا ب ەممێتى :ئمو گڕسممئ
بە ر ب بوبکئ لە ترسو و ب لە داخو بەرێ  .ئەەەگ هموە ب ەشمیو رتئ ئێکمتە
ئەم خەڵکە رەقیرڕ ئەکێ  .بوکیمو چیمیە الل ئەبا هەممێب کمێگد دب ممنە! بەاڵم
ئەیچممۆ هەگبا بممزا کە ئەمە هەقممس خۆیممو ە ،کە بە گاسمم ب بە چەپممو خەڵمم
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ب ممر ب بکممێ ب کەسممیپ قکممە ەکمموە ،ەبڕک مێ خەڵکممى تممریپ تممێبش بممب !
کێگڕ دڕخێاى ئەکمرد چوبیمو دڕگئەهموە خەڵم کەبابما حمێگمەە ب سەگشمۆگ
یو هەگبەرێ بوشترڕ!.
جوگێکس تریپ خۆل ەێگج کردڕبڕ ب پێس هەڵ رە تو ەەیشمتە شمێێنێ کە دبب
سا کۆاڵ ى بەسەگڕبڕ بێب .لەسمەگل کۆاڵ ێکملا بۆیمو بڕسمتو هەتمو خمێا هێمزى
داب مێایە بەگدڕکەى هوبیش م بممۆ ەەسممکەگڕکو  ،گاس م داى بە کممو ڕڵەى سممەگل
یەکێکیو دا ب یەککمەگ خمۆل کمرد بە موب کمۆاڵ ەکەدا .تمۆزێ گال کمرد ،بەاڵم کە
دى کە دببى ەکەبتممێبڕ خمموبل کممردڕبڕ .بە تممویبەتى کە چمموبى بە پیرێژ مما
کەبە لە بەگدڕگەممویەکى کممرابڕدا دا یشممتبێب .پیممرڕ ەکە کە ئەمممى بەب حمموڵە دى
بو ى کرد:
ئەبڕ چیتە کچە ...بۆ با گاە کمرد گبب موکیپ بە شمێرزڕیس ەمێتس :قێگبو م بمئ
پممێبگێ ەیممو بەشمموگڕبڕ! هەتیممێێکس سەگسممەگل شممێێنئ کەبتممێڕ زۆگ ئەترسممئ!
پیرێژ هەگ زبب پوڵێکس پێێڕ و بۆ ببگڕبڕ ب ەێتس  :ئەیەگۆ!! بمڕۆ کچمئ بمڕۆ
ببگێ مەترسمە بممو ئەب سمەەبوبە بێم بممزا ە چمۆ هەگ دبب چمموبل دڕگئەهێممنئ!
گبب وکس کردڕ ببگڕبڕ ب دڕگەوکەل داخک .
پیرێژ ەکە ببگ ب هەیێا ێکس بچێبکس هەبێب لەەەڵ حەبشمەیەکس بچکمۆلە .ە
چێب کوسەیە ئوبل بۆ هێنو ب ەێتس :بال بەمرم یمو خمێا ..ئەبڕ بمۆ باە بەسمەگ
هوتێبڕ گبب و کەبا ب سێخەەکەل دایکس دڕگهێنو ب بە هە وسەبڕکێێڕ ەمێتس:
بە خێا پێبگێ م چێببمێبم ئەم کەبا ب شمتو ەل دایکمئ الل خەیموە بهێمنەەبڕ.
کوتا بە خۆم زا س هەتیێبێکس ئوەر تێبەگبێبل ەدیێب ە وسیێم بە شمێێنەبڕیە
ئیتمممر ئەبڕ هەگ ئەیمممێە (ئمممو ەیمممو ئەبڕ ئوبگێممم مممودڕیتەبڕ ...دڕ گابڕسمممتە بمممو
بت ەما) ب زۆگ قکەل وشرینتریشس تێکەڵ ئەکرد ،چمێ کە هەگ قکمە بمێب خمۆم
لا کەگ کرد ،بەاڵم کە ەەیشمتە ئەم چمۆاڵییە خەگیم بمێب پالمموگم بملاە ،منمیپ
گام کرد.
پیرێمژ ەمێتس :دڕ حەباڵە بە خمێا بم ئەم خمێێڕل ب التێلێبتمو ە باز لە کچممس
خەڵم مموهێن  .خممۆ کەسممیپ یممیە غیرڕتممس هەبێ م پێیممو بێممێ هەتیمێبینە بممۆ با
ئەکە بە خممێا چە ممل گۆ ێ لەمەبپممێپ دیکممو هەگ لەم کممۆاڵ ەدا هەتیێبێمم
خەگی م بممێب پەالممموگى کچێ م بمملاە ،بەاڵم بمموش بممێب خممێا ب گاسممتو بمموبکس
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ئەبێببەکرل ،منمس بەسمەگدا هموە ب کمچەکەل ەجوتملا ،چە مل تمف ب ەەەەتمس لە
هەتیێبڕکەش کرد...
گبب و کزبموە دا یش  ،بەاڵم هەگ دڕ ێگ ئەهوە دائەچێەکا ب ئەی مێە :ئمول
پێبگێ بە قێگبو بئ بۆ کێێ بچمئ ! پمێبگێپ بە دڵکمۆزییەبڕ ئەی مێە :کچما
گۆڵە ..بە قێگبو بئ مەترسە ..کما حەددل هەیە دڕسمت بمۆ بهێنێم ! بەم حموڵە
یێ سەەوتێکیو بردڕ سەگ .ئینجو گبب و ەختما هموتەبڕ سمەگ خمۆل ب ەمێتس:
ئەل پممێبگێ ەیممو چممۆ بممڕۆمەبڕ بە خممێا ئێکممتو دایکممئ خممۆل ئەکێ ێمم با
ئەزا ێ شتێکئ لێهوتێبڕ! پیرێژ ەکە ەێگج ەێتس :دڵ هی ەکموە کچمئ پمێئ بێما
موڵەکەتو لە کێێیە م خمۆم ئەتمبەمەبڕ ب تمو ەتملڕمەبڕ دڕسم دایکم دڕسمت
بەگ ودڕم .ئەەەگ ئەتەبێ هەستە بو بمڕۆی  ...بە خمێا ئەبڕى دڕسمت بمۆ بەگێم
دڕسمممتس ئەبمممڕم ،قمممێگ بە سمممەگیو حەل بمممۆچس شممموگل بممما سممموحێبە! گبب مممو
هەستویە سەگ پا ب بە ترسێکەبڕ ەمێتس :یمو خمێا بە قێگبو م بمئ پمێبگێ ەیمو !
ە چمممێب ەەبممموکەل هێنمممو ب پێاڵبڕکمممو ى لە پممما کمممرد ب سمممەگ ب سەگبەسممم ب
دڕسمەوڵەکەل چمو کمرد .ەەبموکەل دا بە سمەگدا ب ەمێتس :دڕل بمو بمڕۆی پیموبم
ئەبێ هەگ بە التو تا پەگێ ! گبب و بە شمێرزڕییەبڕ ەمێتس :لە دڕبگە ەەگێمئ
پێبگێ ەیو مەمبەگڕ سەگجودڕ بمو هەگ بە کۆاڵ مو بمڕۆی  ،پمێبگێ ەمێتس :بوشمە
ەیممو ە .گبب مموکس پممێپ خممۆل خک م ب لە کممۆاڵ ەکەل پشممتەبڕ کەبتممنەگێ هەگ
کممۆاڵ ە ب کممۆاڵ تمموکێ ەەیشممتنە سممەگ جممودڕکەل بەگ مزەەبتممس ەەبگڕ ،لەبێمملا
گبب ممو ەممێتس :ئیتممر ئەەەگ بەجممێئ بێێممس وترسممئ خممێا جەزاە بمملاتەبڕ پممێبگێ
ەیو  ،پیرێژ ەکە ەێتس :بە گاستە ئەترسئ لەبەگ من با بمو بمێئ لەەەڵم تمو الل
موڵەکەتممو  .گبب ممو ەممێتس :ە بە خممێا ئیتممر ئەم مموبڕ هەمممێب خممزم ب وسممیوبل
خۆمممو ب کمموکە ەەلیشممئ دبکممو ەکەل ئەبڕتممو الل ئەب ەەگاجەبڕ .ئیتممر تممۆیپ
ب ەگێرڕبڕ بو لەمە زیموتر همیال ەبیم  .پیرێمژ ەکە ەمێتس :ە کچمئ هیالکمس چمس
م رێرل ئەم هوتێبچۆیەم ..بوشە کەباتە بمڕۆ لە پە مول خمێادا بیم  .بە دڕم ئەم
قکمممو ەبڕ دڕسمممتس کمممردڕ مەمممس ب گبب ممموکیپ دڕسمممتس ئەبى مممموچ کمممرد ب لێممم
جیوبێب ەبڕ ب هەگیەکەیو بەگڕب موڵس خۆیو کەبتنە گێ.
***
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هێشممتو گبب ممو سمما چممێاگ هە مموبل لە کممۆاڵ ەکەل خۆیممو ەبممڕل بممێب دایکممس
بەقیممژڕ ب پەگۆشممێکس زۆگڕبڕ گال کممرد بممۆل ب ەممرتییە بمموبڕش ب کەبتە ممموچ
کرد ب بە قێگبو ب بە سوقە بێب س .کە ەختا هموتەبڕ سمەگخۆل ەمێتس :ئەبڕ
بۆ با دباکەبتس خۆ م هەگ بڕختە بێب شێ ببئ .قکەکو س خۆتئ بیرکەبتەبڕ
ەێتئ :هەبێ ب ەبێ شتێکس بەسەگ هموتێبڕ ،ئەبڕ بمۆ یەکمیپ هموتبێبمە دڕگێ
کە حەالب ب ەممێاڵڵەل کچممس بنێممرم بممۆ ممموڵس پممێبگە ب دبکممو س کمموکە ەەلی م کە
ب ەگێ بە دباتو .بوش بێب خێا گڕحەس کمرد دڵمس ئەبا یشمئ ەخکمتە مەگاقەبڕ..
پێشممئ ب مکەبڕ بممۆ ببگێ ...گبب ممو کە هێشممتو هەگ پەشممۆکو بممێب ،بەپەلە خممۆل
کرد بە موڵلا ب پوش ئەبڕل هە وسەل هوتەبڕ بەگ خۆل ب ەمێتس :دایەل ەیمو چ
بکەم بەختەکەم بایە! گۆ ییە م بچەە دڕگێ ب شتێکئ بەسەگ ەیەە!
دایکس کێشول بە سن س خۆیلا ب ەێتس :بڕل دایک کێێر بما! بێما بمزا ئ ئەممڕۆ
تێبشس چس بێبی !
گبب ممو ەممێتس :دیکممو لە دڕشممتوییەکەل الل ممموڵس بڕسممتو ئەحممەەدڕبڕ خەگیم
بممێب سممەەێ پەالممموگم بمملاە .منممیپ زۆگ ترسمموم ئیتممر ێ م بردمممس بممۆ ممموڵس
خۆیمممو تمممو هممموتەەبڕ سمممەگ خمممۆم ئەبسمممویپ خمممۆل لەەەڵمممئ هممموە تممموکێ بممموزاگ.
هەڵبرزکوبڕ! یو خێا کەبا ب
حەپکەخو ەێتس :بال گۆحس دایک دڕگچا گڕ
ەبمممێب ەی رتێبیممم خمممێا گڕحەمممس پممما
سمممێخەەکەم بە میمممراە کەبێممم  .بە
کردببی ! گبب و ەێتس :خێا ەکو دایەل ەیو مێبوگڕک بما ب بە لەشمس سموغ
لە بەگل بکەی  .تۆ چس بکەی  ..دایم بە دڵ پێێڕبمێب ە ب ەمێتس :دڕ بمڕۆ شمێێا
ئوب بلڕ بە دڕم ب چوبتلا ب ەختێکیپ پوڵ کەبڕ.
گبب و پوش دڕمێچوب شت چێبڕ ببگێ پشێبیە بلاە.

3١

5
هێشتو گبب و جێ ەل ەەگم ەبێببمێب لە دڕگەمو دگا .خەگیم بمێب خمۆل بکمو
بە ێبسمممتێب ،بەاڵم کە دل دایکمممس خەگیکمممس یممموپرا پێچمممو ەبڕیە بەزڕیمممس پێممملا
هممموتەبڕ ،هەسمممتو ب لەبەگ خمممۆیەبڕ ەمممێتس :دڕل بمممو ۆش لە سمممەگ دڕل بممما! کە
دڕگەول کردڕبڕ بوجس حەالبل دگابسا یمو بمێب بەخێرهموتنس کمرد ب دایکیشمس
لە دببگڕبڕ ەێتس :یو خێا بەخێر بێی خۆم خەگیم بمێبم بمێئ بە دباتمو ەختما
یوپراخئ لەەەڵ بێێچیتەبڕ.
گبب ممو بەگ لەبڕى بچێممتەبڕ ببگێ بیممرل کەبتەبڕ بە دایکممس بێمما کەبا ئێممێاگێ
موڵا پێبگل بە خوب خێزا ەبڕ دێم بمۆ الیمو  ،دایکیشمس ەمێتس :یمو خمێا بەخێمر بمێ .
بوش بێب قکەە کرد ،کەباتە حەالب زڕحەەە ەبا تۆ جوگێ ەختا ەەاڵل ترم لەب
مێێڕ بۆ بکەگڕڕ ،ئەترسمئ یوپراخەکەممو کەم بێم ب بەشمەو ەکموە! گبب مو هەگ
چە مملل ئەکممرد لە ترسممو خەبل لمما ەئەکەبە هەگ مێشممکس الل گببدابڕکە بممێب،
ئەی ێە :ئەبا چس قەبمو با ئوخۆ چییو بەسەگ ئەب منوڵ ب دبکو لاگا ە هێنو بێم !
یو خێا مەئ بشکا بۆچس بام کرد ،بۆچس خمۆم پما ەەیمرا .منمیپ بڕکمێ ئەب خەڵمکە
سمممەگل خمممۆمئ شمممۆگ ئەکمممرد ب ئەگۆیشمممتئ هەقمممئ چمممس بمممێب بەسمممەگ ئەم چەشمممنە
ئیشممو ەبڕ .م م الل خممۆم هەمیشممە ەەەی مس لە سممەبرل ئەکەم کە بە قکممە سیوسممەە
ئەکمموە کەچممس خممۆم کەبتممەە ەەسممکەگ کێشممت ! لە پممڕ بیممرل کەبتەبڕ ئێکممتە بمموجس
پیرۆزیپ دێ  .ئینجمو بڕگڕ بوسمس بێمتە سمەگ ب بەتمرش ب خێێمێڕ هەممێب دگۆکمو ئ
ئوشکرا بکمو بە خمێا خۆشمە! بڕڵماڵ مەەەگ سمەگ هەڵ مرم ئینجمو بە دڕ ێکمس ەختێم
بەگز ەممێتس :ئەگێ دایە ئەبڕ هێشممتو بمموجس سممەبریئ ەهمموتێڕتەبڕ دایکممس بڕاڵمممس
دایەبڕ ب ەمممێتس :ەبڕاڵ گۆڵە هێشمممتو هەگ ەهممموتۆتەبڕ ،ئیتمممر لەبەگ حەالب ەیمممێێرا
قکەل تر بکوە ،بەاڵم زۆگ دڵس لێس پڕبێب.
مە جەڵێمم یمموپرا خممرایە سممەگ ئمموەر .حەبشممە پممو کممرایەبڕ ب جمما گاخممرا ب
سەموبڕگ ب کەلێپەلس چو ئومودڕ کرا .ئەبجمو حەالب ئیز مس خێاسم کە بمڕباتەبڕ
موڵس خۆیو گبب وکیپ کە ەمێێ لما بمێب دایکمس ئەب ل بەگێ کمرد ،لەسمەگ خمۆ
هەسممتو ب چممێب ئمموبێکس کممرد بە خۆیمملا ب خممۆل ەممۆگل ب لەەەڵ دایکممس بممۆى
دا یشم چمموبڕگبا س میممێا بممکە  .ئەبڕ مملڕل پمما ەچممێب ئممومە خممو ب ەسممری
خو هوت  .دبال دڕسم کمرد ە ممل ب مموچێمێبچ بەخێرهموتنێکس زۆگ دا یشمت .
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حەپکممەخو پرسممس ئەى ئەبا ممس تممر کممێا خێشممکس ەممێتس :حمموجس ب کێگڕکممو
دبایس دێ  .ئەبڕ لڕل پا ەچێب سەبریپ هوتەبڕ ب هەە بەخێرهموتنس کمرد ب
دڕستس کردڕ مەیو ب چێبڕ ببگڕبڕ .ئومە خو پرسیس ،ئەگێ ئەبڕ سمەبرل لە
کێێ بێبڕ حەپکەخو ەێتس :بڕڵاڵ چێب بێبڕ موڵس گڕریقێکس ئیشمیو هەبمێب
ئمممومە خمممو بە ترسمممێکەبڕ ەمممێتس :ئەم ئیشمممە هەگ تەباب ەبمممێب! لە دڕگەمممو دگا.
گبب ممو چممێب بیکمموتەبڕ چممێ کە ئەزا ممس بڕختممس همموتنس بمموجس پیممرۆزڕ ،ەممێگج
دڕگەوکەل کردڕبڕ ب کە دل ئەبڕ پێشس لما ەمرە ب بە ئەسمێویس بڕ پموگا ەبڕ
پا ەێە :بوجس پیرۆز ەیو بە قێگبو بئ ەکەل بوسس دبێنا بمۆ دایکمئ بمکەل
زۆگ لەب پۆلیو ئەترسا لەبا ەیە هەگ وبل بەگێ خمێا ەکمردڕ دڵمس بێڕسمتێ
بموجس پیممرۆزیپ ەممێتس :ە ەیمو چممۆ پێمس ئەڵمێئ ،هەگ قەە بوسیشممس مموکەم بە
تمویبەتس کە ئەمممڕۆ شمتس با قەبممموبڕ الل ممموڵس شمێ لەتمیفەبڕ ئەبڕل دبێنمما لە
چوبیلا سەیرا بێبڕ! ئیتمر چمێبڕ حەبشمەکە بمۆ الل حەپکمەخو ب خێشمکس ب
سەالمس .دا یش ب دا ە یش ەێتس :بال پە و بە خێا چس قەبموبڕ ئەمڕۆ وشا
ەتو بیکممتبا! حەپکممەخو لە دڵممس خۆیملا ەممێتس :دیکممو گادی مۆ ب تەل مراو همموە
سەگمو ەێژ کوە! با ئەبڕى لێس بێرسم چمس قەبمموبڕ ەمێتس :بڕڵماڵ گۆڵە یە
قیمومەە ب حەشمر بممێب ەبێمتەبڕ .ئەممڕۆ قممێگ بەسمەگێکیو لە ێمر داگا کێشم ..
گبب و مێبچڕکێکس سوگدل بە لەشلا هوە ب ەێتس :ئا ..تێ خێا دڕبیێا بزا ی
چمس بممێبڕ بمموجس پیممرۆز ەەبمموکەل ەرمممۆڵە کممرد ب لە تە یشم خممۆیەبڕ داینمموبڕ
ەممێتس :ئممومە خممو ەممێتس :ئەیەگۆ خممێا ەکممو چممس بممێبڕ بمموجس پیممرۆز ەختمما
ەەگببل پممو کممردڕبڕ ئینجممو ەممێتس :ئەمممڕۆ چە ممل ەەسممکەگ دببالدێ مس ئەەممر ،
ئەیو ەبێ بیو بە بۆ حمومییە ،گۆڵە لە گێ مو موزا ئ منوڵێم  ،پیوبێم  ،بە تەبابل
وزا رێ کا بێبڕ ،بەاڵم ئەڵێ پیوب بمێبڕ چمێ کە منموڵ وتێا ێم شمتس با بکموە..
هەممێب بە پەگۆشممەبڕ ەێتیممو ئمما ..چممس بممێبڕ چممس کممردببڕ بممۆ خمموترل خممێا!
ەممێتس :بڕڵمماڵ بەگدێکمممس کێشمموبڕ بە سممەگل یەکێممم لە ەەسممکەگڕکو وب سمممەگل
کردببڕ بە دبب لەتەبڕ! ئیتر بە جوگێ بە لۆگل ەەسکەگ داگ اب بە سمەگ ئەب
وبچە قێگ بەسمەگڕدا ب کێیمو بەگ دڕسم کەبتبما ەرتێبیمو ە ب بردببیمو بمۆ
حممومییە ،هەتممو ەەیو لببشممیو نە ئەبێ دایممو گزا مملبب بە داگ ب بە شممەو ب بە
قۆ وغە تفە گ ،گبب و دڕس ب قوچس سموگد بمێب ەبڕ ب هێمزل تێملا ەممو .هەگ
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لە شمممێێنەل کە گابڕسمممتو بمممێب دا یشممم  .دبال ەختممما هەسمممتویەبڕ ب چمممێبڕ
ببگڕبڕ ،بەاڵم جێمممس بە خمممۆل ەدڕەمممرە .زۆگ بممما ئممموگام ب هەگاسمممو بمممێب
ەشیئەبێرا خۆل بە وگڕحەە پیشو بلا .لە پڕ دایکس بمو س کمرد ەمێتس :مێب ە
ەیممممو ئەبڕ لە کممممێێس ! بڕگڕ با بمممموجس خەگیممممکە ئیشممممەو بممممۆ ئەکمممموە تممممۆش
یوگمەتییەکس بلڕ ،گبب و بە دامموبییەکەبڕ ەمێتس :بوشمە دایە با هموتئ ،کە چمێب
زۆگ وگڕحەتس پێێڕ دیوگ بێب ،گڕ مس پێمێڕ ەمموبێب هەگ چە مل بە زڕگدڕخە ەل
دڕستکرد ەیێیک خۆل تەبیعس پیشمو بملاە ،بەاڵم هەگ کەڵکمس ەبمێب .دایکمس
ەمێتس :ئممومەل خێشمکئ ..چمموبە لە گبب مموکە گڕ مس چممس لما همموتێبڕ! پێبگیشممس
ەمێتس :ئەگێ بڕڵماڵ ئەبڕ مێب ە ەیمو بمۆ با گڕ م پەگیمێڕ دببگ بما ەخمۆش
ەبمما ،دایکممس ەممێە :ئەمممڕۆ خممێا گڕحەممس پمما کممردببڕ .سممەەێ خەگی م بممێبڕ
بی رێ لە دڕشتەکەل الل مموڵس بڕسمتو ئەحمەەدڕبڕ .بەخێمرێ موگدبێبم کەبا ب
سممێخەەکەم بممۆ بهێنێممتەبڕ ،پممێبگل زۆگل پێنمموخۆش بممێب کێشممول بە خۆیمملا ب
ەێتس :بە خێا گۆ ێ شتێ بەسەگ ئەم تەفە ئەهێن .
سەبرل هوتە دڕگڕبڕ  ،سەالم ب چو ب چۆ س لەەەڵ بوجس پیرۆز کرد ب ەمێتس:
ئەبڕ چممس بممێبڕ چممس قەبممموبڕ ەممێێئ لە بوسممێ بممێب بمموجس پی مرۆز ئەی ێممڕایەبڕ
بمموجس پیممرۆز ەممێتس :ئممۆ بە سمموقەە بممئ گۆڵە چممۆ س ،سممەبرل بڕاڵمممس دایەبڕ ب
ەێتس :خۆش بمس یموخێا کمێگە ەممرێ .تمێ خمێا بمۆم بمو کە بمزا ئ چمس بمێبڕ،
بممموجس پیمممرۆز گببدابڕکەل بمممۆ ەێمممڕایەبڕ ب ئەبڕ ممملڕل تریشمممس خکمممتە سمممەگ،
سممممەبرل بە مممموگڕحەتییەبڕ ەممممێتس :بال موڵیممممو کمممموب بمممما بە خممممێا کممممورر ب
ەکەبێمتە بەگدڕسمتیو  ..بەاڵم ئەب هەتیمێبڕش حەباڵە
بێنومێبس  .یو خمێا کە
بە خێا بێ کەبا بەگدل تما ەرتمێب ئەبا خۆیمو لەبیمو ێب ئەەەگێم  .لە پوشمو
یەکا ئەقێس با با گاستەبخۆ پەالموگیو وداە .ئەبا خەڵم بزا ما چمس ئەکموە
دایکممس ەممێتس :گۆڵە خەڵم غیرڕتممس هەیە ،هە ملێ کە شممتس با ئەبینێم چمموبل
توگیممم ئەبێممم ب تمممر ب بیرکمممرد ەبڕى ال مممومێنا ،بە تمممویبەتس جەهێێەکمممو !
گبب مموکیپ الل ەسممرینس کچممس پممێبگییەبڕ دا یشممتبێب خممۆل ئەخاڵر مو بە چممو
خێاگد ەبڕ ەێێس لەم قکو ە ئەەرە ب بڕکێ با هۆش بابێب.
لە دڕگەو دگا ەسری گاپەگل ەێتس :خۆم ئەچمئ گبب مو ەیمو تمۆ بما تموقەتس مەچمۆ .زبب
بە گاکرد چێب دڕگەوکەل کردڕبڕ بوبکس ب دبب براکەل ب مومس پێکەبڕ کریو بە مواڵ.
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لە پممموش خۆشمممس ب چمممۆ س ب بەخێمممر هممموتنێکس ەەگم پیوبڕکمممو چمممێب ە بەگڕب
ببگل دا یشت  .پوش ەختما حموجس مەجیمل ەمێتس :دایکمس ەەلمس هەسمتە موبل
خێال لا بێنە چیەو هەیە بۆممو تمێکە .الم بایە هەمێبممو برسمیەو ە ،ەکەل
هەسمتویە سمەگ پما ب ەمێتس :یمموپراخێکس خمۆش بە دڵمس هەمێبتمو ئ لێنموبڕ .کمموکە
حممموجیپ هەڵمممس دایە ب ەمممێتس :کەباتە تمممو زبب بۆممممو دا ێیممم دگڕ ممم ە .هەممممێب
دڕسممتیو کممرد بە پێکە ممی  .حەپکممەخو ەممێتس :بڕل بەسممەگ چمموب .دڕل کچیممنە
هەست بکەب ە خۆ.
ئیتممر کچەکممو چممێب خەگیکممس قمموپ ب سممینس دا ممو ب ممو تەگ کممرد بممێب .
سەبرل چێب موستوبیو بۆ بکوە .بوجس پیرۆزیپ مە جەڵمس چێشمتەکەل هێنمویە
بەگدڕمس حەپکەخو ب سینییەکس ەەبگڕل مکس بۆ هێنو ب مە جەڵما یوپراخیمو
قێممممم کمممممردڕبڕ ممممموبل .بمممممۆ ب بەگامەل شمممممێی ب ەەاڵمێمممممێ ب تەگڕپیممممموز بە
هەڵەێهواڵبڕبڕ بماڵب بمێبڕبڕ بەب موبڕدا ،حەپکمەخو ەمێتس :بڕل دایکم بەمرێ
حکمممەی  ..چە مممل حەزل لە بنمممس مە جەڵمممس یممموپرا ئەکممموە ،بەاڵم ەمممێگج بیمممرل
کەبتەبڕ کە میێا س هەیە ،خێشکس ب مێردڕکەل ب خێشکەزاکو س لەبێم  ،جمێا
ەبێب کە بال ەێە .بۆیە قکەل بەسەگدا هێنو ب بە دڕ ێکس ەختا بەگز بو س
کرد :بەخە ەیو  ..بڕگڕ ئیشێکئ پێتە ،بەختیوگیپ بەپەلە هوتە بەگدڕممس ب ەمێتس:
رەگممممێ پمممێبگێ ەیمممو  ...چیمممیە ئەتەبێ مممم یممموپراخەکە بەش کەم بەسمممەگیو و
پێبگیشس بە پێکە ینەبڕ ەێتس :ە ەیو ە بەشمەکەل بوبکم ب مومم بەگڕ بۆیمو ،
کە بەشس ئەبا س وگد بو س کردڕ ئەبا س تر کە بێ هەگ کەسە بەشس خمۆل بە
دڵممس خممۆل بەگێ م  .خۆشممس بە سممەگ سممێگمو ێکەبڕ ەممێتس :ئەبڕ چی میە بممۆ کممێێ
ئەچس ئەبیپ ەمێتس :ئەم دبب یموپراخە ئەبەم بمۆ حەالبل دگابسمێەو  .تمێ خمێا
زۆگل ئەزێمممم لە ەەڵ کێشمممموبم ئەب هەمممممێب یمممموپراخەل لەەەڵ پێچمممموبمەتەبڕ
موڵەکەیشس بۆ پو کمردبمەتەبڕ .گبب مو هەسمتو ب ەمێتس :دایە تمۆ دا یشمە مم
ئەیبەم بۆیو ! سەبرل هەڵس دایە ب ەمێتس :دڕ و ەکەتمو بخمۆ ئەبسمو یەکێکەمو
بۆیو ئەبەی  .دایکس ەێتس :کچئ تو ئەبسو خۆیشیو و ئەخۆ ئیتمر بە کەڵکمس
چییو دێ ! ئێکتو بوشە کە هێشتو و یو ەخمێاگدببڕ .مو ێکس تیریمس دا بەسمەگ
قوپەکەدا ،گبب وکیپ لە دڕستس بڕگەرە بردل بۆیو کە ەەگایەبڕ دایکس ەمێتس:
بڕگڕ بە سموقە ممو ەکەە تەبابکە ،گبب مو بە کەسوسممییەکەبڕ ەمێتس :بڕڵمماڵ دایە
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تێرم خێاگدببڕ ئیتر همیچئ پما موخێگێ .پمێبگل بە پێکە یمنەبڕ ەمێتس :ئەترسمئ
تمۆش بمتەبێ خمۆە الباز بکەیم ! ئەم بەزمەل داهموتێبڕ هەممێب کچەکمو یەکممس
کمموغەزێکس پێممیە بە خێممرێ ئەبمما بە مکممقوڵ ب بە تەگازبب ممو بخممۆ ! گبب ممو
ەێتس :ەبڕڵاڵ پێبگێ ەیو م شتس با وکەم ،مم بما خمێاگد هەڵنموکەم بەاڵم
ئێکتو دڵئ ویبوە.
ەسری هوتە قکە ب ەێتس :بڕڵاڵ هەگ ئەبڕل موبڕ گێجیئ بکوە ،خمۆل بمێبڕ بە
داسممم ب دڕگزل دایمممئ موشمممەڵاڵ بەگێمممێڕیە .بە دڕسممم هەمێبیمممو ەبڕ ب هەگ
ئەیهێنممی ب ئەیممبە بممۆ ئەم الب ئەبال! بڕکممێ شممتا ەسممری بیکممتس بەم جممۆگڕ
دڕگل بممڕێ کەبا سممەبرل زۆگ ئەینێری م بممۆ ئەم الب ئەبال ،بەاڵم سممەبرل هممی
قکەل ەکرد خۆل تێنەەەیو ل.
ممو خممێگا ب قوپێقوچمموغ هەڵ یممرا .ەسممری مەسممینە ب لەەە مس بممرد بممۆ بمموب ب
ممممومى ب ئممموبل کمممرد بە دڕسمممتیو لا .بممموجس پیمممرۆز حەجەتەکمممو س کمممۆکردڕبڕ لە
خۆیەبڕ ەێتس :جوگێ چویە ئەخۆمەبڕ ئینجو
ئەیو شمۆم .سممەبریپ ەممێتس :بە خممێا وبێم  ،خممۆم ب ەسممری ئەیو شممۆی  .بمموجس
پیممرۆز گاپەگل ب ەمممێتس :بەب مەگقەدل حممموجس کممو ئەحمممەەد ب بەب غەبسمممەل
ممموڵس لە بەغممویە پە ممجەل بممۆ مموبە  ،جمموگێکس تممر دا یشممتەبڕ بممۆ چممو خممێاگد .
سەموبڕگل سێس بڕگشو ب ئەبریککویەبڕ لەبەگ ەێۆپ ب سمیڕڕل ئەهموە .سمینس
ب پیوڵە ب شەکردا س جێا س هەمێب گێ ب پێ دا مرا بمێب  .حەپکمەخو زۆگل
حەز لە پیممموڵە ب ێرپیممموڵە ب قمممۆگل چمممو ب قەدیەمممس ب جمممێا ئەکمممرد ب چممموب
سەموبڕگل بە وببو گ بێب!
دڕ س دڕگەو ئەهوە ئەمجوگڕ سەبرل گاپەگل ب دڕگەول کردڕبڕ ب با دیوگ بمێب
لە جێابس یەکێکلا بێب ،کە ەێتس :بەڵما بموبکئ لە مموڵە ب مموم ب ئەبا میپ لێمرڕ .
لەپوش ئەم قکو ە ئەرە ییەکمس ( )5٢-45سموڵەل البازل دڕمێچموب دگێمژل لمێبە
بوگێکس سێبگ ب سێس سەگ یێڕ گببتوبڕل چوب کێتێکێێر پێپ سمەبرل کەبە
گببل کممممردڕ الل پیوبڕکممممو سممممەالمس کممممرد .ئەبا ممممیپ لە بەگل هەسممممتو ب
بەخێرهوتنیو کرد ب ال خۆیو ەبڕ دایو یشو ل.
گبب و بەب حوڵە شڕڕبڕ کە تێلا بێب ،کە چوبل بە پیموبڕکە کەبە ێقمێگچێکس
ئەسێویس لە ەسمری ەمرە ب ەمێتس :ئەمە چیمیە! ئەڵێمس سمەەە رە مس چوببوشمقوڵ
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خەیوڵس دابڕتە موڵس ئێەە با دیکمو ەبڕ هموە! سمەبریپ کە هموتەبڕ الل دایکمس ب
ئەبا ەێتس :یو خێا بە مەس شکوب بێ  .ئەم چوب بوشقوڵە چمس هێنمول! دایکمس بە
ئەسێویس ەمێتس :سمەبرل ئوممو  ..بێملڕ گ بە ەەیمبە میمێا ە! گبب مو بە دڕ ێکمس
لەگزۆ ەێتس :ئەب گۆ ڕ چێب بێبم ەۆگڕبل بۆ بوجس سەبریئ بکمڕم ،ێم لە
دبکو ەکەل بێب ،چێبم بە سەگدا تفس لا ئەکرد ب پێمس ئەەمێە :ئەل بێشمەگڕو
چۆ ێقێبگچئ لا ئەەری بە بیو ێبل ئەبڕبڕ کە بوقس پوگڕکەم ئەدڕیمتەبڕ ،بە
خێا ئێکتو بەب توکە پو س بەگزڕ هەممێب دڕمێچموبە پمڕ ئەکەم لە خمێێ  .بە زۆگ
ەکەیممو بممردڕ دڕگڕبڕ ئەبیممپ ئەت ممێە ە بممول دیممێڕ ب ە بمموگا  .ەسممرینیپ
ەممێتس :ئەب گۆ ڕ منممیپ لەەەڵ ئەخممتەگ خممو ب دڵخممێاز ،کچەکممو س کمموکە مەالل
دگابسێەو چێب بێبی بۆ بوزاگ ،دبایپ ەێتەمو بمو سمەگێکس کۆەموکەل سمەەە
رە یپ بلڕی بزا ی چس توزڕل بمۆ هموتێبڕ .دبب سما شمتەو دابا کمرد ب بمۆل
دڕگهێنوی  ،کوتا ئێەە خەگیکس هەڵبژاگد بێبی دڕ مس ئێتمۆمبیەێکس زۆگ هموە
لە جودڕکەبڕ با دیوگ بێب بێبکیو ئەبرد .ئەب ئەبڕ ملڕمو زا مس سمەەە رە مس بە
گاکرد چێبڕ دڕگڕبڕ دبکو ەکەل بە سەگ ئێەەدا بەجا هێشم  .ئمێەەش هەگ با
سەیرل یەکتریەو ئەکرد ئەمو ێە ئەیەگۆ ..خۆ ئەم پیوبڕ هەگبڕکێ ەو بەلەسمە
بممێب! دبال ئەبڕ هەمممێب ئێتێمبیەەکممو تێممێەگ بممێب همموتەبڕ ببگێ ب هەمممێب
لەشس پێئەکە س ب بە شێە ابل ەێتس :هەمێب ئوررڕە بێب ئوررڕە!....
ئومە خو بە ئەسێویس ەمێتس :کچما گۆڵە ب بم  ..پیموبڕکە ەمێێس لما ئەبێم  .لە
بەگ خۆشمییەبڕ ەمێتس :زۆگ پیموبێکس بەدخمێبڕ ئەەینمو خمۆ ەکەل خمۆل ئەڵێمس
بێبکەشێبشمممەیە ب بە قەد کچیشمممیەتس! سمممەبرل پرسمممس :مممس چە ممملڕمینێتس!.
حەپکەخو هەگ ئەیێیک بوسمەکە پما ببمڕێتەبڕ گیمزێ چمول تما کمرد ب بمو س
کمممرد :ب ەخە ەیمممو بڕگڕ ئەم چویمممو ە بەگڕ بمممۆ پیوبڕکمممو کچیمممنە ئێمممێڕش ئەبڕ
چویەکو تو  ..هەگ کە چول خۆل هەڵ رێ.
ئومە خو ەێتس :ئەگێ حەپکەل خێشمکئ ...ئەبڕ بمۆ ئمێەەش بڕکمێ ئەم ەمولەمە
ممموچینە شمممێێنێ سمممەیرا ا بکەیممم بمممۆ خۆممممو هەمیشمممە لە کمممێ س ببگڕبڕ
خممزابی  .خێشممکس ەممێتس :با دیمموگڕ ئممێەە لە چوگڕمممو ێبسممرابڕ کە ەێێەممو لە
خەبەگێم بێم ب لە دڵەو ملا ئەخێگپێم  .ئمومە خممو بەدڕم چمو تێکممرد ەبڕ ەممێتس:
قکممەل گاسممت ئەبێ خەتممول خۆشممەو س زۆگ تێمملایە دڕبڕگڕ بممو بممۆ هەرممتەیە
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بچمممممی بمممممۆ قەگڕدا  ،خەڵکمممممس با ئەچممممم بمممممۆ سمممممەیرا س قەگڕدا ب قمممممۆپ کە
وسیوبێکیشممیو لەب مموبڕ ی میە .کەچممس ئممێەە خممێا ەەمممر دگێژیممو کمموە ،جممێبتا
ئومۆزاشممممەو لەبێممممیە ب موڵیممممو هەیە ب حوڵیممممو بوشممممە ب هەمیشممممەش ەەەیممممس
ەچێب ەو لا ئەکە  ،جوگێ سەگێکیو لا مودڕی  .دڕدڕل بمو منوڵەکمو بەگیم
ب بمممڕۆی  .حەپکمممەخو ەمممێتس  :زۆگ چممموکە بمممو سمممبەینا حکمممەی ەیمممو بێمممتەبڕ
ئینشمموئەڵاڵ ئەبیممپ ئەبەی م ب ئەگۆیم  .کە مموبل حکممەینس هێنممو ەسممری سممێبگ
هەڵ ەگا ب ەێتس :کەل دێتەبڕ !...سمبەینا ! حەپکمەخو بە خۆشمییەبڕ ەمێتس :ئمو
ەیممو ە سممبەینس دێممتەبڕ بە قێگبممو س هەگدببکتممو بممئ .ەسممری بە شممەگمێکەبڕ
ەێتس :خێا ەکو پێبگێ ەیو با مەڵا.
لە پڕ ەێێیو لا بێب کە بوبکس ەسمری ب سمەەە رە مس کێگڕکمو قڕڕقڕیمو ە ب
ئەڵێس مشتێمڕیو ە لە سەگ شمتێ حەپکمەخو بە پەگۆشمیەبڕ ەمێتس :ئمو ەختما
بێلڕ گ ب کچینە بو بزا ی ئەم دڕ ە دڕ ەیو لە چییە ،کە ەێێیو ەرە سمەەە
رە س ئەی ێە :تێنموەەم ئێمێڕ بمۆ ئەبڕ ملڕ تمێبگڕ ئەبم همۆ مم کفمرم ەکمردببڕ،
ئەڵممێئ ئەم هەتیممێا ە شممێ بممێب  ،بممۆ دا و یش م لە چییممو کەمە بممۆ ئەم ەممولەمە
ئەدڕ بە کێش هەگ ئەمڕۆ لە موب بموزاگ سمەگل سما ەەسمکەگیو شمکو لبڕ،
دڕ دیوگڕ کە ئەبا یپ بایو لا ئەکە خۆ بێلڕ گ وب .
کوکە حوجس ب بەختیوگ ب ەبگۆزل کێگل پێکەبڕ هموتنە جمێا  ،تمو کموکە حموجس
ەمێتس :گۆڵە ئێمێڕ بێمملڕ گ بم جمموگێ بمو مم قکممەکەم بمکەم ،ئینجممو ەمێتس :چممۆ
سەەە رە س ئێکتو ئەب خەڵکە هەگبا لە خۆگایس بایو لەب ەەسمکەگا ە کمردببڕ
خمممۆ شمممێ ەبمممێب دیممموگڕ ئەبممما ئەب بێنومێبسمممو ە کممموگێکس بایمممو کردبممما کە
خەڵکەکە ئیتر خۆیو پما ەەیرابما ،ەبگۆز هەڵیملایە ب ەمێتس :جموگێ ئەبا ە تمۆ
بوسیو ئەکەی هەتیێب ی ب لە سەگل بوبکس ئەب کەسمو ەش زیموتر کەبایمو
پا ئەڵێ  .مومس ەختا بە تێ لل ەێتس :ب بە کێگم ،لەسەگخۆ ..لە تمۆ ەەبگڕ
ترڕ .ب بە بهێێە بوبکم قکمەکەل تەباب بکموە ،بەختیموگ لەبەگ خمۆیەبڕ ەمێتس:
کممرێئ بمملڕ لە
بەڵمما ..با ەکە  ،بچم بڕکمێ تمۆ لە دببکممو دا یشم ب بڕکممێ
دڕمێچوبیو  ،چموببڕکا لەەەڵ کم ب مس خەڵم بمکە  ،پموگڕ بملڕ بە بێمێڕ س
قێگ بەسەگ بە قەگز ب بە سا قموە لێیمو بڕگب مر ەبڕ ،بموبکس ب سمەەە رە میپ
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هەگ قڕڕیو بێب .ئەبڕ لڕ بە تێ لل قکمەیو ئەکمرد کەسمیو ەێێیمو لە قکمەل
ئەبل تریو ەبێب.
سممەبرل ەممێتس :دایە بی مو ەگێ ..بە خممێا ئەترسممئ مممومئ بیکممو بە شممەگ .دایکیشممس
ەێتس :جوگێ ئێێڕ بێلڕ گ بم تمو بمزا ی چمس ئەڵمێ ئەبسمو ئەەەگ پێێیکم بمێب
ئەچئ .کە ەێێیو ەرە کوکە حوجس ئەی ێە :مەسەلەکە با یمیە بڕکمێ تمۆ ئەڵێیم .
ئەب دبب الدێیممیە قێگبەسممەگا ە هممی ەێ وهێکیممو ەکممردببڕ ،چە ممل مریشمم ب
کەڵەشمممێرێ بە سمممەگ بوگڕکو یمممو ەبڕ بمممێبڕ ،ەەسمممکەگڕکو ەمممێایە بیکمممتێبیو ە
مریشممممکەکو یو لمممما بکممممڕ  ،بەاڵم ئەبا تمممما ەەەیشممممتبێب لە قکممممەکو یو ب
کێگێکیو کردبێب بە تەگجێبمو  .الدێیەکو ەێبتێبیو ە مریشکەکو وررۆشمی
هێنوبمو بۆ دیوگل ،ئیتمر قێگبەسمەگا ە هەگ ئەبڕ ملڕیو زا یمێڕ کەبا ئەیو ملڕ ە
بەگ داگ ب شممەو ب زلە .جممو ئەمە بیممژدا ە ئەمە دیممنە ،سممەەە رە ممیپ ەممێتس :ئەل
سەەبوبس با کە مریش وررۆشێ بۆچس هێنوبێتس حوجس مەجیمل کە تمو ئێکمتو
هەگ قکەل ەکرد ،چێ کە موڵس خۆل بێب ،با دیوگ بێب ئیتر خۆل پمس ەەیمرا بە
تممێبگڕییەبڕ قیڕا ممس ەممێتس :بممۆچس بە زۆگڕ ممموڵس خۆیممو ە ب ویفرۆش م  ،لەەەڵ
ئەبڕشلا پا یو ەێتێب ب ئەیو بە بە دیوگل!
حەپکەخو ئیتمر چموگل ەممو هەسمتو ب لما یمو چمێبڕ پێشمەبڕ ب ەمێتس :ئەگێ
بوبکئ ،برام ..ئەبڕ چیتو ە ،ئەب قڕڕقڕڕتو لە چییە ساڵباتس لا بلڕ ب ئێێڕ بمۆ
با خۆتو تێبگڕ کردببڕ ،ئەب قێگبەسەگا ەى ەیراب ئێکتو خمێا ئەزا ما چییمو
بە سممەگ هێنمموب  ،ئەم قڕڕقممڕڕ ب شممەگڕل ئێممێڕ چممس لە حمموڵس ئەبا ئەەممۆگێ!
ساڵباتس لا بلڕ ئیتر بەسە! ئەبا یپ تۆزێ بێملڕ گ بمێب  ،بەاڵم بموجس پیمرۆز
ەێتس :گڕبس جێا ەمەگگ ب ب خێا هەقیو لا بکوتەبڕ بۆ خوترل رەخرل ەولەم!
سممەبرل بە تممێبگڕییەبڕ ەممێتس :تممێ خممێا بمموجس پیممرۆز بەسممە تمموزڕل مەکەگڕبڕ.
سەەە رە یپ هەستویە سەگ پما ب ەمێتس :شمەب دگڕ م ە منمیپ بە دبەمو .حموجس
مەجیممل ەممێتس :دڕ جمموگێ زببڕ ەختێکممس کە دا یشممە ،بممو بوسممس کوسممبس ب ب موزاگ
بکەی م  ،ئممێەە هەقممس ئەم بوسممو ەمو چیممیە سممەەە رە ممس ەممێتس :ەبڕڵمماڵ حمموجس
بممڕۆمەبڕ بوشممترڕ شممەب دگڕ م ە بە دبەممو ئەبا ممیپ هەمممێب خممێا حوریزیممو لمما
کرد .کموکە حموجس بێملڕ گ بمێب تمو چمێبڕ دڕگێ ،ئەب تفێکمس بە دبادا هەڵملا ب بە
گقێکەبڕ ەێتس :دڕ دابڕشمێ پیموب تمێ خمێا ئەمە پیموبڕ دینمس هەیە! خمۆ مم لە
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هیچو یئ بەاڵم بمو لە هیچیشمو ەبمئ ،ئەى ئینکمو میئ ئەى پیموب میئ بوشمە تمۆ
کەبا هممی چمموکەە ی میە ،و ەجیممب ،خراپەش م ەبێ م ! دڕسممتس دایە جومممو ەکەل
کمممردیەبڕ ب جممموگێکس تمممر بەسمممتیەبڕ ب ەمممێتس :دا یشمممتێبڕ جنێمممێ ئەدا بە بمممرا
کێگدڕکەل خمۆل ب لە سمەگ ئەب ەەسمکەگڕ بێنومێبسمو ە ئەکموتەبڕ! حەپکمەخو
هەڵمس دایە ب ەمێتس :دڕل کموکە حموجس ەیممو ەمێێ مەدڕگێ دڕسمت خمۆش بێم
تۆش چوک پا کرد .سەبرل گببل تما کمرد ب ەمێتس :شمتس با چیمیە دڕم خە ە
دڕمممس .ئەمممو میکممرۆب  ..میکممرۆ !! ئممومە خ مو ەممێتس :دڕل منمموڵینە هەسممت بممو
ئممێەەیپ بممڕۆینەبڕ ،ئەمممو ئەبمما زبب بنممێب بەیممو س ممو ئەکە  .حەپکممەخو
ەمێتس :دڕ هێشمتو زببڕ جموگێ ئمومە خمو ەمێتس :ەبڕڵماڵ بمو بمڕۆینەبڕ .خێشمکس
ەممێتس :بوشممە ئەى ئەڵێممس چممس! ەسممری ەیممو ئەمشممەب الل ئممێەە بنممێێ بەیممو س
ئیشممممەو زۆگڕ .ئینجممممو بە زڕگدڕخە ەیەکەبڕ گببل کممممردڕ ەسممممری ب ەممممێتس:
سممبەینا حکممەی ەیممو یپ دێممتەبڕ .ئممومە خممو کممردل بە پێکە ممی ب ەممێتس :زۆگ
بوشە بمو لێمرڕ بنێێم الم بایە خۆیشمس لە خمێال ئەبێم  .ەسمری بە اللمێبتس ب
تێبگڕییەکس دڕس کردڕبڕ پشتس کردڕ دایکس ب ەێتس :ئۆ دایە ..هەگ لە چەشنە
ەوڵتممو ە باز وهێنی م  ..دڵیشممس کممێگکەل ئەهمموە لە خۆشممیو و .ەسممری مممویەبڕ ب
ئەبا ممس کەش خێاحوریزیممو کممرد ب لێیو ملا گۆیشممت  .دبال ئەبا ئەمممو کەبتممنە
ش م کممۆکرد ەبڕ ب ممموڵ پممو کممرد ەبڕ .هەگ لمما بممێب ەبڕ گبب ممو ەممێتس :م م
ەختا با توقەتئ ئەچئ ئە ێبم ..ئیتر بەگڕب دبا خەڵکس چێب بنێب .
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گبب ممو هەگ ئەم دیممێ ئەب دیممێل ئەکممرد لە مموب جێ ەکەیمملا ب هەگچە مملل ئەکممرد
خەبل لمما ەئەکەبە .بیممرل لەب کەسممو ە ئەکممردڕبڕ کە بەگ چن ممس ئەب ەەسممکەگڕ
دگ لا ە کەبتێب  ،بڕ سینەمو دیەە س ئوزاگابییو ئەهوتە بەگ چموب ،لەبەگ خمۆیەبڕ
ەێتس :بوبڕگ وکەم الدێییەکو تو ئێکتو مموب  ..مەەەمێم هەگ زبب کێشمتێبیو  .ئەل
خێایە ەیو بۆ لەب کوتەدا م بەب شێێنەدا تێێەگیئ! دڕ مەئ شکا چە مل چموب قمویئ
بێبم .هەو ەبمێب مم شمێێنیو بمکەبم بەشمکەم ب یراممویە .بە خمێا هەگ ئوبڕببیمو
ئەبردم ب خمێا ئەزا ما بموب ب بمرا ب خێشم ب کەسێکوگیشمیو چمس لما ئەکمردم!
بەاڵم ئەل چممۆ ئمموخر ئەبا بممۆچس لەب رەقیممر ب هە اگا ە بمملڕ خممۆ بە گاسممتس
هەگ ئەە بە سمممێاڵکەگ جمممل شمممڕ ب پیمممنە پینممموبل .خمممۆ یەکێکیمممو ئە مممۆل لە
شەگباڵەکەیەبڕ دیوگ بێب! بال کە دڵئ پێیو سێبتو! ئوخۆ
چە ممل دڵیممو خممۆش بممێببا کە ەەیشممتێب ەتە شمموگ پمموش ئەب هەمممێب ئەزێ م ب
هیالکییە .خێا ئەزا ا ئەب داگا ەیمو لە کێێمێڕ هێنموبڕ ،چە مل هەتموب لێمس داب ب
چە ممل ەەگمویممو بممێبڕ ئەبمما گێ ەیممو دببگ بممێب بمما ...بممۆیە تێشممێببەگڕیو پمما
بمممێب .بەاڵم تێشمممێببەگڕل چمممس کمممێێراییئ دایە ..کە ەەسمممکەگڕ دگ ممملڕکو لێیمممو
سمە ل کردیمو ەبڕ ب بەب موبڕدا باڵبیمو کمردڕبڕ ،تە یمو دبب سما مو س گڕقیمو
تێلا بێب لە ەەڵ هە لێ بمۆڵە تمرێ .البازڕکەیمو کە سمەگ ئە مۆل شمەگباڵەکەل
دگابێب هەگ پمو زڕ ،شمو زڕ سموڵ ئەبمێب ..دایکمس بەمرێ ،گبب مو دڕسمتس کمرد بە
ەریو ب بە ئەسێویس سەگل کرد بە ێر لیفەکەیەبڕ هە وسەیەکس بە هە کمکەبڕ
هەڵکێشو ب ەێتس :ئو خێایە ..پێشینو لە خۆیو ەبڕ ەیو ێتێبڕ ،گۆ ئەچێ ب
قەزا وچێم  ،ئەەیمو ە مم لە کمێێ ب ئەم بەزمە لە کمێێ ،خمۆزەەم بەیمو س دایکمئ
پێس ەێتئ بچئ جەەکو س بۆ بهێنەەبڕ جموگێ ەەاڵمێمێڕکەم بمۆ بکمردایەبڕ ،ئەبسمو
بچێبمممویە بممۆ جەەکممو س .ە تێبشممئ ئەبممێب بە تێشممس ئەبا ەبڕ ە ئەم کوگڕشممئ
ئەکرد ...دڕل هەگ چۆ ا با توزڕ لە دڕسم چمێب ..بەدڕم ئەم بیمرا ەبڕ هەگ ئەم
دیممێ ئەب دیممێل بممێب ،جمموگ جمموگڕش کە چمموبل ئەچممێبڕ خەب خەبێکممس وخۆشممس
ئەبینمس ب گائەپەگل ب خەبەگل ئەبمێبڕبڕ ..ئوشمکرایە ئەم کمێگ ب کم ب خەڵکمو ە
وهەقیو ییە کە با ئەکە  .خۆ هوگ ەبێب لە خۆگایس خۆیمو بملڕ بە کێشم
ب بە هەڵێاسممی  ،بڕ بممو ئەکە لە دڕمممێکەبڕ ئەم کممێگدڕ هە اگڕ هەگ حمموڵس
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بایە ..هی دببگ ەگۆی  ،کێێربئ یمو خمێا ،بڕکمێ دایکمئ بوسمس ئەکموە ئەبسمو کە
م زۆگ منوڵ بێبم خوڵئ هەگ خەگیکس خەبوە بێبڕ ب چمۆ گۆ ێم دابێبیمو
بە سممەگ موڵەکەیو ملا ب توی م ب ەشممرڕ ب زۆگ شممتس دیممکەل یوسمموغیو ال دۆزل
بێبڕبڕ ب ەرتبێبیو  .لە پوشو بە ەێلەەل بێێەبڕ ب  ،ئیعملامیو کردبمێب لەەەڵ
چە ممل کەسممێکس تممردا .ە کیشممئ هەگ بەب داخەبڕ ئەمممرێ ب دایکممئ ب پێبگیشممئ
مموبێرێ مموبل بەگێ
ئێکممتەش کە ئەم هەمممێب سمموڵە بە سممەگا تێێەگیممێڕ کە
الیممو  ...هەگ چۆ ێ م بمما تمموزڕ م م مموبەەبڕ بە گبب مموکەکەل جمموگا  ،وشممەەبێ
ببەەبڕ! ئینجو لەبەگئەبڕ لەمەبال بموجس سمەبریئ هەگ ئیشمێکئ پما بکموە بە سمەگ
چممموب بمممۆل ئەکەم  .هەگ شمممتێکئ بممملاتا بە دڵ بمممۆل بممماڵبئەکەمەبڕ ب قەە ئیتمممر
بۆڵەبممۆڵ مموکەم بشممە ر چممپ .خممۆ م م لەب خەڵممکە زیمموتر ممیئ کە ئەەیممرێ  .لە
پوشممو بممۆچس ەممێایە منممیپ ئەتممێا ئ بڕک مێ ئەب کممچە بممکەم کە ئەب گۆ ڕ بمموجس
سەبرل حەکمویەتەکەل بمۆ خێێنملمەبڕ بمۆچس کمچە کمێگد چمس لە با کەمتمرڕ
کچە کێگدیپ ئەتێا هەمێب ئەب ررمو و ە جێبەجا بکە بڕکێ ئەبا ب لەبا
بوشممتریپ زۆگ سممەیرڕ! چممۆ با گڕئممئ ەۆگا خممۆ هەمممێبل هەگ دبێنمما بممێب کە
بڕختە بێب زڕ لڕقئ بچما کە بموجس سمەبرل بەیو نومەکمو س دامما بیمبەم بمۆ ئەب
مواڵ ە!! ەەیب ب شێبگڕیس! بو بۆم گابڕست بۆ لەمەبدبا...
ئیتمممر گبب مممو هەگ خەیممموڵ بممماڵب بمممێب ب ەیزا مممس چمممۆ ب کەل خەبل لممما
کێتبێب ...بەاڵم بەیو س هەگ زبب لە دڕ س ساڵباتس بوجس پیمرۆز ب خمێگڕل ئموب
ب بوسس هەبیمر ب داگل بشم ب تە مێبگ داخکمت خەبەگل بمێبڕبڕ .هەسمتو ب
تۆزێ دا یش لە سمەگ جێ موکەل تمو خمۆ کمۆکردڕبڕ ب جێ موکەل هەڵ مرە چمێب
دڕمێچممموبل شممم ب چمممێبڕ الل دایکمممس کەبا لەبەگ سمممەموبڕگڕکە دا یشمممتبێب.
بوبکیشممس لەبالبڕ ممو س بەیممو س ئەخممێاگد .کە چمموبل بە گبب ممو کەبە ەممێتس:
ەیممو ە ئەبڕ بممۆ با زبب هەسممتول گبب ممو ەممێتس بمموبە ەیممو ئەل ممو مموکەی
بوبکس ەێتس :هەل شەیتو خۆ تۆ وزا س و بکەیتەبڕ .دایکس ەێتس :چوکس کرد
زبب هەستو ،بە سوقەل بئ بەگ دڕستیەو ئەکوە.
حوجس خێاحوریز لا کرد ب ەێتس :ئێکتو ەێش ب شتەکو بمۆ ئە ێمرمەبڕ بە
تۆرەدا .هیچس ترتو وبێم حەپکمەخو ەمێتس :ەبڕڵماڵ هەممێب شمتێکەو هەیە
شێکر زۆگ سێپو .
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کە سممەبرل ب ەسممری هەسممتو ب و یممو خممێاگد بمموجس پیممرۆز دڕمێ م بممێب لە
هەبیممر شممێال بممێب بممێبڕبڕ ب تە ممێبگل داخکممتبێب .پممنە ب تیممرۆ ب کەبڵ ب
شتەکو س حوزگ کرد بێب.
ەسری زۆگ دڵس خۆش بمێب بەبڕل کەبا حکمەی ئەب گۆ ڕ ئەهموتەبڕ ،چمێ کە
لەب کوتەبڕ کە ئەمێستیەەل کردبێبڕ دڕس ب لێس موگڕ کرد بمێب گۆشمتبێب بمۆ
شوگڕزببگ ب ئیتر چوبل پێمس ەکەبتبمێب ،بمۆیە لە سمەگ ئموەر چموبڕگێس ئەکمرد،
بەاڵم گببل ەئەهوە دڕگل ببڕێ  .سەبریپ کە هەگ لە دبێنێمێڕ کزبمموە بمێب،
کە هەسممتوش لە خەب هێشممتو هەگ مممموتەمینس بەگل ەدابممێب .دایکممس چرپمممو س بە
ەێێس گبب وکلا ب ەێتس :ێب ە ەیو تێ خێا تۆش با مویەتە بەگ چموبە سمەبرل
لە دبێنێێڕ کە هوتۆتەبڕ زۆگ موە ب خەمبوگڕ ئوخۆ چس لا قەبمو بما! گبب مو
کە کەبتبمممێڕبڕ خەیممموڵس دبب الدێیمممیەکە ب ئەب خەڵکمممو ەبڕ کە بە همممۆل ئەبڕبڕ
تێبش بێب بێب  ،بە ەێێلا چرپو ەکەى دایکس هێنویەبڕ سمەگخۆل ب بە وچموگل
لە بەگ دڵس ئەب ەێتس :بێێئ چمس دایە ەیمو گاسمت ئەبێ منمیپ ەختما ەموجزل
ئەبیممنئ! حەپکممەخو ە مێتس  :دڕ بممزا ە مموتێا س لێ مس دڕگبێن مس ،گڕ م ە بە تممۆ بێێ م
چوبە لێیە ئەم بەیمو ییە هەگ ەی مێە :ئەگۆم ئیشمئ هەیە! گبب مو ەمێتس :ئموخر
ئەزا ێ م کە ممو ئەکەی م ! دایکممس بە پێکە یممنەبڕ ەممێتس :هەل ممێب ە ەیممو بممۆچى
سەبرل کە بیکتس بچێتە دڕگێ و کرد ب شتس با ئەزا ێ ! چییە ئەڵێس تۆش
هۆشمم الل خممۆە یممیە گبب ممو بە پێکە ینێکممس دڕسممتکردڕبڕ ب بە ئەسممێویس
ەمممێتس :مممو دایە ەیمممو دڵممم الل مممم ەبێممم زۆگ چممموکئ .بمممۆ سمممەبریپ ئەچمممەە
بنجێبنوبا س بزا ئ چییە .بەاڵم تۆ بێێیم لە ەەڵ کموبرا بەینیمو تێم ەچمێب بما
دایکیشممس بە ئەسممێول ەممێتس :تممۆ بێێی م ! ممو بمموبڕگ مموکەم م م ئەبڕ بێ م  .ئیتممر
بێلڕ گ بێب  ،بەاڵم هەگ زبب گبب و کەبتەبڕ ەێژابل بەسەگهوتەکەل دبێنێس
خممۆیەبڕ ب هەگ بە خممۆل ئەبە ،تمموزڕ هەگ چیممیە بممکەم ئیشممو ەل کە کممراب ب
ئەب خەڵممکەل ەیممراب ب کممێ گاب بڕ خۆیممو لمما ممویەتەبڕ ،بەاڵم شممەگە بمما
قەە ئەم گببدابڕم لە بیممممر ەچێممممتەبڕ ،هەتممممو ممممموبم ب هەتممممو بتممممێا ئ هەو لەب
زۆگداگا ە بممکەمەبڕ بڕیشممپ ..چممۆ ئەتممێا ئەب سممەگ ب مممەە کەچە خێێنمموبییە
ئەب دبب الدێییە بیر بچێمتەبڕ! ئەبڕ مم هەگ دبب کەسمئ دیمێڕ ئینجمو خمێا خمۆل
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ئەزا ێ چە ل سەدا ب هەزاگا خەڵکس با تموبا س تمر بڕهمو لەبڕش خراپتریمو
لا کرابڕ ب ئەکرێ !
ئەم خەیوڵ ب لێکلا ەبا ە بە الل گبب و خۆشیەبڕ بۆ کچێکمس 16 - 15سموڵەل
بڕکێب ئەب شتێکس سمەیر بمێب .هەگچە ملڕ دڕبگببەگل ئەب شموگڕ ب ئەب مموڵەل
ئەبل تێلا ەەبگڕ بێببێب ،هەگ ئەبێب بەب الیەدا گال کێشێ .
***
حەپکممەخو هەسممتو چممێب بممۆ الل بمموجس پیممرۆز ،حەالبل دگابسێشممیو لە ەەڵ
خێشکس ب ەسری هموتنە سمەگ تە مێبگڕکە .هەگیەکەیمو لە بەگ پمنەکەل خۆیملا
دا یش ب دڕستیو کرد بە و کرد ەبڕ.
پوش یێڕ سەەوتا حەپکەخو ەێتس :ەسمری تمۆ ئەبما زبب هەسمتی چمێ کە
ئەبێ تێزێ موڵەکە گێ خەی ب شتێکس خۆش لا ێی بمۆ حکمەی ەیمو  ،الل
ەەسممر ئینشمموئەڵاڵ دێمتەبڕ .ەسممری بڕاڵمممس دایەبڕ ب ەممێتس :ە بە خممێا پممێبگێ
ەیممو تممۆ خممۆە بچممۆ بە الل ممموڵەکەبڕ خممۆە بە ممو کممرد ەبڕ مو مملبب مەکە،
پممێبگل ەممێتس :ئممۆل ەسممری ەیممو مو مملبببێب س چممس خممۆ کممۆڵ وکێشممئ ..هەگ
خۆم حەز لە مو کمرد ەبڕ ئەکەم ،ئەشمەەبێ ەختما شمو ب قمۆڵئ بجمێبڵێنەەبڕ
بڕکمممێ ئەڵمممێ  ،گیممموزڕیە گۆڵە ،پێکە مممس ب ەمممێتس  :بمممو قەڵەب ەبمممئ  ،ەسمممری بە
زڕگدڕخە ەبڕ ەممێتس :ئینجممو تممۆ کممێا قەڵەبل! بە خممێا موشمموئەڵاڵ لە هەمێبمممو
جمێا ترل ،بە خممۆل ەمێە ئەبڕ چیممیە بە سمەگ لممێبتەەبڕ ،تمو پممێبگل بە چمموبڕبڕ
ەبێ  ،پێبگل ەێتس :ئەگێ ئەبڕ بوسس کا ئەکەی ! گۆڵە جێا س چس ..م چیئ
پێێڕ موبڕ! بوجس پیرۆز هەڵس دایە ەێتس :بال چۆ دڵ دێم ! بمۆ لە تمۆ جمێا تر
ب شە ێشۆختر هەیە ! حەپکەخو ەێتس :دڕ بوشە دایکئ دڵئ خۆشکە .
ئەممممو ە هەگ با بمممۆ خۆیمممو قکمممە ب ەوڵتەیمممو ئەکمممرد ب پێئەکە مممی کە تمممۆرە بە
کممممۆڵێکەبڕ کممممردل بە مممممواڵ .کممممۆڵەکەل دا ممممو ب بەخێممممر هوتنیممممو کممممرد .تممممۆرە
وبڕشکێنەیەکئ بۆ بکە بموجس پیمرۆز ەمێتس :بڕل بەسمەگچوب تمۆرە ەیمو هەگ
تۆ ب کێلێرڕبەگۆ ! تمۆرە ەمێتس :چموبە خمۆش بما یموخێا ،بەاڵم مم ەم ێتمێبڕ
کێلێرڕبەگۆ ئەڵێئ وبڕشکێنە ،حەپکەخو  :هەگچس تۆ ئەڵێی بەسەگچوب! تمۆرە
چممموبل ەێمممڕا ب ەمممێتس :ئەبڕ کمممێا مممێب ە خمممو دیممموگ یمممیە هەگ خمممۆیئ لممما ئە
شوگێتەبڕ .بە دڕ ێکس بەگز ەێتس :بە خێا بچس بۆ ئوسەو ئەبما پموکەتەکەم بمۆ
51

بکڕل ،خۆە مەشوگڕبڕ لێئ! گبب و هموتە دڕگڕبڕ ب پێکە مس ب ەمێتس حەباڵ بە
خێا با ،م کەل تۆم دیێڕ تو خۆم لا بشوگمەبڕ! ەختما گابڕسمتە با ئەچمئ
بۆتس یە ئ ،حەپکەخو پێس ەێە :دڕتۆ تۆزێ دا بە خۆتمو ب مرڕ تمو کمێلێرڕکەە
ئەبر ێ با گبب موکیپ چمێب پموکەتەکەە بمۆ بهێنما .تمۆرە دا یشم ب دا ە یشم
ەێتس :ئەبڕ سەبە کمێا بمو بما چویەکەمو بمۆ لێبنێم  ،ەکمو دڕسمتیو کمرد بە
پێکە ی ب ەێتیو  :هەل ەیو زۆگل پێیە ب کەمس دڕگئەخوە ،دبایس تمۆرە بڕکمێ
چممموبل تممموزڕ بە ەسمممری کەبتبممما ب ەمممێتس :هە وسمممە تەمەڵ ..ئەبڕ تمممۆش مممو
ئەکەیممتەبڕ ! ەسممری پێکە ینێکممس با ەرتممس خەگی م بممێب تیممرۆ ب ممو ەکەل لە
دڕس بکەبێتە خێاگڕبڕ ،کە کێڵس پێکە ینمس یشمتەبڕ ەمێتس :تمۆرە جەگگ کمێ
مممم تەمەڵمممئ ! تمممۆرە ەمممێتس :ئەل ەء ئەب هەممممێب رەگش ب قممموڵییە تمممۆ چنیمممێت !
ەکو هەمێب دایو ە قوقمول پێکە می  .سمەبریپ هموتە دڕگڕبڕ ەمێتس :ئەبڕ چیمیە
تۆریممم بەگ چمممس ئەرەگممممێبل تمممۆرە ەمممێتس :زۆگ چەقە چەو مەکە بمممڕۆ دڕل
چویەکئ بۆ لێنا تو بە وبڕشمکێنەکەمەبڕ بیخمۆم ،سمەبریپ پێکە مس ەمێتس :ئەممر
ئەکەل بەەممئ! تممۆرە دا یشم  ،پمموکەتەکەل گبب مموکس بە دڕسممتەبڕ بممێب ،کممردییەبڕ
ج ەگڕیەکمممس دڕگهێنمممو ب حەپکمممەخو ەمممێتس :تمممۆرە ەیمممو بمممۆچس لە ئێکمممتوبڕ
ج ەگڕکەە دڕگهێنو هی ەبا گابڕستە تو دبال و ب چمویەکەە .سمەگێکس بمودا
ب ەختا با دڕ گ بێب ئینجو ەێتس :ئۆو لە دڕس ئەم ج ەگڕکیشمو ە .تمێ خمێا
ئەم دببکەڵە پیکە بۆ ئەکە بەب سن ە پوکەیو و! ئەڵێمس موزا کەبا چە مل بمۆ س
هە وسممەى خەڵمم مموخۆش ئەکمموە ،سممەگڕگال ئەبڕل منمموڵس دبێنممێ ئەکێشمم ،
بەیو یو ئەڵێس پیمرڕ مێمرد ئەکمۆک ەەممرل جم ەگڕ ەمێنما .سمەگم لەبڕ سمێگ
ئەمێنا کە ئەب هەمێب خراپەیەشس بو ئەکمرێ ب ئەب ەخۆشمییە کێشنلا ەشمس
لمما پەیممو ئەبێ م کەچممس ئەم خەڵممکە چوبی مو وترسممێ ب هەگ ئەکێش م ! تممێ خممێا
ج ەگڕ مو ە ،ئموبڕ ئموخر چیمیە دڕ بڕگڕ ئەب هەممێب پموگڕ جمێا ەل خمۆە بملڕ ب
ئەب دڕگدب بەاڵیەل پا بکڕڕ! تۆرە سەیرێکس حەپکەخو س کرد ب ەمێتس :تموزڕ بە
پیرل پێەو تەگ وکرێ  .ئیتر زۆگیپ قکە مەکە! حەپکەخو پێکە س ب ەێتس:
ئا بوشە بزا ە دبایس چی بە سەگ دێ  ،تۆرە ەێتس :بە خێا قەە لەمە خراپتمرم
بە سممەگ ممویەە .بە شممەب مموهێێئ کە بنێێ م ئەبڕ مملڕ لە دڕهممۆڵس کممۆکە ئەدڕم
بۆیو ! دبال ئێکتێ ئوخێکس هەڵکێشو ب ەێتس :کێگڕ ئەبڕ ملڕ خەم زۆگڕ ئەەەگ
52

ج ەگڕ ەکێشی هەگ شێ ئەبی  .خمۆ ەێێتمو لما بمێبڕ دبێنما چییمو لەب دبب
وزا ا دبێنا دبال ئەبڕل کە برا
الدێییە قێگبەسەگڕ کردببڕ ئێکتوش کە
بممۆ حممومییە چییممو بە سممەگ همموە! بەیممو س ەممێمەگل ەەسممکەگم لە مممزەەبە چمموب
پممممێکەبە ،ئەل بە تممممو سممممەەوە یە ب دببل شممممەبیپ هەگ لێیممممو داب ب
ئەبا یپ هەگ هوباگیو کردببڕ ،ئیتر دڕ یو ەموبڕ .زۆگیشس هەبڵملابڕ بزا ما
کە چییممو بەسممەگ همموتێبڕ ،بەاڵم پێممس ەکممرابڕ زۆگ ترسمموبڕ ەبڕک مو بممزا کە
مموگڕحەتە بۆیممو ب ئەبیممپ تێبشممس بەاڵیە بممکە  ،ەممێتس :با بممزا ئ یەکێکیممو
هەگ زبب لە ێر داگا مرد بمێب ،بەاڵم بە قکمەل ئەب ەەسمکەگڕش کە بەگدڕکەل
پیممو کێشممرا بممێب ،یە سممەگ بممرابڕ بممۆ خەسممتەخو ەل کەگکممێ ب ئەڵممێ زۆگ لە
خەتەگایە.
تمۆرە دبب سمما ممژل لە جم ەگڕکەل دا ب ەمێتس :بە خممێا لە سەگێکیشمەبڕ ئەڵممێئ
ئەبڕ ەێ موحە خممۆ ئەم ەەسمکەگڕ بە کەیفممس خمۆل ەهمموتێبڕ ،بە خمێا بەەزێکیممو
ئەبڕ لڕ منوڵ بۆ دای ب بوبکیو ئەەری .
هەمممممێب ئەهەممممس ئەب خممممێاگڕبڕ  ،ئەبا ممممیپ قێگبەسممممەگا ە بە زۆگ کممممراب بە
ەەسکەگ .ەسمری هەڵمس دایە ب ەمێتس :ئمۆ .....گڕزایمو ممرێ تمێ خمێا ئەبڕ ە لە
ەبم
سەگیو مەکەگڕبڕ دڕمێدا کەالبڕ! خۆیو ئەەەگ دا لە دڵ ب بێنمومێب
بۆچس ئەب خەڵکە با یەککمەگ ئەدڕ ە بەگداگ ب شمەو .خمۆ ەبملبلکەگیئ قوسمئ بە
ببگ سممەگیو ەبڕ گا ەبڕسممتوبڕ دڕس م بە دڕمممو چە! بێمما دڕل با بممکە ئەەینممو
ئێکتو ەێلەەیەکتمو پێمێڕ ئە مێئ!! خۆیمو وئینکمو ب دا لە دڵم لە کمێگد .تمۆرە
دڕستس بەگز کردڕبڕ ب ەێتس :ب ب مێرەتیپ قکەل کرد ،کچا ەسە تەمەڵ
تمممۆ ئەب شمممتو ە لەکمممێێ ئەزا ممما! بە خمممێا ئەب گۆ ڕ لەەەڵ ەەلمممس بە قەمەگڕکەل
چێبی دبب سس برادڕگمو بە گێ کرد تو ئەب الل سمەگچنوگ .بەب خمێایە چە مل
ەەسکەگێ چوبیشیو لێەو بێب قکەیو ەکرد ب ەێتیو  :کوکە گبح ال تلگبو .
کە ەکو ەێێ یمو لە ەەگڕبیمیەکەل تمۆرە بمێب هەممێب پێکە می  .بموجس پیمرۆز
ەممێتس :شممکێگ ەەگڕبممیپ ئەزا مما کمموکە تممۆرە! ئەبیممپ ەممێتس :ئەى چممۆ ! ئەى
ەەسکەگ ەبێبم بڕختس خۆل!
سممەبرل چممول بمۆ هێنممو لەەەڵ کممێلێرڕ وبشممکێنەکەل ب تممۆرەش دڕسممتس کممرد بە
خێاگد  .حەپکمەخو پرسمس :ئەگێ تمۆرە ئەبڕ ەەلمس همی دڕ مس ەبمێب ئموخۆ
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کەل ئەەەگێتەبڕ ..زۆگ دڵئ لە الیەتس! تۆرە شو ێکس هەڵتەکو ل ب ەمێتس :مم هەگ
ئەبڕ ممممملڕ ئەزا مممممئ کە دبێنممممما شمممممتەکو س ەەیشمممممت ب هەمێبیەمممممو داەمممممرە.
شوەردڕکو ییپ هەگبا خەگیک  .حەپکەخو ەێتس :بە قێگبمو ە خورێیمو ەکەیم !
تۆرە بە بزڕیەکەبڕ ەێتس :بە خێا بزموگیپ ئە مێرم کە چە ل دا ەیە خەمس من
ەبا.
حەپکەخو لە سەگ قکەکەل گۆیش ب ەێتس :ئیتر ەببەهموگ خمو بما ب ب موتە
بەغممو کمما ئەی ێممڕێتەبڕ سممەێەو س! تممۆرە ەممێتس :دڕل دیکممو دڕس م بممکە بە قکممە
خۆشممەکو  ،ەببەهممموگل رەقیمممر بێممما چممس کمممێگڕکەل خمممۆە ئیشمممەکەل تەباب
ەبممێبڕ ،حەپکممەخو ەممێتس :بە خممێا کممێگڕکەم ئیشەکەشممس تەباب بێ م  ،ئەب تممو
هەمێب بوزاگ دببکو س بەغو ەەەگێ ویەتەبڕ .تۆرە ەمێتس :دڕ جەحمێێە ب لەەەڵ
مێردل خۆیەتس بو بۆ خۆیو ەختا ب ەگێ  ،تۆ بمۆچس پێم وخۆشمە خۆشم
کەم ەەەگای لەەەڵ کوکە حوجس .پوش ئەم قکەیە هەسمتویە سمەگ پما ب ەمێتس:
دگڕ ە ...لەبەگ دببکو ەکەل کوکە ەەلس بڕۆمەبڕ بوشە .خمێا حموریزل لما کمرد
ب گۆیشم  .بەاڵم ەکممو هێشممتو هەگ بە قکممەکو س پمما ئەکە ممی  ،حەپکممەخو لە
هەمێبیو زیوتر.
***
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7
یممێڕگۆ بممێب حەپکممەخو بە ەکممو س ەممێە :هەسممت ئیتممر بممو بچ می پشممێبیە
بمملڕی ب شممتێکیپ بخممۆی  .ەسممە ەیممو تممۆش هەسممتە بەسممە ئیتممر بچممۆ بە الل
ئیشممس خممۆتەبڕ ،بە ئەسممێویپ پێ مس بە :ەیممو ەکەمس جمموگێ بچممۆ ئوبێ م بممکە بە
خۆتلا هەمێب لەش بێبڕ بە ئوگد .ئەبیپ بێلڕ گ گببل کردڕ حەمومەکەیو .
گبب مممو ب سممممەبریپ کە ئیشممممەکو س موڵیممممو تەباب کممممرد ،چممممێب ە ببگڕکەل
سەبرل دا یشت بەبا دڕ گ .پوش ەختێ گبب مو ەمێتس :بموجس سمەبرل ئەبڕ
چییە با لە دبێنێێڕ موتەمینس دای رتێبیم ب ەموجز دیوگیم ! .سمەبرل ەمێتس :مو
هی ەوجز میئ مموتەمینیپ دال ەەرتمێبم! چیمیە بمۆ ئینکمو ئەبما هەگ تمریقەل
پێکە ینس بێ ! .گبب و ەختێ با دڕ گ بێب ،لە پوشو بە موتەمییەکەبڕ ەمێتس:
بوجس ەیو ە باش ب ە باش  ،تۆ زۆگ مموتس ،منمیپ بڕخمتە دڵمئ شمەو بەگێم
ئەترسممئ لە ەەڵ کمموکە شممیربا ەوجزیتممو بممێب بێ م ! سممەبرل ەختێ م سممەگل
داخکممم ب ەمممێتس :ەء شمممتس با یمممیە ،بەاڵم تمممۆ ئەم قکمممو ە لە کمممێێ ئەزا مممس !
گبب و ەێتس :ئوخر تۆ زۆگ موتس ،تێ خێا تێ سەگل بوبکئ ،تێ سەگل حکمەی
ب ەەلس ئەەەگ پمێئ ەڵێیم  .سمەبرل بە تمێگڕییەبڕ ەمێتس :هەل مێبموگڕ ەبێم
ئەبڕ تۆ مێحموکەکەم ئەکەل! تمێبگڕ بمێب ەکەل با گبب موکس ەموجز کمرد کە هەگ
زبب هەستس بە هەڵەل خۆل کرد ب پەشیەو بێبڕبڕ ب هەستو هموە بەالیەبڕ ب
دڕستێکس هێنو بە سەگیلا ب ەێتس :ئەگێ بڕڵاڵ شەگمو بێب شمەیتو س مەیەمێب
تۆ چمێزا س گبب مو ەمێتس :ئموخر ئەزا مئ چمێ کە هەگ کە لەەەڵ کمو شمیربا
تێم ئەچێم ئەبڕ مملڕ ەوجزیم پێممێڕ دیموگ ئەبێم  .سممەبرل بە مموتییەبڕ جمموگێکس
تممریپ دڕسممتس بە سممەگ گبب وکملا هێنممو ب ەممێتس :دڕل ەممێێ مەدڕگێ هەسممتە بممو
بچی بە الل چێشتەکەمو ەبڕ دڕستس ەرە ب گۆیشتنە دڕگڕبڕ.
***
زی ئێێاگڕ حەبشەکەیو گازا لڕبڕ .سمەبریپ قبمێبڵس ب بمومێیەکس جمێا س لما
موبێب ،خممۆل ەۆگیبممێب ەسممرینیپ هەگ چمموبل لە دڕگەمموکە بممێب .هەگ کە تەقەل
ئەهوە دڵمس دائەخێگپمو بال ئەزا مس حکمەینە .بموجس پیمرۆزیپ کمێڵ ب بموگڕکەل
پێچمممویەبڕ کە حەپکممممەخو بمممۆل دا ممممو بمممێب ،هەگ لە کممممرا ب سمممێخەەبڕ تممممو
دڕستەباگڕ مو ب کمێلێرڕ بەگۆ ب زۆگ شمتس تمر ب ەشیهێشم بمڕباتە تمو الل
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ئەبا شێێ بکوە .گبب وکیپ هەگبڕهمو هە ملێ جموگ دڵخۆشمس خمۆل ئەدایەبڕ ب
شمممەگە ب قەبلمممس ئەبەسممم لەەەڵ خمممۆل .هە ممملێ جممموگیپ گببدابڕکەل بیمممر
ئەکەبتەبڕ ترسس لا ئە یش ب موتس دایئەەرە.
لە دڕگەویممو دا بمموجس پیممرۆز چممێب کممردیەبڕ ب لەپممڕ قیڕا مملل :ئممۆخەیپ شممێکر
حکممەی ەیممو ە همموتەبڕ! حەپکممەخو بێممنە مممزەێنییەکەم! هەمممێب گایممو کممرد بە
پیرییەبڕ ب دڕسمتیو کمردڕ مەمس ،ەسمری ەبما لە شمەگمو تمۆزێ خمۆل قمێگ
گاەممرە ب دبا کە بممێب همموە بەخێرهمموتنس کممرد .حکممەی زۆگ بە خۆشممییەبڕ
جممێابس دایەبڕ .ەسممری سممێبگ هەڵمم ەگا ەیزا ممس چممس بێێمم  .حکممەینیپ زۆگ
حەزل ئەکمرد بێمتە مزیکییەبڕ تموبڕکێ تێمر سمەیرل بکموە ،بەاڵم گببل ەئەهموە
چمموبل تمما ببڕێ م لەبەگ دایکممس ب خێشممکەکو س .خممۆ بمموجس پیممرۆزیپ کە بممو س
ئەکرد کچا ەسری بڕگڕ بچێبڕ تە یشم حکمەی ەیمو ەبڕ زۆگە بیمر ئەکموە،
یممو کە بە حەپکممەخو س ئەەممێە ئەگل ئەبڕ کەل ئەیکەیممتە بمموخەڵییەبڕ ،دڕل زبب
شمموییەکەمو بممۆ بممکە ،هەگدببکیممو لە تەگیقی ملا سممێبگ هەڵ مئەەەگا ب سممەگیو
دائەخک  .ە هەگ ئەبڕ تە و ەە ەسری لێشس تێبگڕ بێب.
بەاڵم لە گاستیشو ئەتێە لە کو ول دڵس ئەبا ەبڕ قکە ئەکوە .خمۆ حکمەی هەگ
لە دڵمممس خۆیمممو دڕسمممتخۆش ب دڕمخۆشمممس پممما ئەەمممێە .بەاڵم حەپکمممەخو هەگ
خەگیکس موچ کرد س حکەی بێب ب قکمەل بمۆ ئەەێمڕایەبڕ بوسمس ەەلمس بمرال ب
خزمو س بۆ ئەکرد .لەپڕ قکەکەل بڕل ب ەێتس :هەستە بە سوقەە بمئ ئموبێ بمکە
بە خۆتو.
حکمممەی ەمممێتس :دایەل ەیمممو پمممیپ هممموت خمممۆم شمممتێبڕ ب جەمممس پممموکئ لە بەگ
کمردببڕ .ئەبڕ بەخێممرێ گڕ ممس حەمممومەە! حەپکممەخو پێکە ممس ب ەممێتس :بە خممێا
حکمممێ ئەبڕ ممملڕل تمممر گڕش ب دێمممز بێبیممم  ،هەگبام ئەزا مممس ممممو ێکە خمممۆە
ەشممتێبڕ .سممەبرل خێشممکى ەممێتس :دڕڵێ مس ەەگ حکممەی هەگچیممیە بکمموە هەگ
بوشمە .حەپکمەخو
قۆز ب گڕزا سێبکە .ئەب پیوبڕ جمێا س وبێم جمێا س بمۆ
ەممێتس :لە دڕبگل ەەگێممئ بە خممێا کممێگل م م زۆگ پیمموبڕ ب زۆگ تەبممیعەە پیمموبڕ.
حکەی هەڵس دایە ب ەێتس :دڕل دڕل هەڵئ دڕ  .هو کچا ەسە تۆ چمس ئەڵێیم .
هەستویە سەگ پا ب دڕسمتس خکمتە موب پشمتێنەکەیە ب چموبێکس ەێمڕا بە دڕبگل
خۆیمو ب ەممێتس  :دڕ دڕل تممۆش قکمەیە بممکە بممزا ئ قممۆزم بڕکمێ سممەبرل ئەڵێم یممو
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گڕش ب دێزم بڕ دایکمئ ئەڵێم ! ەسمری بە پێکە ینێکمس شمەگموبییەبڕ ەمێتس:
هەگ دببکیو ی  .هەمێبیو دڕستیو کمرد بە پێکە می گبب مو ەبما کە بێملڕ گ
لە سەگ کێگسییەکە دا یش بێب .حکەی چێبڕ پشمتییەبڕ .گابڕسمتو ب هەگدبب
پممرچە هۆ رابڕکممو ەممرە ب بە ئەسممێویس تممۆزێ گال کێشممو ب ەممێتس :هممو ...ممێب ە
شممەیتو تممۆ بمممۆ قکممە وکەیممم  .ممموچێکس کممرد ب ەمممێتس :بەب خممێایە زۆگم بیمممر
ئەکردل .گبب وکیپ گاپەگل ب هەستو هەگ دبب دڕستس کردڕ مەمس ب تێمر مموچس
کمممرد .هەگ دا یشمممتەبڕ شمممێێڕل دبب کەسمممەکەل دبێنێمممس هممموتەبڕ بەگ چممموب ،کە
ئەبا یپ دیوگڕ دایم ب خێشمکیو هەیە ب ئەبا میپ با خۆشەبیکمت الل کە
ب کوگیممممو ب گڕ مممم ە هەگ ئێکممممتو چوبیممممو لە گێ ممممو بێمممم بۆیممممو  .دببگ یممممیە
ب منوڵیپ چوبڕگێس بکە .
ەەبگڕکەیو
***
لە ممو خممێاگد ب چمموب میممێڕ ب هەمممێب شممتێ بممێب ەبڕ .ەسممری ەممێتس :ئیتممر
دڕبممما مممم بمممڕۆمەبڕ ،حەپکمممەخو گاپەگل ب ەمممێتس :مممو لە دڕبگە ەەگێمممئ ئەم
شەبیپ لێرڕ بە .مومس ەێتس :گۆیشتنس چس! سمەبرل هموتە قکمە ب ەمێتس :مەگۆ
بەیممو س پممێکەبڕ ئەچیممنە دڕگێ منممیپ ئیشممئ هەیە .حکممەی لە بەگ بمموبکس گببل
ەدڕهمموە قکممە بکمموە .ەسممرینیپ هەگ (بە خممێا ب ئمموخر چممۆ س) بممێب .لەدبایی ملا
بڕ لە خمممێال بیکمممتبا چمممێبڕ الل کچەکمممو ەبڕ بێممملڕ گ دا یشمممتەبڕ .حکمممەی
پرسممس :ئەگێ بمموبە ەیممو ئممیپ ب کمموگە لە چی ملایە بمموبکس ەممێتس :بە خممێا گۆڵە
خمراپ یمیە .بەاڵم گۆ یمیە شمتێ ەقەبمێم لە موب بموزاگ ب ئەمم ب ەەسممکەگ
بەزمێ دا ەمەزگێن  .هەگ ەشرڕیە باڵب ببێتەبڕ ،ئەکەب ە موب بموزاگ ب دببکمو
ب خەڵممم ئەەمممر  .حممموجس زڕگدڕخە ە ەرتمممس ب ەمممێتس :ئەمە بە خێمممرێ (حیمممز )
ئیجممموزڕل هەیە ب بە ئوشمممکرا ئمممیپ ئەکممموە! ئەل ئەەەگ بڕکمممێ زڕممممو س مممێبگل
سممەەیل هێنممس بممێایە چیممو لەم خەڵمممکە ئەکممرد ! دڕسممتێکس بە گیشممیلا هێنمممو ب
هە وسممەیەکس هەڵکێشممو ب ەممێتس :بە خممێا ئەم حیممز ئیجمموزڕ دا ەش بە خۆشممس
خۆیو ەبێب .چوگیو ەبێب توزڕ هموتبێب ە سمەگ حمێکئ ب دب منیمو زۆگ بمێب.
ئێکتو با خۆیو ەرتەبڕ ئیتر بیو ێب بە کێگد ئەەمر ب ئەبڕتمو کە بتمێب ە لێملا
بڕکێ هەگاکەل دبێنێس الدێییە هە اگڕکو ! بە کێگتس گببدابڕکەل بمۆ ەێمڕایەبڕ
ئینجو بە موتییەکەبڕ ەێتس :خۆ ئێکتو کێگم کە یەکا ئەمرێ دۆس ب وسمیوب ب
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خممزم مموبێر لەەەڵ تەگمەکەل بچممم بممۆ سممەگ قەبمممرا  .چێ کممێ سمممبەینا هەگ
ئەبڕ لڕ ئەزا چە ل کەسێکیو لا ەرە بڕڵاڵ دبێنا لەسەگ قەبرا قکمەیو بە
حکێمەە ەێتێبڕ! حکەی ئوخێکس هەڵکێشو ب ەێتس :وزا ئ ئەمیەەەتەممو تموکەل
هەگبا ئەب ب لە هەمێب الیەکەبڕ هەگ خەگیکس کێشت ب بڕینیو ئەبم  .بموبکس
یممیە بێمما بممۆچس بایممو لمما
ەممێتس :لە هەمممێب شممس وخۆشممتر ئەبڕیە کە کە
ئەکە  .لە هەگ قممممێ بنێکس د یممممودا یەکێمممم ئەکێ گێمممم  ،یممممو دبب کە لە کمممموتس
مەلەکرد ملا ممێقئ ئەب م  ،یممو یەکێ م ئەچمما بممۆ شمموخەبا س ب ئەکەبێممتە خممێاگڕبڕ
هەمێب غەزڕتە ب گادیۆل د یو شمەب ب گۆ بوسمیو ئەکموە ،بەاڵم بەم دڕسم ب
بەب دڕس کێگد لە وب ئەبە ب ئەیمو کێ کەچمس کە هەگ بوسیشمس وکموە،
ەخێازڕاڵ ئەبڕل کە ئەم زبڵئ ب زۆگڕ بیژدا یو بجێبڵێنێ  ،هەگ هی ەبما بە
قکممە لە سممەگمو بممکە ەبڕ! حمموجس ەختێ م بێ ملڕ گ بممێب ئینجممو سممەگل بممودا ب
ەممێتس :کممێگڕ خۆشممەو خممراپی  .ئەەەگ حکممێمەتیپ ەمو کێ ێ م خۆمممو یەکتممر
ئەکێ ی  ،ئەل ئەم جوشمو ە کمێگد می کمێگڕ همس با هەیە کە ئەڵێیم گۆ بموش
ەمموڵتەە پمما ئەکممموە ب ئەڵێمم  :کەبش ب کەاڵش ب بمموب بوپیریمممو بیممر خۆیمممو
ئەبە ەبڕ حکەی ەێتس :بڕڵاڵ بوبە ەیو ئەبا خۆممو لەسمەگ خۆممو بکەیمنەبڕ.
خۆمو ئەبا شم بمی ب ئەبما یە بمی  ..هەتمو ئموبا چە مل پموگچە بمی ب یەکتمر
بکێ ی وەەی بە هی ئوباتێ  .بە پێچەبا ەبڕ ئموباتس دب منەکو ەمو دێنیمنە دل
ب هەگبا با هێزب الباز ئەبی  .حوجس بوبکس ەێتس :جو کێگم خمۆ قەدیمئ بە دگۆ
ەیممو ێتێبڕ (بممرا لە پش م بممرا بێ م مەەەگ قەزا لە الل خممێا بمما) بە خممێا ئەەەگ
هەمێب یە بێبی ب ئەم شەگ ب ئو ابڕ ب یەکترل کێشمتنەمو لە موبا ەمێنێم ،
دڕس م ئەکەی م بە چ موبل هەمێبیو ممو ب ئەەەی م بە ئمموباە .حکممەی ەممێتس :زۆگ
گاس ئەرەگمێبل .ئەبسو خەڵکمیپ حێگمەتەمو ئەەمر ب بوسیشمەو ئەکە ب
حکوبیشممەو بممۆ ئەکە  ،بەاڵم ئەقێممس ممم تە یممو هەگ بەیو نممومە باڵبکممرد ەبڕ ب
مێزاهەگڕ کرد هی موکەی بە همی  .پێێیکمتە ئمێەەش دڕسم بکەیمنەبڕ ئەەینمو
ە هەگ وەەی بە ئوباە لە وبیشەو ئەبە .
خێا لا خۆش بێب رویەو بێکە ئەڵا:
داگل ئوزادل بە خێێ ئوب ەدگێ قەد بەگ وەرێ
سەگبەخۆیس با ریلاکوگل ئەبەد سەگ وەرێ
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پیوب ئەبا بۆ سە ل س حەققس لە مرد سڵ ەکو
ییە ،توکێ ەسە رێ ودگێ
هەگ (بڕببخا)! بە
حەپکمەخو ەەیشممتە سمەگیو  ،قکممەکەل پمما بمڕی ب گببل کممردڕ مێمردڕکەل ب
ەمممێتس :پیرڕمێممممرد دڕ باز لە کممممێگڕکە بێممممنە ب ئەب خەرەتممممو ەل مەدڕگێ .پەلممممس
حکەینس ەرە ب ەێتس :دڕل هەستە بڕگڕ بۆ الل ئمێەە .حکمەی هەسمتویە سمەگ
پممما ب دڕسمممتێکس دا لە گببمەتمممس دایکمممس ب ەمممێتس :حەپکمممەخو تمممۆ چیمممتە بە
سممممەگڕبڕ دیکممممو حەپکممممەخو ممممموچس کممممردڕبڕ ب ەممممێتس :بڕگڕ تممممۆزێ الل
کچەکو یپ دا یشمە .حموجیپ هەسمتویە سمەگ پما ب ەمێتس :ئیتمر کمێگم مم شمەب
بوش ،هیالکئ ئەچەە سەگ جێ وکەم پوڵ ئەکەبم حکەی ەمێتس :کەباتە دایە ئێمێڕ
بڕگ ە ئێممرڕ .کچەکممو ب حەپکممەخو همموت  .دبال تۆزێ م حەپکممەخو ەممێتس :بە
خێا م هیالکئ بە قێگبو ئەمڕۆ و ەو کردببڕ ئەچئ پوڵ ئەکەبم .شەب بوشمس
لا کرد ب گۆل ،گبب مو ب سمەبریپ هەگ یەکەیمو بە بیمو ێبیە هەسمتو ب
گۆیشممت هەگ بڕکممێ بیممو ەبێ حکممەی ب ەسممری بە تە یممو بهێێممنەبڕ .حکممەی
ەممێتس :ئممول خممۆ هەمێبیممو گۆیشممت  .ەسممرینیپ ەممێتس :بممو ئیتممر بممڕۆم منممیپ
هیالکئ .حکەی دڕستس ەرە ب ەێتس  :دا یشە کچا بۆ کێێ ئەچس ،ئەبا بۆیە
هەگ کەسە خۆیو دزییەبڕ ب گۆشت تموکێ ئمێەە بە تە یمو پمێکەبڕ بمی  .ەسمری
ەێتس :تمێ خمێا لە بەگ ممومئ ەەیمبە ەبڕکمێ چموبل لێەمو بێم  .حکمەی دڕسمتس
یمیە ب
ەرە ب گایکێشو ب ەێتس مومم چمێبڕ سمەگ جێ موکەل ب چموبل لە کە
ئەەەگ چوبیشممس لمما بممێب بممۆچس ئممێەە چممس ئەکەیم تممو ەەیممب بمما ئەل حەاڵڵممس
یەکتر ی بەدڕم قکەکرد ەبڕ با ئەبڕل دڕستس بەگ بلا گاس بمێبڕبڕ ب هموە
لە سەگ کێگسییەکەل تە یشتییەبڕ دا یش  .ەسری لەپمڕ هەسمتو ب ەمێتس :ە...
بممۆ خمموترل خممێا ،هەمممێب بە خەبەگ ب ئوەویممو لێەممو ە ئەی مێە ب دڕسممتس خممۆل
گاپککو لە وب دڕستس حکمەینلا ب چمێب بمۆ الل سمەبرل کە لە تە میپ جێ مول
ئەبڕبڕ جێ ول ێبستنس بمۆ داخمرا بمێب حکمەینیپ هەسمتو چمێبڕ سمەگ جێ مول
خۆل ب لە بەگ خۆیەبڕ بۆاڵ لل ب ەمێتس :تمێ خمێا کچمس باتمو دیمێڕ هەگ ئەڵێمس
پشممیەەل سممرکە! بە گاسممتس دب یممو بێشممەیە هەمممێب ەبەێکممس تی مویە ،کچممس بڕکممێ
ەسرینیپ هەیە ب کچس بایپ هەیە سێاگ لە زی دێنێمتە خمێاگڕبڕ! ئیتمر چموگل
ەمو پوڵکەبە ب خەگیکس ێبست بێب.
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بەیو س دبال چو خێاگد ەبڕ حوجس گۆیش  .حکمەینیپ لەەەڵ ەسمری خۆیمو
ئومودڕ کرد بچنە موڵس ئەبا  ،بۆیە حکەی بە دایکمس ەمێە ئەبا لە مموڵس ممومس
و ئەخێاە ب بۆ یێڕگۆ چوبڕگێس ەکە  .سمەبریپ هەگبا بە مموتس ب ەموجزل
چێب خۆل ەێگل ب هوە بە دایکس ەمێە کە ەختما ئیشمس هەیە ئەیەبێ بمڕباتە
دڕگێ دایکس بە زڕگدڕخە ەیەکەبڕ ەێتس :بوشە خێا حوریزە بێم  ،بەاڵم تمێ خمێا
تێ سەگل خۆشەبیکت پێئ بێما بمۆ با مموە ب کمزل لە دبێنێمێڕ دڵمئ کەبتمۆتە
مەگاقەبڕ ب موبڕشممئ ەب مێبڕ کە لێ م بێرسممئ سممەبرل تممۆزێ ممموتبێب لەدباییمملا
چمموبل پممڕ بممێب لە ررمێکم ب بە ەەگببیەکممس پممڕ ەریممو ەبڕ ەممێتس :بە خممێا دایە
چیم لمما بشمموگمەبڕ لەەەڵ شممیربا تێم چممێبی  ،بە گاسممتس زۆگ خممراپ بممێبڕ
خەگی مکە ئیشەکەشممئ لمما تێ م ئەداە ،زۆگ بش م ب گڕقە لە ەەڵ گڕریقەکممو ئ با
ئەزا ا هەگ ئەب هەیە لەم دب یویەدا .دبێنا لە بەگ چوبل دڵە خو س بموجس رەهمیئ
با دڕستس بو دام بڕخ بێب قۆڵئ لە ب دڕگبهێنا ب تو بەگدڕگەموش دبام کەبە
ئەی ێە هەگ ئێکمتو ئەچمئ بە بوبکم ئەڵمێئ ب کە کموکە ەەلیشم هموتەبڕ بەبیمپ
ئەڵێئ .کە لێشئ پرسس چس بێبڕ ئوخر چیئ کردببڕ وبا خۆشمئ بمزا ئ ەمێتس:
ئەل ئەبڕ هممممی یممممیە کە یممممو هەگ بە کۆاڵ و ەبڕیمممم ب ئەچیممممتە الل ئەم ب ئەب،
هەمیشممە لە مممواڵ ی م یممو میێا م هەیە کەسممیپ مموزا ا خەگیکممس چممی ! دایکممس
ەممێتس :ئ ما کەباتە ئەبڕ بممۆیە شممەبێ ەهمموتبێب سممەگم سممێگموبێب ە مێتئ ئمموخۆ
بممێچس دیمموگ یممیە ،لەەەڵ ئەبڕشممو ەممێێ مەدڕگێ کچممئ شممیربا کممێگێکس زۆگ
لێێڕشمموبڕ ب پیمموبڕ هەگ ئەبڕیە کە تممۆزێ تێ مملڕ تەبممیعەە ب قکەشممس لە گببڕ،
هی لە دڵس خۆیو وهێێێتەبڕ .حەپکەخو زۆگل پا خۆش بێب کە شمیربا بال
کردببڕ ،لە دڵس خۆیو ەێتس :ئۆ بە قێگبمو س بمئ دڕ بمڕۆ دڕل بڕکمێ ئەڵمێ ( :دیم
سممز ئیەممو سممزل ەەگکە) ئنجممو لەسممەبرل پرسممس :ئێکممتو بممۆ کممێێ ئەچی م بممو
گبب مو لەەەڵم بێم ەبڕکمێ تێبشمس شممەگ بیم لەەەڵ شمیربا حەز ئەکەیم
مەگۆ دڕگڕبڕ ئەمممڕۆ ،بممزا ە ئەب چممس ئەڵێ م سممەبرل بە ممموتیەبڕ ەممێتس :بە خممێا
خۆشمممئ دبب دڵمممئ ەبڕکمممێ ئەب شمممێتە بێمممتە شمممێێنس کۆبێب ەبڕکەممممو دیکمممو
کەتنێکس تر بکموە ئمو خمۆزەە ئەب گۆ ڕ ئوەموە لما بمێایە ئەب کموبرایە چمس پما
کممردی  .بڕکممێ شممێ ئەیممنەگا بەسممەگمو و ئەیممێە ئێممێڕ بممۆ شممویس ب کەیممف ب
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گابێاگد هوتێب  ،یو بۆ خەبوتکرد ب کراسس شیفۆ ب سێخەەل پێبلەکە گێز
لە بەگ ئەکە ب خۆتممممو ئەگازێنممممنەبڕ ،هەگ بڕکممممێ دڕبگل بەگد تەموشممممول
ئەکوە زۆگیشس گو لە دڵەخو س پێبگڕ رەهیەە ،ئەڵێم  :زۆگ بەدڕم خەڵمکەبڕ پما
ئەکە ێ وزا ئ ئەب هەممێب قوقمول پێکە یمنەل لە چیمیە ب هەزاگ قکمەل وشمرینس
الل م پا ەێتێبڕ ،منیپ خۆم پا ەەیرا ب ەێتئ :خۆ بەزینملببیس وممو خە ە
قەبرڕبڕ ،ئەل ئەتەبێ کراسس ەێێنس لە بەگ بکەی ب هەگ ب ری ئەبیپ ەێتس
ە ەممێب ییە ب ە شممتس با تە کممیپ کە هەمممێب سممنگ ب مەمکتممو بە دڕگڕبڕیە،
حەیول جل کێگدیتو برد ،دڕتێ خێا دایە ئەمە قکەیە یەکێکس بڕکێ ئەب بە منمس
بێا جەێبەگەس م چ با حێگمەتییەکس تیویە خۆ م ەێێ ودڕمە ئەب قکو ەل،
بەاڵم جێا ییە بۆ خۆل ب پێئ وخۆشە ئەم جۆگڕ قکو ە بکموە ،الل خمۆل ئەب
البڕ ب خێێنمملڕباگڕ بە خێممرێ ،حەپکممەخو ەممێتس :گۆڵە بە زۆگل ئەب جەهممێاڵ ە
با  ،ئەبڕ لڕ شتس خراپیو دیێڕ ب بیکتێبڕ لە هەممێب شمتا ئەسمێەێنەبڕ .کچمئ
خۆ تۆ ئوقێا ئەبا قکەکو س شمیربا پما خمۆش بما ،چمێ کە دیموگڕ دڵمس التە ب
خۆشمس ئەبێیم ب ویەبێم کە پێم بێمما بەگل چموبە کەممس پێممێڕیە ،ئەەەگ بە
تە گ تۆبڕ ەبێایە هەقس چس بێب بە سەگڕبڕ ئەبیپ بڕکێ ئەبا س تر بۆ خمۆل
سەیرل تۆ ب ئەبا س تریپ ئەکرد ،ئینجو بزا ە کە چە مل کمێگێکس بە مومێب ب
بە حێگمەتە .دبال ئەبڕش کچس خۆم خەڵ حێگمەتس خۆل ب ومێبسس خۆل
ە بۆ بوب ئەپوگێزێ ب ە بۆ برا ب ە بۆ مێرد ،یو دڕزەیرا  ،خەڵ بۆ خمۆل ب
ەرکس خۆل حێگمەتس گا ەەرێ  ،الل هەمێب کە سمێب ب بما مر ئەبێم .
لەبەگئەبڕى تۆ ەموجز مەبە لە قکمەکو س شمیربا مەەەمێبم ئەممڕۆش هەگ سمەگ
ئەداە .توقەە وەرێ دبب گۆ لە سەگ یە ەتبینا .بۆیە ئەڵێئ ەچیمتە دڕگڕبڕ
بوشممترڕ ،سممەبرل ەممێتس  :بوشممە دایە مموچەە دڕگڕبڕ خممۆ ئەمممڕۆ هممی ئیشممێکس
ئەبتۆشەو ییە .بە ئەبێب تۆزێ پوگڕ کۆ بکەینەبڕ بۆ خێزا س ئەب ەیمرابا ەى
براب بۆ مێسڵ ،قەل وکموە منمیپ ەچمئ کچەکمو س تمر ئیشمس خۆیمو ئەکە ..
بوش بێب هەرتەل پێشێب کێتوڵێکس بوشیو بۆ کۆکرد ەبڕ هوبگێکو ئ چێببمێب ە
قەیکەگیەکەش لە مومئ بەشمس چمێاگ کراسما کمێگدڕباگل جێا یمو بڕگەرتبمێب.
سممەگیو لە دببکممو س بوبکیشمممئ دا بممێب ،بەاڵم پوگڕیمممو لەب بڕگەرتبممێب خمممۆل
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ەێتبێبل سوبێب ب شەکر ب چوتو ئەبێ یو پموگڕ ،ئەبا میپ ەێتبێبیمو پموگڕ،
م ەچێب بێبم هەگ دڵەخو ب دبب کچس تر چێببێب .
گبب و کە تو ئەبسو هی قکەل ەئەکرد  ،جوگبەجموگ مێقەس خەیموڵ ئەبمێبڕبڕ
ب جوگبەجمموگیپ ەممێێس لمما ئەەممرت هەڵی ملایە ب ەممێتس :تممێ خممێا بمموجس سممەبرل
لەمەبال ئیپ بە منیپ بکە ،منیپ چیئ پا بێێ بۆتو س ئەکەم .سەبرل پێکە س ب
ەمێتس :هەل لە مێب ە ئەبڕیە لە کەیەبڕ با ئموزا بێبیم ! خمۆ تمۆ هەممێبل پێمرێ
بێب کە بە شەگ ب رەگتە ە دبب سا ەشرڕە بمۆ بمردم! گبب مو ەمێتس :ئەبسمو
جیو بێب ،ئێکتو منمیپ حەز ئەکەم خمزمەە بمکەم .سمەبرل ەمێتس :هەل ئمورەگی
کچا بەاڵم یەکەم ش ئەبا الل کە قکە ەکەی کەشمتێک بمرد بمۆ یەکێم
زڕگدڕخە ەیە ەرتممس ب ەممێتس :ئەل ەیممو ئەڵێممس لەەەڵ یەکێکممس وشممییو قکممە
ئەکەم ،خمۆ تمۆ لە رێمڵ ب پێمنە پەگۆکمرد ب دگۆل گێکێپێکمو ەمرڕبە لە هەمممێا
بردۆتەبڕ! گبب و قکەکەل پما بمڕل ب ەمێتس :سموبەب خمێایە مم همی حەز بە
دگۆب رێڵ ب شتس با وکەم ب زۆگیشئ گو لە خەڵکس رێێبموز ب دگۆز ە ،بەاڵم بمۆ
ئەم ئیشە هەمێب رێڵ ب دگۆیە ئەکەم بۆ ئەبڕل رەگمو ەکەشمئ جێبەجما بمکەم
ب خۆشممئ دڕگبمموز بممکەم .دایکممس زۆگ پمما خممۆش ەبممێبلە داڵ کە گبب ممو بال
ەێتمممێب سمممەبرل ئمممورەگینس کمممرد چمممێ کە گبب مممو ە هەگ منممموڵ بمممێب زۆگ
جێا کیەەش بێب ،گۆ بە گۆ یپ تو ئەهوە جێا تر ئەبێب .لەبەگ سمەبرل قکمەل
ەئەکممرد ب لە دڵممس خۆیممو ەممێتس :دبایممس ەسممیوەتس گبب ممو ئەکەم ئەترسممئ لەب
گێ وببو ە تێبشس شتێ ببێم  .بە تمویبەتس بوسمس ئەب گۆ ڕ ب ەمرت ب پۆلیکمس
لە بیممر بممێب ،هەگبڕهممو هی مس ئەب گۆ ڕل مموگدبێبل بممۆ ممموڵس بڕسممتو ئەحممەەدل
خەیممموە ،کە لە ەەگا ەبڕدا سمممەگ پەالمممموگل دابمممێب ،بڕ گبب مممو خمممۆل بمممۆل
ەێڕابێبڕبڕ ،حەپکەخو کە ئەم گببدابا ەل هوتەبڕ بیر بڕکمێ شمتێ گبب موکس
ال بێبڕبڕ بە منوڵەکەل جوگا  .ئەب کوتەل کە ئەچێبڕ دڕگێ بە بک تۆرەل لما
دببگ ەئەکەبتەبڕ بەاڵم ئێکمممتو تمممۆرە لە کمممێێ ئەبڕل پممما ئەکمممرێ ،بە تمممویبەتس
لەبڕتەل ەەلس کێگل خەگیکس دببکو ب کوسێییە ،پێێیکمتس زۆگ بە تمۆرە هەیە
بڕکێ ئەمینلاگ بە دیوگ دببکو ەکەبڕیە .ئەەینمو خمۆ رەقیمرڕ تمۆرە گۆحمس لە سمەگ
سەگل هەمێبیو ە ب هەمێب ئەب منواڵ ە لە سەگ کۆڵس ئەب ەەبگڕ بێب  .ئەم بیر
کمممرد ەبڕیە خەیممموڵس حەپکمممەخو س بمممردڕبڕ بمممۆ سمممەگدڕمس منممموڵس ب ئەب مممموبڕ
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دببگبدگێممژڕل خممۆل ب خێشممکس لەەەڵ تممۆرە پممێکەبڕ یمموب  .لەب گۆ ڕبڕ کە
دایکس ب بوبکس مرد بێب ب بوبکس ئەمیپ هێنو بێبیە موڵس خۆیو ب ئەبیمپ ب
دایکیشممس بڕ کممێگل خۆیممو تەموشممویو ئەکممرد ،ئەمممو یپ بڕ بممرا لە ەەڵممس
ئەجممێباڵ ەبڕ .ەسممری لەەەڵ حکممەی بەگڕب ممموڵس خۆیممو ئەگۆشممت قکممەکو س
حکممەینس ئەبڕ مملڕ پمما خممۆش بممێب تممو ئەیتممێا س خممۆل دبا ئەخک م بممۆ ئەبڕل
دگڕ تمممر بممم ە ەبڕ مممموڵەبڕ .حکمممەی بوسمممس گابمممێاگد س ئەب مممموبڕیەل خمممۆل
ئەەێڕایەبڕ کە لە شوگڕزببگ بێب .چە مل بیمرل کمردڕبڕ ب چمۆ گۆ ب سمەەوتس
موگ دببڕ تو هوتۆتەبڕ ب چۆ کوغەزڕکو س ئەبڕ لڕ خێێنلۆتەبڕ ،زۆگیو س هەگ
لە بەگ کردبڕ ب دبێنا ئەەەگ شەگمس لە دایکمس ب بموبکس ەکمردایە هەگ لەبێمێڕ
بوبڕشممس پیممو ئەکممرد ب تێربپممڕ ممموچس ئەکممرد .کە ەەەی مس ئەبڕیشممس لمما کممرد کە
هەمممێب چممێب بنممێب ب ئەمو یممو بە تە یممو جمما هێش م ئەب کمموتەش ەیهێش م
موچس بکوە ،ەسری لە دڵس خۆیمو ئەی مێە :ئەل ئوەموە لە دڵمس مم ەبمێب! بەب
خێایە کە دڕست ئەەرتئ بڕختەبمێب منمیپ بوبڕشم پیمو بمکەم ..بەاڵم ەمێتئ ەء
شەگم ب حەیو ب گڕبشم ب خمێبل بەگز لە هەممێب خۆشمییەکس د یمو بە مر ب
ەرا ترڕ ،بۆیە بوشتر ئەبڕیە کە گابڕستی تو ئەچینە موڵ ب حوڵس خۆممو ئەبسمو
هەقس هەمێبل ئەکەینەبڕ.
***
هێشتو سەبرل ب دایکس قکەیو ئەکرد کە دڕ س دڕگەو هوە ب گبب و گاپەگل
کە بچا بیکوتەبڕ بەاڵم سەبرل ەێتس :و ەیو ە تۆ مەچۆ خۆم ئەچئ گڕ ە یەکا
بممما ئیشمممس بە مممم بممما! سمممەبرل دڕگەممموکەل کمممردڕبڕ لمممێبتس بمممێب بە لمممێبتس
شیربا ەبڕ .تۆزێ حەپەسوب بال هەس کرد کە دڕس ب قوچس ئەلەگز  ،بەاڵم
ەء گڕ م ە لە خۆشممس ئەبڕ بمما کە چمموبل بە شممیربا کەبە ،هەگ چۆ ێمم بمما
ەیئەزا س چییە ب بۆچس دڵس با خێگبو .بەبا قکە شیربا پێشس کەبە ب چمێب
بەگڕب هەیمممێا ەکە بمممۆ الل حەپکمممەخو ب گبب مممو  .حەپکمممەخو یپ کە چممموبل
پمممێکەبە هەسمممتو ب لە دببگڕبڕ ەمممێتس :یمممو خمممێا بەخێمممر بێممم بە گاسمممتس بیمممرم
ئەکردل ،ئەبڕ چە ل گۆ ڕ لە کێێ خۆە شموگدۆتەبڕ لێەمو شمیربا یپ ەمێتس:
ئەبڕ چممس ئەڵێی م حەپکممەخو م م خممۆم بشمموگمەبڕ ە بە خممێا هەگ با ەختمما
ئیشئ هەبێب .ئەمەل ەێە ب دا یش  .سەبر تمۆزێ خمۆل دبا خکم لە هموتنە
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الیممو ب دبای میپ بە بیممو ێبل ئیشممەکەیەبڕ چممێبڕ ببگڕکەل خممۆل ب لە دگزل
پەگدڕل ببگڕکەیەبڕ سەیرل شمیربا س ئەکمرد بزا ما چمس ئەکمو ب چمس ئەڵێم ..
شیربا ەێتس :ئەبڕ کوکە حکەی ئەڵێ هموتۆتەبڕ حەپکمەخو بە خۆشمییەبڕ
ەێتس :ئەگێ بە خێا شێکر شەبێ هموتەبڕ چمێب سمەگێکس مموڵس پمێبگل بملاە،
داخئ وچا ەیزا س تۆ دێی ئەەینو ەئەگۆیشم  .شمیربا یپ هەگ دڕسمتس خمۆل
هەڵئەەێۆر ئەت ێە ئەیەبێ شتێ بێێ بەاڵم ەیئەزا س چۆ دڕس پا بکو .پو
ئێکتێ حەپکەخو ەێتس :چمس ئەخمۆیتەبڕ شمیربا ەیمو ئەگێ سمەبرل ئەبڕ
تۆ چی لا هوە بڕگڕ گۆڵە چویە شتێ بێنە بۆ شیربا پموش ەختما سمەبرل
هوە سینییەکس پا بێب پەگداخما شمەگبەتس پرتەقموڵس لەسمەگ بمێب بێملڕ گ بمۆل
گاەممرە ب بە چمموبێکس پممڕ خۆشممس ب ەەەیممیەبڕ سممەیرێکس کممرد ،کە دل جممێبڵەل
ەکرد بە وزێکەبڕ پێس ەێە :دڕ هەڵ رڕ هەڵ رڕ ...پیرڕمێرد!
هەمیشە ئەڵا هەمێب ئوڵەە ب بەهموگاتس هنلسمتو خمێاگدببڕ ئەبڕ ملڕ تمێبگل!
ئەبیممپ بە زڕگدڕخە ەبڕ ەممێتس :بێممنە هەل ئمموقێس لەسممەگ خممۆل موسممتس مەیممێب!
دڕسمممممتس بمممممرد پەگداخەکەل هەڵ مممممرە .حەپکمممممەخو زۆگ دڵمممممس بەم چەشمممممنە
گازبەەەیو ە خۆش بێب لە دڵس خۆیو ەمێتس :با دیموگڕ هەگاکەیمو ئەبڕ ملڕ تێب مل
ەبممێبڕ بڕ سممەبرل ەێممڕایەبڕ .شممیربا قممێمێکس لە شممەگبەتەکەل دا ب ەممێتس:
م م بممۆ الل تممۆ ەهمموتێبم دڵممئ ەهمموە دڵممس مممومە حمموجس ەمموجز ب مکەم همموتئ الل
حەپکەخو شکوت لا بکەم! سەبرل دیکو ەبڕ ەێتس :شمکوتئ لما ئەکەل! ئەگێ
تۆ پێئ وڵێی م چیئ کردببڕ شیربا بە مۆ ییەکس دڕس کردڕبڕ ب دڕسمتس
برد بۆ ەیررو س ب بەگبوخەڵس ب ەێتس :زۆگ چو ئەزا مس چیم کمردببڕ ،چمێ کە
ئەمە یەکەم جمموگ ی میە پێم بێممێئ ،بەاڵم هەمممێب قکممەکو ئ لەم ەممێێیەتەبڕ ئەچێممتە
ببگێ ب لەب ەممێێیەە دێممتە دڕگڕبڕ .زڕگرێکمممس دڕگهێنممو ب بە ئەسممێویس ەمممێتس
ئەمەش بوشە! حەپکەخو تۆزێ شێە ا ب دڵمس داخێگپمو ب هەگ سمەیرل دڕسمتس
شیربا س کرد ب بەپەگۆشەبڕ چوبڕگبا س ئەکمرد بزا ما چمس ئەڵێم ب ئەب زڕگرە
چیممیە .سممەبرل کە هەسممتس کممرد دایکممس شممێە ابڕ گببل تمما کممرد ب ەممێتس :دایە
ەیو شکوتس ئەم ئوغویە ب ئەب قکو ە بێب کە بۆم ەێمڕایتەبڕ ئینجمو گبل کمردڕ
شیربا ب ەێتس :دڕل بمزا ئ چیم پێمیە لە بوسمس جمل ەمۆگی ب چمێب ە دڕگڕبڕ
زیوتر .دڕ بێا دڕل ،شیربا کە قەڵەس بە دڕستەبڕ بێب بێلڕ گ شمتێکس لە سمەگ
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زڕگرە کە ێبسممس .سمممەگل هەڵبممڕل ب سمممەیرێکس سممەبرل کمممرد ب ەمممێتس :ئەل
بوسس گبب وکس رەقیمر کە هەممێب گۆ ێم ئەل ێرێم ئەم کمۆاڵ ب ئەب ەەگڕ
ەشرڕە بۆ باڵب کوتەبڕ ،توکێ لە کۆبێ ەبڕکو و خۆتس پێێڕ هەڵکێشس بما ئەبڕل
بممموکس ئەبڕە ببممما کە گۆ ێممم ئەم منممموڵە تێبشمممس بەاڵیە ئەکەیممم ئەل ئەم
بوسممممەە بممممۆ حەپکممممەخو کممممردببڕ حەپکممممەخو ئمممموهێکس پیممممو همممموتەبڕ ب بە
زڕگدڕخە ەبڕ دڕسمممتس دا بەیەکممملا ب ەمممێتس :ئمممۆ .ئەم بگدڕ بوبەتمممو ە همممی مممی
هەمێبل چو ئەکرێ .
شممممیربا قممممێمێکس لە شممممەگبەتەکەل بەگدڕمممممس دا ب بە شممممەگمێکەبڕ ەممممێتس:
حەپکممەخو ەیممو الم بایە کە ەێاسممتنەبڕل سممەبریپ زۆگل دگێممژڕ کێشممو ئیتممر
هەقممس خمممۆیەتس کە ب مممێێزگێتەبڕ ،بممۆیە ئەڵمممێئ هەتمممو دبب هەرممتەل تمممر ئەبیمممپ
جێبەجا بکەیم بوشمترڕ! حەپکمەخو پێکە مس ب ەمێتس :لەمەدا لە ەەڵم میئ دبب
هەرممتە زۆگ کەمە هەگ خۆمممو پمما حمموزگ مموکرێ ..شممیربا سممەگل داخکمم ب
ەێتس :بوشە لەبەگ خوترل تۆ بو سا هەرتەل تر بێ  .سمەبرل خمۆل ەمێگج کمرد
ب ەێتس :ئول ئول بزا ئ بە کەیفس خۆتو گۆ دائە ێ ب هەڵمس ئەبڕشمێننەبڕ بما
ئەبڕل م م گڕئممێکئ هەبمما لە مەسممەلەکەدا  ،چیممیە بممۆچس حممێکەس قەگڕقێشممە یممو
دڕبگل بەگدڕ ! شممیربا ەممێتس  :دڕبگل بەگد بێ م یممو کفممتە بمموگی بێ م ئەبڕ
ئەبهممویە .سممەبرل لە سممەگێکەبڕ دڵممس زۆگ خممۆش بممێب کە شممیربا پەلەیەتممس ب
زۆگ بە تە ەبڕیە ،بەاڵم لە سەگێکس تریشمەبڕ ئەترسمو لەبڕل کە شمیربا زۆگ
زاڵە ب لەبا ەیە کە ئیتر چێب ە مموڵس بوبکیشمس بە حکمو ب بە پمر ب پرسمیوگ
بێ  .ئەبیمپ رێمر یمیە خمۆ ئەەەگ گۆ ل دببسما جموگ ەچێمتە دڕگڕبڕ بمۆ مموڵە
دگابسا ب خزم ب ئوشمنو ب سمەگێکس موب بموزاگ ب دببکمو س قێمموش ەداە هەگ
شەو ئەبو! لە بەهو ەیە ئەەەگا کە ئەب دببگتر خوتەبڕ ،بۆیە ەێتس :جموگێ جمل
ب شتئ تەباب ەبمێبڕ ،موڵەکەشمتو بمۆیە ب تەەەیراتمس مموبڕ! شمیربا ەمێتس :تمو
سممما هەرمممتەل تمممر هەممممێبل تەباب ئەبێممم  ،ئەبڕ لەسمممەگ مممم  .حەپکمممەخو بە
مەلممێبلێکەبڕ ەممێبە :بە خممێا بێممێئ چممس با بممزا ئ سمما هەرممتەش کەمە تممو تممۆزێ
خۆمو کۆ ئەکەیمنەبڕ .هە ملێ مموتبێب بڕکمێ شمتێ بەگ چموبل کە ئەبڕ بمێب بە
گاس خۆ با سەبرل ئیتر ئەگباە ب بەجێیو ئەهێێێ  ،جێ ول زۆگ دیموگ ئەبێم
ب هەگ ممموڵەکە بمما قڕڕقممڕل ئەب وخۆشممە ئنجممو چممس بکمموە شممیربا پەگداخە
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شەگبەتەکەل تەباب کرد ب بە دڵێکس خۆشەبڕ هەستویە سمەگ پما ب ەمێتس :ئیتمر
بە خێاتو ئەسێێرم من ئەگۆم ،بەاڵم ئێێاگڕش سەگ ئەدڕمەبڕ بمۆ الل حکمەی
ب چوبێکیشممئ بە مممومە حمموجس ئەکەبێ م  .دبال ئەب سممەبریپ ببگڕکەل بەجمما
هێش م بە م موتییەکەبڕ ..حەپکممەخو دڵ یممر ب چمموب پممڕ لە ررمێکمم بە تە یممو لە
ببگڕکەدا بممێب ،کە گبب ممو همموتە ببگێ بە پەگۆشممییەکەبڕ ەممێتس :دایە ەیممو
ئەبڕ بۆچس ئەەری ...
دایکیشممس ەممێتس :بڕاڵ گۆڵە بممۆ بمموجس سممەبری ئەەممریئ ،ئەب کممێگڕ پەلەپەلیەتممس
ئەبمما تممو سمما هەرممتەل تممر ب ممێازگێتەبڕ ،گبب ممو قممێگەس پممڕ بممێب لە ەریممو  ،بە
دڕسڕڕکەل چموبل خمۆل شموگدڕبڕ ب ەمێتس :بە خمێا وخۆشمە ..زۆگ زۆگ بیمرل
ئەکەی  ..لێرڕدا سەبرل هوتەبڕ بۆ الل دایکس ب ئەبیپ تمۆزێ مموە بمێب ەمێتس:
بوشممە دایە بممۆچس تممۆ گازل بێبی م بە ( )3هەرممتە ممم حەز بە پەلەپە مموکەم!
خەگی بێب ئەبیمپ ب مرل ،ەمێتس :مم بیرتمو ئەکەم موتێا ئ لێتمو جیموببەەبڕ،
حەپکەخو چوبل خۆل سڕل ب ەێتس :قەینو بە سوقەە بئ خۆ وچس بۆ شوم ب
شیراز هەگ لە شموگڕکەدال ب دائمیئ پمێکەبڕ ئەبمی  ،بمو بچیمتە سمەگ مموڵ ب حموڵس
خۆە بوشترڕ  ،ئینشوئەڵاڵ بەختیوگ ئەب ب زۆگ بە خۆشس ئە ی  .هەمێب کەسما
ی میە لە شمموگێکی رەقیممرل با هە کە
بایە بەاڵم بگدڕبگدڕ گایە  .شممکێگ بە
شێب ئەکە ئەچنە شوگێ یو باڵتێکس تر ب یەککەگ لە دای ب بوبکس خۆیمو ب
بممرا ب کەسمێکوگیو دببگ ئەکە ەبڕ .بەاڵم ئممێەە ئەتممێا ی هەمممێب گۆ ێ پممێکەبڕ
بی  .گبب و ەێتس :بەب خێایە هەگ لەەەڵ بوجس سمەبریئ ئەچمئ موتێا ئ بما ئەب
لێرڕ بژیئ لە ئێکتەبڕ بیرل ئەکەم!.
***
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٨
سا هەرتە تەباب بێب ببگ ب موڵ حوزگ کرا بۆ بێبکا ،دای ب بوبکس شیربا
سممەگیو قمموڵ بممێب خێشممکەکو س هەمممێب همموتبێب  ،ئەبڕل لە بەغمملا ئە یممو لەەەڵ
مێردڕکەیممو ب ئەبڕل تریممو لە کەگکممێکە ب ه موتبێب خممۆل ب مێ مرد ب منوڵەکممو س،
دبب پێبگیشس لە هەڵەبجەبڕ ،ئیتر موڵەکە زۆگ قەگڕبوڵ بمێب بمێب خزمێکەشمیو
هەگ بەگێێڕبێب .
خمممو ێبل مممموڵس بممموبکس شمممیربا زۆگ ەەبگڕ بمممێب ،ەەلممما ببگل تیمممو بممممێب،
حەبشەیەکس ەەبگڕل هەبێب بوخێکس خۆشس پڕ ەێڵ ب داگ ب دگڕخم ب مێمێل
تیو بێب ..دیوگ بێب بڕختا خۆل لە بنەموڵەیەکس بە وببو ەکو بێب  ،ئەەەگ چمس
ئێکممتو ئەب پمموگڕ ب حوڵەیممو ەممموبێب ،بەاڵم دیکممو لە چمموب دڕبگببەگڕکەیو ممو،
تێربتەسە دیوگ بێب  .شیربا کێگل بچێبکیو بێب .زۆگیو خۆش ئەبیک ،
ب منمموڵس هەبمێب لەەەڵ ئەبا ەئە یممو ،دایکممس شممیربا
کمێگڕ ەەبگڕکەشممیو
حەزل ئەکرد کچێکمس جمێا تر لە سمەبرل بمۆ بهێنما ،بەاڵم شمیربا کەسمس کەل
ەچێبڕ دڵەبڕ لە سەبرل زیوتر ،کە بە دڵ خۆشمس ئەبیکم  ،بمۆیە زۆگ تەقەاڵل
دا تو دایکس گازل کرد.
ب کم بە جەمس
گۆ ل شویس هوە ،حەبشس موڵس زابا پڕبێب لە خەڵکمس زۆگ،
گڕ وبگڕ س کمێگدل ب سمەگبالەیرڕ ب مێخەکبە مگ ب مەەلیمرڕ ب بموز ە ب ەمۆل
زێممڕڕبڕ کممۆمەڵ کممۆمەڵ گابڕسممتو بممێب قکممەیو ئەکممرد ب کمممێگا یپ دڕبگ ب
خێلیو ئەدا  ،ئەبڕ لڕل پێنەچێب دڕهۆڵ ب زبگ و جۆشس سە ل ،چە ل کمێگێکس
دڕسممممتس خێشمممم ب کچممممس خممممزم ب دڕسممممت یرا س خۆیو یممممو ەممممرە ب کەبتممممنە
هەڵێەگکا ،ئیتر پەە پکو ،هەگ کێگ ب ک بێب گایو ئەکرد ب دڕستیو ئەەمرە
ب هەڵممممئەپەگی  .تەپەل پمممما ب همممموگڕل مممممێخە ب مەەلیممممرڕ ب خشممممەل کەبا ب
سێگمەب دڕ س بوز ب ەۆ .بۆ س ەێاڵب ب ئوگڕو ب خە ە ب سێیوب ب سێبگابل
هەڵێەگکێکەگا  ،هە هەلەل بەی بەینس خزم ب کەسس زابا هەمێبل تێکەڵ بێب
بممێب  .هەڵێەگکممما ب شممموییەکەیو با ەەگم کممرد تە مممو ەە ئەبا ەل دڕستیشمممیو
ەەرتبێب لە جێس خۆیو ەبڕ ئەیو ژڕ س.
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_ سمممەگبو س دگابسێکو یشمممیو پڕبێببمممێب لە سمممەیرکەگ کە سمممەیرل شمممویس ب
هەڵێەگکێکەیو ئەکرد بەتویبەتس کێگل هەگزڕکوگ ب بە کۆمەڵ ب دببا ب سمیو
پێکەبڕ گابڕستو بێب پا ئەکە ی ب بوسى هەڵێەگکێکەگڕکو یو ئەکرد:
_بە خێا ئەمەیو زۆگ جێا ە ئەبڕى بەینس کرا شی ب کرا سێێکە.
کممێگ بە خممێا هەمممێبل هەگ سممێبگاب ب سممێیوبڕ لە ممزیکەبڕ با یممیە ،ئەبل کە
ئەی ێە دڕ تمێ خمێا سمەیرل ئەم دڕڵەبگچە موکە چمۆ هەڵئەپەگێم ئەبل کە
جێابس ئەداییەبڕ مردببە مرێ هەڵێەگکا گیوزڕیە بمو تمۆزێ زڕەیمف بێم  .لەپمڕ
یەکێ م کە ئەی ممێە تممێ خممێا سممەیرل ئەم کممرا سممەبزڕ ب مکە ئمموخر خممو ئ کە
وزا ی م هەڵێەگی م ئیتممر بممۆچس دڕسممت ەرت مێبڕ لەب البڕ یەکێکممس تممر ئەی ممێە
چمموب چممموب ئەم کممم ەەگڕبە چمممۆ بمممول ئەداە ،مممموڵ کممموبلە بائەزا ێممم گڕقکمممس
ەەگڕبیمممیە ،بە جوگێممم دڕسمممتیو ئەکمممرد بە پێکە مممی  .یەکێکمممس کە هەڵمممس دایە ب
ئەی ێە خۆزەە لێس ئەەەگا بە تە یو تۆزێم بمول بملایە ...ئەبل تمر ئەل پرسمس
بە گاس ئەبڕ کچس کێیە با هوتۆتە ئەم شوییە
کچس مێحوسیبس ئەشغولە موڵیو با لەسەگل کۆاڵ ەکە.
_هەتیێب تۆ لە کێێ ئەینوسی
_ئینجو کا هەیە بوبکس ە وسێ ئەبڕ شەش مو گ وبێ هوتۆتە سەێەو س ئەڵمێ
دزل با هەگ ەبۆتەبڕ ،کل لە چوب ئەرڕێنا.
***
سممینس دا ممرا بە قمموپس پممڕ لە پمماڵب ب سممێقوب ب روسممۆلیول بش م ب پممەە ەۆش م ب
دڕستە و س تیمرییەبڕ .خەڵکەکەیمپ چمێاگ ب پێمنج لە دڕبگل دا یشمت ب کەبتمنە
بمممێب ئوشمممتس
خمممێاگد  .ئیتمممر ئەبڕ هەگ منممموڵ بمممێب قیمممرڕل ئەهممموە ب هەگ
ئەکرد ەبڕ یو ئەیقیڕا بە سەگیو غەڵبەغەڵبێ بێب ەبێتەبڕ.
_بامەکە گۆڵە بە ەێلەەل بێێەبڕ بی .
_ئوەوە لە خۆە بێ دڕست چەبگڕ جەەکو ئ پیو ەکەل.
_ئۆ .پە و بە خێا دڕبێا ئەم هەمێب منواڵ ەتو بۆ هێنوبڕ
_دڕ بەسە بیکە بە خوترل خێا ئەب منواڵ ە بێلڕ گ بکە کەگ بێبی .
_ئۆ .ئوەرە تێبەگبێ خۆ موستوبڕکەە پیو گشتئ.
_کێگ گۆڵە تۆزێ دا بە خۆتو ب رڕ بو و ەکەمو بخۆی ئەگۆینەبڕ.
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_بوشە ،بوشە ،بەاڵم وبا بێبکەکە بێ ئەبسو بڕۆی .
_ئۆخەیپ دڕ س هۆگینس ئێتێمبێەە ،بێب هوە.
_کچمما بممێبکا چممى تممو بە هەمممێب شممەقوم ب کۆاڵ ەکممو س شمموگا ەی ێممڕ چممۆ
ئەیهێننە موڵەبڕ ،خێا ئەزا ا ئەمە هۆگینس ئۆتۆمبیەس کێیە!!
دبال ممو خممێاگد بممێبکێپ ەەیشممتە جمما ،ئۆتۆمبی مل شممێێ یە کەبتبممێب ،
هممۆگینى ئۆتۆمبی مل ب چەپممێە لێمملا ب تەپ ب تممۆزل ەەگڕ ب کممۆاڵ سممەگل لە
گێبێاگ تێم دابمێب ،هە ملێ گابڕسمتو بمێب سمەیریو ئەکمرد ،هە ملێ لە ێمرڕبڕ
ئەیممو بۆاڵ مممل ب جنێێیمممو ئەدا ب سممەگیو گائەبڕشمممو ل ب ئەیمممو ێە :ئەبڕ خمممۆ
شوگڕکەیو شێێا ل ئەگێ ئەبڕ شویس ئەم هەگایەل بۆ چییە ئەبل تمر ئەی مێە:
ئەهێنێ ب شمێب ئەکموە ئیتمر ئێمێڕ ئەم قڕڕقمڕ ب جنێمێ ب
کێگڕ بوبکئ خەڵ
بۆڵەبۆڵەتو لە چییە! هەقتو چییە بەسەگیو ەبڕ خۆ با شمەگەییو ەکمردببڕ
خێا لێیو پیرۆز بکوە....
حەپکەخو بە تە یو لەب موڵە چۆڵەدا موبێبڕبڕ .گبب مو ب ئمومە خمو س خێشمکس
ب ەسممری ب هەمممێب خممزم ب دڕگبدگابسمما یممو لەەەڵ بممێب گۆییب مێب هەگ
زبب چێببێب بمۆ شموییەکە .ئەبیمپ مموتێمەلێب هەگ ئەسمێبگایەبڕ ب لە همی
شممێێنێ ئممۆقرڕل ەئەەرتممێب ئەچممێبڕ ببگێ کراسممەکەل سممەبرل هەڵێاسممرا
بممێب ،ئەهمموتە دڕگێ سممۆڵەکو س لە بەگدڕگەممول ببگڕکەدا ئەدل ،چمموبل بە هەگ
شێێ ب شتێ ئەکەبە ئەیهێنویەبڕ بیر ،ئەت ێە سموڵێکە لێمس دببگ کەبتمۆتەبڕ
ئەبڕ لڕل بیر ئەکرد ..لە دڵس خۆیو ەێتس بوبکس حکەینیپ با دیموگڕ دڵمس تە م ە
بممۆیە تممو ئێکممتو ەهمموتێبڕبڕ مەەەممێبم خممۆل ئەخاڵرێنمما تممو توگیم دایەە ئەبسممو
دێممممتەبڕ  ..هەڵئەسمممموب ئەچممممێبڕ دڕگەممممول حەبشممممەل ئەکممممردڕبڕ ب چمممموبێکس بە
کممممۆاڵ ەکەدا ئەەێممممڕا ب ئەەەگایەبڕ ب تێ ممممل دڕگەمممموکەل پێممممێڕ ئەدایەبڕ ب لەبەگ
خممۆیەبڕ ئەی ممێە :ئەیەگۆخممۆ هەمممێب گۆشممتێب بممۆ شممویى ،کەسممێ یممیە بمما
بەالمەبڕ بێممس ئەم ە بە تە یممو ممموبڕتەبڕ ،ممموە ب خەمبمموگ ،بمموبچی ەختمما دڵممس
بممملڕینەبڕ ..کممما ئوەمممول لە کێمممیە ..گڕ ممم ە با بمممزا ئەممممڕۆ خۆشمممتری گۆ مە!!
دیکو ەبڕ ئەچێبڕ ێر دگڕختەکو دائە یشم بڕ بگێمنە بکموە ئەی مێە :دایکمئ
بۆیە خەڵ کە کچیو ئەبا پا یو وخۆشە .ئوخر ئو ئەبڕتمو کم ەەبگڕ ئەکەیم
بە خمممێێنس جممم ەگ بە هەزاگ قمممێگ بەسمممەگل ب دڕگدڕسمممەگل ب شمممەب خێ س بە
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دیوگڕبڕ ئەکێشا تو پا ئەەوە ب لە خەم ئەگڕخکما ئەبسمو لەپمڕ یەکێم دێم ب
پڕل پیو ئەکو ب ئەیبوە بۆ خۆل ...جو ئینکمو چمۆ پێمس موخۆش موبا کە کچمس
ئەبا ! ئەبڕتو ئێکتو موڵس ئەبا ئوبڕدا ئەکمو ب با منمیپ مموتێمەلێب ب کمزۆڵە
دا یشمممتێبم لێممممرڕ بە تە یممممو .حەپکممممەخو هەممممێب خراپییەکممممو س سممممەبرل بیممممر
چێببێبڕبڕ تە یو چوکەکو س لە بەگ چموب مموبێب! دیکمو ەبڕ ەمێتا :ئەەینمو رەگقمس
کمێگ ب کم چیممیە هەگدببکیمو هەگ جەگەم ئمۆو ممموڵس جەگگ بە قمێگ ەیممرێ.
لێرڕدا لە دڕگەویو دا ،ەێتس :ئۆخەل ئەلوەملبلیال ئەبڕ چۆ بێب بمزا ئ کێمیە
کە چممێب دڕگەممول کممردڕبڕ حکممەی کممردل بە ببگا ب حەپکممەخو دڵممس خممۆش
بممێب ،حکممەی زا ممس دایکممس ەریمموبڕ ب چمموبل سممێبگڕ ب مموگڕحەتە ،خۆشممس لە
کو مممول دڵیمممو هەگ با بمممێب ،بەاڵم ەیئەبمممردڕ سمممەگ خمممۆل ،بە زڕگدڕخە ەیەکەبڕ
ەێتس هو حەپکەەیو ئ ئەبڕ چییتە
دایکس بە مەلێبلس ەێتس :بڕاڵ گۆڵە زۆگ جێى سەبرل دیوگڕ.
_دایە چ زبب خمۆ هێشمتو ەەەیشمتێبڕتە جێمس خمۆل ،بابمزا ە چممۆتە دڕگڕبڕ ب
ەهوتێبڕتەبڕ بڕکێ هەمێب جوگێکس کەل.
_خۆ گاس ئەکەل ،بەاڵم هەگ چۆ ا با ئەبسو ئەمزا س کە ئێکتو یمو ەختێکمس
تمممر دێمممتەبڕ ،بەاڵم ئەم جممموگڕ ئەزا مممئ کە بە یەکجممموگڕکس گۆییمممێڕ ب مەەەگ بمممۆ
سممەگدا بێممتەبڕ المممو  ،بممۆیە دببگ لەسممەگل ئێممێڕ ممموڵەکەم هەگ بە تەبابل ال
چۆڵ بێبڕ...
_دڕل دایە ەیو ەێێ مەدڕگڕ ئەب چەشنە خەیواڵتە .پێئ بێس بزا ئ چیەمو هەیە
بیخۆی
لەەەڵ ئەم قکو ەدا دڕستێکس کردڕ مەمس دایکمس ب مموچس کمرد دایکیشمس خمۆل لە
دڕس گاپککو ب بە دڕ ێکس ەختا بەگز ەێتس:
_ئەیەگۆ حکەی خۆ ئەبڕ بۆ س ئوگڕق لا دێ
_دایە ئەبڕ ەختا گام کرد ئوگڕقئ کردڕبڕ!
دایکس دڕستس ەرە بە دڕم ب لێبتس خۆیەبڕ ب پێکە س ب ەێتس:
کێگڕ م ئەڵێئ تۆ ئوگڕق خێاگدۆتەبڕ گاکرد س چس ئێکتو بوبکیش یەتەبڕ ب
سو خێا بەو پوگێزێ  .ئومو کێگم ەچیتە زیکییەبڕ بەب خێایە پا بزا ا ئەیکمو
بە رەگتە ەیە ەبێتەبڕ.
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خەم ەبا دایە ئەبڕ ئەزا ئ
بوشە ئەل بۆچس خێاگدتەبڕ ،بەزمەکەل جوگدی بیر چێبڕبڕ
بە خێا دایە یمێڕگۆ لەسمەگ دڕەمێڕە بمێبم ،لەبێ چە مل دۆسم ب بمرادڕگێ کە
دڕمممێکە ەم ملیێ زۆگیممو لمما کممردم منممیپ دڵممئ ەشممکو ل هەگبا دبب قممێبمئ
خێاگدڕبڕ ،ئەەینو تۆ خۆە ئەزا س کە مم ئەبڕ ملڕ حەز لە خمێاگد ەبڕ موکەم بە
تویبەتس بە گۆ .
ئممۆ .گڕزال مممرێ ئەب شممتە پییکممە با خەڵ م هممۆەرل بممێب گۆڵە خممۆ خممێا ،بە
قێگبو س بئ بە خۆگایس حەگاممس ەکمردببڕ ئەممو لەم قکمو ەدا بمێب حموجیپ
همموتەبڕ بڕ ب بە ممموتس کممردل بە ببگا ،بەاڵم کە دل ەکەل مموگڕحەتە خممۆل
ەختمما ەەشممو لڕبڕ ب بە بزڕیەکممس دڕسمم کممردڕبڕ ەممێتس هممو دایکممس ەەلممس لە
چییول ەکەل بە کزییەبڕ ەێتس :بڕڵاڵ ئەبینئ دڕبگمو زۆگ چۆڵ بێبڕ.
ەێێ مەدڕگێ ،دۆەول خێرل بۆ بمکە ،بموش بمێب چمێبڕ سموموڵ ب بەختمس خمۆل.
ئەهێنمما دیکممو موڵەکەمممو قەگڕبمموڵ ئەبێممتەبڕ ،لە
سممبەینا کممێگڕکەل تممۆش
پوشممو ەەەیممس چممس ئەکەی م تممۆ خۆش م ئەبڕتممو داەیممر کممردببڕ بممۆ کێگێک م ب با
خەگیکممس کچممس یەکێکممس کەشممس بممۆ کممێگڕکەل کەە ئیتممر بممۆچس ەممەەل لە خەڵ م
ئەکەی د یوکە خۆل بایە ب خێا با بال کردببڕ.
قکمممەکەل تمممۆ گاسمممتە  ،بەاڵم بڕکمممێ خمممۆە ئەزا مممس مممموڵە خەزبگا مممس زۆگ ب
کێگڕکەش خۆل تێبگڕ ب تڕۆیە ئەترسئ حوڵس بوش ەبێ .
لە سمممممەبرل مەترسمممممە ..بە هەتمممممێبیە هەمێبیمممممو بڕ ئەمێبسمممممتیەە ئەکممممموتە
پە ممجەیەبڕ ،یممو ئەەەگ م م ەدڕ ب مموحەزل پیشممو بممل بڕ مش م ئەیو خمموتە
کێ ەبڕ ..لەەەڵ کێگڕکەش یەکتریمو خمۆش ئەبێ بمۆیە هەگ زا مس لە ەەڵ دایم
ب بوبکس هەڵنوکە موڵ ئەەێێز ەبڕ ب گزەوگیو ئەبا.
ئەمممو ە لەم قکممو ەدا بممێب گبب ممو ب پممێبگل ب ەسممری لە شممویس همموتنەبڕ..
گبب و ب ەسری بە جەێبەگگ ب خشڵ ب خۆگازا مل ەبڕ ئەبڕ ەل تمر جمێا ب
دڵ یر بێب بێب ....
ئومە خو هەگ زبب کەبتە مەتوس موڵەکەل ،کە چ مەسرڕرێکیو کردبێب ب چە ل
خەڵ هوە بێب  ،چە مل سمەگ مەگیمو سمەگ بمڕل بمێب حەپکمەخو یپ هەگ لێمس
ئەپرسممس ئەل تێخممێا سممەبرل چممۆ بممێب چممس ئەکممرد ببگ ب ممموڵەکەل چممۆ
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بێب خەسێل چس ئەەێە ئومە خو یپ بۆل بو کرد .گبب و چێببێب خۆل
ب ممۆگل کە همموتە حەبشممەکە الیممو دل دایکممس هێشممتو هەگ ممموتەمینس دای رتممێبڕ،
هوتە تە یشتییەبڕ دا یش ب دڕستس کردڕ مل ب ەێتس:
دایە ەیو بەب خێایە م قەد بەجی وهێێئ ب قەد شێب موکەم ئەەەگ بشمەکێ
دایکس موچێکس کرد ب خەگیکس قکە کرد بێب تو حەپکەخو بتس :هەسمت بمو
بچی بنێبی هەمێبمو مو لببی  .پموش هەرمتەیە بە بمۆ ەل بموبڕخێ کرد ەبڕل
سمممەبرییەبڕ مممموڵس بمممێب زیمممورەتێکس ەەبگڕیمممو کمممرد بمممۆ مممموڵس خەزبگا مممس ب
خزمەکو س ،چێ کە حەپکەخو ئەیێیک لە بەگچموبل مموڵ خەزبگا مس کمچەکەل
خمممممۆل دڕگخممممموە هەگ زبب هەممممممێب شمممممتێکس ئوممممممودڕ کردبمممممێب ،خێشمممممکس ب
خێشکەزاکو س هێنو بێب بۆ یوگمەتس ،بوجس حەالب چە مل دگابسمێیەکس لە دڕبگل
خۆیو کۆکردبێبڕبڕ هەگچس چێشتێکس خۆش ب خێاگد ێکس کێگدل موبداگ هەیە
بۆل لێنوبێب !.
ج م ە لە ممموڵس خممێزبگا س سممەبرل خزمو یممو حکممەینیپ چە ممل گڕریقێکممس خممۆل
بو گ کردبێب .سەبرل زۆگ دڵس خمۆش بمێب بە دڕبگل دایکیمو ئەهموە ب دڕسمتس
ئەکردڕ مەس ب موچس ئە کرد ،ئەبیپ جوگ ب بوگ ئەیبردڕ پە مول ب لەبموگڕل حموڵ
ب ئەحممێاڵس خممۆل ب مێممردڕکەل ب ممموڵە خەزببگیممو ەبڕ پرسممیوگل لمما ئە کممرد،
دبال بمو س ەەسمر میێا ەکممو خۆیمو کمۆکردڕبڕ بممڕۆ ب مموڵ ئوباییمو کممرد ب
گێیممممو ەممممرتە بەگ بە دگێژایممممس گێمممم ەش بممممو هەگ بوسممممس خۆشممممس ب چمممموکس
خێاگد ەکو س حەپکەخو ب میێا لاگییەکەیو بێب .موڵس بێبکا لە قوپ ب قوچمو
ب ششت ب موڵ پمو کمرد ەبڕ ب گێخکمتنەبڕل بمێب ەبڕ ب دا یشمت پشمێبیە
بلڕ  .حەپکەخو گببل کردڕ گبب و ەێتس :گبب مو ەیمو هەگچە ملڕ ئەزا مئ
مو لببیشس ،بەاڵم تۆ لە هەمێبا منوڵ ترل هەستە زبب چویەکس ەە نوبیەو بۆ
لا بنا ،ئەبل گاسم بما مم ئەممڕۆ چمویەکس بە دڵمس خمۆمئ ەخمێادبڕتەبڕ ..لە
قکممەکە ەبێببممێبڕبڕ ب همموگڕل دڕسممڕێژ ب تەقێتممۆقس ەممێلەە دڵممس هەمێبیممو س
داخێگپو  ..حەپکەخو لە جا خۆل هەگ بش بێب ،خێشمکس کێشمول بە خۆیمو
ب قیژا س :یو گبسێبڵەاڵ هوبڕگ بە خێا قەبمو .گبب و گڕ مس هەڵبرزکمو ب مموڵس
بە الگببمەتیو ەێتس :ئول کوکە حکەی ب کێگڕکمو هەممێب لە دڕگڕبڕ  ،حموجس
مەجیلیپ لە ببگڕبڕ قیڕا س بە سەگیو و .ەێتس  :ئەگێ ئوررڕە ئەبڕ چیتو ە بمۆ
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با شێ بێب بەش ب منوڵە بگکە ب ب تەگڕقە ب دڕمە قوچمو بتەقێمن  .بەاڵم
ەکو ەێێیو ەدایە قکەکەل ئەب ب هەمێب گایمو کمردڕ بەگدڕگەمو بمزا چمس
قەبموبڕ ،دییو هەگ خەڵ بێب ب گال ئەکرد ،ئوخرل ەسری خۆل پما ەەیمرا،
گال کممرد ەەبمموکەل هێنممو ب ەممێتس :بە خممێا ئەەەگ کێشممتێمیو ئەچممئ بممزا ئ ئەم
هەگایە چیممیە ب مممومس لمما تممێگڕ بممێب ەممێتس :دا یشممە کچ ما تممۆ بممۆ کممێێ ئەچممس
حەپکەخو ەێتس :ئەل چۆ هەگ ئەبا یەکا بچما بزا ما چمس قەبمموبڕ .کەباتە
ەسە ەیو ەەبوکەم بەگێ م ئەچئ ،مێردڕکەل لەبیپ تمێگڕ بمێب ەمێتس :بوشمە
ئێێڕ بچنە ببگێ با م خۆم ئەچئ گبب و بەگدڕممس ەمرە ب لما پموگایەبڕ کە
ئەب ەچێ م چممێ کە لەشممس خممۆل یممیە ەبڕکممو شممتێ ببمما ..حمموجس مەجیممل بە
ئەسممێویس ئوررڕتەکممو ى دگ پمما دا ب جومممو ەکەل تێب ممل کممردڕبڕ ب بە دبب لممۆو
خۆل ەەیو لڕ سەگل کۆاڵ ەکە .تەموشول کرد خەڵ بە تو ب بە جێبە خۆیو
ئەکە بە کۆاڵ ەکو ممو ،وببە مموبیپ تەقەل تفە ممگ دێمم  ،ئەبڕ مملڕل پمما ەچممێب
حکەینس کێگ ب دبب کێگل تر بە هە وسەبڕکا گایمو کمردڕ الل ئەم ب حکمەی
بەپەلە بربسمکا ەمێتس :بمموبە ئەبڕ تممۆ چ ئەکەیم لێممرڕ زببکە بمموبچیینە ممموڵەبڕ.
بمموبکس بە پەگۆشممێکەبڕ ەممێتس :همموتئ بممزا ئ چممس قەبممموبڕ ! تممۆ جمموگێ بڕگڕ بممو
بڕۆینە موڵەبڕ ئەبسو بۆتو ئەەێڕمەبڕ ..ئێمێڕش کمێگینە مەبڕسمت  ،زببکە بمو
بچینە موڵەبڕ ئێرڕ جێس بڕستو ییە .ئەمەل ەێە ب هەممێب بەپەلە خۆیمو کمرد
بە مواڵ ب حکەی دڕگەوکەل داخک  .خەڵکس موڵەکەش هەمێب شێرزڕ دڕبگیمو
دا هەگیەکەیو پرسیوگێکس لا ئەکرد تو حکەی با دڕ س کرد  ،بوبکس ەبما
ئوگامس لە بەگ بڕابمێب هەگ ئەیقیڕا مل :دڕ بێما گۆڵە بمزا ئ چمس قەبمموبڕ شمەقەو
برد ،حکەینیپ هە وسەیەکس هەڵکێشو ب ەمێتس :پمۆلیو دایمو بە سمەگ بوگڕەمول
پوگتیملا ب دایممو خکم  ،لەب دڕبگببەگڕش هەگ کەسممێکیو همموتە گیمما ەرتیممو ب
بردیو  ..ئەم تەقێتۆقەشیو ەمێایە بمۆ ترسمو ل س خەڵمکە ەبڕکمو هەسمت دڕسم
بکە بە خۆپیشو لا ب هەگابهێگیو ،بوبڕگیپ وکەم کە برینلاگ بێب با...
ئس ئەى بۆچس ئەم هەگایە با کتێپڕ قەبمو
کتممێپڕ ەبممێبڕ پێممرێ بە پوگتیممو ەێتممێبڕ کە بوگڕەوکەیممو داخە  ،ئەبا ممیپ بە
قکممەیو ەکممردبب تممو لە بوگڕەممول ەشممتییەبڕ پێەممو ەڵممێ دال مموخەی  ،ئەم
سەەبوبو ەش لە بەهو ە ئەەەگێ بۆیە کردیو بەم هەگایە...
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بمموبکس دڕسممتس دا بەیەکممو ب ەممێتس :الحەبلەبڕال قممێڕتە ئیالبممیال .گاسمم ئەکەل
کممێگم ،دیمموگڕ سممەەبوبو ە لە خێایممو بیکممتێبڕ ئەەینممو ئەم همموباگ ب تەقێتممۆقەل
بۆچییە ..ئێس ....کەباتە ئەبڕ بۆیە هەگ لە بەیو ییەبڕ پۆلیو کەبتێ ەتە موب بموزاگ
ب بە ەولەمس ئوشکرا شەگیو بە خەڵ ئەررۆش  ...بە خێا خۆشە ئەمە ئەبا ە
کەبا هەقس کێگدیو ئەدا ئەشەببیال هەو هەگ با ئەدگێ ..کێگ الیمو بە لەەمنەە
لە بمموبس هەگڕ چوکیممو  ،هەگچە مملڕ بمموبڕگ مموکەم لەەممنەە بەگ کەسممیو بممکەبێ..
سممەگێکس بممودا ب ەممێتس  :لە سەگێکیشممەبڕ ئەڵممێئ هەقەممو ە بامممو لمما بممکە خممۆ
ئێکتوش زۆگمو هەیە چەپێە بۆ کەگیەە شێ لا ئەدڕی ب بمۆل هەڵمئەپەگی ب
بە شو ب بوهێبیو هەگ هەڵئەدڕی  ..حوجس بێلڕ گ بێب .ئمومە خمو بەپەگۆشمەبڕ
لە حکەینس پرسس بڕکێ بزا س زۆگیو خەڵ ەرتێبڕ
مو پ مێبگێ ەیممو دڵ م هممی ەکممو هەگ ئەب  6 ،5کەسممە ەیممرا کە لەبوگڕەمموبێب
لەەەڵ حەبە هەش م گێبممێاگێ ئەزا ممئ لە کێێ مێڕ قکممە ئەکەل خەمممس ەبگۆز ب
بەختیوگە ەبا تمو کمرد ب مم بە ممواڵ پمێکەبڕ بمێبی  ،مومیشمئ هموە بمێبڕبڕ لە
مزەەبە ب لە موڵەبڕ دا یش بێب دایکس گببل کردڕ حکەی ب ەێتس :دڕ بوشە
بە سوقەە بئ بەسە ئیتر هەسمتە لە ەەڵ گڕریقەکو م بمڕۆ ە ببگێ بمو ئیەشمەب
لێرڕ بنێ توزڕ گۆینەبڕ ییە.
خممۆ م م هەگ لە گێممێڕ ئەبڕم پێێتممێب دایە! بەاڵم دایکممس رەگڕیمملب لەبا ە یممیە
گڕ ە هەتو ئێکتو چە مل مموڵە دۆسم ب خمزم ب وسمیوبڕل بە دبادا ەەگابما ،جمو
ئەەەگ لەم شمەبڕدا ەچێممتەبڕ ئیتممر ئەب هەگ شممێ ئەبمما ب ئەداتە کێممێا چممێ کە
بال لێ ئەداتەبڕ کە یو کێ گابڕ یو ەیمرابڕ .رەگڕیملبب هەڵمس دایە ب ەمێتس :بە
خێا پمێبگڕ حەپکمەخو قکمەل حکمەینە ئێکمتو ەەبموکەل لما بمێبڕ بە بموڵ ب بە
کۆاڵ و و ئەسێگێتەبڕ ب بۆیە هەگ گۆیشتنەبڕ چوکترڕ.
بە قێگبو ەکەە بمئ چمۆ بەم ئموخۆگا ە ب بخمۆگا ە ئەگۆیمتەبڕ لەبا ەیە ،قێگەمو
لە بەینو با ،تێبشس بەاڵیە ببا...
خۆ قکمەل دایکیشمئ چمێب ەبڕ خەتەگڕ ..هەگ چۆ ێم بێم جموگێ مەگۆ بەشمکێ
د یو ەختا بێلڕ گ ببا .بوشە موڵەکە دببگ ییە هەگ بە دبب رڕکمو ئەەەیمتەبڕ..
حەپکەخو پرسس:
بۆچس موڵیو لەکێێیە
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ئەبڕتو لە کوگێزل دایکس پوشو .پێبگڕ ئومەل ەێتس:
ئەیەگۆ حکمممەی ەیمممو ئەب ممموبڕ بە شمممەب زۆگ چمممۆڵە ،شمممەبا س تمممر خەڵممم بە
ترسەبڕ پیو ئەگبا جو ەخێازڕاڵ ئەمشەب!.
ە پێبگێ ئەب شێێنو ە بوشمتر بمۆ هموتێچۆل شمەب ،چمێ کە چمۆڵ ەەسمکەگ ب
پۆلیو هەگ وبێر زی ئەب وبا ە بکەب ەبڕ .گبب و لە البڕ ەمێتس :ئمۆ .خمێا
کێێریو کو...
ەختا با دڕ گ بێب لە پڕحەپکەخو ەێتس:
ئممموخۆ سمممەبرل ب ئەبا چیمممو بەسمممەگ هممموتبا حکمممەی ەمممێتس :مەگاو مەکە
هەمێبیو چێب ەبڕ موڵا.
ئێکتو ئەبا چە ل دڵیو الل ئێەە با
دڵ لە البمێب س چممس دایە بەگ لە هموتنەبڕ چوبمممو بەیە کەبە ئەبا چممێب ەبڕ
موڵس خۆیو ئێەەش ئەبڕتوی لێرڕ! ئیتمر ئەم خەیمواڵ ە چیمیە! سمەیر ئمێەەش هەگ
خەمس خۆمو ە! هی بیرێ لەبا ە وکەینەبڕ کە ەیراب ب خێا ئەزا ا چییمو لما
ئەکە !!...
ئیتر مموە ب خەمبموگب شمێرزڕ بما دڕ مگ دا یشمت توحەپکمەخو هموتە قکمەب لە
مێردڕکەل پرسس  :ئەگێ پیوبڕکە بۆ چس ئەب کێگڕ دیوگ ەبێب تۆ بێما شمتێکس
بەسەگ هوتبا
کێگ کێیە دایکس ەەلس حەپکەخو یپ بە زڕگدڕخە ەیەکمس تفمتەبڕ ەمێتس :ەەلمس.
ەەلس ئەڵمێئ ..موزا ئ بمۆچس ئەبڕ ملڕ دباکەبە ،دبب شمەبڕ خەبل پێمێڕ ئەبیمنئ...
خێا بیێوگێزێ..
بە خۆگال خەرەە بە خۆە پەیلا مەکە ،کێگ لە سویەل خێابڕ سوغ ب سەالمەتە.
شممتەکو س هەمممێب ەەیشممتێب خۆیشممس با دیمموگڕ ئیشممس تەباب بممێبڕ ،یە دبب
گۆ ل تر بێ ێمو ئەەەگێتەبڕ ،خۆ منوڵ ییە ب ببا
جوگێکس تر موە ب بێلڕ گ بێب ەبڕ ،لەپڕ یەکێکیو شتێکس ئەببە یەکێکەیمو بە
تمێبگڕیەبڕ بڕاڵمممس ئەدایەبڕ ،شمتێکس بمما ئەهەممیەە ب بچێکیممو ئ زۆگ ال ەەبگڕ
ەبێب ،بڕکێ ئەبڕل گبب وکس رەقیر دڕمس سێبتو ەمێتس :ئمول ئەبڕ سەگپۆشمێ
لە میممێا ەکە بەجمما ممموبڕ! .لە هەمممێب الیەکەبڕ تێممبەگ بممێب ئەبیممو ئەی ممێە :دڕ
ب بە ئێکتە بڕختس ئەبڕ ییە .پێبگل ەێتس :دڕ رڕێس دڕ چوبل سەگپۆشمیپ
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دڕگبا .دایکس ەێتس :دڕ بوشە گۆڵە لە جێیە داینا تو سوحێبەکەل بمۆل یەتەبڕ..
ئیتر سەگل ئەم خەڵکە مەیەشێنە!!.
حوجس مەجیل کە بیکتس دبال بەب قڕڕقڕڕ بهێنا ەێتس :ئەبڕ چمویە  ،شمتێکەو
ممودڕ ا ەسممری هەسممتویە سممەگ پێممێ ەممێتس :بوشممە مممومەل ەیممو هەگ ئێکممتە
چویەکس جێا بۆ لا ئە ێئ.
***
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دبب  ،سمما هەرمممتەل پمموش ئەب گببدابڕ شممموگڕکە زۆگ شممێە ا بمممێب ،وئممموگامس ب
وگحەتس بە ەەلا کەسەبڕ دیوگ بێب هەگ کە شتێکس ئەبیک چێاگ ئەبڕ لڕل
پێممێڕ ئە ممو ،بممۆ ئەبل دی مکەل ئەەێممڕایەبڕ .هە مملێ کەبتممنە سممەخیرڕ خکممت  ،هەگ
خەڵ بێب تە ەکە ەبە ب رەگدڕ ئوگدل بە کۆڵەبڕ بێب ئەل بردڕبڕ بۆ مموڵەبڕ.
لەبڕ ئەچممممێب کە هەمممممێب خەڵکممممس کێگدسممممتو بە تممممویبەتس سممممێێەو س ب کممممۆیە
چموبڕگبا س تەقیمنەبڕیە بممکە ەەسمکەگێکس زۆگیمپ بمماڵب بێببمێب ەبڕ بە مموب
شوگڕکو و ب بە چوبل پمڕ مەترسمس ب ەێممو ەبڕ جمێباڵ ەبڕل خەڵکەکو یمو سمەیر
ئەکمممرد ب ئە مممموگد ب بیو ێبیمممو پممما ئەەمممرت  ،خەڵکمممیپ زۆگ دڵیمممو پڕبێببمممێب
یێڕگۆیە حوجس مەجیل لە وکوب کردل بە موڵس ەکەل شمێرزڕیس چمێب بەگڕب
پیممرل ب شممتس بائەبڕ چیممیە بمموبکس ەەلممس خممۆ هێشممتو یممێڕگۆ ەبممێبڕ بممۆچس
هوتێبیەتەبڕ دیکو قمێڵەکەە ەهێنموبڕتەبڕ ا ئەترسمئ شمتا قەبممو بما یمو
خێا ەکرد خەبەگێکس خراپ پا با دڕل دیکو ەبڕ خۆە شمتا مەکە ە همی
قەبموبڕ ب ە هی خەبەگێکس خراپئ بیکتێبڕ ب ەقۆڵیشئ ئێشا ..جوگێ خۆ تمۆ
موبڕل ئەبڕە ەدابڕ کە مژدڕل هوتنەبڕل ەەلێ بلڕما ...ئۆخەل یوخێا بەخێمر
تێ چێبڕ بۆ بەم چێشمتن ویەبڕ هموتێبیتەتەبڕ
بێتەبڕ ..یەاڵم بۆ تۆ با گڕ
تموقەتئ ەبممێب دیکمو ەبڕ مموب بموزاگ پڕبممێب بمێب لە ەەسممکەگ ب مەسممکەگ .هەگ بە
ئوشممکرا شممەگیو بە خەڵ م ئەررۆش م  ،بە مموهەو میممێڕ ررۆشممەکومیو دایە بەگ
شەو ەێتیو ریکەە بۆ کێشوبی  .بڕڵاڵل چە ل تۆ ریکەە بۆ کێشموبب ئەبیمپ
ئەبڕ لڕ! قێگ بە سەگڕ هەگ هەقیشس بەسەگ ئەبا ەبڕ ەبێب بۆل خمۆل ەمۆگا س
بە سەگ میێڕکو مو هەڵمئەدا  ...ئیتمر ئمێەەش زۆگممو دببکو ەکو ەمو هەڵ مرە هەگ
کە چێبڕبڕ بۆ مموڵس خمۆل .گاسمتە ئەبڕل ئەبا لە شمەگ ئەەەگا ب ئمێەەش
بەم حوڵەبڕ پیوبل شەگ ەبێبی  .حوجس سەگێکس بودا ب ەێتس :بە گاسمتس زۆگ
وخۆشممیو کممردببڕ ،خەگیممکە لە تمموم دڕگئەچمما کە ئەم خەدگڕل پمما قبممێبڵ
مموکرێ بڕ ئەڵممێ  :جمموم کە پممڕ بممێب لمما ئەگ ێ .ەکەل بە کممزییەبڕ ەممێتس :لە
سممەگێکەبڕ ئەڵممێ خممۆزەە ەەلممس ەهوتممویەبڕ ئەترسممئ تێبشممس شممتێ ببمما ئەل
حکەی کێا ئەب بۆچس ەهوتەبڕ ئەب چێب بۆ الل ەەلس ،قەبلە تۆزێکس تر بمێ
بۆ ئێرڕ.
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الل ەەسممر ەەلممس ب حکممەی کردیممو بە ممموڵ بە دڕس م ب دیمموگییەکس
زۆگڕبڕ کە ەەلممس بممۆ دایم ب بمموبکس ب خێشممکەکو س هێنممو بممێب ،دایکممس
دڕسممتس کممردڕ مممل ب کەبتە ممموچ کممرد ب بممۆ پێممێڕکرد س ب ەممێتس :لە
دڕبگە ەەگێئ ئەبڕ بۆچس ئەبڕ لڕە پما چمێب بە خمێا دایە ەیمو هەگ
با رریو کەبتئ ،لە بەغلاش بڕزژ بموش ەبمێب لەبێمپ کێگدیمو ئەەمرە
تممو لە ئیشممەکەم بممێبمەبڕ سمما ئممێتێەئ ەممۆگل لەپوشممو وچمموگ بممێبم
چێبمە موڵس مومس ەببەهوگ ،چێ کە دابێبیو بە سەگ دبب سا ئمێتێال
خەڵکێکمممس زۆگ تەلەبەل کێگدیمممو ەرتبمممێب ،بممموبکس پرسمممس :ئەل لەبێ
مەقەگل پوگتیممو داخک م لەبێ تمموبڕکێ م موبڕیە هێشممتیو ەبڕ ،بەاڵم
بڕ داب بابممێب وبێبیممو ەبڕ بممۆ ئەبڕل بممزا کمما همموتێچۆ ئەکمموە تممو
بیو ر گۆ ێ خۆم لەبێ بمێبم کە ەێتبمو با هموت ئەڵمێ بمۆ هە ملێ
کە ئەەەگێ ئیشیو بەبڕ بموش بمێب شمێێنەکە دبب دڕگەمول هەیە تمو
ئەبا هوتنە ببگێ ئێەە لە دڕگەول پشتەبڕ بۆل دڕگچێبی ئیتمر مم
پێئ ەکرا سەگل لا بلڕمەبڕ ،بەاڵم بڕکێ بیکتئ ئەبیشمیو داخکمتێبڕ
ب هەمممێب کەلممێپە ب شتەکو یشممیو دڕس م بەسممەگا ەرتممێبڕ ،خممۆ بممۆ
داخکتنس گۆ ومەل خەبوتیپ بڕکێ ئەزا م  ،دڕمما بمێب لێمس بە بەهمو ە
بممێب بەگامممبەگ بە کممردڕبڕ وگڕباکممو س حکممێمەە چممێ کە الل خەڵمم
بێببێب بە توقە گۆ ومە کە وگڕزایس خۆل ب ەە بەگامبەگ بە کمردڕبڕ
وگڕباکو س حکێمەە بە سەگبەستس دڕگببڕێ  .خمۆ لەم دبایمیەدا هەگبا
سەەوتس پموش باڵبکمرد ەبڕل لە بموزاگا ەممو هە ملێ گۆ یمپ دا ەل بە
ەئەکەبە وحەزڕکو س قوسمئ ئەبڕ ملڕ بە دڵیمو بمێب هەگ
دینوگێ دڕ
ئەیو قۆستەبڕ.
بوبکئ ئەب قکو ەل زۆگ ال خۆش بێب بڕ شتا ئەیو ەگا ەبڕ بۆ کوتس البێتیس
خۆل ،کۆمەڵا هەس ب خەیوڵس لە داڵ یمو ەبڕ بە ەەگمێەمێگییەبڕ ەمێتس :دڕل
دڕبممو ئیتممر هەسممتنە سممەگپا ب شممتێ بممکە  ،هەو یممیە ەممێێ بمملڕ ە قکممەل ئەب
ترسممنۆکو ەل لە بێێگڕییمملا ئەڵممێ کممێگدل رەقیممر چی مس پمما ئەکممرێ کمما دڕسممتس
ئەەرێ ب چۆ هەگبا ب کەب ە شو ب کێێ بە ئەقێمس مم چە یمیە لە هەسمتس
سەگبەسمممتس بیکمممت ب باڵە ئممموزاد کمممرد ب ەەلمممس چەبسممموبڕ ب ێردڕسممم
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گزەوگکرد بەهێزتر ب کوگی ەگتر کێگد ئەبا بە ئیەو ب بەهێزل شو ب بوزبب
گۆڵە ەبەزڕکو س خۆل بە ەولەم بنوسێنێ ب پە جەبکوە بە چوبل ئەب کەسو ەدا
کەبا دا بە هەقممو ممو ێ ب مموڵێ کە کممێگدیپ میەەەتممێکە ب ئەگز ب باڵتممس خممۆل
هەیە ب هەمممێب شممتێیس جیمموبازڕ لەب میەەەتممو ەل کە لەەەڵیممو ئە ل ،بە گاسممتس
سمممەیرڕ خمممۆ هەگ ئەڵێمممس کمممێێر ئەەینمممو منممموڵێکیپ ببەیمممتە ئەب شممموخو ە بەگڕب
کێگدستو س ئێرا ب بەگڕب ببگیپ بمۆ الل بودینمو ب شموخەکو س کێگدسمتو س
تێگکیممو ئەزا ێ م کە ئەبڕ هەمممێبل یە باڵتە ب یە مممیەەەتە ،مەسممەلەکەمو لە
گۆ ل وبڕگاسممممتس ئوسممممەو دیمممموتر ب ئوشممممکراترڕ :زاڵممممئ ب زۆگداگ همممموتێب
باڵتەکەمو یو داەیمر کمردببڕ ب هەگیەکەیمو خکمتێبڕتە سمەگ دڕباڵتمس خمۆل...
هی چوگڕ ییە لەبڕ بەبالبڕ هەستنە سەگپا ب شتێك بکەی  ...دڕس لە دڕس
ب قەبڕە لە خممێا ...حمموجس هێشممتو لە قکممەکو س ەبب مێبڕبڕ کە دیەە ێکممس هە مملێ
ئە جمممومس ئەب چ شممم هەسمممتو ەل بە مێشمممکلا تێمممێەگل بڕکمممێ ئەبڕل لەبا ەیە
شوگڕکەیو کوب کرێ  ،دببگ ییە کێگڕکو س ب برازاکو س ،خێا ەکرد ،شتێکیو
لا با ،ئەل خەڵکس تر ب موڵێمنوڵیو ئەل دبکو ب بوزاگ ب کوگبکوسمبیو خمۆ
حەپکممەخو هەگ کە کێگڕکممو س لمما دببگ ئەکەب ەبڕ ئیتممر بە مملل دڵممس ئەپچممڕێ،
ئەل کچەکو س لەپڕ زبڵئ ب زۆگڕکەل ئەهوتەبڕ بیر ئینجو بڕ دبەو بکو ەمێتس:
دڕل لەسەگ تۆ خێایە هەگچس تۆ ەیکەل وبێ .
***
د یممو بەگڕ ب پممویز ئەچممێب خەگی م بممێب سمموگدل ئەکممرد ،گڕشممەبو ەممێگل داب مێبڕ
خممۆل هەگچممس خممۆڵ ب زی م ب تەپێتممۆزل ەێێکممێا ەکو هەبممێب گال ئەممموڵس...
ئەتممێە ئەبیممپ ئەیەبێ هممێ ەگل خممۆل دڕگخممو ەبڕکممو خەڵ م لەبەگ سممەگقوڵس
خۆیممو لە بیممر چ مێببێتەبڕ ،جمموگ بە جمموگ خمموبل ئەکممردڕبڕ ب دیکممو ەبڕ ەممێگل
ئەدایەبڕ خمممۆل ...چیممم ب میغمممس هەڵئەکە مممل ب تمممێبگ ئەدا ب سمممینییە دۆشممموبل
تەموتەل قێ ئەکردڕبڕ ،یو پڕل ئەکرد لە تۆز ب خۆڵ ...ئیتر ئەبڕ هەگ ک ب
بمێب بە بو ممو ەبڕ ب خەگیکممس کممۆکرد ەبڕ ب داپۆشممینس شممتەکو یو بممێب  ،بەاڵم
هێشمممتو هە ممموبێ دببگ ەئەکەبتمممنەبڕ گڕشمممەبو ە هەگ گڕ جەکو یمممو س ئەبمممرد
شواڵبیشممممس ئەهێنممممو بممممۆ سممممەگ ب پممممۆتەاڵ ب کەباب ب کراسەکو یشممممیو هەگ
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ئەبڕ لڕیو ئەزا س گڕشەبو خۆل ب کمرد ،کەچمس پموش تمۆزێ هەڵمس ئەکمردڕبڕ،
گاس ئەت ێە چوبشوگکێیو لەەەڵ ئەکو..
زۆگ کە ەودڕتیمو بمێب کە لەم حەال ەدا سممرکە دگبسمتکە ب ترشممیوە ئەکە
ب بەاڵم ئەمکوڵ ەەلێکیو ئەمو ەیو ەکردڕ ئەیو ێە جوگێ بو بمزا ی د یمو چمس
بەسەگ دێ هە لێ کەسیپ هەگ بڕ ب ئوەویو لە همی ەبما با ئەجمێاڵ ەبڕ،
بمۆیە بەگچمنە تممرێ گڕشمەکەل جێا یممو لە حەبشمەکەیو و گیممز ئەکمرد کێپەڵەیممو
ئەهێنممممو ب تەشمممم ب سممممەبەتەیو پممممڕ ئەکممممرد لە تممممرێ گڕشممممکە ب ئویممممو کردڕ
کێپەڵەکو ەبڕ ب ئەیو بردڕ ێر خو ەکەیو ەبڕ.
***
چێشتە وبێ ەەلمس لە وکموب کمردل بە ممواڵ بە شمێرزڕیس پرسمس :دایە ئەبڕ کمێا
حکەی
 لەممموڵ یممیە .بممۆچ بەقێگبممو ەکەە بممئ هممی قەبممموبڕ لەبەگ دڵممس دایکممسەێتس :هی ئیشێکس خۆم پێیەتس ،لەپوش ەختا ەێتس :ئەل کمێا گب مو
بۆ دیوگ ییە
 تمممۆزێ لەمەببەگ چمممێب بمممۆ الل سمممەبرل .ەەلمممس چمممێبڕ بەگدڕگەمممو ،لەشممێرزڕییلا ەیئەزا ممس چممس بکمموە ،دبال ەختمما همموتەبڕ الل دایکممس ب
ەمممێتس :گاسمممت ئەبێ دایە بمممۆ ئەبڕ هممموتێبم پێیمممو بێمممێئ کە لەبا ەیە
دببسمممبەل ببممما بە هەگایە بمممۆیە بال بە بممموش ئەزا مممئ کە هەمێبتمممو
پێکەبڕب یو لە موڵس ئێەەب یو لە موڵس مومئ ،دایکس مێچڕکێکس سوگدل
بەلەشلا هوە ب ەێتس :بۆچ چمس بمێبڕ تخمێا ەەلمس ەیمو پمێئ بێما چمس
قەبموبڕ ب ئەبا بە هەگال چس ئەلس لەسەگخۆ ەێتس:
 بوشممە جمموگێ شممێرزڕ مەبە ب مەشممێە ێ ..خممۆ هەگ ئممێەە ممی هەمممێبشوگڕکەیە ..ەەلس کە دل دایکمس زۆگ تێکچمێبڕ بمۆ ئەبڕل ەختما زاتمس
بخوتەبڕ بەگ ەێتس :دایە ئەمە هی لە تۆ وبڕشێتەبڕ ،خزممو ئێکمتەش
بوسس ئوزایەتس تۆ ئەکە کە چۆ ئەبسو کە خموڵئ کمێگدایەتس کمردببڕ
یوگمەتی دابڕ ب شت بۆ شوگدۆتەبڕ ب ومە ب ێبسمرابە بمۆ هێنموبڕ
ب بردببڕ کەچس ئێکتو خەگیکس هەگ بە قکەیە بگڕ بەگدڕل.

١٢

-

-

ئەبل گاسمممم بمممما ەەلممممس ەیممممو هەمممممێب ترسممممەکەم هەگ لەبەگ تممممۆ ب
حکەینە ...زۆگ دڵئ التو ە.
ئوخر مەسەلەکە ئەبڕ وهێنا ،چێ کە جوگێ هی ەقەبموبڕ .ئەمەل مم
ئەیێممێئ تە یممو ئەەەگبممڕڕ ..چممێ کە پمموگتس دابال کممردببڕ کە گۆ ل ()6ل
ئەیەمممێ لە هەممممێب شممموگڕکو س کێگدسمممتو ممممو رتنێیس ەشمممتس پێممم
بهێنرێ م بەبممۆ ەل بی مرڕبڕگل گۆ ل گڕش مس ئەیەممێلس ()1٨3٢ڕبڕ ب بممۆ
پیشو لا س یەکێتس ب وگڕزایس ەەلەکەشەو بەگاممبەگ بە کمرداگڕ موگڕبا
ب دب منەکو س حکێمەە بەگامبەگ بە کێگد ب مورە گڕباکو س ،ئینجو دبگ
ییە کە میریپ ئەمە بکو بە بیمو ێب بمۆ دڕسێڕشمو ل لەبەگ ئەبڕ بەالل
ممممنەبڕ ئەبڕیە کە هەمێبتمممو لەشمممێێنێ بممم بەم قکمممو ە حەپکمممەخو
هوتەبڕ سەگخۆل ب ەمێتس :کە مەسمەلەکە هەگ ئەبڕ بێم  ،بەالل ممنەبڕ
موڵس ئمێەە بوشمترڕ چمێ کە لە همس ئەبا ەەبگڕتریشمە بڕ شێێنەکەشمس
چەپەکە .تۆش ەببەهموگ بێمنە ب بمو مموڵس ئمومەل خێشمکئ ب ەسمری ب
ئەبا مممیپ بمممێ  ..ئەل سمممەبرل چمممۆ ە خمممۆزەە ئەبیمممپ ئەهممموە لەەەڵ
شیربا .
ئینجممو بممۆ ەیە هەگ ئێکممتو ئەچممئ بە هەمێبیممو ئەڵممێئ کە لە سممبەل
ئێێاگڕ بێنە ئێرڕ.
***
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بێب بە شەشس مو گ ب شوگ بە جوگێك هەمێبل مو س ەرتبمێب دببکمو ب بموزاگ
هی شێێنێ ەبێب ،حکێمەە هەگ شێ بێب بێب لە داخو و ەیئەزا مس چمس بکمو،
خەگیممممم بمممممێب بەزۆگ دبکو یمممممو پێبکممممموتەبڕ ،بەاڵم ئەبڕش سمممممەگل ەەمممممرە،
مو رتنەکە زۆگ سەگکەبتێ بێب ،خەڵ هەممێب یە دڵ ب یەکلڕسم بمێب بڕ
ب یە خێزا یمممو لێهممموتبێب ،دڕبڵەمە مممل ب رەقیمممر ،بڕ ب بمممرا لەپشممم یەکەبڕ
بڕسمممتوبێب ب هەممممێب لە ێمممرڕبڕ پەیەو یمممو لەەەڵ یە ئەبەسممم  ،ئەب مممموگڕ
کەمەش کە بڕزەەکەیو بەدڵ ەبێب لەترسمو و تمۆقس بمێب ەیمو ئەبێمرا بگتە
بممکە دبال مممو رتنەکە بە دبب سمما گۆ گۆ ێمم  ،حکممەی بە پەلە کممردل بە
موڵس مومیلا پێگل بەپەگۆشمەبڕ هموە بە پیمرییەبڕ ب ەمێتس :حکمەی ەیمو ئەبڕ
چیتە بمۆ با گڕ م هەڵبزگکموبڕ حکمیە تمۆزێ ممن ە من مس کمرد بەاڵم پمێگل
لێممس ەدڕبممێڕبڕ ەممێتس :بەسممەدڕقەە بممئ بەقێگبو م بممئ لەگێممس خممێدا با هە مموبم
بەگبێڕبڕ بێا بزا ئ چەبێبڕ.
حکەی بە زڕگدڕخە ەیەکس کوڵەبڕ ەێتس :ئۆ .پێبگێ ..دیکو خۆە بێبگا ەبڕ،
بەبخێایە تۆ ب دایکئ بەتەبابل سەگتو لێشێێا لبی وزا ی چۆ قکەبکەی ب
چۆ بجێڵێینەبڕ حکەی کە دل پێگل خەگیمکە ب مرل بەپەلە لێمس زیم بمێڕبڕ
ب دڕستس کردڕ مەس ب ەێتس:
و و پێگێ ەیو لەسەگ ەریو ەو ەکردببڕ...
ئممومە خممو بە پشممتس دڕسممتس چمموبل خممۆل سممڕل ب ەختمما زاتممس خکممتەبڕ بەگ
خمۆل بە ئەسمێویس بە حکمەینس ەمێە :دڕبوشمە بێما بمزا ئ چە بمێبڕ ..حکمەی بە
دبدڵییەبڕ ەێتس:
 دڕ ممگ بمماڵبڕ کە لە دڕگبە مملل بوزیممو هێممزل حکممێمەە ب ەەشممویەگلکممێگدل شممەگیو بممێبڕ ،ئەڵممێ میممرل بیکممتێیەتس ەەسممکەگێکس زۆگ
بنێممممرێ بممممۆ سممممەێەو س ب هێممممزل ەەشممممیرڕتە کێگدڕکممممو یپ گێ ەیممممو
پێ رتێب  ..ئومە خو کە ئەمەل بیک دڕس ب قوچس سموگد بمێب ەبڕ،
دڕم ب لێمممێل بشممم بمممێب ،پممموش ەختممما بڕ لەەەڵ خمممۆل قکمممەبکوە
ەێتس:
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 هەل قممێبگ بەسممەگمو دببگ لە سممەگل ئێممێڕ ...جممو ئەبمما چممس بکەی مموڵەو کوب ئەکە ئەم سمەەبوبو ە ..قیمر سمیو لە مەڵ بەاڵم ئێمێڕ چمۆ
گزەوگتممو ئەبمما لەدڕسممتیو  ..ئەل کێگڕکممو لە کممێێ حکممەی ەممێتس
کێگڕکممو ئەبڕتممو لەەەڵ کممو ەەلممس ،خەمممس ئێەەشممتو ەبمما هەگبا
چە مممل گۆ ێممم خۆممممو ب ئەکەیممم  ،هەگ د یمممو تممموگیکیپ بمممێب بمممۆل
دڕگئەچممی  .تممو لەشممکرڕکە ەەمموتە شمموگ لەبا ە یممیە حکممێمەە دڕسمم
بێبڕشێنێ بۆیە تو زبتر بڕۆی بوشترڕ...
 ئومە خو ئەبڕ ەیتر بەگاسس بڕا ..پوش ەختا حکەی سمەگێکس بمودا بەممێتس :وشممزا ئ چممۆ بە دایکممئ بێممێئ ب چممۆ تێیممب ەیە ئ کە گۆیشممت
بوشمممترڕ لەبڕل لێمممرڕ لەبەگ دڕسمممتیو و دا یشمممتی  .دڕل پمممێگێ ەیمممو بمممو
هە لێ جل بۆ کێگڕکو بەگی ب بڕۆی بمۆ مموڵس خۆممو  ،ئەبا میپ کە
توگیممم داهممموە ئەچمممنە ئەبێ ،حکمممەی بمممۆ ئەبڕل پمممێگل بهێنێمممتەبڕ
سمممەگخۆل هە ممملێ قکمممەل خۆشمممس بمممۆکرد لەبا ە کە ئەب زۆگ پێیمممو
پێئەکە مما ،لە پوشممو دڕسممتێکس دا بە شممو یو ب ەممێتس :دڕ هەسممتە مموبل
خممێال لێبێممنە بممو جەممس کێگڕکممو کممۆبکەینەبڕ ب بیممو بەی م ب بممڕۆی ..
پێگل هەستو بەاڵم لەبڕ ەئەچێب بموش ئوەمول لە خمۆیبێتیە دبب جموگ
چێبڕ بگێ ب هوتەبڕ دڕگێ جوگێ خموبلییەکس ئەەمرە بە دڕسمتەبڕ ب
جممموگێ جمممێتا ەمممۆگڕبل .چممموبل توگیممم بمممێب بمممێب دڕسمممتس ئەلەگزل
ەئەیزا س ەئەیتێا س جل ب بەگەس بۆ کێگڕکو بخوتە جو تموکەبڕ .بمۆیە
حکەی پێی ێە :کە ئەب بازبێنێ ئەم خۆل بۆیو ئومودڕ ئەکوە.
پێگل قێگەس پمڕ بمێب لە ەریمو ب ەمێتس :بوشمە ئەل بمۆچس خۆیمو ەهموت
کە ب پەلس خۆیو ببە تخێا حکەی ەیو چییو بەسەگ هوتێبڕ
 بڕاڵ بەسمممەگل بممموبکئ ب ممممومئ هەممممێب سمممەالمەت ب هیچیمممو بەسمممەگەهمموتێبڕ .بەاڵم پممۆلیو ب ئەممم چێبممێ ە دبکممو ەکەل ەەلممس هەباڵمممس
ئەبا یشممیو پرسممیبێب ،بمموش بممێب کەسممیو لەبێ ەبممێ بممێب  ،تە ممو ەە
شوەردڕکو یپ ،هەگ تۆرە لەبێ بێب بێب بەتوقس تە یو ئەبیمپ هەگ زبب
دبکممو س پێچمموبێڕبڕ ب چێب مێب پێممس ەێتبممێب  ،ئەبا ممیپ چێبممێ ە ممموڵس
گڕریقێکممس بێنوب یشممو ەو لەبێ ئەبمم تممو توگیمم دایەە ئەبسممو یە ەبڕ
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موڵس خۆمو ب لەبێمێڕ بمۆل دڕگئەچمی  ،گب مو ب ەسمرینیپ لە مموڵس
سەبری  ،خەبەگم بۆ شیربا یپ وگد ،ئەبا یپ ئێکمتە ئەگۆ بمۆ مموڵس
ئێەە چێ کە شیربا یپ وبل هوتێبڕ!
ئممومە خممو ەەبمموکەل دا بەسمممەگیو ب ەممێتس :دڕسممەاڵە چیمممیە گڕزام بە
گڕزال خمێا ،هەگچمس خممێا ەیکموە وبێم  ..ب ئیتممر بە بمۆڵە بممۆڵ ب بگتە
بگتەبڕ پێاڵبڕکمممو س لەپێکمممرد ب شمممێێ حکمممەی کەبە ،بەگڕ ب مممموڵس
خێشکس کەبتە گێ.
حکمممەی ب پمممێگل ەەیشمممتنە مممموڵس حەپکمممەخو ئەبیمممپ ئەەەگچمممس بە
گببیەکممس خۆشممەبڕ چێبممێ بەپیریممو ەبڕ بەاڵم تممۆزێکیپ داخێگپممو لەم
هوتنە کتێپڕڕیو بە تویبەتس کە حکەی ەێتبمێل ئەممڕۆ ەختما دگڕ مگ
دێمممەەبڕ ب خێشکیشمممس مەتەمینممممس چڕبچممموبل شمممێێا لبێب .حکممممەی
هەگچە ل بیکتس بە قکەل خۆش بیهێنێتە پێکە ی موتییەکەل پمێگل لە
چممموگڕل ەئەبمممێبڕبڕ ،بمممۆیە دایکیشمممس هەتمممو ئەب زۆگتمممر لەسمممەگ قکمممە
خۆشەکو س ئەگۆیس زیموتر دڵمس ئەکەبتە مەگاقەبڕ ب هەسمتس ئەکمرد کە
شتێ قەبموبڕ ،بۆیە وب بە وب قکەکەل پێئەبڕل ب پرسمیوگل بڕزەمس
لێئەکرد ،لە دباییلا حکی وچوگ بێ بە بەهمو ەل هە ملێ ئیشمەبڕ بچێمتە
بگڕکەل جممل ب کە ب پەلممس گیشتوشممی ب خمموبلس ب ئەبشممتو ەل کە
پێێیکمممتس پێیمممو ە بخممموتە جو تمممو بچمممێکە دڕسمممتیەکەیەبڕب لە پە مممویەکس
بگڕکەدا داینمما ب خەگی م بممێ بچێممتەبڕ بممۆ الل دای م ب ئەبا ەممێێس
لێبممێب دایکممس بە خێشممکس ئەەممێە :ئممومە شممتئ لێەەشمموگڕبڕ ،تممێ قەبممرل
بوبکەو  ،چس قەبموبڕ ب پێئ بێا دڵئ تەقس ،حکەی کە ەمێێس لێبمێب بە
ئەسێویس کشویەبڕ دبابڕ ب لەبەگ خۆیەبڕ ەێتس:ئۆخەیپ ئێکمتە پمێگل
لە دڕگدل سەگل پێ ێتنس حەپکەخو گزەوگل ئەکو.
پێگڕ ئومەل دایە هوگڕل ەریو ب بەدڕم هە ککەبڕ ەێتس :شەگ دڕستس
پێکمممردبڕب ئەبممما ئیەشمممەب کێگڕکمممو بچمممنە ئەب کە ب کێمممێڕ ..وبیمممو
همموتێبڕ کە بیممو ر  ،پۆلیکممیپ چێببممێبڕ سممەگ دبکممو س ەەلممس بەاڵم
شممممکێگ کەسممممیو لەبێ ەبێبممممێ  .حەپکممممەش لە خێشممممکس خراپتممممرل
بەسمممەگهوە کەبتە بممموبکەگۆ ب بمممرا گۆ ،بە چەپمممۆ بەگبمممێبڕ سمممەگ ب
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پۆتەاڵکس خۆل ،حکەی بە پەلە هوتە دڕگڕبڕ ب دڕسمتس ەمرە ب کەبتە
سمممموگدکرد ەبڕ ب دڵمممملا ەبڕل ،ئەبیممممپ هەگ بەدڕم ەریممممو ەبڕ ەەەیممممس
لێئەکممممممرد کە بممممممۆچس زبب گاسممممممتس پێنەەێتممممممێبڕب لەبەگ چممممممس ئەب
دڕ ێبوسو ە لەب ئەشوگێتەبڕ...
حکەی کە دل دایکس ەختێ سوگدبێڕبڕ پێس ەێە:
ئەبل گاس بما لەم حموڵەە ئەترسموم بمۆیە خمۆم خەبەگڕکەم ەدایتما،
ئێکتەش پرسمیوگێک لێمئەکەم بە ئەقێمس تمۆ ئمێەە لێمرڕ دا یشمی تمو یە
ئەمو ر  ،یو بۆ چە ل گۆ ێم بچیمنە شمێێنێ ئەممی بموش لەب شمو ب
کێێڕ جێا ب خۆشو ەل خۆمو بڕ ب سەیرا کەگ گابێێری تو بمزا ی
د یو چس بەسەگ دێ
دای چوبل سڕل ب هە وسەیەکس هەڵکێشوب ەێتس :بڕاڵ بچم بوشمترڕ..
قکەکەل کرد ب دایەبڕ هوگڕل ەریو سەگێکس بوداب ەێتس :خێایە ئەبڕ
بۆ با یەکجوگڕکس بەقێگە ەرە یوزتو هەیە بۆ کێێ بچ ئومە خمو
هەڵیلایە ەێتس :ئینجو بۆ هەگکێێیە بچ خۆ تو خەبەگل بە سەالمەتس
ەەیشممتنە جێیو ەممو پێئەەمموە جەگگ ب هە وبمممو بەگئەبێممتەبڕ ..ئەمەل
ەێە ب هەگدب دڕسمتس خکمتە بوبڕشمییەبڕ ،ررمێکمکیپ همۆ همۆ بە
چوبڕکو یممو ئەهمموتە خممێاگڕبڕ ،حکممەی ئەمجممو چممێب بەالل پممێگڕیەبڕ ب
کەبتە دڵممممملا ەبڕل سمممممێێنلل بمممممۆ ئەخمممممێاگد کە هەتمممممو یە ەبڕ ،لەهەگ
شێێنێکب هی گۆ ێ با کوغەزیو ەکە .
لەم کوتەدا دڕ س دڕگەمول حەبشمە هموە ،حکمەی ئەەەگچمس لە ترسمس
دایکممس ب پممێگل شممێە ا س خممۆل دڕگ ەخک م  ،بەاڵم تممۆزێ سممێەمییەبڕ
ئەبسمو چممێب بە دڕ م ەکەبڕب تممو لە دگزل دڕگەموکەبڕ سممەیرێکس ەکممرد
ەیکردڕبڕ ،شیربا ب سەبرل ب گب و کردیو بەمواڵ ،ئەبا یپ گڕ گ
هەڵبزگکوب ب وگڕحەتبێب حەپکمەخو ب خێشمکس بە دڕ ێکمس مزم ب
با تی بەخێرهوتنیو کرد  ،سەبرل جو تمول جەەکمو س شمیربا س لە ێمر
ەەبموکەل دڕگهێنمو ب داینمو الل خمۆیەبڕ ،گب مو حەپەسموبێ ەسممرینیپ
موتەمینییەکس زۆگ دای رتبێب بەاڵم لە هەمێبیو ببگڕل بوشتر بێب.
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ئەبڕ مملڕل پێنەچممێب هەگدبب حمموجیپ همموتنەبڕ ،چممێ کە تممۆرە هەمممێب
شتێکس پێ ێتبێب زۆگل لەسەگ ەگۆشت ئەیو ێبیکم خۆیمو بێبمو
پیشمممو بممملڕ  ،بەتمممویبەتس حممموجس مەجیمممل .سمممەیرێکس ەکەل کمممرد ب
بەزڕگدڕخە ەیەکەبڕ ەێتس :دایکس ەەلس ئەبڕ چیتە دایکس ەەلس جێابس
ەدایەبڕ خێشکس هەڵیلایە ب بە دڕ ێکس لەگزۆکەبڕ ەێتس:
ئەل بممممۆچس مممموزا کەبا شممممەگ دڕسممممتیێێکردببڕ ب لەترسممممس ەممممرت
کێگڕکو ئەبا لەشوگا ەمێن ..
ئنجمممو قکمممەل چمممس ئەکممموە ئەگۆ خێایمممو لەەەڵبممما هەممممێبل چە مممل
گۆ ێکە ..بابزا ئەچ بۆ ەەگا  ..ەکەل لە ێرڕبڕ خێکەیەکس لێکمرد
ب ەمممێتس :ئەگێ ئەبڕ لەکەیەبڕ بائممموزابێل حممموجس ەیمممو ئەچممم بممممۆ
ەەگا ! خێا هەقە .غەگا هەگبا ئەبێ ...
ئەمممو ە لەم قکممو ەدا بممێب ب ەەلممس ب ەببەهمموگل ممس ب تممۆرە ب دبب
کێگڕکەل ئومە خو یپ هوت  .حوجس مەجیل ەێتس:
سەیرا ب ەەگا بما یمو هەاڵتم ب گاکمرد وچموگ ئەبما لەبەگدڕسمتس
ئەم زۆگداگا ەدا ەمێن  ،دڕل خێا لەسەگ هەقە ،هەست شتێکەو بە ما
بو بیخۆی !
و یو خێاگد ب بەزۆگ هە لێ تێشێبیو لا ا ،زیم سمەەوە دڕل شمەب
کێگڕکممو هەسممتو ب بتیمممو ئیتممر بەسمممە بممو بمممڕۆی ! تممۆرە ئەیێیکممم
لەەەڵیمممو بچێممم کێگڕکمممو ەیو هێشممم  ،حممموجس هەبڵیممملا کەبا دببگ ب
زیممم دببیمممو کەبێممم تولەشممموگ دڕگئەچممم ئەبڕشمممیو قبمممێڵ ەکمممرد،
خێاحوریزییو لەیە کرد ب مەس گێس شوخیو ەرتەبەگ.
ئەبا ەل مو ەبڕ تو موبڕیە ئەبڕ لڕ شێە اببێب خۆشیو ەیمو ئەزا س
چس بێێ ب چس بکە بۆیە پموش ەختما قمڕڕ قمڕ ب پێکهموت کمز ب مموە
دا یشت موبڕیەکیپ بڕهو مو ەبڕ دڕس لەسمەگ دڵ ب ەمێێ هەڵخکم
ب دببال بە وچموگل هەگیەکەیممو چممێبڕ سمەگ جێ ممو بەهیممێال ێسممت ،
بەاڵم خەبل چممس ،هەگیوکەیممو خەیمموڵێکس لەمێشممکو بممێب ،کە هەگ خممێا
خمممێال ئەبڕل بمممێب حکمممەی گۆ ل زبتمممر لەشممموگڕزبگ ب ەگێمممتەبڕ ب
کوسمبییەکەل بەدڵمس خۆیبێم ب ئەم پمویزڕ شمموییەکەیو بمکە کەچممس با
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حکەی گۆش خمێا ئەزا ما کەل ئەەەگێمتەبڕ ب بڕزەمس ئەممو ب د یمو
چس لێلێ  ..ئیتر ئەبڕ هەگ خەیموڵبێب ئەیبمرد ب ئەیهێنمو ب ئەیخکمتە موب
ەێژابڕبڕ ،ئەل سەبرل چۆ خەب بچێتە چوبل کە هەمێبل دبب مو مگ
ەبممێبڕ کە شممێبل کممردببڕ لەەەڵ مێممردڕکەل گۆحیممو لەسممەگ سممەگل
یەکە ،شیربا توکێ بوزاگ یو بۆ دڕگڕبڕ ئەچمێ ئەم سمەەوە ب دڕقیقەیمس
ئە ممموگد تممو ئەهمموتەبڕ ،کەچممس ئێکممتو بابەئوسممو س ب کتممێپڕ لەبوبڕشممیو
دڕگهێنو بەگاستس د یو سەیرڕ! شتس بال تیو ئەقەبما بەخەیموڵس کەسمو
ممویەە ،بممۆیە سممەبریپ هەگ ئەممملیێ ب ئەبدیممێل ئەکممرد بە ئەسممێویپ
ئەەریو.
ەببەهمموگیپ کەبا سمموڵێکە شممێبل کممردببڕ ب سممکس دبب ،سمما مممو ە
بیرل لەبڕ ئەکمردڕبڕ کە بە بەزم ب هەگایە پێم ەەیشمت  ،ب چمۆ ب
چە ل جوگ تە و ەە پوش موگڕکرد یپ سەبوگڕە بە ەیربەررتس بمراکەل
ب هە ممملێ خزممممو س خەگیممم بمممێب ئیشمممەکەیو هەڵێڕشمممێتەبڕ ،چمممێ کە
بمممراکەل قەبلمممس دابمممێ بەهممموبگێیەکس خمممۆل کە بە مممس پێبکمممو لەەەڵ
خێشکس ئەب هوبگێیە ئیتر هەتو بەینێم هەگ هەگاب هێگیموب پەالمموگدا
ب چەقممممۆ لەیە هەڵکێشممممو بێب ..با ئێکممممتەش ەەلممممس گۆل ب بەجێممممس
هێش  ..ەببەهوگ لە دڵیخۆیو ئەی ێە:
خمۆ ئەڵمما هەگ دب سما گۆ مممو پێئەچما ،بەاڵم دبب ،سمما گۆ ل چممس
خۆ بەدڕس ئەب ییە بەخێا بە دبب سا هەرتە ب بە دبب سا مو یپ
وبڕێتەبڕ ..بوش بێب لەبڕدا بەختئ بێب کەبا ەەیمرا ،ئەڵمێ ئەممڕۆ زۆگ
کەسیو ەرتێبڕ ..کما بمڕبال ئەکمرد کە ئیەشمەب مم بەتە یموبئ .دبێنما
شەب ئەم بڕختە مش ب مڕمو بێب لەسەگ دگڕ گ هموتنەبڕل ،دڕبڕگڕ
تێخمێا ئەەەگ ئەمزا ممس ئیەشممەب با بەجممێئ ئەهێێێم ب ئەگبا دڵممیئ ەمموجز
ەئەکرد! بەاڵم خەتول خۆیشس بمێب ،چە مل جموگ شمەگمو بمێبڕ لەسمەگ
ئەم دگڕ گ هوتنەبڕیەل ،هەممێب جموگێ بەڵێنیشمس ئەدامما کە شمەبێکس
کە زبب ەەەگێتەبڕ منیپ و ب شتس بەدڵس خۆیئ بمۆ حموزگ ئەکمرد ب
دائە یشتئ چوبڕگبا ئ ئەکرد کەچس و ەکە سوگد ئەبێڕبڕ ب کۆ ئەبمێب
لەبێلا ئەکەبە ،خۆشمئ لە داخو مو بە برسمێتس سمەگم ئە مویەبڕ ،ئەبیمپ
١7

هەگ دیممممممموگ ەبێب کە هوتیشمممممممەبڕ ئەکەبتە بیمممممممو ێب هێنمممممممو ەبڕ بمممممممۆ
دباکەبتنەکەل ..بیرم ویە گۆ ێ بەدڵس خۆمو با قڕڕ دا یشتبی  ،یو لە
دڕگڕبڕ بممێبڕ یممو برادڕگڕکممو س بەگێممس ممموڵس ئممێەەبڕ بممێب  ،سممەگل
ئەبڕ لڕ قوڵبێب هە لێ جوگ کە میێا ەکو ئەگۆیشت ئەبیمپ لەەەڵیمو
ئەچمممێبڕ دڕگێ بەبممما ئەبڕل کە پێشمممئ بێممما باگۆشمممتئ ،بال کە تمممێگڕ
ئەبممێبم ب خەرەتممئ ئەخممێاگد بەم کممردڕبا ەل ئەیو خکممتە دڵممەەبڕ هەگ
خێێس چشتیپ ەبێب لەچوب دڕگد ب داخس گۆینس ئەب شەبیلا.
ئومەخو یپ هەگ بەجوگێم لە پە ب پمۆ کەبتبمێب ،چە مل جوگێم لەەەڵ
مێممردڕکەل دڕمەقوڵێیممو بممێب ،چممێ کە ئەب پێیمملڕەێە پمموڵکەبڕ بەشممکێ
ەختا بنێل ،بیو لڕگڕ دڕسم خمێا خمۆ تمۆ بابمڕۆل بەشمس دبب گۆ ل
کە ممموکەل هەگ بە یمممێڕ گۆ ێ گڕ مممس ممممردبە لێنیشمممتێبڕ موڵممم بە
قێگەیرێ کوکە حوجس بال بە ەکەل ئەەێبە کەچس خۆیشمس ئموگامس
لەبەگ بڕابممممێب خەب ەچێبممممێبڕ چمممموبل ئەترسممممو لەبڕل کە بەگ لەبڕل
خۆیو دڕگبوزکە لەگێ و تێبشس بەاڵیە بب ..
ئمممومە خمممو هەگ خمممۆل گائەبڕشمممو ل بەبێممملڕ گ ب پرمێکمممکیپ بڕ ب
پەێس لەچوبل ئەهوتە خێاگێ ،خەممس ەەبگڕل همس کمێگڕ بچمێکەکەل
بممێب چممێ کە منمموڵ ب دڕسممتە پمموگچە بممێب هەمیشممە ئمموڵێبل ئەکەبە ب
زۆگل بڕختیپ ەخۆش بێب ،شەبا ئەبێب چە ل جوگێ سەگل بملاە
ب دایێۆشێتەبڕ ئەبڕ ملڕ ێێنەکمو س لەسمەگخۆل ال ئەدا ،زۆگجموگ ئەەەگ
دایکس پێینەەێتویە (ئرێ گۆڵە بەختیوگ برسمی یمیە) بیمرل ەئەکەبتەبڕ
کە و بخێا ئەبڕ لڕ سەقوڵس کمێگدایەتس بمێب بەب منموڵییەبڕ کە هێشمتو
لە سممنفس چممێاگل سممو ەبل بممێب لێێرسممرابل هەمممێب هوبگێکممو س بممێب
ئەبڕ لڕ چوال ب ئوزا بێب بمۆ کوگببموگل پوگتمویەتس ،کەچمس بمۆ ئمیپ ب
کوگل تمویبەتس خۆیشمس بڕهمو دڕسمە پموگچەب سموبیەکە بمێب ،هەگچە ملڕ
ئمومە خممێا دڵخۆشممس خمۆل بەبڕ ئەدایەبڕ کە حکممەی بەڵێنممس دابممێبیە
کە زۆگ ئوەول لێس با ب ئەشمیزا س کە حکمەینیپ چە ملل خۆشمئەبێ
ب چە ل کێگێ گێ ب پێ ب دب چوگ کە بمۆ ئەب جمۆگڕ ئیشمو ە لەەەڵ
ئەبشمملا کە زۆگ حە ب (ڤممیکو) ب پەگۆل ەگم ب شممتیێال ئمموخنیبێبڕ
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جو تممموکەیەبڕ ،بەاڵم هەگ دڵمممس ئممموبل ەئەخمممێاگدڕبڕ ب قمممێڵێس ەریمممو س
ەئەبڕستویەبڕ بەتویبەتس کە بیرل ئەکەبتەبڕ دباجوگڕکەل کە ەخۆش
کەبتبممێب چممۆ تممویەکس ەەگمممس لێهمموتبێب چممۆ بەدڕم تمموبڕ ئەیبزگکممو
ئمممومە خمممو هەسمممتس ئەکمممرد بڕ یەکممما بەهەگدبب دڕسممم تێ مممل دڵمممس
ب ێشا بال لێئەهوە.
هەگچممس بڕکممێ حەپکممەخو یپ بممێب هەگ بە جمموگێ ئمموگامیەەبەگ بڕابممێب:
جممموگێ پممموڵئەکەبە بێممملڕ گ ،جممموگێ گائەپەگل ب هەڵئەسمممتو ئەی مممێە:
یوگڕسمممێلەلەە همممموباگ ،بەخمممێا بابممممزا ئ تەقەل تفە مممگ همممموە !...حمممموجس
مێردیشممس پمما ئەەممێە( ،کچممس ئمموررڕە تەقەل چممس ئەبڕ تە ەکە ەبتە
بەتممموڵبێبڕ کە ئێمممێاگڕ تمممۆرە الل پەیمممژڕکەبڕ داینمممو تممموکێ بیبمممو پڕیکمممو،
گڕشەبوکە خکتێیەتس ئیتمر بمۆچس تمۆ دڕ مس تە ەکەە لێبمێبڕ بەتەقەل
تفە مممگ! حەپکمممەخو هەگبڕ ەێێشمممس لە قکمممەل مێمممردڕکەل ەبمممێبا
خۆل موە ەکرد ب بە پەگۆشێکس زیموترڕبڕ ەمێێس هەڵئەخکم تموبڕکێ
شتا ئوەرل ج ەگ هەڵی رە هەستویە سەگپا ب لەتوبا و ئەچێب بمۆ الل
ەببەهمموگل بمممێبکس ب بەدڕبگیمممو ئەهمموە ب بەقێگبمممو ب بە سمممەدڕقەل
ئەبمممێ ،کە هەممممێبل چە مممل گۆ ێممم لەمەبپمممێپ قکمممەل پممما ئەبە ب
سەگزڕ شتس ەەگۆکس ب کۆاڵ کێتس ب چێ ە دبکو ب بموزاگل ئەکمرد،
بەاڵم ئێکتە لەتوب کێگڕکەل ەببەهوگل البێبمێ بە رریشمتە ب کمێلەکەل
گۆحممس !..حمموجس مەجیمملیپ ئەەەگچممس ئەیزا ممس لەسممەدا سمممەد کە ئەب
دڕ ە هس تە ەکە ەبتە بەتوڵەکەیە ،کەچس ئەبیپ ئەکەبتە دبدڵمس ب لە
دڵس خۆیو ئەی ێە :خۆیە بیکەی بە خموترل خۆشەبسمتس خمۆە ئوەموە
لەب کممێگڕ بێ ێ وهممو ە بمما ب بیممو پمموگێزڕب بەسممەالمەتس دڕگبوزیممو کە لە
چن س ئەب کوررا ە .ب ئەبیپ ەێێس هەڵئەخک ب لەدڵس خۆیمو ئەی مێە:
بابممزا ئ حەپکممە گاسممتیکرد بەخممێا ،لەتەقەل ەممێلەل دڕسممتڕێژ ئەچممێب،
هەڵکمموش بە بیممو ێل دڕس م بە ئمموب ەەیو ممل ەبڕ چممێبڕ حەبشممەکە تممو
بزا ا دڕ ەکە هس چیبێب....
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بەیممو س کە هەسمممتو هەممممێب خەڵکممس مممموڵەکە بێخەبییمممو پێممێڕ دیممموگبێب .جمممێتە
حوجیپ هەگزبب کەبتنە مش ب مڕل ئەبڕل کە چمۆ بچمنە سمەگ ئیشمەکو یو ،
ەبڕکممو دبکو مملاگڕکو س دگابسممێیو لێیممو بممکەب ە ەێمممو ب مقممۆ مقممۆ ،بێممێ ئەبڕ
بممۆچس ەهمموتێب ب قکممەکە ەەبگڕبێ م ! یەکێکیممو ئەی ممێە تە یممو تممۆ بچممۆ ئەەەگ
کەسێ هەباڵس منس پرسس بێا تۆزێ وسوغە ،ئەبیکەیو ئەەێە :الل م ئەبڕ
بوشترڕ کە هەگدببکەو بچی ...
ەکو یپ هەگیەکەیو قکمەیەکس ئەکمرد ب جێ ەیمو بەخۆیمو ەئەەمرە .ئموخرل
هەگدبب حوجس گۆیینە سەگ ئیشس خۆیو ب تۆرەشیو موگد کە ئوەمول لە مموڵ ب
دبکو ەکەل ەەلس بێ .
شەب گۆ ێم همی دڕ مس کێگڕکمو ەبمێ ،بەاڵم خۆیمو حوڵیمو زۆگ بوشمتربێب،
بێلڕ ییەکەیو یو لەال خۆشتر بێب لەبڕل کە ەگۆشتنویە ب ب یرا مویە ،بەتمویبەتس
ممموزا ا
پممموش ئەبڕل کە زا یمممو لەب مممموبڕیەدا خەڵکێکمممس زۆگ ەیمممرابڕ ب کە
گڕبا ەل کممێێ کممراب  ،بممۆیە حەپکممەخو ب خێشممکس هەگ بەبڕدا ئەەەیشممت کە
دڕس م بە سممەگبچوبل خۆیممو بهێممن ب بێممێ  :یمموگڕبس شممکێگ کە گۆیشممت  ،ئممۆ.
لەپە ول تۆداب خێایە!..
حممموجس مەجیمممل هەگ زبب ەەگایەبڕ مممموڵا ئەبیمممپ دڵمممس خۆشمممبێب کە کێگڕکمممو
دڕگبممموز بمممێب ەەیمممرا  ،بمممۆیە کەبتبمممێبڕ قکمممەل ز  ،زبب زبب گبل ئەکمممردڕ
ئەبا یتر ب ئەی ێە :کێگڕ بازیو لێبێمن زۆگ شمتێکس چوکیمو کمرد ،مەگگ لەەەڵ
ەەبااڵ جە ە .بمڕۆ ە موب بمموزاگ ەمێێ ب مر ئەبجممو ئەزا م کە دبێنما ب ئیەممڕۆ
ئەب سەگ ب ەێگەو ە چیو بە خەڵکە کردبڕ  !..سەگل بمو ئەداب ئەی مێە :ەخێمر
ئەمە با مموبا ،بابممڕبا هەگکەسمما دڕ ممکە جممۆیەکس ممموڵس پوشممول خممێاگدبا ئەبمما
ب یرێ م ب لە مموب ببرێ م  ،بەگاسممتس یەکجمموگ وخۆشممیو کممردببڕ ..هەگ پێێیکممتە
کێگدیپ دڕس بکوتەبڕ ..ئەبا ئەبیپ دڕستا بێبڕشێنێ !!.
حەپکە خو س س لەبڕ زیوتر خۆل پا ەەیرا ،لچێکس لێهەڵقێگتو ل ب ەێتس:
 پیوبڕکە ئەبڕ تۆ چیتە هەگ ئەڵێی کێگد ئەبا دڕس بکوتەبڕ ب کمێگدئەبما دڕسم بێبڕشممێنا !.هەقە ئممێەە هەمیشمە دڕسم بە دبەممو بممی کە
خێا ەکمو ئەبڕ بقەبمما ،ئموخر کمێگدل دامموب بەچمس دڕسم بێڕشمێنا ب
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چۆ دڕس بکوتەبڕ ئەتەبێ بەبەگدب تێاڵ بچ بەەمژ تمۆپ ب تەیموگڕ
ب دڕبوبەدا!! ..وزا ئ بۆچس بابۆیو ئەقڕێنس
 م بۆیو وقڕێنئ ب قەتیپ حەز لە شەگ وکەم ..چ سمەەبوبا حەز وکموبەخۆشس ب بێقمڕڕ لە موب منموڵ ب کە ب کموگل خۆیمو پموڵس لێبملاتەبڕ ب
بەاڵم کە یو م پمڕ بمێب
بەئوگڕزببل خۆل بژل ب بخێاب گاببێێرێم
لەسە گۆل ب زبڵئ ب زۆگب لەموڵەکەل خۆشمتو ەتتمێا س سەگبەسمتبی
بەخێا ..بەخێا مرد زۆگ خۆشمترڕ لەب یمو ەب لەب ێردڕسمتییە!! کچما
ئممموررڕە بممموبڕگبکە ئەب کەسمممەل بە ئیەمممو ب بمممڕبابڕ بچێمممتە مەیممملا س
شممەگڕبڕ بممۆئەبڕل کە لەسممەگ شممەگڕرس خممۆل ب مممیەەتەکەل بکمموتەبڕ،
بەگد ب تێاڵکەل زۆگ بەهێزتر ب کموگی ەگتر ئەبما لەب دڕبموبە ب تمۆپ ب
تەیوگا ەل کەدێنە سمەگیو ب بەدڕسم کەسمو ێکەبڕ کە لە ترسمو ،یمو
بۆ پوگڕ ب دڕستکەبتس شەخکس شەگ بۆ حکێمەە ئەکە !
 بوشە بوشە ،بیکە لەگێس خێدا بە بوسس شەگمو بۆبکە ،ئمێەە خۆمموبڕختە دڵەو شەو بەگێ دڕگدمو کوگیتر مەکە ..پوش ەختما بێملڕ س
گببل قکممەل کممردڕ خێشممکس ب ەممێتس :خممۆزەە ئەمزا ممس بممۆ ئەم پیمموبڕ
بەم چە ممل گۆ ڕ لێەممو بممێب بە قوگڕمممو  ،خممۆ تممو دبێنمما کێگڕکممو لە
ترسس ئەب بە دزییەبڕ کێگدایەتییو ئەکمرد مێمردڕکەل بە تەبسمێکەبڕ
ەێتس:
 ئەل پێشینو ەیو ێتێبڕ :جوم کە پڕ بێب لێس ئەگ ێ !بۆ گۆ ل سێیەم ئێێاگڕکەل کموغەزل ەەلمس ەەیشم کەبا بەسمەالمەتس
ەەیشممتێ ەتە شممێێنس خۆیممو ب دڵیممو الیممو ەبێ م  .خمموب ب خێممزا ئەم
خەبەگڕیمو زۆگ پما خۆشمبێب ،چمێ کە بەتەبابل دڵنیمول کمرد ،سمەبرل
هەگزبب هەسمممتو ب بەهەڵەدابا ممممژدڕل بمممرد بمممۆ خەسمممێب خەزبگل،
ئەبڕشس پێڕاەەیو ل کە لەمەبدبا ئەب لە موڵس خەزبگل ئەبێم چمێ کە
زۆگ دڵیو تە ە.
***
پمموگتس بڕیمموگل دڕگکردبممێب کەبا هەمممێب ئە مملام ب الیە رڕکممو س ب ئەب
کەسمو ەل ترسممس ەرتنیممو لەسممەگڕ بەگڕب شممو بممڕۆ  .بەم جممۆگڕ بممنکەب هێممزل
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چەکلاگل پوگتس لەب خەڵکە پێکهێنرا ب وب را پێشەەگەەل کێگدسمتو ب بەچە مل
تفە ێکس کۆ ب کەمەبڕ کە هس خەڵکەکە خۆیو بێب کەبتنە پەالموگدا س هێزل
حکێمەە لە قەزاب وحییەکو س کێگدستو و.
میرل کە هەگ بڕختبێ شێ ببا ،بەپەلە هێزێکس زۆگل هەڵڕشتە وب شموگڕکو س
کێگدسمممممتو  ،بەاڵم لە هەگ شمممممێێنێکەبڕ پەالموگیمممممو ئەدا ،پێشمممممەەگەە ئممممموزا ب
دلێرڕکو س کێگدستو بەب تۆزڕ چەکە کەم ب کۆ ەل خۆیو ەبڕ ئەب هەمێب هێمزڕ
پڕچە ب خوبڕ تۆپ ب تو ب رڕۆکەیەل حکێمەتیو ئەشکو ل ب پشتوب پشم
ئەیو ێڕا ممملڕبڕ دبابڕ بەسممممەگ شممممۆگل ،پمممی ئەبڕل ممممموگڕیە ەەسممممکەگ ب
ئێتێمبێەس سێتوب ب شکوب ب چە ب ئوزبقەیو بەجێئەهێش .
اللەیەکممس دیممکەبڕ حکممێمەە ئەیێیک م خەڵکممس شمموگ ب دێهوتەکممو بکممێتێنا بممۆ
ئەبڕل پشممتس پێشممەەگەەکو ەەممر ب تێکەڵممس بممزبتنەبڕکە ەب م بممۆیە دڕسممتس
کردڕ لێلا ب ئوزاگدا ب ەرتنس خەڵکەکە ،بڕ هەگ بڕ ب سەەس هوگ کەبتە وب
ەەبگڕ ب منوڵ ب قەدڕغەکرد س خێاگدڕمە س ب کە ب پە ب کێتوڵ لەشموگڕکو س
کێگدستو ەبڕ بە بیو ێبل ئەبڕبڕ کە ئەەموتە دڕسم پێشمەەگەە ،بەاڵم حکمێمەە
دبال کاڵبل بوبردب کەبتبێب ،چێ کە ئەب خمراپەل زیموتر ئەکمرد ب خەڵم زیموتر
گقممممس لێممممس هەڵئەسممممتوب خممممێێن ەگمتر ب ئمممموزاتر ئەبممممێب ب پێشممممەەگەەیو ال
خۆشەبیکتتر ئەبێببەجۆگل کە الیو بێبڕ ممویەل سمەگبەگزل ب دڵخۆشمیو ب
لەخۆیمممو ەبڕ پی تمممو ب ئممموزبقە ب جمممل ب بەگەیمممو بمممۆ کمممۆ ئەکمممرد ەبڕ ،بەشممم ێ
بەدزییەبڕ بە وب گڕبیئەکو س ەەسکەگدا تێئەپەگی ب دڕسمتە دڕسمتە ئەچمێب بمۆ
الیممو ب شممتیو بممۆ ئەبممرد  ،ەەسممکەگیپ لە مموب گڕبیئەکو یو مملا خۆیممو مەاڵ
ئەکرد بەهی جۆگێ لێس ەئەهوتنە دڕگڕبڕ ،بەاڵم هەگ ئەبڕ لڕل خشێەل پێمیە
یمموخێد ببگتەیە ببمممێایە ئیتمممر لە هەممممێب الیەکەبڕ ب بەەشممم الیەکمممو ئەکەتمممنە
دڕسممتڕێژ کممرد ب ەممێلە بەتوگیکییەبڕ ممو  ،کە جمموگ ب بمموگ خەڵکممس بەگ ەممێلەل
بێێیممو ئەکەبتمم  ،کە ئەمە بال لێکممرد هەبڵبمملڕ گێممس بوشممتر ب بێەەترسممیتر
بلۆز ەبڕ بۆهوتێچۆکرد ە شەبا ەکەیو .
***
شممەگل پێشممەەگەە ب هێممزل حکممێمەە هەتممو ئەهمموە تێ مملتر ئەبممێب ،بۆچممێب س
ەەبمملبلکەگیئ ب دڕبگببەگڕکەل کە الیممو بابێبیمموخیبێب ەکە بە چە ممل گۆ ێمم
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پێشێل ئەکە  ،هی دڕگچێب ،هێزل پێشەەگەە ە هەگ لە وب ەبرا ب بە زۆگ
جێممس ەر یشممس لێمملاەیرکرد ب هەرممتە بممێب بە مو ممگ ب مو ممگ بممێب بە سمموڵ ب
سوڵیپ تەپەگل ب بە پمێچەبا ەل بۆچمێب س حکمێمەە ب گڕئمس زۆگبەل شموگڕزا
بێ و ەکممو  ،بممزبتنەبڕکە هەتممو ئەهمموە گبب لە سممەگکەبت ب پەگڕسممە ل بممێب.
دب منممو س مموبڕبڕ ب دڕگڕبڕل گ ێممەەکە بەکەڵم بڕگەممرت لە خەگیکبممێب س بەب
شۆگشممە کممێگدڕبڕ کەبا بەسیوسممەتس کەگا ە ب خراپممس خممۆل هەڵ یرسممو لبێب،
بڕلە ب بێلڕسممەاڵتییە پیشممو دا لەچمموگڕکرد س داب لەب بممۆڵە بممۆڵ ب مموگڕزاییەل
لە مموب خەڵکمملا پەیمملا بممێب تێا یممو کێدڕتممویەکس لێممبە ب سممەگڕب ێمس بممکە ب
ەەبممملبلکەگیئ قوسمممئ ب دڕسمممتەب دایەگڕل بکمممێ ب لە ممموببەگ ب دڕسمممتەیەکس
تێکەڵس ەتەبڕ پەگس بێنە جێس.
هەگچە لڕ کوگبەدڕستو س گ ێەە توزڕکە لە سەگڕتوبڕ ەگمییو پیشو لا بەگامبەگ
بممزبتنەبڕکە ،ب ئومودڕییممو دڕگبممڕل بەگامممبەگ ەفتێەممۆکرد ب گێکەبتمم لەەەڵ
سەگکردایەتس شۆگش ،بۆ موبڕیەکیپ هە ملێ لە بەغملابڕ چمێب بمۆ شمو ب لە
شوخیشممەبڕ چممێب بممۆ بەغمملا بە یمموزل ەممێایە گێکەبت م بەاڵم دبال سمما چممێاگ
مممو ا هممموتێ چممۆب بتمممێبێژ دڕگکەبە کە ئەمممو ە لە کەگیمممئ خراپتممر ب لەبیمممپ
دگڕ لڕتر ب دا لەدڵتر بەگاممبەگ بە ەەلمس کمێگد ب شۆگشمەکەل ب ئەب ممێچکە
مێچکەیممو تە یممو بممۆ ئەبڕبممێب کە موبڕیممو دڕسممکەبێ تممو دب منەکممو س مموبڕبڕل
گ ێەەکەیو پو ەکە ەبڕ ب جێیخۆیو خۆشئەکە ئەبسو ب ەگێنەبڕ سەگ کێگد!
***
ئولەم کوتس پشێدا ب قکەکرد ەل ێمێا حکمێمەە ب شۆگشملا شمەبێ زیکمس
بەگڕبەیو حوجس مەجیل لەسمە دڕ ما خەبەگل بمێڕبڕ بڕیزا مس بە م ە ،ئەمملیێب
ئەبدیێێکس کرد ب لە دڵس خۆیو ەێتس :دڕل بو لە بو ەکە بێتەبڕ هێشتو زببڕ بمۆ
ێێژ بەاڵم ئەب دڕ ەل بە بو س ەزا س هەگ ەبڕیەبڕ ..شتێکس سەیرڕ ،دڕ گ لە
همممممی یەکممممما لە مزەەبتەکمممممو س کەل زیکیشمممممیو ەبڕ مممممویەە کە بەیو یمممممو تر
دڕ زلکەگڕکو یمممو مممویەڵا کە بنمممێێ حممموجس بە شمممێرزڕیس هەسمممتو ب لە ممموب
جێ ەکەیمممو دا یشممم  ،هەممممێب هەسممم ب هۆشمممس خمممۆل کمممردڕبڕ ب سمممەیرێکس
سممەەوتەکەل کممرد هێشممتو سممەەوە ( )3ەبممێبڕ ئەل ئەمە بممو س چ موەلیممیە تممو
ئەهمموتیپ دڕ ممیەکە زیتممر لێممس زی م ئەبممێڕبڕ ب حمموجیپ زۆگتممر شممێرزڕ ئەبممێب
٨3

ئەل خممێایە ئەمە چیبێ م بممو حەپکممەخەبەگ بممکەمەبڕ .. .ئەء ەکەل بممۆ خمموترل
خممێا ،هەگ بە جوگێمم سممەگە لمما ئەشممێێێنا .هەسممتویە سممەگپا ب بە بیممو ێبل
چێب ە سەگ ئوبڕبڕ گۆیشمتە حەبشمە .سمەیرێکس ئوسمەو س کمرد ب شمویەتەو ێکس
هێنمموب تۆزێممم گابڕسمممتو ،حێشمممەکە کمممپ ب مممموە ب بێممملڕ گ بمممێب بە ەگممممس ب
لەسمممەگخۆ خمممێگڕل ئممموبل کممموگێز ب حەبزڕکە ئەهممموە ،د یمممو سممموگدل کردبمممێب
ئوسەو یپ سوموڵێکس پو ب دڵ یر بێب دڕ م ەکەش بگدڕ بگدڕ زیکتمر ئەبمێڕبڕ،
دڕ مممس لمممۆگییەکس قێگسمممیپ لە دبگڕبڕ ئەهممموە ،بوشمممە ئەل ئەب زیمممکە زیمممکە
وخۆشە چییە  ..ال حەبلە بڕال قێڕتە ئیال بیال ،حوجس بەم خەیوڵ ب قکە لە دڵمس
خمممۆداکرد ەبڕ بممما ئممموگام ب بە پەگۆشمممێکس زۆگڕبڕ چمممێبڕ هەیمممێا ەکە ،لەبێمممپ
تۆزێ بڕستو خۆل پێنەەیمرا هموتەبڕ حەبشمە ..دڕ م ەکەل بالما زیم بمێڕبڕ کە
بەبوشمممس بمممۆل دڕگکەبە بو مممگ ب شمممتس با یمممیە ،کممموبرایەکە کە بە کمممێگدییەکس
تێکشممکوب جمموگ ئەدا هەل همموباگ ئەبڕ چیممیە جمموگبب بەم شممەبڕ! لەپێشممەبڕ لە
قکەکو س ەەەیش بەاڵم کە جوگێکیتر ەمێتییەبڕ ئەممر لە حمومییەل سمەێەو س بە
ممو ئەلتەجممێ لە ئێکممتەبڕ بممۆ ئیشمعوگڕ ئمموخر ،حمموجس بە پەلە پممربزێ بەدڕم
مێچڕ ب لەگزڕبڕ خۆیکرد بە ببگڕکەیو ب کەبتە بو کرد س حەپکەخو س س،
ئەبیمممپ خمممۆل هەڵغێمممڕایەبڕ ئەبدیمممێب تێ مممل لمممێفەکەل لەخمممۆیەبڕ ئواڵ ممملڕبڕ ب
بەدڕ ێکممس یممێڕ ێسممتێب ەممێتس :بممۆچس سممەەوە چە مملڕ ممێێژل چممس جمموگێ
حممممموجس بە دڕسمممممتێکس لەگزۆ لمممممێفەکەل لەسمممممەگ دڕمێچممممموبل البمممممرد ب بە
زڕگدڕخە ەیەکس تفتەبڕ ەێتس:
 کچمما کمما بوسممس ممێێژل کممردببڕ تممۆ هەسممتە ب ەممێێ ب ممرڕ بممزا ە ئەبکوبرایە بەم شەبڕ جوگل چس ئەدا!
حەپکەخو گاپەگل ب بەپەلە دڕستێکس هێنو بەسەگ ب چوبیو ب ەێتس:
تممۆ جمموگێ پممێئ بێمما چممس قەبممموبڕ ب بوسممس چممس ئەکممو هەل همموباگ!..
هەستویە سەگپا.
مێمممردڕکەل دڕسممممتێکس بمممۆ بەگزکممممردڕبڕ ب ەمممێتس :بسممممبەب بەچمممموکس
ەێێب رڕ ..دڕ س کوبرا ئەبڕ لڕ زی بێبمێڕبڕ لە ببگیشمەبڕ بە بوشمس
ئەبیکترا .س تویە کە ەمێێس لە جموگڕکە بمێب لە مێمردڕکەل خراپتمرل
بەسممەگهوە ،هەگ سەگپۆشممەکەل لە مەممس ئواڵ ممل ب بەهەڵەدابا گایکممرد
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ئممومەل خێشممکس هەڵکمممێنا لە خەب کە ئەب شممەبڕ بەگێممکەبە لەالیمممو
ێستبێب بە بو ە بو گ ە هەگ ئمومەل خێشمکس هەممێب کچەکو یشمس
لەخەب گاپەگا ل ب تۆرەش کە لە ێرخو ێسمتبێببە بمۆڵە بمۆڵەبڕ هموتە
دڕگێ .گب ممو گڕ ممس هەڵبزگکمموبێب چممۆقە چممۆقس دا ممس ئەهمموە! کمموکە
حمموجس هەگ زبب خممۆل ەەیو مملڕ بممراکەل تممو بزا مما چممس قەبممموبڕ ،بەاڵم
ئومە خو س س هەگ بو کرد ەکەل خێشکس ،قەڵەمس دڕس ب پێس شکو
لەسممەگ جمممێ ەکەل خممۆل دا یشممم ب هەگدبب ئە ممۆل ەمممرتە بممموبڕش،
ەسری لە هەمێبا بەبگڕتربمێب ،ەمێگج هەسمتوب ەمێتس :هەسمت دڕل
ئێکتە بڕختس قکەکرد ب ەریو ب شیێڕ ییە خێرا مموڵە ب ەگێم بمۆ
کوغەز ب ش  ..حەپکەخو قیژا س :بەقێگبو تمو بئ ،کەباتە جموگێ رریمول
ببگڕکەل حکەی بکەب بە پەشۆکوبییەبڕ کێشول بە خۆیو ب ەمێتس:
ئینجو چێزا ئ بەخێا گڕ ە سەبریپ سەبریپ هێشتو کوغەز ب موغەزل
بال لێرڕ موبا هەل هوباگ کێێ ب ەگێ ب کێێ ەەەگێ
گب و هەڵیلایە ەێتس :دایە تۆ خۆە بە خۆگایس سمەغێەە مەکە ،بەخمێا
م بزا ئ بوجس سەبریئ هیچس بال لەم موڵەدا ەموبڕ کەجێمس مەترسمس
بێتچمممێ کە ئەب گۆ ڕل کە لە پیرمەسمممێبگ هممموتەەبڕ پمممۆلیو خەگیکممم
مممواڵ ئەپشممکن ئەب ،لەبەگ چمموبل خممۆم هەمممێب کەغەز ب زڕگرەکممو س
کۆکردڕبڕ ب برد س ەزا ئ بۆ موڵس چ هوبگێیەکس! .دایکمس هە وسمەیەکس
هەڵکێشوب ەێتس:
خێابکو بابێ کچمئ ..بەخمێا تموزڕ تیموچێبی بەب پێغەممبەگڕ شموگڕکە بە
تەبابل بێممرا ئەکە ب کەسممس تیممو ممویەڵ  ..بەدڕم ئەم قکممو ەبڕ هەگ
ئەهممموە ب ئەچمممێب بەالل ەسمممرینەبڕ جممموگێ پەلەل لێئەکمممرد ب جممموگێ
گب وکس بۆ ئە موگد یموگمەتس بملا ب ئەەەگایەبڕ الل ەببەهموگل بمێبکس،
بەدڕبگیو ئەهوە ب بەقێگبمو ب بەسموقەل ئەبمێب پێیئەەمێە :ەترسمس ب
وبێ هی خۆە بشێە ێنی چمێ کە خمراپە بمۆ سمکەکەە خەممس هیچم
موکە ،
ەبێشکێگ کەگڕکەمو لێرڕ ی ئەڵمێ قەە همی هیچمیپ لە
ئێەە هەقەو چمیە ەببەهموگ هەگچە ملڕ بە ئوشمکرا ەمێێس لە قکمەکو س
ەرتبێب بەاڵم ئەبڕ لڕ دڵس الل ەبێب لە خێال ئەبیک دڕقەقەیە زبتر
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خممۆل ب ەیە ێممتە حەمممومەکە چممێ کە لەبەگ بێزبکممرد دڵممس تێکئەچممێب،
ئەترسو لەبڕل کە بڕشێتەبڕ ،خۆل لە پێشو بابمێب ئێکمتە ئەم حوڵەشمس
هوتەسەگ.
ئەمممممو لەم حمممموڵەدا بممممێب کە زگیممممکە بقیممممژڕ لە موڵکەکممممو س کممممۆاڵ س
ئەبدیێیو ەبڕ بەگزبێڕبڕ ،کە ەێێیو هەڵخک دڕ س ئول هوبگ ..بوبکە
گۆ ..تخێا مەیبە کێگڕکەم پو زڕ سوڵە ،زۆگ منوڵە ب هەگ لە هیچمو یمیە
هەگبڕهممو ەێێیممو لە تێگڕبممێب س ەەسممکەگ ب جنێممێل ەەگڕبممس ب شممەو
بڕشممو ل ب کممێپە ب شێبشممە ب پە ممجەگڕ شممکو ل بممێب .ەخێممر با لە
دڕگەممویەکس تممر ئەدڕ  ...بەلەقە دڕگەویممو شممکو ل ب چممێب ە بگڕبڕ ب
هممموباگ هەسمممتو ..ئەبڕ دڕ مممس ممممێ یرل بڕسمممتو سممموڵوە با بە ەەگڕبمممس
قکەئەک  ،ئەڵا :کەسەو ییە ج ە لە بوبکئ کە ئەبیپ ئەب پیرڕمێمردڕ
ەخۆشمممەیە کەلە ممموب ئەب جمممێ ەیەدا کەبتمممێبڕ ،دیکمممو دڕ مممس شمممەو
بڕشممو ل ب ش م شممکو ل همموە ..بڕل لە مممێ یر کە کچێکممس ئمموزایە بممۆ
بەسمممەگیو و ئەقیژێنممما ب جنێێیمممو پێمممئەدا ب هەگ بممموبکە ەیمممو بممموبکە
ەیو یشیەتس!! .باەڕڕل ئێتێمبیل هوە ب غەڵمبە غەڵمبەکە دببگ کەبتەبڕ..
بەاڵم لە موڵەکممو تممویەە دڕ ممس همموباگ ب ەریممو ب دبەمموب ممزا ب جنێممێ
زیوتر ئەبا.
حەپکەخو بە دڵێکس داخێگپوبڕبڕ بە گڕ ێکمس بڕکمێ ممردبڕبڕ گببل
کردڕ مێرد ب شێبراکەل ب ەێتس :بەب خێایە ئێکتە یە ئێێڕش ئەبە ،
ممویەڵنەبڕ لە
کە ئەبا ئەب پیرڕمێممردڕ ەخۆشممەیو بممرد ئیتممر هەگکە
مواڵ..
مێممردڕکەل کە بادیمموگبێب لەب همموە ب همموباگ ب زگیممکە زگیممکەل ممموڵە
دگابسێکو یو زۆگ وگڕحەە بێبێ ەمێتس :ئینجمو ئەبڕ شمتێکس ئوشمکرایە
کە ئەب سمممەەبوبە بێممملینو ە ەخمممۆش ب منوڵیمممو لە یمممیە! ب ئمممێەەش لەب
خەڵکە زیتر ی  ،بڕختە بێێئ ەەیبە ئەبا ب ر ب ئێەە ەەر !! .هەستە
بممممرا بممممو خۆمممممو کممممۆکەینەبڕ هەسمممموە دڕگمو ەکممممو یکەل خکممممتە مممموب
دڕسەسممممڕڕکەیەبڕ ب ئمممموخنییە ەیررممممو س بەگبمممموخەڵس ب لەەەڵ بممممراکەل
ئومممممودڕ دا یشممممتنەبڕ بڕ چمممموبڕگبا یب کە بممممێ بیممممو بە  ..کچەکممممو
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بەبێلڕ گ دڕستیو کمرد بە ەریمو زۆگ ئەترسمو لەبڕل کەلێیمو بملڕ
چێ کە ئەیو زا س کە داگببوگل لێملگا یو یمیە ،بەتمویبەتس حموجس مەجیمل
هەگ بەگەەل زلەەیەکیپ وەرێ  ..هە لێکیو لە دڵمس خۆیو مو ئەیمو ێە:
و بوبڕگ وکرێ کە ئەبڕ لڕ بێنومێ ب بێێیژدا ب کە لەم پیرڕمێمردا ە
بلڕ  ،گڕ ە هەگ بەگامبەگ بە کێگڕ البڕکمو با دگ ملڕ ب دڕسێڕشمێنب
چێ کە بە ئوەرل ب کویو ئەزا  .لەپڕ بڕسمتو سموڵوس بموبکس منیمرڕل
بیممر ئەکەبتەبڕ خممێگ خممێگ ئمموب بەچوبیممو ئەهمموتە خممێاگڕبڕ ب ئەی ممێە:
ئەەەگ بیممژدا ب ممومێب ب دینیممو ببممێبایە چممۆ ئەبممێایە بە کممێتەکس
دڕستس ئەم زۆگداگا ە ..موشەڵال گیپ سێس ب ەخۆشیو لەبەگچوبڕ!..
تممۆرەش هەگ خەگیکممس ج ەگڕکێشممو بممێب ،لەب ممموبڕکەمەدا پمموکەتەکەل
یمممێڕیس کمممرد ،هەگ ئەهممموە بەممممالدا ب ئەچمممێ بەبالدا ب جنێمممێل ئەدا بە
حکێمەە ،بەاڵم حەپکەخو ب ەسری هەگدبکیو پێکەبڕ هەڵیو کێتویە
سممەگل ب بێمملڕ یو کممرد ەسممری بە ئەسممێویس پێی ممێە :شمممێ مەبە
ئێشتە بڕختس جنێێدا ییە جوگێ بڕگڕ بوتمو ەهموتێب چموگڕیەکس ئەب
کۆمەڵە بەیو ومەب کموغەزبب کتێمبە یوسموغە بکەیم کە لە پە مو ب قمێ بنس
بگڕکەل حکەی دڕگم هێنوبب .
حەپکەخو لەەەڵ گبمەتس خۆ گ ینملا بە ئەسمێویس ەمێتس :ئمو حکمەی
ئو چە لڕم پێئەەمێە گۆڵە ئەبڕ ملڕ شم لە خمۆە کمۆمەکەگڕبڕ ..همی !
لەم ەممێێیەبڕ ئەچممێ لەب ەممێێیەبڕ ئەهمموتەبڕ دڕگێ ..ئمموخر ئێکممتە چیممو
لێممبکەی  ،سممو بەبخممێایە هەمێبمممو ئەەممر  ..مێممردڕکەل بە تممێگڕییەبڕ
ەێتس :بیبڕڕبڕ .ئێکمتە بڕختمس ئەم بمۆڵە بمۆڵ ب گاز ب ەەەیمیە یمیە ،ئەم
قکممەیەل کممرد ب ئمموبگێکس دایەبڕ بممۆالل ەببەهمموگل بممێکس ،کەدل لە
شممێێنس خممۆل یممیە زۆگل پێخۆشممبێب ،ئینجممو بە ئەسممێویس بە ەکەل
ەممێە :ئەبڕ چممیە دایکممس ەەلممس ئەڵێممس هۆش م الل خممۆە ەممموبڕ! تممۆ لە
کەیەکەبڕ کچە بەستەزمو ەکەە داەرتێبڕ بە ەسیوەە مەبا ەترسمێ
وکە کەچس ئێکتەش قکەل با ئەکەل حەپکەخو لەەەڵ
هی لە
خۆشکس تۆرە ب کچەکو با سمەگل قموڵ بمێب بە مەسمەلەل لە موببرد س
کوغەزڕکمممو ەبڕ هەگ ئوەوشمممس لە قکمممەل مێمممردڕکەل ەبمممێب .خێشمممکس
٨7

-

-

ئەی مممێە :لە هەممممێبل چممموتر ئەبڕیە کە بیو کمممێتێنی  ،ئەڵمممێ حەمممموم
دائەخە  ..حەپکەخو بە شێرزڕییەکەبڕ ەمێتس :ئەیەگۆ .ئەل موڵێ ئەم
حەمموم داخکممتنە لەم رەگتە ەیەدا چیممیە ب ئەم چمڕڕ دبکەڵە هممس چیممیە!
خۆ بۆ س کموغەزل سمێتوب زۆگ دیموگڕ ،تمۆرە ج ەگڕیەکمس داەیرسمو ل ب
خکتییە بەینس لێێل ب ەێتس:
چممس ئەڵێی م بیو کممێتێنی بەخممێا تەەبیممرل بمموش ئەکەل خممۆ حکممەی
د یومو بەسەگا ئەگبخێنا .ئومەخو بە کزۆڵەیس ەمێتس :بوشمە ەەبگڕل
ەەگڕ میکێتێنە بمو هەمێممو ببمی بە قێگبمو س کموغەز ب کتێمبە شمرل
حکەی ! تۆرە هەستویە سەگپا ب ەێە :تۆ هەگ لە پوڵەبڕ ئەم قکو ەبکە
ب لەبمممول غیمممرڕە بخەیمممتە بەگ ئەم کمممچە ەە مممجە رەقیمممرا ە ،زڕ ممملڕقییو
بەگڕ ..!!..حەپکممەخو بممۆل گاپەگل ب ەممێتس :کممێگل بمموبکئ بممیکە لەگێممس
خممێادا بڕختممس ئەبڕ یممیە قکممە زلەکو م هەڵ ممرڕ بممۆ بڕختێکیتممر ،ئێکممتە
چمممموگڕیەکس ئەم بەاڵیە بممممکە .تممممۆرە خممممۆل ەممممێگج کممممردڕبڕ ب بەپەلە
ج ەگڕکەل کێ ا لڕبڕ ب گببل کردڕ حەپکەخو ب ەێتس :تۆش بڕکمێ
خێشممک هەگ بممۆ ئەبڕ بوشممس بکێشممس بە سممن توب بێێی م دڵممئ گابڕسممتو.
بەەێگجس چێبڕ الل ەسری کە خەگیکبێب کوغەزب شمتەکو س ئەخکمتە
وب چە ل کیکەیەکەبڕ ب پێی ێە :الچمۆ الچمۆ بیملڕگڕ دڕسم مم خمۆم
ئەزا ئ چۆ چوگڕیو ئەکەم .ەسری بەبا ئەبڕل ەمێێس بملاتا لەسمەگ
ئیشس خۆل گۆیش ب ەێتس ب پرسس:
بوشە بزا ئ چس ئەکەی
جو تۆ بیلڕگڕ دڕستئ ئێکتە ئەزا ی چس لێئەکەم ،بەدڕم قکەبڕ دڕستس
دایە کیکممەکەیو ب ەممێتس :ئێکممتە ئەمەیممو لەسممەگ ئەب تممێبڕ ەەبگڕیە
قویئ ئەکەم .خەگی بێب بیبوتە حەبشەب بچێتە سمەگ داگ تمێبڕکە بەاڵم
ەسری گال بڕستو ل ب پێ ێە :بوشە ئەل ئەەەگ چێب ە سەگبو  ،یمو
سەگیو هەڵبڕل ،خۆ مەەەگ کێێرب کە ەیبیمن  .تمۆرە ەمێتس :بەب خمێا
گاسمم ئەکەل بەم پێممیە سممەگ تە ممێگ ،خەڵممێزا ەکەل لە هەمممێب جێممیە
چوترڕ ..ەسری ەێتس :ئوب ئوب بەخێا دیکو ئەبڕ دڕ ە دڕ ەکە
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همموتەبڕ ،تمموزڕ بە هممی شممتێ گا ەەەی م ب هممی شممتێکەو پێنمموکرێ ،با
ەەیشتنە سەگمو  ..تۆرە ەێتس:
چمممموگ یممممیە هەگ سممممەگتە ێگڕکە لێممممرڕ بوشممممترڕ ،پەالممممموگل تممممێگڕکەل
کتێبەکو یمملا ب ەسممرینیپ کیکممە کوغەزڕکممو س هەڵ ممرە ب دببل کەبە،
لەدڵس خۆیو ئەی ێە گاس ئەکو لە موب مە مجەڵ ب قوپەکو مو بینشموگینەبڕ
بوشترڕ ،بەپەلە چێب سەموبڕگێکس زلس کۆ یو هەبێب مەەەگ بمۆ جە
ب زڕموبڕ ممممل بەکوگیممممو بهێنممممویە ،سممممەگڕکەل هەڵبممممڕل ب تممممو تممممێا س
کوغەزڕکو س ئوخنییە وبل ب سەگڕکەل ویەبڕ بڕ ب خمۆل ،شمتەکو س
کەشممس خکممتە مموب مە جەڵممس سمموبڕگ کێاڵ ەکەیممو ەبڕ ب سممەگقوپەکەل
خکتەبڕ سەگل ب بردییەبڕ ببگل زڕخیرڕ ب لەبێپ پمڕ تمێگڕکەیە
ۆکیمممو هەبمممێب هەممممێبل کمممردڕ ممموب قممموزا ەکەبڕ بممموش کوغەزڕکمممو س
پێشوگدڕبڕ ب سەگینویەبڕ ب هەستو چمێبڕ الل پمێگل ب دایکمس .لەپموش
مممموبڕیە تمممۆرەش بەدڕسممم ب دڕمێچممموبل خەڵمممێزابییەبڕ هوتەالیمممو .
بەاڵم حەپکممەخو ەیهێشمم دا یشممێ مموگدل بممۆ حەممموم ەممێتس :هەگ
ئێکتە بێ ب بەم حوڵە بتبین ئەزا کە لە خەڵمێزا ب شمێێنس باشمت
شممموگدۆتەبڕ! دڕ ممم ە دڕ ممم ەکە زیکتمممر بمممێڕبڕ ب هەممممێب دامممموب ب بگڕ
بەگدگاب ەێێیو هەڵخکتبێب بۆ دڕ س دڕگەو بەاڵم ە هەگ ە دڕ مس
دڕگەممو بممێب ەکەسممیپ دڕگکەبە بەگڕ بەگڕ دڕ ممس خەڵممکەکە ب ەممێگڕ
ەێگل ئێتێمبێەەکو یشیو تمو ئەهموە کەمتمر ئەبمێڕبڕ تمو لە ەمێێ گا ..بە
حەپەسمموبل تەموشممول یەکتریممو ئەکممرد بمما ئەبڕل یەکێکیممو بممێێرێ
ەهمممموتە سممممەگیو بەاڵم کە
لەبل کەیممممو بێرسمممما ئەبڕ بممممۆچس کە
بێملڕ ییەکە دگێمژڕل کێشمو بگتە بگتیمو پمێکەبە ب ئەیو ێرسمس لەیە
کە تۆ بێێی ئیتر ئەبا ەیە ەبڕ سەگیو ! .
د یمممو خەگیکبممممێب گب مممو ئەبممممێڕبڕ ،گۆ بەگڕ بەگڕ لە کە دڕئەکەبە
بەاڵم ەکە لەدڕگەول داب ەکەسیپ هوتە سمەگیو  .تمۆزێ بمێ ا ەبڕ.
ئەەەگچمممس مممێێژل بەیمممو س بەسمممەگچێبێ بەاڵم ئەهەمممس مممێێژل مممموڵەکە
هەسمممتو ب چمممێب بەالل ێێژڕکو یمممو ەبڕ ،خمممۆ ئومەخمممو هەگ لەسمممەگ
بەگموڵەکەل مویەبڕ ،بمۆ مو خمێاگد یپ ەهموە .هەگ بەبڕدا ئەەەیشم
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دڕس بەگزکوتەبڕ بۆ ئوسەو یەخەل داچەکێنا ب دبەو لە حکێمەە ب
دڕسممتە ب دایەگڕکەل بکمموە! ب لەخممێا بێمموگێتەبڕ کە کێێریممو بکمموە ،لە
ەوستس ئەب خەڵکە ب لە وبیو بوە ب ئەم کێگدڕ بێکەسە سەگخوە.
بێ بە چێشتە وب کۆاڵ ب جودڕ ب گێ و ب بو هەمێب کپ ب موە بێب،
تە و ەە دڕگ ب دگابسمێپ دڕ یمو ەبمێب ،هەممێب خزابمێ ەبڕ ببگ ب
ێرخو ەکو یممو ەبڕ جمموگ بە جمموگ دڕ ممس لممۆگل یممو جێبممس ەەسممکەگل
ئەهوە کەبەسەگ جودڕکو و تێئەپەگی .
ەسممرینس رەقیمممریپ کەبتبممێبڕ مشمممێگل ممو ب چێشممم  .حەپکمممەخو
ەێتس :ئۆو هەمێبل لەالیە ب داخس بگەمیپ لە الیە ! د یمو کوبلبێم
خەڵ م ئەبێ م مشممێگل ممو خممێاگد بخممێاە! گببل کممردڕ ەسممری ب
ەێتس :دایک ەمرێ گۆڵە هەمێبمو بمێی بە جمل ب کەبتیمنە مەمس تمۆ،
بەخێا م هەگ هە وبم تیو ەموبڕ وتێا ئ دڕسم بمۆ همی شمتێ بەگم،
چس بکەی ئینکو بەبا و یپ و ل ،ەسری ەێتس:
ەممێێ مەدڕگێ پممێگێ ەیممو خممۆە سممەغێەە مەکە با گب ممو ەیممو یپ
بەگدڕستیئ ئەکو ،چییە خۆ کۆڵ ب بوگم ەکێشوبڕ بۆتو !
بۆ یمێڕگۆ دڕ مس بو مگ لە هە ملێ ممزەەبە بەگز بمێڕبڕ ،بەاڵم لەچموب
گۆ ا و زۆگ کەم بێب توکێ تەگا دڕ یو ئەهوە ،ئەبیپ زۆگ بە کمزل ب
مەلممێلس ب بمما دڕ زلکەگڕکممو ب دبا بو ممگ بە یممێ سممەەوتا دیکممو ەبڕ
ەێێیو لەدڕ س تەقەبێب لە زیکیو ەبڕ ئەهوە لەەەڵ دڕ س ئێتێمبێمل ب
غەڵممبە غەڵممب .دیکممو ەبڕ شممێە ا ەبڕ بەاڵم ئەمجمموگڕ ئەبڕ مملڕ ەترسممو ،
بڕ شتێ هە لێ گاهوت .
حەپکممممەخو گایکممممردڕ بەگدڕگەممممو ب ەممممێتس :بەخممممێا ئەچممممئ لە دگزل
دڕگەوکەبڕ سەیرئەکەم بزا ئ چییە ،خۆ شەقەو بمرد .دڕگەەکەیمو دبب
دڕگبازڕیممممس کممممۆ س داگبممممێب ،دگزل ەەبگڕل بال تیمممموبێب کە ئینکممممو
ئەیتێا س بەبوشس کۆاڵ ەکە ببینێ  ،کە چموبل مو بە دگزڕکەبڕ ەمێگج بە
دڕس کەبتە ئیشوگڕتکرد بۆ جەمموەەە کە بمێ سمەیرکە  ،ئەبا میپ
بە هەڵەدابا چممێب بممۆ الل کە لە دگزل دڕگەەکەبڕ تەموشممویو کممرد
هەگ باقیمممو بگممممو دییمممو هەگبا ەەسمممکەگ لە ئێتێمبێەەکو یمممو دێمممنە
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خممممێاگێ ب هەڵئەکممممێتنە سممممەگ ئەب سمممما چممممێاگ دبکممممو ەل ئەببەگل
شممممەقومەکەل بەگدڕمیممممو کەبا میممممێڕ ب سممممەبزڕ ب شممممەکر ب چممممو ب
خممێاگدڕمە س ب شممتس بایممو ئەررۆشمم  ،بەلەقە ب شممەو دڕگابەکو یممو
ئەشکێن ب ئەبل ئەیو ەبێ ئەیبە ب ئەیخە ە ئێتێمبێەەکو یو ەبڕ ئەبل
وشمممیو ەبڕ بەب ممموبڕدا پەگش ب بممماڵبل ئەکە ەبڕ ب بە پۆسمممتوڵەکو یو
ئەیشێە ب لە کەڵکمس ئەخە ب لێمئەدڕ ئەگۆ  ،ئەەەگچمس شمێێنیکەیو
لە دگزل دڕگەەکەبڕ لێممملیوگ ەبمممێب تمممو بمممزا بمممۆ کمممێێ ئەچممم بەاڵم
ئوشکرایە کە ئەچ دبکو س تمر ئەشمکێن ب تمواڵ س ئەکە  !..ئەممو یپ بە
خەمبوگل ب شێرزڕیس ەەگا ەبڕ حەبشە ب ببگل موڵەکەیو .
پممموش دبب سممما سمممەەوتا حەپکمممەخو کە لە حەبشمممەبێب بەهەڵەدابا
هوتەبڕ هەیێا ەکە ب ەێتس :دڕ مس کموبراکەل شمەبێیە گاپەگل ب چمێبڕ
حەبشەبڕ دڕ ەکەش بگدڕ بگدڕ ەەیشمتە زیکیمو ەبڕ ب ەێێیمو لێبمێب
کوبرایە سمێاگل ئێتێمبێەێم بمێبڕ بە شموگا ئەەەگا ب جموگ ئەدا ئەڵما:
ئەمر لە حومییەل سەێەو س بەالبرد س (مە عل تەجەب ) لەسەەوە سمێێڕ
توکێ سەەوە چێاگ هەگکەسێ بینرا لەسەگ جودڕ ب شمەقوم ب بەگدڕەمو
حمموال گڕمممس ئەکممرێ ،خەڵ م کە ەێێیممو لەم جمموگڕ بممێب بگب ا  ،دڕگ ب
دگابسمما دڕ م ە دڕ یممو تممێکەبە هە مملێ بە ە چممێب ە دڕگڕبڕ کە زۆگ
بێمممزاگ ب بێتممموقەە بێببمممێب ئەیو ێیکممم بمممویەکس بممموڵس خۆیمممو بممملڕ ،
هە لێکیتر ئەیو ێیک بزا دڕ گ ب بو چیمیە ،هە ملێکیپ لەتموب کمێگ
ب برا ب مێرد ب کە ب کوگیو کە شەبێ ەیرابێب برابێب هەگ خێا
خێایمو بممێب دڕگرەتێکیممو دڕسممکەبێ ب هەباڵێکیمو بممزا بممۆیە خەڵم
ەمممممێێس ەئەدایە ئەبڕ کەالبرد مممممس (مە عمممممل تەجەبلەکە هەگ بمممممۆ یە
سەەوتە)!
دڕ س حەالبل دگابسمێیو هموە کە ئەی مێبە :ئمۆ .خمێایە لێم بەزیمود
بمما ،مموزا ئ چممۆ چوبیممو کێێربممێب ەهمموتنە کۆاڵ ەکەمممو  ،دایکیشممس
کەبادیمموگبێب لە هەیێا ەکەیممو ەبڕ قکممس ئەکممرد .ئەی ممێە :هەل قێگیممو
بەسەگ بەخێا ئەبڕ لڕم دبەو خێێنل ب هوباگم کردڕ شوهس ەقشبە ل ب
غەبسممس ەەیال ممس شممێکێگ مێقرایەیممو داهمموە ب کممۆاڵ ەکەل ئێەەیممو
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ەدل ..ەێسمممەو س زاباشمممس دڕ مممس لێبەگزکمممردڕبڕ ەمممێتس :بەخمممێا هەگ
ئەبڕیە کەبایو زا یێڕ کمۆاڵ س ممزەەبە ب بە  ،دبەمو بمۆ دب دڕگبازڕ
زلەکەل مەڵس حوجس مەجیل بکە .
ئەمو یپ کەبتنە خۆیو  ،لەسەگ ئوەر چوبڕگبا س سەەوە سێیو ئەکرد،
کە بڕۆ بزا سەبرل چۆ ە ب سمەگل خو ێبڕکمو س ەەلمس ب ئومەخمو
بممملڕ ب هەباڵێکمممس خمممزم ب کە ب کممموگ ب دۆسممم ب وسمممیوبڕکو یو
بزا  .ئومە خو هەگزبب هوباگل پێکەبتبێب ئەی ێە ئێکمتە موڵەکو یمو
هەگ کممموب کمممردببڕ ،خمممێا ئەزا ممما ئەب کمممێگا ە ،بمممێقەزاب چیمممو تیمممو
بەجێهێشمممتێبڕ ،سمممەگڕگال دڕگدا مممیپ مممموڵس کەسمممس لێنیمممیەب دڕگەەل
داخرابڕ ،ئیتر هەگ خێا خۆل ئەزا ا چییو کردببڕ!.
ەببەهوگیپ ئەی ێە :خمۆ مموڵس ئمێەە هەگ بوسمس مەکە بەخمێا ئوەریمو
تێبەگ ەدابمما بوشممە ..تممۆرەش جومممو ەکەل بەس م ب دڕسممتێکس بەشممو ب
بەگۆکیو هێنو ب چە مل جموگێ مەمس خمێاگکردڕبڕ بمۆ سمەەوتە ەەبگڕکەل
کە بە دیممێاگل هەیممێا ەکەبڕ هەڵێاسممترابێب ،دب سمما جمموگێکیپ کممۆکە
ەرتممممس ب دیکممممو ەبڕ جومممممو ەکەل کممممردڕبڕ ب جمممموگێکیتر دیکمممممو ەبڕ
بەسممتییەبڕ ،ەسممرینیپ کە لە هەمێبیممو بگڕل بەگزتممر بممێب بیکممتس
ەختا بە قکەل خۆش شمێرزڕییەکەیو خوبکموتەبڕ گبل کمردڕ تمۆرەب
ەێتس :هەل لە کوکە تۆرە هەگ خەگیکس خۆ گێکخکتنە ئەڵما ئەچێم بمۆ
خۆ ێا ممل ! ئەمە چێاگجمموگ جومممو ەکەل کممردڕبڕ ب بەسممتیەبڕ ،الل بایە
هەگ ئێکتو چێبڕ بەگ دڕگەو گڕسەس ئەەر !
تممۆرە قکممەکەل بەدڵ ەبممێب گببل کممردڕ ەێێ رڕکممو ب ەممێتس :ئەگێ
ئەبڕ دڕمڕاستس موڵەکە چس ئەرەگممێێ حموجس مەجیمل بڕ ئەبڕل کە
بیرل کەبتبێتەبڕ کە گڕ ە بوش ەبا تۆرە بچێتەبڕ دڕگڕبڕ کە ەبڕکمو
بی ر  ،لە دڵس خۆیو ەێتس :شەبێ بەختس هەبێب کە ەهوت  ،ئەەینو بەگ
لە هەمێبا ئەبیو ئەبرد .بەتویبەتس کە دڕمس خۆشس پێنوەیرێم لەبەگ
ئەبڕ ەمممێتس :ئەگێ جەمممموەەە مممم بە بوشمممس ممموزا ئ کە تمممۆرە بچێمممتە
دڕگڕبڕ ،ئێێڕ ئەڵێ چس بڕاڵ کوکە منیپ ئەڵێئ بو جموگێ ەچێم  ،همی
دببگ ییە ەەیرێ!! تۆرە کە ئەبڕ لڕ تموقەتس چمێب بمێب هەگ بڕختەبمێب
1٢2

شممەو بەگێ بممۆ چممێ ەدڕگڕبڕ کە بزا مما شمموگڕکە چممس بەسممەگهوتێبڕ،
بڕ یەکێ سوڵێ لە کێ س ببگڕبڕ حەپککرابا قیڕا س
 ەبەخێا ،ەب هەگچییە ببا هەگ ئەچئ ،ئەم قکمو ە چمی !! کما ئەڵمادیکمممممو ەبڕ ممممموبێتەبڕ بە تەقە ئومەخمممممو بەدڕم سمممممەگ ب سمممممەگپۆش
گێکخکمممتنەبڕ ەمممێتس :بەخمممێا قکمممەل ئەبا ە ،تمممۆ مەیە ،تممموقەتس بەزممممس
تۆمو ییە! تو ئومەخو ئەم قکەیەل کرد تۆرە خۆل ەەیو لڕ بەگدڕگەمو
ب لەبێ لەەەڵ حەالبل دگابسمممێیو ب مێمممردڕکەل قکمممەیو ئەکمممرد ،کە
ئەبا یپ بڕ ب هەمێب خەڵك چێ کە سمەەوە سما چمێاگ دڕقیقەیەکمس
ممممموبێب بممممۆ ( )3لەبەگدڕگکممممس موڵەکو یممممو بێئمممموگام چمممموبڕگێس چممممێب ە
دڕگڕبڕیو ئەکرد.
***
کەسممەەوە بممێب بە سمما حەپکممەخو ب خێشممیس کەبتممنە گێ هەگ لە حەبشممەبڕ
ەێێیمممو لە دڕ ممم ە دڕ مممس تۆرەبمممێب ،حەپکمممەخو ەمممێتس :چممموبە لەم حەباڵە بە
خممێایەیە چممۆ دڕ ممس لێبەگزکممردۆتەبڕ ئەڵێممس خممێتبە ئەدا ،هەگ ئەڵێممس لەبیممرل
چممۆتەبڕ کەبا چ گۆ ێ م لەشمموگڕکەدا قەبممموبڕ! خێشممکس جممێابینەدایەبڕ چممێ کە
خەگیکس ئەیەتەکێگسس خێێنل ب رێکرد بمێب ەەیشمتنە سمەگجودڕ ب ئیتمر هەگ
ەەبوبەسەگ بێب لەم کمۆاڵ ب لەب کمۆاڵ دڕگئەپەگل ب هەممێب لەسمەگجودڕکەل
کە ئەچممێب بممۆ بەگدڕگکممس سممەگا ب رممێلکەکەل ئەب مموبڕ بڕ الرمموبێکس گڕشممس
لێهممموە لە مممس ەوبمممو بەسمممەگ ب بڕ شمممەپۆ چمممی چمممی بەگزئەبمممێب ەبڕ ب
هەڵممئەەەگا ەبڕ بەالل مزەەبتممس ەەبگڕدا بەگڕ ب ببگ ئەگۆشممت بەگڕب حممومیە.
بەخێرال ب بەپەلە ب بەدڕم گۆیشمتنەبڕ ئەەەگ تێشمس خمزم یمو وسمیوبێ ببێ مویە
بەپەگۆشەبڕ بەچوبل ررمێککوبییەبڕ هەباڵس یەکتریو ئەپرسس:
حەپکممەخو ب خێشممکس کەبتممنە ئەم الرمموبڕبڕ ،بەاڵم پمموش کەمێمم جیمموبێ ەبڕ،
الیو لا بۆ موڵس سەبرل .تۆرە هەگزبب لە دڕگەەیلا ب سەبریپ بەهەڵملابا هموە
ب کردییەبڕب بوبڕشس کرد بەدای ب پێگیمو بە ەریمو ەبڕ ەمێتس :تێخمێا بموبکئ ب
مومئ ..بوبڕشیکرد بە تۆرەدا ب ەێتس :بڕل تۆرە ەیمو گۆحەچێبمێ ئەم مێە هەگ
کێگ ابل! زۆگ لە مەگاقتو و بێبم هەگ بڕختەبێب شێتبئ ەشئ ئەزا س چیبکەم ب
چۆ هەباڵێکتو بزا ئ.
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دایکس بە پەگۆشێکس زۆگ ب چوبل پڕررمێککەبڕ پرسس:
 ئەگێ ئێێڕچممۆ بممێب هوتنەسممەگتو ئێەەش زۆگ دڵەممو لەالتممو بێب..لێمممرڕدا ەەیشمممتنە بەگڕب بگب خەسمممێل سمممەبرل هممموە بە پیریمممو ەبڕ،
دڕستیو کردڕ مەمس یە ب کەبتمنە ەریمو  ،سمەبرل چموبل سمڕل ب بە
هە ککەبڕ ەێتس :کوررا هەگزبب مومیو پێپ خۆیو لاب بردیو  ،گڕبمس
ئوەریو تێبەگبێ  ..دایکس کێشول بەخۆیو ب ەێتس :ئۆ .موڵیمو کوبلبێم .
خەسێل سەبریپ بە قێگەس پڕ ەریو ەبڕ ەمێتس :خمۆ بڕسمتو حەسمە س
ئەبدیێمو یممو هەگ کێش م  ،ئەبڕ مملڕ دڕمممس سممێتو ەممێتس :بەخممێا ئممێەە
لەهیچممو ی  ،بابممزا ئ بە یممێڕمردببل رڕێیممو دایە لممۆگییەکەبڕ! سممەبرل
ەممێتس :ئممۆو ممم هممی شممێتس ەکممردم کممێگڕ بچکۆلەکەیممو ەبمما کە
ئەەریوب ئەی ێە :بال بوبکئ خێێ لە دڕمس دێ ! خەسمێل سمەبرل کە
خەگیکبممێب هە مملێ شممتس ئەخکممتە زڕمممیەەیەکەبڕ ،رەگشممێکس بچمممێکس
هێنممملڕل بەگمممموڵێکیپ لێلممملابێب ب الل خمممۆیەبڕ داینممموبێب ،گبل کمممردڕ
حەپکەخو ب خێشکس ب ەمێتس :هەگ ەێێەمو لە مموڵس بڕسمتو حەسمە
ب هوباگ هوباگل دگابسێکو بێب هەگ زیڕڕمو کمرد ،بتمئ ئێکمتەش دێم
ئەم پیرڕمێردڕ هەگ ئەکێ  ،کەچمس کە هموت ەێتیمو ئەبڕ کێگڕکو تمو
لە کممێێ بتەممو منوڵەممو یممیە ،ئەبا ممیپ بە بمموبکس حەمەیممو ەممێە کە
هەستا خۆل کۆکوتەبڕ ب ئیتر هەگبا ،با ئەبڕل هی شمێێنا بشمکێن
چوبێکیو بە بگڕکو و ەێڕا ب بوبکس حەمەیو پێپ خۆیو داب لێیو دا
گۆی  ،سەبرل کە زا مس ەەسمکەگ ەچم تە مموڵس بموبکس ەختما هموتەبڕ
سمممەگخۆل بەاڵم زۆگ بەزڕیشمممس بە خەزبگیمممو ئەهممموە ،بمممۆیە بەداخەبڕ
ەێتس :بڕل گۆحئ دڕگچا بۆە (مومە) ەیو !
تممۆرە هەڵیمملایە ەممێتس :دگێممژڕل پممێەەدڕ هەسممت یمموزل کێێتممو هەیە بممو بچممی
بیرتمممو ەچممما کە مممموبڕکە هەگ سمممەەوتێکە ،سمممەگل گاز مەکمممێت  ،دڕل زبکە
هەسممت بممو بممڕۆی  ،سممەبرل سممەیرێکس سممەەوتەکەل کممرد ب ەممێتس :دڕل ئممومۆ
پەلە بکە.
تۆرە زڕمیەەکەل بۆ هەڵ رت ب هەمێب کەبتنە گێ ،ەمێایە بچم ئەب شمتو ە بەگ
بۆ خەزبگل سەبرل تۆرە سەگیبودا ب لەبەگ خۆیەبڕ ەێتس :ەیمو رەگش ب کەگڕ
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ب مەگڕبممول بممۆ ئەبە  ،قێگبەسممەگڕ خممێا ئەزا مما ئێکممتە لە کممێێیە ب چممس بەسممەگ
همممموتێبڕ ،لە پوشممممو بەم بڕخممممتە کەم ب تە ممممگ ب چەڵەمەیە ،لە مممموب ئەم هەمممممێب
ەەشومەدا چۆ ئەدۆزگێتەبڕ بێێئ چس خۆ لەبەگ حەپکمەخو پیموب موبێڕێ دڕم
بکمموتەبڕ ،ئەەینممو هەگ زب پممێئ ئەەممێت کە دبل کمماڵبل بممو بممردب کەبتممێ  ،لەپوشممو
ەممێتس :دڕل بەسممتەزمو ە چیممبکە سممەگیو لێشممێێابڕ ،خممێا سممەگ لەب زۆگداگل
بێشەگڕرو ە بشێێێنا کەبامو لێئەکە .
بەپەلە گۆیشمت ب کەتمنە موب شممەپۆلس ەەبمو بەسمەگڕبڕ کە تموکێ تەگا پیوبیشممیو
تیودیوگبێب ،هەمێب بێێڕستو پشێدا  ،خمێاش ئەزا ما لە ەەگڕکمس چە مل دبگڕبڕ
هوتبێب  ،گایو ئەکرد بەگڕ ب حومییە ،ەەسکەگیپ باڵببێبمێ ەبڕ بە موب شمرڕکەدا،
هەگسەگ کۆاڵ ێ دڕبوبە یو لۆگییەکس پڕ ەەسکەگل لا گابڕسمتوبێب ،هەگبڕهمو
لەسەگ جودڕ ەەبگڕکو یپ بمێج ە لە رڕکمێ همێگل جێمب ب الدگۆڤەگ ،هەمێشمیو
سەگیو قوڵ بێب بە پەیێڕ لل لەەەڵ یە کمردم بەبما تەلەکو یمو قکمەیو ئەکمرد.
تممۆرە سممەیرل کممرد ب شممێبێ حەپکممەخو ب ئەبا کەبتبممێب  ،لە دڵممس خۆیممو
بەتەبسەبڕ ئەی ێە :بەخێا بوش سەگل موڵس کوکە ەەلیەلا هی ەبا لە گێ وبڕ
چوبێکەممو بە ممموڵس ئومەخو مملا خشممو کەلەبڕ ئەچممێب کە بەالیممو ەچممێبا ..کمما
ئەزا ا خۆ ئەەەگ چێشب کە مەیو شکو دڕگەوکە هەگ دائەخە ەبڕ! ئیتمر تمۆرە
لەمە زیتر خۆل پێنەەیرا ب ەمێتس :تمۆ سمەگل ئەم سمەەبوبو ە ئەکەل خمۆ ئەڵێیم
بەگامبەگ هێزل گبب گابڕستوب (هو ئێکمتە ،همو دڕقیقەیەتمر بە تمۆپ ب تەیموگڕ
پەالموگیمو ئەدڕ )! دڕ زڕ مملڕقتو چێم  ..بڕگڕ بەگامممبەگ ئەب خەڵمکە بممێچە ب
ئەب چە منوڵ ب پیرڕمێردا ە بابکە تف لەەمنەە لە بموبکس چوکتمو  ،ئەەەگچمس
حمموجس مەجممس بتە ممس بەگ کەسممیو مموکەبێ .حەپکممەخو سممیخێگمەیەکس لێمملا ب
ەێتس :ئەیەگۆ لەگێس خێدا دڕم داخە ،مموڵ کموب ئێکمە بڕختمس ئەم قکمو ەیە
ئومەخو لە ێمر ەەبموکەیەبڕ کێشمول بەخۆیمو ب ەمێتس :ەم مێە بمو ئەم هەڵەبڕگڕ
ەیەە لەەەڵەمممو  ،بەبخمممێایە بەگڕمیکرد ەمممو ئەدا! سمممەبریپ لەالیەکمممس تمممرڕبڕ
بۆیچێب ،تۆرە چوگل ەمو بێلڕ گ بێب.
ەەیشمممتنە کمممۆمەڵە خەڵکێکمممس ەەبگڕ کەبا دڕبگل جێبێکمممس ەەسمممکەگییو دابمممێب،
ئەکمرد .ئەممو یپ بیکمتیو بمزا چمیە
ەەسمکەگێکیپ قکمەل لەەەڵ دب سما
ێم بە یممێڕ
خۆیمو کمرد بە موب کمۆمەڵەکەدا ب تممۆرە لەپێشمیو ەبڕ ،کە گبا ییمو
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بممێگابڕیس بەسەگشممو س دب ممس کەبڕیەب ێکممیپ بە ەەگڕبممس لەەەڵ یەکێمم لە
ەەسکەگڕکو و قکمەئەکو پێمس ئەڵما :خێمرە ئەەمو هەگ تە یمو پێەمو بێما ەیرابڕکمو
بممراب بممۆ کممێێ ب هیچممس ترمممو وبێ م با ئەم ە خەگیممکە ئەمرێ م لەەەزگڕە
کمێگڕکەل چمێ کە زۆگ منموڵەب ئەم خۆشمس ەخۆشمە ،خێمرە ئەەمو تمۆش دایم ب
خێشک هەیە ب ئێکتە ئەبا یپ دڵیو الل تۆیە ب پەگێشو بۆە! ەەسکەگڕکە
تممۆزێ ممموە بممێب بەاڵم دیمموگبێب کە لەبەگ ئەبا ممس لەەەڵممس کە لە جێممبەکەدا بممێب
ەیئەبێممرا بە ەگمممیپ جممێابس ەکە بمموتەبڕ ،ئەەەگچممس دیمموگبێب کە پممەەل لەبا
بەگزترڕ بێب ،بۆیە هەگ ئەبڕ لڕل پێکرا کە بە تێ ملل بێما :هەمێبیمو بمراب بمۆ
حومییە ئیتر ئێەە ئوەومو لەهی ییە ،بڕۆ بۆ ئەبێ.
ەختمما دڕ ممس هێێاشممکردڕبڕ ،گڕ مم ە رریمموش ەکەب  .ئەمممو یپ ەەگا ەبڕ مموب
خەڵمممکەکەل کەبا مەیمممو مممموبێب بەگڕب حمممومییە ئەکشممممو  ،ئەبڕ ممملڕل ەخویو ممممل
سممممەیرییو کرد با شممممەپۆلیژ ەەگایەبڕ بەگڕب دبابڕ ب بممممێببە غەڵممممبە غەڵممممب ب
پێکهوتنێمم ەبێممتەبڕ ،ئەمممو لەبا یممو ئەپرسممس کە بممۆچس ئەەەگێممنەبڕ ب ئەبا
لەمو یمو ئەپرسمس بممۆ کمێێ ئەچم ئموخرل ێکممس سمەالگ چممێبڕ سمەگ شممێێنێکس
ەختممما بێنمممل ب دڕسمممتس بەگز کمممردڕبڕ بمممۆ خەڵمممکەکە کە بێممملڕ گ بممم ب ەمممێتس:
خێشممکەکو ئ ئەەەگ بەقکممەم ئەکە هەممممێب ئەەەگێممنەبڕ مممموڵس خۆتممو  ،چمممێ کە
موبڕیەکس زۆگکەمەو موبڕ بەشس هی وکموە ب ئەبا میپ لەمکمەگ پێەمو ئەڵمێ
لە حومیە ب لەسەگ پێەو ئەڵێ با لە سج ئەەەگ بابڕبا کوتەکە بەسەگئەچا
ب لەەەگا ەبڕ ئەمو ملڕ ە بەگ دڕسمڕێژ لەبا ەیە یێڕمممو بکمێ گێی  ،دبگ یممیە ئەم
بە گ ب بوبڕ رێێبێم بمۆ ئەبڕل لە دڕگڕبڕ بەمو هێێنەبڕ ،بمۆیە لە هەممێبل بوشمتر
ئەبڕیە کە هەگکە ب ەگێممممتەبڕ ممممموڵس خممممۆل ب خۆشەبیکممممتە ەیرابڕکو ەممممو
بکێێر بە خێا ،لەپوشو با یێڕشیو لە وببرد  ،ەخێر خێا ەکردڕ هەمێبشمیو
کێشت  ،پیرڕمێرد بتە س :کێگد موبڕێتەبڕ خەیموڵس خموبڕ ..زبکە دڕل بڕخمتەکە
بەبەگییەبڕ ەموبڕ ..کا پێمس ئەکمرێ بەکۆاڵ مو تێێەگێم  ،کۆاڵ ەکمو چمۆڵ  ،ەکە
ئەمەل ەێە ب هوتە خێاگڕبڕ ب خۆیکرد بە موب شمەپۆلس ەەبمو بەسمەگڕکو و ب ب
بێب .هەمێب خەڵمکەکەش سمەگڕبخێاگ ببمێ ەبڕب باڵبڕیمو لێکمردب بەپەلە خۆیمو
لەچوب ب کرد.
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بەبا
ئەب شەب گۆ ڕ خەڵکس شوگ غەمبوگ ب پەگێشو ب داموب بێب  ،چە لا
مومممو منوڵیممو بێبممێ ،چە ممل ەخۆشممس خەتەگ بمما دکتممۆگ ب دڕگمممو ممموبێب ەبڕ،
سەدا موڵ و یو لێبڕابمێب ،زۆگ لەب ممواڵ ەل گۆ ا ە شم ئەکمڕ  ،ئەەەگ دڕگ ب
دگابسا ەبێ ویە بە برسێتس ئەمو ەبڕ..
چە ممممل گۆ ێمممم بڕزژ هەگبا بە ئمممموڵۆزل مممممویەبڕ مە عممممل تەجەب لە سممممەەوە
چێاگڕبڕ دڕستس پێئەکرد تو سبەینا سەەوە ( )3لەپوشمو بگدڕ بگدڕ کەمکمرایەبڕ
ب بێ بە لە شەشس ئێێاگڕبڕ تمو شەشمس بەیمو س ،دبال مموبڕیە ەیرابڕکو یشمیو
بەگڕڵاڵکممممرد ،بەاڵم هەگ یەکەمشممممەب زۆگ کممممێگدل چممممو ب پممممو ب دڵکممممۆز ب
بێتوبا یممو شممەهیل ب زینمملڕبەچوڵ کردبممێ .جممو بڕ ەبمما هەگ سممەێەو س بەم مەگڕیە
برابما ،تێکمڕا لە هەمممێب شموگڕکو س کێگدسمتو و کممردڕبڕل با دگ ملا ەیو کردبممێب
بەتممویبەتس لە کممۆیە چە ممل موڵیشممیو سممێتو لبێب ب هە مملێ کەسممس بێتوبا یشممیو
بەداگل ئەلەکتریکەبڕ هەڵێاسیبێب.
ئەم سیوسەتە دگ ملا ەیەل حکمێمەە لەبموتس ئەبڕل بڕ ب ئەب چموبڕگێس ئەکمرد
هەگڕ بهێنێتمممبە بگڕل خەڵمممکەکە ،کەچمممس بمممێببە گاپەگێمممنەگ ب کۆکەگڕبڕیمممو ،
هەممممێب یە دڵ یە دڕسممم بڕکمممێ بمممرا لەپشممم یە بمممێب ب بەبممما دگێغمممس
یمممممموگمەتس پێشممممممەەگەەیو ئەداکەبا لەگزیممممممو خکممممممتبێبڕ دڵممممممس حکممممممێمەە ب
لەشممکرڕکەیەبڕ ،شممەب ەبممێب لەالیەکەبڕ جەزگڕبەل پێممنەەەیە  ،ئیتممر حکممێمەە
ەیئەبێرا بەسەگبەستس هوتێچۆ بە ەەسکەگڕکو س بکموە ،ئەبمێب بە کموگبا ب بە
دڕیممو تو مم ب تممۆپ ب لممۆگل پممڕ هێممزل چەکمملاگڕبڕ همموتێچۆل بەینممس بەغمملاب
دڕگبە ممملیخو ب سمممەێەو س دڕگبە ممملل بوزیمممو ب کەگکمممێ بمممکە ب ەەسممممکەگ
ب ێێز ەبڕ ،یوخێد ئوزبقە ب کە ب پە ب تفوقس پێێیکتیو بۆ بەگ .
پێشمممەەگەەل قوگڕممممو کەبتمممنە پەالمممموگدا س هە ممملێ قەزا ب ممموحیەب مەخمممفەگل
حکێمەە ب زۆگبەیو داەیرکرد ب ەەسمکەگ ب پۆلیکمەکو یو بەدیمل ەمرت  ،بەاڵم
بە پممێچەبا ەل ئەبا کممرد گڕبشممتیو زۆگ پیمموبا ەبێب لەەەڵ دیەەکممو ب قکممەیو
بۆ ئەکرد ب تێیو ئەەەیو ل کەبا کێگد پیموبکێ ب گێ مر می  ،زۆگ ئوشمتیخێاز
ب مرۆڤلۆسمت ب زۆگ حەز بە برایەتمس ەەگڕ ئەکە بەاڵم حکێمەتەکو یمو دا
بەبڕدا مممو ێ کە کمممێگدیپ میەەتمممێکەب ئەبیمممپ بڕ ب میەەتمممو یتر هەقمممس خمممۆل
ئەبێ بەاڵم حکێمەتەکو ئەبڕ لڕ خراپ ە هەگ مورس خۆل ودڕ ا ئەیمو ەبێ
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بیممممممو تێێننەبڕ ب لە وبیشممممممیو بممممممبە ئەبا ممممممیپ ئەمە قبممممممێڵ مممممموکە ب بممممممۆ
دڕستخکتنەبڕل سەگبەستس بئوزادل خۆیمو ب پوگاسمتنس خمو ب ممورس خۆیمو
خەبممموە ئەکە  .بەم قکمممە ئممموقاڵ ە ب گاسمممتو ەب بە کمممردڕبڕل جێا یمممو زۆگبەل
ەەسممکەگ ب پۆلیکممە دیەەکو یممو بالێکممرد کە لە کو ممول دڵەبڕ گقیممو لە حکممێمەە
هەستێ ب جنێێ بە سمەگکردڕکو س بملڕ  .زۆگ پەشمیەو یو دڕگئەبمڕل ب هە ملێ
لە کێگدڕکو یو هەگ گاس ئەبمێب بە پێشمەەگەە ب لە ێمر شمیعوگل کێگدسمتو
یو ەمو لا ئوزایمو ە خەبوتیمو ئەکمرد ،ئەبا یکەیمو کە بە موبل دیمەەبڕ مموبێ ەبڕ
هەگچە ل پێشمەەگەە زۆگ دۆسمتو ە لەەەڵیمو ئەجمێاڵ ەبڕ ب خۆگاکیمو بڕ همس
پێشممەەگەەکو خۆیممو بممێب .بەاڵم چممێ کە بە سممەختس شممو ب دا گا ەهمموتبێب
بیمممرل مممموڵ ب منممموڵ ب کە ب کوگیمممو ئەکمممرد تێکمممڕا ممموگڕحەتبێب بەاڵم ئەم
وگڕحەتییە بێب بێب بەهۆل زیوتر گو ئەستێگل بێب یمو بەگاممبەگ بە حکمێمەە
کەبا بە وهەو شەگ بە حکێمەە ئەررۆشێ ب ئەمو یشمس تێشمس ئەمملابڕ کمرد ،ب
کە بیریممو لەبڕ ئەکممردڕبڕ کە زابتەکو یممو چممۆ دیەممس پێشممەەگەەیو ئەدایە بەگ
ەێلەە جێامێرل پێشەەگەەیو زیموتر بمۆدڕگڕکەبە ب شمێکرل خێایمو ئەکمرد کە
لە مەترسس شەگ گزەوگل کرد ێ خکتنییە بەگ دڕستس ئەم خێکە چوکە.
***
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پەگڕسە ل س شەگ ب دگ لڕیس هێزل حکێمەە ب کوگبەدڕسمتو س ب کەبتمنە ەمرت
ب ئموزاگدا ب سمزادا تە مو ەە کێشمتنس کە ب کموگل ئەبا ەش کە پێشممەەگەە
بمممێب بال لەب خەڵمممکە کمممرد کە لە خۆیمممو ئەترسمممو بەپەلە مممموڵ کمممۆکە ەبڕ ب
بیممملڕ ە خمممزم ب دۆسمممتێ وسمممیوبیو کە بۆیمممو هەڵ مممر ب خۆشمممیو بە خممموب ب
خێزا یو ەبڕ بچ بۆ شو بۆ الل کێگ یو مێرد ب کەسیو کە لەبێبێب .
ممممموڵس حەپکممممەخو ب خێشممممکێکس کە لەبکەسممممو ەبێب  ،بەتممممویبەتس گڕبشممممتس
مموکە  .ئەبا ممیپ
دگ مملا ەل حکەمەتممیپ لەبڕدا ەممموبێب کە دڕەممێترا هممی لە
ترسێکس زۆگیو لێنیشم  ،بەاڵم هەگچمس بڕ ب حەپکمەخو بمێب بمۆل ەئەکمرا
بڕ خممۆل ئەیێیکمم پەلە لە گۆیشممتنەکەیو بکمموە چممێ کە ەببەهمموگل بممێکس
سکس هەبێب ،جو لەبەگ ئەبڕل موڵس بوبکس لە بەغلا بێب بایو بەبوش زا مس کە
لە پێشمممو ئەب بنێمممر ە مممموڵس بممموبکس تمممو منوڵەکەشمممس لەبێ ببممما بە دڕگدیکمممەگل،
کەلەبڕ بێب ەبڕ ئەبسو خەمس گۆینس خۆیو بخۆ .
حەپکەخو بێکەل ئومودڕکرد ب هەگچمس پێێیکمتبێب بمۆل کمرد ب لەەەڵ مموڵێکس
دۆستێ ئێتێمبێەێکس وسیوب ،بەچوبل پڕ ررمێککەبڕ بەگێیو کرد بۆ بەغلا.
ەببەهمموگ تممو لەشمموگ دڕگچممێ کممێڵس ەریممو ە یشممتەبڕ ،لەپوشممو بەگڕ بەگڕ بیممرل
کمممرد ەبڕ لەب مەترسمممیو ەل کە دببگ یمممیە بێنەگێمممس ەریمممو س لەبیمممر بمممردڕبڕ ب
ترسێکس زۆگل لێنیش  ،بەاڵم هەگچە ل سەیرل موڵە وسیوبڕکەل الیەبڕ ئەکمرد
کەچمممۆ بێبمممو کەبتمممێ ەتە قکمممە ب بوسمممکرد بڕ ئەبڕل بچممم بمممۆ سمممەیرا
تەگیقس دای رە ،ج ە لەمە کو سمەکۆل ئێتمێمبێەچیپ کەیەکما بمێب لە هموبگێ
زیکەکو س ەەلمس مێمردل ب ئەم لە تە یشمتییەبڕ سمێاگبێبێ ئەب بە ئوسمێویس دڵمس
دایەبڕ ب قکەل خۆشس خۆل ب ەەلس بۆ ەێڕایەبڕ ب هەممێب شمتێکس بیرچمێڕبڕ
ب ئەبیمممپ کمممرایەبڕ لەەەڵمممس ب خمممۆل تێکەڵمممس قکەببوسمممس لە هوبگێکو یشمممس بە
ئە ممملازڕیە کە هەگ ەەیشمممتنە مممێختەل سمممەیتەگڕکو  ،قکمممەل پێئەبمممڕی  .لەب
ێختو ەشممو ەببەهمموگ پرسممیوگکرد س ەەسممکەگڕکو س کردبممێب بە ەمموڵتە چممێ کە
هەگجموگڕل موبێکس تموزڕل ئە مو لە خممۆل ب مموڵ ب مێمردیکەل بمۆ خمۆل پممێکەبڕ
ئە و ،بڕکێ ئەبڕل کە جوگێ ئەیێە کە وبل زڕکمیەیە مموڵس مێهنمل رماڵ ە ،لە
ێختەیەکس تر ئەی مێە کە موبل ەوئیشمەیە ب مموڵس مومۆسمتو سمو ەبل ریکموگڕ،
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بڕلەبەگ ئەبڕل کە ەببەهموگ لە بەغمملا ەەبگڕبێبممێ ،ئەبڕ ملڕ ەەگڕبیممیەکەل بمموش
بێب لەزۆگل سەیتەگڕکو الیو ێابێب کە ەەگڕبە ،بۆیە هە لێ جوگ ەەسکەگڕکو
لێیمو ئەپرسممس :خێشمکا ئەبڕ تممۆ چمس هێنمموبییە ئێمرڕ خەڵم مەەەگ خمێا شممێتس
کردبا بێتە وب ئەم ئوەرڕبڕ.
ەببەهمموگیپ خممۆل ەێممل ئەکممرد ب بەکەسوسممییەبڕ ئەی ممێە بڕاڵ بممرام بێێەچممس
بەخێممرێ ممموڵە ئوشممنویە دڕەێڕتییممو کممردببم ،کمما ئەیزا ممس باتێمم ئەچێمم  ،لە
هە مملێکس کەیممو س ئەپرسممس ،ئەگێ تخممێا ب مرام پممێئ وڵێی م ئەم خەڵممکە بممۆچس با
ئەکە ب ئەم شممەگ ب شممۆگڕ چیممیە هە مملێ ەەسممکەگ لە بڕگامممو ئەیممو ێە:چۆ
وزا ی ئەمو ە کێگد شەگ لەەەڵ حکمێمەە ئەکە ئەبا م د یویمو شمێێا لببڕ.
ەببەهمموگیپ ئەبڕ مملڕیتر خممۆل هیچممنەزا پیشممو ئەداب ئەی ممێە :ئینجممو چممۆ
ەەسکەگڕکەش سەگل گائەبڕشمو ل ب ئەی مێە:
ئەبا دڕگڕقەتس حکێمەە دێ
ئەم کێگدا ە ئەڵێی
 چە مل جنێممێێکس ئەدا :خێشمکئ تممۆ چممێزا س ،بەخمێا هەگ ئەڵێممس جنممۆکەچێ کە هەگ تەو ب هەگیمو ە ب کەسمیپ ویو بینێم  ،ئەبڕتە شمەب ب گۆ
زۆگمو خۆمو خزا لۆتە ئەم چواڵ ەبڕ ،هەگ شێتبێبی بەدڕسمتیو ەبڕ،
بڕۆگڕبڕ خێشکئ جوگێکیتر ەیەیتەبڕ بەم وبڕدا.
کەلە ێختەکمو تێممئەپەگی ەببەهمموگ قکمەکو س خممۆل ب ەەسممکەگڕکو س
بممۆ هوبگێکممو س ئەکممرد بە کممێگدل ،ئەبڕ مملڕ پێئەکە ممی جمموگل بابممێ تممو
ێختەیەکس تر کێڵس پێکە ینیمو ەئەبڕسمتویەبڕ جموگ جموگ ەببەهموگ بە
سممەکۆل ئێتمممێمبێەچس ئەەمممێە کە بیمممرل ەچێممم ئەم قکمممو ە بمممۆ مممموڵە
خەزبگا س ب ێڕێتەبڕ بو دڵیو خۆشبێ .
***
پوش بەگێکرد س ەببەهوگ موڵس حەپکمەخو ب خێشکیشمس خۆیمو کمۆکردڕبڕ ب
بڕ لەسممممەگئوەرب چمممموبڕگبا س کمممموغەزل ەەلممممس ب کێگڕکممممو بممممێب کە گاب
شێێنیو پیشو بلڕ ب خەڵ بنێر بەدبیو و ..لەپوش چە ل گۆ ێ خەبەگیو بمۆ
هوە کەچس بکە ب کەل بکەب ە گێ ب چۆ بچ !.
هەمممێب خۆیممو ەممێگج کردبممێب :جەممس ئەسممتێگ ب گڕ ممگ تێریممو کردبممێبڕ بەگ ب
سمممەگ ب ەێێالکیمممو بممموش پێچممموبێڕبڕ ،پمممێپ هەمێبیمممو کممموکە تمممۆرە سمممن س
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دڕگپەگا لبێب پەلەل گۆینس بێب بەتویبەە کە دب سا گۆ لەبڕب پێپ قکەل بە
ئەمنێکمس حەگامممزادڕ ەێتبممێ ئەبیممپ تێمڕ ب پممڕل لێمملابێب ،خۆشممس ە ئەیزا ممس کە
بممۆچس سممەگال تێهەڵمملا ەکە بە ەرتنیشممس ەدابممێب! جمم ە لەمە تممۆرە هەگ ئەبممێب
بچێ لەەەڵیو چێ کە بە حکو ئەب مەحرڕم ب پیوبیو بێب.
لەسممەگ ئومۆ ەمموگل ئەب کممێگڕ کە همموتبێب بە شممێێنیو و الل چێشممتە وب یەکممس
تممێگڕکەیە ،یممو بێخچەیەکیممو خکممتە ێممر هە ممڵ ب بەبیممو ێبل چممێب ە حەممموم
چێب ە موڵە تەەزێێڕ بێب بە دبب قمۆڵ ب هەگ یەکەیمو بەالیەکمو خمۆل ەەیو ملڕ
سمممەگجودڕ ب لەبێمممێڕ بەەەگڕبمممو ە چمممێب تمممو خو ێبڕکمممو س ەەقممموگل ب لەبێ لە
ەەگڕبمممو ە دابەزیمممم ب بەپممما گۆیمممم تمممو چممممێب ە ئممموباڵ ب بممممۆ ئەب ممممموڵەل کە
وب یشممو یو دگابممێبیە ب لەبێ یەکیممو ەممرتەبڕ خەڵکممس ممموڵەکە کە هەگ بە مموب
ئەیو نوسمممممی  ..زۆگ بە ەەگممممممس ب خۆشەبیکمممممتییەبڕ بە پیریمممممو ەبڕ چمممممێب ب
بەخێرهوتنیو کرد بۆ ئەبڕل دڕگ ب دگابسێکو یپ هەگ بە میێا ێکس وبڕختیو
بمزا  ،بەپەلە کەبتنەمریشم سمەگبڕی ب چێشم لێنمو قموپ ب سمینس خێاسممت
لەمال ب ئەبال ،ئەەەگچس هەمێبشیو خەڵکمس بموش ب دڵکمۆزبێب ب هە ملێکیو
خۆشیو ئەم چەشنە میێا و ەیو زۆگجوگ بەگێ کردبێب ،بەاڵم هەمیشمە خۆیمو
لە یممێا س ب میێا مملاگل یە بێمملڕ گ ب ەێممل ئەکممرد ،ەبڕکممو قکممەکەیو لەدڕمممس
منوڵێ یو هەگزڕکوگێ دڕگچێ .
و یو خێاگد ب پشێییەکس بوشیو داب تو سەەوە بێب بە دڕل شەب ،دێیەکە ک
ب بێمملڕ گ بمممێب ،کممۆاڵ ەکە چمممۆڵ بممێب پێشمممەەگەەکە کە همموتبێب بیو بممموە ،ممموبڕ
هێنییەکەل حەسە ئوغوبێب هوە ب بو س کرد کە ئومودڕی بۆ گۆی .
دبال ئەبڕل بە ئەسمممێویس لەەەڵ خەڵکمممس مممموڵەکە خێاحوریزییمممو لەیە کمممرد ب
بێێگتە ب بێملڕ گ کەبتمنە دبل حەسمە ئوغمو ،دب سما کۆاڵ یمو بمڕل ب بەسمەگ
یەکلب جۆەەلەل ئوبب چێکوبا بوزیو دا.
حەپکەخو تێ ل دڕستس گب کمول ەرتبمێب ،بڕ هە وسمە بڕکێمس پێکەبتبمێب لەدڵمس
خۆیو دبەول ئەکرد .گب وکیپ ەقەل لەخۆل بڕیبمێب ،ب ئمومە خمو یپ پشمتێنێکس
ئەستێگل بەستبێبڕ پشتس ب شێێ خێشمکس کەبتبمێب تمۆرەش لە تە یشمتییەبڕ
ئەگۆیشم  ،زۆگجمموگ لە شممێێنس بەگدڕاڵ قممۆڵس تممۆرەل ئەەممرە ب لە ێممر لێممێڕبڕ
هەگ بگتە بگتس بێ ەئەزا را کەبا دبەول ئەکمو یمو لە ترسمو بمۆڵە بمۆڵیەتس ،بەاڵم
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تممۆرە هەگ بڕختەبممێب لێکببێممتەبڕ ە لە ترسممو ب ممرڕ چممێ کە پێی ێترابممێب مموبا
جمم ەگڕ داەیرسممێنا تمممو حەسممە ئوغممو ەڵێممم  :سممەبرل ب ەسمممرینیپ لە دبابڕ
بێلڕ گ لەتە یش یەکەبڕ ئەگۆیشت .
لە دێیەکە موبڕیە دببگکەبتمنەبڕ ەەیشمتنە دۆڵێکمس پمو ب بەگیم مو ەشمەبێکس زۆگ
خۆشممبێب ،لە کمموگێز ب زڕلکوبڕکممو ەبڕ قممڕڕ قممڕل بممۆو ئەهمموە لەدببگ توگمممویس باڵ ب
زڕالمێکیمممو بەدیکمممرد کە بمممۆل بڕسمممتوبێب ئمممومە خمممو ترسمممێکس زۆگل لێنیشمممتبێب
بڕختەبێب زڕ لڕقس بچێم بایزا مس ەەسمکەگ  ،کە زیکیمو بمێ ەبڕ بەدڕسم ئەب بمێایە
دڕم ب لمممێتس باڵخەکمممو س ئەبەسممم چمممێ کە زۆگ مشمممەمپ ب رمممڕڕ رڕیمممو ئەکمممرد ،بە
سممێویپ بە تممۆرەل ئەەممێە ئینجممو چیممبکەی تممۆرە ەیممو ! بەخممێا ئێکممتە ەەسممکەگڕکو
ەێێیو لێئەبێ ب ئەزا کە خەڵک ئەیمو ەبێ دڕگبموزبب  ،ئەڵمێ شمتێکیو هەیە بڕ ب
ریشمەکە شمێتە لە پێشممو ئەبڕ ئەتەقێمن د یویممو بمۆ گب مو ئەکمموتەبڕ ئەبسمو دڕسممڕێژ لە
خەڵممکەکە ئەکە  ،بڕ ب ممموڵە قێگبەسممەگڕل دب شممەب لەمەبپممێپ ،ئەل خممێایە ەیممو
ئەکە توزڕ تەباب....
چیبکەم دڕ بێا بۆ هوتی ئوخر چس لە
تممۆرەش کە لەم قکممو ە تممێگڕ بێبممێ بە ئەسممێول پێیئەەممێە :ئەبڕ چ زبب لەبیممرە
چمممێڕبڕ ،خمممۆ تمممۆ شمممەبا خەبە لممما هەگاسمممو کردبمممێبی ئەبڕ ممملڕ ئەهممموتیتە
سەگمو ب گاتئەپەگا لی دڕ س دڕگەە ب پە جەگڕش لێبێبێ بە ەرمەل تمۆپ ب
بۆمبو ب هەگ ئەت ێە زبکە لەگێم ەل خمێدا بمو بمڕۆی ! خەگیکبمێب قکمەیتر بکمو
کممممێگڕ پێشممممەەگەەکە بێمممملڕ س کممممرد .دبال ئەبڕل کە شممممتەکو یو هەمممممێب لە
باڵخەکو بوگکردبە دڕ ێکس ئەسێویس ەێتس :ئێکمتە ئێمێڕ موبل خمێال لێبێمن ب
سممێاگب ب بممکەب ە گێ تە یممو یە تکمموم هەیە کە مموبا کە قکممە ب پرسممیوگ ب
بگتە بگە بکو ،چێ کە شەبڕب د یو کێە ب دڕ گ زۆگ ئەگباە!
حەپکەخو بە دڕ ێکس زم ەێتس :یوخێا ەەممرە دگێژبما بموبکەکەم ،بەاڵم پمێئ
وڵێیم ئەب هەممێب ەەسمکەگڕ ئمموەرتێبەگبێا ە لەم دڕبگب پشمتە چمۆ ئەتممێا ی
ئێەە دڕگبوزبی پێشەەگەەکە بە زڕگدڕخە ەبڕ ەێتس :خەم ەبا ،ئمێەە گێ مول
تمویبەتس خۆممو هەیە همی مەترسم  ،خمێا یموگبا بەسمەالمەتس ئەەەیمنە شممێێنس
خۆمو  ،دڕل زبکە وبل خێال لێبێن ب سێاگب .
بەگدێکس ەەبگڕل لێبێب باڵخەکو یو ئەهێنویە بەگدڕمس ب ەکمو ئەچمێ ە سمەگ
بەگدڕکە ب تۆرە ب قەتوگچییەکو یوگمەتییو ئەدا توکێ سێاگ ئەبێب .
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بەب جمممۆگڕ کەبتمممنە گێ بەاڵم ئەبڕ ممملڕل پێنەچمممێ کە حەپکمممەخو بە دڕ ێکمممس
لەگزۆکس زم ەمێتس :ئمول مم بەقێگبو تمو بئ بامم ئەکەبمە خمێاگڕبڕ ،شمتەکو س
ێرمو زۆگ لێ ب خز  .خۆمو س بەسەگڕبڕ وەری ! چێ کە ئەبا ە پێنج کە
بێب ب باڵخەکو چێاگ ،گب وکیپ لە پش ئەبڕبڕ سێاگبێبێ.
بوگل باڵخەکەل حەپکەخو ب گب و گاسم کمرایەبڕ ب دیکمو ەبڕ کەبتمنە گێ
لە چممممواڵییەکە همممموتنە دڕگێ ب کەبتممممنە دڕشممممتویس ،قەتوگچییەکممممو یپ جممممێەبل
باڵخەکو یممو گائەکێشممو ...بەینێ م با گۆشممت تممو پێشممەەگەەکە ئیشمموگڕتس کممردکە
گابڕسممت  ،همموتە زیکیممو ەبڕ لەسممەگخۆ بە چممرپە بتممس :ئەبمما زۆگ بگیمموبی  ،ئیتممر
جودڕ قیرتوبڕکەل سەێەو س ب کەگکێ  ،ئەبا ئێەە پیمو تێمێەگی ب بچیمنە ئەببەگ،
ئەمالب ئەبالش هەمێبل گڕبیمئەیە ،هەگ بگتەیە یمو خشمێەیە یمو پمژمی ب
کممۆکەیە بمممبەی ئیتمممر دڕم ب دڕسممم ئەکمممێ گێی بمممۆیە تمممو ئەتمممێا ئوەممموداگل
خۆتو ب  ،هەمێبیو لەترسو و بڕ ب بەگدییو لێهوە بما ئەبڕل بمێێر بێرسم
چۆ ب بمۆ یوشمتێکس تمر بمۆیە بێملڕ گ سمەگیو بمۆ لەقو مل ب لەبەگ خۆیمو ەبڕ بە
مەلێلس بتیو بوشە.
ئومە خو چوبل قێچو ل ،هەگ بڕ ئەبڕل ئیتر ەیمو س دڕگچێم  ،لەترسمس خمۆل
ە ک ب ە خێشکەزاکەشس بیر ەممو ،حەپکمەخو یپ هەگ لە دڵمس خۆیمو هموباگل
خێال لەم بەاڵل وەەهو ە بیو پوگێزێ .
ەەیشممتنە سممەگ جممودڕکە د یممو ئەبڕ مملڕ کممپ ب ممموە بممێ هەگ تەقەل مموڵس باڵ
ئەهممموە ،دیمممەە ەکە زۆگ بەسممموم بمممێب بەتمممویبەە الل حەپکمممەخو ب خێشمممکس ب
کچەکممو کە یەکەمجمموگبێب شممتیێا ببیممن  ،قەتوگچییەکممو بە پەلەب تێ ممل جممێەبل
باڵخەکو یو گاکێشمو ،هەممێب هێمز ب لێزا ینمس خۆیو یمو بەکوگهێنمو تمو بەزبتمری
کوە جودڕکەیمو بمڕل ب پەگیمنەبڕ ئەببەگل کەبتمنە دڕشمتوییەکس تمر ب هەگ بەب
ەێگجس ب خێراییە گۆیشت تو ەردێکیمو لما دڕگکەبە ب بەپەلە پمربزێ خۆیمو
ەەیو ممملڕ ەمممردڕکەب بە دڕبگیمممو سمممێگا ەبڕ تمممو کەبتمممنە ئەبدیمممێل .پێشمممەەگەەکە
هە وسەیەکیلاب بە دڕ ێکس ەختا بەگز ەێتس :دڕل جەمموەەە ئیتمر سماڵباە لە
دیمموگل پێغەمممبەگ بمملڕ  ،شممکێگ بە سممەالمەتس دڕگبمموزبێبی ئیتممر ئەتممێا بممۆ
خۆتمممو قکمممەبکە  ،جممم ەگڕ بکێشممم  ،حەز ئەکە ەمممۆگا یپ بێمممێ ! هەمێبیمممو
بممێ ا ەبڕ ب شممویەتێمو ێکیو هێنممو ب هە لێکیشممیو دڕمێچمموبل خۆیو یممو سممڕل،
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کەبا لە ترسو بەب شەبڕ سوگدڕش ئوگڕو بە سەگب چوب مەیو و ئەهموتە خمێاگڕبڕ.
تممۆرە پممێپ هەمێبیممو سممن س دڕگپەگا ممل ب کەبتە قکممەل ز ب ریشمموڵکرد ب
بوسممس سیوسمممەە ب خمممو پوگاسمممت ب یشمممتیەو پەگبڕگل ،حەپکمممەخو کەبتە
دبەوکرد بەاڵم بڕهو شێە ابێب ،هەگ قکەیەکس چە ل جوگێ ئەەمێتەبڕ ب پموش
ب پێشمممس ئەخکمممت ب گب مممو لە خۆشمممس ئەبڕل کە لە مەترسمممس ئەب جمممودڕیە
گزەمموگبێب لە قکممەکەبتبێب! سممەگل مموبێب بە پشممتس دایکیممیەبڕب تێ ممل دڕسممتس
ەیر کردبێب لە وبقەدل هەگ بڕ ب ئومەخو یپ بێب بڕ ب بگێنەبکو کەبتبمێبڕ
قکەهەڵڕشت ئیتر هەقس ەبێب بەسەگڕبڕ کا ەێێس لێیەتس ب کما ەمێێس لێنیمیە،
خێممرا خێممرا ب بێێچممو ئەی ممێە :ئممۆ .بەقێگبممو س پێشممەەگەەبئ ،یمموخێا قەزایممو لە
ەەممممرم کەبێ ،سمممەیرکە چە ئممموزا بێچممموبێنس بممم  ،یممموخێا ەەممممرل ەەسمممکەگ
ەمێنێ خۆ وبێر لەب کێ ە سەەو ە بێنە دڕگێ لە ترسو .یوگڕبس موڵ ئموبابا..
خۆ خەگیکبێب لە موب چەقمس ئەب جمودڕیەدا بمکەبم ەمێێئ لە دڕ ما بمێب بڕمزا مس
ئێتێمێەس ەەسکەگڕ بۆمو هوە ..ئۆ قێگبەسەگیو  ..لە پڕ تمرپ همو! لەب باڵخەل
کەبتە خمممێاگڕبڕ (بال بممموبکەگۆ بەخمممێا بابمممزا ئ پشمممتئ شمممکو ..ئمممول لەگال خمممێا
بە ە ا مردم.)...
تمۆرە گایکممرد ب پێشممەەگەەکە گاپەگل قەتمموگچییەکە بە پەگۆشممەبڕ چممێببەالیەبڕ،
خێش ب کچەکو هوباگیو تێکەبە ئومەخو یو هەڵکمو ەبڕ ،ە پشمتس شمکوبێب
ە هیچیشمممس لێهممموتبێب ،ئیشمممس بەبڕ بوشمممبێب شمممێێنەکەل ەگممممو بمممێب لەەەڵ
ئەبڕشممو مممرد ب سممێتو ب ئیتممر ئومەخو یممو پمما سممێاگل باڵ ەکممرایەبڕ لێممس
ئەپمموگا ەبڕ کچممس دایکممئ زۆگمممو ممموبڕ ب گێ م ەکە سممەختە ،بەگدڕاڵ ە ب دگ ب
داڵە ،بەهمممی جمممۆگێ ممموتێا س بە پێبڕۆیممم  ،ەخمممۆش ئەکەبل بەسمممەگمو و! بەاڵم
کەڵکممس ەبممێب ەیممێێرا ب ەیممێێرا سممێاگبێتەبڕ ئیتممر بازیممو لێهێنمموب کردیممو بە
پێکە ممی ب قەتوگچییەکمممو هەگیەکەیممو کەبتمممنە ەێممڕا ەبڕل گبدابل کەبتنێکمممس
بڕکێ ئەمەل ئومەخو  ،تۆرەش خۆل پێنەەیرا ب بوسس بەسەگهوتێکس سەیرا ێکس
لە باڵ کەبتممێ ەتە خممێاگێ ب
بممۆکرد کە بڕختممس خممۆل چممێبڕب دب سمما
چممممۆ ئەەەگ ئەم ەەەیشممممتویە بە پریویممممو ئەکەبتممممنە شممممیێێکەبڕ ب هەال هەال
ئەبێب !! گب و چرپو س بەەێێس دایکیملا لێیێرسمس بڕکمێ ئەب بزا ما تمۆرە کموگل
بال کمردببڕ ،حەپکممەخو یپ مەمس الگ کممردڕبڕ ب بە سممێە پێمس ەممێە :حەگام بمما
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گۆڵە ئەمە یە شتس بال لێببیکتئ ،ئەمە چل ب ئەبڕ لڕ سوڵ لەەەڵمیئ گبدابل بال
بوسنەکردببڕ ،لە کوتێکلا کە تە مو ەە بەسمەگهوتە هەڵبەترابڕکو یشمس دڕیمو جموگ بە
چە ل جۆگ بۆ ەێڕابینەتەبڕ گب و دڕمس و بە پشتس دایکییەبڕ تێر پێکە س.
لە گۆینمممو کە ئمممومە خمممو لەەەڵ تمممۆرە ب پیوبڕکو مممو بە پممما ئەگۆیشمممت چمممێ کە
ەیئەتمێا س پما بە پێممس ئەبا بمڕبا بەگڕ بەگڕ لەبا دبائەکەبە ب لەپمڕ همموباگل
لێهەڵئەستو :بال بوبکەگۆ هە وسەم لەبەگ بڕا ...بیکە لە گال خمێدا ،کچمس دایکمئ
بەجێئ مەهێێ ئێکتە ەێگەێ شتێ پەالموگل ئەدا! .تمۆرە بە پەلە رریمول کەبە
ب هە ممممملێکس تمممممر لەەەڵ خەگیممممم ئەبمممممێب بڕەمممممز ب ەسمممممیوەتس دا ئەدا کەبا
سێاگبێتەبڕ بەاڵم بێهێدڕبێب ەیئەبێرا.
گب ممو سممەگل خکممتبێبڕ سممەگ پشممتس دایکممس خەگیمم بممێب خەبل لێممبکەبێ،
هە لێ جوگ بڕختەبمێب بەالدا بێم  ،دایکمس خەبەگل ئەکمردڕبڕب ئەی مێە :ئەیەگۆ
گب و ەیو ئەبڕ خەبە لێکەبتێبڕ! بەخێا ئێکمتە هەگدببکەمو بەگ ئەبیمنەبڕ،
بۆ خوترل خێا مە ێب ،ئوەوە لەخۆە بێ  ،حەپکەخو ەەیشتە تینس بەبێزاگل ب
شەگمێکەبڕ ەێتس:
 ئەگێ حەسممە ئوغممو بمموبکەکەم ئەبڕ وبێ م لەشممێێنێ دابەزی م تممۆزێپشممێیە بمملڕی ! بەبخممێایە م م قمموچئ با سممڕبێڕ هەگ ئەڵێممس پەگۆیە ب
ئەم کچەش خەبیەێکەبتێڕ ،ئەترسئ بکەبێتە خێاگڕبڕ جێیەکس بشکا.
حەسە ئوغو ەێتس :بەگێ بڕاڵ ئەبڕ لڕمو ەمموبڕ ئێکمتە ئەەەیمنە الل
ئەب ئوشمممە ب لەبێ بممموگ ئەخەیممم ئێمممێڕش بۆخۆتمممو پشمممێب بممملڕ ب
سمەگخەبێکیپ بشممکێن  ،ەسممری ب سممەبریپ لە دڵممس خۆیو ممو ەێتیممو ،
یمموگڕبس کمموگە گاسممتبا کەبا دڵ م خۆشممکردی  ،بەخممێا ئممێەەش ئەبڕ ە
مو ێبێبی قوچەو یەشێ  ،بەاڵم گبمو ەهوە قکەبکەی .
ئەبڕ مملڕل پێنەچممێ ەەیشممتنە ئوشممەکە ،بەاڵم ئوشممس چممس بۆگدبمممو با
کمموبلس کردبممێب بەگدل بەسممەگ بەگدڕبڕ وممموبێب .بەاڵم ئەمممو ەێێیممو
ەدایە ئەبڕ دابەزی ب بوگڕکو یو خکم  .ئیتمر هێنملڕ مو ملببێب خێمرا
ەکو هەگیەکەیو ەەبوکەل لەخۆیەبڕ پێچموب بڕ ممردب بەالدا هموت
ەیو ئەزا س ێریو بەگدب دگ ب داڵ ب موگ ب دبپشمکە یمو دۆشمەکس
پەگل قێب!
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16
هێشمممتو د یمممو توگیممم ب گبب بمممێب ،ئوسمممەو ێکس پمممو ب سممموموڵ ئەسمممتێرڕکو
جریێڕیممو ئەهمموە ەەالبێممژ دڕمێ م بممێب کەبتبممێب ،زۆگ ەەش ب دڵ یممر دیمموگبێ،
جوگببمموگ شممەموڵێ سمموگدل شممەب ەوبل بەسممەگیو و تممئەپەگل ئەت ممێە ئەیەبێ
خەبەگیمممممو کممممموتەبڕ بمممممۆ ئەبڕل هەسمممممت سمممممەیرێکس ئەم دیمممممەە ە جمممممێا ەل
یشتیەو ەکەیو بکە .
پیوبڕکو هەستو ب چێب بەالل باڵخەکو یو ەبڕ ب ئومودڕیمو کمرد ب حەسمە
ئوغو بو س کردڕ ەکمو کە هەسمت ب بە پەلە خۆیمو کمۆکە ەبڕ ب ەمێتس :ئەبما
پێپ هەتوب کەبت ئێرڕ جێبهێێ ەبڕکێ تەیوگڕ بێتە سەگمو .
ەکممو گاپەگی م ب بە همموتنس مموبل تەیمموگڕ خەب ب موبییممو بیرچممێبڕبڕ ،ئومەخممو
سەیرێکس دڕبگبپشتس خۆیس کرد ب گببل کمردڕ خێشمکس ب ەمێتس :کمچەکە چ زبب
گۆ بممێڕبڕ ،خممۆ مودبیەممو ەحەسممویەبڕ هەسممتویە سممەگپا خممۆل تەکو ممل ب ەممێتس:
بڕل قممێگ بەسممەگم ەبێ م  ،ئەبڕ چممۆ لەسممەگ ئەم بەگدا ە ێسممتێی  ،بە ەبممێب
شتێکەو بۆ ەهوتێبڕ .پشتس کردڕ پیوبڕکمو ب سمەگ ب لەچم ب دڕسمەوڵەکەل کمرد
بۆ گۆیشت  .تمۆرە پێی مێە :بڕگڕ دباگبە دیکمو تموقەتس هموباگ هوباگممو یمیە ،ئمومە
خمو چمێ کە د یممو تمۆزێ گب کممو ببمێڕبڕ ب گێ موب بممو ەکەل ئەبینمس بڕ ب شممتا ئەب
ترسەل ەموبێب بۆیە ەێتس :سێاگئەبئ ئەل چس ئەکەم
هەمێبیممو بەسممەگ ب مممۆتەاڵکس شممیێاب ب خەباڵممێڕبڕ سممێاگبێ ەبڕ ،ئەب دڕسممتس
ئەبرد بۆ پشتس ب ئەبیکەیو دڕستس ئەبرد بۆ کەێمنچکە ب کەلەکەل ،هەگیەکەیمو
شممێێنێکیو ئەیەشممو ،لەسەگمو یشممو خۆیممو ئەبڕ مملل تممر کممزۆڵە کردبممێب خۆیممو
پێچموبێڕبڕ ،گب ممو تموکێ بەینێکممیپ هەگ سممەگل موبێ بە پشممتس دایکیممیەبڕب خەب
بەگل ەئەدا .حەپکەخو لە دڵس خۆیو ئەی ێە کچەکە ئەمە چیە خمۆ مم هەممێب
لەشممئ تێکشممکوبڕ ،لەبەگ ئەم پیمموبا ە ەبممێایە هەگ ەمئەتممێا س هەسممتئ ،کەچممس لە
موڵەبڕ چە ل لەشئ سێکە چە ل زب هەڵئەستئ ب ێێژ ئەکەم ،بال دایکتو بەرێ
تممەەز حمموڵ ب خەبل پێشممەەگەە بایە ،گڕ مم ە هەمیشممە بە ترسممەبڕ بنممێ لەبەگ
دب م ب تەیوگڕکو .
حەسمممە ئوغمممو حەپکمممەخو س لە خەیولممملا ،ەمممێتس :ئێکمممتە ئەەەیمممنە ممموب ئەب داگ ب
دگڕختممو ە ب بەگڕب قەیممێا ئەگۆیممم  ،هەگبا بەینێکیتممر ئەەەیمممنە شممێێنێکس بممموش
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بخمۆ  ،بوکتمو

ئوبیشمس لێمیە لەبێ دابەز ب و ێم
چرڕ تەیوگڕش هی وبینێ .
ئەبڕ ملڕل پێنەچممێب هەتمموبیپ کەبە ،بگدڕ بگدڕ کەبتمنە سممەگ گێ ممویەکس بەگدڕاڵ
تمموبێرل ەەبگڕ ەەبگڕ ب دگڕختممس بەگب ممموزب ب هەگممما ب کرۆسمم ب بەاڵڵممێ ب
ەۆیژ لەب وبڕدا باڵببێبێ ەبڕ ،هە ملێکیو لەبەگ سمەگموب گڕشمەبو گبە بێبمێ ەبڕ ب
هە مملێکیو ەەاڵیممو زڕگد ب سممێگ هەڵ ەگابممێب ،مموب بە مموب قەتمموگچییەکەل پێشممەبڕ
ئەیقیممڕا  :دادڕ سممەگتو دا ەبێممن بممۆ ئەبڕل ل م پممۆپس دگڕختەکو تممو بەگ ەکەبێ.
بگدڕ بگدڕ لە هەبگاز بممممێ ەبڕب کەبتممممنە مممموب بنمممموگ ب دۆڵەبڕ ئەبڕ مممملڕل پێنەچممممێ
حەسە ئوغو ەێتس :ئەبڕتو ەەیشت  ،ئەتێا لێرڕ دابەز .
دبال ئەبڕل و ەکەیمممو خمممێاگد ب ەختممما حەسمممو ەبڕ دیکمممو ەبڕ کەبتمممنە گێ.
حەپکەخو دڕستێکس برد بۆ سەگل ب ەێتس :خمۆزەە چویەکیشمەو لێبنمویە ،بال
کە سمممەگم ا ئەکمممو ...چمممێ کە ئەبا مممیکە بە گیمممز ئەگۆیشمممت هەگ تمممۆرە کە لە
زیکییەبڕبێب ەێێس لە قکمەکو س حەپکمەخو بمێ بمۆیە هەڵیملایە ەێتس:جمو ئێکمتە
بڕختممس چممویە دڕبممو ئەم ڕمە چممو ەبێ م کفممرڕ حەپکممەخو لە ترسممس تممۆرە کە
ەبڕکو قکەل زیود بکوبێلڕ گ بێب چێ کە ئەیزا س ئەمو س ییە کە قکەل بهموتەیە
دڕم رتنس ال ەبێب بۆیە پێی ێە :بوشە بوشە ەمو ێیک بیبڕڕبڕ ئیتر.
زیکمممس یمممێڕگۆ ەەیشمممتنە قەیمممێا  .کچەکمممو زب زب دڕممممس خۆیمممو ئەەمممرە ب
بەباڵخەکممو پێئەکە ممی کە بڕختممس سممەگکەبت بەسممەگ هەبگازا چممۆ دڕ یممو
لێبەگزئەبممێڕبڕ .گب ممو دڵیشممس پێیممو ئەسممێتو ب لەبەگ خممۆیەبڕ ئەی ممێە دڕبڕگڕ
ئمممێەە با ئیکمممراحەە لەسمممەگ پشمممتس ئەم حەیمممێا ە رەقیمممرا ە دا یشمممتێی کەچمممس
توقەتەو چێڕب مو ێی ب هەگ ئەبۆڵێنی  ،ئەل ئەم حەیێا ە بێزمو و ە ئەبا ئێکمتە
چە هممیال بممم ئەبڕ چمممۆ ئەتمممێا بەم گێ ممو سمممەخ ب بوگیکمممو ەدا بمممڕۆ
بەگاستس جێس ترسە :خەگی بێب ررمێک لەچوبل دڕگپەگل لەسمەگ دڕ مس تمڕ
لێبەگبێ ەبڕکو یو خەیوڵس لا تێ ئەچێ با ئەبڕل حەزل کردبا سەیرل ئەکرد
با دڕمممس خممۆل ەرتممێڕب پێئەکە ێ م  ..لەپممڕ یەکێ م بە پەگۆشممەبڕ قیڕا مملل :ئممول
بوبکە ئەبڕ کێێیە با دبکەڵس لێبەگز ئەبێتەبڕ
جەمممموەەە دڵیمممو داخێگپمممو یە لە دبال یە گابڕسمممتو ب لە قەدل ئەب کێمممێڕ
بەگزڕبڕ ئوبگیو دایەبڕ دییو با هەگدب کەڵەب لەچە مل الیەکەبڕ بەگز ئەبێمتەبڕ،
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لەب دبگڕبڕ دیمموگبێب کە بڕ ەێژڕڵممێکە لممێلس ئەخممێاگد ب بەگڕ ب ئوسممەو بەگز
ئەبممێڕبڕ .حەسممە ئوغممو دڕسممتس دا بەیەکممو ب ەممێتس :بایممپ بەبخممێایە ئەبڕ دێممس
ئمموباڵخە ئەسممێتا دیمموگڕ حکممێمەە پێیزا یممێڕ ب چممۆتە سممەگیو ب ئەب ممموڵس ئەب
کەسو ە ئەسێتێن کە یوگمەتس خەڵم ئەدڕ بمۆ دڕگبموزبێب بڕ لە امەدا امەد
ئەم دبکەڵە هممس ئەب ممممواڵ ە  .ەکممو بەمە زۆگ ممموگڕحەتبێب هەگیەکەیمممو لە
الیەکەبڕ کەبتنە بۆڵە بۆڵ ب دبەوکرد ب بەچوبێکس پڕ خۆشەبیکتس ب بەزڕیمس
ب دا ب خەرەتەبڕ سمممەیرل دبکەڵەکەیمممو کمممرد ب ئەیو کێشمممو بەخۆیو مممو .ەختممما
بەمجممۆگڕ گابڕسممتو بەاڵم دبایممس چوگڕیممو ەمممو کەبتممنە گێ .ئومەخممو کە دل
هەتممو دێمم هەگ بەگز ئەبممنەبڕ ەممێتس :ئەگێ بەقێگبو تممو بئ ئەبڕ ئممێەە بممۆ کممێێ
ئەچی خۆ تۆزێکس موبڕ ب ەینە الل خێا ،تۆرە ئەمەل بە هە زا س کە یکتەیە
بێا ب خۆل بکو بە ەێڵس مەجەیو ،گببل تێکرد ب ەێتس:بوشە کە ئەبڕ لڕ زیکس
خمێا بممێیتەبڕ دڕ دبەمویە لەب زۆگداگڕ ممومەگدا ە بمکە کەبا لەم خەڵممکە بێتمموبا ە
ئەکە بەڵ ب دبەوکەە ەیربێ ب خێا گزەوگمو بکوە لەدڕستیو ..
حەپکەخو بە تێگڕییەبڕ هەڵیلایە ەێتس :کفر مەکە تمۆرە ،بێما ئەسمەغفیرباڵ ئەب
قکەیە کفرڕ ،.خێا بەقێگبو یبئ بێشێێنە ب لە هەمێشێێنێکیپ هەیەب زیکە ،تمۆرە
ەەتس :بڕاڵ م کفرم ەکردبڕ ..خێشکەکەە ئەڵا ..تۆزێکس موبڕ ب ەینە الل خێا،
ئومەخممو ب خێشممکس ئەسممەغفیرباڵیو کممرد ب تممۆزێ لە ێممرڕبڕ پێکە ممی  .بەاڵم
گب و هەگ وگڕحەە بێب ،دبکەڵەکە برینەکو س کێال ەبڕ بەجوگێ ،ئەب یشمو ەل
قێمممموبێب ب ئەمەل چە مممل بڕخمممتە ئەقەبمممما هەممممێبل بڕ سمممینەمو ئەهممموتنە
بەگچوبل ب مێشکیو ئوڵۆز کردبێب سمەبریپ چموبل بڕیبمێڕ ئموب شمو ب کێمێ ب
گێ مممموب بممممو ە ،هەگ پەڵە دبکەڵ یممممو ئمممموباییەکس لە دبگڕبڕ بەدل بکممممردایە دڵممممس
دائەخێگپو ب ئەی ێە :تۆ بێێس ئێکتە شیربا لە یەکێ لەب ئوباییمو ە چوبڕگێەمو
ئەکوە گبشس ەئەهوە بێرسا کە ئوخۆ کە دێ بە پیریو ەبڕ .
ەسممرینیپ کە ئەەەگ لە دبگڕبڕ الدێممس یممو شممێا  ،یممو چە ممل چەکمملاگێکس ببینیممویە
کەبا بەگڕ ب الل ئەبا دێ بڕیزا س ئەبڕ حکەینە ب هوتێبڕ بە پیریو ەبڕ.
تۆرە هە وسەبڕکێس پێکەبتبمێ خیمزڕل سمنگ ب دڕ مس کمۆکەل لەب موبڕدا دڕ مس
ئەدایەبڕ .،هەگ کە ئەەەیشمممتە گێبممموزێکس تمممۆزێ تەخممم ب گممممو هە وسمممەیەکس
هەڵئەکێشو ب دڕمێچوبل ئەسڕیەبڕب ئەکەبتە بوسمس زڕممو س ەەسمکەگێتس خمۆل
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کە چە ل هوتێبڕ بۆ ئەم شو ب داخو ە ب چمۆ بە شموخس زۆگ لەمەش سمەختترا
بڕ ئوسممم هەڵممم ەگابڕ ب سمممەگکەبتێڕ ب قوچوغچیەکمممو چە ممملل لێئەترسمممو ب
چۆ جوگێ الل پیرڕمەەرب ەبڕ تێا یێیە بە توقس تە یو پێنج کەسیو لێب رێ ب
ێکمممس ەمممۆگا یبێژل ەەگڕ ەەزل
لەبێمممێڕ چمممێڕ سمممەگ بوسمممس ئەبڕل کە چمممۆ
لێکمردببڕ ،حەسمە ئوغممو ب قەتوگچییەکمو کە هەگ زب لەبڕ ەەیشمت کە پیمموبێکس
ریشمموڵکەگڕ حەزیممو ئەکممرد زۆگتممر پێیڕابممێێر  ،جممو حەسممە ئوغممو کە خێێنمملڕباگ
بێبەەگڕبس ەئەزا س ب شوگڕزاتر بێب لەبا لەبوسس ەمۆگا یبێژل ەەگڕبملا موبل
چە ل ەۆگا یبێژێکس بە وببو س بڕ ب سمەبوح ب شمودییە ب رموئیزڕ ئەحمەەدل بمۆ
هەڵمملا کە پێیممو بێمما لەبا ە کومیممو بممێبڕ کە حەزل لەب بممێبڕ ئەبیممپ سممەگێکس
گائەبڕشممو ل ب ئەی ممێە :ە ە ئەمممو ە ەبممێب  ...ئەب ەش زیمموتر سممەگیو ئەکممردڕ
سممەگل ب لێممس ئەپمموگا ەبڕ ب سممێێنلیو ئەدا کە پێیممو بێمما کمما بممێبڕ ،ئویممو بە
کوکە خۆ توزڕ ئەبڕ چە ل سوڵس بەسەگا تێێەگیێڕ ئیتر بۆچ پێەمو موڵێس ،لە پمی
پوگا ەبڕ ب تکمویەکس زۆگ تمۆرە بەدڕم گۆیمنەبڕ بە زڕگدڕخە ەیەکەبڕ ەمێتس :بڕاڵ
سەمیرڕ تۆری بێب ،ەۆگا ییەکیشس بۆ م ەێتێبڕ ،حەسە ئوغو ب ئەبا هەمێب
بەیەکجوگ کردیو بە هوباگ :سەمیرڕ تۆری ئەل موڵ کوب بۆچس بەجێ هێش
تۆرەش ەختا بە موتەمینییەبڕ ەێتس :بێێئ چس ئیتر کمیب ب قکمەەە ،پیوبڕکمو
بەزۆگ خۆیمممو ەرتبمممێب کە ەدڕ ە قوقمممول پێکە مممی  ،تممموکێ کممموکە تمممۆرەش لەسمممەگ
قکەکرد س خۆل بڕباب ئەبا یپ بۆخۆیو پێس گابمێێر  ،هەگ کە ەختما بێملڕ گ
بێایە لەپڕ یەکێکیو پرسیوگێکس لێئەکرد ب هو س ئەدا کە قکمەل تریمو بمۆ بکموە،
حەپکەخو ب ئەبا زۆگیو پێنوخۆش بمێب ،بەسمێول لەبەگ خۆیمو ەبڕ هەگ بمۆڵە
ب خێتەیممو بممێب ،کەبا تمممۆرە ئەمو یشممس شممموگڕزال خممۆل کمممرد .بەگ لەبڕل ئەم
قکممو ە بکممو چە ممل حێگمەتیممو ئەەممرە بایممو ئەزا ممس پیمموبێکس تەبابڕ کە ئێکممتە
شمموگڕزال بممێب ئەبڕتە ەمموڵتەل پێممئەکە ! ەەیشممتنە شمموخەکە هەمممێب هممیال ب
مو ممملببێب  ،تمممۆرە هێمممزل لەبەگ بڕابمممێب ،ئەبڕ ممملڕش خمممۆل هەڵکێشممموبێب لەالل
پیوبڕکممو یتر گبشممس ەئەهمموە بوسممس هیالکممس خممۆل بکممو ،دبال پشممێدا ێکس کەم
کەبتنەبڕ گێ موبڕیە بەگڕب خێاگ گۆیشمت تمو ەەیشمتنە پو موییەکس خۆشمس پمڕ
داگ ب دڕبڕ  .حەسممە ئوغممو گبل کممردڕ ەکممو ب دڕسممتس دگێژکممرد بممۆ چە ممل
دگڕختێکس بەگزل پیر ب کەڵە کە بەگدێ ب ەمێتس :ئمو ئەبڕ کمو س ب ئموبێکس زۆگ
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خۆشە بچ پشێیە بلڕ  ،ئێەەش ئەچینە ئەب خێاگڕبڕ باڵخەکو ئەبەینە سەگ
ئوب ب ەختێکیو ئولیکیو ئەدڕینا بۆیە پەلە مەکە .
ەکممو کە دابەزی م ب هە مملێ لە تێشممێڕکو یو لەەەڵ خۆیممو بممرد گبیممو کممردڕ
کمممۆمەڵە دگڕخممم ب کەڵەکە بەگدڕکە .کە چمممێب ە پێشمممەبڕ دییمممو لەبممم چە مممل
دگڕخممتەکە کو یمموبێکس جێا ممێ سمموگد هەڵئەقممێڵا ،بەدڕبگیممو چە ممل بەگدڕ ممێێژێ
دا ممممرابڕ هە مممملێ ە الدێممممس لەسممممەگیو دا یشممممتێب دڕسممممتنێێژیو ئەەممممرە،
هە ممملێکیکەش لەبالبڕ خەگیکمممس دڕسممم ب پمممل شمممت ب ئەەمممریجە داهێنمممو  ،یمممو
کێ لڕیو پڕ ئەکرد ب مەشکەیو ئەش .
گب و لەبەگ ئەبا گبل ەهوە بچێتە سەگ کو ییەکە ،دڕس ب پەس خکتە موبل
ئوبل جۆەەلەب لە ێرڕبڕ هەگ سەیرل ئەکمرد  ،بەتمویبەتس همس دڕسم ب پەمس پمڕ
لە بممموز ب ئە ێسمممتیەەل جمممۆگا ب جمممۆگ ب متێممممێگبل مەیمممو کە لە زیمممێینەبڕ
تیویو وبێب توبا ەل لە ئوس ب م ب لە پالستی دگبس کرابمێ لەەەڵ ئەبڕشمو
کە هەبایەکمممس سوگدیشمممس ئەهممموە بەاڵم ە الدێییەکمممو هەگ ەێێشمممیو ەئەدایە
ئەت ممێە الل جممێگ ەل ئمموبل ەەگمممس حەمممومەبڕ دا یشممتێ کە ە شمموگییەکو
هەتنە سەگ کو ییەکە بڕ وسیوبێکس کۆ  ،چوکێ چمۆ ییەکس ەەگمیمو لێکمرد ب
زۆگ بە پەگۆشمممەبڕ هەباڵیمممو پرسمممی چمممێ کە خراپمممس حممموڵس خەڵکمممس شممموگیو
بیکممتبێب ،بممۆ ئەبڕل شممەگمیپ ەکە ب بەگبەسممتس پشممێل خۆیممو بمملڕ  ،هەگ
زبب کو ییەکەیممو بممۆ چممۆڵکرد ب بەگڕب ممموڵ بممێب ەبڕ دبال ئەبڕل هە مملێکیو
تکول ئەبڕشیو لێکرد کە میێا لاگییو قبێڵ بکە .
حەپکممەخو ب ئەبا هەگ دا یشممت ئممومە خممو ەەبمموکەل تێ ممل لە خممۆیەبڕ پێچمموب
لێیکەبە ب ئەبا س کوشیو پوش ەختا حەسو ەبڕ کەبتمنە دا مو س تێشمێبڕکو یو
ئینجو پیوبڕکو یشیو بو گ کرد کە بێ ئەبا یپ شتا بخۆ .
دبال ممو خێاگد ب پشممێدا ێکس بممموش حەسممە ئوغمممو ەممێتس :ئینجمممو هەسممت بمممو
بکەبیمممنە گێ شمممەب لەب دێمممیە لە مممموڵس یە دب وسمممیوب ئە مممێی ب بەیمممو س زبب
ئەکەبینە گێ ئیتر پشێ ودڕی تو ەەەینە (موبڕە) الل کوکە ەەلس.
شەب دگڕ گ بێب بێب کە ەەیشتنە دێیەکە ،باڵخەکو یو لەبەگدڕمس موڵێکو گاەمرە
ب ەکو دابەزی  ،هەمێب کێبگ بێبێ ئومە خو هەگ لە شێێنس خمۆل دا یشم
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بەب تموگیکیەب لە موب ئەب پەیم ب خمۆڵەدا ب لەبەگخمۆیەبڕ ەمێتس :چمس بە قێگەممو
هەبێبڕ بە پەگۆ.
موڵەکەل ێستبێب ،حەسە ئوغو خەبەگل کرد ەبڕ ،بە چرابڕ هموت بە پیریمو ەبڕ
ب بەخێرهمموتنێکس ەەگمیممو کممرد  ،با دیمموگ بممێب کە ئەمە یەکەمجوگیممو ەبممێب کە
میمێا س وبڕخم  ،لەخەب گایمو ێەگێن  ،رێمرل هموتێچۆل ئەب چەشمنە مموڵە لە شمموگ
هەاڵتێبا ە بێب بێب کە بە وچوگل لەب دێهوتمو ە الیمو ئەدا .ە خموبڕ مموڵەکە
پێشمممیو کەبە بە دڕسمممتا چمممرال هەڵ رتبمممێ بە دڕسمممتێکیپ خەگیکمممس سمممەگ ب
سەگپۆش دڕمێچوبل بێب ،کە زب زب دڕستس پیو ئەهێنمو بمۆ ئەبڕل خەبڕکەل بە
بوشس بەگیبلا .ەکە سەگ پەیکمو ەیەکس تەسمکس بوگیم کەبتمکە لە تە میپ دڕگل
حەبشەکەبڕبێ حەپکەخو ب خێشکس ب کچەکو یپ شێێنس کەبتم تمو ەەیشمتنە
بگێکس دگێژ ،ئەممبەگڕ ب ئەببەگل چە مل بەگڕب کەیەێکمس لێڕاخرابمێب ،دبب سما
دۆشەکیو لەسەگ گاخرابێب ،لەپەیەکیشو کۆمەڵە ێێنێ دا رابێب .لەسەگ یەکێم
لە دۆشمممەکەکو بمممۆل دا مممو ب ەمممێتس :رەگممممێب ئەبڕ مممێێ ب ئەبڕش جممما،
مو ممملببل گێممم ە بۆخۆتمممو بنمممێب  ،خەبل خێرتمممو بممما ،ئەمەل ەمممێە ب لێیممملا
گۆیش  ،ئەمو یپ کەبتنە ێێنەکو ب بەپەلە هەگیەکێکیو لێفە یو جموجئ یمو پەتمێ
بڕ سممەگینێکیو هەڵ رتممێ ،لەالیەکەبڕ الڵ ب پمموڵ لێممیکەبت  ،هەگبڕ مممردبب بمما
هەس م ب هممۆش .تممو ممموبڕیە بڕهممو مممو ەبڕ ،لەپوشممو بەگڕ بەگڕ جممێڵە جێڵیممو
پێکەبە ،بەگ لە هەمێبا ئومە خێا خەبەگل بێڕبڕ بە چموبل ێسمتێڕبڕ خمۆل
ئەخێگا ل ب ئەیبۆاڵ ل ب بە ئەسمێویس ئەی مێە :ئەم کێچمو ە ەیەڵم بنمێی  .ەختما
ئەملل ب ئەبیلل کمرد ب هێنملڕ کفم بمێب ،هەگزبب خەبل لمێکەبتەبڕ ،پموش ئەب
سمەبرل ب ەسممرینیپ هە ملێ بگتە بگتیممو کمرد بەاڵم زۆگل پێنەچممێب کەبتممنەبڕ
پمرخە پممر  ،ئەمجممو حەپکممەخو ەکەبتەبڕ ئەممملل ب ئەبدیممێ کممرد  ،بە زمممو ێکس
قێگسممس خەباڵممێڕبڕ ئەی ممێە :بڕل بمموبکە گۆ ئەمە چیممیە خممێگای بەاڵم لەەەڵ
ئەم هەمێب خەبەگبێ ەبڕ ب خۆ خێگا ل ب بمۆڵە بۆڵەیمو  ،هەگ مو ملبێتس ب خەب
زاڵتربێب بۆیە ئە ێستنەبڕ.
هێکمتو د یمو تمموگیکێ گبب بمێب کە مێشمیپ بگب مممس هێنمویە سمەگیو  ،ئیتممر هەگ
بەبڕدا ئەەەیش کە لە سەگ ب چوبیو دڕگیمو کە  .حەپکمەخو بە بێمزاگییەکەبڕ
سەگپۆشممەکەل لە مەممس خممۆل کممردڕبڕ ب بە پەلە دال بە دڕم ب چمموبل گب ممو ب
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دڕسەوڵەکەشس لە سەگ ب چموبل خمۆل ئواڵ مل .ئەبا یکەشمیو هەیەکەیمو بەشمتا
سەگ ب پۆتەاڵکس خۆیو شوگدڕبڕ ،بەب حموڵەش خۆیمو مموە کمردڕبڕ ب چوبیمو
چممێڕبڕ خەب .بەاڵم ئەبڕ مملڕل پێنەچممێب ە خمموبڕ ممموڵەکە همموتە سممەگیو ئیتممر
چوگیممو ەمممو هەسممتو  ،ەکە پێی ممێت  :ئەەەگ ئەیممو ەبێ بممو بممێ بیو بممو بممۆ کممو س
و  ،ئەبا یپ ەێتیو بەشەب کەبتنە خۆیو  ،حەپکمەخو لەشمس بێبمێ بە لیمر ب
هەگ خممۆل هەڵەکڕا ممل ب لەەەڵ گب ممو پممرتە ب بممۆڵەل بممێب ،سممەیرل ئەببەگل
بگڕکە بکە ئەبڕ تەبیمەەل باڵ ب شمێێ ەمو ب ەۆتەڵیمو ە ..هەگ شمێێنس بگڕکە
خۆشمممس سممممەیرل لەمممممالبڕ بەب هەمممممێب پەیکمممو ەیەدا دڕچێممممتە سممممەگێ کە چممممس
ئەبسەگیشس لە ئوستس حەبشە ب تەبیەەکەیە.
ئومە خمو یپ ەەبموکەل تەکو مل ب دال بەسمەگیو ب بە ئەسمێویس ەمێتس :بگل چمس
موڵیو ئوبابا ئەڵێس روگغۆ س قیتوگڕ ئەبڕ لڕ دگێژڕ ،خێشکس ەێتس :ئەبڕل قەینمو
بەاڵم ئەبدیێل لەسەگ ئەب تەبیەەیەیە ،ئەبڕ وخۆشس کردببڕ ،خمۆ مم ئەمشمەب
هەگ کورر بە حوڵئ بێ بەدڕ کێچەبڕ ،هتمو بەیمو س هەگخۆمهەڵکرا ملببڕ ەەبزم
ەکە لەسممەگ
دابڕ ،سممەبرل بە ئەسممێویس ەممێتس :دایە دایە لەگێممس خممێا بێمملڕ ب
پێێەیکو ەکمممو بڕسمممتوبڕ چوبڕگێەمممو ئەکمممو لەبا ەیە ەمممێێس لێبێممم  ،قێگبەسمممەگا ە
سەگڕگال چموکەش ،ەەەییمو لێمبکەی چمس بمکە هەگ ئەبڕیمو هەیە ،بەاڵم ئێمێڕ
بەهمممی گازینممموب ب هەگ ئەبمممۆڵێن  ،ئیتممممر بێممملڕ گ دببل ەکە کەبتممم چە ممممل
هە وبێمممم لەممممموڵەکە دبگ کەبتممممنەبڕ ب لەیە دب جممممۆەەلە پەگیممممنەبڕ ب پمممموش
ەختێ م ەەیشممتنە دڕشممتوییەکس بەگدڕاڵ  ،کە چە ممل دگڕختێکممس ەەبگڕل لێبممێب،
سەگیو وبێب بەیەکەبڕ ،حەسموگێکس ەەبگڕ سمەگی یرابێب ،دڕگەمویەکس ەەبگڕل
داگل پێێڕبمممێب بەاڵم لەسمممەگ پشممم بمممێب ،ەکە چمممێبڕ بگڕبڕ ب ئیشممموگڕتس
ئەمو یشممس کممرد ب ەممێتس ئەمەتممو کممو س ممو  ،کە سممەیریو کممرد کممو س چممس بڕ
حەبزێکس ەەبگڕ بایەب دڕبگل کمرابڕ بە بەگد ب چیەە تمۆ ب چە مل جمۆەەلەیەکس
بچمممێکس لێبمممۆتەبڕ ب مممو شمممێ ب هێگیمممو ە ،هە ممملێکیو گببتممم خەگل خمممۆ
شێشممتن  ،هە مملێ سممەگ ب پرچممس کممردۆتەبڕ ،هە مملێ خممۆل پۆشممتە ئەکمموتەبڕ،
هە لێ دڕسنێێژ ئەەر ب ،هە لێکیپ جل ئەشمۆگ  ،ئەممو یپ گڕو بڕسمتوبێب ،
جممێڵەیە ەئەکممرد ،گب ممو سممەگل ممویە بنمموەێێس دایکممس ب ەممێتس :دایممکە بەخممێا
بەکێ لەبەگ چوبل ئەم هەمێ و ە دڕستنێێژ وشۆم ب خۆم وکەم بە سینەمو،
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می بڕ
دایکس ەێتس :ئەگێ دایکئ ئەبڕ بۆچس باتمو لێهموە ،ئەل ئەممو ەش
ب ئێێڕ چوب بقێچێن ب ەێێشس مەدڕ ا ،ەسری ەێتس :هەمێبل قەینموکە بەاڵم
بەخێا شێێنەکەل ب ئوبڕکەشس زۆگ پیک .
ە الدێییەکو بادیوگبێب هەسمتیو کردبمێب ،کەبا گڕ م ە مشم ب ممڕل ئەم ە
شموگییو ە لەبڕبما کە گببیمو ەیە بڕ ب ئەبا بممکە  ،بمۆیە سمەیرل یەکتریممو
ئەکممرد ب پێئەکە ممی  ،هە مملێکیو بە تەبسممەبڕ قکممەیو لەەەڵ ئەکممرد ب دڕبڕگ
مس چمو بنبمۆچس باقتمو بگمموبڕ یەکێکمس کەیمو لەبالبڕ بە زڕگدڕخە ەیەکمس
مەکرابییەبڕ ئەی ێە:
ئمموخر ئەبا شمموگی رێممرل حەممموم ب شممێێنس پممو ب تەمیممز  ..بەاڵم هەگچە ممل
کردیممو  ،بەهممی جممۆگێ ەیممو تێا س بایممو ەێبکە هە مموبێکیپ لەخۆیو یممو زی م
خە ەبڕ ،بە پێچەبا ەکەبڕ کشو ەبڕ دبابڕ ب هموتنە دڕگێ ،چە مل خمو ە خێێکەیمو
وچمموگبێب کە بیو بمموتە تەبیممەەکەبڕ ب هە مملێ ئوبیممو بممۆ بهێنمما کە لەبێ سممەگ ب
شێ بلڕ بە دڕمێچوبیو و.
و ب چویو بۆ دا و  ،بەاڵم لەبەگ مێپ ەیو تێا س بیخمۆ  ،چمێ کە د یمو سموگدل
کردبێ ،هەمێب مێشمەکو گایمو کردبێبڕ ببگڕبڕ ،ئیتمر مەجبمێگ بمێب یەکێکیمو
بە پەگۆیە ب وبڕشممممێنس ئەکممممرد ب بە ممممۆگڕ ئویممممو خێاگد ،چویەکەشممممس بە دڵممممس
حەپکممەخو ەبممێب ،چممێ کە خممۆ بڕ ب ئەڵممێ بڕسممتول سممەموبڕگ ب چممو بممێب
چوکەل بە وببو گ بێب ئێکتەش ئەم چو شەەتێنەیو بۆ هێنموبڕ ب بەب حموڵەش کە
هەیە تمممو ب هێنوبیشمممیو ە یمممێڕل گ ابڕتە ێرپیوڵەکمممو ەبڕ ئەممممو یپ شمممەگمیو
ئەکردب چس بێێ سەگڕگال ئەبڕل کە هوتێ ەتە سمەگ مموڵەکە ب ەەزیەتیمو داب
هەگ ئەبڕیو کەمە کە دابال چول حەبە گڕ یشیو لێبکە  .ئموخۆ رەقیمرا ە ئەب
چویەشیو چۆ پەیو کردببڕ چێ کە حکێمەە گێ مول هەممێب شمتێکس لێ رتمێب
ب ئەیممو ێە بممۆ پێشممەەگەەل ئەبە  ،بممۆیە هەگبا شممتێکیو خممێاگد ب سێپوسممس
موڵەکەیو کرد ب دا یشت ب چوبڕگبا س جێابیو ئەکرد تو بکەب ە گێ.
17
الل ئێێاگڕ کە حەسە ئوغوب تمۆرە هموت بەدببل ەکو مو ،هێنملڕیو پێخۆشمبێب
ئەت ممممێە مممممژدڕل بەهەشممممتیوپێلاب  ،بەپەلە هەمممممێب هەسممممتو بە سێپوسممممەبڕ
موڵئوباییو لە ە خو ەخێێکەیو کرد ،ئەبیپ زۆگ بە ەەگمییەبڕ بەگێس کرد .
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کە هوتنە بەگدڕگەو ئەموخو چموبێکس بەدڕبگل خۆیمو ەێمڕا ب گبل کمردڕ تمۆرە ب
پرسس :ئەگێ تۆرە ەیو ئەبڕ چیە بزا ئ ە باڵخێ ە شمتێ دیموگ یمیە چیمیە
بە پا ئەگۆی
و بە تەیوگڕ ئەگۆی  ،ئەبڕ بۆ دیکو ەبڕ کەبتیتەبڕ بێێە بۆڵ کرد
ئومەخو ەێتس:
ئەیەگۆ خێا بت رێ م چیئ ەێتێڕ ،پرسیوگێ بێب لێئ کردل
تۆرە ەێتس :کچا خێشکئ تۆ دڕ جموگێ بڕگڕ بمو ەختما دبگکەبیمنەبڕ لە مموڵەکە
ئینجو ئەزا س بە پا ئەگۆل یو ەء ...خۆ ئێرڕ شوگژ گڕشیل ییە ئێتێمبێەەکەە بمۆ
بەگ دڕگەممو! ئەبڕتممو جێبێ م لەب خممێاگڕبڕ گاەیممرابڕ بۆتممو  ،ئیت مر بممڕۆ ب ئەبڕ مملڕ
مەڵا ئو ب ئۆو ب بال مردم.
حەپکەخو لەەەڵ حەسە ئوغو ب کچەکمو لەپێشمەبڕی ئەگۆیم ب بوسمس مموڵەکەل
بممۆ ئەکممرد کە چە ممل خزمەتیممو کممردبب ب چممۆ ئەب ە بەسممەزمو ە مێممرد ب دبب
کمێگڕکەل هەگ بەیمو س زبب گۆیشممت بمۆ سمەگ ئممیپ ب ئەب مموڵەش بە تە یمو بەسممەگ
ئەبا موبڕتەبڕ :بە دڕستا هەبیرل شمێالبڕ ب بە دڕسمتا خەگیکمس سمەگ ب پێمس ئەب
ەیکمممکە بمممێبڕ کە بۆیمممو سمممەگبڕیبێب ب منوڵەکەشمممس لە بێشمممکەدا هەگ ەریممموبڕ ب
ئەبیمپ ەیممێەگ ابڕ قمێما شممیرل بمموتا ب سمەگڕگال دڕگدا ممیپ پەیتمو پەیتممو همموتێبڕ
بەالل ئەمممو ەبڕ ب چممۆتە کمممو ییەکەش بە تە ەکە ئمموبل هێنممموبڕ .گب ممو هەڵیممملایە ب
ەممێتس :ئەل دۆشممینس مو ممو ب بز ەکو م لەبیممر چممێب ،دایکممس پێکە ممس ب ەممێتس :بڕاڵ
گاسمم ئەکەل ئەبڕل لە هەمممێب ئیشممەکو س الم ممم قێگسممترڕ ،ئەبڕیممئ لەبیرچممێب.
ئومەخمممو ب تمممۆرەیپ ەەیشمممتنە الیمممو ب ەێێیمممو لە قکمممەکو س حەپکمممەخو بمممێب.
ئومەخممو دابێنممس کەباکەل هەڵکممردڕبڕ ،کە بە دببیممو ەخشمموب تممۆرە پێممس ئەەممێبە:
چممموبە لە کەباکەە یمممیە کە چە مممل جمممێا گێممم ەکە ەەسممم ئەداە .ئەبیمممپ بەدڕم
هەڵکمممرد ب تەکو مممل س کەباکەیەبڕ لە دڵمممس خۆیمممو ئەی مممێە( :بەخمممێا لەبەگ قکمممەل
حەپکممەخو س خێشم ب ئوەمموم لە کەباب کراسممیپ ەممموبڕ) ممموڵس ئمموبابا چە ممل شم
ەەبگڕ ئەکوە ،ئەبڕ یەکا ەمێێس لێبێم  ،ئەبڕ ملڕ مەتومس ئەب ە ب بوسمس سمەگبپا
پوکرد س کرد بائەزا ا ەیێەل دڕگخێاگد دابی ...
کچا دایکمئ ەمێگج ب ەمۆڵس چمس سمو بەب خمێایە کەمە بموبڕگ موکەم تمو دب گۆ ل
تممریو لە پمموکرد س ئەب سممەلکە ەیکممکە بچممێکە ببێممتەبڕ ،ئەبڕ مملڕ خمموب ب خەیچم
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بممممێب  ،هەگ چوبمممممو لە گێمممم ەل سممممەگبپا بممممێب ،ئمممموخریپ با گۆیشممممتی ب
ەممو خێاگد ،کمچەکە ئینکممو لەم گێ ب بمو ە چە ەبسم ئەبما ،زۆگ سممەیرڕ لە
موڵس خۆمو ئەب هەمێب و ب چێشمتە خمۆش ب جمێا ە هە ملێ جموگ بە زۆگیمپ
پێەنەئەخێگا ،کەچس لێرڕ مرخئ لە سەگبپێس ئەب موڵە خۆشکردبێب ،ئمۆ .دایکتمو
بەرێ ئێکتە ئوخۆ کێگڕکو ب ئەب پێشەەگەە وزداگا ە چس ئەخۆ ب چە مل حەز
لە خێاگد س خۆش بکە  ،گۆحئ دڕگچس بۆیو .
ەەیشممتنە شممێێنێ جێبێکممس بچممێکس ئەمریکممس گابڕسممتوبێب ،منمموڵە بگتممکەل ئەب
وبڕل تێئواڵبێب ،ئەبل سمەیرل ئەکمرد ئەبل ئەیقیژا مل بمو س گڕرمیقەکەل ئەکمرد
ئەی ممێە :همموتیێ گاکە جێممبەکە همموتێبڕ ئێکممتە ئەگباتەبڕ ،دبایکەشممیو مشمم ب
مڕیو بێب ،ئەب ئەی ێە چێاگ ەێۆپ هەیە دبا س ز لە پشمەبڕ ب دبا مس بچمێکیپ
لە دبابڕ ،ئەبیتریو ئەەێە ەخێر با ییە لە پشتەبڕ چێاگ هەیە..
حەپکممەخو هەگ سممەیرل جێممبەکەل کممرد لە دڵممس داخێگپممو ب بە ئەسممێویس ەممێتس:
ئەل قێگ بەسەگم ەبا وشا هەمێبمو بخزێننەبڕ موب ئەم جێمبە بچکمۆلەیەبڕ
بەاڵم خۆی رە ب هی قکمەل ەکمرد تمو بزا ما چمس ئەڵمێ  ،بەشمکێ با ەبێم ئەمە
هەگ بممۆ بەشممێکیو بێ ب ئەبا یکەشممیو بە جێبێکممس کە بممڕۆ دیکممو ەبڕ حەسممە
ئوغممو لە خەیوڵیمملاب ەممێتس :دڕل دادڕ ەیممو سممێاگب ب جێممس خۆتممو لە پشممتەبڕ
بکە ەبڕ ،م ب کوکە تۆرەش لە پێشەبڕ ئەبی .
ئومەخممو سممەیرێکس خێشممکس کممرد ب ەممێتس :ئینجممو چممۆ جێەممو ئەبێممتەبڕ سممەبرل ب
ەسممری ەەبوکو یممو لە خۆیممو ەبڕ پێچمموب چممێب ە ئێتممێمبێەەکەبڕب خۆیممو خممزا ە یە ب
بو س دای ب پێگیو کرد ب ەێتیو  :دڕل بڕگ ئێەە هەگ جێس یەکێکەو ەرتێبڕ.
ئممممومە خممممو بە کەسوسممممس ەممممێتس :ئمممموخر ممممم دڵممممئ زۆگ تێکەچمممما ئەبمممما الل
پە جەگڕکەبڕبمممئ ،حەپکمممەخو بەدڕم بمممۆڵەل ئەسمممێوییەبڕ ەمممێتس :بەخمممێا مممم لە
وبڕگاستوبئ هەگ ئەمرم ،سەبرل ب ەسری ەێتیمو  :بوشمە ئەممالب ئەبالکەل بمۆ
ئێێڕب ئێەەش لە وبڕگاستوب گب موکیپ ئەخەیمنە بوبڕشمەو  ،گب مو دڕممس خمۆل
ەمممممرە ب بە پێکە یمممممنەبڕ ەمممممێتس :ئەممممممخە ە بوبڕشمممممتو بەخمممممێا هەگدبکتمممممو
ئەپەیشێنەبڕ ..گۆڵە م ئەڵێس بگچئ..
هەمێب پێکە ی ب دایکس ب پێگل لە دڵس خۆیو و ،دب سا دبەول چوبڕزاگیمو بمۆ
خێێنممل ب هەگچۆ ێمم بمممێب بممێب مموگڕزاییەکس بێممملڕ گ حەپکممەخو ب خێشمممکس
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سێاگبێب  ،ئەبجو پیوبڕکو یپ ئیتمر جێمبە بۆگیمو کەبتە گێ ،بەاڵم قێگبەسمەگڕ
بەحموڵئەیتێا س بمڕبا ،خەڵمکەکەل وبیشمس بڕ ب یوپراخیمو لێهموتبێب ،ئو یشم ب
قۆڵیممو چەقیبممێبڕ کەلەکەب بگەممس یەکتممرل ،ئممومە خممو هەگزبب شممتێکس خکممتە
دڕمیەبڕب دڕستس کمرد بە مێمچە مێم  ،گب مو بە ئەسمێویس لێیێرسمس پمێگێ ەیمو
ئەبڕ چممس ئەخۆی م  .پریوسممکەیەکس بممۆ گاەممرە ب ەممێتس :ئەبڕ تممرش ب خممێێیە بە
اەدڕقەتبئ ،بۆ دڵ تێکنەچێب زۆگ چوکە ،هو تمۆزێ بمکەگڕ دڕممتەبڕ ،گب مو بە
ئەسێویس ب بە پێکە ینەبڕ لە کێێ پەیوتکرد
ئەبڕ بەقێگبمممو هێشمممتو لەشممموگبێیی خکمممتبێبمە ەیررمممو ەەبڕ بامەزا مممس هەگ بە
قەمەگڕب شتیێا دێی بۆ ئێرڕ.
جێممبەکە لەبەگ مموگێکس گێمم ەکە کەبتبممێبڕ هەڵممتە  ،ئەبڕ مملڕیێێنەچێب شممەبیپ
داهممموە ب ئیتمممر چوبیمممو لە همممی ەممممو ،کەلەمەدا بەختیمممو هەبمممێب ئەەینمممو پمممێپ
هەمێبیو ئومەخو زیڕڕل ئەکرد چموبل بە شمیێ ب کە ملڕاڵ ب هەزاگ بە هەزاگ
ب بەگزل ب زمس ب بوگیکس گێ ەکە بکەبتمویە ،بمواڵم چمێ کە شمو ب دا ب گێ ب
بو ەش توگیکبێب تە هو گۆشمنویس چمرال ئێتێمبێەەکەبمێب کە بەگدڕممس خمۆل
گب و ئەکردڕبڕ چوبیو لەمال ب ئەبالل خۆیو ەبێب.
تۆرەش ەەگمس کردبێب ئەمجوگڕ بوسس تێگکیول بۆ ئەکرد  ،کە چۆ سموڵێ بە
البل گێ ممول بممزگ کممردببڕ ب شمموخەب شممو ەەیشممتۆتە شمموگێ ب زا یممێیەتس کە
ئ ەبڕ شممموگێکس تێگکیمممویە ،ئیتمممر بە وچممموگل بمممێبڕ بە میمممێا س موڵێممم  ،مممموڵەکە
پیرێژ ێکمممس تیممموبێبڕ بە دبب کچمممیەبڕ ئەممممیپ دابال لە پیرێمممژ ەکە کمممردببڕ کە
بگێکممس بمملاتا بە کممرێ ،ئەبیممپ بگل ئەداتمما ب کچەکممو یپ هەگزبب حەزل
لێئەکە ب زۆگجوگ ئەیکە بەشەگ لەسمەگل یمو و یمو ەئەخمێاگد تمو کموکە تمۆرە
ئەەەگایەبڕ لە سممممممەیرا ب ەەگا  ،لێخمممممممێگل جێمممممممبەکە پێشمممممممەەگەەیەکس زۆگ
دڵکۆزبێب ،بڕختس خۆل بۆ دایەگڕیەکس حکێمس کوگل ئەکرد ،لەپوشمو بەخمۆل ب
جێممبەکەیەبڕ ەەیشممتبێبڕ مموب پێشممەەگەە ب کمموگل ئەکممرد ،لەبێممپ جێممبەکەل بممۆ
ئەبا ئیشێێئەکرد ب خەڵکمس دڕگبموز ئەکمرد ب ئیشمس بمۆ شمۆگش ئەکمرد ب موبل
حەسممە ە بچکممۆ بممێب ،جممو لەەەڵ ئەبڕشممو کە کممێگێکس خێێنمملڕباگ ب زیممرڕکیپ
بممێب ،بەاڵم چممێ کە یەکەمجمموگبێب تممۆرە ببینمما شمموگڕزال ریشمموڵەکو س ەبممێب ،بە
ەێمو ەبڕ ەێێس لێئەەرە ب لەپڕ لێیێرسس:
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بوشە کوکە تۆ ئەڵێی ەێم بێبم شوخەب شو گۆیشمتئ تمو ەەیشمتیتە تێگکیمو ئەل
چۆ لەب هەمێب گێ ویە یەکێکس تێش ەبمێب کە لێم بێرسمێ بمۆ کمێێ ئەچیم ،
کێس تمۆ ،لە کێێمێڕ هموتێبل ،کمێا پوسمێۆگت  ،هەگ تمۆ خمۆە کە زا یم گێم بمزگ
کردببڕ ەئەبێب بۆ یەکێ ب ەگێی بەشکێ گێ وکەە پا پیشو بملا تمۆرە ممن ە
من ێکممس کممرد ب ج ەگڕیەکممس دڕگهێنممو ب خممۆل بە داەیرسممو ل ییەبڕ خەگی م کممرد
بیکمممتس بەسمممەگ پرسممموگڕکەیو بوزبممملا ب لەبیمممر خمممۆیس بەگێمممتەبڕ ،حەسمممە ئوغمممو
دڕستێکس لە لێخێگڕکە بڕ ڕ مل ب بە چموب تێی ەیو مل کە ئەب هەقمس ەبما بەسمەگڕ
هەگ ەێێ ب رێ .
ەکو زۆگ سمەغێەتبێب بەاڵم ئیشمیو بەبڕ بوشمبێب کە خەیموڵس ئەبڕل ئێکمتو
ئەەە ە الل خۆشەبیکممتەکو یو ب دڕس م ئەکە ە مەیممو ب بەیە شممود ب شممکێگ
ئەبنەبڕ هەمێب شتێکیکەل لەبیر بردبێب ەبڕ ب خەیوڵیو ئڕۆیس تو لەپڕ یەکێکیمو
بە بێممزاگییەبڕ بممۆڵەیەکس لێێڕئەهمموە ب بال بەبکە ەیممو ێکس بممۆ ئەکممرد ب هەبڵممس
ئەدا بەشممکئ بتممێا ا بمموگل ئە مملامێکس یممو جمما دڕسممتس یممو جمما قمموچێکس ب ۆگێ م ،
ئەبڕل زۆگتممممر سممممەغێەتس کردبممممێب تۆرەبممممێب کە بڕ ب گادیممممۆل چویخممممو ە
کرابممێڕبڕ ب ئەب حەکممویەە ب بەسممەگهوە ب بێکممەگببنە دگۆیممو ەل ئەەێممڕایەبڕ ب
دبب پێشممەەگەەکەش پێممس پێئەکە ممی ب پێیممو گائەبممێاگد ،ئەمممو یپ ەیممو ئەتێا س
بێمملڕ یکە ئەیو نوسممس کە چ دڕمێکممس پێممێڕیەب دبگ یممیە کە تەگیقیممو بکمموتەبڕ
چە کە زۆگ وزل بەسەگا ئەکرد ب ئەبیپ لە ەەبگڕ ب بچێکیو تێگڕ ئەبمێببا
ئەبڕل کەسیو لە قکەل یو لە جنێێڕکو یشمس تمێگڕ بمب یمو بی مر ە دڵ بمۆیە الل
ئەب کەسممو ەل شمموگڕزال پەیێڕ مملل ئەب خێممزا ە ب تممۆرە بێ ممویە دڕمممس تۆرەیممو
ەئەکردڕبڕ.
شەب دگڕ گ ەەیشمتنە مموبڕە گب موکس چمرال چە موڵێم بەحموڵ دیموگبێب ،جموگ
جمموگڕش گۆشمممنوییە لەپممڕ لە ممموب دۆڵ ب ەممرد ب شممموخەکو ب مموب ئممموباییەکەدا
شممەبقس ئەدایەبڕ ب زۆگ ئەبممێب ،ئومەخممو چە ممل یممو الممەە ب بیکممەیالیەکس کممردب
ەێتس :بەخێا بە بربسکە ب هەبگڕ تریشمقە ئەچێم یموخێا ب ەیمنە جما بەگلەبڕل
بیکممو بە تممۆو ب بمموگا ! حەسممە ئوغممو دڵممس خۆشممکرد ب ەممێتس :بمموجس ئەبڕ الل
پێشمممەەگەەکو ە بائیتمممر ەەیشمممتینە جممما .ئەبل خەباڵێبمممێب کەبتە چممموب ەێۆرینمممێ
خەگیکس سەگب پۆتەاڵکس بێب ،تۆرەب کە لەبەگ چە ەدا بڕ ەبزیشمس ئەدا ،بەدڕم
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بوبێشممممکێکەبڕ جومممممو ەکەل کممممردڕبڕ ب بەسممممتیەبڕ ب خممممۆل ەیمممم کممممرد ،هەگ
ئەبڕ مملڕیو زا ممس جێممبەکە هێێاشممس کممردڕبڕلەبەگ بینویەکممو بڕسممتو ەممێگج چە ممل
زڕالمێکممس چەکمملاگل لێمملڕگپەگی ب حەسممە ئوغمموش دابەزل ب کەبتە قکممەکرد
لەەەڵیو ئینجو بە ئوررڕتەکو س ەێە دابەز  .ئەبا یپ چێ کە لە جێ و تە ەکەیو مو
دڕقیمممو ەرتبمممێب بە ەمممۆجس ب شمممەلس لە پیمممرڕ جێمممب هممموتنە دڕگێ .هەگدابەزیممم
حەپک مەخو ئەبڕ مملڕل زا ممس چە لە شممو ێ بوبڕشممس پیمموکرد لە پێشممەبڕ زۆگ
سێەمییەبڕ ،بەاڵم ەمێگج بە دڕ ێکمس ەختما بەگز ەمێتس :بڕل لە دڕبگە ەەگێمئ
ئەبڕ تۆل ەەلس ەیو ئەیەگۆ ئەبڕ چۆ ئ ە وسیتەبڕ
ئیتممر حکممەی ب کێگڕکممو س ئومەخممو هەمممێب بە جەممس پێشممەەگەەییەبڕ ب تفە ممگ
لەشممو همموت بممۆ الیممو ب بممێ بە دڕس م لەمممال کممرد ب ممموچ ب مممێچ سممەبرل
ئەەەگچممس بممرا ب پێگزاکممو س ممموچکرد ،بەاڵم هەگ چمموبل ئەەێممڕا ب دڵممس خممێگپە
خێگپس بمێ بمۆ ەبشمیربا ب هەگ بە چموب تربکو ێم چە مل خەیوڵێم بە مێشمکیو
تێمێەگل :گڕ م ە ئەب لەم دێمیە ەبێم  ،ئموخۆ لە کێێبێم دبگبما ەخمۆش ەبێم
لەبا ەیە ێسمتا ،مو ئەل ەممێایە موزا ا کە مم دێمئ ،هەمێبممو دێممی تمۆ بێێممس
هەگبازبب منس لەبیرچێبەەبڕ هەگ ئەبڕ لڕیو زا مس لەالیمو ەبڕ الیتما دڕگکەبە
ب دڕ مما همموە ،شممیربا بێب بە هەڵەدابا گال ئەکممرد تممو خممۆل ەەیممو ە الیممو  :بە
ەەگمس ب بە پەگۆشەبڕ دڕستس خەسێل ب خێشکس موچکرد ب ئەبا یپ الممل ب
سەگیو موچکرد ،لەەەڵ گب و ب ەسرینێ سەبریپ دڕستیو ەێشس ،کێگڕکمو
پێشیو کەبت بیو بە بمۆ خمو ێیەکس ەختما لە شمێێنس دابەزینەکەیمو ەبڕ دببگ،
بە چراب لۆککەبڕ کەبتنە پێشیو ب پێیو ەێت کە ئەب شەبڕ لەبێ ئە مێب  ،تمو
بەیو س شێێنێکیو بۆ پەیو ئەکە  ،لەالیەکس تریشەبڕ پێشەەگەەل تریپ حەسە
ئوغویممو ئمموبێێقە دابممێب ،چممێ کە جمموگ ب بمموگ کمموغەزل بممۆ ئەهێنممو ب لە کە ب
کوگیو ەبڕ ،ئوینێس ئەەەگ بۆل هێنوب زبب بڕگیب ر !
لەگێ ول گۆشتنو بۆ خو ێڕکە ،ەەلس دیکو دڕستس کردڕ مەس تۆرە ب ەێتس :ئمول
کوکە تۆرە ەیو بەگاسمتس بیمرم ئەکمردل ،یموخێا بەخێربێیم  ،هەگچە ملڕ بموبکئ ب
مممومەبە تە یمممو مممو ەبڕ بەاڵم ەمممێێ مەدڕگێ زۆگ چوکمم کمممرد کە همموتس تمممۆرەش
دڕستێکس بەسمەگ ب جومو ەکەیمو هێنمو ب کمۆکەیەکس بمۆکرد ب خەگیکبمێب بکەبێمتە
قکمممەکرد بەاڵم حەپکممممەخو ەیهێشمممم پێشممممیکەبە ب ەممممێتس :بڕاڵ لە دڕبگە
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ەەگێئ ،هیج مەگاقس بوب ب موم ەبێ  ،گۆ ێ پێپ هوتنس ئێەە ،پێگڕ ئورتموبە
ب هەگدبب کچەکەل بە بوبڵ ب جو توبڕهوت بۆ الممو  ،پێمس ەمێتئ کە یە دڕ م
دڵ الل ئەمو وبێ  ،ئیتر هەگ لێرڕ ئەبئ .جو خۆش پێگڕ ئورتوبە ئە وسی کە
چە ممل گێ م ب پێ م ب بەدڕس م ب بممردڕ ،ەەلممیپ ەممێتس :بەخممێا ئیشممێکس بوشممس
کردببڕ هەل ئورەگم پێگڕ ئورتوب!
تۆرە ئیتر ەیتێا س خۆل ب رێ قکەکەل حەپکەخو س بڕل ب ەێتس :ئەبڕ قکمەیە
تممۆ ئەیکەی م ەەلممس ەیممو  ،چممۆ م م ەئەهمموتئ هەگ یەکەم گۆ ئەمێیک م بممێئ
لەەەڵتو بەاڵم بێقەزابی تۆ ەتهێش  ،ئەەینو چۆ دڵئ بەگایس ئەهوە ئێێڕ لەبەگ
ئەم ەێلە بوگا ەب ب م لە شوگ بئ !
حەپکەخو ەێتس :بڕل گۆحئ دڕگچس بۆ خەڵکس شوگ ئەبڕ لڕ ترسمیو لە داڵیە،
بۆچس ئەتێا تێربنمێب ! هەممێب گۆ ێ ئەب زۆگداگا ە بەزمێکیمو پما ئەەێمڕ ،
بۆچس بائەزا س خەڵکس شوگ لە کەیفو تۆرە هەگ ئەیێیک موموزڕگڕکەل خمۆل
لەسەگ میەەەە ب خو ب پوگاسمت ب پەگسمتنس تەباب بکموە ،بەاڵم مموبڕل ەبمێب
چممێ کە ەەیشممتنە خممو ێبڕکە ئیتممر بممێب بە غەڵممبە غەڵممب ب هەگکەسممە قکممەیەکس
ئەکرد.
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1١
چێ ە وب خو ێبیەکس چیەە تۆل ببگ ەەبگڕل رەگح ب خمۆش ،بەاڵم لە هە ملێ
بەگڕ ب پەتمممێب سمممەگی بەبالبڕ همممی وبمممموڵێکس تیمممو ەبێب .ئومەخمممو هەگ زبب
ەەبوکەل لەخۆل کردڕبڕ ب ەمێتس :ئمۆخەل خمو ێبل باش هەیە لێمرڕ ،خمۆ ئەڵێمس
خو ێل شوگڕ! حکەی دایە قوقول پێکە ی ب ەێتس:
ئەل هەگ الل ئێممێڕ خممو ێبل کۆ کریم ب خممۆش هەبمما ئەبڕتممو ئممێەەش هەمممو ە.
ئەمو ە هس حکێمەە بێب کە پێشەەگەە موبڕتیمو ەمرە ،ئەم خو ێبا ەشمیو بمۆ
مویەبڕ.
دایکمس ەممێتس :ئممۆ .یمموگڕبس مێبوگڕکیممو بێم ب ێخشممە لە هەزا خممو ێ دێهمموە ب
شوگیپ کە داەیریکە .
حەپکمممەخو ب خێشمممکس لە خۆشمممس کێگڕکو یمممو کەبا بە جەمممس خممموکییەبڕ چە
لەشممو الیممو ەبڕ بممێب لە دیمموگل پێغەمممبەگ! لەپوشممو دا یشممت پممێکەبڕ ب ەەلممس
لەەەڵ دایکس ب گب و بوسس شوگ ب موڵ ب چمێ ە بەغملادل ەببەهوگیمو ئەکمرد.
ئومە خو یپ کەبتبێبڕ تێگڕکە ب پریوسکە هەڵڕشت  ،جل ب بەێز ەمۆگڕبل ب ئەب
شمممتو ەل پیشمممو ئەدا  ،کە بۆیمممو هێنممموبێب ب بوسمممس سمممێاگبێب ب کەبتممم ب
بەپێڕۆشتنس خۆل ب جێب سمێاگبێب ەکەیو بمۆ ئەەێمڕا ەبڕ ب کمێلیچە ب کمێلێرڕ
بە گۆ مممس ئەخکمممتە بەگدڕمیمممو  ،کێگڕکمممو یپ هەگ یەکەیمممو بەشمممس خۆیمممو لە
خێاگد ەکو یو کردڕ وب دڕسڕڕکو یو ەبڕ کە بیبە لەەەڵ هوبگێکو یو بیخۆ .
سەبرل ب شیربا یپ هەگچە لڕ پێکەبڕ دا یشتبێب ب قکەیو ب یە ئەکرد ب
بوسیو بۆ یە ئەەێڕایەبڕ ،بەاڵم لە خۆشمس بەیەک ەیشمتنەبڕکەیو هەگ ئوەویمو
لە قکەکو یو ەبێب.
حکممەی ب ەسممرینیپ لە ێممرڕبڕ سممەیرل یەکیممو ئەکممرد ب ئەت ممێە هەگچممس
خۆشس د یو هەیە لە چوب ب دڵس ئەبا و کۆبێبڕتەبڕ.
پمموش بەینێ م دا یشممت  ،کێگڕکممو هەسممتو ب پێیممو ە مێت  ،ئێممێڕ مو مملب بنممێ
ئێەەش ئەەەگێینەبڕ بۆ بوگڕەو ،ئینجو سبەینا دێینەبڕ بمۆ التمو ب خو ێشمتو بمۆ
پەیو ئەکەی .
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بەاڵم ئەمو خو ەیهێش کێگڕ بچکمۆلەکەل بڕباتەبڕلەەەڵیمو ب ەمێتس :تخمێا بمو
ئیەشەب الل م با ،تێر دڕسم بمکەمە مەمس ،ئەبا میپ کردیمو ە پێکە می ب هەاڵب
ەێتیو  :بوشە بو هەگ التبێ تو تێرل لێئەخۆی  ،ئیتر ئەبا لێیو لا گۆی .
ئومە خو سەگل بەختیوگل وبێ بە سمن ییەبڕ ب لێمس ئەپرسمس :تخمێا بەخە ەیمو
لەەەڵ ەخۆشس چۆ بێی چە مل جموگ ئموڵێبڕکەە بال لێهموتۆتەبڕ بڕل دایکم
بەممممرێ بەخممممێا شممممەب گۆ بگێممممنەل تویەکەشمممم لە ەممممێێچکەمە ئەزگین ممممویەبڕ،
دیکو ەبڕ ئەکەبتەبڕ موچکرد س.
بەختیممموگ بە زڕگدڕخە ەیەکمممس خۆشمممەبڕ ەمممێتس :ەخۆشمممس چمممس ب تممموب ب ئممموڵکێ
کەبتنس چس دایە ەیو ! بەسمەگل بموبکئ ئەبڕتەل هموتێم بمۆ ئێمرڕ یە گۆ یمپ
ەخۆش ەکەبتێم ،مەەەگ لە کوغەزڕکو ەو بۆم ەئە ێسی !!
دایکس بە چوبێکس پڕ خۆشەبیکتس ب پەگۆشس دایکو ەبڕ سەیرێکس کرد ب ەێتس:
بێێئ چس دڵئ بەب قکو ە ئوگام ەئەبێب ،بامزا س لەبەگ دڵس مم ئەب جمۆگڕ قکمو ە
ئە ێسی  ،بۆ ئەبڕل خەرەتئ ەدڕیتا.
شەبێ کە کێگڕکو ەەگا ەبڕ بوگڕەمو ،بێکمتێب س هوبگێیمو هێشمتو هەگ لەبێبمێب
چوبڕگبا س ئەکرد  ،لەەەڵ هەباڵێرسینێکس ەەگمس کە ب کوگڕکەیو و ،ەەەییەکمس
زۆگیشممممس لێکممممرد کە ئوەمممموداگل ئەبیممممو ەکممممردببڕ ،لەەەڵیممممو بچێمممم بممممۆ
بەخێرهوتنیو  ،ئەبا یپ دڵیو دایەبڕ پێیو ەێە :کە ەچێبڕ بچا بەیو س ئەیمبە
بۆ الیو >
ئەب شەبڕ بێکتێ خەبێکس ئەبتۆل لێنەکەبە ،یو گاسمتتر خەب ب بێخەبییەکمس
بڕ ب یە بێب  :بیمرل ئەکمردڕبڕ لە یمو س پمڕ بە شۆگشمس ،لە سمەێەو س کەبا
لەەەڵ هموبگێیەکس ،خممو ێبیەکس بچێکیمو ەممرتبەڕ ،خەگیکمس خێێنممل بێب  ،مموب بە
ممموب سمممەبرل کە لەەەڵ ئەممممو هەگدبکیمممو ئە ممملامبێب لە پوگتیممملا ،بە گب ممموکس
خێشکیو بەیو نومەب باڵبکرابڕکو س بۆ ئە وگد ،ئەبیپ زۆگ بە حویموب شمەگمەبڕ
هەگ لە دڕگەوکەبڕ ئەیملایە دڕسم ب بەپەلە گبل ئەکمردڕ مموڵس ئە ملامێکیتر ،بال
کە کچێکس جێا ب ئوزا ب بەحێگمەتبێب ،کە خەبیشمس لێمئەکەبە خمۆل لە یەکما
لەب کۆبممێ ەبا ەدا ئەدل کە جمموگ ب بمموگ لە ممموڵس ئەبا ئەیممو کرد بممۆ کوگببمموگل
پوگتمممویەتس لە خەبڕکەدا گب ممموکیپ بڕ ئە ممملام لەەەڵیمممو دا یشمممتبێب ب قکمممەل
لەبوگڕل سیوسەتەبڕ بۆ ئەکرد ،ئەمیپ لە بموتس ئەبڕل ەمێێ لە قکمەکەل ب مرێ،
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هەگدبب چممموبل بڕیبمممێبڕ ئێکمممکە سمممێکەکەل .گب ممموکیپ بڕ هەسمممتس پێبکمممو ب
پێینمموخۆش بمما هەڵئەسمما بممڕبا ئەمممیپ دڕسمم ئەبمموە کە ەیەڵێمم ب خەبەگل
ئەبێممممتەبڕ ،ئەجممممو ئەبڕل دێممممتەبڕ بیممممر کە چمممم تممممو ئێکممممتو تێا یممممێیەتس ئەب
خۆشەبیکتییە بشوگێتەبڕ ب الل کە دڕگینەبڕێ ،تە یو ئەب جوگڕ ەبما کە الل
حەمەل هوبگێ ب هوبخو ێل دگکو لل ب ەێتس :بڕختە بمۆل شمێ بمبئ ،ئەبڕ ملڕ
گڕبشمم ب خمممێیەکس بەگز ب ئێکممکێکس سمممێکس هەیە ،وشممزا ئ تمممۆ بێێمممس ئەەەگ
گۆ ێ خێازبێنس بکەم بەلڕ ا بڕ ئەبیپ دڵس خۆشمکرد ب ەمێتس :ەمێایە بمۆچس
ئەبمما ەدڕ مما خممۆە کممێگێکس بمموش ب قممۆز ب یشممتیەو ێەگبڕگ ب خێێنمملڕباگ ب
بوبکیش حوڵێکس بوشس هەیە ئیتر لە چس ئەترسی ئەمیپ پێس ەێە کما ئەڵما
گازل ئەب کە ک بلڕ بە الدێس حەمەش ەێتس :ئینجمو کە تمۆ ئەبڕ ملڕ خۆشم
ئەبێ ب کوگڕکەش لەسەگ مەسمەلەل شموگ ب الدێ پەکمس بکەبێم  ،همی سما ب
دبل لممێەەکە ب ممێێزڕگڕبڕ بممۆ سممەێەو س ...بێکممتێ کە بیممرل ئەکەبتەبڕ با ئێکممتو
لەبمممموتس ئەم ب ممممێێزێتەبڕ بممممۆ شمممموگ خممممێا ئەبا ممممس هێنممممموبڕتە ە هەگ الدێ،
(مممموبڕە)یپ! ئەەەگچمممس همممۆ ب چەشمممنس هوتنەکەیمممو س الخۆشمممنەبێب ،بەاڵم هەگ
هوتنەکە ب لێکنزیکبێ ەبڕکەیو خەگیکبێب بموڵس پێب مرێ ،ئەب لەب خەب خەیمواڵ ەدا
بێب کە ەمێێس لە دڕ مس ەەلیبمێب بمو س ئەکمرد هەسمتا خمۆل کۆکموتەبڕ بمو زبب
بچ بۆ الل دایکس ب ئەبا .
***
بەگێممێڕ بێکممتێب ەممێێس لە کێگڕکممو بممێب بوسممس خو ێبیممو ئە گد کەتێ ەیش م
مەسەلە چییە ،پرسس ئەبڕ قکە لە چس ئەکە خو ێتو ئەبێ بۆ حەپکمەخو ب
ئەبا خەمتممو ەبمما هەگ ئێکممتو ئەچممئ کەیەممس خو ێتممو بممۆ دێممنئ ،خممو ێبیەکس
چۆڵەو هەیە ،ئەبڕل موڵس مەئەمێگڕکەل تیموبێب کە پێشمەەگەە خمۆل موگدییەبڕ
بممۆ شمموگ ،ئەبڕ کەسممس تیممو ییە ،ئێکممتە هەگ بەخێرهمموتنێکس پممێگڕ حەپکممەخو ب
ئەبا ئەکەم ب ئەچممممممئ بە رڕکو ێمممممم کەیەەکەیتممممممو بممممممۆ ئەهێممممممنئ .کێگڕکممممممو
بەسەگسێگمو ەبڕ لە بێخەبرل خۆیمو تەموشمول یەکتریمو کمرد ب ەەلمس ەمێتس:
ئەل سێپو بێکتێ ەیو بەگاستس لە کێشەیەکس ەەبگڕ گزەوگە کمردی ! هەم
شێێنەکەشس بوشە ب هەم لەسەگیشیو دێ لەپێیمو دڕگدڕچێم  ..زۆگ سمێپو ..
بێکتێب بەشەگمەبڕ ەێتس :ئینجو کوکە ەەلس ئەبڕ سێپو ئەهێنا ..مموڵس ئمێەە
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هس کێیە بەدڕم ئەم قکو ەبڕ ەەیشتە شمێێنس ئوررڕتەکمو  ،بێکمتێ بەخێرهموت
ب خۆشممس ب چمممۆ ییەکس ەەگممممس لەەەڵ حەپکمممەخو ب ئەبا کمممرد ،بەاڵم ەختممما
شمێە ابێب ،هە ملێ جمموگیپ دڕممس تممێکەڵ ب پمێکەڵ ئەبممێب بەتمویبەتس کە گب مموکس
ئەدل بە جەمممس کمممێگدییەبڕ سەگپۆشمممێکس دابڕ بە پمممرچە کممموڵە جێا ەکەیمممو ب زب
زبش بە چەمممکەکەل دڕممممێ لێمممێڕ خمممێ چە ەمممێڵەکەل پێلائەپۆشممما کە بە قکمممەل
یەکێکیو ئەهوتە پێکە ی  ،خۆ کە حکێنس برال دڕسمتس بمرد پمرچە جمێا ەکەل بە
ئەسێویس گاکێشو ەێتس :هەل شەیتو دیکو هوتیتەبڕ بەگدڕستئ ،دڕسمتس کمردڕ
مەممس کممچە دڕم ب چمموبل سممێگ هەڵمم ەگا ب هەمممێب لەشممس یشممتە سممەگ ئمموگڕو،
بێکممتێب کە ئەمەل دل ئەبڕ مملڕیتر شممێتیبێب .کە ەختمما همموتەبڕ سممەگخۆل بە
هەمێبیو س ەێە کە بۆ یێڕگۆ لە موڵس ئەبا  .بەهەڵەدا یپ چێ دایکس تێ ەیمو
کەبا بمموڵس کممو ەەلممس ب ئەبا همموتێب ب یممێڕگۆ الل ئەمممو قمموبڕڵتس ئەکە .
لەبڕ ب مێڕبڕ بە پەلە چممێبڕ الل بمموبکس بممۆ کەیەممس خممو ێبڕکە ،بمموبکس ئەەەگچممس
ئەمەل پێنوخۆشممممبێب ،بڕەەلمممما کممممردڕبڕل بێکممممتێ س بەدڵ ەبممممێب بەتممممویبەتس
دڕسمتباڵبییەکەل چممێ کە خممۆل کموبرایەکس ەیممر ب دڕسممتقێچوب بممێب .بەاڵم لەبەگ
ئەبڕل کە کممێگڕ ەەبگڕل بممێب یەکمما بممێب لەب تممو ب تەگا البڕ موبڕتیممو ەل کە
خێێنل یو تەبابکردبێب ،لە وب خەڵکو خۆل پێێڕ هەڵئەکێشوب بە ئەقڵ ب زیرڕکمس
ب لە خێێنل و پێشمکەبتێیس هەڵمئەدا :کە چمۆ بەیەکەم دڕچمێڕب ەەگڕبمس بڕ ب
بێلبمێ ئەزا ما ب تممو تە مو ەە هە مملێجوگ کە بێکمتێ دڕ مگ ب بوسممس شمتێکس بممۆ
ئەخێێنل ەبڕ ،ئەبیپ هەگ کەسێکس بلیویە بۆل ئەەێڕایەبڕ ،زۆگجوگ بێئەبڕل بە
تەبابل خەبەگڕکە یو وبل شموگ یمو باڵە یمو خەڵمکەکە بە گاسمتس بزا ێم ب
چە ممل ئەبڕ لڕیەکیشممس ئەخکممتە سممەگ خەبەگڕکە ب بممۆ خەڵممکەکەل ئەەێممڕایەبڕ،
لەبەگ ئەمە هەممممێب جممموگ پێمممس لە دڵمممس خمممۆل ئە مممو ب بەقکمممەل ئەکمممرد ب دڵمممس
ەئەشکو ل!
بممۆ یممێڕگۆ لە ممموڵس بێکممتێب بممێب  ،ئەەەگچممس لە خۆشممیو و ەەشمموبێڕبڕ ،بەاڵم
ئەبڕ مملڕ یممر ب بەحممێگمەە ب لەسممەگخۆبێب ،شممتێکس بال لێڕبب مملڕدا کە هممی
کە هەس بە ەۆگا کوگییە بکو ،هەگچس بڕکێ گب وکیپ بمێب ،ئوەمول لە همی
ەبێب .بڕ لە دڵیشو گقس لە بێکتێب بێب ب هەگچە ل سەبرل شمتێکس پیوئە موگد
بۆ یەکەمجوگ پێی را بێب ،بڕ جوگ جوگ کە ئەهوتە موڵیشیو هەتو ئەگۆیشم ئەم
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هەگ لە دڵمس خۆیمو ئەیبۆاڵ ممل ب ئەی مێە :دیکممو ەبڕ هموتەبڕ بممۆ چموببڕینە خەڵم !
کممممموبرال تمممممویە ئەڵێمممممس بمممممۆ گڕسمممممە رتنەو یەە! ەەجە ەیئەزا مممممس کەبا ئەب
بەسممەزمو ە هەگ تە یممو حەزل بە تەموشمموکرد س ئەب ئەکممرد ،بەتە یممو گڕس مەا کە
ئمموگڕزبیس ەرتنممس ئەکممرد بە دڵ ،گڕسممەس ئەب بممێب! لەسممەگ زۆگل بێکممتێب بە
خۆل ب دایکس لەەەڵ میێا ەکو ئەبڕ ملڕ خەگیکبمێب ب موبا ب وکرێیمو ەمێە،
هەتو گازیو کرد کە ئەب شەبڕش لەبێ بەێننەبڕ ،هەتو بەیمو س خو ێبڕکەیمو بمۆ
گێ ئەخە .
***
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1٨
چممێب ە ممموڵەکەل خۆیممو کە خممو ێبیەکس خۆشممکەلەبێب ،سمما ببگب هەیممێا ێکس
هەبێب لەەەڵ سەگشۆگ ب سەگتە ێگێ ب حەبشێکس پو ب بەگی  .ئەەەگچمس
لە خشتس کوڵ دگبستکرابێب بەاڵم ،گێکێپێ بێ .هەگزبب بە کڕی ب بەیموگمەتس
موڵس بێکتێب ب چە ل وسیوبێکس کەل کێگڕکەیو موڵێکس لەچوب الدێلا بوشمیو
گێکخکمممممممتێب ،بگڕکو یمممممممو بەشمممممممکرد بەسمممممممەگ خۆیو مممممممو .ئەبڕل ئەم ببگ
دابەشممکرد ەل بەدڵنەبممێب حکممەی ب ەسمممری بممێب ،هەگچە مملڕ بەپێممس شمممەگژ
حەاڵڵس یە بێب ەسری لە حکەی مموگڕکرابێب بەاڵم چمێ کە بەپێمس ەمودڕتس
کمێگدڕباگل ەەێێزگابممێڕبڕ ەسممری الل دایکممس ب ئەبا  ،حکممەینیپ لە بوگڕەممو
ئە ێسم  .هەگیەکەیمو دڵمس پڕبمێب لە ەەەیمس ب موگڕزایس بەتمویبەتس کە جوگببموگ
ەێێیممو لە قکممەب بڕببیممو ێل دایکەکو یمممو ئەبممێب هەگ بڕختەبممێب لێمم بمممنەبڕ.
حەپکەخو ئەی ێە :ئەیەگۆ کە قکەل با ەکوە یەخەل خمۆم دائەدگم! چمۆ
ئەب کێگڕ وزداگڕم لێرڕ ەکەل ب ێێزێتەبڕ لە خو ێل قێگاب لەسمەگ ئەم بەگڕ
ب دۆشەکە شڕڕ خێاسمتەمە یو ەب لەم دڕگبەدڕگل ب ئوەربموگا ەدا بەخمێا تموکێ
شوییەکەل بەدڵس خۆمس بۆ ئەکەم هەگبا ئەیمو هێێەەبڕ ،جموگێ پەلەیمو چمیە خمۆ
ئیشەال د یو هەتو سەگ با بەقێگ وەیرێ!!.
ئەبا یپ لە دڵس خۆیو و ئەیو ێە :بەڵا پەلەمو چیمیە حەپکمەخو مرخمس لەبڕ
خۆشمممکردببڕ کە ئەبپەگڕکەل یە دبب ممممو س تمممر د یمممو ئەبێمممتەبڕ بە موسمممتس
مەییێ ب کێگد بەهەقس خۆل ئەەوە ب ئەبیپ ئەەەگێتەبڕ الل خیێڕخو س خۆیس
ب لەبێ شمممویس حەبە شمممەب ب حەبە گۆ ڕممممو بمممۆ ئەکممموە! بەخمممێا خەبێکمممس
خۆشە خۆزەە ئەهوتملیس ،بەاڵم همی شمتێ ئەبڕ دڕگ وخموە کە ئەم بڕزەە گبب
لە بوشس بێ  ،بەڵ ب لەبڕ ئەچا کە بەگڕب خراپتر بڕبا ،جو ئمێەە تموکەل هەگبا
گائەبڕستی ب چوب ببڕینە یەکترل
هەگچس ئومەخو یپ بێب زۆگجوگ ئەی مێە :هەل هەل مم تە یمو ئەب تموقە کمچەم
هەیە ئێکممتە هممی مموکەم گازل ئەبممئ هەگبا بێمملڕ گ ب سممە گ بڕ ب بێممێڕ
دڕسمممتس ب مممر ب بێمممێ همممو ەسمممری ئەبڕ بگل خمممۆە ب حکمممەینس مێمممردە !!
ەسرینیپ ب حکەینیپ ئەم قکو ەیو زۆگ پێنوخۆشبێب بەاڵم گببیو ەئەهوە
وخۆشمممممس خۆیمممممو دڕگبمممممڕ ە هەگ ئەمە زۆگجممممموگ حکمممممەی تە مممممو ەە لە
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ەەەییەکو یشس پەشیەو ئەبێڕبڕ ب لە دڵس خۆیو قکمەل بەخمۆل ئەەمێە کە کەل
ئێکتە بڕختس ئەبڕیە بچا بێا ئەمەبێ ەکەم ب ێێزمەبڕ ،هێشتو دێ ەەەییێڕ
دبکەڵ ەەیس ،هێشتو مو لبییو ەحەسوبڕتەبڕ ،با ئوگامئ لەبەگ بڕا بەخێرێ مم
الل خۆم خەبوتکەگڕ سەگسەختەکەم کە ئەبا لەم تە مو ەیەدا هەممێب هەسم ب
هۆش ب دڵ ب مێشکس لەالل شمۆگش ب ممیەەتەکەل بێم  ،هەگچمۆ گببم دێ
ب ممموڵ ب منمموڵس وزداگیممو
ئیتممر سممەیرل ئەب بممرادڕگ ب هەڤممواڵ ە بممکەم کە
بەجێهێشمممممتێبڕ یەکێکمممممس بڕ کممممموکە قێبمممممود چمممممۆ گبە یەە جممممموگێکیتر
سەگهەڵبڕل لە ەوستس ئەبل کە کمێگڕکەل دبسمواڵ ەب هێشمتو لە گڕسمەو ەبێم
چوبل پێینەکەبتێبڕ چێ کە ئەب لە بە لیخو ەل کەگکێ بێبڕ کە ەکەل منوڵس
بێبڕ ،لەپوشو کە شۆگش دڕستس پێکردببڕ لەەەڵ دبب هوبگێس گایمو کمردببڕب
خۆیمو ەەیمو ۆتە شممو  .بڕیمپ چمۆ هەمممێب جوگێم گڕسمەەکەل لەبەگ بمموخەڵس
دڕگئەهێنێم ب پشمو س هەمێبممو س ئەداە ..ە ..ە ،،بمۆ خموترل خمێا ئێکمتە موبا
ەێاسمتنەبڕش بە مێشمکەو تێێەگێم  ،جموگێ بمۆ ئەبڕ زۆگ
هەگ بیەڵئ خەیموڵس
زببڕ!
***
هەگ پممموش دب سممما گۆ سمممەبرل ب شمممیربا کەبتنە دڕمەقممموڵا ب پمممرتە ب بمممۆڵە
لەیە  ،شممممیربا ئەی ممممێە:ی ئێممممرڕ جیممممویە لەەەڵ شمممموگ ،تە ممممو ەە بڕ دێممممپ
ەممموبڕتەبڕ ،هەمممێب پێشممەەگەە ب دۆس م ب برادڕگمممو ب همموتێچۆل موڵەممو
ئەکە بە تویبەتس چمێ کە بەشمس زۆگیمو کە ب کوگیمو لێمرڕ یمیە ،جموگ جموگڕ
ب موڵەکو ئەەەگ چێشتێکس بە جۆگێکیو لێنمو بو یمو ئەکە چمێ کە
خوبڕ
لێممرڕ ئەەەگ یککێنەشممەو دڕسممتکەبێ ئەبڕ شمموییە ،لەبەگ ئەبڕ کە ئەبا دێمم
ئەبمما جممێا خممۆە بێێچیممتەبڕ ب سممەگپۆش بمملڕل بەسممەگا ب ئەبڕ مملڕش بوسممس
سیوسەە ەکەل ب خۆە لە هەمێب ئیشێ هەڵنەقێگتێنی !ی
سممەبریپ تممێگڕ ئەبممێب ئەی ممێە:ی بڕاڵ بممموش ئیشممواڵ دڕمەممو ئەبەسممتی مممم
سەگبەستئ ب لەبڕتەل چوبیشئ کردۆتەبڕ حیزبمویەتیئ هەگ کمردببڕب لە موب ئەب
هەمێب پۆلیو ب ئەمنەل شوگا خۆم خکمتۆتە خەتەگڕبڕ ،ئێکمتە تمۆ ئەتەبێ بمبئ
بە کەیبممو ێل ممموڵ ب هەگ خەگیکممس ممو کرد ب چێشممتەێنو بئ هەل ەیممو بەخممێا
بوش بڕباە بە مورس ئوررڕتو هەیە ی شیربا بە تەبسێکەبڕ بڕاڵممس ئەدایەبڕ:
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یبەبا لە خەتەگل ەەبگڕدا خەبوتمم کمممردببڕ بممۆیە تمممێگڕکەکەە پممڕ ەئەکمممرد لە
بویو نومە ب باڵبکرابڕل پڕ مەترسس ب ەتمئەدایە دڕ گب موکس بەسمەزمو بمۆە
باڵبکوتەبڕ بەسمەگ ئە ملام ب الیە رڕکمو س پوگتیملا بەبما ئەبڕل بەبیرتمو بێم کە
ئەەەگ گۆ ێ پۆلیو ەرتس ئەبا پێکتس ئەچما بمۆ دڕبوخمو ە،،ی شمیربا دڕگەمول
ئەدا بەیەکو ب ئەگۆیشتەبڕ بۆ بوگڕەمو بما ئەبڕل ەمێێ لە بڕاڵم ب بمۆڵە ب خمێتە
ب وگڕزایس سەبرل ب رێ  ،کەتو بەینێکیپ پموش گۆینمس ئەب بەسمەگاهوت ب ئموب
بەئمموەرداکرد س دایکممس ب ئەبا ممیپ ،هەگ لەسممەگ قکممەل خممۆل ئەگۆیش م  ،بەاڵم
ئێمێاگڕ کە شمیربا ئەهموتەبڕ زۆگ بە گبخۆشمییەبڕ سمەیرل یەکتریمو ئەکمرد ب
ئەت ێە ەبویو دیێڕ ب و بوگا !
***
بگدڕ بگدڕ با بە یو س ئەبێ گاهموتنئەت ێە سمەد سموڵە لەبێ ئە یم  ،ە هەگ
ئەمە ب رڕ پێشیو خۆشبێببەتویبەتس چێ کە کێگڕکو یشمیو لەبێبمێب ب ترسمس
ەرتنیمممو لەسمممەگ ەمممموبێب ،ئەبا مممیپ هەسمممتیو بە ئممموگامس ب دڵنیمممویس ئەکمممرد،
ئەەەگچمممس زبب زبب حەپکمممەخو ب خێشمممکس ئەکەبتمممنە مەگاقمممس مێردڕکو یمممو
بەتویبەتس هس بوبکس ەەلس کە ەخۆشس دڵس هەبمێب ،ئموخرل حەپکمەخو گۆ ێ
پەتمممس پچمممڕل ب ەمممێتس :منممموڵینە بەخمممێا مممم ئەچمممەەبڕ سمممەگێ لەب پیرڕمێممملڕ
ئەدڕمەبڕ بزا ەومممموڵ ب ئەحممممێاڵس چممممۆ ە ،مەگاقممممس ئەب خەگیممممکە بە تەبابڕتممممس
وگڕحەتئ ئەکوە ،گب وکیپ ئەبەمەبڕ لەەەڵ خۆمی
ەەلس کەزا س دایکس ەەیشتێڕتە تینمس ب سمێگڕ لەسمەگ گۆیم  ،چموگل ەممو کە لە
بوگڕل گب وکەبڕ گاستس پێبێا بۆیە ەێتس :یدایە ەیو خۆە ئەگۆل خمێاە لەەەڵ
بەاڵم وبا گب و بەگیتەبڕ چێ کە ئەمرل ەرتنس دڕگچێبڕ ،یەکا لە ەیرابڕکمو
بەگەەل لێلا ب ئوزاگل ەەرتێبڕ ب وبل هە لێ کەسس چوالکس سەگ بە پوگتس
ەێتێبڕ ،گب وکیپ یەکێکە لەبا ە کە ەێایە بەیو ومەل بۆ بردببڕ ی
حەپکەخو کەبتە هوباگ ب ەریو ب ئەی مێە :هەل لەگێمس خمێا بمۆچس ئەم کمچە
بەستەزمو ەتو لە ئێکتەبڕ تێشکرد هێشتو بۆ س شیرل خوب لە دڕمس دێ !! .
ەەلمممس لە دڵمممس خۆیمممو ئەی مممێە :ئەل ئەەەگ ئەتزا مممس کە موڵەکەشمممەو ەەگاب ب
بوبکیشەیو دبب گۆ ڕ ەرتێبڕب ئەمرل ەرتنس سەبریپ دڕگچمێبڕ ئەبسمو چمس
ئەکەل دڕل هەگچۆ ێبا وبا لێرڕ ئەبا ە بزا ا ئەەینو ئەیکو بە شمی ب شمەپۆگ
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ب هەمێب خەڵکەکەمو بەسەگا دائەبوگێنا ،بمو بمڕباتەبڕ شموگ لەبێ چمس ئەکمو بمو
بیکوی.
حەپکممەخو لەبەگ گب ممو ممموبڕل دبب هەرممتەیەل مممویەبڕ کە هەمیشممە خەگیکممس
شەگ ب دڕمەقوڵا بێب لەەەڵ منوڵکمو س ب ئەبا میپ هەمێبیمو سمەگیو کردبمێبڕ
سەگ سبرل کە بمۆچس ئەب ئیشمە پمڕ مەترسمیو ەل بەب منموڵە کمردببڕ کە ئەبمێب
هەمێبل خۆل بیکو ،گب وکیپ سەگل خۆل کز ئەکمرد ب لە دڵمس خۆیمو ئەی مێە:
ئمممول قمممێگ بەسمممەگم ئەەەگ بمممزا چ رەگتە ەیەکمممئ ممموبڕتەبڕ ب چمممۆ سمممەگل
ەەسمکەگم شمکو ێبڕب چە مل بێ ێ مموهئ لەب گبڕبڕ تمێش کمردبڕب چمۆ چممێمەتە
ئەب کممۆاڵ ە چممۆاڵ ە ب بەیننممومەب کمموغەزم بممردببڕ بممۆ ئەب کممێگڕ هەگزڕکمموگا ە،
بەخێا هەگ سەگل سەبرل و هس منیپ ئەتوش ئەەەگچس م ەێ وهیشئ ەبمێب
چێ کە ەمئەبێرا بێێئ وچئی
***
حەپکممەخو کە زا ممس مممو ەبڕ هممی دادێ م ممودا بڕیوگیمملا کە بە تە یممو ب ەگێممتەبڕ
شوگ .کێگڕکو یپ باڵخیو بۆ بەکرێ رە لەەەڵ دایکمس ب دب پێشمەەگەەل تمر کە
هوتبێب بۆ سەگدا س کێگڕکو یو بڕبا.
حەپکممەخو بڕ مەگکممو ە ب کممێپەل بێکممەگببنس لێهمموتبێب ئەبڕ مملڕ لە ترسممس
سەگمول گێ و ب لەبەگ ئومۆ ەوگل تۆرە ب خێشکس ،خۆیس پێچوبێڕبڕ.
لە بەگێکرد و ئومە خو ئەبڕ لڕ شێرزڕبێب ئەت ێە خێشکس ئەچا بمۆ سمەرەگل
ەبما .دب
قە لڕهوگ! بە پەگۆشەبڕ پێمس ئەەمێە بمڕۆ خمێاتەەەەڵ ،دڵم الل کە
هە وب ئەچێڕ بگڕبڕب لەپڕ ئەەەگایەبڕب هموباگل ئەکمردێ:ی بڕکیەمس سمەالمبە..
بیرە ەچا کەباکمو لە جو تمو سمێگڕکەل بەگدڕگکمس ەە جیمنەکەدا ( :ئەیێیکم
قکەل تر بکوە تۆرە هەڵیلایە ب ەێتس :ئەشهەدب ئە الئیالهە ئمیەەاڵ ..خمێایە تمۆبە
ئەمە یە هەرمممتەیە ،ئەم مممموڵە تەەبیمممر ئەکە ب کممموغەز گڕش ئەکە ەبڕ کە چمممس
بێنێ ب چس ەیە ێ کەچس ئێکتەش ئەبڕتو خو ئ بوسس کەبال وب جو تمو سمێگ
ئەکوە بڕاڵ لە شەبێێڕ بیکتجوگ زیوتر بوسس ئەب جو توب کەبایەیمو کمردببڕ..
دڕبەسممە خێشممکئ بیبممڕ ەبڕ! ی ئممومە خممو خەگیکممس دبەممو خێێنممل بممێب بممۆیە تممو
لێنەبممێڕبڕ رممێل بە دبال خێشممکیو ەکممردبب جممێابس ەدایەبڕ ،ئەبسممو ئمموبگێکس
لێمممملایەبڕ ب بتممممس :ئەل تممممۆ بممممۆ بەشممممەب ب بە گۆ هەسممممو وە کردبممممێب بیممممرە
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ئەخکممتەبڕ کە قەمکممەڵە هەمممو ەکەە بممۆ بهێنێ م ی سممەبرل لەبالبڕ هەڵیمملایە ب
ەمممێتس :بەب حکممموبە ئەبێممم لمممۆگییە شمممتتو بمممۆ بهێنێممم پممموش ئێکمممتێ بە
زڕگدڕخە ەیەکس تەبسوبیەبڕ قکەکەل تەبابکرد :ئەڵێس ئوەوتو لە د یو ەمموبڕ
بیرتمو چمۆتەبڕ چممۆ ئەب هەممێب شممتەل بمۆ دڕگئەچێم خەڵم خمێا خممێایەتس
خۆل دڕگبوزکوە لە وب ئەب هەمێب(گڕبیە) ەەسکەگا ەبڕ.
بێکتێ یپ کەهوتبێب بەبیمو ێبل بەگێکرد مس پمێگڕ حەپکمەخو یییەبڕ چموبێکس بە
دیتنس گب و گبب بکموتەبڕ .لەبەگ دڕگەمو لەەەڵ کێگڕکمو گابڕسمتوبێب مموە ب
مەلێب سەگل د یول لێهوتبێڕبڕ یە  ،پوڵس دابێب بە دیێاگڕکەبڕ ،چمێ کە ئوەمول
لە بەزمس وبهوت ب ئەمر دڕگچێ س ەرتنس گب مو ەبمێب هەگ خەیموڵ ئەیبمرد ب
ئەیهێنمممو .کەدل حەپکمممەخو بە تە یمممو کەبتە گێ زۆگ شمممێە اب دڵمممس داخێگپمممو ب
سەگێکس بودا ب لە دڵس خۆیو ەێتس :ئەبڕ چمس بمێب لەمم بابمێب کە گبب مو لە
بگڕبڕ بەگل ودڕ کە با سێاگبێ هەقیشئ دابێ ا ،چمێ کە چ ەەبجێم هەیە
ئێک سێ ب وزداگێکس با بەگڕاڵ بکوە تو تێر تێر موچس ەکموە بمو خێشم ب
کە ب کوگیشس ب  ..حکەی لە ەیر ب ەررتس دڵ ب مێشمکس گزەموگل کمرد کە
پێ ێە :کوکە ورەگمێبل چوییە بخۆینەبڕ خۆ جموگێ همی کموگێکس با پەلەممو
ییە بێکمتێ یمێڕ داچێەکینما داچێەکمس ب ەمێگج ەمێتس :بوشمە کموکە ەیمو زۆگ
سێپو  ،ئەبڕل گا با زۆگ خەمس پێگڕ حەپکمەخو ەە ،هەباکەل زۆگ سموگدڕ
ب لەبا ەشە ببوگێ ی حکەی بەدڕم گۆینە بگڕبڕ ەێتس :بێێئ چمس بەقکمەل کما
دڕکو هەمێب پێەو بە کە ئیەڕۆ ەگبا بتس هەمێب گۆ ڕکو هەگ سوگد ی
کە دا یشت بێکتێ ئیتر موتەمینییەکەل ەمو ب بە ەەگمییەبڕ کەبتە قکمەکرد .
هێشتو چموییەکەل لەبەگدڕممو بمێب کە ەبگۆز ب شمیربا یپ هموت  ،ەبگۆز گبل
کردڕ بێکتێ بە پێکە ینەبڕ ەێتس ئەبڕ چییە ئەڵێس د یو ەۆگابڕ
چە مممل گۆ بمممێب هەممممێب جنمممۆکەل د یمممو دڕبگیمممو دابمممێل ،ئەبڕ چمممۆ ە ئێکمممتە
پێئەکە ممس! ی(بێ ێمممو ەیممو ئەزا س بممۆچس ممموە بممێڕب ئێکممتەش بممۆچ دڵخۆشممە)
شممی ربا بەدڕم پممۆتی داکە ممل ەبڕ ەمممێتس :الم بایە لە مممومە حمموجس بممموبکییەبڕ
رێربممێڕ لە دڵممس خۆیممو دینوگڕکممو س ئە مێرێ م  ،دڕسممتکەبە ب زڕگڕگ لێ م دڕگڕکممو
بۆیە با ئەچێتە ێمرل .هەممێب دڕسمتیو کمرد بە پێکە می  ،تمۆرەش هموە بەسمەگ
قکەکەدا ب بەەەگمس ب شەبقێکەبڕ لەسمەگ بێکمتێ س کمردڕبڕ ب دڕسمتس بە مەیمو
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هێنمموب ەممێتس :حەیممف یممیە با بە کممو بێکممتێ ئەڵممێ ئەب کەل هەگ بیممر لە پمموگڕ
ئەکوتەبڕ موشواڵ پیوبڕ پیموب! دڕسمتس بمرد پموکەتا جم ەگڕل دڕگهێنمو کە گۆ ێ
لەبڕببەگ ی کممموکە بێکمممتێ س ەێۆسمممێکس بمممۆ کڕیبمممێب ،جممم ە لەبڕ کە هەگ بەبڕدا
ئەەەیش الی ب تەزبیح ب دیوگییەکس بلاتا ئیتر چۆ لەسەگل وکوتەبڕ )
بێکتێ ەەگایەبڕ موڵس خۆیو ب چێب دڕستس کردڕ مەس دایکمس ب مموچس کمرد ب
بەخۆشمییەبڕ چمێب بممۆ الل بمراب خێشمکەکو س ،دایکممس سمەگل سمێگمو ب لە دڵممس
خۆیمو ەممێتس :ئەبڕ چمس بممێڕب چمس قەبممموبڕ خمۆ هێشممتو بگدڕ شێشمەکەمو بممۆ
کممۆ ەکرابڕتەبڕ کە بەیممو س لە تەگڕیمملا شممەقس لە سممەبەتەل پیوڵەکممو هەڵمملابێب ی
باهوە بەبیریو کە ئەبێ لە کردڕبڕ وبەجێکەل خۆل پەشیەو بمێبێتەبڕ ب بمۆیە
چێب برا بچکۆلەکەشس موچ کرد کە بەیو س با هی ەێ وها دابێبیە بەگ زلەە
***
حەپکەخو ەەیشتەبڕ سەێەو س ،حوجس مێردل ب شمێبراب دشمەکەل دڕبگیو ملاب
کەبتنە پرسیوگلێکرد س لەبوگڕل بوگل یو س گابێاگد ێ چۆ س ب چوکس منوڵەکو س
ب خۆیو ێ ئەب خەڵمکەبڕ کە لە مموبڕە کۆبمێ ەتەبڕ ..ئەبیمپ هەگ لەب کموتەبڕ کە
سەێەو یو بەجێهێشتبێب ،هەتو هوتنەبڕ هەممێب شمتێکس بەگاسمتس ب دگبسمتس بمۆ
ەێممڕا ەبڕ ب بە ەختمما تممرش ب خێێشممەبڕ بممۆ حمموڵس خەڵممکەکە ب منوڵەکو یشممیو
ەممێتس کەبا هەمممێب بممێب بە پێشممەەگەە ب بێبممو ب سممەگبەگز بە دڵخۆشممییەبڕ
خۆیممو ئومممودڕ ئەکە بممۆ ەهێکممتنس ئەم زبڵممئ ب زۆگڕ ب خێشممکس کچەکممو ب
خەڵمممممکەکەش کە ئەب چەکممممملاگا ە ئەبیمممممن لە خۆشمممممیو و ەەز ەەز بمممممواڵ ئەکە .
حەپکممەخو دیکمممو ەبڕ کەبتە پە ممموب پوسوگپشممکنینس مممموڵس خۆیمممو ب خێشمممکس
ەەیشتە پریوسکە خشێەکو س خمۆل ب خێشمکس ب کمچەکەل .لەەەڵ حموجس بمێ بە
مشتێ مڕیو کە ئویو بیو بوتە شمو بوشمترڕ یمو لەبێمب الل ئەبا حموجس ئەیمێە
ئێرڕ ئەمینتر ب شێێنیو قویەەب لەهەگدببکیو زیوتر کە پێنوزا ا ب برد س بمۆ
شممو پممڕڕ لە مەترسممس ج م ە لەبڕل کە ەرتیممو ە هەگ خشممێەکو یو لەدڕس م
ئەچممس ،خۆشممس تممێش ئەبێ م ب ئەشممبێ بە سممینەمو بممۆ خەڵکممس شمموگ یئەبیممپ
ئەی ممێە :الل م م گێ مموکەل لێمملڕگچس ئەبێ ئەمینتممرڕ ترسممس ەەگا ب پشممکنینس
پمممۆلیو ب ەەسمممکەگل یمممیە .ئەڵمممێئ ەبڕ ب بڕ ب ئەب موڵەممممو لێمممبکە کە
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چێبێب بمۆ پشمکنینس مموڵەکە بمۆ بەیو نمومەب کتێمب ب شمتیێا ،کەچمس ممەە لیمرڕل
کچە کێۆڵەکەیو یو دزیبێب بە پە پوگڕل کاڵب دگب ب لفکە چنی کڕیبێبل.
مێردڕکەشممممس ەختمممما بە تێ مممملل ەممممێتس :کچممممس ئمممموخر ئەب کەگا ە خکممممتبێیو ە
جو توکەیەبڕ ب لە ببگل دا یشمتنو دایو نموبێب ،کما ئەقێمس پما ئەشمکا ب بمۆ ئەبڕ
ئەچممس ئەب تمموقە بڕبخێنمما کە سممەموبڕگ ب کوشممی لەسممەگ دا مموبڕب اشممتەکو س
البوە بۆ ئەبڕل خشێەکو ەو بلزێ
حەپکممەخو سممەیرێکس ئەمممالب ئەبالل کممرد ب بە ئەسممێویس ەممێتس :ئمموخر داگ ب
دیێاگ ەێێس هەیە بۆچس با دڕ گ بەگز ئەکەیتەبڕ
حوجس بە تێگڕییەبڕ ەێتس :ئینجو کرا دڕ ئ بەگزکردۆتەبڕ! لەپوشو کمێا بێ مو ەل
لێمممیە یحەپکمممەخو بێممملڕ گ بمممێب ،چمممێ کە ئەیزا مممس کەبا ئەبڕ چە مممل گۆ ێمممکە
مێمردڕکەل بڕ ب شمتێ شممەگل پێئەررۆشما سممەبوگڕە بەبڕل لە قمێاڵیس دڵیممو
حەزل ەئەکرد ب ەگێتەبڕ بۆ شو ب چە ل جوگێکیپ دابێبل بە بەگ ەێێیو کەبا
بێتوقەتە ب پێێیکتس بە خەەتەب ئەیەبێ کە لە مزیکییەبڕ بێم ی ئەممیپ ئەیەموڵس
بە سممن س خۆیممو ب ئەی ممێە :ئەیەگۆ منوڵەکممو ئ چممۆ بەگڕاڵ بممکەم تممۆش ئەبڕ
خێش ب برا ب خشکەزاە ،خمێا لێم ەسمێن لەالتم خێشمک لە مم زیموتر بە
تە تمممو ەبڕیەب ئوەمممول لە مممموڵەکەیە ئیتمممر پیرڕمێمممرد ئەم بیمممو ێبا ەە لە چیمممیە ی.
حمموجیپ وچمموگ ئەبممێب کە گازل ببێم بە تممویبەتس کە دڵممس زۆگ الل گب ممو بممێب
هەزاگ خەیمموڵس ئەهمموە بە مێشممکو ئەەەگچممس الل پممێگ ب بممراب خێش م ب کەسممس
بممێب ،بەاڵم هەگ دڵممس الیبممێب .لەەەڵ ئەبڕشممو زۆگ بە کەسوسممس سممەیرل ەکەل
ئەکممرد بپێینمموخۆش بممێب کە بەجێیبهێێێمم چممێ کە زۆگل خۆشئەبیکمم ب ئەمە
یەکەمجمممممموگبێب کە بممممممۆ ممممممموبڕیەکس با زۆگ لێیمممممملبگکەبێتەبڕ .هەگچۆ ێبممممممێب
حەپکممەخو ەەگایەبڕ الل منوڵەکممو س ب چممێ کە بە گێ وببممو ەکە گاهمموتبێب هممی
وگڕحەتییەکس هەستێێنەکرد ،بەاڵم هەگ ئەب ەەگایەبڕ ئیتر ئمومەل خێشمکس کمێ
چمممێبڕ کەبڵمممس کە ئەبیمممپ بمممڕباتەبڕ ،زۆگل لەەەڵ خەگیکبمممێب کەسمممەرەگڕکەل
ەختمما دباخمموە کەڵکممس ەبممێب بممۆیە ئەبیشممیو بەگێ کممرد بەاڵم ئەمجمموگڕ زۆگ
دڵنیممو ب دڵخۆشممبێب کەبا ئەیبینممس منمموڵکەا س ئەب کممێگڕ بوشممو ەیو لێمملڕگچێڕب
گڕ جممس بەخەسمموگ ەچممێڕب شممو وزییو پێممێڕ ئەکمموە کە بممێب ە بە پێشممەەگەەب
لەسەگ خو ب میەەتەکەیو ئەکە ەبڕب ئێکتە ئەچێتەبڕ بوسیو ئەکموە بمۆ خمزم
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ب دۆسم ئەبڕ ملڕل تمر سمەگل پێیممو بەگز ئەبێمتەبڕ ب ئیتمر بیمرل ەخۆشممس ب
دڕستەپوچەییشس هەگ بە مێشکو ویەە چێ کە بەچموبل خمۆل بینمس کەبا لە چموب
زۆگ لە هوبگێکو یو ممو زۆگ چمموال ب لێهمموتێب ب بممۆ مموزداگیپ ئەب مموبڕ پممڕڕ لە
کێگل خەڵ کە هەگیەکەیو الل دای ب بوبکس خۆیو تموڵە ممێبیەکس سمەگیو
هەمێب د یو ئەهێنێ ب ئەبا ئەبا یپ بڕ منوڵەکو س ئەم چە بەدڕس ئوملڕل
بەگەری .
***
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2٢
پوش گۆیشمتنس ئمومە خمو بە هەرمتەیە  ،شمیربا چێشمتە وبێ هموتە مموڵەبڕ ب
هەگ لەبێێڕ بە دڕ ێکس بەگز بو س کمرد :سمەبرل! ئەبڕ لە کمێێس ی حەپکمەخو
همموتە دڕگێ بە دڕ ممیەبڕ ب ەختمما بە شممێرزڕییەبڕ ەممێتس :چیممیە ئەبڕ شممیربا
ەیو خێرڕ بەب پەلە پەلە سەبری بۆ چییە ئوبڕگڕ سەبرل ئەبڕ تمۆ لە کمێێس
شیربا گبل کردڕ خەسێبل ب ەێتس :ەقڵ بمێبم بمۆ بنکەیەکمس تمر زۆگ دببگ
ییە لێرڕبڕ هەگبا دب سەەوتێ ئەبێ ی خەسێبل ەمێتس :بمۆچس لێمرڕش ەقمڵ ب
شتیێا هەیە ی ئەیچۆ خەسێب ەیو ۆچس تۆ با ئەزا س هەمێب پێشمەەگەە هەگ
ئەمو ەل ئێرڕ شکێگ زۆگ زۆگی ب ەەلێ ب شێێ ب بنکەشەو هەیەی
 کەباتە ئەگۆی ب سەبریپ ئەبەل ئەل چۆ م بەتە یو لەبێ چیبکەم و ێکە ئوبێکە حەپکەخو بە یێڕ تێگڕییەکەبڕ ەێتس :ئینجمو چمس تیمویە تمۆش بڕ بب موڵیو لەەەڵ یمیە،
ئەب هەمێب پێشەەگەو ە ،خۆ لەسەدا یەکێکیو
بەخێا سەبرل وبەی  ،سەبرل چس ئەکو لەبێ بەتە یو .خۆە بمڕۆ ،کەبا
زیکیشە زب زب سەمو لێبەگڕبڕ..ی لەم قکو ەدا بێب سمەبرل ەەیشم
ب ەێێس لە قکمەکو س دایکمس بمێب ،لە دڵمس خۆیمو زۆگل پێنوخۆشمبێب کە
دایکمممممس بال بە شمممممیربا ەمممممێە ،بەاڵم گبل ەهممممموە دڕگیبمممممڕێ هەگ
ئەبڕ لڕل پێکرا کە بێا :ئەیەگۆ شیربا ەقێس چس دایکمئ گاسم ئەکمو
جوگێ تۆ بڕۆ خموبیە کمێال ەیە پەیموکەب بمزا ە گێ ب شمێێنس چمۆ ە
ئەبسو بڕگڕ بەدبامو ،ی ئینجو گبل کردڕ دایکیشمس ب ەمێتس :بەخمێا دایە
خۆەۆگینێکیشممە بممۆ هەمێبمممو ئێممێڕ سممەگمو بمملڕ ب ئممێەە سممەگتو
ئەدڕی  ،وخۆشە با هەگیە لە شێێ خەگیکە توقەتەو ئەچێ  .یدایکس
بە سوگدییەکەبڕ ەێتس بوشە کچئ خۆتو چۆ تو پێخۆشە بابکە !
***
یەکەم ممو س زسممتو بممێب ،هەبگڕتریشممقە ب گڕشممەبوب زگیممو هەمیشممە
زگمێهێگیو بێب ،لە دگزل دڕگەوب پە مجەگڕبڕ ب دیمێاگب لەبحە تە ەکە ب دڕگابە
شکوبڕکو ەبڕ دڕ یو بڕ ریکە ب لمێگڕب هەلمهەلە ئەهموە!! دگڕختەکمو گبە ب
داممموڵراب ب داممموب ب بێلڕسممەاڵە سممەگیو شممۆگکردبێڕبڕ بممۆ شممەکو شممەکو س
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گڕشەبو ،ەەاڵکو یشیو سیو لە ێریو و کەبتبێب بو بە ئموگڕزبل خمۆل بەممالب
ئەبالدا ئەیهێنو ب ئەیبرد ..
لەم کوتو ەشمو ئەبڕ هەگ بموگڕداگ ب قە ب مریشم ب ەمێێز ب مێمێ ب بوسممێو ب
سجێو بێبلە مموڵس بێکمتێ ەبڕ ئەهموە بمۆ مموڵس حەپکمەخو بەبیمو ێبل ئەبڕبڕ
کە لە سممەێەو س زۆگ ممو س ئەبا ممس خممێاگدبڕب زۆگ ەەکممس کممردبب ! ئەم کمموگڕل
بێکمممممتێ بەتەبابل بممممموبکس شمممممێە ا ل ەیئەزا مممممس چمممممس بکمممممو بەگاممممممبەگ بەم
دڕسباڵبییەل کەبتبمێڕ بمۆڵە بمۆڵ الل ەکەل .ئەبیمپ هەگ زب بێملڕ س ئەکمرد
کە پێیئەەمممێە :بممممۆ خمممموترل خمممێا قکممممەل باە لە دڕم دڕ ەچێمممم ب بەگ ەممممێێس
کێگڕکەە ەکەبێ  ..بەب خمێایە هەگ سێسمە بکمو باە ەێتمێبڕ یمو سمەگل خمۆل
هەڵەەممرێ ب ئیتممر چوبمممو پێینمموکەبێتەبڕ ،یممو کەتنێمم ئەکمموە کە هەتممو ممموبی
پە جەل پەشیەو س ب ەزی ب و ب ررمێک بخۆی !! موڵەکە خزمەتیو کمردببڕ
ب چەکەیممو بەسممەگیەبڕ هەیە با ئێکممتە ممموڵ ب حوڵیممو بەجێهێشممتێڕب همموتێ ەتە
ئەم کە ب کێێڕ ب الل موڵس بموبکس ئیتمر چمۆ ئەبما پشمتیو تێکموە ب ەێێیمو
ەداتا ی مێردڕکەشس چوگل ەئەمو لە ترسس کێگڕکەل بێلڕ گ ئەبێب!
بێکمممتێ بگدڕ بگدڕ خمممۆل خۆشەبیکممم کردبمممێب الل حەپکمممەخو ب ئەهەمممس
موڵەکەل ،هەگبڕهو گب وکیپ کەبتبێبڕ پێکە ی بە ێکتەب قکە خۆشەکو س ،خۆ
تۆرە ئەبڕ بە جوگێ هەگ بێب بمێب بە ئەبقموە ب پموگێزڕگل ب سمەگل پێێڕ ەبمێب
لە ەوستس چێ کە هێنلڕ دیوگل ب شتس ئەدایە ،بڕەملل دڕمو چەیەکیشمس دابمێبیە
کە بەم زبا ە بۆل پەیلا بکوە ،بۆیە ئیتر هەگ بە شو ب بوهێیو هەڵیمئەدا .بمێج ە
لەمممو ە بێکممتێ خۆشممس کممێگێکس قممۆزل کەڵەەەتممس چێاگشممو ەل بە حممێگمەە ب
خۆشەبیکممتە س ب ەمموڵتەچس ب قکەخۆشمممبێب ب لە مموب هوبگێکو یممو زۆگ دیممموگ ب
بە وببو گ بێب.
***
زی یێڕگۆیە حکێ کردل بەمواڵ ،دایکس خەگیکس چێشمتەێنو بمێب ەسمری
جەس ئەش ب گب وکیپ خەگیکس ەەسکلا بمێب ،ئەبیمپ گبل کمردڕ الل دایکمس
سماڵبل کمردب ەممێتس :حەپکمەخو ئەبڕ چیم بمۆ لێنمموبی یبێمئەبڕل کە ممموبڕل
دایکس بلا جێابیبلاتەبڕ ەێتس :ئەزا س کە ئەبما سمبەینا بەیمو س زبب مو ب چموب
گایە ب هە ممملێ شممم بەگ ب بچمممنە ئەب شمممیێڕل تە یشمممتەو ەبڕ بڕ ب یمممێڕ
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سەیرا ێ ! یدایکمس کەبەیمرڕکەل دڕسمتس خکمتە موب قموپێکەبڕب بە سەگسمێگمو ەبڕ
ەممێتس :سممەیرا ب یممێڕ سممەیرا س چممس گۆڵە چیممتە ئەبڕ بگێممنە ئەکەل ی حکممەی
تۆزێ خۆل ەێگج کردڕبڕب ەێتس :ەبەخێا بەگاستەەب ەوڵتە وکەم!.
ەسممری لەبالبڕ قیژا ممس :چممس چممس بەخممێا هەگ سممەیرا ەو کەمە! بەم تممۆو ب
سەگمویە خەڵ لە بگڕبڕ جێبەخۆل وەرێ.
حکممەی هەسممتوب چممێب لە تە یشممتیەبڕ بە چیچکممو ەبڕ دا یش م ب بە پێکە ینێکممس
لەسەگخۆبڕ ەێتس :دڕ بەخێا ئەبا بەیو س ئەم سمەیرا ە بمکە ئیتمر تمۆو بێم ب
هەگچییە بێ ئەبڕ ئەمالب ئەبالل وبێ !!ی
ەسری بە تمێگڕیس دڕسمتە سموبێب وبییەکەل داتەکو مل ب لەەەڵ دایکمس هەسمتو
بمممۆل ،بە جمممێتە گبل دڕمیمممو تێکمممرد :چیمممیە بمممۆچس ئمممێەە منممموڵی ەوڵتەممممو
پێمئەکەل سمەیرا س چمس سمەیرا بەزۆگ ئەکرێم لەپوشمو کەل ئێکمتە بڕختممس
سممەیرا ە ی حکممەی بە دڕمێکممس تممێکەڵ ب پممێکە ەممێتس :گاسممتو ئەبێ سممبەینا
لەبا ەیە حکەمەە موبڕە ب ئەم وبڕ بۆگدبمو کوب لە مەکتەبس سیوسییەبڕ ئەممر
ب منوڵ ب خەڵکس
دڕگچێبڕ کە بەیو س زبب ئەبا هەمێب موڵەکو چۆڵکرێ ب
لە وب دێلا ەمێن هەمێ بچم بمۆ موب شمیێب پە مو بەگدب ئەب کە ب کێمێڕب هەتمو
د یممو توگی م ئەبمما ەەەگێممنەبڕ ،ب پێشممەەگەە هەمممێب لە ئینممزاگا بممۆیە ئیەشممەب
تە یممو بەختیمموگ یەتەبڕ ممموڵا ب بەیممو یپ تۆرەتممو لەەەڵ ئەبمما .ئەڵممێ لە ئەزمممڕ
شەگێکس قێگسە ئێکتو.
بەم قکممو ە هەمممێب دڵیممو داخێگپمموب سک م بممێب ب گب ممو ەکممکەکەل رڕێمملاب
چوبل زڕب بێب .حکەینیپ شمێە اب لە دڵمس خۆیمو زۆگ پەشمیەو بێب لەبڕل کەبا
با پێ ب پە و هەمێب شتێکس پێ مێت بمۆیە دڕسمتێکس هەڵ ێۆرم ب کەدل دایکمس
با زۆگ تێکچێبڕ ەێتس :ئول دایە ەیو ئینجو ئەبڕل بۆچییە خۆ هەگ ئمێەە می ،
بو تەیوگڕش بێم ئەتمێا ا چمس بکموە تمو ئێکمتو چە ملڕهو جموگ هموتێبڕ لە موب ئەم
کە بب کێێڕدا چس پا ئەکرێ ی دایکس بە بێزاگییەکەبڕ ەێتس :تمۆش هەگ بتمێا ە
بێا یخۆ هەگ ئێەە ی  ،خۆ هەگ ئێەە ی ی لەشوگیپ هەگ باتمو ئەەمێە ..بەخمێا
ئەمە زۆگ خۆشە سەێەو یەو بەجێهێش بتەو قەینوکو ،کەبتینە ئەم شو ب کێێ
ب بەرممر ب سممەگمو ب سممۆڵەیەش ،گڕزای م بە گڕزال خممێا با دیمموگڕ ئینجممو ممۆگڕل
تەیوگڕیە!
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ئەل چۆ دایە ەیو ئەمو ەبێ موسس ب ری ب قێلەپێەو تەگ ەبێ  ،ئەل تمو ب
خەڵم ئەزیەە ەبینێم ب ممموڵ کمموب ب دڕگبەدڕگل ەچێژێم ب قێگبممو س ەداە
چمۆ مممیەەەە بە ئمموباتس خمۆل ئەەمموە ئممێەە دابال هەقمس داەیرکممرابل خۆمممو
ئەکەینئەبمممممما بە زۆگ ب بە زڕبممممممرل چە ب بە ریمممممملاکوگل لە دب منەکو ەممممممو س
بکتێنینەبڕ ..ئەبڕتو چە ل سوڵە کمێگد با دا یشمتێبڕ بمزا ە هیچەمو دڕسمتکەبە
ئێکتەش ئەمە شمەگڕب شمەگیپ هەگ با ئەبێم ب هەقمیپ هەگ با ئەسمە رێتەبڕ،
ئەل هەگبا بە ئوسو س هەقەکەمو بۆ ئەخە ە سەگ سینس زیێ ئەڵێ همو رەگممێ
برا کێگدڕکو ەو بەتویبەتس ئەم حکێمەتە زۆگداگ ب پیوبکێ ب گڕەەزپەگسمتو ە
کە بە رێێممیپ زاە ممموکە دا بە هەقەکەمو مممو بنممێ ەخمممێزڕاڵ بە گاسمممتس بمممۆیە
وچوگی کە بە زڕبرل چە پێیو بکەلەێنی ..ی
حەپکەخو توقەتس ئەم قکو ەل ەبێب بۆیە بێمزاگا ە ەمێتس :یبمیکە لە گێمس خمێدا
دڕسمتئ دابێنم بە ئەم بڕەممز ب ەسممیوەتو ەمو بمۆ بێێممرڕبڕ ،ەێێچکەمممو پممڕ
بێبڕ ،ئەبڕتەل ەێێچکەم گبابڕ م هەگ ئەم قکو ە ئەبیکتئ .تۆ جوگێ پمێئ بێما
کە قێگل کێێ بکەم بەسەگل خۆمو ب گببکەمە کێێ ی
حکەی زا س قکەکرد لەەەڵ دایکس بێکمێدڕ ،بە زڕگدڕخە ەیەکەبڕ گبل کمردڕ
ەسری ب ەێتس :هو بیرم چێب کە پێتو بێێئ وبا جل ب شتس باش هەڵمخە لە
حەبشەب ،شتس سێس ب تە ەکەب مە ەکەش وبا لەب وبا ە بێ ی حەپکمەخو یو
هەگ دڕسممتس ئەدا بەیەکمموب ئەی ممێە :ئەیەگۆ شممیێل چیممێ قێگبەسممەگل چممس ..ی
(لێرڕدا دگا لە دڕگەوب حکەی چێب بە لۆقا کردییەبڕب بە دڕ ێکس بەگز ەێتس:
ئۆ .کوکە بێکتێ  ..یوخێا بەخێربێی رەگمێب بگڕبڕ!ی
همموتنە بگێ ،دبال سمماڵب ب بەخێرهمموت حکممەی پێکە ممس ب ەممێتس :کمموکە ئەبڕ
دایکممئ تممێگڕ بممێبڕ کە سممبەینا تەیمموگڕ یەتە سممەگمو  ..یبێکممتێ بە پەگۆشممەبڕ
ەمممێتس :خمممۆ منمممیپ ئەبل گاسممم بممما بمممۆ ئەبڕ هممموتێم بە پمممێگڕ حەپکمممەخو ب
منوڵەکمممو بێمممێئ کە ئمممێەە کمممێ ە تەیممموگڕل زۆگ بوشمممەو هەیە ب ئەممممی ب قمممویەە
ئەشکەبتێکس ەەبگڕیە لە پێشو ئەلیکس ئو ڕڵس تیموبێب بەاڵم ئەبڕتەل شمەگ دڕتمس
پێکممردڕ بمموبکئ بال لێکممردببڕ ئەڵێممس خممو ێبڕ بەگڕ ب رەگش ب ممێێنس زۆگل تیممو
دا وبڕ ب دبگیپ ییە هەگ با بەقەد شوخەکەل تە یش دڕگەوکەممو ەبڕ( .حکمی
هەگ زب قکەکەل قۆستەبڕ ب ەێتس:
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ئەگێ بەخێا ،بەگاستس ئەمە شتێکس زۆگ بوشبێب زۆگ سێپو برا ەیمو ! موڵتمو
ئوبێ لە شیێ ب پە وبەگد گزەوگبێب .ی بێکتێ بەشەگمێکەبڕ ەێتس :ئینجو کموکە
حکەی ئەبڕ سێپو ئەهێنێ ئێەەب ئێێڕ رەگقەو چییە خەمس هی شتێکتو
ەبممما تەەبیمممرل گێمممێ شمممێێنس هەمێتو ەمممو کمممردببڕ بممموبکئ زۆگ بگدڕ بمممۆ ئەب
ئیشممو ەی ئینجمممو سممەیرێکس حەپکمممەخو س کممێگد ب ەمممێتس :حەزڕکە لە ئیەمممڕۆبڕ
رەگمێ ە ئەبێ ،بۆچس بەیو س بەب پەلە پەلەب بەب سەگمویە خەب ب ئیکراحەە لە
خۆتو تێ بلڕ ی
حکممەی ەممێتس :ە کمموکە بممو بەیممو س بممێ بوشممترڕ ..دایکممس بمما ئەبڕل ەممێێ بمملاتە
قکەل حکەی ەێتس :بڕاڵ هەگ ئێکتە ئەگۆیم  ،دڕل کچیمنە خۆتمو کمۆکە ەبڕ!
ەسری پەالموگل جەمس موب تەشمتەکەل داب ئموبێکس پیموکردب لە بگڕبڕ تە مورس
بۆ هەڵخکم  ،ب کەبتە خۆکمۆکرد ەبڕ .بێکمتێ یپ لە خۆشمس ئەبڕل کە شمەبێ
گب ممو لەەەڵ دایکممس ب ەسممری الل ئەبا ئە ێێ م بڕخممتە بممێب بمموڵ ب رێ م ب
لەبا ەبێب دبەو بۆ بۆگدبمو بکو ،لەەەڵ ئەبڕشمو چمێ کە کمێگێکس زۆگ همێە ب
لەسەگخۆ بێب کە هەس ب بۆ س هیچس لێنەئەکرد.
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بەیو س شەبڕکەل دایکمس بێکمتێ گاپەگل ،حەپکمەخو ب ئەبا یتمر ب منوڵەکمو س،
کە لە ممموگڕ ەئەهمموت  ،هەمێبیممو س خەبەگ کممردڕبڕ ب چممێ ە مموب ئەشممکەبتەکە،
ممێێ ب پەتممێل ەەگم ب ەممێگل لێبممێب هەمممێب منوڵەکممو الڵ ب پمموڵ لێممس کەبتنممێ
بۆخۆیو ێستنەبڕ ،بەاڵم ەەبگڕکو کە لە ترسس تەیوگڕ چوبیمو بە حەبە ئموب
شۆگابێڕبڕ ،زی ب قی دا یشمت  ،دایکمس بێکمتێ خەگیکمس چولێنمو بمێب کە هەگ
شەبێ سەموبڕگ ب تفوقس بۆ ئوممودڕکردبێب ،لەەەڵ ئەبڕشمو موڵەکەیمو هەممێبل
چە ممل هە وبێ م دبگبممێب ،زبب چممو پێ ەیممس ب کەبتممنە بەگچممویس کممرد ب بەدڕم
ئەبڕشممممەبڕ حەپکممممەخو ب ئەبا مەتوممممس خۆشممممس جێ ەکەیممممو ب سممممەلیقەل
موڵەکەیو ئەکرد دایکس بێکتێب گیزێکمس تمر چمول بمۆ تێکمرد ەبڕ ب ەمێتس :کما
ئەڵێ ئەمجوگڕش بڕ جوگا موبا چمێ کە زۆگ جموگ بایمو ەێتمێبڕب هموتێبی
بڕ ب ئێکممممتە خۆمممممو شمممموگدۆتەبڕ کەچممممس ە تەیمممموگڕ همممموتێبڕ ب ە هممممی !
یحەپکەخو پێکە س ب چویەکەل لە دڕ بڕگەمرە ب ەمێتس :هو موم کمردڕ دڕمم !
ێخشمممەبا لەمجممموگڕش! هێشمممتو پیممموڵە چمممویەکەل یمممێڕ ەبێبمممێ کە لە بممموخەکەل
بەگدڕمیو ەبڕ یەکا قیڕا س ەێتس :یخەڵکینە تەیوگڕ هوە خۆتمو مەاڵسمکە دبب
سما جموگ ئەمەل ەممێتەبڕ .حەپکمەخو زۆگ شمێە اب گب ممو پەالمودگیملاب خممۆل
پێێڕ ێسو  ،ەسری دڕممس بەسمترا بەڵمیم دایکمس بێکمتێ ئەبڕ ملڕ تێکنەچێبمێب
کەبتە دڵمملا ەبڕیو ب ەممێتس :مەترس م مەشممێە ێ بەبخممێایە ئەبڕ مملڕ بە بەگزل
دێ ب بۆمبوکە ئەهوب لە سویەل خمێابڕ تمو ئێکمتو بۆمبویەکیمو بەگ ئەب شمێێنە
ەکەبتێبڕ کە بۆل ئەهوبێژ ! یهێشتو قکەکەل لە دڕممو بمێب کە تەیموگڕ ەەیشم
ب زگمەل لەب وبڕ هەستو ل ب بەجوگێ داگب بەگدل هێنویە لەگزی  ،لە وب شمو
ب لێممێڕدا دڕ ممس ئەدایەبڕ ب ئەت ممێە شمموخەکو جممێابس ئەدڕ ەبڕ ب مموگڕزایس ب
بێزاگل خۆیو دڕگئەبڕ لەب کرداگڕ دگ لا ە ب وئینکو یو ەیو ! هەگچە لڕ ەمرمە
ئەهوە حەپکەخو ئەیکێشو بە خۆیوب ئەی ێە :ییو گڕسێلەاڵ هوباگ! بڕل دایکتو
بەرێ بەخێا ئەمەیو زۆگ زیکبێب ،ەێێس شەیتو کەگبا بە (ممقەگڕ) ەکەبتبما!
هەل هوباگ ئینجو چیبکەم یدایکس بێکتێ یپ هەگچە لڕ ئەیێیک خمۆل بێتمر
یشممممو بلاە بەاڵم لەەەڵ هەمممممێب ەرمەیەکممممو یبڕل دایکمممم بەرێییەکممممس لە دڕم
دڕگڕچێب .منواڵ بە ەریو ب زگی ب هێگ خەبەگیو بمێڕبڕ ،همس بایمو هەبمێب
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ەئەەریو بەاڵم هەگدبب ەمێێچکەل ەرتبمێب ب خمۆل خزا ملبێڕ پە مو ێێنەکمو ەبڕ.
هەگچۆ ێ بێب الل ەەبگڕب بچێکیو بەیو ییەکس بەسوم ب وخۆشبێب.
تەیوگڕکو چە ل جوگ بەسەگ وبچەکەدا سێگا ەبڕ دبایمس دڕ یمو ەممو .هەممێب
گڕ مممگ هەڵبزگکممموب بە پەگۆشمممەبڕ خۆیمممو ەەیو ممملڕ بەگ دڕگکمممس ئەشمممکەبتەکە،
حەپکمممەخو دبب سممما جممموگ سمممەگل کێشمممویە دبابڕ ب سمممەیرێکس ئوسمممەو ب
بەگدڕممممس ئەشمممکەبتەکەل کمممرد ب هممموتەبڕ بگێ ئەبڕ ممملڕل پێنەچمممێب تمممۆرە بە
هەڵەدابا ەەیشتە الیو ب ەێتس :شکێگ هەمێب سەالمەت هەگ مەگاقس ئێێڕمو
بێبئەمو ێە ئوخۆ لە چ حوڵێکلا ی تۆرە لەم قکو ەدا بمێب بێکمتێ ب حکمەینیپ
هموت ب هەگیەکەیممو شممتێکس بمو ئەکممرد لەبەگڕل گبدابڕکەبڕ بەاڵم بێکممتێب
کە هەمێب خەیوڵس الل گب و بێب ،بۆ ئەبڕل تر بخوتە دڵس حەپکمەخو ەبڕ ب
ەەەگێممممنەبڕ ممممموڵس خۆیممممو ەممممێتس :ئێکممممتەش بە دبگل مممموزا ئ کە جمممموگێکیتر
ب ەگێنەبڕ سەگمو ! چمێ کە هە ملێ جموگ بمۆ رێمڵ بمۆ مموبڕیە دبگ ئەکەب ەبڕ
تمموکێ خەڵممکەکە دڵنیمموئەبنەبڕ ب ئەەەگێممنەبڕ جمما ب شممێێنس خۆیممو ئەبسممو لەپممڕ
دێممنەبڕ سممەگیو !ی ئەب لە قکممەکەل بممێڕبڕ ب حەپکممەخو ەممێتس :بەخممێا کەباتە
ئەبمما ئیەشممەبیپ لێممرڕبی  ،ئەەەگچممس داخممئ مموچا ئەبممی بە ئەگ بممۆ دایکممس
بێکممتێ ەیممو یپ!ی دایکممس بێکممتێ لەبالبڕ همموتە قکممەب ەممێتس :تخممێا با مەڵمما
حەپکممەخو ەیممو ئممێەە سممەگمو پێیممبەگز ئەبێممتەبڕ ،لە پوشممو ئممێەە هممی شممتێکس
تویبەتیشممەو بممۆ ئێممێڕ ەکممردببڕ ،ئێممێڕ لێممرڕب ب لێممرڕ ەب م ئممێەە موشممەاڵ بەم
کۆمەڵە منوڵەبڕ هەگ ئەبا شتا بخۆی  ،ئێمێڕش خۆتمو خموبڕ مموڵ ..ی بێکمتێ
ئەم قکممو ەل دایکممس زۆگ پێخۆشممبێب .ئیتممر ئەب شممەبڕش حەپکممەخو ب ئەبا
ممو ەبڕ ..بەیممو س کمموتا بیریممو لە ەەگا ەبڕ ئەکمردڕبڕ تەیمموگڕ همموتەبڕ سممەگیو ب
چینێکیکەش ئەب وبڕل ەێلەبوگا ب بۆگدبمو کرد ب دیکو ب بێ ەبڕ.
لەەەڵ ئەبڕشو کە بۆگدبمو س ئەمجوگڕ زۆگ لە وکوب چموبڕگبا ەکراببمێب بەاڵم
زیو س یەکجوگ کەم بێب :تە یو پیرڕمێردێکس پەکەبتێب کە بیکتبێبل گابکوتە موب
شممیێڕکەبڕ ب رریمممو ەکەبتبمممێب پممموگچە بۆمبێممم بەگ سمممەگل کەبتبمممێب بێتممموبا
شممممەهیل کرابمممممێب ،لەەەڵ دبب سمممما سمممممەگ ئممممو ڕڵ کە ەمممممێلەەل شەسمممممتیریو
بەگکەبتبمممێب ئەبا مممیپ کێ گابمممێب  .جممم ە لەممممو ە لەەەڵ دگ ممملا ەیس هێرشمممس
رڕۆکەکو یشو خێێ لە لێتس یەکێکس تر ەهوتبێب!
14٨

گب ممممو کە الل دایکیممممیەبڕ بێمممملڕ گ دا یشممممتبێب ەممممێێس لە بوسممممس کەمزیممممو س
بۆگدبمو ەکمممو س حکمممێمەە بمممێب زۆگل پێخۆشمممبێب هەسمممتوب لە پە مممجەگڕکەبڕ
سەیرێکس دڕبگبپشتس مموبڕە ب دێهوتەکمو س ئەب موبڕیکرد کە بە جمێا س لێمێڕل
دیمموگبێب بگڕل همموتەبڕ بەگ ب لە دڵیخۆیممو ەممێتس :ئەل بە قێگبممو یخێابئ کە ئەم
باڵتەل دابڕ بە کێگد خۆ ئەڵێس ئەب شو ب کێێڕ سەختو ەل بمۆ پوگاسمتنس ئمێەە
دگبستکردببڕ! بەب خمێایە ئەەەگ کێگدسمتو دڕشمتو ب بمێکە ب کێمێ ب گببە
بێایە ئێکتە دڕمێکبێب دب منەکو ەو لە وبیو بردبێبی !ی
حەپکەخو دبال ئەبڕل کە دڵنیوبێب کە کێگڕکو س ب هوبگێکو یو سمەالمەت بە
پەگۆشممەبڕ ئەیێرسممس :یئەگێ بەقێگبو تممو بئ ئەبڕ دێممیەکەل سممەبرل لێممیە حوڵیممو
چۆ ە وزا ئ چس بکەم چۆ خەبەگیو بزا ئ ! یدڕسمتس ئەدا بەیەکموب ئەی مێە:
ئەل ەەبەە گڕ ە ئێکتە شیربا یپ لەبێ ەبێ ئینجو ئەبێم ئەب کێمۆڵە حموڵس
چیبێ  ،بەبخێایە هەگ تۆقیێڕ!ی
بێکمممتێب دڕسمممتس دا بە سمممن یوب ەمممێتس :لە مەگاقمممس سمممەبرل خمممو ب کممموکە
شیربا لال هەگ ئێکتە یەکا ئە ێرم کوغەزل دڕسخەتس خۆیو بمۆ بهێنێم بمۆ
ئەبڕل ئیتممر دڵممم هممی ەکمممو! حەپکممەخو ەەلممما دبەممول خێمممرل بممۆ کمممردب بە
خۆشییەبڕ ەمێتس :بەگاسمتس لە دبێنێمێڕ ئموگامئ یمیە ئەبڕ ملڕ لە مەگاقموم بۆیمو !
ئممۆ .گۆڵە خممێا دڕس م بە ەەمممرە ب ممرێ ب وخۆشممس ەبینیم چممنکە ئەبڕ مملڕ بە
تە گ دڵس خەڵکەبڕل!! یئیتر بێکتێ با خۆل بردڕ پێشەبڕب چمێبڕ دڵیمو ەبڕ کە
ئەەەگ توقە گۆ ێ دڕگ ەکەبتویە هەمێب توقەتیو بۆل ئەچێب ب ئەکەبتنە بوسس
ئەبڕ لڕ بیریو ئەکرد.
دایکممس بێکممتێب بەب چە ممل گۆ ڕل الیممو بێب بمموش گاهمموە لەەەڵیممو ب زۆگل
خۆشێیکمممت  .بمممۆیە هەگ کە بگڕ بگل تەیممموگڕ ەئەممممو دائە یشمممت ب بە خۆیمممو
پێئەکە مممی کەچیمممو بتمممێبڕ ب چیمممو کمممردبڕ بڕ ب ئەبڕل چمممۆ کە دایکمممس
بێکتێب گال کردببڕ بەگڕب ئەشکەبتەکەب پێشەەگەەیە قیڕا ێیەتس :خێشکئ
سەگپۆشممەکەە داەممرڕ! دایکممئ سەگپۆشممەکەە داەممرڕ! ئەبیممپ بەدڕم گاکممرد ەبڕ
مەحکەمەل کردببڕ ب ەێتێیەتس :کێگڕ بموبکئ تمۆ هەقمس سەگپۆشمس منم چیمیە
تۆ ئوەوە لە خۆتبێ یئەبیپ قیڕا لبیەتس کچا خێشکئ سەگپۆشەکەە سمێییەب
تەیوگڕچییەکە ئەمو بینێ ! ئەمیپ ەێتێیە :کەباتە تمۆش ئەبڕ ملڕ مەقیمڕێنە ەمێێس
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لە دڕ س تۆش ئەبا! ئیتر ئەکەبت بە ەوزل پشتو ..لەەەڵ ئەمەشمو جموگ بە جموگ
بە پیرڕمێردڕ شەهیلڕکە ئەەریو .
***
پوش بۆگدبمو ەکە بە موبڕیە  ،گۆ ێ دایکس بێکمتێ بمو س کمردڕ کمێگڕکەل ب
ەێتس :گۆڵە! ئەگێ ئەڵێی چس بۆچس خمێازبێنس گب وکم بمۆ ەکەی بەخمێا زۆگ
چۆتە دڵەەبڕ ،خۆ دایکیشس ئەبڕ لڕ ێکس بوشە هەگ لە بوسکرد ویەە ،بەخێا
هەمێبیو موڵس بوش !ی
بێکتێ لەەەڵ ئەبڕشو کە خەگیم بمێب لە خۆشمیو و ەەشمکە بکمو ،بەاڵم ەیبمردڕ
سەگ خۆیس ب ەێتس :و دایە جوگێ بڕختس ئەبڕ ییە ،ئەم قکەیەە لەدڕم ەیەتە
دڕگێ ،چێ کە لەبا ەیە بیبە ەبڕ ئیتمر هوتێچۆممو ەکە ب بێمێ کەباتە بمۆیە با
بە ەەگمممس دڕبگب خێلەممو ئەدڕ بەتەمممول کچەکەمممو ! کممچەکەش بەم قکممەیە
زۆگ وگڕحەە ئەبێ چێ کە هێشتو منوڵەب ئەبا یپ شوگی ک با زبب ودڕ بە
شێب بڕ الل خۆمو ییە کچس بەسەزمو لە دبا زڕ ب سیو زڕ سوڵیلا ئەدگێم
بە شێب!! بەخێا ە هەگ ەێ وح کفریشە!
 دڕبوشمە کممێگم کەباتە جموگێ قکممەل لێنموکەی  ،بەاڵم بەخممێا هەگ چمموبملەسەگل دا وبڕ ،موشەاڵ کە ئێک سێ ب بە حێگمەتە!ی.
بێکتێ کێگێکس ئوقمڵ ب همێە بمێب ،ئەیزا مس چمۆ ئەجمێڵێتەبڕ .ەیئەبیکم بە
هەڵەشممەیس هەمممێب شممتێ لە خممۆل تێکمملای جمموگێ ئەبڕ یممیە بگدڕ بگدڕ خممۆل
بممردۆتە پێشممەبڕ ب خممۆل خۆشەبیک م کممردبڕب ئەب گب مموکەل کە هەگ ەێێشممس
ەئەدای ە ب لە سممممەێەو س هەگچە ممممل بچممممێایە موڵیممممو لەەەگمەل قکممممەدا بممممێایە
هەڵئەسمممتوب بگڕکەل چمممۆڵئەکرد ب ئەچمممێبڕ بگێکیتمممرب شمممێێنێکیتر ،هەگ ئەب
گب مموکە ئێکممتە بایەێهمموتێبڕ ە هەگ الل دائە یشممێ ب بەخێرهمموتنس ئەکمموە بە
ێکتەکو یشممس پێئەکە مما ب هە مما جمموگ قکەبشتیشممس لێئەپرسمما ،ئەبیممپ جمموگێ
ئەبڕ لڕ بەسە.
بەیمممو ییە حکمممەی هێشمممتو خەگیکمممس بەگچمممویس خێاگد بمممێب ،چممموبێکس ەێمممڕا بە
دڕبگببەگ ب پشممتس خۆیمممو کە دیممموگ ەبممێب تە یمممو دایکمممس لەبەگ سمممەموبڕگڕکە
دا یشتبێب ،بەبیو ێبل ئەبڕبڕ کە ئەیەبێ چویەکس تمر بخمێاتەبڕ چمێب بمۆ الل ب
بە ممموتییەکەبڕ ەممێتس :دایە ەیممو ممموبڕیەکە قکممەیەکئ لە داڵیە کە پێتممس بێممێئ ب
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هەگچە ل ئەکەم یو هەلئ بۆ هەڵنوکەبێ یو گببم ویەە وزا ئ ئێکتە پێتس بێێئ یو
ە دایکیشممس زۆگ بە شممەبو ب خۆشممییەبڕ ەممێتس :جممو بەسممەدڕقەە بممئ بممۆچس
شممەگم ئەکەل بێمما بممزا ئ قکممەکەە چیممیە لەدڕسمم منمموبا بە چمموبا بممۆتس
جێبەجمما ئەکەمی حکممەی سممەگل داخکمم ب ەممێتس :ئەگێ ئەبڕ منممێ ەسممری
تمموکەل بابممی خممۆ بادیمموگڕ بڕزەەکە ە هەگ گبب لە چمموکس یممیە ب ممرڕ بەگڕب
خراپتریپ ئەگبا .ئەم چەشمنە حکمێمەتە خێێنخمۆگ ب خمێێنەژا ە پیموب موبا قەە
چوبڕگبا س خێریو لێبکو ،بۆیە ئەڵێئ بو بی ێێزمەبڕب گزەوگمو بێ !ی
دایکس تۆزێ گڕبڕستوب بیرل کردڕبڕ ب ئینجو ەێتس :بەخێا گۆڵە خمۆ قەب بمێب
یەکەم مو س پویز شوییەکە بکەی با ئێکتە چەەل زستو یشە.ی
 بوشە ئەل کەباتە چس بکەی گابڕستە بو ئمومەل خێشمکئ بێمتەبڕ بوسمس لەەەڵ ئەکەم بمزا ئ ئەب چمسئەڵا :وزا ئ بمۆچس با دباکەبە ئەبمێب زبتمر بهوتمویەبڕ .ئێمێاگڕ لەەەڵ
ەەلیپ قکەئەکەم.
 هەگچۆ ێمممم بمممما ببممممڕێتەبڕ بوشممممە ،بەتممممویبەتس کە ەسممممرینیپ تمممموزڕمموەەگێتەبڕ بممۆ شمموگ ،چممێ کە مەترسممس ەرتنممس لەسممەگڕ لەبا ەیە ئێکممتە
ئەمرل بۆ دڕگچێبێ .
 ە ەیو ە بوبڕگ وکەم ،چێ کە ەسرینس بەسەزمو لە هیچو ەبێبڕ. دایە بۆچس ئەب سەەبوبو ە لە هیچمو بمێب لە هیچمو ەبمێب ئەزا م تمۆویو وسس چۆ کوررێک .
(دایکممس زا ممس کەبا حکممەی دیکممو یمموزل مومموزڕگڕل هەیە بممۆیە هەگ زبب
ەێتس:
 بوشمە بوشمە بەقێگبمو تبئ با ئەکەم کە ئینشمواڵ بەم زببا ە ئەم ئیشمەتوببڕێتەبڕ لەسەگ خێمرا  ،کە لە شموگبێبم بوبکیشم یە دبب جموگ ئەم
بوسەل لەەەڵ کردمەبڕ ،ئەبیپ زۆگ مەبەستس بێب کە زبب ببڕێتەبڕ.
 بەگاستس زۆگ بیرل بوبکئ ئەکەم...ی هەستویە سەگپا ب مموچێکس دایکمسکرد ب ەێتس :حەپکە ەیو بیرە ەچا هوە! ئەمە حوڵ ییە.
دایکیشس پێکە س ب دڕستس کردڕ مەس ب موچس کردب ەێتس:
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گۆ ێ شیربا بە سا باڵخەبڕ ەەیشتە بەگ دڕگکس موڵس حەپکەخو  ،ئەبیمپ
ب کچەکممو یپ خۆیممو حمموزگ کردبممێب چممێ کە دبب گۆ لەبڕبپممێپ جممێابس بممۆ
وگدبێب کەبا دێ بە دبایو و بچ سمەگێکس سمەبرل بملڕ ب چە مل گۆ ێکمیپ
لەالیممو ب م  ،ئەبا ممیپ هە مملێ بگدڕبااڵب تممێگڕکە ب پریوسممکەیو ئومممودڕکردبێب
کەبا بیبە بە دیوگل ،چمێ کە مموبڕە لە چموب دێهوتەکمو س دڕبگببەگیمو شموگبێب،
دبکو س لێبێب شتس ئەملیێ ئەبدیێل سنێگیشیو ئەررۆش .
حەپکممەخو ب کچەکممو سممێاگبێب ەبشممیربا ب بەختیمموگ ب تممۆرە ب یە دبب
گێبێاگیپ هەمێب بەپا لەەەڵیو کەبتنە گێ ئەبڕ لڕل پێنەچێب سەگب جوممو ەب
شو ب کاڵشینکۆو ب دب بواڵل بێکتێ یپ دڕگکەبە ئەبیمپ هموتبێب بچێم بمۆ
ممموڵس خمموڵس ،کە پیمموبێکس مموبداگل ئەب مموبچیەیە بممێب ،بڕ بە قکممەل بێکممتێ
ئەبیمپ بممو کرابێب لە مموڵس ئەبا  ،بەاڵم ەئەزا ممرا کە بمۆچس ئەب هەمممێب بڕخممتە
خمموڵس بیممرل ەکممردببڕ ئیەممڕۆ ەبێمم هەگچممۆ ا بمما بێکممتێ کممێگل چمموکەب
هەڵەشەیس وکو بۆیە هەممێب کە چموگل یمیە ئەبما بموبڕگ بە دڕەمێڕتکرا ەکەل
بکوە!
گب کممو کە بێکممتێ دڕگکەبە دڵممس داخێگپممو ،لەەەڵ ئەبڕشمملا زۆگل پێخۆشممبێب،
بەاڵم ەشممیئەزا س کە لەبەگ چممس با پێیخۆشممە ،گڕ م ە هەمممێب هەگ گاهمموت بێ م
کەبا هێنمملڕ الل ەممۆگابڕ بڕ ب یەکمما لە خزمەکممو س لێهمموتێبڕ ،قکممەکو س زۆگ
بەجممێ  ،خممۆ ممێکتەب دڕمممێدبل هەگ خەڵ م ئەبممێگێننەبڕ لە پێکە ینممو .بەگاسممتس
کێگێکس زۆگ بەگڕحەیشە ،چوبل لێیە چە ل دڵکمۆزا ە لەەەڵ دایکمس ئەجمێڵێتەبڕ
ەبڕکو وگڕحەتبا ،زۆگ کێگێکس ئوزاش دیوگڕی گب و بەسەگ پشمتس باڵخەکەبڕ
ئەم بیرا ەل ئەکردڕبڕ .کێگڕکو یپ بەدڕم گۆینەبڕ قکمەیو ئەکمرد ب پێئەکە می
ب جوگێ ئەمو پێپ ئەکەبت جوگێ ئەبا .
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مممموڵەکەل سمممەبرل تیممموبێب بریتمممس بمممێب لە هەیێا ێممم ب دبب ببگ ،بەگدڕممممس
هەیممێا ەکە الیەکممس لیممژ ەداگل لێهەڵچنرابممێب هەم بممۆ سممێتو ل ب بەکوگهێنممو ب
هەم بۆ ئەبڕل کە تو ئە لازڕیە بەگل بو ب بۆگا ب رێ .
ببگڕکمممممو ەەگم ب ەمممممێگ بمممممێب رەگش ب گایە ب دۆشمممممەکس ئیکمممممفە جیو
لێڕاخرابمممممێب ،دبب سمممممۆپول داگیمممممپ لە وبڕگاسمممممتیو و دا رابمممممێب ،همممممس ببگڕ
ەەبگڕکەیممو داەیرسممێنرابێب کتەممس ب سممەتێێکس ئمموبل لەسممەگبێب بممۆ دڕستشممت ،
ەیزڕل سمەموبڕگل سمەبریپ ئەت مێە ەمۆگا س بمۆ دا یشمتێا س ببگڕکە ئەڵێم ،
بۆ ب هەڵەس چوییەکە خەڵکس گائەکێشو.
خۆل کچێکس بە سەلیقە ب گێ ب پێ ب شیربا یپ ەیررو س ئوبڕدا بێب چمێ کە
بوب ب دایکس حوڵیو بوشبێب ،زبب زببش پوگڕیو بۆ ئە وگد.
هەیێا ەکەیو ئەیمڕبا ییە سمەگ دیەە ێکمس دڵ یمرل خمۆش ،شمو ب کێمێل جمێا س
لێێڕدیوگبێب ،چەمێکس خۆشیشیو بەبەگدڕممو تێمئەپەگل ،ئەەەگچمس لەبەگ بموگا س
زسممممتو لێممممڵ ب قێگابیبممممێب بەاڵم دڵ ب دڕگب ممممس گبب ئەکممممردڕبڕ ،لەبپەگل
خو ێڕکەشیو ەبڕ پەێسکێ لەبسەگل شوخەکەبڕ بۆ خێاگد ەبڕب و ب چێش .
ێکممیپ لە ممموڵەکەدا خممۆل هەڵکردبممێب ئیشممس ئەکممرد حەپکممەخو ەێێیەێبممێب کە
سمممممەبرل هەگ بە یبمممممێکە حەبیمممممبی بمممممو س ئەکممممموە .کە ەکە دبگ کەبتەبڕ بە
زڕگدڕخە ەیەکەبڕ چرپو ممملل بە ەمممێێس سمممەبریلا ب ەمممێتس :ئەیەگۆ ئەمە بمممێبکس
چییە خۆ دا س لە دڕمو ییەب بەقەد ە کم ئەبما!ی بە ئەسمێویس پێکە مس ب دڕممس
خۆل ەرە .سەبرل پێکە س ب ەێتس :دایکئ ئەبڕ س ئەم وبڕ تێگڕ ئەب ئەەەگ
پێی م و ەەممێترێ یبممێب ..ی حەپکممەخو ب کچەکممو سممەگیو سممێگموب پێکە ممی .
سممەبرل سممەیرێکس ئەمممالبالل کممردب ەممێتس :کە تمموزڕ همموتبێبمە ئێممرڕ شممیربا
گایکێوگدبێب کە ئەەەگ میێا ەو هەبێب ،بێ یموگمەتییەکئ بملاە ب و یشمەو بمۆ
بکمموە .منممیپ ەمزا ممس پێە ممێە یپممێگڕ حەبیممبی کەچممس تممێگڕ بێبممێ بەب ک مێگڕل
ەێتبێب کە بۆل هێنوبێی کەبا ئیتر مویەە بمۆ الممو چمێ کە پێە ێتمێبڕ یپمێگێی
تۆرە کە ەێێس لەم حیکویەتەل یبێکای بێب لە دڵس خۆیو ەێتس :پێچکەل بمێکا بە
ەۆگم! بزا ئێکتە چۆ س بو گ ئەکەم .بێلڕ گ بێب هی قکەل ەکرد تو بڕختمس
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ممو ب سممفرڕ دا ممو  ،ئەبسممو تممۆرە چممێبڕ هەیممێا ەکە ب ەممێتس :ئممو یپممێگڕ حەبیممبی
خێرل ئیەو ئەب سینییەم بلڕگڕ دڕس !
بێ حەبیب بێب بە ریشەکە شێتەب تێگڕبێب ەێتس:
 کێگڕ دایک پێگڕ! خێشک پێگڕ! ئەبڕ ەەیب وکەل چڕبچوبل خمۆەزۆگ جممێا ە! خۆتم ەدیممێڕ سممەگبجومو ەل تەپیممێە خممێاتەبڕ ،سممەێێ
ئەڵێس ەککس تەبیەەیەب...ی هێشتو بیکتس قکمەیکەل پێبێما تمۆرە بە دگۆ
خۆل ەێل کرد ب بەسەگسێگمو ێکەبڕ ەمێتس :بمۆ بمۆ بمۆچس مم چمیئ
ەێتمممێبڕ !ی سمممەبرل کە ەمممێێس لە دڕ یمممو بمممێب بە پەلە لە ببگ هممموتە
دڕگێ ،تممۆرە هەگ سممەگل سممەبرل دل گببل تێکممردب ەممێتس :بڕگڕ بممۆ
خمموترل خممێا بممزا ە یپممێگڕ حەبیممبی لەسممەگ چممس ەمموجز بممێبڕ لممێئ مموزا ئ
چیبممێبڕ ی تممو تممۆرە ئەم قکممو ەل کردبممێب کە حەبیممب شممتەکەل دڕسممتس
رڕێلاب بەپەلەب بەدڕم جنێێل ێرلێێڕبڕ سەگقۆڵ ب رەقیو ەکو س هێنمویە
خێاگڕبڕب ەێتس :توکێ موبم سەگ وکەم بەم موڵەدا!
سەبرل لە تۆرە تمێبگڕ بمێب پێی مێە :تمۆرە ئەبڕ دیکمو چ کەتنێکمس کمرد ی ئیتمر
شێێ بێکە حەبیب کەبە پەلس ەرە لێمس ئەپموگایەبڕ دڕتخمێا ەموجز مەبە ،ئموخر
چس بێبڕ تۆ جوگێ مەگۆ پێەبێا بزا ئی
بێ حەبیب خۆل گاپککو لە دڕستس ب کەبتەگێ ،سەبریپ بە دببیەبڕ ئینجمو
ەێتس :پێئ ئەڵا :پێگڕی!ی سەبرل ئینجو زا س مەسمەلە چیمیە ،ەمێتس :بمێب حەبما
بممو باشممس ەممێتبا خممۆ کفممرل ەکممردببڕ الل ئممێەە بە هەمممێب ێ م دڕەێترێ م
یپێبگی بەب خێایە هە لێ خزمەو بە منیپ دڕڵێ یپێگڕ سەبرلی تکموە لێمئەکەم
ئەمجوگڕ لێیببێگڕ ەیزا یێڕ ،هەگ همی ەبما لەبەگ دڵمس دایکمئ ب ئەبا ب ەگێمێڕی
هەگچۆ ێ م بممێب بەهەزاگ حمموڵ بممێب حەبیبممس ەێممڕایەبڕ کەبا کچممس لە سممەبرل
ەەبگڕترل هەبێب!.
***
میێا ەکو س سەبرل دل ب موڵەکەیمو زۆگ ال خۆشمبێب ،هەگ یەکەم گۆ دایکمس ەمێتس :بڕل
ئێرڕ چە ل دڵ یر ب خۆشە خۆزەە ئێەەش لێرڕ بێینویە!ی ەسری هەڵیلایە ەێتس:
 ئەل کێگڕکممو چیممبکە بێئممێەە ی گبب مموکیپ بمما ئەبڕل بزا مما بممۆچسموبڕتس ال خۆش ب شیری بێبڕ ەێتس:
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 دایە ئێممرڕ هەگ لە الدێممس تەباب ئەچمما بەاڵم ممموبڕە ئەڵێممس شمموگڕ ،زۆگخۆشە!ی.
دبب شەب لەبێبێب بادیوگبێب بێکتێب بیکتبێبل ،بڕکێ ئەڵێ  ،خۆل قێگسێ
قەمەگ ب رێ بۆیە دیوگ ەبێب ،گۆ ل سێیەم کردل بە مواڵب بە شەبقەبڕ ساڵبل
کممرد ب ئەبا ممیپ بە ەەگمیممیەبڕ چممو ب چۆ ییممو لەەەڵ کممرد .کە لێممس پرسممی
دێمممیەکە چمممۆ ە لەالیمممو  ،زۆگ مەتویمممو کمممرد کەبا شمممێێنێکس دڵ یمممر ب رەگڕح ب
خۆشە .دبال ەختا قکەیتر بێکتێ سەیرێکس حەپکەخو س کرد ب ەمێتس :ئەبڕ
م بە وبل خوڵ ب خوڵۆ ەەبڕ هوتێم بەخێرهوتنتو بکەم ب وگدبیو ئ بە دبتو مو
کەبا ئەم ئێممێاگڕیە بفەگمممێب ە ممموڵس ئەبا  .خ موڵۆ ئ ب ئەبا زۆگیممپ حەزیممو
ئەکرد کە خۆیو بێ  ،بەاڵم مم ەمهێشم ەمێتئ مم هەگ ئەچمەە الیمو بە موبل
ئێێڕشمممەبڕ بەخێرهوتنیمممو ئەکەم ب دابڕتیشمممیو ئەکەم (ئینجمممو بە پێکە یمممنەبڕ)
ەێتس :بەگاستس زۆگبێب ەێتئ بێتوقەتتو ەکە بو ەیە  .ئێێڕ رێرل الدێس ی !
حەپکمممەخو بە پەگۆشمممەبڕ ەمممێتس :ئەیەگۆ بمممۆچس الدێمممس چییمممو ە! بەب خمممێایە
ئەبڕ ممملڕ خەڵکێکمممس چممموک ەبێمممتەبڕ ،بەپمممێچەبا ەبڕ مممم زۆگم خۆشمممەبێ ب
حەزڕکەم هەمیشمممە لەەەڵیمممو بئی سمممەبریپ هەڵیممملایە خمممۆ ممممم هەگ زۆگ زۆگم
خۆشممەبێ  .سمموبیەکەب دڵێممو ب پیمموب ب هەگڕ ەەبجەکەیممو هەزاگ شوگسممتو س
رێێبمموز ب بەممۆرچس ب دڕس مبڕ ئەهێنمما!ی بێکممتێ زۆگ دڵممس خۆشممبێب بەم قکممو ەل
دای ب ک ب بەم هەسمتێ شمعێگڕیو بەگاممبەگ بە خەڵکمس الدێ ،کە تە یمو ەمرێ
بێب لە دڵیو بەگامبەگ بە خۆشەبیکتس گب و  .بۆیە بە دڵ ب دڕگب ێکس پڕ هیێاب
خۆشممییەبڕ ەممێتس:بڕاڵ خممۆ خمموڵێ ئ حەدل ەبمما لەگبل خۆتو ممو زۆگ گێمم ب
پێکە ،ئێکتە ئیشەاڵ ئەیبین هەگ ئەڵێمس ە شوگسمتو ییە ،بەاڵم موڵەکەیمو تمۆزێ
سەگڕب هەبگازڕ ئەبا لەسەگخۆ بڕۆی ی حەپکەخو ەێتس:
ئینجو کەباتە بمو هوتنەکەممو بکەبێمتە سمبەینا ئێکمتە تموزڕ دگڕ م ە ،تمو ئەچمی ب
ئەەەگێیممنەبڕ ئەبێ م بە شممەب ،بڕ بە شممەبیپ زۆگ زڕحممەەتە بۆمممو بە تممویبەتس
بەم سەگمویە هەگ ئەمری !ی بێکتێ بە پەگۆشێکەبڕ ەێتس:
 خێا ەکو ئیشەاڵ هەگ خۆش ب سمەالمەە ئەبم  .بەاڵم ئەبڕش بمزا کەهەگ ممویەڵ شممەب ب ەگێممنەبڕ ،ەممودڕتس الدێ هەگبایە کە میێا یممو چممێب
ویەڵ با زبب ب ەگێنەبڕ!
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گب و کەبا پێپ هوتنس بێکمتێ خەگیکبمێب تموقەتس بچێم ب تمۆزێکس مموبێب بە
دایکس بێا کەبا هەرتەیە زۆگڕ بمو بمڕۆینەبڕ ،ئێمرڕ زۆگ کشمێ مموە ب وخۆشمە،
بەهمممموتنس بێکممممتێ ەەشممممویەبڕب پممممڕ بە دڵ بە قکممممەکو س پێئەکە ممممس ب زب زب
سەگپۆشەکەل ئە مو بە دڕمیمیەبڕ! بەم بمۆ ەیەبڕ ە هەگ خمۆل دڵخمۆش بەڵکمێ
شێێنەکەشس ال خۆشبێب.
***
هەستو خۆیو کۆکردڕبڕب لەەەڵبێکتێ کەبتنەگێ هەتو بەینا گێ موکە خۆشمبێب
بەاڵم ئیتممر بەگڕ بەگڕ ەەیشممتنە هەبگازب سممەختس ،ەختمما گۆیشممت حەپکممەخو
گابڕستوب ئوبگێکس دایەبڕ لەبا یتر ب ەێتس:
 بال بمموبکە گۆ خممۆ ممم هە وسممەم لەبەگ بممڕای بێکممتێ بە پەگۆشممەبڕەممێتس :داخەکەم گێ مموکەل سممەختە بێ ێمممو مو مملبب ئەب م بممۆیە بوشممتر
ئەبڕیە کە پەلە ەکە ب لەسەگخۆ بڕۆ .
حەپکممەخو ەممێتس :دڕل لەسممەگ خممێا ،چوگمممو چیممیە خممۆ بشممەو ەبڕێ
مموتێا ی خێممرا بممڕۆی (ئینجممو بممو س کممردڕ سممەبرل) :ئەگێ سممەبرل تممۆ
هی هوتێل بۆ ئێرڕ ی
سمممەبرل ەمممێتس :مممم ەبڕاڵ ،بەاڵم شمممیربا تمممو ئێکمممتو چە مممل جوگێممم
هوتێبڕ ،بابزا ئ ئەبسو خوڵۆ س کو بێکتێ لێرڕ ەبێبی.
بێکممتێ ەممێتس :بەڵمما گاسممتەکەل ،چێبممێب سممەگ لە ممموڵس بمموبکس بمملا
ەخۆشممبێب .یئیتممر هەمممێب بێمملڕ گ کەبتممنە گێ ،ەسممری چە ممل جمموگێ
کەبە ،سممەبریپ بڕختەبممێب بممکەبێ بەاڵم خممۆل ەممرتەبڕ ،حەپکممەخو
همموباگل کممردڕ تممۆرە :کممێگڕ بە ممرڕ کەبتممئ! ب دڕسممتس کممرد بە پێکە ممی :
تمۆرە همموە ب دڕسممتس ەممرە ب گایکێشممو ئەبیممپ هەگ بەخممۆل پێئەکە ممس،
خەگی بێب لەەەڵ تۆرە بە جێتە بکەب ب بخزێ تو خێاگڕبڕ.
تۆرە دیکو قکەل ەستەقس هموە بڕیکمتس خمۆل بکموە بە دڕمڕاسمتس
جەموەەە لەبەگ ئەبڕ بەدڕم هە وسەبڕکێێڕ ەێتس:
 ئەگێ کمموکە بێکممتێ ەیممو ئەبڕ ممموڵس خوڵ م موڵیممو ەدۆزیممێڕتەبڕ لەمسمەگل شموخە زیتممر ی بێکمتێ ەمێتس :بڕاڵ کمموکە تمۆرە لێمرڕ خەڵم بە
سمممممەگمو ،بە زسمممممتو بە بەرمممممر ممممموجێڵێنەبڕ ،ئێکمممممتەش با ئەچمممممی ب
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شێێنەکەیو ئەبینی کە چە ل پو ب بەگیم ب خۆشمە ،هەممێبل بمو ب
کو یمممموبڕ ،زڕگاەەە ب خێممممرل زۆگل تیممممویە ،خمممموڵئ بە تە یممممو بمممموب ب
بوپیریشس هەگ لێرڕ یوب .
بوشە کە شێێنێکس ئەبڕ لڕ خۆش ب بوشە بۆچ ەختا گێ موکەل خمۆش
وکە  ،ئەم پیودڕگێ بوگی ب لێژ ب خزڕ چییە ی
تمممۆرە بال ەمممێە ب گب مممو زگمەە هممموە بەگدێممم خمممزا لە ێمممر پێیمممو،
لەبا ەبێب خراپ بکەبێ بەاڵم بەختس بێب کە داگب بەگببیەکمس گبتەڵمس
لەالبێب خۆل پێ رتەبڕ ،دایکس قیژا لل:
لەگێس خێا ب ە ە گب و !ی هەگ ئەبڕ لڕل زا مس بێکمتێ بڕ ئوسم بە
دبب بممممموز خمممممۆیس ەەیو ممممملێ چمممممێ کە ەسمممممری ب سمممممەبرل زۆگ لە
پێشەبڕبێب ب تۆرەب دایکیشس لە دبابڕ ئەگۆیشت  ،بێکتێ زیکتمری
کە بێب کە بتێا ا رریول بکەبێ ب هەڵیکێنێتەبڕب دڕستس ب مرێ تمو
لەب شێێنە سەختە گزەوگیکوە ب بی ەیە ێتە شێێنێکس بوشمترل گێ موکە.
گب ممو بەب سمممەگمویە خەگیممم بمممێب لەشممس بنیشمممێتە سمممەگ ئممموگڕو کە
دڕستس بێکمتێ بەگ دڕسمتس کەبە! بە تەگیقیمیەکەبڕ سێپوسمس کمرد ب
کەبتەبڕ گێ ،بێکمممتێ یپ لە خمممێال ئەبیکممم کە هەممممێب گێ مممموکە با
سممەختبێایە ،بممۆ ئەبڕل بەشممکێ دڕسممتس گب مموکس بەگ ەدایە (ئممول خممێایە
لەب دڕس ب پە جە خرپ ب ەگمێ ۆڵە جمێا ە! بەاڵم بمۆ بەم سمەگمویە
دڕسممتس ئمموگڕقس کردبممێڕبڕ خممێایە ئەبڕ بممۆ س ئەبڕ مملڕ خممۆش هەیە
بوبڕگ موکەم همی ەەترێم بی موتا!) بێکمتێ بڕ مەسمتس لێهموتبێب تمو
شمممەبیپ ئەب بمممۆ ە هەگ لە لێتیممموبێب ،تمممو بەینێکمممیپ دڕسمممتس ەشممم
ئەی مممێە بە دڕسمممتس گب مممو ەیمممو کەبتمممێبڕ! گب ممموکیپ بەپەلە خمممۆل
ەەیو ممملڕ دایکمممس ب دڵنیمممویس کمممرد کە هیچمممس لێنەهممموتێڕب کەبتەبڕ گێ
لەەەڵیممو بەاڵم جمموگ بە جمموگ دڕسممتس ئەەممرە بە قممۆڵس تممۆرەبڕ ەبڕکممو
بممکەبێ ،تممۆرەیپ ئەی ممێە :دڕل دڕل کەگیخۆتممو دۆزیممێڕتەبڕ تممۆ لە
الیەکەبڕ گامکێکممممەب دایکیشمممم لە الیەکەبڕ!ی ەیئەزا ممممس کە لەبالیەبڕ
بێکمممتێ خمممۆزەەل پێئەخمممێازێ ب منەتیشمممس ئەبمممرد ئەەەگ بکمممرایە ئەب
گب وکس بکرادال کۆڵیشس ە هەگ دڕستس پێێڕ ەرتویە!
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ئەبڕ ممملڕل ەمممموبێب ب ە ەجممما سمممەگب کەلەل شمممیربا ب بەختیممموگیپ
دڕگکەبتم ب ەەیشممتنە الیمو  .خمموڵ ب خمموڵۆ س بێکمتێ ب چە ممل کم ب
ێ هوت بە پیریو ەبڕب بە ەەگمس بەخێرهوتنیمو کمرد ب پێشمخۆیو
دا بۆ موڵەبڕ ،پیوبڕکو برا بۆ دیێڕخمو ب ەکمو یپ بمۆ بگێکیتمر،
خوڵۆ س بێکتێ بابێب بڕ ب بوسمس بمۆ کردبمێب ب زیموتریپ :ێکمس
ب مممموڵ ب
تمممو بێێیممم شمممۆ ب شمممە گ ،ئەەەگ دبب کمممێگل خمممو ب
سممممممێکچس بە شممممممێل ەبممممممێایە ەەممممممێترایە زۆگل ئەبا ەل لەەەڵممممممس
گابڕسمممتوبێب بمممێب ب کممم ب ەبڕل بمممێب  ،کەسممما بممموبڕگل بەبڕ
ەئەکممرد کەبا ەەمممرل لە جممل سمموڵ زیمموترڕ .سممێیکەلەیەکس چمموب ب بممرۆ
مەس  ،خە ە ب بسەە سەگب پرچس هێنلڕیتر جێا کردبێب ،پەگچەمێکمس
تۆزێ کێگتس بڕیبمێب ،لە ێمر سەگببەسمتەکەیەبڕ بەسمەگ موبچەبا ێکس
سمێس ب سمورو همموتبێڕ خمێاگێ هەگ لێمس بێبممێ بە ەخمپ ،لممێە ب دڕم ب
دا ممس یە لە یەکتممر جێا تربممێب  ،بممێج ە لەمممو ە هەمممێبل زۆگ پمموکێ
تەمیز بێب ،بۆ س ەێاڵب ب مێخە لەسەگب ەەگد ب بەگۆکس ئەهوە!.
میێا ەکممممو بەچمممموببڕینە ەکەب سممممەیرل یەکترکرد ممممس وببە وبیممممو
دیمموگبێب کە سممەگیو سممێگموبڕ لە کمموگل خممێا .چممێ ە بگڕبڕ ،بگل
چس بەگاستس هەگ لە خوبڕ ەکەل ئەبڕشویەبڕ :دڵ یمر ،خمۆش ،رمرابا ،
دبب پە جەگڕل تیوبێب ئەیمو ڕبا ییە سمەگ دێمیەکە ،چمێاگ پێمنج توقێم لە
دیێاگڕکو یمممو بمممێب هەگیوکەیمممو پممموگچەیە بەمممێبگل سمممێس پممموکس تیمممو
گاخرابممێب ،یەکمما یممو چە ممل کوشممس ب چینییەکممس قەدیەممس جممێا س تیممو
گیزکرابممممممێب ،یەکێکیکەیممممممو سممممممەموبڕگێکس ەەبگڕل بڕگشمممممموبل بە
قممۆیەیەکس ەێڵ ممێڵییەبڕ تیمموبێب ،دب سمما گیممز مممێخە ب سممەڵ بڕ ب
مەمممێا کە کرابمممێبڕ مەمممس سمممەموبڕگڕکە ،چەپکممما ەێڵەبممموخس بشمممکیپ
خرابمممێبڕ جمممومەکەل بەگدڕمیمممیەبڕ ،یەکممما لە توقەکمممو یپ قێگئممممو ێکس
ەەبگڕل لە بەگەێکممممس سممممەبز ب جێا ممممو تیممممو دا رابممممێب .ئەگزڕکەشممممس
هەممێبل بە بەگگڕب الکممێپ داپۆشمرابێب .الل دڕگەمموکە ەبما ،هەگسمما
الیەکەیترل بگڕکە بە دۆشە ب سەگی ب پشمتس پمو گازێنرابمێڕبڕ،
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چە ممممل سممممن ێکس زڕگدیممممپ بە دیێاگڕکو یممممو داکێترابممممێب  .تفە ممممگ ب
کاڵشینکۆو ب ریشەکلا یو پیو هوتبێڕ خێاگێ.
دبال بەخێرهوت ب چە ل قکەیەکس ەەگڕ ەێتە س یمێجومەلەی خەڵکمس
مممموڵەکە چمممێب بەالل مممو ب چێشممم ب سمممفرڕدا و ب ئیشمممکرد ەبڕ،
میێا ەکو یپ هەگکە دییو بگڕکەیو بمۆ چۆڵبمێب کەبتمنە چمرپە چمرپ
ب بوسس ئەم ەب ئەم موڵە :حەپکەخو سەیرێکس ئەمالب ئەبالل خۆل
ب دڕگەمموکەل کممرد سەگپۆشممەکەل ەممرە بە الیەکممس دڕمممیەبڕ ب ەممێتس:
کچینە ئێکمتە زا میئ کە ئەم پیموبڕ بمۆچس ئەم خەڵمکەل بەجێهێشمتێبڕ ب
بەم توقە موڵە هموتۆتە سمەگ ئەم شموخە!! هەممێبل لە ترسمس چموبڕزاگڕ،
ب ممموڵ ب منمموڵس بەچمموبڕبڕبب ! ئەگێ ئەبمما ئەم ە بڕختممس
ەبڕکممو
خۆل چۆ بێبا ی.
سەبرل ەختا لێمێل خمۆل هەڵقێگتو ملب بە هێێاشمس ەمێتس :ئەبڕ ئمێەە
بەخێمممرێ شوگسمممتو ی ب بەم ەش ئەڵمممێ الدێمممس ! موشمممواڵ موشممممواڵ!
ەسمممری بە زڕگدڕخە ەیەکەبڕ بە چمممرپە ەمممێتس :چە مممل رەیمممزب لمممێبە
بەگزییەبڕ هوتی ! ەێتمو ئموخۆ چ مموڵێک کەچمس هەگ تەگیم بمێبینەبڕی
گب و کەبە بە ەوزل پشتو ب خۆل خکتە پە و دایکییەبڕب ەێتس :ئێێڕ
چوبتو لە کوکە تۆرە ەبمێب چمۆ زڕو بێبمێ سمەیرل کچەکمو س ئەکمرد
دایکممس سممیخێگمەیەکس ئەسممێویس لێمملاب ەممێتس :کچمما بێمملڕ بە ەبڕکممو
ەێێیممو لێبمما!ی سممەبرل بە پێکە ینێکممس هەتممو بتممێا ا بێمملڕ ەبڕ سممەگل
لێهێنو ە پێشەبڕب ەێتس:
 هەگ خممێا گڕحەممس ئەبڕم مو پێبکمموب ەڵمما حەزیممو لێکممردببم!ی ەسممریچرپو س ەێتس :یئو ..خزمس کو بێکتێ چۆ بایو پا ئەڵێ !ی.
***
سمممفرڕ گاخمممراب چێشممم ب مممو دا مممراب مممس خوبڕ ەممموڵ هممموە ب بەشمممەگمێکەبڕ
پێی ممێت  :ی دڕ رەگمممێب شممتێ بخممۆ ئەەەگچممس ئەزا ممئ خێاگد ەکەشممەو هممس
ئێێڕ ییە بەاڵ ،دڕسەاڵە چییە ..ی
میێا ەکو هەستو بەدڕم مەدح ب سێپوسەبڕ ،کچێکس دڕ دبا مزڕ سموڵەل ئێکم
سمممێ مەسمممینەب لەەە ێکمممس بمممۆ هێنمممو دڕسمممتیو شممم ب بەدڕبگل سمممفرڕکەدا
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دا یشت  ،ئەبڕل لە خێاگد ەکو س سەگ سفرڕکە سەگ هوتە بەگچوبل ئەمو  ،دبب
شممم بمممێب ،یەکەم همممی کمممێتە ەۆشمممتێ دیممموگ ەبمممێب کە بەالل میێا ەکمممو ەبڕ
خێاگد س دڕەێڕە ئەبا ەۆشتس لە هەمێب شتا زیموتر بێم  .دببڕم ئەبڕبمێب کە
شەەیەکس تویبەتس لێنە رابێب ،لەتکە ۆ ب لەتکە بوینجو ب تەموتەب پیوز ب تموکە
تمموکەش بممومیە هەبممێب بە تممێکەاڵبل کرابممێب بەیە چێشممتس شممەە .بممۆ ەەەیممس
بێ ۆشمممتس هەگ کەبچکیمممو بمممرد بمممۆ بمممر جەکە تەگیقبمممێب ەبڕ چمممێ کە دڕبگیمممیە
بر جەکو س کە بۆیو دا رابێب پڕبمێب لە پمەە ەۆشم  ،تمەەز ئەبا ە ەودڕتیمو بایە
ەۆش ئەخە ە وبڕگاستس قوپەکەبڕب بە بر ج دایئەپۆشم  ،حەپکمەخو ب ئەبا
کە ئەمەیمممو دل سمممەیرل یەکتریمممو کمممرد ب قۆڵیمممو لێهەڵەممموڵس ب کەبتمممنە تمممیکە
ەال ل .
تممو لە شممێێکرد بممێب ەبڕ بە بە بە شممەب لۆککممێ ب دب سمما چممرال دڕسممتس ب
رو ۆسمممس ئین ەیکمممس داەیرسمممێنرابێب  ،سمممەموبڕگ ەیمممزال ئەهممموە ...بەدڕم چمممو
خمممێاگد ەبڕ کەبتمممنە قکمممەکرد بوسمممس بۆگدبممممو ب شمممەگڕکو س پێشمممەەگەەب
حکێمەتیو ئەکمرد .هەگیەکە بوسمس ئەب خمزم ب کەسمو ەل ئەکمرد کەبا بمێب بە
پێشمممەەگەە ،بوسمممس لێبمممێگد ب ئممموزایس ب ەبەزییمممو ئەکمممرد لەەەڵ دبەمممول
سەگکەبتنلا .خوبڕ موڵ کە دل یە دبا ا لە میێا ەکو س کەبتنە بوبێش دا ،
بە کمم ب بێکەکمممو س ەممێە کە مممێێ بێممن بمممۆ حەپکممەخو ب ئەبا کەبادیممموگڕ
مو لب ب خەبیو دێ ،ێێنیو بۆ هێنو ب بگڕکەشیو بۆ چۆڵ کرد .
سبەینا و س یێڕگۆشیو لەبێ خێاگد ،ئەبجو هەگچس موڵەکەش زۆگیو لەەەڵ
خەگیکبممێب کە ەگۆ ەبڕ ب ،ئەب شممەبڕش الیممو بەێنممنەبڕ گازل ەبممێب ب بە
سممممێپو ب موڵئمممموباییکرد ێکس ەەگمەبڕ کەبتممممنە گێ دبال ئەبڕل حەپکممممەخو
تکویەکس زۆگل لە خوڵێا س بێکتێ کرد ب ەەلا سێێنلل دا کە لە زبتری کوتملا
بە خوب ب خێزا ەبڕ بێنە الیو  ،هەگ ەختا لە مموڵەکە دبگکەبتمنەبڕ حەپکمەخو
ب ئەبا دڕسممتیو کممردڕبڕ بە مەتوکرد ممس خمموڵۆ س بێکممتێ ب هەمممێب ئەهەممس
موڵەکە .لە گاستیشو موڵێکس بموش ب بەخزمەتبمێب  ،هەمیشمە بەب سمەگ شموخەبڕ
الب دیێڕخو یممو ەەگمبممێب ،بەاڵم هممی ەێمممو لەبڕشممو یممیە کە ئەم خممزمەە ب
بەدڕبگاهمموتنەل ممموڵس حەپکممەخو دڕسممتس بێکتێ یشممس تیمموبێب ،دڕ دڕقممیقەیە
ەبێبێ کە کەتبێب ە گێ تۆرە قیڕڕل لێهەستوب ەێتس :یشتێکئ لێبەجێەوبڕ ،هەگبا
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تممۆزێ گابڕسممت ئێکممتە دێممەەبڕی ئیتممر بە هەڵەدابا بەگڕب ممموڵەکە گایکممرد لەبێ
کێگڕکەیو س پێ ەیش کە ئەبیپ گایکردبێب بە شێێنیو و کێگڕکە چوبل بە تۆرە
کەبە کیکمممەیەکس دایە دڕسمممتس بب مممێتس :یهمممو کممموکە ئەبڕ سمممن ەکو ە لەبیمممرە
چێبێ !ی تۆرە لە دڕستس بڕگەرە بە سێپوسەبڕب کمردیەبڕ ب سمەیرێکس کمرد ب
ەێتس :ی زۆگ سمەیرڕ خمۆ ئەممو ە هەگ ئەڵێمس قموبغە ریشمەک ی کمێگڕکە پێکە مس ب
ەێتس :یئەل قوبغە ریشە ی چی ی ئەممو ە قموبغس ئەب ەمێلە شەسم تیمرا ە
کە تەیوگڕکو ئەی ر ە خەڵ ب ئەبا یپ ئەیلۆز ەبڕ ب ئەیکە بە سنگ.
سەیریو کە چە ل جێا هەگ ئەڵێمس ئموڵتێ !..ی حەپکمەخو لە دبگڕبڕ قیڕا ملل
ب ەێتس یزببە گڕقبێینەبڕ لە سەگمو لای
تۆرە ەێتس :با هوتئ با هوتئ .بەەەگمس سێپوسس کێگڕکەل کردڕبڕب گایکردڕبڕ بۆ الیو .
سممەبرل لێیێرسممس :یئەبڕ بممۆ با بە هەڵەدابا چێی م ب بە شممێرزڕیس همموتیتەبڕ
ئەبڕ چییە بە دڕستەبڕ
دایکە کە لە سەگمو لا دڕسمتس خکمتبێبڕ ێربموڵس ەمێتس :قمێگ بەسمەگ حکمێمەە
کێگد لە وب ئەبو! وزا ا ەێلەل تەیوگڕکو یو کردببڕ بە سنگ ب کاڵشمینکۆو ب
بمممممڕ ەبل پیمممممو هەڵئەباسممممم ! همممممو سمممممەیرل ئەم سمممممن و ە بمممممکە ی کچەکمممممو بە
سەگسممێگمو ەبڕ لە دڕسممتیو بڕگەممرە ب سممەیریو کممرد ،حەپکممەخو هەگدبب
دڕستس بەگزکمردڕبڕ ب سمەیرل ئوسمەو س کمرد ب ەمێتس :یئمۆ .خمێایە ئەم ەمێال ە
بەگ سممەگل دڵممس خۆیممو کەبێ ،ئمموخر چ ەێ وهێکەممو کممردببڕ با ەێلەبمموگا ب
بۆگدبمو ەمممو ئەکە دڕ خمممێایە هەقیمممو لێبکەیمممتەبڕ ! ەێلەکمممو هەگ بڕ ب
ەێلەل تفە گ بابێب بەاڵم لەب ەەبگڕتربێب یەکس بەقەد ترۆزییە ئەبێب .
تۆرە هەگ ئەملیێ ئەبدیێ ئەکمرد ب ئەی مێە :ی چە مل زڕگد ب جمێا ی کەبیکمتس
کۆیو کوتەبڕ گب و یەکێکیو برد بۆ خمۆل ،کەبتمنە گێ بەاڵم بەشمبێب ئەمکمەگ
سەگڕبلێژ بێب ،زۆگ ئوسو بێب بۆیو  ،گب و لە کەبتمنەکەیەبڕ ترسموبێب بمۆیە
داگێکمممس ەرتبمممێب بە دڕسمممتییەبڕ بڕکمممێ ەۆچمممو ئەیچەقو ممملڕ ئەگزب بگدڕ بگدڕ
ئەگۆیش .
کە ەەیشتنە وب دێمکە سمەیریو کمرد بێکمتێ با خەگیمکە بەگڕب ببگ ئەبێمتەبڕ،
کە چممموبل بەممممو کەبە سکمممتبێب پرسمممس :ی ئەبڕ بمممۆ با زبب هممموتنەبڕ پەلەتمممو
چیبێب م ئێکتو خەگیکبێب بێەەبڕ بۆالتو خۆ وگڕحەە ەبێب لە گێ و ی
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حەپکمەخو ەمێتس :ەبڕاڵ زۆگبموش هموتی چمێ کە گێ ەکەممو سمەگڕبخێاگبێب.
بەاڵم موڵس خوڵم ئەبڕ ملڕ خزمەتیمو کمردی ب ئەزیەتیمو کێشمو بەدڕسمتەو ەبڕ،
زۆگ شەگمەزاگیو کردی .
تخمممێا قکمممەل با مەکە حەپکمممەخو خزمەتمممس چمممس ب ئەزیەتمممس چمممس ئەبا بە
چێ ەکەتمممممو ئەبڕ ممممملڕ خۆشمممممووڵبێب هەگ ئەبڕ ەبمممممێب بممممموڵ ب مممممر  ،ئەبا
بەتەموبێب کە الل کەمس سا چێاگ شەب الیو بەێنمنەبڕ ،موزا ئ ئەم پەلە پەلمس
هوتنەبڕیەتممو لەچممس بممێب بێکممتێ کە ئەم قکممو ەل ئەکممرد ،بڕختەبممێب شممەو
بەگێ لە داخو و کە بۆچس زبتر ەهوە لەگێ و لەەەڵیمو بمێایە بەڵم ب دیکمو ەبڕ
گب ممو پێێیکممتس بەیمموگمەتییەکس ئەم ببممێایە ،یممو هەگ هممی ەبمما خممۆ دببگ بە
دببگ تێر سەیرل ئەکرد!
تۆرە بە هەلمس زا مس بمۆ ئەبڕل پشمت یرل خمۆل پشمو س بێکمێت بملا ەمێتس :یجمو
حەپکممەخو ئەبڕش بمموش بمممزا ە کممو خممموڵس کمموکە بێکمممتێ زۆگ کمموکە ەەلمممس ب
حکەی ب ئێەەل خۆشەبێ  ،زب زبش دێتە موبڕە ب جوگیپ یمیە کە سمەگێ
لە بوگڕەو ەداە ب هەباڵس هەمێا ەپرسێ ی
بێکتێ تو بەگ دڕگکس موڵس سەبرل لەەەڵیو چمێب ،لەبێ خمێا حموریزل لێکمرد
ب گۆیشمم  ...حەپکممەخو ب ئەبا ممیپ لەبمموتس هەرممتەیە دڕ گۆ لەبێ مممو ەبڕ
ئینجممممو گۆشممممتنەبڕ بممممۆ ممممموبڕە دبال ئەبڕل حەپکممممەخو ب سممممەبرل بە دزل
ەسرینەبڕ لەبموگڕل مەسمەلەل ئەب حکمەینەبڕ قکمەیو کمرد ،گێمێ شمێێنیو بمۆ
جێبەجێکرد س دا و.
***
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گۆ ێ م الل ئێممێاگڕ دبب باڵ لەبەگدڕگکممس ممموڵس حەپکممەخو گابڕسممتو  ،ئممومر
مەخفەگێ بە قوپێتس پۆلیکس ب یشو ەبڕ سێاگل یەکێکیمو بێبمێ .تمۆرە کە لەم
کمموتەدا لە حەبشممە داگل بگد ئەکممرد بممۆ سممۆپوکو یو لە سممێچێکس دڕگەمموکەبڕ
ئەمەل دل ەممێگچ تەبگڕکەل دا ممو ب بە حەپەسمموبل گایکممرد بممۆ الل دڕگەمموکە تممو
بزا مما ئەمە چیممیەب ئەم پۆلیکممە کێممیە کەبا خەگیممکە دایئەەممرێ لەسممەگ باڵخەکە.
ئەچێ  ،ەختییتر چمێبڕ
زۆگ سەیر هوتە پێپ چوبل بەسەگپێ ب لەچکیو لە
پێشا ب لەپڕ قیژا لل :یئول ئومە خو ئەمە تۆل ی
کچەکو لەبالبڕ بە هەڵەدابا هوت بمزا ئەم قەگڕبموڵغس ب غەڵمبە غەلمبە چیمیە،
ئەبا ممیپ لە دبگڕبڕ حەپەسممو کە چوبیممو بە جەممس پممۆلیو ب خەب ە یشممو س
سێاگڕکە کەبە .تموکێ لێینزیم ەبمێب ەبڕ ەیمو زا س کە ئەبڕ ئومەخمو ە! ...ئینجمو
هەمێب پەالموگیوداب هێنویو بەگڕب بگب بێ بە هەاڵب پێکە ی  ،ئەب ئەی ێە ئەمە
چیمممیەب ئەب ئەی مممێە ئەمەە لەکێێبمممێب ئەبیمممپ لەبا زیممموتر پێئەکە مممس ،لەەەڵ
ئەبڕشو لە سمەگمو وب لەبەگ مو ملبیەتس قکمەل پێنەئەکمرا .تمۆرە شمتەکو س هێنمویە
هەیمێا ەکەب سمەگێکس کێشممویە بگێ ب سمەیرێکس ئومەخممو س کمرد کەبا کچەکممو
تێیئواڵبێب خێشکیشس لەبەگ پێکە ی بڕختەبمێب ببمێگێتەبڕ تمۆرە ەمێتس :یئەگێ
ئومەخممو ئەبڕ کەل بممێبل بە ەممومر مەخممفەگ موڵ م ئمموبابا خممۆ تممۆ زڕ مملڕق
بردی  ،بەبخێایە بامزا س حکێمەە دابیەتس بەسەگمو و!ی
ئومەخممو لەسممەخۆ ەممێتسی جمموگێ لممێە ەگێ بممو تممۆزێ پشممێبلڕم ،زبب ئمموەرڕکە
خۆشممکە مممردم لەسممەگمو و ،جەەکممو ئ هەمممێب هەگ ئمموب بممو جمموگێ خممۆم ەەگم
بکەمەبڕ ی (پێکە س ب ەێتس :ئەبسو بوسس ئومر مەخفەگتو بۆ ئەکەم)ی.
کێگڕکو کە هوتبێب ە بگڕبڕ ب بە قوپێتس ئومر مەخفەگ پێئەکە می  ،کە ەێێیمو
لەم قکەیەل ئومەخو بێب بگڕکەیمو چمۆڵکرد ،ئومەخمو یپ پموش تمۆزێ کەبتە
لەچمممم کممممرد ەبڕ ب سەگپۆشممممالبرد ب جممممل داکە ممممل ب بشممممککرد ەبڕیو ب
خۆەەگمکرد ەبڕ ،کەلەبا ە بێڕبڕ جەس ەۆگل ب خۆل ەمێگج کمردڕبڕب چموییەکس
ەەگم ب ەممێگل کممرد بە دبب قممێم ئینجممو ەممێتس :یبێممێ بە کێگڕکممو یپ بممو بێممنە
بگڕبڕ بوسممس ئممومر مەخفەگتممو بممۆ ئەکەمی کێگڕکممو همموتنە بگێ ب ئەبیممپ
لەسەگ قکەل خۆل گۆیش ب ەێتس :یجوگێ پێپ هەمێب شتا مژدڕل ئەبڕتو
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بلڕما کە ەببەهوگ شکێگ کێگل بێب ،پێمرێ تەل راریشمیو موگد ،هەممێب دایمو
لە چەپێەب کردیو بە قریشکێ هێگ (تۆرە بەگاکرد چمێب مژدڕبەگێم بمۆ ەەلمس)
حەپکممەخو لە خۆشممیو و ەریممو بەقێگبممو ب لەدڕبگەەگا دڕسممتس پێکممرد ،پمموش
ەختا هەمێب ەێتیو  :بوشە ئەل مەسەلەل ئەم پوڵتۆیە چییە ی
ئومە خو چول سێیەمیشس یێڕ کردب ەێتس :بال بوبکە سمەگم چە مل ا ئەکمو،
دڕل بوشە ،لە گێ و بوگا ێکس زۆگل لێلای هەمێب جەەکو ەو بێبێ بە ئموب ،لەشمئ
لەسەگمو و ئەلەگزل چمۆقەل دا مئ ئەهموە ب زۆگ بێوموڵبێبم ،کە ەەیشمتینە کمێ ە
موسس ب ئەب موبڕ ،منیمو بمردڕ چویخمو ەیە لەەەڵ دبب مموڵس تمر کە پمێکەبڕ لە
سەێەو س دڕگچێبێی  ،چە ل منوڵێکیشیو پێبمێب ،کمورر ئموەرل تێبەگئەبمێب بۆیمو ،
ئممۆو خممێایە هەقیممو بکممە ی (لەەەڵ ئەم دبەممویەدا گیممزێ جنێممێل پیکیشممس بە
حکمێمەە دا) قکمەکەل تەبابکمرد ب ەمێتس :یکە چمێینە چویخمو ەکەبڕ ،چویخمو ەل
چمممس گڕو ب تەو هیچمممس تیمممو ەبێب لە دب سممما حەسمممیرل شمممڕ زیممموتر ،دب سممما
پێشممەەگەە کە ئێەەیو مملل بەب حمموڵە بممو س یەکتریممو کممرد ب تممۆزێکس پێنەچممێب،
ەەمریو دگێژ لەەەڵ ئێێڕ هوت بە چە ل پەتێیە ب هە لێ پیتمۆڵە جمەەبڕ بمۆ
منوڵەکممو ب ئەم قوپێتەشممیو دا بە م م چممێ کە زۆگ تێکچێبممێم ،دببگ لە گبتممو
هەگ ئەگشومەبڕ ،کۆڵنجێکس زۆگ پیکمئ کردبمێب ،ئەبڕ ملڕل ئوەموم لە قکمەکو یو
بێب تێ ەیشتئ کە لەم گۆ ا ەدا مەخفەگێکیو ەرتمێبڕ ،جمل ب بەگەمس پۆلیکمس ب
پەتێیەکس زۆگیو دڕستکەبتێبڕ ،ئینجو ئوەریو بۆ کمردینەبڕ ب مو ب چویمو بمۆ
هێنمموی  ،بەب خممێایە ئەبا ئەبڕ مملڕ پیمموب دڵکممۆز ەبێ ممویە لەەەڵەممو  ،ئەب شممەبڕ
ە هەگ ممم یە دبا ێمم لە منوڵەکممو یپ لە سممەگمو و ئەمممردی ! ئەڵممێ لەەەڵ
هەممممێب گێبێاگێممم ب خەڵکێکمممیپ با دڵکمممۆزا ە ئەجمممێڵێنەبڕ ،بە دگێژایمممس گێ
هەگکەسێکەو بینیێڕ مەدحس کردبب خێا لێەو یو ەسێنای
حکممەی هەڵیمملایە ب بەەەگمیممیەبڕ ەممێتس :یئینجممو پممێگێ ئەەەگ ئەبڕ مملڕ بمموش ب
ریلاکوگ ب دڵکۆز ەبێ ویە بۆ میەەتەکەیو  ،ئیشیو چس بێب لەم کە ب کێێڕ بە
سکا تێر ب بە دبا برسس ،بەب خێایە جوگل با هەیە ەەاڵشیو دڕس وکەبێ
بیخۆ  ،ئەب گۆ ڕ لە ئەزمەگ شەگ بێبێ پێشمەەگەە و یمو لێبڕابمێب ،زۆگ برسمس
بێبێ کە جوشەکو یو شمکو لبێب ،لە شمێێنەکەیو هە ملێ بشمکە مو ب قەگاغە
کێلێرڕل چە ل گۆ ڕیو دۆزیبێڕبڕ ،ەێگج هەممێبل کمۆئەکە ەبڕ ئموبل لەکمێڵس
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پیوئەکە ب ئەیخۆ  ،جو ئەم چە شنە کەسو ە کە ە بەم حموڵە هەگ گازل بمب ،
ئومودڕش بۆ مرد لە گێ ەل ەە ب یشتیەو ەکەیو و لە حەڵێکمو کە کە بەزۆگ
ەیهێنوب ب هەمێشیو مموڵ ب حموڵس خۆیمو هەیە ب زۆگیشمیو یمو ێکس تێمر ب
تەسەلیو بێڕب بازیو لێهو یێڕ ،بۆیە ئەبڕل لەەەڵ ئێێڕ ب ئەب خەڵمکە کردبیمو ە
ب ئەیکە ئەبڕ لڕ وبویە ب ئوسوییە هەگ شویە س بوسکرد ییە!ی
ئومەخمممو ەمممێتس :ی مممم هەقمممئ یمممیە بەسمممەگ ئەم قکمممو ەبڕ ب تمممو مممموبم دبەمممول
سممەگکەبتنیو بممۆ ئەکەم ب قەە ەشممەزا یێڕ کەبا پێشممەەگەە ئەبڕ مملڕ کممێگل بمموش
ب دڵکۆز بەگامبەگ خەڵ  ،بامئەزا س هەگ شەگ ئەکە لەەەڵ حکێمەە ب بە !ی
ئوخر پێگێ ئەا شەگڕکە بۆ کما ئەکە ئەەەگ بمۆ ئەب خەڵمکە ەبما ئینجمو کە
ئەبا ئێکتە بوش ەب لەەەڵیو چمۆ بوبڕگیمو پێئەکمرێ کە دبال سمەگکەبت
یشتیەو پەگبڕگل بوش هەگ ئەبا بابا...
بوش ئەب
تۆرە ەەگایەبڕ الل کو ەەلس کەچێبێ مژدڕل بۆ بەگێ ب گبیکردڕ ئومەخمو ب
ەمێتس :تممۆ جمموگێ لەبڕ ەەگێ بممو بممزا ی بمۆ ئەبڕ مملڕ دباکەبتیم ئممومر مەخممفەگ
ئەبڕ بۆ دبب مو گ ئەچا کە تۆ ئێرڕە جێهێشتێبڕ
ی بڕبا بکە کە زۆگ بیرل ئێێڕ ب ئەب کە ب کێێڕشئ ئەکرد ،بەاڵم حوجس ب کوکە
حوجس ئیز یو ەئەدام ب هەگبڕهو کەسێ کموگیپ بمێب ئەهموت سمەگیو ئەدام،
ئەبڕ لڕ سەگقوڵ بێبێم بەهەزاگ حوڵ تێا یئ ئەب ەختە شتەتو بۆ بکڕم ب خمۆم
ئومودڕ بکەم ،ئیتر هەگبا رریو کەبتئ تۆرەبەگ!ی
دبال دبب گۆ سەبرل هوە بۆ الل پێگل بمۆ بەخێرهموتنەبڕ کرد مس ئەبب چموب
دڵڕب س دایکس ب ئەبا ب چوگڕکرد س مەسمەلەل حکمەی ب ەسمری  .دیکمو ەبڕ
بێکممتێ خممۆل تێهەڵقێگتممو  .بەپەلە بگ ب هەیممێا ێکس بممۆ بممێ ب زابا پەیمموکرد
لە زیمم ممموڵس خۆیممو ەبڕ ب هەگ زب بڕستوشممس بممردڕ سممەگ ب هەگچممس کممێ ب
کەلەبەگێکممس تیممموبێب بمممۆل چممموکرد  ،شمممیربا ب ەەلمممیپ وبموڵیمممو بمممۆ کڕینمممێ
حەپکەخو ب سەبریپ موڵەکەیو بۆ گێکخکتنێ ئێێاگڕیە ەسری برایە مموڵس
خۆل ب ئەبا یپ لەم دڵێ کێتییە گزەوگبێب .
بێکتێ ب دایکس هەگ بەگێێڕبمێب  ،بەتمویبەتس کە ەسمری ب حکمی بمێب بە دگابسمێیو ،
بێکمممتێ ئەبڕ ممملڕل تمممر دڵمممس خۆشمممبێب بەبڕل کەبا مممموبڕل هممموتێچۆکرد س زۆگتمممر ب
خۆبرد ەپێشەبڕل زیوتر دڕستکەبە توبڕکێ زبتر لە گب و ەیو زیکبێتەبڕ.
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ئێێاگڕیە کێگڕکو چە ل برادڕگێکیو لە موڵس حەپکمەخو لە دڕبگل سمۆپوکە
دا یشممتبێب  ،تممۆرەش کردب مێبل بە گۆ ل خممۆل ،بوسممس لێبنممو ب ئممێگد س بممۆ
کمممرد ممموبل ئەب ە ەمممۆگا یبێژا ەل بمممۆ ئە مممموگد کە حەزیمممو لێکردبمممێب ب
ئەمجوگڕ وبل دبا س تریشس خێاستبێبڕ سەگ ئەبا ەل جوگا س.
حکەی کە ئەبڕ لڕل تێا یبێل خمۆل ەرتبمێب کە ەداتە پمڕمەل پێکە می ەمێتس:
یکوکە تۆرە ەیو خۆ تۆ هەمێب جوگێ هەگ بوسس دبا بمۆ ئمێەە ئەکمرد ،بمزا ئ
ئەمجوگڕ بێب بە چێاگ تۆرە بە تێگڕییەبڕ ەێتس :یچە ل جوگ ئەڵێئ کە م قکە
ئەکەم حەز مموکەم کە قکممەکەم پێببڕێ م  ،ئەب جمموگا ە بیممرم ئەچممێب ،با ئێکممتو
بیمممرم کەبتەبڕ ،ئەبڕ چمممس تیمممویە کە هەیە شمممتس لەبیمممر ەچێممم یمممو غەڵەە
ەکوە ی
دا یشمممتێبڕکو هەممممێب بڕختەبمممێب ببمممێگێنەبڕ لەبەگ پێکە مممی  ،بەاڵم کەسمممیو
ەیئەبێرا دڕگیبڕێ لەبەگ تۆرە ،چێ کە ج ەل لەبڕل کە ئێکتە هەگچمس ەشمیویە
ب ەکممرایە پێممس ئەکممرد  ،ئیتممر قکەشممس بممۆ ەئەکممرد  ،ئەبا ممیپ قکممەکو س تممۆرە
سەگچوبڕل خۆشس ب گابێاگد یو بێب ،جوگل با هەبێب همی ریەەێکمس پێکە ینمس
ەئەەەیشتا ،بۆیە زۆگ مەگاییو ئەکرد ب بایو پیشو ئەدا کە هەمێب قکەکو س
ەستەو ب گاس ب خۆش ب بە دڵ ەێێیو لێئەەرە ب هەبڵیو ئەدا کە زۆگتمر
قکەیو بمۆ بکموە ب بوسمس گابمێاگد س خۆیمو بمۆ ب ێمڕێتەبڕ .ئەممو لەم بەزم ب
پێکە یممممنەدا بممممێب کە لە دڕگەویممممو دا ،ەبگۆز گاپەگل ب چممممێب بزا مممما کێممممیە،
ەەگایەبڕ کموغەزێکس بەدڕسمتەبڕ بممێب دایە دڕسم ەەلمس ب ەممێتس:یئەمە بمۆ تممۆیە
ئەحمەەدل پێشمەەگەە هێنممول ،لەەەڵیشمس خەگیم بممێبم کە بێمتە ببگێ ،ەهمموە
ەێتس ئیشیکەم هەیە.ی
ەەلس کوغەزڕکەل بە پەلە کردڕبڕ ب کێگڕکو یپ بێلڕ گ بمێب ب چوبیمو بمڕییە
دڕمس بزا چس تیویە .ەەلس چوبێکس بە کوغەزڕکەدا خشو ب تۆزێ دڕمێچموبل
تێکچمممێب کممموغەزڕکەل پێچمممویەبڕ ب خکمممتییە ەیررمممو س ب دڕسمممتس دایە کممماڵب ب
جومو ەکەل ب ەێتس:
 یکێگینە هەست بو بڕۆی یبێکتێ ەێتس :یهو کوکە ەەلس خێرڕ ی
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 بو جوگێ بڕۆی بۆ (مەقەگ) ئینشولاڵ خێر ئەبێ .لەەەڵ ئەبڕشممممو کە کێگڕکممممو ەەگمممممس بگڕکە ب دا یشممممتنەکەیو ئەبڕ مممملڕ ال
خۆشممبێب خممێا خێایممو بممێب هەگبا بەێنممنەبڕ ،بەاڵم هەمممێب ەممێگج گاپەگیمم ب
چەکەکو یممممو کممممردڕ شممممو ب بێمممملڕ گ پێاڵبڕکو یممممو لەبەگ دڕگکممممس ببگڕکەدا
دایو کەدبێب ،لە پا کردڕبڕ.
حەپکممممەخو ب ئەبا کە لە ببگڕکەل بەگامبەگیممممو بممممێب لە بگتەبترپەیممممو
تێ ەیش م کە یمموزل گۆیشممتنیو هەیە ،بممۆیە سممەگێکس کێشممویە دڕگێ ب ەممێتس:
یئەبڕ ئمممۆغر ئەکە بمممۆ با زبب ی ەەلمممس لێمممس چمممێبڕ پێشمممەبڕ ب ەمممێتس :ی دایە
میێا ەو هوتێبڕ ئەبا بڕۆی ی دایکس بە موتییەکەبڕ ەێتس:
یئەل تۆ بۆ ئەگۆی ئەل ئەمشەب مۆگڕە یمیە کە لە مموڵەبڕ بنێیم بمۆچس بەم
سەگمویە ئەچی ب دێیتەبڕ با حکەی ئەگباە ئەب هەمێ برادڕگا ەشتو لەبێ
ئیتر میێا هوت تۆل بۆچییە ی
ەەلممممس پەلەل بممممێب بەاڵم لەبەگ دایکممممس با پیشممممو ەدا ب ەممممێتس :تمممموزڕ خممممۆم
کۆکردۆتەبڕ ،ئەگۆم بەخێرهوتنێکیو ئەکەم ب ئەەەگێەەبڕی.
ئەبا گۆیشمممت تمممۆرەش شمممێێنیو کەبە ،زا مممس شمممتێ قەبمممموبڕ ،دڵمممس کەبتە
مەگاقەبڕ.
ەەیشتنە بوگڕەو ،برادڕگا یو شێرزڕ بێببمێب  ،ئەبڕل لەسمەگ بێتەلەکەبمێب ،هەگ
قکمممەل بڕگئەەمممرە ب یەکممما لە تە یشمممتییەبڕ بمممێب ئەینێسمممییەبڕ ..لە ئە جوممممو
دڕگکەبە کەبا حکممێمەە هێرشممێکس زۆگ ەەبگڕل کممردبڕتە سممەگ چەمممس گڕزا
ب هێزێکمممممس زۆگیشمممممس بەگێمممممێڕیە بەگڕب سمممممەێەو س ،بمممممۆیە ئەبممممما لە هەممممممێب
بوگڕەوکو ەبڕ پێشەەگەە بنێر تو بە زببل بە رریول پێشەەگەەل ئەب وبچەیەدا
بکەب  ،کەبا بەب هێزڕ کەم ب چەکە خراپو ەیو شەگێکس قوگڕمو و ەیمو کمردببڕ
لەەەڵ هێمممزل زۆگ ب پممممڕ ب تمممموزڕتری چەکمممس دب منممممس دگ مممملڕداگ ب زۆگیممممو
لێکێشممممتێب ب برینمممملاگ کممممردبب ب لە خۆشممممیو تە هممممو چممممێاگ پێشممممەەگەە
شەهیلبێب .
بوگڕەممو کەبتە کممۆکرد ەبڕل پێشممەەگەەل مموبچەکە ب بەپەلە وگدیممو بە دببل
ئەبا ەشمممو کە بە ئیجممموزڕ چێببمممێب ەبڕ بمممۆ مممموڵس خۆیمممو ب ەمممێگج ممموبل ئەب
پێشمممەەگەو ەیو باڵبکمممردڕبڕ کە ئەبمممێب بەب شمممەبڕ بمممکەب ە گێ بەگڕب چەممممس
16١

گڕزا  ،ممممموبل ەەلمممممس ب حکمممممەی ب بێکمممممتێ ب ەبگۆزیمممممپ لە گیمممممزل ئەب
وبا ەدابێب کە ئەبێب بچ بۆ جەبهە.
تممۆرە خێممرا خممۆل ەەیو مملڕ ممموڵا .حەپکممەخو ب خێشممکس زۆگ شممێرزڕبێببێب
لەبڕل کە پێشممەەگەەکو با بەپەلە ئەگۆ بمممۆ (مەقەگ) لە شممێرزڕییلا جێیمممو بە
خۆیو ەئەەرە ،بە ۆگڕ ئەهوتنە بەگ دڕگەو ئەیو ێە :ی بە خێا شتێ قەبمموبڕ
کێگڕکو زۆگ بەپەلە ب شمێرزڕیس گۆیشمت  ،حەپکمەخو خەیموڵس ئەکمردڕبڕ یتمۆ
بێێممس خەبەگل تەیمموگڕ ەبێ م کە بەیممو س بێممتە سممەگمو  ،بەاڵم ە ،بممۆ تەیمموگڕ با
شممێرزڕ مموب  ،ەەلممس زۆگ تێکچێبب مێب ،ئەترسممئ بڕک مێ ئەب گۆ ڕ ب مێببا کە دبب
پێشممەەگەە دڕمەقوڵێیممو بێبب مێب خەگی م بممێ بممیکە بە وخۆشممس ب شممەگ ،همموت
ەەلییو بو گ کرد! .ە ئەمەش گێس تێنوچا ئەب هەممێب مەسمئێ ب لێێرسمرابڕل
لێممممممیە ،بممممممۆ ئە ێممممممر بە دببل ەەلممممممس ب ئەبا ممممممو ی ئەم خەیممممممواڵ ە بە تەبابل
حەپکەخو یو شێە ا  ،لەپڕ خێگپەیە هموە بە دڵیمو ب ەمێتس :یحموجس یمو بمراکەل
شتێکیو لێنەهوتبا ی خێشکیشس هەگ بڕکێ ئەب لەم چەشنە خەیمواڵ ەدا بمێب ،کە
تۆرە هوە بەگڕب موڵ ب ئومەخو س دل لە وب دڕگەموکەدا بڕسمتوبڕ پێی مێە :ئەبڕ
بممۆچس لێممرڕ چەقیێی م بەم سممەگمویە تمموقەتس ممرکە ب مموڵەل ەخۆشممیتەو یممیە
بممڕۆگڕ ببگڕبڕی ئەبیممپ ەممێتس :بڕاڵ تممۆرە دڵممئ زۆگ کەبتە مەگاقەبڕ ئەبڕ چممس
بێب با کێگڕکو بە هەڵەدابا هەستو ب گۆیشت ی
تۆرە بە موتییەکەبڕ ەێتس:
یهی ییە هی ییە ،تۆ جوگێ بڕگڕ ببگڕبڕ..ی
حەپکەخو ب گبب موکیپ لەەەڵ ەسمری کە ئەب شمەبڕ لەەەڵ حکمەی هموتبێب
بممۆ الیممو هەمممێب بە پەلە چممێب بەپیممر تممۆرەبڕ ب بە پەگۆشممەبڕ سممەگیو کممردڕ
سەگل ب ئەیو ێیک بمزا چمس قەبمموبڕ ،تمۆرەش خمۆل لە خۆیمو خەگیم بمێب
لێ بێتەبڕ لە داخس هێرشەکە ب هیس کێگڕکو کە ئەبا بچ بۆ شمەگ ،خەرەتمس
چممێاگ شممەهیلڕکەش خممۆ ئەبڕ لە هەمممێب دۆخێکممس کەل ەرا تربممێب ،سممەگبوگل
ئەمو ەش ئەترسو لەبڕل کە ئەەەگ مەسەلەکە بە گاستس ب دگبستس بۆ ئەمو یپ
بممو بکممو ،ئمموخۆ ئەبمما چیممبکە  ،بممۆیە دۆش داممموبێب ،حەپکممەخو بە تممێگڕییەبڕ
ەێتس :چیتە ئەبڕ بۆچس قکە موکەل دڵەمو شمەقس بمرد ،هەگچیمیە بمێبڕ بیێما،
مردی !!ی
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تۆرە دڕمس تێکەڵێپێکەڵ بێب ئینجو ەسری هێرشس بۆ برد ،ئەبیمپ ئیتمر چموگل
ەمممو ب پێی ممێت  ،کەبا شممەگڕ لە چەمممس گڕزا میممرل هێرشممێکس زۆگ ەەبگڕل
کممردۆتە سممەگیو ب هێزێکممس ەەبگڕش بەگێممێڕیە بەگڕب سممەێەو س .پێشممەەگەەل
ئێرڕش ئەبا بچ یوگمەتییو بلڕ ی
حەپکەخو سڕ بێب دڕمس بش بێب بە ئوشمکرا ەمێێس لە تەپە تەپمس دڵمس بمێب ،بمۆ
ئەبڕل ەکەبێ هەگ لە شممێێنس خممۆل دا یشم ب بە دڕ ێکممس ەریو مموبییەبڕ پرسممس:
ەەلمس ب حکممەینیپ (تممۆرە سممەگێکس بممۆ لەقممو ) ئینجممو پرسممس :ئەل ەبگۆز ی تممۆرە
بە دڕ ێکممس ممزم ەممێتس :یئەبیممپی ئممومە خممو لەم کمموتەدا هێشممتو هەگ لە حەبشممە
دڕسممتس هەڵبڕیبممێب بممۆ ئوسممەو دبەممول ئەخێێنممل ب بە چممێاگدڕبگل خۆیممو رممێبل
ئەکممرد ب مموبل کێگڕکو یممو س یەکە یەکە ئەهێنممو ئوەممول لە قکممەکو س تممۆرە ەبممێب ،کە
ەممێێس لە شینێشممەپۆگل کچەکممو بممێب ،همموتەبڕ الیممو ب قممۆڵس تممۆرەل گاکێشممو ب
قەمکەڵەکەل بودا ب ەێتس :یمەەز بۆ خێا!! با دڵئ گابڕستو پێئ بێا چس بێبڕ ی
تۆرە هەڵچمێ ەمێتس :ی ئێکمتە گبب بمکەمە چ الیە قیمبەە کومەتمو خمێایە چمۆ منم
تێبشس ئەم شێتو ە کرد ئەەەگ قکە وکەی  ،ئەکەب ە سێێنلدا ب قێگئو هەڵبڕی ،
ئەەەگ قکەش ئەکەی ئەم لەمالبڕ ئەبێگێتەبڕ ب ئەب لەبالبڕ زمو س ئەشکێ !.
ئومەخممو ەممێتس :یزبب قکممە بممکە با ئە ممۆم شممکو! تممۆرە بممۆ ئەبیشممس ەێممڕایەبڕ،
ئەبیممپ تممو خممێاهێزل دابممێبیە بە هەگدبب دڕسممتس کێشممول بە سممەگیلا ب ەممێتس:
یئێکمتە هەمممێب منوڵەکو ەممو ئەبمما بچم ی تمۆرە ەممێتس :یئەل چممس ئەگێممێڕاڵ ئەبمما
هەمێب بڕۆ بۆ شەگ ،ئەل رەگقیو چییە هەمێب هەگ پێشەەگەە می با ئێمێڕ
لێرڕ ب ئەزا  ،ئەەەگ دای ب بموبکس ئەبا میپ بمزا کەبا کێگڕکو یمو ئەچمێ
بۆ شەگ لە ئێێڕ خراپتر ئەکە  ،چێ کە کێگڕکو س ئەبا یپ بڕکێ هینەکمو س ئێمێڕ
خۆشەبیک ب موزداگل الل دایم ب بموب ب کەسمیو  ،لەبەگ ئەبڕشمە کە ئەم
کممێگا ە هەمێبیممو بە ئمموگڕزبب گڕزامە مملل خۆیممو همموتێب ب خۆیممو حەزیممو
کردببڕ کە ئەم گێم ەیە ب مر ب کمێگدایەتس بمکە  ،ئەبما بشمچ بمۆ شمەگ ب بمۆ
هەگ شێێنێ کە ئەمریو پا کو ی.
ەسری ەێتس :دیکو قکەل ەستەو ب بڕەز ب ەسیوەە دڕستس پێکمرد ئەم
قکو ە بۆچییە دیوگڕ هەمێب هەگ بە گڕزامە لل خۆیو هموتێبی ب پەشمیەو یپ
ی !ی
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تممۆرە ج ەگڕیەکممس خکممتە بەینمممس لێممێیەبڕ ،بەدڕم ەەگا ممس ەیررو ەکممو ییەبڕ بمممۆ
شقوگتە ەێتسی بوشە کە تۆ ئەبڕ لڕ ئەگڕستۆل دڕ بە دای ب پێگیش بێما کەبا
لە خۆیممو ەکە ب بیمملڕ ە دڕس م خممێا ب ئەجەلممیپ بەدڕسمم خممێایە ،بە خممێا
ئەبڕل ئەجەلس هوتبێ بیخە ە وب شێبشمەل (رەگەمو )ڕبڕ هەگ ئەمرێم  ،ئەبل
ئەجەلیشس ەهوتبێ بیخە ە بەگ هەزاگ ەێلەە ب بۆگدببمو هەگ هیچمس لینمویەە!
ەێێ مەدڕ ا ب دبەو بکە خێا ئوەمول لە هەمێبیمو بما ب سمەگیو خوە بەسمەگ
دب منەکو یو و ،چێ کە شەگل حەو ئەکە ! ئەەینو بڕکێتر قکەل کەسس پێنوبێ ،
ئەبا خۆیو هوباگ ئەکە  :یو کێگدستو یو ەمو ی.
گبب مممو مممموە ب مەلمممێ لەبەگ پە مممجەگڕکەدا بڕسمممتوبێب( :ئەل بمممۆچس بوسمممس
بێکتێ س ەکرد تۆ بێێس ئەبیپ بمڕباە بە خمێا ەەیمب ەبمێایە ئێکمتە لە تمۆرەم
ئەپرسس ،بزا ە هەگ وبیشیو ەبرد! کە لە کێگڕکو یشیو بوشتر ب بە خزمەتترڕ
بۆیممو  ،دڕل قەینمموکە م م وهەقیممو مموەرم زۆگ شممێە اب  ...ئممول خممێایە ئەمە چ
شەبێ ب چ خەبەگێ بێب )
گبب و لەم مشتێمڕڕدا بێب لەەەڵ خۆل کە بڕ بێ یو ێکس لێهوتبێب کە دڕ مس
دڕگەو هوە.
کێگڕکممو همموتنە ببگێ :ئومەخممو لە الیەکەبڕ ەرمممۆڵە بێبب مێب ،دیکممو ەبڕ پشممتێنە
حەبە ەەزییەکەل بەستبێب کە بۆ وب کەبتم ئەیبەسم ب سەگیشمس جەگا ملبێب
ب بە کممزل دا یشممتبێب ،هەگدبب ئە ممۆل ەرتبممێبڕ بمموبڕش ،ەسممری لەبالتممرڕبڕ بە
دزیممیەبڕ ئەەریممو ،گبب ممو ئەبڕ مملڕل تممر چمموبل کممرا ب مێبڕبڕ لە ترسممو و ب ئەبیممپ
بێمملڕ گ ب گڕ ممگ هەڵبزگکمموب بممێب  ،تممۆرەیپ مممژل ەەبگڕل ئەدا لە ج م ەگڕکەل ب
تممممممممۆزێ دبکەڵەکەل لە سممممممممن یو ئەهێشممممممممتەبڕ ب دبایممممممممس لەسممممممممەگخۆ ب بە
هێ ەگ یشو لا ێکەبڕ لە هەگدبب کێ ەلێبتییەبڕ دڕیهێنو ،بڕ ب دبکەڵکێشس سێپو.
بەم دیەە ەدا کێگڕکو تێ ەیشت کەبا تۆرە مەسەلەکەل بە ئوررڕتەکو ەێتێبڕ،
بڕکێ شتێ ئەمەیو پێخۆش بێب ،چێ کە ئەگکێکس ەرا س لە کۆڵ کرد ەبڕ کەبا
داموبێب بەدڕستییەبڕ ،ەیو ئەزا س کومیو پێیو بێێ ب چۆ ب چییو پێبێێ
ەەلمممس بە پێکە ینمممێکەبڕب بڕ ئەبڕل کە پیشمممو س بممملاە کە همممی ەقەبمممموبڕ ب
ئەممممو زۆگ تەبیعمممس ب لەسمممەگخۆ  ،چمممێب بە الل دایکیمممیەبڕ ب دڕسمممتێکیلا لە
گبمەتییەبڕ ب ەێتس:
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یئەبڕ چییە دایە ەیو بمۆ با دڵتە مس ئینجمو ئموبگێکس دایەبڕ لە پمێگل ب ەمێتس:
هەل هەل! ئممومر مەخممفەگ هەگبا ئەبێ م  ،ئەمە چیممیە ئەبڕ بممۆ باتممو لە خۆتممو
کممردببڕ ،خممۆ ئێممێڕ لە ک م خۆت مو مێسممێەو ب ممێێژکەگ ب بڕباتممو بە خممێا ب
قەزابقەدڕگ هەیە! کەچس لەبوتس ئەبڕل دبەمول خێمر ب سمەگکەبتنەو بمۆ بمکە ،
سمممەیریو کە هەممممێب بە جوگێممم بگڕیمممو بەگدابڕ! جممموگێکس تمممر چمممێبڕ الل
دایکییەبڕ ب ەێتس :ئەگێ ئەبڕ قکەکو چییو لێهموە بیمرتە کە ئەت مێە ئەیمکە
مم ەیممکەم ب تممۆ ەیکەی م ب ئەب ەیکممو کەباتە قکممەل زلممیپ مەکە  ،بممو هەگبا
سمممێب ب سەگشمممۆگ بمممی بەگاممممبەگ بەب هەممممێب زبڵمممئ ب زۆگڕ  ،بگدڕ بگدڕ
میەەتەکو بتێێننەبڕ ب زمو ەکەشەو لە بیربەگ ەبڕ!! ئەمە قکەل کێبێب ی
دایکیشس هەگ چوبل ئەسڕییەبڕب بێلڕ گ ئەەریوب هی جێابێکس ەئەدایەبڕ.
ەەلممس هە وسممەیەکس هەڵکێشمموب ەممێتس :ی ئەم ممێکە ممێ ب ەریممو ەل پێنمموبێ ،ئەەەگ لە
قکەکو پەشیەو س رەگمێب خۆتو کۆبکە ەبڕ بو ب ەگێینەبڕ بمۆ سمەێەو س ،خمۆ کە
بەزۆگ ەیهێنممموبی  ،خۆممممو هممموتێی بڕ ئەب خەڵمممکە ،ئمممێەەش بیمممژدا ب پیممموبڕتس
ەیهێشتێبڕ کە دا یشی بە سەگکزل ب مەشۆگل ،دڕل ئەڵێ چس بەب خێایە کەسمەگ
م ب حکێ ئەچینە سمەگ دبکمو ب کموگل خۆممو ەبگۆز ب بەختیموگیپ ئەەەگێمنەبڕ
سەگ مەکتەبەکەیو  ،حکێمەتیپ هەگ ئەبڕل ئەبێ لێەو کە بچی بێێی تۆببە ،هەقس ە
کێگد ب ە کێگدایەتییەو ییەب لەەەڵ ئێێڕی ! ،دڕل ئەڵێ چس .ی
دایکممس جممێڵە جممێڵێکس پممێکەبە ،پممێگل دڕسممتس بممرد بممۆ سممەگگل بڕکممێ ئەبڕل
بیەبێ بزا ا بوش سەگل بەستێبڕ! تۆرە کۆکە ەرتس دیکو ەبڕ ەەلس ەێتس:
 دڕل جممممێا بمممملڕ ەبڕ ،سممممبەینا ئەگۆ ەبڕ ئیتممممر بممممزا ی بە خێممممر بسەالمەتس ئەمو کە بە جوش یو جوسێ ! .
حکەی بە پێکە ینەبڕ ەێتس :الم بایە م بە کەڵکمس جوشمێتس بمێئ ،بەاڵم تموقەتس
سێگا ەبڕم ییە بەم کمۆاڵ ب بەب کۆاڵ مو بەدبال ئەم ب ئەبا (دیکمو پێکە مس ب
ەممێتس :ئەب ئیشممە گڕ م ە بممۆ بەختیمموگ ب ەبگۆز چممو بێ م چممێ کە سممێکەڵە !!ی
ئومەخو خۆل ەێگچ کردڕبڕب بە تێگڕیس ەێتس:
یئەل بەزیودل خێرم ەکرد (گیزێ جنێێل مزگیلا بە میرل ب جموش ب جەیمپ ب
جوسێ ) ئینجمو ەمێتس :بڕلما خمێا ەکمردڕ ئەبسمو بە دڕسمتس خمۆم هەگدبکتمو
ئەکێ م.ی
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ەەلس بەم قکو ە دڵس خۆشبێبگبشس کردڕ دایکس ب بە پێکە یمنەبڕ ەمێتس :ئینجمو
حەپکممەخو ئەبێ م بە دایکممس جمموش ب جوشممێلکە!ی دایکممس بەلکممس سەگپۆشممەکەل
چمموبل سممڕل ب ەممێتس :خممێا ئەب گۆ ڕمممو پیشممو ەدا ،یمموخێا هەمێبممممو بە
گۆ ێ بەری ب بامو بەسەگ ەیەە!!ی
یئەل چممس ئەەەگ حەزبکەی م پێشممەەگەەبی ب خەبمموە بکەی م ب لەسممەگ حەو ب
شەگڕو ب ومێسس خۆمو ب خەڵکس باڵتەکەمو بکەینەبڕ ئەبڕ ئەبێ بچی بۆ
شەگ ب بکێ ی ب بشکێ گێی گڕ ە هیچیشمەو لێمنەیەە! ئەڵمێ میمرل تمۆو ب
تو م ب تەیمموگڕل هەیە ئینجممو ئەەەگ ئەم چەکممو ە یممو هەگچەیممیە هەمممێب شممتێ
بێبایە خۆ ئەبێب خەبوتس تموقە یە میەەەتمیپ لەب د یمویە سمەگ ەکەبتویە چمێ کە
هەمێب ئەب حکمێمەتە زۆگداگا ەل کە ەەلە زۆگلێکمراب ب چەبسموبڕکو شمەگیو
لەەەڵکممردبب ب ئەکە چەکممس ب ممرڕ زۆگ لەمەل ئەم حکممێمەتە زۆگداگڕل ئممێەە
زیمموتر ب چمموکتر ب لەشممکرل گێکممێپێکتر ب زۆگتریشممییو بممێبڕ لەەەڵ ئەبڕشممو
ئەبا هەگ ێرکەبتممێ ب ەەال ممیپ بە دگێژایممس تەئممری لە ئە جومممو سممەگکەبتێ
بێب  .سمەگڕگال ئەمە ئمێەە شموگڕزال هەممێب گێ ەببمو ب کمێ ب کەلەبەگێکمس
باڵتە شوخوبییەکەمو ی کە ئەبا بڕ ب کێێر با  ،بۆ ئیکمێوتس قکمەکو ئ ئەبڕ
ئەزمەگ بمڕۆ سمەیرکە پمڕڕ لە لمۆگل ەەسممکەگل سمێتوب ب دڕبموبەل شمکوب ،تممو لە
پێچێ دڕگبوز ئەبم پێشمەەگەە پێچێکیتریمو لێئەەرێم  ،ئەبجمو سمەگل شموخیو
لێئەەری ب ەۆگل بوبیو ئەسێتێنی  ،ئێەە ئەم هەمێب شمو ب کێمێ ب ئەشمکەبە
ب پە مممو ب پوسممموگا ەمو هەیەکە ئەبا ە هەگ گێیێێنممموبە سەگشمممێتیپ ئەبممم
تیویممو ،ئیتممر ئەبڕ بممۆچس ئەبڕ مملڕ ترسمموب  ،لەم دب مممنە خممێێڕییە  .دڕل هەسممت
ئیتر وبل خێال لێبێن بو ئێەەش خۆممو کمۆکەینەبڕ ب بمڕۆی  ،بێ ێممو ئێکمتو
لە بوگڕەو چوبڕگبا ەو ی.
گب مممو  ،بە دگێژایمممس بڕخممم ەمممێێس هەڵخکمممتبێب ،بەشمممکێ ئەمە خمممێایە بوسمممس
بێکتێ یپ بکە  ،بەاڵم بێکتێ یپ هەگبڕ ئەممو چێبمێ دایم ب بموبکس همێە
بکوتەبڕ .ئەبا یپ سەگل د یویو لێهوتبێڕبڕ یە  ،دایکس ئەەریموب بموبکس قکمەل
پێنەممموبێب لەتمموب کێگڕکەیممو  ،ئمموبا زبتممر لە حەپکممەخو ب ئەبا زا یبێبیممو
کممێگێکس خزمیممو کە پێشممەەگەەبێب چێبممێ پێی ێتبممێب لە کوتێکمملا بێکممتێ ب
کێگڕکو لە موڵس حەپکەخو بێب ب بە قکەکو س تۆرە پێئەکە ی
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کێگڕکو ئەەەگچس کە دایکەکو یو بەم حەڵە ئەبینمس بەزڕییمو پیویو مو ئەهموتەبڕ،
بەاڵم وچوگیشبێب ئەبێب بڕٶ  ،تو زبب ب ە ە هوبگێکو یو ب دبا ەکەب  .ەەلس
چێب بەالل دایکییەبڕب دڕسمتس کمردڕ مەمس ب ەمێتس :یئیشمەاڵ چە مل گۆ ێکیتمر بە
سممممەگکەبتێیس ب بە سممممەالمەتس ئەەەگێیممممنەبڕ بۆالتممممو ی سممممەگل دایکممممس ممممو بە
سممممن ییەبڕب بە زڕگدڕخە ەیەکەبڕ ەممممێتس :یزۆگل ەممممموبڕ ..هەگ ئەم سممممەگموب
سممۆڵەیە ەمێنمما ،ئە ێممرم کممێگدۆ ب دایکیشممس بممێ بممۆ الە ،ئیتممر لە خۆشممس ئەب
سمممەەبوبە ئەزا مممئ کەسمممەو لەبیمممر مممومێنا!ی دایکیشمممس دبب دڕسمممتس تەزییمممێب
لەگزۆکممس لە مەممس ئواڵ مملب بڕ ب منمموڵ دایە همموگڕل ەریممو ێکس بەگز ب بەكممێڵ ب
دڵ .ئینجو لەەەڵ حکەی ب ەبگۆزیپ دبەموخێازیییەکس بال کمرد ،خێشکیشمس
لەب دڵ یرا ەتر بەگێس کرد  ،ئیتمر کێگڕکمو هەگ بڕ ب شمتا خۆیمو گاپکمکو
لە دڕسممتییو  ..هەگچە مملڕ دڵیشممیو پممڕ ببممێب بۆیممو  ،بەاڵم چوگیممو ەبممێب هەگ
ئەبممممێب بممممڕۆ بە پەلە بمممم ە ە هوبخەبوتەکو یممممو  ،چممممێ کە ئەب گێ ممممویە خۆیممممو
هەڵیو بژاگدبێب ەرتبێیو ەبەگ هی هێمز یمو ەموتیفەیە ەبمێ بتمێا ا الیو بملا لێمس
یممو پێیممو ب ۆگێ م  ،بڕ یممو کوگیممو تێبکممو .بممۆیە زۆگ بە پەلە چممێ ە دڕگێ ب لە
حەبشممەب هەیممێا دڕسممتیو کممردڕ مەممس گب ممو  ،حکممەی الل خممۆل ئەیێیک م
هە ملێ ئومۆ ەموگل بکموە کە ئوەمول لە دایکمس ب پمێگل بێم  ،بەاڵم کە چموبل بە
ررمێکممکس ەسممری کەبە ،چممۆ بێمملڕ گ بڕ پەێسمم بەسممەگ گبمەتیممو دێممتە
خێاگڕبڕ ،بۆل ەهوە خۆشس ەیئەزا س چس ئەڵێ !.
تۆرە شێێنیو کەبە تو بوگڕەو بێئەبڕل ەێێبلاتە ەەلس ،کە پێس ئەەمێە بچیمتەبڕ
ممموڵس الل دایکممس ب ئەبا  .بەاڵم چممێ کە ەەلممس ئەیزا یممس کەبا تممۆرە خممۆل حمموڵس
لەبا بوشتر ییەب هەگ ئەبڕیە کە ئەم گبل ویە ب رل بۆیە لەەەڵس ەبە.
ئەبڕ ممملڕل پێنەچمممێب بێکمممتێ یپ دڕگکەبە .کە لە دبگڕبڕ چممموبل بە ەەلمممس ب
ئەبا کەبە پشممتیو لەبڕ ب بەگڕب بوگڕەممو ئەگۆ  ،ەختمما خممێال دباخک م بممۆ
ئەبڕل ەیبیمممن ب بە بیمممو ێل هەباڵێرسمممینس ئەبا ەبڕ سمممەگێ لە حێکمممەخو ب
ئەبا بمملاە ب خێاحوریزیممو لەەەڵ بکمموە ب ەختمما چوبیشممس زاخمموب بمملاە بە
بینینممس گب ممو ەیممو !  .بێکممتێ خممۆل کممرد بەمممواڵب بە ەەگمممس هەباڵممس ەەلممس ب
ئەبا ممس پرسممس ب کەدل هەمممێب ممموە ب خەم یممن کەبتە دڵمملا ەبڕیو ب بوسممس
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ئمموزال دایکممس بممۆکرد کە چممۆ دڕسممتس دابڕ بە پشممتیو ب بەخۆشممییەبڕ بەگێممس
کممممردببڕ  ..بڕ ەممممێتس ی هەمممممێب کەسممممێکوگل ئەب پێکممممەەگەو ەل ئەم مممموبڕش
هەگبڕ ب دای ئەم کمێگ ب خزمەکو یمو بەگیمئەکە  ،کە ئەچم بمۆ شمەگ ،بمۆیە
هەگ بۆ کو ەەلس ب کێگڕکمو یپ جمێا یمیە کە ئێمێڕ با خەم ب خەرەە پیشمو
بلڕ  ،ئەبڕ کچەکو قەینوکە ،بەاڵم حەپکمەخو ئەمە لە تمۆ وبڕشمێتەبڕ ،چمێ کە
کو ەەلس ئەبڕ لڕل بوسس ئموزایس ب بەجەگەمس ئێمێڕل بمۆ کمردببی  ،هەگچە مل
بوسس ئوزایس س شوگ ئەکرێ پێشەەگەەکو ئێێڕ بە ەێ ە ئەهێننەبڕ ،هەو یە
بابمم  ،تە یممو دبەومممو بممۆ بممکە  ،ئینشمموئەاڵ ئەبڕ مملڕل پێنوچێمم بەسممەگبەگزل
ئەەەگێینەبڕ بۆالتو هەگ زب زبش خەبەگتو بۆ ئە ێری دڵتو هی ەکوی.
قکەکو س بێکتێ هە لێ هیێاب ئوگامس خکمتە دڵیمو ەبڕ بە تمویبەتس کە دییمو با
ئەبیمممپ ئەگباە بمممۆ شمممەگڕکە ،ئەبیمممپ الل دایممم ب بممموبکس خمممۆل ممموزداگ ب
خۆشەبیکمممتە ب گۆحیمممو با بە ممممێییەکس سمممەگیەبڕ ،گب ممموکیپ کە لە الیەکەبڕ
هەڵتربشممکوبێب لە ێمممرڕبڕ هەگ سمممەیرل بێکمممتێ س ئەکمممرد ب دڵمممس بمممۆ ئەبیمممپ
ئەەێشرا.
بێکتێ دبەوخێازل لێکرد  ،ئەبا یپ بە ەەگممس بەگێیمو کرد ،ئومەخمو هەگ لە
حەبشممەکە مممویەبڕ ،ئممویەتە کێگدسممس ئەخێێنممل ب لە خممێا ئەپمموگایەبڕ ،جمموگل با
هەبمممێب ئەەەیشمممتە یمممێڕل ئمممویەتەکە ب لەبیمممرل ئەچمممێ حممموڵس بایەب هێشمممتو لەب
حەبشەیەدا بەبسەگمویە هەگ دێ ب ئەچا ،بە تێگڕییەبڕ پێی مێە :یئەبڕ هێشمتو
هەگ لێممرڕل ،ال حەبلە بڕال !..کچممما دایکممئ همممی ەبمما بڕگڕ هەیمممێا ەکە خمممێا لە
هەمێب شێێنێکە ،لە کێ س بگڕبڕش هەگ ئوەول لە خۆە ب دبەوکنتە!!ی.
ئمممومە خمممو تێگڕبمممێب ەمممێتس :ئەترسمممس لەبڕل کە بەم تمممۆزڕ گابڕسمممتو ەم لێمممرڕ
سمممەگمومبا ئەل دایکیمممو بەمممرێ ئەب ەەزیزا ەممممو ئێکمممتە چمممۆ بەم شمممەب ب
سممەگمویە ئەکەب ە گێ ب ئەچ م بممۆ شممەگ ب بممۆ مموب ەممێلە بمموگا !! خممێال ئەکممرد
ئەبڕ لڕ سەگموم ئەبێب گڕو ئەبێمەبڕب ئەبێبم بە بەگدی.
تۆرە دڕستس دا بە یەکو ب ەێتس :ی رویلڕل ییە لەەەڵس ،خێا بکو ئوخرل خێربێم ی
لێیلا چێبڕ بگڕبڕب بە پەگۆش ب داخەبڕ ەێتس :یرریول ئەب ە بمکەب ئێکمتە
گڕو ئەبێممممتەبڕ ئەمرێمممم  ،لە حەبشممممەکەدا گابڕسممممتوبڕب هەگ بە دڕبگل خۆیممممو
ئەسێگێتەبڕ ،ئێێڕ بی ە ا بە قکەل م وکوە!ی
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ەسری ب گب و بە هەڵەدابا چێ قۆڵس ئومەخو یو ەرە ب هێنویو ە بگێ.
شەبەوگ دگڕ گ بێب ،سوە خۆل ئەدا لە دبازدڕ ،ئەمو هەگ خەگیکس قکمەکرد
بێب  ،هەگیەکەیو بوسێکس کێگڕکو س ئەەێمڕایەبڕ ،تمۆرە ەەیشمتە تینمس پێی مێت :
یئەبڕ ئێممێڕ یوزتممو یممیە ئەمشممەب بنممێ ی هەگیەکەیممو لە الیەکەبڕ پەالموگیمملاب
ەێتس :ی ێستنس چس کا خەبیەێئەکەبێ ی ئەەەگ تۆ خەبە دێ بۆ وچس بنێلی.
تۆرە شو ێکس بموداب ەمێتسی بڕاڵ مم لەبەگ ئێمێڕمە ئەەینمو مم خمۆم ئەتمێا ئ هەگ
ە ێم ،بوشي ،کەباتە بو چویە لێنێی ی.
حەپکەخو بە موتییەکەبڕ ەێتس :ی بڕاڵ چو خراپ یمیە! تمۆرە پشمکۆ ب ئموەرل لە
سۆپوکە دڕگهێنوب ەسری ەێگچ چێبڕ بەگ سەموبڕگ دا یش خەگیکس قۆگل ب
پیوڵەکمممو بمممێب ،ئومەخمممو دڕسمممتس ەمممرە بە سمممەگیەبڕب ەمممێتس :دڕبمممو ئەمشمممەب
ەبگۆز
ەگۆیشتنویە ! خۆ ئەبا بەیو س ئەکەب ە گێ بۆچس لە ئێکتەبڕ چێب
ەێتس :یئیەشەب لە منکە ئە ێ .ی.
تۆرە لێمێل خمۆل ەەسم زا مس کە ەبگۆز لەبەگ دڵمس دایکمس بای ێتمێبڕ ،ئەەینمو
هەگ شممەبڕکەل ئەکەب ە گێ بەگڕب جەبممهە ،لەم قکممو ەدا بممێب دڕ ممس دڕگەممو
هوە ،تۆرە چێب کردیەبڕ بەختیوگ هوتە بگێ ب ەێتس :ئۆغریو کردی.
تۆرە ەێگج پە جەل خکتە سەگ لێێل ب ەمێتس :لەگێمس خمێا الل ئەبا با مەڵما،
بێما بەیمو س زبب ئەگۆ  ،شمەب لە بمنکە ئە مێ  ،ئەەینمو تمو بەیمو س حەیئەاڵممو بمۆ
ئەکە خۆشیو ئەکێ !ی
بەختیمموگ سمماڵبل کممرد ب دا ممیپ خممۆی ەگم کممردڕبڕب چممویەکس خممێاگدڕبڕ ئینجممو
بوبێشکێکیلاب ەێتس :یهەسمت بمو بنمێی شمەب زۆگ دگڕ م ە ..ئەبا میپ هەممێب لە
مەقەگ الڵ ب پوڵ لێیکەبت  ،منیپ بۆیە هوتەەبڕ ەێتئ بو بۆ خۆیو بنێ ی.
ئەمممو یپ ەێتیممو  :یکەباتە بممو ئممێەەش هەسممتی بنممێی  ،بە ممموتس ب کممزل چممێ ە
سەگجێ وکو یو  ،ەسری ئەیێیک خۆل بەبگڕتر یشمو بملاە بمۆیە بەگلەبڕل
بچێمممتە ممموب جێ ممموکەیەبڕ بە ەمممێگج ب ەمممۆڵس مممموڵەکەل کمممۆکردڕبڕب قمممۆگل ب
پیوڵەکو یشمس شم  ،بمۆ ئەبڕل بەشمکێ بەدڕم ئیشمکرد ەبڕ بتمێا ا ەختما خەمممس
دڵیخ مۆل دامممرکێنێتەبڕ ،بەاڵم بادیمموگبێب سممەگینەەرە چممێ کە تە ممو ەە کە همموە
بنێێ لە ێر لێفەکەیشەبڕ هەگ ئەەریمو بەئەسمێوییێ خەیوڵیکمس بەدبال حکمەی ب
ئەبا یترڕبڕ بێب!
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گب وکیپ حوڵس لەب بوشتر ەبێب ،بەخەیموڵ پمێپ براکمو س کەبتبمێب ب چێبمێببڕ
وب شەگڕکەبڕ .کە ئەملیێ ب ئەبدیێل کرد لە دڵس خۆیو ەێتس :ی تمۆ بێێیم  ،خمێا
ەکمممردڕ ەمممێێس شمممەیتو کەگبێممم کمممو ەەلمممس ب ئەبا یەکێکیمممو لەم شمممەگڕدا
شممتێکیو لێبمما ب ئیتممر ەیممو بینینەبڕ :لەپممڕ بڕکممێ کفرێکممس کردبمما داچێەکممس ب
ەممێتس :ی دڕ خممێا بەکممێ ێ بممۆ خممۆم ب بیرکممرد ەبڕم! بڕیممپ خممێا ەکممو یمموخێا
بەقێگبو یو بئ ،هەگ بەاڵیە بۆ ئەبا دێتە خمێاگێ لە مم بکەبێم ! رویملڕل یمیە
خۆ خەبم لێنوکەبێبو بیر لە شتێکیتر بکەمەبڕ .ئێکتو ئوخۆ بوبکئ حوڵس چۆ بێم
دیوگڕ زۆگمو بیرڕکموە ..ئەبڕ چمۆ ئەم هەممێب بڕخمتە لێمس دبگکەبتمێمەتەبڕ،
بەگاستس ئەم د یمویە سمەیرڕ ئموخر کما بەخەیوڵیمو ئەهموە مم بتمێا ئ ە حەبە
هەش م مو ممگ ب ممرڕ حەبە هەش م گۆ یممپ لێیمملبگبکەبمەبڕ ! خممۆ ئێممێاگا کە
ئەهوتەبڕب دڕگەوم لێئەکردڕبڕ بوبڕشەێیوئەکرد ،ئەت ێە حەبە سوڵ ەمملیێبڕ!
ئمول بموبکە ئەەەگ ئێکمتە بزا ما کە کموکە ەمولس ب کموکە حکمەی ب کموکە ەبگۆز
سمبەینا ئەگۆ بمۆ مموبجەگەەل شمەگ ئمموخۆ چمس ئەکمموە بەاڵم شمکێگ وزا ێم ی
گب ممممو لەپممممڕ خەیمممموڵس ئەەەگایەبڕ بممممۆالل ئەبا ەل ئەچمممم بممممۆ شممممەگ ئینجممممو
بێکتێ یشیو لەەەڵبێب ،بڕ پەگدڕل سمینەمو دیمەە ەکە بە مێشمکیو تێمئەپەگل :ی
ئەبڕ بێکممتێ ە ەممێلەیە بەگ قممۆڵیکەبە ەختمما خممۆی رە ب کەبە بە دڕمممو ،ئممو
ئەبڕ حکممەی پممێپ پێشممەەگەەکو کەبتممێبڕ ،ەەسممکەگڕکو یو با داەرتممێبڕ بە
دڕسڕێژ ،هەگ جێبەخۆیو ەەر  ..هو ئەبڕ تەیوگڕیە هوتە سمەگیو  ،ئمول چمۆ
بۆیممممو دائە ەبێممممتەبڕ خممممۆ بڕخممممتە بەگیو کەبێمممم  ،ئممممول ئەبڕ کەبتە شەسممممتیر
تێ رتنیو  ،خمێا بیو ێوگێزێم  ،ئمول شمتێ بەگ کمو ەەلمس کەبەی گب مو بڕ ب
شممممێ گاپەگل ب هەسممممتو ب دا یشمممم ب دڕسممممتێکس هێنممممو بەدڕمێچوبیممممو بڕ
بیەبێبزا مما ێسممتێبڕ یممو بەخەبەگڕ ب لەبەگ خممۆیەبڕ ەممێتس :یبال خممێایە ەیممو
ئەمە چیبێب ی دایکیشس هێشمتو بە تەبابل ە ێسمتبێب هەگ خەب ئەچمێبڕ چموبل
ب لەپممممڕ گائەپەگل .لەبەگبێ ەبڕیەکیممممو چمممموبل بە گب ممممو کەبە دا یشممممتێبڕب
قکممەئەکو لەەەڵ خممۆل ەممێگج بە پەگۆشممەبڕ ەممرتییە بمموبڕش ب (بیکممەیال)یەکس
کردبڕ ەێتس:
یبال دایک م بەممرێ ئەبڕ چیممتە ی لەبەگ تیشممکس کزکممرابل چممراکە گب مموکس زۆگ
دگڕ ممگ بزگکمموب ب تێکچممێب همموتە پممێپ چمموب خێممرا دڕسممتێکس دگێژکممرد شممەبقس
177

چراکەل بەگزکرد بۆ ئەبڕل بزا ا هەگ گڕ مس خمۆل بایبەسمەگهوتێبڕ یمو لەبەگ
کزل چراکە بادڕگڕکەبێ .گب و دیکو ئەمجوگ تێ ملتر دڕسمتس بە دڕم ب چموب
ب سەگب مەیو هێنوب ەێتس :هی ییە بابزا ئ خەبم دیبێب باداچێەکیئ!ی
دایکممس تێ ممل ەێشممیس بە خممۆیەبڕب ەممێتس:ی ە بەقێگبممو مەگاو مەکە ب مەترسممە
لەبەگ کوکمم ب ئەبا  ،خێایممو لەسممەگبا ئینشمممواڵ هەمێبیممو دب سمما گۆ یتمممر
هەمێبیممو بەسممەالمەتس ئەەەگێممنەبڕ ،ئەبڕ بەب مەگاقەبڕ ێسممتێل بممۆیە خەبل
باە دیێڕ .دڕ بنێڕبڕ ەیو ەکەم بو خەبڕکەە لا ەزگلی
گب ممو لەبەگ دڵممس دایکممس ەیێیکمم بێمما خەبل چممس دایە ئەبڕ هەمممێبل هەگ
بیرکممرد ەبڕ بممێب بال لێکممردم هێشممتو خەب ەچممێڕتە چمموبم! بممۆیە ەممێتس :ی بوشممە
دایە ەیو ێا ئە ێمەبڕ دڕ تۆش بنێی چراکەیو کزکردب موە بێب .
بەیو س هێشتو سەەوە شەش ەبێبێ ،حەپکەخو ب ئەبا تۆرەیمو موگد بزا ێم
هێزڕکە گۆیشتێبڕ یمو ە تمۆرە هەگچە ملڕ ئەشمیزا س کە هەگ شمەب گٶیشمتێ
بەاڵم بێمملڵس ەکمممرد ب بێمملڕ گ مەمممس گێمممس ەممرە .هەگکەسمممێکس پێ ەیشممم لەب
گێ ەببممو ە هەگ ئەب بوسممەیو ئەکممرد لەەەڵ یە  ،هە مملێ ئەچممێب بممۆ (مەقەگ)
هە ممملێ لە یەکتریمممو ئەپرسمممس هەممممێب لەمەگاقمممو بمممێب بمممۆ کمممێگ ب خمممزم ب
وسیوبیو  .پوش ەختا سێگا ەبڕ تۆرە ەەگایەبڕ موڵا ب بە گببیەکس خۆشمەبڕ
دب سا ریشوڵس بمۆ کمرد ب ەمێتس :یئێکمتە ئیتمر بربسمکەب خەبەگیمو بەگدڕبام
ئەبێ ب لە هەمێب شتێ ئوەوداگ ئەبی !ی بەم قکو ەل تۆرە دڵیو ەختا خۆشس
تێکەبە ب وچوگیپ بال لێکرد کە خۆیو بە بڕزەەکە گابێن .
الل چێشتە وب قەتوگچییە بە دبب ئێکترڕبڕ لەبەگ دڕگەمول مموڵس حەپکمەخو
گابڕستو ،سەبرل ب کچێکمس چمێاگدڕ پموزدڕ سموڵەیو لێملابەزل ب چمێب ە بگێ،
هەمێبیمممو ئەم هممموتنەل سمممەبرییو پێخۆشمممبێب ،بڕ هەگ زب کە گببل خۆشمممس
سەبریو دل هوە بە بیریمو کە ئەبێم ئوەمول لە شمەگڕکە ەبێم ب شمیربا یپ
ە ێردگابا بۆ (جەبهە) ئەمیپ هەگ بمۆ سمەگدا هموتبا ،بمۆیە ئومەخمو بە مموتس
لێیێرسس :ی ئەل ئەبڕ شیربا کێا ی سەبرل لەسمەگخۆ ەمێتس :یئەبیمو موگد بمۆ
شمەگ ب ئەبیممپ ئممێەەل موگد بممۆ ئێممرڕ تمو ئەەەگێممنەبڕ ،ئەل کمموکە ەەلممس ب ئەبا
ەچێب ی دایکس ب پێگل لەبوتس قکە بە ررمێک جێابیو دایەبڕ.
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ەسری کە لە دڵس خۆیمو بەغیەمس بە خمۆگاەرل سمەبرل ئەبمرد ،ئەبڕ ملڕل پێکمرا
خەم ب خەرەتمممس خمممۆل شممموگدڕبڕب ەمممێتس :شمممەبێ ئەبا یمممو بو مممگ کمممردب هەگ
شەبڕکەیپ گڕبا ە کرد ی دایکمس ررمێکمکەکو س سمڕل ب ەمێتس :کموگە گاسمتبا
کە خۆە هوتس ،دڵئ زۆگ الل ئێێڕش بێب ،خەگیکبێب تۆزێکیتر تمۆرە یمو بەختیموگ
بنێرم بۆ التو  ،ەێتئ تۆ بێێس شیربا یپ گۆیشتبا! ی
سممەبرل بە گببیەکممس خۆشممەبڕ ەممێتس :بوشممە ئێممێڕ ئەم ەریممو ب شممیێڕ ەتو
لەچییە خۆ کە بەزۆگ ەینوگدبب  ،بە ئوگڕزببل خۆیمو هموتێ ەتە ئەم کە ب
کێممممممێڕبڕ ب بممممممۆ سممممممەیرا بگابممممممێاگد یپ ەهمممممموتێ ! لەپوشممممممو همممممموبگێ ب
خۆشەبیکمممتەکو یو بمممڕۆ ب ئەممممو ەگۆ ! پێشمممینو بتە مممس ( :سمممەگێ لە ممموب
سممەگا و ەبمما بممۆ بممڕی بوشممە) مموبل خممێال لێبێممن ب سمماڵباە بمملڕ لە دیمملاگل
پێغەمممبەگ ب دبەممول سممەگکەبتنیو بممۆ بممکە ئێممێڕ لە بمموتس دڵممس کە ب کمموگل
پێشممەەگەەکو بمملڕ ەبڕ ،بگڕیممو پێممبەگئەدڕ !ی سممەبرل کە لەم قکممو ەل بممێڕبڕ
سمممەگل لەبڕ سمممێگمو کەبا همممی یەکێکیمممو ە بە چمممو ە بە خمممراپ بڕگامیمممو
ەدایەبڕ ،بێ ێمممو ئەم بێمملڕ ییەش هممۆل جیممو جیممول هەبممێب ،هەگچممس بڕ ب
دایکس بێب لە حوڵێکو ەبێب کە دڕمە چیکە ەکەل سەبرل لەخمۆل بخوتەکموگ ،خمۆ
ئمممومە خمممو یپ هەگ بڕ ب لەبێ ەبێبێممم بابمممێب ،هەگ خەگیکمممس دبەممموکرد ب
(ئەیەتەکێگسممس) خێێنممل س خممۆل بممێب ،ئەبا ممیکەش هە مملێ قکممەکو س بەدڵ بممێب،
ئەبا ەل کەبا بەدڵیشممیو ەبممێب ە گببیممو ئەهمموە ب ە کوتەکەشممیو بە بمموش
ئەزا س بۆ دڕگبڕینس وگڕزایس خۆیو  .بەگامبەگ بە بێلڕ ییە سمەیر ب چموبڕگبا
ەکممرابڕکەل دایکممس ب ئممێا سممەبرل داینممو کە ئیتممر لەسممەگل ەگبا بممۆ ئەبڕل
ەیممممو ێگب ێنا ب گقیشممممیو هەڵنەسممممێنا بەبڕل کە خممممۆل بڕ ب مومۆسممممتو ب
گێێیشممو لڕگیو پیشممو بممملا ،چمموکتر بەالیەبڕ ئەبڕبممێب کە ئیتمممر مەسممەلەکە بمممۆ
خۆیو بەجێبهێێا .بۆیە هەگ بۆ ئەبڕل بوسەکە ب ۆگێم کەبتە پرسمینس هەباڵمس
بوب ب مومس ب ئەم چەشنە بو ب خێاسو ە!.
***
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بمێب بە گۆ ل دببهەم ئەمممو چوبیممو لەگێ ممو بممێب کە بەشممکێ ،ئەمە خممێایە یەکێم
بێ ب خەبەگێکس کێگڕکمو ب شمەگڕکەیو بمۆ بهێنێم بەاڵم کە دیموگ ەبمێب ،ئەم
بێخەبەگییەش حوڵس تۆرەل یەکجوگ شڕکرد چێ کە هەممێب خەڵکمس مموڵەکە ،سمەبرل
لێمملڕگچا ،هەگیەکە لەالیەکەبڕ پەالممموگل ئەدا :یوکیممو ئەیێرسممس ئەبڕ کممێا بربسممکە
تممۆرە بەگ خممۆ تممۆ ەێت م پەیوتممو پویتممو بربسممکە دڕ ممگ ب بوسممس شممەگڕکە دڕهێممن
ئەبیکەیمو ئەی مێە ::ئەگێ ئەبڕ کمێا قێگبمو تەتەگڕکو م دیموگ ەبێب ئەبیمپ بمۆ
دڵلا ەبڕ ئەبڕ لڕل دگۆ بۆ کردبمێب لە بێملڕ س بەبالبڕ هیچمیکەل بمۆ ەمموبێڕبڕ،
بەاڵم کە دل بێمملڕ ییەکەل هوگتریممو ئەکمموە ،گببل کممردڕ بەختیمموگ کە ئەبیممپ تممو
ئە مملازڕیە لە دگۆکو ممو هوببەشممس کردبممێب ب جمموگب بمموگ تیممر ب تێا جەکو یممو ئەبل
ئەەرتەبڕ ،پێی ێە :ی ویەل بچمی بمۆ بوگڕەمو بەشمکێ خەبەگێکمس خۆشمیو بمۆ بێنمی ی
کە ەەیشمممتنە بەگد داگەمممو تمممۆرە ەمممێتس :ی ئەم مممموڵە زۆگ سمممەیر الیمممو بایە ئمممێەە
سەگلەشکری  ،یوخێد هەمێب پێشەەگەە تەلەرۆ یموخێد بێتەێکمس پێمیە بڕکمێ زۆگل
ەەسممکەگڕ ومەگدڕکمممو  ،مموزا تمممو تە ممو ەە هە ممملێ لە بنکەکممو یپ بێتەلیمممو یمممیە
یتەتەگیل بەسممممممەزمو یپ هەگبا پیممممممو گائەەە  ،بەب خممممممێایە پیمممممموب هەگ سممممممەگل
سممێگئەمێنا لە ئمموزایەتس ب بەجەگەممس ئەبا ە ،بە شممەب ب گۆ بە مموب ئوەمملا دێمم ب
ئەچ ب هەمیشە بەشس دڕ جوگ کێشتنیپ ومەیمو پێمیە کەچمس بێتمر ب بما بمو
بڕ پەیتمممێبکە دێممم ب ئەچممم ئەبجمممو دڕ مممگ ب بوسمممیپ بە زببل وەممموتە هەممممێب
بنکەکمممو  ،خو ەەکمممو س ئمممێەەش ئەیمممو ەبێ هەممممێب هێمممزل پێشمممەەگەە ب بێمممتە ب
تەتەگڕکو یو هەگ خەگیکس ئەبڕب دڕ ێبوسس کێگڕکو ینو بۆ بنێر !!.
گۆ ل چێاگڕم دبال چمو خمێاگد ەبڕ دایکمس بێکمتێ بمۆ یەکەم جموگ هموتە الیمو
ئەەەگچمممس کێگڕکەشمممس گایکمممێوگدبێب کە زب زب سمممەگیو لێبممملا ب دڵخۆشمممیو
بمملاتەبڕ ب زۆگ ئوەممول لە دڵممس گب ممو بێ م  ،بەاڵم چممێ کە خۆشممس بڕ ب ئەبا
بڕسممتس لێبڕابممێب هەگچە مملل ئەکممرد هە مموبل ئەبڕل ەبممێب کە بچێممتە الیممو ب
ەیئەزا س چۆ پێیئەکرێ لە دڵە وخۆشەل خۆل قکەل خۆش دڕگبێنا کە دڵمس
ئەبا س پێبلاتەبڕ!!.
ئەب بەیممو ییە قکممەکو س بێکممتێ س بیممرکەبتەبڕ ب بڕ ب شممێ گاپەگل ب لەتمموب
کێگڕکەل ئوەرل ج ەگ هەڵی رە بچێم بیو بینێم بەتمویبەتس گب مو کە ئەیزا مس
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بێکتێ چە ل دڵس پێێڕیەتس ،هەگ بە یودل ئەبیشەبڕ ب بۆ مموچکرد س گب مو ب
بممۆ ئەبڕل کە بۆشممس ەبمما بە قکممە چە ممل جمموگ بە گیممز هەمێبیممو س ممموچکرد ب
سممەەوتێ الیممو دا یشمم ب بوسممیپ هەگ بوسممس ئەب شممەبڕبێب کە کێگڕکممو س
تیوبو گ کرابڕ ب ئەمو لە چ حوڵێکو بێب
تۆرەش لەب کوتەدا لە بوگڕەو دا یشتبێب لە تە یش بەختیوگڕبڕ بە هیمێال ئەبڕل
خەبەگێکمممممس کێگڕکمممممو بزا ممممما ب دڵمممممس حەپکمممممەخو ب ئەبا یێێخۆشمممممبکوە بە
وئێمێلییەبڕ دڕستس دا بەیەکوب بە ئەسێویس بە بەختیوگل ەێە:
ی ئەشهەدب ئە الئیالهو ئیەەاڵ وزا ئ ئێکتو بچئ دگۆل چیمو بمۆ بمکەم بەبخمێایە
دگۆمێێنەموبڕ! دڕ ەیو ەکەمس تۆ بچۆ ب شتێکیو بێێبێا!..ی بەختیوگ ەێتس:
ی بەخممێا کمموکە تممۆرە تممۆ خممۆە بچممس بوشممترڕ ،هەگ ەمموڵتە بە قکممەکو س مم ئەکە
گابڕست ئێێاگڕ خەبەگ دێ  ،گابڕست بەیو س بربسکە دێ موڵیو ئوبابێم خمۆ
هەگ بە تەبابل بڕستیو بڕابڕ .بەسەگل بوبکئ مموڵەکەم با لەبەگچموب کەبتمێبڕ
هەگ حەز ممموکەم بچمممەەبڕ ،بممموبڕگبکە ئەبڕمێێخۆشمممتر بمممێب کە منمممیپ بچێممممویە
لەەەڵیو  ،لەبڕل کە ئەم هەممێب دگۆیە بمکەم بمۆ دڵخۆشمکرد س ئەممو ..ی دڕ بمڕۆ
دڕل ەیو ەکەمس ئێکتە چوبیو لە گێ ەیە!ی.
تممۆرە ئممۆرێکس کممرد ب کەبتە گێ هەمممێبل چە ممل هە مموبێ گۆیشممتبێب هێشممتو
ەەەیشمممممممتبێبڕ الل ئەب دب سممممممما دبکمممممممو ەل کە لە بەینمممممممس موڵەکەیمممممممو ب
بوگڕەوکەدابێب دل زڕالمما بەگڕب بوگڕەمو گائەکموە ب هموباگ ئەکموە ی گادیۆیمو
کە ەبڕ حکێمەە گبخمو!ی ئیتمر هەگ خەڵم بمێب گال ئەکمرد بەگڕب بوگڕەمو .یمو بمۆ
چویخو ەل ئەبالیەبڕ کە گادیمۆل هەبمێب ،تمۆرە بمو س کمردڕ زڕالمەکە بمۆ ئەبڕل
ەبێب هەگ ئەیقیژا  :یکێگڕ بەغملا
بزا ا چس قەبموبڕ بەاڵم کوبرا ئوەول لە کە
بممکە ەبڕ حەشممرڕ حەشمممر ئینقممیالبە ئینقممیال !!!ی بەم هممموتێ همموباگڕبڕ کمممردل بە
بوگڕەودا.
تۆرە تۆزێ گابڕستو بەاڵم لە قریێڕل پێکە می ب ئمول دڕسمتخۆش ب بمژل کمێگد
ب کێگدستو زیوترل ەێێەێنەبێب بمۆیە بە پەلە خمۆل ەەیو ملڕ مموڵا ب هەگ لەبەگ
دڕگەمموبڕ قیڕا مملل :مممزەێنیئ بە مما بممێب بە ئینقممیال لە بەغمملا ،حەشممرڕ حەشممر!
ەکممو قمموب ب قیژیممو تممێکەبە ئومەخممو هەگ ئەبڕ ەبممێب ببممێگێتەبڕ ،هەمممێب
دڕبگل تۆرەیو ممملا هەگیەکەیمممو پرسمممیوگێکس لێئەکمممرد ب الیەکمممس گائەکێشمممو ،با
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تێیئواڵبێب کاڵب ب جومو ەکەیو لەسمەگل خکمتە خمێاگڕبڕ کردیمو بە ێمر پێمێڕ
کچەکمو لەب بممێب ەبڕ کەبتمنە بمموبڕش بەیەکمو کممرد ب یەکتمر ممموچکرد  ،دایکممس
بێکممممتێ قممممۆڵس (قەمکممممەڵە)کەل تممممۆرەل ممممموچ ئەکممممرد ،سممممەبرل کە هەگ زبب
گادیممۆکەل کممردڕبڕب چمموبل زڕو بێبممێ بممڕبال بە ەممێێس خممۆل ەئەکممرد ،جمموگێ
ئەیخکتە سەگ ەەگڕبس جوگێ ئەیخکتە سمەگ کمێگدل ،هەگ بەیمو بمێب لە دبال
بەیمممو ئەخێێنممملگایەبڕ بەگڕ بەگڕ هەمێبیمممو لە دڕبگل گادیمممۆکە کۆبمممێب ەبڕ،
ئومەخو بە پێکە ینەبڕ ەێتس خۆزەە ئەمزا س هەلهەلە بکێشئ!
خێشکس بەلکس بە سەگپۆشەکەل ئوگڕقەکەل سڕل ب ەێتس:
ئەل کێگڕکو خێایە چۆ خەبەگێکیو بزا ی ی
تۆرە سن س دڕگپەگا ل ب ەێتس :یموڵ ئوبابا لەمە خۆشتر! هەگ ئەبڕ ملڕە زا مس
بە بەیەکتممر شممود ب شممکێگ بممێینەبڕ!!ی (ئینجممو هەگدبب دڕسممتس دا بە سممن یلا ب
ەممێتس)ی خممۆ بیممرتە چممیئ پێ ممێتس ەم ممێە ئەم بڕزەە هەگبا وبێمم تممو سممەگ
ەم ێە تو ئەم حکێمەتو ە حەکس کێگد ەدڕ ب شەگل لەەەڵبکە خۆیو لە وب
بمو بیخمۆ ! ەەمریمو ەمێنما الیمو بایە کێگدیمو
ئەچ ب کێگد هەگ ئەمێنێ
پمما لە مموب ئەبرێمم  ،مموزا ئەبڕ بممۆ خۆیممو بوشممترڕ کەا هەقممس کممێگد بمملڕ ب
خۆشیو بەێننەبڕ ،م هەگبام ئەەێە!ی
سەبرل ب ەسری کە خەگیکبمێب بملڕ ە پمڕمەل پێکە می سمەیرێکس یەکترییمو
کرد ب تێ ل دڕمس خۆیو ەمرە .حەپکمەخو یپ لە دڵیخۆیمو ەمێتس :یدیکمو قکمە
زلەکو س دڕسمێێکردڕبڕ ،حەگام گۆڵە ئەەەگ لە خەبیشمو قکمەل بام لێبیکمتبا دڕ
سممەیریکە ئمموخۆ کمما ئەم قکممو ەل کممردببڕب ئەمممیپ کممردل بە هممس خممۆلی بەاڵم
لەخۆشس خەبەگڕکە بە تۆرەل ەێە :یکمێگڕ تمۆ هەگ بوسمس خمۆە ب قکمەکو
مەکە هەقە هەمێب بخرێنە وب غزڕتەبڕ! قکەل تۆ هەمێبل ەخشس بەگد !ی
سممەبرل کە بڕ ب یەکێکممس خێێنمملڕباگل لەد یممو ەەیشممتێب ەممێێس لە گادیممۆکە
ئەەرە هەگ هەبڵمس ئەدا کە بێملڕ یو بکموە ،ئەبا هەگ پەلەیمو بمێب کە بمزا
چیمممیە ،ئەبیمممپ هەگ ئەی مممێە جممموگێ گابڕسمممت ئەبڕ ئینقمممیالبە ئینقمممیال  ،بەاڵم
ئینقمیال بە ئممێەە چممس ئەبڕ شمەگڕ سممەەس خۆیممو ە لەسمەگ حممێکئ ،بەچ مەەەممێم
ئەبا ەل دێ لەمو ەل ئێکتە بوشتر ئەب بۆ کرد هەمێبیمو بەگاممبەگ بە کمێگد
جوشممس مممموکەگێک ! دببگ لە گببل ئێممێڕ ،هەگ ئەبڕ ممملڕ مممێچکە مێچکەممممو بمممۆ
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ئەکە تو جێیخۆیمو قموییئ ئەکە ئیتمر بڕ ب سمەەس هموگ تێەمو بەگئەبم  ..بمۆیە
ئەەەگ ئێکممتە دا بە هەمممێب مورەکو یشممەو و بنممێ م م بوبڕگیممو پێنمموکەم چممێ کە
ئەزا ئ بۆیە پێەو ئەڵێ یکوکەی کە چۆلەکەمو پێب ر ی
لەم کمموتەدا بەختیمموگیپ ەەیشممتبێڕ الیممو کە ەممێێس لەم قکممو ەل سممەبریبێب بە
پێکە ی ب شەبقەبڕ ەێتس:
یتخێا جوگێتر بۆمو مەقڕێنە .بو ئەبا بەگبنە یەکترل هەل همێب جموگێ با زبب
وپەگ ێنە ئەبڕل پەالموگل کێگد بلڕ توکێ ئەبسوش خێا کەگیەە!ی
حەپکمممەخو ئەم قکمممو ەل زۆگ بەدڵبمممێب بمممۆیە ەمممێتس :یبڕل گڕبمممس مممموڵس خمممێا
ئوبابێمم ! کچممئ تممۆ قکممەل چممس ئەکەیمم خممۆ هەگ هممی ەبمما جمموگێ شممەگڕکە
ئەبڕستا خۆ پێشەەگەەب ئەب ەولەمە پشێبیە ئەدڕ ب ئەحەسێنەبڕ ،ئێەەش
ئەبڕ مملڕمو بەسممە ،خممۆ خممۆ بەدڕسم ئممێەە ەبممێبڕ تممو پممال ب گێممێ شممێێنس بممۆ
دابنێی  ،خێال ئەکرد هەگ مو س ئینقیالبێ ئەکرا لە بەغلا!!ی ئینجمو بەخۆشمییەبڕ
دڕسممتس خممۆل ەێشممس ب گبل کممردڕ دایکممس بێکممتێ ب ەممێتس:ئەمە پێممێ قمملبمس
تۆبێب ،شکێگ با ئەم خەبەگڕ خۆشەمو بیک ! تخێا تمێ سمەگل بێکمتێ ئەەەگ
زب زب سەگمو لێنەدڕل.ی
تممۆرە ج ەگڕیەکممس لە پمموکەتەکس دڕگهێنمموب بەجممێا س دا یش م ب شممو ێکس تممۆزێ
خێاگدکردڕبڕ لەەەڵ مەیوب پە جەل بە ج ەگڕکەیو هێنوب بمردل ب با بە ئموگڕزبب
خۆشییەبڕ سەیرل ئەکرد ئەت ێە (کێلەکەل دڵمس) سمەیر ئەکموە ب لەبڕ ئەچمێب
کە دڵمممس ەیەە بیخممموتە بەینمممس لێمممێل ب دای یرسمممێنێ ! هەگچمممۆ ێبا ەئەزا مممرا
لەبەگچممممس بممممردییە الل لێممممێیەبڕب ەێممممڕایەبڕب خکممممتیەبڕ پمممموکەتەکەل ب بگدڕ
کممۆکەیەکس کممرد ەەگبل پمموکردڕبڕ ( هەمممێب زا یممو کە تممۆرە یمموزل بڕەزدا ممس
هەیە) لێرڕدا ەسری هەڵیلایە ب ەێتس :ئەبڕ چیبێب بزا ئ دڵ ەهموە جم ەگڕکە
داەیرسێنی !.ی تۆرە کە هێشتو هەگ پموکەتەکەل بەدڕسمتەبڕ بمێب ەمێتس :جم ەگڕم
کەم موبڕ ەێتئ بو پەلەل لێنەکەم!ی
ئومەخو پێکە مس ب ەمێتس :شمکێگ مەگاقم ەممو دڕ ئیتمر بە ئەب دبکەڵە پیکمە
بکەگڕ سن تەبڕ!ی
تممۆرە بەزڕگدڕخە ەیەکممس خۆشممەبڕ ەممێتس :ئممومیر مەخممفەگ تممۆ میکێشممە! جمموگێ
بێممملڕ ب بمممزا ی گادیمممکە چیئەڵێممم ی گادیمممۆکەش هەگ خەگیکمممس باڵبکمممرد ەبڕل
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بربسمممممکەکەل ریرقەکمممممو ب سمممممەگکردڕکو س (جەیپ)بمممممێبکە بمممممۆ پشمممممت رتنس
بممزبتنەبڕکەب حکممێمەتە تمموزڕکەل ب د ل حممێکەس پێشممێ بۆیممو همموتبێب .تممۆرە
ەممێتس :یهەگ ئەم جمموگڕ پیرۆزبوییممو ەکممرد ب هەلهەلەیممو ەکێشممو ئمموخۆ ئێکممتو
چە ل جێ و شیێڕ ەب چە ل کە کێ گاب ی
حەپکممەخو :ی خممێایە لێەممو بەدببگبێمم ! خممۆ ئێکممتە خەڵمم کێشممت بڕ ئمموب
خممێاگد ەبڕب یمموگل منممواڵ س لێهمموتێبڕ ئەب هەمممێب بەشممەگڕ جممێا ە! ئەب هەمممێب
کمێگڕ ەە ممج ب البا ە ،دایکیمو بەرێم هەگ خممێا خمۆل ئەزا ێم کە بە چ گڕ ممج ب
کێێرڕبڕگییە پێ ەیە راب  ،ج ەبێب س ب قێگبەسەگییەکیو دیبما ،هەتمو بمێب
بە خوبڕ س موڵ ب حوڵس خۆیو  ،کەچس لەپڕ ئەڵێ بێب بە شمەگ ،یمو ئینقمیال ب
ئەبڕ لڕ کەسس تیوچێب ،هەل ئموەر لە سمەبەبکوگیو بەگبما ،ئەب بەشمەگڕ جمێا ە
بێ ێ وهممو ە بڕ مەگ سممەگئەبڕ  ،تخممێا تەممموژ ب دڕسممتکەبە ب خۆپەگسممتس ئەب
هەمێب خێێنڕشت ب پیوبکێشتنە ئەهێنێ
تۆرە ەمێتس :یچیمیە خەرەتیمو بمۆ ئەخمۆل یموخێا سمەگل یەکتمرل بخمۆ ! :چمێاگ
گۆ بەسممممەگ هەباڵممممس ئینقیالبممممو تێممممێەگل حەپکممممەخو ب خێشممممکس کەبتممممنەبڕ
پرسیوگکرد لە تۆرە ،بمۆچس پێشمەەگەەکو دیموگ ەبێب کەل ئەەەگێمنەبڕ بمۆ
وچس هەباڵێکیو بزا س ئەبیپ بێزاگا ەب بە بۆڵەبۆڵەبڕ بەگڕب خمێاگ بمێڕبڕ بمۆ
بوگڕەممو  ،ئەبڕ مملڕل پێنەچممێب بەهەڵەدابا ەەگایەبڕ بممۆ ممموڵا ب هەگ لە دبگڕبڕ
هەگدبب دڕستس بەگزکردڕبڕ بۆ ئوسەو ب ەێتس :یئۆ .خێایە موڵم ئموبابا بڕ
منمممم لەدڕسمممم ئەم دبب خێشممممکە گزەمممموگکرد ،ئومممممو خممممو بە پەگۆشممممەبڕ لە
هەیێا ەکەبڕ پرسس:
یچس تۆرە ەیو خێشکس چمس کما هموتێبڕ تمۆرە کە لێمس زیم بمێڕبڕ ەمێتس:
تۆب خێشک ئەڵێئ سەگررازل الل خێاب با شکێگ شمەگ گابڕسمتوب هێمزڕکەش
با بەگێممێڕ ئەەەگیممنەبڕ ئیتممر بەگۆکەممو بەگدڕ ! بال ئەم چە ممل گۆ ڕ چیتممو
بەسەگ م ب ئەب بەختیوگڕ رەقیرڕ هێنو...ی
ئومەخمممو لە خۆشمممیو و کمممردل بە هەاڵب مژدڕشمممس دا بە خێشمممکس ب ئەبا مممیپ،
هەمممێب بممێ ا ەبڕب همموتنەبڕ سممەگخۆیو ب هەگکەسممەیو پەالممموگل ئیشمممێکیلا،
موڵەکەیممو گێ م خکممتەبڕب خێاگد یممو ئومممودڕکرد ب دا یشممت ب چوبیممو بممڕییە
دڕگەوکەب ەێێیو هەڵخک بۆ دڕ ا...
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الل ئێێاگڕ هێزل پێشەەگەە ەەیشمتە جما ،حکمەی ب ەبگۆز بەگ لە هەمێبیمو
هوتنەبڕ موڵا ،ئەبا یپ بە ساڵباە ب بوبڕش چێب بەگڕب پیریو ەبڕ.
حەپکمممەخو چە مممل جممموگ مەمممس خمممێاگکردڕبڕ بمممۆ الل دڕگەمممول حەبشمممەب چە مممل
جوگێکیپ پرسس :ی ئەل ئەبا کێا ەەلس ئەل ئەبڕ ئەب بۆ دیموگ ەبمێب کێگڕکمو
هەگ قکەیو ئەهێنو بەسەگاب جمێابێکس تەبابیمو ەئەیمویەبڕ کە دڵمس پێمس ئمۆقرڕ
ب رێ م  ،لەبەگ حکممەی ب ەبگۆزیممپ حەزل ەئەکممرد خممۆل بشممێە ێنا ب زۆگ
سەگیو بکوتە سەگ بەتویبەتس کە دیس چە ل مو لبب دیوگ ب سەگ ب چوب ب جمل
ب بەگەیممو ئەڵێممس هەمممێبل هەگ بوگا مموب ب قممێگڕ .هێشممتو بمموش خۆشممیو بش م
ەکردبڕتەبڕ ،بۆیە گابڕستو تو هوتنەبڕ سەگخۆیو ئەبجو بە پەگۆشەبڕ پرسس:
ئەل ئەبڕ ەەلس بۆ ەهوە ئەل شیربا کێا حکەی کمردل بە دڕ م ە دڕ مگ ب
ەوڵتەب ەێتس :کوکە ەەلس ب شمیربا لە تیێێکمس تمردا  ،بمۆچس دایە تمۆ با ئەزا مس
ئێەە هەگ ئەم چە ل کەسەی بێقەزابس موشەاڵ پێشەەگەە هەگ لە حکو ویە
گڕ ە ئەبا یپ ەختێکیکە ب ە ە (بوگڕەو) ،لەبا ەیە ..ئێکتەش ەەیشتب ی هەستویە
سممەگپا ب ەمممێتس :یئێکممتە هەگ خمممێا خممۆل ئەزا ممما لە خۆشممس ئەم ئینقمممیال ب
شەگبڕستو ل ە کردبێتیو بە چ بەزمێم ی لەب موبا ە هە ملێ پێشمەەگەە کەبتمنە
هەڵممێەگی ب شممویس ەێممڕا  .چە ممل تەقەیەکیشممیو کممرد بە ئوسممەو و بەاڵم بوشممبێب
سممەگتیێەکەیو هەگزبب بڕسممتو ل س ب بێی ممێت بممراینە ئەبڕ چممۆ ئەب ریشممەکە
ممموزا مممموڵس شۆگشمممەب ئەبممما هەگ بمممۆ
ممموزداگا ە هەگبا بە هەبادا ئەتەقێمممن
کێشتنس دب منو س کمێگد ب کێگدسمتو ب سەگخکمتنس شمۆگش ب دڕستخکمتنس
مورەگڕباکو س بەکوگبهێنرێ ی.
پوش ەختما بێملڕ س ب ەبمێب س همی هەباڵێم لەبموگڕل ەەلیمیەبڕ حەپکمەخو
ەێتس :بوشە ئەل ئەبڕ تۆرە چیەێهوە ئەبڕ بۆچس ەەەگایەبڕ لەەەڵ ئێێڕ ی.
ەبگۆز ەممێتس :پممێگێ ەیممو مەەەگ تممۆ کمموکە تممۆرە و وسممس ئەب تممو کممو ەەلممس
ەەمموتە جمما دڵممس ئمموب مموخێاتەبڕی حکممەی کەبا الل پە ممجەگڕکەبڕ بڕسممتوبێب
سەیرل دڕگەول حەبشەل ئەکرد ،گببل کردڕ دایکس ب ەمێتس :ئینجمو دایە ەیمو
ئەب کەل ەممێێ ئەداتە همموتنەبڕل ئێەەمو ممو الل ئەب هەگ کممو ەەلممس ،حکممێبە.
ئینجممو بەدڕم جومممو ە بەسممتنەبڕ بە ەبگۆزل ەممێە :هەسممتە بممو بچیممنەبڕ بوگڕەممو
بزا ی دڕ گ ب بوسیو چییەی
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دبب سممەەوتێکیتر بەسممەگ گۆیشممتنە دڕگڕبڕل ئەبا ممو تێممێەگل ب تممو ئەهمموە دڵیممو
زیمموتر مەگاقممس تێممئەکەبە ب زۆگتممر ئوگامیممو لەبەگ ئەبممڕا ،ئەبڕ مملڕ شممێە ابێب
لەەەڵ ئەبڕشو کە د یو توگی بێبێ یەکێکیو بیرل ەبێب کە چراکە داەیرسمێنێ
ئەمو لەم حوڵەدا بێب تەقەل دڕگەمو هموە الیم ب چمرا دڕگکەبە دڕ م ە دڕ مگ
پەیو بێب لەهەمێا بەگزتر دڕ س تۆرە بمێب کە ئەی مێە :لەسمەگخۆ بەقێگبمو تبئ
ب کچەکمو بە دڵمس
ه ی یمیە! یموڵاڵ یموڵاڵ ،ئەهمو حکمەی ئوەموە لە شمو یبێ !!ی
داخێگپموبڕبڕ گاپەگیم ب بەپەلەپمڕبزێ هەگیەکەیمو بەالیەکمو گایکمرد ب دڕگەمول
حەبشە .حەپکە هموباگل پمێکەبە ب ەمێتس :ئمول قمێگ بەسمەگم ئەبڕ چیمیە چیمس
بێبڕ ئەبڕ کێیە ی
کە بینس ەەلییەب برینوگڕ ،بەچەپۆ بەگبێڕ سمەگبچوبل خۆیمێ کمردل بە ەریمو
ب شممیێڕ  ،ەەلممیپ بە پێکە ینێکممس ئمموزاگابییەبڕ بە دڕ ێکممس بێهێممزل پچممڕ پچممڕ
ەێتس:
یدایە ەیو بەخێا هیچس بام یمیە ،هەگ قموچەەب ەمێلەیەکیپ بەگ قمۆڵئ کەبتمێبڕ،
یمیە بە سموغس بمۆە هموتێمەتەبڕ
هەگ ەۆشتس بڕیێڕ هی ترسس تیو ییە ،بە
ئەل ئەەەگ بکێ گامممویەئەت ێە چممس ئێکممتە هەقە دڵم خۆشممبێ بەئەسممێویس ب
لەسمەگخۆ ەەلییممو ەەیو ملڕ بگڕبڕب لەسممەگ جێ مویە پوڵیممو خکم  .دایکیشممس
لەبەگ دڵمممس ئەب ب حەپەسممموبل خمممۆل بگتەل لممما بمممڕاب بەپەلەب بێممملڕ گ خمممۆل
ەەیو لڕ الیەبڕب لەتە یش جێ وکەیەبڕ هەڵتربشکو .حکەی کە دایکمس بەم حموڵە
دل ،لە دڵممممس خۆیممممو کەبتە سەگزڕ شممممتس خممممۆل کە بممممۆچس لەەەڵ هوتنەبڕیممممو
بەجۆگێ دڵس دایکس ئومودڕ ەکمرد بۆچموبڕگبا کرد س شمتێکس بڕ ئەبڕل کەبا
لە کوکە ەەلس قەبموبڕ بێ ێمو ئەبسمو هێنمو ەبڕل کموکە ەەلمس بە برینملاگل ئەب
تیممرڕ کتممێپڕڕل ەئەدا لە جەگەممس! بەاڵم چوگیشممس ەبممێب ئەترس مو لەبڕل دایکممس
خممۆل بکممێ ێ ،لەەەڵ ئەمەشمملا هەگ ئەبممێب ئەەەگ خۆشممس قکممەل ەکممردایە لە
ەبگۆز ب ەگێ بوسێکس پێشەەگەە کێ گاب ب برینلاگڕکو س بمۆ بکمو بەشمکێ بەبڕ
ەختا لە ەرا س بەاڵکەل کەم بکردایەبڕ ،بە تویبەتس کە ئەبیپ ئوەول لێبمێب ،کە
کممو ەممولس ب سمما چممێاگ پێشممەەگەە برینمملاگڕکەل کەیممو بممردڕ خەسممتەخو ە
رەقیرا ەکەیو تو ەێلەکو یو لەلەش دڕگبێمن ب برینەکو یمو بمۆ دڕگممو بمکە ب
بێێچممنەبڕ ،هەگچۆ ێ م بممێب هەگ ئەبممێب یەکێکیممو شممتێ لەبمموگڕل برینمملاگبێ س
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کو ەەلیمیەبڕ بە یەکێم لە ئوررڕتەکمو بێمێ بمۆ ئەبڕل یوگمەتییەکیمو بملاە لە
کەمکرد ەبڕل کوگل کتێپڕل هێنو ەبڕیلا بە برینلاگل ،ئو سەبرل بمۆ ئەمە چمو
بمممممێب ،زۆگ بە جەگگ ب تێ ەیشتێشمممممە بەگاسمممممتس بەکەڵکیمممممو ئەهممممموە ..دڕل
هەگچۆ ێکبێ توزڕ گۆیش لەدڕس چێب ..حکەی ئەم شمتو ەل لێم ئەدایەبڕ،
دایکیشممس لە ەەلممس بگد ئەبممێیەبڕب هەگچە مملل ئەکممرد بممڕبال بە چمموبل خممۆل
ەئەکمممرد کە ئەبکەسمممەل ئەیبینێممم ەەلمممس کمممێگیەتس ،ئەب کمممێگڕل کە هەممممێبل
هەرتەیە لەمەب پێپ زگمەل ئەهوە ،قکەب ەوڵتەب پێکە ینس دڕ مس ئەدایەبڕ لە
موڵەبڕب لە دڕگڕبڕب لە بوگڕەودا .لە وب ئەممو ب لە موب هوبگێکو یمو بە ەمڕبتی ب
گبخۆشمممس ئەجمممێاڵیەبڕ کە هەمێبیمممو س هێنممموبێبڕ جمممۆش ،ئێکمممتەش با بێهێمممز،
بێلڕسەاڵە ،گڕ گ پەگیێ ،دڕم ب لێمێ بشم  ،بە جەمس خێێنموبییەبڕ ،یمێڕ ممردبب
لەبەگ دڕمیلا کەبتێبڕ!!.
دایکممس کە ئەمەل ئەدل هەسممتس ئەکممرد کە بڕ دب منێکممس بێممێیژدا ب دگ مملڕ
دڵممس خکمممتبێتە بەینممس دبب بەگدڕبڕب بە هەممممێب هێممزل خمممۆل بی ێشمممێتتوکێ لە
لێلا س بخوە! هەستس ئەکرد کەبا کەلەەل سەگل پێچەڵبێڕب مێشکس تیو ەمموبڕ،
حەزل ئەکممرد گابکمموە بممۆ شممێێنێکس ودیمموگ .حەزل ئەکممرد لێممی ەگێ بقیژێنێ م ب
ب ممرل بڕ ب منمموڵ! کە چمموبل ئەەێممڕا بە بگڕکەدا ئمموباتس بە داگب بەگدڕکەل
بەب پەگدڕ چیممتە شممڕڕل پە ممجەگڕکەل ئەخێاس م ب حەزل ئەکممرد کە یەکمما لەب
شتە بێ یو و ە بێایە بۆ ئەبڕل هەستس بە حوڵس خۆل ب کێگڕکەل ەکردایە!
ەەلس کە چوبل کردڕبڕب دایکس لەب حوڵەدا بینس ،بەزڕیس پیو هوتەبڕب بمۆ ئەبڕل
کە تمممممر ب خەممممممس کەم بکممممموتەبڕ بە هەممممممێب هێمممممز ب بگڕل خمممممۆل تمممممێا س
زڕگدڕخە ەیەکمس کموڵ بخموتە سمەگ لێممێل ب بە دڕسمتە سموغەکەل دڕسمتس دایکممس
ەرە ب موچس کرد ب ول بە سن ییەبڕب بە هێێاشس ەێتس :ئینجمو کە ئەمە حموڵس
ئێێڕبا بەگامبەگ بە برینلاگبێ ێکس با مەترسس مم  ،ئەل ئەبما دایم ب بموب ب
کەسممێ کمموگل ئەبا ە چممس بممکە کەبا کێگیممو شممەهیل کممرابڕ پەگۆیە لە ممموڵس
ئەبا دادگ  .ەەلمس بە هێێاشممس چمموبێکس ەێممڕا بە کممۆمەڵەکەل دڕبگیممو دل تممۆرە
چمممموبل خممممۆل سممممڕل ب گایکممممردڕ هەیممممێا  ،ەەلممممس ئەبڕ مممملڕل تممممێا س دڕ ممممس
بەگزکممردڕبڕ ەممێتس :کمموکە تممۆرە ەیممو تممۆ وبێ م مموگڕحەە بممس چممێ کە ەوجزی م
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لێنممویەە! ئەل (یممو کێگدسممتو یممو ەمو )مممو بە دگۆ ەێتممێبڕ
موبیشئ ب هوتێشەەتەبڕ التو ! دڕ تخێا ئیتر خەرەە مەخۆ .
خەگیممم بمممێب لە سمممەگ قکممممەکرد بمممڕبا بەاڵم هوبگێکمممو س ب حکمممەینس بممممرال
لێیێموگا ەبڕ کە قکممە ەکوە ،ئیکممراحەە بکمو بممۆ ئەب بوشممترڕ ،ئەمەیمو ەممێە ئیتممر
هەمێب باڵبڕیو لێکرد دایکس ب پێگل ەبێ  ،دایکمس قکمەکەل هەگ لە ەێێچکەیمو
ئەزگ مممویەبڕ (ئەل ئەەەگ بکێ گاممممویە چیممم ئەکمممرد ) ممممێچڕکێکس پیمممو هممموە،
دڕستێکس لەگزۆکس بەپەلە برد بۆ سەگل ب زۆگ لەسەگخۆب بە ئەسمێویس پە مجە
تەزیێڕکمممو س بەسمممەگیو ئەهێنممموب ئەبمممرد ،بڕ بگێمممنەل ەخۆشمممێکس بێوممموڵ بە
ەبمێب ..بڕل
ترسێکەبڕ لە ێمر لێمێڕبڕ ەمێتس :ە تخمێا! موڵم ئموبابا خمێا ،بە
بوبکە گۆ ئەبڕ چ قکەیە بێب !
ئەم لەم حمموڵەدا کمموتێکس زا ممس حکممەی لەەەڵ دکتممۆگێکس پێشممەەگەە کردیممو بە
بگا ،ئەبیمممپ ەمممێگل دایە خمممۆل هەسمممتا ەیتمممێا س ،دکتمممۆگڕکە دڕسمممتس مممویە
سەگشممو س ب ەممێتس :ە پممێگێ ،ئەزیەە مەکێشممە مەجممێڵا ،هەگبا بەسممەگ پێممێڕ
تەموشممویەکس بممرینەکەل کمموکە ەەلممس ئەکەم ب ئەگۆم ،لە ەەلممس چممێبڕ پێشممەبڕ
سممەیرێکس برینەکممو س کممرد ب بە زڕگدڕخە ەیەکممس سممەگکەبتێبا ەبڕ گببیکممردڕ
حەپکمەخو ب ەممێتس :شمکێگ مەترسممس ەممو ،ترسممس خمێێنەکەیئ هەبممێب ئەبیممپ
ەیرسوبڕتەبڕ ،ئێکتەش هەگ بۆ دڵنیویس هوتئ ،ئیتر ئەتمێا بە شمێنەیس جەەکمو س
ب ممۆگ بەاڵم ئەەەگ ئەتممێا شممتس ەگم ب ررابا ممس لەبەگ بممکە  .ئینجممو دکتممۆگ
کرد ممس بە ەمموڵتە بممۆ ئەبڕل ەختمما خەم ب دڵتە ییەکەیممو بممڕڕبێنێتەبڕ ،بممۆیە
سممەیرێکس ەەلممس کممردب ەممێتس :بوشممە ئیتممر بەم بیممو ێبڕبڕ بممکەبڕگڕ شممتس خممۆش
خێاگد  ،خێا ئەزا ا حەپکەخو چی دڕگخمێاگد ئەدا ،ئمێەەش مو ب چمو رڕ مس
روڵۆزڕمممو ە!! .ەەلممس بە زڕگدڕخە ەیەکممس کمموڵ بەاڵم خۆشممەبڕ ەممێتس :ئینجممو کمموکە
دکتۆگ م چۆ بەبا تۆ دڕم بۆ شمتس خمۆش ئەبەم! دکتمۆگ بە پێکە یمنەبڕ گبل
کردڕ حەپکەخو ب ەێتس :خۆ ەێێ لێبێب پمێگێ ەیمو ەەلمس چمس ەمێە ،ئینجمو
لەمەبال هەگشممتێکس خۆش م بممۆ لێنممو بنێممرڕ بە دباممملا بێمما ەەلممس بێتمموقەتە بڕگڕ
بزا ە چییەتس!! .لەەەڵ حکەی دڕسمتیو کمرد بە پێکە می  .حەپکمەخو یپ چموبل
سممڕل ب بەزڕگدڕخە ەیەکەبڕ کە بڕ هممس مممردب بممێب ،هەگدب دڕسممتس خکممتە
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سەگ چوبل ب بە دڕ ێکمس ێسموبڕبڕ ەمێتس :بڕل بەسمەگ هەگدبب ەەێمنەم ،هەگ
تۆ ب خێاگد س خۆش !
***
بەهوتنس دکتۆگ ب قکەکو س خەڵکس مموڵەکە مەترسمس پێشمێیو ەممو بەگاممبەگ بە
ەەلس ب تو ئە لازڕیەکیپ هموتنەبڕ سمەگخۆیو  ،سمەبرل کە لە هەمێبیمو بوشمتر
خممۆل پیشممو ئەداب هەگ بەگاسمممتیپ بوشممتر بممێب ب دڵمممس ئەدا ەبڕب بەاڵکەل ال
سێ ئەکرد  ،بوشە حکەی ب ەبگۆز لە سویەل خمێابڕ بە سمەالمەتس ب کمو
ەەلس ەیو یپ بە برینلاگل هوتنەبڕ ئەل بمۆ ئەب دیموگ ەبمێب بیمرێ بە مێشمکیو
تێێەگل ،هەگ بڕخ بێب دڵس گابڕستا ب بتمس مو ..بڕل ەمێێس شمەیتو کەگبما،
دبگبممما ئەەەگ شمممتێکس با بقەبممممویەهەگ زبب هەباڵ بممماڵب ئەبمممێڕبڕ ،ئەبڕ چیمممیە
ئەڵێممممس منممممیپ بممممێبم بە دایکممممئ ب ئەبا تە هممممو هەگ ئەب یممممیە ەهمممموتبێتەبڕئەبڕ
بێکمممتێ یپ دیممموگ یمممیە .هممموە بە بیریمممو کە لەبا ەیە بیمممرل چمممێبێکە ئەم لێمممرڕیە،
چمممێبێتە ممممموڵس خۆیممممو !! ە لەبا ە یممممیە ،هەگ هممممی ەبمممما بممممۆ هەباڵێرسممممی ب
سمەگدا ێکس کممو ەەلممس ئەهموتە ئێممرڕ ..بوشممە ئەل بمۆ ەچمما لە حکممەی ب ئەبا
بێرسا ی هەستو بچا گب و ب ەسری هو بلاب کە هەباڵمس ئەبا میکە بێرسم ..
چممێبڕ الیمممو بەگلەبڕل دڕم بکممموتەبڕ دل ئومەخمممو س پمممێگل گایکمممردڕ بگڕکەل
خممۆل ب بەگممموڵەکەل گاخکم ب چممێبڕ سممەگل ممێێژ بکممو ،کەچممس لەپممڕ گایکممردڕ
حەبشمممممەکە بڕ بمممممۆ شمممممتا بممممم ەگێ ،بەاڵم زبب ەەگایەبڕ بگێ ب سمممممەگ ب
سەگپۆشمممممەکەل گێکخکممممم ب کەبتە مممممێێژکرد  ،کچەکمممممو کە چوبیمممممو لەم
شێرزڕییەل ئومەخو بێب الیمو سمەیربێب ،گب مو بە ئەسمێویس ەمێتس :ئەبڕ مم
زا میئ کە پممێگم ئەب همموتێچۆیەل لە چیبممێب ،چمێب ممێێژ بکممو لە پوشممو بایزا ممس کە
دڕسمممتنێێژل یمممیە ،چمممێبڕ حەبشمممەکە دڕسمممتنێێژ ب رێممم  ،بیمممرل کەبتەبڕ کە
دڕستنێێژل هەیە ئینجمو ەەگایەبڕ مێێژڕکەل بکمو ،بەگاسمتس رەقیمرڕ هەگ هۆشمس
ەموبڕ.ی
ەسمری بە ممموتییەکەبڕ ەممێتس :ئینجممو مموهەقیەتس هممۆش چممۆ ئەمێنمما بممۆچس
ئەمە کەمە  ..دڕل خێا خراپتر ەدا!.
حەپکەخو لە ترسو لا ئەبڕ لڕ ەریوبێب ،ئەبڕ ملڕ بەسمەگبچوبل خۆیمو مموڵیبێب،
بڕ بێهۆش لە ببگل خێشکس کەبتبێب ،لەپمڕ گاپەگل بڕکمێ شمێ سمەیرێکس
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دڕبگبپشمممممتس خمممممۆل کمممممرد ب بیمممممریکەبتەبڕ کە ئەمە لەبسممممموبڕ گاکشممممموبێب
خەبیەێکەبتێڕ ،بەپەلە پمڕبزێ هەسمتویە سمەگپا ب گایکمرد ،بمۆ بگڕکەل خمۆل،
بە شممێرزڕیس ب سممەگب پممۆتەاڵکێکس شممێێڕب ب بەدڕ ێکممس ەممڕل ێسمموب بەخممۆل
ەێە :دڕ کێێرای دایەب خەبل مەگە بما!! ئەبڕ چمۆ ەەلیم بەجێهێشم ب
خەبە لمممێکەبە ب ێسمممتس کە سمممەیر ئەکمممو با ەەلمممس بێتممموقەتە ب سمممەبرل ب
ەسمممری ب کێگڕکمممو بەدیممموگیەبڕ ب سمممەبرل پەگۆ تەگئەکممموب ئەیخممموتە سمممەگ
ممموبچەبا س ،کە ئەبا مممس با دل دڵمممس داخێگپمممو ب دڕم ب قمممێگەس بشممم بمممێب ب
قەڵەمس ئە ۆل شکو ب لە شێێنس خۆل ەرمۆڵە بێب ،چۆقە چۆقس دا س ئەهوە!!
حکمممەی کە هەسمممتس کمممرد دایکمممس با تێکچمممێبڕ بەپەلە هەسمممتوب چمممێبڕ الیەبڕب
دڕسمتس ەمرە ب ەمێتس :دایە ەیمو ئەبڕ بممۆ هەسمتول کموکە ەەلمس شمکێگ چمموکە،
دکتۆگڕکممو خۆشممیو ەێتیممو کەبا یممو دب جوگێمم ئەب ممیەچە تممویەل ئەبێ م ،
بەاڵم هی ترسس ییە.
***
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2١
بممۆ بەیممو س هەگ زبب سممەبرل حکممەینس بو ممگ کممردڕ بگڕکەل تممرب بەکممزل ب
مەلێلییەبڕ ەێتس :ئەگێ پێئ وڵێس ئەبڕ بۆچس شیربا ە دیموگ بمێب ە کەسمیپ
بوسس ئەکوە بۆ لەەەڵ ئێێڕ ەبێب
بممو ،ئەل چممۆ  ،ئممێەە هەمممێب لە جێممیە بممێبی بەاڵم ئممێەە لەبەگ کممو ەەلممس ب
برینمملاگڕکو س تممر بەپەلە خممراینە گێ ،چممێ کە پێێیک م بممێب کە زبب ب ەیە مملگێنە
خەستەخو ە ،شیربا یپ رەقیرڕ زۆگل حەزئەکرد لەەەڵ ئێەە بێمتەبڕ ،بمۆ ئەبڕل
لە کمموکە ەەلممس دبگ ەکەبێممتەبڕ ،بەاڵم خممۆ همموتنەبڕب ەهمموتنەبڕ بەدڕس م ئممێەە
یمممیە ،شمممکێگ سمممەالمەتە ،بەاڵم بێکمممتێ هەگ خمممێا گڕحەیێێکمممرد ...سمممەبرل بە
پەگۆشییەکەبڕ ەێتس:
بڕل خێا ەکو دڕ بێا بزا ئ چس بێب
بەسممەزمو ە لە دڕسممڕێژێکس تەیمموگڕدا پڕیشممکە بەگد دال لە ەممێێچکەل ب چمموبل،
هەگ یەکتممۆزیتر خێراتممر خممۆل ەدایە بە ئەگزدا دڕسممتڕێژل دببڕم کێشممتبێبل،
گب ممو کە ەممێێس لە مموبل بێکممتێ بێبمممێچڕکێکس پیوهمموە ب دڵممس داخێگپممو ب
ەێێس هەڵخکم بمۆ قکمەکو س تمرل حکمەی  ،بەاڵم لێمرڕدا دایکمس بمو س کمرد کە
بچێ ئموبل بمۆ بەگێم  ،بە وچموگل چمێب بەالل دایکیمیەبڕ ،بەاڵم هەممێب هۆشمس
الل قکەکو س حکەی بێب.
دال ئەم قکو ەل حکەی  ،سەبرل زیموتر دڵمس کەبتە مەگاقەبڕ ،هموە بە خەیوڵیمو
تۆ بێێس شیربا یپ شمتێکس لێنەهموتبا ب حکمەی لێەمس بشموگێتەبڕ ! هەگبڕ ب
چمممۆ برینممملاگییەکەل کممموکە ەەلییمممو لێشممموگدینەبڕ تمممو هێنویمممو ە مممموڵەبڕ هەگ
ئەیممو ێە ،ئیشمممس هەیە بمممۆیە دباکەبتمممێبڕ ئەم خەیمممواڵ ە سمممەبرل دڵتە تمممر ب
خەمبوگتر کمرد ،خەرەتمس ئەخمێاگد بمۆ کموکە ەەلمس کەبا برینملاگ کرابڕەمێگج ئەب
پێشمەەگەو ەل همموتە بیمر کە شممەهیلکراب  ،کە یمو برینەکەیممو لەبڕل کمو ەەلممس
کوگی ەگترڕ ،ئینجو ئەهموتە سمەگ شمیربا ب بێکمتێ  ،شمەگمەزاگل ئەبڕ بمێب کە
ەیئەتێا س بڕ ب ئەب خەرەتیو بۆ بخێاە ،هەگچە لڕ بۆ هەمێبشیو خەرەتمس
ئەخممێاگد! لە داخممو کەبتە دبەمموکرد لە خممۆل ب لە حکممێمەە ب بە بێممزاگییەکەبڕ
ەێتس :ئۆ .قێگمو بەسەگ ،دڵەو الل کا با ب الل کا ەبا بال خمێایە ئەمە
چ یو ێکە ئێەەل تیوی بۆ ویبەیتەبڕ بۆ خۆە ..
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بممۆ سممبەینا بێکممتێ ب شممیربا یپ ەەیشممتنەبڕ جمما ،بمموبکس بێکممتێ هەگ کە
هەباڵس برینملاگبێب ەکەل زا مس بەهەڵەدابا لەەەڵ چە مل خزمێکمس ،باڵخیمو بمۆ
بردبێب ،گۆ ێ لەبڕبپێپ بردبێبیو بمۆ خەسمتەخو ە ،بەاڵم شمیربا سمەالمەە
بێب ،هەگ کە ەەیشتنە موڵێبەپەلەب پەگۆشەبڕ خمۆل ەەیو ملڕ الل ەەلمس ب کەبتە
دڵلا ەبڕل خەسێل ب ئەبا .
بێکممتێ لەبەگ ئمموزاگل چمموبل ب ەممێێچکەل ئمموگامس لێبڕبابممێب ...بممۆیە دایمم ب
بوبکیشس سەگیو لێشێێابێب ..موبڕیەکس بوش لە ێر دڕستس دکتۆگڕکو مو ممویەبڕ
تمممو مەترسمممس لەسمممەگ ەممممو ئەبسمممو ئیز یو ممملا بمممڕباتەبڕ مممموڵا .بەاڵم بێکمممتێ
بەبحوڵەشەبڕ هەگ دڵس الل گب و ب وگڕحەتس ەەلس بێب ،کە ئوخۆ حەپکەخو
چس کردبا ب گب و چە ل ەریوبێ !
کەلە خەستەخو ە هوتنە دڕگێ بەب ئێپ ب ئوزاگڕبڕ بەبوبکس ەێە :بموبە ەیمو بمو
لە گێ وبڕ سەگێ لە کوکە ەەلس بلڕی بزا ی چۆ ە ،دڵئ زۆگ الیەتس.
بوبکس دڵس ەهوە پێس بێا :ئەگێ کێگم تۆ بەم حموڵەبڕ ئەچمس بمۆ هەباڵێرسمینس
چممممس با لە ئێکممممتەبڕ پەگۆکەل چمممموبە خێێنمممموبل پیممممو دێممممتە خممممێاگڕبڕ زۆگ
بێتوقەتیممم ) .بەاڵم ئەب لە کمممێێ ئوەمممول لە دڵمممس بێکمممتێ بمممێب گاسمممتە ەەلمممس
خۆشئەبێ ب زۆگیپ بە تە ییەبڕیە ،بەاڵم ئەب ەیئەزا س کە ئەەەگ هەگ ەێێس
لە دڕ ممس گب ممو بێ م هەگچممس ئمموزاگل هەیە لەبیممرل ومێنێ م  ،مموزا ا چممۆ لە
زیمممم گب مممموکەبڕ هەسمممم بە چ ئمممموگامس ب خۆشممممییە ئەکمممموە! چممممۆ قکممممەب
پێکە ینەکو س دڵس گب و ئەکوتەبڕ ب مەس ب سەگخۆشس ئەکوە ،بوبکس چوگل
ەمممو سممەگێکس هەڵممرل بممۆ ئوسممەو  ،بڕ الل خممێا ەەەیممس لە حمموڵس خممۆل بکمموە
ئەبجو بە ئەسێویس ەێتس:
بوشي کێگم بوشە ..چۆ ئەڵێی بەقکەە ئەکەم..
لەسەگ خۆ بێکتێ کەبتە گێ لەەەڵ بوبکس ب کۆمەڵا لە خزمەکو س .ەۆچو ێکس
ەرتبممێب بە دڕسممتییەبڕب دڕستێکیشممس ەرتبممێب بەبالیممس سممەگیەبڕ کە پێچرابممێب،
بەب حوڵەشمەبڕ لەپمڕ دڵمس داخێگپممو ب هموە بە بیریمو کەبا هەمێبیمو مموەەگێنەبڕ
سەێەو س
ئیت ر خەتەگ ەمو لە چمس ئەترسم ئێکمتە کما بە کێمیە هەل ەیمو بەخمێا چمو
گب و ئەبینێ  ،ئەل چوگڕل چییە چە ل هە وبێکس تر گۆیش ب ەەلس هوتەبڕ
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بیر ب لەبەگ خۆیەبڕ ەێتس :ە بوبە چمۆ کمێگڕکەل بەم حموڵە بەجما ئەهێێێم ب
ئەەەگێتەبڕ ،قەە بوبڕگ وکەم ...بەاڵم هەگ زبب وئێمێلل بگب ممس بمۆ هێنمویەبڕ:
ئینجممو بەشممکئ ەێتیممو ( :کمموکە ەەلممیپ ئەبەیممنەبڕ لەبێ دکتممۆگ ب خەسممتەخو ەل
چوکس لێیەب موبڕ زۆگترڕ بۆ زبتر چوکبێب ەبڕل) ئەمە زۆگ گێیتێئەچێ !
بێکتێ بەمە دڵس ەێشراب هەستس کرد کە ئێشس چموبڕکەل زۆگ زیمودل کمرد ب
بەحمموڵێکس پەگێشممو ەبڕ ەەیشممتە ممموڵس حەپکممەخو  .هەمممێب خەڵکممس ممموڵەکە بە
پەگۆشممێکس زۆگڕبڕ چممێ بە پیممریەبڕب بە دڵکممۆزییەبڕ بەخێرهوتنیممو کممرد ب
هوبدڕگدییو بۆ دڕگبڕی .
حەپکمممەخو کە بێکمممتێ س بەبحممموڵەبڕ دل هە ممملێ غیرڕتمممس هممموتە بەگ ب زۆگل
قکمممەکو س هەگ سێپوسمممس شمممێکرل خمممێدا بمممێب .بێکمممتێ یپ لە ێمممرڕبڕ چممموبڕ
سمموغەکەل بڕیبممێبڕ گب ممو ب لێینەئەتربکممو  ،بمما ئەبڕل هممی کەسمما هەسممتس
پێبکوە ،چێ کە دڕبگببەگڕکەل ئەبڕ لڕ سەغێەتس ەەلس ب ئەب بێب سمەگ جیو
بەالل هیچممس تممردا ەئەگۆیشمم  .بێکممتێ بیکممتس کە لەبمموگڕل لەبێ ممممو ەبڕب
ەمو ەبڕیو ەبڕ دڕمس دبیو توقس بکوتەبڕ ەێتس :بەخێا ئەم ئینقیال ب حکێمەە
گبخو ل ە شتێکس خۆش ب لەبڕختو بێب هەو بایە بیکەی بە شویس!
چمموبل پممڕ بممێب لە ررمێک م ب ەممێتس :مەپرسممە کە تممۆرە همموە ب مممژدڕل داینمما،
دایکیشممم لێرڕبمممێب ،لە خۆشمممیو و چیەمممو کمممرد (قمممێڵێس ەریمممو س هەسمممتوب بەدڕم
هە ککەبڕ) ەێتس :ئۆ .کێێراییئ دایە ئەبکموتەل ئمێەە هەڵمئەپەگی ئێمێڕ لە خێێنمو
ەەبزتو ئەدا..
بێکتێ برینەکو س بیرچێڕبڕ بە ەەگمییەبڕ ەێتس:
ە ..ە ..تخێا دڵس خۆە موگڕحەە مەکە! با شمکێگ سمەگل ئەبا ەمو خمێاگد ،بڕ
ئینشواڵ زب چوکیپ ئەبینەبڕب د یوش بە دڵس خۆمو ئەبێ .
ئیتممر دا یشممتێا هەمێبیممو کەبتممنە قکممەکرد  ،تممو بمموبکس بێکممتێ گببل کممردڕ
کێگڕکەل ب ەمێتس :کمێگم بمو ئیتمر هەسمتی بمڕۆی  ،با شمکێگ دڵنیموبێبی  ،کموکە
ەەلمممس ئەلوەمممملبلیال چممموکە ،ئەمەل ەمممێە ب هەسمممتویە سمممەگپا ب گببیکمممردڕ
حەپکەخو ب ەێتس :یوگڕبس هەزاگجوگ شکێگ سکەو ەسێتو .ئەبا هەتو موبی
هەگبا بێێممممی !! ئیتممممر ئەبا ممممیکەش هەسممممتو کە بممممڕۆ  .بێکممممتێ ئەەەگچممممس بە
هوتنەکەل ەیتێا س کە بزا ا یوزیمو چیمیەب چمس ئەکە ب چیمس موکە بەاڵم بە
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دیەە ب حوڵیو لا با دڕگئەکەبتکە هی ەبا توکێ دڕ پوزدڕ گۆ یتر ،هەگ بیمریپ
لە گۆیشممتنەبڕ ەکە ەبڕ ،بەتممویبەتس کە هێشممتو بڕزەممس حکممێمەە لەەەڵ کممێگد
گبب ەبێڕبڕ ،تە یو هەگ شەگ گابڕستوبێب.
***
گب ممممو بەتەبابل بممممۆل گبب بێڕبممممێڕبڕ کە بەدڵ بێکممممتێ س خۆشممممئەبێ ب
زۆگجوگ بیرل لێئەکردڕبڕ کەبا ئەب هەستەل ئەب بەگمبەگ بێکتێ هەیەتس زۆگ
لە گاهوت ب زیکس ب تە و ەە خزمویەتیپ زیوترڕ .بەاڵم شەگم ب حیوب گڕبشم
ب خێل بەگزل بەب منوڵییەبڕ تێا یبێل بابکوە کە زیکتمری کەسمیپ کە دایکمس
بێب ،بەهی جۆگێ هەس بە هی شتێ ەکموە .لەبەگ ئەبڕ ئەم هەممێب تمر
ب ئوڵۆزییە هەگ لە دڵس خۆیو بێب ب مێشکیو شێێا لبێب.
***
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2٨
دبب هەرتەیە بەسەگ ئەم گبدابا ەدا تێێەگل ،ەەلس بەگڕب بوشس ئەچمێ ،ئەیتمێا س
بگدڕ بگدڕ بە داگشممەو ئەم ببگ ب ئەب ببگ بکمموە ،هەمیشمممەش دڕبگببەگل
پڕبمممێب لە خەڵممم  ،کە ئەهممموت بمممۆ هەباڵێرسمممینس ،بەب بۆ ەیەشمممەبڕ ئەکەبتمممنە
قکەکرد ەەبوگڕل بڕزەەبڕ بە ەشتس ب هەڵێێکتس پوگتس بەگامبەگ بە ئینقیالبەکە
لەبەگ تیشکس ئەب بەیمو ەل تیمو ەێتبمێبل :هێزڕکمو س پێێیکمتە لە شمێێنس خۆیمو
بەێننەبڕ..
***
خەڵ کەبتنە هموتێچۆکرد س سمەێەو س ب شموگڕکو س تمرل کێگدسمتو  ،هەگبڕهمو
دڕستە دڕستەیپ ئەچێ بۆ الل کێگ ب کەسێکوگل پێشمەەگەەیو بە دڕسم ب
دیمموگییەبڕب ئەبا ممیپ ئەچممێب ەبڕ بممۆ سممەگدا س ممموڵ ب منمموڵ ب خممزم ب کە ب
وسیوبڕکو یو  .حەپکەخو یپ کە دل کێگڕکەل با گبب لە چوکبێ ەبڕیە ئەبیمپ
کەڵکەڵەل ەەگا ەبڕل کەبتە سەگ ب ئێێاگڕیە لە ەەلس پرسس :ئوخۆ ئەمو چس
ئەکە ئەەەگێنەبڕ یو ئەمێننەبڕ
ەەلممس ەممێتس :تممۆ ب پممێگم ب کممچەکە کەل ئەگۆ ەبڕ بممرۆ ەبڕ ،بەاڵم ئممێەە تمموکێ
ەزا مممی ئەممممو ەل هممموتێ ەتە سمممەگ حمممێکئ چیەمممو بمممۆ ئەکە لەجێمممس خۆممممو
وجێڵێی  ،بڕ ئەەەگ بکرێ لەم هەلەشلا دڕس بەسەگ شێێنس تریشلا ئەەری .
حکمممەی لەبالبڕ هەڵیممملایەب ەمممێتس :ئێمممێڕ ئەتمممێا بمممڕۆ ەبڕ بەاڵم سمممەبرل ب
ەسری بو جوگێ لێرڕب ! لەەەڵ ئەم قکەیەدا چوبێکس لە دایکس داەرە.
ەسری دڕستێکس برد بۆ سەگ ب سەگپۆشەکەل ب ەێتس:
بڕاڵ پێپ هەمێبیو م ئەگۆمەبڕم ئەمە چ قکەیەکە
سمممەبرل ەمممێتس :قەینمممو مممم جممموگێ وگۆمەبڕبمممو بمممزا ئ کێگڕکمممو چمممس ئەکە .
ەسرینیپ سەگێکس بوداب ەێتس :ئا بوشە منیپ بیرل لێئەکەمەبڕ.
حەپکممەخو ب خێشممکس ب گب ممو خۆیممو ئومممودڕکرد کەلەەەڵ تممۆرە بممڕۆ ەبڕ.
بێکتێ ئەبڕ لڕ دڵتە گ ەبێب چێ کە پێشەکس بڕیوگل خۆل دابێ کە ئەبڕ ملڕل
پێنەچس دای ب بوبکس بنێمرێتە سمەێەو س کە دابال گب موکس بمۆ بمکە  ،بوشمتریپ
ئەبڕیە کە گب و خۆیشس لەبێبا ،هەگبڕهو دڵنیوش بێبێ لەبڕل کەبا گب وکیپ
ئەمممس اۆشممەبێ ،بەتممویبەتس لەم ممموبڕل برینلاگیەیمملا ،زۆگتممر ئەمەل بممۆ گب
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بێبممێڕبڕ ،هەسممتس بە چوبتێبڕینەکممو س کردبممێب کە چە ممل پڕبممێب لە بەتە م ەبڕ
بێب ب دڵکۆزل .کوتا کەلەەەڵ دایکس سەگیو لێئەدا  ،خۆشمس چموبل گبب لە
چوکس بێب ب هی مەترسییەکس لەسەگ ەمموبێب ،بمۆیە بە دڵێکمس پمڕ لە هیمێاب بە
شممەبو ب خۆشممییەبڕ قکممەل ئەکممرد ب بەدڕبگیو ممو ئەهمموە ب زۆگ بە دڵنیمموییەبڕ
بەگێس کرد.
کمۆمەڵ کەبتمنە گێ ،بەاڵم لە یمێڕل گێ ممو لێیکمرد بە هەبگڕتریشمقە ب بمموگا ب
تەگزڕ ب وچوگبێب لە (کێ ە موسمس) بەێنمنەبڕ .ئومەخمو بوسمس ئەبسمول خمۆل
بمممۆ ئەکمممرد کە لە هوتنیمممو پیمممو تێێەگیبمممێب ،سمممەگل سمممێگموبێب لەبڕل کە ئەب
چویخو ە گڕو ب تەقەل مەەەگ هەگ خێا بزا ا شەبێکس چۆ تیو گۆ کردبێڕبڕ،
لەم موبڕ کەمەدا کە مەترسس شەگ ەممو ،چمۆ با گێم ب پێم خمراب بەەگم ب
ەممێگ ب خۆشممکرا بەچەشممنا کە خەڵمم ەینوسممێتەبڕ سممەیرل الکممێپ ب بەگڕب
سەگی بکە  ،بۆ س هەڵئ ب هواڵبل خۆشس چمو ب سمەموبڕگکە  ،بەگاسمتس زۆگ
خۆشممە ،ئینجممو لەبەگ خممۆیەبڕ دبەممول لەب حکێمەتممو ە ئەکممرد کەبا ئەم دێهمموە ب
شممێێنە خۆش مو ە کمموب ئەکە ب دڕسممتس ئەدا بە سممن یوب ئەی ممێە :گڕبممس ممموڵس
ئەبا یپ کوبلکەی !
تۆرە کە بە ئیشێ چێبێڕ دڕگێ ەەگایەبڕ الیو ب بەزڕگدڕخە ەیەکمس خۆشمەبڕ
گبل کممردڕ ئومەخممو ب ەممێتس :لێرڕبممێب کە کرد ممس بە (ئممومیر مەخممفەگ) هەمممێب
دایمممو ە قوقمممول پێکە مممی  ،ئومەخمممو یپ بەدڕم پێکە یمممنەبڕ ەمممێتس :بەڵممما قێگبمممو
دڕمڕاستس ەەگڕ لێرڕبێب .تو دگڕ گ بەم قکو ە گایو بێاگد ،لەپوشمو الڵ ب پموڵ
لێممیکەبت تممو گۆ یممو لێبممێڕبڕ .تممۆرە هەسممتو سممەگێکس دڕگڕبڕل داب ئەبڕ مملڕل
پێنەچێب بە شێرزڕیس هوتەبڕب ەێتس:
بەخمممێا با دیممموگڕ بە دب سممما گۆ ل تمممریپ ممموتێا ی لێمممرڕ دڕگچمممی هەممممێب بە
حەپەسوبل پەگۆشییەبڕ ەێتیمو لەبەگچمس حەپکمەخو دڵمس داخێگپمو ب ەمێتس:
ئەیەگۆ! بۆ چس قەبموبڕ لەگێس خێدا ! تۆرە بە قێگلە پێاڵب تەکو ل ەبڕ ەێتس:
تۆ بمڕۆ سمەیرکە ،تمۆو ب الرموبێکە ەبێمتەبڕ ،چەمەکە با هەسمتوبڕ پیموب ئەبموە!!
هەگ وتێا ی لەب ئوبڕ بێەگێینەبڕ  ،ئەبا لەبپەگل ئوبڕکە سێاگبی !
خوبڕ چویخمو ەکە هەڵیملایە ەمێتس :کموکە ئەبڕ قەینوکمو لەبا ەیە ەختێکیتمر ئموبل
چەمەکە بنیشممێتەبڕ ،ئەبڕ لەبەگ تۆرممو ەکەل ئیەشممەب بایەێهمموتێبڕ ،بەشممکئ ئیتممر
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خۆشممممیکوتەبڕ .وچمممموگ هەمممممێب خۆیممممو پێچممممویەبڕب بێمممملڕ گ دا یشممممت  .لەبەگ
تۆرو ەکەل شەبێ گێبێاگێکس با لە چویخو ەکە ەبێب ،تە یو حەپکمەخو ب ئەبا
ب پیممموب دبب منممموڵس شمممەش حەبە سممموڵەل لێبمممێ ،کە ئەبا مممیپ
ب یە دبب
ئەەەگا ەبڕ بۆ سەێەو س.
جەموەەە هەتو چێشتە وبێکس دگڕ گ دا یشت  ،هەگ دڕمەش یەکێکیو سەگێکس
دڕکێشمممو ب سممممەیرێکس دڕگڕبڕل ئەکمممرد ب کە پەڵە هەبگڕ گڕشممممەکو س ئەدل بە
وئێمێلل ئەەەگایەبڕ ..لە بێزاگیلا یە دبب جموگ لەەەڵ تۆرەبەیەکملا هموت بەاڵم
لەبەگ خەڵکەکەب لەترسس دڕمس هەگ زبب بێلڕ گ ئەبێب .
تۆرە بە بێزاگییەکەبڕ هەسمتویە سمەگپا ب ەمێتس :یموڵاڵ! خمێایە لەسمەگ تمۆ (گبل
کممردڕ حەپکممەخو ب ئەبا ) ب ەممێتس :دڕل بممو بممڕۆ بممزا ئ بەشممکێ چمموگڕیە
بلۆزمەبڕ ،دا یشت هیچس لێێەیمو وبێم  ،ئەب لێیملا گۆیشم  ،گب مو سمەگل مویە
بنوەێێس دایکس ب ەێتس :دایە ەیو خەگیکە توقەتئ ئەچێ  ،خۆزەە ب ەگاینویەتەبڕ
الل کوکە ەەلس ب ئەبا !
دایکممس بە زڕگدڕخە ەیەکەبڕ ەممێتس :ئینجممو کچممئ رەگقممس چیممیە بممۆ ئەبێممپ هەگ
بوگا ب تۆو ییە
گب ممو چمموبل بممڕییە دڕگکممس چویخممو ەکە ب ەممێتس :خممۆ ئەبێ هممی ەبمما چەم ب
ئوبمممو ممویەتە گێ ،پممێگل هەڵیمملاب ەممێتس :خممۆزەە هەگ ەهوتبوینممویە ،بەاڵم خممۆ
غەیبەمممو پێنەبمممێب ،چمممێزا ی د یمممو بایەێممملێ  ،دب سممما گۆ بمممێب زۆگ خۆشمممس
کردبممێب ،خممۆ ئەب بەیممو ییەل کەبتیممنە گێ یە پەڵە هەبگ بە ئوسممەو ەبڕ ەبممێب،
کەچممس بە ممموبڕیەکس کەم کممردل بەم تۆرممو ە .کەباکەل جممێا لە قمموچ ب قممێلیەبڕ
ئواڵ مممل ،سمممەگێکس گابڕشمممو ل ب ەمممێتس :بەقێگبمممو یبئ کە لە ئیشمممس وزا ێممم ..
کەگبا یممیە گب ممو لەبەگ دڵممس ئەب بەزڕگدڕخە ەیەکەبڕ ەممێتس :دڕل ەیممو ە ەممێێ
مەدڕگێ سمممممەرەگل با بە ەۆبە مممممگ خۆشمممممە ،ئەبڕ مممممموبڕیەکس تمممممر با خمممممۆش
ئەی ێڕینەبڕ بوسس ئەکەی بڕ خۆشتری یودەوگ!
شمممم ێل دببڕمممممیپ لەبێ مممممو ەبڕ ،بەیممممو س زبب تممممۆرە سممممەگل دڕگڕبڕل داب
بەگببیەکس خۆشەبڕ ەەگایەبڕ الیو ب ەێتس:
گۆ ڕکەل شممکێگ زۆگ خممۆش دیمموگڕ ،زبکە بممو ممو ب چوییەکەمممو بخممۆی ب
بۆیمملڕگچینتە یو ئمموبڕکەیە لەبێممپ بەسممێاگل باڵ ئەتممو پەگێنیممنەبڕ .ئەبا ممیپ
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زۆگیممممو پێخۆشممممبێب ،هەگزبب ممممو ب چوییممممو خممممێاگدب خۆیممممو پێچممممویەبڕب
پریوسممکەب تێگڕکەیمممو هەڵ ممرە ب شمممێێ تممۆرە کەبتممم بممۆ الل ئممموبڕکە ،د یمممو
سوموڵێکس خۆشمبێ ،تە یمو چە مل پەڵە هەبگێکمس سمێس بچمێ بە ئوسمەو ەبڕ بمێب،
ئەبا یپ با گایو ئەکمرد ئەت مێە لە خێمڵ بەجێەموب ب بە پەلە ئەیمو ەبێ بم ە ە
هوبگێکو یو  .شو ب داگ ب بەگد پو پو بێبێ ەبڕ ،ەەگدیو پێێڕ ەموبێب ،ئەب
بمموگا ە زۆگڕ بەەممێگڕ باجممێا شممتبێ س ،خەڵکممیپ بمماڵب بێبممێ ەبڕ ،ئەبڕل بەگڕل
حەسیرل هێنوبێبڕ دڕگێ ب پەتێل هەڵئەخک کە دڵۆپە ڕگل کردبمێب بەشمکێ
هەبایەکیممممو لێبمممملا ،ئەبڕل هەگدبب دڕسممممتس خکممممتبێبڕ ێممممر هە ێممممس لەبەگ
بەگۆ ڕکەیمممو گابڕسمممتوبێب ەمممێایە هەتممموب دڕگکەبتمممێبڕ ،هە ممملێ مممیپ خۆیمممو
هەڵکردبممێب هەیەکە بە یمموزێ ئەهمموە ب ئەچممێب ،زۆگیممو بەگڕب ئمموب ب چەمەکە
ئەگۆیشممت  .ئەمممو یپ خۆیممو هەڵکردبممێب بڕ ب ئەبا  ،بەاڵم هەگ چەمەکەیممو
لێممملڕگکەبە ب دڕگ ەکەبە ئمممومە خمممو لە شمممێێنس خمممۆل چەقمممس ب ەمممێتس :ئەل
بوبکەگۆ ،چۆ ئێکمتو ئەبما لەم ئموبڕ بێەگیمنەبڕ بەخمێا دایکمئ هە موبم مویەە،
ئەترسئ ب بەگئەبەەبڕ ،باڵخس چس بەسمەگل ئەب پێغەممبەگڕ سمەگم بەقێگبمو س
سەگیبێ  ،زڕالمەکەب باڵخەکەش گائەموڵێ  ،بڕل پە و بەخێا مم با لە ئێکمتەبڕ
ەێژبێبم!!
خێشکس قکەل ەکمرد بەاڵم ئەبیمپ سمێەمییەبڕ ،گب مو قمۆڵس پمێگل ەمێگە ب
ەێتس :ە تێخێا پێگێ تۆ جوگێ بڕگڕ بو بزا ی چۆ ئەبێ .
تممۆرە پمممێپ ئەبا ەەیشممتە سمممەگ ئمموبڕکە ب لەەەڵ دب سممما پیمموب کەبادیممموگبێب
خوبڕ س باڵخەکو بێب کەبتە قکەب چ نل پێشەەگەەیەکیپ هوتنە الیو .
چەمەکە هممو ڕ هممو ل ئەهمموە هەگچممس ەێەسممێگ ب قممێگل ئەب کێێا ەبێبهەمممێبل
الروب دایەوڵیبێب ،لەهە لێ شێێ هەگ لێلس ئەخێاگد ب بنمس ئەب داگ ب دگڕخمتەل
دڕبگل هەمێب داپۆشیبێب ،هە لێ جوگ ل ب پۆپ ب داگل بە گڕەێ گیشەبڕ تیمو
دڕگڕکەبە ب ێقممممممێبم ئەبممممممێڕبڕ ،هە مممممملێ تمممممموبێر ب بەگدل ەەبگڕش کە لە
کە وگڕکەل زی بێب  ،بەاڵم تێکڕا ئوبڕکەیو ەئەەەیشمتا ،جموگ جموگ بە پەلەب
شممێ ب هممێگ شممواڵبێکس بممۆ ئەبممرد ب بەسممەگیو و تێممئەپەگل بڕکممێ بممیەبێ بە
ەوڵتەبڕ بیو ترسێنا!.
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تممۆرە ئمموبگل لێمملا ەبڕب ەممێتس :دڕل زببکە بڕگ ! حەپکممەخو بە ئەسممێویس بە
خێشمکس ەمێە :بمۆ خموترل خمێا مەڵما ئەترسمئ بەبخمێایە ئەب تمۆرە خێاەرتمێبڕ
لەبەگچوبل ئەب خەڵکە ئوبڕبمو ئەبوە ،بموبڕگبکە لە تمۆ خراپتمرم بەاڵم چیمبکەم
بمموبزا ی ئەم پیمموبا ە چیەممو بممۆ ئەکە  ،هەمممێب خەڵکممس ئێممرڕ ب شمموگڕزا ب
هەممێب سمموڵێکیپ ئەمە حوڵیمو  ،قمموبیەە ەزا م چممس ئەکە  .ئەبڕ ملڕل پێنەچممێب
چە ل پیوبێ باڵخێ ب ەێگیکێکیو هێنو ،ەێگیکەکو یو بە وب قەدل خۆیو ەبڕ
بەس ب خۆیمو بە یەکتمرل بەب باڵخمو ەبڕ تێ مل کمرد ،ئینجمو بو یمو کمرد کە
بێ سێاگب  ،تێڕکێ یەکە یەکە بێ بیو ێەگێننەبڕ.
ئومە خو چوبل زڕو بێب ب خێشکس ببشك بێب لە جێس خۆل ،هەگچمس بڕکمێ
گب مممو بمممێب لە هەگدبکیمممو بوشمممتربێب ،هەگبڕکمممێ رەیەمممس سمممینەمویس ئەهممموتە
بەگچوبل ،بۆیە بێبمو چمێبڕ پێشمەبڕب ەمێتس :جموگێ مم دێمئ لەەەڵتمو ! دایکمس
پەلس گاکێشوب ەێتس :ئەیەگٶ کچا جوگێ گابڕستو بو یەکەمجوگ تۆرە بچا.
تۆرەش بڕکێ پوڵەبا سن س دڕگپەگا ل ب ەێتس:
زۆگ بوشە م ئەگۆم ،بو ئەمو سەیرکە توکێ ترسیو بشکا!
تممۆرە سمممێاگبێب کێگڕکمممو دبا یمممو لە پێشمممەبڕچێ ە ئممموبڕکەبڕب تێ مممل جمممێەبل
باڵخەکەیمممو ەمممرە ب گایمممو کێشمممو ،دبا ەکەل کەش ئەممممالب ئەبالیمممو ەمممرە،
دیەە ێکممس سممیر ب پێکە ممی بممێب ،گب ممو هەگئەبڕبممێب ەکەبە بە ەمموزل پشممتو،
دای م ب پێگیشممس ررمێکمم لە چوبیممو دڕگپەگل ب تێ ممل دڕمممس خۆیممو ەممرە.
شمممممەکو شمممممەکو س باڵ ب پیوبڕکمممممو ب الرممممموبل چەمەکەئەت مممممێە دب ممممممن
بەگبێ ەتەبڕ ەیو س یەکترل .هەگچۆ ێ بێب لە ئوبڕکە پەگینەبڕ ،تۆرە دابەزل ب
بەپێکە ینێ خۆشییەبڕ کەبتە ەێشمینس دڕگلن ەکمو س شمەگباڵەکەل کەبا زۆگ تەگ
ببمممێ ب هە ممملێ سمممێپو ب بممموبکەکەم ب کممموکە ەیمممو س بەسمممەگ زڕالمەکو ممملا
بەشکردبەگلەبڕل ب ەگێنەبڕ ئەبپەگ بۆ الل ەکو  ،ئینجو هەگدبب دڕستس مویە
الل دڕمممس ب قیڕا مملل :دڕل خێمممراکە  ،ئومەخممو جممموگێ تممۆ بڕگڕ! لەبەگ همممو ڕ
هو ل چەمەکە بە بوشس ەێێیو لە قکەکو س ەبێب ،بۆیە هەگ پێس پێئەکە ی .
کە زڕالمەکو ەەیشتنەبڕ الل ەکو ئومەخو ەەبموکەل تێ مل لەخمۆیەبڕ پێچموب
تەموشویەکس چەمەکەل کرد ب ەمێتس :ئمۆ .خمێایە خمۆ ئینکمو یمێڕ گۆح ئەبێم ،
ئەبڕ بممۆچس پممردێ بممۆ ئەم چەمە مموکە  ،خەڵکممس لەم بەاڵیە گزەمموگکە سممەیر
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ئەبڕل جمممموگل دل کە بێممممرڕدا تێێەگیەێا ەبممممێب ..هەگ ئوبیشممممئ ەدل! یەکمممما لە
پیوبڕکمو بە زڕگدڕخە ەیەکەبڕ ەمێتس :ئموخر بموجس ەیمو هەمیشمە با یمیە هەگبا
جمموگ ب بمموگ کە الرمموب لەسممەگدا دێم  ،چەمەکە با هەڵئەسمما ئەەینممو زۆگل بڕخ م
خەڵم هەگ بە بەگدڕ بمموز لێممس ئەپەگ ەبڕ! بممۆیە پممردل مموبێ ،دبگ یممیە پردیشممس
لەسمممەگ دگبسمممتکرێ لەبا ەیە هەگ یە دبب سممموڵ جوگێممم الرممموب بیبممموە .دڕل
سێاگب بو بڕۆی  .گب و چێبڕ پێشەبڕب خۆل پێچمویەبڕب ەمێتس :با مم هموتئ.
دایکیشس لەبالبڕ ەێتس :منیپ دێئ بمو هەگدبکەمو پێکەبڕبمی  .حەپکمەخو دڵمس
ەهممموە کمممچەکەل بەتە یمممو بنێرێممم  ،زۆگیشمممس لەبەگ ئەبڕل گب مممو منوڵکممموگب
جێا کەلە بێبلە دڵس خۆیو ەێتس :چۆ ئەهێەئ ئەم پیوبا ە بەتە یو کمچەکەم بەگ ،
خێا ئەزا ێ لەبا ەیە لە کوتس شەکو شەکو س ئوبڕکەدا دڕستیو بەگقموچ ب قمێ
ب ئەمممالب ئەبالل بکەبێ م ! حەپکممەخو کە ئەم خەیممواڵ ەل همموە بەبیممردا ەممێگل
بمرسس هەگ لەبیریپ چێڕبڕب ەێتس :دڕل گب و خێراکە!.
دایە خۆل ب تر
دای ب ک پێکەبڕ سێاگبێب  ،گب مو دڕسمتس تێ مل ەمرە بە موبقەدل دایکمیەبڕ
کەبا لە دڵس خۆیو هەگ خەگیکس دبەو خێێنل بێب تو لە ئوبڕکە دڕگبوزبێب .
ئینجو ۆگڕ هوتە سەگ ئومەخو ئەبیپ پمرتەب بمۆڵەبڕ بە وچموگل سمێاگبێب ،هەگ
ەەیشتە وبڕگاستس ئموبڕکە هموباگل لێهەسمتو :کمێگڕ بموبکئ لەگێمس خمێدا بە مر
کەبتئ! ئول خێایە ئەم بەاڵیە چیبێب ،همیچئ ەممو تەگبمێبم ئمول تموکا پێاڵبیشمئ
ئوببردل ..ئوخرل بەهەگحوڵا بێب پەگا لیو ەبڕ.
پوش جەس تەگەێشی ب خۆبشککرد ەبڕ ب ەختا پشێدا س ەکمو  ،تمۆرە هموە
پێی ممێت کەهەسممت خۆیممو بێێچمممنەبڕب بچمم سممێاگل (جێبەکە)بممب  ،ئەبا مممیپ
بەدببل کەبت ب چێب سێاگل ئێتێمبێەەکە بێب  ،کەبتنە گێ.
پمموش چە ممل جمموگ چەقیممنە مموب قممێگ ب دابەزی م ب پمموڵ پێێڕ ممو کە هە مملێجوگ خۆشممیو
ئەچەقی ب یو پێیو هەڵئەخەیککو ب ئەکەبت ب دڕسمتیو ئەکمرد بەپێکە می ب ئویمو کرد
بە هەگاب بەزم ،بۆ بو س شێێا ەەیشتنەبڕ سەێەو س .ب لە پوش ەختا کردیو بە ممواڵ،
دا یشتێا س موڵەکە کە هەمێب بەپەگۆشەبڕ چوبڕگبا یو ئەکرد ەەشو ەبڕ...
بەیو س دڕگب دگابسا ب خزم ب وسیوب دڕستە دڕستە هوت بۆ بەخێرهوتنەبڕب چوبگب س.
خەڵکس تێکمڕا بە (کۆدێتمو.ئینقیال )ڕ کە بێ ابمێب ەبڕ ،بمو ب خێاسمس بمێبڕ بنێشمتە
خۆشمممەل ێمممر ددا مممس هەممممێا  ،هەگکەسمممە بە جمممۆگێکس بمممۆ ئەچمممێ ،هەگیەکە بە
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جممۆگێکس بممۆ ئەچممێب ،هەگیەکە بە جممۆگێ قکممەل لێئەکممرد ،بەتممویبەتس ئەبا ەل کە
ممموگڕیەکس زۆگیممو لێچێبممێ ە شممو ب بێبێ ەپێشممەەگەە ،ئەبا ە سممەگل زمو یممو ب
بنمممس زمو یمممو ئەب بوسمممو ە بمممێب ،ئەەەگچمممس (لە هەزاگ ئوشمممیو ئەکمممرد یەکێکیمممو
ەئەمممموڵیەبڕ) یەکێممم بە دڵێکمممس خۆشمممەبڕ ئەی مممێە :ئەڵمممێ ئەبڕل ئینقمممیالبەکەل
کممردببڕ دایکممس کممێگدڕ ،ەێتممێیەتس کێگدڕکممو چییممو بێێمم ئەیو مملڕما!! ئەبیممکە
ئەی مێە :ئینجممو ئەەەگ باشممبێ چمۆ ئەبێممرێ لەبەگ دڕبگببەگ ب هوبگێکممو س هەگبا
زبب بە ئوشمممکرا ئەم قکمممەیە بکممموە یەکێکیتمممر هەڵیمممئەدایەب ئەی مممێە :هەممممێب ئەم
قکو ە دگۆ ئەبڕ بۆچس هەگکەسمە هموتە سمەگ حمێکئ یمو ئینقیالبما شمتێکیێال کمرد
خێرا ئەیکە بە کێگد! (خۆ کوکە کەگیەەمو ) ئەبڕ دایم ب بموبکس هەگ ەیمو ئەزا س
بەەەگڕبممس بمموش قکممەبکە ! کەچممس دبال ئەبڕل بەسممەگ کممێگد کە هێنممول هێنممول!
تموکەل خۆممو بەمقکمە قمۆگا ە دڵخۆشممکەی ب تەرمرڕ بملڕی  ،بەالل ممنەبڕ کممێگدل
دڵکمۆز ب چمو ب پممو ئەبا ە کە لە کمۆگل کێگدایەتیمملا  ،ئوەینمو ئەبا یتممر کەبا لە
گیزل داەیرکەگا س کێگدستو لا (زۆڵە کێگد )!
یەکێکیتر کە ەێێس لە وبل ەەبلبلکەگیئ قوسئ بێب ەێتس:
بەالل مممنەبڕ ئەەەگ ئەمممو ە ەەقێیممو هەبمما پە ممل لە قوسممئ بڕگئەەممر بممزا تممو
کێگدل لەەەڵبێب چۆ بێبکە لە کێگدیپ هەڵ ەگایەبڕ چس بەسمەگهوە! ئەمەش
هەگ قکمممممەل مممممم یمممممیە ،هەگ دبال گۆ ێ دب گۆ لە ئینقمممممیال ب کەشمممممتنس
ەەبممملبلکەگیئ بە ەمممێێس خمممۆم ەمممێێئ لە (ئیکمممت ەل گادیمممۆل پممموگیو)بێب کەبا
بەەەگڕبس لەبوگڕل حمێکەس ەەبملبلکەگیئ ب ئینقمیالبەکەبڕ قکمەل ئەکمرد ،ئەبڕم
قەە لەبیر وچێتەبڕ کە لەدبال قکەکو یو کوبرال باڵبکەگڕبڕ ەێتس ...( :لمێ ەمولج
ال قوسئ) قضیة االکراد بتعقل لەو کو الیێم ري ەلاد االمێاە ،باتە (ئەەەگ قوسئ
مەسەلەل کێگدل بە ئوقاڵ ە چوگڕبکردایە ئیەڕۆ لە وب مردببا لا ەئەبمێب) ئینجمو
تخێا گاستس ەەەتێبڕ هەمێب دا یشتێبڕکو ەێتیو :
بەگێ بڕاڵ لەهەمێب کە بوشتر بمۆل چمێبڕ! گببل بموبس سمێس بێم  .یەکێکیتمر
ەێتس م هەگچە ل بیر بە ەژداچێ ەکەل ەەبلبلکەگیئ ئەکەمەبڕ بڕکێ پێێڕدا س
هە ممممگ دێممممتە بەگچمممموبم ،چممممۆ هە ممممگ کە بەیەکممممێکەبڕ ئەدا ،گاسممممتە ئمممموزاگل
پێئەەەیە ێ  ،بەاڵم خۆل ئەمرێ ،ئەبیپ بە کێگدیەبڕ داب خۆل تیوچێب.
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موڵس حەپکەخو یپ ئەم قکەب بوسو ەل تیموئەکرا ،بەاڵم بمێب س تمۆرە بایکردبمێب
کە خممممزم ب دۆسمممم ب دڕگ ب دگابسمممما هەگ بەم قکممممو ە تێممممر ەخممممۆ  ،دابال
ەێمممڕا ەبڕ بەسمممەگهوە ب یمممو س خۆیمممو ب ئەب خەڵکەشمممس لێمممبکە کە لە شمممو
وسیێیو  ،ئیتر تمۆرەش هەگ چموبڕگبا س هەلێکمس بابمێب کە بکەبێمتە هەڵڕشمتنس
پڕبپریوسمممکەل خمممۆل ب ەێمممڕا ەبڕل چممموکەب خمممراپەل خەڵممم کە بمممۆ پێکە ینمممس
خەڵکەکە هە لێ ترش ب خێێشس پێمێڕ ئەکمرد ،خمۆ جموگ ەبمێب بوسمس پموڵتۆکەل
(ئومیر مەخفەگ) ەەێڕێتەبڕ ،ئەبا یپ ئەیو لایە قوقول پێکە ی  ،هە لێکیو هەگ بە
تۆرەبڕ ەئەبڕستو  ،گبدابڕکو یو بە ئومەخو ب ئەبا یپ ئەەێڕایەبڕ.
جوگێ بوسس پمڕب پوەە ملڕب دگۆ ب ریشموڵەکو س حکمێمەە ئوکموە یەکێم ەمێتس:
خۆ م کە ەێێئ لە ئیکت ەل اەبتل جوموهیر ئەبمێب گبدابڕکمو س شمەگل بمو
ئەکمممرد تمممو مممموبڕیە هەگ ئەبڕبمممێب کە شمممێ ەبمممێبم لە پوشمممو کە زۆگیێێچمممێ
شمممەگیپ هەگ دڕباممممس کمممرد ،ئەبسمممو ئممموهێکئ تمممێ ەگایەبڕ ،بمممۆ بەدبەختمممس لە
شێێنێکبێبم کەسس باشس لێنەبێب کە دڕ ێبوسس گاستئ پێبێا.
لێرڕدا بەختیوگ ەێتس :ئینجمو بمو مم بوسمس دگۆ ب ریشموڵەکو س حکێمەتتمو بمۆ بمکەم:
سەگڕتول پویز بێب ،گۆ ێ لە بوگڕەو بمێبی دیەمو چە مل پێشمەەگەەیە بەچەکەبڕ
شمممەش حەبە ەەسمممکەگێکیو پمممێپ خۆیمممو دابڕب کردیمممو بە بگا ،لێێرسمممرابل
بوگڕەممو کەدل ئممێەە سممەگمو سممێگموبڕ ەممێتس :خۆتممو ئەزا م کە ممموگڕیەکس زۆگ
ەەسمممکەگل دیەەمممو  ،ە ئیشمممیو هەیە ب مممو کممموگ ،هەگ ئەخمممۆ ب ئە مممێ  ،ئەممممو ەم
هێنمموبڕ سمموبڕگمو بممۆ بکممێت کەبا خۆشممیو ئەبڕ مملڕل ئممێەەل لێئەخممۆ  .یەکێ م
ەممێتس :ئینجممو ئەبا ە ئەزا مم سمموبڕگ بکممێت ئەبیممپ ئەل بممۆچس سمموبڕگ کممێتی
چیممیە خممۆ تەیمموگڕ دگبس م مموکە با کممو خمملگیپ خەگیکیممو ئەبمما ،هەم ئوەممول
لێیو ئەبێ ب هەم ئەەەگ پێێیکتبێب رێریشیو ئەکوە ،ئیتمر ئمێەە کەبتیمنەبڕ ئیشمس
خۆممممو ب ممموب بە ممموب ەێێشمممەو لە داگیمممۆکەل کمممو خممملگیپ ئەەمممرە کە بمممۆ
ەەسکەگڕکو س خکتبێبڕ سمەگ بەغمول ەەگڕبمس حکمێمەە چە مل بەگ مویەکس هەبمێب،
بۆ هو لا س ەەسمکەگڕکو س ب (جوشمە) ەەگڕبەکمو س کە پێمس ئەەمێت (ررسمو الێلیمل)
ب جوشي کێگدڕکو س کە پێس ئەەێت (ررسو االح اللی ).
گادیۆکە ەۆگا س لێئەداب لەبەینس ەۆگا ییەکو یشمو کوبرایەقکمەل ئەکمردب ئەی مێە:
(یو قێاتنو الەکەوة ،یو ررسو الێالیل االبطو  ،یمو ررسمو امالح الملی الشمجعو ..
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بگاهئ بێبیة بگاهئ) .ئینجو ەۆگا ییەکس کەل دڕستێێئەکرد ،ەێایە ئەمە هو س ئەب
هێممزڕ چەکمملاگا ەل ئەدا کە هێرشممبەگ ە سممەگ کممێگد ب ئەی ممێە :دببیممو کەب ..
دببیو کەب .
کە ەەیشتە ئەمە ەێێەو لێبێب ەەسکەگڕکو کردیو بە قڕڕ قڕ ب هەگاب هێگیمو،
ئێەەش چێبی بزا ی چمس بمێبڕ کمو خملگ مەسمەلەکەل بمۆ ەێمڕاینەبڕ ەمێتس:
ەەسممممکەگڕکو کە ەێێیممممو لە کمممموبرال ئیکممممت ە بممممێبڕ ەێتێیممممو ە :ئەل هێممممزڕ
چەکلاگڕکو ەو ! ئەل سێاگڕ دلێرڕکو س بڕلیل! ئەل سێاگڕ ئوزاکمو س امەالحەدی
(یوخیەکو جا بە خۆیو وەر )..
دببیو کەب بوبکەکەم دببیو کەب  ..تێگڕ بێب ب ەێتێیو ە( :همي کەمب بم
الکەممب قێات م الەکممەوة جوەممل تهممبپ) ،باتە :هەل سممەەس کممێگل سممەگ ،هێممزڕ
چەکلاگڕکو ئەبڕتە دا یشتێ سوبڕگ ئەکمێت ! (خەڵمکەکە هەممێب دایمو ە قوقمول
پێکە ی کە ەێێیو لەم قکو ەل بەختیوگ بێب).
یەکێم لە ەێێ رڕکممو ەممێتس :لێێرسممرابل بوگڕەوکەمممو کممێگێکس زۆگ زیممرڕ ب
کممممێگدێکس زۆگ دڵکۆزیشممممبێب ەیهێشمممم ئەم هەلە لەدڕسمممم بچێمممم  ،کەبممممێب
بەقوبڕڵتس بە خملگل ەمێە :کە ئەسمیرڕکو یپ بهێنێم هەمێبممو پمێکەبڕ مو ب
چوکەمممو بخممۆی تمموبڕکێ بممزا کە خممێاگد س ئممێەەب ئەبا رەگقممس ییەبهە مملێ
قکەشممیو لەەەڵ بکممو ،بەاڵم ئەبڕل گاسم بمما لە جنێممێ بە حکێمەتمملا و ئەبا لە
ئێەەیممو بممردڕبڕ یەکێکیممو ئەی ممێبە :ئەب سممەەبوبو ە خۆیممو لە ئیکممراحەە ب
کەیفو دا یشتێ لە بەغلاب ئێەە ئە ێمر بمۆ شمەگب ئەڵمێ  :کمێگد کمورر ب با ب
با  ..هەگ بە شممواڵبێ لە وبیمممو ئەبە  ،کەچممس سمممەگیو دابڕ لە بەگد ،کمممێگد
هی کورر ی ب زۆگیپ پیوب  ،برا لێێرسرابڕکەش پێی ێە :پێێیکم بە قکمەل
ئێەە وکوە ،ئەبڕ ئەبا ئێێڕیمو موگدۆتە سمەگ کمێگدب ئەیمو ەبێ لە موبل بەگ ،
کێگدیپ لەسەگ ئەگز ب خو ب موڵس خۆیمو ئەکە ەبڕ ب ئمێەە ە پیموبکێ ی ب
ە حەزیپ بە شەگ ئەکەی بە پێچەبا ەبڕ ەەلێ ەەز بە برایەتس ئەکەی لەەەڵ
هەمێب کەسێکلا بەتویبەتس لەەەڵ ئێمێڕدا .ئەبا خەڵکمس بمێچە ب بێلڕسمەاڵە ب
بێ ێ مموهس کممێگد ئەەممر ب لە ێمممر ئمموزاا ئەیکممێ  ،ەخممێازڕاڵ چەکممملاگڕکو ەو ،
ئێممێڕش ئەبڕتممو بە چمموبل خۆتممو ئەیبیممن ئممێەە چۆ تممو سممەیر ئەکەی م ب چممۆ
لەەەڵتو معومەلە ئەکەی !!
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3٢
دبال چە مممممل گۆ ێکیتمممممر دڕ مممممگ بممممماڵب بمممممێڕبڕ کە حکمممممێمەە ئەیەبێ لەەەڵ
سەگکردایەتس شۆگش ەفتێەۆ بکوە ،با بڕرلل کێگد ئومودڕ ئەبێ کە بچێ بمۆ
بەغممملا .بەم هەباڵە خەڵکمممس بە جوگێممم بگب ا  ،شمممەقوم ب کۆاڵ ەکمممو س شممموگ ب
بەگدڕگ کمممس سمممەگا هەمیشمممە جەمممویە ئەهممموە ،زۆگ کە کە بەسمممواڵچێب د یمممو
دیممملڕبێب  ،هەگبا سمممەگیو گائەبڕشمممو ل ب همممی بوبڕگیمممو ەئەکمممرد کەبا ئەم
حکێمەتەش گاس بکوە ب هەتو سەگ یوزل بوش بێتبەگامبەگ بە کێگد ،بمۆیە کە
ئەب خەڵکەیو ئەبینمس با کمێگب خمزم ب البل خمێێن ەگم خەڵکمس خۆشمبوبڕگیپ
تێشس دڕمەقوڵا ئەبێب  ،د یو دیلڕکو ئەیو ێبە:
 تۆزێمم خۆتممو گاەممر ب با بە جوگێمم خۆتممو دڕگمەخە ب ئوشممکرامەکە  ،بە چ مەەەێبم دیکو ەبڕ بڕزەەکە تێکنوچێتەبڕ ،ئەبسمو هەممێب
بەسەگا وکەبینە چوڵەبڕ کا ئەڵا ئەممو یپ بە رێمڵ دڕسمتس دڕسمتیتو
پێنمموکە تممو جێممس خۆیممو قممویئ ب پممتەب ئەکە  ،ئەبجممو لەبا ممس پێشممێش
خراپتر وب تەجرڕبەل گابردب زۆگ بوش دڕگیخکمتێبڕ کە بمو هموتە
سەگ هەقمس کمێگد ،ئەممو ە هەمێبیمو بڕ ب یەکم ئەڵێمس کمێگد دابال
میراتس بموبکە ەۆگبەەۆگڕکو یمو لێئەکموە ،بە دبگیشمس مەزا م یوزیمو
لە بڕرمممل هممموت ببڕرمممل چمممێ ەش لەسمممەگێکەبڕ ئەبڕ ەبێممم کە پشمممتس
خەبوتکەگڕ کێگدڕکو سوگد بکە ەبڕ ،چێ کێ ئەباتمو خۆتمو ئەبیمن همس
بامممو هەیە هەگ ەممێێس لە مموبل ەفتێەممۆ بممێب ئیتممر دڕسممتس چەکەکەل
وەرێ ب بێخەم پوڵس لێمئەداتەبڕ با ئەزا ێم ئیتمر هەممێب شمتێ تەباب
بمێڕب د یمو بە کەیفمس ئەب ئەبێم ! لەسمەگێکس تریشمەبڕ حکمێمەە بمۆیە
خۆل با بە ئوشتیخێاز ب دۆستس کێگد پیشو ئەداە کە لە مموبڕل ئەم
ەفتێەممۆ ب همموتێچۆیەدا بتێا ێ م هە مملێ تەرممرڕ بمملاب بکڕێ م  ،ب هە مملێ
لە ممموب بەگێممم ب بە پێمممس تمممێا ینس خمممۆل ب سممموگدل ب ەەگممممس ێمممێا
کوگبەدڕسمتەکو س شممۆگش ب پمموگتس تمۆبل ەێمممو لە ێێیو مملا بچێنێم ب
وکۆکس دگبس بکموە بە کمێگتس ب بە کمێگدل ئەب کەسمەل ئەیەبێم
خۆل ەێل ب ەەبج بکوە وتێا ا بە همی جمۆگێکیتر ئەبڕ لەبیمرل خمۆل
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بەگێمتەبڕ کە حکمێمەتە داەیرکەگڕکمو س کێگدسمتو هەگچمس لەدڕسممتیو
بێ ئەیکە بۆ ئەبڕل وکۆکس بخە ە وب گیزل کێگدڕبڕ.
کە ئەمو ئەم جۆگڕ قکو ەیو ئەکرد ئەبا یتر تمێگڕ ئەبمێب ب ئەبمێب
بە ریشەکە شێتەب ئەیو ێبە:
 الل ئێممێڕ هەگبایە مەسممەلە هەگ با بە ەمموڵتە ەیممرابڕ ،مموزا کە هەمممێبشممتێ بیممرل لێکممرابڕتەبڕب هەمشممس بە بوشممس دبایممس دێمم ب هەقمممس
کممممێگدیپ ئەدگێمممم  ،بممممۆچس بە ئمممموگڕزببل خۆیممممو ە ەیمممملڕ شممممەگ
دڕسمتێێلڕکەینەبڕ .یەکێکمس کەیممو ئەی مێە :کمێگڕ بمموبە ئێمێڕ ئوەوتممو لە
چیممیە ،بەخممێا یەکێ م کە پەیێڕ مملل بە کوگبەدڕسممتو س ئێممرڕبڕ هەیە ئەب
گۆ ڕ بە چوبل خۆل ومەیەکس گڕسەس دیێڕ کە تیول ێسرابڕ هەممێب
سمممەگکردڕکو س ئینقمممیال لەب گڕئیمممیەدا کە ئەبممما دڵمممس کمممێگد گازل
بکرێمم  ..یەکێکیتممر ئەی ممێبە :ممم بممڕبام هەیە بە گاسممتس ئەب قکممەیە،
چمممێ کە ئەب شمممەبڕل کە مممممێزاهەگڕکەل تیممموکرابە بممممۆ ەل ئەبڕبڕ کە
ەێتیو  ،حکمێمەە ئەیەبێ ەفتێەمۆ لەەەڵ کمێگد بکموە ب بڕرمل خەگیمکە
ئەچمممما بممممۆ بەغمممملا هە مممملێ کە لە خۆپیشممممو لڕگڕکو کە ەەیشممممتنە
بەگدڕگکممممس سممممەگا بیکممممتیو بچممممنە سممممەگ دڕبوبەکممممو قکممممە بممممکە ،
ەەسکەگڕکو خۆیو دڕستیو ئەەمرت ب سمەگیو ئەخکمت ب تەقەیمو
لەەەڵ ئەکممرد ب پیرۆزبوییممو لە یەکتممرل ئەکممرد ب هە مملێ ممیپ لە
خۆشمممیو و چمممێب ە سمممەگ دڕبوبەکمممو (تو ممم ) ب هوباگیمممو ئەکمممرد :همممس
خۆمو ە!! هس خۆمو ە! ئەم بەسەزمو و ە بەبا ئەبڕل بزا چس ئەڵێ بە
گببیەکممس خۆشممەبڕ لەەەڵیممو ئەەممێتنەبڕ ..بمموبڕگ بممکە بەقەد ئێەەیممو
پێخۆشبێب ..وزا ئ ئێێڕ بۆ هەگ خەیوڵتو بۆ شتس خمراپ دڕچێم د یمو
کێ بڕ ئەکە ب بە قێگل ئەەر ! .
***
بڕرلێ چێب بۆ بەغلاب پوش سا چمێاگ گۆ ەەگایەبڕ بمۆ شمو  ،ئینجمو بڕرملل
حکممێمەە چممێبڕ الیممو  ،پمموش ەەگا ممل ەبڕیو بە چە ممل گۆ ێم بڕرمملل کممێگد بە
داخێازییەکو ییەبڕ چێبڕبڕ بمۆ بەغملا کە بیملاە بە ەکمێمەە ،خەڵکمیپ ئوگامیمو
لەبەگ بڕابممێب ،بە پەگۆشممەبڕ ەێێیممو هەڵئەخک م بۆدڕ ممێ بوسممس گادۆب قکممەب
2٢5

بوسس خەڵ  ،هس با هەبێب لە ءێکتەبڕ مەگل حوزگ کردبمێب بیکموە بە مەبلمێد،
هەبممێب جممل ب بەگەممس شممویس کڕیبممێب ،هە مملێ خێممر ب سممەدڕقییو بڕیمموگ دابممێب
ئەەەگ ئیشەکە بە دڵس کێگد بێب بیکە  .هە لێ کەسس دیمکەش خەیموڵ لە شمویس
ب هەڵێەگکا ب مەبلێد ب قێگبو یپ تێێەگ بێب بێب ،خمۆل بمۆ بڕزیمفەل ەەبگڕب
دڕستکەبتس چوکهەڵ رتبێب ،لە دڵمس خۆیو مو ئەیمو ێە :خمۆ ئمێەەش خەە می  ،هەگ
ئەبا لەم هەو بڕگەرتنە پریشکێکەو بەگکەبێ  ..هە ملێکیپ دڕرمتەگ ب قەڵەممس
ەرتبێب بە دڕستەبڕ ،لیکتەل بۆ زڕگڕگ ب زیو ەکو س خۆل ئەەمرە ب الل کەممس
یەکمممس بە چمممێاگ ب رخمممس بە دبب ،سممما ئەبڕ ممملڕل خمممۆل دائە ممموب مرخمممس لە
پوگڕیەکس بوش خۆشکردبێب کە حکێمەە ئەب زڕگڕگا ەل بۆ ببژێرێ .
***
کە ەفتێەۆکە ەختا دگێژڕل کێشو ،خەڵ کەبتنە ل هەڵقێگتو ل  ،ئەب ئەی ێە:
بەخێا هەو ەبێب کێگد با زبب بڕرملل خمۆل بنێرێم بمۆ بەغملا ،ئەبمێب تۆزێم
خۆیو قێگ ب ر پەلەیو چیبێب ئەبێب جوگێ گابڕست .
هە ممملێ کەسمممیتر بە تێ ممملل جێابیمممو ئەدا ەبڕ لەم قکمممەیە ب لەب قکمممەیە
تممممۆزێکس ئەمممممو کە دڕسمممم بمممملڕ ە یەخەل یەکتممممرل ،ئەیممممو ێە :بڕاڵ گاسمممم
ئەرەگمێب کێگد زۆگ پەلەل کرد کە جێابس حکمێمەتس دایەبڕ ،ئەبڕ ئێمێڕ قکمس
سممەگ دۆشممە ئەکە کە دا یشممتێب لە ممموڵ ب حمموڵس خۆتو مملا بممێخەم ب بێبممو
تممیکە ئەەەێمممن  ،هەگ ئوەوشمممتو لە حەڵمممس ئەبا یمممیە ،ئەبا ەل لە شممموخ لە ێمممر
بمموگا س ەمممێلەەب بۆگدبمو مممو بمممێکە ب بێێشمممتیێا خەبممموە ئەکە  ،بممموبڕگ بمممکە
هە ملێجوگ ممو س گببتیشمیو دڕسممتنوکەبێ بیخممۆ  ،لە چمەەل زسممتو ب قممرچەل
هوبینو بەب کە ب کێێ دڕش ب دڕگڕبڕ بە چەکێکمس کۆ مێ کەمەبڕ لەەەڵ هێمزل
پممڕ چەکممس تمموزڕ ب زۆگل حکممێمەە ب تممۆپ ب تممو کس شممەگ ئەکە بە بمما ئەبڕل
کەسێالیەکیو لێبکوتەبڕ .زۆگ جوگ ە گێ ویو لێئەەیرێ ،لەخێا زیوتر دڕستیو
بە کەسو وەوە ،ئێێڕش هەگ پوڵس لێبلڕ ەبڕ لررس با بلڕ ب قکەل ز بکە !!
ئەبیتممر ئەی ممێە :بمموبکئ ئەبا ئیشممس خۆیممو لە م م ب تممۆ بوشممتر ئەزا م  ،هممی
بوبڕگ ئەکەل ئەبا خۆیو لە خۆشس د یو بێبەش کردبا ،ەیو سەگب موڵیمو لە
پێنوب سەگکەبت ب بەدڕسمتهێنو س هەقمس میەەتەکەیو ملا دا موبێەە مم ب تمۆ کەمتمر
بەتە گ ئەبڕبڕ بم کە گڕ مج بێمبەگ ەبم بیریمو لە هەممێب بموگێکس مەسمەلەکە
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ەکردبێتەبڕب گێێ شێێنیو بۆ هەمێب ئیوتیەو (بێچێب )ێ دا ە موبا ب هەگبا
ەەجممو ە بوبڕگیممو بە قکممەل حکممێمەە کردبمما ب خۆیممو خکممتبێتە دابیممیەبڕ
گاستە ئە م ئمیپ ب کموگڕ هەقمس ە هەگ ئێمێڕ همس هەممێب کێگدێکیشمس پێمێڕیە
چممێ کە سممەگکەبتنس ئەبا سممەگکەبتنس ئممێەە ب خێا ەخێاسممتە ێرکەبتنیشممیو
سەگشممۆگل ئممێەەیە چممێ کە هەمممێب کممێگدی ب هەقەکە هینممس هەمێبمممو ە ،بەاڵم
بەالل مممممنەبڕ هەقممممس ئەبڕمممممو یممممیە ئممممێەە لێممممرڕبڕ بکەبیممممنە گڕخنەلێ ممممرت ب
قکەپێ ێتنیو  ،بێێی بۆ بایو کمرد ب بمۆ بایمو ەکمرد .بەتمویبەتس کە ئوەوممو لە
کوگببوگیشیو ییە .ئەەەگ گاس لە وبیو و بژی ب خۆشس ب وخۆشمییو لەەەڵ
بچێمممژی  ،ئەبسمممو حەز ئەکەیممم دڕسممم بمممکە بەچممموبل ئەب کەسمممو ەیو و کە هەڵە
ئەکە !!!
لەپممڕ یەکێمم لە دا یشممتێبڕکو بڕ بیممرل بکەبێممتەبڕ ئەی ممێبە :کممێگڕ کمموکە
لۆمەیمو مەکە  ،پیموبم ئەبێم بەب بەرممرب سمەگمویە بتمێا ا بەسمەگ ئەب شممو ب
کێێا ەیممو سممەگکەبێ  ،بەخممێا سممەگبەگڕب ببگ ب هەبگازل بال لێممیەکە شممەبب
گۆ پێشممەەگەە پیویمممو دێمم ب ئەچممما کە هەگ مەەەگ بمممز ە کێممێل بتمممێا ا پیویمممو
سمممەگکەبێ ،هەگ قوچیمممو بتمممرازێ پوگچەشمممیو مممودۆزگێتەبڕ ،لەەەڵ ئەمەشمممو
بڕ ەبا ئەبا لەب حوڵە بێزاگ بێب  ،یو لە خەبوتس خۆیو پەشیەو بم بەاڵم با
حکێمەە هوتۆتە پێشەبڕ لێیو ب دڕسمتس دۆسمتس بمۆ دگێژکمردبب ئەڵما بڕگ
گێکبکەبی  ،ئیتر بە دگۆل بێم یمو بە گاسم ئەم قکمەیە ئەکموە ،جمو لەم حموڵەدا
ئەمممو ئەبێمم بێممێ  :ەء ..سممەەبو ممویەی ئممێەە ..هەگ لەسممەگ شممەگل خۆمممو
ئەگۆیمم  ..ئەەەگ بیرتممو بێممتەە بەیممو س کۆبممێ ەبڕکەل (ەەبدااڵ )ل کۆ فرا کمممس
پوگتیلا شەگ بە هە وبێکس وچوگل دا رابێببۆ پوگاسمتنس ەەلەکەممو لە هێرشمس
هێزل دگ لا ەل دب مم دڕسمتس پێکردبمێب ب پێشمەەگەە بڕ هێزێکمس بەگەمرل
یشممتی ەو س مموبل رابممێب ،بممۆیە پێێیکممتە لەسممەگ ئەمممو بممۆ کممێگد ب بممۆ ەەال ممس
د یوشمممس ئیکممممێوە بمممکە کە ئممممێەە ئوشمممتیخێازی ب شممممەگمو بەزۆگ بەسممممەگا
سمممەپێنرابڕ ،ئەبڕش هەگ بە قکمممە وکرێممم کە حکمممێمەە ەمممێتس با مممم شمممەگم
بڕستو ب ئومودڕل ەفتێەعئ لەەەڵتو  ،ئەبا ئەمو یپ بێمێ بوشمەب بەدڵ بمکەب ە
ەفتێەۆبۆ دڕستخکمتنس ممورس گڕبال کمێگد لە گێمس ئوشمتس ب دۆسمتییەبڕ ئەەەگ
حکممێمەە گاسممتس کممردب مممورس خۆمممو داینێممئەبا ەەیشممتی بە ئمموباتێکس ەەبگڕ
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بە رخێکس لەچوب ئەبا کەم ،خۆ ئەەەگ دگۆشیو کرد ئەبا الیل ول گسمێاتر ئەبم
ب کێگدیپ ە چەکیو دا وبڕب ە کۆڵیمو دابڕ ،مەسمەلە ئەبما بە پشمێدا ێ بمۆ
شۆگش بڕکێ لە یەکێکس ئوەوداگیشئ بیکتێبڕ پشێدا ەکەش بە ریڕۆ موگباە ،لە
هەممممممێب گببیەکەبڕ خەگیکمممممس تفممممموو دا مممممو ب زڕخیمممممرڕ کمممممۆکرد ەبڕ بمممممۆ
بەگڕ وگبێب ەبڕل خراپتری ئیوتیەمو  ،بمۆیە بەالل ممنەبڕ گڕبال هەو یمیە کە
کێێرا ە پالگیو تێب ری  ،هەگچۆ ێ بێ وبا (کەبچ لە پشکۆ ەەگمتر)با!.
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ئێێاگڕیە حەپکەخو خێشکس لەبەگ دڕگەو میێا یو بەگێ ئەکمرد کە ال مللۆڤەگێ
هوە ب لەبەگ مەڵەکەیو و گابڕستوب چە ل پێشەەگەەیەکس لێلابەزل هەگکە چوبیو بە
پێشەەگەەکو کەبە قیژا لیو  :بڕل لە دڕبگتمو ەەگێمئ خمۆ ئەمە ەەلمس ب ئەبا م !!
هەگ لە دبگڕبڕ ەەلس ەۆچو ێ بە دڕستەبڕ بە پێکە ینەبڕ هوە بەگڕب ببگ ،لەەە
ئەبا یتمممر ب هەممممێب کەتمممنە دڕسمممتەمال س یە ب چممموبگبب س کمممرد لە یەکتمممرل ب
کردیممو بە هەگاب دڕ م ە دڕ ێ م لە حەبشممەکەدا حمموجس مەجیممل کە تمموزڕ همموتبێڕبڕ
مەڵمممما ب لە بگڕبڕ دا یشممممتبێب ،بەسەگسممممێگمو ەبڕ لە پە ممممجەگڕکەبڕ تەموشممممول
حەبشمممەکەل کمممرد کەدل کێگڕکمممو  ،ئەبیمممپ بە هەڵەدابا هممموتە وبیمممو ب کەبتە
دڕسمم لە مممل کممرد ب موچکرد یممو  ،بەاڵم لەەەڵ ئەب خۆشییەشمملا کە ئەیێیکمم
یشو س بلا بینینس ەەلس کێگل بە ەۆچمو ێکەبڕ بە شمەلە شمە  ،الباز ب گڕ مگ زڕگد
با دڵممس داخێگپو مملکە هەگچممس کممێگد ب کۆشممو ەیتممێا یەەتییەکەل پێبشمموگێتەبڕ .کە
چێب ە بگێ ،حکەی بۆ ئەبڕل ەختما خەممس بموبکس بمڕڕبێنێتەبڕ کەبتە قکمەل
خۆشکرد ئینجو گبل کردڕ بوبکس ب ەێتس:
 ئممو حمموجس ەیممو  ،هەقممس موتیمم یممیە ،ئەبڕ کمموکە ەەلممس بەبەگچمموبتەبڕشکێگ زگمەل دێ  ،دڵس خمۆش ب بەکەیمفە .ئەەەگ بمۆ قوچیشمس ئەڵێیم
هیچممس بال یممیە کە جممێ ەل مەگاو بێ م  ،لە شممەگڕکەل چەمممس گڕزا مملا
تۆزێممم برینممملاگ بمممێب ئێکمممتەش ئەەەگ ئەبڕ ممملڕل تمممۆزێکیپ ەمممێ لە
چممموکبێ ەبڕل ببمممێایە ،دکتمممۆگ ەیئەهێشممم بێمممتەبڕ تمممو چمممو چمممموکس
ەکردایەبڕ ،وزا ئ چۆ کێگێکس لێمزا ب دڵکمۆز تیەموگل کمردبڕ ،پێمس
ەێتێبڕ هەرتەیە دڕ گۆ بە ەۆچو بڕۆ تو قوچ هی ئموزاگل ەمێنێم .
ئیتر ئەبڕ دڕگدل کوبرا ەێتە س :ئەبڕ ئوبهویەب ئو!
ەەلس قکەکەل لە دڕم حکەی سمە لڕبڕب بە زڕگدڕخە ەیەکمس خۆشمەبڕ ەمێتس:
ئیتمر یممو کێگدسممتو یممو ەمممو ە ،بموبە ەیممو خممۆ مم موبیشممئ ،ئەبڕتممو ز ب زڕالم
بەگامبەگە دا یشتێم!!
حوجس بە کزییەکەبڕ دڕستێکس بەگیشیو هێنوب ەێتس:
 یوگڕبس سەدجوگ شمکێگ ،بڕ هە ملێ قکمەل کەشمس لە ێمر لێمێڕبڕ کمرد،بادیوگ بێب دبەول ئەکردب لە خێا ئەپوگایەبڕ ،زۆگیشس لە خۆل ئەکمرد
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کە ەبڕکێ ررمێکم دڕسمتس بخموتە گبب ،لێمرڕدا حەپکمەخو کمردل بە
بگاب گبل کردڕ مێردڕکەل ب ەێتس:
 ئەبڕ چیتە پیوبڕکە لەبوتس ئەبڕل خێمر بکەیم ب شمێکرل خمێا بکەیمکەچممس ممموە بممێل ب خەگیکممس خەرەە ئەخممۆل دڕسممتێکس خکممتە سممەگ
شو س ب بە وزێکەبڕ ەێتس :دڕ ئیتر تێ سەگل ەەلس خۆشمییەکەمو لما
تێ مەدڕ ،کێگڕکە چوکە شکێگ خەرەتس مەیەگێ!
ئینجو ەەلیپ بۆ دڵخۆشکرد س بوبکس کەبتە قکەکرد  ،بوسس بڕزژ بە ەشتس ب
ەفتێەۆکەل بمۆ ەێمرایەبڕب ەمێتس :ئەمجموگڕ کە چمێب ەبڕ منمیپ لەەەڵیمو ئەچمئ
قکەکو س تو ئێکمتەیو خمراپ یمیە هیمێا هەیە کە ئەممو بوشمب هەگچۆ ێم بمێ
هەگ چێب چوکترڕ بزا ی ئەەەینە چس کەچێب کمێگدۆ دایکیشم لەەەڵ خمۆم
بۆ ئەهێنەەبڕ ،ئەزا ئ زۆگ بیریو ئەکەی .
بموبکس بە خۆشممییەبڕ ەممێتس ئەگێ بەخممێا زۆگ حەزئەکەم بیممو بینئ .چە ممل گۆ
لەمەب بەگ کمموغەزل ەببەهمموگ همموتبێ ێسممیبێل :با دیمموگڕ (کممێگدۆ) ەیممو پێممێ
قەدڕمس خێربێبڕ ،با شکێگ ئینقیال کراب حکێمەتس پێشێ البراب ئینشەاڵ خێرل
زۆگتریشس بە وبچەبا ەبڕ ئەبێ  .حوجس هەسمتویە سمەگ پێمس ەمێتییەبڕ :یموگڕبس
گۆڵە بەخێربێیتەبڕ ،موڵس خێا ئموبا بێم ب هەزاگ جموگ شمکێگ ...بیکمتس دبەمویتر
بکوە ەەلس قکمەکەل پێبمڕل ب بە زڕگدڕخە ەیەکەبڕ ەمێتس :یبموبە ەیمو ئەبا ەل
شەهیلبێب ئێکتە دای ب بوبکیو ئەبێ چس بێێ ب چس بکە  .بزا ە ئێمێڕ بەب
تۆزڕ قوچشکو ەل م چیتو لێهوە !ی
بوبکس سەگیبوداب ەێتس :بێا چس گۆڵە بەخێا هەگچییەکیمو بمۆ بێمێئ هێشمتو هەگ
کەمە ،بێمێئ خمێا سمەبێگیو بملاە ،بێمێئ خمێا جەزایمو بملاتەبڕ موزا ئ چمس بێممێئ
قکەیەکئ بۆ ویەە لەقەد کۆستەکەیو بێ !!ی
ەەلس ەێتس :بەخێا بوبکە ەیو ئەەەگ بوسمس بموبکس شمەهیلێک بمۆ ئەەێمرگمەبڕ
هەگ سەگە سێگ ئەمێنێ  ،گڕ ە کە هەگ بوبڕگ ەکوە!!ی
بممموبکس خەگیکبمممێب دا یشمممێتەبڕ ،بەاڵم ەەلمممس بمممۆ ئەبڕل کە تێیب ەیە ممما کە لە
چوکبێ ەبڕیممویە خممۆل هەسممتویە سممەگپێێ الل بمموبکییەبڕ گابڕسممتوب ەممێتس :پممێپ
شەگڕکەل ئەم دبایمیە شمەگێکیتر قەبممو لە موبچەکەل ئمێەەب لە خەڵکمس دێهموتس
ئەب زیک و ەمممممو پێشممممەەگەەیە شممممەهیلکرا ،کێگێمممم تممممو بێێممممس بە جەگگ ب
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هەڵکەبتێبمممێ ،کمممێگل ەەبگڕل دایممم ب بممموبکس بمممێب بڕیممموگ دگا کە لە بوگڕەمممو
تەەمممزییەل بمممۆ دا مممێ  ،هەگ دڕ ممم ەکە بممماڵب بمممێڕبڕب ەبمممێڕبڕ ەێتیمممو بەبکمممس
شەهیلڕکو هوتێڕ ئەیەبێم یەکێم لە لێێرسمرابا س بوگڕەمو ببینێم  ،گاسمت ئەبێ
هەمێب حەپەسوی ئەب ئەی ێە تۆ بچمۆ ب ئەب ئەی مێە تمۆ بچمس چموکترڕ چمێ کە
کە دڵممس ەئەهمموە کە بچمما چممموبل بە بمموبکێکس کۆسممتکەبتێل ج ەگسمممێتوب
بکەبێم  .هەگبڕهمو ترسمس ئەبڕشمیو هەبمێب کە دڵمس ەەگم بێبێم قکمەیەکس بە
جۆگێ بکو ببا بە هۆل دڵیەشو  ،چێ کە بەگاستس کێگڕکەل کێگبێب ە ەەڵمتە!
ئوخرل بە وچوگل یەکێ چمێب بمۆ چموبپێکەبتنس ،هەگچە ملڕ دڕستیشمس لەسمەگ
دڵممس بممێب ..ەەلممس بادیمموگ بممێب قمموچس همموتبێڕبڕ ئممێپ بممۆیە بە بمموبکس ەممێە :یبممو
دا یشی بوبە ەیو بوسەکە ەختا دگێمژڕی ئینجمو خۆیشمس خمۆل بەگدایەبڕ سمەگ
کێگسممییەکەل زیکممس ب بممۆل دا یشممتەبڕب کەبتەبڕ ەێممڕا ەبڕل بەسممەگهوتەکەب
ەێتس :یگاست ئەبێ ە هەگ ئەب ،ئێەەش هەمێبممو دڕسمتەو لەسمەگ دڵەمو
بێب تو هوتەبڕ..ی حوجس خۆل پێنەەیرا ەێتس بوشە بۆچس هوتبێب ی.
ەەلس لەسەگ خۆ ەێتس :یبموبکس شمەهیلڕکە بە برادڕگڕکەممو س ەێتبمێب بیکمتێمە
ئەتو ەبێ تەەزیە دابنێ بۆ ەەزیمزل کمێگم کە دبێنما شمەهیل کمرابڕ ،مم ئەڵمێئ
ئێممێڕ هممی خۆتممو بەب ئیشممو ەبڕ خەگی م مەکە  ،هەقممس کممێگد بڕگەممر ئەبسممو
تەەزییەکمممس ەەبگڕ ب مممر  ،بمممۆ هەممممێب شمممەهیلڕکو  ،ئەەەگچمممس بە ئەقێمممس مممم
ئوبسمممویپ بڕختمممس شمممویەو ئەبممما ە شمممیێڕ ! ئەەینمممو ئەمە چمممۆ ئەبێممم
هەگیەکێ م کممێ گا ئێممێڕ بممۆل دا یش م  ،بە ەیممو س م م ئێممێڕ ررمممو س رەگزترتممو
لەسمممەگ شمممو ە کمممێگل بوشمممب بڕختمممس بە رخمممس خۆتمممو بەم چە شمممنە کممموگا ە
مەکممێ !ی ەەلممس دڕسممتێکس خکممتە سەگشممو س بمموبکس ،کە بممۆ بمموش ەێێەێبممێ س
قکەکو س هوتبێڕ تە یشتییەبڕب ەێتس:
 یئینجو بوبکە ەیو بە بوبکس بڕ ئەم پیوبڕ ئەڵێی چس ی یئەڵێئ چمس ئەڵمێئ سمەد گڕحمەەە لە ەمۆگل ئەب دایکمێ بموبەش بێم کەپیمموبل با ئەخە ەبڕ ،دڕ سممەگررازل الل خێابێمم بممۆ خممۆل ب دڵ ب
دڕگب مس .بەگاسمتس دڵمئ ەەشممویەبڕب ەێممو ئ لەبڕدا ەممو کە کممێگد هەگ
سممەگئەکەبێ  ،ەیممو ە کەم م وبێ م بە هممی جۆگێ م مموبل ئەب چەشممنە
قوگڕمومنو ەتو لەبیر بچێتەبڕ..ی
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 حکمی لەم کمموتەدا همموە بەسمەگ قکممەکو و ،ەممێتس :یبموبە ەیممو چممۆ ئەبکەسو ەمو لەبیر ئەچنەبڕ ئەب کەسو ە بە مومۆسمتول خۆممو ئەزا می
ب کردڕبڕکو یمممو ئەکەیممم بە سەگمەشممم بمممۆ خۆممممو ب بمممۆ هەممممێب
کێگدێکس دڵکۆزیپ.ی
هەمێب بێلڕ گ بێب تو حوجس بێلڕ ییەکس شکو ل ،لە ەەلس پرسس:
 تممۆ بێێیمم ئەمممو ە شممتێ بمملڕ بە کممێگد ئەترسممئ ئەبا ممیپ دڕسممتسدڕستیەو پێبکە !ی.
ەەلممس کە بادیمموگبێب هێشممتو هەگ خەیمموڵس الل شممەهیل ەەزیممز ب قکممەکو س شممێ
سەویەس بموبکیبێب ،لە دڕ مس بموبکس هموتەبڕ سمەگخۆب ەمێتس:ی ئەبل گاسم بما
بممموبە بڕکممممێ ەمممرزم کردیمممم هێشمممتو ئە جممممومس ەفتێەمممۆکە دڕگ ەکەبتممممێبڕ ،کە
بڕرمممملڕکەمو ئەبیممممن ب قکممممەیو لەەەڵ ئەکە  ،با پیشممممو ئەدڕ کە هەمممممێب
داخێازییەکو ەممو هەگ ئێکممتە جێبەجێممئەکە  ،کەچممس هەگ لە دا یشممتنەکە بممێ ەبڕ
دیکممو ەبڕ ئەکەب ەبڕ بڕببیممو ێ ەرتنممێ ئەڵممێ بممو هێشممتو قکممەل لێممبکەی  ،یممو بممو
پمممر بە حیمممز بکەیممم  ..ئیتمممر هەگچۆ ێممم بێممم قۆگتێممم تەەەگڕیە ئەهێنمممنە
پێشەبڕب بیو ێبیە ئەدۆز ەبڕ ،لەەەڵ ئەمەشو هە لێکیو بڕکێ برادڕگا ئەڵمێ
بەدڵ حەز ئەکە ئەم گێکەبتممممنە سممممەگب رێ  ،بەاڵم زۆگێکیشممممیو هە پێیممممو
وخۆشممەب هەگ تەەەگڕل تێممئەخە  .بەاڵم هەگچۆ ێ م بێ م بابممزا ئ بەگڕب پمموش
ئەگباە ،لە ئوخریممممو هیچممممیپ ەدڕ هەگ بوشممممە چممممێ کە ئەم شممممەگ بڕسممممتو ە
پ شممێبدا ێکە بممۆ پێشممەەگەەب بممۆ خەڵممکەکەش .جممو ئەەەگ خممراپ بممێب خراپیممو
پێئەکەی  ،چوکیپ بێب چوکتر ئەبی لەەەڵیو  .ئێەە شمەگخێاز ی بەاڵم دڕسم
لە هەقممس میەەتەکەشممەو هەڵنمموەری  .سممو بەشممەگ دڕسممتکەبێ یممو بە ئوشممتس،
بێ ێمو گێ ەل ئوشتیەو پێخۆشترڕ ئەبا یپ کەیفس خۆیو ەی
 حوجس ەێتس :بێمێئ چمس گۆڵە ،خمێا چوکیکموە ب خمێا لەسمەگ ئەم کمێگدڕهە اگڕ بێ  ..ئێەەمو و یپ هەگ دبەول خێرمو لەدڕس دێ.ی
 ەەلممیپ ەممێتس :یلەسمممەگ خممێا بەقکمممە ئەڵممێ ئەمجممموگڕ هەمممێب شمممتێئەبڕێتەبڕب بەیو دڕگڕچێ ..ی
لێممرڕدا حەپکممەخو ب گب ممو کردیممو بە بگاب بە گببیەکممس خۆشممەبڕ ەێتیممو
یدڕل هەست منواڵ لەبدیێ چوبڕگبا تو ی بۆ و خێاگد !!ی.
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دایکس ەەلس دڕستس کێگڕکەل ەرە ب ەێتس :دڕ هەستە بەقێگبمو تبئ شمتا بخمۆی
گببل کردڕ مێردڕکەیس ب ەێتس :دڕ تۆش بەگۆکس بەگدڕ جوگێ هیالکە ئەبڕ لڕ
پر ب پرسیوگل لێەەکە پیرڕمێرد!!ی
***
پممممموش  2،3گۆ بمممممرادڕگێ مممممومەیەکس بمممممۆ ەەلمممممس هێنمممممو ،تیو ێسمممممرابێب کەبا
سممممەگکردایەتس پمممموگتس چممممێ کە گاپممممۆگتێکس تەبابل لەبمممموگڕل داخێازییەکممممو س
کمممێگدڕبڕ ممموگدببڕ بمممۆ (مەجەیکمممس قیمممودڕل سمممەبگڕ) ممموگد س یبڕرممملیبۆ بەغممملا
هەرتەیە دبائەخرێ بۆ ئەبڕل هەلس لێکۆڵینەبڕ گاپۆگتەکەیو بلڕینا.
خەبەگل ئەم دباخکتە ەل موگد س بڕرمل بمۆ بەغملاب موگد س گاپۆگتێم لەبموگڕل
داخێازییەکممو س کممێگدڕبڕ هەم شممەپۆلس قڕڕقممڕل خمموب کممردڕبڕب هەم بوگیشممس
ەممۆگل ب خەڵممکەکە هەڵێێکممتس گاس م ب گێکممێپێکس دڵکممۆزا ەل سممەگکردایەتس
پوگتس ەەیشت ب بە دڵنیوییەبڕ کەبتنە چوبڕگبا س.
دباخکتنس وگد س بڕرمل بمۆ بەغملا الل مموڵس ەەلمیپ خەبەگێکمس زۆگ خۆشمبێب،
تە مممممو ەە الل ەەلمممممس خۆیشمممممس هەگچە ممممملڕ دڕگل ەئەبمممممڕل ،همممممۆل ەەبگڕل
پێخۆشممبێب ەکەل ئەمممو ئەبڕبممێب کە ممموبڕیەکس زۆگتممر ئەدا بە ەەلممس کە تیویممو
چو بێتەبڕ ،بەاڵم هینەکەل ئەب خمۆل جم ە لەمەب لەمەش ەر تمر ئەبڕبمێب کە
هەلێکممس زۆگتممر ئەدا بە سممەگکردایەتس شممۆگش کە کوگببمموگل خممۆل بوشممتر تیممو
گێکبخوە.
هەرمتەیە تێنەپەگیبممێب کە همموت بە ەەلییمو ەممێە :خممۆل ئوممودڕ بکمموە سممبەینا
بڕرممل ئەچمما بممۆ بەغمملا لەسممەگ دابال حکممێمەە .یبڕرمملی چممێبڕ بەغمملاب خەڵکممیپ
کەبتمممنەبڕ گمێەێممملا  ،حەپکمممەخو کە کێگیشمممس لە بڕرممملڕکەدابێب لە زۆگیمممو
سەگیقوڵتر ب مێشکس ئوڵۆزتر ب دڕبگبپشتیشس قەگڕبوڵختربێب.
***
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32
چە مممل گۆ ێممم پممموش گۆیینمممس بڕرممملاکە چێشمممتە وبێ حکمممەی هممموتەبڕ مممموڵا
بەگببیەکممس خۆشممەبڕ ،دایکیشممس بە پەگۆشممەبڕ چممێب بە پیممرییەبڕب ەممێتس :یهممو
دڕ گ ب بو چییەی هی ەبێبڕ ی
حکممەی بە شممەبقەبڕ پەالممموگل دایکیمملاب ەممێتس :بوشممە ئەەەگ مژدڕیەک م بەممما
چیئ مزەێنس ئەدڕیتا ی دایکس بە پەلە دڕستس خۆل گاپکمکو ێ ەمێتس :زبکە هەل
کورر مژدڕکەە چییە پێەبێا ب چی ئەبێ بتلڕما!ی حکی ەێتس:
یتەباب شێکر! ئیەڕۆ سەەوە شەسس ئێێاگڕ بەیو یپ دڕگڕچێ .
ئیتممر چممس هەیە لەب خەبەگڕ خۆشممتر بەیممو س لە بەغمملابڕ تەلەرۆ یممو کممردببڕ.
یدا یکە کە ەێێس لەم قکەیە بێب با هەڵیکێتمویە سمەگ کمێگڕکەل سمەگب پمۆتەاڵکس
شێێا ل ب کەبتە مموچکرد س ب بە دڕ ێکمس بەگزیمپ کەبتە بمو کرد س کچەکمو :
ی ەسممری گب ممو کچیممنە گاکە مژدڕیەکممس خۆشممتو بمملڕینا!ی کچممو ب حەالبل
دگابسێشممیو کە لەبێبممێببەهەڵەدابا همموت بە همموباگییەبڕب کە خەبەگڕکەیممو
بیک کردیو بە قریێڕ قریێب هەگا .حەالب هەگ زبب گایکردڕبڕ بۆ موڵس خۆیو
ب لە گێ مممممو هە ممممملێکیو هەگ کە بیکمممممتیو ەمممممێگج گادیۆکو یمممممو خکمممممتەکوگ ب
دڕ ەکەشیو بەگزکردڕبڕ ئەەەگچس زۆگیشیو هەگ لە ەەگڕبمس ەئەەەیشمت ب
لەبا ەش ەبێب کە بەیو ەکە بە کێگدیپ لەب سەەوتەدا باڵببکرێتەبڕ.
خەڵکمممس بممموزاگ کەبا زبتمممر خەبەگڕکەیمممو بیکمممتبێب ،دڕسمممتبەجا دبکو ەکو یمممو
هەڵ تبممێب ،ئەبل گادیممۆل هەبممێب گۆیشممتبێبڕ ممموڵەبڕب ئەبل ەیبممێب چێبممێ بممۆ
چویخو ەکمممو  ،،کە ەمممێێ لە بەیمممو ەکە ب مممرێ .گب مممو ئەەەگچمممس دڵمممس خۆشمممبێب
ئەبیممپ هە مملێ لە هەیممێا ەکە هەڵممبەزل ،بەاڵم ەممێگج ممموە بممێب ،لە دڵممس خۆیممو
ەمێتس :یتممۆ بێێیم ئیتممر چممێب ە شمو ب ممموبڕە ەمێنممای ئەل بێکمتێ ئمموخۆ چممس
بکوە ی بەاڵم لەپڕ لەسەگ دڕ س حکەینس برال هوتەبڕ سەگ خۆ ،حکەی خمۆل
ەەیو ملێ ب دیکممو ەبڕ پممرچە جێا ەکممو س بەەموڵتەبڕ گاکێشمموب ەممێتس :یبڕگڕ بممزا ئ
زۆگ دڵم خۆشممە کە (بەیممو ) دڕگئەچێم دب سمما زلەل بە ئەسممێویس لە گبمەتە
جێا ەکممو س دا گب ممو خممۆل لە دڕس م حکممەی گاپکممکو لب ەممێتس :یتخممێا کمموکە
حکەی بامەکە توقەتئ ییە!ی
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براکەل ەێتس :یئەبڕ ئەڵێی چس چۆ لەم گۆ ڕ خۆشەدا توقەت میە کەبتە
زگمەزلا ب دڕس بودا س ،گب و هوباگل پێکەبە ب پێکە می هێمزل لەبەگ بمڕل
بڕکمێ پەتکمس لێهموە بەدڕسم بمراکەیەبڕ .گب مو ەمێگل دایە خمۆل ب پەالمموگل
دڕسممتس حکممەینس داب ەمموزێکس چمموکس لێ ممرە ب گایکممرد لە دڕسممتس ب ئەبیممپ بە
دبایەبڕ ،دایکممس همموباگل لمما هەسممتوب ەممێتس :کممێگڕ گۆڵە بەسممە ،چە ممل حەز لە
شەگڕشممەو ئەکەل!ی ەسممری بۆیممو چممێب ،ئەمجمموگڕ حکممەی گب مموکس بەگداب لە
ەسری ئواڵ ئەب هوباگل پێکەبە.
سمممەەوە بمممێب بە پێنجمممێ یمممێ جممممودڕب کمممۆاڵ بێممملڕ گ ب خممموڵیبێب  ،هەمممممێب
ەەگابێ ەبڕ موڵەکو یو  ،هە لێ چێبێ ە موڵس یەکتر تو لەب بڕختەدا پێکەبڕب .
ئومەخو ب حموجس مێمردل ب کێگڕکو یشی ەیشمتنە مموڵس خێشمکس بەشمێرزڕیس ب
دڵەکێتا ەبڕکو ەبڕکو ەێێ رتنس بەیو ەکەیو لەکیکچێ .
کمموکە حجمممول گبل کممردڕ ئومەخمممو س ممس بە یمممێڕ تێگڕبممێب ەبڕ ەمممێتس :یدڵممم
ئوگامبێب ی هێشتو چوگڕکێکیەموبڕب تمۆ هەگ ئەت مێە موەەی پەلە بمکە ب سمەگل
د یوە لا هوتبێڕبڕ یە !ی
حکممەی پێکە ممس ب ەممێتس :یپممێگێ ەیممو رریمموش ەکەبتیتممویە تمموکێ بەیممو س اممەد
جموگیتر باڵبئەکممرایەبڕ .خەمم ەبمما لەکیکم مموچا!ی پێگیشممس بە هە وسممە بڕکێممێڕ
ئممموگڕقس دڕمێچممموبل سمممڕل ب ەمممێتس :یئمممۆخەل خمممێایە لێممم بەزیممموبا چ گۆ ێکمممس
خۆشە!ی
هەمێبیو دا یشت هەگدبب حوجس بە تە یش یەکەبڕب کێگڕکو یپ هەگکەسەب
لە شممێێنێ دا ممیپ .ئەب ئەی ممێە تممۆ بڕگڕ لێممرڕ دا یشممە ئەبتممس ئەی ممێە ئێممرڕ
بوشمممترڕ ،ئەبیمممکە ئەی مممێە :یمنممموڵ کە دڕسمممتس پێکمممرد بێممملڕ ب کە بگتەل
لەدڕمەبڕ ەیەەی ەبگۆز قەڵەم ب دڕرممممتەگل ەممممرە بە دڕسممممتەبڕب ەممممێتیس :بممممو
مودڕکو بنێسئ بوشترڕ ،ئەەەگچس زۆگ کە تەسجیەس ئەکوەی.
حکی ەێتس :بەیو س هەمێب غەزڕتەکو یپ ئەینێس یئەبیپ قەڵەمێکمس ەمرە بە
دڕستەبڕ.
حەپکمەخو ەممێتس :یئەل کەل مو ئەخممۆ ی مێممردڕکەل قیڕا ملل ەممێتس :یئێکممتە
بڕختس و ە! جوگێ کا و س پێئەخێگێ ی
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تممۆرە ەمممێتس :یبڕاڵ مممم برسمممیەە ،ئەەەگ بەشممس مممم تمممێکە بەدڕم ەمممێێ رت لە
بەیممو ەکەبڕ ئەیخممۆمی هەمێبیممو پێکە ممی ەسممری دڕمممس خممۆل ەممرە ب ەممێتس:
یبەاڵم مێچە مێ ەکەی !!ی
تمممۆرە خەگیکبمممێب جمممێابس بممملاتەبڕ ،حممموجس ەمممێتس :پیممموبل چمممو بە مەیمممکە بە
هەگاقکەیە بێب کردل ..لێس ببێگڕب لێەو ەەگێ بو ەێێەو لە گادیۆکە بێ ..ی
سەەوە پێنجس ئەبیک بۆ شەش گادیمۆ خمرایە سمەگ ئەبپەگل دڕ مگ بەگزل ب
ئێریوڵەکەل چە ل جوگ ئەمبەگب ئەببەگ ب ئەممالب ئەبالل پێکمرا بمۆ ئەبڕل بمزا
لە کوم الدڕ س بوشتر دێ  ،خەڵکەکەش چوبیو تێبڕل ب ەێێیو بۆ هەڵخک ..
سمممەەوتس ئێکمممت ەکە ەمممرمەل ئەهممموە ،هە ممملێ لە دا یشمممتێا ەکو یە لە دبال
یەکممەەەەڵ ەممرمەل هەگ شممەش جمموگ سممەەوە لێمملا ەکەدا سممەگیو گائەبڕشممو ل،
یەکەم ش گادیۆکە بەبوسکرد س چوبپێکەبتنەکمو س ئەبگۆ ڕل یگڕئمیو جەهمێگی
دڕسممتس پێکممرد ،ەێێ رڕکممو مممن ە منممگ ب جێڵەیممو پممێکەبە .حمموجس مەجیممل بە
ئەسمممێویس ب لەسمممەگخۆ ،هەگ بڕکمممێ ەیەبێممم منممموڵێکس هممموگ ب ەمممڕۆز لە خەب
هەڵکێنێ ەێتس :ی ەخێ ! بادیوگ یمیە بەیمو هەبێم  ،ئەەەگ ببمێایە ئەبمێب یەکەم
خەبەگ بێ ی.
حکەی هەگ بڕ بوبکس ئەبیپ بە چرپەبڕ ەێتس :ی مو بموبە ەیمو با یمیە ،بەیمو
لەەەڵ دڕ ێبوسممس تممر باڵبئەکممرێتەبڕی ئومەخممو هەگدب دڕسممتس دا بەیەکمملاب بە
ئەسێویس دڕستس گاەرە ب چوبل لێکنوب سەیرێکس سەقفس بگڕکەل کرد ،بڕکمێ
لە خێا بێوگێتەبڕ ،تۆرەش رەقیرڕ ئەبڕ لڕ خەگیکس ئەبڕ بێ کەمێمچەل ەیەە دب
سممما جممموگ مممو ەکەل لەبمممی ەیمممرا ،وچمممو لەترسمممس کمممۆکە گایکمممردڕ حەبشمممەب
لەبەگخۆیەبڕ جنێێێکس بە حکێمەە داب ەێتس:
 بەیو  ،بەیو !! بەیو س بوش دڕگچێیتممۆرە پمموش ئەبڕل لە ممو خێاگد بممێبڕبڕ همموتەبڕ الل جەممموەەە ،تەموشممول کممرد
هەمممێب بە کممزل ب داممموبل دا یشممتێ ب ەێێیممو شممەکردبڕ گادیممۆش هەگ بوسممس
ئەمممالب ئەبال ئەکمموە ،تممۆرە بە ئیشمموگڕە پرسممس هممی بممێبڕ حکممەی پە ممجەل
خکتە سەگ دڕمس کە بێلڕ گ بێ  .ئەبیپ چوبێکس بە بگڕکەدا ەێڕا دل حوجس
مەجیممل بە ئەسممێویس الئممیالهەئەلەڵاڵ ئەکمموە براکەشممس چمموب ئەەێڕێ م بە سممەقفس
بگڕکەدا هەگبڕکێ توزڕ چوبل پێکەبتبێ  .ەبگۆزیپ هەگ تەموشمول دڕسم ب
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پە مممجەب ینمممۆکس خمممۆل ئەکممموە هە ممملێ جممموگ ئە ێستیەەکەشمممس لە پە مممجەل
دڕگئەهێنممموب دیکمممو ەبڕ ئەیکمممردڕبڕ پە مممجەل .ەسمممرینیپ بادیممموگ بمممێب توقممموڕتس
چێبێممم هەسمممتو چمممێبڕ دڕگێ ب گب ممموکیپ شمممێێنس کەبتتمممۆرە کە ئەمەل دل
بێمملڕ گ ئەمممیپ همموتە دڕگێ .بگدڕ بگدڕ دڕ ممێ بممو بممڕایەبڕ .هەمممێب سمموگد
بێ ەبڕ بێمزاگل ب تمێگڕیس ب موگڕحەتس لە دڕمێچوبیمو ئەبموگل ..حموجس مەجیمل
هەسممتویە سممەگپا ب ەممێتس :کممێگڕ ئەمممو ە ئێکممقو یو بشممکێنس لە جیمموتس مممۆ
پیکویس تیویە! ئەمو ە هی وکە هەقمس کمێگد ئەدڕ خەیموڵس خموبڕ! بال ەمێە
بە تەگڕبێ ێکەبڕ بەگڕب دڕگەوکە گۆش هێشتو ەچێبێبڕ دڕگڕبڕ لەپمڕ گادیمۆکە
ەمممێتس :ئەمشمممەب سمممەەوە ( )1٢بەیمممو ێکس زۆگ ممممێهیئ بممماڵب ئەکەیمممنەبڕ تکمممویە
چوبڕگێب .
کە ەێێیممممو لەمە بممممێب هەمممممێب دایممممو لە چممممێێەب کردیممممو بە قریشممممکێ هممممێگ،
حەپکممەخو گڕ ممس ەەشممویەبڕب گبل کممردڕ مێممردڕکەل ب دڕسممتس گابڕشممو ب
ەمممێتس :ئەبڕ بمممۆچس با زبب دڕسمممت کمممرد بە جنێمممێدا  ،تۆزێممم دا ممم بەخۆتمممو
ب رتویە ،خۆ ئیشەکە ەوڵتە ییە!
ە هەگ ئەمممممو هەمممممێب خەڵکممممس کەش ئەمە حوڵیممممو بممممێب ،هەگ زب حەالبل
دگابسممێیو لەەەڵ دب سمما دگابسممێس تممر همموت بێرسمم لە حکممەی کە بممۆچس
بەیو ەکە دڕگ ەچێبڕ ،ئەبیمپ پێی مێت کە ئینشموئەاڵ سمەەوە دڕ دڕگڕچێم  ،خمۆ
گادیۆکە خۆل ەێتس کە سەەوە دڕ ەێێتو لە بەیو ێکس مێهیئ ئەبێ !
بمممموجس حەالب ەممممێتس :بەخممممێا بێممممێئ چممممس خممممۆ ممممم خممممۆم ەەگڕبممممس تێنمممموەەم
تەگجێمو ەکەمو برزبل پرشنگ خو ە ەەمرل دگێژبێ لەەەڵ ئێێڕ...
کە دگابسممێکو گۆی م جممێابەکە بممبە ەبڕ بممۆ موڵەکو یممو  ،حکممەی بە پێکە یممنەبڕ
ەێتس دڕ تخێا سەیرل ئەم خەڵکە بەسەزمو ە وکەی ! چمۆ سمەگیو لێشمێێابڕ،
هوتێ لە حکەی بێرس بڕ حکەی تەلەرۆ س قەسرل جەهێگل البێ !ی
مومیشس هەڵیلایە ەێتس :خێایە گڕحەا بەم ەولەمە بکەیم  ،بەخمێا هەممێب خەبب
خۆگاکێکیو لا حەگام بێبڕ لە توب ئەم بەیو ەی
سەەوە زی ()1٢ل شمەب بمێڕبڕ هەممێب دا یشمتێا س بگڕکە شمێرزڕب دڕسم
لەسمممەگ دڵ ،چوبیمممو بمممڕییە گادیمممۆکە ،دب سممما دگابسێشمممیو هممموت بمممۆ ئەبڕل
لەبکوتەدا لەبێب .
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دیکمممو ەبڕ چممموگڕکە سمممەەوە ە ،دڕقیقەشمممیو لممما ببمممێ بە گۆ ب لە بممممڕا ەبڕ
ەئەهوە ،ئەبا یپ زۆگیو پەلەبێب...
تۆرە خۆل پێنەەیرا هەستوب ەێتس :هیالکئ تموقەتئ چمێب ،ئەچمەە بگڕکەل ئەبال
پوڵئەکەبم ،کە ەێێئ لە چەپێەب هەگاتمو بمێب دێمەەبڕی گب موکیپ بێتموقەتبێب هەگ
بوبێشکس ئەیو ،بە دایکس ەێە :مم ئەچمئ ئە مێم بەاڵم کە بەیمو ەکە خێێنملگایەبڕ
تخممێا خەبەگم بممکە ەبڕی ..بال ەێتممێ هەسممتوب گۆشمم  ،چممێبڕ سممەگ جممێ ەکەل
پموڵکەبە ب چموبل لێکنموب بەخەیموڵ بەڵی مرە بمۆ الل بێکمتێ  :ئموخۆ ئێکمتە چممس
بێما تممۆ بێێمس هەباڵممس ئەم بەیمو ە بزا ێم خمۆزەە ئێکممتو ئوەموم لێبممێایە کە چممس
ئەکوە خێایە ئەەەگ بەیو یپ دڕگچێ ب گێکیپ بکەب هەگ موبڕە چۆڵنەکە !
خممۆ ئەب گۆ ڕ کممو ەەلممیپ بای ممێەی گب ممو بە بیممرکەبتنەبڕل قکممەکەل کممو
ەەلمممس زۆگ دڵنیممموبێب بەدڕم خەیممموڵەبڕ گۆشمممتێ ەەیشمممتە دێمممیەکەل کە سمممەبرل
خێشممکس لێبممێب خممۆل بینممس با بە هەبگازڕکەدا سممەگئەکەبێ بممۆ ممموڵس خمموڵس
بێکممتێ  ،دیکممو قمموچس تممرازاب خەگیکبممێب بکەبێمم  ،بێکممتێ زب پەالموگیمملاب
ەممرتییەبڕ بەاڵم ئەمجمموگڕ کە دڕسممتس ەممرە تێ ممل ەێشممس ب ئیتممر بەگیممنەداب با
دڕسممم لە ممموب دڕسممم سمممەگڕکەب  ،بمممێب ب زابا  ،هەممممێبل چە مممل گۆ ێمممکە
ەمێێزگابڕتەبڕ ،گب مو بەدڕم ئەم خەیمواڵ ەبڕ خەبیەێکەبتبمێب تمو لەسمەگ دڕ ممس
لەدڕگەممودا ب قریشمم ب هممێگب چەپێەلێمملا خەبەگل بممێڕبڕ لممێفەکەل تممێگداب
بەپەلە هەسمتوب گایکمرد کە بچێم بمۆالل دایکممس ب ئەبا هێشمتو ەەەیشممتبێبڕ الل
ئەبا کە تەقە دڕستیێێکرد ،ئەبیپ بە شمێرزڕیس خمۆیکرد بە بگاب بوبڕشمیکرد
بە دایکیوب بە ترسێکەبڕ ەێتس :یدایە ەیو ئەبڕ چس قەبموبڕ ی
دایکیشممس بەگببیەکممس ەەش ب خۆشممەبڕ کە هەمممێب لەشممس پێئەکە ممس ممموچێکس
کمممردب ەمممێتس :یبەقێگبمممو ئەبڕ لە خۆشمممس بەیمممو ەکە بائەکە  ،لەخۆشمممیو و تەقە
ئەکە  ..شکێگ بەیو دڕگچێب خێێنلگایەبڕی گب مو تەموشمول کمرد با حکمی ب
پێگزاکممو س سممەگیو شمممۆگکردۆتەبڕ بەسممەگ کوغەزڕکمممو س بەگدڕمیو مموب شمممتێ
ئەخمێێننەبڕب پشممو س یەکتمرل ئەدڕ ب زۆگ سممەگقوڵ دیموگ  ،بمموبکس ب مومیشممس
ەەشوب ەتەبڕب بە ئەسێویس لەەەڵ یە قکەئەکە بۆ ئەبڕل سەگ لە حکمەی ب
ئەبا تێکممنەدڕ  .لێممرڕدا تممۆرە کە بادیمموگبێب ئەبیممپ لە دڕ مم ە دڕ ممگ خەبەگل
بێببممێڕبڕ ،همموە بممۆ الیممو  ،کەدل ەسممری با لە هەیێا ەکەەممێێ لە غەڵبەغەڵممب
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بتەقەب دڕ ممس هممۆگ لێمملا س ئێتێمبێممل ب چەپممێە لێمملا س خەڵمم ئەەرێمم  ،لێممس
پرسممس :یهممو ( ەسممە) چممس ب مێب بممڕایەبڕ شممکێگ کێگڕکەمممو بممێب ەسممری بە
خۆشییەبڕ ەێتس:یئەگێێڕاڵ شمکێگ کمێگێکس ددا مرباگیەمو بمێبی ..لەم قکمو ەدا
بمممێب دڕ مممس دڕگەمممو هممموە ،کە کردیمممو ەبڕ هە ممملێ وسمممیوب ب دگابسممما هممموتنە
بگڕبڕ ،یەکێکیو بە دڵێکس خۆشمەبڕ ەمێتس :یبەبخمێایە خمۆ مم بڕهمو وهێمێمل
ببێبم ،کە چێبم کێگڕکەم ێا ل خۆشئ خەگی بێ خەبم لێبکەبێ کە ەمێێئ لە
قیمممژڕب چەپمممێەل بممموبکس منممملاڵەکو بمممێ گاپەگیمممئ ب ممممژدڕ خۆشمممەکەل دامممما.
یدگابسێکەل تریو ەێتس :یکچس م هەگ بەتەمموش ەمموبێم ،ەمێتئ تموزڕ بەیمو س
چممممس ب حمممموڵس چممممس ئەترسمممموم کە بڕکممممێ ئەب گۆ ڕ دیکممممو خەبەگب بەیممممو ە
مێهیەەکەل گادیۆ بوسس هوتنس میێا ێکس ەەبگڕل گڕئیو جەهێگ بێ !ی
حەپکممەخو ئمموبگل دایەبڕ کە دل کممێگ ب خێشممکەزاکو س هێشممتو هەگ خەگیکممس
کوغەزڕکممو س بەگدڕمیممو ب ئەم سممەیرل هممس ئەب ئەکمموە ب شممتێ لە هیممنەکەل
خۆیممو ئە ێسمما ب یەکێکیکەیممو تەموشممول هممس دبا ەکەل تریممو ئەکمموە ب شممتێ
ئەخممموتە سمممەگ هیمممنەکەل خمممۆل ،ئەبیمممپ لێیمممو چمممێبڕ پێشمممەبڕب دڕسمممتس بمممۆ
دگێژکرد ممێ ەممێتس :یدڕگۆڵە دڵەممو شممەقس بممرد ئەبڕ چیبممێب خممۆ ئەڵێممس ئێممێڕش
خەگیکمم بەیممو ێکیتر دڕگڕکە ! دڕ بەسممە ئیتممر پێەممو بێممێ چممس ئەڵممێ تێەممو
ب ەیە !ی.
مێردڕکەل ب شێبراکەشس کەبا توقەتیو چێبێ ،ئەم قکمەیەیو پێخۆشمبێ ،لەەەڵ
ئەبڕشو ەوجس مێردل بۆ ئەبڕل خۆل بە بێبو ب دڵنیو پیشو بملا ەمێتس :یدڕل،
دڕل ،تۆزێکس کەش دا بەخۆتو و ب ر  ،ئێکتو هەمێب شتێکتو پێئەڵێ ی
حکەی کە ەێێس لە قکەل دایکمس بمێب ،هەگ ەمێگج کوغەزڕکمو س کمۆکردڕبڕب بە
زڕگدڕخە ەیەکس خۆشەبڕ هەسمتویە سمەگپا ب سمەالمێکس ەەسمکەگل بمۆ دایکمس
کردب ەێتس :یرەگمێب حەپکەخو ئەمر ئەکەیقێگبو !ی! گبل کردڕ ئەبا یتمریپ ب
ەێتس :یئێێڕش دا یشنەبڕ لە جێس خۆتو بو م بۆتو س بخێێنەەبڕی.
حکمەی دڕسممتس کمرد بە خێێنممل ەبڕل مودڕکمو س بەیممو ەکە ،جەمموەەتیپ هەمممێب
بێلڕ گ ەێێیو ئەەرە ،کە حکمەی لە خێێنمل ەبڕل ممودڕیە ئەبمێڕبڕ ،ەبگۆز
بممۆل گب ئەکممرد ەبڕ کە چیممیەب چممۆ ە .قکممەکو س بەیممو ەکە بە تێکڕایممس خممراپ
ەبێب  ،بەاڵم بەگامبەگ بە ەر تری داخێازل کێگد کەبا هەڵکمێگا ل س هەممێب
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کوگببمموگل کێگدسممتو بممێب لەالیە کممێگدڕبڕ دا ممس بە هەمممێب شممتێکلا مموبێب،
بەزۆگل بڕزەەکەل بڕکێ پێشێب هێشتبێڕبڕ .بەڵێنس بەگدا ب دامەزگا مل ەبڕل
ئەب کەسممو ەل دابممێ کە سممەبوگڕە بە شممەگ ەیرابممێ  ،یممو لە کمموگ ب (بڕزیممفە)
دڕگکرابممێ ،لەەەڵ بژاگد ممس ئەب زڕگڕگ ب زیممو ەل لەب گبڕبڕ لە خەڵمم کەتبممێب،
هەگبڕهمممو ئممموبڕدا کرد ەبڕل ئەب شمممێێ ب دیهممموە ب گێێبو مممو ەل کممموبلکرابێ ێ
کممرد ەبڕل قێتوبخو ەکممو ب یوگمەتیمملا س ەەشممەپێکرد ێ پێشخکممتنس ()ەقممورە)ب
زمو ب ئەدڕبیوتس کێگدل .ئەبڕشمس تیموبێ کە پێشمەەگەە بڕ هێزێکمس چەکملاگ
بەێنێتەبڕ بۆ پوگاسمتنس سمنێگ ب حکمێمەە بیمو ژێنا بڕ ەەسمکەگڕکو س خمۆل،
بەاڵم لە شێێنس خۆیو ەەێێزگێنەبڕ.
گب و توکێ ئێکتو هەگچە لڕ لە وبیو لا بمێب ،لەەەڵیمو دا یشمتبێب ،بەاڵم هۆشمس
لەالل قکەکو یو ەبڕ ەبێب ،تە یو ئەبڕ لڕ ەبێم کە بزا ێم چە ملڕ پەیێڕ ملل بە
همموتێچۆکرد ب بینینممس بێکممتێ ەبڕ ئەبێم ! بممۆیە هەگ کە مموبل پێشممەەگەە همموە
مێچڕکێکس خۆشس پیوهوە ،خەگیکبێب بقیژێنێ ب چەپێە لێبلا ،بەاڵم ەێگج خۆل
ەممرە ب لەدڵممس خۆیممو کەبتە لممۆمەکرد س خممۆلی ئممول ئەبڕ بە مموخێرل ەیو م خممۆ
خەگیکبێب ئوبڕببل خۆە ببەی  ،ئەل ئەب خەڵکە ەیمو ئەەێە ئەبڕ بمۆچس خمو ئ
تو ئێکتو هەگ خەگیکس بوبێشکلا بێب ئێکتە لەپڕ کە وبل پێشەەگەە هوە خەب
بەگیممملاب کەبتە چەپێەلێممملا ب قیمممژڕ قیمممژ هەزاگ خەیممموڵس خراپیمممو لممما ئەکمممرد،
ئەیممو ێە :یئەمە بەخێممرێ کممچە ەمموقێە بەحممێگمەتەکە بممێب ،با دیمموگڕ پێشممەەگەە
دڵیمممو رڕا ممملببڕ!! ئەەینمممو ئەم چەپێەلێممملا ب قیمممژب همممێگڕل لەچیبمممێب ئەل بمممۆ
مودڕکو یتر بۆچس قەل لێێڕ ەهوە! ی ،ەء هەگ خێا خۆل گزەموگیکردم ..لێملا س
دڕگەممول حەبشممە لەدڕس م ئەم خەیممواڵ ە ەجوتیمملا ،هەسممتو چممێب بە دڕ یممیەبڕ،
دڕگەممول کممردڕبڕب سممەبرل ب شممیربا کردیممو بەمممواڵ لەەەڵ کۆمەڵێ م خممزم ب
ئوشنوب دۆ کەبا لەبەگ دڕگکس سەگاب ئەبا ەبڕ بێب بێب .
سممەبرل پەالممموگل دایکممس ب پممێگل ب ئەبا ممس داب دڕسممتیو کممردڕ مەممس یە ب
لەەەڵ ئەبا یکەش چوبگب یو لەیە کرد ب بێب بە دڕ ە دڕ ێ قوب ب قریشمکا
هەگ ەبێتەبڕ!
ئومەخمو دڕسمتس دا بەیەکموب دایە قوقمول پێکە می ب ەمێتس :یئەیەگۆ خمۆ سمەەوە
زیکممس یەکممس شممەبڕ ،هەمممێب شممەبێ ئەم حەلە ئممێەە سممێچی خەبمممو کردبممێب
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کەچس ئێکمتو کە بیریشمس یمیە کە شمەبڕ یمو گۆ ڕ! شمیربا پێکە مس ب ەمێتس:
ئۆهم ئمومە خمو ئینجمو تمۆ چیم دیمێڕ ،ئەەەگ بچیمتە سمەگ ئەب جمودا ە هەگ سمەگ
سێگ ئەمێنا وزا س ئەب هەممێب خەڵمکە لە کێێبمێب  ،ئەڵێمس ئەگز قێیشموبڕتەبڕب
ئەب هەمێب خەڵکەل لێهوتێ ەتە دڕگێ!!ی.
ئومە خو زبب ەێتس :یزۆگ بوشە لەبێێڕ ئێەەش ئەچینەبڕ موڵس خۆممو ی گب مو
بوبڕشس پیوکرد ب ەێتس :یتخێا پێگێ ەیو مەگۆ ەبڕ لێرڕب !ی
دایکیشس لەالبڕ بە شیربا س ەێە :ی ە ەیو ە توقەتس سێگا ەبڕمو ییە بۆخۆمو
دا یشممتێبی  .یئینجمممو چممێب بەالل خێشمممکییەبڕب ەممێتس :یئەبڕ تمممۆ چیممتە مممموڵس
خۆتممو س چممس بەخممێا هە وبتممو وچێ م  ،بۆخۆمممو دا یشممتێی لەم خۆشممییەدا
ئەبێ هەمێبمو پێکەبڕبی ی.
خێشکس خۆل خک بە ەوزل پشتوب ەێتس:
یبڕڵاڵ ئەمە خۆشە! کەباتە بو هەگ بەتەبابل ب ێێزینەبڕ ئێرڕ ،موڵس خۆمو س چس
دڕگدل تمممۆ ئەڵێمممس ،ئەبڕتەل ەەگابمەتەبڕ لە شمممو هەرمممتەیە لەبێ ەبمممێبی ،
موڵیپ چۆڵ ب هۆڵ مەەەگ مش تەگاتێنس تیو بکوەی
بەیو س ئەەەگچس خەڵ چێ ەبڕ بەالل ئیپ ب کوگل خۆیمو ەبڕ ،بەاڵم بمو هەگ
بوسممس پیممرڕ (بەیممو ) بممێب ،ئەب ئەی ممێە :یکممێگڕ بممرام (بەیممو )ل چممس هیچممس تیممو
بەسەگ ییە هەگ قکە کۆ ەکو س جوگا ە ب ەختا دڕمەزڕگدیو کمردۆتەبڕ ،پموش
موبڕیەکس تر ئەبینس هیچس لا جێبەجێنوکرێ ب دیکو ەبڕ ئەبێتەبڕ بە شەگی
هە ملێکیکە ئەیممو ێە :یبڕاڵ ئەم ەمولەمە سممەیر  ،کمێگڕ خممۆ بەهمی شممتێ گازل
مموب !! بوشممە بمموبکئ کە ئەمەتممو بەدڵ یممیە بممۆ خۆتممو ممورەگمێب شممتس بوشممتر
بڕگەممر  ،ئێممێڕ شممەگم مموکە لە ممموڵەبڕ پوڵتممو لمما یمموبڕتەبڕب هەگ قکممەل ز
ئەکە  ،رەگمێ ئەبڕ ئەگز ب ئەبڕ ەەزکا گێس لێ رتێب ی
یەکێکیتر ئەی ێە :یبوشە ئەل ئەەەگ حکێمەە یوزل چو بێایە بۆچس (جوش)ل
چە ەکممرد بەب خممێایە ئەڵممێ کە حکممێمەە زۆگ دڵممس داب ەتەبڕب دب هێنمملڕل
جوگا یپ چە ب پوگڕل داب ەتای ئەبیتر ئەی مێە.ی کمێگڕ بەقێگبو تمو ەبمئ ،کە
حکممممێمەە داخێازییەکممممو س کممممێگدل جێبەجمممما کممممرد ب هێنممممو ییە دل ب هێممممزل
پێشممەەگەەل هێشممتەبڕ ب پڕچەکممس کممرد ب مو ممو ەل بوشممس بممۆ بممڕینەبڕ ئیتممر
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خێال ئەکرد جوشەکو س خۆل ئەکمردڕ کمۆڵ ،ئمێەە چیەمو ە بەسمەگڕ !...یەکێکیتمر
هەڵیئەدایەب ئەی ێە:
ی چمۆ ئممێەە هەقەمو چیممیە بڕاڵ بڕ گۆ دیموگڕ بممۆ شمەگل کممێگد ب لەترسممس
پێشەەگەە دڕستیو پێێڕ ئەەرێ ب دڵیو ئەداتەبڕهەگچە ل ئەکەم وتێا ئ بوبڕگ
بەبڕ بمممممکەم کە گۆ ێ لە گۆ ا ئەم داەیمممممرکەگا ە دڵیمممممو بەگاممممممبەگ بە ئمممممێەە
پوکبێتەبڕ!!
ئەبیتممر لەبالبڕ ئەی ممێە :بممراینە ئێممێڕ چممس ئەڵممێ ئممێەە ئەب هەمممێب خممزمەتەل
ەەبێلکەگیەەو کرد دڵس پو ەبێڕبڕ لە ئوسمتەو کە بە حکمو ەەگڕبییەتیشمس
ەئەکممرد ئینجممو ئەمممو ە دڵیممو پممو ئەبێممتەبڕ کە کێگدسممتو ب خەڵکەکەشممس بە
بەشێ لە باڵە ب ەتەبڕل ەەگڕ دائە ێ ! جم ە لەمەش ئەبڕ ملڕ وگاسمتێ بە
پێ ب پە وب رێێبوز با ئەزا کێگدیپ بڕهویە ،وزا کە چە مل پمو ب دڵکمۆز
ب بەبڕرو بەگامبەگ بەب کەسەل ئەبڕ لڕل تۆزێ تمۆزێ دڵکمۆزبێ لەەەڵیمو  ،یمو
کەمێ م چوکەیممو لەەەڵ بکمموە ،ئەبڕ مملڕ چمموکەل ئەدڕ ەبڕ بێتممومس ئەکە  ،بەاڵم
چس ئەڵێی لەەەڵ وپیوب ب دڵێمیو ..هەگچۆ ێم بێم بەخمێا مم بەش بە حموڵس
خۆم زۆگ دڵئ بەم قکو ەیو خۆش ییەی
پوش دڕگچمێ س بەیمو ەکە بە سما چمێاگ گۆ بڕرملل کمێگد ەەگایەبڕ بمۆ شمو ب
وب پێشەەگەە .ەەلیپ ەکەل ب کێگدۆل کێگل الل دایم ب بموبکس جێهێشم
ب خۆشس چێڕبڕ بۆ شو .
حەپکەخو ب مێردڕکەل ب خەڵکس موڵەکە لە خۆشس هموتنس بمێب ب زاباکەیمو
ئەبڕ لڕل تر کەبتنە خۆشییەبڕ.
خەڵ بێ ا ەبڕب دبکو ب بوزاگ ەەشس کرد.
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33
پممموش ئەب گبدابا ەل بوسمممکو ئێێاگڕیەکیمممو جێبێکمممس (ال گۆڤەگ) لەبەگ دڕگەمممول
حێکممەخو و بڕسممتو ب یەکێکممس لمما دابەزل ب لەدڕگەممول دا ەسممری لە حەبشممەبێب
چممێب دڕگەمموکەل کممردڕبڕ کە دل کممێ بە ەەگمممس ب خۆشممییەبڕ بممۆل خکممتنە سممەگ
ەوزل پش ب بە پەگۆشەبڕ هوباگیکرد یپێگێ ،دایکس کوکە بێکتێ ب ئەبا ی
پێگیشممس بە گببیەکممس یەکجمموگ خۆشممەبڕ چممێ بە پیریممو ەبڕب بوبڕشممس بممۆ دایکممس
بێکمممتێ کمممردڕبڕب کەبتمممنە ئەممممالب ئەبالل یەکتمممرل مممموچکرد  ،ئیتمممر بەگڕب دبا
خەڵکممس مموب جێممبەکەب ئەهەممس ممموڵەکە لە حەبشممەکەدا دڕسممتیو کممرد بە خۆشممس ب
چممۆ س ب هەباڵێرسممینێکس ەەگم لەەەڵ یە  ،خممۆ حەپکممەخو هەگ ئەت ممێە لە پمموش
لێکبڕا ێکس دبگ ب دگێژ چوبل بە چە ل خزمێکمس زۆگ زیکمس خمۆل کەبتمێبڕ ئینجمو
هەمممێب چممێب ە بگێ دا یشممت ب هەگ کەسممە لە ئوشممس خممۆل ئەکممرد ب دڕ ممگ ب
بوسمممس خمممۆش ب سمممەیر ب هەباڵمممس ئەب مممموبڕل لێکبڕا ەیمممو س بمممۆ ئەبل تە یشمممتس
ئەەێممڕایەبڕ بەاڵم بێکممتێ هەگ زب ئمموگامس لەبەگ بممڕاب بە پەگۆشممییەکس بێئە مملازڕبڕ
چموبل بە موب خەڵمکەکەب دڕگب دڕگەممول بگڕکەدا ئەەێمڕا ،لەبەگ حموڵس خمۆل دگا ممگ
هەسممتس کممرد کەبا دایکیشممس هەگچە ە جەبابممس پرسممیوگ ب قکممەکو س حەپکممەخو ب
ئەبا ئەداتەبڕ بەاڵم بادیممموگڕ ئەبیمممپ لەم کەمتمممر شمممێرزڕ ب ممموگڕحەە یمممیە (ئەل
ئەبڕ گب ممو کممێا بممۆ دیمموگ یممیە ئمموخۆ لەکێێبێ م بڕختممس چممێب ە بمموزاگیپ یممیە،
خەگیکە د یو توگیم دایەە ،ئەبڕتە بموبکس هموتۆتەبڕ مموڵا دیوگیشمە کە ەچمێبڕ بمۆ
بەغمملا کێیممو هەیە لە بەغمملا ،ج م ە لە ممموڵس بممراکەل ،ئەبڕ برا ەکەشممیەتس لەبالیەبڕ
دا یشممتێبڕ .چممس!! قکممەل هممی ممو چممۆ شممتس با دڕبێمم قمموبیەە لەم ممموبڕ کەمەدا
دابێتیمممو بەشمممێب ،بڕەێێزگابێتیشمممەبڕ و ئەبڕ خەیممموڵە چمممۆ با بە پەلە ب بێممملڕ گ
کوگل با ئەکرێ لە موڵس پێگبیشس ییە ،ئەبڕ ئومەخمو بە خموب خێمزا ەبڕ لێمرڕ !!
ئەل کێا ئەبڕ زیکەل دب سەەوتە ئەممو هموتێ لەهەگ کمێێیە بمێایە تمو ئێکمتو
ئەبێب ب ەگێتەبڕ ..تۆرەش دیوگ ییە بە ررتێ رێێێ لێیلڕگبێنئ.
دای کمممس بێکمممتێ یپ هەتمممو ئەهممموە زیتمممر دڵمممس ئەکەبتە مەگاقەبڕ بەتمممویبەتس کە
حەپکەخو بە چو ب خراپ وبل گب وکس ەئەبرد ،لەەەڵ ئەبڕشمو کە ئەبڕتەل
هوتێ ئەب بوسس حەڵ ب گابێاگد س خۆیو ب بوسس خزم ب کە ب کوگیو س بمۆ
ئەکو.
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بێکتێ ئەبڕ لڕ خەیوڵس پەگش بباڵب بێببێڕبڕ کە جوگ جوگ بوبکس یو حکەی
یممو یەکێکیتممر شممتێکیو لێئەپرسممس یممو گببل قکممەیو ئەکممردڕ ئەب چممێ کە زبب
ەئەهوتەبڕ سەگ خۆل دڕمس تێکەڵ ب پێکەڵ ئەبێب پچڕ پچڕ جمێابس ئەدا ەبڕ تمو
بال لێهمموە کە حکممەی ب ەبگۆز پێممس بێممێئ کمموکە ئەەەگ هیالکممس ب خەبە دێ
بچۆ ەختا گاکشا ب بنێی بێکتێ ەێتس:
ی ەبەسرل ئێێڕ هی مو لب یئ خۆ بە پا ەهوتێمی.
ئەمو لەم قکو ەدا بێب کە گب مو ب تمۆرە ەەیشمتبێ ە سمەگل کمۆاڵ ەکەب هەگ
کە چوبیو بە ال ل گۆڤەگڕکە کەبە لەبەگ دڕگەویو و بڕستوبڕ گب و ەێتس:
یئول ئەبڕ کوکە ەەلس ەیو هوتۆتەبڕی
ئیتمر بە گاکممرد خۆیممو کممرد بەمممواڵ کە ەەیشممتنە هەیممێا ەکەب ەێێیممو لە دڕ ممس
دا شممتێا س بگڕکە بممێب ەختێم گابڕسممتو تممو پشممێبیە بمملڕ  ،گب ممو ەممێێس
هەڵخکتبێب ،لەپڕ دڕ ێکس زۆگ ئوشنول هوتە ەێێ شێە اب لە ذڵس خۆیو ەمێتس :ی
تۆ بێێس بێکمتێ یپ لەەەڵ کموکە ەەلمس هموتبا ی بەپەلە چمێبڕ بگڕکەل خمۆل ب
ەەبوکەل داەمرە ب لەبەگ ئموبێنە ەەبگڕکە گابڕسمتوب سمەگ جێکس دایە خمۆل ،بڕ
هە لێ سەگبپۆتەاڵکس خۆل گێ خکتەبڕب یە دب جوگ دڕستس هێنو بە سمنگ
ب بەگۆ ب کمممرا ب سمممێخەەکەیوب ئینجمممو چمممێبڕ دڕگێ ەسمممرینس بمممرا ب
پێگزال دل بە سینییە چوبڕ کە بیبوە بمۆ پیوبڕکمو ب لەبەگ دڕگەمول بگڕکەبڕ
بیلاتە دڕس یەکێ لە کێگڕکو  .ەسری کە ئەمس دل ەێتس :یهو ( ێب ە) ەیمو
ئەبڕ هوتیتەبڕ بەخێا چوکم کمرد ،کچمس بڕگڕ سمەیرکە ئەبڕ ملڕ میێا ەمو هەیە
ەبێممتەبڕی .پێکە ممس ب بە ئەسممێویس ەممێتس :یدڕدل ئەڵممێ (سممەگ سمموحێبس خممۆل
و وسمممێتەبڕ)ی ئینجمممو بە پەلە لێیممملا بمممڕباە ب بەدڕم گۆیمممنەبڕ ەمممێتس :زبکە بمممڕۆ
بەخێرهوتنیو بکە ،دایکس کوکە بێکتێ ب موڵیو بە خوب ب خێزا ەبڕ هوتێ ی.
گب و ئەبڕ لڕل ەموبێب لە خۆشیو و ببێگێتەبڕ بەاڵم زۆگێکمس تەبابل لەخمۆل
کرد کە بتێا ێ خۆل گاب رێ ب بێتەبڕ سەگخۆ.
دایکمممس بێکمممتێ هەگ کە چممموبل کەبە بە گب مممو بەخۆشمممس ب پەگۆشمممییەکس
زۆگڕبڕ پەالموگیمملاب بوبڕشممس پیمموکردب تێممر تێممر ممموچیکرد ،ئەبیممپ چە ممل جمموگ
دڕستس موچکرد لەەەڵ کچەکەشیو بەەەگمس چوکس ب چۆ س ب دڕس لە مال ێیو
کممرد ،ئینجممو لە تە یش م دایکیممیەبڕ دا یش م  ،بەاڵم با سممێگ هەڵ ەگابممێ ئمموگڕو بە
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سەگب مەیو ئەهوتە خێاگێ ئەت ێە هەگچس خێێنس لەشمس هەیە بگب ممس هێنموبڕ
بۆ دڕمێ چوبل.
دایکس ەێشس بە خمۆیەبڕب ەمێتس :بەقێگبمو ەکەە بمئ ئەبڕ بمۆچس با دباکەبتم
دڵئ هەگ لە مەگاقو بێب ،زۆگتو پێچێب ی.
بەخێا دایە ەیو لەبەگ بوجس سمەبرل دباکەبتمی  ،لەەەڵمس چمێی بمۆ الل دکتمۆگ
سەگمول بێبڕ ،لە دبێنێێڕ تول هەیە ،لەبەگ تۆ قکەیو ەکردببڕی
دایکمس بێکممتێ بەگ لە حەپکممەخو قکمەکەل قۆسممتەبڕب دڕسممتس دا لە سممن س ب
ەممێتس :یبڕل خممێا ەکممو سممەبرل خممو ەخۆشممبێ  ،هممی یممیە ئینشمموڵاڵ!!ی دایکممس
هە وسمەیەکس هەڵکێشمموب ەممێتس :هەگ ئەمزا ممس ەخممۆش ئەکەبێم دایکممئ جمموحێێس
ئەم زڕمو ە کەل بە قکەل ەەبگڕ ئەکە ئەب گۆ ڕ هوتە دڕگێ لە حەموم چە مل
لێس پوگامەبڕ ەمێتئ کچمئ کەباکەە لەبەگکە ،سەگپۆشمەکەە بمخەگڕ مەم پرچم
هێکتو تەگڕ ،هەگ ەێێشمس ەدایە پێمس ەمێتئ :یەەگممومە هەممێب لەشمئ ئموگڕقەی تمو
بال لێهوە ،پە و بەخێا لەم دڕبگب زڕمو ە بەخمێایە خمۆم سما منوڵیشمئ هەبمێ کە
دایکمممئ پێمممس ئەەمممێتئ ئەمە بمممکەب ئەبڕ مەکە بەقکمممەم ئەکمممرد ،جممموگل با هەبمممێب
ئەمێیک م بچممئ بممۆ شممویس ،ئەب بی ێتممویە ئەمە لەبەگکە ئەبیتممر لەبەگکە ،چممۆ س
بێیکممتویە بام ئەکممرد .ئێکممتو کممێا ئەبڕ ممموبڕ! ئینجممو دایکممس بێکممتێ سممەگێکس
گابڕشممممو ل ب ەممممێتس :یخۆزەەمممممو بەبسممممو! قێگبممممو ئەب زڕمممممو ە گۆشمممم ب
وەەگێتەبڕ!ی.
گب ممو تمموکێ دایکممس ب میممێا ەکەل ئەب چە ممل قکممەیەیو کممرد ئەب دب سمما جمموگ،
هەگ جممموگڕ بە بیمممو ێبیە سمممەگل هەیمممێا ب حەبشمممەل دا دباجممموگ کە هممموتە
بگڕبڕ گبل کممردڕ خێشممکەکەل بێکممتێ کە هەگبا دڕ دبا ممزڕ سمموڵێ بممێ پێممس
ەێە :یسەگەێڵ حەز ئەکەل بچینە بگڕکەل م ئەەەگ لێرڕ توقەت چێبڕ ی
دایکمممس کچمممي بە خۆشمممییەبڕ بە کمممچەکەل ەمممێە :یگاسممم ئەکممموە دڕ هەسمممت
(ەێڵەبو )یپ بەگ ب لەەەڵ گب و ەیو بچنە بگڕکەلی.
کچە حەبە سواڵ ەکەشس کە وبل (خوزێ)بێ هەڵیلایە ەێتس :یبەخمێا دایە منمیپ
ئەچمممئی هەسمممتویە سەگپا(سمممەگەێڵ) تمممۆزێ جمممێاڵیەبڕ بەاڵم لە جیممموتس ئەبڕل
هەڵکا قوچێکس بە ئەسێویس دگێژ کرد ب کەباکەل پیودا توکێ دیموگ ەبێم  ،بڕکمێ
پیرڕ ەکمو سەگپۆشمەکەل تێ مل لە سممەگبمەس خمۆل ئواڵ مل ب ەمێتس :ی ە بەخممێا
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تممموقەتئ ەچمممێبڕ ،خمممێا ئوبایکممموە ئێمممرڕش زۆگ خۆشمممە ،بەاڵم ئەەەگ حەبێکمممس
سەگیەشممەم بممۆ بێنی م خێممرە ئەەمموە ،سممەگم تۆزێ م ا ئەکمموە دبگ لە ئێممێڕ،
بابزا ئ هس هەڵتە هەڵتەکس جێبەکەیە
گب ممو زۆگل لەخممۆل کممرد کە پێممس پێنەکە ێ م  ،چممێ کە قکممەل کممچەکە لە چمموب
ەێمریممو زۆگ ز بممێ ،ب ەممێتس :یبوشممە بەسممەگ چمموب هەگ ئێکممتو ئەچممئ حەب م بممۆ
یە مئی گال کممردڕ دڕگڕبڕب دڕمممس خممۆل ەممرە ب دایە پممڕمەل پێکە ممی بممۆ ئەبڕل
ەێێیممو لێنەبێممم بە پەلە چمممێبڕ چێشممتخو ەکە بمممۆ الل ەسمممری ب ەببەهممموگ کە
خەگیکیممس چێشممتەێنو بممێب ەگسممی ەممێتس :یئەبڕ چیممیە ممێب ە چممس بممێبڕ با
ئەکێڵێی
گب و لەبەگ پێکە ی چوبل ررمێککس لێلڕگپەگل بێب ەمێتس :یبڕاڵ بە سمەگەێڵ
پێممئەکە ئ پە ممو بەخممێا ئەڵێمممس خەسممێل دایکێتممس! چمموبە لە کەباب سمممەگپۆش ب
کۆڵممێا ەیەتس قکممەکو س بممۆ ەێممڕا ەبڕب ەممێتس :یبا همموتێم حەبممس سەگیەشم س بممۆ
بەگم بۆ ( ە ە سەگەێڵ)!ی ئەمو یپ دڕستیو کمرد بە پێکە می ب ەسمری ەمێتس:
یکە لە ممموبڕە بممێی هە مملێ جمموگ تێشممس ئەهمموتئ بامئەزا ممس پیرێممژ ەب بچممێ
بۆتەبڕ هەگ ئەبڕل کەم بێب کە تەزبیوێکس سەد ب یە دا ەیس بکوتە مل!!ی
ەببەهمموگ ب حەالبل دگابسێشممیو کە همموتبێب یوگمەتییممو بمملاە ،دایممو ە قوقممول
پێکە ممممی ! حەالب کە دل گب ممممو کممممێڵس پێکە ینممممس دا ممممومرکێتەبڕ دڕسممممتس دایە
پەگداخێ م ەختمما ئمموبل تێکممرد ب ەممێتس :یکممێا ممێب ە ەیممو حەبەکەم بەگێ م م
بممۆل بەگم بادیمموگڕ تممۆ بەم زببا ە ممویەیتەبڕ سممەگ خممۆە هەگ حەزیممپ ئەکەم
چمموبم بە ( ە ە سممەگەێڵ)بکەبێی گب ممو بەدڕم کممێڵس پێکە یممنەبڕ ەممێتس :بڕڵمماڵ
مەمنێ یش ئەبئ بوبڕگ وکەم لەبێپ خۆم پێب یرێ ی
موبڕیەکس بوشس پێچێب ئەبجو پێکە ی گب وکس بەگداب تێا س بچێتەبڕ بۆ الیو .
ئەب شمممەبڕ گب مممو لە ەێژابێکممملا بمممێب ەبێمممتەبڕ وئممموگامس ب تمممر ب خۆشمممس
خەبیممو لمما زگا مملبێب ،بەتممویبەتس چممێ کە دایکیشممس بگڕکەل خۆیممو س دابممێ بە
میێا ەکممو لێممس بنممێ همموتبێبڕ بگڕکەل ئەب ب لە تە یشممتیەبڕ ێسممتبێب ،بممۆیە
هەگچە لڕ بەشس هەگڕ زۆگل شەب گب و خەب ەچێبمێبڕ چموبل ب هەگ بیمرل
ئەکممردڕبڕ بەاڵم ممقەل لە خممۆل بڕیبممێب ب زۆگ بترسممەبڕ ئەممملل ب ئەبدیێیشممس
ئەکرد ەبڕ ب دایکس خەبەگ بکوتەبڕ ب لێس بکەبێتە پر ب پرسیوگ! بەتویبەتس
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کە بەگ لەبڕل بچێتە وب جێ ەبڕ ەێێس لە هە لێ لە قکەکو س دایکمس ب بێکمتێ
بممێ ەێممممو س لەبادڕ ەممموبێب کە لە بممموگڕل ئەبڕبڕ قکممە ئەکە بەاڵم ئمممو گبل
ەئەهمموە بە بوشممس ەێێیممو لێب رێم ئەترسممو یەکێم بێم بەسممەگیوب لەب حمموڵەدا
بیبینێ م هەگ ئمموبڕببل ئەچممێب ،بەداخەبڕ هەگ ئەبڕل ەممێێ لێبممێب کە دایکممس لە
جێابس دایکس بێکتێ و ەێتس :یجوگێ منوڵە بوبڕگ موکەم بموبکس گازیبێم هەگچە ە
زۆگیممپ ئێممێڕل خۆشممەبێ ی ئیتممر ەیزا ممس قکممەکەیو چممۆ دبایممس همموە ،بەاڵم
ئەبڕل کە دبایمممس لە قکمممەبێ ەبڕیو دایکمممس لەەەڵ میێا ەکەیمممو دڕسمممتەمال ێس
ەەگمس کردب بە دڕ ێ کە ئەمیپ لە بگڕکەل خۆیەبڕ ەێێس لێبا پێمس ەمێە:
ی بەب خمێایە بڕ ئمومەل خێشممکئ ب ب مرڕ زیتممریپ سمەیرل تممۆ ئەکەمی ئەم دبا
قکەیەل دایکس دڵس ەەشو ەبڕ ،بەاڵم دیکمو ەبڕ ئەبڕ ملڕ بێخەبیمیەکەل دگێمژڕل
کێشمممو کە دایکمممس هەڵیکمممو ل ب پێی مممێە :ئەبڕ چیمممیە مممێب ە ەیمممو هێشمممتو هەگ
ە ێسممممتێی ی هەگچە مممملل کممممرد بیممممرل ەکەبتەبڕ کەل ێسممممتێبڕب چە ممممل
ێسمممتێبڕ بەاڵم بەبڕدا کە تێمممرخەب ەبمممێ بمممێب دیممموگبێب کە زۆگ دگا مممگ خەب
هممموتێبڕ بە دڕ یمممیەبڕ! دایکمممس بە ئەسمممێویس لمممێفەکەل الداب خمممۆل شمممۆگکردڕبڕ
بەسممەگیلاب ممموچێکس کممردب بەشممێنەیس تممۆزێ ختێکەیمملاب ەممێتس :یکچمما هەسممتە
ەەیبە مە ێب! تۆ الل خۆە خێازبێنیکەگە هوتێ !ی گب مو لمێفەکەل گاکێشمویەبڕ
بەسەگ دڕمێچوبیوب ەێتس :یئمۆ دایمکە ئەمە چیمیە بمۆ با ئەڵما بەاڵم لە خۆشمس
ئەب قکەیەل دایکس خەب ب مەبل هەگ لە بیریپ ەمو ،دایکس جوگێکیتر لمێفەکەل
لەسممەگ البمممردب ەمممێتس :یکچممما هەسمممتە پێممم ئەڵمممێئ هەسمممتە گب مممو ئەبیمممپ بە
وزێکەبڕ هەستوب لە وب جێ ەکەیمو دا یشم ب دڕممێ چموبل هەڵ ێۆرم ب دڕسمتس
بە پمممرچە جێا ەکەیمممو هێنممموب بەزڕگدڕخە ەبڕ ەمممێتس :یدایمممکە ئەب قکمممەیە چیبمممێب
کممردە بوسممس کێ م ئەکممرد م م بەخممێا هەگ ئەبڕمممو کەمە! بە تێگڕبممێ ێکس
دڕستکردڕبڕ ەێتس :یشێل چمس دایە بەخمێا ئەبڕل بابێما هەگ خمۆم ئەزا مئ چمس
پێئەکەم!!ی
دایکس بە دڕ ێکس مزم ەمێتس :یئەیەگۆ قکمەل با ەکەل گۆڵە هەممێب کچێم کە
ەەیشتە ەێمرێ خەڵ دێ بۆ خێازبێنس ،ئەبیپ ە ەەیبەب ە بێشمەگەس ،خمێا
کچس بۆ شێکرد ب کێگل بۆ هێنو دگبستکردببڕ ،لە پوشمو هەممێب ئیشمەکە
بە خممێازبێنس کممرد ممموبڕێتەبڕ ،کمما ئەڵێمم بوبکممم هەگ گازل ئەبێمم ی دایکمممس
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ئەمەل ەێە ب بە ئەسێویس مکتێکس لێلاب پەلمس گاکێشمو کە هەڵیکمێنێ ب ەمێتس:
یتۆ هێشتو تۆزێ منوڵس ئەەینو زۆگم پێخۆشمە ،بێکمتێ زۆگ کمێگل چموکە هەممێ
شتێکس الیمقە ،بەگاسمتس ئەب موڵەشمئ زۆگ خۆشمئەبێی حەپکمەخو ئەم قکمو ەل
ئەکممردب گب مموکیپ هەگ خەگیکممس پرتەببممۆڵەب مموگڕزایس دڕگبممڕی بممێ ،لە دڵیشممو
خەگیکبێب لە خۆشیو و بوڵب رێ !.
بێ بە گۆ ل سێیەم هێشتو موڵس بێکمتێ هەگ لمێێ بمێب  ،دیموگبێب کە لە دبال
ەفتێەمممۆیەکس زۆگ حەپکمممەخو تێا یبمممێبل حممموجس مێمممردل گازیکممموە بەاڵم بەب
شممەگتەل کە جمموگێ گابڕسممت بممزا بڕزژ چممس لێمملێ هممی ەبمما جمموگێ تمموکێ
سوڵێکیتر بوسس ەێاستنەبڕب شتیێا ەکە .
دایکس بێکتێ هەگ زبب پریوسکەکەل دڕگهێنوب چە مل پموگچە خشمێێکس قێگسمس
قەدیەس بەگب موکەبڕ کمرد ،بە موبل یشمو ەکرد ەبڕ ،بادیموگبێب کە مموڵس بێکمتێ
پمممێپ هوتنیمممو بە براکو یمممو ەێتبمممێ کە بمممۆ ئەب کممموگڕ خێمممرڕ ئەچممم بمممۆیە بڕ
چممموبڕگبا چممموبڕگبا س ئە جمممومس هوتنەکەیو یمممو ئەکمممرد ،کە بیکمممتیو دایممم ب
بوبکیو گازل بێب زۆگیو پێخۆشبێب چێ کە کێگڕکەیو زۆگ خۆشەبیک ب
شمموگڕزال هەمممێب شممتێکیبێب بە دۆسممتس دڵکممۆزل خۆیو یممو دا مموبێب ،هەگچممس
بڕ ئومەخمو ب سمەبریپ بێب ئیشمەکەیو بەدڵ ەبمێب ەەەییمو لە حەپکمەخو
ئەکرد کە چۆ با بە پەلە لەەەڵ دایکس کێگڕ کەبتمنە چمرپە چمرپ ب ئیشمەکەیو
لێلمملاب ئوسممو کچیممو دا مما مممومس گب مموکیپ ەختمما بۆڵەبممۆڵس ئەکممرد ئەی ممێە:
ئەبممێب زیتممر بیممر لە ئیشممەکە بممکە ەبڕ بممۆ ئەبڕ مملڕ پەلەیممو کممرد ،خممۆ هەگ ئەم
کچەیو موبێب ،چۆ ئەبێب ەێێ ەدڕ ە ئەبڕل کە کمێگڕ کە ئەیبموە ئەگبا کما
ئەڵما ئەب کممچە منموڵە بەسممەزمو ە لەب کە ب کێمێڕدا لەەەڵیممو هەڵئەکمو خممۆ ئەبڕ
سممەرەگل منمموگ ب دب مو ممگ یممیە ،هەمممێب ەممێمرل لەبێ بەسممەگ ئەبمموەی کە ئەم
بۆڵە بۆڵەل الل ەکەل کرد ،ئەب بەسەگیو هوە ب پێس ەێە :یخۆە پیموب خمراپ
مەکە ،بەخێا حەپکەل خێشکئ هەگ ئەیلایە لە مموبڕتیپ بمێبی هەگ بە شمو ب
بوڵیو مملا هەڵممس ئەدا کە زڕگاەەتیممو بایە ب موڵیممو بایە ب زڕبل ب زاگیممو بایە ب
بوخیو بایە ئێکتەش بەقکەل م ب تۆ لەقکمەل خمۆل پەشمیەو موبێتەبڕ ئیتمر
بەقکەل م ئەکەل لێس بێلڕ گ بەب (ەەبهەگل خۆە مەدۆگێنە).
سەبریپ یە دب جوگ لەەەڵ دایکیشس کردل بە قڕڕ بەاڵم هیچس پێنەکرا.
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دبال گۆیشتنس موڵس بێکتێ بەگڕ بەگڕ ئەم جۆگڕ بمۆڵە بمۆڵ ب ەەەییمو ەل بمراب
کممم ب هە ممملێ لە خزممممو دڵمممس بممموبکس گب وکیشمممیو کرمممما کمممرد بەگاممممبەگ بە
گازیبمممێب ەکەل خمممۆل بە شمممێکرد س گب مممو کە ئەمەشمممس لە چمممموبل ەکەل
ئە وسس ب گۆ ەبێب لەەەڵس ەکو بە قمڕڕ قمڕ ب پمرتە ب بۆڵەبموتەیبەتس کە بیمرل
ئەکەبتەبڕ ئەب کچە وزداگڕل بەجۆگێ لێلبگئەکەبێتەبڕ ،کە گڕ ە ئیتمر سموڵس
جمموگێکیپ چمموبل پێمممس ەکەبێممتەبڕ ،با گقممس هەڵئەسممما خەگیمم ئەبێممم (دۆ ب
دۆشوب تێکەڵکوە) بەزۆگل حەپکمەخو بە هێەنمس ب دا بەخمۆداەرت خمۆل لەم
هێرشو ەل مێردڕکەل الئەدا بەاڵم هە لێ جوگیپ خۆل پێنەئەەیمراب لێمس ئەهموتە
جێا بڕکێ ئەبڕل جوگێکیو حوجس کەبتەبڕ ەەەیس ب پرتەب ئەبیپ ەێتس:
ی پی وبڕکە ئەم بۆڵە بۆڵەە لە چییە ک هەگ ئەبێ شێبکوە ،بێکتێ یپ تمو بێێمس
کممێگێکس بوشممەب لە بنەممموڵەیەکس مموبداگ ب بەحێگمەتیشممە بئەبڕ چە ممل سوڵیشممە
گڕریقس کێگڕکو ە لە چوکەب پیوبڕتیو زیموترە لما ەدیمێڕ ئیتمر چیمتە پیرڕمێمرد
بۆچس با گق خکتۆتە ێرل لەپوشمو بەدڵم ەبمێب بمۆ گازل بێبیم ئەبسمو
ئەت ێە ویلڕم ب ئەبڕایەبڕ! .
یبۆچس تۆ هیشت م بیر لە مەسمەلەکە بمکەمەبڕ ەە مئ ەمردل دات مرتئ چمێ کە
خۆە ئەتێیک ئیشەکە جێبەجێببێ  ،بازە لێنەهێنوم بیرێکس لێبکەمەبڕ پرسمێ
بە یەکێ بکەم هەگ ئەم کچەمو موبێب ئەب هەممێب پەلە پەلەل بۆچیبمێب ،هەگ
بەشێمو بملایە ئەمو ملا بە یەکما لە شموگڕکەدابا ب لێەمو دبگ ەکەبێمتەبڕ ،ئیتمر
ئەم چێب ە الدێیە بۆچیبێب ،بەبخێایە هەگ بوبڕگ وکەم لەب الدێیە بەتە یو هەڵبکو،
ئەب کچەمو هەگ رەبتو  ،ئەمەش هەمێبل ەێ وهس تۆ بێب!!ی
 بۆچس الدێ چییەتس با لە تمۆ بمێبڕ بە جەهە ەم هەممێبل دبێنما بمێلە الدێ بمممممممێی ! همممممممی همممممممی بە دبگل مەزا ە کە دیکمممممممو ەبڕ بڕزژ
تێکچێتەبڕب ئینجو هەمێب وچوگ بب پە و بمبە ەبڕ بەگ الدێی مێمردڕکەل
بە تێگڕبێ ەبڕ ەێتس:
هەمممممێب شممممتێ بممممڕابڕتەبڕب لە خەبیشممممو
 یبڕزەممممس چممممس تێکچێممممشممتیێامو بە خۆمممو ەبڕ ەدیممێڕ ،تممۆ لە ەممێێس ەممودا ێسممتێل ئوەمموە لە
چیممیە بممڕۆ سممەیرل بمموزاگ ب دبکممو بممکە (د یممو هەگ بممێبڕ بە شممومس
شمممەگیف سمممەیرل گێ مممول بەغممملاکە لەبەگ هممموتێچۆکەگل پێشمممەەگەەب
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کمممێگد ە ئێتێمبێمممل ەشمممەمە لڕرەگ بەگ ممموکەب هەگ ەمممێێ لە بەشمممس
کێگدل گادیۆل بەغلا ب رڕ تێئەەەل کە چە مل بە سمەهێب چمێبل ،گۆ
ییە دب سا جوگ ەۆگا س شیری بەهوگڕ لێنەدا!!ی حەپکمەخو یپ لچێکمس
هەڵقێگتو ل ب ەمێتس :ی خمێا بکمو بابما کما حەز وکموە بەاڵم بەخمێا ئەم
قکو ە بەالل منەبڕ هەمێب خمۆ تەررڕدا مێ دڵمس خمۆ خۆشمکرد ە چمێ کە
هەێل دبێنا ەێتیو کە پێشەەگەەیە چمۆتە کەگکمێ سمەگل مموڵ ب
منلاڵس بلاە کەچس لە موب بموزاگ تەقەیمو لێکمردببڕب کێشمتێبیو ە!! ئەل
بەخێرێ ئەمە چییە ی
مێمممردڕکەل ەێتس:یئەممممو ە هەگ ئەبممم  ،لەپممموش دبگیمممپ یمممیە کە کێشمممتنەکەل
مەسەلەل دب منویەتس شەخکس بێبا !.
حەپکەخو بە زڕگدڕخە ەیەکس تەبسوبییەبڕ ەێتس:
یپیوبڕکە تۆ ئەڵێس چس بەخمێا هەممێبل ریتمس حکمێمەتە! ئەب لە ێمرڕبڕ سمەگ ب
ەممێگگ ب جوشممەکو س هممو ئەدا کە ئەم چەشممنە کمموگا ە بممکە  ،بڕکممێ ئەڵممێ ئەب
پێشمممەەگەەیەل کێ گابیشمممە هەتمممو بێێمممس کمممێگێکس مەگدب ئممموزاب بەجەگەیشمممە،
ئەمنەکو زۆگ گقیو لێس بێبڕ چێ کە بڕختس خۆل یە دبا ێکس لێفرا لبب بە
یمموگمەتس پێشممەەگەەل شمموگی حمموجس ئەەەگچممس ئەم خەبەگڕ مەترسممس خکممتبێبڕ
دڵیەبڕب بە یشمو ەیەکس خراپمس دائە مو ،بەاڵم هەگ ەئەهموە کە دا مس پیمو بنێم ب
بڕ حەپکەخو بە ریتس حکمێمەتس دا ێم ب ئەییکم بال پیشمو بملا کە بڕزژ
بوشمممممە ب بەگڕب بوشمممممتریپ ئەگبا ،ئەم جمممممۆگڕ ئمممممو ابڕ مممممو ەبڕیە دب منمممممو س
گێکەبتمممنەکە ئەینێمممنەبڕ بمممۆ تێکممملا س ب هەڵ یرسمممو ل ەبڕل ئممموەرل شمممەگ ،کە بە
قوزا جس خۆیو ئەزا !.
34
چە مممل ممممو ا بەسمممەگ دڕگچمممێ س بەیمممو ەکەدا تێمممێەگل ب هە ممملێ لە مودڕکمممو س
جێبەجێکمممرا  ،بەاڵم ئەبا ەیمممو ەبمممێب کە بەالل کمممێگدڕبڕ جێبەجێکرد یمممو بە
یشو ەل سەگکەبتنس خەبوە ب شۆگشەکەل دائە را ،هەگ بەگاستس حکمێمەە لە
جێبەجێکرد ممس ئەب مممودا ەدا ە هەگ سکممتس ئە ێا ممل ،ب ممرڕ قۆگتممێ تەەەگڕشممس
ئەهێنمممویە گێممم ەل .پممموگتیپ هەگچە ممملڕ لە سمممەگڕتوبڕ زۆگ سمممەگل کمممردڕ سمممەگ
کوگبەدڕسممتنول حکممێمەە بممۆ بەجێهێنممو س ەش م مودڕکممو س گێکەبتممنەکە بەاڵم کە
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دل لەبڕ وجێ م هممی لەسممەگ بڕیمموگل خۆیممو ممموب ب هەگ دڕسممتس دڕسممتس ب
ئەمممڕۆ ب سممبەینێیو پێمملڕکە  ،ەختمما خمموبل کممردڕبڕب زۆگبەل چمموالکس خممۆل
ئوگاستەل خۆ گێکخکتنەبڕب زڕخیرڕ کۆکرد ەبڕب کەلمێ ب کەممس پڕکمرد ەبڕل
هێزڕکممو س کممرد .جمم ە لەمممو ەش لەم ممموبڕیەدا پێشممەەگەە پشممێبیەکس بوشممیلاب
بەپمممێچەبا ەل هیمممێاداگل داممممێ دڕزەمممول حکمممێمەە ە هەگ کەمیمممو ەکمممرد
پەگڕشیو سە ل ب بگڕشیو بەگزترڕ بێڕبڕ.
سمممەگبوگل ئەب ئەگکە ەر مممو ەل کەبتبمممێڕ سمممەگ شمممو س پممموگتس ب بەشمممس هەگڕ
زۆگیشیو ئەبڕبێب بەدزییەبڕ بکرێم ئەب کموگب بموگڕ گڕباب وگڕبایمو ە بمێب کە
با خەڵممکەکە دابال جێبەجێکرد یممو لێئەکممرد ،بوگڕەوکو یممو لە سممەگال حکممێمەە
هوتێچۆکەگیممو زۆگڕە بممێب :یەکێ م ئەهمموە ئەی مێە :یخممو ێڕکە گببخمموبڕ بممۆم
چموکە ەبڕی ،ئەبیتمر ئەهمموە ئەی مێە :یکممێگڕکەم لە امنفس شممەش مموبڕتەبڕ بممۆم
دامەزگێممن ی لەپممڕ زڕالمێ م ئەیکممرد بە بگاب بەدڕم (ئەلوەممملبلیال یمموگڕبس اممەد
شممکێگ)ڕبڕ ئمموگڕقەل ئەسممڕل ب بممۆل دائە یشمم ب لن ممس ئە ممویە سممەگ لنممگ ب
ئەی ممێە :یئممۆخەل ئیتممر شممکێگ گۆ ل خۆامممو ەدڕل بەقێگبو تممو بئ ،کممێگڕکەم لە
پمموگڕبڕ (سممو ەبل) تەبابکممردببڕ زۆگیمممپ حەز لە دکتممۆگل ئەکممو ،با بمممکە لە
مەکتەبس دکتۆگل قبێڵس بکە ی هس با هەبێب ئەی مێە دڕممێکە دابال کچمس رماڵ
ئەکەم وملڕ ا ئەبا پێیمو بێمێ کە بەملڕ ا ،یمو ێم ئەهموە ئەی مێە مم بمرام
پێشەەگەە بێڕب شەهیل کرابڕ ،مێردڕکەم زۆگ لەەەڵمئ خمراپەب هەگچە ملڕ ئەکەم
لەەەڵس هەڵنوکەم بمکە ە سمەگل هەگڕشمەل لێمبکە بمو (تەاڵقمئ بملا) گۆ ەبمێ بە
امممەدا ئەم چەشمممنە داخێازییمممو ە لە بوگڕەمممول پممموگتس ەکرێممم  .ئەمە جممم ە لە
هەزاگا دابال زڕگڕگ ب زیممممو بممممژاگ ە هەگ لە لەالیە ئەب کەسممممو ەبڕ کە
بەگاسمممتس لە شۆگشممملا زڕگڕگیمممو لێکەبتبمممێب ب مممرڕ لەالیە ئەبا ەشمممەبڕ کە لە
شۆگشمملا ەبممێب یمممو هەگ د یشممس بممێب  ،بەەشمممتس لە سممەقوڵییە ممموخۆش ب
داخێازییممو ەل کە جێبەجێکرد یممو بە ەشممتس لەبڕدا ەبممێب ،گۆ ەبممێب هەگیەکە
لە بوگڕەول پوگتس بە دڕیو دڕ گ ب بوسس گاپۆترتس جۆگاب جۆتس بۆ ەیەە ،کە
لە کممێێ چممس قەبممموبڕ ب کمما چممس کممردببڕب کمما خەگیکممس چیممیەب چممۆ هە مملێ
کەسممس هەڵممەەتە کوسممە ،تە ممو ەە هە مملێ کەسممس ئە مملام ب یممو سممەگ بە حیممزبیپ
کەبتێ ەتە گاب گببە ،بەگاس ب چەپو لێس ئەدڕ ب خەگیکس پوگڕ کمۆکرد ەبڕب
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ئوڵتێ کڕی ب خو ێپێکەبڕ و ب رەگش ب قوڵس کەڵەکە کمرد ! حیمزیبیپ بڕ
گێکخرابێکممممس یشممممتیەو س لە دڕگبب ممممس خەڵممممکەبڕ هەڵقممممێاڵب زۆگ دڵکممممۆزا ەب
بەبپەگل تێا ەیەبڕ تێئەکۆشو بۆ جێبەجێکرد مس داخمێاییە گڕباکمو س خەڵم  ،زۆگ
بە تێ لیپ ئەچێب بەەژ ئەب کەسو ەدا کە هەلس گێکەبتنەکەیو بەکوگ ئەهێنمو بمۆ
دڕسممتکەبتنس شەخکممس خۆیممو کە هەگدبالل ئەم سیوسممەتەل زۆگ جمموگ ئەبممێب
بەهمممۆل تەگڕکرد مممس کوگبەدڕسمممتو س حکێمەتبەسمممەگزاگل دڕستخکمممتنە ررممممو س
خۆیو ب لە دڵیشو بە تەقەالل بەگەمرل پێهموتنس ئوممو جە پیکمەکو س خۆیو یمو دا
ئە و .لەەەڵ ئەب هەمێب تەقەال دڵکۆزا ەیەل پوگتیشمو چمێ کە ەەلما لە داخمێازییە
شەخکییەکو س خەڵکەکەل ئەبڕ لڕ با گاب جا بێب ەیتمێا س هەمێبیمو گازل
بکوە ،لەبەگ ئەبڕ زۆگکە کەبتنە بۆڵە بۆڵ ب تیر ب تێا ج ب قکەل وشمری ب
پەیوتو پەیتوش گاپۆگە لە لقەکو س پوگتییەبڕ ئەهموە ،بمۆ کمۆمیتەل وبڕ ملل کەبا
زۆگل ئەم پە گ ب بوبب قکو ە بەریتس حکێمەە ئەکرێ ب جوسێسمەکو س ئەبل
باڵ بیممممممممئەکە ەبڕب ئەم جممممممممۆگڕ کمممممممموگا ەش بڕ جێخۆشممممممممکرد بایە بممممممممۆ
هەڵ یرسممو ل ەبڕل شممەگ بممەە هەلممێ مەگجێکممو بە بوشممس ئەزا مما بممۆ خممۆل پمموگتس
لەسەگ وگاستس حکمێمەە ەمێلا بەڵم ەل لەمە زلتمرل هەبمێب بەاڵم ەمێێس خمۆل
لێخەرو لبێب هەگ خەگیکمس خمۆ کمۆکرد ەبڕب تفموو ب ئموزبقە کمۆمەڵکرد چەکمس
بوش زۆگ پەیلاکرد بێب .ئە ملام ب دۆسمتە دڵکۆزڕکو یشمس لە داممێ دڕزەوکمو س
حکێمەتیلا هەگ چوبێکیو کردبێب بە چێاگ هەگ ەێێیە بە دڕ بۆ ئەبڕل پموگتس
لە پمممیال ە هێنییەکمممو س میمممرل ئوەممموداگ بمممکە  ،ە هەگ ئەمە هە ممملێ جممموگ کە
گبدابێکممس بچممێ ئەقەبمممو ئەەەگچممس دڕسممتس حکێمەتیشممس تێمملا بە خێێنمموبل
دڕگبکەبتممویە پمموگتس بەگ لەب بمماڵبل ئەکممردڕبڕ کە ئەم چەشممنە کممرداگڕ خراپممو ە
خەڵکمممس ممموحەز ئەیمممکە  ،یوزیشمممس لەمە ئەبڕبمممێب کە حکمممێمەتبە ەێمممل ب ەەبج
بێخەبەگیممو بزا ێ م تممو بتممێا ئەبپەگل کەڵ م لەب بڕخممتە بڕگب ممر ب تممۆمەتس
شممەگ هەڵ یرسممو ل ەبڕ لە خممۆل دبگبممخە ەبڕ بممۆ بڕینممس قکممەل حیممزبە ەەگڕبە
دیەێکراتییەکو  .بەم جۆگڕ سوڵێ ب چە ل مو ێ بەسەگ گێکەبتنەکەدا تێێەگل
ب بڕزژ هەتو ئەهوە بەگڕب خراپتمر ئەچمێخەڵکەکە بە تەبابل وهێمێمل بێبمێ لە
گێکەبتنەکە چێ کە هێشتو بەشس زۆگل مودڕ بە ئەهەییەتەکو س هەگ بڕکێ خمۆل
مممموبێڕبڕ بڕکمممێ ئەڵمممێ (هەگ ێسمممی بمممێب لەسمممەگ کممموغەز) بەاڵم بادیممموگ بمممێب
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حکمممێمەە هێشمممتو هەگ دگۆ ب دڕلەسمممەل بەدڕسمممتەبڕ مممموبێب ،بمممۆیە دابال کمممرد
هەملیکممو بڕرمملر کممێگد بچێممتەبڕ بممۆ بەغمملا ەممێایە بممۆ چوگڕسممەگکرد س ئەب
کێشەب بەگڕیە کە بێبڕ هۆل موگڕزایس هەگدبالب ئوممودڕیس خمۆل پیشمو دابمێب
بۆ جێبەجێکرد س ەشم بە ملڕکو س گێکەبتنمومەکە ،پموگتیپ ئەەەگچمس ئەشمیزا س
دگۆ ئەکو بەاڵم زۆگبەیو بمۆ زۆگتمر گیکمێاکرد  ،بڕیوگیمو لەسمەگ ئەبڕدا کەبا
ئەمجوگڕش بڕرل بنێر  .ئەبا یکەیو ئە ێە :یبەخێا حەو یمیە ئەبڕ ملڕ خۆممو
ەێممل ب ەممێێڕایەڵ پیشممو بمملڕی  ،بەسممە ،پێێیکممتە ئەم همموتێچۆیە دبایممس بێمم ،
بڕرلییو بمۆچییە ،داخێازییەکمو س کمێگد ئەبڕ ملڕ ەمێترابڕ ەتەبڕ ئەەەگ خۆیمو
کەگ ەکە ئەبممممممممممێب لەبەگکە  ،خممممممممممۆ ئەەەگ باش ەبمممممممممما ئەبا کممممممممممێگتەل
داخێازییەکو ەو یمممو لەبەگ دڕسمممتویە ،یمممو هەگ بە ممملڕکو س گێکەبتمممنەکە کە هەگ
خۆیممو لە ئێکممت ەکەیو ەبڕ باڵبیممو کممردڕبڕ ،ئێکممتەش بەڵێنممس جێبەجێکرد یەممو
ئەدڕ ا بو ئەبڕ بکە ئیتر ئەم موڵە بوج بموجێنەییەل بمۆ چیمیە ئەبڕ ملڕ هموتی ب
چێبی ئوبڕببمو چێب الل خەڵکسی
هەرتەیە بەسەگ گۆیینس بڕرلڕکە ەگۆیشتبێب پوگتس هە لێ دڕ گ ب بوسس پمڕ
تممر ب وخۆشممس بممۆ همموە اللەیەکەبڕ ەممێترا کەبا چە ممل کەسممێ لە ئە مملامو س
وزا ێ م چییممو بەسممەگ همموتێبڕ ،یەکمما
بڕرمملڕکە ەیممراب ب هە لێکیشممیو کە
ئەڵا خۆیو شوگدۆتەبڕ ،یەکێکس تر ئەڵێ حکێمەە سمەگڕب ێمس کمردبب  ،لە
الیەکس ترڕبڕ خەبەگێ دێ کەبا حکێمەە لە سەێەو س ب هەبلێمر ئیجموزڕل زابم
ب ەەسمکەگڕکو س گاەرتمێبڕب دابال لە ئیجوزڕداگڕکمو کمردببڕ کەبا بە زبتممری
کمممموە ب ەگێممممنەبڕ شممممێێنەکو س خۆیممممو ب بەمەدا بادیمممموگڕ هێرشممممێکس وکمممموبل
بەدڕستەبڕیە ،ئەم دڕ گ ب بوسو ە بە گاسم ب دگۆیمو ەبڕ سمەگکردایەتس پموگتس
بگیوتر کردڕبڕ بەتویبەە کە سێکە لە ئە ملامو س بڕرملاکە خۆیمو ەەیو ملبێڕبڕ
کێگدستو ب لە یوزل پیکمس حکمێمەە ب پمیال ە دب منو ەکمو س بەگاممبەگ کمێگد
هەگچییەکیو زا یبێب پێیو ەێتبێب تە یو خەبەگێکس خۆش کە پێیو بمێب ئەبڕ
بێب کەبا ئە لامو س بڕرلاکە کەسمیو ەەیمراب ب هەممێب بە سمەالمەتس ال دابل
حکێمەە گزەوگیو بێبڕ.
حکەمەە لە پێشو پمیال ەکەل خمۆل زۆاڵ ە دڕسمتێێکرد ،چمێب جوشمە کێگدڕکمو س
وگدڕ زی ئەب شێێنو ەل کە بەدڕس پێشەەگەەبڕ بێب ب ئەمە بێب بە همۆل
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هەڵ یرسممو ل س ئمموەرل شممەگ لە ێممێا پێشممەەگەەب جوشممەکو لا کە حکممێمەتیپ
ئەمەل زۆگ پێخۆشمممبێب ،بڕ هەگ بەب ئوممممو جەش جوشمممەکو س ممموگدبێب بمممۆ ئەب
وبچمممو ە ،چمممێ کە لەب شمممەگا ەدا ئەب هیچمممس لەکمممیو ەئەچمممێب ،لە هەگ الیە
بکێ گایە لە کێگد کەم ئەبێڕبڕ.
کە سمممەگکردایەتس حیمممز ئەم کمممردڕبڕ دب مو مممو ەیەل حکمممێمەتس دل ،هەگ بە
شممممکو ل ب گاممممموڵی ب گاب ممممو س جوشممممەکو ەبڕ ەبڕسممممتو ،کەبتە پەالممممموگدا س
(گڕبیە)کو س میریپ ب دڕبگببەگل خۆل بەتەبابل پو کرد ەبڕ ،ئوممودڕب چە
بەدڕسمم دلێمممرا ە بڕسممتو بمممۆ پوگاسممتنس ئەگزب کە ب کێمممێڕ خۆشەبیکمممتەکەل
کێگدستو .
دیکنوڕبڕ موڵس حەپکەخو ب خێشکس جەێجۆڵیو پێکەبتەبڕ ،کێگڕکو یمو هەگ
زبب گۆیشمممممتبێب  ،سمممممەبرل ب ەببەهممممموگیپ دابل گۆینمممممس کێگڕکو یمممممو بە
هەرتەیە چێب ە الیو .
ئومە خو ب خێشکس کەبتنە دڵە کێتا دڵە خێگپا چێ کە ج ە لە وخۆشمبێ ب
شێێا س موڵ ب حەڵەکو یو سەبوگڕە بە دبگکەبتنەبڕل خۆشەبیکتەکو یو هەگ
گۆ ڕش لە شمموگڕکەدا شممتێکس تمموزڕ ئەقەبمممو ب حکممێمەە بە جممۆگێکس وئوسممویس
کەبتبێبڕ ممواڵ پشمکنی ب خەڵم ەمرت بە بەهمو ەب بیمو ێل موگڕباب دگۆ ،ە
هەگ مەئەمممێگاتس کمممێگد ب مممرڕ پۆلیکمممە کێگدڕکمممو س شممموگڕکەش ،پمممرش ب بممماڵب
کمرا ەبڕ بە شمموگڕکو س جە ممێببس ەێراقمملا بڕ یممو بێکممەگ ب شممێێ کممرا  ،بڕکممێ
ئەیو بیک حکێمەە ە هەگ لە سەێەو س لە هەمێب شوگڕکو س کەل کێگدسمتو و
ئەم سیوسممەتە دب منممو ەیەل پەیممڕڕبل ئەکممرد ،بڕ ب ەممێگەس همموگ پیوبڕکممو س
بەگببێ ە ەیو س خەڵکس بێتوبا س کێگدستو .
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لەب گۆ ا ەدا ئێمممێاگڕیە حممموجس مەجیمممل بە شمممێرزڕیس ب گڕ مممگ هەڵبزگکممموبل
ەەگایەبڕ ممموڵا ،ەکەل کە بمموم حمموڵە چمموبل پممێکەبە کێشممول بە خۆیمموب ەممێتس:
یئەیەگۆ بوبکس ەەلس ئەبڕ بۆ باە لێهوتێبڕ ئول قێگ بەسەگم ،دببگ لە سمەگل
منوڵەکو  ،بەخێا ئەبا خەبەگێکس خراپ بیکتبا! .تخێا پێئ بێا چس قەبموبڕ ی
حمموجس کە دل ەکەل چە ممل شممێە ابڕب تێکچممێبڕ بیکممتس تۆزێ م دا بە خۆیممو
ب ممرێ تممو ئەب تۆزێ م دێممتەبڕ سممەگ خممۆل ،بممۆیە بە زڕگدڕخە ەیەکممس بڕ هممس
مردبب ەێتس :یجوگێ گابڕستە خۆە شمێ مەکە ،همی ەقەبمموبڕ ،مموبڕم بەگێ
جممموگێ بمممو هە وسمممەیە بممملڕم .بەبخمممێایەکەمە منوڵەکمممو هەممممێب سمممەالمەت لە
کەیفو ! ئینجمو خمۆل بەگدرمویەبڕ سمەگ یەکەم کمێگدل کە تێشمس هموە ب لەسمەگ
خۆ دڕسڕڕکەل دڕگهێنوب دڕمێ چوبل خۆل سڕل ب حەپکمەخو یپ چموبل زڕو
بێب بێب ،بە پەگۆشەبڕ لێس زی بێبڕبڕ ب ەێتس:
 یکەباتە دڕ پێئ بێا چیبێبڕ ی مێردڕکەل هە وسەیەکس قمێڵس بڕگەمرە بدڕسممتێکس بە دڕمممێ چوبی ملا هێنمموب ەممێتس :یئێکمموتو کە لە مممزەەە همموتەە
دڕگێ لە گێ ممو بەدڕم گۆییممنەبڕ لەەەڵ ەەلممس ئەرە ممس قکممەمو ئەکممرد،
بوسس ئەبڕل بۆ ئەکردم کە کوغەزل لە کێگڕکەیەبڕ بۆ هموتێڕب شمکێگ
چوکەب ێسیێیە ،کەبا گۆ ل جێمعە چێبڕ بۆ الل حکی ب کێگڕکمو ،
هەمێبیممو س دیممێڕب شممکێگ زۆگ چمموک  .ئممێەە لەم قکممو ەدا بممێبی لەپممڕ
لەبەگ کۆاڵ ەکەل موڵس حوجس برام (جێبێکمس ەەسمکەگل)ب ەەسمکەگێکس
زۆگمو چوبپێکەبە سەگ جومو ەیەکیشئ لە وب جێبەکەدا چوبپێکەبە ب
زۆگ لەب ئەچممێب ،هەگ خۆشممس بممێب! تممۆرە ەیهێش م بچممئ بممزا ئ چیممیە،
ەەلیممیە رە ممیپ قممۆڵس گاکێشمموم ،خۆشممس زۆگ ترسمموبێب چممێ کە ئیەممڕۆ
لەبوزاگ دڕ گ باڵب ببێڕبڕ کە کەسێکوگل پێشەەگەە ئەەر  ،بە تمویبەتس
بوبکیو ی حوجس جموگێکیکە ئموگڕقەکەل سمەگبچوبل سمڕل ب ەمێتس :یبا
تۆرە چێبڕ دڕگڕبڕ دببگ سەیرکوە بزا ا چیبێبڕی.
حەپکەخو لە پە و کێگسس مێردڕکەیو خۆل ەرمۆڵەکرد ،گڕ س سێس هەڵ ەگاب،
دڕمێ لێێل بش  ،کێشول بە خۆیوب ەێتس:
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 یئەل هوباگ! بەخێا ئێکتە کو حوجس هەگ ئەکێ ! دایە پمڕمەل ەریموب بەدڕم هە ککەبڕ ەێتس :یخێشکە قێگبەسەگڕکەشئ هەگ تەباب بێبڕ،
شممممممم ێ لە دڕگڕبڕ کە چممممممموبل بە ەەسمممممممکەگ ئەکەبێ کە بەگێممممممم ەدا
ئەگۆ ڕۆحممس ئەچمما ب ئەڵمما ئمموخۆ ئێکممتو ئەمممو ە ئەچمم کمما ب ممر ب
قێگبەسەگ کێلا بکە ! ئینجو بڕگڕ چێبنە مموڵس خمۆل ب مێردڕکەشمیو
بەبەگچوبل خۆیەبڕ ەرتبێ !!ی
ئەبڕ مملڕل پێنەچممێ گب ممو بە جەممس جممێا ەبڕ کممردل بە مممواڵ ،سممێبگڕ سممێبگل
گبمەتس بێب ،پشتێنەکەل یشمو ەل بەسمتبێب هەگ لە خمۆل ئەهموە ،ئەب ئێکمکە
سێب ب سەگ ب پرچ ب قەد ب بواڵیەل خەڵ هەگ حەزل ئەکرد سەیرل کوە.
گب و کە دای ب بوبکس چوبپێکەبە با گڕ گ پەگیێ  ،کپ ب موە دا یشتێب ،
دڵس داخێگپوب چێبڕ الیو ەبڕب ەێتس:
 یتخمممێا بممموبە ەیمممو ئەبڕ چیتمممو ە بمممۆ با مممموت ی دایکیشمممس بە چممموبلررمێککوبییەبڕ بە مەلێبلس بوسمەکەل بمۆ ەێمڕایەبڕ ،ئەبیمپ حەپەسموب
سک بێب لەپوشو بە موتییەکەبڕ ەێتس:
 یبڕاڵ دایکە لە موڵە شوییەکەش مو بوسمیو ئەکمرد ،کەبا دبێنما شمەبچمممێب ەتە سمممەگ مممموڵا ،کە ەمممێایە کمممێگل پێشمممەەگەەیە ،بوبکەکەیمممو
ەرتممێبڕب بردبیممو ەب هەتممو ئێکممتەش مموزا چیبەسممەگ همموتێبڕی حمموجس
هەستویە سەگپا ب هە وسەیەکس هەڵکێشوب ەێتس :ئەبڕتە! قکمە بە دگۆ
و ەێترێ م !ی سممەگل بمموداب ەممێتس :یبێمملین بێنومێس م  ،هەمممێب شممتێکیو
وترسای
لەسەدە دێ  ،یەکا کە لە خێا ەترسو لە کە
گب ممو بەپەلە چممێب جەەکممو س داکە ممل ب دبەویەکیشممس لە خممۆل کممرد کە بممۆچس
چممێب بممۆ ئەب شمموییە ،دایم ب بمموب ب ممموم ب پێگیشممس لەب حمموڵەداب  ،لە داخو ممو
جەەکممو س هەگبا تممێگدا بە بگڕکەدا ب بەشممێرزڕیس شممتێکس لەبەگ کممردب همموە لە
تە یش دایکییەبڕ دا یش  ،بەاڵم هەگ ەێگج گاس بێڕبڕب چێب بمۆ الل بموبکس
ب کەبتە بەدڕبگا همموتنس ب لێممس ئەپرسممس کەبا چممس ئەخممۆ ب چییممو بممۆ بکمموە
چیو بۆ لێنێ بوبکیشس لەبەگ دڵس ئەب ەێتس :یبوشە ەیو ە چویەکەو بۆ لێنای
گب ممو خەگیکممس چممو لێنممو بممێب کە دڕ ممس دڕگەممو ب ەممرمەل تممۆرە هەمێبیممو س
گاپەگا ل ،گبب و ب دایکس بە پەلە چێب بە دڕ میەڕبڕ ،سمەیریو کمرد با تمۆرە
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کمموکە حمموجس ب ئممومە خممو س پێشممخۆل دابڕب هە دڕ هە دڕ قکممەل ز ئەکمموە،
گب و پەالموگل مومس داب ئومەخو دڕستس کردڕ مەس خێشکس ب ەێتس:
 یبال گۆحئ دڕگچێ ئوخۆ چە ل ترسوبی !!یهوتنە بگڕبڕب حوجس مەجیل بە دڵێکس خۆشەبڕ سەیرل بمراکەل کمرد ب ەمێتس:
یبەخممێا هەگ بەتەممموە ەممموبێبم ،ەممێتئ تمموزڕ جمموگێکیتر هەگ مموتبینەەبڕ ئەگێ
بەگاس ئەبڕ چس بێب ی
 یئەزا ممس کمموکە ئەب کەسممە کمما بممێب کە تممۆ بە من م زا یبممێب ئەبڕ کمموکەمەالل دگابسێەو بێب ،قێگبەسەگڕ هوتنە سمەگل ب کەلەپچەیمو کمردب
بردیمممو چێ کە ەمممێایە بەکمممرل کمممێگل ممممێەەلیەەب چمممێاگ گۆ ڕ ەچمممێبڕ
دڕگ بێێتەبڕ ،ئێکمتە ئەیمو ەبێ بمزا بمۆ کمێێ چمێبڕی حموجس مەجیمل
دڕستس دا بەیەکوب ەێتس:
 یال حەبلە بڕال قممممێڕتە ئەلممممال بممممیەال! دڕ تخممممێا ئەمە بیممممژدا ب دیممممنە یسەگێکس هەڵبڕل ب ەێتس:یخمێایە ئەم زبڵمەە قبمێڵ ەکەیم ب ئەممو یپ
سەگڕب ێر کەب هەقس ئەم خەڵکە بێ ێ وهەیو لا بکە ی !!ی
 تۆرە ج ەگڕیەکس خکتە ێێ لێمێا س *دڕسمتس بەگد بمۆ ەیررو ەکمو س بمۆشخوگتە ئەەەگا) ،دیوگبێب ەیملۆزییەبڕ لەبەگ خمۆیەبڕ ەمێتس :گڕ م ە لە
شمممێرزڕییلا لمممێئ کەبتبێممم  ،جممم ەگڕکەل لە دڕممممس دڕگهێنممموب ەرتمممس بە
دڕستییەبڕب گببل کردڕ حوجس مەجیمل ب ئەبا ب ەمێتس :ئێمێڕ هەگ بە
قکممەل م م مەکە هەرممتە زیتممرڕ م م ئەڵممێئ بممکەب ە خۆتممو  ،بێنومێسممس
حکمێمەە ب موتە ئەبڕل پیرێژ ێکمس قێگبەسمەل بەسمەزمو س بڕ بموجس
پیرۆزل و کەگ ب رێ  ،ئیتر بەتەمول چس دا یشتێب گڕ م ە بتو ەبێم
یو س وب زینلا ەکو توقیبکە ەبڕ !! بە ریزێکەبڕ تەموشول هەمێبیمو س
کممردب جمموگێکس تممریپ دڕسممتس بممرد بممۆ ەیررو ەکممو س ب ئینجممو هەسممتویە
سەگپا ب کەبتە پشکنینس ەیررو ە قێڵەکو س شەگباڵەکەل ج ەگڕکەشس
خکممتەبڕ بەینممس لێممێا س ب بە دڕمممس یممێڕ ێقمموبڕبڕ بوسممەکەل بمموجس
پیرۆزل تەبابکرد ،بەم چەشمنە ئەڵمێ ەمێایە بموجس پیمرۆز ئەب گۆ ڕ لە
تەەزێمممس پیممموبێکس خزمیو مممو دڵمممس ەەگم بمممێڕب زۆگ دبەمممول لە زاڵمممئ ب
زۆگداگا کردببڕب جنێێل بە حکێمەە دابڕ..
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ئومەخو ەێتس :ئۆهم ئوەریو تێبەگبێ  ،ئینجو ئەبا کێا لەبێبمێب تموکێ ەێێیمو
لە دبەوب جنێێل بوجس پیرۆز بێبا
تۆرە هەڵیلاب ەێتس :تۆ ئەڵێی چس ئومە خو بەخێا خو ەس با هەیە جوسێسییو
بۆ ئەکوتئەبڕ ە بە دیەە سوالگ ب بە حمێگمەە خۆیمو ئە ێێننخەڵم شمەگمیو
لێمممئەکە ! ئەگێ بەخمممێا بە همممس با دڕ مممگ ب بوسمممیو ئەەەیە رێتممما کە بە قکمممە
هەمێبتو ئەخوتە کێ ەبڕ (سمەگێکس گابڕشمو ب ەختێم دڕ مس مزم کمردڕبڕب
ەێتس :کێگڕ بەخێا ە تە یو هەگ جوسێ ب رڕ هەممێب شمتێکیو ! ئینجمو ئێمێڕ
بوبڕگ ئەکە یو ویکە ئوگڕزببل خۆتو ە.
دبال ئەب گبداڕبڕش پەیتممممو پەیتمممموم هەگ خەڵمممم ئەەیممممرا ب گبدابل مممموخۆش
مموخۆش ئەقەبمممو  ،لەم ممموبڕیەدا ممموڵس حەپکممەخو ب خێشممکس هەگ خەگیکممس
خۆکۆکرد ەبڕ بێب  ،ئەبل ئەمجوگڕ لە هەمێا زیتمر پەلەل بمێب حموجس مەجیمل
بێبم هەگ بۆڵە بۆڵس بەسەگ حەپکەخو ئەکمردب ئەی مێە :موڵم بەقمێگ ەەیمرێ
ئەبڕ تۆ چس ئەکەل دڕ زببکە ،گزەوگمو کە ئیشەاڵ ئەمو کەل بە قێگبمو س رەگش
ب مێێ ب مە ممجەڵ ب قمموپ ب قوچممو !! چممس بممێب ئەمە ممموڵ کممۆکرد ەبڕل تممۆ هەگ
دبایس ەهوە کە لە شوگا ەمو!ی
حەپکمممممەخو یپ ئەبڕ ممممملڕ ممممممو ێب بمممممێب بەدڕ مممممموڵ پێچمممممو ەبڕب کە ب پە
شوگد ەبڕب شتێمە بەسەگ خزم ب قەبم ب قیەەدا دابەشکرد لا بۆیو هەڵ مرت
ب مشێگل بە دزییەبڕ موگد س ئەب شمتو ەب ترسمس ئەبڕشمس کە ئەمنمێ ەەسمکەگ
لە وکوب بلڕ بەسەگیو و کە ەێێس لە بۆڵە بۆڵس مێمردڕکەل ئەبمێب ئەبڕ ملڕ گقمس
هەڵئەسمموب تممێگڕ ئەبممێب ،لەبا ەبممێب دڕس م بنێممتە بینممس ،ئەبڕل حمموجس مەجیمملل
زیممموتر تە ەتممموب کردبمممێ بمممراکەل بمممێب ،کەبا ئمممومە خمممو س مممس هەگ زب مممموڵس
پێچموبێڕبڕ ب دا یشممتبێب هەتممو حەپکممەخو ممموڵس خممۆل کۆئەکمموتەبڕب جوگببمموگ
الل مێممممردڕکەل ەەەیممممس لە خێشممممکس ئەکممممرد کەبا :یبێقەزابمممما بممممزۆگ بەتە ممممگ
شممتەکو ییەبڕیە بە پێچممو ەبڕل چینیممیەکەبڕ یممێ سممەەوە خەگی م ئەبێ م  ،ئینجممو
ئەیکوتەبڕ ئەڵێ بەخمێا ئەترسمئ بشمکێ ب جموگێکیتر بە جمۆگێکیتر ئەیێێچێمتەبڕ
خۆ وشیەڵێ کە یوگمەتس بلاە چمێ کە پێچمو ەبڕب شم کۆکرد ەبڕکمو س ئەب
ئەبا کەکس بابێ ب شوخس بابێ ب کەسیپ توقەتس ئەبڕل ییە.
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هە لێ جوگ کوکە حوجس ئەەەیشتە تینس هە ملێ لەم ەەەیمیە هەقمو ەل ەکەل بە
ەختێم دڕسمتکوگییەبڕ بە حمموجس مەجیمل ئەەمێە ،ئەبیممپ ەمڕل تێمبەگ ئەبممێب ب
ئەچێ بەەژ ەکەیو ،لەسەگ ئەب سکتس ب دڕستە پوچەییەل یوشو س ئەدا.
کە کوکە حوجس تێ ەیش ەەەیس کمرد لەالل بمراکەل ئەبما بە شمەگ ب هەگا کە
بەمەش خمممممۆ کمممممۆکرد ەبڕب گۆیشمممممتنیو زیممممموتر دبا ئەکەبێممممم  ،کەبتە ئەبڕل
بەگپەگچس قکەکو س ەکەل خۆل بملاتەبڕب دڕمکمێتس کموە بەبڕل کە بکەبێمتە
ێکمس کموگامەب گێم ب پمێکە
سەگزڕ شتس ،بڕکێ ئەبڕل پێمس ئەەمێە ،خێشمک
رخس ش ئەزا ێ  ،خۆ بڕکێ تۆ یمیە بە گۆ ێم هەممێب شمتەکو س مموڵەکەە دا
بەسممەگ یەکمموب ەێت م ئیتممرتەباب لێبممێبمەبڕ! تممۆش ئەبڕ مملڕل ئەب کەلممێ پە ب
وبموڵ هەیە ،کەچس سەیرل موڵس خمۆتکەب سمەیرل مموڵس ئەبیشمکە ،ئینجمو ئەم
کمموگڕل کمموکە حمموجس هەگچە ممل شممەگی لە ممموڵس حمموجس مەجیمملل بممرال ال ئەدا،
بەاڵم ئەیهێنمممویە مممموڵەکەل خمممۆیەبڕ ،بەاڵم چمممێ کە ەکەل ئەم زۆگ سممموبیەکەب
دڵێو بمێب ،هەگ زب دڕمەقموڵا ب شمەگڕکەل لەبیمر ئەچمێڕبڕب هەگ ئەبڕل لەبیمر
ئەمویەبڕ کە تو زببڕ خۆیو دڕگبوزکە ب لەم ئوەرڕ بۆل دڕگچ .
موڵس حەپکەخو ب خێشکس لە جوگل پێشێڕبڕ رێر بێبێ ئەیو زا س کە چس بمۆ
شو دڕسم ئەداب چ شمتێکیو بە کەڵم دێم بمۆیە بە جمۆگێکس با شموگڕزایو ەب
خۆیمممو ئوممممودڕ کمممرد کە لەبێ لەسمممەگ همممی کە ب پەلممما پەکیمممو ەکەبێممم ،
ئەبڕ لڕل بۆشیو کرا ئەب ئوزبقو ەیو لەەەڵ خۆیو بمرد کە ئەیمو زا س لە شمو
بە ئوسو س دڕس وکەب .
بێکتێب هەگ زبب موڵس بۆ ئومودڕکردبێب  ،لە خۆشیو و جێس بە خۆل ەئەەرە
کەبا گب ممو دێممتەبڕب ئەمجمموگڕ دڕس م یرا ییەتس تممر بلەگز ب شممەگمس وبێ م
هەگچییەکیو بۆ بکو هەقس خۆیەتس.
لەەەڵ بوبکس ب چە ل خزمێکیشس چمێب بە پیریمو ەبڕ تمو ەەیو ملیو ە موڵەکەیمو ،
کمممێگ ب کچەکمممو یەکجممموگ دڵیمممو خۆشمممبێب دایممم ب بوبکیمممو ئمممواڵ لێیمممو ب
کۆبممێ ەبڕب لە دڕبگیممو کۆمەڵبممێب  ،دبال حەسممو ەبڕب پشممێدا حوجیەەجیممل
هەستویە سەگپا ،جومو ەکەل داەرە ب قۆڵس هەڵەوڵس کە بچما دڕسمتنێێژ بشمێا،
هموتە دڕگێ لە بگڕکە ب لە هەیمێا ەکە گابڕسممتوب سمەیرێکس دڕبگبپشمتس خممۆل
کردب چموبێکس بمڕییە ئەب دیمەە ە جمێا ەل کە لێمێڕل دیموگ بمێب تەموشمویەکس پمڕ
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ئمموگڕزبل ئەب کێممێڕ بەگزڕ دڵ یممرڕل کممرد کە بەگامممبەگ بە هەیممێا ەکە بمممێب ،بە
ەوسممتەم تیشممکس گۆ بەسممەگ لممێتکەکەیەبڕ ممموبێب ،هەسممتس بە سممەگبەگزل ب
سەگبەستس ب دڵنیوییەکس تەبابکرد ،ب بەچوبێکس پڕ ررمێککەبڕ سەگل هەڵبڕل
بۆ ئوسەو ب ەێتس :یخێا لێ بەزیو بێ  ...خۆیە تۆ ەەبگڕی خمۆە ئەب ئەگز ب
شوخو ەمو لا ەسێنس ب هێز ب تێا مول ئەبڕممو بملڕگێ کە بە ەیمو ب سمەگ ب
موڵس خۆممو بیێموگێزینەە داەیمرکەگ ب لە زۆگداگی خمۆل دا ەبا ملڕبڕب ئەگزڕکەل
موچکرد ب ەێتس :ییوخێا هەگ ئەبڕدا بس کێگدسمتو بمۆ خمۆە ب شمو ب دا ب
ئەشکەبە ب چەم ب کو یوبە!ی
حەپکەخو یپ کە لە دبگڕبڕ چوبل لە مێردڕکەل بێب زڕگدڕخە ەیەکس ەمرە ب
لەبەگ خۆیەبڕ ەێتس:
 ئەمە دێهمموتەکەیە کە حەب شممەب ب حەبە گۆ شممەگە لەەەڵ کممردم ،کەبۆچس کچەکەمو ئ پێلای بە بێکتێ س الدێس ب ئەب منموڵە چمۆ لەم کە
ب کێێڕ هەڵئەکوە بمزا ە ئموخرل قکمەکەل مم چمۆ هموتە دل ب چمۆ
کە لێتو قەبمو پە وتو هێنو بۆ الدێ ب بۆ ئەم شموخە بەگزا ە!ی حەپکمە
بەدڕم ئەم بیمممر ب قکمممو ەبڕ ،دڵخمممۆش ب سمممەگکەبتێ هممموتە الل حممموجس
مێردییەبڕب ەێتس:
 ی هو ئەبینس ئێرڕ چە ل خۆش ب دڵ یمرڕ ،ئینکمو تیویمو لە خمێا ەبێم لەوترسێ  ،دڕ بە قێگبو س داگ ب بەگدل بئ!ی
کە
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