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پێشەکی

خوێنەرانی بەڕێز ،وا "لە سەر باڵی سیمرخ"تاا ەخخەەە بەرەخساک ە
باس لە ڕووەاوی چوونە ۆنفرانسێک ەخ ات .بە ڕاستی وخ او ەخڵاێن،
زۆری ئەو ۆنفرانساااااااااانەی ەخگیااااااااارێن و خەڵاااااااااک بە ەڵەەاوا و
ساانەرخرڕەڕانرنەوخ بااۆی ەخچاان ە گااوارە ناااوەار و ەڵباارارەخ بااۆرە
بانااار اااراو باااۆ اااۆنفران  ،ەچااای لە ڕاساااتیرا بەزااای زۆری ئەو
ۆنفرانساااانە ونااااوی گەورخ و ەێااای وێاااراننر و زۆری ئەو ەساااانەی
بۆی ەخچن ،وخک ڕاڵەوانە اانی "لە ساەر بااڵی سایمرخ"راا لاب بەساەر
ەێک.
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خوێنەرانی بەڕێز ،لێم بباوور

ە تێابە ە ەرساا بە اورەری ڕەتای

نووسیوخ و ئەو وزە و ەلیمە تازخ سەررانە تب نەخساتووخ ،چاونکە
ەن لێیا تب ناگە و حەزرشیا لب نا ە  ،بۆرە ەاوای لێبورەنتاا لاب
ەخ ە .

گەالوێر
٠٢٢٤/٤/٠٢
سلێمانی
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لە سەر باڵی سیمرخ

بە خااوا خۆزااە ،ەر ئێسااتە ەخگەەە الرااا و ڕێیااا ەخڵااێم ە ەەااوو
ارخ ااا تەواو بااوو  .ئەو ااارانەی ئەگەر رە ێکاای ەرااکە خەررکیااا
بوارە ،بە ەخ ڕۆژی تررش تەواو نەەخبوو  .با بزانن ەن چەنر بە ارخ
و چەنر ئازا  .بەەخ ئە قسانەوخ زێرزاە ڕێچی رەخوه ناو زاەقاەی
ەخستەڕاسااااتی و لە بەرەخەاااای ەاااااڵی باااارا گەورخ ەی ئوتااااوەبیلە ەی
ڕاگاااااارت ،بە خۆزااااااییەوخ ڕەالەاااااااری انتااااااا ەخسااااااتییە ەی ەا و لە
ئوتاوەبیلە ەی ااتە ەخر  .چەنار ەنەااو بەرخو ەااڵە ە چاوو ،ەرسااا
گەڕارەوخ الی ئوتوەبیل ،بە چا ی سەرری رە و لەبەر خۆرەوخ گاوتی
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لە خۆزیانرا وا زانی ەا نەخستبوو ،ەچی ەازم خستبوو.
گااوڵزار خااانمی براژنیشاای لە ژووری نوسااتنە ەی سااەری قااا بااوو،
ئەورااش بە ەڵێکاای خۆزاای ڕااو لە ئوەێاار انتااای لە ااانی ەاخسااک لە
ەوای ئەوخی ە ەڵنیاا باوو ەەااوو زاتە ڕێورسااتە انی بە زرااەخوخ تااب
خستووخ .ئەو زتانەی ە بۆ چوونی زوێنی رەک ڕۆژی رااخوە چەنار
سااەتاتی لااب یااا نەەخبااوونەوخ ،چ ااای بااۆ ئە سااەەەرخ ە بە الی
ەەەوخ ەەتەرە ی ڕب ەخچوو.
بااۆرە انتااا ەی لە ڕەنار ا اای ژوورخ ەی ەانااا ،ئینجااا ەوتە ڕشااکنینی
انتا بچوو ە ەی ەخستی و لەبەر خۆرەوخ گوتی:
 -ئەەە لیستی زتی ەناڵە ا

ە ەاوارا

ارەووخ بۆراا بێانم .ئەەەش

ەااارچە و ەخرەااااانی ەەا  .ررماااای نیڤیاااا .بنیسااااکە سااااابوونی ڕخقاااای،
ەرچەنااارخ لە نااااو انتاااا گەورخ ەزااامرا قااااڵبێکی تەڕنە اااراو ڕێااایە.
ئەەەش ەخەتەرخ بچوو ە ە  .قەڵە  .ەخسو .لینکسی تەڕ.
گوڵزار خانم ێشتا ەر خەررکی ژەاارەنی زاتە انی باوو ە ئەحامەە
بەگی ەێرەی رەی بە ژوورەا و بە ڕوور ی خۆزەوخ گوتی:
 ا گیانە لە چیرای؟ خۆتک ئاەاەخ رە؟گوڵزار بە گەرەییەوخ وخراەی ەارەوخ و گوتی:
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 ئەر وهاڵ ،ەەااوو ارخ ااانم اارە .ئێساتە حااازر و ئاەاااەخ  .بەرااانیزوو ە ەساتا  ،ەر ەخ و چاااو ەخزااۆ  ،نااوێرخ ە ەخ ە و ئیتاار
تەواو.
ئەحمەە بەگ گوتی:
 زۆر چاااا ە ەخساااتک خاااۆش بێاااک .ەنااایش ەەاااوو زاااتێکم حاااازرخ،تەناانەت حەباای سەرئێشاە و ئەو زتانەزاام ێناااوخ .گاوتم ئااب ەونیااارە
ڕێورستما ڕێیا باوو ،زاەوێکە ،ڕۆژێاکە ،ساەرگێرخ و ەڵتێکەڵهااتنێکە،
بە تاربەتی ە بەزێکی ڕێە ەەا بە ڕااڕۆڕخ و لە نااو ەخررااەا ەخباین.
ئەگەرچی لە ناو ەوۆ ە و ڕاڕۆڕ و ئەو زاوێنانەەا زاتی وا و ەخرەاانی
ەرکەش ەخسک ەخ ەو  ،بەاڵ خۆەا ڕێما بب بازترخ .ئەحامەە بەگ
لەسەر قسە ەی ڕۆزک و گوتی:
 ئینشااائ اڵچەنر ڕۆژێکاای خااۆش ەخبەراانە سااەر .ئینجااا اااتە نزراااکگاااوڵزار خاااانمی ژنااایەوخ و بە ەڵساااۆزانە و ەڵوێوخباااوونەوخ ەخساااتێکی
خستە سەر الەل و ڕووەەتی و گوتی:
 بااا چەناار ڕۆژێااک بااۆ خااۆت ڕش اوورەک باارخرک و ەناار لە قااوخ وتەگەرخی ەااا و ەنااا ەوور بکەورااتەوخ .ەاڵااک ئاااوا بێااک ،بە ڕاسااتی
ەساام نەەرااوخ وخ ااو تااۆ ئەوخناارخ خۆزاای و ژرااانی خااۆی و ەەااوو
ەساااتی ەر بە الی ەناڵە اااانیەوخ بێاااک ،نەخاااوازخ لە ئێساااتەەا نەوخی
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زەرتانیشی اتووهتە سەر ،ئیتر ەر بە ارێک خۆتک ەەوتانر .وتما
ئەوخ زکور ەنا

ەەاوو گەورخ باوو و ئیتار ەخبێاک باووا بە خۆراا

باااکە و ئاااێمەش ەنااار ب ەساااێینەوخ ،ەچااای ەەساااەلە ئەڵماااانییە ە
گااوتەنی :تااا ەنااا بچااوو ن ،تەگەرخ و ەوزکیلەزاایا بچااوو ە و ە
گەورخ ەخبن ،ەوزکیلەزیا گەورخ ەخبێک لەگەڵیا .
گوڵزار خانم بە نازێکەوخ ەخستی ەێارەخ ەی لە ساەر ڕووەەتای خاۆی
البرە و گوتی:
 بەس لە قسااانە بااۆ ب ااب ،تااازخ خ اوورە گرتااووەە بە زاایری ،بەریناااەخ بە ڕیااری ،ناااگۆڕێم ،ەاان ەر وا و وا ەخەێاانم ،بە ەخسااک خااۆ
نیااایە .ئەو ڕۆژخی گاااوێم لە ڕێکەنینااای ەنااااڵێکم ەخبێاااک ،الی ەااان ئەوخ
ەەوو خۆزایی ای ەونیاا ەخ ێنێاک و ئەوڕەڕی بەختیااررم ەخبێاک .ە
رە ێکیا بە ەاتی ەخبینم ،گورج ەسک ەخ ە ەونیا لب تاررک بووخ،
ئینجاااا نەخاااوازخاڵ ە رە ێکیاااا ببێاااک بە خااااوخ ەناااا  .ئەوخ ەر بە
تەواوی وا ەخزانم ئەوانە لە نااو ڕەڕخی ەڵامەوخ ااتوونەتە ەخر  .ەر
وخک ەەسەلە تەرخبییە ە ەخڵێک :ەاەی اتز ەن الولر اال ولر الولر.
ئەحمەە بەگ ڕێکەنی و گوتی:
 -ئەەە ئە ەەسەالنەش ەخزانی؟
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گااوڵزار خااانم بەەخ ڕێک سااتن و ەاخسااتنی انتااا ەی ەخسااتیەوخ بە
زخرەخخەنەوخ گوتی:
 ئەی چااۆ  ،وا ەخزان ای ەر تااۆ ەەااوو زااتێک ەخزان ای؟ ە خەڵکاایخوێنرخوار بوو ،ەەوو زتێک ەخزانێک و ەەوو ڕۆژێک زاتێکی تاازخ
و بیرێکاای تااازخ ەێاار ەخبێااک .بە ڕاسااتی خوێناار و خوێناارنەوخ وخک
ڕووناااا ی و چااارای ژراااا وا  .ەااان ساااەر لە ەنااار

ەس ساااووڕ

ەخەێناب ە ەخڵااێن تاقەتماا ەخچێاک لە ەااڵەوخ و ەر ئەوخناارخت زاناای
ەو و اااوڕ چاااووختە ەخرخوخ و گەڕا و ەااااڵی ئە و ئەو و ناوباااازاڕ،
یاای وارااا

ەرە ئەگەر ڕۆژێااک نەچێااتە ەخرخوخ ،لە الی ەونیااا ئاااخر

زخەااا ەخبێ اک .ەچاای ەناایش خواخااواەە ە ەناار ەاااوخ

ەبێااک و

ەخسااااتم بەتااااا بێااااک بااااۆ ئەوخی تااااۆز بچاااامە ژوورخ ە و چەناااار
الڕەڕخرەک ب وێنمەوخ.
ئەحمەە بەگ ڕەلی ڕا ێشا و گوتی:
 ەخسااتک خااۆش بااب و لە خوێنرن ا وه خۆزااتر نیاایە .تێااب بازااتررناااوڕ و اااوەخەی ەاارۆ ن ،بەاڵ

ااار

ەسااتە بااوۆرن باازانین .وا

بزانم گوێم لە ەخنەی زێرزاە بوو .خوا بکات ارخ انی یزخ و بلیاک و
ئەو ارانەی ێبە ب رەباب ،ئەگیناا ەرراا ناا ەورن .ئا ەوۆ سایورە ی
ەااانەە .ەووی ەاناار ۆنفرانسااە ە ەخسااک ڕااب ەخ ااات بە تاااربەتی ە
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ەوۆ ە ەەااااا ڕاسااااتەوخۆ ناچێااااک بااااۆ ئەو  ،رە ە

ااااار ەخبااااب لە

زراااااارخرەک ەابەزراااااان و لەوێااااااوخ بە ڕاااااااڕۆڕ ەخڕۆراااااان بااااااۆ ئەو .
ەختوختناەە ە وای لب نوسراوخ ،ەخبب بلیتە انیش بەو ۆرخ بورابن.
ئەحمەە بەگ و ژنە ەی بە ووتە لە ژوورخ ە اتنە ەخر و ڕوورا
رەخ ئەو ژوورخی ەخنەی زێرزاەی لب ەخ ات.
زێرزاە ەژەخ ەژەخ ەوتبووخ قساە لەگە ڕەرورنای بارازای و باسای
ئیشااە انی بااۆ ەخگێااوارەوخ ە ئاا ەوۆ چیاای اارەووخ و چەناار ئااازاری
نوانرووخ تاوخ و توانیورەتی ئەو ڕرازخ ەووروەرێارخی خەڵاک بوشاکنب
و ڕێشااایا بکەوێاااک ،نەک لێیاااا بوااااڕێتەوخ ە ڕێەااا ی بااارخ  ،بەااارخ
خەڵاکە ە بە خۆزاای و ڕخزاەەناارری خۆراانەوخ ڕێەا رااا ەاوخ ە ڕااێش
ەەووراااا بکەوێاااک و بە ڕەلە بەااااتە بەرەخ

اربەەخساااتانی یااازخ و

ڕاسااوۆرت و ئەو اارانە ،لەبەر ئەوخی زانییااا ەاان ااورە و ااورە لە
ئەورووڕا چەنر خۆزەورستن و چەنر بەزخریا ڕێماا ەێاتەوخ ،ەەاوو
باساای ەڵەبااجەی زااە یر و ئەنفااالکرەنی ااورە ەخزاناان .زااێرزاە بە
گەرەیااایەوخ لەساااەر ەەاااا

ەڵچاااوو و ڕووەاوگێاااوانەوخی باااوو ە

ئەحمەە بەگی براگەورخی و براژنی گەرشتنە الی.
زێرزاە ەر چااوی ڕێیاا

ەوت ،ساەر ەوتوانە ەخساتی ەارە گیرەاانی

و ەوو ڕاسوۆرت و ەوو بلیتی ەرۆ ە ەرانی ێنارە ەخر و گوتی:
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 -ئەوختە ،نەە اوت ەڵتااا

اایک نە ااات ،ئ ا ەوۆ ەاان واز نااا ێنم تاااوخ و

ێبە ێیا نە ە .
برا ەی گوتی:
 ەر بری ،بە ڕاساتی ەرچەنارخ خۆەاا ئاەااەخ رەباوو ،بەاڵ زۆرەڵنیااا نەبااوو

ە ئەو ارانەەااا وا زوو ێبە ااب بکرێااک ،بە ڕاسااتی

ەی ئاەەررن.
ئەحمەە بەگ ڕرسیی و گوتی:
 ئەی یزخ و اری ئەوانی تر؟زێرزاە بە ەناسەبو ب و خۆزییەوخ گوتی:
 -ئۆ ااۆ ،یاای ئەوا

ەر زوو بااۆ وخرگرتبااوو  ،لە ڕێرێ اوخ ەاوەەتە

ەخسااتیا  .بەاڵ ئەەەی ئێااوخ خەتااای ڕاسااوۆرتە انتا بااوو  ،چااونکە
ەخبااوو تااازخ رانااارەوخ .خااوا ڕخحماای اارە ئەورااش ەڵوە ەڵواای ەاان
نەبوارە ك چەنر ار چووەە ساەررا و ەختوختنااەە ە باۆ بارە  ،وا
زوو تازخ نەەخ رانەوخ.
زااێرزاە ئەوخناارخی تاار گااوڕی ەارە خااۆی و ەوتە باساای لێورسااراوی
ساااەەارختی رۆناااانی ە چیااای گوتاااووخ و چاااۆ گوتاااوورەتی حساااابی
تاربەتی بۆ ئەحمەە و اوڕێکانی ەخ ەرن ،ەن لە زووخوه ئەحامەە بەگ
ەخناسم و ناوبانەیم زۆر بیستبوو .اتب لە سەەارختی خۆەا بوو لە
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بەغرا و ێشتا بەرنی ورە و حکوەەتی بەغرا وا تێک نەچووبوو ،ەوو
سااااب ااااار لە ۆبااااوونەوخ و زخەاوخناااارەا ئەحاااامەە بەگاااام ەربااااوو و
ەخەناسی .زێرزاە ەخستێکی ەا لە سنەی خاۆی و قساە ەی ەرێارخ ڕاب
ەا و گوتی:
 لێورسااراوخ ە وتاای خەبەرەااا ەاوخ بەوانەی ەێاان بە ڕیررااانەوخ ،ەگەرشتن ،چییا باۆ باکە و چاۆ بە گەرەای ڕێشاوازریا لاب باکە و
چۆ ڕ و ێی تاربەتیا بۆ تەرخا بکە  ،چاونکە ئەەاا

اورە و

لێقەوەاو  ،ەخبب ڕخەتاری تاربەتیا لەگە بکرێک.
گاااااوڵزار خاااااانمیش ەر بەوخەا ەخگەرشاااااک ە لە بەرنااااای قساااااە انی
زێرزاەەا ە ەخرکرە  ،ب ێک:
 ەی ەخستک خۆش بێاک .ەر برراک .بە خاوا ئەو اارخ زخحامەت وقورسااانە ەر لە خااۆت ەێاان و ەر بە خااۆت ەخ اارێن .بەاڵ ئەحاامەە
بەگ زۆر ەڵی خۆی خۆش نە رە بە قسە انی زێرزاەی برای .چونکە
رە ە باارا ەی خااۆی ەخناسااب ە چەناار قسااە گەورخ ەخ ااات و چەناار
ەڵواااک و خۆزباوخڕرشااە .ەروخ ااا سااەەارخت و ئەو ااۆرخ زااوێن و
ەسااانەش ەخناساان ە ئەوا چەناار بەڕێاای ەەس ا ەحەتی خۆرااا

ااار

ەخ ە  ،ئەوخناارخ گوێیااا لە ناساایاوی و ئەو زااتانە نیاایە .بەاڵ لەگە
ئەوخزرا ئەحامەە بەگایش خەرراک باوو ەنار باووا بکاات ،زاێرزاەی
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باارای چااونکە ئەوخناارخ بە گەرەاای و خۆزااییەوخ قسااەی ەخ اارە ،وخ ااو
ەەسەلە ە و بە اری بە ارێک ێنابووخ چۆ ا بۆرا .
بەرااااانی سااااەتات ەزااااک ئاااا حمەە بەگ و ژن كاااا ی بە انتاااااوخ لە
ەروەگااای ێاارروی ل نااره لە ئوتوەبیاال ەابەزربااوو و زااوێن ااا ە
زاااااێرزاەی ەخەواساااااتیا

ەوتباااااوو بەرخو زاااااوێنی ساااااەرر رەنی

ڕاسوۆرتە ا و چاوونەژوورخوخ باۆ ساواربوو  .اوڕێکاانی تررشایا
گەرشتبوو

ە ئەوانیش ەختوخت رابوو بۆ ئەو ۆنفرانساەی ە لە

رۆنا بە ناوی ەرفاع لە ەقی گەالنی زۆرلێکراو ەخبەسترا .ۆەەڵەا ی
حقااوقی ئینسااا لە ئەورووڕااا ئە

ۆنفرانسااەی ساااز ەابااوو و گەلااب

خەڵکاااای ناسااااراو و نووسااااەر و ونەرەەنااااری باناااار رەبااااوو ،لەو
ەساااانەش ئەحااامەە بەگ و اوڕێکاااانی باااوو

ە بررتااای باااوو لە

چیرۆ ن اووس زااەو ەت ەوراەاای و خاااتوو نەزراارخی ژناای ە اااتی
خۆی لە واڵت ەوت لیمە باوو و ئێساتە لە ساورر ئاگاای لە ڕیرخەێارە و
ڕیاارخژ بااوو .اوڕێی ا اای تررشااا ناااوی ە تااۆر تاااە بااوو ،ئەو لە
ل نره ەخژراا .ااتی خاۆی لەگە ژ و ەوو اوڕی ااتبوو باۆ ئەو ،
بەاڵ ئێسااااتە لە ژنە ەی یااااا ببااااووخوخ .ژنە ەزاااای ەوو ەناااااڵە ەی
برەبااوو و بااۆ خااۆی چووبااوو بە یااا ەخژرااا .ااتی خااۆی ئەو ە تااۆرخ
چووبووخ زاخ گوارە لە ەخساک حکاوەەتی بەغارا ڕای رەباوو باۆ نااو
15

ڕێشمەرگە و بەرنێک لەگەڵیاا ەاابوو و ەنار تای ج و بررنوێچییشای
بااۆ رەبااوو  ،ەواراای و ەرزوو بە بیااانوو ەرەوخ خااۆی گەرانااربووخ
ل ناااره و لەو ەاااابووخوخ ،ئەوراااش ەر بە نااااوی ە تاااۆری اااورەی
لێقەوەاوخوخ بانر رابوو .ئەو ڕۆژخ ئەورش خۆی گەراناربووخ ێاررو
تااااوخ و لەگە ئەوانەی تااار ڕاااێکەوخ بوۆزاااتنارە باااۆ ئەو ۆنفرانساااە.
اوڕێی سێیەەیشیا ناوی س رفا ەران باوو و ەولێاری باوو ،ئەوراش
چااااااوی لەو خەڵاااااکە رەباااااوو ە ەخڕۆ باااااۆ ەخرخوخی واڵت و باااااۆ
ئەورووڕا و ئەو ناوخ ،ەرچەنرخ لە ەولێر حااڵی بااش باوو و ەو اا
و خانوو و ئوتێلی ەباوو ،ژنە ەی لە رە ێاك لە ەائیرخ اانی حکاوەەت
ەاەور بوو ،بەاڵ لەبەر چاولێکەری ،ئەورش ئەوخت ی ەولێر گیراباوو
لە الرە ڕاااااااارتی و حەرخس مهاااااااورری ساااااااەەاەەوخ ،لەگە ژ و
ەناڵە انی خۆی گەرانربووخ سورر.
ەااااااوۆ ە بەرز بااااااووخوخ .نانیشاااااایا بااااااۆ اااااااتبوو ە بی ااااااۆ  ،بە
نان وارەنە ەش ەنر

ڕارا بوارە ،بە تاربەتی گوڵزار خانم و خاتوو

نەزراارخ ە نەران ارخوێرا بە بازاای نانە ەرااا ب ااۆ لە ترساای گۆزااتی
بەراز ،ەرچەنرخ ەراررش بوو ە ئەوخی بەرەخەیا گۆزتی ەررشاکە،
بەاڵ

ەر ەنەەەنەیا باوو ،باۆرە ەوتباوونە خاوارەنی ناا و ەرخ و

زخاڵتە و ئەو زتانەی تر.
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ەرچەنارخ سااەرف ەرنی خاااوه قاوخخااانە و سااانرورچ انە زااارخزارانە
بۆی ڕوو

رەبوون وه ە ئەەە ەررشاکە ،بەاڵ ەارارخی نەباوو ،باۆرە

ڕیاوخ انیا نانیا

ەوتبووخ ڕۆنەوخ ،چونکە ئەوا بەزاە گۆزاتە ەی

ئەوانیشاایا خوارەبااوو .ەوای ئەوخی ەیوانااراری ەااوۆ ە خوارەنە ااانی
ۆ رەخوخ ،ئیتر ئەەانیش ەوتنە قسە و باس لەگە رە تر.
ڕیاوخ اااا ساااەررا ناااابوو بەرە ەوخ ،ەررە ەراااا قساااە و نووساااینی
حااازر رەبااوو ە لە ۆنفرانس اە ە بی ااوێنێتەوخ ،رااا ەر اایک نەبێااک
بیانتوانیارە بیانرارەتە ەخستیا

ە تیارارا ساکااڵی حااڵی اورە راباوو

ە حاڵی حازر چۆ ەخژرن و چە ەەقیار و بێ اانوو و ئااوارخ ەرە
چااۆ ەێهااات و ەاااڵی خەڵااک ەەااووی اااو

ااراوخ ،باساای ئەنفااا و

ەڵەبااجە ،ەناااڵی ەتیاااوی بێسەرڕەرزااک و بێاارخرەا و بێااارخراەەت،
تاااوخ و ەناارێکیا باساای ەە اااوی و بێ ەلە تررکییشاای رەبااوو ،بە
تاربەتی ئەحمەە بەگ و ەاەۆستا زەو ەت رە ی ەخ ەوانازخ الڕەڕخراا
نووساااایبوو .لەو اااااتەەا ەررە ەرااااا نووسااااینە انی ەخر ێنااااابوو و
ڕیشانی ئەوی ەرکەی ەخەا.
خاتوو نەزررخ ە قسەخۆش و گااڵتەچییش باوو ،زۆرزاناانە ساەررێکی
رە و گوتی:
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 ئەرەڕۆ خاااۆ ەر خوێنرنااا وهی نووساااراوی ەررە ەتاااا ڕۆژێکااایەخوێک .ئەەە چۆ ئەو ەەاوو ەاوخرەتاا باۆ تەرخاا ەخ ە ؟ ئێساتە
ڕخنااەە سااەەا

ەس وخ ااو ئێااوخ اااغەز و سااکااڵی خااۆی ێنابێااک،

ەواتە ساڵێکی ەخوێک ەر بۆ خوێنرنەوخی ناەە انتا .
ە تۆر تاە گوتی:
 ئێمە ەخڕۆرن و ەخربەرن ،ئیتر بزانین چۆ ەخبێاک .بەاڵ وخ او ااکزااێرزاە ڕێاای گااوتین ،حسااابی زۆرەااا بااۆ ەخ ە و ئەو گااوتی چاای
ەخنووسن بنووسن ،ەەسەلەی ورە تاربەتی ەخبێک.
زەو ەتی چیرۆ نووس ەڵی ەارب و گوتی:
 وارە وارە ،ەخباااب حساااابی تااااربەتی باااۆ ئاااێمە باااکە  .ەخساااتی بااارەخبەرەخەاای و ەوو سااب تێباای ەخر ێنااا و گااوتی ئەەانەزاام ێناااوخ ە
ڕێشکەزیانی بکە
سەرف ەرن باوێشکێکی ەا ،وا ەرار بوو زۆری خوارەبوو و گوتی:
 ئینجا ئەوا چووزانن ورەی ب وێننەوخ؟زەو ەت تێبە انی گ ڕانرخوخ ناو یسە ە و گوتی:
 ا ە ەن بۆراا ەخبە  ،ئیتار خۆراا ەخزانان چای ەخ ە و چیای لابەخ ە .
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گااوڵزار خااانم ە چاااوی بە تێبە ااانی ەاەۆسااتا زااەو ەت ەوت ،بە
گەرەییەوخ گوتی:
 ئەوخ چییە ەخڵێای تێاب و چیرۆ ای تاازخت نووسایوخ ،ئەی باۆ ئاێمەنەەانزانیوخ؟
ەاەۆسااتا زاااەو ەت ورسااتی تاااۆز خااۆی وخک ونەرەەنااارێکی زۆر
قورس و ەخستوڕەنجەزێورن ڕیشا برات ،بۆرە لەسەرخۆ گوتی:
 بەڵب ،لە بەرنەەا تێب و چیرۆ ێکی تاازخ نوسایوخ بە نااوی تاازخ،وا ەەااااتەرە ە لەژێاااار چاڕاااارارە ،ەخرەخچێااااک و ەخ ەوێااااتە بااااازاڕخوخ،
ئینشائ اڵ بۆت ەخنێر .
گوڵزار خانم وخاڵەی ەارەوخ و گوتی:
 را ڕخبی ەخستک خۆش بێک ،وهاڵ زۆر بازک ارەووخ .ئەوخ اەیاانەتازخ ە ،بێزخحمەت ئەگەر بمرخرتب ،ەروا بە ڕەلە سەررێکی بکە .
ەاەۆستا زەو ەت بە نابەەڵی گوتی بازە بە سەر چاو ،ەخستی برە و
ەوو تیبی بۆ ەخر ێنا ،ەانیە ەخستی و گوتی:
 بە ەاخەوخ ەر ئە چاااااوار ژەاااااارخرە ڕێااااایە ،ئەوراااااش لە ساااااەرنووسیوخ و ڕێشکەزم رەوو  ،بۆرە ناتوانم بترخەب.
گوڵزار خانم گوتی:
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 ەخزانام ەخزانام ،زۆر سوڕاسااک ەخ ە  ،گاوتم ەروا چاوێکیااا ڕیاااەاەخخشێنم.
گوڵزار خانم تێبە انی لب وخرگرت .ڕێش ئەوخی تێابە ە بکااتەوخ ،بە
زخرەخخەنەرە ەوخ گوتی:
 بە ڕاساتی ئینسااا خەررااکە خوێنارنەوخی بیاار ەخچێاتەوخ لە تاااو ئەبابەتانەی ە بوون تە ەۆەخی ئێستە و ئە وزاە و ەلایمە ساەررانەی
تێااب و ڕۆژناااەە و ئەو زااتانەی ڕااب ڕااو ەخ ەنەوخ ،حەرا بااب ،زۆر
ااار غەزختە و ەناار

تێااب ەخگاار بە ەخسااتمەوخ ە بیااان وێنمەوخ،

بەاڵ ئەوخنرخ تووڕخ ەخ ە  ،ەخڵێم بە ڕاستی ئەو ەلیمە تازانە چییە
ئە نوسەرخ تازانەی ئە سەرەخەە رەوورانە بە ت لمۆەخ؟
ەاەۆستا زەو ەت ەرسا تالمانە وخراەی ەارەوخ و گوتی:
 -ئاخر ەونیا گۆڕاوخ و ەخبب نووسینیش بەۆڕ

بۆ چەزنێکی تازخ.

گوڵزار خانم زانیی ە ئەورش ڕخنەە لەو وزا بێساەروبەرانەی بە اار
ێنابب .بۆرە گوتی:
 خااۆ وهاڵ قەرنااا ەونیااا گااۆڕاوخ و ەخبااب نووسااینیش ڕێشااتر بکەوێااک،بەاڵ نەک لە خۆرااانەوخ .ئەو ەسااانە لە خۆرااانەوخ وزااە و ەلیمەرااا
ە سەر لە خوێنەوار ەخزێوێنب و

ەروسک رەبب و بە ەرفی خۆرا
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ەخبێک بۆ رە ێک بەەڕێیک تاوخ و لێی بورسیک ە ەەتنای ئەو ەلایمە
و وزە چییە؟
ئەحمەە بەگ اتە قسە و گوتی:
 ەەاااااووی ەروای لاااااب ااااااتووخ .ئەی باااااۆ باسااااای ئەو زااااای رخسەروڕۆتەالک زکاوه تازانە نا ە ؟ بوواتا بێک لەو ڕۆژانەەا زاتێکم
خوێنرخوخ لەو باابەتە تاازانە ە ڕێای ەخڵاێن زای ر ،ەر ساەر ساووڕ
ەااا .ەر ئەوخ نەبااوو ب ێیااک باااەب خااوێنی ڕژاوخ ،اوولە ەش چ اووهتە
حەڕس ا انەوخ ،ەەسااینەی ەاااڵی ەراوسااێکەەا ەڵاای زۆر تەناار بااووخ
بۆرا .
ەەوورااا بە ز ای رخ ەی ئەحاامەە بەگ ەخسااتیا

اارە بە ڕێکەنااین و

ەوتن بە گازی ڕشترا و گوتیا ئەەە چ بوو؟
ئەحمەە بەگ بەەخ ڕێکەنینەوخ گوتی:
 وهاڵ بە قەبری باو م زی رخ ە ئەوخنرخ ەەرقای نەباوو لەگە ئەەەیەاان .بەاارخ ئەەەی ەاان زراااتر ئینسااا لێاای تااب ەخگااات .لە ەەووزاای
خۆزااتر ئەوخرە ە ەر ەس ەسااتا و ەوو سااب ەێااوی لە بابەتااانە
نووسی ،ناوی ەهبێک بە ئەەراب و نووساەر و زااتیر .ئەو ڕۆژخ ااک
بە اار لە واڵت گەڕابااووخوخ ،ەخرەااوت ڕۆژ نیاایە بە چەناارخ ا تێااب لە
ااۆرخ نووسااین و زاای رانە ب ا و نەبێااتەوخ .بەاڵ بە خااوا ەر لەوێاارا
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ەخ ەو و ەس ەر تاااقەتی نیاایە سەرررشاایا بکااات .ەە ااتەت بە
قساااە و باساااانە ساااەری خۆراااا قاااا

رەباااوو ،ەنااارێکیا چاوراااا

چووبووخ ساەر رەک ،ەنارێکی تار ەساتا چاوو باۆ ەخساک بە ئااو
گەرانر و ەخستشتن .حەزرا ەخ رە ە اتە ەرا بەرنە سەر.
ەوای ەاوخرەک زخنەە بچکۆلە ەی بەرەخەیا لێی ەا و گوتی:
ڕشتێنە انتا ببەستن ،وا ەوۆ ە ە ەاەخبەزێک ،گەرشتین.
ەەووراا ەڵیاا خاۆش باوو و لەگە خەڵکە اانی تار ەوتانە خۆراا .
گوڵزار خانم تێبە انی ەارەوخ ەخستی ەاەۆستا زەو ەت و گوتی:
 -ئااۆخەی ،باساای زاای ر و تێااب سااەرقاڵیا

اارەرن ،زااکور ەر بە

خۆزما نەزانی ەوا گەرشتین.
ئینجا ەوتانە ڕیشتێنبەساتن و باسای ئەوخی ئااخۆ چەنار لەو زرارخرە
بەنر ەخبن؟ ەخبب ب بیانباتە الی ەخررا و ڕاڕۆڕخ ە؟
ە تۆر تاە گوتی:
 بە قسااەی اااک زااێرزاە ،لە بەرەخە ای ەااوۆ ە ە ەاەهبەزراان ،خەڵااکلەو چاوخڕێما ەخ ات و ەەاوو زاتێکما ڕاب ەخڵاێن .تاۆ اار باا
ەابەزرن ،خوا گەورخرە.
اااات ڕازااانیوخڕۆ باااوو ،بەاڵ لەبەر ەەرقااای ساااەتات ەرخنەتااار باااوو.
زراااارخ ە لەو بەرزراااایە و لە ەااااوۆ ە ەوخ زۆر بچکااااۆلە ەرااااار بااااوو.
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ئەوانەی لە ڕەنجەرخ ەوخ ساەرررا ەخ ارە ،ساەررا ساووڕ ەاابوو ە
چااۆ ئە ەااوۆ ەرە ەختوانێااک لە سااەر ئە

زراارخ بچااوو ە ەابەزێااک؟

ژنە ا بە رە تررا ەخگوت ڕەنا بە خوا ەخڵێیک ئێستە لە نااو ەخرراا ە
ەخنیشاااێتەوخ .ئیتااار ورەخورەخ ەاااوۆ ە ە خەررکااای ەابەزرااان باااوو ،بە
ەخوری زراارخەا ەخخااوالرەوخ ،ەرمەناای ئەو ەخررااا و ئەو زراارخ خااوخ
سەوز و زاخاوی و وانە رە جاار ەڵفاوێن باوو .ئااخری ە ەابەزران،
سەرررا

رە یک ئەو زررخرە ئەوخنرخ وا بچووک نەبوو وخ و باۆی

ەخچااوو و ئەەە ەەااوو ەخزااک و ەەااوو زااەقاەی ڕااا و بەرراان و
گااو و گااوڵزار و باااخە و ئوتوەبیاال ەو و وڕرااانە ،خااانوو و ەااا و
خەڵکێکااااای زۆر بە ااااااەخ و زاااااەقاەەوخ  .ەابەزرااااان و زاااااتە انیا
وخرگرتەوخ ،سەرررا

ارە نە ەس چاوخڕێیاا ەخ اات و نە ەسایش

ەر ااااات بە الرااااانەوخ و چااااوونە ەخر  ،وارااااا زاناااای ە لە ەخر
ەسێک بۆرا وخستاوخ و چاوخڕێیا ەخ اات .ااتنە ەخررشاەوخ ەس
نەبااوو و ەر خەڵااک بااوو سااواری تا ساای ەخبااوو و ەخڕۆرشااتن.
رە ێکیا گوتی:
 بازە ئێمە ئێستە بۆ و بچین و لە ب بورساین؟ بە تا سای ب ێاینبمانباتە و ؟
ە تۆر ورستی خۆی بکات بە چاوساغیا  ،گوتی:
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ەر ئێساااااااتا ەخچااااااام لە لێورساااااااراوخی ەروەگاااااااا ە ەخڕرسااااااام و
ەختوختناەە ەەانی ڕیشا ەخەخ .
ە تااۆر بەرخو الی لێورساااراو چاااوو .تاااا ئەو چاااوو و ااااتەوخ ،ئەەاااانی
تررش ەوتبوونە قسە و ورتەورت.
ئەحمەە بەگ لە ەڵی خۆررا گوتی:
 نەەەوت زاێرزاە قساەی گەورخ ەخ اات و وا ەخزاناب ەەاوو زاتێکبە ەیشا و قسەی ئەو ەخبێک.
گاوڵزار خااانمیش ەناسااەرە ی ەڵماری و ەڵوزااک ،لەبەر خااۆرەوخ و
باب ئەوخی ەس گاوێی لااب بێاک ،گااوتی خاۆ بە قسااەی زاێرزاە بااوارە،
ئێستە ەر رە ێکما بە ۆڵی رە ێکەوخ ەخبوورن.
ەاەۆساااتا و خااااتوو نەزرااار و سااا رف ەرن ەررە ەراااا قساااەرە ی ااارە.
ە تۆر گەڕارەوخ الرا و گوتی :بوۆ زۆر ئاسانە ،خەڵکای ەراکەش وخ او
ئێمە بۆ ئەو ەختوخت اراو  .بەرنااەە ە وارە ە لە بەر ەخرگاا ساواری
تا سای بااین و بچااین بااۆ ئوتێاال و لەو لەو ئااوتێلە نااا ب ااۆرن و ڕشااوو
ەخەخرن .بۆ سەتات زەش ەخڕۆران باۆ ئەساکەلە تاا ساواری ڕااڕۆڕ بباین.
ئ ەشاااەو لە ڕااااڕۆڕەا ەخباااین ،بەراااانی ساااەتات ەخ ەخگەرااانە وئەساااینار و
لەوێشەوخ ەخەانبە بۆ ئوتێل و لەو
ئەحمەە بەگ وتی:
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ەەوو زتێکما ڕب ەخڵێن.

 ئەی بازاااە باااۆ ڕاااارخ چااای بکەرااان؟ لە اااو ڕاااارخ ورە بکەرااانەوخ؟بێەوەا لێرخش و لە ئوتێلیش بانک ەرە ،با بچین.
ە تۆر گوتی:
 -ڕارخەا ئەوخنرخ ناوێک .ئوتێل و خوارە

ەەاووی لەساەر حساابی

ۆنفرانسە ەرە.
سواری تا سی بوو و ەوای بەرنێک گەرشاتنە بەرەخ ئاوتێلێکی ڕێان
ئەساااااتێرخی زۆر ناراااااا  .چاااااوونە ژوور و ەوای ئەوخی ااااااغەزی
ەختوختە ەرا ڕیشانی لێورسراوی ئوتێلە ە ەا ،ئەوانیش برەرااننە ساب
ژوور .ەوو ڕیاااوخ سااەڵتە ە ،ە تااۆر تاااە و س ا رف ەرن ،لە ژوورێک ارا،
ئەحمەە بەگ و گوڵزار خانم ژوورێاک و ەاەۆساتا و خااتوو نەزراررش
ژوورێاااک .ژوور و ئاااوتێلە ە ئەوخنااارخ خاااۆش و ەڵەیااار باااوو  ،ەر
ئینسا حەزی ەخ رە نە ناا ب اوات و نە ئااو ب واتا وه ،چاونکە ەر
بە سەرركرەنی ئەو ەرمەنە وانانە ئیتر تێر ەخبوو.
ئااوتێلە ە لە سااەر بەرزاری ا اای ل ا بەرەخاڵ و ڕاااک و ەڵەیاار ەروسااک
رابوو ە بە سەر ەخرراری ی زینی بێسنوورەا ەخرووانی.
ەسااێک ە لە ژووری ئەو ئااوتێلە ەانیشااتارە ،ئەوخناارخ ەسااتی بە ێمناای
و خۆزااای ەخ ااارە ە ەختەاااوت ەوو ساااب حەبااای اااالیۆەی قاااوت ەاوخ.
ز ا وو وڕی ئەو زااەڕۆلە بەرز و ەەاوری اانە ە زااوێن رەک ەخ ەوتاان و
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بە ڕەلە خۆرااااا ەخەا لەو بەرە و بەرزاریااااانەی ئەو ناااااوخ ،ەرسااااانەوخ بە
ڕەلە ەخگەڕانەوخ ناو ەخررا ە ،ەختەاوت ەساێک بە تاێ وخ ڕاوراا ەخناێن.
نەخوێنرخواررشااای ەخ ێناااارە ساااەر ئەوخی ەانیشاااێک و زااای ر و گاااۆرانی
بەسااەر ئەو ەخررااا و ەراامەنەەا ەڵباارات و ب ێااک .ئەوخناارخی ڕااب ن ا چااوو
اتبوون ا ناااو ژوورخ انیااا

ە لە ەخرگا انیااا ەرا تااا بااێن نااا ب ااۆ و

ئیتر بوۆ بەرخو قەراغ ەخررا تاوخ و سواری ڕاڕۆڕ ببن.
خاتوو نەزرر گوتی:
 بە خوا ئەگەر لاێم گەڕێان ەان باۆ خاۆ ئە رەک ەوو ساەتاتە لێارخبم ،یچی ەرکە ناو  ،وخک ڕاڕانەوخ ڕووی رەخ ەێرەخ ەی و گوتی
تو خوا با لە ژوورخ خۆزاە ڕاا باکەو و ساەرری ئە ەخرراا اوانە
بکە  .تۆ بوۆ .ە اتیتەوخ ،ڕاروور م لەگە خۆت بۆ بێنە.
ەێااارەخ ەی ە لە ەخسااااک و ەخ و چاااااو زاااتن ببااااووخوخ و ەناااار
حەسابووخوخ ،گوتی:
 چب حەراەا ەخچێک ،ڕارووی چیک باۆ بێانم .بە ڕێکەنیانەوخ گاوتی:ەستە وخرخ لەگەڵم ،لێرخش ەە ر ەەناوێنە .ئەی چاا نااخۆرتەوخ؟ بە چ
ەەتلو زوێنی نان وارەنە ەزی ەر تەرنی ئە ەرمەنانە ەرار نییە.
خاااتوو نەزراارخ چاااری نەەااا ،ەسااتا و بە گاااڵتەوخ ەسااتە ۆڵەرە ی بە
ەێرەخ ەررا ێشا و گوتی:
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 ەخبا ئەەە بۆ بکەرک ،چی ەخقەوەب؟ئیتاار ڕااێکەوخ چااوونە ەخر بااۆ الی ئەواناای تاار .ەەوورااا سااواری
ئەسانسێر بوو بۆ چینی خوارخوخ ە ڕێستۆرانە ەی لب بوو.
خااوارەخەەنییە ی زۆر لە سااەر ەێزێکاای زۆر ەرێاار بە ڕرااز ەانرابااوو
لەگە قااااائ و ئەو زااااتانە و چااااا و قاااااوخ .خەڵکێکاااای زۆر لە ەخوری
ااۆەە بووبااوو  ،ەررە ەی قاااڕی خااۆی بە ەخسااتەوخ گرتب اوو و بااۆ
خاۆی ەخباوو حەزی لە چیایە ،بی ااتە نااو قاااڕە ەرەوخ ،ئینجاا بچێااک لە
سەر ەێز ەانیشێک و بی اوات .ەراارخ خوارەنە انیاا وخک یای ئەوا
نەبااوو ،باارن و گیااوە و فااتە و راااڕراخ نەبااوو ،خااوارەنی ئەوا بررتاای
بوو لە چەنر ۆرخ زخاڵتەی خۆش و گۆزتی ەررشک و گۆزاتی گاای
سوورخوه راو و چەنرخ ا اۆری ڕەتااتەی ساوورخوه اراو و بارژاو و
ێلکەی واڵو بە ساغی و ڕا کراوی و چەنرخ ا ۆر ێک و زایررنی
و استەر و ە ەلەبی و چا و قاوخ و نانی بۆر و سوی.
ەنااارێک لەو اااۆەەڵە خەڵکاااانەی ە ەخوری ەێااازی نان وارەنە ەراااا
ەابوو ،قاڕە ەرا ڕو ەخ رە .تا ەخچوونە سەر ەێزخ ە ،نیاوخی ەخ ەوتە
خوار  .اوخنتەچی و ەختەوت لە ەخەی گاا بەرباوونە ،یای وا ەباوو
ەوو اار و ساب ااررش قاااڕە ەی ڕاو ەخ ارەخوخ ،ەختەاوت ەنەاای لە
ەارا ەۆزرباااووخوخ .ەراااار باااوو ئەو ەساااانەش ئەورووڕااای نەباااوو و
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خەڵکاای ەیلەتااانی تاار بااوو  ،چااونکە ئەورووڕاای زۆر بە ناسااکی نااا
ەخخۆ و ەخزانن ە ەەتیرخرا ەەزکە و ەەاانە نیایە ە ڕاوی باکە
و گاااااو نەەخنە سااااای ەت و تەنرروساااااتیی خۆراااااا  .لە ەەااااااتەتی
ورەخ اااانیش تەنیاااا سااا رف ەرن زۆر زرااااەخخۆرری ااارە و ەوو اااار
قاڕە ەی ڕو رەخوخ ،بەاڵ ئەوانی تر زۆر بە وانی و بە ڕێکی ،وخ و
نەەی و بری ڕەالەاررا نەەا و زەرەیا لب ات ە خەڵک باۆ ورگای
وا حەرای خۆی بەرێک.
نان وارە و چا و قاوخش تەواو ،ئیتر ەخبوو بوۆ باۆ قەراغ ەخرراا و
سواری ڕاڕۆڕ بابن .ەەووراا گوتیاا بێەوەاا لەو ڕێویشاانرخرەا
ەخبێااک و ڕخنااەە لەو چاوخڕێمااا بااکە  .چااونکە لێاارخ ڕێورسااتی بە
زانینی نەبوو و ەەوو زتێک ئاسا بوو.
ەرسا سواری تا سی بوونەوخ و ابرا برەنی بۆ ورساتە ی ەخررااری
ەزااتی .ەابەراان و ەر ەساااە انتااا ەی خساااتە بەرەخەاای خاااۆی و
چاورا گێوا لە ەخوروبەری خۆرا  ،حەڕەسا و چاورا زخق بوو.
ڕاڕۆڕ لە قەراغ ەخرراا ە ڕاوخساتابوو .ەختەاوت زاارێکی چەنار چینیایە،
ەخرگاااای خاااوارخوخ ە لەوێاااوخ خەڵاااک و ئوتوەبیااال ەخچاااوونە نااااوی،
ەختەااوت ەااا و ئەزااکەوتی ئەژەرهااا و ەێااو و ئەو چەزاانە ان ا وخرخ
گەورخ و بەساااااەانە  .لە بەرەخەاااای ئەو ەخرگااااا ئاساااانە ەوو ەخروازخ
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ئەژەرهااانەەا بە سااەەا خەڵااک وخسااتابوو و چووبااوونە ناااو رە ەوخ.
بەزی ەرخ زۆررشیا

رێکار و تەەەلە و خەڵکی ەڵهاتوو و باناری

قاچاااغچی بااوو و قوخقوێکیااا ەخسااک ڕااب رەبااوو ،وخک ەەسااەلەك
گوتی ،سەگ ساحێبی خۆی نەەخناسییەوخ.
ئەحمەە بەگ و اوڕێکانی و ژنە ا

ەر سو بووبوو و نەرانرخزانی

چی باکە و چاۆ ئێساتە ئەەاا ڕێیاا ەخ ارا بچانە نااو ئە لێشااو و
ەخراااا و ئە

اااۆرخ خەڵکاااانەوخ ،ەر وخک ئەەاااا  ،لەەااا و لەوالش

خەڵکی بەسەروسیما و لێوخزاوخ ڕاوخستابوو

ە بۆ ئەو ۆنفرانساە

بانر راباوو  .بە ەاەااوریەوخ ساەرری رە ترراا ەخ ارە ە ئەەە چای
بکە و چۆ بتوانن لە ناو ئە تەزاەە زۆرخەا خۆراا ەخربااز باکە
و بچنە نااو ڕااڕۆڕخ ەوخ ،ئەوخش تەنهاا ەخرگاا باوو ە ەەاوو لەوێاوخ
بچن و لەوێشەوخ بچنە سەر

بۆ ناو ڕاڕۆڕ .ئاخری ناچار وتیاا چای

بکەراااان ،ەر ەخباااااب باااااوۆرن و وا ب ێااااین ،نەزمانورساااااک باااااوۆرن و
بشەەڕێینەوخ ،چۆ بەەڕێینەوخ ەوۆ ە؟ خۆ تا سی نییە بچین ساواری
بین و بەەڕێینەوخ.
ناچار بە بۆڵەبۆ و حەڕەساوی ەخستی رە تررا گرت تااوخ و لەرەک
یا نەبنەوخ و لەرەک و نەبن.
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ڕۆلیساااێکی زۆر ەوتباااووخ ناوراااا  ،ئەوخنااارخ غەڵبەغەڵاااب و قیاااوخ و
زاتەزات بوو ،ەر ەس گوێی لەوی تر نەبوو.
گوڵزار خانم گوڕی ەارە خۆی و ڕووی ارەخ ەێارەخ ەی و بە ەەاوو
ێز و توانای قیوانری ە بەزکە ەێرەخ ەی گوێی لب بێک ،گوتی:
 -قااوڕ بەسااەرەا نەبێااک ،بە سااەری ڕێ ەەاابەر و

ر ەاان ەر ئێسااتە

ەخستبە ب ەخەر و ناگەەە یک و  .ئەەە بۆ ئەوخنرخ ەخقیاوێنن ئە
ئاگرتێبەربوانە.
ئەحامەە ەخساتی خساتە ڕەناا ەخەای ،ئەوراش ەر وخک ئەو قیوانااری و
گوتی:
 ئەەە بە خێرەرتوەێڵ ئە

ڕاسوۆرت ساەرر ەخ رێاک ،لێارخ و لەبەر قاچااغچی و

ەەوو ڕۆلیسەش لێرخرە.

خاااتوو نەزراارخ ە زۆر تااووڕخ بووبااوو و خەررااک بااوو راساای خااۆی
ەاەڕێک ،بە ەەوو ێزی قیوانری و گوتی:
 -ااورخ باااو م بااا بەەڕێیاانەوخ ،ۆنفرانساای وا

اااو

اارە ،بە خااوا

باو م ەن ەووڕێم نارەت.
ەكتۆر تاە گوتی:
 -ئێااوخ تەحاا ەولتااا

ەبێااک ،ەر ئێسااتە ەخچاام ەاوای رااارەەتی لە

ڕۆلیسااانە ەخ ە و ەخڵااێم نەخۆزااما لەگەڵە و ئااێمە ڕیااررن و ەەااوو
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ەەااوو تەزااا و قەرخباااڵ ییەەا تااب

سەرسااوین ،ناااتوانین بە ناااو ئە
ڕەڕرن .بەزکە چارێکما بکە .

ە تۆر خۆی رە بە ناو خەڵاکە ەەا ،ڕاساوۆرتە انی ەەووزایانی بارە
لەگە خۆی و گوتی :بەزکە بە اۆی ئە ڕۆلیساەوخ خاۆ بەەرەنامە
زوێنی سەرر رەنی ڕاسوۆرت.
س رف ەرن گوتی:
 -وهاڵ زۆر بازە ،ەنیش ەێام لەگەڵاک ،بە ەرەوو ماا

ەر ەختاوانین

زاتێک بکەران .بە چاوتروو اناارنێک ەرەوو یاا لە چااو و بااوو و
ەوتااانە نااااو قەرخبااااڵ ییە ەوخ .باااوو بە نیاااو ساااەتاتێک ەر ەسااایا
نە ااااتەوخ ،باااوو بە ساااەتاتێک ەر نەباااوو ەراااار .ئەەاااانی تاااررش لە
ەاخانرا خەررک بوو زێک ببن .ەوارای ساەرررا

ارە وا سا رف ەرن بە

زەلەزااە و لێااو و چەناااگەی ئاوساااو و سااەروڕۆتەال ی زااێواوخوخ
گەڕارەوخ ،ەختەاااااوت لە حەر و غەزاوخ ااااااتووختەوخ و ەەاااااوو بە
حەڕەساااااوی چااااوو بە ڕیااااررەوخ و بە بەرزی گوتیااااا ئەوخ چیتااااا
بەسەر ات؟ ئەوخ بۆ وا ەخزەلی.
س رف ەرن ەخسوخ ەی بە ەخ و لێوررا ێنا و بە بەرزی گوتی:
 ەوتم ،ەوتم ئەرزی ڕاڕۆڕخ ە ،ەەووی ڕۆنی ڕیاا ڕژاباوو ،ڕۆنایەە یاانە و ئەو زااتانە .ئیتاار نەەزاناای و خلیسااکا و بە ەخەاارا ەوتاام،
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قاچیشااام وا بااازانم زاااکاوخ ،چاااونکە زۆر ەێشاااب و نااااتوانم لەساااەری
ڕاوخستم.
ەەوو ناڕخحەتیی خۆرا بۆ ەخربوی و گوتیا ئەی وا ە تۆر؟
س رف ەرن ەخستی ەا لە ئەژنۆ و قاچی و گوتی:
 -ەر نازانم چیی لب ات ،وا بزانم ڕاسوۆرتە انی گو

رە.

ەەوو ێشارا بە ەخستی خۆرا و بە ڕەرۆزەوخ گوتیا :
 چیی؟ ڕاسوۆرت و بوو ؟ ئەی باو ە گیا ئینجا چی بکەران؟ ئەیبااۆچی نەچااوو بااۆ الی ڕااۆلی  .خااۆ ئەو گااوتی ەخچاامە الی ڕااۆلی

و

ەاوای رارەەتییا لب ەخ ە .
ئەوا لە قساااە و بااااس و ەڵە اااوتێیەەا باااوو

ە ساااەری ە تاااۆر لە

ەوورخوخ و بە ەخسک ڕاوخزانرنەوخ ەخر ەوت و ئیشارختی ەخ ارە ە
وخر  ،تاوخ و ئێوخ نەرە  ،ڕاسوۆرت ەۆر نا رێک و نار ڵان ساوار بان.
بااااش باااوو ە تاااۆر ەەاااوو ڕاساااوۆرتە انی بە ەخساااتەوخ باااوو و لەوخ
ەخچوو ەۆزرابنەوخ .ەەاتەت ەوتنە خۆرا و ەر ەساە انتاا ەی
ڕا ێشا و ەڵەارت سا رف ەرن نەبێاک ە لەبەر قااچی بە ایک ۆرێاک
توانای ئەو اارخی نەەاابوو .لەڕاو زخالەێاک اات بە الرەوخ ە ەرای وا
قااااچی زاااە باااووخ و ناتوانێاااک انتاااا ەی ەڵەرێاااک ،ااااتە الرەوخ بە
تەرخبیی ی سەرر ك لە ەەغرربی ەخچوو ،گوتی:
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 رارەەتیک برخ ؟ ەن حەەاڵم.ەەوورااا ڕێیااا خااۆش بااوو ،گوتیااا ئەر وهاڵ خێاارت بنووسااێک و
ڕەالەاااری انتااای س ا رف ەرنی ەا و انتااای گااوڵزار خانمیشاای خسااتە
سەر ،چونکە ڕخوڕخوخرە ی بچوو ی ڕاب باوو .اابرا ڕێشایا

ەوت و

گوتی ەوا بکەو بۆ الی لێورسراوی ڕاساوۆرت .ەەووراا چاوو و
ەوتنە ناو قەڵەباڵ ییە ە ە ەنار
بووباااوو ە لەڕاااو ساااەرررا

ساووک بووباوو .ەخنەایش بازاتر

ااارە نە اااابرا و نە انتا اااا ەرارەاااا .

ەەاوو ڕرتەڕرتیاا ڕاب ەوت ،بە تاااربەتی سا رف ەرن و گاوڵزار خااانم.
س رف ەرن لەسەر ڕاساوۆرت ڕانەوخساتا و ەوتە ڕەلەقااژ و ڕا ارە
و انااابرە بااۆ ڕااۆلی  ،بە ئیشااارخت و سااورری ئینەلیاازی و ااورەی
تێکەڵکااارە

ە بەزاااکە ڕۆلیساااە رۆنانییە اااا تاااب باااەە

ە ەنااار

ئینەلیزریاااا ەخزانااای و ەخباااوو بااازانن لەبەر ئەوخی ئەو زاااوێنە ێااای
گەزااااک و سااااەررانکەری ۆراو ااااۆری ەیلەتااااا بااااوو ،بە تاااااربەتی
ئەورووڕ ای ە لە تاااو زسااتا و بەەاار و باوبااارانی واڵتە انیااا ڕارااا
ەخ رە.
س رف ەرن بە ەخسک و بە ەخ و چاو بە زەلەزە و ب بب گوێرا بە
ئێشاای قاااچی ،ەر ڕەالەاااری ئە و ئەوی ەخەا و وای ەخزاناای ااابرای
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ح ەاڵن ،ەچی ئەو ەر وخ و بەەر توارەوخ و گو بوو ،س رف ەرن بە
ڕەرۆزی و زورزخریەوخ بە ەولێری و ۆریانە ەخرەوت:
 چماااا ەر ەخەزانااای ەخ و چاورشااای چاااۆنە و چیااای لە بەرەا باااوو؟ئەەاان قەت وا بێرخسااەاڵت نەبااوورمە ،ئەەە بااۆ ئ ا ەوۆ وا لااب بەسااەر
ااات؟ خااۆ ەرچییاا اام ەرە ،لە ناااو ئەو انتااارەەارە .ئەی ئەەاان لە
ۆنفرانسە ەی چی لە بەر بکە .
گوڵزار خانمیش لە ناو قاوقررشک و ڕاڵەڕەساتۆی خەڵکای ەخوروبەری
لەبەر خۆرەوخ ەخرەوت:
 -ەخ ب ااب ەاان بااۆ انتااا ەەم ەارااب ،ەخبااا خااۆ ڕا

ێشااارە ،ەرچەناار

قورساایش بااوو ،بەاڵ بااا ەر بە خااۆ بااوارە .ئێسااتە ەاان چاای بااکە ؟
ەرچاااای اااالە بازااااە انم ەرە ،لەوێاااارا  ،بە خێاااار تاااااوخ و ڕۆژی
ۆنفرانسە ە بیکەەە بەر بۆ ەوای ۆنفران

واوچۆنی وابرێیک.

ئەحمەە بەگی ەێرەرشی بە تونری ڕێی گوت:
 ەاڵاااک ااااو بێاااک باااۆ ەوو ساااب ڕۆژ ئەو انتاااا زلەت باااۆ چ باااوو،ەخچووی بۆ سەەەری زررخی واق واق؟ بۆ سەەەری حەج و ەە ە و
ەەەرنە؟ ئە

ەەوو ەلوڕە و لەت بۆ چ بوو.

ئەورش بە تووڕخبوونەوخ وخراەی ەخەارەوخ و ەخرەوت:
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 ەاان چااووزانم واەااا بەسااەر ەێااک و ەخ ەوراانە ئە ڕۆژخ؟ بااۆچیغەربم ڕب بوو .ئەگەر ەخەزانی ،بە خوا ەر لە لەنارخنەوخ تااوخ و ئێارخ
ئاڵتونیا بۆ ەڵوزتبا  ،ڕێم نەەخ ات.
ڕاسوۆرت تەواو بوو و وخرگیرا  .یای سەرف ەرنیشایا وخرگارتەوخ.
ئەگەرچااای ە تاااۆر و ەاەۆساااتا چووباااوو بەەوای اااابرای حەەاڵااارا
بەەڕێااااااان ە لەبەر قەرخبااااااااڵ ی و ەاناااااااروێتی و حەڕەسااااااااوی ەر
نەزیانرخزانی ێیە و چیی لە بەرەا بوو.
ئەوخناارخی ڕااب نەچااوو لە ەوورخوخ سااەرف ەرن و ە تااۆر گەرشااتنە الی
ئەحمەە و ەوو ژنە ەی ە بە ەرار انتای خۆرا و ئەوانای تارخوخ لە
ڕەناراا اارا ڕاوخسااتابوو  .ەەوورااا بە ڕەرۆزااەوخ ەر لە ەوورخوخ
ڕرسییا چی بوو و چیتا

رە؟

 سەرف ەرن قیوانری و گوتی: ەۆزرمااانەوخ ەۆزرمااانەوخ ،تاااوخ و اااتە نزرااک ە تااۆر گاااوتی :وخاڵانتا انمااا ەۆزراایەوخ ،ااابرای قوڕبەسااەر لە ناااو ااۆەەڵە انتا ااانی
خەڵکی ەانابوو لە الی ڕێولیکەی سەر ەوتنەسەر .
سەرف ەرن بە بەزریەوخ ەوخ گوتی:
 ئەو نەگااابەتە ەر نازااازانم چیااای لاااب اااات و چەنااار ەلسێکیشااامانەەارب.
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خاااتوو نەزراار ڕرس ایی :ئەی زااەو ەت چیاای بەسااەر ااات؟ رااا ڕخباای
زکور ك

انتا انتا ەۆزریەوخ.

ە تۆر گوتی:
 ەاەۆسااتا زااەو ەت بە ەرااار انتا ااانەوخ ەااارەوخ ،ەخی زوو ب اکە ،ەستن با ئیتر بوۆرن و سەر ەورن ،وا ەخنەیشیا ەا ،ئیتار ئەوخنارخی
نەەاوخ ە ەزتییە ە بکەوێتە ڕ .
ەر ەسااااە ڕەالەاااااری ەلااااوڕەلە ەی ەا و زااااوێنی ە تااااۆر ەوتاااان،
ەرچەنااارخ قەرخبااااڵ ییە ە ساااووک بووباااوو ،ەەاااوو ساااەر ەوتبوونە
ساااەر باااۆ چینااای ەووخ  ،بەاڵ

ێشاااتا ەنااار

اااار ەر تووزااای

ڕاڵەڕەستۆ ەخ اتن ،بە تاربەتی الی ڕێولیکانە ا .
تاااا گەرشاااتە الی ڕێولیکانە اااا  ،خااااتوو نەزرااارخ ەوو اااار خلیساااکا و
خەررااک بااوو بە ەخەاارا بکەوێااک ،بە تاااربەتی ە ڕااێ وخ ەی لە ڕاااژنە
بەرزخ ا بوو ە ەر بۆ چوونەەاااڵ و ساەر ەختاوخت و ئەو اۆرخ
زااااوێنانە بە ەڵاااااک ەخ ااااات ،نەک باااااۆ ساااااەەەری وا ە ڕا ەڕا ە و
ڕۆرشتنی زۆری بە ڕب ەخوێک .بەاڵ خاتوو نەزررخ تازخ ئەو ڕاێ وهی
ورباااااوو و گاااااوێی نەەخەارە تەەە و لاااااۆەە و تاااااانەی ەس ،ئەوخی
ەخ اارەخ بەری و ڕێاای ە خااۆی حەزی ڕااب ەخ اارە ،ەرچەناارخ ەناار
ااار ئەو حەزانەی زۆر زخق بااوو بااۆ تەەە و تااوەری ئەو ،تاااوخ و
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نزرکتااررن ەساایش لە ەخرووناای خۆراارا گاااڵتەی ڕااب ەخ ااات ،تاااوخ و
چەناارخ ا ااار لەگە

ااچە گەورخ ەزاایرا ە بەزااوو بااوو و ەنراڵاارار

باااوو ،ەخباااوو بە ەشاااتوەورا لەساااەر ئەو اااۆرخ خۆڕازانااارنەوانەی،
ئەورش گوێی نەەخەارە ەس و ەڵی زۆر تەڕ بوو .ە خەڵک چەنر ەڵی
تەڕ بێااک ،اایک نەبااب ەخبااب وا لە خااۆی نە ااات ە ببێااتە ێ ای لااۆەە و
تااانەی ەسااانی تاار ،ئەگەرچاای لە ئەورووڕ اا ڕیرێرناای وا ەخبینرێااک ە
ڕشتی وا چەەاوختەوخ خەررک لووتی بەر ئەژنۆی بکەوێک ،ەچی بەو
حا و چرچی و لۆچی و ەاەاوریەوخ ێشتا لچە ەی ساوور ەخ اات و
ەوو تەڕۆلکە سووراورش لە سەر ڕووەەتە اانی ەاەخناب و ەساب بەو
حاڵەوخ بیانبینب ،بەزخریا ڕێیانرا ەێاتەوخ و ەخڵاێن تاو خاوا ەڵیاا بەوخ
خۆزە چەنر ڕۆژێکیا ەاوخ ،ەخبا وا بکە  .بەاڵ خاتوو نەزررخ ڕیاری
وا نەبوو و ێشتا بەگوڕ و ێز و توانا و لێهاتوو باوو ،تەەەنای نزراک
زەسک بوو ،ەچی حەزی ەخ رە لی چۆڵەی بیساک ساااڵنە لە بەر
بکااااات .باااااۆرە ئەو ڕۆژخ بە ەخسااااک ئەو ڕاااااێ وخ ڕااااااژنە بەرزانەرەوخ
ەاەابوو.
ەرچۆنێااک بێااک ،ەەااااتەت خۆرااا ەخربااااز اارە و بە ەنکە ەناااک
زوێن رەک ەوتن ،انتا و ەلوڕەلە ەرا سەر خستە سەر  ،چونکە
ڕێولیکە ەش زۆر نالەباار باوو ،ەەاووی ئاسان باوو و تەساکیش باوو،
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ئەگەرچی ڕاڕۆڕخ ە ڕێە ی تری ئاسانتری ەبوو ،بەاڵ نەتارخزانی ە
بۆچی ەر ەخبوو خەڵک ەەوو لەوێوخ بچنە ژوور .
گەرشتنە سەر  .سەرێی چی؟ ئەو خەڵکانەی لە خوار بەساەر رە ارا
اتبوو  ،بەزی ەرخزۆررا لەو ۆڵە گەورخرەی ساەر بە اۆەەڵی
ڕاوخسااتابوو و تێااک خزابااوو  ،ەسااارەتییە ناسااراوخ ا
ەختااوخت رابااوونە ئە

ە بان ار و

ۆنفرانسااە ،ەەااوو ەاەاااو و لە سااەر انتااا و

ەلوڕەلە انیااااا ەانیشااااتبوو و ەرچاااای ئەوخی ڕراااازی گرتبااااوو لە
بەرەخ لێورسااراوانی وخ ااو ەخڵااێن وئیساات
وخ ااااو یاااای ئوتێلە ااااا

ەاتری ەز اتییە ە و ەر

ە لە الی ئەوانەوخ لیاااال وخرەخگااااری بااااۆ

چوونەناو ژوورخ ا  ،ەەوورا باناری قاچاخچییە اا باوو  ،ئەوانای
تر با

ایک اۆر تواناای ئەوخراا نەباوو ە ڕێشایا باکەو و بچان

لیل وخربەر و بوۆنە ژوورێک و زوێنێک و ەنر ڕشوو بارخ  ،بە
تاربەت ڕیرخەێرە و ڕیرخژنی وارا تێرا باوو ەر خەرراک باوو بە ڕێاوخ
ڕۆحیا ەخربچێک ،ئەوخنرخ ەانروو و ی ک بووبوو .
گوڵزار خانم ێشای بە خۆررا و گوتی:
 ئا ا قوڕ بە سەری باو ی باو م ،خاۆ وتماا ئیتار تەواو ،وا ەخچاینەاەخنیشین ،ەچی سەرر ە ،سەرری ئە
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ە ەنمەی ئێرخ بکە.

ئەواناای تااررش ەر سااو بووبااوو و ەر ەسااەرا لە ەڵاای خۆراارا و
لەژێاار لێااوخوخ نااااڕخزاری و تااووڕخری خااۆی ەخرەخباااوی ،یاای واراااا
ەبوو بە بێ وەێری ەخستی بە ەخسترا ەهەا و ەخرەوت:
 وخاڵ بۆ خۆ ئیتر ەر لە ڕەنارە ەاەخنیشم.ژنە ا

ەوتنە چرڕەچرئ:

 چب ەارکم لە ڕێای خاوەا ،لە وێاوخ بچیانە حەەاەێاک ساەرئاوێک ،خاۆخەررکە بەرەیزخڵرانما ەختەقب ،ئێوارخ بوو لە ئوتێلە ە ،وا ئێستا زەوخ.
ئەو خەڵکااانە ە بااۆ ۆنفرانسااە ە اااتبوو  ،ە نەوخە سااەە ەسااێک
ەخبااوو  ،ورەخورەخ بە سااەرر رەنی رە تااری لەرەک نزرااک بااوونەوخ و
ۆنفرانساە سەرروساەەەرخرە .لە نااو

ەوتنە بۆڵەوخاوتە و باسای ئە

ئەو ەسانە چەنر ژ و ڕیاوی ئەە ررکاریا تێرا بوو ،چەناررن ڕیااوی
گەن و ڕیاری ساورری ،لە ەەووراا سەرنجرا ێشاتر ،ەنار ڕیااو و
گەنجی ئێرانی بوو لەگە چەنر ژنێکی لەچکبەسەر ،رە ێکیا

انتای

ەخستی رەخوخ ەلوڕەلی ەشارڕێوانی خوێنی ەخر ێنا و ەوتە ەەح
و ەشااارڕێوانی ااچە گەنااجە ەی لەگەڵیااا بااوو .ەرااار بااوو لە زەااانی
ەارسی گەرشتن ،ئەەانیش ەوتنە سەال ئاغا و سەال خانم لێیاا  ،بە
تاربەتی ە تۆر تاە ڕێش ەەوورا

ەوت و چووخ الرا و گوتی:

 ەن ە تۆر  ،ەختوانم رارەەتیتا برخ ئەگەر ەوزکیلەرە تا39

ەرە.

ە تۆرخ ژنە ە سوڕاسی رە و گوتی:
 -ئە

اااچە زۆر تێاااک چاااووخ و باااوورارەوخ و ەشااااری خاااوێنی بەرز

بووختەوخ ،ئێمە ڕێش ئێاوخ بە ەوۆ ەرە ای تار لە ۆڵا نارخوخ ااتوورن،
ئەەانی تررش نازانم لە وێوخ اتوو .
خەررااااک بااااوو بااااۆ ەوو سااااەتاتێک ەخچااااوو ە ئەەااااا بەو حاااااڵەوه
ڕاوخستابوو  ،نە بەررا ەخ ەوت بچنە ڕێشاەوخ باۆ الی لێورساراو ،نە
ەس ەر ەخ ااات بە الرااانەوخ ب ااب چیتااانە .ئیتاار بێاازاری و ناااڕخحەتی
خەرراک بااوو بەااتە ئەوڕەڕی ە خاااتوو نەزرارخ ڕرراسااکە ەی ەخسااتی
ەارە ەێرەخ ەی و خۆی گورج ارە ەر وخک بچێاک باۆ زۆرانەارتن و
ڕەالەااارەانی ەوژەنێکاای سەرسااەخک ە گااوڕی ەارە خااۆی بااب ئەوخی
ەساایش ئاگاااەار بکااات ،وخک گااوللە و برووسااکە و بە ەەااوو ێاازی
ڕااڵی بەو خەڵااکەوخ نااا ،ئەوانەی ڕرزراا گرتبااوو ،ەر قااوخ و زااتەرا
بااوو لەگە ەاەورخ ااانی ئەو  .ڕاااڵی بە ەەااوو ەس اەوخ نااا و گااوێی
نەەارە نێو و ڕاڵوێوخناا و ەەاوو زاتێک تااوخ و خاۆی گەرانارخ الی
لێورساااراو .ااااغەزی ەختاااوخت و ڕاساااوۆرت و ئەو زاااتانەی گااارت بە
ەخسااتیەوخ و بە تووڕخبااوونێکی زۆرخوخ باارەرە بەرەخەاای ەاااەورخ ە و
قیوانری بەسەرررا و گوتی:
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 -ئەوخ چیاایە؟ ئە

ە ەناام و ناااو ئاااگرخ چیاایە؟ ئااێمە لە اان خۆەااا

لەسەر ەختوختین و حکوەەتی رۆنانی ەەوو ارخ انی بۆ رەوورن و
قەو باوو خەڵااک باێن و ڕ و ێمااا ڕیشاا باارخ  .ئاێمە لە سااەتات
ەزتی بەرانییەوخ لە ناو تەرارخ و ەوۆ ە و تە سایرا بە ڕێاوخرن ،رەک
ەوو ەس لە ەیوانە ااااااانی ەخوڵەت خەررکاااااا
نەخۆزیی ەڵیا

ەر ئێسااااااتە ەخەاااااار ،

ەرە .ە حاڵتاا وارە ،باۆچی بە خەڵاک ەخڵاێن وخر .

ڕاڕۆڕ ەی وارە؟ ئەەە قەبرخ ،ڕاڕۆڕەا ەروخ خۆزتررن زوێن و ێی
ەرفە ،زتی واەا قەت نەەروخ و نەبیستووخ.
خاااااتوو نەزراااارخ ە سااااوور ەڵەەرابااااوو ،ەخسااااتی ەخلەرزی و ەڵاااای
ڕەلەڕەلای ەخ ارە ،لە تووڕخریارا وای لاب اااتبوو ە ئەگەر ڕێای بکاارارە،
ابرای لێورسراوی ەخەارە بەر چەڕۆک.
خاتوو نەزرره لەسەر قسە انی ڕۆزک و گوتی:
 -بۆ ئە

ەەوو خەڵکە ەوو ەس ەانیشتوو و ڕاریا ەخ ە ؟

ەوو ابرا ااانی ناااو ۆزااکی ارخ ەرااا بە حەڕەساااوریەوخ ساااەرری
خااااتوو نەزرااارهراااا ەخ ااارە .رە ێکیاااا بە ئینەلیزریااا كی ەنااار زاااو
قیوانری بەسەرررا و گوتی:
 بەس بقیاوێنە ،سااتۆئ ..سااتۆئ .ئەوخ چیااتە ئەوخ بااۆ وا ەخ ەی؟ ەرئێستە ڕۆلیسک بۆ بانر ەخ ە .
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خااااتوو نەزراااره بە ەڵچاااوونێکەوخ وخراەااای ەارەوخ ە ەخەااای گاااۆی
نەەخ رە لە تووڕخریرا گوتی:
 تۆ ڕۆلیسم بۆ بانر ەخ ەی؟ وخاڵ ەن ئێساتە تەلەەاۆ باۆ ساەەارختو حکااوەەت و لێورسااراوی حقااوقی ئینسااا ەخ ە
ەختوختی ئەوا

ە ئااێمە بااۆ سااەر

اتوورن.

ە ااابرا گااوێی لەو قسااانە بااوو ،ەناار سسااک بااوو و ەوتە قسااەی
نەر و گوتی:
 تۆ ەەوو ئە خەڵکە ەخبینی؟ ئەوختا ئێمە ەر ەوو ەساین .ەوێنابو ئەەوۆ ەر تەتتیلە.
ناااوی ەوو سااب ەژناای بچااوو ی گااوت ،ەژناای ئەرسااتەر و ەژناای
چاای ،گااوتی بااۆرە وا ەەااوو زااتێک زاایرازهی ڕساااوخ و وای بەسااەر
اتووخ.
خاتوو نەزرره گوتی:
 ئێمە ەقی ئەوانەەا نییە ە تۆ باسیا ەخ ەرک ،ئێمە زوێنما باۆەرە و ئەەە ژەارخی ژوورخ ا .

گیراوخ لە ڕاڕۆڕخەا و ژوورەا
رە ێك لە ابرا اا ساەرری ەنار

ااغەزی بەرەخەای خاۆی ارە ە

ەرار باوو ڕێیاا گوتراباوو ە ئەو خەڵکاانە ەێان و ەر زوو ژوورراا
بۆ گیرابوو ،بەاڵ زۆرری ئەو ەەوو ەسەی ە بەزی ەرخ زۆررا
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خەڵکااااای قاچااااااغ و ەڵهااااااتوو و بێکاااااارخ باااااوو لەگە قاچااااااغچییە
سااەرخ ییە ا و ئەوا وخک بانااری ەاەیااا وابااوو لە سااەر ئەو قەراغ
ەخرراا و سااەر ساانوورانە بااۆ ەخرباااز رەنی خەڵااک بە ڕااارخ و ەراااررش
بوو ە لە ناو ئەو چەزانە اربەەخساتانی حکوەەتە اانی ئەو زاوێنانە
زااەررک و ەەکااار بااوو  ،اایک ەس و اایک ڕۆلیساایش نەران ارختوانی
بەر ب لێشاوی اتنیاا بەار  ،چاونکە لە ەەاوو زاوێنێک زاەررکیا
ەبوو.
خاتوو نەزرر و ابرا ەرسا بە ڕاڵوەساتۆ و زخحامەت خۆراا گەرانارخ
الی ئەواناای تاار ،ەێاارەخ ەی تااووڕخ بووبااوو و ەر ئاااگری ەخ اارەخوخ.
ئەوانااای تااار خاوراااا ەخ ااارەخوخ .ڕێباااواره ئێرانااای و ئەەااا ررکاااای و
سوررریە انیش ەر ەسێک زتێکی ەخگوت ە خااتوو نەزرار و اابرا
گەرشتنە الرا .
ورەخ ااا

لیلاای سااب ژووررااا ەرارااب ،بەواناای تااررش ەرا و ااابرا

ڕاسااوۆرت و اغەزهكااانی باارە و لەگە ەوو ەساایا چااوو ئیشااای
ئەوانیش ێبە ب بکات .ەەوورا لە ەڵی خۆرانرا ەوتارا بۆ خااتوو
نەزرر رە .ەێرەخ ەی ە ئەوسا تووڕه بووباوو ،ەوو ساب ئااەەررن و
ەخست ۆزیی بۆ رە لەگە ئەوانی ترا.
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گوڵزار خاانم ەخساتی ەارە ەلوڕەلە اانی خاۆی و بەەخ ئەو اارخرەوخ
گوتی:
 ئااا خوزااکم ڕخباای ەاڵااک ئاااوا بێااک ،بە خااوا ئااازارەتیی تااۆ نەبااوارە،تاوخ و سبەرنێش ەر لێرخ ەخەارنەوخ.
خاااتوو نەزراار ەناار سااەروڕۆتەال ی خااۆی ڕێااک خسااک و ەوتاانە
زاااوێن رەک باااۆ ئەو زاااوێنەی اااابرا ڕێااای گاااوتن .ەرساااانەوخ ساااەر
ڕێولیکەرە اای تاار ەوتاانەوخ .خاااتوو نەزراارخ سااەر ەوتە سااەر و بە
ەنکە ەنک انتا ەی بەەوای خۆررا ڕا ێشا و گوتی:
 ئەی چاااۆ  ،بە خاااوا بااارا ئەوخنااارخ تاااووڕخ باااوو و لەرزرااام و ەڵااامڕەلەڕەلی ارە ،بە ەەرقەەی ئەو غەوزی گەر نیایە ،ڕۆحام بە قورباانی
بێاااااک ،ئەوخنااااارخ تاااااووڕخ بووباااااوو  ،گاااااوتم ەر ئێساااااتە ەخ ەو و
ەڵناستمەوخ و ەڵم ڕاەخوخستێک ،چاونکە ئەەە حاا نەباوو ،ساەتاتێک
ەوا ساایا  ،لە خااوارخوخ ەر تەرناای بەز  ،بە ەزار قوڕبەسااەری و
ەوتاان و خلیسااکا و ونبااوو و انتااا ونبااوو  ،تاااوخ و گەرشااتینە
ساااەر  ،ەچااای وخرخ لێااارخش وابێاااک ،ەخ ئەەاااانە بە خێااار واڵتااان و
خااااااوخ ەخوڵەت و ساااااەەیر و ساااااەەارختن ،ئەگەر ئاااااێمەی اااااورەی
بەەبەەخااک ەر چااارخک چااارخ ی ئە
سەربەساااتی و ەق و ەاەماااا

ااۆرخ واڵتااانە سااەربەخۆری و

ەباااوارە ،ئیتااار بە خاااوا لە ەەووراااا
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ڕێشااکەوتووتر ەخبااوورن .ااورە بەو چەناار سااا و لەتە و بەو ەەااوو
ەڕخزااە و گوڕخزااەرەی حکااوەەتە ەی بەغاارا و بەو ەەااوو زااەڕی
ناااوخۆ و برا ااوژریە ێشااتا لەو زااوێنان ی ە ڕێیااا ەخڵااێن ەخوڵەت و
ەاڵ ەاڵ ،بازتررن.
ەاەۆستا زەو ەتی ەێرەی اتە قسە و بۆی تەواو رە و گوتی:
 ەر لاااب گەڕ  ،بە خاااوا ەڕخزاااە و گوڕخزاااەش قەرنا اااا ،ەر ئەوزەڕی ناوخۆرە نەبوارە و ەەووەا وخ و رە ە

اار رە ار و رەک

بوورنااارە ،باازانە ئێساااتە ئەو ورەسااتانەەا نەبووبااوو بە بە ەزاااک؟
بەاڵ ئاااخ نااازانم بااۆچی ورەخ ااا و سااەرۆ ە انیا ئەوخرااا لە بیاار
نیااایە ە اااورە چەنااار بێکەساااە و ئەگەر خۆراااا ڕشاااتی رەک نەگااار ،
ەوژەنە انیا

ەروا تەڕاڵ و تۆڕێنیاا ڕاب ەخ ە  .ئە ەخ ە بە گاری

ئەوی ەراااکەەا ئینجاااا ئەگەر رە ێکیاااا نەەاااا و لەنااااو چاااوو ،ئینجاااا بە
ئاسااااانی ئەو الرەی تااااررش لەنااااااو ەخبە  .ئاااااخ ،ئاااااخ خاااااۆزگە قەت
ورەخ ا ئەوخرا لە بیر نەچوارە.
ە تۆر ە لە ەوارانەوخ بوو ،لە ەڵی خۆررا گوتی:
 ار لێما گەڕێن با بەەرنە ڕەنار ک و ڕشوورەک برخرن.ئینجااا ەاەۆسااتا زااەو ەت و خاااتوو نەزراارخ ژووری  ٠٠٢و ئەحاامەە
بەگ و گوڵزار خانم ژووری  ٠٣٢و ە تۆر تاە و سا رف ەرن ڕاێکەوخ
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ژووری ٠٣٤را وهرگارت .ەر وتوەاک ەختەاوت لە ئاوتێلن ،ژوور بە
تەنیشااک رە ەوخ و ڕاڕخو و ەااڵ و ااۆ و ەەااوو زااتێک .ەاەۆسااتا
زااەو ەت و خاااتوو نەزراارخ چااوونە ژووری خۆرااا  .ژووری گااوڵزار
خانم و ئەحامەە بەگ ژوورێکای گەورخ باوو ،ەوو ورسایی نوساتنیا
تیاااااەا بااااوو لەگە حەەااااا و تەوالێااااک و ەخستشااااۆرێکی خنجاااای نە،
ەروخ ا سە ۆڵبەنرێکی بچکۆلەی تیاەا بوو ە ئااو و بەەار و ۆ اا و
ئاوی ەیوخ و ئەو زتانەی تیااەا ەانراباوو .خاوارووی ژوورخ ەش ەوو
تاک قەنەەە و ەوو سب ورسییشی لب بوو لەگە ەێزێکی ناوخڕاسک.
ژوورخ ە ەوو ڕەنجەرخزاای ەبااوو ە ەخروواناای ب ا س اەر باااڵکۆنێکی
خوی ەووروەرێر ە بە ەخوری ئەو ڕاڕۆڕ و ەزتییەەا ااتبوو وخ او
ڕشاااتێن و لەوێشاااەوخ ەخرراااا و ەخرخوخ ەراااار باااوو و ڕەنجەرخ اااانیش
ڕەرەخرە ی ئەستووری بازیا ڕێوخ رابوو.
گوڵزار خانم و خاتوو نەزرارخ ەر وهک باوراوخ خۆراا بەرەارە ساەر
ێەااا اااا و بەەخ بۆڵەوخاااوتەوخ لە ژوورخ انیاااا ەانیشاااتن .ە لە
ەخرگا ەرا ەرا ،ەەووی ێشتا نیاو ساەتات نەبووباوو گەرشاتبوو .
ئەحمەە بەگ چووخ بەر ەخرگا و گوتی :ئب ئب ئەوخ ێیە؟
س رف ەرن بوو و ەنر بە ڕەرۆزەوخ گوتی:
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 ئەحمەە بەگ ،ەخبب بوۆرنە خوارخوخ ،ڕێستۆرانە ە لە ەوای ساەتاتەزااک و نیااو ئیتاار ەاەخخرێااک .بااۆرە ەخبااب بااێن تاااوخ و نااا ب ااۆرن،
ڕارخزی ناوێک ،ەر ەختوختناەە ە ڕیشا ەخەخرن و ەخچینە ژوور .
ئەحمەە بەگ ڕێش ئەوخی وخراەی براتەوخ ،لە ەڵی خۆررا گوتی :ەاڵاک
ئااااوا بێاااک .ئەوخ ەی گەرشاااتی و چ زوو ئە

ەەاااوو ەخنەوباساااەت

بیسک .ەواری ئاوڕی لب ەارەوخ و گوتی:
 بە خااوا ااا ە ساا رف ەرن ئەوخناارخ ەانااروو و بێتاااقەتم ،ڕخنااەە ەرنەتوانم بێم ،ەر یچیشم ڕب ناخورێک.
گوڵزار خانم لەوێوخ اواری رە و گوتی:
 ئەگەرچی خەررکە زێک ەخبم بۆ ڕیااڵەرەک چاا ،ئەوخنارخ ساەر ژاەخ ااات ،بەاڵ بە خااوا ەەااوو ەزااتییە انی رۆنازیش ام لەسااەر تاااڕۆ
باااکە  ،ەنەااااو لە ژوورخ ناااارەتە ەخرخوخ تااااوخ و ەخگەرااانە اااب.
ساااااا رف ەرن ەر لە بەر ەخرگااااااا ەوخ لەگە ئەحاااااامەە بەگ ڕااااااێکەوخ
ڕاوخسااتابوو  ،بە گەرەاای و بەڕەرۆزااەوخ قسااەی ەخ اارە ،ەختەااوت نە
بااای ەرااوخ و نە بااارا  ،بەو لێااو و ەخ و چەناااگە ئاوسااااوخوخ و بەو
قاااچە زااەلەوخ ئەوخناارخی ڕەلە بااوو ە بااووات نااا ب ااوات ،چاااونکە
نەوسن بوو و زۆری حەز لە خوارە بوو ،گوتی:
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 ورخ ا ە بێن بازترخ .لە ئێساتەوخ تااوخ و بەراانی زۆرتاا برسایەخبێااک .خااۆ زااار نیاایە بچیااک زااک بکورااک و ب ۆرااک .لە ەزااتی و
ڕاڕۆڕەارن و لە ناوخڕاستی ەخرراەارن ،وا ەوتە ڕێش ،ئ ەشەو تاوخ و
بەرانی لە ناو ەخرراەا بە ڕێوخ ەخبن ،ئیتار تااوخ و بەراانی نە ناا

ەرە

و نە اایک ،چااونکە ڕێسااتۆرانە ە ەاەخخرێ اک تاااوخ و ەزااتی بەرااانی،
ئەوسا ەختوانین بوۆرن نا ب ۆرن .سەتات ەخش ەخگەرنە ب.
ئەحمەە بەگ ناچار بوو لەگەڵی بووات ،بەاڵ گوڵزار خاانم نەرتاوانی و
خەرراک بااوو گێااررش بێااک .چاونکە ڕاااڕۆڕخ ە ەوتبااووخ ڕ و ەناار
بااارە ەش قااارم بااوو ،بااۆرە لەبەر زااەڕۆلی بە ێااز و بەگااوڕ ەوتبااووخ
ەڵاتەک ەڵااتەک و بەرزبوونا وه و نزەبااوونەوخ .خاااتوو نەزراار خااۆی
گورج رەبوو .ئەگەرچیش گوتبووی ە ناچێک و یک نااخوات و زۆر
ی

ە ،بەاڵ لە كۆتاریرا لەگەڵیا چوو .ەوای ئەوخ ،ئەورش چینێاک لە

گااوڵزار خااانم ڕاااڕارەوخ ە بچێااک لەگەڵاای و ڕێشاای گااوت ە ئەورااش
وخ ااو ئەو ەانااروو و بێتاااقەتە ،بەاڵ

ەر چااوونە ە بازااترخ .گااوڵزار

خانم خەررک باوو ئەوخنارخی تار گێار بێاک و ساەری ەخساووڕارەوخ و
لێیاااا ڕااااڕارەوخ ە وازی لاااب بێااانن و ئەو لە ڕااااڵکەوتن زرااااتر یچااای
ەرکەی ناوێک.
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ەەااتەت زاوێن رەک ەوتان باۆ ڕێساتۆرانە ە ،ئەگەرچای ئەوخنارخی
نەەااااابوو ە ەاب رێااااک ،بەاڵ بە یمەتاااای ساااا رف ەرنی نەوساااان ەر
خۆرا گەرانر و ەررا ەوتن.
وڕێستۆرانە ەر ۆڵێکی بەررن و خۆش بوو ،الر ای وخ او ژوورخ اا
ەخرووانی بە سەر ڕشتێنە باڵکۆنە ەی و ەخرووانی بە سەر ەخررااەا .بە
ااۆەە و چااوار چااوار و زااەش زااەش و بااۆ ەواناازخ ەساایش ەێااز و
ورساای ڕرااز رابااوو  .خااوارە ڕرااز رابااوو لەگە زخاڵتە و نااا و
سەەوو و ەرخی ئەورووڕی .ە ناا ەانارا ،ەخباب ەرخی لەگە باب
بۆ ەر سب ژخەە ە ،یی وارا

ەرە خۆزاتررن خاوارە لە الی ناا

و ەرخرە ،بە تاربەتی ەناڵە اا  ،یای وازایا
ۆرخ ەەچەورریە ا

ەرە لە ترسای قەڵەوی،

ەڵرخبرێر .

سا رف ەرن ڕااێش ەەوورااا

ەوت و بە ڕەلە قاااڕی خااۆی لااب ڕااو اارە،

ەر وخک ئەوخی ب ێک ەخی ەرسەتە نەوخ ا ەڵەیر  .چاوو لە ساەر
ەێزێکاای ەرێااری ەواناازخ نەەەری ەانیشااتن ،ئەگەرچاای خۆزاایا ڕێاان
ەس بااوو  .خاااتوو نەزراارخ ەر خەەاای گااوڵزار خااانمی بااوو ،بااۆرە
ناوخڕاساااتی ساااەەونێکی بە چەقاااۆ لەت ااارە و نااااوخ ەی ڕاااو ااارە لە
گۆزتی ەررشک و زخاڵتە و ئەو زتانە ،ەوو اێلکەی اواڵو و ەنار
ڕەتااااتەی سوورخوه راورشااای الی اااێلکە ەوخ ەاناااا ،ەەاااووی خساااتە
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یسااەرە ی ڕاااک و ااوانەوخ ك ا لە ناااو انتااا ەخسااتییە ەررا بااوو ،لە
سااااوچێکی ەێاااازخ ە ەار نااااا و گااااوتی ئەەەش بەزاااای گااااوڵزار خااااانم.
ەێرەخ ەی سەرری رە و گوتی:
 -ئە

یسەت لە و ەخر ێنا؟ تۆ ب ێی بهێ ن نا بەررتە ەخر ؟

خاتوو نەزرر بە بوواوخ سەرری رە و گوتی:
 ئەی قابیلە؟ ئەگەر ەسێک نەخۆش بکەوێک را تواناای نەبێاک بێاتەئە زوێنە و بمرێک لە برسانا ،چۆ ناا ب اوات؟ ەان خاۆ لە ڕیااوخ
لێورسراوهك

ڕرسایی ،گاوتی ەختاوانی و ەنار

ەس ئەگەر نەتاوانن

بااێن ،خۆەااا بۆرااا ەخبەراان ئەگەر خەبەرەااا باارخنب .ەچاای تااۆش
ەونیاات بە قااوڕ گاارت .لە زراارخ ە ە گاوتم ناااتوانم بااێم ،ڕاروورا اام
لەگە خۆت بۆ بێنە ،سەری ەنیات لب اتەوخ رەک.
ەەااوو گوتیااا وهاڵ باااو م ەی ئاااەەررن ،ەەووەااا ەخسااتەڕاچە و
بێرخسەاڵتین ،تۆ نەبوورتارە ،بە خوا ئێستەش لەو ۆڵە چەقیبوورن.
خاتوو نەزرر ڕێکەنیی و گوتی ئە زخەانە بێرخسەاڵت بەزای خاوراوخ،
ەخبب خەڵک نە ێ ێک ەقای ب ورێاک و لەساەر خاۆی بکااتەوخ .خااتوو
نەزرااارخ ەرێااارخی ەا بە قساااە ەی و گاااوتی وخ اااو ەساااتەر چااا رچاااڵ
گوتوورەتی "ا لم تکن ذئبا ا لتک الذئا  ".ڕیاوخ ا ڕێکەنین و گوتیاا
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وهاڵ باااااو م ئە خوزااااکە خوێناااارخوارانە خەررکاااان ەر بە ڕەناااار و
ەەسەلهێنا تەواو ەخەان ەنە ونەوخ.
ئەحمەە بەگ بە خۆزییەوخ ەڵی ەارب و گوتی:
 ئەر باااااو م ،ئێسااااتە نیااااوخی ەونیااااا ژ حااااو می ەخ ااااات ،ئیتاااارەەساااەلهێنانی چااای و ڕەناااا و ڕاسااااری چااای .ئەوختاااا ەساااز تااااچەری
ساااەرۆ وخزرری بەررتانیاااای توزەاااا باااۆ ەوو ااااررش لەساااەر رەک
برەرەوخ و ەڵبرێررا و نزرک ی ەوانزه سا حاو می بەررتانیاای ارە.
ئەی ەەلاایکەی ۆڵەناارخ ،ەەلیکاای چەناار زااوێنێکی تاار ەر ژنە ،ڕخئاای
مهوری چەنر زوێنی تار ەر ژنە ،ساەرۆ وخزررانی نرساتا ەساز
گ اناااری ەر ژ نەباااوو؟ باااێجەە لە ەاااررر تاااا و ساااەرۆ ی حیاااز ،
سەرۆک زەررکاتی گەورخ گەورخی ەنیا .
ەاەۆستا ز وك ت

ڵی ەارب و گوتی:

 ەن ەەیشە ڕخئیم لەسەر ژ باش بووخ ،ئەوراش لەبەر ەارکام ،بە خاوائەوخی بە ەناااڵی لە ەارکماام ەرااوخ ،ئااازاری و غیرختاای وابااوو و ئەوهی ئەو
ەخرکرە ،بە چوار ڕیااو نەەخ ارا ،ەخ اوڕ و چای بەخێاو ارە ،ەەووەاا
بووبوورن بە ڕیاورش ،ە چاوی لب ەاۆڕ ەخ ارەرن و ەخرەاوت ئەو ئیشاە
نابێااک وابێااک ،ەسااما زاتمااا نەبااوو ڕێاای ب ێااین نە  ،ەخ ااوڕ و چاای
گەورخ اارە ەەوورااا بە ناوبااانەی باااش و خوێناارخوار و سااەن ەتزا و
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ڕێکوڕێااک ،باو مااا

ەر ئاگازاای لااب نەبااوو ە چااۆ گەورخ ب اوورن .ئەو

ەر ەخچااوو اسااویی ەخ اارە و ەخراارارە ەخسااتی ،ئیتاار اایک ،باااو م زۆر
ەەقیر و بێرخسەاڵت بوو ،بەاڵ ژنی وه و ەارکم ە بوو.
س ا رف ەرن و ە تااۆر تاااەلیش بەەخ چاااخوارەنەوخوه رە اای زااتێکیا
گێااوارەوخ ،ئیتاار ەسااتا بااوۆ  ،خاااتوو نەزراار ڕەرەاخااب چازاای بااۆ
گااوڵزار خااانم وخرگاارت و لەگە

یسااە ەی ەڵاای گاارت و ڕۆرشااتن

بەرخو ژوورخ انیا  .ئەحمەە بەگ یسە و چارە ەی لە ەخستی خاتوو
نەزراار وخرگاارت ،سوڕاساای اارە و گااوتی ئیتاار تااۆ ئەزرەت ەە ێشااە و
خۆ بۆی ەخبە و ەخڵێم ئەوخ نەزررخ خانم بۆی ێناوی.
گاااوڵزار خاااانم لە ژووورخ ەی ەوتباااوو ،ڕخنەااای بووباااوو بە لیماااۆی
زخرە ،لێااوی سااوی بووبااوو و چەناار ارێااک ڕزااابووخوخ و حاااڵی زۆر
ڕەرێشاا باوو .ەخساک و ڕلاای زاتبوو و گەڕاباووخوه ساەر ێەا ەی،
سااەری بە لەچکێکاای سااوی ەڕانااربوو ،ڕااا

ەوتبااوو و خەررااک بااوو

چااوی ەخچااووخ ساەر رەک و ەناار ەااات بووباوو ە تەقا ی ەخر اای
ژوورخ ەرا

ات و ئەحمەە بەگ بە یساە خاوارە و ڕەرەاخە چااوخ

گەرشت الی ،بە ڕەرۆزەوخ گوتی:
 -چۆنی؟ بازتر بووی تۆز

نوستی بۆ خۆت؟
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گااوڵزار خااانم وخک نیااوخ بێهۆزااێك زۆری لە خااۆی اارە ە بتااوانب
وخراەااای باااراتەوخ ،چااااوی ااارەخوخ و بە زەاااانێکی ەنااار قورساااەوخ
گوتی:
 ئااۆ ەر لێاای گەر  ،بە خااوا ەر گەرشااتمە قەراغ قەباار و گەڕاەەوخ،ئەوخنرخ حاڵم خرائ بوو ،ەر بە ارێاک ڕە ام ەوت .رااخوا ەرچای
ااااەر ەرە ،ساااواری ڕااااڕۆڕی ڕخزاگااارا بێاااک .خاااۆ خەڵاااک نیاااوخڕۆ
ەخ ات.
ئەحمەە بە ەڵوێوخبوونێکەوخ گوتی:
 ەاڵک بە قوڕ نەگیو  ،ئەوخ چییە خۆ ڕخنەک ڕێوخ نەەاوخ .ئەوخ باۆ واتلب ات؟ خۆ تۆ بەرگەی یک ناگری ،ئەوخی سەر و قەاڵەەتک ببینێاک ،وا
ەخزانێک ڕاڵەوانیک ،ەچی نازانن بە نیو سەتات چیی لب ات؟
ئ ا حاامەە بەگ زۆر ناااڕخحەت بااوو بااۆ ژنە ەی و بەزخراای بە ڕخناار و
سەر و لەچکە ەی و بە بێ ااڵییە ەی ااتەوخ و ئااراەی نەەاا ،نەرزانای
چی بکات ،زتە انی ەخستی ەانارە سەر ەێزخ ە و گورج گوتی:
 ئەوخ چاااارە ،چارااا ااای گەر و خۆزاااە .ئەوخ خااااتوو نەزرااارخ باااۆیێنای ،وا ڕارووزی بۆ ێنای .ەخ ەستە قاوەب چاا ب اۆرخوخ ،ئێساتە
ەڵک ەێتەوخ سەر خۆی ،ەخ ەستە ەخی.
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ئەحاااااااااامەە بەگ ڕانەوخسااااااااااتا لەسااااااااااەر وخراەاااااااااای ژنە ەی و بە
ەخستەڕاچەریە ەوخ گوتی:
 ەخڵێ ای چاای؟ ئەگەر زۆر بێتاااقەتی ،بااا بچاام ب ااێم بەزااکە ە تۆرێااکەبێک با ار بوۆ خاتوو نەزررخ بانر بکە .
گوڵزار خانم ە ەستی رە ەێرەخ ەی زۆر زاورزه باووخ و خەرراکە
سااااااەری ەونیااااااای لاااااااب ەێااااااتەوخ رەک ،گااااااوڕی ەارە خاااااااۆی و بە
زخرەخخەنەرە ی بێتیانەوخ ەساتا ەانیشاک و با زۆری لەبەر ەڵای ئەو
گوتی:
 ئەرەڕۆ ە تاااۆری چااای و خااااتوو نەزرااارخی بەساااەزەانی چااای؟ بەوی

ی و ەانروێتییە بێک چی بکاات .ەان زۆر بازام ،ایچم نیایە ،ەر

ئەوخ بوو لەبەر ەڵتەک ەڵتە ای ڕااڕۆڕخ ە ەنار گێار باوو  ،ئەگیناا
ئێستا زۆر بازم .بۆ ەڵنیاری ەێرەخ ەی ،قسە ەی تەواو رە و گوتی:
رەووخ .ەر ئێستە ەخر اۆەەوخ و

 ئەەە چارە؟ وهاڵ ارێکی بازتائیتر ەر بە تەواوی چاک ەخبمەوخ.

ئەحمەە بەگ اتەوخ سەر خۆ و بە خۆزییەوخ گوتی:
 ئەر وهاڵ ،ئەەە ئەو بۆی ێنای لەگە ئە ەوو ڕارووخش.گوڵزار خانم چارە ەی لە ەخسک ەێرەخ ەی وخرگرت و بە سوڕاسەوخ گوتی:
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 اری ڕاسک بێک ،بە خوا زۆر ژنێکای ەەرە و ئاازارە .ئا ەوۆ ەرراایەەووەا

ەوت ،خوا چا ی بۆ بکات.

بەرااااانی زوو ساااا رف ەرن خەبەری بااااووخوخ .بە چاااااوی خەواڵااااوو و
نیااوخ راوخ و بە ڕەرۆزااەوخ ەسااتا و لە سااەر ێەاا ەی ەانیشااک و
چاوی نا بە سەتاتە ەی ەخستیەوخ .لەڕو ڕاڕەڕی و گوتی:
 خاااۆ زۆر ەرخناااەە ،ئەوخ چاااۆ باااوو وا ەرخنااار خەبەر باااووخوخ،ەخسااتی بە سەروسااە وتیرا ێنااا و ەسااتارە سااەر ڕااب ،ڕووی اارەخ
ە تۆر و گوتی:
 ا ە ە تۆر ،وا بزانم زۆر ەرخنەە ،ەخبب ەستین ئیتر.ە تااۆر خەبەری بااووخوخ ،ئەورااش سااەرری سااەتاتە ەی ەخسااتی اارە.
ەوای ئەوخی تەراااانە ە ەی اااارەخ چاااااوی و بە زەااااانی خەواڵااااووخوخ
گوتی:
 ەاڵک ئاوا بێک ،ەرخنەی چی؟ خۆ ێشتا س تات ڕێن و نیوه.سا رف ەرن ە لەگە ە تاۆر ئە ژوورخرااا بەر ەوتباوو .قاوەب ئاااوی
خوارەخوخ و گوتی:
 نا نا ا ە ،بە سەری تۆ زۆر ەرخنەە ،تاوخ و ەڵرخساتین و خۆەااۆ ەخ ەرانەوخ و ەخچاین باۆ ڕێساتۆرانە ە ناانی بەراانی ەخخاۆرن ،ەر
ەررا نا ەورن.
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ە تااۆر ڕااێ ەوخ ەی ڕا ێشااارەوخ سااەر خااۆی و خااۆ ەڵەێااوارە سااەر
الرە ی تری و نوستەوخ ،بەەخ ئە

ارخرەوخ گوتی:

 ااورخ ااا ە ەرخنەاای چاای و ەررانە ا تنی چاای؟ تاااوخ و سااەتات نااۆڕێسااتۆرانە ە ااراوختەوخ ،وا گررمااا ەاز ا را ،ەنیااا ئاااخر نابێااک ،ەوو
سب چار اانە و ێای ساانرورچی ەرە ،ەخچاین ەخرکاورن و ەخر اۆرن،
ئیتر ئە ڕەلەڕەلەی بۆ چییە؟
س رف ەرن ە ەر ڕەلەی بوو باۆ ەساتا و خۆئاەااەخ رە  ،وخراەای
ە تۆری ەارەوخ و گوتی:
 اوڕخ بااابە ،تاااوخ و ئااێمە ەڵرخساتین و ئەواناای تااررش ەێاان ،ەخبێااتەەرخناار ،بااۆچی بچااین لە چار ااانە و ئەو زااوێنانەی ەی نااا بکااورن و
بی ۆرن؟ ئەەی ئێمە لەسەر ەختوختی ۆنفران

ناین؟ خۆزاک ەخزانای

ڕااااااااڕۆڕخ ە زۆر قەرخبااااااااڵ ە .ئێساااااااتە ەر ااااااایک ناەێنێاااااااک و ئەو
ڕخزوڕووتانە ەەووی وخ و حەڵوا ەڵرخلوزن.
ە تااااااۆر لەسااااااەر ەەااااااا ڕاااااااڵکەوتن و نوسااااااتن ەاراااااا وه و ەر
نەزااااجوواڵرەوخ ،بەاڵ وخراەاااای ساااا رف ەرنی ەارەوخ ،لەسااااەرخۆ ەر
وخک بیەوێک خەوخ ەی بزڕێک ،گوتی:
 ااا ە گیااا  ،وا باازانم بااۆ خااۆت ەناارێکی تاار بنوورااک بازااترخ ،اایکنەبێک باا حەوت ەساتین ئەگەرچای ئەوسااش زۆر زووخ ،بەاڵ قەرناا
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ئەل و م اولی  ،ئیتاار نااا و بەرچاااری چاای و ەڵلوزااینی ڕخزااوڕووتی
چاااای؟ بااااۆچی ئەو ڕخزااااوڕووتە قوڕبەسااااەرانە ەختااااوانن بچاااان لەو
ڕێستۆرانە نا ب اۆ ؟ ڕارخراا لە او
ژخەی نا لەو ڕێستۆرانەی زەو

باوو؟ باۆچی تاۆ وا ەخزانای

نانما لاب خاوارە بە چەنارخ؟ ئەوخ

ئێمە لەسەر ەختوختین ،بۆرە ڕارخرا لب نەسەنررن ،ەر ئەو ەسانەی
لب بوو ە لە ۆڵە ە ەربووەا و لەگە ئێمە ەختوخت اراو  .چااوت
لب بوو ئەو چەنر ەاڵەی تر ە ەخباوو ڕاارخ بارخ چەناررا ەا؟ ە تاۆر
لە ەڵی خۆررا تووڕخ بوو و بە ەنر بێزارریەوخ گوتی:
 ااا ە ئەگەر تااۆ ەختەوێااک بااوۆ ،ەناایش ەواراای ەێاام .بە خااوا ااارزووخ ،ەڵناستم.
س رف ەرن چاری نەەا و گوتی:
 ەرفااای خاااۆتە ،لەبەر تاااۆەە ..وای گاااوت و چاااوو بەرخو حەەاااا وتەوالێک و خەررکی خۆی بوو.
ساا رف ەرن خااۆی تاسااولووس ەا و لاای گااۆڕی ،لە ژوورخ ە چااووخ
ەخر و رە سەر بۆ بەرەخر ی ەاەۆستا زەو ەت و خاتوو نەزرار ،لە
ەخرگا ەرانی ەا و گوتی:
 ەاەۆستا زەو ەت ،ەخی ەستن ،ەرخنەە ئیتر.خاتوو نەزررخ خەبەری بووخوخ و ەێرەخ ەی خەبەر رەخوخ و گوتی:
57

 ەسااتە ەخنەاای اااک سا رف ەرن ەێااک ،لە بەر ەخرگااا ەخڵێاک ەسااتنەرخنەە.
ەاەۆستا زەو ەت ڕرسیی:
 بۆچی سەتات چەنرخ؟خاتوو نەزرر ەوای ئەوخی سەرری سەتاتە ەی رە ،گوتی:
 سااەتات زااەش و نیااوخ ،ئەرەڕۆ ەسااتە ،ڕیاااوخ ە لە بەر ەخرگااارە،وای گوت و بە ڕەلە ڕاڕەڕی و چووخ بەر ەخرگا و گوتی:
 اک س رف ەرن چی ەخەەرەووی؟س رف ەرن وابی ەارەوخ و گوتی:
 وخاڵ ەخڵااێم ەسااتن بازااە ،بااا زوو بچااین بەرچاریە ەەااا ب ااۆرن وخۆەا ئاەاەخ بکەرن .سەرف ەرن لەسەر قسە ەی ڕۆرشک و گوتی:
 اااورخ باااابم ەساااتن ،ساااەرری ئە ەرااامە و ەخرراااا اااوانە باااکە ،سااەرری ئە زااارخ ەزااتییە زلە بااکە  ،خااۆ ئااێمە یچمااا نەەرااک لە
زەڕخزەق و نوستن زراتر.
خاتوو نەزرر گوتی:
 بازە وخاڵ ڕاسک ەخ ەرک ،وا ەڵرخستین و خۆەاس رف ەرن وازی لە ئەحمەە بەگ و گوڵزار خانم رە.
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ۆ ەخ ەرنەوخ.

ئەوانیشی خەبەر رەخوخ بۆ ئەوخی خۆرا ئاەاەخ بکە  .گاوڵزار خاانم
بازاااتر بووباااوو و ااااتبوورەوخ ساااەر خاااۆی ،بەاڵ ەرااامە و زاااک ی
ەختەوت لە نەخۆزیی ی چەنر ڕۆژخ ەستاوخت وه.
سەتات ەزک ەەوورا لە بەر ەخر ی ڕێساتۆرانە ە ڕاوخساتابوو ،
چونکە ێشتا ەاخرابوو .ەرچەنار ەەاوو زاتێکیا ئاەااەخ رەباوو و
ئیشکەرخ ا

ەەوو بە گور ی خەررک بوو .

ەخرگاااا ااارارەوخ و ەەاااوو خۆراااا

ااارە بە ژوورەا .ێشاااتا ەر بە

ەخوری خوارەنە انرا ەخساووڕانەوخ .ە تاۆررش گەرشاتە الراا  ،ە تاۆر
بەرانی بازی لب رە و بە زخرەخخەنەرە ی وخک ڕێکەناین ڕووی تاب
اارە و گااوتی :لە سااەتات ڕێاان و نیااوخوخ اااک س ا رف ەرن خەبەری
رەووەەت وخ و ەخرەوت ەرخنەە ەساتە ،ەچای ئەوختە ڕێساتۆرانە ە
لە خۆەا و ئەو ەاڵە ئێرانییە زراتر ێشتا ەس نە اتووخ.
س رف ەرن خەراڵی الی ە تۆر نەبوو ،چاونکە لە ەشاتوەوەا باوو لەگە
خۆی ە چی ەڵەر و چی ەڵنەگار و اا ڕەنیار خۆزاە .نازانێاک
رەک ێلکەی واڵو ەڵەرێک را ەوا  ،ئەی ئەوخی لە نااو ئەو قااڕەەا
چییە؟ ئەورش لە ێلکەی ز ەقاو ەخچێک ،با ەنارێکیش لەوخ ەڵەار ،
خرائ نییە بزانم تاەی چییە .ئینجاا ەوتباوورە نااو نانە اا  ،ساەەوو
بااب رااا ااولێرخ بە ااونجی رااا ب ا بااب ااونجی ،ن اا ،لە ەررە ەرااا
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ەر

ەبێااک بازاااە ،یچااای تیااا نیااایە ،خاااۆ ڕانا ااات لە ەخساااتی ،باااا بچێاااک
ەانیشێک .ئەگەر یی تررش نەبوو ،ەختوانی اارێکی تار و ەوو ااری
تاااررش بێیاااتەوخ ،بەاڵ ئااااخ ،باااا ئەو زاااوانە خاااوێوریەی ەااااەی باااۆی
ڕاوخساااااتێک ،ئەگەر ئەو بێشاااااەرخەە ئە ەوو سااااای ڕۆژخ لە یااااااتیی
زە

ی ژنی لە ەو انە ە ااری بکارەارە و رارەەتییا ی نا ما ەرنای

باارارە ،ئەوسااا زااە

ش ەخرتااوانی بێاک و بااۆ خااۆی ەناار ڕابوێرێااک

وخ و ئە ژنانە و ئە نانە خۆزانەی ب اوارەارە .ە تاۆر لە خەرااڵی ەا
و گوتی:
 ا اک س رف ەرن ،ئەوخ خەراڵک لە وێیە چاوت لێیە ێشتا ەسایوا نە اتووخ؟
ساااا رف ەرن گااااورج بااااووخوخ و بەەخ

ێشااااتا چاااااوگێوا و برارەناااای

خوارەنە ان وه گوتی:
 ئاااخر ااا ە گیااا  ،گااوتم بااا ەناارخک زوو ەسااتین و بە ناااو ئەڕاڕۆڕخەا بەەڕێین ،ەر ەخڵێی زارێکی تەواوخ.
ە تۆر گوتی:
 زۆر بازااە ،بااا بچااین ەانیشااین نااا و چارە ەەااا ب ااۆرن ،ئەوساااەخچین ەنر ەخگەڕێین .ڕێکەوخ چوونە الی ئەوانای تار و ەانیشاتن و
ەوتاانە نااان وارە  .ڕێسااتۆرانە ە زۆر ەڵەیاار و خااۆش بااوو ،بااۆ و
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ەڵماااای چاااااو و قاااااوخ و نااااانی گەر ئیشااااتهای خەڵکاااای ەخ اااارەخوخ،
ئەگەرچاای زۆر ەساایش لە ناااو ڕاااڕۆڕ و ەخرراااەا زۆر تێااک ەخچاان لە
بۆنی ەخررا و ەڵچوو و بەرزبوو و ەابەزرنی زەڕۆلە ا

ااتب ە

بای قارم ەڵرخ ات و ڕاڕۆڕ زە ا زە انی ڕب ەخ ات ،وخ و زاەوی
گوڵزار خاانم ە زۆر تێاک چاوو و نەخاۆش ەوت ،بەاڵ ئەو بەراانییە
ەخررا و زەڕۆلە انی ئارا و لەسەرخۆ بوو  .ەوا ەزی ز و اێمن
بوو ،بە ڕێچەوانەی ەوێنب ئێوارخ اتب ە سوار بووبوو .
گاوڵزار خاانم بە زۆر اااتبوو ،بە تااربەتی لەبەر ەڵای خااتوو نەزراار ە
زۆر بە ەخورر ارا اااتبوو و حەزی رەبااوو ە ئەورااش بێااک .بە چەناار
ڕاڕخوەا تب ڕەڕرن ،چەنار ڕارخوێاک بەساەر رە ەوخ باوو و ورسایی
لاااااب ڕراااااز راباااااوو ،لەەااااا و ئەوالش ەر ەخرگاااااا بااااااوو و ەر
ەخرگاااارەكیش ەخچاااووخ زاااوێنێک .خەڵاااک ڕەرزاااوب و بباااوونەوخ و لە
ناورااارا و لە ڕەناااا و ڕاساااارررا ەوا و سااایا و چاااواررش بە اااۆەە
ەانیشاتبوو  ،زۆررااا

اوڕی گەنا و ڕیااوی بازووئەسااتوور و بە ێااز

بوو  ،رە ی ۆڵێکی بە ۆڵەوخ بوو ەر لە لێفە و ال و ەرچییە ای
ەبااوو ،ەختەااوت ەااا و حاااڵی ەر ئەوخ بااوو ە بە ااۆڵیەوخرەتی و
ەەوو زتێکی لە ناوەا بوو ،ئەوانە ەرساا ەخنەیاا لاب بەرز رەباوو
و ەخچااوو بەگاار رە ارا ،راااخوە ەناارێکیا ەخراناارارە قاقااای ڕێکەنااین،
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چەناار ەسااێک ەخچااوو بەگاار رە ێکاارا ،یاای ەرکەزاایا ەرااار بااوو
ەشتوەوی حسا

و ڕارخ و ب و ڕێیا لەگە قاچاغچییە ا ەهكرە،

راخوە باسی نهێنی و بەڵێنیا باوو لەگە رەک .خەڵکاانێکیش ەباوو
بە بێاارخنەی بااۆ خۆرااا لە سااەر ئەو ورس اییانە ەانیشااتبوو  ،ئەوخی
غەزختاا ی بە ەخسااتەوخ بااوو و ئەوخی تێباای ڕااب بااوو ،ئەوخی چااای
ەخخااوارەخوخ و ئەوخی ڕااارچە اااغەزێکی بە ەخسااتەوخ بااوو و زااتێکی
ەخنووسی ،ئەوخی لە ڕەنجەرخ اانەوخ ساەرری ەخرراا ەی ەخ ارە .لەڕاو
س رف ەرن گوتی:
 ئەو ا ،وهاڵ لە ەوورخوخ ڕخزاری ک لە زار و ئاواری ەخچێک ،ساەرربکە خۆ ئەوخنرخی لە ڕاڕۆڕخەارن ،لە ئەرز و ەونیا ەابواورن.
ئەوانی ەرکەش سەرررا

رە و گوتیا :

 وهاڵ وارە ،ەواتە نزرک ەوتینەوخ.بەرنێکی تررش ەروا بە ناو ڕاڕۆڕەا ڕیاسەرا

ارە و چاوونە ەخرخوخ،

لە قەراغ زاااااورا ئاسااااانە ەررا ڕاوخساااااتا و ساااااەرری ئەو ەراااااامەنە
ەڵوەێنەرا ەخ رە ،ەرچەنر چاوراا باوی ەخ ارە ،ەر ئااو و ەخرراای
بێبن و بێسنوور بوو ،ەنارێکیا ەاات ەخباوو و بیاری لەو ەێشاک و
ااۆرخ زااتانەی ەروسااک اارەووخ،

بیاارخ بلیمەتااانە ەخ اارەخوخ ە ئە

وخک ەااوۆ ەی ئاسااامانی ە ئەو ەەااوو خەڵاااک و ەاارۆ ە بە ەناااا و
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گەناا و ڕیاارخوخ و بەو ەەااوو بااار و انتااا و ەلااوڕەلە قورسااانەوخ
ەخچنە ناو ئەو ژوور و خاانووخ ئاسان و تەنە ەرەوخ و چاۆ ەخەوێاک
و بە سەر ئەو ەەوو ئەرز و زااخ و ەاخ و ەخرراراانەەا تاب ەخڕەڕێاک
و بە چەناار سااەتاتێک ەاارۆ

لەوڕەڕی ەونیاااوخ ەخگەرەنێ اتە ئەوڕەڕی.

ەر وخک لە ناو تەلەەزرۆ و ەخنار و باسیشارا ەخربیناین ،نەک انتاا
و ەلوڕەلی ڕێباوار و ەوسااەیر ،بەارخ ەخباابە و ئوتاوەبیلیش ەخخارێتە
ناوی اتب زەڕ ەرخ ا ئەو ەخبابە و چەک و تفاقانە ەخگوێزنەوخ باۆ
الی زوێنی ڕێورستیا .
ئوتوەبیاااال و زااااەەەنرخەەر ئەوخ ەر ەخسااااەا و ەروسااااتکراوی زۆر
ئاسااانن لەچاااو ەااوۆ ە و ئە

ااۆرخ ڕاااڕۆڕانەەا .تااۆ وخرخ ئێسااتە ئە

خاااانووخ چەنااار چیااانە ئەژەرهاااارەی ساااەەا بە ەزار قورساااییە ،بە
ەەوو ژوور و زوێن و ڕێستۆرا و ە ت

و زوێنی حەساانەوخ و

حەەااا و چەناارخ ا ااۆر چار ااانەرە بااۆ خااۆی لە ناااو ئە ەخررااارەەا
ەخڕوات و تب ەخڕەڕێک و بە خۆزی نازانێک.
بیررا لە ەێشکی بلایمەت ەخ ارەخوخ ە خاوای گەورخ بە ەرۆ ای ەاوخ
و ەروخ ا بە ان وخر و حەروانی بێزەانیشی ەاوخ ە بتاوانن خۆراا
باارێنن و ئاایش و اااری خۆرااا بە ڕێااوخ باابە  .ەر لە ەێااروولەوخ ە
بچوو تررن گیانلەبەرخ تاوخ و ەیل.
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یااای وازااایا

ەباااوو ئەەاااانەی ەخبینااای و ئەو بیااارانەی ەخ ااارەخوخ،

ەخساااتی بە ەخساااترا ەخەا و ساااەررێکی ئاسااامانی ەخ ااارە و ەخرەاااوت
ساااوب ان ڵ  ،ساااوب ان ڵ  .یااای وازااایا

ەباااوو ە ئە ەرمەنانااا ی

ەخبیناای و ئەو بیااارانەی ەخ ااارەخوخ ،بە سەرساااووڕەا و بووارااا ەوخ
سااەررێکی ئاساامانی ەخ اارە ،ەخسااتی بەرز ەخ اارەخوخ و چەناار ارێااک
ەخرەوت:
 سااوب ان ڵ  .خااوای گەورخ ئەو ەێشااکەت چااۆ ەروسااک اارەووخ.ەاڵک ئاوا بێاک لە ەەاوو گەورخرەک گەورختار ،لە ەەاوو ەخساەاڵتێک
بەەخسەاڵتتر .ە ەختوانی بە چاوترو انێک گەورختاررن و بە ساەروخت
و سااااەانتررن ەس بە ژانێاااک ڕێچااای ڕاااب بااارخرک و لاااوولی بکەراااک و
بیرخی بە ئەرزەا .خوارە چەنر گەورخی.
نیو سەتاتێک ەخبوو گەرشاتبوونە رە ێاك لە زاارخ گەورخ اانی رۆناا ،
ەەااوو ەابەزربااوو  ،باااش بااوو لەو ڕێویشااانرخرا

ەبااوو و ەوای

سەرری ڕاساوۆرت و ئەو زاتانە ،ەخبارانە اۆڵێکی چااوخڕوانی .چاونکە
ئەو زاااار باااوو ،ئێساااتە رە ااای ڕێکاااوڕێکی ەخررااااری باااوو و ڕۆژی
چەنرخ ا ڕاڕۆڕ ەخگەرشتنە ئەو زوێنە و بەتا ەخ ارا  ،ەر لە ڕێباوار
و سااااەررانکەرخوخ تاااااوخ و ەە یاااانە و ئوتوەبیاااال و ەەااااوو زااااتێکی
بازرگاانی .ەەااتەت ەرسااا زاوێنی رەک ەوتاان باۆ ناااو اۆڵە ە بااۆ
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ئەوخی لەوێوخ بیانەوێزنەوخ بۆ ئوتێل .بەەخ ڕۆرشاتنەوخ بەرخو اۆڵی
چااااوخڕوانی ،ەەااااتەت خۆزااایی خۆراااا ەخرەخباااوی باااۆ رە تاااری و
اااای و ناڕخحەتییە ەرااااا بە

ەوتبااااوونە ورتەورت لەگە رە اااارا ،ی

خااۆڕاری نەڕۆرشااک ،چاااوت لە زااوێنەرە؟ ڕاسااتیا

اارە ،ئەوخ نەبااوو

خەڵکیا نارەبووخ ناو ەزتییە ە و ەخرانورسی ەختوختکراوخ ا
بااااا بفەرەااااوونە ئە الرە .وا ەرااااارخ ئیتاااار ەراااا

اێن

ەخ ە و نااااۆرخی

خۆزییانە.
ئەحاامەە بەگ خەراااڵی چااوو بااۆ الی نووسااینە انی ە ساابەرنب چااۆنی
ڕێشااکەش بکااات .تااۆ ب ێاای ەاااوخی باارخنب خااۆی بیاان وێنێتەوخ راااوخ و
خاااتوو نەزراارخ گااوتەنی ئێسااتە ەخرااا

ەساای ەرااکە و لەوخش زراااتر

سکااڵناەەرا نووسیوخ .ئەوخ چاۆ بەر ەەووراا ەخ ەوێاک ە رە ە
ب رە ە بی وێننەوخ ،بە خوا زۆر زخحمەتە.
ەاەۆستا زەو ەت بە بزخرە ەوخ و لە ەڵی خۆررا ەخرەوت:
 ئە ەوو تێاابە زۆر ەووروەرێااررش نااین ،رە اای ەووسااەە الڕەڕخنابب ،ئینجا ئەگەر ەواری بۆ ت ر ا ەە باکە بە چەنار زەانێاک ،چەنار
زەانی چی ،وهاڵ خاوای ەخ ارە بە رەک زەاانیش ت ر ا ەە ەخ ارا ،ەر
سوڕاس بۆ خوا ،بە ڕاستی ەخنەێکی زۆر گەورخ ەخەخنەوخ.
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س رف ەرنیش لە ەڵی خۆررا ەر نێوی ئاوەاری بۆ زاوان ی ئااەۆزای
ەخناااارە و ەر خەررکاااای ئەوخ بااااوو ە گەڕارەوخ ،ەقاااای ئەوخی لااااب
بكاتااا وه كااا نەرهێشاااک زاااە

ی ژنااای بێنێاااک .بە خاااوا لەوانەرە ەر

خەبەری لاااب بااارات ە ئەەە بە ەێاااڵ ااااتووخ و ڕاااارخش لە حکاااوەەت
وخرەخگرێااک ،بە ەزر ایەوخ ەوو سااب ئاایش ەخ ااات و ەرۆ ەخ ااات ،ەر
نەخاۆش و ەخرەخەارراش نیایە ،باا باۆی ڕاوخساتێک ،ئەگەر ساااختەچیی
وای نەنارەخوخ ەولێر ،ڕیاو نەبێک.
گوڵزار خاانم و خااتوو نەزرارخ ساەررا

رەباووخ ساەر ە تاۆر ،وخ او

زااتب ەخرانورووژاناار تاااوخ و لە بااابەت ئە سااەەەرخوخ قسااەرا بااۆ
بکات.
گەرشتنە ۆڵی چاوخڕوانی .ڕێیا گوترا لێرخ ەانیشان ،ئێساتە ڕاساە ا
ەێن ەختانبە بۆ ئوتێل.
ەەااااااتەت ساااااەرری ەخوروڕشاااااتی خۆراااااا

ااااارە خەڵکاااااانێکی زۆر

ەانیشاااتوو و چاوخڕێیااااا ەخ اااارە .ەووسااا ە سێسااااەە ەس زراااااتر
ەخبااااوو  .زۆررااااا خەڵکاااای ەاااااقو و بەسەروساااایما بااااوو  ،ەر لە
سەرۆ وخزررانی ۆنیاا تیااەا باوو تااوخ و زابتای اۆ و تا قااتوە و
لە ارەخر راو ە اتب لە واڵتە انیا
ڕارا

وەختا و ئینقی

اراوخ ،ئەوا

رەووهتە واڵتانی تر ،راا لە الرە حکوەەتە انیاانەوخ ەخر اراو
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و ەوور خااااااراونەتەوخ ،تێکااااااوا ئەو ەسااااااانە بااااااوو

ە ەژارەتیاااااای

حکوەەتە انیا و ناحەزرا بوو  .ەروخ ا خەڵکی گەن لە ڕیااو و لە
ژ و لە ە تۆر و لە ڕارێزخری ۆراو اۆری ەیلەتانیشایا تیااەا باوو.
ئەەااانیش چااوونە ناورااا و ەانیشااتن .ەرچەناارخ ورسااییا ەخسااک
نە ەوت الی رە تاارریەوخ ،بەاڵ چەناار زخالەێکاای نزرکیااا

ە زانییااا

ئەەااا ڕااێکەوخ و لە زۆر زااارخزاش ناااچن و ەخڵێاای نازااین لەچاااو
ئەواناای تاارەا ،ەختەااوت تااازخ لە ەێهاتە ااانی ورەسااتانەوخ اااتبوو ،
ە تۆر نەبێاک ە ئەو ەر زوو لە خاۆی گۆڕاباوو و ەوش و

زای

بااابە گەورخی لە بیاار برەبااووخوخ ەر وخک ە ێشااتا لە ڕاااڕۆڕخ ەەا
بوو  .ئەوخنرخ ەلیمە و وزەی ئینەلیزری بە ار ێنابوو ،گوڵزار خانم
و خاااتوو نەزراارخ خەررااک بااوو رەخەی خۆرااا ەاەڕ لە ڕقاناارا ،لە
ڕەناااوخ ەوتبااوونە گاااڵتە رە بە خااۆی و بە زەااانە ەی ە خااوار و
چەوتی ەخ رە و ئەو ەەوو قسە ئینەلیزریاانەی بە اار ەخ ێناا تااوخ و
خاتوو نەزررخی ناچار رە ە تەررقی بکاتەوخ و ڕێی ب ێک:
 ئەرەڕۆ ا ە ە تاۆر ،ەخڵێای ورەراک بیار چاووهتەوخ؟ ئەی چای بەوەنااااااااڵنە ب ێااااااین ە لە واڵتااااااانە گەورخ ەخباااااان؟ خااااااۆ ئااااااێمەش و
ەناڵە انیشااما لە ەخەااب ساااڵەوخ اااتوورن بااۆ سااورر ،بەاڵ بە خااوا
باو م ئێستەش نازانم بە بازی قسە بکە  .ەناڵە انیش لە خوا بە زراە
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بێااک ئەوخناارخ ورەریە ەرااا بازااە ،ەخڵێای ەوێنااب لە سااابوونکەرانەوخ
اااتوو  .ەرچەناار ەاەۆسااتا زااەو ەتی ەێاارەی چاورشاای لااب ەااۆڕ
ارەخوخ و ەقاک چیایە ،بەاڵ ئەو

رەبوو ە بۆچی ڕیاوخ ەت تەررا

گااااوێی نەەابااااوورب و ەر لەسااااەری ڕۆرشااااک .ە تااااۆررش وخراەاااای
ەابووخوخ و گوتبووی:
 ئاخر بە ەرێراری ڕۆژ لەگە ئینەلیزەا ار ەخ ە  ،لە ەاڵیشاەوخ ەرلە تەلەەزرۆ و غەزختەش ەەاووی ەر ئینەلیازریە .لە ەااڵەوخ ەسام
نییە بە ورەی قسەرا لەگە بکە .
خاااتوو نەزراارخش ڕشااتی تااب رەبااوو و لچاای لااب ەڵقورتانااربوو و لە
ەڵی خۆررا گوتبووی:
 ئۆ ا لەبەر چاوبازقاڵییە انک ەروخ و ەخڵێن لە ل نره

ە بە ڕیاری و ساەری ساوییەوخ

ەر خەررکی چاوبازاقاڵی و چاوبو ێیاک .تاۆ و

ئەوانەی وخ ااو تااۆ ەر حەرااای ورەرشاایا باارە .بە خااوا بەرنێکاای تاار
ڕخنااەە ەس ڕووی نەر ا ت ب ێااک ااورە  ،ئە

ەاڵت اووخ ساااختەچی و

ەخستبوانە ئەوخنرخ خراڕە و ەزی و بلوف و اری خرائ ەخ ە .
ەاااااوخرە ی چااااا ی بەسااااەرەا چااااوو ،ەر ەس نە ااااات باااا الی ئەو
اتن .خەررک بوو ەانیشتوا بێزار

خەڵکەوخ ب ێک ەستن وا ڕاسە ا

ەخبااوو و ەوتبااوونە ەە ا ە و ۆ ە ااۆک .ەناارێک ەسااتابوونە
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سەر ڕب ە بچن بورسن.

نرێك سەرقاڵی قسە و ەشتوەو باوو

ە

ەر الرە یاا لەسااەر حزبێااک و ااۆەە و ڕخنااەە لەسااەر حکااوەەتێکی
ەخ ااارەخوخ .ئەوانااای تاااررش ەخچاااوو بە گررانااارا ە وا نیااایە ،ئەوا
بە رێەیراو و خۆەرۆزن و ئەوانای تاررش ەڵارخچوو بە ئاسامانرا و
ەخرانەوت نەخێر ناەاقوڵیتاا

ارەووخ ،وهاڵ بە رێەیاراو و بێما برهئاا و

ەز و ەرۆزنی وخ و ئەوانی تر ەر ەروسک نەباوونە لە ساەر اورخی
زخەین .ئە قوخقو ەرانە وا خۆرا سوور و زین و ەاۆر رەباووهوه،
ەرۆ

ەخرەوت ەر ئێستە رە ێکیا لە اۆش ەخچێاک و ەخ ەوێاک بە

ئەرزەا .ەراااارخ ئە قساااە و ەشاااتوەوانەش بە تەرخبااای باااوو و ئەو
ەسااانە تەرخباای الی ا زائیاار و ە ا غررااب و ئەو ناااوانە بااوو  ،بااۆرە
ئەەاااا لە ەنااار قساااەرا تاااب ەخگەرشاااتن و ەروخ اااا بە قیاااوخ و
قسااااە رە باااا ەخنەاااای بەرز و ەیشاااای ااااەەرخ و گااااوێنەەا بەوخی
ەەرخ ێشا قەەخغەرە لەو زوێنە ،ەر ەخبوو ڕۆژ ەاڵتی بن ،ئیتر را
ەخبوو ورە بن را تەرخ

را ئێرانی.

ر ێك رەی بە اۆڵە ەەا و گاوتی ەساتن ڕاساە ا گەرشاتن ،وخر
سوار بن .خەڵکە ە ەر ەساە ەخساتی ەارە انتاا و ەلاوڕەلی خاۆی.
ك چوونە ەخر  ،ڕێیا گوترا :ەەرەوونا ئە بیناارەی تەنیشاک ،ئەو
ێوخستانی ڕاسە انە.
69

ئە خەڵااکە ەەااوو ڕرزرااا گاارت ،ڕاسااە انیش رە ەرە ە ەخ اااتنە الی
ڕراازخ ە و خەڵکی اا ڕااو ەخ اارە و ەخ ەوتاانە ڕ  ،ڕاساای ەواوخ ەخ اااتە
زوێنی .ڕاساە انیش بە ڕراز ڕاوخساتابوو  ،ەەاووی گەورخ گەورخ و
تازخ و ڕاک بوو  ،وه ا خۆش بوو ەختەوت ەوۆ ە و تەرارخ .
نۆرخی ورەخ انیش اات ،ئەوانایش ساوار باوو و ڕاساە ە ڕاو باوو،
ئینجااا بە ناااو زااارێکی ئاااوخەا و ەڵەیاارەا ەوتە ڕ  ،زااەقاەی ڕااا و
ەراوا و چەنر ڕرزی ئەەبەر و ئەوبەری ەەاوو ەرخخاک و ساەوزاری
و گااو و گااوڵزار بااوو .ەرچەناارخ لە ئەورووڕااا ەااانەی ڕێاان بااوو و
ێشتا ساەرەا باوو و ێشاتا ەرخختە اا نە راباوونەوخ ،بەاڵ چاونکە
لەو

گەرەترخ ،ەار و ەرخخک ەەوو راباوونەوخ و باا و لقوڕۆڕیاا

بەو نااوانەەا با و رەبااووخوخ و ەرمەنێکای ااوا و ئاااراەکەرخوخی بە
ڕێبوار و خەڵکای زاارخ ە بەخشایبوو .لە ەوای بورنای چەنار زاەقا و
بەرزی و نزەیی ک ،ڕاسە ە لە بەرەخ ئوتێلێکی خاۆش ڕاوخساتا ،ئیتار
خەڵکە ااا

ەەااوو تێکەڵ ای رەک بووبااوو  ،لەو ناااوخ رەک ەوو ئااوتێلی

تری لب باوو ە ەەاوو ەر ئەەابەر و ئەوبەر باوو و ەلاکە و بااخی
بچااووک بچااوو ی ااوا

یااای ەخ اارەنەوخ لەرەک .ەراااربوو خەڵااکە ە

زۆر بوو  ،لەبەر ئەوخ لە ەوو سب ئوتێل ەارا بەزانربوو .
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تێکااوا ئە ئااوتێ نەش لە ئااوتێلە ەی زراارخ ە ەخچااوو  ،ەەوورااا
ەخرراا و ەرمەنای ەڵەیررااا لێاوخ ەرااار باوو .ەروخ ااا باۆ ەابەزااکرەنی
ژوور و ڕێستۆرا و نان وارەنیش ەر وخک رەک بوو .
الی سەتات چواری ەوانیوخڕۆ بوو ،ەخبوو بۆ سەتات ەزک ەرساا
خۆرا ئاەاەخ باکە باۆ ئەوخی ئێاوارخ بچووناارەتە ۆباوونەوخرەک ە
ۆنفرانسە ە ئیتر ەخسک ڕب ەخ ات.
گوڵزار خانم و خاتوو نەزررخ بە ڕیاوخ انیا گوت:
 ئەوخنااارخ ەاناااروورن ،ئەگەر ەونیاااا ەساااتب و ئەگەر زااااربەەخررارەوورن ،ئێمە نار رن.
ەاەۆستا زەو ەت بەسەر ژنە ەررا ەڵشاخا و گوتی:
 ا ە حاڵک وابوو ،بۆ اتی؟ ناوت ەراوخ بە خێر ئەنراەی وخەاریورەری ئاوارخرک ،ەچی تۆ اتووی بنورک؟
خاتوو نەزررخ لێی ڕاڕەڕی و گوتی:
 -بە خااوا ئەگەر ەر ئێسااتە حەڕسااایا

اارەوو  ،ناراا  ،ەاناااروو و

ێز تێرا نەەاوخ ،ەەوو لەزم ئێشب و نارا  ،بە زۆرراش نیایە .ئێاوخ
باوۆ نووساین و خوتبە انتاا ەخربێانن و بی اوێننەوخ .ئاێمە ئ ەشااەو
ڕشوو ەخەخرن و سبەرنب ەێین .سبەرنب لە سەتات ەخوخ ەرسا ەخباب
بوۆرن بۆ ۆنفرانسە ە .ئێمە ئ ەوۆ ناتوانین بێین و بوارەوخ.
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گوڵزار خانمیش بۆی سەنرخوخ و گوتی:
 ئەرەڕۆ چاااوونی چااای؟ بە قەباااری ئەو غەوسااای گەر نیااایە بە ڕێاااوخڕۆحم ەخرەخچێاک ،ەر ێاز لاب باواوخ ،باۆ خااتری خاوا ەر خۆتاا
بوۆ و واز لە ئێمە بێنن.
ەختوختکراوخ اانی ااۆنفران

ە لەو چەنار ئااوتێلەەا باوو  ،ەەوورااا

ەرساا گاوێزرانەوخ باۆ زاوێنی زخەاوخناره ە ە حکاوەەتی رۆنااانی بە
رارەەتیی چەنر ەونەەەزخرەک بەرڕارا

رەبوو بۆ ئەو ەیواناانە و ئەو

ئێااوارخرەش الی ئەوا لەساااەر ەختاااوختی نااان وارە باااوو و وخ اااو
زخەاوخنرێکی رە ترناسین وابوو .ەختوختە ە لە ڕار ێکی زۆر خۆش و
بەررن ساز رابوو ،ەێاز و ورسایی زۆر لەو نااوخ با و راباوونەوخ،
بە ەخرااا

ەس بە لاای سااوی و ڕێکااوڕێکەوخ ەیواناارارریا ەخ اارە .

ئەەانیش لەگە

ۆەەڵە خەڵکانی تر گەرشتن و چوونە ناوراا  .ەرساا

ە تاااۆر و سااا رف ەرن چاوسااااغیا باااوو و چاااوو ەێزێکااای زاااەش
نەەەررااای بازااایا گااارت .لەگە ئەوخزااارا ە ژنە اااا نە ااااتبوو و
چوو ەانیشتن ،ەیوانرارخ انیش لە چاال ی و ئیشرا باوو و ساینییا
بە سااەر ەخسااتەوخ بااوو ،خااوارەنەوخ و سااارەخەەنی و ئەو زااتانەرا
ەابەش ەخ ااااارە لەگە زخاڵتە و ورەخخاااااوارەنی بچاااااووک بچاااااووک.
خەڵکااایش باااۆ خۆراااا ەانیشاااتبوو و ەخراااان وارەخوخ و ڕێااارخ ەنین.
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ەەاوو خۆراا گۆڕرباوو ،االە بازاە انیا لە بەر رەباوو .زۆری ڕااب
نەچوو ە تۆر اتە قسە و گوتی:
 خااۆ گوتیااا ئەەە حاا ەلەی رە ترناسااین و نااان وارەنە ،ەچاای ەرتاقم و گرووڕە باۆ خۆراا بە یاا ەانیشاتوو و ەس نەچاووهتە الی
ەس .ئەوختااا وخ ااو ئااێمە ەر بااۆ خۆەااا لەگە رەک ەانیشااتوورن و
ەقی ەسی ترەا نییە.
ەاەۆستا زەو ەت وخراەی ەارەوخ و گوتی:
 وهاڵ لە ەەووی ناخۆزتر خەررکم ڕخق ەخبامەوخ لە ساەرەانرا .ەانلە تەنکە انم لە بەرەارە .نەەزانی ،وا زانای ەخەاانبەنە قااتە و ئوتێال
و زااتی وا ،ەچاای نەەزاناای ەخەااانهێننە ئە ڕااارک و باااخە و لە سااەر
قەراغی ەخررا و بەحر.
ئەحمەە بەگ بۆی سەنرخوخ و گوتی:
 خااوا بەوخ ڕخحمااای اارە ە ژنە اااا نە اااتن .بە خاااوا حاڵیاااا زۆرڕەرێشا ەخبوو .ەن خۆ خەررکم لەرز لب ەێک ،زۆر سارەخ ،ەاڵیا
اااو بێااک نەەخبااوو ڕێمااا ب ااێن ە زااوێنە ە وارە .بە خااوا نەخااۆش
ەخ ەورن ئەگەر زۆر لێرخ بەنر ببین.
س رف ەرن لەبەر خۆرەوخ گوتی:
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 ئەەی تاوخ و نانب نەخۆرن و ەخبی بوۆرن؟ بەاڵ ڕاساک ەخ ە بەخوەای خەررکە زۆر سارەی ەخ ات.
ەر باا ی ایک ساەرەارا نەباوو،

لەو خەڵکانەی لەو بوو  ،زۆررا

ڕیر و بەسااڵچووخ انیش زوێنە ە سارە بوو لە الراا  ،بەاڵ ئەوخنارخ
بێزار نەبوو  ،چونکە ئەوانە بەبب سەرەاش لەبەر ئەوخی ڕۆەاتیز و
ڕشت ێش و سێبەنرخی بەژانیا

ەبوو ،سب چوار ەانیلە و بلووزرا لە

بەرەا بااوو ،ەروخ ااا ەوو سااب ەخرڕێ ای ەرێاار و ڕانتۆڵیشاایا لە ڕێاارا
بوو.
زااەو ەرخناار ساا تات رااانزخ و ەواناازخ ەەااوو گەڕانەوخ ئوتێلە ااا .
ەاەۆسااتا زااەو ەت ەخر اای ژوورخ ەی اارەخوخ و چاااووخ ژوور و
لەژێر لێوخوخ ەخرەوت:
 زانیم وا لب ەێک ،ئەوختا لە ئێستەوخ سنەم قورس بوو ،خوا ڕخحامبکااااات ە ڕخبااااۆ ە نەرەتەوخ سااااەر  .ەرچەناااارخ زااااکور ەخرەااااانی
ەڵمررنە ەزم ڕێیە.
خااااتوو نەزرااارخ خەوی ساااووک باااوو ،بە بچاااوو تررن چااار ە و ورتە
خەبەری ەخبااووخوخ .چاااوی اارەخوخ و بە ەخنەاای گااوی خاا واڵااووری
گوتی:
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 اااتنەوخ بە خێاار بێاانەوخ .زخەاوخناارخ ەتا خااۆش بااوو؟ تێبە انااکەانب؟
ەاەۆساااتا زاااەو ەت لە ساااەر ورساااییە ە ەانیشاااک و ەخساااتێکی بە
ەخەوچاوی خۆررا ێنا و گوتی:
 زخەاوخنری چااک و تێبای چااک .ئاێمە ەەووەاا نەخاۆش ەوتاینئەوخنرخ سەرەا بوو .لەو

ەر زکوری خواەا

رە ە تۆ و گاوڵزار

خانم نە اتن .بهاتنارە ،حاڵتا ڕەرێشا ەخبوو.
خااااتوو نەزرااارخ ەساااتا و لە نااااو ێەااا ەی ەانیشاااک ،ەخساااتێکی بە
سەروسە وتیرا ێنا و بەەخ باوێشکرانەوخ گوتی:
 -ئەرەڕۆ بۆچی؟ ئێوخ لە و

بوو ؟

ەێرەخ ەی ە خەررکی لرا ەنار و بێجااەە و ڕۆ لەبەر ارە باوو،
وخراەی ەارەوخ و گوتی:
 ەر لااب گەڕ  ،لە باااخێکی ەناار ەوور لە زااار بااوورن ،لە قەراغەخررااا ،زااوێنە ە رە جااار خااۆش بااوو ،بەاڵ زۆر سااارە بااوو ،ەخبااوو
زتێکی ئەستووری ترەا لە بەر رەارە.
خاتوو نەزررخ ڕرسیی:
 ئەی نان وارەنە ە چۆ بوو؟ تێبە انک ەانب؟ەاەۆستا زەو ەت بە ەنر تونری گوتی:
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 نااا و ئەو زاااتانە زۆر زۆر باااوو ،خزەەتااای چا یاااا ەخ ااارە ،بەاڵوخ و ەخڵاێن ،ااتی ناان وارە ساەگ سااحێبی خاۆی نەەخناساییەوخ و
كاااا س بە ەس نەبااااوو .خەڵااااکە ە ئەوخناااارخ زۆر بااااوو  ،ئیشااااکەرخ
قوڕبەسەرخ ا ەررا نەەخ ەوتن .ەاەۆستا لەسەر قساە ەی ڕۆرشاک و
گوتی:
 -نازانم ئە

ەەوو تەزا و خەڵکە زۆرخراا لە او و چۆنیاا باۆ

ااۆ ااراوختەوخ ،ەر ەس بە ەس نەبااوو ،حەەاالەی ناسااینی چاای و
حاڵی چی؟ ەر ەسە بە ۆرێک بانار اراوختە ئە زاوێنە ،ەنارێک
ەخڵێن ۆنفرانسی حقوقی ئینسانە وخ و بە ئێمە گوتراوخ ،یی ەرکەش
ەخڵااێن زۆری ئە خەڵکااانەی تاار اااتوو
قسە بکە

ە لە ەژی ئەو حکوەەتااانە

ە گو ناەخنە تێکارا و زاێوانرنی اۆری ژراانی ئاساما

و زخەااااین و ەر ئەتااااۆ و ئەو زااااتە خەتەرنااااا ە بە ااااار ەخ ێاااانن و
ەروسک ەخ ە .
ەرچۆنێک بێک ،ئ ەشاەو ەس بە ەس نەباوو ،ئیتار بازانین سابەرنب
چۆ ەخبێک.
ەرسا خاتوو نەزررخ ڕرسیی:
 ئەی تێبە انک ەانب؟ ئەی سکااڵناەە انتا چی لب رە؟ەاەۆستا زەو ەت بە بێزارری ەوخ گوتی:
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 ڕێاااااک ەخڵێااااااین ەس بە ەس نەبااااااوو ،سااااااەگ خاااااااوخنی خااااااۆینەەخناسااااااااییەوخ ،نە ەختزاناااااااای خاااااااااوخ ەختااااااااوخت ێاااااااایە و نە
ەختوختکراوخ ا  .ڕێم ەخڵێک تێیبە انک و ساکااڵناەە انتا  .ئەوخرە ە
ەخڵێن :ەن ەخڵێم نێرخ ئەو ەخڵێک بیرۆزە.
خاتوو نەزرارخ خەرراک باوو باراتە ڕاوەەی ڕێکەناین ،بە بێارخنەی خاۆی
رە بە ژێر ێە ەررا و لەبەر خۆرەوخ گوتی:
 -راااخوا لەزااتا ساااغ بێااک بااۆ خۆتااا و ئە

ۆنفرانسااە تا باااتییە

بێوێنەرە.
ەاەۆسااتا زااەو ەتیش بە ۆ ە ااۆک و ئا وناااڵە و ەخرەااانهەڵمررنەوخ
چووخ ساەر ێەا ەی و ڕاا

ەوت و خاۆی ەاڕۆزای ،ڕۆبە ەزای ەا

بە قاچ و قولیرا .لە سەر لێفە ەوخ و لەبەر خۆرەوخ گوتی:
 بە خااااوا ەروا بمێاااانم تاااااوخ و بەرااااانی ،ەخترساااام نەتااااوانم بچاااامەۆنفرانساااە ە .رااااخوا ەاڵتاااا بە قاااوڕ گیااار  ،باااۆ ڕێتاااا نەگاااوتین ە
ەخەانبەنە ئەو زوێنە قەراغ ەخررارە.
بەرانی زوو ەستا .

رر ك

ەر خەررکی خۆی بوو .ئەحامەە بەگ

و گوڵزار خانم ڕێش ەەوورا ئاەاەخ بوو .
ە تاااۆر و سااا رف ەرنیش ااااتنە بەر ەخرگا ەراااا و خەررکااای لیلااارانی
بوو  .لەگە ئەحمەە و گوڵزار خانم ڕۆژباش و سەالەیا
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رە لەرەک

و ەواڵاای رە تررااا ڕرساای .ەەوورااا ڕەرۆزاای ەاەۆسااتا زااەو ەت
باااوو  ،چاااونکە زاااەو لە ەەووراااا خراڕتاااری بەساااەر ااااتبوو ،بە
تاربەتی ە ئەو وڕخبۆری ەبوو و سنەی تەواو نەبوو.
ئەوا لەو ەشتوەوخەا باوو

ە تەقا ی ەخر ای ەاەۆساتا زاەو ەت و

خاتوو نەزررخش ات .ئەوانیش گەرشتنە الرا .
ئەگەرچاای ەاەۆسااتا زااەو ەت بازااتر بووبااوو لە زااەو  ،بەاڵ
ەنر

ەر

ەناسەی بااش نەباوو .بەەخ ڕۆرشاتنەوخ بەرخو ڕێساتۆرانە ە

ە بچاان بەرچاااری ب ااۆ  ،باااس ەر باساای زااەو بااوو .ژنە ااانیش
ەوتنە رەک ،ئەو ەخرەوت:
 بە خوا باش بوو نەچوورن.ئەوی ەرکە ەخرەوت:
 چۆ خەررک بوو بە زۆری زۆرەاری بمانبە ؟لە ڕێستۆرانی ئوتێلە ە بە ڕەلە نانە ەرا خوارە و خۆرا ئاەااەخ ارە
و چااوونە بەر ەخرگااای ئوتێاال سااواری ڕاااس بباانەوخ ە بیانبااات بااۆ
زوێنی بەستنی ۆنفرانسە ە.
خەڵکێکی زۆر لەو ناوخ با و بباوونەوخ .زۆرراا خۆراا ڕازاناربووخوخ
و لای وانیاا لە بەر رەبااوو .یای وازاایا تیااەا بااوو ەختەاوت بااۆ
ەارخوانی و زاخەوانی اتووه ،لای وا ساوۆرت و وخرززاکارانەی لە
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بەر رەبوو .چەنر ژنێکی ئەەررقییشیا تیاەا بوو بە لی ڕاا و زاۆڕ
و گوڵەااااااوڵی یەوخ و سەررشاااااایا

ەروخ ااااااا بە تەرناااااای قوەازاااااای

راسە انیا را قوەازی تر و ڕخنەی تر بەستبوو .چەنر ژنێکای ناری
و ڕا ستانییشیا تیاەا بوو ،ئەوانیش لی خۆرا لە بەر رەبوو.
خاااااتوو نەزراااارخ سااااەررێکی ەخوروڕشااااتی خااااۆی اااارە و بە ەناااار
تونريیەوخ گوتی:
 ئەرەڕۆ رەک ساااەتات لەگە ئە ڕیااااوخ ەشاااتوەوەا باااوو ،ئااااخرینەرهێشک الە ورەيیە اانم لە بەر باکە  .تاو خاوا لای اورەيی ئاێمە
ااوانە راااخوە ئە

االە تا باتیااانە ،ەخڵێ ای تااۆڕە قوەازااە و لە خۆرااا

ئااڵنرووخ ،سەرررا بکە رە ی بە قەە ەیلێکایش ەخبان ئەوخنارخ قەڵەو .
ئەوخ نرريە ا قەرنا لە انیا

وانە.

خاتوو نەزررخ لەسەر قسە ەی ڕۆرشک و گوتی:
 وهاڵ ەخڵێی بچم لە بەری بکە .ەاەۆستا زەو ەتی ەێرەی ە خۆی لە خۆررا تووڕخ بوو لەبەر سنەی
و نەوخ ا نەتوانێک سکااڵناەە ەی ب وێنێتەوخ ،باۆرە بە تووڕخباوونەوخ
سەررێکی ژنە ەی رە و گوتی:
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 -چب ەانیشە ،ەخچیتەوخ چییە؟ وا ڕاسە ا

اتن ،لای اورەی چای

و حاڵی چای ،بەو الە زەڕوزاۆڕانەوخ باۆ او ەێیاک؟ ەر ەخبای بە
سینەەا.
ئە

ارخ گوڵزار خانم وخراەی ەارەوخ و گوتی:

 ئەرەڕۆ ەاەۆساتا باۆچی ەخباین بە ساینەەا؟ لە لای اورەی اوانترەرە؟ ەخ تۆ سەرری ئەو ئەەررقی و خەڵکانەی تر بکە ،چاوت لێیە ئەو
ەوو سااااب ژنە بەو تەبااااا و ەخرابااااانەی سااااەر ەخەوچاورااااا ؟ ئەوا
ەەتلااااو خەڵکاااای خلاااای و ەلاااایجن .ئەرەڕۆ ئەی ئەوا بااااۆ بە لاااای
خۆرانەوخ اتوو ؟ وهاڵ سبەرنب ەنیش لە بەری ەخ ە .
ئەحمەە بەگ بۆ ئەوخی ەشتوەوخ ە ۆتاری ڕب بێنێک ،گوتی:
 بازاااە باااابە گیاااا  ،سااابەرنب ئێاااوخش یااای خۆتاااا لە بەر باااکە وبەرۆ ما بەرەخ .
ئەو ەەاوو خەڵااکە چاین چااین و بە ڕرااز بەو بەراانییە ەرسااا سااواری
ڕاس ەخبوو  ،ەوتنە ڕ

بەرخو زوێنی ۆنفرانسە ە.

زوێنی ۆنفرانسە ە زوێنێکی زۆر گەورخ بوو ،چەنار اۆ و قااتەی
ئێجەاااار گەورخی ەباااوو ە بە ئاساااانی ەر رە ااا ی ەزار ەسااایا
ەخگاااارت .بەو ڕۆژخ ڕوونااااا ەش ەختەااااوت چراخااااانە .ئاااا و قاتەراااا ی
ۆنفرانسە ەی تیاەا ەخبەسرا ،ڕازابووخوخ ،ورسیی نەرەای تیااەا ڕراز
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رابوو بە ڕخنەی ساەوزی اوا  ،زاانۆ ەی چەنارخ ا وەاارکرۆەۆ ر و
ب نرگۆ و ڕوونا یی ۆراو ۆر بە ڕەرەخی سەوزی ااڵەوخ ،لە ەخرێای
قاتە ە چەنرخ ا زوێنی ڕشووەا و حەسانەوخ و ناان وارە و چاا و
قااااوخی لاااب باااوو ،ڕۆلیساااێکی زۆر لە بەر ەخرگاااا ڕاوخساااتابوو باااۆ
ڕاراستنی خەڵکە ەختوختکراوخ ا لە ەخساتررێری و ەەترسای ،چاونکە
زۆری ئەو ەساااانە ناحااا زی حکوەەتە انیاااا باااوو و ااااتبوو بەو
بیانوانە قسە بە حکوەەتە انیا ب ێن.
سەرف ەرن و ە تۆر تاە

ەر زوو گوتیا با زوو بوۆرن ،باۆ خۆەاا

زوێنی بازی ڕێشەوخ بەاررن تااوخ و چاوەاا لە ەەاوو زاتێک بێاک.
ەرساا باووخوخ بە ڕاڵەڕەسااتۆ و ڕرزگارتن باۆ چوونەناااو قااتە .ڕیاااوی
ئاسااارش لە بەر ەخر اای قاااتە ە ناااوی خەڵااک و ارتە انیااا سااەرر
ەخ اارە ە لە ئوتێاال بەسااەررانرا باا و رابااووخوخ .سااەرف ەرن بە ڕەلە
خۆی گەرانرخ ڕرزی ڕێشی ڕێشاەوخ و زاەش ورسایی گارت و ڕەلەی
لەوانی تر رە ە وخر زوو باکە باا نەگیرێاک ،ەەااتەتیش رەك لە
ەوای ر ك اتن و چوو بە ڕرز ەانیشاتن ،ئیتار ەروا خەڵاک باوو بە
لێشاو ەخ اتە ژوور .
ەاەۆسااتا زااەو ەت ااۆ ی و ە لااب بااووخوخ ،سااەررێکی ئە
قەرخباڵ ییەی رە و گوتی:
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ەەااوو

 -زۆر سااەررخ ،ئە

ەەااوو خەڵااکە چااۆ

ااۆ كااراونەتەوخ ،ئەەااانە بە چاای

اتوو ؟ ئەەە ب ڕێە ی ەاو ؟ ئەەانە بە چی تێر ەخ رێن لە ڕێی خوەا؟
ە تااۆر زااارخزارانە ەر وخک وای ەخرەخخسااک ە ئە لە ەەوورااا
زراتر ەخزانێک ،وخراەی ەاەۆستای ەارەوخ و گوتی:
 ئەەە ەەااااووی ڕااااارخی ەااااونەزخەە خێرخوازخ ااااانە ،بەاڵ زۆر لاااااربەەخسااتانیا بە ەرفاای خۆرااا سااەرەی ەخ ە و سااب بەزاای ب اۆ
خۆرا و ەاەور و ارەەنارخ انیا ەخباو  ،بەزاێکیش ەخگااتە ەخساتی
ئەو خەڵکانەی بۆرا نێرراوخ.
ئەحمەە بەگ وخراەی ەار وه و گوتی:
 ەر وخک ڕاااااارخ ەی نەوت بە خاااااۆرا ی ئاااااێمە .ئەوختاااااا نەتەوخیرە ەرتاااوو بەزااای ەرخ زۆری ەخەات بە ەەتازااای ارەەنااارخ انی و
قەرزوقاااۆڵە و وتەتاااورزاتر ،ئینجاااا چاااارخ ێکیش بەر تێراقااای بێچاااارخ
ەخ ەوێک ،بە ورەی خۆزما  ،وخک ەخڵێن ،لە گاارەک گوێچکەرە ماا
بەرەخ ەوێک ،ئەوخ بە خێر

نەوتما ەخەرۆزن.

ئەگەرچاای سااا رف ەرن بە نەخاااوێنەوار ەخژەێااارا و ساااەری لەو اااارانە
ەخرنەەخ رە ،بەاڵ بەزی خۆی زررخک بوو ،باۆرە ئەوراش ەڵای ەاراب
و گوتی:
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 ااورخ باااابم ،ئێسااتە ەەاااوو زااتەک باااوورتە تیجااارخت و قاااازان وەخساااکەوت ،ەر لە وختەنااایەتەوخ تااااوخک و ەرااان و ئیماااانیش ،ئەنەاااۆ
ئاگاتا لە چییە.
ەەوورا بە ئەسواری بە قسەك ی سەرف ەرن ڕێکەنین.
ئەو قاااتە گەورخ و ڕااانوڕۆڕ و زلە خەررااک بااوو ڕااو ڕااو ەخبااوو ،ەر
خەڵک بوو ەخ اتن و ئیشکەر و ارەەنرانی قاتەش بەەوارانەوخ باوو
و ەخ اتن و ڕ و زوێنیا ڕیشا ەخەا  ،ڕرز ڕرز ئە خەڵاکە ێیاا
ڕیشاااا ەخەرا .ئیتااار خەرراااک باااوو غەڵبەغەڵاااب و ەخنەەەخناااەە ە ە
ەخباااووخوخ و خەڵاااکە ە ەاەەزرا و زاااانۆ ەش اااووڵەی تاااب ەوت.
ەناار

اااتن و چااوو خەررکاای ەانااانی ەۆلااکە و بوت ەئاااو بااوو بااۆ

قساااااە ەرخ ا  ،ئەحااااامەە بەگ و ەاەۆساااااتا و ە تاااااۆررش خەررکااااای
سکااڵناەە انیا بوو  .رە ێك خەررک باوو بە ساەرررا بچێاتەوخ ،یای
ەرکەرااا ەختەااوت تااازخ نووساایورەتی و نااازانب چەناار الڕەڕخرە ،ەوتە
ژەااااااارەنی .ئەوی تررااااااا بە ئەسااااااواری و لەژێاااااار لێاااااااوخوخ ەوتە
خوێنرنەوخی ،بە تاربەتی ە زەوی ئا ەنەە ەی سەر ەخرراای زاەوی
ڕابورەوو ە ە تۆر لە ابرار ی ڕرسی ە ئەوا سکااڵناەە انیا بە
ورەی نووسیوخ ،ئارا ەخبێک؟
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ابراش ڕێی گوتبوو ئەی چۆ  ،ەر ەسە بە زەانی خاۆی ەختوانێاک،
لێااارخ چەنااارخ ا ەاااوتەر یم و تەر وەاااا

ە  .ەر ەخساااتبە ب باااۆ

خەڵااکە ە تەر ەەە ەخ رێااک .تێکااوا ەخ رێااک بە ئینەلیاازی .ە تااۆررش
ڕووی نە اتبوو بە ابرا ب ێک خۆ ەن چوار قساە بە اورەی ەخ ە و
ڕێنجاااایش بە ئینەلیاااازی ،بەاڵ ەاخە ە ئینەلیاااازریە ە

ەر ەختااااوانم

قسەی ڕب باکە  .باۆ نووساین نااتوانم و لێای ناازانم .ەرچۆنێاک بێاک،
ە تۆر ەڵی ئەحامەە بەگ و ەاەۆساتا زەو ەتیشای خاۆش رەباوو ە
ەختااوانن بە ااورەی سااکااڵناەە انیا ب ااوێننەوخ ،ئەوا لە خەرااا و
سەرقاڵییەی خۆرانرا بوو

ە ابرارەک گەرشتە سەررا و گوتی:

 ببوور  ،ەخبب لێرخ ەستن و بچنە زوێنێکی تار ،چاونکە ئێارخ ێایخەڵکی ترخ.
س رف ەرن خەررک بوو ەڵچێک و گوتی:
 لۆ ەستین ،ئەەە چ قسەرە ە؟ەاەۆستا زاەو ەت اغەزخ اانی ەخساتی ڕێاک خساک و خساتیە انتاا
بچوو ە ەرەوخ و بە حەڕەساوی گوتی:
 بۆ ەستین؟ئەحمەە بەگ لەسەرخۆ گوتی:
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 ا ە گیا ئەڵبەتە ئێمە بە سە وو اتوورن و لە خۆەاانەوخ ەڵمااوتااارە سااەر ئێاارخ .ئەگینااا خااۆ لەوساااوخ ئە خەڵااکە زااوێنیا ڕیشااا
ەخەخ ئینجا ەاەخنیشن ،بێرخنر ەستن ،با حەراەا نەچێک.
ژنە ااا

ەر زوو ەسااتا و چاورااا بە ەخوروڕشااتی خۆران ارا گێااوا.

گوڵزار خانم بە سەرسووڕەانەوخ گوتی:
 ئەرەڕۆ ئینجا بچینە و ؟ەەوورااا

ەسااتانە سااەر ڕااب .لە ەەوورااا ەرخنەتاار ە تااۆر ەسااتا،

چاااونکە ئەو حەزی لە سااانەرخرڕەڕانر باااوو ،حەزی ەخ ااارە لە ڕرااازی
ڕێشەوخ بێک .ئەەا

ێشتا نە وواڵبوونەوخ ە چەنار ڕیااو و ژنێاک بە

ەەرەااوو ەەرەااوو و قوربااا قوربااا

ێناارا  .ەرااار بااوو زخالەە ااا لە

ەسە ناسراوخ ا بوو  ،ئیتر ئەەانیش ێیاا باۆ چاۆ
ڕێشایا

ارە  .اابرا

ەوت و گااوتی ەەرەاوو زااوێنتا باۆ ڕەراارا ەخ ە  ،بااش بااوو

زوو ەوو سااب ڕرااز سااەروو زااوێنە ۆنە ەرااا

ێیااا ەخسااک ەوت.

ابرای ارەەنار بە ئەەخبەوخ و بە ئینەلیزریا ی ساەروڕۆتەاڵک زاکاو
تێااااای گەراناااااار

ە ەخبااااااب ببااااااوور و ئەو زخالەااااااانەی ە اااااااتنە

زااوێنە ەرا  ،ئەو زااوێنە بااۆ ئەوا ەانرابااوو و ئەوانە رە ێکیااا
ڕخئی

مهوری سوەا باوو و ڕیارخ ەی تررشایا ڕخئای

ااۆنە
مهاوری

اااۆنی ئەنەاااۆال باااوو ە ۆەێتاااای لاااب ااارا و ەخر ااارا .سەرساااوییە
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اااورتە ەش ،اااوڕخ ە تاااۆز ڕاوخساااتا و گاااوتی بە خاااوا بیااار نیااایە،
ئەورش رە ێکە وخ و ئەوانی تر.
ەەاااتەت ەانیشااتن .ئەگەرچاای زااوێنە ەرا زۆر لە ڕشااتەوخ نەبااوو،
بەاڵ لە ناوخڕاسترا باوو و ئەگەر ەساێک بیورساتارە ەساتێک بچێاتە
سااەرئاوێک رااا زااتێک ،ەخبااوو ئەو ەەااوو ەسااانەی لە ڕراازخ ەەا ،
خەررکاای خۆرااا باان و خۆرااا الەخ تاااوخ و ئەو ەسااە تااب بوەڕێااک.
بۆرە وخک حەڕ
ۆنفران

وابوو .

ەخستی ڕاب ارە .ژنێکای ەنار ڕیاری بەەقەوارخی قەڵەوی

ڕرچکااورتی بااۆرە راو بە چااا ەت و ڕااانتۆڵی ژنااانەوخ ە ەر ەختەااوت
زێرخبەەررنەرە ،اتە بەر ەارکرۆەۆنە ە و بەخێر اتنی ەیوانە انی رە
و بە ئینەلیزری ی زۆر تالمانە ەخساتی ڕاب ارە و باسای حقوق اوراو
ڕێشاایلکراوی ئینسااا و ەرۆ اای ااارە لە ناااو زۆر ۆەەڵەاا ەا ،باسااای
ەیللەتاااانی غەەر و زوڵملێکاااراوی ااارە و باسااای وزاااتن و باااورن و
لەناوچوونیاانی ارە ە بە اۆی چە ای ڕای

و خەتەرنااک و لااوغم و

ەینسازریەوه لەناو ەخچن.
ئیتااااار نە الڕەڕخرەک نە ەوا نە سااااایا و نە چاااااوار و نە ڕێنجااااایش،
اربە اااررش ە ئی ساساااتی ەخبااوو ،لەبەر قسااە انی ەڵاارخچوو و
خەررک ەخبوو تاقمە ەەانە ەی لە ەخەای بکەوێاتە خاوارخوخ ،باۆرە زوو
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زوو ەخستی ەخبرە بۆ ەخەای ،ااررش تەرنە ە اانی ەخ وواڵنارخوخ لە
سەر چاوی ،ەخنەیشی اروبارێک باررک ەخباوو ،ااررش گاو و بەرز
و نز  .سەرف ەرن خۆی ڕب نەگیرا و گوتی:
 ەاڵی بابتا خەراباب ئەوخ ەسای ەرکەراا نەەۆزرایەوخ لە ڕیارخژنەنەگبەتە زراتر ،وخی بابە ئەو قسانەی و لە ەخەی ەێنە ەخرخوخ .ەخەای
ەخڵێی ڕخزازی بێ اەانە.
ەەاااتەت خۆرااا گاارت ە نەەخنە ڕااوەەی ڕێکەنااین ،چااونکە قسااە ەی
سااەرف ەرن زۆر ڕاسااک بااوو ،ەروخ ااا خۆزاایا لە ەڵاای خۆراناارا ەر
ئەو بیرخرااا ەخ اارەخوخ ،بەاڵ لەبەر خەڵااک ك ا

ەەااوو نزرااک بااوو ،

زۆر تەرااب بااوو ئەگەر ەسااێک ەخنەەەخناار بکااات ،بااۆرە ئیشااارختی
سەرف ەرنیا

رە ە بێرخنر بێک.

ڕیااارخژ لە كەساااێکی زۆر ڕاااارەبەرز ەخچاااوو لە نااااو ۆنفرانساااە ەەا،
الڕەڕخی زەزااەەین و حەوتەەینیش ای تەواو اارە ،ئینجااا قااوەب ئاااوی
خوارەخوخ و تەواو بوو .خەڵکی ۆڵە ە چەڕ ەرە ی وارا بۆ لاب ەا ە
ەر ەخنەی ەخەارەوخ و لە بوانەوخ نەەخ ات .ئەحامەە بەگ بە ئەساواری
ڕووی رەخ ژنە ەی و اوڕێکانی و گوتی:
 -بە خوا ئەەە لە خۆزیانرا ئە

ەەوو چەڕ ەرا بۆ لب ەا ،لە خۆزای

ئەوخی تەواو بوو و بەرۆ ی بەرەارن.
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زخالەە ەی سااەر زااانۆ بە ەااارکرۆەۆ ەاوای ناااوێکی اارە و گااوتی بااا
بفەرەوێااااک و بێااااک ناااااەە ەی ب ااااوێنێتەوخ .لە ڕراااازی الی ەخسااااتەچەئ
ااابرارە ی لشاایکی ڕاارچ ەازااوبرنجیی زۆر ڕێکوڕێااک ەسااتا و چااووخ
ساااااەر زاااااانۆ ە .لە ێااااای خوێنرنااااا وه و قساااااە رەنرا ڕاوخساااااتا و بە
سااااەرخوار رە و ەخستواوخزااااانر سااااەالەێکی لاااا ەانیشااااتوا

اااارە.

ەخەتەرێکای بە ەخسااتەوخ و بااوو ،اارەرەوخ و ەخسااتی اارە بە خوێنرنا وه.
ئە

ااارخ بە زەااانی ەەڕخنساای ،لەبەر ئەوخی ئەو ەسااەی ەەڕخنسااییا

نەەخزانی ،گورج گوێەرخ انی رەخ سەری و نای بە گوێچکەرەوخ ە ەر
ورسییەك رە ێکای ڕێاوخ باوو ،باۆرە ەەاوو گوێیاا گارت لە تەر ەەەی
قسە انی ابرای ەەڕخنسی باۆ ئینەلیازی .اابرا ەەاوو زاتێکی ڕێکوڕێاک
بوو ،ەخنەی ،ۆری قسە رە و خوێنرن وهی .لە ەوای بەرنێک گاوێەرتن،
ەەاااتەت بە سەرسااووڕەانەوخ ساااەرری رە تررااا

ااارە ،ە تااۆر ڕاااێش

ەەوورا گوێەرخ انی لە سەری ەاەاڵی .ئەوانی تررش چاوراا لەو ارە.
زانیا

ە ئەەە ە تۆر ەخرەوێک زتێک ب ێک ،ە تۆر سەری بارەخ نزرکیاا

و ەخەی برەخ ڕێشەوخ و بە چرڕە گوتی:
 ااااورخ بااااابە ئەەە باساااای ەوو ە  ،غااااازات و بۆەبااااا و تێکاااارا وونبااوونی ڕشااتێنی وئااۆزۆ ر ئاا كات كاا بۆراا ن خۆزاایی خراڕاا كا
زراەرا كرەووه.
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ا ەوو ك وتنا گێااراوهوه كا ئ ە ا چییا  .حقااوقی ئینسااا لا كااو و
ئۆزۆ ل كو ؟ ب اڵ

بوو ا ر گاورج لا ەێشاك و نااو

یی وارا

ەهروونیرا وئۆزۆ ر و حقوقی ئینسانی ڕاێکەوخ بەساک و لەژێار لێاوخوخ
بە خۆی گوت:
 چاااۆ ئاااۆزۆ حەقااای چیااایە بەساااەر ڕاراساااتنی حقاااوقی ئینساااا وەیلەتانی زۆرلێکراوخوخ ،ەر زۆر ەقی ەرە .ئەی ئینساا نیایە لەبەر
تێکرانی ئەو توێک ە تووزی ئە

ەەوو نەخۆزییە خراڕە ەخبب؟

ەرسااانەوخ سااەرف ەرن نەرتااوانی خااۆی بەرێااک و ڕشااتێن ی ئااۆزۆ و
ڕەرەخی ئااۆزۆ

ە ە تااۆر باساای اارە ،ەناار ەێشااکیا زااێوانر و

ورسااتی بزانێااک ئەەە باساای چاای ەخ ە  ،بە تاااربەت ئەو لە ااورەی و
ەناار تەرخبیاای نیوخچااڵ و ەناار سااوررری سااەروڕۆتەاڵک زااکاو
زراتر یک زەانێکی تری نەەخزانی .بۆرە بە چرڕە ڕرسیی:
 بێزخحمەت ڕشتێنەی وئۆزۆ ر چییە؟ئەحاامەە بەگ لە تەنیشااتیەوخ بااوو ،ڕووی تااب اارە و بە بێزارری ا ەوخ
وخراەای ەارەوخ ،چااونکە ئەحاامەە بەگ ڕیااوێکی خوێناارخواری زەااانزانی
ڕێکوڕێک بوو ،زۆررش حەزی لە ڕاگرتنی راساا و نیازا باوو ،باۆرە بە
ئەسواری و ڕەلە گوتی:
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 ڕشااتێن و ڕەرەخی ئااۆزۆ ئەو تااوێرخرە ە لە ەخوری خور ای ئەرزخ،ئەرز لە تیشاااکی ەژواری ڕۆژ ەخڕاااارێز و نارااا ڵێاااک ڕاساااتەوخۆ بەر
ئەرز بکەوێاااک ،ئەگیناااا ئەگەر ئەوه نەبێاااک ،ەتااااوخ ە ئەوخنااارخ تیااار و
قااارمە ،ەەااوو زااتب لەسااەر ئەرز ەخەەوتێنااب .چەناار قااازانجی ەرە،
ئەوخناارخش خااراڕەی ەخبێااک .ئەحاامەە بەگ بااۆرە وا بە ەووروەرێااری
سەرف ەرنی تب گەرانار ،چاونکە ەخرناسای ە ەخساتبەرەار نابێاک و واز
نا ێنێک تاوخ و تێی نەگەرەنن .ەروخ اا ەخزایزانی ئەگەر رە ێکای تار
تێاای بەەرەنێاااک ،لەوانەرە بە ەخنەااای بەرز و تەتلیااا و ناااو تەوخ باااۆی
بەێاااوێتەوخ و گاااو نەەاتە ئە

ەەاااوو خەڵاااکەی ەانیشاااتوو گااااو

ەخگر .
ەاەۆستا زەو ەت لەبەر خۆرەوخ گوتی:
 با حازر بین ،لەوانەرە ەوای ئە زخالەە ئیتر بانەی ئێمە بکە .خاتوو نەزررخی ژنی سەررێکی رە و ەخساتی ناارە ڕەناا ەخەای خاۆی،
زۆری لەبەر ئەحااامەە بەگ ە گاااوتی چیتااار قساااە ەە ە و ڕااارس و
ڕرسیار ەە ە  .بۆرە زۆر بە چرڕە گوتی:
 بازااە ،ئەوا ەخزاناان ە ئێااوخش نووسااین و سااکااڵناەەتاناوتا ەخزانن؟
ەاەۆستا سەری برەخ الی گوێچکەی ژنە ەی و گوتی:
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ەرە و

 ئەی چۆ ؟ لە سورررش ناوخ انما ڕاب ەاو  ،لێارخش ەر ەاەااننب.ئەی نەتااری ەاان و ە تااۆر و ئەحاامەە بەگ چەناار ڕاوخسااتارن بە ەرااار
اااابرای وئیسااات

ەاتر و لێورساااراوی ئە

اااۆڵەوخ تااااوخ و بەرەاااا

ەوت ،سااکااڵناەە انما ەانااب و ئێسااتا لە ڕراازەارن .لەوانەرە لە ەوای
ئە ڕیاوهوخ رە ێکما بانر بکە .
خاتوو نەزررخ بێارخنر باوو و ساەررێکی ەخوروڕشاتی خاۆی ارە و لە
ەڵی خۆررا گوتی:
 -بە خااوا اایک باااوخڕ ناااا ە لە ناااو ئە

ەەااوو خەڵااکەەا بەر ئێاااوخ

بکەوێک .بە زخرەخخەنەرە ی زااراوخوخ و لەبەر خاۆرەوخ گاوتی رااخوا
وابێک وخ و ەخڵێیک.
اااابرای ەەڕخنساااییش ەر لەساااەر قساااە انی بەرەخوا باااوو .ئەەاااا
ئەگەرچاااای بێاااارخنەیش بااااوو  ،بەاڵ ەڵیااااا الی نەبااااوو .ەر ەسااااە
خەراااڵێکی ەخ اارەخوخ ،سااەرف ەرن ەر الڕەڕخ ااانی ااابرای ەەڕخنساایی
ەخژەارە ە ئەەە چەنری خوێنارخوخ و ئەەە چەنار الڕەڕخی ەڵارارەوخ،
چونکە خەررک بوو ببێک بە نزرک سەتات رەک و ااتی ناانی نیاوخڕۆ.
سەرف ەرنیش ە برسی ەخبوو ،ئیتر ۆزی بە الی یک زتێکی تارخوخ
نەەخەا .ەرار بوو ژنە انیش خەررک بوو تاقەتیا بچێک ،گاوڵزار خاانم
ووڵەی ڕب ەوت و ەخەی برەخ نزرک ەێرەخ ەی و گوتی:
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 -ئەەە ئە

ابرارە ەر لب نەباووخوخ؟ وا ەخەاتەرخ ەی تەواو ارە ،لە

ەەووزی خۆزتر ئاگاەا لب نییە و نازانین ەر باسای چای ەخ اات.
ئینەلیزریە ەەا بە تە ا قسەی ڕب ەخ ەرن ،ەر یک نەبێک ەنارێک
ەخزانین ،بەاڵ ەەڕخنسی چۆ ؟ سەررێکی سەتاتە ەی ەخساتی ارە و
گوتی :نەرانەوت ەی اتی ڕشووەانە؟
ئەحمەە بەگ بە خێسەرە ەوخ وخراەی ژنە ەی ەارەوخ و گوتی:
 -ەخی ئە

ااااارخ نااااۆرخی تااااۆرە ،وخاڵ و باااای

ەر حەراەااااا چااااوو.

بمزانیارە ەر نەەخ اتین ،لەڕێی خوا بێرخنر بن و بەس بۆڵەتا بێک.
لەبەر ئەوخی ئەحاامەە بەگ تااووڕخ ەرااار بااوو و بە تااووڕخری وخراەاای
ژنە ەی ەارەوخ ،ئیتر سا رف ەرن چیاری ەراکە لە خاۆی ڕانەربینای قساە
بکاااات ،باااۆرە لە بێتاقەتیااارا ەر ەخ اااوواڵرەوخ و ساااەرری ئەەااابەر و
ئەوبەری ەخ رە و لە ەڵیرا لە خوا ەخڕاڕارەوخ ە ئە ڕیاوخ ەەڕخنساییە
زوو بیباااوێتەوخ .اااابراش ەر قساااەی ەخ ااارە و ەر الڕەڕخ لە ەوای
الڕەڕخی ەڵرخەارەوخ ،سەتات لە رە یش تێوەڕی رە ،تا وتەرا خەڵاک
لە سااااەر رە ااااب ،لەو ڕرااااز رە ااااب و لەوالوخ ەوا

ەڵرخسااااا و بە

ئەسواری خۆراا ەخەزرایەوخ و لە اۆڵە ە ەخچاوونە ەخر  ،ساەرف ەرن
ەرچەنر ەڵی خۆش بوو و زانیای ە وا یای ەراکەش ە وخ او ئەو
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ە تاقەتیااا بچێااک ،بەاڵ

ەر چەناار اارەی ،لەبەر ئەحاامەە بەگ زاتاای

نە رە ەستێک ،چونکە حەزی نەەخ رە تووڕختری بکات.
ساا رف ەرن لە خەرااااڵنەەا بااوو ە سااەرری اارە خەڵااک بە چەڕاا ە و
لەگە چەڕ ە ەزرا ەستانە سەر ڕب و ئیتار ەەاوو ەوتانە نااو رەک
بەرخو ەخرێی ۆڵە ە .لەوێشەوخ ڕێیاا گاوترا ە بچان بەرخو اۆڵێکی
تر بۆ ناان وارە  ،لە ەوو ساب الوخ ەێازی ەرێار ەرێار ڕراز راباوو ،
چەناارخ ا خااوارەنی لە سااەر ەانرابااوو لەگە قاااڕی بەتااا و ەوچااک و
چەقااۆ و ئەو زااتانە تاااوخ و چااا و قاااوخ و خااوارەنەوخ و سااارەی و
ەەوو زتێک ،خەڵک بە ڕرز ڕاوخستابوو و بە ناۆرخ قاڕیاا لاب ڕراز
ەخ ارە و چاا و ئەو زاتانەی ەخرانورساک ،ەڵیاا ەخگارت و ەخچااوونە
زااوێنی ەانیشااتن .ەەاااتەتیش ەوتاانە ناورااا  ،ڕااێش ەەوورااا و بە
ەڵەەاوا سااەرف ەرن چااووخ ڕێشااەوخ ،ئەگەرچاای خوارەنە ااا زااتی
سووک و ورەخ بوو  ،وخ و سانرورک و زخاڵتە و ڕەتاتەی چەنر اۆر
و ەر ااۆری خااوارەنی ئوتێلە ااانی تاار بااوو ،ئە

ااارخش سااەرف ەرن

ڕەلەڕروزێااای ڕاااب گەرشاااتبوو ،بە تااااربەتی ە زۆری برسااای باااوو ،وا
ڕەالەاری خوارەنە انی ەخەا و قاڕی لب ڕو ەخ رە ەختەوت وا تەساکەر
و لەزکری بەسەرخوخرە و ئێستە ەێنە ساەری ،باۆرە تاا زووخ باا ڕاو
بە خوارەنە ان ارا بك اات تااا لە یساای نەچااووخ ،گااوڵزار خااانم و خاااتوو
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نەزررخ ە بە تەنیشاک رە ەوخ باوو و ئەوانایش خەررکای ناانهەڵەرتن
بااوو  ،ساای ورەەرا لە رە ااری ەخەا ە سااەرری سااەرف ەرن بااکە

ە

چی ەخ ات و بە ئەسواری ڕێی ڕێرخ ەنین.
ەاەۆستا زەو ەتیش چونکە چااوی ەنار

وتو اوێر باوو ،باۆرە ئەو

لە سااااەر ەێزێااااک بە ەرااااار انتااااای بچااااووک و ەلااااوڕەلی ەخسااااتی
ەەووراااانەوخ ەانیشاااک و بە ژنە ەی گاااوت ە خاااوارە باااۆ ئەوراااش
ەڵەرێک.
ئێوارخ چەناررن ەسای ەراکەش قساەرا

ارە ،لە ژ و ڕیااو و قساەی

ەووروەرێاااااار و بێاااااازار ەر ،ەر رە ەرااااااا چەنااااااررن الڕەڕخی ڕخش
رەبووخوخ و الرا واباوو ە ئە قساانەی ەخراکە و چەنار ڕۆژ باوو
خۆرا بۆ حازر ەخ رە و زاەوانیش ەنارێکیا خەوی ەخزڕا ئەوخنارخ
لە ناو ێە ەررا خەراڵی ەخ رەخوخ و قسەی لب ەخسوریەوخ و قساەی
ەراااکەی لەساااەر زرااااە ەخ ااارە ،ەختەاااوت تەواو ،ئیتااار تەگەرخی ەنیاااا
ەەووی بەو قسە و ەێوانەی ئاسا ەخبب و ەر ە خەڵاک گاو لەو
قسااانەرا ەخگاار  ،ەنیااا ەخبێااتە وەاسااتی ەەرااور و زاااەی زااەررفیش.
ئەوا نەرانرخزانی ە ئەوانەی گوێیا لب ەخگرتن ،خواخوارا باوو ە
بە زووتااررن ااات لااب بباانەوخ و ەەوورااا ئەو قسااانەی ە چەنااررن
سااەتات و بەاارخ ڕۆژ ئەزرەتیااا لەگە
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ێشاااوخ تاااوخ و نووساایورانە،

لە گوێی ئە ەانیشاتوانە ەخچێاتە ژوور و لە گوێیاا ەێاتە ەخرخوخ
و بەزاااااااای ەرخ زۆری ئە ەانیشااااااااتوانە بە ەزراااااااایەوخ سااااااااەرری
سەتاتە انیا ەخ ە و چەنر تاقەتیا چووخ و حەز ەخ ە

ەستن و

رە ب نییە بەو ۆرخ ەسە بێازارانە ب ێاک :ەواتە باۆچی ااتوو ؟ ە
حاڵتاااااا وارە و تاااااااقەتی گااااااوێەرتنی قسااااااە ەرخ بەزااااااراربووخ انی
ۆنفرانستا نییە ،ئەی بۆ نماارش ااتوو ؟ تاا وخ او با ەخروڕشاتتا
ب ااێن چاوتاااا لێیاااانە چەنااار ناسااراو و لەڕێشااان و بانااار ەخ ااارێن باااۆ
ۆباااااااوونەوخ و اااااااۆنفران ؟ ەروخ اااااااا خاااااااۆزگە ەساااااااێکیش بە
قسااااە ەرخ انی بەوتااااارە :بااااابە گیااااا  ،ئە

ەەااااوو الڕەڕانەتااااا ڕااااو

ەخ ەنەوخ ،ئااااخر زۆری خەڵاااک تااااقەتی لە قساااەی بێااازار ەر و بێجاااب
ەخچێک .ئەو ەەوو وخخاک و ااتە ەانیشان بە ەرارتاانەوخ گوێتاا لاب
بەاار  ،ەختانەوێااک خەڵااک گااو لە قسااەتا بەرێااک و بێاازار نەبێااک؟
قسەی ورت و باسی ناوخڕۆ ی بەتا و بە ڵک بکە
ەبێک بەسەر ئەو ۆنفران

ە ڕەروخنارری

و ئەو تەگەرانەی خەڵک بۆی ااتوو و

بە ناورەوخ اتوو .
ساابەرنب بەرااانی بااوو بە غەڵبەغەڵااب و بەرە اارا اتن لە ئوتێلە ااا و لە
بەر ەخرگا ااانی ،ڕرااز گیاارا بااۆ سااواربوونی ڕاسااە ا تاااوخ و بیااانبەنە
ەروەگااا بااۆ ئەوخی سااواری ەااوۆ ە باابن ،ئە
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ااارخ خەڵکە ااا خۆرااا

باش ئاەاەخ رەبوو و رە ی انتارە ی بچووک و زتی وارا ڕب باوو
لەگە رەک ەوو ەس و سااب ەساایش ڕااێکەوخ ورتەورت و قسااەرا
بوو ،باسیش ەر باسی ئەو چوونە بوو ە ئەەە باۆ وێیاا ەخبە و
باااۆچی بە تەراااارخ ەخباااب بچااان؟ یااای واش ەباااوو بە ەڵ ۆزاااییەوخ
ەخرەوت:
 ئینجااااا ئە سەرسااااووڕەانەی بااااۆ چیاااایە؟ ئەی ەەااااوو ەسااااب بەتەرااارخی ناااوخۆ لە زااار ناااچێتە ئەو زااار ،بە ئۆتۆەبێاال ەوورخ ،بە
تەرااارخ ڕخنااەە ەەااووی چارخ ێااک رااا نیااو سااەتات بێااک .ئینجااا چاای
خۆزتر لەوخ ەرە؟
ەەوو گوێزرانە ەروەگارە ی بچوو ی قەراغ زاار ،لەوێشاەوخ بە ڕراز
ڕاوخستا بۆ سواربوو  .ەوۆ ە ە زۆر گەورخ نەبوو ،ناوخنری بوو و
ێەا ااا ڕااو بااوو و ئەوانەی ەررااا ەوتاان ،زراارخک و خۆلەڕێش ا ەر
بااوو  ،بااۆرە خاااو و خلیچااک و لەسااەرخۆ ا لە ەواوخ ەااانەوخ .چەناار
اابرارەک لە سااەر ڕێولایکەی تەرااارخ ە باوو و خەڵکیااا ەاەخەەزراناار.
بۆرە ە ڕاو باوو ،ئیتار نەرانهێشاک خەڵاک ساەربکەوێک و گوتیاا

ەر

ئێستە ئەەاانە ەخباات و ەخگەڕێاتەوخ باۆ ئەوانای تار .خەڵاکە ە ئەوخنارخ
زۆر بوو  ،لەوخ نەەخچوو ە بە ااروانێکی تار و ەوانای تاررش تەواو
ببن .ەاەۆستا زەو ەت ە ەختەوت ەخچێاک باۆ ساەەەری قەنارخ ار و
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حەوت زااەو و حەوت ڕۆژی تاار بە ڕێە ا وخ ەخبێ اک ،وا خااۆی ئاەاااەخ
رەبااااوو ،لە ترساااای ئەو زااااەوخش وا خااااۆی ڕێچااااابوو بە تەنیشااااک
ژنە ەرەوخ بااوو ،ئەگەرچاای لە ژوورخوخ قەڵەباااڵو و ەخنەەەخنەاای زۆر
باااوو ،لە ەخررشاااەوخ ەنااار ڕخزااا باااا باااوو .بەاڵ ئەوخی ساااەرنجی
ەاەۆساااتا زاااەو ەت و خااااتوو نەزرااارخی بااارارە ،تاااب ەخگەرشاااک ە
ەشااتوەوه و لەژێاارخوخ زااەڕخەخنوو یانە ،لەبەر ئەوخی ڕەلەرااا نە اارە
ە ئەوانیش سوار بان و ئەوختاا ەوتانە ەواوخ .نەوخ اا ئە ەوا ەوتانە
ببێاااااک بە بیاااااانووی ئەوخی نەتوانێاااااک ساااااکااڵناەە ەی ب اااااوێنێتەوخ،
ە تۆررش سەری رەبووخ سەر س رف ەرن و ڕێی ەخگوت:
 ئەوخ چااۆ بااوو اااک س ا رف ەرن خۆتااک ڕیااا نە اارە وخ ااو ەەااووارێک و ێشتک ەوا بکەورن؟ ەان وا ەخزانای ڕاێش ەەووراا ئاێمە
سوار ەخبین.
ئەورش وخراەی ەخەارەوخ و ەخرەوت:
 ڕاس اتتا ەخوێااک ،ەاان ەناارخک لە تەرااارخ ەخترسااێم ،بااۆرە گااوتم باااار ئێمە نەچین ،با ئێمە ەوو ە

اروا بین.

ە تااۆررش ە ەەیشااە ەخرورسااک خااۆی بە تااالم و ەنیاەراارخ ڕیشااا
برات ،بۆرە ڕووی رەخ ەەوورا و گوتی:
 نە ا ە ،وا نییە ،تەرارخ زۆر سەالەەتترخ لە ئوتوەبیل.97

گوڵزار خانم ەڵی ەارب و گوتی:
ئەر وهاڵ زۆررااش خۆزااتر و سااەالەەتترخ لە ڕاااڕۆڕی ئێسااکەرا لە
نااااو ئەو ەخرراااا و بەحااارخەا .خەڵاااک ەر ەختاااۆقب ،بە تااااربەتی ئەگەر
ڕخزەبا و تۆەاا بێاک ،ئەوساا ئەوخ ەر ایک ،رااخوا ەوژەنیشام ئەوخ
نەبینێک.
ئەحمەە بەگ سەرری ەەاتەتی رە و گوتی:
 ئەەە خۆی ارێک تووزی ڕخزەبا و تۆەانێاک باووخ ،باۆرە ڕااڕۆڕ وەخررای لب بووخ بە گر  .ئەگینا الی زۆر ەس لە ڕاڕۆڕ خۆزتر نییە.
ئەحمەە بەگ بە زخرەخخەنەرە ای خۆزاەوخ لەساەر قساە ەی ڕۆرشاک
و سەررێکی گوڵزار خانمی رە و گوتی ئە

ارخش بە زۆر ات.

خاتوو نەزررخ بە ڕەرۆزەوخ ڕووی رەخ گوڵزار خانم و گوتی:
 بۆ ەوور بب ،تووزی چی بوورک؟گوڵزار خانم ەخستی خستە سەر سنر و ەڵی خۆی و گوتی:
 وخی ڕەنا بە خوا ،ەر اتب ئەو ڕۆژ و ساەەەرخ بیار ەخ ەوێاتەوخ،خەررک ەخبێک ەڵم ڕاوخستێک .ئەوخ نزرک چەنر ساڵیشی بەسەرەا تاب
ڕەڕروخ ،یشتا ەر ە ەێتەوخ بیر  ،ەوچر م ڕیا ەێک.
گوڵزار خانم ەوتە گێوانەوخی ڕووەاوخ ەی ئەوسای و گوتی:
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 چ نر ساڵێك لەەەوڕاێش باوو ،لا رە اب لەو زاارانەی ساەر بەحاریسورر ئازنارە ما ئەەری خوای رەبوو .ئێمەش ەان و ئەحامەە بەگ
و ااوڕخ ەی ەەر اااەی وڕرشااما باارە لەگە خۆەااا  ،بە تاااربەتی ە
زانیاای بە ڕاااڕۆڕ ەخڕۆراان ،اارەی بە ەرا و گااوتی ئاایل ەناایش ەێاام،
ەرچەناار ڕااێم گااوت :ااوڕ بە قوربانااک باام ،ەەراا  ،لەو ەخگررااک و
تاقەتک ەخچێک ،گررا و گوتی ەر ەێم.
گوڵزار خانم بە ئەسواری ڕێکەنیی و گوتی:
 ئۆ اا ەناایش ڕۆ و گیاانم بەسااەر ەوورا ی سااەری ئەو ااوڕخوخرە،چااونکە رە ە نەوخەە .وخ ااو زااااتیری تەرخ

گااوتەنی ووەال اااب اال

لل بیب االولیر.
ئەگەرچی گوڵزار خانم ورەی ئێرانی باوو ،بەاڵ تەرخبیای زۆر چااک
ەخزانی و خوێنرخوارێکی زۆر باش بوو .خاتوو نەزررخ ڕرسیی:
 تەەەنی چەنر باوو؟ خاوا لێاک نەساێنێک .بە خاوا ەنایش نەوخ اانم واخااۆش ەخوێااک و زااێک ەخباام بۆرااا  .بوواتااا بێااک لە ەارکە انیااا  ،ە
چمن ،خۆزتر ەخوێن.
گوڵزار خانم وخراەی خاتوو نەزرر و ئەوانی تری ەار وه و گوتی:
 ئەو اااتە سااوارخ گیااا ەخ سااااڵ بااوو .ئیتاار برەەااا و چااوورن ،بەتاااربەتی ە وچااانی ەە تەباایش بااوو .لەەسااەر ە چااوورن ،زۆر خااۆش
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بااوو ،ڕاااڕۆڕخ ە لەسااەرخۆ و بە ەەنەاای ەخڕۆرشااک .ڕۆژخ ەش خااۆش
بااوو ،زووزووش ڕێاای ەخگااوتم ئە ااا ەارە گااوڵزار ەختورسااک نەەهێناای،
ئە ا چەنر خۆزە؟ ەنیش باوخزم ڕیاەا ەخ رە و ئە گوت:
 ئەر وهاڵ بە قوربانک بم ،خۆ نە اتیتاارە لە ەاخانارا زاێک ەخباوو .ڕاسک ەخ ەرک ،زۆر خۆزە .ئیتر ەروا ڕاەا بوارە و خەررکای قساە
بااوورن ،بە تاااربەتی ەناار

ااورەی تااررش اااتبوو و لەو ڕاااڕۆڕخەا

بوو  ،ئەوانیش ەر بۆ ئەو ەاڵە ەخچوو  .زەو گەرشاتین .ەەاتەرەک
ەارنەوخ ،چونکە ەاڵی خزەێکیشما لەو

بوو  .بۆرە چەنر ڕۆژێکایش

لە ەاااڵی ئەوا ەااارنەوخ .ئەو ڕۆژخی ەخبااوو بەەڕێیاانەوخ ،ەوا خااۆش
ەنار نەباوو ،ڕەڵە ەور بە ئاساامانەوخ باوو  ،بەو ااورنەش خەررااک
باااوو باااارا ەخبااااری .ەڵااام ەنااار ترساااا ،بەاڵ

ەەاااوو ەەااااتەت،

ئەوانەی لەگەڵمااااا ەخگەڕانەوخ ساااااتۆ هۆڵم ،گوتیااااا ئێااااارخ چاااااونکە
زررخرە و ەەوو ەخوروڕشتی ەر ەخرراا و ئااوخ ،باۆرە ەوا ە وارە.
بەاڵ

ە ڕااااڕۆڕخ ە لێااارخ ەوور ەوتەوخ ،ەوا ەی خاااۆش ەخبێاااتەوخ

وخ و ئەو ڕۆژخی ە اتین.
گوڵزار خانم ەخستی ێشارەوخ بە سنەی خۆررا و گوتی:
 رااا ڕخباای تااۆبە خااوارە گیااا  ،ە ئەو ڕۆژخ ەاان نەەاارە لە ترسااانرا،ئیتر باوخڕ نە ە بە زوانە بمر .
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بە ڕەرۆش و گەورخریەوخ قسە ەی ەرێرخ ڕب ەا و گوتی:
 ەرچۆنێااک بااوو ،خواحاەیزرمااا لە ەاااڵە ە اارە و ەناار ەڵماااەانەوخ .ئەواناایش بەسااەزەانانە زۆر ورخرااا بەرز بااووخوخ ە ەریاااا
ئەو ەەاااوو ئازااانا و ااااوڕ و ەس و ارخراااا لە ەخورراااا

اااۆ

ببوونەوخ ،ساەبوورری ەڵیاا ەخ اات .ئیتار ڕۆرشاتین و ساواری ڕااڕۆڕ
باااوورن .ڕااااڕۆڕ ااامەی ەخ ااااات لە خەڵاااک و ڕێباااواری ۆراو ااااۆر.
بااارە ەش تااا ەخ ااات ،زراااتر ەخبااوو و ڕەڵە ەوری ەخ ێن اا و ەخباارە .لە
ەناار زااوێنی ئاسااما ەختەااوت بااارە ە ەورخ ااا ڕاو ەخنێااک و لە
ەخسااک گااڤە و ەرای ڕارااا ەخ اارە .ڕاااڕۆڕ ەوتە ڕ و بەرنێکاای ڕااب
چوو ەوا خراڕتر بوو .ڕاڕۆڕ وخک بێشکە و ۆالنەی لب ات.
ئەوانەی لە زاااوێنی نااازرکەوخ ااااتبوو  ،ەەاااوو لە اااۆ و زاااوێنی
خوارە و راری و ئەو ناوانە با و بووباوونەوخ .بەاڵ

یای وا ەباوو

لە زوێنی ەوورخوخ اتبوو و ەوو زەو و ەوو ڕۆژ بوو لەو ڕاڕۆڕخەا
بااوو  .ەاان و ئەحاامەە بەگ و ەناار لە ورەخ ااا لەگە سااوارخی
خۆزەورساااتم لە اااۆڵە ە ەانیشاااتبوورن .ئەحااامەە بەگ و ەنااار لە
ڕیاوخ ااا ەرسااانەوخ وخ ااو ڕیشااەی ەەیشااەری ااورە خەررکاای باساای
سیاسااەت و ەشااتوەو و ەو اااەهلە بااوو  .ەاان و ەوو سااب ژناایش لە
الرانەوخ ەانیشاتبوورن ،خەررکای قساە باوورن ،ئەگەرچای ەەاوو ە و
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ۆش و حەواسام الی ساوارخ باوو ،چاونکە بەەا و بەوالەا ەخ اات و
ەخچوو و تا ەخ ااتیش وخزتای ەەووەاا خارائ ەخباوو .ەنار ڕیااو
ەرزوو گێاار بااوو و ڕخنەیااا وخک لیمااۆی زخرەی لااب ااات .ەناار
ەسااتا بوزااێنەوخ .ەاان ەر ڕە اام ەوت و زەااانم خەررااک ەخبااوو
نەەخگەڕا .لەبەر ئەوخ سەررێکی ئەحمەە بەگم رە و گوتم:
لە ڕێی خوا ەشتوەو و ەو اەهلە بەسە ،وا خەررکە ەخەر  ،ئاگاتاا لە
ااوڕخ ە بێااک .بە ڕاسااتی زۆر تااووڕخ و بێ ااا بااوو و ەروا سااەر
خسااتە بەرناای ەرەوو ەخسااتم و بە ەانیشااتنەوخ سااەر خااوار اارە و
خەرراک بااوو لە اۆش بچاام .لەگە ئەوخەا ەەاوو ەڵیشاام الی سااوارخ
بوو .ئەگەرچی سەر خاوار رەباوو و چااو نوقااو باوو ،بەاڵ ئاگاا
لە قساە و ااتوچۆ و ڕاارس و ڕرسایاری بااوو .ڕااڕۆڕرش ەر ەختەااوت
ئێستە نوقم ەخبێک و ڕو ەخبێک لە ئاو .بەرنێاک لە بێ اڵیارا ەاات باوو .
لەڕو ۆزام ااتەوخ بەر خاۆ و وخک زاێک ساەر ڕاساک ارەخوخ و
ڕاڕەڕرم و بە ئەحمەە بەگم گوت:
 وا سوارخ؟ئەحمەە بەگ سەررێکی ەخوروڕشتی خۆی رە و گوتی:
 -نازانم ،ئێستە لێرخ بوو.
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 ڕاڕەڕرم و ەستاەە ساەر ڕاب ،بەەا و بەوالزارا ەخ ەوتام .قیواناربەسااەر ئەحاامەە بەگ و ااوڕێکی خزەیشااما

ە لەگەڵمااا بااوو ،ڕااێم

گوتن :چۆ ەخڵێی ئێستە لێرخ باوو؟ ئەی چیای لاب اات؟ ئێساتە ااتی
ئەوخرە وڕخ ە بەرخاڵ بکەرک؟
ئەحمەە بەگ گوتی:
 ەرسا خۆت ەە وژخ و خۆت ەەتۆقێنە ،چاووهتە رە اب لە ژوور وۆاڵنە و بۆ خۆی سەرر ەخ ات و ڕاەخبوێر  .ئێستە ەێتەوخ.
ەاان لەسااەر قسااەی ئەو ڕانەوخسااتا  ،چااوو بەرخو ئەو زااوێنانە .ئەواناایش
ەستا بۆی بەەڕێان .ئەەا و ئەوال ەخگەڕێام ساوارخ نیایە .ساوارخ گیاانیش
ەناڵێکی ئێسکساووک و اوا باوو ،ەازا ڵ زۆر بزێاورش باوو .باۆرە خاۆ
ااااێش ااااارە و وخک زااااێک و اااااار ڕەالەاااااری ڕێولااااایکە ئاسااااانە ە ەا و
ساااەر ەوتمە چینااای ساااەرخوخی ڕااااڕۆڕخ ە .لە ەڵااای خۆەااارا گاااوتم نەوخ اااو
چووبێتە سەر و ەخرگاای ارەبێتەوخ .ەنااڵە ناازانب و باا و تۆەاانە ە ەڵای
ەابێااتە خااوارخوخ .ئیتاار ەزار خەراااڵی ناااخۆش و وزاانرخ ەخ اااتە خەرااا و
بیاار  .بەو ڕەرێشااانییە گەرشااتمە سااەر  .سااەر

ەساای وای لااب نەبااوو،

تااا وتەرا خەڵااک ەخ اااتن بااۆ حەەااا و تەوالێااتە گشااتییە ا  .ئەگەرچاای لە
ەەوو چینێکی ڕاڕۆڕخ ەەا ەبوو .
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ئەو چینە سەری سەرخوخ بوو ،بۆرە زۆر بەررن و گەورخ نەباوو وخک
ەوو چیاانە ەی خااوار

ە ەەااوو ەر ااۆ و چار ااانە و ڕێسااتۆرا

بوو  .ەن بەو حا و گێری و ناڕخحەتی و ترسەوخ لەڕو ساەرر

ارە

ەخرگااااارەک اااارارەوخ ە بە سااااەر باااااڵکۆ و ەخررااااا ەەا ەخروواناااای.
ەخرگا ە رارەوخ و ڕیاوێکی چوارزانەی لب ەخرڕەڕرن باارە ە وا ڕااڵی
ڕێوخ ەهنا بۆ ژوورخوه ،خەررک بوو ەخرگا ئاسنە زلە ەش ەڵبکەنێاک.
ەن چااو بە ڕیااوخ ە ەوت و بە اۆری قاارمیی ڕخزاەبارە ە ەر لە
زااوێنی خااۆ

ەوتاام و لە ەڵاای خۆە ارا گااوتم ئە بااارە ە ئە

ااوڕخ

گەنااجە چوارزااانە زخبەالحەی وا لااب اارە ،ەخبااب ەناااڵێکی چیاای لااب
رەبب .ئێساتە ەوور باب ەر وخک تاۆڕێکی بچاووک ەڵای ەاوختە نااو
ەخرراا ەوخ .ئاگااا لە خااۆ نەەاا .اااتب بە ااۆش ااتم ،بیناایم ااوڕێکی
گەنجاااای ئینەلیااااز ە اااااوتوەری ەەر اااااەی ااااوڕ بااااوو ،لە ژوور
سااەرەەوخ ەانیشااتووخ و خەررااکە و ەر ەخڵێ اک تکااارە تااۆز وخرخوخ
ااۆش خااۆت ،ەسااتە بااوۆ بااۆ تەوالێااک ،ئاوێااک بااكە بە ەخ و چاوتارا،
خز و ەسک لە اوێن؟ ناوراا چیایە؟ باا بچام بانەیاا باکە  .ئێساتە
ەخچم ە تۆری ڕااڕۆڕخ ەت باۆ بانار ەخ ە  .ئیتار اوڕخ تەەاری ەرێار
بێک ەر خەررکم بوو .ئەو وای ەخزانی لەبەر گێری وا لب ااتووخ و
نەخۆزم ،نەرارخزانی خەرراکە ڕۆحام بێاتە ەخرخوخ لەتااو ساوارخ گیاا .
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ەرچۆنێااک بااوو قااۆڵی گاارتم و ەناای ێنااارە خااوار بااۆ ااۆڵە ە .بە
چاوێکی نیوخەاخراو و نیوخ ۆش ەر ێشتا لە سەر ڕێولیکە بەو حااڵە
ڕەرێشااااانەوخ چاااااو گێااااوا ،سااااەرر ەخ ە سااااوارخ لە تەنیشااااک بااااابە
گەورخرەوخ ەانیشاااااااتووخ و زاااااااتێکی بە ەخساااااااتەوخرە ،یساااااااەی لە
بەرەخەرارە و زاک ەخخاوات .ەان چااو ڕێای ەوت و لە خۆزایانرا بە
بێرخنەی ەرەێسکم وخک ڕلوسک اتنە خوار  .ئەحامەە بەگ و ئەوانای
تااار ە ەنیاااا بەو حااااڵەوه ەراااک ،ەساااتانە ساااەر ڕاااب و سوڕاسااای
وڕخ ەرا

رە و بۆ ەن ناڕخحەت بوو  .گوتیا ئاێمە واەاا ەخزانای

لەگە ژنە ااا چاااوورتە حەەاااا بااۆ ەخساااتنوێرگرتن ،ەچااای تاااۆ وات
بەسەر اتووخ .ئیتر ۆزم اتەوخ بەر خۆ و زاو ری خاوا

ارە و

سوارخ گیانم ەاچ رە .ەچی ئەو ڕێی ەخگوتم:
 ەارە گااوڵزار ئەوخ تااۆ لە ااو بااووی ەاان زۆر بااۆ تااۆ گەڕا  .تاوەەزەناااڵە ە بااۆ خااۆی ەر لەو زااوێنانە بااوو و لە یااررۆ و تەلەەزرااۆنی
ۆڵە ەوخ سەرری ەیلمی ارتۆنی ەخ رە.
ەەوورااااا بە ەڵوێوخبااااوونەوخ گوێیااااا لە گااااوڵزار خااااانم ەخگاااارت و
ەررە ەرا زتێکی گوت ،ڕێش ەەوورا خاتوو نەزررخ سەری خۆی
ڕاوخزانر و گوتی:
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 ئااۆی ،خااوا ەرسااەتک باارات ،بە خااوا نا ەقااک ناااگر  .بە ڕاسااتی ەرەسێکی تررش بوارە ،ەر وای لب بەسەر ەخ ات ،بە تاربەتی ڕااڕۆڕی
ئەو خەتە و بۆ ئەو زررخرە ەەاووی ڕاوخ لە ساەرخۆش و ترراا چی
و چەقۆ ێش .چاونکە ئەو زرارخرە زاوێنی سایاحەت و گەڕانە و زۆر
خەڵک اتی وچانە انیا ڕووی تب ەخ ە .
گااارەەی گەرشاااتنی ەاااوۆ ە ە لە خەرااااڵی ەا  .ەوتااانە خۆراااا

ە ەساااتن

باااوۆ  .ەااااوۆ ە ە نیااااو سااااەتاتێکی ڕااااب چااااوو تاااااوخ و گەڕارەوخ ،چااااونکە
ەرۆەگااا ە بچااووک بااوو ،ەر ەخر اای ۆڵە ەرااا ەخ اارەخوخ ،ەااوۆ ە ە لە
بەرەخەیانارا بااوو ،بە تاااربەتییش ااۆڵە ە ەەااووی زووزااە بااوو ،لەبەر ئەوخ
چاورااا لە ەەاااوو ارێااک باااوو ،ەروخ ااا ەوۆ ەرە ااای تااررش اااات و لە
بەرەخەیا نیشتەوخ ،ئەورش ەر بۆ گواستن وهی ئەو خەڵکە بوو.
خەڵاااک گوڕراااا ەارە خۆراااا لە ترسااای ئەوی نەوخ اااا ئە

اااارخش

بەررااا نە ەوێااک ،ئیتاار گەورخ و بچااووک و ااۆنە ڕخئاای

مهااور و

خەڵکی ناوەار و تەەەلە و رێکار و ەەوو ەوتنە نااو رەک و ڕاڵناا
اواررا ەخ رە:

بەرە ەوخ ،ەرچەنرخ اربەەخستا
تکاااارە لەساااەرخۆ ،ێااای ەەووتاااا

ەرە ،ەر ەارااارخی نەباااوو ،رەک

ەرمە بوو لەسەر ئەو ڕێولیکەی ەوۆ ەرە ،ەر بۆ ەیلمی ڕێکەنین بااش
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بوو ،بشکرارە بە ەیلمی ڕێكەنین ەس باوخڕی نەەخ رە ە لە

ااتە و

زخەانی ۆەویوتەر و ەەزا و ەۆبارلرا زتی وا ەخقەوەێک.
ژنێکی قەڵەو لە سەر ڕێولایکەی ەاوۆ ە ە خاۆی چەقاناربوو و ەخرەاوت
ساااەرنا ەو تاااا ەێرەخ ەزااام نەگااااتە ال  .ەێااارە ێشاااتا الی ەخر ااای
ااۆڵە ە بااوو و ڕیرخەێرەێکاای نەگاابەت بااوو و بە حااا ەخنەاای ەخ اااتە
ەخر  ،ئەورااش ەر ەخسااتی ڕاەخوخزااانر بااۆ ژنە ەی ە ەەڕۆ بە ااێم
ەە ااێ ە .نە ڕیرخەێاارە ەخگەرشااتە الی ژ

ە ەختەااوت ەرتەەێااوخ و نە

ژ ەاەخبەزی رااا سااەربکەوێک تاااوخ و ڕێە ا ی خەڵااک باارات بااوۆ .
خەڵکیش قسەرا ڕاب ەخگاوت ،ئەو راسای ڕاەخ ێشاا ،ئەوراا

نێاوی

ڕاااب ەخەا ،بەاڵ ئەو بە ااایک ۆرێاااک ەخساااتبەرەار نەباااوو و تااااوخ و
ڕیرخەێرەراا نەەارە ەخساتی ،نەرهێشااک رەک ەس تێاوەڕ بێاک ،تاااوخ و
اااڕتنی لێ ااوڕی تەرااارخ ەش ااات تکااای لااب اارە ،بەاڵ ئەو لە ێاای
خاۆی نە ااوواڵرەوخ و گااوتی ساەر ببااو تاااوخ و ئەو ەێاارەخ نەەخنە
ەخستم ،ئە ڕێولیکەرە بەرخاڵ نا ە .
ساااااەرف ەرن ە ێشاااااتا لەگە

اوڕێکاااااانی ەر لە ژێااااار ڕێولااااایکەی

تەرارخ ەوخ ڕاوخستابوو ،ساەرری ئەحامەە بەگ و ئەوانای تاری ارە و
چەڕۆ ی ێشا بە سەری خۆررا و گوتی:
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 ئەی باباااا ،بە خاااوەای ئەەەی لە ساااەەەر ەرتییااا  ،قەت لە سینەەازااارا چزتی وخ ا نەەرتییە .بە خوەای ەەوو ەووی سەر و ڕرشم بە رە جاارخ ی
سوی بوو ،لە ڕێی خوەاەا ۆنفران

و ۆبوونەوخ ەی وخ ا ەخبێک!؟

ەاەۆستا زەو ەت گوتی:
 -تازخ ناەە و سکااڵ انیشما

یک ،خۆی ەر ئا ەوۆ ەااوخ ،وا ئێساتە

رانزخ و زتێکە .ئیتر ەی ەخگەرن و ەی ەخگەڕێینەوخ ئوتێلە انما ؟
خاتوو نەزررخی ژنی بە بزخ و ت وسێك وه وتی:
 -نە ئینشائەاڵ ەررا ەخ ەو  ،تۆز تەحەەولتا

ەبێک.

ئەحمەە بەگ بەەخ ڕۆزتنی لەساەرخۆ لەبەر ڕراز و قەڵەبااڵ ی بەرخو
ڕێولیکەی ەوۆ ە ە گوتی:
 خوای ەخ ارە بە ساەالەەتی ەخگەڕارنا وخ ئوتێلە ەەاا  ،ەخگەڕارانەوخەاڵە انما  ،ەخبا ئە ناەانە ەر نەخوێنینەوخ .وڕخ ا ە اب بە ێایە،
ناااەەی چاای و سااکااڵی چاای؟ ەر ەخڵێ ای ئە خەڵااکە باناار ااراو

ە

ەر نا ب ۆ و یچی تر.
ئااااخری بە ساااواربوو و ەاااورن و گەرشاااتن و ەاەەزرانااار

ەەاااووی

سااەتاتێکی ڕااب چااوو .گەرشااتنە ز اارۆچکەرە ی نزرااک لەو  ،زااوێنی
ۆنفرانسااە ە ەر چەناار ەنەاوێااک لە ەروەگااا ەوخ ەوور بااوو ،ەوای
نان وارەنێکی ڕەلەی بەرە ارا اتووی تێکەڵاوڕێکەڵی بەڕاڵەساتۆ ،ەرساا
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ەەوو ئەو خەڵکە لە ۆ ەانیشتن و ەخسک رارەوخ بە قساە ،رەک لە
ەوای رەک و ناااااەە و الڕەڕخ خوێناااارنەوخ .ئە

ااااارخ ئەحاااامەە بەگ و

ەاەۆسااتا زااەو ەت ژنە ااا و سااەرف ەرن و ە تااۆر لە ڕشااتی ڕشااتەوخ
ێە را بەر ەوت .ەرچەنر ەنرێکیا بۆڵەبۆڵیشیا

رە ،بەاڵ چار

نەبوو ،تاوخ و ئاوڕرا ەارەوخ ،ەەوو زوێنە ا ڕو بوو و گیرا .
ە تااۆر سااەررێکی ئەەاا و ئەوالی خااۆی اارە ،ەواراایش ڕووی اارەخ
اوڕێکانی و گوتی:
 ئەوخ چیاایە ئەوخ بااۆ ئە خەڵااکە وارااا لااب ااات؟ چاوتااا لااب بااووزااەوی زخەاوخنااری رە ترناسااینە ەی قەراغ ەخررااا ە ئە خەڵکااانە ،بە
تاااربەتی ەسااە ناسااراو و ناوەارخ ااا  ،چااۆ بە سااەنەینی و قورساای
ەانیشااتبوو و ئەگەر رە ێ اك ئەو زااەوخ بە بەرزی قسااەی بکاارەارە لە
نزرکیانەوخ ،راخوە ڕێبکەنینارە ،ئەوا و ەخوروڕشتە ەرا خێسەرا لب
ەخ رە و ەختەوت ێشاتا لەچکاب لە خاوار ەەلایکە ەوخ  ،ئەوخنارخ بە
سەرساووڕەانەوخ ساەرری ئەو خەڵکاانەی ترراا ەخ ارە ،ەچای باازانە
بە ەوو ڕۆژخ چییا بەسەر ات و چاۆ ئەوانایش ەوتانە ڕاڵناا بە
خەڵکەوخ و زوێن ۆگرتن.
سەرف ەرن ڕێش ەەوورا

ەڵی ەارب و گوتی:
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 ئەەی ەن نەەەوت ئەو تۆزخ ەاووریەی ساەر و ڕێشام ە ەاابوو وسوی نەبووباوو  ،ئە ەوو ڕۆژخ و لە ساەەەرخەا ساوی باوو ؟ نااڵێم
لە ەیلمە اااانیش زاااتی وا نەەراااوخ ،ئیاااری خەڵکااای نااااوەاری چااای و
سەرخ کۆەار و وخزرری چی؟
ساااەرف ەرن گاااوڕی ەارە خاااۆی و قساااە ەی بە گەرەااای تەواو ااارە و
گوتی:
 -ە اتن ژوور

باۆ ئە

اۆڵە ،بە قەباری باابم وا بازانم وخزررێکای

ەیسری بوو ،ڕاڵە یا ڕێوخ نا و بە ەخەارا ەوت و خەرراک باوو ببێاک
بە ژێاار ڕێااوخ و بمرێااک .ئەەە ااۆنفران

و ۆبوونەوخراا ؟ ااو وخ ااا

ەخبب؟ ئەەە ەخڵێی زاری بێساحێبە ،ەس ئاگای لە ەس نییە.
ئەحمەە بەگ اتە قسە و گوتی بۆ خاتری خوا ەەا بە خۆتانرا بەر .
ەر ئاا ەوۆ ەااااوخ و ڕزگارەااا ەخبێاااک و ئەوخناارخ لەساااەری ەەڕۆ .
قەڵەبااااااااڵ ییە ە ئێجەاااااااار زۆرخ و ڕەت ڕسااااااااوخ ،اربەەخساااااااتا و
بەڕێااوخبەرانی ۆنفرانسااە ەش لە ەخسااتیا ەخرچااووخ و ئە

ەەااوو

خەڵکە زۆرخرا ڕب ۆنتر نا رێک .ئەەە ەبێک و نەبێک ،غەڵەتێاک و
ساااە وور ک باااووخ و ەوو اااۆنفران

بە ەوو ەەبەساااتەوخ تاااێکەاڵوی

رەک بوونە ،چونکە ەر ەساە قساەرەک ەخ اات ە ەر ەاوی بەساەر
ئەوی ەرکەوخ نییە.
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ەاەۆسااتا زااەو ەت بەەخ ڕێک سااتنی نووسااینە انی وه بە زری ا ەوخ
گوتی:
 خاااااۆ وخاڵ ەخەاااااێکە زانیاااااوەە قساااااەی ئەحااااامەە بەگە و خەڵاااااک وەختاااوختکراوی ەوو ڕێک اااراو تاااێکە باااوونە و ئێساااتە ەس بە ەس
نیایە .ەاان ەر حەز ەخ اارە اایک نەبێااک ،ەاوخرااا باارارە ە رە ێکمااا
ناەە انما ب وێنینەوخ.
خاتوو نەزررخ ەرسانەوخ گوتی:
 نە نە ،خەەتااا نەبێااک ،ئێسااتە ئێااوخش باناار ەخ ە  .قااابیلە بانەتااانە ە ؟
گوڵزار خانم لەژێر لێوخوخ اوێنێکی بە زاێرزاەی زاووبرای ەا ،ئینجاا
ەخنەی بەرز رەخوخ و گوتی:
 خاااۆ بە قساااەی زاااێرزاە باااوارە ،ەخباااوو رە ە ڕۆژ ئێاااوخ قساااەتابکرەارە.
ئەحمەە بەگی ەێرەرشی لە ەڵی خۆررا گوتی:
 چاک رە ە ڕۆژ قسەەا نە رە .بە قسەی ئەو بوارە ،ەخباوو ئێساتەبە سەر باڵی سیمرخەوخ بوورنارە لە یاتیی سەر ئەرز .ەن زوو زانایم
وا نییە و بە قسەی ئەو ەشە ەرخ نابێک.
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ڕاش بەرنێکی بێرخنەی و گوێەرتن بە ناچاری لە قسە ەرخ ا  ،گاوڵزار
خانم و نەزررخ ە بە تەنیشک رە ەوخ ەانیشاتبوو  ،ساەرری رە ترراا
رە و خەررک بوو

ەررە ەراا الی خاۆرەوخ باراتە ڕاوەەی ڕێکەناین

اااتب چاورااا بە سااەرف ەرن ەوت ە چااۆ خەررااکە بە ەانیشااتنەوخ
خەوی لب ەخ ەوێک ،چاوی ەخچوونە سەر رەک و ەلی خوار ەخباوو و
لەڕاااو بەەااا والەا ەخ ەوت .باااێجەە لە ساااەرف ەرن ،ەوو ساااب ەسااای
ەرکەزیا چاو لب بوو ە خەررک بوو خەورا لب ەخ ەوت و چەنار
ڕیرخەێرەێکاای تاار لەوالوخ ەر بە تەواوی نوسااتبوو  ،خاااتوو نەزراارخ
بەەخ ڕێکەنینێکی بێرخنەەوخ ڕووی كرەه گوڵزار خانم و گوتی:
 نا ەقیا ناگر لە ەوای زەڕخزەقی ساواربوو و ەابەزرنای ەاوۆ ە ەو گەرشااتن و نااان وارە  ،ئێسااتەش ئەوخ بااۆ ەوو سااەتات ەخچێ اک بەبااب
ڕشاووەا ئە قساە ەرانە ەێاان و رە ای ڕێاان زاەش الڕەڕخ ەخخااوێننەوخ،
ئەوانیش چی بکە  ،تاقەتیا چوو و خەورا ەێک.
ە تاااااۆررش لە بەرنااااای ەاەۆساااااتا زاااااەو ەت و ژنێکااااای ساااااووراو و
سویاو ەری برۆبااررکی باۆرە راوی تەڕڕیاری ەەغرربیای تەەە ڕەنجاا
ساااااااڵە ەانیشااااااتبوو ،زووزوو ئاااااااوڕی لە ژنە ە ەخەارەوخ و ژنە ەش
ەوتبووخ چرڕەچرئ و ڕرس و ڕرسیار لەگەڵی ،ئەوخنرخی ڕاب نەچاوو
ە تۆر سەری برەخ نزرک ەاەۆستا زەو ەت و گوتی:
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 -حەز لە ەەرخرە .وا ەخچمە ەخر

ەەرخرەک ەخ ێشم.

ئەحمەە ڕرسیی:
 ئەوخ ە تۆر بۆ وی چوو؟ەاەۆستا گوتی چوو ەەرخ بکێشێک ،ئەحمەە بەگ بە بێرخنەی ساەری
ڕاوخزاااانر و زانیااای ە ە تاااۆر لەبەر اااەەرخ نەچاااوو و ەرۆ ەخ اااات،
چونکە چااوی لاب باوو ە ەوتباووخ چااوبو ب و ووڵە اوو لەگە
ژنە ە ،ەروخ ا زارخزای ڕخوزک و خوو و ناوبانەیشی بوو.
ەاەۆستا ڕووی رەخ ئەحمەە بەگ و گوتی:
 -بەزکم ئێستە بانەیا

رە قسە بکات ،لە وی بیرۆزرنەوخ؟

ئەحمەە بەگ بە زخرەخخەنەرە ی زاراوخوخ گوتی:
 خەەک نەبێک ،بانر نا رێک و ەسی ەرکەزاما بانار ناا ە  .باۆرەلەو ڕووخوخ ەڵنیاااا بە ،وا ئێاااوارخرە ،ئەوخنااارخی نەەااااوخ ،ئیتااار ئێساااتە
تەواو ،زەورش ەخبب بەەڕێینەوخ ئوتێلە انما  ،وخ و ەخزانی ،ساەتات
ەخی بەرانی سواری ڕاڕۆڕ ەخبین بۆ زررخ ە و لەوێشاەوخ بە ەاوۆ ە،
ئیتر نە اتما ەخبێک.
ەاەۆستا زەو ەت گوتی:
 ەخزانم ،بەاڵ خۆزگە رە سەر بوۆزتینارە و ەرسا زەو و ڕۆژێاکلە ناو ڕاڕۆڕەا نەەارنارە.
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ئەحمەە بەگ بە بێزارریە ەوخ و بە ئ سواری گوتی:
 -بە ەخسک خۆەا نییە ،چۆ

ێناورانین ،ەخبب واش بەەڕێینەوخ.

ئەەا لە قسە و باس و بیر رەن وانەەا باوو

ە ژنە ەش ەساتا و

چووخ ەخرخوخ.
ەاەۆستا زەو ەت لەژێر لێوخوخ بۆاڵنری و گوتی:
 ەاز ا اڵ ۆنفرانسااما تەواو اارە .لە چاااو نەچااین رە ااب خەوی لاابەوتاااووخ ،رە اااب ەوتاااووهتە چااااوبو ب و ەێباااازی .ەنااایش ەااارە بە
ەخسک ئە

اغەزانەوخ .ئەوخنرخ ەخراان وێنمەوخ و تاوتوێیاا ەخ ە و

ەخرااان ەەە انتاااوخ و ەخررااا ەێاانم و ئاگااا لێیااانە ،ەەااوورم لەبەر
اارەووخ ،ەلاایمە و ەلاایمە و حەرف حەرف ،ەچاای ەساایش بااانەی
نە ااارە بیاااان وێنمەوخ .ەاااانەێکە چااااو ئەوخنااارخی تااار اااوێر باااوو
ئەوخناارخ وەوستەەسااە مر ڕەراارا اارەووخ و ئەوخناارخ بااراری تێااب و
ڕۆژناااەە و بەڵەەنااااەە

ااارەووخ و ئەوخنااارخ تەلەەاااۆنم باااۆ ئە و ئەو

رەووخ بۆ ئەوخی قسە انم ڕاسک بن و ژەاارخی ئااوارخی ەر اووک
و خاااانەقین و ەەاااوو گەرەیاااا تەواو بااان ،بە خاااوا ئێساااتا لیساااتەی
تەلەەۆ بێتە سەر  ،خوا ەخزانب چەنرخ؟
گااااوڵزار خااااانم ەناسااااەرە ی ەڵمااااری و ەڵوزااااک ،ڕووی اااارەخ
ەێرەخ ەی و ئەوانی تر و گوتی:
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 وهاڵ ناوبااااازاڕی چاااااک چااااوورن ،بە ئەسااااواری ڕێکەنیاااای و گااااوتیەناڵە انم ەررە ە ەاوای زتێکیا

ارەووخ ە لە واڵتە بۆراا بکاو .

ئەو گااوتی ئاااڵتونی زۆر ەرزانە ئەنەوسااتیلەرە م بااۆ بێاانە ،ئ ا وی تاار
ەاوای زتی تری رە ،ەچی نەک باۆ نە اورن ،ەر بازاڕەاا نەەراک
لە وێیە.
ئەحااامەە بەگ ئە

اااارخ تاااووڕخ نەباااوو ە باااۆچی لە ااااتی نااااەە و

سکااڵخوێنرن وهەا قسە ەخ ە  .وا ەرار باوو ئەوراش تااقەتی چووباوو،
بەاڵ ڕیاوێکی زۆر بەتەحەەو و بەزەر بوو ،بۆرە نەرارهبارەخ ساەر
خااۆی و حەزی نەەخ اارە خەڵااک و ەس سااەغ ەت و ناااڕخحەت بکااات،
ەروخ اا ەانیشااتوا و گوێەرخ ااانی ااۆڵە ەش ەوتبااوونە قسااەوباس
لەگە رە تری ،بۆرە ئەورش گوێی نەەارب و اتە قسە و گوتی:
 تازخ ە گەڕارنەوخ ،ئیتر زەوخ و ایک او نیایە .بەراانیش ساەتاتەخ ەخبب لە نااو ڕااڕۆڕەا باین ،ئیتار چییاا باۆ بکاوی و لە او بۆراا
بکوی؟ لە ل نره زتی ەزار ئەوخنرخی ئێرخ وانتر ەرە.
خاتوو نەزررخ گوتی:
 خااۆ وهاڵ ڕاسااک ەخەەرەااووی ،بەاڵ خەڵااک ە سااەەەرێکی اارە ،بااۆالەێ ایش بێااک ،حەز ەخ ااات لەگە خااۆی ەناار زااتی ئەو زااوێنە بە
ەراری بباتەوخ.
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س اەرف ەراان ە بااۆ خااۆی ئیتاار نوسااتبوو ،خەبەری بااووخوخ و ەناار
چااااوی ەڵە اااۆەی ،ساااەررێکی ەخوروڕشاااتی خاااۆی ااارە و ساااەررێکی
ساااەتاتە ەی ەراااواری اااۆڵە ەی ااارە ە ڕاساااک بەراەااابەری باااوو و
گوتی:
 زۆر ەرخنەە ،ئەوخ ێشتا تەواو نەبوونە؟ئەحمەە بەگ وخراەی ەارەوخ و گوتی:
 راخوا خەوی خێرت بێک ،بۆ خۆت چاک نوستی.س رف ەرن باوێشکێکی ەا و ەخستی ەا لە ەلی خۆی و گوتی:
ەەاوو قاوخ و

 -خەوی چی ،خەڵک چۆ ەختوانێاک بنوێاک لە نااو ئە

ەارکرۆەۆ و ەخنەەەا ،ئەوختاا ەلام ڕخق باووخ .ڕووی ارەخ ەەااتەت
و گوتی:
 نەەخبوو بێ ن خەو لب بکەوێک.ەاەۆستا زەو ەت ەڵی ەارب و گوتی:
 چەنر ارێک بانەم رەی ،ەچی ەر نوستی ،ەرارخ زۆرت خەو ەخ ات.س رف ەرن سەررێکی ێە ەی ە تۆری رە ە لەو

نییە ،ڕرسیی:

 ئەی ە تۆر چیی لب ات؟خاتوو نەزررخ بە نیوخڕێکەنینەوخ وخراەی ەارەوخ و گوتی:
 -چووختە ەخر

ەەرخ بکێشب ،ەەقیرخ سەری ژانی ەخ رە.
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ە تۆر ە اتبووخ ەخر  ،رە سەر چووباووخ چینای ساەر  ،ەراارخ لەگە
ژنە ە ئەو تە بیرخرا

رەبوو .لە ساەر چارچاانەرە ی خۆزای لاب باوو

و ەخوری ەەاااووی ورسااای و ەێاااز و قەنەەەی نەر نەر باااوو ،تێکاااوا
زوێنی ڕشووەا و حەسانەوخی ەیوانی ئەو ۆ و بینا گەورخر بوو.
ئەو خەڵکااااااانە ەخ اااااااتن بااااااۆ گاااااارتن و بەرڕااااااابوونی ااااااۆنفران

و

ۆباوونەوخی گەورخ گەورخ بااۆ ەەااوو اۆر و نیازێااک ،ئەو زااوێنەی
ئەو ۆنفرانساااەی لاااب راباااوو ،وەێیااا ااایر ەاااۆەێرنی گەزاااتوگوزار و
حەسانەوخ بوو.
ە تۆر لە سەر رە ب لەو ورسییە نەرەە خۆزانە ڕااڵی لاب ەاباووخوخ،
قۆری و ڕیاڵە و سینییە چا لە سەر ەێزی بەرەخەی ەانرابوو ،ژنە ەش
لنەی خستبووخ سەر لنر و لە بەراەبەری ەانیشتبوو .ە تۆر ەختاوختی
رەبااااوو بااااۆ ێااااک و چاااااخوارەنەوخ .ەرەوو یااااا وا ەوتبااااوونە
قسەوباس لەگە رەک ،ەختەوت لە ەخەب ساڵەوخ رە تری ەخناسن.
ژنە ە لێی ەخڕرسی:
 خەڵکی وێیک و لە و ەخژرک؟ە تۆر بە تەرخبی ،بەاڵ بە زێوخی ەیسرری ی تێکشکاو ە ار ار
بەغراەرش ای تااێکە ەخ اارە ،باساای بااۆ ەخ اارە ە ئەو ە تااۆرخ و ناااوی
تاەلە ،خەڵکی ورەستانی تێراقە ،ەزک ساڵێکە لە لەنرخ ەخژێک.
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ژنە ەش بە ە گاااوێی لاااب ەخگااارت ،ئینجاااا ەخساااتی بااارە باااۆ ڕاااا ەتی
ااەەرخ ەی و ەەرخرە اای ەخر ێنااا .ە تااۆررش بااب ئەوخی قسااە انی
خااۆی ببوێااک ،ەخسااتی ەارە گیرەااانی خااۆی و چەرخە ەی ەخر ێنااا و
ەەرخ ەی بۆ ەاگیرسانر.
ژنە ە سوڕاسای اارە و ەرێکاای چاا ی لە ااەەرخ ەی ەا ،ەخسااتێکی لە
ڕرچە زخرە اراوخ ەی خاۆی ەا و بە ناازی چاۆڵەرە ی زاانزه حە ارخ
ساڵەوخ گوتی:
 ەنیش ناو لەتیفەرە ،خەڵکی ەەغرربم ،ەخەب ساڵە لە ڕاررەوو سا لەەەوڕێش لە ەێرەخ ە

ەخژرام.

ە ەەڕخنسییە ،یا بووەەتەوخ.

ە تۆر چارە ی بۆ تب رە و خستیە بەرەخەی و گوتی ەنراڵک ەرە؟
لەتیفە خانم بە ەاتیی ی ەخستکرەخوخ گوتی:
 نا ،بە ەاخەوخ ەنراڵم نییە ،ەرێکی تری لە ەەرخ ەی ەا و گوتی: لە سەرێکەوخ بازتر ،ل ژرانی بێ اراەیی ەنرا ەنرا گونااحن ،ەوارایسەرلێشێواو ەخرەخچن ،چونکە ەن قەت نا ەوەە ەا و سەر قااڵە بە
ئیشی خێرخوازریەوخ.
ە تۆر لە ەڵی خۆررا بە بزخرە ەوخ گوتی :ەرارخ خێرخوازی چا ی.
لەتیفە لە خەراڵی ەا و گوتی:
 ئەی تۆ ژنک ەرە؟ ەنراڵک ەرە؟118

ە تۆر اتەوخ سەر خۆ و وخراەی ەارەوخ:
 -ەن ژنم ەبوو و ەوو وڕرشام لێای ەرە ،بەاڵ لەگە ژنە ە

یاا

بوورنەتەوخ و ئێستا وڕخ انم لەگەڵیرا ەخژرن لە لەنرخ .
لەتاایفە باااری ەانیشااتنە ەی گااۆڕی .ئە

ااارخ لنەاای تااری خسااتە سااەر

ئەوی ەر اکە و چااونکە بە لاای ەیللاای خااۆرەوخ اااتبوو ە ڕێاای ەخڵااێن
و

بییەر ە وخک ەزرازە وارە ،ەە لە نەقش و نیەااری ساەر سانر

و ەرزی گەورخ لەەا و ئەوالوخ ،بااۆرە ە ئە

ااارخ ەانیشااک ،ەناار

لە ڕااوز و ڕاناای ەخر ەوت و ەختەااوت بە ئەنقەسااک وای اارە تاااوخ و
و ا ەر ە تۆر تاقی بکاتەوخ.
ە تۆر ەنر حەڕەسا ،ەرچەنرخ ئەو چاوبازقا باوو ەخرەی ەاارس
واتەنی چشم چرانی و چاولەەخر بوو ،بەاڵ

ێشتا ەساێکی وخک ئە

ژنە تووزی نەبووبوو وا ڕووقارم و حازربەەخسک و ەخساتەەۆ ،بەباب
ئەوخی یچی لب بزانێک و ەەووی ەوو ساەتات نەبێاک ە لەو اۆڵە
بە ڕێکەوت بە تەنیشک رە ەوخ ەانیشتبوو  ،ەرچەنرخ سەروسە وتی
ە تۆر خرائ نەبوو و ڕیااوێکی ڕێکوڕێاک و بەقەاڵەەت و ەراکە باوو
و تەەەنیشی نزرک ی زەسک ساا باوو ،بەاڵ

ەر بەو ەوو ساەتاتە،

نەەرو و نەناسیو ئەو ژنە وا ات بەراەبەری ەانیشاک و ڕاوز و قااچ و
الرااا ااای ڕانااای باااۆ ەخرخساااک ،لە الی ئیشاااێکی ەنااار زۆر باااوو ،بە
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تاااربەتی ە خااانم اااتبوو بااۆ ااۆنفران

و ئەو ااارانە ،لە اان خااۆی

خاوخ بیروباوخڕرش بوو.
لەتیفە ەرسا سەری رەخوخ سەری و ڕرسیی:
 ئەو اوڕێیااانەت و ئەو ەوو ژنەی لەگەڵیااانن ،ااورە ؟ ئەواناایش بااۆئەورووڕ اا بە ڕەنااابەری اااتوو ؟ ئەوخ چااۆنە زااێوخی ەیسااری قسااە
ەخ ەرک؟ لە ەیسر ژراورک را ژنە ەت ەیسری بوو؟
ئیتااار لەتااایفە بەباااب وچاااا و ەناساااەەا
قاقا لێااااارا و باسااااای اااااۆنفران

ەوتە ڕااارس و ڕرسااایار و

ە باااااۆچی ااااااتووخ ئەو بە نااااااوی

ۆەەڵەرە ی خێرخاوازخوخ لەگە چەنار ەساێکی تارەا ااتووخ لەساەر
بێچارخری ژنی ئەە انی بکەنەوخ ە چەنر لەژێر ەشار و زوڵماوزۆرەا
و چۆ لەو وخک لە ە ەنمرا بری وارە.
ە تۆر سەری ڕاوخزانر و سەررێکی رە و گوتی:
 بە ڕاستی ەخستتا خۆش باب ەوا ااتوو لەساەر ئەوانە باکەنەوخو ەخنەیا و زرووەیا بۆ ەونیا ڕوو بکەنەوخ.
لەتیفە قوەێکی لە چارە ە ەا و ڕووی ارەخ ە تاۆر و بە زخرەخخەنەوخ
گوتی:
 وابی ڕرسیارخ ەت نەەاەەوخ .ئەوخ چۆ ەیسری قساە ەخ ەراک ەلە ەیسر نەژراورک وخ و ەخڵێیک؟
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ە تۆر تاە وخراەی ەارەوخ و گوتی:
 -لە ەزتا انرا ەیسرری زۆر ێنارا باۆ تێاراق ە لەو

اار باکە .

ەروخ ا اتن بۆ ورەستانیش و زۆر زۆر خەڵکی باش باوو  .ەااڵی
باو م خانوور ی قەەرمیی زۆر گەورخرا

ەبوو ،ئیتر ژ و ڕیااوێکی

ەیسااری اااتبوو ەاوای ژووررااا ەخ اارە بە اار  .ەارکیشاام ژوور و
ەروانێکی ەباوو ڕێای ەاباوو  ،چاونکە زۆر ەااڵی بااش باوو  .ژنە ە
رااارەەتیی ەارکماای ەخەا ،ەێرەخ ەزاای لە چار ااانە ئیشاای ەخ اارە .بااۆرە
واراااا لاااب اااات تااااوخ و ەوای رەک ەوو ساااا

ەر وخ اااو خەڵکااای

خێزانە ەرا لب ات ،تاوخ و ەوو ەناڵی خوزاکە م وا ەێاری ەیساری
بووبوو  ،ەختەوت لە ەیسر ژرابوو  .ە تاۆر ڕێکەنیای و گاوتی :ەراارخ
ەیلمااای ەیساااررش ەخساااتیا

ەرە لەوخی خەڵاااک ەیساااری بااازانن ،بە

تاربەتی ەن بە گەنجی زۆر حەز لە ەیلم و سینەەا بوو.
ێشااتا ە تااۆر قسااە ەی لە ەخەاارا بااوو ە لە سااووچێکی چار ااانە ەوخ
ساااەری ساااەرف ەرن ەخر ەوت ە بە ڕەرۆزاااەوخ چااااوی بەەااا وبەوالەا
ەخگێااوا .ەر ە چاااوی بە ە تااۆر و ژنە ە ەوت ،بە گااوڕێکەوخ گەرشااتە
سەررا و بەبب سەال و یک قسەرەک ڕووی رەخ ە تۆر و گوتی:
 ئەر باااابم ئەوخ تاااۆ لە اااوێی؟ لە ەرەوخ بەەواتااارا ەخگەڕێاااین؟ واەەااوو خەڵااک ڕۆرشااتن ،ەرسااا تەرااارخ ە بە ێمااا ەێ ااب .ئەوخ لااۆ
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نە اااتیتەوخ ،ئەتااۆ گوتبااووت ەخچاام ااەەرخرەک ەخ ێشاام ،ەەاااتەت
ەەوورا

ەر ەس لە زوێنێک بۆت ەخگەڕێان ،وخاڵ ئێساتە نەەاررتارە

بە ێما ەخ ێشتی.
ە تۆر زورزخ بوو ،ەرچەنار ژنە ە خاۆ نەرارخزانی چای ەخڵێاک ،بەاڵ
لە زاێوخی قسااە انی سااەرف ەرن تااب گەرشااک ە ئە ناااڕخزاری خااۆی
ەخرەخبوێک و نیمچەزەڕ لەگە ە تۆر ەخ ات.
ە تۆر چاری نەەا و گوتی:
 ا ە ساەرف ەرن بێازخحمەت ەنار لەساەرخۆ ،ئە ژنە ناازانب چایەخڵێی ،ڕخنەە وا بزانب نێو ەخەخی.
سەرف ەرن بە ەڵچوونەوخ گوتی:
 ئینجا قیروسیا ،ەخبا بزانێک.ئەو ا سەرف ەرن ەخستی ەا بەرە را و گوتی:
 ئەەی گوێتاااااا لاااااب نیااااایە ەەاااااوو خەڵاااااک چاااااوونەتە ەخر ؟ واچار انە ەش ەڵەیرا ،بە قەبری بابم واەا زانی ڕەێنراورک.
ە تۆر چاری نەەا ،توزری بۆ لەتیفە خانم ێنارەوخ و گوتی:
 -ئەوخ براەرخ انم ەڵیا

ەوتووختە ەەراقەوخ و واراا زانیاوخ زاتێکم

بەسەر اتووخ ،ئەوختا ەەوورا بەە وبەوالەا بۆ ەخگەڕێن.
لەتیفە ەستارە سەر ڕب و گوتی:
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 بە ەاخەوخ ەاوخ ەەااا زۆر ە بااوو و بە بازاای قسااەەا نە اارە.ئاخۆ ە گەڕارنەوخ ئوتێلە ە ،ەختوانین رە تری ببینین؟
ە تااااۆر بەەخ

ۆ رەناااا وهی ڕاكاااا تی ااااەەرخ و زااااقارتە و انتااااا

بچوو ە ی ەخستیەوخ گوتی:
 بە خوا نازانم ،ئێمە بەرانی ەخبب سەتات ەخ لە ڕاڕۆڕەا بین .ئەی تۆ؟لەتیفە گوتی:
 نە باااابە ،ئاااێمە چااااوار ڕۆژی تاااررش لێاااارخ ەخەێنیااانەوخ .ەوو ساااابۆنفران

ەرە.

و ۆبوونەوخی ترەا

ە تۆر بە ەاتی و ناڕخحەتییەوخ گوتی:
 ەاخم ناچیک ،خۆزگە زووتار رە ترەاا بناسایارە ،بە ڕاساتی زۆر بەەاخەوخ.
لەتیفە بە گەرەی وخراەی ەارەوخ و گوتی:
 ئەر وخاڵ بە ەاخەوخ .بەاڵ گااااااو ەەەخر  ،تااااااۆ تەلەەاااااااۆنە ەتمبرخر  ،ەن زووزوو سەری لەنرخ ەخەخ .
ە تۆر ەخستی بارە قەڵەەای ەخر ێناا و ژەاارخی تەلەەاۆنی لەنارخنی باۆ
نووسی و ەارە ەخستی و گوتی:
 خەەک نەبێک ،برازارە م لە ڕاررەێم بۆ ڕارر .
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زووی رەووخ ،ەنیش زوو زوو

لەتیفە قاقار ی ئەسواری لب ەا و ەخستی خستە ناو ەخستی ە تۆرخوخ
بۆ خواحاەیزی و گوتی:
 بە زووتااررن ااات رە تااری ەخبیناین .ئەەەش تەلەەااۆ و ەا سااە ە ،سەرف ەرن ە چووبوو بە ەەاتەت ب ێاک ەوا ە تاۆری ەۆزراوهتەوخ،
ارێکی تر بە ڕەلە سەر ەوتەوخ سەر و لەبەر خۆرەوخ گوتی:
 -ئەەە ئە

ابرارە لۆ وا ەخ ات؟ خۆ ەەووەانی ەرۆزک باۆ ئە ژنە

انبازخ تەرارخ.
ە تااااۆر بە ڕەلە خواحاااااەیزری تااااری لەگە لەتاااایفە اااارە و رە سااااەر
ەەوورا چوو بەرخو ڕێولیکە ە بچنە چینی خوارخوخ.
گەرشتنە خوار  ،خەڵک تا وتەرا لە ۆڵە ە ەاابوو  ،ئەوانایش بە ڕەلە
ەخچاااوونە ەخر  ،لەوێشاااەوخ بەرخو ەروەگاااا ە ە زۆر ەوور نەباااوو
لێیانەوخ ،خەررک بوو ئێوارخ ەاەخ اات ،گ اۆئ ەاگیرساابوو  ،خەڵاکە ە
ڕەلەراا بااوو ە نە ااا تەرااارخ ە بە ێیااا بهێ ێااک ،ەررە ەرااا

ەوڵاای

خۆی ەخەا ە نە ەوێاتە ەواوخ .باۆ ااروانی ەوارای ئەەاانیش گەرشاتنە
الرااا  .ە سااەرر ەخ ە ەرسااا ڕاڵەڕەسااتۆ و ڕاڵوێوخنااانێکە نەبێااتەوخ،
سەرف ەرن ەر لە ەوورخوخ ێشای بە سەری خۆررا و گوتی:
 ئاااااه بااااابە گیااااا  ،خااااۆ رەرشاااایا بە زااااەڕ؟ چاوتااااا لەو ااااابراەزرازەلەبەرخرە چۆ تەگالە ەرا خستووختە ەلی.
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گوڵزار خانم بە حەڕەساوریەوخ گوتی:
 قااوڕ بە سااەرەا نەبێااک ،ئەوخ چااۆ بەرەااا ەخ ەوێااک؟ ئینجااا چاایبکەرن.
خاتوو نەزررخ بە ەڵچوونەوخ گوتی:
 -ئۆ ااا ەوای ۆنفرانس ای وا ببوێااک .بە سااەری ڕێ ەەاابەر و

ر ڕخنااەە

ئ ەشااەو لە چااۆڵییەەا ڕۆژ بکەراانەوخ و بەرەااا نە ەوێااک ە سااوار
ببین.
ئەەاااااا لە قسەوباساااااانەەا باااااوو و بە ڕەرۆزاااااەوخ ساااااەرری ئەو
زەڕخزاااەق و ڕاڵوێوخنانەراااا ەخ ااارە و ەاەاااابوو بە ەرارراااانەوخ ە
بینییاا وا ەوو ەس لە ەخر ای تەراارخ ەوخ ااتنە ەخر و لە سااەری
سەرێی ڕێولیکەی تەرارخ ە ڕاوخساتا گاوارە خەڵاکە ە اێمن باکەنەوخ،
رە ێکیا ساەرقۆڵی اا ەتە ەی ەوو ساب خەتای زخرە و ساویی ڕێاوخ
باااوو و لە ااااڕتن و لێ اااوری تەراااارخ ە ەخچاااوو  ،اااابرای تاااررش لە
رارراارخەخر ەخچااوو ،بەاڵ چاای؟!! ئەحاامەە بەگ و ئەواناای تاار و زۆری
ئەو خەڵکانەی ە ڕاوخستابوو لە تاوا خەررک بوو بەاررن راا بارخنە
قاقای ڕێکەنین بە ەرمەنی ئەو ەوانە .چونکە ااڕتنی لێ اوری تەراارخ ە
رەخەی راسااە ەی ەاق یشااابوو و ەەااوو قااۆڕچەی چااا ەتە ەی لاااب
بوونەوخ و ڕێوخی نەەابوو ،ڕرچی ەر تااڵێکی چووباووخ الرا ک وا بار
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ببوو .لەوخ ەخچوو ەخسک لە رەخە گیر رە و زکا زاکانێکی زۆری
ڕب رابب .راررارخەخرخ ەش لەو خراڕتاری لاب ااتبوو .ئەو چاا ەتی لە
بەرەا نەەااابوو و قااۆڵێکی راسااە ەی لااب ببااووخوخ .ەەااوو قااۆڕچەی
راسە ەزاای ەڵکەنراباااوو و ەاااانیلە و ورگااای بە ەخرخوخ باااوو  ،وا
ەخرەخ ەوت ە خەڵک ورووژەیا برەبوو بۆ ناو ەاوۆ ەكە و ئەوانەی
زوو ێەااا راااا گرتباااوو ،لەگە ئەوانااای تااار ە ێەااا راااا نەباااوو لە
ەااااااوۆ ە ە و ڕەرتاڕەرتااااااا سااااااەرەخ ەوتن ،رەبوورااااااا بە زااااااەڕ و
لەرە هەڵااارا  .ااااتب ەیوانااارارخ انی ەاااوۆ ە ە ورساااتبوورا ئەوانەی
زاوێنیا نیاایە بەەڕێانەوخ ەخرخوخ و اواررااا

رەبااوو ە تکااارە بەس

بێنە ناوخوخ ،زوێن ەەوو گیراوخ و ئێستا ەوۆ ەی تار ەێاک باۆ ئێاوخ،
ئیتر بووبوو بە زەڕ .اڕتنی لێ وڕی نەگابەت لەگە راررارخەخرخ ەش
اتبوو بە خیر لەرە یاا بکەنا وخ ،ەچای واراا بەساەر ااتبوو و
تێروڕاااااو تێهەڵااااارانیا خوارەباااااوو .ەرچۆنێاااااک باااااوو ،بەو حاااااا و
سەروڕۆتەال ە زاێواو و زاکاوهی ڕێباوار و ااڕتن و ەیوانارار تەراارخ
بەرز بووخوخ و ەوی.
ئەوانەی ەابوونەوخ ،بە ەاەاوی و تووڕخریەوخ چوونە نااو ەروەگاا ە و
ەنرێکیشاایا لە ەخرخوخ ەااانەوخ .ەروەگ اا ەش وهک زاااری بێساااحێب
وابااوو ،ئیتاار بااۆ خۆرااا ەخ اااتنە ەخرخوخ و ەخچااوونە ژوورخوخ ،چااا و
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قاوخ و زیررنی و ڕاروو و زتی وا ەخسک ەخ ەوت ،ئەورش ەەاووی
بە خۆڕاری ەخەرا بە خەڵک لەساەر حساابی ەخوڵەت و ئەو ۆنفرانساە
تا باتی و بێوێنەرە.
ەەاااااااتەتی ورەخ ااااااا لە ەخرخوخ ەااااااانەوخ ،ەر زوو سااااااەرف ەرن
چوارەشاااقی و لەساااەرخۆ لە بااااخە ەی تەنیشاااتی ەانیشاااک ،ساااەری
ڕاوخزاااانر و ەخساااتی بااارە ڕاااا ەتە اااەەرخ ەی ەخر ێناااا و خەررکااای
ەەرخەاگیرسانر بوو .ە تۆر تاە بێ وەێر لە ساواربوونی تەراارخ ە
و لە ەۆزراانەوخی لەتاایفەی ئازاانای لە ناااو قەڵەباااڵ ییە ەەا ،ئەورااش بە
ەاااتی چااوو لە نزرااک سااەرف ەرنەوخ لە س اەر سااووچێکی تەرخبااانەرەک
ەانیشااااک ە لە تەرخبااااانە ەارراااانە ەخسااااتییە انی سەوزخەرۆزااااە ا
ەخچوو .ئەو ەڵی نە ات لە انی ڕی

بکاات و لە نااو خاۆ ەانیشاێک،

وخ ااو سااەرف ەرن .ەاەۆسااتا زااەو ەتیش لەوخ ەخچااوو ە ەر ەسااب
بەری بکەوتارە ،ئەو وخ و باڵۆ

ەڵارخچوو بە ئاسامانرا و ەختەقیایەوخ

لە تاو ناەیلکە و سکااڵناەە انی ە ەس گاوێی نەەاراب و ەس باانەی
نە رە بی وێنێتەوخ ەر لێشیا نەڕرسییەوخ.
ئەحمەە بەگیش لە ەڵی خۆررا ەر خەررکای ەڕخزاە و گوڕخزاە باوو
لە زێرزاەی برای و لەژێر لێوخوخ ەخرەوت:
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 ئب نەەر خۆ ەر ەخگەەەوخ لەنرخ بۆت .ئینجا بزانە چیاک بەساەرەخ ێنم ،وخ و بە ەیشاڵە انک ەڵاک ەاران و وات بەساەر ێناارن ،ئەەە
چوار ڕۆژخ ئێمە وخک قەرخج وارن ،انتا بە ۆڵەوخ لە ئوتێل باۆ ئەو
ئوتێل و لە زوێن بۆ ئەو زاوێن ،نە ەس بە ەساە ،نە ەس ئاگاای
لە ەساااە لە ناااان وارە و لەوخڕرااان زرااااتر ،ەر ەخڵێااای ئە

ەەاااوو

خەڵک و ەسە بۆ ئەو اتوو !!
گاااوڵزار خاااانم و خااااتوو نەزرااارخ چووباااوونە ژوور  .ڕااااش بەرنااااب
گەڕانەوخ و رە ااای ڕەرەاخاااب چاااا و ڕاروورە یاااا بە ەخساااتەوخ باااوو.
سەرف ەرن گورج ەستارە سەر ڕب و بەەخ خۆ ەڵتە انرنەوخ لە خۆ
گوتی:
 ئەوخ چا ەرە لە ژوور ؟خاتوو نەزررخ گوتی:
 ئەر وخاڵ چا ەرە ،قااوخ ەرە ،ساارەی ،ساانرورک ،ەەاوو زاتێک،ەەووزاای بە خااۆڕاری تەنهااا ااارتی بەزااراربوونی ۆنفرانسااە ەرا
ڕیش اا باارخرک .سااەرف ەرن بە ڕەلە ڕای اارە و چااوو زااک بااۆ خااۆی
بێنێک ،ەاەۆستا زەو ەت بە بوغزێکەوخ سەرری خاتوو نەزررهی ژنی
رە و گوتی:
 ئەوخ بۆچی زتێکتا بۆ ئێمەش نە ێنا؟128

خاااتوو نەزراارخ زانیاای ە تااووڕخرە و زااەڕ ەخەرۆزااێک و تاااقەتی لە
ەخەوچاوی ەووەۆچی چوو بوو ،بۆرە وخراەی ەارەوخ و گوتی:
 ب ێااین چاای؟ ەررە ەەااائەوخناارخ بینااین .بەاڵ

ەر ەوو ەخسااتی ەبااوو ،ەر توانیمااا

ااا ئەوخی ەاان بااۆ تااۆ .ەخچاام بااۆ خااۆ ەخ ێاانم،

ەەوو زتێک زۆرخ و ەشەرە.
ەاەۆسااتا زااەو ەت بەبااب سااوڕاس و اایک قسااەرەک ڕەراەخە چااا و
سانرورچە ەی لب وخرگرت.
ئەحاامەە بەگ گااوتی ەواتە بااۆ ئااێمەش نەچااین لە ژوور ەانیشااین؟
لێرخ وا ەڵترووزکاورن ەخڵێای ەڵەزاێر و قااز و ەاراورن ،ە تاۆررش
اتە قسە و گوتی وخاڵ ڕاسک ەخ ەرک .لە ژوور

ورسیی زۆررشای

لێیە .با بچین.
ەەوورا گوڕرا ەارە خۆرا و ەساتا

ە بچانە ژوور  .ەاەۆساتا

زااااااەو ەتیش باااااا ڕەرەاخە چااااااا و ڕاااااااروو و انتااااااا و اااااااغەز و
سکااڵناەە انیەوخ

ستا.

چوو لە سەر چەنار ورساییەک ەانیشاتن لە ەوای ئەوخی ەەووراا
چاااااا و ڕااااااروو و ئەو زاااااتانەرا
چا ەڵقوڕاناار

ەڵەااااارت و ەوتااااانە خاااااوارە و

ە لەڕااو لە ناااو ئەو ڕێبااوارانەی لەو ناااوخ بە ااۆەە و

ڕرز ڕرز ەانیشتبوو  ،ەخنەەەخنەێاک بەرز باووخوخ و چەنار ەساێک بە
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زورزخری ەاوای ە تۆررا

رە ە ب ە تۆرخ ەررای ئە ژنە بکەوێک

وا لە ۆش چوو ،گوڵزار خانم و ئەحمەە بەگ و ئەوانی تر ەەوورا
ڕوورا

رەخ ە تاۆر ە ئەەە چای باوو بازانن ،ە تاۆر نە اوواڵرەوخ و

ەر قەڕاڵی لە ڕارووخ ەی ەخەا و چای ڕیاەا ەخ رە.
خاتوو نەزررخ خۆی ڕب نەگیرا و گوتی:
 اک ە تاۆر ئە خەڵاکە باانەی ە تاۆر ەخ ە  .ئااخۆ چای قەوەابێاک،ە تااۆر ەسااتارە سااەر ڕااب و گااوتی وا ەخچاام باازانم .ەەوورااا ەلیااا
بەرهو ەواوخ خااوار اارە و بە ڕەرۆزااەوخ ورسااتیا باازانن چاای بااووخ،
ڕااااێش ە تااااۆر ،سااااەرف ەرن بە گااااوڕی ڕااااوخوخ خااااۆی گەراناااارخ ناااااو
قەڵەباڵ ییە ە ،چونکە ێشاتا ڕاارووخ ەی بە ەخساتەوخ باوو ەخر اوارە.
لە ەوای تۆزێااااک سااااەرف ەرن گەڕارەوخ و گااااوتی چ نەبااااوو چ نەبااااوو،
ژنێکاااای ئەەررقاااای بااااوو و بورابااااووخوخ ،بەاڵ

ەر زوو ەوو ە تااااۆر

گەرشتبوونە سەری .رە ێکیا لوبنانی باوو لە قساەی گەرشاتم ،ئەوخی
ەرکە نازانم خەڵکی و بوو ،باش بوو ەخرزی و ەخرەانیاا ڕاب باوو.
ە چااوو خەررکاای ەخرزرلێاارا بااوو و ۆزاای اااتبووخ بەر خااۆ و
ە تۆرخ ا خەررکی بوو .
ەاەۆستا زەو ەت لە ژێارخوخ خێساەرە ی ئااگررنی لە ساەرف ەرن ارە
و لە ەڵی خۆررا گوتی:
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 ااوێوا و چ زوو گەرشااتی و چ زوو اااتیتەوخ و چ زوو ەەااوو ئەەخنەوباس و تەلەگراەەت زانی.
سەرف ەرن ەانیشتەوخ و یسە نارلۆنی ڕارووخ انی ارەخوخ و ەوتەوخ
نان وارە .
ە تۆررش گەڕارەوخ و گوتی:
 ژنە ە نەخۆزی زە رخی ەباوو ،ەشااری خاوێنی ەابەزرباوو ،لەبەرئەوخ لە ۆش چووبوو ،بااش باوو ەوو ساب ە تاۆری لاب باوو ەرراای
ەوتن .ە تۆر ڕووی رەخ سەرف ەرن و گوتی:
 ئەو ە تۆرخ لوبناانییە زۆر زرارخک و بااش باوو ،ەەاوو ەلاوڕە وەخرەانی لێقەوەانی ڕب بوو .ەەوو خەڵکە ە ئاەەررنیا

رە.

ەاەۆستا زەو ەت ەڵی ەارب و گوتی:
 ورخ بابم نا ەقی خەڵک نییە بباوورێنەوخ ،بازانن ئاێمە لە ساەتات ەهیبەرانییەوخ تاوخ و ئێستا چەنر ئەەبەر و ئەوبەرەا  .رە وخاڵ ەنایش ایک
ەوور نییە وا بەسەر بێک ئەگەر بە زوانە نەگەڕێنەوخ ئوتێلە ە.
گااڤەی ەااوۆ ە ە گەرشااک و خەررکاای سااووڕان وه و نیشااتنەوخ بااوو،
ەڵیا خۆش بوو و ەەوورا

ەستا و خۆرا گاورج و ئاەااەخ ارە

بااۆ ڕۆرشااتن .ئێااوارخ سااەتات لە ەزااک تااب ڕەڕربااوو ە خەڵکە ااا
گەڕابااااااااااوونەوخ ئوتێلە اااااااااااا و لەو زەڕخزاااااااااااەق و ەرارەی لەو
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زارۆچکەرەی ۆنفرانسە ەی لب بەرڕا بووباوو ،نە اتیاا بووباوو .لە
ەر زوو خەبەررا ەابوو بە الرەنە

ەوای ئەوخی اربەەخستانی ئەو

لێورساااراوخ ا و باسااای زاااەڕ و لەرە هەڵااارا و ئەو ڕووەاوانەراااا
رەبااوو ،بااۆرە بە ڕەلە ێاازی ڕااارێزخر و تەرااارخی وارااا نااارەبوو ە
زوێنی ەەوو ئەو ەسانە بێتەوخ ،بەرخ نیوخزی بە بەتااڵی گەڕانەوخ،
باااااۆرە خەڵااااااکە ە ەنااااار بووژابااااااوونەوخ و ەوای ڕشااااااووەانێک لە
ئوتێلە انیا

اتبوونە خوار

بۆ نان وارەنی ئێوارخ.

ەەاااتەتی ورەخ ااا زااەش نەەەر بااوو  ،بەاڵ سااەرف ەرن ەرسااا
چااوو ەێزێکااای ەزاااک نەەەررااای بااۆ گااارتن لە ڕرساااتۆرانە ە و ڕاااێش
ەەوورااا ەاەۆسااتا زااەو ەت بە انتااای سااکااڵناەە انیەوخ چااوو لە
سااەری ەانیشااک .ئەواناای تااررش خەررکاای چااوونە سااەر ەێاازی نااا و
خوارەنە ااا بااوو

ە ەر ەسااە بە ەڵاای خااۆی خااوارە

ەڵەرێااک و

بهێنێک بۆ سەر ەێزخ ەی خۆرا .
ە تۆر ڕووی رەخ ەاەۆستا ز و ەت و گوتی:
 ەاەۆستا ،بۆ تۆش ەڵناسی بێیک بزانیک حەزت لە چییە؟خااااتوو نەزرااارخ ە لە ژووری خۆراااا ئیتااار زاااەڕی بووباااوو لەگە
ەاەۆستای ەێرەی لەسەر ێنانی ئە
ڕووی رەخ ە تۆر و گوتی:
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انتا زلە بۆ ڕێستۆرانە ە ،باۆرە

 ئاااخر لەبەر انتااا ەی ەڵاای نااارەت ەسااتێک ،نەوخ ااا ەسااێک لێاایبرزێک.
ەاەۆستا بە خێسەرە ی ئاگررنەوخ سەررێکی ژنە ەی رە و گوتی:
 ئەی بااۆ ناەزرێااک؟ ئەی بااۆ نەترساام و ەڵاام لەسااەری نەبێااک؟ ەەاامئەزرەت لەگە ئەو نووسینانەی ناوی ێشاوخ؟
ە تۆر ەڵی ەارب و وخراەی ەارەوخ و گوتی:
 ەاەۆسااااتا گیااااا  ،ئەەااااانەی لێاااارخ  ،ەەااااوو خەڵکاااای ناسااااراو وەەووراااا بە اااارتی ۆنفرانساااە ە نەبێاااک ،ەس باااۆی نیااایە بێاااتە
ژوور  .چاااۆ لێااارخ زاااک ەخەزرێاااک ،ە تاااۆر بااا زخرەخخەنەرە ەوخ
قسە ەی تەواو رە و گوتی:
 حەز ەخ ەی بێنە ەن بۆت ەڵرخگر  ،تۆش وخرخ باۆ خاۆت خاوارەەڵبرێااارخ ،ئەوختەی ااااتوورن ،ەر بە ەرفااای ئاااێمە ناااا ەخخۆراااک و
لەبەر ئە

انتارە ەڵناسیک.

ەاەۆساااتا ەخساااتی ەا لە انتاااا ەی و ەڵااای گااارت و خساااتیە ساااەر
ورسییە ەی ە لە س ری ەانیشتبوو .ڕووی رەخ ە تۆر و گوتی:
 نە نە ،ەن نارە  ،زۆر سوڕاسک ەخ ە  .ئێوخ خۆتا زتێکم بۆ بێنن.خاتوو نەزررخ سەرری ە تۆر و ەەاتەتی رە و گوتی:
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 نااڵێم؟ انتااا ەی بە ااب نا ێ ێااک و نازایراتە ەخسااک ەس ،بااۆرە بااائێمە بوۆرن .ەن زتێکی بۆ ەێنم.
ە ئەوا ڕۆزتن ،ەاەۆستا زەو ەت ەوو سب ار زوێنی انتا ەی
ئاڵوگۆڕ ڕب رە .ار ێناارە الی ڕاساک ،ەوارایش خساتیە الی چەڕای،
ئینجا ەوای ئەوخی ەڵنیاا باوو ە اا ال بااش باوو ،ئانیشاکێکی خساتە
سااەر و لەو زااوێنە بە ێاای ێشااک و لە خااۆرەوخ ەوتە چاااوگێوا بە
ناو ڕێستۆرانە ەەا ،سەرری ئەو خەڵاکەی ارە ە ڕرزراا گرتباوو باۆ
ەڵەرتنااای خوارەنە اااا  .لە ەوای بەرنێاااك ەەااااتەتی خۆزااایا رە ە
رە ە بە قاااڕی ڕااو لە زااک و خااوارەنەوخ و سااارەی و چاااوخ گەڕانەوخ
الی ە بۆ ئەورشیا

ێنابوو ،لە ەوای ەەوورا ساەرف ەرن گەرشاک،

ەەوورا بە سەرسووڕەانەوخ ساەرررا

ارە ،لەبەر ئەوخی ئەو ەوو

قاڕی ڕو ڕوی بە ەخستەوخ بوو.
سااەرفەەرن بە ڕەلە خااۆی گەراناارخ ەێاازخ ە و خسااتیە سااەری ،چااونکە
ئەوخنااارخی زاااک بە ەخساااتەوخ گرتباااوو ،باااێجەە لە ەوو قااااڕە ە ،ەر
ەەوورااا خەررااک بااوو بەربباانەوخ خااوار  ،ەروخ ااا زانییشاای ە
ەەاااوو بە سەرساااووڕەانەوخ ساااەرری ەخ ە  ،باااۆرە نەرهێشاااک ەس
یچی لب بورسێک و خۆی اتە قسە و گوتی:
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 ئەوخ ەوو قاااڕم ێنااا ،گااوتم نەباااەا ەناارخک لە خوارەنااانە خااۆشنەبن ،بۆرە گوتم با لە ەەوو نەوتە ی بهێنم.
خاتوو نەزررخ بە زخرەخخەنەی نیوخڕێکەنینەوخ گوتی:
 را ڕخبی لەزک ساغ بێک ،چا ک رە.ە تۆررش بەەخ قەڕاڵەرتن لە ڕارووخ ەر وه گوتی:
 وخاڵ ەاان ەر حەز لە ەاسااییە ە ەخ ە  ،ەاسااییە ەرا زۆر خۆزااە،ەخڵێی ورە لە ناو ترش و خوێرا سووری رەووختەوخ.
ئەحاامەە بەگ و گااوڵزار خااانمی ژنیشاای زۆر لەسااەرخۆ و بەبااب قسااە
نانە ەرا ەخخوارە.
ەاەۆستا زەو ەتیش بەەخ سوئ و زۆربا ەڵقوڕانرنەوخ خێسەی لە
سااەرف ەرن ەخ اارە و خەررااک بااوو لە ەخەاای ەخرچێااک و ب ێااک :ئەر
باو م ئەوخ ا بەالزە ،بەاڵ ەاڵکاو خۆ ااەانە ە یای خاۆتە .ئێساتە
ەختەقی ،ب اڵ باش بوو خۆی گرت و لەژێر لێوخوخ قسەی رە.
ڕاااش نااان وارە و چاااخوارەنەوخ و ڕشااووەا  ،ئینجااا ەوتاانە باساای
ساابەرنب ە ەخبااب سااەتات ەزااتی بەرااانی لە بەر ەخر اای ئااوتێلە ە
ئاەاااااەخ باااان بااااۆ ئەوخی بیااااانەوێزنەوخ بااااۆ ئێسااااتەەی ەخرراااااری بااااۆ
سواربوونی ڕاڕۆڕ ،ەر ەسەرا قسەرە ی ەخ رە.
ئەو گوتی:
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 ئینشائەاڵ بۆ ئێوارخرە ی ەرخنر ەخگەرنەوخ زررخ ە.ئەوی تررا گوتی:
 تۆ ب ێای ەرساا بماانبەنەوخ ئەو ئاوتێلە خۆزاە؟ چاونکە زاەو ەخبابلەو

بنورن و بەرانی زوو سواری ەوۆ ە بین.

ئەەیا گوتی:
 -تاوخ و ساواری تەراارخ ە نەبام ،باووا ناا ە

ە ئیتار ئەوخ ڕاساتە و

لە زەڕخزەقە ڕزگارەا بوو.
ئەحمەە بەگیش سەرری رە و گوتی:
 وخاڵ ەخسااااا ئە سااااەەەرخی ئێااااوخ وا بە بەاڵ و ەوساااایبەت و ناخۆزاااایەخزانن ،لە ەوای چەنر ەانەێکی تر ەخبێتە راەگاارریە ی ئەوخنارخ خاۆش ،ا ر
نەبێتەوخ .ەخی سا واتی لاب بارخ  .گاۆڕرنێکی خاۆش باوو ،گەرچای تووزای
ی ی و ات و بەرهر ی ناڕخحەت بوورن ،بەاڵ تیکوا گۆڕرنێک بوو.
لە

اااااتەەا ئەحاااامەە بەگ ئە قسااااانەی ەخ اااارە ،سااااەرف ەرن چاااااوی

بورباووخ چەنار اابرارەک لە سااەر ەێزێکای نزرکیاا ەانیشاتبوو  .لەڕااو
سەرف ەرن سەری ێنارە نزرک ەەاتەت و بە گەرەییەوخ گوتی:
 چاوتااااا لەو ااااابرارەرە .ئەەە ئەوخ بااااوو لە ناااااو زااااەڕی بەرەختەرااارخ ە تەگالە ەراااا خسااتبووخ ەلااای و تێروڕااو لێااارانی خاااوارە ،وا
ئەورش سەررەا ەخ ات.
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ئەوخنرخی ڕب نەچاوو اابرای ەرشرازاەلەبەر ەساتا و ااتە نزرکیاا .
بە ڕوورە ی خۆزەوخ سەالەی رە و بە تەرخبیی بەغراری گوتی:
 ئێوخ ورە ؟ئەەانیش وخراەیا ەارەوخ و ێیا بۆ ارەخوخ و ەەرەاوو ەەرەووراا
بۆ رە ،ابرا ات ەانیشک و گوتی:
 بە ەاخەوخ ەرخناار ئێااوخ ەۆزراایەوخ ،رەک ەوو ااار بە اوڕێکااانمگوت بە خوا ئەەانە لە برا ورەخ انما ەخچن و ەنر لە قسە انیا
ەخگە  .ەچی لە

ەرا و قەڵەباڵ ییەەا ەر لێم گو بوو .

ابرا بە بزخرە ەوخ گوتی:
 ەرچەناارخ بە ەاخەوخ ااورەی نااازانم ،بەاڵ بە ڕااێچەوانەوخ ،ەارکاامتەرخبی باش نازانێاک .ئێساتەش ژ ەخ اات بە ڕیااو و ڕیااو ەخ اات بە
ژ  .ئاخر ەارکم ورەخ ،خەڵکی ەر وو ە.
ەاەۆسااتا زااەو ەت لەژێاار تەراانە ە ەرەوخ سااەررێکی اارە و لە ەڵاای
خۆررا گوتی:
 ەر تۆ ەابووی ەارکک ورە نەبوو ،ەەووتاەارکتااا و بااابە گەورختااا ەخباان ااورە ،بەاڵ
خێرێک و قسەرە ی خێر لە ئێوخ نابینێک.
سەرف ەرنیش خەررک بوو ڕێی ب ێک:
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ااتب اورە ەخبیانن،
ااورەی بێچااارخ اایک

 ئەوخ بۆچی وارا لب رەرک؟بەاڵ لەبەر خۆرەوخ گوتی:
 نە بابە ،وای ڕب ناڵێم ،تەرر ەخبێتەوخ تەربە .ئێساتە وا ەخزانێاک ەنەەان ارروخ چااۆ تەگالە ەرااا خسااتبووخ ەلاایەوخ و بەر ەسااتە ۆڵە و
بۆ سیا ەابوو.
لە ەوای ەنر ەو اەەالتی ەرەوو ال لەگە رەک ،ابرا گوتی:
 ەااان نااااو حەساااەنە ،خەڵکااای بەغااارا  .لە ەەااااتەتی ەوتاااارخزخیتێااراقیم و لەگە ەااا و ەناااڵم لە لەناارخ ەخژراام .اااوڕێی زۆررشاام
ەرە ،ئەواناایش وخ ااو ەاان ەەووەااا لە ەخسااک زوڵم اوزۆری ڕژێماای
سەەا ڕاەا

ارەووخ .اابرا ەخساتی ڕاب ارە بەباب وخساتا و بەباب

ەناسەەا باسی خۆرانی رە ە ئێستە چی ەخ ات و خەررکای چیایە
لە لەنرخ  ،لە بەغارا چەنار ەخوڵەەەنار باوو و بااو ی خااوخنی چەنارخ ا
ەوڵاااک و ەاااا باااوو ،نااااوی چەنااار گەڕخ ێکااای بااارە ە ە زۆری ئەو
گەڕخ انە ەەوو ەوڵک و باخ و ڕخزی باو ین.
ەاەۆستا زەو ەت سەرری سەتاتە ەی رە و ەخستی ەارە انتاا ەی
و ااارەرەوخ و ەای خساااتەوخ ،ەر وخک ب ێاااک :باااا ئیتااار ەساااتین و
ەرخنەە ،سبەرنب ەخبب زوو ئاەاەخ بین بۆ ڕۆرشتن.
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سااەرف ەرن رەک ەوو ااار ااۆ یی و ەناار لە سااەر ااێەە ەی بەرز
بااووخوخ ،سااەررێکی ەەاااتەت و ەخوروبەری خااۆی ااارە ،بەاڵ

ەر

ەارارخی نەباوو .ااابرای ەزرازاەلەبەر وخک ەخسااتوێر بەباب ڕشااووەا
ەوتباااووخ قساااە و گێاااوانەوخی بەساااەر اتە انی خۆراااا  .ساااەرف ەرن
ەناسەرە ی قووڵی ەڵمری و ەڵوزک و لەبەر خۆرەوخ گوتی:
 -ئەر وخاڵ ،چاااک تووزاای ئە

ااابرا ەڵەوخرخ بااوورن .بە خااوەای

ئێستە ڕێی ەخڵێم اا ە گیاا ئاێمە ڕەلەەاانە ،ەخباب باوۆرن .اابراش با
باساای خااۆی ڕانەوخسااتابوو ەوتبااووخ باساای ئەو ەوو سااب ااابرارەی
لەگەڵیاارا بااوو  .بااۆرە ەر ە باسااێکی ئەواناای ەخ اارە و ەخگێااوارەوخ،
گورج ئاوڕی لب ەخەانەوخ و ئیشاارختی ئەو ەساەی ەخ ارە و لەوێاوخ
ەخنەی بەرز ەخ رە و ەخرەوت:
 ەاروق تو خوا وا نەبوو؟ تەبرولکەررم خاۆ لە بیارتە چیماا بەساەرات؟
تەبرولکەررم و ەااروقیش باب ئەوخی بە تەواوی بازانن ە ئەەە باسای
چاای ەخ ااات ،چااونکە ڕێسااتۆرانە ە گەورخ بااوو و خەڵکاایش ەر چااین
چین ەخ اتن و یای ەراکەش تەواو ەخباوو و ەخڕۆرشاتن ،لەبەر ئەوخ
غەڵبەغەڵااااب و قەڵەباااااڵو بااااوو ،بااااێجەە لە ەخنەاااای قااااائ و ڕەرەاخ و
چەقەچەقی ەوچک و چەقۆ و چەتا  .بۆرە تەبارولکەررم و ەااروقیش
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ەر سااەررا بااۆ ڕاەخوخزااانر و ەخرااانەوت بەڵااب وارە ،بەڵااب ڕاسااک
ەخ ەرک.
ااابرا ەوتە باساای ئەوخی ە بااۆچی اااتوو بااۆ ئە

ۆنفرانسااە و

لەبەر چاای بە ەزرازاااە و تەگااالەوخ ااااتووخ ،چااۆ ورساااتوورەتی بە
ئازکرا و بە زخقی خۆی ەخرب ات و زکاتی حاڵی خۆرا بکات .بەاڵ
بەەاخەوخ بەری نە ەوت و ەاوخرااا نەەارنااب ە قسااە بکااات ،ااابراش
ەخستی ەا بەرە را و گوتی:
 -ئاێمە بە نیااازی چاای اااتبوورن بااۆ ئە

ۆنفرانسااە ،ەچاای ەەااووی

ەر باسی ئاسما و ەور و گاز و ەوو ە بوو.
لێرخەا سەرف ەرن ورستی خۆی بە لێازا و خوێنارخواری تەواو ڕیشاا
باااارات ،چااااونکە گرێاااای ەبااااوو لەو ڕووخوخ و لەبەر ئەوخی ئەوخناااارخ
خوێنرخوار نەبوو ،بۆرە ەڵی ەارب و سنەی ەخرڕەڕانر و گوتی:
 اورخ اا ە تاۆ ڕاساک ەخ ەراک .ئاێمە باۆچی ااتبوورن ،ەچاای ەرئۆزۆ ئۆزۆنیا بوو.
ە تااۆر لاا ژێاارخوخ سااەررێکی سااەرف ەرنی اارە و خەررااک بااوو بااراتە
ڕوەەی ڕێکەنین ،چونکە ڕۆژ لەوخڕێش سەرف ەرن ڕرسیبووی:
 لە ڕێی خوەا ئەوخ باسی چی ەخ ەچییە و ەخبب بە چی؟
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ەر ئۆزۆ ئۆزۆنیاانە ،ئاۆزۆ

ەچی وا ئێستە خۆی رە بە ڕسوۆڕی ئاسما و ەوا و زخەینناسی.
ئەحمەە بەگ وا گوێی لە ابرا گرتبوو و وا گوێی ەابوورب ە خەررک
بااوو اوڕێکااانی و گااوڵزار خااانمیش تااووڕخ بکااات ،ئاااخری ە زانیی اا
ابرا نیازی نییە باسە انی ۆتاری ڕب بێنێاک و ەساتێک تااوخ و رەک
زخال لەو ڕێسااتۆرانە ەااابب ،بااۆرە ەاەۆسااتا زااەو ەت ااوواڵرەوخ و
ەخستی ەارە انتا ەی و گوتی:
 ەەاتەت ەن ەخڕۆ  .ەنر سەر ەێشێک و ەانروو  ،لەبەر سابەرنبو سااەەەررش ەخبااب خۆەااا

ااۆ بکەراانەوخ ،ئەواناای ەرااکەش ەر ەسااە

زتێکی گوت و ەستارە سەر ڕب ،ئیتر ابرای ەرشرازاەلەبەررش چااری
نەەااا ،ئەورااش ەسااتا و بەەخ ەخربورناای خۆزەورسااتیی خااۆی بەراەاابەر
بااارا ورەخ اااانی و ەر ەخساااتی بەرە ااارا ەخەا و ەاخااای ەڵرخڕزاااک ە
ەرخنر ئەوانی ەۆزروختەوخ و ئە چەنر ڕۆژخی لە ی
ااابرا ەوور ەوتەوخ لێیااا  .ەەوورااا ڕوورااا

چووخ.
اارەخ ئەحاامەە بەگ.

ەر ەساااە الی خاااۆرەوخ ڕرسااایی ە ئەوخ چ باااوو وا بە ە گوێاااک لە
قسەی ئەو ابرار گرتبوو و وا گوێک بۆ زل رەبوو؟
ئەحمەە بەگ بە ەڵوێوخبوونێکەوخ گوتی:
 بە ڕاستی ەخەورسک گو لە قساە و ەاخای ەڵای ئەو اابرارە بەار .نەگبەتە زۆر ەڵی ڕو بوو و ەختەوت تەگەرخ و بەاڵی ەەوو تێاراق بە
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ااۆڵی ئەوخوخ بااوو  .خەەەتاای بااۆ حاااڵی تێااراق و تێراقاای ەخخااوارە،
چاوتااا لااب بااوو زوو زوو ڕەالەاااری حکااوەەتە تەرخبیی ا كانی ەخەا و
قسەی بە وخرک و خلیجییە ا ەخگوت و ەخراوت ئێساتە ئەو ڕێوەتیایە
رە ۆرانە بوو بە زک و واڵتیا وخک ئەورووڕاا و ئەەا ررکاای لاب
ات ،واڵتی ئاێمەش وا ااو باوو ،لە اتێکارا ە ئاێمە واڵت باوورن و
خاوخ زاری وا و بازاری ئاوخەا بوورن ،ئەوا ئاوی رەاوریا
ەخخااوارەخوخ و ەر خواخوارااا بااوو ئەگەر بتااوانن بااێن بااۆ بەساارخ و
ئەو نااوخ بااۆ گەڕا و ساەررا  ،نەک بەغاارا و زاارخ انی تااری تێااراق.
ئەحمەە بەگ سەری ڕاوخزانر و گوتی:
 بە ڕاساااتی اااابرارە ی ساااەرر و ساااووتاوی خاااا ی واڵتە ەی باااوو،چاوتا لب بوو ەوو سب ار چاوی ڕو بوو لە ەرەێسک و گررا.
ەەاااااتەت بەو قسااااانەی ئەحاااامەە بەگ ەناااار خاااااو بااااوونەوخ و
بەزخریشااایا بە اااابراەا ااااتەوخ و باااۆ خۆزااایا ەخر ەوتباااوو چەنااار
بەخەەە و چەنر ەڵی ڕو بوو.
سەتات ەخی بەرانی ەەوو ارخ انیاا تەواو بووباوو و گەرشاتبوونە
ناااو ڕاااڕۆڕخ ە .ەر ەساااە ژووری خااۆی ڕیشاااا ەرابااوو ،ئەگەرچااای
ڕاااڕۆڕخ ە قەڵەباااڵو و ڕااو بااوو ،ب ا اڵ وخ ااو ئەوسااەر نەبااوو ە اااتن،
ێە و ڕێە

ەبوو ،خەڵاک بە ێمنای باۆ خۆراا ڕیاساەرا ەخ ارە و
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سەرری ەو انە انی ناورا ەخ رە ،ەنرێکی تار بە اۆەە و بە چەنار
ەسااب لەگە

اااوڕ و ەااا و ەناڵیااا لە سااەر ورساای و قەنەەەی

ۆڵە ا ەانیشتبوو  .زۆری ئەو ورسای و ێای ەانیشاتنانە لەەا و
ئەوالی ڕاااڕۆڕخ ە بااوو  .بە ڕرااز بە ەرێراراای ڕاااڕۆڕخ ەش ڕەنااجەرخی
گەورخ گەورخ ەبااوو

ە ەانیشااتوانی سااەر ئەو ورساای و قەنەەااانە

چاورا لە ەخررا و زەڕۆلە انیا ەخ رە.
بە تاااااربەتی ەوای ئەو بەرااااانییە نەر و لەسااااەرخۆ ەرااااار بااااوو ،ئەو
خەڵکااااااانەی لەو زااااااوێن و ااااااۆاڵنە ەاەخنیشااااااتن ،ااااااب و ژووری
نوستنیشیا

ەبوو و ەر ەسەش بەڕێی توانا و حاڵی گیرەانی بوو.

ژووری بااااش و بە تااااربەتی وخ اااو یااای ئەحااامەە بەگ و ەاەۆساااتا
زەو ەت و ەەاتەتی ۆنفران

ە بۆرا حیجز و ئاەااەخ راباوو ،

ەرارخ یی ئەوا بەباب ڕاارخ باوو ،چاونکە لەساەر حساابی ەختاوخت و
ۆنفران

بوو ،بەاڵ بۆ خەڵکی ڕێبواری تاەی و ئاساری بە ڕارخ بوو

و ڕارخرە ی بازیش بوو .ەنار لەو ژوورانە ەوونەەەری و ەەرخ و
خااۆش بااوو و حەەااا و تەوالێتاای تیاااەا بااوو ،ەناارێکی تااررش وخ ااو
ژووری حەڕس انە تەسک و تەنر و ێی ووڵەی نەبوو ،تەنها ێای
نوستن خرابوونە سەر رەک ەر بۆ ئەوخی بتوانن بنوو .
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ەراررش باوو باۆرە لەەساەر وا قەڵەبااڵو و زالۆغ نەباوو ،چاونکە تیکاوا
قاچاااخچی و ەڵهاااتوو و بێکااارخ و بێ اایش لەوسااەر زۆرتاار بااوو

ە

ەخچوو بۆ رۆنا تاوخ و لەوێوخ ڕ رزوب و ببوونار تەوخ بە واڵتاانی
ئەورووڕااەا .بەاڵ لەەسااەر لەو ااۆرخ ەسااانەی تیااا نەبااوو ،ااەە لەو
خەڵک اانەی كاا بااۆ گەڕا و سااەررا
خۆراااا باااوو

اااتبوو راااخوە خەڵکاای رۆنااا

ە ەخرانورساااک گەزاااک و گەڕا باااکە  ،رااااوخ و ئە

ەەاتەتانە بانر رابوونە ۆنفران .
الی سااەتات ەوو ئینجااا ڕاااڕۆڕخ ە ااوواڵرەوخ و ەوتە ڕ

ە ەخبااوو

سەتات ەخی بەراانی بکەوتارەتا ڕ  .خەڵاک تاقەتیاا چووباوو و ەر
ەخرانورسی ئەەە بۆچی وا ەوا ەوت؟ ەخبب چی قەوەابێاک؟ ئیتار ەر
ەساااە بۆچاااوونی خاااۆی ەخرەخباااوی ،بە تااااربەتی ورەخ اااا  ،ڕاااێش
ەەوورااا گااوڵزار خااانم ەوتبااووخ بۆڵەبااۆ  .ئەورااش چااونکە زۆر لە
ڕاااااڕۆڕ و ەزااااتی ەخترسااااا .بااااۆرە ەر ئاااااوڕی ەخەارەوخ و سااااەرری
ەخوروبەری خاۆی ەخ ارە .اااررش لە ڕەناجەرخ ەوخ ساەرری ەخررااا و
زەڕۆلە انی ەخ رە و ەخستی بەرە را ەخەا و ەخرەوت:
 خااۆ وخاڵ ەخررااا ە زۆر ااێمن و بازااە ،ئاساامانیش زااکور ساااف وڕوونە .ەواتە ەخبب بۆچی وا ەوا ەوتبین ،بە خوا ەخترسام ڕااڕۆڕخ ە
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زااتێکی سااەقەت بااووبب ،ئەی اااوار خااوارە گیااا ەرراەااا بکەورااک.
غەررب و بێکەسین لێرخ.
 خاتوو نەزررخ ەڵی ەخەارەوخ و ەخرەوت: بااااوخڕ ناااا ە ڕااااڕۆڕخ ە زاااتێکی ەبێاااک .ئەگیناااا چاااۆ ەخرانهێشاااک ئەەەاااوو تاااالەەە ساااوار بێاااک؟ خاااۆ زااااری بێسااااحێب نیااایە .ڕاااێش ئەوخی
ڕااااڕۆڕخ ە بجاااووڵێتەوخ ،بە ەخراااا ەو ااا نااارر

و خەڵکااای لێورساااراو ەێااان

ساااااەرری ەەاااااوو زاااااتێکی ەخ ە  ،ەر وخ اااااو تەراااااارخ ،ئەەاااااانە واڵتااااای
گەزاااااتوگوزار  ،چاااااۆ حەراااااای خۆراااااا ەخبە ؟ ئەوانە لەبەر قاااااازان و
ناوبانەی خۆراا و واڵتیاا لە ەان و تاۆ زرااتر بەتەناەەوخ

ە ڕاڕۆڕخ انیاا

تۆ مە و باش بن و ڕێبوار بە سەالەەتی بەەرەننە زوێنە انیا .
ەاەۆستا زەو ەت تەرنە ەك ی لە ساەر لاووتی وواڵنار و لەژێارخوخ
چاوخ اااانی ساااوریەوخ ە تێکاااوا ەرەێساااکیا ڕیااااەا ەخ ااااتە خاااوار .
ەاەۆستا بەەخ ئەو ارانەوخ گوتی:
 بە خااوا زااتێک ەرە .چااونکە بەرناای ەخ تاااوخ و ەوو چااوار سااەتاتەخ ااات ،ئەورااش زۆرخ ،ەوا ەوتناای تاااەی وا چارخ ەسااەتاتێک بااوو،
بەاڵ چوار سەتات زۆر زۆرخ .زتێک ەر ەرە.
ئەحمەە بەگ سەری خۆی باەا و لە ەڵی خۆررا گوتی:
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 -ەخ وخرخ تۆ سەرری ئە

ابرارە بکە .ئێساتە گاوڵزار ەر بە تەواوی

ەختۆقێک .خۆی ڕۆحی چووخ ،لە بەرانییەوخ ەەت ی ەزاتی و ڕااڕۆڕی
بۆ ەخ ەرن و باسی سەالەەتیی بۆ ەخ ەرن ،ەچی سەرر بکە ئەەایش
چی ەخڵێک .ەخ ب ب ابرا ئەوخ قسە بوو رەت؟
ڕاااڕۆڕ بە بازاای ەوتە ڕ و بە ڕااێچەوانەی بیاارخ ترسااە انی گااوڵزار
خانم بوو .زۆر ڕێکوڕێک ەخڕۆرشک و سنەی ەخرراای ەخق یشاانرخوخ و
زااەڕۆلە انی بەە ا و بەوالەا ب ا و ەخ اارەخوخ .خەڵکاایش بە ەڵنیاااری و
خۆزییەوخ خەررکای ااتوچۆ و ساەرر رە و ناان وارە و ڕاباوارە
بوو تا اتی ەرخنەی زەو ،ئیتر ەر ەسە چووخ زوێنی حەسانەوخ
و نوسااتنی ،رااااخوە ڕااایکەوخ ەاەهنیشااتن و ساااەری ڕاز و حە ارەتیاااا
ەاەهەەزرانر و اتیا ەهبرەخ سەر.
بەرخبەرا گوڵزار خانم ڕاسک باووخوخ و لەبەر چرارا ای ساەر ەێازی
ااازی ژوور ساااەررا ساااەررێکی ساااەتاتە ەی ااارە ،ڕاڕەڕی و لەبەر
خۆرەوخ گوتی:
 ئۆ ا ،خەرراکە ەخبێاتە ساەتات زاەش ،خاۆ ەرخناەە ،ەخباب ەساتین،ئەوخنرخەا نەەاوخ ە بەەرن ئینشائەاڵ.
ئەحااااامەە بەگ ە لە تەنیشاااااتیەوخ نوساااااتبوو ،اااااوواڵرەوخ و خاااااۆی
ەڵەێوارەوخ سەر الرە ەی تری و گوتی:
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 ێشااااتا زۆر زووخ ،تااااۆزێکی تااااررش ڕااااا بااااکەوخ .ئ گاااا ر وا زووەسااتین ،چاای بکەراان؟ زااتە انما

ەەااوو ڕێچااراو و ئاەاااەخرە .ەر

ەخسااک ەخەخراانە انتا انمااا و ەخڕۆراان .ئیتاار بااۆ وا زوو ەسااتین؟
نزرک ەخ ەخگەرنە زررخ ە.
گوڵزار خانم ە ێشتا خەواڵوو بوو و حەزی ەخ رە ێشتا بنوێک ،بە
تااربەتی ە ترساە ەی نەەاابوو و ڕااڕۆڕخ ە بە ەڵای ئەو باوو ،بااۆرە بە
خۆزییەوخ گوتی:
 وخاڵ خۆ بە ەن بێک ،حەز ەخ ە سەتاتێکی تاررش بناو  ،ئەگەرچایئ ەشااەو ەر وخک ەروێشااک نوسااتوو  ،رەتناای چاااوێکم نوسااتوو و
چااااوێکم اااراوخ و بەخەبەر ،ەختەاااوت لە نااااو اااۆالنەەا نوساااتوو و
ەخنەااای ڕااااڕۆڕخ ەش الرااا رەی باااۆ ەخ ااارەرن .لە خاااوا بە زرااااە بێاااک
ڕاڕۆڕخ ەەا ئە

ارخ زۆر خۆش بوو.

گوڵزار خانم چووخوخ ناو ێەە ەی و خۆی ەات ارە تااوخ و ەنیاا بە
تەواوی ڕووناک بووخوخ و لە ڕەنجەرخ ەوخ ەراار باوو .ئەو اا ەرساا
ەسااتارەوخ و ڕەرەخ ەی الباارە و ەناار سااەرری ەخررااا و ەخرخوخی
اااارە .ەناااار ەااااات بااااوو و بە چااااا ی سااااەرنجی ەهرخوخی ەا و بە
سەرسووڕەانێکەوخ ڕووی رەخ ئەحمەە بەگی ەێرەی و گوتی:
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 ئااا تااو خااوا تااۆش وخرخ سااەرر ە ،ئەوخ چیاایە خااۆ ئەوخ لەو زااوێنەەخچێک ە ەوێنب لێوخی ەوتینە ڕ ؟
 ئەحمەە بەگ ەستارە سەر ڕاب و ااتە تەنیشاتیەوخ .ەنار چااویخۆی ەڵە ۆەی و گوتی:
 وا؟ ئەوخ تۆ باسی چی ەخ ەراک ،بە ەرێرارای ئ ەشاەو ە ڕااڕۆڕ بەڕێوخ بوو ،ئێستە ەخگەرنە ب.
 گوڵزار خانم ڕەنجەی ەرێر رەخ ئەوالرە و گوتی: ا ئە ا ،تۆ سەرری ئەو زوێنە ەوورخ باکە ،خاۆ ەخزانام ایک ەراار نیایە لەئاو و ەخررا زراتر ،ئەوختا تاوخ و چاو بو بکاات ەر ئااوخ و ایک زاتێکی تار
ەرار نییە ،بەاڵ تۆ وخرخ ساەرری ئەو بەرزارایە ەوورخ باکە ە ەوێناب لەگە
تاۆ لە ڕەناجەرخرەوخ ساەررەا

ارە و ەاان گاوتم ە لە ەخرراا زاینە زراااتر

یک نابینی ،ەر بستب ئەرزرشما لب ەرار نییە ،ەچی تاۆ گوتاک ئا اا چااو
بباااااوخ ئەو ڕخزااااااریە ەوورەوورخ ،ئەەە ڕخناااااەە زااااااخێک بێاااااک رااااااخوە
ڕرزخزاخێک و ەناەە و زاتی وا بێاک .ەچای لە ڕەڵەرە ای ڕخش ەخچێاک،
ەخ بازە ئەی ئەەە ئەو زوێنە نییە ە ەوێنب ڕیشانک ەا ؟
ئەحاامەە بەگ بە ااوانی سااەرنجی ەا و ەوو سااب ااار تەرنە ەكاا ی
وواڵنااااارخوخ و ڕاااااا ی ااااارەخوخ و ااااارەریەوخ چااااااوی ،ەوارااااای بە
حەڕەسانەوخ گوتی:
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 وخاڵ ڕاسک ەخ ەرک .بەاڵ ڕخنەە ئەەە زوێنێکی تر بێک؟ئەگەرچی ئەحمەە بەگ وای گوت ،بەاڵ لە ەڵارا زۆر الی ئازاکرا باوو
ە ئەەە ئەو زوێنەرە ە ەوێنب ڕااڕۆڕخ ە ەوتە ڕ  ،ئەوا ساەرررا
ەخ اارە ئە ڕەڵە ڕخزااەرا ەرااک و زۆررااش سااەرررا

اارە و زۆررااش

ەشتوەورا لەسەر رە.
 خااوارە گیااا  ،ەخبێ اک ئەەە چ بێااک؟ ئەی بە ەرێرار ای ئەەشااەو ڕاااڕۆڕەر بە ڕێوخ بووه و گرەەی اتووخ ،ئەی ئەەە چییە؟
زۆری ڕب نەچوو گاوڵزار خاانم و ئەحامەە بەگ خۆراا
انتا ەراااااا

اۆ ارەخوخ و

ەڵەااااارت ە باااااوۆ و ئیتااااار نەرەنە ژوورخ ە ،چاااااونکە

ئەوخناارخی نەەااابوو كاا بەڕێاای ڕرۆگراەاای سااەەەرخ ەرا سااەتات ەخ
بااەەنە زراارخ ە .گەرشااتنە بەر ەخر اای ژوورخ ە ە ە تااۆر تاااە و
سااەرف ەرن ەخ اااتن بااۆ الرااا  .ئەواناایش بە سەرسااووڕەانەوخ ڕوورااا
رەخ ئەحمەە بەگ و گوتیا :
 ئێوخ ەخزانن ئێمە گەڕاورنەتەوخ زوێنە ەی خۆەا ؟سەرف ەرن بە ناڕخحەتییەوخ ەخستی ەا بە ەخسترا و گوتی:
 ەخڵێن ڕاڕۆڕخ ە گەرشتە نیوخی ڕ و ارێکی تار گەڕاناروورانەتەوخباااۆ زاااوێنی خاااۆی ،ەخڵاااێن زاااتەک قەوەااااوخ لە زرااارخ ەی ە باااۆی
ەخچین.
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ە تۆر بۆی تەواو رە و گوتی:
 نەخێااار ااایک نەقەوەااااوخ ،ەخڵاااێن ئەەاااوۆ و سااابەرنب لە زرااارخ ەەاااوئتەەەرێکی یهااااانی اااۆ ەخبێااااتەوخ ،باااۆرە لەبەر سااااەالەەتیی ئەو
ساااەرخ رخوڵەتانە ڕێەااا ی ەخرراریاااا ەاخساااتووخ ،چاااونکە ناوباااانەی
ەزاااتییە ا بە خااارائ ەخرچاااووخ ،لەبەر ئەوخی زۆری قاچااااخچی و
باناااااری ەاەیاااااا و تررااااااک و حەزیشاااااە و ئەو زاااااتانە بە ڕااااااڕۆڕ و
ەزاااتییانەی ەخرراااا و ئاوخ اااانی رۆناااا ەێااان و ەخڕۆ  ،باااۆرە واراااا
رەووخ.
گوڵزار خانم ڕخنەی ەڵبزڕ ا و گوتی:
 چۆ ؟ ەواتە تاوخ و ەوو سبەی ئێمە لە ناو ئە ڕاڕۆڕخەا ەخبین؟سااەرف ەرن لە یاااتیی ەڵاای بااراتەوخ راااخوە ەرۆرە اای ەڵ ۆزااکەری بااۆ
ب ێک ،ەچی گوتی:
 ئەی چی؟ ئەر وخاڵ ،ەخبب تاوخ و ەوو سبەی لە نێاو ئە ڕااڕۆڕخەاوخک ەخستبەسەر و حەڕ

وابین.

ئ حمەە بەگ لەژێر لێوخوخ گوتی:
 راخوا زێرزاەی برا ڕووت ڕخش بێک وخ و ئەەەت بەسەر ێناارن.ەواریش لە ەڵی خۆررا وخ و سەرزهنشتی خۆی بکاات ،گاوتی :زاێرزاە
ب ێاااک چااای؟ خاااۆ ئەو ڕێااای نەگوتباااوورن ە بێاااین .ئاااێمە بە خێااار بە
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ڕخساامی و لە الی ەااونەزخەەی حقااوقی ئینسااانەوخ باناار رابااوورن و
ەختوختناەەەاا باۆ ااتبوو ،ەر ەخبااوو بێاین و لە خواەاا ورسااک ە
بێااین .ئەو ە تەنهااا اااری یاازخ و بلیااک و ئەو زااتانەی بااۆ ێبە ااب
رەرن ،زۆر ەیشاڵی رە و گوتی ەێن بە ڕیرتانەوخ و واتا بۆ ەخ ە
و واتا بۆ ەخ ە و ناا ەورنە ساەر ئەرز ،چاونکە بە خێار

اورەرن،

ەازەاڵ لە چاو نەچین.
بەرانی باش و ڕۆژ بازی ەاەۆستا زەو ەت و خاتوو نەزررخ ئەحمەە
بەگیا لە خەرا ەا و ێنارانەوخ سەر خۆ.
ەاەۆسااتا زااەو ەت ە انتااا نااازەارخ ەی ەر بە ەخسااتەوخ بااوو ،بە
ەناسەبو ێوخ گوتی:
 ئەر ئەەە چاای قەوەاااوخ؟ ەوو سااب ەسااما ڕااب گەرشااک ئێسااتەباسی ەوا ەوتن و گەڕانەوخ و زتی وارا ەخ رە ،ڕێیاا گاوتین انتاا
و زتە انتا ەخبەنە و ؟ خۆ ناچینە ەخر .
سەرف ەرن ە ەەیشە وخراەە انی حازر و لەسەرڕب بوو  ،ڕێش ەەووراا

ەوت

و ەر گورج و ێشتا قسە ە لە ەخەی ەاەۆستاەا بوو ك ەڵی ەارب و گوتی:
 -تازخ تاوخ و ەوو سبەی نابب ئە

ەزتی و ڕااڕۆڕخ بە اب بهێ این و

ەخبااب ەر لە ناااوی بااین لەبەر ەااوئتەەەرخ ەی ئەو زراارخرەی بااۆی
ەخچین.
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خاااتوو نەزراارخ ە انتااا زلە ەی اال و ەلوڕەلە ااانی بە ەخسااتیەوخ
بوو و بەەوای خۆررا ڕای ەخ ێشا ،ەخستی لب بەرەا و بە زورزخریەوخ
گوتی:
 بۆ؟ ئەرەڕۆ بۆ؟ چییە زرنرانی راورن؟ە تۆر ئە

ارخ ەخستی ڕب رە و گوتی:

 ەخڵێن لە زررخ ە ئەەوۆ ەوئتەەەرێکی یهانی ەخستی ڕاب ارەووخو تاوخ و سبەرنب ەخخارەنب ،چونکە زۆری ساەرخ رخوڵەتا لەو

اۆ

بااااوونەتەوخ .ەخڵااااێن لەبەر سااااەالەەتیی ئەوا  ،ئە ەوو ڕۆژخ نااااارەڵن
ەزتی و ڕاڕۆڕ بچێک بۆ ئەو .
خاتوو نەزررخ ەڵچوو و بە تووڕخری و تونرریەوخ گوتی:
 -ئەرەڕۆ بە زرااە نەباب لە تەەرراا  ،باۆ خااتری ڕێ ەەابەر و

ر ،ئینجاا ئاێمە

و ئەو ەەاااوو خەڵاااکە لێااارخ زرنااارانی باااین تااااوخ و ەنابیاااا لە ەاااوئتەەەر
ەخباانەوخ؟ ئەی بااۆچی زووتاار قسااەرا نە اارە بە ەلاای زااکاورا ؟ ەر اایک
نەبێک بۆ خۆەا لە زارخ ە و لە ئوتێلە ە ەخەارن وه.
نەزررخ خا ورستی ێشتا ەوتا و قسە بکات ە ەێرەخ ەی گوتی:
 -بە تووڕخبوو و نێوەا

ارخ ەەاا ئاساا نابێاک .لەوخ زرااتر ە

تۆ نااڕخحەت ەخبیاک و تووزای ەڵە اوتب ەخبیاک لێارخ ،ئەوانایش لەو
ەر ئەوخ ەخ ە

ە ورستوورانە .ئاگازیا لە نێوی ەس نییە.
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ئەحمەە بەگ بە ەەلولیی ەوخ گوتی:
 ەخی باااا اااار باااوۆرن لە زاااوێنب ەانیشاااین .خاااۆ ەروا بە ڕێاااوخڕاناوخساااتین .ئەوختاااا ڕێەااا ی خەڵکیشاااما گرتاااووخ .ەااڵنە ەش زۆر
تەسکە.
ەەااتەت بە ەاەااوی و بە ەڵای زاکاوخوخ زاوێنی رەک ەوتاان بەرخو
ڕێستۆرانە ە ،خەڵکای ەرکەزایا تاووش ەخ اات ،ئەوانایش بۆڵەباۆ و
ناااڕخزاری خۆرااا ەخرەخبااوی بااۆ رە تااری ،لە بەرەخ ڕێسااتۆرانە ە و
بەو بەرانییە زووخ ژ و ەێرەێک قوخراا باوو لەگە رە ارا .ئەگەرچای
ئەەا تب نەگەرشتن لە قسە انیا  ،چونکە لە رۆنانی و ئیسوانی و ئەو
ااااۆرخ زەانااااانە ەخچااااوو ،بەاڵ لە زااااێوهی قسااااە رەنیا و ەخنەاااای
بەرزرااا و ز اااڵوبرە بااۆ رەک ەرااار بااوو ە زااەڕ ەخ ە  .بێەوەااا
ئەورااش لەسااەر ئەو ەوا ەوتاان و ەواخسااتنە بااوو ،ژ و ڕیاااوخ ە ەوو
ەناڵیا لەگە باوو ،اوڕ و چای ەخ ساا و حەوت ساا ەخگرراا بە
ەراررانەوخ ،لەوخ ەخچوو ە لە زەڕی ەارک و باو یا بترسن .ئاخری
ژنە ە ڕەالەاری ەخستی ەوو ەنااڵە ەی ەا و ڕۆرشاک .ڕیااوخ ەش ەر
وخک ب ێااک :چااش ،وخی خە  .بااۆ خااۆی چااووخ ڕێسااتۆرانە ە و لە بەر
ەێاازی نااان وارە ڕاوخسااتا و ەخسااتی اارە بە ەڵەرتناای سااەەوو و
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ااێلکە و ڕااارچە ڕەنیاار و چااا و قاااوخ .ەوار ایش چااوو لە سااەر ەێزێااک
ەخستی رە بە نان وارە .
گوڵزار خانم ەناسەرە ی ەڵمری و ەڵوزک و گوتی:
 ئەوختە ،سەرری ەەرقای ژ و ڕیااو باکە  ،ەەرقای ەاراک و بااوک ،بەخاااوا ئەوخ ژنە ە باااوارە ،بشیانکوزاااتارە ەڵااای نەەخ اااات ەانیشاااێک ئە
ەەااوو نااانە لە بەرەخ خااۆی ەابنێااک و ەخسااک بکاات بە خااوارەنی ە
بشااااازانێک ەناڵە اااااانی بە برسااااای و گرراااااانەوخ گەڕانەوخ ژوورخ ەی
خۆرا .
خاتوو نەزررخ ەڵی ەارە و گوتی:
 ئەی بۆچی ڕیاو قەت ڕیر نابن و ەر ژنای بەسا زەاا چەوسااوخ وژا او ؟
ەاەۆستا زەو ەت اتە قسە و گوتی:
 ئینجا چووزانی ژنە ە لەگە ەناڵە انی نەچووخ بۆ زاوێنێکی تار باۆناااان وارە  .خاااۆ لە ڕااااڕۆڕخەا ەوو ساااب ێەااا ی ناااان وارەنی لێااایە،
چووزانی خەتای ژنە ە نەباوو؟ خاۆ چاوتاا لاب باوو چ ەخەێکای ڕێاوخ
بوو ەر ەختەوت ەربەزخرە.
ساااەرف ەرن بەەخ ڕەالەاااارەانی قااااڕی اااێلکە و ناااا و قەرمااااغ و ئەو
زتانەوخ گوتی:
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 -ەخی س اڵواتی لب برخ و نانە ەتا

ەڵەر  .خۆ ئەنەۆش خەررکان

بیکە بە زەڕ.
ەاەۆستا زەو ەت بە خێسەرە ەوخ سەرری رە و گوتی:
 تۆ ار خەەی زەڕی ئێمەت نەبب ،ەشووری خۆت ب ۆ.سەرف ەرن ەر گوێشای لە ەس نەباوو لە تااو خوارەنە اا  ،قااڕە ەی
ڕو ڕو رە و برەی بۆ سەر ەێزێک و بەەخ ڕۆرشتنەوخ گوتی:
 ەرفی خۆتانە .ئەەن لەبەر ئەنەۆەە.ئەحمەە بەگ و ە تاۆررش لەژێارخوخ خەرراک باوو بە زاەڕخەخنووک و
تااوان لەرە ەرتناای ەاەۆسااتا و سااەرف ەرن باارخنە ڕااوەەی ڕێکەنااین ە
لەوخ ەخچوو تاقەتیا لە ڕخەتاری رەک چووبب.
خەڵکاای ناااو ڕاااڕۆڕخ ە ەەااوو تااووڕخ و ەراسااا بووبااوو لە ەوای
ئەوخی ە زانییا لە ئ ەوۆ تاوخ و سبەرنب سەتات حەوتی ئیاوارخ لە
زاااوێنی خۆراااا ەخەێااانن ،ڕۆژخ ەراااا

ەر لە باااوانەوخ نە اااات .الی

ەنااارێکیا ساااەتات لە زاااوێنی خاااۆی چەقیباااوو و نەەخ اااوواڵرەوخ،
ئەوخنرخ بە بێزاری سەرررا ەخ رە ە ەی ەخبێتە ئێوارخ و زەو.
یاای وارااا

ەبااوو لە تووڕخریاارا چاااوی چووبااووخ ڕشااتی سااەری و

ەخچااووخ سااەر اربەەخسااتانی ڕاااڕۆڕخ ە و بە ەسااتە ۆڵە بەرەخبااووخ
ەێزی بەرەخەیا و ەخرەوت:
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 ئاااخر چااۆ ؟ بااۆ وا ەوارااا خسااتین ،ەاان ئەگەر ساابەرنب سااەتاتحەوتی بەرانی نەگەەە ەوۆ ە ە  ،بلیتە انماا ەخساووتێک ،بلیتای ساب
نەەەر ،بە خوا ەخبب بۆەا ببرێر  ،ئەگینا بۆتا ەخچمە حەڕسا انەوه،
ژنێک لە الرە ی ترخوخ ەخرقیوانر بەسەررانرا و ەخرشیوانر و ەخرەوت:
 ەاان ەخبااب ساابەرنب ئێااوارخ بااەەەە لەناارخ  ،ئەگینااا زااەررکە ە ەخرەخ ات ،ئینجا ەخرکێشا بە ساەری خۆرارا ەخرەاوت و ئەی خاوارە گیاا ،
ئێستە ەن چی بکە ؟
ەوو ڕیاااااوی ئێاااارانییش ەخرانقیواناااار بەسااااەر ابرا اناااارا .ئەەیااااا بە
ئینەلیزریە ی تێکشکاو ،ەختەوت بە ەارسی قسە ەخ ات ،ەخرەوت:
 بۆچی زوو لەو ڕێتا نەگوتین ە ەوا ەخ ەوران؟ لەو چاارخرە یترەااا ەخەۆزراایەوخ .لە الرە اای تاارخوخ ەخڕۆرشااتین .ەخرااا ڕێە ا ی تاار
ەباااااوو  ،ئاااااێمە ئاااااایش و ااااااری زۆر گرنەماااااا
ەەحکەەەەا

ەرە .ەختااااااوا و

ەرە ،زکاتما لاب اراوخ ئەگەر سابەرنی بە ەەحاکەەەەا

نەگەرن ،ەاڵما

او ەخبێک .راخوا ەاڵی ئێاوخ و خااوخ ەاوئتەەەرخ ە

و ڕاڕۆڕخ ەرا

او بێک.

ئیتر چەنرخ ا زەڕی وا لەگە

اربەەخستانی و لێورسراوانی ڕاڕۆڕخ ە

بەرڕاااا ەخباااوو و ەخ ااارا ،ەر ئەوخنااارخ نەەخەاااا ە بە ەار و بەرە و بە
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زاااەق ڕەالەااااری رەک بااارخ  ،بەاڵ ئاسارشااای نااااو ڕااااڕۆڕخ ە ەررااااا
ەخ ەوتن و لەرە ی ەخ رەنەوخ.
ساااااەرف ەرنیش بووباااااوو بە تەتەری تەلااااا گراف و ێناااااا و برەنااااای
ەخنەوباس ،ەر بەوخەا ەخگەرشک بچێاتە نااو خەڵاکە ە و بە خەروار
ەخنااار و باسااای سەرروساااەررخوخ بەەڕێاااتەوخ الی ەەااااتەت ە چااای
بااووخ و چاای قەوەاااوخ ،ەوای بەرنێااک ەرسااانەوخ بە ەەااا زاااێوخ و
ەخنر و باس ،ارێک ە گەڕارەوخ ،ڕخنەی ەنرێک ڕەڕرباوو و تاووڕخ
ەرار بوو.
ەەوو ڕێکەوخ ڕاڕەڕرن و لێیا ڕرسی:
 خێرخ اک سەرف ەرن لە تووڕخ و بێتاقەت ەخچیک؟سەرف ەرن خۆی گورج رەخوخ و سنەی ێنارە ڕێشەوخ و گوتی:
 ئەەی وو؟ ەوو ەتیمی سەگ و سەگبا لێم ڕەررا بوو  ،زاەڕراڕاااب ەرۆزاااتم و گوتیاااا  :لاااۆ ئەوخنااارخ ساااەرری چە اااانی اوڕێماااا
ەخ ەرک ،ەنایش ڕاێم گاوتن ساەرتا ەاوخ لە بەرەا  .ئەەان ایک ناا ە
سااەرری ئەو ەوو چەتاایمە لچ وزااترخی ئەنەااۆ ەخ ە ؟ ئیااری بااوو بە
زەڕەا ئەەنیش تێر و ڕو لێم ەا  ،ئەوانیش ەاڵتن.
ە تۆر ڕرسیی:

157

 ئەوانە خەڵکااای اااو باااوو و چاااۆ لە قساااەرا گەرشاااتی و ئەواچۆ لە نێوخ انک گەرشتن؟
سەرف ەرن گورج ەڵی ەارب و گوتی:
 -چۆ لێیا نەەخگەرشتم؟ ئەوا تەرخ

بوو  ،بەاڵ ناازانم تەرخبای

وێنرخر بوو  ،تەرخبییە ەرا خەڵک لێی حاڵی نەەخبوو.
ئینجا بە خۆزی و زخرەخخەنەوخ گوتی:
 تەەررا نەەێناب ،بە قەباری باابم ەر رە ە زاەقم لاۆ ەاوخزاانر ،رە سەر ڕارا

رە ئەوخنرخ ترسنۆک بوو .

ئەحمەە بەگ بە گوێرانەوخ گوتی:
 ەواتە ەانیشە ،ئیتر ەەڕۆ بە زوانە ،ەر یک نەبێاک ئیتار بە تەنهااەەڕۆ.
سااااەرف ەرن ەانیشااااک لە الرااااا  ،لە ۆڵێااااک بە ااااۆەە بااااۆ خۆرااااا
ەانیشااااتبوو  .ەر ەانیشااااتن و ەانەنیشااااتن ،سااااەررێکی سااااەتاتە ەی
ەخستی خۆی رە و گوتی:
 ئەوخنرخزما نەەاوخ بۆ اتی نان وارەنی نیوخڕۆ.ەاەۆستا بە ئەسواری سەری باەا و لە ەڵی خۆررا گوتی:
 بە خوا قەسە ئەگەر ئەو ابرارە گولەباارانیش رابێاک ،ەر واز لەخوارە نا ێنب و خەەی ەرخ گەورخی ورگی ەخبێک.
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بە ناچاااری ڕێبااواری ەزااتییە ە خەررااک بااوو خۆرااا ڕاەخ ێن اا بە
ەوا ەوتنە بە زۆر بەسەرەا سەڕێنراوخ و ەر وخک ب ێن و گوتبێتیا :
 چارەا نییە ،لە تووڕخری و بێزارررا زاەڕ باوو رەەاا لەگە رەکو لەگە

اربەەخساااااااااتانیش و لەگە ەار و ەرواررشااااااااارا ،ئێساااااااااتە

ەخسااەاڵتما نیاایە لە ناوخڕاسااتی ئە ەخررااارەەا ،ئیتاار چاای بکەراان ،خااۆ
خۆەا نا وژرن ،ەر ەخبب ەەا بە خۆەانا بەررن تاوخ و سبەرنب.
ئیتر ە بوو بە ئێوارخ ،ڕێبوارخ ا قاووقررشک و ەخنەەەخنر و قاقای
ڕێکەنینیا لب بەرز ەخبووخوخ و ەخ اتە بەر گو .
گاااوڵزار خاااانم لەگە خااااتوو نەزرااارخ ەوتباااوونە ڕیاساااە رە لە نااااو
ڕاڕۆڕخ ەەا و ساەرەخ ەوتنە ساەر و ەخچاوونەوخ خاوار و ساەرری
خەڵکیا ەهكرە و قسەرا ەهكرە و ڕێره ەنین.
گوڵزار خانم ە لە ەڵ وه ەر ەخترساا لە ڕااڕۆڕ و ئااو و ەخرراا ،بەاڵ
زۆری لە خاااۆی ەخ ااارە ە ترساااە ەی لە بیااار خاااۆی بەرێاااتەوخ و ە
سااەرری ئە

ەەااوو خەڵااکەی ەخروڕشااتی خااۆی ەخ اارە ە چااۆ وا

ڕخەتاااار ەخ ە  ،ەخڵێااای لە خۆزاااتررن زاااوێنی ەرااا

و ڕابوارەنااارا ،

ەناااارێکیا وا ڕاااااڵی لااااب ەاوختەوخ و قاااااچی ڕا ێشاااااوخ و خەررکاااای
ڕشووەا و خۆ ەڵ ستنە ،ەختەوت لە سەر ەۆزەک و ساەررنی ڕەڕی
قوو و لۆ ە و ئاوررشم ڕا

ەوتووخ وا بێباک و ەڵ ۆش ەرارخ.
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گوڵزار خانم ەر وخک سەرزخنشتی خۆی بکات ،لە ەڵی خۆررا باۆڵەی
لە خۆی بوو ە خاۆ ئە لا
بۆچی ەرۆ

ەەاوو خەڵاکە بازاتر و تەزرزتار نیایە؟

ئەوخنرخ خۆڕەرسک بێک ەر بیر لەوخ بکاتەوخ و ب ێک:

 وخی باو ە ڕۆ ،نەوخ ا زتێک لە ەزاتییە ە بقەوەێاک؟ وخی خاوارەگیا  ،ڕاڕۆڕخ ە ناوقم نەبێاک و وخرنەگەڕێاک؟ وخ او ەخڵاێن ،بە بیار و
ترس و قسانە ەونیا و ژرا لە خاۆی بکاات بە چەرەای چاۆلە ە ،باۆرە
گوڵزار خانم ەوای ئە بیر رەن وانە خاۆی گاورج ەخ ارە و ەخرورساک
ڕاااب لەو بیروبۆچاااوونە خراڕاااانەی بنێاااک .لەبەر ئەوخ ەخ ەوتە قساااەی
خااااۆش لەگە خاااااتوو نەزراااارخی اااااوڕ و ەخستەخوزااااکی ە ئە
سەەەرخ رە جار نزرکی خستبوونەوخ لەرەک.
بەەخ ئە قسااە و بیاارانەوه بااۆ خۆرااا

ەوتاانە ڕیاسااە رە

ە لەڕااو

خاتوو نەزررخ لە زوێنی خۆی ڕاوخستا و ڕووی رەخ گوڵزار خانم و
بە حەڕەساوی گوتی:
 ئاااااا تاااااۆ ساااااەرر ە ،ئەو اااااۆەەڵە ە لە ەخوری ئەو ەێااااازخ ەرێااااارخەانیشااتوو  ،باازانە ئەوخ ە تااۆر تاااە نیاایە لە ناوران ارا؟ گااوڵزار خااانم
سەرری رە و بە چا ی س رنجی ەا و بە زخرەخخەنەوخ گوتی:
 -ئەر وخاڵ ئەوخ ئەوخ.
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ەرەوو یااا بەەخ ڕێکەنااین و سەرسااووڕەانەوخ سااەرری رە تررااا
رە ەر وخک ب ێن:
 ئەرەڕۆ ڕەنا بە خاوا ،ئەەە ئەسەرری بکە چۆ

اابرارە لە او ئەەاانەی ەۆزرایەوخ؟

ەوتووهتە قسە و ڕێکەنین لەگەڵیا  ،ەخڵێای ەزار

ساڵە ئازنای رە ن.
خاتوو نەزررخ ە ەنر ەخەهەراش و قسەلەڕوو بوو ،ەخستی گوڵزار
خانمی ڕا ێشا و گوتی:
 با بوۆرن بزانین ئەەە چییە؟ە تااۆر لەگە

ۆەەڵێااك ڕێبااواری رۆنااانیی ژ و ڕیاااو ەانیشااتبوو ،بە

ئینەلیزی ەوتبووخ حە ارەت و نو تە و باسی خاۆی و لەنارخ بۆراا
ە لەنرخ چۆ

ەەیشە بارانە و تەەوەرخ .بازاڕ و ەو انی وارە ،زۆر

ئااااااااوخەا و خۆزاااااااە و نااااااااوی بەوخ ەخر ااااااارەووخ ەر لە زووخوخ
خۆزتررن و ئاسانتررن بازاڕی ەونیای ەرە بۆ گەزاتکەر و ڕێباواری
بێەااانە ە ەێاان سااەری لەناارخ ەخەخ  ،ەروخ ااا باساای ئینەلیاازی بااۆ
ەخ رە

ە چەنر بازن و لە خەڵکای واڵتاانی ئەورووڕاا بازاتر و ە

ڕێبوارێااک ڕێە ا و زااوێنێکی لەناارخ نەزانااب و لە رە ێکیااا بورس اێک،
چۆ ئەو ەسە زاوێنی ەخ ەوێاک و تااوخ و ڕیشاانی نەەات وازی لاب
نا ێنێااک ،بە ڕاااێچەوانەی خەڵکااای واڵتااانی ئەورووڕیااای تااار ە رە ێاااک
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زوێنێکیا لب ەخڕرسێک ،چۆ بە بوغزێکەوخ گرەەرە یاا لاب ەێاک و
ەخڕۆ  ،گااوێش ناااەخنە ەس ،بە تاااربەتی ئەڵمانە ااا  .ئیتاار ە تااۆر بە
ڕاسااک و بە چەئ تااا ەخ ااات ەانیشااتنە ەی گەرەتاار رەبااوو ،ەختەااوت
حەەتا ڕشتی باوک و باڕیررشی ئینەلیز بوو و خۆی لاب رەباوو بە
گوڵی ەە لی

وخ و ەخڵێن.

لەڕاااو ە تاااۆر ساااەری ەڵباااوی و بە ڕوورە ااای خۆزاااەوخ ساااەررێکی
ەەاتەتی رە و گوتی:
 ااا ئەەااانە خزەە ااانم ە باساایانم بااۆ ەخ اارە  .خەڵااکە ە ەوتاانەەلەو ەلەو و بەخێاار بااێن ،ەناار ب ا رۆنااانی و ەناار بە ئینەلیاازی،
رەک ەوانێکا لە سەر ورسییە انیا بەرز بوونەوخ و وا ئیشارختیا
رە ە ەەرەوو وخر ەانیشن ،ئەوانیش ەوتنە ساوڕاس ساوڕاس و
لەو اااۆرخ قساااانە .ە تاااۆررش ەر ەوڵااای ئەوخی باااوو ە ەانیشااان،
ەختەوت وخ و ەخڵاێن ،ەرخ بەساەر ئااوی حەەااەەوخ ەخ اات ،چاونکە
خۆی لە سەر ورسییە ەی خۆی ەانیشاتووخ و ەوو ڕیااوخ ە بە ڕێاوخ
ەانەوخ ،ەچی ئیشارختی گوڵزار خانم و خاتوو نەزررخی ارە ە باێن
لە ێی ەوو ڕیاوخ ە ەانیشن.
خاتوو نەزرارخ زۆرزا باوو .زانیای ە ە تاۆر حەز نا اات ەساتێک و
بووات ،چونکە بە تەنیشک چێکی ناۆزەخ بیساک سااڵەی زۆر اوا و
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گەلاااب ئێسکساااوو ەوخ ەانیشااااتبوو ،ەخترساااا لەوخی ەسااااتێک و ئەو
ێە ا رەی لە اای

بچێااک ،بااۆرە وخ ااو زااتێک خاااتوو نەزراارخ ورسااتی

ەنر سەری بکاتە سەر ،لەبەر ئەوخ ڕووی تب رە و گوتی:
 اک ە تۆر نار رک بوۆرنەوخ؟ ەەاتەت چاوخرێک ەخ ە  .ەاەۆساتازااەو ەت بەەواتاارا ەخگەڕا و ەر ەخرەااوت ە تااۆر چی ای لااب ااات وا
نەگەڕارەوخ.
ە تۆر ناچار ەستارەوخ سەر ڕاب ،وخراەای خااتوو نەزرارخی ەارەوخ و
بە ەخەێکی تێکەڵوڕێکەڵەوخ گوتی:
 تو خاوا باۆ گەڕا؟ اا ب اێم چای ،تووزای ئەەاانە باوو  .ەخرانەوێاکبااێن بااۆ لەناارخ و زااوقە بەاار بە اار بااۆ ەەااتەرەک ەوو ەەااتە،
چااونکە خۆرااا ەخگەڕێاانەوخ و چە ەرااا ەخەێنێتا وه ە ااار زەااا
ەێر بێک و ەواریش ب وێنێک.
خاااتوو نەزراارخ ساای ورەەرە ی ئەسااواری لە گااوڵزار خااانم ەا و ڕووی
قسەی رەخ ە تۆر و گوتی:
 -ئب وخاڵ زۆر بازە ،ەێررا

ە خێرت ەخگات .بەاڵ چۆ زانییاا

ە

تۆ لە لەنره ەخژرک؟
ە تااۆر ە بە ڕێااوخش چاااوی ەر لە ااچە ە بااوو ە نە ااا ەسااتێک
بووات ،وخراەی خاتوو نەزررخی ەارەوخ و گوتی:
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اااارخ ەوتە ەنەەەنااار و

 -ئااااخر قساااە اااات بە قساااەەا ،ە تاااۆر ئە

ەخستهەڵە ۆەین و گوتی :ئەگەر ەانانیشان ،ەەرەاوو باوۆنەوخ ،چاونکە
ااااای ک ەخبااااان بە ڕێاااااوخ ،ەنااااایش ا اااااا ااااااتم .ەر ئە ئەەرخس و
تەلەەۆنەرا ەخەخەب و ەێمەوخ.
گااوڵزار خااانم و خاااتوو نەزراارخ گەڕانەوخ الی ڕیاوخ انیااا

ە ڕااێکەوخ

لەگە سەرف ەرن لە ڕەنارەک ەانیشتبوو و بەەخ ورتەورت و بۆڵە و
گلەراای ئە ەوا ەوتاانە بااۆ خۆرااا سااەررا قااا
گەرشاااتنە زاااوێنە ەی ە لەو بە ێیاااا

رەبااوو .ە ژنە ااا

ێشاااتبوو  ،ساااەرر ەخ ە

ەسی لاب نیایە .خااتوو نەزرارخ ساەررێکی ساەتاتە ەی خاۆی ارە بە
زخرەخخەنەرە ی زۆر خۆزەوخ سەررێکی گوڵزار خانمی رە و گوتی:
 ئەوهتە یچاااای ڕااااب ناااااو  ،وخرخ بتاااابە باااازانە ئەگەر نەچااااووبنەڕێستۆرانە ە ،ئەوسا ب اب ئەوختاا ساەتات ەوانازخ و چاارخ ێکە ،ئێساتا
اک سەرف ەرن ەڵی ڕێچاورن و گوتوورەتی:
 ەخی ەرخنەە با بوۆرن نا ب ۆرن.ەرەوو یااا بەەخ ڕێکەنااین و گاااڵتەڕێکرەنی سااەرف ەرن و ە تااۆرخوخ
ڕووراااا

ااارەه ڕێساااتۆرانە ە ە ئەەیاااا لەبەر چاوبازاااقاڵی و ئەوی

ەرکەرا لەبەر ەشووری نان وارە و باسی گۆزاک و ەباا و ەی
ڕێستۆرا ەخ رێتەوخ و سەتات چەنر ،ئیتر ەخرگا لە ەس نا رێتەوخ،
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لەوخ زراتر ئەو ەوو زخالەە ئاگارا لە یچی ەرکە نییە .خاتوو نەزرارخ
ئەوخنرخی نەەابوو ب ێک:
 ەوا ەاەۆستای ەێرەرشی لەبەر سکااڵناەە انی و انتاای ااغەز ونووسینە انی ئەوراش خەەای ەراکەی نیایە لەوخ زرااتر .بەاڵ قساە ەی
رە بەژێرخوخ ،نەرورساک ەێارەخ ەی ب ااتە ڕرازی ئەوانای تار ،چاونکە
اایک نەبێااک ئەو باساای نووسااین و بیاار و تێااب ەخ ااات ە باسااێکی
بە ەڵک و بەنرخە ،ئەگەرچی ئەورش ئەوخنرخ باسی ەخ ات و ئەوخنارخ
ەخباااااۆڵێنب ە ەااااااوخی نەەراوختاااااب ئە نووساااااین و ساااااکااڵناەەرەی
ب وێنێتەوخ و ئەوخنرخی لەساەری ەخڕوات و نااربوێتەوخ ،خەڵاک بێازار
ەخبێک لێی و لە ەڵی خۆررا ەخڵێک:
 ئۆ ا باو م خۆزگە ەر نەخوێنرخوار بوورتاارە و ئە ساکااڵناەەرەتنەنووسیارە .ەڵما بوو بە سکااڵناەە ،ەخ بەسە ئیتر.
گوڵزار خانم خاتوو نەزررخی لە خەرا ەا و گوتی:
 بە خااوا ڕاسااتک اارە .سااەرر ە ئەوختااا لە ب ا راەاابەر ڕێسااتۆرانە ەەانیشتوو و ئەوخ بێەوەا چاوخڕێما ەخ ە .
سااەرف ەرن ە چاااوی ڕێیااا

ەوت ە وا ەێاان بەرخو الرااا  ،ەسااتارە

سەر ڕب و بەەخ ئە قسانەوخ:
 ئەر وخاڵ ئەوخ اتنەوخ .ەرارخ ئەوانیش برسییانە ،ئاخر خەررکە ەرخنر ەخبێک.165

ەاەۆستا زەو ەت وخراەی ەارەوخ و گوتی:
 ەرخنەی چی ەخبێک؟ ئەوخ نییە ێشتا ەخرگا ە نە راوختەوخ؟ سەرف ەرن بە گەرەییەوخ گوتی: او ەخرگاا نە ارارتەوخ ەاەۆساتا؟ ئەەە چەنار چاین چاوونە ژوورخوخئەتوو ەخنووسی ،ئاگات لب نییە.
ژنە ااا گەرشااتن و سااەالەیا

اارە .سااەرف ەرن ڕااێش ئەوخی وخراەاای

سەالەە ەرا براتەوخ ،چاوی گێوا و گوتی:
 ئەەی وا ە تۆر؟خاتوو نەزررخ گوتی:
 -ە تااۆر بە تەەااای ەەباان ،لەگە

ەەاتەتێااک ەانیشااتووخ ڕێە ا وبااانی

لەنرخنیا ڕیشا ەخەا.
نااا خااورا و ەر ەس چااووخ ژووری خااۆی ،ااارێکی تاار اااتنەوخ
ەخر و ڕاااااێکەوخ لە ەخوری رەک ەانیشاااااتن .ئەحااااامەە بەگ ساااااەرری
ەخوروبەری خۆی رە و گوتی:
 ەخی ئەوخناارخەا نەەاااوخ .سااەرری خەڵااک بااکە  ،ەناارێکیا چەناارتاقەتیا چووخ و بێزار  ،ئێستە سەتات حەوتە ،ئیتار وا زاەو ەا اات،
ئینشائ اڵ بەرانی لە زررخ ەرن.
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ەاەۆسااتا زااەو ەت ەخسااتێکی ەا لە تەرنە ە ااانی و ەناار

ااۆ ی و

ەواری گوتی:
 بە خوا تا نەگەەە زررخ ە ،باوخڕ نا ە  .ەخترسم ەرساا زاتێکمابۆ برۆزنەوخ.
گوڵزار خانم بە ترس و س ەەینەوخوه وخراەی ەارەوخ و گوتی:
 ئەرەڕۆ خااوا نە ااات ،ئێسااتە سااەتات حەوتە .سااەتاتێکی تاار و باااۆەزک ڕاڕۆڕخ ە ەخ ەوێتە ڕ  .وخاڵ ئ ەشەو و سابەرنێش ەر لە نااو
ئە ڕاڕۆڕخەا بمێنین ،ەن تەواو ەر بە ارێک ەخەر بۆ خۆ .
خاتوو نەزررخ بە ەنر

ەڵچوو و تووڕخریەوخ گوتی:

 -وخی خاوا نە اات یچاک لاب بێاک ،بەاڵ بە ڕاساتی ناخۆزایا

ارە.

ڕخبی حەواڵە بە خوا بن.
ئەحمەە بەگ سەرری رە و بە زخرەخخەنەرە ەوخ گوتی:
 وا ەرااارخ ئەوخناارخی نەەاااوخ ئێااوخ وخک ئەو خەڵکەتااا بەسااەر بێااک.نیاااااوخڕۆ ە لە ڕێساااااتۆرانە ە ااااااتینە ەخر  ،چاااااوو لەو ەو اااااانە
قوتااوورەک لیاانک

و ەرچەرە اای ەەا بکااو  .ەوو ڕیاااو بەربووبااوونە

رە تری و تێر و ڕو لە رە تررا ەا ،ەروخ اا ژ و ڕیااوێکیش ەرساا
زەڕرا بوو و ژنە ە ەخگررا ،ەچی خەڵکی ەرکەش ە ئەەەنرخ ئە
ەوا ەوتنەرا ڕب خۆزاە نەبێاتەوخ .لە ناوخڕاساتی ئە ەخرراا خۆزاەەا
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ئە

ەەاوو ەرامەنە واناانە و ناان وارە بە بەالش ،لەبەر ئەوخی ەوا

ەوتااین و ێااای ڕشااووەانی زۆر و ئیتااار بااۆچی ناخۆزاااە ،ەخ تاااۆز
سەبرتا

ەبێک .وخاڵ ەن یک سەغ ەت نیم.

لەو ااااتەەا ساااەری ساااەرف ەرن و ە تاااۆر ەخر ەوتااان .بە ڕوورە ااای
خۆزااەوخ گەرشااتنە الرااا و ەر لە ەوورخوخ سااەرف ەرن ەخنەاای بەرز
رەخوخ و گوتی:
 زکور ئێستە ەخ ەورنە ڕ .ئەو وای گوت و ڕاڕۆڕ ووڵە اووڵی ڕاب ەوت .ەەاوو ەڵیاا خاۆش
بوو.
سااااەرف ەرن سااااەر ەوتوانە ە قسااااە ەی ڕاسااااک ەخرچااااوو ،لەسااااەر
قسە ەی ڕۆرشک و گوتی:
 ئەەی و ،بە خوەای تاوخ و ن لێ اوڕخ ەش چاوو و چااو لێیاابوو ە خۆرا ئاەاەخ ەخ رە .ئەوا گوتیا سەتات ەزک ،ەچای وا
حەوتە .زکور سەتاتێک زووتر.
ەاەۆستا زەو ەت ە ەرار بوو ەڵی الی قسە انیا بوو ،گوتی:
 -ەخبا ئە

ارخ وا بێک .ئەوختی ەونیا ەرە ،بۆ ەەاوو زاتێک ەخڵاێن

ئێستە ەخبێک و ئێستە ەخ رێک ،ەچی یچای لە ااتی خۆرارا نابێاک و

168

ساااەتات و ەوو ساااەتات و ساااب و چاااواررش ەوا ەخ ەو  .ەخباااا ئە
ارخ بە ڕێچەوانەوخ بێک.
خەڵااکە ە ەڵیااا خااۆش بااوو .ااۆەەڵب ااک و ااوڕی ەرزخ ااار لەو نزرکااانەوخ
بوو  .ە ڕااڕۆڕ ەوتە ڕ و اوواڵرەوخ ،ەوتانە قررشاکە و چەڕ ەلێارا  .ڕااڕۆڕ
رەی بە ڕاسک و گوڕی ەارە خۆی ،ەر وخک بەو ەەوو ەسە ب ێک:
 ئیتاااار بەرۆ اااام بەرەخ و لە ااااۆڵم باااانەوخ ،وا ەوتاااامە ڕ  ،بەسببۆڵێنن ،خەتای ەن چییە؟ زخالەە انی خۆتا ەخەهێنن و ەخەبە  ،ئیتر
بۆچی ئەوخنرخ بەر لەقە ەخەخ و ەخەارخنە بەر چەڕاۆک و زاتم ڕیااەا
ەخ ێشن .ئەوخرە ە ەخڵێن بە ەر ناوێری ،بە ورتا زێری.
ەەااااتەت و خەڵاااکە ەش خەررکااای ناااان وارە باااوو و تاااا ەرخنااار
ەنر ڕارا بوارە .ئیتر ەنرێکیش ورستیا بچنە زوێنی ڕاڵکەوتن و
نووستنە ەرا  .ئەەانیش ەر ەسە چووخ ژووری خۆی.
ساااەرف ەرن و ە تاااۆر ااااتبوونە ژوورخ بچکاااۆلە تەنەە ەراااا

ە ەر

ئەوخنارخ اب باووخوخ ئەو ەوو زاوێن نوساتنەی تیاای باوو ە بتااوانن
بنو  .سەرف ەرن بەەخ ەا ەنرنی ڕێ و و گۆرخوخری وه گوتی:
 راا ڕخباای ەاڵاک ئاااوا باب خااوارە گیاا  .وا ئیااری ەوتیانە ڕ  .ئااا وو،ئەەە چەنااار ڕۆژخ ئەەااان ژ و ەنااارا و ئەو ئااایش و اااارخ بە اااب
ێشتییە.
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ە تاااۆر ەراااار باااوو زۆر خەرااااڵی الی نەباااوو و ەڵااای الی خێااازانە ە و
چە ەرااا بااوو ەوا ەخرانورسااک بااێن بااۆ لەناارخ  .بااۆرە بااب ئەوخی
تێکەڵی بۆڵە و گلەری سەرف ەرن بێک و ئەورش خۆزای راا ناخۆزایی
خۆی لەسەر ئە ساەەەرخ ەخرببوێاک ،ساەررێکی ساەتاتە ەی ەخساتی
رە و گوتی:
 ئۆ ا ،ێشتا زووخ بۆ نوستن .ەن ئێستە خەو نار ت ،ەخچم ەناربە ناو ئەو خەڵکەەا ەخسووڕێمەوخ.
ساااەرف ەرن ە ەر خەررکااای خاااۆی و لاااوبەرگ باااوو و خاااۆی باااۆ
ڕاڵکەوتن و نوستن ئاەاەخ ەخ رە ،بەەخ ئەو ارانەرەوخ گوتی:
 ورخ بابە زووی چییە؟ سەتات لە  ١١راازەخ تاب ڕەڕراوخ .ئەەان باۆخۆ ەخنوو .
ە تۆر گوتی:
 راخوا خەوی خێرت بێک ،بەاڵ ەن نانوو  ،ەخچمە ەخر .ە تۆر وای گوت و ەخر ی ەخر ەی رەخوخ و چووخ ەخر .
سەرف ەرن بەەخ باوێشک و ڕاڵکەوتنەوخ و لەبەر خۆرەوخ گوتی:
 ەخزانم بۆ ەخڵێی و بۆ چووی .بە خاوەای باۆ الی ئەو ەااڵە ەخچای ولەبەر ئەو چەرا ەخچی.
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سااەرف ەرن وای گااوت و ڕەتااووخ ەی ڕا ێشااارە سااەر خااۆی ،ەر زوو
خەوت لااب ەوت .ئەوخناارخ فااک و ەاناارووی ئەەاابەر و ئەوبەر بااوو،
ئەوخنرخش ئەو ئیوارخرە نانی خوارەبوو.
ڕێبااواری ناااو ڕاااڕۆڕخ ەش ەختەااوت لە خۆز ایی ڕۆرشااتن خەورااا لااب
زڕابوو ،بۆرە تازخ ەانیشتنیا بە ۆەە

ۆەە گەر

رەبوو .یی وا

ەبااوو ەوتبااووخ گۆرانیەااوتن و چەڕاا ە و قاقالێاارانیش .بەاڵ ە تااۆر
ئااااواتی نە ااااتە ەی ،چاااونکە ەر ەخگەڕا و خێااازا و چە ەراااانی لاااب
گااوو بووبااوو ،ەرچەناارخ ئەەسااەر و ئەوسااەری ڕاااڕۆڕی اارە .رەک
ەوو ار ساەر ەوتە ساەر و ااتە خاوار  ،بەاڵ ەارارخی نەباوو .بە
ناچار بۆ خاۆی لە ڕەنارا ک ەانیشاک ،ەخساتی ەارە ڕاا ەتە اەەرخ ەی،
ەەرخرە اااای ەخر ێنااااا و خسااااتیە بەرناااای لێااااورەوخ و بەەخ خەراااااڵی
ڕەرزاااااوب ورەوخ ەخساااااتی گێاااااوا باااااۆ زااااا ارتە ە ە اااااەەرخ ەی
ەاگیرسێنێک ،بەەخ ئەو خەراڵەوخ سەری باەا و گوتی:
 ئاخ ،ازکی ئەوانیش بە ەوۆ ە و تەرارخ ەەاا ەخ ااتن باۆ لەنارخ .سەرری ئەو ڕێکەوتە بکە چەنر خاۆش ەخباوو ئەگەر ڕاێکەوخ بوورناارە.
بە خوا بە چاوترو انێک ەەوو ارخ انیانم بۆ ێبە ب ەخ رە  ،ەتا
ئەگەر بەو ڕەلەڕەلە ەااا ت و زوقەزااام ەخساااک نە ەوتاااارە .ەخەبااارەنە
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ەاااڵە ەی خااۆ  .بەاڵ ئاااخ ،ئەوا ساای ڕۆژ لە زراارخ ە ەخەێنن ا وه و
وارا حجز رەووخ لەبەر ئەو خزەەرا
ە تااااۆر بەو ەانیشااااتنە ەوتە خەراڵلێاااارا

ە لەو ئیش ەخ ات.
ە وڕۆزخری ەژەخ بیسااااک

سااااڵەی چیاااا ئازاااقی خاااۆی ااارە و ئەوخنرخزااای نەەاااابوو بیهێناااب
تاااااوخ و ئەوه رشاااای بیاااار چااااوو ە بەراورەی تەەەناااای بکااااات لەگە
تەەەنە ەی خۆرااارا ە بە الی ەەەوخ چااال سااااڵیا ەەرق باااوو .ئەوخ
بااێجەە لە زااتی نالەباااری تااری ،بەاڵ ئەوخ بااوو ە وخ ااو زۆر ڕیاااوی
تری ورە ە بە

زار ەرتوەێڵ خۆرا ەخگەرانارخ واڵتاانی ئەورووڕاا،

ئینجااا لە یااااتیی ەەااوو ااارەخوخ و ڕیاااوختییەک ،رە ساااەر ەخ ەوتااانە
چاوبو ب و چاوبەەووگێوانی ک و ژنی ئەورووڕی ە ەنرێکیا

ەر

ڕاسااااک بەقەە نەوخ انیااااا ەخبااااوو و زۆر بێشااااەرەانە لە زااااوێنی
قەڵەباڵ ی وخک ئێساتەە انی زاەەەنرخەەر رااخوە زاوێنی چاوی تار لە
سەر ورسییەک را بە ساەتات بە ڕێاوخ ڕاەخوخساتا تااوخ و ساەرری
ئەو ااک و ژنااانە بااکە  .ئیتاار ئەو ااابرا چاااوبو ێکەرانە بە ارێااک نە
خە ی خانی ژنی لە بیر ەخەاا و نە ئەوانای ەراکەش زەەساە و ناا ی
و ەونیرهرا بیر ەهەا ە ژنە بێچارخ ەانرووخ انیا بوو .
لە ژووری ەاەۆسااتا و خاااتوو نەزراارخش بەزەێکاای تاار ڕووی ەابااوو.
ەاەۆستا ەوتباووخ نااو ااغەز و نووساینە انی .ئەەای ەڵەارت ئەوی
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تااری ەخڕێچااارەوخ ،ئەەاای قەە ەخ اارە ،ااارێکی تاار بااۆ ەڵنیاااری ئەوی
ەرکەرانی ەخ رەخوه و ارێکە ە تەرنە ە ەی لە سەر لووت و چاوی
خاااااۆی ەخ وواڵنااااارخوخ و ڕێکااااای ەخخساااااک و بە اااااوانی ەرساااااا
ساااەرەێوخ انی ەخخوێناااارخوخ و قەەی ەخ اااارەنەوخ و ەخر سااااتنە ناااااو
انتا ەرەوخ ،بەاڵ

اارێکی تار ەڵای ەخڕزاتنەوخ و ەخ ەوتە ڕشاکنین

و رەنەوخ و ڕێچانەوخ و سەرەێوخوێنرن وه .خاتوو نەزرارخی ژنیشای
لەژێرخوخ ەر سەرری ەخ رە و بە ئەسواری ەخستی بە ەخساترا ەخەا و
لە ەڵی خۆررا ەخرەوت:
 ئاەااا دااەەهق لە اااری خااوا ،ەخ تااو خااوا وخرخ بتااوانە ئە ەراامەنەەر لە بەر چاوت بب.
ئاخری چاری نەەا ،ڕووی تب رە و بە ەنر تونرریەوخ گوتی:
 ئەوخ بەس نیااایە؟ ئەوخ ەاناااروو نەباااووی؟ لە ڕێااای خاااواەا خەررکااامرەخەی راسە ە ەاەڕ  .ئەەە تۆ بۆچی ەخگەڕێیک؟
ەاەۆساااااتا زاااااەو ەت ساااااەری ەڵباااااوی و ساااااەررێکی ااااارە و بە
تووڕخبوونەوخ گوتی:
 -ئەوخ باسی ب ەخ ەرک و چی ەخڵێیک؟ ئە

ارخی ەن چەنار حەقای

ەرە بەساااەرتەوخ؟ باااانەم رەووراااک ە بێااای اغەزخ اااانم باااۆ ڕێاااک
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ب ەرااااک؟ ونبااااووخ ە بااااۆ باااارۆزرتەوخ؟ ئە بااااۆڵە و رەخەی ااااراس
ەاەڕانەت لە چییە؟ بۆچی بۆ خۆت نانوورک؟ ەس ڕێی لب گرتووی؟
خاتوو نەزررخ ەنر ەخنەی نز

رەخوخ و گوتی:

 اااورخ باااابە ئەەە ئەوختااای ااااتوورنەوخ ژوور  ،ئەەە ڕاااازەخ اااارانتات ەڵوزک ،ڕوت رەخوخ ،لە ژوورخ ەوو بساک و نیاوخەا چاۆ
ەختوانم بنوو و تۆ ئەوخنارخ ااغەز ەڵەاری و ەای ەخنێیاک و زراقەی
انتااا و خشااوەی یسااەی نااارلۆ

ە تیاراناارا ەخروێچیااتەوخ ،وا ەخزان ای

ئێساتە رە ێاک ەێااک و ڕوراا ڕیااەا ەخ ااات و ەخرانفوێنێاک .خاۆ تااۆ ئە
ساااەەەرخ چەنااار ڕۆژرااایە ئاگاااات لە خاااۆت نەباااوو لەبەر ئە نووساااینە
گەو ەر و زێورنانەی نووسیوتن.
ەاەۆستا زەو ەت ب بب گوێارا و با باب تووڕخباوو لە قساە انی ژنە ەی،
ب بب ئەوخی سەر ەڵبوێک لە سەرر رەنی اغەزخ انی ،گوتی:
 وا بزانم بۆ خۆت بنوورک بازترخ ،ئەگەر ەخزانیک چیم لب و باووخو بۆچی ەخگەڕێم ،تۆش وخ و ەنک لب ەێک.
ەاەۆساتا زااەو ەت لە ژێاار تەراانە ە ەرەوخ سااەررێکی ژنە ەی اارە و
گوتی:
 -تاۆ ەخزانای بلیتە اانی تەراارخ ە گاوو

ارەووخ ،یای ەان و تاۆش،

ئەوخ گااوتم بااا خەەەت اک نەەخەااب ،بااۆرەش چەناار ااار لااێم ڕرساایک ە
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بلیتە اااا لە انتاااا ەخساااتییە ەترا نیااایە ،تاااۆ ەر بە بازااای واباااک
نەەاەەوخ.
خاتوو نەزررخ بە حەڕەساوریەوخ گوتی:
 ئەرەڕۆ بۆ خاتری خوا ،ئەەە چەنر ار ڕێم گاوتی؟ ئەحامەە بەگایشڕێی گوتی ە یای ەەووەاا الی ئەوخ و ئەو ڕۆژخی گەرشاتینە اب
و تووزااای ئەو زەڕخزاااەقی ڕێەااا و قەڵەبااااڵ ییە ە باااوورن ،ەەاااوو
بلیتە ا الی ئەو ەاانەوخ و ەەاوو ڕێماا گاوت ە باا الی رەک ەس
بێک لەبەر ونبوو  ،تاۆ خۆزاک وات بە بااش زانای .ئیتار بلیتای چای و
ونبوونی چی.
ەاەۆستا زەو ەت ڕاڕەڕی و ەڵی خۆش بوو و گوتی:
 ئەوخ بە ڕاسااتە؟ راااخوا ەاارەخی خێاارت باارخنب ،بە زاتاای خااوا بیاارنەەااابوو .وا ەخزانای ە گااووەم اارەوو  .ئااۆخەرش ،ەڵاام ئااارا بااوو.
ئیتر وا ەنیش ەخچم لم ەخگۆڕ و ەخنوو .
ەاەۆستا زەو ەت رەک ەوو ار لەژێر لێوخوخ گوتی:
 ئەل ەەرولی  ،وا نەبوارە ەخبوو بلیتی تار بکاورن تااوخ و ساتۆ هۆڵم.ەر ئەوخەا

ە باوو .خاوا ەخرزانای بااری چەنار ەخباوو  ،ئینجاا اوا

ڕارخەا ئەوخنرخ ڕب ەخبوو و لە و ڕارخ بهێنارە.
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ئەحاااااااامەە بەگ و گااااااااوڵزار خااااااااانمیش لە ژووری خۆرااااااااا بەەخ
خۆئاەاەخ رە و انتا ڕێچانەوخوخ خەررکای ەشاتوەو و قساە و بااس
بوو .
گوڵزار خانم اتبوورە قسە و گوتی:
 بااازانم سااابەرنب ئینشاااائەاڵ ە گەرشاااتینە زرااارخ ە و ەوۆ ەخاااانە ەی،بەزکم لەو زتێک بکو بۆ ەناڵە اا  .ەاخای ئە لیساتە ەووروەرێارخی
بۆرا

رەوو  .یک نەبێک ەخبێک زتێکی بچوو یا بۆ بکو .

ئەحاامەە بەگاای ەێاارەی ە خەررکاای ڕەتااۆ و ێەاا ەی بااوو ە ڕااا
بکەوێاااااک ،بەەخ ئەو اااااارخرەوخ بە زخرەخخەنەرە ااااای تەوسااااااوریەوخ
وخراەی ژنە ەی ەارەوخ و گوتی:
 ئاخر تۆ نازانی زێرزاەی ڕاڵەوانی ەاەیا چۆ باسای ساەەەرخ ەیبااۆ ەخ اارە  .ەر ئەوخناارخی نەەااابوو ە ەناارێکیا ب ااێن خۆزگەەااا
بەوا  ،ەخبا ئێمەش بەر لەگە خۆرا  .ئیتر ئەوخ بوو گوتیاا

ەواتە

لە یاااتیی اااتن ،لیسااتەتا بااۆ ەخ ەراان زااتما بااۆ بێاانن .اااتن نابێااک،
چونکە ئێوخ بە ناو و بە ژەارخ ەختوخت راو .
گوڵزار خانم ەخستی ەا بە سنەی خۆررا و گوتی:
 ئۆ ا لە چاو نەچین بۆ خۆەاا ەختاوخت و بە ژەاارخ و ناوەاا  .خاۆەەووەااا نیااوخڕۆ بااوورن و ناااوی خۆزااما لە بیاار چااووخوخ لەتاااو
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ئە سەەەر و ەختاوختە .رااخوا ەر ەوژەانم بانار ارێتە اۆنفران

و

ەختوختی وا.
ئەحمەە بەگ ڕاڕەڕی و گوتی:
 باااۆ باااۆ؟ نە رەک اااار وا ،وخاڵ الی ەااان ئەوخ نەباااب ە خەڵااااکە ەرە جار زۆر بوو و ەس نەرتوانی و ەخرخقەت نەەخ اتن ئەو ەەوو
لێشاااوی خەڵااکە ە لە ەەااوو ااۆر و ڕاالە و چااین بااوو بە ڕێکااوڕێکی
ئیرارخ بکە  ،بۆرە ڕەت ڕسابوو و ەس بە ەس نەەابوو .ئەو ەەاوو
ااۆرخ خەڵااکە ە ەر لە سااەرخ کۆەاری ااۆنی واڵتانیااا تیاااەا بااوو
تاااوخ و وخزراار و ەنەراڵاای ااۆ و ڕیاار لەگە خەڵکاای ەرزخ ااار و
زێک و زووررش ە بە خێار بە نااوی لێقەوەااوخوخ بانار راباوو
تااااوخ و ە تاااۆر و ڕرۆەیساااۆر و نووساااەر و گاااۆرانیبێر و باااازرەەری
سینەەای واڵتا و ەیللەتا  .ەخ ئەەە ئە حاڵە؟ چۆ

ۆنترۆ ەخ را؟

بۆرە نەەختوانرا بە ڕێکای ئاگااەاری ەیوانە اا بان و بە چاا ی ارراا
بۆ ێبە ب باکە  .ەەاوو خەتاای ئەو ەساانە باووخ ە ورساتبوورا
ااارێکی بااب ەەرق و یاااوازی و لە ەەااوو ااۆر ەس بەرڕااا ب اکە ،
گوارە ئەەە ۆنفرانسی حقوقی ئینسا و لێقەوەاوانی ەونیا بوو ،بەاڵ
وخ و گوتم ،بەرنێکی تر ەخبێتە راەگارریا ی خۆزای لەبیرنەچاوو .ەر
ەسێك اتبب بۆ ئە

ۆنفرانسە ،وا بزانم تا بەرنێکی زۆر ەر باسای
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ەخ ات و ڕووەاوخ انی بۆ ەسو ار و ئازانا انی ەخگێاوێتەوخ .بە الی
ەنەوخ ئەوخنرخ واش نییە وخ و ئێوخ باسای ەخ ە  .خاۆی ەرمەنەاۆڕرن
و بینینێکی ەەوێنە بوو.
گوڵزار خانم ەارە ڕوەەی ڕێکەنین و گوتی:
 ئەزهەەوبیل سینەەا و گۆڕرن و بینینێکی بێوێنە بوو.نزرااک سااەتات ڕێنجاای بەرااانی سااەرف ەرن خەبەری بااووخوخ و گااورج
ڕاڕەڕی و بە ەخنەێکاااای گااااوی خەواڵااااووری ،بااااب ئەوهی گااااو بااااراتە
ە تۆری نوستوو ،گوتی:
 ئااای ،بااا ئیتاار ەسااتین ،خااۆ خەررکااین ەخگەراان ،لە سااەر ێە ا ەیەستا و بە ڕەلە خۆی گەرانرخ ڕەنجەرخ ەی ئەوالرا و چاوی ڕێوخ نا
و بە خۆزییەوخ گوتی:
 ئەی بە قوربانی خوەا بم ،خۆ وا چرا و گ ۆئ ەرار .ئاوڕرشی لە ە تۆری نوستوو ەار وه و گوتی:
 ااااک ە تااااۆر ،زااااکور خەررکاااین ەخگەراااانە ااااب .ئەگەر ورەخورەخەستی بازە.
ە تاۆر ااوواڵرەوخ و خاۆی ەڵەێااوارە ساەر الرە اای تاری و بە بااۆڵەی
خەواڵووریەوخ گوتی:
 بۆچی سەتات چەنرخ؟ ورخ ا ە ێشتا زۆر زووخ.178

ساااااااەرف ەرن ە ەر چااااااااوی بورباااااااووخ ئەو چااااااارا و ڕووناااااااا ییە
ەوورەوورانەی بە حا لە ەنر الوخ ەرار بوو  ،گوتی:
 -سەتات نزراک زەزاە .تاا خۆەاا

اۆ ەخ ەرانەوخ و تااوخ و خۆەاا

ەخگۆڕرن و نانب ەخخۆرن ،ەخبێتە ەرخنر .وا بزانم ەستی بازە.
ە تۆر لە تووڕخریرا خەررک بوو ڕەتووخ ەی ەڵرات و بۆی ەساتێک.
بەاڵ خاااۆی گااارت ،چاااونکە زۆری خەو ەخ اااات و حەزی ەخ ااارە لاااب
گەڕێک ە بنوێک .بۆرە بە ەنر تونرریەوخ گوتی:
 اااورخ اااا ە باااۆچی واز لاااب ناااا ێنی بناااوو ؟ ێشاااتا نیوخزاااەوخ.سااەتات زااەش ەسااتم چاای بااکە ؟ ئااێمە ڕخنااەە تااا س ا تات رااانزخ و
ەوانزخ ەانەبەزرن ،خۆ ۆ رەن وهی چی؟ باروبارخانەەا ڕێایە؟ خاۆەم
و ەخستە لە ەی بەر و ئەو انتا بچکۆلەرە .
ە تۆر بۆڵەرە ی تری لێوخ ات و سەری ەاڕۆزی و نوستەوخ.
سەرف ەرن بە نیوختووڕخبوونەوخ گوتی:
 بازاە بااابە ە  ،تااۆ لااۆ خااۆت ەر بنااوو ،ئەەاان لەبەر ئەتاووەە ،ەخنااائەەن ەقم چییە.
سەرف ەرن ەوتە خۆ ۆ رەن وه و خۆحاازر رە و خۆڕێچانا وه و بە
انتاوخ و بە رە جاری لێیرا چووخ ەخرخوخ و لە ەڵی خۆررا گوتی:
 زەرت بب نەرە خەبەرت بکەەەوخ .ەر لێرخ بمێنەوخ بۆ خۆت.179

سەرف ەرن چووخ ەخر  .ێشتا ەس ەرار نەبوو ،زۆر زوو بوو ،باۆرە
ەر ااات و چااوو بااۆ ئەەاا و ئەوال و انتااا بچوو ە ەزاای بەەوای
خۆررا ڕاەخ ێشا .ئاخری ناچار لەبەر قەراخی زوێنێکی ەراوانی خۆش
ە بااا سااا ر ەخرراااا ە و ەخوروبەررااارا ەخرووانااای،

نااار ڕاوخساااتا.

ەراامەنە ە رە جااار ااوا و ەڵااوەێن بااوو ،بە تاااربەتی ەوا ەزاای زۆر
ااێمن و لەسااەرخۆ بااوو .ئەو بەرااانییە ئاسااما ساااف و سااا ار بااوو،
چەنااار ڕەڵە ەوری ساااوی نەباااب ە ئەوراااش ەختەاااوت باااۆ اااوانکرەنی
ئاسما لەوێرا ەااو  .ەانار ئااخروئۆخری باوو ،ەرچەنارخ ڕووناا یی
زۆر نەبوو ،بەاڵ

ەر ەختەوت گەو ەرێکای گرانبە اارە لە ناوخڕاساتی

ئەو ئاسامانە سااا اره و ئەساتێرخ انیرا .ەرچەناارخ ەنیاا ێشااتا تاررااک
بوو و ەرمەنە ا بە بازی ەرار نەبوو  ،بەاڵ

ەر ەرمەنی ئەو ەخرراا

بێوارااانە و زااەڕۆلە انی ەرااار بااوو  ،بە تاااربەتی ە چاارا و گ ۆڕە ااانی
ڕاڕۆڕخ ە لە ەنر زوێنەوخ ەرار بوو و زەوقیا ەخەارەوخ.
سااەرف ەرن بە ەاااتی ڕاوخسااتا و سااەرری ئەو ەراامەنە وانااانەی اارە.
بەاڵ

ەر وخک لە ەڵاای خۆراارا سەرزخنشااتی خااۆی بکااات ە ە تااۆر

ڕاستی ەخ ارە ئەوختە ەس ەراار نیایە ئەو نەبێاک ،باۆرە زۆر ەس بە
ەڵەزاااەی ەاەخناااێن ،ساااەرباقیی ەخرەانااایش ،خەرراااک باااوو بچێاااک لە
ەخرگای ئەحمەە بەگ و گاوڵزار خاانم و ەاەۆساتا زاەو ەت و خااتوو
181

نەزررخش بارات و ب ێاک ەساتن ەرخناەە ،بەس نەباوو نەچاوو ،ەر بە
تەواوی ەخرااانکرە بە ێااوەا .بازااە ەەگەر ئەواناایش سااەتاتیا نیاایە؟
ئەواناایش بە تەناار ئەوخوخ نااین ە زوو ەسااتن و ەررااا ب اکەو  ،زوو
بەە و زوو ەخرڕەڕ و بوۆ ؟
ئەوخ بۆچی واز لەو خوو و تەبی ەتە نا ێنی و ەخرخقەتی خاۆی نارا ت
ە ەنر خۆی ەوورخڕەرێز ڕابەرێک و ئەوخنرخ خۆی نەخاتە ئیش و
اری خەڵکە ەوخ و ئەوخنرخ لە ارخ انیا

ەڵنەەاتب؟

سەرف ەرن ەر وخک ابرا گوتەنی ب ێک ئیتر وئاو ارە و ئا ار ،ناگۆڕێم
و تەبی ەتم وارە ،گو

ناەخەب و خۆەی ڕب ساەغ ەت ناا ە  ،ەڵام ڕاا ە

و اایک خااراڕە نیاایە ،ەخبااا وا ەڵەوخر باام .بااۆرە ەرسااا گااوڕی ەارە
خۆی ە بە الر ی ترەا بووات ،ەڵێشی بەوخ خاۆش ارە ە ئەگەر وا
زوو ەڵنەسارە ،ئە ەرمەنە وانە ەڵوەێنەی نەەخبینای و ئە ەرکاۆر و
تابلۆ نارا

و نازەارانەی نەەخبینی ە خوای گەورخ ەروستی رەوو

و ێشااااونی ە ەر ئەو نەقاااش و نیەاااار و اااونەرخ بەرز بەرزانە لە
خۆی ەێک ،خۆی تەنیا ەخزانێک چۆنیا ەروسک ەخ ات ،ئیتار خەرراک
بوو ورەخورەخ ەنیا ڕوو ەخبووخوخ.
خشوە و تەڕە و ەخنەەەخنەیش ورەخورەخ خەررک ەخبوو ڕەررا ەخبوو.
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سەرف ەرن لە ەڵی خۆررا وای ەانا ە نەچێک بە الی ەساەوخ و ەقای
نەباااب بەساااەررانەوخ و ەس خەبەر نە ااااتەوخ ،لە ەەووزااای بازاااتر
ئەوخرە ە بچێک بەراەبەر ەخر ی ڕێستۆرانە ە لە سەر ئەو ورساییە
خۆزاااااانە ەانیشاااااێک ،چاورشااااای لەو ەرااااامەنە واناااااانە بێاااااک ە لە
ڕەنجەرخ انەوخ ەراار  ،ەروخ اا ەخزاتوانێک باۆ خاۆی چاورشای لێاک
بنێک و بنوێک.
ئەوخناااارخ نەبااااوو ە سااااەرف ەرن ورساااای و زااااوێنێکی بااااۆ خااااۆی
ەڵبرارەبااوو ە ەر ڕاسااک بەراەاابەر ەخر اای ڕێسااتۆرانە ە بااوو و
انتا ەزی لە تەنیشک خۆرەوخ ەاناابوو و قاۆ و ئانیشاکی خساتبووخ
سەر ،ەچی ەر ەوای تۆزێک ەلی خوار ببوو و باۆ خاۆی خەوی لاب
ەوتباااوو .ەونیاااا ڕوونااااک باااووخوخ ،خەڵاااک ااااتن و چاااوو  ،ەخر ااای
ڕێسااتۆرا

اارارەوخ ،سااەرف ەرن بااۆ خااۆی خااۆی اازۆڵە رەبااوو و بە

ەانیشااتنەوخ خەوی لااب ەتبااوو .الی سااەتات ەزااک و نیااو ەاەۆسااتا
زەو ەت و خاتوو نەزررخش گەرشتنە ئەو  .ەر لە ەوورخوخ خااتوو
نەزررخ ەاەۆستای ەێرەی ئاگاەار رە و گوتی:
 چاااوت لێ ایە ،بە خااوا ئەوخ سااەرف ەرنە ،وا ەرااارخ زوو اااتووخ و ئێسااتەخەوی لاااب ەوتاااووخ ،ئەو وای گاااوت و ساااەرف ەرن چااااوی ااارەخوخ و
خەبەری بووخوخ .ە چاوی ڕێیا

ەوت ،بە ڕوور ی خۆزەوخ ەساتارە
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سەرڕب و ەر لە زوێنی خۆرەوخ بەخێر ااتنی ارە و ەواڵای ڕرساین،
ێی بۆ گرتن و ڕەالەاری انتا انی ەا و لەگەڵیا ەای نا.
ەاەۆستا زەو ەت بە سەرسووڕەانێکی ناەرارخوخ گوتی:
 ئەوخ خێرخ وا لێرخ خەوت لب ەوتووخ؟ ئەی وا ە تۆر؟سەرف ەرن ەخستێکی ەا لە ەلی و ڕشتی ەلی و گوتی:
 وخاڵ ە تااۆر بە ااب ێشااک .لە ژوورخ ە بااوو و گااوتی ئەەاان خەوە و ئێستا ەڵناسم.
لەو اتەەا ئەحامەە بەگ و گاوڵزار خاانمیش بە انتاا و ەلوڕەلیاانەوخ
گەرشاتن و ئیتاار ەەااوو خەڵااکە ە ەڵیاا خااۆش بااوو و خۆرااا ئاەاااەخ
رەبااوو بااەەنە ااب .بااۆرە بەزااێکیا بەرخو زااوێنی چاااخوارەنەوخ و
ڕاااااروو ورن و ڕێسااااتۆرانە ە ەخچااااوو و ەخ اااااتن .ئەحاااامەە بەگ و
ژنە ەی سااااەالەیا

اااارە ،بە ڕووراااا ی خۆزااااەوخ ڕوورااااا

اااارەخ

سەرف ەرن و گوتیا :
 ئەی ە تۆر وا؟ ئەوخ بۆ لێرخ نییە؟سەرف ەرن بۆ ئەوانیشای گێاوارەوخ ە ئەو گوتاوورەتی ەان خەو ەێاک
و ەڵناستم .ئەوانیش سەررا سووڕ ەا و گوتیا :
 -چۆ ؟ خۆ ئەوخنرخەا نەەاوخ ،ڕخنەە ەررای بەرچاریش نە ەوێک.
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ساااەرف ەرن بە باسااای بەرچااااری و ناااان وارە بە اااار

ەڵااابەزی و

گوتی:
 -وو؟ ەررای نانی ەخ ەورن ،خۆ تازخ ەخرگارا

رەخوخ.

ا سااتارە سااەر ڕااب و گااوتی ەخی بااا بچیاانە ژوور چااا و نانە ەەااا
ب ۆرن .ەەاتەتیش ەخستیا ەارە ەلوڕەلە انیا بۆ ئەوخی بچنە نااو
ڕێستۆرانە ە ،بە تاربەت ە ئیتر خەڵک ەخچوونە ژوور .
ەاەۆستا زەو ەت گوتی:
 ئەی ئەو ابرارە چۆ بە ب بهێ ین؟ نابب خەبەرێکی برخرنب؟سەرف ەرن بە ەنر تونرریەوخ گوتی:
 وخاڵ ئەگەر بە ب ەارە ،ئەەن ڕێی ناڵێم .ئەنەۆ نازانن چیی ڕب ارەە گوتم ەستە ئیتر با خۆەا

ۆ بکەرنەوخ وا ئێستە ەخگەرن.

سااااەرف ەرن انتااااا ەی ەڵەاااارت و ڕێشاااایا

ەوت بااااۆ چوونەناااااو

ڕێستۆرانە ە .ە سەری ە تۆر ەخر ەوت ،ەەوو ڕێیا خۆش باوو و
ڕێیااا گااوت خەررااک بااوو ئێسااتە رە ێکمااا بێااک بەەوات ارا .بااۆچی وا
ەرخنار اااتی؟ خااۆ سااەرف ەرن گااوتی خەبەر

اارەووختەوخ ،ەچاای بە

تونری وابک ەاوختەوخ.
ە تۆر ە بە چا ی خۆی ڕێک خساتبوو و باۆنێکی زۆررشای ەاباوو لە
خۆی ،بە ۆر

ە ەنر

ەسای نزرکای لەوانە باوو ڕێای تێاک بچان،
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ساااەر و ڕرچیشااای ەنااار باااررقەی ەخ اااات و ەراااار باااوو زاااتبووی،
خەررکی بووبوو و ێڵ و ڕۆ و ئەو زتانەزی لب ەاباوو ،ئەگەرچای
ڕرچااای ەازاااوبرنجی باااوو و زۆر ساااوی باااوو ،بەاڵ لێااای ااااتبوو و
سەروسااە وت و قەە و قیاااەەی وخ ااو ەخڵااێن زۆر لەبەرچاااو باااوو و
ەەیشااااە ەرمەناااای لە ڕیاااااوێکی لێوخزاااااوخ ەخچااااوو ،بەاڵ خااااۆی لە
ەخروونااااارا وا نەباااااوو  ،زۆر ڕیااااااوێکی ااااااونتەچی و چاوبازاااااقا و
چاولەەخر بوو ،ەر وخ و ئازنا و ەسای نزرکای ەخراانەوت ە ئەگەر
بە الی ەروارێکیشرا تب بوەڕێک ،بە ەخساتی بێاک ،الرا ی ەخ ارەخوخ و
خۆی ەاەهەەزرانر و ڕێی ڕاەهبوارە.
ە تۆر وخراەی ئەحمەە بەگ و ئەوانی ەارەوخ و گوتی:
 بازە ئێوخ ەخزانن سەتات چەنر بوو ە خەبەری رەەەوخ و گاوتیەستە ەرخنەە؟
ە تااۆر سااەررێکی سااەتاتە ەی ەهسااتی اارە و گااوتی ئێسااتە سااەتات
ەزتە ،ێشاتا ڕێان نەبووباوو ە ەخرورساک ەساتم و ەڵای ساانر .
بازااە ەاان سااب چااوار سااەتات لەوخوڕااێش چاایم بکاارەارە؟ ڕێشاام گااوت
ورخ ا ە گیا  ،خۆڕێچان وه و ئاەاەخ رەنی چی؟ چیما
سەتاتێک ەڵرخستین.
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ەرە؟ ڕاێش

بەەخ ئە قساانەوخ چاوونە ژوور  .سااەرف ەرن لە ڕێشای ڕێشاب بااوو،
زتە انی خۆی ەڵەرتبوو ە ئەەا گەرشتن .ئەو چوو بەرخو ەێزێکی
زاااەش ەسااای ە ەرساااا ەاەۆساااتا زاااەو ەت بە ەراااار انتا اااانی
ەەوورانەوخ ەانیشتبوو .سەرف ەرنیش چوو لەو ەانیشک و چاوخڕێی
ئەوانی تررا

رە ئەوانیش بەرخبەرخ گەرشتنە ب.

ە تۆر زتە انی ەخستی ەاناا و ساەررێکی ساەرف ەرنی ارە ،ەر وخک
ەواری بیری لب رەبووخوخ ە نەەخباوا وا وخراەای ساەرف ەرن باراتەوخ
ە خەبەری رەخوخ ،بۆرە بە زخرەخخەنەوخ گوتی:
 ا اک سەرف ەرن؟ چەنر ساەتاتە ەساتاوی؟ ئەی نەەەاوت ێشاتازووخ؟ بزانە لە ەرەوخ ەستاوی و چاوخڕێی.
سەرف ەرن بەەخ قەڕاڵەرتن ل ڕارووخ ەرەوخ گوتی:
 یک ڕەزیما نایم ە زوو ەساتا  .باۆ خاۆ ئیتار ساەرری ەرمەنایوانم رە.
ەاەۆستا زەو ەت ەڵی ەارب و گوتی:
 بۆ خۆی تێررش نوستبوو .ە اتین ،تازخ خەبەری بووخوخ.سەرف ەرن ەوێکی گەورخی لە چارە ەی ەا و ڕارووخ ەی قوت ەا و گوتی:
 ب ێم چی؟ بە خوا ەن ئاو اا  .ڕۆژی ساەەەر حەز ەخ ە زوو خاۆحازر بکە و ئاراەم لەبەر ەخبوێک.
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ەاەۆستا زەو ەت لە ەڵی خۆررا گاوتی :ئینجاا ەر باۆ ساەەەر واراک؟
ئەی بۆ اتنە زوێنی نان وارە و ڕێستۆرا و ڕارووگ نر ؟ لەوێش
ەر ڕەلەتە و ڕێش ەەوو ەس ڕەالەاری ەخەخرک .لەو ااتەەا گاوڵزار
خااانم بە ئەسااواری ەارە ڕااوەەی ڕێکەنااین و گااوتی خزەێکمااا

ەرە لە

ئێاارا  ،خزەااای باااو مە ،ەر ەس ناگااااتە ئەو بااۆ خۆزاااورزخ رە و
ڕەلەڕە ئەگەر ڕۆژ سەەەری لە ڕێش بێک .ارێک ە ەاڵی باو م لە
تااارا بااوو و خزەە ەەااا

اااتبوو بااۆ الەااا بااۆ سااەرەا و سااەر

ە تااۆر ،ە ڕۆژی سااەەەرخ ەی نزرااک بااووخوخ بەەڕێااتەوخ بااۆ ەهاباااە،
ڕۆژێک چووبوو بۆ ناو زار .ە گەڕارەوخ ەاڵب ،بە ڕیاوی ەاڵە ەەاانی
گااوت بێاازخحمەت بااوۆ لەو نزرکانەتااا قاااڵبب بەەاار بکااوخ و ئەو چەناار
زووزەرە ڕو باکە لە ئااو و لەگە بەەارخ ە بای ەرخ نااو سانروقە ەوخ
ە وراااوەە و لە ڕشاااتی ئۆتوەبیلە ەەااارارە .ەنااار ەیاااوخش بکاااوخ و
بی ەرخ ناوی ،ژنە ەی گاوتی بازاە باۆچی؟ ئاێمە ەی ەخ ەورانە ڕ ؟
گوتی :ەوو سبەی ەوای نیوخڕۆ.
باو م ە لەو بوو ،ئەو اتە گاوتی :بازاە ئەو ئااو و بەەارخ چاۆ تاا
ەوو سبەی ەخەێنێک ،ا ە گیا لە چۆڵی قوڵفەەارک؟ زەڕ و حەر و
ڕەالەاااااارەا و غەزارە .چاااااۆ لە ئێساااااتەوخ ئااااااو و بەەااااار ەخخەراااااتە
ئۆتاااااوەبیلەوخ باااااۆ ەوو سااااابەی؟ ئیتااااار باااااوو بە ەرا و ڕێکەناااااین و
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ەررە ەەا ەخەی خۆی گرت و لە ترسی ابرای خزەماا ڕای ارەخ
زوێنێک لەبەر ڕێکەنین.
ەەاتەت بە ڕەلە نانە ەرا خاوارە و ەوتانە خۆراا  ،ئیتار ئەوخنارخی
نەەا ە ڕاڕۆڕ ڕاوخستێک و ەەوو ەابەز .
ەوای چااوار سااەتاتێک ەەااوو لە ااۆڵی ەوۆ ەخااانە ە ەانیشااتبوو و
چاوخڕێی چوونە نااو تەرارخ انیاا ەخ ارە ە بانەیاا باکە  .ەاوۆ ەی
لەناارخ رە ە

ااار بااوو .ەوای ئەوانااایش ەااوۆ ەی سااتۆ هۆڵم باااوو.

گوڵزار خانم ەنرێک ەڵی ئاوی خوارەباووخوخ و وخ او ەخڵاێن و ئاارا
بووبوو ،لەبەر ئەوخی لە بازاڕی نااو ەوۆ ەخاانە ەەا چەنار ورەخزاتی
بااۆ ەنااراڵە انی وربااوو و ەانیشااتبوو ەر ەخرکاارەنەوخ و ەخر سااتەوخ
ناو یسە و انتا انی و بە خەرا ەابەزی ەخ رە .ئە ەوو سەرزانە
ت نك ا

ینرسااتانییە بااۆ ەوو ااچە ەی و ئە ب اوو ە ئێسکسااوو ە اال

ڕەڕڕەڕ و ااااااوانە بااااااۆ اااااااڵب و نەوخ ااااااوانە ەی و ئەو سااااااەتاتە
ەۆسااایقالێرخرخش باااۆ نەوخ اااوانە ەی تاااری ە نااااوی زاگااارۆزخ .لەو
اتەەا ەخنر بەرز بووخوخ ە ڕێبواری ەوۆ ەی وبررتش ئێروهر ر ە
ەخچێک بۆ لەنرخ  ،باێن ساوار بان .ە تاۆر تااە

ەساتارە ساەر ڕاب و

ەوتە ەوتاااخوازی لەگەڵاام ئەواناای تاار ە ەخچااوو بااۆ سااورر و ەوا
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ئە چەنر ڕۆژخ زۆر نزرکی خساتبوونەوخ لەرەک .گاوڵزار خاانم ڕووی
رەخ خاتوو نەزررخ و گوتی:
 تااو ئەو خااوارە ئەگەر نەرەر اک بااۆ الەااا بااۆ لەناارخ  .بە خااوا ڕ وێیە ی خنجی نەەا

ەرە ،بۆ خۆەا ڕاەخبوێررن.

خاتوو نەزرررش چاوی خۆی ەڵە ۆەک لەبەر گررا و ەخرەوت:
 وخرااش بە خااوا زۆرت بیاار ەخ ە  .ئە ەاااوخرە زۆر ڕااێکەوخ بااوورن.نەوخاڵ حەز ەخ ە ئێ اوخ بفەرەااوونە الەااا بااۆ سااورر .اورنااا سااورر
زۆر خۆزااااە ،ەخوری ەاڵە ەەااااا

ەەااااووی ەنااااەە و بێشااااەرە و

ئاوخ ەزما لە بەرەخەە و زۆر نزرکە.
لەوالی تررشاااەوخ ە تااااۆر و سااااەرف ەرن خواحاەیزریااااا لەرەک اااارە،
ە تۆر بە ڕوور ی خۆزەوخ بە سەرف ەرنی گوت:
 -تو خوا ا ە سەرف ەرن لێم ببوورخ ئە بەرانییە تووڕخ

رەرک.

سەرف ەرنیش بە گەرەییەوخ ەخستی گرتبوو و ەخرەوت:
 ااورخ بااابم ،ئەوخ ەر لە بیااری خااۆتی باابەرخوخ .بە خااوەای ەر لەبیررشم نەەارە ،بە ڕێچەوانەوخ ە گەڕاەەوخ سورر ،زۆرت بیر ەخ ە .
ە تۆر گوتی:
 -تو خوا با ەر تەلەەۆ لەگە رەک بکەرن.
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ەروخ اااااا ئەحااااامەە بەگ و ەاەۆسااااااتا و ئەوانااااایش بەەخ قسااااااەی
خۆزەورستی ەخربورنەوخ بۆ رە تری ،ەرەوو ال لەرەک یا بوونەوخ.
ات نزرکی ەووی نیاوخڕۆ باوو .ە تاۆر تااە  ،ئەحامەە بەگ و گاوڵزار
خانم سوار بوو بەرخو لەنرخ  .ەوای بەرنێک ەاوۆ ە بەرز باووخوخ و
ەوتە ڕ .
 ڕێبواری نااو ەاوۆ ە ە لە ەوای ناان وارە و چاا و قااوخخوارەنەوخئیتاااار ەر ەساااااەرا خەررکاااای زاااااتێك بااااوو .ەنااااار لەوانەی الی
ڕەنجەرخ انەوخ باوو  ،ەوتانە ساەرری ەخزاک و زااخ و ەاخ و ئااو و
ەخررا ە رە جار ەرمەنێکی ساەرنجوا ێش و اوا باوو لەو ەەاوو
بەرزارااایە ەزار بە ەزارخوخ ،بە تااااربەت ە ەااارۆ

چااااوی ەخباااوریە

ەوور و گااورج خور ای زخەیناای بااۆ ئازااکرا ەخبااوو .ەواتە ئاسااما و
زخەین چۆ ەرار ەخبوو ؟
ەر اار بااوو ئەو ەسااانەی ئەو ەرمەنانەرااا ەخبین ای ،ەر ەسااە بەڕێاای
لێزاناای و خوێناارخوارری خااۆی بیااری لااب ەخ اارەخوخ ،یاای وا ەبااوو
گااورج ئەو ە ایلمە ۆزااهێنەر و ەڵووونکەرانەرااا ەخ ێنار ا بەر چاااوی
خۆراااااا

ە لە تەلەەزرۆنااااارا ڕیشاااااا ەخەرێااااان ،ئەو ەااااایلمە ناراااااا و

سەرسااووڕەانکەرانەی ە اااتب ەااانەی ەخسااتکرە ەروساک ەخ اارێن و
ڕخوان ی ئاسما ەخ رێن ،راخوە ئەو ئێساتەانەی ەخنێاررێن باۆ ئەو ،
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ااااری وا ەرە بە چەنااار ەانااار بە سەرنشاااینە ڕاڵەوانە انیاااانەوخ لەو
ئاسمانە ەخەێنن بۆ تاقیکرەنەوخ و ەۆزرنەوخی سەەا چاارخ و تایلم و
زانااین و ڕێشااکەوتن لە ڕووی ەەزا و زخەیاانەوه ،ئەوانەی ئەو ەیلماناا
ەخگار و ڕخوانەی ساەر زخەینای ەخ ە  .لەەابەر و ئەوبەر و لە ڕشاک
و ڕێشی ەوۆ ە ە ،ڕێبوارانی تررش خەررکی اۆری تاری ساەرقاڵی و
ەشاااتوەوی سیاساااەت و قساااەگوتن بە ەخوڵەت و ئەو ەخوڵەت و ئەو
حز

و ئە حزبن ،ەنر تررش یک باسێکیا ال باس نەباوو باێجەە

لە باسی تیجارخت و ڕارخڕەرارا رە و ەۆزرانەوخی ڕێەا و ەشاوور و
ونەر و بلۆەی ۆراو ۆر بۆ ەخستکەوتی زراتر.
یی ەرکەش لە الرا باس ەر باسی نەخۆزای و تەەەلیاات و تای ج
بوو .ئە زە رخ ەی زۆر بەرز باووخوخ ،ئەوی ەرکەراا لە چەنار ڕۆژ
لەوخوڕێش وه زخختە ەی ااتبوورە خاوار  ،ژنێکایش لەوالوخ ااواری
قاچی بوو ە ڕۆەاتیزەە ەی ەڵای ەاوختەوخ و نێاوی بە ساەەەر و
ئەو زررخرە ەخەا ،چونکە ەانەێکە اتووخ باۆ الی اوڕخ ەی ە لەو
ئاایش ەخ ااات و زراارخ ە ەوا ەی تەڕخ و نماااوریە و بااۆ ڕۆەاااتیز
خاارائ بااوو ،ئەوختااا ەر بە تەواوی زااە بااوو و ەەااوو ئێسااقانم
اتووختە ژا  .ژنە ەی تەنیشتیشی ە لە ناسایاری ەخچاوو ،لەژێارخوخ
لچی لاب ەڵرخقر انار و لە ەڵای خۆرارا ەخرەاوت :ئێساتە ەرچییە یاا
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بۆ ەانابوورک ،ەر ەەوورک خوارە ،تۆ سەەوونە ەی ەنیشک خاوارە
لەگە

ەرخ ەی ساەر ساینییە ە  ،لە بەرااانییەوخ قساە ەخ ەراک و ەر

نێو بە بوو ە قوڕبەسەرخ ەت ەخەخرک ە ەاانەێکە خزەەتاک ەخ اات،
لەوساااوخ ەانیشااتووی تەرااب و تاااری لااب ەخرەێناای ،ەچاای وا لەڕااو
ەخساتک ارە بە اتو ااوار ،تاازخ بیارت ەوتەوخ ە ڕۆەاتیزەااک ەرە
ەی ەەاااانە ۆ  .لە ساااب ورساااییە ەی ڕشاااک ە تاااۆرخوخ ساااب ژ
ەانیشااتبوو و لەوساااوخ ە اااتبوو  ،ەر ڕرتەوبااۆڵە و ەخەەقاڵیااا
بااااوو .گەنجە ەرااااا

ە لە الی ڕەنااااجەرخ ەوخ بااااوو ،زووزوو لااااووتی

ەخساوریەوخ و بە ەزرای رە اب لە زخالەە اانی تەنیشاتیان وه ەخگرراا ە
زوو زوو سااااەری بە الی ژنە اناااارا خااااوار ەخ اااارە و قسااااەی لەگە
ەخ رە  ،زۆر تووڕخ ەرار بوو و ەر ەلی خاوار ەخ ارە بە الراانەوخ و
ەخستی ڕاەخوخزاانر و بە تاووڕخری قساەی ەخ ارە .ەوو ژنە ەش ەر
بەوخەا ەخگەرشاااتن ە ڕێااای ب اااێن لەساااەرخۆ لەساااەرخۆ ،چااااوت لێااایە
ەەوو سەررەا ەخ ە  .ئاخری ڕیاوخ تاووڕخ ە ەساتارە ساەر ڕاب و
بە رە ێك لە سب ژنە اانی گاوت ە ەساتێک بێاتە ێای ئەو و ئەو لە
زااوێنی ئەو ەاەخنیش اێک .ژنە ە ەسااتا و وای اارە وخ ااو ڕێاای گااوت.
اااااااابرا ەانیشاااااااک و ەانەنیشاااااااک لە ناوخڕاساااااااک و ژنە ە ە لە الی
ڕەنجەرخ ەوخ بوو ەخگررا ،ابرا ەرچووخ ئەو زاوێنە و ساەری بارەخ
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الی گااوێچکەی ژنە و چەناار قسااەرە ی ڕااب گااوت و ەخسااتی بەسااەر و
ڕرچیرا یناا ،ئااخرریش قاۆڵی خساتە ساەر زاانی و ژنەش ەر گاورج
بێاارخنر بااوو .ئەواناای ەرااکەش بێاارخنر بااوو
بوو لەگەڵیا  .یای واراا

ە سااەرقاڵی ەخەەقاااڵێکە

ەساتا بچێاتە زاوێنی ەخستوڕلشاتن ،یای

ەراااکە ەلااای خاااوار ااارە و چااااوی لێاااک ناااا .ئەوی ەرکەزااایا

ەوتە

ەخر ێنا و خوێنرن وهی تێب.
گوڵزار خانم خەراڵی ەابوونب و بە ئەحمەە بەگی ەێرەی گوت:
 -ئەەە ەخبااب چاای لە

ااۆەەڵە خەڵااکە قەوەابێااک؟ خااۆ خەررااک بااوو لە

بەرزارای ئاسامانە و لە نااو ئە

ەەاوو خەڵاکە رە تاری باارخنە بەر لەقە و

زااەق و ەخسااک باارهنە رەخەی رە تااری؟ باا بااب ئەوخی ەر باازانن بە چ
زەانێک قسە ەخ ە  .بە خوا چاو لە ەیواناراری ەاوۆ ە ە باوو ەوو ساب
ار رە تررا بانر رە و اتن و چوو و بە ڕشتەچاورا
تب بوربوو  .ەرار بوو لە تاو زەڕ و قوخقوخ ەرا

ەر چاوراا

ەوتبوونە ەەراقەوخ.

ە تااۆر ە لە سااەرڕەڕرا ەانیشااتبوو ،ەلاای خااوار اارە و بە ئەحاامەە
بەگی گوت:
 بە خوا گوڵزار خانم ڕاسک ەخ ات ،چاو لب بوو رەک ەوانێکیاا بەڕەلە چوونە ناو ابین ی لێ ورخ ەوخ .ەرارخ ڕێیا گوت و ڕرسیا ڕاب
رە ە چی بکە

ە ئەگەر رەرا بە زەڕ؟
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ئەحمەە بەگ ەڵی ەارب و گوتی:
 ئاخر نا ەقیا نییە .خۆ ئاگاتا لێیەتی لە بەرانە لە نااو تەرارخ اناراچی ەخقەوەێک .ەر لە تەرارخڕەانر تاوخ و تەقینەوخ و زتی تررش.
گوڵزار خانم بە ڕەرۆزەوخ گوتی:
 ئەرەڕۆ قەزاوبەاڵ ەوور ،راااا ڕخبااای ەااااڵی ئەوانە ااااو بێاااک ە ئەوارانە ەخ ە  .ئاخر خەڵکی ڕێبوار و بێتاوا و بێەونا اا ەقیاا چیایە
بەسەر ئەو ارخ ەڕنرانەرانەوخ.
گوڵزار خانم بە ئەسواری سەررێکی ەخوروبەری رە و گوتی:
 -ا ئێستە ئە

ەەوو خەڵکە لە ەوۆ ەرە ەانیشاتوو و خواخواراانە

زوو باااەەنە زاااوێنە انیا  .ەخقااایقە و ساااەتات ەخژەێااار

ە بەەرااان و

ەابەزراان .خەڵک ای نەخۆزاای تیااارە ە اتوونەت ا سااەر ە تااۆر ،ڕیاار و
ەەتە ارراااا تیاااارە .ئەوختە ئەو ژنە بەساااەزەانەی ئەوالەاااا ئەوختااای
ئێمە سوار بوورن ،ئەو ەناڵە ەی بە باوخزەوخر و ەخرەێورک .ەنااڵیش
ەر ەخگری و لە نەخاۆش ەخچێاک .لەوسااوخ ئە ژنە حااڵی وارە و بە
نۆرخ لەگە ەێرەخ ەرا ەخرەێو  ،ەچای خاوانە رەخ ئێساتە ب اێن ەوو
ەس بە چەقااااۆ و ەخەااااانچەوخ چااااوونە سااااەر سااااەری لێ ااااورخ ە و
ەخەانچەراااا خساااتە ساااەر ساااەری و گوتیاااا ەخی ڕووی ەاااوۆ ە ە
وخرگێااااوخ بااااۆ الی ئەو الرەی ئااااێمە ەخەانەوێااااک .گااااوڵزار خااااانم بە
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گەرەیااایەوخ لە ڕەناااجەرخی تەنیشاااتییەوخ ساااەررێکی ئاسااامانی ااارە و
ەخستی ڕا

رەخوخ و گوتی:

 ئۆ ااا خااوارە ،ئەو ان ا وخرخ ەڕناارانە لەناااو بەرخ و ڕشااتی خۆرااا وئاغارااا بشااکێنە ەوا ئەزرەتاای خەڵااک ەخەخ و تاارس و لەرز و زرااوخ
ەخخەنە ەڵیانەوخ و سەر لە تالەەە ەخزێورنن.
گوڵزار خانم ەنر ەخنەی نز

رە و لەژێر لێوخوخ گوتی:

 ئۆ ا راخوا بە ۆی زوخا بن.لە ەوای بەرنێااااک ەرسااااا ەیواناااارارخ انی ناااااو ەااااوۆ ە ە ەوتاااانەوخ
تەرخبانە ێنا و ەابەزکرەنی چاا و ڕااروو بەساەر ڕێبوارخ انارا .ئیتار
ەوای ئە ژخەااای ناااان وارەنەش ئەوخنااارخی ڕاااب نەچاااوو زخنەااای چااارا
بچوو ە اااانی بەرەخەیاااا لاااب ەرا

ە ڕشاااتێن ببەساااتن وا خەررکااان

ەاەخبەزرن .ئەحمەە بەگ بەەه ڕشتێنبەستنەوخ گوتی:
 ەخی وخ و ابرای ەارس گوتەنی ئەەیشما بوارەوخ.گوڵزار خانمیش بە خۆزییەوخ لەبەر خۆرەوخ گوتی:
 را رخبی سەە ار زکور ،خۆ خەررکین ەاەخبەزرن.ە تۆر ەناسەرە ی ەڵکێشا و چاوێکی بە ەخوروڕشتی خۆرارا گێاوا و
لە ەڵی خۆررا گوتی:
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 ئاخ چەنر خۆش ەخباوو ئیساتە ئەگەر وڕۆزخر و ەاراک و باو یشامالەگە بوونااارە و ڕااێکەوخ ەابەزرنااارە .ەر رە سااەر ئ ەشااەو ەخەباارەنە
زاااوقە ەی خاااۆ و ەخەەاااوت تاااازخ زاااەوخ ،ئێساااتە یچماااا ەخساااک
نا ەوێااک .ئیتاار بیانوور ا م بااۆ ەخەۆزراانەوخ .با اڵ ئاااخ ،ەاخاام ناچێااک،
ئەوخ نەبوو و ڕێك نە ەوت.
ە تۆر ەڵ ۆزیی خۆی ەارەوخ و لەبەر خۆرەوخ گوتی:
 ەخی ەەاااوو سااای ڕۆژی ترراااا ەااااوخ .ئینشاااائ اڵ ئەوساااا ەێااام بەڕیررانەوخ و ەەوو ارخ انیا بۆ ێبە ب ەخ ە .
ئەو ااتەی ەاوۆ ە ەی ئەەاا خەررکاای ەابەزران باوو لە لەنارخ  ،تااازخ
ەاااوۆ ە ەی ەاەۆساااتا زاااەو ەت و ساااەرف ەرن و خااااتوو نەزرااارخ لە
زررخ ەوخ ەوتبووخ ووڵە بۆ ەورن بەرخو ستۆ هۆڵم بۆ سورر.
سەرف ەرن بە ناڕخحەتییەوخ اتە قسە و گوتی:
 ەخڵێی ەسیک ەوتای لب رەرنە ،ئە سەەەرخ ئاو ای بەسەر ااتو ڕۆحای ەخر ێنااارن ،ەخباوو ئێسااتە لە ساتۆ هۆڵم بوورنااارە ،ەچاای وا
تااازخ سااوار بااوورن و تااازخ ەخەااورن .ئەگەر ەوتااا نەبێااک ،لااۆ ەرسااا
تەرارخ ەەا ئەوخنرخ ەوا ەخ ەوێاک ،ڕااڕۆڕ زاەو و ڕۆژخک ەوا ەوت
و وخ و زرنرانی لە نااو ەخرراا ەاارنەوخ ،تەراارخش ەوا ەوت .راا ڕخبای
خوارە ەر بمەەرەنیتە زوێنە ە  ،الی ژ و ەناڵم ،ارێکی تر ەنیااش
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ەستیک ناچم باۆ زاوێنی ئاو اا ،ایک ەنای نەەخ وزاک ە ەخراانەوت
ۆنفران

ەختوخت راورن.

ۆنفران  ،بۆ ۆنفران

ەاەۆستا زەو ەتیش ە بە تەنیشاتیەوخ باوو ،باۆ ااری چەنارخ

ەر

خەررکااای لەچااااو رەنی تەرااانەک و گاااۆڕرنی تەرنە ااای خوێنااارنەوخ و
سااااەرر رە بااااوو ،ەر بەو ەاااااوخ ەەەی ە سااااوار بااااوو و تااااازخ
ەوۆ ە ەرااا بەرز بااووخوخ ،ئەو ەر سااەرری نوسااینە انی ەخ ااارە و
الڕەڕخی ەخژەارە .اری وا ەبوو ەنارێکیا لە ەخستیشای ەخ ەوتانە
خاوار  ،ئینجاا ساەری لااب ەخزاێوا ،بەاڵ ساەرف ەرن راارەەتیی ەخەا و
بۆی ەخرەخ ێنا ە ەخ ەوتنە خوار

را ئەە و ئەوالی ورسییە ا .

بەاڵ خااااتوو نەزرااارخ ە الی ڕەناااجەرخ ەوخ ەانیشاااتبوو و ەاەۆساااتا لە
ناوخڕاسااتی ئەو و ساااەرف ەرنرا بااوو ،ئەو قەراری ەاباااوو ە گاااو نەەاتە
اااارەار و ڕخەتارخ ااااانی ەێاااارەخ ەی و اااارەنەوخ و ەاخسااااتنی انتااااا و
ژەارەنی الڕەڕخ ،چونکە الی ڕوو و ئازاکرا باوو ە ئەو اۆرخ خاوو و
تەباای ەتەی قەت ناگۆڕێااک ،چ لە ناااو تەرااارخ بە ئاساامانەوخ بێااک راااخوە لە
ناو ژوور و سەر ێە ی نووستن بێک .ەواتە بۆ خۆی ناڕخحەت بکات؟
ەروخ اااا خااااتوو نەزرااارخ خۆزااای ەنااار بێبااااک و ەخەبەڕێکەناااین و
ڕووخۆش و قسەلەڕوو و زۆرزا بوو ،باۆرە ئەو قساانەی ەخرورساک،
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ەخرکرە و توانجی خۆی ەخگارتە ئەو ەساەی خوازرااری باوارە ،ئیتار
گو نەئەەارب و لەسەری نەەخڕۆرشک و بێرڵیی خۆزی نەەخ رە.
لە لەناارخ لە ەروەگااای ێاارروو زااێرزاەی باارای ئەحاامەە بەگ لەگە
رە ێ اك لە نەوخ ەرخ خۆزەورسااتە انی گااوڵزار خااانم و ئەحاامەە بەگ
ە نااااااوی سااااااوارخ بااااااوو ،ڕاوخسااااااتابوو و بە گەرەاااااای سااااااەرری
ڕێبوارخ انیاا ەخ اارە اااتب ە بە تەرخباانە و انتا انیااانەوخ ەخ اااتنە
ەخر  .زێرزاە بە گەرەی ڕووی رەخ سوارخی برازای ە تەەەنی ١١
زانزخ سا ەخبوو و ەخرەوت:
 تااۆ باازانە ئێسااتە ەێاانە ەخرخوخ و چەناار ەانااروو  ،بەاڵ چەناار ەڵیاااخۆزااە لەبەر ئە سااەەەرخ بەناارخەی ە باساای ااورەی تیاااەا ااراوخ.
باش بوو زووتر گەرشتین ،تازخ ەوۆ ە ەرا ەابەزی .خۆ ەرک ڕێە ە
چەنر قەڵەباڵو و تراەیک چەنر ناخۆش بوو .لە ن خۆی زەەمەزە ە
ەخبوو ڕێە

ەنر چۆڵتر بێک لە ڕۆژانی تر.

سوارخ بۆ ەاەی ەخسەنرخوخ و ەخرەوت:
 ئەر وخاڵ ڕاسک ەخ ەرک .بەاڵە ئاا ەوۆ زااەەمەرە و ەە ااتە

ەرچۆنێک بێک ،ەن بەختم ەباوو
نیاایە و تااوانیم بااێم بە ڕیررااانەوخ .بە

ڕاستی ئە چەنر ڕۆژخ ەاڵە ەرا چۆ
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رەبوو.

زااێرزاە ە ەر ەلاای بەەاا والەا خااوار ەخ اارە و ئاااوڕی ەخەارەوخ و
اری وا ەبوو خۆزی ڕب نەەخگیارا و زرااتر ەخچاووخ ڕێشاەوخ ،لەڕاو
ەخساااتی ڕاوخزاااانر و گاااوتی ئەوخ ساااەری ە تاااۆر تااااە ەخر ەوت.
بێەوەا

اک ئەحمەە و براژنیشم لەگەڵین.

سوارخش ەخستی بەرز رەخوخ و بە خۆزییەوخ گوتی:
 ئەر وخاڵ ەارە گوڵزاررش ەرار بوو ،وا بابە ئەحمەەرش ەخر ەوت.قەڵەباڵ یی ڕێباوارا زۆر چاو باوو و لەوخ ەخچاوو ڕێباواری ەوو ساب
ەوۆ ە ەوتبنە ناو رە ەوخ.
ئاخری گەرشتن و ەوتنە چا وچۆنی و بەخێر ێنانی رە تاری .گاوڵزار
خانم ڕاێش ەەاوو زاتێک ڕەالەااری ساوارخی خۆزەورساتی ەا و تێار
تێااار الەااال و ساااەروگوێ

ی باااۆ

ااارە و ەااااچ ااارە .چاااا وچۆنیی

گەرەیشی لە زێرزاەی زووبرای رە و سەروەلی ئەورشی ەاچ ارە.
ئەحمەە بەگیش ەروخ ا.
زێرزاە گوتی:
 ەخی ەەرەوو ڕێش بکەو  ،با بوۆرن سواری ئوتۆەبێل بین.ە تۆر گوتی:
 نا سوڕاس ،ەن خۆ ەخڕۆ  .بۆ تۆ زخحمەتە ،چونکە ئێوخ لەەسەریلەناااارخنن ،ەناااایش لەوساااا ری لەناااارخنم .ئەوخش زۆر ەووروەرێاااار و
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ئەزرەتە بۆت .ەن ئێستە سواری زەەەنرخەەرخ ە ەخبام و ەخەەەرەنێاتە
زااوێنێک .لەوێشااەوخ سااواری ڕاااس ەخباام و ەخەەەرەنێت ا

ااۆاڵنە ەی

ەاڵی خۆەا .
ەرچەنرخ زێرزاە گوتی :نە قەرنا ە ،لەگەڵماا ساوار بە ،بەاڵ ە تاۆر
خواحاەیزری لب ارە و بە ڕێەا ی خۆرارا ڕۆرشاک .ئەەاانیش چاوونە
الی ئوتۆەبێلە ەی زێرزاە و سوار بوو و ەوتنە ڕ .
ەر ئوتوەبێل ەوتە ووڵە ،زێرزاە بە گەرەی و سەر ەوتوانە وخ و
چاوخڕێی ئەنجاەی ارێکی زۆر خۆش بکات ،ورەخ اۆ ەرە ی باۆ ارە
و بەەخ لێ وڕرنەوخ گوتی:
 ئب ،راخوا بەخێر بێانەوخ .ئینشاائ اڵ ساەەەر و ۆنفرانساە ەتا زۆرسەر ەوتوانە و بە ە بووخ؟
گاااوڵزار خاااانم ە ەخساااتی بە ساااەر و ەلااای ساااوارخی نەوخرەوخ باااوو،
ێشاتا ەر لە ەخساتل ە نارا باوو لەگەڵاای كا بە ئەسااواری لچای خااۆی
ەڵقرچانر و ەناسەرە ی ەڵمری و گوتی:
 ئۆ اااا ڕۆڵە رااااخوا ەرچااای حەزی لاااب نا ەراااک ،بچێاااتە ساااەەەر وۆنفرانسی وا.
گوڵزار خانم ەخستی ڕاوخزانر لەگە ەخستی و گوتی:
 ئەوخی ئیمە لە سەەەرخەا ەروەانە ،لە سینەەا انیشرا قەت ەس نەررروخ.211

زااێرزاە ەڵاای ەاخورڕ اا و خۆزااییە ەی ە بااووخوخ و بە ڕەرۆزااەوخ
ڕرسیی:
 بۆ؟ خوا نە ا چیتا بەسەر ات؟ تو خوا زوو ڕێم ب ێن؟ئە

ارخ ئەحمەە بەگ اتە قسە و گوتی:

 نە بابە ،رە جار وا نەبوو ،بەاڵ زۆر ەانروو باوورن و زۆر تووزایێشمە ێش و قەڵەباڵ ی و ەرا بوورن.
زێرزاە بە نیوخحەڕەساوریەوخ گوتی:
 چاۆ ؟ بااۆ؟ لە چ ڕوورە ەوخ؟ خااۆ ئەوا بە ەنیااا گااوت ە ەێاان بەڕیرتانەوخ و ڕخەتاری تاربەتیتا لەگە ەخ ە  ،چونکە ورە .
گوڵزار ڕێش ئەحمەە بەگ وخراەای ەارەوخ و بەەخ ڕاوەەی ڕێکەنیانەوخ
گوتی:
 اااورەرن و ڕخەتااااری تاربەتیماااا لەگە ەخ ە ؟ اااورخ باااۆچی ەرەس تاااوانیی ەێاااوێکیش لەو نووساااینانە ب اااورنێتەوخ ە برەبووراااا ؟
بۆچی ەر ەس زانیی ئێمە ێین و چین؟
گوڵزار خانم قسە ەی تەواو رە و گوتی:
 ئااێمەی چاای؟ سااەرخ وخزررانی ااۆنی چەناار واڵتێااک بااوو بە ژێاارخەڵکەوخ ،ەر خەررک بوو بمر و ب نکێن.
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سااااوارخ ەارە قاقااااای ڕێکەنااااین و سااااەری نووسااااانر بە ساااانەی ەارە
گەورخرەوخ و گوتی:
 بە ڕاساااک؟ ئەوانە باااوو بە ژێااارخوخ؟ ەواتە ئەەە چ ۆنفرانساااێکبووخ؟
گاااوڵزار خاااانم بە خۆزاااییەوخ ڕووی ااارەخ نەوخ خۆزەورساااتە ەی و
گوتی:
 بۆچی ەر ئەوخ؟ خۆزگە ەر ئەوخ بوارە.ئەحاامەە بەگاایش اااتە ڕێکەنااین ە لە ڕێشااەوخ لە تەنیشااک زااێرزاەی
برارەوخ ەانیشتبوو و گوتی:
 وا ەرارخ خوا زانۆ و حە اارەتی چاا ی باۆ ڕخخساانری .وا بازانم تااساڵێکی تر ەر باسی ەخ ەرک و ڕێی ڕاەخبوێری.
گوڵزار خانم ەخستێکی ەا لە سەر و ڕرچی و تاۆز ڕێکای خساتەوخ و
بەەخ ئەو ارخوخ گوتی:
یک

 -ئەی چۆ ؟ ئەی نا ەقمە؟ ار

ین با بەەرنەوخ ەاڵەوخ.

لە ەروەگای ستۆ هۆڵمیش ەاەۆستا زەو ەت و خاتوو نەزرره و ساەرف ەرن
ەابەزربوو لە ەوۆ ە ە و ەرەوو الرا

ەسیا

اتبوو بە ڕیررانەوخ.

سەرف ەرن زوانەی ەاەی بە ئوتۆەبێلە زوه ەرەوخ اتبوو بە ڕیررەوخ.
ەرچەنرخ سەرف ەرن لێی تا ز بوو و سوێنری خوارەباوو ە زاەڕی
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چاااا ی لەگە بکاااات ااااتب ە لێااای ڕااااڕابووخوخ ە ئە چەنااار ڕۆژخ
ئاگاااااای لە ساااااانرورچ انە ە بێاااااک و راااااارەەتیی

لە یااااااتیی زاااااە

نە مەەرنی برای برات تااوخ و ژنە ەزای بەرێاک لەگە خاۆی باۆ ئە
ۆنفرانسە ،ەچی ڕازی نەبووبوو و گوتباووی ە ناتوانێاک .ەوارای لە
ئیشاااااە ە ەخری ەخ ە  .ساااااەرف ەرن لەو و لەو ئاااااوتێلە خۆزااااااەی
زراارخ ە ئەو ەەااوو خااوارە و نااانە خۆزااانەی ەخبیناای و ەڵاای بە
زە

ی ژنی ەخسووتا و ساوێنری لە زاوانەی ئااەۆزای ەخخاوارە ە

گەڕارەوخ وای لب بکاات و وای لاب بکاات .بەاڵ لە ەواریارا ە تووزای
ئەو ەەاوو ناخۆزاای و زەڕخزااەق و چەقیانەوخ بااوو  ،سااەرف ەرن لە
ەڵی خۆررا ەخرەوت:
 -ئۆخەرش زە

نە ات و تووزی ئە

ەەوو بەز و ەرارە نەبوو.

باااۆرە ە چااااوی بە زاااوانەی ەااااەی ەوت ە ااااتووخ بەەوارااارا ،بە
گەرەی ڕەالەاری ەا و ەخستیا

رەخ ەلی رەک و ەوتنە ەواڵورساین

و خۆزااایرخربورن .ساااەرف ەرن لە ەوای خواحااااەیزرکرە لە ەاەۆساااتا
زەو ەت و خاتوو نەزرارخ ،زاوێن زاوان

ەوت و ساواری ئوتۆەبێال

بوو و ەوتنە ڕ .
سەرف ەرن بەبب وخساتا ەخساتی ارە بە ڕرسایار لە ەەاوو ۆرێاک،
ەر نەرهێشک وڕخ ە ڕرسیارێکی لب بکات .سەرف ەرن گوتی:
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 -زااە

و ەنااااڵ چااۆنن؟ ئەوخ بااۆ ئەوانیشااک لەگە خااۆت نە ێنااا؟

ە ێااررنی باارا

ااووخ؟ ارخ ااانی بە بازاای ەهڕۆ ؟ ئەوخ لااۆ ە ڕااێم

گاااوتی لە یااااتی زاااە

ی بمێااانەوخ باااا زاااە

ش بێاااک لەگەڵااام ڕازی

نەبوورک؟ ب اڵ قەرنا ا ،باش بوو نە ات ،ئەتوو ووی؟ ەر خەررکی
ساااختەچییەتیی خااۆتی؟ لەسااەر اااری خااۆت ەاااوی؟ رااا ەخر ااراوی؟
وڕخ ەش وخراەی ەارەوخ و گوتی:
 -زااە

و ەنااااڵ بااۆرە نە اااتن چااونکە لە سااانرورچ انە ە و اااک

ە ێااررن ەناار

سااەرەای بااووخ و نەچااووخ بااۆ سااەر ئاایش .ەناایش

ئیشێکی بازم ەۆزریەوخ.
سەرف ەرن بە سەرسووڕەانەوخ ەڵی ەارب و گوتی:
 ئەی ئیشە ەی خۆت؟زوانە گوتی:
 -ەخررا

رە .

 سەرف ەرن بە گەرەییەوخ گوتی: -ەخررااا

اارەی؟ لااۆ ەرس اا ؟ ەخبااب چ ەتنێکااک رەبااب ئە

چیک لۆ زکانر ؟ تەلەەزرۆ راخوە ەنتۆر و ئاوێنە؟
زوانە بەەخ لێ وررنەوخ زخرەخخەنەرب گرتی و گوتی:
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ااارخ؟

 -ئە

اارخ ااارتۆنب ورسااکیم لە ەخساک ەوتە خااوار و ەەوورااا

زاااکا  ،چاااونکە زاااوقەی ەااااڵە ە قااااتی ەووخ باااوو ،ئیتااار لە ساااەر
ڕلیکانە ا لە سەر زانم ەوتە خوار .
سەرف ەرن ەخستی ەا بەرە را و گوتی:
 بۆ زۆری تیا بوو؟ گوارە چۆ ئەوخت ڕب ەڵنەەخگیرا ،را ۆزاک لەزوێنێکی تر بوو.
سەرف ەرن چەنر گاڵتەرە ی بە زوانە رە و سەری رەخ سەر.
زوانە بە ەنر بە تووڕهبوونەوخ گوتی:
 ئیتر چی بکە ؟ ەر ئەوخنارخ لە حەەااڵی ەخزانام .ەا ام حەەاا باوو،بابم حەەاڵە؟
 ەخسا وارە .ەخبب حەەاڵییش بکەراک و ئاوەخساتانیش ڕااک بکەراتەوخ .ئەەیخۆ ناتکە بە سەره وخزرر و حا م؟ لۆ ااتی؟ لاۆ لە ەولێار نەەاارتەوخ؟ بە
قەەر و حاورەەت بااووی ،چااوی چەناار ەس لە ەخساتک بااوو ،نااازەاری ەاک
و باااااا و ەەاااااوو ەساااااە انک باااااووی ،خااااااوخنی ەو اااااا و ەەحەلااااای
ئوتۆەبێلفرۆزاتن باووی ،ەخ ب اۆ ەخی ،ئاو اا حەەااڵی باکە ،ئاوەخساتا ڕااک
بکەرخوخ ەر بۆ ئەوخی ب ێن زوانە بەگ لە خاررجە و لە سوررخ.
زااوانە سااوور ەڵااەەرا و تااووڕخ بااوو ،بە ۆرێااک ،ە خەررااک بااوو
ئوتاااۆەبێلە ەی ڕاگرێاااک و ترساااا ە بەو حااااڵە لاااب ب وڕێاااک ە ە
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ئوتۆەبێلە ەی زو و زۆر بااش نەباوو ،ە ئیجاازخی لێ وڕرنە ەزای
یاای خااۆی نەبااوو و یاای ااوڕێکی اااوڕێی بااوو .لەوخزاارا ساااختە و
ەێ یا ەخ رە ە سورر بەوخ ناوی ەخر رەووخ لە یهانرا ە زخحمەتە
و قورستررن تاقیکرەنەوخراا

ەرە باۆ وخرگرتنای ئیجاازخی لێ اوڕرن،

ەچاای تااورک و ئێراناای و ااورەی ساااختەچیی ەڵهاااتوو توانیبوورااا
لەو ارخزرا ەێڵ و بلۆف و ساختە بنوێنن و بکە .
زاااوانە ئوتاااوەبێلە ەی لە قەراغ ااااەخ ە ڕاوخساااتانر و ڕووی ااارەخ
سەرف ەرن و گوتی:
 ئەوخ ك ئەوخنرخ ە خارر خاراڕە ،ئەەی ئەتاوو لاۆ ااتی؟ خاۆ ەرئەەن نە اتوو  ،ڕۆژی ساەەا و ەخراا قاچااخچی ەخربازراا ەخ ە .
ئەوخ لۆ تەنها لۆ ەنک رە بە تەرب و تیللەت؟
سەرف ەرن بە گەرەییەوخ ەخستی ەڵبوی وگوتی:
 ئەەن بۆچی اتوو ؟ اتنی ەن وخختیکای تار باوو ،ئەو ااتەی باووە ەولێر گیرا و زۆررش خەتای زاە

باوو .ەخباا ئەوراش بی اوات.

لە ەولێر ئەوخنرخ ناازەار باوو ،ئاوراا ەخ ارە بە ەخەایەوخ .ەوو ەس
خزەەتیااا ەخ ااارە .ئێسااتە لێااارخ ەر لە بەرااانی ساااەتات ڕێااانجەوخ بە
ڕێوخرە و خەررکی سانرورک و ڕااروو و زاتن و ڕا کرەنا وهی ەو اانە
ە ەەاااوو ڕۆژێاااک اربەەخساااتانی بەلەەرە و تەنرروساااتی ەێااان باااۆ
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ڕشکنین و تەەتیش .ەائیم ەخستما لە سەر ەڵمانە باۆ ەوو ەناڵە ەەاا
ە ئیسااتە گەڕابااانەوخ لە ەە اااتە  ،ئاااخۆ چاااووبنەوخ ەااااڵب راااا ەر لە
ۆاڵ بن تاوخ و بە ڕەلە رە ێکما ەخگەرنە الرا  .ەان ئەگەر ەخەزانای
وارە و وا بەسەر ەێک ،ەا و حاڵی خۆ

اتناانە

ب ەخ ێشاک؟ ئە

بۆ ەنار الت و لەوات بازاە ە لە ورەساتانیش بێکاارخ و ایچن و
خاوخنی نەک ەا و خانوو ،بەرخ خااوخنی ەراوارێکیش ناین ،باۆ ئەوانە
بازە ك لێرخ بن و لەو بن ەر تەرنی ارراا ەخبێاک .بەاڵ ڕیااو و
خەڵکاای حااا باااش و خاااوخ خااانوو و ەااا و گااوزخرا ئااا بە
زۆر ڕو لە زاوورخریە ە ەێان ،لێارخ رە ە
ەخگیرێن ە ئەگەر بەختیا

اااتنە

اار لە ساەر سانوورخ ا

ەبێاک باەەنە سەرسانوورا و قاچااخچی

بە نوقمااارا و بەرخو ەەوتانیاااا نەباااات .ئینجاااا بە خێااار

ە ەخگەنە

سنوورخ انی واڵتا  ،ئەوخ ەخگیرێن و ەخخرێنە ئۆرەوگا انەوخ .ئەوختاا
لە بەراانە ڕخساامە انی ەناارێکیانما بیناای لە ناااو تەلەەزر اۆ و چااۆ
ساەەوو و نانیاا بەساەرەا ەابەش ەخ ارا و چاۆ وخک ەز و ەرەخ
ەخور ەرابااااااوو

ە زۆررشاااااایا ڕخنااااااەە ڕیاااااااوی ناسااااااراوی وخک

ەنابیشااتیا تیااا بااب ە چەناارخ ا ەزار ەۆالری ەابااب بە قاچاااخچیی
ەخسااتبو بااۆ ئەوخی ەخربااازی ااات .یاای وازاایا

ەرە خانووزاای بااۆ

ەخەرۆزاااێک ،وخ ااااو ئەو ەاااااڵەی چەنااار ەااااانەێکە لە تور یااااا گیررااااا
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خوارەووخ بە ەخسک قاچاخچییەوخ .ئاخری گیارا و گەڕانەوخ ،ەخساک
لە ئەژناااۆ ەرێرتااار ،باااب خاااانوو و باااب اساااوی ە باااۆ چوونااا خاااارج
ەەوورا ەرۆزتبوو ،ئەو چەنار ەاانەە لە تور یاا نیوخراا خەرج ارە
و قاچاخچیی بلوەچی برەی .ەخ ئەەە زۆر بازە وا ەخ ە ؟
سااەرف ەراان بە تووڕخبااوو و بە ەهنەاای بەرز ڕووی اارەخ زااوانە و
گوتی:
 -چەنر اار اوابم باۆ ناارە

ە نەخەڵەتابیاک ،ەان ڕەزایمانم و ەر

تاااوانیم بە زووتاااررن اااات ەخگەڕێااامەوخ .بە خاااوەای یااای وا ەرە ە
ئەگەر لە ورەسااااتا بااااووات بە ڕێااااوخ ،ەخ ەس لە ەوارەوخ ەخڕۆ ،
ئەوخنرخ ڕێزی لب ەخگیر و بەڕێزخ ،ەچی لێرخ ەخبینی ئەو ەساە لە
ەو انااا وخک حەەااا

ارتۆنااا

ەڵاارخگر رااا سااەبەتەی ەاناااوخ لە

بەرەخەی خۆی و سەوزخ و تەڕخڕیاز ەخەرۆزێک.
سەرف ەرن ئاخێکی ەڵوزک و بە ەڵچوونەوخ گوتی:
 -ئەر

بابم ئەو اتەی ئێم ەانا

اتین ،یا بوو لەگە ئیستە و ئە

اتااانە .ئێسااتە زااکور وخزع ئەوخناارخ باااش و خۆزااە ،ااورە لە ژرانی ارا
اتی وای بە خۆرەوخ نەەروخ لە ساارەی خاوا و گاورزی ئەو واڵتاانەی
ڕێیاااا ەخڵاااێن ااااەر .ااااەر اااورەی ەوسااالما ەخڕاااارێز لە ەخساااک
ەوسااا مانی ناەوسااا ما  .خاااوا لە نااااو ەخەیاااا بااارات باااۆ خۆراااا و
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ەوس مانێتییا  .حەر
خۆزەورستیا ڕی

و خەسار  ،بە خوەای ئەوانە نااوی ەوسا مانی
و گ و رە.

زوانە ەوتبووخ ناو گێراوخوخ و خواخوای بوو زوو بەەنە اب و لە
قسااە و تیلمهەڵوزااتنەی سااەرف ەرنی ئاااەۆزای ڕزگاااری بێااک .زااوانە
بەەخ لێ وڕرنەوخ بیری لەوخ ەخ رەخوخ ە سەرف ەرن لە ن خاۆی بە
نەخوێنرخوار لە قەڵە ەخەرێک چونکە ەە تەبی تەواو نە رەبوو ،وازی
ێنابوو و ەوتبووخ اساوی لەگە بااو ی ،چاونکە ەخوڵەەەنار و حاا
باش بوو  ،ەواتە گەر خوێنرخواری باش بوارا  ،ەخباوو قساەی چاۆ
بکاات .زااوانە بەەخ ئەو بیاارانەوخ بە ئەساواری سااەری ڕاوخزااانر و لە
ەڵی خۆررا گوتی:
 ڕاسک ەخ ە  ،اساوی ڕاو تە ارووبە و زرارخک لەگە خوێنارخواریچەنرخ ا ڕلە زارخزا و زۆرزانتر .
زوانە بەەخ ئەو بیرانە و لێ وڕرنەوخ گوتی:
 ئێستە بچینە ەاڵی را سانرورچ انە؟سەرف ەرن بە ڕەلە و سەرسووڕەانەوخ وخاڵەی ەارەوخ و گوتی:
 ەااااڵی چااای؟ بمااابەرخ ەو اااا  ،ااان زااانەەررو  .خەررکم زێک ەخبم لۆ ەنرااڵ .
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و ەنااارااڵ  .چەنااار ڕۆژخ

زوانە ورستی ەنار خۆزای بکاات و قساەی گااڵتە و ڕێکەناین بکاات
لە یاااتیی ئە زااەڕخەخنوو ەی بەرناای خااۆی و سااەرف ەرنی ئاااەۆزای.
بۆرە بە زخرەخخەنەر ی خۆزەوخ گوتی:
 ەر لاااۆ ەنااارااڵ خەررکااای زاااێک ببیاااک و بیرراااا ەخ ەراااک؟ ئەەیزە

خا ؟

سەرف ەرن ەنر

اتەوخ سەر خۆی و ڕێکەنیی و گوتی:

 لااب خااوڕخ لااب خااوڕخ ،زۆر چەنە ەەەخ ،ئەتااوو ەر لااۆ چەنەبااازیچا ی .
زوانە وخک ەڕخزە گوتی:
 -ئب لۆ ڕاوخستە ،ئەگەر بە زە

خانم نەگوت.

ەاەۆسااتا زااەو ەت و نەزراارخ خااانمیش گەرشااتبوونە ەاڵە ەرااا

ە لە

گەڕخ ێکی ەنب ناوبانەی باش نەبوو لە ڕووی چاوی و قەڵەبااڵ ییەوخ
ە زۆربەی زۆری ەانیشااااااتوان ك ی ەەااااااوو بێەااااااانە و ڕەنااااااابەری
ۆراو ۆر بوو لە تەرخ

و ورە و ئێرانی .زۆر ار لەو نااوچە و

گەڕخ ە ڕووەاوی سەررسەرر ەخقەوەا  ،وخ او زاەڕ و ەزی و اار و
اساااویی قەەخغە و ەرتوەێاااڵ و ەخساااتبورن .باااۆرە ەەیشاااە ڕۆلیسااای
سورری خەررکای ئەو نااوچەرە باوو و ئەوانە بووباوو بە تەگەرخ و
ئەر ێکی گرا لەساەررا

ە ساەرخڕای ەاڵارخەانیا
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ە ەر ەساەرا

بە ەزار ەرتوەێااااااڵ و ەرۆ و ەخلەسااااااە خااااااۆی گەرانااااااربووخ ئەو ،
سااورررش چااونکە ئەوخناارخ واڵتە ەرااا ڕاااک و تەەیااز و خااۆش بااوو،
ەیللەتە ەزیا ئەوخنرخ نفوسی زۆر نەبوو ،بۆرە بۆرە حەزراا ەخ ارە
ە بێەانە بێن بۆ واڵتە ەرا تاوخ و ئەو ۆرخ ئیشانەرا بۆ بکە
خەڵکی خۆرا

ەنر

ە

اار بێزراا نەەخ اات بایکە  .ەرچۆنێاک بێاک،

گەرشاتبوونە زااوقە ەرا

ە لە چیناای ساێهەەی بینااارە ی چااوار چیناای

باااوو ،ەر چیااانە بررتااای باااوو لە زاااەش حەوت زاااوقە .ەخرگاااا بە
ەخرگاااوخ و بەراەاابەر با رەک و لە تەنیشااک رە ەوخ ،ئیتاار ا ەاڵێکیااا
ەخرگااا ەی ەخ ااارەخوخ و ەخ اااتە ەخر  ،لەگە ەراوساااێکانی تووزااای
رەک ەخبوو  .اری وا ەبوو ئەگەر ڕراک بووناارە ڕاێکەوخ ،ەخ ەوتانە
قسااە و ەخڕۆرشااتنە خااوار  ،سااواری ڕاااس ەخبااوو و ەر ەسااەرا
ڕووی ەخ رەخ زوێنێک و ەخڕۆرشاتن باۆ ئیشاە انیا  .ەنار

اار وا

ڕێك ەوت ە ئەو رەک ەوو ەسە لە زوێنێک ئیشیا ەخ رە و ئیتار
ڕێکەوخ ەهچاوونە ساەر ئیشاە ەرا و ەروخ اا ڕێکیشاەوخ ەخگەڕانەوخ
ەاڵە انیااا  .بەاڵ

ەناار

ااار ئەو ەراوسااب و ەخرگااا بە ەخرگااانەوخ

ڕقیا لەرەک ەخبوو ،تووزای زاەڕ و قاوخ ەخباوو  ،بە تااربەتی ئەگەر
ەناڵی ورە را گەورخ و ەرزخ اررا
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ەبوارە.

خاتوو نەزررخ لە ۆڵە بچوو ە ەەا لە ساەر قەنەەەرە ای ەنار

اۆ

ەانیشتبوو و باسی ساەەەرخ ەی باۆ ەوو اچە گەورخ ەی ەخگێاوارەوخ
ە لەگە ەناراڵە انیا

اااتبوو باۆ ەاااڵی ەاراک و باو یااا  .ەخرااانزانی

ئ ا ەوۆ ەخگەنە ااب و ەخبااوو ەخسااتب بە ەاااڵە ەەا بێاانن و نانیااا بااۆ
حازر بکە  ،لەبەر ئەوخی لە بۆڵەوخوتەی باو یا زارخزا بوو .
چە گەورخ ەی خاتوو نەزررخ و ەاەۆساتا زاەو ەت ە نااوی بە ارخ
بااوو ،چێکاای گور وگااۆ و ئااازا بااوو ،سااب ەناااڵی ەخ سااا و حەوت
سا و ڕێن ساڵی ەبوو .ەێرەخ ەی وڕێکی بازی ئێرانی بوو ،بەاڵ
بە رخ ئەوخنرخ زا بوو بەساەرررا ،خساتبوورە اونەوخ و وخک ەخڵاێن،
نەراااارختوانی لەبەری ەاااازخ بکااااات .اااااتی خااااۆی بە ااااۆی ڕەنااااابەرری
ورەخ انی تێراق بۆ ئێرا ەاڵی باو ی ەرەوو ال ئازنارەتییا ڕەرارا
رەبوو .لە ەواریرا بە رخ و ەەر اەرش لەگە رەک ڕێاك ەوتباوو و
اوسا رگیرریا

رەبااوو .ئەواناایش بە ااۆی ەاەۆسااتا زااەو ەتەوخ لە

ئێااارانەوخ خۆراااا گەراناااربووخ ئەو و لەوسااااوخ لە ساااورر ەخژراااا .
ەرچەناارخ ەەر اااە ااوڕێکی خوێناارخوار و ڕێکوڕێااک بااوو ،بەاڵ ئەو
ڕخەتارانەی بە رخی ژنی قبو ەخ رە ،چاونکە ئەو ژنە ەر بە ڕاساتی
بە اارخ بااوو لە ئااازاری و گور وگۆڵیاارا ە زۆر ااار و تێکااوا خەڵااک
باساایا ەخ اارە و حەسااووەریا ڕێ ای ەخ ااات ،ئینجااا تەربوتاررااا لااب
212

ەخرەخ ێنااا اا  :وخی چەناار ڕااوولە ییە ،خااۆی وزااک ئەوخناارخ ئاایش
ەخ ااات ،تااۆ وهرخ ە ەوت ا لاایمە بە بااۆ ەخرساای ااورەی بە ەنااااڵنی
ورە ،ە لە خەستەخانە ئیش بکە بە زەو و ە ەرسا زەەما و
رە شاااەەما لەو ساااۆڕەرەار ێتە گەورخ بەناوباااانەە ئااایش باااکە .ئەوی
ەرکە ەخرەوت تۆ بوۆ سەرری ەا و خاانوو و حااڵی باکە ،بەرنێکای تار
ڕخنەە بۆ ەر ەنراڵێکی خانوور ک بکوێک .باۆرە بە ارخ زۆر بە اارخ و
چاااولەەوو بااوو و ئەوخناارخ ااورەی ڕەنااابەری وخ ااو خۆرااا باساایا
ەخ رە و حەسووەی و بەغیلییا ڕب ەخبرە ،ە ەر خوا خاۆی لە بەاڵ
و قەزاوقەەخر ڕاراسااااتبووی .بەاڵ

ااااچە ەی تااااری نەزراااارخ خااااا و

ەاەۆستا زەو ەت بە ڕاێچەوانەی خوزاکی باوو ،نااوی ڕوونااک باوو،
ئەورااش ەوو ەناااڵی ەبااوو .ئەو ئەوخناارخ تەەە بااوو ،تاااوخ و ئیشاای
ەاڵە ەزی بە تە ا و زەڕوزاۆڕی ەێارەی ە زۆری ەەاوو زاتێک
ەر ەێااارەخ ەی ەخرکااارە .ئەو اااچە نە ئیشااای ەخ ااارە و نە اااار ،بە
بیااانووی ئەوخی ەن ااڵی ورەی ەرە زااەو و ڕۆژ بە ڕێە ا ی ە تااۆر و
خەستەخانەوخ بوو ە نەخۆزە ،بۆ ئەوخی لە ەا ەانیشاێک و ڕاارخ لە
حکوەەت وخربەرێک ە گوارە ناتوانێک ئیش بکات و نەخۆزاە .ەێارەی
ڕووناک ە خزەای خۆراا باوو ،ئەوراش بە سااختە خاۆی گەراناربووخ
سورر و لەوێش ڕوونا ی ێناابوو و لە قەسااب انەرەک ئیشای ەخ ارە.
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زۆری ئیشی بە زەوا باوو ،لەبەر ئەوخ بە ڕۆژ خەررکای ەاا و ەوو
ەنراڵە ەی بوو ە ەخربرە باۆ وەاگیازر ١و ەخرهێناانەوخ .باۆرە ئەو ەوو
خوزاااااکە زۆر زۆر ڕاااااێچەوانەی رە تاااااری باااااوو  ،ەچااااای ەاراااااک و
باو یشاایا زۆر بووارااا بە ەیشااا و ەرۆی ڕووناااک بااوو ە تەەە
نیاایە و نەخۆزااە و ەائاایم لەسااەررا ەخ اارەخوخ و نااازەاری ەاەۆسااتا
زەو ەتی باو ی بوو.
لە گەرەەی قساااە و باساااە انیانرا لەڕاااو خااااتوو نەزرااارخ ڕووی ااارەخ
بە رخ و گوتی:
 -ئەر

بە ڕاسک ،یک خەبەرێکی تە اای خوزاکەزا نەباوو؟ بە خاوا

بە خوا بە ەرێرارای ئە چەنار ڕۆژخی ئا

ساەەەرخ ەر ەڵام لە الراا

بوو و ەخەەوت ئاخۆ ە حک ەە و لێورسینیا چیای بەساەر ااتبب؟ تاۆ
ب ێی ڕخوانە رابنەوخ و ەخرنە رابن؟
ئە

ارخ ڕووناک گورج بووخوخ و ڕێش خوزکی ەوت و بە گەرەی گوتی:

 ئۆ ااا ئو ااا ،بیرەااا چااوو ڕێااک ب ێااین ،وخاڵ زااکور قبااوڕەناابەر ،بە تاااربەتی ە وڕخ ەراا بیناای وا نەخۆزاە ،قبوڵیااا
رە سەررش ئاواتی وڕرا نارەبووخ خەستەخانە.

1

ڕخوزخ و زوێنی حەوانەوخی ەنااڵنی بچووک ە ێشتا تەەەنی ەە تەبیا
نە اتبوو.
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اارا بە
اارە و

خاتوو نەزررخ ەڵی خۆش بوو و ڕاڕ ڕی و گوتی:
 زااەرت ب اب ەاارەانەت ەوتە سااەر  .رااا ڕخباای زااکور بااۆ خااوا .ەرلەبەر ئەو اااوڕخ نەخۆزاااە بێچاااارخرە بەو ئیفلیجااای و بەساااەزەانیەوخ،
چااۆ ئەو ەەااوو ڕێەا رە ێنابوورااا بەو ەەااوو ڕێەا خەتەرناااک و
ەەترسااییەی قاچاااخچییە ئاگرتێبەربووخ ااا  ،ئەو ەنااراڵە بێەونا ەرااا
ئەەە چوار ەاانەە لە ئۆرەوگاا و لەو ئۆرەوگاارە ،حەڕسان و ەخگیارێن
لە سەر سنوورخ ا و ئەو ەناڵە ئەزرەت ەخەخ لەبەر خااتری خۆراا
ە بێن بۆ ئەورووڕا و خارج.
خاتوو نەزررخ ارێکی تر گوتیەوخ:
 را ڕخبای زاکور ،ەر لەبەر ئەو ەنااڵە بەساەزەانە .ەااڵی ساورر ئااوابێااک ،خااوا ەخزانێااک ئێسااتە چەناار چارخسااەری ەخ ە و چەناار گااوێی
ەخەخناااب .بەاڵ بە خاااوا ئەوخ زۆری ڕخناااەە لەبەر خااااتری ئەو ەناااراڵە
ئەوانیا قبو
ئە

رەبێک.

ااارخ بە اارخ اااتە قسااە ،بەەخ ڕێکەنی انەوخ ڕووی اارەخ ەارکاای و

گوتی:
 ئەی بۆ ناڕرسیک خە ە خانی خەسووی اک تە ا چۆ بوو؟ چیایلە خۆی رەبوو؟
خاتوو نەزررخ ەارە ڕوەەی ڕێکەنین و گوتی:
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 بۆ ئەو چیی بوو؟ چیی لب اتبوو؟بە رخ ەر لەسەر ەەا خەنرخ و ڕێکەنین وخراەی ەارکی ەارەوخ و گوتی:
 ڕەنا بە خوا ،بە خوا و بە سەری باو م ەختەوت ەوو سب ساڵە ەرلە سااورر و ئەورووڕ اا بااووخ و ئەو نەبااووخ ە ەوو ەااانەە لە ئۆرەوگااا
حەڕااا

و ەخستبەساااەر باااووخ .ئەوخ چااااوار ەاااانەیش نیااایە لە سااااەر

سانوورا و لە نااو ەزاتی و بە ەخساک قاچااخچی گیاری خوارەبااوو.
بە رخ ەخساتی ێشاا بە سانەی خۆرارا و گاوتی :ڕۆڵە ئەو خە ە خاانە
ە لە ژرانی ارا وا باازانم ەوو ااار بەغاارای ەربااوو و ەوو سااب اااررش
ەر ااااااووک ،ەەااااااوو ژرااااااانی ەر لە گەڕخ اااااای ەەڵکەنااااااری ەوور
نە ەوتبووخوخ.
لێاارخەا خاااتوو نەزرااری ەارکاای بە بێاازارریە ەوخ ەخسااتی ەڵبااوی و بە
چە ەی گوت:
 ەخ زوو ە ڕااێم ب ااب خە اای خااا چیاای لااب اااتبوو؟ بااۆ ئەوخناارخەرێرەاەڕی؟
بە رخ چاوی خۆی لە ەرەێسکی ڕێکەنین سوریەوخ و گوتی:
 ەخ تۆ اار ڕاوخساتە ە چیای رەباوو .خە ای خاا بە قەڵەوی وورگ و قەوارخرەوخ رەک ڕانتۆڵی ینزی لە ڕاب رەباوو ە وخ او ەیال
تیا ەڕابووخوخ و رەک ڕشتێنی ابۆرە انیشی لە سەر بەستبوو .ئینجا
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بلوز و چا ەتێکی ڕیاوانەی ەشای قاوخریاا بە ساەرررا رەباووخ بەری
و لەچکێکی گوڵەوڵیشیا بە سەررەوخ بەستبوو.
رەک قاقای بەرزی لب ەا و گوتی یک ەنی نە وزاتووخ انتاا ەی نەبێاک ە
وخ و وهرززکارخ ا

رەبوورە ۆ  .ئینجا ات وخ ساەر خاۆی و گاوتی :ە

ەوو ەەااتە لەوخوڕااێش چااوورن سااەررا باارخرن لە ئۆرەوگااا ە ،ەر لاای
ااورەری خاااۆی لە بەرەا باااوو ،اااراس و ەوا و ۆڵاااوانە و سەروبەساااک و
سەرڕۆش بە سەررەوخ ،ڕێکوڕێک خەڵک ەڵی ڕوو ەخبووخوخ ،بەاڵ تاۆ ب اب
بەو ڕۆژخ و بەو ڕەلەڕەلە ئەو لەرا لە وێوخ بۆ ڕەررا رەبوو؟
بە رخ گوتی:
 ئااخر ئەوخ لێورسااراوی ڕەنا ا ناارخ ا ئەو ال و ەلوڕەالنا راا بااۆەخبە و بەسەررانرا ەابەزی ەخ ە .
خاتوو نەزررخ بۆ چە ەی تەواو رە و گوتی:
 ڕاسک ەخ ەرک ،ئەی نەبوو ە ئێمەش اتین ،وارا بۆ رەرن .ئینجاەخستی ەا لە قەنەەە ەی لە سەری ەانیشتبوو و گاوتی :ئەی قەنەەە و
ەلوڕەلەی ئێمەش ەر یی ئەوا نەبوو ە تازخ اتین وخرگیرا .
ەاەۆستا زەو ەت لە ژوورخ ەی خاۆرەوخ ااواری لاب ەساتا ە لەو
اتەی گەرشتبووخ ب ،ەرسا خەررکی ڕشاکنینی نووساین و تێاب و
ەلوڕەلە انی بوو .بۆرە اتە قسە و گوتی:
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 ئەوخ بە چای ئەوخنارخ ڕێکەناین؟ ئەوخ باۆ ەڵناسان نانێکماا بارخنب؟ەرەوو چە ەی ەستانە ساەر ڕاب و گوتیاا بە ساەر چااو ،ەەاوو
زتێک ئاەاەخرە.
ەاەۆسااتا زااەو ەتی باو یااا بەەخ خشااەی الڕەڕهی نووسااینە انیەوخ
گوتی:
 باازانم ڕێتااا نەگااوتم لەوساااوخ بە چاای ڕێااره ەناان؟ ااب چیاای لاابقەوەاوخ؟
خاتوو نەزررخی ژنی ەر لە زوێنی خۆرەوخ بە بەرزریەوخ گوتی:
 ئەوخ باسااای ەااااڵی تە اااای خوزاااکەزاەیا ەخ ااارە .زاااکور ئیشااایڕەنابەرێتییە ەراا

ێبە ااب بااوو و قبااو

اارا  .ااوڕخ نەخۆزە ەزاای

ڕخوانەی خەستەخانە را .لە ئۆرەوگاا ەش ەر ڕخوانەی خەساتەخانە
رابوو.
لەو اتەەا بە رخی چی بە سینییە خوارەنەوخ گەرشک و گوتی:
 وخاڵ بابە گیا ئەوخ بە خە ە خاانی خەساووی ااک تە اا ڕێکەناین،چاااونکە لە رە ە ڕۆژخوخ ڕاااانتۆڵی ینااازی لە ڕاااب رەباااوو ڕشاااتێنی
اوبۆی بەستبوو بە ڕشتیەوخ.
ەاەۆستا زەو ەت ەنار لێاوی ڕشاکوت و زخرەخخەنەی گرتای ،زۆر
ە ڕێکەنیی و گوتی:
218

 ڕااانتۆڵی یناازی لە ڕااب رەبااوو و ڕشااتێنی ااابۆی بەسااتبوو؟ ئەوخیک نییە .ئێوخ ەوتا بکە وبۆی ەرێنرێکیشر نەگرێک بازە.
خاتوو نەزررخ بە ەنر تووڕخبوونەوخ گوتی:
 ئەوخ باااۆ وا بەو ەەقیااارخ ەخڵێااای؟ ئەرەڕۆ ئەو لەوخەا ەااااوخ وای ڕااابب ێیک؟ گوناحک ەخگات قسەی وا ەە ە.
ەاەۆستا زەو ەت گەرشتە الی و سەررێکی رە و گوتی:
 بۆچی وا نەڵێم؟ ئەی ە ئەو ڕازی بێک ڕانتۆڵی ینز لە ڕب بکاات وڕشاااتێنی ااااوبۆی ببەساااتب ،باااۆچی ئەوخش نا اااات .باااۆچی ئەوانااا ی
اتوو وارا نە رەووخ؟
خاتوو نەزرر بە ەڵچوونەوخ ەستارە سەر ڕب و گوتی:
 ئەرەڕۆ تااو خااوا ئەوخ قسااەرە ەخرکەرااک؟ ئەرەڕۆ سااەرر ە چاای بەوەاەاوخ ەخڵێک.
چە انیا ترسا لەوخی ەارک و باو یا بایکە بە زاەڕ ،بە تااربەتی
ە خەتاااای ئەوا باااوو ئەو قساااە و باساااەرا ەاەەزرانااار .باااۆرە اااچە
بچوو ە ەرا

ە خۆزەورستی بااو ی باوو ،لێیاا

ااتە ڕێشاەوخ و بە

ەارکی گوت:
 -ەارە گیا ئەوخ باو م بە گاڵتەوخ وا ەخڵێک بۆ ئەوخی ڕێبکەنین.
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خاااتوو نەزراارخ چااوو ەخسااتی بشااوات تاااوخ و بێااک نااا ب ااوات .ە
گەڕارەوخ الراااااا  ،ساااااەرری ەێااااارخ ەی ااااارە و بە زخرەخخەنەرە ااااای
تەوساوریەوخ گوتی:
 ئەرەڕۆ ئینجااا ئەوانەی اااتوو و وارااال گ

اارەووخ ،ئەوا گەنجاان و

ەێرەخ انیا تێک ەخچن و ار ەخبن و یا باوونەتەوخ .ڕیااوخ ە

زوێن رە ب ەخ ەوێک و ژنە ەزای زاوێن ڕیااوێکی تار ،یای وازایا
ەرە بەرنێکاااای تاااار ەخگەڕێاااانەوخ الی رە تااااری ەوای ئەوخی زااااوقەی
رە ێکیا ەخەخ بە ر  ،چونکە ە یا بوونەوخ ،زاوقەرە ی ەخەخناب
بااااۆ خااااۆی و ەناااااڵی ە تیاراااارا بێااااک ڕیاااااوخ ەش ەرااااارخ زااااوقەرەک
وخرەخگرێااک .ئیتاار ەواراای وا ەخ ە و ەخگەڕێاانەوخ بااۆ الی رە تااری و
زااوقەی رە ێکیااا ەخەخ بە اار  .ئەەەش بااۆ اسااوی و تیجااارخت وا
ەخ ە .
بە رخی چیا

اتە قسە و گوتی:

 ەخی ااار وخر و نانە ەتااا ب ااۆ  .سااەری خۆتااا بەو ااۆرخساختەچییانەوخ گێر ەە ە  .ارا

ە ەخەانەوت اورەرن ،ئەورووڕای

خەررااک ەخبااوو بۆەااا ەخگرر اا  .بەاڵ ئێسااتە بە خااوا خەڵااک ڕووی
نااارەت ب ێااک ااورە  ،ئەو بلااوەچی و ەرچیوڕەرچیااانە ئەوخناارخ زااتی
خرائ ەخ ە و ئابوووی ورە ەخبە .
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بە رخ ەخستی ەا بە سنەی خۆررا و گوتی:
 ئۆ ا ،ئەگەر گوێتا لەو چەی اوڕێم ەخبێک ە تەر ماانی ەخ ااتلە بەرنی ئەو ڕەناابەرانە و بەرنای اربەەخساتانی حکاوەەت ە ڕەناابەر
وخرەخگاار  ،بە خااوا ەخرەااوت ەر بااۆ ئەوخی وخررااا بەاار  ،نەوتااب
قسە ەخ ە  ،خەڵک ەر س ری سووڕ ەخەێنب .چە ە ەخرەوت زۆری
ڕوو نی ایە بی ااێم .لە سااەر ەێاازخ بچااوو ە ەی نااان وارە ەانیشااک و
ەخستی ەارە قائ و ەوچک و ەوتە برنجتێکرە  ،بە ئەسواری ساەری
لەقانر و لەبەر خۆرەوخ گوتی:
 -ەخی گو

ەەەخنب ،نانی خۆتاا ب اۆ  .ئەوانە بە ئاێمە چاار ناا رێن

و باسی ڕیسیی ئەوانە ەر نابوێتەوخ.
ئیتاااار ەەوورااااا

ەوتاااانە نااااان وارە و ڕارووگ ناااار و ە چەە ااااک.

ەاەۆستا زەو ەت بە گوڕی ڕوخوخ ڕووی رەخ چە انی و گوتی:
 ەخسااتا خااۆش بێااک .ئەەە اەتااا ئە ڕ ا وخ خۆزااەتا لااب ناااوخ؟ەر بە ڕووتی ەخخورێک بەبب زلە و یک.
ڕووناک ڕێکەنیی و گوتی:
 ەرارخ بە رخ لێی ناوخ.ەارکیشی ڕارووخ ەی ەخەی قوت ەا و سەررێکی رە و گوتی:
 -ئۆف ەخستک نەناڵب ،ەازەڵ

ەەوو ارێک ەر لە خۆت ەێک.
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بە رخش بە ەڵێکی خۆزەوخ گوتی:
 راخوا نۆزی گیانتاا بێاک .بااش باوو زاکور ئا ەوۆ زاەەمە باوو وتااوانیم بااێم .ئەگینااا ەا نااابوو ئەگەر اتنە ەتااا ڕۆژێکاای تاار بااوارە،
ەخبوو ئیز وخربەر لە ئیش.
لەو اتەەا چر ەی لیلی ەخرگا ات ،ەخرگا ارارەوخ ەێارەی بە ارخ و
ەێااارەی ڕوونااااک و اااوڕخ گەورخ ەی ەاەۆساااتا زاااەو ەت و خااااتوو
نەزرره رەرا بە ەاڵرا.
 -ەەوورا بە گەرەی ەوتنە بەخێر ێنانی رە تری و ەخساتلەە

و

ەرارە ی زۆر.
ئەەاااا لە ساااەەەر اتبوونااا وه و زۆر نەباااوو گەرشاااتبوونە ەاااا  ،ئەو
وڕانەش لە ەخرخوخ و لە ئیش اتبوونەوخ .ەەااتەت لە ساەر سافرخ
ێیااا بااۆ اارەنەوخ و گوتیااا ەخی ئێااوخش وخر نااا ب ااۆ  .ئێسااتە
زۆرتا برسییە .نەورۆزی وڕی خاتوو نەزررخ ە تەەەنای نزراک ٣٢
سا ەخبوو و وڕی گەورخی بوو ،ە ەارکی ااتە ڕێشاەوخ و ەخساتی
رەخ ەلی ،نەورۆز بەەخ ەاچکرەنی ەارکیەوخ گوتی:
 راااخوا بەخێاار بێیااتەوخ .ێتااا ئەوخناارخ ەرااار بااوو ،ەختەااوت چەناارەانەێک بوو ەوور ەوتبوونەوخ لێما .
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نەورۆز ەارکی بەرەا و چووخ الی باو ی ،لەوێش ەخساتیا

ارەخ ەلای

رەک.
 وخر باو ە ،وخر ەانیشن ،ەانروو ەخزانم .چە انیش ەستا وێیا بۆ وڕخ ا چۆ

رە و ەر ەسەرا قااڕە ەی بارە و چاووخ

زوێنێکی تری ژوورخ ە.
خاتوو نەزررخ سەررێکی وڕخ ەی رە و گوتی:
 ئۆ ااا ەارکااک بماار  ،ئەوخ بااۆ ئەوخناارخ چ کاان ەراااری؟ ەخسااک و ڕلااکێشتا ەر ڕۆنی ڕێوخرە ،قۆڵک ،زانک ،ئەەە چیک رەووخ؟
نەورۆز ڕێکەنیی و گوتی:
 ئەەە لە ەرەوخ خااۆەم ڕاااک اارەووهتەوخ و ەخسااک و ڕلاام زااتووخ،ەچی سەرر ە چیم ڕب ەخڵێن.
نەورۆز قسە ەت تەواو رە و گوتی:
 لە بەراااانیەوخ لەژێااار ئوتاااوەبێلم و خەررکیاااانم ڕۆنیاااا ەخگاااۆڕ وتارەرا ەخگۆڕ  .ەخ ەرارخ وا ەرار ەخبم .نەورۆز سەررێکی ەارکی ارە
و بە گەرەی و خۆزییەوخ گوتی:
 -قەرنااا ە ،ئاا ەوۆ ە تااۆرخ ەلیااۆنێرخ ەی ئازاانا

ە ەەااوو ارێااک

ئوتوەبێلە ەی بۆ ڕاک ەخ ەەەوخ ،ەخزانی ئ ەوۆ چیی ڕب گوتم؟ گوتی:
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ئوتوەبێلە بچوو ە ە ەرسا ڕۆنی لب ەخچێک .قەرار ەاوخ بیارخ بە
تۆ ،چونکە ئەوخنرخ ئیشک ڕێکوڕێکە.
خاتوو نەزرری ەارکی گوتی:
 ئینجا بە چەنر ەختراتب؟ ڕارخت لە و بوو؟نەورۆز بە خۆزییەوخ گوتی:
 ڕااارخی چاای و باااری چەنااری چاای؟ ەروا بە خااۆڕاری ەخەااراتب بااۆخۆ  .تۆ ەخزانی ئەو ە تۆرخ چەنر ەخوڵەە نرخ؟
خاتوو نەزررخی ەارکی و خوزکە انی و ەەوورا ەڵیا خۆش بوو.
ەارکی اتە قسە و گوتی:
 ئۆ ا را ڕخبی خوا سەە ئەوخنرخی تری براتب .ئەەە چاۆ ە تاۆرێکە،خەڵکی وا وا ەاوخ و وا ەرە لە زخەانەەا.
ە ر اەی ەێارەی بە ارخ ە ئەوراش لە تێب اانەی گشاتیی ساتۆ هۆڵم
ئیشی ەخ رە ،بەەخ گازگرتنەوخ لە ڕاروو گوتی:
 ەرارخ ئوتۆەبێلە ەی زۆر ۆنە.ەر خۆی وخراەی خۆی ەارەوخ و گوتی:
 ئینجا با ۆنیش بێک ،ەر ەاڵی ئاوا بێک.نەورۆز ڕێکەنیی و بە سەرسووڕەانەوخ گوتی:
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 ورخ ا ە ۆنی چی؟ ڕاستە تازخ نییە ،بەاڵ ئەو ە تاۆرخ ەلیاۆنێرخسااااواری ئوتااااۆەبێلی ااااۆ و ڕە ااااکەوتە نااااابب .ئەوخ ئە ئوتااااوەبیلە
سوو ەڵە بوو ڕێای ەخچاووخ خەساتەخانە ەی و ساەری نەخۆزاە انی
ەخەا ،چونکە سوو ڵە بوو.
ەاەۆستا زاەو ەتیش ەوتە قساە ە لەوسااوخ زۆرتار ەر گاوێی لاب
ەخگرتن .بەەخ نان وارەنەوخ گوتی:
 وخاڵ بابە اری ڕاسک بێک و لە یاتیی ئێمەش سوڕاسی باکە .ئینجاالەوخ بازتر چی ەرە ،ەاەۆستا زەو ەت ساەررێکی اوڕخ ەی ارە و
بە خۆزییەوخ گوتی:
 ەتیو ئیتر بۆ وێم ورسک ،ەخبب بەبب وخستا بمبەی.ەەرخرروونی ەێرەی ڕووناک بە گلەریە ی گاڵتەوخ گوتی:
 تازخ ات ۆنە خەاڵت؟ ئەی ەااەە گیاا ەان ەەاوو اار نااتبەەەئەو ەاااااڵی ئازاااانارانەت و بااااۆ ئەو زااااوێنانەی بااااۆی ەخچیااااک؟ لەڕااااو
ەەرخرروو باسە ەی گۆڕی و گوتی:
 ەخ ئێاااوخ اااار باسااای ساااەەەرخ ەتانما باااۆ باااکە  .ئێاااوخ باااۆ ئەوۆنفرانسااە گەورخرە ەختااوخت رابااوو  ،باازانم ەر باسیشاای نااا ە .
ئێمە لەو ڕۆژخوخ ە ڕۆرشتبوو  ،خۆەا باۆ ئەو باساە خۆزاە حاازر
رەبوو ە بزانین چیتا بۆ ورە رەووه.
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خاتوو نەزررخ لە سووچێکی ژوورخ ەوخ اتە قسە و گوتی:
 -باسی ۆنفرانسە ەەا ەخڵێیک؟ ئەو باسە بە

اۆرخ بااس نا رێاک.

ەخبااااب لە نااااان وارە ببیاااانەوخ و ەانیشااااین ،بەەه چاااااخوارەنەوخوخ
لەسەرخۆ باسی بکەرن ،باسی ئەو سەەەر و ئ و چوونە بۆ ۆنفران
ەانیشتنی تاربەتی ڕێورستە.
ەەاااااوو ەانیشاااااتوا

رەراااااا بە ەرا و خۆزااااای .ەر ەساااااێکیا

قسااەرە ی اارە و بە ڕەلە چاااوخڕێی گێااوانەوخی بااوو  .لە نااان وارە
بوونەوخ ،سفرخ ەڵەیرا و ەێزی نان وارە ساوارەوخ و ساینی و ڕیااڵە
و ترەاازخ چااای لە سااەر ڕرااز اارا .ەەات ا ت ەەااوو ااۆ بااوونەوخ و
ەانیشاااتن .ڕوونااااک ەنااار

خاااۆی گاااورج ااارە و ەخساااتی ااارە بە

چاااااتێكرە و ەابەزااااکرەنی بەسااااەررانرا .ە ڕراااازی چاەابەزااااکرە
گەرشتە ەاەۆستا زەو ەتی باو ی ،باو ی ەخستی برە بۆ چاارە ەی و
بە ڕوورە ااای خۆزاااەوخ ساااەررێکی ڕووناااا ی چااای ااارە ە زۆر بە
تەەبەڵاای و ەخەااررێر و بیااانووگر ناااوی ەخر رەبااوو .باااو ی سااەررێکی
ەانیشتوانی رە و ەر وخک ڕقیا

ەستێنب ،گوتی:

 -بێنە ەی ەخساتە انک خاۆش باب ،ەخباا ەر ب اێن ئە

اچە اوانە

ەەت ا رخە و تەەە و قوخقااو ەرخ .ئەوانەی وا ەخڵااێن بااۆ خۆرااا وا
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ەخڵااێن ،ەخ سااەرری ئە چااارە ااوانە بااکە و ئە

اووئ و ڕیاااڵە ڕااا ە،

بزانە چای ەخستی ب وا بەتا و ڕێکوڕێکە.
ەەرخرروونی ەێرەی ڕووناک ەڵی ەارب و بە زخرەخخەنەوخ گوتی:
 باااۆچی ەااااەە گیاااا ؟ تاااۆ ێشاااتا چاااارە ەت خاااوارەخوخ وا ەوتیاااتەەەەحی؟
لێرخەا ڕووناک بە سینییە چارە ەوخ رەک ئااوڕی لە ەێارەخ ەی ەارا وه
ە ەخ ساااااڵێک لە خااااۆی گەورختاااار بااااوو .بە رەک زاااارر ە قیوانااااری
بەسەرررا و گوتی :ئەوخ بۆ وا ەخڵێیک؟ ئە ەاخە چییە لە ەڵترا؟
خااااتوو نەزرااارخ بە ەنااار

ەڵچاااوونەوخ ااااتە قساااە ،ڕووی ااارەخ

چە ەی و گوتی:
 ئەوخ چییە چم ،ڕەنا بە خوا قسەی گاڵتە و خۆزیش نەەاوخ ،بۆچیەەرخرروو چیی گوت؟
نەورۆز ە زۆر ڕووخاااۆش و گااااڵتەچی بااااوو ،چاااارە ەی لە ەخسااااک
ڕوونا ی خوزکی وخرگرت و بە ئەسواری سەری لاب بارەخ ڕێشاەوخ و
ڕێی گوت:
 ئاای بارا ە اار و ەخەاررێری .بە ڕاساتی لەچاو نەچی .تاوخ و ئاەە ەنررەەزک ناگاتب.
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اونەرخەا رە ەەای لە

ڕووناک لە یاتیی تووڕخ بێک ،بە ڕاێچەوانەوخ ،بە قساەی بارا ەی زۆر
ڕێکەنیااای  ،چاااونکە لەگە بااارا ەی زۆر ڕێاااک باااوو و زۆری خاااۆش
ەخورسک .بۆرە بەەخ قاقای ڕێکەنینەوخ بە برا ەی گوت:
 ئاەە ەنررەە ێیە؟خاااتوو نەزرااری ەارکاای ەڵااای ەارااب و لە یاااتیی ااوڕخ ەی وخراەااای
ەارەوخ و گوتی:
 ئااەە ەناررەە ژنێکای ااری ەربەزخ باوو لە گەڕخ ای قەزازخ ااانیساااالێمانی .لەبەر ئاااااەە ەنااااررەە زۆر ااااار ە

ەس ەخرااااانوێرا بە

ااۆاڵنە ەەا تااب ب اوەڕ ئەوخناارخ بیااانووی ڕااب ەخگاارتن و زااەڕی ڕااب
ەخەرۆزتن .لە ناو بازاڕ و قەرسەرریشرا خەڵکی خۆرا لێی الەخەا.
ەاەۆستا زەو ەت قوەێکی لە چارە ە ەا و گوتی:
 رەتنی الی ئێوخ ڕووناک وارە؟ ئەوخنرخ ارخ؟نەورۆز بە ڕێکەنینێکی لەسەرخۆوخ گوتی:
 وخاڵ ب ێم چی؟ تۆزێکی ەاوخ وای لب بب.ڕووناااک قسااەی نە اارە ،ااووڕە چااارە ەی باارە و بەەخ بۆڵەبۆڵاا وه
چووخ چێشت انە.
بە رخ و ەێرەخ ەی ەر وخک ەخرانورسک ئەو باسە ۆتاری ڕاب بێانن،
باااۆرە رەک لە ەوای رەک ڕەلەی گێاااوانەوخ و باسااای ۆنفرانساااە ەرا
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ااارە .بە تااااربەتی ە ەخباااوو بەەڕێااانەوخ ەاڵە ەراااا

ە ەوور باااوو و

ەخبوو ەوو زەەەنەەەر بەۆڕ تاوخ و ەخگەرشتن.
ئاخری خاتوو نەزررخ سەررێکی ەێرەخ ەی رە و گوتی:
 -ەخ باسیا بۆ بکە .ئیتر ئێمەش ناخۆزما

رە.

ەاەۆستا زەو ەت سەررێکی رە و گوتی:
 ئەی تااۆ بااۆ باساایا بااۆ نا ەرااک ،تااۆ لە ەاان بازااتری ەخگێااورتەوخ.ورەخبابەتە انیشی بازتر ەخزانیک.
خاتوو نەزررخ بە زخرەخخەنەوخ گوتی:
 بازە ەان ئەو باساەتا باۆ ەخگێاوەەوخ ،بەاڵ باا ڕووناا یش بێاک وگو بەرێک .چونکە باسی تۆزێکم بۆ رە لەگە بە رخ.
نەورۆزی بارای بااانەی ارە و ڕوونااا یش بێارخنر ااات ەانیشااک ،ەر
وخک لە ەخروونیرا ل خۆی تووڕخ بووبێک.
 ڕاسااک ەخ ە خەررکاام لە تاااەی ەخرەخ ە  .بااۆ ئەوخناارخ ەخقیااوێنمبەساااااەر ەەاااااوو ەساااااێکرا؟ وخاڵ ئیتااااار ەو ەخەخ وا نە ە  .ئەو
ەەرخرااااروونە ەاەاااااوخ چیاااای گااااوت وا چااااوو بە گرراااارا و زاااااتانر
بەسەرررا.
خاتوو نەزرر سەررێکی ەانیشتوانی رە و گوتی:
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 ەاراارخی چاای؟ ەس نەبااوو ەیلمێکاای یااررۆریما بااۆ بەرێااک ،تاااوخ وبتانرریارە ە چۆنما ڕاەخبوارە.
نەورۆزی وڕی بە گەرەییەوخ ەخستی ەڵبوی وگوتی:
 ئاخ خۆزگە لەگەڵتا بووەارە ،ئەوسا ئیتر ەر خەررکای ڕخسامەرتنو یررۆگرتن ەخبوو .
ەاەۆساااتا زااااەو ەتی باااااو ی سااااەری ڕاوخزااااانر و بە زخرەخخەنەوخ
گوتی:
 ەخ تۆ ار ڕاوخستە با باسە ەتا بۆ بکات.ەەر اەی ەێرەی بە رخ بە خۆزییەوخ اتە قسە و گوتی:
 -ەی ەخساااتا خاااۆش بێاااک .بە ڕاساااتی باااانەکرە باااۆ ئە

اااۆرخ

ۆنفرانسانە زۆر قازانجی ەرە .ئینجا ەخسک ب ەخ ەوێک؟ ئینشائەاڵ
ورە بەختی ەستاوخ.
ەاەۆساااتا زاااەو ەت لە

ەەاااوو ڕێچوڕەناااا و ەووروەرێااارریە تااااقەتی

چوو ،ڕووی رەخ ژنە ەی و بە ەنر

ەڵچوونەوخ گوتی:

 ەخ بیبوێنەوخ و قسە ەت تەواو بکە.ەانیشااتوا

ەر كەسااە قسااەرە ی اارە و چاورااا بااوریە ەخەاای خاااتوو

نەزررخ.
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خاااتوو نەزراارخ چاااری نەەااا ،بە ڕێکەنیاانەوخ ەخسااتی ێشااا بە ساانەی
خۆررا و گوتی:
 ئۆ ا ڕۆڵە راخوا ەس ۆنفرانسی وا نەبینێک ،ۆنفرانسی چی؟ ەرئەوخنرخەا خۆش بوو تا و گەرشتینە زررخ خۆزە ەی نزرک رۆنا .
خاااتوو نەزراارخ تااۆز ڕاوخسااتا و بیااری اارەخوخ ،ەوار ای گااوتی :وخاڵ
بیار نیایە ،ناااوی زرارخ ە ەنار قورسااە .ەخی ەرچۆنێاک بێاک ،تااا
ئەوێما خۆش بوو ،ئیتار لەوێاوخ ڕەناا بە خاوا ااەر بە حاڵماا باوارە،
ەر ەس بە ەس نەباااوو ،خەڵاااک ەخباااوو بە ژێااار ڕێاااوخ ،حەواڵە بە
خوارانە ئەوخنرخرا خەڵک بانر رەبوو ،لە ەەاوو زاوێن و ەرت و
قوژبنی ەونیاوخ ،ەر بااس نا رێاک و نااگێورێتەوخ ،ئەزاهەەوبی

ەر

نانی زۆر ەبوو و خوارەنی زۆر و ەشە ەبوو و یچی ە.
نەورۆزی وری بە سەرسووڕەانەوخ سەرری رە و گوتی:
 ئەی باساای ااورە؟ ناااەە و سااکااڵخوێنرن وه ە باااو م بەسااەزەانەەانەێک بوو خەوی لب حەرا بووبوو؟
خاتوو نەزرر بە ئەسواری ڕێکەنیی و گوتی:
 سکااڵناەەی چی و ڕسووڵە و اغەزی چی؟ تاۆ ەر ب اب بااش باووبە ساەالەەتی گەڕارانەوخ .ئەەە ەوو زاەو بااوو لە نااو ڕااڕۆڕەا گیرەاا
خوارەبوو و نەەخبوو ەابەزرن.
231

ەاەۆستا زەو ەت بە گەرەییەوخ گوتی:
 قەرنا ا ،ەنرێکیا گوتیا سکااڵناەە انتا بە ڕۆسک بنێر باۆ ابگشتییە ەی حقوقی ئینسا  ،ئەەرخسە ەزیا ەارنب.
خاتوو نەزرر ەستارە سەر ڕب و گوتی:
 ەخ را خوا وابێک ،بەاڵ بە خوا باوخڕرا ڕب نا ە  ،ڕخناەە ئەوسااشەس سااااەرررا نە ااااات .خاااااتوو نەزراااار وای گااااوت و ڕووی اااارەخ
حەەاااەە ە و گااوتی :بااا ااار بچاام نوێرخ ااانم بااکە  ،زۆر قەرزار
ەەوورم لەسەر ۆ بووختەوخ.
وڕخ ااا و چە ااا
نێورا ڕب ەا

ەەااوو سااەررا لەو قسااانە سااووڕ ەااا .ەناار

ە ەی ەس ەبووخ لەسەر ەەقیار بکااتەوخ و گاو

لە سکااڵ انی بەرێک .یی ەرکەزیا ڕێکەنین و گوتیا :
 گااو ەەەخنااب .ەر چۆنێااک بێااک ،بااۆ خۆتااا سااەەەرێکتاناوچەگۆڕرنتا

اارە و

رە و بینی.

ە تۆر تاەلیش لە لەنرخ

ەر سەتات و ڕۆژی ەخژەاارە ە ەی ڕۆژی

ڕێنجشاااەەمە ەێاااک تااااوخ و بچێاااک بە ڕیااار ڕۆزخ و ەاراااک و بااااو یەوخ و
لەوساوخ ە لە سەەەری ۆنفران
بااۆ رەبااوو و اتنە ەرااا

گەڕابووخوخ ،ەوو سب ار تەلەەاۆنی

ەر ەوا ەخ ەوت .باا اڵ ئە ڕێنجشااەەمەرە

تەواو ،رەتناای ەوو ڕۆژی تاار ەخگەنە لەناارخ  .ە تااۆر سااەری خااۆی قااا
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رەبوو .ئەو چەنر ڕۆژخ و ئەوختی گەڕابووخوخ ،ەر خەررکی زاوقە ەی
و زااتنی بەرگەنااوێن و ورناای بەرگەسااەررن و ڕو رەناای سااەال ە بااوو
لەبەر ڕۆزخ و ەارک و باو ی ،بۆرە لە سەر ئاگر چاوخڕێی ەخ رە .
ڕۆژی ڕێنجشەەمە گەرشک .ە تۆر تاەلیش گەرشتە ەروەگای ێرروو،
خۆزاای بە چااا ی تاساولووس ەابااوو و زاایک رەبااوو ،بە ڕەرۆزااەوخ
ەر سەرری تەلەەزرۆنی ەروەگای ەخ رە و ژەارخ و ناوی ەوۆ ە انی
ەخخوێنرخوخ و بە خەرا

ەەوو ارێکی بۆ خۆی ئاسا

رەبوو.

ئێساااتە ەاااوۆ ە ە نیشاااتەوخ و ڕۆزخ و ەاراااک و بااااو ی ەێااانە ەخرهوخ،
رە سااەر سااواررا ەخ ااات و ەخرانباااتە ەاا ت و زااوقە ەی خااۆی تااا
ڕشاااوو بااارخ و ناااا ب اااۆ  .ەوارااای ەخرانبااااتە ەخرخوخ و لەنااارخنیا
ەخگێو  ،ڕخنەە ەر ڕازریا بکات زوێنی ر نەگر و لە ەا تە ەی
ئەوەا بن ،لەوانەرە ڕێشیا ب ێک:
 -ئێوخ لێرخ بن و خۆ ەخچم بە زەو لەگە

ااوڕێکە ەخبام ،ئەی باۆ

نا؟ لەوخ بازتر؟ ەەووی ەوو ەەتەرە ،بۆ ەن ئاسانە و باۆ خۆزایا
قازانجە .ڕارخ ەرا بۆ ەخەێنێتەوخ ،ئەو ەەوو اارانەی ەان ەخراکە و
ەخ ئەوخنری تررش ەر نا اتە زخرەخخەنەر ی ڕۆزخی وا .
ە تااۆر تاااە لەو خەرااااڵنەەا بااوو ە لەڕااو سااەری ەڵبااوی سااەرری
تەلەەزرااۆنە ە بکااات ە لیسااتەی ەوۆ ە ااا چاای ەخڵێ اک ،ە تااۆر ر ا ک
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ەااوچو ی خۆزاای ڕیاااەا ااات ە بینیاای ەااوۆ ە ە نیشااتووختەوخ و وا
ڕێبوارخ ا لە ۆڵی انتاا و ەلاوڕە وخرگرتارا  .ە تاۆر تااە وخک
ەنااارا و ەرزخ ااااری لاااب اااات و ەوتە چااااوگێوا و ڕاوخساااتا و
ڕیاسااە ،ڕێبااوار بە لێشاااو ەخ اااتنە ەخر  ،بەاڵ ڕااارچە نووسااینە انی
سااەر ەلوڕەلە انیااا ەرااار بااوو ە لە زااوێنێکی تاارخوخ اااتوو و بە
ەوۆ ەی تر ااتوو  ،ئااخری لە ەوای ڕەرۆزای و چاوخڕوانییا ی ڕاو
ەراسااااا  ،سااااەری ەارااااک و باااااو ی ڕۆزخ ەخر ەوت ،ئەەە ڕۆزخش
بەەواراااانەوخرە .ئەی ئەەە ێااایە لە تەنیشاااتیەوخ وا بە گەرەااای قساااەی
لەگە ەخ ات ؟ ڕخناەە رە اب لە خزەە اانی ئەوێیاا بێاک ە ئەو چەنار
ڕۆژخ لە ەاڵیا بوو لە زررخ ە .لە ەوورخوخ ڕۆزخ چاوی بە ە تاۆر
ەوت و ەوتە ەخسااااتبەرز رەن وه و ەخستواوخزااااانر بااااۆی بەەخ
زخرەخخەنە و ڕووی خۆزەوخ .ب گەرشتنی ەاراک و بااو ی باوخزایا
رە بە ە تۆرەا و بە گەرەییە ی زۆرخوخ ەواڵیا ڕرسی.
ڕۆزخش ەخستی ەارە ەخستی ە تۆر و ەخستی گوزای و باوخزای ڕێارا
رە و ەاچیشی رە.
ە تۆر چاوی لە خۆزایانرا ڕێشکەوڕێشاکەی ارە و وخک سەرخۆزای
لب ات.
 ئەی اوار خوارە گیا ئەوخ چ بوو؟234

 وای لەو ەخ و لێوخ گەر و بەتینە. اوار اس بوو لە بۆنی تەتر و گواڵوی.ە تاۆر لەڕااو ااتەوخ سااەر خاۆی و سسااک باوو ە ڕۆزخ ڕووی اارەخ
وڕخ ەی لەگەڵی بوو ،سەررێکی ە تۆری رە و بە رە ی ناسانر .
بە ااورخ ەی گااوت :ئەەە واونکاالر وەااا رااا خااا ر ە تااۆر تاااەلە و بە
ە تۆر تاەلیشی گوت :ئەەە ێنرری ەخستەیرانمە.
باو یشی زۆر بە گەرەی سوڕاسی ە تۆری رە و گوتی:
 بە تەلەەاااۆ ئاااوتێلێکی بااااش و ەرزانماااا لە نااااو لەنااارخ ەخساااکەوت ،باااۆرە ئیتااار تاااۆ ئەزرەت ەە ێشاااە ،خۆەاااا ەخڕۆرااان .ەوارااایش
تەلەەااااۆ لەگە رەک ەخ ەراااان بااااۆ ئەوخی رە تاااار ببینااااین .لەگە ئە
قسااەرە لێیااا ەا و زااوێن ااوڕخ ە ەوتاان ە رە ااب لە ناساایاوخ انی
وڕخ ە اتبوو بەەوارانرا.
ە تااااۆر لە زااااوێنی خااااۆی سااااو بااااوو ،بە حەڕەساااااوی ڕاوخسااااتا و
نە ااوواڵرەوخ .ڕازااا بە ەەلااولی و ەنەاااوێکی بێتااین و لەسااەرخۆ و
وخک نەخۆزێکی بێ ا ڕووی رەخ زوێنی ڕاگرتنی ئوتاوەبیلە ەی و
گەڕارەوخ ئەو زوێنەی لێی اتبوو.
گەالوێر
لەنرخ ٠٢٢٣
235

236

