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پاژی دەیەم

چهند ڕۆژ بو که به ڕێوه بو .مانددووی و ناڕهحدهت تدهنگیان پد هدهڵچنیبو .لده و ڕۆژهوه کده لده هاواڵدهکان هدهڵبڕابو ،بیدی لده
وهزع دژوار خدی و خدهباتگێڕان دیکده دهکدیدهوه .هدهرچ خدی دێندا و دهبدید ,نده دهتدوان دهربداز بد لده خدهیااڵت نداخی و
تیسهکان داهاتوو .بییکیدنه وه له هاوڕێ شههیدهکان گیانیان ئازار دهدا .ئه و به دڵێک پڕهوه بهرهو چارهنوسێک نادیار دهچدو.
ماندو و هیالک ،له سهرما سڕکهر پاییز دا بهرهو گونده خنجیالنهکه خییان ههنگاو دهنا .ههناسه سدارد تێکدهڵ بده سدیوهبا
سارد پایز دهبو .ووشکه با له سهرو چاو دهدا و لێوهکان ووشک دهکید .جار و بار له سهر تاته بدهردێک دادهنیشد و دهسدی لده
ئهژنییان وهردێنا .لهو کاتانده دا تووشد سدهرگهردانییهک ندا هومێدد کدهر دهبدو .کاتێدک لده نێدو دهریدا بییهوهرییده کدان دا مهلده
دهکید ،تهنیا بییهوهری مامز بو که فێنکای به دهروون دا دێنا .ئهو ههسیه تهنیا تیشکێک بو که دڵ ڕوناک دهکیدهوه و هیوایهک
بچوک پ دهبهخش  .بههیوا دیینهوه مامز به قورس و قایم هه نگاو ههڵدێنانهوه.
ڕۆژ له درهنگان دابو ،دنیا بهرهو خامیش دهچو .سهگان دهسییان به سوڕانهوه کیدبو ،جار و بار لورهیهکیان دههدا  .خدهڵک ڕوویدان
له ماڵهکانیان دهکیدهوه .ژنێک دوو مانگا وهپێش خی دابون و به شولکان لێ دهدان و بدهرهو تهویلده ڕاو دهندان .پیداوێک پیدی بده
سوار گوێدرێژێک به رهو ماڵ دهچیوه .جار و بار نهقیزهیهک له بن کلک دهکوتا ،کهر ههڵدهبهزیدهوهو جوتده داویشدین .کدابیا کده
لدده تیسددان سددهر دادهنهوانددد ،خددهریک بددو بدده دم دا بکهوێیدده خددوار .خددی ڕاسد دهکددیدهوه و بدده توڕهییددهوه لینگد لدده گوێدرێژهکدده
دهکوتان .هیوا به ئهسپای له پشیییهوه دهڕۆی و ههوڵ دهدا زۆرتی لێ نیزیک بێیهوه ،دهیویس بیناسێیهوه جا قسه لهگهڵ بکدا.
ههنگاوهکان توندتی کیدن تا به کابیا بگاتهوه و خی ل ئاشکیا بکا .ووشکه سهرما پاییز لهش ئینسان دهچوزاندهوه ،هدهردووک
ڕێبوار به پهله بوون تا خییان بگهیهننه ئاوای  .هیوا ههرچ تین ت دهکید به کدابیا سدواره نهدهگهییدهوه .ئاخیهکده بییدار دا
بانگ بکا و خی پ بناسین  .هی بهڕێز ،خاڵه ،کدابیا لده گوێدرێژهکده ڕاخدوڕ  ،هیشدش ،هیشدش .ئداوڕێک لده هیدوا دایدهوه و
بانگ کید ،کێ بیاله ،چ دهوێ؟ له گهڵ منیه؟
بهڵ لهگهڵ تیمه .کهمێک ڕاوهسیه ماڵ ئاواب  ،دهڵێ دوڵدو ڵ پ یه کهس ناگات .
کابیا وهاڵغهکه ڕاگی و ئاهێک ههڵکێشا ،ئا بیاله ،دوڵدوڵ چ .
هیوا گهیشیه مامه پییه ،سهالمون عەلهیک.
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وه عهلهیکموسسهالم؛ کوڕم ،له کوێ ڕا دێ  ،خێی ب له کوێ ڕا دێ و بی کوێ دهچ .
مام عهواڵ گیان بی خیشم نازانم له کوێڕا دێم ،ههر ئهوهنده دهزانم که دهمههوێ سهرێک ماڵ بدهمهوه.
ئهتی ئهمن له کوێ دهناس بابهل
مام عهواڵ گیان چین ناناسم ،کهمم تیێ ل دزیو ؟ ئهمن هیوام ،کوڕ مام هیمهر .
کابیا یهک به خی ههڵبهزییهوه ،قسه چاک بکه بابم ،قسه چاک بکه .هیوا چ دهکا لێیه ،بی دهنا خوا لێ گیڕیوه.
مامه گیان به ڕاسی ئهمن هیوام .نیشان بهو نیشانه ئهو جاره لهگهڵ کوڕ مامیسیا نیزده کاڵهکمان ل دزیبو  .له بییته چهند
توڕه بوو  ،ههتا نێو مااڵن ڕاو ناین.
مام عهواڵ ههر له کهرهکه دابهز و باوهش به هیوا داکید .هیوا گیان ئهوه بیخیت  .بهڕاسی بیخدیت ؟ هیدوا گیدان دایدک و بابد
شهو و ڕۆژ دهگیین .پێیان وایه ههر نهماو کوڕ خیم ،له کوێ بوو ؟
مامه گیان ئهوه نهقڵ دووره ،بهاڵم چ قاڵ و باسێکم لهسهر باڵو بوهتهوه.
چوزانم ڕۆڵه ،یهک دهڵ بوویه پێشمهرگه ،یهک دهڵ نهماو  .بهس نییده شدوکی خدوا مداو  .بده خدوا بابهکده لده تاواند هدهر
بسیێک ل ماوه .ئهوهش پ بڵێم ،عهجهم وهک دااڵش به دواتهوهن .ناب خی له کهس ئاشکیا که  ،حداڵ بدوو کدوڕم ،لده هدی
کهس.
بهڵ مامه گیان به تهما نیم خیم له کهس ئاشکیا بکهم .تهنیا دهمههوێ باب و دایکم و نازێ خوشکم ببینم و بگهڕێمدهوه .ندهمیوان
ب دیین وان بڕۆم .ههرچ کیدم نهم توان  ،ئاخی نیزیکه دوو ساڵه نهم دیون.
دهب زۆر به ئیحییا بڕۆ  ،شیفار زۆرن کوڕم .جاسوس و فیینه زۆرن .دهب له دهرهوه ئاوای چاوهڕوان بکه تا ئهمن دهچدم و نێدو
دێ تاق دهکهمهوه.
زۆر سوپاس دهکهم ،ههروا دهکهم .ههرچ دهفهرمو وا دهکهم.
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ئا کهڵه ،بییه وایان دهگو  .به خوا ئهو سوپاسه له نێو پێشمهرگان فێی بوو  .دهبهر نێوهکهیان میم ،کوێی بم وهک بهر تێیه
ئەوانیشمان له نێو نامێنن .به خوا ڕۆڵه ههر پێشدمهرگهمان لده نێدو بدڕان ،سداواک و ژانددارم چاومدان دهکدیڵن .ئدهوهت مدام خدی
ههیه ،ئهوا عومیم دهگاته ههشیا  ،ههروهخ پێشمهرگهمان له شداخهکان نده مدابن ،فشداریان بدی هێنداوین و خواردویدانین .ئێدیه زۆر
چاکه هیوا ،لێیه ڕاوهسیه و چاوهڕوان به ،له بن ئهو بهرده .
هیوا کیڵه پشیهکه داناو له بن بهردێک دانیش .
مام عهواڵ ده گوێدرێژ ڕا خوڕ و بهرهو دێ سهرهوخوار بیوه.
هیوا ماوهیهک دوور و درێژ چاوه ڕوان کید .با سارد پاییز له سهر و چاو دهدا و لێوه لهرزه پ دهکید .بدی ئدهوه خدی گدهرم
دابێن ههڵبهز دابهز دهکید و دهها و دهچو .ئیقیه ل ههڵگییابو ،به نهرمه غار ههڵدههاته سهر گیدهکه بهرامبدهر ئداوای و
گوێ ههڵدهخس  .ددان دهچیڕهوه دهبیدن و ههناسه ههڵدهکێشدان .ئدا ،،جدا وهره لده دێد خدی  ،لده زێدد بداب و باپییاند  ،لده
جێگایهک که لێ له دایک بدوو و فیچکد لد گیتدووه قاچدا بد  .بده دهسد کهسدانێکهوه بنداڵ کده سدهدان فیسده ،دوور لێدیه لده
وهاڵتیک دیکه له دایک بوون .ئاخی ئهوه زووڵم نییه ،دهخوایه بی قدهبوڵ دهکده ؟ خوایده بدی قدهبوڵ دهکده  .هدهوا بدهرهو تداریک
دهچو ،تهنیا دهنگ سیوه سارد پاییز دهها  ،خهریک بو ناهومێد بهسهر هیوادا زاڵ ب .
چهند مییی له خوار خییهوه تیپه پێیان دهها  .هیوا به گوێ ههلخسینهوه خدی خزاندده بدن دهوهنێدک ،هدهردهها و دهنگد پێیدان
باشیی دهبیسییا .دهنگێک بانگ کید ،هیوا گیدان لده کدوێ  .مدام عدهواڵتم گهڕاومدهوه ،دهرکدهوه خهبدهرێک خیشدم پییده .هیدوا لده بدن
دهوهن هاتهدهر و بهرهو دهنگهکه ڕۆی  .له دووره وه دوو پیاو پیی دین بهرهو ڕوو دههاتن .یهکیان مام عهواڵ بوو ئدهو دیکدهیان
باب  .به غاردان ههاڵ و خی له باوهش باب هاویش  ،تاوێک ههردووکیان ب دهند بدوون .مدام هیمدهر لده بدهر گییدان قسده بدی
نهدههاتن .مام عهواڵ تێ ڕاخوڕ که دهس له گییان ههڵگیێ و زوو کوڕهکه بگهیهنێیه ماڵ  ،به خێیای وهڕێ کهوتن.
كاتێك گەیشینه نێو مااڵن هەوا تارێك ببو .مام هیمەر به خیشحاڵیەوه خی به دەركە دادا و هاوار كید :خازێ وەره بزانه كێم له
گەڵه ،نازێ.
خازێ ژن مام هیمەر ڕۆهاته چارشێوەكە و بەره و دەرگا دەرەوه غار دا .هاوار كید :كێ له گەڵه پیداوه كده ،كێد لده گەڵده،
ئە بی مام ساڵح باس كەس نەكید؟
مام هیمەر وەژوور كەو و هیوا به دوا دا .له دااڵنه تاریكه كه دا له گەڵ خازێ تێك هەڵەنگوتن .هیوا باوەش به دایك داكید:
دایه گیان هیوام .چەند خیشحاڵم كه ئەو جاریش توانیم ب بینمەوه.
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خازێ دەسی كید به گییان .له بەر هەنیسكان قسە بی نەدەهاتن .باوەش به هێوادا كیدبدو و هەروا بدین پێدوه دەكدید .دەسدی بده
سەر و گوێالك دا دێنا و بەخییەوه دەگوش  .مداوەیەك زۆر لده دااڵنەكە دا مدانەوه .هیدوا خدی تەسدلیم دایكد كیدبدو ،ئەویدش لده
خیشیان هەمو شیێك له بیی چو بیوه .هیش تەنیا له سەر هیوا بو ،تەنانە هیش قسه كیدنیش نەبو.
مام هیمەر كه له گیشەیەك ڕاوەسیابو ،چاو له ژنەكە و كوڕەكەیەوه بڕیبو و زەرده خەنەیەك له سەر لێوان قەتیس مدابو .ژنەكە
دەن دا :چ بو كچ  ،خی به تەمدان ئەوشدی هەر لده دااڵند ڕامدان گدی  .دەسد لده كدوڕەكە هەڵگدیه بدا بچینده ژوورێ .بێڵده بچینده
ژوورێ و نان و چایەكمان بدەیه له وە چاتیه.
لێم گەڕێ كابیا ،لێم گەڕێ ،با تێی بین پێدوه بدكەم .بداتێی مداچ كەم و تدامەزرۆی خدیم بشدكێنم ،دەزاند چەنددم خەبەر و باسد
ناخی بیسیون .هەر وەسەر خیم نەهێناوه ،با دوژمنان پێمان خدی نەبدن؟ بده قورباند بدم هیدوا گیدان توخدوا ئەوه بدی خدیت ؟ هەر
دەڵێ خەون دەبینم ،باوەڕ ناكەم ڕۆڵه ،بەڕاسی بیخیت ؟
مام هیمەر خی هاویشیه نێوان ژنەكە و كوڕەكە  ،باوەش به هەردوكیان داكید و له گەڵ خی بەره و ژوورەوە بیدن.
هەر چاو له هیوا دەكید و دەسی بەره و ئاسمان هەڵدێنان ،دەك خوایه ئەو شیڕەسوارەمان پ بێڵ  ،خوایه لێ به زیاد ب  .خوایه
بیپارێز  .به خوا ڕۆڵه چاك و پیی نەماوه نە كەم ،نوشدیوه نەمداوه نە نوسدم .هەر شدێ و مەالیەك بەو الیە دا هداتب  ،ئەمدن
خیم لەبەر پێیان هاویشیوه و لێد پداڕاومەوه دوعدام بدی بكدا ،بەڵكدو خدوا ئەتدیم بدی بپدارێزێ .ڕۆڵده ندازان چەندده دەند و باسد
ناخی باڵو دەبونەوه ،هەرجارە خەبەرێك ناخی دەها  .له پڕ له بانگ گییان دا به خدوا ڕۆڵده تدا ئێسدیا ده جداریش خەبەر
شەهید بون هاتووه ،دایكەكە كوێی ب .
مام هیمەر چید خی بی ڕانەگییا ،خازێ دەس هەڵگدیه ،دەڵدێم دەسد هەڵگدیه كچد  ،ئەتدی بد و سدەر ئەو كدوڕە بده فەتده را
دەدە  .دەس هەڵگیه له شین و گییان  ،شین و گییان چاك نییه ،ودم خیاپه.
خازێ چاوێك ل میڕ كیدەوه :ئەتی بو خەریك بو كەڕەكە به كوش بدە  .دە ویس ببێیه مەال ،له ماڵێد وەدەر ندا .بده زەبدی
زۆر له ماڵێ وەدەر نا ،پێ وابو ئەتی نه بد مسدوڵمان ند  .ئداوارە هەنددەران كدید بده دوا مەالیەتیده دا ،دەندا بدی توشد ئەو
هەمو چەرمەسەریە دەبو .بی عەجەم ئاوا به دوایەوه دەبوون ،كوڕ من چ كیدووه؟ لێ نەگەڕا له ماڵ دانیش و له كن دایك
خی ب  ،ئا ،هیمەر چ به سەر هێنام.
مام هیمەر:
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ده بڕۆ جا گوێ لد بگدیه ،جدا وەره ئەو كەرە لەو قدوڕە دەرهێنده .ڕاسد ئەوەیده دەڵدێن كەر لده كدوێ كەوتدووه و كوندده لده كدوێ
دڕاوه .عەجەم به دوا كوڕمدان دا دەگەڕێدن ،ئەو ئەمدن خەتابدار دەكدا .خەتدام كدیدووه پدێم خدی بدووه كەڕەكەمدان بخدوێن و ببێیده
دوازده عیلم ،خازێ؟ چ بابێك ئارەزوو وا ناكا؟ پێم ناڵێ چ بابێك نا هەوێ كەڕەكە بخوێن و له دەسد جە و گداو و گێدیه و
كێشه نەجات ب ؟ ئەمن چوزانم كوڕه هەوایەك دیكه هەڵ دەگیێ و عەجەم وەدوا دەكەون .ژن ئەتی بی وا جەرگد مند خدواردووه
خی كەڕەكەمان وەدوا خەراپە نەكەوتووه ،وه دوا كوردایەتیه كەوتوه و ئەوە جێ ئیفییخاره .دەزان هیوا ئەوەت ئەتی لده گەڵ
پێشمەرگان كەوتو ج دەردێك داوه به من .بڕوا بكه مێشك سەر بیدم دایك  ،ئەمن كوش به بدیڵە  .ڕۆڵده ئەتدی چد لەو دەرد
سەریە دابو؟
هیوا دەسی وەبەر ئەژنی دابون و دەنگ ل نەدەها  .جار و بار سەرێك هەڵدەبڕ و به سەرسوڕمانەوه چاوێك له باب دەكید.
دەزانم پێ سەییه ئەو قسانه دەكەم ،دەزانم به هەق خیت دەزان شانازی پێدوه بدكەم ،ڕاسدییەكە شانازیشد پێدوه دەكەم .بەاڵم
كوڕ خیم ئەتی هەمو ئومێد من و دایك و خوشكی  ،تەنیا تیمان هەیه .من پیی پەككەوته پێویسیم بده تاقده كدوڕه كەمده .مداڵ
وا هەیه خوا پێیان بێڵ ده كوڕیان هەیه ،با ئەوان ببنه پێشمەرگه .خی پێشمەرگایەت هەر به به ژن و بدااڵ فەقیدی و هەژاران نده
بڕاوه .دەوڵەمەند قە وه دوا پێشمەرگایەتیه ناكەوێ ،ئەگەر مەیدانیش خی دەب هەر ئەوان دەبنەوه هەمه كارە مەملەكە .
هیوا به قسەكان باب هەر دەها و قەڵسیی دەبو .ڕه گ مل هەڵده سیان و پشو دەخواردنەوه .تا لده نكداو خدی پد ڕانەگیدیا و
هاته جواب:
نەهاتومەوه به سەرم دا ببیڵێنن .ئەو قسانە تیزقاڵێك كارم ت ناكەن .مەسەله كوڕ ئەم و ئەو یا فەقیی و دەوڵەمەند نییه.
مەسەله هەس به بەرپیسایهت كیدنه .هەمو كەس ئەرك سدەر شدانیەت بیدی لده بەرژەوەنددی گەلەكە بكداتەوه و ژیدان خدی بده
قوربان بەرژەوەندی گەلەكە بكا .ئەگەر كەسێك خی لەو ئەركه ببوێیێ ،یا تەنیا بیدی لده قدازانج خدی دەكداتەوه ،یدا تێناگدا.
ئهوه ههر خی بهرپیسه.
ه وا هەیە فەقییە بەاڵم وشیار بوەتەوە و هەشە دەەڵەمەندە و ب ئاگایە .دیارە کەسێک سەروە و سامانیشد هەبد دڵد بە ژیدان
خیشییه و بە زەحمە دەتدوان دەسدی لد بەر دا .بەاڵم زۆرجدارێش کەسدان زۆر دەوڵەمەندد دەسدییان لده سدەروە و سدامان خییدان
هەڵگیتووە و ڕوویان کیدوەتە چیا سەر بەرزەکان لە پێناو گەلەکەیان دا.
بابە گیان دەبو ئەتی پێ خی ب کە کوڕەکە هەس بە ئەرک سەرشان خی دەکا و ڕێگا شدەڕە و سدەر بەرز گیتدوەتە پدێش.
ئەتی ناب لە ژێدی تەوژمد خیشەویسدیی دایکدم دا دووال بێدیەوە و دژ تێکیشدان مدن ڕاوەسدی  .دەزاندم ڕوحمد دایکدانە بە سدەر دا
زاڵە ،بەاڵم خی ئەتی لە گیفیەکە ت دەگە  .ڕۆژێک لە ڕۆژان هەسی پ کیدووە و بە شداری تێدا کیدووە .چین قسە وا دەکە ؟
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مام هیمەر:
هیواگیددان ئەو قسددانە ڕاسددین ،ئەمنددیش وەخیێک د کە الو بددووم وەک تددی هەسددیم بە بەرپیسددیار دەکددید و زۆر جددار خددیم لە خەتەر
داویش  .بەاڵم دیدیم زووربە خەڵدکە کە هەر تێدوە ڕادەمێند لە دوورەوە سدەیی دەکدا .ئەگەر شدیڕ لە سدەرکەوتن دابدو ئەوا بە هد
خییان دەزانن و هەزار و یەک چاوەڕوانیان لە شیڕ هەیە ،ئەگەر بەرەو الوازیش چوو ،بە ڕیش ئەوانە پ دەکەنن کە خییان تێدا
قوربان کیدووە.
هیوا:
ئەرکدد سەرشددان هەر کوردێددک ئەوەیە کە بددی ڕزگدداربوون لەو زووڵددم و زۆرە لێدد دەکددیێ هەوڵ بدددا .ئەگەر کەسددێک هەسددی بە
بەرپیسایەت کید و ڕێگا تێکیشان گیتە بەر ،ناب منە لە سەر کەس دیدکە بکدا .ئەوە ئەرکد سەرشدان خدی بە ڕێدوە بدیدووە.
ئەگەر خەڵک دیش ئەو کارە ناکەن ،یان نا ئاگان ،یان هەسی بەر پیسایەتیان نییە ،کەیف خییدانە .ئەوە بەشددار لە خەبدات
ڕەوا گەلەکە دا نەکا ،یا بە نەزان دەمیێ ،یا بە عەزاب ویژدانەوە سدەر دەنێدیەوە .نداکیێ ئینسدان ئەوەنددە خدی پەرسد بد کە
بەشدار نەکا لە خەباتێک ئاوا ڕەوا دا.
لە نێو دااڵنەکە ڕا دایک هیوا هاوار کید ،کابیا وەرە کارم پێیە ،خێیا وەرە .مام هیمەر بە خێیای هەاڵ .
 چدداو ئەوە حەس دەنە زەردە ڕاس د بەرە و ئێددیە دێ ،دەتیسددم بددین هیددوا کیدب د  .ئەگەر بزان د مدداڵوێیان دەبددین .خەبەر دەدا بەژاندارمان و دێن کوڕەکە دەگین .یا دەب حەسەنە زەرد بەڕێ کە یا کوڕەکە بشارینەوە.
مام هیمەر:
بەخێی نەیە سەگە زەرد ،خدی فیۆشد جاسدوس ،هەر دەڵێد بدین دەکدا .هەتدا شدیێک بە دەسدیەوە بدوو ،سدەر و گدوێالک دەردەکەون.
خازێ ئەتی بچی ژوورێ و کوڕەکە بشارەوە ،بی ئیحییا با لە دەرێ نەب  .ئەمن ئەو سەگە دەخافڵێنم.
 کاک حەسەن ،خێیە بە سەر کیدوینەوە؟حەسەنە زەرد:
وەڕەزیم کیدبو مام هیمەر گیان .دەشم ویس شیێک ل بپیسم.
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مام هیمەر:
ئەوە کە دەڵێ وەڕەزیم کیدو وەک سەگ درۆ دەکە  ،بەاڵم دەزانم دە هەوێ شدیێک بپیسد  ،هەمیشدە دەتدهەوێ شدیان بپیسد  .یدا
زۆر فزوول  .یا دە هەوێ خەبەران کی کەیەوە.
حەسەنە زەرد:
بێقەزاب مام هیمەر هەتا من دەبین توڕە دەب  .چم کیدووە خدی پیداوم لد نەکوشدیو  .ئەمدن دەمدهەوێ دۆسد بدم ،دەمدهەوێ لە گەڵ
هەمو کەس دۆس بم .نازانم بی لەو دێیە بە قوڕێ گییاوە دا کەس چارە من ناوێ .ئاخی چم کیدووە.
مام هیمەر:
جا دەڵێ ئەو دێیە هەمو خەراپ ب و هەر جەنابد چداک بد  ،دۆسییشد هەن ئەوە نیدیە ڕەئدیس پاسدگا و ژانددارمەکان همدو دۆسدی
تین .ئیی هێند پیاوێک گورە بی ڕەفاقەت فقیی و هەژار وەک مە ناب  .ئەتدی دۆسدی بە دەسدەاڵت وەک ئاغدا "جەفدای " هەیە
لە سەر دەشی  ،چ لە فەقیی و هەژار وەک مە داوە.
حەسەنە زەرد:
ئەمنیش خەڵک ئەو دێیە نیم .لە منداڵییەوە لێیە گەورە نەبووم .ندام ناسد ؟ کدوڕ ئاغاتدان ندیم .بدی هەر کەس دەم بیند یدا وەبەر
تەوس و پالرم دەدا ،یا خیم ل دەبوێیێ و بە جێم دێڵ .
وهڵاڵه حەسهن پێم وانییه کهس غهرهز له گهڵ ههب  .فهقه پێیان پیاوێک زۆر گهوره و ناوێین ڕهفاقدهت بکدهن .بدابم ئدهتی
سهروکار له گهڵ دهسهاڵ دارانه و ئێمه فهقیی و ههژارین ،ئهتی له کوێ و ئێمه له کوێ.
حهسهنه زهرد:
ده بام تێکه مام هیمهر ،دهزانم ئهو قسانه هەمو به جنێون ،به اڵم قهیدێ ناکا .خی دهزانم سهعاتێک دیکه له بهر دهرگاکده
ڕاوهسیم فهرموم ناکه بی چایهک  ،جا ئهگهر وایه یهک شی ل دهپیسم و دهڕۆم .ڕاسییم پ نه ڵێ لێ عاجز دهبدم .هیدوا کدوڕ
ئێسیا له کوێ یه؟ ئهمن بیسیومهکه له گهڵ یاغییه کان دیکه نه ڕۆیشیووه و بهرهو ئهو الیانه گه ڕاوهتهوه.
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مام هیمهر:
وادیاره ئهتی زۆرتی ئاگا لێیه .هێندد وهدوا خهبدهران دهکدهو ئاگدا لده هدهمو شدیێک ههیده .ئدهمن هدهر ئهوهندده لده سدهر هیدوا
دهزانم که چوهته نیو فهقێیان و ماوهیهک زۆره خهبهر نییه .ئهتی باس یاغییان دهکه  ،نازانم مهنزور کێیده .کدوڕ مدن یداغ
نییه و فهق یه .ئاخی زمان ئاوا دهگهڕێ بییه کهس خیش ناوێ .
حهسهنه زهرد:
خی له نه زان مهده پییهپیاو ،دهزانم چ له بن سهریهوهیه،چاک دهزان باس ک دهکهم .مهنزورم ئدهو چدوار ،پێدن چهکدداره یده
که پێیان وابو دهرهقهت دهوڵهتێک ئاوا گهوره دێن و دهتوانن وهاڵت بشێوێنن .دی چیان بهسدهر هدا ؟ کوڕهکده تیشدیان فییدو دا.
ئێسیا یادهب ههڵ و دهربهدهر ب  ،یا دهگییێ و خوادهزان چین ڕزگار دهب  .ئهتی هێنده خی له من ههڵمهسوڕێنه ،گنددۆرهپیی
ڕۆژ مندده .بدده دهسد و پددێم دا ندده نوسددێن هددهموتان حهواڵدده زیندددان دهکددهم .پێد وایدده نددازانم هددهموتان دژ ئدده عددال حددهزرهتن؟
ئهوهنده بزانه ڕۆژێک دێ کوڕهکه بگییێ و له بهرم بپاڕێیهوه قسێک چاک بی بکهم.
مام هیمهر به تهواو توڕه ببو ،ڕهگ مل ههسیابون و غییهت پیاوانه جواڵبو .ئهو یهکێک لهو پیاوه نهتیسدانه بدو کده ئهگدهر لده
شیێک پهر دهبو تیس نه دهناس  .خهریک بو به تهواو له کوره درچ و مل حهسهنه زهرد بدادا ،بدهاڵم وهبیدی هاتدهوه کده هیدوا
له ژوورێ یهو ئهگهر ههڵاڵ ل ساز ب  ،دوور نییه ئهویش ده خهتهر بکهوێ .بییه پشو خواردنهوه و خی ڕاگی  .له گهڵ ئدهوه
به توند له حهسهنه زهرد ڕاخوڕ :
حهسهن ،حهسهن ،ئهوهنده بزانه ئهو ڕێگایه که ئهتی گیتوته بی وه ناب شداناز پێدوه بکده و خدیت پێدوهڕانێ  .ئدهوه بزانده
ههرچیشم به سهر ب قه نایهم له بهر پیاو وهک تی بپاڕێمهوه .خی بده چد دهزاند خدوێڕ  ،پێیوایده لده ال ئاغاکاند قسده
دهڕوا؟ ئهوان ئهتییان تهنیا بی سیخوڕییه دهوێ .ئهوهنده نی ،بی دانانێن که به قسه تدی کدارێک جد بده جد بکدهن ،تدهواو لێد
مهعلوم ب  .ئهمنیش ئهگهر بپاڕێمهوه دهچم له ئاغاکان دهپاڕێمهوه .بهرۆکیشم بهرده و الچی لهبهرچاوم .دهتیسم خدیم بدی ڕاندهگییێ
و دهسی خیم له خوێڕیهک وهک تی پیس کهم.
حهسهنه زهرد ههم دهتیسا و ههم زۆر توڕه ببو .له الیهکهوه ده ههویس ههیبهت خی بنوێن و له الیهک دیکهشهوه دهیزان مدام
هیمهر چهنده توڕهیه و ئهگهر شهڕیان بکهوێیه نێو چ بهسهر دێن  .ئاخی به قامک ڕاوهشاندن و ههڕهشه کیدنهوه ڕۆێ .
هیوا له بن پهنجهرهوه ئاگا له ههمو قسهکان بو .به جیرێک له حهسهنه زهرد توڕه بو که خدهریک بدو دهرپهڕێیده دهرێ و دهسد بده
تیههڵدان بکا .به اڵم خی ڕاگی و به زهحمهتێک زۆر ددان به جهرگ خی داگی .
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مام هیمهر به بیڵه بیڵ ڕۆیشدیهوه ژوورێ .ال حدو و ال قدو الدال بدالال "مدار سدیی دهدزا ،ئدهویش ڕاسد دهچدو لده بدهردهم کونهکده
دهڕوا" .ئهو ههتیوه ڕزیوه پهڵهیهک ڕهشه به نێوچاوان گوندهکهمانهوه .هده مدو خدهڵک ئداوای پداک و دڵسدیزن ،جگده لدهو هدهتیوه
پیسه و بابه خی بهزۆرزانهکه .
هیوا بهرهو پیی باب ها  .باوهش پێدا کید :بابه گیان بی وا توڕه و ناڕهحهت ؟ حهسدهنه زهرد چد پد گدوت ؟ وا دیداره ئێسدیا
ههر خهریک بهدفهڕیه یه .بهڕاسی شیێک پیس وب نیخه .ئینسانێک خهراپه.
مام هیمهر:
ئهگهر لهبهر تی نهدهبو ،وهڵاڵ بدی حدهو پشدییم تدهمب دهکدید .دم و دداندم تێدک دهکدیدهوه ،جدا هدهرچ دهبدو بدا ببوایده .بدی هدهمو
عالهمێم تهمب دهکید .جا با ژاندارم ئهمنیان گیتبایه .چیان ل دهکیدم ،گییمان چهند مانگان له زیندانێیان کیدبام.
هیوا:
باشه چ له بن سهریهوه بو ،چ دهویس ؟
مام هیمهر:
ئهتی دهویس  .ده ههویس سیراغ بزان تا به ساواک و ژاندارمهر ڕابگهیهن  .ئهوه بهکورت  .ئهگهر به درێژیش بی باس کدهم
چ فهرمایشێک ههڵدهوهراندن ،دهتیسم ههرئێسیا وهدوا کهو خی بی ڕانهگییێ.
هیوا:
بهبه گیان ههرچ گوتوه پێم بڵ  ،تکایه ههرچ بهزار دا هاتوه بیڵ .
مام هیمهر:
جاچ بی بداس کدهم ڕۆڵده .حهسدهنه زهردیدش پێد وایده سدهرکهوتنێک گدهوره وهدهسدیهێناوه کده پێشدمهرگهکان لده وهاڵتد ندهماون.
فیزمان بهسهردا لێدهدا و ههڕهشان دهکا .به پێشمهرگان دهڵ یاغ و سیراغ تی دهپیس  .پێ وایه ڕۆژێک دهگییێ و ئهمنیش
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دهچم خی له بهر پێیان داوێم تا کارێکم بی بکا .ئهوه بهکورت فهرمایش جهناب ئاغا زهردهن.
هیوا بڕێک ما بو .سهر بهردایهوه و گیژ بو .له بهر خییهوه وورتهیهک کید .که وابو ئاوا؟ ه وهک حهسدهنهزهردیش پێمدان خدی
بوون .له پڕ سهر ههڵبڕ و وهک له خهو ڕاپهڕیب تهکانێک دا ،بابه ،دایه ئه کوا نازهنین؟
دایک له پڕمه گییان دا .مام هیمهر بهسهر دا نهڕاندوهاوار کید چییه دیسان؟ دهڵێ نازهنین میدووه ،وادهسی کیدووه به شدین
و گییان.
هیوا ڕهنگێک هێناو بدید .چاوهکدان تیوسدکهیان دا .خدی سدوڕاند و ڕوو لده دایکد کدید ،چ قدهوماوه؟ زوو بڵد بدزانم ندازهنین چد
بهسهر هاتووه؟ ههرچ زووتی بڵ بزانم خوشکهکهم چ بهسهر هاتووه.
مام هیمهر:
کوڕم ناڕهحه مهبه ،خوشک چ بهسهر نههاتووه ،مێید کدیدووه .دایکد هدهر وا نییده؟ لده وهخید بهشدودانیش دا شدینیک گدهوره
گێڕا .به بههانه ئهوه که تی له وێ ن و ئاگا له به شودان نییه .بهزم گیتبو که دهب له ههر جێگایهک ب پهیددا کدهین،
تا بیخی خوشکهکه بی ماڵ بهخی بهڕێ که .
دایک هیوا:
ئهویش ههر وهک کوڕهکه وهدهرنا .چهند ل به پهله بو  ،ڕانهوهسیا بیاکه بێیهوه.
هیوا:
جا نهدهکیا ئهمنیش ئاگادار بومایه؟ داتان به ک ؟
مام هیمهر:
ئهوه نهقڵ دووره ،کوڕم نهقڵ دووره.
پا ئهوه ئهتی ڕۆیشی و دیار نهما ئاغا ههموڕۆژ دهگهیشیه سهرمان .له پێش دا ڕوویهک زۆر خیش ههبو ،ههمیشه ده
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پیس کاریکیان نییه؟ شیێک پێویس نییه مام هیمهر .زۆرم پ سهیی بوو ،ئهو کابیایده بدی وا لده گدهڵ مدن بوهتده دۆسد  .ده گدو
کوڕهکه له ال نه ماوه و یهکدهسی  .ههرچ پیویسی ب به خیم بڵ  .هه تا ڕۆژێک دهسی بده مینگده مینگێدک کدید و شدێی و ڕیدو
هێنانهوه که گییا سوتاوه بی خزمایهت له گه ڵ من وخیزگه دهخواس ئهتی له ماڵ با بییوانیایه کاریک بی بکدا و ژند بدی بیند .
دهسی بهو قسانه کید که ئهگهر هیوا له ماڵ بایه ههر ئێسیا ژنم بدی دێندا .کدوڕه بدهخوا کچد خدیم دهدایده .دیداره خدی نداڵێم هدهر
ئاوا ،ژن به ژنهمان دهکید .ئهمن سهبییم دهدا به هیوا و ئێوه نازهنین و دهدا به من .دهگهڵ وا گو یدهک بده خدیم ههڵبهزیمدهوه.
دهب ئاغا نازهنین بی ک بوێ .خی یهک کوڕ ههیه ،حهسهنه زهرد ،ئهویش ژن هێناوه.
هیوا ئاور گی  .و تدوڕه بدو ،مدو لهشد ڕاسد بوندهوه و ههسدیایه سدهر چیکدان .ده خدی ئدهو کداره ندهکیدووه؟ خدی کچدهکده دوو
دهسیهک تهحویل ئاغا پییه کالیار نهداوه.
مام هیمهر:
دهراوهسیه ڕۆڵه بی باس دهکهم .ئهتی چیکڵدانه نییه سهبیکه  ،ده ڕاوهسدیه بدی بداس دهکدهم  ،چدین دهدهمد ؟ ئدهمنیش گدوتم
ئاغا نازهنینی بی ک دهوێ .ههر حهسهن ههیه ئهویش ژن هێناوه .تازه ئهتی له کوێ و فهقیی و ههژار وهک مه له کوێ.
ههر ههڵ دایه وکوت :
بی خیم دهوێ مام هیمهر بی خیم .دهڵێن یهک کهمه ،دوو غهمه ،س خاتی جهمه .ئێسیا ئهمن دوو ژنم ههن دهب بیکهمه س  ،دهندا
وودم خهراپه.
زۆرم پ سهیی بو ،ههڵبه لهو بێناموسه ئهو کارانه چاوهڕوان دهکیان .بهاڵم ئهو زیاتی له شێس ساڵ دهبو ،کچ بده شدو هدهبو،
کوڕ ژن هێنابو .کچه گهورهکه پێن ساڵ له نازهنین گهورهتی بوو کوڕه گهورهکه پازده ساڵ لێد گدهورهتی بدو .بیخدی زیداتی لده
شێسد سدداڵ تهمددهن بددو .ئێسددیا تد نهگهیشددیم چددین ڕوو دههددا خددهیاڵ وا بکددا .ئددهمن هددهر سسد بددووم ،تددهنیا تددوانیم پشددوو
بخیمهوهو ددانان ده چیڕهوه بهرم .ماوهیهک ههر نهمیوان هی بڵێم .ئاخی لێ وهجواب هاتم و پێم گو :
ئهگهر کوڕهکه زوو ژن هێنابا ،ئێسیا نازهنین به کچ کوڕهکه دهشا .واته نهوه تی ،عدهیب ناکده ؟ خدهرفاو یدا گاڵیده بده مدن
دهکدده ؟ ئددهوه بزاندده گاڵیدده بدده ناموس د خددهڵک ندداکیێ .جددارێک د شددی وا لدده زار بێیدده دهر لێ د قددهبوڵ ناکددهم .بادهس د و
پێوهندیش ههب  ،خی ئهمه له بهرد نهبوین .ئێمه

ساحهب کهڕامهت خیمانین .میدنیشد تێدداب شدی وا قدهبوڵ ناکدهم ،لده

کهس.
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ئید ئاغا وهک شولک له دم ده  ،ڕوو وهرگێڕا و ڕۆید  .بدهاڵم لدهو کاتیدهوه دهسدی کدید بده ههڕهشده و گوڕهشده .جاڕێدک وهاڵمد
ناردبو که ههرچ زووتیه به ویسی خیمان نازهنین بدهین  ،دهندا بدهزۆر ده ههسدیێن  .ئدهمنیش ڕاسدی دهوێ ندهم دهزاند چبکدهم.
دهسیم وهتی ڕانهدهگهی و جگه لهوه مهسهله تیش کیدبو به وهسیلهیهک دیکه بی ههڕهشه کیدن .ده گو کوڕ له گدهڵ چدهتان
کهوتوهو دژ دهوڵهته .ههر ئهوه بی خی بهسه به گیتن بدهم و له زیندانی پهسدیێوم .جدا کده لێدیه ندهبو خدی دهزاند چ ڕوو
دهدا.
دیاره ئهمن خیم بی ههمو سهخی و ناخیشییهک ئاماده کیدبو و ههرجوابیشم نهدایهوه .ههر چهند زۆرجار ههڕهشه ل کدیدم و دهسد
و پیوهند وه دوا نازهنین خسیبوو تا پێ بڵێن ئهگهر ڕاز نهب  ،باب له خهتهر دایه.
هیوا ههر دهها و توڕهتی دهبو .پشو دهخواردهوه و مو له ش راس دهبوونهوه .ئداخی بده جیرێدک لده کدووره دهرچدو کده ڕاسدیبیوه
سهرپ و نه ڕاند :
ئاخیهکه نه گوو نازهنین چ بهسهر هاتووه.
له سهر خی به کوڕم ،له سهر خی به ،با قسهکهم تدهواو کدهم .لده و سدهر و بهندده دابدو کده خواوڕاسدیان عدهل کدوڕ حداج سدێمان
ناردیه سهر نازهنین  .حاج سێمان گوتبو ههرچ ئهوان بڵێن وا دهکدهم .ئهگدهر دهڵدێن ژن بده ژنده دهکدهین ،ئهگدهر دهڵدێن هدهروا
کچهکهمان بدهن و ههر وهخییش هیوا هاتدهوه و بده کچد مدن ڕاز بدو موبدارهک بد  .ندازهنین ده گدو بدهب ئاگدادار بیاکدهم شدو
ناکهم .ده گو ڕادهوهسیم ههتا هیوا دێیهوه .بدهاڵم لده ڕاسدی دا بدی عدهل حداج سدێمان پد خدی بدوو .ئدهمنیش فشدار ئاغدام
لهسهر بو .چووم پیسم به مامیسیا کید .فهرمو کچهکه بده به عهل بدا فشدار ئاغاشد لده سدهر الچد  .ئیدد ئدهمنیش کچهکدهم
دان بهو شهرته که زارا کچیان نهزر تدی بکدهن .هدهروهخ هاتییدهوه بیگوێزیدهوه ،یدا ئهگدهر نده ویسد ئدازاد کده  .ئێسدیا
نازهنین له ماڵ خییهت  ،ماڵ حاج سێمان .
هیوا بڕێک هاتهوه سهر خیو دانیشیهوه .با بو دا به عهل  ،عهل کوڕ چاکده و مداڵ حداج سدێمانیش مداڵ چداکن .ئده چدین
لهدهس ئاغا نهجات بوو؟
کوڕ خیم ،جا کوا نهجاتمان بووه .چ له گهڵ پییه پیاو وهک من پ نهکیا ،ئاخی ڕقهکه بده عدهل ڕشد  .خهبدهر لده عدهل
دا که گییا له گهڵ پێشمهرگان هاوکار کیدوهو ئهوه شه مانگده لده زینددانێ قدایم کدیدووه .تدازه بدوک گواسدیبیوه کده گیدیا و بده
ڕێکیایه ڕهزایه  .حاج سێمان فدهقیی شدهو و ڕۆژ لده ڕێیده دایده .هدهرچ هدهیبو دا بده بدهرتیل بدهڵکو کوڕهکده بدی ئدازاد بکدهن.
ئێسیا ههر قهوالن پ دهدهن و هیچ بی ناکهن.
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هیوا:
دایه ،دایه گیان به پێیهک بچی نازهنین بان که ،زۆرم ئارهزوو کیدووه دهمههوێ بیبینم.
خازێ ههسیایه سهر پ  ،چارشێوهکه بهسهر دا دا و بهرهو ماڵ حاج ڕۆی  .دنیا تاریک ببو ،گهڕایهوه چیا فانیسێک به دهسدیهوه
گی و ڕۆی  .به پهنا کیاڵن دا دهڕۆی  .کیاڵنێک تهنگهبهر بوو ،سهر داخسیبو و دهڕۆی  .له بهر شیق چیایهکده دوو القد دیدن
که توند به دیوارییهوه نوسێنیابون .ههڵویسیهیهک کید .بسم الله. ،ب..ب..ب بسم الله الیحمان الیحیم .دهسیێک به چاو خدی دا
هێنان .دهڵێ چاوم ڕهشکه و پێشکان دهکهن .دیسان چاو ههڵێنانهوه ،ههر ئهو دوو القه دین که ئێسیا زۆرتییش کدی کیابوندهوه و
بدده دیواریددهوه نوسددابون .دیسددان بسددم اللدده

گددو  .لدده جێگددا خددی ڕهق ببددو ،هددهرچ ده کددید چیایهکدده بددی ههڵنددهدهها  .بیددی

کیدنهوهش ڕاوهسیابو .نه دهزان چ بکا .چهند جار چداو نوقانددن و هدهڵ هێناندهوه .دوو القهکده هدهر لده جێگدا خییدان بدوون.
زۆرتی بیی بی جندۆکان دهچوو.
له کوردسیان خویهک زۆر خیاپ ههبو ،که منداڵیان به جندۆکان دهتیساندن .به پێ خوڕافاتێک که له کینهوه باڵو ببدیوه ،جندۆکده
نهوعێک ئینسان مەخف بوون ،ئهگهر بیان ویسیایه خییان نیشان دهدا و ئهگدهر ندهشدیان ویسدیبایه ،بده پدهنا دا دههداتن و نهشد
دهدین .یا هێندێک جدار تدهنیا بهشدێک لده ئهنددام خییدان نیشدان دهدا .هدهزاران داسدیان لده جنددۆکان سداز کیابدون .ئهگدهر کهسدێک
ئهعساب خیاپ بوایه و به خهیاڵ خهڵک دیبا و قسه له گهڵ کیدبان ،ئدهوا دهگدوتیا کده جنددۆکان خدی نیشدان دهدهن و مێشدکیان
داگیی کیدووه .جندۆکده بهسدهر دا زاڵدن و چد پد بڵدێن وادهکدا .لده گونددهکان کوردسدیان دا زۆر شدێ و مده ال وا پهیدداببون کده
ئیددیعایان دهکید که دهتوانن جندۆکه له شێیهکان دوور خهنهوه و چاکیان بکهنهوه .له جیات دوکیور ڕهواننداس ،خدهڵک نده خیشده
ڕهوانییهکان دهبیده ال ئهو شدێ و مهالیانده .کدار ئدهو شدێ و مهالیانده ئدهوه بدوو کده نده خیشدهکانیان دهخسدیه ژێدی گوشدارێک
زۆرهوه تا به قهول ئهوان ناو جندۆکهکان بێن  .زۆرجار کار دهگهیشیه جێگایدهک کده نهخیشدهکهیان شدکهنجه دهکدید و لێیدان دهدا.
ئهویش له تاو ئازار خی چهند ناوێک بهسهر زار دا دهها  .جا گین ندهبو ئدهوه نداو کێیده .بدا نداو دایکد  ،بداب  ،بدیا یدا
ههر کهس دیکه بایه .شێ فهورهن قسه بی ههبو .جندۆکهکه ناو ئهو کهسه لهسهرخی دانابو .بدهوناوه توانیبدو مێشدک ندهخی
داگیی کا .شێ فهورهن ئهو ناوانه لهسهر کاغهزێک دهنوسین و ده سوتاند.
جددار وا هددهبو ئددهو پڕۆسددهیه ،بیدن د بددی ال کهسددێک بددهو سددهرو ڕیددش و عددهباوه ،دارکاریکیانهکدده  ،خددهڵک لدده دهوره هددااڵن و
باسوخواس جندۆکان ،نهخیشهکه ئارام دهکیدهوه و بی ماوهیهک مدات دهکدید .هدهر ئدهوه وا لێدک دهدرایده وه کده شدێ کدار خدی
کیدوه و نهخیشهکه چاک کیدوهتهوه .بی ماوهیهک دهبو به پڕوپاگهنده بی ئهو شێخه.
خازێ له و دوو القه زۆر تیسابوو ،دڵهکوتهیهک توند گیتبو .له جێگا خی ڕهق ببو .جاروبار چاو ههڵدێنان و تهماشایهک
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القهکان دهکید که ههروا به دیوارییهوه نوسابوون .بسم الله یهک دهگدو ودیسدان چداو دهنوقاندندهوه بده تدهما ئدهوه کده چداو
ههڵێناندهوه ،القدهکان لدده وێ ندهمابن .بددهاڵم فایدده نددهبو .ئاخیهکده غییهتد وهبدهرخی ندداو چیافانیسدهکه هیندددیک هدهڵێنا .لدده
القهکان گی و وورده وورده بهرز کیدهوه دیی سین و سهر و گوێالک دهر کهوتن و بهڕاسی ئینسدانێک تدهواو لده وێ ڕاوهسدیابو.
بسم الدال ،بسدم الدال...چیایدهکده تدهواو هدهڵێناو بدا لده و کهسدهڕاما کده لدهوێ ڕاوهسدیابو .دیید خدی ئدهوه حهسدهنه زهرده ،خدی
بهودیوارهوه نوساندوهو ههسی له خی بڕیوه .بییه وا خی ووشک ههڵێنابو که خازێ نه بین  ،بهاڵم فایده نهبو ،خازێ دیی .
دهسی بهردانهوه و بڕێک گهروو ههڵخڕاند .پووره خازێ لێم نهتیسا ؟
خازێ ئهوجار دهنگ دهرنهدهها  .ئهو سهکبابه بهو شهوه بی لهبن دیوار مه خی ما داوه .بده خدوا بد و ندهب سدیراغ هیدوا
ههڵگیتووه .هێز دایه بهر خی و به میڕهیهکهوه تێ ڕاخوڕ :
سهگهزهرد ئهتی لێیه چ دهکه ؟ چییده لده ماڵێیدان وهدهرنداو بدهو شدهوه خدی بدهدیوار خهڵکییدهوه نوسداندووه؟ ئداخی بدابم کدار
نییه ،کاسبی نییه ،چ لهو فزوولییه داوه؟ بیاکهم حهسهن بی ناچیهوه نیو ماڵ و منداڵ خی و دهس له خهڵک ههڵناگی  .چ
له مه دهوێ بهدهور و بهر ماڵێمان دا دهسوڕییهوه و خی ما دهکه  .ئاخی ئهوه کدار پیاوانده ،بدهرخ بدابم؟ کدوڕم بدی نداچ بده
ئاسوودهی له نێو ماڵ و منداڵ خی دانیش  .بهڕاسی عهیبه بی پیاوێک وهک تی.
پووره خازێ بی تووڕه بوو ب قهزاب  .ئهتی له مام هیمهر خیاتی  .دهڵدێن گدا لده پداڵ گدا کده یدا ڕهنگد دهگدیێ ،یدا خدو .
ئددهتی خددو مددام هیمددهری گیتددووه .ئددهمن چددم کددیدووه .بێددیهدا دهڕۆیشددیم ،دیددیم ئددهتی هددات  .گددوتم بددا بڕێک د بییسددێنم ،خددیم
بهدیوارییهوه نوساند.
خازێ:
وهڵاڵه حهسهن ئهمن ئهتی بناسم ڕاس ناکه  .بهاڵم با واب  .باشه ئێسیا بی ناڕۆ ؟
ئهتی بی کوێ دهچ بهو شهوه پوورێ .خێیه بهو شهوه وهدهر کهوتوو ؟
جا به تی چ بی کوێ دهچم .ئهتی بی به منهوه ماندوو  .فزوول  ،یا دهتههوێ خهبهرێک دهس کهوێ؟
حهسهنه زهرد:
ده ئهوا ڕۆیشیم پیاو ،هینده به منهوه قهڵسن.
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خازێ هیچ دیکه لهسهر نهڕۆی و مل ڕییه گی  .حهسهنیش دهسی ل ههڵگی و بهرهو مال خییان ڕۆیشیهوه.
مداڵ حداج سدێمان زۆر قددهرهباڵغ بدو .حداج سددێمان پیداوێک کده ڵهگدهت چوارشددانه بدو .سدورو سددپ و چاوشدین ،هدهردهتگو لدده
واڵتهکان ئوروپا باکوور داگهڕاوهته خوارێ و ڕوو له کوردسیان کیدووه .ساحهب پێن کوڕ و چوار ک بوو .پێن بوکیش له سدهر
ماڵ بوون .خێزانهکهیان زیاتی له س کهس دهبو .کوڕهکان ههمو ساحهب ژن و منداڵ بوون و ههریهکه چهند منداڵیان هدهبو ،کدوڕه
هه ره بچوکهکه عهل بوکه زاوا مام هیمهر بوو تدازه ژند هێندابو ،بییده هێشدیا مندداڵ ندهبوو .تدهنیا یدهک کچیشد لده مداڵ دا
مابو ،که ئهویش بی هیوا دانیابو ،زارا بیخی زارا بو ،یهکجار جوان و شی ،و شهن بوو.
حاج سێمان مه ڕدارێک قورس بوو له ئاوای دا .ههم مهڕدار بوو ههم جووتبهنده .ماڵهکهیان قهوغاو پڕ میوان بدوو .حداج سدێمان
بیخی ههر بهسهر رادهگهی و کدهس لده فدهرمان دهرندهدهچو .کوڕهکدان هدهرکامیان ئدهرکێک بدی دیدار کیابدو .یدهکیان بهسدهر مڵکدان
ڕادهگهی و کار کش و کاڵ ڕادهپهڕاند .یهک دیکهیان شوان مه ڕهکهیان بوو .یهکیان ئهرک ئهوه بو که کات وهبهر هاتن کش
و کاڵ و میوهکان بهسهر خهرمانهکان ڕابگا و بهرههمهکان کی بکاتهوه .یدهک دیکدهیان خدهریک ئداڵ و وێدی وکداروان بدو .عدهل زاوا
مام هیمهر که هێنددێک خوێندهواریشد هدهبودانیابو بدی کدڕین و فیۆشدین و هدهر ئدهویش بدهزۆر هدا وچدی شدار دهکدید .حداجیش
بهسهر ههموان ڕادهگهی و خهرج و داهات ماڵه که ههر دهچدیوه ال خدی  .عدهل دهبدو دوا هدهر کدڕین و فیۆشدینێک حیسداب لده
گهڵ خی بکا.
بوکهکانیش کاریان دابه کیابو .یهک چێشی ل دهناو یهک نان دهکید .ئهو د به سهر مهڕ و مدااڵت ڕادهگدهی و یدهک د جدل
و بهرگ دهشین و میوان بهڕێ دهکیدن .ههموشیان له کات دروێنه و گییه و کیشه دا هاوکار مێیدهکانیان دهکید .میوان بهڕێ کیدن
و بهسهر ڕاگهیشین کار نێوماڵ ئهرک حاج ژن بوو .ئهو ههم بهر پیس ماڵ بوو ههم میوان به خێدی دێندان و بده ڕێد دهکدیدن.
نازهنین کچ مام هیمهریش بی بهردهسی خی دانابو .کار قورس دیکه پ نهدهکید.
له کوردسیان دا بنه ماڵه گهوره وهک حاج سێمان زۆر بدون .خێدزان بناغده پێکهداتن کیمهاڵیدهت کوردسدیان بدوو .خیدزان ڕێدز
تایبهت هدهبوو هدهمو کدهس ئداوات ئدهوه بدو کده بیدوان خێزانیکد گدهورهو ڕێدک وپێدک و تدهبا پێدک بێند  .خێزاندهکان جدار وابدو
ئهوهنده گهوره دهبون که له نێو خییان دا ژن خوازیان دهکید .ئامیزاکان پێکهوه ڕێک دهکهوتن و هیالنهیهک بچوکیان لده نێدو خێزانده
گهورهکهدا پێک دێنا.
خازێ به پهله خی گهیانده ماڵ حاج سێمان  .ماڵێک ئاوهدان پڕ سهر و سهودا ،هێشیا نان ئێوارهیان نه خواردبدو .ژن و مندداڵ
که ژمارهیان له پازده کهس زیاتی دهبو لده هیدهیدهک گدهوره دانیسدیبون ،کده پییدان دهگدو نێومداڵ .نیومداڵ دێهاتدهکان کوردسدیان
یهکێک له پڕکارتیین ژوورهکان ماڵه گهورهکان بوو .له نێوماڵ ژن و مندداڵ ندان و چایدان دهخدوارد ،لده گیشدهیهک نێومداڵ مده شدکه
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ههڵواسیابو و دهژێندرا ،له گیشهیهک تی نێوماڵ شیومهک خواردهمهن ههڵچنیابو .تهنانه له هێندێک ماڵ دا گوێیهکهیدهکیش لده
گیشهیهک بهسییابیوه.
خازێ سهریک به نێوماڵ دا کدید و بده سدپای بدانگ ندازهنین کدید .ئدهو نده دهویسد کهسد دیکده پد بزاند  .نده دهویسد ژن و
منداڵ ماڵ حاج سێمان پ بزانن که ئهو به پهله به دوا نازهنین دا هاتووه .له وه دهتیسا زۆر ل بکیڵنهوهو سدهر و بند
قهزییه دهر بێنن .له وه دهتیسا که بی خیش نهتوان درۆیان بکا و ڕاسیی هاتندهوه هیدوا ئاشدکیا بکدا .کده وابدو باشدییه هده ر
میڵهت پیسینیان پ نهدا .چهند جارێک لهسهر خی بانگ کیدفایدده ندهبو .پدێش ندازهنین حداج ژن چداو بده خدازێ کدهو و بده
گورج ڕاپهڕ و بهرهو پیی چوو .ئهیه ڕۆ بیاژنه خازێ بی نافهرمویه سهرێ .بی له بهردهرکه ڕاوهسیاو ؟
خازێ ئیشاڕهیهک به حاج ژن کید که نازهنین بی بان بکا .حاج ژن ندازهنین ئاگدادار کدید و ئدهویش بده ڕاکدیدن خدی گهیاندده
دایک .
بچی به پهله ئیزن له حاج ژن وهرگیه ،بڵ له ماڵ بابم کارێک خێیایان ههیه .بڵ ئهوشی لدهوێ دهخدهوم ،نایهمدهوه .بڵد بدابم
داوا کیدووم ،خێیابه ڕۆڵه.
پێکهوه له گهڵ نازهنین گهڕانهوه ماڵ  .له ڕێگا هدی قسده ندهکید .ندازهنین چهنددجار هدهوڵ دا لده زار دهرهێند  ،بدهاڵم کدهڵک
نهبو .وهاڵمهکه ههر ئهوهبو که با بگهینهوه ماڵ بیخی دهزان چ باسه.
وهخیێک چوونه ژوور و چاو به هیوا کهو  ،خهریک بو له هی خی بچ  .بده جیرێدک باوهشد بده هیدوا دا کدید کده دهنگد قیچده
پشی هیوا بیسییا.
پهراسوانم دهشکێن کچ ئهوه بی وا دهکه ؟
فایده نهبو ،نازهنین به خییهوه دهگوش و بین پێوه دهکید .ههر لهو کاته دا به توند دهگییا و فیمێسک به سدهر گیناکدان دا
دههاتنهخوارێ و هه نیسک دهدان .هیوا دهسی به سهر دا دێنا و نێوچاوان ماچ دهکید .ههوڵ دهدا ئارام بکاتهوه ،بده اڵم ئدارام
نهدهبیوه .ئاخیهکه بهزۆر داینایه سهر عهرز و باوهش پێدا کید .نازهنین سهر وهسهر ڕان کیدبو .تاوێک ههر بهو جیره ماندهوه.
پاشان نازهنین سهر ههڵبڕ و کوت :
ئه ڕۆ کاکه گیان ناڕهحهتم کید  .بهزیاد نهبم ناڕهحهتم کید  .چ بکهم ههم له خیشیان و ههم له تاوان .دهزان چهند له مێژه
نهم دیو .
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مام هیمهر وهجواب ها :
ئهرێ ژنینه ئهوشدی لده بیسدانمان دهکدوژن .بیخداتی خدوا نانێکمدان بددهن  .بدهس بده خدیڕای بده سدهر و گدوێالک خیتدان دا بددهن.
کوڕهکه هاتووهتهوه نێومان ،ئێوه له جیات خیش ههر دهزانن بگیین.
دایک هیوا له نازهنین ڕاخوڕ :
ههسیه کچ  ،دهس له کوڕهکه ههڵگیه .ههسیه سفیه ڕاخه با نان بخیین .نانیان خوارد و ئهو شهوه تدا بده یدان هیدواو ندازهنین
ههر پێکهوه وورته یان بو.
*******
پاژی یازدهههم

هەوا سارد پاییز له کوێسیانهکانهوه سهرهو لێژ دهبیوه .گهرمای و تین و تدهوژم لده ژیدان دهبدڕ و بدین ندا ئومێدد لده گدهڵ
خی باڵو دهکیدهوه .وهرز وهرز خی ئامادهکیدن بی بهرهنگاربوونهوه له گهڵ سهرماوسیڵ زسیان بدوو .خدهڵک وهک مییوولده دههداتن و
دهچوون و زمههڕیان کی دهکیدهوه .زمههڕ(زهخییه خواردن) بی خییان و بی ئاژهڵهکانیان .یهک باراش دهبیدنه ئاش و یدهك د بداره
گیاو بداره کدا دێنایدهوهو لده کدادێن دهکدید .تهنانده بده کدیڵیش گدوێن و دار و چیلکدهیان کدی دهکدیدهوه بدی زسدیان و لده عمبدار و
کادێنان دا له سهر یهکیان دادهنا.
مام هیمهریش ههروهک دێهاتییهکان دیکه خهریک خی ئامادهکیدن بوو بی زسیان .حهسارێکیان ههبو که به دیوار بڵیند دهوره درابدو.
مام هیمهر حهسارهکه پڕ ههڵچنیبو به چیلکه و دار و بهشێکیش بده گدوێن ڕه داگیتبدو .هیدوا کدار بدی پهیددا ببدو .ئهگدهر کدهس
دیار نهبایه له خهڵوهتهکه خی دههاته دهر و خهریک دار ووردکیدنهوه و له سهریهک دانان دهبدو .دارهکدان بدهجیریک وورد دهکدید
که له کوورهکهیهوه بچن .ههمو لهسهریهک ههڵدهچنین و لیژنده گدهوره لد دروسد دهکدیدن .دایکد کدار ئدهوه بدو کده چداو لده
دهرگاکه ب و ههروهخ کهسێک ها  ،ئاگادار بکاتهوه تا بچێیه نێو خهڵوهتگاکده خدی  .ژیدانێک نداخی و پدڕ مهتیسد هدهبوو،
نه دهزان چین ڕۆژهکان تێپهڕکا .ده ویس ههرچ زووتیه له و وهزعه ڕزگار ب  .ههر چهند زۆر لده دهربدهدهر دهتیسدا و پێد
خی بوو ئهویش وهک دێهاتییهکان دیکه بییوانیایه له گوندهکه خییان دانیش و به کدار و کاسدبیهوه خدهریک بد  ،بدهاڵم تدازه بدی
ئهو نهدهکیاو ژیان ئهو بهرهو ئامانجێنک دیکه ئاراسیه دهبوو.
ڕۆژێک ههوا کهمێک گهرم ببو .به ووته دیهاتییهکان هاوینه چکیڵه گه ڕابیوه .هیوا له ژوورهکهدا ئیقیه نهگی وهاته حهسارێ.
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هێندێک خی به به گوێن ووردکیدنهوه خهریک کید .پاشان لهوه ماندوو بو ،دهسی کید به دار شکاندن .لده ویدش وهڕهز بدو و بد
ئهوه خهتهر ئاشکیابوون له بیی ب  ،دهروازه کیدهوه و بهرهو کیاڵن ههنگاو هاویش  .لهو کاتهدا هداواڵێک سدهردهم مندداڵ
به وێ دا دهڕۆی  .چاو پ کهو و به سهر سوڕمانهوه بهرهو پیی ها  .هیواگیان ئهوه ئهتی ؟ چهند خیشحاڵم دهتبینمهوه.
هیوا له نکاو وهبیدی هاتدهوه کده خهریکده وهزعییهتهکده خدیاپ دهکدا و خدی ئاشدکیا دهکدا .ویسدی خدی بده دهرکده دا بداتدهوه و
بچێیهوه ده کونجهکه خییهوه ،بهاڵم تازه نهدهکیا ،سهعید چاو پ کهوتبو ،نهدهکیا خی ل ببوێیێ .باوهشد بدی سدهعید کدیدهوه
و ئهویش بهرهو نێو حهسارهکه ڕاکێشا .سهعید گیان وهره بچینه ژوور  ،با بچینه ژوورێ چاکییه.
سهعید سهر سوڕمابو .باس هیوا بیسیبو کده بوهتده پێشدمهرگه و تهنانده زۆرجداریش حهسدود پد بیدبدو کده بوهتده ئدهو پیداوهو
خهڵک به ئازا ناو دهبهن .ئهوهش زۆر پ سهیی بو که ئێسیا ک و پڕ له بهردهرکه ماڵ خییان ده بین .
به ههردووک دهسیان ئهمال و ئهوال یهخه چیغهکه سهعید گی وکوت  :سهعید گیان دهب شیێک پ بڵێم .ئهتی نداب بده هدی
کهس بڵێ که ئهمن دیوه ،به هی کهس .تهنانه به دایک وبابیش  .ناب گڵیش لێ ببیه .حاڵ بوو سهعید گیدان .ئدهمن و تدی
ڕفیق منداڵین .دهب ئهو ڕازهم بی بپارێز  .به هی کهس نەڵێ  ،باشه سهعید گیان ،بههی کهس.
کاک هیوا پێ وایه سهعید کهشکه .بی نازانم که ئهتی قاچدا بدوو و نداب هدی کدهس بزاند کده هاتویدهوه .ئهوهندده هدهر حداڵ
دهبم کاکه ،با شاناز ئهوهشم نهب که ببمه پێشمهرگه .به اڵم زۆرم پ سدهییه ،باشده ئدهتی قاچداغ  ،ئده لێدیه چ دهکده ؟ هدهمو
ڕۆژێ ژاندارم بی دهگهڕێن ،کهس نهماوه لێ نهپیسن .خهڵک دهڵ

حهسهنهزهرد کار ههر بوهته ئهوه که سیراغ تی پهیددا بکداو

خهبهر ل بدا .ئێسیا به دز هاتویهوه باشه ،به اڵم بی بهو نوێژ نیوڕۆیه هاتویه کیاڵن ؟ئهوا له جیات من حهسهنهزهرد
دیبا  .دهزان پیسی ژاندارمان ههر یهک چارهگهڕێ لێیه دووره؟
ههر لێم گهڕێ سهعید گیان ،ههرلێم گهڕێ .بیخیشم نازانم ئهوکارهم بی کید .بی وا بد پدهروا ملدم پێوهندا بدی کدیاڵن  .بڕوابکده لدهو
لهحزهیه دا ههر له بییم چوبیوه که قاچاغم .هاتنهوهشم بی ئێیه تهنیا بی ماوهیهک کورته .دهم ویس پدێش ئدهوه بدهرهو ئدهودیو
بڕۆم و واڵ بهج بێڵم دایک و باب و خوشدکم ببیدنم .دهندا بهتدهمام دوا چهندد ڕۆژێكد دیكده بدڕۆم و سدهر خدیم دهرکدهم ،دهزاندم
بهدوامهوهن.
سهعید:
ئهگهر ڕاسی دهوێ ئهمنیش کهمێک له خیم دهتیسم .ڕهنگه نهزان بهاڵم ئهمنیش به دزیهوه ئهندام حیزبم .تا ئێسیا کیبونهوه و
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شانهمان ههر بهردهوامه .دهتیسم ئاشکیا ببین .بهتایبه چونکه جهند جارێک ڕێژه نیزامیشمان داوه .وا له خی بای ببوین ،هداتین
به چهک و چیڵهوه له گهڵ بیادهران پێشمهرگه ههتا ناوچه بانه ڕۆیشدیین .ئدهو کاتده بدو کده دهسدیه شدهریفزاده بێدیهدا هداتن و
بهرهو ال بانه ڕۆیشین .ئێمه بی ڕێنوێن له گهڵیان چووین ،کوێیبم بی ئهو هاوڕێیانه ،بی ئهو شههیده گهورانه.
هیوا دهسیێک لهسهر شان دانا .کهوابو هاوڕێ خهباتیشین .بێشک خهیانه به یهکد ناکهین.
خهیانهت چ کاکه ،بی پی وایه ههمو نینیکانیشم دهربێنن ،باس تی دهکهم؟ ئدهمن سدوێندم خدواردووه ،سدوێند حیدزبیم خدواردووه.
کادر حیزب سوێند داوم .به خوا خوێنیشم بڕژێ ،یهک نههین نادرکێنم .فهقه یهک تکام له تدی ههیده ،وهره پیداو چداک بده
له گهڵ خیتم بهره .چوویه ههر جیگایهک ئهمنیش بهره .دهزانم ئاخی ههر قاچا دهبم.
هیوا:
ئهوه بهڕاسیه سهعید چین قسه وا دهکه ؟ ئهگهر ههمومان بڕۆین و واڵ به ج بێڵین ،چ دهمێنێیدهوه .ئێدوه کده لده شدانه حیزبد
دا به نه هێن ڕێکخیاون بیوهیه که ههرگیز قاچا نهبن و وهاڵ بهج نههیڵن .خی ناب ههمو حیدزب لده نێدو خدهڵک بچێیده دهرێ.
ئهگهر له وهزع ئێمه دهپیس شیێک دیکهیه .ئێمه تازه بی دوژمن ناسیاوین و به داخهوه ندا تدوانین دریدژه بده خدهبات چهکددار
بدهین ،بییه له وهاڵ دهچینه دهرێ.
سهعید:
ئه به ش من ههر دهب ژێی چهپیک ب  .دهب شانمان ههر له ژێی قامچی دوژمنان داب  .دهب ههر دوژمن فیزمان بهسهردا ل بدا
ئهمه پشوان بخیینهوه و هیچمان له دهس نهیه؟
هیوا:
ڕاسیه ژێیچهپیک دهردێک گیانه ،بهاڵم بده شدانه خداڵ کدیدن و واڵ بده جد هێشدین چارهسدهر نداکیێ .پێویسدیه لده جیدات ئدهوه
خیمان ڕێکخهین و بهتێکڕای خهبا بکهین .باشییه بیی له وه بکهینهوه که دوژمن داگیی کهر له واڵت خیمان وهدهرنێین .ئهوه کده
ساڵهها ساڵه به ژێی چدهپیک ماویندهوه ،زۆرتدی خدهتا خیمانده .خدهتا ئهوهیده کده خدهباتێک ههمهالیهنده یدهکگیتوو ناکدهین.
ڕاسیه گهلهکهمان ههمو بهتێکیای تینو ئازادییه ،بهاڵم ههمو به تێکڕای خهبا ناکا.
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به داخێک گیانهوه گهلهکهمان فێی ئهوه بووه که هێندێک کهس به ڕزگارکهر و قارهمان بناس و چاوهڕوان بد ئدهوان ڕزگدار کدهن.
بییه ئهرک سهر شان ئدهو کهسدانه کده لده مهسدهلهکه حداڵ بدوون و قاچداغیش ندین زۆر گیانده .هدهر لدهو کاتده دا زۆر گینگده.
بهڕاسی و وشیارکیدنهوه خهڵک گهورهتیین خزمهته .ئهوه تهنیا کاتێک دهکی که له نێویان دا ب .
سهعید:
کاکه هیوا گیدان هدهمو ئهوانده دهزاندم ،بدهاڵم پیشدمهرگایهت شدیێک دیکهیده .شدانازییهک هێندده گهورهیده ،پیداو ئهگدهر تێشد دا
بکوژرێ ،دهربهس نییه .کار نههێن هی شانازییهک به پیاو نابهخش  .تهنانه کهسیش نازان که خدهریک چد  .خزمهتهکهشد
دیار نییه ،ههرچهند ههمیشه له خهتهر دا و له بهردهسی دوژمن دا  .پێشمهرگه ئهگهر خهتهریش لهسهر بد  ،خهتدهر شدههید
بوونه ،بهاڵم کار نههێن خهتهر ئهوه هه یه که بکهوییه بهردهسی دوژمن و به کهیف خی سوکایهتی پ بکا.
هیوا:
ئێمه ناب خهبا بکهین بی ئهوه ببینه قارهمان ،ئهوه خی پهرسدی یده .خدهبا لده پینداو وهد هێندان ئامدانجێک پیدیۆز دایده،
ئهویش ڕزگار کوردسیانه .گین نییه ک به قارهمان دهناسیێ ،گین ئهوهیه کوردسیان ڕزگار ب .
سهعید:
باشه کاکه هیوا ئهتی وهک کیتیێک ئازاد له شهقه باڵ بده و ئهمه وهک کهوێک دیل له قهفهس دا دهمێنیندهوه بدزانین خدوا چ
دهکا .جارێ به خوا دهسپێیم ،ئهگهر نهمیوان ب بینمهوه داوا سهرکهوتن بی دهکهم.
هیوا:
سهعید گیان جارێ مهڕۆ کارم پێیه .دهب یارمهتیم بده ئهو کاره ج بهج بکهم.
سهعید:
به گیان و بهدڵ ئامادهم یارمهتی بدهم .بی ههر کارێک سهرم له ڕێ دایه ،بڵ بزانم.
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هیوا:
پێش ئهوه بڕۆم دهم ههوێ هێندێک خاین ئهو دهورو بهره بییسێنین .به ناو تهشکیالت نههێن حیدزب بچینده سدهریان باشدییه،
بابزانن ئهگهر پێشمهرگه له وهاڵت نه مێنن ،تهشکیال به خزمهتیان دهگا .دهندا بدزانن پیشدمهرگه لده وهاڵتد نده مداون ،خدهڵک
دهخین .خی ئه گهر خاین ل گهڕێن ساواک و ژاندارم نازانن به گژ ک دا بچن.
سهعید:
باشییین بیی کیدوهتهوه،بی ئهوکاره چهند که سێکمان پێویسیه .ئهتی ناتوان وهدهر کهو و الوه خوێنگهرمدهکان ببیند و ئامادهیدان
بکه  .ئهو کاره به من بسپێیه ،ئدهتی هدهر بیدی لد بکدهوه و نهخشدان بکێشده .بدهڕۆژ ئدهتی نهخشده بکێشده و بده شده و پێکدهوه
پیاده دهکهین .بی ههوهڵ شه و کهسێک به بیی دا د ؟
هیوا:
له بن گوێمانه ،ئاغاکه خیمان .ههرندهب تیڵده ئدهو جاسوسدیانه لد بکهیندهوه کده کیدووند  .دهزاند چد بهسدهر ئدهو خهڵکده
هێناوه؟ سهڕهڕا زووڵم و زۆر خی بووهته هاوکار ساواک و ژاندارمانیش و ههرچ ڕق ل بدوو بده گیتد دهدا .هدهر تدازه عدهل
زاوامان به گی داوه .خی بی خی ئاگادار .
سهعید:
باشییین فکیه،ئهمن ڕۆیشیم .سهعا  ١٢شهوێ به خیم و پێن که س دیکهوه له بهردهرکه ئێوهم .س جار به سدپاو لده دهرکده
دهدهم .بزانه که ئهمنم و وهره دهرێ .بیییش لهوه بکهوه که چین دهتوانین بهو نیوه شهوه ئاغا ڕاز بکهین که بێیه دهرێ.
هیوا:
دهب له وانه که دێن یهکێکیان سهرباز کیدب و تورک و فارس با بزان  .خی و س کهس دیکه بن بهسه .با زۆر نهبین.
سهعید:
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به چاوان ،تا سهعا دوازده شهوێ بهخوا دهسپێیم .سهعید به جێ هێش و هیوا له فکیان ڕاچو .ئهوه چ بو بهسهرم دا ها .
ئێسیا وهخی خهڵک تهمب کیدنه؟ ئهگهر دهسی به شی وا کید دهب له ههمو ناوچهکه خاینهکان بییسێن  .خدی کاربده یدهک و دوان
تهواو ناب  .ئهگهر تهنیا ئاغا خیمان تهمب کهین ههمو کهس دهزان کار منه و زۆرتییش به غهرهز شهخس دادهنێن .ده بابده
ئێمه چهند کهسێکیان ل دهتیسێنین .با پێش ئهوه لده وهاڵ دهرچدم ،هێنددیک کدار چداکیش بکدهم .شدان لده شدان و قدهوه لده
خوا .
ئێواره داهاتبو ،دایک هیوا خهریک چێشیلێنان بو .جاروبار ئاوڕێک دهدایهوه و تێیدهوه ڕادهمدا .سدهرێک بدادهدا و دیسدان دهسدی بده
کار خی دهکیدهوه .ئاخی خی بی رانهگییا و گوت :
ڕۆڵه بیوا چو دهفکیانهوه ،بهال ناخێی هاتویهوه ال دایک خی  .بزانه قسهیهکم لهگهڵ دهکده  .هیدوا بدی هێندده گدیڕاو  ،ئدهتی
تازه دهبییه بیس ساڵ ،بی دهڵێد پیداو پدهنجا سداڵه  ،هدهر لده فکدی دا  .بدی زهردهیدهک نایهتده سدهرلێوان ،هێندده بیدی لده چد
دهکهیهوه کوڕ خیم .دایکه که کوێی ب  ،بییه دهیان گو ئهوه ڕوو لده کوردایهتییده کدید ،زهوقد لده ژیدان ندامێن  .دهزاند چد
هیوا ،دهمههوێ شیێک پد بڵدێم  .نداب لده قسده دایکد خدی دهرچد  ،لێشدم تدوڕه ندهب کدوڕم .ئدهمنیش خدوا هدهر ئدهتی داومد ،
تاقانه ڕۆڵه .ژیانم به تیوه پێخیشه .پێمخیشه بێیهوه کن دایدک و بابهکده خدی  .پێمخیشده منددااڵن لده دهوروبدهر خدیم ببیدنم.
ئێسیا ئهوا کچێک بی تیدانیاوه ،دهڵێ خونچه گوڵه .ئیشاڵاڵ ،به ئیزن خوا کارهکده بدی جد بدهج دهکدهین کده بیدوان بێیدهوه
ماڵ خی و دانیش  .پوڵێکمان کیکیدوهتهوه ،قهراروایه باب واسییهیهک پهیدا بکا و بهرتیل بدات تا پهروهندهکه بدی چاکدهن.
دهوڵه عافو کا و نه گین.
ئیشاڵاڵ زارایه بی دهگوێزینهوه و بهخیش له دهور یهکیی کی دهبینهوه .باشه بهگزادهکهم؟
هیوا سهر له نێو ههردوک ڕان خی گیتبو و میهق ندهدهکید .هدهتا ئێسدیا خدهیاڵ زۆر ڕاحدهتیی بدو ،بڕیدار دریژهداند خدهبات
دابو .تهنانه نهخشه به دهسدیهوه بدو کده هێنددێک خداین خدیفیۆ تده مبد بکدا .چونکده بده دیارندهمان پێشدمهرگه ملیدان ڕاسد
کیدبیوهو فشاریان بی خهڵک هێنابو ،ڕۆژ نهبو کهسدێک بده گدی ندهدهن .بدهاڵم ئێسدیا کده دایکد ئدهو قسدانه دهکدید ،بدهزهی پێددا
دههاتهوه و له دڵ خی دا ده گو :
دایکم حهقیهت  .ئهویش وهک ههمو دایکهکان دیکه پێ خیشه کوڕه تاقانهکه له ال خی ب  .پێ خیشه ژن بدی کوڕهکده بێند و
له گهڵ بوکهکه شەڕ بکا .پێ خیشه نهوهکان له باوه بگیێ و له ال ژند هداو تهمدهن خدی باسدیان بکدا .ئەویدش پێد خدی
نییه له جیات ههمو کوڕهکان گوند  ،تهنیا کوڕ ئهو ئاواره ب  ،یا بکهوێیه زیندان.
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هیددوا لدده دوڕێیددانێک گددهوره دا گیددی کیدبددو ،ندده دهزاند کددام ال هددهڵبژێیێ .بدده ال ڕاسد دا بددڕوا ،یددا بدده چددهپ دا الدا .ئدداوات
لهمێژینه دایک و باب به ج بێن  ،یا ئهرک نهتهوهی که قورساییهک زۆر له سدهر شدان دهکدید .کاتێدک بیدی لده خدهبا لده
پێناو ڕزگاری نهتهوهی دهکیدهوه ،دایک و بابیش له بیی دهچیوه .دایک و باب و تهنانه خیش پله دووهم گینگیان وهردهگدی
و ئهرک نهتهوهی دهکهوته پێش ویسی دڵ.
ئهگهر ههرکهس له بیی ویسیهکان خی و خیشهویسیهکان داب  ،نیشیمان ب خاوهن دهمێنێیهوهوهتاقه شیڕشگێڕێک دهس ناکدهوێ.
شی وا ناکهم ،مهیدان چیڵ ناکهم و پش له بهڵێنه کانم ناکهم .بهم خەیااڵنەوه سهر ههڵبڕ و ڕوو له دایک کید.
دایه گیان دهزانم ئهتی حهقیه ،بهاڵم ئهمن به ڵێنێکم به خیم و خدوا خدیم داوه .ئدهمن بده قوڕئدان پیدیۆز سدوێندم خدواردووه کده
ههتاماوم ڕێباز کوردایهت بهرنهدهم.
دایک هیوا:
جا ڕۆڵه ماڵ وایه دهکوڕ ههن ،یهکیان کوردایهتییه ناکا .کوڕهدهوڵهمهندهکان ههمو له ماڵ خییان دانیشیون .ئهمه به فدهقیدی
و ههژار تاقه یهک کوڕمان ههیه ،ئهویش له دهس بدهین بی کوردایهتیه؟ بی ههر ئهمه کوردین ڕۆڵه .ئه ئهو عالهمه کوردنین.
دایه کوردن ،بهاڵم تێ نهگهیشیون.
یهکێک له دهرکه دهدا ،بچی بزانه کێیه ،ئهمن دهچمه وه جێ خیم .دهب دیسان خی بشارمهوه.
دایک خێیاچو دهرکه کیدهوه ،نازهنین کچ وزارا کچ حاج وهسمان بوون .دهسدی بده سدهر دهسدی دادان و بده نیشدانه ئدهوه
که بی ئهو کاره کیدووه؟ سهرێک بادا .ئهوهن کچم ،وەرنده ژوورێ ،وهرن .کده مێدک لده دااڵند ڕاوهسدین ،ماڵهکدهم زۆر شدپیزهیه .بدا
بڕێک ههڵوێژێیم .نازهنین دهسی گی  ،دایه وهره قسێکم پییه .زارا سهر سدوڕ مدابو ،بده سدهر سدوڕمانهوه چداو لد دهکدیدن ،ئدهو
دایک و کچه شیێکیان بهدسیهوهیه .بی جل جدوان بده مدن لده بدهرکیدون و هێناومیده ئێدیه ،ئێسدیا سدی وخورتیانده و هدی بده مدن
ناڵێن .بڵێ هیوا هاتبێیهوه ،دڵم خهبهر داوه .وهک ئهوه دهچ هیوا هاتبێیهوه.
نازهنین به دایک گو ئاگادار به زارا پێ نه زانیوه کاکم هاتوهتهوه .دهبد کدارێک وا بکدهین کداکم زارایده ببیند  ،بد ئدهوه ئدهو
کاکم ببین  ،بهڵکو دڵ بیگیێ و لێیه بمێنێیهوه .چاو زارا چهند جوانه ،هیوا بیبین ناتوان به جێ بێڵ  .ئهگهر دڵ نهرم بو بده
زارایه دهڵێم ،زارا زۆر جوانه ،پێموایه کاکم ئاشق بب .

25

ژیان و خەبات  -بەرگی دووەم

ئا ڕۆڵه گیان به خوا ئهو کاکه ئهمن قسهم له گهڵ کیدووه ،وه نازان ژنان ههر سهریشیان پێوهیه ،ئهو ئاشق شیێک دیکهیه
ڕۆڵه .ئهو دڵ به شیێک دیکهوهیه .ئهمن دهچم بزانم خی تاقه کیدوه .دهیبهمه ئهودیوه که له پهنجدهرهوه چداو لده نێدو مداڵ
یه .زارایه له بهرامبهر پهنجهرهکه دان  ،باچاو ل ب .
نازهنین:
با بچینه ژوورێ زارا ،دهسی گی و بهرهو ژوورێ کێش کدید و ڕاسد لده بهرامبدهر پهنجدهره هیدوا داندا .زارا تییقهیدهک کچانده
کید ،خیزگه بمزانیایه له گه ڵ دایک چیان به دهسیهوهیه.
وهره ژوورێ بدیاژن گیدان جدا بدی دهردهکدهوێ چمدان بهدهسدیهوهیه .خدی ڕۆژێدک هدهر دهبد بده یدهکجار بێیده ئده و ژووره  .ئده لێددیه
دانیشه ،جا ئێسیا شیێک نیشان دهدهم.
سددندوقێک تهنهکدده کددین لهسددهر تاقهیددهک دانیابددو ،لدده هێندددێک جێگددا ڕهنگدده کدده ل د ببددیوه و تهنهکدده سددپ وهدهر کددهوتبو.
سندوقهکه کیدهوهو وێنهیهک ل دهرهێنا ،وێنه هیوا بو.
زارا لێ وهرگی  ،بڕێک به شهرمهوه ته ماشا دهکید .چاو دهتیوسکان ،ڕوومدهت سدور ههڵدهگدهڕان ،دهسدی دهلدهرزین .تاوێدک لده
وێنهکه ڕاما ،هی قسه نهدهکید .تهنیا به شدهرمهوه تێد دهفکدی چداوێک لده ندازهنین دهکدید و زهردهخهنهیدهک لده سدهر لێوهکدان
دهنیشیهوه.
نازهنین:
دهڵێ شازادهیه ،وهنا .ئهو بیا جوانهم دهس دهکهوێ ،دهب زۆر ئاگا ل ب .
خوادهزان دهس من دهکهوێ یا نا ،قیسمه و نسیب.
ئهگهر دهسی که وێ پییخیشه ،وهنا؟
نازانم
نازانم به زمان کچانه یهعن بهڵ .
جا بی خیش ههروا بو .
ئاخی بییه مهعناکه دهزانم
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هیوا له پش پهنجهرهوه چاو ل بوون ،ته نانه گوێ له قسهکانیشیان بو .دڵه خورپه گیتبو ،زارا کچێک جوان و ڕێک و پێدک
بو .هی الوێک نهبو ئارهزو ئهوه نهب که کچێک وهک زارایه دهسیکهوێ .چوبو دهفکیهوه ،خی ئهگهر ژندیش بێدنم لده پدێش هدهمو
کهس دا بیی له مامز دەکه مهوه .مامز دڵ من ههژار داگیی کیدووه و بهو حاسانییه لێ نایهته دهر .تدهنیا شدیێک کده پدێش مدامز
دهکهوێ ،ئهوین نیشیمانه .تهنیا بی نیشدیمان دهتدوانم دهسد لده مدامز هدهڵگیم .ههرچهندد زارا زۆر جوانده .ندازانم ئدهو کچده هده
ژارهیان بی به منهوه بهسیوهتهوه ،دهب پێیان بڵێم و ئازاد کهم.
نددازهنین زارا بددهج هێش د و بددانگ دایک د کددید بیخددافڵێن  ،هەتددا ئددهو دهچێیدده ال هیددوا  .خددی گهیانددده ال هیددوا و زۆر بدده
لهسهرخیی ساڵو کید .کاکه گیان لهوێ ؟ چاو ل کید ،هیچ د له پهنجهره ڕا؟
هیوا خی ل گێل کید ،جا چ ببینم لده پهنجدهره ڕا .وهره بدزانم ،وهره لده الم دانیشده ،خوشدکه خیشهویسدیه کدهم .وهره ئیدد وهک
جاران ئازار نادهم ،قهو ب دار من وێ نهکهوێ ،شهر ب دڵ نهیهشێنم.
دهک دهبهر ئهو دهنگه میم .ئهمن ههر به دهنگهکده زینددو دهبمدهوه ،جدا شدان مدن بدی چد چاکده بدی دار تدی ندهب  .بده قوربدان
بهژنێ بم دهڵێ منارهیه .یاخوا ههتا ئدهتی دهڵێد وه  ،ئدهمن لده حدهو سدااڵن ڕاسد بمدهوه .خوشدک دهبدهر ئدهو بدهژن و بااڵیده
میێ ،خیتم ل گێل مهکه ،چین ئهو چیا هایساوه نهدیوه .چین زارا نهدیوه دهڵێ المپایه .ئهو هدهر بده وێنهکده تدی خدهریک بدو
لده هددی خددی بچد  ،بدده قوربددان وێندده کهشد بددم .داوهره باوهشددم لدده مێددژه نددهم دیددو  .توخددوا هێندددێکم بدده داران لێددده ،ئددارهزوو
لێدانهکهش دهکهم .وهره با له جیات زارایه ماچ کهم .ئەوه کهنگ وا زمانلوس بو  ،له بیی چوهتهوه نهمدهوێیا قسهیهک پد
بڵێم ،خییا شکایهت ل دهکیدم .سهگ زمانلوس چ ته ڵهیهک بی ناومهوه ،زارا کێیه؟
خیم ل گێل مهکه ،چاک دهزان زارا کێیه ،دایکم بی باس کدیدو  .زارا دهزگییاند تییده ،ئدهوهتا حدازر لده ژوورێ دانیشدیوه .هداتم
بزانم دهتههوێ خی ل ئاشکیا بکه ؟ فهقییه خێل بوو ،بهژن و بااڵ تی ههر نهد  .زوڵمده ،ئێسدیا کده ئداوا لد نیزیکد بڕێکد
دڵخیش بدهوه و قهو وقهرارێک لهگهڵ دان  .با ئهویش بزان گهنگ دێیه ماڵ بهخی .
نازهنین گیان دهمههوێ ڕاسدیییهک پد بڵدێم ،ئدهویش ئهوهیده کده مدن جدارێ نامهدهوێ ژن بێدنم .ندازانم چدارهنوس بدهرهو کدوێم دهبدا.
ئێسیا وهک خوشکێک با بهو دشه بڵ با چاوهڕوانی من نهکا.
ئهیڕۆ کاکه گیان توخوا قسه وا مهکه ،ئهو کچه بیتی دانیاوه .ئهمن بییه شوم به بیاکه کیدووه ،که خوشکهکه بدا بده تدی .لده و
دێیهدا کچ وا چاک و جوان تێدا نییه .خهڵک حازرن دوو ژنان پ بدهن .کوڕ وهسیا ڕهحیم ناردبویه سهر  ،دهیگو حدازره دوو
خوشکان پ بدا ،چین ئهتی دهڵێ نامههوێ .هیوا بی خاتی خوا قسه وامهکه ،ئه کێ دهوێ ،نهکا دڵ له جێگایهک دیکه
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گییبوب .
بیخی دهزان ئهمن قاچاغم ،هاتوم چاوێکم به ئێوه بکهوێ و بڕۆم ،کوا وهخی ژن هێنانم ههیه .باشییه ئهو کچه بده دیدار مندهوه
دانهنێن .ئهمن ژن نایهنم ،نهک له بهر ئهوه کچهکهم پ خیاپ ب  ،بیخیم له وهزعێک دا نیم که ژن بێنم.
نازهنین دهسی کید به گییان .سهر وهسهر ڕاند بیاکده کیدبدو .بهگییاندهوه دهیگدو  ،بیالده بدی لده جیدا هدهمو کدهس ئدهتی خدی
قاچا کید .بی جهرگ خوشکهکه به كوچكیهوه دا .نازان تا ئێسیا ده جاریش میدوم و زیندوو بومهوه .ههمو جارێ ئهگدهر بیسدیومه
شهڕ له نێوان ئەو عهجهم و پێشمهرگه دا ههاڵیساوه میدوم و زیندو بومهوه .ئهمن به تاق تهنێم هیدوا گیدان ،تدهنیا ئدهتیم ههیده
بیاله .نه خوشکم ههیه و نه بیا دیکه ،کاکه گیان بی به تهنیا بهجێ هیشیوم ،ب ڕوحم .بییه دهڵێن ڕوحم ب و لده دڵد پیداوان
دا نییه .ئهتی لێم بویه پیاو خوشکهکه لهسهر سهر گهڕێ.
نازهنین بی دهگی  ،پییخی نییه هاتومهوه .له جیات کهیفخی ب  ،دهگی  .ههسیه بڕێدک لده الم دانیشده بدا قسده خدی بکدهین.
ههسیه خوشکهکهم ،ههسیه بیخی دهزان ئهمنیش تهنیا یهک خوشکم ههیه .ئهگهر له بهر خداتی تدیو دایدک و بدابم نده بوایده ،لده
مێژ بو له سنور ئاوا ببوم ،له مێژ بو گهیبومه ئهو دیو  .بییه ئهو ههمو ڕێیه گهڕاومهوه تا ئیوه ببینم ،به تایبه ئهتی.
نائومێدم مهکه ،ههرکه دایکم گوت هاتویهوه ،ئومێدم به ژیان پهیدا کدیدهوه .بیالده بدڕوا بکده ئدهو یدهک ،دوو سداڵه ڕۆژ جارێدک
لهتاو تی میدووم .ئهگهر بهو کچه ڕاز ن قهیدێ ناکدا ،ههرکهسد دهوێ بدا ئدهو بد  ،بدهاڵم بدهجێمان مههێڵده .تومدهحز ڕهزا
خوا چید بهجێمان مههیڵه .دهزانم جوانچاکێک وهک تی لده داو هدهر دهخدیێ .ڕهنگده دڵد لده جێیدهک دیکده لده داو خیابد  .کاکده
گیان ئهگهر له داو خیاو پێم بڵ  ،توسهر بابم ههمو شیێکم پ بڵ .
مادام به سهر بدابم سدوێند دام ڕاسدییهکه پد دهڵدێم .ئدهوینێک کده زۆرتدی ئدهمن داگیدی کدیدووه ،ئدهوین نیشدیمانه .ئدهوه کده
ناتوانم له التان بمێنمهوه خهتا ئهو خیشهویسی یهیه ،دهناڕهنگه تا ئیسدیا ژنیشدم هێنابایده .چونکده ڕاسد دهکده لده جێگایدهک
دیکه پیوه بوم .ههرچهند زارا به ڕاسی هی کهم و کوڕیهک نییه .ڕهنگه ئهگهر پێش پێوهبونم ئدهو مهسدهلهیه هاتبایده پدێش و
توش ئهوین نیشیمانیش نهبوبام ،فهور زارام گواسیبایهوه .بهاڵم ئیسیا له ژیان من دا کچێک دیکه ههیه ،ئداهیک ههڵکێشدا و
ب دهن بو.
توخوا کاکه پیم بڵ ناو چییه
ناو "مامز" ه
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دهب له مامزیش جوانیی ب  ،که ئهو شیرهالوه مه له داو خسیووه.
ئهگهر ده بین نازهنین ،ههر دهب بیبین و چاو ل بکه  .بهاڵم ئا.،
جا ئاه بیچییه بیاله ،خوادهکا له ال دهوڵهت کارهکه ج به ج دهب  ،ههر فهور دهچینه خوازبێن .
کارهکهم له ال دهوڵهت ج به ج ناب  .کار من زۆر قورسه بهو دهوڵهته ج به ج ناب  .یهعن ئهو دهوڵهته هێنده خیاپده
کار وا ناکا.
بی ئهتی چ کیدوه بیاله چ لهو دهوڵهته کیدووه.
کار من کار کوردانه ،ئهو دهوڵهته قه کارێک بی کوردان ناکا.
هیوا گیان بی ههر ئهتی کورد ؟ بی کار کوردان بی دهب ههر ئێمه تێددا بچدین ،بدا کدورد هدهمو وێکدڕا داوا شدی خییدان بکدهن .ئدهو
وهخ ئهمه له گهڵ دهبین .ئهیهڕۆ وهخ زۆر درهن بووه ،ئێسیا خهسوم چاوهڕوانمانه ،دهب بچیندهوه .بدهخوا لده کیڵد نابمدهوه
سپهین به خیم و زارایهوه دێمهوه .دهب ههرچ زووتدی وهخدی کدهویو زارایده بگوێزیدهوه .ئدهوا پدێم گدوت  .لده دڵدیش گدهڕێ ،وهدوا
ئاقڵ کهوه ،خی ئیشاڵاڵ نایهڵ ئهمن به خیڕای بچم .ئهمن ڕۆیشیم ،خواحافیز ههتا سپهین .
به ڕۆێشین نازهنین هیوا کهوتهوه نێو گیم قدوڵ خهیااڵتدهوه .چ بکدا لده گدهڵ ئدهو سد خیشهویسدیه کده ژیدان خییدان بده بدون
ئهوهوه بهسیوه .دایک و باب و خوشک ههمو ئارهزوویان مانهوه ئهوه .لدهو الشدهوه پدهیمان داوه تدا سدهرکهوتن نهسدیهوێ .سدوێند
وهفادار به ڕێبازه پییۆزهکه خواردووه .جگه له وه ناتوان سهرشیڕی خی تهحویلدانهوه قهبوڵ بکا .ئهو چید ناتوان زولم و
زۆر ساواک ،ژاندارم و ئاغاو نیکهران جیربهجیر دهوڵه قهبوڵ بکا.
ئهو ههرچهند قاچاغه ،بهاڵم ڕووح ئازاده .دهس له ئدازاد هدهڵگیتن کداریک زۆر دژواره ،لده دووڕییدانێک دژواردا گیدی کدیدووه.
ههر دووک ال بی و خیشهویسین .قازانج الیهکیان به زیان الیهکه دیکه تهواو دهبو .درێدژه داند ڕێگدا خدهبا لده گدهڵ ویسدی
کهس و کار دا ناتهبای ههبو ،کامیان ههڵبژێیێ .به اڵم له قواڵی دهروون هیوا دا ویسی درێژهدان به خدهبا قورسدای دهکدید.
خیشهویسیی نیشیمان سیز بهرامبهر دایک و باب له بیی دهبیدهوه .له نێو ئهو بیی و خهیااڵنهدا تیوسکاییهک به مێشک دا ڕابید و
له و سهرگهردانیه ڕزگار کید .دیسان ویسی دریژهدان به خدهبا هدهمو جهسدیه داگیدی کدید و بهسدهر ویسدیهکان دیکده دا زاڵ بدو.
بڕیار دا دوودڵ نهکا و نهخشه هێندێک کیدهوه شیڕشگێڕانه داڕێژێ .کهوتده وه بیدی ئدهو کدیدهوه شیڕشدگێڕانهیه کده لده گدهڵ
سهعید بڕیاریان له سهر دابو .به هاوار دایک وهک له خهو ڕاپهڕیب ڕاسیبیوه سهرپ .
دایه گیان کار به من بو؟
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ئا ،ڕۆڵه وهره دیو نێوماڵ  ،چێشیهکهم خهریکه سارد دهبییهوه ،بابیش چاوهڕوانه.
خی پێچایهوهو چو لهسهر سفیه دانیش  .سینییهک مس گهوره له پێش هیواو باوک دانیابو .مییشکێک سورکیاوه له نیوهڕاسی
دانیابو .بهدهور مییشکهکهدا ماس  ،پهنیی ،میهبا و دۆ ڕیزکیابون.
مام هیمهر وهجواب ها :
مهگهر بی من فهقیی سفیهیهک ئاوا ڕازاندبایهوه پییێژن .تهماشاکه ئهوه له ماڵهکه دا ههبووه ،هێناویهتییه سهر سفیه .
ئه کهمم دهرخواردداو ههتا ئێسیا .ههر پێڕا دهگهم بی لێنێم و دهزار گوشم ،خی ماشاڵاڵ ههر له گهڵ ورگییه .بییه چهند سداڵه
هیچمان به هی نهکید ،ههرچ پهیدا کید دا به خواردن.
ههر ئهوهمان پ دهمێن ئافیه  ،چ بکهین ،ههرچ خوا دا ده خیین.
پا نان و چا خواردن ،مام هیمهر هیوا خسیه ژێی فشارهوه .ده کوڕ خدیم دهڵێد لده گدهڵ مهسدهله تدی چ بکدهین؟ لده الیهکدهوه
دهوڵه به دوا دا دهگهڕێ ،له الیهک دیکه وه کچێک به دیار تیوه دانیشیووه .ئهگهر به قسه باب خی دهکه با له سدپهین ڕا
بجمه شار و کارهکه بی ج به ج بکهم .دهچمه خزمه ڕهحماناغا  .بی خی دهزان پیاوێک زۆر دهس ڕۆیو و ههتا خوا حهزکا
پیاو چاکه .بهڵکو ههوڵ بدا به بهرتیل دم ئهو سهگانهم بی ببهسی تا ئهتی بیوان له المان دانیشییهوه.
هیوا سهر داخسیبو و هی دهنگ ل نهدهها .
مام هیمهر درێژه دایه:
دهزانددم پێد عهیبدده و ناتهددهوێ هاوڕێکاند بددهج بێڵد  .سددوێند خددواردووه هددهتا مدداو بددهو ڕێگایدده وهفددادارب  ،بددهاڵم ڕۆڵددهگیان
ههوڵدان بی ئهو ڕیگایه ههر پێشمهرگایهت و دهربهدهر نییه .پیاو بیههوێ له ماڵ خیش دهتوان یارمهت بددا .پێشدمهرگایهت
به ناشوکی نهڵێم نهماو شکسی خوارد .ئهوهنده ئهمن ئاگاداربم ههمو هاوڕێکان ڕۆیشیون بدی ئدهودیو  ،کەس لده وهاڵتد ندهماوه.
خی ئهگهر بکیێ و لێ گهڕێن به ههر جورێک ب له وهاڵت وهمێن چاکییه .هیواگیان ئهمنیش ههرئهتیم ههیه ،پیاو چداک بده بده
جێم مههێڵه.
هیوا کهوتبی نێو دهریا قوڵ بیی کیدنهوه و سهر ههڵنهدهبڕ  .تهنانه چاویش له مام هیمهر نهدهکید .ههروابزانه ئاگا له
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قسهکان باوک نییه.
مام هیمهر سوور ههڵگهڕاو تووڕه بوو:
له گهڵ تیمه کوڕه ،سهر بهرداوهتهوهو خی بێدهن کدیدوه .ههرندهب وهاڵمدێکم بددهوه ،ئداخی ئدهمن بداوک تدیم ،کدهمم کدوێیهوهر
پێوه دیو ؟ بی میهق له خی بڕیوه؟
بابهگیان ئاگام لێیه ،دهزانم دهڵێ چ و حهقیش پ دهدهم .بهاڵم هی وهاڵمێکم بی نییه .نازانم چ وهاڵمێك بدهمدهوه ،قسدهکان
ههمو ڕاسین ،کهچ ناتوانم به قسه بکهم.
پی خی ب و پێ تی ب ئهمن سپهین دهچمه شار و دوا کارهکه دهکهوم ،سپهین دهچمه خزمه ڕهحماناغا .
ههتا ئهمن سا نهبمهوه ناب بچ  ،زهحمهتیش بدهر ڕهحماناغدا مدهده ،ئدهو بهڕاسدی پیداو چاکده ،هدهر بچیده ال وهدوا کارهکده
دهکهوێ .ڕهحماناغا یهکێک لهو پیاوه به ڕێز و چاکانهیهکه ناو ئاغایهت لهسدهره ،بدهاڵم هداواڵ هدهژاران و لێقهوماوانده .ئهگدهر
ههمو ئاغاکانمان وهک ئهوبونایده ،کدورد زۆر زوو بدهئاوات خدی دهگدهی  .تکدا دهکدهم هدهتا ئدهمن ڕاز ندهبم مدهچؤ ال  .ئدهو پیداوه
بهڕێزه له خیڕا وه حهوالن مهخه.
هدهتا وهخید ماڵنوسدینان مدام هیمدهر و هیددوا پێکدهوه کێشدهیان کدید ،فایدده ندهبو .هیچیددان تهسدلیم ندهدهبون و لده بیچدون خییددان
پاشگهز نهدهبونهوه .ئاخیهکه خهو هییش بی هێندان ،هیدوا هدهرا لده دایکد کدید ،دایده گیدان جێگدا مدن لده ال خدوارێ ،لده بدن
دهرکه ڕاخه ،بالهسهر ههس بم.
سددهعا بددو بدده دوازده هیددوا هددهر لهسددهر ههسد بددو ،خددهو لد نهدهکددهو  .هددهر بیددی لدده چینیددهت جد بددهج کیدند پالنهکددهیان
دهکیدهوه .له نکاو گوێ له دهنگ پێیان بو که به کیاڵنهکهیان دا دههدا  .خدی کدیکیدهوه و لده بدهر دهرگایده چداوهڕوان کدید .زۆر
پ نهچو س جار به لهسهرخیی له دهرکهیان دا .زۆر به ئهسپای بانگ کید ،کێیه.
سهعیدم هیواگیان وهره دهرێ .ئهوه کاک بیایمه ،خدیده ناسد  .ئهمهشدیان کداک ڕهسدوڵه ،هدهردوکیان لده شدانه حیزبد دان .ده
بیاله کارهکه چین ج بهج بکهین .پێم وایه کاک بیایم سهرباز کیدوه ،وا نییه؟
بهڵ  ،سهرباز کیدوه و تورک و فارسیش دهزان  .به تایبه تورکیهکه زۆر باشه.
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زۆر چاکه ،دهچینه بهر دهرکه ماڵ ئاغا  ،ئێمه خیمان ئاشکیا ناکهین ،کاک بیایم له دهرکه دهدا و به تورک داوا ئاغا دهکا.
دهب بڵ ژاندارمهم و نامهیهکم له ڕهیس پازگایهوه هێناوه .با درهنگ نهکهین ،وهڕێ کهوین.
ههریهکه جامهدانهیهکیان له سهروچاو خییانهوه پێچا و وهڕێ کهوتن .له پێش دهروازه ماڵ ئاغا دابه بوون .هیدوا خدی لده
بن داره توهکه سهر کیاڵن دا حهشاردا ،سهعید له کیاڵنهکه ال چهپ و رهسوڵ له کیاڵنهکه ال ڕاس دا خییان حهشاردا.
ماڵ ئاغا خانوبهرهیهک گهوره بو .حهسدارێک گهورهشد هدهبو .دیدوار حهسدارهکه زۆر بڵیندد بدو ،زیداتی لده میییونیوێدک بڵیندد.
خانوهکه دوو نههیم بو .لهبهر دهرکهیهوه تهنیا چاو له پهنجهرهکان نههیم دووهم دهبو.
بیایم به توند له دهرکه دا .دیار بو له نههیم دووهم چیا ههڵکیان و غهڵبه غهلب پهیدا بو .بیایم جدارێک دیکده لده دهرگدا
دا .که سێک له پش دهرکهیهوه بانگ کید کێیه .بیایم بده تدورک وهاڵمێکد دایدهوه .ئدهمنم مامدهدال  ،کاغدهز سدهرکارم هێنداوه بدی
ئاغا  ،دهب بیدهم به دهسی خی .
کابیا گهرایهوه بهرهو سهرێ و هاوار کید ،عەجهمه ،لێ حاڵ نابم ،ئهوهنده دهزانم داوا ئاغا دهکا.
دهنگێک وهاڵم دایهوه ،بزانه ئه گهر کاغهز و شی وا پێیه لێ وهرگیه .بی خیش به ئیشاره حاڵ که با بێیه ژوورێ.
کابیا دیسان گهڕایهوه بهردهرکه  ،به ئیشداره داوا کدید کاغهزهکده بددا بده دهسدی ئەو و بیخیشد بچێیده ژوورێ .بدیایم کده بداڵیی
سهربازییهکه له بهر کیدبو و شهبقهیهک له سهر نابو ،به تهکان سهر تێیگهیاند که کاغهزهکه نادات و دهب ئاغا بی خی ب .
کابیا دیسان گهڕایهوه:
قوربان فایده نییه ،بیخی نهچ ڕاز ناب  .پێ چهقاندوون که دهب بیخی بچ .
بهو شهوه ڕاس بمهوهو بی خیم بچم .ئهتی به کهڵک هی نایه دوو کهلیمه عهجهمیه نازان  ،تهنانه فارسیه نازان .
جا قوربان ئهمن عهجهمیهو فارسیه له کوێ بزانم ،چومه سهربازییه ،خوێندوومه ،ئهمن ئهوا کوردیهکه خیم به حاڵه حاڵ دهزاندم و
نیره فارسیه و عهجهمیهمه .ئاغا به نهقه نهق خی پیچایهوهو بهرهو دهروازه ڕۆی  .به فارسییه شهق و شڕهکه دهنگ دا:
جهناب سهرکار بی خهجاڵهتمان دهکه بی نایه ژوورێ.
بیایم هی دهنگ نهکید
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ئاغاسهر له دهروازه هێنایه دهرێ و دهسی درێژ کید تیقه لهگهڵ ژاندارم نه ناسیاو بکا .بیایم خێیا دهسی گدی و را کیشدایه
دهرێ و به دهسیهیهک گهوره دم بهس  .ئاغا ههم له سهر سوڕماویان و ههم له تیسان یهک وشهش بی نهگوتیا.
هیواو کوڕهکان دیکه له پهناگاکانیان هاتنه دهر و پدهل ئاغایدان بهسد  ،لولدهدارێکیان لده سدهر پشدی داندا بده نداو تفدهن و
پێیان گو :
فزه ل ب ده کوژین ،ب دهن پێشمان کهوه ،دهچینه دهرهوه دێ بڕێکمان کار پێیه ،دوایه ئازاد دهکهین.
ئاغا وهک مێژۆک دهلهرز  .ئهژنی دهنوشیانهوهو نیکه ل دهها  .پێش خییدان دا بدی بدن چنارهگهورهکده دهرهوه ئداوای  .لده وێ
له سهر بهردێکیان دانیشاند و بهتوند بهسهریان دا نەراند:
ههرهاوکارییهک دهوڵهت کیدوه بیڵ  ،ههرچ بی عهجهمان کیدووه ،بیمان باس بکده .بیخیمدان زۆر شدی لده سدهر دهزاندین ،ئهگدهر
درۆیان بکه ده کوژین .ئهگهر ڕاسیییهکه بڵێ و قهو بده چید ئهو کاره پیسه نهکه  ،ئازاد دهکهین.
ئاغا:
بباشه ،چاکه ،ئاخی چ بڵێم ،هیچ وام نهکیدووه ،به قورحان هیچ وام نه کیدووه ،بم بهخشن ،بی خاتی خوا بم بهخشدن .بدیایم
پێله قهیهک به نیو شان دادا ،ئه ک خهبهر له پێشمەرگان دا ،ک بو ڕاپیرت له چهندد کهسدان دا کده گییدا ئهنددام حیدزبن،
ک عهل حاج سیمان به گی دا؟
ئاغا دیی زۆر شی له سهر دهزانن ،هێنده دیکه دهسی به پارانهوه و ال اڵنهوه کید .مدهمکوژن ،بدی خداتی خدوا مدهمکوژن .مدا و
منداڵم ههیه ،ڕوحمم پ بکهن.
ئه بی ئهتی ڕوحم به کهس ناکه و له هی و خیڕای خهڵک له زیندان دهکه .
ئاغا:
قهو دهدهم چید کدار وا نهکدهم ،هدهر سدپهینێش دهچدم عدهل لده زینددان ڕزگدار دهکدهم .قده خهبدهران لده پێشدمهرگه ندادهم و
ههرچ دهڵێن وا دهکهم ،ههرچ دهڵێن.
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ئه هاوار کهلهکهم شکا ،ئه دایهڕۆ چاوم کویی بو ،ڕوحمیان ههب  ،بهزهیییان به ژن و منداڵهکهم دا بییهوه.
ئه بی ئهتی بهزهیی به ژن و منداڵ خهڵک دا نایهتهوه .بی زاوا دوو ڕۆژه حهواڵه زیندان دهکه .
قهو دهدهم چید کار وا نده کدهم ،هدهر سدپهینێش دهچدم عدهل لده زینددان ڕزگدار دهکدهم .قده خەبدهران لده پێشدمهرگه ندادهم،
هەرچ دهڵێن وادهکهم ،ههرچ دهڵێن .ئه هاوار کهلهکهم شکا ،ئه دایه ڕۆ چاوم کوێی بدوو .ڕوحمیدان هدهب  ،بدهزهیییان بده ژن و
منداڵهکهم دا بێیهوه.
ئه بی ئهتی به زهیی به ژن و منداڵ خهڵک دا نایهتهوه .بی زاوا دووڕۆژه حهواڵده زینددان دهکده  .بدی جنێدو بده پێشدمهرگان
داوه و هاوار کیدووه که چهتهکان نهماون ،چین پێشمهرگان به چهته له قهڵهم دهده هه ....
کوڕه غهڵهتم کید ،ئید کار وا ناکهم .ههرچ دهڵێن وادهکهم و ئازادم کهن .ئه هاوار میدم بهسم لێدهن.
هیوا بهسهر دا نهڕاند:
ههرکهس به گی داوه ،فهور دهچ ئازاد دهکه  .دهس له جاسوس بی ساواک و ڕوکن دوو ههڵدهگی  ،چید باس پێشمهرگه
به خیاپ ناکه  .وهک مهڕ له ماڵ خی سهر بهر دهدهیهوه و کار بده کدار کدهس نداب  .چیدد خدی لده سدهر خدهڵک فدهقیی و
ههژار ناکهیه ئاغا و زوڵمیان ل ناکه  .به هاوکار ژاندارمان بێگارێ به ههژاران ناکه  .کار بده کدار هدی کدهس نداب  ،حداڵ
بوو ؟ ههتا ده ڕۆژ دیکه زیندانییهکان نهیه نهوه ،کوژراو .
چاوان بکهنهوه ،ڕوو له ال دێ بکه و پشی له ئێمه ب  .سهر بهردهوه و بڕۆوه ماڵ خی  .ئاوڕ بدهیهوه ،کوژراو  .بڕۆ بزانم.
باشه به قوربان بم ،ههر مهم کوژن ههرچ دهڵێ وا دهکهم.
پشی ت کیدن و به نهرمه غار وهڕێ کهو  .الق به دوا دا نه دههاتن .پانییڵهکه خهریک بو له القان بکدهوێ .پشدیێند پێدوه
نهمابو .دوو  -س جار کهو و ههسیایهوه سهرپ  .بهدهور خی دا ڕوان و پاشان به ههناسه بڕک ڕێگا ماڵهوه گیته بدهر .لده
تا و ئازار له ناڵه دهها  .تا گهیشیهوه بهردهرگا خییان چهندین جار سه رمه قوالت دا .ههرچ دهیکدید بده چداک خدی بدی
ڕانهدهگییا .ههرچینێک بو به چنگه کڕکه گه یشیهوه بهر دهرکه  .به نووزونوز بانگ نیکهرهکه کید:
چهند جار هاوار کید ،کهس گوێ ل نهبو .ئاخیهکه خی به دهروازه داداو به توند زرمه ل هێنا .له ژوورێ ڕا یهکێک به
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ههڵه داوان ها  ،.دهروازه کیدهوه .ئاغا له بهردهروازه یهک به خی درێژ ببو ،خووله به خی دادا و هاوار کید.
ئه هاوار ئاغاگیان چ بهسهر هاتووه .بی خاتی خوا بمان گهن  ،بدزانن ئاغدام چد لد هداتووه .دهسدیێک دریدژ کدید و مهچدهک
خووله گی  ،مه که ها و هاوار .بانگ کهس مهکه ،ب دهن به و بچی بن ههنگاڵنم و ههڵم سیێنه و ب دهن بم به ژوورێ.
کارێک نهکه هی کهس بزان  ،تهنانه ئاغاژنیش ناب بزان  ،حاڵ بوو ؟ ب مێشک حاڵ بوو ؟
بەڵ ئاغا ،شکور ماو ئاغا؟
ماوم ،ماوم دڵ خی خی مهکه ،ههر نهب بی گیان تی ماوم.
به ههزار زهحمه ئاغا ڕاسیکیدهوه و چی بن ههنگاڵن  .ئاغا چهند ڕۆژان له نێو جێ کهو  .کهس نه دهوێدیا لێد نیزیدک بییدهوه
و پیسیار ل بکا .خووله نیکهر دهیزان که نهخیش ئاغا پهیوهند به بانگهێشینهکهیهوه ههیده و ئدهو شدهوه ئهمدهیان بده سدهر
هێناوه ،بهاڵم نهیدهزان ک وا ل کیدووه .داخوا بهڕاسی ئهوانه هاتن ژاندارم بوون ،یدا کهسدێک دیکده خدی بده شدکڵ ژانددارم
دهرهێنددابو .داخددوا ئددهو لێداندده بدده خدداتی دووزمانییدده کددان ئاغددا بددو؟ لدده سددهر مهسددهله ناموسد بددو ،یددان تیڵدده کیدنددهوه چهنددد
رهعیهتێک ههژار .خووله له دڵ خی دا پێکهنین دهها  ،بهاڵم نه دهتوان دهر بڕێ .به دڵ پێدهکهن  ،زۆرجار به بههانه
ئهسپهکه ئاغا دهچی تهویله و تێی و پڕ پێدهکهن و ده گو :
دهک دهبهر دهسییان میم ،دهک دهبهر ئهو دهسیانه میم بییازیان کید ئاغا گیان .ئاغا ناسک پدهروهرده ،ئهگده ئدهو بهدهنده ئداو
ساردیش وێنهکهوتووه .ئهو دهسیانه که دهب دوا ههمو نان خواردنیک ئاو شیلهوگهرمیان پێدا بکیێ .ئدهو شدان و ملده کده هدهر
لهبن لێفه دا ئهسیور بوون ،ئێسیا ڕهنگه شین بوبنهوه .ئهو الق و لهتهره که ههرگیز بهسهر ڕهقد دا نده ڕۆیشدیون ،ڕهنگده ئیسدیا
چاک کوتیابن .ئاغا خیم ،ئاغا ناسک و نازدارم .له بهرئهو القانده مدیم تێیدان ههڵددا  ،ئاغدا خیشهویسدیم ،بدهخودا ئدهمنیش
دهسهاڵتم ههبوایه ئهوهندهم ت ههڵدهدا  ،ژاندارم له کوردانیان ههڵنهداب  .شهق وام ل دهدا  ،ئهوانه ئده تدی لدهمن ههڵدداون
له چاویان وهک له خوراندن بن .له دوا ئهو قسانه خووله حاڵهتێک خەماو به خی دهگیتهوهو دهچیوه دیوهخان .
دوا ئهوه حاڵ هاتهوه سهرخی ،خوله نارد به دوا حاج سێمان دا .حاج سدێمان دهیزاند کوڕهکده بده دهسدی ئاغدا بدهگیتن
دراوه ،بییه زۆر به نابهدڵ ها  .خی بی شهڕێک توند ئاماده کیدبو .بهتهما بو ههرچ له دڵد دایده بده ئاغدا بڕێدژێ و تیڵده
چهندین ساڵ سوکایهت پێکیدن بکاتهوه .تازه کوڕهکه ههر بهگیتن درابو ،چ فهڕق دهکید ،بائهویش بنێیدرایه زیندان.
به پێچهوانه جارانهوه ئاغا له دوورهوه به پیی حاج سێمانییهوه چوو .وهپێش خی داو زۆر ڕیز لێنا .حاج زۆر پ سهیی بو،
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به پێکهنینهوه سهر ڕادهوهشاند.
ئاغا:
چییه مام حاج  ،هێنده ب لوتف قه سهرێکمان ل ناده  .ئهگهر بی خیشم به دوا دا دهنییم پێم پێدهکهن .
پێکهنینهکه حاج سێمان خاو بیوه ،گیژای کهوته دم و چاو و ڕق ڕهگ مل ههسیاند .ههسدی تیڵده باسدکهکان ڕهق کدید و بده
ڕقهوه روو لو ئاغا کید:
کهنگ وا به لوتف بوو جهناب ئاغا ،سهرهڕا ئهو ههمو زووڵم و زۆره تا ئێسیا لێمان قهبوڵ کیدوو  ،دیسان لێمدان نده گدهڕا .
چهندسدداڵه خزمددهت دهکددهین ،شددهو و ڕۆژ ڕهن د دهدهیددن و جهنابیش د دێ د و لدده سددهر خددهرمان بهشددهکه خددی دهبدده  ،ب د ئددهوه
تیزقاڵێک ڕهن بده  ،وهک شا ڕادهبوێی  ،بهو حاڵه لێمان نه گه ڕا  .هی نهما له گهڵمان نه که  ،ئاخیهکده کوڕهکهشد بده
گی دام.

ئاغا:
حاجیاغا ،ئهسیهغفییوڵاڵ ،چین ئهمن کار وام کیدووه .بدابم مدام حداج ئدهمن جدانب تدیم زۆردهوێ .چهندد سداڵه لدهو ئاواییده دا
سهرمان پێکهوه ناوه ،خوام حهقه ،خهراپهم ل نهدیو .
حاج :
جا ئێمه ڕهعیه خهراپه چمان له دهس دێ .خوا دهکا ئهتی زوڵممان ل ناکه  ،به نیکهرایهتییهکهش ڕازین .بدابم ئهمده هێندده
ملکهچ و ههژارین ،له خوامان دهوێ ههر تێمان ههڵنهدهن ،خهراپه کێمان پ دهکیێ.
ئاغا له دڵ خی دا:
هه سهگباب ،چین خی مهزلوم کیدووه .پێ وایه نازانم ،کار ئهوه ،شکایهت له پێشدمهرگان کدیدووهو بده تێههڵددان داوم .ڕوو
له حاج کید:
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حاج شی وا مهفهرمو ،ئهمن قه خهراپه کهسم نهویسیووه .ئێسیا بییه بهدوام دا ناردو تا بییێک بی حاڵ عدهل بکهیندهوه،
فییا نهکهوین بهو زوانه ڕزگاری ناب  .بهسهر جهناب  ،بهو کهشیده پییۆزه  ،ههر چاوهڕوان بوم بی خی ڕۆژێک له ڕۆژان باسد
بکه تا وهدوا کارهکه بکهوم .دییم بی خی ههر نایه بییه نداردم بده دوا دا .ئێسدیا هدهر لده سدپهین زووتدی نییده ،پێکدهوه
دهچینه شار و به هیوا خوا عهل له زیندان دێنینه دهر.
ئاغا کوڕهکهم به گی دا ،دهتههوێ به بهرتیالنیش ماڵم خهراکه ؟ ئاخی کوڕ من چ کیدبو .ئێسیا دهتههوێ به خیرای بمهێن
و بم به و ههرچ ههشمه پێم بده به بهرتیل.
ئاغا:
مام حاج ب بهاڵ ب  ،بی هێنده توڕه جاران وانهبو  .له بدهر خییدهوه؛ دهزاندم پشدی بده کد ئهسدیوره پیدیه کالیدار .مهگدهر ڕۆژم
نهیهتهوه.
بابم مام حاج ئهمن قڕانێک چییه لێم ناوێ  .ههر خهرجێکیش ههبو بی خیم دهیدهم .ههر پێمخیشه پیاوهتییهک له گهڵ بکهم و
عهل ڕزگار کهم .بابم ئهمه حیسانین مام حاج  ،ڕێز دهرو جییانان دهگیین و پیاوهتیمان پێخیشه .بدی پێیوایده ههموشدیێک هدهر
بی خاتی پوڵ دهکهین.
هی  ،خووله ،ئهرێ خووله ،منداڵینه چ بوو چایهک ههر نهها  .ئێسیا مام حاج پێمان دهڵ دڵیان نایه چایهکیشم بدهن .
حاج :
ده بهڵکو خوا گهوره سیله ڕووحم ت کیدبین .سپهین له خزمه دام بی شدار  ،جدارێ چیدد سدهر نایهشدێنم و دهڕۆم .گلدهی
چا ناکهم ،دهزانم دیوهخان ههمیشه گهرمه و هیچ نهب  ،چا ههمیشه ههیه .سپهین بهیان زوو له بهر دهروازه جهنابیم.
هیوا پا ئهوه خواحافیزی لده ڕفیقدهكان کدید گهڕایدهوه مداڵ و زۆر بده لهسدهرخیی دهرگدا کدیدهوه .پاشدان بده هدهنگاو ندهرم
بهرهو جێگاکه چو .لێفه ههڵدایهوه خی له بن هاوێ ،که مام هیمهر لێ دهرپهڕ و بهسهر دا نهڕاند:
ڕهنگه پێ واب ئاگام له هی نییه ،وه نییه؟ باب پیی بوهو زوو خدهو دهیباتدهوه و ئاگدا لده هدی نییده .لده کدوێ بدوو بدهو نیدوه
شهوه ؟ دهتوان ڕاسییم پ بڵێ  ،ههرچهند بی خیشم ،ههس پ دهکهم خهریک چ .
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بابه گیان بیخی دهزان ئهمنیش لێیه ڕفیقم ههن .ههرنهب یهک ،دوو کهسد وایدان تێدایده کده ئدارهزووم کدیدبن .ئهوهندهشدیان لد
ئهمین بم که بیوانم خییان ل ئاشکیا بکهم .پێموایه ئهتی حهقم پ دهده که خوا حافیزیان ل بکهم.
مام هیمهر:
بی کوڕه قییهکهم به تهما چییه؟ به چ الیهک دیکه دا خیمان لد دهشدارێیهوه و چهندد سداڵێک دیکده لێمدان وون دهبد ؟ دیسدان بده
تهما به جێمان بێڵ و به ئاخی تهمهنمانهوه جهرگمان به کوچکیهوه بده ؟ دیاره دهبدو خدی لده ڕفیقدهکان ئاشدکیا بکده  ،بدهاڵم
دوا ئهوه که کارهکه ج به ج دهبو .دوا ئهوه ئهمین بویهوه و هاتیهوه سهرماڵ  .ژنهکهشمان بی گواسدییهوه جدا ڕفیقده کاند
به تێی و تهسهل ببینه .ڕجا ل دهکهم هیوا گیان ،ههتا ئهو کات خی ڕابگیه .با پێش ئهوه کارهکه بی چا کیاب  ،ندهگییێ .
کوڕه به ه کهس بهرناب .
هیوا:
بابهگیان دهمههوێ شیێک پ بڵێم ،به ڕاسی و ب پهرده پێ دهڵێم .ههر چهند به دڵهوه پێمخیشبو ههرچ ئهتی دهڵێد وا بکدهم،
بهاڵم تازه ناتوانم ،بم بوره ناتوانم .ئهمن سوێند وهفاداریم خواردووه و خیم وهقف ڕێگایهک پییۆز کدیدووه .ئدهمن تدازه هد خدیم
نیم ،بی تی نابم ،تازه ئهوڕێگایه گیتومهته پێش بهر نادهم .پش له خدوێن شدههیدهکان ناکدهم .خدیم تدهحویل نادهمدهوه و بدی
ئهو ڕژیمه گهندهڵه تیبه ناکهم ،ئهتی دهسیهودامێن کهس مهبهو منه له کهس ههڵمهگیه .له مداڵ خدی دانیشده و کدار بده
کهس نهب  .تهنیا دوعا خێی بی ئێمه بکده تدا سدهر کدهوین .تدهنیا شدیێک کده لده تیمدان دهوێ دوعدا خێدیه .وهخید ژن هێنانیشدم
نییه .به خیڕای کچ خهڵک به دیار منهوه دامهنێن ،لێد گدهڕێن بیخدی مێدید بکدا .ئدهمن ئهگدهر ژنیشدم هێنابدا ،....ڕهنگد سدور
ههڵگهڕا و سهر بهردایهوه .مام هیمهر بهوقسانه بیێک تاسابو .چاو له هیواوه بڕیبون و زۆر به ئارام گدوێ بدی ڕاگیتبدو .دهسدی
له ئهژنییان وهرهێنابون .دهسیهکان شل بونهوه و ئهژنی بهالدا هاتن .ههناسهیهک سارد ههڵکێشا و و گوت :
خودایه زۆر شوکی ،بهس نییه ڕێگاکه پییۆزه .ههر چهند له دهس من چو  ،بهاڵم ڕێگاکه جێد شدانازییه .کدوڕ خدیم بدا ئدهتی
بی کوردسیان ب  ،ئهو ئاواته گهلێک الو وهک تی کیدنه قوربان  .زۆر جهرگ سوتاندن و هدهزاران هیمدهر و خدازێ داغددار کدیدن،
بهاڵم ههر نههاته د  .دهزانم ئهمن تازه نا بیدنم ،بدهاڵم دهبد قوربدان بدی بددهم،دهب تاقده کوڕهکدهم بدی فیددا کدهم .تدا کدهنگ
خوایه ،تا کهنگ  .سهر بهردایهوه سهر سهرینهکه و چووه حاڵهت خهو و ب هیشدییهوه .هیدوا خدی لده بدن جێگدا کده ڕاکدید و
نوس .
حاج سێمان کازیوه بهیان له بهر دهرگا ماڵ ئاغا حازر بو .ئهسپ ئاغا زین کیابو .ئێسییێکیش له وێ ڕاگییابو ،که بن
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بددارێک پێددوه بددو .لدده سددهر بنبارهکدده لێفهیددهک ڕاخیابددو .خولدده لددهغاو ئهسددپهکه بدده دهسددیهوه بددو ،ئێسددییێکیش بدده سددینگێک
بهسییابیوه .حاج سهالم له خوله کید و پیس  ،چیه خوله ئاغاژنیشمان له گهڵ دێ؟
خوله زهردهیهک هات و بیێک سهر خی خوراند .حاج ئهتی وا وهقهدر کهوتو جێ ئاغاژنیش گیتوهتهوه .حاج قهڵس بو:
وس به ههتیوه شێیه ،بیخیش نازان دهڵێ چ خوێڕ .
مام حاج دهبهر میم قهڵس مهبه ،مهنزورم ئهوهیه ئهو ڕۆژانه قهدر زۆره له کن ئاغدا  .دهسدیور داوه ئدهو ئێسدییه بدی ئامداده
بکهین تابه پێیان نهڕۆ .
خوا وه خێی بگێڕێ خوله ،خوا وه خێی بگێڕێ .نازانم چینه ئهوڕۆژانه لوتف له گهڵ من ههیه .ئدهو هدهوا تازهیده لده کوێدوه دێ،
نازانم.
خوله خی بی ڕانهگییا و گوت :
با یهک شی پ بڵێم مام حاج  .ئهوه که دهڵێن ههرزاڵمێک زهواڵێک ههیه ،ڕاسیه ،بده تدهواو ڕاسدیه .ئاغدا مده چهندد شدهو
لهمهو بهر زهواڵێک هاته سهر و ئاوا ئاقڵ کید .بهخودا له و کاتهوه باره هێلکه لێنێ  ،یهک دانهش ناشکێن .
حاج بڕێک ڕاما و پاشان به غار چو باسک خوله گی  ،ئهوه دهڵێ چ ؟ گوت که سێک هاتوهته سهر ئاغا ؟
ئه گوتم چ حاج  ،دهڵێ خهو ل کهوتووه .ئهرێ وهڵاڵ نهک یهک کهس ،بهڵکو س کهس بوون .ئهمن سد کهسدم دیدن .یدهکیان
به فارس داوا ئاغا کید ،گوت ڕهئیس پاسگا م .ئهمنیش ئاغام بدی باند کدید .هدهر دهروازهمدان کدیدهوه پدهل ئاغایدان ڕاکێشداو
دوا س سهعاتان ئاغا گهڕایهوه ،ههمو لهش تێکشکابو ،ئهوهندهیان ل دابو.
دهسی به زاریهوه گی و تێی پێکهن  ،حاج گیان دوو ڕۆژه بوهته پیاوێک دیکه .ئهوه ههڕهشهش لده مدن کیدبدو کده باسد نهکدهم.
بهاڵم تازه به تیم گو  ،له زارم دهرپهڕ  ،ئهتی به کهس مهڵ باشه.
که وابو ئاوا ،ههرکهس بوب ڕوو باب سپ ب بی کار کید  .بهڵکو کوڕهکه مندیش لده سدینگه ئدهوه دا لده زینددان ئدازاد بد .
لهو قسانه دابون ئاغا ها  .ڕوو له حاج کید و گوت :
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مام حاج هاتو  ،فهرمو سدوار ئدهو ئێسدییه بده بدا بدڕۆین .گدوتم تاقدهت ڕۆیشدین ندهماوه ،بدا مانددوو ندهب  .فدهرمو ،خولده ئدهو
ئهسپه بێنه .خوله ئهسپ بیده بن بهردێک که له نیزیک دهروازه ههڵییوشکابو.
ئاغا چی سهر بهردهکه و خی هاویشیه سهر ئهسپهکه  .له ڕێگا شار ئاغا زۆر لده گدهڵ حداج بده لوتدف بدوو .بدهاڵم بیسدیارێک
ههر له گهروو دا دهها و دهچو .زۆرجار ڕوو له حاج دهکید و خهریک دهبو پیسیارێک بکا ،بهاڵم قوت دهدایهوهو نه دهپیس .
له نیوه ڕێگایه له سهر کانیاوێک خی دانیشین .نان و پهنیییان دهر هێناو و هێندده بڵێد یدهک و دوو خولده چایدهک سداز کدید.
ئاغا دیسان ڕوو له حاج کیدهوهو ویسی شیێک بڵ  .ئهو جاریش دیسان له گهروو دا گێڕایدهوهو هیچد ندهگو  .حداج کده زۆرلده
مێژ بو له ئاغا گهیشیبو ،ڕوو ت کید و گوت :
ده ههوێ شیێک له من بپیس و ههمو جارێ په شیمان دهبییهوه ،فهرمو ئاغا چ پیسیارێک ههیه؟
مام حاج دهتیسم پیسیارهکهم به خیڕای ب  ،دهتیسم ئێسیا میمانهم پ نهکه و پێم نهڵێ .
جا ئهوه دهب چ شیێک هێنده موهیم ب ئاغا ،ئهمن ههژار بیزانم و نهمههوێ به ئاغا بڵێم.
حاج گیان هێنده خی ههژار مهکه ،هێنده ب دهسهاڵ ن  .بابه خزم وا ههیه ئهمن خوا خوامه بیبینم.
حاج له دڵ خی دا گوت ئهڵاڵ هو مه حافیز .پاشان ڕوو له ئاغا کید و پیس  ،ئهو خزمه کێیه که ئاغا خواخوایهت بیبین .
ئاغا
چین زاواکه  ،هیوا ،کوڕ مام هیمدهر دهڵدێم  .بیسدیومه هاتوهتدهوه ئدهتدی حهتمدهن پێد دهزاند  ،پیداو چداک بده کدارێک وا بکده
بیبینم .قهول پ دهدهم نیازێک خیاپم نییه .تهنیا دهمههوێ بیکهمه ڕاسپارده بی ال  ...دهزان ئید مهنزوورم ک یه.
حاج ئاهێک قوڵ ههڵکێشا ،که وابو ئاوا .بڕوا بفهرمو هی خهبهرێکم له هیوا نییده .جدارێ نده بوهتده زاوا مدن تدا ئهوهندده
ل ئاگادار بم .ئهو ههر ئاگاش ل نییه که کچهکه من بی دیار کیاوه .خوا دهزان له کوێ یه.
ئاغا:
مام حاج خی له نهزان مهده .ئهمن دهزانم چهند ڕۆژێکه هیوا هاتوهتهوه .بینم کیدوه ،بین .ئهتی ئاگادار که هاتوهتهوه،
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بابم نامههوێ دوژمنایهت و بکهم .دهمههوێ ببینه دۆس  ،پێمخیشه بیبینم و قهرارو مهدارێک پیاوانه له گهڵ بکهم .ئهمن لێیه لده
ال دهوڵهت ئاگام له ئێوه دهب  ،ئهویش له الیهکه دیکه با ئاگا له من ب  .خی دهزانم لهگدهڵ وانده و بیسدیومه زۆریشدیان خدؤ
دهوێ .بابم دهزانم ئهو له حیزبییه.
حاج :
بڕوا بفهرمو نازانم له کوێ یدهو خدهریک چییده .ههڵبده درۆ لهگدهڵ نهکدهم ئدهمنیش بیسدیومه کده لده گدهڵ پێشدمهرگان کدهوتوه و
دهوڵه به دوا دا دهگهڕێ .ههر له بهر ئهوه پێم وانییه بوێیێ بهو دهور بهرانه دا بێیهوه.
ئاغا:
دێیهوه حاج دێیهوه .ئهوانده تیسدیان لده وجدود دا نییده .بده خدیڕای نییده لدهو دهوڵهتده عهزیمده یدا غد بدوون .ئهگدهر تیسدیان
ههبایه ههر نهدهوێیان خیش له قهره بدهن .پێم ناڵێ کهیف خیته بهاڵم ئهمن سوور دهزانم هاتوهتهوه .ههر کار خییهت .
حاج :
چ کددار خییددهت  ،ئاغاگیددان چ بددووه؟ ئاغددا لدده دڵ د خددی دا :هدده پیددیه کالیددار ،یددهعن نددازان چ کددارێک کددیدووه؟ مەگەر ڕۆژم
نهیهتهوه .ڕوو له حاج کید ،هی مام حاج  ،ههر لێ گهڕێ .خوله با بڕۆین ،با وهڕێ کهوین .حاج له دڵ خدی دا پێکدهنین
دهها  .جار و بار له بنهوه چداوێک لد دهکدید .ئاغدا زۆر لده فکدیان ڕاچوبدو .چ مهرگییدهت  .هدهردووک دهسدی خسدیبونه سدهر زیند
ئهسپهکه و دهسی له کاکیڵ ئهسپهکه وهر دهدان .هیش بهسهر حاجییهوه نهبو
ال نیوهڕۆیه گهیشدینه نێدو شدار  ،بده نێدو كدهڕهکێک تدازه دا ڕه بدوون .ڕێگاکدهیان بده ناوچهیدهک سیوشدیی جدوان دا تێدهپدهڕ .
پانیای دهشی کان سێو که بدهرز ههڵکدهوتبوو بده دارسدیان دهورهدرابدو ،سیوشدیێک جدوان هدهبو .ئهوپانیاییده بده گیدێدک کیتدای
دهها که بهسهر شار سهردهشدی دا دهڕواند ئدهو گدیده بهرهبدهره لێدژ دهبدیوهو بده دهشدیای و گدهڕهکێک تدازه کیتدای دههدا  .لده
دامێند گیدهکدده کانییددهک خنجیالندده هددهبو بدده ندداو (کانیدده مددهڕ ) ،دهبد لدده دهوراند کددین دا مددهڕی سهردهشد لددهو کانییدده ئدداو
خواردبێیددهوه و شددوانهکان لدده گددهڵ بێییددان ڕاز و نیازیددان لدده سددهر کیدبدد  .چهنددد ڕهز و باغێددک بدده گیدهکدده ههڵگددهڕاون کدده بدده
ناوبانگییینیان باغ سهید میی بو .ئهو دهتگو شهیدا شارهکهیه چاو تێوه بڕیبو.
ئاغا جڵهو ئهسپهکه کێشاو هاوار له خوله کید .ڕاوهسیه خوله با له سهر کانییه مهڕ که مێک دانیشدین و ئداوێک بده چاواندهوه
بدهین .مام حاج لهو کانییه جوان و ڕوونه ئاوێک نهخیینهوه؟ ئهگه لێ ال نهدهین گلهییمان ل دهکا ،وه نیه؟
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ههرچینێک دهفهرمو ئاغا ،بهرێوهڵاڵ پیاو دهب ههمیشه لهسهر کانییده مدهڕ الدا .کانییدهک زۆر گدهوره ندهبو ،بدهاڵم ڕوون و جدوان
بو ،دهتگو چاو قیژاڵه .پلوسکێک تهخیه بی کیابو و کهوچکێک قووڵ وخدڕ گدهوره تهخیده لده سدهر دانیابدو .هدهر ڕێبوارێدک
بهوێ دا ڕادهبید کهوچکێک ئاول دهخواردهوه .دوا دهم و چاو شین و ئاو خواردنهوه ئاغا فهرمان دا وهڕێ کهون .که گهیشینه شدێ
مهوالنا  ،حاج داوا کید کهمێک ڕاوهسین .له ئێسییهکه هاته خوارودهسیێک به دیوار "چاک" ه کهوه گی و فاتیحایهک
خوێند.
شێ مهوالنا گییا پیاوچداکێک زۆر چداک و بده دیدن بدووه .ههربییده گومبدهزێک گدهورهیان لده قدهرا ،شدار بدی دروسد کیدبدو .دیداره
ئهوکاته قهرا ،شاربووه ،بهاڵم ئێسیا له نێوهڕاسی شار دایه.
حاج گهڕایهوه ،بهاڵم سوار ئێسییهکه نهبیوه .ههوسارهکه ڕادهکێشاو ئێسییهکه به دوا خی دا کێش دهکید.
ئاغا هاوار کید :مام حاج ماندو بو له سواریه؟
نهوهڵاڵ ئاغا کوتم تا بی ئهوهنده بی سواربمهوه ،هێندهمان نه ماوه بی "خان " مام عهزیز .
ئاغا:
ئهمن ماڵ خیم لێیهیه حاج  ،چین دهچمه خان و له نێو کهر و بارگینان دا دهنوم.
ئاخی ئاغا خی تهویلهیان نییه ،ئه وهاڵغهکان چ ل بکهین؟
دهبا له دهرێیان وهبهسین ،خی جارێ سهرما نییه ،له دهرێش باشار دهکهن.
ئێیه شاره ئاغاگیان ،کیاڵنهکان ههمو ئ شارهوانین ،نایهڵن له وێیان ببهسیینهوه.
عهواڵ چارێکیان دهکا ،غهم نهب  .ماڵ عدهواڵغا خانویدهک دوو ندههیم بدوو .لده نهدیم سدهر عدهرز ژوورێکد گدهوره دانیشدین،
ئاشددپهزخانه ،دوو ژوور خددهو و سدداڵینێک گددهوره هددهبو .پاشددا بدده پلیکددان پددان و بددهرین دا سددهردهکهوت بددی نهددیم یهکددهم .لدده
نێوهڕاسی نهیم یهکهم دا گوڵخانهیهک ههبو که بده چدوار دهرگدا دهوره درابدو .یدهکیان بدهرهو وهتداغ میواندان دهکیایدهوه و سێشدیان
بهرهو س ژوور نووسین .جگه لهوانه دهرگایهک شوشه بهند دهکیایهوه بیسهر ڕاڕهوێک دیکه و له وێش ڕا دهچو بی حهمامێک.
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ماڵێک خی و قهرهباڵغ بوو .دوو کوڕ عهواڵغا که ژنیان هێنابو ههر له سهر ماڵ بوون .کچێک جحێڵیشد هێشدیا مێدید نەکدید
بو .س کوڕ ژنیان نههێنابوو ههر له سهر ماڵ بون .دوو ژنیش ههبوون ،واته ههر ژن و پیاوه گهورهکان پازده نهفهر بوون.
وهخیێک گه یشینه بهر دهرگا عهواڵغا فێنکای ئێوار داهاتبو.عهواڵغاله سهر سهکییهک له حه سارێ دانیشیبو ،سهماوهرێک
مس گهوره لده وێ دانیابدو .چدادانێک سدوور گدهوره لده سدهر سدهماوهرهکه دانیابدو .لده بدهر دهمد سدهماوهرهکه کهشدهفییهک سدپ
دانیابو ،که چهند ئیسییکان له سهر بوون .له پهنا ئهویش قهندانێک دانیابدو کده پدڕ بدوو لده قهندد کدواڵوه .قەندد کدواڵوه کده
ڕهنگێک د بڕێددک قدداوهی هددهبو ،زۆر تددامێک خیشدد هددهبوو .لدده کوردسددیان ئددهو قهندددهیان لدده وورده شددهکی دروسدد دهکددید .وورده
شهکیهکهیان دهکواڵند و پا شان له قاڵبانیان دهکید تا سدارد دهبدیوه .بهڕاسدی ئهوهندده تدامێک خیشد هدهبو کده زۆرکدهس پێد لده
قهند کارخانه خیشیی بوو.
عددهواڵغا دوو ،س د میددوان دیکهشد هددهبوون .ڕاس د لددهو کاتدده دا خددهریک عهسددیانه خددواردن بددوون .لدده زۆر ماڵددهکان کوردسددیان دا
عهسیانه بهرکوتێک دهکهن .ئاشێک ،میوهیهک یا شیینییهک دهخین.
ئاغا ههر له بهر دهروازه له یهکێک له بوکهکان عهواڵغا ڕاخوڕ که دهیناس  .فداتم ،فداتم باند کده بدین ئدهو وهاڵغاندهمان لد
وهرگین .خێیا باند کده فداتم .فداتم خدی دهژوورێ هاویشدیهوه و بدانگ کدید ،میوانمدان هداتن ،لده دوور ڕا هداتوون ،یدهکێک بچد
وهاڵغهکانیان ل وه رگیێ.
دوو کوڕ عهواڵ غا خێدیا دهرپدهڕین و بدهرهو پیدی میواندهکان چدوون .عهواڵغابیخیشد ههسدیایه سدهرپ وبدهرهو دهروازه چدوو .کده
دهرگا کیدهوه ئاغا د  ،خێدیا بدهرهوپیی چدوو باوهشد پێددا کدید ،یدا خدوا بده خێدی بێد ئدامیزا .چداو ڕوون کیدینده وه ،خێدی و
بهرهکهت هێنا .داده کوڕینه ،ده خێیا وهاڵغهکان تاقه کهن.
ئاغا:
عهواڵ گیان جا جێگا وهاڵغان ههیه؟
عهواڵغا:
ئهتی خی ب ههمو شیێک ههیه .غهم نهب  ،بیان ده دهس کوڕهکان تاقدهتیان دهکدهن ،هدی غدهم ندهب  .فهرمون،فدهرمون.پێیدان
خیشه با ههر له حهسارێ دانیشین ،ئهگهرنا با بچینه دیوهخان .
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ئاغا:
باجارێ ههر له حهسارێ دانیشین .وادیارهچا حازره.
عهواڵغا:
ئامیزا له مێژه دیار ن  ،دهڵێ تهرک شاری کیدووه .جاران زوو ،زوو سهر دهداین .له ال وه چ خهبهر؟
ئاغا چاوێک له حاج و میوانهکان د کید و بڕێک سوربیوه ،پاشان خی له عهواڵغا نیزیک کیدهوه و به دهنگێک نزم دهسی
کید به قسه کیدن.
وهزع با نییه ئامیزا .به ڕاسی ههتا بڵێ ناخیشه .له بهر مڵک و ماڵهکه نهبوایه ،ئهمنیش له مێژ بدوو سدهر خدیم هدهڵگیتبو و
هاتبومه شار  .دێها به تهواو شێواوه ،چاکبون نییه .ئهو بهینانه به تهواو دڵم خی بو دهیان گدو چهتده و مهتده لده واڵتد
نهماون ،کهچ دهرکهو نه ڕؤیشیون و خییان ژێیزهمین کیدووه .وهک جندۆکان له بن عهرز دێنه دهر و ئدهو پییدان خدی بد بده
سهر دێنن .دهزان دهڵێم چ  .دهزان باس چ دهکهم؟ ئهتی نازان چیدان بهسدهر هێنداوم عدهواڵ گیدان .هدهر بدهوه چداک بو،ئدهوه
کیدیان به دز کیدیان و له نێو ڕه و ڕووت دا ئابڕویدان نده بدیدم .هدهر بدا بدو ژن و ژاڵدم تد نهگدهی  .بدڕوا بکده خدهڵکم تد
گهیبایه دیقیشم دهکید.
عهواڵغا:
فکیم بی دهچ باس ک دهکه  .به اڵم ناتوانم له گهڵ بی چونهکان یهک بم .مهسهله زۆر لهوه گهورهتیه کده ئدهتی باسد دهکده .
دهب دوو به دوو زۆرتی قسدان بکدهین .ئێسدیا لدهو مهجلیسده دا نداکیێ .ئدهوه ئدهتی بده چهتدهیان نداو دهبده  ،خیشهویسدی هدهمو
خهڵکن .دوایه قسه ل دهکهین ،ئهتی دهب وهزع خی

بگیڕ .

ئاغا:
مهسهله زۆر لهوه ناخیشییه که ئهتی دهیزان  .پێمخیشه ههر ئێسیا بچینه جێگایهک بی باس بکهم .له نێو ئدهو خهڵکده نداتوانم.
پیاو چاک بهبابچینه ژوورێک بی باس بکهم.
عهواڵغا:
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زۆر باشدده ،ڕوو لهخهڵکهکدده کددید ،بدده میڵددهت ئێددوه ،ئددهمن و ئاغددا دهچیندده ژوورێ هێندددێک قسددهمان ههیدده .دهسددی ئاغددا گددی
وڕاسی کیدهوه .چونه ژوورێک دانیشین .ئهو جار ڕوو ت کید ،ناڕهحهت جا چ بیباس بکهم بیاله .چهندد حدهوتو لده وه پدێش،
له نیوه شهوێ داچوارکهسم ل پهیدا بوون .خییان به مهئمور دهوڵه ناساند .کهچ دهرکدهو کده چهتدهکان بدوون .بیدیانمده دهر
دێ  .یا خوا ئهوه به منیان کیدووه ،به دوژمنی نه کهن .وایان ل کیدم که دوو حدهوتوان لده سدهر جێد ههڵنهسدیامهوه .بدڕوا بکده
ئهگهر کاریان پ نهبام ههر دهیان کوشیم .بەو شدهرته دهسدییان لد هدهڵگیتم کده ئدهو هدهتیوه بدهردهم .کدوڕ ئدهو حاجییده لده
گهڵمه .ئاخی ژنبیا ههتیو له گهڵ خییانه .بییه دهیانههوێ ئهوم پ بهردهن ،پێموایه ههر ژنبیاکهشیان له گدهڵ بدو لده گدهڵ سد
کهسهکه دیکه هاتنه سهرم.
عهواڵغا:
جا چینه ڕاس داوا بهردان ئهو کوڕه له تی دهکهن؟
ئاغا:
دهڵێن که ئهمن به گیتم داوه
عهواڵغا:
جا کار وا کیدووه .بهڕاسی ئهتی ئهو کوڕه به گی داوه؟
ئاغا:
ڕاسیییهکه پ بڵێم ،ئهمن خهبهرم ل داوه بییه گییاوه .نهک بڵێم بیخیم چووم ،ڕام سپاردووه .وهاڵمم داوهته ساواک که بیگین.
خزم نه بویایه ههر ئێسیا لده مداڵێم وهدهر دهندا  .هد وهک تدی نداو هدهمو ئاغایدان پدیس کدیدووه .بدی دهبد خهیاندهت بکدهین،
ناکیێ ئهمه وهدوا کار پیاوانه کهوین؟ کارێک ئهوتی بکهین که پیداو بیدوان شداناز پێدوه بکدا .پێیوایده عهجدهم چد دهدهند ؟
ههردهب خزمهتیان بکه و نیکهرییه یان بکه  .پێیوایه سپهین ساواک خهاڵت دهکدا .عهمددهن ئدابڕوو دهبدا .ئهگدهر کدار خییدان
نییه ،چین ئهوانه دهرێ زانیویانده کده ئدهتی ئدهو کدوڕه بده گدی داوه؟ ئدهوه ڕاسد کدار سداواکه ،شدیێک پد دهکدهن و ڕاسد بدی
خیشیان له قاو دهدهن .تا وا ئابڕوبهرن که ڕێگدا گهڕاندهوه نده مێند  .ئدهوان کارێدک دهکدهن کده بده تدهواو لده میللدهت خدی
دوورخهنهوه .له گهڵ ههمو کهس دهتکهنه دووژمن .دوایه ئهگهر کاریان پ نهما پێ پ دهکهنن .ههر یهک قسه بکه دهتگین
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و له زیندانێ دهکهن ،بی وان هی فهڕق ناکا ،له ڕاسی دا ئهوان هدهر کوردێدک بده دوژمند خییدان دهزاندن .ئاغدا بد یدا ڕهعییده ،
دوکاندارب یا کیێکار ،بڕوا بکه ئهو ڕژیمه ههمومان به دوژمن خدی دهزاند  .ئدهوه

چداک دهزاند کده ئدهو کدورده هدهروا بد دهند

دانانیش و ڕۆژێدک هدهر دێ کده هدهموو وێکدڕا بجدوڵ و دوژمندهکان لده وهاڵتهکده وهدهر ند  .کهسدان وهک تدی باشدییه هدهرچ
زووتی وشیاربنهوهو له گهڵ خهڵک خییان کهون .ئاخی ئهو خهڵکه چ خهراپهیهک ئێوه کیدووه .کده بچدن الیدهن دهوڵید بگدین لده
دژ وان .ئدهو فدهقیی و هدهژاره سداڵههایه خزمدهت ئێدوه دهکدهن .ژیدان و داهداتو خیتدان و مداڵ و مندداڵیان لده گدهڵ ئهوانده ،ئددهو
ههژارانه سهرهڕا ب بهخی و قوڕبهسهر خیشیان له بیی داهاتو نهتهوهکهشیان دان .ئێمده ئهگدهر لده گهڵیشدیان نهکدهوین ،کدوا
ڕهوایدده لدده دژیددان ڕاوهسددیین و بدده گیتیددان بدددهین .پێیوایدده ئهگددهر ئددهو کوردسددیانه شددیێک دهسد کددهوێ ،کد دهبێیدده کاربدده دهسد و
ههمددهکاره واڵ  .ئددهو ههژاراندده ،یددا ئێوهمانددان .لدده ڕاسددی دا خددهتا ئێمهیدده کدده کددورد تددا ئێسددیا ژێیچددهپیک بێگانهیدده .ئێمدده
ههرقازانج ڕۆژانه و گییفانهکهمان له بهر چاو بووه .بییمان له داهاتو گه لده کدهمان نهکیدوهتدهوه و ملمدان داوه بدی ژێیچدهپیک .
دهنا له جیات ئێسیانیکهرایهت ساواک بکهین ،بیخیمدان سداحهب دهسدهاڵت ئدهو واڵتده دهبدوین .چداو لده ئاغاکدان میلدهتان دیکده
بکدده ،ههریهکددهیان بوندده دهوڵددهتێک .هددهر عهشددییهتێک لدده نێددو عددهڕهبان بووهتدده دهوڵددهتێک .ئاغددا فارسددهکان یددهکیان گیتددوهو بوندده
دهوڵه  .ئاغا تورکدهکان یدهکیان گیتدوه و بوونده دهوڵده  .هدهر ئێمده کدورد بدووین کده هدهرجاره بدی بێگانهیدهک شدهڕمان کدیدووه.
جارێک بووینه پیاو ئێیان و جارێک بوینه پیاو عوسمان .
ئاغا سهر داخسیبو و یهک قسهش نهدهکید .زۆر پ سهیی بو که عهواڵغا ئامیزا ئهو قسانه دهکا .عدهواڵغا پیداوێک زیدیهک و
خوێندهوار بو ،له مێژ بو له شار بو .بهزاهیی له گهڵ کاربهدهسیان دهوڵهتیش یهک بو ،به اڵم له نێو خهڵک دا به پیداوێک بدا
و به غییه به ناوبان بو .دهیان گو قه کار خوێڕیانه ناکا .خهڵک خیشیان دهویسد  ،ئاغدا ئدهوه دهزاند کده عدهواڵ ئاغدا
دڵ بی کوردایهتییه ل دهدا و له بنهوه یارمهت ئهوانه دهرێش دهدا .ئاخی ئاغا سهر ههڵبڕ و ڕوو له عهواڵئاغا کید:
سهرم سوڕماوه ،نازانم بڵێم چ  .ئهتی و ئهو قسانه ،یان دهکیێ ئهمن و تی الیهن ئهو یاغیانه بگیین؟
ئهوانه ڕه و ڕووت ڕاس دهکهنهوه و له پێش دا به گژ مهیان دا دهکهن .پێم سهییه ،ئهتی چین پشییوان له وان دهکه ؟
عهواڵئاغا:
ئهمن پشییوان له کهس ناکهم .له پێش ههمو کهس دا بهزهییم به خیمان دا دێیهوه ،به ئاغاوهتهکان .فهقیی و ههژار فێی بێگدار و
خزمه کیدنن ،ئه ئێمه چ که خیمان پ زۆره و دهب گهزونیوێک له بهر ههر سداواک و ژانددارمێک خدوێڕ دوال بێیندهوه .ئهگدهر
با چاول بکه له و کوردسیانه دا ههمو کهس کییلهیه .ئهگهر ئازا بڕۆ لده بدهردهم دام و دهزگاکدان دهوڵده دا قسده بکده .لده
ڕاسی دا ئهوه دهسهاڵت ئێمه یه که لێمان داگیی کیاوه .لده قدهدیم دا بداب و بداپییان مده لدهو کوردسدیانه دا حداکم بدوون .ئێسدیا
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ماشااڵاڵ ،جهناب بییان بویده سدیخوڕ .ئداخی ئدهوه پد عدهیب نییده؟ ئدهوه بیتدی کهسدی شدان نییده .بچد لده سدهر فدهقییو هەژار
سیخوڕ بکه  .بیک  ،بی ئهو کهسانه که ههمو شیێکیان به تااڵن بیدووین.؟
ئاغا:
ئهوانه ئدهتی بده فدهقییو هدهژاریان دهزاند  ،ههرچهندد ڕۆژ لده مهوبدهر بدو کده هاتنده سدهرم و سدوکایهتیان پد کدیدم .لێیدان دام و
ههڕهشه کوشینیان ل کیدم.
عهواڵ ئاغا:
بده خددیڕای وایدان لد ندهکیدو جاسوسددی لهسدهر کددیدون ،دهتویسد خهاڵتیشد کدهن ،پیاوهتیددان کدیدووه کدده ندهیان کوشددیو  .دهبد
ئهوهش له بیی ب کده ئێمده ئاغدا سداڵهها سداڵه لێیدان دهدهیدن و سدوکایهتیان پد دهکدهین .ئدهتی بده یدهک جدار بزانده چهندده
ناڕهحه بوو .
ئاغا:
باشه دهب چ بکهم؟ تهگبییم چییه .جهناب که هێنده زۆرزان فهرمو تهگبییێک بی من بکه .چ بکهم لهگهڵ ئهو پیاوچاکانه تی؟
له پێش ههمو شیێک دا ئهو کوڕه بێگوناحه ئازاد که .سپهین بچی ساواک و داوا ئازاد بون بکه و له گهڵ خدی بیبدهوه بدی دێد .
پاشانیش له گدهڵ خهڵکهکده خدی ڕێدک کدهوه ،هدهر ئدهوان فییدا دهکدهون .ئێسدیا وهخید ندان خدواردن هداتووه ،پدێم وایده لده
دیوهخان نانیان داناوه ،نهوهک میوانهکان چاوهڕوان بکهن ،با بچین نان بخیین .سپهین بچی ساواک .
دیوهخان عهواڵغا زۆر گهوره بو .جگه له س فهڕش س بده چدوار ،چهندد الکێشدهیهک لد ڕاخیابدون .بده دیوارهکانییدهوه هێنددێک
قالیچه زۆر جوان ههڵواسیابون .پێن دهس نوێن له جاجم زۆر جواندهوه پێچیابدون و لهسدهر یدهک دانیابدون .بده بدن دیوارهکاندهوه
بهڕیز دۆشهکهڵه جوان ڕاخیابون .و ههریهک سهرینێک توکیان لهسهر دانیابو .له نێوهڕاسی دیوهخانهکه سیبهیهک گدهوره ندهوت
دانیابو .وهخیێک نان ها بی ههر دوو نهفهر سینییهکیان هێنابو .له سهر سینییهکان خواردهمهن جیراوجیر دانیابدو .هدهر سدین یده
میشکێک سورکیاوه ،دهورییهک بیین  ،جامێک ئا  ،سهوز  ،ندان ،مورهببدا ،تیشدیا و خوێددانێک لهسدهر بدوو .بدی هدهردوو کهسدیش
یهک دۆلکه دۆیان دانابو .پا نان و چا خواردن عهواڵغا ڕو له حاج سێمان کید و کوت :
مام حاج مهسهله کوڕهکهتم له ئاغا بیس  ،ناڕهحه مهبه ،ئیشدااڵاڵ هدهر سدپهین ئاغدا وهر دهگیێیدهوه .بد قدهزاب بدی زووتدی
نهدههات  ،زووتی باس کیدبا ،ئه ئهمه چ کارهین ،ئهگهر ئهوهندهشمان لهدهس نهیه؟ لهو قسانه دابون کده لده دهرگدا دهرێ یدان
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دا .یهکێک له کوڕهکان عهواڵغا چدو دهرگدا کدیدهوه .کابیایدهک دهم و چداو پدان کده مێزهرهکده هدهتا سدهر چداوان هێندابی خدوارێ
وهژوور کهو  .عهواڵغا ههسیایه سهرپ وکوت مامیسیا فهرمو وهره سهرێ .وهره له ال مه دانیشه .له وهخی چاک دا هات  .یا خدوا
بهخێی بێ  ،خێی و بهرهکهت هێنا ،فهرمو دانیشه .سهر بیده بن گوێ ئاغا ،خی دهیناس ؟ ئهوه مهال خدره که چهڵه ،ساواکییه،
ڕهنگه کارێکیش له دهس ب .
ئاغا:
کار چ پ دهکیێ ،هێنده گوێ نادهنه ئهو جاسولکانه .ههردهیان ههوێ هێندێک درۆیانیان بی خڕ کهنهوه تدا ئدهوانیش بده سدهرو
خییان بفیۆشنهوه.
عهواڵغا:
پێموایه تهنیا خهبهرێک ڕاس که به دهسییان دهگا لهو کهسانه ڕایه که ب جییه و مواجیدب ده کدهن.کهسدان وهک تدی ئاغدا بڕێدک
سوور بی وهو به توڕهییهوه کوت :
ئهتی چین سهیی من دهکه  ،پێ وایه هێنده سوک و چیوکم ،پێ وایه ههروا به هاسان خیم تهسدلیم کدیدووه ،ئدهوه بده ڕاسدیییه،
قازانج خیم تێدا نهب ههر به پیاویشیان نازانم .ئهوه لێ مهعلوم ب .
دوایه ئهو باسه له گهڵ دهکهم با ئدهو سدهگبابه تێمدان ندهگا .هدهمو ئهوانده هاوکدارێ سداواک دهکدهن پێیدان وایده ئدهوان فێد لده
ساواک دهکهن ،خیتان پ لهوان زییهک تیه.
ڕوو له میوان تازه هاتو کیدو کوت :
مامیسیا پێش هاتن جهناب باس کارێک خێیمان دهکید ،پێم وایه جهنابیش بیوان کیمهگ تێددا بکده  .کدوڕ ئدهو حاجییده لده
تهنیشی دانیشییوه ماوهیهکه له خدیڕا گیدیاوه .بدهڵکو بیدوانین بده هدهمو الیدهک یارمدهت بکدهین و ڕزگدار کدهین لده زینددان .میدوان
ڕهنگێک هێناو بید و سور ههڵگهڕا .ئارهق به نێوچاوان دا هاته خوار و دهسی بی مێزهرهکه بید ،ههروهک لهوه بییس لده سدهر
بهر بێیهوه.توند دهسی پێدا هێنا .پاشان به زهرده خهنهیهک تاڵهوه سهر لهقاند و زمان ههڵپچڕ  .هدهرچ بفدهرمون ئاغدا .بده
چاوان ههرچ بفهرمون .پێیان وایه به خیڕای ئهو کاره دهکدهم .بدڕوا بفدهرمون تدا ئێسدیا چهنددین کهسدم ندهجا داوه .یدهکێک لده
کوڕهکان ئاغا که له بهر دهرکه به پێوه ڕاوهسیابو ،الوێک زۆر توند و تیژ و سهرکێش دیار بو ،به خی نهبو قا قایهک گهوره
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لێدا و پیس ئهوانه نهجات داون زۆرتی بوون له وانه که به گیت داون؟ یا ههر ئهوانه بوون که بیخی به گیت داون؟.
میوان بهو قسانه کوڕ ئاغا زۆر توڕه بوو ئاور گی  .ئهمن پێم وابو میوان جهناب ئاغدام .ندهم دهزاند دم ڕووتد وهک تدی لێدیه
ههمه کارهن .پێ وایه نازانم له گهڵ ک ها و چی دهکه و ئهو قسانه له ک فێی بوو  .ئهوهنده بزانه لهبهر خاتی عدهواڵغا
نهبوایه ،پیاوێک هێنده ئازا نهبو که بیوان ئهو قسانه بکه  .ههرچ دوو کهلیمه سهواد ههبو لێمدان دهبد بده دهمڕاسد  .ئدهمن
دهڕۆم و ههتا پیاو وهک تی ل ب بهو ماڵه دا نایهمهوه عهواڵغا ڕاس بیوه و یهک زڵله له کوڕهکه داو به سهر دا نهڕاند،
ههتیوه خوێڕییه جاریک د له ڕوو میوانان ههڵنه گهڕێیهوه.
ئهحمهد کوڕ ڕوو له ههمو میوانهکان کید
کهس له و خهڵکه مه ناگا ،یان زۆر ساویلکهن یان زۆر تیسهنیک .نازانم لهوه زیاتی چیان ل دهکهن .دهتان گدین و پاشدان بدهتی
و منه و بهرتیل بهرتان دهدهن .جاسوسییان لهسهر دهکهن و پاشان بی تان دهبنه وهسدیله لده ال دهوڵده  .هدی کدهس نییده جارێدک
وهجواب ب و بچێیه ال کار بهدهسیان سهروتی  .کهسیان عهقڵیان له سهردهشی بهو الوه بڕ ناکا .ئهو پهڕ دهسدهاڵت ئێدوه هدهتا
ال مهال ساخیهچ و جاسوس وهک ئهو موبارهکهیه .کابیا که ئهوهنده سووک ب بی پداروه ندانێک بده عالدهم ئاشدکیا لده کیاڵندان
ڕاوهسی و سهر کوچان بگڕ بی ئهوه چاوهدێیی خهڵک بکدا ،چدین دهتدوان کدار پیاوانده بکدا .پێیدان وایده ئدهوانیش نیخد بدی
دادهنێن؟ ئێوه به ال خی ئاغاوهتن ،دهبو شان به شان ئوسیاند دار و وهزییهکان بن .دهبدو قسده خیتدان بچدن لده دهربدار بکدهن.
دهڵێ له سهرهوه ئاگایان لهو ههمو سوکایهتییه ب که به خهڵک دهکیێ؟ ئدهوه بده نێدو ئدهو دهوڵهتهیدهوه دهکدیێ ،بده قدازانج
خیشیان نییه .ڕۆژێک دێ ههمو عالهمیان ل ڕاس بێیهوه .ماشااڵاڵ ئاغاکان مه ندی کدهر نیکدهران دهبدن و بده دهسدی خییدان کده
ڵهگا له سهر خییان دروس دهکهن .ڕاسیییه که ئهمه ههر یهک ئاغا پیاومان ههیه ئهویش ڕهحمان ئاغایه.
عهواڵ ئاغا پا ڵێک به کوڕه کهیهوه نا و له دیوه خانێ وهدهر نا.
یا ڕهببهلعالهمین ئهو ههمو زۆر زانییه له کوێ فێی بووه؟
هه مو سهریان له بهر خی نابو .دهتگو شیکه بوون و ههر وابزانه له پڕ دهرگایهک تازهیان بی کیاوهتهوه و هاتونده سدهر دنیایدهک
تازه .کهس میهق نهدهها  ،بهاڵم تێکڕا بهدهور خییان دا دهڕوان  .ئهوهڵ کهس که وه قسه ها کابیا ساواک بوو.
بهڕاسی ئهو جهوانه خوێندهوارانه زۆریش دهزانن .ئهمن به

به حاڵ خدیم قدهتم ئدا وا لێدک ندهدابیوه .قسدهکان زۆریدش ڕاسدین.

ئاغا قسهکان ڕاسین .بی وه نییه پاکانه بی خیم بکهم .خؤم له پیناو هی دا سدوتاندووه .ئدهو هدهمو سدوکایهتییهم بهسدهر خدیم
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هێناوه ،پێ وایه چم پ بڕاوه .ههتا زۆرتی خیتیان له ئیخییار نێ  ،سوکیی چاو ل دهکهن .ههتا وا ل دێ وهک زبڵد تهماشدا
کهن .بهتایبه ئهگهر دیییان که تازه له له نێدو خهڵکهکده دا نیخد ندهماوه .ئدهمن تدازه تێددا چدووم و خدیم سدوتاند و بده قسده
شیینهکان ههوهڵێیان ت کهوتم .ههتا له ڕێیان تیازاندم و له خشیهیان بیدم ،نازان چیان بدی دهکدیدم .و چ ڕێزێکیدان لد دهندام.
ئێسیا وهک پهڕۆ فڕێیان داوم .نانێکم دهدهن و ئهو کار سوکه ڵهو ب نیخده پدێم دهسدپێین .دهبدهرزار ئهحمدهد مدیم ،وهڵداڵ
ئهو ڕاس دهکا .بی له خیڕا لێ قهڵس بین ،دهب لێ فێی بین .شهو درهن بووه ،ئهمن مهرهخهس دهبم .بهیان زوو لهبهر دهرکهم،
بهڵکو بیوانین بچین کوڕ مام حاج بێنینهوه .لهبییتان نهچ ها ،با له ئهحمهد فێدی بدین ،ئدازاد فدهور  ،هدی لدهوهمان کدهمیی
ناوێ.
دوا نددان و چددا خددواردن بددهیان ههرسددێک وهڕێ کددهوتن .دوو ئاغدداو مهالیددهک قوڵدده جاسددوس یهکسددهر چوندده بددهر دهرگددا سدداواک.
ئیداره ساواک هێنده به سام بوو که تهنانه باڵندهکانیش نه دهوێیان بهوێ دا ڕابدین .خدانوێک گدهوره ڕهند خیڵده مێشد بدوو.
ڕهنگدده هددهر عهمدددهن ئدداوا ب د ڕهنگیددان دروس د کیدب د بددی نیشددان دان د سددام .ئددهو ڕهن د ب د پێیددهوه نددهبوو .تهناندده دهرگددا و
پهنجهرهکانیش خیڵه مێش بوون .دهروازهیهک گهوره ههبو که دوو پاسهوان لهم بهر ئهوبهر ڕاوهسدیابوون .دهتکدو پهیکدهرن بده
نێوچاوانێک تیشهوه لهوێ ووشک ببون .وهخیێک گهیشینه بهردهرگایه ،مهال خی وهپدێش دا ویسدی خییدهک نیشدان بددا .ویسدی بڵد
له ژێی کاریگهر قسهکان ئهحمهد دا ئهمنیش زیپکێک لهخیم نیشان دهدهم .سهر پێوهنا بهرهو دهرگا  .یهکێک لده پاسدهوانهکان بده
توند ها  .لوله تفهنگ بده سدینگییهوه نداو بده پاڵده پهسدیی هدهتا چهندد مییدی لده دهروازه دوور خسدیهوه .مدهال دیسدان ویسدی
زیبکێک لهخی نیشان بدا بی وا دهکه دهڵێ وهحش  ،یهعن ئێسیا ئهمن ناناس ؟ ڕۆژ نییه نهیهمه ئێیه .کارم به ئاغدا ڕهئیسده
بی وا ب ئیحییڕامن ،ئهم،ن لێیه کار دهکهم دهزان ؟
پاسهوان:
دمهوهریه مهکه ،ئهگهر لێیه کار بکه دهب ئهوهنده ت بگه که ناب سهربزێویه بکه  .ده ناسم هێندده لێدیه سداحهب دهسدهاڵ
ن  .خهبهرێک دێن و خهبهرێک دهبه  .ئێوهمانان زۆرتدی پاکدهت مدهخفین ،حداڵ بدو  ،پاکدهت مدهخف  .هدهر کده خهبدهرهکانیان
گهیانده جێگا خی  ،نیخیان نامێن  .ئێسیا ب دهن بده و بدڕۆ لده دهفیدهر داوا چاوپێکدهوتن بکدهو ئاقد دانیشده هدهتا جوابد
دهدهنهوه .حاڵ بو خی ڕامهوهشێنه.
جاسوسه کدهمێک سدوور بدیوهو ئارهقده بده هدهمو گیدان دا هاتده خدوار .ڕوو لده ئاغاکدان کدید ،دیوتانده سدهگیان لێدیه بهسدیوهتهوه
فایده نییه .ههتا لهوه زۆرتی سوکایهت پ نهکیدوین با بچین ناو بنوسین .چونه ال دهفیهردار دهفیهردار کابیایهک سمێ فش
بوو .له پش میزێک دانیشیبو و کاغهزێک له بهر دهم بو .خودکارێکیش بهدهسیهوه بو .ههر خدهت خدوار و خێچد بهسدهر کاغهزهکده
دا دێنان.
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سهالمیان ل کید ،سهر ههڵنهبڕ  .کابیا ساواک ویسی له وێش بهخی خی تاق بکاتهوه و چیپێش و دیسان سهالم کید.
کابیا هی سهر ههڵنهبڕ و ههروابزانه مێش ل میوان نییه.
کددابیا جاسددوس دهسددی لدده میزهکدده داو بدده تونددد هدداوار کددید ئاغددا دهفیددهر دار ئێمدده سدد پیدداوین و کارمددان ههیدده .دهکددیێ
تهماشایهکمان بکه  .ئهمن و تی یهکیی دهناسین ،ڕۆژ نییه به بهردهم دا نهیهم و نهچم .ئهو ب ئیحییڕامییه چییه؟
دهفیهردار سهرێک ههڵبڕ و به زهردهخهنهیهکهوه تێیهوه ڕاماو چاوێک ل کید .پاشان گوت :
بهڵ ههمو ڕۆژێ دهتبینم .ده زانم دهب بچییه کوێ .چ کار بهمن داوه ،بڕۆ بارهکه خاڵ کهو بگهڕێوه .مهگهر ههر ئهوه نییه؟
بڕۆن ههرسێکیان ،بڕۆن بارهکهتان خاڵ کهن و بگهڕێنهوه .به من چ  .ههر زووخاوێکیان پێیه هدهڵ ڕێدژن و بگهڕێندهوه .بدڕۆن بده
من چ بی سهر من دێشێنن .خی دهزان ئهوه به من مهڕبو نییه؟
کابیا جاسوس:
کاکه گوێم ل بگیه ئهتی حاڵ ن  .ئهوڕۆ کارێک دیکهم ههیه .ئهو دوو بیادهره چ بدار و مدار و زههدی ماریدان پد نییده .ئهوانده
هاتوون جهناب ڕهیس ببینن .کارێک تایبهتیان ههیه.
دهفیهر دار سهر ههڵێنا ،چاوێک له ئاغاکان کید و قاقایهک لێدا .دهیان ههوێ ڕهیس ببینن ،وهنییه .نهکهمیی ،نه زیداتی ،ڕاسد
جهناب ڕهیس ببینن .جا دهزان چ سهعا س و نیو ئێوارێ ،جه ناب ڕهیس دێیه دهر و بهرهو ماڵ دهڕواتهوه ،با لهبهر دهرکده
دانیشن ههتا دێیه دهر و لهگهڵ هاته دهر تێی و پڕ له بهژن و بااڵ ڕامێدنن .هدهتا سدوار ماشدێنهکه دهبد  ،بدهاڵم لدهبییتان بد ،
ئهو ئێوه نهبین دهنا فهورهن دهسیور گیتنیان دهدا حآڵ بو  .پێش ئهوه جهناب ڕهیس ئهوان ببین دهب ئهوان جدهناب ڕهئدیس
ببینن .دیسان قاقایهک لێدا.
عهواڵغا ئاور گی  .قسهکان کوڕهکه وهبیی هاتهوه و به جارێک غییهت جوواڵ .به یهک تهکان گهیشیه بهر دهمد دهفیدهر دار و
به ههردووک دهسیان بده توندد یهخده گدی و هدهڵ سدیانده سدهرپ  .ئدهو جدار نهڕاندد بهسدهر دا .ئدهتیپ چ سدهگێک لێیهیدان
بهسددیویهوه؟ ئددهتی شددیاو ئێددیه ن د  .ئددابڕو دهوڵددهتیش دهبدده  .ئددهمن دوێن د لدده خزمددهت ئوسددیاندار و جددهناب ڕهئیسد سدداواک ڕا
هاتومهوه ،شیێکیان پ سپاردووم که به ڕهئیسدهکهت بڵدێم .ئهگدهر ئداوا ناپیاوانده لده گدهڵمان بجوڵێندهوه مدهجبورم ئدهو قسدهیه بدی
جهناب ئوسیاندار و ڕهئیس ساواک گشی بهرمهوه .حاڵ بو ؟ ئهوه توڕه کیدم دهنا نهدهبو سهگ وهک تدی شدی وا هدهر بشدزان .
دهبو فهقه به ڕهئیسهکه بڵێم  ،ئهگهر زاریش گیێ نهده بیخی دهزان  .تهنانه ڕهئیسهکهش ناب له تی ببیه حاڵ بوو ؟
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ئێخه بهردا.
کابیا دهفیهر دار وهک جاو سپ بوو .دهسدی دهلدهرزین و زمدان تێکدهڵ دههدا  .بدی...،ببدی خداتی خدوا قوربدان بدی زووتدی نده
فهرمو.ههر ئێسیا...ڕهئیس ،به غار ههاڵته ال ڕهئیس و ئیزن بی وهرگی .
ڕهیس ساواک پیاوێک که ڵه گهت داڵه گیش بوو .لوتێک باریک و درێژ ههبو .چاو بڕیک زهق و موو سدهر ڕه و سدا بدو.
کاتێددک چدداو بدده ئاغاکددان کددهو ههسددیایه سددهرپ و فددهرمو کددیدن دانیشددن .ههرکددهس بدده ب د دهنگ د لهسددهر کورسددییهک دانیش د .
ماوهیهک زۆر ههمو ب دهن بوون .ئهوه کیدار ساواکییهکان بو که تهنانه لده وهرگیتند میدوانیش دا هدهوڵیان دهدا تدیس دروسد
کددهن و پێشددهک بێدددهنگ بهسددهر بهرامبهرهکددهیان دا زاڵ کددهن و پاشددان هددهوڵ بدددهن قسدده کیدنددهکان بیخییددان هیدایدده بکددهن .تددا
بهرامبهر به ئاقارێک دا بهرن که چینیان پ خی ب وا قسهیان پ بکهن .عهواڵغا جار و بار چاوێک لده ڕهئدیس دهکدید و دهسدی
لێک دهسوون .ههرچ تهکان دهدان هیچ ههس پ نهدهکید،بێدهنگی ڕهیس ئهو تیساندبو و نه دهوێیا دهسد پد بکدا .دهتیسدا
ههر له ههوهڵ قسهکانهوه کار به توڕهی ڕهیس بکێش و ئید بدی چداک نهکیێیدهوه و کارهکهشدیان بدی جد بدهج ندهب .ئاخیهکده
ڕهیس بیخی وه قسه ها  .ئایا بهپێویسی دهزان ئێسیا قسه بکیێ .تیس له دڵ ئاغا دا خوێندبیوه؟
ئاغا ههس دهکهم شیێک له دڵ دایه و نا ڵێ  ،فهرمو بیڵ له دڵ خیت دا ڕامهگیه.
دهوڵه ڕێزێک تایبهت بی ئاغاو سهرۆک عهشییهتهکان ههیه .ئێوه پدارێزهران سدنور ئدهم واڵتدهن .ئێدوهن کده بده دڕێژاید مێدژوو
دهوڵهت شاههنشاهییان پاراسیووه.
عهواڵغا:
وهڵاڵه قوربان هاتوین تکایهک ل بکدهین .ئدهویش ئهوهیده کده کدوڕێک مدهزلوم دێیهکده ئدهو ئاغایده گیدیاوه ،ئێمده دهزاندین
هیچ لهسهر نییه و تهنیا بڕێک کهرۆکهیه ،داخوا قسێک کیدب نه زانیب دهڵ چ  .جدا تکامدان ئهوهیده جده نابیدان بیبهخشدن و
ئازاد کهن .زۆر مهمنون دهبین.
ڕهئیس بڕێک به توڕهییهوه ڕو له ئاغا کیدو کوت :
بهاڵم ههر بی خیتان ڕاو گهیاندووه که ئهو کوڕه پهیوهند به یاغییهکانهوه ههبووه..ڕوو له ئاغا دێ کید ،وانییه.
ئاغا سوور ههڵگهڕاو ئارهق کید ،به ههزار زهحمه زار ههڵپچڕا
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قوربان ڕاسیییهکه ئهمن به ههڵه چووم .دوایه تاقیبم کید ئهو کوڕه هی سهر و کار لهگهڵ ئهو شیانه نهبووه.
ڕهیس:
ئێوه دهوڵه مهسخهره دهکهن و سهر ل دهشێوێنن .خهڵک پ دهگین و پاشان پێ ئازاد دهکهن .ئاخی ئدهوه ماندا چییده؟ ئهسدڵهن
ئهو کوڕه بی پ گیتین؟ ئهمنیش دهزانم بهدبهخی وا ناتوان هێ کارێک بکا .بهاڵم کاغهز له دوا کاغهز له سدهر مدان دهکدهن و
پیاو مهجبور دهکهن بیگیێ .دوایه دێن و دهپاڕێنهوه و پیاوهت پێوه دهکهن و گییا بوونده باعیسد ئدازاد کیدند  .بهدناوییهکده
بی ک دهمێنێیهوه ،بی دهوڵه  .ئهگهر ئازا بی ئهو یاغییه دێیهکدهتان لده داو ناخده  ،ئێمده خهبدهرمان ههیده کده هدهر لدهو دهورو
بهرانهیه .هیوا دهڵێم .ههر ناوهکه بی گیتن دهب  .ناوێک غهییه ئێیان و دژ ڕهسهنایهت ئێیان .ئهوم بی بگیه ئاغا ،ئهوم بدی
له داو خه .بهو شهرته ئهمهیان بی ئازاد دهکهم که ئهوم بی له داو خه .
ئاغا:
قوربان ههرچ دهفهرمون .عهواڵئاغا نقورچێک ت کوتا .قهول زیاد مهده .حاڵیبوو  ،قهول هی مدهده .زۆر بده ئهسدپای ئدهوه
پ گو .
ئاغا:
قوربان ههرچ دهفهرمو بهاڵم به خوا ئهمن هی ئاگام لهو یاغیانه نییه .ئهوان زۆر بده ئیحییدا هدا و چدی دهکدهن .باوهڕیشدیان
به کهسان وهک من نییه .خیم له قهره نادهن ،پێموانییه هیچم بی بکیێ .بهاڵم سهع خیم دهکهم.
ڕهیس:
ئهوه نازانم ،ئهمهیان دهدهمهوه و ئهویانم دهوێ .یا بیم پهیدا دهکه  ،یا ئهم زیندانییه خیشهویسیه و خی پێکهوه دهگیمدهوه.
نامهیهک کورت دایه دهس و کوت ئهو نامهیه بده به دهسدی سهرپهرسدی زینددان .توحفهکده وهرگدیهوه و زوو خهبدهر خیشدم بدی
بنێیه ،چاوهڕوان دهبم.
له ژوور رهئیس هاتنده دهرو یهکسدهر چونده ال بدهر پیسد زینددان .حاجیشدیان لده گدهڵ خییدان بدید و کاغهزهکدهیان تدهحویل بدهر
پیسد زیندددان دا .بهرپیسد زیندددان کابیایددهک چددوار شددانه کهتدده بددو .ڕووگددیژ و مددین دهتگددو بددهرازه .لدده سددهر باسددکان هێندددێک
خاڵکوب ههبو ،له شکڵ ماڕێک گهوره .نێوچاوان پان ،بیۆ پڕ و درێژ و سهر ههتا نێوهڕاسی ڕوتابیوه .ددانێک زێڕ لده زار
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دابو .بهو نێوچاوانه تاڵهوه ههرکه زار دهکدیدهوه دهتگدو ئهشدکهوته و چیایدهک کدز تێددا هدهڵکیاوه.کاغهزهکده وهرگدی و دوا
خوێندنهوه بانگ پاسهوانێک کید .بڕۆ ئهو کدوڕه دێهاتییده بێنده .عدهل دهڵدێم .کده لده پچده مهکده هدهر وا ئدازاد بیهێنده .بڵد
ههرچ پێشییهت با له گهڵ خی بێن  .پاسهوانهکه به دهرگایهک دا چووه ژوورێ ،که دیار بو بهرهو ژێی زهمین دهکیایدهوه .وا دیدار
بو که زیندانهکه لده ژێدی زهمیند ئدهو خدانووه دا بدو .کده بده ڕواڵده وهک ئیدارهیدهک ئاسدای دهچدو .دوا چهندد دهقیقده پاسدهوان
هاتهوه و عدهل حداج سدێمان بدهدوا دا سدهرو گدوێالک شدێواو ،قدژ سدهر پدهر و بداڵوو جهسدیهیهک تێکشدکاو هدهبو .پشدی
کیمابیوه و چاوهکان سیس وب ڕهونهق بوون .له دوورهوه بین چڵک ل دهها .
بهرپیس زیندان بهگژ پاسهوانهکه دا ها  .ئهوه چ وهزعێکه؟ به مل شکاو بی وا خێیا ئهم زیندانییده بدهم وهزعدهوه هێنایده دهر.
بی عهقل ئهوه نهبووه ئهو زیندانییه بڕێک ڕێک و پێک بکده و لدهو وهزعده بێنییده دهر؟ ئهحمدهق زینددان ئداوا ئدازاد دهکدیێ؟
گهمژه ئێسیا ئهوهنده فێی نهبو ؟
عهواڵغا هاته جواب و هاوار کید ،سهرکار له و پاسهوانه هدهژاره قدهڵس مهبده .بدی بده گدژ ئدهو هدهژاره دا دهچد  ،مهسدهلهیهک
نییه ،زیندانییهکهمان تهحویل دهوه بی خیمان پی ڕا دهگهین .ئهگهر ڕاس دهکدهن ئداوا لده کدوڕ خدهڵک مهکدهن.چ خدوا بدهرداره لده
خیڕا ئاوا له کوڕ خهڵک بکهن.
بهرپیس زیندان:
شوو ل ههڵمهکێشه ئاغا .بڕۆ به ڕێ خی دا و مهوعیزه بی من مهکه ،خهڵکیش بی بهر دراوه ههر ناڕاز .
حاج سێمان باسک عهواڵغا گی  ،بهقوربان بم خی سهغڵه مهکه ،جهناب هدهرچ لهدهسدی هدا کدید  .بدا بدڕۆین لده گدهڵ
ئهو سهگانه مهڵ با قسهیهک ناخی نهکهن .جهناب مهردایهت خی نواند .خیزگده ئاغدا مده وهک جدهناب بوایده ،جدا بزانده
پیاو به نی کهرایهتییه ناڕهحه دهبو .با بڕۆین ئاغا با بڕۆین.
هیوا زۆر دڵ خی بو بهوه که ئهنجام تیساندن ئاغا بو به هی ئازاد کیان عهل حاج سێمان  .تهنانده لده کدهوڵ خدی دا
جید نددهدهبیوه .بهرهددهم ئیبییکدارێک خددی بدده چداو خددی دیبددو .هانددرابو کدده زۆرتددی بیدی لددهو جددیره کداره پڕاکییکیاندده بکاتددهوه.
ئهوهنده دیکه دڵ به خهبا خی ببو .دیاره دهکیا به چاالک بوون دهسیهیهک بچوکیش زۆر کار وا بکیێن که گدوڕ و تدین بددهن
به خهبا  .ئهوه ههڵسهنگاندن هیوا بوو له سهر ئهو کاره کیدبویان.
دهب خهڵک ههس بکهن که حیزب گوڕ و هێز ماوه و پێویسیه تیس حیزب لهسهر خییان ههس پ بکهن .ئهوه باشییین شێوهیه
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بی ئهوه خهبات کوردایهت ڕێگا سهرکهوتن ببڕێ و دوژمنان به هێندێک شکسی نیزام و له دهسیدان ڕێبهران به توانامان
سهرخی نهبن.
دهس ههڵگیتن له خهبا ب مانایه .خهبا ناب ڕاوهسدی  ،بدهڵكوو پێویسدیه بدهپێ هده و مدهرج شدێوهکه بگدیڕدرێ .ئێسدیا کده
ناتوانین خهبات پێشمهرگایهت درێژه پ بددهین ،ئێسدیا کده نداتوانین ڕوبدهڕوو لشدکی پدڕ چدهک دوژمدن بیندهوه ،دهکدیێ لده ،و
پیپهکان بشکێنین و قوڵه جاسوسهکان تهمب کهین .ئهوه کیمهڵیک لهو بیی و بی چونانه بوون که به مێشک هیوادا ڕا دهبیدن.
به خاتی ئازاد بوون عهل حاج سێمان جێژنێک خی ساز کیا.
خهڵک ئاوای ههمو له ماڵ حداج کدی ببوندهوه .تهنانده ئاغدا بده ڕوێکد خیشدهوه لده نێدو خهڵکهکده دابدو .خدهڵک زۆرتدی لێد
نیزیک دهبونهوه و میمانهیان پ دهکید .له سهرو مهجلیسهوه جێگدا بدی دانیابدو و فدهخی بهسدهر دانیشدیوانهوه دهکدید .هدهر چهندد
ههمو دهیانزان که عهل به دهسی و به گی درابو ،کهچ ئێسیا ئهوهیان له بیی چوبیوهو ههمو خییان به قهرزدار ئاغدا دهزاند
که لوتف له گهڵ کیدوون و عدهل بدی هێناوندهوه .خدهڵک سداویلکه واڵتهکده ههمیشده وابدون .دڵ خدی و مدهمنون بدوون بدهوه کده
زاڵمان کهمیییان زووڵم ل بکهن .دهوڵه ههر نهیان گیێ و نهیان کوژێ هیچیان ل ناوێ و ڕازین .له مداڵ حداج سدێمان نیخد
ئاغا ههر زۆر چوبی سهرێ .له ژوور ژنان ئاغاژن له سهرهوه مهجلیس دانیشیبو و قسه بی ژنهکان دهکید.
دایکم دییان .دییان به ب ئاغا ژیدان نداکیێ .چاوتدان لد بدو ئدهو عهلییده فدهقییه لده زینددان دا دهڕز ئهگدهر ئاغدا خدی لد بده
ساحهب نهکیدبایه و ئازاد نهکیدبایه.دێیهک ب سهرپهرس ناب  .ئاغا بی ئاوای ههر وهک باب وایه ،ئێسیا زهمانه گیڕاوه دهنا له
قددهدیم دا هددهر دێیددهک یددا بدده چهنددد دێیددهک گهورهیددهکیددان هددهبووهو بدده ب د و ئاویشددیان نهخواردوهتددهوه .ئددهو دێیدده ب د سددیفهته،
ڕاسیییهکه ب سیفهته .دهنا ئاغا وا چاک ههب دهب نیکهرایهتییه نهکه ؟ وهڵاڵه دهبو بده بد ئاغدا قدامکیش لده ئداوێ ڕۆ
نهکهن .ژنهکانیش ههر بییان له مل دهداو بهڵ قوربانیان دهگو .
له نێو ژنهکان دا نازهنین زۆر ناڕهحه بو ،سهر بیده بن گوێ خهسو و کوت :
خیزگه ئهو جێژنهمان بی عهل نهگیتبایه ،با ئاغاژنیش هینده تڕ و منهت لهسهر نهگیدباین .ئاخی عهل ک به گیت دا پێم
ناڵێ  ،ههر ئهو ئاغایه بهگیت نهدا؟ ئێسدیا کده هێناویهتدهوه ئدهو هدهمو تدڕ منهتدهمان لهسدهر دهکدهن .دهتیسدم ئدهو جدار هدهروا
بکهن .دهتیسم نیره جێژن ههموان ب  .یهک به یهک به گیتیدان بددا و دوایده هدهربیخی بیدان هینییدهوهو ئداوا مندهتمان بهسدهردا
بکاو ئێمه دهب مهمنونیش بین.
خهسو :
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ڕۆڵه گیان ئهگهر بهر نهدابا چمان دهکید .مهجبورین ههر مهمنون بین .خوا وا کیدووه ڕۆڵه ،ئهوهت دنیا ههیه ههر وا بووه.
بهقوربان خوا بم ،ئاوا تهقسیم کیدوه ڕۆڵده ،ئێمده ڕهعیده مدهجبورین سدهرداخهین و ڕاز بدین،چ دهسدهاڵتێکمان ههیده ڕۆڵده.
ئهوهتا دهوڵهتهکه ههر له گهڵ ئاغایه.خهڵک بی دهگیێ و ئهگهر ویسییش بی بهر دهدا ،بڵێین چ کچدم .خدوا لده گدهڵ ئاغایده،
دهوڵه لهگهڵ ئاغایه ،ئهمه ههژار چمان پ دهکیێ.
نازدار که ده زان چین ئاغا عهل بهرداوه و ک بوهته باعیس ئهوه زۆر ناڕهحه بو .له الیهک نه دهتدوان باسد هیدوا بکدا و
ئاشکیا بکا و له الیهک دیکهشهوه له داخ ئاغا و ئاغاژن که خییان ههڵدهکێشا خهریک بو دیق بکا .خهبات هیوا ببو بده هدی
ئازادبون عهل  .گییانهکه خهتا ئاغا بو ،کهچ ئێسیا پیاوهت ئازاد بون عهل ببو به هد ئاغدا .ئهگدهر هداوار دهکدید و ده
گو که ئهو کاره بده هدی هیدواوه کدیاوه ،هدهر نهدهبوئهگدهر لدێش گدهڕابا ئاغدا بده قارهمدان ڕزگدار دهرچوبدا و منهتیشد لده سدهر
بنهماڵهکه کیدبا ههر ناڕهحه بو .نه دهزان له گهڵ ئهو وهزعه ناخیشه چ بکا .به خهسو گدو ئدهتی پێد وایده ئاغدا هدهروا
له خیڕا عهل هێناوهتهوه؟ ئاخی فایده چ خی ناتوانم بیڵێم .ئا ،جداوهره ئدهوه خهراپده کدیدووه ،ببێیده پیداو چداک و ئدهوه
پیاوهتیش کیدووه ،نهوێیێ خی دهرخا .دهک ڕوو زهمانه ڕه ب .
خهسو :
ئهتی باس ک دهکه ڕۆڵه .نازهنین ئهگهر شیێک ههیه ئێمه نا زانین پێمان بڵ ڕۆڵده بدا فکدی خدیاپ نهکدهین .ندهعوزوبیلال .کد
پیاوهت کیدوهو کهس نازان  .کچم ئهتی له بهر خیتهوه وڕێنه دهکه ؟ یا شیێک دهزان و به مه ناڵێ ؟
نازهنین:
پێ ناوێ ڕۆژێک دێ دهزانن که ئاغا ئهوهش به خیش خی نهکیدوه .تازه ئهگدهر کیدبیشد بدی دهبد ئهوهندده فدهقیی و بهسدیهزمان
بیین که سوپاس بکهین ،مهگهر نازانین که ههر بیخیش به گیت دابو له ژوور پیاوانیش باسهکه ههروا درێیژه ههبو .یدهک ،دوو
نیکهر ئاغا که له مهجلیسهکهبوون ،گهرمیان کیدبو .بی خی شیین کیدن له ال ئاغا دهرفهتیان به دهس هێنابو ،.هدهر قسدهیهک
دهکیا دهیان هێنایهوه سهر مهدح و سهنا ئاغا  .حهمه چاوشین که یهکێک لهوان بوو ڕوو له خهڵکهکه کید و گوت :
ئهرێ بی باس پیاوهت و لێهاتوی ئاغا خیم ناکهن .ههر دوێن ئهو کوڕه له زیندان هێنایه دهر ێ .ئاغا من کده پیداوهت هدهر
له خی جوانه ،دهب ههمومان مهمنون بین  ،ههرچ ههمانه له سایه سهر ئاغامانهوهیه .دهسییک به سدمێڵه قییهکده دا هێنداو
چاو له ئاغا کید .ئاغا بڕێک ئارهق کیدبوو سوور ههڵگهڕابو .چاو له حهمه وهرگێڕان ،بهو مانایه که بیبڕهوه ئید !.
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خوله نیکهرێک دیکه ئاغا که ئاگا له شهوه گیرین و بیدنه دهر وبه له تێکشکاوی گهڕانهوه ئاغا ببو ،زان پێ خی نییه
درێژه به و باسه بدرێ .نقورچێک له حهمهچاوشین کوتا .ده بیبڕهوهئید  ،خی چاویش دهرب قڕانێک نادات  ،دهس ههڵگیه خدی
ئهتی لیت ن .
مام هیمهر دهتگو کێچ له کهوڵ کهوتووه ،ههر خی دهجواڵندو پشوو دهخواردنهوه .حاج سێمان که ههسدی بده ناڕهحدهتی مدام
هیمهر کیدبو ،چو له ال دانیش و کوت :
هیمهر ،بی هێنده ناڕهحهت  ،ئهو جوڵه جوڵه له چییه؟
مام هیمهر:
چین ناڕهحه نابم .ئهو ئهتکه پ کیدین ،به هی و خیڕاێ شه مانگان کوڕ له زیندان کیدین .ئێسیا دهب مهمنون بین.
حاج :
چمان له دهس دێ هیمهر .مهجبورین مهمنونیش بین.
مام هیمهر:
مهجبور نین مهمنون بین و منهت ل ههڵگیین .یان ڕێز ل بگیین .ههر نهب دهتوانین ب تهفاوه بین .بیچ ئێمده کدورد هدهر
دهب ڕێز له زاڵمان بگیین؟ لهوهمان خیاپیی ل دهکهن که تا ئێسیا کیدویانه؟
حاج :
چاو لێیه چین چاومان ل دهکا .ئێسیا سوور دهزان باس و دهکهین .ڕۆژێدک دێ پێمدان دهڕێدژێ ،پیداو چداک بده بدا چیدد نده
هاوروژێنین .ئێسیا که به زاهیی دهسی ههڵگیتوه له دوژمنایهت کیدنمان ،با له گهڵ بسازێین و شهڕ و له خیمان الدهین.
مام هیمهر:
باشه کهیف خیته ،چین له گهڵ دهسازێ بسازێ ،بهاڵم داوا له من مهکه خیم بی بشکێنم و سهر بی دانهوێنم .ئهمن خهویشم دێ
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ئهگهر ئیجازه بده دهڕۆم ،دهنگ ل ههڵێنا:
خزمینه ئهمن خهوم دێ ،ده کهم به شهو .ههسیایه سهر پ
ئاغا تهکانێک دایه خی و شانێک ڕاوهشاند و کوت :
بی کوێ مام هیمهر ،به خوا نایهڵم بڕۆ  ،دوایه پێکهوه دهڕۆین ،ب قهزاب بی هێنده به پهله ؟
مام هیمهر:
ئهمن پیی بوم ئاغا ،هێنده خیم ڕاناگیم ،جهناب ههر جحێ دهبیدهوه بدابم .ئدهتی زۆر کدهیف سدازه ،دنیدا بده کدهیف تییده .شدوکی
خوا باران ببارێ جوت دهگهڕێ و باران نهبارێ ئاش دهگهڕێ.
ئاغا:
شوکی خوا ئهتی وهزع خیاپ نییه ،ماشااڵاڵ دهرۆسی ده وهک مهمانان دێ  .له بن لێویهوه ،ئهگهر جار جداران دهبدو هیمدهر،
جا ب توانیایه تهوس و پالر ئاوا باوێ  .دیسان دهنگ ل ههڵێنایهوه ،مام هیمهر بیاله بی هێنده ب لدوتف  ،باشده ئدهتی لهسدهر
من ڕامهوهسیه ،ئهمن له بهر خاتی تی زووتی ههڵدهسیم ،تهکانێک دایه خی و ڕاسد بدیوه ،مدام حداج  ،بدابم ماڵد ئداوا بد  ،بدا
بیکهینه شهو.
بهش زۆر خهڵکهکه وێڕا ئاغدا ههسدیان و ڕۆیشدین .مدام هیمدهریش بده مدهجبور شدان بده شدان ئاغدا وهدهر کدهو  .هدهتا بدهر
دهرگا خییان میهق ل نهها  .له بهردهرگا خییان ئاوڕێک له ئاغا دایهوه و خدوا حدافیز لد کدید و خدی لده ژوورێ ڕۆ کدید.
ئاغا مشهیهک ل ها و تفێک ڕۆ کیده سهر عهرز و بهرهو ماڵ خی ڕۆی .
******
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پاژی دوازدهههم

پایز بهرهو پیی دهچوو .زوربه خهڵک پێداویسیییهکان وهرز زسیانیان کی کیدبیوه .تهنیا ههژارهکان بهرهبهره تینیدان لد پهیددا
دهبو .ئاخی هێشیا زهخییه زسیانیان به تهواو بهدهس نههێنابو .له دێهاته دووره دهسیهکان کوردسیان ههر له سدهرهتا پدایزهوه
خواردهمهن خییان و تفاق واڵغهکانیان کیدهکیدهوه .چونکه زۆر سااڵن ڕێگاو بان بی س تا شه مانگدان دهگیدیان وئهگدهر خدواردن
خییان و ئاژهڵهکانیان نهبایده ،هدهمویان قڕیدان دهکدید و دهمدیدن .زۆرجدار وا بدو مدهجبور دهبدون بهرهبدهره ئاژهڵدهکانیان بخدین و
ههتا بههار دهها هیچیان به دهسیهوه نده دهمدا .ماڵده هدهژارهکان هدهر لده ئداخی پدایز ڕا زمهدهڕیان تدهواو دهبدوو دهکهوتنده قدهرز
وقیڵه و ههمو شیێکیان به چهند بهرابهر قیمه به واده سهر خدهرمان دهکدڕ  .تدا وا لد دههدا خدهرمان سداڵ داهداتو تدهنیا
بهش دانهوه قهرزهکان دهکید.
هیوا دوو مان دهبو له وچخانه ماڵه کهیان دا خی شاردبیوه.
ئهو پهڕ خیشیهكه ئهوه بو که ئهگهر کهس دیار نهبایه دهچی تهویلهکهیان و دار دهشکاندن ،یا گدوێن وورد دهکدیدن .بده تدهواو
لهم وهزعه بێزار ببو .ڕۆژێک به دوا سهعید هاوڕێ دا نارد و داوا ل کید بی ج بهج کیدن هێندێک کار و بار یارمهت بددا.
دوایه له گهڵ بچ ههتا سهر سنور و بهرهو دیو باشور کوردسیان بدهڕێ بکدا بهیانییدهک پداییز خدی بدو ،هدهوا ندهرم و لده
سهرخی بو .بین گڵ پایز تهڕ دنیا داگیتبو .ههرچهند فێکدای لده گدهڵ خدی دێندا ،بده اڵم ئدهو سدیوهبایه کده دههدا لده بدا
پایز نهدهچو ،چونکه لهسهر خی ههناسه دهدان و واڵت فێنک دهکیدهوه .هیوا و سهعید خهریک خی ئاماده کدیدن بدی سدهفهرهکهیان
بوون .دایک هیوا دهروازه پیوهدابو و ب ئارام و قهرار ههر دهها و دهچو .باب هیوا له ماڵ نهبو .ئهو ههرکه بی ندوێژ بدهیان
وهدهر دهکهو  ،ههتا نوێژ نیوڕۆیهش نهکیدبایه نه دههاتهوه.
مددام هیمددهر عددادهت وابددو کدده بدده یانیددان زۆر زوو لدده خددهو ههڵدهسددیا کهتیییدده ڕهشد وه سددهر دهنددا و چایددهک سدداز دهکددید .چایددهک
دهخواردهوه و پاروێک نان وپهنیی یا نان و ماس له گهڵ دهخوارد.هێشیا تا ههڵنههاتبو که ئهو له نان و چا خواردن دهبیوه.
پاشان به پهلده خدی دهگهیاندده مزگدهو و پدێش تداو هدهاڵ ندوێژ بدهیان دهکدید .دوایده خدهریک دوعداو پاڕاندهوه دهبدو هدهتا
سهعا ده بهیان  .ئهو جار له بهر دهرگا مزگهوت لده گدهڵ هاوتهمدهنان خدی بده ڕیدز دادهنیشدین باسد چینیدهت تێپدهڕکیدن
ژیان پڕ چهرمهسهر خییان دهکدید و ڕۆژاند الویدان وهبیدی دێنایدهوه .تدا کدات ندوێژ نیوڕۆیده ئدهوه بهرنامده ژیدان ئدهوان بدوو،
پاشددان بهدهسددیه جددهمع نوێژیددان دهکددید و باڵوهیددان لد دهکددید و ههرکددهس دهچددیوه مدداڵ خددی  .دوا نددان خددواردن نیددوهڕۆ کددات
سهرخهوێک نیوه رۆ بو تا بدانگ عهسدی و دیسدان گهڕاندهوه بدی مزگده بدی ندوێژ عهسدیونوێژ عیشدا .ئهوهبهرنامده ڕۆتیند هدهمو
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دێهاتییهکان بو ،هەر له مانگ دووهم پایزهوه تا مانگ دووهم بههار .له ڕاسی دا شه مان ب ئیش و کارێک ئهوتی ،جگه له
ڕاگهیشین به ئاژهڵهکانیان و دار وورد کیدن و بدان گێدڕان ،هدی کارێکیدان ندهبو .شده مانگده کده دیکده خدهریک کدوێیهوهر بد
ئهنجام بون .تهنیا نانێک نهمی ،نه ژ یان دهس دهکهو .
هیواو و سهعید به گهرم خهریک داڕشین بهرنامه خییان بوون .دایک هیوا جاروبار چایهک بی دێندان و تێیاندهوه ڕادهمدا .پاشدان
ئاهێک ههڵدهکێشا و فیمێسک به ڕومهت دا دههاتنه خوارێ .هەر ده ویس قسهیهک بکا و بی نهدهها  .هیوا ههسی پد کیدبدو
و چهندجارێک دیبو که دایک قسهکان قو دهداتهوهو نایڵ  .بهاڵم نه ویس فشار بی بێند و وهقسده بێند  .لده دڵد خدی دا
ده گو چ ل بکهم با بیخی وهقسه ب  .حهتمهن دهزاند قسدهکان بده دڵد مدن نییده ،ندا هدهوێ ناڕهحدهتم بکدا .دیداره دهشد
ههوێ ئهو داوایه ههر بکا .با لێ گهڕێم بیخی وه قسه ب .
دایک هیوا جارێک دیکه هاتهوه ژوورهکه و ئهو جاره دهورییهک کاکد و مێدوژ هێندابو .دهورییهکده داندا و بدی خیشد بد ئیخییدار
دانیش  .سهعید خی جواڵند و ڕوو له دایک هیوا کید و کوت دایه گیان فدهرمو دانیشده .ندازانم چد لده دڵد دایده ،بدهاڵم دهبیدنم
شیێک له دڵ دایه ،فهرمو بیڵ ..
دایک هیوا:
چم له دڵ دایه ڕۆڵه ،دایکێک چ له دڵ دا دهب  .ئهوه ههمه ههر مهڕاق ئهو شی ،و شهنگه ڕفیق تیمه .له تداوان دڵدم بوهتده
چنگێک زووخاو ،له تاوان خواردن وخهوم نهماوه .نازانم ههتاکهنگ خدی لده کونده دیدواران دا دهشدارێیهوه .دڵدم لدهرز بدووه ڕۆڵده،
دڵم خهبهرێک ناخیشم پ دهدا ،دڵم دهڵ شیێک دهقهوم  .ههر وهخیه شێ بم ڕۆڵه .دهمههوێ شیێک پ بڵدێم و نداوێیم ،دهتیسدم
ناڕهحه ب  .دهتیسم دڵ لێم بێش  .ئهگهر هیوا دڵ لێم بێش ههر ئهوهنده بی من ناخیشه که ئاوا بخولێیهوه ،چ به قسدهم بکدا و
چ ب قسهم بکا ،بی من ههر ناخیشه کوڕ خیم ،چ بڵێم باب خیم.
هیوا:
دایه گیان قسه بکه .ههرچ له دڵ دایه بیڵ  .بڕوا بکه پێشم ناخی بد ناڕهحده ندابم ،لده تدی ناڕهحده ندابم .دهزاندم هدهرچ
بڵێ له دڵسیز و خیشهویسیییهوهیه .که وابو خهیاڵ ڕاحه ب ناڕهحه نابم.
دایک هیوا:
دهزان چ هیوا ،سهعیدیش ههر کوڕ خیمه .له کن ویش قسهکه دهکهم ،دهزانم دڵسیز تییه و دهشزانم ئاگادار ههمو شیێکه و
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دهزان خهریک چ  .ئهمن پێم خی بو کار کوردان سهر بگیتایده و ئدهتی هدهرچ لده دهسدی هاتبدا یده ،کیدبدا  .بدهاڵم ڕۆڵده
ئیسیا به ناشوکی ناڵیم کورد له شکسی دان .هەر به بیی من دهوڵهتێک تدهواویان هدهبو ،کدهچ ئدهوه دوو جدار کدوردان شکسدییان
خوارد .زهمان قاز محهممد کوردان دهوڵهوتیک تهواویان ههبو ،کهچ به دهوڵدهت ندهوێیان .ئدهمجاره هدهرچ سدهرکیدهمان بدو
له بهین چوون ،ڕۆڵدهم بده تدی چ دهکدیێ .دهتیسدم خدوا بهشد مده هدهر ئداوا دانداب ڕۆڵده ،دهبد هدهر ژێدی چدهپیک خدهڵک بدین.
ئێسیا کار به تی تهواو ناب کوڕ خیم .به قسه دایک خی بکه کوڕهکهم ،له گهڵ باب ههوڵ دهدهین کارهکده بدی جد بده جد
بکهین .له چهند مانگان زۆرتی ناگین .دوایه دێیهوه ال دایک خی  .هیوا وهره پیاو چاک به ئهوهنددهم بدی بکده ،بدا بده زیندد
خیم شای بی بکهم و زارایه بی وهگوێزم .هیوا وهره تی ههرچ خیش دهوێ ،ئهوهم بی بکه .ئهمن تهنیا ئهتیم ههیه ،دیسان وهرهوه
ال خیم ڕۆڵه ،کار کوردان تهنیا به تی ج به ج نداب  .بده ناشدوکی نداڵێم ئدهو قارهمدان بدو لده بدهین چدوو .چ دهکده کدوڕم،
ههتا کهنگ خی دهشاریهوه.
هیوا:
دایه گیان قسهکان تی له سهر سهرم و له سهر چاوم .دهشزانم به تهن به من هی ناکیێ .ئهمنیش بده تدهما ندیم بده تدهن لده گدژ
ئهو دهوڵهته ڕاچم .بهاڵم قهولێکه و داومه و سوێنکدێکه خواردومه ،ههتا مداوم بده و ڕێبدازه خهیانده ناکدهم .ڕۆژێکدیش هدهر دێ
سهرکهوین .به تهما خوا ههر سهردهکهوین ،دایه گیان ئهوه بزانه ههر ئهمن به تهن ئهو ڕێبازه پیدیۆزهم نده گیتدووه .هدهزاران
الو وهک من سوێند وهفاداریان خواردووه .کار من بهوه خیاپ بوو که ناسیاوم .دهندا هدهر لده ال تدی دهبدوم و خزمدهت خیشدم
ههر دهکید .بهاڵم به تهمام بڕۆم دایه گیان .چاره نییه ئهمنیش دهب بدڕۆم .ههرچهندد لده تدی دوور دهبدم ،بدهاڵم ڕێگایدهک دیکدهم
نییه .ناتوانم سهر شیڕ کهم و تهسلیم دوژمن بم.
دایک هیوا:
هیوا گیان دڵم زۆر خهبهر ناخی دهدا .دڵم پێم دهڵ بهو زوانه شیێک دهقهوم  .دهتیسم زمانم الڵ ب شیێک بهسهر بێنن .کوڕه
جاسوس زۆرن و وهک دااڵشیش به دوا تیوهن ،ههر بینا هاتنه سهر  ،دڵم خهبهر داوه هیدوا .ئدهتی تاقده کدوڕ مد  ،ههسدیه بیکده
مهعز ڕهزا خوا دهسد لدهو کده للده شدهقییه هدهڵگیه .سدوێند لد ناکدهوێ ڕۆڵده .بدی چمدا چ دهکده ڕۆڵده ،دادهنیشد  .خدی خدوا
نهخواسیه کارێک بی عهجهمان ناکه .
هیوا:
دایه گیان بم بووره .ههرچهند دهبمه سهبهب ناڕهحهت تی ،به اڵم ناتوانم دهس له ڕێباز پییۆز دێموکڕا ههڵگیم .ناتوانم له
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ماڵ خیم دانیشم و هی نهکهم .بم بهخشه دایهگیان که بومه سهبهب ناڕهحهتی  .هیوادارم ڕۆژێک ب که شانازیم پێدوه بکده و لده
نێو خهڵک دا به منهوه ڕوو سوور ب  .دهب ئهوه پ خیشیی ب لهوه که تییهو توانج ل دهن وبه کینایه قسه له گهڵ بکدهن.
ئێسیا ناڕهحه مهبه ههر چد خدوا ندهیکا ،نداب  .خدوا هدهرچ لده نێوچداوان نوسدیبین هدهر ئدهوه دهبد و هدهر ئدهوه خیشده.
شوکی خوا دهکهین و گین ئهوهیه بهسهر نهفس خیمان دا زاڵ بین و بی دوژمنان کورد سهر شیڕ نهکهین .ئهمن خدیم دهناسدم دایده
گیان ،ئهگهر ئهو کاره بکهم ههتا ماوم خیم نابهخشدم .خدیم سدهر زهندش دهکدهم و لده ال دۆسد و هداوااڵن سدهرم ههڵنایده ،توخدوا
داوا وام ل مهکه دایه گیان.
دایک :
ههروایه زهمان دێموکڕاتیش هدهروابو .هدهرچ کدوڕه فدهقیی و هدهژار بدو خدی فیددا کدید و دهوڵهمهندد و ئاغداوهتیش لده مداڵ خدی
دانیش  ،دوایه که دێموکڕا شکا ،به ڕیشیان پ دهکهنین.
هیوا:
ک به ڕیشمان پ دهکهن  ،با پێبکهن دوا ئهوه ویژداند خیمدان ڕاحهتده .ههرکدهس بده پێد ویژداند خدی کدار دهکدا ،خیشدحاڵ
دهب یا ناڕهحه دهب  .با ئهوانه ب ویژدانن ههر پ بکهنن .ڕۆژێک دێ ئهوانیش بگیین بپاڕێنهوه که هدهر ئدهو فدهقیی و هدهژاره
قهبوڵیان بکا .و بی ژیانێک که بهسهر شیڕ بهسهریان بیدووه ،بگیین .ئاخی دنیا پ چییه دایه گیان .بدی ئهوانده کده سدهر شدیڕ
دهکهن و ههمو سوکایهتییهک قهبوڵ دهکهن ،نامین؟ پاشان هێنده

باس دهوڵهمهند و فهقیی و ههژار مهکده .کدورد فدهقیی بد یدا

دهوڵهمهند ههر کورده .زۆر کوڕه دهوڵهمهند وا ههن که هدهمو ژیدان خییدان بده جد هێشدیوهو ڕێگدا پیدیۆز خدهباتیان گیتدووه.
تهنانه زۆریش لهو ڕێگایه دا شههید بوون .بی پێیوایه شههید پێشهوا له ههژاریان بوهته پێشمهرگه و سهر خی لهسهر داناوه؟
دایک :
بابه جحێڵد ئدهو زهمانده کدوا جدواب دایدک و بداب دهدهندهوه .هدهرچ پێخیشده وابکده .دڵد دایکد دهسدوت بده جده هده ندددهم ،چ
مهنزورتان دایکه .به توند دهرگا پێوه دا و ڕۆیش .
سهعید:
دهڵێ چ کاکه ،دایکه دایک ،هی کهس له دنیایه دا به ئهندازه دایک غهمخیرو دڵسیز نییه .ئێسیا له تاو تی خواردن و خهو
له خی حهرام کیدووه .وه نییه پێ ناخی ب کوردایهتییه بکه  ،دایک تی بناسم وا نییه .پوره خازێ بی کیدایهتییه مهشهوره.
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بڕوا بکه بییه ناڵێم که دایک تییه ،ئهوهم به چاو خیم دیوه .ههتا ئێسیا ژانددارم بدهو دییده دا تێنهپدهڕیوه ،کده ئده و بدهزمێک
پ نهگیتب و جنێو پ نهداب  .ئهتی نهقڵ ڕه بگییی نده بیسدیووه لده شدیعیهکه مامیسدیا ئداواره دا .کده پورفداتم چ دهردێکد
داوه به ژاندارمان و چین سهلیم له سهربازییه نهجا داوه؟
بڕوا بکه داسیان دایکیش لێیه ڕاس ئاوا بو.
هیوا:
دهزاندم ئدهویش دایکدده و حهقییدهت ناڕهحددهت کوڕهکده بد  ،بدهاڵم ئدهمنیش کددوردێکم و بده ئاگددا هداتوم ،چدداوم هدهڵێناوه و کێشدده
گهلهکهم ناسیوه و سوێند وهفاداریم خواردوه .چ بکهم ،له الیهک دڵم بی دایک و باب و خوشکهکهم لێدهدا ولهالیدهک بدی گهلده کدهم.
دهب پیاو کامیان ههڵبژێیێ سهعید ،پێم ناڵێ کامیان؟
سهعید:
بی خی باش بیی ل بکهوهو ههڵبژێیه .ئهمن خاک بهسهر ئهگهر هێنده زانا بدام ،رێگایدهکم بدی خدیم ههڵددهبژارد .دایکد هیدوا بده
توند خی بهدهرکه دادایهوه و هاوار کید:
قوڕم وهسهر بو ،ههسیه خی بشارهوه .دێیهکهمان پیه له عهجهم .ههرچواردهور ئاوای گییاوه .ماڵ به مداڵ دهگدهڕێن ،پدور ئدایش
ده گو له ماڵ مهیان پیسیوه ئێسیا دێن .ئێسدیا دهگهنده سدهر  ،ههسدیه خدی بشدارهوه ،بچدی کدادێن  .سدهعید گیدان ئدهتی خدی
بگهیهنهوه ماڵ  ،با نهڵێن لێیه چ دهکه  .هیوا خی له کادێن ڕا کید و سهعیدیش به دوو قهڵهمبازان خی گهیاندهوه ماڵ .
ژاندارم به دێ وهر ببون ،له ههمو ماڵێک به وورد دهگهڕان و دهیان پیس  .ههرکدهس لدهوێ بایده سدجیلیان لد وهردهگدی و ئهگدهر
سهرباز لهسهر بایه دهیان گی  .یا ئهگهر سجیل پ نهبایه دیسان دهیان گدی  .بده تایبده بده دوا نداو هیدوا دا دهگدهڕان .هدهم
دهیان پیس ماڵ هیوا کامهیه و ههم دهیان پیس که ئهویان دیوه ،یا ندا .ئهفسدهر ژاندارمدهر کده دوو ئهسدیێیه لده سدهر شدان
بوون ،له گهڵ چهند ژاندارمان هاته بهر دهرگا ماڵ هیوا و ههر له دوورهوه هاوار کید:
دهرکه بکهنهوه بزانم ک لهو ماڵهیهدهرکه بکاتهوه ،زووکهن بزانم .ههرچ زووتی دهرکه بکهنهوه ،ههتا نهمان شکاندووه.
پوره خازێ ،دایک هیوا له سهر خی هاته بهردهرکه  .ڕهنگ سپ ببوو دهسی دهلهرزین .ماوهیهک خهریک بو ههتا توان دهرکه
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بکاتهوه .ئهفسهر به پهله خی به دیو حهسارێ دا کیدو نهڕاند  ،پیاوه که له کوێ یه؟
پیاوهکهم له مزگهوت یه ،له کوێیه؟
ئه کوڕهکه کوا پییێژن ،له کوێ خی حهشار داوه؟
کوڕم فهق یه و له نێو فهقێیانه ،ئهتی چهند ئاگا لێیه ئهمنیش ههر ئهوهنده.
درۆم لهگهڵ مهکه پییێژن ،ڕاسیییهکه بڵ  ،ئهگهر ڕاسی و نهڵێ مێیدهکه دهگیم و له گهڵ خیم دهبهم .بد مێدید دهمێنییدهوه،
ها.
ئهمن لهوانه دهرچووم مهنزورم مێیدب  .ئهمن به دایک تی دهشێم ،ناب کهمێک به ئیحییڕام ب  ،له گهڵ دایک ئاوا قسه دهکه ؟
قسه زهالم مهکه ،ههرچ زووتی جێگا کوڕهکهتمان پ بڵێ چاکییه ،بی خیم بیگیم ،قه چاو پ ناکهوێیهوه.
جا کوڕ من چ کیدووه ،ههتا خی بشارێیهوه ،ئهگهر لێیه بایه ههر بیخی دهها و پیویس به توڕهی تی نهبو.
دهڵێ چ کیدووه؟ دهتههوێ خیمان ل گێژ که پییێژن؟ یدهعن ندازان کوڕهکده لده گدهڵ چدهتان کدهوتووهو خهبدهر دهقیقیشدمان
ههیه که بهرهو ئهم الیانه هاتوهتهوه .دهتههوێ وا نیشان بده ئاگاتان له هی نییه .ئێوه دێهات فهقیی و ههژارن و ئاگاتدان لده
هی نییه.
ئهگهر توش کارمهندان دهوڵه دهبن خیتان مهزلوم دهکهن وب دهن دهبن .له بنهوه بنکه ئداژاوهن .ئهوانده لده و مهڵبهندده
ئاژاوهیان ناوهتهوه ،زۆربهیان دێهاتین.
خازێ پشی به دهرگایهوه نابو و ڕێگا چوونه ژوور بهسیبو و هدهر زۆرتدی خدی لده دهرگاکده قدایم دهکدید .بده بیسدین ئدهو قسدانه
هێنده دیکه دڵ ڕاچهن  .تهزوێک تیس له تیق سهریهوه دهرچوو به دهمارهکان دا هاته خدوار .گهیشدیه نێدو دهمدار القدهکان و
ددان ده چیڕهوه بیدن بهاڵم ههوڵ دا بهسهر خی دا زاڵ ب و ئارام بگیێ.
ئهفسهر ژاندارم ئهو جار به توند بهسهر دا نهڕاند .دوور کهوه پییێژن ،ئهو دهرکه بهرده بزانم کوڕهکه له کوێ دا خی
حهشار داوه.
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خازێ ددان ده چیڕهوه بیدن و ،لێوهکان دهلهرزین و نێو چاوان پڕ چیچ و لیچ ببو .بده ڕقدهوه چداو لده نێدو چداو ئهفسدهرهکهوه
بڕیبو و هیچ نهدهگو  .پاڵ به دهرکهکهوه دابو ههروابزانه دارێک ووشکه .میهق چییه له بهر نه دهها .
ئهفسهر هێنده دیکه نهڕاند :
خی مهمیێنه ،الچی لهبهر دهرگا بزانم.
پورهخانزاد به حهپهساو کشایهوه دوایه .لێو دهلهرزین و تیسێک گهوره له نێو چاوان دهخوێندرایهوه.
ئهفسهرهکه پیلهقهیهک توندد بده دهروازهکدهدا دا ،بدهجیریک کده دهروازهکده دهرپهڕاندد و دهروازهکده بده عدهرز دا کدهو  .ژانددارم
ڕژانه نێو حهسار و ههرچ بهردهسییان دهکهو فڕێیدان دهدا و دهیدان شدکاند .ژوور بده ژوور گدهڕان و هدهمو شدیێکیان لێدک بداڵو کدید.
تهنانه دهسیه نوێنهکانیشیان کیدنهوه ،بهو هیوایه که له یهکێکیان داهیوا بدۆزنهوه .پاشان ڕوویان کیده تهویله وهاڵغهکان که
مانگایهک و کهرێک ل بهسییابونهوه .له گیشهیهک تهویلهکه ئێسییێک بهسییابیوه .مام هیمهر ئهو ئێسییه ههمیشه دهبهسدیهوه،
چونکه ئێسییهکه کهمێک سهر شێ بوو له قه داویشین .تهنیا مام هیمهر دهییوان لێ نیزیک بێیهوه .ههر كهس لێ نیزیك بایهوه
یا دهسی بی درێژ بکیدایه ،دهسی دهکید به لهقه هاویشین و گاز گیتن و کابیا ههر فییا دهکدهو بده غدار هدهڵ  .ئدهو ڕۆژه وهک
به تایبه تهعلیم دراب  ،چوو له بهر دهرگا ئهو کادێنه له تهویلهکه ڕا دهکیایهوه و القد چهقانددن .ژانددارمێک بده ههڵهشدهی
بهرهو ئێسییهکه چوو .ده ویس ال سهرهوه تهویلهکه بپشکن  ،ئێسیی ددان له چێڕهوه بیدن و حیالند  .جووتهیهک له کهلهکده
ژاندارم دا و سهرهوبن کید .ژاندارم که هی هیش له ئێسییهکه نهبو ،پی وابو کهسێک تێ ههڵداوه ،یدا تهقده لیکدیاوه ،هداوار
کید فییام کهون کوژرام .چهند ژاندارم به کیمهڵ خییان ده تهویلهکه ڕاکید و چهخماغیان کێشا .لده دهرهوه بوبده قیدژه قیدژ و ژندان
دهسییان به هه هاوار ،هه هداوار کدید .لده مداڵ مدام هیمدهر شدیێک قدهوماوه ،شدیێک قدهوماوه ،خوایده وهخێدی بگێدڕ  .کهسدێک
کوژراوه ،تهقه کیاوه .نازهنین خوشک هیوا که گوێ لهو قسانهبو ،بهالداها و بورایهوه.
چاو دهتیوکان ،بهاڵم زمان نهدهگهڕا .زارا که وهک دهزگییان هیوا دیار کیابو ،به غار گهیشیه سهر نازهنین ،.بی هیچ بده مده
نه گوتووه ،هیوا ،له تیسان قسهکه تهواو نهکید .نازهنین به نیشانه ئهرێ ،سهر تهکان دا .زارا به چدهپیکان بده خدی داداو
بدده ههلینگدددان بددهرهو مدداڵ هیددوا ڕا کددید .ژاندددارم دهور و بددهر ماڵهکدده گیتبددوو بدده تیسددهوه خددهریک بددوون بددهره و تهویلهکدده
دهچوون .ژاندارم لێدراو له نکاو به ڕاکیدن ههاڵته دهرێ و به دواش دا ئێسییهکه به جیفڕک لێددان و بده نێدو ژانددارمان دا دهسدی
کید به جیفڕک لێدان و حیله حیل .ژاندارم له تیسان ههر یهکه به الیهک دا ههاڵتن .ئێسدییهکه بگهیشدیایه هدهر کدهس جوتهیدهک
ل دهدا ،دوو ژاندارم به عهرز دا کهوتن .خهڵک ئاوای پێکەنینیان دهها  ،ههرچهند لده تیسدان ندهیان دهوێدیا دهر بدڕن ،بدهاڵم
بهرهبهره ،دهنگ پێکهنین له لێوان هاته دهر و تهقییهوه .تا زۆرتی دهبو ،خهڵکیش زیاتی تیسد دهشدکا و بده ئاشدکیاتی پێدهکدهن .
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مام هیمهر که له تاو هیوا ڕهنگ به ڕوانهوه نهمابو ،به لهقده لدهق چدو بدی ال ئێسدییهکه .ههوسدارهکه گدی و دهسدی بده کداکیاڵن
داهێنا .ئێسیی گوێ بهردانهوه و ب دهن لهبهر دهم مام هیمه ڕاوهسیا .ئهفسهر ژاندارم نهڕاند  ،نهکه پێدیه کدهر ،ئدهو بهاڵیده
نهبهیهوه تهویله  ،بیبه لهو دارهتوه ببهسیه ههتا یهک ڕهکبارم ل نهکیدوو  .زوو به لهو داره توه ببهسیهوه دهڵێم .مدام هیمدهر
چو ئهسپهکه له قهد داره توهکه بهسیهوه که له ناوهڕاسی مهیدانچه که بو .بی خیش به ڕهنگێک پهڕیوهوه بهرهو ماڵهکه چدوو.
له وکاته دا نازهنین کچ به سهر و پیچ ڕنینهوه گهیشیه بهر دهرکه  .ژاندارم بده توڕهییدهوه دهنگیدان دا ،نهچییده ژوورێ .ندازهنین
گوێ نهدان  .ماڵ باب خیمه و دهچمه ژوورێ ،ههرچ لهدهسی دێ بیکه .دهم و چاو خی به چارشێوهکه داپیشیبو .دوو ژانددارم
بهرهو ال ههاڵتن ،بهاڵم فایده نهبو ،نازهنین خی ده ژوورێ ڕۆکید .هاوار دهکید و دهگییا چ قدهوماوه .وهک بیوسدکه خێدیا خدی
گهیانده کادێنهکهو باقه گیایهک به دهرگاکهیهوه نا .زۆر لهسدهر خدی بدانگ کدید ،کاکده لێدیه  ،لێدیه دا کاکده گیدان خوشدکه کده
کوێی ب لێیهدا ..
هیوا زۆر لهسهر خی وهاڵم دایهوه .لێدیهم کچد  ،چ مهرگیده بده هدهاڵو ههنگامهیده هاتویده ئیدیه؟ بدڕۆ هدهتا ئدهتی تێددا ندهچو ،
ههڵ بچی ژوور ماڵ دانیشه و دهسییش له ههڵاڵ ههڵاڵیه ههلگیه .ئهگهر خوا ڕزگار کیدبم ،کوێییان دهکا و نایهنه ئێدیه .ئهگدهر
نسیبیش گییان ب هی لهدهس تی نایه .بڕۆ با ئهتی توش بهاڵیهک نهب  .بڕۆ ال دایکدم و دڵخیشد بددهوه .ڕهنگده ئێسدیا خدی
کوشیب .
نازهنین بوخچهیهک له پێش دانا .ها کاکه گیان بی خی دهرباز کیدن با سدەعاتێک وهک خوشدک خدی بد  ،شدهرم نداوێ خێدیا ئدهو
لیباسانه له بهر کهو چار شێوهکه من به خی داده و سهر و چاو داپیشه و یهکسهر به ڕێگا من دا خی بگهیهنه ماڵ حاج
سێمان  ،ئهمنیش دهچم دڵخیش دایکم دهدهمهوه.
له گهڵ گهیشیییه بهر دهرکه زارا به پییتهوه دێ .بی خی دهزان دڵد خدی چدین دهشدارێیهوه .تدازه چدارم ندهبو هدهمو شدیێکم پد
گوتووه ،ئهو فکیه ههر ئ و بو .کاتێک لێیه ههڵاڵ ساز بو ئهمن بورابومهوه ،خێیا هاته سهر سهرم و پیس له ماڵێیه بییده وا
ل هاتووه؟ ئهمنیش به سهر وهاڵمم دایەوه ،ئا .به غار خی گهیانده ئێیه ،بدهاڵم وهخیێدک بدی دهرکدهو ئدهو ههڵاڵیده ئێسدییه شد
ناویهتهوه ،دیسان به غاردان هاتهوه ال من .پێ گوتم ههسیه شوکی بی خوا جارێ هی نهقهوماوه ،دوایه کوت ڕاوهسیا ،بده غدار
چوو ئهو دهسیه جله هێناو گوت به شین و گییان خی دهماڵ ڕۆ کهو خی بگهیهنه هیوا و ئهو جالنه لهبهر که و بێنێیه بدی خدیم.
ههتا دێ جێ بی چاک دهکهم و له نیو دڵم دا دهیشارمهوه .دهزان چ گوڵێک ههیه کاکه؟ دهزان چه ند جوان و زییهکه و چهندیش
ئهتی خی دهوێ .دەتوخوا ئهوجار خی نهجا دهو دوایه بابم کارهکه بی چاک بکا و بیگوێزهوه ،ههمو عالهم به غیلی پد دهبدهن
که ئهو دهزگییانه ههیه.خێیا به قوربان بم ،خێیا ،زوو ڕاپهڕه ،وهخی کهوه .ئێسیا بڕۆیه دهر  ،ههر وه دهزانن ئهمنم دهچمهوه
دهرێ.
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هیوا چار نهبو ،لیباسهکه له بهر کید ،ههر له سهر ڕانک و چیغهکه خییدهوه لده بدهر کدیدن و چارشدێوهکه ندازهنین بده خدی
دادا و بددهرهو دهرگددا دهرێ وهڕێ کددهو  .ژاندددارم خددهریک خددی خڕکیدنددهوه بددوون کدده جدداریک د بێنددهوه ژوور و دهس د بدده پشددکنین
بکهنهوه .چاوهڕێ بوون مام هیمهر بی و له گهڵ خی بهرنه ژوورێ .هیوا بده پدهنایان دا تێپدهڕ  .یدهکێک لده ژاندارمدهکان چداوێک
ل کید و له هاوڕێکه خی ڕاخوڕ  ،ئهو ژنه ک یه له ماڵهکه هاته دهر؟ خهریک بدو بدانگ بکدا ،کده هاوڕێکده گدوت ئدهو هدهر
ئێسیا چی ژوورێ و وادیاره کچ ئهو ماڵهیه و هاتوه بزان چ قهوماوه .هێوا پێ ل توند کیدن و خێدیا لده کیاڵنهکده دا وون بدوو.
له پێچ کیاڵنهکه به غاردان رۆیش و ههر که زان خهڵک ده بینن ،هێواش کیدهوه ،تا خی گهیانده ماڵ حاج سدێمان  .زارا
لده بدهر دهرکده چداوهڕوان دهکدید و دڵد بده توندد لێد دهدا .دهڵێد بدی خدی بد  ،خوایده بیخدی بد  ،.قده هدهل وام بدی هدهڵ
ناکهوێیهوه .بانگ کید نازهنین هاتیهوه:
هیوا نیزیک بیوهو زۆر له سهر خی گوت هیوام .زوو تاقهتم که هدهتا ئدهو نهعلهتیانده نده هداتوون .زارا دڵده کوتده بدو ،ههناسده
سوار ببو و لێو دهلهرزین .و به نازهوه گوت :
جێگا دیاره وهره ژوورێ .بچی ئهو ژووره که دهرگایهک بهسهر دێبهرهکهوهیه .ئهو زهوییه دهڵێم که له خوار هدهمو ماڵهکانهوهیده.
ئهمن لێیه قاسید دهبم ،ههر که لهسهر کیاڵنهکه وهدهر کهوتن ،هاوار دهکهم کششه ،کششه .ئدهتو خێدیا بده زهوییهکده دا ڕاکده بدی
نێو ڕهز و لهوێش ڕا سهرهو لێژه ،به غار ههڵ خوارێ بی سهر چیم و له کهلێنێک خی ما ده .له گهڵ زانی به دواتدهوه ندین،
بچی ئاغهڵهکهمان ،پێ دهزان  ،دوایه له گهڵ نازهنین دێین و خواردن و شی وا بی دێنین .له بنهوه چاو لده چداو هیدواوه بدڕین
و به زهردهخهنهوه ،ژنیش با جوان دهبو  .له سهر خی تییقهیهک کچانده کدید .هیدوا دڵد داخورپدا ،تدا ئدهو کاتده نده زانیبدو چ
جوانێک چاوهڕوان دهکا .کات ئهوه نهبو ،خێیا خی دهژوورێ ڕۆ کید و یهکسهر چو بی ئهو ژووره بی دیار کیابو .یهک سین پدڕ
له میوهو خیراک جیراوجیر دانیابو ،به شێنهی دهسی به خواردن کید.
نازهنین تا ڕاددهیهک به خهیاڵ ڕاحه چی ژووره گهورهکه و له پهنا دایک دانیش  .دایکد لده تیسدان زۆر هیشد لده خدی ندهبو.
ههر له بهر خییهوه دهگییا و ده نوزاند .ئه ڕۆڵهم ڕۆ ،تازه دهربازبون نییه.
نازهنین به ئهسپای چی بن گوێ :
ووس به چید نه قه نهق مهکه ،ئهو سهگبابانه بێنه ژوور و ئاوا ببینن ،دهزانن کاکم له و دێیه دایه و ههر ده گین .سدوپاس
بی خوا جارێ ڕزگار بووه..
دایک سهر ههڵێنا ،چین ڕزگار بووه .ها بزانم چین ڕزگار دهب  .ئهو له کادێن و ژاندارم له بهر دهرکه ؟
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له سایه خوا و هیممهت ئێسییه شێی و زییهک ک و بوک خی ڕزگار بووه و له کادێن نهماوه .ئێسییهکه سهر لده عهجدهمان
شێواند ،زارا خی گهیانده من و جل بی هێنام و ئهمنیش به جل ژنانهوه وهدهرێم نا و له ژێدی چارشدێو خدیم دا ناردمده ال زارایده.
به شکو خوا بکا ئاشق زارایه بب  .بهڵکو به خێی تهواو ب  ،ههسدیه خدی خیشدحاڵ کده و بچدی بده پیدی ژاندارماندهوه .لده جیدات
گییان و پاڕانهوه ،بڵ ڕێگا ئهمینه و چ ئێسیی شێی دیکهمان نین ،فهرمون به کهیف خیتان بگهڕێن ههتا دایک خیتان چایهکیان
بی ساز دهکا.
که نازهنین وا گو خازێ ڕهنگ سوور ههڵگهڕایهوه و بده دهسد خدی نەبدو ،قاقایدهک لێددا .دهک دهبدهر ئێسدییه شدێ و زاراو تدی
میم .شهر ب ئێسییه شێ لهو ڕۆ به دواوه ڕۆژێ دوو جار جی بدهم  .شهر ب نهیدهڵم هیمدهر بد فیۆشد  .تیدنم بدی هێندابو دهم
گو ئهو حهیوانه شێیه بی نافیۆش  .با ههسیم بچمه نێویان .ئهگهر وا بکهم ئهوانیش دڵنیا دهبن که تیسێکم نییه.
چارشێو به خی دادا و ڕاس چی نێو ژاندارمهکان .به ڕوێک خیشدهوه بدانگ کدیدن ،چایدهکیان بدی سداز نهکدهم؟ ده وهرنده ژوورێ بدا
بڕێک ماندویییان دهرچ  .ئێیه ماڵ ههر کهسێکه ڕوو ت بکا .ئێیه کوردهوارییه بیاله ،ههر وه بزانن دهچنه مداڵ خوشدکه گدهوره
خیتان.
ژاندارمهکان سهریان سوڕ مابو .ئهو پییێژنه که نیو سهعا پێش ئێسیا خهریک بو ڕوح دهردهچو ،چینه له نکاو ئاوا خیشحاڵ
بوهو لهوان نیزیک دهبێیهوه؟ ئهو کاره نههێنییهک تێدایه..
ئهفسهرهکه به توڕهی ژاندارمدهکان دهند دا .ده خێدیا کدهن سدهر و بند ماڵهکده بگدهڕێن .لده تیسد جووتده ئێسدییێک هدهموتان
ههاڵتن .دهک عهمی و نهمێن  ،به ههموان به تاقه ئێسییێک نهوێیان .ئهد ئێوه چیان لهدهس دێ ،پێم ناڵێن؟
پوره خازێ به قی و قیز چوه بهردهم ئهفسهرهکه و گوت :
ئهتی ڕاس به کوڕ من دهشێ  ،ئهگهر فهقیلهکه من له ماڵ بوایه ،دهمهێنایه بهر دهم  .ئهو خوا نسیب والد کدیدوه ،بده سدواڵ و
سهدهقه گهوره ب و به دێیان دا بگهڕێ بی ئهوه بخوێن و ببێیه مهال .ئهتی بهخی یار کیدو و بی خی بویه ڕهیس .جا کدوڕ
خیم ئهو توڕهی و خی گیژ کیدنه بیچ یه .له گهڵ دایک خی وهره تا کون به کون ماڵهکه نیشان دهم .پێیوایه قهسی پاشدا
کیرهیه ،ههمو دوو ژوور و تهویلهیهکه.
ئهفسهر نه دهزان له گهڵ پوره خازێ چ بکا .بڕێک ددان له چیڕهوه بدیدن و دیسدان ژاندارمدهکان دهند دایدهوه .هدهمو بده تێکدڕا
چوونه ژوورێ .سهر و بن ماڵهکهیان ههڵیهکاند ،به کادێن و تهویله و ژوورهکانهوه ههمو گهڕان ،هیچیان دهس نه کهو  .ئاخی
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ماڵ مام هیمهریان بهج هێش و ڕۆیشین.
هیوا له ماڵ حاج سێمان خیش بدی دهگدوزهرا .زاراکده خهبدهر ڕۆیشدین ژاندارمدهکان بیسدیبو ،بد تدیس هدهر بده دهور هیدوا دا
دهها  .جارێک چا دێنا و جارێک میوه ،یا مێوژ و گوێز .ههرچ لدهو ماڵده دا هدهبو هێندا  .هدهرجاره شدیێک دێنداو پێخدیر بده
هێنانهوه دهکید تا به هانه بمێن بێیهوه ال هیوا  .ههمو جارێش بده نداز و عیشدوهوه چداو لده هیدوا دهکدید و جدار لده دوا جدار
عاشقانهتی نیگاکان دهگیڕیهوه..
هیوا جار و بار سهرێک ههڵدهبڕ و زهردهیهک بدی دهکدید .چیده دهتهدهوێ هدهرچ لدهو ماڵده دایده دهرخدواردم بدده ؟ ندازدار بده
نازێکهوه چاو بی ههڵدهبڕین و دهسی دهگوشین .جا چم کیدوه ،چم بی هێناو  ،حاج ژن و بوکهکان ههر بهو الیه دا ندهدههاتن.
ئددهوان پێیددان خددی بددو هیددواو نددازدار پێکددهوه قسددان بکددهن و مهسددهله ئددهو دواندده ببڕێیددهوه .بددهڵکو هیددوا بدده هددی نددازدارهوه
دامهزرێیهوه.
هیوا س شدهو ڕۆژان لده مداڵ حداج سدێمان مایدهوه .شدهپیل بیدی جدیراو جدیر بده مێشدک دا ڕادهبدیدن و ببونده خیرکده مێشدک .
هددهرچ ده کددید خددهو ل د نهدهکددهو و لهجێگاکدده دا هددهر جینگڵ د دهدان وبیددی دهکددیدهوه .بیددی گدده و حیددزب و درێژهدان د
ڕێبازهکه  ،بیی مامز ئهوکچه له فهقێیهت دا دڵ داگیی کیدو ،ههروهها بیی نازدار که وهک ئهسپ به زین کیاو حدازر و ئامداده
بی ڕاگییابو ،ههتا بڵێش جوان و زییهک و ڕێک و پێک بو .ئێسیا نازداریش ببوه سهربار خهمدهکان دیکده  .تدا نده دیبدو هێندده
بیی ل نهدهکیدهوه ،ههر ئهوهنده بو جار و بار وهبیی دههاتهوه که له جیا خوشکهکه  ،کچێک بی دانیاوه ،ئهویش له دڵ خدی
دا یهکسهر ڕهت دهکیدهوه ،ئاوا ژن نایهنم ،نه شییبای خوشکم دهوێ و نه کچێکم دهوێ که بده خداتی شدییبای  ،ندهک خیشهویسدی
لێم ماره بکیێ .بهاڵم ئێسیا مهسهلهکه فهڕق دهکدید .وا بیدی دهکدیدهوه کده ئهگدهر بده ڕێکدهوتیش توشد ندازدار بوایده ،لهوانده بدو
عاشق بب  .ههسیێک سهییه ،کهچ ئێسیا له ڕاسی دا نازدار ه ئهوه ،مەگهر بیخی له قەله بهخی خی بدا ،دهنا نازدار حدازر
و ئامادهیه .تهنانه وهک عاشقانیش چاو له هیوا وه دهبڕێ .وادیاره ئهو ههسیهش نییه که مهجبور کیاب  .ئدهویش لده دڵد هیدوادا
جێ خی کیدوهتهوه .لەو س ڕۆژهدا ههرچ لێ دیوه خاڵ ئدهرێن و بدا بدوون .شدک ندهماوه کده ئهگدهر ندازدار بێند  ،لده بدار
خێزانییهوه خیشبهخ دهب  .بهاڵم که بیی دهکیدهوه نیخهکه بی زۆر بو .دهبو دهس له خهبا هدهڵگیێ ،هدهروهها دهبدو دهسد لده
مامزیش ههڵگڕێ .ئهو مامزه که چهند جار قهول پ دابو ،که ههر دهرفه ههب  ،بنێیێیه خوازبێن  .زۆر جار ئهوه کده بده بیدی
دا دهها که چ دهبو ئهگهر گهل ئێمه ئازاد بایه و ههزاران الو وهک منیش هێالنه لد نده شدێوابایه .چ دهبدو توشد ئدهو هدهمو
تێشکان و سهرگهردانییه نه بوینایه .ئا نازدار ئهتی هات و گیشهیهک لهو دڵه شێواوه من داگیی کید .تا ئێسیا دڵم تهنیا سد
به کیابو ،کوردسیان ،بنهماڵهکهم و مامز داگیی یان کیدبو .ئێسیا ئهتی بهشدێک بدی خدی بدید ،واتده دڵدم دابده کدیا بده چدوار
به  .خوایه خهتا من و هدهزاران و بگدیه ملییندان الو کدورد وهک مدن چییده؟ لده و خهیااڵندهدا بدو کده دیسدان کچده کدوردێک بدااڵ
بهرز جوان بده جدل و بدهرگ کوردییدهوه ،کده قدهفێک پشدیێندهکه خزابدی خدوارێ و لده سدهر الیدهک سدمی ڕاوهسدیابو ،لده دهرکە
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وهژوور کهوتهوه .دیسان دڵ نا ئارام هیوا خێیاتی دهسی به لێدان کید و خهریک بو ههسدی الوهتد بهسدهر ههسدی بدهر پیسدیار
دا زاڵ ب د و بدده هددهمو توانددا زارا لدده بدداوه بگددیێ .ههرچهنددد گددوێ لدده خیمدده گددی بددهرۆک و خڕخاڵددهکان زارا دهبددو ،ههسددی
خیشهویسی و زۆرتی دهبو و نیاز دهکید باوهش پێدا بکا و ههر فهورهن بهر دهسی بکا .بهاڵم له نکداو بیدی ڕێبازهکده کدیڵ بد
دهدا و ههسی بهرپیسایهت پێ دهگو  ،باشه دهتدوان دهسد لده هدهمو شدیێک هدهڵگی و بدی ندازدار خانده نشدین بد ؟ ئهگدهر ئدهوه
نهکه  ،چین دهتوان خهیانه بهو دڵه پاکه بکه که وهک پهپوله به دهور دا دێ و دهچ  .چین دهتوان دهسی بدی درێدژ کده و
پاشان بهجێ بێڵ  .لهو کاتهدا بو که خی کی دهکیدهوه و به جیدد دادهنیشد  .بده بیدی دا دههدا بدا ئدهوه سدهرگهردان نهکدهم.
مامز بهس نهبو دهبد ندازدار هیدوادار بکدهم ،ندا شدی وا ناکدهم .هدهر قسدێک لده گدهڵ بکدهم ئدهویش هیدوادار دهبد و بده دیارمدهوه
دادهنیش  .ئهوه گوناحه ،تاوانه.
بهاڵم ئهو ڕۆژه کار له دهس ئهو دا نهمابو .ئهوه نازدار بو که بڕیار دابو کارهکده یدهکال بکاتدهوه .قدهول بده دایکد دابدو کده هیدوا
بهردهس بکا و به زنجیی ئهوین خی بیبهسیێیهوه .نیاز کیدبو دهرگدا چداوهدێی بشدکێن و دڵد هیدوا بهدهسد بێند  .بییده بده
شێوهیهک تایبه خی ڕازاندبیوه .سێنییهک پڕ له مێوژ ،گوێز ،خورما ،ههنار و بادام هێناو له پێش هیوا داندا .بدهوه دهسدی
ههڵنهگی و له په نا دانیش  ،بهجیڕێک که ڕان له ڕان دهدراو بده تاسدهوه چداو لده چاوییده وه بدڕ  .هده نداریک لده کدید و
پیاڵهیهک ههلگی و له سهر خی دهنکه ههنارهکان تێدا ههڵدهوهراند و ههر زۆرتییش خی له هیوا دهخشاند ،بهجیرێک کده نیدوه
ڕانێک خسیبو سهر ڕان هیوا  .به تییقهیهک کچانهوه کوت ئهو ههناره بی چاک دهکهم .ناب یهک دهنکیشد بخده دهبد هدهمو
بخی  .چونکه یهک دهنک ئهو ههناره له به ههشیێوه هاتووه ،ئهگهر یهک دهنک بخده لهوانهیده ڕاسد ئدهو دهنکده بد کده لده بده
ههشیێوه هداتووه .ئدهو کدا بهههشدی بده نسدیب نداب و میادیشد حاسد نداب  ،لهوانهیده ،ئیشدارهیهک بده خدی کدید ،ئدهو دهسدکه
گوڵهش له دهس بچ .
هیوا به خی نهبو ،ئاگا له هی نهما ،نه باس کوردایهت نه باس مامز .ههمویان له ژێی سدایه جدوان و لێوهشداوهی ندازدار دا
وون بوون .جا کچێک وهک تی جوان ئهمی به پیاو بکا ،له کوێ دهتوان ڕهت بکاتهوه.
نازدار بهو قسهیه هیوا تهواو ئیخییار لهدهس دا ،باوهش له هیوا داو به نازهوه گوت ئهگهر مهنزوور فدهقیی وهک مدن بوایده،
ئاوا سهرگهردان نهدهکیدم ،به قوربان بم .ئهمن چهند ساڵه بی تی داندیاوم ،وهک حدهاڵڵ خدی وام .ئێسدیا ندازانم بڵدێم چهنددم
خی دهوێ  ،کهچ ههر خیشم تێناگهیهن  .جاران چاکیی بدو ،بدهس ندهبو ئداوام ندهدیبو  ،ئێسدیا ئیدد عاشقیشد بدووم و قده لده
بییم ناچییهوه .توب خوا وهرهوه و بمگوێزهوه .ئهگهر ئهوه نهکه قه شو ناکهم و ههر به دیارتهوه دادهنیشم.
هیوا ئیخییار له دهس دا ،جومگه نازدار گی و کێشدایه سدهر کیشد خدی  .باوهشد تێوهرێنداو هدهتا تدوان بده خییدهوه گوشد و
ههرددوک ڕومهت ماچ کید.
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نازدار وهک مێژۆک دهلهرز  ،کوڵمهکان سور ببونهوهو هێنده دیکه له دهریا ئهوین دا غهڕق بو .بهاڵم ههسدی بده شدهرم دهکدید و
لەوه دهتیسا له نکاو کهسێک وهژوور کهوێ .ههس به حهیا کدیدن پداڵ پێدوه ندا و خدی ڕاپسدکاو  .بدهرم ده ده بدی خداتی خدوا ،
یهکێک بمان بین  ،حهیام دهچ  .یهک پ ڕاس بی وهو له دهرگا چی دهرێ.
هیوا دوو  -س ههنگاو بهرهو دهرگا ڕۆیش و دهیویس نازدار بگێڕێیهوه ،بهاڵم هێزێک ده کێشایه دواوهو ههرچ کید ندهییوان
درێژه بداو پشیاو پش گهڕایهوه .لهسهر دۆشهکهڵهیهک که نازدار بی ڕاخسیبو دانیش و دهسدی وهژێدی چهناگده داو لده گدهڵ خدی
کهوته و و وێژ.
ئێسیا تهگبیی چییه ،سهرگهردان .مییزا هیوا ،پێم ناڵێ بهتهما چ بکه ؟ دنیا له بن پێ دا دهخدزێ ،هدهم شدی خیشد لده بدهر
دهمدده و هددهم شددی ندداخی  .لدده وهاڵت د خددی و لدده زێددد بدداب و باپییان د دهب د کددون بدده کددون خددی بشدداریهوه .ئاسددک وهک زارا
چاوهڕوانیه ،گوڵ وهک مامز بی دهسوت  ،کدهچ بیخیشد ندازان چد دهوێ .لده الیدهک دیکدهوه چهنددین هداوڕێ خیشهویسدی لده
دهس داوه ،قهول پیاوان داوه درێژه به خهبا بده  ،بهاڵم ههمو ئهوانده پێکدهوه نداب  ،هدهمو ئهوانده لده گدهڵ یدهکیی نداگونج .
ئێسیا له ههمو شیێک بوو  ،ههمو دهرگاکان لهسهر داخیاوه .لهو کاتده ناسدکه دا دڵد بده دوو کد داوه .ئێسدیا ئدهو دڵده چ لد
دهکه  ،چین به دهکه ؟داگییکیاو له الیهن دوو ئاسک سهرکێشهوه ،ئدهتی هدهردووکیان دهوێ ،بدهاڵم ئدهوان بده لهتده هیوایدهک
ڕاز نابن .تازه ئهو لهته هیوایه ههزار گیفی ههیه.
باشیی وایه ههتا جڵهو دڵم لهدهس نهداوه و خیم به نازدارێوه نه بهسیوه تهوه سهر خیم ههڵگیم و بڕۆم .ههر ئێسیا بڕۆم ،ئداوڕ
نهدهمهوه سهر ماڵێش و بڕۆم و ئدهوانیش ڕاحده بکدهم لده دهسد گیفیدهکانم ،مهگدهر لده سدهر ئێشده زیداتی دهتدوانم شدیێک دیکدهیان
بددهم ؟ بدڕۆم و مدامزو نددازداریش ئدازاد کدهم .دهبد هدهردوکیان بدزانن کدده مدن و مداڵ و منددداڵ و ژیدان ئاسدای یددان نده گوتدووه ،بددا
ئهوانیش وه دوا بهخی خییان کهون .بیی من و ژیان ئاسای و ژن و منداڵ پێکهوه نایهنهوه .باشیی وایه ههرچ زووتی خدیم لدهم
زنجییه تازهیده دهربداز کدهم و بدی دهرچدم .هدی لدهوڕۆ زووتدی نییده ،خدیم بگهیهنمده سدنور و بڕۆمده دیدو گدهرمێن و هاواڵدهکانم
ببینمهوه بهڵێنهکان خهبا وهد بێنم .ههروهک هاوار لهسهر ب و له کاروان بهج ماب  ،ڕاس بیوه سهرپ  ،پشدیێندهکه توندد
کددیدهوه و زۆر بددهب ئیحییددات لدده ژوورهکدده هاتدده دهرێ .لدده نێددو دااڵنهکدده تووش د حدداج ژن ،دایک د نددازدار بددو .حدداج ژن بدده
حهپهساو دهسی به سدهر خدی دادان ،ئده ڕۆ هیدوا گیدان بدی وا بدهب تیسد هاتویده دهرێ ،کهسدێک بیبیند چ قدوڕێک وهسدهر
خیمان بکهین؟
حاج ژن گیان دهب بڕۆم خی ناتوانم ههتاههتایه خدیم لدهو ژووره دا بشدارمهوه .بدا ئێدوه توشد دهرد سدهر نهکدهم ،دهمهدهوێ
ههر ئێسیا بڕۆم .ئهگهر ئهزیه ناب هێندێک نان و پهنییم بی ڕێگایه بی وهپێچه.
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حاج ژن وهک شێی پهالمار هیوا دا .ئهوه خوا شێی کیدوو کوڕم .ههروا ڕاسد بویدهوهو دهتهدهوێ بدڕۆ ؟ نده دایکد بزاند و نده
خوشک و نه باب  .ئهوانیش هی  ،ئه ئهوکچه بهسیه زمانه من چ ل دهکه  .ئهوهت چاو پێکدهوتو  ،هدهر بداس باسد تییدهت
و تا ئێسیا ههر پێ شیخ بو چونکه ژن به ژنه پ کیابو ،بهاڵم ئێسیا ،به ال نداخێی دڵده کهشد پێدوه بدووه .ئهوهندده خدی
دهوێ به جێ بێڵ دڵ دهتیق .
پاڵێک به هیوایهوه ناو ده ژوورێ هاویشیهوه .ئێسیا دهچم خوشک و دایک و بابد باند دهکدهم .زارایده یهکسدهر دهنێیمده ژوورێ،
ئهوان ڕاز بکه و بی ههر جییهک دهڕۆ بڕؤ .بهاڵم بش ڕۆ دهب زارایه هدهر لده گدهڵ خدی بدهر  .چیدد ئدهو کچده بدهدیار تدیوه
دانانێم .یا لێیه دهمێنیهوه ،یا کچه که له گهڵ خی دهبه  .بی ههر جێیهک دهبه بیبه ،کچه و بی تی دانیاوه و ئیسیا بیخیشد
ئاشق بووه .قه خوا ئاوا کار ڕێکنهخسیووه ،ک ژن به ژن پ بکیێ ،کهچ دهزگییانهکه خدی بدوێ .زارا دهڵد یدا بدی هیدوا
دهبم ،یا بی گڵ .
حاج ژن چارشێو بهسهر دادا و ڕۆیش  .هیوا وهک پهیکهرێک ب گیان بهال دا ها وله سهر دۆشه کهڵهکه خی

به عدهرز دادا.

زۆر پێنهچو زارا به سینییهک خواردهمهنییهوه پهیدا بو .سینییهکه داناو ڕاس له پهنا هیدوا ڕاکشدا و تێدی بدین بده بدن گدووێ
هیوایهوه کید و کوت :
لیم ناڕهحه نهب که به جێم هێشی  ،گوتم با توش گوناحان نهبین .خی ڕاگیه وهخی وه دێ ئیشااڵاڵ هێندده لێکهداڵێین هدهتا
لێک وهڕهز دهبین .پاشان دوور کهوتهوه و چو له بهرامبهر هیوا دانیش .
هیوا سهر ههڵێناو بزهیهک بی کید .دیسان خواردن بی هێنام .ئهو ههمو شیه له کوێ کهم؟ هێندهم بدهدخو مهکده ،دوو ڕۆژ دیکده
نان و شییێژیشم دهس ناکهوێ.
زارا به پێکهنینهوه:
نان و شییێژ بی دهس ناکهوێ ،کاسبیهک ههر دهتوان بکه  ،هدهر ندهب ببده بده مدهال .خدی بهشد ئهوهندده خوێنددووه .ئدهمنیش
ههمو کارێک دهکهم .توتن کیدن ب  ،مهڕدار ب  ،ههر ئهوهنده بیوانین ماڵیچکهیهک پێکدهوه نێدین ،دهژیدن غدهم ندهب  .ههرندهب
ماڵ بابم شوکی خوا بهش ده ماڵیچکه وهک مهیان ههیه .بابم قهول داوه ههر بمگوێزیهوه ،ماڵێکمان بی دروس كا.
هیوا سهر ڕاوهشاند:
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بزن له غهم گیان دایه و قهسساب له غهم گیشی  .ئهمن له کونه مشکانیش دا جێم نابێیهوهو ئدهتی باسد مداڵ داندان دهکده .
نازدار به دیار منهوه دامهنیشه ئهمن پیاو ژنهێنان نیم .کهس نازان دوا ڕۆژم چ ل دێ .بیخیشم نازانم ده ڕۆژ دیکه له کوێم:
نازدار:
خوا چارهنوس من به تیوه به سیووه .ئهمن بی تی دانیاوم و دهزگییان تیم .لهوه زیاتی ،تازه بهب تی ههر ناژیم .لدهوهت چداوم
پ کهوتو  ...ڕهنگ سوور ههڵگهڕاو سهر داخس .
له نکاو یهکێک خی به دهرگا دادا و هاوار کید ماڵمان وێیان بو هدهڵ  .خدی دهربداز کده هدهمو دهورو بدهر ماڵهکدهیان گیتدوین.
حاج ژن بو ،دایک نازدار .له ڕێگایه توش ژاندارمدهکان ببدو کده لده بدهر دهرگدا دهرهوهیدان کیمدهڵیان کیدبدوو بده دهور ماڵهکده
ئهوان دا دابه ببون.
تازه کار له کار تیازا بو ،.هیوا دهرباز بون نهبوو خیش بی نهدهشاردرایهوه .تهنیا یهک شی به خهیاڵ داها ئهویش ئدهوه بدو کده
خی له گێل بددا و بد خدهیاڵ لده مداڵ حداج سدێمان دانیشد  .هدهاڵتن و پهلده قداژه کدیدن ،تدهنیا دهبونده هدی قورسدیی بدوون
تاوانهکه و خیش بی دهرباز نهدهکیا .ئهوه بڕیارێک بو که لهو ک و پڕه دا به مێشک داها و خی تهسلیم قهزاوقهدهر کید.
ژاندارم ڕژانه نێو ماڵهکه و دهسییان کید به پشدکنین .ئهفسدهر هاتده ژوور و لده دوورهوه هیدوا د  .دهمانچده ههڵکێشدا و هداوار
کید لێیهیه .پاشان له هیوا ڕاخوڕ  :دهسیان ههڵێنه و ههر چهکێک پێیه فڕێ ده .هیوا هی خی شلوێ نهکید ،دهسی ههڵێنان و
کوت قوربان فهق چهک له کوێ بووه؟
خیم ل گێل مهکه یاغ  ،فهقێ چ ؟
دهسیور دا به ژاندارمهکان قیڵ بهسی کهن .ههر فهور دهسییان بهس و پێش خییان دا بی دهرێ .خهڵک ئاوای هداوروژا .دهنگدی
گییان هیدوا بداڵو بدیوه .دایکد هیدوا بده غداردان و لده سدهرو گدوێالک خدی دان گهیشدیه ئدهوێ .خدی بده دهرگدا دا دا وپاڕایدهوه کده
بهرهڵال کهن ئهو هیچ نهکیدوه ،فهقێیه ،زۆر پاڕایهوه کهڵک نهبو .تهنانه هیوا له و ههمو پاڕانهوه قدهڵس بدوو هداوار لد
کید بڕۆوه ماڵ  ،مهگهر ئهمن چم کیدوه هێنده دهپاڕێیهوه؟ خی کهسم نه کوشدیووه ،دهمگدین بدا بمگدین .ئهگدهر فهقێیدهت قاچاغدهبا
بمگین.
س ژاندارم له پێشهوهو س لده دواوه هیوایدان گدهمارۆ دابدو .ئهفسدهرهکه و دوو ژانددارم دیکده لده پێشدیانهوه دهڕۆیشدین .ئهفسدهر
سوار ئهسپ بوو ئهوان دیکه ههمو پیادهبوون .هیوا دهبوو ڕێک له نێوهڕاسی ئهو شه کهسه دا بڕوا ،ههر به حاڵ الق خوار
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دانابا ،قامچیهکیان ل دهدا.
له نێو گییان و هاوار دێهاتییهکان دا هیوایان به کهلهپچه كیاو به رهو شار ڕاکێشا .خه ڵکه که به تێکڕای بی دهگییان .دایکد
و نازهنین خوشک و نازدار دهزگییان  ،شینیان دهگێڕا..
ماوهیهک زۆر بهڕێوهبوون و هی ئیسدڕاحهتێکیان ندهدا بده خیشدیان هدهتا دهگدا بده هیدوا  .ئدهو خدهریک بدو لده پده و پدی دهکدهو .
قورسای دهسبهند و ڕهفیار دوژمنانه ژاندارمهکان که یا گاڵیهیان پ دهکی ،یا لێیان دهدا ،بهجارێک ماندو کیدبدو .تدهنیا یدهک
ش به قازانج هیوا بو ،ئهویش ئهوه بو که ژاندارمهکانیش ههر وهک ئهو دهبو به پێیان بڕۆن و له بهر خیشیان بایه مدهجبور بدوون
جارو بار پشو بدهن .له و کاتانهدا ههر نهب ده توان بحهسێیهوه و بیی بکاتهوه .ئهو دهبو خی ئاماده بکا بی بدهر بهرهکانییدهک
قارهمانانه لهگه دام و دهزگا ساواک و شکهنجه گهرهکان .
********

پاژی سێزدهههم

ئێواره بو که گهیشینه سهر جادده .جیبێک و وانێیێک سهرباز له وێ چاوهڕوان بوون .وادیار بو لده ڕێگدا بێسدیمهوهئاگادار کیابدون.
له پشی وانییبارهکه یان هاویشد و یهکسدهر لێیدان خدوڕ بدی زینددان پادگدان سهردهشد  .لده ژوورێکد تداریک شدێدار ،دایدان ندا.
ڕووبهر ژوورهکه تهنیا شه مییی چوارگیشده دهبدو .بدین سدیی تدهڕ و تهماتده ڕزیدو لد دههدا  .لده بدن ژوور پاسدهوانهکان
زیندان ههڵکهوتبو .ئهو ژووره تهنیا یهک پهنجهره بچوک ههبو که به بن میچهکهیهوه نووسابو .خهبدهرێک لده کارهبدا و ڕووناکدای
نهبو .ههروهها خهبهرێکیش له نان و ئاو نهبو .شهودرهنگانێک دهرگا ژوورهکه کیایهوه و دوو پهتویان بی فدڕێ دایده ژوورێ .کاتێدک
ویسی پهتوهکان ههڵگیێ ،زۆر قورس بوون ،چونکه وهک له ئاو ههڵکێشابن تهڕ بوون.
ئهو شهوه تا بهیان خهو ل نهکهو وههر ئهمدیو ،ئهودیو کید .شدێدار و پیسد حدهرزو پدهتوهکان و کدێ وئهسدپێ زۆر کده بده
ڕێچکه بهسهر لهش دا ڕێژه دهڕۆیشین ،بهاڵ گیان هیوا بوون و خهویان له چاوان حهرام کیدبو .سهڕهڕا هدهمو ئدهو نههامهتیانده،
ووره هیوا بهرز بدو .کدهڵک لده بد خهوییهکده وهردهگدی و لده بیدی چینییدهت خدیڕاگی و بهربدهرهکان لده گدهڵ شدکهنجه دا بدو.
تهنانه خی بی میدنێک سهربهرزانه ئاماده دهکید و بهڵێن بهخی دهدا که به هی شێوهیهک نههێن نهدرکێن و خی بهدهسیهوه
نهدا .هی منهتیش به بیی و بیچون ئهوان نهبو .گهورهتیین سزایهک که دهیان توان به سهر دا بسهپێنن ،ئیعدام بو ،ئهویش بده
تهواو خی بی ئاماده کیدبو.
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له حاڵهت نیوه خهو و نیوه بێدار دا بو که تهقه و ڕهقه دهرگاو دهنگ پیسیاڵ چهندکهسێک گوێ ل بو .له نکاو دهرگا
ژوورهکه کیایهوه و چهپکێک تیشک الواز ڕووناکاییدان دا بده ژوورهکده .ههروابزانده لده دهریدا خدهونێک تیسدێنهردا مهلده دهکدید.
چاو بی ههڵنهدههاتن ،ههرچهند چاو ههاڵتنهکهش هێنده پێشهاتێک خی نهبو .کاتێک بده هدهر زهحمدهتێک بدو چداو هدهڵێنان،
دهرودیوارێک چڵکن پیس ،جیاڵتهنه زۆر به دهرو دیوارهکاندهوه ،خدوێن ووشدک هدهاڵتو بهدیوارهکاندهوه ،نوسدین خدوارو خدێ و بده
ههمو دیوارهکانهوه و دهعبا جیراوجیر به میچ ژوورهکهوه بهد دهکیان .تهنانه له می و دیوارهکانهوه دهعبا ووشک هدهاڵتوو یدا
زیندو بهردهبونهوه .هیوا تازه بی دهردهکهو که له چ ژوورێک تیسێنهردا شهو به ڕۆژ کیدوهتهوه.
کابیایهک زهبهالح بیشای دهرگاکه پڕکیدهوه و ڕوونداک لده ژوورهکده بدڕ  .بده دهنگێکد گڕند گدهوره بدانگ کدید .ههسدیه سدهرپ
بزانم چ له باران دایه .ههسیه بزانم ئێسیا چهند مهرده عهلالج ؟
هیوا ههسیایه سهرپ  .کابیا دهسیۆکهیهک له چاو هیوا بهس و دهسی گی و به دوا خی دا ڕا کێشا .بیدیانده ژوورێکد تدی کده
بینێک سارد و ناخیش ل دهها  .چاویان کیدهوه و لهسهر سهندهڵییهک ڕهق و سداردیان داندا .کابیایدهک چوارشدانه سدمێ پدان و
چاو ز له سدهر سدهندهڵیهک دیکده دانیشد و چداو لده هیدواوه بدڕین .ئدهو بدی ئدهوه زیداتی تیسدێنهرب  ،بده رئداوهژوو دانیشد  ،و
چهناگه خسیه سهر پشی سهندهڵیهکهو چاو له هیواوه بڕ .
دوو کهس چوار شانه دیکه که ههردوکیان کی و شاڵوار ڕهشیان له بهر دابوو ،سهرو چاوێک تیسدێنهر و پیاوکوژاندهیان هدهبو،
ههر یهکه له الیهک ڕاوهسیابوون و لینگیان لێک باڵوکیدبون .ههروا بزانه ئامادهن بی پهالماردان نێچییێك.
له الیهک دیکه ژوورهکه میزێک گهوره الکێشهی دانیابو که چهند زنجییێک بهسهردا شیڕ ببونهوه .چهندد دانده بداتین ڕهشد .
پالسییک و شهلالق چهرم له سهر میزهکه دانیابون .به میچ ژوورهکهوه چوار قوالپ ئاسن گهوره به مهودا دوو مییی دوور له
یهکیی شیڕ ببونهوه و دوو ،س کابڵ ئهلهکیییک له نێو قوالپهکانهوه هاتبونه خوارێ و جهمسهریان هاویژرابی سهر میزهکه.
هیوا سهر سوڕ مابو لهو ژووره و له سهرو شکڵ ئهو س کهسه .له دڵ خدی دا داسدیانهکان سدهرزار خدهڵک بیدی دههاتدهوه .ئدهو
چییۆکه تااڵنه که زمانهو زمان له زیندانییهکانهوه باڵو دهبوونهوهو جینایهتهکان ساواکیان له سیاچاڵهکان ڕژیمهوه ئیفشا دهکید.
ئهو ژووره وێنهیهک بو لهو دۆزهخه که ساواک به شێوهیهک ئاشکیا تهبلیغات پێوه دهکید ،تا خهڵک ئێیان پ بیدیقێن و پێشد
سهر بزێویان بگیێ .ڕژیم نهک تهنیا ئهو جینایهتانه نهدهشاردهوه ،بهڵکو تهبلیغیش پێوه دهکید و ههوڵ دهدا بچێیه نێو زیهن
ههمو دانیشیوان واڵتهوه.
دیاره بهشێکیش له ڕژیم ههبو که مهسڵهحهت ڕژیم لهوه دا بهد دهکید که له نێو کیمهاڵن خهڵک دا نفوز پهیدا بکا  ،ههربییه
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به توند ئهو شیانه ڕه دهکیدهوه و حاشا له ئهشکهنجه دان له زیندانهکان دا دهکدید .لده نێدو خدهڵک وایدان تهوجیده دهکدید کده
ئهوه تهنیا تهبلیغاتێکده و سداواک بدی تیسداندن موخالیفدان بداڵو دهکاتدهوه ،دهندا لده کدیدهوه دا شدی وا بدوون نییده .لده دهرهوه
واڵتیش حاشایان له ههمو شیێک دهکید.
هیوا له دڵ خی دا دهیگو ئهوه زیندانێک چکیڵهیه له شارێک چکیڵه کوردسیان ،ئهد ئهو ناوهنده تیسێنهرانه وهک پادگدان
جڵدیان دهب چین بن ،که بی سهرکوتکیدن جواڵنهوه گهل کورد تهرخان کیاون..
کابیا

سهر سهندهڵیهکه ڕوو له هیوا کید و به دهنگیک بهرز پیس :

ناو چییه؟
هیوا
پیکهنینێک گاڵیه ئامێز کید وگوت ئهو ناوه سهییه له کوێ هێناوه؟
ناو باب ؟
هیمهر
ئهوهیانم بیسیوه ،دهشزانم له کدوێ ڕا هداتووه .ئێدوه کدورد مدهلعون ئدهو نیوهتدان گیڕیدوه تدا سدوکایهت بده مهزهدهب ئێمده بکدهن.
عومهرتان کیدوه به هیمهر .ههرکهسیان ناو عومهر ب له ال ئێمه پێ دهڵێن هیمهر .چونکه دهزانن شدیعهکان ئدهوهیان پد قدهبوڵ
ناکیێ و ههر کهس ناو عومهر ب ڕهجم دهکهن.چاو لێیه لێیه دا ههر دوژمنمدانن .نیدوه ئێدوه نداو دوژمند شدیعهکان لهسدهر
خی داناوه .عومهر ،ئهو کهسه که خیالفهت زهو کید و خهریک بو ئیسالم له نێو بهرێ ،وا نییه؟
هیوا:
چ عهرز کهم
خهڵک کوێ ؟
هیوا:
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ههر لهو دییه له دایک بووم که لێ گییام .له ماڵ خیم دا گییام قوربان .پشیاو پشیم لهوێ بڕاوهتهوه.
قسه چهند زهالمن ،دهڵێ به حهوتان دهرسیان داداوه.
له نێو چهتهکان دا چ بهرپیسایهتیهک ههبو؟
به عومی خیم چهتهم نهدیون ،یا منداڵ بوم و له ماڵ خیمان بووم ،یا فهق بووم و له حوجیه فهقێیان بووم.
خیتم ل گێل مهکه ،هدهتا زووتدی قسدهکان بکده بده قازانجیده .ئهگدهر بڕێدک هاوکدار بکده و یارمدهتیمان بدده کده تهشدکیالت
چهتهکان بدۆزینهوه ،ئێمه یارمهتی دهدهین و زووتی ئازاد دهکهین تا بچیهوه سهر ژیدان خدی  .دهندا چداو لد کده .دهسدیێک بدی
ئهو دوو جهڵالده له وێ ڕاوهسیابون ،ڕاداش  ،ئهوانه وهزمان دێنن و هیچیش دهس ناکهوێ.
هیوا:
قوربان ههر پیسیارێک بفهرمو وهاڵم دهدهمهوه ،ههرچ بزانم ،عهرز دهکهم..
ئاها ،وادیاره له قسهکانم تێگهیو  .کوڕێک زییهک دیار  ،ئێسیا بڵ بزانم ،له گهڵ کام گیوهد چهتدهکان بدوو ؟ لده گدهڵ گیوهد
مهال ئاواره بوو  ،وا نییه؟
جا وهک کوڕ چاک دهب پێمان بڵێ  ،چ کهسانێک له شار و له گوندهکان یارمهتیان دهدان و پهیوهندیان پێوه ههبون .کد بهرپیسد
کار و بار نههێنییان بو؟ پێویس ناکا ناو یهک چهتهشم پ بڵێ  .ئهمن کارم بهوان نییده .ئهرتده و ژاندارمدهر بده حداڵ وان
ڕادهگهن .ئهمن ناو ئهوانهم له تی دهوێ که له شارهکان و گوندهکان پهیوهندیان به ئێوهوه ههبو .یا کهسانێک که یارمهتیان دهدان.
هیوا:
قورابان عهرزم کید  ،ئهمن ئهگهر دهفهرمو تا دهس به قوڕعان دادهم که به عومی خیم چهتهم نهدیون .و نازانم له کوێن..
حهرامزاده ده ههوێ لهوناوه ئێمه لهسهرمان داناون کدهڵک وهرگدی بدی خدی دهربداز کدیدن؟ قورعدان دهخدی چهتده ندهدیون .باشده
ئێسیا به ناوهکه خیتان دهپیسم ،ههرچ زووتی وهاڵمم بدهوه .ک له نێو شار و له دێها یارمهت به حیزبهکهتان دهگهیاند؟
هیوا:
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قوربان عهرزم کید  ،ئهمن فهق بووم و له ناو فهقێکان زیاتی ،نازانم ،ئهگهر دهفهرمو عهرزتان بکهم بکدهم لده ال چ مهالیدهک
خوێندومهو کام قهفێیانه هاو دهورهم بوون.
کابیا له توڕهییان لهرز  .ههسیایه سهرپ و دهسی ههڵێنایهوه و یهک زللده لده هیدوا دا .هیدوا بده سدهندهڵییهکهیهوه کهوتده سدهر
عهرز .
له گهڵ من پاڵهوان باز دهر مهیهنه .یا کو کوت دهکهم ،یا زمان پ دهکهمهوه .یهک جار د دهپیسم .له دهسیه ک بوو .
هیوا هیچ نهگو  .ههر قسه نهکید .کابیا له کوره دهرچو هیوا وهبهر شهق و پ له قان دا و ههتا کهف زار پدڕژا لێد دا .کده
بی خی ماندوو بو ،دهسیور به دوو نهفهرهکه دیکه دا که وهزمان بێنن و بی خی ڕۆی .
ئهو دوو جهلالده دهسییان کید به لێددان  .بده زنجیدی و بده بداتوم ،بده شدهلالق و بده زللده .پدا ماوهیدهک هیدوا ههسدی بده ئدازار
نهدهکید .لهش سڕ ببو و تهنیا گوێ له دهنگ کوتان بو .هێندهش نه مابو له هی خی بچ .
یهکێک له ئهشکهنجه گهرهکان به هاوکارهکه خی گو :
با دهس ڕابگیین ،نهوهک ههر له ههوهڵ لێپیسینهوهدا بمیێ و هی کهڵک بیمان نهب .
ڕایان کێشاو له ژوورهکه خییان هاویشیهوه.
هیش مابو ،بهاڵم جوڵه بی نهدهکیا .ههر وهک ئهوه دهچو که ههمو له شیان لده ژێدی پاڵهپهسداتییهک زۆر دانداب و بده تدهنافێک
قایم بهسیبیان .حاڵهت نیوه خهو و نیوه بده خهبدهر هدهبو .ههسدی دهکدید کده وورده ،وورده تاڵده ووردیلدهکان تدهنا دهپسدێن و
شانه ووردیلهکان له ش سهر دهبزێون .موو لهش ڕاس دهبووندهوه و دهتگدو دڕکدن لده لهشد ههڵدهچدهقن .بده راسدیبونهوه هدهر
موویهک  ،چزوویهک ژانهێنهر له ناخ هیوا ڕۆدهچوو .ئازار ههر دهها و زۆرتی دهبو .تا مێشک ووریاتی دهبیوه ،ئازار لهشد هیدوا
زۆرتی دهبو .ههروهک ئهوه دهچو که بهرهبهره ههمو شانهکان لهش ڕاس بنهوه سهرپ و هاوار بکهن .له تاو ژان خییدان سهرکێشد
بکهن و به گژ یهکیی دا بچنهوه .ئهو بهر بهرهکانییه به شه ووردیلهکان لهش  ،خدهریک بدوو بده سدهر ناوهندد فهرمانددهه دا زاڵ
بدن و بیژانددار سدهرهک بگددهڕێن و لده نداو بدهرن .هیددوا خدهریک بدوو تاقددهت تدهواو بد و تهحدهممول نددهمێن  .بدهاڵم هێشدیا لدده
بهربهرهکان دا بوو .مێشدک فدهرمان دهدا بده دهسدگاکان ژێدی دهسدهاڵت خدی  ،ئدهوانیش لده گدهڵ ڕه و ڕووتدهکان ژێدی دهسدهاڵت
خییان له بهر بهرهکان دا بوون .بییه فهرمانهکان ناوهند فهرمانددهی بدهڕێوه ندهدهچوون و هدهمو ئدهو سیسدیمه نداو هیدوا بدوو،
بهسهر خی دا دهڕووخایهوه.
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چهند ڕۆژێک بهو ژان و ئازارانهوه مایهوه .جاروبار هێندێک ئداو و سدهمون سدهربازیان بدی فدڕێ دهدایده نێدو ژوورهکدهو ئدهویش کدوت
چکیڵدده لدده ئاوهکدده ههڵدهکێشددان و بدده زۆر ڕۆ دههێشددین .هێندددێک جدداریش شددیرباوێک ،یددا شددیێک دیکدده گددهرمیان بددی دێنددا .لدده
بهربدهرهکان لهگددهڵ ئدازاردا خددهریک بدوو سددهر دهکدهو  .بدده تێپدهڕبون شددهو و ڕۆژه درێژهکدان ،بددهره بدهره ،ووشددیاریش سددهر وهدهر
دهنایهوه و بهسهر جهسیه هیوا دا زاڵ دهبو.
کاتێک به قووڵ بیی له ههوهڵین نمایش شکهنجه دهکیدهوه ،ههسی خیڕاگی تێدا بههێز دهبو .ئهو ههوهڵین شکهنجه پدڕ ئدازار
و دژوار به سهرکهوتوی تێپهڕاندبو .خی ڕاگیتبو و هیچیش نهدرکاندبو .خی بهسهرکهوتو دازان و دڵخیشد خدی بدهوه دهدایدهوه
که دوژمن نهییوانیوه بهسهر دا زاڵ ب و زانیار ل بهدهس بێن  .لده نێدو پێشدمهرگهکان دا زۆرجدار گدوێ لدهوه ببدو کده ئدازاتیین
کهس ئهو کهسهیه که بیوان خی له ژێی ئهشکهنجه دا ڕابگدیێ .پێشدمهرگهکان کده لده کدات هێیشد دوژمدن دا ئازایانده دهجدهنگان،
هدی شددانازیان بهخییاندهوه نددهدهکید .ئددهوان ۆزر جدار بدده یددهکیییان دهگدو جددارێ نهکهوتوینده بهندیخاندده تددا بدزانین چهنددده مددهرده
حددهلالجین.ئددهوان دهیددان گددو ئددازا ئددهو کهسددهیه کدده بیددوان لدده بهردهسددی دوژمددن دا ،بددهب چددهک بهربددهرهکان بکددا و خددی لهبددهر
ئهشکهنجه ڕابگیێ .گهورهتیین قارهمان ئهوانهن که شکهنجه دوژمن به گیان دهکڕن و هدی نههێنییدهک ندادرکێنن .هیدوا بدهو حاڵده
خیشیهوه پێکهنین دهها  .زۆرجار ئاهێک قووڵ ههڵدهکێشا و ده گو  ،خودایه زۆر شکورم به بهشد  .زۆرم بیسدیوه کده هدهوهڵین
بهرهوڕوو بوونهوه گینگه .خوایه تاقهتم بدهیهبهو جیره درێژه بدهم و خیڕاگی بم .بهڵێن ب میدن ههڵبژێیم و زار نهکهمدهوه .تدهنیا
بی وهاڵمێک زاردهکهمدهوه کده بچدوکییین زیدان بدی ڕێبازهکدهم ندهب  .بدهڵێن بد ئدهم ڕهوتده درێدژه پد بددهم ،تهنانده ئهگدهر هدهمو
نینیکانیشددم دهربیددنن .ئهگددهر لدده ژێددی شددکهنجهدا بشددم کددوژن ،تیزقاڵیددک لدده ڕێبازهکددهم النددهدهم .بهسددهربهرز مددیدن زۆرباشددییه لدده
سهرشیڕانه ژیان کیدن.
نیزیکه

دوو حهوتو شکهنجه ڕووح و جیسم یان کید .ئهوهندهیان ئازار دابو که زۆر نهمابو له ژێی شکهنجهدا گیان بدا .ئێسدک

و پێسیێک نهب  ،چ وا ل نهمابو .کار به جێگایهک گهیش که سهرۆک سداواک تدووڕه بدوو بڕیدار دا بیخدی قسده لهگدهڵ بکدا.
بهڵکو بیوان به ئاخیین ڕێگا  ،که بی کاربهدهسیان پایه بهرز دانیابو ،ڕاز بکا و زمان پ ههڵپچڕێ .ئێسیا ندیره زمدان لدوس
و فییودان بو .وادهو بهڵێن دڵخیشکهر درۆ .قدهو و بدهڵێن بده ڕواڵده ئینسدان و لده ڕاسدی دا ڕووخێندهر .بدی سدهرکهوتن ئدهو
پالنه دهبو هیوا له حاڵهتێک با داب  .پاک و خاوێن ب و تێدی و تهسدهڵ .دهسدیور درا بیبهنده حدهمام و لیباسد خداوێن بددهن .
جهمێک خیراک با و میوه بدهن  .ژوورهکه بی خداوێن کهندهوهو دوو ڕۆژاندیش بیبهنده ژوورێکد دیکده گدهرم و گدوڕ و خداوێن .تدا
ببوژێیهوه و ڕوو ئهوه پێوهب که لهگهڵ جهناب سهرۆک ساواک بهرهو ڕوو ب  .هیوا سهر سوڕمابو لهو ئاڵ و گیڕه له پدڕ و دوور
له چاوهڕوانییه .ههرچهند بهدڵ پێ خی بو که ههلێک پشوودان پ دراوه و بی جارێک تی ڕوو جوان ژیان ئاسای دیوهتدهوه،
بهاڵم له ئامانج شاراوه بن ئهو ڕووه گهشه ساواک دهتیسا .دهب ئێسیا چ فێڵێکیان له ژێی پدهرده ڕووخیشد شداردبێیهوه .دهبد
چ مهبهسیێکیان ههب .
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ههر نیازێکیان ههب با بیان ب  .لییان دهبمه بهرد ڕهق و به پیاڵ ناتوانن پارچهیهکم ل بکهنهوه .سهر له س ڕۆژه دابو کده
دوو ساواک هاتن ،چاویان بهسین و پێش خییان دا .بیدیانه ژوورێک گهوره و ڕووناک و چاویان کیدنهوه .به نهرم داوایان ل کدید
که لهسهر سهندهڵ دانیش و خێیا چایهکیان له بهردهم دانا .ژوورهکه زۆرخی و ڕازاوه بو .هیدوا بدی یهکدهمجار ژوور ئداوا خدی و
موبڵهکیاو دهد  .تهنانه له دسهردهم ئازادیش دا ژوورێک ئاوا میدێین و ڕازاوه نه دیبو.
پا چهند دهقیقهیهک پیاوێک کی و شاڵوار لهبهر عهینهک له چاو ها و له پش میزهکه ڕاوهسیا .هیوا بهدهسد خدی ندهبو،
ههیبهت جێگاکه و سام ئهو پیاوه کارێک وایان کید ههسیێیه سهرپ  .کابیا به زهردهخهنهیهکهوه ڕوو ت کید و دهسدی بدی درێدژ
کید .و پاشان پیس وهزع چینه؟ ئهگهر گلهییهک ،ناڕهحهتییهک ههیه به بیا خی بڵ  .بهڕاسی ئهمن س ڕۆژه زانیومه کهسدێک
وهک تی لێیهیه و گییاوه .ههر فهوریش دهسدیورم داوه ئاگایدان لد بد و باشد پد ڕابگدهن .دیداره هدهرچ پدێش ئدهو سد ڕۆژه ڕوو
دابد  ،ئدهمن بد ئاگدام و خدهتا مددن نییده .ئدهمن پێموایده الوێکد وهک تدی حهیفدده لده وهاڵتهکده دوور کهوێیدهوه و کدهڵک لد وهر
نهگییێ .با لهبهر ههر شیێک بووب ماوهیهکیش ناڕاز کیاب  .ئهگهر ڕوون بکیێیهوه و ئاگادار کیاب لهو بهرنامانه که دهوڵه به
دهسددییهوهن ،بێگومددان جددیرێک دیکدده بیددی دهکاتددهوه و دهبێیدده ئینسددانێک زۆر بدده کددهڵک بددی خزمدده بدده شاههنشددا ئاریددامیهی و
وهاڵتهکهمان .الوێک وهک تی که هێندێک ههڵه کاربهدهسیان دهوڵه دهبین  ،ڕهنگه زۆر زوو قهڵس بب و لده بیدی ئدهوه بکدهوێ
که سهرهڕۆی بکا و به فکی خی شیڕ بکا .بهاڵم ڕهنگه ئاگا لهوه نهب که خود ئهعالعدهزرهتیش دهیهدهوێ شدیڕ بکدا .مهگدهر
تا ئێسیا باس شیڕش سپ شاههنشا ئاریا میهی نه بیسیووه؟ لهوێ دا باس گیڕان زۆر کیاوه .به وهخی خی ئهوانده هدهمو جد
به ج دهکیێن .بهڕاسی کیێب شیڕش سپی خوێندوهتهوه؟ پێیان دهڵێم نوسخهیهک بدهن بیخوێنهوه.
ئهرێ بهڕاسی ئێوه چییان دهویس  ،بیچ له دهوڵه ناڕاز بوون؟
هیوا سهریک لهقاند و بڕێک سوور بیوه ،پاشان به دهنگێک لهرزۆک گوت :
قوربان له مهبهسی حاڵ نهبووم.
دهڵێم چیان له دهوڵه دهویس  ،بیچ وهشاخ کهوتبو و داخواز حیزبهکهتان چ بوو؟
گهورهم ئهمن له حوجیه فهقێیان زیاتی نهچومه هی جێگایهک و هی داخوازییهکیشم له دهوڵه نییه..
پێویس ناکا له گهڵ من خی له نهزان بده  .ئهمن ههمو شیێک دهزانم .له زمان هاواڵهکانیهوه ههمو شیێکم بیسیووه .ئدهوان وهک
تی گیڕهیان نهدهکید ،بیخییان به خیش خییان ههمو شیێکیان باس دهکید و ئێمه تیڵهمان بی کیدونهوه .ئهسڵهن هی
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ناڕهحهتییهکیان بی نههاتوهته پێش.
قوربان ههرچ دهیزانم عهرزم کیدوون .ئهمن کابیایدهک فدهقێم و لدهوه زیداتی هدی ندازانم .هداواڵ مندیش هدهر فدهقێکان بدوون و
ئهوانیش ئاگایان لهو باسانه نیه.
کابیا نێوچاوان تێک نا و بیۆکان لێک نیزیک کیدنهوه :کوڕم ئهو زمانه له گهڵ من به کار مههێنه ،ئدهمنیش لده سدهردهم الوهتدیم
دا ،ئهوکاته که دانشجو بووم ،وهک تی بییم دهکیدهوه و پێم وابو دهتوانم پیاوهکان دهوڵه فییو دهم ،نهم دهزان کده تدهنیا خدیم
فییو دهدهم .ئهمنیش له حیزب تووده دا ئهو دهورانهم دیوه .ئهو درۆیانه لهگهڵ من کهڵکیان نییه .ڕاسی یهکه بڵێ له ههموشدیێک
باشییه .ههم بی ئێمه و ههم بی خی .
قوربان ئهوهت گییاوم ههر ڕاسی دهڵێم  ،بهاڵم لێم قهبوڵ ناکهن.
دهزان چ هیوا ،ئهتی ڕاسیییهکه به ئێمه نداڵێ و پێد وایده دهتدوان ببیده قارهمدان و هدی ندهدرکێن و لده بهرامبدهر شدکهنجه و
ئازاردا خی ڕابگی  ،بهاڵم ههر وه قسه دێنین .فێیکیاو کده دهبد قارهمدان بد و هدی ندهدرکێن  ،ئدهمنیش ئدهو دهرسدانهم دیدون.
بهاڵم به ههر قیمهتێک ب وه قسه دێنین .کهوابو له کهر شهییان وهره خوارێ و ههمو ڕاسدیییهکانمان پد بڵد  .بده قسدهم بکده و
ئهمنیش یارمهتی دهدهم .نهک تهنیا لهو تهنگانهیه ڕزگار دهب  ،بگیه ههوڵ دهدهم کارێک باشیش له دهوڵده دا وهرگدی  .ئهگدهر
به قسه منیش نهکه بیخی دهزان چارهنوس به رهو کوێ دهڕوا .تهنانه ئهگهر له ژێی شدکهنجه دهرچد  ،ئیعددام یدا زینددانی
درێژخایهن چاوهڕوان دهکەن.
بیخی ئهو شیانه له مدن چداکیی دهزاند  ،جدا بدی خدی تووشد ئدهو چهرمهسدهرییه دهکده  .کدوڕم ئدهمن بدهزهییم بده الو وهک تدی دا
دێیهوه .ئهتی دهبو ئێسیا له گهڵ دهزگییانهکه باوباوێن بکه  ،نهک لێیه سهر دهربین و ئازار بکێش .
به ویسی خیم نههاتوومه ئێیه ،ئهگهر هێنده به ڕوحم بم نێیهوه تا لهگهڵ دهزگییانهکهم باوباوێن بکهم.
جوابه جهنگ به دهرد تی ناخوا .ئهمن دهتدوانم ههموشدیێک لد بکدهم .بده قسدهم بکده دهتنێیمدهوه .وهاڵمد پیسدیارهکانم بددهوه تدا
بینێیمهوه.
قوربان به وهاڵمهکان من ڕاز ن  .وهاڵم وا دهوێ که من نا زانم .دهندا چدین وهاڵمد جدهناب نادهمدهوه ،ئدهمن کدێم کده جوابده
جهنگ لهگهڵ جهناب بکهم .بهاڵم شیێک که نه زانم چ بڵێم.
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کددابیا بهرهبددهره تددووڕه دهبددو .لێددو دهلددهرزین و پهنجددهکان خددی دهگوشددین .ڕهنگد دهم و چدداو دهگددیڕا .لدده زهردهوه بددی سددوور و لدده
سوورهوه بی سپ  .جار وابو لێوهکان شین دیاڕ بوون .چاوهکان ها و چییان دهکید و خهریک بون له گلێنه بێنه دهر.
ههسیایه سهرپ  .به بدهردهم هیدوادا پیاسدهیهک کدید و ئداهێک ههڵکێشدا .پاشدان لده سدهر کورسدیهکه دانیشدیهوه و دهسدی وهژێدی
چهناگه دان و چاو له سهر یهک دانان .ماوهیهک کش و مات بهسهر ژوورهکه دا زاڵ بو .بهاڵم ئهو کدش و ماتیده بده نهعیهتهیدهک
شهق بو .کابیا جوو پ ڕاس بیوه و دهتگو شێیێک تهواو عهیاره به ههمو توانا خییهوه نه ڕاند :
وهدهن دێ  ،یا دهسیور بدهم وه قسه بێنن؟
پێ وایه ئێیه کودهکسیانه بی تیساندن هێندێک ههڕهشه ل بکهن و دوایده دهسدی لد هدهڵگین؟ ئدهوه دیوتده هدهنگوین بدووه لده
چاو ئهوه چاوهڕێد دهکدا .هدهرچ دهیزاند بیڵد  ،دهندا دهتنێیمده قینداغ دووهم .دهزاند ماندا چد یده؟ قینداغ دووهم .دوایده
سێههم ئهگهر بهدهن بیوان خی ڕابگیێ .حاڵ بوو .
هیوا هیچ نهگو  .تهنیا بوغزێک توند وهک خڕکه بهرد له گهروو گییابو .چاوهکان پڕ ببدون لده ڕق و تدوڕهی  .نێوچداوان کدابیا
به جیرێک گیژ ببو که دهتگو کوێسدیان قهندیلده و بدهفی لد دهبدارێ .لده حاڵێکددا دهسدیهکان دهلدهرزین ،بده توندد قدامک بده
دوگمهیهک دا هێنا .دوو مهئمور سمێ زل چوارشانه خییان به دهرکه دادا و چهسپیان ل دا .کابیا قیژاند .
وا دایاره هێشیا ماویهت  ،به باش نه کوڵیوه ،بیبهن که مێک دیکه ئاور وهبن دهن ،بیبهن بزانم .هیوا ههرئهوهندده ئاگدا لد بدو
که یهکێکیان دهسیێک ڕاکێشا و ئهو تییان القێک .ههرچ هاوار کید  ،بیخیم دهڕۆم ،فایده نهبو .به دااڵنێکد تاریدک دا ڕایدان
کێشا .تاریک و دوور و درێژ .ههر دهرگا ئاسن بوون که لد دهکیاندهوه و پێوهدهدراندهوه .تهقده و ڕهقده دهرگاکدان و زرمده ئاسدن
شیپانهکان بێدهنگی ئهو دااڵنه تیسناکهیان دهشکاند .له ئهمبهر ئهوبهر دااڵنهکه دهرگا بچووک به ڕیز سدهفیان بهسدیبو .هدهروهک
دهرگددا هێالندده کددیتی دهچددوون .بددین شددێدار ل د دههددا  ،ئددهویش وهک بددین ئددهو ئهشددکهوته تاریددک وسددارد و ب د بناندده دهچددو کدده
شهمشهمهکوێیه هێالنهیان تێدا دهکا .هیوا ئهوه به خهیاڵ دا ها که ڕهنگه له پاڵ شهمشدهمه کدوێیان کدهن .دهبد ئدهوه جیرێدک
ئهشکهنجه ب  .ئهوه داهێنانێک تازه دهزگا سهرکوتکهر ڕژیمه .دیاره ئهوه بی تیقاندن و بێزارکیدن بهکار دههێنیێ.
جار و بار گوێ له دهنگێک دهبو .ووتهکانیان جیراو جیر بوون .ههبو ئاه ههڵدهکێشا و خیزگه به ڕۆژان ئدازاد دهخواسد  .هدهبو
پهیام دهنارد و به ڕێبوارێک نهناسیاودا ساڵو پڕ لهدهرد و ژان بی ماڵ و منداڵهکه دهنارد .ههرکهس هه بزانه ئهمنیش لێیهم،
ناوم محهممهده ،محهممهد مان عهواڵم پ دهڵێن .خدهڵک کدان سداردم لده ناوچده گدهورکان .گدوێ لده دهنگێدک بدو کده وهک ئاشدنا
دهچو .دیار بو ووزه و ئازایهت تێدایه .هاوار کید ،ئدهوا دیسدان کهسدێک دیکدهیان بده ڕێچکده شدکهنجهدا هێندا .هده جدهلالدهکان
پێیان وایه بهو جهههندهمه دروسییان کیدوه ،ڕزگارتان دهب  .ڕۆژێک دێ بیخیتان بکهونه نێو ئهم چاڵهوه .ههرکهس هه
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تهسلیمیان مهبه ،ئهو جهلالدانه دهیان ههوێ ئیقیار به شی نهبو بکه  .دهیان ههوێ به کهیف خییان قسان لهزار گوشن،
باوهڕیان پ مهکه.
یهکێک له مهئمورهکان شهقێک لهو دهرگایه دا که دهنگهکده لێدوه دههدا و بده قیندهوه هداوار کدید :هێشدیا نده کوڵیدو بدهراز ،بدا
نیره بێیهوه ،دهب وا ل بکهم له جیات کوڵین  ،بش بیژ .
دهنگهکه وهاڵم دایهوه:
ئهگهر باب مهعلوم بد و لده قدهحبان ندهبوب  ،دهم کدوژ و ڕزگدارم دهکده  .هدهم قیند وهحشدیانه خدی دهڕێدژ و هدهم مدن ڕزگدار
دهکه .
لهچهند ههنگاو دواتی دهرگایهکیان کیدهوه و هیوایان فڕێ دایه ناو  .یهکێکیان بهدوا دا هاته نێو ژوورهکه ،چاوهکان کدیدهوهو بده
توند تی ڕاخوڕ :
ههتا سپهین با بیی بکهوه .ههرچ ده زان وهبیی خدیت بێندهوه .بدا جدهناب سدهرههن بدی خدی لێد ببیده ،دهندا هدهتا لێدیه
ڕادهگوێزن لهو قهبیه دا دهب .
هێنددده هددیالک و ماندددو بددو ،کدده هیشد لدده قسددهکان ئددهو شددکهنجهگهره نددهبو ،هددهروهژوور کددهو ولهسددهر ئهوپددهتوه ڕزیددوه

کدده لدده

ژوورهکددهدا ڕاخیابددو ،بددهالدا هددا  .زۆر بددهڕوون لێددک نهدهکیایددهوه کدده بێهیشدده یددا خددهو لێکددهوتووه .ههرچییددهک بددو هیددوا خددی بدده
فهرامیش سپاردبو .ماوهیهک بهم جیره مایهوه .دهمارهکان لهش لێک دهکشانهوهو وێک دههاتنهوه .ههناسده توندد ببدو .دهنگێدک لده
ههواکێشهکان لوت دا دروس دهبو که وهک مشه کیسهڵ دهچو .کیسهڵێک کده تیند وهبدهرخی نداب و بده تدهما کد بدهرک لهگدهڵ
کهروێشک ب .
نه زان چ ماوهیهکه بهو حاڵه بێهوشییهوه ماوهتهوه .وههی خی هاتهوه .له نکاو ههسی دهکید که بهسهر تهواو لهش دا به
ڕێچکه مێیووله دهڕۆن .لهش دهخورا و لده هدهمو جێگایدهک چدزه لهشد دههدا  .یدا خدوا ئدهو حاڵده بهسدهر دوژمنیشد نهیده .لدهتاو
خوران و ئازار لهش وهک شێیان لێها  .دهسی بی ههر جێگایهک لهش دهبید ،زیندهوهر ووردو ندهرم وهبهردهسدی دههداتن .کده
نینیک ت دهچهقاندن ،قیچهیان لد دههدا و قامکدهکان تدهڕ دهبدوون .جلدهکان یدهک بده یدهک داکهنددن و فڕێد دانده الیهکدهوه.
ژوورهکه تاریک بو و هی شیێک نهدهد  .نه دهزان ئهو زیندهوهرانه چین که بوونه بهاڵ گیدان ئدهو .ئهسدپ  ،کدی  ،مێیوولده یدا
گهنه بوون .لههدهرحاڵ دا گدهورهتیین ئهشدکهنجه بدوون .بهڕاددهیدهک ههڵبهزدابدهز و هداوار کدید کده ژوورهکدان دهورو بدهر پێیدان
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زان  .لده نکداو لده هدهردووک دیدوار تهنیشدیییهوه ڕمبده ڕمدب دهسدی پد کدید .ئهوانده لده تهنیشد ئدهوهوه زینددان بدوون ،بییدان
لهدیوار دهدا و به لهسهرخیی بانگیان دهکید .دهنگ یهکێکیان زۆر ئاشکیابو ،تهنانه هێندێکیش ئاشنا بوکاک خیم ئدهوه چد لد
قهوماوه؟ بهسیهزمانه پێم واب کێ و ئهسپ یان فشاریان بی هێناوه .دهنگ ب بزانم ئهو ههڵبهزدابهزه له چییه؟.
هیوا:
خواردویانم ،ههمو لهشیان خواردم ،نازانم چن .شیێک وورد و ندهرمن ،هێنددێکیان زۆر خێدیان .تاریکده هدی ندابینم ،وا بدزانم کدی و
ئهسپێن .خواردویانم.
کاک خیم ههمو جڕ و جانهوهریک لێیه .ئهسپێ دهوێ ،کێچ دهوێ ،کیم یا قالیچه دهوێ ،ههمو لێیده .ڕهنگده هدهمویان پێکدهوه
لێ خڕبوبنهوه .دهزان چ  ،ئهوشی ههرچینێک ب خی ڕابگیه ،سپهین ئهگدهر خدوا ڕوحمد کدیدو ئدهو نیگههبانده بده ڕوحمده هدا ،
نهخییک دهرمان بی دهنییم .ههرچهند فێی بوون ههر وهک ئاو دهیخینهوه ،بهاڵم هێندێک ههر پ دهمین.
کاکه دهڵی چ  ،ههر لێ حاڵ نابم .ههر گوێم له دهنگیک ههیه  ،قسهکان حاڵ نابم .له قسهکان حاڵ نابم ،باس چ بو؟
کاک خیم بڕێک خی ڕاگیه ،ههتا سپهین .
به قسه خیشه کاکه ،چین ههتا سپهین خیم ڕاگیم ،خواردویانم ،به ڕاسی تا سپهین دهمخین.
هددهمومان ئددهو عهزابددهمان دیددوه .کددهس نییدده بددهو ڕێچکهیددهدا ڕه نددهبوب و پێسددی کددون کددون نددهکیاب  .بددیا خددیم ،چارهمددان تددهنیا
خیڕاگیتنه .دهب دوعدا بکده ئدهو ئێشدکچییه بده ڕوحمده بد  ،تدا داوا لد بکدهین هێنددێکمان دهرمدان بدی بێند  .دهندا بدهب دهرمدان
بهخوا خهو ناچێیه چاوهکان .
نه دهزان چ کاتێکه ،شهوه ،ڕۆژه .ههرگوێ ههڵخسیبو بزان لدهو دیدو دیوارهکدهوه چ دهڵدێن .هدهم کدهمێک سدوکنای دههدا و هدهم
بیی ئهو ههمو جڕ و جانهوهره له مێشک دهردهچو .دهنگهکه ههتا دهها الوازتی دهبو .ههر وا بزانه به گیدێدک دا ههڵدهگدهڕا و
بهرهو نادیار دهچو ،یا له لوتکده گیدهکدهوه سدهرهو خدوار دهبدیوه.هدهتا وا لد هدا ئیدد گدوێ لده هدی ندهبو .تدهنیا هاشدهیهک
دڵیهزێن که له ههناسه سارد و خامیش دروس دهبو ،ڕووح هیوا ئدازار دهدا .بدی خداو و بد دهنگییدهک تیسدێنهر هدهبو ،هدهروا
بزانه سهرقهبیانه ،یا میدوشیر خانهیه.
له گهڵ ب دهنگ شهودا ئهسپ و کێچهکان هارتی دهبون .لهش هیواو دهیان زیندان تییان ههنجن ،ههنجن دهکید .هیوا به
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ههردووک دهسیان خی دهخوراند و به نینیکان پان دهکیدهوه .بهاڵم هییشهکه هێنده بهرباڵو بو که دهرهقهت نهدهها  .ههتا یهک
دهکوش  ،پازده تی هێیشیان دێنا .ئهویش له نێوان خهو و بێدار دا جینگڵ دهدان و چاو بی نهدهنوقان..
له پڕ زرینگه دهرگا ئاسنهکان ها و دهنگ پێیان له پیادهڕهوهکهدا دهنگ دایدهوه .دهبد ئێسدیا ڕۆژ بوبێیدهوه ،بدهاڵم هێشدیا خدهو
نهچوهته چاوم .ئهوه وورته هیوا بوو لهبن لێوانهوه.
دهرگاکه ژوور هیوا کیایهوه .ڕووناکاییهک الواز باوهش بده ژوورهکده دا کدید .چاوهکدان ئهوهندده مانددو ببدون کده بدی ههڵنده
دهپچڕان .نه توان سهیی ئهو کهسه بکا که ژوورهکه کیدهوه .بهاڵم شهبهعێک هاوار کید :ئهو سدوبحانهیه هدهڵگیه بدزانم .بده
قورزهڵقورت که و ئهگهر تهواو بوو  ،پیهیهک له دهرگاکه بده .دوا نان بهیان حهقیشد ههیده بچیده دهسیشدوی  .ئهگدهر کدار
ههبو بڵ تا ب بهین.
هیوا نوزاند  ،بهڵ
له بهر خی ههڵکڕاندن هیش نان خواردن نهبو .به دهس و پێیان خی دهخوراند .کهواو پانییڵهکه له بهر خی داڕنیبون .تدهنیا
کیاس و دهرپێ لهبهر دا مابون .ماوهیهک زۆر خهریک خی خوراندن بدو .کاتێدک بڕێدک سدوکنای بده دڵد دا هدا  ،بدهرهو دهرگاکده
جواڵ .چدهپکێک تیشدک زۆر بد ندوور لده پهنجدهره چکیڵهکدهوه ،کده بده بدن میچد ژوورهکدهوه نوسدابو ،خییدان بده نێدو ژووره سدارد و
سڕهکهدا کید و هێندێکیان ڕووناک کیدهوه ،بهجیرێک که هیوا بهردهم خی دهبین .
نایلینێک لهبهر دهرکه دانیابو که یهک دانه لهوا  ،هێندێک پهنیی سپ که وهک پارچه سابونێک دهچدو ،لده گدهڵ جدامێک فدافین
پڕ له ئاو لهگهڵ بو .هیوا زۆر بیس بو .له دڵ خی دا ههور دووپات دهکیدهوه که سگ سهگباب خێو هده و مدهرجان ناناسد .
له ههمو حاڵهتێک دا بهش خی دهوێ .ئاخی ئێسیا حاڵ و وهزع نان خواردنه؟ سهیی نییه لهو حاڵهته دا ئینسان ئیشدییا هدهب ؟
ئهوشی تا بهیان ئهسپێم پان کیدونهوه ،بهوحاڵه دهب دانیشم و لهو سفیه زهریفه بیم ئاماده کیاوه ،بخیم.
به ههر حاڵ چار نهبو .دهسی بید بی لهواشهکهو پارچهیهک ل کیدهوه .پارچهیهک پهنیی له نێو ناو هاویشیییه نێو زار .
پهنییهکه بین کهشک کین ل دهها  .هێنده سوێی بو که دڵ بنیادهم دهکیوزانددهوه .ههرچهندد کدید بدی قدو ندهچو .ناچدار
هێندێک ئاو بهسهر دا کید.پارووهکه به چهند تهکان ڕۆیشیه خوارێ .ههتا سد  ،چدوار پدارو ڕۆ هێشد  ،هدهمو ئاوهکده بهسدهر دا
کید .پاشان نایلینهکه پێچایهوه و له وێ دانا .ماوهیهک ها و چدوو .ژوورهکده زۆر چکیلده بدو .پاندای لده دوو مییدی زیداتی ندهبو.
درێژاییش نهدهگهیشیه س مییی .ئێسیا به باش نێدو ژوورهکده دهبیند  .بداڵنجێک چڵکدن و دوو پدهتو ڕه لدهوێ دانیابدون .یدهک
پهتو ڕاخیابو ،که به عهرزهکهیهوه نووسابو .ڕتوبه هێنده زۆر بو ،که پهتوهکه تهڕ کیدبو .دیوارهکدان تویکڵیدان ههڵددابو .لدهو
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جێگایانه که هێشیا سواغ پێوه مابو ،زۆر ش نوسیابوون .زۆر بده ڕووند دیدار بدو کده ئدهو ڕهنگده  ،ڕهنگد خوینده .نوسدیاوهکان بده
زۆر مایه دروشم دانیدان پێدوه بدو .هێندێکیشدیان شدوێن لده دایدک بدون ،یدا کدات لده دایکبدون .لده نێدو دروشدمهکان دا ئدهو شدیانه
دهخوێندرانهوه .ا جلالد ،ننگ باد .کوردم کوردسیانم دهوێ .کوردسیان یان نهمان .بژ کدورد و کوردسدیان .سدهربهرز بدی شدههیدان
گه  .میدن به سهربهسی  ،خیشییه له ژین ژێیدهسی  .و زۆر تی.
پددا ماوهیددهک میددز هددا  .ههروابزاندده تددازه وهبیددی هاتوهتددهوه .لدده نکدداو زۆر فشددار بددی هددا  .بدده هددهردووک دهسددیان لدده دهرگددا
ئاسنهکه دا .زرینگه ئاسدنهکه لده دااڵنهکده دا دهنگد دایدهوه .دهنگد پێیدان دههدا  .هدهم لده ژوورهکدان دهور و بدهرهوه ،هدهم لده
دااڵنهکهوه .یهکێک به نیمچه غاردان بهرهو ژوور هیوا دهها  .هیوا دیسان زرینگه له دهرگاکه هێنایهوه .کابیا به توند پاڵ بده
دیوارهکهوه نا .دهرگا کیدهوه و بهسهر هیوا دا شییخاند..
چ مهرگیه ،وا دهرگا دهکوت  .پێ وایه له هوتێل ؟ ماڵ بابیه ،یا له دیوهخدان پاڵد داوهتدهوه؟ هیدوا وهبیدی هاتدهوه کده جێگدا
سهرکێش نییه.
جهناب سهرکار زۆرم کار ئاوێ ههیه .وهخیه بیهقم.
کار ههیه ،یا نییه ،به دهرهک .یاخوا دهتهق و دهبویه شه پارچه .مادام وا کید یهک سدهعا تهمبێیانده ههیده .لده دهرکده
نهدهیهوه ،دوا سهعاتێک دیکه دێمهوه به دوا دا.
سهرکار تکا ل دهکهم .سهعاتێک خی راناگیم .وهره پیاو چاک به ههر ئێسیا بم به .تو مهرگ منداڵهکان ..
سهروان گوی له دهنگ دهرگاکه بو .ئهگهر تهمبێ نهکهم  ،بیخیم پێوه دهبم .نان ئدهو مندااڵنده دهبدڕێ کده بهسدهریان سدوێندم
دهدە .
بیم عهرز سهروان بکه .بڵ ههر ئێسیا دهب بچ  ،دهنا ...خیم
دهنا چ ؟ خی مان ناگی که قهت نهکده کدابیا ڕۆید  .هیدوا هدهر لده ژورره بچوکهکده دا هدا و چدی دهکدید و هدهر وا بزانده تیێد
دهگوش د بددی دۆشدداو  ،هددهر القێک د دادهگددی و یددهک ههڵدددێنا .بدده تێپددهڕبوون کددا زۆرتددی فشددار بددی دههددا و الق هددهڵگیتن و
دانانهکه خێیاتی دهبو .زۆر به خێیای الق ههڵدهگی و دا دهنایهوه .به ڕاسی فشارێک زۆر بی هاتبو.
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پا نیو سهعا کابیا گیوبان هاتهوه .به توند تێ ڕاخوڕ  .یا اڵاڵ وهره دهرێ .بڕۆ قهزا حاجهتهکده بکده .هدهتا ژوورهکده
پیسیی نهکیدووه .هیدوا بده غداردان هاتده دهرێ .کدابیا دهسدی گدیتن و دهسدیهیهک ڕهشد لده چداوان بهسد  .پاشدان دهسدیێک کێشداو
بهسهر دا نهڕاند .وهدوام کهوه.
هیوا له تاوان به ههڵبهز دابهز دهڕۆی  .له سهر ئهوه له ڕێگادا چهند قامچییهک وێ کهو .
کابیا دهرگایهک کیدهوه و هیوا فڕێ دایه ناو .ئدهوه جێگدا خدی خداڵ کیدندهوه ،بدڕۆ خدی خداڵ کدهوه .دهسدیۆکهکه لده چداوان
کیدهوه.
هیوا به پهله دانیشیه سهر قهزا حاجه  .هی هیش له خی نهبو .بهزهحمده لده سدهر چیکدان خدی ڕادهگدی  .بدهو حاڵده خدی
ڕاحده کددید .ئدداهێک قددوڵ ههڵکیشداو هاتددهوه سددهرخی .هیشد وهبددهر هاتدهوهو ههسددی بدده دهوروبددهر کدید .هددهر ئهوهنددده بددو چدداو
ههڵێنا ،ئێق بهر گهروو گی  .تهوالێیهکه ئهوهنده پیس بوکه خهریک بو بڕشێیهوه
به پهلده خدی بده دهرگاکده دادا .کدابیا پارێزگدار تیسدا چدهخماخ تفدهنگ ڕاکێشدا ،پێد وابدو هیدوا ده هدهوێ خدی پێددا دا و
تفهنگهکه ل بسیێن  .ئهوه له حاڵێک دا بو که هیوا ئهوهنده ب هێز بو که به ال دا ها و کهو  .ئداخی ئدهو چهنددین حدهوتو بدو
که به چاک نهخهوتبو .کابیا دهسی دایه دهسی هیوا و ڕاسی کیدهوه .دهسدیهکه لده چداوان بهسدیهوه و بده دااڵنده دوور و درێدژ و
تاریکه کهدا پاڵ پێوه نا.
له زیندان تاکه کهس دا جیاوازییهک ئهوتی له نێوان شه و وڕۆژ دا نییه .ههرچهندده ههسد بدهوه دهکدیێ کده هێشدیا ڕۆژه .بدهوهڕا
دیاره که جڕ و جانهوهرهکان هێشیا له کون و کهلێنهکان دا خییان شاردوهتهوه و دهسییان به خوێن مژتن نهکیدووه.
شهوو ڕۆژهکان له زیندان دا کیتاییان نییه .که ڕۆژ دهبێیهوه هێنده دوور ودرێژه وا دهزان ههر تهواوبوون نییده .کده شدهویش داهدا
ههر وا بزانه قه کیتای نایه .خهیاڵ له دوا خهیاڵ دێن و دهڕۆن .کهچ شهو کیتای نایه .شدهو نێدو زینددان تاکده کهسد لده
ڕاسی دا وێنهیهک له دۆزهخه.ڕاس ئهو دۆزهخهیه که مهالکان مسوڵمانان پ دهتیسێنن.
سنور شهو و ڕۆژیش زۆر دیار نییه .که

ڕۆژ دهڕواو که شهو دێ با ههس پ ناکیێ .دیاره له ههردوکیشیان دا شکهنجه

بهردهوامه ،بهڕۆژ شکهنجه جهلالدهکان ڕژیم حهمهڕهزاشا و به شهویش هێیشد خدوێن مژتند کدێ و ئهسدپێکان .هدهردوکیان ڕوح و
لهش زیندان ئازار دهدهن و تیک دهشکێنن.
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مهئموریک ساواک دێیه ژوورهکه هیواو سفیهیهک چڵکن له بهردهم ڕادهخا.
نێو چاوان مهئمورهکه بیێک له ڕۆژان کیاوهتیه .دهرگاکه به نیدوه داخدیاو هیشدیبیوهو بیخیشد لده نێوهڕاسدی دهرگاکده ڕاوهسدیابو.
دهسی بی گییفان بید و کاغهزێک پێچیاوه دهرهێنا و دایه دهس هیوا .بگدیه ئدهوه دهرمدان کدێ و ئهسدپ یانده .ئدهو زیندانییده
ژوورهکه ئهوال بی کڕیو  ،بهاڵم به هی جیرێک له زمان دهرنهچ له ال زیندانییدهکان دیکده باسد بکده  .ئدهمن بدهزهییم پێددا
هاتونهوه بیم کڕیون .هیوا خێیا دهرمانهکه وهرگی  .سوپاس دهکهم ،زۆر پیاوهتییهک گهوره لهگدهڵ کدیدووم .تکایده سپاسد ئدهو
زیندانییه بکه .هیودارم ڕۆژێک بیوانم بی ههردوکیان تیڵه بکهمهوه.
شهو دهرمانهکه له ههمو لهش دا و به خهیاڵ ئهوه که زیندهوهرهکان له نێو دهبا ،بی نوسد  .دهڵدێن خدی تدهڵقین کدیدن و قدان
بوون به شیێک ،ئهگهر تهنانه بونیش نهب  ،شوێن لهسهر ههسدی ئینسدان دادهند  .هیدوا بداوهڕ بدهوهبو کده ئدهو دهرمانده کدار
خی دهکا .بییه ههر سهر وه پهتووه چڵکنهکه کهو و خهو ل کهو  .ئهو خدهو ڵێکهوتنده بدی حهسدانهوه جهسدیهو ڕووحد هیدوا
زۆر بهکهڵک بو .هێنده قووڵ بو که تهنانه بهو ههمو جڕ و جانهوهرانه که به لهش وهر ببدون ،خهبدهر ندهبیوه .بییده تدوان
چهند سهعاتێک به قووڵ بنوێ ههرچهند ئهو ماوهیه به لیییێک خوێن لهسهر کهو  ،که کێ و ئهسپ کان ههڵیان مژتبو.
چهنددد شددهو و ڕۆژ دوور و درێددژ بددهو شددێوه ڕابددوارد .زۆرجددار مددهرگ خددی بدده ئدداوا دهخواسد  .ههرچهنددد تهناندده دهسددهاڵت خددی
کوشینیش ندهبو .تدا ڕۆژێدک بده ڕاکدێش  ،ڕاکدێش بیدیانده ژێدی زهمینێدک .چاویدان کیدندهوهو لده وێ دا ئازادیدان کدید .سدهرهتا چداو
رانههاتبون ،بییه هیچ نهدهد  .پا تاوێک چاو ڕاهاتن و چهندین دهزگا شکهنجه چاو پێکهوتن .دهزگا سهراوبن ههڵواسدین،
دهزگا له کارهبا دان و دهزگا بهسینهوه .لهدڵ خی دا بڕیار دا خی ڕاگیێ تا گیان دهردهچ و لهم وهزعه ڕزگار دهب  .خدی
بی شهڕێک دهسیهو یهخه ئاماده کیدبو .لهو شهڕه دا میدن بی ئهو سهرکهوتن بو .تهنیا درکاندن نههێنییهکان بهزین و دۆڕاندن بو..
زۆر پ ندهچو کده دوو مدهئمور سداواک ،چوارشدانه و چداو گدهوره وهژوور کدهوتن .هدا ڕفیدق ،هدهمو شدیێک دهدرکێند  ،یدا هدهمو ئدهو
دهزگایانه لهسهر تاق بکهینهوه؟
ههرچ زانیو مه گوتومه ،ئهگهر دهفهرمون دیسان بیتان دووباره بکهمهوه.
هه گهمژه ،ک دهخهڵهتێن  ،به ههردووکیان پڕیان دایه و سهراوبن ههڵیان واسد  .بدی یهکدهم جدار بدو ئداوا سدهراوبن ههڵواسدیابو.
فشارێک زۆر لهسهر جهسیه ههبو .وهک ئهوه دهچو که خوێنهکه به پێچهوانه مهجڕا ئهسڵی خی بێ و بچ  .ڕهگ دم و چاو
بدده خدداتی فشددار زۆر ههسددیابوون ،بددهاڵم لدده جیددات ڕهنگ د سددووریان ت د بچددڕژێ ،شددین ههڵگددهڕابوون .زیدداتی لدده سددهعاتێک بدده
ههڵواسیاو ڕایان گی  .چاو ده لێڵهوه دههاتن و تهنگه نهفهس خهریک بو ههناسده لد ببدڕێ. .یدهکێک لده ئهشدکهنجه گدهرهکان
لێ نیزیک بیوه و لێ پیس  ،ئێسیا نێوهکان وهبیدی هاتوندهوه؟ ئهگدهر ده هدهوێ هاوکدار بکده ئیشدارهیهک بکده تدا دا گدیین.
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دهنا ههتا ڕێخیڵه به زار دا دێنه دهر ،لێ دهگهڕێم بهههڵواسیاو بمێنییدهوه .هیدوا قسده بدی نده دهکدیا .هدهر ئهوهندده تدوان
بڕێک دهسی ههڵێن  .کابیا دیسان لێ دووباره کیدهوه  ،ئهگهر ده ههوێ قسان بکه  ،دیسان دهسی ههڵێنه .هیوا دیسدان دهسدی
ههڵێنا و قڕخهیهک ل ها .
کابیا شکهنجه گهر به پهله ژوورهکه بهج هێش و به کهسهکه تهنیشدی گدو  ،پدێم وایده کوڵیدوه .بابچمده ال ڕهیدس بدزانم چ
دهڵ .
دوا چهند چیکهیهک له گهڵ ڕهیس گهڕایهوه .ڕهیس دهسیور دا هیوا بێننه خوار و دوا ئهوه خواردنیان دایه بیبدهن بدی ژوورهکده
ئهو .رهیس ڕوو ت کیدو فهرمو کید لهسهر سهندهڵییهکه بهرامبهر دانیش  .تهعاروف سدیغار کدید و زۆر بده مدوالیم لهگدهڵ
دوا .ئهتی کدوڕ ئدهو وهاڵتده کدوڕ خدیم .ئدهتی دهتدوان ببیده خزمدهتکار ئهعالعدهزره و ئێیاند خیشهویسدیمان و لده ژیدان
خیش لهزه بهر  .بی وا لهخی دهکه له زیندان دا پیی ب  ،یا ژیان خی فیددا شدیێک ندامومکین بکده  .ئدهمنیش دهزاندم کدورد
چ د دهوێ و دهڵ د چ د  .بددهاڵم بددڕوا بکدده ئددهوه خددهون و خهیاڵدده و تددهنیا الوان د خوێنگددهرم وهک تددی دهکاتدده قوربددان و بدده هددی
جێگایهکیش ناگا .جگه لهوه ئهوهتا جواڵنهوه کورد له عێڕاق دۆسی حکومهت ئێمهیه .پشییوان ل دهکدهین ،چونکده هدهمو کدورد
له ڕاسی دا ئێیانین .ئێمه ههمو کورد به بهشێک لهخیمان دهزانین .ههمومان ئاریدایین و شاههنشاشدمان ئاریدامیهیه .واتده پاڵپشد و
پشییوان ههمو ئاریاییهکانه .کوڕ خیم ئهگهر بهقسهم بکه ههر له ال خیم دا دهمهزرێنم و حقوقێک چاکد بدی دهبڕمدهوه .ژن و
مدداڵ پێکددهوه ند و دهسد بکدده بدده ژیددان .هیچیشددمان لد ندداوێ  .تددهنیا ئهوهنددده بڵد کدده لدده نێددو چهتددهکان دا لهگددهڵ کد بددو  .لدده
تهشکیالتهکهیان ک دهناس و هیچ دیکه .بڕوا بکه هی کارمان بهوانیش نهداوه ،تهنیا دهمان هدهوێ ئامیژگاریدان بکدهین ،وهخد و
ژیان خییان به فێڕۆ نهدهن.
هیوا سهر داخسیبو و هی قسه نهدهکید .بهاڵم تا دهها ڕهن و ڕوو زۆرتی سور ههلدهگهڕاو ،ڕهگ مل زیاتی ههڵدهسیان.
کابیا ساواک درێژه دا:
پێد و انددهب هدی ئاگاداریمددان نییده .ئهواندده پدێش تددی گیدیاون هددهمو شدیێکیان درکاندددووه .ئدهتی لدده سدهر زانیارییددهکان ئددهوان
گیددیاو  .مددو بددهمو دهزانددین چیددان کددیدوه و ک د لددهکوێ بهرپیسدده .هددهروهها ندداو هددهمو ئهکهسددانهمان ههیدده کدده ل ده ناوچهکددهتان دا
یارمهتیان داوین .تهنیا ئهوهندده یده دهمدان هدهوێ لده زمدان تیشدهوه پشیڕاسد بکیێیدهوه .بدی پهروهندهکده تدی پێویسدیه ،چونکده
ئهگهر هاوکار بکه حوکمهکه سووک دهب  .واته لهو نێوه دا تهنیا ئهتی قازان دهکه .
هیوا هینده د تووڕه ببو ،بهاڵم ڕق خی دهخواردهوه و هیچ نهدهگو .
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ساواک درێژه دا:
ڕۆڵه قارهمانباز دهرمهیهنه .به ههر جیرێک ب وه قسه دێنین .جا ئهگهر به خیش قسدهکان بکده دوو جدار قدازان دهکده  .لده
الیهکهوه ئهزیه ناکیێ و له الیهک دیکهشهوه تاوان کهمیی دهبێیدهوه .بییده بده قدازانج خیتده هدهرچ ده زاند بیڵێد  ،ئێسدیا
دهڵێ چ  ،بڵێم بێن
قسهکان بنوسن؟
هیوا سهر ههڵبڕ و به دهنگێک لهرزۆکهوه دهسی به قسه کید:
قوربان نازانم چ عهرز بکهم .بڕوا بفهرمو لهوه که عهرزم کیدوون زیاتی نازانم .ئهگهر دهفدهرمون نداو هدهمو ئدهو حوجیانده بڵدێم
که لێیان فهق بووم .ناو ههمو ئهو مه الیانه بڵێم که دهرسم له ال خوێندوون .ئهگهر دهفهر موو نداو هدهمو ئده و مهالیانده
دهڵێم که ڕاتبه فهقێیانم ل کدیدوه .بدهاڵم لدهوه زیداتی ندازانم و بشدم کدوژ هیچد دیکدهم پد نییده .جدهناب باسد هێنددێک شد
دهکه ههر لێیان حاڵ نابم .ئهو کهسانه که ئهمنیان وا ناساندووه ،دوژمنایهت شهخسیان ههبووه .دهشزانم ک ئهوکاره کیدوه،
ئددهوه کددار ئاغددا دێکهماندده .ئددهو ڕقد لدده وهیدده کهسددێک لدده دێکددهمان بخددوێن  ،جددا بددا بددی مهالیهتییدده بخددوێن  .ئددهو ده هددهوێ
خوێندهوار له دێیهکهمان دا نهب  ،بییه ئهمن ئیخبار کیدووه.
کابڕا ڕهگ مل ههسیان و تووڕه بو .گهمژه ک دهخهڵهتین  .ههمو شیێک ئینکار دهکه و دوایه بهسدهر دڵسدیزان ئدهم وهاڵتده دا
دێن ؟ ئاغا دێیهکدهتان کهسدێک وهفدادار بده شدا و وهاڵتده ،تدهنیا عدهیب ئهوهیده کده وهاڵ پهرسد و شدا پهرسدیه .گدهمژه .ئدهمن
دهمههوێ یارمهتی بدهم ،بهاڵم وادیاره فایده نییه ،لهگهڵ ناحاڵ وهک تی .لهگهڵ ئهوه دوو ڕۆژ میله دهدهم ،با بیی لد
بکهوه ،ئهگهر دهتههوێ ڕزگار ب هاوکار بکه ،دهنا ئهوه تا ئێسدیا دییوتده بهههشد بدووه ،لدهچاو ئدهوه کده چاوهڕواند دهکدا.
وا ل دهکهم که له بوون خی پهشیمان بییهوه.
هی نیگههبان وهرن بیبهنهوه ژوورهکه خی :
دوو نیگههبان هاتن و پیلیان گی و به دااڵنهتهن و تاریک و باریکهکهدا ڕایان کێشا و فڕێیان دایهوه نێو ژوورهکه خی .
دوو شهو و دوو ڕۆژ دیکه هیوا ،له گهڵ کێ و ئهسپێیان بهربهرهکان کید و لهو چدل و ههشد سدهعاتهدا چدوار سدهعاتیش خدهو
ل نهکهو  .ژیان لهو ژووره تاکه کهسییهدا ههر شهو و ڕۆژه به س قیناغ زۆر نداخی دا تێدهپدهڕ  .قینداغ بییکیدندهوه و خدی
خواردنهوه .بییکیدنهوه لهو ههمو ناحهقیه که له خی و گهلهکده دهکدیێ .بییکیدندهوه لدهو هدهمو خیشهویسدیانه لێیدان دوور و
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ههرچ دهکه ناتوان هییهک ببینیهوه که بیچ دهب واب  .بییکیدنهوه له شکهنجه گهران ،تاکییکدهکانیان ،خدیڕاگی خدی  .داخدوا
جار داهاتو دهتوان به زیدوی بگهڕێیهوه ب ئهوه که خی دۆڕاندب  .ژیان لێیهدا زۆر ناخیشه ،بهاڵم میۆڤ پی خیشه دیسدان
به ب خی دۆڕاندن جارێک دیکه بگهڕێیهوه ئێدیه .ئدهوه جیرێدک لده سدهرکهوتن بده حیسداب دێ .لده ڕاسدی دا زینددان لده سدهنگهر
دیفاع و بهربهرهکان دایه له گهڵ شکهنجه گدهران .ئهگدهر بیدوان بهسدهر شدکهنجهدا زاڵ بد و هدی شدیێک ندهدرکێن  ،ئدهوا لده بدهر
بهرهکان لهگهڵ شکهنجه گدهران دا سدهرکهوتو بدووه و مهیدانهکده بیدوهتدهوه .لەو قیناغده لده ژیدان شدهو و ڕۆژ زینددان دا هدهم
لهحزه خیش تێدایه و ههم له عدزه زۆر تاریدک و نداخی  .لهگدهڵ هدهمو بهدبدهخی و ناخیشدیهکان دا کاتێدک زینددان بیدی لدهوه
دهکاتهوه که تهسلیم شکهنجه گهران نهبوه و سهرهڕا ئهو ههمو ئازاره خی ڕاگیتوهو هیچ نهدرکاندوه ،خیشحاڵ دهب و ههس بده
کهسایهت و غیور دهکا .ئهوه خیشییین چیکهساتهکان زیندان تاکه کهسین .بهاڵم کاتێک بیی له داهاتو دهکاتهوه ،داهاتویدهک کده
ڕهنگه شکهنجه ئهوهنده ڕوخێنهر تێدا ب که به چیک دابێن  ،ههس به بهتاڵ و ب کهڵک دهکا و ئهگهر لدهو کاتدهدا ئیمکدان
ئهوه ههبوایه که کیتای به ژیان خی بێن  ،ب س و دوو ج به جێ دهکید .قیناغ دووهم ،ههس به کهمایهس کیدنه بدی بده
دهس هێنان پێداویسییهکان درێژه دان به ژیان .ئێسیا موحیاج شدکه نجده گدهرهکان تدا خیراکد بدی دابدین کدهن .گیند نییده ئدهو
خیراکه له زیندانهوه دێ ،یا له بنهماڵهوه ،دهب به دهروازه شکهنجه گهرهکان دا تیپهڕێ .موحیاج ئهوان تا ڕێگا بدهن پاک و
خاوێنی خی ڕابگی  .تهنانه ههناسده کێشانیشد بده دهسد ئهوانده .چونکده دهتدوانن هدهر بیسد و چدوار سدهعاتهکه شدهو وڕۆژ،
نههێڵن ههناسهیهک ڕاحهت به گهروو دا بچێیه خوار.
سێههمیش بیی شکسیهێنان له بهرامبهر شکه نجه گهران ڕووح و جهسیهی دایه .بیی ئهو ڕۆژه که ڕوح و جهسیه ماندو دهبن و
چید بهر بهرهکانیان پ ناکیێ و تهسلیم داگیی کهران خییان دهبن .ئهو کاته بی ئیسنان شیڕشگێڕ هاوسانه به میدنێکد دووجدا.
واته میدن جهسیه ڵیکدراو به میدن کهسایهت .
شهو وڕۆژهکان هیوا له ژوور تاکه کهس دا بهو ئازاراندهوه تێدده پدهڕین .دووبارهبوندهوه شدکهنجه ،تدیس لده تهسدلیم بدوون و بد
خیراک و بهربهرهکان لهگهڵ گیانله بهره ووردیلهکان نێو زیندان ،که مشهخیر خوێن هیوا بوون .شه

مانگ ڕهبهق لهگدهڵ ئدهو

ههمو گیفیانه دا ههڵ کید و بهرگه ههمو ئازارهکان گی  ،بهاڵم هی شیێک ئهوتی نهدرکاندد کده دڵد شدکهجهگهران پد خدی
ب  .ههرچهنده به جهسیه گهلێک الواز ببدو ،بدهاڵم بده ووره و ئیماندهوه زۆر قدورس و قدایمیی و بده توانداتی ببدو .ئێسدیا بده تدهواو
ئیمان به خی هێندابو .تهنانده کدار کیدبدی سدهر شدکهنجه گدهرهکانیش و ڕێزێکد تهایبدهت بدی خدی بهدهسد هێندابو .ئدهوان لده
خددیڕاگی و توانددا بهرگدده گیتند هیددوا سددهریان سددوڕ مددابو .تهناندده جیرێددک لدده خیشهویسددی هیوایددان لدده ال دروسد ببددو .کهسددێک
ئهوهنده خیڕاگی و به ووره ب  ،جێگا ڕێز و خیشهویسیییه .زووربه کار به دهسیان زیندان ئدهوهیان دووبداره دهکدیدهوه و ناوبدانگ
هیوا تا دهها زۆرتی بهرهو بهرپیسان سهروتی بهرز دهبیوه .تا وا ل ها کده بدهر پیسد یهکدهم زینددان بیهدهوێ بیبیند و لده
نیزیکهوه سهر بدا.
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له یهکێک له ڕۆژهکان بههار دا که بین عهتی گوڵه جیراوجیرهکان تهنانه دیدوار زینداندهکان دهبدڕ و سدهر بده ژووره تاکده
کهسیهکانیش دا دهکید ،دوو پاسهوان زیندان سهریان به ژوورهکه هیوا دا کید و بده ڕوێکد زۆر خیشدهوه و بده پێکهنیندهوه دهسدیێک
جل و بهرگیان له بهردهم دانا ،له گهڵ بهسیهیهک پێداویسی حهمام .ههسیه پاڵهوان ،بڕۆ حهمامێک بکه و ئهم جل و بهرگه تازانه
له بهر که .ئهوڕۆ میوان سهرۆک گشی زیندان  .هیوا باوهڕ نهدهکید .ڕوو ت کدیدن وبده دهنگێکد دلێدیهوه بهسدهر دا نهڕانددن.
چییه ئهو جار چ پالنێک جینایهتکارانه دیکهتان ههیه .ئهو جار به چ ئازارم دهدهن؟
مهتیسه هی پالنێک له گیڕ دا نییه .ئهو ڕێدزه بیخدی بهدهسدی هێنداوه .خدی ڕاگدی خدی کداریک کدیدوه کده هدهمو کاربهدهسدیان
زیندان خیشیان بوێ  .ناوبانگ گهیوهته ال سهرۆک گشی و ئدهویش داوا کدیدوه بد بیند  .دهکدیێ بڵێدین ڕۆژه ڕهشدهکان خهریکده
تهواو دهبن .له مهودوا دهکهویه نێو قیناغ ئاسودهی له زیندان دا ،ئهگهر مهیل بکه تهنانه ئازادیش نیزیکه.
ههر چهند بڕێک به ناباوهڕیهوه ،بهاڵم جل و بهرگ و شیومهک حهمام وهرگی و بهدوا پاسهوانهکان زینددان دا وهڕێ کدهو  .بده
دااڵنیك دا بیدیانه دهرهوه ژوور زیندانیهکان .له حهسارێک باریک پهڕیندهوه و چونده نێدو بهشدێک پداک و خاوێندهوه کده زۆر وهک
زیندان نهدهچو .دهرگایهکیان بی کدیدهوه و ناردیانده ژورێکد پدان و بدهرین کده جێگدا جدل گدیڕین و خدی ووشدک کیدندهوه بدو .دهرگدا
کابین حدهمامیان نیشدان دا و بدهجێیان هێشد  .هیدوا بداوهڕ ندهدهکید کده بدهو شدێوه ڕهفیدار لهگدهڵ بکدهن .ئێسدیا پێد وابدو بده
شێوهیهک دیکه دێنه سیراغ و له دڵ خی دا ئاماده کدار دهکدید بدی بدهر بهرهکانیدهک ئازایانده .لده گدهڵ ئدهوه بڕیدار دا لدهو
ههله کهڵک وهربگیێ و حهمامێک حیساب بکا .لهوهته ڕێگا کهوتبی زیندان ئهوه یهکهم جار بو کده دهییدوان بده شدیوهیهک بدا
خی بشوا .بییه بڕیار دا چڵک چهندد مانگده لدهخی بکاتدهوه و هدهر ندهب بدی ماوهیدهک درێدژ پداک و خداوێن بهدهسد بێنێیدهوه.
زیاتی له نیو سهعا هیوا بده خدی شدینهوه بدو .لده سدهرهتاوه تدهنیا ئداوێک ڕه لده جهسدیه دهچیڕایدهوه .هدهر جارێدک کده لفکده
لهخی دهدا ،توێژێک ل دهبیوه و گیمیڵه چلک له لهش ههڵدهبون .چهنددین جدار لفکده لده خدی دا و ئداو گدهرم بده خدی دا
کید ،تا وا ل ها ئید ئاوهکه چڵکن نهدهکید .ئێسیا به باش خی خاوێن کیدبیوه .ئارامیدهک خدی و تێکدهڵ بده حهسدانهوه
ههس پ دهکید .ههناسه خیشیی بی دهدراو ههسدی بێدزار لدهخی ندهمابو .بده پێچهوانده ههسدی بده گهڕاندهوه ئێنێدیژ و تواندا
دهکید و له دڵ خی دا بڕیار دهدا ئهوجارهیان له جاران پێشو زۆرتی خیڕاگی و بهر بهرهکان له خی نیشان بدا.
هاته شوێن خی ووشک کیدنهوه .به خهیاڵێک ڕاحهتدهوه جدل و بهرگده تازهکدان کده بییدان هێندابون لده بدهر کدیدن و بڕیدار دا لده
ههمو دهرفهتهکان کهڵک وهربگیێ ،جا شکهنجه گهران ههر نیازێکیان ههب  .له دهروون خی دا به دهیدان جدار ئدهو بڕیداره لهگدهڵ
خی دووپا دهکدیدهوه .هاوکدار بکده تدا ئدهو جێگایده کدهڵک بدی ههیده .هدهرکا گهیشدیه سدهر داواکدان ئدهوان ،بده وورهیدهک
بهرزتیهوه خی ڕاگیه و نیشانیان بده که هی ئیمییازێک کاریگهر لهسهر تی نییه .با جدهلالدان دڵد خییدان خدی کدهن ،ئدهتی بدی
چهند سهعاتێک ،یا ئهگهر کیا بی چهند ڕۆژێک خی به و ژیان ئاسای بهدهس بێنهوه ،تا توانا بی بهربهرهکان زیداتی بد  .لده
کیتای دا ،یا میدن سهربهرزانهیه ،یا تهسلیم و ژیان سهرشیڕانه .هیوا دهمێک بو یهکهمیان ههڵبژاردبو ،جا شکهنجه گهران چ

92

ژیان و خەبات  -بەرگی دووەم

دهکهن با بیکهن.
دوو مهئمورهکده هدهروا سددهرهتاتکهیان دهکدید بددزانن تدهواو بددوه ،بدهاڵم هددی تورهبونێکیدان پێددوه دیدار نددهبو .ئدهوه بددی هیدوا جێگددا
سهرسددوڕمان بددو .بد ئددهوه بددانگ کددهن هاتدده دهرهوه و بدده دوا مددهئمورهکان دا ڕۆید  .لدده پلیکانێددك سددهرکهوتن و چوندده نددههیمێک
بهرزتی .له بهر دهرگایهک گهوره ڕاوهسیان .مهئمورێکیان به نهرم لهدهرگا دا .له ژوورهوه دهنگێک بدانگ کدیدن تدا بچنده ژوورهوه.
پیاوێک سهرسپ چاو گهورهو کهڵه گه له پشی میزێک گهوره هاته دهرو دهسی بی هیوا درێژ و کید و تهوقهیهک گهرم له گهڵ
کید .فهرمو کید تا له سهر میبڵێک له تهنیش خی دانیش  .دوو مهئمورهکه کشانهوه دواوه و چونه دهرێ.
کابیا ڕوو له هیوا کید و به دهنگیک نهرم گوت  :خیشحاڵم لهوه که دهتوانم خهبهرێک خیش پد بددهم .پدا چهندد ڕۆژ دیکده
دهگوێزرێیهوه بی بهش ئاسای زیندان و پاشماوه مهحکومیهت لهوێ دا بهسهر دهبه تا ڕۆژ ئازادی  .هی دوور نییده لدهو مداوه
دا لێبوردن گشی  ،یا تهنانه تایبهتیش بیگیێیهوهو پێش ئهوه سهردهم زیندان بهسهر بچ  ،ئازاد بکیێد  .ڕوحدم و شدهفهقهت
شاههنشا و نیزام شاههنشای هێنده زۆره ،دهرفهت تهواو دهدا به الوهکان تا له ژیان خییان کهڵک وهرگدین و لده جیدات وهدوا
خهیاڵ و قسه بێگانان بکهون ،لهبیی ژیان خییان و خزمده بده وهاڵ و شاههنشدا دابدن .بییده بدانگم کدید تدا ڕێگدا ئدازاد و
ژیان داهاتو بی ههموار بکهم و به ڕوون بیخهمه بهر چاو  .ههر که گهیشییه به ش ئاسای زیندان کار بکه بدی ژیدان داهداتو .
ئهتی الوێک بههیش و زۆر حهیفه کهڵک له ژیان خی وهرنهگی  .زۆر حهیفده داهاتویدهک ڕووند ندهب  .ئدهوه زۆر تد نداچ .
تهنیا ئهوهندهیه که لهگهڵ بهش زانیار له پهیوهند داب  .له زیندان گشی ههرچی بیسد بیگهیدهن بدهو بهشده .پیویسد ناکدا
حهتمهن قسه سیاس ب  ،یا تهنانده قسده بد  .تدهنیا چداو بگێدڕه و بزانده کد لده گدهڵ کد سدی و خدور زۆر دهکدا و زۆرتدی
پێکهوه دادهنیشن.
هیوا:
یهعن دهفهرمو پا ئهو ههمو تێههڵدانه له سهر هی و خیڕای تێیان ههڵداوم .جاسوسیشیان بی بکهم؟ ئهمن کابیایهک فهقییم
لهسهر هی گییاوم و ئهو ههمو زوڵمدهم لد کدیاوه .ئدازار دراوم و شدکهنجهکیاوم ،دوایده دهبد هاوکدار شدکهنجه گدهرهکانم بکدهم و
خیانه به ئهوکهسانه بکهم که وهکو منیان بهسهر هاتوه ،جا ئهوه کوا ئینسا و پیاوهتیه .تکایه دهسیم لد هدهڵگین و لدێم گدهڕێن
ژیان ئاسای خدیم بکدهم .ههرچهندد پێیدان خیشده لده زینددان ڕام بگدین ،یدا تهنانده گیدانم لد بسدیێنن ،بدهاڵم داوام لد مهکدهن
خیانه به کهسانێک بکهم که تهنانه ناشیان ناسم.
کابیا:
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ئاخی قسه هێنده گهورهن بییه حاڵ ئاوا خیشه .ئهمن ویسدیم خزمدهتێک پد بکدهم ،وادیداره بدی بهدبدهخی و چهرمهسدهر دروسد
بددوو و کددهیف خیتدده .بدده تونددده هدداوار کددید ،نیگددههبان وهرن بیبهنددهوه جێگددا خددی  .بدده لددهحن هدداوار کیدن د ئددهو ،ڕهفیددار
نیگههبانهکانیش گیڕا .ههر یهکه پهلێکیان گی و به دوا خییان دا ڕایان کێشاو فڕێیان دایهوه نێو ژووره تاریکهکه .
دوا چهند حهوتویهک دوو پاسهوان هاتن و تێیان ڕاخوڕ که خی بپێچێیهوه تا بیبهنه زیندان ئاسای  .به دااڵنێکد درێدژ دا چداو
بهسیو بهدوا خییان دا ڕاکێشا .دوا تێپهڕکیدن چهند پێچێک دهرگایهک گهورهیان به ڕوودا کیدهوه ،چاوبهندهکهیان ل کیدهوه وه
دهسیوریان پێدا بچێیه ژوورێ .که سێکیان له نێو ژوور زیندانهکه باند کدید و پێیدان سدپارد کده جێگدا ئدهو هاواڵده نوێیده نیشدان
بدا .ژوورێک گهوره  01به  8مییی دهبو .بهاڵم نیزیکه  01زیندانی تێدا بو .بییه زۆر پڕ بو .جێگا زیندانییهکان بده رێدز بده بدن
دیوارهکانهوه ڕاخیابون .ههر جێگایه  2پهتوو و سهرینێک و سیندوقێک بچوک ل بو.
هیوا له مێژ بو کیمهڵه خهڵکێک ئهوهنده زۆر نهدیبو .ههم خیشحاڵ بو لهوه که ئاخیهکه له نێو کیمهڵێک زیندان دیکدهدا ژیدان
بهسهر دهبا و چیدیکه دهرد تهنیای ناچێژێ ،ههم دڕدۆن بو لهوه که دهب چین ههڵس و کەوتیان لهگهڵ بکا .زۆر پد ندهچوو
تا ئهو تهم و مژه بی هیوا بڕهوێیهوه .چونکه ههر به ڕۆیشدین مدهئمورهکان ،تدهواو خهڵکهکده لدهدهور هدااڵن و هێندده بهگدهرم و
بهخیش وهریان گی که هیوا ههسی دهکید چوهته نێو خهڵک گوندهکه خییان و له ڕاسی دا له زیندان ڕزگار بووه .ئدهو کده و
ههوایه بهسهر ئهو کیمهڵه خهڵکهدا زاڵ بو ،ههر بهجارێک زیندان لده بیدی بدیدهوه .بهشدێک زۆر هداو زیندانیدهکان ئاگایدان لده
خیڕاگی و بهربهرهکان هیوا ببو .زۆریان ڕێز ل دهنا و تهنانه وهک مامیسیا بانگیان دهکید .زیندانیهکان بیخییان بهرنامدهیان بدی
کا بهسهر بیدن ههبو .ئهوانده خوێنددهوار بدوون کالسد خوێنددن و نوسدینیان بدی نهخوێنددهوارهکان داندابو .ئهوانده سیاسد بدون و
زمان بێگانهیان دهزان ههم دهوره زمانهوان و ههم دهور سیاسیان بی ئهوان دیکه کیدبیوه .هیوا زۆر بهتینوی له دهوره زمدان
ئیگلیز و سیاس دا بهشدار دهکید .کات پشوشیان به خیشد دهبدیده سدهر .ههرچهندده ئیمکاندات خدیراک و پداک و خاوێنیدان زۆر
کهم بو ،بهاڵم پێکهوه ههرچ ههیان بو دابهشیان دهکید .هێندیکیان که له دهرهوه وهزع ماڵیان با بو ،زۆرجار پوڵیان بی دههدا
و به ڕیگا پاسهوانهکان دا خواردهمهنیان دهکڕ  .ئهوانیش له گهڵ زیندانیهکان دیکهدا بهشیان دهکید .له سهر یهک وهزع هیوا به
بهراورد لهگهڵ زیندانه تاکه کهسیهکه زۆر خی ببو.
به تایبه به قسه خیشهکان هاو زیندانیهک گیران بێژ ،بده نداو ڕهسدوڵ ندادر زۆر کدهیفخی بدو .ڕهسدوڵ ندادر هدهم دهند
خی بو و ههم حیکایهتخوان و قسه خی  .له گهڵ هیوا زۆر ببو به ڕفیق .بهتایبه لهو کاتهوه که زانیبو لده سدهر چد گیدیاوه
و چین خی ڕاگیتوه .ئداخی بیخیشد لهسدهر هدهمان ڕێبداز گییابدو .ڕهسدوڵ ندادر هدهم گدیران بدی هاوڕیکدان دهگدو و هدهم ندهقڵ
بیدهگێڕانهوه .کابیایهک دیکهش ل بو که هیوا زۆر کهیف پ دهها  .کهسیک شیێییکهو قسه خی بو .دهیگو هی خهتایهک
نهبوه تهنیا له سهر شێییکهی گییاوه .دهیگو جنێوم به شا و شابانو داوه بییه گیتویانم.
پییۆ به بهردهم ڕیز زیندانیهکان دا دهگهڕاو ههرکهس شیێک خواردن لهبهردهم بوایه لهگهڵ دهبو به شهریک .ئهوه شوتیه،
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شوت شیینیشه ها ب خهبهر نهب  .ب ئهوه خوڵق بکهن قاشه شوت خی ههڵدهگی و به پێهوه دهیخدوارد .ئدهو قده موالقدات
نددهبو .هددی کددهس لێد نهدهپیسد و هددی کددا شددیێک بددی نهدههاتدده زیندددان .بددهاڵم زیندانیددهکان خیشددیان دهویسد و بددهتێکڕای لدده
ههموان زیاتی بهردهکهو  ،چونکه ههموان بهشیان دهدا .خیراک زیندان بهش کهس نهدهکید .ههم له بار چینیهوه و ههم له بار
چهندییهوه شییک ئهوتی نهبو که بیوان پشی پ ببهسی  .بییه زوربه زیندانیهکان له مداڵ خییدان ڕا پوڵیدان بدی دههدا و بدهو
پوڵه ئهوه پیویسییان بایه دهیان کڕ  .دیاره ههموشیێک بی ئهوان به دوو قیمه دهکهو  .چونکده دهبدو لده ڕێگدا پاسدهوانهکانهوه
بیکڕن و پاسهوانهکانیش نیوه پوڵهکهیان به ناو پادا ههڵدهگی بی خییان ،یا له قیمهت شیومهکهکاندا فێڵیان دهکید.
پییۆ جار وبار حهییان دهگوتن .دهنگ خی بو ،بهاڵم حهییانهکان هیچیان به سهر هیچهوه نهبو .ههرچ به سدهر زار داهاتبدا
به شێوه حهییان دهیگو .
س ساڵ ڕهبهق هیوا له زیندان دا مایهوه .ئاگی جواڵندهوه  04 - 04بده تدهواو کوژابدیوه .ڕژیمد پاشدایهت ههسدی بده ئدارام
دهکید .بییه بڕیار دا ژمارهیهک بهرچاو له زیندانیهکان ،به تایبه ئهوانه که به خهتهر نهدهزانین ئازاد بکدا و مندهتێکیش لده
سهر کهس و کار زیندانیهکان و خهڵک به گشی بکا .هیوا بهر ئهو لێبوردنه گشی یه کهو و له زیندان ئازاد کیا.
هاتنددهوه هێددوا بددی گوندهکددهیان وهک جێژنێکد گددهوره وابددو .ژن و پیدداو و پیددی و الو چوبددون بدده پیییددهوه .مددام هیمددهر دوو حددهیوان
سهربڕیبون و ههمو کهس گوندهکهیان بان کیدبو .دایک و خوشک خییان ڕازاندبیوهو به نێو ژندهکان دا دهگدهڕان و بده پێکهنیندهوه
بهخێی هاتنیان دهکیدن .زارا دهزگییان که هدهر بده دیاریدهوه دانیشدیبو و هێشدیا شدو ندهکیدبو ،بده حهسدڕهتهوه چداو لده هیدواوه
بڕیبو و زهوق خیشهویسی جواڵبو .هیوا جارو بار ئاوڕێک لد دهداوه و شدهپیلێک لده ناڕهحدهت بهسدهر دهم و چداو دا دهگدهڕا و
پاشان ڕووناك به دڵ دا دهگهڕایهوه .ژن و پیاو دهسیه دهسیه دههاتن و هیوایان ماچ دهکید و بهخێی هاتنهوهیان دهکید .کهس نده
دهویس لهو کاروانه بهج بمێن و ههمو خییان دهکوتا زووتی بگهنه هیواو ماچ کهن .زارا خی له نێدو ڕیدز ژندهکان هاویشد و
خی گهیانده هیوا .ب ئهوه گوێ بداته دهوروبهر و له ئاکام ڕهفیارهکه بییس  ،دهسدی هیدوا گدی  ،مداچێک کدید و فیمێسدک
بدده چدداوان دا هاتندده خددوار .هیددوا تددهکانێک خددوارد و لدده بددن لێوانددهوه کددوت دهمهددهوێ ب د بیددنم .زارا بدده ئهسددپای گددوت بیینددانم
مهکولێنهوه.
چهند ڕۆژێک ههر میوان و سهردان هیوا بو .کاتێک دهور چدی بدوو خدهڵک وهدوا گیفیدهکان ڕۆژانده خییدان کدهوتن و هیدوا بده
تهنیا مایهوه ،ئارهزوو هاواڵهکان ناو زیندان دهکید .هیوا گیڕابدو ،لهگدهڵ دهورو بدهر خدی ناتدهبا بدو .گاڵیده بده قسدهکانیان
دههددا و پێد سددهیی بددو کدده هددهمو باسددهکانیان لدده چوارچێددوه مددهڕدار  ،کشد و کدداڵ و باغدددار دا بددو .باسددێک لدده مددا  ،ئددازاد ،
دێموکیاس د  ،ئیمپییددالیزم و سددهرمایهدار نددهبو .ئهگددهر مهجلیسددهکه زۆر تایبددهت و خیمدداڵ بایدده ،باس د پێشددمهرگه ،کوردایددهت و
زوڵم عهجهمان و دهوڵهتیش دههاته گیڕێ .بهاڵم به زمانێک زۆر ساکار و دوور له بهکار هێنان تێیم سیاس  .هیوا بڕێک لهگدهڵ
ئهو جیره باسانه نامی ببو .زۆر واژه سیاس و باس تییریک سیاس فێی ببو.
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بهاڵم پا ئهوه که دهور و بهر چیڵ بو خی له زیندانێک گهورهتی دا دهدی  .زیندانێک کده هیچد بدی ئدهو تیددا ندهبو .تهنانده
وهک زیندانهکه دیکه پێخهفیک و خیراکێک نهمی نهژیش پ نهدهدا .له گوندهکه خییان نه دهتوان بحاوێیهوه ،چونکه بهردهوام
لدده ژێددی چدداوهدێیی پاسددگا و سددیخوڕ حکومدده دابددو ،کدده لدده دهراوسددی خددی دا بهسددهریانهوه کیدبددو بدده خهبددهرچین .لهسددهر هددهمو
جوڵهیهک بانگ پاسگا دهکیاو له پیسیاران دهگییاو ههڕهشه ئهوه ل دهکیا که بهڕێ کدهن بدی سداواک .پدا ماوهیدهک کدور لده
ژیان ئاسای نێو گوندهکه خییان به تهواو ماندو بو .ئهو ههمو چاوهدێییه که بهسهریهوه بو هێنده دیکه ماندوو کیدبو.
له ڕۆژێک بههار دا که الوان ئاوای به سهرێک پڕ ههواوه بهرهو سهر جیگه و کانیاوهکان دهڕۆیشین و له سهر جیگده ئاوهکدان لده
دهور و بهر کانیاوهکان خهریک خونچه و گوڵ چنینهوه بوون .هیوا وهک پیاوماقووڵێک الو به ههنگاو گهوره و لهسهر خی کده وهک
ئهوه دهچو ههنگاوهکان خی بژمێیێ ،له ئاوای وهدهر کدهو و ڕێگدا نێدو بدا و کانیاوهکدان گیتده بدهر .تدهنیا شدیێک کده لدهو
ساتهوهخیه دا دڵ هیوا خی دهکید و ئارام به ڕوح و جهسیه دهبهخش  ،بین گ و گوڵ کهژ و کێوهکان کوردسیان بو .پڕ به
ههمو گهروو خی ههناسه ههڵدهمش و ئارام دێنایه نێو ههناو خی .
کیژ و کوڕان ئاوای به ئیحییڕامدهوه چاویدان لد دهکدید و هدهرچ ده گهیشدی سداڵو لد دهکدید .هێنددێک لده کچدهکان سدهرتاپا
هیوایان له نهزهران دهگی و زهردهخهنهیهک شهرمێونانهیان بی دهکید .هیوا ب ئهوه چاوان بگێڕێ ،یا سهرن بداته دهوروبهر به
هددهنگاو ژمێییددهوه درێددژه بدده ڕۆیشددینهکه بددهرهو دهرهوه ئدداوای دهدا .کانیددهک لدده دوا نیزیکدده هددهزار مییددی لدده دهرهوه ئدداوای
ههڵدهقوڵ  ،سهکییهک بهدهوردا کێشیابو و حهوزیک گهوره له بهردهم کیابدو .هیدوا ئداوڕ نهدایدهوه تدا نهگهیشدیه سدهر کانیهکده.
هێنده له نێو بیی ئاڵیز خی دا نوقوم بو که ههسی به بون کهسیک دیکده لهسدهر کانیهکده ندهکید .قدیڵ هدهڵماڵین ،چدی سدهر
چیکان و دهسی له ئاوه که ڕۆکیدن و دوو لوێ ئاو به دهم و چاو داکیدن .ههناسهیهک قووڵ ههڵکێشا و ههسیایه وه سهرپ .
له پڕ دهسیێک هاته سهر شان  .ئاوڕ دایهوه سهعید ڕفیق بوو .باوهشیان پێک دا کید .سدهعیدگیان چدین ؟ کدوڕ بدا ئداوام لد
دهپیس  .هیواگیان بڕوابکه له ماڵ نهبوم کاتێک هاتیهوه .ڕاسی دوایه ههمیشده حهسدهنه زهرد جاسدوس لده دهورو بدهر ماڵێیدان
دهبینم و نامههوێ دیسان ڕاپیرت ل بدرێ که کیبونهوان دهکه و خهڵک له دهور خی کیدهکهیدهوه .بیالده ئدهمنیش هدهر لده ژێدی
چاوهدێی دام .لهو ماوه دا چهند جار بیدویانمده سداواک و بده ماند ڕایدان گیتدووم و بده کهفالده ئازادیدان کدیدووم .هدهمو جدارێ
ههڕهشهیان ل کیدووم که ووریا بم و جم و جیڵ وا نهکهم گومانیان بی پهیداب  .بییده دهبد زۆر ووریدا بدین .ئهگدهر بده قسده مدن
بکه ئهتی بچیه شار باشییه .با تیزێک لهبهر چاوان وون ب  .بدا هاتنهوهکده کدین ببد و پهروهندهکده سدهر ههڵنهداتدهوه .ئدهو
جاره ب گینهوه ،به هی نهجات ناب .
ڕاس دهکه سهعید گیان .بیخیشم زۆر بیی لهوه دهکهمهوه .بهاڵم به چ ئیمکاناتێکهوه بچمه شار  .بده چ بدژیم و چ کدارێکم لهدهسد
دێ .ده لهوانه گهڕێ .باس خیتم بی بکه ،چ کیدوه .ژن هێناوه ،منداڵ ههن ،یا ههر وهک خیم زگورت .
قاقا پێکهنێن سەعید؛
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بی پێدهکهن بیاله ،بێشک پێشم کهوتویهوه .دنیا ئاوایه ئید  .زۆر خیم له تی پ ئازاتی بو ،ئێسیا ئهتی پێشم کهوتویهوه.
چ ل وهشارم بیاله ژنم هێناوه و دوو منداڵ جوانیشم ههیه ،کوڕێک و کچێك .ئیشااڵ بیتی قیڵ ل ههڵدهماڵین .غدهم ندهب .
ئهگهر السار خی نهبوایه ئێسیا ئهتی ژن ههبو .دهزان زارا چ کید وهخیێک بیسدی دهسدی لد هدهڵگیتوه و ڕا گهیانددوه بدا
لهسهر من مهحیه ندهب  .ئدهو کچده بهسدیهزمانه هدهتا چهندد ڕۆژان هیچد نەدهخدوارد .دوومانگدانیش کدهس نده د لده ژوورێ بییده
دهرێ .داسیان عیشق زارا ویید سهرزمان خدهڵک ئداوای و تهنانده دێیدهکان دهور و بدهریش بدو .فدهقیدیه دوا ئدهو خهبدهره
ههر خی ڕاگی و چەندین جار خوازبێن هداتن هدهر نده كدیدو چهندد جدار وهاڵمیدان داوهتده جدهناب کده ئهگدهر بیهدهوێ ،زینددان
ئهبهدیش ب له سهر ڕادهوهسی  .جانازانم ئهتی چ کیدوه و داخوا بهڕاسی وابوه ،كه بیخی نه ویسیوه له سهر ڕاوهسی ؟
ڕاس وابوه سهعید گیان .ئهمن نهم دهتوان ئهو کچه به دیار خیمهوه دانێم و چهندین ساڵ له چاوهڕوان دا ڕابگیم .چارهنوسد مدن
هی مهعلوم نهب  ،خوا ههڵ نهدهگی بهدیار منهوه دانیش  .بییه تهنانه ئهو ههڕهشهیهشم بی نارد که به دیاریشمهوه دانیش ،
ئهگهر له زیندانیش بێمه دهر ،نا هێنم.
باشه بی وا کید .خیش نه دهویس ؟ ئاخی چ ب ئاقڵێک ئهو ئاسکه خیشناوێ .ئیسیا دهڵێ مانگ چاردهیده ،هێندده جوانده .لده
خانمهت و کابانییش دا به ناوبانگه له ئاوای دا .دهڵێن ههتا یهکێک کهر نهب  ،یهکێک دیکه نان ناخوا .ڕاس وا ل ها  .بدم
بوره هیوا گیان ،بهالم بهڕاسی ههمزه حاج کهریم  ،ڕاس به سدهر خهزنده تدی دا کدهوتوه .ههرچهندد مداڵم حهقده ئدهویش خدی
ئاسای ههتا بڵێ کوڕێک چاک و الوێک قیزیشه .به ههر حاڵ ئهگهر واش لێهاتوه و ئهتی له قیس خی داوه ،زارا خهسدار ندهبوه.
بهالم ههرچهند گییا ههمزه خواسیویهت و بیره قهولێكیان داوه ،وهک بیسیومه دڵ ههر به تیوهیه ،جا نازانم تازه چ دهكه .
هیوا ههناسهیهک ههڵکێشا .بڵێم چ سهعید گیان .بهرێ وهڵاڵ ڕاس لهبهر ئهوه خیشم دهویس  ،نهم توان ئهو غهدره لد بکدهم
و به دیار خیمیهوه دانێم .ههرچهندد پێموایده کدات خدی بیتیشدم بداس کدیدوه ،کده دڵده نهخیشدهکه مدن لده جێگایدهک دیکده بده
تهڵهوه بووه .جا نازانم ئهو چ بهسهر هاتوه .دیاره ئهوهیان ههر خیشهویسی بوو ،ناو من لهسهر نهبو.
ڕاس دهکه کهڵهک ،وهبییم هاتهوه ،بی باس کیدووم .مامز

دهڵێ وه نیه؟

ڕاس وایه .ئهو مامزه قه له مێشکه شێیهکه من دهرناچ  .پێش ئهوه به چاو موشیهر تهماشا زارایه بکهم ،دڵم له ال مدامز
به تهڵهوه ببوو .دوای که هاتمهوه دێ و زارایان پێناساندم و قسهم له گهڵ کید ،لێ ندا شدارمهوه ،ئدهویش لده دڵدم دا جێد خدی
کیدهوه .باشه با لهوه گهڕێین و بچینه سهر باسه ئهسڵیهکه .هی خهبهرێک له تێکیشهران ههیه.
چییه ،دیسان سهر ل دهخورێ و دهتههوێ سهرمان بده فهتدهڕا بدده ؟ دوا گییاند تدی زۆر شد قدهوماوه .بەشد زۆر ڕێبدهران و
پێشمهرگه ئازاکان شههید بوون .ژمارهیهکیان دهرباز باشور کوردسیان بوون ،که لهوانیش بهداخهوه بهشێکیان خیاندهتیان پد کدیاو
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تهحویل حکومهت ئێیان درانهوه و شههید کدیان .گییدا لده باشدوریش دوو دهسدیه هده بدوون .دهسدیهیهکیان لده لده ال مدام جدهال و
دهسیهیهکیشیان لده ال بدارزان بدوون .دوا دهسدیپێكیدن موزاکدهره دهڵدێن مدام جدهاللیش چوهتدهوه ال بدارزان و ئیمده هدهمو لده
دهور یهکیی کیبونهوه و کابیایهک زۆر زاناو تێکیشهر له دهرهوه ڕا هاتوهتهوه و سهرۆک ئهوانه خیمانده .دهزاند ئدهو قسدانهم لده
ک بیسیوه ،له کاکه حوسێنم که ماڵ له سلێمانیهیه .سمایل لهبییه ،پێشمهرگه بو له گهڵ شههید مامیسیا ئاواره دهگهڕا .ئدهویش
ئێسیا ماڵ له سڵێمانیەیه و لهوێ کاسبیه دهکا ،ڕفیق کاکمه .ئهمن که چوبومه ئهوێ له ماڵ کاکم دییم و زۆر باس بی کیدم.
ده سهعید گیان بیم باس که وهک سمایل ده گو ئهوان ئێسیا له کوێن؟
نازانم له کوێن ،بهاڵم سمایل زۆر تاریف ڕێبهر ئیسیا حیزب دهکید .دهیگو ئهو ناو دوکیور قاسملو یده .خدهڵک زۆر دهیناسدن و
باس دهکهن .دهڵێن چهند کهس دیکهش له ئهروپاوه له گهڵ هاتوهتهوه .دهیگو له گهڵ مدهال مسدیهفا نێدوان خیشده و لده وێدش
ڕیز ههیه .وهڵال ڕاسییهکه کاک سمایل دڵ زۆر خدی کدیدم .هێندده خهبدهر خدی دامد لهسدهر حیزبد دێمدوکڕات کوردسدیان،
ناسیر کارهسات  04 - 04تم لهسهر دڵ سووک بو.
باشه سهعید پهیوهندیان نهگیتووه .هی خهبهریان نییه له ال خیمان ،نهگهڕاونهوه.
دهڵێن ڕۆژنامه و شی وایان ناردوهتهوه .گییا مهال فهتاح ناوێک ،لهگهڵ یهک ،دوو کهس دیکه ،که یهکێکیان خهڵک گهناوێ بدوه و
ناو محهممهد بوه ،هاتونهوه و یهک بار ڕۆژنامهیان پ بوه .بیادهرهکه تیشیان بدی بداس کدیدم .بده مداڵ و دا چونده نێدو شدار
سهردهشیێش و ڕۆژنامهیان باڵو کیدوهتهوه .داویانه به و کهسانه حیزبین .ئهوهندهم لده مدهال خالیدد بیسدیوه .ئدهمن بدی خدیم کهسدم
نهدیوه ،بهاڵم ڕاسییهکه ئهمه خیمان ڕێک خسیوهتهوه و یهکیی دهبینین .ئدهتی جدارێ سدهرهقوته مهکده ،کینیڕۆڵد زۆر لهسدهره.
ئهمن ههر خهبهرێکم پ گهی  ،پێ دهڵێم.
باشه سهعید گیان ،بهاڵم توخوا ب خهبهرم مهکه.
زۆر باشه کاکه گیان ،ئێسیا ئهگهر ئیجازه لهسهر ب ئهمن دهڕۆم ،هێندێک کارم ههیه ،یهکیی دهبینین و ئاگامان له یهکیی دهب .
تا درهنگانێک هیوا لهسهر کانیاوهکه مایهوه .له دهریا بییکیدنهوهدا نقدووم ببدو ،هدهر وهک ئدهو کاتده پدێش گییاند کده ماوهیدهک
دوور و درێژ له گهڵ زات خی دا کێشه ههبو .ههڵبژێیێ بی ژیانێک ئاسوده و ب دهرد سهر و ئهرک نهتهوهی و نیشیمان لده
بیی به رێیهوه ،یا دیسان له گژ ههوراز پڕ تهن و چهڵهمه خهبا ڕاچ و ههمو گیی و گیفد و دژوارییدهکان ئدهو ڕێگدا پیدیۆزه
به دڵ بکڕێ.
پا ماوهیهک زۆر بیی کیدنهوه ،ههروا بزانه له کاروان بهج ماوه ،به نهرمه غار بهرهو ماڵ بیوه .به جیرێک دهڕۆی که ههسی
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به کهسان دهور و بهر نهدهکید .تا نیزیک ماڵ خییان بیوه ،چهندین کهس به پهنا دا ڕۆیشین ،بده ڕێدزهوه سدهالمیان کدید و بده
سهرسددوڕمانهوه چاویددان لدد کددید ،بددهاڵم هیددوا بدده شددێوهیهک نددا ئاسددای خێددیا بدده پددهنایان دا تێدهپددهڕ و جددار وابددو وهاڵمدد
سهالمهکانیش نهدهدایهوه .ههر بهو خێیاییه ڕۆی تا گهیشیهوه ماڵ  .دایک له دوورهوه به پیییهوه ها و باوهش پێدا کید.
له کوێ بوو شیڕه سوار ،دڵم دهرها و ههر نههاتیهوه .توخوا ڕۆڵه ئید بدهم الو ئدهوال دا مدهڕۆ .هیدوا گیدان ئدهو جدار بدی ئێمده
به ،کوڕ خیم ئێمه بهشمان پێوه  .ئا ههر ئێسیا یهکێک هاتبو ب بین  .زۆر چاوهروان کید ،ههر نههاتیهوه ئاخی به ههناسده
سارد ڕۆی .
هیوا له دهریا خهیاڵ خی دا پێ وابو یهکێک له هاوڕێیان هاتوه بی ال  .وهک له خهوێک خی وهخهبهر هداتب ڕاچدهن  ،ئده
چ ل ها  ،بی ده هێش بڕوا.
ئ ڕۆڵه خدی كد و دهزگییاند خدهڵک بده مدن ڕانداگییێ .بهسدیهزمانه بده هدهزار تیسدهوه هداتبو ،لده مداڵ چداوهڕوان بدوون و نده
دهتوان هێنده لێیهب  ،تا پ دهزانن.
هیوا دیسان ههڵبهزیهوه ،ئهتی باس ک دهکه ؟ مەگهر ڕفیق من نهبو هاتبو.
چییه کوڕه جوانهکهم ،نهکا چاوهڕوان کهسێک بکه ؟ نهکا دیسان خی له خهتهر باوێ و ئێمه لده بیدی بچێیدهوه .ڕفیقد چد  ،زارا
هاتبو ،زارا .ئهو کچه شی ،و شهنگه که به هی و خیڕای له له چاوهڕوانی دا ڕاگی .
ئاها ،زارا ...ئهرێ وهزع چینه؟ له به دهزگییانهكه ڕازییه.
جا بڵێد چینه کوڕ خدیم .ئێسدیا دڵد هدهر بدی تدی دهکدورکێن و بده عالدهم ئاشدکیا حدهزێ لد دهکدا و هدهر خدی بیتدی دانداوه،
ههرچهند ماڵ بابیش له داخ تی كه وهاڵم دابو با شو بكا ،قهولیان بهوكوڕه داوه .ئهو دهڵ یا بدی هیدوام ،یدا بدی گڵد  .ئهگدهر
ب دیایه چ دهکید ،به خودا ههتا ڕۆیشیوه فیمێسک ڕانهوهسیاون .زۆر لهوه پهشیمان بو که به قسده کدیدوو و ڕهزایدهت داوه
خوازبێن ب و بیرهقهولێك داوه .دهیگو ئهو لهزیندان دا بوه و له بهرخاتی من ڕهزایدهت داوه مێدید بکدهم .ملد مدن شدک ئدهمن
بیچ له بهر خاتی و ڕانهوهسیام و خێیا به قسه ویم کید و ئهو قهولهم دا.
هیوا:
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ئهو ڕۆژه که هاتمهوه دییم ،خی به نێو ئاپیرا خهڵکهکه داکید
و هاته بهر دهمم .بهڕاسی ههروا جوانه .نیوه ئاهێک ههڵکێشا.
ئهیی ڕۆڵه ،ئهرێ وهڵاڵ دهڵێ گوڵ اللهیه .ههتا بڵێ جوانهو ههتا بڵێ ڕێدک و پێکده .چهنددم پد خیشدبو ببێیده بدووکم ،دهڵێد
چ خوا به نسیب نهکید ،دهتیسم تازه له قهول خییان پهشیمان نهبنهوه .غهم نهب کوڕم ،لهویش جدوانیی و ڕێدک و پێکیدی بدی
دێنم .بهوزوانه ئیشااڵاڵ دهب دهس به کار بین .یهکێکم پ شک دێ ،ئید ناب قسهم له قسه بکه .
دایه کوا وهخی ئهو قسانهیه .ئهمن جارێ نازانم چم بهسهر دێ ،دهڵێن ڕێدو لده کونێدوه ندهدهچو ،گهڵشکیشد لده گدهڵ خدی دێندا.
ئهمن جارێ خیم پ بهخێو ناکیێ ،پوڵ ژن هێنانێم له کوێ بو.
ڕۆڵه خهم نهب  ،ئهو بابه فهقییه ههر له دوو تمهن تمهنێک وهال ناوه و پێ گوتوم ها نازێ بیخه سهر پوڵهکه ژند هیدوا .
ئێسیا هێند خڕ بوهتهوه هی غهم پوڵی نهب  .ههر دهس لهسهر دان و بڵ بیم بخوازن ،فکی له پدوڵ مهکدهوه .بدی بژێدویش خدوا
مڵک و ماڵێک داوه ،له گهڵ بابهکه ڕهنێو بێنن ،پدهکمان ناکدهوێ .لده خدوا بدهزیاد بد  ،ئێسدیا میدوه و سدهوزه و دار و بدهردیش
پوڵ دهکهن ڕۆڵه .مڵک مه بهراوه ،ههمو شیێک ل دهب  .دهجا غهم بهخێو کیدنێش نهب  .له فکی ئدهو دایدک و بابده پیدیه
دابه .دهیانههوێ پێش ئهوه بمین منداڵ تی ببینن.
دایه گیان ئهمن جارێ بی خیشم نازانم چ دهکهم و چم دهوێ ،دهتههوێ ژنێکیشم به دیارهوه دانێ .
ئا ڕۆڵه ،به خوا وادیاره ئێسدیا ئاقد ندهبوو و تدهمب ندهبو  .بدهو قسدانه لده کیڵد نابمدهوه ،ئدهوه بزانده .بده خدوا بدیره
قسهیهکیشم ل کیدوه .ناب ئهوه له قیس خی بده  ،کهلێن نازدارێ ههر بهوه پڕ دهبێیهوه .ماشااڵاڵ هدهر شدیینه لده بدهژنێ
بفکی  ،ڕۆڵه به قسهم بکه له قیس خیت مهده .دوایه نیشان دهدهم جا ئهو کات ت دهگه بی وا لێ به پهلهم.
هیوا ویسی ههر له کیڵ خی بکاتهوه؛ باشه دایه گیان دوایه قسه ل دهکهین.
له دهروازه دهرێ دهنگ پێیان ها و به دوا دا تییقه پێکهنین ژنانه .هیوا سهریک هێنایده سدهر پهنجدهره  .دوو ژیند جدوان
الو بهرهو ههیوان سهردهکهوتن ،که به جوان سهیی کیدن نازدار کینه دهزگییان و نازێ خوشک بوون .هدهردوکیان جدوان و ڕیدک
و پێک بوون .هیوا به دڵێک پڕهوه چاو له نازدارێ دهکید .له مێشدک خدی دا ئدهو ژیانده سداده و بد دهرد سدهره دێنایدهوه بیدی
خی که له گهڵ نازدارێ زهماوهند کیدبو .دوو منداڵ جوانیان ههبون ،له وهرز کش و کاڵ دا ئهو لهسهر زهویهکان کار دهکید و
نازداریش ال نیوهڕۆیه به لهنجه و الر نان بی دێنا .له بن داره گهورهکه سهرهوه زهوییه کهیان بهڕهیهک بدی ڕادهخسد و سدفیه
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بی پان دهکیدهوه ،پا نان خواردن سهرخهوێک دهشکاند و هێندێک نازدار له ئامێز دهگی  .نازدار هاوار دهکدید ،پیاوهکده توخدوا
دهس ههڵگیه ،خهڵک تهماشامان دهکهن ،حهیامان دهچ  .هیوا لدهو خهیااڵنده دابدو کده دهرگدا ژوورهکده کیایدهوه و ندازێ خدی بده
هیددوا داداو هددهردوک الچدداو مدداچ کددیدن ،دهک دهبددهر سددهر گددهڕێم شیڕهسددوارهکهم .خوشددک بدده قوربان د ب د ئددهوه چییدده دهڵێ د
کهشییهکه غهڕق بووه .هیوا ههر وهک له خهوێک قووڵ ڕاچڵه کیب  ،یهک پ ڕاسد بدیوه .ئد خوشدک بدهخێی بدێن هدهر ئاگدام لده
هاتنیان نهبو .نازدار به نازهوه چاو له هیوا دهکید و زهردهخهنهیهک سدیحیاو لده سدهر لێوهکدان نیشدیبیوه .هیدوا ڕوو تد کدید،
فهرمو ..دد دانیشه ،فهرمو .تا ئهوهنده بی گوتیا ئارهق به نێوچاوان دا هاته خوار.
نازهنین دهسی لهسهر شان زارا دانا ،دانیشه خوشک  ،شهرم ناوێ ماڵ خیته .خوا ڕوو زهمانه ڕه کا ،دهنا دهبو ئێسدیا ئدهتی
فهرمو مه کیدبایه .له ڕاسی دا دهبو ئێیه ماڵ تی بوایه .ههرچهند له هدهردوکیان دهفکدیم ،قیچدهم لده جدهرگ دێ کده بدی یدهک
نهبوون .دهزان چهنده لێک دێن؟
نازدار به ئهسپای دانیش و داوێن نازێ گی و با دا ،دانیشه له الم خوشک  ،قسه وا مهکه ،خدوا ئدهو خیشدیه بده مدن ڕهوا
نهد  ،ئید با وه دوا چوان نهکهوین .زۆرم پ عهیبده ئهگدهر ئدهو قسدانه دهکده  .لده بدن لێواندهوه ،بدا کدهمێک لده ال دانیشدین و
بڕۆین ،وهخیه ببمه قهتیهیهک ئاو .نازهنین زار بیده بن گوێ  ،ئهد نه دهگو پێ خیشه جارێک دوو به دوو لده گدهڵ دانیشد
و گلهی ل بکه که بی وا کید؟ بی به وهاڵمان شێی کید ههتا شوو بکه ؟
نازدار ،جا چوزانم ،ئێسیا پێموانییه قسهم بی بێن.
نازێ ئهمن ئێسیا به جێیان دێڵم جا کهیف خیتانه .کچ دڵم ڕادهوهسی  ،دانیشه دهنا ههڵدهسیم دهڕۆم.
هیوا:
ئهو سی و خورتهتان له چییه؟ غهیبهت من نهکهن.
نازێ ،ئهرێ وهڵاڵ هێند غهیبه دهکهین ههتا دڵمان ئاو دهخواتهوه .دهزاند چد لد کدیدین .دهزاند چ زوڵمێکد لده خدی و لدهو
دهسیه خوشک و دشویهم کید .با بیخی به گژ دا بچ  ،ئهمن دهچم چایهک سداز دهکدهم .پێد بڵد بدی وا کدید .ندازدار خدهریک بدو
ههسی  ،هیوا داوا ل کید دانیش  ،ئهویش پێ خیشه دوو قسان بکهن.
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نازدار سهر بهردابیوه و جار و بار له بنهوه چاوێک له هیوا دهکید .هیوا تێیهوه ڕامابو ،ههر وهک ئهوه بی یهکدهم جدار چداو پد
کهوتب و له ههوهڵ نیگادا ئاشق بوب  .ماوهیهک هدهردوکیان بد دهند ماندهوه و تدهنیا جدار و بدار بده چداو و بدیۆ لده گدهڵ یدهکیی
دهدوان .نیگا کان ههردوکیان ئاشقانه بوون.
له پڕ هیوا پهرده ب دهنگ دڕاند و به دهنگێک لهرزۆکهوه کوت  ،نازدار خیشبهخید  ،دهزگییانهکده خدی دهوێ ،ئدهویش ئدهتی
خی دهوێ .دڵ لێ ڕاز .
نازدارکه تێمابو چ بڵ  ،فیمێسک به چاوان دا هاتنه خوار و به دهنگیک نیوه گییانهوه ،کوت :
جددا ڕاز نددابم چ دهکددهم .ئددهمن لدده دنیددا دا لدده تددی زیدداتی کهسددم خددی نهویسددیوه ،بددهاڵم وهخیێددك ئددهتی وهاڵمد داوه مێددید بكددهم و
چاوهڕوان تی نهكهم و بابیشم له ڕقان خێیا دهمدا به كهسێك دیكه چ بكهم .ئهو ئهمن خی دهوێ وشێی كیدووم بدم گوێزێیدهوه ،
بهاڵم دڵه که من کیم و نهخیشه ،ههر له فکی تی دایه تا ئێسیا ههر بههانان دێنمدهوه و دهڵدێم بدزانم ئدهتی چ دهڵێد  .ئداه
من دهتگیێ ،قه خیش له خی نابین  .ئهمن حازر بوم ههتاههتایه چاوهڕوان بکهم ،ئاوا بده زهبدی زۆر کارێکد کدید بده شدووم
بدهن ،گهروو گییا و دهسی کید به گییان .
هیوا ناخود ئاگا ،ڕاس بیوه و چو لده پدهنا دانیشد و بده هدهمو تواندا خدی باوهشد لد دا .تدهنیا بده خداتی ئدهوه کده خیشدم
دهویسی ئیجازهم دا مێید بکه  .پێمخی نهبو بده ڕهنجده ڕۆید بده دیدار مندهوه دانیشد  .ئدهمن بده تدهما خدیم ندهمابوم و پێموابدو
ئهگهر ئیعدامیش نهکیێم ،ههتا پیی دهبم ههر لده زینددان دا دهمدیم ئدازاد نداکیێم .خدوا ڕوحمد پد کدیدم ،لده ژێدی شدکهنجهدا خدیم
ڕاگی و زیندان کهمییم بی بڕایهوه .دوایه ئهو عافواته ها و نهجاتم بو .ئهگهر بدم زانیایده وا زوو ندهجاتم دهبد  ،دهمگدو لده
سهرم راوهسی  .دهڵێ چ  ،خوا به نسیب یهکیی نهکیدبوین .جارێک د به توند ڕا گوشیو بده بد ئیخییدار دمد بده کوڵمیدهوه
نا.
نازدار کهمێک خی جواڵند و کوت بی خاتی خوا کهسێک بمان بیند  ،ئدابڕوم دهچد  .دهسد هدهڵگیه .لێفهیدهک لده تهنیشدییان قدهد
کیابو ،هیوا لێفهکه ڕاکێشا ،بهسهر خییان دادا و به ههمو توانا خی لێد هدااڵ .ندازدار ههناسده توندد ببدون و هدی قسده بدی
نهدههاتن .بهاڵم ههردهها شلیی دهبو ،تا وا لێها به تهواو خی به هیوا سپاردبو .هیدوا هدهرچ دهکدید نده دهتدوان دهسدی
ل ههڵگیێ ،ماچکیدن و مهمک گوشین و دهس تێوهردان تا دهها زۆرتی له ههسیێک قووڵ ئدارهزووی دا وون دهبدو .ئهگدهر دهنگد
پێ نازێ نههاتبایه ،دوور نهبو ههمو کینیڕۆڵێک له دهس بدهن .نازدار به بیسین دهنگ پێ نازێ لێفهکه لهسدهر خییدان البدید
و خێیا خی کیکیدهوه .هیوا خێیا گهڕایهوه جێگا خی و دانیش .
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نازێ که وهژوور کهو  ،به تهواو له وهزعهکه گهیش به اڵم وهسهر خی نههێناو له پهنا نازدار دانیش  .ده قسهتان کیدن؟
نازدار به دهنگێک لهرزوکهوه وهاڵم دایهوه ،جا چ پ بڵێم .سهرهڕا ئهو پهنده بهسهر هێنام ،دڵم نهها هیچ پ بڵێم.
هیوا له وهاڵم داکوت :
بیم باس کید ،که له چ حاڵهتێک دابوم و بیچ ئهو کارهم کیدووه .ههرچهند ئیسیا پهشیمان بین ،هی فایده نییه.
زارا وهک پاڵێک پێوه نێن له جێگا خی ههسیا و بهرهو دهرگا ڕۆی  ،وهره نازێ با بڕۆین ،ئهگهر ئهتی نایه ئهمن دهڕۆم.
نازێ ڕاوهسیه خوشک هاتم ،چین به تهنی بدهڕ دهکدهم .کاکده گیدان خواحدافیز ،ئهگدهر شدیێک بده دڵ داهدا بدانگم کده ،دهرمدان
ههمو بیینهکان دهبم ،ئهوه بزانه .به دایکدم بڵد سدپهین لده مداڵ خیمدان میدوانن .چدی بدن گدوێ هیدوا و بده گدوێ دا چهپاندد:
زارا دهبین .
هیوا دهسی بی ڕاداشین و خوا حافیز ل کیدن.
بهیان زوو کهسێک له دهرگا دا .هیوا دهرگا ل کیدهوه ،سهرکار مامهدال رهئیسد پاسدگا گوندهکدهیان بدو .مامدهدال ژانددارمێک
ئازهر ب سهواد و کهلله پوچ بو که له بههانده دهگدهڕا بدهزمێک بده دێهاتیدهکان بگێدڕێ و بدهرتیلێکیان لد وهرگدیێ .هدهمو خدهڵک
ئاوای له دهسدی وهزاڵده هداتبون .لهسدهر خدهڵک بێددیفاع و هدهژار زۆر توندد و تیدژ بدوو ،بدهاڵم کداتێک ڕووبدهڕوو قاچاخچیدهک
چهکدار دهبیوه ،زهندهق دهچوو .چهند جارێک خهڵک ئهویان لهدهس قاچاخچیدهکان ندهجا دابدو ،بدهاڵم دواید بدهزم بهوکهسدانه
گیتبو که نهجاتیان داوه ،بهبههانه ئهوه که چین بوو قاچاخچییهکه بهقسه کید و توانید ئدهمنیان لهدهسد دهربێند  ،کدهوابو
ئهتی هاودهسی قاچاخچیهکان  .کابیا فهقیی که نهجات دابو ،بده هدهزار حداڵ و بده بدهرتیل جدا دهتدوان مامدهدال لده کدیڵ خدی
بکاتهوه .ئهو کابیایهک چوارشانه ب ڕیخ بو که ههمیشه شاڵوارهکه بی شل بو .زۆرجدار خدهریک بدو بکهوێیده خدوار کده بهدهسدی
خێیا ههڵ دهکێشایهوه.چاوێک له چاوێک گهروهتی بو ،چاوهکان کهمێکیش له بااڵنس دهرچوبون ،ههربییه خێل دیار بو .به کدورت
بیچمێک سهیی ههبو .چاوێک له هیوا کید و تی ڕاخوڕ  ،چییه خوڵقم ناکه بێمه ژوورێ.
هیوا:
فهرمو جهناب سهرکار ماڵ خیته ئهو قسانه چییده ،فدهرمو .هێنددێک خدی ڕاوهشداند و هدا لده سدهرو وهتاغهکده پداڵ وهدهسدیه
نوێنهکان دا که به دیواریهوه ههڵچنیابون.
ڕوو له هیواکید:
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مام هیمهر لهکوێیه؟
قوربان له مهزرایهیه و پێموایه خهریک ئاوداشینه.
ئه کوڕ وهک تی الو بی چییه؟ بی ئهو پییه پیاوه دهنێی و بیخی له دیوهخان پاڵ داوهتهوه ،یا خهریک سی و خورت .
جهناب سهرکار سی و خور له گهڵ ک بکهم.
پێ وایه ئاگام ل نییه ،تا ئیسیا شه کاغدهز لهسدهر هداتوون ،ئهگدهر لده بدهر خداتی مدام هیمدهر نهبوایده لده مێدژ بدو بدهڕێم
کیبو بی شار  .ئێسیا ژاندارمهکان دیکه ئهو کاغهزانهیان دیوه و ئهگهر به جیرێک ڕازیدان نهکدهین لده وانهیده بدی ببنده مایده
دهرد سهر.
جهناب سهرکار ئهمن ئهو ههمو زیندانهم کێشداوه لده سدهر تاوانێدک کده ندهمکیدوه ،ئێسدیا ئیدد ئدهو قسدانه لهسدهر مدن کدین بدوون و
چیدیش منداڵه دێهاتیه نهزان و بهسیهزمانهکه جاران نیم ،ههر که ئێوهم د بییقم ،دهسیم له ئێخه بکهنهوه تا ئهمنیش کدارم پد
نهبن ،دهنا پێ وانهب نهزانم ئێوه خهریک چن و چین ئهو دێهاتیده ههژارانده دهڕوتێنندهوه .ئهگدهر زۆر سدهرم بخهنده سدهر ،بدڕوا
بکه ئهمن زۆرتی دهتوانم له ال مهقامات بااڵ بی ئێوه تێچێدنم .کدهوابو دهسد لده سدهرم هدهڵگین و کارتدان بده مدن ندهب  ،ئدهمنیش
دهسیم به کاڵو خیم دا گیوتوه با نه با ،ئێوه ههر وابکهن ،پهروهنددهتان لده ئد مدن خداوێن تدی نییده .تدازه ئدهمن لده هدی و
خیڕای و ب تاوان زیندان خیم کێشاوه و منهتم به هی کهس نییه .ئهوه له حاڵێدک دایده کده ئێدوه هدهزاران تاوانیدان کدیدوه و تدا
ئێسیا ڕۆژێک زیندانییان نهدیوه .ئهو کاغهزانه که باس دهکه بای پولێک کهڵک بی ئێوه نییده ،چونکده ئدهمن الند کدهم بهسدهر
سهد کاغهز وادا بازم داوه .خی لهو راپیرتانه مدوهیمیی ندین کده کدات گیدیانم لێیدان دابدوم .ئهگدهر بد دهنگدیش نداب  ،هدهرچ لده
دهسی دێ درێغ مهکه .ئهو کا ئهمنیش لهسهر ئێوه ب دهن نابم.
وادیاره چاک فێی بولبو زمانیه بوو له زیندان دا .بابه شیخیهکم له گهڵ کید بی وا دهور ههڵگی  .ئهوهنده بزانه لده گدهڵ
من ڕێک کهو لهوقسانه زۆر باشییه .بیخی دهزان ئهمن ههرچ ب پیاو دهوڵهتم و ئهتی له سهر ئهوه که دژ دهوڵه بدوو
زیندددان کددیاو و پهروهندددهدار  .کهڵهوهکێشد لهگددهڵ مددن مهکدده ،الند کددهم ئددهو قسددانه لدده ال مددن دهیکدده  .نددهچ لدده ال ئددهو
دێهاتیانه بیکه و لێم فێی قسان بکه  .ئید ئهوکات به ڕاسی نییمان تێک دهگییێن.
جهناب سهرکار کور و کیمانجیهکه ئهوهیه نه کار پێم ب و نده کدارم پد دهبد  .ئێمده ناشدیوانین ببینده دۆسدی یدهکیی ،کدهوابو
باشیی وایه دوور له یهکیی بکهین.
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مه مهدال :
بییه دهڵێن زیندان شاههنشاه وهک قوتابخانهیهک وایه و زۆر شی فێی دهکا .دیوته هیوا چین چهقاوهسو بوو ؟
بهڵ له زیندان زۆر ش فێی ئینسان دهکهن ،بهاڵم ههمو بهشهق.
مه مهدال ههسیایه سهر پ و بده بیڵده بدیڵ ڕۆید  .لده بدهر دهروازه ڕا هداوار کدید ،یدهکیی دهبینیندهوه .لهوکاتده دا مدام هیمدهر
باوک هیوا پێمهڕه له سهر شدان بدهرهو مداڵ هاتدهوه .مده مدهدال دهسدی لهسدهر شدانه بهتاڵهکده مدام هیمدهر داندا و کدوت  :وریدا
کوڕهکه به قسه زۆر زهالم زهالم دهکا.
مام هیمهر به زهردهخهنهوه ،جهناب سهرکار بی کوێ دهڕۆ بی نههارێ له خزمه دابین.
نههار چ مام هیمهر ،شامیشم له کوڕهکه وهرگی  .خواحافیز
مام هیمهر چو له پهنا هیوا دانیش و دهسیێک له پشی دا .چ به سهرکار مهمهدال گوتوه کوڕم .بی خدی لهگدهڵ کهسدافهت وا
دهرگیی دهکه  .هیوا ئید دهب دهس له سهرهڕۆی ههڵگی و له فکی ئهوه داب ماڵ و حاڵێک بی خی پێکهوه نێ .
هیوا کهمێک چوو دهفکیهوه .هدهروهک ئدهوه شدیێک لده دڵ دابد بده مدام هیمدهر بڵد و جدارێ کدات ندههاتب  .هدهرچ مدام هیمدهر
نسحهت دهکید و خه و نیشان بی دهکێشان ،ئهو ههر سهرێک دهله قاند و میهق لێوه نهدهها  .مام هیمهر له ههمو شدیێک بداس
کید .ژن هێنان بی هیوا ،گهورهتی کیدن ماڵهکهیان ،دهسیپێداهێنان ڕهز و باغهکهیان .وهزع نێو ئاوای و فزوولد حهسدهنه زهرد
که ههر وهک جار جاران بهسهریانهوه جاسوسه .دهنگی هاتنهوه پیشمهرگه لهگهڵ کاروان قاچاخچیان و ههسییار بوون سداواک و
ژاندارمهر و ئهرته بهو خهبهرانه .زۆر لهسهر ئهوه ڕۆی که وا نهزان لده زینددان ئدازاد بدووه ئیدد کاریدان پد نییده و دهتدوان
ههرچ به دڵ بو بیکاو بیڵ  .پی گو ڕۆڵه دهب زۆر ئاگا له خدی بد  ،لێد لده بههاندهن و بده هاتندهوه قهڵسدن ،چدوکییین
جووڵه بکه دیسان له زیندانێ قایم دهکهن و ئهو جاره نهجا بون نییه .ڕۆڵه باس کهسد وا دهکدهن کده چهندد جدار یدهک لده
دوا یهک گییاوه و ئاخیه که

زیندانی قورس دراوهت .

له بهرامبهر ههمو ئهو قسانه دا هیوا تهنیا یهک قسه کید:
له زیندانه بچوکهکه ئازاد بووم و هاتمهوه نێو زیندانه گهورهکه.
مام هیمهر سهرێک لهقاند وکوت ئهتی تازه بهمن ئاق ناکیێ  ،بڕۆم بی نوێژهکهم باشییه ،به پهله وهدهرکهو و بهرهو مزگهو
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ڕۆی .
له ئاوای خییان دا هیوا بهتهواو سهر ل ئهسیور ببدو .ههسدی بدهوه دهکدید کده ئیدد بدهو ئاواییده و بدهو ژیانده ڕۆتینیده لێدیه
ڕادهبیێ مهڕبو نییه .ئهو ئارهزوو ئهوه دهکید سهرێک ب له نێو سهران دا و ژیان له گهڵ سهر ههڵددان هدهر ئاسدییهک ڕۆژ دا
بگیڕێ .ئهو له ژیان دا ئامانجێک ههبو و دهیویس لده خزمدهت ئدهو ئامانجده دا .هدهر سدهعاتێک لده ژیدان کده تێپدهڕ دهبدو ،ئدهو
چاوهڕوانبو که ههنگاوێک ناب بهرهو نیزیکبونهوه له ئامانجهکه  .ئهوه نه ژن هێنان بو ،نه منداڵ گهورهکیدن و نه بدیهو پیددان
ڕهز و با  .بهڵکو به دهسیهێنان مافهڕهواکان نهتهوه کورد بو .لهو بارهوه له گهڵ مام هیمهر باب دا و له گهڵ ههمو ئهنددامان
بنهماڵهکه ناتهبا بوو.
ئهوان دهیانویس هیوا له نێویدان دا بد و هدی ڕیسدکێک بده ژیدان ندهکا .ژن بێند و منددااڵن گدهوره کدا و ڕهز و بدا بهڕیوهبدهرێ و
بهرههم ههڵگیێیهوه .هیوا بهتایبه زۆر ب تاقه بو لهوه که پهیوهندد بده هدێ کهسدهوه ندهمابو .لده گونددێک بچدوک ناوچده
سهردهش دا گیی کیدبو .دهسی وه هی کهس ڕانهدهگهیش  ،تهنانه هاو زیندانیدهکان کده لده هدهمو زیداتی دهرکد دهکدیدن و لێد
ت دهگهیشین .ئاخیهکه بڕیار دا کیتای بهم وهزعه بێن  .ڕۆژێک زۆر به جیدد و باوهڕ به خی بونهوه ئهندامان بنهماڵهکه له
خی کی کیدهوه .تهنانه وهاڵم دا نازێ خوشکیش ب  .ڕوو له دایک و بداب و خوشدکه کده

کدید و لێد پیسدین ،ئدهمنیان خدی

دهوێ و دهتان ههوێ ئهو کاره بکهم که دڵم پێ خیشه و دهتان ههوێ له ژیان خیم ڕاز بم.
ههمویان به دڵنیاییهوه وهاڵم ئهرێن یان دایهوه.
هیوا بڕێک سوور ههڵگهڕاو به وشه پچڕ پچڕ ،پێ ڕاگهیاندن که وا نییه .چونکه ئهوه ئهو له ژیان دا دهیههوێ ،ههر ئهوه نییده
که ئهوان دهیان ههوێ ،یا تهنانه تێش دهگهن .هیوا به دهنگێکد لهرزۆکدهوه بدی بداس کدیدن کده ویسدی ئدهو ژن هێندان و مندداڵ
بهخێو کیدن و باغدار نییه .ئهو دهیههوێ کارێک بی نهتهوهکه بکا .ئهو دهیههوێ سدهرێک بد لده نێدو سدهران و بده ژیدان ئاسدای
ڕاز نییه.
دایک و باب و خوشک سهریان ل ئهسیور ببو .هی کامیان دهنگ لهبهر نهدههاته دهرێ .هیدوا درێدژه بده قسدهکان دا :لدهو دێیده
دا ئهمن خیم به غهریب دهزانم .نه کهس تێم دهگا و نه له کهس دهگهم .دهمههوێ بچمه شار و له وێ ژیان بهسدهر بدهرم .پێمخیشده
بچمه نێو خهڵک و ئاپیرا خهڵک ببینم .ئهمن دوو ،س ڕۆژ دیکه وهڕێ دهکهوم و دهچمه مهابادێ.
ههم دایک  ،ههم باب و ههم خوشک زاریان کیابیوه و هیچیان بی نهدهگوتیا .ئاخیهکه مام هیمهر بداب وه دهند هدا  .جدا کدوڕ
خیم ئهگهر ههر دهشچیه شار بی مهاباد؟ ک دهناس لهوێ ،ئاخی لهوێ چ دهکه و چین دهتوان بژ  .بدی ڕۆڵده چونده شدار هدهروا
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کهشکه .ههرچ ئهمه ههمانه بیفیۆشین بهش خهرج دوو مانگان ناکا .کوڕ خیم ئهگهر ههر دهشد هدهوێ بچیده شدار  ،بدی ناچیده
سهردهشی .
بابه گیان سهردهشد شدارێک جوکهڵهیده و هدهمو کدهس یدهکیی دهناسد  .سداواک و ژانددارم لدهوێش نایدهڵن بحهسدێمهوه و هدهمو ڕۆژێ
بهزمم پ دهگین .له مهابادێ دۆسیێک ههیه ،ئهویش تازه ئازاد کیاوه ،بیخی داوا لد کدیدووم کده ئهگدهر بچمده ئدهوێ ،یارمدهتیم
دهکا کارم دهس کهوێ و بیوانم بژیم.
دایک و خوشک هیچیان پ نه دهگوتیا .تهنیا دهگییان و فیمێسکه کانیان به ال ڕوومهت دا دههاته خوارێ.
بهههر حاڵ بابه گیان ئهمن دوا دوو ڕۆژ دیکده دهڕۆم بدهرهو مهابدادێ .غدهمیان ندهب هدهر دامدهزرێم و دهسدیم بگاتده ئدهژنی خدیم
ئێوه دهبهم.
مام هیمهر:
کوڕم له مەگهڕێ ههر لهو جێگایه بژین که باب و باپییانمان ل به خداک سدپێیدراوه .ئێمده کدوا بهرگده دهربدهدهر دهگدیین تدازه،
کوڕ خیم .ئهگهر خوا کید و ژیانێک بی پێکهوه نیا ،ئێمه دێین و سهر دهدهیدن .نداتوانم زۆرید لد بکدهم ،هیدوا ئیدد بیخدی
بویه پیاو و دهب مهسڵهحهت خی بزان کوڕ خیم.
دوو ڕۆژ دواتی هیوا خی پێچایهوه و داوا له باب کید ئیزن بدا بڕوا .مام هیمهر پیێسکه یهک دایده دهسد  ،هدا کدوڕ خدیم ئدهوه
بڕێک پووڵه بیم کی کیدوویهوه ،بهال خی بی ئهوه ژن بی بێنم ،ئێسیا که ئهو ڕێگایه ههڵبژاردوه ،با پێد بد  ،هیدوادارم هدهر
بی ژن هێنان بهکار بێن  .چونکه پێمخیشه پێش ئهوه بمیم ،ژن و منداڵ ببینم.
هیوا پیێسکه وهرگی و کوت ئهمن سپهین بهیان زوو وهڕێ دهکهوم.
نازهنین خوشك بان كدیده گیشدهیهك و داوا لد كدید زارا بدی بێند دوا قسده كده بدی دواجدار بیبیند  .ندازهنین ڕۆیشدیهوه مداڵ
خییان و دوا نیوهڕۆ كه مام هیمهر ڕوو له مزگهوت كیدبو ،نازهنین زارا پدێش خدی دابدو و هێندا بدی مداڵ خییدان .زارا هدهر لده
دوورهوه دهیویس بزان هیوا چ دهڵ  ،دانهدهنیش  .هیوا ئیشارهیهك به خوشك كدید بده جێیدان بێڵد  .دایكیشد هدهرزوو كده ههسدی
بهو كهین و بهینه كیدبو به جێ هێشیبون .زارا به پێوه ڕاوهسیابو و هیوا دانیشیبو .ههر ڕاس بیوهو زارا له باوه گدی و دایندا.
زارا به دهنگێك نزم ئهیهڕۆ ئابڕوم دهبه ؟ ئهگهر هێنده ئهمن دهوێ به ماڵ بابم بڵد دهزگییاند خیمده و ده گوازمدهوهو حدهقیان
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نییه به شو بدهن .ئهوه بزانه ئهمن تا ئێسیا دهسیم وه دهسی ئهو كوڕه نهكهوتوه .هیچیش نهقهوماوه ،ئهگهر ب هدهوێ هدهر
ئ تیم .هیوا بهوه ڕانهوهسیا و له ئامێز گی وخی ل هااڵند .زارا بڕێك بده تدوڕهی دهسدیێك بده سدینگ هیوایدهوه ندا .ئهگدهر
ئهتی من بوێ ،یا ئ تی دهبم یا ئ گڵ  ،بهاڵم ئهگهر پێ واب چونكه خیشم دهوێ دهتوان پێش گواسینهوهم سوكم كده سدههو .
حاڵ بو ؟ توند دهسی به سینگیهوه ناو له خی دوور خسیهوه .ئهو حهڕهكهته زارا هێنده دیكده لده ال هیدوا خیشهویسدی كدیدو
قسه كیتای پ كید:
زارا گیان ئهتی چهند ئهمن خی دهوێ ،ئهمن زیاتییش دڵم بهتیوهیه ،بڕوا بكه .تهنیا له خیشهویسیی تیبدو كده وهاڵمدم دابدو لده
سهر من ڕانهوهسی  .چونكه له وهزعێك دابوم هی بهتهما نهبوم ڕزگارم ب  .ئێسیا وهزع گیڕاوه و ئازاد بوم ،بهاڵم بهداخهوه ئهتی
دهزگییان ههیه ،نازانم چ بكهم.
نازدار:
دهزگییان چم ههیه ،ههر قسهیهك كیاوه و هیچ د  .ئهویش له نهبون تی دا .ئهویش تهنیا قهولێكه بابم به توڕهی داویهت .
تا ئێسیا چهند جار داوایان كیدوه مارهم كهن و بگم گوێزنهوه ،ئهمن ههر ڕهتم كیدوهتهوه .ئێسیا شوكی خدوا بیخدی هاتویدهوه،
ئهمن دهزگییان تیم نه هی كهس دیكه  .ئهمن ههر لهسهر قهول خیمم ،ئهتی بیههوێم هی كهس د ناتوان باسم بكا.
هیوا:
زۆرم پێخیشه ،بهالم یهك موشكیله ههیه .ئهمن تدازه نداتوانم لدهو دێیده بدژیم .چداو سداواك و ژانددارمانم هدهر لهسدهره .دهمهدهوێ
بچمه مهابادێ ،لهوێ بژیم.
زارا:
جا ئهوه بی موشكیلهیه ،ئهتی بچیه جهههندهمێش ،ئهمن له گهڵ دێم .ئهویش بی مهابدادێ ،چداوێك لده هیدوا داگدی  ،هدهر بهسدهر
دێم .ئهوجار ڕوو له هیوا كیایهوهو تییقهیهك بی كید .خی بادا و به پێكهنینهوه ،بهاڵم ههر نایهڵم دهسیم لێده .
هیوا راس بیوهو دیسان له باوهش گی و تێی ماچ كید .دهجا ئهو كوڕه دڵنیا بكه كده ندا كده و چداوهڕوان بده تدا لده مهابدادێ
دادهمهزرێم .ماڵ و شی دادهنێم و كاسبیهك بهدهس دێنم .به هیوا خوا زوو دێم و دهتگوازمهوه.
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نازدار ماچێك توند هیوا كیدو خی ڕاپسكاو وڕۆی  ،له بهر دهركه ئاوڕ دایهوه:
یا ئ تیم ،یا ئ گڵ .
*******

پاژی چاردهههم

له میوانخانهیدهک دابدهز تدا هاوڕێیدهک زینددان دهبینێیدهوه و بده هاوکدار ئدهو کارێدک و کونجێدک بدی ژیدان پهیددا دهکدا .خداوهن
میوانخانهکه دوا دوو ڕۆژ لێ پیس کوڕم چهند ڕۆژ دیش لێیه دهمێنیهوه؟ هیوا له وهاڵم دا کوت تا ئدهو کاتده کونجێدک بدی خدیم
پهیدا دهکهم تێیدا بحاوێمهوه.
کهوابو هاتو له مهابادێ بمێنیهوهو جارێ خانو دهس نهکهوتوه؟
بهڵ ڕاس وایه.
جا کوڕ خیم ئهگهر داسیان تیم زانیبا ڕهنگه بمیوانیایه بی خانو پهیدا کیدنیش یار مهتی بدهم .هیوا کابیا خاوهن میوانخانه
زۆر به ئهمین زان و له خیڕا و ب ئهوه به باش بیناس  ،باوهڕ پ دهکید.
جا قوربان ئهمن ههرچ له ههگبهم دایه بی ههڵدهڕیژم و ئهتی هاوکاریم که ماڵێک و کارێک پهیدا بکهم.
جحێڵ قیز و قن  ،ده تی ڕاز دڵ خی به من بڵد  ،تدا ئدهمنیش چدم لهدهسد دێ بدی بکدهم .سدور دیداره خدهڵک ال سهردهشدی ،
تازه ههڕهت الوییه و خوێندهوار دیار دهب چ رووداوێک وا لهتی کیدب خزمان بهج بێڵد و ڕوو لێدیه بکده  .هدهر کدار خیاپد
نهکیدب و له سهر شی خیاپ ڕێ له زیندان نهکهوتب  ،شهرته یارمهتی بکام.
وهڵال چ عهرز بکهم ،ڕێم له زیندان کهوتوه ،بهاڵم نهک لهسهر کار خیاپ.
ئ  ،وادیاره ئهو ههوییه زۆر ئاوێ دهبا ،وهره با بچینه ژوور خیم و به وورد بیم تاریف که.
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هیوا له بناغهوه ههمو شیێک خی بی باس کید .ههروا بزانه چهندین ساڵه له گهڵ ئاشنایه و ههمو باوهڕێک پ دهکیێ .دوا
ئهوه قسهکان هیوا تهواو بوون ،خاوهن هیتێل ڕاس بیوهو نێوچاوان هیوا ماچ کید .جا ڕۆڵه گیان لهوڕۆوه ئهمن لده جێد مدام
هیمهر دان و خیش وهک درێژهدهر ڕێگا ئهو پێشمهرگه پییه چاو ل بکه.
جێگا ڕێز کاک عومهر گیان ،هێنده پیی ناکهم ،بیا گهوره .
هیوا گیان له سپهینێوه ،له جێگدا مدن کدار و بدار دهفیدهر هدوتێل بده ڕێدوه بدهرهو ئدهوا ژوورێکیشد لده ئیخییدار دایده .ژوورهکده
خیڕای و به پێ داهات هوتێلیش مانگانه ئهوهنده له توانام داب شدیێک دهدهمد  .دیداره هوتێلهکده وا نییده بڵدێم وهک کارمهندد
دایم و ڕهسم دا دهمهزرێنم ،دهنا بی خیم پاڵم ل دهدایهوهو ئهتی دهبو بده بهڕێوهبدهر هوتێلهکده .بدهاڵم بدی ماوهیدهک کدات
ههتا کارێک و جێگایهک بی دهبینینهوه ،حاواویهوه.
زۆر زۆر سپاس دهکهم .تهنیا جێگاکهو خواردنم ههب  ،ههتا کارێک دیکه پهیدا دهکهم زۆر باشده .لده سدپهینێوه لده خزمده دام .لده
بددهیان ڕۆژ دوای د ڕا دهسددی کددید بدده کددار هوتێددل دار  .هوتیلهکدده کددین ببددو .ڕهنگ د دهرگدداو پهنجددهرهو دیوارهکددان کدداڵ ببددیوه و
حاڵهتیک زۆر شپیزه ههبو .ههرچهند لده جد دا هدوتێلێک گدهوره و بدا بدو ،لده جیگایدهک باشدیش ههلکدهوتبو ،بدهاڵم ڕهوندهق
نهمابو .خهڵک کهمیی ڕوو ت دهکید و تهنیا ئهوانه وهک هیوا دهس تهن بوون ،بهخاتی ههرزانیهکه دههاتن .له یهکهم ڕۆژ
دهس به کار بونیهوه هیوا دهسی کید به خاوێن کیدنهوه هوتێل ،ههمو کارێک دهکید ،دهفیهردار  ،خداوێن کیدندهوه ،ڕێدک و پێدک
کیدن و به میوانان ڕاگهیشین .زمانێک خیش بهکار دێنا و یارمدهت دهر هدهمو ئهوانده بدو کده ڕوویدان لده هوتێلهکده دهکدید .لهسدهر
ئیزن خاوهن هوتێل ڕهنگ کڕ و ههمو دهرو دیوار و دهرگا و پهنجهره ڕهن کیدنهوه .ته نانه تدهخ و میدز و سهندهڵیهکانیشد
ڕهن کیدنهوه .دهسییک باش به پیخه و دهسیشوی و شیهکان دیکهدا هێنا .بده خدهرجێک زۆر کدهم هدوتێل تدهواو تدازه کدیدهوه.
بهرهبهره میوان ڕوویان ت دهکید و ڕهونهق پهیدا دهکید .مانگێک تێنهپهڕیبو که هوتێلهکه دایم پڕ بو .جار وابو جێگا بدی میدوان
تدازه نهدهمایدهوه .کدابیا خداوهن هوتێدل لده خیشدیان نده دهزاند چ بکدا و هدهمو ڕۆژ جارێدک سپاسد هیدوا دهکدید .سدهر مدانگ
پوڵێک چاک دایهو دوا دوو مانگان داوا ل کید که ههر ئێکجار لهوێ کار بکاو مانگانهیهک باش پ پێشنیار کید .بهاڵم هدی
خی به دیینهوه ماڵێک بی هیوا ماندو نهدهکید و تهنانه ههر باسیش نهدهکید.
هیوا خهریک بو نائومێد ب له دیینهوه خانو .هێنده ماندو ببو له مانهوه له تاقه ژوورێک هوتێل دا که ئاماده بو هدهرچ پهیددا
دهکا بیدا به خانوه کینێک ،ههر چینێک ب سهربهخیی خی بهدهسد دێنێیدهوهو دهتدوان تهنانده هاوڕێیانیشد باند بکدا وڕهنگده
بیی له وه بكاتهوه كه زارا بگوێزێیهوه .له هوتێل هاته دهر و خهیاڵ هدهڵ گدی  .بد ئدهوه سدهرن بداتده دهورو بدهر خدی بده
خهیابان دا هاته خوار تا گهیشیه مهیدان چوارچیا .لدهوێ دهنگێکد غدهیب بده گدوێ دادا ،لێدیه پێشدهوا و هاوڕێیدان لدهدار دران.
سهر ههڵێنا و به دهوروبهر خی دا ڕوان  .به چواردهور مهیدانهکهدا پیاو بده سداڵداچو لهسدهر قدهراغ شیسدیهکه دانیشدیبون و
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دهسحێبیان دهچهرخاند و له بنهوه بیته پیتێکیان دهکید .تی بڵێ ههمو دوعدا بدی ڕوحانیدهت پێشدهوا بکدهن ،هیدوا لده دڵد خدی دا
پیتهیهک کید .به بهردهم پیاوه بهساڵدا چوهکان دا دهڕۆی و جارو بار ههڵوێسیهیهک دهکید .چونکه به ب ئامدان دهڕۆید هدهمو
تێ گهیشیبون .ئهو الوه ههروا به ب ئییاده ههنگاو ههڵدێنێیهوه و بیخیش نازان چ دهکا .یهکێک له پییه پیاوهکدان پدێش ئدهوه
هیوا بگاته بهردهم ڕاس بیوهو ڕێگا ل بهسد و چداو لده چاواندهوه بدڕ  .ئدهرێ جدهوان بدی هدهر بدهدهور خدی دا دهخولێیدهوه،
ئێمه سهرهگێژهمان گی هێنده به دوا تی دا سهر بسوڕێنین.
بی خاڵه گیان چهند جار سوڕاومهوه سهرهگێژهتان گیتوه؟
ڕۆڵه گیان ئهوه جار پێنجهمه که به بهردهم ئێمهدا دهخولێیهوه ،چ فکیێک ههڵ گیتو کوڕم؟
خاڵه گیان چ بی باس کهم ،حیکایهت من دوور و درێژه و جهنابیش پێموانیه حهوسهله ههب گوێ له بهدبهخییهکان من بگی .
توند دهسی هیوا گی و به دوا خی دا ڕا کێشا .دوور له وانه که به ڕیز دانیشیبون ،لهو سدهر مهیدانهکده کورسدیهک چدیڵ
ل بو ،هیدوا دانیشداند و بیخیشد لده پدهنا دانیشد  .حداڵ و وهزعد سدهردهم الوهتد خدیم وهبیدی هێنامدهوه ،لده سدییێ ،هدهتا
پێوازێ بیم تاریف که .ئهمنیش سهردهم وام دیوه کوڕم ،هی شهرم مهکه ،دهرد چییه بیڵ  ،بهڵکو بیوانم یارمدهتی بددهم .بدهاڵم
دهب قهولم پ بده هیچم ل نهشاریهوهو به چاک خیتم پ بناسێن  .ئهگدهر پیاویشد کوشدیوه بیڵد  ،خدی لدهوه خدهرابیی نییده،
قددهول پ د دهدهم ئهگددهر هاوکاریش د نهکددهم ،هددی دهرد سددهریهک بددی دروس د نهکددهم .ئهگددهر حیکایهتهکددهتم بدده دڵ ب د  ،هددهمو
یارمهتیهک دهدهم ،ئهگهر ڕقیشم لێ ب  ،کارم پ ناب و ده سپێیم به خوا خی .
هیوا سهر بهردابیوه و چوبو دهفکیهوه .خی بناسێن  ،خی نهناسێن  ،تێمابو .له الیهک ههڵس و کهوت ئهو پیداوه پد بدا بدو
و ههتا زۆرتی قسه دهکید ،دڵسیز زیاتی ل وهدهر دهکه  .لده الیدهک دیکدهوه لده هدهمو کدهس دڕدۆند بدو ،لدهوهت لده زینددان
ئازاد کیابو ،گیێ دڵ خی جگه له بنهماڵهكه وخاوهن هیتێلهكه بی كهس نهکیدبیوه و دهرد دڵ بدی کدهس ندهکیدبو .بداوهڕ بده
کهس نهدهکید و له ههمو کهس به شک بو .پێ وابو گوێ ساواک له ههمو کهلێن و قوژبنێک و له هدهمو کوچده و کیاڵنێدک وهک ڕادار
لهرینهوه دهنگهکان تیمار دهکا و قسه ههمو کهس پد دهگاتدهوه .لده گدهڵ ئدهوه تیندو قسده کدیدن بدو .پێد خدی بدو بیدوان
کیسه دڵ خی بی کهسێک بکاتهوه و ههمو شیێک بی ههڵڕێژێ .تهنانه زۆر جار ئاوات دهخواس کهسێک دهسیکهوێ کده بداوهڕ
پ بکا و قسه دڵ خی بی بکا.
کابیا زۆر تی له هیوا چی پێش و چاو ده چاوانهوه بڕ  .کوڕم بڕوا بکده ڕازدارێکد چاکد بدی ههڵکدهوتوه .ئدهمنیش بده دهوراند زۆر
سهخ دا تێپهڕیوم .زیندانم دیوه ،ئاوارهبوم و بیسدیهتیم چێشدیوه .بداوهڕم پد بکدهو دهرد دڵد خدی بڵد  .ئدهمن دهزاندم دهرد تدی
خهراپه نییه .له نێوچاوان ڕا دیاره ،کهسێک پاک و باش .
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ههر گوێ له ووشه زیندان بو تهکانێک دایه خی و ڕاسیبیوه سهرپ  .لهسهر چ زیندان کیابو ؟
کابیا پێکهن  ،دهمزان دهرد چییه ،بهاڵم زۆر دڵنیا نهبوم .ئهمنیش ڕاس بهو دهورانهدا تێپهڕیوم .جا لهسهر چ کدوڕم ،نده پیداوم
کوشیوهو نه ژنم ههڵگیتوه .کوردم و کوردیش ئهگهر له ژیان دا جارێک نه چوبێیه زیندان مانا ئهوهیه کوردێک خیاپه و هدی دڵد
بی نهتهوهکه ناسوت .
هیوا :جا ئهو قسانه بی بیمن دهکه ؟
چونکه له نێوچاوان دهخوێنمهوه که ئهتی کوردێک چاک  .دهزانم دهرد ههر ئهوهیه.
به چ ڕا دهزان ؟
له مهیدان چوارچیا که پێشهواو سهیف قاز و سهدر قاز ل له سێداره دراون ،ئدهتی حاڵد خدیاپ بدو .بیخدی ئاگدا لده خدی
نهبو ،بهاڵم به چاو پڕ فیمێسدکهوه چهندد جدار بده دهور مهیدانهکدهدا خوالیدهوهو لده دارو بهردیدهوه ڕامدا و سدهر بدهرز و ندهو
دهکیدهوه .ئهو حاڵهتهم زۆر دیون و ههموشیان به کورد با دهرچون .ئێسیا بیم باس بکه بزانم ئهتی کێ و بی وا ناڕهحهت .
چ عهرز کهم مامه گیان ،بی فکی جهنابیش به خیمهوه مهشغوڵ کهم ،پێموانیه دهرد من به تی دهرمان ب .
زهرهد ل ناکهوێ کوڕم ،دهردهکه بڵ  ،ئهگهر دهرمانیش نهکهم دڵنیا به زیان پ ناگهیهنم.
هێنددده دڵسددیزانه لدده هیددوا چددی پددێش و هدداودهرد لهگددهڵ کددید ڕێگایددهک جگدده لدده تهسددلیم بددی هیددوا نههێشددیهوه .دوا ههڵکێشددان
ههناسهیهک قوڵ ،ههرچ له دڵ دابو بی ئهو پییهپیاوه میهیهبانه ههڵڕش و وهک دهڵێن له سییێ هدهتا پیدوازێ ،هدهمو شدیێک
بی گیڕایهوه.
مامه زۆر به تامهزرۆی باوهش پێدا کید و نێوچاوان ماچ کید .به ڕاسی له دڵم گهڕابو که ئهتی یهکێک له قارهمانهکان
نیشیمان  .ڕۆڵه ئێمه له یهک حێزانین ،یهک بنهماڵهیین ،بنهماڵه دێموکڕا  .منیش یهکێک له سهوداسهران ئهو ڕێگایهم ،ئهمنیش
زیندان و دهربهدهریم دیوه ،خاک سهرگیڕ پێشهوام .وهره بهدوام دا.
له شهقام ئهسڵ ال داو چو دەکیاڵنێکهوه .هیوا بهدوا دا دهڕۆی و ههرچهند زۆر دڵنیا نهبو ،بهاڵم دڵد ندهدهها پشدی تێکدا و
بگهڕێیهوه دواوه .پا دوو کیاڵن پێچاو پێ کابیا دهروازهیهک دوو ال تهخیه کیدهوهو چو ده حهسدارێکهوه .خدانوێک دوو ندههیم
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بو که ههرچهند کین بو بهاڵم باشد ئاگدادار لێکیابدو زۆر خداوێن ڕاگییابدو .بدهو بدهر دوو نههیمهکدهوه دوو ژوور و بهرهدهیوانێک و
توالێ و دهسیشوی جیا ل دروسد کیابدو کده حدهمامێک چکولهشد لده تهنیشد بدو و گیشدهیهک جیداببوۆه کده دهکدیا کده و پدهل
چێشد لێندان لد دابنددیێ و بکیێیده چێشدیخانهیهک بچددوک .کدابیا خداوهن مدداڵ هدهمو سدهر و خددوار ماڵهکده نیشدان دا .بدده ژن و
منداڵهکه ناساند وهک ڕفیقێک خیشهویس که تازه بهدهسی هێناوه .بیدیه دیهوهخانهکده و داوا چداو میدوه کدید بییدان هێندان.
پاشان ڕوو له هیواکیدو پێ گو ئهگهر بیایهت من قهبوڵ دهکه  ،ئهو دوو ژوور و بهرههیوانه دهدهم تێیددا بده هدهتا ئێشداڵاڵ
بیخی دهبیه خاوهن خانو خی  .ژنیش بێن بهش دهکا و دهتوان تێیدا بگوزهرێن ههتا دهگوێزیهوه بی خانو خی .
هیوا جگه له قهبوڵ کیدن هیچ بی نهمابیوه .دوا دوو ڕۆژ لێفده شدڕه و کده و پدهل دیکده کده هده بدو گواسدیهوه بدی ئدهو ماڵده.
وهسیا عهبددوڵاڵ زۆر خیشد لده هیدوا هداتبو ،جگده لدهوه لده بهرامبدهر ئهنددامێک حیزبهکده دا کده لده زینددان هاتوهتدهوه و لده
شارهکه دا غهریبه ههسی به بهرپیسایهت دهکید و پێ وابو ئهوهنده بیوان ناب بێڵ هی کهم و کورت ههب .
هیوا جێگا خی دیبیوه ،به ڕۆژ دهچو له هیتێل کار دهکید و به شهو دههاتهوه ژوورهکه خی و له گدهڵ وهسدیا عهبددوڵاڵ سدی و
خورتیددان بددو .هددهردوکیان بدداوهڕ تددهواویان بدده یددهکیی کیدبددو .هددهم هیددوا حیکایددهت خددی سددهر و بددن بددی بدداس کیدبددو .چددین دهرسد
مهالیهت خوێندوهو چین له حوجیهڕا بوهته حیزب و لده گدهڵ شدههید ئداواره هاوکدار کدیدوه و چدین بوهتده پدهیک پێشدمهرگهکان و
چین ئاشق بوهو چین گییاوه ،ههمو بی وهسیا گێڕاوهتهوه .وهسیا چین حیزبایدهت لده نێدو شدار دا کدیدوه ،چدین سدهردان شدههید
سولهیمان موعین و شههید سمایل شهریفزاده و شههید عهبدوڵاڵ موعین کیدوه و چین لده گدهڵ جدهلیل گدادان و غدهن بلوریدان
گییاوهو دوا س ساڵ ئازاد کیاوه .ههمو بی هیوا گێڕاوهتهوه.
ئێسیا وهسیا له ڕێگا عومهر ناوێکهوه پهیوهند لهگهڵ هاوڕێیان حیزب لده باشدور کوردسدیان ههیده .ڕۆژنامده کوردسدیان بده
دهس دهگا و زۆرجار کار پهیوهند لهگهڵ هاوڕێیان حیزب له تاران پ دهسپێیدرێ .بهاڵم ئاماده نییه تهنانده بده هیدوا بڵد
ئهو کاک عومهره کێیه .هیوا به پێچهوانهوه ئهوهته گییاوه هدی پهیوهندییدهک ندهبوه .ندا زاند ئێسدیا کدار و بدار حیزبد چدین
دهڕوا.
وهسیا جار و بار ڕۆژنامه کوردسیان دهدا به هیواو داوا ل دهکا لده گدهڵ هدی کدهس باسد ندهکا و دوا خوێندندهوهو بیداتدهوه تدا
لهو جێگایه که بی شاردنهوه دۆکومێنیه حیزبیدهکان دیدار کدیدوه ،دیسدان بیشدارێیهوه .هیدوا لده نێدو الپدهڕهکان ڕۆژنامهکدهدا زۆر
ندداو دییدده بددهرچاو کدده قدده ندده بیسددیون .ندداو دوکیددور قاسددملو كدده سددهعیدیش كددهمێك بدداس كیدبددو لدده هددهمویان زیدداتی سددهرنج
ڕادهکێش  .له کاک عهبدوڵاڵ دهپیس ئهوه کێیه و بی قه پێشیی نهم بیسیوه.
وهسیا بی باس دهکا و دهڵ ئدهوه سدکیتێی حیزبده ،ئینسدانێک زۆر زانایده و لده خوێنددن دا بده بدااڵتیین پلده گدهیوه ،ئدهویش لده
ئوروپا .لهوێ مامیسیا زانکی بوه ،بهاڵم گهڕاوهتهوه باشور کوردسیان بی ئهوه جارێک دیکه حیزب ڕێک بخاتهوهو ڕێبهر بکا .به
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خیشیهوه ئێسیا کینفڕانس و کینگیه س گیدیاون و حیدزب خداوهن ڕێبهریهکده و زۆر ئینسدان تێکیشدهر و زاندا تێدایده .هیدوام پد
پهیدا کیدوه و پێموایه ئهو جارهیانه حیزبهکه به تهواو ببوژێیهوه.
ئهو خهبهرانه هیوا زۆر دڵخی دهکهن .داوا له وهسدیا عهبددوڵاڵ دهکدا بده تهشدکیالت حیزبد بناسدێن تدا ئدهویش دیسدان دهسد بده
خزمه بکاتهوه .ماوهیهک زۆر پد دهچد وهسدیا هدهر ئدهم رۆژ ئدهو ڕۆژ پد دهکدا و ده خدافڵێن  .هیدوا دڵگدیان دهبد هدی ئدهو
تهفیه ڕۆیشینه ل دهپیس  .ئهویش زۆر به ئارام وهاڵم دهداتهوه و دهڵ کوڕم بیخی دهزان ساواک چین له کدهمین دایده دیسدان
تهشکیالتهکان حیزب بدۆزێیهوهو پی و باڵویان بکا .دڵگیان مهبه بهرپیسان دهیان ههوێ بڕێک ئیحییا بکهن .ئهتی زۆر نییده لده
زیندان ئازاد کیاو  ،دوور نییده سداواک لده هدهمو جێگایدهک بده دواتدهوه بد  .هدهر بیخیشد بدا نییده وا زوو دهسد بده کدار بیدهوه.
باجارێ دڵنیا بین لهوه که دهسییان ل ههڵگیتو  ،ئهوکات حیزب ،حیزب خیته.
هیوا دیسان له چاوهروان دا دهمێنێیهوه.
یهکێک لهو جارانه کده ڕۆژنامده بهدهسد گهیشدیوه و بده گدهرم خدهریک خوێندنهوهیدهت  ،لده پدڕ لدهدهرگا دهدهن و کاتێدک دهرگدا
دهکهنددهوه دوو ئینسددان کددی و شدداڵوار لهبددهر و چددوار ژاندددارم وهژوور دهکددهون .لدده پێشدددا ڕوو لدده دیوهخددان دهکددهن سددیراغ وهسددیا
عهبدوڵاڵ دهپیسن .وهسیا له وهتاغ سهرێ دێیهخوار و به پیییانهوه دهچ و دهپیس  ،فهرمون کارێکیان ههبو.
یهکێکیان که وهک دمڕاسییان دهچو لێ هاته پێش و به توڕهییهوه تێ ڕاخوڕ  :دهب شک بی بچ  ،بیچ هاتوین.
قوربان جا خی عیلم غهیبم نییه ،چوزانم بیچ تهشییفیان هێناوه.
خی له گێل مهده ،چین ڕۆژنامان باڵو دهکهیهوه ،ئاوا دهزان بیچ هاتوین.
هیوا کده لدهو بدهر ڕا گدوێ لده قسدهکان کدابیابو ،ههرئهوهندده پد کدیا ،بچێیده دهسیشدوی و ڕۆژنامهکده وورد و خدا بکدا و لده
ئاودهسیێ هاوێ و چهند ئافیاوهیهک ئاو پێدا بکا.
لهوبهرهوه کابیا ساواک هاوکارهکان دهن دا ،ههمو کهلێن و قوژبنێک ئهو ماڵه بگهڕێن.
وهسیا هاوار کید ،جهناب میڵهت قانونییان پێیه بی گهڕان ئهم ماڵه؟
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کابیا به توڕهییهوه وهاڵمد دایدهوه ،سدابیقه تدی بدی ههمیشده میڵهتده بدی ئێمده .هدهر کدا بده پێویسدی بدزانین ،ماڵد دهگدهڕێین و
زۆریش لهسهر بڕۆ ده گیین.
بهڵ ئهگهر به زۆر ب وایه ئهمن دهسهاڵتم بهسهر ئێوهدا ناڕوا ،بهاڵم ئه قانون چ لێدهکه ؟
خی به قانون و مانونهوه ماندو مهکه ،بیخیش دهزان قانون ئامڕازێک موسیقایه به دهس ئێمهوه ،چینمدان پد خدی بد وا لد
دهدهین .ئیسیا نه خی ئهزیه که و نه ئێمه ،ڕۆژنامهکان له کوێ شاردونهوه پێمان بڵ .
وهسیا زۆر به ڕوخوش هاته پدێش و کدوت  ،قوربدان جدا هدهر ئدهوه دهویسد  ،خدی سدهغڵه کیدند نهدهویسد  ،هدهر زوو فدهرموبا
ڕۆژنامهکانم له کوێن و چ دهخوێنمهوه ،ڕۆژنامان بی دهشارمهوه ،فهرمو بی ئهو ژوره .
تاقێک له نێو دیوار ژوورهکه دا ههبو ،ڕاس وهک کیمید کیێبان خانه خانه کیاوبو .پڕبو له ڕۆژنامه کدهیهان و گیڤارەکدان کده
لهو کات دا له ئێیان دهردهچون .فهرقوربان ئهوه ڕۆژنامه و گیڤارهکانم.
کابیا دهسیێک تێوهردان و ههمویان ههڵڕشیه سهر ئهرز و به دیوهکهدا باڵو بونهوه.
ئهوه لێ دهگهڕا بهرچاو نهکهوتن .مو سهر ڕاسیبونهوه و نهڕاند  ،به کهرمان دهزان وهسیا نا وهسیا؟ ئهمن هداتوم ڕۆژنامده
کوردسیان ،ئیرگان حیزبهکهتانم پ نیشان ده  .ئهو ههمو درۆ و دهلهسه چیه تهحویلم دهده .
قوربان ڕۆژنامه کوردسیان چ و حیزب چ  .ئهمن خهریک کاسب خیمم و ئاگام له مهحمود ب زهواد نییه.
ئاوا ،کهوابو هاوکاریمان ناکه و به زمان خی نایه ڕهدایه ،نهڕاند  ،کوڕینه کون و کهلهبهر ئدهو ماڵده بگدهڕێن .جدا خدوا بکدهم
یهک شی قاچاغ ل بهدهس بێنم ،ئهو کا حاڵی دهکهم.
مهئمورهکان به نێو ماڵ وهربون و ههموشیێکیان ههڵڕش  .دوا تهواو بون ماڵ وهسیا ڕویدان لده بدهر ئهوبدهر حهسدارهکه کدید.
هیوا به دڵه ڕاوکێوه دهرگا ل کیدنهوه .ههر وەژوور کدهوتن دوویدان پدهالمار هیوایدان داو و هدهردووک دهسدییان گدیتن و هاواریدان
کید جهناب سهروان وهره لییه کهسێک مهشکوک لێیه .سهروان وهژوور کهو و له هیوا ڕاخوڕ  ،ئهتی کێ کوڕه له ماڵ وهسدیا چ
دهکه ؟
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قوربان کڕێچیم ،ئێیه ماڵ خیمه.
ئاها کڕێ چ  ،جا ئێسیا دهب بیسهلمێن که کڕێچ .
قوربان فهرمو ئهوه کینییاکی کڕێ ،له بهین من و وهسیا دا.
ئه چ کاره ؟
له هوتێل کار دهکهم.
کارت شناسایی ،
قوربان ئهوه سجیل
چاوێک له سجیلهکه کید و لێ میڕ بیوه،
ئهوه ههمو تهسادوفیه؟ خهڵک دێهات سهردهش  ،له ماڵ وهسیا عهبدوڵاڵ کیێچ و له هوتێل کار دهکه ؟
قوربان ئهوانه چ عهیبێکیان ههیه؟ هی شیێک قهدهغه تێدایه؟
قسه چهند زهالمن ،جوابه جهنگیم دهکه ؟
سپهین  ،به مهداریکهکانیهوه ،وهره بی ئیداره سداواک .خدی نده شداریهوه ،بچیده هدهورانیش دهتهێنمدهوه خدوارێ ،بدهپێ خدی وهره
باشییه ،دهنا ههر ئێسیا دهتوانم ب بهم.
بهڵ قوربان ،سپهین حهتمهن دێم.
له هاوکارهکان ڕاخوڕ  ،با بڕۆین ،وهسیا زۆر قایمکار کیدوه ،وادیاره چمان دهس ناکهوێ.
هیوا به غار خی گهیانده وهسیا  ،ئێسیا به نهزهر چ بکهم ،دهڵ دهب سپهین به پێ خیم بچمه ئیداره ساواک.
ده بچی ،عیالج چییه ،مادام داوا کیدو مهجبور بچ .
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له گییان ناتیسم ،غهم ئهوهمه بهردهوام ها و چی ساواکم پ بکهن ،تا خهڵک لێم دڕدۆند بد و بده سداواکیم بدزانن .دهتیسدم
ئابڕوم بچ .
هیوا گیان پا ماوهیهک که ها و چییان پ کید  ،داوا کار ل دهکهن .ئهتی ئهگهر لهو خهته دا نهب وهاڵمیان نادهیدهوه،
ئهوکا دهس دهکهن به ئهزیه و ئازار و دهتگدین و بدهر دهدهن ،ده گدین و بدهر دهدهن .بییده لده سدهرهتدادا خدهڵک شدک لد
دهکهن ،بهاڵم دوایه خیشیییان دهوێ  ،چونکه دهزانن ساواک فشار بی هێناو  ،بهاڵم جواب نهداونهوه .جا بییه بچی و خدی ڕابگدیه و
جوابیان مهدهوه.
بی سپهینهکه ڕا هیوا ههرچ مهدارک هدهیبو هدهڵ گدی و ڕۆید بدی سداواک .عادهتیدان ئدهوهبو کده ههرکدهس بانگیدان کیدبدا ،دوو
سهعا له بهردهرکه ڕایان دهگی تا خهڵک بیبین  .هیوا القهو الق دهکی و له داخان دهلهرز  .هدهرکا کهسدێک بدازاڕ بدهوێ
دا دهها  ،ڕو له ال دهرکه ساواک دهکید و پشی له شهقام ،بهاڵم فایده نهبو ،هێندێک کدهس هدهر دیییدان .تهنانده جییاند
هیتێلهکه دیی و بیڵهیهک لێها و ڕۆی .
پددا نیزیکدده سددهعا و نیوێددک بانگیددان کددید و ڕهواندده ژورێکیددان کددید .هددهمان ئهفسددهر دوێند لدده پشددی میزێددک دانیشددیبو .بدده
زهردهخهنهیهکهوه بهخێیهاتن کید و داوا کید چایهک بی بێنن.
هیوا کوت قوربان زهحمهت چا مهکێشن ،ئهگهر فهرمایشیێکیان نیه ئهمن مهرهخهس کهن ،له هوتێل چاوهڕێمن.
هێنده به پهله مهبه .زۆر قسهمان ههیه پێکهوه بیکهین .ههروهک شکم کیدبو ،دیاره سدابیقهدار و ئدهویش چ سدابیقهیهک .هاوکدار
له گهڵ حیزبێک که ههر له سهرهتاوه بی دژایهت له گهڵ دهوڵهت شاههنشاه و ئێیان دروسد کدیاوه .دوا بهربونیشد لده زینددان
دیاره دهسی ههڵنهگیتوه .ئهوهتا ڕاس بویه کیێچ کهسێک که ههمیشده چداوهدێی لهسدهره .ئدهوه هدهمو تدهسدادوفیه ،نده ڕاندد ..
ئهوه به ههڵکهوته؟
قوربان وهڵاڵه نه پێشدا خهتام ههبو که گیتیانم و نیزیک چوارسااڵن به خیڕای له زیندانیان کیدم و نه ئێسیا هیچم کیدوه .تازه
مهگهر وهسیا عهبدوڵاڵ چ خهتایهک کیدوه .وهڵاڵه ههر نهمناسدیوه ،بدی خدانو گدهڕاوم و ئدهویش ئدهو ژوور و بهرههیوانده هدهبوه و
لێم به کیێ گیتوه .ئاخی ئهوه چ خهتایهک تێدایه؟
قسدده زهالمد ندداوێ ،دهزانددم ئهواندده لدده زیندددان دێنددهوه زمانیددان درێددژ دهبد و دهم لدده قددانونیش وهردهدهن .ئددهمن ئهواندده نددازانم،
سابیقهدار و خهتاکار  ،یا دهیسهلمێن  ،وا نییه و دڵسیز ئهعال عهزهرهت و ئاماده هاوکاریمان بکه  ،یا دهتنێیمهوه زیندان
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ههتا دهوێدا بڕز .
قوربان ههرچ دهیکه دهسهاڵتدار و ئهمن بابایهک فهقیی و کاسبم ئاگام له هی شیێک نییه تا عهرز بکدهم و ئدههل درۆیدانیش
نیم .ههرچینێک پێیخی ب وا دهکه و ئهمنیش چم نییه لهدهسی بدهم ،ئهگهر وا پێخیشده فدهرمو بدم نیدیهوه زینددان  .ئێسدیا
ههر زیندانیم ،حهقم نییه له شار وهدهر کهوم و سهفهرێک بکهم .دهچمه ئهو هوتیله تا ئیوارێ کار دهکهم و ئیدوارێش دێمدهوه دهو
ژووره وهسیا عهبدوڵاڵیهوه .نانێکم پهیدا کیدوه دهیخیم .ئهگهر دهتانههوێ بمنێینهوه زیندان و بیخیتان بهخێوم کهن ،هدی قسدهم
نییه .فهرمو دهسیور بده بم بهنهوه زیندان .
پییوایه دهتنێیمدهوه زینددان بخدی و بندو و کیێبدان بخوێنیدهوهو فیدی دهمهوهریده بد  .خدهیاڵ خداوه ،ناتنێیمدهوه زینددان گشدی
کهسان سیاس  ،بهڵکو دهتنێیمه زیندان ساواک که دایم له ژێی لیپیسینهوه داب ههتا ههرچ ههته ههڵ دهڕێژ .
قوربان ئهمن به ئهمی هومایون ئازاد بوم ،پێموانیه ههروا ب دهلیل و مهدرهک بیوان کار وا بکه  .ئهمنیش بیخدیم هینددێک شد
فیی بوم ،بیخیتان فییتان کیدم .ئاخی گییا قانونیان ههیده و دادگدا و قداز لده گدیڕێ دایده .دادسدیان ههیده و کهسدێک بدهب دهلیدل
ناکیێ زیندان بکیێ.
راسیه به زهبی شهق خیمان هیندیک ش فێی بو  ،بهاڵم هیندێک شییش فێی نهبو که زۆر به گیان لهسهر دهکهوێ .بی وێنه فێدی
نهبو که ساواک بیخی دهسهاڵت ڕهها دراوهت و تا ئهو کاته له بهردهسی ساواک داب نه باسێک لده دادسدیان ،نده لده داگدا و
نه له وهکیل نییه.
قوربان ئهوه دهفهرمو ڕاسیه ،بهاڵم ساواک ناتوان بی ماوهیهک درێژ زیندان ڕاگیێ و دهب ڕادهسی بکا.
ئئم ...وادیاره ئهوه فیی بو  ،بهاڵم ههر ئهو ماوه کورته بهسه تا وهزمان بێنم.
دهسی به دوگمهیهک دا هێنا.
دوو مهئمور ساواک هاتنه بهر دهرکه ژوورهکه .
بیبهن با له ژوور ئینفییاد دا بڕێک بی خی پشو بدا
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هیوایان ههسیاند ،چاویان بهسین و دهسییان له کهلهپچه کیدن و به دوا خییان دا ڕایان کێشا.
به نێو دااڵنێک درێژ دا ڕه بون و به دهسی ڕاس دا پێچیان کیدهوه .دوا ماوهیهک به دهسی چهپ دا و دیسدان دوا ماوهیدهک بده
دهسی ڕاس دا .ئاخیهکه له جیگایهک ڕاوهسیان و دهنگ ڕاکیشان دهرگایهک ئاسنین ها  .خێیا کهلهپچهیان له دهسدی دهرهێندا،
چاویان کیدنهوهو پاڵێکیان پێوه نا بهرهو ژورهکه و له پشییهوه دهرگاکهیان گاڵه دا.
س مانگ تهواو تهنیا به دهربیجهیهکدا که له دهرگا ژووره تاکهکهسیهکه دا بو نان و ئاویان دهدایه و ڕۆژ دوو جار بدی دهسد بده
ئاو گهیاندن دهرگایان ل دهکیدهوهو تا دهسیشوی دهیان بید .به دوو حهوتو جارێکیش دهیان بید بی حهمام .دوا س مان ڕۆژێک
هاتن و بیدیان بی دیو بهرپیس زیندان .کابیا به ڕویهک خیشهوه و به زهردهخهنهوه کوت :
ئهو چهند مانگه چین گوزهرا جهوان؟
له سایه سهر ئێوهوه خهراپ نهبو .نهوهد شهو و ڕۆژ وهخیم ههبو تا بیی بکهمهوه و ژیان پڕ چهرمهسهر خیم ههڵسهنگێنم.
قسه ههروا زهالمن بهاڵم هیوادارم چاک بیی کیدبێیهوهو له مهودوا دهرد سهر بیخی دروس نهکه  .ئدهتی ئدازاد دهتدوان بدڕۆ ،
بهاڵم دهب ئاگا له خی ب هدی ههڵهیدهک نهکده  ،ئدهوجار بێیدهوه زینددان بدڕوا بکده ڕزگاربوند نییده .دهتدوان بدڕۆ  ،بچدی لده
دهفیهر زیندان شیهکان وهرگیهوهو بڕۆ .ئهوه بزانه به وورد له ژێی چاوهدێی دا .
هیوا شیهکان وهرگیتهوهو تاکسیهک بان کید و یهکسهر بی ماڵه ب حاڵهکه  .له دڵ خی دا بڕیدار دابدو .هدهرچ زووتدی خدی
له ژێی سێبهر دساواک دهرباز کا .بدهاڵم بدی کدوێ بچد و لده کدوێ بگییسدێیهوه .دوا دوو ڕۆژ ماندهوه لده چدوار دیواریهکده داو بیدی
کیدنهوه له حاڵ خی له ماڵ هاته دهر و بهرهو هوتێل جێگا کار ڕۆی  .ههر له دهرگا نههاتبی دهر کهسێک سدمێ فدش بده کدو
و شاڵوارێک ناڕێکهوه کده لده گدهڵ بدهدهن ندهدهگونجان ،وهدوا کدهو  .هیدوا هدی خدی شدلوێ ندهکید و یهکسدهر چدو بدی هوتێلهکده.
خاوهن هوتێل له دوورهوه به پیییهوه ها زۆر به ڕوێک خی بهخێی هاتنهوه کید .پاشان بانگ كدید بدی دهفیهرهکده و چایدهک
بی داوا کید.
هیوا گیان کوڕم بهخێی بێیهوه ،کهفارهت گوناحان ب  .پێویس ناکا بیم باس که بدیچ گیدیاو  ،هدهمو شدیێکیان بدی بداس کدیدوم.
له ڕاسی دا جێ شانازیه ئهتی کار لده گدهڵ مدن بکده  ،بدهاڵم مخدابن ،بیخدی دهزاند مهسدهله چینده .کدوڕ خدیم ئدهتی باشدییه لده
جێگایهک خی حهشارده که ڕابیدو نهزانن ،مهسهلهن بچیه شارهگهورهکان وهک تهورێز ،تاران ،جیگایهک وا .دهندا لێدیه نایدهڵن
به ئاسودهی بژ  .ههر ڕۆژه بههانهیهک پ دهگین .بهخوا کهس ناوێیێ کاریش بدات  .ڕۆڵه ئهمنیش ببهخشه کاسبکارم و
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دهب خیم له دهرد سهر ببوێیم .فهرمو ئهوه حقوق مانگێکیشم زیاد بی داناو  ،ههتا له جێیهک خی دهحاوێنیهوه بهش دهکا.
هیوا ههناسهیهک ههڵکێشا و زهرفه پوڵهکه وهرگی و سپاس خاوهن کار کیدو ب ئهوه هی بڵ وهدهر کهو .
ئێوارێ له گهڵ وهسیا عهبدوڵاڵ ڕاوێژ دهکید .وهسدیا گیدان بیخدی دهبیند کده ژیدان مدن لێدیه ههمیشده لده ژێدی سدێبهر سداواک دا
دهب  .بهڕاسی جاڕز بووم و دهمههوێ بڕۆم و سهر خیم ههڵگیم .جانازانم جهناب چین بیی دهکهیهوه.
جا دهتههوێ بچیه کوێ کوڕ خیم .بیخی دهتگو له گوندهکه خیتان ناحهسێیهوه و به دایم جاسوس لهسهره بییده هاتویده ئێدیه،
ئێسیا ئهوا لێیه پهیدایان کید و له کیڵ نابنهوه ،دهتههوێ بچیه کوێ؟
ڕاسی ئهگهر بیم بکیێ دهمههوێ ڕوو له گهرمێن بکهم .تازه جارێک دیکه نامههوێ ڕوو له ساواک بکهمهوه .هێنددهم دێدنن و دهبدهن
که خهڵکیش لهوانهیه به ههڵه ت بگا و پێیان واب خیم به دهسیهوه داوه.
ئاخی کوڕم دهب ئهوه بزان که بی یهکجار قاچا دهب و تازه ناتوان بگهڕێیهوه .ئهگدهر بگهڕێیدهوه ڕاسد دهبد هاوکدار سداواک
بکه دهنا دهتنێینهوه زیندان  .پاشانیش لهو دیو چین دهحاوێیهوه؟
ناڵێ ئهو بیادهرانه خییان ڕێکخسیوهتهوه ،دهمههوێ بچمه ال ئهوان.
ئهوهیان قسهیهکه ،دهتگو نامههوێ بهال سیاسه دا بچمهوه .ئهگهر بچیه ال ئهوان ڕهنگه بیوانم یارمهتی بدهم .کهسێک دهناسدم
که پهیوهند لهگهڵ وان ههیه و بێشک ئهو دهتوان بهڕێ کا بی ئهوێ.
بددی چمددا لید دهگددهڕێن بد الیددهن دانیشد ؟ مددادام نایددهڵن ژیددانێک سدداده بهرمدده سددهر و هددهر ڕۆژه بههانهیددهکم پد دهگددین ،وهدوا
ڕێبازێک دهکهوم که بیوانم شاناز پێوه بکهم.
باشه کوڕ خیم ههوڵ دهدهم ئهو کهسه پهیدا بکهم و بهتی بناسدێنم ،بدهاڵم هدهتا ئهوکاتده بچدیوه سدهر کارهکده بدا لێد مهشدکوک
نهبن ،به کارێکهوه مهشغوڵ ب باشه.
کارهکهم نهماوه ،ساحهبکار ههر کهزان گییاوم ،زۆر به حورمهتهوه لده کارهکده وهدهر ندام .دهڵدێم لده بدازار میدوه بفیۆشدم هیچد
دیکهم پ شک نایه.
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زۆرم پ سهییه ئهو پیاو چاکه چین وهدهر ناو .
له تیسان ئید  ،تا ئێسیا پیاوهت کیدبو که ڕا گیتبوم.
بیسپهینهکه چو له بازاڕ میوهفیۆشان دوو بار میوه کڕ  .تهرازویهکیش کڕ و له گیشه چوارڕێیانێک میوهکه داندا .خدهڵک بده
دڕدۆنگیهوه چاویان ل دهکید .مهئموران شارهوان سهر و گوێالکیان پهیدا بوو لهو جێگا باشه وهدهریان ناو پاڵیان پیوه ندا بدی سدهر
شیسیه شهقامێک کهمیی قهڵهباڵغ .بهو حاڵه خهڵک تێهااڵو له ماوه س سهعا دا میوهکه فیۆش و هێندێک قازانج کید.
تا چهند ڕۆژێک ههر خهریک میوه فیۆشین بو .بهاڵم مهئموران شارهدار ههمو ڕۆژێ شهقامێکیان پ دهگیڕ  .هدهر بدهو مداوه کورتده
جاڕزیان کیدبو .ڕۆژێک یهکێک له موشیهریهکان ها و پیس باشه بدی هدهرڕۆژه لده شدهقامێک سدڕ و سدیپاڵ دادهنێد  .لده جێیدهک
بحهجم با موشیهر دائیمی بی پهیدا ب .
کوڕه خی به ئیشییا خیم نداڕۆم ،مدهئموران شدارهدار وهدهرم دهندێن .بیخییدان جێیدهکم نیشدان دهدهن و سدپهین دێدن لدهوێش وهدهرم
دهنێن.
ده باشه یان ئهوهنده حاڵ نهبو  .دهیانههوێ ئهزیهت بکهن تا به شیێک لهگهڵیان ڕێک دهکهو  ،ئهوڕۆ ئهگهر هاتنهوه یهک
هێندێک میوهیان بی دان و بیان دهیه ،تهواو دهب .
دهب ههر ئهوهب  ،چینه بییم لهوه ندهکیدبیوه .بدی سدپهینێڕا میدوه بدی مدهئموران دادهندا و بدهیان زوو دههداتن دهیدان بدید .ئدهویش
جێگایهک باش ههڵبژاردبو ،ههر کاریشیان پ نهبو.
نیزیکه دوومان بو خهریک میوهفیۆش بو .پاییز خهریک بو پیی دهبو .ئهویش له میوهفیۆش د اخهریك بو قداڵ ببد  ،جێد گیتبدو
و ڕۆژ له دوا ڕۆژ زۆرتی دهنێو ئهو بهرگه دا قاڵ دهبو.
********
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پاژی پازدهههم

تازه له میوه فیۆشین گهڕابیوه کده وهسدیا عهبددوڵاڵ لێد وهژوور کدهو  .چدین هیواگیدان ،خهبدهرێک خیشدم پێیده ،ههڵبده ئهگدهر
ئێسیا ههر لهسهر بڕیار خی ب  .هیوا ههر وهک هیچ له بیی نهماب  ،چ بڕیارێک ،مهبهسی چییه؟
مهگهر نه دهویس بڕۆ بی گهرمێن ؟
هیوا ههر له بیی نهمابو ،وا له قاڵب میوهفیۆشێک دا جێگیدی ببدو کده هدهزار و یدهک خدهون خیشد بیخدی دیبدو .ئداوا بدڕوا هدهتا
ئدداخی پددایزێ دوکددانێک دهکددڕم ،خددانوێک خددی بددهکیێ دهگددیم و زارایدده دهگوێزمددهوه .دڵ د دایددک و بابیشددم خددی دهکددهم .بددهاڵم
بهوشهرته ساواک لێم گهڕێ.
چ بو هیوا گیان پهشیمان بویهوه له ڕۆیشین ؟ ئهمنیش پێم خیشه ئهگهر لێ گهڕێن .بیخی دامهزرێ و ماڵ و منداڵ پێکهوه نێ .
ڕاسدییهکه وهسدیا گیدان جددارێ لدێم گدهڕاون .کاسبیهکهشددم بده خیشدیهوه گیتویددهت  ،زۆر لده هوتێلهکده چدداکییه .ئهگدهر لدێم گددهڕێن
بهتهمام دوکانێک بکڕم و بیکهمه میوهفیۆش و لێ دانیشم .دایک و بابیشم تهنیا ئهمنیان ههیه و زۆر بهوه دڵخی دهبن.
ده باشه زۆرم پێخیشه ،تا ده ڕۆژ دیکه ئهو هاوڕێیهمان دێ که قهرار بو ئهتی له گهڵ خدی بدهرێ ،ئهگدهر هدا دهڵێدین بدا لێد
گهڕێ .ئیشاڵاڵ ژنێکیش بی دێنین و بیخی دادهمهزرێ .
پهنا بهخوا  ،هیوادارم له کیڵم بنهوه.
چهند ڕۆژێکان ئاوا گوزهرا .بدهیانان زوو لده خدهو ههڵدهسدیا دهچدو بدی بدازاڕ میوهفیۆشد عومدده .دوو ،سد بدار میدوه دهکدڕ و لده
گیشهکه خی به شێوهیهک جوان دا دهنا .بهش مهئموران شارهدار دادهنا و دهسی دهکید به فیۆشین .تا ڕۆژێک سهر و کده للده
دوو ساواک پهیدا بو .لێ نیزیک بونهوه و سهالمێک موغییزانهیان لد کدید .چدین ڕفیدق ،وا دیداره زۆر بدا چدو لده قداڵب هداو
واڵتیهک ئاساییهوه.
ههر هاوو اڵتیهک ئاسایشم ،بی کلک و گوێم ل ڕواوه؟
قسه زهالم مهکه ،سهرۆک ساواک بڕیار داوه که دهب هاوکاریمان بکه  .قهیدد نییده هدهر ئدهو کداره بکده .ئدهوه زۆر باشده کدهس
شک ل ناکا .بهاڵم کارێک زۆر ساده بی ئێمده بکه،ڕۆژانده هدهرچ دیید لده ڕاپیرتێدک دا بیمدان بنێدیه .یدهکیان کده پێشدیی زۆر
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شکهنجه دابو ،ئیشاره بی ئهوه دیکهیان کید ،چاو ئهم بیادهره ئێمه تازهیه و نهناسیاوه ،با پهیوهنددی لده گدهڵ ئدهم بد  .ئدهمن
ئید کارم پ ناب  ،ناسیاوم ،له زۆرانم ههڵداوه.
هیوا هی وهاڵم بی نهدرایهوه ،له داخان ووشک ببو .کابیا له ڕۆیشین دا پێ گو که سد ڕۆژ میڵده ههیده وهاڵم بداتدهوه ،دهندا
زیندان دهسی ماچ دهکا.
ئێوارێ ههر که گهڕایهوه چو بی ال وهسیا عهبدوڵاڵ .تکایه ئهگهر ئهو هاوڕێیه ها بڵ با ههرچ زووتی وهڕێ کهوین و بڕۆین.
چ قهوماوه هیوا ،بی وا نهزهر گیڕا؟
ئهوڕۆ هاتبونه ویزهم ،فایده نییه دهسیم ل ههڵناگین ،بڕۆم باشییه ههتا ئابڕوشیان نهبیدوم.
ئهگهر وایه زۆرباشه کوڕم ،خی ساز که وههتا زووتی بڕۆ باشییه .مادام دهسی ل ههڵناگین ،یا دهبد تهسدلیمیان بد  ،یدا بدڕۆ .
ئهمنیش ڕۆیشینم پ باشییه.
هیددوا وورده وورده دهسددی کددید بدده خددی ئامددادهکیدن .میددوه کددهمیی دهکددڕ  ،شددیهکان دهفیۆشددین ،بددهاڵم دهبددو وا نیشددان بدددا کدده هددهر
بهردهوامیشه.
پایزداهاتبو که میوانهکه وهسدیا عهبددڵاڵ پهیددا بدو .هیدوا تدهواو خدی ئامداده کیدبدو .هێنددێک پدوڵ کیکیدبدیوه ،تدهنیا کدهمێک
شیومهک هێشیبیوه ،بڕیاریش ئدهوه بدو کده ئهوانده بدی وهسدیا بدهج بێڵد  .شدهوێ هدهمو تدهکبییێکیان کدیدو بدهیان زوو لده گدهڵ
میوانهکه که ناو محهممهد بو وهڕێ کهوتن .وایان بهبا زان که به پێیان له شار وهدهرکهون و پاشان ههر ماشدێنێکیان تدو بدو
دهسی ل ڕاگدین و سدوار بدن .لده تاقدهدارێ وهدهر کدهوتن و چهندد پێچێکد جادهیدان ندهبڕیبو کده ئوتوبوسدێک لده دوورهوه دیدار بدو.
دهسییان ل ڕاوهشاند ،ئوتوبوس ڕاوهسیا .بی کوێ دهچ کاکه؟
دهچمه سهردهشی
دهتوانین ههتا زمزییان سواربین؟
بی نا کاکه ،جێگام ههیه ،فهرمون.
هیوا ڕوو له محهممهد کید
بی ههتا زمزییان؟
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ئه کاکه دهب به نهڵێن و سوێسنایهتیهدا بڕۆین .ههردوکمان قاچاغین خی ناتوانین به پیسی پشکنین دا بڕۆین.
له چاخانه زمزییان دابهزین .چاخانه که له جێگایهک خی و باسهفا که بهسهر دهشی کدهڵوێ دا دهڕواند و شدار سهردهشد لده
دوورهوه وهکو گوڵدانێک ڕهنگاوڕهن بهسهر بهرزاییهکهوه دیار بو ،دروس کیابو .له چاخانهکه گیشی بیژاو ،کهباب ،مییشدک بدیژاو
پهنیی و ماسی چاک ل بو .بهتایبه دۆ سارد ئهو چاخانهیه که ههر له نێو کانیاوهکه چاخانهدا هێنده سارد دهبو که به
قهول کوردان سهر دهتهزاند ،به نێوبان بو.
هیواو و محهممهد له چاخانهکه دانیشین و سهر و کهباب و دۆ ساردیان داوا کید .چایهکیان بهسهر دا کیدن و به خوار دێد زمزیدیان
دا بهرهو دێ (پ) وهڕێ کهوتن .محهممهد نیاز ئهوه بو له گوند (پ) الدا و سهردان مییزا حهسهن بکا که لهو کات دا ههڵسوڕ
حیزب دێموکڕا بو له ناوچهکه دا .هیوا پیسیار زۆر ههبون بهاڵم هێنده به پهله وهڕێ کهوتبون که تدا ئێسدیا بدی ندهکیابو یدهک
پیسیاریش بکا .کاک محهممهد دهکیێ بپیسم بهرنامه سهفهرهکهمان چییه و به کوێ دا دهڕۆین؟
کاکه گیان بهرنامه سهفهر ههرئهوهیه که بیخدی داوا کدیدوه و وهسدیا عهبددڵاڵ بده مند گوتدوه .ئێمده دێیداو دێ دهڕۆیدن تدا لده
سددنور تێپددهڕدهبین و لددهوێڕا بدده قاچاغدده ڕێ دا ده گهیهنمدده قددهاڵدزێ و تددهحویل هاوڕێیان د دهدهم .جددا ئددهوانیش هددهرچ بدده
مهسڵهحهت بزانن ئهوه پ دهڵێن.
باشه بهکام گوندانهدا دهڕۆین ،دهمههوێ بزانم گوندهکه ئێمه دهگیینهوه که سهرێک دایک و بابم بدهم و خواحافیزیهکیان ل بکهم؟
ڕاسییهکه مهگهر یهک شهو وهدوا کهوین و بی الدهین ،دهنا ئهوێ ناگیینهوه .جگه لهوه بیاکهم ئهتی دهڕۆ و قاچدا دهبد  ،ئدهو
خهبهره بی وان هێنده خیشه که دهبد هدهروازوو بیدزانن .پێیوایده ئهگدهر بیدان بیند چ دهبد  ،یدا هێندده بهسدهر دا دهگدیین کده لده
سهفهرهکه پهشیمان بیهوه ،یا له ئێسیاوه توش خهفهتیان دهکه  .ئهگهر سور لهسهر سدهفهرهکه  ،بده قسده بدیا خدی دهکده
ههر لێ گهڕێ .
کاک محهممهد نهوهک دیدار ئاخییه بم ،تکایه با الدهین و بی ئاخی جار بیان بینم .داواکه هێنده مهزلومانه کید که محهممهد دڵد
نددهرم بددو .کهواتدده باشدده دهب د خهتهکدده بگددیڕین .ئهگددهر میددیزا حهسددهن بێڵد دوا نیوڕۆیدده بدده فێنکد لدده گوندهکدده ئددهو ڕا وهڕێ
دهکهوین ،له چیم دهپهڕینهوه و بی شهوێ دهچینه بێشاسپ  .بی سپهینهکه ڕا وهڕێ دهکهوین و دهچینه دێیهکه ئێوه .شدهوێ لدهوێ
دهبین و بهیان به دۆڵ قازان دا ههڵدهکشین بهرهو بێوران و ئهگهر توانیمان بدی شدهوێ دهچینده شدێنیه کده یهکدهم گوندد باشدور
کوردسیانه .شهوێ له شێنیه دهبین و بهیان دهڕۆین بی قهاڵدزێ.
کاکه زۆر مهمنون ،فکیێک زۆر باشه.
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سهعا دوازده نیوڕۆیه گهیشینه نێو دێ مییزا حهسهن  .بده چهنددکیاڵنێک دا تێپدهڕین و گهیشدینه بدهر دهروازهیدهک کدین گدهوره.
محهممهد کوته ئاسن زهن لێدان بهرز کیدهوه و به ڕییمێکد تایبدهت چهندد جدار لێددا .لدهو دیدو دهروازهکده یدهکێک بدانگ کدید،
محهممهد گیان هاتم.
هیوا زان دیسان هێما چینیهت له دهرگادان بهكار هێنیاوه ،بییه زان ئهوه محهممهده .ڕهنگه مهبهسدی محهممدهدێک دیکده بد کده
قهرار بووه لهو کاتده دا بێیده ال میدیزا حهسدهن .بدهوه بڕێدک خدی قدان کدید بدهاڵم هدهر بدی پیسدیار بدو كده ئدهو مێیدیده هدهروا
كاردهكا.
میدیزا هدا و دهرگددا کدیدهوهو باوهشد بده محهممدهد دا کددید .یداخوا بددهخێی بێد خیشدخهبهر .لهوکاتیددهوه ئدهتی هدداتو و باسد ئددهو
بوژانهوه تازهیه بی کیدوم ،ئهمنیش به تهواو بوژاومهوه .ئهتی بهخێی بێ  ،دهب کاک هیوا ب  .ئاخی محهممدهد بدی بداس کدیدم
که دییه مهاباد و ئهتی لهگهڵ خی دین .
بهڵ هیوام ،خیشحاڵم به ناسین .
دهفهرمون بی سهرێ ،ههرچهند چاوهڕوان نهبوم ئهوڕۆ بێن ،بهاڵم شانس خیتان نههارمان چهوره .هاوار کید،
منداڵ زوو چایهک بێنن و نانیش ساز کهن ،دوو میوان خیشهویسیمان ههن ،دهزانم بیسیانه.
محهممهد گوت زۆریش پهله مهکهن ،له چاخانه زمزییان شیێکمان خواردوه.
جا بیاله کهبابیشو خواردب  ،تا ئێسیا هیچ ل نهماوه.
هیوا پیسیارهکه بی هاتهوه کایهوه .وادیاره به تهما کهس دیکه نهبوه و نهش زانیوه ئێمه ئدهوڕۆ دێینده ئێدیه ،كدهچ زاند ئدهوه
کاک محهممهده.
کاک حهسهن پیسیارێکم بی هاتوهته پێش ،بهڕاسی چین زان ئهوه کاک محهممهده؟
ئهوه ههمو شێوه نههێن پاراسین شههید مهال ئاوارهیه که فێی کیدوین .بی بیخی ئهوه نهدیوه ،خی بیسیومه ئهوکاتیش له نێدو
فهقێیان ڕا له گهڵ شههید ئاواره کار کیدوه.
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ئا مام مییزا ،ڕاس دهفهرمو  ،بیخیم چهندجارم ئهو ڕهمزاندهم بدهکار هێنداوه .بابدهوهڵاڵ شدکهنجه و فشدار سداواک ههموشدیێک لده
بیی بیدومهوه.
مییزا حهسهن دهنگ ئهو دیو دا ،ئهرێ چایهکه ههر نهها .
وهاڵم درایهوه:
ئهوا ها  ،ها کچهکه ده هێن .
پا چهند دهقیقه کچێک بااڵبهرز زولف درێژ و چاو کاڵ وهژوور کهو  ،سینیهک چا بهدهسیهوه بو .یهکسهر چو بی بدهردهم بداب
و ئیسییکانه چا ههڵگی که له بهر دهم دان  ،مییزا حهسهن تێ ڕاخوڕ  ،یهکهم کهس بی میوان داند کچدم .ههرچهندد ئدهوانیش
میدوان ندین و هداوڕێن .کچهکدده زۆر حدازر جدواب بدو .بدده دهنگێکد ناسدک وهاڵمد دایدهوه ،ده بابده گیدان ئددهمنیش بده میدوانم حیسدداب
نهکیدن ،پێموابو هاوڕێن.
دووهم ئیسدییکان لهبدهر دهم محهممدهد داندا و سدێههم ئیسدییکان لهبدهردهم هیدوا داندا .لده داهاتندهوه دا لهگدهڵ هیدوا چاویدان تێددک
ههڵهنگوتن و بی چیکهیهک تێک دا قهتیس مان .ههر ئهو چیکهیه بهس بو بی ئهوه تهزویدهک هدێمن لده بدهر پێد ههردوکیاندهوه
ههسی و تا تیق سهریان بڕوا و بیان لهرزێن .
کچهکده دیسدان نیگایددهک بدی ال هیددوا هاویشد و لێدو وهک غونچدده بدههار لێکبونددهوهو زهردهخهنهیدهک مدهعنادار بددی ندارد .هیددوا
دهسی به ئیسییکانهکهوه گیتبو و زار کیابیوه و جوڵه لیبڕابو.
کچه قهندانهکانیش داناو و سینیه بهتاڵهکه ههڵگی و له دهرگا وهدهرکهو  .بهاڵم لده کدهلێن دهرگداوه دیسدان نیگایدهک بدهرهو
هیوا هاویش .
دوا ئهوه چایهکهیان خواردهوه ،مییزا حهسهن بانگ کید ،پهروین چایهک دیکه بێنه ،دهزاندم ئدهو هاوڕێیانده بده چایدهک و دوو
چا تیی ناخینهوه ،ئهوان دوو ،س سهعاتیان ڕێ بڕیوه.
پهروین دیسان به سینیهک چاوه هاتهوه ژوورێ ،ئیسییکانه به تاڵهکان ههڵگی و ههریهکه چایهک بی دانان .لده بدهردهم هیدوادا
خهریک بو دهسی بلهرزن ،بهاڵم خی گیتهوه و دیسان نیگایهک بی هاویش  .هیوا ووشک ببو نه دهزان چ بکا.
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پددا ماوهیددهک نددان هددا ؛ هیددوا حاڵددهتێک زۆر گیددیاو هددهبو .تهناندده میددیزا حهسددهنیش ههسددی پ د کیدوبددو ،بددهاڵم وهسددهرخی
نهدههێنا .ئهو شک بی ئهوه دهچو که هیوا له داهاتو خی نیگهران ب  .ئاخی بهج هیشین زێدد بداب و بداپییان شدیێک هدهر وا
هاسان نهبو .بهتایبه لهوسهردهمهدا که کورد کهمیی فێی وهاڵ بدهج هێشدین ببدو .زۆرکدهس زینددان و ئهشدکهنجه لدهخی دهگدی ،
بهاڵم نه دهویس تهنانه بچێیه بهشهکه دیکه کوردسیانیش .وهک ئهم سهردهمه نهبو که کدورد لده هدهمو دنیدادا بداڵو بوبێیدهوه و
کیچ کیدن بوبێیه چاولێکهر .
دوا نان و چا خواردن میوانهکان دهبو بچدن لده شدێیه تانکیدهک ئداو کده لده حهسدار ماڵهکده دانیابدو دهسد بشدین .میدیزا حهسدهن
پێشیان کهو و جێگا دهس شین نیشان دان .لده پێشددا محهممدهد چدو دهسدی شدین و هیدوا لهبدهر ههیوانهکده ڕاوهسدیابو .لده نکداو
چاو له پهنجهرهیهک ههڵهنگو که پهروین لهبهر ڕاوهسیا بو ڕاس بهرهو هیوا دهڕوان  .له دوورهوه زهردهخهنهیهک بی هاویش ،
ئهوجارهیان زۆر بهئاشکیا به زمان دڵ قسه دهکید.
هیوا له شهرمان سهر داخس و دوا چهند چیکه دیسان سهر ههڵێنا .پهروین ههر لده جیگدا خدی ڕاوهسدیابو ،بدهاڵم ئدهوجار بد
ههسد و بد زهردهخهندده .هیددوا تێگددهی کدده سهرداخسددینهکه شددوێن خددی داندداوه و کچدده الوهکدده دڵگددیان کددیدوه .لدده دڵد خددی دا
سهرزهنشددی خددی دهکددید .تددا ئێسددیا لدده ژیددان خددی دا ندده توانیبددو دڵ د کچێددک بدده تددهواو خددی کددا .بدده پێچهوانددهوه دڵ د دوو
خیشهویسی وهک مامز و نازدار ئێشاندبو .له پێشدا سهرنج ئهوان بیال خی ڕاکێشابو ،پاشان بههی سهڕهڕۆی و بدزۆز خییده
وه ههردوکیان لهدهس دابو و نائومێد کیدبون .نه دهویس لێیه کهسێک دیکه بهداو دڵ خییدهوه گیفیدار بکدا .بهتایبده کده
بی یهک ڕۆژ میوان مییزاحهسهن بو ،دوا چهند سدهعات دیکده دهبدو بدڕوا و پدهروین بده دڵشدکاو بدهج بێڵد  .نده دهویسد ئدهوه
لهگهڵ خی  ،لهگهڵ پهروین و لهگهڵ مییزا حهسهن بکدا ،کده لده دوورهوه ناوبدانگ کوردبدوون ،جدوانمێی و دڵسدیزی ئدهو بیسدیبو.
سهرهڕا ئهوه  ،هاوڕێ حیزب بو .ئهو خهیاڵه دهب لهسهر خی ههر دهرکا و هی ههسیێک نیشان پهروین نهدا .هیدوا تدا بڵێد
الوێک قیز و سهرن ڕاکدێش بدو .ئدهو زوو سدهرنج کچدان ڕادهکێشدا .گیدیۆده کیدند کچدان بده داو خیشهویسدییهوه بدی ئدهو لده ئداو
خواردنهوه هاسانیی بو ،بهاڵم ههتا بڵێ به ئهخالق و به ویدژدان بدو .سدهرهڕا ئدهو دهسیڕۆیشدیوییه لده دڵددار دا ،هدهرگیز کدهڵک
خهراب وهر نهدهگی  .پێشیی که دوو جار ئاشق ببو ،له ههردوکیان دا بهرنامه درێژهداند ژیدان ئاسدای هدهبو .ئێسدیا کده دواڕۆژ
نادیار بو ،نه دهویس ئهو کچه له و دواڕۆژه نادیاره دا بکاته شهریک خی  .جگه لهوه لهگهڵ ئهو قهوله چ بكا كده بده ندازدار
داوه .پا نان و چا خواردن محهممهد ڕوو له مییزا حهسهن کید و گوت :
دهب ئیزنمان بده بڕۆین ،پێمخیشه زوو ئهو بیادهرهم بگهیهنمه جیگا خی  .ئهگهر کارێدک ،ئده میێکیشد ههیده کده بده هاوڕێیدان
بگهیهنم له خزمه دام .مییزا حهسهن زۆر ههوڵ دا شهوێ بیان هێڵێیدهوه ،بدهاڵم فایدده ندهبو ،محهممدهد ڕهزایدهت ندهدا .هیدوا
دوو دڵ بو ،لهالیهک پێ خی بمێنێیهوهو له الیهک دیکهوه لهخوا دهویس زوو نهجات ب و بڕوا .تا الیهک دڵیش لێدیه بدهج
نههێڵ  .به بیانو دهس به ئاو گهیاندن هاته دهرێ .پهروین لهسهر سهکی بهر ههیوانهکه دانیشیبو .هیوا بهدهس خی نهبو،
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ڕاس کشا بی بهردهم پهروین و کوت :
خیزگه ههر نهم دیبایه  ،دهب حهسڕهت تی بی ماوهیهک له دڵ کیڵهوارم دا ڕاگدیم .ئدهمن ئدهوا بدهڕێوهم تدا لده وهاڵ دهرچدم و
ئاواره بم و له نیوه ڕێیه دا توش نازهنینێک وهک تی دهبم .نه دهتوانم دڵ پ بسپێیم و ئهتی له گهڵ مهینهتیهکان خیم بکده
مه شهریک و نه دهتوانم چاو بنوقێنم و وهک ئهوه نهم دیب لێدهم بڕۆم.
پهروین که چاوهڕوان ئهو قسانه نهدهکید ،بی ماوهیهک سڕ بو .پا چیکهیهک ههرئهوهنده بی ها ؛ ئهمن ئهوهڵ جاره بده چداو
خیشهویسی تهماشا کهسێک دهکهم .پی وانهب ههرکهسم د ئاوا نیگاکانم پێشکه بکهم .ئهگهر درۆ ناکه داهاتو من له هد
تی گینگیی نییه ،بی ههر کوێ بچ ئهمنیش له گهڵ تی .بهتایبه کده ئدهتی لهسدهر ڕێبداز بدابم  .ئهگدهر بهڕاسییشد نییده ،بدڕۆ
خوا لهگهڵ ،ئهمن بیوه نابم درۆم له گهڵ بکه و ناڕهحهتیش نابم ،خیم پ لهتی پیاوتیه .پێویسیم به دڵدار دانهوه نییه.
هیوا ،هێنده د گیفیار خیشهویسی بو .ئهوه ک نییه و فییشیهیه هاتوهته سهر ڕێگام .ئهوه ڕاس ئهو کهسهیه که من بدهدوا دا
دهگهڕام .خوا گهوره بی لهو کاته ئاسیهمهدا کهسێک ئاوا لهسهر ڕیگام شین دهکه ؟
پهروین بهڵێن پ دهدهم یهک ڕووناکای شک بهرم و بزانم توش بهدبهخیی ناکهم ،دیمهوه بهدوا دا.
ئهمن ئههل ئهو قهو وه قهراره درۆیانه نیم .یا ئێسیا ،یا له بییم که و خوا لده گدهڵ .ئهگدهر پیداو دهتهدهوێ ،فدهرمو ،هدهرچ
بهسهر تی ها  ،با بهسهر منیش ب  ،ئهگهر غییهت ئهوهش نییه ،له بییم کهو خوا لهگهڵ.
ئهتی باشه ،چین دهتوانم ئهوه له گهڵ مییزا حهسهن بکهم؟
ڕاز کیدن و له سهر خیم.
هیوا نه دهزان چ بڵ  .ههر ئهودهنده پ کیا بی ئاخیین جار پڕ به چاوان تهماشا بکا و بچێیه دهسیشوی .
پا نیدوهڕۆ ،سیبهرشدیڕ ئێدوارێ وهڕێ کدهوتن .زۆر نهخایاندد کده گهیشدینه سدهر چدیم کدهڵوێ لده بهرامبدهر گوندد واوان .ئداو
چیمهکه بهتهواو له کهم دابو .له جیگایهکیهوه بوار ههبو ،ب ئهوه بهلهم بهکار بێند  ،لینگد لد ههلکیدبایدهن و بهتدهنکای
دا بدهرهو ئهوبددهر ملد پێدوه نابددا .بهوحاڵدده لده هێندددێک جێگددا دهگهیشدیه سددهرهوه پشددیێندێ و پیداو تیسددهنیک و مهلدده نددهزان
وهلهرزه دهخس  .ههرچینێک ب کاک محهممهد و هیوا لینگیدان لد هدهڵکیدن و لده ماوهیدهک کدور دا پهڕیندهوه بدی ئهوبدهر چدیم .
دهشی ئهوبهر چیم پڕ بو له کهپی هاوینه که خاوهن بێسدیانهکان لده سدهر لێدوار چدیم دروسدییان کیدبدون و لده کدات گدهرما
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هاوین دا کهڵکیان له ههوا شنهبا چیم وهردهگی کده وهک هدهوا فیندک کهرهوهیدهک بدا دڵ و دهرونیدان فیندک دهکدیدهوه .جگده
لهوه ئهو کهپیانهوه بهکار دههێنیان بی کیکیدنهوه بهرههمهکان بێسیان تا لده ههوایدهک فێندک دا ڕابگیدیێن تدا کدات بارکیدنیدان
بهرهو بازاڕهکان فیۆشین .ئێسیا نیزیک پاییز بو ،ههم بهروبوم بێسیانهکان له کهم دابو ،ههم خاوهن بێسدیانهکان ئیدد گینگیدان
بهو کهپیانه نهدهدا ،چونکا ئهوهنده بهرههمه کهمابو تهنیا بهش ماڵ خییان دهکید و ئهوانیش لده فێنکدای ئێدواران دا دههداتن،
ههرچ به بێسیانهوه بو لێیان دهکیدنهو هو بهرهو ماڵ دهبونهوه .ئید زۆر کاریان به کهپیان نهدابو .له گهڵ ئدهوه دا کدهپی زۆر
خی وبا سهفا لێبون .هیواو محهممهد ڕوویان له کهپیێک کید و خییان کیده میوان .ههر چهند کهس ل نهبو ،بهاڵم بیخییان
بهخێیهاتن خییان کید و پاشان گوتیان با بچین دهسیێک له بێسیان وهردهین بزانین چمان به نسیب ده ب .
پایز بو ،بیسیانهکان تهنیا پاشهرۆکیان پێوه مدابو .دهبد چهنددین دێدیاو ههڵدهیدهوه تدا خدهیارێک ،کالدهکێک یدا شدوتیهک بدهرچاو
دهکهو  .بهو حاڵه محهممهد و هیوا دهسیههڵگی نهبون .چهندین بڕکه خهیارو کاڵدهک و شدوتیان ههڵدایدهوهو پاشدماوه بێسدیانیان
کیکیدهوه .له کهپی لێ دانیشین و تێی و پڕ خهیار ،کاڵهک و شوتیان خوارد .چهند دانهیهکیان بدی ڕێگدا هدهڵگی و بدهرهو ناوچده
سوێسنیان ت ههڵچون .سیبهر شیڕ ئێوارێ گهیشینه گوند بێشاسپ.
له دوورهوه دهنگ دههیڵ و زووڕنا دههدا  .لده مهیدانچهیدهک دا کیدژ و کدوڕ ئداوای سدهرگهرم ڕهشدبهڵهک بدوون .گێدڕ ڕهشدبهڵهک
بازنهیهک به دهور مهیدانچهکهدا دروس کیدبدو .لده نێوهڕاسدی بازنهکدهدا زوڕندا ژهنێدک و دههیڵکدوتێک تێددا بدون .دههیڵکدو بده
ههمو هێز خی  ،به قهول دههیڵکوتان به سهرهگهورهکه لێ دهدا و زووڕنا ژهنیش ههمو گوپ خی پدڕ دهکدید و فدو ده زووڕندا
دهکدید .گوپدهکان وهک ههمبانده کددوره دهمانددن ههڵدهسدیان و دهنیشددینهوه .بده دیدو نێدوێ بازنهکده دا الوێکد چوسد و چدداالک
ههڵدهسوڕا و گیران بهسهر خهڵک دا دهگو  .ههروا ده تمهن و بیس تمهن بوون بهسهر سهف ڕهشبهڵهک دا ده کواڵوێدک داویدژران
که بهدهس گیران بێژهکهوه بو .لهگهڵ شیڕبونهوه ههر ئهسکیناسێک بی نێو کواڵوهکه شایهریش به کهسێک ههڵدهگو .
هیواو محهممهد تاوێک به دیار شاییهکهوه ڕاوهسیان .شایهر چهندجارێک سدیله تیگدیتن بدهاڵم چونکده نداو ندهدهزانین چداو لهسدهر
دهگواسددینهوهو ڕوو لدده خددهڵک تددی دهکددید .محهممددهد گددوت تددا یهخدده نددهگیتوین بددابڕۆین .بدده نێددو کددیاڵنیک تهنگهبددهردا بددهرهو
بهرزاییهک ههڵکشان و له دهرگایهک گهورهیان دا .ژنێکد میانسداڵ ڕیدک و پیدک دهرگدا لد کیدندهوهو هدهر لده دوورهوه محهممدهد
ناسیهوه .فهرمو پورزا گیان یا خوا بهخیی بێیهوه ،قهدهم سهرچاوان .هاوار له کچێک ده ،دوازدهساڵ کید ،فاتم بدڕۆ بابد باند
کهوه ،بڵ میوانمان هاتوه بێیهوه .کچهکه به غار بهرهو مهیدان ئاوای که شاییهکه ل دهگهڕا ڕۆیشیه خوار و پا ماوهیهک کدهم
لهگهڵ باوک هاتنهوه ال هیوا و محهممهد .ئهو شهوه قهدرێک زۆریان گیتن و بهیان خاوهن ماڵ تا دهرهوه ئاواییدان لهگده هدا
و بهڕێ کیدن .بهنێو و ڕهز و باغان دا و به رێگا پێچاو پێ و ههوراز و نشێو دا ڕۆیشین.
ئهو ڕیگایه پێیدا دهڕۆیشین زۆر سازگار و خی بو .به بن قهد شاخهکان دا لول دهخواردو دیمهنێک سیوشیی دڵڕفێن له
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قهدپاڵ چیاکان ،شیو و دۆڵ نشێوهکان ،ڕووبار و کانیاوه ساردهکان تیدهپهڕاند و بهرهو لێڕهوار و دهشیهکان شیڕ دهبیوه .دوا س
سهعا ڕۆیشین لهسهر کانیاوێک سازگار که لده بدن قدهد شداخ دههاتده دهر و هدهر تدازه بدهتازه لده فیمێسدک تهبهقده کیندهکان
بهفی چهند سداڵه ڕا وه سدهریهک کدهوتبیوه و لده نێدو خیدزه ووردیلدهکان بدن لوتکده شدا ،دا پداقژ ببدو و هێشدیا تدام و سدارد و
پاقژ بهفیاوهکه پێوه دیار بو ههڵددهقوڵ و بهسدهر گاشدهبهردێک دا دههاتده خدوار .لده دهور و بدهر کانیاوهکده دوو شدوان لهسدهر
تاتهبهردێک سفیهیهکیان ڕاخسیبو و که پهنیی و کهره و شییێژ کوردهوار و پیواز شین له گهڵ دۆلکهیهک دۆ سارد و س ندووردو
نان تهنک کورد لهسهربو .له پهنا خیشیان له کهلێن دوو بهردان دا ئاورکیابیوه و کهتییه ڕه لهسهر ئاور بی چا دهم کیدن.
ههرله دوورهوه هیواو محهممهدیان دهن دان و به داب میواندار کوردهوار خوڵقیان کیدن بدی سدهر سدفیه  .فدهرمون بیالده ،فدهرمون
دهزانین ماندو تینو و بیسین و خوا ئهو سفیهیه به نسیب کیدوون ،فهرمون.
سهالم ،ئهمن محهممهدم ،ئهمیش کاک هیوایه ،وهڵاڵ بیاله وهک خدر زینده دهفییامان هاتن .یاڕهبب خدوا ڕزقیدان بددا و سدفیهتان
ههمیشه ڕازاوه ب  .هیوا سهالم کید و دانیشینه سهر سفیه  .جا س سهعا به ههوراز و نشێوهکان قهدپاڵ چیاکان کوردسدیان
دا بده پێیدان ڕۆیشدیب و لده نکدداو بهسدهر پدهنیی کدورد  ،دۆ سدارد و پیددواز شدین کوێسدیانهکان کدوردهوار دا بکدهو  ،دهبد چ
لهزهتێک و چێژێک ل وهرگی  .پاشان له قهدپاڵ ئهو چیایانه چا کهتیی بدی تێکدهن و قهندد کدواڵوه لده پدێش داندێن ،دهبد
چهنده بچهسپ ؟
پا نان و چایهک تێی و تهسه خواحافیزیان له شوانان کید و به دۆڵ دا سهرهوژێی بونهوه .دۆڵێکد پدڕ دار و دێبدهر و بێسدیان،
لده هدهردوک ال ڕێگاکده وه دار سددهریان لێدک دابدو .لده زۆر جیگددادا توشد دار میدوه

وهک هدهنجیی ،هددهنار و تدیێ دههداتن .هددهر

بددهڕیگاوه هێشددوه تیێیددان لد دهکیدنددهوه ،لدده کانیدداوێک سددهر ڕێگاکدده دهیددان شوشددیهوه و بدده ڕیددوه دهیددان خددوارد .هیددوا بدده دیینددهوه
ناوچهکه خییان زۆر شاد بو .ههر ناره نار بو .له پڕ سهر ههڵبڕ هاوار له کاک محهممهد کدید ،بیالده دهڵێد ڕۆژێدک بد ئدهم
واڵته جوانهمان ئازاد ب و به دڵ خیمان تێیدا بژین؟ بڕواناکهم هی وهالتێک له دنیادا ئاوا جوان ب .
وهاڵتێک خاوهن الو وهک تی ب  ،ڕۆژێک ههر ئازاد دهب  .داخ گیانم ههمو وێکڕا دهس نادهن دهنا له مێژ بدو ئدازاد دهبدوین .ئدهو
خهڵکه ئێمه ههر چاو لهدهسی ڕزگار کهرێکه بێ و ڕزگار کا .ههموان ههر پێیان وایده قوربدانی دهسدی چارهنوسدن و بدی نداج
دهگهڕێن .خیزگه ههمو الوان واڵتهکهمان وهک تی بونایه جا بزانه چهند له مێژ بو ئازاد بوین و واڵتهکهمان پێشدکهوتبو و لده ڕیدز
وهاڵتان پێشکهوتو دنیا دا بو.
سێبهر شیڕ ئێوارێ گهیشینه نێو ئداوای و ڕاسد چونده بدهردهم مداڵ بداوک هیدوا  .ماڵده کده زۆر بد ههسد بدو ،تهنانده دهنگد
باڵنددده نددهدهها  .هیددوا لدده دهرگددا حهسددارهکه دا .دوا چهنددد جددار ڕاوهشدداندن زهنگ د حهسددارهکه ،دهنگ د پێیددان لددهو دیددو
دهروازهکهوه بیسییا .هاتم ،هاتم دهنگێک لهرزۆک بهرگوێ هیواو هاوڕێکه کهو  .دهرگا کیایهوهو هیدوا خدی دهباوهشد مدام هیمدهر
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هاویش  ،بابهگیان ،بابه ..دڵ پڕ بو ،فیمێسک به چاوان دا هاتنه خوار و ب ئیخییار مام هیمهر له بداوه کدید و هدهڵ بدڕ .
بابهگیان بم بوره که قه بیتی نهبوم به کوڕ ،لێمخیشبه کده هدهر باحیسد دهرد سدهر بدووم و ندهمیوان لده ڕۆژ پیدی دا فییدا
کهوم و بارێک له سهر شان سوک کهم.
مام هیمهر تێ ڕاخور  ،خی ڕاگی به کوڕم .چ قدهوماوه خدی ڕێگدا دز و حیزید ندهگیتوه .ئدهمن بده بدون تدی سدهربهرزم کدوڕم .چد
دیکهم له تی دهوێ لهوه زیاتی که دهتوانم به سهربهرزیهوه هاوار کهم بڵێم ئهوه چهند سااڵن له پیناو گهلهکه دا زینددان کێشدا
کوڕ من بو .خیشیی لهوه چیه بی بابێک که له مهجلیسان و له نێو خدهڵک دا بده پیداوهت باسد کوڕهکده بکدهن .ڕۆڵده ئدهوه تدی
داوته به من ،ئهو شانازیه گهورهیه زۆر له دهسیگیتنهوهو هاتنه ژێی باڵم گهورهتیه .ڕۆڵه نیگهران ئێمه مهبه ،تا ئێسیا خوا پهک
نهخسیوین و لهمهودوا پهکمان ههر ناکهوێ .ئهرێ دهس ههڵگیه میوانهکهش لێیه ڕاگیتوهو فهرمو بیاکهم فهرمو .
چونه ژوورێ و هیوا ههر خی به بابیهوه نوساندبو .دهسی له گییان ههڵ نهدهگی  .بداب لێد تدوڕه بدو ،کدوڕم بهسده گییدان ئیدد ،
خهڵک وهک شێی باس تی دهکهن ،ئهو گییانه له چیه؟
ئاخی بابه گیان بی ئهوه دهگییم که تی بهو تهمهنهتهوه ،دهب کار بکه  .دروێنه و جو و ئاوداشین .کوڕهکهش کهس نازان له
کوێ دهخولێیهوه.
غهم وهش نهب کوڕم ،ئهمن ئهتیم داوه به وهاڵتهکهم و ئهویش دهیان کوڕ وهک تی داوم  .به خودا له سایه سهر تیوه،
ههمو کوڕهکان ئاوای له کوڕ خیم بی باشیین ،چما دێڵن یهک کاریش بکهم .پێمهڕهم بده دهسدیهوه بد چهندد کدوڕ الو ڕۆ دێند و
لێم وهردهگین و پاچم بهدهسیهوه ب ههروا .وهخی جوت بیخییان دێدن ئێخدهم دهگدین  ،مدام هیمدهر وهخید جوتهکده ندههاتوه ،بدی
دروێنه ههروا .بهخوا ڕۆڵه گهنمهکهمان بی ههڵدهگینهوه هی  ،بیشمان دهبهنه ئاش و به فهرده ئارد بیمان دێنندهوه .ئیدد ئدهمن
چ پهکم به تی کهوتوه .ئهتی بهکاره جوانهکان و بهو ڕێگایه گیتوته چهندین کوڕ وهک خی بی پهیدا کیدووم.
ده دهس ههڵگیه هیوا ،یا خوا بهخێی بێ کاک..
هیوا بابه گیان ئهوه کاک محەممهده ڕفیقێک زۆر خیشهویسی منه و لهو کهسانهیه که ه وهک من دهب لێد فێدی بدن و بده ڕێچکده
دا بڕۆن .مام هیمهر ههسیایه سهر پ و زۆر به ڕێزهوه جارێک دیکه به خێی هاتن کاک محهممهد کید.
ئهو شهوه ههمو بنهماڵه هیوا له دهور کیبونهوه .خوشک و دایک و زارا دهزگییان کده بده بههانده خوشدک هداتبو هدهمویان تدا
درهنگددان شدده و بهدیاریددهوه بددوون .زارا کدده ئێسددیا نیزیكدده سدداڵێك بددو چدداوهڕێ هاتنددهوه بددو ،لدده خیشددیان هددهر چدداو لدده هیددوا
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نهدهگواسیهوه .هیوا ئارهق دهکید و سور دهبیوه .ال سهعا دوازده شهو بدو کده خوشدک هیدوا پدهل زارا گدی و ههڵیسدیاند و
کوت خوشک با بڕۆین ،ئێسیا ههمو نیگهرانن كه بی بهو شهوه درهنگه ههرنهوینهوه.
زارا:
ده خی له ماڵ خهڵک نین ،له خزمه مام هیمهرین.
نازهنین:
حهقیشیه شیڕهالوێك بی هاتوهتهوه به قوربان بم له عهزرهت یوسف پاکیی و جوانییه .ڕوو له هیوا کید،کاکه گیان بدهیان زوو
دێمهوه ،تهکان ناخی ها ،سهد خهونم بی دیو .
هیوا سهرێک ههڵبڕ  ،بهخێیچن .زارا هیچ بی نهگوتیا ،چاوێک ل کید و ڕۆی .
بهر بهیان هیوا ڕاس بیوه و به نیاز ڕۆیشین ههمویان وهخهبهر هێنا .مام هیمهر باوک بیێک لێ قهڵس بدو .کدوڕم ئدهو کداره
چیه؟ خی لشکی به دواوه نییه.
بابه گیان فیسه نهبوه بی باس بکهم .له ڕاسی دا ئهمن دووباره قاچاغم ،به ب ئیزن ئهوان له مهاباد ڕۆیشیوم ،ههرئهوهنده
بزانن دهم گین و ئێوه توش دهرد سهر دهبن .بی ئاگاداری ئهمن نیازم نییه بگهڕێمهوه مهاباد و دهمههوێ بڕۆم بی ئهودیو .
ئ کوڕم زیندان خی کێشاوه و منهت به کهس نییه ،ئێسیا بی خی قاچا دهکه ؟
بابه گیان زیندانیم کێشاوه ،بهالم پێیوایه وازم ل دێنن ،ئهتیم ئاگادار نهکیدوه ،بهاڵم تا ئێسیا چهند جارێک دیکه گیتویدانم و
شکهنجهیان کیدووم ،ههر به خاتی ئهوه که هاوکاریان ناکهم ،بهڕاسی له توانام دا نهماوه .پێد خیشده سهرشدیڕ بدم و دوا ئدهو
ههمو زیندان بوون و زهجیه ببمه جاسوس بییان؟
نا کوڕم تکایه ههرچ دهیکه بیکه ،بهاڵم توش ئهو سهر شیڕیهمان مهکه.
زۆر سپاس بابه گیان که ئاوا بیی دهکهیهوه ،جا لێم گهڕێ با بڕۆم و سهربهرزی بی به دیار بێنم ،نهک سهر شیڕ .
خوا له گهڵ کوڕم ،ئهمنیش ههر ئهوهم له تی دهوێ.
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لهو قسانه دا بوون نازهنین خوشک هیوا گهیشی  .چ دهکهن باب و کوڕ ،باس زهماوهند و دامهزران ئهو شیڕهالوه دهکدهن .ئهگدهر بده
زارایه ڕاز ن  ،یهک دانهم بی دیویهوه ئید شێی ئهگهر قهبوڵ نهکه  .ئهوهنده بزانه زارا جگده لدهتی هدی کهسد نداوێ و
دهڵ یا بی ئهو دهبم ،یا بی گ  .بهخوابیاکهم ئهگهر له من دهپیس ههر زارایه بێنه ،کچێک جوانه ،خزمه و ههتا بڵێ بده حدهیا و
حهدهبه.
کهر له کوێ کهوتوه و کونده له کوێ دڕاوه .وهاڵم هیوا بو.
خوشکهکه دیسان کیڵ نهدا .بی ڕهنگه دیسان خیت ل ببوێی  ،جار وایه وهشک دهکهوم .بهڕاسی ئدهتی هدی ههسدییک پیاوانده
تێدایه؟ نازهنین له دوا نازهنین له قیس خیتیان دهده  .دهزان ئێسیا دهمهدهوێ باسد کێد بدی بکدهم .ندهک تدهنیا الواند گوندد ،
بهڵکو الوان ههمو گوندهکان دهورو بهریش ئاشق بوون ،تهنانه له شاریش ڕا خوازبێن هداتوون .حدهیا بدی خدی حهیاتده .بدڕوا
بکه له وهاڵتانیش جوان وا ههڵنهکهوتوه .ههر ئهوهنده باسم له گهڵ کیدوه و عهکسهکهتم نیشان داوه ،دهڵ به جل بهرمهوه دێدم.
ئاخی شانس وا بی ک ڕێ دهکهوێ .بیاکهم تکا ل دهکهم ئهمجاره به قسهم بکه  ،با شای تی ببینم ،جا بشمین غهمم ناب .
نازهنین گیان پیاو ناتوان ههمو شیێک پێکهوه بب  .بیاکه تی لهو پیاوانه نییه بهدوا ماڵ پێکهوه نان و منداڵ به خێدو کیدندهوه
ب  .ده قهبوڵ که خوشک خیشه ویسیم .وهڵاڵ ئهوه ئهتی باس دهکه بی هدهمو پیاوێدک ڕێدک ناکدهوێ .کچێکد ئداوا جدوان ڕوو لده
ههر پیاوێک بکا بی دووال دێیدهوه .ئدهمنیش ناوبدانگ حدهیاتم بیسدیوه ،بدهاڵم بیخدی دهزاند زارا نمونده جدوان و وهفاداریده و
قهولیشم پێداوه .بڕوابکه زۆر حهزم دهکید له وهزعیهتێک دابوما که ههر سپهین قهولهكهم ج بهج کیدبا .به اڵم چ بکهم لهسهر
دوو ڕێیانێکم ،یا دهب کهسایهت خیم و نهتهوهکهم بفیۆشم  ،یا دهب دهس له ئارهزووه شهخسیهکانم ههڵگیم.
ئهمن لهو کهلیمه قلومبه ،سلومبانه ناگهم .دهمههوێ بیاکهم ببینم له لیباس زاوایدهت دا و جدوانییین کچد دنیایده بدی بێدنم .بدڕوا
بکه حهیات ببین لێم ت دهگه که بیچ ناب لهدهسدی بدده  .ههرچهندد ندازداریش دهڵد یدا بدی گلد دهبدم ،یدا بدی هیدوا و زۆر
گوناحه.
خوشک خیشهویسیم ،ئهمن لده سدهر سدهفهرم و ناشدمههوێ کدهس ببیدنم .نامهدهوێ دڵدم دیسدان لێدیه گیدیۆده بکدهم .تکایده دهسدیم لد
ههڵگیه و قهبوڵ بکه که بیاکه تی ئاشق کوردسیانه و ناتوان دڵنهوای عیشقێک دیکه بداتهوه.
نازهنین دهسی کید به گییان ،بی ههر ئهمن وا بهدبهخیم ،ههمو ڕفیقهکانم له زهماوهند بیاکهیان دا ههڵپهڕیون ،بیا من له بدیا
ههمویان ڕێک و پێکیی و جوانیی و لیوهشاوهتیه ،کهچ نداتوانم خیشدبهخی ئدهو ببیدنم .ئدهمن دهمهدهوێ بمدیم و ندهجاتم بد  ،چیدد
ناتوانم تهحهممول دووری بکهم .ئهو جار دیسان بڕۆ خیم ههڵدهواسم.
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هیوا باوهش پیدا کید .خوشک خیشهویسیم ،ئهمنیش له خدودام دهویسد بمیوانیبایده ئارهزوهکدان خیشدم و تدی وهد بێدنم .بده اڵم
قهبوڵ که بیا تی له هه و مدهرجێک دا نییده ،بدهدوا ژن هێناندهوه بد  .خیزگده بدم توانیایده ،بێگومدان بده قسدهم دهکدید  .بدهاڵم
پێیخیشه ئێسیا بچم ژن بێنم و دوا ده ڕۆژ دیکه ئهمن بی زیندان و ژن الو و ههرزهکار منیش به تهن بمێنێیهوه؟
ئهیهڕۆ کاکه گیان بی دهب واب  ،مهگهر ئهتی زیندان خی نه کێشاوه؟
نازهنین لێم ناگهڕێن ،یا دهب ببمه پیاویان و جاسوسییان بی بکهم ،یا دهمنێینهوه زیندان.
ئهیهڕۆ کاکه گیان تو خوا قه مهبه پیاویان ،دهزان ئێسیا چهند پێیهوه سهربهرزین.
دهجا لێم گهڕێ خوشک خیشهویسیم ،با وهدوا ڕێبازه پییۆزهکهم کهوم.
مادام وایه ،بیا خیشهویسیم خوا پش و پهنا ب و چین به سهاڵح دهزان وا بکه.
هیوا و محهممهد نان و چا بهیانیان خوارد و ووهڕێ کهوتن .نیازیان ئهوه بو کده ئدهوڕۆژه تدا شدار قدهاڵدزێ لده باشدور کوردسدیان
بڕۆن.
*******
پاژی شازدهههم

چهند ڕۆژ بو هیوا گهیشیبی قهاڵدزێ و له ماڵ هاوڕێیهک حیزب به ناو عهزیز دایاننابو .عهزیز سهڵ بو هێشدیا ژند ندههێنابو،
ههرچهند تهمهن دهوربهر سد سداڵ دهبدو .بدهیانان زوو لده مداڵ دهردهچدو و ئێدواران درهنگانێدک بدهخی و دوو ،سد تورهکده ندان،
سهبز  ،ماس  ،هێلکه و میوهوه دههاتهوه .پا حهوتویهک هیوا بهتهواو لهم وهزعه تازهیه ماندو ببدو .زۆریشد پد عدهیب بدو کده
عهزیز دهڕوا بی کارێ و خواردهمهن دهکڕێ و ئهویش دهب سهرداخا و دانیش لهگهڵ بخوا.
هیوا ههرچ دهکید ڕوو نهدهها سهر قسه لهگهڵ کاک عهزیز دامهزرێن و نیگهران خی له وهزعهکه را بگهیدهن  .هدهرچاو لد
دهکید و دهها قسهیهک بکا و دهیخواردهوه .ئێوارهیهک کاک عهزیز ڕوو ت کیدو پیس  ،هیواگیان دهزانم دوو ،سد ڕۆژه قسدهیهک
له دڵ دایه ههر دهیهێن و ده به  ،تکایه ههرچ له دڵ دایه ڕا مهگیه و بیڵ .
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چ بڵێم هاوڕێم ،بهڕاسی لهوه ناڕهحهتم که بومه سهربار جدهناب  .هدهمو ڕۆژێ دهڕۆ  ،دهزاندم دهچد کدار دهکده  ،ئێدواران هدهرچ
پهیدا کیدوه دهیده به خدواردن و لهبدهر دهمد مند دادهنێد  .بهڕاسدی شدهرم دهکدهم ئدهتی بده سهروسدیمایهکهوه بچد کدار بکده و
ئهمنیش دانیشم بیخیم.
کاک عهزیز قاقایهک لێدا ،موشکیله ههر ئهوهیه بیاله ،جارێ ئهتی میوان و تا ئێسیا هاوڕێیان دیاریان نهکیدوه له کوێ دانیش
و چ بکه  ،بیی له شی وا مهکهوه ،ئهمن بهب تی ههمو ئێواران شیم دێناوه و به تهنیا به ڕاسدی لدهزهتم لد ندهدهبی .ئێسدیا بده
بون تیوه ئهو کونجه ههژارانهیه ئاوهدان بوهتهوه .تازه زهحمهت قاپ شین و چدا لێندانیش دهکێشد  .تدهنیا هیدوا مدن ئهوهیده بدیاو
هاوڕێ خیشهویسیهکهم ،کاک هیوا ناخیش ل نهگوزهرێ .ئێسیا بین واڵت ل دێ بیاله زۆر عهزیز .
سپاس دهکدهم کاکده گیدان ،بده بدون هداوڕێ وبدیا وهک ئیدوهوه ،ئینسدان دهتدوان تهحدهممول غدهریب بکدا ،خدوا لده هاوڕێیدهت و
بیایهتییان کهم نهکا ،بهاڵم بهخوا له سپهین ڕا دهب ئهمنیش له گهڵ خی بهریه سهر کدارێ .بدا ئدهمنیش بده کدهڵک شدیێک بدێم
بیاکهم.
کاک عهزیز له قاقا پێکهنین دا ،له ئێسیاوه خی به غهریب دهزاند ؟ جدارێ لده کوێیده بیالده .بدی مهسدهله کداریش جدارێ نداب
بیی ل بکهیهوه ،با بزانین هاوڕێیان به مهسڵهحهت دهزانن له کدوێ دانیشد  ،ئدهوکا دهکدیێ لده جێگدا خدی ڕا بیدی لده کداریش
بکهیهوه .به ناشکور ناڵێم ئهمنیش هێندده کدارێک خیشدم نییده بڵدێم وهره بدا وورده وورده لده گدهڵ ڕابێد  .هیدوادارم قده مدهجبور
نهب ئهو کاره بکه .
ههرکارێک ب دهیکهم .میوهفیۆش ب  ،کارگهر ب  ،ههرچ ب له بێکاریه باشییه.
کاک عهزیز ئاهێک ههڵکێشا و به پهرۆشهوه چاوێک له هیوا کید .ئهوه ژیان و خهبات ئێمه .بی هدهردووکیان دهبد بمدیین ،هدهم
بی ژیان ههم بی خهبا  .ئاخی کهنگ ڕهوایه پێشمهرگه مهجبورب بی ژیان خی کارگهریه بکا؟
هیوا مهسهلهکه بهتهواو تێگهیبو .له راسی دا چاوهڕوان شی وا ندهبو .ئدهو بیچدونێک جیداواز لده وهزعد هاوڕێیدان حیزبد لده
باشور ههبو .پێ وابو بارهگا و بنکهیان ههیه و چهک لهشان تهنیا خهریک فێیبوون و مهشق وڕاهێنانن بی ڕۆژ خی و مهجبور ندین
بی نان شهوێ ،تدا ئێدوارێ ڕهند بکێشدن .بیدی لدهوه دهکدیدهوه جدا ئهگدهر قدهرار بد پێشمهرگایهتیهکهشدمان هدهر ببێیده حمبداڵ و
کارگهر بی له ماڵ خیمان نهکهین ،دهربهدهر بیچ  .ههر لهو ماوه کهمه دا زۆر پیسیار له مێشک هیوادا هێالنهیان کیدبو .بدهاڵم
ئهوڕۆژه وهسهر خی نههێنا و بێدهنگه ل کید تا کاک عهزیز ئازار نهدا .ئهو ههسی پێکید که هاوڕێکه چهند ئازار کێشاوه.
نیزیکه مانگێک هیوا له ال کاک عهزیز مایهوه .لهوماوهیهدا زۆرجار بهدز کاک عدهزیزهوه دهچدی بدازار و لدهو پوڵده لهگدهڵ خدی
هێنابو هێندێک شی دهکڕ و خی بی شهڕ کاک عهزیز ئاماده دهکید .چونکه کاک عهزیز تا شدیێک بدیایده کده هیدوا کڕیویدهت بده
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گژ دادهها و زۆر توڕه دهبو .دیاره له ماوه ئهو مانگه دا له گهڵ چهندین هداوڕێ دیکده ڕوو بدهڕوو ببدو .بده تێکڕاید حدهوتو
جارێدک کدی دهبوندهوه و باسد چداالک و چوندهوه بدی سدنورهکانیان دهکدید .کداک محهمممدهد هاوسدهفهر دیسدان کیڵێدک ڕۆژنامده لده
خورجێنان هاویشیبون و بهرهو سنور وهڕێ کهوتبو .هیوا تا سهر سنور لهگهڵ چوبو .بهو سهفهره کهمێک دڵ گهرم ببو .ههسی بهوه
کیدبددو کدده کددارێک ئددهنجام داوه .هیددوا پێ د خددی بددو شددهو وڕۆژ جگدده لدده کددات نوسددین سددهرگهرم د کددارو چدداالک و کیبونددهوه ب د .
خوێندنهوهش د زۆر پێخددی بددو .ئددهو کاتاندده کدده هددی کددارێک نهبوایدده سددهر بهسددهر کیێبێکددهوه بددو .کدداک عددهزیز هێندددێک کیێب د
کیکیدبونهوه که هیوا تا ئهوکات نهیددیبون .دهرفدهتێک بدا بدو تدا هدهمو ئدهو کیێبانده بخوێنێیدهوه .زۆرجدار خاوهنمداڵ وهدهند
دێنا ،هێنده سهر به کیێبهکان دا دهگی  .ئهگدهر دهسدی بده خوێندندهوه کیێبێدک دهکدید نهیددهتوان دهسد بدهردار بد تدا تدهواو
نهکیدبایه .لهوبارهوه کهڵک باش وهرگی لهو ماوهیهدا ،ههم کوردیهکه بهتهواو بدا ببدو ،هدهم ڕۆژ بدهڕۆژ زانیدار بدهرهو سدهر
ههڵدهکشا.
دوا دوو مانگان ههیئهتێک حیزب له ڕێبهرایهتیهوه هاته ناوچه قهاڵدزێ و ئهندامان حیزبیان کدیکیدهوه .باسدهکان بدی هیدوا زۆر
تازه بوون .هێندیکیان دڵگهرمیان دهکید و هێندێک له باسهکان تیو نائومێدیان له دڵ هیوا دا دهچاند .ئهو به ههمو ئیمانیهوه بدی
ڕزگار گهلهکه ژیان خی تهرخان کیدبو .کوردایهت و به مهنزڵ گهیاندن خدهبا لده پێنداو مافدهڕهواکان گهلهکده دا ،تاقده
ڕیگا خهبات بوون و تا کورد بهسهرچارهنوس خی دا زاڵ نهبایه ،بیی له هی ئامانجێک دیکه نهدهکیدهوه .ئامان بدی و تدهنیا
بهدهسیهێنان دهسهاڵتێک کورد له ڕۆژههاڵت کوردسیان بو .باسهکان وهک دێموکڕاس  ،سیسیالیزم ،مارکسدیزم-لینینیدزم ،مدائیئیزم
و تڕۆتسکیزم ،بی و هی مانایهکیان نهبو ،له ڕاسی دا تێشیان نهدهگهی  .باس و ئهوه بدو کده عهجدهم لده کوردسدیان بدڕۆن ،لده
جیا زمان فارس زمان کورد بخوێنیێ ،کدهس مدهجبور ندهب بچێیده سدهربازیه بده تایبده بدی دهرهوه کوردسدیان .کاربهدهسدیان
دهوڵهت له کوردسیان کورد بن و به زمان کورد بخوێندرێ و بنوسیێ .کوردسیان ئااڵ خی ههب و دهوله و بهڕێوهبهر له خی
ب  .هیوا له دڵ خی دا دهیگو ئهو ئیزم و میزمه چییه هاوڕێیان باس دهکهن .خی ئهوه کوردایهت به زمدان خداریج نییده ،دهندا
ووشهیهک کورد ههرپیوه دهبو .ناوێک کورد ههر لهگهڵ دهبو .لده جیدات مارکسدیزم ،دهگدوتیا کدوردیزم ،لده جیدات لیندین ،باسد
پێشهوا دهکیا .سهرم ل دهرناچ هاوڕێیان بی به شیێکهوه ماندون که هی باسێک مه تێدا نییه .بهاڵم له بهشێک دیکده قسدهکان
زۆر دلخی بو .باس ئهوه دهکیا که کورد هیچ له گهالن دیکده کدهمیی نییده .دهبد ئدهویش بچێیده ڕیدز گدهالن دنیداوه .تهنانده
ماف خییهت دهوڵه و ئااڵ خی ههب و نوێنهر ههب له نهتهوه یدهکگیتوهکان .حیدزب پیویسدیه تهشدکیالت بدهرین جدهماوهر
ههب  ،ناب تهنیا به هێندێک الو خوێنگهرم بهسنده بکا که بهدهرهجه یهکدهم بیدی لدهوه دهکهندهوه چدهک لده شدان بکدهن و خییدان
قاچددا بکددهن و لدده نێددو دهریددا کیمددهاڵن خددهڵک بێندده دهرێ .ئێمدده پێویسددیه خهباتهکددهمان فیهڕهههنددد بکددهین و گینگ د بدددهین بدده
تهشکیالت نهێن  .لهمهودوا ههرکهس دهبییه ئهندام حیزب گهورهتیین ئهرک ئهوهیه که خی ئاشکیا نهکا و جگده لدهو ڕابییده کده
حیزب بی دادهن  ،له گهڵ هی کهس دیکه باس حیزبایهت نهکا .ئهو باسانه زۆر به دڵ هیوا بوون .ههربییده زۆرتدی گدوێ بدی
ئددهو هدداوڕێ بهرپیسددانه ڕادهگددی کدده باس د الیهندده کوردیهکددهیان دهکددید .شددیێک دیکدده زۆر دڵ د هیددوا خددی کیدبددو .لددهنێو ئددهو
ههیئهت ڕێبهریهدا که سهردان ناوچه پشدهریان کیدبو و ئهوانیان بهسهر کیدبیوه ،تێیان دابو که له ئوروپا گهڕابیوه و تهنانده
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دهنگ یهکێکیان ناسیبیوه که له پهیک ئێیان ،تهنیا ڕادیی دژ ڕژیم پاشایهت که لده دهرهوه بداڵو دهبدیوه قسده دهکدید .چهندد
ئهندامێک ڕێبهر که هاتبون سهر ئهندامان حیزب له قهاڵدزێ بدهن ،ههمویان کهسان خوێندهوار و لێهاتو بوون.
پدا دوو ڕۆژ کیبوندهوه بدهردهوام و داندان هێنددێک ڕێ و شدوێن بدی کدار نێدو خدی کده هیواشد تێددا جێکیابدیوه ههیئدهت ڕێبددهر
گهڕانهوه و دنیایهک ئومێدیان دا به هیوا .پێش گهڕانهوه بهرپیس ههیئهتهکه که پیاوێک سدهر سدپ قسده خدی بدو لده گدهڵ هیدوا
دانیش و چهندین پیسیار لێکید سهباره به نێوخی واڵ و چینیهت گییان و ئازادکیان و هاوڕێیان که لهگهڵ گییابدون و ئدهو
کارانه که له ماوه حیزبایهت دا کیدبون  .هیوا بده درێدژ و بد شداردنهوه هدهمو شدیێک بدی بداس کدید .تهنانده واڕوو لهگدهڵ
کیابیوه که باس خیشهویسی و دهزگییانهکان و دوو جار عاشقبونیش بی کید .هاوڕێ بهرپیس هاته سهر باس خوێنددن و زانیدار
هیواو پیسیار کید کده کدورد فێیبدوه یاندا .هیدوا هێنددێک لدهو نوسدیاوانه نیشدان کده نوسدیبون بدهاڵم ڕوو ندههاتبو بدی گیڤدار و
ڕۆژنامانیان بنێیێ .هاوڕێ بهرپیس خێدیا ئهوانده لد وهرگدی و بده چداو موشدیهر چداوێک لێکدیدن .پاشدان ڕوو لده هیدوا کدید
وکوت زۆر جوانن ،بی ڕوو نههاتوه ئاشکیایان بکه  ،ئهمن له گهڵ خیمیان دهبهم و ههر بینا له ڕۆژنامده خیمدان دا نوسدین خدی
دییهوه .لهمهودوا زۆرتدی بده نوسدینهوه خدهریک بده ،زۆرمدان کدار بده کهسدانێک ههیده کده بیدوانن بنوسدن .ڕۆژنامده کوردسدیان ئێمده
تهنانه له مدیوو واڵتیش جێگا سهرنج ههمو ڕووناکبییانه و ههر به باڵوبونهوه دهنکێک له کیێبخانهکان دا ندامێن  .هیدوادارم
ڕۆژێک ئهتی بب به یهکێک له نوسهران ڕۆژنامهکه .هیوا نه دهزان چ بڵد  ،هدی کاتێدک بده خهیاڵیشد دا ندههاتبو قسده وا
لهگهڵ بکیێ .دهرگایهک گهوره بی کهوتبی سهرپش و ههرئهوهنده که نوسدینهکان لد وهرگیتبدو و توانیبدو بده کهسدێک ئاوایدان
نیشان دا ،بی و سهرکهوتنێک گهوره بو .به جیرێک ئیحساسا گیتبو که لیوهکان دهلهرزین و قسه بی نهدهکیا .زۆر به زهحمده
توان بڵ  ،جا دهڵێ ڕۆژێک له ڕۆژان ئهو شانازیهم پ ببڕێ که له ڕۆژنامه کوردسیان کار بکهم.
هاوڕێ بهرپیس کوت ئهو ڕۆژه نیزیکه ،ههر بچمهوه له گهڵ هاوڕێیان دیکه سیاف ڕۆژنامه قسه دهکهم و هێ دوور نییده تدا دوو
مانگ دیکه ب بهینه ناوهند حیزب تا له ڕۆژنامه و کارهکان دیکه دا هاوکار بکه .
هیددوا زۆر پ د خیشددبو ،تددهنیا دووبدداره دهکددیدهوه کدده ئددهوه گددهورهتیین ئاواتیددهت بددهڵێن دا کدده ئهوهنددده خددی بدده خوێندنددهوه و
نوسینهوه ماندو کا ،که بیدوان سدهرنج ئدهوان زۆرتدییش بدیال خدی ڕاکێشد  .لدهو ڕۆژهوه هیدوا بده دڵخیشدیهک زۆرهوه دریدژه بده
تیکیشان و ژیان دهدا .لهوالشهوه کدار بدی خدی پهیددا کیدبدو ،ڕۆژێدک بده دزیدهوه بده دوا کداک عدهزیز دا ڕۆیشدیبو .دوور و نیزیدک
تاقیب کیدبو تا گهیشیبی ئهو جێگایه کاک عهزیز کار ل دهکید و به زهحمهتێک زۆر نان ل پهیدا دهکید .جێگا کداک عدهزیز
ناخی و کارهکه قورس بو .زۆرجار دهبو به کیل شیومهک بگوێزێیهوه .جار وا بو خهریک بار وهرگیتن و نوسدین لده دهفیدهرێک
دابو.
ڕۆژ دوای هیوا چوبو بی ال خاوهنکار کاک عهزیز و داوا کار لێکیدبو .کابیا ههر فهور ناسیبو و گوتبو دهزانم ئێیاند  ،بده
جل و بهرگ و شدێوه قسده کیدند دهزاندم .ئێدوه هدهم دهسدیپاک ،هدهم جێگدا بداوهڕ وهدهم بد غده لدل و غهشدن لده کداردا بدڕوا بکده
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کهلێنێکم ههبایه کارم دهدایه  .ئێسیا جار و بار سهربده و ههروهخ کدار هدهبو بهسدهر چداو .بدهاڵم جدارێ بچدی ال ئدهو ڕفیقدهم،
ههرچهند کارهکه قورسه بهاڵم کهسێک باشه و ئاگا لێ دهبد  .نامهیدهک دایده و ندارد بدی ال ڕفیقهکده  .کدابیا کارگدا بلدیک
ههبو .هیوا دهبو کهرهسه بلیک ئاماده کا و له قاڵبان کا و داین تا ووشک دهبنهوه ،دوایه بلیکهکان لده قاڵدب دهربێند و بده ڕیدز
له سهر یهکیی کهڵهکهیان کا .ههرکا ماشێنیش هاتبا بی بار کیدنیان دهبو هاوکار بکا له بار کیدن دا.
خاوهنکارهکه که ناو ئهحمهد بو ،پیاوێک سهر و ڕوو خی و با بو .ههر کده تێگدهی هیدوا خوێنددهوار ههیده و جدار و بدار لده
کات پشودان دا سهر به کیێبێک دادهگیێ ،ڕهفیار له گهڵ هیدوا گدیڕ و جدارو بدار بدانگ دهکدیده دهفیهرهکده و چایدهک لده پدێش
دادهنا و ئهحواڵ دهپیس  .پێ گوتبو که زۆر خی ماندو نهکا و ههرکه ههسی به هیالک کید پشو بدا .پێ گوتبو که خیزگده کدار
و کاسب هێنده زۆر بایه که پێویسی به دهفیهر دارێک ههبا ،فدهورهن هیدوا

دهکدیده دهفیدهردار و پێویسد ندهبو کدار قدورس بکدا.

دهییوان ههر کارهکان دهفیهر بکاو دوایه بیخدی خدهریک خوێندندهوهو نوسدین بد  .زۆرجداریش بدی هێنددێک حیسداب و کییداب بدانگ
دهکید و داوا ل دهکید یارمهت بکا .دوا تهواوکیدن کار دهفیهر ئیزن دهدا ئهو ڕۆژه بچێیدهوه مداڵ و ئیسدڕاحه بکدا .سدهرهڕا
ماندوبون زۆر هیوابهوکاره دڵخدی بدو .هدهمو ڕۆژێ لده بدازار شدی پێویسدی دهکدڕ و لده کیێد خدانو دا هاوکدار کداک عدهزیز
دهکید ،ههرچهند ههمو جارێ لێیان دهبو به کێشه .بهاڵم دڵخی بو که سهربار نییه و ژیان خی دابین دهکا.
ماوه چهند مانگێک بهوجیره کا تێپهڕ  .لهو ماوهدا چهند جدارێکیش هدهتا گونددهکان سدهر سدنور باشدور و ڕۆژهدهاڵت کوردسدیان
چوبو و باڵوکیاوهکان حیزب گهیاندبونه ئهندامان حیزب تا له وێوه بی شار و گوندهکان ڕۆژههاڵت کوردسیان بگوازندهوه .ئدهوه
الیهک دیکه ڕازیبون دهروون هیوا بو .ئهگهر لهوبارهوه هیچ نهکیدبا خی سهرکینه دهکید کده ئدهد ئداواره بدوون و کدهس و کدار
بهج هێشین بیچ بوو .ههر بی ئهوه ب و له کارگه کاک ئهحمهد کار بکا؟ ئێسیا ڕاز بو له وه که ئهرکێک بی حیزب
بهڕێوه دهبا و ژیان خیش دابین دهکا.
ڕۆژێک که له کار گهڕایهوه کاک عهزیز نامهیهک دایه و کوت ئهوه له ناوهند حیزبهوه بیتی هاتوه .به پێکهنینهوه گوت هیدوادارم
نامه ڕاگوازتن ب بی ناوهند حیزب و ئهتی لێمان ببیه ئیرگان سهرێ و به دهعیهوه بی ال مه له خوارێ بڕوان .
هیوا نامهکه وهرگی و خوێندیهوه ،لهگهڵ ههر دێڕێک که دهیخوێندهوه دهم و چاو زۆرتی دهکیانهوهو خیشدیهک بد وێنده لده هدهمو
دهمارهکان دهگدهڕا .کداک عدهزیز ههسدی پد کیدبدو ،بده دهنگێکد بدهرز و پێکهنیندهوه کدوت پیدیۆزه هداوڕێ ،دهمزاند نامهکده هدهر
لهوبارهوه نوسیاوه .ڕاسییهکه ئهوهم بیسیبو که قهراره بیبهنه ناوهند حیزب و له ڕۆژنامهدا کار پ بسپێین .زۆرم پێخیشه بدهاڵم
ئێمه ههژاریش له بیی نهکه .
هیوا ههر ڕاس بیوه باوهش به کاک عهزیز دا کید .نیکهرتم هاوڕێ ،چدین لوتفدهکان تدی لده بیدی دهکدهم .لدهو ڕۆژهوه هاتومده ئێدیه
وهک بیاگهورهیهک بو بی من .شکیش نهب ههتا ماوم بیاگهورهم دهب  .له نامهکهدا نوسیابو که خی ئاماده بکا تا حهوتویهک
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دیکه یهکێک له هاوڕێیان له ناوهندهوه دێ و له گهڵ خی دهیهێن بی بنکه دهفیهر سیاس .
به دیین بنکه دهفیهر سیاس هێنده دیکه شاگهشکه بوو .یان لهمهودوا له بهرزتیین ئیرگان حیزب دا کار دهکا؟
*********
پاژی حهفده ههم

له بنکه دهفیهر سیاسد کده خدانوێک گدهورهبو ،چهندد ئهنددام دهفیدهر سیاسد  ،ماڵێدک کده لده ژن ومێیدێدک و دوو مندداڵ پێدک
دهها و چهند کادرێک ڕاگهیاندن دهژیان .ڕۆژنامه کوردسیان و نامیلکده تێکیشدهر کده نامیلکهیدهک تهشدکیالت بدو و بده ناڕێدک و
پێک دهردهچو ،لهوێ ئاماده دهکیان و بی چاپ کیدن دهبیدرانه چاپخانه .دهبو نوسهرهکان لهسهر کاغدهز مهتڵهبدهکان خییدان بنوسدن
و پاشان تایپ بکیێن و به تایپکیاو بدرێن به چاپخانه .له چاپخانه پییچین دهکیان و چاپ دهکیان.
هیوا زۆر زوو جێگا خی له نێو هاوڕێیان دا کیدهوه .له شهو وڕۆژ دا زیاتی له دوازده سهعا کار دهکید وههمو خیشیان دهویسد .
له نێو ئهو کیمهڵهخهڵکه دا کهلهو بنکهیه دهژیان کهسان جیراوجیریان تێدا بو .یهکێکیان شاعییێک بدهناوبان و خدی تدهب بدو.
شیعیهکان له باشور کوردسیان دهسیاو دهس دهگهڕان و تا دهها زۆرتی ناوبانگیان دهردهکید .هیدوا لده پدهنا ئدهو شداعییه مهزندهدا
ههسی به شانازیهک زۆر دهکید و دایم دهسیهو نهزهر بی ڕادهوهسیا .مامیسیا گیان شدیێک بدی نهیدهنم .مامیسدیا شداعیی کده نیدوه
ددانهکان نهمابون ،زهردهخهنهیهک دههات و به شیخ دهیگدو بڕێدک لدهو الوهتیده خدیتم بدهیده ،جدا بزانده لدهو شداره دا یدهک
کچ جوانیش دهمێن لهگهڵ نهچمه ژوان  .مامیسیا شاعیی ئهوهنده گهوره و به بههیه بو له شدیعی دا ،ئهوهندده ناڕێدک و پێدک
بو له ژیان دا .ژوورێک هدهبو کده تدهخیێک تێددا دانیابدو .لێفده و ڕووتدهخی ههمیشده بده پدی و بداڵو بده سدهر تهخیهکدهدا بداڵو
ببونهوه .له زۆر جێگاوه به سوتمان جگهره ڕووتهخی و لێفه و دۆشهکهکه کونیان ت ببو و سوتابون .کیاس و شداڵوار کدورد و
فهڕهنگ به ههمو ژوورهکه دا به گڵیڵهی باڵو ببونهوه .خیڵ جگهره تێکهڵ به تهپ و تدیز ببدو و لده سدهر هدهمو شدیهکان چینێدک
کهوتبو .ڕهنگ هی شیێک نهدهد جگه له ڕهنگ خیڵ و تهپ و تیز .بهوحاڵه زۆرجار هیوا به هاوکدار ئدهو ژن و مێدیده لدهوێ
به ماڵهکه ڕادهگهیشین دهسییان به ژوور مامیسیادا دێنا و خاوێنیان دهکیدهوه .بهاڵم فایده ندهبو ،دوا حهوتویدهک هدهمان ئدا و
ههمان کاسه .مامیسیا بی خی هێندده دهروهسد ندهبو .ئدهو کهسدێک خداک و خدی گدونجێن بدو لهگدهڵ هدهر دهوروبدهرێک دا .ئهوهندده
ژوورهکه و که و پهلهکان تیزاو بوون ،ئهوهنده ووتهکان و شێعیهکان جوان ،پڕمانا و ڕهوان بدوون .مامیسدیا بهڕاسدی لده شدیعی
دانان دا ئیلهام بی دهها  .له نکاو لهسهر ندان خدواردنیش بایده ،ههڵدهسدیا و دهچدی کونجهکده خدی و پدا نیوسدهعا دهگدهڕاوهو
شێعیێک دهخوێندهوه که له ڕاسی دا ئهسهرێک هونهر زۆر گهوره بو .بهاڵم ئهو به ب خدی ههڵکێشدان دهیگدو بییده خێدیا ههسدیام
تا له بییم نهچێیهوه و بیهێنمه سهر کاغهز.
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کهسێک دیکه زۆر ههڵکهوتو که زۆرجار دهڕۆیش و بی ماوهیهک دیار نهدهما ،دوکیورایهک ئابور ناس بو که وهخیێک دههاته قسده
هددهموان بێدددهن دهبددون و تهناندده دهنگد ههناسدده بددا نددهدهها  .هددهموان کاغددهز و قهڵددهم بهدهسددیهوهو زۆرێددک لدده ووتددهکانیان
دهنوسددیهوه .ئددهو هددهمو قسدده کیدنێکد وهک شددیکیدنهوه وانهیددهک زانکددی دهچددو .یددا دهکددیا بینوسددیهوه و بد پێداچونددهوه بینێددی بددی
گوڤارێک ،یا رۆژنامهیهک .دوکیور ههمیشه قسهکان به پێشهکیهک دهس پێدهکی ،بهدوا دا نێوهرۆک باسدهکه شد دهکدیدهوه و لده
کیتای دا ئهنجام وهردهگی  .ئهنجامهکان کور و ڕوون و شوێندانهر بوون .هیوا لهدهریا سهرسوڕمان دا غهڕق ببو و له خیشدیان دا
ڕۆژ له دوا ڕۆژ زیاتی گهشه دهکید و خیشحاڵ بو لهوه که هاتوهته جێگایهک کده لده ڕاسدی دا دهکدیێ نداو زانکییدهک تایبدهت
لهسهر دابنیێ .ئهو باسانه له ههمو کهسهکان ئهو بنکه سیاسدیه بده گشدی و لده دوکیدور گدوێ لد دهبدوون هێندده تدازه و عدهقاڵن
بوون که له ماوهیهک کهم دا هیوایان به تهواو گیڕ  .له الوێک سوننهت ئیسالمیهوه به پاشخان فهقێیهتیهوه ،بی الوێکد تیندو
فێیبون زانسیه سهردهمیهکان و تاڕاددهیهک با خاوهن قهڵهم و کورد زان .بنکده سدهرهک حیزبد دێمدوکڕات کوردسدیان بدی ئدهو
گهورهتی و شوێندانهرتی له زانکییهک بو .بهتایبه وانهکان دوکیور کده پاشدماوهیهک کدور بدی دهرکدهو ڕێبدهر حیزبده هیوایدان
ههڵکێشا بهرهو دنیایهک پان و بهرین که چهندین دهروازه ڕوو به زانس تێدا کیابونهوه .ووتهکان دوکیور بهرینیی لده کوردایدهت
بدوون ،بدهاڵم سدهرو بنیدان دههاتده وه بدیال حزمده بده دۆز کددورد .تییریده زانسدییهکان کده لده سدهرهتا دا هیدوا هدی لێیدان حدداڵ
ندهدهبوو ،چونکدده لدده کیتددای دا دهخیاندده خزمددهت دیینددهوه ڕێگددا چارهیددهک بددی مهسددهله کددورد ،هیوایددان قددان دهکددید و چێددژ لد
وهردهگیتن و تا دهها زۆرتی له گهڵیان ئاشنا دهبو .بییۆکه مهزنهکان دوکیور که له خزمهت میۆڤایدهت بده گشدی و میۆڤد کدورد
بدده شددێوهیهک تایبددهت دا بددوون ،ههمیشدده بناعهیددهک زانسددییان هددهبددو و لدده سددهر کیڵهکدده دیموکڕاس د  ،مدداف مددیۆڤ ،یهکسددان
کیمهاڵیهت دانیابون .کوردسیان له هزر دوکیور دا گدهورهتی لده ڕۆژهدهاڵ بدو ،بداکور ،باشدور ،ڕۆژئداوا و بهتایبدهت ڕۆژهدهاڵ لده
ههلسهنگاندن دوکیور دا ههمیشه ڕۆڵیان ههبو و مهسهلهیهک گشدی پێکدهوه گیێددراوبوون کده هدهرکامیان بده تایبهتمهندد خییدهوه
سددهرنج دهدرایدده ،بدددهاڵم چارهنوسددیان پێکدددهوه گددیێ درابدددوون .زۆرجددار تهنانددده سددهرن دهدرایددده ناوچدده کوردیددده لدده کوردسدددیان
دابڕاوهکانیش .بی یهکهم جار بو کده هیدوا گدوێ لدهوه دهبدو کده لده یهکیدهت سدیڤیهت  ،ئهرمهنسدیان ،لوبندان ،خوڕاسدان و تهنانده
ئهفغانسیانیش کورد ههیه و دڵیان بی ئازاد کوردسیان لێدهدا .له بیی هیوا دا کوردسیان تا دههدا گدهورهتی و مدهزنیی دهبدیوه .لده
ناوچهیهک زوڵملێکیاو گییۆده دهسی عهجهمان که شکور بو بهوه تهنیا عهجهم نهیهن و له کیڵیان بنهوه خهریک کدار و کاسدب
خییان بن ،گیڕابو به واڵتێک پان و بهرین که هیچ له واڵتان دیکه کهمیی نهبو و پێویس بو کیان و دهوڵهت خدی هدهب  .بیدی
هیوا وهسیعیی دهبو و داخوازیه نهتهوهییهکانیش بهرباڵوتی دهبون .زۆرجار ئهو پیسیاره بی دههاته پێش کده باشده ئهگدهر کوردسدیان
ئهوهنده گهوره و پان و بهرینه ،بی حیزب تهنیا داوا خودموخیار دهکا .بی ههر بی ڕۆژههاڵ تێدهکیش و بیچ له کوردسدیانهکان
دیکه ئهندامگیی ناکا و ببێیه حیزب ههمو کوردان و ههوڵ بدا بی دامهزراندن دهوڵهت کورد له ههمو کوردسیان.
ئهو پیسیاره گهورهیه مێشک هیوا زۆر داگیی کیدبو ،تا له یهکێک له کیبونهوهکان دوکیور دا که به شدێوهیهک ئاسدای دوو حدهوتو
جارێک بی کادرهکان ناوهند حیزب پێک دێنا ،هێنایه بهرباس و له دوکیور پیس  .وهاڵم دوکیدور ئدهوه بدو کده ئدهو پیسدیاره بده
باسێک تێی و تهسه دهب وهاڵم بدرییهوه ،بییه دا دهنێین بی کیبونهوه داهاتو.
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دوا حهوتویهک دوکیور کیبونهوه پێکهێنا بی ئهوه واڵم پیسیاره گینگهکه هیوا بداتهوه .کورته وهاڵم دوکیور ئهوهبو که کورد
یددهک نهتهوهیدده و کوردسددیان یددهک وهاڵتدده .کددهوابو مدداف ب د ئددهمالو ئددهوال خییددهت بڕیددار لدده چارهنوس د خددی بدددا ،سددهربهخیی
ههڵبژێیێ و دهوڵهت سهربهخی خی ڕاگهیهن  .بهاڵم وهک دهڵێن بهین ڕهوابوون ویسیێک و ئیمکان وهد هداتن جیداواز زۆره.
سهربهخیی کوردسیان مافێک ڕهوایه ،بهاڵم پیسیار ئهوهیه که زهمینه ناوچهی و نێونهتهوهی ههیده بدی ڕاگهیانددن ئدهو مافده یدا
نا .وهک دهڵێن سیاسهت هونهر مومکینه ،تی مهحکوم بهوه که به پێ توانا خی ههنگاو ههڵێن  .دابنێین کدورد هدهمو یدهک
گی و سهربهخیی ڕاگهیاند ،باسهکه ئهوهیه که له نێدو کیمدهڵگا نێونهتدهوهی دا پشدییوان لد دهکدیێ یدا ندا .ئدهوه زۆر ڕوونده
ئهوهیه که فهورهن چوار واڵت ناوچه که کوردسدیانیان بهسدهر دا دابده کدیاوه ،یدهک دهگدین و دژ کدورد دۆسدیهکان خیشدیان ڕاسد
دهکهنهوهو له ههمو الیهکهوه دهوڵهتێک ساوا تازهدامهزراو کورد که هی ئیمکاناتێک نییه گهمارۆ دهدهن .چ له بار ئابور  ،چ
له بار سیاس و بهتایبه له بار نیزامیهوه هێیش بی دێنن و ئهگهر پشییوان نێودهوڵهت نهب له نوتفهدا خهفه دهکهن.
کهواته مهسهله ئهوه نییه که ئارهزوو ئێمه چییه ،مهسهله ئهوهیه که ئێمه چ دهتوانین بکهین ،بییه سیڕاتیژیمان خودموخیاریده لده
چوارچێددوه ئێیانێک د دێموکیاتیددک دایدده .یددهکێک لدده بهشددداران کیبونددهوه ههسددیایه سددهرپ و بدده حاڵددهتێک شیڕشددگێڕانه دهسددی
ڕاوهشاندن و چی نێو قسهکان دوکیور.
کاک دوکیور له گهڵ ڕێزم بی نهزهرهکان جهناب  ،بهاڵم پێموانیه وهاڵتان داگییکهر کوردسیان جیاوازیهک دانێن له بهین
دروشمهکان دا .خودموخیاری بوێ ،فیدڕاڵی بوێ ،یا سهربهخیی ئهوان ههر کیمهڵ کوژ دهکهن .ئهو هدهمو قوربانیده کدورد تدهنیا
بدی خیدموخیددار دهدا ،باشددیی نددهبو خدهیاڵ دۆسد و دوژمددن ڕاحدده کدا و یهکسددهر چد دهوێ بیهێنێیدده بدهرباس .پێموانیدده لدده هددهمو
کوردسیان دا کوردێک ههب که سهربهخیی نهوێ ،دهبا خهباتهکهش ههر بی ئهوهب  ،ئهگهر بیشمان نهکیێ بهم زوانه بدهد بێندین،
ههرنهب گوێ دۆس و دوژمن به ویسی ڕهوامان ئاشنا دهکهین.
دوکیور به زهردهخهنهیهکهوه:
جیدداواز ئهوهیدده کدده ئهگددهر دروشددم سددهربهخیییمان ههڵگیتبایدده ،ئێسددیا نددهمان دهتددوان لێددیه بددین و ههرنددهب ئدداوا بدده خددهیاڵ
ڕاحهتهوه باس داهاتو خیمان بکهین .بهنهزهر باشییه بڕۆینه ئوروپا و له چوارههزار کیلیمییی دوورهوه باس سدهربهخیی بکدهین،
یا لێیه بین ،بیوانین بچینه نێو گهل خیمان و باس خودموخیار ودێموکڕاس بکهین .کهس وهاڵمێک بدی ئدهو پیسدیاره دوکیدور پد
نهبو ،بییه دوکیور درێژه به قسهکان دا:
مدهرجیش نییده ویسدی ئیسددیامان بدهواتا دهسدیههڵگیتن لده ئارهزوهکانمددان بد  .قینداغ ئێسدیا بدده پێد هده و مدهرج ناوچددهی و
نێونهتددهوهی قیندداغ چارهسددهر مهسددهله کددورده لدده چوارچێددوه ئددهو واڵتانددهدا کدده بهسددهریان دا دابدده کددیاوه .چهسددپاندن
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خودموخیدداریش ههنگاوێکدده بددهرهو بهدهسددیهێنان مدداف دیدداریکیدن چددارهنوس .ئهگددهر کددورد بیددوان بدده هددهر ناوێکددهوه بدد خددی
بهڕێوهبددهرێ ،دهتددوان دهسد بدده بنیاتنددان دامددهزراوه نهتددهوهی بکددا .زمددان و کلیددور خددی پددهره پێبدددا ،ئددابور خددی ڕێکبخددا و
وهاڵتهکه ئاوهدان بکاتهوه .ئهوانه ههمویان دهبنه ئامڕازێک که له داهاتودا بیوان بهکاریان بێن بی دامهزراندن کیان خی .
ئهگهر ئهو بناغانه نهب  ،دهوڵهتیش ڕابگهیهن پێ بهڕێوه ناچ  .بهتایبه که ههر چواردهوریش دوژمن دهب .
یددهکێک لدده بهشددداربوان کیبونهوهکدده ههسددیایه سددهرپ و پیسد  ،باشدده کدداک دوکیددور ئددهوا گوتمددان خودموخیدداریش جیرێکدده لدده مدداف
نهتهوهی  ،ئه دێموکڕاس له ئێیان دا به ئێمه چ ؟
پیسیارێک جوانه ،بدهاڵم وهاڵمهکهشد زۆر ڕوونده .مدادام لده چوارچێدوه ئێدیان دا داوا چارهسدهر مهسدهلهکهمان دهکدهین ،بێگومدان
گینگه حکومهت ناوهند چین بهڕێوه دهچ  .ئهگهر دێموکڕاس حداکم بد  ،ئێمده لده دهسدهاڵت ناوهندد دا بده پێد ڕێژهید بهشد
خیمان له دهسهاڵ وهردهگیین و له ناوهندیش دهتوانین بدهرگی لده مافدهکانمان بکدهین .جگده لدهوه دێموکڕاسد پاڵپشدیێک بدههێز
دهب بی پاراسین خودموحیدار  ،چونکده خودموخیدار تێددا بده دهسدیور دهکدیێ و حکومدهت ناوهندد مدولزهم دهکدا بده قدهبوڵکیدن
خودموخیار  .ئهگهر وانهب ڕهنگه حکومهت ناوهند له هه و مهرجێک دیداریکیاودا لده گدهڵ دانیشد و هێنددێک شدی لد قدهبوڵ
بکا ،بهاڵم دوای پاشگهز بێیهوهو مافهکان زهو بکاتهوه.
هیوا بهو باسانه ڕۆژ له دوا ڕۆژ باشیی چاو دهکیایهوه .له شهو و ڕۆژ دا جگه له چهند سهعاتێک که یا کیێب بهدهسدیهوه بدو ،یدا
له کیڕ هاوڕێیدان دا لده بداس و لێکداندهوه سیاسد دا بدو ،یدا کاغدهز و قهڵدهم بهدهسدیهوه .لده بدهر ئدهوه لده زمدان دایدک دا
دهوڵهمهند بو ،ووشه کورد ئیگجار زۆر دهزانین و زمانێک پاراو ههبو .جگه لهوه بی فییبون ههمیشه له کهمین دابو .یهکێک له
ئهندامان ڕێبهر حیزبهکهش که لهو ماڵه نهدهژیاو بیخی ههر لهوشاره ماڵ خی ههبو ،بهاڵم زۆر دههاته ماڵهکدهو لده نوسدین و
وهرگێڕانیش دا دهسیێک بااڵ ههبو ،زۆر سهرنج هیوا ڕاکێشابو .ئهو کهسێک وورد بین و ڕهواننوس و ڕهوانبێژ بو .کار ڕۆژانهش
ههر نوسین و وهرگێڕان بو له یهکێک له گیڤاره بهناوبانگه کوردیهکان ئهو سهردهمهدا بو .ئهویش ڕابیدوویهک ویکچدو لهگدهڵ هیدوا
هددهبو .پێشددیی لدده حددوجیه فددهقێیان پێگهیشددیبو ،ماوهیددهک مهالیددهت کیدبددو ،پاشددان بددههی حیزبایهتیددهوه دهربددهدهر ببددو و کددار
گهیشیبی سیاسه و نوسین .بهاڵم ئێسیا یهکێک له نوسهر و وهرگێڕه بهناوبانگهکان کوردسیان بو .ههم به کورد زۆر جوان دهنوسد
و ههم له فارس و عهڕهبیهوه زۆر جوان وهردهگێڕا سهر زمان کورد  .وهرگێڕانهکان به جیرێک بوون که کدهس ههسدی ندهدهکید لده
پێشدا به زمانێک دیکه نوسیاون .ئینسانێک تا بڵێ وورد و زییهک بو .هیوا ئهوه زۆرتدی وهک ئولگدو خدی دهبیند و هدهر دهسدی
کهوتبایه له پیسیاران دهگی  .ئهو کهسێک کهڵهگهت باریک ئهندام بوو ههتا بڵێ نوکیهباز و حازرجواب و ڕووک بدو .زۆرجدار بده
ڕاددهیهک له ڕهخنهگیتن و دهربڕین دا ڕاس و ب تێبین بو که دڵ هاوڕێکان دههێشاند و بی ماوهیهک ال لوت دهکدیدن ،بدهاڵم بده
ههر نیخێک بوایه دیسان دڵ بهدهس دێنانهوه .هیوا لهو لوتفه ئهو ب به ندهبو .لده سدهرهتاوه هێندده بده ڕهقد ڕهخنده لده
نوسینهکان دهگی که زۆرجار هێوا تدوڕه دهکدید ،بده جیرێدک کده چهندد ڕۆژان دهسدی لده نوسدین ندهدهدا .بدهاڵم دوایده هدهر بیخدی
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دههدا و ئاشدی دهکددیدهوه و قهلدهم دهدایددهوه دهسدی  .ئددهو تهنانده لدده گدهڵ مامیسددیا شداعیییش هددهروا بد تێبیند بدو .زۆرجددار
ڕهخنه له نوسینهکان دهگی و باس له گهڵ دهکید .تهنیا شیێک که ب تیبین قدهبوڵ بدوون شدیعیهکان مامیسدیا شداعیی بدوون.
ئهو ئیمان بهوه هێنابو که مامیسیا شاعیی ئیلهام بی دێ و کاتێک شێعی بی دێ ،ب کهمایهس و کهم و کوڕ بی دێ .بهاڵم لده
قسه کیدن و نوسین دا چونکه ئیلهام بی نایه ،زۆرجار ههڵه دهکا و له سیاسهتیش دا ههر باشییه خی ل نهدا ،چونکده بدوار ئدهو
نییه .نهزهر وابو که مامیسیا شاعیی تهنیا شێعی بڵ و هیچ دیکه .لهسهر ئهوه زۆر کهم وابدو کده ئدهو دوانده نێوانیدان خدی بد .
ههرچهند به دڵهوه ڕێز یهکیییان دهگی له بهر ئهوه ههر کامیان لێوهشاوهی ئهو تی قهبوڵ کیدبو ،بهاڵم دانویان پێکدهوه نده
دهکواڵن.
ئهو پیاوه سهرسپیه که له قهاڵدزێ سهر لێدابون و هیوا ههڵبژاردبو ب لهوێ کارێ بکا ،ههر لهو ماڵه دهژیدا .ئدهو ئینسدانێک
پاک و خاوێن ،خیشیهب و ههتا بڵێ ڕوودار بدو .سدهوادێک مهدهرهسدهی زۆر بدهرز ندهبو ،بدهاڵم زۆر بدا خدی پێگهیانددبو .هدهم
سهر له سیاسه دهردهچو ،ههم دهسی دابی نوسین و ههرچهند لهسهرهتادا زۆر پێویسی به ڕاسیکیدنهوه ههبو ،بهاڵم ئێسیا یدهکێک
له نوسهرهکان حیزب بو و له بار بهڕێوهبهریشهوه کهس دووهم حیدزب بدو .کهسدێک مانددوو بدو و یارمدهت هدهمو کهسد دهدا .لده
ههر جێگایهکهوه داوایهک ل بکیایه بێگومان وهدوا دهکهو جا بی چارهسهر بکیایه یا نا ،ئدهوه مهسدهلهیهک دیکده بدو .ههربییده
له نێو ڕفیقهکان دا خیشهویس بدو سدهرهڕا ئدهوه کده بیچدون لده گدهڵ زۆریدان جیداواز بدو .ئدهو کهسدێک زۆر الیدهنگی یهکیدهت
سیڤیه بوو له گهڵ حیزبه کومونیسیهکانیش پهیوهندیهک باش ههبو.
کهسدێک دیکده زۆر سدهرن ڕاکددێش کده لدهو ماڵدده دهژیدا دوکیدورێک جدهڕڕاح زۆر بددهناوبان بدو .ئدهو لهیددهکیدهت سدیڤیه دهرسد
خوێندبو ،بهاڵم بههی ئهوه که حیزب بو و ئهندام کومییه ناوهند بو ،هاتبی بهغدا بی کار حیزب و ههر لدهو کاتده دا لده
یهکێک له نهخیشخانهکان بهغدا کار دهکید و ناوبانگێک باشیش پهیدا کیدبو .دوکیور هێنده ئینساندۆس و میهیهبدان بدو کده زۆر
بهو دوو منداله ڕادهگهیش که خێزانه خزمهتگوزارهکه بنکه حیزب ههیان بو .ههمیشده دیدار بدی دێناندهوه و تهنانده جدار وابدو
دهچو دهیخهواندن .شیێک که له دوکیور دا زۆر بهرچاو بو دیسیپلین ووشک کار بو .لهسهرهتا دا که له نهخیشخانه بهغدا دهسدی
به کار کیدبو ،هدهمو ڕۆژێ بدهیانیان سدهعا ههشد لده نهخیشدخانه ئامداده بدو .ئدهوه لده کاتێدک دابدو کده کدار جدهڕڕاح لده دوا
سهعا یازده بهیانیان دهسدی پد دهکدید .چونکده تیمد دوکیدور کده لده بهردهسدی ئدهودا کاریدان دهکدید سدهعا ده بدهیان تدازه
دههاتندده سددهرکار و تددا دهبوژانددهوه و خییددان ئامدداده دهکددید دهبددو بدده سددهعا یددازده .دوکیددور هددهروا لدده ژوورهکدده خددی دادهنیش د و
چاوهڕوان دهکید .ئهو به ڕبه ئوروپا دهپێوا که ئهسڵهن له گهڵ به غدا نهدههاتهوه .ساکار و دیسیپلین دوکیور له بهغددا ندهک
تهنیا پێشواز ل نهدهکیا ،بهڵکو ببو به هی نداڕازیبون تیمد جدهڕڕاح کده لده گدهڵ ئدهو کاریدان دهکدید و تهنانده کێشدهکه بده
مودیییهت نهخیشخانه گهیشیبیوه .تاله کیتای دا مودیی نهخیشخانه بانگ کیدبو و ڕهسمهن داوا ل کیدبو که وا زوو نه یهتده
سهرکار و سهعا یازده بێیه سهرکار یدا ئهگدهر پێد خیشده تدا بدی عهمدهلیا تهلدهفون لد نهکدهن نهیهتده سدهرکار .ئیدد ئدهویش
دهیگو ئه و ئهحمهقانه سزاوار خزمه نین و تا تهلهفونیان ل نهکیدبا نهدهچی سهرکار.
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کهسێک د که زۆر له نێو ئهو کیمهڵه کهسه ئهوێ دا دیار بو کینه فهقێیهک هدهتا بڵێد زیدیهک و ڕووخدی بدو .ئدهو بده خداتی
زییهک  ،ههڵسوڕاو و مهشیهفخیشیهکه له ناوهند حیزب ڕاگییابو .وهک دهڵێن هاچهر فیانسێک بو له ههمو کار وبارهکان دا .هیدوا
له ههموکهس زیاتی لدهو نیزیدک بدو چونکده لده هدهمو بوارێکدهوه لێدک نیزیدک بدوون .هدهردوکیان لده حدوجیه فدهقێیان را پیگدهیبون،
ههردوکیان کوردیان له گوندهکان کوردسیانهوه فێی ببون و ههردوکیان کهسانێک بوون کده کیمدهڵگا کوردسدیانیان زۆربدا دهناسد و
دهیانیوان یارمهتیدهر ئهو کادره لێوهشاوانه بن که به خاتی دوورکهوتنهوه له کیمهڵگا کوردسدیان زۆر جدار لده بیچوندهکانیان دا
تووش ههڵه دهبون.
ئهو لێکنیزیکبونه له بار پاشخان پێگهیشینهوه ،وێکچوون زۆر نیشان دهدا .هیوا به دییند ئدهو خیشدحاڵ دهبدو و دهییدوان هدهمو
دهرد دڵێک له گهڵ بکا .تهنانه نههێنیییین ڕازهکان یهکیییان له ال بو .ههر لدهو کینده فهقێیانده هاوڕێیدهک دیکده هدهبو کده
ماوهیدهک لدهو ماڵدهدا دهژیدا و ئدهویش تددا بڵێد کهسدێک زاربده پێکدهنین و نوکیدهباز بددو .ئدهو سدێیانه هدهرکاتێک وێدک دهکدهوتن بدده
جهفهن و شیخ مهنزڵگهیان دهڕازاندهوهو زۆر شی سهیی و سهمهرهیان دهکید و ههمو کهسیان وهپێکهنین دهخس  .لێکنیزیدک بدوون و
جهفهنگ ئهوانه به ڕاددهیهک بو که کهس سێههمیان ههرچهندد دواید لدهو ماڵده چدی دهر و بیخدی بدهجیا دهژیدا لهبهرئدهوه ژند
هێنابو ،بهاڵم ڕۆژانه دایم لهوێ بو .کار ههبوایه یا نا ،دهها و س بیاله دهدسییان دهکید به جهفهن و گاڵیهو گدهپ .هدهر لدهو
سهروبهنده دا خوێندکارێک خوێندن بااڵ که بیخیش ئهندام حیزب بدو و تدازه هداتبو لده بهغددا بخدوێن هدهمو ڕۆژاند هدهین کده
ئازاد بو دههاته ال ئهو س هاوڕێیه و به چوارقیڵ ڕۆژ ههینیان دهکیده جێژنێک چکیڵه .گهورهتیین سهرگهرمیان ئهوه بو که
الوک و حهییان و قسه نهسیهق کوردیان وهک ئایهت قورئان دهخوێند ،یا ئایهت قورئانیان به کورد وهردهگێڕاو دهیان خوێند.
لهو ناوهنده حیزب چهند کهسێک دیکه کاریان دهکید که زۆرتی له دهرهوه ئهوێ دهژیان و ڕۆژانه دههاتن .هیوا له گهڵ ههمویان
پهیوهندییهک باش ههبو و ههمویان خدی دهویسد  .بدهاڵم سدهرو کدار زۆرتدی لهگدهڵ ئهوانده بدو کده باسدکیان .لدهو مداوه دا هیدوا
بهرهبهره دهگیڕا ،جاران نوێژ دهکدید و ڕۆژوو دهگدی  ،پدا ماوهیدهک ئهوانده تدهرک کیدبدو .لده جیدات کیێبد دیند و قورئدان،
کیێب ئهدهب  ،سیاس و فهرههنگ دهخوێندهوه .له گهڵ هاوڕێکان له کیڕ خواردنهوه مهشیوب دا بهشدار دهکید و سهرهڕا مهزه
خواردن له مهجلیسهکان دا گاڵیدهو گدهپ دهکدید .ههرچهندد لده سدهرهتادا نهیددهخواردهوه ،بدهاڵم لده کیتدای دا بهرهبدهره دهسدی بده
خواردنهوه کید .ئهگهر جاران سهر بی تهماشاکیدن کچ جوان بهرز نهدهکیدهوه و تهنیا جار وبدار لده بندهوه سدێیه دهگدی  ،ئێسدیا
چاو دهگێڕان و سهنگهر دهگی .
له یهکێک له دانیشینهکان دا که میوان دهرهوه ماڵهکهشیان ههبو ،ژنێک بااڵبدهرز زۆر جدوان لده گدهڵ یدهکێدک لده میواندهکان بدو.
هیوا که جارێ دهسدی بده مهشدیوب ندهکیدبو ،هدهر خدهریک مدهزه خدواردن و چداو گێدڕان بدو .ژنهکده کده لهگدهڵ دوو ژند دیکده لده
گیشهیهک ساڵینه گهورهکه دانیشیبو ،ههسی به نیگاکان هیوا کیدبدو .جدار و بدار تییێکد بدی داویشد و زهردهخهنده یدهک بدهگژ دا
دهکید .هیوا لهو کاتانهدا سور ههڵدهگهڕاو سهر بهردهدایهوه .ئاخی شهرم لهو خهیااڵنه دهکید که بده مێشدک دادههداتن .ههرچهندد
بهرامبهرهکه دیاربو زۆر سهر له کهین و بهین دهخورا ،بهاڵم هیوا ههوڵ دهدا خی کینیڕۆڵ بکا .له دووڕێیانێک ئاسیهم دا گیدی
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کیدبو .چاو خی بی ڕانهدهگییا و جارو بار ناخودئاگا وهر دهسوڕاند و سیله چاو لهو خهرامانه دهگی که وهک ئاسک جار و بدار
تددهکانێک بددهخی دهداو ئهگییجددهکان ههڵدهدانددهوه و چدداوه تییهاوێژهکددان بددی هیددوا دهتیوکاندددن و خهندهیددهک بددی داویش د  .کددار
گهیشددیه جێگایددهک کدده زۆر بدده ئاشددکیا ئیشدداره پد دهکددید و ندداز و عیشددوه بددی دهنوانددد .هیددوا تددا ڕاددهیددهک کددینیڕۆڵ لهدهس د
دهرچوبو ،جار و بار چاوێک ل دادهگی  .شانسد هیدوا لدهوه دابدو کده ئدهوان دیکده سدهرگهرم خواردندهوه بدوون و زۆر ئاگایدان لدهو
کهین و بهینه نهبو .بهاڵم کاتێک هیوا ههسیایه سهرپ و بهرهو دهسیشوی ڕۆی  ،وهزعێک زۆر خهتهر بی هاته پدێش .ژنده بده بد
ئهوه له ژنهکان دیکه س بکاتهوه هاته گیشهیهک له سهر ڕێ دهسیشوی و ههر که هیوا لێ نیزیک بدیوه ،باسدک گدی و کێشدا
بی ال خی  .داوهره بهقوربان دهڵێ بهران کێو  ،ئهو ههمو جوانیه له کوێ هێناوه .هێوا هی ئیخییار بهدهسیخی ندهمابو ،وهک
ئهسپێک ماڵ ههوسار بهدهس ژنهکهوه بو .ئهویش ب پهرده بدیال خدی کێشدا و لده گیشدهیهک نادیدار باوهشد پێددا کدید و تێدی
ماچ کید .دوایه یهکیی دهبینین ،ها ئهو تهلهفونه بگیه .ههروهخ بی کیا تهلهفونێکم بی بکه .هیوا بهردا و چیوه جیگا خی .
بهاڵم هیوا ووشک ببو ،نهیدهتوان له جێگا خی تهکان بخوا .تا دهنگ پێ هاوڕێیدهک وهخهبدهر هێندا .چیده هیدوا بدی لێدیه لدهو
گیشه دا ووشک بوو ؟ ئهمن خواردومهتهوه ،ئهتی گیتوه؟
ئی ....هی نیه ،هی نیه دهمویس بچمه دهسیشوی  .دهبڕۆ بی لێیه مهڵیز داوه .باشده باشده ،ئهگدهر کدار ههیده ئدهتی بچدی ،ئدهمن
دوا تی دهچم .هاوڕێکه دیسان چاوێک ل کید ،ئهوکوڕه شیێک ههیه ،باشه دوا من بچی.
دوا ئهو شهوه هیوا ئارام ل ههڵگییابو .نه دهزان چ بکا ،نه ئهو ڕووداوه لده خدهیاڵ دهردهچدو ،نده دهیدوێیا هدهنگاوێک بدهرهو
راوگه باوێ .بهاڵم پا ماوهیهک غییهت وهبهر خی ناو تهلدهفونێک کدید .هدهر ئدهوڕۆژه قدهرار ژوان داندیا و ماوهیدهک حهوتوانده
دووباره دهبیوه ،تا له نێو هاوڕێیان دا خهریک بوو باڵو بێیهوه ،چونکه زۆرجدار تاندهو تهشدهر دهبیسدین .ئدهو دهنگییانده هێنایانده
سهر ئهو باوهڕه که تا مهسهلهکه به تهواو ئاشکیا نهبووه باشییه واز بێن و دوور کهوێیهوه لهو کهین و بهینه .
که و ههوا ناوهند حیزب به پێ که و ههوا سیاس دهگیڕا .جار وابو زۆر دڵگهرم دێندا و هدهمو الیدهک دڵخدی و پدڕ لده
هیددوا بدده داهدداتو بددوون و جددار وا بددو ناڕهحدده و تددا ڕاددهیددهک بد هیددوا دهبددون و تددهم ومددژ بهسددهر ناوهندهکددهدا زاڵ دهبددو .ئددهو
چوارساڵه که باشور کوردسیان له گهڵ دهوڵهت ناوهند له وو و وێدژ دابدو و بهشد زۆر خودموخیدار کوردسدیان دابدین کیابدو،
کورد تهنانه لده بهغددا هدهر ڕۆژهو جێژنێکد گدهوره بدهڕێوه دهبدی ،کده و هدهوا ناوهندد حیدزبیش زۆر خدی بدو .بهتایبده
کاتێک کینگیه سێههم حیزب گییاو دهیان کهس له تێکیشهران حیزب له نێوخی ڕۆژههاڵت کوردسیانهوه تا دهگاتده ئوروپدا هداتن
و بهشداریان تێدا کید ،هیوا له خیشیان خهریک بوو باڵ بگیێ .ئاخی ئهو له ژیان دا نه دیبو که ئهوهنده کادر حیزب لده هدهمو
جێگایهک ڕا له پلهو پایه خوێندهوار جیاواز دا له دهور یهک کی ببنهوه .ئدهو هدهمو باسده جیراوجیرانده کده لده کدینگیهدا کدیان
ئهوهنده دیکه هیوایان بده هیدوا بهخشدیبو .ههرچهندد هینددێک باسدیان پد خدی ندهبو ،بهتایبده لده و جێگایاندهدا کده جیداواز
بیچون هاوڕێیان زۆر کهلێن گهوره تێدا بو ،له گهڵ ئدهوه ئدهو کیبونهوهگهورهیده بده سدهرکهوتنێک زۆر مدهزن دهزاند و پێد
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وابو حیزبێک که خاوهن ئهو کهسایهتیه لێوهشاوانه ب  ،گومان تێددا نییده کده سدهر دهکدهوێ .لدهو سدهرو بهنداندهدا کده و هدهوا
ماڵه گهورهکه لهوپهڕ خیش دابو و ڕۆژهکان هیوا و هاوڕێ نیزیکهکان به کار حیزب به دڵگهرمیهک زۆرهوهو به جهفهن و
شیخ تێدهپهڕ .
زۆر نهخایاند که ڕووداوێک تاڵ بو بههی تێکچوون که و ههوا خیشهکه .یهکێک له دڵسیزتیین ئهندامان کومییه ناوهند بده
ناو قادر

ویید له گهڵ دوو ئهندام دڵسیزو لێهاتو حیزب له شدار بانده لده کاتێدک دا بدی مهئموریدهت حیزبد گدهڕابیوه نێدو

خی ،به هدی خائیناندهوه شدوێنهکه بدی دوژمدن ئاشدکیا ببدو و هێیشد کیابدی سدهر و بدی خدی دهسدیبهج شدههید ببدو .دوو هاوڕێکده
دیکه که یهکیان له باشورهوه له گهڵ چوبیوه به ناو محمد صدیق و ئهو تییشیان له بانه ئهندام حیزب بو بده نداو عدهزیز،
دوا ئهوه به زیندووی دهسگییکیان له الیهن ڕژیم دژ گهل پههلهویهوه تییهباران کیان .ئدهو ڕووداوه بدی ماوهیدهک زۆر سدهیی و
سهفا ناوهند حیزب تێک دا و شیخ و جهفهنگ له بیی هیوا و هاوڕێکان بیدهوه.
تددا دههددا باسد ناردنددهوه کادرهکددان بددی کددار تهشددکیالتی ندداو خددی زۆرتددی پددهره دهگددی  .لدده سددهرهتادا زیدداتی لدده سددهر بناغدده
خیبهخش بو .له راسی دا ئهوانه ئامادهی چونهوهیان هدهبو ،دهبدو بیخییدان ئامدادهی دهربدڕن .هیدوا ئدهوه بههده زاند و داوا
کید بی کار حیزب بینێینهوه نێوخی واڵ  .ههم پێ خیشبو خزمه بکدا و هدهم دهیویسد لدهو کده و هدهوا ڕووحیده بدی هداتبی
پێش ڕزگار ب .
سهرهتا بههارێ بو که مهئمورییهت درایه لهگهڵ دوو هداوڕێ دیکده کده یدهکێکیان هدهمان کداک محهممدهد گدیرین بدو کده لهگدهڵ
هاتبون ،سهردان ناوچهکان سهردهش و مهاباد بکا ،لهگهڵ تهشکیالت نههێن که هێندێک له ئهندامان دهناسد پهیوهندد بگدیێ
و نوسیاوهکان حیزبیان پ بگهیهن تا ئهوانیش به پێ توانا و به شێوهیهک که تووش گیفییان نهکا ،باڵویان بکهنهوه.
ڕووداوێك زۆر ناخی كه وهزع حیزب و هیواش پاڵ پێوهنا بی قیناغێك زۆر ناخی تێكچون وو و وێژ ڕێبهران كورد باشور
له گهڵ دهوڵهت عێڕاق بو .زۆر پێنهنهچو كه شهڕێك ماڵوێیانكهر دیكده لده باشدور كوردسدیان لده گدهڵ دهوڵدهت عێدڕاق دهسدی
پێكیدهوه سهرهدهمه زێڕینهكه بهسهر چوو دیسان قیناغێك دیكه له شهڕ ماڵوێیانكهر دهسی پ كیدهوه.
لهوه ناخیشیی ئهوه بو كه له ساڵ  0741دا شا ئێیان و سهرۆک عێڕاق له ئهلجهزایی دانیشین و کورد باشور کیا بده قوربدانی
ڕێککهوتن ئهو دوو دووژمنه کورد ،مهتیس ڕووش له ناوهند حیدزب کدید و تدهم و مدژ نیگدهران بهسدهر دا زاڵ بدو .شدیخیهکان
جێگایان دا به نیگهران و جهفهنگهکان گیڕان به باسکیدن سهناریی تاریک و لێ .کاتێدک لده الیدهن دهوڵدهت عێڕاقدهوه ڕاگهیدهنیا
که حیزب ماف هی چاالکیهک نییه و کهسیش ناتوان به ب ئیجازه بدهمال و ئدهوالدا بدڕوا ،نیگدهران ئدهوه زۆر بدو کده ئهنددامان و
ڕێبهران حیزب دێموکڕات کوردسیانیش ببنه دهسیمایه مامهڵه و تهحویل ڕژیم پاشایهت بدرێنهوه.
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هیوا لهو دلهڕاوکێیهدا خوو دابو به خوێندن .شهو و رۆژ دهیخوێندهوه ،شهوانه تا خهو بهال دادینا کییب دهخوێندهوه و بهڕۆژ له
نێو هاوڕێیان دا پیسیار سیاس دینانه پێش و ههر ڕۆژه باسێک دهوروژاند .مامیسدیا شداعیی زۆرجدار بده زهردهخهندهوه دهیگدو ،
ئهو ماریلهیه گیهو له ههمومان دهباتهوه .مامیسیا ههر خهریک گاڵیه و جهفدهن بدو .جدار وابدو سهنارییناخیشهکانیشد دهگدیڕین
بدده جهفددهن  ،وهک سددهناریی تددهحویل درانددهوه .ئددهو ڕۆژاندده کدده مامهڵدده نێددوان دوو ڕژیمد داگییکددهر کوردسددیان بدده سددهرۆکایهت
حهمهڕهزاشا و سهددام حوسێن بده تایبده لهسدهر کدهوڵ کدورد زۆر گدهرم بدوو ،ناخیشدییین دهوراند ژیدان هیدوا لده عێدڕاق بدوو .لده
الیهکهوه تیسد بده فێڕۆچدوون ڕهند و مانددووی دهیدان سداڵه خدهڵک باشدور کوردسدیان و لده الیدهک دیکدهوه خهتدهر تدهحویل
درانهوه خهباتگێڕان ڕۆژههاڵت کوردسیان .نهک تهنیا هیوا بهڵکو ههمو هاوڕێکانیش نیگهران کیدبوون.
به تایبه كه زۆر نهکێشا نیگهرانیه گهورهکه گیڕا بی کارهساتێک گهوره له ژیان سیاس کورد دا به گشی  .سهددام حوسێن و شدا
ئێیان ڕێککهوتن که مامهڵه لهسهر شیڕش کورد له باشور بکهن .شا ئێیان دهسی له شیڕشد کدورد لده باشدور هدهڵگی و بدهڵێن دا
له پشیهوه خهنجهر ل بدا و ههروهک به درێژای مێدژوو ڕژیمده یدهک لده دوا یهکدهکان ئێدیان خهنجدهریان لده پشدی گدهل کدورد
داوه .له بهرامبهر دا له خلی سهددام ئیمییاز گهوره دا بده ئێدیان و سد جدهزیدیه تمبد گدهوره و کچکده و ئدهبو موسدا تدهحویل
ئێیان دا .شیڕش کورد له باشور به سهرۆکایهت مهال مسیهفا بارزان به داخهوه كه زۆر بهسییابیوه بده یارمهتیدهکان شدا ئێدیان و
چهند سالێک بو له ڕادده بهدهر پاڵ بهو ڕژیمه نهگییسهوه دابو .ههر ئهوه کارێک وا کید که بدهدوا لهدهسدیدان پشدییوان شدا
ئێیان دا ،سهرۆکایهت شیڕ هی ئاسدییهک ڕووند بدی خدی ندهدهد و بده ناچدار ئاشدبهتاڵ ڕاگهیاندد .ڕاگهیانددن ئاشدبهتاڵ لده
الیهن سهرۆکایهت شیڕش باشورهوه ههمو کورد دنیا نائومێد و تازیهبار کید .هیدوا و هاوڕێکانیشد تدا ماوهیدهک زۆر تاسدابوون و
نهیان دهزان دواڕۆژ ئهوانیش چ ل دێ.
به ههر حاڵ لهو بگیه و بهردهدا شیێک کده زۆر جێگدا هیدوا بدو ،بییییبدو لدهوه کده بهشدێک ڕێبدهری حیدزب لده قهنددیل باشدور
کوردسیان بوو .دوا شدهڕ ههاڵیسدانهوه حیدزب زۆر ووردبینانده بهشدێک لده ئهنددامان ڕێبدهر ناردبونده ناوچده شدیڕ و لده گوندد
سددینهمیکه گییسددابونهوه کدده بدده بنددار قهندیلددهوه بددو .بڕیددار درا هیددواو چهنددد کهسددێک دیکدده هددهرچینێک ب د خییددان بگهیهنندده ال
هاوڕێیانیان لده قهنددیل تدا لدهوێ بیدوانن دیسدان دهرچدوون ڕۆژنامده کوردسدیان درێدژه بدهندهوه .هیدوا بده پشد بهسدین بده عدهدهم
تهعهڕروزێک کین که بیخی تاریخهکه گیڕیبو ،وهڕێ کهو و ب ئدهوه ئیجدازه وهر گدیێ و "عددم تعدی "

تدازه بدی بکدیێ لده

بهغداوه به ئوتوبوس بهرهو سڵێمان و قهاڵدزێ وهڕێ کهو تا لهوێشهوه بچێیه گوند سینهمیکه له بنار قهندیل.
ڕێش و سمێڵ خی تاشیبون و جلێک منداڵکارانه لهبدهر کیدبدو .لده هدهر سدهییهرهیهک کده ئوتوبدوس ڕادهگیدیا ،هیدوا خدی گیمیڵده
دهکید و عهدهم تهعهرروزهکه دهردێنا .بهههر حاڵ له س چوار سهییهره ههرئاوا نهجات بوو له دواندیش لێیدان نهپیسد و گهیشدیه
سلێمان .
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له سلێمان میوان هاوڕێیان خییان بو ،بهاڵم کاتیک باس ئهوه کید که به تهمایه به ئوتوبوس بچێیه قهاڵدزێ و له وێوه بچێیه
قهندیل زۆر به چاوێک پڕ له پیسیارهوه چاویان ل کید .بهڕاسی سهر له زیندان دهخورێ ،ڕێ ئێیه و قهاڵدزێ وهک ڕێ ئێدیه و
بهغدا نییه .ههر به بیس کیلیمییی سهییهرهیهک لێیه .ههموشیان بییده داندیاون کده خدهڵک ئهزیده کدهن و بههانده پد بگدین.
جارێ کوڕه گهنجهکان ههر ناتوانن ها و چییان پێدا بکهن ئهگهر جهدد و ئابادیشدیان عێڕاقد بدوب و چدوار مهدڕهکیشدیان پد بد
ههر دهیان گین و له ژێی شکهنجهدا مهجبوریان دهکهن ئهو تاوانانه وه ئهسیی بگین که بیخییان بییان نوسیون .ئهتییهک ئێیاند کده
بهدز ئهواندهوه هداتو و هدهمو مهدرهکهکده کدارت عدهدهم تهعدهڕڕوزێک کینده کده بیخدی تاریخهکده گیڕیوه،چدین بدهو ڕێگایدهدا
دهرۆ ؟
ئه باشه تهکبیی من چییه؟ به ههر نیخێک بووه دهب بگهمه ال هاوڕێیان له قهندیل .جا به کورد و به کورت پێیدان بڵدێم ،یدا
خیم بهگی دهدهم ،یا دهگهمه قهندیل.
یهکێک له هاوڕێکان ههڵ دایه ،ڕێگا دیکه ههیه ،بهاڵم زۆر دوورتیه ،بهشێک زۆر دهب به پێیان ،یا بده سدوار وهاڵغد بدڕۆ
و ڕێگا ماشێن نییه .دهب به ڕیگا ماوه دا بڕۆ ههتا ال گوند قامیش ،لهوێوه الده و به قامیش و دۆڵ گهاڵڵ و هدهرزن
دا بپهڕیهوه بی گوند گهناوێ و له وێش ڕا به بنار بوڵفهت دا و به ال گوند ههڵشییهدا بدڕۆ بدی ال قهنددیل  .ئدهوه الند
کهم حهوتویهک پ دهچ  .ئهوه چاکه ماڵ کاک محهممهد خیمان له گهناوێ یه و دهتوان هاوکار ب بی بهڕێکیدن  ،یا هی
دوور نییه ههر له گهڵیش ب .
کام کاک محهممهد؟
کوڕه ئهوه گهورهتیین خزمه دهکا و زۆرجار ڕۆژنامان دهباتهوه نێوخی واڵ ؟
بهڕاسی ؟ کوڕه ئهوه مزگێنیهک خیشه ،ههر بی دیین ویش ب حازرم حهوتویهک بهڕێیهدا بڕۆم.
ده زۆرباشه ،ههڵبه هاوڕێیهکیش لێیه باس ئهوه دهکید که پێ خیشه بچێیه قهندیل ال هاوڕێیان .ئهگهر ئهو فکیه هدهرماب
دهتوانن پێکهوه بڕۆن.
دوو ڕۆژ دواتی لهگهڵ هاوڕییهک دیکه به ناو خالق بهرهو قهندیل وهڕێ کهوتن .له تیس سهییهران به پێیان به هدهوراز قدهیوان
دا ڕۆیشین تا گهیشینه دیو کارێزه و کان ماس  .لهوێوه دهسییان بی ماشێنێک بار ڕاگی که ئارد و قهند وبیین و شدی وا بدار
کیدبو بهرهو ماوه دهڕۆی  .کابیا بی ڕاگیتن بهاڵم لده پێشد ماشدێن دوو نهفدهر دیکده دانیشدیبون و لهسدهر بارهکدانیش دوو نهفدهر
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دانیشیبون .کابیا شیفیی ههر له دوورهوه هاوار کید ،ئهگهر به وه ڕازین ببنده سدهر بدار بداران یداڵاڵ سدهرکهون .لدهبییتان ندهچ
بهوحاڵه نهفهر دوو دینارم دهوێ .ههرچینێک ب لهوه باشیی بو که به پێیدان ملد ڕێگایده بگدین ،سدوار بدون و لده ڕاسدی گوندد
قامیش دابهزین چونکه دهبو به قامیش و دۆڵ ههرزن دا بڕۆن و له چیم تهیه بپهڕنهوه بهرهو گوند گدهناو .نیوڕۆیدهک درهند
بو که گهیشینه گوند قامیش .له تهنیا چاخانه گوند الیان دا .شانس ئهوان جهرگ و دڵ بیژاویان دهفیۆش  .هێنده بیسد بدوون
ههر له دوورهوه هاواریان کید دوو نهفهر جهرگ و دڵمان بی دان بیاکهم .کدابیا چدایچ زۆر قیشدمهبو ،جدهرگ و دڵد چییدان دهوێ
ئهو جهرگهتان دهخیم.
هیوا ههڵبهزیهوه ،کابیا ئهتی جهرگ و دڵ دهفیۆش یا مهسخهرهبازیه دهکه ؟
کاک ئییان جا بی قهڵس دهب  ،ههرپیسیم بزانم جهرگ و دڵ مانگاتدان دهوێ ،هد مییشدکیان دهوێ ،هد قازتدان دهوێ .پێکدهن
ه بارگینیان دهوێ.
هیوا تێ ڕاخور کوڕه زۆر بێیام کیدوه کابیا .ئهوهڵهن ئێمه ئێیان نین و کوردین .دوهمهن یان ئدهتی ئدهو هدهمو نهوعده جدهرگ و
دڵ ههیه؟ یا دهتههوێ گاڵیه بهمه بکه چونکه به ئێیانی زانیوین؟
کابیا ها باوهش به هیوا داکید و به پێکهنینه وه گوت بهقوربقان دهبم الوچاک گیان ،هدهر لده دوورهوه زاندیم ئینسدان ڕێدک و
پددێکن ،پێمخددی بددو گاڵیهیددهکیان لهگددهڵ بکددهم .تددازه ئێیان د چ د و عێڕاق د چد هددهمومان هددهرکوردین .ئددهمنیش ڕهچهڵهکددهم هددهر
دهچێیددهوه ئددهودیو چیددا .بهههشددیه جوانهکدده .بڕوابکددهن بهشدده هددهره خیشددهکه و کددورده هددهره ڕهسددهنهکه کوردسددیان ئهوێیدده.
بهقوربانیان بم ،مادام ناڕهحه بون له کهبابهکه دا بیتدان تێههڵدێنمدهوه .جدا بزانده چ جدهرگ و دڵێکیدان دهدهمد  .خێدیا ڕۆهاتده
شیشهکان و ههریهک دوو شیش دوور و درێژ بی خسینه سهر پیلوان.
بهڕاسی تیڵه کیدبیوه ،بدهخییای شیشده جدهرگ و دڵیدان خدوارد و هیدوا پدوڵ دهرهێندا ،کدابیا زۆر هدهوڵ دا لێیدان وهرندهگیێ و
بیانکاته میوان خی  ،بهاڵم هیوا قهبوڵ نهکید .بهخێیای به دۆڵ سهفیهو زهرونان دا شیڕ بونهوه بدی سدهر چدیم  .لده سدهر چدیم
چهند کهسێک لێبون .پیسیان چین دهتوانین بپهڕینهوه .یدهکێکیان پدهتێک نیشدان دا کده لده مبدهر و ئهوبدهر چیمهکده قدایم کیابدو.
شیێک وهک سهوهتهش پێوه ههاڵوهسیابو ،بیاکهم دهب بدهو پهتده دا بپهڕندهوه .هیدوا زۆر سدهرن دایده ،بدی ندهدهچیوه سدهریهک
چین چین دهب بهو پهتده دا بپهڕندهوه .کاکده گیدان لدهو سدهوهته دا دانیشده ودهسد بده پدهت سدهوهتهکه بگدیه و پاڵێکد پێدوه
دهنێین ههتا نیوهراسی چیمهکده دهڕۆ  .ئدهو پیداوه دهبیند لدهو بدهر  ،ئدهویش الیدهک پدهت سدهوهتهکه پێیده و ڕا دهکێشد بدی
ئهوبهر  ،زۆر هاسانه ،غهم نهب بیاکدهم بده پێدن دهقیقدان لهوبدهر  .پهڕینهوهیدهک تیسدێنهر بدو .لده نیوهڕاسدی پهتهکده بدهب
دهسهاڵت ههڵداوهسیا و ههمو هیوا ئهوهبو که نهفهرهکه ئهوبهر زوو ڕاتکێش و له پید سیڕاتێ ڕزگدار کدا .هیدوا کاتێدک لده
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نێوهڕاسددی پهتهکدده ههڵواسددیابو ،ڕاسد پددید سددیڕاتێ وهبیددی هدداتبیوه .ئدداخی لدده فهقییددهت دا زۆر بیسددیبو کدده گییددا پیدێددک لدده
نێوهراسی بهههش و جهههندهم ههیه .ئهو پیده له مو باریکییه و ئهگدهر خدوا لێد ڕاز ندهب  ،نداتوان لێد بپهڕیدهوهو دهکهویده
خوارێ بی نێو ڕوبارێک له ئاور سوور که دهڕژێیه نێو دۆڵ جهههننهم و بهم جیره دهچیه جهههننهم .
بهههر زهحمهتێک بو ،له چیم پهڕینهوهو به ههوراز دا سهرکهوتن بی گوند گدهناوێ .هدهواڵ مداڵ کداک مهحهممدهدیان پیسد و
چون بهرهو ماڵ ئهوان .کاک محهممهد ژن نههێنابو ،ههر لهگهڵ بیاکان دهژیا و ماڵێک قهرهباڵغ بوون .ئدهو ڕۆژه ئدهوان چدوون،
ماڵهکه جمه دهها له خدهڵک .حهوشده و بهرهدهیوان و ژوورهکدان هدهمو پڕبدوون .هیدوا لده دوورهوه محهممدهد د و بدهرهوال چدو.
ئهویش فهورهن هیوا ناسیهوهو یهکیییان له ئامێز گی  .محهممهد گوت یا خوا خێی ب  ،ئهتی و ئێیه؟
کاک محهممهد جارێ پێم بڵ ئهو قهرهباڵغیه چییه؟
کوڕه نازان چ کارهساتێکمان بهسهر هاتوه .ماڵ کاک سمایل شڵماش و باجده ئدامین خوشدک شدههید مامیسدیا ئداواره لده سدلێمانیهوه
دوا ئهوه شهر دهسی پ کیدهوه هاتونه ئێیه .خیش خیش له مهتیس ئدهمن و ئیسدییخبارا ندهجاتیان بدوه و لێدیه بیخییدان بده
ئارام دهژین ههتا وهزع سلێمان الیهک وه الیهک دهکهوێ .کهچ دوێن کوڕهگهورهکهیان له سهر تاڤگه ئهو چیمه چوکهڵه بده
پهنا دێ دا دهڕوا ههڵخلیسکاو بهربیوه .ههتا گهیشیینه سهر گیان له دهس دابو .کوڕێک سێزده ساڵه ،هێنده کوڕ چاک و شدیین
بو ،ناو خالید بو .خالید بی خی خالید بو ،ههمومان بدی تازیده بدارین .جائدهوا خدهڵکێک زۆر دێنده سهرهخیشد و قهرهباڵغیهکده
ئهوهیه.
بهڕاسی داسیانێک دڵیهزێنه .له ڕۆژههاڵ له تیس عهجهمان ڕاکه بی باشور ،له باشوریش لده تیسد عدهڕهبان ڕاکده بدی گدهناوێ و
لێیه ئهوه بهسهر ب .
کاکه ئێمه هاتوین بچینه بنار قهندیل ال هاوڕێیان خیمان ،به کوێ دا بڕۆین باشه؟
ئهوه کارێک نییه ،ههروهخ ڕۆیشین له گهڵ وهاڵغداران ههتا نیزیک قهاڵدزێیان دهنێیم ،لهوێشدهوه ماشدێن ههیده هدهتا شدهروێی و
لهوێش ڕا دیسان لهگهڵ وهاڵغداران سهرکهون تا دهگهنه سینهمیکه ال بیادهران .عهیبهکه ئهوهیه دهب بهیان شدهوهک ههسدین و
وهڕێ کهون ،دهنا بهتهن دهمێننهوه ،چونکه وهاڵغدار زوو وهڕ دهکهون.
کاکه نههاتوین بدی سدهییان  ،هدهروهخ پێویسد بد دهڕۆیدن و سدپهین بدهیانیش وهر دهکدهوین .ئهگدهر زهحمده بکێشد بیمدان بده
کهسێک بڵێ .
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غددهم نددهب سددپهین وهاڵغدددار خیشددمانیان لهگهڵدده ،بددهیان زوو وهڕێ کددهون .لهگددهڵ وهاڵغدددارهکان هددهتا نیزیددک شددار قددهاڵدزێ
ڕۆیشددین و لدده وێددوه ماشددێن هددهبو تددا سهنگهسددهر  .لدده سهنگهسددهر دیسددان ماشددێن هددهبو تددا شددهروێی کدده دهکهوتدده داوێند قهندددیل .
لهوێشهوه دیسان لهگهڵ وهاڵغداران سهرکهوتن تا گهیشینه سینهمیکه .هاوسهفهرهکانیان پیله کهپییکیان نیشان دان ،ئهوه کهپی ده
بیادهره ئییانیهکانن بیاکهم.
کهپیهکان له دهشیاییهک نێو پیلێک داردا دروسیکیابون ،دوو ڕیز چهند ماڵ بوون .لهسهرهوه کهبیه بچوکدهکان ،کدهپیێک گدهوره
دروس کیابو که ساباتێک زۆر کهوره له پێش بو .به بهردهم ساباتهکهدا به ئهندازه ئاشدگێڕێک ئداو بده لدووزهو دههاتده خدوار و
کهف سپ دهکید ،دیار بو که ئهوه بهفیاوهو له لوتکهکان قهندیلهوه سهرهوخوار دهبێیهوه.
چهندکهسێک لهنێو ساباتهکه دانیشیبون به دیین ئهوان ههسیانه سهرپ و بهرهو پیییان هاتن و بهگهرم بهخێیهاتنیان کدیدن .لده
پێشهوه خهبهر هاتن هیوایان زانیبو ،زۆریان بهخێی هداتن کدیدن .کهسدێک کهڵهگدهت باریدک ئهنددام و ڕووخدی کده بده زمدانێک
پداراو کدورد قسده دهکددید ،هدهرزوو کدوت یاخوابددهخیی بێد کداک هیددوا ،لێدیه کهسدێک وهک تیمددان زۆر پێویسدیه و تدازه خددهیاڵ
گهڕانهوه نهب .
هیوا له ال هاوڕێکان مایهوهو دایم خهریک نوسین و ئامادهکیدن بهیان و نامیلکه بو .جار وبار سهفهریک ال سهرجاده دهکید و
هێندێک شی تهحویل پهیکدهکان حیدزب دهدا .جدارو بداریش بده بندار قهنددیل دا بدهرهو ناوچده سدنوریهکان ڕۆژهدهاڵت کوردسدیان
سهفهر دهکید بی دیین کهسانێک که له نێوخیڕا دههاتن .دیاره لهوکاتانه دا له گهڵ بهرپیسان حیزب ئهو سهفهرانه دهکید.
گوندهکان بن لوتکه قهنددیل یدهک لهیدهک ڕازاوهتدی و جدوانیی بدوون .بده کانیداو سدارد و ڕهز وبداغ جدوان ڕزابوندهوهو لده جدوان
سیوشد دا نقدوم ببدون .کیژهکدان ئدهو گوندانده هدهمویان وهک فییشدیه جدوان و هدهتا بڵێد چداو باشدقهڵهبون .هیدوا الوهتد وهبیددی
هاتبیوهو له بهر ئهوه که کوڕیک جوان و الوچاک بو ،زۆر ئاسک ئاوای دهورهیان دهدا .ڕۆژانه سدهرگهرم کداره حیزبیدهکان بدو و
جار و باریش به قهرا جیگه ئاوێک دا دهڕۆی و سهر له نێو ڕهز و باغهکان دهردێنا .زۆرجار له سهرلێوار ئهوجیگه ئاوانده گدوز و
گومبه ڕوو بهڕوو کیژۆڵهیهک جوان دهبدیوه کده بده زهردهخهنهیدهک پدهر ئاسدا پێشدواز لد دهکدید و بد ئدهوه شدهرم دایبگدیێ
چاوێک بی دهتیوکاند .له سهرهتادا هیوا ئارهق دهکیدهوه و خدی ال دهدا .لدهوه دهتیسدا قسدهیهک بکدا ،یدا دهسدیێک ببزێدوێ و کچده
بزیقێن و له نێوئاوای دا لهسهر ببێیه ههڵاڵ و هاوڕێیانیش توش گیف بکا .بهاڵم ڕۆژ له دوا ڕۆژ زۆرتی سام دهشدکا و نیگدا
کیژهکان تێ دهگهیان که لێیه کیژۆڵهکان زۆر ئازاد و ب پهروان و ئهگهر پێیان خی نهب ڕاس به پێکهنینهوه دهڵێن بدڕۆ وهدوا
کددار خددی کددهوه بددیام .ئهگددهر پێشددیان خیشددب بدده تییقهیددهک کچانددهوه ئدداور لدده جددهرگ الوان بددهردهدهن و دهکهوندده نێددو دهریددا
خیشهویسییهوه .هیوا چهندجار به ئیشاره چاو له گهڵ کیژێک بااڵبهرز چداو سدهوز و سدور و سدپ کده لده جدوان دا وێنده ندهبو،
پهیام گیڕیبونهوهو ههمو جارێ به زهردهخهنهیهکهوه وهاڵم وهرگیتبدیوه .ڕۆژێدک ڕۆمدان گێلده پیداو بهدهسدیهوه گدی کده تدازه لده
الیهن هاوڕێ بهرپیس خییهوه کیابو بهکورد و بهسهر لێوار جیگهلهیهک دا بهرهو دارێک گدهوره بهرامبدهر مهقدهڕ خییدان وهڕ
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کددهو  .ڕۆمانهکدده هێنددده دڵگیددی بددو کدده هیددوا زۆر ئاگددا لدده دنیددا دهرهوه ڕۆمانهکدده نددهبو .بددهدهم ڕۆیشینیشددهوه هددهر جددار و بددار
سهفحهیهک ههڵدهدایهوه و دهیخوێندهوه و ههڵوێسیهیهک دهکید .ڕۆمانهکه بڕگه ئهوهنده پێکهنینهێنهر تێدابو که هیدوا سدهربهخی
قاقا لێدهداو دهڕۆی  .به ب ئهوه ههس پ بکا سینگ ڕاس به سینگێک نهرمهوه ناو بدینێک خیشد بده بدن لدوت دا هدا  .کده
چاو ههڵێنا ڕاس ئهو کیژه کهڵهکه و نهشدمیالنهیه بدو کده چهنددجارێک هێمدا چداو لهگدهڵ گیڕیبدیوه .هیدوا ناخودئاگدا باوهشد
پێدا کید و بده خییدهوه گوشد  .کچده تییقهیدهک کدید و کدهمێک کشدایهوه و گدوت ئێدیه بدا نییده بدا بچینده نێدو هدیو پیلده داره ،
دهتیسم بمان بینن .هیوا ب ئهوه هی بڵ وه دوا کهو .
هیوا کێشایه بن دارێک گهوره و چاو تێوه بڕێ ،ئهتو له ئ ده ئێیانێ ؟ نێو چییه؟
هیوا.
نێوهکهش خیشه ،بیخیش جوان و مهشیه خیش  ،ئ ده ئێیان ههمو وا مهشیه خیشن و ژنیشیان زۆر خی دهوێن.
هیوا دهسیێک هاویشیه سهر ئهسیی  ،جا ههمو کهس جوان وهک تی خی دهوێ .بهاڵم ئهتی دهب ههریهک دانه ههڵبژێی .
کچه زۆر کیاوهو حازر جواب بدو .ده ئدهوا ئدهتو ههڵددهبژێیم ،ئدهتوو ئدهمن ههڵددهبژێی ؟ یدا هدهر هێنددێک قومدارم پد دهکده و
بهجێم دێڵ ؟
خیزگه بمیوانیایه ههر سپهین بنێیمه خوازبێنی  ،بهداخهوه وهزع من وا نییه ئێسیا ژن بێنم.
کچه سهرێک بادا و سوڕێک داو پشی له هیوا کید ،دهجا کاریش به من نهب  .ئهمن به ڕێ خیم داو ئهتوو به ڕێ خی دا.
هیوا له پشیهوهڕا باوهش پێدا کید و به تامهزرۆوه ههردووک الچاو ماچ کیدن .ئهگهر لهسهرم ڕاوهسی بڕوا بکه دێمهوه سیراغ .
کچه به نازهوه خی به هیواوه نوساند ،ئهگهر ئهمن دهوێ ،دهب زوو بنێییه خوازبێنیم ،دهنا بیاکهم ژن بده ژندهم پیددهکاو ئدهمنیش
هی دهسهاڵتم نییه .خی لهبهردهسی هیوا ڕاپسکاو و ڕۆی  ،دوا چهند قهدهم گهڕایهوهو باوهش به هیوا دا کید و ماچ کدید.
پاشان دهسی بی بهرههڵبێنهکه بید و بید و هێندێک کیدیهوهو هێشوه تیێیهک زۆر پڕ و جوان دهرهێنداو دا بده هیدوا ،هدا تیێد
بخی ،ئید به خێیای ڕۆی و دوور کهتهوه.
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هیوا مایهوهو به کیمهڵێک نیگهران و غهم و پهژاره تازهوه .کچه زۆر پ جوان بو ،له ڕاسی دا ئاشق ببو ،بهاڵم ئهوێک ب
جێگا و مهکان و ب داهاتویهک ڕوون چین دهتوان ژیان ئهو کیژۆڵهیه تێکدا که به ههزاران ئاوا و ئارهزوهوه دهیههوێ مێید بکا،
مندااڵن بێنێیه سهر دنیا و بنهماڵه پێکهوه بن  .لهو ڕۆژهوه سهفهرهکه هیوا مانایهک دیکه پهیدا کدید و دهرگدا گیفید تدازه
بی هیوا خسیه سهر پش  .ههرچهندد دڵد لهوگوندده نهشدمیالنهیه بندار قهنددیل جیگیدی ببدو ،بدهاڵم هدهوڵ دهدا خدی لدهو گێدژاوه
دهرباز بکا و ئهو ناوچه جوانه بهج بێڵ و بگهڕێیهوه جێگا جاران  .زۆرجار بده فکدی دادههدا بده هدی جیرێدک بیدی لده ڕهگدهز
بهرامبهر نهکاتهوه و دهرگا دڵ لهسهر ههمو ژنێدک داخدا .ئداخی کاتێدک عاشدق دهبدو تدهواو ژیدان دهبدی گیێکدوێیه ،نده دهزاند
ئهوگیێیانه چین بکاتهوه .چین ژیان دهربهدهر و حیزبایهت لهگهڵ پێکهوه نان ماڵ و منداڵ و بهرپیسایهتی خێزان تێکدهڵ بکدا.
له کوردسیانیش عاشق بوون تهنیا دوو ئهنجام ههبو ،یدا مداڵ بداب کچده ڕاز ندهدهبدون و تدازه ئیدد نهشدیان دههێشد کچده هدهر
ببین د  ،یددا لدده باشددییین حاڵدده دا ڕاز دهبددوون و پێویس د بددو هددهرچ زووتددی زهماوهنددد بکدده  .کهواتدده مددهجبور بددوو شددان وهبددهر
بهرپیسایهت ماڵ و منداڵ بده یا چاوپیش له عیشقهکه بکه  .بییه ئهگدهر ندهتوان بدهرپیسدایهت مداڵ و مندداڵ وهعدیدهبگی ،
باشییه هدهر لهسدهرهتاوه دوور لده عدیش بکده و خدی توشد ئدهو گێدژاوه نهکده  .هیدوا بڕیدار دا ڕێگدا دووهم هدهڵبژێڕێ و لدهو
کیژۆڵه چاوبازه دوور بکا .بهاڵم ههمیشه هیوایهك دوور ههبو ،گهڕانهوه بی ڕۆژههاڵ و زهماوندكیدن له گهڵ زارا .مهرجیش ئدهوه
بو كه زارا هێنده بهوهفا ب ئاوا سااڵنێك دوور و درێژ لهسهر ڕاوهسی .
*********
پاژی ههژدهههم

هه و مهرج باشوور کوردسیان ڕۆژ له دوا ڕۆژ خیاپیی دهبو .له ههمو الیهکهوه شهڕ بو .ڕژیم بهعس بڕیار دابو مهسدهلهکه بده
شهڕ کیتای پ بێن و دهرگا وو و وێژ به تهواو داخسیبو .ڕژیم بدهعس بده دڕنددهتیین شدێوه لده هدهمو جێگایدهك دهدا .لده
قهاڵدزێ زانسیگا سلێمان که تازه گواسییابیوه بدی ئدهوێ بیمبداران کیدبدو و دهیدان قوتداب دانشدگا ،مامیسدیا و کارمهندد شدههید
کیدبو .قهاڵدزێ یدهکێک لده دهگمدهن شدارهکان بدو کده بهدهسد کدوردهوه مدابو .ڕژیدم زۆر فشدار هێندابو لده هدهمو ناوچدهکان باشدور
کوردسیان شهڕ بو .لهو الشدهوه دهنگدی ئدهوه هدهبو کده ڕژیمد شدا خهریکده پشد لده شیڕشد باشدور دهکدا و گومدان ئدهوه دهکدیێ کده
ههردووک ڕژیم شا ئێیان و بهعس عێڕاق ڕیک بکهون و به ههردوکیان شیڕش کورد له ناو بهرن .ها و چی و پهیوهند له نێوان
دوو بهش سهرکیدایهت حیزب که بهشێکیان له عێڕاق و دهرهوه بو ،بهشێکیش له قهندیل بو تا دهها دژوارتی دهبو.
ئهودهگییانه تیسێک زۆریان بی دانیشیوان ناوچه ڕزگارکیاوهکان پێک هێنابو.
له نکاو دهنگی هاوکار دوژمنان کورد وهڕاس گهڕاو له ئهلجهزایی شا و سهددام به یهکهوه دانیشین و لهسهر پێسی خهڵک
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کوردسیان مامهڵهیان کید و ڕێککهوتن.
شا خائین به كورد ،سنور ههمو یارمهتیهك له شیڕش باشور كوردسیان داخس و داوا له سهران جواڵنهوه كدید وهك پدهنا بدهر
ڕوو له ئێیان بكهن .لدهو الشدهوه ڕژیمد خوێنخدیر بدهعس بدهدهركیدن لێبدوردن گشدی داوا لده هێدز پێشدمهرگه كوردسدیان كدید
چهكهكانیان دانێن و خی تهسدلیم هێزهكدان حكدوم بكدهن .بدهاڵم ڕۆژ ڕهشد كدورد بده وه دهسدی پێكدید كده سدهركیدایهت شدیڕ ،
بهتایبه سهرۆك مسیهفا بارزان  ،بڕیار ئاشدبهتاڵ دا و داوا لده هێدز پێشدمهرگه كدید چكدهكانیان داندێن و تهسدلیم بدن .هێدز
پێشمهرگه

كوردسدیان كده هدی كاتێدك چاوهڕوانیدهك وا لده سدهران شدیڕ ندهبو ،دنیدا بهسدهردا ڕووخدا .بده سدهدان پێشدمهرگه

كیتاییان به ژیان خییان هێندا ،بده هدهزاران پێشدمهرگه چهكدهكانیان بده چدیم دادا و خلیربوندهوه بدی نێدو شدارهكان و بده هدهزاران
دیكه خییان تهسلیم هێزهكان دهوڵه كید .كیمهاڵن خهڵك له كیاڵن و شهقامهكان كی دهبونهوهو به كیمهڵ دهگییان.
ڕژیم بهعس شانی گهریهك زۆر تاڵ له تهسلیمبون پێشمهرگهكان دروسد كیدبدو .لده دهیدان جێگدا خدی تهسدلیمكیدن بده ئهنقهسد
سهرباز ڕیوهڵه دانابون تا چهك له پێشمهرگهكان وهرگین و ڕاسیهوخی فیلمد لد ههڵددهگی و لده تهلدهفزیین بداڵو دهكدیدهوه.
خهڵك بهو دیمهنانه تا ڕادده میدن ناڕهحه بوون.
هیددواو هاوڕێكددان بدده قیندداغێك تدداڵ و ب د ئاسددی دا هددهنگاویان دهنددا .هیددوا لددهو سددهرو بهندددهدا گددهڕابیوه سددلێمان و لددهوێ لهگددهڵ
هاواڵێک خی ژوور و بهرههیوانێکیان گیتبو تێیدا دهژیان و ههرچ دهکید نه دهوێیا بهرهو بنکه دهفیهر سیاس حیزب بڕواتدهوه
چونکه ئهوانیش نهوعێک دهس بهسهر کیابون ،هدا و چییدان لد قهدهغده کیابدو و ههرکهسدیش لده دهرهوه ئدهوان سدهردان کیدبدان
توش لێپێچینهوه دهبو و هی دوور نهبو زیندان بکیێ .بیسیبو كه بهر له هاتن ئهوئهندامێک حیزب به نداو محهممدهد بێژوهید
له الیهن ڕژیم بهعسهوه گییابو و به تاوان ئهوه که گییا چهک قاچاغ پ بوه ئیعدام کیابو .ههر بهو هییهوه هیوا له سدلێمان
گیی کید و دامهزرا .ڕۆژانه کیێکار دهکید و شهوانه له گهڵ هاوڕێکه له تیس دهگیدی کدهوتن ئیسدییخبارا و ئدهمن ندهدهوێیان
له ماڵ بێنه دهر .بی ژیانێک نهمی ،نهژ تووش ههمو کارێک سهخ بدو ،تهنانده بدهرد شدکاندن .ئهنددامێک زۆر دڵسدیز حیدزب
ههبو به ناو کاکهمین که ساڵهها بو ژیان خی و ماڵ و منداڵ به بهرد شکاندن تێپهڕ دهکید و ئێسیا بهناو (کدان) بدهرد خدی
ههبو .بیخی لهتاقه کهوتبو و چهند الوێک وهک هیوا هاوکاریان دهکید و ئهویش ههرچ پهیدایان کیدبا دابهش دهکید .ههمویان
بهڕێ دهچوون ،بهاڵم دهسییان ههمو خاشخا ببو .بهتایبهت دهسی هیوا که فێی کدار ئداوا قدورس ندهبون بدهجارێک قهڵشدیبون و
خوێنیان ل دهتکا .ههرچ ههوڵیش دهدا کارێک دیکه بی ج بهج نهدهبو .جگده لدهوه لده نێدو بدازاڕدا ههمیشده مهتیسد گییاند
لهسهر بو.
ڕۆژێک که له کار گهڕایهوه هێنده هیالک بو بڕیار دا جارێک دیکه نهچێیهوه بهرد شکاندن و له سپهین ڕا بچ لده نێدو بدازاڕدا لده
بهردهم دوکانێک میوهو سهوزه بفیۆش  .به یان زوو خی گهیانده نێوبازار و به دوکانه کانهوه گهڕاو داوا ل کیدن ئیزن بددهن لده
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بهر دهم دوکانهکهیان هێندێک میوه و سهوزه دان بدی فیۆشدین .هدهمو داوا پدوڵێک زۆریدان دهکدید و هدهرچ لێکد دهدایدهوه شدیێک
بیخی نهدهمایهوه .تا له نێوان بازاڕ ماسیفیۆشان و میوهفیۆشان دا دوکاندارێک پێشنیارێک مداقوڵ پد کدید .بیاکدهم مدن تدهماعم
له کاسب تی دانیه و ناشم ههوێ کیێ بهردهوام ل وهرگیم .شیهکان دان و بیفیۆشده ،هدهرچ قازانجد کدید دوو بهشد بیخدی و
بهشێک بیمن .بهمجیره ئهگدهر قدازانجیش نهکده هدی نداده  .هیدوا ئدهوه زۆر بده دڵ بدو ،مامدهگیان سدپهین بدهیان زوو دهچدم بدی
حهلوهکه و ش دهکڕم و دا دهنێم.
زۆرباشه کوڕم خوا ڕسق بدا.
بهیان سهعا چوار بهیان وهخهبهرها  ،ئهوشهوه به باش خهو ل نهكهوتبو .تا سهعا چوار جنگڵ دابون و بیی له دهسپێك
ژیانێك تازه كیدبیوه .ژیانێك كده مانددووی جهسدیهی كدهمیی دهكدیدهوه ومانددووی فكدی زۆرتدی .بده اڵم مانددووی فكییهكده بدهو
ئاسیهیه دا نهبو كه بی دهربهدهر ببو .ئهو بییه دایك وباب و خوشك و زێد خی به ج نههێشیبو تا ب له سلێمان خهریك میوه
فیۆش ب و فلسان لێك داتهوه بزان قازانج كیدوه یا زیان؟ به اڵم هدهرچینێك بد لده بهردشدكاندن باشدیی بدو كده هێندده مانددو
دهكید كه تهنانه كات بیی كیدنهوهش نهدهماو ئێواران ههر زوو له هیالكیان بهال دادهها و خهو ل دهكهو  .بدهیانانیش هێشدیا
ماندووی نه حهسابیوهو تهواو دهمارهكان ههر ژانیان دهكید كه دهبو به غاردان ههڵ تا بگاته پیكابه سهر ئاوهاڵكه و لهگهڵ
كیمهڵێك بهردشكێن دیكه خی بگهیهنێیه جێگا بهرد شكاندن.
كاتێك گهیشیه بهردهم حهلوهكه ههناسه بڕكده پێگهیشدیبو .كابیایدهك تهمدهن سدهرو پهنجاسداڵه لده دوورهوه بده پیییدهوه هدا و
ڕوو تێكید:
چیه كوڕ با وا ههناسه خی تهن كیدوه ،ناش بی كڕین میوه و سهوزهو شی وا هاتب ؟
هیوا خی تێههڵقورتاندن كابیا كهمێك پ سهیی بو .ڕوو له كابیا كید  ،جا دهڵێ پهیوهند به جهنابیهوه ههب ؟
ئهرێ وهڵاڵ كاك ئێیان پهیوهند به منهوه ههیه وزیاتییش.
هیوا :جارێ من ئێیان نیم و كوردسیانیم .هی گینگیش نییه له سلێمان له دایك نه بوبم و ئهو منگه منگه ئێوهم بی نهیه.
كوڕه به سه ئهقه ئهم زاراوه شیینه بم .من بی ئهوه ناڵێم خوا نهخواسدیه بده سدوك چداو لده بیایدان ئدهودیومان بكدهم .بابده مدن
ههڵهم  ،با بڵێم كورد ئهودیو چیا ،كورده به ههس وسا و سهلیمهكه ،كورده دۆغی ودهس ئاوهاڵ ومیواندارهكده .ئدهزان كاتێدك
ئێمه لێمان قهومابو چیان بی كیدین؟ قهسهم بهخوا ئهوه ئهوان بییان كیدین باب بیئهوالد خی ناكا .من خیم شه مدانگ ڕهبدهق
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بده خددیم و عایلهكهمددهوه لدده ڕهوهگهورهكددهدا لدده سددهر زگد عایلهیدهك بددهڕێز سهردهشددی بددوم .كددوڕه خانویددان بددهال دابددوین هددی ،
خواردنیشیان بی حدازر ئدهكیدین و بییدان ئدههێناین .زاراوه هدهر وهك ناوچده سهدهشد ئدهچ  .ڕاسدیه قدهاڵدزێش هدهر ئدهو زاراوه
ههیه ،بهاڵم توخوا ئهگهر خهڵك ال سهردهشی پێم بڵ تا منیش پیاوهتیهك له گهڵ تی بكهم و كهمێك له قهرزهكانم بدهمهوه .ئدا
توخوا له بییم چو بپیسم ،ناوث چییه؟
هیوا،
تهماشا ئهم ناوه خیشه  .ئێسیا پێم بڵ خهڵق كوێ ؟
ڕاسییهكه ههر ئهو ناوچهیه باس كید.
كابیا باوهش پێدا كید  .هه قوربان ئهو خاكه بم وا لێ له دایك بوو  .ئێسیا پێم بڵ بیچ هاتوویه ئێیه؟
ڕاسییهكه دهوێ چونكه پشیم شكاوه له ژێی بهرد شكاندن دا .له گهڵ كابیایهك دوكاندار ڕێك كهوتوم كه لده بدهر دوكانهكده میدوه
بفیۆشم ،دوو بهش قازان بی خیم و بهشێك بی ئهو.
هیوا گیان بمان بورن وهك ئێوه ناتوانین خزمهتیان بكهین ،بهاڵم ئهوهشنییه كه هی ههسیێكمان نهب  ،من لێیه ئیش ئهكهم ،شدهرته
تا ئهو ڕۆژه دێیه حهلوهكه ،به بهال ههرچ له دهسیم ب بیت بكهم .بی ئگادارید ئیشد مدن ئهوهیده لده گدهڵ جوملده فیۆشدهكان
ڕێك كهوتوم به نیخێك ههرزان شیهكانیان ل بكڕم و بیدهم به ووردهفیۆشهكان به گیانیدی .تدازه ئدهم گیانیدیه هدهرزانییه لده وه
كه خییان ڕاسیهوخی له عومدهفیۆشهكان بكڕن .تی لهمهودوا به نیخ من ش ئهكڕ و به نیخ ووردهفیۆ ئه فیۆش  .تیزێك لده
ووردهفیۆش ناوبازاڕ كهمیی بده ،به دوو سهعا ههمو شیهكان ئهفیۆش  ،دوای بڕۆرهوه بیخی ئیسڕاحهت ل بكه.
ئهرێ ئهوهنهمان قسه كید ،ڕهنگه میوه باش ل نهمێن  .وهره به دوام دا.
هیوا وهك مهڕێك دهسیهمی وهدوا كهو .
چونه بهردهم دوكانێك گهوره عومدهفیۆش میوه.
كابیا له دوورهوه هاوار كید
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حهمه بیام چی ههیه له میوه و سهوزه جوان بیمان داند و چدین مدن لدهم الوه قانجداز وهرنداگیم ،تدی وهر مدهگیه .بێشدك بده،
لهوه گهورهتیین پیاوهت ژیان خی ئهكه ؟
بیچییه عومهر بیام ئهمهنگه پیاوهتیمان ئهیات ؟
ئهم كوڕه ئهبین ؟ ئهمه لهودیو چیاوه هاتوه ،بییه ڕا كیدوه لهسهر كوردایهت وپیداوهت  ،ژێدی چدهپیك بدی تهحدهممو ندهكیاوه.
ئابیا حهمه تی پیاوهت ئهودیو چیا له بیی چوهتهوه كاتێك ئێمه لێمان قهومابو؟ ئێسیا ئدهم زاتده هیچد لده ئێمده نداوێ ،تدهنیا
پێویسی بهوه ههیه ،معامهلهیهك ڕاس و و بێغهش له گهڵ بكهین .ئهو بی ژیانێك ئاسای  ،چووه بهردشدكێن كدیدوه ،تاقدهت نده
هێناوه وئێسیا ئه ههوێ میوهفیۆش بكا .دهبا ئێمه ئهوهنگه پیاوهتیمان ههب و یارمدهت بكدهین ،لده مدهیانا سدهركهوێ ،بهشدكم
مهجبور نهب كار قورس بهردشكێن بكا.
هه بهسهرچاو عومهر بیام ،شهرته ئیشێك بكهم ئهم گهنجه دوا ماوهیهك دهس له میوهفیۆشیش هدهڵگیێ وبیخدی ببێیده خداوهن
دوكان خی  .كوڕم بیئهمڕۆ دوو تهلیس خهیار ،دوو سندوق تهماته ودوو سندوق تیێ بی دا ئهنێم ،ههر بهو نیخده كده دهسد خدیم
كهوتوه و قانجاز لێناسهنم .كیلی به ده فلس كهمیی بفیۆشه به دوو سهعا تهواو ئدهب و بدڕۆوه ماڵدهوه لێد بحهسدێوه ،سدپهن
زووتی وهره شی باشییێه بی دائهنێم .هی قاله ئاوهره ئهم شیانه بهره بی ئهو شوێنه ئهم گهنجهئه ههوێ.
شیهكانیان بی خسیه سهر عهرهبانه وئهویش پارهكه دا .پێن دینار كهم بو ،پێیان گدو سدپهین بیددا .هیدوا چدوو شدیهكان دانداو
ههر وهك ئامیژگاریان كیدبو به ده فلس كهمیی فیۆشی  ،سهعا یازده بهیان تهواو بو و قازانجێك باش كیدبو.
ماوه چهند مانگێك بهمجیره ژیان بیدهسهر  .تا ڕۆژێك له ناوهند حیزبدهوه بده دوا داهداتن و بیدیاندهوه سدهر كدار ڕاگهیانددن.
دیسان كهوتهوه سهر ئهو ڕێله كه زێد خی بی بهج هێشیبو .ههرچهند له سلێمان كاسبیهكه گیتبدو و بهرهبدهره چوبدو دهبیدی
ماڵ پێكهوهنان و تهنانه هێنان ژن ،تهنانه بیی لهوه كیدبیوه كه ئهگهر زارا ماب وهاڵم بداته باوك تا بی بنێدیێ ،بدهاڵم
زۆر خیشحاڵ بو لهوه كه بهوهخ بهدوا دا هاتون و فییا نهكهوتوه خدی لده گێدژاو پێكدهوه ندان مداڵ و مندداڵ بداوێ و كهسدێك
دیكهش به خییهوه له ژیان ئاسای بێبه نهكیدوه.
له بار بوژانهوه جواڵنهوه كوردایهتیش دا ئێسیا وهرهق جارێك دیكه به قدازان كدوردان وهرگدهڕابو .لده ئێدیان دهنگد ناڕهزایدهت
كیمهاڵن خهڵك له دژ حكومهت پاشایهت دهها  .له عێڕاقیش لده الیدهك شداخهكان ئداوهدان دهبوندهوهو پێشدمهرگهیان لده بداوه
دهگی و له الیهك دیكه نێوان دوو دیكیاتیر دوژمن كورد واته ڕژیم سهددام وڕژیمد حهمهڕهزاشداتا دههدا ناخیشدیی دهبدو .هدهم
سهددام و ههم شا ئێدیان ملیدان زۆر ئهسدیور ببدو و بهرهبدهره خییدان لده گدهڵ وهاڵتدان دهرهوهو كیمدهاڵن خدهڵك نێوخییدان تدهره
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دهكید .ب سهبات ڕۆژ له ڕۆژ زیاتی ڕوو له وهاڵتان داگیدی كدهر كوردسدیان دهكدید.ئدهوه بدوارێك تدازه و مهیددانێك تدازه بدی
جواڵنهوه كور پێك دههێنا.
حیزب دێموكڕات كوردسیان ڕۆژ له دوا ڕۆژ بوژانهوه زیاتی به خییهوه دهبین  .چوارچێوه پهیوهندیهكان بهرینیی دهبیوه وله
ژێی ڕێبهری دوكیور ڕێبهر دا دهرفهت زۆرتی بهرهوڕوو دهها .
وهزع نێوخی ڕۆژهههاڵت كوردسیان و ئێیان ڕۆژ به ڕۆژ بوژاوهتی دهبو .كیمدهاڵن خدهڵك وهزاڵده هداتو دهڕژانده سدهر شدهقامهكان و
دژ دهسهاڵت دیكیداتیری پاشدایهت دروشدمیان دهدا .دروشدمهكان ڕۆژ لده دوا ڕۆژ ڕادیكداڵیی دهبدون و ویسدی كیمدهاڵن خدهڵدك تدا
دهها زیاتی له دروشم ڕوخان ڕژیم نیزیكیدی دهبدیوه .ئهنددازیار سیاسدی حیزبد دێمدوكڕا بده لێكداندهوه زانسدییانه خدی بدی
هه و مهرج ئهوكات ئێیان بهو ئاكامه گهیشدیبو كده تدازه گڕۆڵده حكومدهت پههلدهو بدهرهو لێدژ دهڕواو تدا بند دۆڵهكده خلدیر
دهبێیهوه .دهبو ههنگاو داهاتو حیزب گهڕانهوه بدی نێدو كیمدهاڵن خدهڵك ڕۆژهدهاڵت كوردسدیان بد  .ئێسدیا هده و مهرجهكده بده
با ههڵدهسهنگاند و پێشنیار ئهوهبو كه كیمییهیهك تایبه بی بهڕێوهبیدن ئهو ههنگاوه گینگه دیار بكدهن و ژمارهیدهك كدادر
لێهاتو بی چوونهوه ئاماده بكهن.
بهمجیره كومییهیهك بی گهشه پێدان و سهرپهرسی كیدن تهشكیالتهكان نێو خی و بی گێڕان ڕۆڵ پێشڕهو لده الیدهن حیزبده وه لده
خیپیشاندانهكان كوردسیان دا پێكها به ناو زاگدیۆس .هیدوا یدهكێك لدهو كادرانده بدو كده بدی ڕاپهڕانددن ئدهو ئهركده پیدیۆزه و
هاوكاریكیدن لهگهڵ كومییه زاگیۆس دیار كیا .هیوا شای له دڵدا دهگدهڕا ،چوندهوه نێوخدی واڵ بده شدێوهیهك سدهر بهرزانده و
ب ئهوه مهبور ب ملكهچ فهرمانهكان ساواك ب  ،گهورهتیین ئداوات ئدهو بدو .ئهوكادرانده دیدار كدیان و دوو ،دوو و سد  ،سد
ناویان بی دیار كیاو و دهسیوریان پ درا به نههێن بچنه وه نێو خدی وبهرپیسدایهتیان بدی دیدار كدیا تدا لده كدات پێویسد دا بده
ههر هییهك گونجاوهوه پهیوهند بگین.
پایز درهن ببو و له سهرهتا زسیان نیزیك ببیوه كه لده گدهڵ دوو هداوڕێ دیكده بدهرهو سدنورهكان ڕۆژهدهاڵ وهڕێ كدهوتن .دهبدو
بهرنامهیهك وا دانێن كه ههسییان پ نهكیێ و لهگهڵ كاروانچیان بچنه وه نێو خی .سهرهتا خییان گهیانده شار قدهاڵدزێ باشدور
كوردسیان و كهوتنه پیسیار له دۆس و ئاشنایان تا ڕێدڕهو كداروانچ بدهرهو ناوچده سهردهشد بدزانن و كارێدك بكدهن كده لده گدهڵ
كاروانێك وهڕێ كهون .بهاڵم دهبو له نێو كاروانهكهدا كهسێك ههب كه وهك خزم خی  ،یا هاوكار خی بیدان ناسدێن تدا ئدهوان
دیكه پیسیاریان بی دروس ندهب  .زیداتی لده دوو حدهوتوو چداوهڕوان بدوون تدا هده ڕهخسدا و لهگدهڵ دهسدیه كاروانێدك وهڕێ كدهوتن.
زسیان سهر وهدهرنابوو سهر كێوهكان مژ دایپیشیبو .كه بهرهو دۆڵ ههڵشی سهركهوتن زسیانێك زوو هداتو بده پێشدوازیانهوه هدا .
تا بهرهو لوتكه سهردهكهوتن شوێنهوار زسیان زۆرتی دهردهكهو  .ڕێگایهك دژوار و ههڵدێی و ههوایهك بهفیاو سدارد وسدڕ .هیدواو
هاوڕێكان تا دهها زۆرتی به سهركهوتن لدهو هدهورازه كدووڕه مانددوو دهبدون .تدهوژم بداو بدیران و لده كیتدای دا كڕێدوه بدهفییش
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توندتی و توندتی دهبو .تاگهیشینه سدهر لوتكده چیاكده هدهم تاریكدای داهدا و هدهم بدهفیێك زۆر بدار  .شدوێنهوار ڕێگدا هدهر
بهتددهواو وون ببددو ،ڕێگددا تددا دههددا زۆرتددی لدده بددن كوڵوهبددهفی قهڵددهو دا كدده زیدداتی وهك پارچدده لیكدده دهكهوتدده سددهریهك پشددی
دهچهمایهوهو خی حهشار دهدا .ههرچهند چاوسا و ڕێگا ناسیان له پێشدهوه دهڕۆید  ،بدهاڵم دوا ماوهیدهك هاواریدان لده كاروانچیدان
كید كه تكایه ههركهس پش بهخی ببهسی  ،ئاگا لهخی ب وبه وورد ههنگاو ههڵێن تا توش ڕووداو چاوهڕوان نهكیاو
نهب .
ئهو ڕێگایه بی هیوا و دوو هاوڕێكه ههر بهتهواو دۆزهخێك بو .ئاخی ئهوان فێدی ڕێگدا بڕیند لدهم چهشدنه ندهببون .وهاڵغیدان پد
نهبو تا دهس به كلك بگین و تاق كیدنهوهیهك زۆریان له ڕۆیشین بهسهر به فیێكد زۆردا كده شدل وبده ههرهدهنگاوێك قدووڵ ببد
نهبو ،جگه لهوه شارهزا ڕێگاكه نهبون .ئهوان دیكه ههمویان به دهیان جار بهو ڕێگایهدا ڕۆشیبون .كابیا ڕێ نیشاندهر كداروان
هاوار كید:
ئهمنیش ڕێگاكهم لد تێدك چدووه ،هدی ئاسدهوارێك لده نیشدانهكیان ڕێگدا دیدار نییده .هدهر بده شدهمم خدیم و پدهنا بدهخوا دهڕۆیدن،
ئاگاتان له خی ب .
هیواو دوو هاوڕێكه به خشكه خشك بهدوا كاروانهكه دا دهڕۆیشین.
یەكێك له هاوڕێكان بهتهواو وهسیا و ئهژنی به دوادا نه دهخشكان .بهدهنگێك كزهڵه كوت ئێوه بڕۆن ئهمن ئید یدهك هدهنگاو
دیكه ناتوانم ههڵێنمهوه ،با ئێوه تێدا نهچن بڕۆن .دانیش و له سهر بهفیهكه لینگ درێژ كیدن .هیوا به غار خی گهیانددێ.
ههسیه هاوڕێ ،پێن دهقیقان لده و كڕێدوهو باكوتده دا ڕاكشدێ وهبدن بدهفیێ دهكدهو و حیسداب تدهواوه .لدێم گدهڕێ حیسدابم هدهر
تهواو بوه ،ئهمن تازه ناگهمهج  ،ئهوه قیسمهت من بو .چانیه جارێك دیكه توانیم سنووره دهسیكیدهكه تێپهڕێنم.
هیوا ڕۆیهات و بهرز كیدهوهو ههردهسی به دهور مل خی دا هێنداو هاویشدییه سدهر كدیڵ خدی  .یدا پێكدهوه دهمدیین ،یدا پێكدهوه
ڕزگارمان دهب  .هاوڕێكه دیكهشیان هێشیا هێز تێدا مدابو .لده پشدیهوه القد هدهڵێنان و هێنددێك لده قورسدای خسدیه سدهر شدان
خددی  .یددا ههرسددێكمان دهمددیین یددا ههرسددێكمان نددهجاتمان دهب د  .هاوڕێكددهیان بڕێددك ههناسددهیهك هاتددهوه بددهر زۆر سپاسددیان دهكددهم
هاوڕێكانم .قه ئهو لوتفه ئێوهم له بیی ناچێیهوه .پا ده دهقیقان كه بهم شێوهیه دهڕۆیشدین پێشدقهڕاوڵ كداروان هداوار كدید،
مژده ب گهیشیینه سهراولێژ و زۆریش له دێ نیزیكین .ههمو كاروانهكه ههناسه هاتهوه بدهر وتینیدان تد گهڕایدهوه .هدهنگاوهكان
توند بونهوهو هیواو هاوڕێكانیش گهیشینهوه كاروان و سهرهو لێژ بوونهوه .هداوڕێ ماندوهكدهیان هداوار كدید دام ندێن بیخدیم دهڕۆم،
سهراولێژه ههرچینێك ب خیم خلیر دهكهمهوه.
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به زهحمهتێك زۆر ئاخیهكه گهیشینه نێو مااڵن .كابیا كاروانچ كه وهك چاوسا له گهڵ خی هێنابون هاته الیهن و پێ كدوتن،
كاك بیا ئێیه شوێن لێك جوێبونهوهمانده ،لێدیهوه بیخیتدان دهزاندن چ دهكدهن.ئدهمن لده گوندهكده خیمدان نیزیدك بومدهوهو دهڕۆمدهوه
بهرهو ماڵ .ئهگهر دهتان ههوێ لهگهڵ من وهرن و ئهوشی لدهوێ ئیسدڕاحه بكدهن وسدپهینێش خواتدان لهگدهڵ .خدی ئدهمن تدا ئێسدیا
نازانم ئێوه چ كارهن و بی كوێ دهچن .ههر له بهر خاتی كداك عدهزیز كده ڕوو لێندام لده گدهڵ خدیم هێندان.ئهگدهر لده گدهڵ مندیش
نایهن به قسه بیا خیتان دهكهن ئهوشی لێیه وهمێنن و بهیان كوێیان له نهزهردایه بی بڕۆن .دهتوانن له دهرگا ماڵێك دهن و
داوایان ل بكهن ئهوشی ڕاتانگین.
هیوا ڕوو له كابیا كید:
زۆر سپاسد دهكدهین بیاگیدان تدا ئێدی ه یارمدهتی كدیدین .چیددد مدوزاحیم جدهناب ندابین وئهوشدی لێدیه دهمێنیندهوهو سدپهینێش خددوا
كهریمه ،با بزانین چمان دێیه ڕێ.
چوون به ناو دێ دا گهڕان ،ماڵێك دوو نههیم گهورهیان د ڕوو له هاوڕێكان كید و كوت با بچینه ئدهو ماڵده  ،دیداره مداڵێك
دهوڵهمهنده ،با زهحمهتهكه وهبهر ئهو ماڵه نێین و نهچینه ماڵه فهقییێك ،ههرچهند دهزانم فهقییهكه دڵد دهوڵهمهنددتیه .چدوون
و س جار له دهركهیان دا.
كهسێك هاته خوار و ب ئهوه دهرگا بكاتهوه هاوار كید كێیه؟
هیوا وهاڵم دایهوه ،میوانین بیاله ،ئهو شی ڕامدان گدین زۆر هیالكدین لده ڕێگدا دوورهوه هداتوین و القد ڕۆیشدینێمان ندهماون .كدابیا
دهرگا كیدهوه و زۆر به ڕوو خیشیهوه كوت  :فهرمون بیاكهم ،میوان عهزیز خوایه ،پێاڵوتان لهسهر چاومانه.
چوونه ژوور ،دیوهخانێك گهوره بو .پیاوێك ڕیش ما و بینج له سهرهوه دیوهخانهكه دایشدیبو .هداوار كدید عده واڵ كورهیدان بدی
گددهرم داهێندده وا دیدداره زۆر سددهرمایان بددوه و هددیالكن ،جلهكانیشددیان هێندددێك تددهڕه بددا ووشددك بنددهوه .لدده دهور سددیباكه دانیشددین و
ههرسێكیان به الداهاتن و خهویان ل كهو .
سهعا له یازده شهوێ تێپهڕیبو كه یهك ،یهك وهخهبهر هاتن .خاوهن ماڵ هدهروا بده دیاریاندهوه دانیشدیبو ،پیداوێك بده ویقدار و
بدهڕێز بدوو .بده زهردهخهنهیهكدهوه كددوت بده خدوا بیالده وادیدداره هیچیدان پیداو ئدهو ڕێگدا سددهخیه ندهبون .ئێسدیا ههسدین بچددن دهم
وجاوێك بشین وهرن نان پهنییێك بخین ،دهزانم زۆرتان بیسیه .وهك له فهرماندهوه دهسدیوریان پد درابد  ،وێكدڕا بدهرهو دهسیشدوی
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ڕۆیشین .تا گهڕاندهوه سدینیهك گدهوره لده وێ دانیابدو كده پدهنیی ،ندان كدورد  ،هدهنگوین ،ڕۆنهكدهره ،ماسد و مورهببدا لهسدهربو.
ههروهك له قات و قڕ هاتبنهوه پهالماریان داو له ماوهیهك كور دا سینیان بهتاڵ كید.
پا نان خواردن خداوهن مداڵ لێد پیسدین ،جدا ئێسدیا شدهرع حداڵ خیتدانم بدی بكدهن .هدهرچ ههیده پدێم بڵدێن وتهنانده ئهگدهر
خهتهریش ب بڕوا بكهن سهر خیمیان لهسهر دادهنێم.
جا قوربان بهو ویقار وڕێزهوه ك دهتوان شیێك له جدهناب بشدارێیهوه .ڕاسدییهكه ئێمده ههرسدێكمان سداڵههایه دهربدهدهرین وتدازه
وێیاوین ڕوو له وهاڵت كهینهوه .جا نازانم دهتوانین بچینه شار و تێ دا خی حهشار دهین ،یا نا.
كوڕه هی غهمیان نهب  ،تازه ژاندارمه و ساواك كلكیان له نێو گهڵ خییان ناوهتهوهو ههر نداوێین وهدهركدهون .ئهگدهر خدهڵك كدار
بددهوان نددهب  ،ئددهوان بارهتفددهنگیان بدده پددهنا دابددڕوا سددهر ههڵنایددهنن .لدده خودایددان دهوێ عالددهم بیانبهخش د و تیڵدده ئددهو هددهمو
جینانهتهیان ل نهكاتهوه كه له دژ خهڵك كیدویانه.
سپهین كاك خیتان دهماشێنیان داوێ و یهكسهر دهتان باتده نێدو شدار  .بدهاڵم یدهك شدهرتم ههیده ،دهبد پدێم بڵدێن چ كدارهن و بدی
دهربهدهر بوون ،بهشكم پیاوتان كوشیب  .دیاره پیاویشیان كوشیب  ،تازه هاتونه ماڵهكهم وزیانیان پ ناگهیهنم .بهاڵم خیشمیان بدی
ماندوو ناكهم.
ڕاسییهكه پیاومان نهكوشیوهو كار سیاسیمان كیدوه ،بییه ههاڵتوین .ئهمن س سدااڵنیش گیدیام و دوا ئدهوه سداواك هدهر لده كدیڵم
نهبیوه ،ئاخی ههاڵتم.
ئ جا سیاس بون ،له گهڵ ك بون ،له گهڵ چ حیزبێك بوون.
جا قوربان له كوردسیان له حیزب دێموكڕا زیاتی ههیه؟
كوڕه نهڵێ  ،ئهندام حیزبن .دهبهر ئهو ڕێگایه میم پێیدا هاتوون .ئهمنیش ساڵههایه ئهنددام حیدزبم و لده سدهر دهسدی شدههید
ئاواره بومه ئهندام .ههتا ماوم به حیزبهكهم وهفا دارم ،ڕاس بیوه و باوهش به ههموان داكید.
بهیان زوو ماشێن حازر كید و بیدنیه شار  .هیدواو هاوڕێیدان ئیدد وهاڵتیدان بدهج نههێشدیهوه تدا دوا شدیڕ ڕژیمد تدازه دژ
گهل كورد و حیزب دێموكیا شهڕێك ماڵوێیانكهر دهس پ كید.
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پاژی نۆزدهههم

دوا چهند ڕۆژ كه له ماڵ هاوڕێیهكیان خییان حهشار دابو ،بهرهبهره غییهتیان وهبهر دهها كه بێنه بهر دهرگاو سهرێك لده كدیاڵن
بدهن وشهپیل خیپیشاندان له شهقام چاو ل بكهن .بهرهبهره هاتنه سهر ئهوباوهڕه كه ئید ههیبهت ڕژیم پاشایهت تێكشكاوه
و سیخوڕ و پیاوان حكومه له دهسهاڵت ئاغاكهیان بێهیوا بوون و چید بهدوا ههواڵگی و جاسوسیهوه نین ،بهڵكو دهغدهدهغده
ئهوان بوهته چینیهت خی دهربازكیدن له سهزا كیمهاڵن خدهڵك و لده ڕاسدی دا بدی ئدهوه ناگدهڕێن كهسدان خدهباتگێڕ پێدوه بكدهن،
بهڵكو له كهسان خهباتگێڕ دهگهڕێن تا پاكانه حیسابیان له سهر دهسی بكهن و بی دواڕۆژ خییان دهریچهیهك ڕووناك دابین كهن.
لهو ماوهیهدا دهورو بدهر هیدوا و هاوڕێیدان ههمیشده پدڕ بدو .ئامیژگداری ئدهو دڵسدیزانه كده لده ڕۆژه سدهخیهكان دا لهگدهڵ حیدزب
مابونهوهو لده ژێدی بدار خهتدهرێك زۆردا دڵسدیزانه خدهباتیان كیدبدو ئدهوه بدو كده ووشدیار خیفیۆشدان سداواك بدن وكارێدك نهكدهن
مهجال خی نیزیك كیدنهوهیان ههب  ،نهك لهبهر ئهوه كه به گیتیان دهدهن ،بهڵكو لهبدهر ئدهوه كده هدهوڵ دهدهن خزمدهتیان پد
بكهن ،دهعوهتیان كهن بی ماڵهكانیان و له نێدو خدهڵك دا لده پدهنایان داندیش و وێندان بگدین .تدا بده بیچدون خییدان پهڵده ڕهشد
خهیانه له نێوچاوانیان بكهنهوهو دیسان ج پێیهك بی خییان بكهنهوه.
هیوا بی ئهو مهسهالنه زۆر ههسییار بو .زۆر ڕق له كهسان خیفیۆ و خائین بو .ههربییه داوا له هاوڕێ باوهڕپێكیاوهكدان كیدبدو
كه لیسی خائینان ئاماده بكهن تا ههر نهب مهجا نهدهن خییان له ڕیزهكان حیزب ڕۆكهن .خهبا بدهره بدهره ئاشدكیا دهبدو .ڕژیدم
كینیڕۆڵ له دهس دابو .تهنیا له پادگانهكان و ناوهنده نیزامیهكان دا حاكم بو .له دێهاتهكان ههر نهمابو .بییه هیوا بڕیدار دا
به ڕۆژ ڕووناك بچێیهوه ماڵ باب و به دیدار بنهماڵهكه شاد بێیدهوه .هاوڕێیدهك حیزبد هدهتا نیزیدك گوندهكدهیان بده ماشدێن
بیدن  .له وێشهوه له گهڵ دوو هاوڕێی دیكه بهرهو ئاوای ههڵكشان.
به ب ههس چوونه بهر دهرگدا مداڵ مدام هیمدهر بداب  .لده بدهر دهرگاكدهیان بدهردێك گدهوره پدان دانددرابو .مدام هیمدهر لهسدهر
بهردهكه دانیشیبو و تهسبیحێك درێژ بهدهسیهوه بدو ،بده چداو داخدیاو هدهر دهنكێكد لده تهسدبیحهكه پداڵ پێدوه دهندا و ئدهڵاڵهو
ئهكبهڕێك دهگو  .هیوا بده ئهسدپای سدهر بدیده بدن گدوێ و كدوت بابدهگیان بهسده دوعدا گیدیا بدو .مدام هیمدهر هدهر وهیزاند لده
خهودایه و دهنگ

هیوا بی دێ .شانێك بزاو و هاوار كید ئدهڵاڵهو ئهكبدهر ،خوایده وهخێدی بگێدڕ  ،خودایده ئدهم خهونده ببێیده

ڕاسی و هیچ دیكهم له تی ناوێ یا ڕهب.
هیوا دیسان دهم بیدهوه بن گوێ  ،بوهته ڕاسی چاو ههڵێنه بزانه دهمناسیهوه؟
مام هیمهر یهك تهكان ههسیایه سهرپ و چاوێك به دهور و بهر دا گێڕا ،هیوا له پش سهر خی د  ،به حهپهساو ئاوڕ
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دایهوهو باوهش پێدا كید .یداڕهبب خودایده شدوكی و حهمدد تدی تدهواو نداب  .خودایده هدهزارجار شدوكی .ڕۆڵده گیدان چداوم ڕهشدكه و
پێشكه ناكهن ،به ڕاسی بیخیت  .بابه گیان بهڕاسی بیخیمم .حهمدو سهنا بی خوا ئهوجاریش به دیدار شاد بومهوه .مام هیمدهر
هاوار كید كچ خازێ وهره دهرێ بزانه خوا چین ڕهحمهت خی باراندوه.
دایك هیوا به غاردان هاته دهر ،ههر له دڵم چهقیبو هیمهر خهبهرێك خیشم بدی دێ .خهونیشدم دیبدو لده خدهوێم دا ئهسدپێك بدیر
عارهب به سوارچاكێكهوه له بهردهم ماڵهكهمان ڕاوهسیابو ،سوارچاكهكه هاوار كید خازێ وهره ئهو دیاریدهم لد وهرگدیه .كده چدووم
دهسكه گوڵێك دام و لینگ به ئهسپیهوه ناو بی دهرچو .یهكێك له هاوڕێكان هیوا هاوار كید ،دایهگیان ئهوه من بون هاتم ئهم
دهسكه گوڵهم بی هێنا  ،دهسیێك بی هیوا ڕاداش .
دایك هیوا چداو بڕیده ئدهو جێگایده دهسدیهكه بدی ڕاداشد  .خێدیا كوڕهكده ناسدیهوه ،بدهاڵم بداوهڕ ندهدهكید .دهسدیێك بدا چداو
داهێنا ،چاوم ڕهشكه و پێشكه ناكا ،بهڕاسی ئهتی هیوا .هیوا خی بی ڕانهگییا خی له باوهش دایك هاویش و كوت ئهمنم دایده
گیان ،به قوربان بم دایه .سپاس كه چاوهڕوانم بو جارێك د ب بینمهوه .سپاس خواگیان بی نیعمهت .
دایك هیوا هی قسه بی نهدهكیا  ،ههر دهگییا و شوكی خوا دهكید .دهنگد دایدك و كدوڕ لده كدیاڵن دهنگد دایدهوه .منددااڵن وهخدڕ
بون به كوچان دا ههاڵتن و هاواریان كید كاك هیوا هاتهوه .كوڕه قارهمانهكه مام هیمهر ،هاتهوه .كوڕ و كچه جحێڵهكان به كیمدهڵ
هاتندده دهرێ ،جێ د شدداناز گوندهكددهمان هاتددهوه ،چددیا ڕووندداك شددهوان تاریكمددان هاتددهوه .جددوانمێیه بدده ناوبانگهكدده دوژمددن
كوێیكهرمان هاتهوه .خهڵكینه كاك هیوا هاتهوه .پیاوهكان له بدهردهم مزگدهوت ڕا بده غداردان و بده كیمدهڵ بدهرهوماڵ مدام هیمدهر
هاتن ،ئه خوایه ئهم ڕۆژه ل بهزیاد ب  .نهمیدین و قارهمانه ئاوارهكانمان گهڕانهوه .نهمیدین و پێشمهرگهمان لده نێدو خیمدان دا
دینهوه .ژنهكان له سهر كانیدهڕا گیزهكانیدان بدهج هێشدین و بده ههڵدهداوان خییدان گهیاندده بدهردهرگا مدام هیمدهر  .خوشدك هیدوا
لهبهر دێبهرێ ڕا چاو لێبو كه ههمو كهس بهرهو مداڵ بداوك ههڵددهها  .بده گییاندهوه بده غدا ڕا كدید و خدی گهیاندده بدهردهم
مداڵ بدداوك  .ئدداپیرا خهڵكهكده ڕێگددا نددهدهدا خدی بگهیهنێیدده بددهردهم دهرگدا .بدده گییانددهوه هداوار كیدكددوڕه خزمیندده چ قددوڕێكم
وهسهرسهر كیاوه ،چ قهوماوه ،توخوا ڕێگام بدهن بگهمه دایك و بابم ،بزانم چیان ل قدهوماوه .چهندد كدهس لده خهڵكهكده وهجدواب
هاتن ،كچ بدیوا لده خدی دهكده  ،خیشدییین ڕۆژ ژیانیده ،قارهمانهكده بدیا گهڕاوهتدهوه .ندازهنین كده ئدهوه بیسد لده خیشدیان
بورایهوه .ژنان لێ هااڵن و سهریان ههڵ بڕ و كهمێك ئاویان بهزار داكید و ههڵیان سیاندهوه .تاسابو ،پیس چاكم گوێ لد بدو،
كاكم گهڕاوهتهوه؟ ماچیان كید ،پییۆزباییان پ گو و ڕێگایان بی چی كید خدی بگهیهنێیده هیدوا .باوهشد پێددا كدید و هیدوا بده
ههمو توانا خی به خییهوه گوش و پێكهوه دهسییان كید به گییان.
مام هیمهر و خێزان ڕوویان له خهڵكهكه كید ،دهفهرمون بی ژوورێ ،توخوا وهرن ئهم ڕۆژه خیشهمان لده گدهڵ جێدژن بگدین .خدهڵكێك
زۆر هاتنه ژوورێ و هیواو خوشكیش هەر به پاڵهپهسیی خهڵكهكه ههروا له باوهش یهكییدا هاتنه ژوورێ.
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دیوهخان ،بهرههیوان ،حهسار و تهنانه كیاڵنیش پڕ بون لده خدهڵك .دایكد هیدوا هدهر بده نێدو خهڵكهكده دا غدار دهدا و سپاسد
دهكیدن كه له خیشیهكه دا بهشدار دهكهن .نازدار كه به منداڵ له هیوا ماره كیابو به هی ژن به ژنهوه ،ههر چهندد هیدوا ئیزند
دابو شو بكا و تهاڵقنامه بی ئیمزا كیدبو ،بهاڵم شو نهكیدبو و هدهروا بده چداوهڕوان هیدواوه دانیشدیبو .وهفدا ندازدار ویدید سدهر
زمان ههمو دانیشیوان ئاوای بو .بییه ههر كه به ڕازاوهی و بهر بهرمورهوه ها خهڵكهكه ڕێگایان بی كیدهوه هاتا بدهردهم هیدوا.
یهكسهر له بهردهم هیوا دانیشیو چاو له چاویهوه بڕ و گوت بهخێی بێیهوه قارهمان .هیوا چاوهڕوان شدیێك وا ندهبو ،پێد وابدو
نازدار مێید كیدوه ،بی چهند لهحزه حهپهسا و پاشان ڕو له نازدار كید و زۆر نهجیبانده كدوت بدهخێی بێد ندازدار خداتون ،بدهاڵم
لهوه كه له نێو ئهو ئاپیرا خهڵكه دا چیك به چیكیهوه نابو ،خهجاڵهت دهكێشا و ئارهقه كیدبو .بییه كهمێك كشایهوهو كدوت
نازدارخانم ،چین  ،باق خێزانهكهتان چینه باشن؟
خوشددك هیددوا ندده هێش د زۆرتددی لدده حاڵددهت ههڵددهدا بمێنێیددهوهو كددوت كاكدده گیددان نددازدار هددهر حددهاڵڵ خیتدده ،شددو نددهكیدوه و
تهاڵقهكهش قهبوڵ نهكیدوه ،بڕیار داوه یا بیتی ب یا بی گ  .هیوا ڕهنگ سوور ههڵگهڕا ،بهڕاسیییه ،جا ئهوزوڵمه بدی لده خدی
كیدوه و چهند ساڵه بهدیار منهوه دانیشیوه .بمبدوره ندازدار گیدان .پێد وابدو زۆر ڕوودار كدیدوه كده ووشده گیدان بده كدار هێنداوه،
دڵیپێك ئارهق له نێوچاوان هاته خوار و زرینگه له كهشدهفیهكه بدهردهم هێندا .ندازدار پێكدهنینێك كچانده كدیدو بده نازێكدهوه
چاو ل كید ،غهم من نهب  ،بهخهیاڵ تدیوه ژیدان بدی مدن خیشدیی بدو لده وه بهڕاسدی لده گدهڵ كهسدێك دیكده بدژیم ،بدی ئدهتی
ئهمن ههر له بیی چوبیوه ،بێوهفا؟
هیوا ،نا بهاڵم مادام وایه دوایه قسه دهكدهین .ندازدار ههسدیا چدی ئاشدپهزخانه و بده دایكد هیدوا گدو  ،دایده گیدان چ بكدهم .ئدهو
سهماوهره دیش ههڵكه كچم ئاو تێكه و ههڵیكه ،ئهمهیان بهتهن به ناكا ،پاشان له گه نازێ بچن به كهسدێك ئدهو گیسدكه
له حهسارێ بهسییاوهتهوه بكوژنهوه با خهریك چێش لێنان بین ،عهیبه ئهو خهڵكه لێیه.
چهند ژنێك كه گوێیان لێبو چوون و پێش خازێیان گی كه خی ماندو كا وخهریك چێش لێندان بد  .دایكدم ئدهتی ئێسدیا چد لدهو
زهحمهته داوه ،بڕۆ له ال كوڕهكه دانیشه و لهزه بهره .هاتندهوه نێدو ئداپیرا خهڵكهكده و هاواریدان كدید تكایده بدا بڕۆیندهوه
ماڵهكان خیمان .با ئهوانیش به ئیسڕاحه لده گدهڵ كوڕهكدهیان دانیشدن ،چهندد سداڵه ندهیان دیدوه .خهڵكهكده بداڵوه كدید و تدهنیا
خوشك هیوا مایهوه ،نازدار ههسیا بڕوا ،خوشك هیوا دهسی گی ونه هێش بڕوا ،دانیشه كچ  ،چهند ساڵه چاوهڕوان دهكده
ئێسیا بی كوێ دهچ  .ئهیهڕۆ دایكم و بیاكانم قهڵس دهبن ،دهڵدێن هێندده مدهجبور مهبده  ،وا لده خدی كدیدوه بییده ندا هدهوێ .
نازێ ڕوو له كاك كید ،ئید بههانان نههێنیهوه ،ئهو ئاسدكه وهفداداره چیدد نده ڕهنجێند  .هیدوا بڕێدك بدی ال ندازدارێ خدزا و
چاوێك له ال دایك و باب كید هیچیان له وێ نهمابون .دهسیێك هاویشیه سهر شان نازدار و دهم بی كوڵمهكان بید و ههردووك
ال ماچ كیدن .نازدار خی كێشایه دواوه  ،ئهیهڕۆ حهیام دهبه  ،دایك و باوك دهمان بینن.
لێیه نهماون ،ڕاس بی ئهوه تێی یهكیی له باوه بگیین .خی ل نیزیك كیدهوه و توند له باوهش گی  .نازداریش بهب
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ئیخییار توند ماچ كید و له باوهش گی .
نازدار مادام ئاوا پێم وهفادار بو پێش گواسینهوه لێیه ناڕۆم .غهم نهب جارێك دیكه خیم ئداواره ناكدهم .یدا لده وهاڵتد خدیم
دهژیم ،یا له وهاڵت خیم دهمیم.
نازدار :به خهونیش ئهو ڕۆژهم نهدهده  ،خوایه لێ بهزیادب  .بییه له قهدیمهوه كیویانه ئدهوه لهسدهر سدهبیانه ،لده سدهر خێیانده.
ئهمن ئیزن بده بڕۆمهوه ،له ماڵ لێم توڕه دهبن ،دهڵێن خی سووك كیدوه ،ئهو نایههوێ و ئهتی كیڵ ناده .
ئهگه دهیانزان ئێسیا چهنده له ال من به نیخ  .بهاڵم قه ید نییه ،بهم زوانه تێیان دهگهیهنم .خوا له گدهڵ گدوڵم .ندازدار بده
دڵێك خیشهوه ڕۆی  .دهتگو بهسهر ههوران دا دهڕوا .هێنده كهیف خی بو هدهمو كدهس ههسدی پد دهكدید .بدهاڵم هدهمو كدهس لده
گهڵ دڵخی بو .ئاگادار بوون چهنده ناڕهحهت دیون و چهنده چاوهڕوان ڕۆژێك وا بوه .وهفدا ندازدار لده ئداوای دا بیخدی ببدو
به چییۆكێك.
دوا چهند ڕۆژێك بهدوا نازدار دا نارد بی ئهوه دوایین قسهكانیان بكدهن .ئێسدیا بڵد دوا ئدهو چهندد ڕۆژه كده دیسدان سدهر و
سهكی دیوم ،ههر پێم ڕاز ؟ نازدار به پێكهنینهوه:
پێشدا ههر دهمزان چهند ناشیین  ،بهوحاڵه ئهو ههمو ساڵه بهدیارتهوه دانیشیم .ئهوه جهنابی كه دهب سا بیهوه ،ئهمن له
مێژه بڕیارم داوه ،یا ه گڵیم ،یا ه تی.
نددازدار گیددان تددهنیا چهنددد شددیێكم ههیدده پێ د بڵددێم ،دهنددا هددهر ئددهم ئێوارهیدده لدده گددهڵ بددابم دێددین بددی ال ماڵددهوهتان و قددهرار
زهماوهندهكهمان دادهنێین .ئهوه دهمهدهوێ پێد بڵدێم ئهوهیده كده دهبد بزاند ئدهمن نداتوانم دهسد لده حیدزب هدهڵگیم .مدادام كدار
حیدزبیش بكدهم ئددهمالو ئدهوالم زۆر دهبد  .ڕهنگدده ندهتوانین لێدیه بددژین .ڕهنگده زۆرجدار بدده تدهنیا بدهجێ بددێڵم .ئدهمن سدهرو سددهكو
ناشییین ئهو بهزمهشم ههیه.
نازدار:
ئهوبهزمهش له مێژه دهزانم .ئهتی بچیه جهههننهمیش لهگهڵیم .دهبمده پشد و پدهنا لده خزمده كدیدن دا ،شدانازی پێدوه دهكدهم.
نهك ههر ئهمن ههمو خهڵك شانازی پێوه دهكهن .خی كار خیاپ ناكه  ،دهتوانم به سدهربهرزیهوه بڵدێم ئدهمن خێزاند ئدهو شدێیهم،
شێی واڵ  .خیزگه ئهمنیش وهك تی بمیوانیایه ببمه پێشمهرگه و ئهو شانازیه بهدهس بێنم .توخوا هیوا گیان قه دهس لهو كاره
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پییۆزه ههڵمهگیه ،با ئهمنیش ههمیشه شانازی پێوه بكهم.
ئهمنیش بهو بیی و بیچونه جوانه سهربهرزم .سپه شهوێ له گهڵ دایكم و باوكم دێین و قهرار و مهدار زهماوهند دا دهنێدین جدارێ
بهخێی چ .
بی سپه شهوێ ڕا چونه ماڵ باوك نازدار وقهراریان دا پێش ئهوه هیوا بڕواتهوه زهماوندهكه ڕێكخهن .ههر حهوتویهكیش دواتی
كیا به زهماوهندێك گهوره كه نهك تهنیا ههمو خهڵك ئاوای خییان بهشدار تێدا كید ،بهڵكو چهندین دێ دهور وبهریش هاتن بی
زهماوندهكهیان .بی زهماوند شایهرێك و دوو لیت بانك كیابون .شایهر به خهڵك ههڵدهگو  ،یهكێك له لیتیهكان زووڕندا لێددهدا و
ئهوه دیكهشیان دههیڵ دهكوتا .شای لده مهیددانێك گدهوره خدوار مزگدهوت ئداوای بده گدهرم و لده بازنهیدهك گدهورهدا دهگیدیا.
مهال ئاوای كه مهالیهك تا ڕاددهیهك كیاوه وزۆریش كوردپهروهر بو هی كێشه لهگهڵ زهماوهند گدیتن ندهبو ،تدهنیا تێبیند ئدهوه
بو كه نهبێیه ڕهشبهڵهك ،واته ژن و پیاو به تێكهڵ ههڵنهپهڕن .ماوه زیاتی له مانگێك هیوا له مانگ ههنگوین دابو .تدا ڕۆژێدك
نامهیهك بی ها و به پهله داوا كیابو بچێیده مهابداد ،بدهاڵم زۆر دهنگد لد نهیدهن  .واڵ بدهره بدهره دهكهوتده دهسد خدهڵك .لده
دێهاتهكان كادرهكان حیزب به ئاشكیا دهسوڕانهوه و مزگێن هاتنهوه كهسایهتیه ناسیاوهكان حیزبیان به خدهڵك دهدا .ڕۆژ نده بدو
له ناوچهیهك كیمهاڵن خهڵك نهچن بهپیی كهسایهتیهك خیشهویسیهوه كه ساڵهها بو لهزێد خی پهرهوازه ببو .ئێیان به تدهواو
شددڵهقابو ،كوردسددیانیش هدداتبی مهیدددان ولدده گوندددهكان هددهر پایددهگا ژاندددارم بددو بهدهسددی خددهڵك چددهك دهكددیا .حیددزب بڕیددار دا
چهكهكان بی خی خڕكاتهوه و پایهگاكان بیخی بگیێ و سهر و سامان به وهزع شێواو كوردسیان بدا .بییه كادرهكدان وهك هیدوا
كیكیدهوهو ههریهكه ناوچهیهك پ سپاردن تا بهرپیسایهت وهعیده بگین و دهسیه پێشمهرگه پێك بێنن.
ئددهوڕۆژه كدده شددا بددار وبندده تێددك ندداو ئێیان د بددهج هێشد هیددوا بددهرهو ناوچدده دیدداریكیاو وهڕێ كددهو  .كددار هیددوا وهك كددادر
تهشكیالت به تایبه لهو ناوچهیهدا زۆر قورس نهبو .ئهوناوچهیه ههر له سدهردهم جواڵندهوه  ٦٤ - ٦٤ه وه لهسهردهسدی شدههید
مهال ئاواره ڕێكخسین تهشدكیالت تێددا كیابدو و شدانه و كومییدهكان لده جێگدا خییدان بدون .دهچدی هدهر گونددێك دوا قسدهكیدن لده
مزگهو  ،شانه و كومییهكان بیخییان پهیوهنددیان پێدوه دهكدید و ئدهویش ئدهوه لده دهسدیورا پێد ڕاگهیدهنیابو ،بدی بداس دهكدیدن
وداوا ل دهكیدن ههر بهو شێوه كار خییان درێژه بدهن تا حیزب بهئاشكیا دهس به كدار دهكاتدهوهو دهسدیور تدازه تهشدكیالتیان
بی دێ.
هیوا زۆر بهدڵخیشیهوه له گوند وشارۆچكهكان ناوچهدا ههڵدهسوڕا وخهڵك كدیدهكیدهوهو قسده بدی دهكدیدن وهدان دهدان بدی هاتنده
مهیدان خهبا له پێناو بهدهسیهێنان مافه ڕهواكانیان دا.
چهند مانگێك بو خهریك كار ڕێكخسین بو له ناوچهدا كه دهوڵهت شاههنشاه تێكڕوخا .زووربه ناوچهكان كوردسیان ئازادبوون
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و له ههمویان هێز پێشمهرگه وتهشكیالت حیزب دامهزران .بهرهبهره حیزب ئاشكیا دهبدو .لده ناوهنددهوه ڕاگهیدهنیا كده لدهمییینگێك
گهورهدا له مهاباد ،چاالك ئاشكیا حیزب ڕادهگه یهنیێ .هیدوا ڕۆژ ژمێدی دهكدید تدا خدی بگهیده نێیده ئدهو مییینگده .ڕۆژ میییند
وهڕێ كددهو بددی نیوڕۆیدده گهیشددیه مهابدداد .سددهرێك دوكددان وهسددیاعهواڵ دا .ئددهوپیاوه كدده لدده ڕۆژ تهنگانددهدا ،مدداڵ دابویددهو
پاراسیبو .
هیوا له گهڵ پێشوازیهك گهوره وهسیا عهبدوڵاڵ بهرهو ڕوو بو .تهنانه كیمهڵێك خهڵك به هی ئهوهوه بانگهێشین كیدن بی شام
و به شانازیهوه باس چینیهت هاوكار ئهو كید له چهند ساڵ بهر له ئێسیا دا .هدهمو زۆر دڵخدی و بده هیدوا بدوون ،باسدیان لده
داهاتویهك گه بی كورد له ئێیان دا دهكید و چاوهڕوان بوون حیزب لده مییینگد گدهوره خدی ئاشدكیا كدیدن دا مزگێند خیشدیان پد
بدا.
به یان ڕۆژ مییین هیواو هاوڕێكان زوو له خهو ههسیابون و خییان ئاماده كیدبو خێیا بن و جێگایهك با بدی خییدان بگیندهوه.
دوا قاوهڵی خواردن زیاتی له پازده كهس لهبهر دهرگدا وهسدیا عهبددوڵاڵ ڕیدز ببدون و داوایدان دهكدید بدهرهو جێگدا میییند وهڕێ
كهون .وهسیا عهبدوڵاڵ هاته بهر دهرگا و فهرمو كیدن بی ژوورێ .ماڵیان ئداوهدان بد ئێسدیا پێدن سدهعات مداوه بدی كدات میییند
ئاخی له ئێسیاوه بچین لهوێ چ بكهین .وهرنه ژوورێ كه وهخی ها پێكهوه دهڕۆین .یهكیان هدهڵ دایده ،بدی كدوێ بێدین وهسدیا خدی
شایی نه گیتوه ،له پازده كهس زیاتیین ،خی ههر جێشدمان نداب  .لدهوه گدهڕێ شداییم ندهگیتوه ،بدهاڵم شداییم لده دڵ دا دهگدهڕێ.
بڕوا بكهن ئهوكات ژنم دهگواسیهوه ئاوا خیشحاڵ نهبوم .یهكێكیان به شیخ ،جا به ژن هێنان بهرهو یهخسیی دهڕۆیشدی و ئیشداڵاڵ
بهو مییینگه بهرهو ئازاد دهڕۆین.
وهسیا عهبدوڵاڵ
مسیهفا ئهتی دهس له قسه قیڕهكان خی ههڵناگی  .له خی مهڕوانه ئێسیا له ماڵ خیمدان دا ئدازادین ،بدهاڵم بهداخدهوه تدا
ئێسیا ههر له دهرگا حهسارێ هاتبینه دهر كییله بوین ،هیوادارم لدهمڕۆ بده دواوه ئدازاد بدین و لده نیشدیمان خیمدان دا سدهربهرزانه
بژین.
مسیهفا:
دیسان دهسی به نوتقان كید .دهتیسم ئهوه له مییینگهكه دا قسان دهكا ههر بیخی ب .
وهسیا عهبدوڵاڵ:

167

ژیان و خەبات  -بەرگی دووەم

ههتیوه دهس ههڵگیه ،بی پێیوایه كورد و حیزب دێموكڕا هێنده بێكهسه ئهمن بچم له مییینگ ئاشكیا كیدن حیزب دا قسده بكدهم.
ناو نایهنم ،بهاڵم پێ بڵێم وهك ئهمن بیسیومه كهسێك قسه دهكا كه له خاوهرمیانه دا لهو باسهوادتی و گهورهتی تێدا نییه.
ده پێمان بڵ كێیه تا ئهمه وهك تی دڵخی بین.
لهو كاته دا هیوا هاته بهر دهرگا و بهخێیهاتن خهڵكهكه كید .بهڕێزان جارێ زۆر ماوه بی كات مییین  ،ئهگهر دوو
سهعاتیش پێشیی بڕۆین بی ئهوه جێگایهك با بگیینهوه ،هێشیا دهب دوا دوو سهعات دیكه بڕۆین.
یهك د له نێو گیوپهكه ههڵ دایه ،دهبڵ وهسیا عهبدوڵاڵ ،دهبڵ سوخهنڕان ئهوهتا له تهنیشی  .هیوا قاقایدهك لێددا .بدهڕێزان
ئهو كهسه كه قسه دهكا ،ئهمن به شاگید  ،شاگید  ،شاگیدیش ناشێم .پهله مهكهن بهچاو خیتدان دهبیدنن و دوا قسده كیدند
ئهو ڕێبهره گهورهیه هێنده دیكه به داهاتو گهلهكهمان هیوادار دهبن.
وێكڕا ده خوا لده زار بڕواند  .ههرچهندد كداتێك زۆر مدابو بدی میییند بدهاڵم خهلكهكده بداڵوه ندهدهكید ونده دههاتنده ژوورێ.
ههسییان بهوه كیدبو كه هیوا سدهر و كدارێك لهگدهڵ حیدزب ههیده ،ئیدد دهوریدان بهرندهدهدا وبدهردهوام پیسدیاریا لد دهكدید .باشده
ڕێبهران حیزب له كدوێن؟ سدهرۆك حیدزب لده كوێیده؟ دهڵدێن بده هدهزاران پێشدمهرگه و ئهنددام حیدزب گهڕاوندهوهو لده دهور و بدهر
شارهكان دامهزراون ،ڕاسیه؟ وهاڵم هیوا بی ههمویان ههر ئهوه بو كه ڕاوهسدین لده مییینگد ڕاگهیانددن خدهبات ئاشدكیا دا بده گدوێ
خیتان گوێبیسی وهاڵم ههمو پیسیارهكان دهبن.
ههر به كیبونهوه له بهر دهرگا وهسیا عهبدوڵال كاتهكهیان بهسهر بید ونیزیك بوونهوه لده كدات میییند  .هیدوا كدوت ئێسدیا دهبد
بڕۆین دهنا جێگامان بهر ناكهوێ .وێكڕا بهرهو جێگا مییین وهڕێ كهوتن .له ههمو شهقام و كیاڵندهكان ڕا خدهڵك هدهر وهك ئدهوان
پی پی بهرهو جێگا مییین وهڕ كهوتبون .شهقام و كیاڵنهكان مهاباد وهك چیم گهورهو گچكده دهچدوون كده هدهمویان بدهرهو یدهك
ئاراسیه له جوواڵن دابون .مهیدان دهور و بهر جێید مییینگدیش وهك دهریاچهیدهك دهچدو كده چهنددین چدیم دههاتدهوه سدهر و هدهر
دهها پڕتی دهبو .زۆر زووتی له كات دهسیپێكیدن مییین  ،ههمو دهوروبهر شهپیل دهدان له كیمهاڵن خهڵك.
هیواو هاوڕێكان بهنێو شهپیل ئاپیرا خهڵك دا ڕه بوون له گیشهیهك بهرامبهر سێنهكه لده ئێسدیاوه بیخییدان دانیشدین .چیكده
ساتهكان به خێیای تێدهپهڕین ونیگاكان به رهو سێن سوخهنڕان وهردهگهڕان .بڵهنگی خڕهخدڕ دههدا وتداق دهكیایدهوه .لده نكداو
به مارش سیود ئه ڕهقیب جم و جیڵێك تێكهڵ به غیور و خیش له نێو ئاپیرا خهڵكهكه كهو  .پا سدیود ئده ڕهقیدب داوا
كیا دهقیقهیهك بده بد دهنگد ڕاوهسد بدی ڕێزگدیتن لده گیدان پداك شدههیدان .خهڵكده كده بده جیرێدك بێددهن ڕاوهسدیابون كده بدی
چیكهیهك ههسی دهكید ههمویان پهیكهرن وڕوحلهبهریان دهنێودا نییه.
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پێشكهشكار بهدهنگێك بهرز ،هاوار كید:
ئێسیا داوا له ڕێبهر حیزب دێموكڕات كوردسیان جهناب دوكیور عهبدولڕهحمان قاسملو دهكهین بێ وفدهرمودهكان پێشدكه بكدا.
به یهك جار بووبه چهپڵه ڕێزان و فیكهفیك .زۆر كهس لهوانه به ههزار ویهك پیسیاره وه هاتبونه ئهو مییینگده ،چداوهڕوان ئدهوه
نهبون كه ئهوه قسان دهكا ،دوكیوڕایهك وكهسێك به ناوبانگ وهك دوكیور قاسملو ب  .زۆریشیان ههر ناو دوكیوریان تا ئهو كاته
نهبیسیبو .ژمارهیهك زۆریش كاتێك گوێیان لده ووشده دوكیدور دهبدو پێیدان وابدو ،پزیشدكێك هداتوه و ووتدار لده سدهر سیاسده دهدا.
ههروهها بی زۆركهسیان سهیی بو كه حیزبێك قاچا كه له ژیان خی دا تهنیا یهك  ،دوو ساڵ له واڵتد خدی بدوه ،پزیشدكێك بد
قسه بی بكا .بهاڵم ژمارهیهكیش له خهڵك ههبون كه دوكیور قاسملویان دهناس  ،یا شییان لهسهر خوێندبیوهو زۆر دڵخدی بدوون بده
وه كه ڕێبهرایهتی حیزب بهدهس ئهوهوهیه و هیوایان بهدواڕۆژێك سهركهوتو زیاتی ببو.
بهتایبه كاتێك ووته بێژ حیزب چی پشدی مییۆفدین ،تدهواو خهڵكهكده ههسدیایه سدهرپ و بده دڵخیشد دهربڕینێكد بد وێندهوه
پێشوازیان ل كید.كاتێك پێشكهشكار بهرنامه ناو ووتده و ڕێبدهر حیزبد هێنا،كیمدهڵێك زۆر لده ئداپیرا خهڵكده كده ههسدیایه
سهرپ و چهپڵده ڕزانێكد بدهردهوامیان دهسد پد كدید .بداق خهڵكهكده هدهر ههسدیانه سدهرپ و چهپڵده ڕێزانیدان كدید .ووتدهبێژ
فهرمو خهڵكهكه كید دانیشن و به ناردن ساڵو ڕێدز و وهفدادار بدی شدههیدان كوردسدیان دههسدی بده قسده كدید و ڕایگهیاندد كده
خهبات ئاشكیا حیزب دێموكیا لهو ڕۆژهوه دهسد پێددهكا و ئامانجدهكان حیزبد شد كدیدهوه كده بدی كوردسدیان خودموخیدار وبدی
سهراسهر ئێیان دێموكڕاس  ،ئازاد  ،یهكسان كیمهاڵیهت بی ژن و پیاو وحكومدهتێك سدێكوالره كده هدهمو نهتدهوهو دیدن و مهزههبده
جیاوازهكان بیوانن خییان تێدا ببیننهوه.
به نێو ئاپیرا خهڵكهكهدا ئهم ووتانه باڵوبونهوه:
 زۆر كهسێك زاناو لێوهشاوهیه ،ئهمه دهتوان ببێیه ڕێبهرێك گهوره بی كاكه نا ناسن ،ئهو ههر ئێسیا ڕێبهرێك گهورهیه .ئهو له ئوروپا مامیسیا زانكی بووه. كاكه شیخ نییه ،دوكیارا ههیه له ئابور سیاس دا. كاكه حیزب دێموكڕا خی گاڵیه نییه .دهیان كهس گهوره وزانا ههیه. ده هیوادارین له ژێی ڕێبهری ئهو كاریزما گهورهیهدا گهلهكهمان به ئاواتهكان بگا. له سپهین زووتی نییه  ،دهچم ناو دهنوسم و دهبمه حیزب . دهڵێن پێشمهرگان وهردهگین ،ئهمن دهبمه پێشمهرگه ،دهمههوێ ئهو شانازیهم به نسیب ب . لهوڕۆ بهوالوه بههانهمان نییه ،حیزبمان ههیه ،ڕێبهرمان ههیه ،سهردهم ئهوهیه كوردایهت بكهین. دهڵێ چ كاكه كوردایهت  ،كوردایهتی داناوه ،ئهوه دروشمێك دوا كهوتوانهیه .خودموخیار  ،دێموكڕاس  ،و نازانم چ  ،ئهوانهدروشم سهرمایهدار و دهرهبهگانن ،بی ئاگادارییان ئهو كابیایه بیخی كوڕهدهرهبهگه.خهبا خهبات چین كیێكاره ،خهبات دژ
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ئیمپڕیالیسییه ،خهبات یهكسان خوازیه.
 به بیسین ئهو قسانه خهڵكێك زۆر دهور ئهو كهسهیان دا و به پێكهنینهوه تێ ڕامان .ئهوكابیایه دهڵ چ  .ئهرێ خزمینه لێدحاڵ دهبن؟
 كهسێك به سهر و ههیبه  ،كی و شاڵوار لهبهر ههڵ دایه ،بهڵ ئهمن لێ حاڵ دهبم .ئهوه یهكێك لهو خی بدهزۆر زانانهیدهكه ئاشق گوتار وهاڵتان بێگاندهو ڕێبدهران بێگانده یده .بده كدورت بڵدێم بێگانده پهرسدیه .ئێسدیا ئدهو ڕێبدهره خیمدان ،هدهر ئدهو
قسانه بكا كه ئهوزاته دهیان ڵێیهوه ،قهبوڵ نییه.
ڕاس لهو كاتهدا ووته بێژ باس یهكسان له كیمهڵگادا و یهكسان ژن و پیاو كید.
 كابیا خێیا وهدهن ها  ،ئهوه بی فییودان خهڵكه ،دهنا باوهڕ پ نییه. كابیا كی و شاڵوار لهبهر وهدهن هاتهوه ،نهم گو  .كاكم دهب له بێگانه ئهو قسانه گوێ ل ب  .جا قهبوڵن . خهڵكێك زۆر وێكڕا ،ئهمده كدوردین و مداف خیمدان دهوێ و ڕێبدهر خیمدان دهوێ .ههركدهس شدیێك دیكده دهوێ ،بدا بیخدی بچدتێكهڵ بهو گیوهانه ب كه به كوردایهتیه قهڵسن ،بی دێ له نێو مه دادهنیش .
مییینگ ئهو ڕۆژه جم وجوڵێك گهوره له نێو خهڵك خس  .بنكهیهك حیزب كه كیابیوه جمه دهها لده خدهڵك .ههركدهس هداتبو
ئامادهی خی دهربڕێ بی خهبا له ڕێباز دێموكڕا دا .هیوا ههسی به شانازییهك گدهوره دهكدید و بده خدی دهبداڵ كده چهنددین
ساڵ لهمهوبهر ئهو ڕێبازه

گیتوه و له پێناو دا زیندان و دهربهدهر دیوه.

*******
پاژی بیستهم

هیوا دیسان لهبهش ڕاگهیاندن دهس به كار بیوه .بهاڵم ئهم جارهیان زۆر به كارهكده دڵخدی ندهبو .ئدهو دهیویسد لده نێدو دهریدا
كیمهاڵن خهڵك دا چاالك ب و سهر و كار له گهڵ كیمهڵگا ههب  ،نهك له چوار دیواریهك دا ،به وێنه كارمهندێك ڕۆژانه بچێیه
سهركار و شهوانه بێیهوه مهنزڵهكه خی  .چهندجار له ڕێگا جیراوجیرهوه داوا كید كهڵك نهبو .بهرپیسان ڕاگهیاندن حیدزب
دهسییان ل بهرنهدهدا .ئاخیهكه ڕۆژێك ئیجازه وهرگی سهر ماڵهوه بدا بی ماوهیهك درێژ.
زیاتی له شه مان بو سهردان ماڵهوه نهكیدبیوه .كاتێك ژنهكه بهج هێش سگ ههسیابو و نیزیك بو منداڵ بب  .ئێسیا كه
گهڕابیوه ،كوڕێك چهند مانگهیان لده كیشد هاویشدیبو .ئدهو ههسدی دهكدید ژیدان و خدهبات بهتدهواو لێدك گدیێ داون .چهندد سداڵ
لهمهوبددهر ،لدده ڕۆژه سددهخیهكان خددهبا دا ،هددهرگیز پێد وانددهبو كدده دهكددیێ هدهم ژیددان بكدده و هددهم خددهبا  .پێد وابددو دهبد بددی
یهكێكیان ئهوه دیكه وهال نێ  .بهاڵم ئێسیا ،ههم ژن و ماڵ و منداڵ ههبو ،ههم خهبات دهكید و ئدهو دوانده ڕێگدی نده بدوون لده
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یددهكیی .بددهڵكو یددهكیییان دهوڵهمهنددد دهكددید .خددهبا ژیددان مانددادار دهكددیدو م داڵ و منددداڵ هیددوا بددهدواڕۆژ زیدداد دهكددید و دڵگددهرم
دهبهخش بی خهبا كیدن .چونكه ئهو هیوایه دهدا كه ئهگهر بیخیش بهرههم خهباتهكه نهبین  ،منداڵهكه بیبین  .هدهروهها
ههسی دهكید كه لێك گیێدان ههردوكیان دهبێیه هی بهردهوام له ههردوكیشیان دا ،خی ئهگهر وا بیی نهكهیهوه ،مدهجبور دهبد بدی
یهكێكیان ئهو دیكه وهالنێد  .بدهو پێیده كده ژیدانیش خیشهویسدیه وتدا تهمدهن بچێیده سدهرێ خیشهویسدییییش دهبد  ،شانسد ئدهوه
زۆرتیه كه خهبا بی ژیان وهال نێ  .كهواته باشییین ڕێگا ئهوهیه كه له نێوان ژیان و خهبا دا ئاشی پێكبێن و ئهودوانده پێكدهوه
گیێ بده .
چهنددد مانگێددك كدده لدده ماڵددهوه بددو زۆر كددهیف بدده ژیددان دههددا  .منداڵهكدده بدده باوهشددهوه دهگددی و بهبددهردهم مزگددهو دا بددهرهو
كانیاوهكه سهرهوه گوند ههڵدهكشا .گوندهكهیان تا بڵێ ڕازاوهو جوان بو .بوخی به دهور گیدێك دا دروس كیابو كه ههر چدوار
دهور ڕهز و با و موچه و مهزرا بو .الیهك كده ڕۆژهدهاڵت گوندهكده بدو لێدژ دهبدیوه بدهرهو خدوار و بده دهشدیێك كیتدای دههدا كده
ههمو با و خانهباغ جوان بو .له دوا ئهویش چیمێك بهخوڕ دهڕۆیشیه خوار و دهورو بهر خی دهكیده سهوزای ودارسیان.
ال ڕۆژئاوا بهرهبدهره ههڵدهكشدا تدا دونددێك بدهرز زنجیدیه چیایدهك .تدا دامێند زنجیدیه چیاكده ڕهز و بدا و بێسدیان لده شدێوه
پلیكانێك گه وره چین له دوا چین ئهو مهڵبهندهیان دهڕازاندهوهو دیمهنێك سیحیاویان له جوانی سیوش دروس دهكید .ال بداكور
و باشددور گوندهكدده گددید و تهپیلكدده و لدده نێویددان دا چهنددد زهو و زارێددك هددهبون كدده ئددهوانیش چاویددان ل د تێددی نددهدهبو لدده بددهر
جوانیان .هیوا ههرڕۆژه ڕوو له الیهك دهكید و كوڕ به باوهشهوه له نێو سیوشی جوان كوردسیان دا ههوایهك ساف ههڵدهمژ .
ئێواران ههمو جارێ دوا پیاسه كیدن و چێژ وهرگیتن له گوڕ و گاڵهكان منداڵهكه  ،دهگهڕایهوه بهرههیوان ماڵهكهیان كه به گوڵ
و ڕیحانه دهوره درابو .زارا ژنیش تا دهگهڕایهوه سهماوهر ههڵكیدبو و چا بی حازر كیدبو .هێددێك میدوه شدیبیوه ولده دهوریدهك
كیدبددو .هیددوا چایددهك دهخددواردهوهو دهسددی دهبددید كیێبێكد لدده سددهر تاقچدده ماڵهكددهیان ههڵدددهگی و بدده ئددارام دهسددی دهكددید بدده
خوێندنهوه  .له ڕاسی دا ئهو ماوهیه ئارامییین و خیشییین دهوران ژیان بو .زۆر دڵ پ خدی بدو و ئدارهزوو ئدهوه بدو كدورد بده
مافهكان بگا و ئهویش بێیهوه له دێ خنجیالنهكه خییان ئهم ژیانه ب ئاالیش و ساكاره بهسهر بهرێ و له جوانیهكان سیوش و
گهرم بنهماڵه وخیشهویسیی منداڵ سهروپێچكه لهزه بهرێ .بدهاڵم لده حداڵ حدازردا ئده و دوو بدژارده هدهڵبژاردبو ،هدهم ژیدان
ههم خهبا  .بییه بده ناچدار دهبدو دیسدان چداو لدهو ئدارامش و گدهرم خێزانیهكده بپیشد ودیسدان لێیدان دوور كهوێیدهوه تاالیهكده
دیكه پێویسیی ڕوح و ڕهوان دابین بكا وله نێو هاوڕێیان دا سهربهرزانه دهركهوێ.
ئددهوڕۆژه خددهریك خددی ئامددادهكیدن بددو بددی گهڕانددهوه بددی سددهنگهرهكان خددهبا و دووركهوتنهوهیددهك درێژخایددهن لدده خیشهویسددیان ،
بهردهوام ووشهكان ژیان و خهبات دووباره دهكیدهوه .گیران بهرخیدان ژیانه شدوان پدهروهر داندابو و هدهوڵ دهدا شدوێنكار ئدهو
بیچوون و ههسیه شیڕشگێڕیه به جیرێك له ههس و دهروون دا جێگیی بكا ،كه تدهوژم پهرۆشد بدی بهجێهێشدین خیشهویسدیان بد
هێز بكا و شوێنهوار له سهر خی كهم بكاتهوه.
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دهسی دایك و باب ماچ كید ،خوشك له ئامێز گی و ژن و كوڕهكه ماچ كیدن.
شهوێ پێش ئهوه جێگا نوسین ڕاخیێ و ههموان خییان به باوهش تاریك شهو بسپێین ،ههمویان له دهور خی كهكیدهوهو یدهك
به یهك ماچ كیدن .خواحافیز له گهڵ كیدن و پێ ڕاگهیاندن كه بی ماوه چهند مانگێك لێیدان دوور دهكهوێیدهوه .خوشدكهكه كده
لهوهت هیوا گهڕابیوه ،زۆرشهوانیش ههر له ال دهمایهوهو له پهنا دادهنیش  ،كار تهنیا ئهوهبو كه بین پێدوه بكدا و بڵد ڕهببد
لهسهر سهر گهڕێم ،توخوا چید به جێمان مههێڵه .ئهو شهوه تهنیا باسك له ئهژنییان وهرهێنابوون و هی مییهق نهدهكید.
ههمویان ب دهن بوون ،تهنانه زارا  .كوڕهكه لهسهر ڕان دانیشیبو و ههرچهندد خدهو دههدا بدهاڵم ئامداده ندهبو بندوێ .هیدوا
كوڕهكه ههڵگی و بیدیه سهر جێگاكه  .بندو كهسد بداب  ،ئێسدیا ئدهمنیش دێدم لده پدهنا ڕادهكشدێم ،باشده .كوڕهكده قدیڵ گدی ،
ههرچهند قسه نهدهزانین ،بهالم تێ دهگهیاند كه ناب به جێ بێڵ  .هیوا له پهنا ڕاكشا و دهسی پ كید .یدهكێك بدو ،یدهكێك
نهبو.
پیاوێك ههبو ناو مام خدر بو ،له قهپاڵ شاخێك دهژیا ،كه هاوینانیش بهفی به سهر لوتكهكانیهوه دهما و دایم دهتگو مهالیدهو
مهندیل لهسهره .مام خدر پێن مهڕ و پێن بزن ههبون .دێبهر و بێسیان خی ههبو .له تهنیش خانوه خنجیالنهكده كده بده قدوڕ
و بهرد دروس كیابو ،ڕهز و باغێك ههبو .ههرچ خوا له نیعمه داویهت تێیدا بو ...كوڕه خهو لد كدهو و هیدوا بده گدوێ دا
چیپاند ...كوڕ شیینم ،قهو ب ئهگهر هاتمهوه ئهو حیكایهته بی تهواو كهم .ئێسیا تێ ناگده  ،بدهڵكو تدا ئدهوكات زۆرتدییش
تێ بگه .
ههسیا و گهڕایهوه بی نێو خێزانهكه  .ههمویان ب دهن دانیشیبون و میهقیان لێوه نهدهها  .هیوا بده پێكهنیندهوه ،بدی وا بێددهنگن؟
خی ئهمن ناچمه زیندان .
مام هیمهر هێندێك گهرو ههڵخڕاند و ڕو له هیوا كید ،كوڕم ئێسیا به خیشیهوه وهاڵ ئازاده و حیزب وهزع زۆر باشه لده سدایه
خوایهوه ،كوڕم با لهمهودوا بی ئێمدهب خدی شدوكی خدوا ئێسدیا كده فهرحانیده هدهمو كدهس خدی بده كدورد دهزاند و ماشدااڵاڵ مهقدهڕ
بهرناكهوێ .ئهگهر ههر دهش كه ڕۆڵه لێیه مهقهڕڕ لێیه ،لێیه حیزبایهتیه بكه.
بابهگیان ،ئێسیا حیزب له ههمو كاتێك زیاتی پێویسی به من ههیه .ئێسیا حیزب هێندده گدهوره بوهتدهوهو خدهڵکێک هێنددهزۆر ڕوو
تێکیدوه ،زۆر پێویس به کهسان وهک من ههیه .ئهوا بهرهبهره بهڕێوهبیدن کوردسیانیش دهکهوێیه سهرشان .شدا ڕۆید  ،دهوڵدهت
تازه یدا لهگدهڵ کدورد ڕێكدهکدهوێ و بدهڕێوهبیدن کوردسدیان بده كدورد خدی دهسدپێیێ ،یدا قدوه لده خدوا نایدهڵین بدهو نێدوه دا
بێیهوه.
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مام هیمهر:
ئا کوڕم وهک له قهدیمهوه کیویانه ،گێیه له ههولێیێ دهگهڕێ .کوڕ خیشهویسیم ،ئهمن عهجهمم ناسدیب  ،قده نایدهڵ کدوردان
هیچیان دهس کهوێ .دڵ بهوه خی نهب دهوڵه گیڕاوه ،بی کوردان نهگیڕاوه .ههر خوا بکدا حیزبهکده دهراوێکد دیکده بکاتدهوه و
نههێڵ جارێک دیکه عهجهم به کوردسیان دا بێنهوه ،دهنا بڕوا بکه کوڕم ،دهوڵهت تازه له کینهکه خهراپیی دهب .
هیوا ده بابه ئایه یهئس مهخوێنه ،بی بهساڵداچووهکان ههمیشه ههر نائومێدن؟
کوڕ خیم ئێمه دهوران جیراوجیرمان دیوه .بهداخهوه هی دهورهیهک خیش بی کورد تێدا نهبووه .ئهشههدوبیلال ساڵێک ،کهمیییش لده
ساڵێک ،زهمان پێشهوا  ،له سهردهم کیمار دا ئاهێکمان وهبهر هاتهوه ،ئهویش دیی کوڕم ،ساڵێکیشدیان پد ڕهوا ندهدین و دیسدان
هێیشیان هێنایدهوه و پێشدهوا و هدهرچ پیداو گدهوره بدو لده سدددارهیان دا .کدوڕ خدیم هدهر ئدهوجاره ندهبوه ،لده قدهدیم زهماندهوه
ههروابوه ،سمایالغا سمکیشیان ههر له داو خس و کوشییان .ڕۆڵه دوژمن مه زۆر غهدداره و ئهمه چ پشییوانیهکمان نییه.
بابهگیان نیگهران مهبه ئهوجاره دنیا گیڕاوه ،کوردیش گیڕاوه .ڕێبهر وهک دوکیدیر قاسدملومان ههیده ،دنیادیدده و باسدهواد ،لهگدهڵ
ههرکهس دانیش بهسهر دا زاڵه.
هیوادارم کوڕم ،هیوادارم دهڵێن کوێیه چی دهوێ ،دهڵ دوو چاو سا .
ئێسیا بابه گیان ئیجدازه بدده بدڕۆم ،هدهوڵ دهدهم دیسدان زوو بێمدهوه و ئیجدازه وهردهگدیم بدی ماوهیدهک درێژتدی .ئێسدیا بدا بندوین،
سپهین لهسهر سهفهرم.
بهیان زوو نان و ماسیێک خوارد ،هێندێک نان و پهنیی له پشیێندهکه نا ،خواحافیز له ههموان کید و ڕۆی بدی ال هاوڕێکدان
که لهسهر ڕاوهسیابون تا وهڕێ کهون .شهو و ڕۆژێک بهڕێوه بون تا گهیشینه بنکه ڕاگهیاندن حیزب .بنکه بده تدهواو دامدهزرابو،
که و پهل چاپهمهن و چهند کهس هاوکار .سهرپهرسیێک الو خوێندهوار کده زۆر بده مدهتین لده گدهڵ هاوکارهکدان دهجواڵیدهوه.
هیوا زۆر دڵ به که و ههوا ناوهند ڕاگهیاندن خی بو .له خدهیاڵ خدی دا وا داندابو ،ههرسد ماند جارێدک سدهر ماڵدهوه
بدا و دیسان بێیه وه لهو که و ههوا ئارامهدا خهریک نوسین و کار ڕاگهیاندن ب .
ڕاگهیاندن بییی بو له دوو ژوور .ژورێک دام و دهزگا چاپ و کاغهز و شی وا تێدا بو ،ژوورێک گهوره به رێز دهسیه نوێن لد
بوون که شهوانه ههرکهس نوێن خی ڕادهخس و لێ دهنوس  .به پهنایهوه ژوورێک چکیڵه وهک عمبار ههبو که له تهنیش ئدهویش
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ئاودهسیێك و ژوورێک دوو گیتن لێبو .جێگا زۆر تهنگهبهر بو ،ئهو ژووره ههم جێگا کدار ،هدهم جێگدا ندان خدواردن بدهیانان و
ههم جێگا نوسین بو .ئیسڕاحهتێک ئهوتی ل نهدهکیا ،بهاڵم ههتا بڵێ که و ههوایهک هاوڕێیانه و خیش تێدا بدو .نیوڕۆیدان
و ئێددواران وهک هددهمو دانیشددیوان ناوهنددد حیددزب ئددهوانیش دهچوندده سدداڵین نددان خددواردن .ههرکددهس دهچددو بدده ڕیددز ڕادهوهسددیا و بدده
پهنجهرهیهک دا نان خی وهردهگی  .جیاواز له بهین هی کهس دا نهبو .به ڕێبهر و بهڕیوهبهر و کدادر و پێشدمهرگهوه هدهمو لدهو
ڕیزه دا بدوون .سدهرهڕا سداکار ژیدان و کدهم و کدوڕ خواردهمدهن و بد جێگدا و ڕێگدای  ،هیدوا زۆر جێگدا کارهکده پد خدی بدو.
بهیانان زوو له خهو ههڵدهسیا و یهکهم کهس بو کهتییه ڕهش وهسهر ئاور دهنا و تا ڕفیقهکان ههڵدهسیان چا حازر کیدبدو .زۆر
ڕۆژان دهچو له نانهواخانه و له جێگا خیراک دان نان و ئهگهر ههبوایه ،ماس  ،هێلکه ،شییێژ یا پهنیی بی ههموانیش وهردهگی و
دهیهێنایهوه .خواردن بهیانان به زۆر یا شییێژ بو یا پهنییێک سپ که پێیان دهگو پهنیی تهورێز و زیداتی وهک سدابون دهچدو
تا پهنیی .ههربییه هیوا له دوورهوه هاوار دهکید ،ههسین ده چا حازره ،نان و سابونیشدم هێنداوه ،ههسدین ورگیدان تێدی کدهن .زۆر
شیخ دهکید له گهڵ کوڕ و کچهکان هاوکار و ههمو خیشیان دهویس .
دوا نان خواردن زوو کار خی رادهپهڕاندد .بده گشدی کدار ههرکدهس دیدار کیابدو ،بدهاڵم زۆرجداریش کدار کد و پدی دههدا کده
سهرپهرس دیار دهکید ئهو ڕۆژه ک ئهو کاره ک و پڕانه ڕاپهڕێن  .هیوا بهیان زوو ئێخه دهگی و دهیپیس  ،ئهگدهر هدی کدار
زیادی نییه ،ئهمن دوا کار خیم وهسهر دهکهم بی به ندهن .
زووربه ڕۆژهكان لهگهڵ یهك ،دوو ڕفیق یا به تهنیا به گیدهكه سهرو ژوورهكهیان دا سهردهكهو و تا دامێن چیا بهرزهكه
دهڕۆی  .جێگاكه وان له دۆڵێك دا ههڵكهوتبو كه له دامێن چیایهك بهرز دا بو .سهرهوه خییان به دارسدیان داپیشدیابو و بهینده،
بهینه ڕووتهنێك تێدهكهو و له سهر ڕووتهنهكهوه كه جێگا دانیشین و حهسانهوه بو ،دیمدهنێك جدوان لده دارسدیان ،شدیو و دۆڵد
پڕ له باخچه و با و لێڕهوار و دارسیان بهد دهكیا .له قهدپاڵ شاخهکان گیاو گیڵ جیراجیر کوێسدیان کده بدی خدواردن دهبدون،
کارگ و ڕێواس دهس دهکهوتن و زۆر ڕۆژان کوڕ و کچهکان حیزب سهردهکهوتن و کییان دهکیدنهوه.
هیوا خهریک بو به تهواو لهگدهڵ کده وهدهوا ئدهو جدگایده ڕادههدا و وورده ،ووورده خیشد لێددهها  .ههرچهندد دایدم ئدارهزوو
گهڕانهوه بی ماڵ دهکید ،بهاڵم ژیان ساکار و پێشمهرگانه ئهوێش له نێو کیڕ هاوڕێیان دا ،تا دهها زۆرتی سهرنج ڕادهکێشا.
ڕۆژێک له کیمیسیین تهشکیال بانگیان کید و پا باسدێک دوور و درێدژ پێیدان ڕاگهیاندد کده لده ڕێبهرایدهت حیدزب بده پێویسدی
دهزانن ئهو بێیه نێو مهیدان تهشکیالت و زۆرتی خی به کار ئیددارهکیدن حیزبدهوه خدهریک کدا و ئامداده کدار بکدا بدی وه ئهسدیی
گیتن بهرپیسایهت گینگیی ،هیدوا ئدهوه هدی بده دڵ ندهبو .بدهاڵم ئدهو کهسدێک خداک و سداکار بدو ،بدی گیند ندهبو لده کدوێ دا
خزمه بکا .ئهو دهیویس خزمه بکا ،جا له ههر پله و پایهیهک داب گین نییه .له ڕاگهیاندنیش ڕاهداتبو و کده و هدهوا نێدو
هاوڕێیانیشد زۆر بددهدڵ بددو .بددهاڵم هددهر گیددز نهشد دهویسد خددی لدده بهرپیسددایهت بدزێیددهوه و بدداوهڕ وابددو کدده ئهندددامان حیددزب
پێوسییه له ئیخییار حیزب دا بن و ئامادهبن چاو له ئارهزووهکان خییان بپیشن .ههر ئهوه وا کید که کاتێک پێشنیاریان
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پێکید هاوکاری تهشکیال بکا هی پێداگی لهسهر ویسی خی نهکید ،که مانهوه له ڕاگهیاندن دابو.
له وکاته بهدواوه بوبه کادرێک تهشکیالت ههڵسوڕ که زۆرجار لهگهڵ تیم تهشکیالت سدهردان ناوچده جیربدهجیرهکان ڕۆژهدهاڵت
کوردسیان دهکید و تا دهها زیاتی شارهزای له چینیهت ههڵس و کهو لهگهڵ کومییهکان حیزب  ،ئهندامان و خهڵک ئاسای
پهیدا دهکید.
لهو نێوه دا دهوڵهت ناوهند ههوڵ دهدا بێیهوه کوردسیان و تهن بده حیزبد دێمدوکڕا و هێزهکدان دیکده چداالک لده کوردسدیان
ههڵچن  .له نێو شاره جیربهجیرهکان و دهور و بهر پادگانهکان ناوه ،بهناوه شدهڕ ههڵدایسدا .دهوڵدهت تدازه بده ڕێبدهر خومدهین
ئاماده نهبو مافهکان گهل کورد بهڕهسم بناس  .ههرچهند له نێوان دهوڵهت ناوهند و هێزه کوردیهکان دا ههیئه ها و چییدان
دهکید بی چارهسهر کێشهکان ،بهاڵم دوو نیهت جیاواز ههبو .نییدهت ههیئهتده کوردیدهکان ئدهوهبو کده مافدهکان گدهل کدورد بێننده
بهرباس و به دهوڵهتیان بقهبوڵێنن .بهاڵم نییهت کاربهدهسدیان حکومده ئدهوه بدو کده کوردهکدان بخدافڵێنن تدا خییدان ڕێکدهخدهن و
هێزه نیزامیهکان سازمان دهدهن .لهو نێوهشدا بهرهبهره پادگانهکانیان ئاوهدان دهکیدهوهو به بههانه ئهوه که ئهگهر خودموخیداریش
بدرێ ،ئهرته دهب پاراسین سنورهکان به عیده بگیێ ،ڕۆژ له دوا ڕۆژ زۆرتی دههاتنده پدێش .لده زۆر جێگدا لده ئدهنجام هاتنده
پێش ئهوان و نهکشانهوه هێز پێشمهرگهداشدهر دههاتده ئداراوهو لده هدهردووک ال خدوێن دهڕژا .وهکدو شدهڕ خوێنداو سدنه .کاتێدک
دهوڵدده لدده جێگایددهک هێیش د دێنددا ،حیددزب مددهجبور بددو هێزهکددان لددهو جێگایدده کیبکاتددهوه .هێشددیا هێددز پێشددمهرگه بددهو شددێوه
دانهمهزرابو .ههربییه جیاوازیهک زۆر نهبو له نێوان پیشمهرگه و کدادر دا و کاتێدک شدهڕ دهقدهوما کادرهکدانیش وهک پێشدمهرگه دهبدو
بچن و له شهڕ دا بهشدار بکهن .هیوا له تیمهکان چاوهدێی دا خی بی ڕانهدهگییا و له گدهڵ پێشدمهرگهکان سدهف پێشدهوه دهچدو
بی بهره شهڕ .کاڵشینکیفێک که له ڕاسی دا بی بهرگی له خی پێ درابو ،زۆرجدار دهنگد دلێدی لده بدهره شدهڕ دا دهزرینگایدهوه.
ههرچهنده ئهوکاته ناو و ناتیره وهک مییشک خیر و پاڵیی سپ لده کادرهکدان دهدرا ،بدهاڵم هیدوا پێچهوانهکده سدهلماندبو و هدهمو
پێشمهرگهکان دهور و بهریش ئاگادار بوون و زۆریان خی دهویس .
ئهو خیشهویسییه كارێك كیدبو كه ههم وهك كادر سیاس و ههم وهك فهرماندهیهك پێشمهرگه چاو ل بكیێ .ههمیشه لهگدهڵ
پێشددمهرگهكان بددو و هددهركا شددهڕ قددهومابا دهبددو بددهزۆر لدده ڕیددز پێشددهوه البددهن .هددهر كددارێك تهشكیالتیش د ههبایدده چهنددد
پێشمهرگهیهك لهگهڵ خی دهبید .چهند گوندێك سدهر بدهو كومییده شارسدیانه ئدهو كدار لد دهكدید ،كهوتبونده بدهین دوو شداڕێ
بهین شارهكان و له چهند الوه به پایهگا دوژمن دهوره درابون.
هیوا له گهڵ چهند پێشمهرگه و کادرێک سهر به مهبهسی بهسهر كیدنهوه ئهو چهند گونده و قسهكیدن بی خدهڵك ئدهو مهڵبهندده
جهولهیهك چهند ڕۆژیان دهس پ كید و له یهكهم گوندهوه دهسییان به كیكیدندهوه خدهڵك لده مزگهوتدهكان كدید .دوا ئدهوه كده
س گوندیان بهسهر كیدبیوه ،دوژمن پێ زانیبون و بییان له بیسه دابو .له جێگایهك زۆر ئهسدیهم و لده نكداو كهوتنده بدهر ڕههێڵده
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تیپ و گولله كه وهک ڕههێڵه باران به سهریان دا ڕه دهبو ،بهاڵم لهبهر ئهوه زۆر نیزیدک بدوون ،ئدهوان نهدهگیتدهوه .وادیدار بدو
دوژمن ههسی به بون ئهوان لهو جێگا نیزیکه نهکیدبو ،بییه ئاراسدیه تهقهکیدنهکده بدی دوورتدی بدو و بهسدهر ئدهوان دا دهڕۆید .
هیوا به هاوڕێیهكان سپارد تهقه نهکهن تا دوژمن ههس به بونیان لهو جێگا نیزیکه نهکا .بهاڵم ئامادهبن و ههر لهگدهڵ هێزهکدان
دوژمن بهرهو ئهم الیه هاتن ،بهههموان دهسیڕێژ بکهن و پاشه کشهیان پ بکدهن .دوا نیدو سدهعا لده تهقدهکیدن هێزهکدان دوژمدن
به پانهوه بهرهو روو ئهوان هاتن .تا نیزیک نهبونهوه لێیان نهدان ،بهاڵم ههر کده گهیشدینه نیزیدک و لده سدهر گدید بهرامبدهریان
دهرکهوتن ،وێکڕا دهسیڕێژیان ل کیدن .ئهو دهسدیهیهک کده لده پێشدهوه هێزهکدان دوژمدن بدوون وهک گدهاڵ داران هدهڵوهرین .ئدهو
دهسددیه پێشددمهرگهیه لدده گددهڵ هیددوا بددون ویسددییان دوژمددن ڕاونددێن و بهت دهواو تێكیددان بشددكێنن ،پددهالماریان دان و وهدوا هێددز
شکسیخواردوو دوژمن کهوتن .بهاڵم ئهوانیش له چهند ال ڕا یارمهتیان بیها و شهڕێک خوێنداو دهسدی پێکدید .هیدوا و هاوڕێکدان
بهرگییددهک قارهمانانددهیان کددید و پددهیكێكیان نددارد بددی نیزیكیددیین هێددز پێشددمهرگه پشددییوانیان بددی بد  .دوژمددن لدده هددهمو الیهکددهوه
پهالمار هێنایهوه .له تهنیش هیوا هاوڕێیهک زۆر خیشهویسی که لهو پێشمهرگانه بو لده باشدور کوردسدیان ڕا گدهڕابیوه ،پێکدیاو
له ج گیان له دهس دا .هیوا باوهشد پێددا کدید و تدا ڕاددهیدهک جهنازهکده لده مهیددان شدهڕ دوور خسدیهوه ،بده چهندد کهسدێک
پشییوان سپار د و بیخی گهڕایهوه .له نێو جهرگه شهڕدا گدهرم داهداتبو وه ندهدهزان گوللده کدار تێددهکا .لده پدڕ چزهیدهک لده
ڕان ها و بدهالدا هدا  .هاوڕێیدهک باوهشد پێددا کدید و دهسدی هاویشدینه سهرشدان خدی و بده خشدکه دوور خسدیهوهو تدهحویل
دهسیهیهک له خهڵک ب تفهنگ دا كه له گوندهكانهوه بههاواریانهوه هاتبون بی ئهوه له مهیدان شهڕ دوور خهنهوه.
هیوا هیش له خی نهماو لهتاریکای ژیانێک خهباتاو دا نوقم بو .لدهو کاتدهدا تدهنیا یدهک ووتده بدهزار دا هدا  .ئاوارهگیدان،
کوڕه شیینهکهم هیوادارم بی یهک جار دیکه ب بینمهوه.
کاتێک وههی خی هاتهوه لهسهر تهخی نهخیشخانه بو .دایک و بداب و خوشدک و ژن و مندداڵ هدهمو لده دهور بدوون .القێکد تدا
سهر پهنجهکان له قسڵ گییابون و کهمدهر بده بدیینپێ بهسدییابو .تواندای قسدهکیدن زۆر کدهم بدو .تدهنیا بده ئیشداره داوا کدید
کوڕهکه له پانا دانێن .منداڵهکهیان هێنا و له تهنیشی دایان نا .منداڵهکه ئهوهنده تامهزرۆ باب بو باوهشد پێددا کدید و ڕاسد
سهر بیینهکه فشار دا .هیوا له تاو ژان دم و چاو دهسیڕهوه بید و چاو نوقاندن .ژنهکه خێدیا منداڵهکده البدید و هداوار کدید
ڕۆڵه بیین بابه کوالندهوه .منداڵهکه دهسی کید به گییان ،باببه ،باببه ..خی بیال هیوا دهكوتا.
دایک و خوشک هیوا ههروا بهگییانهوه چاویان تێوهبڕیبو ،ههر دهپاڕانهوهو شوکی خوایان دهکید کده وههدی خدی هاتوهتدهوهو ئدهم
جاره کوڕهکهیان بی گهڕاوهتهوه .مام هیمهر باوک له تهنیش هیوا راوهسیابو ،دهسی به سهر و کاکیڵ هیدوا دا دێندا و دووپدات
دهکیدهوه خودایه زۆر شکورم .جار و بار دادههاتهوهو نێوچاوان هیوا ماچ دهکید .پهرسیار دوکیدور لده وههدی خدی هاتندهوه هیدوا
ئاگادار کیدبو .دوکیور هاته ژوورهکه و داوا له هازریدان کدید بچنده دهرێ تدا چاوێدک لده وهزعد بییندارهکده بکداو بزاند لده دوا
وههی هاتنهوه چ پێویسیه بیکهن.
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دوا ماوهیهک دوکیور له ژوور هیوا هاته دهر و ماڵ مام هیمهر بهتێکڕای لهدهور هااڵن .مام هیمهر هاته پێش و کوت .
دوکیورگیان توخوا مزگێنیه خیشهکهمان بدهیه ،حاڵ کوڕهکهمان چینه؟
مامهگیان سپاس بی خوا وهزع چاکه ،لده خهتدهر ندهجات بدووه .ئدهو فیشدهکه لده کهلهکده درابدو ،زۆر دهتیسداین لده دڵد دابد ،
بهتایبه که بێهیشیش ببو ،بهاڵم شکور بی خوا به پهنا دڵ دا ڕه ببو .دوو فیشهک سهر ڕانیش ئێسدکیان نده شدکاندوهو دهمدار
ئهسڵیش پارێزراوه ،ههر چهند پێ دهچ ههتا بیینهکان چاک دهبنهوه ،بدهاڵم بده خیشدیهوه خهتدهر لهسدهر نییده .بێحاڵیهکده و
ب هیشیهکه ئ وه بوه که خوێن زۆر لهبهر ڕۆیشیوه .ههر خوا ڕوحم کیدوه بده وهخد گهیشدیوهته نهخیشدخانه ،دهندا سدهعاتێک
درهنگیی گهیشیبا ،لهوانه بو له دهس بچ  .بهههر حاڵ ئێسیا ئید نیگهران ناوێ ،بهاڵم زۆر ماندو مهکهن.
ههمو خێزان له خیشیان وه پێکهنین کهوتن ،خییان به دهرگا داداو چونه ویزه هیوا و دهسییان کید به ماچ کیدن  .خوشدک هیدوا
بین پێوه دهکید و شوکی خوا دهکید .ئهوجاریش دهسیم کهوتیهوه شیڕهالو ،شهرته ب بهمهوه ماڵ و نهیهڵم له ژوورێ بێیده دهر.
بهشهرت دهخوا ب نهیهڵم له دێ خیمان وهدهرکدهو و هدهر ببدزوو خیمد لده القدان هداڵێنم .بیخدی لده مدیدن گهڕایدهوهو هدهمو
ئێمهش کوش  .ههرخوا بیخی دهزان چمان بهسهر ها  .هیوا دهسیێک درێژ کید و بهسهر خوشک داهیندا ،نیگدهران مهبده خوشدکم،
تا ئهجه نهیه هی شیێک ڕوو نادا .ئهمن میدنم بهچاو خیم دی  ،بهالم چونکه ئهجدهلم ندههاتبو ،ئیدزڕائیلم بده پیداویش ندهزان .
خوشک به گییانهوه ،ده دیسان قسه قهلهمیم بی بکده ،ئدهو قسدانهم بده گدوێ دا نداچن .مدیدن ههیده و سدهبهبیش ههیده ،جدا بدا
ئهجهلیش نههاتب  ،ئه ئهو ههمو ڕهن و بییندار و دڵ تیقینه مه پ هی نییه؟
دوا مانگێك هیوا میڵهت ههبو نهخیشخانه بهج بێڵ و بچێیهوه ماڵ  .له ماڵ زۆر پێڕادهگهیشین ،تهنانه ههمو دێیهكده پێد
ڕادهگهی  .ههرچ بهرههم خیماڵ ههبو بییان دێنا .له میوه تازه ،هێلكه ،ههنگوین ،پهنیی و ماس و ڕۆنهكدهره ،هدهرچ هدهیان
بو ئهو خهڵكه بیخی نه دهخوارد و بی ئهو دێنا.
ههرچهنده بییندار و بێیاقه بو بهاڵم لده باوهشد گدهرم بنهمالدهدا خدی زۆر بده بهخیدهوهر دهزاند  .سدهرهڕا هدهمو ناخیشدیهكان
بیینداربون و له گهڵ ئهوه كه دایم ههسییان بده مهتیسد دهكدید  ،بدهاڵم هدهمو بنهماڵهكدهیان شداد بدوون .ئداخی دوا ئدهوه كده
خی ناسیبو هی كا ئهوهنده لهسدهر یدهك لده مداڵ خییدان و گوندهكده خییدان نهگییسدابیوهو هدی كداتێكیش ئهوهندده ههسدی بده
سهربهرز نهكیدبو .ئێسیا خهڵك ئاوای خییان و چهند ئاوای دهور و بهریش دههاتن سهریان دهدا ،ڕێزیان ل دهگی ودیار یان بی
دێنا .ههسی دهكید خیماندو كیدن ،زیندان كێشان وئاوارهییهكه به فێڕۆ نهچوه .دایك وبداب و خوشدك و ژن و منداڵهكهشد هدهروا
شاد و به كهیف بوون.
دوا دوو مانگان كه له ماڵهوه تهواو هاتبیوه سهرخی ،دهییوان بڕواو بچێیه نێو كیڕ پیاوان دێ كه به زۆر له سهر سهكی
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بهردهم مزگهوتهكه دادهنیشین .پییهپیاوهكان بهسهرهات خییان دهگێڕایهوهو الوهكان سهرقاڵ باس وخواس شیڕ و هێیشهكان
ڕژیم تازهو لێیو لهوێ ڕوودان شهڕیان دهكید.
پیددیه پیاوهكددان هددهر سددهریان دهلهقانددد و گهشددبینیهك ئددهوتییان لدده نێوچدداوان ندده دهخوێندرایددهوه .زۆر ڕۆژان لدده هددهوا خددی دا
جحێڵهكان سهف مێشێنیان دادهبهسد  .جدار وابدو زیداتی لده ده كدهس بهشدداریان تێددا دهكدید .پدوڵ سدكهیان دادهكدید و بده كدهلال
بهردین تێان دهگیتن .به پیه مێشێنیان دهكید و تێیان دابو زۆر ئهنگێوته بون .ه وا ههبو به بیهیهك كهلال ههڵدێنا ،به جیرێدك
كه ڕاس لهسهر پوڵهكه دههاته خوار و به قهول مێشێنكهران پوڵهكه دهخوارد .یا له سهر سهر كهلالیدهك دیكده دههاتده خدوار و
تهقه لێدێنا و به قسه ئهوان خاوهنهكه دهكوش  ،كه مانا ئهوهبو كه لهو نیبه یاریه وهدهر دهنا.
هیوا نهیدهتوان بهشدار بكا ،بهاڵم زۆر پێخی بو چاو ل بكا و بی چهند سهعاتێك پێیهوه دهخدافاڵ .لده یدهكێك لدهو ڕۆژاندهدا
كه ههوایهك زۆرخیش ههبو ،به دیققه ده یار مێشێن ڕامانو .له پش سهریهوه دهنگێك لهرزۆك هدا كده دهیگدو مامیسدیا گیدان
به اڵ بهدوور ،هیوادارم زوو سهالمهتی به دهس بێنیهوه .ئیزنم دهده چهند قسهیهك له خزمهت دا بكهم.
كه ئاوڕ دایهوه حهسهنه زهرد بو .خی كوشم ههڵێنابوو حاڵهتێك گیتبو كه ئهگهر نه ناسیبا زۆر بهزهیی پێددا دههاتدهوه .هیدوا
به دیین زۆر توڕه بو ،تێ ڕاخوڕ  ،حهسهن بڕۆ دوور كدهوهو قده ڕوو لده جێیدهك مهكده ئدهمن لێدبم .كدوڕه جارێدك خدیم بدی وهخدی
ناگییێ و فیشهكێك به دم و لهوسهیهوه دهنێم و ئهگهر جاران بهدم و لهوس تی له زینددان سداواك دهكدیام ،ئدهوجار دیسدان لهسدهر
دم و لهوس تی له زیندان  ،دهكیێم ،بهاڵم ندهك زینددان سداواك ،بدهڵكو زینددان حیدزب كده ئیدد زۆرم پێنداخی دهبد  .زینددان
كیان له الیهن ساواكهوه شاناز بو ،بهاڵم زیندان كیان له الیهن حیزبهوه  ،یا نیشانه سدهرهڕۆییه ،یدا نیشدانه خهیانهتده .ئدا،
حیزب هێنده بهخشندهیه ،دهنا دهبو ئێسیا ئهتی له زیندان دابا .
حهسهنه زهرد دهلهرز و دهپاڕایهوه ،مامیسیا گیان ئهمن تیبهم كیدوه  ،هاتوم لێم قهبوڵ كه ببمه خزمهتكار حیزب و بده كومییده
ئێیه بڵێ وهك ئهندام وهرم گین و تهئیدم كهن ببمه پێشمهرگه.
هیوا هێنده دیكه توڕه بدو .ئدهو دمده داخده ،مامیسدیا ،مامیسدیا

دانداوه .مامیسدیا چد  ،ئدهمن فهقێلده تدهواو ندیم .پاشدانیش

شوكی خوا بكه حیزب نه گیتو به سهزا نهگهیاندو  ،ئهندام یا پێشمهرگه چ ؟بڕۆ له ماڵ خی دانیشه حیزب جاسوسد بدی
چیه ،خی ئیشاڵاڵ جاسوس له سهر خهڵكهكه خی دانان  .حهسهن ههر دهكڕوزایهوه .ئاخی هیدوا دهنگد دا ،بدڕۆ لده ئێخدهم بدهوهو
ئهزیهتم مهكه تا دوو پێشمهرگهم بان نهكیدوون قدیڵ بهسدی كدهن .حهسدهن كهسدان وهك تدی خدائین ئهگدهر بدش بهخشدیێن ،نداب
حیزب سهف خییان پ ژهنگاو بكا .بڕۆ جارێك دیكه به دهور و بهر من دا نهیه  .حهسهن وهك شدولك لده دهمد بدده وهرگدهڕاو
ڕۆی و ب ئهوه ئاوڕ بداتهوه له چاوان وون بو.
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ئهو خهڵكه ئاگا ل بو ،ههمویان به قوربان و سهدهقه هیوا دهبون كه زۆر قاتیعانه وهاڵم خیفیۆشێك داوهتهوهو له دهور
خی دهر كیدوه.
چهندا قسهیهك نه نێو ئاپیرا خهڵكهكهدا باڵو بونهوه.
 دهبهرزار میم كاك هیوا گیان ،بهڕاسی حیزب دهب ئهوسهگانه سهزا بدا ،نهوهك له ڕیزهكان خی دا ڕایان بگڕێ. ئهوه ڕۆژێك جاسوس كید ،قه له ڕوو ناكهوێ .بهڕاسی ئهوكابیایه چین ڕوو ها بێ و ڕوو بدهڕوو كداك هیدوا قسدان بكدا.ئاخی ههر بیخی نهبو كون به كون دهگهڕا بزان له كوێ یه تا به گیت بدا؟
 حیزب قه ناب ڕێگا بدا ئهو خیفیۆشانه پهڕ وباڵ بگینهوه. كوڕه حیزب هێنده بهخشندهیه بێیدام كدیدوه ،ئدهوهتا كدابیا وهخید خدی ڕێبدهرێك گدهوره وهكدو مدهال ئداواره بدی عهجدهمان لدهتهڵه هاویش  ،كهچ قی و قن لده مداڵێخی دانیشدیوه .ماوهیدهكیان گدی و ئازادیدان كدید.خیزگده هدهمویان وهك كداك هیوابدان و
ڕوویان نهدابا بهو خائینانه.
مانددهوه هیددوا لدده مالددهوه چهندددمانگێك كێشددا .ههرچهنددد بدده مانددهوه لدده نێددو بنهماڵهكدده دا زۆر خیشددحاڵ بددو ،بددهاڵم وهڕهز
هاوڕێكانیش كیدبو .شیێك دیكه كه زۆر ئازار دهدا ئهوهبو كه لده زووربده ناوچدهكان ڕژیمد مدهالیان هێیشد هێندابو .زۆر بداس
لددهوه دهكددیا كدده كیمددهڵێك زۆر زنجیددی لدده مددل كدده ههركامددهیان كلیلێكد بهههشددی بدده زنجییهكددهوه لدده مددل دایدده سددازمان دراون و لدده
هییشهكان دا بی سهر كوردسیان بهشدارن وله هدی ناگهڕێندهوه چونكده وا گیشدكیاون كده ئهگدهر بكدوژرێن ڕاسدیهوخی دهچنده بهههشد و
ئهگهر سهریش كهوتن ئهوا كیمهڵێك كافی و دژ شیڕشیان له كیڵ شیڕ كیدوهتدهوه .هدهروهها خهبدهر دادگدا چهندد دهقیقهییدهكان
خهڵخاڵ دهها كه له شاره داگییكیاوهكان به كومهڵ الوان كورد ئیعددام دهكدا .هیدوا بدهوه زۆر ناڕهحده بدو كده نداتوان بچد ولده
گهڵ هاوڕێكان بهرگی له خاك و خهڵك كوردسیان بكا.
شانس هیوا لهوهدا بو كه گوندهكهیان زۆر له سنورهكان ڕۆژههاڵت كوردسیان له گهڵ باشور كوردسیان نیزیك بو ،ههرچهندد حیدزب
دهسیور دابو بییندارهكان راگوێزن بیئهودیو سنور تا نهكهونده بهردهسدی ڕژیدم ،بدهاڵم هیدوا مدهجبور ندهبو لده سدنور ئداواب چونكده
گوندهكهیان شهڕ نهگهیشیبییه وههركاتێكیش خهتهر نیزیك بایهوه ،دهییوان به شهوێك له سنور دهرچ .
لهگدددهڵ ئدددهو خهبدددهره ناخیشدددانه زۆر جددداریش خهبدددهر سدددهركهوتن پێشدددمهرگه دههدددا  .دهسدددیه پدددارتیزان پێشدددمهرگه خدددی لددده
سهنگهرهكان دوژمن ڕۆ دهكید وبه خێیاید دهسدی بهسدهر بنكدهكانیان دا دهگدی  .لده هدهمو بدهرهكان شدهڕ پێشدمهرگه هێیشد دهبدید
وئاور له بن پێ دوژمن دا دهكیدهوه .سهربازان ئیمام كلیلهكانیان فڕێ دهدا وههڵدههاتن ،یا خییان تهسلیم دهكدید و حیدزبیش بد
ئهوه له گوڵیان كاڵیی پ بڵ بهتایبه سهربازهكان ئازاد دهكید .ڕژیم فشدارێك زۆر بدی هداتبو ،بییده لده مداوه سد ماند دا
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تهسلیم بو و ڕایگهیاند كه ئامادهیه لهسهر ویسیهكان كورد وو و وێژ له گهڵ نوێنهرانیان بكا .ئهو شهڕه كه به شدهڕ سد مانگده
ناوبانگ دهركیدبو كیتای ها و وو و وێژ له نێوان ههیئهت نوێنهرایهتی خهڵك كورد وحكومه دهسدی پد كدید .هیدوا زۆر بده
هیواوه دهیڕوانیه ئهو ئاڵ و گیڕانهو بهرهبهره ههسی بهوه دهكید كه بهرههم خوێن شههیدان و ڕهند و تێكیشدان خدی و هدهزاران
كهس دیكه به چاو خی ببین  .ئهو دڵخیشیه زۆر یارمهت بهوه كید كه زوو بیینهكان سداڕێژ بدن و خدی بدی ئهركدهكان داهداتو
ئاماده بكا.
بییه نامهیهك بی كیمیسیین تهشكیال نوس و ئامادهی خی بی ئهرك تازه ڕاگهیاند.
پاشماوهیهك وهاڵم هاتهوه كه نوسیابو خیشحاڵین بهوه كه لهشسداغی بدی گهڕاوهتدهوه و لده خدی ڕادهبیند دهسد بده كدار حیزبد
بكهیهوه ،بهاڵم ئامیژگاریمان ئهوهیه جارێ فشار بیخی نهیهن و چهند مانگێك دیكه ئیسڕاحه بكه تا به تهواو هێدز دێیدهوه
بهر و ئهوكا پێویس به پیسكیدن به ئێمه ناكا ،وهره ئێیه تا پێكهوه بییێك له كار داهداتو بكهیندهوه .ههرچهندد وهاڵمهكده
بهدڵ نهبو ،بهاڵم نهیویس قسه له قسه بهرپیسان بكدا و بڕیدار دا تدا سدهرهتا بدههار لده مداڵ پشدو بدداو دوا ئدهوه یهكسدهر
بڕواتهوه بی جێگا كارهكه  .ئهو ڕۆژانه كه بێكار له ماڵهوه بو ،سهر ل ئهسدیور دهبدو .چهندد سدهعاتێك بده كوتێدب خوێندندهوه
تێپهڕ دهكید .هێدێك جاریش یارمهت باب دهدا له پێڕاگهیشین بده ئاژهڵدهكانیان و شدكاندن دار بدی سدیبهكهیان .بدهاڵم مدام هیمدهر
لێ توڕه دهبو و دوور دهخسیهوه.
ڕۆژێك به بیی داها كه دهورهیهك فێیكیدن زمان كورد دان بی ئهوانه كده ندازانن بده كدورد بخوێنندهوهو بنوسدن .لده ڕۆژێكد
جومعه دا كه هدهمو خدهڵك دێد خییدان و سد گوندد دهور وبدهریش لده مزگدهوت دێد ئدهوان كیدهبوندهوه بدی كیدند ندوێژ جومعده،
بڵینگی بهدهسیهوه گی و بانگ كید ،هاووهاڵتیان ،بهڕێزان لده سدپهین ڕا دهوره فێیكیدند خوێندندهوهو نوسدین بده زمدان كدورد
دهس پێدهكهین .ههركهس ده ههوێ بهشدار بكا ،تكایه دوا نوێژ جومعده بێیده حدوجیه فدهقێكان و نداو نوسد بكدا .دهورهكده
حهوتو دوو ڕۆژه له بدهیانیان جومعده سدهعا ندی بدهیان بدی مداوه دوو سدهعا و ئێدواران شدهممو سدهعا سدێ ئێدوارێ دیسدان
بیماوه دوو سهعا .
دوا نوێژ ههین دهیان كهس ناویان بی دهوره زمان كورد نوس وهیوا له مهدرهسه گوندهكدهیان پدیلێك زمدان كدورد كدیدهوه.
لهو پیلهدا له الو پازده ساڵهوه تێیدا بو تا تهمهن پهنجاساڵه.
هیوا دڵ زۆر پێخی بو بهگدهرم خدهریك فێیكیدند قوتابیدهكان بدو .پداییز پیدی ببدو و خدهریك بدو بده تدهواو سدهرما دادههدا .
باڵندهكان له لوتكه

چیا دههاتنه خوار و ڕوویان له دهمچیم دهكید .مهڕومااڵ هدهمو لده ئاغدهاڵن كیابدون و شدوان و بێییدهكان

هاتبونهوه نێومااڵن .خهڵك خهریك تفاقدان به ئاژهڵهكان وخاوێنكیدنهوه تهویلهكان بون .دوا ئهوكارانه سهر كان ژنان پڕ
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دهبون له ژن و بهر دهرگا مزگهوتیش كه سهكییهك گهوره لێكیابو ،پڕ دهبو له پیاو بهساڵداچوو.
كات هیوا به خیش و ئاسودهی تێپهڕ دهبو .ههم به ماڵ ومنداڵ ڕادهگهی و ههم به فێیكیدن خوێندنهوهو نوسدین زمدان كدورد .
زسیان به تهواو سهر وهدهرنابو .دوندو قهدپاڵهكان بهرگ سپیان پیشیبو .بهرهبهره زوقدم دادهگدهڕابی ناوگوندد و بدهفی زهویدهكان
دهوروبددهر گونددد سددپ دهكددید .گوندنشددینهكان بددی ئددهو وهرزه خییددان ئامدداده كیدبددو .زمهددهڕ زسددیانیان عمبددار كیدبددوو تفدداق مددهڕو
مااڵتیان دا كیدبو .ههروهها سوتهمهن بهش زسیانیان هێنابیوه ،كده بییید بدو لده دار سدوتاندن و هێنددێك ندهو بدی چیاكانیدان.
زمههڕ بییی بو له ئارد،ڕۆن ،بین  ،پهتاته ،پیواز ،نیسك ،نیك ،ما  ،گوڵهدان ،تڕخێنه ،ساوهر ،قهند ،چا ،و زۆر شی ووشدك
دیكه بی ڕهتكیدن زسیان .تفاق مهڕو مااڵتیش بییی بو گهاڵ داران ،گیا ووشك كیاو ،جی ،گوێن و كا.
سهرگهرم گوند نشینهكان له زسیان دا ،تهبكه دانان(كه تهخیهیهك پان بدو كده چهنددین داو كلكد ئهسدپیان تێددا چهقانددبو وبده
شددێوه ئاڵقدده داوی د ڕاسددییان كیدبونددهوه و بددی باڵندددانیان دادهنددا و هێندددێك كدداوكی وگددهنمیان لهسددهر ڕۆ دهكددید .باڵندددهكان بددی
چنینهوه دانهوێڵهكه دههاتنه سهر تهخیهكه و ههركهدههاتن بفڕن القیان به داوهكانهوه دهبو و له سهر تهخیهكده فڕهفڕیدان دهكدید.
مێید منداڵهكان كه چاویان به فڕهفڕ باڵندهكان دهكهو به پێكهنین و شادیهك زۆرهوه و بهغار خییان دهگهیاندن و دهیان گیتن.
هیوا زۆر كهیف به دیین ئهو دیمهنه خیشحاڵیه منداڵهكان دهها  .له ڕۆژێك زسیان دژواردا كه بدهفی كیاڵنهكانیشد پدڕ كیدبدو،
ههل منداڵهكان بو تهبكه دانێن ،چونكه باڵنددهكان هدی خواردنێكیدان دهسد نهدهكدهو و هدهر كده تهبكدهكانیان دهد خێدیا خییدان
پێدا دهدا و پێوه دهبون .لده یدهكێك لدهو ڕۆژاندهدا كده بدهفیێك زۆر بداریبو ،بدهرهو زهویدهكان دهوروبدهر گوندد ڕۆید و چدو لده بدن
پهسیوێك بهدیار ئهو مندااڵنهوه ڕاوهسیا كه تهپكهیان دانابو و به دیاریهوه ههڵدهلهرزان .منداڵدهكان لیباسدێك ئدهوتییان لهبدهر دا
نهبو .به ش زۆریان سهرچیكیان دڕابو و كهشكهژنییان بهدهرهوه بو .هدهمو چڵمیدان پێددا هداتبی خدوار و ههڵدهلدهرزین ودهسدییان لێدك
دهسون وفویان له دهسی خییان دهكید تا دهسییان نهچ و قامكیان بیوان شد بگدیێ .یدا وهك لده كدوردهوار دا دهڵدێن قامكیدان گدی
بكددا .بددهو حاڵدده كاتێددك چوێلهكهیددهك ،یددا كیتیێددك بدده تهپكهكهیانددهوه دهبددو ،ههڵدهبهزینددهوهو بدده دڵ پێدهكددهنین و ههروابزاندده
سامانێك زۆریان پ بڕاوه ،به غاردان باڵندهكهیان دهگی و به ههڵهداوان بی ماڵێیدان دهبدیدهوه .یهكدهم داوا منداڵهكده ئدهوهبو
كه ناب بیكوژنهوه ها ،بیخیم ڕایدهگیم ،زۆر جوانه بیخیم ڕایدهگیم .وهاڵم ئهوهبو ،بڕۆ چهنددانه دیكده بگدیه ،بهشد ڕاگدیتنێش
دهكهن .بهاڵم كه منداڵ سهفهر دووهم دههاتهوه ،له مێژ بو باڵندهكه ،كوژرابیوهو پاك كیابو .ئدهوجار پێكدهنین دهگدیڕا بدی گییدان و
منددداڵ چهنددده خیشددحاڵ ببددو بدده گیتند باڵندهكدده ،ئهوهنددده ناڕهحدده دهبددو بدده كوژرانددهوه  .هیددوا كدده لدده منداڵددهكان ڕامددابو ،زۆر
ناڕهحه دهبو .بیی لهوه دهكیدهوه كه بی دهب بهو زسیانه كهشكهژنی منداڵهكان بهدهرهوه ب  .بی دهب ئهوهنده ههژار بن ندهتوانن
پانییڵێك با لهبهر كهن .به بیچون ئهو ههمو خهتا ژێیچهپیك و داگییكیاو واڵتهكهیان بو .ئهگدهر كوردسدیان ئدازاد بوایده،
سهروه و سامان واڵتهكه به دهس كورد خی دهبو و دهییوان به منداڵهكان ڕابگا.
ئهو ساڵه زسیانێك سهخ و دژوار بو .هیوا له ماڵهوه گیی كیدبو ،چهند كیێبێك ههبون ههمو خوێندبونهوه .سهرگهرم ئهو

181

ژیان و خەبات  -بەرگی دووەم

كالسه كوردیهكه ،هاوكار له گهڵ كومییه ناوچه بی ڕێكخسین شانهكان حیزب و پێكهێنان هێز بهرگی بوون .شهوانه لهگهڵ
ڕفیقهكان  ،بهتایبه سهعیدكهله پێشمهرگایهت هاتبیوه و میڵهت وهرگیتبو كه زسیان له نێدو مداڵ و مندداڵ بد  ،ههرشدهوه لده
ماڵێك كیدهبونهوهو دهیانكیده گیرهو بازێن .گدیهو زۆرجداران لهسدهر خورمداو و پڕتدهقاڵ و شدیین بدو كده لده تدهنیا دوكدان گوندد
جاروبدار دهسد دهكدهو  .الوهكدان خییدان دابده كیدبدو بده سددهر دوو تیمد پێدن كهسد دا كده لده ڕهقابده دابدون .ئدهوان دیكدده
تهماشاچ بوون ،بهاڵن دابه ببون بهسهر دوو دهسیه الیهنگی دا و ههردهسیهیه الیهنگی له یهكێك له تیمهكان دهكید .یاریهكده
بهوجیرهبو كه ده جو گیرهویان ڕیز دهكید و زالك گیرهویهكانیان دهكیدهوه .ئهو تیمه كه نیره بدو بشدارێیهوه كهسدێك تهڕدهسدی
له خی دیار دهكید تدا كهلالیده ك ،گوێزێدك ،مازوێدك یدا هدهر شدیێك دیكده لدهو بابهتده كده بدی شداردنهوهیان داندابو ،بده سدهر
قامكان و زۆر به تهڕدهسی و خێیا له یهكێك له گیرهویهكان باوێ .الیهن بهرامبهر دهبو ئهو شدیه شداردراوهتهوه ببینێیدهوه ،واتده
ههڵ بدا له كام گیرهو دایه .دوا دیینهوه شیهكه ههرچهندد گدیرهو مابدان ،ئهوتیمده ئهوهندده خاڵده وهردهگدیتن .زۆرتدی گدیهو
لهسهر سهد خاڵ دهكیاو ههر تیمێك زووتی سهد خاله بهدهس هێنابا ،بیاوه بو.
هیددوا بهتددهواو لهشسدداغ خددی بهدهس د هێنددابیوه ،لدده نێومدداڵ و لدده گونددد ههسددی بدده ئاسددودهی و سددهربهرز دهكددید .لدده گددهڵ
هاوڕێكان سهردهم منداڵ له دێ دا خیش رادهبوارد و له بار سیاسیشهوه ههسی به ئارام دهكدید .زۆریدش بدهوه دڵخدی بدو كده
ژیددان ئاسددای خددی دهكددا ،بدده ژن و منددداڵ رادهگددا و دایددك و بدداب و خوشكیش د دڵخددی دهكددا .بددهاڵم دهش د زان د كدده ئددهو شددێوازه
خهباتكیدنه ب كیتای نییه و بهسهر دهچ و مهجبوره بی بهڕێوهبیدن ئهركێك كه لده بدههاردا پێد دهسدپهردرێ دهسد لده ماندهوه
زۆر له گوندهكه خییان ههلبگیێ و دیسان له بنهماڵه داببڕێ.
شیخهسیڵهكان بهرهبهره دهتوانهوه .داران چیۆیدان دهكدید و قدهدپاڵ چیاكدان خداڵ بهڵدهك دهبدون .كانیاوهكدان دهبوژاندهوهو ههاڵڵدهو
بهیبون له بن بهفیدا سهریان وهدهر دهنا .هیوا لهسهرههڵدان بههاردا دوو ههسی جیاواز ههبو .له الیهكدهوه بدهرهو وهرز ڕازاوه
كوردسددیان هددهنگاو دهنددا و دڵد فددیاوان و خیشددیی دهكددیدهوهو لهالیددهك دیكددهوه نیگددهران لدده سددهرههڵدانهوه شددهڕ و كێشدده لهگددهڵ
حكومهت تازه كه تا له بههار نیزیك دهبونهوه زۆرتی بین شهڕێك تازهدهها و له ههمو الیهكهوه نیگهرانیدهك زۆر هدهبو ئدهویدان
ناڕهیه دهكید.
سهرهڕا ئهوانه دهیویس له خیشیهكان سهرهتا بههار له گوندهكهیان كهڵك وهرگیێ و لهگهڵ الوه كوڕ و كچدهكان بدهرهو دامێند
چیاكان ههڵكش  ،ڕێواس و گژ و گیا بههار كیكاتهوهو له سهركانیاوهكان نان و هێلكه و پن بخوا .بده بدهفیاو لده كهتییده ڕهشد
دا چا لێن و به پیلوان كارگان ببیژێن  .له پێدهشیهكان دا ڕهشبهڵهك كوڕ و كج جوان ئاوای ڕێكخا و دوا ماندوبون له شدای
دوایین شهڕهتیپ بهفیینه ساڵیان له گهڵ بكا .ههر بی لهزه بیدن لهو جوڵده و خواردنده بههاریانده ،ڕۆژێدك ندا ڕۆژێدك الوهكدان
كددیدهكیدهوهو بدددهرهو شددداخهكان بدددهدوا خییدددا دا پهلكێشددد دهكدددیدن .لددده ڕێگدددا بددده ڕیزێكددد ڕێدددك و پێدددك دهڕۆیشدددین و سدددهرهتا
ڕێپێوانهكهیان به سیود ئه ڕهقیب دهس پ دهكید .ههمو خهڵك ئداوای لدهو چاالكیانده هیدوا راز بدوون و شدانازیان بده كدوڕ و
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كچهكانیانهوه دهكید كه بهم شێوهیه كوردایهت تێكهڵ به ژیان دهكهن .كوڕ وكچان ئاوای به خیشیهوه بدهرهوپیی ئدهو بوژانهوهیدهوه
دهچوون و دایك و بابهكانیش كیدهبونهوهو تا له چاوان وون دهبون چاویان ل دهكیدن و شانازیان پێدوه دهكدیدن .هیدوا كده وهدهوا
ئاوای به تهواو گیڕیبو .چاالك جیراوجیر ،خوێندن زمان كورد  ،شاد و ههڵپهرك وهڕێ خسین و بدهزم یدار گدیرهو بداز و
مێشێن ،ئاواییان بهتهواو گیڕیبو له گوندێك كش و ماتهوه بی گوندێك شاداب و خی .
له گهرمده سدهیی و سدهفا بدههار دا بدو كده نامهیدهك لده تهشدكیالتهوه بدی هدا  .لده نامهكدهدا نوسدیابو كده هدهرچ زووتدی خدی
بگهیهنێیه كیمیسیین تهشكیال و ئهرك تازه پێسپێیدراو دهس پ بكا.
چهند ڕۆژێك خهبهرهكه له دایك و باب و خوشك و خێزانهكه شاردهوه ،بدهاڵم نیگهرانیدهك بده نێوچاوانیدهوه دیدار بدو .دایكد هدهر
زوو تێ گهیشیبو و ڕۆژێك قیڵ گی و به شێوهیهك ئامییانه لێ پیس  ،نیگهران چ كوڕم دیسان چ له كهللده دایده .خدهیاڵ
ئهوه نهكه جارێك د بڕۆ و له شهقه بااڵن ده و چهند مانگان نه بینینهوه ،یدا زمدانم الڵ لهسدهر تدهخی نهخیشدخانه بد
بینینهوه .ئهتی ههموشیێك له قهدهر بهڕه خی زیاتی كیدوه و شوكی خوا وهزع كوردانیش باشه ،ئید ڕێد پێندادهم ژنده جدوان
و جحێڵهكه و منداڵه ساواكه بهج بێڵ و وهدوا ههوا خی كهو .
دایه گیان هی نییه ،بیی له وه دهكهمهوه ئهمنیش ئهركێكم لهسهر شانه و له مێژه و زیداد لده حدهد لده مداڵ ماومدهوه .حیزبهكهشدم
چاوهڕوان ل ههم.
بی حیزبهكه كهم نهكیدوه ،زیندان چوو و شكهنجه دراو  ،دهربهدهر بو هاتویهوهو دیسان تێههڵچویهوهو بییندار بدو لده میدند
گهڕاویهوه ،ئید بهس نییه؟ ههمو كوردێك ئهوهنده كیدبا له مێژ بو ڕزگارمان ببو .تازه ئید ڕێگا پ نادهم بدڕۆ  ،دایكد ندابم
بڕۆ و لێ عاجز دهبم.
ده دایه گیان هێنده سهخی مهگیه ،له گهڵ نازدارێ بڕێكمان لێك كدی كهندهوه ،شدامێك خدی سداز كدهن و خوشكیشدم باند بكدهن،
پێمخیشه ههمو خێزانهكهمان له دهور یهك كیبینهوه.
همم به خوا شیێك له بن سهر دایه ،ئهڵاڵ هوممه حافیز.
جا كدوا دڵدێم دێ دڵد بشدكێنم .هدی زارا كچدم وهره بچدی ئدهو كهڵهبابده زهرده بگدیه بدا بیكوژێیدهوه و بدی شدهوێ لده گدهڵ بدیین و
خیرشی ساز كهین .كچ خیم بچی به كچهكه بڵ شهوێ له گهڵ مێیدهكه و منداڵهكان بێن بی ماڵ خیمان.
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زۆر پد نددهچو خوشددك بدده ههناسددهبڕكه هددا و یهكسددهر هیددوا لدده بدداوه گددی و بدده توڕهییددهوه لێد پیسد  :دیسددان چ كددهتنێك
بهدهسدیهوهیه ،پدێم بڵد بده تدهما چد  .بڵێد دهرۆمددهوهو بده ماند و سددااڵن بدهجێیان دێڵمددهوه ،هدهمو سدهرو پیچد خدیم دهڕنمددهوه.
كوردایهتیه دهكه  ،بیكه .بهاڵم له گوندو ناوچهكه خیمان بیكه و حدهوتو چهنددجارێك بد بیندین .خدی جێگدا ئیفییخدار بیمدان،
بهاڵم ئێمه ههرتا ئهندازهیهك تاقهت دوور تیمان ههیه .ئاخی ئهتی تاقانه كوڕ دایكم ،تاقانه كوڕ بدابم ،تاقانده بدیا مدن
و ساحهب ژنێك جوان و جحێ و منداڵێك ساوا  ،چین دهتوان به مانگان و به سااڵن بهجێمان بێڵ  .بهزهیی به مه دا نایهتهوه؟
هیوا :ئهرێ تایفه ژنان بیوان ،پێیان وایه بیاكهتان ،مێیدهكهتان یا كوڕهكهتان بهرگێكه بدی ئێدوه دوورواوه و هدهر دهبد لهبدهرتان
داب  .خوشكم ئهمنیش ئهركم لهسهرشانه و خهڵك چاوهڕوان ل ههم و خی ناتوانم ههر له بن وه دانیشم.
زارا ژن گوێ لهو قسانه بو ،هاته پێش:
ده بڕۆ دیسان چهند مانگان نه بینینهوه ،دیسان دڵمان بییقێنه .ئهوه چهند مانگێكه ،ئهویش به هدی بینداربونیدهوه لده المدان .
دهنا وهك مانگه شهوێ ههر چهندد شدهوێكان لێمدان وهدهردهكهویدهوه ،دنیامدان بدی ڕونداك دهكهیدهوهو دیسدان لێمدان وون دهبیدهوه و لده
تاریكای دا بهجێمان دێڵیهوه.
باشه ژنینه شهوێ بیتان باس دهكهم بهتهما چیم .هێنده ڕهشبین مهبن خی بهتهمانیم بی ماوهیهك درێژ به جێیان بێڵم.
شهوێ دوا نان خواردن بی باس كیدن كه بهیان زووبهرهو جێگا كار وهڕێ دهكهوێ ،بهاڵم ههوڵ دهدا ههر به دوو مان جارێك
سهردانیان بكاتهوهو به حهوتو لهوێ ب .
غهم و پهژاره سهرجهم ماڵهكه داگی  .دایك هیوا قسه بی نهدهكیاو تدهنیا ههناسده ههڵدهكێشدا .خوشدك بد ئدهوه هدی بڵد
فیمێسك به چاوهكان دا دههاته خوارێ .زارا ژن جار و بار چاوێك تێوه دهبڕ و به مانا ئا ،لهبهر تی ،میڕهیهك بدی دهندارد.
مام هیمهر له نكاو دهسی بده قسدان كدید .وهك لده خدهویان ههسدیاندب  ،تدهكانێك داو لده ژندهكان ڕاخدوڕ  .ئدا ژن چینیدان دنیدا
كیدوهته چهرم چوێلهكه  .كوڕه كارهكه ئهوهیه ،تازهتان زانیوه دهب بچێیهوه سهر كارهكه ؟ وهڵاڵ ئهشدههدوبیلال زۆریشدیان ئیجدازه
داوهت  .ئ دهب ڕۆژێك ههر بچێیهوه سهر كارهكه .
دایك هیوا سهربڵیندم بهو كاره تا ئێسیا كیدویهت  ،بهاڵم دهب بدهس بد  ،چیدد نداب بدهجێمان بێڵد  .سد زهعیفده چاومدان لدهو
كوڕهمانهوه بڕیوه و هیواو ئومێدهكهمان ئهوه .مندداڵێك سداوا هدهمو بدهیانیان بدی بداوك دهڕواند  .ئدهو بهشد خدی خزمدهت كدیدوه،
ئهوجار دهب بی ئێمه ب .
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هیوا حهوسهله وهرددانهوه قسه ههمیشهییهكان نهبو بی دایك  ،زۆرجار دیكه شێی و ڕێو هێنابونهوه بی دایكد فایدده ندهبو.
ههربییه كوت دایه گیان ههوڵ دهدهم زوو بێمهوه التان .نیگهران مهبه زۆرم پد نداچ  .دهسدی دایكد مداچ كدید ،باوهشد بده بداوك
داكید ،خوشكهكه ماچ كید و نێوچاوان ژنهكهش ماچ كید .كوڕهكه بی ماوهیهك له باوه كید و دوای دایهوه به دایك  .ساكهكه
ههڵگی و ب ئهوه ووشهیهك دیكه قسه بكا پشی له ههموان كید و ڕوو له دهرگا دهرێ و له ماڵ هاته دهر.
***********

پاژی بیست و یهك

قیناغێك تازه له كار سیاس و حیزبایهت دهسی پ كیدبو .جگه له حیزبێك كه هیوا كار تێدا دهكید دهیان ڕێكخیاو دیكه لده
كوردسیان دا چاالك بون .زۆرێك لهوانه هی فڕیان بهسهر جواڵنهوه كوردهوه نهبو و له بداق ناوچدهكان دیكده ئێیاندهوه هاتبونده
كوردسیان و له شارهكان كوردسیان دا هێندێك الیهنگییان بی خییان پهیدا كیدبو و زۆرتیین خهباتیان دژ حیزب دێمدوكڕا بدو كده
هیوا كار تێدا دهكید .وهك كادرێك حیزب ڕوو له ههر جێگایهك دهكید بهرهوڕوو هێندێك الو دهبیوه كه ههمو قسهكانیان لهدژ
ئهو بیچونه بون كه هیوا دهیان ساڵ تهمهن الوی خی لهسهر دانابون .هێدێك ووشه و زاراوه سیاسیان ڕووبهڕو دهكدیدهوه ،وهك
خددهبات دژ ئیمپییالیسددی  ،دیكیدداتیری پڕۆلییاریددا ،ڕییزیددینیزم ،مددائیئیزم ،سیسددیالیزم كیێكددار و هیددد ...كدده ههرچهنددد پێیددان
ئاشنا بو و پێشیی شی لهسهر خوێندبونهوه ،بهاڵم هی بی نهدهچیوه سهریهك كه چ پهیوهندیان بهسهر مهسهله كوردهوه ههیه و
بی دهب الوان كورد خییان بهو مهسهالنهوه خهریك بكهن.
مانگێك دوا ئهوه كه هاتهوه جێگا تێكیشان ناردیان بی ناوچهیهك گهوره و كیدیان به بهرپیس كومییه ناوچه ئهو دهڤهره.
ههر له سهرهتاوه گیفیێك زۆر ڕوو بهڕوو بونهوه .نهحاوانهوه كادرهكان حیزب له گهڵ یهكیی ،كێشده نێدوان پێشدمهرگه و كدادر،
گیفیه كیمهاڵیهتیدهكان خهڵك،بهربدهرهكان ڕێكدیاوه سیاسدیهكان لهگدهڵ یدهكیی ،ببونده خیركده لده مێشدك دا و خدهویان پد حدهرام
كیدبدو .لدده هددهمویان دژوارتددی چینیددهت مامهڵدده كددیدن لهگددهڵ ڕێكخدیاوه سیاسددیهكان دیكدده بددو .ئددهوان بدده نهفددهراتێك زۆر كهمددهوه،
دهیانههویس دهسهاڵتێك زۆریان ههب  .ههمویان خییان پ له حیزبهكه ئهو زۆرتی بو له حاڵێكدا هی بهرپیسایهتیهك خدهڵكیان
قهبوڵنهدهكید ،بی بهرگی له كوردسیان له ڕاسی دا ههر هێزیان نهبو ،بهكهیف خییان قانون كیمهاڵیدهتیان دادهندا و بد گوێدانده
هی هێزێك دیكه ئیجڕایدان دهكدید .ئدهو ڕێكخیاوانده كده بده زۆر ڕێكخدیاو چدهپ و سهراسدهر بدون خییدان بده نوێندهر كڕێكداران و
زهحمهتكێشان دهزان و به قهول خییان دیكیاتیری پڕۆلییاریایان بهڕێوه دهبید و ئاماده نهبون به هدی كدهس وهاڵم بدهندهوه .هیدوا
دهسد و باڵیشد بهسددییابو بددی وهاڵمدانددهوهیان ،چونكده لدده حیزبددهوه بدده هددهمو كادرهكانیددان ڕاگهیانددبو كدده دهبد لدده گددهڵ ڕێكخددیاوه
سیاسددیهكان دیكدده مددودارا بكددهن و بدده هددی شددێوهیهك لهگددهڵیان نهكهوندده كێشدده ،تهناندده ئهگددهر ئددهوان دژایددهت حیددزبیش بكددهن و
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ڕهفیاریان دۆسیانه نهب  .دیاره ئهو ڕێكخیاوانه به هی شێویهك ڕهفیاریان لهگهڵ ئهندامان دێمدوكڕا دۆسدیانه ندهبو .تهنانده لده
زۆر جێگادا ئهندامان و كادرهكان حیزبیان ئازار دهدا ئهگهر لده گیشدهیهك لده واڵ دهسدی بااڵیدان ههبوایده و بده ژمارهیدهك زۆرهوه
ڕووبددهڕوو كهسددێك یددا ژمارهیددهك كددهم حیزبیددهكان بونایددهوه .ئددهوان دژایددهت لدده گددهڵ حیزبیددان تیددیریزه كیدبددو و بدده وه كدده بدده
حیزبێك بورژوازیان دهزان و خهبا له دژ بورژوازیشیان به بهشێك گیند لده خدهبات خییدان دهزاند  .لده نێدو ئدهو ڕێكخیاواندهدا
كیمهڵه زۆرتییش له گهڵ حیزب مهیداندار دهكید .ئهو كه ڕێكخیاوێك به تیدیر ئێیاند و بده بده دهنده كوردسدیان بدو ،هدهم خدی
وهك حیزبێك ئێیان و ههم خی وهك حیزب كوردسیان دهبین و حهق به خی دهدا كه بی ئیدداره هدهردوك كیمهڵگاكده نوسدخه
تایبددهت خددی بنوس د  .بدده دوو هددی خددهبا لدده دژ حیزب د دێمددوكڕات بدده ئددهرك خددی دهزان د  .هددهم وهك نوێنددهر كیێكدداران و
زهحمهتكێشدان كده لده دژ سددهرمایهداری كده بده بیچدون ئددهوان حیزبد دێمدوكڕا لده كوردسددیان دا نوێنهرایدهت دهكدید و هددهم وهك
ڕێكخیاوێك كوردسیان كه ده ههویس مهیدانهكه له حیزب بباتهوهو به ڕهقیب گهوره خی دهزان .
له گهشیێك تهبلغات دا له مزگهوت یهكێك له گونده پڕ حهشیمهتهكان دا كه ههمو خدهڵك ئداوای و زۆر خدهڵك گونددهكان دهور
و بهریش ل كی ببیوه ،هیوا له میمبهر مزگهوتهوه قسه بی خهڵكهكه دهكید و زۆرتی هان دهدان بدی بهشدداریكیدن لده بدهرگی دا
و كیبوندهوه لدده دهور حیزبهكدده خدی دا .كدده لدده نكداو چهنددد كهسددێك كدده جدل و بددهرگ جیراوجیریددان لهبدهر دابددو ،بدده پێچهواندده
پێشمهرگه حیزب كه زۆرتی لیباس خاكیدان لده بدهر دهكدید ،وهژوور كدهوتن و بدهب سدهالم كدیدن و ئیدزن وهرگدیتن هاتنده سدهرهوه
مزگهو و یهكێكیان پهالمار میكڕۆفینهكه داو له دهسی هیوا دهرهێنا و ڕوو به خهڵكهكه یهك به خی نهڕاند :
ئهوه كه لێیه ڕاوهسیاوه و قسهتان بی دهكا بی خی كوڕه دهرهبهگه ،نوێنهر حیزبێك بورزوازیه و ههمو تێكیشان له دژ
قازانجهكان ئێوهیه ،بی گوێیان بی ههڵخسیوهو بیچ ههڵناسین وهدهر نێن.
غهڵبه غهڵبێك له نێو خهڵكهكه كهو  .ئهو كابیایه كێیه و بیچ هاتوه لێیه شهڕ ساز بكا .كوڕێك الو ههسدیایه سدهرپ و پیسد ،
جهنابیان ك بن؟ ههرنهب خیتان بناسێنن بزانین كێن وا هاتون به ب ئهوه هی نیخێك بی ئهو خهڵكه دانێن ،بهب سدهالم كدیدن
و ئیددزن خواسددین مدداڕ دهدهن بددی سددهرهوه مددهجلیس و میكیۆفددین لدده دهسددی ئددهو بددیادهره دهردێددنن و بدده وه ناوهسددین بهسددهریدا
دهڕشێنهوه .ئهو حیزبه ئێوه باس دهكهن ،حیزب پێشهوایه ،حیزب كیماره ،دهیدان سداڵه بدی گهلهكدهمان تێدهكیشد  .ئده ئێدوه لده
كوێن كاتێك شهڕ دهقهوم و كات دیفاع دێ؟ یهكێك له وانه دهسیه چهكدار وهژووركهوتو ،تفهنگ ڕاس كیدهوه و قینداغهكده
هێنایه خوار و خهریك بو له كوڕه الوهكه بدا كه پێشمهرگهیهك كهڵهگهت چوارشانه كده لده گدهڵ هیدوا هداتبو ،پدهالمار دا و بده
تفهنگهوه ههڵ هێنا ،دوو س خول پێدا و فڕێ دایه بهردهم میمبهرهكه و نهڕاند ئید بهسه .حیزب ئیعدامیشدم كدا هدهموتان بده
جهههندهم دهسپێیم ههر ئێسیا وهدهر نهكهون .هیوا ها و پێشمهرگهكه گی و لێ توڕه بو .مهگهر نازان حیزب پێ سپاردوین كه
دهب لهسهر خی بین و تهحهممو بكهین؟ حهمهگیان لێیان گهڕێ با قسهكانیان بكهن ،بڕوا بكه ههر قسدێك دهیكدهن ،هدهنگاوێك لده
خهڵكه كه دوور دهكهونهوه .به نهرم نواندن هیوا ،كابیا میكڕۆفین بهدهس زۆرتی غییهت وهبهر ها و نهڕاند  ،ئهو چهكدداره
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پێشمهرگه ئێمه به عهرز داداوه له گهڵ خیمان دهبهین و بی حیزبهكهش تهمب دهكهین .هیوا ڕو له كدابیا كدید و بده زمدانێك
نهرم كوت :
بیاكهم ئێمه هی كێشهیهكمان له گهڵ تی و ڕێكخیاوهكه نییه .ئێوهبون ههر به هاتنده ژوورتدان كێشدهتان سداز كدید .داوا كیدبایده
بیخیمان نیرهمان دهدان قسه خیتان بكهن و تهنانه دژ ئێمه قسه بكهن بڕوا بكه هیچمان نهدهگو  .بدهاڵم ئێدوه پدهالمار دهدهن
و سوكایهت دهكهن .ئێسیا قسهكان تهواو بكه و تكا دهكهم بڕۆن .ئهو پێشمهرگه ئهگهر به تاق تدهنیا بد بده ئێدوه نداگییێ،
تازه ئه و خهڵكه دهیبین بهش زۆر حیزبیه و ئهگهر ئهندامیش نهب حیزب خی دهوێ .بیاكهم ئێوه بدی باسد خیتدان ناكدهن و
تهبلیغ بی حیزبهكه خیتان ناكهن ،بی یهكسهر دهچنه سهر دژایهت له گهڵ دێموكڕا .
كابیا هێنده د نهڕاند و كوت نهك تهنیا ئهو به ڵكو دهس و پێ تی دهبهسدیم و لهگدهڵ خیمد دهبدهم .پێشدمهرگهیهك دیكده
كه له گهڵ هیوا بو ،ههر پهالمار دا میكڕۆفینهكده لد سدیاند و چهكهكده لد كدیدهوه .ڕیدش سدپ گوندد و شدوڕا گوندد كهوتنده
مابهین و داوایان ل كیدن كێشه ساز نهكهن و بڕۆن .الوهكدان گوندهكده دهیدان ویسد پدهالماریان بددهن هدهموان چدهك كدهن .بدهاڵم
هیوا زۆر به نهرم و لهسهرخیی داوا كید كه كێشهكه گهورهتی نهكیێیهوه و زۆر دۆسدیانه داوا لدهو چهندد كهسده كدید كده بدڕۆن و
كێشهكه گدهورهتی نهكهندهوه .چدهك دهمڕاسیهكهشدیان لده پێشدمهرگه كده وهرگدی و دایدهوه دهسدی  .فدهرمو بیاكدهم ئێمده هدهردوكمان
كوردین و بیا یهكین ،تكایه ئهو چهكه دژ داگییكهران كوردسیان بهكار بێنه .كابیا به توڕهییهوه چهكهكه وهرگی و ڕۆید و بده
دهنگ بهرز هاوار دهكید ،چهوسێنهر و بورژواز كورد ب یا له نهتهوه فهرمانڕهوا ب هی جیاوازیهك نییه .هیوا كده گییدان لده
ئهوك مابو هاوار كید بیاكهم چهوسێنهر چ  ،وهڵاڵه خیم و بابم و باپییانیشم بهدهس زوڵم ئاغا و كاربهدهسیان دهوڵهتدهوه
كه دهسییان لێك بهسیبو ،سهدان ساڵ نااڵندومانه .ئاخی ئهمن بهدبدهخ و چهوسداندنهوه خدهڵك .كدابیا ئداوڕ دایدهوه ،ئدهد بده
ڕانك و چیغه تازه و سهر شكڵ ڕا زۆر دیداره كده كدوڕه هدهژار  .ئدهوه نییده هدهمو دهسدی قهڵشدیون .هیدوا پێكدهنین بده قسدهكان
ها  ،جا بیا خیم دهسیێك لیباسیشمان پ ڕهوا نابین ؟
كابیا له دهرگا مزگهو ڕۆیشیه دهر و ئهوان دیكه به دوا دا .خهڵكه كه وێكڕا ،ال حوله وهال قووهته .ئیخه ئهو گێچهڵهشمان
له كیڵ بیوه.
هیدوا لده نێدو كیمدهاڵن خددهڵك دا جێگایدهك باشد بدی خددی پهیددا كیدبدو ،زۆریدان خیشدهویسد  .بددی ههرجێگایدهك دهچدو بده گددهرم
پێشوازیان ل دهكید .نهرم و لهسهرخیی ئهو دهنگ دابیوه ،ههروهها ئازایهتیهكهش ئهوهنده دیكه خیشهویسی كیدبدو .ئدهو هدهر
تهنیا كادر نهبو ،بهڵكو پێشمهرگه و یارمهتیدهر كیمهاڵیهتیش بو .له ناوچهكه خییان شهڕ قهومابا ،فهورهن لده پدێش هاوڕێیدان
پێشمهرگهیهوه ،له ڕیز پێشهوه بدهرگی بدو .ئدهو توانیبدو لده ناوچده ڕێكخیاوهید خدی دهسدیهیهك باشدیش لده هێدز بدهرگی
دروس بكا .ههركا دوژمن هێیش دێنا بهخی و بهشێك با له هێز بهرگی دهچو بی سهنگهر و بهشهكه تییش دادهنا بی بنكده
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و ڕێكخیاوهكان حیزب و پشی جهبهه و تهداروكات پێشمهرگهكان .ئهو له ڕاسی دا له ههمو بوارهكان دا بهشدار دهكدید و نهخشد
ههبو .ههربییه هێز پێشمهرگه ڕێزێك تایبهتیان بی ههبو .سهرقاڵیهك زۆر بهسدهر هیدوادا هداتبو .لده الیدهك بده گیدیو گیفیده
تهشكیالتیهكان ڕادهگهی و له الیهك دیكهوه گیی و گیفیه كیمهاڵیهتیدهكان بدهرۆكیان گیتبدو .هدهر لدهو كاتدهدا سدهرقاڵ ئیرگدانیزه
كیدن بو ،بی كینفڕانس ناوچه به مهبهسی ههڵبژاردن نوێنهر بدی كدینگیه حیدزب .قدهرار بدو بده زووید كدینگیه پێنجدهم حیدزب
بگییێ .ڕێ و شوێن دیداریكیابو بدی گیتند كینگڕانسده ناوچهییدهكان .ئدهویش گیفید زۆر بدو .كد دهبدو بهشددار بكدا و كد نداتوان
بهشدار بكا له ئاییننامهیهك دا هاتبو كه له الیهن كومییده ئامدادهكیدن گدینگیهوه ئامدادهكیابو .هیدوا هدی نهخشدێك تێددا ندهبو.
بهاڵم لهو ناوچهیه ئهو كار تێدا دهكید زیاتی له ههشیا له سهد خهڵكهكه خدی بده حیزبد دهزاند و پێد وابدو دهبد لده هدهمو
كیبونهوهو چاالكیهك حیزب دا بهشدار ب  .بهش زۆر ئهو خهڵكه له بناغهدا بهپێ پێڕهو حیزبهكه ئهندام حیدزب نهبو،لدهوه
گهڕێ كه تهنانه ئهندامان حیزبیش ههمو نهیان دهتوان له كینفڕانس دا بهشدار بكهن .ئه دهبو چین ههم كارهكه بكهن و هدهم
خهڵكهكه دڵگیان و ناڕاز نهب له حیزب .بی ئهو مهبهسیه بده فكدی داهدا چهنددین كیبوندهوه كدیاوه لده ناوچده دا پێدك بێدنن و
ههمو ئهندامان و الیهنگیان حیزب بان بكهن بی ئهو كیبونهوانه .لهوێ دا باسێك له كدینگیه بكدیێ و پیسدیار لده خهڵكهكده بكدیێ
كه چاوهڕوانیان چییه له كینگیه داهاتو .دوای پێیان ڕابگهیهنیێ كه ئهو بیچونانه ئهوان دهچ بی بهڕێوهبهران كینگیه .ئدهوه
كاتێك زۆر هیوا و هاوكارهكان گی و س مانگ پێچو كه وهبیی هاتهوه قهول به ماڵهوه دابو له ماوه مانگێك دا سدهریان لد
بدا.
بهوهبییهاتنددهوه قددهو و بهڵێنددهكان بددی سددهردان ماڵددهوه ،نیگددهران زۆر بددو و نامهیددهك نوسدد و داوا دوو حددهوتو میڵددهت
حهسانهوه كید .به لهبهرچاوگیتن ههڵسوڕان و ماندوو بون  ،ههمیشه داوا حهسانهوه به ئهرێن وهاڵم دهدرایهوه .كهچ لده پدڕ
خهبهرێك بی ها كه هێی كیاوهته سهر یهكێك له گوندهكان ناوچه تهشكیالتیهكه له الیهن كیمهڵێك له كهسدان جینایدهتكار
دژ كورد و بهسی و پاسدارهوهو خهڵكهكه كیمهڵكوژ كیاوه .هیوا دیسان میڵه و حهسدانهوه لدهبییچیوهو بده ههڵدهداوان لده گدهڵ
كیمهڵێك پێشمهرگه و هێز بهرگی خی گهیانده ئهو گونده و كاتێك گهیشی جینایهتكاران خدهڵك گوندهكدهیان لده گدیمێك خدوێن
دا بددهج هێشددیبو .ژن و منددداڵ و پیددی و الو هددهرچ بهردهسددییان كددهوتبو شددهڵیاغ خوێنیددان كیدبددو .تهناندده ڕوحمیددان بدده مددهال
ئاواییش نهكیدبو كه قوڕئان بهدهسیهوه ،بهرهو پیییان چو بو تا داوایان ل بكا ڕوحم به خهڵك بێیاوان بكهن و دهس له كوشدیار
به كیمهڵ ههڵگین .مامیسیا ئاوای به شێوهیهك زۆر جینایهتكارانه سهر له الشه جیا كیابیوه .لده هدهمو الیهكدهوه جدهنازه ژن
و منداڵ و به ساڵداچو كهوتبو .وادیار بو ئهوانه به هیوا ئهوه جینایهتكاران ڕوو دزێویان لهوان نهب و به دوا پیداوه الوهكدان
دا بگهڕێن ههوڵ ڕاكیدن و دهربازبونیان نهدابو .ههروا بزانه بی ئهو گونده ڕۆژ مهحشهر دهسی پ كیدوه .كهم خانو هدهبون وێدیان
نددهكیابن و هددی ماڵێددك نددهبو تددااڵن نددهكیاب  .كوشددیارهكهیان زۆر بدده شددێوهیهك وهحشددیانه ئددهنجام دابددو .دهبددو ئددهعزا بددهدهن
شههیدهكان كی بكهنهوه تا جهنازهكان بی به خاك سپاردن ئاماده بكهن .بهشدێك لده شدههیدهكان بده تدهور شدههید كیابدون .دیمدهنێك
ئهوهنده تیسناك و ناخیش ههبو كه هیوا ئهژنی نوشیانهوهو هاوار كید ئهمانه چ جیره دوژمنێكن ئیاله  .چ داخێكیان لدهو گهلده
مه ههڵگیتوه .ئێمه چ خیاپهیهكمان بی ئهوانه ههبوه خوایده .تدا زینددوهكانیان دییدهوهو ئارامیدان كیدندهوهو شدههیدهكانیان بده خداك
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سپاردن ،حهوتویهك پێچو .له ڕێگا گهڕانهوهدا نامهیهك پد گهیشد كده بده نداو خوشدكهكهیهوه نوسدیابو .گلدهی لێكیابدو كده بدی
بهڵێنهكه شكاندوه و كه دهگهڕێیهوهو له نیگهران دهربازیان دهكا.
له گهڕانهوهدا بڕیار دا سهرێك له ناوهند حیزب بدا ،ههم هاوڕێكان ڕاگهیاندن بهسهر بكاتهوهو ههم له گهڵ تهشدكیال هێنددێك
ش باس بكا .نهزهر وابو كه دوا گهڕانهوه له وێ سدهرێك ماڵدهوه بداتدهوه .لده نیزیدك پیسدگه و لده دهشدیاییهك دا كده دهكهوتده
پێش پیسگهوه شاییهك زۆر به شكی له حاڵ بهڕێوهچوون دابو .ڕهشبهڵهكێك بو ههر مهپیسه .هیوا سدهرێك ڕاوهشداند ،بییده دهڵدێن
ژیان و خهبا پێكهوه درێژه ههیه .خی تێڕۆكدید و گدهڕێك چداك ههڵپدهڕ  ،زووربده هاوڕێكدان لده گێدڕ شدای دابدون .پاشدان
هاته دهر و یهكسهر به دوا دا هاوڕێكان ڕاگهیاندن هاتنه دهر .شای سسییهك بهرچاو تێكهو  .بهاڵم شاییهك دیكه دهسدی پد
كید .هاوڕێكان هیوا لێ كبونهوه و به فشقیا و پێكهنین دهسییان گی  .وهره هیوا شای میدن تیمدان ندهگیتوه .هیدوا قسدهكهیان
پ سهیی بو .وهڵاڵ خی ڕاس دهكهن ،به ههزار حاڵ له میدن ڕزگارم بو .یهكیان ههڵ دایه ،ههتیوه دێهاتیه مدهنزورمان ئدهوه ندهبو.
ههر ئێسیا میدو  ،بهاڵم بی كات میدنهكه ئێمه لهوێ نهبوین.
ده تێم بگهیهنه ،كیمان  .ههركهس به هیوا گوتبایه دێهات  ،ئهویش پێ دهگو كیمان  .بابه ت بگه ئێمده بدهو كهسده ژن دێند
دهڵێین مید .میدن فیزیك نا ،ها ،میدن الویهت و چاالك  .بی هدهتیوه ئێسدیا ئدهتی خدی پد لده مدن چداالكیی و الوتدیه؟ خدوێڕ
ئێسیا چاوێك ههڵیهكێنم ،س چوارێكان وهدوا خیم دهدهم .ئهتی ئهگهر هێنده الو و چاالك بدڕۆ یدهك دانده سداز كده .هیچد لده
دهس نایه ،فشه به ئێمهمانان دهكه .
ههتیوه وس به دهڵێ حهو مێش له دارێك دا دیونهوه ،كهیفم ل ب ئد وهك تدی هدهر گهسكانیشدم لده دواوه ناكدا .بدهاڵم جدارێ
نامههوێ بمیم ،دهنا ئهوه ڕێیهكهو له ههمومانه .ئهوهش پ بڵێم ئهو قسه ئ من نییه ،ئهگهر بزاند كد وا گوتدوه ،هدهر نداوێی
بڵێ وا نییه .چونكه ئهگهر حیكمدهتێك تێددا ندهب ئدهو كهسده قسده وا ناكدا .ده بیكده بده قسده فهیلده سدو و ڕێبدهران ،یدهك
نهشارهزا ب دهڵ كاك دوكیور ئهو قسه كیدوه.
هاوڕێكه له سهر گاز پشی كهو به پێكهنین  ،ههتیوه دهڵێ كهڕامهت ههیه ،ئهرێوهڵاڵ ڕاس كاك دوكیدور وا دهفدهرموێ .دهجدا
هی قسهم نییه و میدووم.
ئێسیا لهوه گهڕێن ناچنهوه سهرێ ،نایهن چایدهكمان بددهن  ،خدی ندههار خدوراوه و كدات شدامێش ندههاتوه ،بده خدوا لده سداڵین ،
تورێكیشمان دهس ناكهوێ .یهكیان ههڵ دایه ،ئاخی بییه دهڵێم دێهات  ،ئێسیا چ كهرێك ئهو كهسك و سوره بهج دێڵ و ب چا
بدا به جهناب ؟ كاكه ناڵێم ئهتی بهجێ بێڵه ،یهكێك لهو ههتیوانه بنێیه ،ئهتی زۆر ل درهن بوه ،بمێنهوه بهڵكو خوا ڕوحمێك
پ بكا و توش كا بهڵكو وهك ئێمهمانان بیخی ڕاحه بمی .
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به پێكهنین و فشقیاتهوه سهركهوتن بهرهو جێگا كوڕهكان ڕاگهیاندن .شهوێك لهگهڵ كوڕ و كچهكان ڕاگهیاندن بده قسده خدی و
فشقیا ڕایان بوارد .بهیان كه ههسیان و چون ساڵین و سوبحانهیان وهرگی كه و ههوایهك زۆر مدا بهسدهر دۆڵد دێمدوكڕا دا
زاڵ بو .ههركهسد چداو پد دهكدهو دهتگدو تهنهكهیدهكیان خدیڵ بهسدهردا كدیدوه .هیدوا خورپده لده دڵد هدا و زۆر بدهو كده و
ههوایه ناڕهحه بو .ههركهس دهد ب زهوق و خهماو بو .لهو دۆڵهدا كده دهیدان خدانو جێگدا كدار بده بدن كهندهاڵنهكاندهوه سداز
كیابون و بهیانان خهڵكێك زۆر له خانوه یهك ژوورهكانیان دههاتنه دهر و به دۆڵهكهدا بهرهو خانوه كدهمێك گدهورهتیهكان دهڕۆیشدین
كه جێكا كدار و تێكیشدانیان بدو ،هدهمویان لده ژێدی بدار غدهم و پدهژارهدا چدهماوه دیدار بدون .دهسدییان شدیڕ ببوندهوهو هدهروا بزانده
دهسهاڵ یا هێز خڕ كیدنهوه دهسیهكانیان نییه .هیوا به حاڵهتێك پیسیار ئامێزهوه لێ دهڕوانین و هیچ بی نهدهگوتیان.
یهكێك له هاوڕێكان كه باش دهناس لێ نیزیك بیوه و پیس  ،كاك هیوا دهڵێ هیچ نهبیسیوه ،وا بهسهر سهرسوڕمانهوه چاومدان
ل دهكه و پیسیار له قوڕگ دا گیی كیدوه.
كاكده گیددان بهڕاسدی بددیم پیسددیار بدو بددیچ هددهموتان دهڵێد خیڵیددان بهسددهر دا كدیاوه ،هیددوادارم هیچد خدیاپ نهقددهوماب  ،بددهاڵم
بهڕاسی دڵم خهبهر زۆر ناخیشم پ دهدا ،ههرچهند نازانم چ قهوماوه.
كاك هیوا یا نه زانیوه دوێن گهورهتیین فهرمانده هێز پێشمهرگه حیزب به خی و چهندین قارهمان دیكدهوه ،بدهر تیپبداران
دوژمن كهوتون و شههید بوون؟
كاكه دوێن كه من هاتم شای و لیغان بوو ههمو كهس شاد و به كهیف بوون.
بهڵ ڕاس دهفهرمو دوێن ڕێبهرایهت حیزب دهسیور بهوانهدا كه زانیبویان مهسهلهكه ئاشكیا نهكهن ،تدا شداییهكه تێدك ندهچ و
بیهێڵنهوه بی ئهوڕۆ.
یان ڕێبهرایهت حیزب كارهساتێك ئاوا دهشارێیهوه بی ئهوه شای تێك نهچ .
بهڵ كاك هیوا بی حیزب ئێمه ژیان و خهبا پێكهوه دهڕۆن و ناكیێ بی یهكێكیان ئهو دیكه تهعییل بكه .
بهخوا دهسیورێك جوانه ،جا با شاییهكه وه دوا كهوتبا ،چ دهبو.
كاكه بهوه شههیدهكان دهگهڕانهوه؟
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نا ،بهاڵم بڕێك سوكنای دڵ دهها  ،هیوا له پڕمه گییان دا ،ههرچهند ڕاسیه تازه شههیدهكان نهدهگهڕانهوه .له ڕاسی دا ئهگدهر
پیاو تهسلیم ههس نهب  ،ههروایه ،ژیان ڕاناوهسی  .ههرچهند عهزیزانیش له دهس بده  ،مهجبور درێژه به ژیانیش بده .
لهوه گینگیی دهب خی ڕاگی ب تا بیوان ئاوات شههیدهكان وهد بێن .
ئهو ڕۆژه به پێچهوانه ڕۆژ پێشیی كه شای و شاد بهسهر دۆڵ دا زاڵ بو،ماتهم و خهفه تارماییدهك ڕهشدیان بهسدهر دۆڵهكدهدا
كێشابو.
دوا نان خواردن نیوهڕۆیه ساڵین جمه دهها لده خدهڵك .ڕێبدهران حیدزب لده سدهرهوه سداڵینهكه ڕیدز ببدون .هدهمو كدهس جدل و
بهرگ پێشمهرگانه لهبهر كیدبو .یهكێك له ڕێبهران حیزب ههسیایه سهرپ و دهسی به قسه كید.
هاوڕێیان تێكیشهر ،خوشك و بیایان خیشهویس  ،راسیه ئهوڕۆ ئێمه یهكێك له فهرمانده ههره بهوهجهكان حیزب و نهتهوهكهمان و
چهندین قارهمان دیكهمان له دهس داوه ،كهلێن ئهو ڕۆڵده قارهمانانده زۆر دیداره ،بدهاڵم دهبد وورهمدان لده جێگدا خدی بد و بده
خاتی خوێن شههیدان به گوڕ و تین زۆرتیهوه درێژه به خهبا

بدهین و ههوڵ بدهین ئهو خهساره گهورهیدهمان پێدوه دیدار ندهب .

ڕێبهری حیزبهكهمان ههمو كاتێك ئهوه دووباره دهكاتهوه كه ژیان و خهبا پێكهوه درێژه ههیه و ئێمه ناب هیچكامیدان بدی ئدهوه
دیكه وهال نێین .دوێن كه ئهو خهبهره دڵیهزێنهمان بی ها  ،له خوارهوه دۆڵ شای كوڕ و كچێكد الو هاوڕێمدان بدو ،كده زۆر لده
مێژ بو به ئداوات ئدهو ڕۆژهوه بدون .بییده ڕێبهرایدهتی حیدزب بڕیدار دا شداییهكه تێدك ندهچ و گینگیدیین ڕۆژ ئدهو دوو الوه تداڵ
نهكیێ .ئهوهیه فهلسهفه حیزب دێموكڕا و ئهوه یه لێبڕاو حیزب دێموكڕا بی درێژهدان خهبا  .ئێمه خیمان ئامداده كدیدوه بدی
دڕێژهدان خهبا به درێژاید تهمدهن ،كهواتده پێویسدیه خیشد و ناخیشدیهكان پێكدهوه ئاشد بكهیندهوهو هدهردوكیان پێكدهوه قدهبوڵ
بكهین .ئهوهمان پێویسیه تا بیوانین به تاڵ و سوێییهكانیشهوه درێژه به خهبا بدهین.
هیوا قسه ئهندام ڕێبهر زۆر بهدڵ بو ،ههربییه به وورد و به قوڵ گوێ بدی گیتبدو .لده خدهیاڵ خدی دا قدهول دابدو كده بده
هی ناخیشیهك نهخهجڵ و ههمیشه گوێ ڕایهڵ ئهو بدی چوونده جوانده بد  .ژیدان و خدهبا لێدك گدیێ بددا و هیچیدان بدی ئدهو تدی
فهرامی نهكا.
ههر ئهو بیچوونه هێنایه سهر ئهو باوهڕه

كه پێویسیه گینگ به بنهماڵهكه  ،ژنهكه و كورهكهش بددا و ئێسدیا كدات هداتوه كده

ئاوڕ لهوانیش بداتهوه و له چاوهڕوان دا ڕایان نهگیێ و سهردانیان بكاتهوه .گیفیێك كه له بدهردهم بدو ئدهوهبو كده زووربده ڕێگدا
ئهسڵیهكان نێوان شارهكان شهڕیان تێدا بو .جادده بهین سهردهش و بانه كه ئدهو دهبوایده لێد بپهڕێیدهوه تدا بچێیدهوه دێییهكده
خییان شهڕێك قورس تێدا بو .لشكی كوێی ونهزان كه به شهڕێك زۆر خوێناو شار بانه داگیدی كیدبدیوه ،ئێسدیا بدهرهو شدار
سهردهش جووڵه كیدبو و ڕۆژنهبو جاده نێوان سهردهش و بانه بده فڕۆكده ،هێلیكیپیدهر و تیپخانده ندهكوت  .لده شدهڕ كدهلیخان
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بانه زهبیێك وا له الیهن پێشمهرگه قارهمانهكان كوردسیانهوه لێدرابو كه زۆر به تێبیند و تیسدهوه لده جدادده بانده ،سهردهشد
دا پێشڕهو دهكید .له مله كهلیخان بانه زیاتی له گوردانێك ئهڕته و سهدان پاسدار ههر تێدا چوبون و شازده تانك شكێنیابون
و دهیان ماشێن و سهدان جهنازه دوژمن له مهیدان شهڕدا كهوتبو .بهاڵم ڕژیم بڕیار دابو بده هدهر نیخێدك بد دهبد كوردسدیان بده
تهواو بگیێیهوه .بی ئهو مهبهسیه به ههزاران الو ههڵخهڵهتاو ئێیان به واده بهههش  ،یا سهركهوتن هێنابونده مهیددان شدهڕ
له كوردسیان .ئهوان ههركام زنجییێكیان له مل دابو كده كلیلێكد پێدوه ههڵواسدیابو .ئاخونددهكان لده مزگهوتدهكان هدهمو ناوچدهكان
ئێددیان جگدده لدده كوردسددیان دا ،الوهكانیددان بددهوه فییددو دهدان كدده ئهگددهر بكددوژرێن  ،ڕاسددیهو ڕاسد دهچندده بهههش د و تهناندده كلیل د
ماڵهكه خییان له بهههش پێددابون .ئدهو الوه ههڵخهڵهتاوانده لده شدهڕیش دا گهڕاندهوهیان ندهبو ،یدا دهكدوژران ،یدا هدهر دههداتن.
تهنانه كاتێك به دیل دهگییان هێندێكیان داوایان دهكید كه پێشمهرگه بیان كوژێ تا یهكسهر بچنه بهههش .
هیوا دهبو له بهشێك له جاده سهردهش  ،بانه بپهڕێیهوه كه دهكهوته بهش سهردهش وهێز پێشمهرگه ناوچه سهردهشد پێشد
به دوژمن گیتبو و تا ئێسیا جهندین جار هێیش بی كیابدو ،بدهاڵم پێشدمهرگه لده بدهردهمیان چدهقیبو .لشدكی ندهزانی تدهفی و توندا
كیدبو و كارێك پ كیدبون كه با بده دهوار شدڕ ندهكیدب  ،جدهنازه پاسددار و بهسدیج وهك گدهاڵ داران لده دهور و بدهر جداده
كددهوتبون ،یددا بدده سهرشددیڕ پاشدده كشددهیان كیدبددو بددی پادگددان باندده .بددهاڵم بدده هددی نددهزان و دواكددهوتوی  ،بدده كلیلد بهههشددیهوه
كیڵدانیان نهبو .بده دهسدیور ئاخوندده جینایدهتكارهكان هداتبون كده یدا بگهنده شدوێن مهبهسد یدا بكدوژرێن و (بده بیچدون خییدان)
دهرگا بهههشییان بی بكیێیهوه .كاتێك هیوا و دوو هاوڕێ كه له گهڵ بون له جاده نیزیك دهبونهوه ،چهند پێشمهرگهیهك هاتن و
پێشیان پ گیتن .له دوورهوه تێیان ڕاخدوڕین و چهندد دانهیدهكیان سدهنگهریان لد گدیتن و چهخماغده تفدهنگیان ڕاكێشدا .كدێن زوو
چهكهكانیان دانێن و دهس بڵیند كهن.
یهكێك له پێشمهرگهكان كه له گهڵ هیوا بون خی ڕاپسكاو و بهردێك كیده سهنگهر ،بی پیاو ههیه بیدوان ئێمده چدهك كدا؟ هیدوا
خێیا خی گهیاندێ ،نهكه له بهرامبهر پێشمهرگه سهنگهر بگی  ،ئهوان نامان ناسن ،حهقیانده ئداوا ڕهفیدار بكدهن .ئدهمن تهنانده
زۆرم پێخیشه كه ئاوا به گورج و گیڵ دهجوڵێنهوه.
پێشمهرگهیهك لهوالوه هاوار كید ههرچ زووتی له بن ئهو بهرده وهره دهرێ و تفهنگهكه دان  ،ههتا به یهك ئارپیج لده گدهڵ
ووردهبهردانم تێكدهڵ ندهكدیدوو  .هیدوا هداوار كدید هداوڕێ گیدان تدوڕه مهبده ،ئێسدیا بده خیمدان وچهكهكانماندهوه دێینده خزمدهتیان،
ئێمه كادر و پێشمهرگه حیزبین ،بێیهدا ڕه دهبین تا له جاده بپهڕینهوه بهرهو ناوچه خیمان بڕۆین.
چهكه كانیان دانێن و وهرن بدزانین كدێن .ئدهگدهر ئهوقسدانه ڕاسد بد  ،دهتدوانن دیسدان هدهڵیان گیندهوهو بدڕۆن ،بدهوجیره چدهكیش
نهكیاون.
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بهڵ بهسهر چاو .چهكیان له بن بهردهكه دانان و ڕۆیشین بهرهو پێشمهرگهكان .دیار بو به بێسیم سهرپهلهكهیان لدهو مهسدهلهیه
ئاگادار كیدبو .سهرپه له گهڵ دوو پێشمهرگه دیكه له سهنگهر سدهرهوهتی دههاتده خدوارێ .لده دوورهوه كده هیدوا دید ناسدیهوه.
هاوار كید ،مامیسیا چیه بهخی و دوو پێشمهرگهوه هاتو هێی بكهیه سهر ئهو پڵینگانده كده شدهڕ دارسداوێنیان كدیدوه؟ هیدوا
ئهو ناسیهوه ،كاك حوسێن ئێوه كهسیان دهس نهكهوتوه ئێمه نهب چهكمان بكهن؟
كوڕه جا ئێمه كوا دهسهاڵت چهككیدن جهنابیمان ههیه .چهكهكان دامهنێن ههروا به چهكهوه وهرن .كهمینێكمان بهدهسیهوهیه ئێدوه
یارمهتیمان بدهن .یا باڵیی سپ و كهمینیان نهگوتوه؟
بیخی دهزان ئهمن لهو باڵیی سپیانه نیم ،كاك خوسێن .چون و باوهشیان پێك دا كید .له بن كهپیێك شاراوه له نێدو دار و دهوهند
دا دانیشین و چایهكیان بی سدازكیدن .چدا لده سدهر ئداوردان تدامێك تایبدهت ههیده .دوو بدهرد درێدژ داندیاون و لده بهینهكدهیان دا
لهزگهیددهك دار ووشددك ئاوریددان گیتددوه .كهتییددهك ڕه لدده سددهر ئاورهكدده دانددیاوهو قوڵیدده قوڵییددهت  .یددهكێك لدده پێشددمهرگهكان
كهتییهكه الدهبا و كیمهڵێك پیلو ئاور بی دهردهكێشێیه قهراغ ئاورهكه  ،لوێچێك چا ووشك تێدهكا و لهسهر پیلوان دادهند .
هاوار دهكا مامیسیا ئێسیا دهم دهكێش  ،جا بزانه چا سهر پیلوان چهند بهتامه.
بیاله خی ئهمه له كافهكان پاریس ڕا نههاتوین .ڕۆژ نیه چا سهر پیلوان نهخیینهوه.
كاك خیم لێیه فهڕق دهكا .چا پیلوان له سهنگهرێ دا دیسان فدهڕق دهكدا ،بدڕوا بفدهرمو تدام خیشدییه .ڕهنگده هدهتا وهزعناخیشدیی
ب  ،چا به تامیی ب  .ئاخی هی دوور نییه ئێسیا له نكاو دوو تیپ سهد و پێنجمان له نێو كهن ،یا فڕۆكه یدا هێلیكیپیدهرێك بد و
بهر موشهكانمان بدا و كهتییه ڕهشمان پ بهج بێڵ  .لهو قسانهدابوون ،دوو گولله تیپ به ویزهویز بهسهریان دا هداتن و نیزیكده
كیلیمییڕێك لهو ال وان كهوتن و چیه دووكهڵیان ساز كید .كاك حوسێن زۆر له سهرخی ههسیا و كوت با كهتییه ڕهش لده گدهڵ خدی
بهرین بچینه بن ئهشكهوتهكه فایده نییه ،ههوا ئازاد بیئێمه نههاتوه.
له بن شداخێك نده زۆر بڵیندد ئهشدكهوتێك ههڵكدهوتبو .پێشدمهرگهكان خاوێنیدان كیدبدیوهو دیواریدان لده نێدو دا هدهڵچنیبو ،هدهروهك
وهتاغێك خیشیان ل كیدبو .ههر كه تیپباران و بیمباران دهسی پ دهكید ،دهچونه نێدو ئهشدكهوتهكهو بده خدهیاڵ ڕاحده لێد دا
دهنیشددین .لهگددهڵ ئددارام دهبددیوه دهچونددهوه ده سددهنگهرهكانیانهوه .جددار وا بددو لددهو گواسددینهوهیهدا بییندددار یددا شددههیدیان دهدا.
هێزهكان ڕژیم عادهتیان وابو دوا ههر ههرشدێك شكسد خدواردوو ،خییدان ڕێدك دهخسدیهوهو لده پێشددا ناوچدهیدان بده خهسدی تدیپ
بدداران و بیمبدداران دهكددید و پاشددان دیسددان هێیشددیان دێنایددهوه .تددیپ بدداران و بیمبددارانێك ئهوهنددده خهسددییان دهكددید كدده پێیددان وابددو
تهناندده چوێلهكهیددهكیش بدده زیندددووی نددهماوه لددهو ناوچهیددهدا .كددهچ كاتێددك هێیشددیان دێنایددهوه لدده بددن هددهر بچكدده دهوهنێددك ڕا
پێشمهرگه لێیان وهخی دهكهوتن و كونه مشكیان ل دهكیدنه قهیسهر .
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ئهو ڕۆژه بیمباران و تیپبارانهكه هێنده چڕ و پڕ بو كه پێشمهرگهكان شكیان لهوهدا نهبو كه ئهوه بی هێیش داهاتویه .كاك
حوسێن به هیوا گو  ،ئێسیا ناتوانن بپهڕنهوه ،زۆر خهتهره .هدهركا تیپبداران و بیمبدارن تدهواو بدو ،بدهخێیای لده جداده ڕهتیدان
دهكهین .دهب له ماوه سهعاتێك دا ڕه بن ،دهنا هێیش نیزام دهس پ دهكا و ئێدوه لێدیه گیدی دهكدهن .زۆرجدار ئدهو هێیشدانه
مانگێكیان پ دهچ  ،یا دوژمن ناوچهكه دهگیێ و جادهیان دهكهوێیه دهس و ئێوه تهنیا عیالجیان گهڕانهوه دهب .
جا كاكه خی ئێمه له ئێوه عهزیزتی نین ،ئێمه س تفهنگین و كدهلێنێك هدهر دهگدیین .سدهنگهرێكمان بدی داندێن تدا بدزانین لده چ
جیره باڵیی سپیهكین .كاك هیدوا خیتمدان بدی سدابی مهكده لده مێدژه دهتناسدم دهزاندم لده پێشدمهرگه ،پێشدمهرگه و لده كدادر ،كدادر.
ماشااڵاڵ ههمو هونهر و ئازایهتیدهكان تێددان ،بدهاڵم حیدزب لده جێیدهك دیكده كدار بده تییده و توشد كێشدهمان مهكده .لێدیه ئدهمن
فهرماندهم دهب به قسهم بكه  .ئێوارێ پێش ڕۆژ ئاوابون له جاده ده تانپهڕێنینهوهو ڕهنگده هدهر سدهعاتێك دیكده بیدوانن بدڕۆن
بهاڵم له خهتهر ڕزگار بوون و دێیهكه ئهوبهریش نیزیكه شهوێ له و دێیه بمێننهوهو بدهیان بده شدێنهی دهگهندهوه جێگدا خیتدان.
ئهو شهوه له ئهشكهو دا ههریهكه پهتویهكیان وهرگی و بهردێكیان كدیده سدهرین .الیدهك پدهتو راخده و الكده تدی بدهخی داده،
مێشوله بهدهور دا وزه وز بكهن و جار وباریش گوێ به دهنگ تهقینهوهیهك بزرینگێنهوه ،جا وهره خهو ل بكهوێ .لده تاریكدای
شهودا زۆرجار دهنگ رهگبار دۆشكه و تهقیندهوه تدیپ و خومپداره دههدا  .زۆرتدی لده پایدهگا پاسدداران ڕا یدا لده پادگدان ڕا ئدهو
تهقانه دهكیان .هێزهكان ڕژیم له سێبهر دارانیش دهتیسدان .ئهگدهر گدهاڵ داران بجواڵیدهو لهگدهڵ خدی سدێبهرێك جدواڵو دروسد
كیدبایه ،خێیا ڕهگبارێكیان ت دهكید.
بددهیان زوو لدده خددهو ههسددیان ،نددان و چایددهكیان خددوارد و بدده تاریددك و ڕوون د داپهڕیندده سددهر جدداده .جدداده و دهور و بددهر هددهمو
داپیشیابو به تانك ،زرێپی و ماشێن ئهرتهشی تێكشكاو .زووربه ماشێن و تانكهكان خوێنیان پێوه بدو و زووربدهیان لده و پده
ببون .جادده و دهورو بهر و تهنانه خڕ و دۆڵهكان دهورو بهر به تانك ،زرێپی  ،ماشێن شكاو و قاپیڕ فیشهك و گوللده تدیپ
داپیشیابو .هیدوا سدهر سدوڕمابو ،زۆرتدی داسدیان شدهر دووهمد جیهدان و ئدهوه لهسدهر بدهرهكان شدهڕ لده لینینگدڕاد و نیرماندد
خوێندبویه وه وهبیی دههاتهوه .بهڕاسی پاڵهوانه وونهكان كوردسیان چیان كیدوه؟ ڕوو له فهرمانده دهسیه پهشمهرگهكه كید.
كاكه گیان چ دیوه ،ئێیه سهرهتا دارساوێنه ،بدڕۆ بدهرهو دارسداوێن و زۆرتدی لده ال بانده نیزیدك بدهوه ،زۆر لهمده زیداتی دهبیند .
ئاخی هاوڕێم تا ئێسیا س جار تیپ زرههد و پیدادهڕهو ڕژیدم بده هدهزاران ئهرتهشد  ،پاسددار و بهسدیج هێیشدیان هێنداوه و هدهر
لێیان كوژراوه و تانك و تیپ و ماشێنیان ل تێك شكێنیاوه و هاتونه پێش تا پاشماوهكانیان لهو پدێ و دۆاڵنده دا قڕیدان تێخدیاوهو
تهواو بوون .ئێسیا ڕۆژ نیه بیمباران و تیپ باران نهكهن و ههر ناشوێین بێنه پێش .بهاڵم ههر دێن چونكده سدهران ڕژیدم دهسدیوریان
داوه ئهگهر ده له سهد لشكیهكهشیان بگاته سهردهش هدهر دهبد ئدهو ڕێگایده بگیندهوه .چونكده نیازیدان وایده لده سداڵ داهداتو دا،
ههمو ڕێگاكان بهین شارهكان بگینهوه ،به رێگا پییانشار ،سهردهشییشهوه.
هیوا و هاوڕێكان كه ههروا به سهر سوڕماو له جادده دهپهڕینهوه ،زوو به دۆڵهكهدا ڕۆینهخوار و له ئاخی نیگادا به دهس خوا
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حافیزیان له پێشمهرگهكان سهنگهر كید .ههرلهو كاته دا تیپبارانێك خهس دهسی پ كید .هێزهكدان ڕژیدم دهور وبدهر جادهیدان
دهكوتاو پێشمهرگه ههمو چوبونهوه له پهناگاكانیان .ههر تیپێك كه دهكهوته سهرزهو به ڕادده ده تدیپ دهنگد دهدایدهوه چونكده
زۆرجار بهر تانك و زرێپی و ماشێنه شكاوهكان خییان دهكهو و تهقینهوهكه دوو بهرابهر دهبو .خهتهریش بی ئهو كهسانه لدهوێ
بوایهن دوو بهرابهر دهبو چونكه له و كوت ئهو كهرهسه تێكشكاوه نیزامیانه ههمو دهبونه پڕیشك گوللده تدیپ .هیدواو هاوڕێكدان
ههرچهند به باش له جادده دوور كهوتبونهوه ،بهاڵم ههر مهجبور بوون خییان له بدن بدهردان دا بشدارنهوه تدا پییشدكه ئاسدنهكانیان
بهرنهكهوێ .له ههر فیسهتێك بد دهنگد دا بده ههڵدهداوان ماوهیدهك دوور دهكهوتندهوه و لهگدهڵ دهنگد تیپدان دههدا جدارێك د
خییان له بن بهردان قایم دهكیدهوه .بهو جیره نیزیكه دوو سهعاتیان پێچو تا گهیشینه سهر چیم .
چیم ئێسیا به لووزهو خی ڕادهنا و به توند وهك ڕهشمارێك تێدهپهڕ  .له هی الیهكهوه بوار ندهدهدا و ئیمكدان پهڕیندهوه لدهو
دهور و بددهره بدده هددی شددێوهیهك نددهبو .تددهنیا ڕێگددا بددی پهڕینددهوه تددهنافێك بددو كدده ئهمبددهر ،ئهوبددهر ڕاهێڵیابددو و تهخیهیددهك پێددوه
ههڵواسیابو كه ههركهس دهیویس بپهڕێیهوه دهبو بچ لهسهر ئهو تهخیهیه دانیشد و خدی بده چدارهنوس بسدپێیێ .داسدیان پسدان
پهت تهخیهكهو ئاوبیدن چهندین كهسیش هێشیا ههر له سهر زمانان بدو و تیسد زۆرتدی دهخسدیه نێدو دڵد ئهوكهسدانه كده بدهو
پید سیڕاته دا دهپهڕیهوه .حاڵهتێك تیسێنهر ئهو پهتكه ئدهوهبو كده زۆرجدار لده نێوهڕاسدی چیمهكدهدا ڕادهوهسدیا و نهدهگهیشدیه
ئهوبهر .دهبو لهوبهر كهسێك پهتهكه بكێش و له و ههڵواسیاویه نهجات بدا.
هیواو هاوڕێكانیش هی چارهیهكیان نهبو .مهجبور یهكه ،یهكه بهو بهته تیسناكهدا پهڕینهوه .هیوا یهكهم كهس پهڕیهوه و
ههرچهند ب تیس پاڵ بهخییهوه دهنا ،بهاڵم ههر یهك تهكان نهگهیشیه ئهوبهر  .ههرچهند نیزیدك ببدیوه ،بدهاڵم گهڕایدهوه دواوه
و له نێوهڕاسی چیم دا ڕاوهسیا .لهسهر ئهوپهته بهو بڵیندیه حاڵهتێك زۆر تیسناك ههبو .كه له چیمهكه دهڕاوان به لدووزهو
له بن پێ دا دهخوش سهرهگێژه دهگی و بهالدا دههات  .ههر ئهو حاڵهته بو كه هاوسهنگ تهخیهكه تێك دهداو به الیدهك دا
وهر دهگهڕا و نهفهرهكه دهكهوته خوارهوه .لهوبهر چدیم ڕا كدابیا هداوار كدید ،چداو لده چیمهكده مهكده بدا سدهر لده گدژهوه نهیده.
ئێسیا ڕا دهكێشم بی ئهم بهر .ڕاس ئهگهر شیێك ل قهدهغه بو ئینسان ئهوه دهكدا .هدهر وهك كهسدێك لده خدوارێڕا بدانگ كیدبد ،
سهر دانهواند و چاو له چیمهكه كدید .بدی یدهك چیكده ئیخییدار لده دهسد خدی دا ندهمابو .خدهریك بسدوڕێ و خهتهرهگهرهكده ڕوو
تێكا ،بهاڵم زۆر چوس و چاالك خی گیتهوه ،سهر ههڵبڕ و ڕوو لهو بهر كید و هاوار كید ڕام كێشده تدهنیا چداوم لده تییده.
دیاره لهم بهر و ئهوبهر ههمو چاویان له حاڵهته خهتهرهكه هیوا بو و به تێكڕای دهسییان كید به دوعا و یا ئهڵاڵ یا ئهڵاڵ.
كابیا لهو بهرهوه به توند پهت ڕاكێشا و هیوا هێز وهبهرخی نا و بهرهو ئهوبهر خی تهكان دا .ئاخیهكه به زهحمهتێك زۆر
گهیشیه ئهوبدهر و بده سدهالمهت پهڕیدهوه .پهڕیندهوه هداو ڕێكدان تدا ڕاددهیدهك هاسدانیی بدو .هدهم هیدوا و هدهم كهسدهكه دیكده
پێكهوه پهتهكهیان دهكێشاو ئهوانیش هاسانیی دهگهیشینه ئهوبهر .
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هیوا و هاوڕێكان له زووربه خهتهرهكان ڕزگاریان بو .لهوبهر چیمیهوه وهاڵ ئازاد و بد شدهڕ وئداژاوه بدو .هێشدیا دهسدی لشدكی
مهغی ئاسا كیمار ئیسالم نهگهیشیبی ئهو ناوچهیه .له كاتێك دا له زووربه ناوچهكان دیكه ههر له ناوچه دااڵهدو سدهر بده
ئیالم و كیماشانهوه بگدیه تدا ناوچده شدپییان سدهر بده وورمد  ،شدهڕێك خوێنداو لده الیدهن ڕژیمد ئاخوندهكاندهوه لده دژ خدهڵك
ڕۆژههاڵت كوردسیان دهسی پ كیدبو .لهو شدهڕه دا كده بدهره شدهڕ جیراوجدیر بدو گدهورهتیین جینایدهت دژ میۆڤایدهت لده الیدهن
جینایهتكاران تازه بهدهسهاڵ گهیشیو ڕوو دابو .له شار سنه له یهك هێیش گهوره نیزام دا زیداتی لده هدهزار كدهس كوژرابدو.
له گوندهكان قاڕن  ،قهاڵتان ،ئیندرقا  ،وسوكهند ،چهقهڵ مسیهفا ،سیفیان و زۆر جێگا دیكه كیمهڵكوژ كیابدو و سدهدان كدهس
له ژن و منداڵ و پیی و الو بهدهسی جینایهتكاران كیمدار ئیسدالم شدههید كیابدون .خدهڵخاڵ كده وهك قداز شیڕشد ئیسدالم بدی
ئیعدام الوان كورد له الیهن خومهینیهوه دیدار كیابدو ،بده سدهدان الو كدورد لده دادگدا چهندد دهقیقدهی دا مدهحكوم بده ئیعددام
كیدبو و ههر له جێش به فهرمان خی حوكم دادگاكه خی ج بهج كیدبو.
له زووربه ڕێگا سهرهكیهكان بدهین شدارهكان كوردسدیان دا شدهڕ بدو .هدهروهها لده بهشد زۆر ناوچدهكانیش دا كوردسدیان لده ژێدی
ڕهحمهت پیمباران فڕۆكه و هێلیكیپیهر و تیپباران دا بو .به پێچهوانه ناوچه گوند هیوا كه به گشی ئارام بو .بهالم شدوێنكار
شهڕ لهوێش دیار بو .خهڵك به گشی له حاڵهت شهڕ دا بون .الوهكان له ڕیزهكان هێدز پێشدمهرگه و هێدز بدهرگی دا لده شدهڕدا
بون ،یا له سهنگهر دیفاع دا له ئامادهباش دا بون تدا هدهركاتێك هێدی كیایده سدهر ناوچهكدهیان بدهرگی لده ژیدان دانیشدیوان و
خاك كوردسیان بكهن .له گهڵ ئهوه له ههمو بوارهكان دا ژیان درێژه هدهبو .كده بده گونددهكان دا تهدهپدهڕ هدهم توشد شدای و
ههڵپهڕك دهبو و ههم توش تازیه و بهخاكسپاردن الوێك كه له سهنگهر بهرگی له واڵتهكه دا شههید ببو.
لهو هه و مهرجه دژوارهدا هیوا هی خیشیهك ئهوتی له مانهوه له نێو خێزانهكه خی دا نهدهد  .زۆرتی هیش بده ال بدهرهكان
شدهڕ و هاوڕێكانیدهوه بددو .بده تایبدده كده لدده ڕێگدا ڕادیددی دهنگد كوردسددیانهوه گدوێ لدده خهبدهر بددهرهكان شدهڕ دهبددو یدا خهبددهر
جهرگبڕ هاوڕێیهك پ دهگهیش  ،خی سهركینه دهكید و مانهوه له ماڵ به جیرێك به پشیكیدن له خهبا دهزان .
زۆرجار لهگهڵ دایك و باب و خێزان لێیان دهبو به دهمهقاڵه لهسهر ئهوه كه زۆر هیش بده ال ئهواندهوه ندهبو و زۆرتدی گدوێ بده
ڕادییوه بو یا له فكی دابو .ڕۆژێك بهیان زوو ژنهكده قدیڵ گدی و هدهڵ سدیانده سدهرپ  .ده ههسدیه ده بدهس لده فكدیهوه بچدی.
ئهوڕۆ مازوو بهربونه ،ههمو خهڵك ئاوای ڕۆیشین خی ناب ههر ئهمه لهو خیشیه ب به بین .ههمو شیێكم پێچاوهتهوه ،لده ندان
و هێلكه و كولێیه و چا و ههمو شیێك .ئهمه دهڕۆین بی لێڕهوار  .پێ خی ب و پێ ناخی ب ئهتی دێد  .هدهمومان دهچدین،
كوڕهكدده زۆر پد خیشدده ،دایدده و بابدده لدده بددهیان زوهوه خییددان ئامدداده كددیدوه .هیددوا هددهر باسد مددازوو بددهربون بیسد یددهك پد
ڕاسددیبیوه و نێوچدداوان كیایددهوه .ئددهوه دهڵێ د چ د نددازدار ،پێیوایدده ئددهمن نایددهم بددی مددازوان؟ هددهردووك ڕوومددهت ژنهكدده گددیتن و
نێوچاوان ماچ كید ،سپاس كه وهبیی هێنامهوه ،با بڕۆین.
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هیدوا لده لده كیندهوه مدازوو بدهربوون پد خدی بدو .مهسدهله مدازوو بدهربون ئدهوهبو كده لده هدهمو گونددهكان كوردسدیان دا ببدو بده
پڕۆتیكیڵێك كیمهاڵیهت كه هی كهس حهق نه بو تا ئهوڕۆژه كه دیار كیابو ،بچێیه ناو دارسیان بی لێكیدندهوه مدازوو .مدازوو
بهر جیره دارێك بو كه ههر پێش دهگوتیا دارمازوو .بهرههمێك سهوز خڕۆكه به ئهندازه دهنكه گێوژێدك كده دهگدوتیا لده سدنعه
دا به كار دههێنیێ ،بهتایبه له دهبباغ دا بدی خیشدكیدن پێسد و بهرهدهمهێنان قدایش و هدهروهها لده زۆر سدنعهت دیكده دا.
ههربییه پوڵێك باش دهكید و گوند نشینهكان لده فهسدڵ مدازوو دهچونده لێدڕهوار و مازویدان لێدهكیدندهوه و ووشدكیان دهكیدندهوهو
پاشان دهیانبیدن بی شار بی فیۆشین .دار مازوو پهروهرده نهدهكیا ،بهڵكو به شێوه خیڕسك له دارسیانهكان دا دهڕواو ،لده ڕاسدی
دا مڵك د هددهموان بددو .ههربییدده ههركددهس زووتددی بگهیشددیایه لێددڕهوار و مازوهكددان لێكیدبدداوه ،ه د ئددهو بددوون .ههربییدده دهسددیوره
كیمهاڵیهتیهكه ئهوه بو كه بی ئهوه ههموان وهك یهك دهرفهت ئهوهیان ههب كده بچدن و مدازوو بێدنن ،یدهك ڕۆژ لده سداڵ دا دیدار
كیابو وهك سهرهتا دهسیپێكیدن مازووچنین .دیداره ئدهوه بده تاقیكیدندهوه چهنددین سداڵه بهدهسد هداتبو كده لدهو ڕۆژهدا مدازوو
كام دهبو و بی ئهوه دهبو كه لێبكیێیهوهو ووشدك بكیێیدهوه .دوا ئدهو ڕۆژه ئدازاد بدو هدهر كدا و سداتێك مدیۆڤ بیویسدیایه بچد بدی
مازوان.
هیوا ،ژنهكه  ،خوشك و چهند كهس دیكه له دهر وجییانان بوخچه پێخیریان پێچایهوه ،ههریهكده چدهاڵكێكیان بهدهسدیهوه گدی و
ڕێگا دارسیانیان گیته بهر .چهاڵك دارێك درێژ بو كه نوكێك وهك قوالپ لده سدهرهكه قدایم كیابدو .مازووچندهكان ،بدی زۆر داران
كه نهیان دهویس خییان ماندو كهن و سهر دارهكه كهون ،بهو چهاڵكه مازوهكانیان بهر دهدایهوه.
ههر كه گهیشینه نیزیك دارسیان جارێ له سهر دهشیاییهك بهرز دهسییان كید به ههڵپهڕین .گێڕ شای كه زووربه الوهكان
ئاوای كی كیدبیوه ،ژن و پیاو تێكههڵكێش كیدبو .ڕهشبهڵهكێك بو كه ههمویان شاگهشكه كیدبو .مازوو چنهكان به عام هدهروابون.
له دێهات كوردسیان ئهوه زۆر دووپا دهكیایهوه كه مازوو چنین خیراكێك ڕووح دهدا به ئینسان و نیخ شادیهكه زۆر زیداتیه لده
نیخ مازوهكان .
له دوا شاییهكه به نێو دارسیان وهربون و ههركهس ئازا ب دار وا بنینێیهوه كه مازوو زۆر گیتبن .كوڕ وكیژهكان وهسهر دارهكان
دهكهوتن ،یا چهاڵكهكانیان بهرز دهكیدهوهو مازوویان دهباراندن .لهسدهر دارهكدان بده بدالیره و گدیران كدوڕ و كچده الوهكدان ڕاز دڵد
خییان بی یهكیی دهگواسیهوه .بالیره شێوه گیرانیهك بهین مهقام و حهییان بو كه هدهر بهڕاسدی بدی گهیانددن پدهیام خیشهویسدی
بهكار دههێنیاو به تایبه له كات مازوو چنین دا گوڵ دهكید.
شاعیی پایهبهرز گیران دهڵ :
له بالیره مازووچنان ،یا شهقژن باڵ ههڵی
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دهگیم دهیانكهم بهئااڵ و چیا ئهم جیهانه تاره
*********
پاژی بیست و دوو

ساڵێك دژوار لده سهراسدهر ڕۆژهدهاڵت كوردسدیان دهسدی پد كیدبدو .هیدوا لده ڕاسدی دا الیدهن ژیدان وهال ندابو و خدهباتێك زۆر
قورس و قایم و پڕ خهتهر درێژه دهدا .ههر ڕۆژه له ناوچهیهك و بهرهیهك شهڕ بو .هێیشدێك زۆر بدهرباڵو و خوێنداو لده الیدهن
لشكی دواكهوتوی و جینایهتهوه دهسی پ كیدبو .خومهین ڕێبهر جینایهتكار و خوێن خیر كیمار ئیسالم دسیور دابو كده بده
ههر نیخێك ب دهب ههمو كوردسیان داگیی بكیێ و به قهول خییان له دژ شدیڕ پداك بكیێیدهوه .سدهرۆككیمدار ئدهوكات ئاغدا
بهنیسهدر دهسیور به لشكییان جههل و نهزان دابو كه تا ههمو كوردسیان به قهول خییان لده دژ شدیڕ پداك نهكهندهوه ،نداب
پێاڵوهكانیان دانێن .پێشمهرگهكان كوردیش له سهرانسهر كوردسیان له سهنگهر بهرگی دابون .پێشمهرگه و هێز بهرگیی حیزب
دێموكڕات كوردسیان له ههمو ناوچهكان بهرگییهك زۆر قارهمانانهیان دهكدید .لده زووربده ناوچدهكان شدهڕ خوێنداو و جدار وابدو
دهسیهو یهخه له گوڕێ دابو .له زۆر بهره شهڕ دا ڕژیم شكسی نیزام گهوره دهخدوارد و جدار وابدو بده دهیدان جدهنازه پاسددار و
بهسددیج لدده مهیدانددهكان شددهڕ دا بددهج دهمددا .پێشددمهرگه شددههید و بییندددارێك زۆر هددهبو .ئددهو شددهڕه لددهو سددهردهمهدا لدده
ڕۆژههاڵت كوردسیان درێژه ههبو و كه بی ماوه شه ساڵ بهردهوام بو له ڕاسی دا شهڕێك ندا بهرابدهر جهبهدهی بدو كده دهبد
بڵێین تهنیا له كوردسیان به ههمو بهشهكانیهوه شهڕ وا نا بهرابهر ڕوو داوه .واڵتێك گدهوره بده ڕابدیدوو ،كده خداوهن سدپایهك
گهوره بو ،به سهدان ههزار خیبهخش مهزههبی توندئاژۆش له پش بوون كه كلیل بهههشییان له مل دابدو و كدوژران خیشدیان بده
گهورهتیین دهسكهو بی جهسیه بێگیانیان دهزان به پشییوان تیپخانه ،هێلیكیپیهر ،تهیاره فانییم و تانك ئهمییكای و دهیدان
نهوع چهك و چیڵ پێشكهوتو نیزام هێیشیان كیدبی سهر گهلێك ب دهرهتدان و نیزیكده پازدههدهزار پێشدمهرگه كده چدهك هدهره
گینگیان هێدێك خومپاره بوون كه له پادگانهكان بهدهسییان هێنابون و به دهگمهن كهس وا ههبو كه تهنانه بده شدێوهیهك بدا
بیوان ئهو چهكانه به كار بێن  .له گهڵ ئهوه له چهندین شهڕ دا مهیدانیان لهو ههمو سوپاو چهك و جیڵه بیدبیوه .تدهنیا بده
پش بهسین به ئیمان و باوهڕ به مهسهلهیهك كه له پێناو دا بدهرگییان دهكدید .پێشدمهرگه و كادرهكدان و هێدز بدهرگی تدهنیا بدی
داهاتو نهتهوهكهیان خییان قوربان دهكید و تهنانه بی ئهو دنیا چاویان له هدی دهسدكهوتێك شهخسد ندهبو .تدهنیا ئیمانیدان
به ڕهوای ڕێبازهكهیان بو.
لشكییان جههل و نهزانیش له بهرامبهر دا پێیان وابو هه م دهسكهوت شهخسی ئهم دنیایان ههیه و ههم ه ئهو دنیا .ڕژیم تازه
بدده دهسددهاڵ گهیشددیو بدده كددهڵك وهرگددیتن لدده دهرمددارگیژی مهزهددهب دهیویس د بدده هددهر نیخێددك بددوه ،دهسددهاڵت شددوم خددی لدده
كوردسیانیش دا بسهپێن كه لهو كات دا تهنیا ناوچه ئازاد و دژ ڕژیم بو له ئێیان دا.
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هیوا وهك كادرێك حیزب تهداروك پشی جهبهه شدهڕ لده ناوچهیدهك دا پد سدپێیدرابو .بدهاڵم زۆرجدار كده شدهڕ نیزیدك دهبدیوه،
دهسی دهدایه تفهنگهكه بهرهبهره خی دهگهیانده سهف ههره پێشهوه بدهره شدهڕ و زۆرجداریش هداتن لده نكداو ئدهو وورهیدهك
تازه دهدا به پێشمهرگهكان ،ههڵمهتیان دهبید و بهكیێگییاوان ڕژیمیان ڕاو دهنا .ههربییه خیشهویسدییهك تایبدهت هدهبو لده نێدو
پێشمهرگهكان دا .زوربهیان رفیق بون و زۆرجار له بنكهكده خدی كده لده پشدی بدهره شدهڕ بدو سدهریان دهدا .زووربده پێشدمهرگه
ئازاكان دهناس و به پییندار بون یا شههید بون ههركامیان به تهواو دڵ دهگیدیا و تدهنیا بهشدداریكیدن ڕاسدیهوخی لده شدهڕ دا
سوكنای دهدا به دڵ بییندار .
له بهرهبهیانێك زوودا له خوار مهقهڕهكهیاندهوه دیید چهندد پێشدمهرگهیهك ئێسدییێكیان ڕادهكێشدا كده دیدار بدو جهنازهیدهك لهسدهر
دابهسییاوه .مچوڕكێك گهوره به دڵ هیوا داها  ،سهراپا لهش داگی و ئارهقه پ كید .به ههڵهداوان به پیی پێشمهرگهكانهوه
چو .چدهنجارێك لده ناڕهحدهتیان لینگد دهنوشدیانهوهو خدهریك بدو بده دم دا بكدهوێ .كده گهیشدیه پێشدمهرگهكان هدهمویان لده پڕمده
گییانێیان دا .هیوا هاوار كید ،چ قهوماوه ئهو جهنازه كێیه .یهكێكیان وهاڵم دایهوه ،فهرماندهیه .كاك ڕهحمان ،فهرماندده ،كدادر،
الو بهتوانا و خوێن گهرم ،خیشهویسی ههمومان كیمهاڵن خهڵك ناوچهیه .هیوا ههمو مووهكان لهش راس بونهوه .یهك بده خدی
هداوار كدید :تیڵدده دهسدیێنین ،تیڵدده لده دوژمند خوێنخدیر دهسددیێنین .خدی گهیانددده جهنازهكده ،دهسددماڵ سدهر دم و چدداو الداو
نێوچاوان ماچ كید .وهك مدیدوو ندهدهچو ،هدهر دهتگدو لده سدهر پشدی ئێسدییهكه خدهو لد كدهوتوه .ڕهحمدان زۆر ڕفیقد هیدوا بدو.
یهكیییان زۆر خی دهویس  .له كات ئارام دا  ،كه بڕێك ناوچه ئارام دهبیوه ،دایم به یهكهوه بوون .ههربییه شههیدبون ڕهحمان
هیوا كیده ئاور تیڵه .ئید الیهن كادرایهت و كدار و بدار پشدی جهبهده وهال ندابو .دایدم لهگدهڵ پێشدمهرگهكان بدو و زۆرجدار
پێشنیاریان پ دهكید كه ببێیه فهرمانده .بهاڵم ئهو قهبوڵ نهدهكید و وهك پێشمهرگه ساده دایم له خدهت پێشدهوه بدهره شدهڕ
بو.
تهندوور شهڕ تا دهها گهرمیی دهبو .ڕێگا سهرهكیهكان بهین شارهكان به گشی له الیهن ڕژیمهوه داگیدی كیابوندهوه .هیدوا دهسدی
له كار تهشكیالت و كیمهاڵیهت ههڵگیتبو و له گهڵ دهسیهیهك پێشمهرگه ههر ڕۆژه له بهرهیهك شهڕ خوێنداو بدوون .زۆرجدار
مهرگ تا دوو قهدهم هاتبو ،بهاڵم ههر جاره موعجیزهیهك ڕزگار دهكید .جارێك دوا شههید بون دوو هاوڕێ له پدهنا خدی و
دهورهدران له الیهن هێزهكان دوژمنهوه هیچ وا نهمابو بده زینددوی بكهوتده دهسدی دوژمدن .ههرچهندد وا بڕیداردابو كده هدهرگیز
ڕێگا نهدا به زیندوی بكهوێیه دهس دوژمن و دوایین فیشهك بی كیتای هێنان به ژیان خدی بدهكار بێند  ،بده اڵم ئدهوجاره ڕزگدار
ببو .داسیان ئهو جاره بهوجیره بو كه له داسیان شهڕێك قارهمانانه دا كه پێشدمهرگهكان سدیونێك دوژمنیدان تێدك شدكاندبو ،هیدوا
له گهڵ دوو پێشمهرگه دیكه بهجیرێك له دوژمدن چوبونده پدێش كده سدهنگهرهكهیان لده بدهین دوو سدهنگهر هێزهكدان ڕژیدم دا بدو.
پا تێكشكان هێیش یهكهم هێزهكان ڕژیم ،یارمهتیهك زۆریان به چهك و تهقهمهن زۆر و قورسهوه بیها  .هێیشد ئدهمجاره
ڕژیم به جیرێك بو كه پێشمهرگهكان مهجبور بون پاشه كشه بكهن تا زیان زۆریدان بدهر نهكدهوێ .هیدواو دوو هاوڕێكده ئهوهندده لده
نێو گهمارۆ هێزهكان دوژمن دابدون كده ندهیان تدوان پاشده كشده بكدهن .الیدهك سدهنگهرهكهیان چدیم و سد الكده دیكده بده دوژمدن
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گهمارۆ درابو .ههردووك هاوڕێكه هیوا شههید ببون و ئهو تهنیا بدی خدی مدابو .تدا دوایدین فیشدهك شدهڕ كدید و بده ئداخی فیشدهك
خهریك بو كیتای به ژیان خی بێن  .كه له پشیهوهڕا پاسدارێك خی بهسهر دادا و خدهریك بدو تفهگهكده لده دهسد دهربێند كده
ئهویش ب ئامان گیتن دهسی به بهلهپییكه دا هێنا .بهاڵم له جیا خی له پاسدار دا بدو و بدهالداها  .ئێسدیا هدی فیشهكیشد
پ نهمابون .بی یهك چیكه تواندا بییكیدندهوه ندهما .لده هدهمو الوه پاسددار دههداتن بدی دهسیبهسدهر كیدند  .لده فهرمادهكهیاندهوه
دهسیوریان پ درابو كه به زیندووی بیگین و نده كدوژن .زۆر مدهراق ئدهوهیان هدهبو كده پێشدمهرگه شدهڕكهر و ئدازا بده زینددووی
بگین تا به زهجی بیكوژن .هیوا تهنیا یهك ڕێگا بده دهسدیهوه مدابو كده وابكدا بیكدوژن یدا خدی دهربداز كدا .تدهنیا ڕێگدا سدهرهوژێی
ڕاكیدن بو بهرهو چیم  .له خهیاڵ خی دا نهدهگهیشیه چوم و شههید دهكیا .بدهاڵم ئدهوه پد لده دهسیبهسدهركیان بده زینددووی
پ باشیی بو .به خێیاییهك زۆر بهرهو چیم ههاڵته خوار .له چهندالوه دهسییێژیان ل كید بهاڵم بهر نهكهو  .خدی بده چیمهكده
دادا و ڕووح خی به گیفه و لووره چیم به خوڕ سپارد .چیمهكه لول داو بهسهر تاته بهردهكان دا فڕاند بهرهو خوار .له چهندد
جێگاوه لهش به تاشهبهردهكان كوتیابو ،بهاڵم تاقهت ههر تێدا مابو و به نهخیه مهلهیهك كده ده زاند  ،دهسد و القد دهكوتدان
بی ئهوه دوا ماوهیهك خی بگهیهنێیه قهراغ چیم .
نه زان چین گهیوهته قهرا چیم له ماندووی و ئدازار پشد و پهراسدوهكان  .هدهر ئهوهندده زاند كهسدێك كدوت ئدهوه هیوایده
لێیه كهوتوه و دیاره به چیم دا خی دهرباز كیدوه .هیوا نوزهیهك لێها به اڵم كه چاو ههڵێنا چهند پێشمهرگهیهك خییدان بدون
دهوریان دابو .به خێیای ئێسییێكیان هێنا ،دوو خورجێنیان له ئهم الو ئدهوال بهسدین و هیوایدان لهسدهر دابهسد و كهسدێك ئێسدیی
ڕادهكێشا و كهسێك دیكه له تهنیشی دهڕۆی تا بهر نهبێیهوه .بهم جیره گهیاندیانه نهخیشخانه.
نهخیشددخانه بدده بددن تهپیلكهیهكددهوه لدده پددهنا دێیددهك گددهوره و ئدداوهدان دروس د كیابددو .دوكیددورێك كددورد ،یددهك فهڕانسددهی كدده
خیبهخشددانه لدده چوارچێددوه یارمددهت دوكیددوران ب د سددنوردا هدداتبون هاوكددار حیزب د دێمددوكڕا بكددهن و چهنددد پهرسددیار و نێیس د
فهرانسهو و كورد ل بون له گهڵ چهند كادر خزمهتكیدن و پێشمهرگه پاراسین و بهرپیس و كادر سیاس  .به پێد تواندا ئدهو
نهخیشخانهیه ببو به جێگا هیوا و هومێد خهڵك ناوچهكه و خدهڵك زۆرتدی ڕوویدان لدهو نهخیشدخانهیه دهكدید تدا نهخیشدخانهكان
نێو شارهكان .دایم قهرهباڵغ لهسهر بدو و دوكیورهكدان و كادرهكدان نهخیشدخانه ئدهوه لده دهسدییان هاتبدا دهیدان كدید و بدی هدی
كددهس جیاوازیددان دانددهدهنا .تهناندده زۆرجددار پاسدددار و سددهربازه بییندددارهكان كدده لهالیددهن پێشددمهرگهوه گییابددون دههێنیاندده ئددهو
نهخیشخانهیه بی موداوا كیدن .ههمو كهس له نهخیشخانه و خزمهتهكان ڕاز بون .بهاڵم ئهو ناوهنده بهشهردۆسییه له هێیش بد
ئامان و مهغی ئاسا لشدكییان دواكدهوتوی و ندهزان لده ئدهمان داندهبو .زۆرجدار تیپبداران دهكدیا یدا فیۆكده شدهڕكهر بهسدهر دا
دهخوالیهوه .تا هێزهكان ڕژیم لێ نیزیك دهبیوه ،ئهویش دهبو بارگه و بنه تێك ن و لهم گوند بی ئدهو گوندد و لدهم شدا بدی ئدهو
شا ،بگوازێیهوه.
هیوا دوا بیس و چوار سهعا له نهخیشخانه چاو ههڵێنان .دوو ،س هاوڕێ ههروا به دیاریهوه دانیشیبون و لهو ماوه دا خهبهر
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درابو به ماڵهوهشیان .دوكیور و پهرسیارهكان زوو زوو سهریان لد دهدا سدڕۆمیان بدی دهگدیڕ  .ههركده چداو هدهڵێنان بدانگ ئدهو دوو
شههیده دهكید كه له پهنا شهاڵڵ خوێن ببون .له خهیاڵ خی دا ئێسیا دهییوان ڕزگاریان بكا و پێش به دوژمنان گهلهكه
بگیێ كه خوێن الوان به ناحهق بهسهر خاك پییۆز كوردسیان دا بڕێژێ.
له گهڵ چاو ههڵێنان هاوار كیدئێوه به خێیای دهرچن ،ئهمن ئهوهنده فیشهكم پێماوه بهرگیییان ل دهكهم .كه ئێدوه لده گدهمارۆ
ڕزگارتان بو ،بهرگی له من بكهن ،خیم دهگهیهنمه التان .پا ئهو قسانه دهنگد ندزم بدی وهو بده دهور خدی دا ڕواند  .نداو دوو
هاوڕێكه هێنا ،ئهد ئهوان له كوێن ،ئێیه كوێیه؟
یهكێك له پێشمهرگهكان تهنیشی دهسیێك بهسهر دا هێنا ،هیوا گیان ئهتی خی ئهزیه مهكده ،دواید بدی بداس دهكدهم .دیسدان
پیس ئهمن له كوێم ،ئێیه كوێیه.
ئێیه نهخیشخانه حیزبه ،دوا ئهوه به ب هیش له قهرا چیم پهیدامان كید حاڵ زۆر خدیاپ بدو ،هێنامانیده ئێدیه .چدیم لده
گهڵ خی هێنابو و زۆر به دار و بهرد دادابو  ،هیش له خی نهبو و ههمو گیانیش كوتیابو .وا بزانم دوو پهراسوش شكاون
دهب زۆر ووریا ب و خی ئهزیه نهكه تا چاك دهبیهوه.
تهكانێك دایه خی بهاڵم له ئدازار پشد و پهراسدو ناڵهیدهك لد هدا و نده تدوان ههسدی  .سدهر خسدیهوه سدهر بالنجهكده و
دیسان له دوو پێشمهرگهكه هاوڕێ پیس .
كاكه گیان ئێمه لهوێ نهبوین ،دهبد ئدهتی بیمدان بداس بكده چیدان بهسدهر هداتوه .بده ندوزهوه كدوت یدان دهرندهچون ،یدان تدهواو
لهدهس چوون .بڕێك چاو لهسهر یهك دانان و به گییانێك نوزه ئامێزهوه كوت  .بهڵ شههید بون ،بهداخهوه له پهنام شههید بدون
و هیچم بی نهكیا .تا دوایدین فیشدهك شدهڕم كدید ،بدهاڵم هدیچم بدی ندهكیا ،هدهردوكم لده دهسد دان .تهنانده جهنازهكانیشدم بدی دهر
نهچون .چاو له میچ ژوورهكهوه بڕین و بێدهن بو .بێدهنكیهك خهمهێنهر و سدامناك .هیالكد و ناڕهحدهت بده نێوچاوانیدهوه دیدار
بو .ئید قسه بی نهدهكیا و ههروا چاو له خهڵكه كهوه دهبڕ .
نهخیشددخانهكه وهك میوانخانهیددهكیش دهچددو .هددهر پێشددمهرگه بنیدددار و خددهڵك نددهخی دههدداتن و دهڕۆیشددین .دایددم شددهپیل دهدا
لهخهڵك و كارمهند و دوكیورهكان زۆر ماندو بوون .له ههمو ناخیشیی ئهوهبو كه هدهر بده چهندد ماند جارێدك دهبدو بگوێزندهوهو لده
ناوچه شهڕ كه تا دهها بهرباڵوتی دهبو ،نهمێنن .تا بییندارهكان له كه و ههوایهك ئهمن و ئدارام دا مدوداوا وهرگدین .دیداره تدا
له ناوچهكان ناوهڕاسی ڕۆژههاڵت كوردسیانیش دوورتی دهكهوتنهوه ،نهخیش ئههلیان كهمیی دهبیوه .ئێسدیا نهخیشدخانه لده سدنور
ڕۆژههاڵ و باشور كوردسیان نیزیك ببیوه .گواسینهوه ئهمجاره دهبو بی سهر سنور یا باشور كوردسیان بایه .دیاره كه باس سنور
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دهكهین مهبهس زۆرتی سنوره دهسیكیدهكهو دهسهاڵت دهوڵهته جیاوازهكانه ،دهنا كوردسیان یهك واڵته و دابه كیاوه.
غهم سهرهك هیوا ئهوه بو كه فییا نهكهوێ جارێك دیكه بچێیهوه سهنگهر پێشمهرگه له دژ هێیش بهرباڵو كیمار ئیسالم بدی
هددهمو ناوچددهكان كوردسددیان .هددهم پهراسددو شددكابو ،هددهم پشددی زۆر ئددازار پ د گددهیبو .دوكیورهكددان زۆرباش د پێددڕا دهگهیشددین.
پهراسوهكانیان بی ههڵبهسیبونهوه .بی ئازار پشی وهرزشیان پ دهكید  ،كه له سهرهتاوه زۆر به زهحمده جوڵده بدی دهكدیا .بدهاڵم
دهسییان ل ههڵ نهدهگی  .وهرزشهكه له ڕاهێنان پێن خولهكیهوه دهسی پ كید .ههر ڕۆژه خولدهكێكیان پد زیداد دهكدید .حدهب
دژ ئدازار و تددهمیین كدور و بددهردهوام بهرهبدهره حاڵیددان بدا دهكددید و هیواداریدان دهكددید كده بیددوان جدارێك دیكدده بده هددهوااڵن
پهیوهس د ببێیددهوه .لددهو نێددوهدا هددهمو ئهندددامان بنهماڵهكدده خییددان گهیاندددبی نهخیشددخانه .مدداڵ خزمێكیددان لدده گوندددێك نیزیددك
نهخیشخانه بو ،له وێ دامهزرابون و ڕۆژانه دههاتنه سهردان هیوا و شهوانه دهگهڕانهوه بی ئهوێ .ماوه حهوتویهك بو لهوێ بدون
و كار و كاسبیان به ج هێشیبو وبه دیار هیواوه بدون .لدهو نێدوهدا دهنگدی نیزیكبوندهوه شدهڕ و گواسدینهوه نهخیشدخانه هدهبون.
ڕۆژێك هیدوا بدانگ كدیدن و داوا لد كدیدن بگهڕێندهوه مداڵ و چیدد بده دیدار ئدهوهوه دانهنیشدن .پێیڕاگهیانددن كده لهوانهیده لدهم
ڕۆژانهدا نهخیشخانه بگوێزرێیهوه .ئهوان لێیه ناتوانن هی بكهن و بهخیڕای ماڵ و حاڵیان بهج هێشیوه .باشییه بڕۆنهوهو خهریك
كار و كاسب خییان بن .خێزانهكه بهو مهرجه هاتبون كه تا وهسهر پ هاتنهوه و ئیدزن داند بمێنندهوهو دواید لده گدهڵ خییدان
بهرنهوهو جارێك دیكه نهیهڵن ڕوو له سهنگهر بكاتهوه .ئهوه بڕیار دهروون ئهوان بو كه هدهمویان لهسدهر ڕێككدهوتبون ،بدهاڵم
تا ئێسیا لهگهڵیان باس نهكیدبو .مام هیمهر باوك وهدهن ها  .كوڕم هیوا ،ئێمه له گهڵ خیمان شهرتمان كیدوه كده ئدهمجاره تدا
له گهڵ خیمان نهبهینهوه ،ناڕۆینهوه .كێشهشمان له گهڵ مهكه و ئێمه هی قسهیهك دیكهمان نییه.
هیوا ڕوو له باوك كدید ،ئدهوه بده ڕاسدیه بابده؟ بدی ئدهمن مندداڵم تدا لده گدهڵ خیتدانم نهبهندهوه ناچندهوه؟ ئدهمن پیداوێكم خداوهن
بهرپیسدایهت  ،ئهوهدهمو هاوڕێیدهم لده سدهنگهر دا بدهج هێشدیون .دوو قارهمددانم لده تهنیشد شدههید بدوون .پێیدان وایده ئهگدهر لدده
نهخیشخانه ئیزن بدرێم دێمهوه ماڵ و له نێو نوێن گهرم دا لێ دهخهوم؟ چاوهڕوانی شی واتان له من نهب  .پ بگیمهوه یهكسهر
دهچمهوه سهنگهر .ئهوڕۆ ڕۆژ پاراسین واڵته ،ڕۆژ خی شاردنهوه نییه ،ئهویش بی كهسێك وهك من.
مام هومهر:
خیم شانازی پێوه دهكهم كه ئهو ههسدیه ههیده ،بدهاڵم تدا ئێسدیا هدهرچ لده دهسدی هداتوه كیدوتده .زینددانی دیدوه ،دهربدهدهری
دیوه ،چهند جار بییندار بو  ،ئاخی بهس نییه؟ دڵ ئێمهش تیقاند ،ههموجارێ كده باسد دێ بیینددار بدو  ،هدهمومان نیدوه عدومی
دهبین .له سایه خواوه پێشمهرگه زۆره خی پهك لهسهر تی نهكهوتوه .وهڵاڵه ئێسیا به حیزبیش بڵێ دهڵێن بهسه و ئازاد .
بابه گیان مهسهله نه حیزبه ونه كهم پێشمهرگهیه .مهسهله ههس به بهرپیسایهت كیدن و وهفاداریه به خوێن شههیدان .خیتان
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ماندوو مهكهن .نایهڵم بهدیار منهوه دانیشن .ئهسڵهن دهزان چ  ،ئهگهر به قسهم نهكهن و نهڕۆنهوه ،له گهڵ چاك بومدهوه یهكسدهر
دهڕۆمهوه سهنگهر .بهاڵم ئهگهر به قسهم بكهن قهولدهدهم پێشدا بی ماوهیهك بێمهوه ماڵ  .زۆریان كێشه لده گدهڵ كدید كدهڵك ندهبو.
به قهول ئهوه كه ئیزن درا له پێشدا بچێیهوه ماڵ به قسهیان كید و گهڕانهوه ماڵ .
هێیش ههمو الیهنه ڕژیم بی سهر ناوچه ئازادكیاوهكان كوردسیان مه غی ئاسا درێژه ههبو .له ههمو الیهكهوه ئاورباران بو .شهڕ
گهیشددیبی چهنددد كیلددیمییی نهخیشددخانه و چدداره نددهمابو ،پێویس د بددو نهخیشددخانه بگوێزرێیددهوه .بهڕێوهبددهر نهخیشددخانه تددازه لدده
ڕێبهرایهت حیزب گهڕابیوه .ههم دهسیور گواسینهوه پ بو ،ههم بی دیار كیابو بهرهو كوێ بگوێزێیهوه ،بهاڵم ئیزن نهبو جگده
له چهند كادرێك بهڕێوه بدهر بده كهسد دیكده بڵد  .بهیانیدهك زوو دوكیورهكدان ،كارمهنددهكان و نهخیشدهكان ،ئهوانده كده دهیدان
توان بهشدار بكهن بان كیان و چهند ئامیژگاریهكیان پ كدیا .ئهوانده

كده لده سدهر پد بدون ،دهیانیداوان بدهخییان ڕابگدهن و

ماڵیان له ناوچه ژێی دهسدهاڵت پێشدمهرگه بدو ،داوایدان لد كدیا خییدان ئامادهكدهن تدا بدهڕێیدان كهندهوه بدی مداڵ خییدان .ئدهوان
دیكه ئامادهكیان بی بهڕێ كیدن بی شوێنێك تایبهت  .ماوهیهك به ماشێن و دواتی به وهاڵ دهیان گواسینهوه .هیوا یهكهم كدهس بدو
كه داوا كید بینێینهوه مداڵ خییدان .ههرچهندد دوكیورهكدان تێبینیدان هدهبو لده سدهر ئدهو و پێیدان وابدو كده پێویسدیه دوو حدهوتو
دیكه له نهخیشخانه بمێنێیهوه تا به تهواو چاك بێیهوه ،بهاڵم ئهو ڕاز نهبو و داوا كید بینێینهوه ،ماڵهوه.
دوا هێندێك ڕاهێنان فیزیك و فێیكیدن هیوا كه بیخی له ماڵ ئهوانه دووباره بكاتهوهو پێدان چهند دهرمانێدك كده بیدان خدوا
سددوار ماشددێنێكیان كددید ،دوو پێشددمهرگهیان لدده گددهڵ خس د و بددهڕێیان كددید .باشددیهكه ئددهوه بددو كدده ماشددێن تددا چهنددد كیلددیمییی
گوندهكهیان دهڕۆی  .له وێوه له گوندێك نیزیك وهاڵغیان بی پهیدا كید و یهك پێشمهرگه له گهڵ ڕۆی بی ماڵهكهیان.
به گهیشینهوه ماڵ تهواو خهڵك گوند له دهور كیبونهوه .ههر كهس دهها پیێسكهیهك بهدهسیهوه بو .یهك هێلكه هێنابو،
ئهو د مییشك و یهك د ههنگوین .به كورت هێندهیان شی خواردهمهن بی هێنابو كه بهش چهند مانگان دهكید.
ئددهو هددهمو خیشهویسددی و گددهرم گوڕیدده هیددوا زۆر دڵخددی كددید .ووره و گددوڕ و تینێك د زۆر دایددهوه بددهر و ڕۆژ لدده دوا ڕۆژ زیدداتی
تاقهت دههاتهوه بهر .بهاڵم خهبهرهكان بهره شهڕ له گهڵ ڕژیم خومهین نهیان دههێش دڵ بحهسدێیهوه .ئدهو دایدم ڕادیدی بده
دهسیهوه بو ،یا ڕادیی دهنگد كوردسدیان زمانحداڵ حیزبهكده خدی گدوێ لد دهگدی  ،یدا ڕادیدی بد .بد  .سد كده جدار و بدار باسدێك
شهڕهكان كوردسیان دهكید .خهبهر بهرهكان شهڕ زۆر نیگهران كدهر بدون .پێشدمهرگه بهرهبدهره جاددهكدان و شدارۆچكهكان لهدهسد
دهدا و پهنا بی گوندهكان و چیاكان دهبید .ههزهكان ڕژیدم جداده بدهین شدارهكانیان كدینیڕۆڵ دهكدید و دهور و بدهریان بده پایدهگا
دهتهن  .شهڕ بهرهی له گهڵ هێزهكان ڕژیم دهگیڕدرا به شهڕ پارتیزان و بنكهكان پێشمهرگه چیڵ دهكدیان .ناوچدهكان قدواڵی
كوردسیان له الیهن ڕژیمهوه داگیی دهكیان و پێشمهرگه بهرهو ناوچه سنوریهكان له گهڵ باشور كوردسیان پاشه كشهیان دهكی.
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هیددوا بددی مدداوه دوو ماند زیدداتی لدده گوندهكدده خییددان مایددهوه .ههرچهنددد جددار و بددار نامدده دهنوسد بددی بهرپیسددان و داوا دهكددید
بگهڕێیهوه سهر كار حیزب  ،بهاڵم وهاڵم نهرێن وهردهگیتهوهو بییان دهنوسد كده پێویسدیه نامده دوكیورهكدان بێند كده بهتدهواو
چاكبوهتهوه .جگه لهوه هه و مهرج پێشمهرگایهت ڕۆژ به ڕۆژ دژوارتی دهب و ئید پێویس ناكا بچێیهوه بهرهكان شهڕ .ئده و
كه له بناغهدا كادر سیاس و تهشكیالتیه با له ناوچهكه خی كار سیاس و تهشكیالت بكا.
ههرچهند لهو دوو مانگه دا كه له ماڵهوه بو ژیانێك زۆر خیش بهسدهر دهبدید ،ڕۆژانده دهسدی كوڕهكده دهگدی و بده نێدو باغدهكان
گوند دا دهگهڕا .له هدهمو موچهیدهك پێشدواز لد دهكدیا و باشدییین میوهكانیدان لده بدهردهم دادهندا و بده سدوێند قوڕعدان بدی ندههار
دهیانهێشیهوهو نان و پهنیی ،دۆ سارد و شانه هدهنگوین و شدییێژ و ڕۆنده كدهرهیان لده پدێش دادهنداو جدار وابدو مییشدكیان بدی سدهر
دهبڕ  ،بهاڵم له بار فكییهوه ئارام نهبو و خی سهرزهنش دهكید كه ڕفیقهكان له حاڵ شهڕ دان و ئهویش خهریك خیشگوزهرانیه.
له مانگ دووهم مانهوه دا ههر زۆر بیی هاوڕێكان دهكید .له الیهك دیكهشهوه خی به سهربار دهزان و پێ وابدو دهبد كارێدك
بكا .بییه به زهبی زۆر له ههرهوهزهكان گهڵ بدڕ دا بهشددار دهكدید .لده گونددهكان كوردسدیان گدهاڵ دارهكدان دهبدڕن و لده نێدو
قهد داره دوو لقهكان دا دا دهنێن تا ووشك بێیهوه بی جسیان و كاتێك ههمو لێدڕهوار و دارسدیانهكان بده بدهفی سدپ دادهپیشدیێن
ئددهو گهاڵیدده دهدهن بدده حهیوانددهكانیان و وهرز سدداردو سددهرما زسددیان پدد تێپددهڕ دهكددهن تددا دهگهنددهوه وهرز بددههار كدده ئیددد
حهیوانهكان بی خییان له مهزراو لێڕهوارهكان دا دهلهوهڕێن و زگ خییان تێی دهكهن.
له دوایین مانگ هاوین دا دانیشیوان گوندهكان كوردسیان دهس دهكهن به گهڵ بیین .ههر ماڵه بیخدی پارچده دارسدیانێك ههیده
كه پێ دهگوتیێ قهدهغه .دانیشیوان گوند ههرڕۆژه پێكهوه قهدهغه ماڵێكیان دهبڕ تا به نیره ه ههمو ماڵهكان تهواو دهبو.
ئددهو ههرهوهزاندده بددارێك كیمهاڵیددهت زۆر بههێزیشددیان هددهبو خهڵكدده كدده لێددك كددی دهبونددهوهو سددهرهڕا كدداركیدن بهخیش د كددهیف و
جهفهنگهوه له گهڵ یهكیی ڕایان دهبوارد و زۆر جاریش دوا تهواوبون كارهكه دهسییان دهكید به ههڵپهڕین.
ئهو ههرهوهزانده تدا ڕاددهیدهك وهڕهز هیوایدان شدكاندبو .لده هدهمویان دا بهشددار دهكدید و تدا دهییدوان یارمدهت دهدان ،ههرچهندد
خهڵكهكه نهیان دههێش ئهو كار بكا و دهسی بی ههر شیێك دهبید چهندد كهسدێك ڕادهپدهڕین و كارهكدهیان لد وهردهگدی  .هیدوا لدهو
ماوهدا زۆر خیش لێدهگوزهرا ،ماڵ و منداڵ و دایك و باب و خوشكیش زۆر شاد و راز بون .ئهوان خهیاڵیان كیدبو كه ئید هیوا لده
ماڵ خی دانیش و چید نهچێیهوه بهره شدهڕ .بدهاڵم شدهوانه هیدوا هدهر سدهر وهسدهر سدهرین دهكدید دهچدو ده فكدی و خهیاڵدهوهو
ههسی بهر پیسایهت بهسهر دا زاڵ دهبو .ههمو شهوێ بڕیار دهدا سپهین خی بپێچێیهوهو بڕوا ،بهاڵم سپهین خدهڵك لده دهوره
دااڵ و به شیێكهوه سهرگهرمیان دهكید .وهزع لهشساغ به تهواو جێگیی و با بو .ژان پهراسو و پشی نهمابو .له راسدی دا زۆر
له كات پێش كارهسات چیم بیدنهكه باشیی بو .ههر بییه بیی لهوه دهكیدهوه كه جارێك د بچێیهوه بهره شهڕ.
خهبهرهكان ڕۆژ له دوا ڕۆژ ناخیشیی دهبون .ڕادیی دهنگ كوردسیان كه بهراسیگیی ناو دهركیدبو ،خهبهر خی و ناخیش ب كهم
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و كوڕ باڵو دهكیدهوه .ههرچهند ڕۆژنهبو داسیانێك قارهمانهت پێشمهرگهكان و زهڕبه خواردن هێزهكان ڕژیم باڵو نهكاتهوه ،بهاڵم
هدهمو ڕۆژێددش خهبددهر داگییكیاندهوه ناوچهیددهك كوردسددیان پد بددو .پێشددمهرگه شدارهكان بدده تدهواو بدهج هێشددیبو .گوندددهكان
سهرجادده سهرهكیهكانیش ههمو داگیی كیابونهوه .تا دهها پێشمهرگه زیاتی ڕوو له چیاكان دهكید .شهڕ گهیشیبی ناوچه سدنوریهكان
لده گدهڵ باشدور كوردسدیان .دام و دهزگدا حیزبیدهكان ڕاگوێزرابدون بدی سدنورهكان و تهنانده هێنددێكیان كده زۆر قدورس بدون ئدداودیو
سنوریش ببون .گوندهكه هیوا تا دهها شهڕ ل نیزیكیی دهبیوه .هیوا ئید ئارام ل ههڵگییابو .ڕۆژێدك لده نكداو تفدهنگ لده
شان كید و ب باسكیدن و خواحافیزیهك با له ماڵ وهدهركهو  .خی گهیانده هێز ناوچه و له گدهڵ پێشدمهرگهكان سدهنگهریان
گی تا بهرگی له دوایین سهنگهرهكان ناوچه خییان بكهن و الن كهم بیوانن به درێژای سنور زنجییه تهپیلكده و چیایدهك بگدین
بی ئهوه بهتهواو نه پهڕنهوه ئهودیو سنور دهسكید و پهیوهندیان له گهڵ كیمدهڵگا ڕۆژهدهاڵت كوردسدیان بده تدهواو نهپسد .
له زووربه ناوچهكان پێشمهرگه دهسی له شهڕ جهبههی هدهڵگیتبو و تداكییك شدهڕ پدارتیزان دهسد پد كیدبدو .ئدهو تاكییكده
نوێیه ههرچهند هاوكێشه نێدوان تهلدهفات دوژمدن و پێشدمهرگه بده قدازانج پێشدمهرگه گیڕیبدو و تدا پێشدمهرگهیهك شدههید دهبدو
دهیان كهس له هێزهكان دوژمن دهكوژران ،بهاڵم زیانیش ئهوهبو كه دوژمن ههر جێگایدهك بد ویسدیبایه لده مداوه چهندد ڕۆژێدك دا
داگیددی دهكددیدهوه .كیمددار ئیسددالم كدده ئێسددیا بهرهبددهره خددی قددایم كیدبددو ،ئامدداده بددو دهیددان پاسدددار و ئهرتهش د و بهسددی بدده
تهپیلكهیددهك ڕهق و تددهق بگیڕێیددهوه .ههرچهنددد تهلددهفات زۆریددان دهدا ،بددهاڵم گهڕانددهوهیان نددهبو .ناوچدده و سددهنگهرهكان هیددواو
هاوڕێكان له ژێی ڕێژنه تیپ و خیمپاره و كاتییشا و بیمباران ههوای دابون .كومییه شارسیان كده پێشدیی هیدوا كدار لد دهكدید
ئاودیو سنور ببو و له گوندێك باشور كوردسیان دامهزرابو.
زیاتی له مانگێك شهڕێك خوێناویان كید تا الن كهم ئهو ناوچهیه بپارێزن .هیوا كه چهندین نامه بهش تهشكیالت بی هداتبو كده
بگهڕێیهوه سهر كارهكه چونكده خدهریك رێكخسدینهوه تدازهن ،وهاڵمد هدی یدهك لده نامدهكان نهدهدایدهوهو لده سدهنگهر دا مدابیوه.
تاڕۆژێك تیپێك دوژمن هاتو له قهراغ سهنگهرهكهیان كهو و هیوا له نێو سهنگهرهكهدا ڕاتڵهكاندد و لده جێگدا خدی ههڵقهندد.
كاتێك به توند به الداها و كهوته سهر زهو هیش ههر له خی بو .ویسی تدهكان بدداو ههسدیێیهوه ،القێكد وهاڵمد نهدایدهوه.
هاوڕێكان گهیشینه سهر و به چوار دهس ههڵیان گی و دووریان خسیهوه .دهسی بی الق بید یهكیان تهنیا دهسدی خوێنداو كدید
و پهنجه الق خی وهبهر دهس نهها  .بیینپێچێك كه له گهڵیان بو ها و خێیا له ئهژنی ڕا القد بده توندد پێچدا تدا خدوێن
لهبهر نهڕوا .سوار وهاڵغێكیان كید و یهكسهر بی نهخیشخانه حیزب.
نه خیشخانه گواسییابو بی گوندێك باشور كوردسیان .گوندێك كه له دهشیای دابو و تدا قدواڵی زیداتی لده پدهنجا كیلدیمییی لده نێدو
خاك باشور كوردسیان دا ههڵكهوتبو .سهرسنورهكان تهنانه له نێو خاك باشدور كوردسدیانیش دا بدی نهخیشدخانه گونجداو ندهبون.
ناوچه سنوریهكانیش ئاسایشیان نهمابو .بهردهوام تیپباران و بیمباران دهكیان.
هیوا كاتێك بهتهواو وههی خی هاتهوهو زان له كوێن ،هاوار كید ئه ماڵ وێیانم هاتینهوه ئهو جێیه كه پێش ڕووخان
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ڕژیم پاشایهت لێ بوین .ئهوه واتایهك زۆر گهوره ههیه .ئێمه كدورد دیسدان ندهمان تدوان هدی كدهڵك لدهو هدهمو ئداڵ و گدیڕه
گهورهیه وهرگیین كه له ئێیان دا ڕوو دا .پا ئهو ههمو قوربان دانه هاتینهوه ئهو جێگایه كه حهو ساڵ لهمهوبهر لێ بوین.
دهسیێك بی الق بید ،ئاهێك ههڵكێشا و بهتوند هاوار كید ،گهڕاومهوه نیزیك ئهو جێگایه كه بی تێپهڕ كیدن ژیان حمباڵ و
كیێكاریشم دهكید و خیشم به بهخیهوهر دهزان كه كار حیزبیش دهكهم .ئێسیا له كاتێك دا هاتومهوه ههمان ناوچه كه القێكیشم
لهدهس داوه و ئهگهر به تهواو لێمان بقهوم حمباڵیهكهشم بی ناكیێ.
دوكیور ها لێ پیس كاك هیوا زۆر نا ئومێد دیدار  .خواكهریمده ڕۆژ ئێمده دێیدهوه .دوكیورگیدان جدار پێشدو كده دهربدهدهر بدوم
دوا بهربونم له زیندان بو و هاتنم بی ئێیه وهك بهدهسیهێنان ئازاد چاو ل دهكیدو الوتدی بدوم و سدا و سدهلیم بدوم ،دوا شده
ساڵ جا چاوم به واڵتهكدهم كهوتدهوه .ئێسدیا بده كدهم ئهنددام هاتومدهوه ئێدیه پدا ئدهو دهورانده پدڕ هێدز و پدڕ چهكده كده تێیددا
پێشمهرگه سهرانسهر كوردسیان تهنیبو ،وهك شكس چاو ل دهكهم .ئهو كا هیوام بده گهڕاندهوه زۆر بدو ،ئێسدیا دوا ئدهو شكسدیه
نیزامیه نازانم چمان بهسهر دێ.
********

پاژی بیست و سێ

گهڕانهوه ئهو جاره هیوا بی باشور كوردسیان شوێنكار پێچهوانده لده گدهڵ جدار پێشدو لده سدهر هیدوا هدهبو .جدار پێشدو دوا
چهندساڵ زیندان و فشار هێنان ساواك و خیڕاگیتن له بهرامبهر فشار دا ،له ههڕهت الو دا و به هیوایهك زۆرهوه پهڕیوه دیو
باشور ببو .سهڵ بو و ب بیی كیدنهوه له ژن و منداڵ ،به تهنیا پهرۆشی بی س كهس ههبو ،دایك و باب و خوشك  .له شێك سا
و بدده هێددز هددهبو .ئددهمجارهیان دوا تاقیكیدنهوهیددهك چهنددد سدداڵه هێددز كددورد لدده ناوچدده ئازادكیاوهكددان كوردسددیان ،بدده هددی
هێیش نیزام ڕژیم و شكسی پێشمهرگه له شهڕ بهرهی دا ،به كهم ئاندام و له تهمهنێك بااڵتی دا ،دیسان خی له ئاوارهی دا
دهدییهوهو ئهوهش ل زیاد ببو كه جگه له دایك و باب و خوشك  ،ژن و منداڵیش به ج هێشیبو.
له باشور ئهمجاره به ههزاران هاوڕێ پێشمهرگه و كادر له گدهڵ بدون ،بدهاڵم شدێوه هداتن ئدهمجارهیان ندهك تدهنیا هیدوا ،بدهڵكو
هدهمو پێشدمهرگهو كدادر و ڕێبهرانیشد ئدازار دهدا .مهسدهلهیهك دیكده زۆر ندداخی بدی هیدوا ئدهوه بدو كده نده دهتدوان وهك جدداران
بهشدار له چاالكیه پێشمهرگانه و سیاسیهكان دا بكا .ئهو به پێشمهركهیهك كهم ئهندام حیساب دهكدیا كده ئیزند هدی چاالكیدهك
نیزام و تهشكیالت نهبو كه پێویسی به جواڵن ب  .له بنكهیهك پێشمهرگه كهم ئهندامهكان دانیابو و لده خدوا دهویسد قده ڕۆژ
نهبێیدهوه و هدهروا لده خدهوداب  .ئددهوه لده كاتێدك دابدو كدده هاوڕێكدان لده دهسدیه گدهوره گددهورهدا بدی كدار تهشدكیالت و بددهرگیی
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پددارتیزان دهچونددهوه ڕۆژهددهاڵ و لدده ڕادیددی دهنگ د كوردسددیانهوه گددوێ لدده خهبددهر سددهركهوتنهكانیان دهبددو .لدده ڕاسددی دا دهسددیه
پێشمهرگه و كادر تهشكیالت تهنیا له كات سهرما وسیڵهدا و ئهویش لهو ناوچانده كده دهرهتدان ماندهوهیان لده شدوێنێك سدابی
نهبو ،دههاتنهوه بنكه سابییهكان له باشور ،دهنا ههر له ناوخی ڕۆههاڵت كوردسیان بوون.
هیوا تا دهها لهم وهزعه تازهیه بێزارتی دهبو .چاالكیدهك ئدهوتی لده بدار حیزبد و تهشدكیالتیهوه ندهبو .لده بنهماڵده و كدهس و
كارو زێدهكه دووركهوتبیوه ب ئهوه سهرگهرم خهبا و تێكیشان ب  .ئهو هده و مهرجده دژواره بێیاقده و دڵناسدك كیدبدو .بده
ههمو شیێك ناڕاز بو ،لهبهرئهوه كه به پله یهكهم له وهزعد خدی ڕاز ندهبو .فشدارێك زۆر هێندا تدا لده ناوهندد پێشدمهرگه
كهم ئهندامهكانهوه گواسییانهوه بی تهشكیالت ناوچه خییان ههرچهندد بده هدی ندهبون القێكدهوه نده دهتدوان چاالكیدهك ئدهوتی
بكددا ،بددهاڵم پهیوهنددد لهگددهڵ پێشددمهرگه و كادرهكددان و ئهندددامان نێددو خددی كدده جددار و بددار سددهر بنكددهكانیان دهدا هددهبو .ئددهوه تددا
ڕاددهیهك دڵگهرم كیدبیوه .جار و باریش خهبهر ماڵهوه بی دهها و هێندێك بییند دڵد سداڕێژ دهبدو .لهگدهڵ هدهمو ئهوانده
ئهمه وهزعێك نهبو كه ڕاز بكا .ئهو هدهوڵ دهدا وهك جداران چداالك بد  ،ڕۆڵد هدهب لده بدهرهوپێش بیدند كارهكدان حیزبد دا،
بهالم بی نهدهكیا .القهكه مدان بدو و هاوڕێكدان دڵیدان ندهدهها كدار پد بسدپێین ،بدهاڵم ئدهو وا وهردهگدی كده هدهتا سدا و
ساڵمه بوه به كاریان هێناوهو ئێسیا كه القێك لهدهس داوه ،فڕێیان داوه.
تیمێك پزیشكان فهڕانسهو كه هاتبون یارمهت پێشمهرگه كهم ئهندامهكان بدهن و به تایبده القد دهسدیكیدیان بدی دروسد كدهن
فییا كهوتن .وێڕا چهندین پێشمهرگه دیكه بی ئهویش القێك دهسیكید دروس كیا .ههر زۆر زوو و بده ئدازار و تێكیشدانێك زۆر
وا كید كه به القهكه ڕاب و بكهوێیهوه سهر الق .ههروا دهها ماوه ڕۆیشدین بده القده دهسدیكیدهكه زۆردتدی دهكدید .ڕۆژانده الند
كهم نیو سهعا دهڕۆی و بهردهوام تهمیین جوڵه الق دهكید .پاشماوهیهك كهم وا لێها كه بهب به كار هێندان گیچدان قید
و قن دهڕهی و جار وابو له خی دهنوسا تا له هداوڕێ سداغهكان دوا نهكدهوێ .لێدیه دا ووره و تواندا هیدوا بدی خدی گونجانددن
لهگددهڵ هدده و مددهرج تددازه ژیددان ببددو بدده ویددید سددهرزمان هاوڕێكددان و هددهمو یددان شددانازیان پێددوه دهكددید .لدده كددار و ئددهرك
ڕاپهڕاندنیش دا بهرهبهره جێگا خی دهدۆزیهوه .مهجال بهزهی پێداهاتنهوهو نیگدهران هاوڕێیدان نهدههێشدیهوه .ئدهو بده جیرێدك
هددهڵس و كددهوت دهكددید كدده ئددهوه ندده ناسددیبا ندده دهزان د كدده القێك د دهسددیكیده ،چونكدده بددی هددی كارێددك لدده هاوڕێكددان جیددا
نهدهكیایهوه.
هێزهكان ڕژیم كیمار ئیسالم تدا دههدا زۆرتدی بهسدهر ناوچده سدنوریهكان باشدور كوردسدیانیش دا زاڵ دهبدون .تدیپ و خومپداره و
بیمباران هێلیكیپیهر و فڕۆكه شهڕكهرهكان تا دهها زۆرتی دهبون .له نێو خاك باشدور كوردسدیانیش دا ئارامشدێك بدی شیڕشدگێڕان
ڕۆژههاڵت نهبو .ئهوانه وهك پارتیزان دهگهڕانهوه نێوخی ڕۆژههاڵ وهزعیدان باشدیی بدو لده وانده كده لده بنكده سدابییهكان دابدون.
ئهوان بهردهوام له گهڕان دابون و ڕژیم نهیدهتوان جێگاكهیان پهیدا بكدا تدا زهڕبدهیان لد بددا .بده پێچهواندهوه پێشدمهرگهكان كده
شوێن پایهگاكان ڕژیمیان دهزان زۆرجار غافڵگیییان دهكیدن و زهڕبه قورسیان ل دهدان یدا تهنانده پایدهگاكانیان دهگدی  .ڕژیدم
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بددهجارێك سددهر لد شددێوابو ،بدده ناوچددهدا بدداڵو دهبددیوهو دیسددان بدده كددهمین پێشددمهرگهكان زهڕبدده دهخددوارد .ئددهو شددهر پارتیزانیدده
كاربهدهسیان ڕژیم شێ كید تا هاتنه سهر تاكییك تازه .ئهویش فشار هێنان بو بدی سدهر بنكده سدهرهكیهكان بهرپیسدان و كدادر و
پهشمهرگهكان حیزب لده قدواڵی باشدور كوردسدیان دا .لده الیده ك كاریدان لده سدهر ئدهوه كدید كده كیمدهڵێك زۆر لده بدهكیێگییاو و
سیخوڕ له نێو خی باشور كوردسیان بكڕن .تا له الیهكهوه له ڕاسی دا ئهوانیش شهڕ پارتیزان و ههر وهها شهڕ تیڕۆڕ لده دژ
شیڕشگڕان ڕۆژههاڵ له نێو خاك باشور دا بكهن و له الیهك دیكهوه دام و دهزگایهك بهرباڵو زانیار كیكیدنهوه له سدهر بنكده و
بارهگاكان شیڕشگێڕان بهدهس بێنن ،بی ئهوه دهقیقیی بیوانن بیمباران و تیپبارانیان بكهن .تاكییك تیدڕۆڕ كیمدار ئیسدالم زۆر
بهرفیاوان كیایهوهو له كوردسیان ،ناوچه و تهنانه سهراسهر دنیادا دژبهران كیمار ئیسالم به كورد و ئێیانیشهووه كهوتنده بدهر
پهالمار .به سهدان كهس له هێزه كوردیهكان له باشور كوردسیان و دهرهوه واڵ شههید كدیان كده لێدیه حیزبد دێمدوكڕا پشدك
شێی بهر دهكهو  .تهنانه دوو ڕێبهر گهوره حیزب ،واته دوكیور قاسملو و دوكیور شهڕێفكهند له نێو دڵد وهاڵتدان ئوروپدای
دا له الیهن كیمار ئیسالمیهوه تیڕۆڕ كیان .تیڕۆڕ دوكیور قاسملو تهنانه له سهر میز وو و وێدژ لده گدهڵ نوێندهران ڕژیدم جد
بهج كیا .لهو الشهوه فشارێك زۆریان بدی حیدزب و كدار بهدهسدیهكان باشدور كوردسدیان هێندا تدا بنكده و بارهگاكدان شیڕشدگێڕان
ڕۆژههاڵ له ناوچه سنوریه كان نه مێنن و ڕابگوێزرێن بی قواڵی باشور تا وا به هاسان نهتوانن ها و چی ڕۆژههاڵ بكدهن و بده
شهڕ پارتیزان تهن به هێزهكان ڕژیم ههڵچنن .ههمو ئهو بهرنامانه ڕژیم ڕۆژ له دوا ڕۆژ زیاتی پیداده دهكدیان و ڕۆژ لده دوا
ڕۆژ زیدداتی فشدداریان بددی شیڕشددگێڕان دههێنددا .لدده ژێددی ئددهو فشددارانهدا بنكدده و بارهگاكددان گوازرانددهوه قددواڵی باشددور .پێشددمهرگه كددهم
ئهندامهكان گوازرانهوه بی نێو شار و شارۆچكهكان باشور و دهس كیا بهوه كه تهنانده بنێدیدرێن بدی دهرهوه واڵ  .هیدوا ئهوهندده
به خهبا و واڵتهوه بهسییابیوه كه ئاماده نهبو نداو بنوسدیێ تدا بنێیدرێیده دهرهوه واڵ  .دوا كێشدهیهك زۆر لهگدهڵ بهرپیسدان
بهوه راز بو كه ژن و منداڵهكه بێنه ال و له یهكێك له شارۆچكه كان باشور كوردسیان جێگیی ب  ،بهاڵم كار تهشدكیالت هدهر
بكددا و سددهر بدده تهشددكیالت نددههێن ب د كدده لدده ڕێگددا هێندددێك كددادر ندده ناسددیاوهوه پهیوهنددد بدده ئهندددامان حیددزب لدده نێوخددی
ڕۆژههاڵت كوردسیانهوه دهكید.
چاالك دهس و پێوهندهكان كیمار ئیسالم و بهش زانیار سپا پاسداران له باشور كوردسیان ڕۆژ له دوا ڕۆژ زیاتی دهبدو .ڕۆژ
نهبو له باشور كهسێك له ئهندامان و پێشمهرگهكان دێموكڕا و ڕێكخیاوهكان دیكه بهدهسی بهكیێگییاوان كیمار ئیسدالم تیدڕۆڕ
نهكیێ .ڕژیم بڕیار دابو تیڵه شهڕ پارتیزانی حیزبهكان لده نێوخدی ڕۆژهدهاڵ لده باشدور بده شدێوه تیڕۆڕلده بهشد جێگیدی
حیزبهكان بكاتهوه .ڕژیم بهرگیی پارتیزانی حیزبهكان به تیڕۆڕ وهاڵم دهدایهوه .به تایبه ئهو كادر و پێشهرگانه كه لده بنكده
و بارهگاكان نهبون خهتهریان زۆر له سهر بو .هیوا چهند جار ههڕهشه لێكیابو .جارێك ماڵ گواسدیبیوه بدی شدارێك گدهورهتی .ژن و
منداڵهكه بی هاتبون و ژیانێك تا ڕاددهیهك ئارام دهس پ كیدبو .بهاڵم مهتیسد تیڕۆڕكیاند لده الیدهن بدهكیێگییاوان كیمدار
ئیسالمیهوه ههر لهسهر بو .ئاخی ماشێن تیڕۆڕ كیمار ئیسالم ئهو ڕۆژانه هی كهس نهدهبوارد .تهنیا بههانه ئهوه كده ڕۆژێدك
لدده ڕۆژان كهسددێك چددهك پێشددمهرگایهت هددهڵگیتب  ،بددهس بددو بددی ئددهوه تیددڕۆڕ بكددهن .جیدداواز تددهنیا لدده نیخ د پاداش د ئددهو
بهكیێگییاوه ئینسان كوژه كیمار ئیسالم دابو كه كارهكه ئهنجام دهدا .بی هدهر كادرێدك یدا پێشدمهرگهیهك كده شدههید دهكدیا ،بده
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پێ بهرپیسایهت و ڕادده تێكیشان پادا دهدرا به بكوژهكه  .جار وابو پاداش شههید كیدن كهسێك تهنیا یهك بڵیی تهیاره
و پاسپیرتێك جهعل بو تا بكوژهكه دهرباز ب و بڕواته دهرهوه.
دیاره هێیش ئاشكیا هێزه سهركوتكهرهكانیش ههبو .ههم به هێیش بهرباڵو نیزام بی سهر بنكه و بارهگا كان ،ههم به تیپباران
و بیمباران ههوای  .تهنانه هێیش دهرمانداو كیدن تێكیشهرانیش ههبو .له چهند جێگا دهرمان لده ئداو خواردندهوه تێكیشدهران
كیابو و چهندین بییندار و شههید ل كهوتبیوه .به كورت هێزه شیڕشگێڕهكان له باشوریش هدی ئاسایشدێكیان ندهبو و هدهمو هدهر
وهك بهره شهڕ وابو.
زۆرجار بهرپیسان داوایان له هیوا دهكید ماڵهكه بهرێیه كامپ حیزب و بی خیش ههر لهوێ بهرپیسایهتیهك وه عدیده بگدیێ .دوا
چهندجار دیین ههڕهشه و دهرباز بوون له تیڕۆڕ ،بڕیار دا بو بچێیده نێدو كامپدهكان ،بدهاڵم فییدا جد بدهج كیدند ئدهو بڕایداره
نهكهو .
ئێوارهیهك پاییز بو ،هیوا له گهڵ دوو منداڵهكه گاڵیهو گهپ دهكید .نازدار خێزان له ههمو كاتێك زیاتی دڵ به كیبوندهوه
خێزانهكه خی بو .زۆرجار دهسی بی ئاسمان بهرز دهكیدهوهو دوعا دهكید كه خودایه چید لێمان تێك نهده  .له گهڵ هیدوا مشد
و مڕ ئهوه بو كه ئید كات خی زۆرتی بی منداڵهكان تهرخان بكا و كارێك بكدا ئدهو خیشدبهخییهیان لد تێدك ندهچ  .ههرچهندد
ژیانێك ههژارانه دهژیان بهاڵم كه و ههوایهك خی به سهر ماڵهكهیان دا زاڵ بو .یارمهتیهك پێشمهرگانهیان وهردهگدی كده زۆر
كهم بو ،بهاڵم مام هیمهر بابیش ههر چهند مان جاڕێدك لده هدهمو زهخییهیدهك بدی دهنداردن لده گدهڵ هێنددێك پدوڵ .هدهمو جدارێ
داوا دهكید كه هیوا ئید دانیش و له گهڵ ماڵ و مندداڵ ئدارام و خدی بدژ  .جارێدك كده بده دزیدهوه خدی گهیانددبی ال هیدوا ،
زۆر ل دهپاڕایهوه كه بڕاوهته دهرهوه و له وهاڵتێك پڕ ئاسایش دانیش  .پوڵێك بی هێنابو كه گییا له فیۆشین پارچه مڵكێك بده
دهسی هێنابو .ئهو دهربازبون كوڕهكه بی له ههمو شیێك گینگیی بو .مام هیمهر ههمیشه لهوه دهتیسا كه ڕۆژێك خهبهر بی بد كده
كوڕهكه له الیهن جینایهتكاران كیمار ئیسالمیهوه تیڕۆڕ كیاوه .ئاخی ڕۆژ نهبو خهبهر تیڕۆڕكیان تێكیشدهرێك دانیشدیو باشدور
بی كهس و كاریان له نێو ڕۆژههاڵ نهچێیهوه .مام هیمهر بیخی ئاگا له تیڕۆڕ كیاند چهندد كهسدێك هدهبو .ئدهو خهبهرهشد هدهبو
كه هیوا جارێك له پالنێك تیڕۆڕ دهرباز بدووه .بدهاڵم پاڕاندهوه مدام هیمدهر تیزقاڵێدك لده سدهر گدیڕین بدی چدون هیدوا شدوێندانهر
نهبو .ئهو بهوه زۆر ناڕهحه بو كه دیسان مهجبور بوه واڵ بهج بێڵ و ڕوو بكاتهوه باشور .ئێسیا ڕۆیشدین بدی وهاڵتێكد دیكده
دوورهدهس ههر بی بیدی لێكیدندهوه ندهدهبو .هدهرچینێك بد قدهول دابدو كده خدی كیكاتدهوه و بچێیده نێدو كدامپێك پێشدمهرگهكان،
چونكه ههر نهب مهتیس تیڕۆڕ كهم دهكیدهوه ،ههرچهند مهتیس هێیش بهرباڵو نیزام و هێیش تیپخانه و بیمبداران هدهوای
زۆرتی بو.
بهو پوڵه باوك بی هێنابو ،له سهر كیاڵن خییان دوكانێك بچوك به كیێ گی و هێندێك كه و پهل پێداویسی ڕۆژانه
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ل دانا .ئدهو كده هدهر بیدی لده چوندهدهرهوه ندهدهكید پێد باشدیی بدو كده بیخدی هدهوڵ بددا هێنددێك داهدا پهیددا بكدا لده لهگدهڵ
یارمهتیه پێشمهرگانهكه بهش ژیانێك سداكار ندهمی ندهژیان بكدا و چیدیكده چداو لده دهسدی بداوك پیدی ندهب تدا لده واڵتدهوه
دهسییان بگیێیهوه .دهر و جییان كه وهزع ئهویان دهزان  ،ڕوویان ت كید و زۆرجار هدهر لده بدهر خداتی ئدهو شدیێكیان لد دهكدڕ .
بهرهبهره وهزع باشیی بو .له گهڵ عومدهفیۆشی میدوهو كده و پهلدهكان دیكده ڕێدك كدهوتبو كده ڕۆژانده هدهر بده حمبداڵ دا هێددێك
میوه ،ماس  ،سهوز  ،پهتاته و ..هید بی بنێین .ئهو پێویس نهبو بیخی بچ و تهنیا به تهلهفون ڕۆژ پێشیی لیسدیهكه دهداند
و ههوتو جارێ دهچو حیساب لهگهڵ دهكیدن .ههم ئهو سهرڕاسی خی بی ئهوان سهلماندبو ،ههم ئهوان به تدهواو ئدهویان ناسدیبو
و زۆر یارمهتیان دهدا .ڕۆژ بهڕۆژ وهزع ژیان دهگیڕاو باشیی دهبو .سهرهڕا ئهوه به كار حیزب ڕادهگهیش و حهوتو الن كدهم
س ڕۆژ خهریك ئهوه بو.
تیددڕۆڕ و ههڕهشددهكان كیمددار ئیسددالم ڕۆژ بدده ڕۆژ زیدداتی دهبددون .زۆرێددك لددهو شیڕشددگێڕانه كدده لدده بددار لهشسدداغیهوه توانددا
پێشمهرگایهتیان نهمابو ،به تایبه بی سهردهم شهڕ پارتیزان  ،له یو ئێن ناو خییان دهنوس و دوا یهك ،دوو ساڵ ئاخیهكه
له واڵتێك وهردهگییان و دهڕۆیشین بی وهاڵتان وئوروپای  ،یا كانادا و ئهمییكا و تهنانده ئوسدیوڕالیا .ئدهو ڕۆژانده بداس باسد خدی
نوسین و چوونهدهرهوه بو .بهاڵم هیوا ههر بیییش ل نهدهكیدهوه ،ههرچهند بی ئهو له الیهن حیزبهوه كارئاسانیش دهكیا بده خداتی
ئهوه كهم ئهندام بو.
ژیان له باشور كوردسیان دهچی پێش و بهتایبه دوا ئهوه هیوا هێندێك داهات له دوكانهكه به دهس دێنا ژیانیدان باشدیی ببدو.
مام هیمهر باوك و تهنانه دایك و خوشكیش دههاتن و سهریان دهدا .ههمو جارێش بداس باسد ئدهوه بدو كده فداڵن و فیسدار كدهس
ڕۆیشین و خییان لهم ئاوره ڕزگار كید .یا فاڵن و فیسار كادر یا پێشمهرگه بهدهسی بهكیێگییاوان ڕژیدم تیدڕۆڕ كدیان .لده نێدو ئدهو
باسانهدا دایك و خوشك و ژن هیوا دهسدییان پد دهكدید كده بدی هدهر ئدهو لێدیه بده ڕاحدهت لێد دانیشدیوه و بییێدك لده حداڵ خدی
ناكاتهوه و خی دهرباز ناكا .ههمو جارێش هیوا توڕه دهبو :هاوڕێكانم له قواڵی كوردسیان دا شهڕ پارتیزان دهكهن ،دهتان ههوێ
ههڵێم و بچمه دهرهوه واڵ ؟
دایك وهجواب دهها  ،كوڕ خیم ئهتی بهش خی كدیدوه ،سد جدار بیینددار بدو  ،القێكد لده دهسد داوه ،تدازه ناشدیوان لده گدهڵ
هاوڕێكان بچیهوه بی شهڕ پارتیزان  .بی دهتههوێ لێیه خوا نهخواسیه خیفیۆشهكان دهوڵه بێن و له نێدو بدهرن .ئدهوان تیڵده
كوژراوهكان خییان له ئێوه ب دهسدهاڵ دهكهندهوه .پێشدمهرگه چاالكدهكانیان دهسد ناكدهوێ ،بدی ئد وهك تدی دهگدهڕێن تیڵده لد
بكهنهوه ،كوڕ خیم .ئێوه ئهو ههمو زهحهته دهكێشن هێندێك خیفیۆشیش هدهر لده كوردهكدان خیمدان دێدن دهتدان كدوژن .هیدوا گیدان
توخوا زگ سوتاوم مهكه و ههسیه بڕۆ بی وهاڵتێك ئهمین.
دایه گیان سهرێك لێداوم و چاو و دڵ ڕوون كیدوومهوه ،توخوا بهو قسانه ڕۆژهكهم ل ناخی مهكه.
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مام هیمهر هاته جواب و ڕوو له هیوا كدید .كدوڕ خدیم ئدهوه دایكد دهڵد  ،هێنددێك ڕاسییشد تێدایده .ئدهوهتا ئێدوه چهندد سداڵه
ژیان خیتان بی داناوه و زۆركهسیش كه دهبینن پێشدمهرگه چیدد دهسدهاڵت بهسدهر ناوچدهكان دا نییده ،دهسدییان داوهتده جاسوسد و
خیفیۆش  .ئهمن ناڵێم ئهتی دهس ههڵگیه لهو ڕێبازه پییۆزه كه سهردهم الوهتی لهسهر داناوه ،بدهاڵم ئاگدا لده خدی بد و لده
جێیهك دانیشه كه ڕژیم دهسی وێیڕانهگا .ئهمن و دایك تهمهنێكمان ل گدوزهراوه و ڕهفیدهنین ،الند كدهم لده بدهر خداتی خوشدك و
منداڵهكان خی بپارێزه كوڕ خیم.
هیوا ههر دڵخیش بنهماڵهكه دهدایهوه و دهیگو هدی نداب كد كدار بده نهقوسدیانێك وهك منده .سدهرهڕا ئدهوه لهبدهر خداتی
ئێوه و بی دڵ ئاسودهی ئێوه بڕیارم داوه بچمه نێو كامپهكان حیزب .له سهر ئهوه ڕاوهسیاوم ههرچ لده دوكانهكدهم دایده بیفیۆشدم و
جا بڕۆین بی نێو كامپ .لده ئێسدیاوه هدی نداكڕم ،هدهر دهفیۆشدم و هێنددێك ههرزانیشدم كدیدوه ،بده دهرو جییاندانیش ڕادهگهیدهنم بده
قیمهتێك زۆر ههرزان لێم بكڕن .بهاڵم لهوێ پێویسیه دیسان شیێك وهڕێ خهم ،كهچه دوكانێك دانێم با هێنددێك داهاتمدان هدهب ،
دهنا به یارمهت پێشمهرگانه كهس بهڕێ ناچ  .هاوڕێكانم به داخهوه دهچدن كڕێكاریده دهكدهن .حەوتدو چهندد ڕۆژێدك ئیجدازه دراون
كیێكاریه بكهن ،دهنا به ڕێ ناچن.
مام هیمهر بهو قسانه زۆر ناڕهحه بو .بی ڕۆڵه حیزبهكهتان ناتوان بهخێویشیان بكا؟ ئێوه ههمو ژیان خیتان لهسهر ئهو ڕێگایده
داندداوه ،ئێسددیا بدده نانهزگدده ندداتوان ڕاتددان گددیێ .داخد گددیانم بددی كددورد و كوردسددیان ،وهالتهكددهمان هددهمو پددڕه لدده زێددڕ ،كددهچ
تێكیشهرهكانمان دهب بچن كیێكاریه بكهن ،خوا قهبوڵ نهكه  .بهاڵم دهبدو ئدهو حیزبده فكیێكد بده حداڵ خدی و پێشدمهرگه كدان
بكاتهوه ،چین دهكیێ پێشمهرگه ب و بچ كڕێكاریه بكه  .خهڵك وهدهزان حزب هێنده پوڵ زۆره دهتوان هدهمو فدهقیی و هدهژار
كوردسیانیش تێی كا.
ئاخی بابه گیان حیزب پیڵ له كوێ بووه ،ئهوهنده ههشیهت لده یارمدهت ئهنددامان و دۆسدیان دهسدی دهكدهوێ .لدهو الشدهوه ئدهو
ههمو خهرجه كهوتوهته سهر شان  .له پێشمهرگه و كهم ئهندام و كار ڕاگهیاندن و ها و چی و دوكیور دهواو دهرمدان و بنهماڵده
شههیدان و حیزب خهرج زۆره .له ڕاسی دا دهب ئێمه ئهندامان یارمهت به حیزب بكهین نهك به پێچهوانهوه .باشده ئدهو سدااڵنه
دوای خهڵكێك زۆر ڕوو له ههندهران كیدوهو به خیشیهوه ئهندامدهكان دهرهوه ،ئهوانده كوردسدیان و پێشدمهرگهیان لده بیدی مداوه،
ئهواندده خییددان لد نددهگیڕاوهو ندداو حیزبیددان تددهنیا بددی جد بددهج كیدند پهنابددهر بدده دوا خییددان دا یددهدهك نهكێشدداوه و دوا
وهرگییانیشیان وهك پهنابهر ههروا به حیزبهكهیان وهفادار ماون ،یارمهت بی حیزب كی دهكهنهوهو دهتوانن كدهلێنێك بدی حیزبهكدهیان
پڕ بكهنهوه.
مام هیمهر ههل دهس كهو :
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دهكوڕ خیم ئهتی بچی دهرهوهو له جیات ئهوه یارمهت له حیزب وهرگی  ،ئهتی یارمدهت بدده .ئدهوجار ئداوا خزمده بكده ،نداب
كوڕ خیم.
بابه گیان له مێژه ئهوباسهمان داخسیوه .ئهمن لهسهر ئهوخاكه ناڕۆم ،مهگهر بمیم و بچمه ژێی ئدهو خاكده  .ئیدد تكایده خیشد و
منیش ناڕهحه مهكه.
ڕۆژهكان تێدهپهڕین و تا دهها زۆرتی دهسی تیڕۆڕ كیمار ئیسالم له باشور كوردسیان دهردهكهو  .ڕۆژ نهبو جارێدك یدا جارێدك
زیاتی گیهو به گیان شیڕشگێڕان ڕۆژههاڵت كوردسیانهوه نهكیێ و به خوێن ئهوان كیمار ئیسالم زیاتی له نێو جهرگده بهشدێك
به ناو ئازاد كوردسیان دا ڕهگد خدوێنمژ خدی داندهكوت و دام و دهزگدا سدیخوڕیهكان وهك ڕهگد گیاكهڵده بده بدن و بناواندهكان
باشور كوردسیان دا باڵو نهكاتهوه .كیمار ئیسالم دهیویس به ههمو ڕێگایهك دا زهڕبه لده شیڕشدگێیان ڕۆژهدهاڵت كوردسدیان بده
گشی و حیزب دێموكڕات كوردسیان به تایبهت بدا .به بیمباران و تیپ و كاتییشا بداران ،بده هێیشد نیزامد و دهرمدان داو كدید و
له كیتای دا به تیڕۆڕ كیدن خهریك بو به بیچون خی ڕیشه جواڵنهوهو حیزب دهربێن  .بدهاڵم لێدیه دا شیڕشدگێڕان ڕۆژهدهاڵت
به گشی و شیڕشگێڕان دێموكیا به تایبهت  ،خی راگییهك ب وێنهیان كید و له بهرامبهر ههمو ئهو فشارانهدا سینگ خییان كیده
قهڵغان و لهو پێناوهدا سهدان ڕۆڵه بهوهفا كورد ڕۆژههاڵ بونه قوربان .
هیوا یهكێك لهو ڕۆڵه گیانبازانه بو كه سهرهڕا چهند جار بییندار بون و سهرهڕا له دهسیدان القێك بی چیكهیهكیش بیی لهوه
نهكیدهوه كه كوردسیان بهج بێڵ و مهیدان بی دوژمن خاڵ بكا .تهنیا بڕیار دا كه چید دوور له هاوڕێیدان ندهژ و دهسدی كدید
به خیكیكیدنهوه تا بچێیه نێو كامپ هاوڕێیان و ژیان و خهباتیان لهگهڵ به بكا.
ههمو شیێك ئاماده بو بی ڕاگواسین .ماڵ له نێدو هاوڕێیدان ئامدادهكیابو ،وورده واڵده دوكدان هدهمو فیۆشدیابو .تهنانده بهشدێك لده
كه و پهلهكان نێوماڵ ڕاگوێزرابون .ههر ئهوهنده مابو سهیاره باریهكه بێ و باق كه و پهالن له گدهڵ خدی بدهرێ و هیدوا و ژن
و منداڵهكانیش به ماشێنێك ڕاگوێزرێن بی نێو هاوااڵن .
ئهو شهوهیان مابو كه له تهنیای دا وهك نیشانهیهك ب بهرگی بی دوژمن قین له دڵ داكیابن .هیدوا جیرێدك بێقدهرار پێدوه دیدار
بو .نازداریش ههردهها دهچو و دهیگو خیزگه زووتی دهگهیشیینه نێدو هاوڕێیدان .هدهروا بزانده دڵد خهبدهر داوه ،ئدارام و قدهرار
نهبو .دهها و دهچو و چهندین جار شدیهكان دهبهسد و دهكدیدهوه .شدهو بدهره بدهره پیدی دهبدو .تاریكدای كوچده و كدیاڵن دهگیتبدو.
ههردوكیان لهسهر ههس بون ،منداڵهكان نیسیبون .له نكاو له دهرگایدان دا .ندازدار ڕاپدهڕ بچد بزاند كێیده ،هیدوا دهسدی گدی و
گێڕایهوه .ههركهس ب بهوشهوه كار به منه ،ئهتی بچ دهب ئهمنیش ههر بێم .كه واته ههر ئهمن دهچم.
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هاورا كید كێیه؟
كاك هیوا خیمانین ،گوتمان با قهرارێك دانێین بی بهیان بی باركیدن شیهكان و چاوێكیش له بارهكان بكهین بزانین چهنده.
بی كاكه ماڵ قهرهتاژدیناغا بار دهكه  ،ڕهنگه له پیڵینیهكیش دا جێگا ببێیهوه .دهرگا كیدهوهو هدهر ئهوهندده فییدا كدهو بڵد
فهرمون.
دهنگ یهك ڕهگبار كاڵشینكی ها .
هیوا لهسهر پش كهو و چاو به میلهق وهسیان.
كیتای
٥ ١

٢٢٢٢

--------------------------------------------------
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