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 پشکی
ھموو گالنی پشكوتوو، جگ لوەی بسـرھات و مـژووی گل 

نیشتمانكی خۆیانیان وەك مژوو نووسیوەتوە و ب دەیان و بگرە و 
ســدان لكــۆینوەی ئاكــادیمی و شــیكردنوەی جۆراوجۆریــان لســر 
نووســیوە و ل ســدان روانــگ و گۆشــنیگاوە لكیــان داوەتوە، وازیــان 
ھر نھناوە و ئدەبیكانیشیان قۆیان ل ھمـایوە و ل چوارچـوەی 

ئگر نمـــوونی ئو رۆمانـــان بنیـــنوە ك . ا گاویـــانتوەرۆمانیشـــد
ـــــژووی  م ك لیگـــــ ـــــ ب ـــــدا باســـــی ھـــــیچ نب نووســـــرەكیان تی
 ر بـنخـو یوانل وەندە زۆر دەبـی دەكات، ژمارەیان ئكنیشتمان

ـــا ـــاقت بك ـــان بســـریان . ت جـــگ لوەش ھر كارەســـاتكی ئو میللت
دوور نڕۆیـن، . ییان لسـر برھم ھنـاوەھاتووە، دەیان فیلمی سینما

 ھۆردووگاكــــــانی نازیســــــت كــــــان لككارەســــــاتی كوشــــــتاری جوول
ھیتلرییكانــدا، بــووەت پخــۆری زیــاتر ل ســدان فــیلم و كــورت فیلمــی 

ئوەش جـگ لوەی كارەسـاتك ل ئاسـتكی . سینمایی و بگنـامیی
دیكشی ھی، ئویش ئوەی  بربوتردا ب دنیا دەناسنت، گرنگیكی

دەبــت ھزكــی پشــتویان و پاپشــت بــۆ ئو سیاســتوانانی ل رــگی 
 رگــری لوێ بیــان دەیــانكتدەرەوەی ســنوورەكانی و وە لیاســایی

  .مژووی گل و نیشتمانكیان بكن
ك گــــورگ ئاوڕــــك ل مــــژووی پــــ ل كارەســــاتی میللتكمــــان 

ی، دوژمنكانمان ئوەی بسـر ئمیـان ھنـاوە، دەدەینوە، سیر دەك
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با ب دەواری شی نكردووە، كچـی ئـم ھشـتاش بداخوە زەیـن و 
یادەوەریی مژووییمان ھر وا الوازە و ب زەردەخنیكی درۆزنـانی 
دوژمنكانمـــان ھـــدەختین و دەریـــای خـــونی پشتســـرمان لبیـــر 

مـن نـام بـا تـۆ ئسـتن . ش دەبـیندەكین و ل ھمـوو شـتكیان خـۆ
ل ..... ئوەی نیبـ بیـری تـۆ: "بین، ھرچندە شاعیر جوانی فرمـووە

بـووە، زۆنیش نـابین، بـا ھـیچ ". بـاوكی خـۆی نسـتئر تۆگم ئـدە
ـــن ـــر نكی ـــان لبی ـــانی رابردووم ـــ كۆســـت و نھامتیك ـــونك . نب چ

ان بكیـــــــنوە و لبیركردنیـــــــان وامـــــــان لـــــــ دەكـــــــات دووبارەیـــــــ
زیندووراگرتنیشیان برچاوروونیمان دەدات و وامان ل دەكات لسـر 
ھست بین و جاركی دیكش وەك سدان جـارەكی پشـوو، مارانگـاز 

ئـــاخر ھرچـــی كۆســـت و كارەســـات و . نبیـــنوە و پمـــانوە ندەنوە
یـانی . ختان و كولسـرنانی رابردوومـان، ھمـووی ل یك دەچـن

م ھزار جار ب یك شوە زەبرمـان خـواردووە و پمـانوە دراوە و ئ
بووینویش رانخر لھ. 

 :كورتی دەبموە
 نــر ــدەگرن بك وەن و ھــان، شــیاوی ئ ــانی مژووم ھمــوو رۆژەك

 ــر ل ــارام"رۆمــانكی گرنگت ــان و شــراب"ی شــۆلۆخۆف و "دۆنــی ئ ی "ن
  .یۆسا ـی ماریۆڤارگاس"ئاھنگی نری"كازانتزاكی و 

ــدا كارەســاتك  ــابین تی ــدا شــك ن رۆژــك ل مــژووی ھاوچرخمان
 ر دەســتانســش گیــان لرگشــمو پ ھــاتبمــان نكتر میللســب
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لماندبســــدا نتیی خــۆی توانتی و پــامــی . قارەمــانر قگئ بــۆی
 ،بــوەشــاوە و بیروردمــان ھری لو نووســ بــشــتمان ھبئــازا و ب

. ومان ئوەندە زۆرە، بشی ھزار رۆمانیشـمان پتـر ھیكرەستی خا
ئوە شیریان ل بسـوون و ئـم پـدەین : "ئی ھمن موكریانی نیگوت

ـــاین و ھر . ؟ دەی ئســـتا رۆژ رۆژی قم"قم ـــ ھم ـــۆی ل ـــا ق ب
رووی قســــم ل ھمــــوو ئو كســــانی ك . كســــ و ل شــــونكوە

ــی ل كــوورەی بچــاوی خۆیــان رووداوەكانیــا ن دیتــووە و كــورد واتن
شۆڕشــــــدا خــــــاراون و توانــــــای نووسینیشــــــیان ھی و ھمــــــوو ئو 
نووســــرانی دەتــــوانن بشــــوەی ئمۆیــــی و ب تكنیكــــی مــــۆدرن 

چـونك گـی . بنووسن، با وەدووی خیاڵ و فانتازیای بـ بنمـا نكون
ــی، تــۆزێ ســرداخن و لبر پــی خۆیــان گــی  ــا دوور دەرمــان ن كیمی

بــــا تیتۆــــك ل خكــــی . ھگــــرن و ســــۆمای چــــاوان روون بــــكنوە
ئوەتــا گابریــل گارســیا . پشــكوتووی پگیشــتووی تگیشــتوو دادڕیــن

ــدەكی  ــژووی ز ــوور و م ــایت و كولت ــاڵ و ھق مــاركیز، خون و خی
و " سـد سـاڵ تنیـایی"خۆی كردووەت ھونـی رۆمـان بناوبـانگكی 

ی پتی نۆبژیرەكـان . بـردەوە خ مـوایوە پـنمد یم نمـوونر ئھ
سك ئاماژەیان بی. 
م رۆمانم ئب: 

ـــاكموە ـــانكش شـــی ن ـــان ســـر نایشـــنم و رۆم چـــونك . زۆرت
جـگ . شیكردنوەی رۆمانك ب مانـای دەسـت و پـ بسـتنی خـونرە
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 لوەش نــاموێ كس ل روانــگی مــنوە و ب تبینــی و بۆچــوونی مــن
من رـز ل بۆچـوون جیاوازەكـان و ئقـی خـك . رۆمانك بخونتوە

دەگــرم، بــۆی پــم وای ھر كســ و مــافی خــۆیتی دوای خونــدنوەی 
  .رۆمانك، بپی ئزموونكانی خۆی لكی بداتوە

ــــانی  ــــم، رۆم ــــدە دە ــــاویی پشــــمرگیك"ئوەن ــــانی خون " جام
ـــی"یریالیســـت"رۆمـــانكی خۆمـــای و راســـتی ئم رۆمـــان بـــۆ ھمـــوو . ـ

ئوانی ھوای كوردســــتانیان ھمشــــتووە و ئگر زەبــــر و زەنــــگ و 
ــــ و ل نزیكیشــــوە  ــــم و زۆری پاسداریشــــیان ندیتب ــــدان و زو ھت
 م لالنـیك ،بـووبن رگشمخۆبوردوویی پتی و لقارەمان چاویان ل

ــــان بیســــتووە، رۆمــــانكی شــــیرین ــــ ل  دەوروبرییكــــانی خۆیانی و پ
رانداگیــــرك و رق ل رگشــــمویســــتیی پزووی خۆشرچــــی . تگئ

ــا لوانی ســوندیان خــواردووە گــل بــژین و گمــژە بمــرن،  ــام، جی دنی
ھمــوو كــوردكی رۆژھتــی كوردســتان ھتــا مــۆخی ئســقان زوــم و 

كوابـوو رۆمـانك وەك مـن چـژم . زۆری رژیمی ھست پـ كـردووە
 .ھمووان خۆش و لبردن دەب ل وەرگرتووە، بۆ

جی خۆیتی دەستخۆشان ب نووسـرەكی بـین و ب ھموومـان 
 .ھیوای بردەوامیی بۆ بخوازین

 
 رەسووڵ سوتانی
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 ر لـوارێ بئ وەنـدەی دەزانـی کر ئنـدە ھر چیدەزانی کـاتژمن
ن رۆژ ئاوابوون ل دۆی پاوانی پشت ئاوایی تورجانوە وەڕکوتبـوو

 یشــــــــتی دەگوەڕەکــــــــی ســــــــ ــــــــاواییی ک ئســــــــتا دەنگ و ئو ئ
یووجی،باغگو. 

کشــرابن،    خــاچ درابــ و دەســت و القــی چــوارمخلوەک ئوەی 
دەستی لسر پالپیتکی چککی دانابوو ھر . نیدەتوانی جوو بکا

دەتگــوت کســک خریــک بزۆری ل دەســتی دەربنــی تونــد ب ســینگی 
 .گوشیبووخۆیوەی 

ئو پگنـــمی تیـــدا راکشـــابوو، ســـ چـــوار رۆژ بـــوو پاکـــان 
 ــان لــ ــی و رۆژان پــنج شــش بری ــوو ب درونکردن دەســتیان کردب
دەدووریــیوە، وایــان دانــابوو ئگر کســیان نخــۆش نکوێ بــۆ دوو 
حوتــووی دیــک تواوی کن و ب ترلــی و تراکتــۆر باقکــانی کشــو 

ی پشت مان و گرەوشنی کن تا خرمانی سووریان کن بۆ خرمان
ب کــیل ل نــو تلیســان کن و بیــانبن ئاشــی ئــاوایی قــاجر بــۆ بژــوی 

 .زستانیان
 کی سـارد بووککاو مچن ی کرد لرم داھات و ئارەقشی گل
ــارەقی برپشــتند و فیشــکدانکی ســارد  نــو ھمــوو لشــیدا گڕا، ئ

پایی و بپارزەوە دەستی بۆ الی رانی درژ کرد تـا زۆر بئاس. کردەوە
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یک کـرد، ل ھسـتی ب تڕایـی! بزان خونژییکی راوستاوە یان نـا
مانگشوەک ھوی دا بزان ئو تڕاییی دەستی ئارەقی  بر شۆقی
نیان خو. 

ـــۆ  ر کب ـــرد ل ـــردە ســـر زەوی و دەســـتکوتیکی ک دەســـتی ب
گنمکان، ب زەحمت توانی تۆزک خۆڵ لو زەوی رەقکان و السکی 

 .رەق بکن و دەستی پ وەشک کاتوە
ـــــرده ـــــارەقی ک ـــــان ل  وه دیســـــان ئ ـــــارەقی ئو جارەی ، بم  ئ

جارەکــــانی پشــــوو  زۆر زیــــاتر بــــوو، ھر ب دەســــت خــــۆوییکی 
کاکۆکــانی ک تــا ســر برۆکــانی ھــاتبوون و ب ئــارەقی ســر توــی 

ســا بــوو، ال دا و چــاوی بــی ئاســمان و دەســتی خســتوە ســر خوو
ــ ل دەوروپشــتی چ  ــا بزان ــوی ھخســت ت ــتکی چککی و گ پالپی

نزیکترین دەنگ، دەنگی ئو بۆق و سیسرکانی الی ئسـترە . روو دەدا
ئاوەکی پشت سری بوون ک وەک ئوەی  گۆرانی بن و گرەالوژە 

دەوە و نــۆرەی یکتریــان ندەدا، دوورتــرین بــکن بــۆ یکتریــان دەســتان
 .دەنگیش دەنگی سوەڕکی تکو بوو ک نیدەزانی ل کام الوە دێ

 وتبـــوونو کـــانی و ئـــاوە کراغ ئق ک دەبـــوو لر ســـی خـــولھ
بۆسی دوژمنوە، ل چاوقوچاندنکدا ل دوژمن وەدەست ھات و لگڵ 
ھاوڕیـــانی دیـــکی ل تقوپکـــدادانکی زۆر تونـــددا بۆســـکیان تـــک 
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ــوو، بم چــاوی زۆر ھتری ندەکــرد. شــکاندبوو ھر . مــانگ شــو ب
ـــــۆی ھر چـــــاوکی کرد ـــــوە و ب پ دوو چـــــاو و جارجـــــار ب ـــــوو ب ب

ــرد و ھر  ــات دەک ــاوەک م ــدەنی جــۆگ ئ ــن کن جارجــاریش خــۆی لب
ــی دەھــات تارمــایی ــان شــۆقی چکک ــن دەجــوووە ی یک ل الی دوژم

 .لوولی چککی ئاراست دەکرد و ل جوونی دەخست
لوولکیــان وەک دەنــووکی " بــی کی ســی"کشــینکوف و تیربــار 

ور ببۆوە و دەیـان قاسـپاند ب چشـنک ک دەنگیـان دەگیشـت کو سو
و مــــــــووچ و مزراکــــــــانی ئاواییکــــــــانی کــــــــانیزین و ھبکــــــــی 

ھـــمت و نعـــرەتی ھاوڕیـــانی بجۆرـــک بـــوو ک . بوغدەکنـــدییش
لو چرکسات دابوو ھسـتابووە سـر . دوژمن ھر زۆر زوو تک شکا

ژمــن القــی پکــا و فــی دای نــو پــ و تقی دەکــرد ک فیشــککی دو
بـۆ . جۆگ ئاوەکی پشت سری خـۆیوە و چککی ل دەسـتی پڕی

چنــــد ســــاتک گــــوی کــــپ بــــوو گــــوی ل ھــــیچ ندەبــــوو، ل  یکم 
 .کاردانوەیدا ھر خرا دەستی درژ کرد و چککی ھگرتوە

ــه ــد ھنگاوــک ل ــه ھر چن ــی   وه و الی خۆی ــاوڕیکی وەک ئوان ھ
دیک ل ھاتووچۆدا نبوو و شونی خـۆی ندەگـوازتوە چـاوی لسـر 
 رخۆ و لسبکا، ل لوی پئ ی دانابوو بکناسوی قدووربینی ش
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چوارچوی دووربینکیوە یک یک نفرەکانی دوژمنی دەدۆزیـیوە 
 .و سینگی ئاژن ئاژن دەکردن

کی بـــۆ چنـــد چـــرکیک ســـیری کـــرد کیفـــی ب دەســـتوتفنگ 
دەھــــات، پــــی حیــــف بــــوو بــــانگی کــــا و چاوەکــــانی ک دەســــتمالنی 

بـۆ الی تاریکـایی  رووناکایی نـو دووربیـن شـوەک ببـوون بگـوازتوە
 .ئو جۆگ و ئاوەی ئو ب برینداری تی کوتبوو

! کـاک گیـان! ھاوڕێ! ھاوڕێ: پاش ماوەیک زۆر ب ئاسپایی گوتی
ــوو  ــاوڕکی زۆر ســرقاڵ ب ــی خــۆی بم ھ ــوو ھســت و زەین و ھم

ــانگی دەکــرد گــوی لــ  خســتبووە نــو دووربینــی قناســکیوە، ک ب
پاش بتاکردنی خشابکی، ل کاتکـدا خشـابکی دەرھنـابوو . نبوو

 .و دەیویست بیگۆڕێ ل شونکی خۆی ھستا و رۆیشت
زۆریــان قناســیان پــ بــوو، ب رۆیشــتنی ئو ھــاوڕیی ک ھر 

کوڕە مـن بجـ : انی کام قناسھاوژ بوو، ل بر خۆیوە گوتینشیز
 !ھاوڕیان من لرەم: ئوجار ب دەنگی برزتر بانگی کرد! نھن

 و جــۆگر ئســ رایــی تیــژ بخ زۆر ب ــک ســ چــوار کســی دی
ئوان .  ویــه کرد له ئــاوەی ئوی تکوتبــوو تــپڕین، بم ھســتیان نــه

 .ئویش فریا نکوت بانگیان کاھندە تیژ تپڕین 
***  
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چووبوون خوکـی قورسـوە و شـکتیی کـار و کورەوەرییکـانی 
دەبوای پاش چند کاتژمری دیک ل خوی خۆشـی . رۆژانیان دەردەکرد

ماکیــان چواردیــوارکی . بیــانی ھســتابان، مانگشــوکی روونــاک بــوو
کاتــک . و گیــانلبری دیــکتاریــک و گرم بــوو ک پــ بــوو ل دووپشــک 

 رەکـان لبدا زاڵ دەبوو دووپشک و گیانلر ژوورەکستاریکی زۆرتر ب
ھر بـــۆی ھاوینـــان دادە فریشـــت . قشـــتی دیوارەکـــان را دەھـــاتن دەرێ

ــوانی ژوورەک رادەخســت و لفیکــی   ــانی ل بر ھی ــانکی خۆی جگاوب
 .شیان  ھبوو ئویشیان ب خۆیان دا دەدا

خونـــی دەدی ک بـــاران دەبـــارێ و تپتپ ل لـــف شـــەکیانی 
وەخبر ھــات و ل ژــر لــفکوە چــاوی ھنــا ھســتی راگــرت، . دەدا

. دەنگ و بۆنی باران ندەھات، پاشان لفکی ل سر سری خۆی الدا
مانگشوکی ساماڵ بوو، باران ندەبـاری ئوەش دەنگـی تپی بـاران 

ا بوو بسر لفکیان دا دەباری، بکوو دەنگـی تقی نبوو ک پی و
 .تفنگ بوو ک ل الی مزراکی ئوانوە دەھات

ئــای تــۆ بــی جرگــی چ : گــوی ھخســت لبرخــۆیوە گــوتی
 ی کـردەکرەخۆ شـانی مس؟ دەستی برد و لستا سووتابک ئدایک

: نــد و گــوتیلســر تنیشــت خــۆی گرمــۆ کردبــوو و خوتبــوو راتکا
پیاوەک !پیاوەک  !یقت ستھ. 
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کاک عتا ھر سر ل ئوارێ پاش کاری تاقتپووکنی رۆژانی 
ــد  ــانی ک خزانــی شــتکی ل چن ــایکی لو تمات ل مزرا را قرت
دـــراودا ل خـــوار کـــانیکی مزراکیـــان چانـــدبووی و ھـــاتبوون بر، 

ھ ــا ــۆ م ــابۆوەلگڵ دەســکک کوەر ب ــاتیکی . ن ــی ھلکوتم خزان
بتامی ل سـاز کردبـوو، لیـوانکی دۆی ترشیشـی ب سـردا کردبـوو و 
کوا و پاتۆ لـک نکـاوە کـونجراوییکی ب تـاووک و باوەسـتان 
 فــــ ــــو ل ــــدبووە ن ــــابوو ھر زۆر زوو خــــۆی خزان لبرخــــۆی دەرھن

ی قورسـوە شەکوە و وەک خوی ورچـی زسـتان چووبـووە خوکـ
ئگر ب دــی ئو بــای بتمــا بــوو النــی کم شــش مانــگ بــخوێ تــا 

شی دەرچتیی لکش. 
ژنک واز بـــن تـــۆ نـــازانی چنـــدە : ھر ل ژـــر لـــفکوە گـــوتی

 ماندووم تقی چی؟ بۆ من گوم ل نبووە؟
ــرت و ھیچــی نگــوت ــك ھســتی راگ تۆز دادە فریشــ . پاشــان ب

ـــوت ـــت : یلفزکـــی شـــیرین گ ـــدێ ما ـــردووت ل ـــی وەک م ـــۆ ک خوت ت
 .ئاھا گوێ ڕادرە ئستاش ھر وردە تق ماوە. نشوێ

کاک عتا لفکی لسر سری البـرد بـ ئوەی چـاوی بکـاتوە 
جـا ئوە کـاری ھمـوو شـویان، بـۆ کس دەوـرێ دوای بـانگی : گوتی

 ــدەن ــ؟ بــ ســ و دوو لکــردن دەی بر شــوان ســر ل مــا دەرھن
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کچی ژنک  دیسـان ھر ل خـۆڕا تق دەکن داخـوا کامیـان . دەسژ
و تــو و درنــج و ئــاوا ئد ــی بــۆتری خــۆی دیــوە و لبی ســقوتــۆق

ئوجار لفکی بسر خۆی داداوە، ماوەیک بدەنگ بـوو . داناوەتوە
 .تۆش بخوە ھندەی نماوە بۆ سیوادی بیانی: پاشان گوتی

نـازانم : ریش ھر دنیگران بـوو ل بر خـووە گـوتیبم دادە ف
جا چا نبوو ل نـو مـانیش ! بم چی؟ تقکی ئم شویان زۆر بوو

 ؟!نبوو، بم تقی ئم شو بۆ ل الی مزراکی ئموە دێ
: کـاک عتــا خــۆی ل نـو لــفکدا وەرگــا سـر تنیشــت و گــوتی

ئ ،کوە ماندوو مخۆتی پ وە کچکزاری مـاالی م ل ی خـۆ دەبـ
وە. بوتدەنگ بوو بۆی ختا بدی کاک عئ ،یند قسو چدوای ئ. 

ــــۆ  ــــاوکی ک ب دادە فریشــــت ھســــتا چــــوو ب داری الی جڕە ئ
ھیوانکیوە ھیواسیبوو، لیـوان فـافۆنکی سـر جڕەکی البـرد و 
دارە تاشـــراوەکی نـــو زارککی ک ب بنـــکوە ب ملـــی جڕەکوە 

سـاردیی ئـاوەک . درابـوو، ھنـای دەرێ و لیـوانکی ئـاو خـواردەوەگرێ 
لبرخـۆیوە . رزەی ئوندەی دیک، خوەکی زڕاندک ھر دەتگوت ت

و ھـاتوە سـر نـون و بـانکوە ل  خودای گیان وەخری گی: گوتی
ـــی دا  وو ھ کرینر ســـســـ ری خســـتوە ســـیـــردەک نیشـــت مت

 .بخوتوە
*** 
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ئرێ خـا عو مـات ھر دەـ مووشـکیان لـ بسـتووین بـا 
وەک قتـاری کـۆن وام ک ب . سیغارک داگیرسنینپشوویک بدەین و 

بـاوەڕ بــک ئگر . رەژی کاریـان دەکـرد و دووکیــان لـ دەھــات دەرێ
سیغارک بکشـم و دووکـک سـاز کم، دوو ھنـدەی دیـکش بڕـوە 

کیشم میوان نابشبین م. 
باش علیزادە گیـان بـا بگیـن ئو سـگڕانگای : خا عو گوتی

 .پشوویک دەدەین لوێ
علیزادە کورکی رەنـگ گنمیـی کورتبـا، بم وەک چیـا برزو 

بر لوەی بچت نـو ریـزی شـۆرش ل کبرکـی ھتـن . خۆراگر بوو
بـۆ . دا یکمی ھموو قوتابخانکـانی شـاری بۆکـانی وەدەسـت ھنـابوو

مـــاوەیکیش مامۆســـتای . نووســـین دەســـتوختکی زۆر جـــوانی ھبـــوو
ـــوو ک سیاســـتی فر ـــانی ب ـــدن و نووســـینی ئو ھاوڕی ـــی خوین کردن

 یانــــــــدا، لکتر وســــــــکــــــــانی زاڵ بکدوای ی ک لی ــــــــژیمر
ل . دەستاگیشـــتن ب چـــرای خونـــدن و نووســـین ببشـــی کردبـــوون

بنککانی پشوودانی  پشمرگ زۆر کاری ھونریی دیکشـی وەئسـتۆ 
اڵ بوو ل ھر قامککی دەیـان گوھر گرتبوو یاریزانکی بتوانایی فوتب

کـــوڕکی چـــاونترس و ئـــازا و ب برنـــامی رکوپـــک بـــوو، . دەبـــاری
 .         فرماندەیی بشک ل پشمرگکانی ل ئستۆ بوو
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علیـزادە سـگڕانگا چـی؟ بـاب بـا لـرە الدەیـن خـۆ : مجید پرسی
 .ال دەدا ماشینیش ھر ب دوو کاتژمر جارک ل پۆمپی بنزین
 :ب پارزەوە علیزداە ل خا عو شنانی پرسی

 ئرێ خا سگڕانگا چی زۆرمان ماوە بۆ وێ؟ 
ــوتی ــپڕی گ الی دا ت ــی ب ــۆ ســیری ئو : خــا عو ب خرای ت

ک جــایبــۆ ســیغار ! ع ــرە و بپلی ب بۆخــۆی ل پشــمرگکان خراپت
! دیـک دەبـ ل تـۆوە فـر بـن ئوانـی! کوڕە تۆ خۆت فرماندەی! کشان

ھنـدەمان . بابی بابم سگڕانگا ئو شونی وا س ئاو تـکڵ دەبـنوە
 .نماوە تاقت بنن

مجید جارێ تووتنکت راگرە تا ئو شـونی وا : علیزادە گوتی
دە وع گوتی کوێ؟ کوڕە ! خا  واع ڕاستی خاجید برێ مئ

لگڵ مجیـد ل ! گوت ناوەکشیم لبیر چـۆوەخۆ ناوکی ھند سیری 
کاتک دا ل نو ریـز و قتـاری پشـمرگکان دا دەرۆیشـتن، بزەیکیـان 
 یشـتنک گوان دا تا پاش بیسـت خـولپر ژەیان بر وا درو ھ ھات
 .دۆک ک س چوار شیو تکڵ دەبوونوە ھر ئاسمانی لا دیار بوو

ــا برزی  ــاریکن بــوو، ک چنــدین ســاڵ ل مجیــد کــورکی ب ب
ھندەی سیغار کشـا بـوو ھمـوو . چا رەشکانی دوژمندا بند کرابوو

دوو قوتــووی دەرمــانی ســمپژنی جــوان . دەدانکــانی خــراپ ببــوون
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جوان شۆردەبۆوە و خاونی کردبوونوە و کردبـوونی ب متـارەی چـا 
ن وەقوتقوـت دەکوت و لنان و رۆژان چای تدا لدەنان ک ئاوەکیا

 شــف بــوون ب تارەکــان زۆر چــووکوەی زارکــی مر ئبن، لدەکــو
 جیــد بــچــی مخــوارێ، ک یــان دا دەھــاتکزارک رم بش ئــاوی گف
گودان بوەی ک ئاوە گرمک دەستی داپۆخن، ئو متارانی وەک 

وچکـاورەک ئوەی ب دوو قامکی لۆک بگـرێ زۆر بئسـپایی لسـر ک
ال دەبرد، ھر خرا ل  کیسچا وەشککی دوو لـۆچی تـدەکردن وەک 
ــۆی  ی دە کر چــایــدە رەش بــوون ھ ــدن، چایکــانی ھن مشــک دەیژان

ئوکـی وەک تنـک وا بـوو باوەسـتان و . قند دەویست بۆ خواردنوە
ئو . بپل و ب گرمی، ب لووشلووش س چوار چـایی دەخـواردەوە

نی  چای وشکی ھر بشی جمک پ بوو، تا ئوارێ تتی نـو رۆژا
متارەکــانی ندەڕشــت و ســ چــوار جــاری دیــک چــایی تــدا لــدەنانوە 
ئیدی وای لدەھات بۆ جارەکانی کۆتایی چایکی ھندە بەنـگ دەبـوو 

مجیــد ل شــڕدا کــورکی . لگڵ قنــداغ جیــاوازییکی ئوتــۆی ندەمــا
 بکارھنانی تیرباردا زۆر شارەزا بـوو، بـۆی زۆرتـری ل. بغیرەت بوو

ـــار  ـــی کی ســـی"کاتکـــان تیرب ـــدەگرت"ب ر . ی ھوبمـــد ســـاڵ ل چن
محممدی برای ل خۆڕاگرییکی قارەماندا ل کوستانکانی قوقوی 
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مجیـد . سقز ک مجید خۆشی لو شڕە دا بشدار بوو شـھید ببـوو
ور چاوەڕێ بوو کاک عھ ڕانگاکگوەتا سئ ب. 

ـــــوتی ـــــ نچـــــوو خـــــا عو گ ـــــدەی پ ـــــان ئوەش : ھن ھاوڕی
سگڕانگاکی وا گوتم، جا ھر لرە پشوویک دەدین، بم ئامان زۆر 
لسرەخۆ و ببدەنگی ئوانی سیغار دەکشن با ل الی علیـزادە کـۆ 

شــمچ  بــنوە یکتــان ب چخمــاخ ســیغاریك ھکــا ب قوربانتــان بــم،
ھنکن با شۆق زۆر نداتوە بـا ئوانـی دیـکش جگرکانیـان ب ھـی 

ب بیســـتنی ئو ھوا خۆشـــ، مجیـــد کیســـ تـــوتنی . ئو داگیرســـنن
 .کردەوە دەستی کرد ب سیغار ھبستن

شوجاعی، ک بابی دوو مندان بوو ھموو سا ژن و منداکی 
دەھشـت و لگڵ پشـمرگکانی ل داونی قنـدیل ل نـو چـادردا بج

ـــــــاوچ داگیرکراوەکـــــــان، لگڵ ئوەی لچـــــــاو  ـــــــک دەھـــــــاتوە ن دی
پشمرگکانی دیک کشی لشی ل سرێ بوو، بم زۆر گورجوگۆڵ 

براکی شماڵ ک کادرکی شارەزا و پشمرگیکی جسـوور و . بوو
ل دا ئــازا بــوو شــش حوت ســاڵ دەبــوو ل تکھچــوونکی حماســی

بــۆی زۆر جــار ھر ب گکــۆی بــراکی . ئــاوایی شــیالناوێ شــھید ببــوو
تمنکـــی زۆری نبـــوو، بم تـــووکی ب ســـروە . ســـوندی دەخـــوارد

نمابوو ب دەسرەیک نوچاوانی بستبوو، لسر پشت نیوەدرژ پـای 
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ب کۆپشتیکیوە دابوو، ب گۆچانکی خرا خـرا ل زەوی دەژەنـی 
رووی ل  ل دەکــا، ک وانبــۆ ئ م دیــار بــوو قســدەکــرد، بس نک

دەوروبری دانیشـــتبوون یـــان ل ســـر پشـــت راکشـــابوون و خریکـــی 
 .پشوودان بوون
باش ئوان بو نیوەشوە لوێ چیان دەکرد؟ بڕاسـتی : دەیگوت

تــۆ بــی زانیبتیــان ئــم بوــدا دەڕۆیــن؟ پاشــان ھر بۆخــۆی وەمــی 
ئروە جا خۆ خـۆفرۆش کم نـین، کـوڕە جـا  : دەیگوت خۆی دەداوە و

ــان دیبــوو کچــی  ل ھمــووی ســیرتر خوشــییکی لوە دا بــوو ئمی
 .نیاندەورا تق بکن

ـــوتی ـــان و برلوەی دانیشـــ گ ـــۆ الی ـــات ب ـــاڵ ھ ـــاتدا ھڤ : لو ک
ـــریق دەدا ئاشـــکرامان دەکی پاشـــان ل . شـــوجاعی ســـرت داپۆشـــ ب

شـــوجاعی ســـری ھنـــا و . ی ب عرزێ داداتنیشـــت شـــوجاعی خـــۆ
ئوە تــــۆ لو قســــ قــــۆڕان ھر : ســــیرکی ھڤــــای کــــرد و گــــوتی

نکوتــووی؟ باشــ ل جنــگی گرم تق دا کــاک لوقمــان ھر ل تــۆ 
 دەگڕا ل کوێ بووی؟

چــوار کس کــاری دەرمــانیی ھمــوو ھزەکیــان دەکــرد ک ھڤــاڵ 
برینـدارە گریمانکـان بـوو، بم  ل  برپرسی ئوان بۆ دەرمان کردنـی

دایـم گیـانی یـان چور یـان . برین پچم نبـ ل ھمـوو شـتک دەچـوو
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تۆزاوی بوو، کۆپشتییکی بجگ ل دەرمـان سـری مـار و مـرووی 
تدابوو، دوو ساڵ بر ل ئستا ک لگڵ چووکی بسیمچی بوو، تھا 

ن بیسـت رۆژی دیـک ھمووتـان ئگر گمارۆمان دەن و بـ: گوتبووی
ل برسـان دەمـرن، چـووکی و ھڤـاڵ ھنـدەیان شـتی خـواردن پـی دە 

سای وا بوو س چوار جار لگڵ تیمـی کم و . رۆژ دوای ئم دەمرن
ھنـــدک . ب برینــدارەوە تـــا جگـــای ئمـــن لگڵ بریندارەکانـــدا دەچـــوو

ڵ ب دەسـتی خـۆی جاریش لو رگای بریندارەکان شھید ببـوون، ھڤـا
گــی ب ســردا کردبــوون، بم ئو ســا  کــاک لوقمــان رازی ندەبــوو 

 ڤاڵ لوە دەیگوت ھتودوور ک زەکھ : یرگشمموو پو ھئ کاک
، ئگر ئوان بریندار بـوون بـا ئو ھبـ  ھی با ھڤاڵ  ھیچی ل نیه

ــان ــۆ دەرمــان کردنی ــۆی ئو شــوە ل کــاتی ت.  ب ــدا کــاک ھر ب قکردن
 .لوقمان ب شون ھڤادا گڕابوو

ئرێ : شــوجاعی دیســان درــژەی ب قســ کــردنکی دا و پرســی
ھڤاڵ  بڕاستی تۆ پت واب ئوانی بۆسیان بۆ دانابووینوە، ھـزی 

 بۆکان بوون یان سقز؟
 ی بری خستبوو پـار دوو دەستی وە بن سکدا ھکات ڤاڵ  لھ

جــا : دابــوو ملــی بــۆ الی شــوجاعی ســووڕاند و گــوتی کۆپشــیکیوە
شوجاعی گیان ھمووی قوماشی تۆپکن وەک سگ ھر رۆژێ پتیان 
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 ر دەمیـان لب تدەخـر ـک کنانوانیش بـۆ ورکک، ئنن بۆ شودەک
 من ئــــب  وە کو بارەشــخــۆ ل وە، باشــنــک نــاپرینگتنایھــیچ ج

ۆ رۆژ نــــی چنــــدین ئــــاودر و چکــــدارین قســــم نــــی، بم جــــا خــــ
 .مووچوانی بدیفاع نکووژن

بۆی بۆم پرسیارە ئگر ھی سقز بن بیانی ب : شوجاعی گوتی 
 .شونماندا دن بۆ ئرە

 رگشـمپ ی ببوونلی ھاوڕڵ عگی لرمندام زۆر ب تاھیر ک
 دا لخویکی دەســتڕشــ ســتا لئ ر لــد ســاڵ ب ــی چن پاشــان عل

  وه والی تـاھیره چاوەکی ئـاوایی قمـترێ ھر چنـد ھنگاوـک لـهسر
ــوو ــارتیزانكی . شــھید بب ــوو، پ ــاڵ بب ــوو ل شوڕشــدا ق ــاھیر کورــک ب ت

زۆرتری کاتکان لگڵ دەسـتی پشـوە . بتواو مانای ل دەرھاتبوو
دەیاننــارد بــۆ تــاقیکردنوەی شــون ئســتمکان، برامــبر ب ھڤــاڵ و 

نیشتبوو و گوی دابووە قسکانیان، ھـات نـو قسـکانیانوە شوجاعی دا
شوجاعی ھر تقیان لکردین من و ھڤاڵ خۆمان فـێ دا نـو :  گوتی

جۆگ ئاوکوە ویزەویزی فیشک وەک مشکورە ب المان دا دەھات، 
یک دیـــار بـــوو، ھڤـــاڵ وا دەکـــا، تـــاھیر بـــا دوو دەســـیژ لو تارمـــایی
، ک لوا تقمان لـدەکن، پمـواب یـان ماشـن یـان ی بکینتارمایی

گیـــای کرمی کـــرد ھیچـــی . تڤـــاکی ھیروە ســـســـخ شـــوجاعی ب
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تازە بۆخۆتـان ھـیچ : نگوت، بم  ئوجار رووی ل تاھیر کرد و گوتی
جا ئوە برخی بابم بشکم ترمک گیا . خودا ئق بدا ب منداکانتان

ئاوری گرتبای! 
ندک ل سیغارکشکان سـیغاری دووھمیشـیان داگیرسـاندبوو، ھ

 و الواز بـوو لووتیـت گرتبـای نـدە بـاریککـی ھالح مرۆڤمامۆستا سـ
گیانی دەردەچوو، بم زۆر چی بـوو ئو ھمـووە تـوونتی و برسـتی 

ل دوو میتریـی ئوان . و رپوان و ماندووبوون ب چۆکیان دا ندەھنـا
و چـاوەڕێ بـوو جگرکشـکان سـیغاری دووھمیشــیان تواو دانیشـتبو

کن، سملکی قیتانیی رەشی ھبوو ھمووکات ئو دوو چ مـوویی 
جــووتکی زەنگــای ســپیی لپــ دەکــرد، ک ب . بر چنگی دەتاشــی

ـــوت ســـرچووپیی  ـــرد دەتک ـــی ســـاز دەک ـــا دا دەڕۆیشـــت تپتپک رگ
و دا رۆیشــتبای ســ چــوار جــار ھر کس شــوان بدوای ئ. گرتــووە
ل سـرەتای . مروڤکی تگیشتوو و کادری سیاسیی ھز بوو. دەکوت

ی ھاوڕی دەچن نـو رکخـراوی چپکـانوە، "ئازاد"شۆڕش دا ل گڵ 
پاش ماوەیکی زۆر کورت لگڵ ئازاد دەبن پشـمرگی دمـوکرات و 

سـتای فیـرگ، پاشـان سرەتا ل فرگی راھنانی پشـمرگ دەبـن مامۆ
کاک ئـازادیش ل شـڕە دەسـتویخکی . گڕابوونوە ناوچی بۆکان

مامۆسـتا سـالح بـۆ خـۆی سـیغاری . سرچاوەی قمترێ شھید ببـوو
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 ،بـــ خـــراپ زمو بس تووشـــی ئبـــوو کشـــی خـــۆش نشـــا، پدەکن
چاوکی بسر ھموو پشمرگکاندا گـرا، ک چـاوی ب مجیـد کوت 

وەی گیشــ گیــای ئــاگر دابــ دووکڵ ل ســر ســری رچــکی وەک ئ
دە بسـ مجیـد ئو دووک چـی سـازت : بستبوو بۆ ئاسـمان، گـوتی

ئو جــار ل جــی خــۆی ھســتا و . کــردووە دەــی مــژ ل تپــا دەدەی
دەی :  چککی ل شـــــانی کـــــرد رووی ل شـــــوجاعی کـــــرد و گـــــوتی

 .یانی با بۆینھگرە بۆ ب" سخنرانی"شوجاعی ئو 
کـــاک لوقمـــان ک خکـــی نـــاوچیکی دیـــکی کوردســـتان بـــوو 

ـــوو ـــدەنگ و ھـــمن ب دەب، بئکـــی بی . مروڤرپرســـی کـــومیتوەک ب
ھر دوو ســـ مانـــگ دەبـــوو بـــۆ . شارســـتانی بۆکـــان دیـــاری کـــرا بـــوو
ئویش ک دیار بـوو زۆر بپل . خزمت کردن ھاتبووە ناوچی بۆکان

ل شونکی خۆی ھستا و خۆی ! جگرکشکان تواو بن: بوو گوتی
برابری گیــــان ھســــت : تکانــــد و رووی ل حســــن کــــرد و گــــوتی

رمات دەبـوی سخرزتـر گـوتی. نکـی بدەنگ س : پاشـان بک کـاک
 .نخوێ

ــوو شــونکی  ــار ب ــرد و دی ــاتژمرەکی ک خــا عو ســیرکی ک
ئو ل : پشــــوو بــــدەین گــــوتی دیــــاری کردبــــوو بــــۆ بیــــانی تــــا لوێ
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 دەی ب ــــۆی ــــنوە ب ــــۆڕی و دوور کوتی ــــانی گ بۆســــکوتن رگاکم
 .قوربانتان بم پل بکن دەنا ناگین ج رۆژمان ل دەبتوە

*** 
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دەســتی . تق تواو ببــوو، ھســتی کــرد کس ل نیزیکــی نمــاوە
ــــا و گــــۆی قراغ  ــــک گی و چنگ ــــاوەک کشــــای ســــرلواری جــــۆگ ئ

ۆگکی توند گرت ویستی وەک تنافک خۆی پـوە ھواسـ و بـت ج
ی چنگــی لگیــر کردبــوون ب  و گیایانــه ســر لــواری جــۆگک، کچــی ئــه

کو جۆگوە نوتندران و کقوە ھدەستی وە ببنچک. 
رەحمان و ئنوەر ک ل الیکی دیـکوە دەھـاتنوە تـا بـۆنوە بـۆ 

یک کوت ک لو جـــۆگیدا ب تارمـــاییالی پشـــمرگکان، چاویـــان 
رەحمــان رووی لــوولی چککی تکــرد لســرەخۆ ب . دەجــووتوە

 :ئاسپایی بۆ الی چوو، ک لی نیزیک کوتوە گوتی
 ئوە کی؟

 !ڕەحمان گیان منم عوسمان: عوسمان گوتی
عوسمان الوکی باریک و جوانچاک و خۆینشیرن، بیستودوو ساڵ 

ھر ل . دایک ببـــوو نـــی چیـــای سرکشـــی پیرچۆپـــان لـــهدەبـــوو ل داو
ــــاقتپووکنی  ــــر کــــاری ت ــــووە ژ ــــدایوە لشــــی ناســــکی خراب مرمن

ب . تووشی دەیان کـورەوەری و نھـامتی ل ژیانـدا ھـاتبوو. وەرزی
دەیــان جــار بــزی پکــردن لالیــان داگیرکرانــی خــاککی ب خکــی 

پــنج شــش ســاک بــوو برگــی . وئاواییکیــانی ب چــاوی خــۆی دیبــو
ــــرۆزی پشــــمرگایتیی پۆشــــیبوو ــــی . پی ــــی تنک ــــادەت ردنک وەک ع
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ی بـۆ ھاوڕکـانی "ئرێ ھـۆ خـاڵ خـاس"دەھشتوە و جارجار گۆرانیی 
زۆر جاران جامانیکی کوردانی دەپچاوە و ل سـری دەنـا، . دەچی

زبکی بم ئو شــوە شــپکیکی رەنــگ زەیتــوونی، ک ئــاڕمکی حیــ
پشمرگیکی نترس و ببیروبـاوەڕ و . تدا نخشا بوو ل سر نابوو

ــوو ــدوونناس ب ــدەری پلــک ل . مان ــووە جگــری فرمان ئو ســا کراب
 .پشمرگکان ک ممیل سرپلیان بوو
عوســمان ئوە لو جــۆگیدا : رەحمــان ب سرســوڕمانوە پرســی

 !چی دەکی؟
یویســـت رەحمـــان دـــی دا رەحمـــان عوســـمان ن وـــا، ھ نیگـــران ک

: تگین، ک بـرینکی جگـای مترسـی نـی، بـۆی زۆر بھمنـی گـوتی
 .کوڕە رەحـمان گیان شتکی ئتۆ نی، بم پمواب بریندار بووم

یک بـوون و ھر ل منـدایوە عوسمان و رەحمان  خکی ئـاوایی
رەحمان بۆ مـاویکی ب بیستنی وشی برینداربوون، . یکتریان دەناسی

ئو جـار خـرا خـۆی ھاویشـت . کورت ھناسی ل سـیکانی دا راگـرت
عوسمان  گیان تۆ باشـی؟ پاشـان زۆر ب خرایـی : نو جۆگکوە گوتی

ڕا تا بری پی وەک کسکی نابینا ک ئلفـوبی تـایبتی ل سروچاوی
ســوە، ئــاوا دەســتی بتنــک بخــوڕتووکر پســمــوو نابیناکــان لر ھ
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ــا و زۆر پشــۆکاوان گــوتی لشــی عوســماندا  ل برت مــرم کوــت : ھن
 بریندرا بووە؟

سری ھنـا تـا ب شـون ئنـوەردا بـگڕێ سـیری کـرد ئنـوەر 
ــک دەڕوا، بــ ئوەی ل جــی خــۆی ھســت، خــۆی خســت ســر  خری

کـــورە وەرە ئـــرە ! ئنـــوەر! ئنـــوەر: پنچکـــانی قـــامکی القـــی و گـــوتی
 !ھاوکاریم بک عوسمان بریندارە! نڕۆی

ــــاواییکی  ــــان و ل ئ ــــای پیرچۆپ ــــی چی رەحمــــانیش ھر ل داون
ــه ــه عوســمان  ل ــوو، ئ ــه دایک ب ــان   ویش ب چرمســری و ناخۆشــیی  ژی

بن پرد یا سرتپۆک شاخکت پسپاردبا ب تاقی تن پشی . خارابوو
 ز دەکــا بتــا خــودا حســی دوژمــن دەگــرت ھدەیــان ک ورە بــووب .

ئویـــش وەک ھزاران منــــدای دیـــکی کوردســــتان بھـــۆی نبــــوونی 
ــــــوو ــــــدورایی نب ــــــان، خون ــــــو . قوتابخــــــان ل ئاواییکی ن ل ــــــۆی ب

ژیــان و خبـــات، ک کتبـــی فـــر "کوپشــتییکیدا شـــونکی بـــۆ کتبـــی 
ــوردی بــوو ــانی ک ــوونی زم ھشــتبۆوە و شــاخ ب شــاخ، دۆڵ ب دۆڵ " ب

گـوتن دەنگکـی ب سـۆزی ھبـوو بم بـۆ گـۆرانی. لگڵ خۆی دەیگا
ـــدەندەوەرا و  ھ ـــ ـــا ھیچـــی ل ـــا وەک مریشـــک راوکت وەبر نناب ت

ـــار ندەکوت ـــ ل . وەگارەگ ـــانکی ل ســـر ن رۆژان بر لوەی جام
 ـدەکرد جـا لودیواودیـوی پچـوار جـار ئ چـاوە، سـر چـۆکی دەیپس
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ەتــی ئوە بــوو کســک ل کــاتی جامــان پچانوەشــی ھڕ. ســری دەنــا
نیزیکــی بــ و ل ژــر لــوەوە وزەوزکــی لھاتبــای، جــا ئویــش دەســتی 

رەحمان ئو شوە جامدانکی نپچـابۆوە و . دەکرد ب گۆرانی گوتن
 .ل ملی ھاندبوو

 ی لکترووشـــکابوو، جامـــاننیشـــت عوســـمان ھت ل ر وا کھ
وەک فربـــوونی زمـــانی ملـــی کـــردەوە و ئو جـــار ھوـــی دا وشـــکان 

: کــوردیی نــو کتــبکی رەوان و لســرەخۆ بــ بــۆی پرســیاری کــرد
 عوسمان گیان کوت بریندار بووە؟

ڕەحمــــان گیــــان القــــم، بم : عوســــمان زۆر لســــرەخۆ گــــوتی
 .ھمووی دش نازانم دروست کام بشتی

رەحمــان ک تــا ئو کــات دەســتی ل نــو دەســتی عوســمان نــابوو، 
ی بۆالی القی عوسمان برد، ئجار دەسـتی وە سرەئسـککی تیـژ دەست

. ھــاتۆت دەرێ  وه کوت ک دەتگــوت  نــووکی چقــۆی ل رانــی عوســمانه
ــا و گــوتی ــا : ب پــارزەوە دەســتی لســر بــرینکی عوســمان دان ئوەت

پاشــان ھنــدە بتونــدی . دۆزیــموە خمــت نبــ ئســتا بــۆت دەبســتم
ســمان مچووککــی ب لشــیدا ھــات دونیــای بــرینکی بســت، ک عو
ھر خـرا دەسـتی رەحمـانی گـرت گـوتی کـورە . لبرچاوان تاریک بـوو

 .زۆر ژان دەکا تۆزک سبر
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ــوەی زمــانی ل زاری دەر ــانی   ڕەحمــان ک نی ــابوو وەبر ددانک ھن
دابــوو خریکـــی بســتنی بـــرینکی عوســمان بـــوو، بــۆ ســـاتک زمـــانی 

قیناکـا عوســمان : سـیکی ھکشــا و کـوتیخسـتوە نـو زاری و ھنا
ســـری بـــۆ الی ئنـــوەر ک ل . گیـــان تـــاقت بـــن بـــا خـــونرژی نکـــا

دادەی  ئنــوەر گیــان بــزان : تنیشــتی راوســتابوو وەرســووڕاند و گــوتی
 .دووکس بانگ ناکی بن بۆ ھاوکاریمان

ــان  ــوو، ھمووی ــوەر پشــمرگیکی لبردن و بدەســتوە ب ئن
دەســـتوپنچیکی رەنگنـــی ھبـــوو ل چـــاککردنی . ان دەویســـتخۆشـــی

سری پشمرگکاندا وەبر ندەکوت، ئویـش ھمـوو کـات ب دکـی 
 کــــت لت گنجکــــانی کــــورت دەکــــردەوە قوە قــــژی بــــۆ ھاوڕئــــاوە
نوچاوانیـــدا ندەدی، بم ئنـــوەر  پشـــمرگیکی تـــازە بـــوو، وەک 

وتبووە شکچی بکـاڕەحمان و عوسمان ن یدەزانی دەبن ڕەوە بۆی .
ــولل ئارپیجییکیشــی بدەســتوە  ــوو گ ــارپیجییکی ھر ل شــانی داب ئ

: کمک دوور کوتوە و چاوکی گا و گڕاوە بۆ الیان و گـوتی. بوو
 .رەحمان کس نماوە ھموویان رۆیشتوون

رەحمان ک سرقای پچـانی بـرینکی عوسـمان بـوو، ب بیسـتنی 
وا خــــرا ســــری برز کــــردەوە، رووی ل ئنــــوەر کــــرد و ب ئو ھ
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ئوە تــۆ باســی چــی دەکی؟ ئی چــۆن ! چــی؟: سرســووڕمانوە گــوتی
 !عوسمانیان ئاوا بجھشتووە؟

و ئنــوەر خۆیــان دای ژـر بــای عوســمان ل جۆگکیــان  رەحمـان
دامنـــن، : عوســـمان ئـــازارکی زۆری پگیشـــت گـــوتی. دەرکشـــا دەرێ

لســر پشــت درژیــان کــرد، رەحمــان . ن، نــاتوانم ئــاوا زۆر دشــدامنــ
ــووی ھکشــا و  ــرد و ھناســیکی ق ســیرکی دەوروپشــتی خــۆی ک

جــــا وەرە تــــۆبی ئو خــــودای ئوە کــــارە، ئو کوڕەیــــان ئــــاوا : گــــوتی
 ؟!بجھشتووە؟ باش ئستا ئم چیی ل بکین

ئســـتا دوژمـــن تـــازە ئـــوەش بجمـــاون رەنـــگ : عوســـمان گـــوتی
 .بتوە، با ئوە ھیچتان ل نی من بجبن و برۆن

ــری  ــرد بی ــانی دەوروبری دەک ــان ک ھر ســیری تپۆکک رەحم
و کام ال چووبن؟ ب بیسـتینی  ره لوە دەکردوە، تۆ بی پشمرگکان به

بجـت ! بن، خرا رووی ل عوسـمان کـرد و گـوتی چـی؟وشی بجم
و ئنــوەر مـردووین؟ دا ئنـوەر بـن بــای بگـرە بـا جــارێ بـین؟ بـۆ مـن 

رایکشین ئو نو گنـم، بم ھر خـرا ل بیـارەکی خـۆی پاشـگز 
 .بۆوە گوتی نا نا وا ناب ب کۆی دادەدەم

 ویشـی لی ئککر پشت راکشـابوو، رەحمـان چس عوسمان ل
ــرد ــۆڵ ک ــوەر، عوســمانی ل ک ــاریی ئن ــرد و ب ھاوک عوســمان  .شــان ک
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ھنــدەی ئــازار پگیشــت چــاوی رشکوپشــکی کــرد و لھــۆش چــوو،  
 .بم رەحمان تا نو گنمک دایننا

ـــۆزکی تـــری  ـــرینکی عوســـمانی کـــرد و ت ڕەحمـــان ســـیرکی ب
 و کـاتستبوو تونـد کـردەوە، عوسـمان لب ی پکبرین ی ککجامان

چــی رووی داوە : یدا ل بر ئــازاری زۆری القــی ھــاتوە ھــۆش و پرســ
پشـــمرگکان گڕاونوە؟ رەحمـــان چککی عوســـمانی ک ل شـــانی 

ھــا عوســمان گیــان چککت : خــۆی کردبــوو، ل شــانی کــردەوە گــوتی
 .بگرە و وریا ب ئستا دەڕون وغک لو مزرایان دنین و دینوە

ــوتی ــوێ دەســت : عوســمان گ ــان بو شــوە وغ ل ک ــان گی رەحم
بــۆن بگڕــن بــزانن پشــمرگکان بــدۆزنوە و ئســترکی !  دەکوی؟

 .خۆمان بنن
رەحمان دەستی ل نـو دەسـتی عوسـمان خسـت و تونـد کوشـی و 

 .، ئستا دینوە یه نه  نگت لوه غمت نب ده: گوتی
ئنـوەر . ئنوەر گیان ئم با بـۆین: رووی ل ئنوەر کرد و گوتی

 ب دەب عوسمان کرد ک یچاوی لجب نمو گو نن، برینداری لبـ
چاوی پ بـوو ل ئـاو ب دەسـتی چاوەکـانی تۆزـک ھگلـۆفی و وشـکی 

 .کردنوە و ب خشخش نو گنمکیان برەو رۆژاوا بجھیشت
*** 
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 نشـیرین بـوو کی خوکی ڕەشـتارمانـدەرنانی فشـ وکاک ع
زۆر دـی . ن دانـابووپاش شھید بوونی وەستا ئحمد ل شونی ئویـا

ب کارەکی خۆش بوو، یک یکی پشمرگکانی باش دەناسی، وەک 
پشـمرگکانیش رزکـی تایبتیـان بـۆی . کوڕی خۆی سیری دەکـردن

ـــوو ـــوون ب ـــدوو ب ـــدەزانی مان ـــدا ئوەی نی ـــاو ڕیبازەکی ـــوو، ل پن . ھب
ســعدوونی بــرای کــاک عوش  چنــد ســاڵ بر ل ئســتا ل شــڕکی 

کمتــر ســری رووت دەکــرد، جــامدانیکی . قارەمانــاندا شــھید ببــوو
الرەوالر ل ســر دەنــا و تفنــگکی وا ل شــان دەکــرد ک لــوولکی 
ــوولکی دا دەکــرد، بم  رووی ل ئاســمان بــ و کیســخوەکی ب ل

ب ھناســـــبک ل . ئو شـــــوە کیســـــخوەکی ب دەســـــتوە بـــــوو
رمــلوە ک دەچــ بــۆ ئاواییکــانی کۆنــدەن و دوومــالنکی ئــاوایی ھ
ئو جار کیسخوەکی وەک جاران ب لوولی . تاھیربۆغ سر کوت

تفنــگکیوە ھواســی و ب دووربیــنکی ســیری نــو پــۆل دارکــی 
وەرن شــونکم دیتــۆتوە بــۆ : کــرد و ب بســیم بوانــی دیــکی گــوت

 .مانوە
شـتن الی خـا عو، سـ چـوار کاتک ھموو پشـمرگکان گی

ــو دارەکــان بپشــکنن ــا ن ــارد ت چــوار کس ل پشــدا . کســی ل پشــدا ن
 ــا بــوون ب ــو دارەکــان دنی ئاسایشــی ن ــک لــو دارەکــان کات ن چــوون
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بسیم بانگی ئوانی دیکشیان کرد و ھموویان وکـا چـوون بـۆ نـو 
 .دارەکان

رەخـت و فیشـکدانکانیان  ھر پۆل پشمرگو ل ژر پۆلدارک
ل خۆیــان کــردەوە وەک عــادەتی شــوانی پشــوو بتمــا بــوون نــان و 
پنیرک بخـۆن ئینجـا بـخون چـونک  ئیـدی تـا الی نیـوەڕۆ ئگر ھـیچ 

 .نقومابا ل خو ھندەستان
ــداری  ــوو، عوســمانیش ک ب برین ــدەی دەســتیک ب ــل فرمان ممی

ــوو ــل ب ــابوو جگــری ممی ــن م. بجــ م ــانیکی ب ــل چــووە ســر ک می
ـــــاو ـــــا ل ئ ـــــ ک ـــــاوەکی پ ـــــارە ئ ـــــا مت ـــــان ت ـــــرد . دارەک ســـــیری ک

ـــاو ـــ ل ئ ـــ ب ـــانی پ ـــا بی ـــۆ ئوەی ت ـــۆتوە ب . ئســـترەئاوەکیان گرت
متـــارەکی پـــ کـــرد و گڕاوە ئو شـــونی کیســـخوکی لـــ بـــو 

ــــۆوە ــــا و . کردب ــــری ل کۆپشــــتیکی دەرھن نانــــک و تۆزــــک پنی
 .ی پچاوەبابۆیک

بشک ل پشمرگکان عادەتیان بوو بۆ ئوەی نخـۆش نکون 
 ر بکانیان ھکدانشــــوە و تـــاقم و فنکخۆیــــان ن جر دەســـتبھ
قدەوە بوو راوستابوون تـا تۆزـک ئـارەقی لشـیان سـارد بـتوە جـا 

ھندکیشـــیان دوو دوو و ســـ ســـ  پـــکوە خریکـــی نـــان .  بـــخون
 .قسیان دەکرد خواردن بوون و 
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: کوڕەکان تۆزک لسرەخۆ قس بکن پاشان گـوتی: ممیل گوتی
ــۆتوە ئوە بو  ــان گرت ــرد ئســترە ئاوەکی عوســمان ئســتا ســیرم ک

بـۆی . مانایی بیانی کسک دێ تا ئو ئاوی نو ئسترەئاوەک بردا
 ،مـــانبینس نن تـــا کخبـــا خۆیـــان وەدەر ن ـــکـــان بنیگاھبان ب ک

نانیشتان خـوارد نیگاھبـان بنـرە سـووچی دارەکـانی سـرەووی خۆمـان 
. چـــونک دەســـتکانی دیـــکش ل خـــوار دارەکـــانوە نیگابـــان دادەنـــن

پاروویکی ل بابوک بادا چاوەڕێ بوو وەک شوانی پشوو عوسمان 
ب زۆر باش ممیل گیان خمت نب، کچی ل الی کسـوە ومـک 

 .نبیسترا
. بـا نیگاھبـانی بیـانی دووربیـنک ل الی خـۆی دانـ: یل گوتیمم

. ، ســیری ئو شــاخانی دەوروپشــتی خۆمــان بکــا وه ک روونــاکی کــرده
 .کچی دیسان کس وەمی نداوە

ــــــوتی ــــــل گ ــــــوی؟ ئو جارەشــــــیان : ممی عوســــــمان  ئوە ل ک
ە پاروە پنیـرەکی قـووت دا، متـار. پرسیارەکی ھر ب وەم مایوە

ئاوەکی بسروە نا قومکی لدا ھر لخۆڕا ھسـتی ب شـتکی نـامۆ 
 ئرێ کس عوسمانی دیوە؟! عوسمان: کرد گوتی

ئرێ عوسمان بۆ وەم نـادیوە ممیـل لگڵ : دووکوچک گوتی
 ؟!تۆیتی
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ــرد، ئرێ رەحمــان ــل پرســیاری ک ــه! ممی کــوێ؟   عوســمان چووەت
 .رەحمانیش وەمی نداوە

 میل بگـوتیم رسـووڕمانس : ل رانشـو برێ ئئـای ئـای، ئ
باشـ کـ لگڵ رەحمـان و عوسـمان نـان و چـایکی تـکوە و . کون

 .ھاوخرجن؟ دەنگک گوتی ئنوەر
فکری بۆ ساز . ئوجار ممیل بۆ ئنوەریش گڕا ھر لوێ نبوو

کی بابۆکی ھروا ل نو کۆپشـتیی. بوو نانکی وەگیانی نکوت
خســـتوە پرســـیاری ل پشـــمرگکان کـــرد ک ل کنگـــوە نتانـــدیون؟ 
پاشــان ب پرســیار کــردن بــۆی دەرکوت ک ل پــاش بۆســکوە کس 

عاتک ل شـونی بۆسـکوە  نیدیون، ئوە ل حایکدا بـوو ک پـنج سـه
 .دوور کوتبوونوە

کی ممیل سانیکی دوورودرژ بوو پشمرگ بـوو بژن و بـای
. بخۆوە و دەست و مچککی ئستوور و سملکی گورەی پوە بوو

ریشــیکی زەردی دەھشــتوە برۆکــانی چــی وا ل ســمکانی چــووکتر 
نبــــوون، پشــــمرگیکی دســــۆز و خــــاکی و بدەســــتوە و جگــــای 
باوەڕی ھموویان و خۆشویست، چاونترس، بغیـرت و شـڕکرکی 

عو، کـاک لوقمـان، سـ پشـمرگمان دیـار  خـا: گـوتی. لھاتوو بوو
 !نین
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کــاک عو ل خــوار دەســتکی ممــیلوە کیســخوەکی بــو 
 وە، زۆر بیوکخــو کیســ ن تنــوو خــۆی بخــز ــك ب ــۆوە خری کردب

ئوە تۆ باسـی چـی دەکی؟ یـانی ل رگـا ! چی: سرسووڕمانوە گوتی
ــا ســر ئو ــووە؟ دادەی دووکس ت ــان لکوت ــا  خوی ول ــدوی ک زین

 .ھاتین خوارێ بنرە بزان لوێ بج نماون و خویان ل نکوتوە
ـــل گـــوتی ـــا ئو : ممی ـــان کـــ خـــۆی نکـــردۆتوە ت دادەی کوڕەک

 .باسکی لوا ھاتین خوار بچن بزانن لوێ خویان ل نکوتووە
دووکس ک تا ئوکات خۆیان نکردبۆوە ھستان و چوونوە بۆ 

 .النک، پاش ماوەیک ھاتنوە گوتیان کسمان ندیدووم
ــــو کیســــخوکانیانوە  ن ــــوون بشــــک ل پشــــمرگکان چووب
بتمــابوون چــاو لســریک دانــن ب بیســتنی بــ سروشــون بــوونی 

ھر کس . ســ ھاوڕیــان ھموویــان ل جگــای خۆیــان قــوت بــوونوە
یک دەیگوت . ھبابندا دەھات، یک دەیگوت ڕەنگ شتکی ب مشکی

 ...رەنگ شھید بووبن
 و ستاوی ئ وێ، لوانی شپتیی رکرەڕای شس وکاک ع
ـــوە  ئ ـــوت ک ـــووە خو ب پشـــمرگکانی گ ـــاوی نچ پشـــمرگی چ
بخون و پشوویک بدەن نکوو بیانی دوژمن ھرشمان بکات سر بـا 

ــا ھوا . تۆزــک بحســنوە بۆخۆشــی کیســخوکی ل خــۆی ھانــد ت
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بیـــانی زوو دەســـتی دای . داننـــا ســـرەی ندا، چـــاوی ل ســـر یک
دووربیــنکی، ل نــو دارەکــان چــووە دەرێ ســیری شــاخکانی پشــت 

ک زانـــی دوژمــن ھرشــی نکــردووت ســـریان . ســری خۆیــانی کــرد
ی نــارد تــا بچــ بزانــ  بــۆ الی نیــوەڕۆ زــه. ھــاتوە بــۆ نــو دارەکــان

 .ھواکی عوسمان و ئنوەر و رەحمان وەدەست ناخا
ســانی پشــوو ل . کــادرکی ھســووڕی ئو ناوچــان بــووزــە 

ناوچی سقز کاری تشـکیالتیی کردبـوو، بـۆی خکـی دەناسـی و ئو 
مرۆڤکـی بورە و سـروزمان خـۆش . گوندانی دەوروبر شارەزا بوو

بوو، ل ھرە پشـمرگ کۆنکـانی نـاوچی بۆکـان بـوو، ھر کارکیـان 
و دوو ل س دەسپارد، بگیان: کردن دەیگوتپ کاک ب! 

کی بــاش  خــه  تــۆ لــره  و چــوو بــۆ الی و گــوتی زــه کــاک عــه
 ؟ و کوڕانه واکی ئه ین بۆ ھه ناسی چ بکه ده

گی کراسـکی  ش و ئاتـه پـاتۆکی ره زە جلوبرگکی شی لبر کـرد
کی ی ل پـاتۆ کـه ، دۆخینی پاتۆه وه ردایه ردا به سه تی به ت خه سپی خه

خۆی وەک شوانان لکرد، ک بزنی لـ ون   وه سته ده دەرھنا و دارک به
دەستی دای دووربینک و دەمـانچیکی ل . بووە و ب شونیدا دەگڕێ

ژیر کراسکی ل دوخنی پاتۆکی بست و ل قدی شـاخی ھبـوو 
بــــۆ پشــــوو دان . وت ر شــــاخ وەڕکــــه کانی ســــه شــــه ڕه رده و به ره بــــهو 
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ــا گیشــت ســر شــاخیر ــلی . انوەســتا ت ک رووکــاری ئــاوایی ھرم
لـوەدەرکوت، ل بـن بردـک دانیشـت گرمـا بـ تـاقتی کردبــوو، زۆر 

ئوەی ئو . بوردی ب دووربین سیری ھر چـوار دەوری خـۆی کـرد
دەیدیتن خکی زەحمتکشی ناوچک بـوون، ک بـۆ پیـداکردنی پـاروە 

ورە تاوە خریکی درون و گرە و خلوخرمان نانک ل بر ئو سو
ل شونی بۆسکی شوش ڕا دەنگی چکـی قـورس و دۆشـک . بوون

دیـار بـوو دوژمـن ھزکـی زۆری نـاردۆت پشـت ئـاوایی  . دەگیشت الی
ئو شونی زە و ھاوڕیانی لوێ ل بۆس کوتبـوون و شـاخکانی 

نــزی دووربیــنکی زووم کــردە ل. دەوروبری ئوــی تۆپبــاران دەکــرد
ســر مــۆگی ئــاوایی ھرمــل تــا بزانــ ھــزی زیاتریــان بــۆ نھــاتووە، 
کاتـــک دنیـــا بـــوو نـــاوچکی الی وان ئـــارام ب مـــات مـــات و خـــۆ 

ی کــه  و مووچانــه بــۆ ئــه ڕا ھــات خــوارێ چــووکــووڕکردنوە ل شــاخی
ـــه. دەیناســـین  ـــی ترســـان و ھـــه تووشـــی منات کانیان بـــوو ل ن بـــۆ الی

ھـات بـۆ  زراکـه  ، خـاوەن مه کـه پره ر چـوو بـۆ که کسـه ش یه پاکان، زـه
چـاوی   وه یره چاوکی سـه تۆزک ترسـا و بـه  و زەی ناسیوه که  پره که

یـت و  د  م نـوه ن ئـازایتی تـۆ ئـاوا لـه پی ده  وه ل کرد و کوتی جا ئه
ک   وه کی بۆگایه رھاته سه زە به. چی؟ زەی ماچ کرد و دانیشتن ده

. س پشـمرگمان بـ سروشـوین بـوون و داوای ھاوکـاریی لـ کـرد
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الی  چم بـۆ راکتۆر ده ته ر ئستا به  ب ھه مت نه خه: خاوەن مزراک کوتی
 .الی پشمرگکانی دیک  ڕاوە بۆکان بزانم چ باس پاشان زە گه

*** 
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ایی  ھموویان ھاتبوون نـو ئوارێ پش زەردەپڕ برییکانی ئاو
ڕان بــۆ مڕدۆشــین، لگڵ خۆشــیان نــان و پخــۆر و کــوللرەچورە و 

ل دوای دۆشــینی بــزن و . ھنــابوو تۆزیــك قنــد و چــای وشکیشــیان بــۆ 
مڕەکــــــان و گڕانوەی بریکــــــان بــــــۆ ئــــــاوایی، مــــــگل مڕەکی 
 ،کلگــــ ــــدنکی باشــــی م ــــاش لوەڕان ــــۆ شــــاخی و پ ــــردەوە ب تھک

. ودرەنگانک ل حوشــمڕک دا مــگلکی خســت بــۆ پشــوو دانشــ
کترییکی ل تەکی درھنا و چـایکی وەسـر نـا و نـان و چـایکی 

تاوـــک لبر مانگشـــوی ھـــاوین . خـــوارد و پشـــوویکی ھـــاتوە بر
شمشـای لــدا و ئوجــار کلوپلکـانی ل تــەکی خســتوە جگــایکی 

 ک راست و پاستوتنتۆزکرد بۆ خ . 
ــور و لســرخۆ ب نــو پ ھورە ســپییکاندا خــۆی ل   مانــگ  ھ

کاتــک مانــگ بــۆ حشــاردانی خــۆی . ســووچی ئاســمان نیزیــک دەکــردوە
 کــی رەشــتری بردەیو پفا، شــر چیــای وەســتا مســتنــای بــردە بپ

ئوجــار ئســترەکان روحکیــان وەبرھــاتوە . ســر نــاوچک دا کشــا
بھـارێ ھر یکی ل الیکوە ھتـۆقین و ل ئاسـمان دا  وەک کارگی

 .دەستیان کرد ب ترووسک ترووسک
کــزە بــایكی فنــک ھیکــرد و وەک ئوەی بــۆ ژوانــی پۆلوەکــان 
ـــان وە بر  ـــا گیانی ـــازەوە ســـینگی ل پۆلوەکـــان دەخشـــاند ت ھـــاتب ب ن
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دیھویســـــت ب رامووســـــانیان گرمـــــایی بخـــــاتوە لشـــــی .بنـــــتوە 
وردە وردە خۆمشـی کوچکـاورەکی دەلسـتوە و . رەدەوە بۆیـانسا

جارکی دیکش تینی وەبر پۆلوە ل گیانکانی نو کلن بردەکـانی 
شوانک ل تنیشت ئاورەک ل نو کپنککی . کوچکاورەک دەخستوە

سرەمرکی  ھبوو ک ھمـوو کـات ل پشـوی . شدا بۆی خوتبوو
 کلگــ ــکش ســریان بردەداوە وەشــونی م ــی دی دا دەڕۆیشــت ئوان

 کنـان دانـابوو تـا ورک ڕەکر دەم مب نـان لکی ورکوتن، تۆزدەک
ھاوکـــات بنکـــی ل قـــۆی خـــۆی خســـتبوو ســـرکی . بخـــوا و بـــخوێ

ــوو بــۆ ئوەی  ــی کردب ــوو و دەزبین دیکشــی ل دەســتی ئو مڕە کردب
 .خۆی دا ل خوێ ھست ئگر رۆیشت و مگلکی وەشون

ھر ل چند ھنگاویی خۆشیوە کندرکی ل القی گودرژەکی 
ل خـوار گۆیـدرژەکیوە . کردبوو، ب گونییکی پتوەوە بستبوویوە

سگکی خۆی وکھنابۆوە، سری نابووە نوان دەست و القکـانی و 
 .زۆر لسر ھست نوستبوو

کردبــ، ک مــگل   وه ھســتیان بــهرەحمــان و ئنــوەر بــ ئوەی 
مڕــــک ل نیزیــــک ئوان خوتــــووە ب قراغــــی ئو حوشــــ مڕە دا 
تدەپرن، ک سگی شوانک ھسـتی ب بوونیـان کـرد و دەسـتی کـرد 

ــن ــوەر ئو ســگ : ب حپحپــی ســگک رەحمــان گــوتی. ب وەڕی ئن



ک ی رگ شم ناویی پ ی خو  جامان

 
47 

ژی پ نـی تـا ودەچی سگی شوان ب، با بۆن بۆ الی بزانین گودر
 .لی وەرگرین و بچین عوسمان لو شون مترسیدارە دوور خینوە

ب وەڕینــی ســیک شــوانک ل خو ھســتا، دەیزانــی ســیکی 
. کاتک ھست ب مترسی لسر مگلک دەکا ئاوا ب توندی دەوەڕێ

 گـا دەبـۆوە لورەی جش باتری گش ی، کوەکرا چراقخ ر بۆیھ
ەکی پشـــت ســـری دەرھنـــا و زۆر بپل چـــراقوەکی ب ھر تـــ

 را خۆیـان بنوەر خرەحمان و ئ م چونکا، بچواردەوری خۆیدا گ
ــــازنی شــــۆقی  ــــو ب ن وتکــــامۆ ن ــــیچ شــــتکی ن ــــوو، ھ زەوی دا داب

 .چراقوکیوە
 کــۆ الی شــوان ــان ھســتان ب ــوەر ل شــونی خۆی ــان و ئن رەحم

ک مە مکی وردی کرد و پاشـان حپحپکی ئوجار سی. چوون
رەحمان ھرای کرد ھـۆی کـاکی شـوان . توندتر کرد و ھرشی بۆ بردن

 .ئو بژدارەمان ل دوور خوە خۆمانین
شوان پیوابوو چتن و ھاتوون مـگل مڕەکی برن ئو جـار 
ـــۆ یک ســـات برچـــاوی  چـــراقوەکی ل نوچـــاوی ڕەحمـــان گـــرت، ب

: بـۆی ل شـوانک تـووڕە بـوو ھـاواری کـرد. تواو تاریک بوو رەحمـان
 .کوڕە نام خۆمانین ئو چرای بکووژنوە دەی
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شوان ک سیری کـرد چکـدارن ترسـا و چـراکی کووژانـدەوە و 
 !ئای وەکوە: رووی ل سیکی کرد و گوتی

ــان ناســاند ــرد و خۆی ــاتن الی ســویان لک ــوەر ھ ــان و ئن . ڕەحم
ھنــدە شــکت بــوون ل پشــدا داوای ئاویــان لــ کــرد، شــوان چــوار 
لیترکی نایلۆن، ک تلیسـکی بنـی ب سـووژن ب دەوریـدا دوریبـوو تـا 

ھنا و ل لیوان نایلونکانی دەگڕا ک  ئاوکی فنک بکا، ل تەکی دەر
پوست ناکا بۆ خۆمان پرداخمان پی ل کاتكدا شـوان : گوتیرەحمان 

ھر ســـیری دەســـتی رەحمــــانی دەکـــرد رەحمـــان دەســـتی ل گیرفـــانی 
پســـتککی نـــا و پـــاکت ساندیســـکی ســـوی بتـــای ک چـــوار قد 
 وجــار دایدوو لیــوانی ئــاو خــواردەوە ئ لپنــا و زۆر بکرابــوو دەرھ

دوو : وەی ئاویــان خــواردوە، شــوانک گــوتیل پــاش ئ. دەســت ئنــوەر
س کـاتژمر بر ل ئسـتا ل پشـت مـانی ئـاوایی بـاغووچ تقیکـی 
توند بوو، لسر شاخی را سیرم دەکرد تقک ل دوو الوە بـوو، خـۆ 

ـــوون؟ ـــوە نب وە ! ئم داتـــوەر وە ـــش ئوەی ئن ـــان ھر زۆر پ رەحم
تا مسـتفا را ھـاتووین خـوارێ و ناوە ئـم ل الی شـاخی وەسـ: گوتی

ئنــوەر ک گــوی دابــووە قســکانیان کیفــی . گوشــمان ل تق نبــووە
پکرد ل دی خۆیدا ئافرینی نارد بۆ رەحمان ک راستییکانی جارێ بۆ 

ئاخر ئوە بشکم ئم عوسمانمان بۆ نھات و ئو شوانش . باس ناکا



ک ی رگ شم ناویی پ ی خو  جامان

 
49 

گـــای عوســـمان بج بچـــ بـــکی بـــاش نســـک ـــپاشـــان ! دوژمـــن ب
. مام شوان گیان ئم پویستمان بو گوـدرژەی تـۆی: رەحمان گوتی

مـن ! گوـدرژ: شوان ک چـاوەڕی داوایكـی ئـاوا لناکـاو نبـوو، گـوتی
پــاش مــاوەیکی دیــک مــگلک ل شــاخی ھــدەکموە ئی ئو تــە 

اوەیکی چــۆن ھگــرم؟ ھرچۆنــک بــ شــوانیان رازی کــرد، ک بــۆ مــ
کـــورت گوـــدرژەکی لـــوەرگرن و بچـــن چنـــد ســـندووق تقمنیـــی 

ئوە . پادەگوزن پش ئوەی مگلکشی ڕادا بۆشاخی بۆی بنـنوە
ل کاتــك دا بــوو شــو ل گیــاندا بــوو، ئســترەکان یک یک ل بر 

 .چاوان ون دەبوون و ئاسۆ روون و روونتر دەبوو
ی شـــوانک دەســـتکی ل ســـر شـــانی  وه رەحمـــان بـــۆ دناکردنـــه

زۆرمــان پــ نــاچ دەســتبج بــۆت دنیــنوە، ھر : شــوان دا و گــوتی
 !دەی خا گیان با درەنگ نب: خرا رووی ل ئنوەر کرد گوتی

ــــــدرژەک و خریکــــــی کــــــردنوەی  الی گو ســــــتان چــــــوونھ
کوت تیـدا شـلو. کندرەکی بوون ک ب گوینکی پتوەوە بسـترابۆوە

رەحمـــان دەســـتی بـــرد . ر بـــۆ نکـــراوە بـــوون، گرـــی کنـــدەرکیان ھـــه
 یدا کژەکدری و دەنگی گوبی ھندرەکنا و کی دەرھزەکرنس
. بوا، کچی گودرژک مانی گرتبوو جـووی ندەکـرد و ندەڕۆیشـت

ڕەحمان ھر چـاوی ل الی شـونکی عوسـمان بـوو و دوو سـ جـار 
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ک سیری کرد شۆقی چرای ماشنکی !! دە بۆ دەی ھچ ھچ: گوتی
ــازە . زۆر ھــاتن شــونکی عوســمان ــوو، ک ت ــای ب ــدی ئوە بو مان ئی
ــاتوە ــیگران . دەســتیان ب عوســمان راناگ ــی خــۆی دا زۆر ن ل دەروون

ماـــت : بــوو، بم وەســرخۆی نھنــا و رووی ل شــوان کــرد گــوتی
تــازە خریــک رۆژمــان . و نــاڕوائــاوەدان بــ وا دیــارە مــانی گرتــووە 

لدەبتوە رۆژکی دیک دەچین تقمنکمان رادەگـوزین تـا رۆژمـان 
ــینلــــت بجب مئــ وە وا چــاکبــۆتن . ورەیــان لرە چدوو کــولل

چنــد میترــك دوور کوتــنوە . شــوان وەرگــرت و ماواییــان لــ کــرد
 سـیکی بـدەنگ شـوان. سگی شوان ب وەڕەوەڕ وەشـونیان کوت

ڕەحمـان ک . کرد و ئوانیش سد میرتـک ل شـوانک دوور کوتـنوە
ل پشـــوە دەڕۆیشـــت راوەســـتا و لو برزایوە ســـیری شـــونکی 

جـا تـۆبی ! تـۆ سـیری ئو ھمـوو ماشـن ک: عوسمانیان دەکرد گـوتی
م ئو خودای ئوە کار بوو ئم کردمان؟ دە وەھی قت خۆم نابخشـ

سد بریا عوسـمانمان بجـ نھشـتبا، دەبـوای ھر ب شـون خۆمانـدا 
 .رامان کشابای، النی کم لو شون زۆرتر دوورمان خستبایوە

راســـت دەکی، بم ندەکـــرا تـــۆ ئاگـــات لنبـــوو : ئنـــوەر گـــوتی
 .چندەی ئازار ھبوو نماندەورا بیجوونینوە
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کوڕە چش لوەی ھمـوو : تیرەحمان سرکی بۆ ھسووڕاند گو
گیانی دەڕووشا و بریندار دەبـوو، جـا چـا نبـوو ندەکوت دەسـتی ئو 

ـــاو. خۆفرۆشـــان ـــوو ل ئ ـــ ب ـــوو، بم . چـــاوی پ ـــوغز گرووی گرتب ب
چککی . نیدەویست ئنوەر ھستی پـ بکـا ل شـون خـۆی دانیشـت

وە ھــا تــازە دۆزیــان: ب ھمــوو کیفــی خــۆی ب زەوی داکوتــا و گــوتی
ــــزە چــــوونت شــــونکی ســــیر ک ئو ھمــــوو  و . ھ ــــ دوژمــــن ب

پشمرگی ب برینداری بکوت دەستی ئویـش ل شـڕکدا بـۆ خـۆی 
 مـانو زاسـتا ئئ ر خـودا بزانـگر مھ ،کـوژراب مووەی لـو ھئ

ئوجار لنکاو ل جی خۆی ھستا سر پـ، چککی . چیی لدەکن
بـا بـۆین خۆمـان حشـار : ووی ل ئنوەر کرد و گوتیدەست دایوە ر

ھر دووکیــان وەک بـــای شــماڵ ل زینـــدوی  . دەیــن تــا رۆژ نبـــۆتوە
 .خوار حوش مڕەک ئاودیو بوون

*** 
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عوسمان ب ئازارکی زۆرەوە لسـر پشـت ل نـو گنـمک درـژ 
کیدا دەیـان خیـاڵ ب مشـ. سـیری ئسـترەکانی ئاسـمانی دەکـرد. ببوو

وەبیـری کـاتی . دەھاتن و دەچوون، ئسترەیک ل ئاسمان دا راخوشـی
ــــان لگڵ  ــــو ئاواییکی ــــانی ن ــــدایی خــــۆی کوتوە، ک ل کۆنک من
ھاوتمنکانیــــدا یــــاریی خۆشــــارۆکنیان دەکــــرد، ئگر ئســــترەیک 
رادەخوشی ھموویان سریان برز دەکردەوە بۆ ئاسمان ئاماژەیان بۆ 

کانی پیان وا بوو چندە مرۆڤ لسـر زەوی  وسمان و ھاواهع. دەکرد
وەیئاســمان رە بســتــانیش ئ ــات . ھی ب قدەر مرۆڤک ــۆی ھر ک ب

. ئوە کسـک دەمـرێ: ئسترەیک رادەخوشی و بردەبۆوە دەیانگوت
بیری دەکردەوە تۆ بلـی ئوە ئسـترەی عـومری مـن بـ، ک پـاش ئو 

 رییسرممووە چوە ھنـمو گـو ئن ستا راخوشـیوەتژیان دا ئ ل
و کۆتایی وـزگی ژیـانی مـن ئـرە بـ؟ بم ھر بـۆ خـۆی دخوشـیی 
ــووی، ئســتا  ــوا نب ــ ھی ــدە ب ــۆ قت ھن ــوڕە خــۆ ت خــۆی دەداوە، ک ک

 .رەحمان و ئنوەر دەگڕنوە لگڵ خۆیان دەتبن
بـردوو ل ھوا برەو رووناکایی رۆیشت و ئویش ھر خیـای را
ھناسی . نو مشکیدا ل ھاتووچۆ دابوون، ک دەنگ دەنگک پیدا بوو

بیستی . گوی ھخست بزان ئوە کن دن بۆ الی. ل سینگیدا راگرت
 رگشـــمترســـی پ ر تـــاریکی و لبوێ لشـــ زەکـــانی دوژمـــنن، کھ
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ــردووە و پشــمرگ دوور ــاکی ک ــن روون ــانورابوو، ئســتا ک دەزان  نی
ـــدارەکانیان ـــردنوەی کـــوژراو و برین ـــۆ ب ـــوونتوە ھـــاتوون ب ب . کوت

الچــن ھرچــی : یک دەیگــوت. کــوردی، تــورکی، فارســی قســیان دەکــرد
ھی تحـو ئدی : وەدەستم کوێ ھی خۆم، ئوی دیـك پـی دەگـوت

 سـتا لتـی؟ دەزانـی ئنـی و ھقکش بتکرا فیشتور نوێ ھبۆ ش
کـوڕە دە تـۆش : وون بـۆی وا زمانـت درـژە؟ گـوتیحوت کوان ئـاوا بـ

لو قســــان گڕێ پــــت وای ئوە ھر مــــن بــــووم؟ دە وھــــی ئگر 
ھـدەھاتی، تـۆ لوە گرێ   وه سیرم کرد بـۆ خـۆت ل پـش ھموویانـه

ئرێ وە ئوەتــا . جــارێ ھــا ســیر ک، ئو ھمــوو خــون لــرە رژاوە
ــیکیشــی لی فیشتــاتــاری بق .وێ ئــاوری ئو تیربــارە بــوو شــوە ئ

ئای ئگر خاوەنکیم وەدەست دەکوێ ھر . لسر پشتمان کردبۆوە
 دەچــم وەک دەستخۆشــان م و دواینجنــی دەکنجــن ئزینــدوویی ئ ب

ـــوەردەگرم کیشـــی پنـــاڵ و ماش ـــوتی. م ـــان گ ـــف وا : ئوەی دیکی حی
و، براســـتی ئوە خـــودا داینـــاوە ھمـــوو رۆژێ بیـــبی بـــۆ ڕا! بیکـــوژی

ئو . دە وەھــی رۆژێ ســد کوت بــۆ دەکــوژێ. ھنگــوەی چــاک بــوو
بڕاســتی دەزانــی تــۆ : ری رۆیشــت ســه جــار رووی لوی دیــک کــرد و له

ب شــــو ل ترســــی پشــــمرگ ب کرکــــش رازی، ک . زۆر خۆشــــی
ــاڵ و ماشنیشــت دەوێ ــۆوە م ــی ! رۆژیــش ب ــا ئوان گــوتی لوە گڕێ ب
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شتکمان دەسـت کوێ، وەرە بـا بـزانین ئو خـون دیک نزانن بشکم 
 .بۆ کوێ چووە

عوسمان ک ل نو جـۆگکدا برینـدار ببـوو، پاشـان رەحمـان تونـد 
برینکی بـۆ پچـابوو و ل گڵ ئنـۆر ھنابوویـان نـو چـیمنک، ئیـدی 
خون تا سر چیمنک دیار بوو چیمنکش ھنـدە پخـووس کرابـوو 

ووی ببـــووە قـــوڕ و لیـــت و شـــونی خـــون لوـــا و شـــلدرابوو، ھمـــ
 ڕوونی دیار بوو، ککانیش برگشمستری پی ئپ م جمابوو، بن

ــوو ــا جــ پــی : گــوتی. ل چــیمنک رۆچووب ــدوو مک ئوەت خــۆت مان
دیــارە کــوژراو و برینــدارەکانیان ب والغ بــردووە بو نــو ! وغکانیــان

ھر دووکیــان ســیری نــو گنمکیــان ئو جــار . گنمشــدا تپڕیــون
کرد و پاشان گڕانوە بۆ الی ئوانی دیک، ک ھر دە پازدە شقاوک 

 .ل گنمک دوور بوون
وردە بکرگیـــــــراوە ل قراغ ب دوورکوتـــــــنوەی ئو دوو کـــــــ

ھناســــیکی قــــووی ، عوســــمان پشــــوویکی ھــــاتوە بر وگنــــمک
دەوە، ک پـش ئوەی کسـکی دیـک ھکشا، ئوجار بیـری ئوەی کـر
وا ی ھر ویسـتی بزانـ ک چککـه. دنب با خۆی ئامادە کا بۆ تقکـر

ک . تونـد فـووی تکـردوولی چککی ل نـو زاری خسـت وسوارە؟ ل
ردای و  زانیی ھوا ل لولکیوە دەر ناچ دنیا بـوو، ک فیشـکی لبـه

یرپسل. 
*** 
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ـــر ـــاوچکوهرۆژ ل برزاییت ـــوی ن ی کـــوتک ـــا و   ین ل ســـری وەدەر ن
تیشــــکی زینــــی ھاویشــــت دەشــــت بپیــــت و برکتکــــانی نــــاوچی 

خـــک ل ماکانیـــان ھـــاتن دەرێ و بـــۆ کـــاری تـــاقتبی . موکریـــان
دادە فریشـت و کـاک . وەرزی روویـان ل مـووچ و مزراکانیـان کـرد
ماستی مانگایـان دەسـت  عتاش پرسکیک نانیان پچاوە و کیتیک

ل رگــــای نــــوان ئــــاوایی و . دای و برەو مرزاکیــــان وەڕێ کوتــــن
مزراکیان دەیان ماشنی ھزەکـانی رژیمیـان دی ک ب خرایکـی زۆر 

ـــــوون ـــــان دا . ل ھـــــاتووچۆ داب ـــــدی ب الی دووان لو ماشـــــنان ب تون
ک . ن کــردتــدەپڕین و دادە فریشــت و کــاک عتایــان ل نــو تــۆز دا و

ماشنکان تپرین سیركی یکتریان کرد و ب ئوەی قسیک بکن 
پــــاش چنــــد خــــولک گیشــــتن . درژەیــــان ب رگــــا بینکیــــان دا

مزراکیـــان ک ســـیریان کـــرد ئو نـــاوچی وەک ســـربازخانیکی 
دەیان ماشن ب چکی قـورس و نیوەقورسـوە ب . گورەی ل ھاتووە

ەرعـــاتی خكـــی وەربـــوون و خریكـــی پشـــکنینی دار و نـــو گنـــم و ز
ــان و    وەســرخۆیان ن. بردن ــا و راســت رۆیشــتن بــۆ بــن کپرەکی ھن

 ــت ــا کی پرســک نانکیــان ب داری کپــرەکوە ھواســی و کــاک عت
ماستکی خسـت نـو کرـزە ئـاوەکوە تـا بـۆ نیـوەڕۆی ھر وا سـارد 

 .بمنتوە
 ژیم لزەکانی رو کـردەوە ھبـ نگاویی عوسمان خۆیان لدە ھ

 ر بنـان و ھچـا ل ست و دەستان کرد بو تۆپ و خومپارەکانیان داب
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پج شش دەقیقش چند توپ و خومپارەیان کور کوران ل مـوچ و 
 .مزاری خکی ھدەکرد

رۆژ گیشــبووە قــاوەتوون، گرمــای خــۆر ھر دەھــات و زیــادی 
تنگی ب عوسمان ھچنیبوو، وەک کۆلک دار ل شون دەکرد، تینوتی 

توونتی ئازاری برینکی لبیـر . خۆی وشک ببوو نیدەتوانی جوو بکا
بردبۆوە، بۆخۆێ بیری دەکردوە باش بۆ شوێ ل بیرم نبوو بـم ھـا 
رەحمان ئو متارە ئاوەم لو کرزە بۆ پ ک ل ئاو؟ ئستا ئوە تازە 

تـــا ئـــوارێ ئگر دوژمنـــیش نمـــدۆزتوە، بو چـــلی ھوەـــی رۆژە 
دووکـــی ســـیغار و دووکـــی . ھـــاوین بۆخـــۆم ل تونیـــان ھر دەمـــرم

ئــاگری چــا لنــانی ھزەکــانی دوژمــن برەو ئاســمان ھدەکشــا و بــۆنی 
دەگیشـــت الی عوســـمان، ئگرچـــی قت دەمـــی ل ســـیغار ندابـــوو و 

 .بوو تنانت دووکیش بخوا سیغارکش نبوو، بم بدڵ پی خۆش
خۆر گیشـت نوەڕاسـتی ئاسـمان و لنـگری گـرت و تیژەکـانی 

ســــینگی عوســــمانیش وەک زەوی بــــۆ . راســــتوخۆ ل زەوی دەکوتــــان
تیشــــکی رۆژ راخرابــــوو، رۆژ راســــت ل چــــاوی دەدا زۆر لســــرەخۆ 

گرماک بتاقتی کردبوو، . دەستی برد و کوەکی کشای سر چاوی
ـــ ک و پالی تی لـــوون ـــازار و ت ـــخوێ، بم ئ ـــاوێ ب ـــوو ت ی خـــۆش ب

ــــی دیکشــــوە تــــرس لوەی خوی لــــبکوێ و بزینــــدوویی  لالیک
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چــونک بیــاری خــۆی دابــوو ک . بیــدۆزنوە، رگــر بــوون لوی بــخوێ
ــرێ  ــۆی دەک ــا ئو جگــایی ب ــدۆزنوە ت ــی نیزیــک بــنوە و بی ر لگئ

دەیزانــی ئگر ب زینــدوویی . ژێدەســت بکــاتوە و پاشــان خــۆی بکــوو
بکوت دەست دوژمن پاش ئشـکنج و ئـازارکی زۆر ھر دەیکـووژن 

 .جا بۆی وا چاک ھر لرە کۆتایی ب ژیانی بن باشترە
*** 
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ــانی  ــۆوە ھر ل پشــت ماک ــ ب ــان ل ــوەریش رۆژی ــان و ئن رەحم
ـــان دا ـــۆ پشـــوودان الی ـــد دارـــک ب ـــر چن ژ کـــی لبـــاوایی ھ ـــاش . ئ پ

ـــوتی ـــان گ ـــورت رەحم ـــاوەیکی ک ـــنوە، : م ـــرە دوور کوی زۆر ل ـــاب ن
ئو ھموو ھـزەی ئـم دیمـان وا . پشمرگکان ھر لو دەوروبرەن

ھاتوون بـۆ شـونی بۆسـکی دونـی شـوێ، ب دۆزیـنوەی عوسـمان 
ـــدەبن و لگڵ  ھ و شـــاخانروو لســـتا وەک مـــارومنن و ئواز نـــاھ

ان تووشــی شــڕ دەبــن، ئو کــات ئــمش شــونی دیــدەبانی پشــمرگک
 .پشمرگکان دەدۆزینوە خرا دەچینوە بۆ الی پیشمرگکان

: ئنوەر زۆر مانـدوو بـوو ھر ملـی ب الدا دەھـات رەحمــان گـوتی
ـــا  ـــوی برغل دێ؟ ت ـــی زەنگ ـــی دەنگ ـــت ل ـــا گو ـــوەر نخوی ھ ئن

. انبینن تـا تـدەپڕننگیشتوون المـان بـا بچیـن سـر ئو دارە بـا نمـ
ــرا ل دارەک وەســرکوتن و خۆیــان لنــو گکــانی دارەکدا  ر خھ

ھندەی پنچوو دوو مرمنداڵ یکیـان کـچ و ئوی دیکیـان . حشار دا
. ھندک برخ و دوو گولکیان وەپیش خۆیان دابـوو. کوڕ، وەدەرکوتن

یکیان . ێ دابووبۆخۆشیان ھر یکی پرسکیک نانیان ل کۆیان گر
ھر ھــاتن ب ژــر دارەک دا . ســتكی فــافۆنی ماســتی بدەســتوە بــوو

ــایک دانیشــتن ــپڕین چــوون ل ســرووی دارەک ل بــن ترمک گی ت .



ک ی رگ شم ناویی پ ی خو  جامان

 
60 

ئنــوەر تــۆ : رەحمـان کاتــک زانــی کســی دیــک ب شـونیاندا نــای گــوتی
 .می خوارێ، با من تا الی ئو مندان بچم

ل دارەک ھـات خـوارێ و منـداکان چاویـان پـی  ھر ک رەحمان
 ــــاک ــــن ترمک گی ــــان و ســــت ماســــتکیان ل ب کوت، پرســــک ن

رەحمان بـانگی کـردن، وەرن . بجھیشت و ھر یکی بالیکدا ھتن
مترســـن مـــن شـــوانی ئـــاوایی ھرمـــلم و مڕم لـــ ون بـــووە بـــزانم 

نـاوە : نی خـۆی راوەسـتا گـوتییکک ل منداکان ل شـو! نتاندیوە؟
 .ڕا ھاتین نماندیوەخا ئم ئستا ل نو ئاوایی

 ــورەک ــاک دانیشــت و رووی ل ک رەحمــان چــووە الی ترمک گی
 .نازانم: دەنگوباسی نو ئاوایی؟ منداک گوتی: کرد پرسی

ــی بــا . مترســن وەرن: ڕەحمــان گــوتی ورەم پرە چــیش کــول من
ئو منـدان . پاشـان بـانگی ئنـوەری کـرد بـت خـوارێپکوە بیخۆین، 

 .قن ئستا دەچن ئاومان بۆ دنن و چامان بۆ لدەنین زۆر ئا
ـــان  ـــداکان ک زانی ـــوەر ل ســـر دارەک من ب ھـــاتن خـــواری ئن
ــاوەدانتر دەبــتوە، تۆزــک ترســیان شــکا ب قــۆن قــۆن  دەوروبریــان ئ

ک چاویـان ب چککانیـان و . شتنچوون بۆ الی رەحمان و ئنوەر دانی
 وتیان زۆر دلۆڤانـانسـوکوت و ھنـوەر کی ئکتی ئـارپیجییتایبب
بوو، زانیان ل ھزەکانی رژیم نین ک چند رۆژ بر ل ئستا ھـاتبوون 



ک ی رگ شم ناویی پ ی خو  جامان

 
61 

. بۆ مرزارکیان و زۆریان ل بابیان دابوو و تقیان ب سردا کردبوو
لیــان مترســ پمــواب ئوان ئو :  کــچک ب ســرت ب بــراکی گــوت

کسانن ھموو کات بـابم باسـیان دەکـا و دەـ کنگـ ل دەسـتی ئو 
 .زامان رزگارمان دەکن

ئو جۆی ھـی ئـمی بـابم ب : پاشان رووی ل رەحمان کرد گوتی
. مغـــان دەیـــدروتوە تـــاوکی دیـــک بۆخۆشـــی دێ بـــۆ درونکـــردن

؟ !وو رۆژێ ئـوە ل پـش بابتانـدا دـن بـۆ مزرایانی ھم: ئنوەر گوتی
نـاوە ھمـوو رۆژێ : کوڕەک ک ل کچک گورەتـر بـوو وەمـی داوە

پـــکوە دـــین، بم شـــوێ دایکـــم زۆر نخـــۆش بـــوو تـــا بیـــانی ھر 
نانــدی و بــابم ل ترســی تقکردنــی پایگــا، ک تــا ئیســتا شــوان چنــد 

ترا بچیوسیان کوشتووە نی  کمرێ بۆ شاری، ئـدەرێ و دایکم ب
کی  ھمـوو رۆژێ  و مینیبوسـه نارد بۆ خۆشی ئستا راوەسـتاوە تـا ئـه

دەچ بۆ بۆکان پ ب و دایکم ب خامدا بنرێ بۆ نخۆشـخان، جـا بـۆ 
 .خۆشی دێ بۆ المان

ـــک ب ســـواری  ـــژ و باری کی درـــابرای ـــوون، ک ک لو قســـان دا ب
وەرە ! بـاب! بـاب. ئوە بـابم: کوڕە گوتی. ووگودرژکی چکۆ پیدا ب

 .بۆ ئرە
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کابرا سری ھنا و دووکسـی نـامۆی ل بـن گیشـ گیـایک دی 
ک لگڵ منداکانی دانیشتوون، ل پشدا حبسا تۆزک راوەسـتا ئو 
 ــدە الیــان و ل ــدرژەکی، خــۆی گیان گو وەژانــدن لقیــزە تن جــار ب

رەحمـان و ئنـوەری بخرھـاتن کـرد گـوتی نـاوم  .گودرژەک  دابزی
 .ئحمدە

 وانر زوو زانــی ئد ھحــمکردن، کــاک ئقســ دەســتیان کــرد ب
 رووی ل وە بـــــزانن، بـــــۆیکانی بیدەویســـــت منـــــدان، نرگشـــــمپ

لگڵ خۆشکت بچن ئو کتری پـ کن ل ئـاو : کوڕەکی کرد و گوتی
خــۆ ئســتا نبــۆت : وڕەکی گــوتیکــ. و لســر تنک ئــاورەکی دانــن

ئستا زوو نی بۆ چا لنان؟ بابی بزەیكی بۆ کـرد ! قاوەتوون باب گیان
! کوڕی خـۆم نـابینی میوانمـان ھی دەی لمنتـان کوێ بـابی مـن: گوتی

 .بزانم لگڵ خۆشکت چ چایکمان بۆ لدەنن
ک منــدالکانی دوور کوتــنوە، کــاک ئحــمد تۆزــک دەنگــی نــزم 

ئرێ کــاک گیــان ئــوە کــن و بــۆ ئــاوا ھمــوو لشــتان : کــردەوە گــوتی
 خوناویی خۆ ھیچ شتکی خراپ رووی نداوە؟

ــــان  ـــــشمرگن و ل ھاوڕکانی پ رەحمــــان بــــۆی بــــاس کــــرد، ک
. ھباون ئگر پشمرگکانت دی پیان ب ک ئـم لوان دەگڕـین

 .ن ب برینداری بجماوەئیدی باسی ئوەی نکرد، ک پشمرگیکیا
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 وت، کنوەریش بۆیـان دەرکپاش نان و چا خواردن رەحمان و ئ
ئو نــاوچی جــارێ ئــارام بــۆی سپاســی کــاک ئحــمد و منــداکانیان 
کرد و برەو چیای وەستا مستفا ھكشان تا گیشتن سر رگـایکی 

 .نی خیزه
ــان ھزەکــانی دەوت بــۆ ئوەی رگــا  بــۆ مۆگکانیــان لو ناوچ

وی ئاوایان بنو گنـم و جـۆی خکـی  راکشن دەیان رگای خیز و چه
ھزەکــانی دەوت بــ ئوەی رــز بــۆ خــاوەنی ئو . ھژاردا راکشــابوو

ــان  ــووی زیانکانی ــی کم قرب ــان الن ــن ی ــم و جــاڕان دان مــووچ و گن
میتر بـــکنوە، ب لـــۆدر و بۆردزـــل وەک مـــ بدرژایـــی دەیـــان کیلـــو

ی  بجۆرـــــــک ک بشـــــــک  ل زەوی. ھموویـــــــان ھتکانـــــــدبوون
ــک  کــۆ کشــتوکاڵ کــردن ب ــازە ب ــوون، ک ت کشــتوکاکان وا خــراپ بب

رەحمان و ئنوەر ملی ئو رگا خیزەیان گرت ک دەچـوو بـۆ . ندەھاتن
 .پایگای ھزەکانی دوژمن ل سر چیای وەستا مستفا

ل پشـــت ســـریان ڕا . ۆیشـــتنبـــۆ مـــاوەیک ب ســـر رگـــاک دا ر
برلوەی ماشـنک . دەنگی ماشن دەھات، بم ماشنک دیـار نبـوو

دەرکوێ ھر خــــرا ھتــــن نــــو گنمــــی قراغ جــــادەک و ل نــــو 
ھنـدەی پنچـوو ماشـنکی تۆیۆتـا ک پـ . گنمکدا خۆیان حشار دا

کوت بـۆ چیـای بوو ل ھزەکانی دوژمـن ب الیـان دا تـپڕی و وەسـر
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پمــــواب ئو ماشــــن پونــــدیی ب : رەحمــــان گــــوتی. وەســــتا مســــتفا
رووداوەکی شــووە نــی، رەنــگ وەک رۆژەکــانی دیــک خــواردن بــۆ 
پایگای وەستامستفا برێ، بم ئگر گڕاوە و بۆمان کـرا ب تـۆی 
 بـۆ مـن جـا بـزان دانـ وەی دیـکـدە ئم ئارپچیم بۆ لکعوسمان تۆ ی

 .ۆن کاکی خۆت وەک مریشکی نو قفس وەقیەقییان دەخاچ
  ــ ــار نب ــۆ ئوەی دی ــو گنــمکدا ب ن ل ــات ــا ئو ک ــوەر ک ت ئن
 وە بـوو ککنپوتـۆزی ماشـن تشـو ر بتروشکابوو و چـاوی ھھ
 و گــــــــــوو، چــــــــــاوەڕوانی ئ وردە وردە ل بر چــــــــــاوان ون دەب

ی ھر خـرا رووی ل رەحمـان بـۆ. سیروسمرەی رەحمانی ندەکـرد
وە باش ھر ئوەمان مابوو، تۆ : کرد ب دەنگکی ب تاقتانوە گوتی

دەزانــی جــارێ یکم کــاری ئــم دۆزیــنوەی پشــمرگکان، تــا تیــان 
 کنــاوچ نــدەی دیــکھ ریــکچــی تــۆ خنــین عوســمان برینــدارە، کیگ

انی داھنـا و ئـارەقی نـو ؟ رەحمان دەستکی ب نوچـاو! نائارام دەکی
ئرێ ئوە تۆ باسی چی دەکی، نائارامی چی و : چاوانی سی و گوتی

. گـۆم تـا قـووڵ بـ ملی خۆشـترە. تـازە عوسـمانیان بـردوە! شتی چـی
بری دیار نو سوە ئمک بنزمب دەب. 

ل ســــــر ئوە ســــــاغ ھر نبــــــوونوە، ک ل کــــــاتی گڕانوەی 
ماشنکی دوژمندا ھـرش برن سـری یـان نـا، بم زۆر راوەسـتان 
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 کنر ماشــگمــیش ئھ بــیان ئاشــکرا نکنوەی شــور ئب م لھ
بارە یـان نل کدانی ماشینبۆ ل کرجلوموە بزانن ھھات.  زیـاتر ل

ری پکاتژم رەحمـان گـوتیس وە بـۆیھـاتر نھ کنوا : چوو ماشـ
ب . با بۆین بشکم پشمرگکان بدۆزینوە. چاک ھر لرە داننیشین

ماتمات بنو گنمکدا برەو رۆژاوای ئـاوایی ھبکـی و رۆژھتـی 
 .ئاوایی چۆلکراوی کانیزن و بناری چیای وەستامستفا ھکشان

راکانیــــــــان ســــــــرقای درونکــــــــردن و خككــــــــی زۆر ل مز
رەحمــان و ئنــوەر نیاندەویســت خۆیــان نیشــانی . خلوخرمــان بــوون

ھویــان ئوە بــوو ھر چــی زووتــر بــگن ســر مــلی ئو . کس دەن
دۆی وا ئاودیو دەبوو بۆ ئاواییکانی کۆندەن و تاھیربۆغ، ک چنـد 

 .کاتژمرک لوا دوور بوو
شـوو زۆر جـار لگڵ پشـمرگکان ل کۆتـایی رەحمان سانی پ

چیای وەستامسـتفا ک راسـت دەکوـت ئو دوومالنی مـابوونوە و 
 ــــان ل ــــوو، ک گیشــــتن ئو دەوروبرە ھواکی ــــوادار ب ئســــتاش ھی

 .پشمرگکان  دەست کوێ
سبری چیای وەستامستفا بسریان دا کشا و کزەبایکی فنک 

ل . بـــۆ مـــاوەیک دانیشـــتن و پشـــوویکیان دا. دا گڕا ب نـــو لشـــیان
ــوپ و دۆشــک ل برزاییکــانی پشــت ســری  شــونکی شــوا ب ت
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ئنوەر چاوی بیبوە دەنک گوگنمکی ھوەریوی سـر . ئوانی دەدا
زەوی پاشـان دەسـتی بـۆ بـرد و ھیگـرت، السـککی درـژی پـوە بـوو، 

کــرد، بــ ئوەی ســیری چاوەکــانی خــۆی بو گــو گنــموە ســرقاڵ 
باشــ ئوە گریمــان پشــمرگکانمان دۆزیوە، ب چ : رەحمــان کــا گــوتی

روویکوە بۆیــــان بــــاس کیــــن ک عوســــمانمان ھر وا ب زینــــدووی 
بجھشتوە و کوتۆت دەست دوژمن؟ ویستی درـژە ب قسـکانی بـدا، 

 ســـیان یک کس تـــدا بچـــ ل: ک رەحمـــان لـــی ھـــات جـــواب گـــوتی
باشــــترە، جــــگ لوەش ئوە تــــۆ شــــاھیدی تــــازە ئگر تۆشــــم لگڵ 
 ویـژدانم زۆر ئاسـودە دەبـوو، چـونک ر بۆخـۆم بوومـایو ھ بووبـاین

بۆخۆیـان ھزیکـی زل و زەبالح بـوون . ئوەی ل دەستان ھات کردمان
بجیـــان ھشـــتبوو، و ئوە ئـــم بـــووین النـــی کم تۆزـــک دوورمـــان 

ر شـــوێ بخـــت یارمـــان بـــای زوو وغکمـــان دەســـت ئگ. خســـتوە
ئوجار ل جی خـۆی ھسـتا . کوتبای ئستا عوسمانیشمان لگڵ بوو

دەسـتی راکشـا و . تۆ لو قسـان گڕێ جـارێ ھسـت بـا بـۆین: گوتی
 ژەیـان بدانیشـتبوو و راسـتی کـردەوە و در نوەری گرت، کدەستی ئ

ـــا گیشـــتن م ـــان دا، ت ـــلرپوانکی ـــاوایی ھرم ـــانی ئ ل قراغ . زراک
ئاھــا ســیر ک، ئو : رەحمــان گــوتی. شــوەردك بــۆ پشــوودان دانیشــتن

پیاوە جلک رەشی وا پمڕەی خستۆت سر شانی، دەچ بـۆ نـو ئو 
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نــادەن بــا . داران کانمــان بــریقکردا کشــاوە و چســ ر ببســتا ســئ
ــۆالی ــوەر گــوتی کــاک دە تۆزــک . بــۆین ب ــا پشــوویک ئن راوەســت ت

بــدەین بــۆ ئوەنــدە بپلی دەــی کبــابی گرمــت پــی، مــن بڕاســتی 
دەی ل : رەحمــان گــوتی! نــازانم ک پشــمرگکانمان دۆزیوە بــم چــی

ــۆڕانش گڕێ، خــودا  ــوەر گیــان، ھســت و لو قســ ق منــت کوێ ئن
 وە بئ ــت وایر دێ، بــۆ پســجــارێ مــن و تــۆش چمــان ب دەزانــ

متی  گیشتووینتوە الی پشمرگکان و ئوان پرسـیار دەکن و س
 !ئمش ومی پرسیارەکانیان دەدنوە
*** 
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کاتژمر خۆی ل دووی پاشنیوەڕۆ نیزیک دەکردەوە سریوەی بای 
 الوازکـــانی ب نـــمگ گـــو ک بـــوو کرادەی رمـــا بدەھـــات تینـــی گن

ـــد ـــرچ دەپڕان ـــدەوەری ئ. قرچق ـــوو خـــۆی ھر چـــی زین ـــاوچی ب و ن
دەخزانــدبوو ژــر ســبری گــمت خۆکان،یــان گ تــاووە پانکــان و 

 .قانگالشک و کنگرە پیربووەکانی نو گیاجاڕ و گنمکان
ئــاویلکی گرمــا وەک شــپۆلکانی دەریــا لســر پدەشــت پــان و 

ـــوو ـــاوچک ل ھـــاتووچۆ داب ـــدەوەرک ک لو . برینکـــانی ن ـــا زین تنی
مـــای دا ھلـــی بـــۆ ھکوتبـــوو میـــروول بـــوون، ک بـــۆنی خـــونی گر

 ــــک لچــــوار میتر ســــ وە کیانشــــارەک عوســــمانیان کردبــــوو ل
 ر بـــرینســـتبوو بـــۆ ســـو ریزیـــان ب چـــکوە دوور بـــوو، رعوســـمان
 ـــد ب ـــان تون ـــردوو رەحم ـــی عوســـمان ک شـــوی راب پچـــراوەکی ران

ایشـــــی ل القـــــی دابـــــوو ل بر ئوەی زەنگ. جامـــــانکی بســـــتبووی
ـــا ل نوقدیشـــی ب پشـــتوند و رەخـــت و فیشـــکدانکی ئو  ھروەھ

کی ک ئســـكی گورەی القـــی بـــوو بســـتراوبوو،  سروســـری برینـــه
 .میروول نیاندەتوانی بچن نو برینکیوە

ل بر گرما و توونتی، ئازاری برینکی لبیـر چووبـۆوە، گـوی 
ــا و ھر دەھــات و ل دەنگکــی تۆزــک دو ــوو ب فارســی قســ دەک ور ب

 زەکـانی دوژمـنھ ـک لكوت ینیزیکتر بـۆوە، دەرک نیزیک دەبۆوە ک
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و دەھات بۆ الی ئوانی دیک، ک ل دە میتریی گنمک ل ژر سبری 
ھر ک گیشـت الی ئوان پرسـیاریان لکـرد . دارە بییکان دانیشتبوون

ــاو ــ م ــۆپ پ ــولل ت ــان گ ــوتیزۆرم ــا ئو مزرا و : ە؟ گ ــ ت ــان نب خمت
ــاھنم ــارە نکــم واز ن ئوە فــر . شــاخان وەک گاســن ب تــۆپ و خۆمپ

 دەبن شوێ تق ل ھزەکانی من دەکن و پیاوەکانم ل دەکووژن؟
ب فرمانکــانی ک دەیــدا و قســکانی پــ ب زاری دەیکــردن دیــار 

و سوتمانل و پشتی قایم رماندەیانیبوو فوەڕ ر . خسـتووەی کھ
ئوە نـی رادیۆکیـان ھمـوو رۆژێ : وا درژەی ب قسکانی دا و گوتی

دەــ پشــمرگ کــوڕی خکــن جــا منــیش بــزان مــووچ و مزرای ئو 
ـــدەکم ـــۆ چ ل ـــکت ب وە ! خـــان ـــ مـــار و مروەکـــانیش ب بردەک دەب

. دەیان داونئستا خودا دەزان ل کوێ شاردوویاننوە و دا. بسووتنم
بــۆ مــاوەیک ھر وا بپــوە راوەســتابوو و ســیری شــاخکانی دەکــرد، 

دەزانــن زۆر گرم : ئوجــار دانیشــت و ھناســیکی ھکشــا و گــوتی
دا حوســــین لو پیپســــی ســــاردان یک دانم بــــۆ ! زارم وشــــک بــــووە

رمای ئاوا باشر بۆ گە، پیپسیی سارد ھپچھ. 
و، ب بیســتنی نــوی پیپســی بــۆ یک عوســمان ھنــدەی تــوونی بــو

ــۆال ل زاری ــا ک ــاندا و کۆک ــامی پیپســی و ک ــی دا . دا گڕاچــرک ت وھ
تۆزک ئاو ل زاریدا کـۆ کـاتوە و فیـدات نـو قـورگی وشـکھتووی، 
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بم زار و گرووی وەک چاکی وشکھتووی ب ئاوی وشکسایی 
ــوە ــردی ل ــای و ب ــۆی ھرچــی ھن ــاتبوو، ب وشــک و قشــیوەکانی  لھ

نیــانتوانی فنکــایی بــخن نـــو زمــان وشــکھتووەکی و ددان تـــۆز 
وەبیـر . بیری پیپسی و کۆکـاکۆال ھر ل مشـکی دا بـوو. لنیشتووەکانی

ئو کاتــان ھــاتوە ک مرمنــداڵ بــوو، بھــاران لگڵ کچــان و کــوڕانی 
ارییکـانی دیـک ھاوتمنی خۆی بـۆ ھنـانی کـارگ و رـواس و گیـا بھ

ــــــانی ساردەکوســــــتان و  دەچــــــوون کوســــــتانکانی پشــــــت ئاواییک
خشــیننرگر دا . مســری چیــای پیرچۆپــان ببــک ســکات ــوارانئ

دەکشـــا، ل دوانـــی چیـــای پیرچۆپـــان دەســـتیان دەکـــرد ب ھـــپڕین و 
ــدا  ــوو لشــیان ل ئارەق ــرد و ھم ــارەقکی باشــیان دەک ــا ئ رەشــبک ت

ل ئـــاوە کللتزـــن و ســـازگارەکی ک ل تـــوانوەی  دەخووســـا، جـــا
 ریـان لــر تر و چاویـان دەشـوت و تخـوراێ سـ وە دەھاتفرەکانب

لبرئوەی ئاواییکیــــان وەکــــو زۆربی ئاواییکــــانی . دەخــــواردەوە
ـــاران  ـــی دەســـتدارەکانی ت کوردســـتان ب ھـــۆی سیاســـتی ھواردن

بـبش بـوو، ھمـوو ) بـا کاره(رق بـه دەرحق ب گلی کـورد، ل نیعمتـی
بھــاران پــش ئوەی تواوی بفرەکــان بتــونوە، ھر ل دوانــی ئو 
چیای خکی ئاوایی ھموویان ب ھرەوەز بفری دۆکیان ب کا و گیا 

 ردان دادەپۆشی و دەیـانکرد بفـر"و پاشان خۆل وەسب جـا بـۆ " چـا
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دەتوانوە خک ئواران دەھاتن بۆ ھاوینان ئو کاتانی بفری چیاکان 
ــان ل  تلســان دەکــرد و لســر پشــتی  ســر چــا بفرەکــان و بفری

 .گودرژیان قایم دەکرد و دەیانبردەوە بۆ ئاوایی
 ی بکر یکـــــــــانی ھنمھاوت ک لنـــــــــدڵ ھگکـــــــــی لرۆژ

ــانکوە بــۆ  ھنــانی بفــر روویــان ل چــا   کیــتیک ماســت و چنــد ن
ــوون ل قراغ چــا بفر ــدوو بب ــا گیشــتبوون زۆر مان ــوو ت ەکــان کردب

 کانیـــان شوشـــتبوو و لفرەکـــان نـــان و ماســـتیان خواردبـــوو و کیتب
ـــــدرژەکانیان ھاویشـــــتبوو ی گوـــــ ـــــان . ت ـــــا بفرک ـــــار ل چ ئو ج

ــدا شــۆڕ  تلیســکانیان پــ کردبــوو ل بفــرو بســر پشــتی وغکانیان
بۆ نو ئاوایی چاویـان ب چرچیـیک کوتبـوو، ل گڕانوەدا . کردبۆوە

 ک لژــدرســواری گو ن را بــۆکــانی پیربــادین و گالی ئاوایی ل ک
ئوانــیش ل . دوومـالنکی چیـای قرەقــاوە خریـک دێ بـۆ نــو ئـاوایی

پشت مان ل سری رادەوەستن ک چرچییک دێ سیر دەکن دوو 
ــیندوقی کۆکــاکۆال پداوای. ســ  کرچــیم چن، بــدەککۆکــاکۆالی ل

ــدە : وێ لــو دێ لن ون بــا بچیــنخــۆش دەکرمــن و نکۆالکــانم گ
ئاویـــــان دەخم ک ســـــارد بـــــوون ئودەم وەرن پتـــــان دەفرۆشـــــم و 

ــانخۆنوە ــاوا ب گرمــی بخــودای نخــۆش دەکون، خکــی . بی ــا ئ دەن
وو لو گونـدە ئاوایی سگ ب حوشـم پـدەکن و تـازە نـاھن قت ر
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ــرا لــی ھــاتبووە وەم و گوتبــووی. کموە عوســمان خ : بــمــت نخ
ییشمان پتای بفرە و کیتمووی بھ موێ بار . باری ئر لجا ھ

عوســمان دوو کۆکــاکۆالی . ب چرچــک دەخن و کۆکــاکۆالی لــدەکن
 .وەل کیتکی کردبوو بینی پوە نابوو تا دوایین دوپی خواردبۆ

چاوی لسر یک دانابوو بیری ھر لو کات خۆشـان دەکـردەوە  
و ئاگــای لنبــوو تــۆپچییک کۆکــاکۆالکی خــواردۆتوە چــۆتوە الی 

دەنگی تقاندنی تۆپک ھودای خیـا خۆشـکی . تۆپ و خۆمپارەکان
وا راچکی ھستی کـرد شـتکی زۆر قـورس بسـر . عوسمانی پچاند
بریندارەک زووی بـــهرانـــک وەک توە، ئازارربـــۆتتـــۆقی  یـــدا ب رق ل

ل تـــاو . ڕا تـــا پنجکـــانی قـــامکی القـــی ب ھمـــوو لشـــیدا گڕاســـری
ئازاری بـرینکی ب ددانـی لوەکـانی وا کرۆشـت، ک قرتمـاغی سـر 

 .لوە وشککانی ھوەرین نو زاریوە
 خـــۆر ئو رۆژەش وەک رۆژەکـــانی دیـــک ھـــیچ کـــو و دەشـــت و

مبنــدکی ل گرمــای خــۆی بــبش نکــرد، ل گرمــا و رووناکــایی 
ل دواییـدا . ئوەی ل دەستی ھات ،پخشـان و دابش کـرد ب سـریاندا

بۆ سفری کۆتایی ئورۆژەشی، ھکی وەک داوکی باریک ک دیتنـی 
ب چاو زۆر ئاستم بوو ل ئاسماندا راكشا و پرچ تیشـک زینکـانی 

داوک ک ھر ل داوی کـۆالرەیک دەچـوو . توند توند گرێ دا بو داوە
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ب دەست منداکی لواولـو تـامزرۆ بـۆ گم و یـاریکردن ک ل پشـت 
چیای وەستامسـتفا دا خـۆی حشـار داوە و ھر جـارەی تۆزـک خـۆر 
ــــان راکشانکیشــــدا  ــــا رادەکشــــ، لگڵ ھر تک ــــوی چی ــــۆ ئو دی ب

ی ل دەشــت و دۆکــان کم دەکــردەوە بشــوەیک خــۆر گرمــای خــۆ
وەک ئوەی دەرگــای ژوورکــی زۆر گرم  بکــرتوە و تۆزــک ھوای 

 .فنک بچت نو ژورەکوە
ھوــی دەدا تــاقت بنــ و ھر ب . عوســمان ھر ھیــواباو نبــوو

ئاگا ب و ل ھۆش خۆی نچ، بم ئویش مروڤک بوو ل گوشـت و 
بتوانن، زیاتر ل دە کـاتژمر   مه سته ئاساییدا ئه مرۆڤکان ل کاتی. خون

ھیچ نخۆن و نخۆنوە، بم ئو زیاتر ل پازدە کاتژمر بـوو برینـدار 
ئوە جـــگ لوەی برینـــداریش بـــوو، . بـــوو، بـــ ئوەی دەم ل ھـــیچ بـــدا

شـــــوێ ھر پـــــازدە خـــــولک ل . خـــــونکی زۆری لبر رۆیشـــــتبوو
ڕیبـوو کپنبرینداربوونی ت  ژیی زۆری القـی زاری لنھـۆی خـو ب

 کی ئــــاو لو کــــات داوای تــــۆزر ئڕابــــوو، ھگتیــــان وشــــک ھتینو
یاندابووین گوتبویان بۆت باش نی نوەر کردبوو کرەحمان و ئ. 

کوەکی ل سر چاوی البرد و تۆزـک خـۆی پـ باوەشـن کـرد 
ەستی بربوونوە ل بر  بھیزبوونی ھر زوو دەستی ماندوو بوو و د

 .سر زەوی و کوەکی ل دەستی کوت نو گنمکوە
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بارگوبنیـان   وه و التریـه قاوک لـه شه  ھزەکانی دوژمن ھر وا ده  
یککـی دەنگنووسـاویان تـدابوو . خستبوو و خریکی قسکردن بوون

. توانی شـــیده ھوـــی دەدا دەنگـــی ب ســـر ئوانـــی دیـــکدا زاڵ بکـــا و نه
ـــوتی ـــۆرە قســـیان دای و گ ـــ ن ـــک ب رچۆنـــۆ : ھ ـــم شـــوێ ب خـــۆ ئ

رووتکردنـــی کۆبرەکـــان ھـــاتبووین ســـر ئو کـــانی و ئـــاوە، ئیـــدی 
ــاوا شــڕکر بــرەدا تــپڕ دەبــ؟ ئستاشــی  چــووزانین ئوە ھزکــی ئ
 ا خۆیـان بکـوەنـدەم دی ور ئکـام الوە ھـاتن، ھ نـازانم ل ڵ بگل

لکـردین، وامـان سـر لشـوا ھر نمـانزانی بـۆ عرزی دادا و تقیان 
بۆی دەن ئوان ل ھموو شـونک ھن و ل ھـیچ ! کام الش رۆیشتن
ھر ک چاوم پیـان کوت قمـی دەسـت و پـم شـکا، . شونکیش نین

ئو جارە نجاتم ب ب حیاتم نایم سـر رگـای : ل دی خۆمدا گوتم
ھر ب قسـکردنوە . و نزای ئو کوبرانیئوە ھموو ئاه . کاروانان

ل شونکی خۆی ھستا و رووی کـردە گنـمک و بـۆ الی عوسـمان 
بـۆ : یک لوانی ل الی دانیشتبوو گـوی دابـووە قسـکانی گـوتی. ھات

کوێ دەچی؟ نکا بۆ کاری سر ئاو بچـی نـو ئو گنـموە دە وەھـی 
ئویــش ترســا و . ی ســرت بــا دەیبــامــاری وای تــدای پــتوە بــدا تــووک

رگای خۆی گۆڕی بۆ نو جۆگ ئاوەکی عوسمان شوێ ب برینداری 
 .لوێ کوتبوو
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عوســمان بیــری ل رەحمــان و ئنــوەر کــردەوە، ک بڕاســتی بــی 
بم ل بر ! چیان بسر ھاتب؟ تۆ بلی پشمرگکانیان دۆزیبـتوە؟

رەنــگ دەرفتــی دەربــاز بوونیــان ل ئو ھمــووە ھــزە ک ھــاتۆت ئــرە 
بــووبدا نکدا ! نــاوچ نجشــکــر ئژ گیــرابن و لدیــل نــی بتــۆ ب

دخۆشــیی ! نــا نــا قت شــتی وا نــاکن! شــونی منــیش ب دوژمــن نــن؟
کــوڕە رەنــگ ئوانــیش ھر لو نیزیکــان خۆیــان : خــۆی دەداوە دەیگــوت

شار دابح. 
ھـدی ببـوو، بم زۆر مانـدوو  ئازاری برینکی عوسمان تۆزـک

خوکــی زۆریــش ببــووە میــوانی چاوەکــانی و پلــووی چاوەکــانی . بــوو
ئوە بۆ سـی کـاتژمر دەچـوو، نخوتبـوو و ھویشـی . قورس کردبوو

بم ل بر بھیـــــزی و .ھر ئو بـــــوو ھتـــــا بـــــۆی دەکـــــێ نخوێ
ســک چاوەکــانی لکی زۆر، بــۆ مــاوەیتی و مانــدووبوونک تــوونیر ی

ھندە سووک ببوو قورسایی پووشکی نبـوو، ب   ل خویدا لشی . دانا
س چوار کس ھیان گرتبوو خسـتبوویان سـر شـانیان و ب ھتـن 

ــو ئســترەئاوک تــا ل ئــاوەکی خن ــانبرد بــۆ ن گیشــتن ســر . دەی
رە ئاوەکستواری ئل . یـان دایو ف ک دوو سموویان گوتیان یھ

 .و ئاوەکن
*** 
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ـــــــوو      ـــــــاوابوون دەچ ـــــــاودرانی . رۆژ برەو ئ ـــــــ و ئ و وەرزئ
مزراکانیان ل ئاواییکانوە دوورتـر بـوو خۆیـان کـۆ دەکـردەوە برەو 

ــا بــۆ ئــوارێ بــگنوە نــو ئاواییکانیــان کــاک . نــو مــان وەڕــکون ت
عو، ک فرمانــدەی ھمــوو پشــمرگکان بــوو بــۆ ل دەســتدانی ئو 

دەیزانــــی . ســــ پشــــمرگی زیــــاتر ھســــتی ب لپرســــراوی دەکــــرد
 موویـــان چاویـــان لک ھرمانـــدەرم وەک فگـــرانن، بموویـــان دھ

ئرێ کـاک عـومر بـۆ : بۆی ئۆقرەی ل بابـوو گـوتی. بیارەکانی ئوە
 ن، کناب و ماراکتۆری ئناگرن و تک دەرمان ھمڤاڵ کڵ ھگل

ئــوارێ ل . ھر وا دەزانــن خكــی ئاســایین! مرگن؟دەزانــی ئــوە پشــ
ئاوا ب چاوخشـاندن ب دەوروبرتـان دا تـا . دەڕۆنوە بۆ ما  مزراوه

ک شـوێ بوێ دا ھـاتووین، بـزانن . نیزیک ئو مووچ و مزرای بچن
حسن : پاشان رووی ل خا حسن کرد و گوتی. ھواک ناھننوە

خـا . ن و تۆش بۆین بزانین سـۆراغکیان نـازانینخۆت ئامادە ک با م
 وــــاک ع ــــوو، لگڵ ک ــــادە ب ــــک دا ئام چاوترووکان ر لن ھســــح

کو دیو دۆکی ئزرایرۆیشتن بۆ م. 
تمنکـی . خا حسن ھموو کات ھر لگڵ کاک عو دەبوو
یــان دەگــوت خــاویســتیان پر خۆشب ر لبــوو، ھکی . وای نکــوڕ

ورتبا و خۆنشیرین و ب غلوغش بوو، ک گـاتی لگڵ ھمـوو ک
ھنـــانی وشـــکاندا زۆر جـــار لـــی ھ  ل بکار. پشـــمرگکان دەکـــرد

ب دوای خــا عودا دەرۆیشــت، . دەبــوو و بۆخۆشــی قاقــا پــدەکنی
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 زراکالی خـاوەن م یشـتنتـا گ دەڕۆیشت بـۆیگادا نر رسم بب
 ر خــۆی لکی ســاز ھخشــشــاند، خشوەکــان دەختا ســوو و گت

ر کردببوەی نایلۆنی لالیان . کردبوو وەک ئ زراکالی خاوەن م ل
دا، خاوەن مزراک کاک عوی ناسیوە و زۆر ب گرمی بخرھاتنی 

تــۆ : کــاک عو ل خــاوەن مزراک دنیــا بــوو، بــۆی لیپرســی. کــردن
چــاوەڕوانی وەم بــ درــژەی پــ دا و  کســت ندیــووە؟ بــ ئوەی

خـاوەن مزراک گـوتی وە . س پشمرگمان شوێ ھباون: گوتی
پم وانی س بن، بم ئوە بـۆ کاتژمریـك دەچـ ل نـو ئو گنـمڕا 

ھر دووکیـان . دوو کس ھر ملقوتیان بوو، پاشان ھاتن بـۆ الی مـن
. یکیان ھموو گیانی خوناوی بوو خۆنیان ب جلکانیانوە بوو، بم

ویســتم بــزانم . فکــریم بۆخــۆی وەک برینــدار ندەچــووھر چنــدەی تــی
ــنم ــ ھک ــان ل ــوانی ھیچی ــه. چــی رووی داوە، بم نمت ــده وه ر ئه ھ   ن

 .گوتیان، ئگر پشمرگکانت دی، پیان ب ئم لو دەوروبرەین
گــوڵ گشــایوە، بم ک کــاک عو ب بیســتنی ئو ھوا وەک 

زانیی دوو کس بوون و خوناویش بـوون، بـ ئوەی پرسـیاری زیـاتر 
بکا چوو ل فکرەوە و دەستکی ب سمیدا ھنا و دوو س جار سـری 

ل دی خۆیدا گوتی، کوای . ب ھمای کوات ئاوا برز و نوی کردەوە
یانھید بووە کامکیان شم جـار ن!یکوە یـی ئـاوا ؟ ئواھ بـوو، ک
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دـتزن وەرگـرێ، بم بو حاشــوە دـی بـوای ندەدا بپرســ ئو 
ســـیرکی خـــا حســـنی کـــرد، ک . دوو کســـ شـــوەیان چـــۆن بـــوو

ی و گوی بۆ  سری داخستووە ب چیلکیک خریکی ھکۆینی زەوی
و دوو ئو جار ب ناچاری و بۆ رزگارکردنی گیانی ئ. وانیش راگرتووە
ی دیـــکســـی . کپرســـیارەک نیگرانـــی لوەی دئ زۆر ئاســـایی و بـــ

! کوای ئــاوا: بدی بکــرێ، وەســرخۆی نھنــا ھر وا لســرخۆ گــوتی
وە کـوڕکی : ئدی شوەیانت لبیر ماوە ک چـۆن بـوون؟ کـابرا گـوتی

. مــوو رەشــی کومســوور بــوو، ئوی دیکیــان ک ئــارپیچیی پــ بــوو
خا عو تگیشت و وەمی پرسـیارەکانی . رەحمان: گوتی ھنا  ناوی 

ئدی بــۆ کــام ال : خــۆی وەرگــرتوە بــۆی وەک پرســیاری کۆتــایی گــوتی
ھر ب رگای خۆیانـدا رۆیشـتنوە بـۆ : رۆیشتن؟ خاوەن مزراک گوتی

 .رەنگ ئستا سیری ئمش کن. نو ھۆو ئاودڕە
ۆیشــتنوە برەو مــاوە وا بــزانم ب نیــازی ر: کــاک عو گــوتی

 مــ ــۆی، ئ ــوانی ب ــۆ دەت ــت ت ــۆی زۆر ســپاس ل ھاوکارییکان ــووی، ب ب
 .خۆمان بانگیان دەکین

کــاک عو و خــا حســن ماواییــان ل خــاوەن مزراک کــرد و 
 .سد میترک بۆ الی رەحمان و ئنوەر داگڕان خوارێ
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عوســمان  ئگر وای ڕەحمــان و ئنــوەرن و: خــا حســن گــوتی
گوتی. دیار نی وع خا : ،گـاکر رڕێ سـن گیان دا زوو داگسح

 .ب عومر و ھڤال ب نڕۆن بن بۆ ئرە
عـومر و ھڤــاڵ ســواری تراکتــۆرەک ببــوون ل دوومــالنک ئــاوا 

ـــوی ھرمـــلدا ـــوون ب دی ـــۆرەک . بب ـــری تراکت عـــومر ل ســـر گلگی
اســنی ســر گلگیــری تراکتــۆرەکوە دانیشــتبوو و دەســتکی تونــد ب ئ

گرتبوو ب دەستکی دیکشی دووربینی ب چـاویوە نـابوو و سـیری 
ــای وەســتا . دەوروپشــتی دەکــرد ــی چی ــنکی ل داون ک رووی دووربی

مســـتفا کـــرد، خـــا حســـنی ب دەستاوەشـــانوە دی ک ب ھتـــان 
:  حسن گـوتیخا. تراکتۆرەکیان راگرت بۆ الی چوون. بۆالیان دێ

. وەرن دۆزیومــانوە، بم عوســمان دیــار نــی پــم وابــ شــھید بــووە
وع وە بۆ الی خاڕانگکیان ھرسوجار ھئ. 

 وــدا، کــاک ع ڤار و ھدوای عــومن چووبــوو بســح تــا خــا
ھــاواری کردبــوو کــوڕە ھــۆی رەحمــان، ئنــوەر ل کــون خۆتــان وەدەر 

ئنوەر ئوە خا :  دەنگی کاک عو دەب دەرەحـمان گوی ل. خن
 .عوی، با لو کندا بۆین دەرێ خۆمانی ل ئاشکرا کین

ـــاڵ و خـــا حســـن ل الی خـــوارێ ـــات عـــومر و ھڤ ڕا و ھاوک
 ،وع وە الی خــایشــتنرەوە را گالی ســ نــوەر و رەحمــانیش لئ
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ھڤـاڵ ئنـوەری ل بـاوەش  ، ئنـوەر دـی پـ ببـوو. باوەشیان پکدا کـرد
گرتبوو ب نیشانی ددانوەی دوو س جار ب توندی ھردووک بری 
ــوەری  ــوەردا کشــا و پاشــان ھر دووک پیلــی ئن دەســتی ب پشــتی ئن

چاوی بی چاوەکـانی ئنـوەر و زۆر ب ترسـوە پرسـیاری کـرد، . گرت
ڵ شاردەوە، ئنوەر بۆ ساتک چاوەکانی ل چاوی ھڤا! ئدی عوسمان؟

ھر زوو دیسـان چـاوی ل چـاوی . رووی ل چیای وەسـتا مسـتفا کـرد
. ھڤاڵ بیوە و ب ئوەی قس بکا فرمسـک ل چاوەکانیـدا قتـیس مـا

ــوەر،  ــانی ئن ــوونی زم ب قتــیس مــانی فرمســک ل چاوەکــانی و قفــ ب
ئنـوەر گیـان چـی : ھڤاڵ ھر دووک دەستی ئنـوەری راوەشـاند گـوتی

عوسـمان : ؟ رەحمان خرا ھات وم و گـوتی!اوە بۆ قس ناکیرووی د
ئی کوان ل کـوی بـۆ : عومر پرسی. ماوە، بم ب سووکی بریندارە

 .راوەستاون؟ ئوە نی ھڤاڵ دەرمانیشی ھناوە با بچین دەرمانی کا
کـاک عـومر گیـان بداخوە زۆر دوورە و ھر ل : رەحمان گوتی

ی شـکنی بۆسشـتشومـان ھجھـات و بوێ بۆمـان ن . ر کعـوم
حییحی : زۆری عوسمان خۆش دەویست سرکی راوەشاند و گوتی

باشــ ئو شــر و ڕــویی بــۆ چــی بــۆ دەــی برینــدارە، دە بــ نمــاوە 
نـا کـاک : رەحمان بۆ ئارامکردنوەی عومر گوتی! ئیدی مات نشوی؟

رســـی نـــی، ئگر دوژمـــن عـــومر مـــاوە القـــی برینـــدارە و جگـــای مت
ھید بش م وانیوە پیدۆزنن. 
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ــان : خــا حســن پرســی ــی ل کوت ــاکی دەزان ــۆ جگ ــان ت رەحم
وە زۆر دنیـــا نـــیم و دووشـــکم، بم ئگر : دانـــاوە؟ رەحمـــان گـــوتی

 .بچموە وێ پمواب پی دەزانموە ل کام الی گنمکمان داناوە
ـــــاک لوقمـــــ ـــــیم ک ، ک  وه انی ئاگـــــادار کـــــردهخـــــا عو ب بس
یکمان ھیشـــــــم کوە، بـــــــانن ـــــــۆش لگڵ . دۆزیوم وا چـــــــاک ت

ر زیندوکن بۆسب کانی دیکرگشمکانی . پقس ل وک کاک عکات
مـادام ھر القـی برینـدارە : بۆوە، ھڤاڵ رووی ل رەحمـان کـرد و گـوتی

بــ،   قســه ن وهپــش ئوەی رەحمــا. جگــای نیگرانــی نــی و دەیھنیــنوە
ــن : خــا عو گــوتی ــا دەگی ــرەڕا ت ل ــی ــان ھر وا ئاســان ن ــاڵ گی ھڤ

و تا دەشـگڕینوە بـۆ ئـرە رۆژمـان   عاته ئوێ، رگای پنج شش سه
ستینلنابم خۆ زاری گورگیشی لوە، بتکی ھـه. دەبمشـوور  ر لـ

اغ دەخـــۆین، بـــا جـــارێ بچیـــنوە الی پشـــمرگکانی دیـــک لوێ ســـ
پاشـان ب دەم قسـکردن لگڵ رەحمـان و ئنـوەر سـبارەت . دەبینوە

 کو دیـوی شـاخی ئکوی رابردوو، بـۆ باسـککانی شوردەکاریی ب
 .وەڕکوتن

*** 
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ـــه ـــان دای ـــی دەدی ســـ چـــوار کس فی ـــو   عوســـمان ک خون ن
ـــاودا خووســـا ـــوو لشـــی ل ئ ـــاوکوە ھم ـــۆی . ئ ل خو راپڕی ب ھ

یر ئاوئارەقوتبووە سندەنی کواوی بنـدە . کی زۆر تی ھکئـارەق
زۆر بــوو ک جــل رەقھتووەکــانی وەک ئوەی ب دەســت بشــۆردرن 
ـــو  دەچـــووە ن ـــارەق ـــوو ئ ـــوونوە، ناخۆشـــیکی لوەدا ب نرم نرم بب

 .برینکیوە و جگا فیشککی رانی دەکزاندەوە
ل نیزیــک ئو   وه نیــهگــوی ھخســت ھــزەکی دوژمــن ک ل بیا

یکیـان . گنم بارگوبنیان خسـتبوو، وا خریـک خۆیـان کـۆ دەکنوە
ئوان کوا ب ئم ل داو . با بۆینوە ئمۆ مردم لو گرمایدا: گوتی

ـــون ـــ ئســـتا ل ک ـــن ! دەکون؟ خـــودا دەزان ـــۆ ئو شـــو ھر دەچ خ
ئوی دیکیـان . نئاواییک ئو کات بۆمان دەردەکوێ بـۆ کـام ال چـوو

چمـا ھشـووە تـرێ ب . جا گریمان ئوە دەچن ئاوایی شیالناوێ: گوتی
ــاواییوە  ھواســن، دەوــرین خــۆ ل قرەیــان  ھمــوو گوســوانکانی ئ
 ر لنــد ســاڵ بورۆزی چی نککردنوشــح گ بدی ســبــدەین؟ ئ

 !ئستات لبیر چۆتوە، ک ل شیالناوێ چیان لکردین؟
کربال کـربال  "سواری ماشنکانیان بوون و ب دروشمی  ھموویان
ھاڕەھـاڕی ماشـنکانیان ک خریکـی .  وه وەڕێ کوتنـه" ما داریم میاییم

بجھیشتنی بندارەکانی نیزیک گنمکی عوسمان بـوون، لگڵ ئوەی 
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ھمــوو لش و مشــکی عوســمانیان ئــازار دەدا، بم ل ھمــان کــات دا 
موســـیقا بـــوون بــۆ عوســـمان، وای ھســـت دەکـــرد  خۆشــترین ئـــاواز و

ـــک کـــراوە و ئوە دەنگـــی  ـــگ و تاری ســـانکی زۆرە ل قفســـکی تن
جیەجیی  کرانوەی دەرگا ژەنگاوییکانی قفسکن، بۆ ئوەی بـاڵ 

 .بگرێ
دادە فریشــت و کــاک عتــا ک لو نیزیکــان خریکــی درونکــردن 

ـــزە زۆر خۆ ـــوون،  ب رۆیشـــتنی ئو ھی ـــانیی ب ـــوون ک ل بی شـــحاڵ ب
ــــوو ــــان لوان حرام کردب ــــانی و ئاوەکی ــــۆ . زووەوە ســــر ک ــــا ب تنی

نـــانخواردنی نیـــوەڕۆ کـــاک عتـــا ب ھزار دڕاوکـــ چووبـــووە ســـر 
کـــارزەک و نیـــوەی ماســـتی نـــو کیـــتکی ل جـــامۆکیک کردبـــوو 

ــان ــۆ الی دادە فریشــت و خواردبووی ــوویوە ب ــۆی دادە فریشــت. بردب  ب
لگڵ رۆیشــتنی دوایــین ماشــن، ھر خــرا برەو کــانی و ئــاوەکی بــن 
دارەکان ھکشا تـا ئو چـۆڕە ماسـتی نـو کرـزەک بکـات ماسـتاو و 

 .لگڵ کاک عتا ب نان رەقوە بیخۆن
 دەبـوای ،نیابزەکانی دوژمن درۆیشتنی ھ وەی لعوسمان بۆ ئ

ـــن ـــایتوە و ســـیری الی ب ـــای، ک  ســـری برز کردب دارەکـــانی کردب
دەسـتی ب لـوولی . دەنگی ھزەکانی دوژمـن لوـا گیشـتبوون گـوی

چککی گرت و قۆنداغی چککی ل سر زەوی دانـا و ویسـتی وەک 
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نــکــاری بری . گۆچــان بواســی و ســی ھککی چلــوول خــۆی ب
 برز کردەوە کچی ھندە بھز بوو ھر زوو دەستی شل بوو، سـری
ــازارکی زۆری پگیشــت، بم کــۆی ندا ئو  بربــۆوە ســر زەوی، ئ
 ــی خســت جــار ب ھر دوو دەســتی ھمــوو قورســایی سروشــان و مل
ســر لــوولی چککی ب شــوەیک ک تــوانی ســری تۆزیــك برز 

ــاتوە ــه. ک ــا ک ل بیانی ــن ئو داران بک ــوو ســیری ب ــی ئوە ب ووه ھ  
ـــک لو کســـانی  وێ کومـــوون، ل ـــوونی ب ب خـــونی ســـری ئو ت

ل پـش ھمـوو شـتکدا چـاوی کوت . خریکی نان و چاخواردن بـوون
ب دووکـــی ھنـــدک ل دارە ســـووتاوەکان، ک بـــۆ چالنـــان بکاریـــان 

پاشــان بــن . ســووتان ھنــابوون و ئســتا نکووژابــوونوە و ھر وا ده 
ون ل نـــایلۆن و قوتـــوە دارەکـــانی بتواوی لـــ وەدەر کوت، ک پبـــو

 ک روی دیکی  کۆنستاک قوتوی بندی پیپسی و کۆکاکۆال و ھتاب
کاتـک زانـی کس لوێ نمـاوە . بۆی معلووم نبوو ھی چ خـۆراککن

لسرەخۆ وردە وردە لوولی چککی ب الی خۆی دا خوار کردەوە 
ی ب خــۆی پھواســی تــا ســری گیشــتوە ســر زەوی و ھناســیک

 .راحتی ھکشا
دادە فریشــــت ب قراغ گنــــمکدا تــــدەپڕی تــــا بچــــت ســــر 
 ناســــــانی و ھ ـــاوەک، ک عوســـمان ھســـتی ب خشخشـــی پیک کانی
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ل پشدا نیورا سری برز کاتوە، بم بیـاری دا . ماندووکانی کرد
ــــــمکدا  ــــــانلبرک وا ب خشــــــخش ب قراغ گن ــــــ ئوە چ گی بزان

ــد ڕێتری . ەپواســی و ســوە ھیککی چــوول دیســان خــۆی ب ل
 کـی لیچکو ل دای پـ کی لک پاتۆیری کرد وا ئافرەتی، سبھ

ـــاوە و  ســـروملی  ـــکوە ل ســـر ن ـــدوە شـــپکیکی لســـر لچ ھان
ـــاوە ب دەســـتوەی گرتـــوون ھر دوو  دەسکشـــکانی دەســـتی دەرھن

بیوەت بـن دارەکـان بـۆ الی کانیـاوەک  دەستی ل کلکی ناوە، چاوی
دەچ. 

زاری وشــک ھتبــوو، بم ب . عوســمان ھــزی لبردا نمــابوو
. دیتنــی ژنــک لو کــات و ســاتدا تــین و گــۆڕکی دیــکی ھــاتوە لش

ــا ــان ن ــوو لوەی ھــاواری کــات ی ــا ئو جگــایی ســروملی ! دوودڵ ب ت
ی یـان  ئو ئـافرەت بتنـدەرەتانی سووڕاندنی ھبوو ھوی دا بزان

: ک زانــی بتنیــای، ب دەنگکــی نووســاوەوە گــوتی! کســی بدواوەی؟
 !دادە گیان دای گیان

دادە فریشــت گــوی ل دەنگــی عوســمان نبــوو، ک ل گروویکــی 
عوسـمان ھمـوو ھوـی خـۆی وەگڕ خسـت و . وشکوە دەھـات دەرێ

لبردابـوو ھـاواری کـرد دادە گرووی خۆی پـاک کـردەوە ھتـا ھـزی 
 !گیان
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دادە فریشت ل جگای خۆی راوەسـتا لوەی ک گـوی ل دەنگـک 
پشــتی ل گنــمک بــوو، بــۆی بــجگ ل نــوگنمک . بــووە دوودڵ بــوو

ــا  ــژەی ب رگ دی و دیســان درــرد ھیچــی ن ســیری ھمــوو الیكــی ک
گڵ جـار زیـاتر عوسمان بو ھاوارکردنانی جار ل. پوانکی خۆی دا

گرووی وشــک و وکھــاتووی دەکــراوە، ئوجــارە باشــتر ل جارەکــانی 
دادە گیـان : پشوو بۆ رزگـاری ل مرگ ھـاواری ل ژیـان کـرد و گـوتی

 !منم من لرە
دادە فریشــت ک ســری وەرســووڕاند بــۆ الی گنــمک دیتــی ئوە 

وەی ل بـ ئ. زۆر ترسـا. تنیا سری کسک و لوولی چکک دیارە
ئوە بــۆ لو گنــمدا خــۆت : شــونی خــۆی بجــوو ھر لوــا گــوتی
 !حشار داوە ھست سر پ بزانم تۆ کی؟
ل کاتكــدا ھر دوو دەســتی . عوســمان ھــزی قســکردنی نمــابوو

 ـــردوە، ب ـــوولک ک ـــوو دەســـتکی ل ل ـــوولی چککیوە ب ـــد ب ل تون
 ــرد ک ــۆ ئوە ک ــای ب ــانی دەســتی ھم ــۆ المقامکک دادە فریشــت . ورە ب

ســیرکی ھر چــوار دەوری خــۆی کــرد، دوودڵ بــوو لوەی ب قســی 
ــا؟ تۆزــک بیــری کــردەوە دیســان ســیرکی  ــان ن ــۆ الی ی بکــا و بچــ ب
دەوروپشتی خۆێ کرد و ب ئاسپایی ھنگاوەکانی بۆ نو گنمک و بـۆ 

 . الی عوسمان ھناوە
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دیتـی . یشت سر سریوردە وردە ل عوسمان چووە پش تا گ
ئوە الوکــی بــاریکی تــۆزاوی ل پشــتون برەوخــوار ل خــونكی 
 ر بشی ھککو چ داوە شدەوریان ل روولم توو دا کرەقھ

وەیکــــــاوی گیــــــان . دەســــــتنــــــی لواوەی ھوەک ئ دادە فریشــــــت
لدەســـتدانی کســـکی نزیكـــی بـــدەن، ب ھر دووک چپـــۆک ب ســـر 
 ،نـی دار داھشـان ری بوێ سوەی بیھری خۆی دادا و وەک ئس

ڕا ب قــــامکی دەســــتکانی لــــک ئــــاوا کــــرد و ل نوەڕاســــتی ســــری
پرچکـــانی داھنـــا خـــوارێ تـــا دەســـتکانی گیشـــت ســـر روومتـــی و 
ــر چنگی وەک ئوی  ژ یشــتــی، دەســتی گ ــانی خــۆی ڕن روومتک

پاشــان ھر دووک دەســتی ب چــۆکی . بــیھوێ چپــ لــدا وــک کوتــن
! ئی ھـاوار ھی: خۆی دادا و ل تنیشت عوسمان ھلتروشکا و گـوتی

وابوو ئوە ل ھزەکانی دادە فریشت ھر پی! ئوە چی بووە کاکی برا؟
ب . دەوت وا بجـــ مـــاوە و رەنـــگ ئســـتا ماشـــنکان بـــۆی بـــنوە

وە لــرە پــکوە خریکــی باشــ ئــوە ل بیــانیی: سرســوڕمانوە گــوتی
نـــان و چـــا خـــواردنن بـــۆ تۆیـــان ئـــاوا بجھشـــت و نیـــانبردی بـــۆ 

خوشخان؟!ن 
 ژار و دەســت و پــرووت و ھ ــکو خعوســمان دەیزانــی بــۆ ئ
قشیوە خـۆی بکوشـت دەدا تـا ئوانـیش وەک خکـانی خوداپـداوی 
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ــب ــازادی و خۆشــگوزەرانی ب ــی ئ ــی ل نیعمت ش ســر ئو گــۆی زەوی
بۆی ئو راسـتیی زۆر بباشـی دەزانـی و تجروبشـی کردبـوو، . نبن

ــا رادەســتی دوژمنــی کنوە ــین ت ــنزان ن و پ كــیش ســپخ ک . ــۆی ب
دادە گیــان : بیــری کــردەوە وا چــاک خــرا خــۆمی پــ بناســنم  گــوتی

مترســ مــن لگڵ وان نبــووم مــن  پشــمرگم ل تقکی شــودا 
 .بج ماومبریندار بووم و 

 وێ، دادە فریشـــــتی شـــــقو ت رگشـــــمبیســـــتنی نـــــاوی پ ب
 ی دا و بـــان ـــانگی گری ـــوونوە و ل ب ـــک زەق ب ـــدەی دی ـــانی ھن چاوەک

ـــانوە گـــوتی ـــان: گری ـــۆ ل ! حک خوشـــکت کـــور بـــ کـــاک گی ـــانی ت ی
بیــانیوە بو بــرینتوە لو نــو گنــم لبر ئو ســوورەتاوە ئــازار 

! سد بریا من بوایم ل جیاتی تـۆ! راییم دای براکم؟ دەک کو!دەچژی
ــم ڕرت گســــاڕەبی مــن ل ــوڕە ی ــدۆزیویتوە. ک ــوو نیان ! جــا چــا نب

پاشان وەک برووسک ل شونی خۆی ھستا سـر پـ و ل ھر چـوار 
دەوری خۆی روانی ک زانی کس دیـار نـی، رووی ل کـاک عتـا کـرد، 

انگان بـوو، ھر دووک دەسـتی وەک ک کووڕ ببۆوە سر قـای مغـ
 .رەحتی ب زاریوە نا و بانگی کاک عتای کرد ورە بۆ ئرە

کاک عتـا ک ل مغـانگان دا شـی ئـارەق ببـوو، ب بیسـتنی 
دەنگــی دادە فریشــت دەســتی ل مغــانگان ھگــرت و پشــتی راســت 
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و جـار دەسـتی کردەوە، پ ب سیکانی ھناسیکی قـووی ھکشـا ئ
 رو چــاوی لســووتانی ســ زگــاریکردن لبــۆ پار ی کكداریببــرد ل

پی سـیر . سری نابوو، ال برد و سری بۆ الی دادە فریشت سووڕاند
ھر ب راوسـتان بزەیکـی کـرد ! بوو فریشت بۆ چۆت نو ئو گنموە
نـو ئو ژنک ئوە بـۆ چـووی : ب پکنینوە سری راوەشاند و گوتی

 .ئو ماست بن وەروە! گنموە؟
کوڕە ماـت نشـوێ ماسـتی چـی و شـتی چـی : دادە فریشت گوتی

 .تۆ خرا  مغانکت فێ دە وەرە بۆ ئرە
کاک عتا ھر زوو تگیشت ک خزانی لو نـو گنـم دا شـتکی 

ل ھۆشی چوو مغانکی ل الی کرخ و مۆکان بجـ . دیتۆتوە
ی، ب راوەستان کوە لبدارییکی ل سـر نـاوە و مغـانکی ب

تــا گیشــت الی . ل ســر شــانی دانــا و بــۆ الی دادە فریشــت وەڕــکوت
دادە فریشـــت ھر ل بیـــری ئوە دا بـــوو دا خـــوا ئو ھـــزە لو قراغ 

ک . گنــم چیــان لــ بجــ مــاب وا فریشــت ئــاوا ســری ســووڕ مــاوە
اغ گنــــمک دەســــتكی ب مغــــانکی ســــر شــــانی و گیشــــت قر

ـــا و راوەســـتا و گـــوتی ـــکی ل کلکی ن ھـــا ژنک چ : دەســـتکی دی
قوماوە ئو ھاتوھاوارەت ل چی بـۆ لوـا منـت راکشـا تـا ئیـرە؟ مـن 
گوتم بچۆ ئو ماست بک ب ماستاو ئوەندە ماندووم پشتم ب حاحاڵ 
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ت راوەستا تا کاک عتا ل قسکانی بـۆوە و دادە فریش. راست دەبتوە
ــاک  ــرد ک ل ک ــژ ک ــۆ الی عوســمان در ــا دەســتی ب ــوت تنی ھیچــی نگ

: ئو جــار ب دـی پــ و چــاوی  فرمســکاوی گــوتی. عتـاوە دیــار نبــوو
خۆت بیبین شیه. وەرە پکشۆکاوی ژنروخساری پ تا لوه کاک ع  

کی زۆر گرینگ رووی دابشت نگ زانی دەبتی زۆر دکوا ئاوا ژن ،
شــانرو پ ! ێ دا و بر شــانی فــســی لکغــانــرا مر خھ بــۆی

دیتــی ئوە . فریشــ  پــنج شــش شــقاوی درــژ خــۆی گیانــدە الی داده
ــی زەویک، کــاکۆڵ تــۆزاوی وەک  ــی جلــوبرگ خــاکی وەک رەنگ الوک

ەنـی بر تۆزی سـر گ و السـکی گنمکـان، شـکت وەک دار و دەو
 ر گــــــازەرای پشــــــت راکشــــــاوە و لســــــ ل ســــــوورەتاوی ھــــــاوین
ھناسکشـــانکی زۆر لســـرەخۆ دای و دەســـتی لســـر پلپیـــتکی 

 .چککیتی
کــاک عتــا بــۆ مــاوەیک حبســا، بــ ئوەی وشــیک بــ خــرا 

عوســمان و دادە فریشــت وانییــ ــرا دەی ــا . خ ــاک عت ــی ک عوســمان زان
بۆ ھور کردنوەی کـاک . سمان خۆمانی یان بگاننیگران لوەی عو

کاک گیان بو خوشکشم گوت ک مـن پشـمرگم برینـدار : عتا گوتی
ب . بووم و نمتوانی لگڵ پشمرگکانی دیـک شـوی رابـردوو بـۆم
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 ی کـرد و بکی دادە فریشـتیرتـا سـکـاک ع رگشـمبیستنی ناوی پ
 ڕی پ بکین یان تی؟چاو پرسیاری لکرد، ک باوە

رووی ل عوسمان کـرد و   دادە فریشت دنیابوو پشمرگی، بۆیه
کاک گیـان ئسـتا کس لـرە نمـاوە و دەتـوانی ھسـتی بـۆی و : گوتی

عوسمان بزەیکی تای ھات سر لوە وشککانی . ھاوڕکانت بدۆزیوە
منــیش لگیــان دادە گیــان ئگر توانیبــام بــۆم ھر دوشــوێ : گــوتی

. دەڕۆیشتم، بم القم شـکاوە و تنـانت نـاتوانم ھر خۆشـم بجـوونم
نکم ئاو بۆ بڕێ جارێ قومگ وانتۆ ل. 

پیاوەک لرە ل الی دانیش و قوتقوت مک تـا : دادە فریش گوتی
خـــرا رۆیشــت کتـــری رەشـــکی بـــن . دەچــم چـــۆڕکی ئـــاو بــۆ دـــنم
ب سـری کتـریك سـ . ۆ سـر کـانیککپرەکی ھگـرت و چـوو بـ

ــاو ل کتــرییكی کــرد و ب پلپــووزە گڕاوە  چــوار ســرەکتریی ئ
 .الی عوسمان و کاک عتا

ئو ماوە کورتی ک عوسمان چاوەڕێ بوو تا دادە فریشـت چـوو 
 م بــۆ عوســمان بی خایانــد، بچــوار دەقــیق ر ســھ نــئــاوی بــۆ ب

ب دیتنـی . درژ بوو ک چـاوەڕی ئـاوی دەکـردئندازەی ئو شورۆژە 
ــۆ یکم  ــوو، ب کترییکــی رەش ب دەســت دادە فریشــتوە شاگشــک ب
جار لو شوڕۆژە دا دەستی ل سـر پالپیـتکی چککی ھگـرت و 
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چککی ل تنیشت خۆی دانا و تا ئو جگایی ھزی تدابوو سری 
تــریکوە نــ، ک کــاک عتــا برز کــردوە و ویســتی زاری ب لــوولی ک

خرا دەستی وەژر سری نا و لنگری بۆ راگرت تا عوسـمان ھمـوو 
کاتـک زاری ل لـوولی کتـریک کـردەوە . ئاوەکی یکبـین خـواردەوە

قورسایی دا سر دەستی کاک عتا ک ل ژر سریدا بـوو و تیگیانـد، 
ی ل سـر زەوی کاتـک سـر. تا دەستی البا و سر بخـات سـر زەوی

داناوە رووی ل دادە فریشت کـرد و گـوتی زۆر سـپاس، بم زۆر کم 
کاک عتا گوتی جارێ تۆزک دەست راگرە وەک دەن ئـاوی زۆر . بوو

؟ . بۆ بریندار باش نیگیـان برسـییت نـی دی کـاکپرسی ئ دادە فریشت
 .عوسمان گوتی نا زۆر سپاس تنیا توونیم بوو

ئــاوەک عوســمان ھنــدک گشــایوە و باشــتر  پــاش خــواردنوەی
. دا چقرەی کـردقسی بۆ دەکرا ھیـوای زیـاتر ب رزگـاربوونی ل دـی

نــازانم پشــمرگکانی : باوەســتان دەســتی کــرد ب قســکردن و گــوتی
دیــک بــۆ کــام ال رۆیشــتوون، بم بشــکیان دەزانــن مــن لــرەم ئگر 

ارـک دابـ ب شـونم دا دـنوە، خۆیان تووشی گرەوکشـ نھـاتبن، ت
ـــرە  ر لر ھگـــان ئ ـــۆ مزراکت ـــانی زۆر زوو وەرن ب ـــای بی بم تک
مابووم و ھاوڕکانم نھاتبوونوە ب شونم دا، ئو کات پتان دەیم بۆ 

ئگریش بیانی ھاتنوە لـرە نمـابووم ل . کوم برن تا دەرمانم کن
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منــیش وەک ئــوە کــوڕە وەرزــم، . ئســتاوە زۆر زۆر سپاســتان دەکم
 وە، بـۆیرەوماڵ شۆڕ بنوە و بنوردەوردە خۆتان کۆک دەزانم دەب

ئسـتا ھنـدەی . با کس نتانبینی جارێ بۆنوە سر کارەکی خۆتـان
بم ئو کتـــرییم ئســـتا بـــۆ پـــکنوە و ! نمـــاوە بـــۆ روژاوا بـــوون

 .بجم بن
 کتـردەستی دا ک و دادە فریشتم ئب ،کر کـانیو چـووە سـ

جار زۆر بپل نبوو کترکی بۆ پ کرد ل ئاو و گڕاوە و ل پشـت 
ئوە بــۆم پپــ کــردی، بم تــۆ خــودا : ســری عوســمانی دانــا و گــوتی

لگڵ کاک عتا ل جگای خۆیان ھسـتان . زۆر مخۆوە باش نی بۆت
پزۆر ب بــۆی س دیــار نــییریان کــرد کــو و ســن عوســمانیان ل ل

گنـــمکدا بجھشـــت و چـــوونوە شـــونکی خۆیـــان تـــا وردەوردە 
 .خۆیان کۆکنوە بۆ رۆشتنوە بۆ ئاوایی

 نی خۆیــان کوە شــویشــتبوونتــا تــازە گو کــاک ع دادە فریشــت
عوسمان دەستی بۆ کترک برد، لوولی کترکی لسر لوی دانا و 

و سھمین قومی لـدا، ک ل پشـت سـری را دوو قومی لدا خریک بو
ل الی شـــــاخی بـــــابگوڕگوڕ، ئو شـــــونی شـــــوێ لوـــــا لگڵ 

ـــوو ـــدا ب ـــی زۆر پی ـــوارێ، دەنگدەنگک ـــاتبوون خ ب . پشـــمرگکان ھ
ــان ــان نیزیکتــر دەنگی ــار بــوو کــۆمکی زۆرن ھر دەھــات و دەنگی ڕا دی
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ســـتکی یکجـــار ھ. دەبـــۆوە، تـــا دەرکوت ک ب کـــوردی قســـ دەکن
ئوە پشــمرگکان بــۆم ! خــۆش ل گیــانی عوســماندا گڕا ک ئــۆخیش

ل خۆشـیان ئـاوخواردنوەکی لبیرچـۆوە، خـرا کتـرییکی . ھاتنوە
 شــــــوو خــــــۆی بــــــانی پ ــــــا و دەســــــتیدا چککی و وەک جارەک دان
لوولکیوە ھواسـی و سـری ھنـا تـا بانگیـان کـا و بـ ھاوڕیـان 

سری تـا ئاسـتی لـوولی چککی برز کـردوە و دیتـی . لرەم ئوەتا
 کـــداری خۆفرۆشـــی کـــوردن بســـی چبیســـت ســـی ک ـــاتر ل ئوە زی

دــــــن خــــــوارێ و ل   وه قســــــکردنوە ل الی شــــــاخی بــــــابگوڕگوڕه
جمســری گنــمکڕا رچکیــان بســتووە ب قراغ گنــمکدا بــۆ الی 

 .ئو دن
ـــار ـــازە ک ـــوتی ت ـــرازاوە ل الی خـــۆی گ ـــار ت ڕا ب ل شـــاخی! ل ک

ــۆ  ــان ب ــوە، ک ئاوی ــان دی ــین ئو ژن و پیاوەی ــۆم  دوورب ــاوم ئســتا ب ھن
ــدا. داگڕاونت خــوراێ ــوای روو ب ــی . ئوە ئو شــتی ک ندەب ب دیتن

ـــا ســـر  ئو چکـــداران ھر زوو ســـری دانوانـــدەوە و چککی ھن
ھناسـی ل سـینگی دا  سینگی و دەستی خستوە سر پالپیتککی و

بیــاری دا پــش ئوەی ئوان تق بــکن ئو . راگــرت تــا نیزیــک بــنوە
 .تقیان لبکا

*** 
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خــۆر ل ســر لــواری دوایــین تاشــبردی چیــای وەســتا مســتفا 
یدەویست ئـاوا بـری گرتبوو، ننگـی خـۆش . لویـش پک ئوەک شـت

ــــی ئنــــوەر و رەحمــــان  بــــ ل الین بــــوو شــــاھیدی لبــــاوەش گرتن
پشــمرگکان ب دیتنــی رەحمــان و ئنــوەر لخۆشــیان . ھاوڕکانیــانوە

ــی عوســمان  ــان دنیگران ــرتن، بم ھر ھمووی ــان گ یکیک ل ئامزی
کاک لوقمان و خا عو لگڵ . بوون، ک دەب چیی ل بسر ھاتبی

اوەیکی فرماندەکانی دیـک دە ھنگاوـک دوور ل پشـمرگکان بـۆ مـ
 .کورت کۆبوونوە، پاشان ھاتنوە الی پشمرگکان
چـووە نوەڕاسـتی . خا عو ھموو پشـمرگکانی کـۆ کـردەوە

ھاوڕیان دون شو ھر ھموومان ھیکمان کرد : ھموویان گوتی
دەب وەک جارەکـانی پشـوو دوای ھر . ک ناب قت دووپاتی کینوە

شــڕ و تکھچوونــک، ھر کســ کســی پــش و پــاش خــۆی ل ریــزی 
ب ھــۆی ھی . ە تــا بزانــ ھــاتووە یــان نــاپشــمرگدا بســرکاتو

ھموومـــانوە یکـــک ل پشـــمرگ دســـوزەکانی ھزەکمـــان شـــوێ 
ببرینــداری بجمــاوە، بخۆشــیوە رەحمــان و ئنــوەر برینکیــان بــۆ 
پچاوە تا ئوان ل الی بوون تندروسـتیی سـقامگیر بـووە، بم پـاش 

کزەکــانی دوژمــن ناوچوان ھــی رۆیشــتنی ئپمــارۆ داوە و بــان گ ی
ــــی پشــــمرگ ل الین  ــــی گیران واکراوەکانمــــان ھــــاوەڕ پ ــــی ب واھ
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ــــای  ــــو نکــــراوەتوە، ک ئوە جگ ــــان و ســــقز ب دوژمــــنوە ل بۆک
خۆشــییت و . دکموومــان شــدەزانــم ھ ،تســتا رۆژی ھــیممئ بــۆی

رگم ماندووین و رگـاک زۆر دوورە، بم سـرەڕای ئوان دە پشـم
 وە،  وەک بروسـکـنرگوانیش نئ وە بزانن رەنگئ دەب دەوێ، ک
ب پشوودان ئسترک لگڵ خۆیان برن و بچنوە شونی بۆسـکی 

. وامانداناوە رەنگ بۆ کـاتژمر دوازدەی شـوێ بـگن ئوێ. دوشوێ
جـا ل منتـان . ئگر عوسمان مابوو یان شھید بـوو بیھنـنوە بـۆ ئـرە

 .بۆ بری بیانی دەگنوە ئرە، ئمش لرە چاوەڕتان دەبین. وێک
قسکانی کـاک عو تواو نببـوو، ک ھر ھمـوو پشـمرگکان 

ــێ ــان دەرب ــادەگی خۆی ــوتی. ئام ــاک عو گ ــان ک : ک ــا رەحم ک وای ب
ســـو دە کل ـــک بـــکی ی دەزانـــکنڵ . شـــوگل دیـــار بـــوو ک

ــوون ــدەکان کــۆ بب ــزادە و خــانفرمان ــان دەستنیشــان ئحمدی وە علی ی
رکو ئســـــپاردنی ئـــــۆ پ ـــــوو ب ـــــۆی پاشـــــان خـــــرا روی ل . کردب ب

: ئحمدی و علیزادە ک ھردووکیان فرماندە بوون کـرد و گـوتی خان
 .تا درەنگ نبووە چند کسکی دیک برن و وەڕکون

رگشــمر پســ ســتا چــاوی بنی خــۆی ھشــو لیــزادە لکاندا ع
 مــوو مــروڤو ھــو ئنــرێ لبژھ ت بــوو کــا و بــۆی زەحــمــگ
فیــــداکارە ک شــــو و رۆژــــک بــــوو نخوتبــــوون و دەبــــوای دوازدە 
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ـــا ـــان پواب ـــکش رگای ـــاتژمری دی ـــوتی. ک ـــیوە گ ـــۆی ب پکن ـــاب : ب ب
مجیــــد و : ئحمدی گــــوتی خــــان. ئحمدی تــــۆش ھاوکــــاریم ک خــــان

انیش ک شــــونک دەزانــــ بــــۆ ئوانی تیربارەکیمــــان دەوێ رەحمــــ
 .دیکش دەی کوڕە ئوەی ناوێ ک دنی بن با بۆین

علیــزادە یــاریزانکی شــارەزای فوتبــاڵ و ھروەھــا کاپیتــانی تیمــی 
بۆی وەک ئوەی تیمی فوتبـاڵ ھبژـرێ . فوتبای پیشمرگکانیش بوو

اک زۆرباشــ کــ: ک کــ بــۆ برگــری و کــی بــۆ ھــرش دەوێ، گــوتی
ــان  ــاڵ و ســمایل ل خۆت ــاڵ، کم ــوا، ھڤ ــازی، ھی ــاھیر، عزیزق عــومر، ت

ھنــدکان چنــد . رادەبینــین و مانــدوو نــین؟ ھموویــان گوتیــان ئامــادەین
خشـــاب و نـــارنجۆکی زیادیـــان ل پشـــمرگکانی دیـــک ب ئمـــانت 

ھر پشــــمرگی پشــــنیار و تبینــــی و ئزمــــوونی خــــۆی . وەرگــــرت
بم ھموویان پیان ل سر ئوە دادەگـرتوە ک  پدەگوتن چی بکن،

شـپ چـنـی نل تـادەوروپشـتی عوسـمان ب بـن کنیـا نواو دتا ت .
 قــا بۆتــان دەکــرێ ت ئگر دەوروبری ھزەکــانی دوژمنــی لبــوو، ھت

 .مکن ب بدەنگی ل زاری ئژدیھاکی دەرھننوە
مـــوو کـــات چنـــد پشـــمرگکان ســـ ئســـتریان پـــ بـــوو، ک ھ

کاتکیش پشمرگیک بریندار یان . سندووقی فیشکیان ل بار کرابوو
. شھید دەبوو، ھاوڕکانیان بۆ راگواسـتنی ئوان ککیـان لـوەردەگرتن
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ـــوو ـــانوەی عوســـمانیش پویســـتیان ب وغ ب ـــۆ ھن ھر دەســـبج . ب
باریـــــان ل ئســـــترک کـــــردەوە و ســـــندووق فیشـــــککانیان بســـــر 

ش کردئدا دابوە مابوو، . سترەکانی دیکی پکنیا کورتانت سترەکئ
ک ھم بــۆئوەی تــا چــوون الی عوســمان بردەســتی ندەگــرتن و ھم 
ئگر عوســمانیان وەدەســت کوتبــایتوە دەبــوای ئســترەک ببــ بــار 

بوای. 
ســترەکر پشــتی ئســ ــوا خــۆی خســت ــی . ھی زۆر بپل ل داون

. ا مسـتفاڕا برەو ئـاوایی چـۆکراوی کـانیزین کوتـنڕێچیای وەست
ــۆ  ــن وەک ئوەی بچــن ب ــدک جــار ب ھت جارجــار ب رۆیشــتن و ھن
ســر زەماونــد ب دکــی پــ ل ئــاواتوە تــا تــاریکی تواو بــای بســر 

 .ناوچدا نکشا، ب پشوو دان ھر وا رگیان بی
عو گوتبـــــووی گیشـــــتن دۆکی وا شـــــوی پشـــــوو کـــــاک 

مجیــد ئوە ســگرانگاکی : علیــزداە ب پکنیــنوە گــوتی. ســگڕانگا
ـــن و ســـیغارک داگیرســـنین ـــرە پشـــوویک دەدی ل، یوع ـــا . خـــا ب

قازانجمــان باشــترە و ب و درەنگتــر بــیــن تــا شــکن لزۆریــش پ !
ــوی و گــوتی ر لســ ــات ــد بزەیکــی ھ ــۆمپی : مجی بۆخــۆیتی راســت پ

جــا ئســتا کــاتی لــدانی بنزینــی ســۆپری . ینکی دۆنــ شــویبنــز
یارەکانوە. تکتر کۆ بـووندەروی ی دەنگی لب موویان بھ . ھیـوا ل
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ــــۆ  ــــد و ب ئســــترەک دابزی و جــــوی ئســــترەکی ل دەســــتی ھان
 .دەرکردنی شکتیی لشی ل سر گازەرای پشت بۆی راکشا

النی قسـخۆش و دەنگخـۆش و عومر کوڕکی سووروسپی خی
ــن تاشــراوبوو نی ردــزەی پاکوخــاو ــات ل دوورەوە . دەم بب ــوو ک ھم

بۆنی خۆشی ئۆدکلۆنکی دەھات، لو کۆڕەدا پشینی پشمرگایتیی 
ل ھمـــووان زیـــاتر بـــوو، ھـــۆگرییکی زۆری ب ھبســـتکانی ھـــمن، 

وەک ھژار و ئاســـو نجـــاری ھبـــوو، بـــۆی ھر کـــات قســـی دەکـــرد 
. پخورکی بتام بۆ نو نـانکی ویشـک، ھبسـتکی دەکـردە نوئـاخنی

ســـانی . ئینســـانکی خـــاکی ل ھمـــان کـــات دا زۆر بورە و ئـــازا بـــوو
ھنـــدە بـــاوەڕی ب . پشــوو فرمانـــدەی بشـــک ل پشـــمرگکان بـــوو

خبات پیرۆزەکی ھبوو ک بۆ ھر مئموورییتک دەچـوو ھر تنیـا 
ھر دوو دەسـتی . ونی پ بوو قت بلیتی گڕانوەی ندەکیبلیتی چو

ــــوو ــــای وەکۆپشــــتییکی داب ــــوو و پ ــــ کردب . ل پشــــت ســــری قف
رەحمــانیش چــونک ســیغار کــش نبــوو ل تنیشــت عــومر دانیشــتبوو، 
زوو زوو ب دەسرە سوورەکی ئارەقی نو چـاوانی دەسـی و خـۆی 

 ــ ــ باوەشــین دەکــرد و مشــوولکانی پ . ل خــۆی دوور دەکــردنوەپ
ــرا ســمکانی  راخوە و خــوو ــومر چــۆت بیركــی ق ــرد ع ســیری ک

بــۆ ھنــانوەی خیــای بــاگرتووی عــومر بــۆ . وەبر ددانکــانی دەدا
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تکـوو مشـوولکانی ئو : سگڕانگاک، رووی ل عـومر کـرد و گـوتی
وە، بیـری وا دیـار بـوو عـومر ک چـۆت بیرکـردن. دۆ چندە بحیـان

ئرێ کوڕە رەحمان تۆ : ھر ل الی عوسمان بوو بۆی ھر خرا پرسی
 ؟!دنیای تنیا القی بریندار بوو

کـوڕە ئـا مـات خـۆ کـور نـیم خـۆم : ڕەحمان ب نـابدییوە گـوتی
 .دەستم ل ئسک شکاوەکی ڕانی دا، ئستا دەچین جا دەیببنی

ئا، : ب پکنین گوتیعومر رووی ل رەحمان کرد و بتشرەوە 
ئا ئوە مۆرو مۆمیان لداوە کسک و سـووریان لـداوە لویـان دانـاوە 

تی  رەحمــان گیــان مــن ل تــۆم پــ خۆشــترە ب ســمه. تــا بچــین بیھنــین
عوســمانمان دەســت کوــتوە، بــاوەڕک ھنــدەی بــۆ پرۆشــم دەیــان 

گورە  وەک قومارکی زۆر. خیای جۆراجۆر ل مشکمدا دن و دەچن
وای یان ئوەی ھمان دەیدۆڕنین و عوسمانمان ل دەست چووە، یـان 

 .رزگاری دەکین و خنی دەبین، ک ھیودارم خنی بین
کوپشــتییکی ســوزی گورەی ب . ســمایل بشــی دەرمــانی بــوو

ــۆوە بــوو پــای ب کۆپشــتیکوە دابــوو گــوی دابــووە قســکانی . ک
ــ ــان ک باســی ب ــو عــومر و رەحم ن ــات ــرد، ھ رینکی عوســمانیان دەک

ـــــــانی پرســـــــی ـــــــۆی : باســـــــکیانوە و ل رەحم ـــــــوانی خ ئرێ دەیت
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 خشـکقوون ویـش بـوە ئپـاش رۆیشـتنی ئ وە؟ دەترسم لتنبجوو
 .لوێ دوور کوتبتوە

رەحمان ک دینا بوو عوسمان تنیا القی بریندارە و ناشـتوان لو 
ان ماندوو ببـوو، ب سـر راوەشـاندەوە شون بوا، لو چشن پرسیار

ب خــودای بــاب ئــوەش ســیرن، مــن دەــم نــرە ئــوە دەــن : گــوتی
وە! بیدۆشتبجوو گیان القی شکاوە ناتوان کاک . 

علیــزادە رووی ل عزیزقــازی و ســیغار کشــکانی دیــک کــرد و 
ـــوو: گـــوتی ـــان تواو ب ـــ! ئرێ پمـــواب جگرکانت ـــا ب ون ئگر وای ب
درەنگ. 

ھیــوا کــوڕکی بــاریکی بــا برزی لــو ببــزەی زەحمتکــش و 
ـــزی  ـــوو زۆر جـــار ل ری ـــوو ک دەنگکـــی خۆشـــی ھب ـــدوونناس ب مان

پش ئوەی سواری ئسترەک ببـتوە، . پشمرگکاندا گۆرانیی دەگوت
پرسیاری کرد کس سوار ناب؟ ل بدەنگیی ھموویان را ھسـتی کـرد 

انـدوو نبـووە یـان کس پـی خـۆش نـی سـوار بـ، بـۆی جارێ کس م
 .بۆخۆی دیسان سواری ئسترەک بۆوە وەشونیان کوت

ھوا تواو تاریــــک داھــــاتبوو، بم رووناکــــایی مانــــگ ل پشــــت 
ـــــی ســـــرلنوێ  ـــــای مزگن ـــــاوچی فرھادتاشـــــوە ھم ـــــانی ن کوەک

 ئارەقدا پشمرگکان شڵ ل. رووناکاییکی دیکی ب ناوچک دەدا
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ـــــۆ رزگـــــارکردنی  ـــــو دارو برد و دڕوو و گیاجاڕەکـــــان ھر وا ب ن ب
 .ھاوڕی برینداریان، ک نشیاندەزانی ماوە یان نا رگیان دەبی

 ھـــات ووجوانـــانی ئـــاوایی بـــاغوتلـــی حک مانـــگ وردە وردە ل
دەرێ و وەک ماشڕســـکی بتوانـــا ســـبرەکانی بـــۆ داونـــی چیاکـــان 

 .و ل بناری شاخ و گردەکانی ناوچکی پستاوتن ھگوزتوە
  ،کر دەســتســ ناس و گیــان لمانــدوون رگشــمکــاروانی دە پ

 ـدەنگی لب ژدیھای نوسـتووی زار کـراوە، برەو زاری ئب لپزۆر ب
کنــــداڵ و شــــیو دۆڵ و  پرــــزە  جــــاڕان دا تــــدەپڕی و جــــوڕڕە و 

ــالندا  نوســتو ــازە ل ھ ــوە ســربکوی ت ــر پ ژ ل ــدەک وی مبن
ئادیداســــــکانیاندا، ل خو ھدەســــــتان و ل شــــــقی بایــــــان دەدا و 

 .ھدەفرین
عومر ھناسی پـ ب سـیکانی ھدەکشـا و ھنگاوەکـانی جـار 
لگڵ جار پتوتر دەکرد، ل ریزی پشمرگکان ھات دەرێ و راوەستا 

کردی شانی چپی، لو کاتدا ڕا دەرھنا و و چککی ل شانی راستی
گوی ل شقی باکانی باندەیک بوو، ک ھفی، ھر خرا دەسـتی 

ب دووی "راوەست مڕۆ، مبستم ل : لسر شانی ھڤاڵ دانا و گوتی
ئوەی، ک زۆر جـار بـۆم بـاس " باداری ئاواتی فیوی بـ سروشـونا

ســتا ھئ بــوو، ک نــدەیو بایدەکــردی، ئو . فــدە بــزانم دەزانـــی ئ
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ــاواتی تــۆ بو  ــدان ئ ــۆ الی خــۆت وای ــۆ کــۆی ھفــی؟ جــا ت ــدەی ب بان
دەک ! بانـــدەی بـــ، ک خـــودا نبـــ کس نـــازان رووی ل کـــوێ کـــرد

 !بۆ خۆت و بۆ ھبستت" ھردی"رووی بابت سپی 
علیزادە سیری کرد ھڤال و عومر بـۆ سـاتک راوەسـتان خـرا 

 چی رووی داوە کستان دی وا راوەستاون؟ : گوتیگڕاوە الیان 
کوڕە نوە کسمان ندیـوە تنیـا لگڵ ھڤـاڵ بـۆ : عومر گوتی

ـــان  ـــد و وەخربرم ـــان راتکان ـــاوە  ســـاتک ھســـتکانی دەروونم . ھن
: علیزادە دەسـتی ب دەمـیوە گـرت و زۆر لسـرەخۆ پکنـی و گـوتی

ئســتا : عــومر گــوتی! ت؟کــوڕە کــاک عــومر کی ئســتا کــاتی ھســ
 ژار لیی موکریان دەچین وەک چۆن ھرەو قووب ملیزادە گیان ئع

رەو موکریاندا دەش: بمبا ئ 
 سرێ ھنینوە لو مبندە"

 ".گرچی لش دوورە لوێ دڵ بندە
علیــزادە ویســتی وەک جــاران قاقــایکی بــۆ بکشــ، بم شــونی 

 .وەڕێ کوتنوە. نبوو
*** 
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مندا ھژارە دەست و پ قشیوەکانی مزراکـانی دەوروپشـت، 
کیت ماست بتاکانیان . برغل و ماتکانیان کۆ کردەوە سر یک

ب لۆیکی پرسک نانکانیان ک تنیا چند ورکنـانی تـدا مـابوو گـرێ 
و ھنــدکیان ب ســواری گوــدرژ . دا و ل پشــتی خۆیانیــان قــایم کــرد

بشکیشــیان بپیــان و لگڵ بدوا خــۆدا راکشــانی شــووکی باریــک، 
وەک دیمنــی رژانــی رووبارەکــان ل ھمــوو الیوە بــۆ نــو دەریــا، ھر 

ــاوایی ئیــدی مزراکــان ھــدی . یکی ل شــونکوە روویــان کــردەوە ئ
 .ھدی ل خکی چۆل دەبوون

ک دەبـوونوە، ھزە چکدارەکان ھر دەھـاتن و ل عوسـمان نیزیـ 
 ســی کــاوڕ ــوو، ک ئوان ھ ــان وا ب ــاش پی ــاک عت دادە فریشــت و ک
. برینــــدارەکی نــــو گنــــمکن، ک بــــۆ الی ئو رچکیــــان بســــتووە

دەستیان ل کارەکیان ھگرتبوو ب تامزرۆییوە دەیانوانی تا بـزانن، 
 .ک گیشتن الی چی روو دەدا

ورۆژشـ و عوسمانیش پاش نیزیک بوەی ئتی، خـواردنک تـون
ل نـــوانی الســـکی گنمکـــانوە . ئـــاوە ھـــز و گـــوڕکی وەبرھنـــابۆوە

ـــــوو ک لگڵ  ـــــگک و چـــــاوەڕێ ب ـــــگ دەن ـــــووە الی دەن چـــــاوی بیب
. دەرکوتنیـــان وەک مغـــان ب رەگبـــار پیانـــدا بنـــی و بیانـــدورتوە

الی ئوە  عوسمان بیری بۆ. ھموویان ھاتن بن دارەکان و کۆ بوونوە
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ھر . چوو، ک دەیـانوێ گمـارۆی بـدەن، یـان گنـمک ئـاگر تـبردەن
لســر بیــارەکی خــۆی ســوور بــوو، ک محــا ب زینــدوویی منیــان 

بیری الی ھاوڕێ شھیدەکانی بوو، ک بۆ رزگـاریی ئو . دەست بکوێ
 ر وا بر نـا و ھس رزیان لربھید بوون و تاجی سخاک و ئاوە ش

بیاری کۆتایی خۆی دا ک ئو شانازییش ب نسیب . ری مابوونوەنم
خۆی کا وەک ھۆیک نینۆککانی کرد ب چنـگ و ل زەویـی رەقکی 

ـــردن ـــر ک ـــازاركی زۆری پگیشـــت بو حـــالش ب . گی لگڵ ئوەی ئ
ـــج و نینۆککـــانی خـــۆی خســـت ســـر زگ و لـــوولی  ـــاریی پن ھاوک

وان دوو گون ی لککدوژمن گرت چ رەی لنمدا راگرت و سگ . 
خــۆر ئــاوا بــوو، بم تیــنکی ھشــتاش دەســتی ل یخی دار و 

ب پـچوانی ھسـنگاندنکانی دادە . بردە ھقرچاوەکان برندابوو
ــوون، چــونک پــاش  ــا، ئوان ھــاوڕی عوســمان نب فریشــت و کــاک عت

ــــاو ــــر دارەکــــان برەو ئ ژ وە لک مــــانوەمــــاوەیــــوون . ایی شــــۆڕ ب
عوســمانیش ک پــی وابــوو ل کــاتی ئــاو وەرگــرتنکدا ئویــان دیــوە و 

-ئوان دەستیكی دیک بوون، ک ھر ل بیانی. بۆی ھاتوون خوارێ

ڕا چووبوون ئاواییکانی زەمبیل و شیالناوێ ک ئسـتاش ب رووکـاری 
ان ل ئــاوایی ئو دا ھــاتبوونوە و دەچــوونوە بــۆ الی ھزەکــانی دیکیــ

ووجباغ. 
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دادە فریشــت و کــاک عتــا کــاتی ئوەیــان ھــاتبوو ک بــرۆنوە بــۆ 
 برینـــــداری ل ک بســـــدەدا کوای نیـــــان بـــــر دم ھئـــــاوایی، ب
ھلــومرجکی ئــاوادا بتنیــا بجــ بــن و ل الیکــی دیکشــوە لوە 

 !نا دنیا نبوون ک ھیچ ھزکی  دیک لو دەوروبرە ماوە یان
بــا ســرکی بــدەینوە بــزانین ھیچــی نــاوێ جــا : دادە فریشــ گــوتی

وە بۆ مادەڕۆین. 
ــا گــوتی ــازانین کــ لو : کــاک عت ئوە تــازە تاریــک داھــات ئــم ن

ترسـییگـای مزۆر ج مـاوە بـۆی ر بچـین بـۆ . دەورو پشتگئ رەنـگ
الی بمــانبینن و ئاشــکرا بــ .دا بۆســو دەراوان و جــۆگل رەنــگ یان ل

دەوروبری داناب و ب ئنقست باسیان نکردب، دەن رەنگ شوێ 
فریشـت گیـان غمـت نبـ . بشونیدا بنوە تـا زۆرتریـان لـ بکـووژن

جــا وەرە دایــک و . بــاوەڕ ک، منــیش ھمــوو جرگــم بــۆی بــۆت کبــاب
باوکی کوڕ و کچ ل کوان ل سووچکوە ئاگاتان لب، ک منـداکتان 
ئوە بیســــت ســــعات بو گرمــــای لو نــــو گنــــمدا ب برینــــداری و 
چــــوەش روحــو دەرن وە و ئــت ــدا دەتل ــو خــونی خۆی ن تی لــوون ! ت

فریشــت ئرێ تــۆ ســیرت کــرد چنــدە لســرخۆ بــوو لوەکــانی وشــک 
پاشـان رووی ل ئاسـمان . ھتبوون کچـی ھر بـزە دەکوت سـریان

ئــاخر تــاوانی ! ای ئو زوــم قبــووڵ نکییــاڕەبی خــود: کــرد و گــوتی



ک ی رگ شم ناویی پ ی خو  جامان

 
109 

غمـت ! چونک پشـمرگی؟! مروڤکی ئاوا ساکاری وەک پپوول چی؟
نب با بونوە کاری بیانی بۆ پک دەخیـن و مال بانگـدان دیـنوە 

 .بزانین لرە ماوە جا ئگر مابوو ھاوکاریی دەکین و رایدەگوزین
ن و پاشان دادە فریشت و کـاک عتـا، ھزەکانی دوژم ب رۆیشتنی 

دیســان وەک شــوی پشــوو دەســت کــراوە ب ســمفۆنیای ســریوە و 
ر کانیـاوەکو سـ کنـمکـانی دەوروپشـتی گی بۆقەقیـعوســمان . قی

. بــوونی دەوروپشــتی کــرد خــۆی خســتوە ســر پشــتھســتی ب چــۆل
م بـۆوە دوای ئوەی ئـارا. مچووککی ئازاراویی ب ھموو لشیدا ھات

رەنگ دیسان ھزەکانی دوژمن وەک شوی پشوو بۆ : الی خۆی گوتی
م جارێ ئـارامرە، بوە بۆ ئنوە بدانان ی . بۆسککكی چیرسـ

ــا و دوو  دەســتی کــرد و لســر ســینگی البــرد و ل تنیشــت خــۆی داین
زۆر گرم ببـوو، تـام و . ئاوەکی ب کیفـ نبـوو. قومی ئاو خواردەوە

ــرییکی ل پشــت ســری خــۆی . ی ئاوەکــانی پشــووی ندەداچــژ کت
دەســتی وە جامـــانکی . دانــایوە و دەســتی بـــۆ الی رانــی درــژ کـــرد

ل بر خـونرژیی . رەحمان کوت، ک رەحمان تونـد ل القـی ھانـدبوو
بـرینکی جامـانکش ھنـدە خــونی ھمژیبـوو پـوەی رەق ھتبــوو، 

دەســتی لســر ھنگرتــوو ل . اری لــ ھــاتبووجامــانک وەک کــۆلک د
 !سپاس رەحمان گیان: برە خۆیوە گوتی
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شق شـقی پـاتۆ . ماوەی چوار کاتژمر زیاتر بوو بڕوە بوون
چکــــن و ئارەقــــاویی دەق گرتووکــــانی بریــــان ل کــــاتی رۆیشــــتندا و 

و،  شـــکاندنی الســـکی گوبرۆژەکـــانی نـــو جـــارەک ب پوەکانیـــان
وکوتنی لوولی چکی شانی پشمرگکان ل قالۆرە بالداھاتووکانی 

لگڵ گیشــتنیان بــۆ . گوبروژەکــان، بــدەنگیی شــوەزەنگی دەشــکاند
ـــوو،  ـــابگوڕگوڕەوە ب ـــردەکی ب ـــی گ ـــایی شـــوەردەک، ک ب داون کۆت
چراکـــانی نـــو ئـــاوایی باغووجیـــان لـــ وەدەرکوت، بم ھـــاتوچۆی 

ی دەھاتن نو ئاوایی و ل ئاوایی دەردەچوون مانای  ماشنانه و چرای ئه
 .ئوەیان دەدا، ک ئاوایی ل ھزەکانی دوژمن جمی دێ

ـــگ بتواوی ھـــاتبووە ســـر نـــاوچک و رووناکـــاییکی زۆر  مان
علیــزادە پڕە کــاغزکی ســیغاری دەرھنــا و . باشــی دەبخشــی زەوی

ــــنکی پــــ خــــاون کــــردەو ــــنکی ب شووشــــی دووربی ە و دووربی
چاویوە نـا و سـیری نـو ئو دار و گنـمی کـرد  ک شـوی پشـوو 

: دووربیــنکی ھر ب چــاویوە بــوو گــوتی. لوێ ل بۆســ کوتبــوون
نـی سی لوا دیارە ک ردەلـوول . زۆر ئارامش گھیـوادارم ئـارامیی پـ

بر گوتی! نم: عومکی کیرلیزادە بـا منـیش سـی . دادەی عککچ
ــا و زۆر بوردی لنــزی دووربیــنکی بــۆ چاوەکــانی  لســر زەوی دان



ک ی رگ شم ناویی پ ی خو  جامان

 
112 

یــانی بڕاســتی عوســمان لوــی؟ عوســمان : خــۆی میــزان کــرد و گــوتی
نت باندک اندک جمع مستان میرسند" وا ! گیان تاق." 

ئحمدی، کوڕکی بدەنگ و ھمن و حیـابخۆ بـوو جارجـار  خان
ــــۆ قســــکانی  ــــایکی ب ــــوو . ھاوڕکــــانی دەکشــــاقاق ــــ ب گۆچــــانکی پ

ـــد ـــی گۆچـــانکی دەھان ـــه. دەســـبحکی ل قف ـــژ   ب کی دردارمـــۆدن
کشـــا، ک ئگر مـــروڤ ســـیغار کشـــیش نبـــوای و کـــاتی  ســـیغاری ده

ــوای ئیشــتیای دەچــووە ســیغارەکی ــوڕکی . ســیغار کشــان ل الی ب ک
دە کس ئویـش  خاوەن گی باشی نیزامی و بورە بوو ل نو ئو

با بکی دیک بـۆین خـوارێ لوێ : وەک علیزادە فرماندە بوو گوتی
 .کارەکان دابش دەکین

کاتژمیر خۆی ل دوازدەی شوێ نیزیـک دەکـردوە، سـریوەی بـای 
ندەھــات، بــۆنی بــاڕووتی تــۆپ و کاتیۆشــاکانی دوژمــن ک ب درژایــی 

نگی مـووچ و مزرای رۆژ لوێ سقامگیر ببوون و کور کـوران سـی
دووککشــیان ک . خکیــان پــ ھــدڕیبوو، ھر وا ل ھوادا مــابووە

 وە لکر نــاوچســ نــزم ب ،ۆکجــانکــی جاکی رەشــی توەک تــۆڕ
ــوونوە دەچــوو چــی وای  ــوو،   برە برە برەو کــاڵ ب ھــاتووچوو داب

بر چاوان ون ب مابوو لڕان . نکان وردە وردە داگرگشمبـۆ الی پ
 ـــک ـــک ل شـــونکانی دی توز ک کـــم ـــۆی قراغ گن تپکیکـــی چک
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ل پشت گردەک دانیشتن و ھموویان بۆ ماوەیک بـدەنگ . برزتر بوو
کاتــک زانیــان تنیــا دەنگــی بــۆقی قراغ . بــوون و گویــان ھلخســت

ئحمدی زۆر لســـرەخۆ ب  ئـــاوەک بـــدەنگیی شـــو دەشـــکن، خـــان
رەنـگ ! اوڕیان نازانم عوسمان کوتۆت دەستیان یان نا؟ھ: سرت گوتی

ــووب ــاب وەک ت ککــی ! شــھید ب ــگ لوێ م ــان رەن ــاب ی ــگ م رەن
 .لوەرگرن جا بۆی دەب زۆر وشیار بین

مجیـد گیــان : علیـزادە چـاوی گـا و مجیـدی دۆزیـیوە و گـوتی
رە قتــارە یکت لســر ئو گــردە دابســت و ھ"بــی کی ســی"تیربــار 

ر ختـــی وەســـژەکدر کـــو . فیشـــس دەچـــین بـــۆ نش کشـــ مئـــ
 ل مر ئـگکـردین، یـان ئیـان لقو ت یزانیت بۆسـ ر کھ کنمگ
پشدا وەک دوشوێ بوانمان زانی و تقمان لکـردن، جـا بـزانم چـی 
ـــا  ـــک ت ـــ ب ـــتکی ال نبی پشـــتوانیمان ل ـــت لســـر پالپی دەکی قامک

ــــ ــــاندەگڕی ــــی  ئوە خــــان. نوە الت ســــیمی پب ــــان ئحمدییش ل الت
وەندیمان دەبـتونـد . پ کغوسـاری وو ھ ـرە بھیـوا گیـان تـۆش ل

پاشـان رووی ل عـومر . بگرە، ک ئگر تق بوو بـا ل دەسـتت رانکـا
ئو جار . تۆش لگڵ ھیوا ل پشت گردەک چاوەڕمان بن: کرد و گوتی

کرگشمش پالوە ش سـ ل ش کرد کداب دەست س ی بی دیک
 .بۆن نو گنمک و ل عوسمان بگڕن
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 وە، بۆ خۆی و رەحمان کالی دەستی راست ن و سمایل لسح
ـــایش ل الی  ـــاھیر و ھڤ ـــی ل نوەڕاســـتوە و ت ـــ دەزان شـــونکی پ
 چپوە ک ھموویــان ھر ب مودای دە ھنگــاو لکتــر دوور بــوون ب

کۆم کۆموە، دەست ل سر پالپیتکی چککانیان ب نو گنمک دا 
برەو شـــــونی تقکی شـــــوی رابـــــردوو دەچـــــوون پشـــــ و تـــــا 
نوەڕاســـتی گنـــمک چـــوون و ھر بیســـت ھنگاویـــان مـــابوو ھمـــوو 
 ن و جــۆگر چــیمســ ندەرچــن و بــگ کنــمگ ــون و لبپ کنــمگ

 .بریندار ببووئاوەکی وا عوسمان تیدا 
ــردن ک دانیشــن ــاداری ک ــزادە ب دەســت ئاگ ــان ھر . علی ھمووی

ب دەست ھنانی علیزادە ئوانـی دیـک . چاوکیان کردبووە سد چاو
ھموویــان . وایــانزانی ک کســکی دیــوە لنــو دارەکانــدا جــوووەتوە

یانـت لدانی تـرپی دـی ھموو. لوولی چککانیان ل نو دارەکان کرد
علیـزادە . ل نو قامکی سر پالپیتکی چککانیـان ھسـت پـ دەکـرد

من ئاگام لت زۆر بئسپایی : بۆخۆی ھتروشکابوو ب رەحمانی گوت
بچۆ پش و بانگی عوسـمان بـک نکـوو وا بزانـ دوژمنـین و تقمـان 

 .لبکا
رەحمــان خــۆی کــووڕ کــردەوە و دەســتی ســ چــوار جــار ب ســر 

ئو جـــــار زۆر . ھنـــــا و ھـــــاتووچۆی پکـــــرد کی چککی داپالپیـــــت
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بشوقوە  قامکی دەستی وەک دەستی سر ملی یـار تـا ئو جگـایی 
جـا چشـنی ل . دەرەتانی چمانوەی بوو ل دەوری پالپیـتکک ھانـد

 ،ـــ ـــندا و ســـرمای نب ـــاران لی ـــداکی ســـاوا ک ب ـــی من ـــاوەش گرتن ب
. کوشی و لوولکی بـردە بنـا گـوی خـۆی چککی توند ب سینگیوە

زۆر باشـ لیـزادەی ئاگـادار کـرد ککانـدن عر تسـ کـانی وەک . بالق
ئوەی بری ل دەســکنی نــۆک و نیســک گرتبــ ب قدەر شــانی لــک 
شــش خــۆی ال دەدا و دەچــووە پــ ــانی پ ــرد و الســک گنمک ــو ک . ب

و لــوولی چککی زۆری نمــابوو بگــات الی عوســمان ک راوەســتا 
ــــرد ــــانگی ک ــــرد و زۆر بھواشــــی و ب ســــرت ب : روو ل عوســــمان ک

 !عوسمان
ڕەحمــان پــش ئوەی بــانگی عوســمان بکــا خــۆی بــۆ ئوە ئامــادە 
کردبوو، ک رەنگ ل دەوری عوسمان چند کسـک راکشـابن و لگڵ 

ھـــیچ ومـــک ل  بـــانگکردنی وەبر دەســـژی فیشـــکی دەن، کچـــی 
ب بـــانگکردنی عوســـمان ل الیـــان رەحمـــانوە و وم . بـــووعوســـمان ن

ندانوەی عوسمان پنج کسکی دیک ب کۆم کۆم بـۆ الی رەحمـان 
 .چوون و ل س چوار میتریی ئو و علیزادە ھترووشکانوە

تۆزکی دیـک بچـۆ پشـ : علیزادە خۆی گیاندە رەحمان و گوتی
ھۆش بووبب یان رەنگ وتبک وی لخ رەنگ . ب سرت رەحمان ب
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ــا  ــان دەن گــوی علیــزادەی دا چرپانــد پــم وابــ لــرە نمــاوە و بردووی
 !باوەڕ ک ھر لرە لو دەوروبرەمان دانابوو

وکی گـرت و بـۆ  حمان گریـان ئـهکاتک عوسمان وەمی نداوە، رە
ل تـاوی عوسـمان ھر ل بیـری . ساتک دەیان خیـاڵ ب مشـکیدا ھـات

چــۆوە ک رەنــگ تیــان بــۆ دانــابتوە ھســتا ســر پــ چنــد میترــک 
 !عوسمان، عوسمان منم رەحمان: چووە پشی و ب دەنگی برزتر گوتی

ــات چ ــا ئو ک ــوو، عوســمان ک ت ــووە کــاتژمر یکــی شــوێ ب ووب
ـــگ و  ـــازە شـــو درەن ـــردەوە ک ت ـــری لوە دەک ـــوووە بی ـــاکی ق خی

ــــــاینوە ــــــوەر . پشــــــمرگکان ن ــــــان و ئن ــــــوو رەحم ــــــی واب و پئ
پشمرگکانیان ندۆزیبتوە و خودا دەزان بۆخۆشـیان چیـان بسـر 

زۆرتر بیری لوە دەکردوە  وا چاک تاقت بـنم تـا بیـانی ئو . ھاتووە
کچی ک گوی ل دەنگی . نوە بزانم چیان ل دەستی دێژن و پیاوە د

 وە بــــتدایــــک بــــووب ل کی دیــــکوەی جــــاررەحمــــان بــــوو وەک ئ
 !رەحمان وەرە ئوەتا لرەم: راوەستان و دوودی گوتی

 ـــرا لشـــی خچـــووە پبیســـتینی دەنگـــی عوســـمان، رەحمـــان ن ب
شم ل گ، عوسمان من کوڕەکانی دیک: شونی خۆی دانیشتوە گوتی

 بم تۆ کست ل ال نی؟
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عوســـمان ھر زوو ل مبســـتی ڕەحمـــان تگیشـــت، بـــۆی خـــرا 
نــا نیانــدۆزیومتوە، روشــتوون، بم بــۆ نــو دارەکــان نــازانم : گــوتی

 .ئاگاداری ئوێ بن
 یشــتــا گ ــارزەوە ل عوســمان چــووە پشــ ت ــان ھر ب پ رەحم

ھڤــاڵ دەســتکی ل . دیــکش ھــاتندوابداوی ڕەحمــان ئوانــی . ســری
عوسـمان گیـان جگـای : القی عوسمان دا ک زانی خۆینریژی ناکا، گوتی

مترسی نی پاشان ک چاوی ب کتری رەشکی پشـت سـری کوت 
عوسـمان ! زۆری پ سیر بوو پرسی ئوە چی ئاوشـیت خـواردۆتوە؟

 .دوای بۆت باس دەکم: گوتی
باشــ ئوە القــی شــکاوە : کــرد و گــوتیعلیــزادە رووی ل ھڤــاڵ 

 !ئدی چۆن ھگرین؟
ــا ل ســر : ھڤــاڵ گــوتی عزیزقــازی ل ھموومــان ب خــۆوەترە ب

ســترەکــا الی ئ ــنوە . شــانی دانــ ت ســیانیان توزــک لوان دوور کوت
ــای عوســمانوە  ــن ب ــک چــوون ب ــی دی ــا ئوان ــدەکردن ت ــان ل پارزگاری

کی خۆی دا ب ھڤاڵ و ل کاتـک دا لسر پیان راگرت و قازی چک
ئوانـی دیــک پاشــوپاش نـو گنمکیــان بجدەھشــت، ئو عوســمانی 
 سـترەکو الی ئ کنمراغی گش وان دا تا قپ ر شانی دانا و لسل

 .ب توندی ھت
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ک گیشــتنوە الی ئوانــی دی بــۆ ئوەی جــارێ ھرچــی زووتــر 
کونوە، ھر خـرا عوسـمانیان سـواری توزکی دیک لو شون دوور 

ل کــاتی ســوار بــوونی وغک عوســمان کــوەکی لــ .  والغک کــرد
 .ھیوا گیان کوەکم بۆ ھگرەوە: کوت خوارێ گوتی

ھردەست بج روویـان ل الی چیـای وەسـتا مسـتفا کـردەوە و 
ل  ل گردک ئاودیو بـوون و چـوون نـو دۆکـی قـوووە، عوسـمانیان

نـاخۆم : زاند و تۆزکیان ئاو دای ویستیان نانی دەن گـوتی وغک دابه
بۆخۆشــــم پــــم ســــیرە برســــیم نــــی ھر تینــــووم بــــووە، بم زۆرم 

رمایکـی . سبسـتی کـرد توچاوانی دانـا و ھر نس ڤاڵ دەستی لھ
ــۆی ســرمایتی ســمایل دەرزییکــی ژان و یکــی : گــوتی. زۆری ھی ب

ە ک گیشتینوە الی ھز و کومت شارسـتان لوێ سـیرۆمی چكی لد
پـــــــاش ئوەی ســـــــمایل دەرزییکـــــــانی ل عوســـــــمان دا و . لـــــــدەدین

پشـــمرگکان ســـیغاریان کشـــا و پشـــوویان دا، عوســـمانیان ســـواری 
ئسـترەک کــردەوە، بھــۆی ئوەی القـی ھر تکتکــی دەکــرد ھــاواری 

 .دامبزننوە: ل ھستا
نوی ھاواری عوسمان ھر زوو وغکیـان راگـرت، ب برز بوو

بم عوســمانیان دانبزانــد و ب جامــانیک وەک قیاســ ھردووک 
القیان ل بن زگی وغکوە توند پـکوە بسـتوە تـا تکتک نکـا و 
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وەڕکوتــــنوە تــــا گیشــــتن ســــر ئاســــۆگک ک لوــــا دەیــــانتوانی 
شمڵ پگسیمی لیوەندیی ببگرنپ کانی دیکرگ. 

وغ بارھگرەکــانی وەک ئســپ و ئســتر خزمتکــی گورەیــان 
ل شۆڕشی گالن و بتـایبتی شۆڕشـی رزگـاریخوازیی گلـی کـورد دا 

لو سانی ک ھزی پشمرگ بتواوی چووبوون قۆناخی . کردووە
بۆ  پارتیزانییوە و ھموو کات ھر ل جگۆرک دابوون، کم وا ھبوو
ل . دوو شــــــو لســــــریک ل شــــــونک بــــــۆ پشــــــوودان بمنــــــنوە

ھنــانی ئســتر بــۆ ھگرتنــی بــاری  ھلــومرجکی ئــاوا عاســتم دا بکار
زۆر جـار . زیادی و شـھید و برینـدارەکان گرینگییکـی تـایبتیی ھبـوو

ئو حیوان بزمان دەکوتن بر فیشک و پریشکی تـۆپ و کاتیۆشـا 
بوون، بم زۆر جاریش بھۆی ئوانوە ھزی پشمرگ و بریندار دە

یـــان کـــاتی وا بــــووە ک . ئاشـــکرا دەبـــوون و تووشـــی شـــڕ دەھـــاتن
 کوە و بــارە فیشــســترەکان دەڕەویــنوت،  ئدەک بۆســ ل رگشــمپ

بو . زیادییکــانی پشــمرگیان لگڵ خۆیــان ھــدەگرت و ھــدەھاتن
. ن ل الی پــشمرگ کم ندەبـۆوەحاوەش خۆشویستیی ئو حیوا

بتایبتی کاتک ترمی ھڤاکی ل خون دا شی خۆیان، یان رزگار 
کردنی ھاوڕیکی برینـداریان بسـر پشـتیانوە دەدیـتن، سـد ھنـدەی 

 .دیک ئو ئاژە دەستمۆ کراوە لبردن شیرینتر دەبوو



ک ی رگ شم ناویی پ ی خو  جامان

 
120 

رەوە بوو، رەنگسسترەی عوسمانی بو ئو ئیـلکی سـووری م
شڕابی و یاکی ئاوریشمیی درـژی ھبـوو، کورتـانکی رەنـگ بکـی 
وەک شـــترەنج، برســـینگکی ب مـــوورووی شـــین و ســـوور و زەرد 

رەشمکشـی ل گورسـکی قـاوەیی تـووکن بـوو ک عوسـمان . رازابۆوە
کاتـک ل سـربرەو خوارییکـان . دوو قف ل دەستی خۆی ھانـدبوو

ــــی دادەگ ــــی، الق ــــانکی ب عوســــمانوە دەخــــزای ســــر مل ڕا، کورت
عوســـمان ک ب بر زگـــی ئســـترەکوە تونـــد کرابـــوو، ب بر زگـــیوە 

عوسـمانیش ل . بجدەما و ئازارکی زۆر دەگیشت قاچکانی عوسمان
. حیبتان خرا خرا ئاوسارەکی رادەکشـا بـۆ ئوەی ھـوری کـاتوە

ــــای ــــۆ راســــت ک دەگیشــــتنوە تخت ــــاوەکی ب ــــرا پ یش رەحمــــان خ
 .دەکردەوە

ــــــــان  ــــــــجگ ل نیگاھبانک ــــــــوو، ب مانگشــــــــوکی زۆر روون ب
. پشمرگکانی دیک ھموویان ل نـو پـۆلدارکی چکـۆدا خوتبـوون

خــا عو کیســخوکی ل خــۆی ھانــدبوو دانیشــتبوو و چاوەکــانی 
الیکـی دیکشـوە ل . ھر ندەچـوون خو و پرۆشـی عوسـمانی بـوو

چونک دەنگی بسیمکشی ندەگیشت الیان، ئوەنـدەی دیـک دگرانـی 
بیــری . ئو پشــمرگانش بــوو ک نــاردبوونی بــۆ ھنــانوەی عوســمان

ـــی چیـــان کردبـــتـــۆ ب وەی دەکـــردەوە، کی .. ئر نیزیـــک ســـکـــاتژم
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و بربیــان بــوو ک عــومر ب بســیم پیونــدیی ب خــا عووە گــرت 
ـــوتی ـــی: گ ـــان مزگن ـــۆی ســـر داب ـــی گرم ـــدووە وا ل ! ئی دەوەن زین
مانگ. 

کانی دیـــکرگشـــموە الی پیشـــتنیـــانی گبـــۆ تـــاریکوڕوونی ب .
ھموویــان ل خۆشــیی ئوەی پــاش بیســتوچوار کــاتژمر ب برینــداری 
 کانیشیان بوە و ھاوڕتناویانتی  ھمس شتنی  عوسمان بھجب

ــا . ن بــوون، ل کیســخوەکانیان ھــاتن دەرێ دەوریــان دانزەرەر و زی
ھمــوو پشــمرگکان چادرکیــان . شــوجاعی چراقــووەیکی ھکردبــوو

ھڤــاڵ . بســر عوســمان دادابــوو بــۆ ئوەی شــوقکی نڕوات دەرێ
ھوــــی دا ســــۆمک ل عوســــمان بــــدا، بم ھنــــدەی خــــون ل بر 

بـا بـخوێ پشـوویک : بـۆی گـوتی رۆیشتبوو دەمارەکانی دیار نبوون،
 .بدا بیانی سۆمکی لدەدەم

*** 
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دادە فریشــت و کــاک عتــا . کبــابی بیــانی ل بــانگی خونــدنی دا
رۆژانــی پیشــوو ھنــدە زوو ل خو ھندەســتان و روویــان ندەکــردە 
 تیی کــاری لکرەڕای شــیــانی ســوە تــا بو شــم ئیــان، بزراکم

بر ســـــــــــوورەتاوی ھـــــــــــاوینی، ل جگـــــــــــا دا ھر ئو ڕادەبدەری 
 .دیوئودیویان کردبوو و ل بیری عوسمان دا بوون

 کی بــۆ عوســمان ســوور کردبــۆوە و لوێ مریشــکشــ دادە فریشــت
نو دوو نانی نابوو چند نانکی دیکشی ل پرسکیکی دیک دا جوان 

 .جوان پچابۆوە و ل ھیوانک ھیواسیبوو
ویان ل خوندنی کبابی بیـانی بـوو ل جگاوبانکیـان ھر ک گ

ـــــۆفینی ســـــرو چـــــاوی نشـــــۆردراویانوە  گدەم ھدەرێ، ب ھـــــاتن
باوەســتان دەســتیان دای پرســکک و ب تــاریکوڕوونی بیــانی برەو 
ئو گنــــمی ک ھــــی ئوانــــیش نبــــوو و عوســــمانی تــــدا راکشــــابوو 

وەی خاوەن گنمک بـت سـر کـار ک دەیانویست بر ل. وەڕکوتن
ـــۆپ و کاتیۆشـــاکانیان  ـــدارە و ت ـــووە چک رۆژی پشـــتر لبر ئو ھم
ئیزنی کارکردنیان پ ندابوو بۆ درون کردن، بگن ئوێ و عوسـمان 

 .راگوزن
ب رگـــا پـــرەوەکی پشـــت مـــان دا جـــار جـــار ب ھتـــن و جـــار 

ھوا . گیشتن نیزیـک گنـمک جاریش زۆر ب توندی رگایان دەپوا تا
روونــاکی کردبــوو ل قراغــی گنــمک راوەســتان ســیری دەوروبری 

پاشان زۆر بپل ھردووکیان خۆیان گیانـدە شـونکی . خۆیان کرد
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عوسمان ک تنیا ب سر کتـری رەشـک دا کوتـن و عوسـمان لوێ 
کتری رەشکی دادە فریشت داھاتوە و دەستی برد دەسکی . نمابوو

گــرت و ھیگــرت، ســرەکی البــرد ســیری کــرد چۆڕــک ئــاو ل بنــی 
ئو دەقـی گنـمکی وا . لـوولی کتـرییکی گـرت. کترییک دا ماوە

ــوو کســانک  ــار ب ــوو شــکابوو دی ــدا بردب کان عوســمانیان پرگشــمپ
ئـــاوەکی وەک ئاوڕشـــتنی پشـــت ســـری . ھاتووچۆیـــان پـــدا کـــردووە

خۆشویســت ک دەچــ بــۆ ســفر، رشــت و لگڵ کــاک  موســافیرکی
ل خۆشیان ھردووکیان چاویـان پـ بـوو . عتا سیركی یکتریان کرد

بــــ ئوەی قســــ بــــکن پــــکوە چاویــــان بــــی الی شــــاخی . ل ئــــاو
 .بابگوڕگوڕ ک پشمرگکان بوێ دا ئاوا ببوون

*** 
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