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نده  وه که ئه پیاوه. باری باران به لزمه ئه.  رێ وته ش که که که رۆشت و پیاوه پاسه. چ ر ئه نی فلیمکی پاش شه دیمهله 
وتبو ی که پیان و قامه و شه ئه. چو زۆر قورس بت ئه وه شانیا له ی که دابووی به یه وره  و جانتا گه بوو، ئه رز نه با به

وه له  که ره نجه و دیوو په ژن له م پیره له مای سھه. وه ته کرده دووله ی ئه که وان گوونده پیابروات رک و ره
جگه . روانی ئه  کوی نهرۆیی، له هیچ ری داخست بوو ئه  سهکه پیاوه. کات ری ئه وه ووتی، گوم لیه باران ته رخۆیه به

ی زۆری ووت، له  ک زۆربه خت بوو وه  تهکی شتاییه که ده و دیوو گونده  ئه.ترابیس نگی باران هیچ تر نه ئه له ده
وه دانیشت   که ک له نزیک ئاگردانه   رسیهر کو سه مردێ که له م پیره له مای پنجه. بوو نکا وون ئه مکی ته وه له ته دووره

می جیھانی له  نگی دووه باشی جه که به مرده پیره. چ ده ئهناهین یه له په ریبه م غه ، ئهکه سات راما بوو، به بینینی پیاوه
ب  ده. که ره فه نده مه دا پش هی شه قامه م شه وره له کۆتایی ئه ما گه. روات یزانی بۆ کوێ ده که ده پیاوه. یادبوو

یی له  وره راپ، ئایا گه باشه یان خ ییه وره و گه وره بت، ئایا ئه ندێ گه سی تیابژی، چه ندکه ما چۆن بت، چه
م  به. وه کرده وه زیاتر بیری ده بوه که تا نزیک ده پیاوه. یه چۆڵ بت دگرانه وره ر گه گه باغی، ئه ره مانکاتدا یانی قه هه
بوو،  م هه دا غه وره ی گه ڵ ووشه م له گه وه، به بته به ئاسانی تیا ئهواته جگایی منی  بت که وره گهر شون  گه ئه
وێ نیه، بۆ ناتوان  هوێ نیه ک بت، بۆ ل ی که له وه ب ئه وێ نیه، ده ویتر که له یه بۆ ئه م شونک هه رده مک که هه غه
وه له  م رووتبوونه ئه. بوو سی تری نه خۆی که م جگه له م ئه وه به یه بۆ پکردنه ک هه یدا پانتاییه وره له گه. وێ بت له
                         . وانی تر کان جیاببین له  کردبوه پیاوێ نائاسایی، پیاوێ شتهمی وانی تر ئه ئه

م  رده  له بهوه،  ریه ریا په بوو، به سه ههوه پردێ  په ستا، له الی چه که وه وت پیاوه رکه که ده ره فه نده مه که هی شه
دوای  که داناو به ویه ر زه ی له سه جانتاکه. خته دروستکرابوو وه که له ته دا خۆی بینیه وره گهوزی  نگی سه رگایه ره ده
ریباندا  ڵ غه گ له گه سه. یه لره گ هه ئای خوایه سه. ست پکرد ر ده گوه ست پیانانا، سه ڵ ده له گه. را گه دا ئه که نگه زه

که  گه دا سه وه ڵ کرانه له گه. وه کی کرایهشکی بچو ندا به رزین و له ناوه وته له رگاکه که برد ده ی نه نده وه ئه. دۆست نیه
نگک له  ر خرا ده م هه کی، به که راچه پیاوه. وه ره  ده ک هاته بوو به خرایی فیشه شی هه رتاپا ره نگکی سه که ره

ی درژ به  ه قه مردێ ره ئینجا پیره. که چی بوو نگه یزانی ده که له ترساندا نه پیاوه. وه که همن بوه گه دواوه هات و سه
کردن و  وقه  بۆ تهستی درژکرد و دهشاند رکی راوه ویش سه ئه! خربیت به......... هی . وه ره ده یی هاته نوشتاوه

که  مرده پیره. کاردن موو شت زیاتر به ی سوپاس له هه ب ووشه س فری زمانکی نوێ ده کات که. سوپاسی کرد
م  ت، ئازاد، به قیقه ردا ووتی، حه رامبه ویش له به ئه. یت ر بانگمکه ر به پیته م هه که زئه ر، حه هخۆی ناساند، هاوسمان، پیت

بوو  م جار نه که وه بۆ یه ئه. ت قیقه یتوانی ب حه کی کرد نه رچیه م هه وی دا به ر زۆر هه پیته. ر به ئازاد بانگم که هه
ی داخست و  رگاکه دوای خۆی ده ر له وه پیته که رۆشتنه ژوره.  بۆی رئشه ی سه ی ببته مایه که ئازاد ناوی خزانه

شی به ئازاد  که گه ر سه  ئینجا پیته.م ده ی ترت پشان ئه رگاکه کار ناهنین، پاشان ده نده به وه رگایه ئه م ده ووتی، ئه
                                       . کرد قی ئه له هکه کلک گه ناو هنانی سه به. یه گه م سه مه تروکه، تروک ناوی ئه سان، ئهنا

داس، . کردنی گیا ی درونه کینه مه. شت ریزکرابوو موو جۆره کانا هه نای دیواره ریح بوو، به په وه تابی فه ه ژور
وه  ک له پشهوتر. ا بووست نگ سور وه کی کۆنی ره یه ره مه راستا قه له ناوه. پاچین ستی دارهه قه ناز، قازمه، مه خاکه

م بچوکتر  که وه ژورکی تری له ژوری یه م چونه ژوره  که رگایی یه  ده لهکه. رو ئینجا ئازاد رۆشت و به دوایا پیته
 کانا ر ووتی، له بۆنه خزانیه ن، پیتهکی کۆ وه پیانۆیه په له سوچی الی چه. بوو که دارک هه راستیا کۆه له ناوه. وه کرایه
که بۆنی شی  ماه. شاندو ووتی، یا رکی راوه دا گرا سه که  ئازاد چاوکی  به ژوره.نگ گران وه، بۆ ئاهه بینه هۆئک  لره
ربازه  قولکی سه ره  ئازاد له ژرخانی قه،وپش مه رۆژانکی زۆر له. دا ری ئازادی ئازارئه وه بۆنک یاده. هات لئه

و  مووجارێ ئه بۆنی ش هه. ندبوو ک به یه فته ند هه ریای ئیجه بۆ چه راخ ده کان له شاری بۆدرومی قه تورکه
 .    ژیایه ر تورکی لنه گه بوو ئه ی جوان بوو، جوانتر ئه بۆدروم شارکی بچکۆله. وه یاد خاته ئه
پۆلی  که شه ناره و که ره وام به رده بینی که به ی ئه ریای ئیجه  ئاوی شینی دهم بوو ئه ی که هه یه  بچکۆله واجه و کونه له
ت،  ریاو خۆرو ئافره ده. خستبوو رخۆرا هه وروپایی خۆیان له به رووتی ئه تی نیمچه که لماوی بوو، ئافره راخه قه. دا ئه

م  رگایی سھه که ده. وتن رکه ییدا سه ند پله کی چه یه  پاشان به قادرمه.خشن ر ئسقان ئازاربه ی پیرۆز، تا سه سینه
ی رۆژانی  که م هشتا برکی زۆر له جوانیه  کۆن بوو به که رشه فه. وت  رکه رش رژکراو ده ۆکی فههوه،  کرایه
. ردینا راخکی به بوو له قه مک هه له نگی شینکی ئاسمانی بوو، له کۆتاییدا تابلۆی به که ره دیواره. مابوو تایی پوه ره سه



رهناو  ی ده که نگ نیلیه  کلیلی له گیرفانی پانتۆه ره ر کۆمه ، پیتهستان که وه نه کۆتایی هۆه ی بگه وه پش ئه
بوو هی  ک هه یه ره نچه که درژبوو له کۆتاییدا په هۆه. ستی پکرد وه، هۆکی تر ده کی کرده رگایه ده
رۆشت،  که ئه  دانیشتنهم بۆ ژوری که رگایی یه رگایی تیابوو؛ ده که س ده هۆه. ی لوه دیاربوو که ره فه نده مه شه
ستی  که سوربوو، ئازاد هه  راخراوه رشه نگی فه ره. ی باکور که وت ژوره وره که پیان ئه م بۆ ژورکی گه رگایی دووه ده
دروستکراو  کی له دار یه ی کۆتایی قادرمه رگاکه پش ده. کرێ ت به خرهاتنی لئه کی تایبه یه کرد که به شوه وه به
بوو له   هه وره ی گه کراوه وشککی  یه رۆژه به گۆهدا  که له ژرقادرمه. وه ره رۆشتی بۆ نھۆمی سه وه ده هبوو که لی هه
ی ئاستی  وه  تکی باشی زانی بۆ ئه رفه ر ووتی، دگیره، ها؟ ئازاد به ده رین پیته الیا تپه که به. تکا دانرابوو سه

م  کی ئه کوخ، خه.  وستکی بۆ کردوو ووتی، به ر هه پیته. وه یاد خاته کانی پشان دات ووتی، ڤان کوخم ئه زانیارییه
                                             .کی بۆ کرد یه ست و برد به ئازاد ده.  یه ر هه زت له هونه یه، حه ووته
. بته  ژوری تۆ ودوا ئه ی له مه و ژوره ی تۆ، یان ئه که چین بۆ ژوره ر ووتی، ئه وتن، پیته رکه دا سه هک قادرمه که به
که  شتنه ژوره که گه. وت که ر ئه ئاسانی سه ما چۆن تروک ئاوا به وه سورده ری له آه زۆرخواربوو، ئازاد سه قادرمه

وره، ژورێ  ما گه.  تره وره ر تۆزێ له تابوت گه ا ووتی، خوایه ههدی خۆی ئازاد له. بوو خته رتاپا ته مووی سه رهه هه
ی پی  کی کردو گوی له ترپه ریه ئازاد ئه. وانی ترت بناسنم وه با به ئه خواره ره کانت رک خست وه که شته. بچکۆله
ناکه به  سته لوپۆی دارکه پهبوو که رک  ک هه یه ره نجه دا په که  له ئاسمانی ژوره.چوه خوارێ  دا ئه که ربوو به قادرمه پیته
ست  کانی خۆی له ده  جوانیه الی ئازادته سارده  که مله م مه  ئه تریک زۆر شتی  وهکهستانا دار که. وه ریا شۆربوبوه سه

  ی له گه نهکی مرۆڤا ندیه یوه مانتوانی په ر نه گه ک ئه جوانیه. ندیکردندایه یوه ستکردن به جوانی له توانای په هه. دابوو
بینرا، ئازاد بیری بۆ  وه ئاسمان ئه ناکه سته لوپۆی که له نو په.  و جوانیه بۆ ئمه نابته جوانی وا ئه ستین ئه ببه
نده زوو زوو  وه وه ئه م ئه به. ماشای خۆربکات وه و ته یا بمنته که توان له ژوره چوو له رۆژانی خۆردا ئه وه ئه

.  روانی ستاو وورد وودرێ لی ئه میا وه رده به ئازاد له. گرتنی کتب بوو بۆ هه دا شونک هه که له ژوره. رونادات
قه  و ده ئه. ن  بکه وانه وه به دیاری بۆ ره کتب له ووتی خۆیانه. گرێ ودا هه ندێ کتب له نگه رۆژێ بتوان هه ره

قکی پیرۆزی  کرد ده زی ئه  ئازاد حه. کات شق ئه انی عهک ریه سه رده ویستی و ده ری خۆشه ی که باسی شه شیعریانه
وی  رزه  سه ک بۆ کامه مه کام سنور، کام ووت؟ بۆ چ الیه رووبکه. "وه کانیا بچته ی به برگه وه ئاڤستای الب بۆ ئه

کارکی وا نین ببنه هۆی ن ئا کانیش خاوه رزره وه. ن که رزیم لئه په کان دووره رکرده واکان و سه تا پشه وه برۆم؟ ئه
توانم  زدا ئاهورا پم ب چۆن ده ی مه ئه. رستی ووت، دژ به منن رقیان لمه ت دارانی درۆپه سه ده! شادومانی من

م  رده ت هه عاشقانی حیکمه. گۆراوه ندک دونیا نه چه. نگی بوو ی دڵ ته  هی ئاڤساتا مای یه و برگه ئه". م تۆ شادو رازیکه
ت  سه ی ده الشه زیاتر ووه، زیاتر کرده که ئه رکه زیاتر بیری له برگه م هه به. مه کوێ پرسن ، رووبکه ن ئهله خۆیا

رانه که  وه نیگه دڵ نیه و له ژارانی به شت ئاکاری هه رده زه.  وه بوه میا رووت ئه رده ت سۆزانی له به ک ئافره وه
                                                                               .تداران له خۆی ناگرن سه ده

م ماه  ی تری بینی، خوایه، ئهرگا س دهو  وره کی گه یه ره نجه وه، په وه ژورهکه چ  ژوری دانیشتنهرگای له دهکات ئازاد 
وه به جوانی  نگ کرابوو، تانیوه کرابوه هنگ شیری ر بۆیاخکی ره رگاکان به کک له ده یه. نایه ند ئاوزو پ پچ و په چه

 کاتژمرێ روانی  رکت ئه به له ر کونج و که که تا بی ئاۆز دیاربوو، له هه چشتخانه. بینرا ی لوه ئه که چشتخانه
دابوو ش خۆی  دا کچ قژره که له چشتخانه. سوت نت ئه مه  و چۆن تابت ته نده وه که کات چه خستیته رابوو بیری ئهدان
له پاشاندا . که هات وه ژوری دانیشتنه ره ویش به بینینی ئازاد ئه به. دا که باخه نیشت ته ی ته که ر دیواره نزمه سه به

که خۆی به ئازاد ناسان، من  ژنه پیره. وت رکه وه ده ی تره رگاکه و له ده ه  بای قه ژن چاویلکه له چاوی کورته پیره
. ت به دڵ بت که خربیت و هیوادارم ماه  به.ژین یه، لره ئه ناوی مرته مان، که  کچه جوانهم رو ئه م، من و پیته-تیا

بوو به  یی هه  الکشه دا مزکی درژی شوه که  ژورهراستی  ناوهله . ی کرد وقه یانا ته گه  ئازاد سوپاسی کردو له
وه ببین له  ره یتوانی ده  دانیشت که ده  کورسیهو ر ئه ئازاد له سه. درابوو وره کورسی له دار دروستکراو ده

نگ  ی دابوو، دوو قازی ره که وری ماه دا ده ی بازنه ی که له شوه که له جۆگه ئاوه. باری هشتا باران ئه. وه که ره نجه په
بینرا که به   ئهسپ  ش ئه وه له دوره. بوو ک پچابوو، هیچ باککیان به باران نه یه ک دوو عاشق ملیان له شیری وه

م ژن و مرده  بوو که بۆچی ئه وه  ترامان ئهی ی بۆ ئازاد بووبوه مایه وه ئه. ری وه له دا ئه که شتاییه ی له دهیخۆ کاوه
ر  ماشای تیاو پیته ندجارێ به ووردی ته م ترامانه به جۆرێ بوو، ئازاد بۆ چه ئه. یه نگ یابانیان هه وروپیه کچکی ره ئه

من به . که خۆی بوو کو کچه بوو به وه تیا نه می دایه ست و برد وه ی ده وه م ئه به. ستیکرد رد تا تیا ههی ک و مرته
ا نرو تیا منیان ه تیوخانه دانرام، پیته ست دا، کات که له هه ده سوکارم له موو که ردا هه ک کۆریم، له کاتی شه ه چه ره



قاندنکی  رله سه ئازاد به. ھاتبی ر هه ست شه ده ر له نگه تۆش هه ووتی، رهتیا .  کردمیانه منای خۆیانو بۆ ئره
مرته تازه له . کتری رادرن، تیا ووتی ن و گوێ بۆ یه کتر تبگه یه توانن باشتر له ئه. وه می دایه ندی وه زامه ره
پاش سات . چون شی کوی ئه  رهنکه تری بوو له ده ی هه شی بچکۆله کاندابوو، جوت چاوی ره تایی بیسته ره سه
قیقی  که حه توانن هاورتیه وه دوورن، ئازادن و ئه ره کانی شه ره ردوکتان له به نگی تیا جارکی تر ووتی، ئستا هه بده

مان  رده  بۆ سهوه  وه کرده ی خۆی بروات، بیری له که ی بۆ ژوره وه ی جھشت بۆ ئه که کات ئازاد مزه. ن دروستکه
وه که  رای ئه ره کردوه، سه ئازادی نه ستی به رگیز هه م هه نده ناوی ئازاده به رچه و هه ئهو بروای وابوو که   ئهزۆر 

ک پسکیت ووشک بوو، له  ی وه که ژوره. قیقی نیه م جگه له ئازار هیچی تر له ژیانیا حه قیقیه به ی حه که ناوی خزانه
زی  کات، بۆیه حه ریکه چرۆ ئه ستکی تر خه تایی هه ره ستیکرد سه  که دانیشتوو هه ره نجه م په رده ی به که ر کورسیه سه

 .                                             کرد گوێ له مۆسیقابگرێ
                                                                                          

         


