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  ي هةتاوي1324وةي ـصــةلــاكــ ي خ15، لة » الري كرماشاين «عةيل حمةممةد الري، ناسراو بة 
  .ي سونقوورِي كوليايي لة دايك بوو»ساالرئاوا«، لة طوندي ]1945ي ئاوريلي 4=[

وقيت كة شكوفةها « يةكةم داستاين درصذي بة ناوي 1961ساپي . ردضاالكيي ئةدةيب هةر زوو دةستثصك
 1966»كارطران«رؤماين و 1963»غروب بينوايان«بةدواي ئةودا دوو كتصيب .  ضاث و بآلو كرايةوة»مي شكفند

صكي ناسراو، ئةم نووسةرئيتر وةكي . هةواپي دةركةوتين رِؤماننوسصكي لصهاتووي بة جيهاين قةپةم دا
غاز ة افردا محل«، »ها ضشم الفي«، »ساهلاي از دست رفتة«، »كومايني«، »يب خامن يب«: ضاث كرابةرهةمانةي 

  .» هاي اري برفابة«، »كوض ناشكيب«، »قلبم را بة خاك بسثاريد«، »مي شود
وضان هةوپي  صة بلة دوو بوارةو و كار دانةنيشت صبئةو م بةآل. ضاث و بآلوكردنةوةي بةرهةمةكاين الري وةستصنرا ،ةوة1978لة 
: خوصندنةوة و ثصداهاتنةوة و وةدةست خستين ئةزمووين تازة و زانياري ثتر بؤ هةنطاوة طةورةكاين داهاتوو؛ دوويةم: دا، يةكةم

:  كتصيب ئامادةي ضاث، بةم جؤرة14ئاكامي ئةم دةورةيةش بووبة . صهصناين شوصنةواري نو بةردةوام بوون لة نووسني و بةرهةم
شكار در شهر، )6 (»رِؤمان«هزارثا، )5(» رِؤمان«ثايان،  نربد يب)4 (»رِؤمان«بيطانةها، )3 (»رِؤمان«فراسوي شب، )2 (»ؤمانرِ«دبور، )1(
 »كؤمةپة ضريؤك«شهرك مرزي، )9 (»كؤمةپة ضريؤك«نوكيسةها، )8 (»ضريؤكي درصذ«، مرا بگذار و بگذر)7 (»ضريؤكي درصذ«
سوار بر )13 (»كؤمةپة ضريؤك«ثيشمرطة، )12 (»كؤمةپة ضريؤك« يك مشت فشنط، خاطربة )11 (»كؤمةپة ضريؤك«بازيافت، )10(

  .» بةرطداسصرِؤمان لة «تنهايي رئيس مجهور، )14( »كؤمةپة ضريؤك«شانةي باد، 
ةوة خةريكة و  ]ي سةركؤمار تةنيايي [،»تنهايي رئيس مجهور« الري بة نووسيين رِؤماين ،ئصستا دةرِوا بؤ حةظدة ساپ كة

 سةردةمي كؤماري و لة رِووداوةكاينتيية رِؤمانصكي رياليسي سةركؤمار،  تةنيايي. ايني الثةرِةكاين ئةوة لة دةسيت تةواو بوون دايةدو
  .كوردستان دةدوص و وةكي سةرجةمي بةرهةمةكاين تري الري، بة زماين فارسيية

ماوةي دة ساپ . نصكي ثرِ ئازاري بؤ تةرخان كردووةنووسةر ئةم كارة بة طرينطترين بةرهةمي خؤي دةزانص كة ئةزمووين تةمة
بؤ ئةوةي لة . بةپطةنامةي كؤكردووةتةوة و كةسايةتيية ناسراوةكاين سةردةمي كؤماري بينيوة و لة نزيكةوة لةطةپيان دواوة
 كة لة رِؤمانةكةدا بةرهةمةكةيدا بتوانص دميةنصكي لة واقيع نزيك خبولقصنص، سةفةري بؤ هةموو ئةو شوصنة جوطرافييانة كردووة

  . لةطةپ دانيشتواين ناوضةكان دواوة و طوصي بؤ خؤزطة و بريةوةريي بةساآلضوانيان رِاطرتووة. باسيان لصكراوة
من رِؤپةي باوكصكي بريةومةند و نةتةوةخواز و دايكصكي تالوة بة (: ص، دةپي سةركؤمار تةنياييالري، سةبارةت بة رِؤماين  

اليةكاين دايكمدا، ثةسين قازييةكان و بة ثصضةوانةش، لؤمةي حةمةرِةشيد خان و  لة الي. م-اري مةهابادزامةكاين تصكرِماين كؤم
تنهايي رئيس «هيوادارم بة نووسيين رِؤماين . ، كة لة سوومتاين بانةدا لة كيس ضوو، رِةنطي دةدايةوةيضةمةريي تاكة خوشكةكة

  ).ص، توانيبصتم بةشصك لة ئةركي خؤم هصنابصتة جةين خؤي كردوو بري و زةيين مين ثاواة، كة ماوةيةكي درصذ»مجهور
لة سةردانةكاين ئةم دواييانةي مامؤستا الري بؤ مةهاباد، داوام لصكرد بةر لةوةي رِؤمانةكة ضاث و بآلو بكرصتةوة و رِووناكي 

لة بةرطي سصيةم هةپبذارد كة بكرص وةكي داواكةي وةرطرمت و بة دپي خؤي ثاذصكي . ببينص، ئيزن بدا بةركوتصكي بة كوردي وةرطصرِم
كورتةضريؤكصك لصي برِوانرص؛ بة وةبريهصنانةوةي ئةو خاپة، كة لةم بةركوتةدا ئةطةر لة نةكاو باسصك دادةمةزرص، ئةوة ثصوةندي بة 

                                           .رِووداوةكاين سةرجةم رِؤمانةكةوة هةية
  عةبدوپآل سةمةدي                                                                                                                                              
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                                                  بةركوتصك لة رِؤماين
  
  
  
  
 ديعةبدوپآل سةمة: وةرطصرِاين لة فارسييةوة

    

  

طريانصكي نائاسايي لة ناو زيلصكي عةسكةريدا كة ضادرصكي . رِؤذ بوو جوامصر طريابوو
ضوار رِؤذ و سص شةو بوو لة ذصر ئةو ضادرةدا دةذيا كة . بريزصنيت بةسةر كصشرابوو

كة طريا، ثصي وابوو زؤر زوو . هةندص جصي درِابوو و دةوري درِاوييةكة سةهؤپ بةستبووي
لةو ماوةيةدا تةنيا دوو جار ضةند لةتكة سؤمي وشك و . ن؛ بةآلم وردة وردة رِاهاتبةرةپآلي دةكة

طؤيا سةربازصكي فارس لة رِووي دپسؤزييةوة، دوور لة ضاوي . هةآلتوويان فرِص دابووة ناو ماشصنةكة رِةق
كي وردكة جار جار دةستة تةزيوةكاين لة ضادرةكة دةهاتة ذوور و مستص. فةرماندةكةي ئةمانةي تصداويشت

  .سؤميي بةيات فرِص دةداية بةر ثصيان
هةموو جارص ئةواين دي بةر لة جوامصر هةپياندةطرتةوة، جوامصر تةنيا ئةو كاتة جووپةيةكي كرد كة 

سيمايةكي غةمطني و . دوايني طرياو، كة ذنصكي ثري و داماو بوو، خةريك بوو لةتكة سؤمييةكي هةپدةطرتةوة
دوا جار .  دةثرسي بؤ طرياوة، بة تةوسةوة بزةيةكي دةهاتص و كرِ دةبووهةر كة لصيان. الوازي هةبوو

  :جوامصر لة ثةناي دانيشت و لصي ثرسي. وةآلمي جوامصري دايةوة
  »!ئةتؤ لةسةر ضي طرياوي؟! داية«

ضاو و بنانطوص و ثةپة خوصنة  داثري ماوةيةك لة رِوخساري جوامصر رِاما و ضاوي بة ثةپة شينةكاين بن
  :طرتووةكاندا طصرِا و بة سرتة طويتقرمتاغة 

  »!دةن اليان واية ئصستا ناونيشاين كورِةكةميان دةدةمص تا بيطرن و لة داري! ضووزامن«
ثياوصكي . بة داثريةوة سةرجةم يازدة كةس لةم سةرمايةدا لة ذصر ضادري ثشت ماشصن بة ديل طريابوون

ئةوةي رِووي قسةي لة كةسصكي دياريكراو بص، لةبةر  رِةقةپةي شارستاين، كة لة دةظةري بؤكان طريابوو، بص
  :خؤوة دةيبؤآلند

  ».دةرةقةيت ئةوان نايةن، وةكي سةطي هار رِؤدةبنة القي خةلَك«
سةرما بة جارصك تةنطي بة داثري هةپضنيبوو؛ بةآلم بة هاودپي و دپسؤزيي جوامصر و دوو كةسي دي، هصزصكي 

  :هاتةوة بةر و طويت
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سةرةرِاي ئةمةش خؤ نازامن كورِةكةم . ئةوان بةزة و رِةمحيان لةمانة ثترة. يانييةكانديسان رِةمحةت لة ب«
  ».لةوانةشة تا ئصستا لة قؤل كةوتبص. لة كوصية

  :جوامصر سةري بردة بناطوصي و لصي ثرسي
  »كورِةكةت ناوي ضيية؟«

  :داثري بة رِاشكاوي وةآلمي دايةوة
  ».ناوي وة لةرزين دصثشيت شصر بة ! رِةئووف قارِنةيي! رِةئووف«

  :جوامصر ضةند جار لةبةر خؤوة طويت
  :ئةجمار رِووي كردةوة داثري و ثصي طوت» !رِةئووف قارِنةيي؟! رِةئووف قارِنةيي؟«
  »!الي كةس قسان مةكة! بصدةنط«

ئةو شةوةش لة ثشيت زيلةكةدا . مقةرِي سةرتيث لةوص بوو. ئصوارةي رِؤذي ضوارةم طةيشتنة ديواندةرة
سةري شةو خاوةن ثلةيةكي .  سةرما هصرشي هصنابوو و ديلةكان تةقةي دداين يةكتريان دةبيست.خةوتن

  :عةسكةري طؤشةي ضادرةكةي الدا و بة قصزةوة ضاوصكي بة دانيشتواندا طصرِا و ثرسي
  »ضةند كةسن؟«

  :دةنطصك وةآلمي دايةوة
  ».يازدة كةس؛ بةآلم الم وابص ئةم ثريصذنة مردووة«

  :جمار ئةهوةنتر ثرسيثلةكة ئة خاوةن
  »!مردووة؟ بؤ نةخؤش بوو؟«

  :جوامصر وةآلمي دايةوة
  ».سةرما و برسصيت كوشيت«

  :ئةو ثياوةي يةكةجمار وةآلمي دابؤوة، طويت
  ».بةزةيةدا تاقةيت هصنا، بةآلم دوو سةعات لةمةوبةر تةواو بوو ضوار شةو و رِؤذ لة ذصر ئةم سةرما بص«

جةستةي . نةضوو لةطةپ دوو سةرباز طةرِايةوة هيند ثص. ادايةوة و رِؤييثلةكة طؤشةي ضادرةكةي د خاوةن
طيانةكةيان دةبرد، جوامصر  ئةو كاتةي سةربازةكان الشة بص. ثريصذن وةكي كؤلكةيةكي وشك، رِةق هةآلتبوو

  :لةوانة بوو دةنط هةپربِص كة. دةنطي طريا فرمصسكةكاين هاتة خوار و ماوةيةك بة بص
مصري سيابصشةييم، كورِي وةك كاوس و كاوة و كصفسامن هةن، رِةئووف قارِنةيي باش من جوامصرم، جوا«

  ».نابيسن دةناسم، بةآلم جصطاي ئةوم لص
دةنطي الوصكي سةرمابردوو وةخؤي هصنايةوة، سةربازصكي سةر و شان و مل داثصضراوبوو كة سةري لة 

  :ضادرةكة هصنابووة ذوور و دةيطوت
جةناب سةروان ثياوصكي زؤر . ثةيدا بوو  بوو كة جةناب سةروان عةزمي تان لصبةخت يارتان.. بطرن.. ها«

  ».باشة



www.dengekan.com 
4/22/2007 

هةنديك ثووشالَ و ضةند باقة كپؤش و دة لةتكة سؤمي كة ثتر وة تةختة دةضوون و سةرةي نيوة 
ي جوامصر بةشة ناين خؤي بةواين د. هةلَطةرِاو و قووثاو شؤرباويان بؤ ديلةكان هينا يةغآلوييةكي رِةش

  .بةخشي و تةنيا هةندصك لة شؤرباوة طةرمةكةي فرِ كرد
جوامصر لة ناو ئةو . ئةجمار ئيدي ديلةكان لة نوصين كپؤشدا خةويان لصكةوت؛ خةوصكي وةك بصهؤشي

بة دةم مؤتةوة طةرِابؤوة رِؤذاين دووري . ثووشاآلنةي بة توندي بؤميزي وآلغيان لصدةهات، مؤتة طرتبووي
. اين شةرِي يةكةمي جيهاين و سوومتان و كوشتار و تاآلن و برِؤي عومسانييةكاندوايني رِؤذةك. ثصشوو

دةنطي خوشكة بضووكةكةي دةهاتة بةر طوص؛ دةنطصكي نزيك، لة تاريكاين بةستةپةكي شةودا، دةتطوت لة 
  :حةوشةي مقةرِ و ضةند هةنطاو دوورتر لة ضادري زيلةكةدا هاوار دةكا

  »!..كةهؤي كا!.. كاكة.. سووتام... «
لة سةر و دةستة برِاوةكاين . ي دةبيين1915زةمان بة لةز بةرةو دوا طةرِابؤوة و بة ئاشكرا كوشتاري 

مصرمنداپصك بوو . ثياوان و الشةي مةمك برِاوي ذنان و كضاين طةنج و تةرمي بضووكي منداآلين دةرِواين
  :ي ثريةمصردصكي هاوسا هةراي دةكرددةنط. شازدة ساآلنة؛ رِةنط بزركاو و هةراسان لة خوشكةكةي دةطةرِا

  ».يان نيية؟ ضما ئةوانة هاودين و هاومةزةمبان نني؟ ئةدي بؤ رِوحم و بةزةيي«
سةربازي ئصشكضي، . ئةم رِستانة بة زاري خؤيدا دةهات و لة بةستةپةكي بصدةنطيي شةودا دةنطي دةدايةوة

  :لةوبةر ضادرةكةوة هةراي كرد
  »!هةپصناوة؟ طت لصزطت تصر بووة وا دةن! وست بة«

  :ئاواپة شارةييةكةي ثةنا خؤيشي وةكي مار فيشقاندي
  »!ض خةبةرة؟... س س وس«

ئةوةي بزانص لة كوصية و دةپص ضي، دةنطي  بص. جوامصر بةآلم، هصشتا سينطي لة ذصر ضؤكي مؤتةدا بوو
  »...خوا بة فرياتان بطا، ئةطةر كةيكاووس«: هةپربِي لص
  »!بةدة بصدةنط ... س س وس «-

شيلةي كؤلكة مندارة طرِ طرتووةكان، . لة قوذبين يةكصك لة هؤدةكاين مقةرِ، سؤبةيةكي داري طرفةي دةهات
دوو ئةفسةري ماندوو و خةواپوو لة ثةنا سؤبةكة . وةكي دؤشاو بة قرِنيسي طصضي ديوارةوة مةيي بوو

 سووتووي جطةرةكةي لةسةر يةكيان. لةسةر كؤنة ثةتوويةكي سةربازي دانيشتبوون و جطةرةيان دةكصشا
  :طپينةي بةردةم تةكاند و بة ثةرؤشةوة طويت

ديلةكانيش . ئةم ثريصذنة ضارةرِةشة لة سةرمان مرد، تاواين كورِةكةي دايةوة كة لةخزمةيت كؤماردا بووة«
  ».وا لة مردووةكة باشتر نني ضي

  :ويتئاواپةكةي كة ثياوصكي سثيكةپةي ليض و لصو ئةستوور بوو، بة قصزةوة ط
  ».دةبص لةوة خرابتريان بةسةر بص«
 »بؤضي؟ ئةي مرؤظايةيت بة كاري ضي دص؟ «-
. نازامن بؤضي ئةم حةرامزادانة هيندة دةمدزن، لة ضاوةكانيان دةترسم، وةكي ضاوي طورط تيذ و زينت «-

 ».خةويشيان زرِاندووم
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 ».ئاطادار بة لةخؤوة رِق و بصزاري نةتطرص! بةسة ئةمحةدي «-
نةكانيان بة ضاوة بةپةك و شةرمصونةكانيانةوة، كاتصك لصمان دةرِوانن، دةپصي هةرِةشةمان ذ...  «-

 ».وا نيية؟ رِواپةيت ئارام و دةرووين ثياوكوذيان هةية. لصدةكةن
 ».خؤ مةدة دةست ثرِوثاطةندة. تؤ خةياپ هةپيطرتووي! ئةمحةدي «-
 ».كة، بة طوصي سةرص بطاتةوة بؤ تؤ طران دةكةوصئةطةر لة من دةبيسي، اليةنطري لةمانة مة! عةزمي خان «-

  :سةروان عةزمي وةآلمي دايةوة
مةطةر تا ئصستا بؤ من طران نةكةوتووة؟ من تةمةنصكم لة ناو ئةم خةپكة بةرِواپةت توورِةيةدا «

شةرِافةيت ئةفسةري حوكم دةكا حيسايب تاقمصك ضةتة، كة لة اليةن بياين و بةكرصطرياواين . طوزةراندووة
  ».ناوةوة ضةكدار كراون، لة حيسايب خةپكي كورد جيا بكةينةوة

ئةمرِؤ سبةي نؤرة دةطاتة من و تؤش، هةر ئةوةندة وةدةستيان كةوين، . هةموو سةر و قووين دارصكن «-
  ».طؤشاوطؤش سةرمان دةبرِن

خؤ . دستانتؤ بةم بري و باوةرِة و بةم ورة سست و هةپتةكاوةتةوة باشتر وابوو ثصت نةناباية كور «-
 »!دةستتان ئةوةندة دةرِؤيي و ناسياوي باشتان هةبوو؟

  :سةروان ئةمحةدي ضةند جنصوي خةست و خؤپي بة ناسياوة كاربةدةستةكاين خؤيان دا و طويت
بةزة  لةو رِؤذةوة خؤم ناسيوة، هةميشة ناوي كوردم بة بص. بة خؤشيي خؤم نةهاتوومة ئصرة، ناردوويامن«

بووة  ةلصكم خؤ لصر و لةوص هاويشت و دؤست و ناسياوم رِاسثارد كة رِصطام لةم كاولط. و ثياوكوذ بيستووة
  »!نةكةوص، بةآلم نةبوو كة نةبوو
  :سةروان عةزمي وةآلمي دايةوة

وةبريت دص رِؤذنامةكاين . تؤ هصشتا لة ذصر كاريطةريي ثرِوثاطةندةكاين سةردةمي مناپيت داي«
كوردان خةپكي خؤي و ...وردان هةزاران ذن و منداپيان سةر برِي ك...ثصتةختةكةمان ضيهايان دةنووسي؟ 

  ». ...وعام كرد مةراغةيان قةتپ
  »ناكا بپصي ئةمانة درؤ بوون؟ «-
رِةنطة رِاستيان نووسيبص، بةآلم ضجار باسي ئةوةيان نةدةكرد كة كصن و لة كوصوة ضةكدار دةكرصن؛  «-

تؤ ئاطاداري كة من هةشت ساپة . وعام دةكرد يان قةتپكةضي هةر ئةوانةي توركيان دةكوشت، كوردةكانيش
لةم ناوة دام، ئةم خةپكة باش دةناسم، ئةطةر دةتةوص سيماي رِاستةقينة و شةريفيان ببيين، ضاوي تةماح لة 

من و تؤ هاوشاري و منداپي طةرِةكصكني؛ لة تؤ دةثرسم ئايا . نامووسيان مةبرِة و سةركوتيان مةكة و بةس
رِةنطة لة بريت نةضووبصتةوة دةوري ! ترن؟ رِةية لة خةپكي شارةكةي خؤمان توورِة و تؤسنئةم خةپكة توو

دة دوازدة ساپ لةمةوبةر بوو كة جريانةكاين طةرِةك بة بةهانةيةكي ثووض و خؤرِايي ناوي ئةو ماپة 
 ثيالين تاوانةيان ضؤن زرِاند و رِيسوايان كردن؟ هةر لةم مقةرِةدا، ئصمة رِؤذانة شاهيدي ضها بص

جؤراوجؤرين؟ ضها كاربةدةست و خاوةن ثلةي بياين و سةر بة بياين دةبينني كة لة سةر سفرةي ملهورِاين 
وبةرطي  ئصرة دةلةوةرِن و خةپك هان دةدةن كة دذ بة يةكتر و كؤمارةكةيان ثيالن بطصرِن؟ دة جل

دةكةن و نة بايان ثصدادص و نة كاربةدةستان و اليةنطراين كؤماردا دةست بؤ طيان و نامووسي خةپك درصذ 
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رِؤذنامةكان و رِاديؤي دةوپةتيش مرقةيان لصنايا، بةآلم كاتصك خةپك وةطيان دصن و لة ذياين خؤ . باران
ئةي طةيل ئصران بؤ دانيشتوون؟ : دةكةن بة واوةيال، كة وةرِةز دةبن و رِادةثةرِن، رِؤذنامةكان دةست

كةضي . ربينا ئةمرِؤ سبةي هةپيانكوتاية سةر شارةكاين ئصوةشي كوردستان دةكوذن، دةبرِن، هة)ئةشرار(
. هةر ئةو تاقمة ملهورِانةن كة من و تؤيان بؤ ثاراستين ماپ و دارايي ئةوان رِةوانةي ئصرة كردووة )ئةشرار(

ئةم ثريصذنةي كة هةر ئصستا تةرمةكةي لة طؤشةي تةويلةدا فرِص دراوة، يةكصكة لة هةزاران قوربانيي 
 ».ن كة لةم ماوة كورتةدا فيدا بوونتاوا بص

ئامصزةكاين سةروان عةزميةوة لة ثةنا سؤبة هةستابووة  سةروان ئةمحةدي كة لة سةرةتاي قسة نوتق
سةرثص و قةدةمي لصدةدا، ئصستاش بة دةم هاتوضؤوة بؤپةي دةهات و جنصوي بةو كسانة دةدا كة رِةوانةي 

  :نةكاو لة ضةقي هؤدةكةدا رِاوةستا و طويتلة . ئةم وآلتة سارد و نةناسراوةيان كردووة
  »...االآراد طائفة من الجنبيستوومة ئةم كوردانة لة جسين جندؤكةن؛ «

لصنيشتووي ئةمحةدي و بة  سةروان عةزمي هةروا بة دانيشتنةوة ضاوي برِيية رِوخساري نائاسايي و ترس
  :دةم بزةيةكي تاپةوة طويت

  ».ةمحةديئةم قسانة لة ئةفسةرصك بة دوورن، ئ«
خان و  سةروان ئةمحةدي كة دةتطوت لة جيهانصكي ديدا دةذي، ضاوة ثرِ خؤف و نيطةرانةكاين برِيية عةزمي

  :درصذةي بة قسةكاين دا
من خؤم باش دةزامن كة لةم وآلتة . و ئةطةر ثصآلويان لة ثص داكةين، دةبيين وةكي ماآلت مسيان هةية...«

مةوبةر وةسيةتنامةيةكم بؤ ذن و منداپةكامن نووسي و تصيدا باسي سص شةو لة. لصكراوة دةرنابةم نةفرةت
ئةوةم كرد كة من لةم وآلتة ئاپؤزةدا طرفتاري ئةجندة و شةياتني بووم و هةر لة ئصستاوة بة مردووم 

  ».وةشصرم؟ تةنانةت برِيارم واية هةر لة دوورةوة تةآلقنامة بؤ خصزامن بنصرمةوة ضيت لص. دابنصن
  :ةكاو رِاستةوة بوو و طويتخان لة ن عةزمي

  »!نةكا شصت بوويب؟«
ئةجمار باپتؤكةي ئةمحةديي بة شانةكاين دادا و باپتؤكةي خؤيشي دةبةر كرد و ئةمحةديي وةثصش خؤي دا 

هةست و خوست، وةك لة  ئةمحةدي بص. لة ثصشخانة فةنةرصك داييسا، دةسيت داية. و لة هؤدةكة ضوونة دةر
زةمهةريري . خان و طةيشتنة سةر جةنازةي ثريصذن لة طؤشةي طةوةرِدا ةزميخةودا برِوا، كةوتة دووي ع

زريان لوورةي دةكصشا . مةرط ضوار ديواري طةوةرِي ئاخنيبوو و ئةو شوصنة داتثيوةي كردبووة ساردخانة
و عةزمي لة ثةنا تةرمةكة ضؤكي دادا . و بة داآلنةكاندا دةخوشي و تاك تاك دةنكة بةفري فرِص دةداية ذوور

ثريصذن وةكي قشقةپةيةكي لة سةرمان . دا جص ثةپة خوصين ثصوةبوو، الي ئةو ثةتووة شرِةي كة جص
دةستة الواز و ئصسكنةكاين، كة لة ملمالنصي مةرطدا مست كرابوون، كةوتبوونة . هاتبوو هةآلتوو، وصك رِةق

  :عةزمي فةنةرةكةي لة رِوومةيت تةرمةكة نزيك كردةوة و طويت. سةر سينطي
شةست ساپي تةمةن برِيوة، ئةطةر بة ويذدانصكي وةخةبةرةوة سةيري كةي، ! رة برا، جوان لصي برِوانةوة«

ثصي ئصش و ذانةكاين  طوناح دةنوصنص؛ تةنيا جياوازييةكةي ئةوةية كة شوصن هةر وةك منداپصكي ثاك و بص
  ».ماوة رِؤذطار، لةسةر رِوخساري بةجص
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تةقةي وصككةوتين ددانةكاين دةبيسرا، بةم حاپةوة لة تةرمةكة سةروان ئةمحةدي بة تاو هةپدةلةرزي و 
عةزمي فةنةرةكةي لة نزيك القة رِووتةكاين  تةرمةكة دانا و . ضووبوة ثصش و لة رِوخساري ئارامي دةرِواين

  :طويت
 لصي خورد بةوة، بزانة ض جياوازييةكي لةطةپ القةكاين ذنصكي غةيرة كورد هةية؟ بؤ وصنة لةطةپ ثصيةكاين«

  »..دايكت؟
. ئةمحةدي لة حاپصكدا دةلةرزي، دةستة لةرزؤكةكاين بؤ درصذ كرد، بةآلم لة نزيك القةكان كصشايةوة دواوة

ي لةرِادةبةدةري  كةمانةي بةري ثصيةكان هصز و توانايي. بةري ثصيةكاين ثريصذن جةوانتر لة خؤي دةياننواند
  .  و ناسكيي ذنانةيان تصدا ديار بووخاوةنةكةيان نيشان دةدا، و قامكةكانيش هصشتا جواين

  »دةي، ض دةبيين؟.. «
عةزمي . هةست و خوست فرمصسكي دةهاتنة خوار لة طةرِانةوةدا بؤ هؤدة طةرمةكةي خؤيان، ئةمحةدي بص

  :رِووي تصكرد و طويت
 سبةي دا كة بة ئيستيوار جانعةيل. هةر ئةمشةو تا درةنط نةبووة، دانيشة و نامةيةكي تر بؤ ماپص بنووسة«

بنووسة كة لة كايت نووسيين نامةي ثصشوودا نةخؤش بووي . رِاسثصري ثصية و دةبص برِوا، بؤ خصزانيت بنصرة
 لة جيايت  طرة، ئةم نسحةتةش لة طوص. و لة تاو و ياوي نةخؤشيدا ئاطات لةخؤ نةبووة و قسةت ثةرِاندووة

قؤپي ملهورِةكاين ئصرة و فةرماندةكاين ئةوةي لةم خةپكة لصقةوماوة بترسي، لةو دةستانة بترسص كة لة 
ضونكة لة ناو يةكصك لة زيلةكاين خؤمانرِا تةقةيان لة سةرلةشكر كرد، بةپص، . خؤمان هاتوونة دةر

  ».سةرلةشكر ئةميين بة دةسيت سةروان حوسصين كوذرا
شةو و رِؤذ لةو مانةوةي ثصنج . دةوري سةعات دةي بةياين جوامصر و هاورِصيانيان لة ثشت زيلةكة دابةزاند

جطة لة . برِيبوون سةرمايةدا لة ثشت زيلصكي عةسكةري و لة ذصر ضادرصكي شرِدا، بةجارصك هصزي لص
يارمةتيي سةربازةكان لة ماشصن دابةزن و بضنة ناو بيناي  جوامصر، هيضكام لة ديلةكان نةيانتواين بة بص

وذانةوة؛ بةآلم هيند ثصنةضوو كة بؤ هؤدةيةكي بة ضاوةرِوان رِاطرتنيان لة داآلين طةرمدا، هةندص بو. ستاد
سةعاتصك ثاشان، دةرطا كرايةوة و طوربانصكي . تاريكيان طوصستنةوة و دةرطايان لةسةر طاپةدان

دةنصوةضوو، كة دوو ساقؤي سةربازي لةسةر يةك ثؤشيبوو، لة ناو رِصسمة رِاوةستاو بة دةنطصكي وةرِةز و 
  :توورِة طويت

  ». كةستان لةطةپ من بصندوو كةس، تةنيا دوو«
بةر لةواين دي جوامصر دةركةوت، ثاشان ثياوصكي رِوومةت ثاين طؤشنت كة ثةپة شينةكاين سةر دموضاوي 

شاين جوامصر بة دواي طوربانةكةدا داآلنيان ثصوا و  بة نيشانيان دةدا بة توندي لصيدراوة، بة ئؤف و ناپة شان
. وثصك دانيشتبوو وةطاي بةخؤوة، لة ثشت مصزصكي رِصكسةرهةنطصكي ضا. ضوونة ناو هؤدةيةكي طةورة

. سةروان عةزمي و ئةمحةديش هةركام لة الوة لة ثشت مصزصك دانيشتبوون و خةريكي نووسني بوون
ال و  لةم. هصنا و لة طؤشةيةك رِاوةستا طوربانةكة لة بةرامبةر سةرهةنطدا رِصزي تايبةتيي سةربازيي بةجص

هاورِصكةي جوامصر كة هصزي رِاوةستاين نةبوو، .  بة ضةكةوة رِاوةستابوونلةوالي دةرطاش دوو سةرباز
  :طوربانةكة بةسةريدا نةرِاند. ثشيت وة ديواردا و خزي و لة ئاستةخؤ هةپترووشكا



www.dengekan.com 
4/22/2007 

  ».قورِمساغة طةورة و ضكؤپةييش نازانص! هةستة رِاوةستة«
ي خؤي ثاراستبوو، بة بيستين وشةي قورِمساغ لة زمان  جوامصر كة لة سةرةتاي طريانييةوة لةسةرةخؤيي

  :طوربانةوة، دپي داخورثا و لةبةرخؤوة طويت
  ».لة جنصو بةدةر ض نازانن! ض سووك و ناضيزةن ئةمانة«

  :ثرسي برا و لصيثتر لة نيو سةعات لة سةر ثص رِايانطرتن، ئةجمار سةروان عةزمي رِووي كردة كا
  »ناوت ضيية؟«

  :كابرا دواي وضانصكي كورت وةآلمي دايةوة
  ».فةرهاد كةهلورِ! فةرهاد«
  »خةپكي كوصي؟ «-
 ».كرماشان «-

بة ضاوة زةالم و توورِةكاين سةيرصكي كابراي كرد و . سةرهةنط دةفتةرةكةي ثصش خؤي وصكنا و اليدا
  : لة درصذةدا ثرسيسةروان عةزمي. خةريكي داطريندين جطةرةكةي بوو

  »!لةوص، مةبةستم ناوضةي ذصر دةسةآليت دصموكرِاتةكان، ضيت دةكرد؟«
  ».لة براكةم دةطةرِام «-
 »!براكةت بؤ لة ناو دصموكرِاتانداية؟ «-
 »ضيت عةرز كةم؟ «-
 »براكةت ضكارةية؟ «-
 ».  بيستةوة ونةلة خةرماناين هةزار و سصسةد و.  ئازاد كةهلورِسيتوان. سيتواين ئةرِتةش بوو «-
 ».بةپطة ضيت ثصية؟.. بةپطة؟ «-
 »...ضيت عةرز كةم قوربان؟ هةرضي ثصم بوو لةطةپ ثةجنا متةن ثووپ و ليباسي طةرم « -

  :سةرهةنط بة بؤپةوة طويت
  »!ثياوي شةرِوورِ واناپص دةپص ضي؟! دزييب؟ رِةنطة هةموويان لص«
 ».ةهلورِم، براكةم ئةفسةرصكي فيداكار بووبةآلم من درؤزن نيم قوربان، من براي سيتوان ك «-

  :سةروان عةزمي ثرسي
  »كص بةپطة و ثووپةكانيت لة دةست دةرصناي، دصموكرِاتةكان يا ضةتةكان؟«
  »..ضيت عةرز كةم قوربان؟ «-
 »!قسان بكة «-
ر نةكا؛ من شةرِاين نيم، مامؤستاي قوتاخبانةم و كارةكةشم زؤ دةترسم جةناب سةرهةنط برِوام ثص «-

 »..خؤش دةوص
 »!كانت بكة باسي بةپطة «-
ئصمة هةشت كةس خةپكي كرماشان بووين، لة نزيك سةقز دةستةيةك ... هةرضي دةبص، با ببص! دةيپصم «-

 »...ذاندارم بؤ ثشكنني رِايانطرتني
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  :سةرهةنط بة تةوسةوة لصي ثرسي
  ».دةتانةويست بضنة ثاپ دصموكرِاتةكان؟«
  ».وكارمان كةوتبووين رهةنط؟ وةدواي دؤزينةوةي كةسئةمة ض قسةيةكة جةناب سة «-

  :سةروان عةزمي ثرسي
  »!بةپطة و شتةكانتان كص لصي ئةستاندن؟«
  »...ذاندارمةكان «-
 »!درصذة بدة «-
فةرموو بزانة ضيان بةسةر من . هةرضي ثصمان بوو برديان، سةرباقي ئةوة، هةتا توانيشيان لصيانداين «-

 ».هصناوة
 »اسةكاين ئصوة بة ض كارصكي ئةوان دص؟بةپطة و ثصن «-

  :كابرا بة ورةوة وةآلمي دايةوة
  ».لصكراوي دةفرؤشنةوة بة هةندص كةسي طومان«
  »تؤ لة كوص دةزاين؟ «-
 ».خؤم شاهيد بووم كة بةپطة و ثصناسةكاين هاورِصيةكميان بة ناشناسصك فرؤشت «-

  :سةرهةنط ثةرِيية نصو قسةكان و ثرسي
  »!ص دةكةي؟تؤ جاسووسي بؤ كو«

  :كابرا بة ورةتر لة ثصشوو وةآلمي دايةوة
  »جاسووسي ضيية جةناب سةرهةنط؟ بؤ بوختان دةكةي؟«

  :سةرهةنط لصي دةرهةپ بوو
  ».دةمصكة رِاثؤرِيت جاسووسيتان بة دةستمان طةيشتووة! نص جاكصش وصكي«
اطرن و ثصوةندي بة لةشكري سةروشوصنم كةوتووم، بةآلم ئصوة دةتوانن من لصرة رِ من وةدواي براي بص «-

  ».بوو من لة بةپطةكامندا نامةي سةرلةشكر موقةددةمم ثص.. كرماشانةوة بكةن
خان برِيبوو،  سةرهةنط بة بيستين ناوي سةرلةشكر موقةددةم رِووي طرذ كرد و لة كاتصكدا ضاوي لة عةزمي

  :طويت
  ».پصمةوةئةم قسانة شتصك ناطؤرِن، من بةرابةري ياساي زةماين جةنط دةجوو«

  :دواي بصدةنطييةكي كورت، بة تةوسةوة ثرسي
  »!ئةم برا سيتوانةي تؤ ئصستا تةشريفي لة كوصية؟ لة كؤماردا خزمةت دةكا؟! بپص بزامن«
نةخصر جةناب سةرهةنط، وةك لةم ماوةيةدا ئاطادار بووم، طؤيا لةطةپ دةستةيةك لة ئةفسةراين  «-

 ».ئةرِتةش ثةناهةندةي توركيا بوون
  :ن عةزمي طويتسةروا

  »!بةآلم ئةفسةراين ثةناهةندة هةموو طةرِاونةوة ئصران، تو دپنياي براكةت ضووةتة توركيا؟«
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من بة ماين هيوادار . بةپص جةناب سةروان، برِوا بكة دايك و باوكم لة ئةوثةرِي نيطةرانيدا وةختة ديق بكةن«
  »...نيم، بةآلم

  :نةرِةي سةرهةنط لة هؤدةكةدا دةنطي دايةوة
  ».كاتصك لة بةرامبةر جوخةي ئيعدام رِاطرياي، رِاستييةكان دةپصي! بةسة«

  :كابرا بةم قسةية تاسا، بة ترس و ناباوةرِييةوة ثرسي
  »!جوخةي ئيعدام؟ بة ض تاوانصك؟«
  ».بة تاواين جاسووسي بؤ دوذمن «-

  :ردة سةرهةنط و طويتسةروان عةزمي رِووي ك. بة ئيشارِةي دةسيت سةرهةنط، كابرايان لة هؤدة بردة دةر
ئةفسةرصكي باش و . بةآلم قوربان، زؤربةي كورِةكان، يةك لةوان خؤيشم، سيتوان كةهلورِمان دةناسي«

  ».ناس بوو ئةرك
  :وةآلم هصشتةوة و رِوو بة سةروان ئةمحةدي و ئاماذة بة جوامصر، طويت سةرهةنط ئةم قسةيةي بص

  »!سةروان، ئةمة باسخواز كة«
  :ةروان عةزمي، طويتئةجمار رِوو لة س

  »!تؤ بؤضي اليةنطري لة جاسووسان دةكةي؟! سةروان«
  »...لة جةسارةمت ببوورن جةناب سةرهةنط «-
با . هصناين ئةركةكةيدا هيض طومانصكي هةبص خؤش نيية ئةفسةري ذصر فةرمامن لة بةجص بةسة سةروان، ثصم «-

  ».ةهةننةم بكةمئةوةش بپصم، من دةستوورم ثصدراوة جاسووسةكان رِةوانةي ج
  :لةم كاتةدا سةروان ئةمحةدي لة جوامصري ثرسي

  »ناوت ضيية؟«
 و زؤر لةم باسي ئيعدام و جاسووسيةدا لة مةبةسيت سةرهةنط طةيشتبوو، بةآلم بة  هةرضةند جوامصر كةم

  :لةسةرةخؤيي وةآلمي دايةوة
  »جوامصر«
  »ناوي باوكت؟ «-
 »خان ئةمري «-
 »لة سةقز ضيت دةكرد؟ «-
 ».ةدواي كورِةكةم كةوتبوومو «-
 »كورِةكةت؟ ناوي ضيية؟ «-
 »كاوة «-

  :سةرهةنط ثرسي
  »ولووتةكاين مةهابادي؟ تؤ لة اليةنطراين الت«

جوامصر تصما، كاس و ثةشؤكاو ضاوي لة سةروان عةزمي برِي، وةك لصي بثرسص كة ئةم سةرهةنطة لة ضي 
  :دةدوص؟ سةرهةنط بة توورِةييةوة طرماندي
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  »!ووي دةييوس؟بؤ الپ ب«
  :جوامصر بة ثارصزةوة هةنطاوصك كشايةوة و طويت

  »...جنصوان مةدة ئاغا، وةپآل زؤر ناحةزة«
  :سةرهةنط هةندص ئةهوةنتر ثرسي

  »، اليةنطري كؤماري مةهابادي؟ ..تؤ«
  ».من مةهابادمي «-

جؤيةكة بطؤرِص، بة و سةروان عةزمي بة لؤمةوة رِوانيية جوامصر و وةك خبوازص بة ئةنقةست رِصبازي ثرس
  :طوت كورديي بيجارِي ثصي

  »جةناب سةرهةنط دةفةرمص تؤ رِووسةكانت خؤش دةوص؟«
  :ضاوة شةكةت و سةرمابردووةكاين جوامصر لة ترسان خصل بوون، وةآلمي داوة

  ».ئةمن عةبدي خودا و ئؤممةيت حمةممةدم«
  :سةرهةنط وة ثرتة و بؤپة كةوت

ةهؤترن، كة دةطري كةوتن و بة تةپةوة بوون، لة نةكاو دةبنة عةبدي خودا و شةرِةفانة لة رِصوي بة د ئةم بص«
  »...ئؤممةيت حمةممةد

  :ثصكرد  جوامصر لة ثص خبا، ئةوجار هصرشصكي ديكةي ئاوا دةست ماوةيةك كرِ بوو تا بة رِوانينة ذاراوييةكةي،
  »!قازي حمةممةدت ثص ضؤنة؟ قسة بكة«

شتيي خؤي ثاراستبوو، لة هةمان كاتيشا خؤي بؤ مةرطصكي نةويستة سةرةخؤيي و ئةهوةين سرو جوامصر لة
  ».كارت كراوة! كارت كراوة جوامصر«: ماوةيةك كرِ مايةوة و لة دپدا بة خؤي طوت. ئامادة دةكرد

  »!دةم هةپربِة ثياويلكة «-
 ». ثياوصكي باشة.. قازي حمةممةد؟ «-
 »تا ئصستا ض خزمةتصكي بة ئصوةومانان كردووة؟ «-
 ».بة سص دةوپةتان دةطذي رِؤهاتوون! نةداوة ئاغا تا ئصستا خؤ دةرفةتيان ثص« -

  :سةرهةنط بة سةروان عةزميي طوت
  ».لة ساردخانةي باوصذن و بةر لة رِصورِةمسي بةياين، لةطةپ ئةواين دي بة حيسابةكةي رِابطةن«

لة . ة مةترسييةكي طةورة كردجوامصر بة باشي لة فةرماين سةرهةنط نةطةيي، بةآلم رِاضپةكا و هةسيت ب
. كاتصكدا خةريك بوو كيسة توتنةكةي لةبةر ثشتصند دةردصنا، وةثصش طوربان كةوت و لة هؤدةكة دةركةوت

لة طؤشةيةك دانيشت و سةبيلةكةي . لة ئاخريي داآلنةكةدا برديانة شوصنصك و دةرطايان لةسةر طاپة دا
 ئةوي ثارةي ثصي بوو لصيان ستاندبوو، بةآلم رِةنطة لة لة مقةرِي ذاندرمةي سةقزيش هةرضةند. داطريساند

ي دةناسي و »كاوة«يةكصك لة طوربانةكاين مقةرِ . ترسي كورِةكاين، زاتيان نةكردبوو دةسيت بؤ درصذ بكةن
لة ترسان زؤر بة ثارصزةوة لةطةپ جوامصر دةجووآلنةوة، هةر بؤية رِةوانةي ناوةنديان كردبوو و دةيانزاين 

سةرةرِاي ئةوة، بؤ جوامصر، . تةوة كة بؤيان نووسيوة، لة زاري مةرطيان هاويشتووةبةم رِاثؤرِ
ئصستا لة خةپوةيت خؤيا دةدوا و . وةبريهصنانةوةي جنصو و قسة سووكةكان لة طوللةي برِنوو بةذانتر بوو
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 تا ئصستا كةآلنتةري سةقز لصي ثرسيبوو» .دةپصي بؤ سووكايةيت بة خةپك كردن لةدايك بوون...«: دةيطوت
  .سةري ضةند سةربازت برِيوة؟

  ».من بو دةبص سةري سةربازم برِيبص؟ خؤم ثصنج كورِي طةجنم هةن...«:
طا بريي لة كورِة طةورةكاين دةكردةوة . جوامصر بة سةعات نوقمي خةياپ بوو و دووكةپي تاپي هةپدةمذت
و، طا لة ئةمحةد، كورِي نابيناي، كة دابو كة لة دوو بةرةي دذ بةيةكدا ثةجنةكانيان لة ثةجنةي مةرط طرص

سةبيلةكةي كة لة مذ دةكةوت، سووتووةكةي لة . هصشتا بة دؤزينةوةي هؤي كوصرييةكةي هيوادار بوو
ئاطاي لة فرِيين كات نةبوو، تا لةنةكاو دةرطا كرايةوة و . بةرثصي دةتةكاند تا سةرلةنوص توتين تصكاتةوة
بة كورديي بيجارِي و رِاوصذصكي . خؤيدا دةرطاكةي بةستسةروان عةزمي وةذوور كةوت و بة دواي 

  :دپسؤزانةوة ثصي طوت
مةطةر نازاين سةرهةنط تةنيا بؤ ئصعدامي ئصوةومانان هاتووةتة ئصرة؟ بؤ ! ئةو قسانة ضي بوو كردت؟«

  »!طوتت خةپكي مةهابادي؟ ضؤن لصرة تاريف لة قازي حمةممةد دةكةي؟
  ».بة رِةسولوپآل درؤم نةكردووة «-
  ». درؤم نةكردووة، درؤم نةكردووة، من دةثرسم ضؤن لصرة  تاريف لة سةركؤمار دةكةي؟ «-

  :جوامصر كرِ بوو و سةروان عةزمي طويت
هةرضةند ئةطةر ئةم قسانةت نةشكردباية ضارةنووسي تؤ نةدةطؤرِا، مقةرِي سةقز لة رِاثؤرتةكةيدا «

  ».صكيشت لة ضةتةكاين حةمة رِةشيدخانةنووسيوية دوو كورِي تؤ لة خزمةيت كؤمار دان و كورِ
  ».بةآلم كاوة ئصستا لةطةپ حةمة رِةشيدخان نيية «-

سةروان عةزمي . ضةند تةقةيةكيان لة دةرطا هصنا و سةربازصكي دةستةي رِةنط ثةرِيو لة رِصسمةدا رِاوةستا
ارينةكةي قوذبين كؤنة باپتؤيةكي سةربازي و هةندص ناين خستة سةر مصزة د. ئيزين هاتنة ذووري ثصدا

سةروان . هؤدةوة، ئةجمار بة نيشانةي رِصزدانان بؤ فةرماندةي خؤي، ثانييةي ثؤتينةكاين لصكدا و دةركةوت
  :عةزمي رِووي كردة جوامصر و طويت

دةتبةنة شوصنصك كة لة كوصستانةكاين سيابصشةي خؤيشتان ساردترة، ئةطةر . ئةم باپتؤية لةطةپ خؤت بةرة«
من . بستصنص، مةهصپة و بيكة داد و قاو، هؤدةكةي من لةو شوصنة زؤر دوور نيية ؤكةت لصكةسصك ويسيت باپت

! خؤزطة توانيبات رِاكةي، نازامن لة دةستت دص؟. ئةم برِة نانةش لة باغةپتدا بشارةوة. ناوم سةروان عةزمية
«  

جوامصر بة . ةوتسةروان دواي ئةم قسانة ماوةيةك لة رِووي دپسؤذييةوة لة جوامصري رِواين و دةرك
  :ناباوةرِي و سةرسوورِمانةوة لة خؤي ثرسي

  ».بة خوا هةندي كةيكاووس بؤ من ئاُشنا بوو.. كص بوو؟«
نيو سةعات ثاشان دوو سةربازي سةرمابردوو وةذوور كةوتن و جوامصريان لة بيناي فةرماندةييةوة بردة 

 تةثاندبوو كة لة رِوانطةي جوامصرةوة زةمهةريري مةرط، هةور و هةآل و سةرمايةكي بةسةر وآلتدا. دةر
ولووتيان هةپبةستبوو و هةرضي وةطرييان كةوتبوو لة خؤيان  سةربازةكان دةم. بةزة دةينواند ناحةز و بص
زاركي ذصرخانصك . وةكي دوو هةمبانة كاي ئاخنراو، لة مذدا هةپدةخليسكان و دةرِؤيشتنة ثصش. هاآلندبوو
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دةرك و ضوارضيوة بوو كة  ةم زيندانة كاتيية طةوةرِصكي تصكقرماو و بصئ. لة ذصر بةفر و سةهؤپ دةركةوت
لة . ي بةفرصكي ئةستووردا لة ذصپآل هاتبوو و هةردةم ضاوةرِوانيي هةرةسي دةكرا ميضةكةي لة ذصر قورسايي

سةربازةكان جوامصريان لة . بنةبانا تاقمصكي ثص بة كؤت وةكي تارمايي بة ديوارةوة كروشم هةآلتبوون
  :نايةك ثةستاوت و دةنطي طرِ و سةرماوين يةكيان هاتة طوصثة
  »!رِؤنيشة«

يةكصك . زجنريصكي ئةستوور، سةرصكي لة ديوار قامي كرابوو و سةرةكةي ديكةي ئاپقةيةكي ئاسين ثصوة بوو
ئاسين ضايط بة . لة سةربازةكان كة هاضةري لة دةستا بوو، ضؤكي دادا و  قفپي ئاپقةكةي كردةوة

دةنط و ئارام خؤي بة دةستةوة دابوو و ضاوي بة  بةآلم جوامصر، بص. سةربازةكةوة دةنووساثةجنةكاين 
سةرباز، . جةستةي نيوةطياين ئةو ثياوانةدا دةطصرِا كة مةعلووم نةبوو كاميان مردووة و كاميان زيندوو

 كة سةربازةكان .ئاپقةكةي خستة دةوري طؤرةويية مةرةزةكاين و لة قويل ثصي قامي كرد و قفپةكةي داخست
دوور كةوتنةوة، ثياوصكي نزيك بة جوامصر، كة زؤرتر وةك مردوو دةضوو، جووپةيةكي كرد  و وةدةنط 

  :هات
  »هةواپي دنياي دةرةوة ضيية؟ « -
 ».وةك سةطي هار دةخةپك رِؤ بوون « -
 »تؤ لةسةر ضي طرياوي؟ «-
 ».نازامن «-

دابوو،  ساقؤكةي سةروان عةزمي ثصي. ددانةكاين دةبيستثريةمصرد لة سةرمان هةپدةلةرزي و جوامصر تةقةي 
  :طوت هاويشتيية بةر دةسيت و ثصي

  »!تؤ كة كورد ين، لةبةر ضي طرياوي؟. ئةوة لةبةركة«
كاري . خؤت ئصستا طوتت وةك سةطي هار لة خةپك رِؤ بوون.. قسة لة كورد و فارس نيية ثياوي ضاك، «-

  »..ئةمانة كوشت و برِة
پ ساقؤكةي قةبووپ نةدةكرد، بةآلم ئاخري دةسيت داية و هةرضؤنصك بوو بة شاين دادا و ثريةمصرد هةوة

  :طويت
ئةم سةرما . نزيكةي بيست و شةش كةس بووين، هةر رِؤذة ضةند كةس ئيعدام دةكةن. دة رِؤذة طرياوم«
ن، لة خوا شةو نيية دوو سص كةس لة سةرما و ترس و ناهومصديدا نةمر. رِةزايةش يارمةتييان دةدا بص

  ».دةثارِصمةوة زووتر رِاحةمت كةن
  »!بة ض تاوانصك تووشي ئةم بةآلية هاتووي؟ «-
الم . من خةپكي هةمةدامن، شاري هةمةدان. لة مةهاباد دةطةرِامةوة، ضووبووم ضاوصكم بة كضةكةم بكةوص «-

، بةآلم ثصضةوانة وابوو ضونكة بة فارسي داخصوم لة اليةن دصموكرِاتةكانةوة طريوطرفتم بؤ ساز دةبص
  ».دةبيين كة بوومة ديلي ئةرتةشي شاهةنشاهي... دةرضوو

بةم بؤنةوة . هةرضةند جوامصر بة تةواوي لة قسةكاين كابرا نةدةطةيشت، بةآلم لة مةبةستةكةي حاپي دةبوو
  :هةسيت بة دپنيايي كرد و ثرسي



www.dengekan.com 
4/22/2007 

  »كضةكةت لة كوصية؟«
  ».مةهاباد «-
  »لةوص ضي دةكا؟ «-

هةندي جوامصر لة قسةكاين ئةو دةطةيشت، سةرةرِاي ئةوة خؤشحاپ بوو كة لة سةرما و ثريةمصرد هةر 
دةنطي سافتر . تاريكاين شةودا، كة لةوانةية دوايني شةوي ذياين بص، ئاواپ و هاوسؤحبةتصكي بؤ ثةيدا بووة

  :لة دپةوة وةآلمي دايةوة. بوو و تةقةي ددانةكاين كةمتر
  ».ة مةهاباد مامؤستاي قوتاخبانةيةبة سةوداي دصموكرِاتةكانةوة ل«

ي  يةك و دوو شازادة خامني وةبريهاتةوة، رِوخساري هصدي و مصهرةباين ذنصكي جةوان لة لصآليي جوامصر بص
ئافرةتصكي سةر بة بنةماپةيةكي دةوپةمةند و دةسترِؤيشتووي . شةوي زستاندا بةر ضاوي رِووناك كردةوة
يت خةپك نةبوو و خوشكي برايانصكي دوذمين سوصند خواردووي ناوضة، رِؤپةي باوكصك كة هةرطيز دؤس

طةورة كضصك كة بة دپثاكي و . دةنطؤي ئةوة هةبوو كة دپي داوة بة كصفساين كورِي جوامصر. كؤمار
  !كامةيان كضي ئةم كابرايةن؟... بةآلم مامؤستاكاين تر. رِاستطؤيي، خؤي تةرخاين مناآلين كورد كردبوو

هةموو بة شصوة ئاشنا . ناسي، بةم بريةوة دانة دانة سيماي ئةواين دصنا بةر زةينجوامصر هةمووياين دة
  :ناضار ثرسي. بوون، بةآلم نةك بة ناو

  »!...ناوي ضيية؟ ناوي كضةكةت«
  »بؤ تؤ مامؤستاكاين مةهاباد دةناسي؟ «-

  :آلمي دايةوةجوامصر هةسيت كرد كة لةم ثرسيارةدا ضةشنة درِدؤنطي و بةدطومانييةك هةية، ناضار وة
  ».ناويان نازامن.. نا. هةموويان دةناسم... ناويان نازامن، بةآلم«

. هةر كام لة دةرووين خؤيانا لة ملمالنصي خةياپصكدا بوون. وسكوتصكي نةويستة زاپ بوو و درصذةي كصشا
 ئةوة باوكي ثريةمصرد لة دپةرِاوكصي ئةوةدا  بوو كة جوامصر ئاشكراي بكا و الي كاربةدةستان بيدركصنص كة

. بةآلم جوامصر بةدواي برِيارصكي لةنةكاودا، بريي لة رِاكردن دةكردةوة. يةكصك لة كةساين سةر بة كؤمارة
وةكي كةروصشك، يا وةكي كاريلةيةك كة بةر لة كوشتنةوة كةندرِي لة ثص دةكةن، منيان .. ئةمانة دةمكوذن«

  »..سندم كردووة
بةر مانطةشةوي زستان مشكي دةينواند، بةآلم هةر هات و تاريكتر تا سةعاتصك لةمةوبةر زاركي طةوةرِ لة

يةكي بةرقاثيية بص دةرطاكة  تةنيا تارمايي. بوو، تا وةها رِةش داطةرِا كة ضوارضصوةي زاركةكةش ديار نةبوو
خستين طياندارصك، لةم دةوروبةرة  لوورةي ئةو طورطانةي بة هيواي وةدةست. دةكرا هةسيت ثص

  :ئاخري ثريةمصرد وةقسة هات. ر بة جار ئاشكراتر دةبيسرادةخوالنةوة، جا
. لةم ماوةيةدا كة من لصرة طرياوم، ضةند كةسصكيان هةپدرِيوة. دةبيسي برا؟ طورطةكان نزيكتر بوونةوة«

. بةآلم مةترسص، هصشتا رِصطايان نةكةوتووةتة ئصرة. دةرةتاين وةكي خؤمان دوو سةرباز و ضوار ئةسريي بص
هةپبةت سةبارةت بة ئصمة نيية، سةبارةت بة ثاراستين طياين .  دةوروبةر تةقةيان لصدةكةنئصشكضييةكاين

  ».جةناب سةرهةنطةكةيانة
  :كابرا بة دةم خواردنةوة، ثرسي. جوامصر نانةكةي لةطةپ ثريةمصرد بةش كرد
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  »!ئةم نانة جوانةت لة كوص هصناوة؟«
  :درِدؤنطيي كابرا كردبوو، زوو وةآلمي دايةوةجوامصر كة سةعاتصك لةمةوبةر هةسيت بة بةدطوماين و 

  ».لصم دزيون.. هي ئةفسةرةكانة«
ئةجمار لة بةر ثشتصندةكةي قةپةمربِصكي تيذي دةرهصنا كة بةر لة طريان . جوامصر بة كاوةخؤ نانةكةي خوارد

  : ثرسيدةنطي ثريةمصرد هات كة بة ثارصزةوة. خةريك بوو بة قپفةي سندمةكة دةيسوويةوة. شاردبوويةوة
  »!ئةوة خةريكي ضي؟«
  ».بةر لةوةي درةنط بص، طةرةكمة وةدواي كاري خؤم كةوم. ئةم ضةقؤية تيذ دةكةمةوة «-
  »!.ئاخؤ ضةقؤ ئاسين نابرِص!.. ضلؤن؟ «-
  ».دةزامن «-
  »...كةواية «-
  ».نةختة زاتصكي دةوص! جارص بزامن «-

  :ثريةمصرد لة نيازي نةطةيشت، طويت
  ».رطي دوو ثص و ضوار ثص هةپتدةدرِنكةپكة برا، طو بص «-
  ».دةزامن «-

دانةوةيةكي بةخؤف و ناخؤشي  خشةي دمة ضةقؤ لةسةر ئاسنةكة لة وسكوت و تاريكاين شةودا، دةنط
ثريةمصرد . بةكؤيت دوورتر، هيض دةنطصكي دي نةبوو بةآلم جطة لة ئاه و ناپةي تاوتاوةي ثياوصكي ثص. هةبوو

  :اين دابة نائومصدي درصذةي بة قسةك
تةنيا طورط و ئةمنيية و ثياوةكاين حةمة .. لةم ناوةدا ئاوةدانييةك نةماوة، هةموويان سوتاندووة«

  ».دةربازبوونت مةحاپة، تصدا دةضي! نا. رِةشيدخان ضاوةرِواننت
  ».بةآلم من لة مةرط ناترسم «-
  »!ئةي ئةم هةوپةت لة ترسي مةرط نيية؟ «-

  :جوامصر لة دپةوة وةآلمي دايةوة
  ».ثيسة نةكةوصتةوة ثلة زمان تةنيا بؤ ئةوةية جارصكي تر ضاوم بةو خاوةن«
  »!لة ترسي ئازار و ئةشكةجنةكاين؟ «-
  ».لة ئازار و ئةشكةجنةش ناترسم «-
  »!..كةواية بؤضي؟ «-
  ».ئةوان فصرن لة نامووس بدوصن، جنصو بة نامووس دةدةن «-

  :ثريةمصرد الآليةوة
  ».ا طةورةية، شايةد تا سبةي دصموكرِاتةكان طةيشتنة ئصرةخود! خؤ لة مةترسي ماوصذة«
  ».سةختم نيطةران مةبة، من ثياوصكي طيان «-

هاتنة دةري حماپ . بوو بازنةي سندمةكة لة قويل جوامصردا دةلةقي، بةآلم تةوذمي سةرما القةكاين ثةمني
  :هصنا و طويتجوامصر ورد و لةسةرةخؤ طؤرةوييةكةي داماپي، دةستصكي بة ثانية دا. بوو
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  ».بة تةواوي تةزيوة، رِةنطة هاسان بص«
  :دةنطي ئارام و خؤفناكي ثريةمصرد لة وةآلما طويت

  »!خةريكي ضي بكةي؟! ثةنا بؤ خوا«
  ».طةرةكمة هةندي طرصي قامكصك لة ثاذنةم خشت كةم «-

  :ثريةمصرد نابةدپ و تاساو ثصكةين و طويت
  »!ضؤن شيت وا دةلوص؟.. تؤ شصت بووي«
  »!ارص با بزامنج «-
 ».بؤين خوصن طورطت وةدوا دةخا! ثياوي ضاك «-
 »..ثلةكان ئةوةش دةزامن، بةآلم لةطةپ طورطةكان باشتر ثصك دصم تا لةطةپ خاوةن «-

لة نةكاو جوامصر . جارصكي تر تةقةي ددانةكاين ثريةمصرد بةرز بوويةوة و دةنطي كةوتة هةنسكةبرِكص
  : ثريةمصرد نيوةطيانصكي هاتةوة بةر و طويت.قةپةمبازدي دا و لة ئامصزي طرت

  ».خوات لةطةپ«
بپص، زيندوو مبصنم رِاسثصريت  وكارصكت هةية كة دةتوانن هةوپي رِزطار بوونت بدةن، ثصم ئةطةر كةس «-

  ».دةطةيةمن
ثريةمصرد وةها لة ثص كةوتبوو كة ئيتر لة مةبةسيت جوامصر نةدةطةيي، تةنانةت دةتطوت وشةكاين زماين 

  ..بة نزطةرة هةندص وشةي دركاند كة بؤ جوامصر رِوون نةبوون. اكيشي لة بري ضووةتةوةزطم
  »..درةن..درةن..درةن.. زؤر.. برا..بر..بر.. نا«:

ناپةي كورت و خنكاوي لة تاريكان و سةرماي طةوةرِدا . لةم كاتةدا جوامصر سةري بة كاري خؤيةوة بوو
ئةجمار زرِةي كؤ كردنةوة و وةالناين . كي بةهصزي نةناسراوومرِة لةطةپ بوونةوةرص دةتطوت دةنطي مشت

جوامصر خةريك بوو لةسةر ثصية ساغةكةي رِاوةستص، كة ثةجنةكاين ثريةمصرد . ئاپقةكاين زجنري هةپسا
  .جومطةي دةستيان طرت و كصشايان

  »...زارا... ناوي كضةكةم زاراية«:
تا سصبةري جوامصر كة دةشةيل و دوور . ندين دؤعاتوند لة ئامصزي طرت و بةريدا و دةسيت كرد بة خوص

  . دةكةوتةوة، لة دةرطاي طةوةرِدا توايةوة، دؤعاي ثريةمصرد درصذةي هةبوو
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