
  !ی باوکم که ھوتله
  الل قادر جه/ن

  
رکوک  که یری شار نته سه  ی باوکم له که ھوتله

یانیان  ل باوکم به گه له  مندالییه وه ر له ھه ،بوو
ک  یه سته ده  ئوارانش به  که چووین بۆ ھۆتله ده

ژیانکی . ماڵ  وه ڕایینه گه رم و خواردن ده نانی گه
  .بوو ئارام و خۆشمان ھه

م  که وره چوار براو چوار خوشک بووین برا گه  ئمه
من . وانیترش قوتابی بوون  یخوند ئه دانشگا ده  له
بوو  کی خۆشمان ھه ندییه یوه ل باوکم په گه له

ش زۆرانبازیمان  وه ماله  کرد له ل ده گه م له گالته
  .کرد ده
کم نوستبووم وشی با باوه  کی زوو له یانیه به

لس و بۆنی نانی  و ھه خه  ڕووان بووم له چاوه
الم باوکم  به ،لسم دوای ھه  م  منیش به یانی بکه به

قی سنگم  ران بۆنی ئارهک جا کرد وه ی نه جووله
بینیم   وه دا چاووم کرده ده ی نه ناسه ھیچ ھه کرد 

ستم بۆ لووتی برد  ده  وکی قورسدایه خه  باوکم له
م  باوکم  ل که گه ک جاران یاری له م وهدانیشتم ویسترسینگی  سه  چوومه  جووله  مدا ھیچ نه ختکه

دایکم   م کاته بوو زۆر ترسام ھاوارم کرد له المی نه وه کات بۆکسکم لدا زانی فلم لدهوام  جووله نه
خوشک و   ش کرد به باوه کانی باری و منی له چاوه  کی باوکمی کرد فرمسک لهیر ھات و سه

  .!………………ن باوکتان  بانگ کهال  مه بۆن: نمی وتابراک
  وه لس و پکه و ھه خه  وڕووانبووم له ر چاوه کم مردب ھهاوکرد ب ده ڕم نه ناو فیزاح و گریاندا باوه له

ک  یانییه موو به ھه ! زانی چییه ده قورئان خوندنم نه و   تازییهرگ و مردن و مه. بچین بۆ ھوتل
ست  تا ئستا ھه  وه و ڕۆژه له. م ل که گه ڕی له ن و تۆزک شهلمس و ھه خه ڕووانبووم باوکم له چاوه

  !م که نیایی ده ته  به
  

و برا   وه رزکرایه نگی به مالمان ده فزوین و مۆسیقاو گۆرانی له له رچوو ته سه ند مانگکی به چه
  م له ک یاری که ره هل منداالنی گ گه زانی له مده ستۆ منیش نه ئه  ی گرته که کاروباری ھوتلهم  که وره گه
  .ژیام یال و یادی باوکم ده خه
ستی پکرد برا  مالمان ده ڕ و جون له نگ و شه ده  نگه ی باوکم جی ھشتووین ده وه و ڕۆژه له
ر  سه ڕیان له شه برد براکانم بوو به سالکی نه. کرد موومانی دارکاری ده بوو ھه م جار ھه که وره گه
ک جاران میوان بۆی  وێ وه رجی ده و خه  کۆنه  که لهیگووت ھۆت م ده که وره گهبرا . ی ھۆتل له سه مه

  .ت نایه



  که لی چووم بۆ ھۆتله گه کجار له ماڵ، من یه  وه ڕایه گه رخۆشی ده سه م به که وره ی کات برا گه زۆربه
ردانی  سه. شی گۆڕابوو که ت بۆنه نانه ته  وه مناسییه پیس و پۆخلییا نه  ی باوکمدا له که ژووره رم له سه

  جوجک: شی کردم وتی باوه ی تورکمان بوو له که نه خاوه  م کرد که که نیشت ھۆتله ی ته که چشتخانه
  ..……بان بوو باوکت پیاوکی میھره  نده چه.  بوویته  وره تۆ گه

باخ و   پ له الیکیم م ژنی ھنا  که وره برا گه. شت نیترم مالیان جھام براک که وره ڕقی برا گه  له
 زانی  ڕاست ده وی به گرد و ئه دهمی  که وره پشتی براگه  میشه ھه  دایکم که. بۆخۆی دروستکرد باخاتی

ورا  مانده نه  ویست بۆیه موان خۆشتر ده ھه  مانی له که وره دایکمان برا گه  ستمان کردبوو که ش ھه ئمه
  .ین باسی که  راپه خه  به
ئاسمان   ت نان به ی ئابووری و گرانی بوو مرۆڤ بۆ بۆنی گۆشت و له و ئابلوقهعس  به می رده سه 

  !ڕزگارییانبت  م گرانییه تا لهرگرن  شی میراتی وه م کرد به که وره براگه  براکانم داوایان له. چوو ده
کی  سا کابرایهتر  من له .گوی گا نووستوون   له  ر ئوه گه میراتی چی ؟ مه   :   م وتی که وره برا گه

  ناوی کورد بمن؟  ھیچ شت ناب به  م شاره ر نازانن له گه مه. ریک شه  کردۆته عسیم بی به ره عه
  بوو؟ ناوی چی ده  تکردایه ر نه گه ئه. قلی  تۆ شتی و ب عه: براکانم 

  !کرد حجزیان ده:  وره براگه
  !عس نامن تا حزبی به تا ھه ؟ خۆ ھهن  جا با حجزی بکه: نم  براکا

  ی بژین؟چ ی به ئه:   رهو  گهبرا
                      ت له م ھۆتله تۆ ئه. ژین ق ده ڕه  نانه  به  ئمه  نییه  وه ئه. ی  که ی ده فته تۆ بۆخۆت سه: براکانم   

  !گونت  ستمان به ش ده ژی ئمه ک پاشا ده و وه  بۆ خۆت فرۆشتووته. ستماندا ده
  !ن  که ی زیاد مه قسه:   وره براگه

ت                             مه الم ئه ی به گرتشمان بده ستت دێ به ده  له. یت که مان ل ده شه ڕه زانم ھه ده: براکانم   
  !رناچ سه ل به

  . عس تا ڕووخانی به وامبوو ھه رده به  میشه ی براکانم ھه م مشت و مه ئه
  .م که وره ریکی براگه عسی شه عس من و براکانم چووین بۆ کوشتنی کابرای به ووخانی بهل ڕ گه له

  ڕی برا کوژییه م شه فرۆشین با له ده  که ھوتلهترسا گوتی   ش له وره و ڕایکردبوو برا گه وادیاربوو ئه
  !ڕزگارمان بت

  .ست  ده  بگرمه  که رکی ھوتله ند سالک ئه من چه  فرۆشتنی ، ڕازیم کردن که  بووم به من ڕازی نه
  

دووام  ھاتن به ژیان جارجار ده ئاشتی ده  ل مال و مندالی خۆیان به گه براکانم کاسبی خۆیان کرد و له
( وه ی           و ڕۆژه الم له چووین به سیف و دوکان ده و مه ره ی کات به زۆربه. یران چووین بۆ سه ده
  !ما وقی دوورترم نه نجیر زیاتر زه ھه ره قه  کرد چیتر له  غه ده هق) رکوکیان می ئوتۆمبیلی که قه ڕه
  
  ستم  ده کی دا به یه ب ھاتوو نامه ره بووم کابرای عه  که ھۆتلهی  وه رقالی جوان کردن و ڕازاندنه سه 

قلیم کوردستان  من  غدا و ئه تی به تی و ئاشتی حکومه ژر دروشمی برایه  له: تییایدا نوسرابوو 
  . ناوی منه  به  م ھوتله یاسا ئه  به  وه وته شیخۆم ده به

ڕووخسارم زانی دلم   چووم کابرای تورکمان به  که و چشتخانه ره م  به مزانی چیبکه نگ بووم نه دلته
  ؟ ھا جووجک چیبووه: ی پرسیم   نگه ته



وان  ئه.  چی ڕوویداوه  باس کرد کهبانگی براکانم کرد بۆیانم  . کم خوارد نیا چایه ته  وه دایه هالمیم ن وه
ئمزای   جیاتی ئمه  له  وره برا گه  ناوی باوکمانه  پاشان تاپۆی به  ، ۆر کراوهز   به  مه گوتیان ئه

  ! کردووه
  .کرا موو فایلک ده ستکاری ھه عس ده می به رده سه  له: منیش گوتم 
مووی  ھه  به  قله رووات ته ستم ده ب من ده همت ن خه: وتی. م ئاگادار کرد  که وره برا گه پاشان چووم

  .م  ده ده
وی  سئوولوکان زه ل مه گه ڕۆیشت ئستاش له ستی ده عس ده نی به مه زه  کرد له م ڕاستی ده که وره برا گه

  .میلیونر   ته فرۆشن بوونه لکی ده خه  ر به ھه و  دنیایان داگیر کردووه
  
و  وه قیه ئوتمبیلک ته  که م ھوتله رده به پکا ڕۆژک له  له. ند مانگکی پچوو چه  یه م کشه ئه

  .   وه  خواره  ی ھنایه که کی ھوتله الیه
ستمان تچوو  ده  بوو نه مان ھه پاره  ش نه ئمه. وامبوو  رده شار به  کان له وه قینه ته  وه و ڕۆژه له

ک  ربازگایه سه  ی له وه ک ئه کۆنکریت گرت وهسیم و   یمان به وره نیا چوارده ته . وه ینه چاککه  که ھوتله
  ن؟ که رمان ده ده قه  کن یاری به  وانه نازانم ئه .بین

سکی  ک که وه  م شاره منیش له. کان کوییه  ی کۆتره ھالنه  ته بووه  کی لھاتووه الوه ک که ئستا وه
  !ن ی باوکم بکه که ھوتلهردانی  بچین سه با: لم خۆم ده م به وه بۆ دلدانه . وه سووڕمه نامۆ ده

       
  
  
  


