
ئـــه وه  یه که میـــن جار بـــوو کتبـــی (ھه تاو)ی 

ھاوسه رم له  دوای چاپکردنی بخونمه وه ، من ھه میشه  

کتبه کانی ئه وم له  پش چاپکردنی ده خونده وه ، بۆ 

ئه وه ی ئه گه ر ســـه رنجکم له  ناوه ڕۆکه که ی ھه بت، 

پی بم و گفتوگۆی له ســـه ر بکه یـــن. کتبی ئه م 

جاره یـــان و ئه و چیرۆکه  پ له  ڕاز و نیازه ، که  دوای 

چاپکردنی پشکه شی کردم، خوندمه وه  و سه رسامی 

ئه و ھه موو تیژه وه تیر و جه ربه زه یی و نھنی و ھمایانه  

بووم که  له  نو که سایه تی پاه وانه  سه ره کییه کانیدا 

کۆبوبوویه وه . دوای خوندنه وه ی، به  سه رســـامییه وه  

چوومه  الی و پم گووت:

-ده زانی له  نو ھه ر یه کک له  وشه کانیدا ھه ست 

بـــه  ھه بوونی خۆم ده که م. ھه ســـت ده کـــه م له  نو 

ھه ر کۆدکدا، ھـــه ر ھمایه کدا، ھه ر مه ته کدا منت 

داناوه ! ھه ســـت ده که م باســـی ئه ودیووی ژیانی من 

ده که ی! ھه ست ده که م، ده ته وێ خۆت ڕابنی له گه ڵ 

ئه ودیووی بوونم. 

(ھه تاو) بـــه  زه رده خه نه یه کـــی خه ماوییه وه ، به  

قووتریـــن ســـه رنج، وه ک ئه وه ی دواســـه رنج بت، 

ته ماشـــای نو چاوه کانمی کـــرد و وه ک ئه وه ی پم 

بت چاک لـــه  ھماکان تده گه یت. ســـه رنجه که ی 

ھنده  قووڵ بوو، ھه ســـتم ده کرد ده یه وێ له  میانه ی 

ھه فین له  ئاته شگه وه 

مه ھاباد قه ره داغی - سه مه د ئه حمه د  



ســـۆماییه کانی بیناییمـــه وه ، ناخـــی ده روونم وردتر 

ببینت. ماوه یه کیش بوو که متر ســـه رنجی وا قووی 

ده دام، ھه ستم ده کرد ئه و ھه ستی من و نھنییه کانی 

نو نه ســـتی مـــن ده خونته وه . که  کتبه که شـــیم 

خونـــده وه ، ئیدی به  ته واوه تـــی زانیم که  ده رکی به  

نادیارـــک کردووه  کـــه  له  توکانی نه ســـتی خۆمدا 

حه شارم دابوو. وام شـــاردبووه وه  خۆشم نه مده زانی 

 ده مزانی ده ب به  ته واوی ئه وه یه  که  ڕوویـــدا، وه ل

شـــتک ھه ر رووبدات. ماوه یه ک بوو ده یویست خۆی 

لـــه  ســـه رنجدانم بپارزێ و ده یویســـت خۆی له گه ڵ 

دیارنه مانم ڕابن. منیش له  الی خۆمه وه  ھه وم ده دا 

ته نھـــا به  گیان ئه و بدونـــم و ئیدی که متر و که متر 

به  زمانی جه سته  بدوین، تا به  ته واوی فری ھه موو 

کۆده کانـــی زمانی ڕۆحی یه کتری ببین. کچه که شـــم، 

کچه  تاقانه که شم، که  ھه ر له  ساوایه تییه وه  ھه ستم به  

زرنگی و ھه ستیارییه که ی ده کرد، ئه ویش له وه تی من 

و دایکی ده رکمان به  نزیکبوونه وه ی ســـه عات سفری 

کۆچه که م کردبوو، شـــتی وا ســـه یری ده گووت، به  

ناڕاسته وخۆ خۆئاماده کردن بوو بۆ ئه و پشھاته . که  

له فۆکه خانه  (شـــانتی) و (ھه تاوم) به ڕخست، پم 

گووت:

-(شانتی)گیان، زۆر زۆرم خۆش ده وی، ئه گه ر زۆر 

زۆر له  خۆم بکه م، ته نھا دوو ھه فته  ده توانم به رگه ی 

دووریت بگرم. (ھه تاو) گیان، ده زانم سه فه ره که تان 

یه ک مانگه ، به م من ته نھا دوو ھه فته  ده توانم دوور 

بم لتانه وه  نه ک زیاتر. به  نیازی دیدار.

(ھه تاو) و (شانتی) ڕووانینکی وا تیان ڕووانیم، 

وه ک ئـــه وه ی ئه وانیـــش ھه مان نیـــاز و ڕازی من به  

ورده کارییه  نادییاره کانیشـــیه وه  له  ده روونیاندا په نگ 

بخواته وه  و نه ورن ده ریببن. ھه ردووکیان پکه وه  و 

به  ئاوازی جه ختکردنه وه  له ســـه ر دیداری ھه میشه یی 

پاش دوو ھه فته ی ئاینده ، به  ده م ماچی شیرینه وه ، 

که  له  دواماچی ژووانی ئه به دی بچت، گوتیان.

-به  نیازی دیدار.

که  یه که م زه نگی ته له فۆنم لدا، (ھه تاو) وه می 

دایـــه وه  و گووتی: ھا، ئه وه تا یه ک چرکه یه  له  فۆکه  

دابه زیووین و ئســـتا له  (ستۆکھۆم)ین، ئه و شاره ی 

که  تۆ ناوت ناوه  (شاری خوودا).

ڕاسته ، وابوو، که  به نو ئه و دارستان و شه قامانه یدا 

ده ســـوڕاینه وه  و ئه و پاکی و جوانی و ڕکوپکییه ی 

سه رنجی ڕاده کشاین، (ھه تاو) ده یگووت:

-ده زانی (ھه گورد) ھه ســـت ده که م ئه م شـــاره  

نھنـــی ڕۆحی منـــی تدا حه شـــاردراوه . ده زانی که  

مندابووم خه وکم دی له  شـــون بووم نه مده زانی 

کویه ، که  به یانی ھه ســـتام و بـــۆ دایکم ورده کاری 

شونه که م گایه وه ، دایکم گووتی : کچم تۆ به ھه شتت 

لـــه  خه وا دیووه ، ئه وه ی تـــۆ دیووته  خودا به  ھه موو 

که ســـکی نادا، ته نھا به  ئه ولیـــا و پغه مبه ره کانی 

ده دا. ئـــه و خـــه وه م ھه رگیز له بیر نه چـــووه وه ، که  

یه که م جار ھاتم بۆ (ســـتۆکھۆم)، چرکه کانی ئه وه ڵ 

خه ونه که م بیرکه وته وه  و ته واوی ورده کاری شـــونی 

ناو خه ونه که می تدا بوو.

-(ھه تاو) به  ڕاســـتیش ئه م شونه  پاک و جوان 

و ڕکوپکـــه  شـــاری خوودایه . منیش ھه ســـتکی 

خۆشه ویســـتی بئه ندازه م بۆ ئه م شـــونه  ھه یه . نه  

(زوریخ) و نه  (موینشن) و نه  (برن) و نه  (به رلین)، 

نه  (له نـــده ن) و نه  (ڤییه نا)، نه  (بروکســـل) و نه  

(ئه مســـتردام) و نه  (کۆپنھاگن) و نه  (ئۆسلۆ) و نه  

(ھلسنکی)، ھنده ی ئره  ســـه رنجیان ڕانه کشاوم 

ئه گه رچی ئه وانیش ھه موو جوانن.

-(ھه گـــورد)، ئه وه ی مـــن و تۆی به م شـــاره  

به ســـتۆته وه  نھنییه که  لـــه  ڕۆحماندایه ، ھه مان ئه و 

نھنییه ی که  ڕۆحمانی به  شونکی دیکه وه  گرداوه  

و که مه ندکشمان ده کات.

-(کوردســـتان) به ـــ ئـــه و شـــونه ی کـــه  له  

ھیچ شـــونک ناچ! بـــه  تایبه ت شـــاره که م، که  

چلوچوارســـاه  له  نـــو ئه م دنیایـــه دام و گیرۆده ی 

عه شقی ئاگره که یم.

-(ھه گورد) تۆ بۆچی ئه وه نـــده  به  که رکوکه وه  

په یوه ســـتی؟ بۆ ھنـــده  حه ز ده کـــه ی بچینه وه  له  

(که رکـــوک) بژین؟ تۆ ده ی ئاگرپه رســـتی ھنده  

ســـوکناییت به  (باوه گوڕگوڕ) و (چه مبۆر) دته وه . 



تۆ ھه ب و نه ب دۆنکی ژیانت له گه ڵ (زه رده شـــت)

دا به سه ر بردووه . تۆ ته واو په یامه که ی (زه رده شت) 

په یه وی ده که یت. ئستاش په یامه که ی (زه رده شت) 

ده گه یه نیت.

-بیری باش، وته ی باش، کرداری باش.

-زۆر که س ئه م وتانه  ده نه وه ، به م که م که س 

په یـــه وی ده که ن. گرنگی تـــۆ له وه دایه  که  پیاده ی 

ده که یت، که  په خشـــی ده که یتـــه وه . تۆ پیاوکی له  

ئاوریشم.

-تۆش ژنکی له  تیشک.

-پـــم ب نھنی عه شـــقی تۆ به  ئاگـــره وه ، به  

(باوه گوڕگوڕ)ه وه  چییه ؟ ئه وه تا له  منیشـــدا تیشک 

ده بینی، ھه ر خۆشت ناوی (ھه تاو)ت بۆ ھه بژاردم. 

-ده ش به  وشه  وه می ئه و پرسیاره ت نه ده مه وه ، 

به  ھه وســـتک، به  ڕووداوک، به  کاره ســـاتک، له  

ئاینده یه کی نزیکدا، ده ش دووساڵ زیاتر نه خایه نت، 

وه می ئه و پرسیاره ت ده ده مه وه .

که  زه نگـــی دووه مم بۆ (ھه تاو) لـــدا، گووتی: 

ئه وه  له  ته کســـییه که  دابه زین و چووینه  ئه و ژووره ی 

کـــه  بۆ مانگک به کرمان گرتـــووه . ژوورکی پاک و 

جوانـــه  و کۆمپیوته ر و ئینته رنتیشـــی تدایه . زوو 

زوو ئیمه یلمان بۆ بکه  و با ئـــاگاداری ھه واه کانمان 

بیـــت و ئـــاگاداری ھه واه کانت بیـــن. بیرت نه چت 

ھه وای کوردستانم بۆ بنووسی. تۆش ئاگات له  خۆت 

بت، (که رکوک) خه تـــه ره  و نه چیته  ناوچه  عه ره ب 

و تورکمان نشـــینه کان. ســـوم بگه یه نه  ھاوڕیانی 

ڕۆژنامه که ت.

ھه موو چرکه یـــه ک پم خۆش بوو ته له فۆنیان بۆ 

بکـــه م و له گه ڵ (شـــانتی) و دایکی بدوم، ســـیه م 

ته له فۆنم له  ھه مان ڕۆژی گه یشـــتنیان کرد و شانتی 

زۆر خۆشـــحاڵ بوو، ده یگووت بابه  بۆخۆم تر مه له  

ده کـــه م، منیش به  دایکیم گووت له  ماڵ دامه نیشـــن 

و بۆخۆتان ھه رکوێ خۆشـــه  بچن و (شـــانتی) کام 

ده ریاچه ی پخۆشه  بیبه  بۆ مه له . 

سبه ین بۆ به یانیباش، ته له فۆنم کرده وه  و ھه تاو 

پـــی گووتم: تۆ گووتت ته نھـــا دوو ھه فته  به رگه ی 

دووریتـــان ده گرم، به م وا دیـــاره  دووڕۆژیش به رگه  

ناگریـــت، خۆزگـــه  له گه مان ھاتبـــای، نازانم بۆچی 

ئه مجاره  وایلھات له یه کتر داببین و پکه وه  نه یه ین. 

پم گووت با له گه ڵ شانتی قسه  بکه م: 

-ھه لوو (شانتی) گیان، چۆنی ده که ی بابه ؟

-زۆر باشـــم، به م بابه،  دایه  نامبا بۆ مه له وانی، 

ئه  ئه مۆ بارانه ، پی ب با بارانیش بت، حه زم 

لیه  مه له  بکه م.

-پی ده م ئه گه ر به فریش ببارت ھه ر بتبات. 

...ی بپ ده  ئه وه تا ته له فۆنه که ی ده ده م-

*

که  دواتر ته له فۆنم کرده وه ، (شانتی) شپه شپ 

لـــه  نو ئاوه کـــه دا یاری ده کـــرد و ده خه نییه وه و به  

چاوی ھه ستم خۆشی و ھه سته  شیرینه که یم ده بینی. 

ئه و ھنده  نوقمی خۆشـــی و سیحری ئاوه که  بووبوو، 

نه مویست له و خۆشـــییه  دایبم، ته نھا له گه ڵ دایکی 

دووام. (ھه تـــاو) ئه مجاره ش به  ڕســـته ی (ئاگاداری 

خۆت به) کۆتایی به  ته له فۆنه که  ھنا. 

*

دوو ھه فته که  خه ریک بوو کۆتایی بت، ھاوڕکانم 

ده یانزانی (ھه تاو) و (شانتی) له  سه فه رن و بیریان 

ده که م. به م که ســـیان نه یانده زانی که  چۆن و چه ند 

بیریـــان ده که م. له  ناخما زه نگک به رده وام ئاگاداری 

ده کردمه وه  که  له  ســـه عات سفر نزیک ده بیته وه . له و 

ماوه یـــه دا که  یه کجار زۆر بیرم ده کردن، جگه ره شـــم 

زۆر ده کشـــا. شه وه که ی که  جگه ره که م کوژانده وه  و 

بیری ساته کانی له دایکبوونی شانتیم که وته وه ، گک 

 ی باوه گوڕگوڕی په  گله  ده روونم به ربـــوو، مه حا

بگات. له ناو ژووری مندابووندا باوه شـــم به  (ھه تاو)

دا کردبـــوو که  چه ند ســـه عاتک بوو به  ده م ژانکی 

پیرۆزه وه  ده یناند. دوا ســـاته کانی ژانه که ی ھنده  

ســـه خت بوو، که  ئیدی به رگه ی نه گـــرت و ده گریا. 

به م که  ده شـــگریا به  بده نگی ده گریـــا. ده مزانی 

پی شـــه رمه  بگری و ده مزانی له و ساته  پ له  ژانه دا 

ئه شـــکه نجه کانی زیندانی بیر ده که وتـــه وه . له  دوا 

چرکه دا، ته ماشـــایه کی پ له  نھنی و خۆشه ویستی 



قووی کردم و گووتی: 

-(ھه گورد) ته واو، به رگه  ناگرم، ده مرم!

-قسه ی وا مه که ! تۆ ھه رگیز نامری!

-ناتوانم، زۆر سه خته ، ژانه که م زۆر سه خته !

-(ھه تاو) ئه م ژانه  پیرۆزه ، ھه ر ئستا منداکمان 

ده بـــت، خۆت ناوی بن، حـــه ز ده که ی ناوی بنین 

چی؟

-(شاکار).

ده ســـتم له  ژر ســـه ریا بـــوو، ده مم لـــه  نزیک 

گویه وه  بوو، قســـه م بۆی ده کرد و دیم ده دایه وه  و 

جارجاریش نه رمه  ماچم ده کرد. نیو خوله کی نه خایاند 

له  دوای ناونانی، (شـــاکار) ھاته  دنیاوه . په رستاره  

فریشته ئاساکه  ھه ر به  ڕووتی و به  ھاوڕێ منداه که وه  

شاکاری دایه  ده ستم، گووتی: ئه م کچه  چه ند جوانه  

ده ی فریشـــته یه ، من فریشـــته یه کم ھه یه  زۆر له م 

ساوایه  ده چت ناوی (شانتی)یه . ئیدی (شانتی) بوو 

به  نازناوی (شـــاکار)ی کچمان و الی خۆشمان زیاتر 

له  فریشـــته یه ک ده چوو، نه ک له  مـــرۆڤ. یه که مین 

ماچی من کردم و ئینجا له ســـه ر سنگی دایکی دامنا. 

(ھه تاو)یش ماچی کرد و بروســـکه یه ک له  چاوه کانی 

تیشـــکی دایه وه ، بریسکانه وه یه ک پیشکی خۆریشی 

نه ده گه یشت. ھه ردووکمان به  سه رسامییه کی خۆشی 

ئامزه وه  له و موعجیزه یه مان ده ڕوانی که  په رییه که  و 

له  شوه ی ساوایه ک خۆی ده نون و بووه ته  مندای 

ئمه . ساتکی بئه ندازه  ناوازه  بوو، ساتک که  ئیدی 

من بووم به  باوک و ئه ویش به  دایک. 

باوکایه تـــی ھه ســـتکی نـــوێ بـــوو، له چرکه ی 

له دایکبوونـــی ئه و منداه وه  ئاوزانم بوو. ســـات به  

ســـات گه وره  ده بـــوو، وه ک نه مامکـــی به ژن زراڤی 

خۆشه ویســـتی بای ده کرد و تا ده ھات زیاتر به ره و 

ئاســـۆ بندی ده کردمه وه . که  ئـــه و یادگارییه م بیر 

که وتـــه وه ، به  بده نگی و ب ئه وه ی ھه ســـت بکه م، 

چه ندیـــن ڕیزه  فرمســـک به الچاوه کانمـــدا ھاتبووه  

خـــواره وه  و ســـه رینه که می خوســـاندبوو. ویســـتم 

ته له فۆن بکه م، په شـــیمان بوومه وه  و گووتم ئســـتا 

ئه وان نووســـتوون و له  شـــیرین خه ودان، با خه ویان 

نه زڕنم. 

زه نگه که  ھه راســـانی کردبـــووم و ده یگووت دوو 

ھه فته که  دوو کاتژمری ماوه . چوومه  سه ر کاره که م و 

ئه و ڕۆژه  له  نو ژووری سه رنووسه ردا کۆبوونه وه مان 

ھه بوو. له به ر ده نگـــی زه نگه که ی ناوه وه م، ئاگام له  

گفتوگۆی نـــو کۆبوونه وه که  نه مابوو. (شـــوان) به  

کامیراکـــه ی ونه یه ک و دووان و ســـیانی گرتم، پم 

گووت:

 نه م ده گری، بۆ ســـبه ینئه وه  بـــۆ ئه وه نده  و-

لـــه  ڕۆژنامـــه  بـــوی ده که یتـــه وه ، یان بـــۆ کۆڕی 

ماته مینییه که متانه .

(شـــوان) پکه نی، منیش بۆ ئه وه ی ده نگه که ی 

ناخم نه یه ته  ده ره وه ، ده ستم به  پکه نین کرد و مژم 

له  جگه ره که م ده دا. سه رنووسه ری ڕۆژنامه که مان، تا 

بی تووڕه ، به م تا دڵ بخوازێ دپاک و سه رڕاست 

و قسه له ڕوو بوو. دوکه ی جگه ره که م بزاری کردبوو، 

بۆیه  یه کسه ر و به  ب پچ و په نا گووتی:

-ئـــای (ھه گـــورد) ده  تووخـــوا به ســـه ، ئه م 

جگه ره یه  چی بوو نه بایه وه ، خۆ به  دوکه ی جگه ره  

ده مانکوژی. 

زه نگه که  زۆر بند لـــی دا، دوو مژم لی دابوو، 

جگه ره که م له  نو ته په که که دا کوژانده وه  و نه مزانی 

وه می سه رنووسه ر ده ده مه وه  یان به رسڤی زه نگه که ، 

گوتم:

-ئه مه  دوا جگه ره م بوو، ھـــا ئه ھا، ئیتر ھه رگیز 

جگه ره  ناکشم.

ئیدی له  دوای خامۆشکردنی جگه ره که وه  نه متوانی 

نـــاوی بنم زه نگ، چونکه  ده نگه کـــه ی له  ته قینه وه  

مه زنه که  ( بیگ بانـــگ)، ده چوو. ئه و بیگ بانگه ی، 

که  گتی خوقاند و ھه موو شـــتک له وه وه  ده ســـتی 

پکرد. له گه ڵ بیـــگ بانگه که دا، ئیدی من به رگه که م 

فدابوو، چووم له  ئاسمان و له  دووری و به رزی سه د 

مه ترکه وه  ده موانییه  ھه موو شتک. 

ھه موویان شـــه ژان و پرشـــی ئاگر و بارووت له  

په نجه ره کانه وه  ده ھاته  ژووره وه . (سه رنووســـه ر) و 

(شـــوان) و ھاوڕیانی ترم پیشـــکیان به رکه وتبوو، 



که چی ھاواریان ده کرد و ده یانگووت: کوڕینه  فریاکه ون 

وابزانم (ھه گورد) نه ماوه .

زۆر سه یر بوو به  المه وه  که  ھنده  به  ڕوونی ھه موو 

شـــتکی ئه و ڕووداوه  له سه ره وه وه  ده بینم و ته نانه ت 

ده یانبینم به دیار کشـــه که ی منه وه  دانیشـــتوون و 

په ژاره  له  چاویانه وه  ده بارت. سه رنووسه ر به  ده ستی 

ڕاســـتی ده ماری ده سته چه پی منی گرتبوو، تابزانت 

دم لده دات؟ (شـــوان) گوی نابوو به  سنگمه وه  تا 

بزان ھه ناســـه م ماوه . یه ککیـــان ده یگووت ماوه  و 

ئه ویتر ده یگووت نه ماوه . دیمه نی الشـــه که ی خۆم و 

په ژاره ی ھاوڕکانمم به جھشـــت، تـــا بزانم له والتر 

چی ده گـــوزه رێ. جاده که م بینی خه تانه  له  خونی 

به شـــه ر، ئاوڕی ڕاســـت و چه پی ئاسمانه که ی خۆمم 

دایه وه  بینیم چه ندین که سی دیکه ش وه کو من له تاو 

ئه و ته قینه وه  گه وره یه  و بۆ ئه وه ی نه مرن، زه مینیان 

جھشـــتووه  و به  ڕووتی، به  ب به رگی جه سته یان 

په نایان بۆ ئاســـمان بردووه . ھه موومـــان، ئه وانه ی 

ســـه ره وه  ڕووت بووین و به رگه کانی خۆمان ده بینی 

شـــل و شـــواو له و ناوه  که توون و خه تانی خون 

و قـــوڕن. به رگه که ی من ھه ر بـــاش بوو، ته نھا یه ک 

پارچه ی بچووکی به رکه وتبوو، که  له  ئاســـتی چه پی 

سه رسنگ، ڕک له  سه ر خورپه ی دم، دڕاوکی تدا 

بوو. ئه گه رچی ئه و ھه موو نه ھامه تییه م ده دی، که چی 

زۆر دشـــاد بووم به وه ی که  ڕۆحم سه المه ته  و ته نھا 

به رگی جه ســـته مه  که وتووه  و فـــێ دراوه  له و ناوه . 

ده مگووت به س نییه  خرا فریا که وتم بمه  ئاسمان. 

ھه ر ئه مبوالنس بوو ده ھات و پیان ده کرد له  کوژراو 

و بریندار. الشـــه که میان خســـته  نو مه یتخانه که ی 

نه خۆشخانه ی ئازادییه وه  و له پاڵ ھه شتا الشه ی تردا 

دایاننا. 

دیمه نی مه یتخانه که  ســـه یر و ســـامناک بوو، زۆر 

گوناھیش بـــوون ئه و به رگانه ی که  لـــه وێ فدران. 

من به  زه رده خه نه یه که وه  سوپاسی کشه که ی خۆمم 

کرد و پم گووت: چلو شه ش ساڵ، له  چه ندین وتی 

دنیابـــووم و تۆ ھه ر مای ڕۆحم بوویت و ســـوپاس 

کـــه  ئه و ماوه یه  به رگـــه ی ئازاره کانی منت گرت. من 

پم وابوو کشـــه کان له  جوگرافیادان، دواتر زانیم له  

مژووی ڕۆحماندان و لـــه  ئمه  جیانابنه وه . یه ک به  

یه ک جوگرافیاکانم به جده ھشـــت تا مژوویه کی تر 

بۆ خۆم دروســـت بکه م. له  که رکوکه وه  بۆ تاران، له  

ئرانه وه  بۆ پاکستان، له  دیمه شقه وه  بۆ به یروت، له  

ئه سته مبوه وه  بۆ بوخارست، له  برنه وه  بۆ به رلین، 

له  ڕۆماوه  بۆ ڤییه نا و دواتر بۆ چه ندین شـــونی تر 

و دواجاریش بۆ ســـتۆکھۆم و ئاکامیش بۆ که رکوک. 

دره نگ زانیم کشـــه کان لـــه  جوگرافیاکاندا نین و له  

نه خشـــه ی نه ســـتماندان و مـــژووی عه قمان لیان 

به رپرسیارن.

ھاتمه وه  ســـه ر ئاســـمانی مه یدانه که  و بینیم له  

جاران شلۆقتره . بینیم که س و کاری ھه رچی کوژراوه  

له وێ ده گرین و سنگی خۆیان ده کوتن. له ناو ئه وانه دا 

خوشـــکه مم دی کـــه  ئارامـــی له به ر بـــاوه  و له تاوا 

جله کانی خۆی له به ریدا پارچه پارچه  کردووه . که  به و 

شـــوه یه  بینیم زۆر خه مبار بووم، ھه ر ھاوارم ده کرد 

کـــه  بده نگ بت و نه گریت، ئه و گوی له  ده نگی من 

نه بوو. ھاوارم ده کرد ئه وه تام من لره م له  ئاســـمان، 

ئه وه ی که  کوژرا ته نھا جه ســـته که مه ، منی تدا نیم، 

من جه ســـته که مم به جھشتووه  و له ناوی نیم، به م 

مه خابن ئه و ده نگی منی ڕۆح، یان سه دای ڕۆحی منی 

نه ده بیست. 

ئه گه رچـــی له بیرم نه چووبووه نـــه وه ، به م له به ر 

گه وره یـــی ڕووداوه که  نه په رژام بچمـــه  کن (ھه تاو) 

و (شـــانتی) و بزانـــم له کن ئه وان چ باســـه  و چۆن 

ڕووبه رووی ئه م ڕووداوه  ده بنه وه . ئیدی دوو ھه فته که  

ته واو بوو بوو، منیش ڕۆحم له  زیندانی جه ســـته مدا 

ئازاد بوو بوو، ده متوانی به  چاوتروکانک بچمه  الیان 

و بیانبینم. به م ده ترسام ئه وانیش وه کو خوشکه که م 

نه مبینن و بگریه ن و شیوه ن بکه ن. بیرم که وته وه  که  

ھه تاو له  دوا چیرۆکی خۆی ڕک باســـی ئه م دۆخه ی 

کردووه ، دنیابوومه وه  که  ھه تاو له  زمانی ڕۆح تده گا 

و ده نگـــی زه نگی گیان ده بیســـت. بۆیـــه  بیارم دا 

ســـه رک له  الشه که م بده مه وه  و دوای ئه وه  بچم سه ر 

له  کچه  خۆشه ویسته که م و ھاوسه ره که م بده م که  له  



وتی خوودان.

لـــه  مه یتخانه که دا براکه مم بینـــی به کوڵ ده گری 

به ســـه رمدا و براڕۆ ده کات، دوای ئه و خوشکه زاکانم 

و خوشـــکانم. ده مزانی ده نگی من نابیســـتن، بۆیه  

بـــه  خه مبارییه وه  ته ماشـــام ده کردن و منیش له گه ڵ 

ئه واندا ده گریـــام. چاوی ھه موویان ببووه  ده ریایه کی 

مه نگ و به  سه رســـامییه وه  ده گریـــان و منیش زۆر 

گریام، به م من بۆ ئه وان ده گریام، چونکه  من ئازاد 

بووبووم و ئه وان ھشـــتا دیل بوون. ئه وان ھشـــتا 

گیرۆده ی ده ســـتی ژیان بوون، ژیانکـــی بھوده  له  

شـــارکدا که  له  تابووت ده چ. چ ئه سته مه  به  ڕۆح 

و کشـــه که یه وه  ھه رده م له  نـــو تابووتی نابووتدا 

بیت. بینیم الشـــه که یان شـــۆرده وه  و کفنیان کرد. 

خوشـــکه کانم ده گریان و ده یانویست کفنه که  بدڕنن 

تـــا ھیچ نه ب یه ک چرکه ی تـــر چاویان پم بکه وێ، 

که سانی دی ده ستیان ده گرتن و نه یانده ھشت نزیکی 

الشـــه که م بکه ون. ئینجا به ره و گۆڕســـتان کشـــه  

مردووه که یان به ڕێ خست، منیش ھه نگاو به  ھه نگاو 

له گه یان بـــووم و له و ســـه مه ره یه م ده ڕوانی که  له  

شاره که مدا ڕووده دات. یه ک به  یه ک الفیته  ڕه شه کانم 

خونـــده وه  که  له به ر ده رگای ماه کان و ســـه رکۆن 

و به رمزگـــه وت و سه رشـــه قامه کاندا داکوترابوون. له  

پ ناوی خۆمم خونـــده وه . نازانم بۆچی ڕاچه کیم، 

ئه گه رچی ده مزانی جه سته که  له  ھه وه ڵ چرکه ی بیگ 

بانگه که وه  مردووه . ده شـــ ئه و ڕاچه کینه  بۆ ئه وه  

بووبـــ که  زۆر به  ناھه قـــم ده زانی پش ئه وه ی نیو 

سه ده  بژیم، جه ســـته م مائاوایی لکردم و نه یتوانی 

 ی دیکه  به رگه م بگرێ. ھیچ نه بچوارسا ھیچ نه ب

تا پرۆژه کانم ته واو کردبا و ئه و کتبه ی که  ده مویست 

بینووسم ته واوم کردبا. یان ڕه نگه  ھۆی ئه وه  ب له به ر 

ته مه نی (شـــانتی) وا نیگه ران بم و لۆمه ی جه سته م 

بکه م که  نه یتوانی ھیچ نه ب تا ئه و کاته ی فریشته که م 

ھه ندێ گه وره  ده بت و ده یخه مه  ســـه ر سکه ی ژیان، 

جگه ی ڕۆحـــم بکاته وه . که  الفیته کـــه م خونده وه  

تۆزکی تر گریام. ته رمه که م به ره و گۆڕستان به سه ر 

شـــانی ئازیزانمه وه  بوو. کـــه س نه مابوو له  که س و 

کارم له وێ نه بت، چه ند ســـه یر بوو به المه وه ، کاتی 

زه ماوه نده که ی خۆم و (ھه تاو)م بیرکه وته وه ، له  الی 

ئمه  ته نھا له  شـــایی و له  شـــین ئـــاوا ھه موو خزم 

و خوش ده ســـته وایی ده که ن و ھاوبه شـــی ده که ن. 

جیاوازییه که ی ئه وه  بوو، له  شـــاییه که مدا پده که نین 

و له  شینه که مدا ده گریان. 

گه یشتینه  گۆڕســـتان، نازانم کوا فریاکه وتبوون 

گۆڕکـــی ئه وه نـــده  قـــووڵ ھه که نن، له و ســـاته دا 

پکه نینـــم به  کولتووری خۆمان ده ھات که  له  ھه موو 

شـــتکدا خاو و خلیچکن، که چی بۆ له گۆڕنانی مردوو 

ئه وه نـــده  گورج و گۆڵ و خـــران. له و کاته دا بیرکم 

بۆ ھات و له بـــه ر خۆمه وه  ده مگووت ھه ق وایه  کورد 

له گه ڵ ھه موو گه النی دیکه ی دنیا له  مردووناشـــتندا 

پشـــبک بکات و دنیام ده یباته وه . ھه ر ھنده ی 

بی یه ک، دوو، س، جه سته که میان به  خاک سپارد. 

له و ســـاته دا که  خاکه که یان به ســـه ردا ده کردم، زۆر 

ھه ســـتم به  ئارامی کرد، چه ند باشه  که  له  که رکوک 

نژرام. ئه مه  نیوه ی وه می پرسیاره که ی ھه تاو بوو، 

که  چه ندین جار ده یپرسی بۆ ئه وه نده  به  که رکوکه وه  

په یوه ســـتی و بـــۆ ھنده  حه ز ده کـــه ی له  که رکوک 

بژین. سه یره ، ئمه  ده ی بۆ مه رگ ده ژین، ھنده ی 

ئه وه ی بۆ ژیـــان بمرین. که  الویش بـــووم بیرم له و 

ده ســـته واژانه  ده کرده وه  که  فریان ده کردین و وایان 

ده کـــرد مه رگمان له  ال پیرۆزتر بت له  ژیان. من زوو 

ده رکـــم به  ھه ه ی ئه و بژه یه  کرد، بۆیه  ژیانم خۆش 

ده ویست. 

که  ته قینه که یان خونده وه  و ھه مووان فاتیحایان 

بۆ گیانم خوند، من له ســـه ره وه  چژکم پگه یشت. 

که  ئه وان گۆڕستانه که یان به  جھشت، منیش دوای 

تاوکی کورت ئه وم به  جھشت. چه ند چاکه  که  ئستا 

به چاوتروکانک ده گه مه  الیان و به  دیداریان ده گه م. 

ئه مه  کۆتایی دوو ھه فته که یه  و ده ب بیانبینم. ئه وم 

به جھشت و له  ستۆکھۆم خۆمم بینییه وه . مه خابن 

که  ھه ر خـــۆم خۆمم ده بینی و کـــه س نه یده بینیم. 

به م منیش مه به ســـتم له  ھاوســـه ره که م و کچه که م 

بوو، ده مزانی ھا ئســـتا، ھا ســـاتکی تر ھه وایان 



پده ده ن.

شـــانتی ته ماشـــای فیلمی کارتۆنـــی ده کرد له  

ژووره کـــه ی دیکه ، ھه تاویـــش دانیشـــتبوو به  دیار 

ته له فۆنه کـــه وه . ھه موو ڕۆژێ کاتژمر یانزه  ته له فۆنم 

ده کـــرد، دیار بـــوو له  دواکه وتنی مـــن نیگه ران بوو 

بوو. 

زه نگه که  لیـــدا، زۆر به  خرایـــی ته له فۆنه که ی 

ھه گـــرت و خرا گووتـــی: (ھه گـــورد)، ئه وه  بۆ 

دواکه وتی، چاوه ڕوانی ته له فۆنـــت بووم. به م خرا 

ده نگوڕه نگی گۆڕا و، ھاواری کرد: به  ڕاستیته ، که ی 

ته قینه وه  ڕووی داوه ؟ سه عات یانزه ؟ له  کوێ؟ چۆن؟ 

به  ڕاســـتیته  برینداره ؟ ڕاســـتم پ ب، ئه ی ئه گه ر 

برینداره  خۆی بۆ ته له فۆنی بۆ نه کردم. ده باشه ، بچۆ 

بۆ نه خۆشـــخانه  و خرا له وـــوه  ته له فۆنم بۆ بکه  و 

ته له فۆنه که  بده  ده ستی خۆی با قسه م له گه ڵ بکات، 

ئه گه ر به  ته نھا یه ک وشه ش بت، تا دنیابم.

ھه ستم به  له رزینی ھه موو جه سته ی (ھه تاو)کرد، 

مـــن له ناو ژووره که  بووم و نه یده بینیم. ته له فۆنه که ی 

داخســـت و به  کوڵ گریا، دراوســـکه یان ھاته  الی و 

لی پرسی چی ڕوویداوه ، ئه و به ده م قوپی گریانه وه  

ته نھا توانی وشه ی ته قینه وه  ده رببت.

کرایـــه وه ، ئه مجاره یـــان  دیســـانه وه  ته له فـــۆن 

ڕاســـتییه که یان پگـــووت: پویســـته  بیتـــه وه  بۆ 

کوردســـتان، مه خابن له  ته قینه وه کـــه دا (ھه گورد) 

گیانی له ده ست دا. له  ڕاستیدا ده بوایه  بن (ھه گورد) 

جه سته ی له  ده ستدا، چونکه  گیان له  ده ست نادرێ، 

ئه وه  جه ســـته یه  له  ده ســـت ده چ و له به ر چاو ون 

ده بـــ. (ھه تاو) خـــۆی ئه مه ی بـــاش ده زانی و له  

دواچیرۆکیدا به وردی گوزاره ی لکردووه ، ئیدی نازانم 

بـــۆ له و کاته دا ئه و ڕاســـتییه ی له بیرچووبووه  و ھه ر 

ده گریا و ھه ردووچاوی بووبووه  دوو گۆمی خون.

(شـــانتی) که  ھه ســـتی به  گریانـــی دایکی کرد، 

فیلمی کارتۆنی به جھشت و ھات و به  نیگه رانییه وه  

ده یپرسی دایه  چی بووه ، بۆ ده گرییه ی؟

-ده بـــ بگه ڕینه وه  بۆ کوردســـتان، ته له فۆنیان 

کرد، دایکم نه خۆشه  و ده ب بگه ڕینه وه .

-نا، ناگه ڕینه وه ، ئـــه ی تۆ نه تگووت یه ک مانگ 

لره  ده بین، ئستا دوو ھه فته یه  لره ین. ھشتا دوو 

ھه فته مان ماوه .

-ده بـــ بۆینه وه  کچی خۆم. تۆ بچۆ ته ماشـــای 

کارتۆن بکه ، تا تکیتی فۆکه کان جبه ج ده که م.

(ھه تـــاو) له  به ر فرمســـک چـــاوی نه یده بینی 

و نه یده زانـــی چی بکات. ته له فۆنی بۆ (کوســـتان)

ی ھاوڕی کرد: (کوســـتان) له  که رکوک ته قینه وه  

بووه  و ھه گورد کوژراوه ، ده ب سبه ین بگه ڕینه وه . 

تکایه  یارمه تیم بده  و تکیتی فۆکه که مان بۆ بگۆڕه . 

لـــه  ھه تاوک ده چوو ئاوا بووبـــ، په ژموورده  و 

شـــواو. به  بده نگی ده گریا تا (شـــانتی) ھه ســـت 

به  کاره ســـاته که  نـــه کات. منیش له نـــو ژووره که دا 

بـــه  نادیـــاری باوه شـــم پداکردبوو ماچـــم ده کرد و 

دخۆشـــیم ده دایه وه . ئه و ده مه ی که  من له باوه شـــم 

ده گـــرت به  کوتر ده گریا، دیار بـــوو یادگارییه کانی 

ســـه ره تای ئه وینداری بیرده که وته وه . حه سره ته کان 

و ئازاره کانی ژیانـــی نامۆیی و ژیانی دووره وتیمانی 

بیرده که وتـــه وه . نیوکاتژمری نه برد، ده ســـته یه ک 

لـــه  ھاوڕێ دســـۆزه کانی به  خۆشه ویســـتی خۆیان 

گه مارۆیان دا و ده ســـتیان کرده  ددانه وه ی. من له و 

کاته دا که  ئه وان له وێ بوون، دنیابوومه وه  که  له نو 

دسۆزه کانی خۆیه تی ژووره که م به جھشت و چووم 

بۆ الی (شـــانتی) و له  ته نیشـــتی دانیشتم و ده ستم 

له  ملی ئاند و پکه وه  ته ماشـــای فیلمی کارتۆنمان 

ده کرد..

ده بـــوو ســـبه ی بگه ڕنه وه  بۆ کوردســـتان و له  

پرســـه ی مندا دابنیشن. ئه و شه ش حه وت سه عاته ی 

که  مابوو، ھه رچی دۆست و ھاوڕمان له  (ستۆکھۆم) 

ھه بوو ھاتن بـــۆ الی (ھه تاو). شـــه و دره نگان که  

ھه مووان به  خه مناکییه وه  ئه ویان جھشـــت، ته نھا 

(ھه تاو) مایه وه، (شـــاکار)ی برده  ژووری نووســـتن 

و منیش له  گۆشـــه یه کی ژووره که  ته ماشام ده کردن، 

بـــه م ئه مجاره  (شـــانتی) وه ک شـــه وانی تر داوای 

داھنانـــی چیرۆککی نوی له  دایکی نه کرد. له  جی 

ئه وه  له  دایکی پرسی:



-دایـــه ، بۆچی ئه مـــۆ تۆ ئه وه نـــده  گریای؟ بۆ 

ھاوڕکانـــی تـــۆ و باوکم ھه موویـــان ھاتن بۆ الت و 

 ده ب ئه وانیـــش و تۆش ده گریان؟ بۆچی ســـبه ین

بۆینه وه  بۆ کوردســـتان، ئه ی تۆ نه تگووت مانگک 

لره  ده بین، ئستا دووھه فته یه  نه ک مانگک، ھشتا 

تر مه له م نه کردووه ؟

-(شـــانتی) گیان، من ده مه وت ڕاســـتییه کت بۆ 

بگمه وه  و باش گوێ له  دایه  بگره . 

-باشـــه ، ده ه زانم ده ب شـــتکم بـــۆ بگیته وه . 

سوپاس که  بۆم ده گیته وه .

-(شـــانتی) گیان، تۆ ته مه نت ھه شـــت ساه  و 

ھه ندێ شت ھه یه  له  داھاتوودا تی ده گه یت، به م زۆر 

شتیش ھه یه ، که  ئستاش ده توانی لی تبگه یت.

-ده  باشه  بۆم باس بکه ، دایه .

-تۆ ده زانی مرۆڤ ئه گه ر بشمرت، ڕۆحه که ی به  

زیندوویی ده منته وه  و ده چته  ئاسمان.

-ئم، ده زانم.

-ده بتـــه  ئه ســـتره  و بۆخـــۆی لـــه  ئاســـمان 

ده دره وشته وه .

-ئم، ده زانم مامۆستاکه شمان ئه وسا که  له  باخچه ی 

مندان بووین وای گووت.

-ئافه رین، که واته  ئستا ده زانی مردن چییه ؟

. به-

-ئه گه ر مرۆڤـــ دیاریش نه منـــت، ئه وه  ته نھا 

جه سته که یه تی نه ماوه ، ڕۆحه که ی له  ئاسمانه .

-دایه  که واته  ئه و ھه موو ئه ســـترانه ی ئاســـمان 

ڕۆحی ئه وانه ن که  مردوون.

-(شانتی)، له مه ودوا ئه گه ر من و تۆش بمانه وت 

بابه  ببینین ته ماشای ئاسمان ده که ین.

-بۆ؟! دایه .. بۆ باوکم مـــردووه ؟ ئه ی دون به  

ته له فۆن قسه مان له گه ڵ نه کرد؟ 

-ئه مۆ که ســـکی خۆکوژ له  نو لۆرییه کی گه وره  

خـــۆی ته قاندۆتـــه وه . ته قینه وه که  لـــه  (که رکوک) 

ڕووی داوه ، له و کاره ســـاته دا ســـه دان که سی تریش 

به رکه وتوون و بابه ش به رکه وتووه  و ته واوبووه .

-به  ڕاستی؟ باوکم ئســـتا مردووه ؟ که رکوکیش 

به و ته قینه وه یه  وران بووه ؟.!

(شـــانتی) ھه شت ساه  فرمســـکه کانی یه ک به  

دوای یـــه ک ھه ده وه ریـــن و ئه وه ی کـــه  ناڕه حه تی 

کـــردم مردنی خۆم نه بوو، ته نانـــه ت گریانه که ی ئه و 

فریشـــته ھه شت ساه  یه شـــم نه بوو، به کو پرسیاره  

مژووییه کانی بوو.

-دایه ، ئیدی قه ت بابه  نابینینه وه ؟

-کچم چـــۆن نایبینییه وه ، ئه ی باســـی ڕۆحم بۆ 

نه کـــردووی، له وانه یـــه  ئســـتا له نو ئـــه م ژووره دا 

له گه مان بت.

که  ئه م قســـه یه ی کـــرد، من پکه نیـــم و زانیم 

ھه ستی به  بوونم کردووه  له  نو ژووره که دا. (شانتی)

ش ھمنتر بووه وه  و به ئارامییه وه  ته ماشای بۆشایی 

ژووره کـــه ی ده کرد. ھه ردووکیـــان وه ک من بده نگ 

بوون و(شـــانتی) ھـــدی ھدی خـــه وی لکه وت و 

(ھه تاو)یش جاوه کانی لکنابوو، منیش وه ک فریشته  

به  دیار (ھه تاو) و فریشـــته که مه وه  دانیشـــتبووم و 

ته ماشـــام ده کردن. له وساوه ، ئیدی له  ھه موو کاتک 

و له  ھه موو شونکدا له گه یانم. زوو زووش سه ر له  

(که رکوک) ده ده مه وه . ئاخر (باوه گوڕگوڕ) ته واو له و 

ئاته شـــگه یه  ده چت، که  یه که مین په رستگای ڕۆحم 

بوو، له  یه که مین ســـوڕی ژیانمدا، ئـــه و ده مه ی که  

په یام ی خۆشه ویستیم به  سه رزه میندا ده به خشییه وه . 

 یم، به  بف چه ند شادمانم، که  له و ئاته شگه یه وه  ھه

ئه وه ی له خاچیش درابم! 


