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ئاپۆرایەكی گەورەی خەڵك ڕیزیان بەستبوو، لە چاوەڕوانیی ئەوەدابوون هەتا هەریەكەیان چیرۆكی ژیانی 
شەقامە  ئەو  ڕێكبخەن.  بارودۆخەكە  بۆئەوەی  ئەوەدابوون  هەوڵی  لە  پۆلیسەكانیش  بگێڕێتەوە،  خۆی 
گشتییەی بە تەنیشت ئاپارتمانی ئێزگەكەوە بوو، بە ڕووی جوڵەی ماشێنەكاندا داخرا، فرۆشیارە دەستگێڕو 
خۆی  تیرۆرستێك  كە  هەبوو  لەوە  زۆریش  ترسێكی  باڵوبوونەوە،  ناوەدا  بەو  گەڕۆكەكان  جگەرەفرۆشە 

بخزێنێتە نێو خەڵكەكەوەو هەموو ئەم چیرۆكانە بكاتە ئاوێتەیەك لە گۆشت و ئاگر.

سترانی بزن
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دهق

ئێزگەی )بیرەوەری( لە دوای كەوتنی دیكتاتۆرەوە 
كاركردنیشییەوە  سەرەتای  لە  هەر  دامەزرا، 
ڕێچكەیەكی  ئێزگەیە،  ئەو  بەڕێوەبەرانی 
دۆكیۆمێنتییان بۆ پرۆگرامەكانی دەستنیشانكردبوو، 
تیادا  گۆرانیی  نە  هەواڵەكان،  پانۆرامای  نە  ئیتر 
نەدەبیسترا، بە تەنهاو تەنها، راپۆرتی دۆكیۆمێنتی 
و ئەو بەرنامانەی هەڵكۆڵینیان لە ڕابوردووی واڵتدا 
دەكرد تیایدا پەخش دەكران. ئێزگەكە ناوبانگێكی 
فراوانی بەدەستهێنا. ئەویش دوای ئەوەی، هەواڵی 
باڵوكردەوە  نوێیان  بەرنامەیەكی  تۆماركردنی 
خۆیان(.  دەنگی  بە  )چیرۆكەكانیان  بەناونیشانی 
ڕوویان  لە هەموو الیەكی واڵتەوە،  ئاپۆرای خەڵك 
لە ئاپارتمانی ئێزگەكە كرد. بیرۆكەیەكی زۆر سادەو 
كۆمەڵە  ژیانی  چیرۆكی  هەڵبژاردنی  بوو:  ئاسان 
خەڵكێك و تۆماركردنیان بە دەنگی خاوەنەكانیان، 
بهێنرێت.  كەسەكان  راستەقینەی  ناوی  ئەوەی  بێ  
لێ  چیرۆكیان  سێ   باشترین  گوێگرەكان،  دواتر 
لە  بەنرخ  مادیی  خەاڵتێكی  دەكردو  دەستنیشان 

چاوەڕوانیاندابوو...
.....

دوای چەرمەسەرییەكی زۆر، هەرچۆنێك بوو  توانیم 
نێو  بگەمە  و  پڕبكەمەوە  خۆپااڵوتنەكە  فۆرمی 
ئاپارتمانی ئێزگەكە. بۆ زیاتر لە جارێكیش تووشی 
پیرو  قەرەباڵغییەكەوە.  بەهۆی  هاتم،  دەنگەدەنگ 
بێكار،  خوێندكارو  فەرمانبەرو  هەرزەكار،  و  گەنج 
ئەمانە هەموویان بۆ ئەوە هاتبوون هەتا چیرۆكەكانی 

ژیانیان بگێڕنەوە.. 
زیاتر لە چوار كاتژمێر، لەژێر بارانەكەدا چاوەڕێمان 
كرد. هەندێك لەوانەی كە هاتبوون نهێنیپارێز بوون، 
هەندێكیشیان شانازییان بە چیرۆكەكانی خۆیانەوە 

دەكرد. پیاوێكم بینی هەردوو قوڵی لەدەستدابوو، 
ڕیشە درێژەكەی لە ناوكی نزیكبووبووەوە. بەشێوەی 
پەیكەرێكی یۆنانی داخوراو، نغرۆی بیركردنەوەكانی 
گەنجە  ئەو  دڵەڕاوكێی  تێبینیی  بووبوو.  خۆی 
كە  شیوعییەك  بوو،  لەتەكیا  كە  كرد  قەشەنگەم 
بەعسدا ئەشكەنجە  زیندانەكانی  لە  لە حەفتاكاندا، 
درابوو، پێی وتم كە ئەو پیاوە ڕیش درێژە، چیرۆكێكی 
هێندە سەرنجڕاكێشی هەیە، دەشێت خەاڵت بەدەست 
خەاڵتەكە  بەدەستهێنانی  بۆ  ئەو  بەاڵم  بهێنێت. 
كە  ئەوەی  بەاڵم  شێتێكە،  بەتەنها  ئەو  نەهاتووە، 
لەتەكیا هاتووە، یەكێكە لە كەسە نزیكەكانی خۆی، 
مرخی لە خەاڵتەكە خۆشكردووە. ئەو پیاوە ڕیش 
پۆلیسخانە،  دەچێتە  ڕۆژێك  مامۆستایە،  درێژە 
بە  بدات  دراوسێكەی  لەسەر  هەواڵ  سكااڵو  هەتا 
پۆلیس، چونكە ئەو سەرقاڵی بازرگانیكردن بووە بە 
پۆلیسخانە  مۆزەخانە.  نێو  دزراوەكانی  شوێنەوارە 
مامۆستاش  هاوكارییە،  ئەو  بۆ  دەكەن  سوپاسی 
دەكات،  ئاسوودە  خۆی  ویژدانی  هەڵوێستەی  بەم 
پۆلیس  دەزگای  قوتابخانەكەی،  بۆ  دەگەڕێتەوە 
ڕاپۆرتێك بۆ وەزارەتی بەرگری بەرزدەكاتەوە، تیایدا 
باس لەوە دەكات كە ماڵی ئەو مامۆستایە، النەی 
خۆیان  پۆلیس  دەزگای  )قاعیدە(یە.  رێكخراوی 
هاوبەشی قاچاخچیی شوێنەوارەكە بوون، وەزارەتی 
بەرگری، ڕاپۆرتی خۆی ئاڕاستەی سوپای ئەمریكا 
دەكات، كە لەوكاتانەدا كۆپتەرەكانیان بە ئاسمانی 
ماڵەكەی  كۆپتەرەكان  دەسوڕانەوە،  بەغدادا  شاری 
و  منداڵی  چوار  لەگەڵ  ژنەكەی  دەكەن.  بۆردومان 
لە  تیایدا دەكوژرێن. مامۆستا  دایكە بەتەمەنەكەی 
مردن دەربازی دەبێت، بەاڵم عەقڵی لەكاردەكەوێت 

و هەردوو قۆڵی لەدەست دەدات...
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منیش وەك خۆم، زیاتر لە بیست چیرۆك لەسەرمدا، 
سەبارەت بە سااڵنی دوورودرێژی دیلێتیم لە ئێران، 
دەهەژێت. دڵنیابووم لەوەی كە النی كەم یەكێكیان 

بە هەقیقی، دەبێتە بۆمبی كێبڕكێكە. 
...

دواتر  ژوورەوە،  كردە  خەڵكیان  كۆمەڵە  یەكەم 
كە  لەوەی  ئاگاداركردەوە  دەرەوەیان  ئاپۆراكەی 
چیتر بۆ ئەمڕۆ داواكاریی بەشداریكردن وەرناگیرێت. 
هۆڵێكی  لە  دەبووین،  كەس  حەفتا  لە  زیاتر  ئێمە 
كۆلیژەكان  قوتابیانی  لە چێشتخانەی  كە  فراواندا، 
قاتێكی  كە  پیاوێك  دایاننیشاندین.  دەچوو، 
لەوەی  كردینەوە  ئاگاداری  لەبەردابوو،  كەشخەی 
بە  هەتا  دەگرین،  چیرۆك  دوو  له   گوێ  یەكەمجار 
سروشتی بەرنامەكە ئاشنا ببین. هەروەها باسی لە 
ڕێوشوێنە یاساییەكانی ئەو پەیماننامەیەش كرد، كە 

ئێمە لەگەڵ ئێزگەكەدا مۆری دەكەین.
...

بێدەنگی  خامۆشكران،  هێدی  هێدی  ڕووناكییەكان 
كێشا،  شوێنەدا  ئەو  بەسەر  باڵی  بەشێوەیەك 
دەتوت لەنێو هۆڵی سینەما دانیشتوین، زۆرێك لە 
لەنێو هەورێكی  بەشداربووان جگەرەكانیان پێكرد، 
گوێمان  نغرۆبووین.  سیگارەكاندا  دووكەڵی  چڕی 
ڕادێرا بۆ چیرۆكی ژنێكی گەنج، دەنگی ئەومان لە 
دەهاتە  خەوش  بێ   هۆڵەكەوە  گۆشەیەكی  هەموو 
بەرگوێ . گوێمان گرت له  گێڕانەوەی چیرۆكی مێردە 
پۆلیسەكەی، كە گروپێكی ئیسالمی لەكاتی شەڕی 
دەیڕفێنن.  دوورودرێژ  ماوەیەكی  بۆ  تایەفەگەریدا، 
بۆنكردوویی  بە  تەرمەكەی  بكوژەكان،  دواتر  چۆن 
ئەوكاتەی  بۆیان..  دەگەڕێننەوە  سەر  بێ   بە  و 
ڕووناكییەكان داگیرسانەوە و هۆڵەكە ڕۆشن بووه وە، 

لەیەك  پێكەوە،  هەموویان  پەیدابوو.  غەڵبەغەڵب 
ژەنگەسوورەكان،  ئاپۆرای  دەنگی  شێوەی  کاتدا 
بە  گاڵتەیان  زۆرێكیان  بەرگوێ .  دەهاتە  دەنگیان 
ئەوان  دەیانوت،  دەكرد.  ئافرەتە  ئەو  چیرۆكی 
چیرۆكگەلێكی زۆر نامۆترو دڵڕەقانەترو شێتانەتریان 
هەیە. پیرەمێردێك كە تەمەنی نزیك لە نەوەدساڵ 
و  ڕادەوەشان  دەستی  گاڵتەجاڕییەوە  بە  دەبوو، 
قسەیە؟  ئەوە  كەی  دەكرد:   بۆڵەی  لەبەخۆیەوە 
لەداخا  بگێڕمەوە..  بەرد  بۆ  خۆم  حیكایەتی  گەر 

لەتوپەت دەبێت.
...

داوای  تر پەیدابووه وە،  ڕێكپۆشەكە جارێكی  پیاوە 
چەند  بە  بپارێزن.  هێمنی  كرد  بەشداربووان  لە 
وشەیەك ئەوەی روونكردەوە، كە باشترین چیرۆك 
ئەو چیرۆكانە نین، زۆرترین ترس و غەم لەخۆبگرن، 
بەڵكو گرنگ ڕاستگۆیی و شێوازی گێڕانەوەكەیەتی. 
هەروەها وتی: گرنگیش نییە چیرۆكەكان بە تەنها 

تایبەت بن بە جەنگ و كوشتار.. 
من بێزاربووم لەو قسەیە. ئەوەی من تێبینیم كرد، 
ئەو  قسەكانی  بە  گوێیان  بەشداربووان  زۆرینەی 

پیاوە نەئەدا.
گوێمدا  بە  دەبوو،  فیلێك  هێندەی  كە  پیاوێك 
چرپاندی: ئەوەی ئەو پیاوە بۆینباخ لەملە دەیڵێت، 
تڕلێدانە. كێشەكان هەر ئەوانەن كە باس دەكرێن. 

ئیتر یان باشە یان تڕلێدانە.
...

له   گوێمان  خامۆشكرایەوە،  دووبارە  ڕووناكییەكە 
چیرۆكی دووهەم گرت.

...
گوی  هەفتەیەك،  درێژایی  بە  كە  كرد  ئاشكرایان 
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هەریسەی  و  برنج  لەگەڵ  داوە.  من  دەرخواردی 
پەتاتەو شۆربا، بۆی تێكەڵ كردبووم. من ئەوكات 
مناڵێكی ڕەنگپەڕیوی سێ  سااڵن بووم. هەرچەندە 
تەاڵقی  كە  كرد،  لێ  ئەوەی  هەڕەشەی  باوكیشم 
دەدات، بەاڵم ئەو گوێی پێ نەدا. ئەو بۆ هەتایی، 
دڵی بوو بە بەرد بەرامبەرم. نە ئەو لەو كردارەی من 
خۆش بوو، نە منیش دڵڕەقییەكانی ئەوم لەیادكرد. 
ئەوكاتەی كە ئەو بە شێرپەنجەی منداڵدان كۆچی 
زۆر  منیان  ژیان،  گەردەلوولەكانی  كردبوو،  دوایی 
دوور لەگەڵ خۆیان هەڵگرتبوو. من دوای ڕووداوی 
و  ملكەچ  و  تێكشكاو  ترساندا  لە  بەرمیلەكان، 
ماڵئاواییم  شەوە  ئەو  جێهێشت.  واڵتم  دۆشداماو 
هات.   لەتەكما  سەرقەبرانەكە  تا  كرد،  باوكم  لە 
گۆڕی  لەسەر  فاتیحەمان  سورەتێكی  هەردووكمان 
مامم خوێند، باوەشمان كرد بە یەكداو بەستەیەك 
دەستیم  منیش  دەستمەوە.  نێو  خستە  پارەی 

ماچكردو ونبووم.
كەركوك  شاری  هەژارنشینی  گەڕەكێكی  لە  ئێمە 
خەڵكی  نەبوو.  ئاوەڕۆی  گەڕەكە  ئەو  دەژیاین، 
گوویان  چاڵە  خۆیانەوە  ماڵەكانی  تەنیشت  لە 
ئەوكاتەی  دیناری  سێ   بڕی  كە  دروستكردبوو، 
تێدەچوو. ئەو پیاوە كوردەی كە ناوی »نەوزاد«ی 
سەوزەفرۆش بوو، تایبەتمەندبوو لە هەڵكەندنی چاڵە 
»مستەفا«ی  مرد،  نەوزاد  دەمەی  ئەو  گووەكان. 
كوڕی ئەو كارەی گرتەدەست. پاش ئەوەی شەوێك 
نەوزادیان  خەڵك  تێبەربووبوو،  ئاگری  دوكانەكەی 
كەس  دۆزیبووه وە.  سوتاوی  بە  دوكانەكەی  لەنێو 
نەیدەزانی ئەو شەوە نەوزاد خەریكی چی بووە لەنێو 
كە  لەوەدەكرد،  باسیان  هەندێكیان  دوكانەكەیدا؟! 
باوەڕی بەو  باوكم  خەریكی حەشیشەكێشان بووە. 

قسانە نەدەهێنا. ئەو بۆ هەموو شێوە كارەساتەكان 
حیكمەتێكی باوی خۆی هەبوو، كە دەیوت: )هەموو 
شتێك لەناوچاوانمان نووسراوە لەم دونیا فانییەدا(. 
وابوو  باوەڕم  بەوشێوەیە،  هەر  مناڵیمدا  لە  منیش 
كە ژیانی ئێمە لەنێو كتێبی قوتابخانەو فرۆشگه ی 
ڕۆژنامەكاندا كەڵەكە بووە. باوكم بە هەموو پاكێتی 
و خۆشەویستیی خۆیەوە ئەیویست ژیانی منداڵیی 
من بپارێزێت. ئەو بەشێوەیەك سوپاسگوزاری خەڵك 
و ژیان بوو، منی بە درێژایی رۆژ واقوڕماو كردبوو. 
ئەو بەشێوەی قەشەیەك دەچوو لەنێو كەوڵخانەی 
ئادەمیزادەكاندا. كارەساتەكان هەر دووساڵ جارێك 
نەیئەویست  باوكە  ئەم  بەاڵم  سەرمان،  دائەبارینە 
باوەڕبهێنێت بە نەفرەتێكی  ئاڵۆزی لەوشێوەیە، كە 
زەمەن لەگەڵ خۆی بۆمانی دەهێنا. ئەویش بەردەوام 
دیاریكراوە  كە  چارەنووسێك  بۆ  دەیگەڕاندەوە 
بۆمان. ئێمە لە هەموو الیەكەوە ڕووبەڕووی دابارین 
واقیعەوە،  لە  نادیارو  لە  دەبووینەوە.  بۆردومان  و 
مردووەكانیش  تەنانەت  خەڵكەوە،  لە  خواوە،  لە 
بە  باوكم  دادەباراندین.  بەسەردا  ئەشكەنجەیان 
هەموو شێوەیەك هەوڵی دەدا تاوانەكەم پەردەپۆش 
بكات، النی كەم لە یادەوەریی دایكما بیسڕێتەوە، 
دەست  دایە  خۆی  دواجار  هێنا،  شكستی  بەاڵم 
قەدەرو ئەو كارەی بۆ بەرداشی زەمەن جێهێشت. 
پێی وابوو كە زەمەن لەوانەیە كارەساتەكانمان لێ 

دووربخاتەوە. 
...

جیهانەبم.  ئەم  بكوژی  بچوكترین  من  پێدەچێت 
خۆی  تاوانەكەی  دەربارەی  هیچ  كە  بكوژێك 
لە  جگە  نەبوو  چیدی  من  الی  كە  بیرناكەوێتەوە. 
بەسەربردنی  كات  بۆ  حیكایەتێك  حیكایەتێك. 

دهق
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من  كە  ئەوەش  ساتەكاندا.  هەموو  لە  خەڵكی، 
خۆی،  ئارەزووی  بە  هەركەسێك  دەكرد،  تێبینیم 
بۆ  ئاوازی  دەنووسی،  منی  تاوانەكەی  چیرۆكی 
بە  هێشتا  باوكم  ئەوكات  دەیوتەوە..  دادەناو 
لەو  ئەو  نەبوو،  سەرقاڵ  ترشیاتەوە  دروستكردنی 
ساتانەدا شۆفیری تانكیی سەربازی بوو. جەنگیش 
بەردەوام  دایكم  بەڕێوەدەچوو.  یەكەمیدا  ساڵی  لە 
مناڵی سێهەم  هەتا  هەبوو  باوكم  لە  ئەوەی  داوای 
بهێننە ژیانەوە. بەاڵم باوكم لە ترس و تۆقینی خۆی 
بەرامبەر جەنگ، بەردەوام ئەو داوایەی دایكمی ڕەت 
دەكردەوە. ژیانمان بەشێوەیەكی ئاسایی دەگوزەرا. 
كە  دەناردینەوە،  بۆ  پارەیەكی  بڕە  مانگانە  باوكم 
خانووەكەی  كرێ   و  جلوبەرگ  و  خواردن  بەشی 
دەكردین. دایكیشم كاتەكانی خۆی بە خەوتن، یان 
دەربارەی  خواس  و  باس  بۆ  ئامۆژنم  سەردانی  بە 

نرخی قوماش و كەرتڕیی پیاوان بەسەردەبرد.
مەملەتی  نێو  دەگەڕایەوە  دایكم  هاویناندا  لە 
خەونەكانی. نە ئەیبیست، نە قسەی ئەكرد، تەنانەت 

نەشیدەبینی. دایكم گەرما ڕۆحی دەتواندەوە.
ژوورەكەیدا  لە  دەشۆرد،  خۆی  نیوەڕوانێك  هەموو 
دەخەوت.  ڕووتی  بە  مردوو،  پەرییەكی  بەشێوەی 
ئەو كاتانەی كە شەویش دادەهات، هەروەك ئەوەی 
لە بێئاگایی پێشتری ڕابووبێتەوە، تەواوی چاالكیی 
چیرۆكە  تەماشای  ئەو  ئەوكات  دەگەڕایەوە..  بۆ 
نیشانەی  بەخشینی  پرۆگرامی  و  تەلەفزیۆنییەكان 
كە  دەكرد،  پاڵەوانەكان  جەنگاوەرە  بە  ئازایەتیی 
زۆرجار  دەبەخشرا.  پێیان  سەرۆكەوە  لەالیەن 
جارێك  خۆزگە  كە  دەچوو،  ئەوە  بۆ  خەیاڵیشی 

باوكیشم لە نێویاندا دەربكەوێت.
...

دایكم  گەرمەكاندا،  ڕۆژە  لە  یەكێك  لەنیوەڕۆی 
هەوای  بۆ  كردبووه وە  باڵەكانی  و  قاچی  هەردوو 
برا  و  من  لێكنا.  چاوەكانی  سەقفییەكە،  پانكە 
بچوكەكەم، كە ساڵێك لە خۆم مناڵتربوو، خۆمان 
بەس  ماڵەكەمان  حەوشەی  حەوشەکه .  گەیاندە 
دارهەنجیرێكی تەنهاو هەتیو، لەگەڵ چاڵە گوویەكی 
تیابوو. دێتەوە یادم هەرجارێك كەسێكی نزیكمان 
لێ بمردایە، یان كارەساتێكمان بەسەربهاتایە دایکم 

لەژێر ئەو دارهەنجیرەدا دەگریا.. 
دەمی چاڵە گووەكە بە سینییەكی كۆن و گەورەی 
لەسەربوو،  گەورەی  بەردێكی  كە  خواردن، 
داپۆشرابوو. من و براكەشم زۆر بە ناڕەحەتی المان 
دەبرد، دواتر وردەبەردمان فڕێدەدایە ناو چاڵەكەوە، 
عەال  دایكی  ئێمە.  الی  بوو  یاری  خۆشترین  ئەوە 
بۆ  كاغەزینی  بەلەمی  زۆرجار  بوو،  دراوسێمان  كە 
سەر  دەدایە  فڕێمان  ئێمەش  دەكردین،  دروست 

دەریاچەی گوواویی ناو چاڵەكە..
...

وتیان من براكەمم هەڵداوەتە نێو چاڵە گووەكەوه و 
قەفەزی  لەنێو  سەربان.  ڕامكردووه تە  دواتر 
پێم  گەورەبووم  كە  حەشارداوە.  خۆم  مریشكەكان 
چاڵەكەوە،  نێو  كەوتبێتە  خۆی  پێدەچێت  وتن: 
تۆ  وتیان:  ئەوان  هەڵهاتبێتم!  ترساندا  لە  منیش 
ئەوانیش  ئەوكات  پێدەچێت  پێدانا.  دانت  بۆخۆت 
لێكۆڵینەوەیان  دیكتاتۆر،  پۆلیسەكانی  شێوەی 
بیرناكەوێتەوە.  هیچیم  من  كردبێتم.  لەگەڵ 
دەیگێڕنەوە.  و  دەكەن  لێوە  باسی  ئەوان  بەاڵم 
تەواوی  وەرگرن..  فیلمێك  لە  چێژ  چۆن  هەروەك 
دراوسێكانمان بەشداریی كەرنەڤاڵی دۆزەخی چاڵە 
بەاڵم  دابوو،  گووەكەیان كردبوو. هەوڵێكی زۆریان 
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ئەو ماشێنە لوشدەرەیان نەدۆزیبووه وە، كە مانگی 
جارێك دەهات، بۆ بەتاڵكردنەوەی چاڵەكان. ئەوان 
و  مەنجەڵ  بۆ  بردبوو،  شتێك  هەموو  بۆ  پەنایان 
قاپی جۆراوجۆر، سەتڵی گەورە، تا چاڵە گووەكە 
سەخت  كارێكی  ئەوە  لەوكاتەدا  بكەنەوە.  بەتاڵ 
دیمەنی  بڵێی  چۆن  هەروەك  بووبوو.  قێزەون  و 
خاوكراوە.  جوڵەیەكی  بە  بووبێت  ئەشكەنجەدانێك 
گەرمای ئەو ساتانەو بۆگەنی پیساییەكە ماندوێتی 
پێش  كردبوو..  دووبەرابەر  هێدمەكەی  قورسایی  و 
خۆرهەاڵتن، وەك مناڵێك كە كفنەكەی، یەك پارچە 
لە گوو بێت، دەریان هێنا.. باوكم لە شەڕگەكانەوە 
خۆی  ناردو  بۆ  نامەیەكی  مامم  گەڕایەوە.  درەنگ 
براكەمی  بەخاكسپاردنی  مەراسیمی  بەرپرسیارێتی 
لەئەستۆگرت. لە گۆڕستانی منااڵن، لەسەر گردێك 
جوانترین  ئەوە  پێدەچێت  سپارد.  بەخاكمان 
هەموو  لەوێ ،  بەهاران  بووبێت.  دونیا  گۆڕستانی 
دەڕوا.  لێ  كێویی  گوڵێكی  ڕەنگە  هەموو  و  جۆر 
كە  بەرچاو،  دەهاتە  وا  دوورەوە  لە  گۆڕستانە  ئەو 
درەختێكی زەبەالحی ڕەنگاوڕەنگ بێت. گۆڕستانێك 
هەزار  دە  پانتایی  بە  بەهێزبوو،  هێند  بەرامەكەی 
دایكی  ئەوە  دوای  هەفتەیەك  باڵودەبووه وە.  مەتر 
نابوو،  دەرگاكەمانەوە  بە  پاڵی  دراوسێمان  عەالی 
دایكمی بینیبوو، وڕوكاس، لە سەختیی غەمناكیی 
خۆیدا، قاپێكی پڕ كردووە له  گووی نێو چاڵه که ، 
تێكەڵی  پالستیكی  كەوچكێكی  بە  و  خاوی  بە 
خواردنی كردووە، بەدەم گریان و فرمێسكڕشتنەوە 

دەرخواردی منی داوە.
ژیان  لەوێ   هەتا  مامم،  ماڵی  بۆ  ناردمی  باوكم 
بەسەربەرم. بەم شێوەیە بوومە پەنابەرێك، بەاڵم لە 
تایپێكی تر. من هەموو ڕۆژانێكی هەینی دەبوومەوە 

بە میوان لە ماڵی خۆماندا. هەرجارێك دەگەڕامەوە 
بۆ ماڵەوە ئامۆژنم بۆ چاودێریكردنی دایكم، لەتەكما 
و  فوتباڵێك  بووبوومە  نێوەندەدا  لەو  من  دەهات. 
ساڵ  شەش  بەمجۆرە  دەكردم.  پێ  شەقشەقێنیان 
تێپەڕی و منیش لە هەوڵی ئەوەدابووم بەئاگابێمەوەو 
بەالمەوە  دەگوزەرێت؟!  چی  دەوروبەرم  لە  بزانم 
وشەكانی  و  هەست  كە  بزانم،  و  فێربم  بوو  گرنگ 
ئەوان، لێشاوی پشكۆكانی نێو گەردنم مانابەخشی 
چین؟! من بەسەر ڕێچكەیەك لە چەقۆدا گاگۆڵكێم 
دەكرد، چاڵە گووەكەش بووبووە فۆبیای ژیانی من. 
بەرەوپێش  ژیان  كە  بیستبووم  بۆنەدا  چەندین  لە 
شەپۆلەكاندا  بەناو  دەكات،  گوزەر  دەڕوات، 
بەرەوپێش  خشۆكانە  پێدەچێت  یان  ڕێدەكات، 
ئاگرینەكان،  یارییە  شێوەی  ئێمەش  ژیانی  بڕوات. 
بۆردومانكەری  چارەنووسسازو  خودای  ئاسمانی  لە 

مەزندا پەرشوباڵو دەبووه وەو دەتەقییەوە.
بەشێوەی  هەرزەكاریم  و  مناڵی  تەمەنی  ساڵەكانی 
چاودێریكردنی  بە  تاریكی،  نێو  نیشانگرەوەیەكی 
دەكردو  چاودێریم  برد.  بەسەرم  هەمووانەوە 
ژیانم،  دێوەزمەكانی  لە  دەستم  دەوەشاند.  دەستم 
دێوەزمەكانی تر دەوەشاند. ئەو دێوەزمانەش كە لە 

خەیاڵی خۆمدا دروستم كردبوون..
دروست  وەهام  دیمەنگەلێی  خۆمدا  زیهنی  لە 
ئەوانی  و  دایكم  ئەشكەنجەی  تیایاندا  كە  دەكرد، 
قوتابخانەدا  خوێندنی  پەڕاوێكی  دەدا.لەنێو  ترم 
زەبەالحم  بارهەڵگری  ئۆتۆمبیلێكی  چەند  وێنەی 
دەپلیشاندەوە،  مناڵەكانی  سەری  كە  كێشابوو، 
كە  یادە،  لە  سەرۆكم  وێنەیەی  ئەو  ئێستاش  تا 
لەسەر بەرگی پەڕاوەكە چاپكرابوو، تیایدا قاتێكی 
سەربازیی پۆشیبوو، زەردەخەنەی دەكرد. لە خوار 

دهق
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وێنەكەشەوە نووسرابوو )چ پێنووس و چ تفەنگ، 
یەك دەمیان هەیە(..

گالیسكەیەكی نەوتفرۆشتن هەبوو، زستانان دەهاتە 
خۆیدا  بەدوای  گوێدرێژیك  گەڕەكەوە،  كۆاڵنەكانی 
رایدەكێشا. مندااڵن دوای گالیسكەكە دەكەوتن، لە 
چاوەڕوانیی ئەوەدابوون كێری ترسناكی گوێدرێژەكە 
لە  دەنوقاند،  چاوەكانم  من  بیبینن.  و  ببێت  ڕەپ 
دەكرد،  دروست  دیمەنەم  ئەو  خۆمدا  خەیاڵدانی 
كێری رەش و ئەستووری ئەو گوێدرێژە، دەچێت بە 
گوێچكەی راستی دایكمدا، لە گوێچكەی چەپییەوە 
دێتەوە دەرێ، ئەویش لەتاو ئازاری سەختی خۆی، 

هاواردەكات و داوای ئەوەدەكات فریای بكەوم.
.....

باوكم  بێت،  كۆتایی  جەنگ  بەرلەوەی  ساڵێك 
دا.  لەدەست  جەنگەدا  لەو  چەپی  قاچی  و  گونی 
ئەم ڕووداوەش دایكمی ناچاركرد هەتا بڕیارب دات 
بگەڕێمەوە ماڵەوە. باوكیشم بڕیاری دا بچێتەوە سەر 
وا  دروستكردن..  ترشیات  باووباپیرانی،  پیشەكەی 
ترشیاتچیی  بەناوبانگترین  باپیرەم  كە  دەگێڕنەوە 
سێ   پادشا  خودی  ئەوكات  بووە.  نەجەف  شاری 
گەڕامەوە  من  كردووە..  دوكانەكەی  سەردانی  جار 
خزمەتكاری  و  قاچ  و  دەست  بوومە  ماڵەوە، 
باوكم  باوكم. من خۆشحاڵبووم، چونكە  گوێڕایەڵی 
چەشتبوونی،  سەختییانەی  ئەو  هەموو  سەرباری 
هێشتا موعجیزەیەك بوو لە دەست و دڵپاكی. ئەو 
دڵسۆزبوو بۆ رۆحی خۆی، كە نەیهێشت ئازارەكانی 
ئەو  دەستكردەوە  قاچێكی  بە  بكات.  پیسی  ژیان 
هێزو توانای خۆشەویستی زیاتری كرد. نازی دایكمی 
هەڵدەگرت، نغرۆی دەكرد لە لێشاوی دیارییەكانیدا. 
ملوانكەی ئاڵتوون و مستیلە، پۆشاكی ژێرەوە كە 

بە وێنەی گوڵ چنرابوون. باوكم حەوشەی ماڵەكەی 
كۆنكرێت كرد، هەر بە كۆنكرێت سەرقەپاغێكی بۆ 
دەمەوانەیەكیشی  تەنها  دروستكرد.  گووەكە  چاڵە 
دواتر  كە  هێشتبووه وە،  دارهەنجیرەكە  قەدی  بۆ 
تەمەنم  من  وشككرد.  ئەویشی  ترشیات  سوێراوی 
لەژێریا  دواجار  بۆ  دایكم  كە  بوو،  ساڵ  شانزە 
دروستكردنی  بۆ  بەغدا  حكومەتی  ئەوكات  گریا، 
شەقامێكی تیژڕەو گۆڕستانە كۆنەكەی تەخت كرد. 
گۆڕی باوكی دایكم لەوێدابوو. ماوەیەكی درێژ غەم 
و مەراقی لەدەستچوونی ئێسك و پروسكی باپیرەم 

دایگرت. 
.....

حەوشەكەمان پڕبوو لە بەرمیلی پالستیكی، كە بۆ 
بەكاردەهات. ترشیات  كەرەستەكانی  سوێركردنی 
سەوزو  بیبەری  باینجان،  خەیار،  كیسەی  مەڵۆی 
سوور، زەیتون و كەلەرم، قەرنابیت، كیسە خوێ  و 
بەهارات و دەبەی سركە، دۆشاوی خورما. مەنجەڵی 
گەورەی لێبوو، كە بەردەوام بۆ كواڵندن بەكارمان 
و  باینجان  و  ئاو  خەیارو  دواتر  بەهارات،  دەهێنا. 
باوكم  تێدەكرد..  گێزەرمان  و  كەلەرم  و  قەرنابیت 
نەبوو.  دەستڕەنگین  باپیرەی  و  باوكی  هێندەی 
زۆر شێوازی نوێی  تاقی دەكردەوە. ئەو بەشێكی 
زۆری ژیانی لەنێو تانكەكاندا بەسەربردبوو. زۆرینەی 
ترشیاتی  دروستكردنی  چۆنێتیی  نهێنییەكانی 
لەبیرچوبووه وە. كاری شۆفێریی تانك، كێرو گونی 

و پیشەی باووباپیرانی لێ سەندبووه وە.  
.....

دادەنیشتم،  دایكم  لەبەردەم  كاتژمێر  چەندین 
خەیارمان  یان  دەكرد،  لەت  باینجانمان  پێكەوە 
دایكم  زمانی  و كەرەوز، مەحشی دەكرد.  بە سیر 
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ئازاری  هاوین  چیتر  بوو.  ژەهراوی  مار  شێوەی 
هاوین  كە  قەڵەو  مانگایەكی  بووبووە  ئەو  نەئەدا. 
بەردەوام  بوو،  زمانهەراش  سوتاندبووه وە.  پێستی 
ژەهراوی  گژوگیای  دڵیدا  لەنێو  دەكێشا.  جگەرەی 
سەوزبووبوو. خەڵكیش بە وشەی ژەهراوی بەزەیی 
خۆیان بۆ حاڵی ئەو دەردەبڕی: گوناحە.. نە كێری 
بۆ ماوەتەوە، نە مناڵی زۆر... تەنها قەلەڕەشێك و 
هیچی تر..، ئەو قەلەڕەشە من بووم، كە لەگەڵ خۆیا 
هەموو سیمبوڵەكانی شومی و نەگبەتیی هەڵگرتبوو. 
كاروباری  سەرقاڵی  كاتەكان  درێژایی  بە  باوكیشم 
و  بازاڕ  نێو  فرۆشیارەكانی  لەگەڵ  بوو  حیساب 
گواستنەوەی بەرمیلەكان، بە پیكابە كۆنەكە. دوای 
خۆرئاوابوون لە ماندووێتییا دائەڕما. نانی ئێوارەی 
دەخوارد، نوێژی دەكرد و باسی كێشەكانی ترشیاتی 
دائەماڵی.  دەستكردەكەی  قاچە  دەكردین.  بۆ 
دەچووە پێخەفەكەیەوە هەتا بە پەنجەكانی ئاڵۆشی 

ئافرەتێكی دەمەوەر دابمركێنێتەوە.. 
ئەوكاتەی كە جەنگی دووهەمی كەنداو هەڵگیرسا، 
دەبوو من پەیوەندی بكەم بە خزمەتی سەربازییەوە.
لەبارەی  هەتا  دانیشتن،  بەیەكەوە  مامم  و  باوكم 
گفتوگۆبكەن. منەوە  سەربازیی  خزمەتی  كاروباری 
یەكەمی  جەنگی  شەڕگەكانی  ماڵوێرانیی  مامم 
ئاسایشی  بەڕێوەبەرایەتیی  لە  ئەو  نەبینیبوو، 

مەڵبەندی شار كاری دەكرد.
باوكم بڕیاری خۆی دا: نایدەمە دەست مەرگ. چۆن 
كوشت  بە  كوڕەكەم  تاقە  دەدەن  بەخۆیان  ڕێگە 
بدەن؟. مامم تووشی دەمەقاڵێ  بوو لەگەڵ باوكم، 
باسی ئەو بارودۆخەی بۆكرد كە ئەو تێی دەكەوێت لە 
دەزگا ئاسایشەكەی خۆی.. برازاكەی هەڵهاتووە لە 
خزمەتكردن بە ئااڵ، تۆ ئەتەوێت ئێمەو ئافرەتەكانیش 

گوللەبارانكەن؟.. باوكم هەر لەسەر هەڵوێستی خۆی 
لێكردین،  ئەوەی  هەڕەشەی  مامم  بوو.  بەردەوام 
بەدەستی  بە سوپاوە،  نەكەم  بێتو پەیوەندی  گەر 
خۆی دەستبەسەرم دەكات. بەاڵم باوكم دەریكردە 
دەرەوەو پێی وت: )گوێبگرە، ڕاستە من پیاوێكی 
بێوەیم، بەاڵم ئەوە كوڕمە.. بەشێكە لە جەستەم.. 
گەر ئەوە بكەیت، گۆشاوگۆش سەرت دەبڕم(. مامم 
ئەوشەوە سەرخۆشبوو. بەشێوەی گایەكی هاربوو.
هەستاو  باوكم  هێشتین.  جێی  جنێودانەوە  بەدەم 
دووڕكات نوێژی كرد، هەرزوو ئارامیی بۆ گەڕایەوە: 
خۆ بەدوورئەگرم لە شەیتانی نەفرەتی.. ئەو برامە..
ئەوانەشی كە وتی تەنها قسەی سەرخۆشی بوون..

من ئەیناسم.. دڵی پاكە..
شێوەی زیندانییەك، ماوەی سێ مانگ لە ماڵەوە 
دەزگا  هەموو  و  سەربازی  پۆلیسی  مامەوە، 
باوكم  ئاخنیبوو.  شەقامەكانیان  ئاسایشییەكان 
دراوسێكان  هەتا  کارنەكەم،  ڕۆژ  بە  دا  بڕیاری 
بە  دز،  شێوەی  شەوانە  نەكەن.  پێ  هەستم 
كیسە  پەنای  لە  حەوشە،  دەهاتمە  فانۆسێكەوە 
باینجان و خەیار و بیبەرەكان دادەنیشتم، سەرقاڵ 
ئەبووم بە كاركردن و بیركردنەوە لە ژیانی خۆم..
ئاوم  و  عەرەق  شیردا،  بەتاڵی  قووتویەكی  لە 
گەر  بزانێت،  پێم  باوكم  نەبادا  ئەكرد،  تێكەڵ 
بیزانیبایە كە دەخۆمەوە، دردۆنگ دەبوو. شەوانم 
بە مەستی بەسەر دەبرد، مەزەی خواردنەوەكەشم 
سایەق  ترشیاتەكانی  لە  بوو  جۆرێك  هەموو 
باڵودەبووەوە  خوێنمدا  بە  كهول  تانكەكە، 
چاڵەكە  ڕووەو  گاگۆڵكی  بە  مناڵ  وەك  و 
سەرقەپاغە  بە  دەنووساند  گوێچكەم  دەچووم. 
كۆنكرێتییەكەیەوە، گوێم ڕادەدێرا. هەستم دەكرد 
پێدەكەنێت.. چاوەكانم دادەخست و لە خەیاڵمدا 
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دەستم دەبرد بۆ شان و قۆڵە ڕووتەكەی، پێستی 
گەرمی، كە لە ئاكامی یارییەكی زۆر و ماندووبوون 
تاوی سەندبوو. من ڕەنگ و ڕووی ئەوم نەدەهاتەوە 
یاد، وێنەیەكی فۆتۆگرافیی تاك و تەنهاشی لەالی 
لێی  نەئەدا  كەس  بە  ڕێگەی  كە  هەبوو،  دایكم 
نزیك بێتەوە. لەنێو دۆاڵبی جلوبەگەكەدا حەشاری 
دابوو، وێنەكەی لە نێو سندوقێكی تەختەی بچووك 
كێشرابوو.  لەسەر  تاوسێكی  تابلۆی  كە  دادەنا، 
لەخەو  باوكم  زوودا  بەرەبەیانێكی  ساتەوەختی  لە 
جێگە  لە  خەوتوویی  بە  منی  زۆرجار  هەڵدەستا، 
سەر  دەخستە  دەستی  دەبینییەوە.  ئیشەكەمدا 
ئەو،  بەریەككەوتنی دەستی  ئاكامی  لە  نێوچاوانم، 
منیش بەئاگا دەهاتمەوە: )بڕۆ ژوورەوە كوڕەكەم... 
دوو ركات نوێژت بۆ دەكەم... داوا لە خوا ئەكەم 
لەوەی  نەبوو  بێخەبەر  ئەو  خۆ  بكات(.  سەرفرازت 
كە من عەرەق دەخۆمەوە، بەاڵم دینداری لەالی ئەو 
حەدیسەكانی پێغەمبەر و شەریعەت و تابۆكراوەكان 
ئەمە  بوو.  چاكە  خۆشویستنی  بەڵكو  نەبوو، 
تێڕوانینی بەردەوامی ئەوبوو، لەگەڵ هەموو ئەوانەی 
كە گفتوگۆیان لەگەڵ دەسازاند، سەبارەت بە باس 
هەرگیز  شەریعەت،  و  حەرام  و  حەاڵڵ  خواسی  و 
ئەو ڕۆژەم لەیاد ناچێتەوە، كە لە گۆڕەپانی یاریی 
فوتبۆڵێنەكەدا، بەدەم گریانێكی بەكوڵەوە، هەرەسی 
هێنا. من لە مناڵەكان دەترسام، بەهۆی گریانەكەی 
بووم،  شپرزەیی  تووشی  و  دایگرتم  شەرم  ئەوەوە 
كوردیان  گەنجی  سێ  بەعسییەكان  حزبییە  رەفیق 
كرد.  گوللەباران  فوتبۆڵێنەكە  یاریگه ی  نزیك  له  
بەچەند دارێكەوە بەستیاننەوە، بە بەرچاوی خەڵكی 
گەڕەكەوە دایاننە بەر دەستڕێژی گوللە. پێشتر لە 
و  خیانەتكار  )ئەم  كرد:  بانگەوازیان  بڵندگۆكەوە 

هەوا  و  ئاو  لە  كە  نین  ئەوە  تێكدەرانە شایستەی 
و خێر و بێری ئەم واڵتە بخۆن(. هەروەك پیشەی 
تەرمەكانیان  حیزبییەكانیش،  رەفیق  بەردەوامی 
لەگەڵ خۆیان بردو دارە خوێناوییەكانیان لە جێگەی 
ئەو  هەمووان  هەتا  گوللەبارانكردنەكە جێ هێشت، 
ڕووداوە لە یادەوەرییاندا بمێنێتەوە. باوكم ئەوكات 
بۆ  بمبات  خۆی  لەگەڵ  بۆئەوەی  دوامدا،  بە  هات 
هندییەكان  فیلمە  شەیدای  باوكم  سینەما.  هۆڵی 
بوو، ئەو كاتەی لە یەكێك لەو دوو شوێنگۆڵە ڕاما، 
هەرسێ  ئێمە  كە  تێگەیشت  بوو،  كەم  الیەكی  كە 
دوو  ئەو  بردووە،  كراوەكانمان  گوللەباران  داری 
شوێنگۆڵەمان لێ دروست كردووە، دارەكان خوێنی 
بەدەم  كات  ئەو  باوكم  پێوەبوو،  وشكهەاڵتوویان 
گریانەوە داڕما، كە گوێی له  یەكێك لە مناڵەكان بوو 
وتی: )مامە گیان، دارێكمان كەمە بۆ تەواوكردنی 
شوێنگۆڵی دووهەم، ناكرێت یەكێكی تر گوللەباران 

بكەن و ئێمە دارەكەی بهێنین؟!(.
بەر  تر كەوتینەوە  ئێوارەیەكی هاویندا جارێكی  لە 
بۆردومانی نەفرەت. مامم بە توڕەییەوە لە دەرگای 
دەیئاخنییە  دەژمارد،  پارەی  لەوكاتەدا  دایكم  دا، 
و  من  تەماتەوە.  دۆشاوی  بەتاڵی  شووشەیەكی 
باوكم  بووین.  شەترەنج  یاریی  سەرقاڵی  باوكیشم 
ئەو  بەاڵم  بەرێتەوە،  لێم  ئاسانی دەیتوانی  بە  زۆر 
دەبم،  شاگەشكە  من  دەیبینی  كە  خۆشحاڵدەبوو، 
سەرەتای  لە  ئەو  بەیدەقەكانی  لەناوبردنی  بە 
یارییەكەوە. هەموو بەیدەقەكانی پێشەوە و ئەوانەی 
تریشی، وەك قوربانی بە بێ بەرگری پێ دەبەخشیم. 
بە  دواتر  دەهێشتەوە.  وەزیری  و  پاشا  تەنها  بە 
ئەوانی  و  بەیدەقەكان  هەموو  ڕەشەكەی  وەزیرە 
پاشاكەمی  و  دەبرد  لەناو  یەكدا  بەدوای  تریشی 
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كشمات دەكرد.
باوكم بۆ پێشوازی لە مامم چووە حەوشە، دایكیشم 
ڕۆیشت.  بەدوایدا  بەسەریداو  دا  سەرپۆشەكەی 
ڕاوەستابوون،  گووەكە  چاڵە  لە  نزیك  هەرسێكیان 
بە دەنگێكی نزم و بە تووڕەیی دەئاخافتن. لە پشت 
شووشەی پەنجەرەكەوە چاودێریم دەكردن، تووشی 
خواردنەوەی  بەهۆی  بووبووم،  قورس  ژانەسەرێكی 
داهاتووم  شەوی  چاوەڕێی  من  ڕابوردوو،  شەوی 
ببم.  مەست  و  بخۆمەوە  تر  جارێكی  هەتا  دەكرد، 
دایكم بەهەڵەداوان چووە ژێر قادرمەكان، بۆ ئەوەی 
و  باوكم  بهێنێت،  ئەوێ  كەلوپەلەكانی  لە  شتێك 
مامم هاوكارییان كرد لە بەتاڵكردنەوەی بەرمیلێكی 
پالستیكیی پڕ لە ترشیاتی قەڕنابیت. دایكم چەكوش 
و بزماری بۆ هێنان، باوكیشم بەرمیلەكەی پاڵخست، 
بە هەڕەمەكی كۆمەڵە كونێكی بە بزمارەكە تێكرد، 
پێ  لە  دەستكردەكەی  قاچە  باوكم  لەوكاتەدا 
نەكردبوو. بە قاچێكەوە، بە دەوروخولی بەرمیلەكەدا 
بازی دەدا، وەك بڵێی یاری، یان سەما دەكات. مامم 
لە بەردەمی دەرگای حەوشەدا ماشێنەكەی ڕاگرت، 
چەند بەرمیلێكی ترشیاتیان لێ باركرد. باوكم هاتە 
ژوورەوە بۆ الم، هەموو گیانی ئارەقه ی لێ دەچۆڕا:
گوێ بگرە كوڕەكەم، كاتمان نەماوە، مامت زانیاریی 
تەواوی  بەرەبەیاندا  لە  حیزب  و  ئاسایش  هەیە، 
ماڵەكان دەپشكنن. مامت هاوڕێی دڵسۆزی زۆرە لە 
گوندی )عۆران(، چەند ڕۆژێك لەوێ  دەتهێڵمەوە، تا 

ئەوكاتەی بارودۆخەكە ئارام دەبێتەوە.
چوومە ناو بەرمیلە بەتاڵەكەوه ، دایكم سەرقەپاغەكەی 
نایەوە و قایمی كرد. باوكم و مامم هەڵیانگرتم بۆ ناو 
ماشێنەكە.. باوكم ڕاستی دەكرد!، كە ئەو برایەتی و 
دڵی بە باشی دەناسێت، مامم بۆ ئەوەی ژیانی من 

توانیی  دەئاژوت،  ماشێنەكەی  بكات شێتانە  ڕزگار 
بەبێ كێشە بگاتە سنووری شار، بەاڵم تەواوی ئەو 
ڕێگه یانەی دەچوونەوە سەر شارۆچكە و گوندەكان، 
خاڵی پشكنینی سەربازی پاسەوانییان دەكرد. تاكە 
ڕێگەچارە لەبەردەم ماممدا ئەوەبوو بە رێگە الوەكی 
و چۆڵەكاندا بڕوات، دواتر ڕێگەی كێڵگە گەنمەكانی 
و  ترس  پێدەچێت  گرتەبەر.  شاری  خۆرهەاڵتی 
دڵەڕاوكێ  رێگەی گونجاویان لە بیر مامم بردبێتەوە، 
گردۆڵكە  زنجیرە  شارەدا،  لەو  مناڵیش  چونكە 
دەكەوتنە  كە  پێدەزانی،  سەختەكانی  و  بەردین 
وێنەی  پێدەچوو  گەنمەكانەوە.  كێڵگە  پشت 
ئاسایشییەكەیدا  دەزگا  لە  خەڵكی  ئەشكەنجەدانی 
زەینیان پەرشوباڵو كردبێتەوە. دەشێت لە خەیاڵی 
ئاسایشەكانی  كە  هەستكردبێت،  وای  خۆیدا 
دەوروبەری خۆی لەنێو حەوزی تێزابدا دەسوتێنن..
)ئەفسەرێكی ئاسایش، برازا هەڵهاتووەكەی لە نێو 
كێڵگە  لە  ئەو  دەربازكردوە(.  ترشیاتدا  بەرمیلی 
تەواو  ماشێنەكەدا  ئاژوتنی  بەسەر  گەنمەكەدا 
زاڵبوو.. چاڵوچۆڵ و تاسەی ڕێگه كە پەراسوەكانمی 
شكاند. ئەو تەپوتۆزەش، كە ڕۆشتنی ماشێنەكە بە 
دوای خۆیدا دەیهێنا، لە كونی بەرمیلەكەوە، لە بری 
هەوای پاك دەهاتە ژوورەوە. بۆنی ناو بەرمیلەكەش 
بەشێوەی بۆگەنی كەالكی پشیلە مردارەوەبووەكانی 

نێو زبڵخانەكەی گەڕەك دەچو.
بڵێی لەو كاتەدا نینۆك و چاو هەڵبكۆڵێت؟ پێستی 
گیراوەكان، لە ژێرزەمینەكانی دەزگای ئاسایشدا بە 
ئوتو هەڵقرچێنێت؟!.. نا.. لەوانەیە ڕۆحی قوربانییە 
ئەشكەنجەدراوەكان بەرەو كەناری مەرگیان بردبێت. 
بووبێت،  من  شەڕەنگێزی  ڕۆحی  و  ئەو  لەوانەشە 
هەموو  كە  بووبێت،  ڕۆژه   ئەو  پێدەچێت  یان 
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بەرەو  كە  لەوەدا  دیاریكردووە،  چارەنووسێكی 
تەواوبوونە، ئاڵۆزە، لەم دونیا ئاوابووەدا..

حەوت بەرمیل لەو تاریكییەدا، لە خوار هەڵدێرەكەوە، 
شێوەی حەوت ئاژەڵی نووستو داخزابوون. لەوكاتەدا 
كە مامم ویستبووی گردی بەردینی دووهەم ببڕێت، 
لەگەڵ  بەرمیلەكانیش  وەرگەڕابوو،  ماشێنەكە 
بووبوونەوە.  تلۆر  هەڵدێرەكە  بەرەو  ماشێنەكەدا 
بێئاگا ئەو شەوەم لەناو بەرمیلەكەدا بەسەر بردبوو، 
كونەكانی  لە  خۆر  تیشكی  بەیانیدا  سەرەتای  لە 
كۆمەڵە  بڵێی  وەك  ژورەوە.  دەهاتنە  بەرمیلەكەوە 
تاڵێك لە هەناسە بن، كە بۆ نووقومبوویەك درێژ 
دەستەكانم  خوێن.  لە  پڕبووبوو  دەمم  كرابێتنەوە. 
دەلەرزین. من نێچیری دوانەی ئازار و ترس بووم. 
تاڵە  بەیەكداچوونی  نامۆی  دیمەنی  لەوكاتەدا 
ڕووناكییەكانی نێو بەرمیلەكە سەرنجی ڕاكێشام. من 
دەمویست دەرباز ببم، لەو گەڕەالوژەیەی كە بەسەر 
هۆشمدا هاتبوو. لەوساتەدا وام هەست كرد تەنێك 
)سەردین(ی  ماسییەكی  كێشاوە.  )ماریخوانا(م 
نێو قووتوم و بە ئاگا هاتوومەوە، كرمێكی مردووم 
بۆگەنكردوو  كۆرپەلەیەكی  وشكدا،  بیرێكی  نێو  لە 

هەموو  و  بەرمیل  شێوەی  لە  منداڵدانێك  نێو  لە 
ئێسكەكانی وردوخاش بووە..

زەینمدا  لە  بچوكەكەم  برا  وێنەی  كاتەدا  لەو 
دەكەوێتە  گووەكە  چاڵە  بەرەو  كە  جێگیربوو، 
سەرەتا  دەبم..  نوقم  دوایدا  بە  منیش  خوارەوە، 
باڕەباڕی بزنەكە، بە الوازی دەهاتە بەر گوێم، وەك 
بكەن.  گۆرانی  پرۆڤەی  بن،  سروود  تیپێكی  بڵی 
دواتریش  تر..  دانەیەكی  دواتر  و  دەیباڕاند  بزنێك 
گەیشتبێتنە  چۆن  هەروەك  پێكەوە.  هەموویان 
میلۆدیی گونجاو.. بەرلەوەی شوانەكە هاوار لە ڕانە 
بزنەكەی بكات، بزنێك قۆچێكی لە بەرمیلەكە دا، 
تلیدا و جواڵ، ڕووناكییەكە، چەقییە گلێنەی چاوم. 
كە  جیهانەی  ئەو  سەختیی  و  دڵڕەقی  ترسی  لە 
بەرمیلەكەدا  نێو  لە  جارێكی تر دەگەڕێمەوە بۆی، 

میزم كرد بە خۆمدا.
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ووەرگێڕیچیرۆکەکە..
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