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   روازه ده
   عراق  و ده  مژوی  ی پرۆژه  ی باره ك له یه آورته  یه م بوآراوه ئه

م  ئه. روو خاته ژردراون دهب هه  آه پرۆژه  ی) یس داتا به(  له  رهات  آه سه به
ن  آه مرۆڤ ده  مافی  ی توندوتیژیانه  و پشلكاریه باس له  سیانه آه  رهاته سه به
آوشتن،   نجام دراون و بریتین له دام حسندا ئهد سه  رژمی  می رده سه له آه
م   عراق  ئه  مژوی  ی پرۆژه.   آیمیایی  آی چه  آردن و قهالدان،  نجه شكه ئه
  آانی تیه ینه ئازار و مه  آه  ی وه ئه  روو بۆ زامنكردنی خاته ده  رهاتانه سه هب

ت و  ئستای  یرانی قه یشتن له بۆ باشتر تگه  ها روه ههآراون  بیرنه رابردوو له
  و ها بۆ هاندن روه هه  وه  ئارادایه له  ی ئاوزه  وه رانكاری و گواستنهۆو گ و ئه
  آانی پداویستیه ن  به هد خ ده بایه آه   ی تانه سیاسهو  ئه  جكردنی جبه

  .رابردوو و ئستا  قوربانیانی
  یاسای  تی وه نوده  یمانگای ن په یهال عراق له  مژوی  ی پرۆژه

یاسا  و راوژآاران و   لجیۆآ/ دیپۆڵ   یکۆزان  ر به مرۆڤ سه  آانی مافه
 2005  سای  تاییکۆ له  آه اتك پرۆژهآ.  برت ده روه به  وه یهۆناوخ  ستافی

  آی یه شوه  ند به بوو تا چه آرد، روون و ئاشكرا نه  آانی آاره به  ستی ده
رابردوو   آانی پشلكاریه ت به باره آان سه رهاته سه توانرت به ر ئه آاریگه

  تی هنایۆچ  آارآردنی  ر شوازی سه له  یه م پرۆژه ئه.   وه بكرنهکۆعراقدا  له
  مافی  آانی رفراوانه به  پرۆژه ستن به ش پشت به مه ئه ،آار آرد به  ستی ده

  و  راستی  آانی لیژنه  تی تایبه به  دیكه  وتانی داتا له  ی وه آردنهۆمرۆڤ بۆ آ
،  2006  سای  راستی تا ناوه.  ن آه آوردستان آارده له  ی مه آه  و ستافه ئه
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  ری رتاسه سه آان بوون له رهاته سه به  ی وه ردنهآۆآ  ریكی خه  و تیمه ئه
ك  وه  ست ستافی شه  ند  زیاد له سه  ی ره په  آه پاشان پرۆژه. ووتدا

داتا و   داخل آردنی  آان، ستافی سازه ، دیمانه پرۆژه  آانی ره به روه به
  . گرت ۆخ له  وانی ره هۆلك

  ری و بیروباوه  تی ئازایه  یۆه عراق  به  مژوی  ی ها پرۆژه روه هه
  یان آردووه آه پرۆژه  شی هاوبه  آه.  چووه روه عراق به  كی خه زاران له هه
ب  م به رهه به  هاته ده نه  آه پرۆژه.  وه آانیانه چیرۆآه  ش آردنی پشكه  ی رگه له
  گشتی  ری به روه ، به لۆیی خاتوو آوردستان ده  آردنی  رشتی رپه سه
ها   روه عراق و هه  مرۆڤ  له  آانی مافه  یاسای  تی وه نوده  انگاییم په

  ویان داوه هه  وه گوروتینه به  آه  عراقی  پرۆآنی ت دسوز و تاقه  ستافكی
  آانی ئامانجه  هنانی  دی آان و به رهاته سه به  و شیكاآردنی  وه آردنهۆبۆ آ
  .آانیشدا خته س و سهقور  بارودۆخه  ت له نانه ته  آه پرۆژه

  مرۆڤ  و ستافی  آانی مافه  یاسای  تی وه نوده    یمانگای په  جیاتی له
  خ و گرنگی بایه  ی جگه  یه م بوآراوه ئه  عراق هیوادارم آه  مژوی  ی پرۆژه
  و پرۆسه بكات له  شی هاوبه  یه م پرۆژه ئه آه  یه وه ئه  ئمه  ئامانجی. بت  ئوه

  آاره  ی وه رووبونه بهوبۆ ر  یه هه  ی رفراوانه گشتگیرو به  نیهنیشتما
  . ر روه دادپه  آی گایه مهۆآ  رابردوو و بنیادنانی  آانی مكاریه هست

  
  نبرگثدانیاڵ رۆ

  عراق  مژوی  ی پرۆژه  ری به روه به
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  عراق  مژوی  ی ر پرۆژه سه ك له یه آورته
  
  

  سوآاری قوربانیان، آه رهات له هس عراق به  مژوی  ی پرۆژه
و   وه آاته دهۆش آ دیكه  سانی آان و آه دهال هآان، ج قوربانیان، شاهیدحاه

و  ت به باره سه   ر هاتانه سه م به ئه .آات آردنیان بۆ ده شیكار و راڤه
نجام  دا ئه) دام حسن سه(  رژمی  می رده سه له آه نمرۆڤ  مافی  ی پشلكاریانه

ناموس،   ی قهال،آوشتن،  آوژی شه ، ره نجه شكه ئه  زمونی ئه   که .دراون
  آانی دوایه هلك  یه  وه رنگومكردن و آرده ، سه آیمیایی  آی چه  آارهنانی به

  .آات آیومنت دهۆد  وه وساندنه رآوتكردن و چه سه  ی دیكه
ر  رتاسه سه له  رهاتی سه به 7000  عراق زیاد له  مژوی  ی پرۆژه

  آانی رنامه ترین به وره گه آك له یه  ببته  آردوه  وای  آه  وه تهۆآردۆعراق آ
  رهاتی سه به  آه پرۆژه. جیھاندا آیومنت آردن لهۆد  بواری مرۆڤ له  مافی

 و کراوهمار ۆست نوس ت ده باش به  آی یه شوه به  و وه ۆکردۆتهآ چروپری
ت  تایبه  یسكی داتابه   لهپاشان  و کراوهیان بۆ  وه نهوند جارك پداچ چه

. نجام بدرت تیدا ئه  ران بۆ زانیاری توانرت گه ده  آه  داخکراوه دارژراو
 حوآمی   رخراوه و تی یه مهۆآ  ندیه یوه په  ی له رگه آان سازه دیمانه

  له  انآ دیمانه.   نجام داوه یان ئه م دیمانانه ئهآان   یهۆناوخ  و ناحکومی
ک  ، وهبكات  دنیایی ست به آراو هه دیمانه  سی آه  آه راوننجام د نكدا ئهشو
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رشونک شیاوبت بۆ  یان هه آان رخراوه  ئۆفیسی کراو، گه له مای دیمانه
   .کردن دیمانه

آاندا  آراوه ڵ دیمانه گه گونجنن  له آان خۆیان ده سازه دیمانه
باشترین شوه  کان به زانیارییه  ی  هو بۆئه ن که یان دهك  دنیا یه شوه به

  .  وه نه کۆبکه
ڵ  گه وتنیان له چاوپكه  وه آانه سازه دیمانه  ن ژنه یهال هآان ل ژنه  بۆ نمونه

ن  یهال هآان ل ئاشوریه  ،وه آانه ن آورده یهال آان له آرت، آورده ده
 وه آانه هواره ئه  بی ره ن عه یه ال هآان ل هواره ئه  بی ره عه ، وه آانه ئاشوریه

  .ها روه هه وه
  دات آه ده  دیكه  سانی قوربانیان و آه  به  وتن رگه چاوپكه  ی پرۆسه

.  خش بت مانابه  ك  آه یه شوه به ن آانیان بكه زمونه ئه  باس له  راشكاوانه به
آان  عراقیه  آه  آردوه  و راستیه به  عراق درآی  مژوی  ی پرۆژه  ستافی

آانیان باس  چیرۆآه  ی وه ن به ده ر دهۆز  خكی ووتدا بایه  ری رتاسه سه له
سروشت و  ین له توانرت باشتر تبگه ئه  وه آانه رهاته سه به   ی رگه له. ن بكه
و  آردن و ئه  ه خراپ مامه  آانی آان و شوازه تیه تایبه  پشلكاریه  ی رژه

  .هن آان جده آه دوایه ك به یه  رآوتكاریه سه  آاره  ی درژخایانانه  ریه آاریگه
ن  یهال هآرت ل ده  ندی ناوه  ئۆفیسی  ی آان ئاراسته آراوهۆآ  رهاته سه به
  ی) داتا بیس(و داخل آرنیان بۆ ناو   وه بۆ پداچونه   وه آانه سازه دیمانه
  یارید  بۆ  زانیاریه   نھنی  دیۆآ  آه یسه داتا به.   بی ره و عه  آوردی
زن آراون  ركدا خه سرفه  له  نت آه آان داده رهاته سه آان و به آراوه

و   ستكاری ده آان له رهاته سه به  پناو پاراستنی ش له مه عراق ئه  ی وه ره ده له
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ر  سه  آانی مارآراوهۆت  موو  چیرۆآه هه. آت و پر  ر تكچوونكی دزین و هه
  به  آرن آه ده  آه یسه داتا به  داخلی  ی وه هئ  برن دوایی ناوده ز  له آاغه

توانرت  ده  وه پدراوه  رگه  ن ستافی یهال نھا له و ته  پاسۆرد پارزراوه
  . آاربھنرت به

  آرد به  ستی عراق  ده  مژوی  ی پرۆژه 2007  راستی ناوه  له
آان،  آراوهبو  ی رگه عراق له  كی آان بۆ خه رهاته سه به  رووی خستنه

و وب سایت   رۆژنامه  یۆ، پاشك رادیۆیی  ی رنامه به
)www.iraqhistory.org    (ستا خه  آه پرۆژه  ستافیكی راڤه  ریكی ئآردن  

ساڵ و نیوی   ی ماوه له  وه ته آراونهۆآ  ی رهاتانه سه و به چروپرن بۆ ئه
نو  له  یاریران بۆ زان توانرت گه دا ئه یسه م داتابه له. رابردوودا

  ی د، شون، ووشهال ، جه پشلكاری  یۆه ویش به آاندا بكرت ئه رهاته سه به
ش خۆ هش رگ مه ئه.   واژه سته ندیدار، ناو یان ده یوه په  ی ، ووشه آی ره سه
آان و  پشلكاریه  ریۆچروپر بۆ ج  آی یه وه پداچونه  نجامدانی آات بۆ ئه ده

  آاری رپرس و ئاماده به  نی یهال  ست نیشان آردنی ا دهه روه هه  وه  رگاآانی
  تكی حاه ت به باره سه  )case studies(كاریۆلك  آردن بۆ نوسینكی

  2008  راستی ناوه له   تاییۆآ   آردنی شیكار و راڤه  راپۆرتی.  آراو  دیاری
  .انجیھ  عراق و ووتانی  آرت له ش ده و دابه  وه آرته دا بوده

منت ۆهنت بۆ دیك آارده به کان هعراق چیرۆآ  مژوی  ی پرۆژه
  ر گرنگی سه خت آردن له و جه   سیاسی  رآوتكاری سه  ری آاریگه  آردنی
  زموونی ئه. قوربانیان  نگی ده  ی رگه رابردوو له  آانی مكاریه هست  یشتن له تگه

م  رده به  خرنه ده  م چیرۆآانه هآاتك ئ  روو آه خاته ده  وه ئه  دیكه  وتانی
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.  رابردووه  دار به  ندی یوه ئستا په  ی وه ر بۆ لكدانه شكهۆخ رگه  بنه ك، ده خه
  آی یه شوه مژوو  به  ی وه نوسینه  ڵ دووباره گه له  وه بته ده  وانه پچه  مه ئه
آارا و   ته هسیاس  آردنی  ج بۆ جبه  ره ها هانده روه و هه  ر سیاسیانهۆز
آات و  قوربانیان ده  آانی پویستیه  ت به خزمه ت آه وه ده  جكانی ست به ده

  .  فاشیستی  بۆ حوآمی   وه رانه گه گرتن له ن بۆ رگه ر ده  تی یارمه
وام بت  رده تا به  ك دارژراوه یه شوه عراق به  مژویی  ی پرۆژه

  ی دیكه  آانی رنامه ك بۆ به مایه بنه ك چت وه و پده  آارآردن بۆ ئاینده له
  آردنی پشوو پیاده  رژمی. ت بكات خزمه  ری روه دادپه  ی وه گواستنه

  ی وه ت آردنه و ره  ، توندوتیژی ستمكاری به  وه ستبوه به  سیاسی  تی سه ده
. قعرا  كی خه  آانی تیه ره ها بنه آان  و به بنچینیه  مرۆڤ  و مافه  تی رامه آه
  بوونی  ری گه ئه م به، وه ته ماوه  نادیاری  به  م ووته ئه  ی ئاینده آاتكدا آه له

ك و  یه وه ئاوردانه به  پرسیار پویستی به  تكی و حكومه  قینه راسته  آی ئاشتیه
 30  آانی دواییه ك به یه  مكاریه هست  آاره  له  یه هه  جدیانه  آی یه وه بیرآردنه

  شی تا هاوبه  ك دارژراوه یه شوه عراق به  مژووی  ی پرۆژه. ردووراب  سای
،  نیشتمانی  ی وه ر بت بۆ ئاشبونه ده  تی دا، یارمه شتنه م تگه بكات ئا له
  آردن و پاراستنی  رگری به له  قوربانیان بكات و پشتگیری  هاوآاری

  . عراق مرۆڤ بكات له  آانی مافه
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  آان رهاته سه به ك بۆ آیه پشه
  
و  ئه  ئیدیت آراوی  ی نوسخه بریتین له  وه خواره  ی رهاتانه سه م به ئه
آان    چیرۆآه.  وه ته آراونهۆآ  وه عراقه  مژوی  ی ن پرۆژه یهال له  ی چیرۆآانه
  روو آه نه خه ده  وه وساندنه رآوت آردن و چه سه ساڵ له 30  ری آاریگه
  . عراق  نیال گه  ر ژیانی سه له  بووه ریان  هه آاریگه

آردن و  شه ره آردن و هه  زیندانی  آانی ته حاه  رهاتانه سه م به ئه
  آانی و پشلكاریه   آیمیایی  آی چه  آانی آردن و هرشه قهالدان و نجه شكه ئه

روو   ته دا خراونه لره  ی و چیرۆآانه له  ندێ هه. ن آه آیومنت دهۆد  دیكه
  یندك دام حسنن، ههد سه  رژمی  آانی سیاسیه  ستكاره رهه هب  چیرۆآی

  شاوه  ئامانجی  ته هبون  ن آهندا منااناوی له  ن هسان و آه ئه  نگی یان ده دیكه
  . ترس و تۆقاندن  انیک هآ یسیستیمات
ش  مه دك ئهال هج  چیرۆآی  له  آان بریتیه چیرۆآه  آك له یه

دو ال هج  رهات له سه به  ی وه آردنهۆآ  خات له رده ده  آه پرۆژه  ندبوونی پابه
ن  یهال هل تر آه  رهاتی سه زاران به و هه  م چیرۆآانه آاتكدا ئه له.  آان قوربانیه
  زموونی ندین ئه چه  ی وه نگدانه و ره  وه ته آراونهۆآ  وه عراقه  مژوی  ی پرۆژه
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  ردی و ده  تی هامه نه و به  وه سترنه هب ده  وه موویان پكه م هه جیاوازن، به
  .  فاشیستی  حوآمی  له ڵیان سا ده  یۆه هاتوو به  مرۆڤ  دووچاری  ی ریه سه

  ی وانه ئه  ناوی  پناو پاراستنی ئیدیت آراون له  رهاتانه سه م به ئه
. دا آه رهاته سه به له  هناویان هاتوو  ش آه وانه و ئه  ڵ آراوه گه وتنیان له چاوپكه
ناو داتا  سوپا و ئاسایش له  آانی آه آان و یه آان، رخراوه سه آه  ناوی
  ی پرۆژه  شیكارآردن له  آاری  گرن له گرنگ ده  ن و رۆكی دا هه آه یسه به

  . عراق  مژوی
 ۆوخ راسته  ی و قوربانیانه ئه  ی ووته بریتین له   رهاتانه سه م  به ئه 

م  ئه.  وه ته مرۆڤ بوونه  مافی  آانی توندوتیژیه  پشلكاریه  دووچاری
 ن راسان بكه ر هه چت خونه هزن و پده به رو کاریگهر ۆز  رهاتانه سه به
  .  یاندا وه کاتی خوندنه له

عراق   النی گه  آانی تیه ینه ئازار و مه خ دان به بایه  ی رگه نھا له  ته
.  ین پشوو تبگه  رژمی  ی ر سایهژ   ی قینه راسته  ژیانی توانرت له ده

بۆ   گرنگه  رابردوو ئامرازكی  ترس و ستمكاری   ی وه رووبونه رووبه
  رگری رزگرتن و به  مای ر بنه سه ت له مهال و سه  ئاشتی  آی یه ئاینده  بنیادنانی
  . مرۆڤ  آانی یه بنچینه  مافه  آردن له
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  دادیو   
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خوشك و  نجبووم، پ دایوال یت هڕ هه  وان بووم و لهج یكآچ من

ر  سه ی وته آكه په  وه نهمنا یجیفلیئ یشۆخ نه ۆیه م به براکه  بوو  هه کم هیبرا
  .بوو گاج

آرد،  ده یوت آار نه یت زاره وه یآان رمانگه فه  له كآ هی  له باوآم
 ن،یآرد ده یوخ به یباش  ترساو به خودا ده  بوو، له استڕر سه یكۆڤمر
 نیآچان بار ی مهئ نی ستبكه هه ژانڕۆ  له كژۆر  شته دهی نه زیرگ هه
 ج بهج یآانمان هییارموو داواآ بوو، هه مانل یئاگا كو به ، وه هییر شان سه به
  .آرد ده

  وه كهپ داربوون،ڕ باوه ۆیآو خ بوو وه هه یآ هڕیند هاو چه باوآم
 یگران اویدون یآاروبار یباس انداۆیخ وانن  له و خانهیچا ۆچوون ب ده
  .آرد ده انیتر یو شت ییوبژ

 و وه هما ۆب  وه ، باوآم هاته  1992یسا یزیپا یژانڕۆ  له كژۆر
 ی رقهیف یآارا یكندام ئه  آه ماندراوس یوواد عه  آه نیباسكرد ۆیب
  : وتووه یپ ، هییزبیح

  له  ژانهڕۆ یچۆب ؟ هیردا سه رژ له تانیخواترسان، چ له ی سته ها ده ̎-
  "زب؟یح یبن دژ نه انالنگیپ یكیر خه یب ۆت ؟ وه بنه دهۆآ  خانهیچا
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 ین مه ته  له  مهئ ؟ هیچ  م قسانه ئه مڕآو ̎: وه ته داوه یم وه شمیباوآ
  ̎̎ت؟ی واده یچۆب ن،یباوآتا

  . شتووهۆیر و وهین كهپ  وه هڕییجا تهگا به شیواد عه
داهات  كتاری . وه هاته نه تریر آارو ئ سه ۆباوآم چوو ب ییواد یژۆر

 ت،و باوآم دوابكه مجاربوو آه هی  وه ئه ن،ی بكه یچ یزان مانده نه ش مهو ئ
  .وتبوو آه ت دوا نه قه شترپ

بوو  كیر خه  وهۆكردبل رمیب  نده وه ئه شیبوو، من ران گهین كمیدا
بوو  كینز آم هیزاۆئام مای .تھاتبل یچ ب مووت ده ر ده هه چووم، كدهت
 ۆچوو ب شم زاآهۆئام اند،ی گهت ی آه له سه و مه ێو ئه ۆچوو ب كمیدا ، وه مانهل
 كردبون،ل یاریپرس  بوو، آهل یآان وانه نھا پاسه باوآم، ته ی آه رمانگه فه
 یسپ یكر زهۆندآرال  به كس ند آه چه ۆم ئه ن،ینازان چیه  مهئ̎ وتبوو انیپ

  ."نآ  ر به سه نیو نازان انیبرد
 ، وه نهیاگ ۆیب وتبوو،پ انییآان چ وانه و پاسه وه هاته م زاآهۆئام

  مهباوآم ئ یئاخر دوا ان،یگر ی پرمه  و دامانه ھاتل تمانك ش وه ش مهئ
  ̎؟ هی هه مانآ

باوآمدا  یدوا چوون به م زاآهۆو ئام كمیدواتر دا یژۆر یانی به رله سه
  .نڕ گهب

 چیه ێو ، له مماره عه یشیئاسا یتر به وڕ به ۆچوون ب تا ره سه
 ییگروا هه یتر به وڕ به پاشان چوون بۆ .وت آه ست نه ده انیكم وه
ر  سه بوو، دواتر به نه ریستگ ده انیآ هییاریزان چیه شو و له) خباراتیستیئ(
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 .كنجام ئه چیه  نه هبگ ی وه ئه ب انڕ ناو شاردا گه یسیلۆپ یآان موو بنكه هه
  .وتبوو آه ستنه باوآم ده ی رباره ده انیكوا هه چهی  و وه و هاتنه شه

 ۆب  وه چوومه نه  فته دوو هه یناچار  من به ن،یرووخابوو موومان هه
  .یكیآن ته یمانگای په  له م آه ندنهخو

 یآان هییتر به وڕ به  له ارآردنیپرس  ستمانكرد به سره ده غداو به به  له
 ۆب نچی ما نه س نه آه .نجام بوو ئه ب شیو ، ئه  سیلۆپ یآان و بنكه شیئاسا
  .نیبوو  آه عهیواق یمیسل ماو ته نجام چارمان نه ره ، سه بوو ھودهب م به ،یال

 .یر آاسپ به  هیدا یبكات، شان دای په ۆب مانیوبژ ی وه ئه ۆب كمیدا
 بردی آردو ده دروستده ل یرین ماست و په ناوه ده یریش ێدال  چوو له ده
 ۆب نیدا ده انییت ارمهی كانس و آارو دراوس آه .شتۆفری ده ڕبازا ۆب

 یكسا ی اوهم  ته هم حا ئه م، آه جهیفلیبرا ئ ۆرمان ب داوده ینكردنیداب
  .اندیخا یواو ته

و، بو جیفلیئ یش له ی وهینجام ن ره ، سهلیدا ته جه كمیدا كسا یدوا
  .وت آه گاداج  له شمانیو ئه

 وامانیه  چوو، تاآه ده یو خراپ ره زعمان به وه ژۆر یدوا  له ژڕۆ تریئ
و  تبب ریگ ك هی فهیز وه  ستم له م و ده واو بكه ته مانگای بوو من په  وه ئه

  .م بده م آه زانهخ یت ارمهیبتوانم 
 انیكژۆ، رنابن ۆڤمر یزوو ئاره  آان به رووداوه رجارۆز م به

 مانۆخ یآان هییت هامه نه  له رمیو ب شتۆیر مای دا خه ره ناو موحازه له
  . تب  آه رسه ده  وه تا ئاگام له آردمه یایور ستاۆ، مام وه آرده ده
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 زیحاف ینا آچ سه ، وه كمهینز  هاته لمۆهاوپ ینا ، سه آه ره موحازه یدوا
  آرد آه ده  وه وه به ییوام شاناز رده عس بوو، به به ی رقهیندام ف ئه یموحان
 وو ز و خش یشۆپ ده یابیجوان و نا یجل  شهیم هه ، هی رقهیندام ف ئه یآچ
  . وه هۆیخ  آرد به ده یویز

و  له ممۆمن خ م ، به وه بكاته كینز ل مۆیخ دا دهیو هه  شهیم هه نا سه
  ژهۆو ر ئه م ، بهباوآم بكات یك باس وه نه ی وه ئه یترس  گرت له دوور ده به
 زارب  آه تبووب  وه ئه ی آه هۆیه  شهینگ هڕآرد،  ڵ گه م له قسه و هیدا نه مگو

  .م با بده م بهد یم خه كم آه ستیو م بووم و ده
  :یپرس یمنا ل سه
  ̎؟ تهیچ دادیو̎ _  
  ̎چیه"̎_ 
،  بكه م بۆ قسه .بوو رس نه ده  ر ئاگاشت له هه ۆم ئه ۆت! چ؟یه نۆچ" -

   .̎ شانت سووك بكات یبار كم آردن آه قسه كو به
 نروشو سهب نۆچ  آرد آه ۆباوآمم ب یو باس انیگر  آرد به ستم ده

موو  هه تمان، حه هڕنا یران آرد، گوزه ۆشم ب و براآه كمیدا یحا ی، باس بووه
  ؟ بردووه ێآو ۆب انیم آه باشه  بزانم باوآه ی وه ئه ب اندایووڕ  مانه ئه

  یسپر
  .̎  انهیبردوو ی وانه ئه نآ"   -

  و وتم وه ره ده  مم هاتنه ده  آان له وشه نۆچ نازانم
  .̎خوا ناترسن  له ی انهییزبیو ح ئه یری غه  هی س هه جا آه̎̎   -

  یو وت میبت ینیو ق قڕ  له پ یكچاو نا سه
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  ̎̎ته هو و ده زبیح  له قتڕ ۆت  واته آه̎  -
  ̎ت؟ب نه  مهما ئ س نه آه م به ، هین انیمن رقم ل" -
  . وه ره ده  چووه  آه هۆه  و له شتمه ینا ج سه تریئ

 كر فسه س و ئه آه بووم، س  ره موحازه ۆیه  له ژ،ڕۆدوو  یدوا
بار ناساند،  جه نبدولحس عه  به ۆیخ  آه ره فسه ، ئه وه ژووره  هاتنه

  وت یمان پ آه ئوستاده
  ̎ن؟ی بده تانیت ارمهی نیتوان ده نۆچ ن،ربخ به-" 
 یرمان و فه نهاتووی . هین  وهۆت هب یند وهی په  آه له سه مه" -

  .̎  هیپ نمانیم بود ئه عه دادیو یرآردنیستگ ده
 انمیموو گ ترسا هه  ، له وه ره ده  بچمه لۆپ  له كردمل یداوا  آه ره فسه ئه

روا  هه شمیآان لهۆهاوپ انم،یبردو  انمی، گرت وه بوومه كنزی  آه .نیرز له  وته آه
 انیی زه به انین  تاوانبارم بكه یزان اندهی آردم، نه ده انیری سه ییساو په حه  به
  . وه تهب مداپ

 یسوار كردمپ انیرمان فه ێو له مانگا،ی په ی وه ره ده  نهیشتی گه
ر  سه له .بوو انیوانڕ چاوه  وه ره ده  له  ببم آه یسپ یر زهۆندآرال یكلیئوتومب
پم  چه یال كآ هیو  استمڕ یال كآ هی اننام،یدا  دواوه  له استڕ ناوه آوشنی

  .شتیدان  وه شهپ  ش له آه ره فسه ئه شت،یدان
 ێو له ، آه واسراوه هه  پرده یال  نهیشتی گه  و ینیبرد  آه لهیئوتومب

 ۆب  وه نه بكه ۆڕرم ش من آرد سه یال ی آه سه دوو آه  به یرمان فه  آه ره فسه ئه
  انگرتمهیدا ستاو اوهڕ  آه لهیآورت ئوتومب یآ هی ماوه ی، دوا وه خواره
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 یكیر نز به و له و آاته ر ئه هه آدام، هینایناو ب له  وه هیینیب ممۆ، خ وه خواره
دوو  . هی مماره عه یشیئاسا یتر به وهڕ به  آه میزان مان آه شتنهۆیر ی ماوه
  :انیگرتم و وت انری س وه آه

  .̎ وه ه قه یكریچن یاستڕ به"    -
وت  رآه ده مۆب ییدوا م به شتم،ی گه نهت  آه قسه یمانا  له من

  .هیچ انیست به مه
بوو،  نه ایت یر راخه  و نه ره نجه په  نگ، نه ته یكندانیز ۆب انمیبرد

دام و  مۆآ ل انیرگا ده ێو له ،  وه هیسكایبر ده  وه آه چهیبنم  رد به زه یکپۆگ
  .شتنۆیر

 م،و له یچۆب یزان مده بوو، نه هه شمۆناخ رۆز یكست هه  ساتانه و ئه
  .نا انی م رهزانن ل ده ، هیسوآارم چ آه ینوس چاره

 ماۆخ ید و له امیگر ده م آه هییت هامه نه ۆو ب وه مامه ێو روا له هه تریئ
  ̎؟ وه ندانهیناو ز  تمهداب انیئاوا ف كچ تاوان  به تب ده: " مووت ده

ست و  هات و ده كآ هیپاشان  ،ڕی پهت كعات چوار سه ی كهینز
،  وه آرده یست و چاوم ده ێو له ك،ژور ۆب یو بردم وه سته به یچاوم
  . دانراوه ل یشیبو آ سیگور و هیل یآ هی هو ره قه  آه آرد ژووره رمی سه

  ̎ن؟ بكهل میچ  مانه ئه تب ده̎ یپرس ممۆخ  و له مین اچهڕ
 واشو ه وه ژووره  نھا هاته ته  به كر فسه ئه كند سات چه یدوا

  :یوت و وهۆب كینز مل واشه
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و  شیمن م آه دهتكات ل ت،یداوپ ی وهش نیخودا جوانتر  ارهیواد"̎ -
  .̎تی بكه رافیعتیئ یمنه  و به تی آه ماندوو نه شتۆخ

  وه هیدا مم وه  وه نسكه هه م ده به
  ̎م؟ بكه یر چ سه له رافیعتیئ̎   -
و  شتبوونیدان  ره موحازه ۆیه  له كتدا هاوه ڵ گه له ژڕۆدوو  شپ̎  -

  .̎ داوه  رمانده فه یآۆر سه  به وتجن
  .̎ وتووه وام نه یشت  بكهپ وامب" -
  .̎وت تانیچ تدا آه ه هاوه ڵ گه له ب مپ  واته آه" -
،  وتووه آه یآ په كمیدا واندبووم،شل یر ران سه گوزه ی له سه مه" -
 یچۆب( تب نه  نده مه ئه  وتووه نه چمی، ه ر هاتووه سه به یچ نینازان شمیباوآ
  .̎ م وتووه نده وه ر ئه هه) تب نه   مهما ئ س نه آه ن، آه دهوامان ل آان هییزبیح

  .̎ عس هب یزبیر ح سه  تهۆآرد رشته ی وه به تیتاوانبار ۆت  واته آه̎  -
  له شم هی و قسه ، ئه وتووه نه زبیح  شم به وشه ك هی  بكهپ وامب̎  -

  .̎ آرد دایدنائوم یكسات
  نگه هڕ  هی وه ئه ی شانهین ، وازهم ش به رشكردنته ت،ی آه ده ۆدر" -

  .̎تیب  كخستنهو ر ر به سه ۆو ت تب هه ككخستنر مانگادای ناو په له
 . هین میاسیس یكچوونۆب چیژارم، ه هه یكس همن آ ، بكهپ وامب" -

پا ده تلل  وه مهڕۆب ڕێ مگه،بزان كمیر دا گه ئه مل تمر ده م ره̎ت.  
نھا  ته  به تۆر خ و هه تبب یرزگار ایدون یت فه خه  با له ڕێ گهل" -

  .̎ وه تهینبم
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رنجمدا  ، سه وه وته آه كینز مل  ره مه سه یآ هی وهش به پاشان
آرد  یست ده و آه هو ره ر قه سه  دامه فی .ابوونڕ گه سوور هه یآان چاوه
  :شاخام هه ایووڕ به ، وه ووتكردنهڕ ۆخ  به

  .̎یخو ی هه تی آه ده یچ  وه ئه" -
 واننب" - ی     و وت واندم سرهت یشیآ هی ناوچاوم، زلـله  آرده یكتف

  .̎و پووچ چیه یسینپداو یدادیو!  گرتووه یزمان آ
و  ئه م به اپسكاند،ڕ ممۆو خ ژاندمیق م، زهو  هاته  ندهڕد ك وه

 آانمی جله .تبب ڵزا دایر سه ك من به وه یكبوو آچ ڵحا بوو، مه زتره به
 م به ت،نبھوازم ل  وه امهڕپا ده یو ل امیگر ر ده هه شیندو من داآه
 شیو ئه ژاندم،یق مۆخ یزموو ه هه  به تریئ آرد، نهت انیآار آانم وه انهڕپا
  .چووم مۆخ شۆه  تا له ربوو هه به مت تشد تو آو بآ  هیدا یست ده

 كیلوتم نز  له نۆب ك هی شوشه ینیم ب آه ره فسه ئه  وه داربوومهب  آه
 رۆزعم ز رووت و قووتم و وه مینیب م،ۆخ شۆه  وه مهب ی وه ئه ۆب  وه آاته ده

  . خراپه
 م،ۆخ یت روومه ی وه نهینڕو  دانل  ربوومه به و ژهیارو قهاو  وتمه آه

ك  بوو، وه نه یوانیم شم اڕسو ده هه  باآانهب شیو ئه ھات،ل تمك ش وه
 -          :یآردم و وت یكری هابوو، سه وه تآردب نه یشیچیر ه هه ی وه ئه
ر  سه  تهی آه ده رش، ه نوسته چاره  مه ئه یزانۆس ۆی، ت ر بكه به آانت له جله̎

  .̎  ته سزاآه  مه ئه ی ده ۆبخ ده زب،یو ح كۆر سه
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و  ئه نجایئ شت،ڕۆیو  وه آرده ی رگاآه و ده رم، ئه به  وه آرده آانم جله
  .مۆخ ی آه ندانهیز ۆب  وه هیو بردم وه ژووره  هاته ینابوومه ی سه آه

 یر مانگچوا ی كهیوام بوو، نز رده به كو موو شه هه  هم حا ئه تریئ
  وانه شه .ناسم ه ره هه كچوو،ت میندروست ته دا هی م ماوه له اند،یخا
من  تو هیب كرآات هه ی وه ئه ۆب  دام ده ی وه ره ورآهه بی آه حه ره فسه ئه
  .شل بم ۆیب

 یس هات و دوو آه  آه ره فسه ، ئه آه ژووره ۆب  وه انمهیبرد انیكژۆر
                             :     وتن یبوو، پ دا گه له

  .̎ باس آردن مۆب  هی جوانه  و آچه ئه  هی مه ئه"  -
 ی مانچه ده ی ستم، لووله به یم ده ك هڕۆی په  به  آه ره فسه ئه ژاندم،یق من

  آرد، به م نه قسه به .نم آانم دابكه جله كردمپ یرمان رم و فه ر سه سه  خسته
  .دامیل ی آه مانچه ده

 یمم ر ده سه ی آهڕۆ ند، پاشان په آانمم داآه مدا و جلهمل ناچار
  :اندایووڕ  به ژاندمیق  وه انهیگر یپقو  ، من به وه آرده

 كآ هیر  گه ئه ؟ هیخوشك و ژنتان ن ؟ هیفتان ن ره شه  وهئ یچۆب"̎ -
  ̎ن؟ آه ده یچ  وهئ ت،رب سه به یك من وان وه له

  : وه دامه یم وه انیكآ هی
  .̎  حبه قه س،ینپداو ،یزانۆس ی هه نین ۆآو ت وه  مهئ یشك و ژنخو̎  -

  :وت یانیتر ی وه به پاشان
  .̎  كهیب دای گه له تو ده تیچ  تۆخ یزوو ئاره  باس به عه ی ئاده̎  -
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م،  پاشان دووهه .بكات ۆیخ یشیباس ئ تا عه  وه ره ده  شتنهۆیر وان ئه
م  رگه من به .آرد انۆیخ یآار انیموو و هه وه ژووره  هاته م ھهدواتر س

چ   به ؟یچۆب م به ،یزانۆس  آرد به انیمن  وانه ، ئه وه گرت و بورامه نه
  ك؟تاوان

رم،  به  وه ته آانم آراوه جله مینیب م،ۆخ شۆه  وه هینامه  آه ره فسه ئه  آه
 یانمیموو گ هات و هه شیو ئه ،بر آ به  وت بمداته یكآ هی  به نجایئ

  له مۆخ شۆه  وه هاتمه  آه انی مجاره ، ئه وه بورامه سانیتا د  وه هیآوتا
  .بووم م آه ندانهیز

 یژوور ۆب یهات و بردم كس ، آه و روداوه له ك هی فته هه یدوا
  له ینیب م كهید یكر هفس ئه  وه ژووره  چوومه  آه . آه هییخو  ره فسه ئه
  وه هیال ك هییر آورس سه ر لهت ی آه ره فسه ئه شتبوو،یو دان ئه یگاج
و  تمناس هد  دا آه نه شانیپ یو وا اندمی گه نهت یشۆر خ هه شتبوو،یدان
  .آات ده ڵ گه له م وانهدز  وه و آرده ئه  ژانهۆر

  :یوت  آه زهم یپشت یر فسه ئه
  آه تپا  درابووه ی ته مهۆو ت آرد له مان وه نهۆیكل ی وه ئه یدوا"̎ -

 تۆ .تیتاوانوت ب رآه ده مانۆب ك،ۆر ر سه سه  ته آردووه رشته  هیگوا
 ۆب تانمانۆخ ی آه ناوچه یوا و هه  مهئ یچاوساغ  به تیب و  ده تیب رده به
  .̎تینه ده

 كموو شت بووم هه واو رووخابووم، ئاماده هات، من ته نه  وهل م ورته
  .بمقوتار ب  ره نهقۆت  نهو شو له ی وه ئه ۆس ب م به بكه
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 یكلیئوتومب  به كردم،پ یمزایآردنم ئ  ره به ی قه ره وه ر سه له
  . وه هما ۆب  وه انمهیبرد ینابوومه ی وه ك ئه وه یسپ یر زهۆندآرال

مردبوو،  كمیآرد، دا انیادیتر ز ی نده وه آانم ئه ئازاره  وه هما  له
 ندنخو  له انیزآانم وا دا، خوشكه ده یانیگ یرمان ده ر ب به شم له براآه

  .نابووه
 یكژن وهب ا،یژ ده  ماوه سه  له كمگرت، پور م نه وانه موو ئه هه ی رگه به

 یكما نابوو،ه یژن یش آه هڕآو ند،خوی بوو ده هه یكن بوو، آچ مه ته به
 یبوو قات یراز شیو آردو ئه ڵ گه م له بوو، قسه هه ییمۆدوو نھ ی وره گه
  . مهئ  بدا به ی وه ره سه

 ۆب نیت هه  وه هییدز  خوشك و براآانم بردو به ك،یتار یكو شه
  ستم آرد به پوورم ده یكخوشك سته ده یدرومان ی آارگه  له ێو ، له ماوه سه
م،  بكه نیداب انمانیژ یوم و بژ براآه یرمان داوده ی وه ئه ۆب ،یاتی خه

واو  ته انیب آته مه ێو و له هماو سه یآان قوتابخانه ۆآرد ب ق نه شمیآان خوشكه
  .آرد

خوا  ۆ، سوپاس ب وه ماینه یه وشوه به مكار سته یتا رووخان هه
  .مانۆخ یما ۆب  وه نهیاڕ گه

م،  آه ده یلیل زه  ست به و هه  زعم خراپه وه  ر هه ستاشمن تا ئ م به
  .ست دام ده له انیكمیگوناه  باوك و دا ب ردارانۆز

ناسراو  نه یكس ند آه ، چه وه نا آرده سه  له یمن ی هۆت زدان هی م به
و   شتووهھج انۆیخ یو، ما بووه ش رۆز انیزع آوشت، وه انیباوآ
  .زانراو نه یكنشو  ته انكردووهیروو
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باوآممان  یرم ته ش،یم چواره یق لهی ناو فه ی آه ه مهۆآ  به  ستانهۆڕگ  له
  . وه هییزۆد

موومان  هه و هین ۆب ی وه انهڕ گه كاتیخوا ب یرچ خواو هه ۆب سوپاس
  . وه نهڕی گه و ده ئه یال ۆب
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.  
ڕۆژى   تايى، له ره مى سه پۆلى پنجه  بووم له  به له ته 1988ساى   له

تۆپ بارانى ناو شارى   ستی کرد به سوپای ئران ده 13/03/1988
بجه  ه ر شارى هه ئرانی  بۆ سه هرشی  وآاته ئه  ی، ر وروبه و ده بجه ه هه
هۆی  ، به وه دا بو بووبونه بجه ه ناو شارى هه له  یشبوو ، سوپاى عيراق هه
  .کان داخرابوون وائیرو قوتابخانه هموو د هه  وه که ڕه شه

  ک ڕوی کرده ی خه بوو زۆربه هات خراپتر ده تا ده  که زعه وه 
دوو و  وه آمانه مينى ماى دراوسيه ژرزه  ش چووينه ئمه کان، مینه ژرزه
ترسی رژمی  پشتر رایان کردبوو بۆ ئران له  و ماه ، ئهوه وێ ماینه له ڕۆژ
  .دا1987سای   عس له به
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زانيان  ،و وه ك خزم آۆبونه باوآم و آۆمه    که دوای دوو رۆژه  
ی  مینی دائیره چین بۆ ژرزه ئه ووتیانچت،  و خراپ تر ده ره به  آه زعه وه
سوکاردا  ک خزم و که ڵ کۆمه گه له  وه خزانه  به  ئمه.  که لقیحی توتنه ته

.. ی قایم بووش هک مینه ژرزه  بوو  وره کی گه بینایه  چونکه وێ، رۆشتین بۆ ئه
  . مینه و ژر زه ئه  ڕویان کردبووه ککی زۆر خه

چاوى خۆم   ، به وام بوو رده بجه به ه هه ر  سه سف له قه  و رۆژه ئه  
دا ڕايان  بجه ه آانى هه ناو آۆنه بینی به معراقی ربازی کی زۆر سه یه ژماره

کرد بيان  ک ده خه داو داوايان له آانيان فێ ئه آان سيالحه ره سكه آرد، عه ده
  ر لهمن زۆ .کرد ئران هات و هاواریان ده ن و جلى آورديان به  وه شارنه
چوڵ   که شاره  زۆرم پ خۆش بوو  وه ر ئه به ترسام له ربازی عراقی ده سه
  و سوپای عراق تکشکاوه وت  رکه بۆیان ده  بجه ه کی هه خه ن، ئیتر بکه
   .گيرت ده  بجه ه هه

چاوی خۆم  بوو، به 1988ی سای  16/3ڕۆژی   یانی بۆ به  
بۆردومان   و ڕۆژه ئه. کرد یان ده ا پیاسهناو شارد ری ئرانیم بینی به سکه عه
ناو شاردا هاتوچۆى  ك به ، خه وه زۆر ئاسايى بووبووه  که زعه مابوو وه نه
و  ردا، له سه به  تووت خۆى مردووى آراوه آرد، شار آشومات بوو ئه ده

   . بجه ه ى هه خانه سته برد بۆ خه ده یان آان ك برينداره دا خه يه ماوه
يرى ناو  سه  ووه له  و  وه قاتی چواری بیناکه  چومه  یانیه هو ب ئه  
ک  ، خه ، شار چی لھاتووهچۆنه  آه زعه وویست بزانم وهم دهآرد  شارم ده

نم  مه من ته  و آاته ئه که زكى مناى  ك حه وهی  که کات یان نا، راستیه راده
  .بوو  زعه و وه زم به سان بوو حه  یانزه
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  عات یانزه سه  له  کرد  ی شارم ده وه ره یری ده سه  وه شۆنهو  ر له هه 
ى  روازه و ده ره به  وه ى سلمانيه ئاراسته  م بينى له ياره ك ته آۆمه  وهالو به

.  آه مينه بۆ ژرزه  وه ر ڕام آرده آسه م بينى يه وه ئه  هاتن، آه شار ده
  زۆر نزيك بوو له  هآ ى بۆردومانه آه ستى پكرد، ڕاستيه بۆردومان ده

  دوو ناپام آشاى به  که مینه ژرزه  وه یشتمه ، تا من گه وه ى ئمه آه مينه ژرزه
  .دا نزيك بيناآه

  آه مينه ژرزه  بووبوو، له هز نه ى وا به وه قينه ته  گوم له  و آاته تا ئه 
  ی به ره نجه وو پههز ب به  نده وه آه ئه وه قينه ته ، وه دايك و باوآى خۆمم دۆزيه

داو  که که ر خه سه وت به مووی شکاو که هشت و هه نه  وه که مینه ژرزه
  .کی بریندار کرد کۆمه

سی  د که د بۆ چوارسه ی سسه نزیکه بوو  ره وه زۆر گه  آه مينه ژرزه  
  . تیا بوو
  .آرد بۆردومانیان ده  وه ى ئمه نزيك بيناآه  آان له ياره ته 
هاواريان  وخوا  له  وه پاڕايه ك ئه وام خه رده دا به آه مينه ژرزه ناو له 

  .قاچى باوآيا،  آرد به شى ده آرد،  مناڵ باوه ده
شریش  م روژی حه ڕ ناکه رگیز باوه یووت هه کک ئه گۆم ل بوو یه

واب.  
باوکمانداو   شمان کردبوو به موومان باوه هه ش ی ئمه که خزانه 

بت خوا  واو ده ئستا ته  ترسن هيچ نيه يووت مه وام ده دهر باوکیشم به
  . یه وره گه
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  که كه قيژى خه  قيژه  وه د بيرم ناچته قه  ى آه وه ى من ئه آه ڕاستيه 
 یانکان هاوار یاره نگی ته ترسی ده تاو گیانی خۆیان و له له  که كه بوو، خه

  . مابوو س نه که س ئاگای له کرد آه ده
ماو دنیا  نگیان نه ك بۆردومانيان آردوو پاشان ده يه آان ماوه هيار ته 
  .   وه هوهور بو
  آه مينه ژرزه  آه  وه آرده  وه خزمان بيريان له  ك له باوآم و آۆمه  

  که مینه ترسان ژرزه زۆر خراپ بوو بوو ده  آه زعه وه  چونكه ،ن چۆڵ بكه
   بۆخت

  باوآم ووتى 
  رچين،  با ده -
ک  دا یه که مینه ی ژرزهر وروبه ده ، بینیمان له وه ره ده  وومان هاتينهم هه
ر  سه خابوو، بهروتی  واوه ته ش به آه لقيحه ديوارى ته  ، ماوه نه  پوه  خانوو به

  .امان آردرآاندا  ى ديوارهورد  پهدارو
سلمانی   س پک هاتبوو ، دوانمان له شت که هه  لهمان  هک خزانه 

  بجه ه هه  بوون، من و دوو برام و خوشككم و دايكم و باوآم له  هب له ته
، باوکم توند  وه ره ده  هاتينه  که مینه ژرزه  له  وه آه يه شمان به ر شه بووين، هه

  .می گرتبوو که ستی برا بچوکه ده
نزیک  مای خاکمدا که مینی  ژرزه ڕاکردن خۆمان کرد به به  ووه له
سر  ی بانگی عه کو نزیکه تاوه   بوو،  سی تیانه که ، وه که یحهلق ته  بوو له
  .وه ماینه



31 

 

،  سفی ناوشاریان کرد کان قه یاره ند جارک ته دا چه یه و ماوه له 
  مووی له ک هه خه . وه ئمه  ندکیان نزیک بوون له ندکیان دوور بوون هه هه

  .  وه  بوهکاندا خۆیان شارد روخاوه  ردووی خانووه ژر داروپه
  بواته  که مینه ژرزه  د ویستی له حمه ئه ناوی ڵ بوو به گه کۆڕکمان له 

م  رکه کو بی په وت و وه کان که ر قادرمه سه مان زانی له نده وه رئه ، هه وه ره ده
ت ههیلر باوکم و  کسه یه رزی، له موو گیانی ده دراو هه ئه ی بۆ نه ناسه داب
  ته و حاه ناتوانم باسی ئه.  کارهاتووه کی کیمیاوی به چه  وان زانیان که ئه
واو ب هیوا بووین  م ته ، به کار هاتووه کی کیمیاوی به زانیمان چه  م که بکه
مان  وه ڕى ئه خوا،  چاوه  له  وه پاڕانه  وتینه موومان تك چووين و که هه و 
  .ش بمرین آرد ئمه ده

يووت  ريدا و ده سه گريا به دا بوو ده گه ى له وره د خوشككى گه حمه ئه
یان توانی  نه د مه حه يدا بمرم، خوشك و براآانى ئه گه جى ناهم با منيش

موويان تياچوون و  دواتر هه داومان گه هاتن له نه جبھن و یان به براکه
    .هيد بوون شه

مان پ  ياره  سه، س  که مینه ژرزه  له وه ره ده  موومان هاتينه هه  ئمه  
موومانى آرد  رى هه آان ببين دايكم سه ياره ى سوارى سه وه بوو، پش ئه

موو  ی مای خامدا بوو، ئینجا هه  که وشه حه  له ئاودا آه  ک نكیه ناو ته به
آرد  ڕده ڕۆیان ته و پاشان په  و ئاوه ڕ کرد به موچاویان ته ش ده که که خه
  ڕم آرد و دام به بم پبوو ته آته سكى مه منيش ده موچاويانا، ده  ياندا به ئه
  .موچاومدا ده
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رمان  موومان سه آان بووين و ڕامانكرد، هه ياره سوارى سه
  ياره س سه  یل، بابه گون یان عه  ینه زانی روو بکه مان ده لتکچوبوو نه
ڕکی  نزيك گه  له. يل بابه عه  آدا، ڕوومان آرده دواى يه بووین به

رز  یکی سپیم بینی به دوکه   یه بجه ه ی ههرککی شا ڕه گه  وه که ده هم هپيرمح
   .  وه  ببوه

و   وه خواره  وتنه آه ده  ی ئمه که ياره سه  ك له وام خه رده دا به ڕگه  له
من . واسى بوو كکی زۆرخۆى پياهه پيكاب بوو خه  مان آه ياره سه  ،مردن ده
  که  آه قى پيكابه ى سايه و آاته مووى بوو تا ئه هه  اوم لهبووم و چ  وهدوا له

  وته که  که یاره رگای سه ده هۆش خۆی چوو له له ئامۆزای خۆم بوو
 ش ی دوای ئمه که یاره سه. ستا وه  آه ياره هید بوو، سه و شه وه خواره

  .است دیوارکداو وه  ی بھۆش بوو خۆی کشا به که قه سایه  شوه نام هه به
دايكم و باوآم و   مووى بھۆش بوو به ى ناوى هه آه كه خه پاشان 

من و آوڕكى خام  زيندوو بووين و ئاگامان  نھا ته،  وه خوشك و براآانمه
  .خۆمان بوو  له

  ى خام پى ووتم  آه آوڕه 
  "آى مامۆستايان بۆ ماى مامم؟ ڕه ين بۆ گه با ڕابكه" -
  ووتم  
  ."ج ناهم آم بهم دايكم و باو نايه" -
من ووتم   بوو،  آه ریک بوو تاریک ده وه دنیا خه هنزیک بووبو  ئواره 

  .جى هشتم و ڕۆيشت و به م ئه نايه
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  کردوو به نائومدی ده  ستم به ، زۆر هه وه م مامه که الی خزانه له  
بۆ شاندن  وه موچاوى دايكم و باوآم ڕامده ده  دا له ستم ئه نيا بووم، ده ته
مردوون،   بنم آه  وه به  يست بوا و مده نه  چونكه ا،ى بزانم ماون يان ن وه ئه
م  به ،ن ك بده يه ناسه ك يان هه يه ى جوه وه شاندن بۆ ئه وه وام ڕامده رده به

  .مابوو من نه  وان مردبوون و ئاگايان له بوو ديار بوو ئه سوودى نه
ردوامیش  ، بهمڕۆیشت و زيم دابه  هآ پشتى پيكابه  ما له ئيتر چارم نه 

جیان بھیم یان نا، تۆ  به"مووت  دى خۆمدا ده  آرد و له م ده يرى دواوه سه
  ".بی مردبن

یرکی دایک و باوک  و سه آه ى پيكابهالبۆ   وه ڕامه گه  دووباره
آرد  زم ده زۆر حه. مردوون  آرد آه ده ڕم نه ،  باوه وه وخوشک وبراکانم کرده

مووت  و ئه وه آرده ده  وه بيرم له و آاته  وانم لبت، ئه آو ئه دا وه آه پيكابه  له
من   ت ترن، دايكم زۆر له قوه من به آانم زۆر له وره باوآم و برا گه  باشه"
  بوايه مووت ده وان وايان لبت و من بمنم، ده بت ئه چۆن ئه  هزتره به
  .بچم  وه وانه نای ئهها ک من به ن نه وان من ڕزگار بکه ئه

ن  ترسام بمبه آرد، زۆر ده آاندا هاتوچۆيان ده  آه ڕه ناو گه ك به خه
س ئاگای  م دیار بوو که ، به وه نه باوك و دايكمم جيابكه  و له داڵ خۆيان گه له
  مابوو،  س نه که له

كى  و خه  مزانى آيه نه  آه ياره ر سه سه  آك هاته دا يه وه شه و له
م آه به ، يهآو  وه ووتم آه ناو پيكابه  هاته  

  "وت؟ چيت ده  ها آاآه" -
  ، "وت برسيمه خواردنم ده"  -
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  منيش ووتم 
  ."یت توانی بیبه ئه  خواردنى تيايه  يه مه و دوو قابله ئه" -
  به  هراویه ژه  و خواردنه ئه  بوو که م نه وه یای ئه هیچ خه ڕاستیدا له 
زانی چی  یده س نه کو شتی لھاتبوو که مووی وه ک هه خه ی کیمیاوی، ماده
  .ری ل تکچووبوو مووی سه کات، هه ده

ت بۆ  نانه تهدا  یه و ماوه ، له وه دا مامه که ناو پیکابه و رۆژک له شه  
يرى  ر سه وتم، هه ش خه نه  چووم و هۆش خۆم نه ك له يه ند چرآه چه
بۆردومانی   بوو که  ياره ته  وام چاوم له رده به  وه و شه ئه. آرد آانم ده نازه جه

و  ت ئه تایبه کرد به یان ده بجه ه ری هه وروبه کانی ده شاخه ی سازان و ناوچه
یانی من  کو به و ئران، تاوه ره چوون به رده ی ده ک لوه خه ی که شۆنانه

  .بينم و ده خه  آرد آه ست ده وام هه ،ژمارد کانم ده یاره ته بۆردومانی
  ڕوويدا زۆر گرنگ بوو بۆ ژيانى من، له  دواید ى آه له وه م ئه به 

برا   زانيم  وه نزيك بوومه  پرخك بوو آه  پرخه  يانى گوم له و به  مه ده
  چونکه ،بوو  و آاته ژيانما ئه  ى خۆشترين آات له آه ، ڕاستيه مه آه وره گه
وه هاوارى  هۆشى هاته  ، آه وهآم بۆ دروست بو نايه ستم آرد پشت و په هه

بوو  قاچى آردبوو ئازارى زۆرى هه  زۆر آارى له    که قاچى آرد، کیمیاویه
آانى ترم،  پاشان خزمه  وه ۆم چاآب آه آوڕى خاه  مان شوه هه دواتريش به

ك  يه ند چرآه شم بۆ چه آه برا بچووآهها  وه ره هه   ،ئيتر زۆر دم خۆش بوو
ك جار باسم  نھا يه تاآو ئستا ته  آى پ ووتم آه يه هقس  وه هۆشى هاته
الم  له  نده زۆر قورسه رچه هه  وه مه م ئستا باسى بكه آه ز ده حه  آردووه وه

  م مولى ناآه حه و ته
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  ووتى  
  ؟ دايك و باوآم چييان ل هاتووه  وه ئه  آاآه" -
ۆش خۆيان ه ، نازانم مردوون يان له خوا نازانم چیان لھاتووه به" -
  "چوون؟
  ."وان بمرم آو ئه با وه  بۆ من بكه  ر مردوون توخوا دوعاش گه ئه" -
  .هيد بوو شهمردو   وه دواى ئه 
دايكم و   يه وانه له  یان الدروست کردم آه وه هيواى ئه  و ڕووداوانه ئه

  .بوو وانه  وه داخه م به به ، وه باوآيشم چاآبنه
جی هشتین،  و به ی بۆ مای براکه تئامۆژنم ڕۆيش  وه ۆڕۆژ ب  آه

  به  وه آه ياره ديار سه به  وه م ماينه م و خاۆژنم و خاۆزاآه م من و براآه به
من و   آه  يه سممان هه ڕه  ، ئمه وه یتریش چاآبنه وانه ى ئه وه ئومدى ئه

 ڤارکیگۆ  دا دانيشتووين له آه پاڵ پيكابه  م و خاۆژنم له م و خاۆزاآه براآه
  .وه ته بوآراوه Halabja Memory)(ناوی  به  بجه ه هه  ت به تایبه

ی  و ونه بجه له هه  یامنر هاتنه کی زۆر په کۆمه  و رۆژه ئه
  .گرت کانیان ده رووداوه

يان  ئمه هسم گرتن، ب بۆ ره  هاتن بۆالی ئمه یشك پاسدار آۆمه
زۆر سواری   ڕۆدا به نیوه  تين، لهڕۆيش نه  م ئمه به ،ين ووت با بتانبه

دا  و شۆنه له  ی ئمه وه مانه  چونکه ،جبکی ئرانیان کردین و ڕۆشتین
يرى دايكم و باوآم و خوشك و براآانم آرد  بسود بوو، ئیتر بۆ دواجار سه

  .مردوون  دى خۆمدا خواحافيزيم ل آردن و دنيابووم آه  و له
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، جل و  وه م ماينه آى آه يه آی ئرانی، ماوه هي خانه سته بۆ خه یانینبرد  
يان داین و  رگى تازه ندين و خۆمان شۆرد و جل و به آانيان داآه رگه به

ند رۆژک  و چه آى تاران يه خانه سته برديانين بۆ خه  ر کۆپته  پاشان به
  . وه ماینه

کان  انهجو  موو شته ژیانمداو هه  ما له کی کورتدا روناکی نه یه ماوه  له 
  .رۆشتن

  ئمه  آرد آه ده ڕم نه رچاوم، باوه به  هاته و ده کو خه ر وه من هه  
ب تاوان بووين و گوناحمان   چونكه ،بووين  تيه حه موو ناڕه و هه تووشى ئه

سم ئازار  رگیز دی که بوو، هه سان ده  نم یانزه مه ته  و کاته ، من ئهبوو نه
  .،....شکاندبوو کیشم نه یه پوله ت دی په نانه دا بوو ته نه
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  جاسم



38 

 

  
  
  
  
  
  
  

شزانم هیچ شتك وام  ده  رچی زم، گه گه ده  شیمانی په  ی نجه من په
آانمدا  تاوانه  دان به  یه وه ئومدم به  م تاآه به ،لبوردن بم  ی لناآات شایسته

  . وه ته ومهشیمان بو من په  آه  یه وه ئه  ی نیشانهش  وه ئه بنم، 
بوو،  هه مشكاو  ناخشیمدا دكی  آو تاوانكارك ژیاوم، له من وه

یی تدا ما و  زه به  موویان شكاند، نه بوو، هه ناویدا هه جوان له  شتی  رچی هه
  .مكاریی رق و سته  له  ما جگه ، هیچ نه ویستی خۆشه نه

راب بوو،  شه   ی بووم، باوآم ئالوده وره ختدا گه سه  وشكی ره  من له
   .ست دا ده له  قی ئه  وه وه خواردنه  هۆی نجام به ره بوو، سه ده نه  رداری سبه ده

آرد، من و دوو  ڵ دایكمدا ده گه له  ی ه مامه  زۆر دڕندانه  آی یه شوه به
،  وه ته ر بیدۆزینایه گه ، ئه وه تیا بشارینه  بوو خۆمانی م آون نه آه خوشكه

  یداینه ، پاشان ده وه مانه آه ماه  ی وشه ناو حه  دارخورماآانی  به  وه ستینه یبه ده
ر  سه به  آدراوی ته شه  به  ی ، ئمه وه هانامانه  هات به دایكم ده  آه . ر قامچی به

  و، جی ئه  ی وزه  چووه ده  قامچی  هشت و به جده  وه دارخورماآه
  .بوو  وه موو گیانمانه هه  به  آانی قامچییه
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  رسكمانی هه  لی بگرت، په رگه زیاتر به  وه له  یتوانی نجام دایكم نه ره سه
  بوو آه آانمان پیان خۆش نه م خاه به . باوآی  بۆ مای  وه گرت و چووه
  آانمان زۆر به خاۆژنه . وه بۆ ماه  وه چۆته  وه س مناه  و به دایكمان تۆراوه

آرد،  دایكمانیان ده  یری ر سه آه ك آاره ، وه وه جونه مان ده گه له  خراپی
  .رووماندا گه  دنیایان آرد به  تاوی

  ناوی  كم آهیدا  آانی خزمه  آك له یه 1977  سای  هاوینی  رۆژكی
  .ڕڕار بوو، هات بۆ مامان آه

  : ڵ آردم و وتی گه له  ی ڕڕار قسه آه
  یت؟ من آاربكه ئه  ناچیت له  بۆچی  -
  گرن؟ رده وان من وه جا ئه  -
  .م آه ت بۆ ده ، من واسته بكه  و داوای وه پشه  تۆ بچۆره  -

  داوای  ی وه مانگك له  مان، دوای و خزمه ئه  هاوآاریی  ئیتر به
  .رچوو من ده ئه  زراندنم له دامه  رمانی زراندنم آرد، فه دامه

  :و وتم م دایه دایكم و مژده  یال  یانده خۆم گه  له په  خۆشییاندا به  له
مۆ  له .ڕۆین ده  گرین و لره آرێ ده ك به ، ئیتر خانوویه دایه -

س ناتوانت  خۆت و آه  مای  خانمی  بیت به یت، ده ئیتر ناهم آاربكه  دواوه به
  .ردا بكات سه رمانت به فه

  و ئاگاداری ، ئه ڕڕارم بینی وێ آه وام، له م چووم بۆ ده آه یه  رۆژی
  : وتی و وه آردمه

ل   رچی هه  آه ره فسه یت، ئه آه زۆر نه  جاسم، پرسیاری  گوبگره  -
  یشتیت؟ ، تگه داواآردیت، ب باشه
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  :وت  عدو پی قید سه عه  یالبۆ   بردمی  و قسانه ئه  دوای
  .بۆم باسكردیت  ی وه ، ئه جاسمه  مه م ئه وره گه  -
  سفت آرد بۆم؟ وه  آه  یه وه ك ئه رك وه  -
  ".م وره  گه به"  -
  : آردم و وتی  یركی سه  آه قیده عه
خۆتدا   ی شایسته  شونكی  یت، بیارمدا له ته رز و آه مادام بابه" -
  ".دات بنم

  .آرد نگ بووم و هیچ پرسیاركم نه منیش بده
  : آردو وتی  ڕڕاری آه  یری پاشان سه

ر بۆ  هه  ، شكی لییاته مه عه  ژووری  م آوڕه باشترین شون بۆ ئه" -
  ". لالد باشه جه

م  ، به چیه  مانای  مزانی ده  دم داخورپا، چونكه  یه و وشه ئه  بیستنی به
  به  ی وه ووت، بۆ ئه چت، هیچم نه ست نه ده م له آه آاره  ی وه ئه  ترسی  له

  .دایكم  بۆ الی  وه چمه نه  نائومدی
  : لم پرسی  وه ره ده  ، له وه ره ده  چووینه  وه ڕڕار پكه من و آه

  "ن؟ ترم بده  و آاركی وه مه تبكه ره  م آاره توانم ئه ده"  -
یان  وت ده که ستده ک کاریوای ده،  خوا بكه  ؟ سوپاسی وتت چی"  -

  ".بینن ده وه مکاره و به س خه که
  "لالد؟ جه  وت ببت به یه جا آ ده"  -
  شه ڕه هه  آه  وه سانه و آه ر ئه سه بهلالد  جه  بیت به ن، تۆ ده زۆر هه"  -

  "یشتیت؟ یت، تگه آه نه  م قسانه تر ئه  ن، جاركی آه وت ده  ئاسایشی  له
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  آه  ندی مامناوه  بۆ ژوركی  وتم، بردمی آه  وت و دوای هیچم نه
  بوو؟ نه  آیشی یه ره نجه تدا بوو، هیچ په  ك ئامازی آۆمه

تدا   ك گۆپیشی نھا یه بوو، ته  خونیان پوه  واری آان شونه دیواره
  .بوو

ووت  لبوو، پیانده  سم زلی  ری سمه ئه  ی چوارشانه  پیاوكی
  .)شیم بوخه ئه(

  :ڕڕار پیووت آه
،  وه عده قید سه عه  له  مركه ش ئه مه و ئه یه آه نویه  ره رمانبه فه  مه ئه" -

  "! ببت، باشه  آه آاره  فری  باشی  به  ی هو یت، بۆ ئه پبكه  شقی تا س رۆژ مه
  : من و وتی  پاشان روویكرده

س رۆژ   فر ببیت، دوای  ی وه بۆ ئه  وه منیته ده  تۆش لره" -
  ".ناڕۆیت  لره  ئواره  شی عات شه پش سه ،بیت آار ده سبه ده

  .شیمدا جیھشتم بوخه ڵ ئه گه ڕڕار رۆیشت و له ئیتر آه
رم ل تك چووبوو،  ترسام و سه ، ده وه بیرآردنه  وتمه آهدانیشتم و 

  آكیان به یه .وكیان هناالس هاتن و  پ دوو آه م، له بكه  چی  زانی مده نه
  :وت  شیمی بوخه ئه

  ".آات تا ئیعتیراف ده هه  آه پمه  حمی ره" -
  قكی ربوو، پاشان شه بۆآس تی به  گرت و به  ی آه وهالشیم  بو خه ئه

  لدانی  ستیكرد به آب ده  به  وه ئه  دوای .ند ر داآه به له  آانی داو جله تھه
لبھنت،   وازی  وه پاڕایه گریاو ده ده  آه وهال .  شی له  آانی ستیاره هه  شونه

زیفی  نه  بوو به  موو گیانی لھات هه  دا تا وای شیم زیاتر لیده بو خه م ئه به
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آرد   ی سه و دوو آه ئه  لھناو بانگی  چوو، ئیتر وازی  یهۆش خۆ خون و له
  . ی آه بۆ زیندانه  وه نه هنابوویان، تا بیبه  آه

ساندا بوو،   سی  نی مه ته  آك پیاوكیان هنا، له ند خوله چه  دوای
  ستیكرد به آب ده  و به  یواسی دا هه آه ژووره  بنمیچی  شیم به بو خه ئه

  . وی ر زه سه  ، ئینجا دایگرته وه رچوو، بوورایه ده  تا شانی ه، ه لدانی
ستم  دات، هه ده  نجه شكه ئه  كانه و خه شیم چۆن ئه بوخه بینیم ئه  آه

  .آرا ت خۆم بۆ راگیر ده حمه زه  ڵ دت، زۆر به آرد دم تكه
  ی آه مرده  ر له به بوو خه نه  رازی  تكیان هنا آه ك ئافره یه ماوه  دوای
ندو  رداآه به له  آانی شیم جله بوخه ئه .بوو  عوه ده  حیزبی  ر به سه  بدات آه

  گۆی  بایی هناو له آاره  ركی ند وایه ك داینیشاند، چه ر آورسییه سه له
لدا،   بای ، پاشان آاره ست به  قاچی  ی وره گه  نجه و په  مكی ردوو مه هه

  میا هاته ده  و لیك به  ویش  قیژاندی شاندو ئه راوهتوند   ی آه ته ئافره  باآه آاره
  .چوو  هۆش خۆی و له وه خواره

و  وه خواره  هنایه  آه ر آورسییه سه له  ی آه ته شیم ئافره بوخه ئه
  ی وه هنابوویان، بۆ ئه  آرد آه  ی سانه و آه ئه  و بانگی وه رآرده به له  آانی جله
  . وه نه بیبه

شیم  بو خه آو ئه منیش وه  ، چونكه بۆوه خۆم ده له دا رقم و ساته له
  .چت رده تاوانبارم لده
پدام   رمانی ڕڕار هات و فه آه  و رۆژه ئه  شقی مه  واوبوونی ته  دوای

مدا هات و  گه  له  ، خۆی شوه زعم په وه  بینیمی  م آه ، به وه بۆ ماه  وه بۆمه
  : مپرسی  رگا لی  له
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یت  ر خۆت بیكه گه ئه  ی ، ئه یرت آردووه س سه ؟ تۆ به تهجاسم، چی"  -
  "ر دت؟ سه چیت به
  "؟ دران، گوناهیان چیه نجه شكه مندا ئه  می رده به له  ی وانه ئه"  -
ت و یانه ده  وانه ئه . لخۆشبوون نیه  و قابیلی یه وره گوناهیان گه"  -
  ". وه نه و آوشتوب بوبكه  مان بوخنن و پشوی آه رژمه

  : نگ بوو، ئینجا وتی مك بده پاشان آه
ین زۆرلكراوان، تۆ  ئمه .زۆرلكراو بت  وانه س له آه  آه بوا مه" -

 .تا ژیاویت آه خراپه  آانت و باوآه خاه  تی حمه ژر ره ، تۆ له زۆرت لكراوه
  آاره  خۆت له  یی، لھاتوو وه ره ببه  خۆتی  بیری  له  وه یته آه لده  بیری  ی وه ئه

تا   ، ئیش بكه به واز مهالدا  و خاینانه ئه  می رده به و له  لمنه تا بسه آه نویه
  ". وه وته ، بحه شتووه چه  دا زۆری ئوه  پناوی  له  دایكت آه
خۆمان و رۆیشت، دایكم   مای  یاندمیه گه  وه م قسانه م ئه ده به

  : ، پرسی زعم باش نیه ستیكرد وه هه
  ". زعت باشه آوڕم وه" -

، زۆر  وه وشایه دره خۆشیاندا ده  له  ناوچاویم آرد آه  یركی منیش سه
  ، بیرم له وه ته مهوڕا گه  داآارآردنم  م رۆژی آه یه  له  خۆش بوو آه  وه به  دی

ر ببات،  سه به  ب آشه  ژیانكی  ی وه بۆ ئه  وه دایكم آرده  ی ۆزگهخئومدو 
  :، وتم وه بۆ بگمه  هیچی  متوانی نه

  .هاتووم رانه  یه تازه  م آاره ر ئه سه ، هشتا له دایه  هیچ نیه" -
ڵ رۆژاندا  گه م له ، به ته حه سپكردنك ناڕه موو ده آوڕم هه" -
  ".رادیت
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  چۆن بتوانم آب بگرم به:  وه آرده ر بیرم ده هه  وه و شه ئه
  وه ر شانم بارببوو، بیرآردنه سه زۆر له  مكی هخ .ك خه  رببمه و به وه ستمه ده

  آه  وه زرنگایه مشكمدا ده  ر له ڕڕاریش هه آه  ی آه م قسه به ،دام ده  ئازاری
  وانه ئه  خۆم آرد آه تم به ناعه ئیتر قه .)خاین و تاوانبارن  وانه ئه(یووت  ده

  زای جه  پویستهخاینن و   ریان دت، چونكه سه به  ن آه وه ئه  ی شایسته
  .ربگرن خۆیان وه

خۆم   یانی بوو بۆ به ده  ی وه و شه واو بوو، ئه ته  آه س رۆژه
  .لالد جه  بووم به ده  یانی وت، ئاخر بۆ به آه وم لنه آار ببم، خه سبه ده

  ڕوانم بوو، رووی وێ چاوه ڕڕار له وام، آه چوم بۆ ده  یانی بۆ به
  : تكردم و وتی

  "!یشتیت یت ها، تگه آه نه رم شۆڕ سه" -
  ی وه ڕوانم بوو، بۆ ئه شیم چاوه بو خه لیات، ئه مه عه  چووم بۆ ژووری

  .م آه ده  چاودریم بكات و بزانت چی
چل سان   م پیاوكی بده  ی نجه شكه بوو من ئه ده  س آه مین آه آه یه
  وه رزۆآه  له  ستی ده  به . یه عوه ده  حیزبی  ر به سه  ی وه تباربوو به بوو، تۆمه
و   تره وره خۆم گه  له  نی مه ته  م آه پیاوك بده  گرت، ئاخر چۆن له آبم هه

  .ن ییم لبكه زه به  داوای  ن آه آه یرم ده جۆرك سه به  آانی چاوه
  :لكردم  رز هاواری به  نگی ده  شیم به بو خه ئه
  "! به رزت، ترسنۆك مه له ستت نه ده" -
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ك  شیم یه بوخه ، ئه متوانی م نه هم، ب لیبده  ی وه گرت بۆ ئه م هه آه آبه
  آه ره فسه ئه .بانگ آرد  ركی فسه موچاوم و چوو ئه ده  وانده سره  بۆآسی
  :پیووتم
ت  بت خزمه من آار بكات، ده ئه  له  ی وه ئه .ربازیت سه  تۆ لره" -

م و  آه حمت پده یان ره ارهمج ئه .ج بكات آان جبه رمانه بكات و فه
  آی ، سزایه بوایه ڕڕار نه ز آه وه ر مفه گه م، ئه ده سووآترین سزات ده

  ".دایت ختترم ده سه
  : شیم و وتی بوخه ئه  ئینجا روویكرده

  ". ج بكه ردا جبه سه به  ی آه رمانه فه" -
 س . ئاسنك پیدا آشاو شكاندی  گرت و به  ستمی شیم ده بو خه ئه

  . وه چدا مایه گه  ستم له ده  فته هه
  ر آار و خستیانمه بۆ سه  وه ستم، بردیانمه ده  ی وه چاآبوونه  دوای

  . وه آه ره فسه ئه  وخۆی راسته  رشتی رپه ژر سه
ندو  ر داآه به آانیم له م، جله ژنك بده  با له بوو آاره وه رآم ئه م ئه آه یه

  ی وه ك ئه وه –ست  به  ی سته جه  آانی ستیاره هه  ناوچه  بام له آاره  ری وایه
  .چوو  هۆش خۆی تا له بام لدا هه آاره -یكرد شیم ده بو خه ئه

  : وتی  آه ره فسه ئه
وت  یانه ن و ده به  وانه ئه "!وت ئاوا بیت مه رین، ده ئافه" -

  . آه حمیان پ مه هیچ جۆرك ره ن، به ناو ببه مان له آه ته وه ده
  ست و سۆزی هه  ك له یه ه ، تكه آه ره فسه ئه  آانی وشه  بیستنی  به
ییم  زه به  ما، مانای دمدا نه  ك له ییه زه ئیتر هیچ به .دروست بووال جیاجیام 
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نجام  ئه مدزوترین آار  رۆژانه  لالدك آه جه  ، بووم به وه بیرخۆم برده له
  .دا ده

م  آه آم بۆ خزانه آانم، خانوویه ونه خه  دیھنانی به  ستم آرد به ده
وم  موو هه هه .بووم  خۆم بایی و له  بردمی  ڵ خۆی گه آرێ گرت، دونیا له به

  یالوان  ئه  دانی م، ستایش و پیاهه بكه  خۆم رازی رپرسان له بوو به  وه بۆ ئه
  .بوو زۆریان هه  من مانای

  م آه بده  نجه شكه سك ئه پدام آه  رمانی فه  آه ره فسه رۆژكیان ئه
  . لبده  بای آاره  بوو، وتی  ئیسالمی  ی وه بزوتنه  ر به سه

  ری سه  هزم دا له به  آی بایه آاره  ك آه یه راده  یشته من گه  قی ده
  به  آردووه  ، بینیم میزی وه آرده آانم لنه ره وایه  وه بوورایه ، تا نه ری آه زه

  .، ئینجا قاچكیشیم شكاند یه پوه  خونی  شی آه خۆیداو میزه
وتبووین  موس بوو، ركه  كی خه  ردا آه سام عومه م به ده ڵ موقه گه له

ك لمان  آب یان آوته  م به آه  آی یه ، ماوه جوانیان بھنایه  رآاتك آچكی هه
 .بوارد ده  یدا رای گه و له ویش شه باسم و ئه  یالمانبرد بۆ  داو پاشان ده ده
خست و من  داده  ی رگاآه سام ده به .برد آانم بۆ ده موو جارك من آچه هه
یویست  ده  بوو آه ده  آه آچه  ی هاوارو قیژه  ، گوم له وه مامه رگا ده رده به له

  وازی  ی وه گریا بۆ ئه و ده وه پاڕایه سام قوتاربكات، ده به  چنگی  له  خۆی
  سام تی به  بوو آه ده  نهالق و زل و شه ئه  ی زرمه  لبھنت، گوشم له

   .واند سره ده
  زۆر آچی  آی یه سام ژماره م به ده وێ بووم، موقه من له  ی یه و ماوه ئه

  .چوو رنه ده  ستی ده  آرد، هیچ آچك له  قهال
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  بیری له  نهال سه و مه ئه  ی وه بۆ ئه  وه ر خواردنه سه  رم آرده من سه
  شكن له م به یانكه ده  ی و آارانه ئه  ی وه م به بكهو خۆم قایل  وه مه خۆم ببه

  .ر شانم سه  رآی ئه
مید بوو،  باس حه عادل عه  دا ناوی  نجه شكه سكم ئه جاركیان آه

  . یه عوه ده  حیزبی  آیالچا  ندامكی ئه  بوو آه وه ئه  شی آه ته تۆمه
  آه ره فسه د، ئهشیم داخ آر له  آی ند جگایه آراو چه وه سووره  ئاسنی  به

  ی وه ، بۆ ئه نھاوه ته  زیندانكی  دا خستبووه آه مینه ژر زه  له  ی و پیاوه ئه
  سك له ند آه چه  له  ستا، داوای وه ش رانه وه ن، به بده  ی سداره ن له بیبه
  .وانیش آردیان ن و ئه بكه  ی قهالخۆمان آرد، بچن   یال  آانی تیوبازه هه

  .درا  سداره  ست و چۆڵ له ده دووره  آی یه ناوچه  له  وهالو  دواتر ئه
  وه ئه  شی آه ته ، تۆمه ڕی په ده ساڵ تنه  ژده هه  له  نی مه آچكیش گیرا ته

  آراوی وه سووره  شیم ئاسنكی بو خه ئه . یه عوه ده  حیزبی  ر به سه  بوو آه
  .خت بوو سه  زیفكی نه  ناو زدانیداو تووشی آرد به

  دام و ژنكی  وام بووم، پاشان خودا سزای رده م به آه ر آاره سه همن ل
  آانی ره فسه ئه  ی یخانه مه  م ببوو به آه ماه  وآاته ئه .خشیم پبه  زۆر جوانی

هاتن بۆ  تر ده  نناو هی م و موسه یسه سام و هه ك به وه  رانی فسه من، ئه ئه
  آانی لھاو شونه مه  له  هنا آه خۆیان ده ڵ گه یان له تانه و ئافره و ئه ئمه  مای
نگ  دره  وكی تا شه هه .بوارد و رایانده وه یانخوارده وێ ده یانناسین، له تر ده

  .ڕۆیشتن و پاشان ده وه مانه ده
 .ربخات ده  آان خۆی ره فسه ئه  رچاوی به م له آه هشت ژنه مده نه

  ر توندوتیژی سه له  ی وه رئه به لهم من  وشت و چاك بوو، به ڕه به  تكی ئافره
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و  بوو ئه خۆش نه  م پی آه یدا خراپ بوو، ژنه گه له م ه راهاتبووم، مامه
داو  وام لم ده رده ن، منیش به بكه  و آارانه بن بۆ مامان و ئه  پیاوانه

ا آانید منداه  پناوی ویش ناچار له ئه .بكات  و قسه وه بكاته  می هشت ده مده نه
  بژوی" -  :وت موو جارك پمده هه .ژیا ڵ مندا ده گه آردو له ده  بری سه

ببم،   رانه فسه و ئه ئه  ی گوایه  آه  ستاوه راوه  وه ر ئه سه له  ئمه  ژیانی
  ".ك ببت رچییه ربچم، ئیتر هه وان ده ئه  رمانی فه  بتوانم له  حاه مه

  ڕڕاریشی ز آه وه و مفه مماره عه  سام چوو بۆ بازاڕ له رۆژكیان به
ویش  لكرد و ئه  ڕڕار سوی ، آه منیان بینی  ی آه بازاڕ ژنه  دا بوو، له گه له
  . وه دایه  می وه

  : پرسی  ڕڕاری آه  سام له به
  "ڵ آرد آ بوو؟ گه ت له قسه  ی ته و ئافره ئه"  -
  ". جاسمه  ژنی  مه م ئه وره گه"  -
بت  ده! لعون مه  ی و پشم نات؟ ئه یه هه  انیئاوا جو  جاسم ژنكی"  -

  ".م بده  سزای  مه ر ئه سه له
 .خۆم بت ئاگام له  وه آردمه  هات بۆ مامان و وریای  له په  ڕڕار به آه
  ستم آرد به و ده وه ماه  وه یانده واو آردو خۆم گه مم ته آه آاره  له په  منیش به
  . وه بۆ ماه  وه ته یه و پمووت نه وه ره ده  رم آرده م و ده آه ژنه  لدانی

  .شم وران آرد آه تیدا خۆم و خزانه  بوو آه  و رۆژه ئه  مه ئه
  ست بوو، له و مه ، ئه یالدوامداو چووم بۆ  به  سام ناردی م به ده موقه

  : و وتی م آۆبۆوه گه له   ی آه تییه تایبه  ژووره
  "؟ وه شاریته دهخۆتم ل  ی آه ژنه  جاسم بۆچی"  -
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  "؟ آام ژن"  -
  "و من نازانم؟ یه ژنكت هه  بۆ زیاتر له"  -
،  باوآتی  مای و له بوو، ئستاش تۆراوه ك ژنم هه م من یه وره گه"  -

  ". قم داوه تهال  مه  یال
بۆ منت   وات آرد؟ بۆچی  ؟ بۆچی قت داوه ته  خوی"  -
  "هشت؟ جنه

  ماندووی  واویی ته به  و ژنه ئه . تۆ نیه  ئاستی  قی یهالم،  وره گه"  -
  ".یدا بیت گه آیش له ك خوله یه  نیه  وه ئه  ی آردووم و شایسته

قم بۆ بھنیت تا بروات  ته  سمیی ره  ی قه ره وت وه مه ، ده گوبگره"  -
  ".م پبكه

  ی وه ش بۆ ئه مه ق دا، ئه مم ته آه و ژنه مه حكه ئیتر ناچار چووم بۆ مه
  .م بكه  قوتاری  رچییانه و په  رچی و هه ئه  چنگی  له

  : ، وتی بینی  ی آه قه ته  ی قه ره سام وه به  آه
  "وت آه ستم ده رده ئستا چۆن به  باشه" -
ر  ، هه وه نزیك ببیته  ، ناتوانیت لی یه هه  پیسی  آی خۆشییه م نه وره گه" -

  ".قم دا ش ته وه رئه به له
  ".بت پوه  ی خۆشییه و نه ئه  موو جوانییه م هه ، ئه وه داخه به" -

و  ند، ئه آه ده آانیم هه داو نینۆآه ده  نجه شكه سكم ئه رۆژكیان آه
 .آان ناو هۆڕه آانمان له یاره بۆ نه  بردووه  آی چه  ی وه به  تبار بوو تۆمه  سه آه

  پ ئامری ربھنم، له ده  یهشت نینۆآ یده سكاندو نه په راده  زۆر خۆی  آه پیاوه
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  بوو به  ی لھات و جگاآه  وت و خونی ستم آه ر ده آه به كشانه نینۆك هه
  .برین

حس و  و فه خۆشخانه بوو، چووم بۆ نه هات خراپتر ده م تا ده آه برینه
  شی آه بووم و رژه  آره شه  خۆشی نه  وت تووشی رآه پشكنینم آرد و بۆم ده

ر  گه گانگرین، پیان وتم ئه  آردو بوو به  ی نه شه شم ته آه برینه،  رزه زۆر به
  شۆآكی  وه ، ئه وه گرته موو گیانم ده هه  وه ، ئه وه بنه نه  آه تووشبووه  شه به
  یراست  ستی و ده وه ته لكردومه  ی بوو بۆ من، زانیم خودا تۆه  وره گه

آمیان  چه مه  وه پاش ئهدا، ئیتر ده  نجه شكه كم پ ئه خه  آه  وه ندمه لسه
  . وه بییه

وام ببم،  رده ر آارآردن به سه له  متوانی ستم ئیتر نه ده  ی وه بینه  دوای
  .ند آرا سه م په دا داواآه 2001  نیسانی  ن و له نشینم بكه داوام آرد خانه

یاندا ت  یاد آه  وه هاته م ده رییانه وه و یاده نشین بوون، ئه خانه  دوای
آان  شته .دام آردبوومن، ئازاریان ده  ی موو تاوانه و هه ژیابووم و ئه

  میشه ك شتم لھاتبوو، هه ڕین، وه په ر چاومدا تده به یادم و به  وه هاتنه ده
  قانه ده  دا بووم آه سانه و آه ئه  ی وه یای هاوارو پاڕانه خه  ر له هه
  شیمان بووم له بردو په رده سه گریان به  وانم به شه .م دابوون نجه شكه ئه
كم  خه  له  ی م و زۆرهو زۆ موو ئه هه  آردبوومن، له  ی و آارانه موو ئه هه

  .آردبوو
  ی و زۆم و زۆره ر ئه سه و له یه وره گه  خوای  ی ئیراده  مه ئه  مزانی ده
  .دات ، سزام ده آردوومه
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،  وه نھا مامه ته  ۆم بهر خ آانم شوویان آردو هه دایك مردو خوشكه
مویست  تم بكات، ده سیحه نه  ی وه وتك بۆ ئه مزگه  یال مه  یالرۆیشتم بۆ 

آردم   ئامۆژگاری  آهال ، مه وه آردوومن پاك ببمه  ی و تاوانانه  آاری و خراپه له
ئیتر  .بت خۆش ده  آانی نده به  گوناهی  م و خوداش له بكه  تۆبه  وه دمه  له

و  موو ئه هه  خشینم لكرد له به  م آردو داوای خوداو تۆبه  رووم آرده
  . من روویانداوه  ستی ده  به  ی مه ورو سته جه

آانم  ، منداه وه آانم بھنمه م و منداه آه ره آۆتاییدا، بیارمدا هاوسه له
م  مم وت تۆبه آه ژنه  آاتك به .بوون  ندی ناوه  قۆناغی  ببوون و له  وره گه

بۆم   وه آانم هاتنه منداه  آه .مالبۆ   وه ڕایه ، گه خۆمم گۆڕیوه  و ژیانی آردووه
ك  ر وه تا ئستاش هه ، هه قه رم دیان ره رامبه وت خۆشیان ناوم و به رآه ده
  .ن آه دا ده گه م له ه مامه  ریبه غه  سكی آه

ئیتر وت،  رآه آانم بۆ ده وتم تا دواتر راستییه راب آه سه  من زۆر دوای
دام زۆر زۆر   ی و باجه م ئه به .بۆ من  رفرازی سه  رگای  بوو به  راستی
  . وه م دۆزییه تۆبه  ڕگای  م آه آه خوا ده  شدا سوپاسی وه ڵ ئه گه بوو، له

و  زت دام، ئه بزاریان آردم، زۆریان عه  كی رژم خه  رووخانی  دوای
من دوو ساڵ پش   آه  وه ونكردهرو  كی آردبوو بۆ خهال م  تۆبه  ی یهال مه

كدا رق و قین  خه  چاوی  م تا ئستاش له به . م آردووه رژم تۆبه  رووخانی
  آانی وساوه چه  ی لالده و جه یه ئه مه ئه: چاو پم بن به  ی وه ك ئه بینم، وه ده
  .من ئه  گوی له قه ئه  تكاری خزمه  یه مه ئه .دا ده نجه شكه ئه

هناچار بزمه آه یارمدا مادووری  آی یه و بچم بۆ ناچه وه م بگو  
م  ده وڵ ده م و هه به ر ده سه به  وه ماه خۆشم له  آاتی  ی ، زۆربه پارزگاآه
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  و آانم حۆش ببت و له گوناهه  كو له ، به وه مه زدان نزیك بكه یه  خۆم له
  و به خشنده اش بهژیم، خود تیدا ده  ویژدانم رزگارم بكات آه  ی ئازاره

  . ییه زه به
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  موویست ببم به بوو، ده ریم هه هونه  ی هره به  وه مندایمه  ر له هه

  آك له یه  تیدانی یارمه  رییم به هونه  ژیانی. وتوو رآه ده  ندكی رمه هونه
  ویش فری هغدا، ئ به  مۆزیك بوو له  تیپكی  نی ستپكرد، خاوه آانم ده خزمه
  .باش  نكی گیتارژه  و بووم به خۆراوایی آردم  ئاوازی

  تیمكی  زراندنی رآوك بۆ دامه بۆ آه  وه ڕامه ند ساك گه چه  دوای
  نگی ئاهه  سازآردنی  ستمان آرد به ئیتر ده. آمدا ند هاوڕیه چه  ڵ گه مۆزیك له

  دانیاڵ  ماندا بوو، ناوی آه هتیپ  رآوك، خزمكیشم له آه  آانی یانه  له  ری هونه
  .آان بوو نگه ئاهه  ری و ركخه بوو، ئه

. یبردم ده  خۆی  ڵ گه آردو له ده  آانی سه و آه خزم  ردانی سه  دانیاڵ
،  وه ستمه ده م بگرم به آه و گیتاره وه بمنمه  وه ره ده آردم له لده  داوای
  وه ئه.  بـ  و گۆرانی تار لبدهیووت گی ده  دانیاڵ  نامۆ بھاتایه  سكی رآه هه

  .آردم زۆر خۆشحای ده
  ئاشوری  دیموآراتی  ی وه جونه  ر به سه  دانیاڵ  آه  زانی مده تا نه ره سه

  گیرسابوو، پیاو له ئران هه –عراق   ڕی دا شه یه و ماوه له.  آراوه غه ده قه
موو  چاودریی هه رات موخابه  پیاوانی  ترسا، چونكه ده  خۆی  ری سبه

  .آرد شتكیان ده
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  رآوك بۆ گانی آه  بووین له  ئاشوری  نیشتمانی  ی یانه  رۆژكیان له
  :، دانیال پیوتم نیشتمانی  آی یه بۆنه  نگی ئاهه

و لھاتوویی   آی زیره  وه و گۆرانییه م، له آه آت لده گۆرانییه  داوای" -
  ."وت آه رده تۆم بۆ ده

دا  مه رده و سه بوو، له  یی ئاشوری وه ته نه  آی گۆرانییه  آه گۆرانییه
م  آه نج بووم، گۆرانییه منیش گه. آردبوو  ی غه ده عراقی قه  تی حكومه

  ,ووت  وه و خرۆشه جۆش  ڕی وپه به
  سكم بینی ستیپكرد، آه من ده  ساتی آاره  آه نگه ئاهه  م دوای به

  دوای. آات و چاودرییم ده یشتووهممدا دان رده به ر مزك له سه له
  : و وتی آردم  بانگی  آه هۆه  ری به ڕوه به  آه نگه ئاهه  واوبوونی ته

  ." یانه  ی بۆ ئیداره  ره وه" -
  ی دانیشتبوون، آات نزیكه  سم بینی شت آه هه  وه ژووره  چوومه  آه

تییان  تایبه  م، پناسی هگ آردن له وه لكۆینه  وتنه آه. و بوو شه نیوه  دوای  آی یه
  .ت بوو حكومه  ر به سه  نی ته دیفاع وه  آانی وجه فه  رگرتم، هی لوه

  و بردیانم بۆ الی ستم میان آرد، چاویان به آه پناسه  یری سه  آه
و  وه چاومیان آرده  وێ ك، له بینایه  یشتینه ستمكرد گه هه. یان آه ئوتومبیله
  به.  بینی ، زۆر تاریك بوو، هیچم نه وه ووآهزۆر بچ  ژووركی  آردیانمه

ك  نگكم بیست وه ند ده ك چه خوله  ده  دوای. دانیشتم  وه و تۆقینه ترس
  پچوو بردیانم بۆ ژووركی  عاتكی ند سه چه. وتا بم وابوو شكه ئه  له  ی وه ئه

  آی یه ژماره  وێ بوو، له ده ترك زیاتر نه مه  له  ی آه پانییه  آه  زۆر درژآۆله
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نۆ رۆژ . آرد ده نه  ی تر قسه  ی وه ئه  ڵ گه ، هیچیان له ندآراوم بینی زۆر به
  . وه س لم بپرسته آه  ی وه ئه  ب  وه مامه  وێ له

  و ژووری ره رگادا به  و له وه ستمه و چاویان به پاشان بانگیان آردم
چاویان   وه ژووره  چوومه  آه. دام یان ده نجه شكه و ئه دام لیانده  وه لكۆینه
.  لیه  و مزكی  ینھا آورس و ته واویی چۆه ته به  آه و بینیم ژووره  وه آردمه
  ی وه ئه  و ب وه ژووره  هاته  وه زه و آاغه م ه قه  سك به عاتك آه سه  دوای
  .بكات، دانیشت  قسه

  :پاشان پرسی
  "تۆیت؟ تۆ به" -
  ."  به" -
رمانیپكردم  فه.  آه وییه ر زه سه  وتمه و آه وه دانم تا رشامه تھه  وته آه

  .ستم ده  دایه  یشی یه ره دابنیشم، جگه  آه ر آورسییه سه و له ستم هه
زۆر   و شتی ژیانم  ی شته رگوزه سه  ی وه گانه  وته آه  وه ئه  دوای

  : م باس آرد، پاشان وتی آه خزانه  ی رباره ده  وردی
، هیچمان لت ناوت  یه ت هه وته آكه په  آی ند برایه زانین چه ده  ئمه" -

  دژی  مان پ بیت آه سانه و آه ئه  یت، ناوی بت هاوآارییمان بكه نه  وه ئه
  ." وه بۆ ماه  وه تنرینه ر ده آسه ش یه رآوك، ئمه آه  تن له سه ده

  :و پاشان وتم وه رك بیرم آرده ده قه
  ."یت آه ده  چی  تۆ باسیمن نازانم " -
  ینه یانخه ، ده سمان گرتووه وت، زۆر آه زانیت چیمان ده خۆت ده" -

  ."س و به وت دنیا ببین مانه م ده مت، به رده به
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  آه تیپه  ندامانی ئه  بیستبووم آه  مان، چونكه بنه  ب  آانی زانیم قسه
  .توون ران هه نده و هه ره موو به هه

  :پرسی پاشان لمی
  "ن؟ ك ده آانتانا چ گۆرانییه نگه ئاهه  له" -
  ." و جۆره له  و شتی  و سۆزداری  نیشتمانی  سرودی" -
  . تی تایبه  گۆرانی  بۆ وتنی  یه تان هه ندك بۆنه خر، هه نه" -
  ." ت نیه سیاسه  من آارم به" -
  : هناو وتی  ركی و ریكۆرده  رپ سه  ستایه هه
  "یت؟ ده  گۆرانی  آه  تۆ نیه  نگی ده  مه ئه" -
  :ناآاو بوو، وتم زۆر له  شتكی  وه ئه
  باسی  آه گۆرانییه  آانی م وشه ، به منه  نگی ده  وه ئه   به" -
  له  ئمه  ن، گۆرانیبژكی آه ده  آانی و شارستانتییه  موس  آانی واره شونه

  له  سمی ره  تۆمارگای  م له آه ته، آاس وتووه  ی م گۆرانییه ران ئه نده هه
  ، له و هاتووه آردووه  ی دزه  وه آانه سنورییه  رچه ده  ، له رآوك آیوه آه
  آان داوای نگدا میوانه ندك ئاهه هه  من گۆرانیبژم، له.  یه موو شونك هه هه

  بۆیه م، رازییان بكه  یه وه ن، منیش پویستیم به آه ندك گۆرانیم لده هه  وتنی
  ." نیه  وه ته سیاسه  آم به ندییه یوه گینا هیچ په م، ئه آه ده  ج داواآانیان جبه

نامۆ   سكی ین آه بده  شت رگه ، ئایا ده یه ئمه  تۆ، عراق وتی به -
  "بۆ ببات؟  ستی و ده بت

  وه و برامه وه سترایه مان آرد، پاشان چاوم به عاتك ئاوا قسه ند سه چه
  .دان نجه شكه ئه  یان ب مجاره م ئه خۆم، به  ی آه وورهبۆ ژ
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رم لشوابوو،  سه  یه و ماوه ، ئه وه لپرسینه  ب  وه رۆژ مامه  نۆزده
ترسام،  زۆر ده. آوم له  زانی یانده وآارم نه س آه. م چی بكه  زانی مده نه
  .بوو سیح زیاتر ده مه  ڕم به آردو باوه وام نوژم ده رده به

ناو   و خستیانمه وه سته و چاومیان به ست ده  یه و ماوه ئه  واید
بردیانم بۆ .  وه ره ده  بردیانمه  تلكراوه فره نه  رمانگه و فه و له وه ئوتومبیلكه

  وه ژووره  چووینه  غدا، آه به  له  حارسییه  ربازی سه  ئینزیباتی  رتی به ڕوه به
ند  و چه ستاوم مدا راوه ه قه  ژووری  می رده به له  ، خۆمم بینی وه چاومیان آرده

  رفكی گرتبوومیان زه  ی وانه آك له یه.  بینی  وه جلی ئینزیباته  ربازكم به سه
  ی ماوه  ، ئیتر زانیم آه یه پوه  سووری  مۆری  آه رفه سلیم آرد، بینیم زه ته

  سوورانه  و مۆره ئه  چونكه،  هآان بوو منییه زگا ئه ده  آك له یه  م له آه گیرانه
  .رات بوون و موخابه من ئه  زگاآانی ده  هی

. ستم دا رابوه آه ژووره  آی یه گۆشه  پكردم له  رمانی ئینزیباتك فه
داوام   آه ربازگه سه  ری فسه ئه  و وتی ربازك هات ڕم آرد تا سه منیش چاوه

و  و جنوبارانیان آردم وونرب ران تم به یزه دارحه  آان به ربازه آات، سه ده
  یشتمه هات تا گه لده  خونی  وه آانه رانه یزه دارحه  شونی  پشتم له. بردیانم
،  وه ستمه رمانی پكردم هه فه. ویدا زه  وتم به آه  وێ و له آه ره فسه ئه  ژووری

و یان هنا آه ئاوه. بۆ بھنن  ساردی  آان آرد ئاوی وانه پاسه  له  پاشان داوای
زستان بوو،   ی آه رزه وه. ئاوپرژن آردنم  ستیكرد به ده  آه ره فسه ئه

آان  وانه رمانیدا پاسه رمام بوو، پاشان فه و سه م پدا هات مووچآه
  : و وتی ن م بده نجه شكه ئه

  ."نا  وشكی  ن، به لیبده  ئاواهی" -
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  لدام به یان نده وه ئه. خت بوو زۆر سه  دانه نجه شكه ئه  و شوازی ئه
  .هۆش خۆم چووم ست تا له ده و به ران یزه دارحه

د  سه  ی ژووركم نزیكه  له  وه خۆما، خۆم بینییه به  وه هۆشم هاته  آه
  پوه  ر به ت بوو، هه حمه ودا زۆر زه وت له سوآه و هه ، نوستن لیه  سی آه
  : و وتی آردم  بانگی  وه لكۆینه  ری فسه چوار رۆژ ئه  دوای. نوستین ده

  ." یه ت ساخته آه ، پناسه نیت پیه ته دیفاع وه  وجی فه  تۆ پناسی" -
یان آردم بۆ  وانه و پاشان ره وه هشتیانمه  دیكه  وكی شه

  .یان آردم آه وجه فه  سلیمی آدار ته آو چه ، وه ك نزیك سلمانی یه ربازگه سه
،  وه ماه  یشتمه گه  ، آهرآوك بۆ آه  وه و چوومه رگرت تم وه دواتر مۆه

تیم داو  وییدا، یارمه زه  وت به آه  بینیمی  ، آه وه لكردمه  رگای باوآم ده
  : و وتی گریان  ستیكرد به باوآم ده.  وه مسانده هه

  ."آوشتوویانیت  وامزانی" -
  .م باوآم مرد آه  آی یه ماوه  دوای

و  ت ربرد، ئیسراحه هس م بهنژیا  وه رزه و له ترس  درژ به  سانكی
ببوو  تاڵ  نوستنم لـ.  

نین،  و مۆزیكژه گۆرانیوتن  به  وه ستم آردۆته ده  وه ئستا دیسانه
ر  هه  ڕینی تپه  ڵ گه دا له و ماه ئه  رگای رده به بیرم چۆن له  وه ندجار دته هه
  ی ئایندهلكین  گه  ئمه  م آه گه ند، ئیتر تده ژه نامۆدا مۆزیكم ده  سكی آه
  . تی خۆیه  ستی ده به
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  حالم ئه
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  ی رانهوآ  مكی سته  هۆی ، به ورانیكردووم  مانه من زه
ر  جگه  بووم، من دایكی  رو نائومدی سه و آه ژاره په  تووشی  وه ترسه خوانه له

  خۆی  آوڕی  و س  ی آه سك مرده آه. گریم آانم ده و بۆ منداه سووتاوم
و  ستدابت ده له  خۆی  نی مه و ته  و دڵ گیان  وایه  وه ك ئه ستدابت، وه ده له

  مه ئه. ت سره و حه و ئاخ  تاو و ورانی له  جگه  وه مامبته بۆ نه  هیچی
  آه  وه باشووره  له  عراقییه  ژنكی  ئازاری  مه ، ئه وه گمه بۆتان ده  آه راستییه

و  دراون نده شكه ئه  آانی و منداه  ی آه ره هاوسه  وه خۆیه  پش چاوی به
  .آوژراون

و  پنج آوڕم  ، دایكی رزم ربه سه  ی سره به  كی و خه نم سه حه  من دایكی
بو  ئه, بگرت هه  ڵ گه ر شانم له سه  و باری مم بخوات مك خه تا آه  آچم نیه

  قوماش بوو له  فرۆشتنی  ترین آۆگای وره گه  نی م خاوه ر هاوسهنی  سه حه
  آی یه ژیاین، ناوچه ده  رازیعی به  ی ناوچه ار، خۆشمان لهشش عه  ی ناوچه
  .ڕوانت بدا ده ره عه  تی ر شه سه به  و جوانه خۆش
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هیوا بوو آاتك  رز بوو، به به  وشتی م ئیماندارو ره آه ره هاوسه 
و  ستیان ده  ن بداتهآا موو ئیشو آاره واو آرد، هه آان خوندنیان ته آوڕه
  . بخونت  زانستی  ی وزه حه  بچت له  خۆی

دا  1991سای   ی آه ڕینه راپه  زیسكیپمین  آه یه  ڵ گه له  ئمه  چیرۆآی
  ینیش له یی بوو، حسه ئاماده  شی شه  ن له سه حهوکات  ئه. آات ستپده ده

رو  عفه م جه وو، بهب  ندی ناوه  می پۆلی سھه  باس له و عه  گشتی  می چواره
ک  ان زیرهیکو باوک کانیش وه ، کورهتاییدا بوون ره ناغی سهۆق  سادق، له

و دوور  ژیاین خۆش ده  ئمه .ر سه برده مان ده ژیانکی ساده  وه بوون و پکه
   ی وه ئه  ب ،ژیا م تیدا ده آه ره هاوسه  ی کیهڕاو و ده ترسی و مه بووین له
  .ك بتهیچ شت  ئاگام له

  آانی گرنگه  شۆڕشگه  له  آكه یه  مم بینی آه مرده وناآا له. 
  ر به بوو، سه هه  وه عوه حیزبی ده  به  ندی یوه په  ، چونكه آه ڕینه راپه

  .وان بوو ئه  نھنی  ركخستنی
  ی ماوه له  آانی ندامه ئه  بوو، آه  نھنی  ركخستنكی  ی رآرده سه و ئه

  دژ به  آداری چه  گروپك پیاوی  بوون له  و بریتی هاتن  وه ئرانه  هڕیندا ل راپه
و  ن بكه  آۆنترۆڵ  آان توانییان پارزگاآه آداره و چه ن سه بو حه ئه. ت حكومه
  . ن آان داگیر بكه حیزبییه  و فیرقه پۆلیس  آانی پارزگاو بنكه  بینای

  ڕین له راپه  ی وه مرکانهدا  م دوای خایاند، به  ڕین پنج رۆژكی راپه
  آه  زانی  وه یه آه گروپه  رگای م له آه ، پیاوه وه آانیانه و پیاوه دام سه  ن الیه

  زووه  رچی بت هه و ده ن ڕوه به  و پارزگاآه ره به  آۆماری  سوپاو گاردی
  .رچن ده  ی آه و خزانه  خۆی
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  رچی منیش ههو  م ، چوو ئوتومبیلكمان بۆ بھنت آه ره هاوسه
م  به. آرد تا بچین بۆ ئران و خۆمان ئاماده وه بوو آۆمكرده مان هه پاره
  بوو له ر سنور، ده سه  ی ڕه ممه موحه  ی و ناوچه ره رۆیشتنماندا به  آاتی له

  به  وه سته به بی ده ره عه  تی شه  آه  وه ڕینه بپه  آه وتووه رئاوآه سه  پرده
  مارۆی ، بینیمان سوپا گه آه پرده  الی  یشتینه آاتك گه.  وه ششاره عه  ی ناوچه
  وه آه پرده  ، الی کرد میان ده ره وه ته ڕییایه سك بپه رآه و هه  داوه  ی آه ناوچه
و  آدار هاتن چه  ربازكی ند سه پ چه ین، له چی بكه  زانی مانده و نه ستابووین وه

  :و وتیان آانیان تكردین نگه تفه  رووی
  ی وانه موو ئه هه  مردنی  هۆی  بته ده  وه سكتان بجوته ر آه هه" -
  ."یشتن تگه..  وه ینه آه آانمانتان تدا خای ده نگه فه ترتان، ته
  قی م ئاره آه ره دوان، هاوسه ده  تكریتییانه  زاری  آان به ربازه سه
ر خۆم  ر هه گه ئه" -: توو  بكات، پمی  چی  زانی یده نه  تاو ئمه و له آردبۆوه
،  خۆمم نیه  می و خه  یه م هه ئوه  م ترسی دان، به ده نه  گوم پ  بوومایه

  ."ستیان ده  جاتمان بدات له كو خوا نه به
  وه و توندوتیژییه یی توڕه به  آه ئوتومبیله  ند ساتك له چه  دوای
یان  باآه قژمداو عه  پیان آرد به. ستیكرد ده  آه ساته و آاره دایانگرتین
و  ست آانم، پاشان ده و منداه م آه ره هاوسه  روگوالآی سه  وتنه آه.  وه لكردمه

و بقیژنم،  هات بگریم ست ده ده م له نده وه ر ئه و منیش هه وه ستنه چاویان به
  و وتی تكردم  آكیان رووی یه

و  و هیچ  خوی نگت بت، خائین، ده وت گوم له ، نامه نگ به بده"  -
  ." پووچانه
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ند  چه  آه  ربازی سه  ركی الندآرۆزه  و الی ره راپچیان آردین به
هام  وه  ژیانمدا شتی  بوو، من زۆر ترسام، له  الوه  تریشی  ئوتومبیلكی

  شتكی  رۆژان تووشی  رۆژك له  بووم آه دا نه و بوایه ت له هقدیبوو،  نه
  .گریام داو ده قوپم ده  وه ناخمه بین، له ده  ئاواهی

و بردیانین بۆ  وتن رآه مان سه گه آدار له چه  ربازكی ند سه چه
ریدا،  سه به  ستیانگرتبۆوه زوو ده زووبه  ، آه سره به  ئاسایشی  رتی به ڕوه به

  .شار بوون  ری وبه آان له ڕیوه راپه  ی زۆربه  چونكه
موویان تان  ك هه مابوو، خه  انیآ نھا دیواره ، ته وه ژووره  بردیانینه

تیا   ركی هیچ راخه  وه وره گه  هۆكی  بردیانینه. دا که رینه کاتی راپه له آردبوو
  ڵ دووآه  بوو آه ك هه یه رچه ند ده چه  وه آه هۆه  رووی سه  بوو، له نه

  . وێ ئه  ببرینه  س بووین آه مین آه آه یه  ئمه گرتبوونی
رچیمان  و هه وه میان آرده آه ره و هاوسه آانم منداه  وچاوی ست ده

  : آكیان وتی ربوون، یه نگ تیان به تفه  و قۆناخه ق شه پبوو بردیان، ئینجا به
  ." وه ینه آه رخ سوورتان ده آو به ستن، وه بۆمان بوه" -

و  آردین ده  یری م سه آه ره ، هاوسه وه دا ماینه و هۆه له  وێ تا شه
  .ردت سه چیمان به  یزانی ك بی ده ، وه آانی چاوه  زابووهفرمسك 
شیان  دیكه  نجا خزانی په  ی نزیكه  وێ ماندا له وه مانه  آاتی له

:  پرسه ر مه ساتك بوو هه رگه مه. مان شون و هنایان بۆ هه ستگیرآرد ده
  وه پاڕانه خوا ده و له گریان ژابوون، ژنانیش ده گریان، پیاوان شه مندان ده

  . وه هانامانه  بت به
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و شونك  خزان  پ بوو له  آه ، تا هۆه وه ماینه  وه و حاه دوو رۆژ به
  پازده  ی نزیكه  وانه و شه ستاین وه راده  پوه مومان به بۆ دانیشتن، هه  وه مایه نه
ستیان  ده. داین ده و تیانھه بوون   وه رمانه سه به  و توه  آب  رباز به سه
دواتر   ی وه چاو ئه له  وه م ئه به. پاراست ده و پیر نه  و پیاوو منداڵ ژن له

رمانیدا  و فه جید هات ن مه سه لی حه عه  ی وآاته بوو، ئه ر هیچ نه روویدا هه
  .بدرن  نجه شكه آانیان ئه و خزانه آان شۆڕشگه  ی وه به

بۆ ژوورك، وابزانم ژر  و بردیانین ستین ستوچاویان به پاشان ده
ك یان زیاتر،  خوله ده  زین، دوای دا دابه پلیكانه  به  مین بوو، چونكه زه

بوو، پاشان   ی آه آلونه  ی وه آردنه  گومان له  آه  وه تره  ژوركی  آردیانینه
  . وه چاومانیان آرده
  ن لهپ  لیه  رمیلكی ند به رداین، چه تۆقنه  ناو ژووركی بینیمان له

  هللبوو   لبوو، شتكیشی  ئاسنی  و زنجیری ك پایه یه ها ژماره روه تزاب، هه
  .چوو آان ده سابه قه  آردی

  وه آانه ر پایه سه  زنجیری  یان به بوون، ئمه  وێ لالد له پنج جه
و  یان هناو داخیان آردین، ئاخ آراوه وه سووره  ، ئینجا ئاسنكی وه سته به
  .م بسوود ستا، به مان لھه یژهو ق ناه

  و تزابیان آرد به آانمیان گرت آوڕه  و سیان له م آه ره هاوسه  ری سه
تدا   منی  م آه بكه  ته و حاه ئه  نازانم چۆن باسی. موچاویانداو سوتاندیانن ده

آرد  م ئاویان ده ، بهمچوو هۆش خۆم  آرد تا له مقیژاندو هاوارم ده ده. بووم
موو  خۆم هه  چاوی به  ی وه بۆ ئه  وه آردمه موچاوماو بداریان ده ده  به

  .ببینم  آه ساته آاره
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قۆیان   آه آرده  ك داناو به یه خته ر ته سه میان له آه ره هاوسه  ستی ده
ركیان لدا، من هاوارم  نجه ند خه و چه وتن ر تیكه نجه خه  ڕاند، ئینجا به په
  آرد ده

  "ر آبه هو ئه ئه.. ر بهآ هو ئه ئه" -
جاركی تریش .  وه و بوورامه وانم تسره  آكیان زنجیركی یه 
ر  سه آانمیان له و آوڕه م آه مرده  ببینم آه  ی وه هۆش خۆم بۆ ئه  وه هنامیانه

  و دوو منداه من  وازیان له،  وه آترییه یه به  وه ستیاننه درژآردو به  آه وییه زه
تریش   آكی و یه وه میان آردنه ده  آه یه  آه س یه دوو آه  به .هناش  آه بچووآه
آانیاندا،  سته ر جه سه رشت به  نكیشی و هه  وه روویانه ناو گه  آرده  تزابی

  .وا لكرد میشیان هآ و دوایی دوو آوڕه م آه پشا مرده له
. م باخۆ مك ئاگام له و پاش آه قیژ قیژه و آردم به ك شتم لھات وه

  : آكیان وتی و یه وه بداریان آردمه
  ." كی ند بۆ خه په  ین به تانكه م ده ، به وه هینه زیندوویی ده  به  ئوه" -

  وه خۆمه  رچاوی به روا به آرد، ههیاستماو تزابیان پ ده  پیان آرد به
  دوو منداه  روچاوی سه  ستم داڕزا، پاشان تزابیان آرد به ده  پستی
موو شتك  هه  ئیتر ئاگام له. و شوان ردوآیان سوتان و هه  شم آه بچووآه

  .با
روویدا   ی وه ماوم یان مردووم، ئایا ئه  زانی مده ، نه وه بداربوومه  آه
  بوو؟  راستی
  و س م آه ره بوو، هاوسه  راستی  ـ بهوت،  رکه کۆتاییدا بۆم ده له
  زیندانكدا به  یان له ئمه. ترم البوو  ی آه و آوڕهنھا دو مابوون، ته م نه آه آوڕه
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رسكمانیان  رچوو، ئیتر هه مانگ لبوردنك ده  س  تا دوای  وه نھا هشته ته
  . آرد ره به

غدا  به  نودارترین پزیشكی  و بردیانم بۆ الی وه پیرمه براآانم هاتن به
گانگرین   تووشی  چونكه  هو ستم بایه ده. آانم و منداه خۆم  ری سه بۆ چاره

نھا جم  ته  رگیز به و بیاریاندا هه رونییان بۆ آردم ده  ری سه ببوو، چاره
  آردنی  رده روه په  وتنه و آه وه ماینه  وه و پكه موویان هاتن هن، ئیتر هه نه

  .خۆم  تكردنی و خزمه آانم منداه
  آه مكاره سته  رمانی  تا دوای و هه ن رده چووین بۆ ئه 1997سای 

  . وه ڕامه گه  وه ره سه و آه داخ  پ له  دكی  ئیتر به.  وه هاتینه نه
آانیان  خاه  تی و ئستا یارمه واوآردووه آانم خوندنیان ته آوڕه

  .ن که واندا کارده ڵ ئه گه لهو ن ده ده
  ی لم، آه جه ئه  ڕوانی ژیم، هاوآاتیش چاوه وان ده نھا بۆ ئه من ته 

  . وه بمه آانم شاد ده رو آوڕه هاوسه  ودنیا به و له بت واو ده ختم ته وه
  
  
  



68 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عوسمان



69 

 

  
  
  
  
  
  
بۆ   مژووهو  ئه. ستگیر کرام دا ده1986سای  15/10رواری  به  له 

  خیر جار  له ئه  ،وه کولته ده دا رواره به و هل  وو ساک م ههمن برینکه و
و  نگدان م سندوقى ده رده به  بوو کاتك چوومه 15/10/2005ى   که نگدانه ده
  .  وه بیر هاته م به و ڕۆژانه ئه

شی  ی شه به له موویان ته هه  ری خۆمدا که ش براده ڵ شه گه هل  
دا  رواره و به ک تیپی دووگولی بووین له یه موومان له یی بوون و هه ئاماده

ی قانون  به له تهمن   وکاته ئه.  هو کداره ک چه الین کۆمه ستگیر کراین له ده
  .غداد زانکۆی به  بووم له
و  ئه.   وه ی سلمانی بۆ لکۆینه هک واریه بردمیان بۆ ته  وه و شه ر ئه هه

  هات که کى زۆر ئه یه قه نگى ته ده  که واریه نزیک ته  گیراین له  ئمه  ى که وه شه
کان وایان زانى  واریه ته  دروست کرد، چونکه  ترسى بۆ گیانى ئمه مه  مه ئه

  :ووتیانهاتوون،   بۆ رزگار کردنی ئمه  رگه پشمه
  "کوژین  ده  ئستا ئوهر  ، هه وه نزیک بنه  رگانه و پشمه ر ئه گه ئه"  -
   . که واریه مان و بردینیان بۆ ته کان نه قه عات ته ی نیو سه دواى نزیکه 
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قفی  ، سه  وه وه رووتیان کردمه بچوکه ژورکی  نھا برده ته  منیان به  
حیم کرا بوو،  ند قوالپکى پوه له چه   بوو که عمودکی درژیى پوه  که ژوره
. ڕۆیشت ده  ک تایه ر کۆمه سه له  تریشی تیابوو که ک مه ها مزکی یه روه هه
   یان کردم، پاشان به پچه له که  دواوه  ستیان بادام و له ردوو ده تا هه ره سه

ستم،  دوو  کیان توند به چه ردوو مه بوو هه  دوو قوفى پوه  قایشک که
  وه که ر مزه سه لهپاشان   که ر مزه یان گرتم بۆسه هاتن و هه  ته کهالدی  جه
رز  به  که قوالپه. کاندا قوالپه  کک له یان واسیم به یه و هه  وه رزیان کردمه به

 داو که مزه  قکیان له ت، ئینجا شه و که ده  که ر مزه حاڵ به بوو نوکی پم به
هیچ پرسیارکیان ل   وکاته تائه. ر قۆم سه  وته شم که موو قورسایی له هه
  .کردم نه

ری  کرد و دوو وایه ندل کاری ده هه  به  پاشان جیھازکیان هنا که 
ست  یان به که ره دوو وایه. وابوو  یاره تای باتری سه ک چه بوو وه درژی پوه

موو  یان لدام هه باکه زووى کاره ته   کاتک که. رم مه رم و که که رى زه سه   له
  له  بوو رادیئیال   رچوو که هد  وهیرم ل نگکی سه کی و ده چه گیانم راده

  . وچ ى گا ده بۆڕه
  هوت هاته رم میزو خۆن و شه که رى زه سه  دا لهیان  باکه کاتک کاره

ک جنوی  بوو کۆمه  وت، زۆر توڕه الد که ر سنگی کابرای جه و به وه دره
بووم و  واو بھز تا ته  وه ست کردمه ر خه سه ی له که ناشرینی پدام و لدانه

  . وه بایان لدام و بوورامه ند جارک کاره ما، چه تکم نه مه هیچ مقاوه
  موو تینوتیه و هه مزانی ئه واى ل کردم زۆرم تینوو بت نه   باکه کاره

م  به ،رداخک ئاویان دانابوو په   هر مزک سه وان له ئه  نده رچه چى بوو، هه
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 بت ده  وه وت ئاو بخۆیته ته ر ئه گه هئ وان ووتیان کاتک داوام کرد، ئه
  .یت عتراف بکهئی

، پاشان  که ر مزه سه  دایان گرتم و خستمیانه  که با لدانه دواى کاره  
عزیب گۆڕا بۆ  ى ته ، ئینجا شوه که رزه ر عه سه  یاندامه فه  که ر مزه سه له

  ر بوون و به م بهت  وه کبه  س به س تا چوار که  و ژووره ر له لدان، هه
تا  لدانی بنی پم  وته دووانیش که  و به وه رز کردمه س قاچیان به دوو که
  . وه ره ده  کانی قاچم هاتنه نینۆکه

  کب له  ژنۆم و دواتر به ری ئه سه  قکی زۆریاندا له پاشان شه 
  تهوا. ردوو شانم توانم دانیشم، دواتر هه ى نه وه ردوو سمتیان دام بۆئه هه
کوتن  مووى ده بيت هه رى ئه سه تدا له کاتى ئیسراحه  ى له و شونانه موو ئه هه

ن  م کب ناده بگریت، به  ر سه شتدا نامنت خۆتى له له  ئیتر هیچ شونک له
  رمدا که سه رى کردوو کشاى به من کبک سه  نده رچه رو چاوت هه سه  له

  .کى زۆر کرم تیدا یه اوهو م  ى دیاره که تا ئستاش شونه
  له  تۆ هیچ نیت بجگه  یت که که ست ده ئیتر هه  موو لدانه و هه دوای ئه

  .ک گوشت یه پارچه
زۆر   که مدا گه کارهنا له دانیان به نجه شکه ئه  جۆرکی تر له  

ر چیچکان دایان نام و ئینجا  سه  ڕووت و قوتى له  ، بهت بوو حه ناره
ستمیان  ردوو ده هه  وه ژره  ژنۆم و له ى ئه ژر کوه  دارکیان کرده

یان  باکه مکم، کاتک کاره رم و مه که زه  بایان دا له پاشان کاره ، کرد  پچه له که
  به  که با لدانه کاتى کاره  ک کۆنتۆڵ له یر ڕووى دا وه لدام شتکى زۆر سه
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دا  و کاته له، شونى خۆم  وه ڕامه گه ده  قله ته  میان و به رده به  چوومه ئه  قله ته
  . که هاژو هوژی ناو ژووره  له  بوو جگه هیچ نه  گۆم له
مرم،  ده م نازانم بۆ نه به ،کرد بمرم و ڕزگارم بت ز ده زۆرم حه   
ژر  له بوو س هه ختتربوو، زۆر که گیان کشان سه  کان زۆر له ئازاره

جاتیان  خت بوون و  نه خۆش به   وانه ئه درک ده مست ، ههچو ده هرن عزیب ده ته
ی  رگه هز بوو به م به سته جوتیار بووم و جه  کوڕهمن   م چونکه به ،بوو
  . م گرت تیانه حه و ناره ئه

و  هو ره ده  الد هاتن ڕایان کشامه دوو جه  عزیبه موو ته م هه دواى ئه
ک  کۆمه  که بوو  وه یه که دیواره  مودکى درژ به عه  ،بردمیان بۆ ژورک

   .کان لقه ئه  کک له یه  ست له ستمیان به ی ده که پچه له که. بوو  ی پوه قه ئه
دا  و محاجرانه کیان به ک خه کۆمه  بوو،  محاجره  که موده پشتى عه  

م  ر ئه رامبه به  بوو که وه زۆر ناخۆش بوو ئه  ی که وه ئه .واسی بوو هه
  ندک جار هه  بوو که هژوورى سجن ه بووین سترا ى به هپو  ى که موده عه
ر  به ش له مه ئه  کرد که تیا زیندانی دهتیان  که یان منداه ت که ت، خوشکه که هژن

 ،شکیت تک ده  وه روونیه ڕووى ده میان له که کرد یه ب وایان ده به دوو سه
کوڕو براو  کاتک وونب روونی ده تی ده ها حاه نده م  توشى چه دووه
  . یه وشوه به درا بوون  نجه شکه بینی ئه ده کانیان مرده

و شونه، دوو  هل یت ت بکه هشت ئیسراحه یان ده نه  ک یه هیچ شوه  به 
وه  سته ده کان ئامرکیان به سه ره ، حه بوو  وه رمانه سه به  میشه س هه ره حه

  به  ى تدابوو کهیبا کاره  رکیئام  بوو  ستوردا ى دارکى ئه شوه  له  بوو که
ریان  به خه  و ئامره و به خه  چووه چاومان ده  کرد، کاتک که پیل کاری ده
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دا بای ت زووی کاره ته  و داره ئه  چونکه ،کردین یان پده و زیه وه کردینه ده
  .بوو

مان  ی هه ڕاستی مانگی دوانزه کو ناوه تاوه گیرام   ی که و ڕۆژه له
روار  به  له  ئاگام نه. حقیق م حاکمی ته رده به  ی بردمیانه وکاته تا ئه هساڵ، ه
می  ژه  به م زۆر جار و و ڕۆژ بوو، به شه هاتنی  ئاگاشم له  بوو نه
  .مزانی چ کاتکه کاندا ده خواردنه

  :ووتم  دا هو لکۆینهکاتی   من له
نان و ئاوى  زۆر  مان و به دکه  دته  رگه کى الدم پشمه خه" -

ردنیشم  و گه  ژیاندایه  ئستا له  رم شاهید بوو که سه سک له من که .دین ده
دا  گه ناسى و هیچ کارکیشم له ده م نه و شاهیده ، من ئه ئازاد کردوه

ناو   ویش له دابوو ئه  نجه شکه یان ئه نده وه م دیار بوو ئه کردبوو، به نه
  بوو،بژارد کاندا ناوى منى هه ناوه

، “رناچت من هیچ نیم ده“مى  وه  سک به هیچ که  وه لکۆینه  له
گیراوى یا شاهید   وه دۆکیومنته  ، یان به ره سه کیلکت له تۆ یان وه  چونکه

  .ر کردویت سه عترافى لهئی
نجامدانی چوار  ئه  نبارم به تاوه من  بوو که  وه شم ئه  هک ته تۆمه 

ها  روه هه  تل بوو، وه ى تریشیان قه که خریب و دوانهدوانیان ت  ملیات که عه
یدون، ناوی من  ره ناوی فه  مای کۆڕکدا به  ر گیرا بوو له فته ک ده کۆمه
  ی که وه ر ئه سه پرسیارکی زۆریان کرد له. دا گیرا بوو رانه فته و ده ناو ئه له

  .ناسمایر ن ووتم هه م من ئینکاریم کردوو ناسم یان نا، به یدون ئه ره من فه
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م  که یفادهئى  وه ب ئه به  وه لکۆینه یمنیان برد بۆ الى حاکم  کاتک 
   "یت بت ئیمزای بکه ده" -  :ووتیان  وه بۆ بخوننه

  :منیش ووتم
  ".م ئیمزا ناکه  وه خونمه نه  که تا ئیفاده" -
بردمیان بۆ     وه ئه مۆریان پ کردم، پاش  نجه زۆر په  وان به م ئه به 

  .منى سلمانى کۆن تى ئه دیریهوم  کان له ژوورى سجنه
. دراین روونیی ئه یی و ده سته عزیبی جه ته ماعی جه به وێ ڕۆژانه له

 مترین کات که  بوو که تر ده چوار مه  تر به ی س مه که ساحه مه مان که ژووره
س  رما زۆر که هگ  تونیا و له  هاویندا له  له .سی تیادا بوو سی وپنج که

بوو خۆى  کان ده  دانه نجه شکه سپ تيدان بووین، برینى ئه ، ئه وه بوورایه ده
  . خانه سته بۆ خه  ک ببرایه ن یه گمه ده  ر زۆر به گه ، مه وه ته چاک بوایه
رمان و  سه  هاتنه وین و ئه هشت بخه یان ده نه  کان سه ره حه وانه شه

داین یان  بوو لیان ئه گعدو، جارى وا هه  یاالله.. .نایمین دیان ووت گواوی ده
داین یان  کرد یان جونیان پ ده هاواریان ده  وه رگاکه کونکى ده  له
یگوت  هات و ده زۆر جار زابتک ئه. کردین ستفزازى سیاسى پ ئهئی
دان  ى تھه وه س بوو بۆئه ک به یه شقارته  نکه بوو ده ، جارى وا هه فتیشه ته

  وه که یه س به س و س که ک یان دوو که یه وه رز کردنه نگ به ین، یان دهبخۆ
  .ن که ده  وه یوت کۆبونه ده  مان بکردایه قسه

ندک  هه. داین مونیان ئه دوو سه داو و ڕۆژک شه  ندک جار له هه
ڕوانیش  س، نیوه ى بچووک بۆ دوو که نیرکى سگۆشه یانیان په به کاتی تر
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 .داین بوو یان توزێ نیسکیان ئه ئوارانیش یان هیچ نه  سکنهوچکک نی که
   .چل زیندانیدا  ر زیاتر له سه کرد به ش ده ش مریشککیان دابه جار جاره
سکی تیابوو کورد، تورکمان  و  که  موو جوره دا هه که ناو زیندانه له

ریکی  ت خهی کا قورئانکی پ بوو زوربه دابوو گه کمان له الیه مه. ب ره عه
خوا  ریکی نۆژکردن بوون و له کان خه ندکراوه موو به هه .ی بوو وه خۆندنه

   . وه پاڕانه ده
 فتیشى قید جاسم بوو، ته هناوی ع  من هات که وکیان مدیرى ئه شه  

   . وه ی دۆزیه که ی کردین و قورئانه که ناو زیندانه
  :ووتى

  "پت؟  چى یه  مه ئه" -
  :و  ووتى وه دایه می ش وه الکه مه
  ". قورئانه" -
  :ووتى 
  "؟ ناوت چى یه "-
  ".الری جی که ره ال فه مه"–
کردو ئینجا   که قورئانه  ند تفکى له ى ل سه که ر قورئانه کسه یه

  :و ووتى که ی ژوره وه ره ده  ی دایه داو فه که قورئانه  قکى له شه
بانى  بزانم خواو تاه  هنیه د  هى ئوه  یه هى ئمه  م قورئانه ئه "-

  "ڕزگار بکات؟  توانت ئوه ده
  ئینجا ووتى 
  "دنک "-
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بوو،  س ده شتا که ی هه مان نزیکه موومان، ژماره لدانی هه  وتنه که 
و خۆمان وا   وه که سوچی ژوره  کاتی لداندا چوبووینه موومان له ر هه هه

سى خۆى پیدا  وه هه  به ویش چۆڵ ببوو، ئه  که ى ژووره کردبوو نیوه  گرمۆه
  .کشاین ده

ی  حکمه برام بۆ مه مدا که ر گرتنه سه ی ساڵ ونیویک به ی نزیکهدوا  
ی  نزیکه ئمه   .واد بندر بوو هى کردین ناوى ع مه هحک ى مه وه ئه.  وره سه
  بى شیعه ره ى دى عهانو ئهمان کورد بووین و  بووین، شانزه س ده شتا که هه

 یانش ، شه وه مه هحک ی مه قاعه  چووینه  س بووین که شت که هه  ئمه. بوون
  وت بن دعوه یان ده ئمه  به. پشتر باسم کردن  ى خۆم بوون که که هت ماعه جه
وانی تر ئیعدام  ئه  وه شتی مایه هه  کورده  شانزه  و ، له ک کشه ن یه خاوه  واته

  منیش. وانی تر ئیعدام کران ئه  وه سیان مایه نھا چوار که کانیش ته کران، شیعه
  .157ى  ماده  تایى حوکم درام به تا هه هه  به

  گرت به شیان ده گیرا، براکه کک ده یه  بوو که قانونک هه  و کاته ئه 
  ماى بهینتئ  که  کردووه ى نه خبارى براکهئیواتاى   به  که )التستر(ى  ماده

درژاى   من به. کرد عدام دهئیویشیان  ئه  بۆیه  یه هه  وه  زه هعاروحیزبکى م
چیرۆکى   هاو سجنم اعدام کرا که سی  د که پنج سهى  سجن نزیکه  ژیانم له
  . زانم یان ده زۆربه

رواری  به  تی عراق له کو حکومه تاوه.  وه بوغرب مامه له سجنی ئه  
که  بیاره  رکرد که موو کورد ده فوى عامی بۆ هه دا  بیارى عه7/9/1988

بۆ   وه ڕامه  کراین و گه ره به 27/9/1988  ش له بوو ئمه 737-736  ناوی
  . بۆ سلمانی  وه ماه
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  من بوو له دیرى ئهوم الى م که ره سکه و ته ربووین جنسیه به  که  
گیرام   ى که وه فۆنى خۆشى دا پم بۆ ئه له م ته قه جزى کردبوو ڕهیسلمانى ح

و  ویش ب عایدى خۆمانه ردانم ئه ن بۆ به من بکه ى ئهدیروفۆن بۆ م له بم ته
  وه له  بشکم، بجگه  وه ڕوى سیاسیه  ن و له جاسوسم ت بگه  ک به خه
منی سلمانی بۆ  ی ئه بۆ دائیره  ک بچومایه ینیه موو ڕۆژانى هه بوو هه ده
  .بات وجودسیئ

م  بۆ خۆندن، به  وه ڕمه وم دا بگه کرام هه ره به  ی که وه دوای ئه 
  به  وه مه ندی بکه یوه په  ئیتر بیارمدا که .وتا م فه که و خۆندنه دام یان نه رگه
  . وه رگه پشمه
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واى  ى بگيرم کاروانى مردم گيرابوو و هه وه ش مانگ پش ئه شه

  .ی منیشیان گرت و ڕۆژه تا ئهبوو  نه
  م له آه وره ماى شوبرا گه  له بوو، 1986 یکی سا رۆیه نیوه

  .ريكى جل شتن بووم خه یاندا آه مامه حه
 شم ژنى شوبراآه نگ، ده نگه ده و بوو بهدرا  شهو رگاى حه ده  له 

 رێ ده  هاتمه   آه مامه حه  وان له نگى ئه ده  نگه ده  من له .قیژ قیژه ستی کرد به ده
   .بۆ گرتنى من هاتوونوان  ئهزانى  مئه نه  ، ب ئاگایانه
الزم وو م  حامدد یو رائ الم سهقيب  هن  آه مامه ى حه وه ره ده  هاتمه  آه

 مال کهالزم و، م وه آه ناو ماه  هاتبوونه کان واریه ته له و زۆرى تر مال که
ستى ڕاآشام و  ده ،ركى قژ لول بو سمه بوو، ئه  ته آه ورز  با به آى آابرايه

   :خوارێ و ووتى  آاندا بردميه قادرمه هر ب آسه يه
  !"و برى ئه ين له به تۆ ئه  وه رئه به له  ماوه نه ی مردتکاروان" -
ستى ڕاآشام و  م ده ر بكه به ت له عل يان چاآه ى بھ نه وه ب ئه به

  ره ندآروزهال سو  آك له ناو يه  آردميه  وه  تى و ماآسى يه پى په  به
  .ستابوو وه  رگاآه م ده رده به له  آهى  ريه سكه عه
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  وه ببم زۆر داوام ل آردن و پاڕامه  ياره ى سوارى سه وه پش ئه
 م به بوو، ساڵ ئهدوو نيا  ته  ڵ خۆم آه گه م له آوڕم ببه ندی وه ڕه  ليان آه

  :پى ووتم  وه يى يه توڕه  به مال کهالزم وم
  يه وه قى ئه هه موسته ..يبنر دايك و باوآى موخه  !نگ به ب ده"  -

  !!"بمرێ  وه ره ده  ويش له ئه
  ماوه ژنۆمدا نه ئه  زانى هز له وامئه .مبشت بریک بوو خه ،وايووت  آه

آوڕم و کاروانى ندی  وه رهمى من بۆ  ڕاى خه ڕه ببم، سه  آه ياره سوارى سه
  .بوو سكمدا  له  بوو آه شم ش مانگه شه و مناه مى ئه مردم، خه
  پچه له ستيان آه ده  یان کردم و که ياره رچۆنك بوو سوارى سه هه

  آشا به رمى ئه زۆر ئازارى دام، سه مال کهالزم ودا م آه ياره سه  له .آردم
  :يووت دا و ئه آه ياره جامى سه

ئيشت بۆ   موو  شتكى خراپيت چونكه قى هه هه گرى تۆ موسته مه" -
  ". ربين آردووه موخه

  له  آه، آه واريه برديانم بۆ ته  ڕگه  آى زۆر له تيه ايهدواى سوآ
  نه ى بمكه وه رگا پش ئه رده به ، له ی سلمانی هآ به لعه چوارباخ بوو نزيكى مه

  وه آه يه ماليشيان به الزم کهوستى من و م و ده  وه ستمه چاويان به  وه ژووره
پ ڕۆيشتم و پاشان  م به آى آه يه قه ند ده ، چه وه سته به  پچه له ك آه يه  به

رگاى  ينواند و ده ش ئه ى ڕه آه نگه ڕه  آه ، ديوارى قاعه وه آه يه ناو قاعه  چوومه
  .نساسى بوو آانيش ڕه ژووره

وتبوو،  آه  که هرز ر ئه سه له ک کابرایهدا  يه و قاعه ڕاستى ئه ناوه  له  
داندا و چاوى  نجه شكه ژر ئه شكابوو له  وه ژنۆيه خوار ئه پى له قاچى چه
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ردا بوو و  به تى له ت خه آى سپى خه يه نيا بيجامه ڕاستيشى تك چوو بوو، ته
  . يى فێ درابوو بوراوه  به  آه رزه ر ئه سه بوو، له ردا نه به هيچى ترى له

کاروانی مردم   مه ئه  کرد که ده  ڕم نه ، باوه وه مك لى نزيك بوومه آه
  .بت

  :یووت  وه يى يه توڕه  به مال موالزم که
  !"و ماوه  کاروانه  مه ئه" -
  ک به یه قه ند ده ی چه بۆ ماوه آرد يرم ئه نيا سه وت و ته هيچم نهمن  
  . وه نگی مامه بده

  آرديانمه   آه رى قاعه وسه قۆيان گرتم و برديانم بۆ ئه پاشان
س  آه س  وه نهکی ئاسنیمز پشت  له  . ره نجه ب پهی  وره گه ژووركى

آى سور و  يه بوو، چوارشانه جاسمڕاست حاآم  ى ناوه وه دانيشتبوون ئه
   .سپى ب سم بوو

  : ووتى  جاسم حاآم
  ."و پمان ب  وه شاره لمان مه  يه آچم چى ڕاستى هه" -

ساك  15نيان نزيكى  مه ته  ژوورێ آه  هنايه یانپاشان دوو آوڕ
لداندا شين   روچاويان له زۆريان ل درابوو سه  و دوو آوڕه بوو ، ئه ئه

  .ناسى پشتر دراوسى خۆمان بوون ئه ردوکیانم هه، من  وه بووبوه
  :حاآم ووتى

  "ناسيت؟ ئه  و دوو آوڕه ئه"  -
  :ووتم

  ".خر نه"  -
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  :آكيان ووتى يه .يناسين ئه  آدا ووتيان ئمه دواى يه به  آه آوڕهدوو 
  ." ياناتمان بۆ مايان بردووه و به  مانچه ند جار ده چه" -

  ."نايانناسم" -      :آرد و ووتم یانلنکویم ر  من هه
رێ، دواتر حاآم و دوو  ده  يان برده آه م دوو آوڕه يه م قسه دواى ئه

  .دا آه ژووره  جھشت له به منیانرێ،   ده  نيشتيشى ڕۆيشتنه ى ته آه سه آه
و دوو  ژوورێ، ئه  رز هاتنه  بهى با ته دوو پياوى آه مک کهپاش 

ى بن، زردووآيشيان ريا چوو هه ئه  وه ر بوون له سمه ردووآيان ئه هه  پياوه
  .آرد يان ده قينيش قسه خانه  ردابوو و به به ريان له سكه جلى عه
  آب زۆر به  لدانم به  وتنه و آه  وه  مهرز آرد ردوو قاچيان به هه

يانووت  دام و ئه شدا جنويان پ ئه آه ڵ لدانه گه دام و له توندى ليان ئه
  .ليميت خالق تۆ سوك و سه ى ب ئه حبه قه

  ده، نزيكى   وه آرده ئه  يان دووباره م جنوانه دا زۆر ئه آه ڵ لدانه گه له
پ ئازاركى زۆر  له .ما هيچ نه  ب هۆش بووم و ئاگام له تا ليان دام  قيقه ده
  وه يه آه قه ڕه  پۆستاه  به کیانآ ى پشتمدا دروست بوو يه وه شى خواره به له
  :ووتى  آه قه پشتم و دواى شه  قكى دا له شه

  "وه ته بووراوه آات نه درۆئه" -
  خانه سته خه    له  وه ، آاتك هۆشم هاته وه جاركى تر بورامه

  به  پچه له آه  ستى ڕاستم به ى ناو حاميه بووم، ده آه ريه سكه عه
یی و م وڕ خۆم بوو به مك ئاگام له سترابوو، آه به  وه آه وه ره قه

  .دابووم رى نه به هشتا  که وه بورانه



83 

 

قيب  همال و ن موالزم که  به  بوو،   وه رمه سه ب به ره آى عه يه دآتۆره
  :ى ووتالم سه

؟  و چۆن لتان داوه  چى لتان داوه به  مه بت، ئه لدان چۆن ئاوا ئه" -
  " زيف بووه توشى نه  نراب و مردب چونكه كه ى هه آه مناه  نگه ڕه  م ژنه ئه

  .جیان هشتم و به واسيم خونيان بۆ هه  م قسانه دواى ئه
  : نگكى نزم لى پرسيم ده  و به رستیارک هات بۆ الم په پاشان

  "؟ و ناوى چى يه ى ئه ؟ ئه ست زيندانى آراوه ؟ تۆآه ناوت چى يه"-
  : منيش ووتم

  ." نهو ناوى کاروا  شم گيراوه آه و مرده   یه گوهناوم "-
ى الى  آه وله ره قه  و له ئه  شت پرسيارى تۆى آردووه آه ه مرد" -

  :، وتی وه کتر جیاکرابونه یه له  رده په کان به وله ره قه ، "يه وه پى خۆته چه
  "تۆش ماوى  م آه ويش ئه ئه  و ئستا به  ماوه ت که مرده  ترسه مه" -
 خواست مردن ئه  ئاواتم بهدا  و آاته ى آرد و ڕۆيشت، له م قسانه ئه 

بولى  قه ر دم ته سه زۆر گران بوو له  آوشت چونكه خۆم ئه  ر پم بكرايه گه ئه
ك  يه توانين قسه ين بت و نه مان به رده ك په يه م من و کاروان بكه  وه ئه
   .ك ببينين ك يه يه هحز ين يان بۆ له بكه

ردووآمان ب  بوو هه  وه و آات ئه آرد ئه مبار ئه ى زياتر منى غه وه ئه
  . ال بت سمان له ی که وه ب ئه  که خانه سته خه  وتبووین له کهليل  ناز و زه

يانساندم  هه ،مالبۆ   وه هاتنه الم سهقيب  همال و ن و موالزم که شه  نیوه
  و به  آه خانه سته ى خه وه ره ده  برديانمه  وه هماآسي  تى و به پى په و به

  . آه واريه بۆ ته  وه رك برديانمه ندآروزهال
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پاكى   وه آيان بۆ آرده رگايه ده  آه الم سهقيب  نهوێ  ئه  يشتمه گه  آه
ديوارى   به ریک بوو ملم بشک خه،  وره آى گه يه نام بۆ ناو قاعه توندى پوه

  . وه تهخۆم گر  آه قاعه
  ستى به ن ده مه ته زيندانى پياو، پياوكى به  پ بوو له   که قاعه

ستى  ، دهبوودا جگير بوو آه رزه ئه  له  سترابوو آه به  پچه له آه  به  وه آه بۆريه
آرد،   پچه له آه  وه آه بۆريه  و به ى ئه آه جگه  و منيان له  وه يان آرده آه پياوه

لبانى بچووآيان بۆ  ك ماستى ئه رى و قوتويه سكه عه مونكى مك سه پاش آه
  .هنام

دا و  و سجنه ت بووم له نيا خۆم ئافره ته  ڕبوونى آات زانيم آه تپه  به
تيابوو،  زیندانی کی زۆر یه ژمارهر ژوورك  پياو، هه آان پبوون له ژووره

  .دا و ژوورانه بكات له  بوو قسه س بۆى نه آه
آرد  ئه  آومى حه بوو ته  تى توڕه گه ه ركى آه سمه ئه باس عهموالزم  

و يان  ى ئه ك جوه يه  آاندا، به سان و دانيشتنى سجنه وتن و هه ر خه سه به
وى تر  ر ئه سيش به آان بنون و آه موو سجنه بوو هه ئه و ئه آى يه قسه   به
سكى تر  ر آه و به  ى بكردايه و جوه  آك س ببوايه ر يه وت، گه آه نه
  .دا لى ئه   آب و سۆنده  ستى خۆى به ده  خۆى به  وتايه بكه

والت، موالزم  بوو بچن بۆ ته آان بۆيان هه ك جار سجنه ڕۆژى يه
ن  بكه  وه ى ئه په بوو هه واوى ئه ته  دا و ژوورك به آى ل ئه يه فيكه باس عه

دا  مى ل ئه ى دووه يكهف  قيقه دهدووس  ون، پاش والت و فريا بكه بچن بۆ ته
ى  وه ئه .ی خۆیان که هژوور  وه ڕاآردن بچنه  آان به موو سجنه بوو هه و ئه
 .خوارد آبل لدانى ئه  به  وه ژووره  ته نگ بچوايه دره
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بۆ  یانمڕۆ برد ، بۆ ڕۆژى دوايى نيوه وه وێ مامه و و ڕۆژك له شه
تيابوو،   پكى سورى سفرىنيا گۆ بوو ته ى تيانه ره نجه ژووركى بچووك په

ك  يه حله دا ڕه آه ژووره  ر له پس بوو، هه ئاسنكى آه  آه رگاى ژووره ده
  آه ر مزه سه مزكى ئاسن دانرابوو، له  يه حله و ڕه ر ئه رامبه دانرابوو و به

 .ر بوو سه واتكى ئاسنى تريشى له ده ند ئه آوش  و چه پاليس و مشار و چه
  !ترسام ئه زۆر ، وه دا مامه و ژووره نيا له ته  من به کک چارهى  نزيكه

مال  ژووێ، موالزم که  هاتنه الم سهقيب  همال و ن موالزم که شانپا 
قياندى   وه يى يه توڕه  بوو و به  وه سته ده ى به هور گكى پۆليسى گه سه
  : رما و ووتى سه به

ين ، پمان ب  هد زۆر خراپ لت ئه گينا ئه  باشتره  ئيعتراف بكه" -
؟ خۆت  کاروانى مرديشت چى آردووه   نزيمات ئيشت آردووه ناو ته چۆن له

  "بتجاتت  با نه  پمان بى باشتره
  : ن ووتم ده نيا لم ئه منيش وامزانى ته

  ن نه يكه ئه  ئوه  ى آه و قسانه ر ئه سه زانم له من هيچ ئه  نه" -
  ." وهآردو هيچمان نه  ئمه ،م آه مرده

آرد و  ڕه ستى به ى ده آه گه مال سه ى من موالزم که م قسانه دواى ئه 
ى  نده وه آرد، ئه تى بۆ ئه ستيش ئيشاره ده  آرد و به ى بۆ ئه ئينگليزى قسه  به
ر  سه ردووآى دانا له ى هه وه آانى پشه له و په  وه پشه  هاته  آه گه برد سه نه

آانمى  ملم و قژم و گوچكه  زمان پشته  ر بهستا دوات وه  پوه  شانم و به
مك موالزم  ترسام، پاش آه و زياتريش ئه  وه آرده وه، زۆر بزم ئه لسته ئه
  ش هاته آه گه ، سه آه گه تكى ترى آرد بۆ سه و ئيشاره  ند قسه مال چه که
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جا ر شانم دانا و ئين سه له  وه پشه  ستى له ردوو ده هه  مجاره و ئه  وه پشه
موچاوم بوو  موو ده موچاو و مل و سنگم، هه ى ده وه لسانه  ستى آرد به ده

م  ك به يه لوتيشم ليكاوى بوو، ماوه  ت ناو آونه نانه ته  آه گه ليكى سه  بوو به
  وه سنگمه  رى نا به خۆى سه  آه گه وام بوو، دواتر سه رده به   آه گه سه  يه شوه

من   ك منداڵ خۆى له وه  گه و سه ئه ، مر سك سه  رى آرده سه پاشانو 
ووت، ديار   آه گه سه  مال شتكى به آى تر موالزم که يه خشاند، پاش ماوه ئه

آانى،  وخۆ دواى قسه ڕاسته  چونكه ،ردا بكات سه بوو پى وتبوو ميزم به
رپ و ميزى  سه  وه ستايه هه  وه سنگم و ديسانه  له  وه وته آه دوورآه گه سه

  آه گه ميزى سه  رۆآم بوو به موچاو و سنگ و به موو ده مندا، هه  آرد به
   !جوم ى خۆشم نه جگه  ت له نانه ووت ته م من هيچم نه به

بارى،  بى ل ئه زه موچاويان غه بوون و ده  ردووآيان زۆر توڕه هه
  :ووتى الم سهقيب  هن

ى تۆ  يه م شوه به  ندين پياوى زله رازيت؟ چه تۆ چيت؟ تۆ به" -
  "تۆ بۆ هيچ نايت؟  ئيعترافيان آردووه

  چوونه  آه گه ردووآيان و سه يريان آردم و دوايى هه مك سه آه
  .  وه ره ده

  وه هاتنه  وه م جار ليان دام ديسانه آه يه  ى آه آه قينيه خانه  دوو آوڕه
موو جۆرك  هه  لدانم به  وتنه بوو و آه  وه سته ده آى آبكيان به ژوورێ يه

م زۆر  به ،ياندم دام، ئازاركى زۆريان پ گه موو شونكيان ئه هه  له
  له  وه ، آاتك هۆشم هاته وه ك بورامه يه قيقه ند ده بوو پاش چه وام نه رده به
  وه همر سه به ک یه دکتۆره  وه چاوم آرده  آه بووم آه ى جاميعه خانه سته خه
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و دوو   وه سترابووه به  وه آه وه ره قه  ك به يه پچه هل آه  ستى ڕاستم به بوو، ده
  .ستابوون وه     وه مهديار  سيش به ره حه

بيرم  له مابمتا  هه  جۆرك آه  ل آردم به دیفاعی زۆر  که دکتۆره
  :آان و ووتى سه ره حه  بوو له  و زۆر توڕه ، ئه وه چتهنا

رن و  بهالستى  ى ده پچه له بت آه م ئه خۆش ناآه حسى نه من ئاوا فه" -
  ." وه ره ده  ش بۆنه ئوه

  و خۆيان چوونه  وه ستيان آردمه يان آرد و ده قسه  آان به سه ره حه
  :ووتى  آه وان ڕۆيشتن دآتۆره ئه  ، آه وه ره ده

  "ر چى گيراويت؟ سه و له  ناوت چى يه " -
  : ووتم منیش

  !"ت گيراوم ر سياسه سه و له  یه گوهناوم " -
  ى گرت له ك نوسى و هه يه قه ره ر وه سه ى خۆمى له آه و ناوه ئه

آان  سه ره رپرس ببين، حه زابتى به  داواى آرد آه  آه حسه گيرفانيدا، دواى فه
ى من،  آه هات بۆ ژووره رائید حامدچوو  ى پ نه نده وه فۆنيان آرد و ئه له ته

  :ووتى     که هدآتۆر
خۆشيش ناب ئاوها  و لدان ئاوها ناب و نه  زتتان داوه زۆر عه"  -

  "بت  خانه سته خه  له  وه پچه له آه  به
  :د حامد ووتىیرائ
  !"نبمر  باشتره ،ن رگه پشمه  مانه ئه"  -
ى  آه ش مرده و ئه   یدا هآ مردهر  سه بهتى نيه  سه ده  ژنه م ئه" -

  "وتب ناچارى دواى آه ميش به توشى آردب و ئه
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  :ووتى  دا بوون و دواتر دآتۆره م قسانه له
و  ب س شه و ئه  دهالى و هسا  نم له ژووركى جياى بۆ دائه" -

 ."س ره حه و  پچه له ب آه و به  وه بمنته  لره
  :رائد حامد ووتى 
  !"آانت رجه داوا و مه  بم به يت من ڕازى ئه آه فيلى ئه ر تۆ آه گه ئه"  -

وى و عيالجيان بۆ  رزى و مقه ده . مفيل آه  ڕازى بوو بب به  دآتۆره
  .  وه مامه  خانه سته خه  و له هنام و س شه آار به

  س هاتنه ره د حامد و دوو حهیك رائ يانيه به   وه س شهو  دواى ئه
بۆ   وه نمهرمدا و برديا سه نكى سپى يان دا به چككى ته و له  وه ژووره

م جار داياننام  آه يه  ى آه  آه وره گه  ناو قاعه   هو ديسان آرديانمه و  آه واريه ته
  .وه  که بۆريه  ستم به يانبه نه  پچه له آه  به  مجاره م ئه لى به

بوو   عبدوناوى   آه  يه و قاعه آانى ئه زه وه مفه  آك له مك يه پاش آه
   :نگكى نزم پى ووتم ده  هات و به
ر  گه ، ئه دايه 9ژوورى   و له و ئه  دايه هي م قاعه ر له شت هه آه مرده" -

والت  بيبينى و داواى ته  يه جال هه مه  وه آانه والته ته  يت بيبينى له آه ز ئه حه
  " بكه

  زكى تر آرد آه وه مفه  داوام له مک کهآرد و پاش   یم قسه  منيش به
  ستامه رچۆنك بوو هه ڕازى بوو منيش هه  آه وزه والت، مفه بچم بۆ ته

تيم بدات  ويستى يارمه  آه زه وه ، مفه آه رئاوه وتم بۆ سه ڕكه رپ و به سه
آان  والته نيشت ته ته  وخۆ له ڕاسته 9  بووم، ژوورى ژماره م من ڕازى نه به

آو تاق وابوو  بوو وه جالك هه آاندا مه والته و ته  و ژووره نوان ئه بوو، له
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نگى تك  و قاچى شكابوو و ڕه ا کاروانم بينى، ئهبى چاوم گ رم هه سه  آه
بوو،  واڵ پرسينمان هه آردن و هه  جالى قسه ت مه ئيشاره  ر به چووبوو، هه

  آه  وه ى پرسى و منيش دنيام آرده آه واى خۆم و مناه ت هه ئيشاره  و به ئه
دواتر من مان آرد و  ت قسه ئيشاره  به  قيقه ده 5نزيكى  .ردووآمان باشين هه

   . آه بۆ ناو قاعه  وه هاتمه
و   وه ب هيچ لپرسينه به  وه دا مامه سارده  و قاعه و من له شه چوار

بانگيان آردم و برديانم بۆ تابقى  ڕۆژک  یه، ماوهو  ، دواى ئه ک یه وه لكۆينه
  ى آه و ژووره ، ئه وه دانه نجه شكه ناو ژوورى ئه  م و آرديانمه آه يه
  .آانى تيابوو  حله ڕه

  و آچه وتبوو، ئه يى آه بوراوه  به  آه رزه ر ئه سه له دا آچك آه ژووره  له
ى  ريدا و شوه به لداندا دڕابوو له  آانى له لدانى زۆرى خواردبوو و جله

سى  م آه رده به نيا له ته  دانى من به نجه شكه وان پش ئه تك چوو بوو، ئه
يانبردم بۆ  ئينجا ئه  وه نام و دواى ئه يان دايانئهستاندم  يانوه ئه  بورراوه
ستانديانم و دواتر  وه  وه و آچه ديار ئه ش به قيقه ده 5ى  ، نزيكه وه لكۆينه

ند مز و  فزيۆنك و چه له زك و ته عره مه  برديانم بۆ ژوورك آه
رائد حامد  دا آه ژووره  ، له شخه ى آه فه نه ڵ تاقمك قه گه آى تيابوو له آورسيه

  :دانيشاند، رائد حامد ووتى  آه فه نه ر قه سه دانيشتبوو ، منيان له
م  به  ،قيشه ڕه له آه  نده رچه بۆ بنن هه و بسکیتی بچن ساردى" -

  ".ى بت آه مناه  ووتى ئاگاتان له  ين آه بكه   ى دآتۆره قسه  ب به ئه
  ستى آرد به د دهد حامیآيان بۆ هنام، رائ يه له سته ساردى و نه

ستى پ آرد تا  ده  وه پرسيارى ناوى سيانيمه  ر له م، هه گه له  وه لكۆينه
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منيش  .آرد آانى  نشوراته ى مه وه ى داواى شونى شاردنه وه ئه  يشته گه
  :ووتم

و هيچى   م پيه وه ر ئه ئستاش هه  پشدا چيم وتووه  هى من له وه" -
  "نمتر نازا

  پاشان .وت دا دانيشتم و هيچم نه آه ژووره  عاتك له نزيكى نيو سه
م دوو  ن به به زانى بۆ آوم ئه مئه ركيان آردم نه ندآرۆزهالسوارى 

  برديانمه  آه منه ى ئه رگاى دواوه ده  ڕۆيشتين و له  آه سوره  منه و ئه ره جار به
  .ژوورێ
  زينخانهن ك به ى وه آه وشه ژوورێ شونكى تيابوو حه  چوينه ئه
كى ترى  ر و خه سكه س و عه ره ك حه يه آۆمه نزينخانه و به ى ئهالوابوو، 
تا  ره سه  سانه و آه ستان، ئه وێ وه ك منيان له يه قيقه ند ده ستابوون، چه ل وه
نين، دواتر  آه پ ئه  وه دووره  ئاشكرا له  ك به يه آرد و پاش ماوه يريان ئه سه

م  رده به دا له و شونه دا بوو، له تاى بيناآه ره سه  له  شونك آه  برديانمه
دى،  ئه م نه وه دا بووم و خواره آه م آونه رده به آونك داياننام، من له

ك  وه  و آونه ، ناو ئه آه نام بۆ ناو آونه  برد پاكيان پوه ى نه نده وه ئه
  و پاشان به  وه خواره  تر خليسكامه مه دوولوس بوو و نزيكى   خليسكنه

خوارێ،   چمه ى زياتر نه وه نازانم چى بوو بۆ ئه  شتك خۆم گرت آه
  و خليسكنه زانى آۆتايى ئه مئه چونكه نه ،ترسكى زۆر منى داگير آردبوو

  ستم آرد به م ده آه م جار دواى گرتنه آه ب، بۆ يه و چى ئه  آويه  تاريكه
  :گريان و هاوارم آرد و ووتم



91 

 

خۆم   جۆرك بت چاوم له  ن با به ده كوژن و ئازارم ئهم ر ئه هه" -
  "بت

  :و ووتى  وه رزبوويه به  وه خواره  نگى ژنك له ده
  تا ئمه زۆرين لره وه ئه  س نامرێ لره خوارێ آه  ره وه  داده  ره وه" -

  ."و ناشمرين
ى  وه خوارهو كرا  هه  وره يتكى گهال  وه دووره  برد له ى نه نده وه ئه
  .خۆمم دى

وس  شى قه آه قفه و سهچو ئه  هور نوركى گه ته  له  که کونه ى وه خواره
 ایدآتر ر يه سه دا ژن و مناڵ و پير به نوريه ته  و ژووره ناو ئه بوو، له

  .وتبوون که
آرد، قژ و ڕيش  آوى ئه  يان له وتن شوه رچاوم آه ى به وانه موو ئه هه

حشين و  توت وه آدا و درژ درژ ئه ر يه سه و سميان ئاۆسكابوو به
  آرد، داماوانه ئه مرۆڤيان نه  نھا له ته  وانه ، ئه ديوه يان نه وه ره ده  ندين ساه چه
ناو  به  وه آه يتهال  به  وه ره ده  س له زعيان زۆر خراپ بوو، دوو آه وه
ناو  بهو   وه خواره  و ڕووى من هاتن و ڕايانكشامه ره دا و به آه كه خه
ڕوو  نيو و آه ك بۆنى گه دا منيان برد، بۆنكى زۆر ناخۆش وه آه باغيه ره قه

ڕ و شدار و  ته  آه رزه تى بوو، ئه په پم دا، من  و ژووره هات له و مردوو ئه
  . ڕه بۆ وا لينج و ته  و شونه زانى ئه ئهم م نه به ،لينج بوو
   
و  ريان آردم له ڕاند و ده تپهدا  و ژووره ناو ئه رخۆ منيان به سه له
ريان خستم و برديانم بۆ تابقى  آدا سه يه ند قادرمه چه  و دواتر به  ژووره
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كه  ، و آرديانمهسك و  ر آورسيه سه دانيشتبوو له الم سهقيب  هن  وه ژوور
  :پى ووتم
  " !؟ ت چۆنه آه يبيه به  !!خربيت به " -

  " ريمه خوا آه": ووتم
  "آريم  الله": ووتى

آانى  مان پرسياره ڵ آردم و هه گه ى له وه عاتك لكۆينه نزيكى نيو سه
شتك بزانم خۆم پتان   ڕ بكه مى لكردم، منيش ووتم باوه آه تاى گرتنه ره سه
  .م ئه

  : ووتى الم سهقيب  هن
  "ن بيبه" -
م  رده منيان برد بۆ به، بوون دا که ژووره  له  ى آه دووانه و به 

ناوى   آه ،آوڕك  وه آه ناو قاعه  راجى، برديانمه ى گه وره آى گه هرگاي ده
ويش پرسيارى  ى من و ئهالو  ره بوو، زۆر ڕكوپك بوو، هات به سامان

من   پى ناخۆش بوو آه  م و چاويا ديار بوو آه ده  گرتنى ل آردم و به
ند و  خۆى داآه ى آه ه مسه ر قه آسه بوو، يه ردا نه به وتۆم له گيراوم، جلى ئه
  :ى خۆى هنا و ووتى آه رينه چوو پشتى و سه

  " ت پ ب مه با ئه  ى تۆ زۆر سارده آه ژووره" -
  :؟ ووتىخۆتى من ووتم ئه  
  ." يناآا من پياوم و گرفتم نيه قه" -

  . دانرابوو مبۆ  ى آه  ژووره و ئه رگرت و چووم بۆ منيش لم وه
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دا داياننيشاندم  آه ژووره  ، لهالم سهب قي هى ن آه بۆ ژووره  وه برديانمه
ند جاركيش چاوى  ند پرسياركى لكردم و چه چه الم دیسان سهقيب  هو ن
يرى  سه  يرى منى آرد و دووباره ستيدا خشاند و سه رده آانى به قه ره وه  به
  : ووتى پاشان ، وه مى آرده رده آانى به قه ره وه

   !"؟چى تۆ نين ؟ خۆ گاتهيت آه شت ئه  زانى تۆ ئمه ئه" -
  "ن تۆ هيچمان پ ناى تبيه تھنين و ئه ند ئه رچه هه"

  :ووتم
  ."م ش ئه وه ر ئه و هه  م پيه وه ر ئه زانم هه چى ئه"  -
چاوم ئاوى آرد  وآى لدام  يه موو هزى زله هه  رپ و به سه  ستايه هه

  .ئازار بوو  ، زۆر بهشم آپ بوو  و  گوچكه
  :ووتى

 ".ژوورێ  وه نه هکبي" -
ت و بزار بووم و  بتاقه زۆر  وه بۆ ژووره   وه بردیانمه  آه 
ر  سه ى خۆم و له آه ژووره  چوومه ،بوو شم ئازاركى زۆرى هه گوچكه
ريك بوو  خه  وه آرده وتم و زۆر گريام و زۆريش بيرم ئه پاڵ آه  آه آه دۆشه
  زانى ماوه مئه نه    وه آرده ى سكم ئه آه مناه  زۆرى بيرم له قى و به ته رم ئه سه
   .آرد بيرم ئه زۆر م بووم و آه وره گه  تى آوڕه ش بتاقه وه ، زياتر لهنا يان

بت  و و دوو ڕۆژ بۆ خواردن نه دوو شه   یه هو و لكۆينه دواى ئه
دواى دوو  .آردم ڵ نه گه شيان له وه و لكۆينه  وه آرده رگايان لم نه ده

آكيان  يه   .وه رهژو  دوو ژنيان آرده و وه آردهیان  آه رگاى ژووره ده  هآ ڕۆژه
تۆزێ  وى تريان ئه ى گيرابوو،  آه ر مرده سه بوو له سۆز بهنج بوو ناوى  گه
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  هاتنه  وان آه ى گيرابوو، ئه آه ر آوڕه سه بوو له  زیره نهناوى  ن بوو مه ته به
  : ووتى سۆز بهنى ، بي و هيالآى يه منيان به  وه ژووره

   "ن؟ آه واى ل ئه  ئره  رچى بته هه  وه ڕۆ ئه ى باوآه ئه" -
  :منيش ووتم

  "ن؟ آه چى پ ئه" -
  "ن؟ آه پ ئه سکیئاوا " -
  " مه که منای مرده  مه ، ئهء نه" -

ويش زۆر  و ئه  وه آرد بۆ لكۆينه بانگ ئه سوزیان به زوو زوو  ڕۆژانه
  :ووت منى ئه  ك بهموو جار ترسا و هه ئه

  "؟م و چى بكه ؟چى بمتوخوا "  -
و پياو   وه مه آه ر پياوه سه به  قم نيه دا ب من حه وه آاتى لكۆينه  له" -

  ". تى پياومان نيه سه ده  ى ژن ناآات و ئمه قسه  به
شيدا هيچ شتك  آه ماه  بوو و له  رگه ى پشمه آه مرده سۆز به

  .بوو ريان نه سه هيديش لهگيرابوو و شا نه
منيان   و له  وه وانيان برد بۆ لكۆينه وامى ئه رده به  ك به يه فته هه

شى  م به به بوو، هم ن نجه شكه ئازار و ئه   يه فته و هه نده ئه رچه ، هه وه یهپرس نه
م م و کاروان آه سوآار و مناه و گريان بوو و بيرى آه  وه ر بيرآردنه من هه

   .دکر ده
هات  الم سهقيب  هى ن آه سره ورۆز، عه ى ئاگرى نه وه تا ڕۆژى آردنه  
  :و ووتى
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  آه واريه ته  ورۆز، کاروانمان له ئاگرى نه  ين به تكه ئه  يه م ئواره ئه"  -
  "ين آه ئه  وا ل ورۆز و تۆش لره ئاگرى نه  به  آردووه
رسكمان  ر، هه فه نهقوربانى  و منيش دوو   به  آردووه وتان ئه  ئوه -

   ". وه مانهال به  ورۆز ئاسايى يه بۆ قوربانى نه
ن و بمسوتنن، نزيكى  بمبه  بووم آه  وه ڕوانى ئه ڕاستى چاوه من به

يارك و  خه الم سهقيب  هنو، پاشان بو ديار نه س که ڕى و تپه عاتک سه
  :رى بۆ هنابووم و ووتى سكه مونكى عه سه

تاعون   و بيخۆ به  بيبه  ره م وه به  ت نيه مه قابيلى ئه تۆ  نده رچه هه"  -
  "قورتت بت و قوزه

   :ووتم
  !"وێ نامه" -
مون و  منيش سه .شتى فێ دا و ڕۆ آه ياره مون و خه سه  ویش ئه

و   وه وت، هاته ملى آه  ر پشته بۆى به  وه مدايه و هه  وه گرته م هه آه ياره خه
  :و ووتىپدام دا یجنوكى سارد و سوآى تر ند تفكى ل آردم و چه

  !" وه بينيته ئستا خۆت ئه" -
ويست بمكوژن و  خوام ئه  خۆم و ژيانيش بزار بوو بووم و له  من له

  .رن ناوم به له
زعم زۆر خراپ بوو، چوون  زان ژان گرتمى و وه مه وى ڕه م شه آه يه

ديانم بۆ و برد حامد یرائ بۆ فونی کرد له ویش ته ئهووت  المیان سه قيب هن  به
  .ندی م بوو ناوم نا به که و منداه ى منابوون خانه سته خه
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  من له  آه  وه ئاگادار آرابوونه  وه ماه  وه ى خرخوازكه ڕگه  له 
يى  بجه ه خۆشكى هه نه  آه  وه ژووركه  آردميه  ش که هم و دآتۆر خانه سته خه

ى الحساب بۆ   سوآارم هاتن به بوو آاتك آه وه تيابوو، ناخۆشترين شت ئه
آرد، منيش  يرى منيان ئه سه  وه دزيه  هاتبوون و به  آه ييه بجه ه هه  ژنه
سيان بۆ  ره دوو حه  ی وه رئه به لهآردن  ڵ نه گه م له ك قسه ت يه نانه ته

   .دانابووم
شان ڕى و پا تپه  آه ڕۆژه پنج تا هه  وه مامه  ناخۆشه  زعه م وه به

ى پشوو  آه مان ژووره هه  و له  آه سوره  منه جاركى تر بردميان بۆ ئه
  .داياننام  زیره نهو  سۆز بهڵ  گه له

، ڕۆژكيان بانگيان آردم  وه وێ مامه ر له هه واوکرد ی ته م چله که منداه
  ".ن ده رت ئه به" - : ووتيان
  .کرد ده ڕم نه باوه 
ى  ياره سه  ، به  وه ره ده  نگکرده شیان با  زیره نهو سۆز بهدا  و آاته له

  .ى سلمانى وره سجنى گه بۆسفيرات برديانين  ته
باغ  ره زۆر قهژوورك   ڵ آردين و دواتر برديانينه گه يان له وه لكۆينه
ى  س جگه باغيدا آه ره قه  ژن و مناى تيابوو، له د ی سه بوو نزیکه

ى السپ به ئه .دانيشتم  آه نھۆه ر مه سه له  آهرگا ى دهال  له من  وه آردمه ئه نه
  .ژورکی زۆر پیس بوو خوارێ  هاته آاندا ئه زيندانيه ى  گوچكه
رآران و بران  ده  کان ندکراوه به  کی زۆر له یه ژمارهبۆ ڕۆژى دوايى  

برد بۆ ژووركى تر و منیشیان   وه بۆ شونكى تر، دوو ڕۆژ دواى ئه
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پاآتر   چونكه ،زعمان زۆر باش بوو وێ وه دا بووم و لهتر ژنی وت حه ڵ گه له
  .آرد بوو و خۆشمان خواردنمان ئه

و   وه ب لكۆينه به  وه مامه  وره سجنى گه  ساك و س مانگ له 
   .بوو شم نه هه ى گرتنمدا مواجه ماوه ت له نانه دان و ته نجه شكه ئه

آى  آابرايه  آه هديرودير، موبانگيان آردم بۆ ژوورى م کیانو شه
  :و بوو،  ووتى ه رى  قه سمه بى ئه ره عه

  "؟ وه بۆ ماه  وه يت بچيته آه ز ئه حه"  -
  :منيش ووتم

  "ماى خۆى بزاره؟  س له آه" -
  "يت؟ آه ئيشمان بۆ ئه  وه ره ده له ین رتبده بهر  گه ئه" -
  ". وه نه" -
  "يت؟ آه ئه  رگه ى بۆ ئيش بۆ پشمه ئه" -
ئازار   هش مانگ ساك و شه  وه ئه و  آردووه نه  رگه بۆ پشمهشم ئي" -

   "هیچم کردب  ی وه ب ئه ژم به چه ئه
ت  گه ك له ك برايه وت وه مه ين، ئه زتت بده وت عه نامه" -
  " وه بجوينه
بى لبوو  ره منى عه ، دوو ئه11ن بۆ ژوورى  بى ووتى بيبه ره عه  به

لدانم و نزيكى   وتنه آب آه  به  وه رد و دواى ئهداواى ئيعترافيان آ
  . وه ليان دام تا بورامه کک چاره

 م که کوڕه .م آوڕ ندی بهڵ  گه ژووركدا بووم له  له  وه هۆشم هاته  آه
  .م بوو پى بده م من شيرم نه به ،گريا و برسى بوو زۆر ئه
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  وه گايان ل آردمهر يانى ڕۆژى دواتر ده م ل ڕۆيى و به وه و شه ئه 
ستى  ده  دينارى آرده  دهو  م مناکه  ى سوآى دا له دووس زله   که مودیره

  " ئينجا بۆ" -     :و ووتى  وه يه
  .ریاندام ئیتر به

  ى آه و شونه بۆ ئه  آيان بۆ گرتم و ووتيان بيبه آسيه رگا ته ر ده به له
منى   وه رگای بۆ کردمه دهپورم   چووم بۆ ماى پورم، آه منیش وت، يه ئه

  " ..م که گوه..  م که گوه" -:           هاوارى آرد   پیاکردم و شى بينى باوه
ی  رگاکه دایکم ده  ، که ی باوکم که تازه  پورم بردمی بۆ ماه دواتر

  هشتا له  تی بۆمن کرد که نھا ئیشاره کرد ته ی نه پورم هیچ قسه  وه کرده
  .  وه ر دایکم بورایه کسه ، یهدا بووم که کسیه ته

آرد  ستابوو و هاوارى ئه نيا وه ويش ته رگا و ئه رده به  باوآم هاته
   :يووت و ئه  وه جى خۆيه له

  " ربووه به  گوه" -
ستیکرد  ده  وه ره ده  ڕایکرده رماڵ بوو سه هشتا له  شم که که شکهخو 

  .،.... که ر جاده سه رین له لپه هاوارکردن و هه  به
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  وێ ییم له و ئاماده  ندی و ناوه تایی ره سه  و خوندنی دایكبووم غدا له به  له

  مان له آه بووم، خزانه وره رۆشنبیرو سیاسیدا گه  خزانكی  له.  واو آرد ته
  . ووبآوڕ پكھات  و س و دایك باوك

ناو هاوڕكانمادا  و له وه هربازیی سه  آۆلجی  ندیم آرد به یوه په
  .وتوو بووم رآه سه

  ری فسه ئه  ، بووم به ربازی سه  آۆلجی  رچوونم له ده  دوای
  جگری  ی وآاته دام، ئه سه  ری یاوه  ك بووم به یه ماوه  رات، دوای موخابه

  .رۆك بوو سه
  .مان بوو ژنم هناو کوڕکی جوانکیله پاشان
  آۆشكی  ئاسایشی  ری فسه ئه  بووم به و نیوك  ساڵ  ی ماوه  دوای

باشترین  خۆمم به  آاری. رآۆمار سه  دام ببوو به دا سه م کاته ، له آۆماری
و  ویست مم خۆشده آه آاره. آرد ده آم نه یه ه و هیچ هه ڕاند په راده  شوه
  .شم زیاتر آه وته
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 ریك بوو م خه آه دا، آاتك شۆفره 1990سای   تای ره سه  له
ر  رامبه به  لكردم رام چیه  ، پرسیاری آۆماری  یبردم بۆ آۆشكی ده

  آوت؟  داگیرآردنی
روویدا،   آه  نیه  دڵ م به وه و ئه نیم  پی رازی  آه  وه مم دایه منیش وه

دا  گه له  ی ه مامه  ییه و دڕنده و نابت به بییه ره عه  تكی وه آوت ده  چونكه
  .بكرت

   هیشتین رماندا آشا، گه سه بای به  نگی و بده واو بوون تهآانمان  قسه
  .و رۆیشت م جیھشتم آه و شۆفره آۆشك

رآار، دوو  چووم بۆ سه ، رۆژكیان ده و قسانه رۆژ له  ده  دوای
  .سپی رگایان پگرتم  ری ئوتومبیلی سۆپه
  له  وه آه چه  به  نی ده مه  سی ستا، چوار آه م راوه آه شۆفره

  .ستگیریان آردم و ده م داگرت آه ئوتومبیله  زین، منیان له آان دابه ئوتومبیله
  :وتم

  "وت؟ و چیتان ده آن  ئوه" -
  : وه دامه  می آكیان وه یه
  و آه ك گیراویت یه له سه ر مه سه و تۆش له راتین موخابه  ئمه" -

  ." وه بته خۆمان بۆت روون ده  شونی  یشتینه گه
آانیان  ئوتومبیله  آك له یه  ی دواوه  ر آورسی سه ن لهپاشا
  ی آه و شۆفرو ئوتومبیله دانیشتن  وه والمه مالو ئه و دوان له دایاننیشاندم

  .جھشت  دواوه منیان له
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منیان بردو   ؟ بۆچی و چیم وتووه ، چم آردووه وه آرده رگا بیرم ده له
  گرت؟ یان نه آه شۆفره

  و رۆژه ئه  ، آه وه وته م بیرآه آه و شۆفره نوان خۆم  یآان دا قسه لره
م لـنیا نه به ،پیس آرد  آردبوومان، دم د و تووشی ئه  ی وه بووم له  

  .آردبم
  رتی به ڕوه به  تری  ی بیناآه  یشتینه عات، گه نیوسه  ی نزیكه  دوای

و، رمابوو، ئیتر بۆردومان آرابو  ی آه سییه بینا ئه  رات، چونكه مخابه
  وآاته نسور، ئه مه  دام له د هس  ر بورجی رامبه ك به بۆ بینایه  وه گوزابوویانه

  .بوو  رات سابیر دووری موخابه  ری به ڕوه به
آۆنیان پدام،   آی یه و بیجامه ند آانمیان داآه بردیانم بۆ ژوورک، جله

سوور   ی بۆیه  آانی ، دیواره وه نھایی زۆر بچووکه ته  ژووركی  ئینجا کردیانمه
  .ستیت ناویدا رابوه له  توانی تده زۆر نزم بوو، نه  ی آه آرابوون، بنمیچه

سوور   ی آه نگه هابوو، ره وه  قاسه  رگای ك ده وه  آه ژووره  رگای ده
آۆتایی   تگیرابوو، له  ی بوو شووشه بچووك هه  آی یه ره نجه بوو، په
  نكی بوو، زۆر بچووك بوو، بۆگه یاندن هه ئاوگه بهست ده  دا شونی آه ژووره

  .گیرا ده نه  ی رگه هات، به زۆر ناخۆشیشی لده
  .و رۆیشتن ودا جمیانھشت له

آك  یه  ن، رۆژانه بانگم بكه  ی وه ئه  ب  وه ك مامه یه فته هه  ی ماوه
و  م ئه م، به بكه  ڵ گه له  ی دا قسه وم ده هنام، هه و خواردنی بۆ ده هات ده
  .ووت ده نه  رگیز هیچی هه
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  و بردمی وه آرده  ی آه زیندانه  رگای و ده سك هات ك آه یه فته هه  دوای
م  وه لكۆینه  رات خۆی موخابه  ری به ڕوه ، بینیم به وه لكۆینه  بۆ ژووری

  .یر بوو سه  شتكی  وه المه آات، به ده  ڵ گه له
  :ستیپكرد ده
  "؟ هناوت چی"  -
  "جبوونت؟ نیشته  شونی"  -
  "ئیشت؟"  -
موو  و هه ئه  شمزانی ده  رچی ، گه وه آانم دایه موو پرسیاره هه  می وه
.  رۆژان هاوڕی خۆم بووه  رۆژك له  زانت، چونكه من ده  ی رباره شتك ده

  :پاشان پرسی
  ."ت ناڕازیت؟وناو آ  چوونه  نابت له جه"  -
هیچ  به  ، چونكه بیوه رنه ر هیچ شتك ده رامبه زاییم به من ناڕه"  -

  ." نیه  هاوه وه  تی بابه  ندیم به یوه جۆرك په
  ، چونكه یه ه هه  ناو آوت آاركی  یت چوونه چۆن ده  واته آه"  -

  "؟ ناوی  بچینه  دڕندانه  آی یه شوه و نابت به ته وه ویش ده ئه
  ." وتووه من وام نه"  -
ویدا،  زه  به  و خستمی بناگوم  وانده سره  آی یه و زلله  رپ هس  ستایه هه
  :لی بوو، پیووت عه  نگ آرد ناویبا  سكی ئینجا آه
 ."دان نجه شكه ئه  بۆ ژووری  بیبه" -
  و چوارشانه ته آه  ری سمه ئه  و پیاوكی نگ بوو، ئه مك بده آه لی عه

  .بوو هه  ری تۆقنه  آی بوو، سیمایه
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و  وه آرده دان، بیرم ده نجه شكه ئه  و ژووری ره بووین به ڕگاوه هب  آه
  ؟ آات؟ چی رویداوه ده  ڵ گه هاوڕی خۆم ئاواهیم له  رم سوڕمابوو، بۆچی سه

  دانی نجه شكه ئه  ها ئامری ، جۆره وه مینكه ژر زه  لی بردمیه عه
  .تدابوو

ستمكرد  سنگم دانیشت، هه ر سه ویدا، له زه  به  ندو دامی داآه  آانمی جله
  .مرم ده  ریكه ستمكرد خه نگ بوو، هه م ته ناسه پات بوو، هه سنگم قه

  ی آه بخه  قژم له  ریكه ستم آرد خه قژ رایكشام، هه ستاو به پاشان هه
ستاندم،  جوو رایوه  ر مزكی سه و له  وه سته به  ستمی ده  وه پشته ردت، له ده
  الداو من به  ی آه ، مزه وه آه بنمیچه  نگاكدا به چه  آرد به  ستمی ده
  .چن، ئیتر ئاگام لیان با رده آانم ده ستمكرد شانه ، هه وه واسراوی مامه هه

  : و وتی عاتک دایگرتم سه  که چاره  دوای
  ." ر بكه به آانت له جله" -
ستم  ده  توانی مده نه  رم آردن، چونكه به قك بوو له شه ڕه ر شه هه به
موو گیانم  هه. و فی دام آه تییه فره نه  بۆ زیندانه  وه بردمیه. بجونم

  .بوو زۆرم هه  آوترابوو، ئازاركی
  .ك ئاوا جیھشتم یه فته هه  ی ماوه

ژنانم   نگی دران، ده ده  نجه شكه ئه  بوو آه  وانه ئه  ی هاوارو نرآه گوم له
ران  نوسی نیگه چاره  و له مم لنیشت هآ ژنه  و دم داخورپا، ترسی بیست ده

  .بووم
  وێ دان، له نجه شكه ئه  بۆ ژووری  وه و بردمیه آك هات رۆژكیان یه

، دوو  وه آانییه سكه ده  به  وه سته به  ستمی و ده ك داینیشاندم ر آورسییه سه له
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م  رگه بهلدام،   بای بوون، آاره  باوه آاره  لی ته به  گوم آه  دا له  ی جلگره
  . وه و بوورامه گرت نه

  .بووم  آه زیندانه  له  وه بداربوومه  آه
  تی تۆمه  و به رخیان آردم آه  دادگای  ی وانه مانگك ره  ی نزیكه  دوای

ر  سه ستگرتن به و ده تایی تا هه هه  رژم، بیاری زیندانیكردنی  تیكردنی دژایه
  .پنرا و سامانمدا، سه ت روه سه

  .ت تایبه  حوآمی  شی بوغرب، به ئه  انیدم بۆ زینناردیان
و  د بوون به وانیش موئه تیا بوو، ئه  ی دیكه  سی آه  ژوركدابووم ده له

  .رو رۆشنبیر بوون فسه ئه  سانی آه
دوو   بوو مانگی ردانم، بۆیان هه هاتن بۆ سه  وه ك ماه یه فته هه  دوای
  :و باوآم هاتن، باوآم وتی و براآانم كمو دای م آه م ژنه آه یه  جاری. جار بن
،  خودایه  ی وه تاقیكردنه  مه ، ئه براندایه سه به  ڵ گه ، خوا له بر بگره سه"  -
  ."بت گیروگرفت ده  موسومان تووشی  ، چونكه وه برو ئارامت تاقیبكاته تا سه

دا  انهو ئه  ڵ گه هنام، منیش له یان بۆ ده ره و جگه وه نه و خوارده خواردن
  .هات بۆ الیان ده س نه آه  آرد آه شم ده به

باوآم   ی آه وام قسه رده م به ت بووم، به حه زیندان زۆر ناڕه  له
  .آرد برم ده و سه وه هاته بیرده

  و جاری ندیخانه به  ی بۆ ساحه  وه ره ده  برده آانیان ده ندییه به  جارجاره
هاوراو   وته آه ویش ده دا، ئه لیان ده  آب  هنا به آكیان ده بوو یه واش هه
، پاشان  وه بورایه دا تا ده یان لده نده وه م بسوود، ئه ، به وه پاڕانه
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  تی و یارمه  وه ژووره  ینه خۆمان بیبه  ی وه ڕۆیشتن بۆ ئه و ده هشت جیانده
  .ین بده

تا سای   بینی مم نه که و رۆژک کوره وه هدا مام و زیندانه له  پنج ساڵ
م  به. ، زۆرم پناخۆش بوو وه گرته نه  م منی رچوو، به لبوردنك ده 1995
  .یان آردم ره یان به مجاره رچوو، ئه ده  گشتی  لبوردنكی  فته دوو هه  دوای

  مۆزیكی  و تیپكی ڕمن سوآارم چاوه بینیم آه  وه ره ده  چوومه  آه
و  شیان پداآردم و زوڕنا، خزمان باوه  هۆڵ ده  وتنه ، آه میللیشیان هناوه

  . وه بۆ ماه  وه و بردیانمه ماچیان آردم
هات، دراوسكان  ده  ی ر گرمه و زوڕنا هه  هۆڵ ده  وه ماه  یشتینه تا گه

و  م ئه ش، به باوه  و آردمه  مم بینی آه ڕهویان لكردم، آ وه خرهاتنه و به هاتن
و  مدا راهات گه ك له یه ماوه  ، دوای دام  زۆری  یتك فه و خه وه یناسیمه نه

  . وه بووینه ك جیانه یه هۆگرم بوو، ئیتر له
مای باوآم  له  وه موومان پكه خشیم و هه پبه  جوانیشی  خودا آچكی

  .ژیاین ده
و  ئه م ژر چاودرییدا بوو ر له رژم هه  رووخانی  می رده تا سه هه

  .  وه ئیش مامه  ب  یه ماوه
قامگیر ببت،  زعی عراق سه وه  یه وه کم ئه موو هیوایه ئستا هه

و   فاشی  دامی سه  می رده سه له  آات، چونكه ممان لنه س سته تر آه  جاركی
  . زۆرمان لكرا  دیكتاتۆردا زومكی
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کانمدا  نداهم و م که ڵ پیاوه گه ر بووین، له وه خته خزانکی زۆر به  

عس  م ڕژمی به بوو، به کمان نه یه ژیاین و هیچ کشه گوند ده له
  .خ دوزه  ی لکردین به خۆشه  ژیانه و  مووشتکی لتکداین و ئه هه

ریم،  ناوی که کوڕکی ئامۆزام به  شوم کرد به 1983سای  له   
دێ و الآوڕى و  رخۆو باش بوو، ئه سه تا بیی پیاوکی همن و له ریم  که

  ژیاو من له الدێ ده  و له و جوتيار و من نازدارى ماڵ، ئه من آچى شار، ئه
  .رآوك شارى آه
وێ ژیانمان  له الدێ وشوم کرد ئیتر ڕۆشتین بۆ  ی  وه دوای ئه  

  نده وه رو و خوا دوو آچ و آوڕكی پداین، خزانك بووين ئه سه برده
  .بردين هسودى پ د ك حه ژيانمان خۆش بوو خه

و گۆڕا بۆ  خرایی کۆتایی هات بهمان  خۆشه  م ژيانه ئهم  به 
  ، وه ددامه هۆی سه ت به فه تی و خه حه ناره

ن  الیه له  وه دا ئاگادار آراينه1988ساى   کی یانیه کاتک له به 
  به  ینببسليم  ته عاتدا بیست وچوار سهى  ماوه  لهبت  ئه  آه  وه ته حکومه
  .ت حکومه
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پ چوین بۆ   کردوو بهۆما، گوندمان چ کی گوند چاری نه ئیتر خه  
و  یش وجاشکی زۆری لبوو، ئه جه  که ناوچه. م ره قادرکه- رده ی زه رجاده سه

بار بوو دنیا زۆر سارد بوو باران  زۆر ناله  که وای ناوچه شوهه که  ڕۆژه
  رمایه و باران و سه ر ئه به له   يه و جاده ر ئه سه لهعاتک  ند سه چهباری،  ده

ق  ریک بوو ره قوڕو ليته وخه  موو گيانمان بوو به هه یان داناو  ئمه
  .پاشان ئيڤا هات و باريان آردين .  وه بووینه ده

عيان  مه موجه  گوايه  آه"ياندين  تا پياوانى ڕژم وايان پ ڕاگه ره سه  
الدێ   ژيانكى خۆشتر له وێ وێ و له ن بۆ ئه مانبه بۆ دروست آردوين و ده

  ".ين به ر ده سه به
زانیمان درۆمان   ئمه ماڵ و مچه بردیانین بۆ لیوای چه و ێڕ وتینه که

دا  یه و ماوه له.  وه ری ماینه سه ست به ده عاتک به ند سه چه ن، که ڵ ده گه له
بۆ ستگیر کراوی هنا  ده میان به ره ی قادرکه ی الدکانی ناوچه کی زوربه خه

زۆر زۆر بوو ئینجا   که که ی خه ژماره  ی که وه دوای ئه. ماڵ مچه لیوای چه
ناویداو  ل بارکرد له لوپه کو که موومانیان وه یان هناو هه نشئه ک مه کۆمه

  .پزاواۆی ت ربازگه بردیانین بۆ سه
و  وه کانه قاعه  یانکردینه ڵ ده ڵ کۆمه پزاوا کۆمهۆشتنمان بۆ تی گه به  

  .ماندا گه حقیق له ته  تیان کرد بهس ده
 و پرسیار کردن لمان ستیان کرد به مک دهیرج هتوزابتک و م  
  :ووتیان
ت؟ بۆ  پياوى حكومه  بوون به ؟ بۆ نه بۆچى فيرارتان آردووه"  -

  "عسى؟ به  بوون به نه
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  مدا ووتمان وه  ش له ئمه 
آى  تييه هيچ دژايه   وت بژين وه مانه تك ده ك ميلله وه  ئمه"  -
  ." آردووه تمان نه حكومه
ر پ  سه  ستايه هه  آه بوو، زابته يان پ قبوڵ نه مه م وه وان ئه م ئه به
  ستيان آرد به آانيشمان ده مى داو مناه آه خۆم و مرده  تا توانى له و هه

  هى لگرتين و بردیانینالمالو  من ئه دوو ئه  حقيقه م ته گريان، پاش ئه
  . که ی قاعه وه ره ده

بوو  مان نه ويست و ئۆقره آترمان خۆش ده م زۆر يه آه ره من و هاوسه
آتردا  ستى يه ناو ده ستمان له ، ده وه ره ده  براينه  دا آه و آاته آتر، له ب يه به

مانزانى  ژين، نه آو جاران ده بين و وه ده  وه آه يه ر به زانى هه بوو، وامان ده
  .بت ست گرتنمان ده ی ده دوا چرکه  وه ئه  آه  ر وايه ده ستى قه ده

  شى خۆمدا بوو، آچه باوه  م له آه آوڕه  وه ره ده  بردیانینه  که 
  ستكى به شم ده آه وره گه  شى باوآيدا بوو، آچه باوه  ش له آه بچوآه
  .بوو  وه ى منه آه آراسه  ى تريشى به آه سته ى باوآى و ده آه رواه شه

  لى منيش به آدا ڕاآشاو په  اليه به یان م آه ره لى هاوسه په کان  منه هئ
ستى  ، ده وه ك جيا ببينه يه ويست له مان ده نه  م ئمه آى تردا، به اليه
آيشيان  يه قه رمداو له سه  آيان آشا به يه قه تا توانيان له دا، هه رنه آترمان به يه

  . وتين آدا آه اليه  و به آه ريه مدا، هه آه مرده  آشا به
  داو ووتم  قانه و ده ر ئه سه قيژاندم به

  "؟ ن، چیمان کردووه که ؟ بۆ وامان لده خزان و منداتان نیه  ئوه" -
  بووم و ووتم   پاشان توڕه
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فتارمان  ره  یه مشوه به  مووتان خون مژو پياو آوژن، بۆیه هه  ئوه" -
  م توخوا له بمانكوژن، به  وه آه يه دا به ر لره ن ههي ئاماده ،ن که ڵ ده گه له
  ". وه نه آه هانمآتر جيام يه

کانم داو ماچم آرد،  ربازه سه  کک له آانی یه المارى پۆستاه من په
  .هۆش خۆم چووم  ممداو له ناو ده کی کشا به یه قه و له م ئه به

مووی  ژن، هه  پ بوو له کدا بووم یه ناو قاعه له  وه کاتک هۆشم هاته  
  .کرد ڕنی و هاواریان ده داو قژی خۆیان ده خۆی ده له

زانى  بوو، وام ئه خۆم نه م ئاگام له آه ت مرده يبه حه  ڕاستى من له به
ى  وه م پاش ئه نانن، به گرين و ده کانیان ده ك من بۆ مرده وانيش وه ئه

موویان بۆ  وت هه رکه هبۆم در خۆم و پرسيارم آرد،  سه  وه تۆزك هاتمه
وت  رکه خۆمداو بۆم ده به  به  وه گرین، ئینجا منیش هۆشم هاته کانیان ده مناه
بت ئیتر  م نه که شت مانگه هه  خنجیالنه  نھا کۆرپه ته  ماوه کانم ال نه مناه

  .خۆدان و خۆکوشتن  له  ستم کرد به وان ده کو ئه منیش وه
 و گريان  وام بووين له رده به  دا یه و قاعه و له شه کو نیوه تاوه  ئمه  

يان  رگاآه و ده وه ژاندهویان ک که بای ناو قاعه آاره    داو شه نیوه  خۆدان ، له له
کو  وه ش ، ئمه  وه که آرده ناو قاعه  وه م گریانه ده آانيان به و منداه وه لكردينه

ی تاریک بوو  وه ر ئه به اندا، لهآانم دوای منداه ڕان به گه  وتينه آه یوان حه
کانی خۆمان  توانی مناه مانده دا بوون نه که ناو قاعه ککی زۆریش له خه

ك يان  يه و آۆرپه ر دايكه قژو گيانيان، هه  دا له ستمان ده ، ناچار ده وه بدۆزینه
ش و  باوه  مان آردنه آردن و ده ئامز گرتبوو، ماچمان ده  دووانى له
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،  وه یان داگیرسانده باکه عاتك آاره پاش نيو سه.  وه خۆمانه ان بهماننووس ده
   . وه کانی خۆمان بدۆزینه ئینجا توانیمان منداه

مان  وه و شه ئه .بنيشين توانى دا مانده باغ بوو، نه ره تا بى قه  آه قاعه
  .ر برد سه به  پوه یانی به تا به

متر حسابيان  ڵ آه ئاژه  ، له وه هرگايان لكردين يانى رۆژی دواتر ده به 
قيان فدا،  مونكى ڕه ند سه ، چه شاماته موو عه و هه آردين، بۆ ئه بۆ ده

ر  ناو خۆماندا هه وێ، دوايى له رآه مونى به بوو سه  سه و آه ستدار ئه ده
ناودا  ناو ئاوكى بۆگه ، له وه تكه ند له چه  آرد به موونكمان ده سه
  وه دا، س ڕۆژی رک ئه آانمان ده رخواردى منداه دهمانخوساندو  ده

  .ژيانمان بوو
  وه ڕاستيدا بۆ ئه  ر ئاو، له آراين بۆ سه رئه آجاريش ده ڕۆژى يه 

و  ورى ئه ده  به   كو بۆ سزادان بوو، چونکه نين به يه ئاو بگه  ست به بوو ده نه
ند کراوبوو، زۆريان  تیا به یانمردوو براکانمان  که  وه یانخوالندینه دا ده قاعانه
ن ۆچ  ین که کانمان بکه هماشاى پیاو ته  وه آانه ره نجه په  له  آردين آه لده
موو  و هاواریان هه کران،  ناه  ده  القه کب فه  به  وه کانه الده ن جه الیه له
   .ی داگیر کردبوو که ره سکه عه مه

ورى  ده  به  مان شوه هه  به آردوو ر ده کانیان ده پیاوه  ش دوای ئمه
يان گا، واى بۆ  دان ده تھه  ستراوى و به ست و چاو به ده  آان به قاعه
   .دا لیان دهبوون و  ر ئه من تى به دوو س ئه  ويدا به زه  به  وتايه ى بكه وه ئه
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،  که ی قاعه وه ره ده  ریان کردینه ک ده یانیه به  که دوای س ڕۆژه  له  
آانيان  نھا پوو جله آان ته برى پياوه  کان له ى پياوه اشامان آرد قاعهم ته

  .ستى پكرد ده  ، بھيوايى ئمه ست باره آاره  نه م ديمه دواى بينينى ئه.  ماوه
دا بارکردوو براین بۆ  ئه نشه مه  شیان له ئمه  و ڕۆژه ر ئه ئیتر هه 

  .ری دبس سکه عه مه
گریاین  ده  ڕین، ئمه ب نشیندا تپه هر ک گوندی عه ناو کۆمه به  رگه  له

ڕزان و   په و چه له لھه هه  کانیش به به ره عه  دا و  ژن و منداه خۆمان ده و له
  .کردین پشوازيان لده  وه رد بارانه رآ و به په هه

، پاشان  وه دا سوڕانديانينه و ديانه رى ئه وروبه ده  غريب به و مه مه تا ده
  .ی دبس که ره سکه عه مه  شتینه گه

نھا  زۆر باريك بوو، ته  آدا برديانين آه ڕگايه  زاندين و به دايان به 
آى  تاريكاييه  له  جگه  مه ند بوو، ئه لبه والى ته مالو ئه چوو، ئه دهركى پدا فه نه

  آه ره سكه ڕووناآى معه  بينرا آه م ده آى  آه نھا تروسكاييه ، ته ندازه ب ئه
  .بوو

ى  که نيتاقه  ستى گرت به آك ده ڕۆيشت و يه  وه پشمانه  سك له ره حه
ى پش خۆى  وه و پشتى ئه آه ريه ڕيز، هه  ست به مان به تاره و قه وه پشتيه

  .ڕێ  وتینه گرت و که ده
آترى  يه ڵ به با تكه شه ى ڕه ى ژن و لوره نگى گريانى منداڵ و قيژه ده 

دا و دڕآى  آه نه لبه ر ته سه وت به بوو آه  وه پش منه  له هبووبوون، ژنك ک
و  له  و ژنه چاویداو و آورى آرد، هاوارو گريانى ئه  چوو به  آه نه لبه ته
  گریان،  هنایه دا ئاسمانيشى ده وه شه
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آردين و  يان لده له آانيش په سه ره آرد و حه و هاوارى چاوى ده ئه 
  ." خراآه"يانووت  ده

بايان  يشتنمان آاره گه  ، به وه کانه ناو قاعه  یشتینه ت گهرچۆنک ب هه  
مان  ریک بوو زیه ناو خه نگاومان ده آو آور هه وه  ، ئمه وه لكوژاندينه

  .کرد ده
کرد،  یان هه باکه و، دواتر کاره شه  کو نیوه تاوه  وه تاريكى ماينه  به

  !چيمان بينى..... م چیمان بینی به
نکی زۆر ترسناکی  دیمه  ک ئیسک و پروسکی مرۆف که ۆمهک

ریک  مووی خۆین و پیسی بوون، خه کان هه شدا دیواره وه ڵ ئه گه بوو له هه
  . وه خوا پاڕانه هاوارو له ستمان کرد به موو ده کرد هه بوو زیمان ده

 ، وه یان پاک کرده که آان هاتن و ناو قاعه سه ره عاتک حه پاش نيو سه 
ی  روونی زوربه یانی، باری ده چاومان تا به  چووه و نه خه  وه و شه ئه

تی شت بوو ژنکی  واوه ته به  ی که و ژنانه کک له کان تک چوو، یه ته ئافره
  .ر ناوی خاوه رمیانی بوو به گه

ش ووردمان آرد و  قياندا پمان، ئمه مونكى ڕه ند سه یانی چه بۆ به  
آان زۆر پیس  موونه آانمان،  سه منداه  ان و دامان بهئاودا خوساندم  له

و سيسرآى تۆپيو   ره جگه  ئاغزه  ر له ها شتى پیسی تدابوو، هه بوون جۆره
  م رۆژ به که بچوکه  وايكرد مناه  پيسه  م خواردنه ، ئه...وش و  و بزمارى آه

  ، چونكهعیف و سیس بوو بوو زه ووا چوو ته و خراپی ده ره زعی به ڕۆژ وه
  م به بوو بيده بوو، خواردنيش نه خوارد شيرم نه ده خۆم خواردنم نه

  .م آه منداه
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  به  منداکانم که  دا به کراوم ده نھا شه مدا ته که ی یه فته دوو حه  له
  . وت که ستم ده ده  وه کانی تره خزانه  ندک له هه سواڵ کردن له

  دا، زۆر له بوو گیانی دهوت کی که واو په م ته که رۆژک مناه 
یان دکتورک بنن با   خانه سته ین  بۆ خه بیبه  که  وه کان پاڕاینه ربازه سه
آو  هاتن و وه  قانه و دڵ ڕه بوو، ئه م هیچ سودکی نه یرکی بکات، به سه
ر سووتاو و ماڵ  ك دايككى جگه شم فانديان و منیش وه باوه  گى هار له سه

آان  منه مدا له ئه گه کانی تریش له ژنه. وتم تن دوايان آهخۆآوش  ڕووخاو به
ى خۆم الدات با  ست ده ده تاآو گيانى له  که  وه، زۆر تكامان لکردن پاڕانه ده

م  آانى لك بنت، به شه گه  شى خۆمدا چاوه باوه  آرد له زم ده بت، حه
ناچار . وان هالی ئ  بوو له ری نه آانمان هیچ کاریگه وه هاوار و پاڕانه

  يانكشا به ده  قه له  وانيش به گرت و ئه آانيانم ماچ آرد، قاچيانم ده پۆستاه
م  میاندا، به رده به دڕى له ى خۆم داده خه هنا و يه ر وازم نه ممدا، من هه ده
میان بردوو  که داو مناه ی من نه یه وه موو پارانه و هه وان هیچ گۆیان به ئه

  . وه مدیه ئیتر نه
خۆشی سکچون و  ند ڕۆژک  نه چه  به  و رووداوه دواى ئه  دوا به

تا ڕۆژى چوار پنج منداڵ  ره ، سه وه دا بوبۆ که ناو سجنه له  وه رشانه
ڕۆژیش   مرد، ڕۆژ به ده  خۆشيه و نه ش به وره مردن و زۆر جار گه ده

  ی پانزده نزیکهڕۆژكدا   آرد تا واى لھات له آان زيادى ده ى مردووه ژماره
  .وت منداڵ بوو نی حه خاوه  دا ژنک مرد که ی ئمه که قاعه  ، لهمردن منداڵ ده

هۆی  ککی زۆر به ی خه وه ی س مانگ، دوای ئه دوای نزیکه  له    
ست دا،  ده گیانیان له  وه خۆشیه م خۆراکی و نه پیس وپۆخلی و که
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  وورده  مانداو وورده گه هتیان گوڕی ل سیاسه  که ستانی سجنه ده کاربه
کان باش تر  جانه فتاری سه ڕۆشت و ڕه باشی ده  و ره ران و ژیانمان به گوزه
پیس   نده رچه هناین زۆر باش بوو هه بۆیان ده  ی که و خواردنه ، ئهبوو

  .ناوماندا رمابوو له ش هه که خۆشیه وپۆخ بوون و نه
  ر به د، سه حمه خ ئهناوی ش پیاوکی لبوو به  دا که هسجن  له

ڕواڵ پیس بوو، شخ  خالق و شه کی بئه ئیستخبارات بوو تابی کابرایه
زۆر  کردو به ده دا که ڵ ژنانی ناو زیندانه گه فتاری زۆر خراپی له ره د حمه ئه

  .ی کردم ی منی داو القه نجه شکه ند جاریک ئه چه. کردن ڵ ده گه سکسی له
 کانی ئازارهموو  ههی ناو زیندان توانیم  تییه حه موو ناره م هه ڵ ئه گه له

   وه که نی زنیندانهکا سه ره حه ی دوان له ڕگه ڕاپۆرت و له  م به ناو زیندان بکه
  سوکار که ندک خزم وکه ستی هه ده  وه نمه یه و بیگه  وه ره ده  بینرمه

کان  یاندنی نامه هتیان دام بۆ گ وان یارمه ئه.  وه شهڕشۆ بوو به ندیان هه یوه په
  ستی کوڕکی ئامۆزام که ده یاند به یگه ویش ده م، ئه که بۆ مای خۆشکه

  .بوو هه  وه رگه پشمه  ندی به یوه په
  که  وه یه و لیژنه ی ئه ڕگه  خۆش و له نه  کرد به ندک جار خۆمان ده هه

ن کا خۆشه تی دانی نه دا بۆ یارمه که ناو زیندانه دروست کرا بوو له
مان  که سوکاره ش ئاگاداری خزم وکه ، ئمه خانه سته بۆ خه  وه یانگواستینه ده
  . ین بکه  توانی قسه مان ده م نه بینی، به کمان ده یه  خانه سته خه  کردوو له ده

م  که م کاره م، به کاری زۆر بکه  وه سه ره و دوو حه ی ئه ڕگه توانیم له
نرم بۆ  ده  نامه  ای ئیسخبارات پیان زانیم کهزگ ده  خایاند، چونکه زۆری نه
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کان گیراو دواتر  سه ره حه  کک له یه  کان به نامه کک له رۆژیک یه. کانم خزمه
  .رکوک منی که ی ئه نردرا بۆ دائیره
و تاوانبار کرام  رامه منی که ی ئه ک بردمیان بۆ دائیره یاره سه دواتر به

م من ئینکاریم لی  به. م ده ده  رگه تی پشمه یارمه  وه ناو زیندانه له  ی که وه به
  ". شتی وانیه"کردوو ووتم 

یان  نجه شکه ، ئه م ئیعتراف بکه  کردم که زۆریان لدام و زۆریان لده
  که سته ناو ئاوده .یان کردمستکی بچوکدا زیندان ئاوده  لهزۆردام و 

رگی دڕاو  و جلوبهئسک و پروسک   بوو  کی زۆر ترسناکی هه یه شوه
یان  القه ش فه و ڕۆژانه وه دا مامه سته و ئاوده س ڕۆژ له .پالوی تیا بوو

  م ل بت که سانه و که کو ئه ترسام منیش وه زۆر ئه .و دار سۆنده  کردم به ده
  .ستگیر کرابوون دا ده مشونه پش تر له

فيق  ڕه  آك له دا ڕۆژک يه نمه هه و جه مان له وه ش مانگ مانه پاش شه 
ستى  ده  وه ژووره  هاته) باب النظام(  له  ر آه ناوى باسم هه  آان به حيزبيه
    موومانی بانگکردوو  ئاسماندا و هه  آردن به قه ته  آرد به

   :ووتی
سيد الرئيس خوا بیپارزت   رک، چونکه په هه  ن به ست بکه ده"-

  :، پاشان ووتی" رکردووه عافواتى بۆتان ده
   ."آرن يانى ئازاد ده ش به ربوون، ئوه کانیشتان به پياوه" -
يان هنا و بارآراين و  نشئهوک م کۆمه  که واه هه  دوای ڕۆژک له  

ن، دواتر بۆمان ڕوون  به زانی بۆ کۆمان ده مانده تا نه ره وتین، سه ڕکه به
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کردین و ديسان  رژمریان وێ سه له. ت ربه ی عه ڕۆین بۆ شارۆچکه ده   وه بۆ
  .ت دايانگرتين م قائمقاميه رده به  له  وه ماڵ هاتينه مچه و چه ره به  نشئهوم  به

ی  وه بیانوی ئه  بهریان کردم  و ده وه گرتمه ریان نه کم وه م خزانه به  
  . ناو زینداندا کاری بئابوویم کردووه من له

زانى و بۆ  باش دهبيم  ره من عه  بوو آه وه شم ئه آه ب ئابوويه
ڵ پياوانى  گه م له چووم قسه ده  که کانی ناو زیندانه ندى ژن و کچه وه رژه به

ن  آه ى ساردو سيان  پ نه ن و قسه تيان بده ى يارمه وه آرد بۆ ئه ڕژم ده
ر  به شت له یان ووت بۆچی جلی ره ها ده روه هه .ن آه عدايان لنه و ته
واریم  ریتی کورده وان و نه ی ئه که کوڕه  اتهت و که بۆ مرده  کردووه نه

دام و  ههیان ت یانتا توان هه، ئیتر  ر کردووه به ماکسیم له  ، چونکه شکاندووه
ى  ره آردنکی زۆر به  دواى ئيھانه  وه و شه ر ئه هه یان شکاندم وروچاو سه

  .شۆڕشيان آردم کی ره گه آانى ناو آۆنه
 . وه وێ مامه مای خزمکم و له  رۆشتمه  وه و شه ئه ر چۆنک بت هه

ڵ  گه کانم له م بدات منداه رگه  که  وه م پارامه که برای مرده  دواتر زۆر له
  :بوو ووتی و رازی نه م ئه رم، به خۆم به
  وه ڕته م بگه ڕۆیت بۆ، به مندای تۆنین، خۆت بۆ کۆی ئه  وانه ئه"  -

  "تکوژم دا ده ئره  به
  وه سوکار ناردمیانه ندک خزم وکه هاوکاری هه  ماو به یتر چارم نهئ  

  .بۆ مای باوکم
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نھا  ر، ته سه  کانم ژيانم برده کۆرپه  آو شت دوور له ش مانگ وه شه
م بووم  ڕکه روونیم زۆر خراپ بوو توشی په مبينين، باری ده ودا ده خه له

  . وه بوورامه وت جار ده حه  زیاتر له  رۆژانه
ند پياوكى ماقوڵ و ڕيش سپى بۆ  وکی زۆر و ناردنى چه پاش هه

م ب  آانم ببينم، به منداه  وه مندا بته  ييان به زه ى به وه زورانم بۆ ئه ماى خه
  .سوود بوو

ل بووم و دواتریش تووشى  له خۆشى شه ك تووشى نه يه پاش ماوه
موو  هه  . وه تالمه  وه هرد و ده ی ساک  به فسى بووم و ماوه خۆشى نه نه

بوو  خ هیچی تری تیا نه دۆزه  له  تی جگه گبه تی و نه حه ناره  ژیانم بوو بوو به
  . بۆ من

  ند له کارمه  رآوك و بووم به آه  وه ڕامه دواى ئازاد آردنى عراق گه
  .نفال کراو تیدانی ژنانی ئه ڕکخراوک بۆ یارمه

م  وڵ بده م و هه نفال بكه نانى ئهتا ماوم آار بۆ ژ هه  نم داوه به
سوکاری  ر که سه زانین چی به ده  ئمه  م، چونکه رانيان باش بكه گوزه
  . کان هاتووه نفاله ئه

و  موو ئه وام هه رده رم هات، به سه به  که  وه م بیر ناچته وه رگیز ئه هه
و  وامیش بیر له رده به. رم کرا رامبه به  که  یادایه خه م له ناشرینانه  وه کرده
ب  شما فاندیان و به باوه له  وه منه ن پیاوانی ئه الیه له  که  وه مه که م ده منداه

  .ستدا ده من گیانی له
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  ڕڕار آه
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  که چووم بۆ ماى باپيرمندی،  می ناوه که رچووم بۆ پۆلی یه کاتک ده
نج  آانم گه مامه .ندى آى ناوه يه هقوتابخان  چوومه بوو، ناو شارى حلله  له

ش وايلكردبووم  وه آردم، ئه دا ده گه يان له ه ك براى خۆيان مامه بوون، وه
  .ياندا زۆر خۆش بت گه ژيانم له

گيرساو  ڕى کوت هه آاتك شه ندى بووم مى ناوه پۆلى دووهه  من له
ران بووین کاتک  نیگه زۆر  ئمهروويدا،   آه عبانييه شه  ڕينه دوشيدا راپه به
  وه ته کانی حکومه ن هزه الیه له  مان بیست که کوژیانه شه و ڕه وای ئه هه
شت  نزیک رگای گه  تی له تایبه کان به گوندشینه  ناوچه نجام درا له ئه

  .ژیان ده  یه و ناوچه مای باوکم له  ، که وه وگوزاره
و بزانت چى  ماى ئمه ران بوو، بياريدا بچت بۆ باپيرم زۆر نيگه

م  هن بچت، به ی نه وه یدا، بۆئه گه ريك بوون له آانم زۆر خه ، مامه بووه
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  وه ى آ بير له وه بيانووى ئه  ر چوون به سه ر سوور بوو له و هه ئه
  !و بگرت ك ئه پياوكى پيرى وه  وه آاته ده

  ستم آرد به داو دهآاني جله  ، پم آرد به وه ره ده  ماڵ چووه  له  آه
  :بوو، وتى ويش رازى نه ڵ خۆى بمبات، ئه گه له  وه گريان و لى پاڕامه

يت و  وره وا بزانن گه  سوپاکه  يه وانه يت، له ته و آه يه تۆ بات هه" -
  ".بتگرن

کاتک . کرد یرم ده ر سه هه  دواوه  منیش له يبردم، ئيتر رۆيشت و نه
 .ىالراآردن رۆيشتم بۆ   ڕيم و به پ راپه له   که ر رگا گشتیه سه  یشته گه
  آه قامه ر شه سه م من له به ،  وه ماه وه وانم و پيوتم بۆره آى تسره يه زلله

  . وه رامه گه گريان و نه  ستم آرد به دانيشتم و ده
ری ماچ کردم و داوای  سه  وه وييه ى بينى، دانه مه ئه  م آه باپيره

  :وتى لبوردنی کرد و
ناو  ى به و هزانه ئه  يه م هه وه سى ئه من تر. م گه له  ره يناآات، وه قه" -

  ".ر بنن سه ، شتكت به وه ته آاندا بوبوونه قامه شه
وێ داواى  ك، له يه ره يته سه  يشتينه تا گه پ رۆشتین بهئيتر 

  .ى خوندآارييم پدان يان لكردم، منيش ناسنامه ناسنامه
  :باپيرمى پرسى  هآكيان ل يه
  "چن؟ حاجى بۆ آوێ ده" -
ركى ماى  شت و گوزار، سه ى رگاى گه چين بۆ ناوچه ئه" -
  ". وه ين و دينه ده م ده آه آوڕه



123 

 

ڕگاى   بۆ ماى خۆتان، چونكه  وه ڕيته بگه  حاجى باشتر وايه" -
اوكى ، تۆ پي ك دنيا خاى پشكنينيان داناوه سوپاو يه  له  شتوگوزار په گه
   ."تی ببیت حه وت توشی ناره نه نامهنيت،  مه ته به

ركيان  سه  نده وه ر ئه هه وم  دواناکه .م آه م آوڕه آه سوپاست ده" -
  ". وه ڕمه گه ر ده آسه م و هيچى تر، يه ده لده

، ڕوات ی نه وه بۆ ئه ريك بوو ڵ باپيرم خه گه زۆر له  وهال  ربازه و سه ئه
  .ر رۆيشتن سه سوور بوو له ر و هه م ئه به

وێ  ، له وه آانه ناو باخه  وته آه ده  که آى تر يه ره يته سه  يشتينه گه
من وامزانى  .و بچووك وره ك، گه خه  مان بينى پ بوو له وره پاسکی گه

  .س و آاريان ردانى آه هاتوون بۆ سه  ك ئمه وانيش وه ئه
آان  ربازه سه  آك له ڵ يه گه له  وه حيرسه  پ گوم لبوو باپريم به له

  :ت دوت و ده ده
،  شم مناه زاآه تان بم؟ من پياوكى پيرم و آوڕه گه بۆچى له" -

  ." و بزانم حایان چۆنه وه ينه ر بكه سه م به آه هاتووين ماى آوڕه
  :، وتم ترسيداره مه  نده وه ئه  آه له سه زانى مه مده من نه

  ".يان بچين گه لهبا   وره گه  باوه" -
منيش آرد، منيش پيشانم دا، ئينجا   ى له داواى ناسنامه  آه ربازه سه
  :ربازكى ترو وتى سه  روويكرده

  ." ره ش به م دوانه ئه  ره لى وه عه" -
  :  وه ميدايه لى وه عه
  ". ماوه ى تيا نه جگه  و پ بووه آه م پاسه به" -
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  ". وه ره آيان بۆ بكه يه جگه" -
  :، باپيرم پى ووت آه و پاسه ره بردينى به  لی عه
  ". ، وازمان لبنه م مناه م و ئه سپييه  م ريشه خاترى ئه به  آوڕم بيكه" -
  ربازه و سه كى باشورم، ئه ، خۆم خه مرم پكراوه گيان، من ئه مامه" -

  ".ن به جياتى تۆ خۆم ده م، له آه ى نه قسه ر به گه ، ئه كى تكريته خه
گريان  ده  آه ك، ژنانى ناو پاسه خه  ، پ بوو له آه ى پاسهال  يشتينه گه
  .آرد نيان ده و شيوه
، مدانيشت  وه نجه ى قاچ پياوكى گهال دا که وی پاسه راڕه  له من
  .کرد موچاویم ده یری ده سه  که درژایی ڕگه  به. بوو تى هه يبه هه آى به سيمايه

ی  وه کو ئه وه هنا تمانى ده شايه یشوام رده ار بوو، بهو ئيستيغف ريكى تۆبه خه
  .بکات بۆ مردن  خۆی ئاماده

  : ر لوى و وتى سه  ك هاته يه م، بزه آه يرى ده زانى من سه  آه 
  ". ئازيزم هيچ نيه  ترسه مه" -
مان  آانيان ئاڕاسته نگه ى تفه له ربازك لو ند سه دا چه آه ناو پاسه له
  .ين بكه  آترييدا قسه ڵ يه گه هشت له ندهيا نه  آردبوو، 

  آه پاسه حاويل، ى مه ربازگه سه  يشتينه عاتك گه ى نيو سه دواى نزيكه
كى ترى  ك خه وێ دنيايه ، له  که ره سکه عه ی مه بۆ ناو ساحه وه ژووره  چووه

  . شره تووت رۆژى حه لبوو، ده
ى چ  آه رپرسه زانت بهى ب وه زى بۆ ئه آان دابه ربازه سه  آك له يه

  آه شۆفره  رمانى دا به و فه وه ڕايه چوو گه زۆرى پ نه . يه مركى هه ئه
ک رۆشت  یه ماوه  آه پاسه .ربگرن وه  مابوو تا ئمه نه  جگه  لبخوڕت، چونكه
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م وا  بۆ شونى خۆمان، به  وه نه مانبه من وامزانى ده . وه پاشان پچی کرده
   . آه ى خشته آارگه  و روويكرده وه و پچى آردهك بوو، به نه

سمان  م آه زين، به رمانيان پكردين داببه ، فه وه آرايه  آه رگاى پاسه ده
جامی   له،  آه ى پاسه بۆ دواوه  وه موومان آشاينه بووين و هه رازى نه

  ه ت يهآا هاوار ده  و ئمه  ی کردۆته که که روی چهربازك  سهبینیم   وه که پاسه
  .زن دابه

  و ره ن بهینگاو بن وا بوو هه  وه ک ئه وه  رگاکه و ده ره رۆشتن به"
  ."رگ جیھانی مه
  آه نجى راآشا، ژنه ژنكى گه  و وه ره سه  آان هاته ربازه سه  آك له يه

  .یکوژت نه  که  وه قوپى گريان و لى پاڕيه  دايه
  :ستاو ووتی دانیشتبوو هه  وه ر منه رامبه به ی که له نجه گه  و کوڕه ئه 
  ".و من دم جياتى ئه  له!  وازى لبنه" -
   . وه رزآرده بهموومانی  ههى  وره  وهال و وستى ئه هه
ناو   پاكى پوه  آه ربازه ، سه آه رگاى پاسه ى دهال  يشته گه  آه وهال
  .و وه که هچا  وته که سژى لكردو ده. ستانی دا وه که پاڵ چاه  لهبردى 

  : رز بۆوه ك به نگى خه ده  وه آه پاسه  له
مكاران، خوا  سته تى خوا له فره ر، نه آبه هو ئه ر، ئه آبه هو ئه ئه" -

  ".مان بسنت تۆه
ى  ، نۆره وه آه ناو چاه   یان خسته آه آه كه ك خه دواى يه ك له ئيتر يه

  ، گرتميه هزه به  نده وه م ئه اپيرهزانى ب مده نه  و ساته من تا ئه .هات  ئمه
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م  ناسه ت هه حمه زه  به  جۆرك آه ، به وه خۆيه ش و توند نوساندمى به باوه
   .هات رده ده

،  دا بوبۆوه وناوه مشكى به و وت رى باپيرم آه ر سه ك به يه گولله
موو  نگى هه ده  و له نگى ئه ى بوو، ده آه نيخ و گيانه نيخه  گوم له
  .ريى زياتر بوو آاريگه  آانى ديكه قوربانييه
م  هگخۆز  وآاته خنكام، ئه مدا ده ئامزى باپيره  ريك بوو له خه

  .ك ئاوا بخنكم ك بمرم نه فيشه  خواست به ده
واوى  ته ، خۆم آپ آردبوو، به وه ى باپيرمدا مامه سته ژر جه روا له هه

مالو  رمانداو له سه وت به آه ى تر ده شهالآيش  دواى يه ك له تۆقيبووم، يه
  .موویان کوشت کو هه تاوه بوون ده  آه ه آه  وه مالمانه ئه

رماندا،  سه مك خۆى آرد به و آه وه پشه  هاته  آه شۆفه پاشان
  .گۆڕيان بنت واويی له ته ك به ، نه وه آان بشارته شهالى  نده وه رئه هه

یی پیاما  زه به  وه پاڕامه خوا ده  له هناو تمانم ده شايه وام رده به من
   .و لم ببورت وه بته

بپارزم و   و ئومده ئهبیارمدا ر مابوو،  ژيان هه ناخمدا ئومدك به  له
م پاشان  مردووم، به  ست کرد که ک وام هه یه قیقه ند ده چه. م ده آۆنه
  . وه ره ده  دته سنگم  له  هريك دا خه قايمى لى ده  به  نده وه دم ئهستم کرد  هه

. وتبوو آه  وه باپیرمه نيشت هت  له  که ى ژنك شهالر  سه  ئانيشكم خسته
  زۆر به هشتا ردوو قۆى باپيرم هه .ک دروست بوو ناو بۆشاییه پام پوه

و  ربھنم و له شى باپيرم ده باوه  ومدا خۆم له هه .توندى منیان گرتبوو
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جوم  ند ده رچه هه .م بده  ناسه و هه ربھنم ده  وه هآ خۆه  رم له سه  وه بۆشاييه
  ، وه خواره  هاته ممدا ده موچاوم و ده ر ده سه خۆڵ به

  . وه ره ده  بمه  وه آانه شهالناو  ريك بووم تا توانيم له عات خه نيو سه
مك  درژ بووم تا آه  آه ر لوارى چاه سه له  وه، ره ده  کاتک هاتمه

چووم،  هۆش خۆم ده ریک بوو له تی هیالک بووم و خه واوه ته به ، وه ومه بحه
  :ووتینگك بوو  ده  ناآاو گوم له له

  "زيندوويت؟" -
کی خۆناوی  یه دشداشه  پياوكه بینیم .ك شتم لھات رۆحم چوو، وه

   .شانی پکرا بوو  که پیاوه. ویش زۆر ترسا ئه.  ردایه به له
  :شى پدا آردم و وتى باوه  آه وتبوو، پياوه م پكه چۆقه ترسا دانه  له
، هشتا  وه ره ده  ته هاتومه  آه چاه  ر له منيش هه. آوڕم  ترسه مه" -
  ".ماوم

  رۆيشتين و روومان آرده  وه ستى گرتم و پكه ده  آه برينداره  پياوه
ى  و ناوه چاو ئه نگوسته آى ئه و داهاتبو، تاريكييه شه. آان گونده  آك له يه

وى الگۆ  ش پ بوو له آه ر خاآه سه .دنیاش زۆر سارد بوو داگرتبوو
ش واى آردبوو رۆيشتنمان  مه باران پى آردبوون، ئه  بچووك بچووك آه

تك بوو  آهال ر فه هه  و به وه ستاينه ده وتين و هه آه ئيتر ده. ت بت زۆر ناڕحه
  :ی ووتمپ  آه ، پياوه آه گونده  يشتينه گه

بريندارم   چونكه ، وه منمه ئه من لره ، و مانه کک له یه بۆ تۆ بچۆ" -
  ".ن رم لبده به و خه وه گومانه  ونه لم بكه  يه وانه ، له يه و خونم پوه
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رگام دا،  ده  آان و له قوڕينه  ماه  آك له يه  جم هشت و رووم آرده
  : وه می دایه وه ژنك

  "؟ آيه" -
، رگام ل ون  وه ژووره  با بمه  وه ره رگام لبكه ، دهم آه تكات لده" -
  ". بووه

  . وه ژووره  و چوومه وه رگاى لكردمه ئيتر ده
رداخك  مخوارد، پاشان په م نه به ،رمى بۆ هنام خواردنكى گه  آه ژنه
آيشى هناو دايپۆشيم،  تانييه  ، به وه رمى بۆ هنام، خواردمه شيرى گه

  . وه مهنزيك آردشى ل  هکزۆپا
  :گريان و وتم  ستم آرد به گيراو ده نهڕازياتر خۆم بۆ   وه من له

 تی و یه وه شانیه  کک به فیشه و ، برينداره دايه گه پياوكم له " -
،  وه بمنته  وه ره ده له  رمايه م سه ر به گه ، ئه يه تيمارآردن هه  پويستى به

  ".مرت ده
 "؟ چۆن بريندار بووه" -
  ر له ك به يه ماوه  دا بريندار بوو، آه آوژييه  شه تى ره مه و هه له" -

 ".ئستا روويدا
شتى   گل بكات آه  وه ترسى لنيشت و ويستى خۆى له  آه ته ئافره

ى بانگ  آه وره گه آوڕه .تیمان بدات بیاری دا یارمه م ، به ها روويداوه وه
  .بھنين  آه برينداره  هڵ مندا بت و بچين پياو گه آردو پى وت له

  . آه گرت و هنامان بۆ ماه مان هه آه ئينجا چووين، پياوه
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نانى داين و شونى   وه و شه يی بوو، ئه زه به  بهئازا و  زۆر  و ژنه ئه
و  ك قۆيه رخۆى و چه به  تى دايه پاشان جورئه. آردين  نوستنى بۆ ئاماده

شانى   ى له آه آه آردو پاشان فيشه رم ى گه قۆآه چه .و باندجی هنا   لوکه
بى  دوو حه  وه دواى ئه. پچاى  که باندجه  به رهناو تيمارى آردو ده  آه پياوه
  . بۆوه رى نه به يانى خه تا به نوست و هه  آه ، پياوه وى دايه خه

آردين و جلى خاونى بۆ هناين و   رچايی بۆ ئاماده يانى به بۆ به
  :وتى

بتان   یه وانه له  کانی ئره ربازه سه  تا بۆن، چونكهر ئس بت هه ده" -
  ." وه دۆزنه

آتريى  يه  رگا له  ش سوپاسمان آردو رۆيشتين، له ئمه -
  . وه جيابووينه

ی  ره یته سه  ڕۆشتم که دا ده رگایانه  و توله رێ و به  وتمه پ آه من به
،  وه آانم گايه م بۆ مامه آه له سه ماى باپيرم، مه  وه يشتمه گه  آه .بوو ل نه

خوندنى قورئان و نوژآردن   ستيان آرد به موويان دانيشتن و ده ئيتر هه
  .م بۆ رۆحى باپيره
م  ناوى باپيره  رمان، چونكه سه  هاتنه من نه پياوانى ئه  س له دواتر آه

راوی زان نه  مردنی باپیرم به بوو، من هه ى ئهال  نوسرابوو آه دا نه و تۆمارانه له
   .آيش ڕه كى گه خه الی له ت نانه ته  وه مایه

مقيژاندو  گريام و ده ده  وانه رونيم زۆر تكچوو، شه دواتر من بارى ده
وشی شاری  ی ره وه دوای ئه .ی بزانم بۆچی وه ب ئه  به وت آه ده وم لنه خه
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ر  سه فسی بۆ چاره ی نهى دآتۆرالمامم بردمى بۆ   وه هور بوویه   حلله
  .ردنک

آانم چوون بۆ  مامه ،دا 2003ساى   له دام سه دواى رمانى رژم
ى  شوشه و ی که هجزدان ی باپیرم و که چاويلكه و آه ه آۆمه به  شونى گۆڕه

آى تری  يه نامه گه ند به ڵ چه گه وام پى بوو، له رده به  ى، آه آه تره عه
  .  وه میان دۆزييه باپیره

ى خاآيان  رده سپه ف ئه جه نه  و له وه هنايه ميان ئيتر روفاتى باپيره
  .آرد

رچاوم،  به  وه آان دنه ى قوربانييه ، هشتا ونه موو ساه م هه دواى ئه
. بيستم آانيان ده بآ و گيانه ناسه ، هه يانه نگى هاوارو قيژه ده  گوم له

  .رووياندابت ى دون وه ك ئه يادم وه  وه دنه  نانه م ديمه موو رۆژك ئه هه
و تاريكستان  راپه ونترين هزى خه قزه  ى آه وه ن بۆ ئه گه به  مانه ئه

  د.،..... ى نيه ونه  مژوودا له  له  ، هزك آه ى آردووه وايى ئمه رمانه فه
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  نجام  رئه ده
  
  دووچاری  ی و قوربانیانه ئه  ی ووته  بریتین له  رهاتانه سه م به ئه

م  ی ئه وه گیرانه  دیاره. ترسناك بوون  ری سه  رده و ده  تی هامه هن
  دیمانه ندک له هه.  بوور ۆز  یک تی توانایه ئازایه ش پویستی به چیرۆکانه

   باسکردبوو  الی ئمه کانیان له رهاته سه مجار به که کان بۆ یه کراوه
   ی وه بۆ ئه  وه تهۆآردۆآ  ی رهاتانه سه م به عراق ئه  مژوی  ی پرۆژه 

  آاره  ت به باره قوربانیان سه  ر زاری سه له  مژویی  ماركیۆت
  آانی توانت ئامرازه ئه  آه پرۆژه.   آایه رابردوو بنته  آانی آاریه مه هست
باش   آی یه شوه به  م چیرۆآانه ئه آه  ی وه رآردن دابین بكات  به به سته ده
  گشتی به  گه مهۆآان و آ عراقیه  هییس  که هتاآ  تی ینه آیومنت بكرن و مهۆد

  . ئستا و داهاتوودا  بناسنرت له
  ی پرۆسه  آردن له  پشتگیری  به   نده عراق پابه  مژووی  ی پرۆژه

  آه پرۆژه.  عراق  رابردوو له  آانی مكاریه هست  ڵ آاره گه كردن له مامه
م  ه قه ند له سودمه  به  آه  ت آردووهدروس  های وه  آارآردنی  شوازكی

  ری روه دادپه  ی وه گواستنه  بواری  له  ئاینده  آانی ریه ستپشخه درت بۆ ده ده
  آردنی  هاوآاری  آانی رنامه به  پدانی شه ، گه عراقی  راستی  ی میتهۆآو آ وه
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  وه   وه دآردنهیا  آانی ، پرۆژه  وه بووآردنه ره قه  آانی قوربانیان، میكانیزمه
  . آان هیی رده روه په  رنامه به ی رۆراو جۆج  ی ندین  شوه چه

  له  رابردوو بریتیه  آانی تیه ینه ر ئازار و مه سه خدان و آارآردن له بایه
چت   گرت  و پده دهۆخ گا له مهۆآ  رتی ندین آه چه  ز  آهۆئا  آی یه پرۆسه

عراق   مژوی  ی پرۆژه  ئامانجی. ان سادای ده  ی ماوه و پش بچت له ره به
  ك آه گایه مهۆآ  آردن له  پشتگیری  و  هون م هه آردن له  شی هاوبه له  بریتیه

  آات له ده  رگری گرت و به دهیان لو رز  آانی قوربانیه  آات به ده  شانازی
  .مرۆڤ  آانی یه بنچینه  مافه

  
 
 




