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شکه م نووسراوه ئه گای ئازادی و باتکا ختکردوان و خه  گيانبه م به که ش ده م پ رانی ر
زانه  بهو  ئه.رازی رفه سه   وانه  لهو ، شداربوون و ناویان ھاتوه دا به م بریڤانييه  له  کهی ر
ز، ران، ئاسيرتا، ميترا،ئارام، ئا:  ویستانه م خۆشه ئه ، یوب ی ئه سه شوان، ،ۆشاھ ئار
   ندی دیاکۆ زه                                ...مامينی سۆفيپوور حه  و، و سره خه

 
 

 کی پشه    
  ن که رکی بالیه یان نووسه ، هل و گه دی ئهو پنووسی خ ک بهل ر گه ی ههننووسکۆمنت ی و د گه به 
ند   چه کورد بهی ل کوو گه  وه ئمه . وه ناکاته پ مژووی راس لنک له هیچ که ،تب ندی تدا نه وه رژه به
 ، یانی خۆیانج قازان  بهوانیش ئه  .کراوه واشه  چه وه رانه ن داگیرکه  الیه  مژوومان له وه هیت هکی تایب هیهۆی
  .  تۆماریان کردوه وانه  پچه به
 . دواتر جیایخواز تۆمار کردوه ی جن و دو، وه ته  نه یان بهی کوردل  درژایی مژووی پاش ئیسالم گه به 
باشی  به .ین مان بکه که  نووسراوه ندی مژووه وه یری ره ست سه ربه و سه  رانه گه  چاوکی رخنه ر به گه

  . وه بته  بۆمان روون دهوکانی رابوردو  چاوچنۆکه ره مشکی نووسه
 و   جن هاتوه ی کورد له ریشه"  ی کورد وا نووسراوه ر وشه  سه  لهداتووکی تاج العروسڕ ه پ  له بۆ ونه 
 کوردان ،شی که هوهۆ . تووی جنن له ژین، ویندا ده ر گوێ زه  سه  له ر کوردک که شی هه  چواربه ک له یه
 "  ... قیسیش جن بووهلدایکی ب .ی بلقیسن وه ته  نه له
وێ  له .می سلیمان و داگیریان کرد ره  نو حه ڵ چوونه جنگه" ت  بحرالکالم دا ده ن نسفی لهابوالمعی 

 " ...روست بووکورد د
  و بوان که  ئهر  سه ندک له هه" :ت بانگی خۆی مروج الزهب دا ده ناو تووکی بهڕ ه پ مسعودی له 

تانی ی هش. ما ستدا نه  ده تی له سته کاتک ده . نی داودڕکانی سلیمانی کو نیزه نی که مندا کوردان له
ی  وانه م ئه به . بووزگاریان دا هنا رهۆ خ نایان به  په ی که وانه ئه .کانی نیزه شی که  له چته ده ناوبانگ، به
تی  سته  سلیمان ده  که ارکی دیکهج .تان کۆیاندا و ل دووگیان بوونی ه ش  کافر و منافق بوون به که

کان   دۆهی چیا و و تاراوه ان،ر کر ده تان دووگیان بوون شار به ه ش  له  که نیزانه و که ئه. ست  ده وه گرته
 ".یا بوون  بوو و کوردانیش په یان زده وه ته وێ هدی هدی نه له .نبوو

   به مجاره هئ.  وه تی و نیشتمان پارزی کوردان بشارنه واوی ئازایه ته یان توانی به  نه م نووسروانه ئه 
 ، مسعودیالعروسدا تاج  ر له هه .ب ره  عه زی خۆیان، واته گهڕ  هاوه  به یان کردوهکورد  وه شانازییه
ر  یان هه" . ر مزیقیا بووه کورد کوری ئۆمه باپیری کوردان،" تنووس رد دهوی ک ر وشه  سه  له دووباره

جم  هتی ع و و هر بن و به  سلیمان یاخی دهل  گه تی له  هۆی دژایه ب به ره هزکی ع گه ره"نووس  وێ ده له
م  به.  جن  به کورد بکات  که وی داوه  زۆر هه پشدا  لهمسعودی ".ب  کوردیان لدروست ده که. دن هه
مان   هه ، لهب هر ه ع  واته ی خۆی وه ته  هاونه  به وانی کردوه تیان دواتر ئه شتن و ئازایه ر تگه به له
 .تووکداڕ هپ
 ر داگیرکهی  وه ته  نهوتیرانی  نووسه کانی جیھانی،  خراییه ندیه یوه ای پهڕ ره مدا و سه ی بیسته ده  سه له 
ن ال وای گه باتی ره کانی خه استییه ر ئاشکرا حاشا لهو ،  وه فره  بن به  ته هک خویان دهری   سهو کوو که وه
 .ن که تیان ورد ده سایه که .نووسن نی رۆژ درۆ ده  پش چاوی تکنولۆژیکی نوژه له .ن که ده

ری  تی کردن سه ب دژایه  بهتا .من  خۆیان نه  بوایان به ی که وه بۆ ئه .روخنن کانیان ده شانازییه
ها هیچ کاتکیان بۆ  روه هه .ردان بن رگه قدا سه ق و ته  رهکی نان هو دوای پار  و به وه نه  بکهڕ شۆخۆیان

 . وه نه رێ خۆیان بکه سه رمه  چه  له ژیانی پ  بیر له  که وه منته نه
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 تی سایه  کهنان  و ناوناتگه  گاته گادا به  نو کۆمه ژراو و سیستماتیک لهڕی دا رنامه پ به ر به داگیرکه 
ی تورکی ل تی گه سایه که بۆ ونه .شکنن  ده  وه هستان ره ز په گه  دیدی ره  به،ست کانی ژرده وه ته نه
هانی ئازا و  و ئیسفه)  ره که(   تورک خره میشه کانیان دا هه  جۆکه له" ن که  دهی ورد شنه م چه  به،ری زهئا

تی مندای تورک  سایه  که م شوازه به." )ره تی که (   و تورکی گوز خره هر که زمانی فارسی شه.  که زیره
   له  که یه راده و  تا ئه،ن که وردو خاشی ده، و شکنن گادا ده  نو کۆمه ران لهی ئ کانی دیکه وه ته یان نه
 . وه ردا بتوته ی داگیرکه وه ته  نو نه  ئاسانی له  به وه بۆئه .بکاتپ یرم رب و شه بزا ی که هو ته نه خۆی و

  .ین که ستی پده باشی هه به ین، ر بده ی داگیرکه و کاره ی ئامانجی ئه وه  وردی سرنجی کاردانه ر به گه
   لهت مدا ده و ؟ له هاتوی وه  کویه سک پرسیار بکرت له  که ر تاکه  هه ی ئران له وه ره  ده له   که

ی  وه ته نه. نوووت فام و دواکه کی نه ی ئران خه کانی دیکه  تاران شونه  له  جگه چۆن پان وایه . وه تارانه
 !؟تووسنباتیان بۆ ب جا چۆن مژووی خه کا، نیتر نکولی ده بوونی گه ئاشکرا، ست وا به دهبا
باری  له .ستن ده کاندا کاربه  رامیارییه  رکخراوه  له  که،ش رانی ئمهی رووناکبی  زۆربه وه  داخه به 
یدا خۆی می مندا رده  سه و له ، هس که ی خۆدی تاکه شه  گه ی که هو خا  ئه  بهت تایبه ، وه وانییه ره
 و تب  ده دایک  منداڵ له ی که و قوناخه له .یان زۆر کزن . کردوه  نهوتۆیان  ئهی شه گه ، وه هنناس ده
  که .دا ئامزی دایک خۆکردن و لبان له بوا بهو  ت،ناس دی خۆی دهو و خ وه بینته تی خۆی ده سایه هک
  .کرێ دی ده م به واندا که  ئه له ، خۆکردن  بوا به  بهتب تردا ده وره نی گه مه  ته له
ن ناتوان. ک ستی جگایه ده میاری یان کاربهکی را یه رپرسیاری رکخراوه  به بن به  ده دواتر که   یه وه ئه 

کانی   ئیختیاری سیخوره ک و زمانیان له مش میشه  هه  که یه وه ئه .بننج کانیان به رکه خۆ ئه ربه سه
بن   ده وپارزن ندیان ده وه رژه  به. خۆی ژر پیان بن به ده .بن کنۆشیان بۆ ده . دایهست دهی با وه ته نه
کی تشکانی  ره ش هۆی سه مه ئه . دی خۆیان نییهو خ چۆن بوایان به .وان  ئهست و پنووس ه د  چاو، به
 .شین چه یبینین و ژانی ده ده  که  بووه م هزانه ئه
  س له ندکه  چه  بوو که وه شی ئه که هوهۆ . راوستام تووکهڕ هم پ ر نووسینی ئه  سه نی ساڵ لهسا 
 ، ئارشیوی پاریسی حیزب  له نیان پدام که  بهی آوردستانی ئران،تپرسیارانی حیزبی دیموکرار به
 .هات  نهدی  بهد  قه نانه و به ئه  وه داخه به .م بۆ بنن  سنهی کمانگه  یهڕی  شهکانی  یان زانیاریه وانامه هه

 بیاوانی  و لهک بو یه ی پاریس تراویلکه و ئارشیوه  ئه وت که رکه بۆم ده وانی،ڕ ند ساڵ چاوه پاش چه
  .تچبو ف وانی بهڕ چاوه کاتم بهند ساڵ  چه   که وه  هۆی ئه ش بوو به مه ئه .رمدا گه
  ی که انهڕ و الپه له .   نووسیوه نه  وه حیزبی دیموکراتکانی نووسراوه  کم له یه گه دا هیچ به وکهتوڕ هم پ له 

   له مهنووسیبۆ خۆم    هاوکاتک و  زاری خه  یان له،ندا ناو براو ه ی کۆمه وانامه  هه له ، ناویان هاتوه
 .ریڤانیدارمی رۆژانی ب رماگه گه
کوو بیر و  کانیشیان وه نووسراوه .ش بوون  دابهجھشتنی شار تۆشی وای بهکانیش د  فیدایه چریکه 

  .ن ون بوو ئاکامدا  له و  پارچه ان  پارچهبوای
ی زایینیدا 82 سای له .کانی مابوو وانامه  ئارشیوی هه، مه دهر و سه  هۆی رکوپکی ئه ه ب ه کۆمه 
ست   ده مان به ڕی سنه ی رۆژانی شه وانامه هه ، ه ی کۆمه رگه کی پشمه یهڕاوند ه تی چه یارمه به

ی  وه  نووسینه  له م که که  ده یانهڕو هاو ی ئه  و سپاسی خۆم ئاراستهدا رز  ئره له . وه نووسییه
 ماون و گیانی خۆیان  نهسیان ند که چهۆ م  ئه وه داخه بهند   ر چه هه .کاندا ئاریکاریان کردم نامهوا هه
 .  دمدا زیندوه  له میشه یان هه و رزو یاد بینم  جگایان خالی ده.ختکرد  بهکانیاندا  ئامانجهیڕ له
  وه منووسییه  کورتی ده  به که  بوو،ڕ ی رۆژانی شه و کاته ئههی  ،کانم  نووسراوه ی هرچاو زۆرترین سه 
  م به تکدا بیکه رفه  ده نیاز بووم له هب  و کاته ر ئه ههچۆن  .کات و رۆژژمر تۆمارم کردوبوو به
 . وه  بمنته م بریڤانییه ک مژووی ئه ، تا وهتووککڕ هپ
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  یمان له گه مر فیلمی بهند کاتژ ه چ،ڤای دسۆز ند هه  چهتی  یارمه ی نو شاردا به که ڕه کاتی شه ر له هه 
 دوای  وه داخه به  که کی چریکیشڕها هاو ر وه هه .کی نو شار تۆمار کرد ڕ و بارودۆخی ژیانی خه شه
موو  و هه ئه من .دای شارجھشتن  بهتی کا له،  دوو کاتژمرک فیلمی پدام.ند مانگک تیرباران بوو چه

وانیش   ئه وه داخه به .هاتوی داان بیان پارزی بۆ رۆژ  که،  ی سنه ی ناچه ه مه کۆ م دا به  دیکۆمنتانه فیلمه
.  و دیکۆمنتدا گه  به ان بهد خ نه  ئاسمانی شپرزی و بایه چوونهڵ و   دووکه نجی کورد بوون به کوو ره وه

 .و شونن ر یان هشتا ماون و بسه
  نھا به ته . رگرتوه ک وه کانی کوردیم که موو زاراوه ی ههوان ی جوان و رهل گه  وشه دا له تووکهڕ هم پ له 

،  قینه لی راسته گه  وشه  بۆ ونه.بووم  رازی نه)کوردی ناڤین( سۆرانیی  زاراوهقی ق و ته ی رهل گه وشه
.  وه ابتهباشی کۆ ن ک زار به ک و داته ته ر هه به دا له  وشانه شنه م چه ی ئه وه  خوندنه  له  که... وه لکۆلینه

  وه باکووره کانی ه زاراو له.  رگرتوه کم وه یجۆر که کوو راس و په لی ساکار وکورت وه گه  وشه من له ئه
لھۆری  ورامی و که هه یی،  سنه ت واته هه باشووری رۆژ  وه هتاکوو دت  هه ،یی و کرمانجی بگرهزازاک  وه
  . ر گرتوه کم وه که
 .   هناوه دیکه ر رۆژکی مانگ ناوی ئیزه  بۆ هه وستایی که ئهمیترایی کانی  نه سه ه ر  ناوه ناوی رۆژانم به 

  . وه ھنمه بیانک بیری خه  وه وه  دووپات کردنه  به وه بۆ ئه
  کوو ناوه وه.  ، جمعه) مه شه1،2،3،4،5(  هشی ئیسالم  گۆڕدرا به پاش  که فته ها ناوی رۆژانی هه روه هه 

  و باندۆرا التینیش کارا ی فته ر ناوی رۆژانی هه  سه لهو ،  هزاران ساڵ باو بوو  هه  خۆی کهکانی همژووی
 . وه ته  نووسیومه هبوو 

 مرۆڤ  یه وه گرنگ ئه . ش نییه  ببه رزمانکۆڕیمو ی نووسین و که ه  هه  له،ش وهم نووسرا  ئه دیاره 
کان  ، و راستیهت مرۆڤ بورێ بنووس  که یه وه گرنگ ئه .تی نووسینی ب ه  هه نگه  ره  کهتترس نه  وه له

 بۆ نووسینکی تر،  ره تیده  بۆ خۆی یارمه که. ر چاوانم سه کی راس به یه موو رخنه هه.  پش چاوان بخاته
 .  کگرتو  زمانکی یه بۆها روه و هه

سات   کاره ڕنامه شه یان  وانامه ی هه وه انهکوو گ  وه وهویستم  نه،دا  مژووییه  رهاته سه به  تووکهڕ هم پ له 
 .م  ماندو بکهی وه  خوندنه ریش به هخون . وه  بنووسمه کی شاری سنه ی خه ریڤانی ب ونهباتی ب و خه

   رۆژه27و  ی ئهڕ ه شی ژینگه   له،کم ی خهکانی ژیان ۆشهر خۆشی و په وین، ناخی ژان و ئه من له ئه
مانی چ و دڕی وردوۆ ژر ب  له  که،ر چاوان  به م خستوه هل گه و  ئهسی ی رانووس چاره . نووسییوه
وشی   حه.کانی نو شار خۆشخانه انی نهموردوۆب ک، تی ئاریکاری خه نیهوچها  روه  هه. ژیاوندوژمندا

 ، وانیانی بریندار خۆشخانه نه  کان ببوون به ژوره یان ،تانیانسوی ستانی خۆشهڕ گۆ  ببوون به نک کهما
 .  نووسیوهکاندا ژرخانهتاریکی چی و سو ن لهوانی مندا روونی و ره باری ده

 ڕی بریڤانیدا ندی رۆژانی شه وه  ره  له باتکار ی خهسک ند که  چهیژیانی راسرهاتی  سه ها به روه هه 
  .ر وسنه ر و چه گیرکهاد باتی دژ به بژاردنی رگای خه ه تا ه،  نووسیوه

دی  بۆ وه  که.  هزرۆی دیموکراسی و ئازادی  تامه ک کهل  تکۆشانی گهبات و ریای خه ز   له ۆپکه د مه ئه 
 خونی دیان   به.ختکرد  بهیان ندساه  چهنجی  سامان و ره،سیان ویسترین که خۆشهت  نانه  تههنانی،

  ه نیشتمان و وساوه زگاری چینی چه  بۆ ره،لماند  مژوو سه ی خۆیانیان بهشگۆڕدسۆزی و ش
  .یان آه داگیرآراوه

شید  مینی و کاک ربوار ره حیمی ئه زان کاک رهڕ ی به س و پزانینی خۆم، ئاراسته کوتاییدا سپا  له
 . تووکهڕ هم پ ی ئه وه رداچوونه  سه م بۆ به که ده

 یند دیاکۆ زه. ن2000هاوینی                                                  
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 ١شی  به                           

وناکی رو (نارام ئه رۆژیی کوردی ٢٦٨٠ی لوه ی مانگی خاکه٣١ی )ۆژڕمیترا( مه کشه یه   
                      ١٩٨٠ی ئاپریلی ٢٠)بسنوور

_____________________________________________________ 
          له میشه کوو هه وه  والوان،نج ڵ گهوڵ پوپ یان، ربه بهی  یوهکازپش ،  موو رۆژانی هفته هه         

                وی  ی که وه پش ئه .پش گرته ریان ده رگای چیای ئاوییهوتن و  که رده ده ن وهما 
         ،  ئامز بگرێ و له زیوی شه  تیشکی خۆی سروشتی ته تاویش به کوستان بقاسپن و هه 
  له          میتر و ٢٢٥٠رزایی  به ری بوچک به ی ئاوییه کانی لۆتکه رده به که ه ر که سه  الوک له ه کۆمه 

 یری و سه ،دانیشتوبوون ، ی زریاوه ره  به  لهدا میتر٢٥٦٠ وره ری گه ژر بای ئاوییه
 .کرد ریان ده وروبه  و چیاکانی ده نی شاری سنه دیمه        
 ،یان وبه هم ی بای ده شنه.  رکاندوهی نو شاری دام بۆنی ژاری دووکه کوی، رزه هشی گۆڵ و مۆبۆنی خ

شی ماندوی ربۆاری   و له وه وانده ڕه تی ده که ماندویی و شه. هنا فری ده  به رمای کلیله ی سه کزه
 . وه بووژانده ده
پۆلیسی نه  واتهالتی ساواکدا سته می ده رده سه ی چیاکان له ۆتکه  گا ، نی شاههینی  فتن و ده ی ئاخهجرب

 . بوون ره ڤه  و ده م باژره بیروڕای رامیاری رووناکبیرانی ئه
  ی بههدی هد .هاویشت  دهتیشکی رووناکیان هشتا  کرد،که نوشاری دهکانی  له یری دارته سیروان سه

 ، هرمگ و یوسۆسیاو چه ی  شاخه نوانی دووچیا  له،تاو وانی هه رخه رد و سووری ئه تنی تیشکی زه هه
 .ند سه ی ده ره  په ره ڤه و ده کانی ئه رشار و دۆه سه مومژ به ته .تی شار  چیاکانی رۆژهه نجیره زه له
میتری ٢٢٠٠ شار و چیاکانی ژر  یه و راده تا ئه بوو، تاو پتر چتر ده رم بوونی تیشکی هه گه به

س چیا  به .کجاری نوقۆم بوون  یه یی سپیدا به مه کی په ریایه  بن ده لهها  روه هه .بینران ده داپۆشاند و نه
  به،رهنا بوو  دهدامومژ  تۆی زریای ته ریان له ی سپی سه کوو دوورگه وری شار وه ورانده کانی ده رزه به

  .بینران ده  م جۆره بهباشی 
 ). یاره سه( فت سداره خه شی نادر، ره کوچکه کوو، کانی وه ۆته چیای خلیچیان  وه تی باکوره رۆژهه له 
 و  کۆرکۆره زار،کانی کانی گۆ م تاکوو کوه٢٥٥٠رزایی به رمگ به چه چیای شاخه  وه ته ڕۆژهه له

  لهها  روه هه .رێ رمگ و شیشه  چه هی نوان شاخ  چیایه نجیره م زه ی ئه ی دیکه ۆتکهند  رێ وچه شیشه
میتر،سوتان )٢٧٢٨(وکۆژ سره خه م،)٢٦٦٦( ژه چیای کۆ وه تی باشوره رۆژهه
  .میتر٢٨١٠ کانیشخه)م٢٨٤٦(دین راجه سه

  نجیره  زه هباشوری رۆژئاواو له ،م٢٩٥٠ رزه به واره ن و دوندی ههوا  چیای ئه وه باشوری شاره له 
  .میتر٣٢٢٥رزایی   به چیای شاهۆ به نجیره دوورتر زه ،)م٢٩٤٦(ی کوچکسار ۆتکهرۆ و  چیاکانی ژاوه

کانی ئارز تاکوی   کوه  باکوری رۆژئاواوه میتر له٢٩٥٢ میانه ی کۆره ی پیاژه  لۆتکه رۆژئاواوه له 
م و ٢٩٤٦رکوژیاگ م چیای قاده٣١٧٠  مه  چیاکانی چلچه نجیره  زه وه  دووره له م و٢٤٤٠ ( ژاله نگه هه
کوو   وه وه  باکوری شاره ی ساراڵ له چیاکان  لهمیتر٢٨٩٥شخمارف چیای باینچو م،٣١٢٦ رده زارمه هه

مومژدا  ر ته سه بهوان  ئه . وه  رازاندوبووه وه نهفری  به ۆتکه  یان به وری سنه ی ده اری بازنهملوانککی مرو
 . وه  دورشانه ییدا ده  ژر ئاسمانی شینی سۆرمه  له و وه تاوه ر تیشکی خۆره  به لهو  ،زاڵ ببوون

ی  ۆتکهر   سه  هاویشته وه رمگه چه شاخه چیای  یانی میترایی خۆی له ربه هینی بتاو تیشکی ز هه 
سوور و  رد، نگی زه و ره هر  هدی و ئارام به،ر شاری ی سه که گ و دزی مژه وه نگی که ره .ر ئاوییه

زکنی تارمایی شه ره .اگۆڕ ین دهیه  ده که مومژه نی ته یمهر د  سه وی له نگی بۆر و چمجاره ئه.  وه س  
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نی  یی وکهنی چا ته .خشاند نه نگی ده جی رهرد و نارن پۆی زه  شه  له پ وئواره هم کی ده ک زریایه وه
 .ان پش چاو هاته  زریا ده ئوارانیپۆی ک شه  وه که ، مابوو ری پووه نگی دزی سبه ه ر که مژه

  ردانه به که ه و که کانی ئه هوپا چوار ر کوچکه ه س ک له یه  ماوهی وه  پاش ئه نی کهڤا سیروان و هه 
   چوونه و ئامانیه ره رپ و به  سه ستانه هه کرد، دهشتیان ونی جوانی سر هیری دیم رونیشتو بوون و سه

  . وه خواره
 .نجا میتر بوو  بارسایی چل تا په  به که مژه . که ور و مژه  هه یشتنه یشتن تا کوو گهۆندک رگا ر هه 
  . پدا  رگای خۆیان درژه وه که  نو مژه وان له هئ
ات ۆ ب وه وره  نو هه کرد له زی ده  خه و،تبین ۆی نهپ خر  به نگه  و ره سته  خه که  مژه ئارز پوا بوو که 

  . و بزانت چۆنه ،توردا بفی وران و تۆی هه ر هه سه  تا به. هبوو  نه نیدا سواری فرۆکه مه  ته چۆن له
 .بینی ده ین و ئاسمانی شینیان نهتاوی ز م ئیتر هه  به.بوو م نه سته  وایش ئه.ھشتج ورومژیان به هه 
ر تیشکی رووناکی  به ستو بوو و له یان به ۆپهد ، گۆڵیڕ  و گۆپه گه ر سه  له که ونمی مژه  و شهش

  . وه دۆشانه  ده وه رۆژه
  ئارز و شاهۆ له .یانی خووسا بوو  به خوناوی ش کانیان به وانه زهو پووش   که  ئامانیه یشتنه کاتک گه 
  .یانی  بۆ خواردنی ناشتای به. یاره ی مامه که  نو چایخانه ک ئاکۆدا چوونه ته
سا  و ئه.  وه ستی خوارده پی ده ر دوو له  هه  بهند قومک ئاوی پ وێ چه ی ئه که هئاوی کانیاو سیروان له 
  ستماه  ده به ،یشتۆر  ده کانی ئامانیه وانه رخه  ئهو الی دار هر  کاتکدا به له .ردۆی لشموچاو و دهست ده
  . وه موچاوی وشک کرده فانی دهری گی که ورشمه هه
 دیار   پووهانهاری ی به نگیان بزه وانی ره رخه  وی ئه  به. پشکوتو بووانیو گ کان تازه وانه رخه دار ئه 

  .بوو
نگی   گۆی خۆشره کپارچه ق و پۆی یه  سرنجی له.دا دانیشت و دارانه  ژر ئه کی کورت لهکاتسیروان  
ستی فی و  ی الی ده که  ئاوییه نمه  گه ه ر په  سه ونی سیروان به ی خه پوله  پ په له .ی دا و دارانه ئه
 دار و .کرد  دهانی روشکه  و کهشن  ده ی باوه م شنه  ده  چۆن به که ،کرد ی ده نمه  گه ه و په یری ئه سه
  .کرد  دهانمای سه ، ی گه  و خرپه ی با و خشه  لورهنگی شمشالی  ئاهه به نم،  گه ه په
   له وه کان پکه نمه گه گۆه .ند ژه مفۆنیای سرۆشتیان بۆ ده جوانترین سه کان، نده ی باه  وقاسپه جریوه 

ر   سه ویان له ونم و خوناوی شه ی شه قه  و ئاره وه رزانده له دهخۆیان  .کرد مایان ده کتردا سه ئامزی یه
  .هات یان ده ژواندا وریشه تاریکی ج وینداران له  چاوی ئهکوو  وه که .سی برژانگی داسۆیان ده

  و چیق ند له ستا و چه  خرا هه بۆیه .بینی  گۆکدا ده پکه چه  لهی فنه د نه  دیمهموو و هه ئهسیروان  
 ئاوی   به وه ستیه ی به که ستماله ده به .کرد گۆکی لچ پکه  و چه وه نده کهکانی  وانه رخه  دار ئه  لهپگوی
ی   بزه هوم دار و گ ئه .کات تاو سیسی نه رمای هه  تیشکی گه وه  خووساندی بۆ ئهش که له جۆگه
  . وه بووژانده ی سیروانی دهوویستی و یادی رابوردو خۆشه

 سارد  که  شیره ره وه !سیروان :تیوژاند و  ه ونی سیروانی شه نگی خه  گۆمی مهنگی شاهۆ اکاو ده ن له 
 .ر تۆ راوستاوین  سه موومان له ، هه وه بته ده
وان  ئه . کرد که نی چایخانه ک خاوه ته و و خۆشدۆشی لهرمی س گه به ، که  نو چایخانه ه هات سیروان که 
کی ری و مشته  ئه واته. وێ  هۆی ئامشۆی سیروان بۆ ئه به.  دۆست و ئاشنا ه ببوون ب،مک بوو ده
  .خوارد وێ ده رکار ناشتای له  سه موو رۆژک پش جوونه  هه .یی بوو میشه هه
ی  و کاره کا و بژیوی ماو مندای به وێ کار ده  له نی ساهو سا ، هن مه  ته  پیاوکی به  ره یا مامه 
. ی تکردو بوو لکهی ه ردنه  دوو زه رم که شیری گه   لهرداخکی پ  په وه  روو خۆشیکه به .ردن ده
ر س   سه  له که چاخانهنیشت  نووری ته رته  سه ی له که ره  هاوسه که ،ی ساجی ک دوو نانی تازه ته له
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ستی  ر ده  به فکدا نایه شه  نو سینی و که  له شکه ی مه ره که هنۆو ر و،ی کۆ لکهڵ ه گه له .ویببرژاندو
  .ی میشه ک و هه مه  ئه  دۆستی بهورم فه :تیو .سیروان

ر  سه  الی سیروان و له وه ڕایه رخست گه ی وه سی دیکه دووکه ک، ی یه وه  پاش ئه  یاره مامه 
م توان رێ سیروان ده ئه: تیور شانی سیروان نا و   سه ستی له نیشتی دانیشت و ده ی ته که کورسیه

  م؟ که پرسیارکت لبه
 ! تکایه !  یاره  مامهورم فه :سیروان 
  ر له گه س؟ ئه  و به وه یته به وان ده رخه نیا گۆی ئه  تۆ ته  که هاره  دوو به مه  ئه،  چییه وه  ئههۆی :  یاره مامه 

شکه وانم به رخه  ئه و دوو داره هار ئه  پاری بهتبیرت بش کرد  تۆ پ.  
 :تیوی خۆی بدوڕن  وه م ب ئه به .اڕ گه تی سوور هه ات روومهنی و هاوک  پکهسیروان قاقا 
 و  ئامزی بۆن  له وه ئه بۆ .وان رخه ی ئهو گ  مینش لهکات و  شتک ده ز له س خه رکه هه!  یاره مامه...ی ئه
 .تو  خۆشم ده یهبۆ . وینداریه مزی ئه  رهنی،ییب  ده  که هو گ م ئه . وه بووژمه  دهنگیدا ره
ردنم تۆیش  وانت بۆ ده رخه مامی ئه  دوو نه بۆ ئره  ره ینی وه رۆژی هه .یشتم  تگه  ئسته...ئا : یاره مامه 
  .کات  ده شه  گه باشی  بهوێ  له .وشی مای خۆتان شینی بکه حه  و له ڵ خۆت بیبه گه له
پۆی ق و  ب و له زگارت ده ستی من ره  ده ئیتر تۆیش له !زۆر سپاس: سیروان زۆرخۆشحاڵ بوو و وتی 
  . وه ش ناشکنمه م دارانه ئه
ی گ مان موو ساک له من بۆ خۆم هه . موو شایانی تۆی نییه وی و زارم هه زه ،  چییهدار : یاره مامه 

 .بداتو هزتر ب و باشتر گ  به وه ۆ ئهپاچم ب ده  هه م دارانه ق و پۆی ئه دا له وه خاکه
یان هاری تر و پ شتی بهوشی سروای پاخ  هه و له بی بوو،ریان  هیژی ئاوی  که الوانهم  ی ئه وه  ئهپاش 
  .تامو چژ بوو هبوای ئازاد و خاوندا باشتر   هه  له که  خواردنه  بۆیه.یش برسیان ببوو فره مژی بوو، هه
  .زین  دابه میریه و ئه هر  و به، کرد یاره  مامه  ماڵ ئاوایان لهرپ و  سه ستانه  ههنڤا هه 
ی  خۆرپه.  زۆر کاری تکردوم مژهمو م ته هئ.  ر شاردا پژاندوه  سه ۆ خۆی مردویان بهئژیتا ئیم :شاهۆ 

 بین؟ بار نه وتکی ناله  توشی رکه  بژن که ئوه .ێف  چاوانم ده.تدا دم توندتر و خراتر لده
یری   سه  چاوکی پرهیواوه به . ۆ ژاکاوهم ت ئه ستی هۆنراوه ی ههوگ ! شاهۆ وازمان لبنه :سیروان 
 . وینداریه  و ئه وه بووژانه ، یه وه رزی ژیانه وه  بوانه . رزی ساه خۆشترین وه که، بکه نده ره  هاره م به ئه
پنه  مه وه رۆشه  په ۆی چاوانت بهتین و ورته هه. ێڕ ئاسۆی سووری شیشه ! بزو ژان و   تاوی ب
   له زمه له وێ ته  انهی  ده  که،کی هار یه  دوزمه  بوون به وه موویان پکه هه خۆرپ ناهومیدی تۆ، ده
ی   شوه وێ به ته ر ده  گه.شبین  ره شبین بیت نه  گهتب تۆ ده .نت برووخن ورهتاکوو . نروونتدا پکبن ده

  ؟تئاسای بژی
 دون ،تب  تۆ ئاگات نه نگه شوت ره مات نه. کات دهان راستسیرو :تیو شاهۆ کرد و  لهئارز رووی  

   که،ند ناسیاوک بووین توشی چه. مای سیروانبۆ   وه ڕاینه گه  ده  بنکه و من و سیروان کاتک له شه
ی  خانه ۆکه ف  هاتون و له وه  کرماشانه  له،  تانگ و تۆپخانه کداری رژیم به ی زۆری چهکت هزویانگ ده
ۆ داوین م  ئه نگه  ره".  ی خۆشتره له  مهترچ قووترب گۆم هه" ن  ده . وه ته  بوون و ماونهۆ ستار نهس

که  کهتجاربو شاربۆ   وه ڕینه گه وا ده ر و ئه  هاتوین بۆ ئاوییه وه  پن. 
  که ه  دووکه لهکی  یه ند بازنه و ئاسمان فۆی کرد و چه هر ی دا و به که ره جگه ئاکۆ مژکی قووی له 
ها  ئه!  ک نییه ره ی گه ر ئشه س؟ سه زانن چه ئه :تیو تی خۆی یهبی تاک یه نه  خه رده  زه به .خشاند نه
  ته می چه خه . وه وته ڕه  ئه ریکه  خه که مومژه رم بوونی ته تن و گه  هه به. ن  بکه که تاوه واشای خۆرهت

ر تاریکی و تارمایدا  ه س  رۆشنایی به ونین که خۆ ئه . شبینیه  رهشبینی و ڕی نوانی گه  شه ئیسه شاهۆ؟
زمی  ر به  سه با بچینه. کانی دا  وته ی به  درژه شنه چهم  کرد به  دهیری شاهۆی   کاتکدا سه له. تب زال ده
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 وا  و نشیوهرو خوار  مان سه رگاکه . مان بۆ بچره مانه کی سیاچه یهیگۆران) باوکت(ت  گیانی تاته .خۆمان
 .ورامانداین کانی هه ژ و دۆه  که  له بزانه

یان   وریشه،کان  کویه هور پرچ و پۆپی گیا و گ  خوناوی سهونم و شه بزووت، ماڵ ده ی بای شه شنه 
   کلیله تاو له ی شه دۆپه .کشا الی خۆیان راده و هر یان به موو سرنجی چاوی وردبینانه هه .هات ده
  بوون به  دهو ، وه بوونه کۆ ده .ێڕر ر زیخ و خۆی سه  سه رژایه  ده تک تک وه زارهکانی ن فره به

 شونکی تر  مک له بوو ده ون دهتاوک  .نو گژ و گیای داونی چیا  یهخشا مارکی زوین و ده تووله
  . پشچاوان وه هاته ده
یرانی   و حه الژه .ست  هه سۆز و پ  بهیخوند  قاسپ ده سپهقا ست، ره تاو په نووک سووری هه وی ده  که

 هیوای ژیان  رک به وه له ل و په موو مه هه . هیواشتی پو سرشبینی ژیانکی  گه چری به هار ده بۆ به
 نیازی  ڵ و گیا بهوموو گ هه . کردوه ده و هلنی خۆیان چ د و هالنهخون یان ده وه نگی ژیانه ئاهه
  .گۆی ئامانجیان دابوو زی خۆیان، گه ی ره وه  و بووژانه،نوتی ژیا  ره پدان به ره په
شاری  .بوو متر و کزتر ده شت کهوی سر وه نگی بووژانه  ئاهه وه نهبوو و شار نزیکتر ده هر رچ به هه 

 رتیشکی ووزاوی بهپ  ههرووناکیکان ئارام و هدی  له دارته . پش چاو هاته یش کشومات ده سنه
 ک ی خهچووهاتو ،تووک و هشتا تاک .ری خۆیاندا بهروو  ده هاوژته  ده وه ردیه  زهنگ  ره رۆژیان به

   بوون که وانه یان ئه .رکار  سه چوونه یانی زوو ده  به  بوون که سانه وکه وان ئه ئه .وتو بوو ڕ که گه وه
  .بوو تیان هه کارکی تایبه

رمای زستان  می تینی گه کوو هه  وه.ک پچرا بوو هی یان له گشتی شیرازه رئاسمانی شار به مومژی سه ته 
ری  مه وری که  ده  پشتونکی سپی له مژی داونی چیاکانیش ببوونه . وه  نو سینگی ئاسماندا توانه له
  .کاندا سکی کوه که
ر   سه ترایی لهمیڕی  فهتاو تاجی  ینی ههتیشکی ز .ھنا کجاری چاوی هه یه ت به ئاسۆی رۆژهه 
 ،فین مکی کورت نه بۆ ده .نگ بوون کپ وک و بده دۆڵ و دارستانی هۆڤ،.  دانار ی ئاوییه تکهلۆ
وانی مزگانی رۆژ ڕ موو چاوه هه. کرا ده نه دی  شت بهوزیوی سر شی ته ر له هس بزوین له  نه،پرمین نه

  .و رمای شه زیو و سی سه شی ته ر له  سه  له وه بۆ بووژانه. بوون
 .ند سه ی ده ره ک زۆرتر په چووی خهی هاتو ژمهوورو .و رابوون وی شه  خه  له هدیر هدیکی شا خه 

و  ،کرد یان ده  پچه وه ڵ پکهوڵ پوپ. جاندا بوون یه  هه نائاسایی پکی یه وه  جووالنه  له کی سنه خه
 .یاند گه کتر راده  یه کیان به ئاگاداریه

  وه ڕانه  گهیڕ له . یه وه سته  ده کی به نگه  برژاوی سه ند نانکی تازه ه چ که دن سپی،ڕرو  پیاوکی سه پیره
  وه  هزکی زۆره ن رژیم به ده :دۆش کردن وتیپاش خۆش . بوویند ناسیاوک ووشی چهبۆماڵ ت

  نی که دۆستا کی له یه .ڕمان پ بفرۆش  نو شار و شه وت بته یه ده ! ی گرزه خانه ۆکهف نو   ته وههاتو
  شی به  کوردیش به! کوردین ئمه  برا گیان؟ زانی چیه ئه: تیو همنی   ساڵ بوو به65ی  وه ره نی سه مه ته
ر   سه ته  گزیرک هاتوهرشا و  ههتبیرم ب  و له من تاکوو بیستومه ئه . وه ته رکوت کردن باوه ڕ و سه شه
شی   هوونی گه ستی خون رژیان به  ده . دیاری هناوه  به هل م گه  بۆ ئهنگی خۆیان برو زه زه ت، سته ده

جاران  . ئاسانی وازمان لبنن  به الیانه  مه کهلم کۆ  ئه  که وه نه که  وا بیرمهش ئسته . خشاندوه الوانمان نه
  م ئستا تاوانی بدینیشمان پ زده به. کرا  ده تی سداره وانی په تاوانی جیاییخوازی ملمان م به

ک  خوانی خهر ایی خۆری سهڕ خۆ وان که ئه. ال ستی ئاخوند و مه  ژر ده وتوته  کهنووسمان چاره . کراوه
 .ک خۆری خه ره  سه  بوون به بوون و ئسته

لۆێ .  وستا بوو وه رپیه  سه گۆچان بهتی   یارمه نتر بوو به مه  ته موویان به  هه  له  پیاوکی تر که پیره 
کشا  کی هه ناسه هه. وری ملی  ده خستییه،  وه  ببووهڕی شۆ که رشاڵ و پشتونه تاکوو سهی  که شتیه ره

رانی   داگیرکه کاتهو  ئه .می جیھانی که ڕی یه  شه  واته بیره  وهم باش  که من گرانیه !ڵ ی برایه ئه: و وتی
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ک میلیون مرۆڤی   یه  پتر له.انندخوازی خۆی وه رژه ڕی به پانی شه هڕ گۆ دوبوو بهکوردستانیان کر ،جیھان
خۆشی  نه ژاری و گرانی، هه ،قاتوقی  ماڵ ورانی،  واتهڕ شه . برسیدا مردن کوردی تدا کوژران یان له

 بن  ته  و هاتوه ڕ هناوه دوژمن هزی خۆی بۆ شه. ڕن می شه رهه  و به موو دیارده  هه مانه ئه. و مردن
  .ت ناچ وه  نو شاری سنه راق لهگنا رگای سنووری ئ ئه.  گوێ ئمه

 ت، که ر ماه  به ڕ هاتووه شه . دانه نیا کۆنه  ته م چاره به کا، برژن ده کانمان ته وهڕیش ال ند شه ر چه هه 
م  ر ئه همو پش ه شت مانگ له هه. تروخن ردا ده سه تکۆژت و مات به ده ت دانیشی، سته ر بده گه ئه

م  شبگیری ئه ره  چییان کرد؟  بیرتانه خۆ له ،شار نو   هاتنه  که کانی موفتیزاده نگیره  الیه تی هیارم  به رژیمه
رکردنی  ینی و خاخای و ئه رمانی خومه  فه  به خانه ۆکه ف  الوانمان له هڕتیربارانی شۆ و ماڵ، ماو ئه

  .  زادهو موفتی حمه ال ئه مه
 و پ زیندان  ن به یکه ما نه ن نهشودین بوون و کورد  به ، م شاره  و کچانی ئهڕ کو ن له که ی نهتاوانی ب

و  ، وه  شاری لیان گرته رگه پشمه. وشیان زۆرکورت بو تی ره سته ی ده زدان ماوه سپاس بۆ یه. بوون
اندارم و ب پۆلیس و ژ  چۆن به  که کی کوردی نییه  چاوی دیتنی خه م رژیمه ئه .ک ستی خه  ده وه وته که
ر   سه شی به دا دیکتاتوری دینی بای رهکاتمان  هه  له .ژین  دهئازادیمنی و ئارامی و  ه  به،رباز سه
سی  ئاشتی و دیموکرا ک به  کوردستان خه  له  که یه یان هه وه چۆن جیقلدانی ئه.  موو ئراندا راکشاوه هه

  .انی ئرانی شۆرشگ  رووگه بژی و بب به
می   کاتکدا هشتا هه ی له ی دیکه که و باه ر ئه  سه کانی خسته کیه نگه  سه  نانه که یش سپیه ر پیاوه 
کازۆراو  :تیو .کرد یانی زۆر ده کانی چژی خواردنی ناشتای به ستا و بۆنی سیاوه ده رمی ل هه گه

  یشته  ئاسانی گه وا بهچۆن ڕ  ب شه  ئاوا زوو و به م هزه  ئه م که من تناگه م ئه به .ی که راست ده
  کرد؟  کوێ بوون و چییان ده  له رگه ؟ هزی پشمه خانه ۆکهف
 چۆن  .  پرسیاره م شاره کی ئه موو خه ش بۆ من و هه وه ئه ! ی کا سواره که تۆ راست ده :مامۆ زۆراو 
  م هزه  ئه  که وه وون بووهرواش بۆم  .جۆری بووم من په م ئه به ؟ وه  بن گومانه یشتنه ڕ گه ب شه به
. ووبنھا دیموکراتی ل اوا تهلوات سهلی   و که  نوان قوروه  واته م رگایه ئه .  هاتووه وه دانه مه ێ ههڕ له
  نگه ره جا بۆ چی؟.   گرزه گاته ن تاکوو ده که ئاگاداریشی لده گرت،  نه پوانیش هیچ پشیان ئه
 . هبژاردو یان بۆ هه م رگه وانیش ئه  و ئهت ئاگادار کردوب وه شه پ  دیموکراتیان لهرپرسانی به
وی  حمه ویش ئه  ئه وه بیرم هاته ئا وه ؟  ناوی چیه سنه رپرسیاریان له  بهی پیاوهو   ئه  که یه وه شی ئه که هوهۆ
   دژ به  کهوان هیچ  ئه یاند که  رایگه  کردن،رم بشه بهئاشکرا و  به.  زیزیه م عه  موفتی ئهی ج  به وهنا
ستانی  ده بهکار .گانیان پ پیشان بدن ن رگای سنوور یان پاده ئاماده ک هزی رژیمدا،  ته ڕن له شه

و گزیری  کوخا  وان بکا به ینی بفیس ئه حمی خومه شکۆ ره کرد به یان ده وه ێ ئهڕ حیزبیدیموکرات چاوه
ن  پیان دهر  هه ن و قۆم،تدارانی تارا سته  ده  کهتزان کی ساوایش دهم منا به.  کوردستاندا خۆی له

 .شۆڕش به دژ
ی دیموکرات بک باس و  رۆژک چوم بۆ بنکه .  بیره م له پیاوه  و رێ منیش راوژی ئه ئه : کا سواره 

ی ل  ی خه وه  ب ئه  بارێ گوزی لبنه م کابرایه  ئه یم که  ئاکامدا وا تگه  له. بوو وه فتنمان پکه ئاخه
گه .د قسه  مه یباته  دهت،بشکی خۆت به لو  ر باسی ئه  سه با بچینه . که  ماندو مه وه  هیچه ڕێ م
ک  زاشا یه  ره مه کانی حه ره که  ساواک گیرا و په  که  بیره تان له وه و شه ئه .یان الکه  مه یتر واته که ده حمه ئه
ی ت وێ  هر شاش  سه و هاته حمه ال ئه  مه  بوو که یه و ئواره ر ئه هه .روژرکران ک سه دوای یه له
) پانتۆڵ ( یموقوپان  ده به گی دوومشقی دابوو،کی ئاسن ر کورسیه  سه  کاتکدا له له.  ی سنه)زیون ڤه له ته(

ئارام بن  " :تیوو  ، وێ کرد تنیرا  بینه  لهشدا رووی ک کۆتکی ره  ته ی و کراسی سپی له قاوه
 ". مدایه خه  به ها وا له  ئه هک موختاریهخۆد
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شی گژ  که نیوه بۆگه. نی و ڕزی یدا گه خه  به ی له که دموختاریهۆخ .ت بش رێ رووی ره ئه :ۆراومامۆ ز 
  دا که نکی جۆیشیان پنه ت مه نانه  ته خته بهو به . یت وتنه یت و په ریکی هه  خه ، بۆیه وکاسی کردووه

  .بوودا پیان به
ر و  گه  ئه  که مه نجانه گهو و الو  می ئه س خه م به به . هیچک ناترسم  و له کردووهنی خۆمم  مه من ته ئه 

ن و خونرژانی تاران الدا ستی جه  ده نه پیاوانی موفتی بیانگرن و بیده ، وه گرتمان هاتو رژیم شاری گرته
  .و قوم

گرم و تا داوین  ی ده چم هه ئستا ده.  یزاوا کیوه  بازاری فه ککی باشم له ر چه وبه هم کی له یه ماوه 
 .م که  ماڵ و زیدی خۆم پارزگاری ده م له ناسه هه
و  ی ئه که رگای مزگت و بنکه ق ده  چه ی تدا بوو له رگه  پنج پشمه دا ماشینکی جیب که م کاته له 
 ،انگی کردکانی بی و ب  دی قسه یه مه  ئه او کهمامۆ زۆر .زین  راوستان و چواریان خرا دابه که ڕه گه

   هزی دوژمن هاتووه ن که  ده  که زمه را و به موو هه م هه ؟ ئه باس چییهنگو  ده رگه کاکی پشمه
 ن؟ وێ چی بکه تانه  ده  کوێ؟ ئوه  ته وهیشت گه
کی سووک و   چه م هزکی زۆری بهرژی :نتر بوو وتی مه  ته موویان به  هه  له کان که رگه  پشمه کی له یه 

ک   وه ؟ ئمه.!ر سنوور ات بۆ سهۆ ب وه  ناڤینی شاری سنه وێ له هی ده و ، یار کردووه ن ته گرانی نۆژه
 ئازادی و  وته ستکه م ده  ئه کانی نوشار بیارمان داوه  رامیاریه ک و هزه ڵ خه  گه  له ه کۆمه

  ببوورن ئمه. پارزین ب ستمان هناوه ده ختکردوو وه دان گیان به ی سهونهای خ  به  به  که، دیموکراسیه
 .چن وێ چوون و ده و ئه هر ککی زۆر به و گریاشان و بلوار چۆن خه هر ب بچین به ین ده ه  په به
ون  پش چاوان و  له ه  په یان بوون و به که سواری ماشینه . یه  پاراستنی ئمه ویستیان بهوانیش پ ئه

 .ت خون رژشتن تر نابی  له ینی که رگت بسووت خومه ک جه قاند و وتی ده ری له  سه کاسواره  . بوون
 .وانی هزی دوژمن  هاتنی کاره وانیش بچن بۆ پشگرتن له  ئه  کاتیان دانا که وه کان پکه  پیره پیاوهڵ  گه له

  نته گهن ماشین بما ین به یا بکه سک په  کهتب م ده  پ بی گریاشان ناکه من به تی ئهومامۆ زۆراو 
  .وێ ئه
وسا بانگی  ئه .وێ  ئه ی بمان باته که  ماشینه زام ئژم به هوڕ ئازادی ک  بهتب تان نه وه می ئه خه : کاسواره 

و بو کارکت هه: تیوو و لپرسین گ پاش س وه  پشه  ئازاد هاته که .  ئره هر  گیان وه رۆه! کرد ئازاد
  ؟ وره گه باوه

  .وێ  ئه ینه  بگه  ئمه ت بکشه حمه تۆ زه وێ بچین بۆ گریاشان، مانه  ده  گیان ئمه رێ رۆه ئه : کاسواره 
 !رچاو سه به:ئازاد 

 و  ک باشهل تیان گهوموویان  ؟ هه  باشه که کاتژمرکی دی نیوه :تیوڤانی کردو   هه زۆراو رووی لهمامۆ 
  .یان کرد وهای خۆیان بو م هر  به رکه هه
ری شاردا  هڤ ک و ده ڕه موو گه  هه م له  ده م به کانی رژیم بۆ نو شار ده نگۆ و واتۆوری هاتنی هزه ده 
و باشووری  ره  و به وه بوونه کتر کۆ ده وری یه  ده  له سته  ده سته  و دهڵو پڵوک پ خه . وه بووهبو ب

 .یشتنۆر ار ده گریاشان و بلو  واته، شاری سنه
 و  وه سووڕانه ر شاردا پسا پسا ده سه کۆبراکانی رژیم به  لیکۆپتره کان و هه  فانتۆمه نگیه  جه ۆکهف

ی ژاراوی خۆیان دژ  نده هپاگۆپ  وه کانیانه  رادیو و ت وێ یه ستانی رژیم له ده کاربه .ترساند کیان ده خه
   دژ به،ڕ بوو یامی شه  و په شه ڕه کانیان هه راستیدا وته له ، وه بیه ده ی کورد نه وساوه ی چهل  گه به
 ویست یه رژیم ده. ویست کانی خۆیان ده تاییه ره  سه س مافه  به  کهی ئاشتی خوازی کورد، وه ته نه
 .پن  داسه  خۆڕاگره وه ته م نه ر ئه  سه  بهر ر و ورانکه رانبه ڕکی نابه شه

ن بۆ چی رگای نو  کی گران و سووکی نۆژه چه تانگ و تۆپ، دان ماشین،  سه  به زنه  مه ره شکه و له ئه 
ردا  سه ست به بۆ گرتن و ده . روون و ئاشکرا بووانموو شی بۆ هه که بیانوه ؟ بژاردوه شاریان هه
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نگی  زه وه شی شه ی ره واره تا شه . هکانی کوردستان زگارکراوه  ره موو ناوچه  و هه راگرتنی شاری سنه
.  وه کرده ک ریچ ده  خه  هۆڤ لهی ک ئاژه ان وهی به هک .پنن کدا داسه ر خه  سه نی خۆیان به ریمهه ئه

 .ن مژن و چاو ترسنیان بکه ی خونیان ههڕتاکوو دوا چۆ
 . و ئارامی لبا بوو ئوقره .چوو هات و ده ر ده ر هه و سه ر و ئه م سه ی ئه که  ژووری کاره سیروان له 

  یان به ، ندیخانه ی به  هوده  به م لبووه که ئیتر ژوری کاره :تیو ئارامی   هاوکارانی کرد و به ه لروی
کشم   هه ناسه هه ، وه  ئیتر ناتوانم تدا بجوولمه.نگ سک و ته سکی ته فه  قه  به هکی ئاسانتر بوو یه شوه

ک و  بزانم خهتا  ،ێ بمڕ رز دانیشم و چاوه  په  و دوورهت سته  بده گره  ئه  ناتوانم له.یان بفم
  سکم له  که منیش تاکه هئ .بین نووسک ده ت خۆمیش توشی چ چاره نانه م ته که شاره م، که نیشتمانه

 گیان   دو به دا به هل م گه یان خۆشی ئه  تای و سۆری،  لهتب ده ، دا هم زید و نیشتمان  ئهگای کۆمه
وێ  نامه .م ستنی چاوانم خۆمی لکور که  به به .م نگ که ده خۆم ب،ستنی زمانم  گه بهناتوانم  .شداربم به

خوازی مردن  مای ئاواته وان سه نگی ئه  ریتمی ئاهه  خوازی دوژمن یان به ستم به نووسی ژیانم ببه چاره
 .بژرم ده شان ههبات و تکۆ  کار و ژیانی ئاسایی خۆم واز دنم و رگای خه ر ئستا من له هه .م بکه

بینین و  کتر ده  یه  دواین جار بت که م کاته  ئه نگه ره .وانی دوژمن چم بۆ پش گرتنی کاره ئستا من ده 
 هاوکارکی   که یه م ماوه  خۆش و سپاسیش بۆ ئه الی ئوه .  الی ئوه  لهت بیشمدوایین رۆژی کارم

 . یهیش زۆر دوور ن رگاکه .م که دهتان تان بۆ ستانه ربه ه و س رزانه ربه خوازیاری ژیانکی سه .باش بوون
توانن  ده زانن، ر شانتان ده رکی سه  ئه  بهن و که  دهرپرسیاری  به ست به  و هه  خۆشهر پتان گه ش ئه ئوه
 .شی دوژمن ه رگیری کردن له اتر بن بۆ بهک مندا یان دو  ته له
  رز بانگیان لکرد راوسته نگ به ده ند هاوکارکی به ھت چهجب  به که کاتک سیروان ویستی ژووره 

 جھشت و  و گریاشان شونی کاریان به هر  به وه سیروان و هاوکارانی پکه . بچین وه سیروان با پکه
 . کار و ژیانی ئاسایی خۆیانکرد ماڵ ئاوایان له

ران سوور و  وسنه  و چهتی،  چینایهری رابه ابه ن باتی دژ به ر خه سه ر و له روه سیروان الوکی نیشتمانپه 
نی کورتی الوکی  مه ڕای ته ره سه .ری و تای و سۆری ژیانی زۆر کشا بوو سه رمه و چه ئه .خاراو بوو

 ی زۆرکرد) و باکوورت و باشوور کوردستانی رۆژهه(ودیوی یو و ئهم د ئه .یشتو بوو  و تگه کارامه
 تیشی بۆ کرد رگایه ت پشمه نانه تهو  ،می ژیانیدا ئاریکاری نزیک رده کانی سه وه ڵ بزووتنه گه له .بوو
 س مانگی   ماوه تاوانی شۆڕشگی بۆ به  وه ن ساواکه یه ال  دوو جاران له وه ڕای ئه ره سه .بوون

  له .کرا ۆل دهڕشدا کنتۆ رته اک و روکنی دووی ئه ژر چاودری ساو  له میشه  هه  بۆیهرا بوو،زیندانی ک
 و  وره رککی گه  ئه،ست ده گر و دروشم به  هه ئا، وه  پشه  له میشه  شادا هه رژیمی کانی دژ به ڕینه راپه
کداری کردو  ڕی چه کدارانی شا شه  ساواک و چه ند جارکیش دژ به چه .گرت ستۆ ده  ئه ترسی به  مهپ

ک  یه پاش ماوه .تب دای چیاکان ده وه می هه کۆماری ئیسال م دژ به که ی یه وه  بزووتنه له .بوو
  له .دات  پده  درژهک ی خه وه  ئاگادارکردنهی که وه ته نگی نه رهه  فه دان به شه  کاری گه وه ڕته گه ده
الی  . رگه  پشمه  به تب هب  که تد رۆژک   که،بینی وادهگای   بارودۆخی کۆمه وه نجیه تای گه ره سه
بگرم  تی هه رگایه کی پشمه دای چیاکان بم و چه وه  رۆژک ههتب وتو بووی دهگ  نزیکی خۆینی ڤا هه

ی چینی  وه وسانه چه تی، یه ری کۆمه رابه ابهنهشتنی   بۆ نهداکانم ان و ئامانجه پناوی نیشتم تا له
بات  ستی خه ربه  سه  لهپین کردنی دیمکراسی و ژیانکی  تا داب، مرۆڤ نگی دژ به بروزه ست و زه ژرده
 .م که
 پیر و  له  وردو دروشت،  لهیسیان دی زار که یان هه ده ، گریاشان یشتنه وان گه روان و ئهکاتک سی 

 تر وخت  سه،شت ئسک و گۆ کی له یه  دیوار و شۆره وه پکه .  مشتیان گرێ کردووه وه موو پکه هه منداڵ،
مال و   و ئه وه  پشه ک له خه .ردا وانی هزی داگیرکه  پش کاره  له هکردوو و ئاسنیان چپۆ وتر له پته
  وه  چیاکانه له که .اد  دروشمیان ده رژیم  دژ بهنگ ک ده  یه موو به هه .نی بوو والی هزی دوژمنیان ته ئه
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ی ٢٨ری  شکه گانی له کانی پاده  چۆکی دڕنده، وه دایه نگی ده ند و ده سه ی ده ر زایه ت چیای ئاوییه تایبه به
ر   سه هاتنه ک ده ڵ خه  کۆمه ڵ به  کۆمه وه کانی شاره ره ڤه موو ده  هه  له ره  به ره به .رزاند له رژیمی ده
   ئمه"کرد نگ هاواریان ده ک ده یه به .کرد وتر ده یان پته که هی پۆ  دیواره، ووانی هزی دوژمن هرگای کار

مان بۆ کۆماری  مردن و نه . ناچ وه  سنه رگای سنووری ئراق له ،ئاشتی خوازین ڕ خوازنین، شه
نگ   ره کان به نجه گه" ...مان بۆ سپای پاسداران نه ک، خه شی دژ به رته مردن بۆ ئه .ینی ئیسالمی و خومه

ران و  فسه  پش چاوی ئه  رژمیان له کانی رژیم دروشمی دژ به ر تانگ و تۆپ و ماشینه  سه له
یریان  نیا سه  ته وه ر شۆڕییه  سه وانیش به ئه .نووسی ر ده شی داگیرکه رته وانی ئه کانی کاره دهرمان فه
 .کان کۆرپیان کردو بوو و وشک راوستا بوون ربازه سه .رزی له  ترسدا چۆکیان ده کرد و له ده
 .ن کیان بکه  چه ان بوو که ئاس وه ک ئاوی خواردنه ک وه بۆ خه .ن زانی چیبکه یان ده کانی سپا نه رمانده فه
  . وه نه ست بکه  ده ان ب کهی وه ودای ئه ی مه وه ب ئه به
ک  یان چه که وانه  کاره بۆیه. ست پبکات ڕ ده ویست شه یان دیه بوون و نه ڕخواز نه  شه کی سنه م خه به 
  خانه ۆکه بۆ ف  دواوهو هر  بهر بوونکانی رژیم ناچا ۆ هزهڕ مو نیوه  ده تون واته کاتی قاوه  له .کرد نه
 .ن کش بکه شهپا
رکار و   سه وه ڕانه ک گه شکی زۆری خه به .یان کرد وهب کانی رژیم، ی هزه وه اش کشانهک پ خه
  یانزانی که کرد و ده ر پرسیاری ده  به ستیان به  هه  که کی زۆریش باوانه کۆمه .یان رکی رۆژانه ئه

ر   به ته  هناوه وه ی ئرانه  چوار گۆشه ی له موو هزه و هه ڕ ئه  و بۆ شه یه ڕی هه  شهی رنامه دوژمن به
بۆ . یشتنۆ نو شار ر نی رگای  هاتنهکا  ستراتیژیه و شونه هر  به که و خه ئه . ی شاری سنه روازه ده
و  ی بوو دوژمن له وه ی ئهر گه  ئه که یان، که  بۆ پاتیاری و پاراستنی شاره،ر نگه کردنی پارز و سهچ

  .ت هرش بن وه رگانه
 :   بریتین له  ستراتیژیانه و شونه ئه 
ندان  ی ربه٢٤ی   و بۆار و جاده وه مه یانی جامی جهڕ دوو  له که . ی گرزه خانه ۆکه ف ی سنه جاده..١
 باکووری رۆژ ئاوای شار   له که)  ربازخانه سه(گان  بۆ پاده  نزیکترین رگایه . ناڤینی شار  دته که
زاران   هه که ، هی رژیم٢٨ری  شکه ی له  مۆگه  کهکیلومیتری چوار گۆش٢٤ پانتای   به ،وتووه که هه
 و وانیش هزکی زۆرن ئه  که کراوهگانی ژاندارمری چ پاده دا،٢٨ری  شکه نیشتی له  ته  له. یهکداری تدا چه
 هیلکۆپتر  ڕخوازی دوژمن به ستانی شه ده دا کاربهوند مانگی رابردو ی چه  ماوه له . پاسدار  له ۆ پهم ئه

  . گانه م دوو پاده  ئه وهڕیان هنابو پسا پسا هزکی زۆری پاسدار و هزی خوازیاری شه
  مزیان که  کهیکی د ت مای خه نانه ته زرا، وی و مه گان زه ندنی پاده سه ره ودا بۆ پهونی رابرد سا له 
مزیان چووڵ کرد  کی که  خه و به زۆر داگیرکرد  به ، وره ری گه گان و چیای ئاوییه  نوان پاده وته که ده
 .ند کرا بوو  پاوهێو ک بۆ ئه و و چووی خه هات،ویدانی تیر  مه یان کرد بوو به ره ڤه و ده  ئه.بوو

مز و  کانی که ندهۆ نوان گ  له شونهم  ئه . هوتوو که  خۆشترین جگای شار هه گان له شونی پاده...٢ 
  هل . وه ه باکوور  له ره  ئاجگهیت و د  رۆژهه  له زه ئه  سوورهید. اوا رۆژئ  له وره ری گه ئاوییه

 باکووری  له . نواندا بوو ریوانیان له ی مه نیا پانتایی جاده  ته  که،ۆی شارڕ کی گردیگه ڕه  گه وه باشووره
 یان نزمانه کوهم   ئهی  زۆربه که ، یه ڕه وه  و چۆمی نه ربازخانه کانی نوان سه پۆکه  ته جیرهن  زه رۆژئاواوه

 ڵساند  چهشی   به نی که مه قه ک و ته هی چ سه ره  که بوو لهشیان پ کرد هک  و نوه  زاخه  بوو بهکرد
 .کرد ڕی ده شه
 بناری  له . کیلومیتر رگا٣٥ تا ٣٠ درژایی  به وه ی گرزه خانه ۆکه ف  له واته :م شار رگای چه...٣

خ، ، قش ، ئاساوه هکانی گرز  نو دارستانی چ و پی گونده به) سیروان(شار قشخ یرۆباری چۆم
   بهتگۆڕدر ی رگای دارستانی ده  شوه وه ه نه  نه له.  ه نه  نهی د گاته رز تا ده ر و باوه رازان، نایسه به

گای نکه وان تهریهزرا  و مه پۆه نه کانی نه ی د م  ند له ر چه هه .گان  پاده گاته  تاکوو ده زه ئه  و سووره
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ران، دوو  می گریاشان و دگه  چهیکوو ر وه.  وه بته و نو شار جیا ده هر  به  دیکهی چوار ر وه رگاشه
م   ئه. بۆ نو شار اواوهیز فهلی   که  له قز ه سی شارو هر ی به  جادهها روه هه .خ و کۆنی قش رگای تازه

 دوو  یه م رگه ر ئه  سه له .کانی رژیم  بۆ هزه،  زیندومانه  نه و گۆرستانه هر  راستیدا رگای به  له یه رگه
 و  تی شاردایه ه چوار کیلومیتری رۆژه  له ن که رده خانی ئهمانو م پردی ئه که یه . یه یی ههپردی مژوو

   له م پرده ئه .  میتره  دوانزه وه که ی ئاوی چۆمه ره  به رزی له ش میتر و به میتر و پانایی شه٨٥ درژایی  به
  . کراوه خشتی سوور چ  ئاجۆر واته ووک بهی بچ هپاکش   و شه وره ی گه هپاکش  شه

  کراوه چ اهدان س ۆم سهمان چ ر هه  سه  لهسوور خشتی  ویش له  ئه دی شخ که پر م واته پردی دووهه 
 .ن که ریدا ئامشۆی شار ده  سه  به  ره ڤه دهو  کی ئه و خه

ن  سه ی حه ر جاده  سه گاته گا تا ده یان و خانه ره و قه هر  به  رگای گرزه  واته  باشووری رۆژئاواوه له ..٤
 .بت  کیلومیتر ده  ده م رگایه ئاوا و نو شار ئه

 . کراوه چ وه ی شاره ره  به رزایی بیست میتر له  به ک به یه پۆکه ر ته  سه  له یه م قه هئ: ی نو شار قه..٥
 ،)ر گاوه(کان وره گهمان و ناو زه ، ئاخه پۆه رته کان،سه دۆمه ناو:کانی که ڕه ر گه  سه انتهور  ده قه
می  رده  سه  له یه م قه ئه. تشا قه فه هیسی و ش وهال پردی مهر سه یان، به ره می ده بازار و چه تارچیان، قه
ند   تاکوو چه وه و کاته له . وهی زاینی دروست کرا١٦٣٢ سای   لهدان رده تی سلمان خانی ئه سته ده
مان خان ر حاکمک پاش سل هه . هتی کوردستان بوو تداری حکومه سته ندی ده پش ناوهوم ک له هی یه ده

خان سالۆن و کوشککی مانو ئه . وه ته  جوانتر رازانوهتر و وره یان گه یه م قه ت ئه سته ر ده  سه ته هاتوه
ر   سه  و، له رش کردووه ڕی روون و سپی فه ڕمه  مه ی به که  بنه  که.  دروست کردووه لتی تایبه

  ی مرۆڤه کاندا ونه  هۆه نو ها له ر وه هه .واسی بوو ندرویان هه که ری هه یکه  و په کانیدا ونه دیواره
کساندری  له رانسی و ئه زنی فه ی ناپلیونی مه وره کی زۆر گه یه ک ونه کانی جیھان وه ناوبانگه به
 .کاندا کشرا بوون ر دیواره  سه کان له  ناوبانگه  به ڕه ی شه  ونه نک له ند دیمه مپراتووری رووس و چه ئه
واسی  خیان ههنی رۆبار و پردی قش ی دیمهکی جوان ن و تابلۆیه رده ی ئه)پاشا( والی ی یانزه هون
 . وه ز مابوونه١٩١٧تاکوو سای  هه م تابلۆ و ونانه  ئه تی که عارفی ئیسالمی نووسیوه تو مه دایره .بوو
زن  خی مهند با وێ جگای چه له . هور بوووۆی شاپم ی ئه هم خیابان ی ئه ی نیوه که  درژایه زنه م بینا مه ئه

زاشا وران  کانی ره ته  چه  که ی بووه)س هه(ستر ند ئه چه ، وره یان ژوور و هۆی گه رماو ده و دوو گه
  فرۆشن به ن بۆ تاران و ده به های ده بهواری پ شونه ،نتیک و ز موو شتی ئه هه .ن که نی دهو تا
  .کانی جیھان خانه موزه

ش و  رته ران و ستادی ئه فسه ی ئه  یانه  میژوویه و قه ی ئه سه ره رد و که  به هوان ب ئه 
  .ن که دهچ) داری شاره(وانی شاره

کانی   باشی خیابانه کارێ به  مرۆڤ ده وه ر قه  سه له . تراتیژی نو شارهجگار س شونکی ئ قه 
 .تک ب بکا کۆنترۆڵ بکا ندی شار تا هزی چه ری ناوه وروبه ده

کردنی کانی شار بۆ چ  ستراتیژیه  شونهک و ڕه و گه هر ک به  بوونی خه وهکش دوژمن و ب  پاشهدوای
 وه کانه  سازمانیه ردینه  به  ئاستی ماه ی بلوار،له  جاده ندان واته ی ربه٢٤خیابانی ر، نگه بریکارد و سه

 .رز ته  شونی دروست کردنی مه بوو به ، تاکوو بلوار
ی  شه شت گهوی سر وه رای ژیانه گه  و وه ژانهبوو وی ده زیوی شه شی ته له مای رۆژ،ر کاتک تینی گه 
 .ریکی کار بوون  خه،کتر  شانی یه  شان به وه موو پکه کی ورد و دروشت، هه ڵ خه کۆمه ڵ، کۆمه .کرد ده

رد و   هنانی بهریکی نجکدا خه ند گه ک چه  ته ر و ریش سپی له  پیاوکی سه پیره.  کردنل گه کاری به
 خۆڵ و زیخ  لیسیان له ریک بوون گۆنی و ته کی ژن و کیژ خهلپۆ . بوون که  قیرتاوه ر جاده ئاسن بۆ سه

 چنین و   له سک که ند که ی چهست ر ده  به  و له که ر جاده  سه یان برده ند پیاوکیش ده چه. کرد پ ده
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   لهکتر تی یه  یارمه موو به  هه یه م شوه به .نا ن دهزا بوون دایا  شارهدارز ته کردنی دیوار و مهچ
 . وه  پشه چووه  خرایی ده  به که شداربوون، کاره   به و رگاکان ستنی جاده ر و به نگه دروستکردنی سه

ک   یه ک گیان بن له ک یه  وه وه موو پکه هه  که .بوو وتۆی هه ندکی ئه تمه  تایبه ۆ شاری سنهم ئه 
 .کرد پرسیاری دهر به  ستیان به موو هه هه. کرد ن دهکتریا وتن و ئاریکاری یه که باشی رکده به دا، سته جه
 ۆ کوردستاندا ستار  له  که کراسیهو ئازادی و دیمو ب ئه شنک بت ده ر چه  هه  به ی که وه رپرسیاری له به

  . بستن   لیان رایه رفه م ئازادی و سه ئه  بت ن که ده ر نه داگیرکه ێ بهر . بیپارزن قامگیر بووه و سه
یدانی پراکتیک و کاردا   مه وار و ماموستاکان له کان داخرا بوون، خونده موو خوندگه ۆ ههم ئه 

تی  رواه.  وه کرده  دهان تاقی وه  کرده ی پاراستنی نیشتمان و ئازادیان به ها وانه روه هه. بینی ئامۆژیان ده
 چاوانی خۆیدا  لهسرین و فرمسکی شادی  بینی ئه ی ده وه  مرۆڤ کاتک ئه، بوواکشرنج هشار س

  ست به  و بچووک هه وره  گه ی که وه ئه شادی بۆ . موو ئاریکاریه و هه شادی بۆ ئه. کرد ست پده هه
ی  وه ب ئه کرد به  دخوازی خۆیان کاریان ده موو به  هه ی که وه شادی بۆ ئه. ن که رپرسیاری ده به
  .رمایان پبدات سک فه که
 هیچیان  ش که وانه خوارد ئه س خواردنکی پبوو ده ر که  کاتی خواردنی فراون، هه ۆ واتهڕ و نیوه هم ده 

 . وه ونه  وێ دوور بکه بھلن و بۆ خواردن لهج واو به  و ناته یان نیوه که ههات کار ده  دیان نه،بوو پنه
  ھاتوون و خۆیان داوه  نو هزی دوژمن هه ربازک له ند سه  چه  که وه و بووهبواتۆوری دا  م کاته له 
 .کانی نو شار  رامیاریه  بۆ هزه کانی دوژمنیان هناوه ی هزه وای تازه  هه وه رگه ستی پشمه  ده به
لیسکی خۆی   ته  که انه سیرو وه میترا ئه :تیو میترا پیشان دا و   سیروانی به،ستی ی ده  ئاماژه ئارز به 
ویجییان کی   سانده ند دانه میترا و چنوور چه . تاکوو بچین بۆ الی ره ، وه گرتووه  هه وه ر شانه  سه به
  تانبووڕا گه وال ئهمال و  کی زۆر ئه یه ماوه .ن بۆ سیروان و ئارزیا بوویاک خۆیاندا هنا  ته  له، وبوو
، ت بن ککی دیکه  یهتی دانا و ویستی بچ که  خۆه کاتک سیروان گۆنیه . وه نهنیان بی  وێ ده ئاکامدا له له

  !  بۆ ئره ره وه !ئارز بانگی لکرد سیروان
ق و تۆزی سوور   ئاره تی پ له  روومه، میترای دی که ، وه نگی ئارز ئاوری دایه و ده هر  سیروان به

 .کردبوویان ل و و ماندو نهو سش  پ یترا هاتنهچنوور و م . گۆرج چوو بۆ الیان. بووڕا گه هه
بینم ویست دوای کار بت مه  ده، بووم بیر ۆم لهم ت ئهو میترای   و به میانی داوه رمی وه گه سیروان به

  . بتبینم یه م ئواره ر ئه  هه وه دامنا ،وه ڕای ئه ره ی تکدام سه رنامه ۆ بهم ی ئه ساته م کاره م ئه به
 وا   ناکا سیروان گیان که وه ویست به پ وین باش تۆم ناسیوه  پکه  که یه م ماوه ئه! زانم ده: ترا وتیمی 

  بووه  تا خراپ نه مک خواردنمان هناوه  دانیشین که  نزیکه ره نگه و سه ر ئه  سه له رن با  وه ئسته. بژیت
  .بیخوین  وه پکهبا 
رهنا  ویجی ده  نانی سانده وهند پار  نو نایلۆنکدا چه را لهمیت .ر رونیشتنکت نیشی یه  ته ر چواریان له هه 

  .گرت ککی بۆ خۆی هه ر سیکیانی دا یه شی هه و به
 .شی کرد رهنا و دابه ی شانی ده  نو جانتاکه ی کوالی له وه ی خواردنه چنووریش چوار شوشه 
   به و بوو که شی ئه که هو هۆ.رم بووگن کانیش گه وه دنه و خوار وه  سارد بوته که ببوورن خوارنه :میترا 
   ئره  لهی تی ئوهو   کهتدان ب ژینۆ ئاوهی  ین خانهڕ گه  دواتاندا ده  به و کاتژمرهی دو  ماوه، نه زه مه
  . یوهد
ان ت  بۆ ئمه که  نهم فراو سپاسیش بۆ ئه. دا بوون  بیری ئمه وا له ستان خۆش ب که ده: سیروان 

کوو  وه ،ر لوانی ی سه  بزه  به وه  دووره کرد بوو ژینۆ له واو نه یان ته که هشتا خواردنه . ندووه سه
 الی  وه  پشه ه هات وه جووالیه ت ده حمه  زه  به ی کوال که وه  خواردنه  له پ، وره فرکی گه  ده  به میشه هه

   تۆ و ئارزم دی که وه  دووره ر له موبه اوکی لهت :تیوپرسین  و ل خۆشدۆشپاش .نیڤا سیروان و هه
  من له  ئه. ه تینووتان نده  چه وه تاوه ورهم خ ر ئه  به  له ستم کرد که هه .قدا خووسا بوون  نو خۆڵ و ئاره له
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ۆ ی ساردتان ب وه  خواردنهوانمت  بچم تا ده  باش زانی که م به هو ئه. کرا ده ستم کارم پ نه ر ژانی ده به
یدا  م په وه  خواردنه یشتم تاکوو سی دانهۆ شیرینیش ر ر کافه ت تا به نانه ڕام ته ند دوکان گه چه .بکم
  .کرد

  کاکه : سیروان و وتی ری هنا دای به  نایلۆنک پچا بوو ده  لهیی رزه  ته ساردی کوالی ژینۆ چوار دانه
 و  ی رچیاگه  هشتا نیوه کهری سه ، رم هناوه خدان ده  یههۆڵ و ه نوی س  له یه تی ئوه ه تایب مانه ئه! گیان
  .م که  دهیش  دابه که و خه  نوانی ئه م و له به ی ده وانی دیکه تی ئه ستویه به

ی  که  بیستوپنجهو  گرت و ئه ک کوالی بۆ خۆی هه یه والتر، نگاوکی ئه ند هه  چه ی برده که فره  ژینۆ ده
   که سانه  کهو  به  بده مانه  ئه ت بکشه حمه زه! مامۆ گیان: تیومن و   ته کی بهستی پیاو  ده هتری داب
 دوکاندا  تم له که دیاریه:  سیروانی وت به .ڤای  بۆ الی سیروانی هه وه ڕایه وسا گه ئه . تینوویانه

  . وێ بم ؟ تاله وه یبته ی ده که!  گرتووه هه
  اتک پت باشهی و چک ؟ که باشه .وێ من دم بۆ ئه ،  وێ به دا له رهی ئواڕ په رده کاتی زه له :سیروان 

   ؟ پم بژه
  .مری پجونیو کاتژ  ئواره باشه : ژینۆ

  ؟  دوکاندا کارت زۆره ۆ تۆ لهم زانیت ئه م ژینۆ ده به ،  سیروان باشه
   وتی کاری چی؟ وه رسووڕمانکه  سه به :ژینۆ 
ئاگربارانی   بهب  یانیش شار ده  به.ک ر خه  سه ش دنتهو دوژمن ه مشه  ئه  که  بزانه هو ئه: سیروان 

 بیرت  له.  ما وه زیتهت بگۆ که ی نو فرۆشگه ڵ و په توانی که ۆ تۆ دهم نھا ئه ته .کانی دوژمن که چه
 .  بکه و کاره ر ئستا ئه ۆ ههچ ب نه
  ب بچم به ده. تی که راست ده ! سیروانسپاس :تیو پاشان . وه ک راما و بیری لکرده ژینۆ ماوه 

تیتان؟   یارمه بهئیدی . تم ناب وه تی ئه رفه ده) یانی به( چۆن سۆزی، ما وه موو شتک بگۆزمه ماشین هه
 .  خۆش تا ئواره الی ئوه

  وه م کارکردنه ه د کتر به  شانی یه کرد و سیروان و میترایش شان به  کاریان ده وه ئارز و چنوور پکه 
د   قه  و رۆژهم کات کرد ئه زیان ده وان حه ئه .رشت ده کتر هه اری خۆیان بۆ یهویند روونی ئه ردی ده ده
و بزار بوون   و شه  هاتنی ئواره له . بن وه تاکوو زۆرتر پکه  ،وستایه مان به  کات و زه  واته. ب واو نه ته

 . بوو دواوه چۆن جیایی به
ریکی کاری گران  ه خپارز ب  به  راکشا که وه  خۆه مانگ، سرنجی سیروانی به ووگیان و پاوهژنکی د 

 ناوت  و پرسیاریان لکرد ببووره و پاش س وه  پشه ڵ میترا چوونه گه له. سیروان ئارامی لبا .بوو
  ؟ چییه

  بۆ چی کارکتان بوو؟!  یه گۆتی ناوم تریفه 
  .ت پ بم نیا شتکه وێ ته مه  ده! خانم نا تریفه :سیروان 

  !ورم فه:   تریفه
ی هزی  ر هرشی دڕندانه  به  له ، و خۆ پاراستنه ۆ رۆژی ئاریکاریهم  ئه  که ش دیاره وه ئه: سیروان 

ک  کوو یه موو ب پارز وه م ناب هه ی ناکات، به ماندوی ست به ند مرۆڤ هه ر چه هه .ری رژیم داگیرکه
 و شتی تووکنیپ جا چۆن ئاوا خۆت ده . دووگیانن  که ت ئوه  تایبه به. ن  و گران بکهخت کاری سه
ی و کاری گران  توانیت کاری سووکتر بکه  ؟ تۆ دهتی ت زیان که که ناترسی مناه ؟تگری ده قورس هه

 ل گه  بۆ ئمه دانه
ر   سه  له نجه یان په .م ک بکه  خه  لهڵ دابینشم و چاوتا م؟ من ناتوانم به  گیان جا چیبکه کاکه : تریفه 
من  . موومانه ن هی هه شایی و شیوه . م شاره  دانیشتوانی ئه م لهکس که   تاکهمنیش  ئه. پکم ژنۆ هه ئه
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  یبینین گیانی خۆم و منایشم له  ده  که م مرۆڤانه  ئهوکو وێ منیش وه مه ده. م ل کهناتوانم خۆمی ل گ
 .م خت بکه  بهداکانی شتمانم و ئامانجهپناوی پاراستنی نی

ی  رده روه وسا باش په ندوروست بب، ئه ت ساق و ته و منداه  ئه تۆ تبکۆشه!  خانم بژی تریفه: میترا 
تکی   راژ و خزمه یه وه  ئه.ت که وتنی نیشتمانه  پاپشتی گۆڕانکاری و پشکه  داهاتودا بب به  له  که، بکه
کانت  ی هاوسیه رز راگرتنی وره باتی خۆت بۆ به وێ خه  لهان،کی خۆت ڕه  گه وه ڕیته  بگه باشتره .زن مه

 . بده پ درژه
  .جبھم  به  جوانه نه م دیمه  دم نای ئه  ببوورهگیان داده:  تریفه 
 ب  ده تیت ئمه  یارمه به. تت ب که ندروستی خۆت و کۆرپه  ته م ئاگات له به! زانی خۆت ده :سیروان 

 . جیان هشت کرد و بهوایان لما. ین بچین کار که
سالو زیالن  : وتی سیروان ئاوری داوه !و کاک سیروان کچک وتی سن،رمی کاردا بوو رماگه  گه له 

   هاتوی؟  مژه ی و له که  چده  ئره تۆ له  ئه!خانم
  یه ک هه یه وه ی ماموستایان کۆبوونه یانه   له ئواره . که موو خه و هه  و ئه کوو ئوه منیش وه : زیالن
 .ی شار روازه  ده ته رژیم هناویه  که ڕه م شه ری ئه گه رجی ئه مهلو و هه ،ۆم خی ئهۆ بار و د ت به باره سه
 .تینڕ  چاوهتچ  بیرت نه له.  ۆیهڕ یشی چواری پاش نیوه که کاته .بین ر بتوانن بین زۆر خۆشحال ده گه
وێ  مان ئه  ده ئمه! تیت زیالن خانم  یارمه به. تبینین وێ ده ، له باشه !پاس بۆ ئاگاداریتزۆر س: سیروان 

 . ماوه  نه  ئره چۆن ئیتر کارکمان له. ین بکهرز چرز و پا ته  وێ مه م تا له بچین بۆ خیابانی جامی جه
  .خۆش    الی ئوه تاکوو ئواره هه .هاتم تان ده  گه  منیش له بۆایه ندک کارم نه رهه گه ئه: زیالن 

 رگای خیابانی  م له ی جامی جه و جاده ره به  زیالن، ی پاش ماڵ ئاوایی له که ڤاه ر س هه  سیروان و هه
  .وتن ێ کهڕ  نزیکترین رگا بوو وه  که وه هویالپارک

  سک به ند که  چه .نریکی کار بوو  خه کیان دی که کی خه م کۆمه  جامی جه یشتنه مان گه کاتک ئه 
و   ڕه  پمه نج والوان به  گه کیش لهلوپ .بوون که راخی جاده ندنی خۆی قه که ریکی هه بۆلدیزر خه

ر  نگه کردنی سه بۆ چ که ر جاده  سه وه ن گواستهیا ک ده کرد، و کۆمه  دهلیسیان لپ ناز گۆنی و ته خاکه
  شانیان ل شل کرد و،وێ، ئه  هیشتن  گه مانیش که ئه. وژمنکانی د ستنی رگای هاتنی ماشینه یان به

  .کرد  کاریان دهیی خرا وێ به کی ئه ڵ خه گه له
. را بوومی میت ی خه  تاسه  لهروونی پ م ده به  الی بوو، ی له که ویسته شه خۆ وه ڕای ئه ره سیروان سه 
جار و بار . بینیت  ده وه  نزیکه  ئاسانی میترا له  وا به  کهت دوایین رۆژ ب نگه ۆ رهم  ئه ترسا که  ده وه له

ل  سه  بینینی تر و ته له کرد و، زی دهر ی باریک و بهو باژن بهری ی  سه،دا سرنجی جوانی میترای ده
 گۆخار   کوردیه هو کراس  نو ئه تی پرشنگداری میترا له  جوان بوو روومه نده بۆ سیروان چه. نابوو
یان  مو به کانی ئاسمانی ده ستره کوو ئه  وه،نگ ی سپی ره  گۆی وردیالنه  بوو له پ  که ،نگه ره
  . وه درۆشانه ده
م  له .ی کرد که وینه فنی ئهتی د یری روومه تر و پ سه. نا دا وره ردکی گه ر به  سه سیروان میترای له 

کانی و ولی  شه  که پ کۆمهوئامزی بگرێ و تر  کرد له زی ده حه. دا دا دی سیروان خراتر لده یه چرکه
پی  ر دوو له  نو هه ستی میترای نابووه ردوو ده  کاتکدا هه له . پشکوتی گۆباخی لوانی رامووس تازه
 ؟ فن و جوانتر کردووه تۆی د نده تت، چه ر روومه ی سه م تۆز و خۆه میترا تۆ نازانیت ئه :ستی وتی ده

نگی   ره  کهکانت  و برژانگهۆر بر  سه ت، له که  کرژه ی قژهنگ رویی ره  به پۆی ر شه ه س باری تۆز له
   دۆپه و ورده ئه.  وه بیر دنته  وهرزی هاوین ی وهسکتدا ژیانی نو دارستان ک چاوانی که ته  له لگۆراوه

تاو  ر تیشکی خۆره  به له مرواری ک وه ،ردت نی زه رده ۆمی سوور و گهر ک و وسه هی نو ت قه ئاره
وینداری سیروانی  رازی ئهنگی چنوور  ده...ستم  ره تپه  و دهتو  خۆشتم ده نده ئای چه.  وه هنشورد ده
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  بانگھشتی   بچین بۆ مای خۆشکی ئارز کهرن با وه!  کاک سیروان و میترا ببووره: تی وو اڕگۆ
  . ۆژهڕ کردوین بۆ خواردنی نیوه

کرد  تی ده برسیه  ماندویی و ستیان به وانیش هه ئه.  وه بووه ۆ خواردهڕ  پاش نیوهیو س هر کات به 
  .ن مابوو بیکه  ئیتر کارک نه وه ڕای ئه ره سه

ریکی کار و  ب پشۆدان خه  به وه رپیه  سه  تا ئستا به وه یانیه  کاتی چواری به سیروان و ئارز له 
 .ۆڕ  و ساندویجک نیوه  خواردووه یه ئامان شتایان لهدا نا یه م ماوه  له. بوون وه نهجوو

  ک و له یه پۆکه ر ته  سه وتن تاکوو له رکه ورازدا سه نکی هه کۆ ترک لهد م د سه قه یان بهر چوار هه 
  ئارز له .کرابوو راوستان ژووری ماشین چ وه ت بۆ هاتنه به تای  که ،وره کی ئاسنی گه یه روازه ئاستی ده

یری کرد   ژوورێ سه  بچته  که وه کردیه ، ستراوه به ونا دی نه کاتک پای پیه. ی دا که روازه نگی ده هز
تی خۆش هاتن ووی کرد و گ س وه دووره رله هه . وه پیریانهرو  به  دته ریکه خۆشکی شیرین خه

  . وه  ژووره رنه رمون وه فه! رچاوان سه
تی ئامشۆیان بوو  ر خزمایه  به م چنوور له کرد به رمی ده وێ شه  ئه هاته هم جاری بوو د که  یه میترا که  

 ناسیاوی  وێ و ببوون به  ئه  چووبووهند جار  چه وه  هۆی ئارزه  بهیشسیروان .ناسی کتریان ده و یه
  . ناساندن بوو نھا میترا پویستی به  ته.کتر یه
پشی  سیروان وه. ابووڕ گه رم هه  گههار سوور و ی به هکو گۆ ندن هشتا گۆنای میترا وهپاش ناسا 

 و  ت به راحه.   نییه هانگ خۆشکی ئارز ب!رمی ناوێ شه  گودا، سپایی پچاندی به ئه خۆی خست و به
  ؟م که  ده باشه ،  ئارامی بکه بهست  هه

 ! باشه:  میترا
چاویان مو ست و ده وێ ده له. کرابووا چتدیی  سترکی خی بازنه  ئه  که وره وشکی گه  نو حه هاتنه 
 :تی و شیرین  بهزئار . وه  ژووره وسا چوونه ئه .کاند کانیان ته رگه  بهر قژ و چل و رد و تۆزی سهۆش

  . یه م چاوی راستی ئمه  و هه  و دۆستی نزیکی کاک سیروانه میترا خانم هاوکالسی چنووره
. ر پۆی چاوانم  سه وی بهت میترا خان، پ تایبه به ،مرچاوان مووتان خۆش هاتن سه هه:  شیرین

 .رچ ن دانیشن با ماندویتان دهورم فه .کات رم نه کوو مای خۆیان بزانت و شه  وه هیوادارم ئره
 .بوو تری چوارگۆش دهیان سی م که ایی ژووری روونیشتنهپانت .بووکرا چ هیان نوێ و تاز که خانۆه  
 کی، چاره جوقه  الکش،کوو  وه ستکردی سنه  ده مافوری شی به که بنه .دان  و ئاوهها رووناک روه هه

رش  م فه رهه س تورنج و ماسی ده نگ، ره وفهک و بۆبۆڵ،وگ لی، میزا ئهوگ دووگرێ و تۆپی، ی جوقه
تی ی سروش ونه ،ندی کوردستانن رمه ری ژنانی هونه  شوازی هونه  که م مافورانه ئه .کرابوون
  .نخشاندو بوو  تدا نه، وه ریه اری هونهکجوان ڕی و په  ئه  بهیان که نیشتمانه

و  ئه یانی راخرابوو،ڕاو ژری سیروان و ه  له  که،م دا رهه  چوار میتری ماسی ده کی س له  قالییه له 
  له .خشاندو بوو پۆ نه و تان و   هیلمه  به شنه م چه یان به که  سروشتی زیده رانه ونکه  ته نیشکه ژن و که

 پ  که .ریان چنی بوو روبهو فراوی چیاکانی ده  ئاوی به  لهش پالوی پ شه کی دا زیه که ناڤینی مافوره
ی ژیان و مانی لپۆ  شه لهبوو ر  له  لوه،نگ نگاوره  ماسی ره ت له تایبه به . گیانداری ئاوژی بوو له

می  رهه  گوڵ و به  لهرزای پ شت و مه  ده،ندا چیاکا نجیره ی زه  و بازنه که ه نوانی زی له .سروشت
   که،ڕگا و گوڵ وه فر و له  به چیاکاندا کلیله له. ی مرۆڤ  ماڵ و کۆخ و وارگه ڵ به بژیوی ژیان تکه

رزا  شت و مه ن دهپشتی چیاکا. ران نی داگیرکهر هرش و تا  به  له ،ن کورد بوویل  پاپشتی گه میشه هه
 ، رانه ونکه  ته نده رمه و هونه ئه .مۆ سته رانی کوی و ده به ی گیانله وه ره  ئاو،  لهرۆباری پچۆم و 
  ی سروشتی خۆمخانه سته ره  که  بهن زو و به وپۆی ده تان یان به که ۆیان بۆ نیشتمانهویستی خ خۆشه

 دیدکی   بهاننژی  ره م هونه رنجی ئهکان س وانیه ندازیارانی شاره  ئه رۆژکر گه ئه.  وه نگکراو رازاندوته ره
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کوو  موو چاوک وه م هه به .ی کوردستان وه دان کردنه وه بۆ ئا،بن فر ده زۆر شتی ل ن،  بدهری هونه
 . اندنی نییهر ئاف ی هونه ک کارامه یه نجه پهر   و ههتک نابین یه
ستو   دهستوری  ئه کان به پشتییه .ن دانابووپشتیا ، وه  پادانهش بۆ که کانی ژووره وری دیواره ورانده ده
. م بوون رهه خشی ماسیده  نه موویان له هه. ترک چکرا بوونتر و درژایی مک و پانایی نیو م یه نجه په

ر  هه .  هاویندا فنکه رم و له  زستاندا گه  له که.  ئاوی ئاخنرابوون نمه شی گه  کۆه کانیش له نوی پشتییه
نگی  کرد و ره ده  ماندویی نه ستی به ک هه یه مرۆڤیش پاش ماوه .رم و خۆشن دانیش نهها بۆ پا وه

 .کرد ده نگ نه کانیش پشتی ره هرسپیاوی دیوا
  دیار بوو، وه ڵ پیهرکی نو ماڵ و منا  هشتا ماندویی کار و ئه  که وه ڕای ئه ره  سه وه  بزه شیرینیش به

 و  پاش هنانی میوه . وه سووڕایه ب پشوودان ده کانیدا به ی موانهور و پشت  ده  به هووپ کوو په وه
  .من  چ نه ی نیوه که  تا کاره بۆ ژووری چشت لنان وه ایهڕ وسا گه ئه. چای هنا ،ی سارد وه خواردنه

تی شیرین خانم و ،گرت و چوو بۆ الی شیرین ی هه که پیاله ی، که ی چاییه وه سیروان پاش خواردنه 
 . من ئارزم تیت بدم وا بزانه ستم ب پم ب با یارمه  ده م چ کارک له که ز ده  حه،ب خۆک هب
مم ر و گه  ئه. یه ر ئارز هه سه  ند پرسیارکم له نیا چه ته.  ماوه هیچ کارکم نه! سپاس !نا: شیرین 
  م؟  تاکوو پرسیارت لبکه وه یته ده ده

  ! بژه  تکایه ورم فه : سیروان
  وه که  یه یان به کورتی دانه به ش ناسازیان، وه  پکه.بوو جاران ئارز و چنوور هیچ نوانکیان نه:  شیرین
م  که ه دز م حه  به ،ند زۆرم پخۆشه ر چه هه. نم ئستا زۆر کۆک  به.ڕ بوون ریکی شه ر خه ا و ههناکۆی

 ؟ بزانم چ باسه
ن و جۆرکیتر  وره  ئستا گه.اڵ بووندوان من  ئه مه و ده هتی شیرین خانم ئونی و  سیروان پکه 

  مه  ئه نگه ره.  مان زۆر ناسک و کورته کات و زه . م باش گوم لبگره شتکت پ ده . وه نه که بیرده
بینین کتر ده  یه  کهتدواجار ب. ومه م هه  لهتمرۆڤ نازان کی دیکه رجهدا تاو ش دزی برات  .ت چ پئار

  وه  هاوین پکه  که وه  ساقبووه وه ر ئه  سه ردووکیان له کترن، هه وینداری یه ک چنووردا شت و ئه  ته هل
نیا  ته. کترین یدای یه وان شه  ئه و نیوکه ی ساڵ ماوه .واوبوونی خوندنی چنوور  پاش ته،ن ند بکه ماوه زه

 باسی  وه م بژی بۆ ئارز الی منه ناکهز  حه .زانین وان ده ویستی ئه  رازی خۆشه من و میترا به
ڤای نزیک ج   زۆر کاتدا هه له .ی  خۆی پرسیار بکه توانی دوایی له ده ،  نییه وه ئستا کاتی ئه.  دووهکر نه

 .تزانی ش تۆ بۆ خۆت باش ده وه ئه.  ماه ندامانی بنه  ئه  له رتره و رازدا متمانه
  تیشکی خۆشی له .و پ کرد م پ و ئه ندک ئه هه .زانی چیبکات هید  خۆشیدا نه  کاتکدا شیرین له له 

.  وه رێ و تر ماچیان بکاته ئامز بگ ر دووکیان له ات و ههۆویستی ب . وه شایه گه ت و چاوانیدا ده روومه
  نه همنا  زۆر بهتب ، ده ستیاره رمن و هه  شه چۆن چنوور فره ! ر خۆبه  سه له: م سیروان پگۆت به

گنا لت  ئه . ئارامی پیروزبایی پ ب وسا به  ئه وه  نزیک بکه ک ئاخفتن و وتو وژ خۆتی له یه پاش ماوه
 ئارزت بۆ بانگ ،و دیو  ئه چمه  من ده ئسته. د و ژیری خۆت ستی خره  ده م به ده ش ده وه ئه. بم زیز ده

 . پم گۆتوییزانی و  وا تۆیش ده نم که گه م، و چنووریش تده که ده
 ئارز ئستا :تو ئارزی  رخۆ به  سه نی و بهڤا نو ژووری دانیشتن بۆ الی هه  وه سیروان هاته  

  .تی تی خۆشکت بده  یارمه  که ی تۆیه نۆره
با ! نا : سیروان. م ده تی شیرین خانم ده چم یارمه من ده  دانیشن ئه رپ و وتی ئوه ستا سه چنوور هه 

ز بچگات ی تۆیش ده  پاشان نۆره تۆیه  ۆن من کارم به چت،ئار.  
   بزانه کچ گۆێ بگره :تیو چنوور کرد و  سیروان رووی له جھشت، وانی به ی ئارز ئه وه دوای ئه 
 .چۆن ناوی تۆی داناخست ؟ وه  دی شیریندا جگای خۆتت باش کردوته زانیت له هیچ ده .م چی ده

چنوور مات و  .وینداریتان  نوانی تۆ و ئارز و رازی ئه ت لهوکم پگموو شت  من هه یه وه ی ئه که راسته
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رمی نو چاوانی  قی شه ی ئاره دۆپه ا،ڕ گه ی ئاگر سوور هه بسهکوو  شی وه تی گه روومه. نگ بوو بده
شدا  ی ره تۆی برژانگ کانی له  جوانه  شینه چاوه . وه دایه ی گوڵ تیشکی ده ڕه ر په ونمی سه ک شه وه
یروان بریا کاک س :تیو سۆز گنگکی پ  ده  به.باخ پشکوت کوو ولی گوه کانی وه  ئاه ھنا و وه هه

 .دی نازانم بم چیی، ئ کردبایه باست نه
  رککه وینداریش ئه ئه. ت نوانتان ئاشکرا بتب  دهتر رۆژک ب  هه که ،  که و راستی س را وه ئه: میترا  
کترین  تۆانن ئامشوی یه  ده وه تیه  هۆی خزمایه  به یه ختت هه  تۆ شانس و به باشه. ناگرێ ا هه حاش که
  .یشتنتان ک گه  یه ر رگای به  سه نه ردووالتان رخ ناخه  ماباتی هه  که من الم سووره .ن بکه
 دوو، س مانگی تر  وه هئ ن؟ ند بکه ماوه  زه وه  هاوین پکه وتون که که  رک نه وه ر ئه  سه ر له گه  مه

 .  و کاتیش زۆر ناسکه نگه ر دره ت ئستاش هه نانه  ته،ن  رگای بۆ خۆش بکهتب ده.  هاوینه
 ئارامی  ستی راستی به  ده پی نابوو و به ستی چه پی ده  نوانی له ستی میترای له  کاتکدا ده سیروان له 
ک ناتوانین  ب یه م و زین به کوو مه ر وه من و میترا هه: تیوو کانی میترای دا   وته ی به ژه در،یییو ده

ست و   ههوکو به ، وین تاوان نییه ئه . وه نه که ش وا بیر ده قینه وینداری راسته موو ئه ها هه وهر  هه.بژین
  ی که وه ئه . وه اتهک ڵ جیا ده  ئاژه  مرۆڤ له  که وینه ئه.  تیه ی مرۆڤایه که هاوکات کۆه . کی پیرۆزه یه وه کرده
  موو جیھان به وێ هه یه سووت و ده روونی خۆیدا ده ق و قینی ده خی ره  نو دۆزه وین تناگات له  ئه له
  خان کهزانم چنوور ده .ڵ  سۆفی مشک پوچه  وشکه یان بیانکا به . بسووتن وه ررونی خۆیه خۆشی ده نه
ت   تایبه م به  تۆ و کچانی تری جیھانی سھه بۆیه . وه خواته  ئاو ده وه  کویه  له رمه  و شه م روویه م که ئه

و  ئه .گۆڕت یش ده کردنی کۆمه رده روه ی په شوه ، هاب و نریتدا زار د  سه ن به ئایی ک که گایه کۆمه
 هۆی   به بووه   که .مانه گاکه پنراوی کۆمه ردا سه سه ۆی بهڕ نگی پاشه رهه ستۆی  فه  ئه  به سوچ و تاوانه

 ژنان بۆ  ب ئوه ده. نگ و ماف خوراو بن بده. ن ورن داخوازی دیان باس بکه  ژنان نه  که وه ئه
س و کارتان  ستی که  ده نووستان به ێ چارهڕ چاوه ن، بات بکه وای خۆتان خه مافی رهست هنانی  ده وه
!  گیان تۆ داده .دا بنن  مافی ئوه  پنادا دان بهیان تی رگه یه  کۆمهریتی ئایین ۆن داب و نهچ .ن که نه

روونت  رخۆ و ئارام راز و خوازی ده  سه له. رمان ناکات ردک ده هیچ ده... ، چی بم نازانم، رووم نییه
 .ڕاندیۆس ترسا د ر که ، چۆنکو هه ترسه هد م قه.  باسکه

  .ت ل نادر په ست چه کده  یه م به م به که ت ده قسه به ! باشه :وورچن 
 و گوێ تنگی ب  تاکوو ده بۆیه. تنگی نای  دهت لبدر په ست چه کده  یه ر به گه م ئه منیش ده: سیروان 

  ئوه. نگ ست و هاو ده  هاو ده ش بن و ببن به ستکی دیکه ند ده ب چه ڕ بکات ده ستان که ره په کۆنه
بات بۆ گۆڕان   خه  که  نییه وه ئه .ین که  پشتیوانیتان لده ه شانی ئو ش شان به بگرن ئمه نگاوک هه هه
ختدا  کی سه  چیایه نجیره  ئاستی زه  له وانکن که ژه ک که وه .نیا نین هت)  ئوه( تۆ   که ش بزانه وه ئه .ین که ده

.  وه بیستنه ۆتان دهنگی خ ی ده ه رزتر زایه نگکی به  ده یان جار به ن ده ر بتو هاوار بکه گه  ئه.راوستاون
 هاوار بکات تاکوو تب س ده مکه که س یه به ، یه  ئاماده میشه  هه  که یه تهخ  چیا سه نجیره و زه  ژیان ئه واته
  . بن وه یهر هاوا وانیش به ئه
 هاو بیر و  کوو ئوه س وه موو که ند خۆش بوو هه چه ، وه نه که ک بیر ده ک یه رز وهتۆ و ئا: چنوور 

  . ان بوایهڕام
ر کۆماری ئیسالمی ئران لمان  گه  ئه .وه نه که  وا بیر ده م شاره کی ئه ی خه چنوور گیان زۆربه: سیروان 
  .رێ گه
  وه  دنهک کوو یه  وه وه خۆ و خده  باری هات و چوو، ک له س یان کۆڕ و کۆمه ند که ندک جار چه  هه
م   هز کردنی ئه جا بۆ به.  وه  زۆر نزیک ببنه وه توانن پکه  ده هۆلم پ ئه. دنر وشت ده هڕ هاو واته

ک   یه بن به ک ربازیان بت ده موویان یه  هه ه م کۆڕ و کۆمه ر ئه گه ئه .  ربازک پویسته تیه دۆستایه
. ن که  ژان ده ست به موویان هه ه هت،کیان ئش و ژانی ب یه. دا سته ند جه  چه ک مشک له گیان و یه
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ک رامانین  نی یه ش زۆرمان خاوه ئمه .ستن ربه  شاد و سه وه وه  شادی ئه موویان به  ههتکیان شاد ب یه
  . که کوو یه  وه نه شیما مان به وه ئاکار و کرده.  وه ینه که ک بیر ده کوو یه  وه بۆیه

  تۆ رات چییه: تیورد و  میترا ک وسا رووی له ئه.  بۆ الی ئارز و شیرینت چنوور بچ  که  من پم باشه
  بچ یان نا ؟ 

یشت و ۆت لنان رو ژووری چش ره رپ و به ستا سه چنوور هه .ت بچ  که منیش وام پ باشه: میترا  
نیا بن   ته  بهک سات  که،ند میترا و سیروان زۆریان پ خۆش بوو ر چه هه.  جھشت نھا به  ته مانی به ئه

 .رژن کتر هه بۆ یهوینداری خۆیان  ردی ئه تا ده
  تۆانم به ت و ئیتر نهست پبکا ڕ ده  شه رانم که  من زۆر نیگه!سیروان گیان:  وتی وه که رانیه  نیگه میترا به  

ر و گرتمان رژیم  گه  یان ئه، زوانم الڵ بکوژری ترسم که  ده نده  چه  که وه ڕای ئه ره سه! بینمئاسانی بت
وسا من  ئه .تبی دای چیاکان ده وه  و هه وه  نو شاردا بمنیته  ناتوانیت لهوسا تۆ ئیتر ئه شار داگیر بکا،

ز   حه بۆیه. تق  مشکم بته ریکه کداریم چی لدێ؟ خه مه وینداری و ئه ؟ ئهب تۆ بژیم م؟ چۆن به چیبکه
کانت  ره خونبه همار وتی خونی نو ده ی دڵ و ره نگی خورپه  ده  که وه  لت نزیک ببمه نده وه م ئه که ده

  .م ستی پبکه وم و هه بژنه
رانتری  یگهخۆی ن  هی سرنجی چاوانی له. تیسما بوو  نو چاوانیدا قه سرین له کانی ئه  میترا پاش قسه
  کانی بوو به سرینه ی ئه دۆپه.  وه  ماچی کرده ئامزی گرت و تر و پ رمی له گه   به پ سیروانی دا و له

 . وه باخ شۆڕ ببووه ری گوه گوپه  ر گۆنای سوور و ناسکتر له  سه خوڕ بهخوڕ رم و فرمسکی گه
کانی چاوانی میترا  رمه  گه  فرمسکه ستی به  هه سیروان که .  پاڕاو کردشیتی سیروانی  رومهت نانه ته

ز  حهمن  !م که ویسته  خۆشه،ی میترا ئه :تیور گۆنا و چاوانی میترای سی و  گۆرج فرمسکی سه کرد،
 خۆشتم  نده  چه زانیت که تۆ خۆت ده.  فرمسک ببینم  لهت سوور و پ سک و جوانه  که  چاوهو م ئه ناکه
   بۆ من له که.  ببینم میشه  هه وه نه خه رده زه  تاویت به شی هه تی گه  روومه  که  پمخۆشه نده چه !تو ده
 دوایی ، و رایمووسی وه کانی وشک کرده شه  گه ر کۆمه  سه دوباره . نکی سروشت جوانتره موو دیمه هه
 بینم،  نه وه  فرمسکه ت به  جونانه و چاوه  ئیتر ئه مانم پبدهی په! م که گیانه: تیویری چاوانی کرد و  سه
 ؟م که  گیانه باشه .تب ت نه  ئاڵ و درفنه و لوه ر ئه  سه  به ی هن خه رده  زه  له جگه

  .لنی دا ر به  سه س به  به ،وه م بداته زمان و یتوانی به یل بوو نه که و پ هشتا دی  میترا که  
   بۆ من و تۆ؟ ۆ چ رۆژکهم زانیت ئه ده:  سیروان

ۆ م پارێ ئه.  یادی خۆشێر ئه: تیو گ وه  بزه سپایی به  ئه  بوو بهنگی نووسا  کاتکدا هشتا میترا ده  له
  ئای له . خۆش بوو نده  چه ک ساه ی یه م ماوه ئه. ستی پکرد نداریمان دهوی  ئاشنا بووین ئه وه  پکه ئمه
ستی خۆدی   ده نووسی مرۆڤیش له ت چاره نانه ته. تگۆر موو شتک ده  و هه ره  ماورانکه ڕ که شه

 .ترازن ته مرۆڤ ده
زاران  و هه ، ریه ده ربه یی و ده تاراوه ، ڕ هۆی کۆشتن و ماورانیه  شهم که زانم گیانه ده: یروانس 
ندی  وه رژه ڕخواز نین چۆن به شه ، وساوه ست و چه دهی بنل ک گه  وه  ئمه بۆیه .ختی و هۆکاریتر وبه به

ت و  سته دهندی  وه رژه بۆ پاراستنی به ، ڕخوازه  شه  که ره رکوتگه ر و سه  داگیرکه وه ئه . ی تدا نییه ئمه
وان بۆ راگرتنی  ئه . مانی هزی کار وه وسانه ها چه روه  و هه شتمانی ئمهن کردنی کان و سامانی نیتا
  نگ، هیوادارم که  جه ب به  نه مجاره ر ئه گه ئه .ژننن خون ب یان ئاماده  مرۆڤانه بهتی دژ  سته ده
   به  تۆ درژه هکا ک  دهز بابت حه.  وه وینداریمان ببینینه ردی ئه ک بۆ ده یه ب من و تۆ رگا چاره ده .تب نه

 تڕ من چاوه ئه .  زۆریشم پ خۆشه وانه  پچه  نیم به وه منیش دژی ئه  ئه زۆر باشه. ی ده خوندن به
  .بم ده
  بم و به ت دهڕ ر چاوه ر زیندو بمنم هه گه.  ساته ستی کاره  ده نووس به چارهڕ ئیتر   شه ر بوو به گه ئه 
 ! یه رن خواردن ئاماده تی وهو ئارز هاتو گ پ له .کدارم مه وینی خۆم ئه ئه
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ستان و  هه...بوو واو نه کامان ته ش قسه مجاره تیان ئهو  وه کتریان کردو پکه یری یه هسیروان و میترا س 
 ،ی باش  وره  بیر ب که ت له وه ئه : میترای وت دا سیروان به  رگه  له، چوون بۆ ژووری خواردن وه پکه

 .کات ژ دهڕ زون و ساوینمان ۆڕی ئهبرینی ناس
کوو  چنوور وه .وتی شیرین و چنووری دا سو که سیروان سرنجی هه ، ژووری خواردن  هاتنه که

  کانی شیرین ببوو به شه  ره دوو چاوه .چوو هات و ده رامان ده رامان خه  خه،مامزی کوی ئاسکه
و وک ر وه رز هه بهی با ه چنووری باریکه .ووری چن بابژنو ینگ  و مات و مه  تاسه  لهرنجی پ هس

یی   سۆرمه  کوردیه کراسه .شنیا  ده وه م کاره  ده کانی چیاکانی شاهۆ به رده  به گوی چنووری نو تاشه
 گوت،ت  هیدا دژنۆ و با  بهکی هی وه ر جووالنه  هه له.   گوی سوور و وردیالنه ر بوو له پ ی که که نگه ره

 شۆر و  قژه  گرێ دابوو، وه ر شانیه  سه ی بهکان لفکه .  و گوباران کراوه پۆی ئاوه شه زریای پ
ون و   نوانی ئاسمانی ببن و زریای ب سنووری خه  لهششیرینی .رشانیدا بستوبوو  سه ی به که خاوه
و   ئه.وینی چاوانی چنووردا نوقم ببو گۆمی ش شی شیرین له چاوانی ره. ودا خۆی ون کردوبوووئار

 . بووکردو  نهییری سهۆ ڕو  چاوی ئه  هیچ کاتک بهم  به.یبوووپش دی هم زاران جار له  هه ی که چنووره
تان  که  بیجاره فته ری شیرین خانم تورشی هه ئه: تیوکاند و گ ه کانی راچه ونه و خه ن سیروان شیرینی له

  ندک بنم؟  هه ، تا کویه له
اری بیج فته  هه  لهی پ  چوو دوو پیاله ویه... له...ئا...ئا :  وتیتستاب و هه  خه له  کوو تازه  شیرین وه
  . بیرم چوو بوو تی ببوورن لهو  وه نه ردخه  زه هنا و به

 بیری  نده وه ، ئه سپیوه  چه وه  دته ی خۆمان ب باش به قسه!  بیرت چوو زانم بۆ له ده... ئا : سیروان 
دا رووی له  کاتهم له . وه که مهل ز؟ ز کرد و وتی وانییه ئارئار   
 ۆ،ڕ  پاشنیوه  واته رۆژه نی نیمهپاش خوارد ! ستت چییه به نازانم مه :تیوم ئارز خۆی ل گل کردو گ  به

ب  ده . ناب م شیرین سوندی خوارد که به کاندا، وریه  ششتنی ده ن له تی شیرین بده ویستیان یارمه
 .نیشم منیش چاییتان بۆ دنم و دم بۆ التان داده  ئه وه سنه حه و دیوو به  ئه  بچنه ئوه

 زانیم ئارز و چنوور   که وه  کاتهو له :تیوکانی و   الی موانه وه  هاته هو  چاییه  لهکی پ هی سینی شیرین به 
ی  قوو  دڵ له  بهپ .وی ناگرێ  و پم زه  خۆشیدا خۆمم ون کردوه  له،وێ کتریان خۆش ده یه
 و   خۆم ئاماده  ئستاوه ر له هه .خوازم وتنیان بۆ ده رکه م و هیوای سه  پیرۆزبایان پده وه روونمه ده
 .رزکی تر ر وه  ب یان هه م هاوینه  ئه یان که که نده ماوه م بۆ رۆژی زه که یار ده ته
تاوی نو  ولی تیشکی هه ه نو ترمنی هقی ساردی ش  ئاره رده مه ،ابووڕ گه چنوور گۆنای سوور هه 
نگ  ب ده به .یسی ی ده که  و سۆرانیه  لفکه خرا و زوو زوو به . وه دایه رچ ده ی په که کانی ژووره ره نجه په

   لهپۆی زریای پ  نو شه لهئارزیش  .ی ژری بی بوو که می مافوره رهه خشی ماسیده  نه چاوی له
ری  سه رنووس، ڕ و نادیاری و ونی چاه پۆی شه قامچی شه .کرد نی ده  و ئاڤژه له  مهکانیدا ونه باگژی خه

ڕ  کانی شه ڕای زیانه ره سه . ڕ بزاره  شه  له نده  چه کرا که ست پده تیدا هه تی روومه  رواله له .زاندو بوو ته
س  ڕدا که  شه  له هزانی ک  دهی وه ئه. وینداریدا ر رگای ژینی خۆشی و ئه  سه زانی له کی دهپ کۆس به

  .ترنۆویش بید  ئه نگه ره، وه نایباته
  ! یشتنهۆیان کاتی رڕهاو :تیواندا زاڵ بوو شکاندی و گموو ر هه  سه  به  کهی نگیه بدهو  ئه سیروان 

  .م  بکهدا گه  یان له  کایهمک   که  که وه هاتنه کان نه  مناه داده :ئارز 
  ی چیتانه له  په ئوه . وه ڕنه  تاوکی تر بگه یه وانه له .باوکیاندا چووگن بۆ مای باپیریانڵ   گه له : شیرین

 .بین  دهڵانیشن بۆ خواردنی شو، زۆر خۆشحاد
ب   ده کارمان زۆره :تیو  وه یانییهڕتی هاو رایه  نونه د و ئارز به شیرین کر کان سپاسیان له موانه 

 .دان ب پاس ماتان ئاوهس.  وه بچین بۆ کۆبوونه
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نج، ژن و پیاو و   پیر و گه به ، ک  خه  له ه و جمکوت پ کرد کهیریان  ی ماموستایان سه  یانه یشتنه  گه که 
ر   سه  له که وه ری کۆبوونه وهه ناورۆک و جه .کانی نو شار  رامیاریه رانی هزه  نونه سک له ند که چه

 چۆن   که وه  ساق بوونه وه ر ئه  سه وژی درژ لهکی وتو یه ش ماوهپا .بارودۆخی هرشی دوژمن بوو
زاران مرۆڤی کورد   خونی هه  به  که م دیمۆکراسیه ئه .ر  هرشی سپای داگیرکه شار ببارزن له

شی  تی ره سته  ده ن بهی ده کرێ رێ نه  ده بۆمان و جگایه تا ئه .ب بیپارزین  ده ستمان هناوه ده وه
 .ر نی رژیمی داگیرکه ریمهه ئه
ی  ر لۆتکه  سه ویست له یه ی خۆرئاوا دهڕ په رده  تیشکی زه  تازه که وه هواو بوونی کۆبوون پاش ته 

  وتن تاکوو له رێ که و نو شار وه هر نی بهڤا سیروان و هه.  بکات شاری سنه  رێ مائاوایی له شیشه
س  به . ی گواستو بووه که لی نو دووکانه لوپه موو که نۆ ههژی. ئاستی دووکانی ژینۆی هاوریان راوستان

  .کرد ێ سیروانی دهڕ چاوه
 بۆ الیان  وه ره  ده هاته خرا  وه هی سیروان که وانه رخه  ئه گوه پکه  چه یانی دی، بهڕ سیروان و هاو که 

  .ت که  سپارده مه  ئه، کاک سیروانورم فه: تیوو و لپرسین گپاش س
  .ت کردمڕ  چاوه ببووره ، وه  دووکاندا ماویته  له وه نهی مهۆ   به سپاس کاک ژینۆ وا دیاره :نسیروا 

  راستی شتکم له موو شتکی، تۆ شایانی هه . مه م هشتا که  بکه ر کارک بۆ ئوه من هه !نا :  ژینۆ
 . ما وه مهچ م و ده خه ی داده رگاکه  ده وه ئه. م  خۆکتان بکه  که ماوه دووکاندا نه

ند  ی چه وه پاش ئه. وتن هێ کڕ کی چوارباخ وه ڕه و گه هر  کرد به ژینۆ سیروان و هاوریانی مائاوایان له 
  پکه م چه م ئه که ویسته خۆشه : میترا کرد و گۆتی  سیروان رووی له وه وتنه  ژینۆ دوور که ترێ لهد م سه
 گوی  که ، وانه رخه  ئه م داره  ژر ئه وینداریمان له ن و ئه یادی رۆژی ئاشنا بوو  به وانه رخه  ئه گوه
  .ت دت ب  هیوام به به. م که شت ده  پشکه ر دووکمانه تی هه تابه

 سپاس .ی که  دهڵ و منی پ خۆشحا وه یته  هخ هبیر د وهمان   گرنگانه و رۆژه  ئه  ئای سیروان تۆ:میترا 
  .تورۆزباییان پگئارز و چنووریش پی !زاران سپاس هه
 کرد و مائاوای  وانه نیان رهکا روازی ماه ر ده  چوارباخ میترا و چنووریان تاکوو به یشتنه  گه که 

کان  له ر کزنگی چرای دار ته ژ ر سیرواندا له گه دوایی ئارز له .کانیان کرد ویسته  خۆشه دیان له نابه
 . بۆمای سیرواننن چوو کۆ ن بهکۆ
ی با   ئره  له  که،  بکهت ئاگادار که ماه  بنهورم تی فهوستی ئارز و   ده ی دا به که فۆنه له ن تهسیروا 

 .بن ێ نهڕ  و چاوه وه منته  سیرواندا ده مای و له و شه  ئه  که وه ئارز دایکی ئاگادار کرده. بن نت نهرا نیگه
نگ و باسی   ده وه  شونکه شکۆ له گۆڕا به  دهی پسا پسا که پۆی رادیوه پاش خواردنی شو سیروان شه

نی و  کانی خومه وته .دا ڕیان لده شی شهر و ما نده موو پروپاگه کانی ئران هه رادیوه . ببیسن تازه
   کافر، دژ به کی کوردیان کردوبوو به خه.  وه کرده و ده بی کورد وساوه ی چهل  گه بهدریان دژ  نیسه به

 پسا  کهدر  نی سه رکۆمار به رمانی سه نی و فه رمانی جھادی خومه فه... الیانی تاران می مهئینقالبی ئیسال
  ".ن  که رکوت ده اکوو کوردستان سه ت وه نه که کانتان مه تانی پوتینه  قه"ت وپسا دیانگ
دی ن وه رژه  بهچون .ن گوێ گادا نوستب  لهی وه ک ئه  وه، گلی ، خۆیان دا بوو لهکانی جیھانیش  رادیوه

ماندویی پۆی چاوانی ئارز و سیروانی  .م لکراوی کورد لی سته  گه بۆ گرنگبوو نهئابووری خۆیان 
 خورپدا   ده ند له ر چه ، ههشیان کرد و کاره ون و ئه  بخه  باش زانی که وایان به. قورس کردو بوو

  .بوون
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 2شی به                              

ی 21 .ر رینه ئافه) زدا مه هوره ئه(زد   ئورمه رۆژی.ی کوردی2680نیوکی گ ی یه)ۆژمانگ( هم دووشه 
                                                1980ئاپریلی 

_____________________________________________________ 
ستاند و  و هه  خه زی لهسیروان و ئار . ما وه ته ها  بنکه  ئارام لهخیرا ،یانی بهر ی به  کازیوه پش  له  
 تاکوو   درژایی گرزه به .  هرشیان هناوه وه م شاره  چه رکانی رژیم له  داگیرکه و هزه مشه ئه: تیوگ

موو   هه له . یه ی هه رم و درژه ڕ گه تا ئستا شه . پشیان پ گرتون رگه ک و پشمه رز خه چۆمی باوه
ڕ   توشی شه  که ی هو گۆندان کی ئه  و خه رگه پشمهتی  رگیری و یارمه چن بۆ به ک ده  خه وه هکان بنکه
ئستا  .رزاکانیان وی و مه  نو زه وه ته رداوه یان به که رز ئاوی چۆمه کی دێ باوه ها خه روه هه. بوون
ند تریلی  خ چهقش نزیکی  له .ونقی ڕگ چه  و ههڕ قو ر له کانی سپای داگیرکه شینه ما شکی زۆری له به
 نو  وت گیراون و هناویانه ست که ده نزین وه ک تانگکرکی به  ته  لهل لوپه نی و که مه ی خوارده سه ره که

  .شار
 خۆمان  سکین که ند که  چه ئستا ئمه. وتتان بۆ بم ستکه ڕ و ده ی شهوا  هه هاتوم که  نه وه من بۆ ئه 
رن  وه ، ش پتان خۆشه ر ئوه گه ئه . هرشی سپای دوژمن رگیری له تی و به چین بۆ یارمه ب یار کردوه ته

یشتن ۆکی خۆمان بۆ ر ڕه ی گه ر بنکه به   له  کاتژمرک ئمه که پاش چاره .می شخ  بچین بۆ چه وه با پکه
 . وه بینه کۆ ده

مان ڕ  چاوه ئوه وێ، ین و خرا دن بۆ ئه که یار ده ش خۆمان ته ئمه!  ئارام گیان زۆر باشه: سیروان 
  .بن

  وه ڕایه  گه وه یه که خته ک و ره  چه ئارام به .ماندا بنل گه ش له کرد ئوه هزیان د موویان حه  هه  باشه: ئارام
  . بۆ بنکه

 کاتژمرک ی یھنم ماوه تاکوو بچم و ب  که ، مای خۆمانه م له که که م چه بکهمن چی ، سیروانرێ ئه :ئارز 
  .ریکن بچن  خه له  په ش وا به ئوه. تخاین ده

  .م ده  پت ده یه  مادا هه کی زدم له من چه ئه .موو رگا ببی و هه  ئه که  ،کت بۆ چیه جا تۆ چه : سیروان
  ! زۆر سپاس :ئارز 
کانیان  که  چه له  په هگۆرج و ب .ویستنی پ مه قه  تهل  گه کی بۆ خۆی و ئارز هنا له سیروان خرا چه 
وان خۆیان گۆرج  دا تا ئه یه و ماوه له . دانیشن تا ناشتا بخون بوو که یان نه وه ی ئه ست ئیتر ماوه به

  ی له وه نی و خواردنه مه کی خوارده یه ره وه  ئامدیا خانم دایکی سیروان خرا تۆشه، وه کرده
رن تاکوو برسی  ڵ خۆتان به  گه ش له وه کانم ئه رۆه :تیوگ کۆیدا و  دای به و نا ی سیروان که پشتیه کۆه

زدان  کانم یه هوڕۆن کب ده . نجه  زۆر گه  ئارام که ت له کتر و خۆتان ب تابه یه ئاگاتان له .ب و تینوتان نه
 .یشتۆکیاندا ر  ته  له روازه ر ده  بهئامدیا خانم تا. تناتان ب پشت و په

تایی  ره ی سهنگش پر رمگ و یوسۆسیاوه چه ی شاخه هرلۆتک  سه یان له ربه ی به  کازیوهرووناکی  تازه 
 کانیش ستره ئه .تاراند وی ده هدی هدی تارمایی شه .شاند وه  راده ی سنه ستره  ئه ئاسمانی پ خۆی له

نگی  ره .پرووزان هد کتر هه دوای یه ک له ڕی یه په نگیان ده یان ره ربه  بهزینیر رووناکی تیشکی   به له
 .خشاند نه نگی ده یی ره زه و فیره ره یی ئاسمانی به شینی سۆرمه

بی  شیان ده ره کانی کوچکه  و کوه پۆکه ری ته مه وراز و نشیوی دۆڵ و که  هه نجه  الو و گه ه م کۆمه ئه 
ی چیاکانی  لۆتکهرزایی و  رخۆ به سه رووناکی هدی و به . وه بوونه م شخ نزیک ده و چه هر و به
تاو   گۆرانی راز و نیازی خۆیان بۆ هه تاهات  ده و نه ی که هل و قاسپ نگی مه مرۆ ده ئیدی ئه . وه ئاخنیه ده
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نگی  ئاهه. ڕ کردوبوو شتی کهو گوێ سر ناسه ک و قه ی چه و قرچهنگی ئاژین بوونی تۆپ  ده. بچرن
وبۆ و  شی شهۆبۆنی خ بۆنی بارووت، .ووک نا ئاسایی بل  گه ند که ژه ری ده مه مگینی چه خه
ئیتر ئاسک و  .وتی خۆی بوو  ره ۆ زۆر نامۆ لهم شتی ئهوسر. ی دامرکاندو بوو کانی دیکه هکوی گوه

  ی شوان ببوو به ی ران و دووکه وه  چۆڵ کردو بوو، و ره رگه یان بۆ پشمه مامزی چیاکان جگه
 .نگی دوژمن ی جه سه ره ی کهی سووتان وانی تانگ و تۆپ و دووکه کاره
م  ی نوانی شار و چه ر که  ئاسۆی سه یشتنه ک رپوان گه یه نی سیروان پاش ماوهڤا وانی هه کاره
 . وه دروشانه  ده ستره  ئهکوو سینگی ئاسمانی پ  نو شار وهکانی له ۆپی  دارتههشتا تیشکی گ .شخ
و  هر هنا به ێ دهڕر ر پرچی گژ و گیای النساری سه هسونمی   شه وه  چۆمه له ی فنکی شیبا، شنه

روخوار  موو سه شیان هه زین رگاکه و چۆم دابه هر  بهل گهڕکو .اوی ربوارانی رێ ئازادیق تی ئاره روومه
 .و نشیو بوو

! هاوریان :تیو گویان ل ب نیڤا  گشت هه رز که  بهینگ  ده  بهنتر بوو مه  ته موویان به  هه  له وارام که 
اوین و زستان  ه من به ئه! باتمان ین ئاو ده ر لده  گه ه بۆوار ئب به.   ئاوی زۆره مه م چه ئستا ئه! ل گهڕکو
  له م په که  تکاتان لده  بۆیه، وه یناسمه زانم و ده ش ده که ، بۆواره چووی زۆرم کردوه هاتو یه م رگه به
 .بین ن با تووشی زیان نه که مه
ام  وار نگیان به موویان ده هه . بوو سادا٢٥ تا ١٥ نوانی  نیان له مه  و تهسن که٢٣ کداره  چه ه م کۆمه ئه  
م رگا و  ند سیروان ئه رچه هه .وسوار بیانبات تاکوو که ریان بۆ بشکن و ههوا ب زایه  چۆن شاره  که،دا
 با ، م دۆڵ و چۆمه  له زاتره  شاره  وارام که انی  باش ز ی به وه ئه .کرد ی نهنگ م ده زانی به شی ده ارهوب
 . که وانه  چاو ساقی کاره و بب به ئه
ر  وی سه نگی دزی شه یان ره بهر تاوی به تیشکی هه .امز گرتوبوو ئ ی له  که موو چۆمه م و مژ هه ته  

دار  .اناو پش چ هخست ری ده ب رووناکی و سبهالجی کرا  هه  تازه ک که یهیو خورکو ی وه که مژه
ی بای  ر شنه  به کانیان له سکی گه نگی که ره .رهنا بوو ده  که  نو مژه یان لهر و ملی با کان سه چناره

 . وه دایه رچده رپه  به ک ئاونه لدان تیشکی رووناکی رۆژیان وه په  چه کرد و به مایان ده  سه وه که نو چۆمه
رایی  به ، که  بناری رۆباره یشتنه کاتک گه .وی ربوارانی خووساندو بوورڕێ پ ونم و خوناوی سه شه
ک  دوای یه ک له یه . وه وێ کۆبوونه موویان له هه تا،  وستان که ۆبارهنیشت ئاوی ر ه ت  له که وانه کاره
  کانیان به وهک و پ وسا چه کرد ئه نۆیان ههژ ر ئه کانیان تا سه ند و شواڵ و پانتۆه کانیان که وشه که
  که بۆواره . که ری رۆباره و به  ئه وه ینهڕ  بواریان دا و په  دوای وارامدا له  راگرت و به وه ر شانه سه
ند میترکی خوارتر ئاوی  م چه به. هات ژنۆیان ده ی ئه وه ره تاکوو سه هه .نگ بوو ی ئارام و مه که ئاوه
ریشی  پ سه  له  جگه  که،یی بوو رزه  سارد و ته نده وه  ئه که ئاوه .چاند فی ده  خۆڕ بوو و که که چۆمه
نی  شو به  وه ڕینه  په که  چۆمه موو له ههی  وه پاش ئه . وه وانده کجاری ره  یه و ماندویی رگای به زاند، ته ده

وسوار  ی که پۆکه و ته هر بهکاندا  نمه  گه ه  پهوانێ نڕ و تووله)یسی قه(کاندا نه دارش  نو باخه  له،وارامدا
تاویش تیشکی  هه .کردوبووی پ که موو دۆه ئیدی رووناکی هه .یشتنۆک دوور بوو رمیتر٤٠٠ که

  .باراند کاندا ده ر دارستانه  سه زرینی خۆی به
و  داو   ئره  له ئمه! ببوورن!  من ناوم هیوایه :ک رایانی گرت و وتی یه رگه  پشمهدا،وسوار  بناری که  له

مان  که رمانده  راوستن تاکوو من فه  ئره  له ب ئوه ت نه حمه زه ، کانی دوژمن داناوه مان بۆ هزه بۆسه
  .م که بانگ ده

  .تی  هاتوین بۆ یارمه  پ ب ئمه زۆر باشه: سیروان 
یان .  وه  القی لدرژ کردهوسوار دانیشتو ر گیای بناری که  سه ی ماندویی خۆی له  گوره س به رکه هه 

رمی  شی گه هاری له ی فنکی به  هشتا سارد بوو کزه که وای نو چۆمه هه .سی قی نو چاوانی ده ئاره
 چۆن هشتا گیا و .بوو وتۆی نه  و هزکی ئهڕتاویش گۆ تینی تیشکی هه .زاند ته  دهویربواری ماندو



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 25

25 

  جگه .نمژی بوو وی هه ونمی شه شهی  وای رۆژ خوناو و دۆپه ، ههو بوون وی خووساوی شیبای شه زه
پانی   گۆره  تا ئستا له وانی دیکه  ئه،تی کوردستانی باشووری کردو بوو رگایه  پشمه  سیروان که له
ی  خۆرپه ه د خۆیی   گوره رکامیان به هه .کردوبوون شداریان نه دا به قینه ڕی راس و راسته شه
  .بووڕیان  پانی شه گۆڕه

 و  ئه.هاتن مان ده والی ئه هر  بهییخرا بهوتن و  رکه ده  وه وه  دووره ی له که له رپه  سهڵ  گه هیوا له 
و و رمی س گه ناسی و به و ئارزی دهسیروان   و داکوتیاگ بوو، با  الوکی کورته، له رپه سه
رپرسیاری  ه، ب شۆیه من ناوم ئه. ری چاوان  خۆشھاتن سه هاوڕیان فره: تیوواپرسیان کرد و  هه
 .ن که کانی دوژمن ده ێ هاتنی هزهڕ ردا دانیشتون و چاوه نگه  سه لهر ئستا   هه  که،م له م په ربازی ئه سه
   و کاک سیروان ئمه ه هاتنی ئو ی دا به کانی درژه  قسه ی باس کرد به که  ستراتیژی شونه ندک له هه

تیدا  رگایه ڕی پشمه  شه و له یی ئه ناسم، زانست و کارامه  ده  مژه من کاک سیروان له ئه .ینزۆر خۆشحا
  هوتن ل رکه شتان پ بم سه وه ربگرین ئه ک وه کانی که  رنمایه م له که  داواتان لده بۆیه .  من زۆرتره له
ی زووی دی خۆ  ئاره  به ییهس بۆی ن که . یه پکی و گورای ههرکو،  ئاریکاری ویستی بهڕدا پ شه
 ،رپرسیارین ک به کوو یه کترین وه  ئاستی گیانی یه موومان له  هه ئمه. ڕ بکا  شه  بتۆرک پخۆشجر هه

   .ین راموشی بکه ناب فه
پ کانت  رزه ته  با شونی ستراتیژی مه ره ر ماندو نیت وه گه ئه :تیو سیروان کرد و  شۆ رووی له ئه  

  کانی دوژمن دارژین؟ کی باش بۆ هزهداو پالنی  وه  تا پکه،م پیشان بده
ر   سه یشتنهۆشۆدا ر ڵ سیروان و ئه  گه رز لهئا. تتدام  خزمه  لهورم فه .نا من هیچ ماندو نیم :سیروان 
کانی  رگه ڵ پشمه گه ها له ر وه کانیان دیاری کرد، هه رگه کان و جگای پاراز و راوستانی پشمه رزه په

ی  رگه ر دوو پشمه  هه یشتن که  گه وه  و به  باشی لکداوه کانیان به شونه. شنا بوونکاندا ئا ره نگه نو سه
ری الی راستی  نگه  سه سیان له چوارکه .ن کاندا جگیر بکه رزه  په  له یه م شوه  به وه  و کۆن پکه تازه
ی  که سه و دووکه  ئه.ینین شۆ راگه  ئه  دووربین هاتنی دوژمن به  دوویان به  که، دانا بۆ پاد و بینین که داوه
کرد بۆ رکیان چ نگه ار سهوسو  دوندی که له .ستۆ ب ئه یان به که  راستی داوه پاراستنی الیش دیکه
ق و پۆی   له ها به روه هه .ستۆ گرت  ئه یان به که ره نگه و سه  ئه سی دیکه  ئارام و س که  که3شاشی ژ ره

 نو دار  سیان له نۆ که. ابووکرکان چ ی هلیکۆپتره وه وور خستنه بۆ د ره نگه م سه ئه. یان کرد دار شاراوه
رباز   ده که  داوه  له  که و ماشینانه رزاند بۆ سووتان و تشکاندنی ئه  دامه که پی داوه کانی الی چه نهش
  .بن ده
  ره نگه م سه ئه .دا نگانه  کاتی ته کان له رگه کش پشمه ری پاشه گه  و ئه که ها بۆ پاراستنی داوه ر وه  هه
ی داونی  وانه پی که شۆ و سیروان الی راست و چه ئه . دوور بوو وه زی سیروانهڕ پا ترک لهنجا م په
 .ب ژر چاودریدا  یان له که ادهی ج وانه کان و که رگه  باشی پشمه و بهو تاک،وسواریان گرتو بوو که
بوو  ندراو هه که کی هه یه شۆ و سیرواندا جۆگه  نوانی ئه له .دا بوو گه  یان له رگه کی دوو پشمه یه

ش  دا شه یه ۆگهجم   درژایی ئه له .ت دانیش وه کهۆچ یتوانی تدا به  ده. م.باشی پ  به  که وه خاونیان کرده
رزی ئارز  ته هدا م یه گهۆجم  ی ئه وه ره  سه له .سیان دانا رکامیاندا س که  هه ریان دیاری کرد و له نگه سه

کاریشیان پاراستنی  .دی  باشی ده شۆ و سیروانیان به ری ئه نگه  سه که .کراسی تر چ و س که
  شیان له سی دیکه س که .شۆ ندی نوانی سیروان و ئه یوه ها راگرتنی په روه هه  بوو، که ۆگهجری  نگه سه

ری  گه  ئه دان به کان و رنه رگه ۆ پاراستنی پشتی پشمه ب وه وسواره  پشتی که رزاند له الی هیوا دامه
زیان ڕ شونی دیاری کراویاندا پا ان لهک رگه موو پشمه خرا هه .کان ره نگه  بۆ نو سه کی تازه هاتنی خه

 .کرد کانی رژیمیان ده ره  داگیرکه ێ هاتنی هزهڕ گرت و چاوه
   بیست ساه زۆرتر له...  و رد و مزره هه کۆه رز، نی باوهکا ندهۆ رگای نوانی شار و گ  که که دهجا  

 پچی بناری   له که ی بۆسه جاده .کرابوو  هشتا قیرتاو نه  که کی باریک و پچاوپچه یه جاده . کشراوه
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. ی گرتو بوو که ری جاده و به کوو دیوار ئه  وه،را بووداتاشکانی خیچیان  ژایی کوهلی ل داونی رووته
کانی دوژمن هیچ  هزه.  دوور بوو وه کانه رگه ری پشمه نگه  سه تر له م40تا 20نیا   ته وه ریشه م به هل
  که  داوه  ماشین یان تانگ له ر به گه مه .بوو رباز بوونیان نه ر گرتن یان ده نگه  و سه وه ختی زندومانه به
  .ربازبن ده
شۆ و سیروان   ئه  که وه ش گولله  شه کی ئارپیجی به یا دوو چهن ته. بوو کی گرانیان نه کان چه رگه هپشم  
ستی   ده  به قه مین ته که ڕیان وا دارژتو بوو یه النی شهپ .بژارد کیان هه  و ئارپیجیه ر کامیان س گولله هه

موو  هه یان به مه ئه . وه ست بکاته بوو ده س بۆی نه کات که  نه قه  ئارپیجی ته و به تا ئه .تسیروان ب
م تانگ یان ماشین  که  سیروان یه وتو بوون که  رککه وه ر ئه  سه موویان له هه. کانیان راسپارد رگه پشمه

  که وانه  دواین ماشینی کاره کرێ له شۆیش تا بۆی ده ئه .رباز بوویان ببسترێ بسووتن تاکوو رگای ده
 .بییان ل ب کشه ی لبدات تا رگای پاشه که  ئارپیجیه به
کان  ی هلیکۆپتره وه  کاتی نزیک بوونه له :تیو و گ وه گادار کردهکانی ئا رگه موو پشمه هه سیروان  

ایی ڕخۆ س به ناب که . وه بشارنه ...ک و کاتژمر ک چه دار وه  شتی بریقه،ن ده ست نه  ده ی خۆیان له وره
نزینی   شونی پومپ به  له قه توانن ته تاده . کک بایی گیانی پاسدارکه ر فیشه  چۆن هه. بکات قه ته
 .س  و به تانه  هه  که یه نده وه ، ئه کی زدیمان نییه  و فیشه  گولله ش بزانن که وه ئه .ن کانی دوژمن بکه رابه ئه
ری دێ  و به  له  که،ری دوژمن تیده ی هزی یارمهۆمار  گه وینه  بکه  و ئمهتب  نهواو ڕ زوو ته  شه نگه ره
 .ن که ردومان دهۆکی گران ب  چه  به م چۆمه یکن ئهر ر ئستاش خه هه . رزاندوه  خۆیان دامه وه ه نه هن

 ماشین و  شکی زۆر له  به یان زانی که ده .کانی دوژمن بوون ی هاتنی هزهڕ  چاوهیانموو هه  
ی  رواش بوو زۆربه هه .قیون گ چهڕ  و ههڕ قۆ رزدا له  باوهیرزاکانی د مه  ر له کانی هزی داگیرکه تانگه
  رگه ک و پشمه کی خه ئاگری چه و به ڕگدا گیریان کردو بوو،  نو هه کانی دوژمن له نگیه  جه رابه ئه

 یان ،ھاتو بوون دا هه و چۆمه کدارانی به  چه وتو بوو که وتۆیان لکه سووتنرا بوون یان زیانکی ئه
رزدا  کی به ودایه ه م کانی رژیم له نگیه  جه  و فرۆکه  هلیکۆپتر ه ل  دانهند چه .دیل ببوونو کوژرا 

کاندا مرۆڤ   خولی هلیکۆپتره له .کرد کان ده  نو دارستانه یان له قه  ته وه  خۆوه  و له وه سووڕانه ده
  . پش کرد تاکوو کوێ هاتونه ی ده وه ی ئه شیمانه

و  هر  به وه زه ئه  سوورهی ر  له  تشکاوه م هزه زگاری ئه ی و رهت  بۆ یارمه وه گانه  پاده  له هزکی فره  
کانی  ڕی نو دارستانه ورا خۆیان توشی شه یان ده ناسی نه یان ده که ره ڤه  ده وان که ئه . هاتوبوون ه نه نه

   به واته .اردبژ رزیان هه  په ڕی دووره  بوون و شهۆقز ستار  سه ی سنه ر جاده  سه له  بۆیه. ن چۆم بکه
ردومان ۆکاندا ب  نو دارستانه یان له گهر کان شونی پشمه  رنموونی هیکۆپتره تۆپ و کاتیوشا به

 .کرد ده
  ۆ هزی خۆی لهڕ تاوی نیوه رمی هه ر تیشکی گه به له یانیش، ی به فنکی شنه ڕی، په کاتژمر خرا تده  
 بوو ی ئاوی هه  قۆمقۆمه ی که وه  ئه.کرد تی ده ی و تینویهت  برسیه ستیان به موو هه هه .ست دابوو ده
شیان  کتردا دابه  نوان یه یان بوو له ره وه  تۆشه ر کامیان که یانی ههڕسیروان و هاو. واوی کردو بوو ته

  .کرد
  ؟تی به  شک ده وه م نزیکانه رێ تۆ کانی له ئه ! گیان کاکه :تیو وارام کرد و گ سیروان بانگی له 
  . ترک دوور بتنجا م دوپه  سه یه وانه له.  ایهد که  و رۆباره  نوانی ئره ک له ئا کانییه: ارام و

رن  کان به رگه ی پشمه کدا قۆمقۆمه یهڕند هاو ڵ چه  گه ت بکشی له حمه ر تۆ زه گه ئه!  زۆر باشه :سیروان
 ؟ تان کردووه وره کی گهت خزمه ، وه ن و بۆیان بھنه ی بکه پ هک  ئاوی کانیاوه و له

  .زانم رکی خۆم ده  ئه  به وه ر چاوانم ئه  سه به :وارام 
  !سپاس بارام گیان :سیروان 
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   کۆه  و له وه کانی کۆ کرده موو قۆمقۆمه سی نارد هه که نیشت سیروان دانیشتو بوو،  ته  له شۆ که  ئه
 دوو  وه ری پشته نگه ی سه سه و چوار که ام لهکاک وار :تیو وارام گ و دای به ی خست، وره کی گه پشتییه

  . وه دوزته مان نه که کان شونه  برون با هلیکۆپتره وه کانه  ژر داره م له  به، به خۆت بل  گه سیان له که
  . شۆ دنیا به م کاک ئه  هه وه خۆم ئاگاداری ئه !ئا:  وارام
  .کرایش کاندا دابه رگه ر پشمه سه  به، و وه ایهڕ  گه رزه  تهوکو سارد وه  ئاوی چایک،  له کۆکی پ ام به وار

وانی   کاره کرد که  ده وه ستیان به  ههکان ی بای هلیکۆپتره قه  شه ه لدا،نروان بوو  کاتکدا چاوه له 
  . وه ته کانی دوژمن نزیک بوه هزه

شۆیان ئاگادار   ئه، که وانه ری پاد و دیده نگه سه . وه  خوار بووه ۆژهڕ  نوه ۆ واتهڕ هو پاش نو هر کاتژمر به 
 .شۆیش ئارز و ئارزیش سیروانی ئاگادار کرد ئه . دن و ئره هر ند ماشین و زرپۆش به  چه  که وه کرده
ریان   چاوه وه یانیه می به رده  سه  له ی که وانه و کاره ئه . وه  زوو ئاگادار کرانه که شدارانی داوه موو به هه
کردو  ڕیان نه پانی شه  گۆرهشداری  تا ئستا به ی که رگانه و پشمه ئه . وه ریک بوو نزیک ببته کرد خه ده

   سووربوون که وه  ئهر  سه موویان له م هه به . داگرساروونیاندا  ده  له وتۆ و تازه کی ئه یه خۆرپه ده بوو،
بۆ  .یان ڵ و نیشتمانکه ر کۆمه  سه کرته  ده  که وه نه دهک ب ستدرژییه  ده شنه موو چه رچی هه پهر ب به ده
  نگی گرمه ده . وه نه دا تاقی بکه نگانه  رۆژی ته  و لبووردویی خۆیان له  وره نج بوو که ندکیان ج سر هه

  هاته رزتر ده  و خولکدا نزیکتر و به ر چرکه  هه ر له کانی سپای داگیرکه ی زرپۆش و ماشینه و هاژه
  . وه رزایه له ش ده که ویه ت زه نانه ق وپۆی دار و ته  له یه و راده تا ئه .گوێ

س   به،بزووت ده سیش نه ی ئارپیجی سیروان بوون و که قه رمانی ته رێ فه  گشتی چاوه کان به رگه پشمه 
م  که تانگی یه . که وه دا ربازبن له ویست ده یانه  ده وه ترییانه بیست م  له کرد که یان ده که نهوا یری کاره سه

 و زیلکی   تانگکی دیکه وه پاش ئه. ری داپۆشرا بوو ت سه  خوه  به ه دوایدا ماشینکی زیل ک هات و به
 دابسترا ر  سه هلی ٥٠شاشی کالیبر   ره  دوایاندا جیبک که  به. وه ان بوونهری الی سیرو نگه تر نزیکی سه

  که وانه  دوایی کاره.بینرا ک تانگ ده ی الی راست دوو زیل و یه جاده پجی   له.ڵ پنج پاسداردا گه بوو له
 و  ری سیروان بایداوه نگه و سه ره  به که هدی پجی جا وانه  که م له که  یهکاتک زرپۆشی .نادیار بوو

و ڵ وگی ئاگر  دووکه. نگ ک ده  یه  بوون به ،که ی سیروان و ئاژین بوونی تانگه که ی ئارپیجیه نرکه
 باشی  ی به که ه باریک جاده ، که له رووته  ی بناری کوه ندراوی جاده که روهه  به که سووڕانی تۆپی تانگه

دا وانی دوژمن ر کاره  سه هاران به بارانی به کوو تاوه کان وه رگه کی پشمه ی چه رژنه .ستی ئاخنی و به
 نو  وته ش که که هبژران و خودی جیو ک که هبنو جیر پنج پاسداری  مدا هه که سترژی یه  ده ر له هه .یبار
  .کا رگه ری پشمه نگه  و سه که دهنی نوان جال که
ست  ربه یانی به وه انهڕ ردا و رگای گه ی ئاگر تبه که ی ئارپیجیه هلل گو می به شۆیش زرپۆشی سھه ئه  

سیروان  . کرد کی تری بۆ سیروان ئامادهری سیروان خرا راکت تیده ر و یارمه نگه ی هاوسه شوانه. کرد
دا  م کاته  لهتم بگر  تانگی دووهه  له   نیشانه ی گۆڕی و ویستی که که رڤانی راکته  گورجی و ئه به

ی  که تی جاده و رۆژهه هر وژمی با به  ته م که که ی تانگی یه  و دووکه که  پشتی زیله  خۆی له که زرپۆشه
   به وه  سیروانه ت له تایبه . وه کرد شارده کان ون ده رگه  دیدی پشمه ی له که وانه ارهبرد و جار و بار ک ده

  که ی نو زیله سه ره  و ئاژین بوونی که وه قینه نگی ته ده. ی دا که  زیله ویش خرا له ئه .بینرا ده باشی نه
نی  مه قه ک و ته چه . چراخان هری خۆی کرد ب روبه  و ده جاده  ،ورۆز ژنی نه وی جه ی شه فش فشهک  وه

موو   هه ڵ به  دووکه و ئاگر و وه یهیق ته موو شونکدا ده  هه دا بار کرا بوو به و زیله  له  که، که وانه کاره
بوو  ، رزه  به ڵ و ئاگره م دووکه ئه .کانیشدا رگه رزی پشمه ر په سه ت به نانه ته . وه بوونه و دهشونکدا ب

  وه گانه کانی پاده ن هزه  الیه ها له ر وه هه .ڕ راکش پانی شه و گۆره هر کان به  هلیکۆپتره  که وه  هۆی ئه به
 دواین و  شوانه .ن ستی تۆپباران بکه  خه  بهیریوسوا ری که ڤه  ده، جگیر ببوون ه نه  نهی نزیک د  له که

شار   خۆی حه که  سوتاوه  پشتی ماشین و تانگه  له که م تانگه  کرد، به کتی بۆ سیروان ئامادهمین را سھه
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براکانیش ۆ ک هلیکۆپتره .ترباز ب  ده ڕا که گه ت ده رفه  ده کرد وا دیار بوو له ده کی نه یه دابوو و هیچ وزه
ی  ره ڤه و ده ی رژیم ئه که  سووتاوه ی کاروانه وسوار و دووکه کوتا تۆزی که  ده  س الوه وسواریان له که
کردو بوو  .کی گه تانگ ی که وه شۆ پاش ئه ئهکی سووتاند ماشین ی پ ورهرنشینیشی   سه  له

   که که  نو داوهوانی ی پاش کاره و تانگ و زیله ی دانا بوو بۆ ئه که  دواین راکتی ئارپیجیه .را ئاگرتبه
  .کرد ن ده تۆپباراانوسواری  پارزی که وه  دووره  له وه ابوونهڕ و دوا گه هر به
  وه م ببووه کان که رگه کی پشمه وسوار ئاگری چه ردومانی کهۆکان و ب ستی هیکۆپتره ئاگری خهر  به له 
ر   سه  و به که  نو جاده نک له  هاوه هللا گود م کاته له .ی پاراستنی خۆیدا بوون  چاره  لهس ر که هه

  . وه کاته وی ده و پرش و ب وه قته ته ژمندا دهماشینکی دو
و   ئه کات  نه وه  کرده وه ا بیری لهڕ گه  ده که ه  نو دووکه م له  دوای تانگی دووهه  به دا که م کاته سیروان له 

نا و   دواین راکتی ئارپیجی پوه  بۆیه،ترباز ب دا ده م ئاگربارانه  نو ئه  له سوتنراوه  هشتا نه  که زیله
   که ک تانگ ماوه س یه  و جیپک سوتنراون و به وره ش و چوار ماشینی گهتا ئستا دوو زرپۆ. ئاگریدا

ستر و  وسوار خه ر که  سه ئاگری دوژمن له . وه  خۆی شاردوته که  سووتاوه  پشتی تانگ و ماشینه له
رباز   دهاتن  تی بده  یارمه  که  کردوه هو کانه ی هزه رمانده  فه ندی به یوه  په که س تانگه ستر بوو چمه خه
ی تا   تانگی سوتاوی نو رکاکه  خرایی پای نا به وت و به ی لکه ه جوو که دا تانگه یه م ماوه له .بت

 ، وه که نداوی الی جاده  نو که ته وه خۆری نزیک بوو بکه  خرا ل ده وا به . وه توانی بۆ خۆی رگا بکاته
   که ری دوو هلیکۆپتری دیکه ژر پاراستنی ئاگ خ لهو پردی ش هر بهو   وه  زوو خۆی راست کرده که
ری سیروان و نو  نگه کی سهکی سوو ی چه قه م ته به. ترباز ب  توانی ده  تیی  یارمه ۆبن ووبهات

 .بوو کی نه یه کان هیچ کارامه نهدارش
  که  چوون بۆ نو جاده که وانه و گۆرستانی کاره هر دا به ی دیکه رگه  س پشمهل  گه  له سیروان و شوانه 

وسواردا   و که که نداوی نوان جاده  که کاتک له .کانی دوژمن تی برینداره  و یارمه،وت ستکه بۆ هنانی ده
 هۆی   بوو به .وه قیه  ته وه و نزیکیه ردک له  به ر بکه  سه ون راکتکی هیکۆپتر له رکه ویستیان سه

  یانده شۆ و ئارز خرا خۆیان گه ئه.  بوون وه  پشه  له  که ستی شوانه بریندار بوونی القی سیروان و ده
  ش به که یه3شاشی ژ ری پارزی ره نگه سه . که ری جۆگه نگه  نو سه وه وان و زوو گواستیانه الی ئه

ئاگری ی   رژنه بۆیه . بفرن وه  نزیکه دان له کان کرد و رێ پ نه  هلیکۆپتره ی له قه ڕ ته درژای شه
 بریندارکی ش ره نگه و سه یانی ئهڕند هاو رچه هه .بوو  کارا نه نده وه کانیان ئه ی هلیکۆپتره٧٥کالیبر
ی  هلل گو  به یه ساه٢٢ الوکی  وریا که. ج کردوبوو باشی جبه رکی خۆیان به م ئه  به،ختیان دابوو سه

 خونی  وه ست بۆ ئه به  ده وه  بنه ی رانی له که سماله  ده ئارام به. تب رانکی ورد وخاش ده٧٥کالیبر
 .تب  بھۆش نه بوو کهرژێ و ئاگاشیان ل زۆری لنه

م  له .سووتنرا بوون هنایان  نه وت که ستکه ندک ده  و هه که ر جاده  سه ک چوونه ند هاوریه شۆ و چه ئه 
 تاکوو بزانم  سپایی سوڕیبده  ئه اشان به و پ وه رز بکه بات به :توی   شوانه دا سیروان به یه ماوه
  .تو بووو سیروان پ گ ی کرد که نهو کارا  ئه شوانه . شکاوه نه

ترسک   و جگای هیچ مه مان زۆر ساکاره که  برینه  که،خت یارمان بوو ردوومان به  هه باشه : سیروان
 . نییه

کی سووک  سرژی چه ی ده قه ته.  بوویداپۆشی  که ش دارستانی نو چۆمه هر ری چیاکانی کوچکه سبه 
  که قه نگی ته دهو  هر کانیش به هلیکۆپتره  گوێ، هاته رز ده زراکانی باوه وسوار و مه ی که وه  دووره له

   ئیتر به. رگه ک و پشمه کی خه ی چه نهرژر   به وته خ کهی مژوویی ش  نزیکی پرده ش له که تانگه .فین
 . هوردا هاتو  سه  چی به بوو که  نه دیار  وه مانه به
.  بووه ریاندا زاڵ نه  سه و به نگی تاریکی شه زه وه  تا شه، بۆ شار وه ڕنه شۆ بیاریان دا بگه سیروان و ئه 
سیروان  . که راخی رۆباره کانی قه  نو دار بی و چناره یشتنه گرت تاگه ده  کۆڵ هه  وریایان به  نۆره به
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 هات بۆالی  وه یه که ره  خنجه  بوو بهست ریکی تاشینی دارده  وارام خه کاتکدا کرد له وارام  بانگی له
  مت کردو بوو؟  تاسه وه رێ کاک سیروان ئه ئه: تیوسیروان و گ

 ورم ها فه: وارام !داۆم هک ئ  وهی انهنگ  رۆژانی ته  له،م ناکات ری دوو ده ی خنجه جا ک تاسه : سیروان
، رگای  قکه الن چۆمی سیروانمان بۆ شه الن شه ست و شه  دارده  به  که بۆ تۆم تاشیوهم  سته م دارده ئه
  . و شارمان بۆ خۆشکه هر به

   ؟ وه  شکاندوته  که خته وبه ی کام به ی بشهرا د وه  ئه باشه:  سیروان
  ختمه ی خاۆی خۆشبه بشه  وه م پکرد، ئه  ئاماژه بینی که  ده یه و بشه  ئه،تب ت نه وه می ئه خه : وارام 

  .تکد  که  رۆژی وا به شی له که  داره که
ێ ڕرمک بۆ هاو ت بکشن دارته حمه هک ئارام و ئارزدا  ز  ته له. ک خۆش بتل ستو گه ده: سیروان 

  . نو شار وه  ئاسانی بۆمان بچته  با به،ن ویستمان وریا دروست بکه خۆشه
  .وی مژمۆرم خاۆ گیانردوو چا ر هه  سه به:  وارام

  .ن  بکه و کاره کی کورتدا ئه یه  ماوه  ئارام تاکوو له ی خۆی دا به هک ره  سیروان خنجه
من دامنا بوو الی  .دا  هیچ زیانی گیانیمان نه موو ئاگربارانه و هه خت یارمان بوو له راستی به به: شۆ ئه 
 ، سپاس بۆ خته نیا برینی وریا سه  ته  که داوهنھا پنج بریندارمان  ین ته ده م پنج کۆژراو به که

ونیش   خه رگز شتکی وام به هه .اندۆ مژووتان ئافم  ئه ینتان کهی پۆ سپاس بۆ وره! ئاریکاریتان
 کاک   سیروان کرد و وتی وا نییه وسا رووی له ئه. م دیۆم  ئه هات که ده دا نه بیرم دی و به ده نه

  سیروان؟
  وه ی لبووردویهڕ و په  ئه ڕی راسدا به  شه  له وه موومان پکه  هه ۆ ئمهم ئه.  استی وایهر به:  سیروان

ی  که مرۆڤ بۆ پاراز و پارزی نیشتمانه.  یر نییه  شتکی وا سه،ڕ  شه مووتان دیتان که هه .نیشدار بوو به
  ست به  مرۆ هه  که یه وه وتن ئه رکه رگای سه. وێ که رده  سهی بوو وه  ئه که ،وێ وی ده ی پته بوا و وره

ی  تا بتوان په. شدار ب ی به که ڵ و نیشتمانه نووسی کۆمه  چاره و رامیار ب له رپرسیاری بکا، به
شبین ب بۆ  گه .ر  ئامۆژ و رێ پیشانده بب به. ی پبدات شه ر و گه  سه تی بباته یه ژیاری کۆمه

 .م که مووتان ده  حالی خۆم سپاسی هه ش به همنیش ب .ستی ربه وتن و سه رکه سه
 بوو دوایش هی  یا و شوانهستنی برینی ور ریکی ششتن و به  خه، بوو که له  برین پجی په ئاریو که  

  .ریان دانا  سه رد و بانداژی لهۆشنۆ و ئارتایشی ش برینی ره. سیروان
 الی وریا   هنایانه.ی مای خاۆی  داری بشه لهبوو کردورمکیان چ ارز و ئارامدا دارتهڵ ئ  گه  وارام له

 نر و  ی و داری چنار بهیب قه  تۆکی داری چه یان له که رمه دار ته .نیشت سیرواندا راکشا بوو  ته  له که
ی ئارز و وارام گرێ  شا بهپچێ  ک نه  یه  له ی که وه ها بۆ ئه ر وه  هه. وهستو بوو کتر به  یه م کردن له

 .بوودرا
  وه موومان پکه  هه ب ئمه ده :کان کرد و وتی رگه  پشمه وی لهر سکیانی کرد و رو  سپاسی ههشۆ ئه 

و  ن و هزی چوونی ئه بی ین تاکوو مانو نهڕگرین و زوو زوو بیگۆ  هه رمه تهم دار چوار چوار ئه
  .مان بب ورازه هه

اری و ئاوی ساردی ب  له،ت بن بایانگرتگرد و هاوکا کانی سیروانیان هه ک و دراخه  ئارز و ئارام چه
یار  تاو خۆی بۆ ماڵ ئاوایی ته هه.  که ورازه  هه الیر وبه  ئه وه ڕینه یان دا و په هک سووری رۆباره وانه رخه ئه
 .شی ماندوی ربوارانی ری ئازادی  له خسته رز و مووچگی ده  له ی ساردی ئواره شنه. کرد ده

 زۆر  وه که ورازه  رگای پچاوپچی هه  باریکه  بوو چۆن له که رمه وتی دارته  رهیپ وان به ی ئه وه نهجوو
 خرایی   به  رگاکهنر شان بتوان  سه رم له  دارته به  وه کتره نیشک یه  ته س له  دوو که م بوو که سته ئه

  و دانی به م ئه به. کرد رزیاژن ده ی دهرگ ا جهنگاوکد ر هه  هه ئشا و له سیروان برینی القی ده. نبپو
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   لهی پ شنه  مجاره ئه. ی رگال ر که  سه یشتنه هنا تا گه ده ه رووی خۆیدا ن نا و به رگیدا داده ر جه سه
  .نی سیتیا ر روومه سه  ی له که ورازه ای ههقی رگ  ئاره،ردومانی نو شارۆی بارووتی ب دووکه
را کدار ک ن چه ژهۆکی ن  چه  تا ددان به ی رژیم که وره شار و تشکانی هزی گهم  ڕی چه ساتی شه  کاره

  رگیز له  هه  که وهی بۆ خۆی تۆمار کردۆوت شکی ئه  بهماندا که له باتی گه  مژووی خه بوون له
زاران   هه ه ک،دی ده  نه وه ونیشان پیه ستانی تاران خه ده  کاربه ک بوو که  راستییه مه ئه . وه بیرناچته

شتیان   هه  دۆک ویزای به  رۆژکدا و له  له.فتوای ئیمام بۆ جیھاد هاتوبوون  به  کهڕ خوازیاری شه
 گۆرستانی   بهتتر بب درژایی بیست کیلوم  به و چۆمه ئه .وێ کانی ئه پبدرێ و بچن بۆ ئامزی حوریه

بۆ  ،رکوت کردن کرد ڕ و سه ی شه سه ره خانی کهر  ملیارد دوالر سامانی ئیرانیان ته به .ر هزی داگیرکه
  . ننییان بپارز ریمهه تی ئه سته  تا ده،ن  پ قانگ بدهیخۆیانڵ تاکوو   ئاگر و دووکه  بب به وه ئه
ر   هه وه که  نو دارستانی چۆمه  له،بووکرد تاکوو چاو برستی  یرت ده  سه  که وه هل رزایی که ر به  سه له 

  .کشا و ئاسمان ده هر ی به لۆزهڵ بوو  دووکه
ک و  ڵ خهوڵ پوپ .رکرد  ریان ده ورازه تی هه که ندک روونیشتن و شه  ههل کهر  سه کان له رگه پشمه 

ری   بن سبه  شار لهنی نو گۆپی چرای مای ورشه.  وه ڕانه گه کانیان ده و شار و گۆنده هر  به رگه پشمه
  .دا ینی رگای مای باوانیان ده اند و مزگهقرت چاویان ده ردا، ئاوییه

 ملی  ک ملوانککی مرواری له  چراکانیان وه که کرد، کانی نو شاری ده له یری دار ته  سیروان سه
کان چاویانی  له وتن تیشکی گۆۆپی دار ته ێ کهڕ و شار وه هر کاتک به . وه هنشاۆدر زگیرانی شاردا ده ده

 مرواری  زهی ر، وه بوونه  شار نزیکتر ده ند له رچه هه. دیت م ده سته  ئه ۆیانیان بهر پ خ کرد و به تاریک ده
ری خۆیان روون  وروبه نیا ده  ته  که. تۆپزکی گزنگی رووناکی بوون به پسان و ده کتر ده  یه کان له گۆۆپه

 .بینرا کیش ده  و تارمایی هاتو چووی خه وه کرده ده
  ی که وانه ئه.  وه ک جیا بوونه  یه کان له له  دارتهرووناکیو کو یزاوا وه کی فه ڕه  گه کان له رگه پشمه 

  .یشتنۆڵ ر  کۆمه ش به ۆ بوون و هی بنکهش رمانی ئه رێ فه  بوون چاوه ه ی کۆمه ی رکخراوه رگه پشمه
  و سپارد که ئاری ی به که ه کان سوار بوو و په ڵ برینداره  گه شۆ خرا ماشینکی راگرت و له ئه 

  .ن کهی ڕ یدانی ئازادی به ی مه خۆشخانه ه دوایدا بۆ ن  پاشان جیبک به.ی خۆیان  بۆ بنکه وه ڕنه بگه
 نو  ککی زۆر له وێ خه  ئه هیشتن کاتک گه .نیشترۆ  خۆشخانه و نه هر وان به ڵ ئه  گه  ئارز و ئارامیش له

ک برینداردا هاتو   ته  یان له،شنک بریندار بوون  چه ام بهرک هه. می خواردو بوو کانی ئۆژانسدا په رهیر
کانی نو  که ڕه ن و تۆپبارانی گه  هۆی هاوه  مای خۆیاندا به  له یان ژن و مناڵ بوون که زۆربه .بوون
شی   به مانیش له ئه. وتو شی بریندارانی که یشت بۆ بهۆک وریادا ر  ته شۆ له ئه . بریندار ببوونداشار
 . وستان رپی بۆ نۆره رانی سهبریندا

گریا و فرمسکی   ده وه  الوانه  به،ندو بوو که کانی هه نجه  نینۆکی په ر دوو گۆنای به  هه ژنک که 
   له برینداریی  منداکی کۆرپه یری کرد که  بوو، سه وه  نزیکیه  له سیروان که. ب پشودان  بهراند وه ده هه
 قژ  ندی که ن مامناوه مه  ته پیاوکی به.  وه یان الونته بات و ده  ده سی دیکه ه و ناوی س ک شگرتووه باوه

یت  زه  گیان رووناک به رۆه: تویگ  ده وه دایه  ئارامی دداری ده کی شپرز شوا بوو به یه  شوه و پرچی به
 و  وه ڕنه ئیتر ناگه خۆکۆشتن و ڕنین، به نه گریان و شین، به وان نه ئه. ا بت و خۆت که  کۆرپه به

می  لۆانی باری خهنگی سپی و   و ره، خون بووک سوور وه دوو چاوانی ر  هه رووناک که . وه ڕنه ناگه
 و  هڕوزانی دوو کو  خون گه ؟ دوای له گیان  بابه ی ژیان بۆ من خۆشه ئیتر که: تیول نیشتوبوو 

   له،کردو بوو  خۆ کارکمان نه ئمه... ی که ی، که ،م راموش بکه وان فه توانم ئه  دهی که .م که ره هاوسه
 دامان که  نو خوانه  تۆپیان له هلل گو و کافرانه  ئه  که،ن بوونیریکی خواردنی فراو  خۆماندا خهمای
 .رگت سووتاندم  جه ینی که رگت بسووت خومه ک جه ده.  وه قانده ته
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  که  دوکتوره که . ژوورێ ر ئارز و ئارامدا چوونه  گه له .یشت ی سیروان گه پاش کاتژمرک نۆره 
ش ناتوانم  ، ئسته  زۆرتر کوتراوه م برینه ئه.   و پچراوه وه ته خۆباش خاونکروه :تیوی دی گ که برینه

ریدا هاتو چوو   سه  و به وه سیته  بحهتب تۆ ده. رمانکت بۆ بنووسم چۆن هیچی دیاری نادات هیچ ده
   چکی کردوه ستت کرد که ر هه گه ک دوو رۆژ ئه  دوای یه  وه ڕیه گه ب ئسته. تب سارژ ا زون وی ت که نه

  .ر پزشکیکی دی  یان الی هه  بۆئره وه ره  وه، و ناسۆره
   وئارتا له ک شوانه  ته شۆ له  ئه  کرد کهیریان  جھشت سه ی ئۆژانسیان بهنوان دا کاتک سیروان و ئه 

  .ن ستاوهوان راو ر ئه سه
  ؟تیان چی لکرد که برینه: شۆ ئه 

  . وه ره ر چکی کرد وه گه ۆ ئهتی ئستا بو گ که پزیشکه. هاتم ده موو رگا نه م هه بریا ئه! هیچ:  سیروان
 ماشین  رن تا به وه. چ گرت  گه ستیان له فاند و ده م وریایان خه به .تور وا  میشیان هه  ئه به :شۆ ئه 

  . ناگرم وه ر پیه  سه من خۆم به ئه.  ماندون نده  چه زانم که  ده، ما وه هینم بتان گه
  .خورییانب چرا ل  بهوتن  ركهشارندی  و ناوه هر شۆ بوون به ی ئه که موویان سواری ماشینه  هه
 .نرت  مای خۆتان چۆن چاوه وه ڕیته ر ئستا بگه  هه اشترهب گیان  کاکه :تو ئارزی گ روان به سی
 . زیندوین  که وه ویش میترا ئاگادار بکاته  و پ ب ئه  چنوور بکه فۆن له له  ته،تچ  بیر نه شت له وه ئه

  .  بۆ الم کارم پته ره یانی وه سۆزی به
 وستا ئارز و ئارتا ماڵ  که کاتک ماشینه .ست  راوه نهو کۆ ر ئه  سه  له ی راسپارد کهشۆ  ئه ئارز به 

  .یشتنۆو مای خۆیان ر هر ر کام به کرد و ههئاوایان 
 . وه ور بداته  ده ندی شار ناچار بوو رگاکه ی کۆنی ناوه  قه  واته،ران فسه ی ئه ی یانه قه ر ته  به  لهشۆ ئه 

 سپاس بۆ  دووباره. وتان خۆش ن شهوم ر هف: تیوی سیرواندا راوستا ر ما  به ک لخورین له یه پاش ماوه
  !ۆم ئه
   بیته م که کت ناکهۆ خ وه بۆ ئه.  ماندو بوویت وه مه ئ  به سپاس خۆش و سپاسیش بۆتۆ که: سیروان 

  . نوستوی ویش نه م دونی شه تن ههڕ ت چاوه که ماه م بنه  هه نم کهزا  ده،ژوورێ
  . راستی ماندوم  به وایه: شۆ   ئه

  یان به ی خۆیان درژهماو  هر ام کرد و پاشان به سیروان و ئار  مائاوایان له ک شوانه  ته وسا له ئه 
و حه ئارام و سیروان چوونه.  دا  که گهرک  .ند  دوای خۆیاندا ژه یان به که روازه یان و ده که وشه  نکات

ق  ه چ  دایکیان له یریان کرد که ، سه وه یان بوونه که  خانهرگای ژر ان پوا و نزیکی دهی که وشه درژایی حه
 بۆ  وه  ئه دایه: تیوویان لکرد و ئارام گس . وه مان بنه ی ئه  که  که نهیاڕ  و چاوه  دانیشتوه رگاکه ده
  !  داوه وه  کۆڵ خۆته رمایشدا جاجمکت به  سه خۆ له  دانیشتوی، ئره له

ر  گه ئه.  دانیشم که ژووره نو  دا له رچکم کرد دم بوایی نه هه!  ژه  گیان وا مه  رۆه الوه:  ئامدیا   دایه
ڵ کاکتدا بچن  گه  له ئسته .ی گه  من تده وسا له  ئهتیی با رۆژک خۆت منات ب بژم بۆ چی تۆ تناگه

، منیش خوانی  وه بتهشتان خاون  ر قژ و له ی سه هو تۆز و دووک ن تا ئه که ندا بهاخۆت ئاوک به
  .م خه خواردنتان بۆ راده

رق و قوڕدا   ئاه شمان له موو له  چۆن هه، بوون و نیازه ر به ش هه ئمه! گیان دایه  باشه:  سیروان
  . خووساوه

وی و پ خه . وه وانده تی رگای ره که  و شه وه انی بووژاندهیشی ماندو  له که  ئاوه،ردنۆپاش خۆش 
  .دا  و چورتی ده وه ردهب ی ده وزه نه س وه سا په  په وه  دانیشتنه  به،چاوانی ئارامی قورس کردو بوو

  .یوستوونو  نه و و رۆژکه  شه مه و ئهو بنۆ بۆ راخستوی بم ا جگ وه ئه! ئارام گیان: توی پگ دایک
م  ، به  لبکا و بزان حالی چۆنهفۆنی له کرد ته زی ده  دڵ حه  به بوو پی میترای کرد سیروان تاسه 

 .زانی ده  باشی نه کرد و به ده پرکشی نه
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  نۆکی رژیم به ه و ترسرژنوکدارانی خ  چه وه بایه ده نه کن سات نگی تۆپ و هاوه  و ئاژینی ده قه ته 
هشتا . کرد ردومان دهۆ ب وه  دووره کی نو شاریان له هکی سیڤل و ب چ ورا خه ده یان نه رگه پشمه

وان پیشانی   پش چاوی ئه  و له داره القی برین کردو بوو که ی نه وه سیروان الی دایک و باوکی باسی ئه
 .ل  شه  ئشدا جار جار ده  له دا که ده نه
وسا  یشتن ئهۆ ر وه  پکهان خۆیتری مایدم  ئارتا تا سهل  گه  له وه  مان جیا بووه ک لهئارز کات 

و کۆ هر یان بهس هرک کتر کرد هه یه  وایان لهمای خۆیان رزیش بهها م روه هه. یشتنۆن و ماباتی ئارا  
وو و هاوکات ڕ ب می شه که ۆ رۆژی یهم چۆن ئه.  بوونیڕ  چاوه وه  و برا و دایک و باوکهخۆشک

ی  ر یانه  سه لهت  تایبه به .کی زۆر کوژراو و بریندار بوون  خه  که وه و ببووهنگۆ ب واتۆوری و ده
ک گرتو بوو   خه ریان له نگه و و سه ببوۆستارک پاسداری ل   کۆمهی نوشار،ی کۆن  قه،ران فسه ئه
کی  کی خه  هۆی کوشتنی کۆمه  ببوو به مه ئه. کرد یان لده قه کی دوربیندار ته  چه  به بایهسیان بدی ر که هه

  باشی به به .رزتر بوو ترک بهر نزیک بیست م بهروو کانی ده هنبان و کۆ خیا یان له که شونه .ربوار
ی  هس و شتک جوو ر که  هه ۆ لهم کانیش ئه مان هلیکۆپتره  له هجگ. ند شاردا زاڵ بوون ر چه سه

  .کرد یان لده قه ته75 کالیبر  به بکردبایه
 تا  وه وی و ئاسمانه  زه  ژر ئاگری چی رژیم له  له.کی نو شار بۆ خه ،بووخت  ۆ رۆژکی سهم ئه 
 ،ککی زۆر کوژران و بریندار  چۆن خه  که وه هاته بیر ده  رابردوی وهورۆزی سای ک نه  خه یه و راده ئه

 " ڕی خونینی سنه شه "تووکیڕ ه پ کان له ی چریکه راوهی رکخ ی رژه  گوره به .یان ماڵ وران بوون
  ی رژیمی تازه انهورۆز  نه مانه  ئه  که ،دیل تۆمار کراوه١٣٢و ،ربریندا٣٤٣ سی کوژراو، که٧٧ناوی
مان   هاوینی هه پاش پنج مانگ له. ی کوردل ۆماری ئیسالمی ئران بوو، بۆ گهیشتوی ک ت گه سته ده به

  .در درا نی سه رکۆمار به نی و سه ن خومه  الیه ر کوردستان له رمانی هش بۆ سه سادا فه
 و  موو خوندنگه  و ههران کردکاندا تیربا  وگونده  شاره کی کوردستانیان له ڵ خه  کۆمه ش به مجاره  ئه
ش  وجاره ئه.  کوردستانهم  انی ئهڕ، بۆ کچان و کو ندیخانه دان و به زین  کرد بهیاننکا هگشتی هنیشو
  .خایاند شیان دوو مانگ زۆرتری نه تی ره سته ده
 .چۆ کردن و ماورانی ب، قه کوشتو  له  جگه  نییهکی باشی لیان یه وه کی کوردستان بیره خه 
  .دییوه تی ئیسالمی ئران نه  حکومه رتنووزیندان هیچیتریان لهگ
 بتوانن  و نیازه وتن به  نو جوبانی خه خزانه ک ده خه . وه کوژرانه ک ده  دوای یه ک له کان یه چرای ماه 
ر بۆیان  گه ه ئ وه سنه ندک بحه وک بشکنن و هه رخه  سه،دا هی تۆپباران قه  و ته موو نرکه م هه  ژر ئه له
 .کرا
 
 
 
 

 ٣شی به                           
ی ٢٢) تبینی و زانایی باش(ن همه ، وه نه هومه ی کوردی رۆژی وه٢٦٨٠نیگو ٢ی)ۆژوارام( مه سشه
                  ١٩٨٠ئاپریلی

_____________________________________________________ 
رم و  مژی نه .ناداری  ر چیای ئاوییه  سه ین و له تاجکی ز رایی کرد بهی میتڕ فهندی خۆر  داوهۆخ  

یوانک بۆ کزنگی   ههر  به  ببوو به،رمگ چه رێ تاکوو شاخه  داونی چیای شیشه هاری له سپی به
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ر شاردا   سه ینی خۆی به تیشکی ز رمگ و یوسۆسیاوه چه خه دۆی نوانی شا  له که ، تاو خۆره
  .پرژاند ده
موویان  هه .توگ ده  نه  و دداریان بۆگوڵ و شکۆفهخوند و راز و نیازی ژیان یانده کان نه نگینه ه با له  مه
ن و  ، هاوهی تۆپ  و قرچه  ترسی زرمه هشتوب له ج نه ریش شاریان به گه ئه . ببوون  شاردا تاراوه له
نگیان  کرد و ده ده یان نه و وزه،  وه بووهندا شاردنی ما  بن پاسار و که ۆیان له خکی سووک، چه
 .هات ده نه
یری   سه وه که هوین ی ژرزه ره نجه  په کات له .کاند ه و راچه  خه فۆن سیروانی له له هنگی ت ی زه هڕز
می   و له .ییکانی و چاوه . وه ته هرم کردو وش و بانی رووناک و گه  خۆر حه بینی که ی کرد، وه ره ده
  .وی کرد س فت که نگی ئارزی ژنه ده !نومر سیروان فه :تیودا  که ۆنهف له ته
  .بینی ونم ده  بووم و خهوستوون نووچ .فۆنت کرد له دا ته م کاته ئارز تۆیی؟ باشت کرد له: سیروان 
  .دا نگم لده گینا تاوکیتر زه ئه وتو بووی،  هشتا خه مزانی که  نه ببووره :ئارز 

من ژیانی  ئه . وه ورمو کرده  خه،ون  جیھانی خه  له  که،ت کرد باشکیوتم کار!  وه که ی لمهبیر : سیروان
  .ون و ئاروودا نو خه ک له  تدا بژیم نه  کهتو م دهجیھانی راس

  ؟ ت چییه نامه ره ۆ بهم ئه : ئارز
 دوو  تاتوانین   ده  باشهر بۆ تۆ گه ئه . ڕ چۆنه بزانین بارودۆخی شار و شه! هشتا نازانم : سیروان
  کتر ببینین؟  یه ه ی کۆمه  نزیک بنکه هیدان له یانی شهڕ چوار  له دیکه کاتژمری

 . ئومدی دیدار به!  زۆر باشه:  ئارز
ی القی  که ری برینه وروبه کانی ده ماره  و ده  ماسولکه ستی کرد که هه سیروان ویستی بچ ناشتا بخوات،

  ی کرد، دی که که یری برینه سه .اتوست یان ب  بوه وه رپیه  سه بهتوانت  تی دهخ سه به .پ بوون ره
 ئسک ، ئش و ژاندا ها له روه هه.  اوهڕ گه وگ و شین هه و که هر  بهنگیشی  و ره ستور بووه  و ئه ماسیوه
  وه به. تی چکی کردو ب که  برینه یه وانه  له کرد که وه ستی به سیروان هه. یان زریکاند کانی ده ماره و ده
 تاکوو زوونا و سارژ ،رمان بت  پزیشک و ده ویستی به پ یه وانه  له ی ناسۆره که رینه ب شتو بوو که گه

 دایکی  وای ئارامی له هه .بوو  مادا نه باوکی له .یانی ر خوانی ناشتای به ستا چوو بۆ سه هه .بکرێ
  پرسی؟

ستا و  هو ه  خه  لهتب  ههیان بهر  بهی ی کازیوه وه یانی زوو پش ئه به: تیومدا گ و  دایکی له
  اسی کهین ه خۆ تۆ د. تورا بۆ کوێ چوو ب م لهئیتر نازان . چم بۆ بنکه تی دهوو  ،ست ی به که خته رهکو چه
  .ت ئارام ناگری هیچ کو  و له قه  شه له  که نده چه

 تردیش ب  بن به  نانی خۆی له، که ئارام وریا و زیره!  که شو مه هیچ خۆتی بۆ زیز وپه:  سیروان
رد   به  تۆشهی  پرشه ختک به من القم نه دونی ئه . با شتکت پ بم  گوێ بگره ئسته .تست دن ده وه

 نیازم بچم بۆ نو   و ئستاش به وه  پ خۆم هاتومه دونی به.  رانیش نییه م ج نیگه به .بریندار بوو
  .شار

  ت؟وتگ و نه ی بۆ دون شه ده: ایکید 
  ووکتا  ه ی کۆمه بنکهر  به  بۆ ب چووهوامی پرسی پ س هه ر که هه! ینڕ لگه .تموخۆ ئستا گ:سیروان 

ز ببینتئار.  
 وش،  نو حه یشته  گه که .جھشت   و دایکی به وه سیروان پاش خواردنی ناشتا خۆی گورج کرده 
ست و  ده ب داره ویست به یه ند ده ر چه هه . ی القی کوڕی کردوه که  ئش و ژانی برینه هستی کرد ک هه

و  هر به کردو بوو، دونی بۆی چ وارام کهی  که تی داره  یارمه ناچار به .یتوانی م نه به ت،اوگۆچان ب
   .دیتنی ئارز رۆیشت
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 کاتژمرک   نوه،ان گرتنراوستان و وچ ،یشتنۆل ر  شه له رگ و شه مه گه ار سهز  هه سیروان به 
 . الی ئارز یشته  ئاکامدا گه رگای بی تا له

وال  مال و ئه  له وه جانه یه  خورپ و هه  ده ک به خه .کان داخرا بوون ۆش بازار و دووکانهم ئه 
 .تدر سه چی به، پاوه ا داسهریاند  سه  به رۆژه دوو که  ڕه م شه ساتی ئه زانی کاره یانده نه . وه سووڕانه ده
رخ   و خۆلکدا به ر چرکه  هه  و له وه بایه ده نگی رژیم نه ی جه سه ره ژاندنی که قین و هه نگی ته ده
 ئاژین  ه کۆمهی   نزیکی بنکه نک له  هاوه هللپش گوو هم تاوک له .گرت کی سیڤیل ده ه خ  له)انیبقور(

ی  وه ریکی گواستنه ک خه  هشا خه که. سک ند که وونی چهندار بهۆی کوشتن و بری ببوو و بوو به
  .کانن برینداره

  .وای وریایان لپرسی هه دۆش کردن،و و خۆشدوای س .یشۆیان دی وان و ئارز ئهسیر 
  یا کهرخس م بۆ نه وه تی ئه رفه تاکوو ئستا ده جھشت، مان به خۆشخانه  نه وه  پکه  که وه  کاته و هل :شۆ ئه 

راستی برینی القی تۆ  :تیوکانی دا و گ  قسه ی به د و درژه سیروان کر رووی له . وریانی بچم بۆ دیده
   کاک سیروان؟ چۆنه

 نیازم بچم بۆ  به. م که یاو ده ست به  هه چۆن ماسیوه .  چکی کردوه پم وایه ! ناسۆڕه : سیروان
  .ن شکو کارکی پبکه به.  شخانهۆخ نه
 راوستن تاکوو من   ئره له . بچین وه رن با پکه الی وریا وه بچم بۆ که  جیبه  بهتو مه تا دهئس: شۆ  ئه

  . دنم که ماشینه
  ! باشه: رزئا 

   هات و له وه که  جیبه کی کورت به یه  دوای ماوه ه ی کۆمه نی پشت بنکهو کۆ هر شۆ چوو به  ئه
  .وار بوونیان خرا سر دوو هه. نیشتیاندا وستا ته
نی  و کۆ  نو کوچه  و لهنورتر ببیب رگای دو ده . مه سته  لخۆرینی ماشین زۆر ئه م رۆژانه له: شۆ ئه 
 . خۆمان بپارزین ر قه تانی سهس ده  به ناسه  و قه رتر دیدی هلیکۆپ  به  له تا.نردا لخۆری نگبه ته
  ین کۆ  له وه ڕیه  شاپور په له .ریخۆ ریانی شاپور خرا ل تا س وه هیدانه  خیابانی شه  راسته شۆ له ئه 

نی  کۆ  له وه ویه  له.یشتۆرچیان رتا ی قه که ر چۆمه و پردی سه ره  به خانه نیشت موزه خواری تهرو سه
ی نگ رکاتک ده هه .گاداڕ ی به درژهرز  شاوه خیابانی که و هر ردوخ به ی مهتو ورازی ئایه باریک و هه
 نگی  تاکوو دهاست هو  یان ژر باکۆنک راده که نهری کۆ به هنگ  ه ت  له وه بوونه هکان نزیک د هلکۆپتره

و  هر  به وه ڕیه رز په شاوه که خیابانی  له .ریۆخ وسا لده ئه ، وه وته که  دهر دووکان ی بای هلکۆپتره قه شه
 یشر  خیابانی ئاوییه  له وه خۆشخانه  ئاستی نه ری تا لهن لخۆ کۆ ن بهرا کۆو یسی له نی شاوهکۆ
زین و چوون  ابهر سکیان د هه .ی پارک کرد که دا جیبه پوله نی په کۆ له . خۆشخانه  بۆ پشتی نه وه ڕیه په

  .نبوو وێ کی زۆر لهک  خه دونک وهمۆش  ئه .ژانسوشی ئ بۆ به
س  به . بچی بۆ الی وریا باشتره. تیێ بڕ وه چا  ئمه الی ویست ناکات له پشۆ کاک ئه:  سیروان

  ؟ واباش نییه .بینین کتر ده وێ یه  دوایی له یمان پبده که سی ژووره ئادره
 .ئاوایی کردمان ما وسا له هی پدان و ئ که خته  ته ژوور وی  ژماره.ین که  وای لده باشه: شۆ  ئه

کرد دوکتور یریان   ژوورێ سه  چوونه که .و بانگیان لکردنی بوون تاکوڕ ک چاوه یه ماوه بۆ مان  ئه 
  .ڵ کردن  گه هدۆشی لرمی خۆش  گه ستا به ریان هه  به  دوکتور زامیاد له.ویان کردس.  زامیادی دۆستیانه

  خۆشن؟  کامتان نه  دووره  به چییه: زامیاد 
  ؟ت دی ناکر  هیچ به وه رو سیمامه  سه به! خۆشم  من نه وا دیاره:  سیروان
  ! من ساقتر دیاری له : زامیاد

  . ، یاو و ژانی زۆره  چکی کردوه  که م لیه شیمانه .مک بریندار بوو  دونی من القم که ! راسته:  سیروان
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  ی شواله رپاچه سیروان ده .  ناسۆره نده  بزانم چه  راکشه خته م ته ر ئه  سه  له ره وه ! باشه:  زامیاد
  . راکشا که خته ر ته  سه کرد و له سپای هه  ئه ژنۆی به تاکوو ئه  ههی که کوردیه

ی  سه ره  که  لهکی پ یه وه هڕو کرد خرا ره  کاریان ده وه اده الی دوکتور زامی ستارک له ره  برینپچ و په
یری  ندک سه هزامیاد ه. د . ی که ی برینه وه  کردنه ستیان کرد به ده .نیشتی سیروان برینپچیان هنا ته

  وه که  شونی برینه  و چک لهرد ی زه نا بک زووخاو که ری برینه وروبه ر ده  سه ستی له کرد و ده
ر   سه سیروان چووه.  ی پچاندوه که  برینه که ستاره ره وسا په ئه . وه رێ و دوایی پاخشی کرده ده هاته

  .ری زامیاد دانیشت رانبه ی به که کورسیه
نووسم  ت بۆ ده رمانه م ده ئه . زۆریش ناسۆر بووه ! ت چکی کردوه که  برینه راسته!  گیان اکهک: زامیاد 
 .ی ریدا هاتو چوو بکه سه م به ب که ب و ده م ده به خوی، ی لده کدانه ک جاری یهمرش کاتژ ر شه هه

 ئاو  له .ی ستی لبده  ناب ده یه تازه  م بانداژه ئه. ت زوون و سارژ ناب م زووانه گنا به ئه. ناب بکوترێ
  .م ده رت لده یدا کرد دم و سه تم په رفه ر ده گه ئه.  وه بیته  تا چاک ده رایی بیپارزه و ته

 .جھشت وانیان به و الی وریا ئه هر کان به ستاره ره  دوکتور زامیاد و په پاش ماڵ ئاوایی و سپاس له 
یری نو   سه که . وه زییهۆی وریایان د که کوو ژوورهودا چوون تا هو ر و و ئه هم ر ندێ به هه

کی  ک خه ختک کۆمه ر ته وری هه  ده  و له ز کراوهیختی تدا ر  ته١٣  یان کرد دیتیان که که هۆه
ستی  تا ده. انڕ گه ختی وریادا ده  دوای ته هوردی ب به . راوستاون هورپ  سه  یان به،ر دانیشتون نیکه هیدی
ختی وریا دییان   الی ته کاتک چوونه. وێ بچن کا بۆ ئه یان پده  ئاماژه سوچک دی که  کۆه شۆیان له ئه

  وه نینه  لوی پکه وریا به .ویان کرد و خۆیان ناساندس .وێ وستاون وک و خۆشکی وریا لهدایک و با
  . نو شار وه ته موویان هاتوه نی ههرشا  کۆڵ و سه  چۆن دونی به که پ بوو،  و گه ریکی گاته خه

  ی ئاسمان؟ که  کۆه  به هووریا خۆ القتیان کردو:  سیروان
 تب ر هیچ نه  هه  القی من باشه وه ی روخاند ئه م ژووره ردومان سرمیجی ئهۆر ب گه ئه! رێ  ئه:  وریا 

  .کات زگار ده  ره  برینداره م سیانزه ک ئه یه که کوو کۆه وه
  .نین ن پکهموویا هه 

  .کانم می پزیشکه ێ وڕ ئستا چاوه . مای خۆمان وه ڕمه رچ زووتر بگه  نیازم هه  من به
دومانی ۆررمانی ب  فه م رۆژانه  له یه انه و رژیم له .  تاکوو ئره تره  جمتمانه وه ماه: ئارز 
  .کانیش بدات خۆشخانه نه
   بۆیه .وه شته وه  مرۆڤی لده ی دژ بهکموو کار  هه تیه رۆڤایهی ممن  دوژ م رژیمه  ئه راسته: دایکی وریا 

م   ئه ن کهڕ س چاوه به . بۆمای خۆمان وه  وریا خرا ببنه  که کان هناوه ش زۆرمان بۆ پزیشکه ئمه
 .تواو ب ی ته سرومانه

  م زووانه  به ڕه م شه ئه  کهیانزانی دهگشت  .کی شار موو خه کی سروشتی بوو بۆ هه  هۆیه ،رانیه و نیگه ئه 
ان ردومۆکان و ب ئامانجی تۆپبارانی هزهر   به نهو که ک ده ک مای خه کانیش وه هخۆشخان نه .تواو ناب ته
ئاخۆ  . یاره  تهم ی بیسته ده نی سه کی نوژه  چه  به ،م رژیمه ساڵ کۆنی ئه١٣٠٠بیری  یانزانی که ده .کرن ده

 ؟ن ئاف ک به نی خه ۆ کۆمهک ب یهیترس یان چ مه ؟کی سیڤیل بکات ه خ  کوشتارک لهچ کوشت و
موو   و هه  شاری سنه  ئستاوه له .ن که تی رز دانانن و پشلی ده وان بۆ هیچ یاسا ودادی مرۆڤایه ئه

ی  سه ره  هاتنی که ت رگا به نانه ته . شیدایه رته ماروی ئابووری و ئه کیفی گه  ژر ره کوردستان له
 .کی کوردستان نی و بژیو بۆ خه مه  خوارده گاته  تا ده،کان خۆشخانه  ب بۆ نه ن که پزیشکیش ناده

 . وهگرت   وه وه خۆ ڕی به پانی شه هۆڕواو  گ گۆڕدرا و شوازی ته ت ده کا بارودۆخی نو شار کات به
  به .یان وستا بوون که هل  گه کرد و دژ به  دهیان رڵ رژیمدا ئاریکا  گه  له فتیزادهو مو حمه نگرانی بیری ئه الیه

کی نو شار   هاتو چووی خه یان له قه کانیان ته بانه وره ر بان و نو کۆماج و هه  سه تاک و تووک له
  ش له که هللکرد و گو قیان ده وئاسمان ته هر هب)  رجه خهدوو ( قه کی دوو ته  و فیشه ناسه  قه  یان به،کرد ده
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هۆی ترس و  ش ببوو به وه ئه. ن که ت لده قه  ته وه  نزیکه زانی له  واتده وه ر ئه  به له . وه قیه ته  ده وه ئاسمانه
  .کاندا نهو کۆ ن  له ئاژاوه

کی  ر خه  سه نیان به کاتیوشا و هاوه  تۆپ، هللگو٤٥٠ر کاتژمکدا  هه  و له وه  پسانهب  به وه گانه  پاده له 
نگۆ و  و شاردا ده ن  له.) هگانی سن ی پاده رمانده دری فه نگ سه رهه ی سه ته  وه به(باراند  شاردا ده
دان تۆپ و   سه یی به ری زره تیده ی یارمه وره  رژیم هزکی گه  که وه بووهو کردریان ب واتۆوه

  ها وه  کرماشانه  له ها هزکی دیکه روه هه . ێ خستوهڕ  وه و سنه هر  به وه دانه مه  هه  له وه زرپۆشه
ری  شکه  رژیم چوار له، ک سنه ی شارکی وه وه ر واب بۆ گرتنه گه ئه . ی شاری سنه وه بۆ گرتنه  ، هویڕ به

رگورهانیش  هه.  ر گوردانیش چوار گورهانه ن و ههرک چوار گوردا شکه ر له هه . رخاند کردوه بۆ ته
کانی   فانتومه ۆکهف... کات داره کانی ته شه انی بهکدار  چه  له جگه.  کداره  تا بیست چه ی پانزده سته چوار ده

  بیسترا که ی لده وره نگکی ئیجگار گه  ده  که،شکاند وایان ده فین و هه ر شاردا ده  سه رژیم دوو دوو به
ڵ   گه  له، ونا ده  وه نه ما  راکتیان به ییانه زه ببهیان  .نی ما ره نجه ی په  شکاندنی شوشه هۆی بوو به ده
  .کرد ختیان ده ویندا ته زه
ستن و  وه هی ب پاوه  داسه ڕه م شه  ئه  که  نیاز نییه  رژیم به که یشت، گه ک وا تده یان خه اکارهم ئ  ئه له 
 .کات  خۆشتر ده که ڕه  ئاگری شه ، هنانی هزی تازه  به ریکه ش خه وانه  پجه به
و نو  هر ۆ هرشیان بهم ئه.  ش و ژاندارمری لبه رته هگانی ئ  دوو پاده  که وه ه باکوری رۆژ ئاوای شار له 

  ش له رته ی ستادی ئه وه ران و گرتنه فسه ی ئه  یانهی  زاگهتی ناردنی هزی زۆر بۆ نو  تایبه  به،شار هنا
 .راندا فسه ی ئه نیشتی یانه ته
 هاتوبوون   کهدا یانهو رگا به .جھشت یان به که ماه وریا و بن،ک سیروان و ئارزدا  ته شۆ له ئه 
 .وڵڕ گردیگهکانی  ره نگه ب بچم بۆ سه من ده: تیوتا مای سیروان برد  وانی هه ئهشۆ  ئه . وه ڕانه گه

  پبم؟ تا  ر کارکتان پیه گه ئه .وێ دیت یانی ئارامم له راستی به
  . نه وی بگهس س نا سپاس به:  سیروان

 ! روا منیش هه: ارزئ 
کان  واخانه کان و نانه یهن مه  خوارده  دووکانه شک له نیا به ته .یان داخرا بوون کان زۆربه بازار و دووکانه 

گشتی شار  به .تاڵ کرا بوون کان به شونی کار کردن و کارگه. کان موو زانکۆ خوندنگه هه . بوون ئاوه
می   ماته ند و بهینا  ده وه  برینی خۆیه  شار به، یه  باوه ۆژکی درژ و نهۆ رم ئه .ژیا  خورپدا ده  ده له

  ودا بتوانت رۆه شهتاریکی  و   تارمایی ئواره شکو له به. ێ ئاوابوونی رۆژ بووڕ  چاوه وه یهکانی کوژراوه
ر ئاگری   به ا لهچۆنکو ئست.  بکات رده سپه وری شاردا ئه ر دهکانی چوا  گۆرستانه کانی له کوژراوه

 .وێ رکه ده  ماڵ وه س ناورێ له کان که هلیکۆپتره
  .ۆ بووڕ  کاتی پاش نیوه وه  ماه  چوونه ئارز و سیروان که 
. ی ر برینی القتدا هات و چوو بکه  سه ناب به .ی که ی دوکتور زامیاد به  قسه ب به تۆ ده: ئارز 

  .تژ بشکو سار  به وه هم بجوول ک که یه ماوه
   که  و گرنگه رکی نیشتمانی زۆره دا بۆ بریندار بووم ؟ ئستا ئه رجه مهول م هه م؟ له نازانم چیبکه: یروانس 

  .ی خۆم بزارم خهۆم بارود  و زۆریش له وه مخواته ه د کوو خۆره  وه مه ئه. شدار ببم  توانم به چی من نه
ت چاک  که  برینه ی که  پشدا کارک بکه ب له  تۆ ده وایه بکوژرای چی؟ من پم ر گه بۆ بزاری؟ ئه: ئارز 

  .واو ناب دا ته نی ئمه مه  ته  له. بات و تکۆشان زۆره ێ خه اوه پاشان م وه بته
پانی  هڕۆی گۆم ی ئه  رامیاریانه م هزه ک لهک ڵ یه گه  چۆن له  که وه ر ئه  سه  ئستا بچینه باشه: سیروان 

  وا نییه . وه ینه  زۆرتر بیری لبکه  که ماوه ش نه وه ی ئه ماوه . وه  ساق بینه واوه بیر و ب باری بات له خه
  ئارز؟
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 ئامانجک  ین تاکوو به وان و خۆمان بکه یجۆری بووچوونی رامیاری ئه ش په  ئه ئمه!  راسته : ئارز
دا بۆ  نگانه  رۆژی ته یان له. کۆش ده ت وساوه بۆ چینی چه.  و درۆ ناکات هل کام هز دسۆزی گه .ین بگه
 ،،. رژیم  فرۆش به کان نه  نیشتمانیه وته ستکه موو ده هه ند و باژرک،ۆایی گرگرتنی کاری کوخ وه
 ، موویان راسبژتره  هه  له ی که وه ئه .ناسین  ده وه  بیر و رامیاریانه کان به موو هزه  هه وایه که: سیروان 
ندک   هه وه ڕای ئه ره  سه ین و تا ئستاش کردومانه که یدا هاوکاری ده  گه  له یه  جمتمانه و رپرسیارتره به

  ؟ وانییه .ین  زۆرتر ئاریکاری بکه  که باشتره.  یه  هه دا هو هز  و ئه  بیر و بوای ئمه هجیاوازی ل
  ! وایه:  ئارز
  وه ڕایه ڵ خزمکی گه  گه فتن له ک ئاخه یه پاشماوه .خۆی راکشا و الی هر  سیروانی به که فۆنه له هی ت  زره

ی چنووری   ئارز تاسه  کرد که وه ستی به زوو هه . راره یری کرد ئارز نا ئارام و بقه سه .الی ئارز
  . ی بینیوه  نه  دوو رۆژه  که کردوه

   ژوانی؟ چوویته  و نه بینیوهت ۆ نهم ؟ ئه ری چنوور چۆنه ئه :سیروان پرسیاری لکرد 
نگی دادڕراند و  ی ب ده رده په  وه  ناخه نگکی ک و کپ له  ده به ڕا بوو، گه تکدا ئارز سوور هه کا  له
ری   کرژ سه وه  چاوانیدا کۆ ببووه سرین له ئه . وه مه که  نه م؟ ناتوانم بیریشی ل ازانم چیبکهن :تیوگ
کاتک چاوانی  .تبینی  سیروان چاوانی نه  که وه ئه ی گورچ سی بۆ که  قوی کراسه رخاند و به چه هه
   که وه بۆ ئه . نو چاوی راستی شکا بوو  کردو بوو و برژانگک لهی چاوی پ رمنه ھنا سوری چه هه
 نو  شکته ی من ده م برژانگانه نازانم بۆ ئه: تیو  وه ی بشارته که ۆی بۆ ددارهویستی خ ستی خوشه هه

  چاوانم؟
 برژانگ  که ، وینداریه ستی ئه  سۆز و هه وه ئه.  ی برژانگی تۆ نییه ه  هه وه ئه!  برا گیان نه: ن سیروا

کانی   شینه ئستا چاوه .نانی  ده وه رده و ده  تۆ نیت بهن  تهتب مت نه خه .کات ی یار ده رخ تاسه به
  فۆنت لکرد؟ هل و ته راستی دون شه . سرین و فرمسکه ری ئه له چنووریش لوه

نگ  ر دووکیان بده ک هه یه ماوه .م توانی  نه وه  داخه هات به نه  رووم هه رچکم کرد له هه! نا:  ئارز
نام   په":تیوو گ هنا،  رووی خۆی نه م به ڕا بوو به گه تی سوور هه وومهییدا ر ڕهو تو سیروان له .بوون
   ... تۆ بوو من هیوام به! کاکی برا  "رچوو   سونی ده ویش به  ئه،س بردی بۆ وه

ها  ر وه هه . وه مه که چم بۆ مای چنوور و میتراش ئاگادار ده ئستا ده. م که داوی لبووردن ده: ئارز 
  ؟ باشه . وه یھنمه کم و ده کانت بۆ ده رمانه ده

دا هیچ  رجه ومه م هه ت لهس ناتوانت بژ هیچ که. ژین  کاتکی زۆر ناسکدا ده  له ئمه!  باشه:  سیروان
ی باران  هه کوو ره ئاگر و بۆمبا وه .  چۆنه زانیت که ار دهی ش ژینگهخۆ . تناب انرووداوک توشم

  س به که . نکی سوور کردوهموو کۆ م الفاوی خون هه ند الفاوی ئاو نایت به ر چه هه ،بارت ده
 .تخۆ ب  ئاگات له م ئاگربارانه م له  بهۆب .تن تاوکیتر زیندو بم  که  نییه وه مای ئه ته

 .یشتۆکی چوارباخ ر ڕه و گه هر  کرد و به سیروان ماڵ ئاوایی ئارز له
رزا  وڵ دامهڕ گهکانی گردی رزایه ی به ره کانی به رزه ته  مه کی لهیڕند هاو ک چه ته  له وه یانییه به  ئارام له
کانی دوژمنیان   جار هشی هزهینند  چهم به.  بوونن و تۆپباراندا وه ژر ها درژای رۆژ له به .بوون

کانی نو شار و  که ڕه  گه ک له یه ر فره  سه  به  که و گردانه ویست ئه یه رژیم ده . تشکاند وه گانه  پاده له
موو  ژیم ههکانی ر هزه ،کانی ستی هلیکۆپتره ڕای ئاگری خه ره چنگ خات سه  وه،گاندا زاڵ بوو پاده

  . بووه ده م نه م تۆپباران که  به.نبوو فر و توونا  یان تهکان شکا و هزه کانیان تده جارک هشه
   به که ڕه م گه مانی ئه .گاندا  نوانی شار و پاده  له که و گرد  ک یه هپ ند ته ک و چه ڕه وڵ ناوی گهڕ هگگردی 
 ،  وه ته شار جیا کردو کایان له ڕه م گه  ئه،کان په ته .کرا بوون دواییدا چنیم سا  له وه کانه پۆکه ونی تهدا
  . یه نوانیاندا ریوان له  مه سنهی  که سفالته  ئه نیا جاده گاندا ته ڵ پاده  گه لهو 
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 خاو  خشتی ی زۆری به کانیشی زۆربه ماه . هراخی شار کانی قه که ڕه ژارترین گه  هه کی له  یه که ڕه م گه  ئه
ی  زۆربه. زنڕ خۆیانی تدا بپا  کهێ،گر ای تۆپ ن رگه  به که. ون دار و پردوو و گ دروست کراو

ورۆزی خوناوی  ڕی نه  شه  له که ڕه م گه ئه. رزان بوون ته رۆ و که ری ژاوه ڤه کی ده  خهنیشیادانیشتو
زار   هه وێ به کی ئه خه . کاوڵ بوو وهی نگان  تۆپبارانی پاده ش بوو، بهپو هم  ساک له  که،دا شاری سنه

ۆپ ی ت شهو و لو  ژر هاژه دا ژیان له که ڕه  گهو له . وه کانیان دروست کرده ری ماه سه رمه ژاری و چه هه
نیا  ته . وهما  نهی ژاره رگ و په مفونیای مه م سه تی بیستنی ئه سیش تاقه که . نییهکی  دا مانایه ناسه و قه
  . نهج هشتنی ماڵ و ژیانیا هب یان، چاره
 نویدا  ن و له بکه تاکوو چوار دیوارک چ،ۆ کشا بوونجیان ب نیان ره مه  درژایی ته  به  که، ماک
  خۆیان به یان، م و کۆڕی بژیوی رۆژانه رێ و که سه رمه  چه  لهڕای ژینکی پ ره سه . وه سنه بحه

وا   ره وه شی پیانه وه م رژیمی ئاخوندی تاران ئه به. زاکنر ههپر و  نی که  خاوه زانی که خت ده خۆشبه
  .کشا روخاند گیانیشیانی ده نھا بۆیانی ده  ته  نه،دی ده نه

   ، له بووتنیان  توانای هه ی که وانه ئه.  بوو دونی رژیم ورانی کردو که ڕه م گه کانی ئه ی ماه  زۆربه
 زگاریان بوو رگ ره  چنگی مه  لهو، رباز بوون ودا ده تاریکای شه

وشی خۆیاندا  هح   له  که نییهش  وه تی ئه رفه  رگا و ده،کانیاندا کوژراون  نو ماه ککی زۆر له خه 
   که و پیرانه ها ئه روه هه. تیان بدات  یارمه  که س نییه  که ،وتوه خۆشی لکه بریندار و نه.  بکرن رده سپه ئه

ند   تا چه یه  وانه  له.رباز بن ون و ده رکه  خرا سه وه ورازه م هه  له یان نییه وه ی ئه هز،هشتا زیندون
 .من سیان زیندو نه رۆژیتر که

ر   سه م له  به نجه ن گه مه  ته ند به هر چ هه .کات شداری ده ڕدا به  شه  له مین جاره  دووهه مه ئارام ئه 
   بۆیه . هسوور ، وه وسانه  و چهێر سه رمه  و چهستی بن ده ی له که که زگاری نیشتمان و خه ی بۆ رهبوا
ڵ   گه له .تی دوژمن نا ترس و ئاگر هلل گو رزی خۆیدا له  په  له.کات  گیان پارزگاری لده  دڵ و به به
ی  هس ره موو که و هه  رژیم به  که،بووکردوینیان چ و دیوارکی پۆ ریدا شوره نگه هسنی هاوڤا هه

 . ماڵ و ژیان بۆیان ر ببوو به نگه سه .گرت ده وانی نه کی بیر و بوای ئه ی چه رگه  به وه ربازیه نی سه نوژه
  .خوارد ردوماندا دهۆی ب تۆز و ژر ئاگر وێ له ر له خواردنی فراونیان هه

ڕان  گه ر ده نگه  سه  بهر نگه  سه، وه باری خواردن و خواردنه  کۆه ترس به کچانی ئازا و نه ڵ شوڕهوڵ پوپ 
   چ له ره ڤه و ده  پیاوانی ئهکوڕان وئاریکاری ژنان و کچان  .کرد شیان ده کاندا دابه رگه  نو پشمه و له

  س به ر که  هه، ماڵ و ژیانی خۆیان  له وه موو پکه هه. ردا زۆر باش بوو نگه  نو سه پشت و چ له
  . بوو وه ره  سه موویشیان له ی هه کرد و وره ده نیایی نه  ته تی بهس س هه که .کرد شنک پارزگاریان ده چه

ر  گه .ن ده  کوشت ده  بۆچی خۆیان به زانی که یانده  و نه،خا بوووکانی رژیمیش رو ی هزه وره 
ستی   ده دا به هاتن  و خۆیان ده ده کانی رژیم هه زهی ر ک له  یان ب چه وه که  چه به  یا بکردایه تیان په رفه ده
 . وه رگه ک و پشمه خه

 بۆ سیروان و  وه  و زوو هنایهیی سیروانی ک که رمانه  و ده انهرمانخ  چوو بۆ دهۆوخ هئارز راست 
م بۆ ۆ ب دوو که . یه  هه رمانه م ده ویستت بهک تۆ پ یه . بۆت وه  خرا هنامه  وا به زانی بۆیه ده :وتی

چم تاکوو  ئستا من ده .ت بمنییرمان ده و تۆیش ب وه ی چنووردا بمنمهما  و له  شه یه وانه چوارباخ له
  .تۆ خۆش یانی الی سۆزی به

ی ک  خرایه ر و به  به ی گرته که ویسته ی خوشه  جھشت و رگای رووگه  سیروانی به یه م شوه ئارز به 
 .یشتۆوتۆ ر ئه
ر ماکدا کۆ   به  له کی دی که کی خه  کۆمه وه ووره نزیکی مای چن  چوارباخ و له یشته  گه کاتک که 

 چ  وه ئه:  ژنک پرسیاری کرد له .وێ راکشا و ئه هر نگی گریان و شینی ژنان ئارزی به ده . وه ببونه
   ؟ ؟ چی روویداوه باسه
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 و  وتوه  که رهژا  هه و ماه  لهکن  هاوه هوللگ :تیو فرمسک گ و له بووانی پر دوو چا  هه  که که  ژنه
  .تب  نه ش مانگه کی شه یه  کۆرپه  له  جگه هوی کوشتو که ماه موو خزانی بنه هه
  ی له که  کا شاوان و ژنه .وه قته ته  نو مای کاشاواندا ده  له١٢٠نکی  هاوه  که وه بۆ ئارز روون ببوه 
نیا   ته.مرن موویان ده ج هه ستبه ن و دهوز گه  خوندا ده  له، شت ساه ڵ س مندای س، پنج و هه گه

م ئاکاری  ک له خه .من  نوستو بوو زیندو ده  بشکه دا له  ژوورکی دیکه  له یان که که ش مانگه  شه کۆرپه
وادا   مای ئه  له زنه  دته م رووداوه  رۆژک ئه ترساند که  ده وه موو له هه .ن توڕهزۆر کوشت و بی رژیم 

  . وه تهدووپات بب
  خاوهو رو و ماه ردووی ئه البردنی دار و په تیدان و ریکی یارمه  خه که  چوو که و خه و الی ئه هر ئارز به 

تیدان  ریکی یارمه وانیش خه ئه .وێ دی  چنوور و میترای له رمی کاردا بوو که رما گه  نو گه له .بوون
  . که ڕه و گه ی ژن و پیاوی ئه ڵ زۆربه  گه بوون له
 داوای   هاتوم که بۆیه! زانم لم زیزن ده: تیوکردن و گبوونی ل و و ماندو نه و س وه  پشه چووه

م  به.  وه مه  ئاگادار بکه ن ئوهفۆ له  ته  به و پ راسپاردم که سیروان دون شه .م لبووردنتان لبکه
 ؟ بوو نازانم بۆ چی وه ن منه  الیه مرووی له مکاری و که که

   ئیتر ئمه، وه نه که  ئاگادار نه  ئمه ر ئوه زانن گه وا ده!   القی برینداره  که ؟ بیستومه سیروان چۆنه: میترا
وسوردا  ڕی که  شه  له ڵ ئوه گه  له ک که یه رگه ؟ پشمه ر هاتوه  سه  چیتان به نازانین که هیچ نازانین؟

 . وه ی بۆ گامه که ڕه موو شه هه شدار بوو، به
فۆنی  له ا ته م وه ڕایته کاتک گه ! بمبووره . سیروان مرووی من بوو نه مکاری و که تاوانی که: ئارز 

  .زانیت ت باش دهۆخۆ خ .فۆن ناکات له خی تۆ تهۆر بارود  به و له ئه . تهڕ  چۆن چاوه لبکه
ک چنووردا چوو بۆ مای   ته ش له بۆ مای خۆیان و ئارزی وه ڕایه تیدان میترا گه ک یارمه یه پاش ماوه 
  .وان ئه
یی؟ بۆ   تناگه باره  ناله م کاته له! کی مه  ب ئه نده تۆ چه: تو ئارزی  ند و زیز به ووری دمهدا چن  رگه له 
  نده وه دووری تۆ بووم؟ بۆ ئهشوی  ش و پهۆڕ  په  به نده  من چه پرسیم؟ تۆ نازانیت که واکت ل نه هه
دز لهقی؟  هوینی من بگره ست و ئه  هه ر !   
ب تۆ ژیان بۆ من ب   به زانی که تۆ ده! م که ویسته خوشه .م که دهنت ل داوای لبوورد دووباره :ئارز 

 . وه مه م دووپات ناکه مکاریه م که  ئیتر ئه. مانایه
  یانی له که  کۆنه  باوکی ماهمو پش دوو ساڵ له . س نۆهۆمی بوو وه یانه که وینه  ژرزه مای چنوور به 

ک   ته رد و سمنت له  به ن له ی نوژه  شوه ی به یه  تازه ماهم  ی ئه که وینه ر زه  سه  رووخاند و له وه ته ڕه بنه
  دایکی چنوور خانم خاس به . که  که ۆ زۆر بهم کوو ئه ی بۆ رۆژانی وه که وینه زهژر. کردوبووئاسندا چ

ی  ره نجه دوو په .و و رۆژیان  جگای شه رشی کردو بوو و ئستا ببوو به مافور و پشتی فه
  .تاو وا و رووناکی تیشکی هه کردو بوو بۆ گۆڕانی ههیان چ) قهال ده( چکوله

تنی تیشکی   هه واری روو به نی کوردهی ما کوو زۆربه ویش وه ئه .وت که یانی لده تاوی به تیشکی هه 
یان  ربه  تیشکی رووناکی خودای به نگ بوو کهدا زۆر گری کوردل  میتولوژی گه له .خۆر دروست کرا بوو

تی  سته دهدوای زارانساڵ و  پاش هه  کاره م شوه بهشتا ه .وێ ی تکه)میترا(  واته،ویستی و خۆشه
ن   تناگهۆم ک ئه ی خه رچ زۆربه  گه. باوهر   و هه هاتوه ردا نه  سه الیان هیچ گۆڕانکی به زۆرکاری مه

م  ئه.  باو و داب و نریت  به کانی کوردستاندا بووه ند و شارهۆ گ  له کردنه چ م شوازه ئه. بۆ چی
  . ک خۆش و فنکه  دانیشتنی ئوارانی گه هیوینی ژرزه

دا راستی له.  یه رز و خۆش قسه بهران با باوکی کاک کامه .بوون  نهن مه  ته دایکی و باوکی چنوور به 
نجا  نی په مه  درژایی ته به . ویستی هاوس و ناسیاوه  جگای رز و خۆشه  که پیاوکی رامیار و ژیره

  .  توهی زۆر تای و سوری ژیانی چژ ساه
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 بۆ باشووری ئران  وه قاپۆ و دوورخرایه خته  ته وه  سنه  له، وه  هۆی بیری رامیاریه وپش به هم ساڵ له ده 
 . هوتی ئابووریشی باشتر بوو  و رهاک  دهدا کاری ئازاد یه م ماوه له .رکرا ری ماموستای ده کا و داویش له
ر دوو الجانی و   هه له .خشی به یدا زیندویی ژیانی پدهش و پ ی رهۆ ژر بر یی رۆشنی له چاوانی قاوه

 و  اموزای دایکی ئارزهتی ئ  خزمایه به . وهپایزی ل نیشتونی  مه ته ئاشتی زووقومی ،ی گوێ وه ره سه
  . یشتویه  ژیار و تگه ها مرۆڤکی به ر وه هه

رکرا و   کار ده  له وه یه که  هۆی مرده  به  که،ی ماموستا بوو که کوو شوه ر وه ویش هه  ئه، خانم خاس
   که وه  هۆی ئه چاوانی شین و قژی کای ببوو به.   و خۆش رووه با ژنکی کورته . ا کابانی ماهئست

،، ن ،، کابز و چنوور هاتنه.پک ئاره وه  کاتک کۆرپیان   له ئاریا و زریا یان دی که ، وه  ماسوچ 
 نو  یی له ی ترس و توڕه قه ئاره . وه گایه کتر ده ساتی رووخانی مای کاشاوانیان بۆ یه کاره . کردووه
  وه پکه. ک توخم بوون ی یه  و لفو دووانه هنوت سا نیان حه مه ته .کرا دی ده باشی به  به وه چاوانیانه

 م سته ئه  به .سک بوون ر دووانیان کاڵ و کرچ و چاو که هه .بووکتر خۆیان گرتو  یه ببوون و به هور گه
 کاڵ   قژه. ئاسانی بیانناس  بتوانت به  دایکیان خاس که بۆیه . وه کتر جیایان بکاته  یه یتوانی له س ده که

  ر شان و ملیدا شانه  سه ی زریا بهلپۆ ک شه  و هی زریاشی وه کهل  په کرد به ی ئاریای ده که هڕۆو ش
  . وه کرده ی دووپات ده م کاره یش ئه میشه هه .کرد ده
کوو تا کرد،  ده  و هی ئاریایشی شانه که  په کرد به یای دهرنین قژی ز که و پ مه جاروبار چنوور بۆ گه 

 . بانگیان لبکات ه  هه دایکی به
ویش قژی  ئه . ه  ژیر و گوێ رایهنجکی  گهو ئه . یه ماه و بنه ی ئهڕ کو  و تاقانه  یهسا  چارده نۆ کهچ 

 شئاریا و زریا .چوو  باوکی ده  زۆرتر له،نگی ڕویی ره ی و به یی کاڵ مه یی رۆشن و چاوانی قاوه قاوه
  .خشیبوو تی پ به کی تایبه ردووکیان جوانییه  هه وک له کوتومت دایکیان و چنووریش تکه

  ردو به  زه نمی تازه  گه ه ک په وه.  وه ری شۆر ببووه مه دا تاکوو کهر شان و ملی  سه قژی کای چنوور به 
چاوانی ئاسمانی  به . وه شکته کدا ده ر یه  سه  بهلپۆ  شهلپۆ کات و شه هد  روشکه  که ی باوه م شنه ده
 ی رفاندو بوو، ره ڤه و ده نج و الوکی ئه موو گه دی هه .کی خۆیان ڕه  ئاسکی گه  تاقانه ببوو بهنگی  ره
  . وه یان لبداتهئاوڕی  وه ب ئه به
 زامی ناسۆری   لهقی چنووریش پ  دی ره زانی که دهیان  نه. کرد قیان لده هی د نده  و گازه گلهموو   هه
  . وینه ئه
 الی  له ئارز رمی پشوازیان لکرا و  گه ویان کرد و به س که  نو ژووره  هاتنه کهوور ئارز و چن  

 خۆی بگونجنت چنوور گوورچ  ریک بوو که  دا و خه وه که  پشتیه  پای به. رونیشت وه که راستی ژووره
اخی نو ب گوی گوه  دایکی بۆخۆی له وی بۆ هنا کهتی گو ربه  شه  لهرداخکی پ پهڵ ۆو گ
  .یان دروستی کردو بوو که وشه حه

  وه یری چاوانی جادوویی چنوور بشارته  سه وونی خۆی له ر هژاندنی د جان و هه یه ویست هه یه ئارز ده 
م ب ویست و خوازی خۆی  به.  وه م خواردهۆند ق  چه  بهی که ته ربه  شه.و خۆی همن پیشانبدات

رنجی  ه سبت و تر و پ ری هه بوو سه نهرووی  .رم داگرسا  گهک گی چرا سوور و تی وه روومه
 پوا ،یری دایک و باوکی بکات یان سه .ریدا دانیشتو بوو رانبه  به  له که. ی بدات که ویسته جوانی خۆشه

   و له ه یه الی خۆی ئاریا و زریای بانگ کرده .زانن م و چنوور ده وینداری ئه  رازی ئه وان به بوو ئه
 .کاند ه ران رایچه نگی کا کامه  دهپ له . وه ن بته هوه روونی ئه رم کرد تا ده گهر  سه  خۆی کایه  بهیاندا گه
 . بژێ و چ باسه  بزان چ ده  گوێ راگرت که وه رچ بوژایهۆویش گ ئه
خۆ تۆ  ، وه رتهگرتمان رژیم شار بگ.  داهاتودا له  یه وه ستم ئه به ی؟ مه وێ چیبکه ته ری ئارز ده ئه 

 رژیم  کت دژ به چۆن ئستا چه .ی  پبده  و ژیانی ئاسای رابردوت درژه وه  شاردا بمنیته ناتوانیت له
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ی  وه ته م ده  ده بۆیه .ن ده دهلکانی موفتی راپۆرتت  کانی رژیم و جاشه  سیخوره  و دیاره گرتوه هه
  ی؟ چیبکه

گرت ئاشقی  کم هه  چه  که ژهو رۆ  ئه دیاره :تیوچاوانی سی و قی نو  ستی ئاره پی ده  له  ئارز به
  م له که ئازادی نیشتمانه بۆژ. رموتان رزتان فه  ئستا به ه ک وه ته  کردوه وه بیرم له .بووم ی نهبا

ڵ تا هز  کانی نوکۆمه موو چین و توژه ری هه رابه ران و دابین کردنی دیموکراسی و به داگیرکه
  .م که بات ده  خهتم ب سهنا وهه

بژارد تا  کی ئاوا پیرۆزمان هه ر رگایه گه  ئه،دا ی ئمه ماه  بنه  پرسیارم کرد چۆن له بۆیه :ران کا کامه 
 ژر  وه ڕینه رگیز ناگه رشۆری و پژیمانی هه  سه به .دین بات ده  خه  به ین و درژهڕۆر  ئامانج ده ین به بگه
ک   وه  نه رته  شهچۆن بژی "نی کوو کورد وته وه .تب رزی نه ربه  شانازی و سه هنیا ب ته. ستی دوژمن ده
   ". بژی نده چه

وگاریان  ۆی کوردستان شهم ر باری رامیاری و ئابووری ئه ه س فتن له  ئاخه به و،پاش خواردنی ش 
  م ئاگربارانه به :ران کامه کا . بۆ مای خۆیان وه  مائاوای بکات و بچته ستا که  ئارز ههپ له .ق کرد شه

 دایکت کرد  فۆنی له له  ته چۆن خاس ئواره . به ت مه ماه رانی بنه  و نیگه وه  بمنه  ئره چیت؟ له بۆ کوێ ده
  . وه بته یانی رۆژ ده رازو تاکوو به  مای ئمه لهئستا  . وه منیته  ده  ئره  تۆ له  که وهو دنیای کرد

  ! ته حمه موو زه و هه ۆ ئهسپاس ب:ئارز 
 .  رۆه  مای خۆته ناوێ ئرهسپاسی : ران  کا کامه

کوو   و چنووریش چاوانی وه وه و بکاته  شهیدا هک  الی یاره  له کرد که زی ده حه  وه  ناخی ده ئارز له 
 . وه شایهۆدر  خۆشیدا ده  له که ای ژرخانهر تیشکی گۆپی چر  به کی همن له زریایه

وای   هه  بوو که ند و توڕه  دمه وه  سیروان کرد و له فۆنی له له ته مای خۆیان  وه ڕایه کاتک میترا گه 
  . و بیستوه سکی تره  زمانی که هوی ل ندرستی ئه ته
م و  خه .فت ی ژنه که ویسته ری خۆشه نگی خۆش و بووژنه  ده وه رزکرده ی به که فۆنه له سیروان ته 
یی   بۆنی گه ی میترا که تاسه   لهرم و پ نگی نه ده. رموش کرد ی فهکجار  یه وری بهی دو ژاره په
مه دا که کانیدا هیچی پیشان نه  قسه له .وت یده وخۆ نه هند راست رچه هه هات، دهلنده  زیز و د .  
نازانی  . بریندار بوویت بیستم ت کاتک که تایبه به.  تم کردوه زۆر تاسه :تیوکانیدا  ی قسه  درژه میترا له 
ب  ده. س  الی تۆ بوون و به کانم له ریه وه ی بیره پوله په .وم متوانی بخه یانی نه تاکوو به و هه  دون شه که

  . بتبینمتک ب یه ر شوه  هه سۆزی به
   نییهنیا رووت  ته ریش به گه  ئه . بۆ مای ئمه ره یانی وه به . تم کردوه  تاسه  فرهمنیش:  سیروان

  ؟م که ویسته  خۆشه باشه . ر خۆت بنه  گه چنووریش له
الی تۆ  .مۆب ب ن ده که م چۆن بانگم لده واوی بکه ب ته  ده ببووره.  ێ بهڕ یانی چاوه به!  باشه:  میترا

 .یانی خۆش تا سۆزی به
 بیر  ژانی القی لهش و ئش و  موو ماندوی له ی هه که وینه سۆزی ئه نگی به  بیستنی ده سیروان به 

 . وه  دیداری میترا شاد بته  تا به وه نگ رۆژ ببته  که ێ بوو کهڕ چاوه . وه چووه
تی   قژ و روومه ڕ له ی درژای رۆژی شه  تۆز و دووکه  که،ت و ماندو که یی خۆرئاوادا شه ل ئارام له 

 برسیو  نده  چه زانم که  گیان ده رۆه: تیو گ وه هو پیری هر  به چوو ه  په دایکی به . ما وه نیشتو بوو هاته
رم چۆن ۆوێ خۆم بش مه ده!  که  مه ه  په:ئارام .م خه  تا خوانی شو راده ت بگۆڕه که رگه ج و به .تی که شه
 . هڕموو گیانم قو هه
رانی   نیگه نده  چه وت که که رده ر و سیمایدا ده  سه  له، دانیشتو بوو که وینه  ژرزه  سوچک له سیروان له 

 میترا  و له  ئه، ڕه م شه ئاخۆ ئه . واکی نییه  ئارانی برای هه  له ند رۆژه ی چه ماوه .خی رۆژ بووۆبارود
  ؟خوقن دهساتک   چ کاره وه یم شار بگرتهر رژ گه گات؟ ویستی نه  ئاواتی خوشه د به  و قه وه جیا بکاته
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  ویست به هید هن. دا ی ده که  قلیانه ا پس مژی له دانیشتو بوو و پس که ی ژووره ره نجه  ژر په  باوکی له
 جار و بار  وه  ژر چاوه له . پیشان بدات ردومانهۆڕ و ب م شه ت به باره انی خۆی سهر هیچ کووجک نیگه

باشم  . دیوهنم زۆر  مه  درژای ته  بارودۆخی وام به رۆه: تیو ئاکامدا  تاکوو له دا، رنجی سیروانی ده هس
ڕی نوان   شه میشه  ههدا کوردستان له .می جیھانی نگی دووهه  پش جه.رباز بووم  سه  کهت بیر د له
 ڵ گه لهرباز  قز هزی سه  نزیکی شاری سه ڕکدا له  شه له . بووه کان هه  کورده ت و هۆزه وله ده
  له.  بوون خه ستو یه ن و ده ته   بهن ی تهڕ ریکی شه  خه، مه رده و سه  رژیمی ئه کانی دژ به ته شیره ئه
  وه  دۆستو دوژمنه یان به که هڕ پانی شه هڕکانی رژیم گۆ ۆکهف دا، خه ستو یه  ده ڕه م شه رمی ئه رماوگه گه
م  ئه. ی کورد  ئمه کدارانی خۆیاندا نای تا بگاته  چه یان به زه  به تانه هو م ده ئه!  رۆه. ردومان کردۆب

م   ده م به  مژوودا تۆمار بکرن یان ده ندکیان له  هه نگه ره. کرن  بیریش ده له رۆن،  دن و ده انهرووداو
  میشه  هاتنی رادیو و ت ڤ بۆ هه  ئستایش به. وه هبیر بت وانی درژی زستان وه ی شه و چره بۆ شه

.  یه رگه  و به  وره ڕی خۆ پاراستندا به م شه  له هڕ  هزی بیر و باوه کی به نیا چه ته. نکر راموش ده فه
  وه یهنگی رهه  باری ئابووری و فه  له خۆمانین ده وده هه  ند ساکدا که ر چه  هه  لهتو مانه  و نهت وه بمانه

. ن که رکوتمان ده  سه وه وی هزهوا ته به ، وپنن سه ردا داده سه رمان به کهڕکی ماوران  شه.  وه ببووژینه
وان پیان  ئه . وه ینه که رازی نه رفه کی کورتیش ب بیری ئازادی و سه یه  تا ماوه ن که که وترسنمان دهچا
ی ل باتی گه  خه زانن که شان باش دهند خۆی ر چه هه .مرکنن ی کوردان داده وه  بزووتنه م جۆره  به وایه
 ب  بینین پیان وایه  کا ده وه ره  سه هوان ل ئه.  ی سووری ئاگری بن کایهکوو سک ی کورد وه وساوه چه
ی بای زانست و  ێ شنهڕ چاوهنھا   ئاگر و گ ته  له  بوورکانکه و کایه  راسدا بن ئه ، له ترسیه مه

  . تکۆشانه
 یشتو، گه کی تنه مان کۆمه که رانی نیشتمانه  داگیرکه،ی کورد ختی ئمه  شانس و به  له وه کی تره یه ال له 

  ک و خون رژتنه وان چه نھا لوژیکی ئه  ته  که، و دیکتاتۆرنڕۆ نگ، پاشه رهه بفه
  وه نگیه کی جه یه سه ره موو که هه گان به کانی پاده هزه. ۆ رۆژکی دژوار و درژ بووم ئه: ئارام 
کانماندا  پارزهری  بهرو و ه د تۆپ له هللر تۆزی ئاژین بوونی گو  به  له، یان کوتاوه کانی ئمه رزه ته مه

ر  کانی رژیمان تشاکاند و هه ند جار هشی هزه  چه  که وه ڕای ئه ره  سه.بینی یده  باشی نه چاومان به
 ژر  کانیان له رمه  ته وه  بۆ بردنه باره دوو.کرد  کشیان ده ر پاشه جھشتنی کوژراو و بریندا ش به جاره

نووسی جاری پشو   توشی چاره ش هدووبار. هنا یان ده کی هلیکۆپترکاند هشکی دیکه ئاگری چه
 .هات  راستی بۆنی خونی لده  بهڕ پانی شه هڕگۆ.  وام بوو رده بهای رۆژ  درژ یان به م کاره ئه . وه بوونه ده

 وانیش ئه .کردن یان لده قه  ته وه  پشته ان لهک پاسداره  وه ڕانه گه و دوا ده هر بهکان  ربازه کاتک سه
  دابه یان خۆیان ده  زۆربه رباز بوونیان ببایه ر رگای ده گه ئه .کرد ڕی کتک و مشکیان ده ناچاری شه به
  . وه سته ده

 .بوو م هیچ قازانجکی بۆیان نه  به. وه نه رز بکه یان به  وره وه  بۆ ئه،هنا یان ده  پسا پسا هزی تازه
  . باش بوو ی ئمه بارودۆخ موو ئاگربارانه و هه ڕای ئه ره سه

برینپجی لبوو . هناین یان بۆ ده وه  خواردن و خواردنه.کرد ک ئاریکاری باشیان ده خه 
  نده وه ک ئه هاوکاری خه .کان ی بنکه خۆشخانه  بۆ نه وه یان گواسته کرد و ده رمان ده کانمانیان ده برینداره

  .کرد ده ی دوژمن نه موو ئاگربارانه  ههو ماندوی یان ئه نھایی،  ته ستمان به  هه  بوو کهباش
       ٤یش به                                              

 ،ند شا سپه جوانترین ئه(  شه باشترین ئه ، هیشته وه شه ن رۆژی ئهی س گۆ)ۆژڕ تیشتریه( مه چوارشه  
    ی ئاپریل٢٣شت، هه باشترین به) یی ین و توڕهدوژمنی دوی ق

_____________________________________________________ 
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  وره تیشکی هه .کانی شاری دامرکاند  روخاوه  خوڵ و تۆزی ماه،هاری  بارانی به رمه و نه شه پاش نیوه
ی تۆپباراندا زاڵ   و نرکه قه ر ته  سه کان جار و بار به ی پلووسکه هڕور و  خۆ ی هه گرمه ، برووسکه

 جوانی ی  ژینگه له.  وه کرده ڕ دوور ده  شه توانی لهو خه و نه کی کورت بیری شه یه هبۆ ماو .بوون ده
ستیان  ژیان و هه ڕ ده ی شه ژاره م و په موو خه  هه ون دوور له ی شیبای شه هاری و شنه سروشتی به

 .مژی ده هاریان هه ی به  کراوی ژینگه وای پافته  هه کانیان له سیه  بهپ .کرد یی ده زکی ئاسوده  حه به
کانی  وره واڵ هه واڵ گه  گه وه رانه دیته ی مه  شنه یاندا، هزی بای زریای ناڤین به ری به ی به  کازیوه له 
ی  شه ر پ ی بارانیش بوو به  دۆپههدی هدی. تی شاردا راوی نان ر چیاکانی رۆژهه سه اراند و بهت

   ئارام و له وه ماه مای شمشای شه  سه کوو به کانیش وه وره  هه ه په . وه  ناخی شیبادا توانه  و له وردیالنه
  . جھشت  شاریان بهرخۆ ئاسمانی سه

پانتوی سپی مژی پاش وانی و  رخه  کراسی ئه ێ بهڕ رمگ شیشه چه ی شاخه نجیره نی زه کوستا هریز 
تی   رۆژهه ریان به ۆی هونهلی تاب ا و ونهگ یانیان دهڕ  گهیڕک په کتر هه  ملی یه ست له ده. و بارانی شه
ی   و گرمه زرمه .کشا مای دوو چۆپی ده رچۆپی کش سه ک سه ریش وه ئاوییه .خشیبوو شار به

 .اگ رنایان بۆ دهۆڕ شانۆی دهۆڵ و س کی شه ی چه وره و لو تۆپباران و هاژه
نان چۆڵ  و کۆ کووچه .یانی ی به ی تازهانیشت بۆ کینی نۆستا و ر و هه  خه ۆ زوو لهم سیروان ئه 

ویان  خه  و ئاسمان،وی ی زهی تۆپباران  و گرمه قه موو ته و هه ر پاش ئه گه ک ئه ی خه زۆربه. بوون
ک   جار و بار یه،ند ر چه  هه .ودا  خهل گه له تنن و  خهریکی ڕکی خه ئستا  م وا دیاره  به،وتو ب که لنه

 سیروان. بۆ مای خۆیان  وه ڕانه گه شکی نان ده  باوه چوون یان به  بۆ نان کین ده هبینرا ک  دهس دوو که
  ر گه نم و خوناوی سهو یری تیشکی شه سه .ی پخۆش بوور و کاگی خووساو بۆنی خۆشی خۆی ته

بۆنی  . وه شایهورد دهوینداران  انی ئهی فرمسکی چاو ک دۆپه  وه ،کرد ی دهر ر گیای سهو چی گژو
 .کرد نگ ده ست و مه ر ربوارکی مه  هه سیروان  ، نهشنی  ده ی باوه م شنه  ده  به کان که  کویه رزه مه
  .ک  خه  و جمکوت بوو له پ وه ره ی ده وانه  پچه  به نهواخا نانه

 باشی  موودا به ههتی   روومه  له ژاره م و په خه . خزم و ناسیاوک زنی پبوو له واکی دته س هه رکه هه 
ی   ژینگه م له به. نگوباس بوو واڵ و ده نی هه کرد هورکانی جگای ب ودا سهو رابورد له .کرا دی ده به

  .تگ وری کانی ده  و ده که ی خه وه  شونی کۆبوونه  که یه واخانه ۆ نانهم  ئه ماوه  کانی نه شاردا که
تی   یارمه  کی و به، باش برژاندو بووی که  پشکاره  که، کراو هکی سیاو نگه ند نانکی سه سیروان چه 

  هل  په ویست به یه  ده برای بوو کهروازی خۆیاندا توشی ئارامی  ر ده  به له . بۆماڵ ڕاوه ی گه که گۆچانه
 .ۆڵڕ بوات بۆ پارزی گردیگه

  ر ناشتا ناخوی؟ گه مه ؟ هل په بۆکوێ ئارام وا به :سیروان 
ئستا  .م بکه هل  پهتب  ده ببووره . مهس  به  گیفان ناوه ی دونم له هزر مک نانی په که ! نا کاتم نییه :ئارام 
  ن که گه ێ ئمهڕ وان چاوه ئه.  خووساوندا قوڕاوی باران  لهن وردا برسیو ماندو نگه  سه کانم له ڤاه هه

   .رمدا دانیشم ناشتا بخۆم رم و نه  مای گه  له هتوانم ئاسود جا چۆن ده . وه کا بگۆڕینه  ته جگایان له
ڵ خۆت   گه  له ک نانی تازه م یه تۆ الی که!  برام باشه: کاتک ماڵ ئاوای کرد و ویستی بوات سیروان

  . هر به
  .یشتۆی نا و خرا ر که ستماه  نو ده  ئارام نانکی چوار موچ کرد و له

 .  پرسهلیانبینی ورۆزت  و نه شۆ ئهکا .  وارهتاکوو ئ  خۆت ب هه ئاگات له:  سیروان
  ا س کاتژمری مابوو کهیانی زوو بوو دوو ت هشتا به . سیروان پاش خواردنی ناشتا چوو بۆ بنکه 

پ و   چه نی بهک دوو کۆ یه .توان بڕ  دانیش و چاوه ما توانی له یده ویش نه ، ئهبن نی اک موانه
سترا  ردا دابه  سه هلکی  یه٥٠ کالیبر  جیبک که یری کرد که وێ سه له.  ر بنکه  به هیشت  تا گه،راستدا بی

کان   دیدی هلیکۆپتره  له گهق و چی پ ند له  چه  و به ستاوه ه و  ژر پاساری دیواری بنکه بوو له
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پاش  . دانیشتوه  شاشه و ره  پشتی ئه  له  کهیکی رابردوی دیڕ هاو وه  پشه چووه .  کراوه شاراوه
  ؟  چ باسه رد که، پرسیاری لک وه لپرسینه

تا ئستا  . تشکاون وه کانه ره موو به  هه کانی رژیم له  هزه ک دونیه ر وه هه :تیومدا گ  و ویش له  ئه
  وه  س پکهند دوو، دوو یان س رچه هه . کیان بۆخۆم لمداوه  یه  که دوو هلیکۆپترمان سووتاندوه

 .ن که رێ ده ر جوولنه  هه  له قه ن و تهف ر شاردا ده سه به
  وایان هنا که ک هه یه پاشماوه .نیشتو بوون  وێ دانه ک له  خهک  کۆمه ، نو بنکه سیروان چووهکاتک  
  . ک کراوه  خه  له قه نگیرکی موفتی ته  مای الیهیربان  سه له
 ، زۆر بوو م راپۆرتانه ند له رچه هه .یشتنۆ ر سه و ئادره و ئه هر ه ب ی بنکه رگه ند پشمه سیروان و چه 
  که ڕه وگه پیان وابوو له بیست،  ده ره وروبه و ده یان له ناسه ی قه وه قینه ی ته قه  ته ک که ندک خه هه
  کان بوو که ینیه ئا هژمارگر نگرانی موفتی و ده  الیه سدا شکیان له موو که پش هه له .کات  ده قه سک ته که

و   ئه، وه زانی ئه  ده وه ڕای ئه ره سیروان سه .کرد وری کۆماری ئسیالمیدا ده ده   سووتیان به ککه
م ناچار  به . م باژره  دانیشتوانی ئه ه دژ ب ،روونی رژیمه ڕی ده  شه ی سهنا  قه هللمی گو ی دووهه وه قینه ته

م ال مای کابرایان پشکنی به .بپشکنج گۆمان بوون  ی که نهو ما  ئه رگانه و پشمه ک ئه ته  بوو له
و  کیان له ند زۆرجاریش چه ر چه هه.   بنکه وه ڕانه  گه و کردیان داوای لبووردنان پاش. وه دیته هیچیان نه

 .گرت یان ده که نه  خاوه ی ل بھاتبایه ر بۆنی بارووتی تازه گه ئه .هنا رده دا ده همان
ی چوارباخ و گردی  وه ره ه ئاسمانی س ی فانتۆمی رژیم له  دوو فرۆکه ر بنکه  به وه یشتنه  گه که 

کی  ی خه رنجی زۆربه ه و س وه رزانه نی لهی ما ره نجه وا په  شکاندنی هه  به  که،ش بینی هڕ کوچکه
ککیان  د سووڕک یهن دوای چه .رشانۆ ندی سه رمه کوو هونه  وه،خۆیان راکشاالی و  هر  بهانشاری

   بوو به که ست ماه دهو هم ده .کرا بووشی بووچک چ هڕ چکهر گردی کو  سه  له  که وه  ماکه راکتکی نا به
ش  که توانی نو ماه دانیش. ون بووش که ماه ، و وه  نیشته که ک تۆزه یه  خوهند پاش چه .کی تۆز کۆگایه
   به که ر، وکنهنجو کاری پ  ره  لهنکی پ مه ی ته رمایه  سه ژار که ههکی  یه ماه بنه.  کرانڕگۆ به زینده
   له ب ئاو و وزه  به.کردو بوو خشت و گی چ  ساکار له تاکوو ماک، وه داری کۆی کردبووه زار نه هه
ونرژانی  چی خ که.  بن رده هسپ  ئه  تدا بژین نه  که و هیوایه  به،شی بووچک ره رزای کوچکه ر به سه

، تفیان  په  ج چه  به م ترادژیه رانی ئه بینه. کی پ بترسن  خه  که وه  بۆ ئه،رخ  به وانی کرد به رژیم ئه
 . کۆماری ئیسالمی ئران کرد له
ئاخی : ت ویان  و ده  وره ی خۆیان کرد بهق و قین ژان بترسن رهۆین خ له  وه  ج ئه  به کی توڕه خه 

گ گهکوردستان ج  ی پنییهانوی مرۆڤ کوژ  . 
: تیو چنوور کرد و   بانگی له وه انهمد پاش و .و الی خۆی راکشا هر ی بهفۆن خانم خاس له ی ته زره 
ی  که فۆنه له  نیاز بوو مائاوایی بکات، وستا تاکوو چنوور ته  به ئارز که!  که ره  چنوور میترا تۆی گه ره وه
 .واو بکات ته
  کرد به ی قت نه که فۆنه له چنوور ته .یان کرد ک قسه یه  ماوه وه سپایی پکه  ئارامی و ئه  میترا بهچنوور و 

   چی؟تی تۆ ده .  برینداره نی کاک سیروان که ک میترا بچین بۆ دییه  ته وێ له مه  ده دایه: تودایکی 
ه ییهی بریندار بوو؟ خۆ باوکت ن که! ۆڕ یه ئه:  خاسبچوو به اشهی ب ده !  ما  ئاگاتان  م ئاگربارانه م له 

  یت؟ وێ بیانبه توانیت تا ئه ری ئارز گیان ده ئه.  خۆتان ب له
  .وێ  نیاز بووم بچم بۆ ئه ر به منیش بۆ خۆم هه! ر چاو خاۆژن  سه به:  ئارز

 نیام وه ئه :خاسئیتر د .  
  نگ بچین؟ جا که . من و ئارزیش دین،میترا:  چنوور

  . تانم باشهڕ تان چاوه که نهر کۆ  سه  له، ککی دیکه چاره: اتر می
 !  خاسه:  چنوور
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نی   الیه ت باوکیشی له نانه  ته وه بووه  بۆ دایکی گا ه مژ ویستی خۆی و سیروانی له شهمیترا رازی خۆ 
رچک  دا هه ک ساه ی یه م ماوه له .هنا بوو  رووی میترای نه م تا ئستا بهال  به. ئاگادار کرا بوو وه دایکیه

 هیچ ،کتردا زۆر باش بوون  نو یه  له یه ماه و بنه ئه .یزانی باوکیشی ده  کردو بوو،یمیترا بۆ دایکی باس
  .بوو یان نه شتکی شاراوه

  .وێ  ئه  ئارز و چنوور هاتنه دی هاو کات،تی مای چنووردا ویستی راوست که نهر کۆ  سه میترا له 
 کاتژمرک  کان پاش نیوه شی هلیکۆپتره  چاوی ره و پاسار دوور له م دیوار و ئه ن بن ئه کۆ ن بهکۆ 

  .یان دا روازه نگی ده  زه له .ر مای سیروان  به یشتنه  گه،رپوان
  .کتریان رامووسی  ئامز گرت و گۆنای یه کتریان له  میترای دیت یه که ، وه ی کرده روازه  سیروان ده

  وو و به کردو برژگوبوشی خۆیان بۆ سیروانی  ی حه  باخچه نگینی له  گوکی ره پکه میترا چه 
 سیروان و   دای به.تی دیاری بوو پچرا بوو  تایبه خشی ترونج و گۆڵ که  نه  لهکی زوینی پ یه ره الپه
 بۆت م گوی کویر هیینی ئاو داو یشتمهۆر  ده کوو جاران خۆش بایه شار وهر باری ئاسایشی  گه ئه: تیو
  .ت دت ب  هیوام به  به،پککت بۆ بچنم وشی خۆمان چه  گوی حه ناچار بووم له .یهنا ده
 بۆنترین ترین و پنگی تۆ بۆ من جوان بۆن و ره .رزی منی وینی چوار وه  ئه،تۆ بۆ خۆت گوی: سیران 

  .م که ویسته خۆشه! سپاس.  جیھاندا  له گوه
  .  شایانی تۆ نییه وه اس خۆش ئهسپ:  میترا

وه سیروان ماچه کی لرمو گۆری   گه پاش میترا به.   شایانی من وتۆیه مه تی ئهو و  وه ی کرده که  ئا
  .یان که وینیه  چوون بۆ ژر زه وه  زۆر خۆش هاتنی لکردن و پکه،ستی چنوور و ئارزی کوشا ده
  یان که ی دیکه که وینیه و ژرزه  ئه رقای چشت لنان بوو له سهبوو و دایکیشی   ماڵ نه باوکی سیروان له 

  .بوو مان نه یان هاتنی ئه ، روازه نگی ده  زه و ئاگای له هئ . ژووری چشت لنان کردوبۆیان به
  .و دیو الی دایکی سیروان بۆ ئهوسا چوو  ئه. چم چای دنم من ئه :تیوکاتک دانیشتن ئارز  
  ریکی چیت؟   خه هو ئه!  و دایهس 
 .بوو ر ئاگایشم نه ی هاتی؟ من هه  که وه ئه .رچاوان رچاوم ئارز گیان خۆشھاتی سه سه: ئامدیا خان 

  .نگی پناگات  ده  زۆر کپه م ژووره  ئه زانی که خۆت ده
  م؟ ک تکه یه  چوار پیاه که ، یه راستی چای ئاماده.  هل که  ئره!  وایه:  ئارز

  ھنمهی  خۆم دهۆتۆ ب. کشی ت ئه حمه جا تۆ بۆ زه ! گیان ڕم رۆه ورت گه  ده رێ له ئه:  ئامدیا خان
 .وان  الی ئه ڕاوه ئارز گه. کانم  شیرینه ش بم بۆ الی موانه ئه. تان خزمه

   لهنانموو کۆ جاری پشو زمسان بوو هه . مای سیروان هاته مین جاری بوو ده  دووهه مه میترا ئه 
رزی   وه وه  الی خۆیه ش له مجاره ئه. بووکردو م سته ئهچووی  و هاتو نرا بوویخربانان ئا فری سه به
  .ردومانۆ و ب ڕه ی شه  ژینگه  به  بووه هک،  هاره به

ئای سیروان : تیو گ وه مکه  خه کشا و به کی هه یه ناسه هه. ی سیروانی کرد که یری برینه  میترا سه
  .بووم خۆ شت ده.   من چیم بکردبایه  باتهر شتکت پ گه ئه
وس نو م چاره سات بگری به ر کاره یت بهبتوانمرۆڤ   نگه ره .  زۆره مانه ڕدا له ی شه  ژینگه له :سیروان 

 ئاسن   و له  زریان توفتره ژیان له .ک بگرین موو ناخۆشیه ی هه رگه  بهۆک پ ب وه ده .ێناتوانیت بگۆڕ
   با ساتک له ره وه. ابین تا بتوانین بژینب پ  ده یه وه  ئه چاره .رمتر  خوری نه ت لههاوکا ختتر، سه

 .چ ایی نهۆڕ خ مان با به  گرنگه م کاته  ئه وه ینه خۆمان بیر بکه
پی  ر دوو له  نو هه ستی راستی له و ده ردی ری نا سه  و سه وه ه سیروان نزیکتر کرد میترا خۆی له 
شو و   په نده چه! م م ده ئای له: تیو گرخۆ سه به. ر دی خۆی دانا  سه له ئارامی  و بهستی نا  ده

 و ئیتر تب ژڕ تاکوو سا،م یا که کی بۆ په یه نازانم چ رگا چاره . ی من و تۆیه م بارودۆخه برینداری ئه
  .تگر بیانۆم پ نه
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ئارام  :هنا وتی  داده ک شانه اڵ و کرچی میترای وه ک یپی قژ ستی چه ی ده نجه  په دا به کاتک سیروان له 
.  وه خۆمه رگی خۆم ده  و جه یله روونم که منیش ده .دێ ک رۆژ هه ویه ر شه پاش هه! م که ویسته  خۆشه به
ی باری  وه م کردنه بۆ که .ژین خوو بگرین  تدا ده  که رجه ومه م هه ب به  ده، کمان نییه یه م چاره به
  وه ئه. وینین ی ئه  خۆشه رده م ده شی ئه تو نیا من و تۆ نین که ته .کتر ببینین ب زوو زوو یه  دهمان خه

 .ویندارانیتر زاران ئه ئارز و چنوور یان هه
 کی پ شه  سینی وکه دیا خانم بهمفده ته رمی تازه  بۆنی گه  چای و نان شیرینی که  لههات  نووری ل

ویش میترا و  رگرت و ئه ی لوه که ئارز سینیه .ستاند ری هه  به موویان له د ههوی کر ژوورێ و س هاته
  . ئامز گرت گۆنایانی رامووسی چنووری له

 م ژووره هاتنتان ئه به .ر چاوان خۆش هاتن سه .ن روونیشنورم کانم فه  شیرینه ویه وه: تیووسا گ ئه 
  .کانم ن باوانه  بکه م کاره  ئه میشه هه.  تیشکی ژیان و رووناکی  کرد لهتان پ تاریکه 

  .تان  خزمه وه  دوایی دمه،ودیو  ئه  بچمهب ئستا بمبوورن ده: تیوفتن ا دانیشتن و ئاخ پاش تاویک
ست  کتریان هه ردی یه  ده که .وینداری راس  جژوانی چوار ئهی  رووگه ۆ بوو بهم  ئه وینیه م ژرزه ئه 

  ته ههام  نه ڕه م شه  ئه  بوو که وه خوازیان ئهداهیوا و . نا کتر داده ینی پیرۆزی یهو کرد و رزیان بۆ ئه پده
ر  هه .نی رز و ماف بن ک خاوه کوو یه موو وه هه . ئاشتی و ئازادیدا بژین  لهی پ  ژینگه واو ب و له ته

ی کار و  وه وسانه چه. رێک نه  نجه شکه  و ئهنزیندا هۆی بیر و رای  س به  و کهک ئازاد ب یه وه بیر کردنه
شی  تی ره سته  ژر ده ب له شتکی وا دهیدا ت راس ئاخۆ له . من نگی نه رهه  فهووری یانبو ئا  یی هو ته نه
ڕ و  نی شه یمههر ه چنگی ئ تی له تاکوو مرۆڤایه. تر بنڕ گۆ  له الوه  مه  به ته سته و ده ب ئه ؟ نا دهالدا  مه

 .تاری بزگ تاریکی ره
ی  زه به نگی قه ش و ده رمای له تینی گه هنا، ر قژی میترا راده  سه ستی به  ده وه ڕای ئه ره سیروان سه 

 .ا بوونم ون و خه  نو گژی خه نگ له هر دووکیان بد هه .کرد ست پده کانی هه ماره خونی نو ده
  ی که وه  و ب ئه،توتو ب وژمی رۆبارک که  ته  نو ئاوی خۆر و به  له  ربوارک که ک تاکه  وهسیروان

 .ترباز بکا  ده نووسه م چاره  گژاوی ئه  خۆی له  کهتکوش  و شپ وکوت تده قاژه له  په به .ت بزان له مه
 پکی  و زریایه ن چته وتی خۆیدا ده  ره لهئاخۆ  ؟ وه بته ن ده هوه  کوێ ئه  له هوژم  ته  به م رۆباره ئاخۆ ئه 
  که وهتاو ئا  تینی هه  که،لکاوکی ب گیان و ب بزون  گۆم و زه ب به  یان ده؟لپۆ  ژین و شه له
را و توخم و تووی  گه . وه بته با وشک ده ق ده  شهکوو تات،ب نیشی ئاوچن ده  بهی  که مژت و قوڕه ده هه
 بۆ   ژینگه بارانکیتر ت، تا بهکی تر ببزو یه  شنهی که .بن وێ ده  ئه رده سپه مرن یان ئه رانی تدا ده وه ژینه
ائافته یه وه  تاکوو ژیانه،ندنیان بۆ بگونجگایه ێ بیت، ههڕ ر چاوه گه . وه  کایه کیتر بکی  ی هۆ چ ر
  . بات و رابوونه ، خه  و تکۆشانه کاری راس ونه م خه ی ئه چاره.. . مه سته ئه
روونمدا   ده له :تویگ یدا ده مشکی خۆ  له وه دایه و ژیانی خۆی لکدهنگ راما بوو   بده سیروان که 

م بار و  له .م میترا که ویسته وینی خۆشه ها ئه روه م و هه که وینی نیشتمانه ئه .ژین وین ده هاوکات دوو ئه
نیا رگا  م ته  به.رمبژ ردوویان هاوکات هه ه ه  که شم نییه وه ختی ئه  و به مه سته ۆدا زۆر ئهم ی ئه دۆخه
ر  هه. تبژر ویست بوو ههر پ ی شاریش گه وه ره باتی ده خهمدا   گه  له م که  میترا هان بده  که یه وه ئه
   شانم له ویش شان به  ئه،م بده پ  چیاکاندا درژه باتی خۆم له ر رۆژک من خه گه  ئه  که ند لم بیستوه چه
و  خۆ ئه . وه بمه  میترا جیا نه  ئیتر له  که ،کی باشه  هیوایه مه ئه. کات ری دهشدا رخۆرداندا به بات و به خه

بۆ گیان ژ دڵ و به  تاکوو بهت، ب م که و رۆژه ێ ئهڕ  من چاوه  که وه یریشم خوندوته و بتزان خاس ده
  ئیتر هیچکام له .تب ژ دهڕروونم ئارام و سا و دهوسا ئوروان  ئه .م  بکهێکجار باتی یه کانم خه ئامانجه

 .م ست ناده  ده م له ه پیرۆز وینه م دوو ئه ئه
 وا ب   که وه یته که چی بیر ده  له وه رێ گیانا ئه ئه: تیو و گدا گوێ میترا سپای پچاندی به  ئه سیروان به 
  نگی؟ ده
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  کانم؟  شیرینه کهووتی بو وا   کهتزان  ده وینی ئمه  ئه راستی دایکت به:  میترا
  که .جھشت ی وا زوو به  ئمه بۆیه .منیش چنوور. تو سیروان تۆی خۆشده  که! تزان رێ ده ئه: ارز ئ

  . وه وینمان بدوزینه ردی ئه ک بۆ ده یه کتر دانیشین و چاره  الی یه  له ئازادانه
  .تسیتر نازان  خۆمان که  له پم وا بوو جگه:  میترا

کی  یه ماه  بنهتب نهمت  هیچ خه .زانن ئاسیرتای خۆشکیشی دهها ئارامی برای و  روه هه: ئارز 
  .زانم تاکوو هی مای خۆمان  زۆرتر ده م ماباته کی ئهندام  ئه  من خۆم به بۆیه. ن جمتمانه

م  ر ئه  سه له .تو موو دڵ و گیانم خۆشده  هه من تۆم به!  به  دگیر مه وه له !میترا : سیروان 
م و   هاوده ختی ژیانی داهاتوم له خۆشبه . ی ژیانم بۆ داناوه رمایه و تۆ سهی من  ویستیه خۆشه
 .  منیش وام کردوه موو شتکت باس کردوه  هه وه روا تۆ چۆن الی دایکته هه .بینم ری تۆدا ده هاوسه

وت  س و که ه ه  له  دگیرم که وه من له.  زۆر خۆشحام وانه  پچه به!  زیز نیم وه من له.. .نا نا : میترا 
رمو  گه کات،  من ده کی خۆی چاو لهووکوو ب و وه انیبا ئهر بمز گه. دایکتدا سارد و س بوومڵ  گه له
  .موبو دهتر ڕگۆ
 ژیری و جوانی تۆ بۆم   له میشه  هه  کهتو ند تۆی خۆشده وه و ئه  ئه. ناکات وانه ویست بهپ: سیروان 

   چۆن به.ین ده ست نه  ده  تۆ و چنوور له  راسپارد که من و ئارزی ند جار به چه .کات باس ده
 .کانم ویه  وهت  ده میشه ردووتان هه هه
  ب ئمه ده .وێ دهاستی منیش زۆر خۆشمر به.   بکه وه ن منه یه  له زۆر سپاسی دایکت له: چنوور 
ی  م شاره کی ئه ر خه سه   رژیم به  که ڕه م شه  ئه دیاره .ژینبک بۆ داهاتوی خۆمان دا یه رنامه به

ک  ی خه ر بژیوی رۆژانه  سه کیتر کار له یه ، پاش ماوهۆمار گه . وه نه  نایبه رگه ک و پشمه خه ، پاندوه داسه
 . وه قته ته  نو شاردا ده  تۆپ یان راکتک له هللک گو کدا یهک هر خول  هه  له  شیمانه  به تۆپباران که. کات ده
ی برینداران   رۆژ رژه رۆژ به .ک ناتوانت تدا بژیت ب و خه  دهلکیتر شار کاو یه ا ماوه ت یه وهم ش به

موومان  رژیمیش هه. تب واو ده  ته م زووانه  به،نی  یان کورد وته .وه بته م ده رمانیش که ب و ده زۆر ده
 موو هه . یه ههگاندا   پاده نھا له  تهیکی گران ی چه سه ره  که  لهوتی پ شکه  و ئه یان زاخه  ده کهزانین  ده

و کوردستان  هر  بهی زۆرتر سه ره  کهربازی زی سهوانی ه ک کاره  ته  هلیکۆپتر یان له رۆژیش چ به
م  کی ئه چووی خه  رژیم قه وه ر ئه  به ک له خهی کان هکی تر هز یه  پاش ماوه یه وانه له. کات ێ دهڕ به
  .جبھین ب شار به  ده  که ،که و خه شکین له ش به ئمه. بھنج بن شار به هکات، ناچار د  نه رهشا

   له ناسین که  ده  هۆڤه م رژیمه  ئه ئمه .ین  چیبکه  که وه ر ژیانی داهاتومان ساق بینه  سه  له یه وه کاتی ئه 
  و له حمه ال ئه  ئیمزای مه و، لخالی  ئاخوند خهن الیه  ینی له رمانی خومه  فه ا بههاوینی سای رابردود

 جگا  گرت که دیل کیان به  خه نده وه ئه .یان تیرباران کرد م شاره ک الوی ئه دا کۆمه ی گرزه خانه ۆکهف
ی کورد وشک ل خونی گه  ستی خوناوی به  هشتا ده  که ،مان رژیمه  هه مه ئه.  ندیخانه  به ن به  یکه هما ن نه
  .رژن  خون ده ریکه تر و دڕتر خهق ده جاری پشو   له چی دووباره که ، وه ته بووه نه
کوو  وه   که،پنین کاندا دایسه  رامیاریه ر هزه  سه  و به رگه  پشمه  ببین به ین که ب کارک بکه  ده ئمه 

 .ین  بکه وه ره باتی ده توانین خه ژنیش ده
 . گادا زاه ر کۆمه  سه ئاینی بهنگی  رهه  فه تی ناڤیندا که  رۆژهه له!  وه  داخه زۆر به ! وه داخه به :سیروان 

موو شتک قازانج و   پش هه، ئاییننرانی ه یاسادان له که پیاوانیش . نراوه بۆ ژن هیچ رز و مافک دانه
ن  انکاری ناکهڕباتک بۆ گۆ انی ئایینی هیچ خهپیاو .یگرن  و ده ر چاو گرتوه  به ندی خۆیانیان له وه رژه به
  .شونیش بوون  گرهستو ره په  کۆنهکو به
ی   نو رکخراوه بن له کان ناچار ده په  چه ی ژنان زۆر ب هزه وه ره ده ی هاتنه ر رژه گه  ئه من پم وایه 

اندا ک وه  بزووتنه کدار له  ئراندا ژنانی چه چۆن تاکوو ئستا له .ن تی خۆیاندا رکیان بخه رگایه پشمه
ری   سه ناب له . یه و رۆژه ۆ ئهم  ئه من پموایه. ت بشک یه م رچه  رۆژک ئهتب ده .بوون شدار نه به
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ک   ته م له کی که ریش کۆمه گه ئه .ر کارا و ئاکتیڤ بوونی ژنان  سه منته ش ده وه ئه. نیست راوه
 نا   رکخراوه  یان له.ێ بکرنڕ کان به  ئازاد کراوه شار و دیه بۆ  یه وانه ، له وه ره  ده کاندا بچنه رکخراوه

رچاوانمان و زۆری پ  ان سه هاتنت، وه ره  ده ش دنه ر ئوه گه ئه . بکرنۆجگیر و ستارکاندا  کداریه چه
  .ین که  ده وه بین و شانازیشی پیه  دهڵخۆشحا

  . وه نه بیری ل بکه  له ب په  به ستۆی خۆتانه  ئه  به بژاردنه  خواست و ههو ئه 
نیا  ته .خۆشی و ناخۆشی تای و سۆری، ی،ڕم و کو  که له  هپ ، وه ره  ژیانی ده ش بزانن که وه  ئه 

بات  ڕی خۆی خه  بۆ ئامانج وبیر و باوه  که، روونی ئارامه  و ده سته ربه  مرۆڤ سه  که یه وه ی ئه که خۆشیه
 . نییهزاڵ ردا   سه ت و زۆری دیکتاتۆری به سته  ده.کات ده
  ک سیرواندا بچمه  ته  له  ساقم که وه ر ئه  سه  له  و لباوانه وه  بیرم لکردوته وه  مژه من له :میترا 
  .م  بده باتی خۆم درژه  خه  تا به وه ره ده
 دنیا  وه مهن ئ  الیه له . مان داوه  بیاره وه ردووکمان پکه هه تی،و میترا گ ها که روه منیش هه: وورچن 
  . کانیشماندا باسمان کردوه  نو بنماه ت له نانه ته .بن

کتر ببینین  ب خرا و زوو زوو یه ده .ین که  کاری خۆمان ده وه  دنیاییه ش به ئیتر ئمه!  زۆر باشه:  ئارز
  .کترینیش ب  بارودۆخی یه باشی ئاگامان له بهو بچێ  ندیمان نه یوه تاکوو په

 .ڵ میترا و چنووردا  گه پ له  و گه  گاته دایکی سیروان کردی به . خوارد وه نی فرانیان پکه خوارده 
کیا نزیکتر   ته کۆشا زۆرتر له تده .کرد یری ئامدیا خانی ده  سه کی دیکه یه  شوه  میترا به مجاره ئه

تی سوور  مدا روومهر  شه ک جاران له ئیتر وه .وت رکه یشی سه و ئاکاره ها له روه هه . وه ببته
 .کرد یان ده مه  گه وه دوان و پکه  ده وه  سانایی و ساکاری پکه وان به  ئه دیار بوو که .اڕ گه ده نه هه
ند  م چه  ئه کرد که ده نه وه ستی به س هه که . وه بوه  خوار ده ۆژهڕ  نیوه ۆ واتهڕ و پاشنیوه هر کات به 

  . وه هن بمن وه مان زۆرتر پکه ست تاکوو ئه  کات بوه کرد که زیان ده حه . بووڕ  چۆن تپه کاتژمره
   له گی دیکه  س چاره  که نم داوه  دایکم به به ! نگه ئای دره :تیوی کرد و گ که یری کاتژمره سه: امیتر 

  .ین  بکه  خۆمان ئاماده وه ب هدی هدی ژبۆ چوونه ده .مادا بم
وانی ڕ ردی چاوه  چۆن من دایکم و ده،اننتڕ وان چاوه ئستا ئه .کانم  شیرینه ویه  وهن وابکه: ئامدیا خان 
نگتان   ده ن من که فۆنمان لبکه له کرێ ته کانم تاکوو بۆتان ده  جوانه کهووب .م گه ڕا تده ی شه  ژینگه له
بن چۆن   سیروان مهیڕ  چاوه ئوه .ت تۆ میترا گیان  تایبه. سیروان گات به  تا به،بم ده بیسم خۆشحاڵ ده
ی  گه تده . یه ی ئوه ماه ر بنه  به ویش له  ئه،کات یر ده سیارکی سهررپ  به ست به فۆن کردن دا هه له  ته له
 . رمنه  و شه م رووه یش که فره! زانم ده :میترا م؟  که نیشکه که
  .ستان  هه وه ڕانه  نیازی گه کان به موانه 

،  وه شیدا جیا بته  باوه هل کرد ده زی نه حه .کانی رامووسی  ئامز گرت و گۆنا و لوه ه میترا سیروانی ل
.  وه کاته ا خانمدا سیروان ماچده پش چاوی ئامدی مین جاری بوو له که  یه مه ئه .بوو ی نه م چاره به
و  ئه. ڕا بوو گه  سوور ههوشی ماڵ سیروان کانی حه  شلره کوو گوه تی وه رمدا روومه  شه ند له رچه هه
  .شی کرد و کاره  و ئهترم بشکن ی شه ویست ئیتر رچه یه ده

  . وه  ئامز گرت و ماچی ماڵ ئاواییانی کرده کانی له ویه  ئامدیا خانیش وه
  وه ڕمه گه ک کاتژمرک ده ی یه  و پاشان بۆ ماوه وه مه به تاکوو مای خۆیان ده وان هه من ئه ئه: ئارز 

  .تبینم  وێ ده له . ی ئوه بنکه
 .ن  زۆرتر بکه م کارانه  خۆش و له الی ئوه . خۆتان ب  رگادا ئاگاتان له له ! وا بکه : سیروان

 تۆپ و  هللی گو  و گژه کان و هاژه یکۆپتره ئاگری هل  پارز کردن له ڵ میترا و چنووردا به  گه ئارز له 
  وسا له ئه .ێ کردڕ  به وه  ماه ی خۆیان چووه هرواز  ده  پشدا میترایان تا له له . چوارباخ وه ڕانه ن گه هاوه
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 بۆ  ڕاوه گه ران،  خانم و کا کامه خاسل  گه واپرسی له ێ و پاش سو هه ژوور ک چنووردا چووه ته
  . وه  وێ بمنته  له ران که ڕای خۆکی زۆری کاک کامه ره  سه.الی سیروان

سیروان چۆن !  گیان و رۆهس :تیویس  بابی کامیروه وی کرد، و س وه  ماه یشته ک میترا گهکات 
  ؟ ی باشتره که بوو؟ برینه

  که ! ببووره!  گیان  بابه باشتره: تیو ئارامی گ به.  سووره ه گو تی دیسان بوو به ما و روومهمیترا ڕا 
   ئاگات له وه نی دایکمه  الیه  له مزانی که م ده به. اته ده نه  رووم هه ۆن لهچ .کرد  باسم نه وه الی ئوه

  . یه ی من هه وه موو کار و کرده هه
دا زۆرم پرس و  ک ساه یهم  ئهی  م ماوه له .ی  باوکی خۆت بکه رم له ویست ناکات شهپ: یس کاک میروه 

 ئاسانی تۆ   وا به بۆیه.  یه ن مرۆڤکی باش و ج متمانه  و ده تویانهوموو گ  هه. جۆی سیروان کردوه
 ۆ ب ئسته.  وه هاتک  تافی الویدا مرۆڤ چۆن بیر ده له! م گه لت تده .ی توانیت ئامشوی مایان بکه ده

 .ین که  ده ر تۆ و سیروان قسه  سه سلی له  تر و ته  کاتکی گونجاودا به  له تی دایکت بده یارمه
نازانم ! وای سیروانی لم پرسی  بابۆ هه  بووم که وه رقه  ته هند  چه ئای دایه:  الی دایکی وتی میترا چووه 

  . کردوه وینی نوان من و سیروانم بۆ باس نه  زمانی خۆم ئه  من به ربنم که  دی ده چۆن له
 ند رچه هه .گات روونی تۆ تده  ده  و له بابۆ مروڤکی باشه . که هم م نا کچم خۆت توشی خه :دایکی 

 تۆ و   که ی وای داناوه رنامه به .تو  و زۆریش خۆشی دهتناس م باشی ده  به دیوه  نه  قسه ی بهسیروان
  .بکات ڕێ ت به ی وه وه ره  خوندن بۆ ده ن بهدا سیروان بۆ درژه

 سرنجی  شی بنکهو ناری نو حه وانی دار هه رخه  و سووری ئه نی وردیالنه گو ، بنکه  هاته ئارز که 
 ،بوو  شین ده  شاری سنه ن له گمه  ده  به ناره م دار هه ند له ر چه یری کرد هه  دڵ سه  بهویش پ ئه. اکشار

نار  وتۆ بۆ دار هه رمای ئه بوونی گه ر نه  به م له پچا به ده کانی هه گوه. وت که رچاو ده به یان وه
 نو  رهنا و چووه کانی ده وه پ که نه وشکه  که  ه ل،وت رکه  سه وه کانه  پکانه له . ر و میوه  به کرد به یده نه

  .رش کرا بوو  مافوری کوردی فه شی به که ی تدابوو بنه که ند کۆه  چه رین که هۆکی پان و به . که هۆه
ی ریک ندکیان خه هه .ونکتر رونیشتو بو وری یه  ده  له ند الوه  چه ک جیا جیا له ند کۆڕ و کۆمه چه 

 و  وه خونده تووکیان دهڕ هکانیان بوون یان پ  رامیاریه ی هزه  و نووسراوه وانامه وکی ههی بنخوند
ر   سه  لهیانو و بنه٣شینکۆف، ژکی ک ند چه ووچک چه س له .ریکی باس و ئاخاوتن بوون بکیش خه

ئارز  . بوون کانی بنکه رگه ی پشمه ه  که،کرابوو دانرا بوونک چ  بۆ دانانی چه ت که کی تایبه جگایه
 و  وه چاوانی تژ کرده. کرد وێ ده ی بۆ ئه  ئاماژه ستکی دی که گا تا ده  دوای سیرواندا ده چاوانی به
  . دا دانیشوه هوو پ و ئه ن  له  که ستی سیروانه  ده دیتی که

ڵ   گه ستو مشتاقیان له رمی ده  گه و بهستان  ری هه  به موویان له هه! وی کرد س وه  پشه هئارز چوو 
  .ناسی سی لیان ده نھا س که ته .کرد

کاک میرۆ، کاک :  ئارز ناساند   به یه م شوه ی به وانی دیکه ها ئه روه هه ، ئارز هاورێ منه:  سیروان
  .دیاکۆ، زامیاد و شوان

. والی شار مال و ئه  ئه زن له تهباسی دنگو  و ده وانامه ی هه وه انهگ فتن، ک باس و ئاخه یه پاش ماوه 
ساری   حه و لهپیان وا بو.  وه رزانه ی له کانی بنکه ره نجه ی په ک شوشه یه وه قینه ژاندن و ته نگی هه پ ده له

 هیچ  وشی بنکه  حه وتن دیتیان له ر که  ده موو وه خرا هه.  وتوه ر که وروبه نی ده ما  یان له ،بنکه
  سیان له باش بوو که! تی مای کا سامان رن بۆ یارمه تی وهو هات و گ هل  په نجک به تا گه . داوه هرووین

  .بوو مادا نه
وری  وران ده  و ده که وشه یریان کرد الدیواری حه وێ سه له. وێ وان چوون بۆ ئه  خرا سیروان و ئه

  کوو فواره ش وه که  و ئاوی لوله ندوه که  ههیش که وشه بنی حه . خاوهوری ژووری دانیشتنیان رو نجه په
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 وداری   و شیشه،ری بژنگاژن وروبه  دیواری ده که نه  هاوه هللپریشکی ئاژین بوونی گو. کا  ده زه به قه
 . رکانیشی ورد و خاش کردوه نجه په
  وه ب تکایه ! کینه خه: یاند کی راگه  خه رز به نگی به  ده  تاکوو دیاکۆ به ،وه وێ کۆ ببوونه ککی زۆر له خه 

چوارالن کاتک  کان و قه کانی ناو دۆمه که ڕه  گه ۆ لهم ر ئه هه. کانتان وینه  ژرزه هو ڕنه ن و بگه بکه
  نی دووبارهومان ش  رژیم هه، وه م کۆ ببوونه هک ی یه وه قینه وری ته  ده ک له کی زۆری خه کۆمه

   با له وه ڕنه  بگه تکایه. ککی زۆرتر هۆی کوژران و بریندار بوونی خه  بوو به که. ردومان کردۆب
  کی دیکه یه هللی گو نگی هاژه  کردن بوون، ده هوریکی ب ک خه  کاتکدا خه له.  وه بته شدا دووپات نه ئره
  .هات

 کک لهند خو ش چهپا. ت راکش که ویه زهر   سه  به وه  ج خۆیه س له رکه هه:  سیروان هاواری کرد 
  .بیسترا  نهن  تۆپ یان هاوه هلل ئاژین بوونی گو نگک له هیچ دهراکشان 

 و  قیوه وان چه د میتری ئه  قوڕ و چپاوی سه میلی له١٢٠نکی  هاوه هللیریان کرد گو  سهکاتک 
  . وه ته قیوه  ته ش نه که راکته

 .ین که  پ دهی کارک یه هللم گو  ئه ن تاکوو ئمهمای خۆتا  وه ڕنه  بگه ر ئسته  هه تکایه: سیروان 
  . مای خۆیان وه ڕنه ن و بگه وێ چوڵ بکه  ئه کیان ناچار کرد که  خه کانی بنکه رکه پشمه

نگ  ی شونی په که  خوساوه ڕگ و خۆه  هه دیتیان له . که هللسیتر چوون بۆ الی گو ن و دوو کهسیروا 
 . قیوه و چه شه یبارانئاوی ی  وه خواردنه

ویستمان ش پ م کاره بۆ ئه . وه نهنینق تهیوسا ب  ئه وه  دووری بخینه  ئره  له یه وه نیا رگای ئه ته: سیروان 
  . یه رخ هه کی چوارچه یه هڕاب سک و ئهیروگند   چه به

 و سیروان. سدایرو دوای گ رۆ و زامیادیش چوون بهمی.  دنم وله ی کا ئه که ڕابه چم ئه من ده : دیاکۆ
   دیاکۆ به،کی کورت یه پاش ماوه .کان بنن سه ره ێ بوون تاکوو کهڕ  چاوه وه  دووره وانیش له ئه
ند  ر کام چه وانیش هه ئه.  وه ڕایه ردا بوو گه  سه  دارکی پانی له خته  ته رخ که کی دوو چه یه ڕابه ئه
 .سکیان هنایروگ
دی   ناوقه ست به  بهیان هک هسیروگ . که نیشتی راکته  ته کانیان برده سه هر سدا که ڵ پنج که  گه سیروان له 

یان  که ڕابه ئه .رێ ده  هاته که  قوڕه انکشا تاکوو لهرخۆ رای  سه سپای و له  ئه وسا به  ئه وه که راکته
  که دی هدی راکته ه، بکشن که سهیرومان گ  کاتک ئه ک رایانگرت که یه شوه  به ،که نیشتی راکته ته برده
یان راست  که ڕابه  ئارام ئه مجاره ئه . چوو وه ریه باشی به  کرد و بهیان وکاره ئه . که بهاڕ ر ئه  سه بته
 رگای  ر خۆ له  سه هدی و له .ست ری دابه  سه  باشی له یان به که  راکته سکی دیکهیروگ   به وه کرده
  به. و دوور بو وه نه ما د میترک له  چوارسه  که،چۆڵنکی وند و کۆسپ رایانکشا تا ش  ب که وافس
نیشتی قووالیی   ته یان ئاسۆیی له که ڕابه  ئه سکی دیکهیروگ به . وه کردهیان ل که سهیروسپای گ ئه
   بهردا و هاوکات یان به که سهیرو پارزیان گرت و گ سکهیرودرژایی گ به .ندراو راگرت که تکی هه ره بنه
  .قی ته م نه به ، که ته ڕه  نو بنه  بووه وه لره خ که راکته .شان راک که وینه ر بوم و زه سه

:  ئارز کرد و وتی رووی له.  داوه می نهس و ؟ که ری ک نارنجۆکی پیه ئه: سیروان پرسیاری کرد 
م   پت ده  که و شونه هبکشی لت  حمه توانی زه ده! کوو تۆ خرا بچم من ئستا ناتوانم وه  گیان ئه کاکه
   بۆم بنی؟ ک و چاشنی ک فته  ته  تی ئین تی لهک یه سته به
  . وه  هاته وه سانه ره و که مکی کورت به پاش ده. یشتۆخرا ر!  رکه ئه ، ت نییه حمه رچاو زه  سه به: زئار 

 نو تی ین  قاندیه  ئاخنی و چه که چاشنیه نو  شی له که ره ی بی وسه که  فته نیو میترک له   سیروان
 ئارز  ی دا به که سه ره که .فن والی تر پاکه د میترکی ئه  دوو سه یان لهڕهاو: تویانی ڕ هاو به . که تییه
رنوکی   سه  له وه کوژته  نه که  ئاگری فته سپای که  ئه  و به  ئاگر بده مه  ئه که نیشتی چاه  ته له: تیوو گ
  .  بۆ الی ئمه وه ره  و خرا وه ، دانه که کتهرا
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و  ئارزیش ئه . ئارز کرد ی به شا و ئاماژهیانی راکڕ الی هاو یشت و لهۆل ر  شه له سیروان خۆی شه 
ک  نگی ئاژینی راکت و تی ئین تی وه ک ده یه ند چرکه پاش چه .ناو  الی ئه وه ی کرد و گۆرج هاته کاره

ی  گه . وه ڕیه ماندا په ر ئه  سه  به یشکه و پلپۆ ی شه رد و دووکه  به  و وردهخۆڵ . وه قییه بورکان ته
 . وه  سوڕانده وه  ئاسمانه هب  سیله هر هکوو گاوانی و پ ی وه و شونه کانی نزیکی ئه داره

ر چ  گۆم هه" ت ویان ده .رز بوو یان به کان وره نجه الو و گهدا،  ی راوستانه ندرۆژه م چه ی ئه  ماوه له 
   که ماوه هیچمان نه. بووین خوندن باین و ماڵ وران   له  ئمه  تازه" ی خۆشتره له قووتر ب مه

  .ین بکه هزتر  وتر و به باتی خۆمان پته رخوردان و خه ب به ده .نینۆڕبید
 دیواری .دا نایان لدهکا ،ند که ده یان هه جاده .کرد  ده ن ئاماده کۆ ن بهڕی کۆ ک خۆیان بۆ شه خه 

 .نان و کۆ  نو کوچه یشته ڕ گه ر شه گه  ئه .رگه چووی پشمه بۆ هاتو،کرد کانیان کون ده ماه
  تیه کیه  و یه م ل بوردوییه کرد، ئاخۆ ئه  خۆ ده  و پرسیاریان له وه کرده  بیریان ده وه کیش له ندک خه هه 

 ! شک ؟ مان تده که وه ش بزووتنه مجاره کانمان ؟ یان ئه  داخوازیه ئامانج و ینه گه ؟ ئاخۆ ده چییه
مانگ و  .بوو ئامز گرتو ی شاری لهدایکریش  ری ئاوییه سبه .کرد  ده هتاو خۆی بۆ مائاوایی ئاماد هه 
شی  باوه  هاتنه پرووزاوی ده نگ هه  ره  به،تاو ههڕی  په رده زه تیشکی  رم کردن له  شه کانیش به ستره ئه

  . وه  و وریشه وه  تریفه  به،نگی ئاسمان  نو کراسی شینی دزی ره خزانده  و خۆیان ده ئواره
 .  بۆ ماه وه ڕانه  کات گه  که  بیری هناوه ڕا بوو، وه  گهداری  سه ۆ بهڕو  ئه ئشی برینی القی سیروان که 

رمۆ  تی فهو گ میشه کوو هه تک سیروان وهکا .یشتنۆ ر روازه ر ده ک سیرواندا تا به  ته ئارز له
  . وه پشکه وه
  ئستا دایکم له .بووم  مای خۆماندا نه ویش له دون شه . مای خۆمان وه ڕمه ب بگه ده !سپاس :ئارز 
 ک وی گشت الیهس.  الیان وه ڕمه نگ من بگه ه ک  که،کات ده مڕ  و چاوه ماندا دانیشتوه که ره هنج ر په به
  . یانی الی تۆ خۆش تا سۆزی به . نه بگه

 .  بدهنگکم بۆ  زه وه  ماه یشتیته  گه که . نه ت بگه ماه وی بنهالی خۆت خۆش و س!  وابکه: یروانس 
   یادی بۆنک له به. ر به ک رگای مای خۆیانی گرته ڕه  گه ک به ڕه ن و گه کۆ ن بهئارز کۆ 

نیشت   ته  و به وه یبه حهری و پیر  وبه نانی نهاکوو کۆ ت.ڕی  تپه وه رباخه چوا ی له که ویسته خۆشه
   له.س هارمه  نو خیایانی به  چووه وه رانه ی بازاری زرینگه وه  خواره نگ جافرخان و له رهه تی سه مزگه

. کانی شار بوو  کۆنه که هڕ  گه کک له  یه که ).ر گاوه(کان  وره  ناو گه کی خۆیان واته ڕه و گه هر ورا به
  کانیان له مانای ناوه به.  یه وه کرا بوون ئهکتر چ نیشت یه  ته  له  که کانه ڕه م س گه ندی ئه تمه تابه
ژیان و   ده که ڕه م گه  زۆرتر له کانی شاری سنه که  جوولهیان موسایی  که .کان  ناوموساییه وه ورهوباش
می  رده  سه  له چ که  ده وه  له وه یه که  هۆی ناوه کان به وره ناوگه .کردو بووی خۆیشیان چ نیسه که

نیا  ئستا ته. ق ه حه یی یان ئه کاکه دی، شتی و ئیزه رده  زه ری زۆری تدا ژیاب واته رابردودا گاوه
ووری ناو  باک له . یه وانیش کلیسای خۆیان هه  ئه.ژین ی تدا ده)کریستیان( سیحی م مه تیکی که مایه که
م  ئه.  وه کاته وسی جیای ده  خیابانی فرده تارچیاندا راسته ڵ قه  گه  له  که مانه زه کی ئاخه ڕه کاندا گه وره گه

 و  ڕابه  و ئه رابردودا هزی سواره  له وه  بۆ ئه .کراوهرز چ نی بهنی باریک و ما کۆ   له،که ڕه س گه
  ماه نی دواییدا زۆر بنهم سا له .رن  تپه دا نهناو کۆ  ساکاری به  بهتوانن من نهکدارانی دوژ ی چه ژاوه که

کی موسلمان و ئازار و  ی خهژرمارگ  هۆی ده  به وه ی ئرانه کهکانی دی  شاره  له هایی که ئایینی به
 وان، ی ئهنبووجگیر  لهنی شاردا کا ڕه  نو گه له.  ن کۆچیان کردوهکانی کوردستا و شاره هر کوشتنیان به

  . بووه ش نه یش ببه ره ڤه م ده ئه
و وک وه.  مای خۆیان وه یشته  ربین گه کی فره یه پاش ماوه . کانه وره کی ناوگه ڕه  گه مای ئارزیش له 
   ئارزی دی که . دانیشتو بوو وه یانه که وینیه ی ژر زه القه ر ده  به کرد دایکی له ی ده  شیمانه ی که وه ئه
  ؟ت مای خۆت بزاری  بۆ له رێ رۆه ئه: تیووش   نو حه وه ست و هاته ی به که روازه ده
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  .ی روونیشتڤنیشتی با  ته له!  و باوکهس!  و دایهس:  ئارز
واکی   تاوک هه نهتاوک . ت ب وه خۆته  هۆشت به م ئاگربارانه  له رۆه!  زانم برسیته ده: باوکی کا میران 

  . بمن تاکوو ئواره  هه که  ماوه  نه وه  مرۆڤ بوای به  که توهوای ل ها.  وه بته و دهزن ب دته
  ب زۆر ئاگات له  ده.ترسی  مه  له هژین پ  تدا ده ی که م دۆخه ئه !کات باوکت راست ده :رگیز خانم  نه

تخۆت ب.  
ی  هلل گو یسی به وه ر پردی مه  سه ۆ لهم خۆمان ئهکی  ڕه سامانی گه!  کاکه: ی ئاریو که برا چکوله 
ئیتر نازانم  .تی خۆمان  مزگه ت هناوه حمه زار زه  هه یان به که رمه ته .ران کوژرا فسه ی ئه ی یانه ناسه قه
  . رخۆشیان داناوه  مای خۆیاندا سه م له  به.یان کرد رده سپه  کوێ ئه هی و ل که

 ،وێ بچم مه تیت ده  یارمه به!  باوکه: تیو کا میران کرد و  رووی له !وو ب باشکیڕکو!  وه داخه به:  ئارز
  .م ی بکه ماه  بنه رخۆشی له سه

  .وسا بچوو رمان شوی خۆت بخۆ ئه گه  له دانیشه: کامیران 
  خواردنی شوی له ؟.خوا  نهدایکمی   خۆشانه و خواردنه  ئهتیدی دجا ک  . گیان باوکه  باشه: ئارز 
 بچین بۆ  وه  ئارز با پکه ره  وه جا ئسته :تیوستا و  ک باوکی هه یه پاش ماوه .دا خواردوان  ئهر گه
  .م ریان لبده  سه م دووباره که ز ده م حه به وێ بووم ، ۆ من لهڕ  دوانیوهند ر چه هه .خۆشی هر سه

 و خزمی  هاوس  له ن کرد کهیریا ردو، سهختک  مای سامانی گیانبه کاتک ئارز و کا میران چوونه 
  .ی شار  باوه ای تۆپبارانی نهڕ ره خۆیان جمکوت بوو، سه

ستانی ڕ گۆ ی سامانیان برده که  خوناویه رمه  خزمی خۆیان ته  لهسک ند که دا چه  تاریکی ئواره له 
 ژن و  وخزمیان  هاوس  یان هشت که متر نه نی کهر زیا  به له .یان کرد رده سپه وێ ئه و و له مه حه پیرمه

ر زیانی   به ویچ له ئه.  وه ته ب  کۆ نه کی فره  خه  واته  فراویره وه  بۆ ئه.ردکردن بچن سپه مناڵ بۆ ئه
  .ردومان بووۆب
 . کزی دانیشتو بوو یدا به که ره ماوه نیشت سه  ته  ئامدیا له دایه وت، ژوور که کاتک سیروان وه 
 بینینی سیروان تۆزێ  به .بینرا رانی ده تیدا نیگه  روومه  و له پکاوه ژنۆی هه هر ئ  سه کانی له نجه په

  ۆ زۆر لهم نازانم بۆ ئه .ریک بوو دم بتۆق خه . وه ڕایته  خاست کرد وا زوو گه ئای رۆه :تیو  وه کرایه
  . یشتوه گه ست نه ده ل وهواکمان   هیچ هه ند رۆژه  چه مه زانیت ئه خۆ تۆیش ده . وه مه که ئاران بیرده

 تۆ بژی  وتوه نگ که دره ویش ئارامیش وه ڕای ئه ره سه .نگ بوو ونمدا کز و ب ده  خه ویش له دون شه 
  ؟تبوو ب ساتک نه تووشی کاره

 ، وه یته ر چ زۆرتر بیری لبکه هه ! که ت مه فه م و خه  و خۆت توشی خه، ژن خاسک به!  دایه: سیروان 
ریکی  ویش ئستا خه ئه . ڕی ل دووره  شه  که  شونکه ئاران له .بیت  ده ژاره م و په ر تووشی خهزۆرت
ایی خۆت ڕ خۆ ئیتر بۆ به. ینر و سیمای ببین  سه م زووانه  به یه  وانه ئارامیش له . تیدانی بریندارانه یارمه

  ؟ وه  هاتوته هشتا نه ؟یباوکم کوا .یت که م ده تووشی خه
  . وه منته وێ ده و له  باوکت شه فۆنی کرد که له ئاسیرتای خۆشکت ته ! گیان نا رۆه: مدیا خان ئا
  ؟ می کشاوه ت ده که رێ چاییه ئه!  ی باشه ده: سیروان 

  ؟ وه خویته چا ده:  دایکی
  !تب ت نه حمه ر زه گه ئه:  سیروان

  له .وێ راکشا و ئه هر رنجی دایکی به هیان س که وازهر ی ده جیه ، وه ی خوارده که  تا سیروان چاییه
ر لوانی   سه ڕاوه ی شادی گه  و بزه وه شایه تی گه روومه . یری کرد دی ئارامه  سه وه که ره نجه ی په شوشه

  . وه ڕایه ویش گه ئه... ی ئوخه: تیوو 
شتی نی ئاوی شری ته . وه  تاکوو خۆڵ و تۆزی ل ببته،کاند کانی ته رگه وشدا جل و به  حه ئارام له 

 دیواری  ی به که که چه .وی کردس ژووری و  وه هاته .رتۆری ش موچاو و سه  و ده وه ی کرده که باخچه
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نگی  کانی ره  دراخهشونی .ی دانا که که  بن چه  و له وه کانیشی کرده سپارد و دراخه  هه رگاکه نیشتی ده ته
 کاتکدا  له . وه  خاونی مابووه نیشتو بوو و به  تۆز و خۆی لنه کهدا  کانی پیشان ده جلهی  که سروشتیه
ک خۆی   ئارامییه  به، شان و ملی دا ک دوو سوڕی له  یه،بزوت تیدا ده کانی روومه ماره  ده ماندویی له

  . ترچ شی ده تی له که ندک شه کشھنا تا هه
  وه یانیه  به له.  زۆرم تینۆیه . ی سارد و رچیاگم بۆ بنهرداخکی ئاو  پهتب ت نه حمه  زه دایه: وسا وتی ئه 

جارکیتریش شان و ملی .  وه ته هخواردو  ئاوم نه،بت م نه که و قۆم قۆمهرمی ن ند قۆمی ئاوی گه  چه جگه
  ویست که ی ده ر دایکی و سیروانیش نه  به له.  چۆن دانیش زانی که دهی وییدا نه ماند له .ماندوی راکشا

  .شراک  وه  پشته به
ی  که  ئاوه وه که زرۆیه  تامه گرت وا بهر وه ل وه  سپاسه ئارام به .وی بۆ هناهۆ دایکی ئاوی رچیاگی سه 

ئستا کاتی  :تیو گ وه  بزه ی به که ی ئاوه وه نه پاش خوارده . پاراو بووش زاری سیروانی  که، وه خوارده
  .خوات  ده که لهۆم بچک که وره  گه م رخۆه راوست ر تاوکی دیکه گه  و ئه شوه

  . شویان خوارد وه ر سکیان پکه دایکی خوانی شوی راخست و هه 
ندک ئارام  ی هه وه پاش ئه .بیسترا ی ئاژین بوونی ده  پسا پسا نرکه ،وه بایه ده نگی تۆپباران نه ده 

 ڕ چۆن بوو ؟ ی شه ره ی بهری ئارام بارودۆخ ئه: ، سیروان پرسیاری لکرد وه سایه حه
کی گران و   چه  به وه ب بانه به .وژمتر بوون  ته  دون به کانی دوژمن له ۆ هشی هزهم ئه: ئارام 

 ، کانی ئمه ره نگه  گرتینی سهستی به  مه به .کوتاانی کرد و ده کانمانیان ئاگر باران ده رزه ته سوک مه
هنامه .شیان هزمان به ناسه دابوو تا دواین ههیمانمان  ش په ئوان  ئهر  گه مه. ین رگیری بکه  و ه
  .نڕ هشی ب گیانماندا ت ر له سه به
ر  هه . وه ڕانه گه شکان و ده تده ، وه وینه  ئاسمان و زه  له موو ئاگره و هه ای ئهڕ ره سهموو جاریکیش  هه 

ند  شدا چه کارانی ئمهتبا ی هاو خه ره  به له .هشت دهج ی کوژرا و برینداریان بهشک ند له ش چه جاره
  سکم دی که ند که نیا چه ته . ژماریان نییه  هه من ئاگام له ئه .کردخت  یان گیانیان به، بریندار بوونسک که

  که نج بوو، نیشککی گه  که و بریندارانه ک له یه .کان رزه  په ڕ واته ی شه ره  پشتی به وه گواستیانه
رز نان و  ته  مه رز به ته زۆر کچکی ئازا و لباو بوو مه. ست دا  ده کی گران القکی له ی چه وه قینه ته به

  .برد کان ده رگه ئاوی بۆ پشمه
 نو پۆی  و زایبوه خه. کانیدا زاڵ بوو ماره وان و ده ر ره  سه هدی هدی به شی ئارام، ماندویی له 

 . و رازو  راکشهۆم بڕکو: تیو تاکوو دایکی .دا رتیدهۆچ و  وه برده ی ده وزه نه کانی و وه چاوه
بوو  کی نه و و رۆژ جیاوازییه  شه م باژره م بۆ دانیشتوانی ئه به .ر شاردا راکشا بوو  سه ی بهو با شه 

ک  وه .ووب  ئارادا نه  شتکی وا له وه سانه نگی و حه  بده واته و،  شه.تاو  تاریکی و رووناکی هه جگه
شیانی  ژاند و له هه نی دهروونی ساوای مندا کرد ده ڕ ده هی تۆپباران گوێ ک نگی نرکه ی رۆژ ده ژینگه
 .کرد  چاوان بزار ده  لهیو خه. رزاند له ده
 

  ٥شی به                                  
ئارمانجی ) ر شاریوه ( هیری روه خشه رۆژی. ی ک٢٦٨٠نییگو ٤ی)ۆژڕزد مه هوره ئه( مه پنجشه  

    ی ئاپریل٢٤ .  وه تی ئه یحان گیای تایبه ره .شاریاری دخواز شار،
   ___________________________________________________ 

ر   هه  له  که .ند رۆژه م چه تۆز و خۆی تۆپبارانی ئه ، بارووت بوو لهپ ۆ،م ی ئه زیوهی کا ناسه بۆنی هه
کدکاتژمنی سکار  پاده ن له  راکتی تۆپ و هاوه٥٠  ا زۆرتر لهرزهۆگان و شور   سه  به،کانی دوژمن ی ه
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 یان ،  ماڵ رووخاوه نده دا چه یه م ماوه س نازانت له که .باراند و و رۆژدا ده  شه  له وه  بانه ب ه بداشار
  .کانیان کوژراو و بریندار بوون دانیشتوانه

 وکو وه ی هشی دوژمنی لبوو،  و شیمانه شک دا که رزانه و پاراز و په کدار له چهکی   و خه رگه پشمه 
ند  ر چه هه .دا بووی ژر چاودر ریان له کی هزی داگیرکه ویه نهموو جوو هه . وه مانه و دهووانی رابرد شه
 .بوو ی هه و درژه  درژایی شه کی سووک و گران به ی چه قه ته
 ساق  وه ر ئه  سه له .تیان رکخست کی تایبه یه وه ی رژیم کۆبونه٢٨ری شکه کانی له اندهرم و فه مشه ئه 

. ران فسه ی ئه ی یانه  نو زاگه  نهریر بن تیده ب هزی یارمه  ده،ها و بایخک ب ر به  هه  به  که  وه ونهوببوو
هاوکات  .ست دابوو  ده یان له  وره هرگ ک و پشمه ر هرشی خه به  وێ بوون له  له ی که و هزه چۆن ئه

  ریان له تیده وان پسا پسا داوای هزی یارمه ئه . مابوو وه سته رده  سه کوژراو و برینداری زۆریان به
 تبشکن و گات پنه انتی ر هزی یارمه گه  ئه یه وانه له ،بوو ئاگادار کردوانکانی رمانده فه .کرد گان ده پاده
  .ن ست بده  ده  له  گرنگه ژیه ستراتی و شونه ئه
 ژر ئاگری  پۆش له تانگ و زر تی به  هزکی تایبه شت کهڕیان دا خشه گان نه کانی پاده ندهرما فه 

   زووترلهرکیمن کاتژ کهبو  پرشوبل  هزی گه ی که وه بۆ ئه .ن خهڕ یانی وه دا به ۆکههلیکوپتر و ف
  ک له  و خهن راکش و شونانه و ئه هر  بهل  هزی گه تا. ن ست پبکه  هش ده ،وه ند شونی جیاوازه چه

  .گن کیان تنه ره ئامانجی سه
  وه کی بارژی سنه تای راوستان و بریڤانی خه ره ی شار، له سه کانی دیکه موو الوه ههکوو  بزو وه 
کی کورت یان  ر بۆ پشوویه گه خۆیان، مه مای  وه هاته ن ده گمه  ده  زۆر به .ردا بوو نگه  سه ب وچان له به

.  ما وه ڕایه و، گه ک پاش بریڤانی شه تاو، بۆ پشوویه تنی هه ڵ هه گه یانی له به.  له په خواردنکی به
کاند و  ی داته که  تۆزاویه رگه دیار بوو، جل و بهتی  ر روومه  سه و له وی شه کاتکدا ماندویی و بخه له

. کانی دانا و راکشا نای دراخه  په ی له که  دار تاشراوه  قۆناخ له یه3 ژ که زوی ماندو چهب.  وه  ژوره هاته
  خرا
، بزو خرا   رۆشت تابزانت کیه له  په به   سدقه دایه. یان دا روازه  ده خایاند، له زۆری نه. وت وی لکه خه
  رسیاری کرد چ بوو هاتن؟ رز پ دنگی به  به وه که  ژوره له. ست ختی خۆی به ک و ره چه

  ! زوو با بچین زووکه: ی که  هاوڕیه
ربانی   سه  له  که،یان که ره نگه  سه یانده  پشچاوان ون بوون، و خۆیان گه  له له  په ی به که ڤاله بزو و هه 

یان  به ره ی ده نکهی ب وه کانی پشه ره نگه  سه ره  هه کک له  یه رزه ته م مه ئه. ووی ئاوی شار چکراو ب دایره
   له نیازه  دوژمن به کرد، که یان ده وه ی ئه وان شیمانه ئه.  هاتنی هزی دوژمن گرت یان له بوو، و سره

  . ی مرۆڤکوژان هز بنرت و یانه ره وسا به ئه. پشدا ئوستانداری بگرت
 داوی ستی ئاسمان و زه  ژر ئاگری خه  له وه گانه  پاده کانیان له  زرپۆشه وانه هیانیدا کار شتی به کاتی هه له 
  .ێ خستڕ وه
   پیالنک لهتب  کرد ده وه بهستی  هه. ی نا ئاسایی بووی چ و پ قه نگی ته  ده  لهی گو سیروان که 
  وه می دایهکاتک و .رنجی راکشا هفۆن س له تهی   زره وه رج بکاتهۆریک بوو خۆی گ  خه که .تدا بڕگۆ

  ستی چوونه به  مه  به یار کردوه ۆ دوژمن هزی تهم  ئه  که واڵ دراوه  هه وه گانه  پاده له :تیوو و گئارز بو
  .ران فسه ی ئه نو یانه

وێ  هی بۆ ئر تۆیش د گه ئه .رووو خیابانی شاپ هر وتم به که ێ دهڕ ریک بۆم وه  ئستا خه وه ئه :سیروان 
  .بم ت دهڕ چاوه)  هجامع(خانمانو وتی ئه  پشتی مزگه له
  .وێ منیش دم  ئه یته تا تۆ بگه!  باشه:ئارز 
 .وێ  ئه یانده وایی رژیم خۆی گه ئاگری هزی هه  پارز له،نان بن کۆ الن له الن شه سیروان شه 
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و   خه تنی خۆر له کان و پش هه ستره ائاوای ئهڵ م  گه یانی زوو له به کوو رۆژانی پشو، ئارام وه 
 گیفانی  ی دون له زره  نانی پهمکی که.  ئاو پ کرد ی له که مهۆمقۆست و ق ی به که که  چه له  په به .ستا هه
ک و   خه رگیری له یدا بۆ به که رزه په له .رێ  وته ی که و مای رۆژانه ڕ ی شه ره و به هر  خرا به به .نا

 .ران  هشی داگیرکه  له کی  چهی ه دوژمن گرت و سر ری له نگه ی سه که نیشتمانه
ر و  مانگه و پردی که هر  به وه پکه .تخان ئارزی دیمانو وتی ئه ن و پشتی مزگهچوار  قه سیروان له 
 .رز بگرن ته مه ر  هزی داگیرکه رکدا دژ به نگه  سه  بتوانن لهوکو  به.یشتنۆر روونیشتی خیابانی شاپ ته
  ورێ  ده  ته ه هاتو وه هنگا  پاده  هزی دوژمن له  که وه و بوهری ب نگۆ و واتووه  شونکدا دهموو  هه له
 دانیشتوانی  شک له هشتا به .رم ببوو  گه خۆر و بان تازه . رگه ک و پشمه ژی خهست ر ده  به وتوته که

    هشتا لههک ،وتو بوون نگتر خه  بنون و دره،یانتوانی بوو و نه ی شه  و گرمه قه ر ته  به  له شار که
  .ودا بوون رمی خه رماگه گه
 خۆڵ   لهلیسی پ  ته  به رزه ته م مه ئه .روور خیانانی شاپ  سه رک له نگه سه نو  سیروان و ئارز چوونه 

و   له، کی دیکهس ک چوار که  ته مان له ئه.  باشی زاڵ بوو دا به که ر جاده ه س کرا بوو و بهو زیخ چ
 .ر نگه  هاو سه  ببوون بهدا هپاراز

 فینی  له .بوو تر و چتر دههات پ کان تا ده بای هلیکوپترهی  قه کی سووک و شه ی چه نگی قرچه ده 
  . ڕه  کوێ تووشی شه کانی رژیم له ی هزهیرا  به زانی کهانی ک ده کاندا خه  و هلیکوپتره فۆکه

 ئاستی رۆژانی  ۆ لهم ئه. هات ڕ ده ی شه  و گرمه قه  هاو کات تهری شاردا بهورو  ده ند شونک له  چه له 
  .کان زۆرتر بوون ژماری هلیکوپتره پشودا هه

ی  ر هزه سه کی خۆیان به سترژی چه ی ئاو ده ربانی دایره ری سه نگه  سه کانی له ڤاه  بزو و هه
هات زۆرتر و  هزی دوژمن تاده. کوتا ستی ده  خه یانی به که رزه ته کایش مه هلیکۆپتره. ردا باراند داگیرکه

 ئوستانداری ،ڕۆ نیوه کاتی   ئاکامدا له لهدوژمن .  خه ستویه  ده ڕ بوو به  شه یه و راده بوو، تا ئه زۆرتر ده
ڤای  و هه) الن رده دی ئه سه بروزی ئه(یاندا بزو به ره ی ده ی بنکه  بونه م بریڤانییه له. داگیر کرد

ختکرد، و خونی  نجی پیرۆیان بها رگای نیشتمان و ئام بانی گیانیان له میری مھره ری ئه نگه هاوسه
  .رازی رفه ونی ئازادی و سه  هه خۆیان کرد به

و  مانی ئه.  راورووت کردن وتنه ینی، که ئوستانداری داگیرکرا، جاش و پاسدارانی ئیسالمی خومه   که
   له  تازه  مالی کاک همن که له. کرد یان برد و تانیان ده بینی ده ان دهرچیی پشکنی، هه ریان ده ڤه ده

یان  که ره ی ز و ملوانکی هاوسه نگستیله  تاکوو ئه وه سبحه  ته ، له  سنه وه ڕابوونه  گه وه باشووری ئرانه
و   نیو ئه له. یان کردنگان دیل گرت و راپچی پاده به و بچوک،  وره  گه یان به ڕکه و گه کی ئه خه. دزی
ی  موو کوژراوه و هه  رگادا ئه گان له و پاده ره کدارانی رژیم، به  ژر لدانی جه ش له  سدقه دا دایه دیالنه

  ته  هاتنه وه دان کیلومتره  سه کان بۆ له ژاره ی هه ت ئهیگو و ده ئه. گریا  بۆیان ده وه ه ناخ دوژمی دیی، له
 کوژرا بوون،  گریا که ی دوژمن ده و هزه  کاتکدا بۆ ئه  کوشت؟ له  به اوه؟ خۆتان بۆ ک د ئره
  .  کوژراوهمۆ  ر ئه ههری بریڤانیدا  نگه  سه ی خۆیشی له که ویسته  خۆشه  کوڕه زانی که یده نه
رمی بزو و  تهی ئاو و  ربانی دایره  سه نه گه  خۆیان ده وه  دزه بهگیرا بوون،   دیل نه  به ی که که و خه  ئه
 ژر ئاگری چی تۆباران و  وان له ئه. یان به ره م ده راخی چه  قه وه هنه رگ، ده مه میری جوانه ئه

ن  که  ده رده سپه  ئه رمه وو تهدو  ئه. نن که ده  هه که مه وی الی چه ست خاکی زه  ده کاندا، به هلیکۆپتره
     .  ستی دوژمن  ده وته که تاکوو نه

نگاو و   هه نگاو به ک هه  و خه رگه ی پشمه  و بۆسه نو داو وتنه که  ده  درژایی رگاکه ژیم بهرکانی  هزه 
 و  که اوهتر قیر  سه کوتنه ک ده ژی خهست  ده وژمن چین چین بهکانی د هزه .ر نگه  سه ر به نگه سه
  .ڵ اگر و دووکهی ئ  کوره ببوون به ماشین و زرپۆش بوو،ر  هه .ستان ده نه هه
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   له قه نگی ته ده .کوتایان هستی د  خه یان به که ری خیابانه بهو ر و ئه مبه یی ئه زه ب به کانیش به هلیکوپتره 
سووک و راکتی   کی گران، ی چه  و گرمه نگی لووشه ده . وه ری سیروان و ئارز نزیکتر بوه نگه سه

   که که  کام چه  که وه بوونه ده بۆ مرۆڤ جیا نه ،ها زۆر بوون ی ئارپیجی وه هلیکوپتر و نرکه
  شتانه،  دواین هزی  بۆ خۆی و به رکه ههکان  نیاره ژه .تن ژه کی وا کرژ و ب ریتم ده مفۆنیایه سه

نیان  ژیا  مائاوایان له وه زانینه ی نه ئا کان به ک هزی نو ماشینه هی پاش ماوه .دن ژه ی ده که ئامرازه
متر   که وه پشه هاتنه کانیش تاکوو ده ژماری تانگ و زرپۆشه هه .چیی بزانن بۆ وه  ب ئه.کرد ده
ر  سه .نگی رژیم ی جه سه ره کداران و که زن ژبۆ چه ستانکی مهڕ گۆ  ببوو به درژایی رگاکه . وه بوونه ده

ن کیلومیتر زارا  هه  له  که،ڕ شهشی بریندارانی خوازیارانی  اوان و لهرالکی کوژ  که بوو له پ که قیرتاوه
  .ی کوردل  گه بوون بۆ جھاد دژ به هاتو وه رگای دووره

کی سووکی خۆیان  چه وانیش به ئه .یانیڕری سیروان و هاو نگه ر سه  به نهیشت تانگ و زرپۆشک گه 
 ئاسنی زرپۆشدا کارا ستوری  ئاستی ئه  له کی دیکه ی خه کوو زۆربه مانیش وه ی ئه قه ته .یان لکرد قه ته
و دوو  خساند بۆ ئه اشی رهبتکی  رفه  ده مه ئه .بوو ی نه هللگوم بوو یان   تانگ که کی دژ به چه .بوو نه

 .ران فسه ی ئه  یانه نه  بگه  که تانگه
سک و  ند که نیویان چهنھا توا ته. کداری خۆیان دان چه کوژدانی سه هڕای ب ره کانی رژیم سه رمانده فه 
کی  گرانی خه کی وان هاوکات چه م ئه به .وێ بکات ی ئه وانه نی ره مه قه ک و ته  بک چه  وانه له

ندک  رانیش هه فسه ی ئه کانی نو یانه ی رووخاوی هزه توانیان وره . وه شاریشیان تاقی کرده
  . وه ببووژینه

ب رکخراوی  س بۆ خۆی و به رکه هه .بوو ڕدا نه  شه زموونیکیان له هیچ ئه کداری نو شار، کی چه خه 
ک   خه م و کوریانه م که ای ئهڕ ره سه .زموون بوون کانیش ب ئه  رامیاریه ها هزه ر وه  هه.کرد ڕی ده شه
  .کانی بپارزن وته ستکه  نیشتمان و ده  سووربوون که وه ر ئه  سه رز و له ی به وره

  کانیان که و کوژراوه کرد، رمان ده  ده وه  رزهریندارنی دوژمنیان به ب وه ۆڤانهکی مر یه زه  به ک به خه 
تکی گونجاودا  رفه یان ده   تاریکی ئواره  له  که. کردش بها د،ند شونی شاردا  چه س بوون له دان که سه
  . بیاننژندای شارکان ستانهڕ گۆ هل
وی   پشتیان لکردن تاکوو زه، پدا بوونناشتی هه نی به  به ستانی رژیم که ده م خۆدی کاربه به 

  .شت  هه ه ب ی بچنه وه قووتیان بدات ب ئه
وان  یان وابوو ئهچۆنکو پ . موسلمان کی کوردستان بکات به ویست خه یه کۆماری ئیسالمی ئران ده 

ال  مه کهولک ن،کا  فارسه ناسیونالیسته .شی ئیسالمینۆڕ ش بهدژ کوردن و کۆمونیستن، ،)سونی(کافرن
. ن  کوردا جھاد بکهک ته  ب له  پیان وا بوو ده وه ی خۆیانه  روانگه کام لهر هه کان، اوهرردۆمشک ش

  تایه تا هه  هه  که، هنا ر شاری پاوه  سه  چی به ری عمریان بوو کهۆی عبدوالی ک و مشکه ر ئه وان هه ئه
 پیاوی   تا پیره ،وه هڕی کو کرۆژه ی یه مندا له . وه ینهتی ناڤ  داونی مژووی رۆژهه  به شه هکی ر یه که له
و  بری کوشت و بدا ئه ژر زه  ژنان کرد و له ست درژیان به  ده.ربی رگیان سه مومه ی ده د ساه سه
    که،رگسووتاوانه  جه و ژنه بۆ ئه وتی عبدای عمریان سازکرد،  مزگه.مانسو م یان کرد به ژنانه  بوه ژنه
و  وێ ئه نه ای ران دهالکانی قوم و تا مدا مه ی بیسته ده  سه ش له ئسته.  مزگت بوو بچنه یشیان نهبۆ

  . وه نه  بکهت دووپا! شانازیه
راخی  کانی قه ژار نشینه هه  که ڕه  گه ژماری زۆرتروه  هه یم بهکانی رژ فانتۆمه  ۆکهۆدا فڕ کاتی نیوه له 

و  ئه .ردومان کردۆی ب چ و پ گیان به ولیابه ی ئه په یزاوا و ته فه ۆڵ،ڕ کوو حاجی ئاوا گردیگه وهیان شار
س  وزاون که  خونا گه  نو مای خۆیاندا له  له نده چه .دا نوقم بوون  نو تۆز و دووکه  له رانه ڤه ده

کدا نییه ستی خه رده  به نیش له ی نوژه سه ره که. تنازان هچسرمی دیوار و   کهیان که وخاوهور  ی مال  
   .ن زگاریان بکه  ره دا ماوه سته  جه  هشتا گیانیان له ی که وانه ن و ئه ر هپالب
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 ژر ئاگری  ن لهکی برینداریا خه ، ره چ و پمهک پا هی و ی ساده سه ره  چنگ و که ک ناچار به خه 
ریکی شین گانی  خۆی خهس بۆ  هکر هه .هنا رده کانیاندا ده  روخاوه  ژر ماه  له،ردومانۆب
  له .هنا رده کانی ده گۆشهر یدا جگه که وخاوهو ر ردوی ماه  بن دار و په یان له .ویستانی خۆی بوو شهؤخ
وشی خۆیاندا   نوحه نین لهکا  ناچار بوون کوژراوه ، ساردخانه تی ناشتن یان راگرتن له رفه بوونی ده نه

و  م، ئای له که ی مناهڕ گۆ  به م بووه که وشی ماله د حهی بدا داد ئه ئای "تویان  ده وه الوانه به. بنژن
 ".   نو مانگدا دیوه ینیان له ومه خ ، که نیوه  مشک گه دوژمنه

مان شونیان  ستی هه  خه مکی کورت به  پاش ده،کرد  تۆپباران ده ژانی رژیم شونکیان کهڕ خون 
تی   یارمه چوونه  ده  بوو که  جوانمره که و خه وشتنی ئهش بۆ ک وه ئه . وه کرده تۆپباران ده

هۆی بریندار بوونی   بوو به که  وه ی دوو پات کرده م کاره ا ئهریف ئاو کی شه ڕه  گه له .کان خاوهورو هما
  .ند کوژراو س و چه که18
و  تاکوو ئه .ۆی بوورقای کار و شینی خ س سه ر که هه .کرد ده ستی پنه س هه یشت و کهۆر کاتژمر ده 

  .بوو  یان بۆیان گرنگ نه،کرد ده یدا نه یری کاتژمریان په تی سه رفه  ده یه راده
کاتک  . وه نیشتی خیابانی شاپۆر مانه ی ته رانه نگه و سه ۆ لهڕ تاکوو پاش نیوه رز و سیروان ههئا 

  کانی زۆرتر له هللگو ی کوتا، که ه75 کالیبر رزی سیروان و هاوڕیانی به ته ری مه وروبه هلیکوپترک ده
 پاساری  هندک ل خانی ههوهۆی رو ش بوو به وه ئه .وت یان که که ره نگه یشتی سهن  پاساری مای ته که که
ی  رگه ر و شانی دوو پشمه سه .واندا ری ئه نگه ر سه  سه  به وه هنوربو کانی به هسوور   و خشته که ماه

  . و خۆپانی خونی کرد وه ی القی سیروانی کوالنه که رینهبریندار کرد و هاوکات ب
کی  ڕه رمانی گه ی ده رن با بچین بۆ بنکه کاک سیروان وه :تیووان بوو  ری ئه نگه  هاوسه ن کهکارزا 

  .یڕت بگۆ که  تا بانداژی برینه یه هزامان ه وێ برینپچی شاره  ناوشخان له  واته ،ئمه
سووکی بریندار ببوون   به ی که ڤاه و دوو هه و ئه ا،ک کارزان  ته  گرت لهئارز بن بای سیروانی 
  وه ر القکه  سه بۆ سیروان به وراز بوو که م هه به بوو،  دوور نه رگاکه . شخانهخۆ ی نه یشتن بۆ بنکهۆر
  .ت بوو خمه ندک زه هه
 .ن که رمانیان ده  ده و وتوه ی لکهی هزی دوژمنند بریندار  چه یریان کرد که  ژوورێ سه  چوونه که 
دوو برینپچی کچ و ڵ   گه خرا پزیشکک له .ند ژوور بوو رونیشتن  چه  که که  سووچکی بنکه مان له ئه
بوو خرا ششتیان و   هیچ نه ڤاه و دوو هه برینی ئه . وه  پشوازیانه  هاتنه وه خۆشیه روو ک بهڕکو

  .ر دانا  سه بانداژیان له
ری  شترگه سیدا کاری نه ی که خۆشخانه  نه بوو و لهواو کردو ری ته شترگه شی نه  به  تازه ور ڤیان کهدوکت 
یری القی سیروانی کرد  کاتک سه .بوو زمونیکی باشی هه م ئه به ،ن الو بوو مه  ته ند به  چهر هه .کرد ده
زانیت  خۆ تۆ باش ده .ی که ڕ ده  شه وه رینه ب جا چۆن به.  وه ته بوه ت چاک نه که تا برینهخۆ تۆ هش :تیو
  .ی ڕ بکه شداری شه  ئاوا به بوو که ویست نهپ .ن رگه یان پشمه کی شار زۆربه خه

 .قۆی ده هاران هه کوو کانیاوی به  خون وه وه که نهۆ ک نی برینه شو  له وه ان کرده سیروانیی که برینه 
  .وبووق کرد ی شه که  برینه که ی خشتهجگا

وسا   ئه.ی لدا قه شت ته ژنۆ و خواری سکرد و هه  ئه القی له . وه تهیرو بیدو ڤیان ناچار بوو که.د 
م  به.  ڕه گه ریدا مه  سه  به  که وهرا گۆتزانم پشتریش پت ده! سیروان :یتوستی و   بهتی  تایبه بۆخۆی به

   ناب ب گوچکه م جاره ئه .ی  ناب وا بکه  که وه کالقه  یه ریش به نگه  نو سه  چویته داوه تۆ هیچ گوت نه
 ئارز  رووی له ی؟ ست بده  ده ک القت له ی یه که ز ده حه . وه بیته گینا رۆژک تووشی الق بین ده ئه .بیت

  وه بیری بنه  وهتب تۆ ئاگات لب ده ،تخور ترسیدار ده ری بۆ شتی مه ت سه ڤاه م هه ئه: تیوکرد و 
   سیروان که ش بزانه وه ئه . ما وه ڕنه رجک بگه  مه م به توانن بچن به ئستا ده . ی نییه قازانج  به که

 .کات ی داهاتومانیش ده وه ته ش نه  بهتواو ناب شۆڕش وا زوو ته
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ستکردی بو  کی ده یه شاندنی ئیزگه  وه  رادیو بوون، که ریکی گودان به نجک خه ند گه  چه نیو بنکه له 
  گانه که رگه و پشمه وه ناوی ئه م رادیوه  ئه  له. الوانی شار بۆخۆیان سازیان کردو بوو  که وه کرده ده

       . وه  بو کرده،ختکردو بوو گیانیان به
 مباران کراوۆر ماکی ب  به دا له  نو رگه له . مای سیروان وه تی سیروانی دا تاکوو بچنه ئارز یارمه  

  .ڕین تپه
 دوا تروسکی .وزا بوو شیدا گه نی له نو خو ست له دهمو ده  باوکی چوار مناڵ بوو،  که که هن ما خاوه 

ان ..ک ،،، مناه له... ی ئاگات ند وشه  چه  ئارام ئارام به.چوو و کزی ده هر بهریک بوو  خهمنی  چرای ته
 . نو ژیانی رابوردووی وته که  وت،ی و که  خزانه کانی به ایین وشه دو... تب..

  شی تینۆ به  بۆ دراوی له،انک همار  نو ده خاته ده نگی خۆی  ره ه چۆر چۆر خونی گویی د چاوگه
یک ئاوڕبستن و  ز دهیک ر  دوای یه  بهک یه رکانی ددا، وارگای سه  هه کان له سته شمای هه ره .ژیان
  به . گوکاڵ  بوو به  کۆرپه  که، وه هکرد ده  بیریی مه رده  سهو تو کا هل . وه داته  دهو رابردوو ره به
رپرسیاری  به .تی نجی و تافی الویه می گه رده وینداری سه وتی ئه ی میر مندای تاکوو ره نه خه رده زه
هشتا   کهی ژیانی که  چوار چرا و کۆه  و له وه چته  پدا ده،کانی ر کردنی منداه  و ئاواتی مسۆگه ماه بنه

ش کانی دڵ  مجاره ئه. کات دڵ ده  مائاوایی نابه،کانی ژیان خوشی و ناخوشیه له .شکاون ی لنه تاسه
ئیتر  .ست ی زریان دیبه وای جیھانی ناسازگار و کزه ر هه  به ستی له قۆ و خوناوی خه ده هه
 .ن ما بۆ دوارۆژ ناکه  و سه رووژانهم. ژیین نابن  و ڤه، ئاوی ژیان بن له ش ده شی ب به ندامانی له ئه

نکه. تچرای ژیان ترووسکی نامی ماسوچ ده،کان ساردی و سشکی فه. کات  راپژ و ، رمانده مگ 
 هیواش شی پ ه و، له  جده  ژیان به،گیان کی ئارامدا، یه قاژه له ند په چه نوان   تا له.تب وڕ ده

وسا چاوی   ئه. وه بنه پۆکی رۆژگار ده توشی ئاسییو و چورتم و چه ،شی ب داژیار چوار چراکه .تمر ده
 .ه جده  به میشه کانی بۆ هه منداه و ئیتر بت ژیانی تاریک ده

 انبای  و کاره ی وزهل کان ته که ڕه ی گه زۆربه .کانی شاردا راکشا نهر کۆ  سه  بای به یکایی ئوارهتار 
  یه م ئواره ئه .پۆی ئاژین بوونی تۆپبارانی شار شکاون  شه کان به ه  دارتهگۆپی رووناکی یان . پچراوه
 . وه نگدا توابوونه زه وه  نو تارمایی شه ن لهن و ماموو کۆ  هه، پچرا بوویشانکی سیرو ڕه ی گه وزه

  . وه نه کان چاک بکه  پچراوه هل ته  بوو کهکردو یان نه وه تی ئه رفه ه د کارانی وزهرهشتا ک
کانی  ی منداه وه ی هاتنهڕ  دانیشتو بوو و چاوهنتیک، ی ئهکی کۆن پایهالمچرار   به  دایکی سیروان له

 .کرد ده
  م زوانه  به  کهبوویامی نارد  پهو ، وه ڕا بووه گه تا ئارام نههش  ما، وه کاتک ئارز و سیروان هاتنه 

 خرا ریتمی   به ک که هۆڵ و سۆرنایه نگی ده  دهوکو  وه وه هر دوو ڕ له ی شه  و زرمه نگی قرچه ده . وه ناته
  . وه بوه رز و نزم ده  به که نگه  ده م باوه ده  به،ند ژه گردنی ده هه
ی   یانهو هر یان به شکی دیکه ه یه وانه  له ،هیانی چوپ ک به  وه یه قه م ته هنگ و ریتمی ئ ده: سیروان 
  .تبکردوست پ ران ده فسه ئه

  .چم منیش وای بۆ ده: ئارز
رمانی  فه. ور بو ده نیسه ینی و به رمانی خومه ی فه  گۆرایه گان که کانی پاده  هزهی هرماند وا بوو فه 
کوو  تا وه نه که کانتان نه  پۆستاهیتانی  قه'' یاند که گه راده'' سپای ئیسالم  '' به کانیان واته  هزه وانیان به ئه
ک  ک وه بیه زهه ی راسیست مه رووناکبیری ئوروپا دیده''ن که هرکوت د  کافری کوردستان سهکی خه
 .بوون  رووناکبیر نه  که وانی دیکه  ئه تا بگاته.  وه کرده ر وابیری ده ده نیسه به
یان  تن، که  ماندو و شهل  هزی گه  پیان وا بوو که که .بژارد ویان هه ی شه  کاتژمری ده مجاره ئه 

  .ب رگری تووشیان ده ی به ره به متر له هزکی که
   . خستیڕ ران وه سهف ی ئه و یانه هر  به وه گانه  پاده ر له  هزی داگیرکه  له یان هوانکی دیک کاره 
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کانی  رزه ته  ئاستی مه له .کی شار  و خه رگه  نو داوی پشمه وتنه یانی که کوو به ش وه مجاره ئه 
  وتنه که گرت و ده ش ده  باوه یان له که  قیرتاوه ر جاده  سه. چین و چینل  گهل گه ،داک خهپاراستنی 

مایان  خشی و مش سه  و مه وه وهبب  هشتا وشک نه  که.داخۆیانیانی  مۆ به ئهرخونی کوژراوانی  سه
ستک بوون بۆ هات و   ربه  تانگ و ماشینی سووتاوی دوژمن که  بوو لهش پ ر رگاکه سه .کرد تدا ده
  .چوو

 تا ،یان کوژران که موو هزه دا ههیشکان  هلیکوپترهپشتیوانی  ژر ئاگری لهو ڕ  ی کاتژمرکی شه  ماوه له 
د   سه پتر لهدا  ڕه م شه له .ران فسه ی ئه  نو یانه  چووه وه کداره  چه  یانزه گر به س هه نگکی کهتا ئاکامدا  له
  . بووجما  به که ر جاده  سه  لهکوژراویانالکی  که
الکی کوژراو و   که بوو که شیان نه وه ن و توانای ئهبوو کانیان نه ستی گیانی هزه ربه کان ده رمانده فه 

 ، شارواوی مارۆی ته رمان و گه بوونی ده ڕای نه ره سه .ن رمانیان بکه  دهو  وه نه کانیان کۆ بکه برینداره
ستی  ردومانی خهۆ ژر ب  له، کرد رده سپه نیشان ئهکا  دا و کوژراوهنی دوژمنیاناتی بریندار ک یارمه خه

  .دوژمندا
 و هلیکوپتری  ۆکه ف ه ب وه موو ئرانه  کرماشان و هه  له ری رژیم که تیده کانی یارمه هاوکات هزه 

   له یه ره م به اراستنی ئهپ .ست پکرد  ده وه ی باشووره ره  به شیان لهه  باشووری شار، شنۆک هاتبوونه
  .ستۆی هزی دیموکرات بوو ئه
م  ی ئه  لۆتکه له .  گردکه  باشووری شاردا تاکه  له که) ر وزه توس نه(ر  وزه ی توش نه په  ته ڕ له شه 

رئاوا کی سپو ڕه ر گه سه  به یه پۆکه م ته ئه . کراوهی شار چ وه کانی ئاوی خواردنه رهمبا  هه ک له دا یه گرده
کانیان بۆ هزی  ره نگه کی کورتدا سه یه  ماوه کانی دیموکرات له هزه .  باشی زاه رزاکانی گریاشان به و مه

   ؟!کیان بۆ بچ ری خه تیده ن تا هزی یارمه که وتۆ به رگرێ ئه  به وه ج هشت ب ئه دوژمن به
و  ردانی سیروان به  بۆ سهوان ئه . ما وه اتنهڤای ه ڵ دوو هه  گه و ئارام له ونیوی شه کاتژمری یانزه 

وسواریشدا هاو  ڕی که  شه ناسیاو بوون و له.  هاتو بوون وه ڕه ی شه ره  به وخۆ له ه راست درنگه وه شه
 .ردنی بۆ هنانواپرسین دایکی خرا خو و ل ژوورێ ورای س  هاتنه که .ر نگه سه

  و چی بوو؟ ی شه تژمری دهی کا قه م ته نگ و باسی ئه ده :ئارز 
   له جگه. ی مرۆڤکوژان و یانه هر می رژیم بوو به شی دووهه بیستان ه  که  زۆره نگه و ده هئ : شوانه 

کدارانی  موو چه ئیتر هه .وێ  ئه یشتنه  ساقی گه برینداری یان به  مردویی، زاندرا به  نه سک که ند که چه
 .کدا کوژران  نو داوی خه وانی رژیم له کاره

  ورامی بوو به کیان هه  یه ه ی کۆمه رگه کان دووپشمه ئاگری هلیکوپتره  به وه داخه  به ڕه م شه له :گۆران 
 .ر کوژران روه دین گوپه  ناوی قوتبه یی بوو به  سنه ویتریان که نوچری و ئه مشیدی مه ناوی جه

  .خت کرد ونیش گیانیان به  ناویان نازانین ئه  کهتکشان خمه ی رکخراوی زه رگه ها دوو پشمه روه هه
ی  ژهگۆران در . وێ ستارۆ بوون  و له، دریشان گرتوه بستانی به  ئوستانداری و ده بیستمان که: ئارام 
لی شعا  ی درین عه رگه سراوا پشمه  خه  راکتی هلیکوپتر له ۆ بهم ئه :تیوکانی ئارام دا و   قسه به

  .ختکرد گیانی به
 .نگ بوو ک ب ده یه بۆ ماوه.  نو چاوانی وته  داگرت و گرێ کهتی م روومه خه ناکاو  له! نا : شوانه 
  رووی له .ت پبکات  متمانهتس ناتوان که! نووس ی ژیان و چاره ئه : وتی نگکی نوساوه  ده وسا به ئه

 کوردستانی  و دیو واته  ساڵ لهنیسا تناسی؟ خۆ تۆ باش ده: کانیدا  قسه ی به سیروان کرد و درژه
  کهنووس وابوو  م چاره به .رباز بوو  زیندویی ده دا بهڕ و داو یان شه  ده له .تی کرد رگایه باشوور پشمه

  . مناسی بایه  نه وه  نزیکه بیا له . خونی خۆی پاراو بکات ی به که ئاخه  زدی خۆیدا، له
   له رهدیا. ی بپارزێ که  رباز و نیشتمانه  که و نیازه گرت به باتی هه کی خه  چه مروڤ که :سیروان 
ر   هه له .ت ژیانی پیری خۆی ببین  درژ ناب که نده وه نی ئه مه  ته  که وه هت کردو وه  لهیمان کاتدا بیر هه
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مردن  . جهر  مه وه  ئهتی ب  کوێ نۆره ی و له جا که .فێ ریدا ده  سه فی مردن به کات و ساتکدا باه
  میشه هه ی، که زگاری مرۆڤ و نیشتمانه  بۆ رهتمر  ده سک که  که یه وه نیا جیاوازی ئه ته.  ر مردنه هه
لبزارن و ئاواتی ک   خه ی که وه تاکوو ئه .تب ئارام ده وانیشی   و گیان و ره کدا زیندوه دی خه له
  .خوازنبرگی  مه
م گیانی  به.  خۆڵ ب به  ده،تمر شی ده لهس  که بژن تاکه  ده  که هی ندک بیر و بوا و ئایین هه هه 

ته  دایک ده کی ساوادا له یه ی کۆرپه مه ی ئاوله سته  جه  و لهتنامرنیا   ته  زیندوه میشه  گیان هه واته . وه ب
 .تژی شی جیاوازدا ده  له له
من ڕ ران و چاوه  نیگه نده  چه نم کهزا  ده ئسته .ان خۆم مای وه مهڕ  بگهتب من ده !تیتان  یارمه به :ئارز 

ک بوون و  ڕه ک گه کی یه ردووکیان خه  هه  گۆران کرد که رووی له . وه  شه  و پاش نیوه نگه کاتیش دره
  ؟ وه  نیاز نیت بچیته رێ تۆ به ئه: توپگ

ر دوویان  هه .م  من ئاماده وه ی ئه بشکن ستی و رچه  هه ێ تۆ بووم کهڕ  چاوه ه مژ من له ئه : گۆران
و مای  هر یش مائاوایی کرد و به شوانه .وتن ێ کهڕ کان وه وره و ناو گه هر و به ئاوایان کرد،ستان و ما هه
 .یشتۆ بوو ر وه و نزیکانه  له  کهانخۆی

  . ئارام پرسی ۆی لهڕ ردیگهی گ ره نگ و باسی به سیروان ده 
الکی   و که،شکان ر جاریش تده هنا و هه  تاوێ هرشیان ده شتر تاوێ نهکوو رۆژانی پ وه :ئارام 

 .هشت جده یان به ندی دیکه وه  ئه وه نهر  به الکانه و که هاتن ئه  ده هدووبار .هشت جده کانیان به کوژراوه
نمکی   گه نکه  ده چۆن  که وه هاته بیر ده م وه که دی چیروکی ملووره وانم ده ی ئه و هرشانه  ئه من که

  ،که ورازه  هه یشته گه  ده رجار که هه . بۆ شاروی خۆی وه  بیباته وه ورازکه  هه ویست له یه  ده،بووگرتو هه
  . وه د پات کرده  درژای رۆژ دووپات و سه ی به و کاره ئه ، وه دایه ریده توانی و به یده هن
 و دا یان ده  کوژراوی تازه، وه هرن کانیان به کوژراوههاتن   ده کرد که کانی دوژمنیش وایان ده هزه 
  وه  خواره تمان زانی خرا چووینه رفه  ده جارک به .یان ند رۆژه م چه  کاری ئه  بوو به مه  ئه. وه ڕانه گه ده
  .الکم ژمارد  که  من بۆخۆم دوانزه و جاره ئه .کانمان هنا نی کوژراو و برینداره مه قه ک و ته چه

ر  هه .ختکرد خاری گیانیبه میدی ئیفته  ناوی حه هید سابر به ی شه کی بنکه یه رگه  پشمه وه  داخه ۆ بهم ئه 
ی حاجی  ره  به له . سووتان وه گانه  نزیکی پاده ک تانگک له  ته  له  وه50 کالیبر  ها ماشینک به وه

 دوای  ک له کانی رژیم یه  چۆن هزه ون که دیار بو وه  ئمه  باشی له  به.شی دوژمن تشکار ه وه ئاواشه
 داکانی رژیم نیه مه قه ک و ته ر چه  سه ستیان به کیش ده خه .هاتن ده و دوا هه هر کوژران و به ک ده یه
 .گرت ده
  ی سنه ر جاده  سه ک له  خه  له ماشینکی مینی بووس پ  که وه یهایانگ  ده،  بنکه ۆ لهڕ دوانیوه :باوکیان 
  که مینی بووسه .کان ژی راکتی هلیکوپترهست ر ده  به وته که  ده  ساتهی و نزیکی د ره واندهدی
کانیش   سووتاوه. سی دیکه  که س و بریندار بوونی یانزه هۆی کوژرانی پنج که  بهتب دهو سووت  ده

  ت له نانه سترژیان ته  دهقز هر رگای س سه کان له ها هلکوپتره روه هه .سن ندکه  چه زانراوه هشتا نه
 نزیکی   و له ک سووتاوه  خهی هلل گو هلیکوپترک به. ن لکوشتون و زۆریا  کردوهیشک تی خهڕوما مه
 . خوارێ  ته وهوتو خ کهقش

کی خۆیان پاشان  ڕه  گه وه یشتنه یشتن تا گهۆر نی تاریک و رووناکدا ده کۆ  بهگۆران پچاو پچئارز و  
  .انی مای خۆی روازه و ده هر بهیشت رۆس  ر که ئاوایان کرد و ههک ما  یه هل
 :تیوواپرسی  و و ههدوای س .ند رۆژ  خۆشکی دی پاش چهشیرینی ، وه ی کرده که روازه  ده ئارز که 
  ؟توتو ب ر تۆپباران که به تان وه که کا ماه نه
  .ماندا بوون که وینیه  ژرزه کان له وو مناهب  باش. وایه ! وه داخه به :ن ی رامه زاواکه 



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 61

61 

و  م ماڵ و ئه  ژر پاسار و بن دیواری ئه ن لهو کۆ ن و ئهم کۆ رێ ئه سه رمه زار چه  هه هب :شیرین 
  .رمگ بوو زار قیر چه  مای باوکم هه یانده تا خۆمان گه ،مادا

  تان چی لھات؟ که ماه: ئارز 
. ی پچران لی وزه ی ئاو و ته لوله .  رووخاوه وه ره نۆهومی سه .رتان رخ سه ش و به ماڵ پشکه :ن رامه 
ست  مان به که کش ئاوه زوانی لوله ت کا ره  تایبه ، بهراوس تی هاوس و به  یارمه ۆرک بوو بهجر  هه به

بن خۆڵ و  ههاتن ل دهک  که  به  که که ی نو ژوورهل  و پهل موو که هه .مان داخست که و کونتوری وزه
ر ب   سه اخست ئیتر چی بهیشامان د رگاکه ده . که وینیه  ژرزه رهنا و خستمانه مان دهنتو چیمهڕگ و  هه

  ؟نازانم
   کون؟ کان له منداه :ئارز 

وان  ئه . نوستون مکه ئاروین و ئارشین ده :تیو سای بوو   چارده ی ئارز که هک  چکۆله  خۆشکه،وین  ئه
کی  یه قه ر ته  هه وت له  لکهویان خه  که  و کاته ئه بوون تاوا کاری تکردو ، که  و ئاژینی راکته هنگی نرک هد
 یان .کرد  و کورپیان ده که وینیه  سوچی ژرزه کرده رایان ده .چوقان ده رزین و هه له ردوماندا دهۆب
س  پسا په .بوو کانیان مات ده شه  گه ا و چاوهڕ هگ ده نگیان سپی هه شی باوکیان ره  باوه چوونه ده

ئاروین  . هکردو ۆ هیچ کارکی خراپمان نه خ ؟ ئمه  مای ئمه مبیان هاویشتهۆبۆ ب :کرد پرسیاران ده
  بۆ کوێ بچین ؟ وسا ئمه  ئه وره  گه  مای بابه نه  بخه مبکی دیکهۆر ب گه  ئه وکه با:تویگ ده
  ؟ خاوهوی زۆر رو ما، کی ئوه ڕه  گه لهن   ده:ئارز 
 بریندار و  دیاره .یشتو بوو ماڵ زیانی قورسی پگه7 تا 6 وێ بووم  ی من له مه و ده تائه ! راسته :ن رامه 

  . بووه کوژراویشی هه
  ردا بووی؟ووڕی خیابانی شاپ  شه  ئارز تۆ له ئابرا راسته: وین ئه 

  رێ بۆ پرسیارت کرد؟ ئه : ئارز
  . ر بووهن کوژراو زۆ ده :وین  ئه

سیش  ند که ها چه ر وه کانی دوژمن کوژران و هه  هزه سک له د که ند سه چه !وین گیان  ئه راسته:ئارز 
  .ک  خه له
 !کانم ئوی رۆه :تیو  ژاره م و په  خه  لهنگکی پ  ده کشا و به  هه وه هی دقوو رگس ئاخکی له  نه دایه 

ت  که  رۆه سک بن که که  به  ناخۆشه نده چه .رگتان ببیس  مهیوا ی هه وه پش ئه، دایکتان بمرێ
 ماڵ و   له من نازانم بۆ چی ئمه .کان مار وشکه ال ده ڕی مه رخ بیر و باوه  به  به یان بووه . کوژراوه

   بژین؟ باژری خۆماندا ناتوانین ئاسووده
مار  ڕخواز و ده  هزی شه  ئمه  دوور له ،وه خه زاران فرسه  هه  گورگی هار لهوکو  وه م رژیمه بۆ ئه 

زار   هه  که  نییه وه ئه  موسلمان، وێ بمانکاته یه وێ؟ ده چی لمان ده ؟  کوردستان بۆ جھاد نرته وشک ده
هیچ مافکی سروشتی .  وه وسنه مان چه دڵ ده  بهوان پ ئه . هزی شمشر موسمانیان کردوین  به ساه
 کار و کانگا و سامانی هزی.  مانیان داگیر کردوه که نیشتمان و ئاخه .وا نابینین ان ره مرۆڤک پموکو وه
ماندا  ر ه س  خۆیان بهداری رده دهن و  که مار دهۆ بۆ خۆیان ت ژووی شارستانی ئمهم .ن که ن ده تا ئمه
  وێ ؟ یکوژن، ئیتر چیان ده گرن ده کانمان ده الوه .پنن سه داده

 ،بینن  نو مانگدا ده کی خونرژ له الیه ی بیستدا مه ده  سه کک له  خه. وه که مه بیری ل یهدا :ئارز 
و  وانکت لهڕ جا تۆ چ چاوه . وه کرده ده ش وا بیریان نه ردینه ورانی به کانی ده رتایه  سه ت مرۆڤه نانه ته
تۆ : تیو ئاریوی برای کرد و  ووی لهر.  ژانی مژوویان سپی کردوهموو خون  رووی هه  که ،یه که خه

  . وه بته تاوکی تر رۆژ ده  نوستوی؟ بۆ نه
  چۆن له .م توانی م نه وم به ند ویستم بخه ر چه هه :تیور خۆ گ  ئارامی و سه ری داخست به ئاریو سه 

  .زانی ده  نهتواکمان ل  و هیچ هه وه ردهک تۆ بیرم ده



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 62

62 

 من  وای تۆی له فۆنی کرد و هه له ۆ چنوور دووجار تهم ئه :تیو و گ گوێ ئارزا شیرین پچاندی به 
 . یان بچوو بۆ مایان فۆنی لبکه له یانی ته م به  به نگه  دره تازه.  رانته یگه زۆر ن دیاره .پرسی ده
  
  
  
  
  

 6شی به                              

خۆبوردویی و  ت رمه ندئه سپپه تی، رمه ئه تهکوردی رۆژی سپ ی2680نییگو5ی)ۆژڕئاناهیتا(ینی هه 
                                           1980ی ئاپریل 25   . وه  ئهتی گوی بیمشک تایبه)واو دی ته خره(ازگاریس

_____________________________________________________ 
 .رزیاژن کرد چاوی ماندوی شاری دهمو دار و دهشی برین تۆپ له هلل بارانی گو،یانی و تاکوو به شه 

ش  ن و بۆسۆی لهی ترسی منا بۆن.خست  گ و گاڵ  ی ساوای له نی کۆرپه و زمار وی هونهسۆمای چا
لوتی  .ندا ما کرد به ن خۆی ده کۆ ن بهبوو و کۆ کان ده خاوهو رو ی ماهی تۆز تکه سووتاوانی شار،

  .دا ازار ده و چاوی بینینی ئ ناسه هه
می  هه . وه دروشایه ر گۆنای ئای گودا ده سه له مباری شار، سرینی چاوی خه ی ئه خوناوی دۆپه 
  ه ند په  چه  ئامز گرتو بوو و ببوون به کتریان له یه. کان رگ سووتاوه  جه  زامی دایکه  لهی پ ناسه هه

  .داونی چیاکان  ببوون ست به  ده  که،نک مژکی ته
م ئیتر بوبوی بریندار و باڵ  به .یمووس  و شاریش تیشکی خۆری راده وه  رۆژ هاته وه یسانهد 
رانی ۆ گ ڕ به ی شه  گوی ژاکاوی ژینگهوینی خۆی بۆ ستی ئه توانی بفێ و هه یده پرووزاو نه هه
   به،ی تۆپباران لوشه و  هاژه رد و سوور، ی زه هللڵ گو  گه  له،کان ستره ی ئه ویش جریوه شه .ترب ده

  .کرد کانیان ده ره ربه ر سینگی ئاسماندا به  سه  خۆیان لهنگینی  رهتیشکی
کاندا کوشتاریان  وته نو مزگه کان له فرۆشهشتۆگ .ردومان داخرا بوونۆر ب به کانی نو بازار له وکانهدو
ندی کینی   ناوه کک ببوو به ڕه ر گه وتی هه مزگه .کرد  باشی هشتا کاریان ده  بهنکا واخانه نانه .کرد ده

  هیانب کردو ره ه ع  راستیدا مزگت که له . ره ڤه و ده کی ئه شونی رامیاری و ئابووری بۆ خه نی، مه خوارده
  ی خۆی واته قینه نای راسته ما ،لداتاشیوه...یشییان  سجاده  سجدهوکو ی وه ند وشه  مسجد و چه به

  رزی له ه پ  ئاشتی ژیان، دووره تی، به  گیانی مرۆڤایه شونی رز له. زدا گای مهج،  مزداگه ، مزگه مزگت
 . وه ته ست هناوه ده وهشونی خۆی  ،ی خراپ وه درۆ و کرده

نیشت   ته پ و راست له کۆمونیست و ئایینی بیر و بوای چه .بوو ده س تاڵ نه  که س له دا که انهو مزگت له 
  واو ماناوه  ته دیموکراسی به .کرد ج ده  جبه وه یان پکه کاری رۆژانه .کرد ریکاریان ده ئا وه  پکه وه که یه

ی   وره بۆیه .وونزرۆی ب ردان و تامه رگه  سه دان ساه ک سه  خه ی که  ئاواتهو  ئه ،هو ئه .وتوو بوو جکه
الکانی تاران  ی مه هانی و کۆشتوبموو ماور و هه ڕای ئه ره سه .و بوو ز و پته ه  به پۆوکو ک وه خه
  .یانکرد  کوردستاندا ده  له که
  له .کرد هتی و رامیاریان د یه وتنی کۆمه ئاخه .نیشتن  نو مزگتدا داده  شان له  شان به،ژن و پیاو 
کتر   ناب ژن و پیاو یه کانی رژیم که وته ک مزگه وه نه .بوونک کوو یه تیدا وه یه موو ئاستکی کۆمه هه

ها خۆی داپۆشت و  خک وه  نو قه ب بچته  ژن ده وه وانه ن ئه  الیه له .ن  بکه  قسه وه  یاکوو پکه،ببینن
  ندامی یان تاک له  ئه ک له یه ر گۆشه گه ئه .تبی لکی بگیان یه  شه ڕۆه هکوو پ  تا وه وه خۆی بشارته
ده ،تقژی دیار ب ته تان و دهی شه   بهتبو جه چکان مار وشکه  ده اری پیاوهی ه سته  ن.  



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 63

63 

تانیش ی ه ش  بهتناب . وه  ناشارته وه  ژر کوتاه ژن خۆی له دا،  کافره م شاره  و مزگتی ئه  بنکه م له به 
  لهو  شانی پیاوان   شان به ،ره تیده کی یارمه یه  فریشته  وه هوان  پچه به . وه هشی پیاوان  نو له و ناچته

ک   ته  لهانکی هیچ جیاوازییه  که  داوهانباشی پیشانی به .  ریکه  و شهشداره دا به کانی رۆژانه موو کاره هه
 . پیاواندا نییه

کانی  رزه ته و مه هر  به له په به یاندا، ر به ک تیشکی رووناکی به ته ی له ی رۆژانه وه کوو کرده ئارام وه 
 .یشتۆ ربریڤانیی  ره به
رمانی  ده .ی ماندۆی کردو بوو که ی ئش و ژانی برینه  مرووژانه.ستور ببوو القی ئهسیروان  

می ئاروو و   نو گه  دانیشتو بوو و له که فۆنه له نیشتی ته  ته له .تمک دایمرکن بوو تا که شی پنه ئارامبخه
ک  یه چۆن دوورگه .زگار بکات  ره باڕۆبادا  له نو زریای پ  له مییه م گه ن ئه چۆ که .کانیدا راما ونه خه

 نو   له که فۆنه له نگی ته ی زه  زرهکوتوپ .ت بزگاری هرقامچی زریانی باڕۆبای زریا    تا له ،وه ببینته
 :تیوگرت  ی هه که فۆنه له ی تهش و گو وه  خۆیدا هاته  بهخرا .زگار کرد گژاوی باڕۆبای زریای ره

ی  سته جه . وه  بیر برده ی له که ی برینه  ئشی مرووژانه،رمی میترا  و گهرم نگی نه ده ! سیروان!رمو فه
  ستی به هه .زگار کرد الن ره ز و ژانی قامچی زه ر ته  به  زریانیشی له یاویر باڕۆبای خووساوی به

یوی ز شی ته  له وه ینداریهو ی ئهست هه  موو  هه چۆن به  که،کرد ترا دهکانی می رمه رم وگه نه سته ده
  .کات ئارامده

 ژانی برین و . وه موو گیانمی بووژانه  ساکاری هه  به نده  چه که !  خۆشه نگه و ده ئای له : سیروان
دا تۆ  یانییه م به به! ویستی وین و خۆشه ڕی ئه ی فه ی فریشته ئه .ژ کردڕویندارمی سا ی دووری ئه ژاره په

ویستی تۆی پ  م تا خۆشه ک شک نابه یه یوانه په.  تۆی شدا میت و بۆ منی،ی میترا  فریشته بووی به
  .ریبم  بتوانم پ ده  که  ئارادا نییه  پاراویشم لهیزمانک. م  بکه نه زه مه

ئیتر   وت،یو رکه ده ماڵ وه ترسام له  ده وه له فۆنم کرد، له  ته یانی زووه م به  وا به بۆیه !سپاس: میترا
 الی  گیان و بیرم له .رانت بووم شو و نیگه  په نده  تۆ نازانیت دون چه.م که ب وهندیت پ یوه توانم په نه

 .تندی بگر یوه ک چنووردا په  ته  له ر ئارزت دی پ ب که گه ئه .  مای خۆمانه شم له نھا له  ته .تۆیه
 . شت بین ریک بوو  خه وه دون پکه
لی  قه ند ته  چه یه و راده  تا ئه. بووترپاسارک ناسۆر هک  رووخانی که م دون به که برینه :سیروان
ک  یه ر شوه  هه گنا به ئه . بت زیادتر دهستم ژان و ئشی   بوه ریدا که  سه به . ش ماسیوه ئسته . وهخوارد
 . وه بووژانه  دیداری جوانت خۆم ده  ژوانت و به هاتمه  ده، ببایه

 ترسان  ده وه ر دووکیان له هه .شکا ده کتر نه  یه یان له  تاسه، دیتن  به  و نه  قسه  به  نه وینداره و دوو ئه ئه 
 و ڵ زامکی قوو یان بب به  خۆشه نهوی و ئه ئه . وه کتر جیایان بکاته  یه ڕ له شی شه ستی ره کات ده  نه که

  . وه  بتنه وه رده و ده  تاکوو مردن به،ژڕناسا
  .کتر ماڵ ئاواییان کرد  یه  له وه دیه  نابه هک راز و نیاز ب یه پاش ماوه 
تی دوو   یارمه ڕای ئشی زۆری القی به ره  سه،ز ببوو هڕ یان وه که وینیه ی ژرزه ارچوه چو سیروان له 

وی س بوو، ککی وا زۆری لنه  خه ه نو بنک کاتک چووه . رخۆ چوو بۆ بنکه  سه ست هدی و له دارده
ک  یه که  پای کۆه  له نج که چوار کچی گه . دانیشت که  سوچکی بنکه  رۆیشت و له میشه کوو هه کرد و وه

وک ب  بوون، ه نگیری کۆمه  دوانیان الیه وانه له .ستان و چوون بۆالی سیروان خرا هه ونیشتو بوون،ر
ویتریشیان هی  ار بوو و ئهیک کیان هی په ش یه ی دیکه نیشکه و دوو که ئه .یان پدا ه ی کۆمه وانامه ههو 

  . سیروان وکی خۆیان دا بهرکامیان ب هه .کان چریکه
  سیروان له . یه م بنکه  ئه هاته  ده مین جاری بوو که که زاوا بوو و یه  فه  مایان له یکاریه  په وکچه ئه 

  .یناسی  دووراودوو ده وه کانه خۆپیشاندانه
  .یکارم ی په نگری رکخراوه  و الیه اوم تارایهکاک سیروان من ن :تیوخۆی ناساند و  



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 64

64 

 .منتر بوو  ته  دوو تا س سان به و س کچی دیکه  بوو و له من بیست ساه  ته تارا کیژکی به 
   بوو له پ  که،ی که یه  سورمه ر کراسه سه  شی له کی ره یه ته سه .ر بوو  به یی له کراسکی کوردی سنه

  و کاتر و وه هاته تی کای ده ک روومه  ته ت له هبتای .بوور کردو  به و شین لهی سپی  گوی وردیالنه
نگ  ڕوویی ره  به کانی که وهو بز  تیژ م چاوه بوو، به رز نه ی زۆر بهبا . پش چاوان یخسته ناسکتر ده

 .چاو بوونر تیدا زۆر به  نو روومه ۆتو له پشک ک گوی تازه  وه کانی که ڵ لوتی باریک و لوه  گه له بوون،
 .کرد وینداری خۆی ده نعانی شت و ئه د شخ سه هات سه  ده وه  لوانیه  به کرد و بزه ی ده  قسه که
ی  که نینه  و پکه بزه .دات ی میترا ده  شوه،ی  جوانه ته م روومه ند ئه چه :تویگ ده  بیری خۆیدا سیروان له 
نگی پرسیاری تارا سیروانی  ده . بژیا وه م نزیکانه بیا میترایش له . هو بووژنته  گیان ده،کوو میترا وه

ونی میترادا   جیھانی ئاروو و خه چۆن له .بیست  باشی نه ی به که م سیروان پرسیاره به . وه وریا کرده
  .بوو

  ؟ وه ره  دووپاتی بکهتب ت نه حمه  زه،تکر ر ده گه ت؟ ئهو تارا خانم چیتگ ببوره :سیروان 
 تاکوو ئستا هیچ ربازکی رامیاریتان  بۆ ئوه :تیو و  وه ی کۆ کرده که  سروشتیه ه ئا تارا لوه 
  ؟ وه نه ی بکه نه کالیه  یه  که پتان باش نییه ؟ بژاردوه نه هه

م  ڕشگری رامیاری ئهۆ شکیموو هز ک هه  ته من له :تیوکانی کرد و   درفنه یری چاوه  سیروان سه
  وه یجۆری و لکۆینه پهر بیر و رایان   سه ریکم له ئستا خه .م که دا دۆستم و ئاریکاریشیان ده هشار
م  موو بتوانین له  هه  که  گرنگه وه ۆ ئهڕو ئه .  نزیکتره وه  کامیانه تاکوو بزانم بیر و رام به. م که ده
 . و باسی رامیاری دێفتن ئاخهرۆژانی  .ین ان پارزگاری بکهم که ی نیشتمانه  دیموکراسیه وته ستکه ده
 . دا بن گومان  دوژمن ها له وه هئ .  کاتی کار و پراکتیکه،کات.  ستیاره  و هه ستا کات زۆر کورتهئم  به
 باسی بیر و  تاکوو خۆمان به. ین رخان بکه کانمان ته وته ستکه ر پاراستنی ده  سه ب هزمان زۆرتر له ده

. یی  مانای رکخراوه  به وه ن بکاته ک الیه  مرۆڤ بیر و رای یهتب  ده راسته .ین ڵ کهر قا رای رامیاری سه
ریان ووم و ک شنک که  چه ر کامیان به هواو نین و ه  ته  رامیاریانه م هزه  هیچکام له ن که رده م چکه به
 . تییه کیه ۆ رۆژی یهئیم چ،  بیر نه شمان له وه ئه . یه هه
 بیروڕای   ئوه ر کام له هه . یه ڕی جیاواز هه س بیر و باوه. سن  چوار که دا که وه نو ئ له ، بۆ ونه 

ک  تۆ وه . یه دا دیموکراسی هه  ئمهگای  کۆمه  ئستا له  که مان گرنگه بۆ وه ئه .تزان  باشتر ده خۆی به
  وه  س ربازی جیاوازه  به تهک چریک وا رشینگیش وه  و په ه کوو کۆمه رۆژین و مھری وه یکار، په

  به .کتر زیز بن  یه ی له وه  ب ئه،بن رده نیشن بیر و بوای خۆتان ده کتر داده الی یه له .ڤان  هه وه پکه
ر سۆزی رژیم  گه ئه .دری بزانین ب قه  ده  زۆر گرنگه مه ئه .کتر  بۆ ربازی یه یه کورتی رزتان هه

 ، ی زیندانه نجه شکه  یان ژر ئه یه تی سداره ش په  جگای ئمه.تنخنک  ده راسیهم دیموک ئه ، وه شاربگرته
  . گره نه  و حاشا هه  راسکه مه ئه . وه  شاردا بمنینه ر له گه
 . وه تهپشکۆ وسا بیر و را و توری ده ئه  وه م بته کاتک کار و پراکتیک که 
 تا  ر پتان خۆشه گه ئه.  م پیه باسی تازهنگو من ده :تیوو  بو ساه ڤده نیشککی هه  که رۆژین که 

  ؟ وه بیخونمه
  .وورم هتیان فوموویان گ  هه

 ،ش تی سپی و قژی ره ک روومه  ته  له،م و لوتی باریک یتانی و ده شی قه کی ره چاو و برۆیه رۆژین به 
   فوی له وه که یه  بزه به .خشیبوو  بهتی پ ی تایبهیکجوان ، وه ر شان و ملی شۆر ببوه  چین چین تا سه که

  وه  نو چاوانی وای خونده ووه هاتو ب که ،ری کرد ر سه قژی به
ن   الیه کی پزیشک لهوپ ، یشتوه ستمان گه  ده  به ک کهوا ی هه  وته به!  ه ی کۆمه25 ی ژماره وانامه هه'' 

و کوردستان  هر  به کانی سنه خۆشخانه یندارانی نهرمانی بر ستی ده به مه به ، وه شر و خۆرشیدی تارانه
ر ئستا  هه . نو شار  بنه کدارانی رژیم رایان گردون و ناهن که دا چه ی گرزه خانه ۆکه ف له. ناردراون



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 65

65 

م  ر ئه  سه  له،حیمی رتیپ ره  بناوی سه،ش رته ی ئه رمانخانه رۆکی ده ک سه  ته ریکن له  خه وه  تارانه له
  .  نو شاری سنه بدات تاکوو بنه پ رگایان که ن، که  وتو وژ ده ته بابه

 . س کوژراو و بریندار بووه که180ندا ی س گو مه  رۆژی چوارشه له" هیدان ی شه خۆشخانه ی نه وته به 
 ". بوونی تدا کساه  و یه رۆژه40 دوو مندای  کوژراو و بریندار که100 دام ی چواره مه  رۆژی پنج شه له
  .دات  باشی پیشان ده شی کۆماری ئیسالمی به رته  ئهیی دڕنده  مانه ئه

 تۆپبارانی  کانیان به  ماهپاش وران بوونی گان، کانی نزیکی پاده که ڕه  دانیشتوانی گه ککی زۆر له  خه
  . بوون  و تاراوه ئاواره رژیم

 ئازاد ، گیرا بوون  بارمته  به وه کانی رژیمه زهن ه  الیه  دون له  که،ک کی زۆری خه هشتا کۆمه 
  . نو ئوستانداریدا زیندانین کراون و له نه
 .موو درۆن  و هه راست نییه ، و کراوه ب وه  رادیوی رژیمه  دون له کانی رژیم که ی کوژراوه ژماره 

  .سن د که  سه یان پتر له ژماره
  وه کانه خانهرباز ن سه  الیه قز له ریوان و سه کانی مه شاره ، یشتوه ستمان گه  ده  به واڵ که دوایین هه 

  ''کرن تۆپباران ده
  یانی بوون که ۆ بهم نگو باسی ئه  ده وانه ئه :تیو  وه  رزکه بی و به کانی هه شه  ره  رۆژین چاوه

 . وه بته و دهتر ب  و فره وای تازه  ههیشۆڕ وهپاش نی .بیستان
 !ڤاڵ پرشنگ هه :تیوو  ، ینهزاشیر ی ره  و خیالنهبا  کچکی کورته  پرشنگ کرد که لهسیروان رووی  

  ؟ وه  بیخونه  دلۆڤان به ر پته گه ئه ؟ وه کانه ی چریکه ن رکخراوه  الیه  له ت پیه وای تازه تۆ هه
   و بهاڕ گه  سوور هه رۆژ بکات اوایی له ماڵ ئتو یه  ده  که،تاو ک تیشکی خۆره تی وه پرشنگ روومه 

م   به  دونم پیهی ه.تچ رده ده   ئوارانه ی ئمه وانامه  کاک سیروان هه وه داخه به :تیو گ وه رمکه شه
 . نین تازه

  که .وت ێ کهڕ  نیازی دیتنی چنوور وه ارباخ بهو چو هر جھشت به ی مای خۆیانی به وه ئارز پاش ئه 
تا  وشدا بوو خرا پشوازی لکرد و هه  حه  له چنۆ که . دا که روازه  ده ی له قه ه مای چنوور ت یشته گه

  .یشتۆیدا ر  گه یان له که ژرخانه
  .نیشتی خۆی داینا  ته ران له و و رز کا کامهپاش س . بوون ما موویان له ران هه  کا کامه ماباتی

ر   سه فتن له  باس و ئاخه میشه  ههوکو وه .یشتری رون رانبه  به چنوور خرا چایی بۆ هنا و له 
  .یڕ په یان کاتژمر خرا تده که ڕهرم بوونی کۆ هۆی گه به .رم بوو بارودۆخی شار گه

  کی دیکهک  چاره  که  سیروان داوه نم به من به ئه! ببوورن: تیوی کرد و گ که یری کاتژمره ز سهئار 
جم  فۆن جبه له ته   به  مادا بوبایه ر له گه ئه .چم رنه  درۆزن ده اکوو بهتن بچم ت  هه  بهتب ده .بیبینم
 . مهڕ  و چاوه یه  بنکه م ئستا له به کرد، ده
پم  .ن به  باشی ده  زۆر ناوی به  ئوه  ببینم که م کاک سیروانه  ئه  که زۆرم پخۆشه :ران کاک کامه 

  ی خاس؟ م، تۆ چ ده تی بکهۆ بۆ فراون بانگھشڕ  سۆزی نیوه خۆشه
خۆشه:  خاسمنیش زۆرم پ .  

 .تانینڕ  سۆزی فراون چاوه، ئارزتچ ت نه بیر له :ران کامه 
   که کارک بکه :تیو نو رگادا ئارز  له . کرد وانه یان ره که وشه ی حه هزروا چنوور ئارزی تا پشتی ده 

تانتمیترایش ببۆ ما .  
   سیروانیش ب که به .شتوبووڕی خۆمم دا رنامه من به ، وه یته که ی تۆ بیری ل به وه پش ئه : چنوور

تمیترایش د.  
 و ماڵ  وه  خۆیدا هاته ریک بوو تدا بخنک به خه نگی چاوانی چنووری کرد، یری گۆمی مه ئارز تر سه 

 .ئاوایی لکرد
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  . نه سیروان بگهکاک وی س! ت خۆت ب ئاگات له: چنوور 
 !ر چاوان  سه به:  ئارز

 .وی کردوت س ژوور که  وه وه رگای بنکه  ده له . الی سیروان یانده تن و راکردن خۆی گه  هه ئارز به  
موویانی   هه.ستی دا  دانیشتو بوون ده و کوڕه  له ند الوکیتر که  و چه و کچانه کی ئه ک یه  یه،ک ته له
  من ناوم ئارزه ئه: تیو تارا  یشته  گه که وتنی رامیاری کردو بوو، خهیاندا باس و ئا  گه ناسی و له ده
  .کانم وره کی ناو گه ڕه کی گه خه

  .زاوام کی فه  و خه منیش ناوم تارایه: تارا 
 .ن که ک ئامشوی ده  خه وه کانه که ڕه موو گه  هه  له ی ئمه بنکه!  باشه:  وتی وه نینه  پکه رۆژین به 
 کخراوهوتی رامیاری و بیرو  ئاخه یان به ژهکچان درمو  که و گرت یان ده کتر رخنه  یه له .کانیان دا ڕای ر
  همن هاتن  ته ند پیاوی به  چه یاندا بوون، که که رمی باسه رما گه  گه له . پشچاو خسته کتریان ده ی یهڕکۆ

  . کرد دا هک هڕ کۆ شداریان له  و به وه پشه
  ی گرت که و نۆره وه رز کرده ستی به نی سپی دهرو رد  سه  سادا چوو به رمگ و به پیاوکی ریش چه 

  را و چاالکانه چۆن کا که بینم،  ده  ئوه ر جار که هه! کانم رۆه: تیوی هات  کاتک نۆره . بکات قسه
می  و،ز و لۆژیک ر  له و مشکی پد  خره ر کامتان به ن و هه که  دهگا  بارودۆخی کۆمه شداری له به
  .م که  ده وه  دڵ شانازیتان پیه  به و پ وه بمه دهوان  ش جه ش گه من گه . وه نه ده کتر ده یه
 زۆر  گای ئمه کی نزیکدا کۆمه  داهاتویه م له ده یمانتان پده په ؟تروا بمن  هه یه وا و ژینگه م هه ئه ر گه ئه 
او چ .نین کتر رز داده بوای یهبۆ بیرو .ب یشتوتر ده ک تگه خه .کات نگی و رامیاری ده رهه ی فه شه گه

ر و  ی دوژمنانی داگیرکه شه  ره رده و په تا ئه . وه کرته واریش ده خونده ڵ و نه ی پیرگه می ئمه و ده
  لهوتوی جیھان بتوانین  نی پشکهال  گهوکو  وه ئمه . بیدڕنین شاوهرماندا رایان ک  سه ۆ بهڕ پاشه
ی دیموکراسی   شنه  به وایه م هه  هیوام ئه به .شدار بین ماندا کارا و به که نووسی خۆمان و نیشتمانه چاره
 .ت بتارنۆڕ نی تاریکی و پاشه یمههر ئه تاوی زانست،  تاکوو تیشکی رووناکی هه. بکات شه گه
 دوو  وه ئه!  کینه خه :تیووازی دا و   باگهرز نگی به  ده  به وه رگاکه ر ده به له ، که ری مزگته بهو ڕیه هب 

 . وه زی نۆرهی نو ر ن بنهورم ێ گۆشت بکن فهو یانه ی ده نهسا و که ئه . ربیوه گایان سه جوانه
ڕدا  ی شه ند رۆژه چهم  ئهی   ماوه له . وه زی نۆرهی نو ر ی گۆشت بکن چوونه وه  ئهک بۆ ی خه زۆربه 

 کینی گۆشتی   گشتی به  به م شاره کی ئه خه . گۆشت بکێ ی بوو کهیتوان کی وا بوو نه خه
   گۆشتی تازه ر رۆژه چۆن هه .کردو بوو هاتو بوون یان هشتا تامیان نه رانه) راوست هۆڵ به سه(رچیاگ

  .کییان یی ده رمی و تازه  گه ک به  بازار و خه هاته ده
زی ی نو ر ب منیش بچمه تیتان ده مه یار به !ببوورن: تیوو نی کرد ڤا  هه روان داوای لبووردنی لهسی 

 . دا نییه  ئره چۆن باوکم ئستا له .ک بۆ گۆشت کین خه
  وه کانه نگ هاوژه  ده  له که ری مزگته  وبه ڕیه ه ب تازه.  راوستا که زهی نو ر  خوارێ و له  سیروان چووه که 
  "وت وشی مزگه وێ گۆشت بکێ بت بۆ حه یه سک ده  که "د کر ک ده ڕه  گهکی  خه وازی له گهنبا
یان گۆشت   و پیشهن که ڕه م گه کی ئه وان خه ئه. گاکان بوون ندنی جوانه کهریکی پس دوو پیاو خه 

 . بووووب نو بازاردا داخست کانیان له ک دووکانه می خه  هۆی تۆپباران و ئامشوی که به . شییهفرۆ
تیدا  ردومان یان برسیهۆ ب ر ببن تاکوو له کانیان سه ه  ئاژه تکی باشه رفه کدا ده ڕه ه نو گ ئستاش له

 .مرن نه
قۆیان  چه .ند یان که ر دوو گاکه خی هه کی کورتدا قه یه  ماوه له .ئازمون بوون ی خۆیاندا به  پیشه وان له ئه 
ر خست و  ده کانیان وه رخۆهو  رگ،  جه سی و)ر سوجگه(کرد و خرا سۆی و تژیان ده ساندا ده  هه به
  وه بۆ ئه . کان زۆره ره ری سوجگه  مشته زانم که ده: تیوکیان  یه. تدا دانا شتکی تایبه  ته ر کامیان له هه
  به ،ین خه  دواییدا پشک ده له .وێ ناویان بنووسن ریان ده  سوجگه ی که وانه ئه ب، س لمان زیز نه که
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 وسا ئه . نووسی خۆیس ناوی شت که دا هه که زهی نو ر له .ترچوو نۆشگیانی ب  ده وه سه ر که ناوی هه
  .رازویان دانا دوو ته .هاتن وێ ده و ئه هر  به کرد که یان ده سانه و که ێ ئهڕ چاوه

  یاندا به یان کشا و ده ش ده سکی دیکه بی و دوو که  خرایی گۆشتیان ده  به هس و دوو که ئه 
ر ترسی   به ش له وه ئه . وه وێ کۆ ببته متر له  کهککی واو ب و خه  زوو ته وه بۆ ئه .کان یهر مشته

 بۆ  وه ی کی و ویستی بیباتهگۆشتی خۆویش   ئه.ی سیروان هات نۆره . باوه ده د نه  قه تۆپباران بوو که
  .ماڵ

  که  رامووشت کردوه تۆ فه . دایکت بهم  یده ۆم دهڕ  تۆ خراتر ده من له ئه: تیوو گرگرت  ئارز وه 
  . وه ڕمه گه نت تا من دهڤا بچوو بۆ الی هه برینداری؟

کانیش  گۆشت فرۆشه . ماوه ب گۆشت نه  و ئسک نه ک پشه ب  له یری کرد جگه  سه وه ڕایه  ئارز گه که 
ریکی کۆ  تاش خهکیلو گۆشتیان فرۆشت و ئس400تا 300کی کورتدا  ماوه  له خۆشحاڵ بوون که

 .ی خۆیان بوون وپه ی که وه کردنه
  .ر قای ئاخاڤتن بوون  هشتا سه  نو کۆڕکه وه کاتک ئارز هاته 
خۆ  !ن و دایکت چشتی خۆشت بۆ لده مشه  ئه وا دیاره :تیو سیروان کرد و   رووی له وه بزه  تارا به 

  ی؟ تۆیش موان بانگھشت ناکه
ت بۆ  تایبه .تبانگھشتن و خۆکی ناو ، که موو هاوڕیه  مای هه مای ئمه :تیو گ وه هنین  پکه سیروان به 

  .ران رسه  سه،رچاوان ر کاتک دن سه  تارا خانم هه ئوه
واو   ته ڕه م شه ر ئه گه ئه .منڕ  چۆن ئستا چاوه، مای خۆمان وه ڕمه ب منیش بگه ده .م کرد مه گه :تارا 
ش گهئارامی و  ،تبنت  به ، وه ڕاه ئاسادهپ تان م که دهم بۆ ماب.  
  . هان مای خۆت ر کاتک هاتی وابزانه هه بم، خۆشحاڵ ده: سیروان 
  توانم له ده :تیو و گ وه  پشه هاته نجا ساڵ بوو، ی په وه ره  سه نی له مه  ته دا پیاوک که م کاته له 

  شدار بم؟ تاندا به که هڕکۆر
بۆ  . من ناوم ئاکۆیه: دانیشت و خۆی وا ناساند. نورم یین فه تیان زۆر خۆشحاڵ دهوگ موویان هه 

 باشترین  واته .دیل بوومی شادا  ندیخانه  به  له ،وه هی تود  رکخراوه نگری له ی الیه  بۆنه ساڵ به ی ده ماوه
یی  دهمن تو .ازی خۆم سوور بوومر رب  سه  له کوو ئوه ر وه من هه .واو بوو  زینداندا ته نم له مه کات ته
   و له  وه تهو  بیرم لکردایندان ز له .  ئستا منیش بۆ خۆم قینم لیه .تی هقتان لی  ره  وا ئوهی وه ، ئهبووم
ناتوانیت  ،تب ی چشتو نه سه ره تا که . کوو چاشنی چشته  وه م ربازه  ئه  که وه  ساق بوومه وه ر ئه سه

کوو  وه ،  چژه نگ و تامی پیویستت به بۆ ره .ی که ت بوو چشت ساز ده سه ره که  که .ینیچشت ل
م  به . ی چشتمان نییه سه ره  که ئستا ئمه...وهتد)داری رمایه سه( چوه رده زه )پ چه کۆمونیست،(بیبار
نن دوایش تامی یو بیکۆ نو ئاو  نه نھا چژ بکه  ته ر ئوه گه ئه .رقان ی سه ر تام و چژکه  سه  له ئوه
  دا ؟ ئاخۆ تامی چشت ده .ن بکه

ت وی  وانه ی ئه وه هپاش ئ. شتو بن  هیوام لم تگه ؟ به ن کوتاندنه  نو هاوه  ئاو له مه ئه  راستیدا نا، له 
  .یشتۆستا و ر هه
 .کتریان کرد یری یه موویان سه هه 
وا  .ێڕ گۆ  دنته ی شتانه فه لسه  فهن ک ده خه ت؟و چیگ و پیاوه  ئه یشتم که گه نهر ت من هه :پرشنگ 

  .ن که  راست ده دیاره
  ستی چی بوو؟ به یشتن مه  ل تگه ئوه: تیو سیروان کرد و گ رووی له .یشتم هگ منیش تنه :رۆژین 
   له یان وایهک پ خه .  زۆریش ژیره وانه  پچه به ، کا ئاکۆ شت نییه .یشتم من باش تگه !ری ئه:  سیروان 

  شمان له وه ئه . کیا باسم کردوه  ته من زۆر له . م وا نییه به .  بووه  لوه  کراوه نجه کهش  ئه نده وه زینداندا ئه
  ،وه کانیه و سیخۆرهن ساواک   الیه یانگرت و پاشان له ده ، س باسی رامیاری بکردبایه ر که هه ،تچ بیر نه
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 بیر و   گوێ له. وه  نه هک سیان ل بک  خه  که هم ن بۆ ئه  شت و لوه وانه  ئه  که وه کرده و دهنگۆیان ب ده
  . ئینقالب لن کافر و دژ به پیان ده.   باوی ئایینه، باو  ئستا که  نییه وه ئه .گرن بۆچوونیان رانه

  ستی چی بوو؟ به  مه باشه : رۆژین
 ناتوانین بیر و بوای   ئمه،تب زگار نه خۆ و ره ربه  سه تاکوو کوردستان یه وه ستی ئه به مه : سیروان

ویت بوو   زه که . وه یته  ناتوانیت مای تدا بکهتب وینت نه  تا زه واته . وه  کار و کرده ین به خۆمان بکه
 تن ب ئراتتوان  ده که وینه زه . وه ازنیتهی یکشی و ده ۆرک پتخۆش بوو دهر ج ت هه که ی ماه خشه نه

  یشتی؟ ئستا تگه .یان بۆ تۆێ کورد کوردستان
  . خته  زۆر سه وه م ئه به. رێ ئه : رۆژین
 . وه ی وام دووپات کرده  منیش قسه  که،زارم رمه  شه وه راستی له به .ببوورن ناوی شتم هنا:  پرشنگ

 .ربێ ک ده ی خه ه ناوناتگ  ئازادی و دوور له نی خۆی بهوچوۆ را و ب یه ر مرۆڤک بۆی هه هه
تی  سته ست بۆ راگرتنی ده دهی با  کۆمه  بووین که وره ا گهکد گایه  کۆمه  له  ئمه وه داخه به :ئارز 
ی ڕ وپه  ئه ڵ به گه ریتی ئمه و نه و وردکردنی زمان و داب   ناوناتگه  بهانستی خۆی ره په وه ته شی نه ره

ی خۆیان بزار   بنچینه یشتون له گه ی وا تنه وانه  ئه یه و راده تا ئه .ن شکنبمان که ،ن  تکۆشاوه وه یه دڕنده
  .ن که
ر   سه  له یه  وه ویستی بهنیا پ ته.  خته  پشدا سه کات لهست پب وێ کارکی گرنگ ده یه کاتک مرۆڤ ده 
  . وه بته  ساکار دهمیش ھه و س هخت م سه  و هی دووهه ته حمه م زه که نگاوی یه هه . وه  ساق بته و بوایه ئه
و   بۆ ئه،مادا بوو نی ئوه مه  ته لهئستا ر  گه ئه .  ده  گشتی به کانی ئاکۆم به قسه:  که رمگه  ریش چه پیاوه 

.  ن پیریه کرده م چه به .یشتوم  گه وه  به ه مژ من له ئه . یشتوه  زینداندا پگه و له  ئه کۆشام که  تده ئامانجه
ی  وه ته  نو نه من له ی ئهنجا سا ی په  نزیکهدانم مه ی ته شتا و پنج ساه م هه له .م  پیری چیت لبکه ای لهئ
  من کوردم،  که  کاتک زانیویانهیرڕ کانی نوشار و سه  موانخانه دان جار له  سه به .ستدا ژیاوم دهبا
 سۆنی '': انهویتوو گ  که هگوم ل بوو . کاندویانه ش  خواردنم تدا خواردوه ی که وری و قاپه و ده ئه

  نگه رهه و لوژیک و فه یری ئه سه '' جس و پیس کردوه ی نه که وچکه قاپ و که .جس ری نه د عومه لعنتی، به
  . وا ب  مروڤکی دیکه  مرۆڤک به  که بکه

  به .ن که  و جۆک برز ده ی گاته شوه  ت به نانه  ته، وه ته  نه ی ئرانی فره کانی دیکه وه ته وان نه ئه 
کان   گیالنییه به .ی یاغیڕان بژن شه  کورد و لور ده به .یشتو گه ق تنه ب ئه ر، ن که کان ده ریه ئازه
کانی  وه ته  نه  به  نگاتیڤه موو ناوناتگه و هه ڕای ئه ره م سه به ت خوری ب نامووس، سته ن بده ده

ئایا تاکوو ئستا  .نین ک داده  زیره، ئازا و دانا هانی به  تارانی و ئسفه واته ، خۆیان.ن  دهندای ئرا دیکه
خۆ  ؟ ستی چۆنه ره نژادپه . وه ی بکۆنه  ماناکه ی له وه نیون ب ئه س پکه  یان به وه ته ه بیرتان کردو وه له
  رت به و سا سه ن ئه که  و ب رزکردن وردت ده  وشه وان به ئه .رت ببن  تخ سه  به  که  نییه وه نیا ئه ته
  که ،ین که ڕ ده  خۆمانی ل که ن ئمهخاب مه . گره نه کی حاشا هه  راستییه مه ئه .بن ده)باد له(وگ نه
  لهچ  ،داکان یه  تودهو ن  چ له. یشتوه  گه وه ا به کار و پراکتیکد خت له وبه ئاکۆی به . یه وره کی گه یه ه هه

  .ستدا دهستی با ره په وه ته ی نه  کۆمه نو  لهروها ههو  زیندان
زموونی  ه ئ ی ئمه وه ب ئه .ن که رزیاژن ده رزی دڵ ده کوو ده کان تان  وه ین راستیهڕ گه   وانه له 

  میشه اکوو بۆ ههت . یه ه  دۆمه م رژیمه  سووتاندنی ئه رده م ده ی ئه چاره.  وه بته دووپات ده ربگرین، لوه
ک  وه.  نین جگای بوا و متمانه ،ر سیان تا سه که .ین ماندا بن بی که که  نو سروشتی نیشتمانه له

ی  هم شو به .تب  دایک ده درۆ و فک لهموو   هه سک پاک و خاون دوور له  که ر تاکه مرۆڤ هه
 .تڕگۆ س ده که ی تاکه ده خه خوو و   که یه  و بنماه گا کردنی کۆمه رده روه په
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 وتو بوو، ری و گیانی زۆریان لکه زیانی ئابو کانی رژیم که هزه .بوو رم نه ک دون گه ڕ وه ۆ شهم ئه 
کوو خۆی  ردومانی شار وهۆم ب به . رخان کردوه کانیان ته هزهکخستنی ڕۆیان بۆ پشودان و خۆم ئه

  .ک ون بوون یه قه ند ته ر ئاسمانی شاردا فین پاش چه  سه یانی به کان به ۆکهف . یه ی هه درژه
 لیکوپترهکاتو شاریان گو ک هر تی  به کیان وه یه کرد، باران ده هللکان نژی چه شمهوت و   که رگه کی پ

 نو  ژر فی تا لهرو  دوای خۆیدا سه ڵ و گ به وکهلوولی د  و گرده  لوشه به .ربوو ئاگری ت به
کانی نو  رزه  به که ڕه  گه ی له نگی ئاژین بوون و گ و دووکه ده . وه ر بووه گاندا به ی پاده خانهخۆش نه

  .بینرا  باشی ده  به وه شاره
  . سووتنراون رگه ک و پشمه کی خه  چه ش هلیکۆپتر به ڕدا تا ئستا شه ی شه ند رۆژه م چه له 
  یان له قه ن ته کی دووبیندار و نۆژه  چه  به،ران فسه ئهی  زاگهی   یانه  واته وه ی نو شاره ر قه  سه له 
کوشتن وبریندار  هۆی  ش بوو به وه ئه . ه یان پیر بوو منداه  نهیبۆیان جیاواز .کرد س ده موو که هه

  .ندی شاردا  ناوه ک له بوونی خه
ڵ   گه ژ له رۆ رۆژ به. ز هڕ وه بوو نه ماندو ده  نه،کرد ی دهانڤری رمی به  دگه یدا به که زهر ته  مه ئارام له 
یان  رۆژانهکی  ره سهرکی   ئه کیان به  خه پاراستن و پارزگاری له .بوو و تر ده تیان پته نیدا دۆستایهڤا هه
  .زانی ده
ریکم   خه م که که ده  وه ست به روونم هه ده بهپ ،تو م خۆشده  ئره یهمن بۆ: توگی هها ئارام د روه هه 

 .پارزم ژ دهرانی خون  هشی داگیرکه لهم  که هل نیشتمان و گه
  به .بوونج خۆیان فری برینپجی کردو  گهکچانی .کاندا زۆر باش بوو رزه ته  مه هک ل ئاریکاری خه 

کرد یان  هرمان د کانیان ده برینداره .ڕان گه ده ر نگه  سه ر به نگه نی سه مه رمان وخوارده بارکی ده کۆه
سیان  ند که ند تا ئستا چه رچه هه .کرد ش ده کاندا دابه رگه  نو پشمه یان له وه نی و خواردنه مه خوارده

 . وه نه  مردن سناکه و له و سوورن،گرلرکاری خۆیان ش  سه وان له م ئه به ،  و بریندار بووه لکوژراوه
   به  باشتره وه له. ن ختکه وتنی ربازی خۆیان گیانیان به رکه بۆ سه وان گرنگ بوو، نھا شتک بۆ ئه ته
 .رگی بژین  مه گه  سه ی رژیمدا بهش رهتی  سته  ژر ده رشۆری له سه

   که  ساه دا کچکی پانزده م کاته له ، وه قته  میلی ته120نی ری ئارامدا راکتکی هاوه نگه  نزیکی سه له 
 شی خۆپانی خون موو له  و ههختی بریندار  سه به برد، کان ده رکه ری پشمه نگه خواردنی بۆ نو سه

کانی  هشتا برینه. شوکا بوو ه پ که کچه .یان که ره نگه  نو سه هنایانه خرا چوون و ورۆز نهئارام و  .بوو
وو م هه  وه ووزاوهپ تی هه  روومه به .ھنا چاوی هه .کرد ده  ئش و ژان نه ستی به رم بوون و هه گه
زگار   مردن ره  منتان له سپاس که :تیوی کرد و گورۆز نهیری ئارام و  سه. رزی له  ترسدا ده ی له سته جه
  .کرد

  کی؟ ڕه کی کام گه ؟ خه  گیان ناوت چییه رێ داده ئه:  ئارام
  .ورئاوام کی جه ڕه کی گه  وخه یهمن ناوم هرۆ: تیورزۆک  گکی لهن  ده به
  ترسه مه! هرۆ گیان:  وتی و ئارامیرمی  نه  بهوسا  ئه. هورۆز نهویش کاک   و ئه  ئارامه ناوممنیش :ئارام 

ی خۆت  وره  الی دوکتور، نه تبه تاکوو ده . ی خۆت ببیسه م برا چکۆله له . وه بنه کانت زوو سارژ ده برینه
توانی  ده  وا ئازا و دلری، نم تۆ کهزا ده. وریایی خۆتدا زاڵ بیت و  ورهر   سه  به تبکۆشه . ده ست مه  ده له
  .ی ش بکه وکاره ئه
  به .شیدا زاڵ بوو رزی له ر ترس وله  سه  ل کارا بوو و هدی هدی بهیکانی ئارام هرۆ وته 
ن   بیوه نی و چای تدایه مه ی کۆم خوارده که م چاره  ئهتب ت نه حمه زه: تیو  وه ر لوانیه ی سه نه خه رده زه

   . م هناوه چۆن بۆ ئوه .نبۆ خۆتا
  .ستت خۆش ب هرۆ خان  ده باشه :ورۆز نه 
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ری   سه  هرۆیان له له  په و به ، که ره نگه  نو سه  خۆیان خزانده وه رمکه  دارته س به ند که دا چه م کاته له 
  کجاری له  یه  کرد تا به وانه  ره وه مه  خه یش هرۆیان بهورۆز نهوانی ئارام و چا . وه وتنه دانا و دوور که

 .ی سی که ی کراسه قۆ به بوو،و کردوسرین چاوانی پ  ئه  کهورۆز نه .ر چاویان ون بوو به
 رگای  و گیانیشی له ، وه  مردن س ناکاته  له، ی وا ئازا و دلره وه ئه :تیوکشا و گ کی هه یه ناسه هه
  .کات ختده شدا بهڕۆش
رمان   ده  که ئسته چون ،  پموا نییه  کهتر هرۆ زیندو بمن گه ئه .ورۆز اک نه ک  راستی وایه به: ئارام 
ب الق و  نج به کچکی وا گه ، پش چاوی خۆت بھنه تۆ وه . وه ب الق و بای ببنه ده .تو ست ناکه ده
 !.خابن د مه خابن سه  مه؟م چۆن بژی کوو جیھانی سھه  وه ی ئمه  کۆمه  له،باڵ

ی هرۆ  ژاره م و په ر خه  به وان له ئه .ستیان ری پاده نگه  سه ی هرۆیان دا به که که  چارهورۆز نهام و ئار 
  .بووسترا هیان ب یه ن و مه هات تامی بکه دیان نه

دروشمی دژ  . وه ک کۆ بونه وری یه  ده  له وه یانییه  کاتژمری نۆی به تارچیان له کی قه ڕه کی گه ۆ خهم ئه 
 . وه کرده  دووپات ده رگه شمهدا و پشتیوانی خۆیانیان بۆ پ  دهیانی و مرۆڤ کوژی رژیمی دڕنده  به

یوی تاکوو کاتی دوو و ن ن و هه همه شیبه و خیابانی شه هر  رپوان به یان کرد به که خۆپیشاندانه
رد کردو  راوه س به زار که چوارهه  ی به و خۆپیشاندانه شدارانی ئه به:  ه کۆمه''بوو ی هه ۆ درژهڕ پاشنیوه

 ''.بوو
یران  چوون بۆ سه تاڵ بوون و ده دا به م رۆژه  له م باژره کی ئه خه . هرۆژی پشودان ،یینی ۆ رۆژی ههم ئه
 کور، گۆزه ، نهبانش دار، تاقه ، رییه فه زه ، میرییه ئه ، یرانگاکانی ئامانییه سه .ردا  داونی چیای ئاوییه له
م  به ."وی  زه فته یت دابخستا ناکهرز ده"  و شونانه له ...فا و کانی شه ماماتگا،) زری زیندو خه(  رزنه خه
ردومان بپارزن یان ۆ زیانی ب کرا خۆیان له  بۆیان دهنھا ته کانیان بوون، وینیه موو دیلی ژرزه ۆ ههڕو ئه

  .ب  و ده  بووهل کاو تۆپباران  مایان به ن که کانیان بده تی هاوسیه یارمه
 ''رنایرێ  کاری خۆی ده ر له گ سهباوان شویا''ک ی خه  وته به 
 .کا  هدی و ئارام سنگی شار قورستر ده، کا و بارسایی تاریکی ئواره یار ده ئاوایی ته خۆی بۆ مارۆژ 

ئاسمانی  .ست ی به زهولوو ئاسمان  هر  به وه ته ی چیاکانی رۆژهه  لوتکه خۆر لهی ڕ په رده ی زه پاشماوه
ی یوانی و گوخار رخه کانی ئه نگه  ره. یتواندوه  نو خۆیدا ده شی و لهلوو یده وانی خرا هه رخه ئه
  . ستره ی ئه  جریوه کرد له ی ده و پیی  سورمه یکرد به  و ده وه هسی ده
زی   و راکت هی ناحه هللی گورد و سوور نگی زه ره ، وه مهی رژی نجه  په ژی خون لهنگ م ره به 

 .خوقاند رگیان ده هکشا و م ڕیان ده شه
 نو  خزانده  بۆماڵ و خۆیان ده وه چوونه  ده.رزی رژیم په ردومانی دوورهۆ ب ز له هڕ کی ماندو و وه خه 

  .کانیان وینه ژرزه
 . وه کات هاتههاو ،  وه هوانام وک و ههندک ب  هه ئارامیش به.  بۆ ماڵ وه انهڕ  سیروانیش گهئارز و 
  . وه تهنۆیخاو بی  شه  که وه  بووههنا.  نو رگا پیان دابوو ن لهکا وانامه هه
  . ه ی کۆمه26 ی ژماره وانامه  هه. وه موویانی خونده رز بۆ هه بهنگی   ده رگرت و به ئارز لوه 

کی شار بریندار بوون یان   خه س له که300 ی نزیکه شدا، رته  ئهیردومانی دونۆش و ب ه له'' 
 ۆ،م ۆی ئهڕ تا کاتژمری دوو و نیوی پاشنیوه ،ۆڕ  پاش نیوهیکانی دون ڕه  شه ها له روه هه .کوژران

 ، بوو رگه ک پشمه یه سته ی ده رمانده  فه شچی کهر میدی فه  ناوی کاک حه  به ه ندامانی کۆمه  ئه کک له یه
نژاد ن رده  ناوی نادری ئه ید سابر بهه ی شه  بنکهکی هیڕها هاو هرو هه .خت کرد  بهن گیانی  هاوه هلل گو به

 ''.ز بڕ ی کورد بهل ی راوستانی گه وه دوانی بزووتنهختکر یادی گیانبه .کوژرا



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 71

71 

 راوژ   بهوینداری خۆیانیان هردی زامی ئ دهوان  ئه  .وه ۆ مایهڕ تا پاشنیوه هه .چنوور چوو بۆ مای میترا 
 ت بۆڕ ی نیوه  بانگھشت کرد بۆ سبهشیمیترایها  ر وه هه . وه دایه کتریان ده کرد و دداری یه ژ دهڕسا

  .بۆ مایان
   . سۆزی سیروان ببین  که خساوه لی بۆ ره  وا هه  که وه شایه گه ش ده ش گه میترا گه 
  
  
  
  
  

  7شی  به                             
)     بوون کارامه(  خورداد  هورداد،،رۆژی هوڤارتات .ی ک2680نیشی گو ی شه)ۆژڕاوت هه( هم شه
 .              ی ز1980ی ئاپریل 26

__________________________________________________ 
وانکی ر م به به .کانی شار دامرن  رووخاوه یتوانی بوو تۆز وخۆی ماه و هشتا نه  وارانی شه رمه نه

کاندا   سپیه ور و مژه ر هه  سه ویست تارای سووری به یه رۆژ ده. رۆکی کوستان کردو بوو  به مژی له
  . وه ر الوانه  سه ایهڕندی گۆ ماوه زمی زه نگی به ئاهه . بۆکی سروشت راکش و بیکا به

می دی  اران، فرمسکی خهی  چاوی نه  ئارامی دوور له به وران،  هه  لهنگی شیبا، ئاسمانی دڵ پ ده به 
نگی گورانی خۆی  ئاهه ی با، شی شنه می ره ته .ر شاری باوان وران  سه  دلۆپ دلۆپ به،رژان ی داده که
 .یچریکاند وینداران ده دی ئه به  پ وه ه سۆز و به گا، ده

ونی هنا بۆ هانای ال سۆمای ئاسۆ، .ما  سه ن دنتهی گو هڕ ر په ونی سه شن، شه ه شیبا د
  .انهار فرینی به  وی زیوای به به یان، ی به  دن مژده وه  زۆزانانه له. وینداران ئه
 .ر گۆنای دڵ برینداران  سه  له،تاو سێ فرمسکی شه ده وین، ی ئه  تارای تاسه به
برد بۆ  رگی ده دڕاند، دیاری مه ور و مژی ده ی هه رده په ه،وز رگی سه ی مه هللژیم گوهاری ر دیاری به 
 ترسی   له،ڵ ویستی و هیوای کۆمه ی خۆشه وچره ی شه منای ساوا و وردیالنه. تان ره نی ب دهما
ر  بی به ک شۆره رزان وه له ده چۆقان، ده هه. ژبنی تاڵۆنگی ق زه وه  نو شه ژاندن و مردن خزا بوونه هه

ویست  یانه ده. نی کوردستانئیسالم بۆ مندا پیاوانی کۆماری   بوو دیاری پیره وه ئه .قامچی زریان
 .ن مندا دا به  ده و شادی چۆن دیاری که. ڵ بابانویلی کریستیان  گه ن له کان بکه ره ربه به
   خۆی هاویشته و گیفان نا ندک نانی له هه .و رابوو  خه دا له ستره م ماڵ ئاوایی ئه که ک یه  ته ئارام له 

و وا  چۆن ماندو و خه  که وه کرده ی ده یانهڕو هاو  ئه بیری له .ۆڵڕ گردیگه رزی ته مه ،ی که ددارهئامزی 
ی زریانیش  کزهو مووسی  نی رادهشیا تی گه و روومه ونمی شه ون و شه شه . وهق کرد وگاریان شه شه
  .ندا ناوی بارانی پنهای سینی خوود هو م ی شه با  به و ئاگری پ قه ته.  هو همان چه دهی راستیانی با
رمانی   فه به . بوونۆرگی ل ستار نی مه یمههر ئه کانی   هزه  که،ری شار رڤه گان و ده  پاده  له

 .ند ژه  شاریان دهیچوو نگی کوشتن و قه رگ، ئاهه  و مهمفۆنیای ترس ری سه ستی رابه ی ده وه نهجوو
ست و   ده  به.سکی ل بستو بوو کی که ڕۆیه  په  که،ستی ژی دهڕداری بزمار   رگ به ی مه رمانده فه
   دۆپهکوو چنگی گورگ  وهکیشی نینۆ.کوشی ده ی کوردی پھه هپ سینگی کۆر، خونی،ی خۆپانی نجه هپ

ر   و مرۆڤ کوژی سه وه ته هڵ مدایای ن  گه رشانی له ی سه ستره ش و ئه ی ره رهمز .تکا خونی لده
  خونی تزا بوو،، چاوانی زیتی  کاتکدا که  له.تی ڤایه مرۆ یی له  قین و توڕه ی پ لهکت  روومه  به.سنیگی
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ر مدایای  ژا سهڕ  دهڕ چۆڕر ردنیدا چۆ  سه  سوور بوو و بهن خونی مندا  هشتا به ددانی کهی  به  که
  .رۆکی ر سینگ و به سه

ستی   داری دهداپ و راست  چه  به.ترسی  مه تهبوویووت ندی که وه رژه  به  که،  و ترسنۆکانه توڕه 
  ند به ژه هچۆی شارکیان د رگ و قه نگی مه  ئاهه،و یتمی ئه ر نیارانی مرۆڤ کوژ به ژه .سووڕاند ده هه

 .رووخاند کوشت یان ماکیان ده هکدا مرۆڤکیان د یه ر چرکه  هه  له .ۆکه هلکوپتر و ف تۆپ و تانگ، به
  .ۆژیانڕو و ی شه وه  ئاکاری کرده بوو به ب مه ئه
ک و  یه .تی خۆیاندا رونیشتن چی تایبهو سو  و له چوون بۆ بنکه سیروان و ئارز پاش واردنی ناشتا، 

 الی  له .نیشتن نی خۆیاندا دادهڤا  کۆڕی هه  شونک یان له  له ر که  هه وه  ژووره هاتنه ک ده دوو خه
  ژاره  په  لهردیکی پ اسک یان ده ب س له ر که هه . وه زۆرتر کۆ ببوونهکی   کۆمه سیروان و ئارزوه

  .دوا ده
ر   سه دنیایی لهنا ردی ماندویی، ترس و  نگی زه ره .ون م ره زن بوون تا خه کان زۆرتر دته واه  هه

رتا و  ی بای ئه کانی شنه  سییه  بهتوانی پ یده س نه ئیتر که .کرا دی ده ک به ی خه تی زۆربه روومه
  .مژێ شنی هه  ده وه ی کوستنانهد   له که خاون،
شی سوتاو و تۆزی  بۆنی بۆسۆی له .دا  بۆنی بارووت و تۆزی شارکی ورانی ده،هاری  بای به  شنه
 .زاند ته دا و مشکی ده  لوتی ئازار ده،کان ی بینا مژوویه دان ساه سه

ی روو  وه وکه ب  لهشکی پ  باوه به .رامان هرامان خ  ئاما خه،نی لو و تیشکی چاوا  بزه پرشنگ به 
وت مرواری  رکه  دهوو،پشکوت  باخی تازه کوو گوه وه مو لوانی،  دهنینی  پکه به . کۆری سیروان  لهکرد

ی  بۆ تۆ ئه و،د س و سهس .واری کوستان ک ته نیشت وهوور  پاراوی زمان، وی کرد بهس .ددانی
  :تیو سیروان کرد و  رووی لهپرشنگ  .ر ی ئامۆژگه فریشته گوی باخی شۆڕش، .ر ی تکۆشه وهکیژ

  ؟ مدیوه  نه ند رۆژه چه ؟  کویه ؟ له ئارام بۆ دیار نییه 
 .ر بپارزێ نگه  ئارامیش سه،تاو تیشک داوژێ تاکوو هه ، رجی کردوه  مه تاوه ڵ هه  گه ئارام له:  سیروان
  .یبینم  خۆر دهپرشنگی  چاوی تیشکی و دوور له شه  و به منیش شه

  ا نو چاوانی و بهشادی خز .کا شتکی لھاتوبت  بووم نه وه شوی ئه په !مزانی بوو نه :پرشنگ 
 . وه  یان خۆتان بیخونه وه ن بۆتانی بخونمه که ز ده ر حه گه  ئه م پیه ی تازه وانامه هه:  وتیرم نهنگکی  ده
  .ین گه ش باشتر تده  ئمه وه ی خۆت بیخونیته که  خۆشه نگه  ده ر تۆ به گه :ئارز 
  :تیو و گ وه ی کرده که وانامه می هه که ی یه ڕه پرشنگ ئاوی زاری قوتدا و الپه 
  .نشی گو یانی رۆژی شه ونیوی به دهکات یاز ! سنه'' 
 ران، فسه ی ئه یانه ، خانه ۆکهف ڤزیون، له  رادیو تهر  سه شیان کردهکان ه رگه و پشمه دون شه 

  .گان و ئوستانداری پاده
 هاتو   بۆ سنه وه  تارانه ه ل  که  پزیشکه هلو پۆ ئه .تشک راندا تانگک ده فسه ی ئه ر یانه  هرش بۆ سه له 

 نو   بنه یان پدرا که  رگه خانه  فرۆکه دوای دوو رۆژ راگرتنیان لهتی بریندارانی شار،   بۆ یارمهبوون
  .شار

   له که ،دری نگ سه رهه  ناوی سه  به ی سنه28ری  شکه ی له رمانده  فه  که شتوه ستمان گه  ده واک به هه 
ها  ر وه هه .  کوژراوهشگۆڕدارکی ش جه ره ستی ده  ده به ،رژی کۆماری ئیسالمی بوونرانی خو فسه ئه

 .ێڕ گۆ ته ڕ هاتوه دانی شه  درژه ه دژ ب گانی سنه دارانی پادهک  نوان چه کی زۆرله تی و ناکۆکییه دژایه
  ''. دا کوژراوه و نوانه ن لهسیا ند که ن و تا ئستا چه بکه قه کتر ته  یه  له  که وه  هۆی ئه  به ش بووه وه ئه
  .تچ رده ۆ دهڕ  پاشنیوه27ی امهوان  هه
نکی   الیه م هشتا له به. وام بیست و هه منیش ئه ه ئ:تیو بوو گ ه ی کۆمه رگه  خۆی پشمه روان کهۆ ز

  . وه ته کراوه  پشتراست نه وه ج متمانه
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 .تر کردڕرم و گۆ  گهسینگو با یڤین و ئاخاڤتن، ده ی په هرکوو . وه که هڕ نو کۆ  هاتنه سکی دیکه ند که چه 
 مای   به نم داوه من به.  نگه  کات دره زانی که ده :تیوسپایی   ئه  گوێ سیرواندا و به ئارز پچاندی به 

  ؟ وا نییه.  وتنه  کهیڕ کاتی وه . وێ بین ۆ لهڕ  نیوه بابی چنوور که
  .ین  بکه ه ب په  ده وایه:  سیروان

  .وتن رکه ده وێ وه ن کرد و لهڤا ی هه  کۆمه  مائاوایان له ورپ  سه ستانه هه 
پچاوپچی  ویستانیان، نیازی ژوانی خۆشه به لی پ سیروان، شه هل هوای ش  هه رز ئارام و هدی بهئا 
 هزی پ و ،نچوارباخی ج گو ن،کی د ڕه وین گه و ئاسۆی ئه هر به . جھشت کانیان به نهکۆ

  .وینی ئارز ی ئه ر رووگه  به یشتنه خرا گه. ند سه سۆمای چاویان تینی ده
 ، وه  کرایه روازه  ده که! ق تک ته ق، تک ته. ی کوتا روازه رزی ده قه  ههیی د نگی خۆرپه  ئاهه ئارز به 
  .و و خۆشھاتنی لکردن س، روو خۆشی ی ماڵ به نۆ تاقانهچ
  کتر خۆیان ناساند و به  یه ک سیرواندا به  ته له . وه  پشوازیانه  گورج و گۆی هاته خاس خانمیش به 
 .ا بوویدا وست رگاکه رده  به ران له  کاک کامه ،که وینیه  نو ژرزه چوونه  که .رمی خۆش هاتنی لکردن گه
  .کتر ناساند  یه ستمشتاق خۆیان به و و ده و پاش س وه  پشوازیانه رمی هاته  گه بهویش  ئه

  هیشت تا کاتک سیروان گه .رکامیان خۆیان ناساند ویان کرد و ههرم و گۆر س  و گه کانی ژیرانه  منداه
  . وه کداری خۆیانیان دووپات کرده مه ئه  تیشکی چاوان وین گوشا و به ی ئه تین  بهکانی نجه پهمیترا 

 الی  رانیش له کا کامه .کتر دانیشتن نیشتی یه  ته کانیان و له ویسته ری خۆشه رانبه  به سیروان و ئارز له 
خاس الی چنوور و زریا و  . روونیشتتبتی خۆی   جگای تایبه  وه ک ئه وهواندا  ستی راستی ئه ده

نیشتی  چنۆیش ته . دانیشتن وه ستیانه ی ده شوشه وی و بوکه  وه  نوانی چنوور و میترا به ئاریایش له
  .بژارد ئارزی بۆ خۆی هه

ک مای   وه ئره !ری چاوانمان کاک سیروان خۆشھاتی سه: تیو سیروان کرد و گ ران رووی له امهک کا 
  وه ئستا له .  ناوبانگی تۆمان بیستوه وه  ئارزه ن چنوور و بنماه  الیه  له وه  دووره  له ئمه.  هخۆت بزان
کوو   وه ئمه  گیانی ئارزی، کی گیانی بهڕ هاو تۆ که .تبینین و ئاشنا بوون  ده وه  نزیکه  له ین کهخۆشحا
 .زانین ی خۆمان ده ماه ندامانی بنه ئه  کی له  یه  راستیدا تۆ به له. ین که یرت ده ک سه برایه

من  ئه. بم  ئاشنا ده کوو ئوه کی باش وه یه ماه هک بن  ته  له  که بۆ منیش جگای شانازیه: سیروان 
تان   خزمه  به وه  نزیکه کرد رۆژک له زم ده  حه میشه هه.  ک بیستوه  خه م زۆر جار له تی ئوه سایه که
 .یشتم م گه و ئاواته ئه  به کهم ئستاش خۆشحا .م بگه

 رژیمی داری سته کات ده له .دا کانی سنه ه خوندنگ  و زوان بوو له شی وژه مامۆستای به ران، کا کامه 
ندی و خواستی خۆی  زامه  ب ره  به واته .قاپۆ کرا خته  کوردستان ته ن لهند سا ی چه شادا بۆ ماوه

  .رکرا کوو مامۆستا ده  کاری خۆی وه دوایش له . وه ورخرایه دو کوردستان  لهدان کیلومیتر سه
 الوانی هان  میشه و هه ئه . یه م شاره شتوی ئه ی رووناکبیر و تگه  نو کۆمه  له ویسته تیکی خۆشه سایه که 
 .تووکر پهێ و دۆستی ڕ هاور  ببن به دا که ده
  تی پیرتر له روومه . وه درۆشایه یو دهزک  کانی وه کاندا مووی سپی الجانه القه کی ده رووناتیشکیر   به له 
  پای به .دوی بووری ژیانی راب سه رمه م و چه ی باری خه وه نگدانه ویش ره ئه .چاو پش هاته نی ده مه هت
ند  ر چه هه. کرا دهپست هه چاوانیدا  رانی له هنیگ . دا بوو وه نجهخشی س تور ست چنی نه کی ده شتیهپ

 .دات  خۆی ل گل کا و پیشانی نهویست دیه
ی  زمانک به .خۆیشی دانیشت. موویانی دانا  پشی هه ستکردی خۆی هنا و له خاس چا و شیرینی ده 

 مرۆڤ   که ک دژوارهل دا گه م دۆزه له :تیوکانی دا و گ رنجی مناه هس ، کی دایکانه یه زه شیرین و به
ندی خرۆسکی خۆی  وه  ره نووس له چۆن چاره .کانی دابین بکات هوتۆ و رووناک بۆ مندا کی ئه داهاتوییه

  .تنئاف ساتکی نوێ و ناخوازراو ده هم کار ر ده هه . رازاوه ته
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ردی ب هیوایی و ترسی ل  تۆز و گه ،هاوینفری   به  کلیله ی خاس ببوو به هک  کاڵ و سپییه ته روومه 
موو ترسک  ای ههدو. بینرا  ده ی رابوردوی تدا نه تیشک و وزهو  کانی ئه شه  شین و گه چاوه .نیشتوبوو

کانی موفتی  ۆشهوسا پاسدار و خۆفر ئه.  وه ر رژیم شار بگرته  گهترسا  ده وه له ،ردومانۆساتی ب  کاره له
س  هرک هه .ستی خونرژانی تاران  ده نه  بگرن و بیده م باژره ی ئهر  تکۆشهکی  خهن وڕ  ماڵ بگه ماڵ به

 و  کیه  و ته  نو شاری قوروه  چۆن چوونه  که وه هاته بیر ده ی وه ی موفتی زاده سته  دارو دهرابوردوی
ر شتکی تدا  هه .ن دڕاندیشا که ره وه م و مجه  زکی خاده ، چۆن هۆڤانه. وتی شخ هادییان روخاند مزگه
 تا .ن برد تا  به'' خوایانی ما''زی ری قادرمه هب  روه و و به حمه رمانی کاک ئه  فه نیان کرد و بهبوو تا

  .لن کافر وان پیان ده  ئه  که،کک  مای خه گا به به
 . فتگه  دوا که  فره وه کنیکه  باری زانستی ته  ئران له  که وه سپاس بۆ ئه :تیوکانی دایکی بی و  چنۆ وته 
ی تاقی  ر ئمه  سه  پشدا به  له ،بکردایهیک و ناوکی چکی بیولۆژ  چه  که ی ببووبایه و توانایه ر ئه گه ئه
م  ر دانیشتوانی ئه  سه یبوو به  هه کک که  چه شنه ر چه دا هه ند رۆژه م چه  له  که  نییه وه ئه.  وه کرده ده

  . وه دا تاقی کرده شاره
مکی  پاش ده . وه کانی زرانده ره نجه  و په القه ی ده  هز شوشه ی ئاژین بوونی به نگی دوو نرکه پ ده له 

  . بیسترا وه کانه نه کۆ ک له شتی خهوت و چووی ناسر و ها نگی فراویره زۆر کورت ده
  ؟ وویداوهوێ بچم بزانم چی ر مه بابا ده:  چنۆ

 قوناخکی زۆر  له ئمه کانی دا،  وته ی به  درژه م جۆره به . وه ڕیه م زوو بگه  به  رۆه باشه :باوکی 
ی باری جوگرافیای  ه گور ویش به  ئه.تخس هڕ کمان بۆ دهل م هه سته  ئه زۆر به .ژین ناسکدا ده

  ن و لهڕدڕگۆ کان ده ن دۆز و قوناخهوچ .نینۆڕید گرین ده رنه کی لوه یری که ژ ر به گه ئه  وه که ناوچه
  .بن ختتر ده دژوارتر و سه ،ڵ کاتدا گه
بیری  قه ره. یخۆی ربه ست هنانی سه ده  بۆ باپیرانمان زۆر ئاسان بوو وه،دانی رابوردوی دوور سا له 

  کرد به نیان دهژیانی خۆیان و مندا. دا کور بکان  ئاستی راستیه  چاویان له بوون کهئایینی وای لکردو
 ، وه ردستان جیا ببنهرانی کو  داگیرکه ر له گه پیان وابوو ئه .شت هه  خۆیان بچن بۆ به  که وه خ بۆ ئه دوزه
  . کافر بن به  دینیان نامن و ده وه ئه
  له. پاراست ندی خۆیان پده وه رژه  به.کرد  خۆیان دهی شه  و بانگه نده پاگهۆکی ئایین پ  چه ران به داگیرکه 

  .ت کورد ب گرت که ئاوی ل ماسیان ده
خۆیی  ربه  هشتا سه،کان  رامیاریه  هزه.ردی کول ری گه سه رمه ی چه دان ساه  سهڕای ئامۆژی ره سه 
 ن تاکوو  پبده شه  خودی خۆیان گه یان توانیوه نه .  هناوه ست نه ده ییان وه ده روه روونی و په ده
  .ن یدا بکه  پهییان وه ته  و نهتی یه سی و کۆمه که تی تاکه سایه که
 نو   رووناکی تیشک بھاوژته مه سته زۆر ئه ین،هن ست نه ده خۆ وه ربه تیکی سه سایه  که تاکوو ئمه 

  .ی دۆزی کوردستان  تاریکه م ژووره ی ئه روچنه
  هللدوو گو...وای ناخۆش تی ههو  هو که مباریه  خه به . ژوورێ شو هاته تکی گرژ و په  روومه چنۆ به 

   به وشه نه  وه ی میمکه که خزانهخۆی و  . وه ته قیوه شۆی کوۆدا ته وش و مای سۆفی ره  حه ن له هاوه
   به  بووهیانیش که ماه .ستیش مردن مو ده  بژنگ و ده  به هموو گیانیان بوو کان هه هللپۆی ئاژینی گو شه
 دایان که  رووخاوه ی ماهوو ژر خۆڵ و پرد نجنیان له نجن ئه شی ئه کان له تی هاوسیه  یارمه به .وا که
  .هنرار ده
ئاسای  نووسی نا  چاره  به  بووه مه ئه .کات ی لده شه هڕ  هه ترسیه م مه سک ئه موو که هه :سیروان 

  بوو؟ راستی مندایان نه . وینی باشیان نییه  ژرزه ی که وانه ت ئه تایبه به . م شاره دانیشتوانی ئه
ش  شه . و شون وون بوور ویش ب سه ئه. بوو ی ههڕکو ک نیا یه ژار ته شۆی هه سۆفی ره :ران کا کامه 

کی  شۆ پیاوکی ئایینی و سوفیه سوفی ره . یدا کردوه واکی ل په س هه  که نه ک، یه  نامه  نه نهوت سا حه
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ویست  یه کدا ده موو کۆڕ و کۆمه  هه له .ی ئایینی خۆی کۆشا بو ربازگه زۆر تده .واو خۆپارز بوو ته
یان  مه الوانیش گه .ندا مزگنی جیھانکی دوای مردنی پانده .شو الی خۆی راک هر نج و الوان به گه
ی  هللگو  تاکوو به .ختکرد  ئیسالمدا بهی ر موو ژیانی له  هه توانم بم که ده .نجان یان ره کرد و ده پده

  ژیان یشی خۆشی له که خته وبه  به ژنه  هیچ، خۆی که.  مایشی وران بووکۆماری ئیسالمیش کوژرا و
  .یان که  بۆ بنماه تاڵخکی  دوزه هب ژیان ببوو ، وه فییهماروشکی سو  هۆی ده  به،دی نه

سانکیتردا بژین و  ستی که  نو هه  له مان ب که وه کوو مرۆڤ هوشیاری ئه  وه  ئمه  که زۆر گرنگه
  .وتنی ژیاندا  پشکه  له کی گرنگه  هۆیه وه ئه .ین تبگه

یی و رز  تبگه  واته. ک  خه یشتن له ک تگه وه . یه یشتمان هه  و هۆشی تگهست ند جۆر هه  چه ئمه 
 مرۆڤ  ین که د بکه ر هراو ش به وه ئه.  وه نه که یر دهن و ب که ست ده  چۆن هه  که کی دیکهل سگه  که بگری له

  . ک نییه  یه ستی وه هه
 ر  سه ها کاری له ر وه  هه.داتی ی تایبهل ستی ویستگه ئا ربی له  دهتکانی خۆ سته  بتوانی هه هۆدانان، واته 

  .ن کی درژخایه یه بکرێ بۆ ماوه
  ی له که ست پده  چۆن هه بزانی که .کانی خۆت ببی سته  هۆشیار و ئاگاداری هه ستیاری خۆیی، واته  هه
کانی  سته  هه رگرتن له ک وه که .تی یه  زانستی کۆمه واته.  ئامشو  لهرگردن ک وه که.  و ئستادا ئره
ک   ته کارمان لهرو چۆن سه .کات تی ده ی تایبهل  شتگه ست به  مرۆڤ هه ب بزانیت که ده .خۆت
ر   سه ست به  بتوانین دهتا .ب کانماندا ده مباریه کان و خه ترسیه مه کان، خۆرپیه ده کان، ژیمانییه په
  .کانماندا راگرین سته هه
 توان س ده  که تاکه . ک نییه کوو یه سک وه موو که یشتن الی هه ستی تگه  هه م که  بکه وه  به ب ئاماژه  ده

ست   هه ی که  منداڵ فر که  که ک گرنگهل گه .بکاتست پ ندکی خراپ هه باش و بۆ ههبک شتی 
 ... چییه

رمی   گه موویان به  هه.بوو...  وریت و رامیاری نهدابو  روونناسی، ر مژوو، ده  سه فتن له ئاخه 
  .شداریان کرد به
ها چنوور و  روه هه. شکاند ی خۆیان لده کرد تاسه  دهیانکتر یری یه  چاو و سه میترا و سیروان به 

  . وه  خوار بووه و ئواره هر کاتژمر به .ئارزیش
 .م ج بکه به جتب س ده مک کارم هه  و که یه ئواره . بچمتب تیتان ده یارمه به :تیوسیروان گ 

ها خاس خانم  ر وه هه . خۆشحام  ئاشنایتان فره له. م که  موانداریتان سپاس ده ر له زۆ وه ڕای ئه ره سه
  .ت  خۆشانه و خواردنه  بۆ ئهتستت خۆش ب  زۆر ماندو بووی و ده وه  ئمه ی به وه  سپاس بۆ ئهپ
  یه م بنماه دامکی ئهن ک ئه  وهوکو  به کردوه داریمان نهوان موانکوو م  وه  ئمه شایانی نییه: ران کا کامه 

 .ن  هیوام زۆرتر ئامشومان بکه به. ین که یر ده  سهل گه ئوه
 یش،چنوور .ستا و ماڵ ئاوایی کرد وت و میتراش هه ی که  گه  ئارزیش له، سیروان مائاوایی کرد که 

 . کرد وانه کانی ره  موانه روازه ر ده تاکوو به
ر کاتی   سه  له ی که وه پاش ئه. ی خۆیان برد روازه ر ده  جھشت و میترایان تا به مای چنووریان به 
  .کتر مائاوایان کرد  یه وسا له  ئه وه ک بینین ساق بوونه یه
نیا زانی د وای ئارام نه زانم تاکوو هه ن دهوچ .  بیت بۆ مای ئمه م که من خوکت ناکه سیروان ئه: ئارز 

ر دم  ماب هه ندیش نه یوه ر په گه ئه .پچرابت فۆن نه له ر هلی ته گه  ئهت،ب کتر ده  یه گومان له .تنابی
  .بۆالت

و  ر خۆ ئه سه ل و به  شه له سیروان شه .وتن ێ کهڕ ک و مای خۆیان وه ڕه و گه هر ر کامیان به هه 
 .رخان کرد تهی جاران کاتی بۆ  نده وه  س ئه ی بی که رگایه
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وژمیان بۆ   ته رشکی بهش ه رته کانی ئه ۆدا هزهڕ ی نیوه12 کاتی ۆ لهم ئه'' ه ی کۆمهوا ی هه  گوره به 
 ، گانه ۆڵ و باشووری رۆژ ئاوای پادهڕ گه نیشتی گرده  ته  له سادق که مه ی شخ حه په ۆڵ و تهڕ گردیگه

ر  ڕ هه شه .  زاهدار وبهورو کانی ده نه و کۆ ر جاده  سه  و به رزه  به گردکی یه په م ته ئه.  ووهست پکرد ده
ش  م جاره ئه .بوو کان قورستر ده رگه ری پشمه نگه  ژر ئاگری هلیکوپتر و تۆپبارانی سه م له ده

فت   حه ئاکامدا له .ن که  دهیکش گاندا پاشه  نو پاده کانیان له و مۆگه هر شکن و به کانی رژیم تده هزه
ستی  ه د وته که یش ده50شاشکی کالیبر  و رهک دوو چه .نه جده ند بریندار به راو و چهکوژ

 ناوی فواد  تی کۆمونیستی به کیه کی رکخراوی یه یه رگه دا پشمه ڕه  شه م هل . ه کانی کۆمه رگه پشمه
 و ، خوزستان بوو  ئران واتهیکی باشوور  خه   شۆڕشگه  مرۆڤهو ئه .ختکرد  گیانی به،ب ره عه
 و  کی کارامه یه رگه پشمه .باتی کردو بوو  ئیسرائیل خه کاندا دژ به ستینیه له زی فهی ر  له نکی زۆر لهسا
  .کی کوردا  خهبریڤانیی  وه  نو بزووتنه وو له ئازمون ب به
کی  یه  ئاکامدا فرۆکه له .باران کرد هللویان گ ی سنه خانه ن فرۆکه هاوه  کانی دیموکرات به رگه ۆ پشمهم ئه 

ا  تد ی که وانه  ئه. و تشکا هللر گو  به وته که  بفێ،تویس یه کداری تدا بوو و ده  چه  که،ش رته ی ئه103
  .بوون کوژران یان بریندار بوون

   که وه ئهڕای  ره سه . رگه  ئامانجی هرشی پشمه ران بوو به فسه ی ئه ندی شاردا یانه  ناوه له 
ک تانگ و   توانیان یه،ک  خهرانی نگاوه جه  ،هری خۆیدا زا وبهور و هر د  سه ه و ب هرز کانیان به ره نگه سه
  .ن کهبند پاسدارک بکوژن و بریندار  تبشکنن و چه50شاشکی کالیبر ره

 بوو  که ، رگه ک و پشمه ژی خهست ر ده  به وته دا کهری ئوستانداری رانبه  به ر له نگ و هونه رهه  بینای فه
  . بوونۆوێ ستار  له  بوو که و هزه ی ئه رمانده کیان فه  یه کداری رژیم که  هۆی کوژرانی س چه به
  تی بریندارانی سنه  بۆ یارمه وه ندی شر و خۆرشیده  ناوهن  الیه شتیار له کی گه یه خۆشخانه ۆ نهم ئه 
  ژیان بهست ده ، وه نهڤزیو له ر بینای رادیو ته  سه لهکانی رژیم  م هزه به .ی شار وازهر ر ده  به یشته گه
 .کی تاران بوون کوژران  خه ی که که ره تیده  و یارمه که ری ئامبوالنسه ئاکامدا لخۆ ردا کردن و له سه
   به که ئامبوالنسه .ژراویش کو  ئه،شیدی  ناوی ره  بوو به کی سنه  خه  که رمانگه ندکی ده ها کارمه روه هه
  . خانه ۆکه بۆ ف وه نه هیب  ده وه یه که باره
د و   خره لهنھا  ته .  ئازادی هاتو چوویان کردوه  و به ،کراوه  ئامبوالنس نه  له قه دا تهڕک شه هیچ    له

 ه  هوات . زی نییهک ر  هیچ داد و یاسایه و سته به تی خۆیان مه سه نیا ده ته  که لوژیکی کۆمای ئیسالمیدا
  . وه نه  ب جیا ناکه له
ی 28ری شکه ی له155گوردانی ستی هرش هنان بۆ نو شار، به  مه رۆدا به  کاتژمری پنجی پاشنیوه له 

ند تانگ  کی قورستر وچه چه  به م جاره ئه .کانی مۆڵ دابوو  هزه وه گانه ی پاده روازه  پشت ده له  که ،رژیم
 نو مۆگای  نی هاوشته  هاوه هلل زانی چوار گو یه مه  به  که ه کۆمه .نی هرش کردن بوونرما ێ فهڕ چاوه

  ک که یه ی دوژمن تا رادهها شپرز روه  هه.ی مای و گیانی وره  هۆی زیاننکی گه  بوو به که. 155گوردانی
 ''. وه ز بووه ش کردن پاشگه ه له
ێ ۆ سۆزی قامچی گ هروان بۆدی ز ئیزه .ش گرتو بوو  باوه لهی ر،شار ی ئاوییهبابژنۆ و ری  سبه 
 سووریور ئاسۆی  ههواڵ  واڵ گه گه .دا  پده وتی خۆی درژه و کاتیش ره ان،ڕسو ده ینی ههو زه

  . جھشت ی به ی که  ئاسۆی لۆتکه وه رد و سووره  دواین تیشکی زه تاویش به هه .ئاخن ری ده ئاوییه
 ،ش و دزیان نگی ره ره  به ،ک شاری باوان وران تاو وه  دووری تیشکی هه نیش لهکا وره  هه ه په 

  .انیی شاریان داپۆش مانی سورمهئاس
 دانی ئاوه بن و  ی کایهریک  خه دی که ده شتت نه نی چاو گها مندل پۆلکان چۆڵ بوون ئیتر پۆ نهکۆ 

 ترسی  دا له قوژبنک له .ننوی  دیلی ژرخان و ژرزه ند رۆژه موویان چه هه .شارنو کانی  نه کۆ ن به بده
   .ۆژڕو و  درژایی شه رزن به له  و دهچۆقن ده ردومان ههۆب
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یان، پاش س رۆژان دیلی  به ره ری ئوستانداری و ده ڤه کانی ده که ڕه ی گه و دیالنه شک له مۆ به ئه
 . دوژمن ئازاد کران

رباز  و کۆی و چۆن خۆی ده هر زانی به یده نه .کرد ی ده قاژه له دا په وه  گژاوی گۆمی بیر کردنه سیروان له 
 و  نگی هاژه ده .بوو کانی نه نگاوه  هه نا و ئاگای له نگاوی ده هه .ی ئامانجی  دوورگه چۆن بگاته .بکات
  نگکی ئاشنا له ده ناکاو  هل .بوو ب بۆی گرنگ نهیبیستو  نه  که وه ک ئه وهم  به. بیست ڕیشی ده ی شه قه ته
  چووه .کی خۆیاندا بینی ڕه ی گه  پش بنکه  خۆی له وه ئاوری دایه .کاند ه کانی رایچه ونه یی خهقوو

  .بوو نهییدی بوو و ئاگایشیان ل س نه که. وای ئارامی برای پرسی  هه و وه ژووره
ر   به کانیان له پهووکان گ له  دار ته هبک ل . وه  کردهخراکانی  نگاوه و مای خۆیان هه هر سیروان به 

  کی ربوار به خه .داپۆشی بووکانی  نهکی تۆخ کۆی ئاژین بوونی تۆپباران شکا بوون و تاریکیلپۆ شه
  .دی ر پ خۆی ده م به سته ئه
نو   ک خۆیان خزاندو بووه خه .نان نو کۆ هاویشته ده کوو جاران گزنگی نه ن وهتیشکی رووناکی ما 

  . وه ره ده   تا بگاته،وش  حه تهیش گه ت ده حمه  زه وێ به تیشکی چرای ئه .انک هژرخان
یان دوو  که وچی ژرخانهو س  له میشه ک هه  وه  کهیدایکی دی وشی خۆیان،  حه یشته  گه سیروان که 

 .وی کرد و س وه  پشه وهسیروان چو . وه کانی بنه نگ مناه  گه کات که  ده وه ێ ئهڕ  و چاوه مشقی داوه
 نو   ئارامیش لهتتۆبی . وه ڕایته ۆش تۆ ب زیان گهم ی ئه خهۆئ: تیوکشا و  ههکی  یه ناسه هدایکی ه

  ش بووه مه ئه . واکم نییه  ئارانیش هیچ هه  له ند رۆژه  چه وه ئای ئه . تاکوو دنیا بم وه  بته م ئاگربارانه ئه
 .دا گیانم  له  خۆره به
 .وێ چن بۆ ئه  ده ودن  شار هه ک له خه . ڕ دووره  شه ی له مگۆت ئاران جگاکه ر نه گه  مه دایه :سیروان 

کی او س ناتوانت ب بۆ شار تاکوو هه که .  و ئاران دایه  نوانی ئمه  له  هزن مه  کوستانهو  هئ  یکه سه
  .  و رگای هاتو چوو باوه ارۆ دراوهم  شار گه زانیت که بۆ خۆت ده .ومان بۆ بن ئه

  . وه  هاته یریان کرد ئارام بوو که کاتک سه .مانی بۆ الی خۆی راکشا یان سرنجی ئه که روازه ی ده  جیه
  . وه  ئارامیش هاته وه  ئه ئا دایه:  سیروان

رد و ۆچاوی شمو ست و ده  ده که وشه  حه ئاوی شری نو له .وی کرد و س وه  پشه ئارام هاته 
 . ماندوم نده ئای چه :تیو راکشا و ی خۆ وه هگازی پشت به . که  نو ژرخانه هاتهو  ،اڕکانی گۆ رگه جلوبه

 .ند برینداریشمان بوو ختکرد و چه ڤاکمان گیانی به هه. چنی بووین نگی لھه ۆ هلیکوپترک تهم ئه
ر   به وته که ران، فسه ی ئه  بچ بۆ یانه وه گانه پاده  ویست له یه  ده شی که رته  ماشینکی ئه ئواره 
ستی   ده وته کانیان که که ش کوژران و چه که کدارانی نو ماشینه  چهگشت .ک  و خه رگه ژی پشمهست ده
 .ڕدا کوژرا  شه  له یاره به  ناوی عه  به ستی راستی موفتیزاده ۆ جاشی خۆفرۆش و دهم ها ئه روه هه .ک خه

ه کۆمه". ناوی معروف شبلی خۆی کوشت کیتری موفتی بهجاش "  
نھا  ته .ن کهکتر باسی   بۆ یه بوو که نگو باسکی خۆش نه  ده که ک وای ل هاتو بوو، ی خه دۆزی رۆژانه 

  رادیو و ت ڤ که. نی ما ره هوچ  شه بهری ببوو  ده ربه ماورانی و ده بوون،کوشتن وبریندار ڕ، شه
  .کان ی راستییه وانه  پچه ، بهمووی جنو و درۆ بوو  بوو ههرژیمهی 

دا زاڵ  که ماه ندامانی بنه موو ئه ر هه  سه به ،سی نادیارنوو خورپ چاره رانی و ده دا نیگهر ماک  هه له 
ن مندا .ن زیندا وو بهکانیان ل بب ماه .موو کردو بوو می هه هخ سا  کاری له وه روونییه  باری ده له .بوو
ر بۆ  گه کانیش مه وره گه .ی ماڵ بچن وه ره توانی ده یان ده  و نه وه مانه چکدا دهو سو و و رۆژ له شه

  .انبوت ر بکه ده نی وه مه کی ماوران یاکوو بۆ کینی نان و خوارده ئاریکاری هاوسیه
وان تاکوو  شه . راموسانرگ ستی مه  و ده کردنردومانۆی بڕ چاوه .ک جۆر و ناخۆش بوو  یهژیان 

  .تاراند  چاوان ده وی له کاند و خه ه چه  رایده،ک یه نرکه ،نبوو و ده رمی خه چاوان گه
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بۆ .  سادق بگرن مه  چۆن گردی شخ حه  که، مالزدا بوون ر له و هه  شه کانی رژیم تاکوو نیوه هزه 
هزکی  .ت زانی رفه  ده نگیان به زه وه یکی شه تار م جاره ئه . ره ڤه و ده کی ئه کوشتن و ئازاردانی خه

کان  رگه ری پشمه نگه ستی تۆپبارانی سه  ژر ئاگری خه  له ، کهدارک بینی بوو  ته سته به م مه  بۆ ئه زۆریان
 .رزنن  دامه ی ل 50شاشکی کالیبر وێ بگرن و ره توانیان ئه

وینی  ی بوورکانی ئاگری ئه وه بۆ ئه .ی لبا بوو قرهئارام و ئو .کرد نیایی ده  ته ستی به میترا زۆر هه 
،نندی به یوه دا پهنگ  کاتی دره مین جاری بوو وا له که  یه مه ئه . سیروان کرد فۆنی له له ته دامرک  
  .کات  به  وه سیروانه

 .ۆنت کردف له میترا زۆر باشت کرد ته :تیو گیئارام  بهژوکا و  هوی بیست پ نگی ئه کاتک سیروان ده 
مووتان   ههیرێ حا ئه.   بکه انهم کار  له یشهم هه . وه بووژمه بیستم ده نگت ده زانیت کاتک ده خۆت ده

  ؟ باشه
خی ژیانی خۆم  بار و دۆ فۆنم کرد چۆن له هل نگ ته  من دره بۆیه .موو باشن  هه به ران مه نیگه :میترا 
ک   ته تی لهو .ک دایکم دا باسم کرد  ته له .ق ریک بوو بته خهمشکم . م زانی چیبکه م ده ز بووم و نه هڕ وه

تا دایکم  .م فۆن بکه له  ته هات که نه  رووم هه  هاتم و چووم لهر هه .ت با ئارام بگری  بکه سیرواندا قسه
  .تی بۆم گرت که ژماره

 ،ی فۆن بکه له ت بوو تهویستر کاتک پ مگۆت هه ر نه گه مه .کردی  ج دایکیت کارکی زۆر به: سیروان 
م  له . وه یته که م ده می خۆیشت که باری خه ی، که  دهڵ دڵ خۆشحا بهی من پ وه  له جگه . که رم مه شه

 بیر  م کاته س له به . هاتوه  هشتا نه  کهی، داهاتوی  له  نهو رابوردو  له نه . وه که  بیر مه  و پوچه هیچ جیھانه
ش  وه ئه .وی رکه رووندا سه کانی ده ر ناکۆکیه  سه  تاکوو به، ش بین به  گه میشه هه .ژین  تدا ده  که وه بکه
.  ببین وه سرینه  ئه کانت به انه جو ز ناکات چاوه  و حه،دات  دی بۆ تۆ لده  که یه کت هه یدایه  شه  که بزانه

  .  ببینموه مه  باری خه  بهدفنت  ته یان روومه
ک   یه یانی گومان له و خۆش تا به شه .ونی خۆش ببینی یانی خه رخه  ئه اکوو به ت،ئارام و هدی بنۆ 
  .ب ده

 . کردینکتر  یه و خۆشیان له ش ئارامی گرت و شه مجاره  ئه میترا
  
  

 8شی به                                    
 ند شاسپهم  ئه )رژی ی،ههمر نه( ئامرداد میریتات، رۆژی ئه.ک2680نیگو ی7 ی)ۆژڕمیترا( مه کشه یه

  کات وین ده وزی زه رسه سه و  گیا کابان پارزگاری له
                     زاینی                        1980ی ئاپریل 27

___________________________________________ 
و   ئه نو کرد به  خۆی ده وه وژمه  ته زریان به . ب تین و ل بوو یانییه م به تاوی ئه رووناکی تیشکی هه

ی  هڕ ر په ونمی سه الن خوناڤ و شه زه .سوڕاند ده نو شاردا هه ی به که دا و خۆوتۆزه  رووخاوانه ماه
  . وه  درۆشنه نیدا نهیا  بهتاوی ههر کزنگی  به  تا له .راند وه ده  یان هه،مژی ده گوڵ و گیای هه

کانی نو شاریش  گ و پشیله سه ،ت بف  مابوو که نده باه  نه . دایگرتوبوو ژاره م و په  نائاسایی خه ژینگه 
  .ڕ ببوون کوو مرۆڤ دیلی شه رک وه وه له ل و په موو مه هه. وتن که ده نهرچاو  به وه
  .پاراست کیان ده ماڵ و ژیانی خه کرد، ق ده وگاریان شه  شه که بوون، ل کانی گه رۆه  نیا  ته

ویست و شیانی  خۆشه رخای دن، ئه ن،ل پاپۆی گه .رزن ر و پاتی په پارزه  هایا و وریا،ڕوانانی شه 
 .رزن
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کانی  ستره هشتا دوایین ئه .ستا  هه وه شی ماندوه له به بوو، وی کورت نه وی شه  ترخه کهئارام  
 ،وادا ش و هه م ولی که ه نو ت له .بووکردو یان نه ر به ی به  کازیوه همائاوایان ل شی ئاسمان، باوه

 .شی راکشا ندامانی له  ئه ره  به ره ئارام به .هاوژت م تیشکیان ده سته  ئه  بهکان له ی دارته گۆۆپی وزه
 .شی کانی له وونی ماسولکهپ ب  هۆی ره ببوو به کاندا، رزه  په ب وچان له شت رۆژی به ماندویی هه

  .یانزریکاند ژاندا ده  ک له یه وه نهر بزاڤ و جو هه له
رکی  کوو ئه وه .گرت  ده هشی ن تی له که  شه  گوێ له،ای خۆیر بو  سه سوور له ئارامی سمنج و رکن، 

  به ی ناشتا بخوات، وه ب ئه .ر  به ۆڵ رگای گرتهڕ یگهدو گر هر ست و به ختی خۆی به ک و ره  چه، رۆژانه
 ، سادق مه ی شخ حه په ر دوندی ته ی سه50ر  ژی کالیبه تیر  به یشته و و ئازا و کرژ گه نگاوی پته هه

  .ی دوژمن ی تازه زاگه
مای تۆزی  تاکوو سه . ی گرتوه و شونه ودا ئه  تاریکی شه  رژیم له کرد که ده ی نه وه ی ئه ئارام شیمانه 

 .  ستارۆ بووهی  وه ه دوژمن ل زانی کهی نه. کردنست پ  هه وه  نزیک خۆیه ی له50ی کالیبر هلل گو رژنه
 الی  یانده  خۆی گه وه  شونکی دیکه ناچار رگای گۆڕا و له .ن نو نزیکترین کۆ ڕاوه  خرا گهگۆرج و

 .ری نگه هاوڕیانی هاوسه
رزی  ته ی نو مه  تاسه وه کیتره الیه له .زانی چیپبکات یده نه .سیروان ئشی القی کوڕی کردو بوو 

م  به . ببات هوڕ باشی به ی به که  و نیشتمانهل  پاراستنی گه رکی خۆی له کرد ئه هزی د کردوبوو و حه
 بکات تاکوو ڕ و و رۆژ تپه ک شه یه شوه  به ناچاره . ئامانجیدایڕ ستک له ربه  به ی القی ببوو بهبرین
  .نگی لدا یان زه که فۆنه له  ته  بچ بۆ بنکه ریک بوو که پاش ناشتا خه . وه تهژ بڕی زوون و سار که برینه

  !نورم فه !سیروان:تیوگرت و گ  ههی که فۆنه له ته 
  !کات  ده  میترا قسه!وانو سیرس 
فری ئاگری  شیبا و به ست و ژینم، بای هه شنه .مان ونی خه م ره خه ر چاوان،  سه وت بهس :سیروان 
 دی شیدام  ونیو ره ئش و ژان ده ، ره ده هیوا ره بووژنه رمت، ست و گه ههنگی پ ده .روونم ده
  .تفنڕ ده
نازانیت  .بووهشتو ج نه  تا ئستا مام به هبۆی .ی فۆنم لبکه له یانی ته  به کرد که م ده وه ی ئه شیمانه 

ا زید ڕه  وه له .سوڕاو بم کوو جاران هه نشین بووم و ناتوانم وه  وا خانه  دۆزی خۆم بزارم که  له نده چه
  . کردتفۆن له  زوو ته  باش بوو که ریک بووم بچم بۆ بنکه خه

  وه  پکه و که دون شه .م یات ناکه و په تاکو شه ئیتر هه م، که فۆن نه له ر زوو ته گه  ئه مزانی که ده: میترا 
ناکۆکی موو  هخش ه ر و ئارامبه رمانی ئارامکه ک ده وه .کردروونم  ر ده  سه کرد زۆر کاری لهمان  قسه

 .ین بوو وه ستام پکه و هه  خه  له یانی که  همنی نوستم و تاکوو به و به شه .ژ کردڕروونمی سا بیر و ده
ویستی   خۆشه لهکی پ یه  ژینگه له شتدا،و داونی سر من و تۆیش له .هار بوو رزی به کانمدا وه ونه  خه له
تاواندا   بناری شه کتر له ستی یه  نو ده ست له دهش  ئمه .ر بوون وه خته  شاد و بهک،  خه، ئاشتی و

ون و ئاروو   خه وه ئهبیا  .تب هه  بوونک یان پاوان، ب  بزر و شاراوه  که وه ب ئه کرد به مان ده پیاسه
  . بوایا نه
 کبنین،پک  یه ب ژینگه ده .من  بزر و پاوان نه ین که بات بکه  رۆژک خهها وه بۆ  ب ئمه ده :سیروان 
  ژی له ر و ته له ک لوه گایه کۆمه .تسیدا زاڵ ب که ندی تاکه وه رژه ر به  سه زی مرۆڤ به  ئاوه که

  .ین  سازبکهکتر  یه رمین به ویستی و په خۆشه
م من زۆر  به ، بم و زۆرتر پویستیم پته وینداری تۆ ده  زۆرتر ئه م که که ست ده  رۆژ هه رۆژ به :میترا 
  .ترسم کی نادیار ده اهاتویه د له
ر   هه. وه وتنمانه رکه  سه سترواو به  به ژیانی ئمه . شبین به گه ! ترسه  هیچک مه له !م که نا گیانه :سیروان 

ک دوری ره هه .وین که رده  سه  کهت،رۆژ ش به میشه  بۆ ههتش ناتوانتاو ب  تیشکی هه  پتگر.  
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  ؟تی وێ چیبکه ته ۆ دهم ئه . و رۆژه  هیوای ئه به :میترا 
  کته ره تۆ گه .بم ز نه هڕ  مادا وه  له وه وێ بۆ ئه ۆ ئهچم ب ده . یه ر القم رگای دوورم بنکه  به له : سیروان 

  ؟تی چیبکه
کی خۆمان بزانین چ  ڕه ی گه  تاوک بچین بۆ بنکه نگه ره . بۆ مامانت ب  که نی داوه چنوور به : میترا
 .و تاکوو شه جارک الی تۆ خۆش هه .یت ر شتک پش نه گه ئه . باسه

م  به .  ئارزه  بوو کهڵک خۆشحال  و گه وه می دایهچنوور و .ران کرد  مای کا کامه فۆنی له له ئارز ته 
 .خۆیان بکاتتی  تایبهیتوانی باسی  چنوور نه . وێ دانیشتو بوون باوک و دایکی له

  یه سته م ره ئه ''ژوان، وینی که  ئه وردان  و گوی نو به،چنووری چیا'' :تیود و گکر وه ستی به ئارز هه 
رزتر  و بهمیتر ٢٥٠٠رزایی   به  و له وکی جوانه گ چنوور که .وی دانا بوو  سیروان بۆ ئه مزک بوو که ره
 ،تاو ر تیشکی هه  به  بگاته  کهی وه  بۆ ئه  باریک و الوازه.تب دا شین دهرد  به  بن تاشه ون رده  نو به له
مزی   و ره ویستی چیایه  خۆشه م گوه  ئه وه الی سیروانه .کات ده با ک میتر  بک جار تا یهتب رز ده به
  . هتاو  هه وینداری به ئه
  .تو  خۆشتمده  که یه وه ستی ئارز ئه به  مه زانی که  ده یه مه چنووریش ئه 
 .ین که اسی موانداری دون ده زۆر سپ وه ن خۆم و سیروانه  الیه له: تیوانیدا ک ی وته  درژه ئارز له 
ج   من بتوانم جبه  که ویست نییه شتکیان پ  بزانه سیاریان لبکهپر .  نه وی دایک و باوکت بگهس
  .م بکه

  .یاند یامی ئارزی راگه چنوور په 
  !تیان نا سپاسووانیش گ ئه 
  .کتریانکرد  یه  لهوسا مائاوایی ئه 
  وێ الی ئوه چم بۆ ئه ئستاش ده . وه  بمنمه وه و الی سیروانه  شه  که یه وانه  له دایه :تو دایکی  ئارز به 

  .خۆش
 و   باسه کی خۆیان بزان چه هڕ ی گه بۆ الی سیروان چوو بۆ بنکه راستوخۆ بچ  ی که وه پش ئه 

دا  سی دیکه ڵ دوو که  گه ڤالی له  ئاکۆی هه یری کرد که  سه ر بنکه  به یشته  گه که .تدۆستانیشی ببین
ک   خه ی له قه  گوایا ته  که وه بۆی روون بوه . هفرۆشدی خۆ حمه  ئهدی ، وه  نزیک بووه که . جاشکیان پیه

رهنا  ده مای  نیان له مه قه ندێ ته ککی راو و هه  و چه3کی ژ ی دوو چه که پاش پشکنینی ماه . کردوه
  .بوو

 .بووست پکردو تاییان ده ره ندنی سهبستاندا خو ک ده یه ڤالی مندای بوون و له ئارز و ئاکۆ هه 
و الی  هر  ئاکۆ مائاوایی کرد و به ک له یه پاش ماوه .د سیروان  قه  به م نه به تیان خۆش بوو، دۆستایه

  .ر به سیروان رگای گرته
ک بوو بۆ ناشتنی  وایهم هی به. کرد ده ک بوای پنه ند خه رچه یاند، هه اگهستی ر مۆ رژیم ئاگربه ئه

رمی   ته  باش زانی که یان به ته رفه م ده یان، ئه به ره ی ده نج و الوانی بنکه  گه پۆلک له. کانیان کوژراوه
 الی  چنه ن و ده که  ده  ئاماده ژه و پ ینجه په. ن یان بکه هدر سپه  و ئه رن بۆ گۆڕستانی تایله میر به بزو و ئه

کاتک . ون که ڕی ده دا، وه  تایله  کردنیان له رده سپه  نیازی ئه ردنن به  دهرمی بزو ته. یان به ره می ده چه
نیوان   کانی دوژمن له هزه کی  ستژی چه ر ده  به ونه که ، ده وه ڕنه  خیابانی شاپوور بپه وێ له یانه ده
و  ره وان ناچار به ئه. بوو ڕ نه ستی دوژمن تپه  ئاگربه ، هشتا دووکاتژمر له وه هیئوستاندارگان و  پاده

وشی مای  ستوبرد حه ده کان خرا و به الوه. وشی مای خۆیان  حه وه نه به کان ده رمه ته.  وه ڕنه گه دوا ده
ر رگای هاتو چووی   سه وشی خۆیان، له  حه  له وه یه که  خوناویه رگه  جلوبه نن، بزو به که ده بزو هه

ندنی  که یری هه  سه  که، خته  و سه  گرانه هند ه چ  سدقه دایهبۆ . ن که  ده رده سپه ی ئه که ماه بنه
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ن بۆ  وابت و بزو ببه ڕ ته ی شه ئای که. ن  بکه رده سپه ی تدا ئه که رگۆشه کرد تا جگه یانی ده که هوش حه
      ؟ تایله

 و  نگی هاژه ده .کرد ک ده  خه یان له قه  و ته وه سوڕانه  ئاسمانی شاردا ده ک جاران له کان وه کوپترههل 
  .پاهاتوبوونک  یه ک تا راده ند خه ر چه هه. دا ێ ئازار دهۆ گی تۆباران ی و نرکه هلوش

 ی ئه تۆز و دوکه .بوو رد نه گهئاسمانی شاریش ب وماوه م زریانه ده به ردومان،ۆر ب  به نهتو که  ده  که نه  
 .ماوی رسکاندو بوو کی ل و ته وایه کاندا و هه که ڕه  نو گه کرد به لوول خۆی ده رده کوو گه وه
هدی هدی  .نیشتی دانیشت  ته وی کرد و لهئارز س وک بوو،ریکی خوندنی ب کاتک سیروان خه 
  رکام به رۆژین و پرشنگ هه .ووب رمتر ده هات گه یان تا ده که ۆڕه کیوژئاخفتن و وتو . بوووریان پ ده
ر   سه نگی بای به بده .شیان کرد  نوان دانیشتواندا دابه  و له که  نو کۆڕه  هاتنه وه وانامه پککی هه چه

  .ووسرا بوو وا ن ،که وه خۆنده ی ده ه ی کۆمه٢٨ی وانامه س بۆ خۆی هه ر که هه .یاندا راکشا که کۆڕه
نیا  ته .وتون  کار که له ، وه گانه ن پاده  الیه ن و تۆپباران له هۆی هاوه  به ی شاری سنه خۆشخانه  دوو نه'' 
هۆی   به و بووه ، وتوه وێ که نک له  هاوه هللگو  وه ڕای ئه ره  سه،کات هیدان ئستا کار ده ی شه خۆشخانه نه

  ی هۆڤ و دژ به وه  کرده تی خۆیان له زایه  ناره خۆشخانه ی نهندان کارمه .س ند که برینداربوونی چه
  . ئراندا کان له خۆشخانه ندی نه  ناوه بۆ  ناردوه برووسکه به ش، رته ی ئه مرۆڤانه

 رادیو و ت ڤ دا   له م کهکانی رژی  هزه،کانی دیموکرات رگه یانیدا پشمه ونیوی به کات ده ۆ لهم ئه 
ها دوو  روه و هه کداری رژیم کوژراون،  ئاکامدا چوار چه  و له ن کوتاوه ی هاوه هللو گ  بوون بهۆستار
 '' .ی دیموکراتیش بریندار بوون رگه پشمه

د  پاش سه . جھشت ی خۆیانی به که سته  بنبه یشتن بۆ مای میترا کۆنهۆستی ر به  مه چنوور به 
 خرا ،ێ بووڕ  چاوه میترا که .ی لدا که روازه نگی ده زه .ای مای میتر روازه ر ده  به یشته نگاوک گه هه

و ژرخانی  هر ش گرت و به  باوه کتریان له ورای خۆش دۆش کردن یه . وه ی بۆ کرده روازه هات و ده
  .یشتنۆیان ر که ماه

 دوو  ۆرتر له ز کی جوان و وستایانه یه  شوه  خشتی برژاو و تاشراو به  ئاجۆر واته یان به که روازه ده 
 پانای   به دوو تاقی چکۆله .وانی دروست کرابوو  س تاقی که  له که روازه ده .کرا بووموپش چ  له ده سه
رزی   پانای س میتر و به کرا بوو به چ ی دیکه که و دوو تاقه ڤینی ئه نا  له  که وره کمیتر و تاقی گه یه
ی ئاسن و بزمار   قوپکه  به ستور که  داری گوزی ئه له . ه میتردوو  که روازه ی دوو تا ده وارچوهچ
ری شر  که  په کیان له  یه که بوو  وه زکی پیهڕ قه ک هه روازیه  ده ر لنگه  ههر  سه له .خش درا بوو نه
انی درمتر بوو بۆ ل نگی نه  ده یی بوو که رزکی بازنه قه  هه وی دیکه  ئه.کرا بوو بۆ لدانی موانی پیاوچ
 شیرمایی  ردی شینک واته  به  به که ی کۆنه ره  به  لهکانیش  چکۆله  دوو تاقه،کمیتر رزی یه  به به .اننژ
  له .ریکی راوکردنی ئاسک بوون  خه ندرا بوون که که ھهری شری ل یکه دوو په ر دووال، ه ه  له کپارچه یه
ن  پ ده دوو جگای دانیشتن سازکرا بوو که کاندا، و تاقهر دو  نو هه  له ره یکه م دوو په ی ئه وه ره سه

  .نشین خواجه
ر   هه تاویبادا که  هه ی هوڤار واتهخش  تاشراو نهی ئاجۆر ش به که روازه ی ده ی چوارچوه وه ره  سه له 

  . که روازه  پانتای س میتری ده  به وه دوو بای کردوته
پانتای  . کراوه چ ندانه رمه  و هونه کی کارامه کارییه  ورده  به نه زۆر وستایا ره یکه م په هاوکات ئه 

نگی تدا  نگواره باخی رهی گو  بته و ری میوهیان دا  و ده ند باخچه  چه  زۆر بوو که نده وه یان ئه که وشه حه
  .روا بوو

خشی  نه  به مای کهردی شیر  به وری له ورانده  ده که کرا بوو، سترک چ وه کانه  نزیکی ژووره له 
  .بینرا  ده هندراو که ماسی هه که پوله
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شدا س  که نو ستره له .رز و میترونیوکیش قوویی بوو  به وه که وشه ی حه ره  به  نیو میتر له که ستره 
  .کرد دهی  زه به  ئاو قه وه موویانه  هه  له خشی تدا تراشراو بوو که مان نه رد و هه مان به  هه ی له فواره

دا ود سای رابودو ی دووسه  ماوه  له  که،ری شار بوو ڤه کانی ده  کانیاوهوانی ئاوی ره کان، وی فوارهئا 
  .وێ  ئه هنرا بووه بوو، ر کام نیو میترک ده  هه که) گونج(نگ   هه  لوله به
 ڵ، نو زکی ئاژه)وری چه( هۆی پی  به مانه ئه .برژاند کرد و ده ده ر دروستی وڕگه  هه م گۆنجانه ئه 

کرد و  رم ده ر ئاگر گه  سه یان له مانه موو ئه هه(  لکهیی ه رمنه قسل و چه پو، گوی کوره ،)مۆ په( لوکه
ک  یان که مه رهه م به نگ له  هه  نوساندنی دوو لوله وه بۆ پکه ).کرد یان ده یان شواند و تکه ده
  وه ند کیلومیتری شاره  چه  له یه شوه م به .ند هد ده ویشی نهوو و ئاب خت تر ده رد سه  به  له گرت که رده وه

  .کانیان هنا بۆ نو ماه کانیان ده وهائاوی کانی
ر  بهرو و هکی د خه. کاندا که ڕه ر گه  سه ن به شی که  دابه بوو که  یان نه، ئاوی شار وشک رۆژانک که 
  .ویستی خۆیانبۆ بردنی ئاوی پ نجیان بوو،ڕی گوو ئاوی خ  که نهو ما  ئه هاتنه ده
 دار و  رش کرابوو و وا به رد فه  به  بوو به وه سانه  رگای هاتو چوو و حه  که که وشه شی پانتای حه به 

  . پش چاو هاته ک ده یرانگایه کوو سه  وه  که وه گوڵ رازنرا بوه
  .کشا  سرنجی مرۆڤی راده، ر هوانی بیناکه ن بهکا موو جوانکارییه کرد  پش هه ت ده یری بیناکه  سه که 
ر  بن تا سه خشی مارپچی له  نه  بهشراوردی سپی تا  به کپارچه  یه ونی لهست  و ئه که  چوار کۆله له
   له  که و تاقه ئه .کرا بووزی چ کاندا س تاقی گومه که هر کۆ  سه له .رزایی چوارمیتر  به به کان، ستونه ئه
کام ر   هه ی دیکه که و دوو تاقه کی دوومیتری و ئه یه  بازنه  نیوه، بوودروستی ناڤین  که کۆله ر دوو سه
 دیواری  وال به مال و ئه هستونی ئ دوو ئه .رز بوون  به وه کانه ستونه ی ئه  ره بهر   سه کونیومیتری له یه

  .سپا بوو  چه که یوانه ر دوو الی هه کانی هه  ژوورهی گۆشه
رگای   و دوو ده رش کراوه یی فه ردی شوشه یلو زه ڕی سپی مه ڕ مه ردی مه  به  به که یوانه ر هه ی به پانته 

کانی  ها رگای ژووره ر وه هه . کراوه  دهدا که یوانه ههر  نو به پ و راست له  ژووری چههاتو چووی دوو
  . وه کرایه ورا ده ر له ، و ژووری ناڤین هه وه ره سه

 بۆ   کراوه نگی ئاراسته ی ره  شوشه  به خش و نیگاری ئوروسی که  نه  لهی پ وره  گهکی یه ره نجه په 
  .تیشکی رووناهی

 درژای  شت پیلکان که  هه به .رز بوو  به وه که وشه ی حه پانته  پیاوک لهرزایی با  به  به که یوانه رهه به 
ر   هه له .راونک چن ر یه  سه  له  نو بیناکه ه چوونردی شیرمای بۆ رگای  به  و له رکامیان دوومیتره هه

  ر و ژر له ی سه ند پله  چه  راستوخۆ به بینرا که رگای ژرخان ده  دوو ده وه کانه دو الی پیلکانه
  . کانی ژر بیناکه وینیه چوو نو ژرزه  ده وه وشه حه

 و  بوو،ن وشکه  بۆ که  که وره ژوورکی گه نو  چویته پشدا ده هل ، که  نو ژرخانه رویشتیته  ده که 
  .کان مباره  و ئه  و ژووری ساردخانه که  نوان دوو ژرخانه وک بوو له رره

تاق و سرمیجی  .رش کردو بوو ی کاتی فه  شوه ستی راستیان به مای بابی میترا ژرخانی ده 
  .نوو بووکردزی چ  و شوازی گومهسوور،رد و خشتی   به به کان، ژرخانه

ردی   به ستور له ستونی ئه ر چوار ئه  سه زیان له رشیان کردو بوو نۆ گومه ئستا فه ی که و ژرخانه ئه 
 و  القه ش ده  هۆی شه  زۆر دگیر و رووناک بوو به که .کردو بوو چ که سپی و چوار دیواری ژرخانه

  م ژرخانه ئه . وه کرایه یان ده که وشه و نو حه هر ه ب وه که رمیجی ژرخانه  بن سه  له  که ،ی چکۆله ره نجه په
  . وه کرده سیان ده  کهنجا  ئاسانی جگای چل تا په  به نه هاویندا فنک و درف له
 یس پای ه باوکی میترا کاک میرو یریان کرد که   سه که  نو ژرخانه  هاتنه چنوور و میترا که 
نجا  ی په وه ره نی سه مه ته .دا  ده که  قلیانه  مژ له هاوکات و، وه تهخون ووک دهتڕ په و   داوه وه که یه که کۆله به
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 سملی پرپشت  .ن کی دوڤان و خۆش دیمه و سیمایهر   سه رز به به و با مرۆڤکی چوارشانه .ساڵ بوو
  .خشی بوو تی پ به کی تایبه جوانییه ،نگی مکۆلی ره و که

  .وی کردچنوور س 
 بانگھشتنتان  چنوورخانم خۆ ئوه :تیوست مشتاق  ستا و پاش ده ری هه  به  له وه  رزه یس به هکا میرو 

دیار نیت؟ که یه ماوه .تناو   
   ناپرژت که وه مرۆڤ به ،  ناخۆش و ئالۆزه نده وه ی ئستا ئه هم دۆز ئه! سپاس بۆ دوڤانیتان : چنوور

  .ۆی بکاتک دان یان ئامشوی دۆستانی خ یه رنامه به
رد و  موو ده و هه بۆ ئه .ش ب تدارانی کۆماری ئیسالمی ئران ره سته رووی ده! زانم ئه: یس یروهکا م 

 . کیان ئافاندوه  بۆ خه  که ژانه
 پش  هاته نج تر ده  گه وه م له به. نجا بوو ی په وه ختک خواره نی نه مه  ته  خانم که تریفه دایکی میترا، 

زۆر مواندار  . یه  بزه  لو به میشه کاڵ و کرج و هه ، زا شیرینه کوو میترا جوانخاس و ره یش وهو ئه .چاو
تۆ و میترا  !چنوورگیان :تیو ئامزی گرت و  وازی چنوور و له پش  هاته وه نینه  پکه به . یه و خۆش قسه

 . که ره گهک خۆشتانم  کوو یه ر دووکتان وه  و هه کتان نییه بۆ من هیچ جیاوازیه
ی  که وره برا گه .ت ب  بنکه  له نگه ره. بوو  مادا نه  له یه  ساه نزده پا ماریانۆ که ی میترا، که لهچکۆبرا  

   کوردستانی به،ستی خوندن به  مه  به نهی س سا ماوه . نی سیروانه مه ته هاو  ئاریانۆ که ،شمیترا
 میترا و ماریانۆیش  نیازه یس به کامیروه  . ریکی خوندنی پزیشکیه ن خه نده کی له  زانکۆیه  و له جھشتوه

  .کانیان نه  خونده دان به بۆ ئوروپا بنرێ بۆ درژه
ریکی  ئستاش خه .واو کردو بوو تیدا ته  تافی الویه  له، وندا نده  زانکۆی له شی ئابووری له بۆ خۆی به 

و  ئه .ردانی ئاریانۆ  بۆ سهتچ ش ده ر جاره بۆ ئوروپا و هه تچ ند جار ده ساک چه . رگانییه کاری بازه
واو بکات   زانکۆ ته پخۆشه .ی بت که ره ستی هاوسه  ده له میترا زوو شوو بکات و چاوی  هز ناکات ک حه

کی باشی بکی خۆش ده ر که وسا هه ئه. ر بکات اکوو ژیانی داهاتوی مسوگه ت.تو کارس به تو  
  .تژریب ر هه هاوسه

  وه  مای خۆیه لهڵ   شوازی کۆنی کۆمهگۆڕانی بۆ ویست یه ده .بوو ماروشک نه ۆ یان دهڕ مرۆڤکی پاشه 
یشتنی   باری تگه ون و لهران باوکی چنوور دۆستی مندای بو ک کا کامه  ته له .بکاتپست  ده

تی و  و بوونی دۆستایه ته هۆی پ ش بوو به وه ئه . زۆر نزیک بوون وه تی و خوو و خده یه کۆمه
  .ئامشوکردنیان

یزانی  ده .نن که ن و پده که ده  و ئارام قسه  پچه  به وه  چۆن پکه کرد که یری میترا و چنووری ده سه 
ی  تی ئهو بۆ خۆی  وه روونه  ده شا و لهک کی هه یه ناسه هه .ن وینداری خۆیان بکه  باسی ئه یه وانه له
دات  ڕ رنه ترسم بارودۆخی شه ده .وینداری بوویت  کاتکی خراپدا تووشی ئه م له که  ب شانسه نیشکه که
  .ویستی میترا و سیروان  بیری رازی خۆشه وته ها که روه هه . ئاواتت ی به  بگه که
وینداری   میترا و سیروان ئه تو بوو کهوخانم پ گ تریفه .ناسی  سیروانی ده وه  دووره یس له کامیروه 
فتنیان کردو   ئاخه ته و بابه ر ئه  سه  له وه  زمانی خودی میترایشی بیستو بوو و پکه ت له نانه ته .ترنک یه
  .بوو
 و هیچ  گاوه کتر ده موو شتکیان بۆ یه  هه  که،کتر نزیک بوون  یه  له یه و راده  تا ئه ماه م بنه  ئه
 تو کت خۆشدهڕ کو بیستومه تو بوو،و میترای گ  پش بهو هم  لهند مانگ چه .بوو  نواندا نه هنیکیان له نه
  ویندار بیت؟  ئهتی ناب که واو نه بوو تاکوو خوندنی زانکۆ ته یمانمان وا نه ر په گه  مه! وانه ناوی سیر که
  هنیشتی رۆباری سیروان ل  ته  کاتک له  بیرته له :تیو ومدا  ا بوو لهڕ گه تی سوور هه  روومه میترا که 

ستم  به مه .شی با بتبا  باوه خیته وینداری سیروان بیت و خۆت به  ئه ند خۆشه تم بابا چهو ،یران بووین سه
م رووم   به وه شارده لتم نه .ان ببووموینداری سیرو  ئه  تازه وکاته ئه .رۆباری سیروان سیروان بوو نه
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  وه رێ کچم ئه ئه توومدا گ ه و تۆیش له .روان ناوی سی م بهکڕوینداری کو  بم بابا من ئه  کهبوو نه
  .یتوونشت ستم تگه به  مه من پم وا بوو له.  شتییهوشتکی سر

. م چشتو بوو زانی و نه ده وینم نه نم دا منداڵ بووم و ئش و نۆشی ئه  به ی که مه و ده  بابا گیان ئه تازه 
 مرۆڤکی  نده نازانی چه. ناناسیتۆ سیروان  .م که ی پدهست  هه وه نمهکا ماره موو ئسک و ده هه تا بهئس

  ،هڕوو ک  ئه دا که بۆخۆت پشنیارت ده   بتدیبا من دنیام که وه  نزیکه ند جار له ر چه گه ئه . دسۆز و دوڤانه
  . پیاوی ژیانی تۆیه

 . وه سیروان بۆی نووسیوینداری من و ر ئه  سه موو شتکم له کدا بۆ ئابرام ئاریانۆ هه یه  نامه من له 
 و  ناسم مرۆڤکی جمتمانه  منیش سیروان ده س نووسی بووی که به . ووهکرد تیکی نه ویش هیچ دژایه ئه

 ڵ خۆشحا نده  چه ند بن، نازانی که زامه  ره ر ئوه گه ئستا ئه .زانیت  تۆ بۆ خۆت ده ، ژیانی تۆیه وه ئه . باشه
 .بم ده
ر  گه تۆ ئه .وێ کانیان ده ختی مناه موو دایک و باوکک خۆشی و خۆشبه هه!   گیانهرۆ :یس کامیروه 
م و پیرۆزبایشت  ده تیت ده  گیان یارمه  دڵ و به به . زانیت من کارکم نییه ختی ده  خۆشبه  به وه ئه

م   باسهو کاتک ئه .  راسی ژیانه ی که ۆی کوردستان بکهم یری پواژۆی دۆزی ئه ب تۆ سه ده .م که لده
ڤی پرسوجۆی   رۆژه ک بووه یه و بۆ ماوه ناسینی ئه . دوای ناسینی سیرواندا چووم به  بیست،  تریفه له
 پرسیارم  ناسی، دهویان   ئه س که ر که  هه ه ل.وم کرد ی ئه وه وش و کرده ری رهیجۆ دا په یه م ماوه له .من

 تتوان ده.  یه  و جمتمانه  مرۆڤکی باشه هکزانم  ده.  ویان باس کردوه موویان خاسی ئه هه.  کردوه
و بتوان ژیانی ئاسای  ر ئه گه ئه . کم نییه تیه من هیچ دژایه .ختت بکات  و خۆشبهترکی باش ب هاوسه

. وت که  ده  که،تی رژیم سته  ژر ده وه وته ر شار بکه گه زانین ئه ر دووکمان ده هه . پبدات خۆی درژه
  ؟ ، وانییه  مشتی دایه  گیانی له میشه  و هه خته وێ ژیان سه له . ی چیاکانه ۆی لۆتکه ی ههو ال جگای ئه

 ،ران نده م بۆ هه  رتان بکه ندتان بۆ بگرم و پاشان به ماوه  زهتر بارودۆخ باش ب گه  ئه  دامنابوو که  تازه
  م دی تاقانه زناکه م و حه گه تده ، یه ستم هه کوو تۆ مرۆڤم هه منیش وه . خوندنتان دان به بۆ درژه

  .س وێ و به م ده ختی ئوه خۆشبه ، که ره  گه من ژیانم بۆ ئوه ئه .م بشکنم که کچه
م  که  ده وه ست به وسا هه ئه. ک و دوو پم بژیت  ب یه به  یه کت هه ر داخوازیه  هه م که که ز ده کچم حه 
کو دوکی   وه ن نه که سو ده ر من حه  سه کوو مرۆڤک له ش وه وه و ئ،دا نامۆ نیم ڵ ئوه  گه  من له که

  .ر ترسھنه
م  کهنی ال  بوو کهڵ خۆشحا وه  له.ر لوانی  سه ک هاته یه ی میترای کرد و بزه یرکی دیکه یس سه کامیروه  
ی  که  ئاگره  کهیدی ی دا، که  قلیانه ی له  مژکی دیکه. گرتوه ی هه که ختی کچه نگاوکی بۆ خۆشبه هه

  .  وه شنیته بگهی  که  بۆ قلیانه تازه ئاگری   کهیشت ۆستا و ر هه . ناکاتل  و ئتر دووکه وه ته کوژراوه
 .ن کتر باسی که  بۆ یه  و راوژی زۆریان بوو که چنوور و میتراش وته 
رپرچ  ژمنیان بهوب وچان هرشی د ۆڵ بهڕ  گردیگه ڕ له ی شه ره کانی به هرز ته  مه لهآانی  هڤا و ههئارام  
  وه قهسا مه حه ی شخ په ی ته ندی زاگهر دۆ ی سه٥٠ کالیبر  دوژمن به  کرد که وه هستیان ب هه . وه دایه ده
  .  خۆرئاوایه  رووبه  که،کوت کانیان ده ره نگه  سه شک له به

  . وه نهرگر یان لوه ونهو ش ب ئه  ده  که وه  ساق بوونه وه ر ئه  سه کان له رگه  پشمه
  ،یه په و ته ر ئه  سه شیان کرده ه رگه ک پشمه یه سته دهورۆز و  نهشۆ و  ڵ ئه  گه ۆدا ئارام لهڕ  پاشنیوه له 
 .ھاتن  هه وه کوژران و برینداری زۆره کانی دژمنیان تشکاند به کی کورتدا هزه یه  ماوه له
   به، ه کانی کۆمه گهر  پشمه ره ڤه و ده ر له هه .شکا هرشی دوژمن تدهۆدا پسا پسا ڕ ی گردیگه ره  به له 
 بوو توانیان هلیکوپترک ووت گرتو ستکه  ده کانی رژیمیان به  هزه  دون له  که یه٥٠و کالیب ئه

 یشکراتکانی دیمو رگه ۆ پشمهم ر ئه هه . وه ر بته دا بهر ی شاریوه٢٥کۆتایی خیابانی  له که. ننتبشک
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   هلیکوپتر لهند چهتا ئستا  . خوارێ وته اوا کهوئ هرس کی خه ڕه  گه  له ن که بدهتوانیان هلیکوپترک ئاگر
  . خوارێ ته هوتو  که رگه ک و پشمه ستی خه  ده  به ئاسمانی سنه

ی  ره  به له .ردومانۆ ب ت به تایبه ، بهکیش خه  لهها  ر وه  هه بووجگار زۆرۆ ئم کانی دوژمن ئه زیانی هزه 
  وه هروی باشو ره  به  له.ختکرد میلی توفانی گیانی به  ناوی جه کان به کی چریکه یه هگر ۆدا پشمهڕ گردیگه
  .  ختکردوه مال گیانی به  ناوی جه کی دیموکرات به یه رگه پشمه

   به   و کورانه م شتانه به .شاررانی  ر ئاگری پارزه به   بفن له وه  نزیکه کان ناورن له هلیکوپتره 
ڵ   گه  له  که رانه نگاوه و جه ک و ئه  خه  له نده چه .ن که ک ده نی خهنان و ما نو کۆ  له قه  ته هو خۆیانه
  .تنازان روونی  بهس   که،ختکردو ب بوون گیانیان به کاندا نه  رامیاریه هزه

کی سڤیل  یان مای خه  ده، تۆپباران و کاتیوشا ۆڵ بهڕ ری گردیگه ڤه  ده لهت  ان تایبهک که ڕه موو گه  هه له 
  .رووخا

 ژر دار و پردووی  کانیان له  کوژراو و برینداره  که،دا ده ک نه  خه تی به رفه ئاگری ب وچانی رژیم ده 
 گۆڕستان و  رنه انیان بهک یان کوژراوه. یان رخه کی ئه شون نه  و بیبه،ر بنن کانیاندا ده  ورانه ماه
  .کرد  ده رده سپه کاندا ئه  و باخچه وشه  حه کانیان له ویسته خۆشه ناچار ،نژنیانب
 ماڵ  ورا له یان ده ی دوژمن نه قه ر ته  به ک له خه .واو ببوو  تهی بریڤانی ره  بهنیکا ڕه نی گه مه خوارده 
 ئاو .تایی پھاتو بووۆ ک، مادا بوویان وی له ئه .دارک ببینن کانیان ته ی بژیوی منداه سه ره ون و که رکه ده
 برسی و  کوژرا بن له رژیم نهکی   چه  به  ی که پانه کۆر همناو  ئه  یه وانه له. یشیان لپچرا بوو زه وو
  .ندبمرییدا وتین
 مای  له یان توانی بوو،  نه ش که وانه ئه . بوونونوبت ودا هه  تاریکی شه هز بوون له   به ی که وانه ئه 

  . وه ن نامرۆڤانی کۆماری ئیسالمییه  الیه رچوو بوو له دهبۆ رمانی مردنیان  خۆیان فه
کرد بۆ پاراستنی  دهریان چ نگه کان بوون و سه یرتاوهندنی ق که ریکی هه ک خه کاندا خه نو خیابانه له 

ڕی نو   شه  خۆی له ورا که یده م رژیم نه هب .ن کۆ ن بهڕی کۆ  شه ویست ب بهر پ گه، انخۆی
   تۆپخانهو ریاندا دۆشکه  سه  له کانی شاریان بۆ گرنگ بوو که  ستراتیژیه رزایه نیا به ته . شار بداتانینکۆ
 .ن ن و شاریش کاول که ز و ماندو بکه ره ک وه ردومانی شار تاکوو خهۆ بۆ ب،رزنن دامه

کجاری   یه  تاکوو به وه م بوه  تۆزی نو شاریش کهپو  ته ره  به ره به . وه یان نیشتهوژمی بای زر  ته ئواره  
تی  رفه ه د که یه فته  حه،ت وزامدار که شاری شه .ر شاردا راکشا  سه  بای به  م تاریکی ئواره به .کادامر
ر   هه لهشار ی  سته برینی جه .بت ه دروا نگ هه  کهوتاکو  و نازانت هه دیوه  نه وه  خۆیه ی به وه سانه حه

تی  رفه  ده شی پچراوه  له  له ی که ندامانه و ئه ئه .رمان  ده  نه و یه  پزیشکی هه ب و نه کدا زۆرتر ده یه چرکه
 .ن  ماوه وه ستیه رده  سه روا به  و هه  نییهانناشتنی

 ی که رگه ر جل و به  سه قی رۆژ له  ئارهتۆز و . ما وه ت و تۆزاوی هاته که  شه،نگ ی دره ئارام ئواه 
  .ردا بوو کی ده وهد
  . بووه  وشک نه که  ئاوهو تاکو رهۆو خۆت بش گیان ب رۆه: دایکی 
دا   دهی نوزه ی خواردنی شودا وه کات له .رچوو  دهشیتی که ی کرد و باش بوو تۆزک شه و کاره ئارام ئه 

  . وه دهرییبر د هوسکون وه  خهو جاروباریش
  ؟ وێ چییه نگو باسی ئه ده: تبوویو  می پرسیاری سیرواندا که و له 
  ند جارکی دیکه چه . وه  دوژمن گرته مان له که په  هرشکدا ته له .ڕ زۆر قورس بوو ۆ شهم ئه: تیو 

 وکو  وه رجاره هه. تۆڵ بگرڕ کانی گردیگه زایهر  و به یه په و ته  ئه  که ، هناماری ش و پههدوژمن 
نھا   من ته ختکرد که سک گیانیان به ند که چه .ۆ بریندارمان زۆر بووم ئه .شکا ده ت میشه هه

  .قوبی بوو فاری یه  ناوی غه ناسی که کانم ده کی چریکه یه رگه پشمه
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وتان  هوتان خۆش و خ شه . و هز بگرم یانی وزه تاکوو بۆ به ب بنوم، تیتان من زۆر ماندوم ده  یارمه به 
  .وت وی لکه ی خرا خه که  و بانه ئارام خزا نو جگه .خۆش

 ،ن که  ده م ژنۆسایده  بزانن ئایا باسی ئه، تاڕان گه  دوای رادیو بی بی سی دا ده ئارز و سیروانیش به 
   .دا  نه وه سته  ده ی رادیو هیچ ئامانجکی به ردومان و کهۆنگی ب ده.   هیچ نییه اگایان لهیان ئ

    9شی  به                                         
 ی پاد ئاتر، ده  ئاتر ئنا به ده ئوش، ده ئنا،  رۆژی ده.ی کوردی2680نیی گو8ی)ۆژمانگ( مه دووشه
       .ی ز28ی1980ئاپریلی. ری ئاگر  ئافینه  واته زده مه هوره ئاولناوی ئه داتار،

_____________________________________________________ 
  نجیره یان ئاسۆی زه ربه ی به هات وکزنگی کازیوه یان ده  سینگی ئاسماندا جریوه کان هشتا له ستره ئه

  وه  نزیکی مای سیروانه  تۆپک له هللژاندنی گو نگی هه ده.  وه د بوهکر تی شاری روون نه چیاکانی رۆژهه
  . وه ندهرزا کانی له ره نجه ی په شوشه

وشی   حه مای هاوسک یان له   پیان وا بوو لهوان ئه .کاند ه و راچه  خه موو ماباتی سیروان له هه 
   و له  تا بزانن چباسه،وتن رکه ده  ماڵ وه یان له وت و زۆربه ک موقۆیان تکه ڕه کی گه خه . وتوه ن کهخۆیا

  رهووپ .کرد خانی ماڵ و کوژراو باسی دهو رو  له  که هو و بوهری خرا ب واتۆ و واتۆوه . وتوه کوێ که
ستی  ر دوو چنگی ده  هه وه ییه  تۆڕه به تیسماو،  قهناچاو سرین له ووزاو و ئهپ نگی هه ره گوزار به

نوموسلمانی  !ئای رژیمی ترسکار :تویگ  و ده،ڕنی ی ده ی و هه که یه نه خه  سووره  نو قژه کرده ده
  وتشکاوی به  چاوانی سووری خه روندک و فرمسک له ! کرد ژاره و هه ی ئه  بنماه تان بهچی خون رژ،

یان  که نهکانی کۆ ی گۆپه تیشکی چرای وزهر   به  له که . وه ریویدا شۆر ببوه نگ په ر گۆنای چرچ و ره سه
  .ۆڵوی ک کرد بۆ مای سواره تی ده رمهوازی یا بانگه . وه درۆشایه ده
ر مای کاولکراوی  ه ب  چوونه کانی دیکه سیهوها ها روه ک ئارزدا و هه  ته ئارام و باوکیان له، وانسیر 

   له، ئاو شکا بوویشیان که ئاوی لوله .خا بوووریاندا رو  سه یان به که  ماه ک له الیه .ۆڵوی ک کا سواره
  .ڕگ و زق  هه  ببوو به که ڵ خۆی ماه گه و له،  وه می خواردو بوه دا په که هوش نو حه

رهنانی  دا بۆ ده تی ده شنک یارمه  چه س به رکه هه . وه وێ کۆ ببوونه  له که ڕه و گه ی پیاوانی ئه زۆربه 
  .کاندا روخاوه   ژر دیواره  له ی کا سواره ماه بنه

 خشتی  به ن، کۆوویروش و   حهیر بهروویان  که هری دیواری ما رووبه بوو،  ژرخانیان نه م ماه ئه 
  کانیان روو به ره نجه په . دروست کرا بوو خشتی خاو ش له کانی دیکه ره و به  ئه.کرابوو چسوور

  وه ه هز  تۆپک به هللخون رژتنی رژیم گووان و هۆڤی  شی ئه ختی ره  به له .باکووری خۆرئاوا بوو
ریاندا   سه ودا به شیرینی خه   له که  ژووره.تب  ده وێ ئاژین له . وه ره می سهنھۆ نو ژووری  وته که ده
  .وخڕ ده
  . کشا بۆ رووناکی وه کانه  مای هاوسیه یان له ک دوو گۆۆپی وزه خه 
  م زیانی گیانی له به یش ورد و خاش ببوو،ر روبهو نی دهی ما ره نجه ی په ند شوشه ر چه هه 

 کاریان ل  گه و خرا به  بوون، ماه و بنه ژوکاوی ئه  گشتی په هک ب خه .وتو بوو که  نهیانکان هاوسیه
 ژر دار و  یان خوپانی خون و خوڵ له کا سواره .وت ر که ده  وه که وی نو ژووره  و پخه کرد تا لفه ده
 کوژراوی  هک ب  دوای یه ک له  یهیشکان منداه .ها روه یان خان هه شی به که ژنه .ب گیان رهنا به ردو ده په

  . وه ره  ده هنایانه
ش  ومناه  ئه که . گوێ هاته نگی ده ستم ده  ئه  به  که،بیسترا ی منداک ده نگی گریان و ناه  ده م کاته له 

کتر   یه پ و راست له  چه که  دوو داری سرمیجی ماه.دارک شکا بوو  ژر راجه القی له  وه دوزرایه
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  وه  هۆی ئشه به .  و ناوی هانایه  پنج سایه  که ، کهم زارو مردنی ئه  هۆی نه بوو بهو ب گیریان کردو بوو،
  .تراسوی شکا ب  په  که یه وانه له .ت بکش ناسه  سانایی هه توانی به یده نه
ا یاند که وخاوهو ر  ژر ماه  مردویی له  به،  و ئاروین نۆساه فتساه ئارشین هه ، براکانی ئارمین س ساه 
 پیان .یانی نوستو بوون رخه  ئه و به شه ، ردومانی رۆژانهۆنگی ب  ده  لهی خورپ ترس و ده. رهنران ده

کوو  وانیش وه  ئه نگه ره . ریان ته ک نایه ترسیه  هیچ مه،ردومان نابیسنۆنگی ب ون ئیتر ده  بخه وابوو که
   ردنه م بابا نویلی ئرانیش به به. دی هی دیاری بابا نویلیان دونی خۆش نی جیھان خهموو مندا هه

  .تی تایبه تی و کورد به گش نی ئران به مندا  بیدا به یه رگی هه ری مهنیا دیا  ته وه یه که سپیه
 " وان نی کۆماری ئیسالمی ئران ئهستا ده ی کاربه وته به تاوانیان چی بوو؟یان  ماه و بنه  نهم منا ئه 

 دایک  وان ب تاوان سونی له م ئه به" .سونی بوون کۆمۆنیست بوون، رد بوون،کو بوون،دژی شۆرش 
وان  ئه .  مانای چییه زانی که یان ده  نه،بوون فر نه...سونی ی شۆرش،ل گه ند هشتا وشه ر چه بوون هه

و  خوننب  بن، وره گای ئاشتی و دیموکراتیکدا گه  کۆمه له ویست بژین، یانه ر مرۆڤک ده کوو هه وه
کوو گۆلۆپی رووناکی  کانیان وه ون و ئاواته موو خه  چی هه که .ن ر بکه گهۆ خۆیان مسیداهاتوی
 . وه کوژایه

ر لوانی  ی سه رمی باوک و بزه شی گه باوه . نابین ویستی دایکانه هانای باوان وران ئتر خۆشه 
  . پش چاوانی ون دته کوو خه براکانی وه

کاندا  نهک رووناک بوونی کۆ ته له .موان هی ه ژاره م و په  خه  بوو به ی کاسواره ماه  ناوچوونی بنه له 
یان   دهو کک له ش یه مه ئه .نگیانی کردو بوو  بده یه ماه و بنه می ئه خه . بۆ ماڵ وه انهڕ وان گه ن و ئهسیروا
  .ونودا کوژران و ماوران بو وی شه  نو پخه  له  بوون که ماه بنه

و  رمی ئه ستی ناشتنی ته به  مه کاندا به ک هاوسیه  ته  له  ڵ باوکی و ئارزدا چوون بۆ بنکه  گه سیروان له 
ڕای  ره ڕ سه ی شه ره کانی به ره نگه یشت بۆ سهۆ ر له  په ئارامیش به . ی کاسواره ماه ی بنه ندامه پنج ئه

 .تو ب  تر خه توانی کهینویش  مشه  ئه وه ئه
رمی   ته  که  یه، ه بنکو  ئه یانده خرا خۆی گه  ئاگا کرابوو، م رووداوه فۆن له له  ته  به  که برای کاسواره 

  ودایه ی خه قو  له برای دی کهی  شی خولپانی خونی سواره  له ردار که سه .وێ بوو ی له ی براکه ماه بنه
روونی   داخی ده، هاوار و شین به . وه ی ماچ کرده که  ئامزی گرت گۆنا سارد و سه له .ناست د هه  قه و

 ئامز  ک له ک یه برازاکانی یه. ب خۆاستی خۆی  به وه سووڕایه ده  ،لوهو ک شت  وه .شت خۆی هه
  بۆ؟..کرد بۆ، گرت و هاواری ده ده
شی   باوه ویستی له .نرمانی بوو ریکی ده کان خه دا دوکتور و برینپچه  نو بنکه  له چوو بۆ الی هانا که 

ک له  یه  کهت،بگرگ ستاره ره په  کراسوی شکا  ک دوو په  یه یه وانه هانا له! ردار  کا سه ببووره :توکان پ
باوه ی له رگه  به ند القی شکاوه رچه  ههت،ب  تش گرتن ناگر.  
  سپایی نایه  ئه ستی دانا و به نو ده  کانی له نه بچکو سته ده .ستی هانادا دانیشت ئا  ئارامی له ردار به سه 

 هاران تاوی به ک شه تیدا وه ر روومه  سه  کاتک دا فرمسک به له .رگۆنای  و دواتر سه وه ر دیه سه
  به... ی بداد  ئای داد هه .تبین تۆ وا ده  کهتک مامۆت بمر  گیان ده ئای رۆه :تیو .رژا ده

  . مای خۆم مه م هانا ببه ی براکه ماه  کردنی بنه رده سپه وێ پاش ئه مه ده: توی گ که دوکتوره
 .دا خوشخانه  نه  له یه ن ههرمان کرد  ده ویستی بهموو شتک پ  پش هه م کچه ئه !نا کاکی من :دوکتور 
 . وه یته ڵ خۆت بیبه  گه وسا له ندروستی هانا باش بوو، ئه ر ته گه ند رۆژیتر ئه  دوای چهتتوانی م تۆ ده به
و  یان بۆ ئهڕکتر گۆ نیشت یه  ته  له نی تایلهستاڕ گۆ ک له ڕه کی گه  خه س له دکهن کی زوو چه وه  شه ر هه 

 ون و دیدی بینیان ب، رکه  ده هو  ئاسمانه کانی رژیم له  هلیکوپترهی وه پش ئه .ند که  هه یه ماه بنه
 وێ   له، و یان برد بۆ نو تایله ج کوژراوهو پن رمی ئه ک ته ڕه کی گه  خه ک له ڵ کۆمه  گه ردار له سه
   بهلقین ی ته خوندنی ج به . نوان دایک و باوکیاندا ناشت کانیان له س مناه .یان کردن رده سپه ئه
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  ها به روه هه. رینیان خوند هیدان و راپه ی شه  سرودی ئه،یشت گه ده تنهل س   که بی که ره زمانی ئه
ک   خه،ۆڕ ستانی پاشه ره  په هکۆماری ئیسالمی ئران و کۆن و ران، مان بۆ داگیرکه رگ و نه ی مهدروشم

  .یان کرد وهب
ووزان و پ ده  تیشکی رۆژ هه ک به وای یه د ک له کانی ئاسمان یه ستره  ئه  تازه  بنکه وه ڕایه  گه ک که خه 
  . وه توانه ییدا ده  دی ئاسمانی فیروزه له
  رگ چییه  مه زانی که یده و هشتا نه ئه .گرت بیانۆی دایک و باوکی ده رگ سووتاو، هانای بریندار و جه 

 شین و گریانی ئش و  کاتک له .کرد گریا و جار جاریش پیرانی ده و ده ئه . و مردنیش مانای چییه
 وا  ک نییه ره وان منیان گه کوا بابا ؟ ئه ! که ره م گه دایه: تویگ بوو ده ختک ئارام ده ی نه که ماه بوونی بنه نه

  . وه بوه رز ده  به ی گریانی دووباره پرمه ناین بۆالم؟
هشتا  .تڵ براکانی نابینی  گه رگیز دایک و باوکی له رگیزاو هه  ئیتر هه یشت که گه ده  تنه وه هانا هشتا ئه 
  کانیشان له ودا ئالبۆمی ونه ختی ئه ب به له.  وه ایتهبیر ن یشان وه نگو شوه ند ساکیتر ره زانی پاش چه  ان

  . هیاندا تدا چوو که خاوهو رو ژر قوڕ و خۆی ماه
، تی دایک و باوکی بکات انی روومهر لوانی براکانی و دوڤ ی سه یری بزه  بوو سه وره گه  که کاتک  تا 
 م ب، ری خه له ر کاتک دی لوه یاکوو هه .کاتری و مشکیدا تۆماری ب وه کی یادی بیره  نو بیره  لهتا

سی دامرکنی و تینی  می دی بکه  بینینیان خه به . بکات نه شه ی ته ماه لی بنه ی که یان ئاگری تاسه
  .زن ی پ دابه گری تاسهئا
رگ و  مهی ل گه ب وشه ده ش، کی خۆش وگه یه موو وشه  هه نی ساوای کوردستان پش لهمناب  دهبۆ  

 ؟ماورانی و باوانورانی فر بن خون،
  کانی دیکه  هاوسهڵ گه له  یه ماه و بنه رخۆشی ئه  بۆ سه  بنکه  لهڵ ئارز و باوکیدا  گه سیروان له 

پاساری    تیشکی خۆر له تازه .بۆ ما بۆ خواردنی ناشتا وه ونه چو، وستان ک هه یه پاش ماوه. دانیشتن
وت که  ده وه که ڕه نی گهکا رزه  به هما.  
  بوون؟ زۆر هاتووک  خه  رۆهێر ئه :دایکی سیروان 
 شونک کۆ  ک له ۆدا ناب خهم ی ئه م دۆزه له .ترسیدار بوو ند مه ر چه هه ! گیان رێ دایه ئه :سیروان 

دا  ستانی تایلهڕ گۆ  له ئمه   که و کاته ئه .  وچانی بۆ نییه  که ردومانهۆترسی ب ر مه  به ویش له ئه . وه ببته
وانیش   ئه ی بچوک بچوکمان دیی که ند کۆمه  چه،بوون ڵ نه نھا کۆمه  ته ئمه .هشتا تاریک بوو بوون،
کانی  که ڕه ک گه  وه.یکن نز  گۆڕستانی تایله وانیش له  ئه تازه .ریکی ناشتنی کوژراوانیان بوون خه

  کانه ڕه م گه  ئه  که، یان نییه ته رفه م ده دوورترن ئه ی که وانه ئه...یزاوا  و فهاورئاو جه ، پوه رته سه چوارباخ،
  ...ساری خۆیاندا بنژن  نو حه کانیان له ویسته ترسی ناچارن خۆشه ر مه  به وان له ئه .تی یه هه
و  ئه . اد کردوهی ئاز کی بارمته کۆمه ی رژیم،28ری شکه ۆ هزی لهم  ئه که ، وه و ببوهنگۆ ب واتۆ و ده 

 گیرا   بارمته  به وه ن دوژمنه  الیه  له،نژیا دهگان  ری پاده وروبه  ده لهڕدا  می شه که ۆژانی یه ر  له که خه
فۆن و پرس و  له  ته  به وه کانه  بنکه ک له خه ، ک راسته یه  تا چ راده  که واه م هه یجۆری ئه بۆ په .بوون
  .  راستهکوو  به ری نییه  واتۆوه مه  ئه وت به رکه بۆیان ده .کرد  دهکان ارمتهی ب  خزم و ناسیاوه  لهیانجۆ

م  به . بوونژن  پیاو و پیره  پیرهوکو نن وه مه  ته کی به نھا خه ته  ئازاد کراون،  هک  یه بارمته  ه م کۆمه ئه 
  . وه ته  دیلی ماونه گاندا به ی پاده ندیخانه  به کان هشتا له نج و الوه گه
   له زه فه یب قه حاجی مسعودی غمیان و حه ،  دوو جاشی موفتیزاده ن که کان ده  ئازادکراوه  پیره بارمته 

 . وان باس خوازیان کردوه
پانی  هڕ گۆ کدا به  نو خه له ، رانه فسه ی ئه گان بۆ یانه ادهکی پ ره  رگای سه ر کهو خیابانی شاپ راسته 

ۆ ڕ  خواردنی نیوه ی فراوین دا واتهکات ۆ لهم ئه . دراوهڕکانی دوژمن ناوی گۆ زهۆرستانی هڕ و گ شه
  زانرا که نه .وتن کهڕ ران وه فسه ی ئه و یانه هر  به وه گانه  پاده له ، وه هکدار  دوو چه شی به رته ک جیبی ئه یه
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الکان پیان   مه  که،شت هه یلی بهویست کل یانه  یان ده،روونی بوون خۆشی ده  توشی نه کداره م دوو چه ئه
  . ئامز بگرن کانی له شت و حوریه هه  نو به توانن بچنه  و بزانن ده وه نه دابوون تاقی بکه

 نو  ر دووکیان له  چی هه که ، وه تو بوونه که گان دوور نه ۆی پادهڕ سکی پاشه ر ته  چاوی به  له نده وه ئه 
  .کردن شتیش هیچ کارکی بۆ نه هه ان و کلیلی بهخ برژ  ئاگری دوزه دا به که جیبه

. بوو کی قوسیان نه  چه رگه ک و پشمه خه .ۆ سوتنرام  ئهشاردا ئاسمانی  میش له فته ی هههلیکوپتر 
  بۆیه .وت که ست ده م ده سته  ئه  بهانشی هلل گو  که، نو شاردا بوو له50شاشی کالیبر  ند ره نھا چه ته

  . کردو بوو کانیان شپرزه شاشه  ره  به ی شاریانان دانیشتوکان هلیکوپتره
  وه یه  برینداره و القه یان به ر به ی به تا کازیوه  هه وه هو  شه  نیوه له .پاراستو بوو  القی نه سیروان دووباره 
 ئش و   بهستی رم بوو و هه شی گه  له و کاته ئه .ردووی البردوبوو ۆڵ دار و پهوی ک  مای کا سواره له

  .یزریکاند  ژاندا ده ند کاتژمرک برینی کوتراوی له پاش چه .کرد ده ژان نه
 .بوو  مادا نه رمانی ئارام کردنی ئشی له ده .رمان خواردن بزار بوو  ده  له ویش مرۆڤک بوو که ئه 

  .ت بکش و ئش وژانه ناچار بوو ئه
   له تووکی کهڕ هند پ  چه  که ڤام داوه  هه نم به من به تیت ئه رمه یا سیروان به :تیوستا و گ  ههپ ئارز له 

پاش (دا  ژهڕۆ  کاتی نیوه له .وم که  پاش نه م که له  په  به بۆیه . وه مه ۆ پ بدهڕ ۆ نیوهم ئه ، المه
  . تا کوو بۆت بنم ویستهر شتکت پ گه . بۆ الت وه دمه)رۆ نیوه

  .ت خۆت ب  و ئاگات له  بگنه وه ن منه  الیه ت له ماه وی بنهس .تسپاس هیچم ناو :سیروان 
 .کی خۆیان ڕه و گه هر یشت بهۆ ر له  په ئارز به 
  وت که رکه ی بۆ ده وه ئه .  پاخش و خاونه دیی که .یری کرد  و سه وه ی کرده که سیروان بانداژی برینه 
  دۆزی برینداری خۆی  له. وه ه پچای  باندی تازه د و بهرۆی ش که برینه .کات  ژان ده  بۆیه س کوتراوه به
وا بوو  پ . وه ته  بستراوه وه یه که  هۆی برینه و به دا ئه ستیاره  هه م کاته له   که  یهتوڕ . بوو ز و توڕه هڕ وه
 سرمیچی  چاوانی بیه .شا راکش که ر مافوری نو ژرخانه سه   له وه  پشته به .  مرۆڤکی ب سووده که

 داهاتوکی ون و  ترسی له مه . وه کرده کانیدا گژ و وڕ بیری ده ونه  نو ئاروو و خه و له ، که وینیه ژرزه
ی شار زیندو   ب وچانه ردومانهۆم ب  هاتو پاش ئه که م؟ من چیبکه :تگوی بۆ خۆی ده . بوونا دیار
 . بۆمن  شانازیه  که، بدم باتی خۆم درژه  خه ار بهی ش وه ره  ده  له.جبھم ب رۆژک شار به  ده، وه مامه

ی  هروونمدا ریش  دڵ و ده وینی له  ئه  نده وه  ئهتو خۆشیمده .رم ناتوانم لگه م؟ ئاخۆ میترا چی لبکه
جا چۆن  . وه  هیچ کولوجک جیا نابته  به  ، کهپکاوه شم هه کانی له ندامه موو ئه  هه  چنگی له و  داکوتاوه

  بھم؟یج کارم به هد
ر دوو  هه .م من دوو  به .یه ویستی هه ک خۆشه ک یه خه رێ چی؟ ده کما بته  ته یتوانی له ر نه گه ئه 

   پشدا و میتراش که شتمانم لهین .ستم ره یان په  ژیان و بیر و بوام دهوکو کانم وه ویسته خۆشه
 .وا بۆ ژیانی من وان  هه ئاو ووکو ، وه یه م نیشتمانه ی ئه رده روه په
و   که فۆنه له  ته یانده خرا خۆی گه . رزگار کرد وه  بیر کردنه ی نو گژاو فۆن سیروانی له له تهی  زره 
  . می داوهو
 . وه روونی بوژانه ده ، و داوینداری یلی ئه  دی که  بهسکینی ونی میترا ته مه و خه ،خش نگی ئارام به ده 
ی  ئه تاو، ی کچی هه فۆنت کرد ئه له  ته ند خۆش بوو که چه :تیوکشا و ئارام  ۆزی ههس بهکی  یه ناسه هه

ی  نگت تاسه ده .رخۆردان بات و به ی تیشكی خه ئه. وین و دۆڤانی ی ئه ی دیارده ئه. یان ربه کزنگی به
می   هگ به .تنڕ فهئا شبینی ژیان ده گه .ژین کرد روونمی ڤه زی دیلی بن ژرخانی ده هڕ وین و وه ئه

ویست دان  مه ده .وین ببووم ی زریای ئه  ژینتدا تاراوه  لهچاوانی پسكی  دارستانی آه نو   له وه ته تاسه
  . باشتر زانی ێ بوونم بهڕ م چاوه به .م فۆنت بۆ بکه له  تهرگدا بنم و  جه به
  .کا ژ دهڕنم ساروو  زامی ده،رخا بیستم ئارامی و ئه نگت ده  ده نده رچه هه 
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 :تیو .کی ون ی ژیانی نادیاری داهاتویه سکا له بوو  پ  که،ی خۆی که یهرژی  هه نگه  ده  به میترا به 
  . ئاستی مندا ت له  دۆڤانییه  له پ سته موو هه و هه سیروان بۆ ئهسپاس 

  ند به رچه هه .ربم پدهی خۆمی وینی راس کداری ئه مه  ئه  که،تیاستم بۆ ن ههی جوان و پ من وشه 
ل کانمی   سییه میشه هه .  و ژینه وینه بای ئه نگی تۆیش بۆ من شنه ده . م پیشان داوه وه  ئه وه کرده

کو  وه ، وتو منیش تۆم خۆشده .شبینی رۆژانی داهاتوم  بگرم بۆ ژیانی گه هز  که وه  بۆ ئه،م که دهپ
ی  رده تاو په ی خۆره  ونه تۆیش به .موو گیانداران  بۆ هه خشه ن به ژیا تاوک که هه .ستم ره تپه تاو ده هه
دونی  . وه ازنیتهڕ  مای هیوام دهیژیان ت، تیشکی رووناکی و تین و به  وه سیته وی ب هیوایم ده شه
 .وان ی ئه ره هوچ  شه وینی من و تۆ ببوو به چیرۆکی ئه .ر باس باسی تۆ بوو  هه و مای ئمه شه
م  که  کچی ماه  میترا تاقانه ره وه :ت  باوکم ده پ له ، وه  نو ئارووی بیرکردنه ومه که  ده کاتک کهر هه
  ؟تنیناس ی سیروان دنی و پمان ده هک . ژینت  له  دخۆش به،وینت  ئه  له بۆم بژه م، که ژاره  هه وینداره ئه
   ؟ بینی پم بژه  خۆت راده توانی و له ی ده که .وێ بتبین یه رێ بابم ده  ئه

  ی که وه ر ئه  به  من له هنگ ره .ین  بکه م دیداره  ئهتر رۆژک ب ب هه ده .بم  دهڵزۆر خۆشحا: سیروان 
م  مکاریه م که من بۆ ئه .بند بوو ر دووکمان زیانومه  بۆ هه یه  وانه له .تمکاریم کردو ب که ووم،م که

  وان باشتر بوو که  بۆ ئه زانم که ده .تیش که رزه  به ماه  بنه ها له ر وه ههو  م، که داوای لبوردنت لده
  . م بکردبایه و کاره زووتر ئه

 بیر  وه  له ئسته. م  کار ببایه ست به شیا من زووتر ده ئه .مش  هاوبهدا  مکاریه م که منیش له : میترا
  و بچینه تره  بزاڤی وردبینانه  بۆ داهاتو به باشتره . وه تهڕ  ناگه یشت تازهۆ روی رابوردو وه ئه ، وه ینه که نه

شوه بینه ژیمان نه  په تا دووباره ،پ . 
  وه با القم بک باشتر ببته . وه تهڕ ستمان چوو ئتر ناگه  ده  له کهی  وه ی ئه که راست ده :سیروان 
  .پ  به ر دم بۆ ماتان نه  سه  بهوسا ئه
 . وه مه  خرا بچم بیکهتب ده . موان ب یه وانه له .دات مان لده که روازه نگی ده زه !یانسیروان گ: میترا 

ندیت  هیو دوایی په .گرم  ئامزت ده م و له که ماچکت ده !وێ خۆشتم ده .ب بچم م ده که داوای لبوردن ده
سته که  ده وهپالی تۆ خۆش م ئ .  
 ! الی تۆ خۆش،ری ژینم الی تۆ خۆش بووژنه :سیروان 
ش   باوه کتریان له کرد و یه ویس . یری کرد میمی الونه سه . وه دهی کر روازه یشت و دهۆمیترا خرا ر 

  .گرت
 زۆر نزیک  وه وان پکه ئه . تره وره  میترا گه  لهنکمن پنج سا  ته به . کی میترایه دای الوین خۆشکی تریفه 

 .کتر ببینن یان توانی بوو یه  تاکوو ئستا نه وه که ڕه ند رۆژ پش شه  چه هل .یشتن گه کتر تده  یه بوون له
  ؟  هاتی بۆ ئره م ئاگربارانه  چۆن به،ی میمی گیان ده :میترا 
   به ش که یه م ماوه ئه .شکا  ده م لتان نه فۆنیش تاسه له  ته به .تانم کردو بوو  تاسه  فره کوره :الون 
بۆ چی راوستاوی  :تو خۆمم  به .ز ببووم هڕ و وه واو ماندو تر تهیئ ،موین لی ژرزه دی وه نگه  جهستی ده
کاتک  .  ئاکارکی ب مانایهتترسی رگ ده  مه ر له گه ئه .تواو ناب  ته م زووانه  به ڕه م شه  خۆ ئه .نیشکه که

  وه ئه .تمر کجاریش ده ه و یتب  دایک ده کجار له  مرۆڤ یه واته .تر کوێ بیت د  هه  لهتت ب نۆره
م  له .رگ ماچ بکات ستی مه  ده  که یه وه کوو ئه ر جارک مرۆڤ بترس وه هه . سروشتدا  له وتی ژیانه ره

. تو  من نامه  ژیانه مه ر ئه گه ئه .ین رگ ماچ بکه ستی مه  ب وچان ده و و رۆژ به  شه ب به دا ده بارودۆخه
  وه له  جگه . ک نییه تا چوارباخ رگایه  هه پۆه رته  سه کی ئمه ڕه گه . شتره زۆر خۆ که کجار مردنه چۆن یه

وان بایخی   نایت و ژیانی مرۆڤ بۆ ئهدا منای ساوا یی به زه کات و به  دهۆچ کی شار قه  رژیم خه که
  .نڕ  گه وانه ستا لهئ . پۆشکی نییه

   کوێ؟ یشته ت گه که وینداریه  ئه
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  .تب  گتر ده وتر و به  رۆژ پته یان رۆژ بهمیمی گ :میترا 
  ؟ ستم باوکته به مه زانن، ک مای خۆتان ده یه تا چ راده :الون 
ختی  ب به .باشی ئاگادارن  تا ئستا به وه وینداری من و سیروانه تای ئه ره  سه باوکم و براکانم له :میترا 

ن   الیه گنا له ئه .ماندا  رگه ستک له ربه به  به   بووه  که ،ۆی تارانهڕ ی رژیمی پاشه پاوه داسه  ڕه م شه من ئه
  .  هیچ گیر و گرفتکم نییه وه ماباتی خۆمه

یدا بسازین و   گه  لهب ین ده چیبکه . کی تکداوه  ژیانی ئاسای خه ره  ماورانکه ڕه م شه ئه ! وایه : الوین
  . کیترمان نییه یه رگاچاره بسووتین،

  . وه انهڕ خۆشی مای هاوسکیان گه هر  بۆ سه چوو بوون و باوکی میترا کهدایک  
  .کتریان رامووسی تی یه  گرت و روومهی ئامز له  الونی دی، که  تریفه 

  ریک بووم که  خه م رۆژانه ند جار له چه تان کار ناکات؟ که فۆنه له  بۆ ته گیانری الون ئه :  تریفه
  .م ب سوود بوو به م، بکه وهندیتان پ یوه په
 .  پچراوه وه دومانهۆ هۆی ب  به ی ئمه نهو کۆ فۆنی ئه له  هی ته ت کهب چوار رۆژ ده ! تریفه نا داده :الون 

ن ما ڕکه و گه ئه . نهڕی گونجی ماو ئاوی خ گیانیان بهک  خه . یشمان ل پچراوه  و ئاوی لوله ئستا وزه
  . یه ری شاریان هه روبه و هئاوی چیاکانی د وانی کانی نی ئاوی رهی ما ه زۆرب  که ی باشه وه ئه
  ؟کات راستی الوانی برامان چیده : تریفه 

 باری بیری  هشتا له .کات بات ده رکدا خه نگه  سه ررۆژک له  هه وه یه که که  خۆی و چه الوان به : الون
  .کات یاندا ئاریکاریش ده  گه لهم   به. وه ته هبو  ساق نهداو شاری ن م هزانه ک هیچکام له  ته  له وه رامیاریه

  چاوی له . بن بای نا بژارد و له توکی ههڕ هرگی پ ی مای خۆیان س به که تووکخانهڕ ه نو پ ئارز له 
کانی  کهتووڕ هتا پ  گۆرانی دۆستی ببین،  که  کاتژمرکی ماوه که دیی هشتا چاره ی کرد، که کاتژمره
 ، و یاری بکات مک کایه نی خۆشکی کهکا هڵ منا گه  له ت زانی که رفه  ده ی به  کورته م ماوه ئه . وه پبداته

پاشان  .ربکات  ده و زارۆکانه ی ئه سته  جه م و ترسی تۆبارانی شار له  خه مکی کورتیش بووه تا بۆ ده
  . کانی گۆرانی داوه تووکهڕ هیشت و پۆئارز ر

یشتن بۆ ۆوتندا ر م ئاخه  ده به .  ال بوو بۆی هناوه تووکی ئارزی لهڕ هدوو پ  ها گۆرانیش که روه هه 
وک ند ب رگرتنی چه پاش وه . وه مایهکی  ڕه ێ و دۆستانی هاوگهڕڵ هاو  گه ک له یه وێ ماوه ز لهئار . بنکه
فۆن  له  ته ره ئارز وه :تیو بانگی لکرد و  ژوورێ شیرین وه چو که . مای خۆیان وه ڕایه  گه، وانامه هو ه
  !س  تۆ کاری هه به

  ؟ که : ئارز
  ناسیت؟ نگی ده  بزانم ده نگی بگره  ده  گوێ له ره وه :شیرین 
کی  پش چاوانی شیرین و دای نگی چنووری بیست له کاتک ده .رگرت  شیرین وه ی له که ئارز گوشیه 

  م له به.  ی دیداری کردوه و زۆر تاسهوێ   خۆشیده یان که نووری راگه چ مز به  ره به .اڕ گه سوور هه
و زۆرتر گوێ  کرد،  ده ی قسه  وه  پارزه  به گویان لیه  که وینیه  ژرزه ی له ماه موو بنه ی هه وه ر ئه به

  .تگر راده
  ببینین؟کتر   یه ک دارژم که یه رنامه چۆن به ! وان گۆیان لته زانم ئه ده :رچنوو 
 کاتژمرکی   نیوه یان که هنی چنووری تگه  نه به .وێ  بچم بۆ ئه  که  سیروان داوه نم به من به ئه :ئارز 

  .یان دانا که فۆنه له ته. ی خۆتان بیبین  بنکه تر له
 خۆی  له په  وا به.  پش ی چوارباخی گرته  رگای بنکهخرا مای خۆیان مائاوایی کرد و ئازا و  ئارز له 
  .وێ  ئه هاتو بووه  هشتا چنوور نه  چوارباخ که یانده گه
و و پاش س . دیواری مای چنوور ار به برا بوون و هاوس دیو  که،ناسی  ژینۆ و ژیاری ده  بنکه له 

  .کرد فنی دهێ یاری دڕ وان دانیشت و چاوه  کۆڕی ئه  له،خۆش دۆشکردن
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یڤی خۆی  دیت په ئارزی  که ر قای باسکردن بوون، یانی خۆی سهڕوێ الی هاو ویش له  ئه ۆ کهچن 
  .ب من بچم بۆ الی ده . وێ دانیشتوه کاک ئارزی خزمم له !تیتان  یارمه به :تویانی ڕ هاو پچراند و به

  .تر بن رهو  گه  ئمه ا لهند مه  ته با له ، و کۆڕه ش دین بۆ نو ئه  ئمه زۆر باشه :تیانویوانیش  ژیوان و سه 
  .رچاوان  خۆش هاتی سه مهی ئ کاک ئارز بۆ بنکه :تیوئارز کرد و   لهوی چنۆ س 
ویان  زۆر س وه ن منه  الیه له  باشن؟موویان ت هه که ماه بنه .رچاوان چنۆ گیان وت سهس :ئارز 

  . وه ڕایته  کاتک گه ینه بگه
  . ویان بکهۆت سوسا خ  ما ئه وه چینه  ده وه پکه بۆ؟ :چنۆ 

 . بچم بۆ الی  ئواره  که  سیروان داوه نم به م به ، به زۆرم پخۆشه:  ئارز
 دانیشتو  وه رگای بنکه ری ده رانبه  به  له ئارز که .  نو بنکه وی ژیانی ئارز هاته تاوی شه دا هه م کاته له 

ی شادی  ی دیت بزهڤینی خۆ  ڤییان و ئه که .هشت ده ج نه ی به رگا ش دهیکت چاو سا  و به،بوو
 چنوور بۆ ینگاوک ر هه  هه به .ژین بوو یڤین و هیوای ڤه چرۆی هه . وه هنی رازاندیرم تی شه روومه
مردی  ی پیره م هونراوه  ئه وه  هۆره نی مشک به فژه ده .ند ژه ی ژی ده موره  ژیوانی دی ته،ینا  ده وه پشه
چنوور بۆ زوفت  . دڵ وته ودای دیتنی تۆیان که سه ڵ گوڵ،  گه  و چنوور له وشه نه  وه  گیانه''چری ده

  ''. چ خای الی لوه  ملکه وشه نه وه ، شوه لوول و په
سی کوو کارمامز  وهنگاوی شل بوو و  هه  دی، نج و الوه  گه ه و کۆمه ئه نو   ئارزی له چنوور که 

ند  چه . وه ردهۆک بوون خوار کریکی خوندنی ب  خه ک که یه اچهند کن چهو الی  هر  رگای بهپ له . وه کرده
  . یه  ئره  کاک ئارزیش له  بۆ ئره ره وه! چنوور : چنۆ بانگی لکرد تایشت ۆنگاوک ر هه
ئتر  ی ژمارد،  چاو پنج کچی دیکه  بهی کرد که یری کۆڕه  سه که . وه ڕایه وان گه و الی ئه هر چنوور به 
ستان و  ری هه به  موویان له هه .وی کرد س ه و کۆمه  نو ئه یشته  گه که .کرد ده نیایی نه  ته ستی به هه

زی  به .توخۆش ئامایان پمه بۆ نه.  نامۆیت که ره م گه ر تۆ له گه مه: تو ئاری ئ؟ هاتی بۆ ما  
ک  ه ی  هاتوه ی تازه وانامه ر هه  ویستم گه وه م رگه  ده به .م بوو  بووم و کاتیشم زۆر که له  په به:  ئارز
  . دانیشم وه  الیانه مک له  که وه وانه  رزی ئه  به،م دی نهڤا م هه  ئه که .رم  به دانه

  . ما وه رمه  به ی تازه وانامه  هه  هاتم که وه منیش بۆ ئه : چنوور
توانم بچم بۆ   ده یه کک کاتم هه  چاره  مادایه ت لهر باوک گه ئه :تیوی کرد و گ که یری کاتژمره ز سهئار 

  ؟ نی وا باش نییه دیده
  .ی  بکه و کاره ر ئه گه  ئهت،ب  خۆشحاڵ ده زۆر بابم:چنوور 
  . جھشت وانیان به  کرد و ئه که  کۆڕه ئارز و چنوور ماڵ ئاواییان له 
   بۆ ماڵ؟ وه چنۆ تۆیش دینه :ئارز 
 س، م ههندک کار انمدا ههڕڵ هاور  گه من له ئه!  سپاس!  نا :تیوزانی  وانی ده ری ئهویندا  ئه  به چنۆ که 

   .وه دوایی دمه
رخۆ   سه سپایی و له  ئه به .جھشت یان به ک چنووردا بنکه  ته کشا و له کی ئارامی هه یه ناسه ئارز هه 
ی  سرنجی چاوان و بزه به .دوان ڤینی خۆیان ده ی ئه ناو و تاسه ردی هه  ده له .وتن ێ کهڕ و ماڵ وه هر به

رگی ئارز و چنووری  ز و موچرکی دووری جه ته .بی رده ویستی خۆیان ده ستی خۆشه  هه،لوان
ک جیایان   یه وانت لهت س نه ش بگرن تا کاتی مردن که  باوه کترین له ویست یه یانه ده .کرد رزیاژن ده ده

ی مای  که سته به بن نهی نو کۆ روازه ر ده  به له . وه کتر ببووژنه ونی یهرو تینی ده بهتا .  وه بکاته
 ماچکی نو لوان خرا   ئامز گرت و به کیان له دیت یه یده ی هیچ ماک نه ره نجه  چاوی په  که،چنووردا

  . وه  بوونهک  یه له
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 .و الی سیروان ماڵ ئاوایی لیان کرد هر وسا به ندک دانیشت و ئه هه .وی کرد ژوورێ س ئارز چووه 
   به روازه  چنوور تا پشتی ده میشه کوو هه وه .م ب سوود بوو  به وه  وێ بمنته ویستیان لهند  ر چه هه

  . وه وایه همی دووری ر  و خه وه  دوو ماچ بووژایه به .ی کرد وانه رامووسان ره
  .چوو بوو رنه ر ده  سه رخۆشی ماچی چنووری له  و سهست هشتا مه . الی سیروانی ژوور ئارز هاته 
ی  کا رووگه نه ''دان ر پشکه سه ی به به  باز ده''ی پیران  وته شی؟ به ا شاد و گه ئارز و چییه :سیروان 

  وینت دیب؟ ی ئه ربازگه
  .نم دییی د رووگه.  وه دا ژیامه  ژوانگه له .وینم ی ئه ستی وارگه مه : ئارز
  . ژین  له  دووره  که وین داری چاچییه ژیانی ب ئه .ژین کرد ۆیش خۆتت ڤهم  ئه  کرد کهچاکت :ان سیرو

وینم  ین با زامی ئه که نه ئیتر باسی  تکایه.  وه م بووژامه به ند ژوانکی کورت بوو، رچه هه :ئارز 
  .ڕێ په ر نه  سه م له که ستییه  تاکوو مه وه تهیکو نه
  ؟ وه ر ماندو نیت تا بیخونمه گه ئه . م پیه  تازهی وانامه هه 

 !رمۆ فه !نا  : سیروان
ک   یه شی به رته وانکی ئه ککدا کاره ش و چاره  کاتی شه ۆ لهم ئه "  ه ی کۆمه٢٩ی  ی ژماره وانامه هه 

ێ ڕ ران وه سهف ی ئه و یانه هر  به وه گانه  پاده ک ئامبوالنسک له  ته ماشینکی ریو له و ر ربه فه ک نه یه تانگ،
  کهریو ه ئاکامدا ماشین ڕکی قورس له  شهپاش .ک  و خه رگه مارۆی پشمه  گه ونه که دا ده  رگه له .وتن که

  که م تانگه به .ک خهستی   ده وته که ک ده  چه  بوو له پ ش که که سووتن و ئامبوالنسه  ده که ره ربه فه و نه
الکی کوژراوی  که١٣)داری شاره(وانی  پش شاره  له دا که ڕه م شه له .ران فسه ی ئه نه نوی یا چته ده

  .منت جده کانی رژیم به هزه
 .ریفاوا کانی شه  سازمانیه کی ماه ڕه  گه   له اوه دنیان ی تۆپ و هاوه هللگو٢٧٠ی  نزیکه وه گانه  پاده ۆ لهم ئه 
ن  ده . وه کرته ڵ ده  پوچه وه ینییه های حوسه هید ته ی شه ن بنکه  الیه  و له وه قته ی ناته  دوو گولله که

  . وهوتو ێ کهڕ و کوردستان وه هر  به وه دانه مه  هه شی له رته وانکی ئه کاره
سی  که١٢کوژرێ و کانی رژیم ده  هزه س له که٢٣ران فسه ی ئه ر یانه کان بۆ سه هرگ  هرشی پشمه له 

ستی تۆپباران  خه  به وه گانه ن پاده  الیه له ،سراوا خه و کانی تازاوا که ڕه ۆ گهم ئه .نب  دهش بریندار دیکه
  . بوون مانه ر ئه هه" .کرێ ده
 .تمت خۆش ب سپاس ده:سیروان 
ی  ر لۆتکه  سه هتاویش ل ی ههڕ په رده تیشکی زه . پۆشی دها شاری د ره  به ره ر به ری چیای ئاوییه سبه 

رگی  ۆیش بهم ی ساوی ئه ئاسمانی فیروزه . وه ڕینه  هدی هدی په وه تی شاره رۆژههچیاکانی 
 نو داونی شانۆی  هاتنه  ده وه ما و جریوه  سه کان به ساره ڵ ههوڵ پوپ .ر کرد  به یی دزی له سورمه

پانی  هڕ نو گۆ  له که .ڕ ی راکتی شه وگرد و سوور ی زه هللی گو ریشهک و  ته کان له ره ربه  بۆ به،و شه
  .کرد مبازیان ده ئاسمانی شاردا ره

نگی  ده .و ی شه  جریوهیری ئاسمانی پ بۆ سه ر،  ده  سیاچای ژرخان بته ک ب ئاخۆ بورێ له 
نی ب تهدوچان نه ردومان بهۆز ا ده بژیانی پ . وه یهبنی منا  لهبزو و کپ کردو بوو نی ک . 
ی  وه ڵ هاتنه  گه  لوانی وشک و تینو له به تکی ماندو و تۆزاوی،  روومه ان بهک جار ئارام وه 
  اسمان به ماڵ و ئ وه  پکه  که رجی کردوه دا مه ستره ڵ ئه  گه  له که یه ماوه . ما وه کان هاته ستره ئه

 ب پشوودان، ڕدا به  شهکانی ره نگه  نو سه کاتژمر له١٦ تا ١٥  اتهو . وه نهڕ جبھن و هاوکات بگه
  .داوین و ئاسمان ردومانی زهۆرزیاژنی ب  ژر ده ژمن گرتن و له هرشی دو پش به .پاراستن و راوستان

ی  یشکی رژنه پ ری ئارامدا به نگه  سه ند له رچه هه .ند جار هرشی دوژمنیان تشکاند ۆش چهم ئه 
 . سووکی بریندار بوون نیش بهوا رام و بای کارهشانی ئا .شاشی هلیکوپتر دوو برینداریان بوو ره
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 ،کی شار بوو  پاراستنی خه که ،ی خۆیان رکی رۆژانه  ئه وانیش به رمان کران و ئه وێ ده ر له م هه به
  .دا دهیان  درژه
هنا   نهووی خۆیداڕ کرد و به  مادا باسی نه له .بووب   مانۆیی ئارام ژانی برینیشی ل زده  له ۆ جگهم  ئه
 .تت زوون ب که  با برینه وه سیه ک دوو رۆژک بحه ن یه  مادا پ نه  له وه بۆ ئه .  برینداره که
کی شار خوویان پگرتو  گشتی خه  و به وه کدا ئاسایی ببته  نو خه ریک بوو له نگ خه ژیانی رۆژانی جه 

تاودا  ڵ کزنگی هه  گه ک له یانییه موو به  چۆن هه که .ک کرکارکی لھاتو بوو  ئارام وهوکو کک وه یه .بوو
  . ما وه تهڕ گه ی خۆردا دهڕ په رده ک زه  ته ر و ئواران لهچ بۆ کا ده
ی و  که  نیشتمانه زانی که  فرمانی ده رک به کوو ئه وه ترسی کوژران، تی و مه که ڕای شه ره ئارام سه 

  .ۆی رژیم بپارزێڕ ی سپای پاشه  و دڕندانهرشی هۆڤ ئاستی ه ی له که کی شاره خه
ر  گهۆداهاتویان مس چۆن نه  بزار بوون،  ژیانه شنه م چه  شوازی ئه  له کیش زۆر بوون که ند خه رچه  هه

 و  ئاواره. وزابوون  خونا گه ویستیان له هو خۆش  کرا بوو،ل مایان کاو ی که وانه یان ئه .ژیانیان بوو نه
 .بوونبباژری خۆیان ی نو  تاراوه

  لهتوانی  یده ی دوڤان نه داپیره . وزه نه وه  له باوشک و چاوانی پ  له زاری پ  به وه و هاته دیسان شه 
  .و  خه وینداری بینکاته  و ئهریڤانی چیرۆکی ب تاکوو به ن، منا وه وری خۆی کۆ کاته ده
 .کرد ست پده  ههیان ئسک و پست ش و ژانیشی بهژیان و ئ ڕدا ده ی شه ی ژینگه رگه  جه ن لهمندا 

ی یاقوتی خون  دۆپه .بیست و و رۆژ ده  شه ییان به اراوهماورانی و ت کۆشت و ب، چۆ، ی قهل گه وشه
ی ک  ئاخۆ نۆره .دیی چی دایکیاندا ده ی ملوانکی ملی که  ونه  کوژراوانیان له و کریستالی فرمسکی رۆه

   ؟ترگ بگر ری مه مه ۆپی چهرچ  سه ب که
ویست ب  یه  ترس و چاوانی زیت و مات ده  لهروونی پ  ده به .وتو بوو وگاڵ که گ  لهی ساوا کۆرپه 
   بۆ ئمه  ئیسالمه دیاری مه ئایا ئه .دات رگی من ده رمانی مه  کۆماری ئیسالمی فهوا ؟  تاوانی من چییه هدای
  ن؟منا

 .ریک بوو بیانخنکن می خواردوبوو و خه رویاندا په  گه  له ناسه هه تیسماو، او قه چ سرین له  دایکانی ئه
! ی شیرینم رۆه: توگیان ده ئارامی  به زگار کرد، ش ره مجاره ک بوو خۆیان ئه رییه سه رمه ر چه  هه به

 مانگی  ر له هه .س  و به  کاریان بووهیر که درژایی مژووی داگیر به . یه  دڕنده  هۆڤه دوژمنی ئمه
ست   ده ، وه ستترازه  ده به  کهیان   منای کۆرپه،رمانی ئیمام  فه تان به  و قه نهڕکانی قا  گونده دا لهرابردو
 گریا،  کاتکدا ده له .یان که  سووتاوه  نو ئاگری ماه یدا هاوشتیانه که  نو بشکه سترا بوو له وپ به

  .وز  خه  زیندو زیندو برژا و بوو بهنجی باوکیدا  گی ئاگری ره نو ران له وه ده فرمسکی هه
الکۆ و  نگیز و هه چهمان رووی  ئه .نی کوردستان بۆ منا ی ئرانه  پیره  ئیمامهی ورۆزانه  بوو نه وانه ئه 
  . ژانی مژوویان سپی کردوهموو خون هه
ر پرچی سپی  م و خۆی سه  بارانی سروشتیش خه رمه نه .ک  شاریان ده زامداریشی ه ل هللبارانی گو 

  کرد به  خۆی ده وه ماه  شهم بای ده شی سووتاو به بۆنی بۆسۆی له .مرکاند ی شاری داده  پیره دایه
  به ور، ی هه  و گرمه برووسکه وره ی هه شریخه .بوون ڵ ده دا تکه بارووتی دووکهو   بۆنڵ گه له ،نداما
نگی  ئاهه ربانان، ی بارانی سه ی پلووسک و خرمه هڕوخ .ودا زاڵ ببوون نی شهنگی تۆپبارا ر ده سه
   .ند ژه ویان ده خه
  
  
  

 ١٠شی به                                   
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  . دی پارزگاری ئاگره  ئیزه،ئاگر ی کوردی رۆژی ئاتر،٢٦٨٠نیی گو ٩ی)ۆژرهرام وه( مه سشه
                             ١٩٨٠ی ئاپریلی٢٩

_____________________________________________ 
  ربانان، سیروان و ئارزی له بارانی سه ی همری پلووسک و خ هوڕخ ، ڕای ئاسمانی ساوی ئواره ره سه   
  .ستاند و هه خه

  .کانی نو شار رووخاوه  هۆی دامرکاندنی خۆڵ و تۆزی ماه بته  ده م بارانه  ئه باشه :ئارز 
سروشت بۆ  . ویسته و پ  راسته  بۆ ژینگه وه ڕته هگ ده  چوونت کهۆ ب شک له به !وایه :دایکی سیروان 

رزی  م وه مساڵ له ند ئه ر چه هه .وێ بارانی ده م هنانی بژیو، رهه کردن و به شه گه ی، وه زیندو مانه
   ئستا له  که رانه  تکۆشهئازا و  و رۆه ر ئه  سه هو تهڕ گه  ده ی که که شه و به ئه .یم بار بارانی که ،دا بارانه

 ی باراندا هه  ژر ره رگیان له جلوبه  هرشی دوژمن، کانیاندا دژ به ره رنگه نوی قور و چپاوی سه
 ر  به ب له  ده وه شه کی دیکه  الیه له .چوقن ده رزن و هه له ی با ده ر قامچی کزه  به لهها  روه هه  .خووساوه
 .نشڕگدا راک  نو ئاو و هه دوژمن لهی  ک و تۆپخانه ئاگری چه

ریڤانی  ر به گه ئه . خونی تۆ  به وه تینو که ، رگای لت گرتووه قی ده رکی هۆڤ چه به کو گیانله دوژمن وه 
ختک  و بهنیا شانس  ته .یژڕ تخوا و خونت ده ر ده  هه . نییهکی و جیاوازییه  بۆ ئه،ی  یان کۆبده،ی که نه
ر  گه ئه .رباز بیت توانی ده کوژرایت ده ر نه گه ئه. ی ریڤانی بکه ڕ و به یدا شه  گه  له ت، وه  بۆ ماننهته  هه که

) باد له(وگ  نه هب'’اننیی پشی  وته به .رژنت نت دهرخۆ خو  سه  له ،رز بیت په  یان دووره،ی کۆبده
ماڵ و . ترسی مه  هن خه  گیانی خۆیان ده م دڕندانه  ترسی ئه ک له ه خ  که  نییه وه  ئه''ت ب رت ده سه

 . و هۆڤانه ی ئه پۆکه ست و چه  ژر ده ونه که  نه وه بۆ ئه .چ منایان تدا ده
وان یاسا و  ئه . خکی نییه  هیچ بایه وه وانه ن ئه  الیه گیانی مرۆڤ له ! گیان  دایه راستی وایه به :ئارز 

 خون  ،وه شیه رته ی هۆڤی پاسدار و ئه وه  ره الکان به مه . رزاندووه  ئراندا دامه یان له گهن هجی رسا
 . بۆیان کارکی ئاسایی و یاسایی  به ک بووه رژتنی خه

ژاندنی   و هه نرکه .هات ر بانان ده ی بارانی سه ی پلووسک و خرمه هوڕهشتا خ پاش خواردنی ناشتا، 
 و  موو گرمه و هه ئه .ی شاری ئاخنی بوو  ژینگه، برووسکه وره ی هه نگی شریخه  ده ڵ به تۆپباران تکه

تی   تایبه نی به گشتی و مندا کی به روونی خه هست و د هه . وه زرنگایه ی شاردا ده  گوچه  له، نگه ده
 .کرد بریندار و ب هیوا ده

   واته رانه دیته مای بای مه ی شه شنه .نیشتۆر هو کزی د هر کان هدی و ئارام به ی پلووسکه هوڕنگی خ ده 
کانیشی  نا و سپیه شی راو ده وری ره  هه، هزی قامچی به .کرد واڵ ده واڵ گه کانی گه وره ریای ناڤین هه ده
  .رازاند ته کی ده  یه  و له وه کرده  شی ده،  پیره ستی دایه کو خوری ده وه
ر شاردا   سه می به کانی زوخاوی خه ین دۆپهاو تاکوو د،کرد  خۆی دهی قاژه له په بارانیش دواین  رمه نه 
و دیودا و   کرد به هو تی شاره  چیاکانی رۆژهه کانی له ک تاکه شپرز و تا وره ماڵ هه شه .رن وه هه
 .رووس خ و گهالی و له هر به
 . تیشکی خۆری ماچکرد، گیانیشو موو له  هه ی شار به داپیره تاو،  هاتنی رۆژ و تینی تیشکی خۆره به 

  کانی به  بریندار و باوه نجه  پهکی نوو به نگی کردو بوو، یی ره نه  خهنی الوان خو  به ی که که  سووره قژه
می خۆیدا شینی   ژان و خه له .دایر سینگی بریندار و دی باوان شویاگیدا دا  سه  به،رێ سه رمه زار چه هه
ی  وانه  بۆ ئه، دی وته رووناکی که .ی سته  نو جه وته ک که یه وه تاو بووژانه  هه تین و تیشکی به .گرا ده
ی قوڕ و شپاوی بارانی  ر چۆڕه  به نا له رپه ندا هشتا ب سهکانیا  روخاوه  نو ماه ان یان له ب م که
رما و   سه خۆیان له یاندا، که خاوه رو ردوه  ژر دار و په مکی تر له ند ده م چه  نیکهکو ال به .ژیان ودا ده شه

 .وان بپارزن ی شه سۆه
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نیدا  مه سای ته84ی  ماوه له . ئازموون بوو  پیاوکی به که کانی کا شرکۆ،  بیری وته وته سیروان که 
می جیھانیدا زمانی ئینگلیزی و رووسی فر ببوو و  که نگی یه  جه له .شیبوو ڕ وماورانی چه یان شه ده
ن  وێ خاوه  له، ردنی سنه هۆی داگیر ک کان به  ئینگلیسیه دا که مه رده و سه له .کرد انی دهرگ هری وکا
  .ت بوون سته ده
 . اوهگی هزرۆی خۆش د ه تام به ، نج و الوانی  بنکه ی خۆی بۆ گهکان ریه وه  بیره میشه کا شرکۆ هه 
م   بۆ له،رکی سپای ئینگلیس پرسیاری ل کردم فسه  رۆژک ئه'' کانی وا گراوه ریه وه  بیره ه لکک یه
  ؟ وه نه که ری و ساکار ده رسه ک مای خۆیان سه  خه ره ڤه ده
   کار ناهنن؟ ها به  بهکی پ یه سه ره بۆ هیچ که 

  ''؟  وانییه م ئسته به کراون، چ ندانه رمه و زۆر جوان و هونهودی رابر و ماڵ و کۆشکانه  ئه
 '' . وهتو بیسپشینیانم   له ی که وه ی خۆم و ئهی زانست  گوره به : وه مم دایهوتی وا و کا شرکۆ 
و کۆشک و بینا جوان و  ئه . ڕ بووه یدانی شه پان و مه هڕگۆ ، ی مژوو تۆمار کراوه ته  وه  له نیشتمانی ئمه

و  ئه . ر خۆماندا بووه  سه ی خۆمان بهتدار سته می ده رده هی سه ، وه ته وه ما  تائسته  که هایانه  بهپ
ر شار  یری مژووی هه ر سه گه  کوردستان ئه له .ن ی بکهلداگیر و کاو  یان توانیوه ران نه  داگیرکه یه ماوه

و  ئه . وه ته هان کردوی چ هر  و سبا دووبارهک   خه . و رووخاوه یان جار سوتنراوه ین ده و گوندک بکه
یانی  رخه  ئاسایشت و ئه ست به ک هه  خه  که یه وه  هۆی ئه،کرن دهری چ رسه هاکار و س وا س  که نهما

سووتن و خونیان  ایان دهت م سته ر ده  سه  دته  گزیرک کهر شا و  هه ترسن که  ده وه له .ن ناکه
ی   دووکه ندویانه و سووتا ردوهنیان ککان تا  رووسیه  که و دھاتانه  هشتا ئه  که  نییه وه ئه .ژنتر ده
 ''. ر ماوه هه
 ، واو بووه می جیھانیش ته ههکم و دوو ڕی یه  شه  که ، هه ند ده  پاش چه  نییه وه ئه .کات راست ده :ئارز 
 بۆ ال .ن که مان دهۆچ ک قه  بیانویه ر جار به هه . وه ته باوه ر نه ڕ هه دا شه  نیشتمانی ئمه م هشتا له به

ر   سه  به  انهر مانی داگیرکه ویش نه ئه . یه تی هه ره کی بنهڕ ئاڵ و گۆ ویست به پ شبینیه  رهم بردنی ئه
 .ماندا که نیشتمانه

جا چۆن . ر دێ  سه  نازان چی بهماندا که  نو نیشتمانه ، لهنووسی خۆی  چاره ک که  خه وایه :سیروان 
 ئامانجک  دا به رجه لومه م هه  له وه ینه ر چ زۆرتر بیری لبکه ن ههڕی لگه .ن ر داده  سه ی له رمایه سه
 . وه ه سارژ بت ریکه  خه یه وانه له .  برینی القم ژان و ئشی نییه م که که  ده وه ست به ۆ ههم ئه .ین ناگه
  .ین ۆ کارک بکهم م ئه که ز ده حه

ی  ی کچانه میجی خوندنگهسر ژر شیروانی  نین لهتوا  ده مهئ . ژتووهڕرنامم دا  به م جۆره من به 
  رانی به فسه ی ئه ی یانه  نو زاگه که. وێ بانی ئه وره چ و ههن نو کوما یان له ،ن رده ی ئه ستووره مه

  ره روبهو و ده  ربواری ئهکی خه   له قه  ته ی رژیم که کدارانه و چه ئه .ین  کارک بکه ، دیاره وه باشی پیه
   زۆر کارا و به  که کراوه چ،ترۆ ک نهوند ک  چه وه که  ژر سرمیجه له .ژی خۆمانست ر ده  به ینه ن بده که ده

   که وه که  فیشه و به کی بنه  دوو چه  بنکه م له رین و هه کی خۆمان به م چه توانین هه  ده ئمه .نرخن
  ی؟ چتی تۆ ده .رین  بهوێ  ئه گاته  باشی ده بستی به

 .ر ئستا  هه. با بچین زۆر باشه: ئارز 
ن ق و پاساری ما رله ی ئاوی سه پهرڤین و دۆ وه .کرا ست پده می واران هه م نه ی نه شههشتا پر 

دامرکاندنی تۆزی رگا و  .ک خۆش بوول بۆنی شی خۆڵ و کاگی خووساو گه . وه هنبوو رده تکتک به
ی  ه که  دی که خشی که به  مرۆڤ ده ی به سته و هه  ئه،ردومانۆڕ و ب شهی  قه نگی ته  ده وور لهد بانان،
 . وه بووژانه ی دهوهارانی رابردو ری وه وه بیرهها  روه هه .اتک هب هارانی داونی کوستان وشتی بهنو سر

 .ویان کرد نهکی ب  داوای دوو چه،وێ  ئهی خانهک رپرسیاری چه  به  له،  نو بنکه سیروان و ئارز چوونه 
سیروان و  .دان ده س خۆی ل نه که ، وه  جگای خۆیان مابونه ر له  هه کی ل بوو که ویه بنهن  وێ چه له
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کی  یه پاش ماوه .ڵ خۆیان بردیان  گه گرت و له  هه وه که  فیشه هتار  قه ویان به کی بنه ئارز دوو چه
و  هر  به وه  بوونه وه و خواره هر ا به و له . پۆه رته  سه تنهیش کان گه  دیدی هلیکوپتره رپوان و پارز له

  .ن رده ی ئه ستووره ی مه خوندنگهکانی پشت  نگ و باریکه  ته نهکۆ
 هاو کالسی  وانه کک له یه .کان بوون  و ناو دۆمه پۆه رته کانی سه ی بنکه رگه ند پشمه وێ تۆشی چه له 

  .ر مابوو تیان هشتا هه ناسی و دۆستایه  باشی ده ریان بهکت درینی سیروان بوو و یه
م  ۆی بهڤای خ رسکانیش چوار هه .کان بوو  منای ناودۆمه  ئارزی ناساند که رسکانی به سیروان، 

  ڤای خۆمه پاکۆ هاوس و هه یین، پۆه رته ژوان و ژیوان بران و سه  کهیانڕهاو "مان ناساند  ئه  به جۆره
  ". مه ش برا بچکوهو دانیاری

  ؟  هاتوین بۆ ئره زانیت بۆ ئمه رسکان ده :سیروان 
 گیان   دڵ و به ست ب به  ده ر کارکمان له ش هه ر ئامانجک هاتون خۆش هاتن و ئمه  هه به : رسکان

  .ین که ج ده بۆتان جبه
  هج یان لن نو کۆما  له  که هو نیاز به ، ک دووربینمان هناوه و و یه  دوو بنه ئمه !سپاس :سیروان 

و مرۆڤ  ی ئه وه مانه  ده.ت زاڵ بداران فسه ی ئه کانی نو یانه ره نگه ر سه  سه  به شونکی باش که
  .الجن  هه رده ند مه  چه ین تاکوو بزانین که وێ تۆزێ ئازار بده ی ئه کوژانه

ند جگای باشتان پ پیشان  رن تا چه ا وهک مند  ته له .کات یان ده شپرزه . و بردی باشه بنه :ژیوان 
کانی   پلکانه  له وه  نو خوندنگه  له وه گشتیان پکه. ی لبگرن ر کامتان پ باشتر بوو سره هه .م بده
  . که ربانی خوندنگه  شیروانی سهی ژر  که هخانترۆ نو ک وتن تا چوونه رکه سه

  . سیروان پیشاندا هی ب که تری بن سرمیجهۆ ک نهوند کو ژیوان چه 
 دیدی باش بوو  دووانیان که .ی کرد وشی یانه یری حه باشی سه ی به که بینهر دوو  چاو و به سیروان به 
  .یبژارد هه
ستی   ده ی خۆیشی دا به که  الی ئارز و دووربینه  دووربینی پ بوو خستیه و و دانیار که  بنه  ئارز به 

ی   لوله  له ک نه یه  و بریقه  وریشه هیچ کولۆجک  بهتیان ناب پیانی راگه . الی خۆی دای نا لهو رسکان 
  .وت کهر  ده وه کانمانه ی دووربینه شه شو  له ک نه چه

 نهتنابته که  دوژمن شوده . وه مان بدوز ک که  ده قه  ته د دا که  سه د له  سهتبهیچ  .نیین دوژمن بپ
 هی من   له نگه ره .رمون بژن  فه یه کتان هه یه خشه ر نه ش هه ئوه ، هی من هخش  نه وه ئه . مان نییه له په

مهوموویان  هه. تباشتر بهاو بیری تۆین تیان ئ . 
و  هر کیان به  یه  که کداری تدایه  دوو چه،وسی فرده و بان هر  به وشی یانه ری نو حه نگه سه :رسکان 

  . یه که که ریکی پاگژ کردنی چه یان خه وی دیکه  و ئه،کات دهک   خه  له قه وسی ته خیانابی فرده
 هاو   و باشتره ی لبگره  باشی سره به .ویتریان بۆ من  ئه، بۆ تۆ ی وا دانیشتوه وه  ئه!ئارز: سیروان 

سیروان و ئارز  .رمانی ئاگر بدات  بووین فه  ئاماده  ئمه کاک رسکانیش کاتک که. ین  بکه قه کاتیش ته
  .ین  ئاماده تیان ئمهوگ
  !ئاگر: رسکان 
یان  که که ز و سیروان خرا چهئار .وتن ر دوکیان که هه: تیوکرد  یری ده  سه وه یه که ربینه دوو به: دانیار 
  .رن یان به  یان بریندارانه،و کوژراو  بن ئه  بوون کهی ر  چاوه. وه کردهپ
و  هر بهی  شۆره بن دیواری   کۆم له  کۆمه کدار به چوار چه  پسک و دوو دوو، ک پسکهک هلوند خ پاش چه 

  بۆیه .رێک ه د قه  ته وه بازاره الی  وان پیان وا بوو له ئه . هاتن سه و دوو که و الی ئه هر  به وه وسییه فرده
  .ریان گرت نگه وێ سه و ئه هر سیان به دوکه

وی  ئه  بۆ من،  دانیشتوه داوه من لم  که ،و پاسداره هنیشتی ئ  ته  له ی که وه ئه: تو ئارزی  سیروان به 
  . بۆ تۆ یان هدیک
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و دوو  هشتا ئه .  کوژراوه و دوو پاسداره ر ئه  سه وتنه ش که سه و دوو که ئه .رمانی ئاگری دا رسکان فه 
و دوو  ئهکوشتنی   ئاگایان له  بوون، و خیابانه  ربوارانی ئه  له قه ریکی ته  خه  که  که ی دیکه که سه که

  .بوو ش نه  تازه پاسداره
  وه  زاری رسکانه رمانی ئاگر له فه. پیش بۆ من ستی راستیان بۆ تۆ  و چه ی ده وه ئارز ئه :سیروان 
  .دا که وییه  زه پیان کرد به وزان و قه  خون گه ش له و دوو پاسداره  بوو ئه واو نه ته
  وه کردو بووهکیان ل پ  چه له ب په مانیش به ئه . هات  نه وه وانه م ئه  ده س به یشت کهۆکک کات ر چاره 

  . بوونچیر ێ نهڕ و چاوه
  .رێ  ده  هاته و بینایه گای ئه ر ه د کدار له ک چه یه :دانیار 
  .چن راوستن بزانین بۆ کوێ ده رێ،  ده  دته ریکه ش خه ککی دیکه یه: رسکان 
  .  وه هک  دیواره  به وه رنهن و بیدو هیان ل بک قه ته: پاکۆ 
 ین، یان لبکه قه وێ ته ر له  و گه یه روی ئمه  روبه و دیوار و بینایه چۆن ئه . وێ باش نییه ئه ! نا :سیروان 
ڕین با  لیان گه .بین وسا تۆشی تۆپباران و هلیکوپتر ده ئه .کرێ  ده قه  ته وه که  چ الیه زانن له وان ده ئه
  .وسی الی دیواری فرده  وه  پشه بنه

م  یری ئه  دووربین سه  به بینم که پدا پاسدارک ده ستی چه رگای ده ی ده ره نجه  نو په له :رسکان 
  .کات  ده ره بهروو ده
  وه کانه  دیواری ژووره  ترسدا وا خۆیان به له .وتو بوون ر که ده  وه وه رگاکه  ده  له  که سه و دوو که ئه 

سپایی   ئه ک به یه پاش ماوه . وه نهجوو  ده رکی بگیان نه یکه  پهوکو وه ،ۆرپیان کردو بوو و گ سپاندوه چه
  .یشتنۆست و پ ر  چوار ده مون به  مهوکو کانیان وه و الی کوژراوه هر و هدی هدی به

 وێ دانیشتن و  کان له  کوژراوهر  سه یشتنه کاتک گه .پیشی بۆ تۆ ی الی راست بۆ من و چه وه ئه: ئارز 
  وان هاوکات که ئه .ئاگر!  ئاماده: تیو رسکان   که،ریکی راپۆرت دان بوو  ئامری بیسیم خه کیان به یه
شدا گرت یان له رهسکه پیان کرد قه  ته وه بوو پ.  

 وشت پاسپۆرت تاکو  هه مه ئه .رگرت شتیان وه هه ر دووکیان پاسپۆرتی به ستان خۆش هه ده :دانیار 
  .ائست

  وال له مال و ئه ی بایان ئه قه  شه ترسان و به کان ده کۆتره ، وه کانه وه هنی ب قه نگی ته  ده جار و بار به 
ند  ی وشکی چه قنه هۆی تۆزی خۆی مردو و ر بوو به ترکان دهۆفینی ک .فین  ده که ژر شیروانییه

  .پژمین دهجار جار یان  ، وه ئاخنیه کرد و ده روویانی وشک ده  گه که تۆزه .انی ساه
ر ووخیابانی شاپر  سه به   که دوژمنتی  ری رۆژهه نگه ر سه  سه  به  کهمب  شک دهک من جگایه ئه: ژیوان 

  .  کوشتووه م خیابانه سی سڤیلیان له ند که  دون چهو تاکو و خون رژانه ئه .  زاه
ی رووناک  که  ژووری بن شیروانیه وه کانه  کونه خۆر لهتیشکی  .وێ  ئه یشتنهۆ دوای ژیواندا ر وان به ئه 
  . ست و پیسه  خه نده  و دیار بوو چه وه ڕانهوسو رد و تۆز ده دا گه که ر تیشکه به له.  وه کرده ده
و  کاک سیروان ب تواشای ئه :تیوی کرد و  وه ره یری ده  سه وه هکان  کۆتره ونهو ک کک له  یه ژیوان له 

   . گرتووه  که  خیابانه یان له  سره وه کانیانه ناسه  قه  چۆن به  که  بکه دوو پاسداره
بۆ  . و تاریک کردر چاوانی ل  به که تاوه  هزی رووناکی خۆره یری کرد تیشکی به  سه سیروان که

گیان ر و سین  باشی سه وسا دیی به ئه . راهات که  رووناکیه و چاوانی بهویری کرد تاک مکی کورت سه ده
  .  دیاره وه  که و دیوی دیواره  ئه له
  .ی گرت ئارزیش سره 
 و  متر دیاره شیان که ین چۆن له  بکه قه تر ته  زۆر وردبینانهتب  ده م جاره ئه! ئارز: سیروان 

رمانی ئاگر  کاتک فه .گرم  ده و منیش الی خۆم،ستی راست  ده  الی خۆت واته  له تۆ سره .رومانن روبه
  !وتن تیان کهو گ وه ر دوایان پکه هه .کرد کانیان ده یری نچیره  دووربین سه رسکان و دانیار بهدرا 
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ر  کانیان به که  و چه که وشی یانه  نو حه وتنه  که وه  پشته ردووکیان به ستان خۆش ب هه ده :رسکان 
  .ی شاپوورر خیابان کانی سه ر بانی دووکانه  سه وه بووه

موویان  هه .کردوین  نهیان هکان شپرز  هلیکوپترهوین تاکو  چۆڵ که  زوو ئره  که یه وه ئهکاتی  :سیروان 
کترین ماڵ   یه لهوێ   له.ی مای رسکان که نه نو کۆ وه  جھشت و هاتنه  بهیان که  خرا خوندنگه به

  .ئاوایان کرد
  . وه هکان نزیک ببوو ی بای هلیکوپتره قه نگی شه دا ده م کاته له 
  .تبنکانیان ها الکی کوژراوه ردنی کهناش بۆ ب :تیوارز گئ 

ر کاتک  هه . وه نه کان کۆ بکه الکه  ب ترس که  بهو هاتون تاکو  بۆ پاراستنی یانه وه ئه !نا:  سیروان
  ان لهک خۆی یه وه ش ک یان به ی خه روازه  نو ده خسته وان خۆیان ده ئه ، وه بووه یکتر دهنگیان نز ده

 . وه شارده کان ده ه ف دیدی باه
  ردانی بنکه وێ سه له . بچین بۆ چوارباخ وه م رگه ده به . یه م جۆره به . یه من پشنیارکم هه :ئارز 

ریش  گه ئه .شک مان لیان ده یان بینین و تاسه  وێ بوون چ باشتر ده ر چنوور و میترا له گه ئه .ین بکه
  یژی ؟ تۆ چه .وێ  بۆ ئه بت ، کهکا  دهئاگادارران چنووریش میترا   کامه مای کاک چینه ده  بوون، وێ نه له
 . ی نا بمانایه بۆ دیتنی یار وشه . ر جۆرکت پ باشتره هه .ین  وا بکه باشه: سیروان 
  .ی یار  بنکه یانده  خۆیان گهکاندا ه دیوارپاسار و بن  سیروان و ئارز له 
  . ی تدایه  بنکهند  چه یه رهو کی ئجار گهک ڕه چوارباخ گه 
 ،وک دیی و ب وانامه پک هه  چه یان بهچنوور  ژوورێ،  بچنه وه ی بنکه روازه  ده ویست له یانه کاتک ده 
  . بۆ مای خۆیان وه تهڕ ویست بگه یه  ده که
شتی   ده تیان بوو به  روومهوهار   کانیاوی وه چاویان بوو به .دییکتریان   یه پ ئارز و چنوور له 
کتردا وون  یری چاوانی یه  سه ک له یه ند چرکه بۆ چه .وری باران  هه ی دیان بوو به ترپه . سووره هگو

  تر بهک نگینی یه ویندار و به ر دوو ئه هه . وه کتردا بووژانه ویستی یه  ناخی خۆشه ببوون و له
رنجی  هرپرسیاری س ستی به  هه و و بهی س  وشه به . وه بوونه  هایا و وشیارۆوت کی ئه یه نه خه رده زه

  .نین ر سکیان پکه سیروانیان دا و هاو کات هه
  . بیر چوو وم له س  کاک سیروان که بمبووره :چنوور 
  ! چنوور خانمدان رز بۆ تۆ سه . زنه وینداران زۆر مه ھانی ئهجی ! وه که بیری لمه: سیروان  
 .تب  شاد ده  دیتنی ئوه به . ز بووه هڕ نھایدا وه  ته  و له  ماه م له باب رن با بچین بۆ مای ئمه وه: چنوور 

 وین تاکو  بکه توانین قسه  باشتر ده وه  ماه له .وێ چم میترا دنم بۆ ئه منیش ده  بچن بۆ الی باوکم، ئوه
  .  بنکه له
  .ی لدا که روازه نگی ده ئارز زه 
  .ی کردواپرس هه  وه رمیه گه مانی دیی به  ئه که ، وه ی کرده روازه ا هات و دهچنۆ خر 
  ؟ که ره رێ چنۆ موانتان گه ئه :ئارز 

  . ژوورێ ن با بچینهورم فه ،  مای خۆتانه ئره!  موانی چیی : چنۆ
کاک ئارز و کاک سیروان  !یین بابا، بابا مزگه :تو باوکی  کرد به یری ده  سه وه هک ره نجه  په  له ئاریا که 

  .هاتن
مان و   نوان ئه  لهوڕرم و گ  لپرسینی گهخۆشدوش وپاش  .ستا و چوو بۆ پشوازیان ران هه کا کامه

  .یاندا روونیشتن که  ژرخانه له ،داران ماباتی کاک کامه
   ؟وه ایهڕ  گه نازانم بۆ چنوور نه: تیوو خاس خانم خرا چای هنا  
   دوایدا؟  تاکوو من بچم به کتانه ره گه :چنۆ 
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ڵ   گه  له وه  باسی رامیاریه  به یه وانه له ، وه ڕته گه  ده ئسته .ویست ناکات گیان پ نا رۆه: ران کامه 
  ؟ برینی القت چۆنه: تو سیروانی  کانی دا و به  وته بهی  درژه .ترقاڵ ب کانیدا سه ڤاه هه
  !  باشترهمۆ  هئ  وه  دوڤانی ئوه به :سیروان 
  ؟ کتان پیه ک دوو چه ۆ یهم  ئه  که کاک ئارز هۆی چییه: ۆچن 

  قه  ته وه رمان گرت بۆ ئه  وه کی کاک سیروانه ڕه ی گه  بنکه  له وانه ئه!  یه وه و بنه ستت ئه به ها مه ئه:  ئارز
  .ین ران بکه فسه ی ئه  پاسدارانی نو یانه له
  وتکی بوو؟ ستکه دهتان کرد؟  قه ته: چنۆ 

 پاسپۆرتی ک پنج  یه گره ی بین بۆ ئه هو  پش ئهو تاکو وه یانییه  به ئا زۆر باش بوو له:  ئارز
  .  ویزاوه  به،شیخ پیان به شتمان هه به
  رتان گرت؟ نگه  سه وه  کویه له :ران کاکامه 

  .کان  ژر شیروانییه ن واته رده ی ئه ستووره ی مه خوندنگهکانی   نو کۆترخانه چووینه:  ئارز
  کرد؟ ران تۆز قتانی نه  کاکامه
  !ننزیک بوو بخنک:  ئارز

رمی باسدا بوون  رماگه  گه له . بوو باسی تازهنگو  تینوی باسی رامیاری و ده شهمی کوو هه ران وه کا کامه 
 داری سیروان و ئارز رانبه  به وانیش له و و لپرسین ئهپاش س . ژوورێ وور و میترا هاتنه چن که

  .دانیشتن
  ؟ یهۆ چیت پم ی ئه نگوباسی تازه رێ کچم ده هئ: تیو چنوور کرد و  ران رووی له کامهکا  
  . وه ته م هناوه ه ی کۆمه ی تازه وانامه کان و هه  رامیاریه وکی هزهک ب یه هڕ ند الپه چه :چنوور 
زانین   و ده هوان ی ئهڕ  بیر وباوه  هو ئه .ینڕ کان گه ی بیری رامیاری هزهوک ب تیتان با له  یارمه به :باوکی 
  . وه  بخونه بۆمانکان وانامه  هه ت بکشه حمه هم کچم تۆ ز به .ن  چ ده که
یری  چنوور سه .بی ده نه کتر هه  یه کتر رونیشتو بوون چاویان له ری یه رانبه  به  له سیروان و میترا که 

نامه زی کرد و ههئارنده که واوه ی خو .  
مین رۆژی  هه ۆ دهم ئه ! مانی سنه کی قاره  خه.٥٩نی ی گو٩ رۆژی ٣٠ی   ژماره ه ی کۆمه ونامه هه'' 

بارانی  هللردومان و گوۆڕای ب ره هشتا سه . کانه پاسدار و جاشه ش، رته  هزی ئه  دژ به که راوستانی خه
 راوستان و  کان به رگه  شانی پشمه  شان به وه کی زۆر باشه یه  وره ک به خه ، وه گانه  پادهن  الیه شار له

ن و  ی هاوه هللدان گو  سه رژیم به  ر رۆژه  هه رجک دا که لومه  هه له. ن ده  پده ریڤانی خۆیان درژه هب
  .کانی شار که ڕه  نو گه هاوژنه  ل سکارو بوون ده ی که و زاگانه گان و ئه  پاده تۆپ له

شی مرۆڤ کوژ خراپ  رته  تۆپبارانی ئه حاجی ئاوا بهی  وه خوادنهئاوی راگدنی ی گۆگای  رچاوه سه 
  ک له خه .کان داخراون کۆشتفرۆشه کان، واخانه نانه.   شار پچراوه شکی زۆر له ی به  وزهئاو و .کرێ ده

  .بن ر ده ی خۆیاندا ئاژڵ سه ما کانیش له  گۆشت فرۆشه.ن که مای خۆیاندا نان ده
ندانی  ت ئاسایش بۆ کارمه  تایبه رمان و برینپج به ده بوونی دوکتور،  هۆی نه کان به خۆشخانه نه 

  .داخراون
 بۆ نو   هناوه وه ته  باکوور و باکووری رۆژهه شی لهند جار هر  ئاریکاری خۆفرۆشان چه ش به رته ئه 

  . یان کردووه کشه موو جارک تشکاون و پاشه  هه،داری زۆردانی کوژراو و برین به. شار
شاشی  ی ره هه ردومان و رهبۆ   به مشاره تانی ئه ره  و بدهکی ئاسایی  خه س له ندها که  چه رۆژانه 

نیا   ته دان بریندار له  سه ر ئستا زۆرتر له هه . کوشتن و بریندار بوون کان دنه هلیکوپتره
دوکتور و  ر، رگه هشت هن رمان،  ده  که  کاتکدایه ش له مه ئه .وتون که کات،  کار ده ک که یه خۆشخانه نه

ریکی  مانی شار خه کی قاره خه ،  ناخۆشه دۆخهموو بارو م هه ڕای ئه ره سه .م و کوریدان  که برینپج له
 بیر و  به ون،قو کدا هه روونی خه ه د له که ،کان بنکهندامانی  ئه .یانن که  باژره ریڤانی له ستان و به راوه
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کی  یه رمانگه دهکان   بنکه رکام له هه .ن به  ده ه ڕو  باشی به رکی خۆیان به  و ئه کار انهشگۆڕکی ش وایهب
  . وه نگیان تدا کۆ کردوته ویستی رۆژانی جهی پ سه ره رمان و که ندک ده  هه و کردووهبچوکیان چ

 برینداران تای ره  سه تیه و یارمه وایی بپارزن، شی هه ه  له چۆن خۆیان ن که که ر دهک ف ها خه روه هه 
ڕ  کانی شه ره رانی به نگاوه نی بۆ جه مه ردها و خو وه نهنگی و خوارد ی جه سه ره کی که رهدا یان ته .ن بده
  .ن بدهماوران و و کی لقوما تی خه  یارمهها روه ههو  رن، به
کانی  هزه دا، رجه لومه م هه له .پارزن کانیان ده ره نگه  سه وه یڤانیهبری   وره به کان،  دره هرگ پشمه 

 .ب کوژرێ و بریندار ده سیان لده یان که ده. بن ست و زیانی زۆر ده  توشی شکه ر رۆژه دوژمن هه
  . وه ما نه ئیتر جگایان نیشاماشکانی کر خۆشخانه  نه که ،  زۆره نده وه ژماری کوژراو و برینداریان ئه هه
ن و  که چۆ ده ر قه ک هه  خه نی رژیمی دژ بهاست ده کاربهرمانی   فه کان به  خونرژه رمانده م فه به 

   نهنر نی نا ئاگا و ب ئازمون دهروازا  سه وانک له  کاره ر رۆژه وان هه ئه .ژننر ی کورد دهل خونی گه
  . وه تهڕ ی ناگه زیندوی سکیان به  که جار تاکهزۆر  .ڕ پانی شه هڕگۆ
ی   زۆربه نگک که جه . پاندووه دا دایسه م شاره کی ئه ر خه  سه  رژیم به  که هڕک ی شه راس یه مه  ئه به 

ر   سه به ک،  خه  رژیمی خونرژ و دژ به ی هڕ شهم  ئه .تکشن حمه کی زه کانی خه کوژراو و برینداره
  . پاندوه وێ دایسه تایی خۆی ده ره  مافی سه  کهلی کورد کوو گه ی، وه و زۆرلکراو وساوه  چهیک خه
  ندی به یوه ، په مانی سنه  قارهکی خه ی نییهریڤا م راوستان و به ئه ی رژیم، نده وپاگهستگاکانی پ  ده

  . خونرشتندا  له  یانهرازی خۆ  هاو ته  مرۆڤ که دژ بهدامی  رژیمی سه  بهویش  ئه .اتد  ده وه بگانه
 ، کوردستان و بی رژیم له  کوشت قاودانی له  به !ئازادیخوزانی ئران و انشگۆڕش !کرکاران 

تی مادی و   یارمه وتو و ماورانی کورد به کی زیان لکه خه .ن  بده کوردکی زۆرلکراوی تی خه یارمه
 کی کورد،  خه یاندن به تی گه ی یارمه گه ردنی بنکه دروست ک به . یه ویستی هه پ معنوی ئوه

ۆرک بۆتان جر   هه  یان به ی ئمه  رکخراوه رێ رمانی خۆتان له  باری مای و ده کانتان له تیه یارمه
  .وتو بن رکه سه.  بۆ کوردستان بنرن ئاسانه

ی  ی جاده  رگه ویست له نهیا  ده  که وه کداری جاش و پاسداره  چه١٥  ک مینی بوس به ۆ یهم ئه 
موویان کوژران و  هه . و دیموکرات ه کانی کۆمه رگه  نو داوی پشمه وتنه که  نو شار،  بنه وه خانه ۆکهف

 ''.کان رگه ستی پشمه  ده وته کانیان که که چه
   له ه ی کۆمه یهزاو داوا و داخو تۆ بزانیت ئه! رێ سیروان ئه: تیو سیروان کرد و  ران رووی له امهکا ک 

  گات؟ ی ده ی ئران کهشگۆڕکی ش خه
ژماریان زۆر   هه وانه ئه .پ بن دیان چه  سه ک تا دوو له  یه نگه  ئراندا رهنی نو رووناکبیرا له:  سیروان

 ترسی  وان ئستا له ئه .ن که ێ دهڕ  بهی بۆ کوردستانجا چۆن ، وه تیان کۆ کرده گرتمان یارمه . مه که
  .وال بوون مال و ئه ی ئه  یان تاراوه وه کانیاندا خۆیان شاردوته  ئایینیه هاوس

نھا  ته.  نو شار رچ یان بته  شار ده ه ل ن که س ناده  که رێ به . دراوه مارۆ  گه وه که موو الیه  هه  له سنه 
م   ئه  وایهمن پم .ن بکهتوانن ئامشو  ودا ده  شه وهنی ی نه  رگه  به ره ڤه م ده زای ئه کی شاره خه

  . م ب ئامانجه  به  باشه زیهاداخو
نگدا  نگاو ته کی ته مارۆیه  نو گه  له ئمه . یه ی تۆم هه و بووچوونه ر ئه منیش هه ! وایه :ران کا کامه 
زار  دان هه ب سه یان ده . بکاتشمان نی به مه  ئاو و خوارده  که،توانین خۆمان بپارزین  ده نده وه ئه
 یان . رێ پاراستنی شاردا بمرین  له وه موو پکه ی دمدم هه کی نو قه  خهوکو  وه، م شاره هکی ئ خه
 .  مرۆڤ کوژانهو  ج بھن بۆ ئه ار بهرانمان ش نگاوه جه

  ؟ وهما  باوی نه و که کی بنه ویش چه ئه ، کتان پیه کی دوو چه ۆ یهم  ئه ه ک کاک سیروان چ باسه :چنوور 
  .ین رمو نۆی پبکه ڕی نه یان شه !ین  چۆڵ بکه و بانه ی بنه قه  ته ویستمان به: سیروان 
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تان کردو  گی بانه مان بهرد و سووری س ی گوی زه دا تاسه هاره رزی وه م وه کات له نه :ران کا کامه 
  ب؟

ک خۆماندا   ته مان له که م دوو چه  ئه مه ئ وه  هۆی بردی زۆره به .کات  ده مه سیروان گه! نا چنوور:  ئارز
  .ین ران بکه فسه ی ئه  یانه  له قه  ته وه  بۆ ئه.ن رده ی ئه ستووره ی مه برد بۆ نو خوندنگه

  ئامانجتان پکا؟ ، ی ئمه که بستانه  نو ده  چوونه  که  ئوه ی باشه ده :میترا 
 !وتکی باش بوو ستکه  ده بۆیه . یهزا نج پکاندندا زۆر شاره ئاما لهکاک سیروان  !رێ میترا خانم ئه :ئارز 
 . رزگاریان بوو و مرۆڤ کوژانه  چنگی ئه  له ره ڤه و ده کی ربواری ئه ک خه یه  بۆ ماوههاش روه هه
خون  ردنی شو نهاکان تا خو  گیانی مناه به ؟ ردوها خو  هیچتان نه وه یانیه  به  له وا دیاره :خاس خانم 
 . یه خواردنیش ئاماده . وه اهم بچنهن
  .منڕ  ما ئستا چاوه وه مهڕ گه ب به من ده ئه :میترا 
 مه  له  که یاندوه  دایکتم راگه نا میترا گیان به: خاسنیته  ده  الی ئمه . وه می ئگای خۆ ماک لش ج

   . کچم کتان نییه  تۆ و چنوور بۆ من جیاوازییه تازه.  ییهکردن ن
  ؟ کردوه فۆنی نه له زانی؟ ته وای ئاریانۆی برات ده هه! میترا خانم :تیو میترا کرد و   لهسیروان رووی 

و   تاکوو دون شه فۆنه له ریکی ته  خه ند رۆژه ت چهویگ ده .فۆنی کرد له  ته و بوو که دون شه:  میترا
وێ  س نازانت له  وردی که م به  به یه ڕ هه سی شه گشتی با  بهن نده  له وت لهی هئ .تندی بگر یوه  پهتوانی

وی وکدا بی ب هڕ ر الپه  سه گات و له دهوامان پ  هه وه فۆنه له ی ته  رگه  له ئمه .دات دهچ روو
   لهئاریکاری قاودانی  له  ی داوا، وره ی گه  نووسراوه کانی شاردا به ندیه  ناوه  شونه یان له . وه ینه که ده
 ئامانجی بیستو بوو  ها کاکم له ر وه هه .کانی رژیم رشتنهن کردنی خو رکۆنه ین بۆ سه که وێ ده کی ئه خه
نھا  ران مرۆڤ ته نده  هه ت لهویگ ده .ندک باسی تۆمان کرد هه .یاند گه  دهسوتی .یندار بووی تۆ بر که
 .  کوردستانه  و گیان و بیری له ویه شی له له
زانم ژیانی  ده . کرد وه ندیتان پکه یوه  په ر کاتک که  هه،  لپرسه   زۆروه ن منه الیه  له!سسپا: سیروان 

 الی  ستی ها به  بیر و هه میشه هه . وه سته ک ناحه  هیچ جگایه له   که ،ویندارکه کوو ئه ئاریانۆیش وه
هیچ  .ژین  تدا ده  ئمه  که  ناخۆشه رجه هلوم م هه  الی نیشتمان و ئه ویش بیری ها به ئه.  وه یه که وینه ئه
ر   سه  له ره ڤه م ده کی ئه  خه  ئمه واته .س نا توانت بۆ کاتژمرکیش ژیانی خۆی گارانتی بکات که

 .ژین هاتدا ده سنووری هات و نه
  .تووکک بن بۆ سیروانڕ ه پ ران چوو که دا کا کامه م کاته له 
ریکی  دا خه که  سوچکی ژرخانه ئاریا و زریاش له تی خاس خانم، ارمهئارز و چنووریش چوون بۆ ی 

  . کردن بوون کایه
  .ت زانی بۆ راز و باسی خۆیان رفه  ده یان به مه سیروان و میترا ئه 

ر کاتت  گه :تیو سیروان و  ی دا به که تووکهڕ په . ژوورێ وه  هاته وه کهخشان په  تووکهڕ ه پ ران به کا کامه
راستی سیروان تۆ  . کو ئستای خۆمانه  وه  خشانه پهم   دۆزی ناورۆکی ئه  که هو  بخونه خشانه م په  ئهبوو

  ؟تناسی ئاریانۆ چۆن ده
ک   رگایه که  نزیکی چاره  دایک بووم که  چوارباخ له منیش له .ڤاین  دۆست و هه ه مژ  له ئمه: سیروان 
 ستی  ده دا چنوور به م کاته له . رهاتی  ئاو ده ی تۆیش چوارباخی له ران ده کاکامه .  دووره وه  ئره له

 . وه بته رن با سارد نه  وه یه ن خواردن ئامادهوورم فه :تیو کرد و  که  خوانه ی به ئاماژه
  یی ئاسمانیش ببوون بهئاسۆ و قوو .شا بوویر شاردا ک  سه بای گرانی خۆی به، و تارمایی شه 

  .ودا شه ی بۆکی مانگه وری تریفه  ده له کان، ستره همای ئ شانۆی سه
ۆی پ .کرد ژین ده کانی رۆژی ڤه ی ئازاره ی شاریش مووچک و مرووژانه شی ماندوی داپیره له 

ته  ده که . وه برده ی ده وزه نه  و وه نووسکه وه  و خه،ای قورس بووسۆمچاوانی کز و بهات چاوانی بچ  
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   ببوو به مه ئه .دا کانی ل تک ده ونه و و خه کاند و خه ه چه ردومان رایدهۆی ب قه هوت نگی گرمه  ده،و خه
 .ی شارووتو ت و کۆستکه که ی شه و و رۆژی داپیره ئاکاری شه

م  به ،تبھل ج ڤینی به نی میترای ئهیرانی نو دارستانی چاوا کرد سه ده هزی ن ند  حه ر چه سیروان هه 
سپاس بۆ  :تیو ئاکامدا  له . رۆکی گرتووه  و به  هاتووه وه اری جیایی و مائاواییهب  کۆه و به شه

 . وه مه بوو بکه ره  قه ته خمه رک و زه م ئه  بتوانم ئه هیوام رۆژک به .ابوردزۆر خۆشمان ل !موانداریتان
 میترا  رووی له . وه ینه بیده ، ووهرمان گرت ێ وهو  له  که که م دوو چه  و ئه  بۆ بنکه وه ینهڕ ب بگه  ده ئمه

کاتان  روازه ر ده توانین تاکوو به  ده ئمه  بۆ مای خۆتان، وه  بچیتهتو ته ر ده گه !میترا خانم :تیوکرد و 
  ت بین؟  گه له
ک   ته ویش له هئ .  ویه رم لهو چۆن پ وه  زوو بچمهتب منیش ده ئه ! گیان  دو به به! زۆر سپاس :میترا 
  . تا دایکم نزیکهندا زۆرتر م
   بانگھشتنی ئوه ویست بههیچ کاتک پ .و مای خۆتان بزاننوک  وه ر چاوانم ئره سه :ران کا کامه 

  .رچاوانمان  و سه  مای خۆتانه،ر کاتک هاتن هه .ناکات
ر کارکی  هه .ین که هدا د ی ئوه ماه ڵ بنه گه وتۆ له کی ئه تیه  دۆستایه ست به ش هه ئمه! سپاس :ئارز 
  . یه مان هه وه تی ئه رفه  ده چۆن ئمه .ین ج بکه ه پمان بن تاکو جب،والتان بوو مال و ئه ئه
 سپاس: خاس!  
ی  که نه وژه ست و خرا شه ی به که روازه وسا تاده  و ئهنیانی کرد وانه  ره روازه ر ده و بهوتاک چنوور هه 

  .داخست
  نو ستی سیروانی له میترا ده .یشتنۆرخۆ ر  سه مای چنوور و میترا بهودای نوان   مهسیروان و ئارز 
ر   به کرد تاکوو خۆیان له یان ده  پیاسهو ماڵ هر بهو چاوچنۆکان ردومان ۆ ب ب ترس له ستی نا بوو به ده
  کات له .وایی لکرد ماچکی لوانی ماڵ ئا  ئامز گرت و به سیروانی له .یاندا بینی که روازه قی ده چه

  یانی که تاکوو به  ههتخۆت ب ئاگات له! تو زۆر خۆشتم ده !سیروان :تیودا  که روازه ی ده وه کردنه
  .م الی تۆ خۆش ده نگت بۆ لده زه
هم   جده وینم الی تۆ به ی ئه ویش کۆرپه مشه ئه .ناوم رگو هه ی جه الی تۆیش خۆش ئه:  سیروان 

 .ژین بیت کانمدا ڤه ونه  خه تاکوو له
 درژای رگا  به . وه خوارده وینداریان ده  ئهی ژاری ژان وه روونه ده  دی برینداری ئارز و سیروان له 
   نه،کرد دهکتریان  یری یه سه ت نه نانه ته. نگ و ک و مات بوون ۆ خۆیان بدهرکامیان ب  هه تاکوو بنکه هه

  .خیاندا  نو قه ریان کردوبووه ژو سه کو ژه وه .هات دهر زواندا   سه کیان به یه وشه
یان  روازه  ده که .و بوو ی شه  مای سیروان کاتژمری ده یشتنه کاتک گه .  داوه  بنکه کانیان به که چه 

  .ونیان دانیشتو بووڕ اندا چاوهی که رگای ژرخانه  نو ده  دایکی سیروان له میشه ک هه  وه وه کرده
ند چنوور گیان  ر چه هه :تیو و  میانی داوه و وه رپرسیاری دایکانه ی بهست  هه ویش به ئه !ویان کردس 
 ئاگاداری   بۆ مایش دووباره وه ڕانه ت کاتک گه نانه ته. ون  له  ئوه  دنیا بم که وه ه بۆ ئ،فۆنی لکردم له ته

  . دنیا بوون ته حمه دا زه ڕه ی شه م ژینگه له . وه کردمه
  ؟ ئارام چۆنه ! دایه :روانسی 

 من  وه ئه .وت وی لکه  خه ر ئواره ت بوو هه که  شه نده وه  ئه!تژار دایکی بمر ئارامی هه:  دایکی
ندک ماندوم و  تیدان من هه  یارمه به .نورم ون فه ر کاتک ویستان بخه  هه  راخستووه یشم بۆ ئوه جگه
و  م تاکوو خه رتک بدهۆم چۆ ب یه وه باشتر ئه .تیش رم ده  سه یمهم رژ  ئهی تۆپبارانی رمه و ز  گرمه له
  . یوهڕ په  چاوانم نه له
نگی   نو گۆمی مه وتنه و و که  نو جگای خه نگ خزانه  بده و و به  شه سیروان و ئارزیش کردیان به 

 . وه بیرکردنه
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            11شی  به                                        

دی   ئیزه.رۆژی ئاو :ئاوان رۆژی ئاپان، ئابان، .ی ک٢٦٨٠نیی گو١٠ی )ۆژڕ تیشتریه( مه شهچوار   
 .  ی ز١٩٨٠ی ئاپریلی٣٠.  ری ئاوه  پارزه  که هیتایه ئانا،ئاو

_____________________________________________________ 
رپی خوارد و  کی سه  ناشتایه مجاره ئه .ستا و هه  خه  لهو، کانی شه ستره ی ئه ک جریوه هت لهئارام   
ۆپی دار وی گهشتا تاک و تووک . جھشت  مای به له  په  و به وه دوایدا خوارده کی چای به یه هپیا
ویان روون    گزنگی خۆیان دی تارمایی شه پچرا بوو به یان ل نه  وزه نان کهکانی نو کۆ له ته
 ،ودا  بن قژی خاو و شۆری شه  رگاکان له ندک له هه .و بوون  شهانیری ربوار پیشانده و ر وه کرده ده

ی  مبک یان وریشهۆی ب وه قینه  تهرد و شین تی تیشکی زه  یارمه  بهتا .کوتکردن له  په خسته ربواری ده
  .بینی ی دهر پ خۆ نگاوکی به ند هه ر شار چه ری ئاسمانی سه رد و سووری کوچه ی زه گولله

یانی  ربه ی به رمگ کازیوه چه ئاسۆی شاخه ریڤانی، ی به ره کانی به رزه  په یشته  ئارام گه ی که وه پاش ئه 
 ی  پیره دایه  دا به ژیانی ێر سه رمه نی رۆژی پرچه و مزگ ،وه نگی خۆی رازانده  ره یی ه کراسی فیرۆز به

  .ی شاربریندار
ی هنا   نانی تازه کهباوکی . ن ۆ چیبکهم  ئه ک بوون که یه رنامه شتنی بهریکی دار ئارز و سیروان خه 

 دوژمن   که  و واتۆ و مقو مقویه وه  کۆ ببووه ککی فره  خه  واته، بوو  فراویره ر بنکه  به له :تیو  وه بووه
 . نوشار تههرش بن   نیازه  و به  مۆداوه وه زاوه و دیوی فه قز له ی سه  نزیک جاده هزکی زۆری له

نی زوو چوون یا وان به فۆنی کرد پ ب ئه له ر میترا ته گه  ئه دایه: تیو دایکی کرد و  سیروان رووی له 
و  هر  به، وست ختی خۆیان به ک و ره  چه له ه پ هاوکات کرژ و به . وه نهڕ گه  ده ئواره ،زاوا ی فه ره بۆ به
 . وه دا کۆ ببوونه که ی بنکه روازه ر ده  به  له کیان دیی که کی خه وێ کۆمه ه ئ یشتنه  گه که . رۆیشتن بنکه

تی  وێ بچین بۆ یارمه مانه  ده تیان ئمهو و گ وه وری خ بوونه  ده ینی له سیروانیان ب کاتک که
  .تب هماندا بیت زۆر باشتر د  گه ر تۆ له گه ئه .یزاوا ی فه ره  به  له ه کانی کۆمه رگه پشمه

    کوین؟ کان له  جیبه  ماشینه باشه .  ئره یانی زوو هاتومه  وا به م هو نیاز منیش به ئه: سیروان 
 الی کا ش ها به وی دیکه  و ئه  منه  بهکیان  گاراژدان و سویچ و کلیلی یه ر دووکیان له هه: شنۆ ره 

  . گره ئه  له  خۆی نییه  که وه زۆراوه
  ؟ت بن که  یان کلیله، دوای کا زۆراودا بچ بهتوان  ک ده :سیروان 

 .چم کاک سیروان  من ده وه ئه:  وارام
تار  ندک قه هه .ش کرد  دابهۆل دوو پ  به،یار کردو بوو خۆیان ته  بنکه   له کهی  رگانه و پشمه سیروان ئه 

منیش  ئه :تیوراو  و کا زۆ وه  کا زۆراو و وارام هاتنهدا م کاته له . هنا  بنکه کی زدیان له و فیشه
  .تاندا بم  گه  لهتو مه ده
و باخی  هر چین به ۆ دهشن ک کا ره  ته میش له ی دووههلک کازۆراو و پۆ  ته م له که ی یهۆلپ :سیروان 
 وین که رده وێ سه ورازی ئه  هه پ له وسا به  و ئه وه شارینه ن ده وه  بن دار و ده کان له وێ جیبه له . حیه مه

 .کان رگه تاکوو الی پشمه
ق و   له  به حیه اخی مهکانی ب  ژر داره کانیان له یزاوا و ماشینه ی فه  بن که یانده کان خرا خۆیان گه جیبه به

 رکوپکی  س بوون به  که  یانزه موویان که هه . وه کان شارده  دیدی هلیکوپتره  له،دار پۆی گه
،  یزاواوه کانی چوارباخ و فه  بنکه ها له ر وه هه .کان رگه ر و پارزی پشمه گهن  نو سه وتن و چوونه رکه سه
  .وێ  ئه هاتنه تی ده  بۆ یارمه ره  به ره ک به میلی خهیوراوا و باخ جه
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کی  ویش بۆ خۆی خه ئه ، یه ه کی ئازا و دسۆزی کۆمه یه رگه  پشمه یه ره و به رپرسیاری ئه کاک شوان به 
و  دۆست  کاک شوان که. ناسی ی ده ره ڤه و ده کانی ئه کانی بنکه رگه ی پشمه  و زۆربه یهوراوا جه کی هڕ گه
 .کرد خۆشھاتنی  کانی دیکه.ش.موو پ  هه وان و  له وه رمیه گه   به، هڤای درینی سیروان و ئارز هه
ک   ته وارام و چیا له  ئارز،وسا سیروان و ئه. یاند  و جگای دوژمنی پیان راگهندک ئاگاداری شون هه

ێ و  له  که ،که رکی نزیک جاده نگه  سه  نارده،کی چنوور و میترا ره ی چوارباخ هاوگه ی بنکه رگه دوو پشمه
   باشی له  به که  جاده کرا بوو کهک چ یه کهپۆ ر ته  سه  له رزه ته م مه ئه .بووی ل ه ی کۆمه رگه چوار پشمه

  .نیاندا بووکا که ژی چهڕتیر
کانی دوژمن   کاتک هزه،ن که بهژ ست م ده که  یه ،نیشتی راستی  ته ری نگه  سه و ره نگه م سه ئه  بیاره 
   له،وراوا کی چوار باخ و جه  خه سک له ند که ک کازۆراو و چه  ته یتر له که و پۆله ئه .و شار بن هر به
   .دا جگیر بوون رکی دیکه نگه سه
 نو  ونه تاکوو بکه. ون که دهێ ڕ و شار وه هر کانی دوژمن به نگ هزه  که کرد که  ریان ده  چاوهموو هه

 .وان ی ئه بۆسه
  بۆنی بارووت و خۆی م جاره ئه .شنی کاندا ده ره نگه  نو سه ی وایو به رمانی فریشته  فه ا بهوی  شنه 

 .خاون و پاکژ بووزۆر  هاتو بوون  وه  نو شاره  له  کهمان بۆ ئه .هنا ده کانی نو شاری نه  روخاوه ماه
  ی نو شار که ه و تۆز و دووکه  تاکوو ئه.مژن  و ئارتا هه وای تازه کانیان هه سییه  بهکرد پ زیان ده حه
  . وه انیانی ئاخنی بوو بستهک نی سیه ن و کهوموو کو هه
 دیاری  یتونی ئاشتی به زه   چه  که،هات ی پیکاسۆی لده که سپییه م بۆنی خونی برینی بای کۆتره به 
 .تانی خون بوو کان بریندار و شه ره داگیرکه ی هزه   گۆلله  به  که .برد ده
 .کانی دوژمن ی هزه م مۆگه بینرا و هه  باشی ده م شار به  هه ، وه رگه نی پشمهکا رزه  به ره نگه ر سه سه له 

نی شاریش دیار بوو  دیمه کان، رگه و پارزی پشمه هر ۆپباران و کاتیوشای رژیم بهی ت قه ای تهڕ ره سه
ب  به وه الیانی تارانه ری مه داگیرکه ین هز  الیه  لهی شارک نی خهانی مای تۆپبار  چۆن تۆز و دووکه که

  . بوووام  رده وچانی به
م   ده به ی، که ه دووکه  که ک یه ند چرکه  چهدوای ،ێ گو هاته  دهکان ی تۆپه وه قینه ژاندن و ته نگی هه ده 

 و  س کراوه  ئاگربه  که وه بووهو کردورییان ب  واتۆوه وه شه رته ن ئه  الیه ۆ لهم ئه . وه هبوو  رز ده به  باوه
یکوپتر و شت تا نۆ ه  هه وه ڕای ئه ره سه.  جاران بوو وژمی ئاگرباران زۆرتر له م ته  به .ڕ راوستاوه شه
  شکاند و به وای ده نگی هه پساپس ده  که ۆکهف. وه سوڕانه ر شاردا ده  سه نگی جت به ی جه ۆکهک ف یه

 .دڕاند ی ده وره ی گوێ مناڵ و گه رده  و په،شکاند نی ده مای  شوشه،رز کی زۆربه یه  و نرکه شریخه
سترژ و تۆبارانی   ده بهستیان کرد  ده . ه جوو تنهو  که یزاواوه ی فه ره ه ب کانی رژیم له هزه  ئاکامدا له
  .ایزاو کانی فه ت گرده  تایبه  به،ری خۆیان بهورو ستی ده خه

یان بۆ هاتنی   و رگهک  ده هلل گو یان به که ی جاده هر وبه و ئه هر م به دوو هلیکوپتر ئههاوکات  
  .بوور خۆ   سه  و لهاوی دوژمن زۆر خ وه نهجوو .کرد  خۆش دهانکانی هزه

ی   بۆسه ر له گه کرد ئه ان دهشیی وه ی ئه شیمانه.  نو شار  بتوانن بنه بوو که  خۆیان نه وان بوایان به ئه 
م  به .وێ که نو شاردا قیان تدهکانی   بۆسه له رباز بن، یزاوا بتوانن ده لی فه رکه کانی سه رگه پشمه

ژی ڕر تیر  به یشتنه  گه کاتک که .ن ج بکه  جبه ب کورکورانه وان ده  بوو و ئه وه ره رمانی سه فه
 کانی رژیم، ندی هزه ن بۆ ناوه  هاوه هلل هاوشتنی چوار گو  به ه  کۆمه،خرا و هاوکات ، رگه کی پشمه چه

  .ی دوژمنکان یی هزه واوی و شپرزهرلش  هۆی سه بوو به
مان کاتدا  ه ه له .ناسی  ده نی خۆی نه گ خاوه  سه  که ،هات ده کدا هه ه الی س به ر که هه  یه و راده تائه 

 نو ماشین و   ی هاویشته١٠٦سترا بوو دوو راکتی  یبکدا دابهر ج  سه  به  که١٠٦کی  چه  به ه کۆمه
 دز ،نیا وه ک کرده  وهش ئاسۆی. ساز کرد نویاندا ست له کی خه ئاگر و دووکه. کانی دوژمن زرپۆشه
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 کیاندا  و بردی چه  سره  له کدارانی دوژمن که چه ، وه کی سوک و دۆشکه  چه  بهنیشکا رگه پشمه .بوو
کان  رگه ری پشمه نگه  سه تن و له و دوا هه هر ژیم تا بۆیان کرا بهکانی ر هزه .سترژ ر ده  دا به،نبوو

 .کانی خۆیان  مۆگه وه ڕانه ، و گه وه وتنه دوور که
  وانه ڵ کاره  گه و له ، وه ورا نزیک ببنه یان ده  نه رگه ی پشمه ر ئاگری دۆشکه  به کانیش له هلیکوپتره 

کانی  ره نگه نگی سه ئارامی و بده .نگیاندا خنکا  نو ره نگیان له  تاکوو ده وه وتنه یان دوور که که شکاوه
 . وه همن کرده

ڕی  ی ییر و باوه  رگه انی لهوی گی به مالی نه  ناوی جه  به ه کی کۆمه یه رگه  پشمهداۆم ی ئه ڕه م شه له 
وتۆ  کی ئه یه ژاره م و په مال خه ک کاک جه سوارکی وه ڕهۆستدانی ش  ده بۆ له. ختکرد یدا به انهشگۆڕش
ی   بزه وه خونهشی خوپانی   له ت به نانه ویست ته موویان خۆشیان ده هه .بینرا کاندا ده رگه  نو پشمه له
 گیان بازی  ورخوردان ونی به  و خهتب  نوستو  بوو که وه کوو ئه ی وه که  دوڤانه ته ر لوانی روومه سه
ه که .تببینشتا هه وری سه ی ده که شتیه ی و ره که راخانیه  مه وا و پانتومی گه ری ه  نیرمای خو
 .ێ کرانڕ و شار به هر  به،وێ وبۆی ئه شه گوهگوبارانی   به ک دوو برینداردا  ته ی له که رمه ته .هات لده

 ئامز گرت و  تارچیانی له جاڕ و قه که له که سراوا، خه کانی جاجی ئاوا، که ڕه ر گه ری ئاوییه سبه 
ردا  کانی ئاوییه فره  به ر کلیله  سه رۆ به ی فنکی بای کوستانی ژاوه شنه. ی شار برد کرنوشی بۆ داپیره

شی   له خسته ز و مووچکی ده تهک  یه تا راده .مووسی کانی راده ره قی نو چاوانی پشمه شنی و ئاره ده
 .داق خووساوی رۆژ  ئاره له
 بۆ نکردسپاسی ل .وونیاندا رونیشتو ب که ره نگه  نو سه  هشتا له  الی سیروان که کاک شوان هاته 

 . شونی خۆتان وه نهڕ توانن بگه  ده ئیتر ئوه اسی زۆرمان،ڕای سپ ره سه :تیوتی و ئاریکاریان و  یارمه
انن تو ن دهدار نگه  سه  له وه یانه بهر  به  له  که رگانه و پشمه  ئهموو  هه مان بۆ هاتوه ی تازه رگه پشمه
  . وه ینه که ویستمان بت ئاگادارتان دهر پ گه . وه سانه  بۆ حه وه نهڕ بگه

 .ی خۆیان  بۆ بنکه وه انهڕ  هاتو بوون گه  که یه و شوه به . مائاوایان کردنیڤا  سیروان و هه
مانی ز .بووب  کز شاری زامدارسۆمای چاوانی  .کرد یاژن دهرز  چاوی شاری دهومو  ده هللبارانی گو 

 یبۆن  به ڵ تکه ،یشار ندامانی ئهشی سووتاوی   بۆسۆی لهبۆنی .خست  گو گاڵ ده ی ساوای له کۆرپه
  .دا ی دوڤانی ئازار دهان چاو،نبارووت و تۆزی وران بوونی ما

  .را گه چیردا ده  دوای نه نکدا و به و کۆ موو کوچه  هه کرد به ی دهرگ خۆ ی مه دوزمه 
وێ ب بۆ  یه  دوژمن ده وه خهی قش ره  به  له بیستیان که زین،  دابه که  جیبه نی لهڤا کاتک سیروان و هه 
و شارن.  
  وێ؟  بۆ راوستاوین با بچین بۆ ئه ر وایه گه ئه: سیروان 
رژیم کانی   هزه وانک له کاره . وه ته  وێ هاتومه  له من تازه ئه !سیروانکا ویست ناکات پ :ت مه کا هه 
 و   دۆشکهن و  هاوه  به ه کانی کۆمه رگه پشمه.  و شار بن جه ره و فه هر خ به پردی قش ویست له یانه ده
  .کش بکات و دوا پاشه هر کی سووک هزی دوژمنیان ناچار کرد به چه

   چی بوو؟ وه سوڕانه  دهر باشووری شار  سه  له  که رانهو هلیکوپت رێ ئه ئه :شنۆ ره 
کانی  رگه  پشمه که .سراوا هرش بن و خه هر  به ریفاواوه  شهی ر ویست له یه رژیم ده :کاک گۆران 

 . وه  پشه ندک بنه کانی رژیم توانیان هه ند و هزه ی سه نه شه ر ته م شه به یان لگرت، هت رگدیموکرا
  ب به  و ده وه تی دیموکراته  یارمه چنه تارچیان ده کانی قه ها بنکه روه هه کان،  و چریکه ه مهخرا هزی کۆ

 .دین و دوا هه هر ه ب وه  زیانکی زۆره  به کانی دوژمن که هۆی تشکانی هزه
ویست بریندار و  یه  ده وه رانه فسه ی ئه  یانه ۆ زرپۆشک لهم ئه :تیو  ساله ی پانزه شیالن کیژۆه 

چار ک نا ی زۆری خه قه پی رگا و تهر کۆس  به ر لهوو خیابانی شاپ له گان،  پاده رته کانیان به کۆژراوه
 .نرا فسه ی ئه  نو یانه وه تهڕ  بگه بوو
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 . مای خۆمان وه مهڕ  بگهتب و ده مشه تیت ئه  یارمه ێ بهڕهاو :تیو سیروان کرد و  هئارز رووی ل 
  . رانه  دایکم زۆر نیگه ئسته . یانم بینیوه  نه ند رۆژه  چه وه ئه .منڕ  چاوه نده  ئستا چه زانیت که هخۆت د

ی الی تۆ  ده . نگکم بۆ لبده یان زه.   بۆ ئره ره وهر توانیت  گه  ئهیانی سۆزی به !ی که راست ده :سیروان 
  .یانی تاکو سۆزی به خۆش هه

  وه ایهڕ سیروانیش گه . مای خۆیان  پش بوو تا بگاته  کاتژمرکی له که  رگای س چارهوئارزی ماندو 
  و کیژه ئه !  میترا بکه فۆنک له له  گیان زوو و خرا ته رۆه :تیو ژوورێ دایکی  وه  هاته که .یانمالی خۆ
  . رانته  زۆر نیگه وا دیاره . نگی داوه م تاکوو ئستا پنج جاران زه شیرینه

 .م فۆن بکه له  ته م رووم نییه به نگی میترا،  بۆ بیستنی دهترب  دم ده یه وانه  له ی دایه که راسته :سیروان 
  . وه نه م بدهکا دایک و باڤی و نه
 من خۆم   بیگره ره  به ت له که ژماره . فری بوویت گیانا زمکه  به  چه مه ی هۆ ئه هه: ا ئامدی دایه 

  .ۆرم شهسۆفی   ی لمان بوویت به  ده  زووکه.م که ده قسه
  . می داوهمیترا بۆخۆی و .ی گرت که ن ژمارهسیروا 
  . و الی تۆ خۆش  بکه  سیرواندا قسهک ته م له که  شیرینه ویه وه :تیووپرسی  ڕای هه ره  ئامدیا سه دایه 
ر  وت سهس : باشی؟ میترا؟چۆنی !ومیترا س :تیورگرت و   دایکی وه ی له که سیروان گوشییه 

تم   تاسه  فره بت که وه  هی ئه نگه ره .رانی تۆ بووم  زۆر نیگه وه  خۆمه ۆ نازانم بۆ چی لهم ئه! چاوانم
  ی؟  بکه  مای ئمه  لهفۆن هل  ته ی که که رم ده  بۆ چی شه تۆ پم ب باشه . کردوه

وان  ئه . کتر نییه  یه لهمان   هیچ رازکی شاراوه ئمه .زانن موو شتک ده ی من هه ماه هتی بنوخۆ پم  
فۆن ناکات؟ له  بۆ سیروان ته پرسیاره بۆیان ج  

  م که  بانگھشنت بکه  کهتتت ب کات و درفه تۆ  م کهڕ من چاوه ئه . بتبینن وه  نزیکه وێ له یانه دهوان  ئه 
   گیانا؟ باشه .  بیت بۆ مای ئمه  که  بکه  خۆت ئاماده م رۆژانه رۆژک له . بیت بۆ مای ئمه

  هو امهڕ کاتک گه . ئاشناتر بم ی ئوه ماه هک بن  ته  ه وه  نزیکه  له  که منیش زۆرم پخۆشه ئه :سیروان 
ر چ بیری  هه . رانته  زۆر نیگه  که  بکه  میتراوه ندی به یوه تی پهوک دایکم موو شت ما پش هه

  . ر رۆژه  هه  واته  بینینی تۆیه ویستم به زۆر پ م که که  ده وه ست به  هه وه مه که لده
ک  ه ت له . چیت یانی بۆ هیچکوێ نه سۆزی به زانی چی؟ ده . یه م هه سته و هه ها ئه روه منیش هه :میترا 

  .وێ  هاین له،  نوان کاتژمری نۆ و نیو تا ده له .چنووردا دین بۆ الت
مای بۆ     وه ته هاوڕ ئارز گه .م که تان دهڕ  چاوه وه  ئسته ر له  هه وه ئه . جیه زۆر کارکی به :سیروان 

م   بهت،رب  دی ده یه  وانه هتا لیناسم ئس چۆن ده . بکات وه ندی پیه یوه  په  که نه  چنوور راگه به! خۆیان
  . ما  بگاته تژمرکی دیکه کا ه نیووتاکو  هه یه وانه له .فۆنی لبکات له  رووی نایت ته له
 .ڕۆڵ ی گردیگه ره  چوین بۆ به  وه وه  خواردنهخواردن وباری   آۆه ۆ بهم من و چنوور ئه میترا 

ی ئارام  آه آه  چه من به . وه هن الی ئارام مای ك له یه  آرد و ماوهش آاندا دابه ره نگه ر سه  سه آانمان به شته
  مان له قه آدا ته  بریڤانیه مین جار له آه ڕێ ئارام بۆ یهی آامرانی هاو آه  چه و چنووریش به

  نده تۆنازانی جه .ڕی پ فر آردین شوازی شه   آه سپاسی ئارام بكه .آانی دۆژمن آرد ره رآهداگی هزه
ی   ماوه ها له روه هه .کرد ده مان که هل  نیشتمان وگه گاری لهز وا پار کرد که انازی ده ش ستمان به هه
 . وه  ماینه الیان ستی دۆژمن له پبارانی خهتۆ
 ل نیشتمان و گه   خۆشه نده  چه خۆ بینیت آه . پیرۆز بت لمین بریڤانیت آه  یه زۆرباشه :سیروان 

  .پاراستن
  . هی خۆشتر نی وه هیچ له . تی وایهراس  به:میترا 

  نه زه ی پ مهۆویستی ت وین و خۆشه  ئه م که ابهک شک ن یه یوانه هیچ په !وێ  زۆر خۆشتم ده:سیروان  
  .م بکه
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 بژین و ئاشتی بای  وه  پکه  که و رۆژه  هیوای ئه به .ب تۆ ناتوانم بژیم رستم و به په  تۆ دهمنیش :میترا 
 .یانی الی تۆ خۆش تاکوو سۆزی به .ماندا راکش وساوه ی چهگا ر کۆمه  سه دوڤانی خۆی به

  . وه  پشوازیه کانی هاتنه  مای خۆیان خۆشکه یشته  گه ئارز که 
 دت   الی ئمه  له برای کاک سیروان و رێ ئابرائارز تۆ بویت به ئه :تیوی  که  چکوه وین خۆشکه ئه 

  وێ؟  تۆمان زۆر خۆشده بۆ چی خۆ ئمه!  وه تهناک
  وک نه ک دوو شه ر یه گه ئهمن   فر بویت؟ هو یه ک  له یانه م گله  ئه، هگیان :تیو ئامزی گرت و گ له : ئارز

بچۆ  ،  بچکۆله خانمه .تو ۆ وای دهم ڕ ئه ی شه م بار و دۆخه ئه .ران بن  زیز و نیگهت ناب وه مهڕ گه
  .  خواردوه  هیچم نه وه یانیه  به له .مڕگۆ کانم ده وییه خۆ هن تاکوو من جل  راخه که انهخو

 .ر چاوانم  سه به :وین ئه 
پاش  . ژوورێ کاند و هاته ی ته که رگه جل و به . وه ت هاته که ر و برۆی تۆزای ماندو و شه سه ئارام به 
 کاری  ند رۆژه م چه ی ئه وه سانه  حه  نه ودیار بوو ماندویی . راکشا وه  گازی پشته و و لپرسین بهس

 .تکردو بوو
کانمان زۆرتر  ره نگه م تۆپبارانی سه به متر بوو، کانی رژیم که  هزه چاو جاران هرشی ۆ لهم ئه :ئارام 

ن  که  ده  برینداریشی وا قسهند ماک وران بوون و کۆژراو و کورئاوا چه کانی شخان، که ڕه  گه له .بوو
کی  یه رگه پشمه. کردخت ک گیانیان به یه رگه ند پشمه  چه وه  داخه ۆدا بهم کانی ئه ڕه  شه له . ک زۆرهل گه

 ناوی  میللی بهی باخی بنکه.ش.پ حیمی، نی ره  ناوی حوسه به .ش.پ ، زانراوه  ناوی نه دیموکرات که
  . پشتر بریندار بوو یدی کهش وخی رهڕ فه
  .تژماریان نازان س هه  که  که وه وهردو  ژر دار و په ی خۆیاندا بوون به ما ککی زۆر له ها خه ر وه هه 
دا  و تۆز و تۆپبارانه  نیو ئه له .وێ  ئه رم و خۆشیان هنا بووه گهۆ میترا و چنوور خواردنی م راستی ئه 

 وتۆ ی ئهآ زایه ئا به  آانی ئمه آه  چه وان به آانی دۆژمندا ئه  هشكی هزه  له.تام خۆش بوو زۆر به
آارا و  دا گرتن  سره  له،مین جار آه  وا بۆ یه آه . بوورنج  جگای سه  بۆ ئمه آه. ڕی بریڤانینان آرد شه
   .ترس بوون نه

 .  فیریانمان کردوه و کالشینکۆڤ 3 ژ کردن به قه  ته وگرتن ند جار شوازی سره تا ئستا چه: سیروان
  م شاره نج و الوانی ئه موو گه کوو هه ئارامیش وه . راکشادانی شارر پۆی چاوا  سه  بای بهو خه 

  .وندا و و خه  نو ئامزی خه چوونه
  

 ١٢شی به                                  
خۆری  تاو هه تاو، خۆره ، ته یه رۆژی هۆرخشه .ک ی٢٦٨٠نییگۆ١١ی)ۆژڕزد هورامه ئه( مه پنجشه

                                           رۆژی جیھانی کرکاران١٩٨٠می مانگی مای  که   یه.ر پرشنگداتاوی  هه، دروشاوه
_____________________________________________ 

ووزاو پ لی بریندار و باڵ ههولبوب .ت و شاریش تیشکی خۆری ماچ کرد  رۆژهه وه دیسانه  
 .رژێ  و گۆرانی هه  چریکه  به،ڕ ی شه نی خۆی بۆ گۆی ژاکاوی ژینگهڤی ستی ئه توانی ئیتر هه یده نه

  وه سکی گه پی که ڵ و لهوای ئای گر گۆن  سه له مباری شار، سرینی چاوانی خه ی ئه خوناوی دۆپه
   له پکی کان، تابلۆیه رگ سووتاوه جه   برینی دایکه  لهی پ ناسه می هه هه . وه درۆشایه تیسما بوو و ده قه

 منان، دوژ ک که  نو مژوویه  بکاته  چۆن دزه که . داهاتوکانی وه خشاندو بوو بۆ نه  نههنی راز و نه
  .تدا سته سکخوازی ده ر ته به ئاستی  ن له که بۆمان تۆمار ده

  و له هی ش با  بهپ .و رابو  خه  له،راییدای میتڕ یانی فه ربه ک تیشکی به  ته  لهکی وه سیروان شه 
   جھشت به ی به که فه پخه . خۆی زیز و تاراندو بوو وی له و خه ، وه ی بیری کرده که ویسته خۆشه
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   لهوای پ  هه ی لهکی قوو یه ناسه یان و هه که وشه  نو حه وی تشکا بوو چووه  خه  که،چاوانی سووری
  .مژی  ههیبۆنی بارووت

پرووزان و  ده فری هاوین هه ک به کتر وه  دوای یه ک له کان یه هسار  چۆن هه یری ئاسمانی کرد که سه 
  .تدا وانی ئاسۆی رۆژهه رخه یی و ئه یروزهفنگی شینی   نو ره  له وه توانه ده
وانی  رخه یی و ئه یروزهف سنووری ،یان نارنجیان رد و سوور، کراسی زه   به،ور ی هه  بکه بکه 

 تاکوو  وه کرده  بیری ده وه سیروان له .دئافان ابلۆی جوانی سروشتییان دهت ، وه کرده ئاسمانیان جیا ده
وان بم ڕ  چاوه وه  ئسته ر له ر هه گه ه ئ:تیگو  ده وه یهخۆر  به له . مژمرک ماوه ند ده کانی چه هاتنی موانه

وک  رخه شکو سه م به که فه  نو پخه وه  بچمه وه بته وا روون ده  ههو تاکو یه وه  ئه چاره .بم شت ده
 .بشکنم

م   به،شایردا راک  سه ی به که فهل .دا  چاوانی سیروانی ئازار ده وه که ی ژرخانه القه  ده تاو له تیشکی هه 
یری  سه .ستا و هه خه له ،ری بش ریک بوو سه ردا و خه قی پده ئاره رده تاو مه  تینی تیشکی هه مجاره ئه

  کردم؟ ت بۆ زووتر بانگت لنهو دایکی   به وه نده  گازه به .دا یانی پیشانده شتی به ههی کرد  که کاتژمره
کانت  موانه . نگ نییه ئستا خۆ دره .م هات لتی تکبده  دم نه، بووڵقوو ت زۆر که وه خه : ئامدیا خانم

 .  هتویسشی مرۆڤ پ  لهبۆ ، ه گیان)خواردن(و واردن)و خه(ر وه ! تۆزک ئارام بگره . ناین م زووانه به
 .کانت دین  تاکوو موانه، کهرم  ر گه  سه وه ه شتک  و خۆت به ت بخوه  ناشتاکه ره وه
 ،ی خۆی ر کاری رۆژانه  سه رۆیشتو بوو بۆ یاندا  ربه ی به ک کازیوه ته کوو رۆژانی رابوردوو له  وهئارام 

 .ۆڵڕ دیگهکانی گر ره نگه خی شار و سه ئا ریڤانی له  به واته
و  ر به هه .کتر ببینن  یهدا چ کات و شونک  له  که،وتو بوون ک چنووردا رککه  ته و له ئارز شه 
  .ر  به  چوارباخ گرته جھشت و رگای ژوانی چنووری له  مای خۆیانی به وه سته به مه
مای سیروان و بۆ چن بۆ   ده ی خۆیانیان راسپاردو بوو که ماه ه بن ر دووکیان به چنوور و میترا هه 

  . وه نهڕ گه  ده ئواره
اتی دیاری کراو  ک  له ئارزیش پش   که. ئارز بوونیڕ ی مای میترادا چاوه روازه ر ده  به ن لهوا ئه 
 .وتن  کهیڕ والی سیروان وه هر  به وه موویان پکه سا هه و ئه .وێ  ئه یشته گه
ن رۆژی جیھانی وی گ  یانزه  واته م رۆژه  ئه  له بیری،کرد دهوانیانی ڕ  چاوه سیروان هاوکات که 

 .ژن گرت یان جه م رۆژه  ئهسالی پشوونیدا  مه  ته مین جار له که ه چۆن بۆ ی که . وه کرده  دهکرکاران
ن ندا رپوای گۆ  مژووی یانزه مین جار له که ی کوردستان بۆ یه کانی دیکه  و باژره م شاره کی ئه خه

 . رپوان رز گرت یان به ۆژهم  ئه وه  شانی میترا پارێ پکه سیروان شان به .و خۆپیشاندانیان کرد
کانی   ژرخانه ک له  خه، م رۆژه جیاتی رزگرتن له  لهرۆدا می پاشهیژرگی ر ری مه  ژر سبه مساڵ له ئه

یان  پاوی رژیمدا نه ڕی داسه ی شه  رۆژه زهی دوان م ماوه  لهنیشت مندا نانه ته . دیل و زیندانینخۆیاندا
  .ن  بکه کتردا کایه ک یه  ته رێ و له  ده  بچنه وراوه

  له .یشتۆر سپایی ده  ئه و زۆر به م کات بۆ ئه به .کرد ی ده که یری کاتژمره هسیروان زوو زوو س 
ر  هه . ره ووکنهم پ  و هه  خۆشهم هه .وانی بۆ ژوان و دیداری یارڕ  چاوه ئای له :تویگ  ده وه رخۆیه به

نگی  و دهوتاک.  گوێ هاته ی دی زۆرتر ده رپهخۆنگی   ده وه بووه ترا نزیکتر ده هاتنی می مژمر به چ ده
ر ئاگردا   سه ت ئاویان بهوتگ هد .روونیدا زاڵ بوو جانی ده یه ر هه  سه ی بیست به که روازه نگی ده زه
  .بسترا بوو  نه که روازه ده . رێ وته  که روازه و الی ده هر به  وه وهر بو  همن و هوه ،ژاندوهپ
 ئامز گرت  کتریان له یه . الیان یشته  و سیروانیش گه که هوش  نو حه  و هاتنه وه ی کرده هک روازه ئارز ده 

 :تیو و گ هو رت و ماچیانی کرده ئامز گ ر سیانیانی له دایکی سیروان هه .یشتنۆو ژرخان ر هر و به
 .تان بۆ بنمینیشن تاکوو چایوکانم رو  شیرینه ویه ن وهورم فه !رچاوانم خۆش هاتن سه
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 ،نگی میترا هاری ره چاوانی به .کتر دانیشتن وری یه  ده ر چواریان له  هه وه که وینه  سوچکی ژرزه له 
ستی کردو بوو و  ودا مه  ئه نو دارستانی چاوانی سیروانیش له .شتڕ ده وینی خۆی بۆ سیروان هه ئه

 تین و کا نه .جبھ  به رده سک و بگه  که و دارستانه ویست ئه ده بینی و نه  ده  نهی هو ره  ده رگای هاتنه
فنیدا تی جوان و د  نو روومه  بار لهجار و . وه م ببته ی که که ویسته  بۆ خۆشه،وینی هۆگری ئه

م  م سیروان له به .ر ب سه  داهاتویان چیبه که  وه کرده ی ده وه پشبینی ئه . رامان وته که مۆرا و ده داده
 نو  وه ایهڕ گه خرا ده .کرد ده  دی نه کی رووناکی تدا به چۆن داهاتویه بوو،  ده دا توڕه زه له رامان و مه
  .س وینداری خۆی و به جیھانی ئه

  یزانی که ن دهوچ . بداتۆری ف  به وینه  ئه ژی له ر و ته له  لوهژیا و  تدا ده  که م کاته کرد ئه  ده زی نه حه 
تی  روومه .تکش ی ساردی بۆ هه ناسه  تاکوو مردن ههتب  و ده وه تهڕ د ناگه ن قهۆڕ بد م کاته ئه

   دهی ئوارانتاو  ههفی و دهکو گۆنای سوور وه .روون و ناخی سیروان بوو ی ده میترایش ئاونه
 .وینی سیروان ی ئه  دارستانی چاوانی رووگه خشیه به  و ژینی ده، وه درۆشایه

ویی و ڕ نگی بۆری به  ره  به وه که ووره پش رووناکی نو ژ ی ژینی سیروانیش لهلپۆ  شه  لهچاوانی پ 
ی میتراش  که یتونییه  زه هسک  که کراسه . وه درۆشایه وینی میترا ده  ئه ر له له ژی و لوه یی تهووسکی ماز که
کی  یدا جوانییه خمه شی مه ی ره  ژر سۆخمه  له،نگی ناری ره ی سپی و هه  گۆی وردیالنه  له پ که
کانی   سرۆشتییه  ئاه لوه .سفی ناکریت  وه ، کهخشی بوو ی به ک مانگی چوارده  روخساری وه وتۆی به ئه
 .ری ربوارانی رێ جوانی بوو  راکشه سرنج م سروشته ی ئه  تاقانهیتوو پشک باخی تازه ۆه گک وه
  مشکی وا رچا بوو که .کرد ی ده  قاژه له نگی چاوانی چنووردا گژ و وڕ په ریای مه  ناو ده ئارزیش له 
 ریای ی دهلپۆ ی شه  هز و وزه   هخۆی سپاردو بوو ب . وه رباز بوونی خۆی بیری لبکاته توانی بۆ ده یده نه
  .یوی وا شتهوین و هزی بای فری ئه
شنی و   ده ی باوه  شنهم  ده به ستان،کوی در  به  چنووری زراڤی نو تاشه کوو گوه چنووریش وه 

و الی  هر وانکی به ژه وان و که ر نچیره هه ی سرنجی، رامه ناسکی و بۆن و به .کرد فنی دهمای د سه
ی   رووگه چیر کرد و خۆیشی بوو به زی نهدا ئار وانه موو نچیره و هه وان ئه ن له .کشا خۆی راده

  .و وینی ئه ئه
 خرایی  کات به . وه ینه  داهاتوی خۆمان بکه ب بیرک له  ده ئمه :تیونگی دادڕاند و  ی بده رده ا پهمیتر 

ن کانمان پۆل ب وته  ده من پم وایه .تیب  رۆژ ئاۆزتر ده ش رۆژ به م شاره  و بار ودۆخی ئهتڕ په تده
ک  ر خه بارانی سه گوللهی   رشن و رژنه،کات ڵ  گه لهکات    نییه وه ئه . ئاکامک ین به ین تاکوو بگه بکه
  .ب ست تر و زۆرتر ده خه

 و   تانو پۆی وره ریکه مخور خهی مۆ پۆه  کرمی په کو مروو واته ردومان و ماورانی وهۆ ب ترسی له مه 
  : بن  که یهدا وه رمی ئه رماگه گه   له ئسته . وه خواته ک ده یڤانی خهبر

 .  خرۆشاوهوژم  و ته  گرمه به ، ڕهووریای ت ی دهلپۆ ک شه  وه وساوه ی چهل ریوی گه نگی، راپه  کات ده
  به کات دوژمن، .نپچ نجیری دیلی ئه گرن، زه ئه ههی ئازادی  سروود و خۆپیشاندان ئا به وان،کاتی ال

 .شیان بترسنڕ شۆ یان له .مرکن  داده، خون رشتن ک به ی خه زان وره ده وا  کوشتن،الماردان و په
 تا کوردستان کپ ، کگا کات به  دهان بارانی ئاگر و ئاسن مام  نو شاردا، به ب له مبا، ئاژین دهۆکات ب
 کات زیندان، . بیکوژێ س ئازایه ر که  هه.ژێمدا دار که ر وته سه  به،نگی ترس و سام زه وه شه.  وه کاته
کان  ه تاریک  هوده تا له . نگی ئازادی باوه  ده،نگی دوژمن بر و زه  ژر زه  له.  و کچ ئاخنراوهوڕ ک له

  .زن شنک ئسک و پسیان بته س قامچی وه  ده یان به. واس  دار هه الوانمان له
   هزهتا.  رگا  بۆ زرپۆشی ب به. کگا ن به که ن دهبارنن ناپام و بۆمبا، سینگما وان ده کات ئه 

   بیبارن به  وئاگر که هلل گو  تا سامانی کوردستان بدا به. مۆگا  کا بهانندموی شار و گ که ره وسنه چه
 .ندارما سه
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چۆن  .ین  بکه کارک تاکوو بنین الوه ب وه ودی دهشکۆ یان دو  و به موو شیمانه  و هه، ئیتر کات لبانه 
 هرش  ریڤانی بگۆڕین به بوت رهکارا و ب   ده پموایهمن  . که  ئاکاری خه کان چاویان له  رامیاریه هزه

 . پارز کردن بردن نه
 وکو و وه جبھن  ر کات پتان خۆش ب شار به توانن هه ن دهوڕ ک ئوه !کات میترا راست ده :چنوور 
م  به .ن  پبده ر درژه وسنه  چهر و  داگیرکه ا دژ بهو باتی خۆتان له هو خ  چیاکان، نه ۆ رووکه هه
  وێ به ش نامانه ئمه . کانی ئرانه جگامان سووچی زیندانه ، وه  بمنینه  ئره ر له گه ئه ی ژن چی؟ ئمه
وێ  مانه  ده بۆیه. رگ بژین مه گه  سه کاندا به  ئایینیه مار وشکه ی ده نجه شکه  ژر ئه یان له .یی بژین کویله

واری نو   ته توانین ببین به ش ده ئمه ۆی چیاکان،  هه بن به  ده  ئوه روا که رێ هه  ده دا بینه ک ئوه  ته له
 دا یه و رگه له .ین بات بکه ر خه ژی داگیرکه خون وێ دژ به مانه ش ده ئمه. کانی کوردستان رده به تاشه
 . دیلی تاکو ژیان به  بۆمان،  جگای رز و شانازیه ،ین خت بکه  گیانمان بهر گه ئه
  ش به به . رانیه ها زۆرتر جگای نیگه روه ش هه  بۆ ئمه یه رانی ئوه ی نیگه  مایه  که م دۆزه ئه: سیروان 

 ساقین  وه  ئهر  سه  له کی زۆره یه  ماوه ئمه . یه ژنۆی ئمه ی ئه  تین و وزه وینی ئوه حای من و ئارز ئه
ری کۆماری  وهه  جه ئمه .ین به ڵ خۆماندا ده  گه ش له  ئوه،نجبھ  ناچاری شار به ر رۆژک به گه هئ

خۆشی   تۆشی نه،ی خونرژخا ه خوکو  وه وه وانیه  باری ره موویان له هه .ناسین ئیسالمی ئران ده
وان  وشتی ئه ره.  زمانیان کوشت و بهر  سهی  وته و،رگ وان مه د و لۆژیکی ئه خره .ننتمرۆڤ کوش

  .ن ه گۆشتی مرۆڤیش بخو  که یان ماوه وه نھا ئه ته.  یه نجه شکه ئه
  .ر د نی سه  به ،کان و رووناکبیری پاریس دیده نیوی ئاخونده  مشکی گه یه وه ئه 
 ز درمه کۆمه: تیوکانی سیروان دا و   وته ی به ژهئارگای ئ وهموو کوو هه  وهر  گه ئه . ی ژنانه  جیھان ن

ب دۆزی بزر و  ده .ن که وتن دابین ده رکه ی سه ۆشن نیوهک شانی پیاوان تب باتدا شان به  خه ژنانیش له
ر  گه  تبشکنین، میشه  بۆ هه، پاوه دا داسهگا ر کۆمه  سه  به سکی ئایینی که وتویی و بیر ته دواکه پاوان،
 .رازی بژین رفه ی و سهد ئازا وێ به بمانه

بات و  تی خه باسی چۆنیه. یڕ په  تدهۆوت کی ئه  خراییه  بهیانی بۆ سیروان ی به وانه  پچه ژمر بهکات 
ۆ هات و فراونیان ڕ کاتی نیوه .وین  تاکوو ئش و نۆشی ئه،ڤدا بوو  رۆژه نووسی کوردستان له چاره
انی شار ردومۆی ب ژینگه . نگو باس چییه  ده  بزانن که تاکوو ک چوون بۆ بنکه یه پاش ماوه . خوارد وه پکه
 یان ،کوژرا سکی سڤیل ده کدا کهک هرحو  هه  له. وامه رده  به وه ب پسانه  بهوک رۆژانی رابوردو وه
  کیان دیت که  خهک  کۆمه  بنکه یشتنه  گه ک کهکات . وه نهیا که  روخاوه  ژری ماه ن بهبوو ک ده یه ماه بنه

   ی رژیم که کدارانه و چه ئهندنی گۆر بۆ  که  بۆ هه ،ستانی تایلهڕ بچن بۆ نو گۆیستو نهیا  و ده وه کۆ بوونه
  .بوونما ج ڕدا به پانی شه هڕ گۆ له
   داخوازی خۆیان هاتونه  به  که وانه ویش بۆ ک؟ بۆ ئه ترسی؟ ئه  مه نه خه بۆ گیانی خۆتان ده : وله کا ئه 

  .وان  جھادی ئه یه مه ئه .شت هه  به  بچنه  که،ن چۆ بکه  قه ی ئمهل  گه هکوردستان ک
وان هۆڤ و نامرۆڤ  و ئهوک  وه  که ئمه. وشکی ئایینیمار هری ده  ژه  له هوان دیان پ ئه: ورۆز کا نه 

 جھاد ،لمان کوشتنی موس  بهوان  ئهم به.  جھاد  بب به نگه بکوژن رهدی  ر منی ئیزه وان گه ئه .نین
وان  م ئه و دووهه مدا، که ی یه  راده  له تییه رککی مرۆڤایه ک ئه وان وه  کردنی ئه رده سپه ئه .ن که ده

می  هلژبۆ ساخ ،م سھه .ژ نینوان مرۆڤ کوژ و خون  ئهوکو  خۆ وه ئمه. یین  کا و په  له همشکیان پ
   به هباشترلی جۆراوجۆر،   گهخۆشی ی نه وه وونهب و نه و ب م شاره وستی دانیشتوانی ئهندر و ته
  .کون  سن و له ند که  چه وانه ئه :سیروان  . بکرین رده سپه کی گونجاو ئه یه شوه

ر   سه  به وه هیدان کۆ کرابوونه ی شه خۆشخانه  نه  له  جاش و پاسدار که٩٢الکی  ن که ده :ورۆز کا نه 
وێ   من له ر ئستا که هه.   نو تایله شکی زۆریان هناوه به. یاننژن ب ش کراون که دا دابه ند بنکه چه
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تی  سک بچین بۆ یارمه ند که  چه  که من پم وایه. ندن  که ده ریک بوون گۆڕیان بۆ هه ک خه  خه وه امهڕ گه
  . بوون ران نهواو ب تاکو تۆشی زیانی تۆپبا  ته و دایک مردوانه  خرایی ناشتنی ئه  به  که که و خه ئه
 بۆ نو ،تی  چون بۆ یارمه وه هناز نگ و خاکه  قوله  به ، بنکه سک له ند که ڵ چه  گه یانی لهڕسیروان و هاو 

 . تایله
ی یوی شی ندنی گۆڕن له که ریکی هه ک خه ڵ خهوڵ پو پ یریان کرد که سه وێ،  ئه یشتنه کاتک گه 

  .یزاوا و  فه هر ی شار به راخی جاده قه  شی چوارباخ و له  به ی هگۆڕستانی تایل
  .تیان دا  یارمهدان و ناشتندن که  گۆڕ هه ستو برد له  ده یانی خرا و بهڕسیروان و هاو 
ی  که  سووره شتییه  ره،ی دا بوو که یه نه  خه  سووره  قژه ندک قوڕی له  هه ژنک که  دا پیره م نوانه  له 

ر تیشکی   به  له  که که  سووره  قژه.ری خۆیدا  سه یکشا به پۆک ده وو چهدر  هه رشانی و به  سه خستوبووه
یدا  که  کوژراوه  دوای کوڕه  به کو شت و لوه نی و وهڕ یده کانی هه  نینۆکه  به وه یهدرۆشا  ده وه تاوه هه
  .ڕا گه ده
یریانی   و سه وه کرده کانی ده نهک کف ک یه  کاتکدا یه  له،ی کامیارانی ری و زاراوه مه نگی چه  ئاهه به 
خۆ تۆ  .تی مام وران ب ی نیا باوشت؟ ئه ه په  چه م کاره ک ئه !ی باوان شیویاگ ئه: تویگ کرد و ده ده
  ر ئمه  سه شی نیشتمان فرۆشیت به ر و ناوی ره یکه هۆ تۆ چۆن بوویت به.  دایکت  نهر بوو ت کهک باو نه

راوسا   ناو هاوسا و به وومانت برد و لهڕ چۆن ئاوترامت ب  حه وچ، شیرم به  گه مه ئای حه .پاند داسه
ن و ش فتیته  بۆ که مه ئای حه ت؟ که  کۆۆه نج و پاداشتی من و باوکه  ره یه مه ئه ؟  وه رمانو شۆر کرده سه

  . قن موفتیزاده
  :تیو گ  دا هژن و پیره ی ئه وه الوانهنگی  دهر   سه  زاڵ بوو به رز که نگی به  ده ن به مه  ته  پیاوکی به

نی   شیوه  مای خۆت نه وه هڕ بگه . یه زانی کامه ر نه با هه ێ،ڕ لگه ری؟ گه  شونیدا بۆ ده به.  سه  به خۆیشکه
 .  بووه ر نه  ههت خۆفرۆشهو   ئه وا بزانه.  وی پبده جن  نه بۆ بکه

   دراڤ و پاره  موفتی بهخی .کرد  کرماشاندا کاری ده  له،اییز پ کهم پار هوم زووخا ئه !برا کاکه :ژن پیره 
  رنه گه وه ، که  مه و کاره ردان پمان وت ئه  بۆ سه اوهڕ کات گه .کداری خۆیان  چه فریویان دا و کردیان به

 چی  که . که مان مهڕرشۆ س و کارا سه  نو که ین له هک تکات لده .یت  مندای ئمه ین که که حاشات لده
  رزی پاییزدا که  وه موو ساک له  هه وه بۆ ئه.   کویه ی له که  بزانم گۆڕه کمه ره ش گه ئیسه .دا گوێ نه
و   چۆن ئه که.  وه مه ی دڕک بکه  باقه  یادی بهی  و که ر گۆڕه  سه باوشکی دڕک بنمه ،تب رد ده دڕک زه

  .هات دا نه  پیری ئمه  بهیی زه و به ی دڕکاژن کرد، ی دی ئمه م کاره به
 رگای خۆی  س که مه  حه وه ئه . یان بوای پبوو، وهی کرد ه و هه ێ ئهڕ  لگه خۆشکه :پیاو پیره 
دا  و حوری فریودهشت  هه  به ک به نی خه ئستا منا  که وه حمه م کاک ئه  ئه ش بزانه وه ئه . بژاردووه هه
  الکانی تاران له تاکو مه ن، ژ بدهتی دوژمنی خون  و یارمه،ن راوستنیا که  و نیشتمانهل  گه  دژ به که

 رووت  دوور له ن؟ که زانی سۆزی چی لده م ئه به .جانو  حمه  ئه ن و بژن بارقه بوقملی پانی بده
 کات،  دهی ره  و به وه هتگر ی ده که انه بار بکش کورتت ئیتر ناتوان ری پیری جووتیار که کوو که وه

 .گ و گورگ بیخوات تاکو سه
 باشی  الکی کوژراوانی رژیمیان به موو که کی کورتدا هه یه  ماوه کتر له تی و هاریکاری یه  یارمه ک به خه 

تانی  ێ قه وه  هاتبوون بۆ ئه وه زاران کیلومیتر رگای دووره  هه  له وانه ند ئه ر چه هه. و رکو پکی ناشت
 ئاگردان و گۆمی  بهن  که ی ده که  و خاکه،ن که رکوت ده  تاکو کوردستان سه وه نه که هکانیان ن پۆستاه
س و   ج که  و به وه  کردیانه وه ییه زه  رز و به کی کوردستان به کانیان خه وشه تانی که م قه به .خون

 .یان کردن رده سپه  ئه وه زهڕ کاریان به
 وێ له .  بنکه وه ڕانه یانی گهڕسیروان و هاو . جھشت یان به تایله گۆڕستانی  ره  به ره ک به خه 

  : ه  کۆمه٣٢ی  وانامه  هه دراوه خون یه م شوه یان هنا و به وکی تازه و ب وانامه روونیشتن و هه
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 . وه نیشتنهدا  گانی سنه  پاده  له روانه  دوو په  هلیکوپتری کۆبرا و شنۆک واته یانی سیانزه ۆ بهم  ئه"
  .وام بوو رده  درژایی رۆژ به ش به م کاره کرد و ئه باران ده هللند هلیکوپتر شاریان گو وکات چهها
ش  مه ئه .ی خۆ پاراستن باشتر فر ببوون شوه ردوماندا،ۆڕ و ب ی شه  رۆژه ١٢م  ی ئه  ماوه ک له خه 

زۆر  کی باش  یه ی پشتر تا راده چاو رۆژان ردومان لهۆ کوژراو و برینداری ب  که وه  ئه هۆی بوو به
کانی  ستی هزه  بن ده  پشتر له ران و رادیو توێ که فسه ی ئه  یانه  له  نو شاردا جگه له . زیوه دابه

 وتک ها مزگه ر وه  و هه وه ری ئوستانداریه رانبه  به ر له نگو هونه رهه بنای ئوستانداری، فه رژیمدا بوون،
  .انی رژیم ره رکوتگه  سه ستی هزه  ژر ده  توونهو ریف ئاوا که  شهری ڤه  ده له
 و   نو کوچه سیدا له ند که ی چهو و پ سته  ده ن له میرمندا.ون که ر ده ده ماڵ وه  متر له ک که خه 
  .ندخو یان ده انهڕشگرڕڕان و سروودی شۆ گه ناندا دهکۆ
 کانیان ی کوژراوهۆ ناشتیانبتیان زانی  رفه ده ک به  خهمتر بوو،  که جاران ردومان لهۆ ئاگری ب ۆ کهم ئه 
 ".کاندا  گۆڕستانه له
 زیاد   له کان که وره  هه ه وای په یارکرد و خزا نو گه  خۆی بۆ مائاوایی ته  ئاسۆی خۆرئاواوه تاو له هه 

  .بووندا بوون
  .وتوین که نگ نه دره وو وه تاک وه ڕینه  بگه ب ئمه تیتان ده یارمه به :میترا 
ی  ده . هاتوه  هشتا نه و رۆژه م ئه  به وه هن بمن  الی ئمه  له همیش ین بۆ هه که زده ند حه ر چه هه :سیروان 

  .ین که تان ده وانه ش تاکوو مای خۆتان ره ئمه .ستن  هه باشه
   به وه که  الی یه له .ر به و چوارباخ ریان گرته هر  به  پیاسه کتر به  شانی یه  و شان به وه  دوو پکه دوو به 

کان چۆڵ و  نهکۆ . وه بته  نه م زووانه  به م رگایه د ئهکر زیان ده کرد و حه ده ستیان نه ڕ هه ی شه ژینگه
 و  کدارانی بنکه  چه  له س جگه  که. ژاندوهرشاردا پ  سه ت خۆی مردوت بهوتگ ده نگ بوون، بده

 کۆن  کۆن به کتریان گرتو بوو ستی یه زووی خۆیان ده  ئاره مانیش به ئه .بینرا ده  نه رگه پشمه
ارزیش وسا ئ  و ئهان مای خۆی وه  پشدا سیروان میترای برده له . چوارباخ یشتنه تا گه رۆیشتن،
و مای  هر  و به هو کیان گرده نی مای چنوور سیروان و ئارز یهر کۆ  سه پاشان له . وه ی بردهچنوور

 . وه ڕانه سیروان گه
  اندا بهک  رووخاوه ک تۆز و خۆی ماه  ته کان له وکهی ب هڕ الپه .بوو  هزتر ده و بهوژمی با خراتر  ته 
لی دار  نگی ته هد .کرد  تۆز ده  له و چاوی ربوارانی پ ،وه سووڕانه  کاندا ده  چۆه نه نو کۆ  به م باوه ده

 تۆپک یان  هللی گو وه قینه نگی پاش ته ا بده کاتکد  لهد،رانویلو  ده  باوهنگی ده ه بانک هنی نو کۆچراکان
م   ده کان به وره  هه ه په .دا  بارینی باران ده نی له ی شی مزگه ی با و راده کزه .بوو شاشک زاڵ ده ره

  .پۆشی دهواڵ ئاسمانی شاریان دا واڵ گه ن و گهئا  وه ره ی ئاوییه ور لۆتکه ده   به وه هبای زریای ناڤین
ور و  ی هه گرمه .کرد ده کانیان ئاماده ی بانه  و تکه  دۆپه کی ماڵ ورانیش خۆیان بۆ پاراستن له  خه

ی  نگی خمه دهم  به . وه کانی کپ کردوبووه شاشه ی ره  و رژهپنگی تۆ ده ، تریشخه وره  ههی برووسکه
بۆ  کوو تا.ێگۆرب ڕ نگی شه ریتمی ئاههتا  ،هات  نهی پلووسکی دیواران انان و خۆڕهر ب بارانی سه

 .اتکب  ئارامی ست به ک هه  خه  تکی کورتیش ب یه ماوه
خۆی . با بوو نهوان  هکی ئ ڕه ی گه باش بوو هشتا ئاوی لوله . وه اوی هاته تۆزرگی  جو به ارام بهئ 
  ببوورن که :تیوشا و گ راک وه  پشته  ماندوییدا به  له ژوورێ و هاته .یڕی گۆ که رگه رد و جلو بهۆش

  . ر ئشی شان و پشتمه  به ویش له فتم  ئه پاکه
  .تی ر جۆرک راحه  ههورم فه :ئارز 
  ی باراندا پیاسه هه  ژر نم نم و ره کرد له زم ده جاران رۆژانی بارانیم زۆر پخۆش بوو و حه :ئارام 

هیوام   ند به رچه  هه.کات ده  قوڕ و ئاو  لهکانمان پ ره نگه  سه  که  بارانهم م ئای له تا دهئس .م بکه



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 114

114 

 بن دیوار   ب مان یان هشتا له خۆم که  ده که و خه می ئه دا خه یه م ژینگه من له . باران  بهتب و نه ئیمشه
  .ژین یاندا ده که  ورانه و سرمیجی ماه

ش بریندار  ر جاره گان و هه هنا بۆ پاده دهیان   پسا پسا هزی تازه،ک هلیکوپتر  کۆمه ۆ دوژمن بهم ئه 
ریکی  ر خه ۆ ههم  ئه بۆیه . وه دون کوژراو و برینداری زۆریان بوو پموایه . وه هبرد و کوژراویان ده

 .ت ب وه سته  ده یان به  پیالنکی تازه نگه ره .یان بوون وه گواستنه
   ببوو به که  .موو شونکی ئاخنی بوو  هه وه ژمی تۆزه وه  ته ی با و باگژ به هاژهو ی  لوورهگی ن ده 

 .وت کهویان ل  خه  ستانه  هه  دسۆز و به و الوه  ئهی و کاته و تا ئه نگی شه ئاهه
  
  

   ١٣شی به                                    
ی مای ٢      هیڤ   ، مانگ،  رۆژی مانگھه.ردیی کو٢٦٨٠نیی گۆ١٢ی )ۆژڕائاناهیت( ینی هه

                                             .     ی ز١٩٨٠
_____________________________________________________ 
  .دڕاند نگی داده زه وه ی شه رده په ودا، ی شه مۆه  ژر چه له شاری ماندو و بریندار،   
رزیاژنی   ده ، بهشی سروشتی له. بزوین نه فین، نه پرمین، نه .نگ کپ و ک و بده ۆڤ راما،دارستانی ه 

 نو  تی تیشک له تاکوو روومه .تنی خۆر بوو وانی مزگانی ههڕ چاوه .زی بوو هموو گیانی ت هه ڕ، شه
ی چیا  ر لۆتکه  سه تاجی زرینی رۆژی له ڕی میترایی، پرشنگی فه .ھنا وانیدا چاوی هه رخه ئاسۆی ئه

 ئاگری رم و نمی واران هشتا ی نه پریشه . ماائوی و رۆژ  ڤ ره شه .ژین بوو شت ڤهوی سر ژینگه. نادا
کانی   دیرووکیه ی ماه هدان سا تۆز و خۆی سه و،  شهباگژی .بووکرد هنژن روونی شاری ئاو پ ده

  .دا  تۆز لوتی ئازار ده وبۆنی بارووت شۆیم  ئه.کرد دهش  ا دابهباناندو وش  ر حه سه هشاری ب
سۆمای ئاسۆ هانای الونی هنا بۆ  .ما هنا سه نی دهی گۆ هڕ ر په ونی سه شنی و شه شیبا ده 
ی  دن تارای تاسه.  وه هاره فرینی به  وی زیوای به به یان، ی به  دن مژده وه  زۆزانه له .وینداران ئه
  وران، به  هه  لهئاسمانی پ.  وه دی دڵ بریندارانهر ر گۆنای زه  سه  له،تاو ه تا بسرێ فرمسکی ش،ڤین ئه

ر شاری   سه  دۆپ دۆپ به،ژاندڕ یلی داده می دی که یاران، فرمسکی خه  چاوی نه ئارامی و دوور له
  .باوان وران

ند  رچه هه . جھشت تر مای به له  په کان به وره  هه ه  و په ستره  ئه  له. وه  کردهج خۆی گور خرائارام 
 .وی که خۆش نه  و نهتب رمات نه  سه با  ۆتدا ببه خڵ  گه رگ له گیان بک جلو به هت رۆودایکی پگ

  ئسته .ت دیاری دن رمایش به ت گه  خۆر هه  که هاره رزی به وه ! که  گیان خۆت ماندو مه دایه: ئارام 
  رگه  پشمه .الی تۆ خۆش دایه . تا خۆڵ ن زۆرتر زیخهو چ، زێ و زوونگ ه بوون ب انمان نهک ره نگه سه

ف خۆشتر و  رم و نۆی پخه و نه ن ۆ لهم کان ئه رزه ته ڕگ و چپاوی مه  هه، ختی بۆ نییه خۆشی و سه
 . ویسترهپ
  .هات یان ده یقهیاندا بر ر تیشکی رووناکی به  به  و لهگزکدا بووکانی  رتاوه قی و جاده  شههزی بای 
نتر  مه  ته  ئارام به  ساک له سیازه   کهورۆز کاک نه .ۆڵڕ کانی گردیگه ره نگه  سه یانده هگ ئارام خۆی  

 مای  وه ڕایه  گهو ، اوهڕیان گۆ جگه بوو،ب پ رهودا   شهی بای ساردی کزهر   به شی له موو له هه بوو،
 . وه سانه بۆ حهتارچییان   قه له انخۆی

  ست پکرد که یان هه وه ئه .  تاکوو بزانن چ باسه ،چوون بۆ بنکه سیروان و ئارز پاش خواردنی ناشتا، 
مردوشۆری  . وه رم کۆ ببوونه وری س ته  ده ککی زۆر له خه.  یه  فراوره وشی بنکه  نو حه ۆ لهم ئه
  .شۆرد دهرم   ئاوی گه هیان ب که شوره تی تاته س که ند که تی چه یارمه  به که ڕه و گه ئه
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   که وه ڕای ئه ره یریانی کرد سه کاتک سه . کن م کوژراوانه  ئهتبزانتاکوو   وه  پشه سیروان چووه 
ر  یان ورد و خاش و خۆپانی خون بوون هه که ردی ماه  و دار و به  پرشهبن  شیان له موو له هه

 ی کا ماه کی بنهی هاوس سیروان له .ن بوونالنی کا ئا و منا برا  س کوژراوهو ئه . وه سکیانی ناسیه
  ؟  بووه ماه م بنه رێ چ بۆیرک تۆشی ئه ئه :نی پرسیالئا
 شا به  چه کههاوسکی ککه دا که م رۆژگاره له :تیو  وه که یه ژاره  په ۆکیدا و بهر چ  سه پۆکوتوین  ت، 
تۆپکی  هلل گو  که،وا بوون  شیرینی خه ا لهک دایکیاند  ته ه ل و کوڕانه ئه.  ییهیانی مرۆڤ بایخی پوشکی نژ

کانی ئارمین،   رۆژین خانم و کوڕه ر چواریان واته ست هه موده  و ده وه قته ته یاندا ده که ه نو ما  لهدوژمن
 .کوژرن ئارشین وئارین ده

  پیاوه .شیان کردفنپۆ  نو ژوورکدا شۆرد و که گۆڵ رۆژین خانمیان لهرچووک دوو ژن گ یه 
 .ژاری شۆشت نی ههالکانی کا ئا ک کوڕه ک یه ش یه که مردوشۆره

خۆشی  ره  سه  که هو  پشه ئارز و سیروان چوونه . وه الوانه کانی ده  ژن و مناه وه  گریانه ن بهالکا ئا 
ی که نده وه ئه .ن بکهلو پلی  د ن بووداد ژنهی  ئای داد ئه: تویگ رز ده نگی به ده  به،خوم رۆ، که ب 
 و ئیتر ییۆبوو ر ر چیکم هه  هه.کردنیانم رۆ وره نجی گه  ساڵ ره١٤ و ١٦ و ١٨ .کانم رۆ هڕکو
  !رێ؟  ده یشتمهۆ بۆ رتک ملم بشک ده . وه ڕته ناگه

 و م ی خه شه هڕ ک کوچه م وه وه  تاکوو مانه. ببام وان بمردام و ئاسوده  الی ئه  مادا له یا منیش لهرب 
  .ختی وبه به
  س ئاگات له بۆ به ی؟ س ناده تی که تی؟ بۆ یارمه سته  ب ده نده وه وا بۆ تۆ ئهئای خ . ماورانی ئای له 

  ؟ زۆرکاران و خون خورانه
  . وه کرده لی دووپات ده گه مان رسته ر هه  و هه وه سووڕایه کو کۆتری گژ ده ن وهالسۆفی ئا 
راستی   به".رناکات  کاری خۆی ده ر له گ سهئژن باوان شویا": تیو  وه روانهنیشتی سی  ته براک لهکا 
  . یه مه ئه

و  ئه ! سۆفی ئارام به :تیو سۆفی ئاالن کرد و  بوو رووی له گیانی ئارمین  ڤای گیانی به  هه  ئاریو که
و کان  رمانی رۆمیه  فه  به،یحس  کاتک عیسای مه  که یه و خودایه ر ئه ی، هه که دهی ل تۆ سکا  که خودایه

زانی یان   جھشت؟ ئه دای من، بۆچی تۆ منت بهۆدای من خۆخ :تیو خاج درا گ کان له راوژی جووه
  چی؟ 
  !نا نا

سۆفی  . جھشت و بزر بوو ی به  ئمه میشه  بۆ ههتب ک هه دایهۆر خ  گه ، و هیوایه  ئه  که یه وه  مانای ئه
   که  نییه وه ئه .تی یه  جا بۆ ک هه،بوو  نه'' عیسا   کوڕی خۆی واته''کی بۆ  مه  ئه  که،ک دایهۆدوای خ  به

 خون   له م شاره  و بچوکی ئه وره  چۆن گه که . ری خوایه و نونه  رستیه داپهوی خ ینی ئاونه خومه
چۆ  رمانی دین قه  فه نک بهند ما  ماک یان چهبیسن  دهر کات و ساتکدا  هه  له  نییه وه ئه .توزن گه ده
  .کرن ده
ستدانی   ده می له ر خه  سه توانی به یده م نه  به،ک ئارامیگرت یه ند چرکه  چهن بۆالند سۆفی ئا ر چه هه 

 .تکانیدا زاڵ ب ویسته خۆشه
ریک بوون   خه دا که و کاته  نو چوار تاوت نا له کانیان له کترین کوژراوه  ئاریکاری یه ک به ره کی گه خه 

  سک به ند که  چهیانی زوو به . یه کان ئاماده تی گۆڕهو و  وه اکردن هاتهڕ  میرمنداک به،ن بۆ ناشتن بیبه
ردومان ۆترسی ب ر مه  به له .ندو بوو که یان ههڕ چوار گۆ،  نو تایله ن چوو بوونهند که  ههڕی گۆ سه ره که

  :یاند کیان راگه  خه یان هلیکوپتر به
  رده سپه  ئه له .کرێ و بۆتان دهو تاکن که شداری مه ، به م کوژراوانه  ناشتنی ئه مووتان له  هه  تکایه
ک  ندا کۆمهالڵ سۆفی ئا  گه له .متر ب مان کهردومان کراین با زیانۆر ب گه ئه .دا خۆتان بپارزنکردنیان
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 ژر  چوونه  ده  نۆره ک به خه .یشتنۆ ر ڕستانی تایلهو نو گۆ هر کان به رمه هگرتنی ت  هه ک به هڕ کی گه خه
کی  یه  ماوه له .کان ندراوه که هه   الی گۆڕه شتنهی هیدان گه ی شه  خوندنی سروودی ئه کان و به تابوته

ند سروود و وتنی  پاش خوندنی چه . کران رده سپه کتردا ئه نیشتی یه  ته ر چواریان له کورتدا هه
  .خۆشی هر  بۆ سه  بنکه وه ڕانه  گه، کۆماری ئیسالمی ئران دروشمی دژ به

شی کو کانی گۆنای هه نجه ینۆکی په ن  به  کهیرگا خوشکی دی ر ده  به ن لهال کا ئا  بنکه وه ڕانه کاتک گه 
هارن  وری وه کو هه  وهوڕ خوڕشی گرت و خ  باوه  له وه گریانه شین و  نی برای دیی بهال ئا که. بوو
  . گریان وه هپک

 یخانکی ش ره تی رگای گه پهیر  و سه له  په ی بیست به چۆی ماباتی براکه وای قه ئاسۆخان کاتک هه 
  . بی وه هسرین  ئه  له چاوانی للی پ وێ به تا ئه

کی  ره  گه نیش لهبراکانی ئا . دانرا بوو وه  بنکهرانی به هوڕ نی به  الیه خۆشی له هر دا سه  نو بنکه له 
  یانده  خۆیان گه،دوماندارۆ ژر ئاگری ب رێ له سه رمه ار چهز  هه  به ،وه  خا و خزانیانه  به وه تارچیانه قه

ن و نیشتی سۆفی ئا  ته وێ له  ئه نه هاتو بوو کانی که  و خزمه ماه بنه. نی باوان وران و دخونالالی ئا
  له .کردن دهخۆشی خۆیان ل هر می و سه خههاتن و هاو ک ده خه. ننیشتو بوو دا که رگای بنکه  الی ده له

  . وه کرده بودهیان  ریڤانی و شۆرشگرانه ودی بهنگی سرو  ئاهه نو بنکه
 . وه وندهخ یان ده وانامه وک ههک دانیشتو بوون و ب  خهک مهڵ کۆ  گه ش له وته و مزگه الی ئه  مه

 نوژ  وایان به ب  که سانه و که ئه . وه ری گرتبووه مبه گای راوژی نو مه جبریڤانیباسی رامیاری و 
شدار  کی شار به  شانی خه ریڤانیشدا شان به ری به نگه  سه خوند و له نوژی خۆیان ده خوندن بوو،

زی  ر وه که  الی خه  باشی له کانی شاردا به موو شونه  و هه  بنکه ی دیموکراسی له ژینگه .بوون
ی  ک متمانه  خه  که،کان بوو  رامیاریه ی هزه وانامه وک و ههیاندن ب ی راگه رچاوه نیا سه ته .گیرا لده
  وه کانی رژیمه ن هزه  الیه مارۆی شار له نگ و گه ر هۆی جه  به کانی تاران له رۆژنامه. کردن پده
 مرۆڤ  ی دژ به هدن  پرۆپاگه درۆ و  له رانیش جگهرادیو و ت ڤ کۆماری ئیسالمی ئ .وێ  ئه یشته گه ده نه

 هۆی  وانری رژیم بوو به زگای هه  ده یی به ب متمانه . لبگرنی گو  بوو که ی کورد هیچکی نهل و گه
 ئاگایان  وه برد بۆ ئه ی ئران ده وه ره کانی ده نای بۆ رادیوه ک په خه .ن کانیان داخه ک ت ڤیه  خه  که وه ئه
  . بت وه ره  جیھانی ده هل

 ، تی یبهتا  گشتی وکوردستان به  ئران بهو هر  بهانوان  رۆژنامه کردنیستکردنی ربه  رگاگرتن و به هۆی  به
 ن الیه له ، کوردستانلی چو کردنی گه  قه  لهنبوور  هو و بخهنگ  ه بد وه ره یاندنی ده جیھانی راگه

ندخوازی  وه رژه سک و مشکی به ی بیری ته گوره ی ئایینی ئرانیش بهخونرژان . وه هتی ئران وله ده
ی سوواندنی پیر وجوان، ژن و پیاوی ی ئاگر  گۆمی خون و کووره رد بهک  کوردستانیان ده،خۆیان

   .کوردستان
   ۆدا وای نووسیوهم ی ئه ه ۆمهی ک وانامه  هه له : ئاسۆ

   به ه ری رامیاری کۆمه  و کاده رگه  پشمه مبار و کۆگای ئاوی لیه  ئه  کهڕ وزه  گردی توشنه ۆ لهم  ئه" 
) کارگر راه(کی رگای کرکار یه رگه ها پشمه روه  و هه،وانیدا  کاتی دیده ق له نسوری بھزادموتله ناوی مه

  .کوژرن  ناوی سادق بتیا ده به
کانی  ی هزه ر جگا و مۆگه  سه ان کردههرشی) ییچریکھای فدا( و ه کانی کۆمه رگه و پشمه دون شه 

کان  رگه پشمه .کانی رژیم  هزه  هۆی کوژراو وزیانکی زۆر له ب به  نو بینای ئۆستانداری و ده رژیم له
  . شونی خۆیان وه ڕنه گه ب زیان ده به
ک  کۆمه ش به جارهر  شک و هه ند جار هرشی دوژمن تده  چه وه گانه ۆڵ و پادهڕ  گردیگهی ره  به له 

 ".ن که کش ده گان پاشه و پاده هر  به وه کوژراو و برینداره
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ک  کرد و چایان بۆ خه ک پشوازیان ده  خه ندا سیروان و ئارز لهالی کا ئا ماه خۆشی بنه هر  سه له 
 .تیان دا بوو یارمه ی هه  درژه و پرسهوتاک هه ،ۆڕ شنیوهو پاوتاک هه .نا داده

ۆ م ند ئه رچه هه .ر به  سیروان کرد و ملی رگای مای خۆیانی گرته وایی له ئارز ما، ی بنکه وه ره  ده له 
ریڤانی  کانی پاراستن و به ره  به ک له  یه  بچنه کرد که یا نه یان په وه تی ئه رفه ک سیرواندا کات و ده  ته له

 .شار
وایی خۆی بۆ ما، رمنی سووری تی شه  روومه کدا بهو بچو  وره ری گه ی نوانی ئاوییه  لۆتکه تاو له هه 
 و  کی ب وزه  مای خهو  شه  که،ا بووڕ گه  سوور هه وه تی له روومه .یار کردوبوو  رووناکی رۆژ ته له
 ژر  سک له ی که خمه  مهوکو ریش وه داونی ئاوییه . وه ئاخنته  ده و تاریکی خۆیرما  سه به ،یرما گه
  . وه درۆشایه  تیشکی خۆرئاوادا ده ی هرد زه
 پرشنگ و  ی زوین به ستره و ئهوک  وه،ی چیایش  لۆتکهفری نسارانی تاوی بن به ی شه ۆگه و ج ۆپهد 

 و   خۆرپه کرد له  دهدی پ .کشا خۆی رادهالی و  هر شتی بهوویندارانی سر  ئهی چاوی جوانی، وریشه
 ئاسمانی ،شتوکاری سر ندی شوه رمه ونهه . ماورانی اد و دوور لهشتی ئازوشی سر بۆ باوه نائارامی،

 .کشا  دهداکان وره  هه واه ر گه  سه جی بهرد و نارن نگی زه  ره، مای فلچه  ریتمی سه ئاسۆی رۆژئاوای به
   که وه بیری هاتوبته  ی به وه کوو ئه وه .کشا وانی کاڵ و تۆخ ده رخه نگی ئه  رهانی،ئاسمانی نوانیشی

نگی جوان و   ره کرد و ئاسۆی له تی خۆی زۆرتر ده فه نگی ئازار و خه ، ره م و برینه  خه  لهوونی پر ده
  .گۆڕا و ده شی شه و دز و ره هر  به وه رۆشنه

کی   و کۆمه،ی که  نو تابلۆه ژانده پ وه یهی توک و تووڕه  په کانی به نجه ر په نگی سپی سه ش ره مجاره ئه 
 .خشاند ی سارد و سی پ نه ستره ئه
  هگو .یانی دا که وشه ی نو حه مین جار سرنجی باخچه که ڕدا بۆ یه ی شه  رۆژه م سانزه سیروان له 

نیان راکشا،  و جوانی دیمه هر انیان بهوفنی خۆیان سرنجی چاوانی سیر گوی سوور و د کان به شلره
مو   ساک له ی که و رۆژه  بیری ئه وته یرکردنیان که  سه سیروان به.  وه یان رازاندو بووه که و باخچه

 .ندو بوو که  هه وه نیانهکا پیازه   به،میتر٢٩٥٠رزایی  به ن بهوا چیای ئه  هی ل نهم گو  پیازی ئه،پش
  ،ک ناخۆشهل ی گه که  بۆنی پیازه م گوه ئه ":تویان گ  ده  که ره ڤه و ده کی ئه ی خه ر وته  به ویش له ئه
  ."ت هیچ کوێ شین ناب ن لهوا  ئه  له نی جگه کهی ر هه گه ئه
چۆن  . دابووان ویویان گوڵ   و زۆربه،نیان شین ببووموو  هه وه  سیروان هنا بوویه ی که پکه و چه ئه 
   له،ند  هۆله  ته ه بردو وه  کوردستانی باکووره  لهیان ه  و هه م گوه کان ئه ندیه هۆله  و بیستو بووی که ئه
وفرۆشنی ر ده موو جیھانیان فرۆشتو هه  هه ا به.  
م  به ،"  و قورسه نگینه جگای خۆیدا سه   کوچک له"ن  پشینیان ده :تویگ  ده وه هر خۆی  به سیروان له 

 گوی زۆر ،کانم فنه د گوه :تیورم  نگکی نه  ده وسا به ئه . نگینه ش و ره  گه، ئاگاداری م گوڵ به من ده
 وینم،  چووم بۆ مای میترای گوی ئه کاتک که . و جوان کی رازاوه یه که په  چه مه ن تاکوو بتانکه بده
 خۆش  نده  چه مه رده و سه ئه .ک مه ئای رۆژگاری ب ئه .ست  میترای چاو مه م به ش بده ی چاو گه ئوه

ر   سه ردک یان له  به  بناری تاشه و له ر شه بۆ خۆم هه .م دم ب خهست بووم و  ربه  ئازاد و سه بوو که
  .م  ب خه نوستم به وکدا دهکانیا

موو  ترسی هه رگ و مه بۆنی مه .بیستم وای کوشتنی مرۆڤک ده ر کات و ساتک هه م ئستا هه به 
  . چیرۆک  بهتب  و ده وه چته ک ده  بیری خه  له ریکه شت خهونی سربۆنی گو . وه پ کردوشونکی 

 ت کرد؟ ک مندا قسه  ته  له دایه :تیوکا و  ه نگی دایکی راچه  ده بهسیروان  
  ره وه ؟. هت نوقم بوو هک میه ر گه گه  مه  چییه وه ئه .م که  بانگت لده مین جاره  سیه مه ئه!  رێ رۆه ئه :دایکی 
  ! ڕته فۆن چاوه له ته

 دات؟ و ک دی بۆت لده  ئه  له جگه !  میترایه ره وه: ؟ دایکی  کاری پمه یه ک باشه:  سیروان 
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و س :تیوگرت و گ ی هه که گوشیه . که فۆنه له  ته یانده  راکردن خۆی گه ک و دوو به  ب یه سیروان به
روونم  و و دهلفۆنت کرد چۆن حالم گیرا بو  ته باشت کرد که .روونم  دهی وه هر ناو و بووژینه هزی هه

ی  خۆرپه . وه ونه می دووریت به  خه. وه بم بووژنه ، ژینه خش وڤه  ئارام به ت که  خۆشه نگه و ده به .یل که
م  تاکوو خه . یانی بۆ بگرهڕ رمی گه زمی نه  و به رگره ل وه چۆپی  ی گرتووه  سجار هه  به دم که

 .موی ماندو تهس  نو جه وه ڕته  و ئارامش بگه وه وته به
  منیش نیازم به .کرد  برینی خۆمم سارژ ده پشدا دی پ له. م بکردبا  کارهو بریا بمتوانیبا ئه :میترا 
 . بۆ رووناک گریامۆ تر و پم ئه. وا  ئاو و ههوکو ی ژیانی وه چۆن بۆ من مایه . نگی تۆیه نگ و ره ده
  شمی له وزی یه کی سه یه ی و سۆخمه  کراسکی سورمه.بووالمان دانیشتو    ، بنکه  له  بوو که و کچه ئه
 بوو  وه ئه . هات ر کۆنی ئمه  تاکو سه وه  بنکه ماندا له  گه  له ش که  برۆ ره ورز و چاو بهبا ،ردا بوو به
  ؟ وه یناسیته  ده ستهئ . ند شاد و دوڤانه تت چهو  که

و  شه :؟ میترا ر هاتوه  سه  چی به باشه .  پش چاومدایه ه باشی ل تی به ی روومه ری ونه ئه:  سیروان
ی  ره نجه  نزیکی په  له ی رۆژین که که  چکوله  رووناک و خۆشکه ،وه قته ته  مایانا ده نک له  هاوه هللگو

 هۆی  به .بن ختی بریندار ده  سه کان به ره نجه ی په ی شوشه هک پریش یاندا نوستو بوون به که ژرخانه
ند   پاش چه،ی شار خۆشخانه  نه  تاکه بوونی جگا له نه . چوونی خونی زۆر، و پزیشک سه ره بوونی که هن

  وه  پکه وه  مندایه  له ئمهزانی  ده. ستدا ده گیانیان لهر دووکیان  یانیدا هه تی بهش  کاتی هه کاتژمر له
  .تیمان خۆش بوو  و زۆریش دۆستایه،نی بوو وره گه

   که وای ل هاتووه . تۆپبارانی رژیم تدا چوون ک به یه ماه شدا بنه کی ئمه هڕ  گه له ! وه  داخه به : سیروان
  .س  و بهبیستین ک ده رگ و ماورانی خه وای مه س هه به
وری  تاو و هه تیشکی هه .رگدا پۆی مه ریای ئاگر و شه  نو ده له ،ی ژیانین  ژینگه وه من وتۆ پکه 

 بژیوی ، و رۆبارینزریا.  ، ئاگری بوورکانه  و کانیاوه  تافگه، ناخی کوستانه وینی من و تۆ، ئه .نبارانی
ری  که ک مردوین، په هب ی .هارانین رزی وه سکی وه نمی که  گه ه په .ک گیانین بواری یه ژیانین،

  وه موو ئش و ئازاریه  هه به .میتراڤینداری   ئه ئای له. وین ست و ئه  هه و باران و ژین،  ب به ،ردینین به
  .کات رخۆش ده ست و سه  مرۆڤ مه،ی خۆشتر  مه له
ون و ئارووی  ردم  خهستی ک نگی تۆ مه ماگی ده .خش هب ویندار ده  ئه  به  وره  جادویی وهزی ماگ 

 .بینم دهر  هه  هروخساری تۆی
شی   باوه رت له  سه،کانت ونه مای خه  م و دمهف  ده ستره  تیشکی ئه و به ا شهگیان :میترا 

ی گوی  هڕ پهونمی  شه  به .م که شنت ده کانم باوه ی قژه رمانه  خه نیم و به سپایی داده  ئه ویستمدا به خۆشه
ستی  یان مه .تکی ه  راچهدا ئارووی خۆشت  و لهتکا تینوت ب  نه که ،م که کانت پاراو ده  لوه،لوانم

 جت  یاندا به بهر ی به ک گزنگی کازیوه ه ت  له .وه منمه  الت ده،و ی شه با  بهپ .ت ل تک بچوینت ئه
  .و خۆش و خۆش ئارامی گیانم شه شه .تاوی پیرۆز ستی هه  ده مه تده  دهوسا ئه .دم

  وه وینه هی ئ  جامی مه ئارام ئارام به.  وه که  مهوین  گوزاری ئه  له  جگه ی دیکه هیچک بیر له: سیروان 
 .کانت ونه  و خهو موانی ئارو بمه تاکوو ده .بنوو

ر سینگ و   سه کانیان له که ی چه  کاتکدا سره له ران، فسه ی ئه ستانی نو یانه  بده ناسه  قه ۆ پاسدارهم ئه 
نگ   ده  له.نوزاند گه  خونیان ده و له  میزان کردو بوو، ری یانه ور و به چاوانی ربوارانی دهونا

 ین که  ده قه ی بتاوانی سڤیل تهک  خه  له  نین که ئمه  وه ئه"   گوایه  کهکرد، وازیان ده  بانگه وه کانیانه هاوژه
  ، مرۆڤ کوژانه مار وشکه و ده ئه" .کانی نو شارن شهؤڕ ش  دژ به هکدارانی هز  چه وانه ئه یانکوژین، و ده

 .خون  سانایی فریویان ده  و وا به کو هی خۆیان کای تدایه  وه که و خه ری ئه سه له  که ،پیان وابوو که
ق  درۆی زه  شنه چه م  به م شاره ی ئهان دانیشتوزار دان هه رچاوانی سه  به ت ئستا وا لهویانگ ک ده خه
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کانی  ه ئایینی درۆزنهی   ئهن چی؟ کان ئاخۆ ده رجاده  و سهکان  گوندهی کردنۆچ  قه  سۆزی له.ن که ده
 .کان ی مرۆڤ کوژه  قین، ئه ش و پ له ی ده  ئه.مژوو

 و  وری یانه ورانده کانی ده وته کانی مزگه نگ هاوژه  ده واندا له ی ئه ی پوچه نده وپاگه ئاستی پ ک له خه 
تیوانی دا و پاپۆ و پش مانی کۆماری ئیسالمی ئرانیان ده رگ و نه  دروشمی مهدا،ی خونمژانی رژیم زاگه

 نو مای   له ران که فسه ی ئه ری یانه وروبه کی ده  خه رۆژانه . وه کرده  دووپات ده رگه خۆیان بۆ پشمه
کان  رزه ر بینا به  سه هچوون  ده خسایه کیان بۆ برهت رفه ر ده گه . بووبوون کدارانی نو یانه خۆیاندا دیلی چه

کانی  رزه ر بینا به  سه  له  بوون که ک وا تووڕه خه .کرد راو دهیان  کانی نو یانه  هاره ا گورگهو و له
  وه وانیهڕ چاوه به  ، کاتژمرندین چه  وه هروین ن و په رده ی ئه ستووه هی م ی کچانه ک خوندنگه وه

 .رتوبووکی نو شار گ  خه ریان له نگه  سه گرت که ده)  زاگه( ستانی نو یانه ده  به ناسه  قه یان له سره
  یان له. نخش شتیان پ ببه هه و مدالیای بهربنن تاک کانیان ده ره نگه  سه ریان له شکو سه ێ بوون بهڕ چاوه
شت  هه  و ئاواتی به هللر گو  به  و کۆنیان بدایه  تازهکداری  چه،کان انی کشکی پاسدارهڕگۆ کاتی

 . وه هننانیان ل بستنوزاوی نو کۆ ن گهخو نی لهی مندا تاکوو تۆه .دی ته نایهھبچوونیانیان 
کوو  رگ وه مه مان ئاسایی تر بوو، نه .مان ویش رگاکانی مان و نه ئه ر بوو،  به گای لهڕک دوو خه 
  وا به کوو هه رگ وه مه .کرد ی ده شه ڕه  هه م باژره سی دانیشتوی ئه  که موو تاکه  هه  له باوه شکی نه به
 .هات ده  موانیش نه ت به نانه ڵ بیانۆ بوو و ته  کۆمه مانی له م مان و شاده به .دا ری ده ا سهموو ماکد هه
 ناچاربوون بۆ مانی خۆیان ڕا گه دهریاندا   سه  بهمان،  و نهرگ  مهتارمایی    که وه ڕای ئه ره ک سه خه
 .نرب هکوشاگر و تڕخۆ

   و له  دوومشقی داوه وه که رگای ژرخانه  سووچی الی ده  له نجی  دایکی دا دیی که ره  سه سیروان که
 زاری  ی له نگه و ئاهه ر کاتک ئه سیروان هه .تیچ ی جافی ده نی هۆره سپایی ئاهه  ئه  و به وه رخۆیه به

 .یشت و روون وه ستیه  الی ده سپایی چووه  ئه به . مباره  و خه یله ۆ دی کهڕو  ئه یزانی که  ده یهاستیدایکی بب
  ؟  باسه ی چهچ  ئه ۆ هۆرهم  ئه دایه :تیونی و  رده ر گه  سه  خستهستی ده

  .ژمب سووتم و ده ریکم ده  خه هو  ناخه  و له یله  دم که رۆه : ئامدیا خانم
  ؟  ئاراوه ته ر رووداوک هاتوه گه بۆ چی مه :سیروان 

انی ر ئا  له  هو و رۆژ ۆ بیست شهم ئه .زیز و بزارموتوین  کهی ت  که م دۆزه س له نا کوڕم به : ئامدیا
 و هاتو چووی شار و ،ڕ کوتایی دێ  شه م زووانه  به یان کرد که رخه سیروان دایکی ئه . برات ئاگام نییه

 خۆت  ،ر رۆژه ر بتو هه گه .تنر یامت بۆ ده  پهداک  خه  بهانروسا ئا ئه . وه بته  ئاسایی ده وه ره ده
 گیانت  هر خۆ  بهتب و ده ، وه ت بۆ نابتهڕ رۆژانی درژی شه ، وه م و بیرکردنه  نو گژی خه هیت بخه
  . وه خواته ده
 ،و پارز هر یانان به ر به ی به ستره ک ماڵ ئاوایی ئه  ته ویش له ئه . ما وه ایهڕ دا ئارامیش گه م کاته له 

ی بهما شتو بوو لهجڵ هه  گه ھ ره ی ئه وه انهڕ تن و گهوه ت هاته که کان ماندو و شه ست مه ئه . ما  
  وانی لهت هیید نه   ببایهخۆش ر رۆژکیش نه گه وا خووی پ گرتو بوو ئه .ی ئارام  ئاکاری رۆژانه ببوو به
  .ریڤانی کانی به ره نگه  سه یانه گه ر خۆی ده  و هه وه سته مادا بحه

 ئاستی هرشی  ی له که  بۆ پاراستنی نیشتمانه،زانی تی خۆی ده و خزمهرک   ئه ی به م کاره چۆن ئه 
 .ردا دوژمنی داگیرکه

  
  
  

 ١٤شی به                                    
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ر  ی تیشته ستره تیر ئه ر، تیشته،  ی کوردی رۆژی تیشتریه٢٦٨٠نی ی گو١٣ی )ۆژڕتاو هه( مه شه
           .ز ی١٩٨٠یی مای ٣       دی بارانه ئیزه

------------------------------------------------------------------- 
 .رزاند ژاند و له یانی هه که ی نو ژرخانه سه ره که تۆپک، هللژاندن و ئاژین بوونی گو ی هه کهنگی نر ده  
کان  پرتی نو تاقی دیوارهکان و خرت و  ره نجه ی په  شوشه ی خسته هڕهز ز کی به یه رزه له و بۆمهوک وه
  . وه ربوونه به
ک باوکیاندا خرا خۆیان گورچ   ته سیروان و ئارام له. کاند ه و راچه  خه ی سیروان له ماه موو بنه هه 

  هیریان کرد ک کاندا سه نه نو کۆ له .وتن ێ کهڕ  وه که گهن یان و ده که که ڕه یدانی گه و مه هر و به ، وه کرده
. نۆر  ده که هو قینه ها پرسا وپرس بۆ شونی ته ر وه هه ، له  په کاو و بهۆش وێ په کی ئه  خه هزۆرک ل
 . وه تی یاکوو بمنه ویست ناکات بچن بۆ یارمهپ :تیوک گ وێ هاوسیه ندی ئه  ناوه تنهیش  گه کاتک که

 . داوه  و هیچ زیانکی گیانی نه ئاژین بووه  که یدانه  ناڤینی مه له . ب زیان بوو تۆپه هللم گو  ئه وه خۆشیه به
نگی پیاوکی  هاو کات ده . دوهنجا میتری ورد و خاش کر نی تا پهی ما ره نجه ی په ند شوشه رچه هه

  وه نهڕ مووتان بگه  هه  تکایه کینه خهی  ئه '' کرد وازی ده رز بانگه نگی به  ده  به  که. یان بیست هدیک
 با زیانی گیانیمان ل  وه ڕنه  بگه تکایه .ن  تۆپباران بکه م شونه  ئه  دووباره یه وانه له .کانتان ژرخانه

  ''.وێ که نه
  و له  خه  کهسیروان و ئارام . مای خۆیان وه ڕانه کتر گه  دوای یه ک له  یه ترکانی  سیروان و هاوسیه

یان روونیشتو بوون  که  ژرخانه وان له ئه .نوکی تر بشکن ر خه یان توانی سه ئتر نه ڕی بوو، چاویان په
 . وه  رۆژ ببتهو تاکو،رقاڵ کرد  باسکردن سه و خۆیان به

   و کردی به وه یی ئاسمانی رۆشن کرده نگی سۆرمه یان هدی و ئارام ره ربه ی به  و کازیوه ئوشه 
کان  رزه  به ساری ماڵ و واروخانهپا که  که ی رۆژی به یان مژده ربه تاوی به ردی هه تیشکی زه .یی فیروزه

  .دیی کرا رۆژ به .یاند گهرا
ی  رهنگی هاتو چوو یان فراو  ج ده به .دایک بوو  له م شاره ری رۆژکی تری ئه سه رمه ژیان و چه 

ی بای  هاژه .توقاند نی دهردومان دی مناۆنگی ب ده کان و ژیان شارکی زیندو،  کارگهو هر ک به خه
ی  رچاوه سه دانی، ج ئافراندنی کار و ئاوه به .دا کانیان گوێ ئازار ده شاشه ی ره ر و رژنههلیکوپت

 .خوقاند  دهان و ورانی وه بووه کور کردانکاری
  .ریڤانی کانی به ره نگه  نو سه وه ڕته  بگه ۆ ئارام کاتی زۆری بوو کهم ئه 
ئستا بابت نانی . ۆت بخ  ناشتکه له ب په ماندا به  گه  له. روون ره  وه. وه  ئارام هشتا شه رۆه: دایکی 

  . وه هنته ی برژاو ده تازه
رمی   گه ر چراکه  سه  بۆم له بیھنه ، یه مان هه زره ر نانی په گه  ئه.مۆ ناخ من نانی تازه ئه: ئارام 
ک و  و چهستا  پ هه له . وه  خوارده دوایدا  چای به ک پیاه  خوارد و یه له  په ی به ناشتاکه.  وه مه که ده

ونم م چو به .  هشتا زووه زانم که ده . همن با برۆم باشتر !تیتان  یارمه به :تیوست و گ کانی به که فیشه
 .تڕی بگۆ که ندک زووتر کشکه  ههتنتوا کیان ده م یه  الیکه  که ،یه انهرگ و پشمه  قازانجی ئه به
دا  م کاته له .کی خوندوتوڕ هپ ، وه کانی شاری روون کرده و رووناکی کۆنهوتاک سیروان پاش ناشتا، 

  .کات و چیده  ئه  کهتفۆنی کرد تاکوو بزان له ئارز ته
  .وێ  بۆ ئه ره  وه  نییه وه سته  ده ر کارکت به گه . چم بۆ بنکه ز ده ئه : سیروان

   ؟  نییه ره ڤه م ده  ئه و فرمانکت له کار .ینمتب  وێ ده  تاکوو کاتژمرکی دی له زۆر باشه: ئارز 
 .تبینم ده !نا سپاس : سیروان



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 121

121 

   کوێ پیویستیان به  و له  باسه چتبزانتا    و چوو بۆ بنکه،ست ختی خۆی به ک و ره سیروان چه
کتر   یهوری  ده ه ل وه  پیر و الوه ک به  خهک یری کرد کۆمه سه ،  نو بنکه یشته و گه  ئه که . یه تی هه یارمه

  .نیشتیان روونیشت ته وی لکردن و له و س وه  پشه چووه .وتندا بوون ایی ئاخ قو  و له وه کۆ ببوونه
   لهییی کار ش مانگ کارامه س شه واو کردو بوو و به  زانکۆی پزیشکی ته  تازه  دوکتور زوونا که

یی  رکی توانا کارامه د نشترگه  قه ڕدا به ی شه ۆژهند ر ی چه م ماوه له بوو، ی گریاشاندا هه خۆشخانه نه
   لو به میشه  ههش و جوان تکی گه  روومه به رز و زراڤ،  بهنیشککی با که .ست هنا بوو ده هو

 بوو و بۆ خۆی  وه م بنکه  نزیکی ئه مای له . وه نهکا خۆش و برینداره  نو دی نه هچوو ده  بۆیه ، نهنی پکه
رێ سیروان برینی  ئه :تیو سیروان کرد و  رووی له. کرد ده  ره ڤه م ده ی ئه ند بنکه  چه شکی لهکاری پزی

   یان نا؟ القت زوون و سارژ بووه
ئش .  کردووه تاکوو ئستا چاوم ل نه  هه  چاوت لکردووه  که وه و رۆژه له .نازانم زوونا خانم : سیروان

  . چاو جاران  له متره و ژانی زۆر که
ی  که  تاکوو بانداژی برینه. بن که ی برین پچییه سه ره  که یاند که  شیالنی راگه به :دوکتور زوونا 

  .سیروان بگۆڕین
 . ت زۆر باش سارژ بووه که هبرین !لم سیروان  پدهتبایزپیرۆ :تیو و زوونا  وه نی سیروانیان کرده بری
 تۆز و خۆی  وه سم بۆ ئه یبه ش ده م جاره ئه .تریدا بچی  سه  بهکی دی ناب زۆر یه فته و ههم تاکو به
هنت ره .ی داهاتو مه  تا چوار شهت،چم بۆ ئده خۆم دم باشه که  و چاوی ل .  
  م چ کاتک؟ به!  باشه :سیروان 
  .ئستا ناتوانم بم چ کاتژمرک .ۆڕ پش نیوه :وناو ز
 .زانم  ده ر رک و پکی کاری ئوه  سه م له که  برینهیون زوون و سارژ بو!سپاس زوونا خانم :سیروان 

  ! سپاس دووباره
م  وه تی ئه رفه  تاکوو ئستا ده وه  دونیه له .ت ب وه  خۆته هۆشت به !سپاس خۆش ! شایانی نییه: زوونا 
 .دارانی زۆرر بوونی برین  به ویش له ئه .وک بشکنم رخه  و سه، ما وه ڕمه  بگه  کردووه دا نهی په
 مای خۆت  وه ڕیه  بگه، ئاراوه   هاتووه  نه ا برینداری تازهر ئستا ت ی هه که ی من ده  قسه ر به گه :سیروان 

  .کانت بریندارهتی  یارمه بۆ توت ب ی ئه  هز و وزه  که وه بۆ ئه.  و وچانکی بۆ بگره
  .ویر چی راوستا  سه له ۆ بنۆ،ب :تیانو گ هو موویان پکه  هه وه وێ کۆ ببوونه  له ی که که و خه  ئه
 . خۆال ما انهری گه  وه،وین و ک شیالندا ره  ته ، له وه دانهتر  لهوماندۆیی  ستا به زوونا هه. د
رما   ناخی گه له .بوو  تینتر ده ند و به سه ی ده ر دۆزی شار گپه  سه ڤتن له ی باس و ئاخه نووره ته 
  وه  هۆی ئه  و بوو به ،وه و کرده نو کۆردا ب  بهی ۆکی تازه ب ه نگرکی کۆمه  الیه،ڤتندا هرمی ئاخ گه
 .بترازن  که ڤتنه  ئاخه وان له  کۆی بیری ئه. وه  سارد ببته که رمای باسه گه
  ۆکهم ب کتان ئه  یه ت نییه حمه زهر  گه: تیوک بوو گ ڕه اوکی خون شیرینی گه پی  پیره کا سوارۆ که 

  ؟ وه بخونته
  .وار  خونده  گیانتان من خۆ بۆ خوندن کورم و نه  دوور له... ئای

سپاس  :سیروان   ؟  چییه رای ئوه . وه یخونمه رز ده نگی به  ده ر دی مامۆ سوارۆ به  به من له:  رۆژین
  . وه ت بیخونه  خۆشه نگه و ده  بهورم رۆژین خانم فه

 ،رخاند رچه ختک وه ری نه  هاو کات سه.ر چاوانی کرد ی به گریجه  قژ و ئه هد تان و چه  ئه رۆژین فوی له 
  . وه  وای خونده،یر ر سه  سه وته  پش چاوانی الچ و بکه ی له که تاکوو قژه

  .نوی گ١٣ رۆژی٣٣ی وانامه هه" 
ریڤانی خۆتان  مین رۆژی به هه سیانزه!  مانی سنه ر و قاره نگاوه کی جه خه !ر یشتمانانی تکۆشهنهاو 
موو هز و توانای خۆیان   هه  دژی بکۆژانک که ک له ریڤانی و راوستانی خه  رۆژ به سیانزه .واو کرد ته
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  مھر کهنگی شای ب ی جه سه ره اشین و کهم . بشکنن ینی ئوهی پۆ ی وره وه بۆ ئه بوو، کردوورخان ته
کی کوردستاندا   ئاستی خه مووی له هه.   جماوه  ئیسالمی ئران بهستانی کۆماری ده  میرات بۆ کاربه به
ق تر  و زه رۆژ ئاشکراتر   رۆژ به،لدا  ئاستی گه  لهتیان سته م داماوی و ب ده به . وهار کار هن به
  .تب ده
  وتوته واوی که ته   به  شاری سنه''تیوکدا گ  ئاگادارییه له.  ئرانرکۆماری ر سه ده نیسه به و، دون شه 

   و له و بووهوا  ته شۆڕش، کدارانی دژ به چهنزینی  به نی، مه قه ک و ته چه .کانی رژیم ی هزهۆژر کونت
  ''.تندان کاتی هه

تو وڕی پشودا گۆ  شه  له که ،تچ مران ده کانی چه  درۆ و راوژه ر له ده نیسه ی به م درۆ و ژاژه  ئه
.  وه ته یان گرتووهکان هموو شون ههکان  و پاسداره دن، کان هه و سنووره هر ش بهۆڕ ش دژ به''بووی

الکی   که رگه ک و پشمه ن خهنھا دو  ته  کهت، ک ده  بۆ خه م درۆ و ژاژانه  کاتکدا ئه ر له ده نیسه به''
ی  هدرا .یان هشتو بوو ج ڕدا به کانی شه پانه  گۆڕه  بۆ خۆیان له  که.شیان ناشت رته  پاسدار و ئه٩٢

ی   گوره  زۆرن به نده وه ئهدا  کانی شاری سنه روازه  دهر  به نیا له انی رژیم تهک کوژراو و برینداری هزه
   .نماشاکانی کر خۆشخانه  نه ته یاندووه گهسیان  زار که  هه زۆرتر لهکان،  واه هه
 نزیکی  ت له به گانی ره  پاده وره  گه که ، وه کاته و ده ب وه  میدیاکانه  له م درۆانه  کاتکدا ئه ر له ده نیسه به 

بری   ژر زه ریوان له  و مه کانی بانه گانه ر ئستا پاده هه . رگه ستی پشمه  ده ته وتوه شت که رده شاری سه
ری  رانسه سه  ناتوانن له ن، کی کاتی داگیر بکه یه ر شونک بۆ ماوه گه کانی رژیم ئه هزه .دان رگه پشمه

  موو کاتک به  هه  له ی ئسته که ره ر و تکۆشه نگاوه  جه کی کورد و هزه خه.  وه سنه کوردستاندا بحه
النی  تکشان و گه حمه باتی زه  خه  له شکه  به  تازه مه ئه . ریڤانیدایه ری به نگه  سه  له  وتره  وره هزتر و به

  ".ۆڕ داری پاشه رمایه  سه  دژ بهئران
م   ئه یره سه: تیونی و گ ، قاقا پکه که ۆکه بی وه نهواو بوونی خوند ن پاش ته هم  ته کا سوارۆی به  

ی گوو   ده وه  زاری کرده م که به.  وه د زاری ناکاته  قه  که یه نده و باه  ئهوکو رکۆمار، وه  سه واته! ؟ پیاوه
رکوت   کوردستان سهو تاکو وه نه که کانتان نه یتانی پۆستاه  قه'' داینکا  هزه  بهرمانی  فه انه بیرت له !گوو
انی یت  قه وه  رزه کی دوڤانی کورد به م خه به ن،  بکه و کاره یان توانی ئه ند نه رچه هه ''ن که ده

  .نیانی کرد رده سپه  و ئه وه  نهکانیانی کرد پوتینه
رکۆمار   سه من نازانم که . ھاتووه ش هه رگه  و پشمه گیر کردووهکانیان شاریان دا  هزه ن که ئستا ده 

تۆپی ت  هللدان گو کانیان سه  هزه  رۆژانه  کهت شارکی وا نابین  که  کز و کور بووه نده وه چاوانی ئه
ر  ڕکه هوانی هزی ش  کارهابۆ پسا پس  خۆمان نازانین،  به  و ئمه وه ر شاریان گرتوته گه ئه !هاوژن؟ ده
  !؟ یره سه .ننر  ده سنهشاری و  هر به
ی  ستانه ده و کاربه  و ئه رکۆماره  سه م درۆزنه  ئه که  شران،ی چکه تی ئرانی به للهی مر  سه ک قوڕ به  ده
)  هور گه شتانی( ریکای تدایه مه ی ئه ئا  وێ که  له واته ؟!بینن دا ده نو مانگ نی له ی خومه  ونه  که، دیکه
کی   خراییه م به ستهی بی ده ی سه  کاتکدا زانست و پیشه ژین له  ده وه ردینه ورانی به  مشکی ده وان به ئه
  . ره ر سووڕهنه سه ، کهروات و پش ده هر ب وچان به وتۆ به ئه
ی  روازه ی دهقف ،ر کوژران گه  وه کانیان بۆ ئه کداره  ملی چه  ته هنگاویان کردو کلیلکی ژهوان  چی ئه که 
 بۆ تب ده. شت هه ن بۆ به یان ببه که ماه هس و کاری بن وێ که وان بیانه ر ئه گه . وه نه هشتی پبکه ینی بهپۆ
 شتیان هه  به کی ب تاوانی کورد ویزای چوونه  خونی خه  به.سکیان مرۆڤکی کورد بکوژن  که ر تاکه هه

  .کان ی ئاخوندهفتوا  ن به مۆر بکه
  ه ک وه شیمان له په .رهنا بوو زار شاخم ده ئستا من هه ، بھنایهر ژیمان شاخی ده ر په نم ئژن گهکا رۆه 

و  ر ئه گه ئه .ردرخان ک هش بردن تۆن رۆژکم بۆ ک  نیوه ر رۆژه هه .ۆ چوو فی نم به مه زۆرترین کاتی ته
ک  ده . وه کوو کورک شتم بۆ بخونه ت وهوگ ه د نهم   ئوه ئستا به ، رخان بکردبایه بوون تهم بۆ فر کاتانه
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نده بیم ده ره ند دیری عه  چه ر رۆژه ک توتی هه  وهت،ملم بشکئه وه خو ستا  .  بزانم مانای چییه وه  بئ
ۆ م  ئه دنیام که ، تی دابنایه ت و مرۆڤایهسم بۆ زان م کاته ر ئه گه ئه .م  تناگهی ساڵ هشتا لفتا حهدوای 

  متر بوو؟ کی ئوروپا که  خه ر من چیم له گه مه .رک بووم منیش داهنه
توانی وا  یان ده  نه ،ڕانه ڕبه م به ئستا ئه ، بگردایه نگاومان هه شکوتن ههو پ هر موومان به  هه ر ئمه گه  ئه
 .ن و ئسکمان بشکننۆ سانایی گۆشتمان بخو به
ێ بگرن من گو: تیوکانی دوایی هنا و  ا سوارۆ وتهک و کردنی، و س که اتنی ئارز بۆ نو کۆڕه ه به 

  .ن یکه  نه م ئوه که م تکاتان لده به کردم و ئاکامم دی،
ست   ده  خوڕایی له  به  دیموکراسیه م ژینگه وێ ئه  نامانه زاین بۆیه  ده وه  ئه ئمه !کا سوارۆ :رۆژین 

ی   وشه  رژیم له بۆیه .کات  ده شه  مشکی مرۆڤ گه،راسیدا دیموکگای  نو کۆمه ۆن لهچ .ین بده
 .تترس دیموکراسی ده

 و  قه ، تهڕ وزه شنهگردی تو "  له یانییه م به ن ئه ده! زرێ کاک ئار ئه: تیو ئارز کرد و گ ربین رووی له 
  ؟ وێ نزیکن چیتان بیستووه  له نگۆ که ئه. " ڕ بووه شه

.  داگیر کرا وه کانی رژیمه ن هزه  الیه  له یانییه م به  ئهڕ وزه  کۆی ئاوی توشنه وه داخه به!  راسته : ئارز
ریفئاوا و  کانی شه هر  ج هشتنی به به. ن  دڵ بریڤانی ناکه  به ن که که  ده نده  دیموکرات گازه ک له خه

  . وه  دننه گه  به  بهڕ وزه تووشنه
ی  که وانه  کاره و کاته  ئه بوو که  نه وه ئه . ک کۆماری ئیسالمیدا نییه  ته هڕ ل  شه وای بهدیموکرات ب : ربین

 نو   تاکوو له،ون کانی دوژمن بکه پش هزه  بوون وه رپرسیارانی حیزب ئاماده به . نو شار رژیم هاته
   له نده وه م ئه  به یه بانهکی  خۆی خه ، یانه ره ڤه م ده رپرسیاری ئه  به ی که سه و که ئه .ن ربازیانکه  دهداشار
ندی شاری   ناوه نھا رگای سنووری عراق له ت تهویگ  ده، و جوگرافیای کوردستان تناگات خشه نه

چاوساقی   به و بب تناس  نیشتمانی خۆی نه  که رووناکبیرهو  ر ئه  سه ک قوڕ به ده .تچ  ده وه سنه
  . ن مه  ته کی وا به یه رکخراوه

ی نوان کامیاران و کوستانی   یان جاده. شت نییه رده  تا سه و پاوه هر ی کرماشان به  جاده گای لهو ئا ئه 
 . باکووری کوردستانریوان و  مهو هر شاهۆ به

 ،کشان  دۆی مه  ئستا له  نییه وه ئه. رچوون باش فر بوون  رگای ده که  خه شنه  چهو ئه: کا سوارۆ 
رمانی  ب فه مامین سۆفیپوور به کوو هه  وه یه  هه کوڕی ئازایانک  کۆمه.نراننگی تۆپبا  ده دوور له

   . رپرسیارانه  به و جۆره  ئه  نه،ن که  بریڤانی دهوان، ئه
ریفاوای   شه  واتهکانی دوژمن ستی هزه  ده وتووه  که  که و شونانه ، ئه یه وه  ئه نگۆ باسکی دیکه ده: ئارز 

 ،نشکن ن دهی ما ره نجه گا و په هری د کان شوشه پاسدار و جاشه نداری،ری ئۆستا بهرو و ه و د وه ره سه
کوردستان کی   خه ر به ده نیسه  به ی که و ئاساشه  ئه یه مه ئه .ن که ن دهکان تا ی نو ماه سه ره و که
  . بوو داین به
   بارمتانه و دیله  نوان ئه له . کی شاریان ئازاد کردووه کانی خه  بارمته  له کی دیکه  کۆمه وه گانه  پاده له 
 یروون  و دهیش ی له نجه شکه  ئازار و ئه چۆن  که وه یگرنه وان ده هئ .شکی زۆری ژن و منداڵ بوون به

  .کراون
 .  کراوه قه ریاندا ته  سه به و ن نوی تیرباران کرد به انی تیر،ید  مه  ته هند جار بردوو کانیان چه  و مناه ژن
   هۆڤانه وه م کرده ئه .دا کوژراون نجه شکه  ژر ئه یدانی تیردا یان له  مه ر له ککی زۆریش هه ند خه رچه هه
 و یدانی تیرباران  مه رته  به وه شی دایکیه  باوه  به  منای کۆرپه که ، س شایانی کۆماری ئیسالمی ئرانه به
  .ردا بکات  سه ی به قه ته
  . کافر،کافرن ؟ی موسلمانن  که وانه ئه :ۆکا سوار 
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کوو سپای عبدوالی کوڕی  ر وه هه .ن قینه وان مسلمانی راسته ئه. تچی  ده ه  هه نا کا سوارۆ تۆ به :ربین 
ند   تاکوو چه.وزاند  خوندا گه ی له  شاری پاوه ترین شوه  دڕنده  به  کهلید،  و خالیدی کوڕی وهعمر
  . مسلمان ری ئیسالم کرد بهربی شمش  زه ی بهوتو ژنی کۆستکه پیره

و  یی ئه ستی و وژهتووکی زانڕ ه سووتانی پ  به،رماوی باژری ئامد موو گه هه ک مانگ، یه   پتر له
 شارستانی ،مو پش زار ساڵ له هه... رون چی؟ نده سکه ی ئه تووکخانهڕ هی پ ئه.... رم کرد  گه مه رده سه
 .پاش خست ڵ وهزار سا میان هه رده سه

  .رن و شخان و حاجیاوا هرش به هر ریکن به کانی دوژمن خه  هزه وایان هنا که هه 
ش  سی دیکه ند که وسا چه ئه .ستا ئارزیش هه .  نزیکتره چم بۆ شخان که تیدان ده من بۆ یارمه: سیروان 
  .ین دتاندال  گه ش له تیان ئمهوستان و  هه
  موویان له خرا هه . وه نه که  خۆتان گورج ده بم تاکوو ئوه ێ دهڕ  چاوه وشی بنکه  حه من له ئه :سیروان 
ی  ره کانی به ره نگه  نو سه یشتنه  رپوان گهک یه پاش ماوه . وه وری سیروان و ئارز کۆ بوونه ده

 مان خرا ئه . بوووان و دوژمندا زاڵ ر دۆی نوان ئه  سه ر ئوستانداری و به  سه هتوانڕ  ده  که،شخان
م  به .کردوو بوو ست پنه ی خۆی دههشتا هزی دوژمن هرش. کاندا ره نگه  نو سه   بوون بهش  دابه

  .کرد رمانیان ده ێ فهڕ و ئۆستانداریدا مۆڵ دابوو، چاوه ن هزکی زۆری له
 . ستم رۆژانی رابوردویه هب مه  ئستا،وتاکو: ری پرسیاری کرد نگه کی هاو سه یه رگه  پشمه سیروان له 

  ؟  بۆ ئره کانی دوژمن هرشیان هناوه هزه
 کوژراو و ، که مه  نو چه یشتنه گه م هشتا نه به .ک دووجار هرشیان هنا  یه م رۆژانه له :نگین  به

ی   ئاماژه ا کهو ئا له . وه نه کانیان کۆ بکه  کوژراو برینداره یشتن که  گه وه ر به  هه.برینداری زۆریان دا
  .  باشی دیاره  به وه  ئره  له که . هاتن وه کانه ییه خته  ته ماهجگای نای   په م له که پده

یان دا  ره ڤه و ده ستی ئه  خه کان و به رگه ری پشمه نگه ر سه  سه کات هاتنهودا چوار هلیکوپتر ها اتهم ک له 
  .ی خۆیان٧٥ی کالیبر ر رژنه به
: تیو ژر چاودریدا بوو   دوژمنی لهکانی ی هزه وه موو جووالنه  هه وه یه که  دووربینه  به هنگین ک به  

  ند رژه چه .نن که  گۆڕی خۆیان هه  ترس هاتن که  خن و ترسه ی دوژمن خنه وه مزگانی، مزگانی، ره
  وه قینه ته ک ده  دوای یه ک له یه. تو شخان ها هر  به  و هاژه  لووره  به وه گانه  پاده ن له  تۆپ و هاوه هللگو

 .کانیاندا رزه ته  نو مه  له کان ئاماده رگه پشمه . وه رز بووه ند شوندا به  چه ڵ و ئاگر هاو کات له و دووکه
 زۆرتر   کهنکرد یان دهڕ و چاوه ر گرتو بوو، ی هزی داگیرکه وه ر جووالنه  سه کانیان له که ی چه سره

  .رگ ی مه  نو بازنه هاتنه ڵ ده ڵ کۆمه  و کۆمه وه بوونه کانی دوژمن نزیکتر ده هزه . وه نزیک ببنه
و   وه  پشه هاتنه ده خرا هزی دوژمنیش .درابوو  نه قه رمانی ته  فه وه رگه ن هزی پشمه  الیه هشتا له 

ک   هزی خهدا،گان  و تۆپبارانی پادهکان ی هلیکوپتره هق  ته  له زانی که  وایان ده نگه ره. کرد ده نهسیان 
  .ھاتون هه
 ، رگه ری پشمه نگه کان و سی میتری سه پۆکه ورازی داونی ته  هه یشتنه رایی هزی دوژمن گه کاتک به 
کی  ی چه هللگو  ر ه ب وتنه که هزی دوژمن  سته  ده سته دهمدا  که ی یه ند چرکه  چه له .ستی پکرد  ده قه ته
  . که  نو ئاوی چومه وتنه که  و خلر،خلر ده وه بوونه ر ده ی داری پاییز به کوو گه  وه، رگه  پشمه وک خه

  نه .شان بوور یان زۆر پهم حا هو چ هر کان و تاکوو لژایی به ییه خته  ته  پشت ماه  له وه ی پاشه وانه ئه 
 کان،  هلیکوپتره نه . بن وه  بۆ پشه یان بوو که وه ای ئه رگ بن، نه  هه یان بوو که وه تی ئه رفه رگا و ده

بوون و  رزیاژن ده ک ده ی خه هلل گو کتردا به  دوی یه ین چین بهچ .یشت گه  دادیاندا نه ردومان بهۆ ب نه
ر بوون  بریندا  کهی وانه ئه .ن ویست داگیری بکه یانه  کوشت و ب ده  به ، کهدا کهو خا  ئه کرد به پیان ده قه

زۆریان . زگاریان ب شکۆ ره  به،دا شار ده یانیاندا حهڕالکی هاو  بن که ا بوون خۆیان لهپکر یان هشتا نه
س  یان دوو  خۆ بکوشتدانه م هرشه هئ .کردنیان ب قه تی ته رفه ی ده وه ب ئه  به،ل کوژرا و بریندار بوو
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کانیان  و برنیدارهوکانیان یاک الکی کوژراوه ی که وه ۆ بردنهزۆرتر ب  مجاره ئه . وه  دووپات کرده جاری دیکه
  .دا  کوشت ده یان به کی تازه  کۆمه ر جاره ههم  به. بوو

   له کوو داڵ کانیش وه رهتکوپهلی . وه بایه  ده  درژی رۆژ نه  به وه ۆهڕ گهی گردی ره  به ڕ له نگی شه ده 
ی  ره  به له  کانی دوژمن که ی هزه هرشکی دیکه . وه انهڕسوو ه د فین و  دهانهر نگه و سه ر ئه سه

  . دیار بوو وه شخانه
گان و  وان پاده ن  له  که،مز  کهیی دوزراکانی رابودو  مه کانی رژیم له  هزه واته .ری حاجیاوا بوو ڤه ده 
مل داگیر کرد   زۆره مز به  کهکی ه خ یان له رزایانه م مه و پش ئه هم ند ساڵ له چه . یه داکی حاجیاوا ڕه گه

و  هر ستی هلیکوپتر و تۆپباراندا به  ژر ئاگری خه ۆ لهم ئه .شق کردن یدانی تیر و مه  مه و کردیان به
ب و   ده رگه ک و پشمه ی خه ئاسا ریڤانی بروسکه دوژمن توشی به .حاجی ئاوا هرشیان کرد

هد  دوای یه ک له کانی یه شهن هک تش به  له،شکده  پاشه وه ییهڕرشۆ  سه  و ن که  کش.  
رکوت کردنی  بۆ سه گان،  پاده ی هنا بووه ری تازه ڕکه  هزی شه، هلیکوپتر  سیانزه دون بوو که 

   که یه  تازه و هزه یان هلیکوپتری شنۆک ئه  ده ب به و یان سۆزی ده مشه ئه.  کی شاری سنه خه
  وه هننڕ  مردویی و برینداری بگه  به،کرد یدا نه یان په م شاره هوای ئ مژینی هه تی هه رفه ده
 .دان مه کانی کرماشان و هه خۆشخانه نه
ی تۆپباران هیچ  قه  ته  له جگه ، ج هشت یان به شار ئاسمانیکان  و هلیکوپترهف هدی هدی باه 
  .هات ده ڕنه  شهی نگکی دیکه ده

  .ی خۆیان ه بنک  وه ڕانه نی گهڤا  سیروان و هه
  نی گو١٣ی رۆژی  ه ی کۆمه وانامه هه  ی  گوره به 
کانی نو  ری بنکه وروبه کان و ده که ڕه نو گه  له،ستی شار ردومانی خهۆڕای تۆپباران و ب ره ک سه خه" 

م  ئه .بی رده ی ده که هر رکوتگه  سه  رژیم و هزه یی خۆیان دژ به ڕهوق و تو ره  خۆپیشاندا، شاردا به
رگ بۆ  مه . م شاره رمان ناکات له ده.  یاره تۆپ و تانگ و ته.  وه کرده یان دووپات ده دروشمانه

ستمان  ده ، ره نگه مامان سه. کان خۆفرۆشه   جاشه،کان ر،مردن بۆ جاشه ده نیسه رگ بۆ به  مه،ر ده نیسه به
م  ئه . ستی بگانه  ده ینه  نایده .کی خۆمانه کمان چه  چه ،ر بزانه هد نیسه  به. که دمان نارنجه.  له سه موسه

  .بوو ی هه ک درژه یه  ژر ئاگری تۆپبارانی شاردا بۆ ماوه  له خۆپیشاندانه
د  مه حه حیمی مه وی ره نا به) ل شی گه رته ندی ئارمانجی ئه اوهن(ندامانی   ئه ک له یه :واک ی هه  وته  به
و  شدا بوو، رته  نو خۆدی ئه یم لهکانی رژ  مرۆڤ کوژه  هزه  دژ به،ڕدا تای شه ره کانی سه ۆژه ر له نا، په
 " .تکوژر  ده وه شه رته ن ئه  الیه ک له  خه ڕ دژ به تی کردنی شه  هۆی دژایه به
 .و کشکی شه بۆ  وه وێ مانه ندکیان له هه .ی خۆیان  بنکه وه ڕانه  ب زیان گه انی بههاوڕیسیروان و  

  رمانی له کی ده هی ی شویان خوارد چوون بۆ بنکه وه پاش ئه .وان  مای ئه وه ک سیرواندا گایه ته ئارز له
  .کرا رمان ده  وێ ده  بریندار بوو و له ڤاکیان که نی هه بۆ دیده .باخی میللیر کی به ڕه گه
ک رووناک کردو  یه کانیان تا راده نی چرا نو ژوورهکرد هه  به، پچرا بوو وزه وێ،  ئه یشته  گه کاتک که 

  . وه بووه
ن و رمانکرد ج ده  به وهژووریان کردو ند  چه  و که یه وره ک گه یه  ماکی تا راده یه م بنکه ئه 

وێ  له .ل پهلو  و که سه ره  بۆ ج که یه شی هه وره ژرخانکی گه .کان وتوه کهک  په ی برینداره وه سانه حه
  .کرد تی و ئاریکاری بریندارانیان ده ب وچان یارمه  به، داخوازی خۆیان و برینپج بهوکتور د
  چوونه .یندار ببووخت بر ڕدا سه  شه ئاریوان له.  ئاریوانیان، الی هاور ئارز و سیروان چوونه 

 .ویان لکرد و رایان مووسی و س وه پشه
  ؟ڕت کرد کردن بۆ شهیج ناوج به دا،  دهر کهینای ناوج ناوت ما وان تۆ کهرێ ئاری ئه: سیروان 



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 126

126 

کی زۆرلکراو و   نوانی خه ئیتر کاری ئاریوانی له!  کاک سیروان وازم ل بنه :تیونی و  ئاریوان پکه 
  . ماوه  نهداری خونرژ داگیرکه

  ؟  چۆنه ن و ب وزهرما ، ب ده سه ره ها ب که کی ئاوه یه خۆشخانه رێ بار و دۆخی نه ئه: ئارز 
   دنه وه خۆشیهوو ر وا به ن، که ت ده  خزمه  ئره  له  که هانس که  و تاکه ئه .نڕ  گه سه ره  که له : ئاریوان

ند   چه ن که  بکه و فریشتانه یری ئه سه .ین که راموش ده کانمان فه موو ئش و ژانی برینه هه ، وه مانه ده
رمان کردنی بریندار  شی ده به .کوڕی یان ئازار ناکاتمو  که ست به ۆڤ هه بینیان مر به .شوخ و دوڤانن

: تیونج کرد و   کچکی گه ی به اماژهئ . یه د ئره  قه ی به که یها و پانت یه م هۆه ی ئه وه  ژره خۆش له و نه
  بینن؟  ده و کچه ئه

ب وچان  و و رۆژ به شه .ندوروستی و تهمی  هی ساخ  فریشته واته .  راستی فریشتیه به.  یه ناوی ئاریانا
 یتان  بهوتوو   بۆ هنانی په، که  ژرخانه چته دا ده وانه م شه له .دات تی برینداران ده کات و یارمه کار ده

  .و پچرا بوو مشه  ئهوکو ی رووناکی وه  وزه که. و تاریکی شه به
کانگا و  . ژینه  له ژی ته   که،نگی ڕویی ره هی بش  چاوانی گه به نگ، ی شوخ و شه ساه ئاریانای چارده 

  . یه  ئمهژیانیوری مۆمی  ی باسووتاوی ده پۆله پههاوکات  . بۆ برینداران کانیاوی دوڤانی و لبوردوییه
ر  هه .کاندا کشا بوو ر برینداران و برینپجه  سه شی به ی ره واره  شه،و  شه و ماندوییی تاریکی دوزمه 

  .یان نوستو بوون ، وه برده یان ده نوزه ی خۆیان وه شون کام له
کاس  نگ و بۆنی خونا،  نو ره دا له یه م ماوه  ئه له .دی بوو ساتی وای نه  کاره که نج و بزیو، ئاریانای گه 

ی  ر کزه  بی به هڕو شۆوک وه .ی ناسک و جوانی سته  جه رزی خستوبووه ترس و سام له .و وڕ ببوو
ان و سپی زپرو ، هه ویستی و ژیانه ی خۆشهباخ  گوه ی که که ش و ئاه  گه کۆمه .یرز له زریان ده

 ژووری برینداراندا  یری کرد له ند سه ر چه هه.  رزه  له شی هنا بووه رما له سهزم و . انڕ گه هه
 .تتاڵ ب  به بینی که کی نه توویه په
 نو   بۆ، وه  خوارهچته  ده وه که  پلکانی ژرخانه ه ل وه م تیشکه کی که  چرایه ست به ده ناجار هه 

  یه و راده تا ئه ،تب م هزتر ده ی که تیشکی رووناکی چراکه. ک توویه ستی هنانی په به  مه  به که ژرخانه
توو  دات کۆگا کۆگا په ری خۆی ده وروبه کاتک سرنجی ده .تبین م ده سته  ئه  پش پ خۆی به که
گرتنی   نیازی هه به .شکۆی لوانیپ  باخی تازه ی گوه هڕ ر په  سه وته که  ده ی و بزهۆشحاخ .تبین ده
ی نزیک  که چرا کزه .کات  قورسی و گرانی ده ست به  ههتکش  ده که تووه  په که . وه بته ک کۆم ده توویه په
 بۆ  که ،تب یر ده پ سه .وێ  ئه یانهبووناۆ بریندار بوو و هڕو  ئه  کهتبینی ژنک ده سیمای پیره ، وه کاته ده

ست  هه . وه ری بکاته وه  خه  کهت،گر قی ده ق و ته ستی ره کاتک ده . وتووه  خه  ئره  له ژنه م پیره چی ئه
  . واو بووه  ته میشه ی ژیانی بۆ هه  وزه وه ته کانیدا سارد بووه ماره  نو ده  خون له کات که  ده وه به
م کۆگا   ئه  کرد که وه ستی به خرا هه .دا دی که  تاریکی ژرخانه نھا و له م مرۆڤی مردوی ته که  یهئاریانا 
  . وه ته وێ کۆ کراونه  له،تی ناشتن رفه بوونی ده ردومان و نهۆر ب  به له کی کوژراون، موو خه  هه توانه په
لدانی دی خرا  . داگرتشی  له،دا که  ژرخانه وی زیندو له نیا ئه یان مردو و ته  ده،ئاریانا ترس و سامی 

ستی  ی ده چراکه .رزۆکی خووساند شی له قی ترس له  ئاره رده  مه یه و راده  تا ئه،بوو و توندتر ده
کان گیری کرد و   پلکانه  لهی پ،نگاوک ند هه پاش چه .یشتۆرکان  و پلکانه هر پشتاو پشت به . وه بووهر به
رگ و  جهموو  وابوو ههپ وژم بوو،  ته  به نده وه روونی ئه هلنجی ده . رگاکه  نو ده تهو  که وه  پشته به
ی   وزه  و نه، هزی پ ما نه .ناڕ گه کانی لل و ب سۆما هه وانه ج چاوه . وه ره ده بته  ریکه ناوی خه هه

  .شی کانی له ماسولکه
و  ترس و سامی ئه .بوو ده واو نه  بۆی ته که زن، رز و مه کی به یه  قه ی ل ببوو به ند پلکانه چهو  ئه 
توانی هاوار  یده  نهت، زاری دوورا ب  که وه و ئهوک وه. ستو بوو  ناخی ئاخنی و زمانی به موو کوژراوه هه

ژنۆ  ب هزی ئه بهرز  رپ و لهوخ زار ده  هه به . فریای بگات  و به،نگی ببیس سک ده شکۆ که  به.بکات
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فری پاییز  ک به ی وهش تی گه رزی و روومه له موو گیانی ده هه . ژووری برینداران یانده  خۆی گه  خشکه به
  .وێ که  بوو بھۆش به وانه خوارد له ری گژی ده سه .ا بووڕ گه سپی هه

  ره وه ! گیانئاریانا :سپایی وتی  ئه به .  بۆ ئاریانا چ بۆیرک روویداوه  کرد که وه ستی به رگز هه میمی نه 
ستی ساردی  ده کانی، رزۆکه  له سته  ده به . دانا وه ئاریانای الی خۆیه .م که  شیرینه نیشکه که بۆ الی میمی،
   که، برینپج بوو کرد سرین که  ئه هاوکات بانگی له .دواا کی ته   ئارامی له  به.پی نا  نو له ئاریانای له
  .کرد وی ده  خه کروشکه

  س؟ رگز کارکت هه میمی نه: تیوگ و وه یار بووه سرین ئه ئه 
  .م بۆ بنا وه رداخکی ئاوی خواردنه  پهتب ت نه حمه زه !م که رێ کچه ئه:  میمی

  .هنابۆ سرین خرا ئاوی  ئه 
 م  ئهو،رم م فه که باوانه :تیو ئاریانا و  ی دا به که ئاوه .تم پدای حمه  زه ببووره !سپاس خانم گیان: میمی 

ری   سه ستن و له  ببه و ژرخانه رگای ئه  ده رۆه :تیوسرین کرد و گ  ئه رووی له . وه رهۆ بخ ئاوه
  .تیب  نه و کوژراوانه  پ تووشی ئه  ئاریانا لهوکو  وه سکی دیکه با که .  مردوی تدایه بنووسن که

خرا  .رزت له شی ده  و له ره دیا وه  هشتا سیمای ترسی پیه یری ئاریانای کرد دیی که سرین سه ئه 
  وه کی تره توویه  په ویش به ئه .ی بانگ کرد ڤاکی دیکه هه . کۆیا ی خۆی بۆ هنا و دای به که تووه په

رما و تینی ژیانی  شی گه  و له وه یان بووه رخه  هدی هدی ئهوسی ئاریانایان شال تاکو  و دوو که،هات
 . وه تھاته

   له وه  بن رانه له و القکی ،ختی بریندار بوو  سه  هۆی تۆپباران به  و به یه  ساه  شازده کچکی تینا که مه 
رخۆ  سه له ئارامی و  به .  هشتا ماوه وه روچاوی شونی برینی وشکی پیه موو سه و هه،  داوهست  ده
نیا   ته  به تی کهوگ نا پم دهگ ، ئه که ۆ ژرخانهچی ب  تۆ ده مزانی که من نه!  ئاریانا گیان ببووره :تیوگ
 ،ستی شار ردومانی خهۆر ب  به  له. ی دوایی تدایه ک دوو رۆژه م یه وێ کوژراوی ئه چۆن له .چۆ مه
  . بکرن رده سپه  ئه تاو بیار وایه تنی هه یانی پش هه سۆزیی به.  هبوو  نهتی ناشتنیان رفه ده
   مهوکو وانیش وه ئه .ترسام ده  نه،ر بمزانی با گه .ون  له ارانهژ و هه  ئه انی بوو کهمز من نه :ناائاری 

 هشا ،کانی تۆ  وته.ر  داگیرکهیرخ و قوربانی  به  مای خۆیاندا بوون به  له که .کی بتاوان و سڤیلن خه
  .م  بیری ناکه رگیزیش له  و هه وه زرینگته  گومدا ده له
واوی   ته  به و کاته ئه .ممتر خۆشحا زگاری کوردستان که  رهخشینی القکم بۆ  به من به :توت گ که 

  .  نیشتمان بکردایهیت م خه گیانیش بم که خت ده خۆشبه
ها دۆزی  روه هه شم، ی له هموو ئش و ئازار و هه ڕای ئه ره ش سه ئسته !سپاس ئاریانا گیان: تینا مه

.  وه هنکانم چاک بب رچ زووتر برینه  هه م کهڕ تا چاوهئس. شیمان نیم ، پهدا گایه م کۆمه کچکی ب الق له
  .م که بات به م خه که زگاری نیشتمانه  و دۆپی خونم بۆ ره ناسه وسا تا دواین هه ئه
 ئاستی  ی لهز هب راوستاو و نه  راوستاو، تینا واته ت مه که اوه مانای نوکو ر وه تۆ بۆ خۆت هه: ئاریانا 

 .م که  شانازی ده  ئوه سکی وه  که بهمن  ئه. ئش و دوژمندا
   لهیک خۆشییه نه . وه بووه نگتر ده  بۆنی بێ شت ناخی ته کرد و له  بک ده ناسه  هه ستی به ئاریانا هه 
خۆشی ئاستما   توشی نه زانی که یده م نه به. کرد ست پده  ههدایکان  سییهکشان و  هه ناسه ندامی هه ئه

 . ردکی گرانه  ده  ساه کی چارده یه هبۆ کیژوو . بووه
   که م لبوردوانه  بینینی ئه من به ئه .کات بات ده ی خۆی و توانایی خه  شوه س به ر که هه :ئاریوان 

چۆن  یان بینم که ر جار ده هه .م که  شانازی ده،ی کوردنل ی مژووی بریڤانی گهڕ نی بناوی الپهناما قاره
  ست و به ده  هه وه رگمه  جه  له کزه. سووت  و بایان دهڕ په ،وینداری رووناکی مۆم ی ئه پۆله و پهوک وه
 .م که راموش ده کانم فه  و ئش و ژانی برینه،بم  ده شه سووڕاویشیان شاگه هه
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 وڕیومو ک  و که مه سته ریش بکرێ زۆر ئه گه ئه . ناکرێ رگه پشمه  بهنیا   ته،ریڤانیبات و ب خه :سیروان 
ستۆی   ئه بهرخۆدان  و بهی زۆری راوستان  رکی نیوه ئه . باتدا زۆر گرنگه  خه خشی ژنان له  نه بۆیه . یه فره
ی  شداری نیوه ب به کی و به ه گای خه  هۆی کۆمه کانی کوردستاندا به ینهڕ  مژووی راپه له . وانه ئه

  به  بکرێ، دا فراژه  نو کۆمه  له ویستهزۆر پ .نوتوو که ر نه  سهکان باته  شۆڕش و خه ژنان  واته،ڵ هکۆم
  . بکرێتی ڕه نکاری بنهۆ گۆڕاڕ ریتی پاشه  ئاستی نه لبان له

تاکوو  . خۆمان بناسین ب ده.  یه  کۆرپه شی ئمهڕهشتا شۆ .ر بین ب ئامۆژ و رپیشانده ین ده ئمه 
 و  ئامانج ینه ین، ناگه که نهستپ ده شۆرش  هو ی خۆمانه ماه  نو ماڵ و بنه  ناسین و له خۆمان نه

 .وتن رکه سه
و و  س وه  رزکه مان به  الی ئه هیشت  گه که .کان هنا خۆشه کی نه ک ته ی بۆ ته ندک میوه ئاریانا هه 
  .واپرسی کرد هه

  و خانمه ا ئهه ر وه ی بۆ کردین و هه و باسی لبوردویی ئوه مشه  ئاریوان ئه،ئاریانا خانم : سیروان
ت  حمه زه .ین  بکه خانمتینا نی مه  دیده م ئارز زۆر پمان خۆشهڕمن و هاو.  تینایه  ناوی مه  که برینداره

  . وه ئاگادارمان بکه  دوڤان به ؟تی  خزمه توانین بینه  ده، ر ماندو نییه  ب گهیب پ نه
ن ورم ئژێ فه :تیو و  وه ڕایه ک گهک هند حول ش چهپا .م دهیۆم پڕ ئستا ده !انرچاو  سه به:  ئاریانا

  .ماندو نیم
  !ویان کردس .تینا مه بۆ الی  وه  نۆهۆمی خواره  چوونهدا، دوای ئاریانا سیروان و ئارز به 
  .ستم رتان هه  به  ناتوانم له ببوورن که !ری چاوان خۆش هاتن سه :وتی.  وه می دایهرمی و گه  بهتینا مه 
مری تۆ و  باسی جوا ئمه . م ئارزهڕویش هاو  و ئه من ناوم سیروانه !ورم  فه تکایه :نسیروا 

م  یان له  ونه  که  ئوهوکو  وهی کچانک هڕ شۆ  به وه یی ده قو  له ئمه . ئاریوان بیست ئاریانامان له
یدان و   مه  و له وه ک ببیتها زووتر چیرچ  هه  که یه وه هیوامان ئه. ین که  شانازی ده، دا زۆره شاره
 .باتدا بتان بینین پانی خه هڕگۆ
کان  دنگهن خۆ تا وه  بنکه  له  ئوهناوی . مه ئن بۆن ئامۆژ و سمبول گه ئوه !سپاس کاک سیروان: تینا مه 

  وه وره دو  له که ، م شاره کانی ئه نهنداخۆپیشاتکۆشان و گری   ههک ئا ت وه تایبه.   ئاشنایه مهبۆ ئ
 ...ناسراون

  .ن ش بتوانن وچانک بده  و ئوه وه ڕینه  بگه  ئمه  که  باشتره:تی گوئارزوسا   ئه، وه ک مانه یه پاش ماوه 
  نگه ره .کانیان بزارن  ئش و ئازاری برینه  له  برینداره که و خه ئه.  نگه کات کات دره راستده: یروانس 

  . ئارام بکاتروونیان م ده نگی الی که بده
ۆڵ ڕ یگه گرد  من له  که و رۆژه ئه . وه بیر هاته شتکم وه ی ئارامت هنا،  ناوی وشه راستی که :تینا مه 

 تاکوو پشتی  ،وه  کۆڵ هنا خواره  منی به، القم ورد و خاش بوو ئارامی برات واته. بریندار بووم
  روا که  هه  و پ ب که  زۆر سپاسی بکه وه ن منه ه الی له .ی پدام  نو رگا زۆر وره له .کان ره نگه سه
  . و هیچ کاتک کۆڵ نادات رزه ی به نی دا وره به
ک   ته و لهر  نگه چ بۆ سه کان ده ستره وایی ئهک ما  ته موو رۆژک له ئارام هه: سیروان 

 .یتنت دێ بۆ د  دنیام کهتتی ب رفه ر ده گه ئه .ی ئره  تۆ له م که پده . ماڵ وه تهڕ گه هندا دشیای وه هاتنه
وتنتان بۆ  رکه خوازی سه ئاواته .تینا خانم ئاریانا و مهرزان  به خۆش  الی ئوهتیتان،  همیار بهئستا 

  .ین که ده
  . مای سیروان بۆ نوستن وه ڕانه گه ودا، نو تۆخی تاریکی شه ئاوایان کرد و له ئاریوانیش ما له 
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 ١٥شی به                                   
 گیتی، وین، گوزه گۆش، گوێ ئوش، ئوش،رۆژی گ .ی ک٢٦٨٠نیی گو١٤ی)ۆژڕمیترا( مه کشه یه 

  . ی ز١٩٨٠ی مای ٤ . ه ری ئاژه دی پارزه وی ئیزهنا .جیھان
_____________________________________________       

ی   ئاسۆی ئاسمانی لۆتکه له .نگی یار ست و مه ک رۆباری چاوی مه وه .ھنا تیشکی رووناکی چاوی هه  
 .نا وی راوده نگی دزی شه و ره کرد، شن ده تی شاری باوه ینی روومهپۆی پرچی ز  شه به ، چیاوه
ئازاری  .نیاننا ن و دهئا ده ، وه ناسۆره ئش و ژانی برینی  شی شار به ندامانی له ی ئه زۆربه

 .کرد کانی پۆلن ده ویسته ستدانی خۆشه  ده می له و خه ژمارد، کانی ده رهما ده
ردانی زراڤ  کی گه  ملوانه کرد به هاریان ده ونی به ونمی شه مرواری شه گوستانی ناسکی دۆڵ و چیا، 

ی ونم خوناو و شه .برد تاو ده  تیشکی خۆره بۆنۆشی ک بای کوستان، نگی شنه ئاهه به. رزی گوڵ و به
 داتاویان هه رۆکی داون و به   به، و نرگز هۆش نه شی وه سرینی چاوانی گه ی ئه  دلۆپه کرد به  ده،ویان شه
 .شتو سر  الیڕ بکات له ی شه ی ژینگهندی و سکا زامه  تا نا ره.ژاندپ ده
ستکردی   ده هنگی خاونی رابوردوی ب ره .سی دهمی خۆی  ردی خه گه ی مرۆڤ، رده روه وین النکی په زه

نجی کاری   رهبۆگا  ینی ده قوڕ گرتو بوو و ش پرچی زوینی له .ی هۆڤی خۆی دز ببوو رۆه
رگ و  رزی مه  وه ه ببوو ستا کهچی ئ که .شتوی سر وه  و ژیانه وه رزی بووژانه ر و رسای وه ووکنهپ
گۆرانی . کانی شی رۆه  بۆنی خون و بۆسۆی له ببوو به هاری، شی بهخۆبۆنی  . ناوچوون له
ند مانگی  رچه هه .کان سووتاوهرگ   جه ری دایکه مه  سۆز و چه  بۆ گوڵ ببوو بهلبولی بو ویندارانه ئه
یان  ، ڕان و قانه  مانگی شه م شاره کی ئه م بۆ خه به. شتداورزی سر تووکی وهڕ ه پ لهن بوو گو
 . رانه رگ وه مه
ون و ئارووی  یی خه نو قو  له یری ئارامی کرد که سه . ما ڕاوه نگ گه و دره سیروان دون شه 

   بهریڤانی ماڵ ی به ره کانی به زهو پار هر ودا به  شه ی زوینی مانگه  ژر تریفه یانیش له به .ژیا خۆیدا ده
  .ته جده
شی  ندامانی له ئه .اریدا بووویند ونی ئه  ناخی خه  سیروان هشتا له، دا همجار یانی ئه ی به نوشه ئه   له
  .کرد جانی ئاشکرا ده یه  هه  لهانی ئارووی پقی ناو چاو ئاره رده و مه کرد، یان ده قاژه له په
سپی  غاوی ئه له .ڤینداری نیم  من توشی ئش و نۆشی ئه  که ند خۆشه چه ،یگوت  بۆ خۆی د  پچه ئارام به 

 .ندی دک بم ی دبه وه ب ئه به م، که کنم و غاری پده شه ر کوێ دم بخوازی رایده و هه هر خۆم به
 .وومزانی ب  خۆم نه ویندارم و به  خۆ منیش ئه!ی هۆ هه. رم نگه  و هۆگری سه راستی خۆ منیش هۆکاره

 .دا و سیروانیش بۆ دوان دهوینک ل س دی بۆ ئه ر که هه
 ژاندا  ری له سه کژ و وڕ، .ا خووسا بووقد  ئاره شی له موو له هه .کا ه و راچه  خه سیروان له 
 ئارز  نگ که بده به . وه مک راما و بیری کرده یدا دانیشت و که که فه  نو پخه ندک له هه .یزریکاند ده
یان وشک  ی به  فنکی شنه شی به ی له قه ئاره .یان که شه وه  نو حه ستا و چووه  هه، وه بته ری نه وه خه
ی نو  رزه  بژار کردنی گیای هه ستی کرد به ده .یشتۆنی رکا هی گو و نو باخچه هر ه و ب ،وه ردهک

  ک چووه ک یه  یه،یکانی کوردستان ف رکشه و چیا سه هر کانی به ریه وه ی بیره پۆله په .کان گوه
ی ئازادی ی هۆڤ گوو پاروکانم تاک جوانه ی گوه ئه :توکرد دیگ  کاتکدا بژاری ده له .نی گو رگهوا هه

وای  مساڵ هه  ئه تی ئمهخ ببه .ی شارن مۆی ژینگه سته مساڵ ده م ئه به .بناری چیاکان بوون
ی شار رادن و  وای ژینگه  هه ش به هدی هدی ئوه .مژن ده  بارووت هه  لهوی و پ دووکه

  م به تانکه ی مانگ ده ن رۆژی شانزه گوڵ و وی جوانی خۆتان زوو بده .بن مۆی مرۆڤ ده سته ده
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چۆن . ت دیار ب وه وینداریم پیه ستی ئه موو هه  هه  که وه تانرازنمه ست ده وا پ هه .وتۆ گوکی ئه پکه چه
  . بازاریان داخراوه  و، یان سیس و ژاکاوهکان هکان ئستا گو گوفرۆشه

  وانه  ئهمیشه  ههوکو  وه  نو بنکه له . پش یان گرته رگای بنکه سیروان و ئارز پاش خواردنی ناشتا، 
 هۆی   به که. بینران  ده کانی دیکه که ڕه کی گه یش خه جار و باره .کرد  ده ویان ئهی ۆ ئامش  بوون که

  وان هانایان هنا بووه ئه .ژیان دا ده کهڕ  شه نوان و سنوور یان له ردومان،ۆ ب کانیان به رووخانی ماه
 .کانی کۆماری ئیسالمی ئران ته  و چه رده  بۆ جه ووتبجیھش به ماڵ و ژیانیان، .یانمای خزم و ناسیاو

   ه ۆکی کۆمهی ب  گوره به 
ش  ی شه  بۆ ماوه که یاند،  رایگه وه کانییه ت ڤ یه رادیو و  له کانی رژیم، شی هزه ۆ ستادی هاوبهم ئه''

   کاتدا له له .نین گه ست راده  ئاگر به،ۆڕ ش نیوهوو چواری پاتاک  هه وه یانییه ی به  ده  له کاتژمر واته
 ت و سته  ژر ده شاریش له . ھشتوه ج تون و شاریان به  هه رگه  ،،پشمهانبوویتوو  نی پشوودا،رۆژا
ی درۆی  رچاوه مان سه  هه  له،نن گه ست راده ۆ ئاگر بهم م ئه به . کانی رژیمدایه ی هزهۆکونت

  . وه خۆیانه
کرد چۆن بۆ جارکیش  ده یم نهستی رژ  ئاگربه کی شار بوایان به خه " م بیر و هۆشه درۆزن که "ن ده 
 ''. زاری کۆماری ئیسالمی ئران ببیسن ی راست له  وته بوو که نه
  ستی به س هه هم ک به .ڕی یانی تپه  به تژمری دهکا ند  چهر هه . یه وه سته  ده وان پیالنکیان به  ئه دیاره 

  .کرد ده ست نه ئاگربه
و کانیان ربوارانی ن شاشه ی ره هلل گو کانیش به هلیکوپتره .کرا  تۆپباران دهوکوو رابوردو شار وه 

کانی  ستی هزه  ژر ده  له که)  زاگه( وه رزانه  به و شونه له .ن و رگاکاندا نو کۆ دووراند به شاریان ده
بیندار و کی دوور چه به ر و رادیو ت ڤ، وزه ی توشنه په ران ته فسه ی ئه کوو یانه وه ون،رژیمدا بو
یاندا   دید و سره  له کرد که س ده ر که  هه یان له قه  و داراگون ته١٦ئیم ،٥٠ک کالیبر  وه دوورهاوژ،

  . بووایه
  ن که یدا بکه تک په رفه شکو ده  بوون به وه  هیوای ئه به  جھشتو بوو،  ماو ژیانیان به ی که که و خه ئه 
   به وانه  پچه به .انیان بنژن یان کوژاوه .ن ری مای خۆیان بده ستی رژیمدا سه ی ئاگر به  ماوه له
 .بوو تر ده کدا زدهک هر خول  هه ژماری کوژراو و بریندارانی شار له هه
  له تر بوون و راوستان کارا و کارامهریڤانی  ۆژ بهڕ انزهپاش پ ین،کی پۆ تییه کیه  بوا و یه ک به خه 
ن دا  سه دان ماڵ و پتر له  کردنی سهلوران و کاو مارۆی چی شار، ڕای گه ره سه .پانی راوستاندا هڕگۆ

ئاریکاری  .بوو ی هه ر درژهباژکی  تی خه سته ۆ پاراستنی دهیڤانی ببر  کی سڤیلی شار،  خه کوژراو له
رمان و بژیوی ژیان، چ بۆ  ده نی، مه  خواردهشکردنی دابین کردن وبه بۆ  رگه ک و پشمه ه خنوان
 نو  ک له خه .پش  چووه  باشی ده ریڤانی به کانی به ره نگه کانی سه رگه کی نو شار و چ بۆ پشمه خه

  یان ئاماده که هل  گه  لهۆ پاراستنبخۆیان  .رن نگه نی سه نده که کردن و ههریکی چ کاندا خه نهخیابان و کۆ
ۆڵ و ڕ ر گردیگه  سه ستدا هشی هنایه  کاتی ئاگربه ر له ههم   بهستی رژیم، ڕای ئاگربه ره سه. ن که ده
ک  ست خه بهیاندنی ئاگر  راگه یان وابوو بهکانی رژیم پ خونژه  رمانده فه .کانی شخان رزاییه به

 یاندا  دوای کاری ئاسایی رۆژانه چن به هن و ده  جده کانیان به رز و پارزه ته هکات و م یان پده متمانه
  .ن ه هرش بک  زانی کهانتی رفه  ده  به بۆیه .خۆن وان ده و فریوی ئه

ختی تشکان   سه کانیان به کوو جاران هزه ش وه مجاره ئه . ونی خاوه وت پیالنیان خه رکه زوو بۆیان ده 
  درۆینی  به س به  که  که زانییان  تازه .تن کانیان هه و مۆگه هر اری زۆر به کوژرا و بریند دانی و به
 .وان بوا ناکات ئه
  وه ره  کام به له بزانن  کرد که یان دهڕ  چاوه بوون و  ئاماده وه  وریاییه کان به ی بنکه رگه پشمه 
   زۆرتر لهند تانگ و  رژیم چه وایان هنا که هه .تیدان ارمهتاکوو بچن بۆ ی . یه تی هه  یارمه ویستیان بهپ
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 ،میلی ١٢٠نی   تۆپ و هاوه به .ڕۆڵ کانی گردیگه رزایه به ر  سه ته هرش بن  که یار کردوه کداری ته چه٢٠٠
  .کوتا کانی پسا پس ده رگه ری پشمه نگه  هلیکوپتر سهڵ هشی گه  لههاوکات

ی  وه بۆ ئه .یار کرد وێ ته تی ئه ست خۆیان بۆ یارمه کیان به چه ، ی بنکه رگه  پشمه ڵ پانزه  گه سیروان له 
 پشتی  یانده کی کورت ئاژووتن خرا خۆیان گه یه  پاش ماوه، دوو تاکسیبار  به،وێ  ئه نه  زوو بگه که
 .ش بوون کاندا دابه زه نو پار سیدا به ند پۆی دوو تا س که  چه وان له وسا ئه ئه .وێ کانی ئه ره نگه سه

  . الی ئارام وتنه وت که  رکه  بهئارز و سیروان
ستی   خه  به وه وینه  ئاسمان و زه  بس له هناوه شی نهرژیم هشتا ه . ۆیهڕ  کاتژمر س پاش نیوه

 .نۆڵ بگرڕ ردیگهی گ رزایانه و به ه ئ ند تانگو زرپۆشه و چه تی ئه  یارمه ۆ داینابوو بهم هئ .کوتا مانی ده ئه
  .بوودان کوژراویان دا  سهدا پناوی  له  رۆژه  چوارده که
 و ٧کی ئارپیجی هچند   چه  له بوو جگه  تانگ نه بهنی دژ  کی نوژه  چه ندا،کا رگه ری پشمه نگه  سه له 

بوا و کی  ویش چه ئه. یبوو  دوژمن نه بوو که یان هه کهککی دی کان چه رگه م پشمه به .بازووکا
ووردویی بووبل.  

  یان به هلل گو بیاریان دا که. ردا بوون نگه ک سه  یه  له  که،ک ئارام و شرکۆ  ته  سیروان و ئارز له
ک  ن یهوچ .ریان  سه نه ژ بکهست ه د وه ر کات نزیک بوونه گه ،ک تیر  ته  پشدا به له .چ ا نهسارد خه

  . وان زۆر گرنگه ک بۆ ئه فیشه
   به رگه کانی پشمه دۆشکه . رێ کانی خسته تانگه کان، رگه ی جگای پشمهم پاش تۆپبارانی چ وپرژی 

 وا کارا  کرد که یان ده قه ه ت وه رزه ودای به ه م وانیش له ئه .ر قاڵ بوون  سه وه کانه راونانی هلیکوپتره
  .بوو نه
ۆڵ و ڕ کانی گردیگه پۆکه  داونی ته هیشتن  تاکوو گه،کرد کان نه  زرپۆشه کیان له یه قه  هیچ ته رگه پشمه 

هاوکات  کانی رژیم،  زرپۆشه ی ئارپیجی و بازووکا له نگی نرکه  پ ده له .کان رگه کی پشمه ژی چهڕتیر
 زووتر  رگه  پشمه  که وه کانه ره نگه موو سه  هه خرا له . بووکان رگه ک تیری پشمه ی ته قه رمانی ته فه

کدارانی  ی چه وه  چینی پشه.ستپکرد یان ده قه ته کان گرتو بوو، نای زرپۆشه کدارانی په  چه  لهیان سره
ک زرێ تانگی پش   بازووکایه هللگو . وه بوونه  گلر ده وه کانه پۆکه ورازی ته  هه وتن و له که دوژمن ده

  ی که ختانه وبه و به ئه . وه ایهڕ  الر گه و دوا الره هر  به ه  په  به که تانگه .ادری ئارامی پکا و سووڕی نگه سه
کانیدا  نجیره ه ژر ز شار دابوو له  حه رگه کی پشمه  ترسی چه خۆیان له ،  وه هوتانگ نا و پشتی ئه  په له
کش و  پاشه به. ستدا  ده یان له  وره یان، م تشکانده بینینی ئه  بههزی دوژمن .نجن بوون نجن ئه ئه

  .هات ده س بۆ خۆی هه رکه  هه، زرپۆشهو دوو  ئاگری ئهی کهدوو
 ئامز  ڕیان له پانی شه هڕڵ ئاخی گۆوڵ پووانیش پ دا و ئه ده پیان نهی  ودا هو م  ئه رگه کی پشمه چه 
 ، وه  هیچه خۆڕایی له  به که ،کان ه رتیپ پاسدار  سه زانه  نه رمانده فه . وه هستان ده نه گرت و ئیدی هه ده
 و ن ن بدهکوشت کی به  مندای خه  که وه شایه هو یان لده وه ر ئه هه. رتیپ پاسدار  سه  ببوون به ورۆژهدو
   بهر گه ئه تندا،  کاتی هه  دوژمن لهکانی اوهرس ت کداره چه .وزنن  خون بگه ی سڤیلی کوردیش له ماه بنه
  وه  بۆ ئه.کوژران میر پاسدارک ده رمانی ئه فه  به و ،کان رهکی پاسدا هچ  به،کوژرابان  نه رگه کی پشمه چه
  .من یشیان نه وه ین و رگای پاشه نه هه
  رگه پشمه .گان  نو پاده وه ابوونهڕ یان گه  زۆربه، جھشتو بوو ن بهایکوژراو و بریندارکی زۆر 
کی  ژی چهڕر دید و تیر  به چۆن له. وت ستکه دهوارێ بۆ هنانی  خ زته  دابه ورازوه و هه  ئه توانی له یده نه

  . وه تهر الکی کوژراو و بریندارانی به  بت و که توانی که یده دوژمنیش نه .سووک و گرانی دوژمندا بوو
  .مردن  ده وه کانیانه م ژان و خون چوونی برینه  ده  بهش، شانه ره  چاره ه بریندار و ئه 
ی نیو  ماوه. '' شورش دژ به'' هی خۆی بت یان،بوو خی نه بایهمی ئران گیانی مرۆڤ بۆ کۆماری ئیسال 

ن   خۆیان رک بخه یه  وانه له .کرا  دی نه  به وه کانی دوژمنه ن هزه  الیه ک له یه وه نهکاتژمرک هیچ جوو
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ری چومی  و به ه ئ کان له ی هلیکوپتره وه ڕانه  گه به .کانیان الکه ی که وه  و بردنه بۆ هرشکی دیکه
کانی  ره نگه  سه وه وینه  ئاسمان و زه بۆ جارکیتر له .ۆڵڕ گردیگهو  هر  به یان و حاجیاواوه به ره ده

  .ۆیان ئاگرباران کردڕ گردیگه
  و شته ر ئه وجن هه  گه نده وه ون ئه ئه . تاکتیکی هرش کردنه ، م تاکتیکه ئه :تیو  وه نینه  پکه ئارام به 

ش  رن ئمه ن وهورم فه . هاتین وه  ئه واته . ی چییه که نجامه  ئه  ئاگادارین که  ئمه که ، وه نه که دووپات ده
کی کوژراو و  کۆمه .و جاری پشو هاتن وتشکانوک ش وه مجاره ئه .ین  پشوازیتان لبکه ین که ئاماده

  . وه نه و ببهالککی پش ند که  جھشت تاکوو توانیان چه یان به برینداری تازه
رمان  وێ ده ر له  هه که .ی تۆپباران  پرشه  به، سووکی بریندار بوون س به  س کهدا  گهر ی پشمه ره  به له 

ندکیان  و حاجیاوا فین و هه هر  به کرد که کانی ده یری هلیکوپتره  سه وه یه که  پارزه سیروان له .کران
  .و نو شخان هر به
ند   چه هاو کات لهۆ م  ئه وادیاره . ڕه پانی شه هڕن گۆ که ده قه فن و ته کان ده ههلیکوپتر  وێ که له: ئارام 
 .ر شار  سه  ته ه هناوشی هر وه ره به
و   نو ئه له. کان رگه ی پشمه نیو پارز  هاتنه وه باری خواردن و خواردنه کۆله ند کچک به دا چه هکاتم   له
  .ن دی کرا  چنووریش به میترا و،دا  کچانه لهپو

 .وێ  ئه  هاتنه وه یانه که باره  کۆله  بهداک میترا ته نوور ئارزی دی له چک کات. چنوور کرد  ئاریز بانگی له
  .کان کرد رگه شی پشمه کهشیان پ  خواردن و چای میوه وه کانیان کرده باره کۆه پاش خۆشدۆش کردن،

ڵ   گه یان له و جگهکان  ره نگه  نو سه  هاتنهل، ی گه زهکی هزی تا  کۆمه،ۆڕ  پنجی پاشنیوهکاتژمری 
  . وه ایهڕماندا گۆ ئه
  وه ڕانه  هاتو بوون گه  که و دوو تاکسیباره  ئه  به،کانی که هڕ ڵ سیروانی برای و هاوگه  گه  لهۆم ئارام ئه 

 .خۆیانکی  ڕه گهی  بنکه
 .دوژمن تۆپبارانی کردوین نگۆ هاتن،  ئه ی که و کاته  تا ئه وه یهیان ی به  کاتژمری ده ۆ لهم ئه :ئارام  
ی  که که رکوت کردنی خه  بۆ سه،ک و ئاگر  چه دا به  ده ته م وه راڤی ئه دان میلیون د سه  یره  سه وه ئه

دانی  ی ئاوهرخان ته کات، دانی پ کاول ده کوژێ و ئاوه کی پده  خه ی که م میلیونھا دراڤه ر ئه گه ئه .خۆی
 نو  یان لهن ی خومه ئییتر ونه . وه کرده رز ده کی پبه دی خه ی هوشیاری و خره راده ، و تکنیکی بکردایه

 . مریکای تدایه ی ئه ئا  که،دی ده همانگدا ن
 .ک ڕه  ئازاکانی گه هڕ کو وه ندوروستی بنه  خۆشی و ته ر به ک هه ده :تیو و گ وه  پیریانه کا سوارۆ هاته 

ی حاجیاوا  په کانی رژیم هرشی خۆیان تاکوو بن ته هزه . وه واکتان بۆ بگمه د ههن و چهون تاک گوبده
کانی  ها بنکه روه  هه، و دیموکرات ه کانی کۆمه رگه کی سووک و قورسی پشمه ژی چهست  ده به .یاند گه
دا  ڕه م شه له .کات کش ده شک و پاشه  تده دانی کوژراو و برینداری زۆر  دوژمن به ره ڤه ڤ ده ئه

ریڤانی  ی به وه زانی بزووتنهوانی گیانبا زی کارهی ر چته کات و ده خت ده گیانی به  ه کی کۆمه یه رگه پشمه
 .ویان کرد ندک پشره  ژر ئاگری هلیکوپتردا هه کانی دوژمن له هزه ، وه هی شخان ره  به له .ی کوردل گه
  ره ڤه و ده کانی ئه یکار و بنکه په فیدایی، ، ه کانی کۆمه رگه کی پشمه ژی چهست ر ده  به  ئاکامدا له لهم  به

  . نو ئوستانداری وه ڕانه  گه وه ک برینداره  کۆمه وش کوژراو جھشتنی شه به .تشکان
زگتی  پشتی م  ماکدا له لی لهمی١٢٠نی   هاوه هللهۆی ئاژین بوونی گو  چوارالن به کی قه ڕه  گه له 
  . وهنیا منداک زیندو ما کوژرێ و ته  ده که ماه ندامانی بنه  ئه س له وت که  حه،ن رده مانوالخانی ئه ئه

و  کی ئه  هاتو چووی خه یان له قه  نزیکی ئوستانداری ته در له بستانی به  ده کانی جگر له  پاسدار و جاشه
   که ماموستای زانکۆی رازی سنه باسی، قی عه د ته  ناوی محمه سک به اکامدا که ئ له . کرد ره ڤه ده
  .گان بوو کوژرا نده زمه نگیری ره الیه
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 زیانکی زۆری گیانی و  شک و به مرۆڤی دوژمن تده به دژ ی هرشی هز ، وه ره وزه ی توشنه ره  به له 
  . کورتی باسم کرد  به ۆ کهم کانی ئه واه  هه من له ۆر کهزشکی   به مانه ئه. ن که کش ده  پاشه وه مایه

  ؟ وتوه ستکه  کوێ ده ت له نهوا موو هه م هه  کا سوارۆ ئه شهبا :سیروان 
وا  .  و زمانم درژهتبیس م گوم ده به ، شم ب هزه  پیرم و له  که  راسته! گیانسیروان: کا سوارۆ 

وان  ئه . ک پرشنگ و وریایه ی وه خاسه هڕنیشک و کو ی من چوار که کهو گوچ پرشنگ؟ زوان   رۆه نییه
  . وه هنخۆن م  بۆ ده کانی دیکه  و هزه که یاته  حه ه ی کۆمه وانامه هه
  ؟ چووگه  بیر نه ری وریا گیان هیچم له ئه 
  .کات مشکت باش کار ده  مامۆ سوارۆ، نه :وریا 
   له  رۆژه زهم پان ئه !ری ئارام ئه .بووم راموشی نه  هشتا توشی فه کهزدان  سپاس بۆ یه!  باشه :کا سوارۆ 

  بووگی؟ هنۆڵ بزار و ماندو ڕ ری گردیگه نگه سه
می خۆم چاوی  کوو مای دووهه اهاتوم و وهپ! زڕ نا کا سوارۆی به: تیومدا گ و نی و له  ئارام پکه

  .م که لده
 . بوام  وزه نج و به  تۆ گهوکو بریا منیش وه . م نیشتمانه ژی بۆ ئهر ب هه!  گیان زانم رۆه ده:  سوارۆ

  .م م بکه که  نیشتمانه تک به بمتوانیبا خزمه
ی هز   گوره س به ر که هه .ت کردنی ریکی خزمه ش خه ر ئسته ڕای پیری و بھزی هه ره تۆ سه :ئارام 

  .و توانایی خۆی
  . خۆیان کرد میترا وچنووری بانگھشتی مای،سیروان

   که دنیا به . ما وه ڕینه ب بگه  ده نگه  ئستا دره، سیروان گیان وه داخه  میترا سپاسی کرد و وتی به
  م؟ که  گیانه م باشه که فۆنت لده له تهو  شه

ی امستی ئار سیروان ده وسا  ئه .ین که تان ده وانه ڵ ئاریزدا تاکوو مای خۆتان ره  گه  له  سیروان زۆرباشه
  . وه ینه به  ده ڕزانه  به ڕیهوم ها  من و ئارز ئه، ما ڕوه تی تۆ بگهو و گرت

  .وتن  کهیڕ و چوارباخ وه هر  و بهکرد ئارام  له ماڵ ئاوایان چنوور،و  میترا 
   کهدیان ی راگه ماه  بنه ئارام به .یش خۆشحاڵ بوونۆم  ئهین بین دایک و باوکی له  وه ڕایه  ئارام گه که 

    .وارباخیشتن بۆ چسیروان و ئارز رۆ
  ۆدان بهب گ کردن به  پیاسه  به له ب په  گرت و بهستی یاری خۆیان رکامیان ده ئارز ههسیروان و  

  دارانهنوی  ماچی ئه  ئامز گرت و به کانیان له ویسته وێ خۆشه له .کی چوارباخ ڕه  گه یشتنه گه ،تۆپباران
  . بۆ مای سیروان وه ڕانه همائاوایان کرد و گ

 .بوو رخوردانی کوردی تدا نه باسی بههیچ  .ی گۆڕی بسوود بوو که پۆی رادیوه رچ شه سیروان هه 
 .و  موانی خه و و بوون به  ئامزی شه هدی هدی چوونه

 
  
  

 ١٦شی  به                                  
یمان و تیشکی  ری په رینه ئوش میترا ئافه رۆژی ده.ی ک٢٦٨٠نی ی گو١٥ی )ۆژمانگ( مه دووشه

   .       ی ز١٩٨٠مای ٥ .یان ر به رووناکی به
---------------------------------------------------------------------------------------- 

ر پۆپی گوڵ و   سه هژانڕ ده گریان فرمسکی هه رمه  نه هب ور، مباری هه ونی چاوی خه ونم و شه  شه 
 .ری شاردا ڤه  ملی چیاکانی ده وقی ژان له  ته ببوو به ،شتی بریندارومی سر می خه ته .گیای داونی چیا
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 .یان ربه ر چاوی گزنگی به  به  له، وه دۆرشایه ده ی گوڵ و پرچی گیا، هڕ ر په  سه و له ی خوناوی شه ۆپهد
 خۆیان  وه ره نجه شکاوی په  تۆی شوشه  له وه ماه ی شه م شنه ه د به ی،ی کو  و گوه رزه شی مهخۆ بۆنی 

. مژی یان ده کان هه سییه . وه بووژانه  بۆنی بارووتی ده لوتی کاس و ماندو له .دان نو ما  بهکرد ده
کی  یه ند بۆ ماوه ر چه هه . وه کرده ژین ده شوست و سۆمای بینینی ڤه  ده،ڵ  دووکه چاوی کز و بزری به

نه  بهت،کورتیش  بم بووژ ره . 
  بوو که ی نه وه م هزی ئه به .ختک دامرکن ڕ نه س توانی تۆز و خوی شه و به  وارانی شه رمه نه

 گوڵ و گیای ر  سه  لهو  ونی شه شه .ر بانان ی ئاوی سه ر ریتمی واران وارانه  سه کان بخاته پلووسکه
ی ئافراندو ۆوت فنککی ئه .شنی داری پاش شیبا دهی ش شنه . وه شایهدرۆ  دهگۆوپ گۆوپکاندا  وشه حه
ردومان ۆمژن تاکوو تۆزی ب نی کوستان ههکانیان بای خاو  سییه  بهکرد پ زیان ده موو حه  هه که بوو،

 . بووه ی شاردا زاڵ نه ر ژینگه  سه  به دووباره
 .یان ربه ی به ی کازیوهش  نو باوه  چووه له  په به ، وه هست ده  نانی گرتهکی وپار .ست کی خۆی به ئارام چه 

 نو  یشته  گه کاتک که .ۆڵڕ گردیگهینی و پارزی پۆ هر ر به  به گرتهورازی  نان و ههرگای کۆ
باران  و بچوکی ز وره ری گه وو ئاوییهر د ی هه وهرک تاو سه تیشکی زرینی هه وێ، هکانی ئ ره نگه سه
  .ری شار کردو بوو وروبه ر و چیاکانی ده ر ئاوییه  به فرینی کراسی به  لهم و مژی سپی  ته .کرد ده

 .وی شاروا  نو چاوانی خه وه دایه رچ ده رپه یانی به بهر به ی  کازیوهرووناکیزیوینی  تیشکی  مژی سپی 
مامی  و نه  شهرمای ی سه هکز ق کردو بوو،  شار شه  پارزوانی له وگاریان به  شه نی ئارام کهڤا هه 
ڕای  ره سه .پ ببوو و ره ی شیبای شه ر کزه به شیان له ندامانی له ی ئه ماسولکه .بووماندو شیانی چه له

م   ئه  که  گراوهبۆ ئارامی ورۆز نه. " وک خۆشتره پ وێ لهئستا ها " :تویان  دهتی ماندویی و برسییه
یان  قه ر وا ته  هه وه  خۆه کانیان له شاشه  ره جار و باریش به ن، و هاوهند تۆپ   هاویشتنی چه  له و جگه شه
 هۆی  ش به مانه ئه . وه کرده ری خۆیان رووناک ده وروبه نی تیشکھاوژ ده کرده  هاویشتن و هه به .کرد ده

  . بوو رگه  هرشی پشمه ترس له
 درژایی   به،گان ۆپی نو پادهۆکانمان و تیشکی گ ربینهتی دوو مه یار به ین،  ئره  له  ئمه  که وه  ئواره له 

ڵ دوو کۆبرا   گه ش جار س هلیکوپتری شنۆک له شه . کوژراو و برینداریان بار کرد و دیمان که شه
 . وه ڕانه گه  ده وه  هزی تازه دان برد و به مه و کرماشان یان هه هر کوژراو و برینداریان به

  ستی به هه . چی بکات زانی که یده  نه،بوو کردو سیروانی ی تاسه  ی که وه له .ستا یانی زوو هه میترا به 
ویست بچ بۆ الی  یه ده کردو بوو،راری  بقه ،زوو و ئاره   تاسه نده وه ئه .کرد زی و ماندوویی ده هڕ وه

خوازی   ئاواته میشه وان هه سیر  که وه کرده م وا بیری ده به.  وه تهو  الی دوور بکه هه ل سیروان و نه
  من بچمر  گه .یڤانی بکات بری که  نیشتمانه ل و  گه لهتخس ه بۆی ب ک کهت رفه ر ده  هه  له  بوو که وه ئه

نگی ببیستم و  فۆن ده له  ته  به باشتره . وه ستمه به  دهیست و پ  ده،دا ستیاره  هه م کاته لهسیروان بۆ الی 
  .م بدهی پو هزیش  م لبشک و وزه تاسه
 .فۆنی لبکات له ته ، وتوه که ر نه ده  ماڵ وه  تا سیروان له  که وه  ساق بووه وه ر ئه سه  له  میترا

  مین؟ رخه مته ق و که ه زۆر د ئمه! زانی ئارز ده :سیروان 
  ؟ ستت چییه به مه:  ئارز

و  ، وه ینه ندی و بینینیان زۆر بکه هیو ب په ده . میترا و چنوور واته ، یه و دوو کچه ستم ئه به مه : سیروان
  .ک میترا بووم  ته ون و ئاروومدا له  خه له و واوی شه ته .کارا بین داش رکه م ئه له
ی  وه  بۆ ئه باشتره . شت بوایام یه وانه له ژیابام، رجی وا نه ڵ و مه  هه منیش له ،هایوب  نهو ر ئه گه  ئه
  .ت زوو ب کا ئسته نه .ستم وه  راده  کاتژمرکی دیکه تا نیوه .م فۆنی لبکه له ه تتروونم ئارام بگر ده

فۆنت  له  تۆ ته ی که وه  ئهپاش . می کارکی ناشایسته رخه همت  که باره  ناله م دۆزه له !ی که راست ده : ئارز
  . وه  چنووره م به ندی بکه یوه  پهتب منیش ده کرد،
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 .ندکش کرد مه را سیروانی کهخ فۆن، له نگی ته زه 
  !نورم فه :سیروان 
  .هات ر نه نگی تۆ هه م تینی ده  به،هار هات یشت و بهۆزستان ر! تناس نگم ده  خۆ ده!و سیروانس 
 زیر  وه ییه  گله به  شنای،  نه وه نه ش ۆ بهم ئه .یانی ئاسمان ربه مان تیشکی به ر چه وت سهس: نسیروا 

رتۆپی  سه وینی من، ی ئه ئه .نرا رسه خۆشھاتی سه مچی زیریان،ا ق واری تیشک بیت یان به س به .ئامای
می  رخه همت  دڕکی که  به نهسیس ی گوی دت مه هڕ په! یترا گیانم .ی ژیانت ناسه  هه  به وه بووژامه ،نگو
  . بووین وه ردا پیکه نگه  سه  له م زۆرخۆش بوو که به م بوو، رفتمان که دونی ده .من

کی تر ک  نیاز بوون پاش چاره  بهکرد و  ئارزدا باسی تۆ و چنوورمان دهل  گه  له ر ئسته هه 
دا  راس ریش له گه ئه .تونمدا بووی  خه  لهییان تاکوو به و هه مشه ند ئه ر چه هه .ین  بکه وهندیتان پ یوه په
  . موانیت همیش کانمدا هه ون و ئارووه  خه له  بتبینم،توانم نه
 .تو  خۆشتده ی که سه و که ئه ڵ گه  ت له نانه ته .  کارکی باش نییه وه ئه .م روویت  که زانم که ده :میترا  

من  .م ییت لبکه  گلهت دم نای  کهتیو  خۆشتم ده نده وه ئه . دناگرم  تۆ به نا سیروان گیان، من هیچ له
م  به. کانمدای ونه  نو ئامزی خه وک له  شهومو ند هه ر چه هه .رارم  دووریت بقه له .م که ت ده تاسه

  .تم لت ناشک م تاسه که ت نه ناسه ش و بۆنی هه تاکوو تینی له
  ره یانی وه ی به دهکاتژمری  تۆ بۆ خۆت تکر ر بۆت ده گه ئه .  بۆ ئره ره ن وهیۆ بۆ فراوڕ  سۆزی نیوه 
  .تک خۆیا بن  ته  ئارزیش له  که یاندوه  راگه چنوورم به . ندک کارم پته هه
  ؟ یه  موانتان هه وه رێ ئه ئه .ر چاوان یاری دوڤان  سه به :سیروان 
  له . اوهبان کانی ه ئاوی ما کن که ڕه کی گه  خه وانه ئه؟  یه نگی فراویره و ده ستت ئه به مه !نا: میترا 

  یه  درژایی رۆژ ئاوه مان به که هرواز ده .ن به  ده گونجی مای ئمه ئاوی خۆری  وان دن له  ئه وه دونیه
   له وه هند کیلومیتری شار  چه یان له م ئاوه  ئه  کهم،پیرانابسپاس بۆ  .وێ ئاویان ده   که سانه و که بۆ ئه
 وشک   ئاوانه رچاوه هم س  ئه د ساه سهدوو  پتر له.   ئره ته  گونج هناوه  به وه کانه هی کانیاو رچاوه سه
  . نبوو نه
 .کات  ده که ڕه م گه ی ئه شی نیوه  به ئاوی مای ئمه ست، کان ببه  و بۆریه ئاوی لولهر رژیم  گه ئه 

  .ا دت کو  لهتس نازان که . یشان داپۆشیوه که ی ئاوه رچاوگه سه
 ،کات م پده  ئاماژه وه که ره نجه شتی په پ ژنکی هاوس له. م واو بکه کانم ته  قسهتب من ده سیروان گیان 
 ک چۆن تیش تاو که ک تیشکی هه  وهمست ره تپه ده ،تو م خۆشتم ده که ویسته خۆشه . بچم بۆ الی که
  .یانی الی تۆ خۆش تا سۆزی به .شتو دی سر خاته ژێ و تین و ژین دهداو

 !الی تۆ خۆش :سیروان 
 مای میترا بانگھشت  ۆ لهڕ  خواردنی نیوه ی بۆ فراوین واتهسۆز :تیو ئارز کرد و  سیروان رووی له 

  .وێ  بچن بۆ ئه وه  و پکهت تۆ بژ  به  که یاندوه  چنووری راگه ها میترا به ر وه هه .کراوین
  ؟  پم نایژی چ باسه، سپاس باشه :ئارز 

   ایک بووه د دا له م رۆژه میترای خۆمانیش له .  و رۆژی میترایه  مانگه سۆزی رۆژی شانزه : سیروان
  . میترا  ناویان ناوه بۆیه

  .م  باس که بۆت ناوی میترا ک له  مژوویه رتهتاکوو کو 
 و  وره  پاپیرانی کوردی باکووری گه کان واته میتانیه( نوان  دا لهینی دووی پش زای زاره  هه میترا له 

ها ئاشتی  روه هه یمان، پهویستی و   خۆشهیان و ربه ندی تیشکی رووناکی به داوهۆو خوک وه) بچووک
زی لوانی میتانیه بۆ په . گیراوهرندی پاراستنی ،دانکا کان و حیسیه یمانی ئاشتی نیمان و  په سو

که  هه یه یمان نامه و په ردیش ئه ر به  سه ، له  خواردووهیئاشتیان پ ستاش ماوه و تا ندراوهر  هه . کوو ئ
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تی  هه رۆژ له سپ بوون، م سوارکاری ئه که  یه  که،کان نگی میتانیه ی جهانسوار ۆڕهدا ش مه رده و سه له
  .ترا ماریانۆوگ ناڤیندا پیان ده

  بهیمان  ری په دی پارزه و ئیزهوک ندی تاک و میترا وه داوهۆک خ زدا وه هورامه شت ئه هرد شۆ زه ئه 
 میر ، میترا، اوهڕ گۆ یه م شوه ووی ناوی میترا بهژوتی م ره .تناسن گا ده موو چین و تاقمی کۆمه هه

 و مانگی  هرمانگ ی هه رۆژی شانزه میر، بی ئه ره  عه میرو مھری لهمیزا، . مھرویدا ،  زمانی پاله میتر له
   . تاوی ناویان میترا یان مھره وتی هه حه
ی مانگی  رۆژی شانزه  گرن، واته ک ده ا یهد)مھر( مانگی میترا  له ی مانگه  شانزه  که و رۆژه  سادا ئه له
شتیدا  رده  دینی زه  له.جان گان مھره مھرهمیتراگان، بژن  گرن پ ده کده کجار یه  ساکدا یه  له فتم که هه
لی  ریتی میترایان تکه  ئایینی کریستیانیش دا زۆر دابو نه ت له نانه ته .گرت دهبۆ ژنیان  ش رۆژان جه شه

  . ن کردووهئاییی خۆیا
دی   دایکبوونی ئیزه وی له  شه ،وی ساه  درژترین شه  که ،چلهوی   شه می زمسان واته که یهوی  شه 

ر  هه ه ب رابووردودا ، له م هنانه رهه ر و به سمبولی به   کهری جۆراوجۆ  میوه  به واریدا کورده  له.میترایه
بت   دایک ده  تیشکی رووناکی له  واته. وه م شه ژنی ئه  بۆ جهگرت  رایده،  مرۆڤ بۆی بکرایه شوازک که

بوو،   نه ی راگرتنی میوه سه ره  که  رابوردودا که له.  وه بووژنیته  تین وتیشکی خۆی سروشت ده و به
  ند شووڵ و توولی دار له  چه ستن به واسین و به ی هه  شوه ک ترییان دوو تا س مانگ به خه

لکیتر رایان  گه نار و میوه کی تورش و هه ک کاه  ته  ناوی ئانگو له  به وی چله شهکاندا بۆ  ژرخانه
  .گرت ده
نی مندای  مه را ته میت ورۆز که وی نه تاکوو شه .تب زن ده ی رووناکی رۆژ میترا مه وه  درژ بوونه به  
ر  ی هه وی چله و کورد شهوک ۆمان وه خ  که یه وه ئه .گرن ژنی بۆ ده  جه وه  ئاگر کردنه  به کات،  دهواو ته

 تیشکی  واته .گرین ژن ده  جه هنانهم  رهه هر و ب  سمبولی به ک که یه  میوه شنه موو چه  هه ساڵ به
  . وه بووژته  تین و تیشکی خۆی سرۆشت ده  و بهتب  دایک ده رووناکی له

  .ی  بکه وه وره چنو ندی به یوه  په  که ی تۆیه نۆره!  ئارز سته  هه ره وه 
 سیروان دوان،  ده وه وان پکه کاتک ئه . گرت وه رمه زار شه  هه ی به که ویسته ی مای خۆشه  ئارز ژماره

 .ن وینداری خۆیان بکه  باسی ژان و نۆشی ئه،رمکردن شه ب  به که.  جھشت ی بۆ ئارز به که ژووره
  ی له وه پاش ئه . کردموو شتک  هه  باسیان له وه که کاتژمرک پ هک ی چاره ز و چنووریش بۆ ماوهئار
  .وش بۆ الی سیروان  حه وایان کرد هاتهکتر ما یه
 م؟ کان داخراون چی بکه  بازار و دووکانه ئستا که  سیروان، ی باشه ده: تو سیروانی گ سپایی به  ئه به 

  .  باشه  و نه هی تایش شوره ستی به ده  به  کۆێ دیارکی بۆ بکم؟ نازانم له
 یڕ و چاوه ، یه  دۆزی شار هه میترا خۆی ئاگای له . دیاری چی  خۆتت شت کردووه کوره: سیروان 

م   له من که وێ بیسه یه ده.  وه کترین کۆ ببینه  الی یه  له یه وه ستی ئه به مه .س ناکات  که دیاری له
 دژ  م ئاکاره به ، شاوهیر شاردا راک سه و ماورانی بای به ڕ شی شه هڕ چارهتی و  هامه  نه دا که رجه ومهل هه
  ب له ده .ین که  ژیانی ئاسایی خۆمان ده ئمه . داوه ست نه  ده ی خۆمان له  وره ی رژیم ئمه  مرۆڤه به

 چاوی دوژمن و ی کورای به .ین  گرێ بده وه بات و ژیان پکه  چۆن خه  فر بین که،دۆزی دژواردا
کوو چیاکانی  ی خۆمان وه  وره.نین بکهوان پ  ریشی ئه به  شین و گریان،یج مان به که هل گهیاری  نه

 ،ی رابوردو و وه ته ک نه وه نه . رزان و ربین ی داهاتومان ببین به وه ته بۆ نه .رز راگرین نیشتمان به
  ن هکتار خاکی زرین و چاوگهزارا هه م، مزه بۆ قومکی ئاوی زه شت، هه پاپیرانمان بۆ میترکی خاکی به

 بین،  وه زار داخه  هه ب به ده .ران ان و داگیرکه دوژمن  دوڕانت به م کوردستانه ه روباری زوینیان لو
ی  ئه .ۆڕ نجه  مژووی تاڵ و ره  له جگه ۆ؟م  ئه  جماوه کان چیتان ل به ه هۆ میر،ی باپیران هه
وانی  پاسه  ئوه. نووسن دهت رگی و ی مه نامه مووسن، ژ رادهستی کورد کو ده شکان، فرۆهخۆ
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ران بۆ  رکهبۆ هنانی داگی ن بۆ دوژمنان، که رێ خۆشده .فرۆشن رن و نیشتمان ده ندی داگیرکه وه رژه به
ناب ئتر  . خون و ماورانی ویش به ئه ، وه ینه وان بده  تاوانی ئاکاری ئه ۆ ئمهم ب ئه ده. کوردستان

 . وه  ببتهت دووپا  ناشایستانه وه کردهم  ئه
  .تب ر هه  دیاریکت ههتب تۆ ده؟  تۆ چی باشه :ئارز 
 . پدا ورۆزانه مم بۆ نه که دیاری یه . ورۆز دوو دیاریم بۆ کی  پش نهمن ئه !ی که راست ده :سیروان 

  یریان بکه سه .وشی خۆمان  حه ک لهۆ گ پکه ڵ چه  گه  له،م ده دهی دایک بوونی پ میش رۆژی له دووهه
  کانی کوردستاندا هناومه شه رکه  چیا سه  له  که یه  هۆڤانه هۆو گ  و پیازی ئه، توو.فنن جوان و د نده چه

 ی  باخچهیۆ گ پکک له توانی چه تۆیش ده .ستمۆم کردوون  و ده دا چاندومه م باخچه  نو ئه و له
 . ساری خۆتانی بۆ بنه حه

 هۆی گ که دهراست : زئار ی زۆریشیۆ و گ  زۆر جوانهم ساڵ کانمان ئهس نییه نھا گۆڵ به ته .  داوهان . 
 . وه مه ب بیری ل بکه ده
 دوور و  ی کاتیوشا  له  و گرمه شریخه ن،  تۆپ و هاوه هللین بوونی گوک و ئاژ ی چه قه نگی ته ده 

 .ب ستتر ده ردومان چتر و خهۆ رۆژ ب  رۆژ به کرد که  ده وه بهستیان  ک هه خه . وه بایه ده  نه وه نزیکه
ی  وزه . کانیان نییه تی ناشتنی کوژراوه رفه ک ده خه . پش چاوان هاته کاول و وران ده شارکی نیوه
  . وه نه که  و چاکی دهتپچ  ده ، رۆژانهرووناکی شار

  . واو بوونه و ته هر نی به مه ی خوارده سه ره که .ب  بن ب ده ریکه وتیش خه ک دار و نه نی وه مه سووته 
مارۆی هۆڤی رژیم   گه  داخراون و شاریش له وه ن دوژمنه  الیه ی نو شار له وه موو رگاکانی هاتنه هه 

  ر رۆژک که  هه . تی بژیو بۆ نو شار نییه رمهورۆزی پار رگای هنانی یا ڕی نه ک شه م جار وه ئه . دایه
می   و که وه ته ک ماوه  بۆ خه  که یه نھا وره ته .تب ک ئاۆزتر ده  بارودۆخی ژیانی خهتڕ په تده
  .تب  ئاودارتر و خاراوتر دهو پۆوک  وه وانه  پچه به . ردووهک نه
 سته  ده ترسی له یی و مه تمانهمب ک له کگرتویی خه  هۆی یه  به  بووه،تی کۆماری ئیسالمی  ئاستی 

 .چۆ کردنیاندا  و قهو بکوشت
نو   لهدوژمن  .کرد ریڤانیان ده  به وه ری هزی پادگانه رانبه  به ک دونی له ر وه ۆش ههم ئارام ئه 

ری  شکه کانی له ورهان و گوردانه نو گ  وانیان له ئه.  بوویکان تازه  رقای رکخستنی هزه  سه دا،گان پاده
ۆڵ ڕ کانی گردیگه رزایه  بۆ گرتنی بهت تایبه ۆ هرش هنان،بینی ب ک ده داره خۆیان ته .خست  رکدهدا٢٨
کانی  هزه ،  هزی دوور هاوژی ببایه کی به  چه رگه ر پشمه گه ئه .گاندا زاڵ بوو ر پانتایی پاده  سه  به که

 .ن کهب شار تۆپبارن  دا که ده ودای پیان نه هو م کرد، گانی شت ده نو پاده
 کان، رگه پشمه . هرشی هناداوین  ژر ئاگری ئاسمان و زه  و له وه  هزکی زۆره رژیم به ڕی، کات تپه

 هزکی   ئاکامدا رژیم به له. شکاند شیان تده رته کانی ئه زهموو جارک هرشی ه وریا و هایا هه
  رانه نگه و سه ک بت ئه هایه بهر   هه  به که .  وه کرده  تی زرپۆش هرشیی دووباره ه یارم  و به وه زۆرتره
ژیانی خهتبگر کی ئه ، تاکوو بتوان له میشه ک هه ش وه ارهم ج ئه .ۆڵ تاڵ بکاتڕ ی گردیگهیو دیو   

  . وه ڕانه گهگان  و پاده هر  به، وه هیڕرشۆ  و سهست  شکه دا هیچکی پنکرا و بهل کانی گه یڤانی رۆهبر ئاستی 
شت کوژراو و بریندارکی  کش و هه و دوا کرده هر یان به که  سووتاوه رووسییه گه تان، وره ماشینی گه به 

  .گان  نو پاده وه  دیاری برده ڵ خۆیان به  گه زۆریان له
تر رگای یزاران کیلوم  هه اخوازی خۆیان له د به یان پاسدار بوون،  زۆربه ی رژیم که  تازه و هزه ئه 

کی  خهچۆی  قه ستی به  مه به هلیکوپتر  وسا به ئه. دان مه  کرماشان و هه ونه هاتوبو  فرۆکه  به ،وه هردوو
  .گان  پاده  هنرانه سنه

 و  کافرسونی   بۆ جھاد دژ به  وه کانی کۆماری ئیسالمیهتو ال و ئایه ی مه نده هۆپاگ هۆی پ وان به ئه 
ک   یه،ڕ پانی شه گۆڕه . کوردستان اتوو بوونهر ه ده نیسه ینی و راوژی به رمانی خومه  فه  به،کۆمونیست
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کانی  روازه  ده  پیان وابوو،وانیش  ئه .دان   کوردستاندا پنه  لهانی ژیانی تا دوو رۆژ زۆرتر ماوه
وان پیاوی   ئه وت که که رده م زوو بۆیان ده به .شت بچن هه  بهو ره به  ه ک یه گهنھا ر  ته کوردستان

کی   چه نھا به نۆککی خونرژ ته هکوو ترس س وه به . یه شتیش تراویلکه هه نی به هب و ڕ نین پانی شه هڕگۆ
   به  ووه رزه په   دووره  لهویش  ئه. کوشت کی سیڤیلیان ده داڵ یان خهی ژن و من کوژیان کۆمه کۆمه
  .کی دووهاوژ چه

  .س ڕ بوو و به ر شهک یان دوو جا  یهنیا  تهمنیان دا ته خه ستویه ڕی ده  شه له 
 . بۆ زدی خۆیان وه ڕایه گه شی ب گیانیان ده هاتن، له  ده  که و هلیکوپتر و فرۆکانه ر به هه 
ورۆز  رێ کا نه ئه: پاش خۆش دۆشکردن سیروان وتی .ورۆزیان دی  کا نه  بنکه  له،سیروان و ئارز 
رکت بۆ پش  یان بۆیه خۆش بوویت، رووت نه   دیار نیت؟ دوور له که یه ماوه !ت دوور ب رد و به ده

  هاتو بوو؟
  که ،  بیستوتانه نگه ره!  وه کۆنه م مه سته کانی جه  برینی ناسۆری زامه، سیروان گیان رۆه :ورۆز  کا نه

 منی کۆۆڵ  که  خه ه و کۆمه ک له یه . گرت مته  باره گانیان به ری پاده ڤه کی ده کی خه دوژمن کۆمه
  .ومبو
س  مه چه .گان ر پاده کانی به ی جاش و پاسداره  نو بۆسه وتومه که ، وه ڕامه گه م ده که  مای کچه رۆژک له 

وایان . گان کرد واندا راپچی پاده  ئهڵ  گه  له سته ستبه منیشیان ده.   دیل گردووه یان به ککی فره خه
  .کردو بوو واری شی نه  ده  با به لکردین که

  ی که وه ئه تی، سووکایه ، نجه شکه ئه ر هناین؟ لدان، سه   چییان به ، هو و رۆژ  شه ی ده م ماوه نی ئهاناز 
 خۆفرۆشبوون  وان ماندو ده ئه داین،  جییا لده پاسدار به . شاوه  وه و نامرۆڤانه له ، وه شته  مرۆڤ ناوه له

ڕدا   شه ر کاتک له ت هه تایبه. کردین یان ده نجه شکه  ئه کۆمه هل  و گه  نۆره ر کام به  هه،شی رته و ئه
یدانی تیرباران   مه س جاران منیان برده .ژاندڕ دا ده ر ئمه  سه خۆیان بهستی  شکهشکان زووخاوی  تده
 .کوشت  نوانماندا ده سکیان له ند که موو جارک چه کردین هه یان لده قه ته.  وه ستراوه  چاوی به به

 تیرباران  ستم که دای پاڵ دهکی میرمنڕجارک کو .ژاپ رو چاوماندا ده  سه رمیان به هونی گی خ پرشه
 تام و چژی  ستم به  هه تمدا که  روومه ژا به وا پ ژاره  هه و مناه یرینی ئهرم و ش  خونی گه،کرا
و خون   چی ئه که بت،ر ناوم ده ه ه جم دا نزیک بوو که هن نده  چه نازانیت که . زارمدا کرد  له، که هونخ

  .نین که  قاقا پم ده خۆرانه
 .  کۆمونیسته ا دیاره سمی  به وه ت ئهویانگ کان ده هخۆفرۆش .  سمیان تاشیوه  نابینی که وه ئه 

 ، هق لی حهه  و ئه ییهلیو وت عهیگ  ده وی دیکه ئه ، تهس ره تان پهی هت کۆمونیست و شویانگ کان ده پاسداره
 تاوانی کورد  ک به رتان نیشنم خه سه . ره  و گاوه وره گه ، یه زیدی کوری معاویه نگری یه یه و ال زیدیه یه

ق  هلی حه کۆمونیست، ئه ش،ۆڕ ش  تاوانی کورد، کافر، دژ به هۆڵ بوکران، منی ک  ده نجه شکه بوون ئه
  وه شم پیه که هلهایی و جوو  به  مابوو که وه ر ئه هه...   و بله ست و ئله ره تان پهی هر، ش دی، گاوه ئیزه
 دین و ئایینزای   به ژارانه  هه که و خه ی ئه ئه .ن که وامان لده  موسلمانین، تی ئمه ناسالمه .سپنن بچه
   که وه ر ئه  به ویش له ئه . ئازاد کراوم ۆ دوو رۆژهم ر بت؟ ئه  سه چییان به  و ئیسالم،  شیعه  له جگه

وتو   مادا که کانم له ر ئش و ئازاری ئسک و ماسولکه  به  له م دوو رۆژه ئه .ردن سپی و پیر بووم
رێ و ئش و ژان تا  سه رمه زار چه  هه ۆ بهم  ئهوتاکو.  بم  مادا شت و وه ریک بوو له خه .بووم
  .رمگ بوو زار قیر چه  هه  ئره یشتمه گه
  ی که وانه ئه.  یه وانیان هه روونی و ره خۆشی ده  نه ی که وانه ئه.  ری ئیسالمیه ناورۆکی کۆما وه ئه: ئارز 
ی  وانه  ئه. وه نه گا بکه  کۆمه  له  تۆه کیانه ره گه.  کردووه ی نه شه تیان گه سایه بوون و که گا هیچ نه  کۆمه له
المی ئران کانی کۆماری ئیس زهی نو ر  له یه شتنیان ههن خونی مرۆڤ تینۆن و سادیسمی خو  به که
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رزاندنی  تی دامه ره  بنه  واته.ن یدا ناکه  جگای باشتر په وه ندنه  سه تر بۆ تۆه ست ئاوه باشتر و ده
   ؟ یه ت ئاگاداریت هه که ی کچه ماه  بنه  له  باشه. یه وانه کۆماری ئیسالمی ئران ئه

   و له وه  کۆه ان گرتهی که  کۆرپه منداه ، ک گیراوه تیان خه بیس  که ۆژهو ر ر ئه وان هه ئهورۆز  کا نه 
 و  الوه  که  به ن بووه که مای خۆیان وا باس ده .ژین دا ده  مای ئمه وان له ئستا ئه .تن  هه وه ۆهڕ گردیگه

 .تلوورن دهال  کوو مه  وه که  گی هار که  سه  له جگه ،ت تدا بخون  که ماوه یش نهوپ په
 دیدی بیرو  له . وه ویان کردهکدا ب  نوان خه یان هنا و له ی تازه نامهاو ۆک و ههنجک ب ند گه چه 

پاوی دوژمنیان نووسی  ڕی داسه ر دۆزی شار و شه  سه ی رامیاریان له ندک راڤه  هه وه ڕی خۆیانه باوه
  .کشا هدری را رنجی خونه ه س م جۆره  به واک که ند هه چه .بوو

  ٥٩ی٢ی١٥،، ه ی کۆمه وانامه هه '' 
کانی  رگه  پشمه  لهک هی سته  و ده ه کانی کۆمه رگه پشمه دا،و شه ک پاش نیوهک  چارهژمری کات  له
کانی  ی هزه  مۆگه  ببوو به  که و بینایه ر ئه  سه کی گران هرشیان کرده  بازووکا و چه به تکشان، حمه زه

کانی   هزه ک له هۆی کوژران و سووتانی کۆمه بهبوو و  ،تب ر ده  ئاگری تبه امدا بیناکه ئاک له .رژیم
  .رژیم
 ئوستانداری پارزگاری   له  تانگک کرا که  له قه میلیمیتری ته٧٥نگی  کی قورسی تفه  چه و به م شه ر ئه  هه
  وه وپاه  قه وپاڵ خۆپیشاندانیان له ری قه ڤه کی ده ۆ خهم ئه .وت که  کار ده لهست  وده مه دهکرد و  ده
 .ربن کانی رژیم ده  هزه ی خۆیان له و تووڕهق ی ر وه بۆ ئه. هیدان ی شه خۆشخانه رد تاکوو نهست پک ده
رمان و ب ئاسایش  یش ب دهی شار خۆشخانه  نه  تاقهو  ندووه ی سه ره پهردومانی شار ۆ ب ها ر وه هه

  . وه ته ماوه
ب گیانی  سه نجینه یب گه  ناوی ته ندان به ی دووی ربه رانی بنکه  تکۆشه ک له کانی دوندا یه ڕه  شه له 
  . کرا رده سپه هیدان ئه ستانی شهڕ گۆ یانیدا لهڕوی هاورب ستی به  نو هه و له خت کرد، به
   رژیم به دا که  خوناوییه ڕه م شه  له کانی سنه ری بنکه انی تکۆشهیڕ هاو کی زۆر له تا ئستا کۆمه 

  . خت کردووه  گیانیان به پاندووه کدا دایسه ر خه سه
نی  نجومه کردنی ئهستی چ به مه به فیدایی و دیموکرات، ، ه  کۆمهک کانی شار وه  رامیاریه ۆ هزهم ئه 

انی نو کدار ۆ، چهڕ  نیوهکی کاتژمری یه . یه ی هه  هشتا درژه  هو م کۆبوونه ئه . وه ئاریکاری کۆبوونه
  که کرد،پست  ده ری یانه ڤه دهکانی  نهخیابان و کۆر سهی خۆیان بۆ ی چ وپژست ران ده فسه ی ئه یانه

  . یه ی هه هشتا درژه
نگاری  ره  به وه  رۆژئاوای شاره س له می حاجی نه  چه دا له٢ی١٤  کان له  فیدایه کانی چریکه رگه پشمه 

 دوو کوژراو و  دا دوژمن به یڤانیهبرم  له . نو شار نه  بکه ویست دزه یانه  ده  که، وه هی رژیم بوونکان هزه
  .تب کی فیدایی بریندار ده یه رگه دا پشمه ڕه م شه له .دن و پاش هه هر ند بریندار به چه
  وته که ودا بوو، ده هاتو چو  کاتی لهیکان  ماشینکی په وه ای شاره خۆرئاو ن ئاوا له سه ی حه  جاده  له
ی  خۆشخانه و نه هر  به نگه ره .تکوژر ژنکی دووگیانی تدا ده .کانی رژیم شاشی هزه ژی رهست ر ده به

  .ت بووب وه ریه شار به
پارزی کی ب  خه س له چوار که تارچیاندا،  نو بازاری قه مم له١٢٠نی  هاوه هلل ئاژین بوونی گو بهۆ م ئه 
ن و ندا ژچوار کی قه ڕه  گه ها له روه هه .نب ش بریندار ده سکی دیکه ند که  و چهیکوژر  ده ره ڤه و ده ئه

 '' .کوژرن  مای خۆیاندا  ده ن له  هاوه هللی گو وه قینه  ته مردک به
الی من  . م ژیانه ئای له.  یان ئش و ژانه ، ووی کوشت و بهم هه!  ماوه وای خۆش نه هه: ورۆز کا نه 

 پاراوی ئاوی  مه ک چلچه وه .  گ و تینه ئاگری بهچیای  وکو یان وه  چۆن وا وره  که که م خه  ئه یره سه
  . فرینه و و به  پتهندیل قه وکو یان وه ، ژینه
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ست   ده یان به هللگو.  و دوڕاو بوون دوژمن ب ورهکدارانی   چۆن چه  ئاگامان لبوو کهداگان  نو پاده له 
ئاخۆ  " ی خۆیان وته به .تزگاریان ب  ره کوردستان  نوی بریندار له  به وه  بۆ ئه،نا  ده وه و القی خۆیانه
کدارانی   چه  لهس ند که چه وێ دیل بووم،  له دا که یه و ماوه له ".ستانڕ گۆ بچی بۆ ی کیه سۆزی نۆره

یان خۆفرۆش دوو  وانه له .کوشت کتریان ده ڕ شت ببوون و یه  شه ترسی یان له .رژیم خۆیان کوشت
 .ڕ  هۆی داگرساندنی شه وان بوون به  ئه  که وه  تاوانی ئه کوشت به

دی  مه حه ال مه  مه  که، وه ته و کراوه ب وه ن دیموکراته  الیه ردا لهو شا ن نگۆ له ری و ده  واتووه که یه ماوه 
دیش هدی هدی  مه حه ال مه ی و مهڕ په  تده کات .تی  بۆ یارمه  دێ بۆ سنه وه  هزکی زۆره ۆیی  بهجوان

  ؟نگ دێ  که وه یه که  هزه  به وانه م پاله ئهئاخۆ  . و چیرک فسانه  ئه بوو به
 ن ئاوا سه  خیانانی حه  له، یه  نو شاری سنه  له ند رۆژکه  چه ،م هزه  ئه  که وه ۆ روون ببووهم تاکوو ئه 
  کامیاران وری ڤه دهی  رگه ند پشمه ۆی چهجوانی  زنه  مه و هزه م ئه به . یزبی دیموکراتهی ح  بنکه له
  .دا جگیر بوون که  بنکه نو موویان له  هه که . هاباده مه
ۆیش ال جوان  مه.کات خت ده  گیانی به وتکوژر  دهی دوژمن تۆپباران  به و هزه کی ئه یه رگه ۆ پشمهم ئه 

لیلی  ی خه حمه ی ئه هۆمگرن با ت  مه  کوره،ت  و دهتنرکن  و دهتگر ده ی هه که که چه. تب ه د توڕه
  ،ش ی سنه  دیموکراتی ناوچهسیرپر بهی و  که زنه  مه هزه . که انهب نو خیا چته  خرا ده. وه مه بکه
ک  ی خه ترسی و وره  مه یته خهنی خۆت ب گیا،ی که ن ئامان نه چن و پده  دوایدا ده زیزی به دی عه حمه ئه
 بریتی   که هزه . وه قته ته دا ده  نزیکانهو نکی دوژمن له  هاوه هللگو دا بوو، رهگم  مه که م مه له .توخنیوب

بدوالی  ختیاری نادری و عه به ری، لی مینبه عه کی موکوریان، خهیی  باری کۆکه هیدان جه  شه بوون له
دی  حمه  ئهیشی حیزب رپرسیاری سنه کوژرن و به ج ده ست به  ده،ری کامیاران ڤه کی ده واهری خه جه
  .ت چۆکدا د  و بهتب دیش چۆکی بریندار ده مه حه ال مه  و خۆدی مه،تشک زیزی رانی ده عه
دا   ئره له .هن ده ج  شار به میشه  بۆ ههکشان ه ه میو د هر بینن و به دارک ده ئامبوالنسک خرا ته 

 .تب واوده  ته وه ژیه  تراده ۆیش بهدی جوان مه حه  مهال  مهزنی ی هزی مه فسانه چیرۆکی ئه
می تاریکی  تاکوو ته ریڤانیدا هه ری به نگه  سه و له ھشت، ج ای بهیاندا م ی به ک کازیوه  ته  له ئارام که 

  وه یهاڕ وی گهکاندا ماندو و خۆ ستره ی ئه وهڵ جری  گه له . وه وێ مایه ر شاردا راکشا له  سه بای به
ما.  

ری ئاخی نیشتمانن، پاپۆ  نگاوه چه.  و باژرنل رزن، پارازوانی گه و پارزی پهنی، پاتی ڤا ئارام و هه 
ری  ر رگای داگیرکه  سه ینن لهی پۆ ست، شۆره رده  سه  گیان لهترس ئازا و نه. ژارانن  پشتیوانی ههو
 .ست هپ
باری بای  ی ناله قه یان شه شاش، ی ب ریتمی ره ی تۆپباران و شریخه نگی گرمه  دهم ، بهوو ماندئارام 

ی ئازار  مشک،دا بن گو  لهزا نی نا شاره هۆژه دهنگی  و دهوک وه . وه زرنگایه  مشکیدا ده له کان، هلیکوپتره
خت  موو بارودۆخ و پواژوی رۆژانی سه ڵ هه  گه  لهتبھنویست خۆی را یه  ده،م ئارامی سمنج به .دا ده

  .وت ۆی لکه ج خه ست به ی و ده که فه  نو پخه پاش خواردنی شو خۆی خزانده .ڕدا تونی شه و چه
 کی زۆر یه  ماوه دیاره . وه بووه ڕی بۆ دووپات ده  رۆژانی شه انه ر و رووداوه و بۆیه کانیشیدا ئه ونه  خه له 
 و تروونی ئارام بگر دهتا  . وه  بسته موو ئاۆزیه م هه  تاکوو بیر و مشکی لهتو ی ئارامی دهکان ژیو
 ؟ جیگای پرسیاره  بت؟ مه رده و سه ی ئه کهئاخۆ  .تب وانی کارا نه ر ره  سه له
ی  که وینه یانی ئه  به ه ک، وه  خۆشی ئه  له وه م رگه  ده به . مای خۆیان وه ڕایه نگ گه ئارز ئواری دره 

  یه  کاتیان ههک هی  ماوه، مای میترا ی بچنه وه داینا بوو پش ئه .یف  ده ڕی ببوایه ر په گه ئه کات، ژوان ده
 .تک بشک یه یان له تاسه دڵ   به بن و پ وه  پکهڵ چنووردا  گه له که
رامانی نو   و له یاندا روونیشتو بوو، که شهو کانی نو حهلر پ سه و له  شه ندک پاش نیوه هسیروان تا ه 

  .ی مشکی  خۆره  ببوو به  که وه کرده  دوارۆژی ژیانی خۆی و میترا ده بیری له .خۆیدا ون ببوو
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 ون  ستی به هه.  مژماوی و پ کی ته ایه زری یشته گه ده برد، کانی ده کدا بیر و رامانه یه  چاره ر رگه هه به 
کانی  امانه ر یدان  درژه ی بهپش ،ی که ویسته نووسی خۆی و خۆشه  چارهیستی رگا به بن.کرد بوون ده

  س ناتوان به ئستا که . سیروان ش بین به ت گهوگ  خۆی ده به .کرد رباز ده دهگرت و خیرا خۆی ل ده
 ی ول و ساتهخو   تا ئه  وایه که .ت بدخواز تدا ناتوان م دۆزه لهژیان . ژێڕان دال بۆ داهاتو پ وه دنیاییه

ی دڕ و هۆڤی  وه  کرده  به  مردنی هیوا، کۆدانه واتهش بینی  ره . هش بین ب  گه یه ودای ژیانت هه هم
 .دوژمن

 دیبوو یدارک  بۆ میترای ته  که و دیاریه  و ئه که ی ژرخانه وه ره  نو ژووری سه ستا چووه سیروان هه 
ری  ڵ مامۆستا سۆرانی زرنگه گه  له ی که و رۆژانه  بیری ئه وته کرد که هیری د  سهککات . وه  خواره هنایه
  .دا بووڤای هه
ری  یکه کردنی پهژبۆ چ .کردو بووزدای چ هۆرامه ری ئه یکه خشی په بی نهخۆی قاسیروان بۆ 
 و  وه کاندنه  شه به .ردیان ک که به نو قا  له ، ووه یان توانده که  زره وه چۆن پکه  زر، زدا له هۆرامه ئه
 رک   به که ره یکه په ، وه  کردهیان که بهکاتک قا .بوو پ باشی  به که بهموو قا هه  زری تاویاگ، کردن لهپ

  .وت رکه ده و پکی وه
 دروست  ره یکه م په  له دا که به پی ر  سیروان کرد که داوای له . پ جوان بوو نده مامۆستا سۆران چه 

  .ت بازاردا بیفرۆش  و لهبکات
  ره یکه په. تی رم بکه  بۆ خۆت بازاری پ گه تۆیش ئازادی که. تو م ده ک دانه نیا یه من ته: سیروان 

نجیرکی زۆرجوان و  ند و خیرا مامۆستا سۆران زه  ئاوی زریان ژه له .یان رکو پک کرد که زرینه
تا ئستا  . سیروان  و دای به وه باشی رازاندییه  به، ودوسان نو وه ی پیه که ره یکه په .ستکردی هنا ده

 .دابوو  نه وه ستی پیه سیروان ده
  
  
  
  

 ١٧شی  به                                  
دی تیشکی   ئیزه.مھر،  میتره ی کوردی رۆژی میترا،٢٦٨٠نی یگو١٦ی )ۆژرهرام وه( مه س شه

  وشه هن گوی وه . گایه موو چینی کۆمه ویستی هه یمان و خۆشه ئاشتی، پهی  پارزه ، یان و رووناکی بهر به
  . ز١٩٨٠ی مایی مانگ٦  . وه تی ئه گوی تایبه

_____________________________________________________        
 .و  خه ردهشی النکی خۆیدا ک  نو باوه کانی له ستره ئه یان، ربه تنی تیشکی به  هه یی به ئاسمانی سورمه 

 .د ر هی سووری گوخار و نارنجی و زا ئ  رۆژیان کرد به ئاسۆینگی  ره،ت ئاسۆی چیاکانی رۆژهه
نگی خۆی  یی ره کراسی فیروزه . وه شایه تی گه تاو روومه  مزگانی هاتنی تیشکی هه یی به ئاسمانی سورمه

  .مای رۆژ رکرد بۆ سه به له
ستی  تاوی  ده فی هه ده .مشاری ئاخنی بوو کانی چه  دۆه،هاری بهوی  شه یمژکی سپی پاش ش 

تیشکی  .ی ئاسۆی سوور نو ئا زیه به  هه وه رمگه چه نیشتی شاخه  ته شت سوور و پلخون لهوسر
ی داون .مژی  ههالی ئاسۆ بۆشیکانی می سپی دۆه ته . وه  خۆیدا توانده نگی سووری له تاو ره زرینی هه

  وره ی ژری هه که  سپییه  نو مژه ھاته  ههی زین،تاو هه . وه هش کرد  گهشیهاری چیاکانی سکی به که
گی  .خشاند تدا نه  رۆژهه  لهرانی شار ی کوردستانی بۆ بینهشت ئاوۆی سرم یانی ئه به. کان  هسوور
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قی  چه .باتدا خارا کرد ی خه  کووره ایای لهتینا و ه یڤانانی مهبری  وره .ژن کردرویندارانی ئاو پ دی ئه
 .قاند  چاوانی دوژمن چه له
ند   چه مه ئه :تو ئارامی  به .ستا و هه  خه  لهت جبھ  ئارام ماڵ به ی که وه یانی زوو پش ئه سیروان به 

با   ره وه .شنکانت ئیتر نایک هزی ماسولکه زۆر ماندویت، . بووه ت نه وه سانه  تۆ وچان و حه  که رۆژه
  .ۆ بچین بۆ مای میترام  ئه وه پکه

 شۆخ  م یاره  ژوانی ئه هچم ر رۆژک نه گه ئه .یڤانیمرری پاراز و ب نگه و کوژراوی سهویندار  من ئه: ئارام 
 خۆشترین  یه مه ئه .ن رهادی کۆکه ند یان فه  سیامه به ن،می ئا  مه بم به ده م، هویست  خۆشه ی هنگ و شه

 و  وه سنه حه هن باو  ئهتر رۆژک د هه . ئش و ژاندا بۆ خۆیان بزریکنن کانم با له ماسولکه .انی منژی
 .  بۆ من گرنگه مه ئه ، کیان نییه هیچ گرفت و ئاۆزییه .روونم ئستا ئارامن وان و ده م ره به .ئارام بگرن
 تستت بچ  ده ر له گه ئه .نن گمه  ده م رۆژانه ئه . ده ۆ مهی ف کات به ت، که ویسته ژوانی خۆشهتۆ بچۆ بۆ 

  به . پیرۆزبایی پ ب وه ن منه  الیه له . ر نییه  ژیان تا سه،دا م رۆژانه له  ،خی بزانه بایه . وه ڕنه د ناگه قه
  . الی تۆ خۆش ئابرا گیان تاکوو ئواره .کانتان  ئاواته ن به  و بگه بنبکتر شاد   یه یوام رۆژک بهه
 .یڤانیرری ب نگه زگیرانی خۆی سه زی ده چوو بۆ ئام له  په ئارام به 
مای  .تیدا ستانی رۆژهه سرنجی کو وه تاسه  وشدا وستا و به  حه ی ئارام لهنیشتۆسیروان پاش ر 
  ت واته  رۆژهه ی ئایینی میترای روو به ر بناخه  سه کانی کوردستان له ی ماه ک زۆربه وانیش وه ئه
  .کرا بوویان چ ربه تنی تیشکی به هه
  وه ر خۆیه  به له . نو رامان تنی خۆر سیروانی خسته ی هها وو ڵنگی ئا شتی چیاکان و رهووانی سرج 

هاراندا   به له .کانمفنی چیا د ئامزی  دیلی نو شارم و دوور له  مانگکه  نیوه ی زۆرتر له ماوه :تودیگ
ی بریندارم خولیای د . ونه م ره خهبۆمن شت وشی سر  چیا و باوه ،مگینه م خهی شاردا د  ژینگه له
  ستم ناگاته ده .رخۆشم ست و سه مه وینی تۆ،  ئه به شم، ویستم میترای چاو گه ی خۆشه ئه . وینه ئه
  . بنمیپک و بۆت  چه م به وینم بیکه  تاروپۆی ئه به .شت تا گوی جوان و هۆڤت بۆ بچنموسر

.   دم سواره وینی تۆ له ئه . ریکی خون رژانه  دوژمن خه،  و ئاگربارانه خته  سه م رۆژه له 
  له .تاوی نساران بنۆشین ئاوی شه  نو ناخی کوستانان،  با بچینه ره وه.  نووسیشمان ون و نادیاره چاره
  سۆفی،  وشکه بووین به  مکه ده .شی گوو گیا بینخۆ ستی بۆنی  مه. زین رادان شی مرگ و چیمه باوه
 گوڵ ب   و له نهمانگی گو .ڕی شارین دراوی شهۆمار ی گه دیلی ژینگه .ی و خۆشی  مه ین له که رز ده په
 .رنیت وه ده  و گوڵ ههمرنی  و ژیان ده رگی هناوه ر بۆنی مه نی داگیرکه هریمه  چی ئه که .شین به
چکی ند   چه.ینوشدا رواندو بوو ی حه هچ باخ نو ه ل که. انکانی کوست گاره و بو الی یادهسیروان چو 
  چ چ رنی و کردی بهوسا  ئه .ر لوانیدا خشاند و رایمووسی  سه کانی به ره ی چنی گوپه وشه نه وه
گویان  هنا بووی ، وه وهن و شاهۆوا  ئه انی لهک  پیازه کان که  شلره ند بن له چه .ت پککی تایبه چه
یشی بی  هش چی گو شه . وه  ببووهڕی ل شۆر کامیان چوار تا پنج گو  هه  بی کهبنیدوو . ودابو
  ورۆزی له  نه هند بن گوی گو  چه که اری باخچهشی نس  به له .رد بوون نگیان سووری تۆخ و زه  ره که
ی  گه ش و رهو هن نگی به ره   به نهم گو ئه . هنا بوو وه  کۆسانه ی له که  پیازه  کهی قرتاند که ر پیازه سه
  ...بوو ههوتویان  کانیدا جوانیکی ئه ره په نو گو رد له زه
مۆی  سته  گوی ده وانترن له و زۆر ج،موویان گوی کوین هه. ست  به وه  هی پک  گونه م س جۆره ئه 

   و کردی به وه کانی پ رازانده د و گوهیانی قرتان که وشه کانی نو حه  داره  ناسکی لهچیس  .  هباخچ
نگی  زی ره ی کاخه هڕ ند الپه  چه ی به که  دیاریهل  گه  له وه  ماه هنایه.  ه  و هه وشه نه گوی وه   هکپ دوو چه
رباخی اوچسنیگی رگای  و مای میترا، هر وسا به ئه .نب  دیار نه  نو نایلۆنک که تیه و خس وه رازانده
دایکبوونی   رۆژی له مین جار له که  بۆ یه ، که خۆشحاڵ بوو وه له .نا نگاوی ده  هه وه خۆرپ  ده به .ر به گرته
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  نووسیان چی به زانی چاره یده  نه ش بوو که وه رانی ئه م نیگه هه .تب شدار ده یدا به که ویسته خۆشه
  .ردێ سه

 گژاوی شین و  که ،دای شار  ناخۆشه م بارودۆخه  له که. کرد  خۆی ده رمی له  شه وه  دیکهکی  الیه له 
 و  وه چووه  خۆیدا ده  به دووباره.  ریکی چییه و خه ئه ،  خۆیدا قووت داوه ی له ماه دان بنه  سهیگریان

تی   رۆژهه ی کورد له ژیانی ئمه. وچو لماند و وا بۆی ده سه  خۆی ده به . وه دایه دداری خۆی ده
 ،ورۆزمانگکدا موو نه  هه ر له دوژمنانی داگیرکه . دیوه  نه وه  خۆیه د خۆشی درژخایانی به یندا، قهڤناو

 .ن ورۆزمان ل تکبده ژن و خۆشی نه  جه وه بۆ ئه .  پاندوه  داسهدا ئمهی ل ر گه  سه  و ئاگریان به ئاژاوه
ژنی   جه وانه پچه ، به وه هنر ری کورد به بی ورۆز له وانی نهیان ت  هیچ نه،یان نگه بر وزه  زهوگشت م به به
  .  گرتووه وه  خۆوه رخوردانیشی به بات و به خه

 . جماوه  و کاوی و قاتو قی ل به نگ بووه پانی جه هڕیدان و گۆ  کوردستان مه، درژایی مژوو به 
تووکمان ڕ ه و پ  وژهڵ ه گ ریت له داب و نه . ک ترازاوه  یه مان لهگا کۆمه. دانیمان وران کراون ئاوه

 بوو  وه  ئهاندوژمنئامانجی  . ی چیاکان کراوهرزنای دۆڵ و  شارستانیمان تاراوهی گا کۆمه . سووتنراوه
 ،کوو مۆم  وهتا .تی و زانست بژین کیه  یه کی و دوور له یه و خه وی، پرژوب  بهلی کورد گه  که
  .وان بین مۆی کرداری ئه سته ده
ڵ  گه   هاوکات له.  ی کردووه شه دا گه ی ئمه کۆمه نو   له وه ی شین و شادی پکه و دیارده دو میشه  هه
گڕه  گه ری له مه انی چه م  به .  بووه وه ته م نه ی ئه کیتر ئاکاری رۆژانه  الیه ی چۆپی له  شریخهک،ک

م  به . وه ته توانه ردا نه ی داگیرکه کۆمه نو  له و  داوه ست نه  ده ی خۆیانیان له مان وره که هل  گه یه شوه
 .وین رکه ب بژین تا سه ده ،  دۆزی ژیانی ئمه یه مه ئه . یارانی خۆیان کور کردووه  چاوی نه یه وه کرده

ی  روازه ر ده  به  چۆن وا زوو له کرد که  نه وه ستی به هه یدا نوقم ببوو، نو رامانی خۆ سیروان وا له 
 ژر ئاگری هلیکوپتر و تۆپبارانی شاردا   له و رگایه  چۆن ئه یر بوو که  سهیپ . اوهمای میترا وست

  .ی خۆی بپارزت وه  ب ئه  به ئره یشته  و گه هاتووه
  . هاتو چووی ئاو هناندا بوون ک له  خه.یان تاک بوو که روازه ده 
نگی کورتیش   دا و دوو زه که روازه زی دهڕ قه  ئه ی له قه و میترا دوو ته رازی نوانی خۆی  سیروان به 
  . که نگه  زه له
 ئامز گرت و  کتریان له یه . وه  پشوازیه  خرا هاته  سیروانه مه  ئه زانی که وشدا بوو،  نو حه  له میترا که 
رخانه  چوونه وه هکپو ژیان که  ن. 
ر و  مسه ند جار ئه ؟ چهتدارک ببین ک ته یهیدیار کوێ   چیبکات؟ چۆن و له  بوو که وه می ئه ئارز ماته 
 . وه ک ببینته یه  چۆن چاره که  نوی بیر و رامانی خۆیدا ون ببوو، له. یانی کرد که ری ژووره وسه ئه

 ئارز بۆ ئارامت  یه چی وه ئه: بینی بوو پرسیاری لکرد رگیز وا نه  ئارزی هه ی که که وره  گه خۆشکه
  ؟ لباوه
ک سه که!  هیچ نییه! ئا: ز ئاررم ده م ز سه راست بوو که .تیشزانی چیبکات یده  نه بۆیه .ری دیشا  ئار. 

نی یاری   بۆ دیدهتتاڵ بچ ستی به  ده کرد به ده زی نه ویش حه ئه .کان داخرا بوون بازار و دووکانه
 . یه ری هه ینگهمای هاوسیان ز  شه که ، وه بیری هاته یدا بوو وه که  کردنه  نو پیاسه له .ڤای باشترین هه

ی  که روازه  ده،ماڵ اللی خۆشکی شه ده .دا لمای نگی مای شه  زهوت و  رکه ده  مای خۆیان وه هزوو ل
 .وی کردو س  وه کرده

  ؟  ماه  کاکت لهتب ت نه انم زحمهالل خ ده! رچاوان سه: ئارز 
  .م که ده ژوورێ تاکوو بانگی  ره ه وورم فه! رێ کاک ئارز ئه: الل  ده

  ! زۆر سپاس ئارز باشه 
  . وه  ماه ڵ خۆیدا بردیه  گه واپرسی له و ههپاش س . وه  پیری ئارزه اڵ هاتهم یشت و زوو شهۆالل ر ده 
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 بازار  زانی که تۆ بۆ خۆت ده .ر ئستا دوو دیاری بکم  ههتو مه م و ده له  په من به ئه :تیوئارز گ 
  .س  و بهتنھا هیوام تۆی  و ته داخراوه

دوو دیاری : ئارز ؟ تو  چیت ده باشه .الم مایشدا دێ بۆ کیاری باش له :تیونی و  ماڵ قاقا پکه شه 
  . بن  جوان و رازاوه وێ که  زم ده ک جۆر له یه
  .م  پیشانت بده مه  هه ی که وانه  ئه ره  وه زۆر باشه :ماڵ شه 
  .کان هکیا چوو بۆ بینینی ز  ته د و له سپاسی کر وه ندیه زامه ی ره  بزه ئارز به 
ند   چه  به رهنا که تی ده فکی تایبه شه که . وه ی کرده که  و قفله که  ژرخانه خانک له ر یه  سه ماڵ چووه شه 
 ئارز  پرسیاری له .ی تدابوو ز شنه موو چه  هه کاندا له نه خا رکام له  هه و له ش کرابوو، ش دابه به

  .تیبینی  ده  که م ماوه مانه ند و ئه نبه رده گه  و خرخاڵ، بازنه ، گواره :کرد
موویان   هه  له رد کهبژا دووجوتی هه کانی کرد و دوو، یری گواره وسا سه ئه .ت ب با گواره : ئارز

  .خش و نیگارتر بوون  نه  لهجوانتر و پ
  . ر کراوه  سه  لهیستی زۆر هان و کاری ده به زۆر پ مانه ئه: ماڵ  شه

سۆزی  .رزێ  ده ریکه  و خه نگی هناوه  گیفانمدا ژه  و له یه من دراڤم هه ئه!  ترسه  نرخی مه له :ئارز 
ند  ئستا چه.  دراڤ  نه یه  دخۆش کردنک  بۆ من بایخی هه،رز گرتنک .م  و چی لکه جگای من چیایه

  تت؟  خزمه مه بده
  . موانی خۆم به ک دووکاندارک،  وه م نه  ده وه یی دمه قوو له :ماڵ  شه

  . زنت کردوه کارکی زۆر مه ج بھنیت،  تۆ توانیت نیازم به ی که وه ر ئه هه! نا سپاس: ئارز 
ۆزیان پیر :تیو ئارز و گ  و دای به وه رازانیهت نا و جوان   نو دوو قوتوی تایبه کانی له مال گواره شه 

  .بت
پاش ماڵ ئاوایی  !الی تۆ خۆش .وم ڕێ که  زوو وهتب من ده !ماڵ گیان  سپاس شه دووباره :ئارز 
 مانگی  نگینی تدا بوو و له مۆی ره سته  گوی هۆڤ و ده  له یاندا که که وشه  حه له . مای خۆیان وه ڕایه گه
وری و مای چنو هر  به له  په به. ی لیان چنی هپککی جوان و رازاو چه. مووان گویان دابوو ندا ههگو
بۆ ئارزیش  " تارو  ده و بانه هر ک به موو رگایه هه " ن ک پشینیان ده وه .وت کهڕ ناوی وه ست و هه هه
  .یشتۆر  مای چنوور ده وینی واته ی ئه و رووگه هر ک به موو رگایه هه
  نده کوو باه  وه ریکه  خه پوابوو یه و راده ب و تا ئه  خراتر ده  کهکرد  ده وه ستی به کانیدا هه نگاوه  هه له 
ک   ته  ئارایشک جوانی له رمه  نه  و به وه ویش خۆی رازانوته دیی ئه  مای چنوور، یشته  گه که .تف ده

  .کات کان ده ره ربه تیشکی خۆردا به
تی   یارمه به :تیو ئارامی گ به .ی پدا که ماه بنه پش چاوانی  ی چنووری له که وو دیاریهم ئارزی که 

 "  کۆکه دیاری شوان هاه"  ند ر چه هه . بۆ تۆ ویستی منه  دیاری خۆشه مه  ئه!چنوور گیان دایک و باوکت،
  .ت دت ب  هیوام به به
ار ن  هه هنک ک ده رمدا وه  شه له  وا پش بت،ی که ماه  الی بنه کرد له ده وی نه ێ ئهڕ  چاوه چنوور که 

  .یری باوکی کرد رگرت و هاوکات سه ی لوه که دیاریه .اڕ گه سوور هه
ڕێ   چاوه چنوور که . یه ئارز ج متمانه.  شکنه  دی مه بگرهر کچم لوه :تیو  وه که یه  بزه ران به کا کامه

 ،مین جار که  ئامزی گرت بۆ یه رت و لهرگ  ئارز وه ی له که دیاریه.  ببیس وه  زمانی بابیه  له  بوو که وه ئه
  .دا که ماه  پش چاوانی بنه له
 :تیو گ،وێ دانیش  له بوو که رمدا خووسابوو و روویشی نه ی شه قه  ئاره موچاوی له  ده ئارز که 
  . نگه ب بچین دره تیتان ده یارمه به
 ئارز گیان  زۆر جوانه :تیو گ گوێ کرد و تی خاس خانم له مه یار کانی به چنوور گورج گواره 
  .کانت خۆش بت سته ده
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  وه رمه زار شه  هه ئستاش به .بوو رووم نه. کت بۆ بنم یست دیاریهو مه  ده همژ له ! شایانی نییه :ئارز 
 تۆ و  هیوام به . وه مهت بشار ماه  بنه  له دمدا ینی تۆ لهو ئه توانی خۆم رابگرم  وم ئیتر نه .م کرد و کاره ئه
  .نجن ره  نه مه وه م کرده یشت له ماه بنه

  .توگ ری داخست و هیچی نه چنوور سه 
  وینت درکاند ئمه روون و ئه ی ده راست ت که وه م کرده ناسین و له  تۆ ده نا ئارز گیان ئمه :باوکی 

و  وێ شه بچن بۆ ئه  هتان له  په  که ئسته . وه کوو تۆ بیر بکاته  هیوام چنووریش وه به .ینپخۆشحا
 . وه بته ر ده  چنووریش هوه و کاته تا ئه .ین که  زۆرتر باسی لده وه هاتنه که
  . وه  پشوازیه رمی هاتنه  گه  ژوورێ باوک و دایکی میترا به  هاته سیروان که 

ڵ   گه نۆ  لهی میترا، ماریا که خانم و براچکوله یس، تریفه کا میروه .وی کرد و خۆی ناساند سیروان س
 .ک خۆیان ناساند ک یه ستیان دا و یه سیرواندا ده

کوو   بهکوو موان  وه نه !زۆر خۆش هاتی :تیوو گ  دانا، وه ستی خۆیه یس سیروانی الی ده کا میروه 
یش جگای  بۆ ئمه وێ،  میترای کچم خۆشیده  که،سک کوو که تۆ وه . یه ماه م بنه ندامکی نوێ ئه ک ئه وه
ه م بنه  کچی ئه میترا تاقانه .زیرمه . یه مانهوکو ش وه ئوێ و هیواشمان  ی چاومان خۆشمان ده  گل

 بۆخۆی بیر و  تریفه . یه ی منی هه و بیر و بوچوونه یش ئه تریفه .ر ماباتکیتر ک هه وه  ،وه ختی ئه خۆشبه
شنکی   چه ک باوک به  و منیش وه یارهرپرس ک به یه  شوه کوو دایک به و وه  ئه بێ دیاره رده ڕای ده
  . دیکه

ر   میترا هه ، بۆیه وه هت ساق بووین م باسه ر ئه  سه  له مکه  ده ئمه .کات یس راست ده میروه:  خانم تریفه 
 رز و  بوامان به . نینئاسامار وشکی سۆفی   ده ئمه .  ئازاد بووه بووی ب بۆ الی ئوهکات ویستو

کمان  یه ره گه  هیچ ته  ئمهکوو کچ  پشدا و پاشان وه ڤک لهک مرۆ میتراش وه . یه خوازی مرۆڤ هه
. تبژر داهاتوی خۆی ههازی ژیانی  شو س که  ههی و بۆیش و بۆی بووه ئه .ر رگای  سه خستووه نه

ب  دا ده ما  له  کچهنو میترا چ  که وه ینه وا بیر ناکه  ئمه .تدا و بیار ده  ئه،ڵ کدا  گه ژی و له چۆن ده
  . بکات رمان قسه  سه تاڵ پشته مبه ک یان هاوسکی چاوچنۆک و ده کا خه نه. ت و پاوان بکررزب
تی ناوڤیندا   رۆژهه له چۆن  ئاینیریتی   داب و نهها روه  ههی ئران و کۆماری ئیسالم یبینین که  ده  وه ئه 

  . وه ڵ کردوته ک مرۆڤ پوچه بایخی ژنیان وه
خۆییمان  ر به باتی سه  خه وه  مای خۆمانه  له ئمه . وان زۆرتره  ژن الی ئه ڵ له هخی ئاژ ها و بایه ۆ بهم ئه 
وتن  و پشکه هر یان به گاکه ن و کۆمه ستی پبکه  ده وه  مای خۆیانه ک له موو خه ر هه گه . ست پکردووه ده
کانی  ڕای وته ره منیش سه !نڕ  گه وانه  له ئسته . ناگرن رگه کانیش به ۆهڕ  پاشه وسا رژیمه ئه ن،ڕبگۆ

 .رچاوان خۆش هاتی سه .م که  خۆشھاتنت لده م ماباته ندامکی ئه ک ئه یس وه میروه
  که ،یه وه  گرنگتر ئه موو شتکی دیکه هه له . ئاشنایتان زۆر خۆشحام ی خۆم له  گوره منیش به :سیروان 

  میترا نه .ین گه  باشی تده کتر به یه له . یه کتر هه ویستیمان بۆ یه ستی خۆشه ک هه کوو یه من و میترا وه
   توانیوه  تاکوو ئسته سکه نھا که ته . دڵ فراوانهو ست   ههۆڤکی پمر ، فنه و د نده نیا جوان و ره ته

کانی   و جوانیه خۆشیموو  هه بکات کهشت وا لووینداری سر منی ئه .بکاتمۆ  سته دی هۆڤی من ده
  زانم که ختیار ده خت و به  خۆشبه  خۆم به  دووباره وه کی تره ه الی له . وه مهودا ببین  ئامزی ئه شت لهوسر
  م ئاشناییه  ئه من به . پاپۆ و پشتیوانن بۆمان که ، یه ی هه ج رز و متمانه ، وشتو کی تگه یه ماه بنه

کوو   رزی میترا وه م که که  ده دنیا منیش ئوه . جگای شانازی و رزن ها بۆ من ئوه روه  هه.خۆشحام
  ش به وه ئه .یگرم  و ده مهوباتار گرتو  ژنکی خهوکو و وه ڤاک، ک هه وه ر، ویستکی هاوسه خۆشه

 .م ج بکه یشدا جبه وه  کرده  له که ،زانم رکی خۆم ده ئه
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 ،  خواستی میترایه مه ئه .ین وتر بکه  پته ک بنماه ک یه تیمان وه ۆستایهتوانین د  ده  ئستاوه له :یس میروهکا 
  یه وانه  له .تو ختی کچی خۆمم ده ندی و خۆشبه زامه ک باوکک ره منیش وه .تو تۆی زۆر خۆشده که

  .تو  تۆی خۆشده  که هدویان اگهی ر  ئمه  میترا به ساک بب که
   له ختانه خۆشبه . ر تۆ کردووه  سه  لهی زۆرم وه یجۆری و لکۆینه په ،رپرسیار ک باوککی به منیش وه 
ت  نانه یر بوو ته م پ سه وه ئه . کی تۆ باس کراوه مه  ئه ر مرخاسی و به  سه  له وه که هموو الی هه
  .کرا کجاریش باسی خراپی تۆ نه یه

 تۆ و میترا  ویش له ئه .ێڕ گۆ را هاتهباسی تۆ و میت، ن الی ئاریانۆی کوڕم بووم نده ه ل  کاتک له
 میترا تا  ویست که مه ند من ده رچه هه. ربی ندی خۆی ده زامه ناسی و ره تۆی باش ده .پشتیوانی کرد

ست و   هه بۆمنیش رزم  کاتک وا پشھات،. وینداری وتی ئه  نو ره وته که نه کات، واو نه  تهاخوندنی ب
  . که رم مه  شهو  خۆشھاتی مای ئمه بۆ توێ بی ته ات دهرک هه .خوازی میترا دانا

 ی میترا خۆیشی گو وه ئه .کرد ده ت نه ووی ئامشوی ئرهم ر که  به  له  که ترام بیستووه می ند له رچه  هه
ر   گهویش ئه. تخس ره س بۆی ده م که  که  که یه تکتان هه رفه  ده ئوه .نه دهج  رۆژک شار به ئوه ، لیه
  بۆتانمنشتیرۆموو کار و رگای  ههی  رنامه بهمن  .ۆ ئوروپا خوندن بچن ب دان به وێ بۆ درژه بتانه
 دۆست و  ا بهو له . شاری ورم ینه  خۆتان بگه  که یه وه  ئه خت بۆ ئوه نیا کاری سه ته . شتووهڕدا
  رگانکی دۆستم له بازه . باژری وان  نه ه بتان ب وه شه هڕ ندی مکهۆ گیڕ  له  که اسیاوم راسپاردووهن

  .کات دهموو کاری ویزا و پاستان بۆ چ  هه،وێ  ئه  دته وه ستامبوله
ئیتر خۆتان  .دن  خوندنتان به  به رجک درژه  مه به .کات تان دهڕ هن ب نده و شاری لهوتاک وسا هه ئه 
 .رن هڵ خۆتاندا ب  گه رجی من له  خه توانن چنوور و ئارزیش به ده. زانن ده
  به .وێل س ده م که  و بۆ که نه گمه ده شتکی وا  دیاره . وه ینه که  وردی بیری لده به! زۆر سپاس :سیروان 

  .م تی ماریانۆ بده ندک یارمه م هه که زده تیتان حه یارمه
  !  تکایهوورم فه: یس کا میروه 

زی  تیدانی حه  بیانۆی یارمه سیروان به . بوو که وینه  ژرزه ی سوچک له وه ریکی رازانه  ماریانۆ خه
توانم  ده !ماریانۆ :تیوو گ  وه  پشه چووه . دۆست  و ببن به وه یدا نزیک ببته  گه  زۆرتر له کرد که ده

  م؟ تیت بده یارمه
  وه  دووکیان پکهر هه .بم  ئاریکاریت خۆشحاڵ ده له  کاک سیروان،ورم  فه تکایه ! گیان  دو به به :ماریانۆ 

  وه  پکه وه م کاره  ده به .شتو بوو ماریانۆ بۆ خۆی دای  بوون که یه خشه و نه ج کردنی ئه ریکی جبه خه
  .کرد  دهیان  و راڤهکتر پرسیار  یه له ، دی بوو نجک به  گه ی که و شتانه  ئه له
واری   درینی کوردهیر وڕگه ستکردی هه ده  نگ که هیی  گودانکی فیروزه کانی له  هۆڤه میتراش گوه 

  . دانا ،وهکانی کوردستان رازاندرا بوو  خورۆسکیه نه خشی دیمه نه و به بوو،
 ،اناکی د ر کورسیه سه  لهکان و   هۆڤه نیشت گوه  ته  و له، نا تر گودانکی کانیشی له وشه هن  وه  گوه پکه چه 

  . وه تیانه  یارمه هوسا هات ئه. ی داناکانیشی ال و دیاریه
  رێ میترا موانی زۆرتان دێ؟ ئه :سیروان 
 گوێ سیروانا و  پایی پچاندی بهس  ئه  و به وه  الی گوێ سیروانه ری هنایه سه. ر خۆمانین نا هه :میترا 
 نیاز   به هۆژم ر ئه  تۆ هه مزانی که ن ده چو. وه کتر کۆ ببینه وری یه  ده  له تا  که یهووس بیان  به مه ئه :تیو

ی  که'' رناکات  کاری خۆی ده ر له اگ سه باوان شوی'' دا که رجه لومه م هه ینا له گه ئه.   بیت بۆ ئرهبوویت
مان  نگی دوژمنان ناتوان وره هبروز  زه نم کهلم ویست بیسه مه س ده به . یه زمه رهوزمو م به کاتی ئه

  . و شوازی ژیانمان بشونتتۆخنب
ی و یشا  ،دا هگای ئم  کۆمه له .ین ده چۆی دوژمن نه خوازی پیالنی قه دا  کۆڵ به  راهاتوین که وه به  ئمه 

  . بوون وی خونی ئمه  تکه شن که ی هاوبه دوو دیاردهن  شیوه
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لی  پهلو  کهندک  تاکوو هه تیم بده  یارمه ره وه: تیویانۆ کرد و گر ما یس بانگی له  کا میروه،دا م کاته له 
  !یتان یارمه به : سیروان کرد و گوتی وسا رووی له ئه. ست دهر  به ویست بنینهپ
  !نوورم  فه تکایه :سیروان  

  .جھشت  بهوێ  لهنیا  ته سیروان و میترایان به .وتن رکه ده  وه که  ژووره وان له  ئه
 ئامزی تۆ  نده ئای سیروان چه: تیو گ وه نگکی خۆش و ئارامه  ئاهه  ئامز گرت و به سیروانی له میترا 

راموش  ک فه یه ژاره موو ئش و په  هه یه و راده  تا ئه.تخش به یانیم پده رخه  دنیایی و ئه نده چه!  خۆشه
  وی له پی ئه هستی چ  ده  کاتکدا سیروان به له .نگ بوو ر دی سیروان نا و بده  سه  لهیگو .م که ده

 و کرد  ده شانهی  که نگه رمایی رهۆ و خکرژ   قژه تریی که سته و ده ی ئه نجه  په ه ب،ش گرتو بوو باوه
رمی   ئامزی گه نھا له  و ته یه ستم هه و هه منیش ئه :مو چاویدا وتی  ده یھنا به  و ده وه کرده رزی ده به

 نو  وه تهنیڕ گه  و همنی ده ئارامش.ی ژ بکهڕروونم سا توانی زامی ده ا تۆی دهنھ ته . وه سمه حه تۆدا ده
  . و ریتمی دت بگرتبا ناسه نگی هه  ئاهه  بمتوانیبا گوم له میشه خوزگا هه .ی بوورکانیم سته جه

م جار  که راستی یه :تیورنجی چاوانی سیروانی دا و گ هکانی س سکه  که  چاوه بی و به ری هه میترا سه 
  .وینی من بیت؟  هۆگری ئه  که وه  هۆی ئه  چی بوو به،ناسیکترمان  یه ردا، ی ئاوییه  ئامانییه له
   له و کاته ئه.  سایدا بوویت نی شانزه مه  ته  لهی تۆم دی م که که جاری یه! م که ویسته خۆشه: سیروان 

ک  ی یه  پانتایی نزیکه ستور به بای ئه قه ر مه  سه له ،ند دروشمم نووسی بوو من چه خۆپیشاندانکدا ئه
 کی یه. ن ی بده  هه  که،کرد ش ده ا دابهراند  نوان خۆپیشانده م له و دروشمانه ئه .ی چوارگۆشمیتر
  . وه قییه روونمدا بوورکانکی ئاگرین ته  ده له ! و رۆژه ئای له .یبگری  هه  که وه وه تۆ ستی  ده دا بهم وانه له
   بوو به وه ئه .ویمدا چاندا نو دی ئاگر ت لهویستی رای خۆشه وخۆ گه هراست  دا،کانتم رنجی چاوه ه س که 

 ! ند جوانه تم چهو ت بیرت ب ر له گه !تو میتراومدا گو له ؟ پرسیم ناوت چییه  و کاته ر ئه هه. هۆی ناسینت
  !تت سپاسو گ وه نه خه رده  زه  بهتۆیش!  یانه ر به تاوی به تیشکی هه

ند  چه . وه ز بوومه پاشگه ڤامی، یانۆی ههرم خۆشکی ئا زانی که .یا کرد  پاشان ناو و نیشانتم په
   بهوسا ئه .کرد تم ده  و روومهباژنوو بهیری   سه تر و پ،تۆم بینیکاندا   خۆپیشانه جارکیتریش له

ریدا زاڵ   سه  و بهتمتر دم بیانۆت بگر  که  که وه بۆ ئه.  وه وتمه که  لت دوور ده ،وه مه  ته  له پکوکی
  وه ومه رچکم کرد دوور بکه  هه م جاره  ئه وه  تۆم دییه ره دووبا ردا که یرانی ئاوییه  سه تاکوو پاری له .بم

  .بۆم نکرا
   که، تۆ بوو جادوو و ماژی نازانم که. ت نووساب وه که ویه  زه  القم به ھاتو بوو کهرکم ل یکه کوو په  وه

ستی  وینداری ده ی ئاشنایی و ئه زوو پروسه؟ وینداری ی ئهستی پیرۆز  یان ههوا ب ئختیاری کردم
و شم کرد  و کاره ئه .وینی خۆم ی ئه  رووگه م به  بتکه.م که  ئیتر تۆ ون نه یمانم دا که  په خۆم به. پکرد

  .م که ختی ده وتن و خۆشبه رکه  سه ست به  هه بۆیه. وتوم رکه تاکوو ئستا تدا سه
 . وه خونده نھایمدا بۆ خۆمم ده  کاتی ته  له میشه  هه که خشانکم بۆت نووسی بوو،  په ورته ک و کاته ئه 
ێ ڕم دوو هاو به. ستت چی بوو به  مه مزانی که ن نهم . ناومت پرسی  کهت بیرم د  باش له:میترا 
  ؟ ه کی وه زانی ئه ئه .کات زت لده  حه و کوڕه خاس خۆش شانسی میترا ئه: تمونیشتم پیان گ ته
   له  کهچوو، بیرم   بانگی لکرد و ئیتر لهی کاتک هانی ویستی ناوت پم ب براکه .تم نا نایناسمومن  

ر  گه ئه.  من ساکار و خاو بووم نده ئای چه . وه  بیرم هاته  وه ئسته . ل بپرسم دا هکاتکی دیک
  ؟ وه بخونه بۆم   تکایه  بیره ت له که خشانه په
  .کات ست پده  ده یه م شوه  به  بیر ماوه مکم له که! چاوان  به :سیروان 

. نگی، کانیاوی دی ژینم می مهۆ نو گ وته  پ که له . گوکی سوور کانت، بوو به سرنجی چاوه!  چاو
 .کی کاس و وڕ  ماسیه کردی به  و،ویستی دم رای خۆشه  گه گیانی دا به. کاند، ه ئارامی ژیانی راچه
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یگرت و  ویستی، هه پۆی خۆشه  شه  زریاش به.ی زریا بوو تاراوه  و جھشت یشتمانی بهرووباری ن
 .وین  نو، سنووری نادیاری ئه بردیه

  ؟بووکرد بۆ تاکوو ئستا باست نه!  ند جوانه چه .وینداریت ستی ئه سپاس بۆ هه: میترا  
 . من و منیش دم تۆ گوت دا به . ئاگادارم ساکی س له  ومن بهتو  تۆ منت خۆشده  که  دوو ساه هم  ئه

  ویستیم کرد به  سۆزی خۆشه  له منیش دی پ.ش کرد  ناخی گودا پشکه خۆتت لهوینی  تۆ مرواری ئه
  . بمزانیبا وه مه که  رۆژی یه بریا منیش له .ی تۆ هالنه

ر   گه  پشه نکی درژمان له هم  ته ئمه. م که  بۆت باس دهتت ب رفه ر ده  گه یه زۆر شت هه: سیروان 
 .تسات وازمان لبن کاره

  ! هات روازه نگی ده نگی زه ده  
  له  په  کرد و بهیماچکی ئاوداری لوانی سیروان.  وه وپیریانه هر  به  چنوور و ئارزن با بچمه وه ئه :میترا 
  .یشتۆ ر هوش و حه هر به

 دار   لهبوو پ ی هه وره کی گه  پانتاییه که .کرد دهوشی  یری حه سه  وه که وینیه ی ژرزه القه  ده  سیروان له
سترکیان  ئه  دا هی وره  گه وشه م حه  ناڤینی ئه هل .وشی ماک چوو تاکوو حه  باخک ده زۆرتر له. و گوڵ

کی شیری ره  به که .ردی شیرمایی  به بوو بهردوکچه هر نگ به ردشی و خۆاستی  ئ  له و ، نگه  ره م
  که  چنرابوو، رده م به  به که راخی ستره موو قه هه . خته  و سه  زۆر خۆراگرهدارما هۆڵ و گه زوقوم و سه

  وه  هزه  ئاو به وه هکان ردینه  به  فواره له . وه ندراو رازاندرا بووه که ماسی هه که ولهوخشی پ  نه به
ک  خه .رد داتاشراو  به  لهیژا نو پلووسککڕ ده ، وه که رهراخی ست  قه کان له ه فوار کی له یه .قو ده هه
  .یان برد کرد و ده  ده پ م پلووسکه ی ئاو بردنیان له هس ره که
  .ستن زدا بوهی نو ر ک له  خه کرد که ده  نه وه ویستی به زۆر بوو پ نده وه  ئه که ئاوه 
  .ڵ سیرواندا خۆش و دۆشیان کرد  گه له.  ژوورێ  ڵ ئارز و چنووردا هاتنه  گه همیترا ل 
  . هو کانیانه وانه پشوازی م هنهات  وه رووخۆشیه بهخانمیش  یس و تریفه کا میروه 

ک  ته  له، دوو گودانی جوان و جیاواز  ئارز و چنووری لهی که ه گو پکه  میترا خرا دوو چه
 .ی دانا که ر کورسییه  سه له کانیاندا، دیاریه

  خۆیایڕ  بیروک یه  شوه رکام به هه .رقای ئاخاوتن و باسی رۆژ بوون  سه وه  پکهموویان هه 
رانی  نیگه .کتر نزیک بوون  یه ن زۆر لهکا وه م ئاکامی تبینی و بیرکردنه به . وه کرده بی و شی ده رده هد
نووسی نادیاری   چارهها روه هه. دا ی ئاگربارانه م ژینگه  نو ئه ک بوو له  گشتی ژیانی خه وان به ئه

  .داگیرکردنی شار
ی  ماه  و بنهرز یانی بهڕ هاو زۆر سپاس بۆ ئوه :تیو گ وه کانی بکاته  دیاریه ی که هو میترا پش ئه 

 دیاری بۆ من  بوو که ویست نههیچ پ .کرد  بیر نه  رۆژکی ناخۆشدا منتان له  وا له که !ویستم خۆشه
   ئوه  که ئسته . ترسییه ویش ج مهو و هاتو چ  بازار داخراوه ا بارودۆخکدا کهه هو ت له تایبه به .بکن
 هیوام منیش رۆژک بتوانم  به !ستان خۆش ب ده ! سپاس  دووباره تان کشاوه ته حمه موو زه و هه ئه

و  بژارد، یروانی هه دیاری س،م که یه . وه کانی کرده وسا دیاریه ئه . وه مه  بده ی ئوه رکه م ئه پاداشتی ئه
ر   یان ههبووی س هه م که دا که و شاره  له شتک که .ن بوو گمه  ده زۆر جوان و یری کرد که سه . وه کردیه

 ئاجۆر و  ی خۆیانیش لهر دیواری ما  سه ندرا بوو و له که رد هه ر به  سه س له به  ره یکه په م ئه .بوو نه
  .ی دیی بوو ره یکه م په  ئه وه یه مندا لهر  و هه ئه . داتراشا بووسوورخشتی 

.  ئاشنا بوو دازر  ئاستکی به  له مژوونیوار می خونده شکی زۆر که یا بهن  بۆ ته ره یکه م په  ئهم به 
   له ز  به ئستاو هئ .  پاوان کراوه زدا هۆرامه  ئهی  و ونهر یکه پهالدا،  مهتی  سته  ئرانی ژر ده مۆ له ئه
سپاس  :تیو و گ وه  ئامزی گرت و ماچی کرده  بۆ الی سیروان و له وه  پشه چووه .کات نی ده رده گه

من  گینا ئه ئه .ت کاری خۆت بب  ده مه زانم ئه ده .شتکی پیرۆز و جوانت بۆ هناوم !سیروان گیان
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ت  حمه  خۆت زه ئسته .وت که هستم ن ام  و دهڕ موو ئراندا گه  هه شتکی وا له دوای   به نی ساهسا
  .نم رده  گه  بیکه بکشه

ی   تاکو ملی به وه رزی کرده نگی و به یی رهووڕ  بهی قژی رمانه  ژر خه تی خستهس ر دوو ده  سیروان هه
ی قژی  پۆی تاڤگه شه .ست ک به  یه  لهی که نجیره ی زهئارام و هدی قف .وت رکه ده وهردی  بگهنگی  ره
   به، هیوام به .ی ژیانم  سۆمای چاوانم و وزهت پیرۆزت ب به :تیور شان و ملی و گ  سه اوهرد به
  .تن درژی بژی مه ری و ته وه خته به
وسا  ئه .نرلونی سپاسیانی کرد ی سه رم و بزه  ئامزکی گه  و به وه کانی کرده ک دیارییه ک یه میترا یه 
 . یه ن فراوین ئامادهوورم فه: تیون راخست و او چنووردا خوانی فراوینیی ڵ دایک  گه هل
. وبوواند سۆزی ئافکی پ وایه قی هه هند خال رمه وینی هونه ردی ئه نگی ده  ئاهه  به ،که ی نو ژووره ژینگه 
   کهت سیروان  تایبه به، موویان  هه وتۆی دابوو به ر ئارامشکی ئه زهه ی کاک مه ست بزونه  هه نگه و ده ئه

 . گۆرانی نگرتوبوو  گۆی له که یه ماوه
  ؟  بنم بزانین چ باسه وانامه  هه  بچم بۆ بنکهتو مه تیت ده  یارمه بابۆ به :ماریانۆ 

  . وه ره  گیان زو وه  رۆه باشه :یس کا میروه
بۆ  .جبھن  شار بهل کداری گه  هزی چه م رۆژانه  لهچی  ده وه له : سیروان کرد یس پرسیاری له کامیروه 
   له رگه  تاکوو پشمه  که وتووه رکه چۆن بۆیان ده .ک بکوژێ متر شار وران بکات و خه  رژیم که  که وه ئه

و شاردا بنه  ئهت،نو شار وان ناتوانن بشمه  به واته . نه رگه  پرن و تۆک ده  خه ی له  ناو وه نه که .  
 .شوانیرهڕی  شه   بیکات به وه ریڤانییهڕی ب  شه له .تیڕبگۆیکی خۆی ت تاک رگه ب پشمه  ده من پم وایه 
 نو شاردا   له موو هزه و هه ویست ناکات ئهچۆن پ .رێ  ده رنه  شار به کانیان له  هزه شک له توانن به ده
کی بنکه  خه  بۆیه.ب  ن که ریڤانی ده باشی ب کانی شار به که ڕه و گهکان.  
 پسا پس   که خانه ۆکهف و گان، هدباشی پا  بهتتوان  ده، یه ستی ئاوه  ده رگه شمهی شار پ وه ره  ده له 
دادهی زی تازهه نن، به  لست ر ده  به هن هبخ زژی خۆیان. ژماری تۆپبارانی شار  ن هه  بکه و کاره  ئه که

  . وه بنه م ده که و زیانی مایش  رژیمرخ و قوربانی  به بن به ک ده متر خه زێ و که به داده
 بۆ  کانی سنه موو جاده  هه  که  نییه وه ئه . بنن  هزی تازه ب که م ده سته  بۆیان ئه وه کی دیکه ه الی له 
  ؟ کدایه ستی خه  ده  له وه ره ده

 ڕکردن نازانن، ر شوازی شه گه ؟ ئه رقاڵ کردووه  سه وه  شاره س خۆیان به  بۆ به م هزانه  من نازانم ئه
  هکات ز .نهرشڤانی نووسراویڤانی و  برڕی هر ش  سه  له  که وه  بخونه رتووکانه هو پ توانن ئه خۆ ده
ک بد ت یه نانه  تهتنابرنیۆڕک کاتژمته  بۆ ناگهمان هت رفه و ده چۆن ئیتر ئه. نوه ڕ .  

 ئاخی  ترک لهر م  سه ر به گه ئه .ست دن ده یی وه ب و کارامه  دهتر هز  رۆژ به هزی دوژمن رۆژ به 
زار م دری هه  قه به ،تکوردستاندا زاڵ بزی دهتری چوارده وێ که گۆش ه  تربکر. 

کوو   وه م رۆژانه کاندا له ی هزه وه  کۆبوونه  له  که، ئارز ئاگای لیه .م  منیش هاوبیری ئوه وایه: سیروان 
ک  ییهراست .وان  ئه نه نینڕۆید  ده ین که ا ئمهگن ه ئ.تدرڕڕ بگۆ ب تاکتیکی شه ده  که .یاند مگهپشنیار را

یی  هت کارام کی کوردستانی رۆژهه  گشتی خه  به  که یه وه ئهویش  ئه .دا ۆی ئمهم گای ئه  کۆمه  له یه هه
ند  ت چه نانه  ته .کراوه ڕ نه  شه ،یه وه یشی ئه که هوهۆ . یڤانییان نییهبر یان ،تی یهارگ ڕی پشمه و لزانینی شه

  رتی بم کهکو به . وه  کرده  به دیوه ڕیان نه وانیش شه  ئه دایه رگه ڵ پشمه  گه دارک له جه ره ر و ده فسه ئه
هین و   جده  شار به م زووانه به :دا و وتی کانی درژه ها وته روه  هه. یه رپهۆمان زۆر ک که شهۆڕش
 شار   که  دایه وه میترا و چنووریش قازانجیان له .ین ده  پده  درژه وه  چیاکانه باتی خۆمان له خه
 . دیلی کۆماری ئیسالمی ئران بنو تاکو  ف بژین باشتره رزه واری به کوو ته  وه وه  چیاکانه له .جبھن به

  ؟  چییه ئیتر نازانم رای ئوه
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و   ئه وا دیاره .ی زۆرم بۆ میترا دانا بوو خشه من نه ئه :و وتی کشا، کی هه یه ناسه هه :یس  کامیروه
  ژهوێ خوندنی خۆت در ته ر ده گه یاندو بوو،  میترام راگه زووتر به .یدی م ناته ئاوات و خواستانه

 ،  لیهی خۆیشی گوت وویشم پگ وه ئه .م که  ده موو شتکت بۆ ئاماده من هه. ت ی و وه ره  ده ی له پبده
کی  هیچ، تی و سداره دیلیه رکوتکردن، سه ، وه وسانه  چه  له کیفی کۆماری ئراندا جگه ژر ره   له وه مانه
  .بداتپر درژ  داگیرکه باتی خۆی دژ به  خه کرد که زی ده و حه م ئه به .وێ ست ناکه تان ده دیکه

ی  که  نیشمانه  له،ک یه رگه پشمه وکو  وه چیاکان چته  یان ده وه منته  شار ده  لهتزان میترا بۆ خۆی ده 
  دیاره . بت  ده نجه شکه  ئهشی  به جگای زیندان و،ی وه  مانهدا شار زانم له منیش ده .کات  دهگاریپارز
  .ین ز ناکه  حه وه ش به ئمه

گاتان بۆ تی  روروا پمگ  من ههرباز بن  ئران ده وێ له ن بتانهر چوارتا  هه ر ئوه  گه نگ نییه هشتا دره 
 .بژاردنی رگای داهاتوی خۆتانن نی هه  بۆ خۆتان خاوه  ئوهئستا .م که خۆش ده

   رۆه باشه :باوکی . ین  پبده باتی خۆمان درژه  خه وه ره  ده  له من و چنووریش بیارمان داوه: میترا 
  . وه  نو شاردا بمنیته  تاکوو له م پباشتره وه گیان ئه

  ؟ وه هموێ بیخون تانه تی دهو ما و گ ی هناوه وانامه و ههۆک ککی بپ ماریانۆ چه
  . وه نهموومان بیخو رز بۆ هه نگی به  ده به! کوڕم :باوکی 
ی  وانامه  هه:تیو یی هڕ پککی دوو تا س الپه  چه یشته ال نا تا گه کانی وه ۆکه ب ڕه  په ڕه ماریانۆ په 

  . ه  کۆمه٣٥ی  ژماره
ر   هه  سنه ش و پاسداران له رته ستی ئه  ده ک به چۆ کردنی خه قه  کوشت و ب٥٩ی ٢ی ١٦  سنه ''
  . یه ی هه ها درژه وه

یان خانۆ   ئاکامدا ده له .کوتن کانی نو شاری پده که ڕه  مم و تۆپ گه١٢٠نی   هاوه هللیان گو  ده  به نه رۆژا
  که م چه ڕای ئه ره سه .بن کوژرن یان بریندار ده  سیڤیل دهکی  خه سیش له یان که ب و ده وران ده
  .ن که ژ دهست ک ده  خه شاش له  راکت و ره کانیش به ی فانتۆم و هلیکوپتره ۆکهف ، قورسانه

  قه تر تهکانی بیندارهن و دوورۆکوو داراگ م وه رده نی سه ژهۆ ن و هاوژهر دوو کی  چه بهکانی دوژمن  هزه 
ران و  فسه ی ئه ک یانه  وه. وه رزانه   به و شونه ر ئه  سه ت له تایبه به .ن که کی سیڤیل ده چووی خهتو ها له

  . یه وی ههبر نی به وه جهر  به ر که وزه گردی توشنه
 .کوژرا  وه وته  دوور که هو یانه که روازه  ده نگاوک له نیا هه ته ،تژن ب بویست ز یه  ده  ژنک که هبۆ ون 
ی  یانهکانی   دوورینداره که ر دیدی چه  به وتنه یسی س ربواری سیڤیل که وه ر پردی مه  سه ۆ لهم ئه 
کی سیڤیل   خه س له  که١٢ن و تۆپ   هاوه هللهۆی ئاژین بوونی گو به .ن کوژرانر سیا ران و هه فسه ئه

  .ک بریندار بوون کوژران و کۆمه
ر  باوکیان ناچار بوو هه.  و ماباته ی ئهڕهۆی کوشتنی س کو  و بوو به وه قییه  تهنک  ماکدا هاوه له 

ی  که ار و دیواری ماهکانی د  خونی مناه بهوسا  ئه .یاندا بنژێ که وشه  نو حه کانی له گۆشهر س جگه
   "دستانشت ب کور کانم پشکه ناهم " کرد رز هاواری ده نگی به  ده بهکرد و   دهنگین  ره
  ی له که خته ر دیواری پشت ته  سه له .ست دابوو  ده ن له ی هاوه وه قینه هۆی ته  القکی به نج که کچکی گه 
  ". ویش فیدای کوردستانم کردوه  ئه ست داوه  ده القم له"  دا نووسی بوو انهخۆشخ نه
   پن لهداکان وه موو ژوور و رره  هه . ه نیی موو برینداره و هه جگا بۆ ئه ی شاردا، خۆشخانه نیا نه  ته له 

  . مه  و زۆر کهن ش ناکه ر و دوکتوریش به رگه شته نه رمان، ده. بریندار
  وه وانیتر پکه ئه ری، رگه شته ن بۆ ژووری نه به کیان ده ر یه گه ئه . رزه یان زۆر به کان وره برینداره 

 .تخونی یاندا سرود ده  گه  لهتب ش دهویش تاکوو بھۆ ئه .خونن  ده شگرانهرۆسرودی ش
  ا لهه روه هه .کوژرن ن دوو کچ ده  هاوه هللی گو وه قینه هۆی ته به هیداندا،  چوار ریانی شه ۆ لهم ئه 
 ١٢شات قه فه  خیابانی شه له .بن دهسکیش بریندار  ند که کوژرن و چه س ده کهکی چوارباخیشدا چوار ڕه گه
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 ماکدا   شونی ورانه له  تۆپ کوژرابوون، هللکی دووربیندار و ئاژین بوونی گو چههۆی   به س که که
  . کران رده سپه ران ئه فسه ی ئه  دیدی یانه دوور له

ها داگیر کردنی  ر وه هه کانیان، ی کوژراو و برینداره وه ستی کۆ کردنه به  مه کانی رژیم به ۆ هزهم ئه 
ریڤانی توشی پاراز و ب. ست پکرد  ده هو گانه  پاده ویان لهبر کی بههرش ۆڵ،ڕ کانی گردیگه په ته

   به  دووبارهش کوژراو و برینداری زۆریان مجاره ئه.  تشکان و دووباره  بوون، ه کانی کۆمه رگه پشمه
 و  ی سنه اده نوانی ج شی جگیر له رته کاروانی ئه .گان  نو پاده وه انهڕ  گه وه هیڕر شۆ  سه جھشت و به

 ئاستی ئاگری  موو جارک له هه .یزاوا کی فه هڕ ر گه  سه کی قورس هرشیان کرده  چه به ، ره دیوانده
و  وبۆ و ئه کانی شه رزاییه ر به  سه  هلیکوپتر له ویست به یانه  ده وه ڕای ئه ره سه .دا تشکان رگه پشمه

 .یان کرد کشه کانیان پاشه و مۆگه هر کا و بهشیان تش م پیالنه ئه زنن،  هز دابه ره ڤه ده
 کی سووک،  چه ه ب ه فیدایی و کۆمه کانی دیموکرات، رگه ند جار پشمه ندا چهی گو١٦ رۆژی  له 

ند  هۆی کوژرانی چه  بوو به که .ران فسه ی ئه کانی یانه ر هزه  سه مم هرشیان کرده٥٧نگی ئارپیجی و تفه
 .واو ته ''. و شونه لهنی رژیم کرێ گیراوا  به س له که
  .تبی ماندویش نه !مت خۆش ده :سیروان 
المی کۆماری ئیس  بازار،  دته ی تازهکک  چه شنه ر چه هه . که ره بوونی گه  ماندو نه وایه :یس میروهکا 

ی  وه کردنهکاری تاقی وان  ئه . وه کاته ی کوردا تاقی دهل ر گه  سه کێ و بهی فت ده  دوالری نه ئران به
ی  وه کان بۆ تاقی کردنه ئاوایه رۆژ ویست ناکات که ئیتر پ. وه ک فرۆشیان ئاسان کردوته تانی چهو

  .دان کوشت ن به شدار بن و مرۆڤی خۆیان بده نگدا به پانی جه هڕ گۆ  خۆیان له،کانیان که یی چه کارامه
جا  .دا ت دراڤیشان پده نانه ته .کات  ده هو کار  ئه گای ئمه های خون و ورانی کۆمه  به رژیم به 

  !؟تو که هست د  کام بازاردا ده  لهری وا مشته
انی فرکات و گی  ورانی ده وانه پجه به .کان یه وه ته  نه مه رهه  به ت به ی و هو دان کردنه  ئاوهیج  به
   .کات دهدارانی جیھانی پ پ رمایه سه

   به کرد که زی ده و حه ند ئه ر چه هه. ڕی په  تده له  په بۆ سیروان به.  وه ربووهۆ خواڕ و پاشنیوه هر ت بهکا  
 .تبرگز تر نا  بینینی هه چۆن له.  وه وته که و میترای ل دوور نهتاکو .  بدایه وتی خۆی درژه همنی ره

  . ییهئاوا کاتی ما  که وه ن ئاگادار کردهکتریا  یه  ئاماژه ک ئارزدا به  ته له
  ئاشنا بوونتان و زۆریش له ! موانداریتان زۆر سپاس له :توخانمی  یس و تریفه میروه کا سیراون به 
  ماه بنهم  ندامکی ئه  ئه  خۆم به که یه من ماوه ئه . خزمتاندا بووم زۆرخۆشحام  له  که یه م ماوه  ئهها روه هه
داواتان   بۆیه . وتر بووه ندیمان پته یوه تی و په م نزیکایه که ت دهس  هه وه ۆوهم  ئه م له به .مزان  ده رزه به

  .تاندام  خزمه گیان له بهدو وسا به ئه.  وه نه س من ئاگادار بکه به بوو، ان ههتکر کات کار م هه که لده
  اتن بۆ ئره ه تۆیش له . کتان نییه تم تۆ و میترا ئیتر بۆ من جیاوایهو  روا که هه !ک ب شه :یس میرهکا 

  . که رم مه شه
   له پاوه  داسه ڕه م شه ئهر  گه . ی خۆته قینه  مای راسته گره کات ئیتر ئه یس راست ده میروه :خانم تریفه 

  . وه ینه که کال ده شی تۆ و میترایش یه کاری ژیانی هاوبه؟  وه کۆمان بته
 دایک   رۆژی له دووباره! میترا گیان :تو پکانی میترای کرد و فنه د وهیری چا سه !سپاس :سیروان 

 ئاشتی و ئازادیدا   لهکی پ وایه ش و هه  که له  م رۆژه موو ساک ئه هیوام هه به .بوونت ل پیرۆز بت
  .ب بچین  ده تیتان ئمه  یارمه ئستا به .ژن بگرین جه

 و تب واو ده  ته ریکه  رۆژ خه تازه .نخو  ده وه  دانیشن شویش پکه ی چیتانه له  په باشه :یس میروهکا 
 ناسین و ئاشنایت  ها منیش له روه هه .ب تیدانتان هه ر نیازی یارمه ن گه ک ناگه  هیچ جگایه  به ئوه
 .رز ربه یشتان سه  کرد، و ئمهۆ میتراتان خۆشحاڵم  ئه کهم  که زۆر سپاسیشتان ده .رم وه خته ک بهل گه
  .ها ماریانۆ کرد روه  دایک و بابی میترا و هه وایان لهستاند و ما ور ههئارز و چنو ان،سیرو 
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  به .یانی کردڕ میترا سپاسی هاتنی هاو وه  رگهم ده به .تاندا دم گه   له روازه ر ده من تا به :میترا 
  ۆ الت چۆن بوو؟م ری گیانا ئه ئه : گوێ سیرواندا چرپاندی هبسپای  ئه

 دون  ۆ لهم ئه .ک باشتر بوول سوم کردو بوو گه ری حه  سه  له ی که وه  بوو له باش فره:  سیروان
  کۆڵ  له وه  خۆشیه ویشمان به ئهر  گه ئه . و دوژمن یه ڕه م شه ر رگامان ئه نیا کۆسپی سه ته !ترین وه خته به

 .بین خت ده ردووکمان خۆشبه ئیتر هه ، وه ببته
  !تو خۆشتمده ! خۆت بت ئاگات له !م که ت ده تاسه :تیورت و گ ئامز گ یترا سیروانی لهم 
ند دم نای  رچه هه !الی تۆ خۆش .بینین کتر ده  یه م زووانه به! ویستم ستم خۆشه ره تپه منیش ده :سیروان 
 !م جت بھ به
   زۆر له،ک چنووردا  ته له ، وه ڕته  بگه  ئواره رانی باوکی چنوور دابوو که  کا کامه نی به  به ئارز که 

من  ئه :تیوپاسیانی کرد و گم سیروان س به .وێ یاندا بچ بۆ ئه  گه له   کرد کهخۆلکیان سیروان
 رز و  وه ن منه  الیه له . بم جارهم  ناتوانم ئه وه  داخه  به وه ر ئه  به له . یه ندک کاری مای خۆمانم هه هه
  ! ئارز،تبینم یانی ده  خۆش به الی ئوه .ران مه کا کا ماه  بنه نه وم بگهس
  کرد که ستی ده هه .ی دی  باشی هاته کرد به ێ دهڕ  چاوه و  ئه ی که وه ئه  خۆشحاڵ بوو، وه سیروان له 
واو   ته ب من به ده تویگ  ده وه  بیر و ئارووکانییه نو له . و سپاردوه  ئه وان ژیانی داهاتوی میترایان به ئه
 ککار .م ختی بکه خۆشبه سووتم، وینیدا ده  نوگی ئاگری ئه  له  دوو ساه ی که و کچه  میترا ئه،امان
  . وه م یان سارد بته  که،مان وینه م ئه  گ و تینی ئه م که که نه

   که وه ڕای ئه ره سه . ما وه یشته نگ گه  چۆن و که یزانی که  ناخی بیر و رامانی خۆیدا ون ببوو نه  وا له
کا و  ه ون و رامان راچه  خه ی دایکی لهنگ  ده به . باسه  بزان چه  بچ بۆ بنکه  رگاوهر  سه داینا بوو له

  ت؟و چیت گ گیان  دایه ببووره :تیووی کرد و  س وه نییه  پکه به.  وه  ببووهر هوه
   ؟تب  خۆی نه  ئاگای له کات که مرۆڤ ده  وینداری وا له  ئه رێ رۆه ئه :تیو  وه هن خه رده  زه  دایکی به

  . وه  ماه  بیته وه ب ئه  روونیشتوی به دا م پلکانه ر ئه  سه  له ی نیو کاتژمرکه ماوه 
  بوو؟  من ئاگام نه تم کهو تۆ چیت پگ باشه  چی؟ت  ده ڕی دایه لم گه :سیروان 
  ت وا بوو؟وگ یانت ده موو چاکه و هه انت؟ ئهزور پرسیارم کرد خۆش بوو مای خه :دایکی 

ندامکی  ک ئه  منیان وه وه زهڕ زۆر به .کرد ده موانیڕ  من چاوه ی بوون که وه باشتر له : سیروان
  کوو زاوا و هاوژیانی داهاتوی میترا منیان به وه . دوڤان بوونا پکم ته  له .رگرت یان وه که ماه بنه

  .رگرت  وه وه رزه
  .یان که  نو ژرخانه  چوونه وه کهسیروان و دایکی پ 
  ۆ شری یان ریوی؟م کوڕم ئه :تیودا  ی ده که  قلیانه  پس مژی له پسا که :باوکی 
ر   سه له .تو یان ده که نیشکه ختی که خۆشبه! یشتون وان ماباتکی روون و تگه ئه !شر :سیروان 
ر من ناسیاوی و زانینی   سه  له بۆیه . کردوبوویجۆری باشیان ی رابووردوی من په وه تی و کرده سایه که

یان  که  خواست و ویستی کچه وانیش رز له  و ئهتو موو گرنگتر میترا منی خۆشده  هه له .بوو باشیان هه
  .گرن ده
یان  تی کچکه سایه  رز و که که . نست نی ره مار وشک یان دراڤ په  دهی ماه بنهک بیک  وهوان  ئه  دیاره 
  .ی خۆیان نده رخ ویستی گه  به ن به که ئه
 .ن رز بووم کی وا خاوه یه ماه  توشی بنه زانم که ر ده وه خته  به من خۆم به 
  . گوێ نگی میترا هاته ده.  وه می دایهکاتک و .و الی خۆی راکشا هر بهفۆن سیروانی  له ی ته زره 
ی  وه له :سیروان وتی باوکم؟ سو که  و هه ته ت وه هتایب به ۆت پ چۆن بوو؟م ئه !و سیروانس :میترا 

 الی  له . باوککی دسۆزه . هویشتو بابت مرۆڤکی رووناکبیری تگه .کرد زۆر باشتر بوو م دهڕ چاوه
زانم  ر ده وه خته  به کورتی من خۆم به به .تب فر ده  شتی ل وه وانه  پجه  به.تز ناب ره س وه دانیشتن که
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 . ی تدا نییه ها دایکیشت قسه ر وه هه . هویشتو رز و تگه کی وا به تییه سایه ی داهاتوم که زوره  خه که
  . ر و دوڤانه تیده  و یارمهویشتو ویش دایککی تگه ئه
سپاس بۆ  .تی تۆ خۆشیان هات سایه  و که وه  کرده دایک و باوکم زۆر له !کانت سپاس بۆ تبینییه :میترا 

ب سیروان زۆر  ت دهویگ ده .ها بوو به وردی سرنجی دا و زۆری پ پ ۆ بهباب .ت که هن جوا دیاریه
 :تیوها گ روه هه . ی دارشتوه که به وردی قا  رک و پک و به ۆن فرهچ .تر تراشی ب یکه زای په شاره

  ؟ یشتوه  گه وه چۆن بیری به
 ئاگای  دا که  پیشان ده وه ئه.  تی میترایه ی تایبه گو نگدا کهی ما  رۆژی شانزه  له وشه نه  یان هنانی وه

دری  قه!  دوهیدا کر سکی باشت په  کهتمپویشی  وه ئه . یه ی هه که  میتولۆژی و مژووی نیشتمانه باشی له
  .وتر کی پته رمکی زۆرتر و هیوایه  هۆی دگه م بوو به ماه ندی بنه زامه  و ره و وتانه ئه . بزانه

 گ  وینم به  ئاگری ئه وه مه که  تۆ بیر ده  له نده ر چه هه .وین بوو بۆ من  ئه  لهکی رووناک و پۆ رۆژم ئه 
 نو  تم له که ونه.  وه مه  نو مشکمدا دوورت بکه م و ناتوانم له که ت ده تر تاسه فره .تب  تینتر ده و به

 . واسیوهم رمدا هه  سه دیواری ژوور  و له ،خشین ناوه ند و نه کی ره یه چوارچوه
کانم  ماره ی ده وزه. دنم  چاوانم هه کاتک که . یه  گشتی هه ی تۆم به ستانه و هه منیش ئه :سیروان 
ندیلی فرمیسکی  هق .ستم نگی هه می مهۆگ ی دم،  نو ئاونه له.  وه مه که نم دهروو ئابۆمی ده .گرم ده
ی کانیاوی  بزه تیشکی رۆخسارت، گوستانی لوانت، ادویت،چاوانی ماژی ج .م که  دهی ساردم ناسه هه

 بیرت  رگز له  هه که .زاری ژیانی من  شوه یه مه ئه . ه ژین و گیانم شک له ک به وه  که .بینم تدا ده ژینت،
 نچیری  وین، ئسته  ئه رز له  په منی دووره .تیشکی رووناکی ژین ،فنویستی د ی خۆشه ئه .م ناکه
  .نیونی د م ره خه .ری دوڤانی اوکهم و تۆ رتۆ
 ناخمدا  توانم له س ده م من به به .ربی  ده  وشه ستی خۆت به هتوانی ه  تۆ ده  که ند خۆشه چه :میترا 

ون و   موانی خه سترکاندا بمه ی ئه وه ک ره  ته زوو رازۆ تاکوو من له . خۆت ب ئاگات له . وه بیخومه
  .ی که نیایی نه  ته ست به هبا ه .ئارووت

 و م ده نگت بۆ لده زه  مادا بم، ر له یانی گه سۆزی به .م که و خۆش گیانه و و خه شه !سپاس :سیروان 
 .مۆش  دهنگی خۆشت نگی ده ئاهه  ی دووریت به ردی تاسه گه
وین و ژینی  ی ئه وور رووگه چن نت که ی راگه که ماه  بنه  چۆن به زانی که یده نه  ماڵ چنووردا، ئارز له 
  ک بوو که یه ران ماوه کاکامه .تانم که یدای کچه  و هاوار بکات  شت و شه وه کالی بکاته چۆن یه . وه ئه
وان  ویستی ئه ه ناورۆکی خۆش خاس له .وێ کتریان خۆش ده وان یه  ئه  کردو بوو که وه ستی به هه

  .کردو بوو باسی نه  وه یه که م الی مرده به ئاگادار بوو،
 چ   بیرت نه له . ج بھن  شار به م رۆژانه  له  که یه  هه وه ی ئه شیمانه :تو ئارزی  ران به کاکامه 
باتی  پانی خه هڕ گۆ م له که وای کوژرانی کچه هه بیستنی   بهمن ئه. رێ  ده ڵ خۆتاندا ببه  گه  چنوور له ره وه

  لهو  ،ی دوژمن ندیخانه  به  تاکوو له .متره می که ک خهل گه و  رزییه ربه جگای سه ،زگاریدا ئازادی و ره
  .تدا بمر نجه شکه ژر ئه

ری  بژاردنی ربازی رامیاری و هاوسه  هه  له  و بۆ خۆی ئازاده نییه مه  ساڵ ته ژده  چنوور هه ئسته 
 چنوور  م که خۆشحا  وه  لهمن ئه .وێ کترتان خۆش ده زانم تۆ و چنووریش یه ده .داداهاتوی خۆی

ووریش ی و چن خاسه  کوره وه  دیدی منه تۆ له .ین که ی پده  متمانه  ئمه که ، بژاردووه مرۆڤکی باشی هه
تان تاکوو  که ویستیه ها خۆشه روه  هه.خوازین وتنتان بۆ ده رکه یوای سهه . ک و دسۆزه مه  ئه کی بهکچ
  .ر ب سه

  .کوو سۆمای چاوانم بپارزم  چنوور وه  که وه مه که دنیاتان ده !رزم سپاس به : ئارز
   لهیش م کۆسپه ئه . دیار بوو وه شتی پیهوندی سر زامه نی چنوور، ئارامی رهی زریای چاوا ی بزهلپۆ  شه
 . و ناساندییدا جخست که ماه  نو بنه ویستی له کوو خۆشه  وهیئیتر ئارز .وینی الچوو ر رگای ئه سه
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نگیندا  هاری ره ر سرۆشتی به  سه شی به ویش چارشوی ره شه . وه و کرده  ئامزی بۆ هاتنی شه ئواره 
گای ڵ ربوارانی ر  گه ، له وریشه و   جریوه کان به ستره  ئه،ودا  شهنگی  رهی دز  ئاسمانی سورمه له .دا
ک رۆژئاوایان پیشان   ته وور و باشوور لهڵ و تاک رگای باک  کۆمه به .کرد  راز و نیازیان دهویندا، ئه
  .شنیا ده  وه ماه وتی شه م ره  ده فرانی کوستانیش به  به تاوان و کلیله ر شه ی فنکی سه شنه .دا ده
 . وه برده ی دهوز نه وه ماندویی و برینداری  بهنگدا  زه وه شی شه  باوه  تاریک له شاری نوه 
 کرد  وه ستی به زوو هه .  کوتای سپی پچراوه پی به  بای چه دیی  کهسیروان  . وه ڕایه  گهت که ی شهئارام 
   بات چی به وه ئه! ئارام:  پرسیاری ل کرد وه  بن گویه سپایی له  ئه به . ۆ بریندار بووهم  ئارام ئه که
  ؟ ا هاتوهرد سه

ی ٧٥شاشی کالیبر  هم ر ردی ده بهی   پرشه ختک به  نه هیچ نییه:  وه می دایه و  پچه  ئارامیش به
 .ستیان رمانیان کرد و به نی برینپج خرا دهڤا  و هه ک روکاوهخت نه. س  به  بریندار بووهکان ترههلیکوپ

   ئابرا؟ باشه .خون ت نه فه  با خه که وان باسی مه الی ئه . وه کزنته ندک ده هه ، ئشی وای نییه
ژمن  دو ۆ بیستم کهم راستی ئارام ئه. ت خۆت ب رت له ئاگای زۆرت جارکی دیکه ! باشه : سیروان

 .نرتا  سه ته دووجار هرشی هناوه
  وه  بانهب به  وێ بووم،  من له  که  کاتژمره١٤  تا١٣ی  و ماوه  درژایی ئه ۆ بهم ئه!  راسته :ئارام 

موو   هه وه  خۆشییه به .رمان  سه ته ناوهوی هبر  هرشی بهس جار . ومان کردوهردۆکانمانی ب ره نگه سه
  و کاته تا ئه .گان  نو پاده وه ته تونه کی کوژراو و بریندار هه جھشتنی کۆمه  به  و به جارک تشکاوه

 رووناکی  له . وه نهر کانیان به ی کوژراو و بریندارهالک یان توانی بوو که  وێ بووم هشتا نه  من له که
   که وه  تاریکی شه نھا هیوایان به ته .یان بۆ ناکرێ و کاره  ئه رگه کی پشمه ی چه ر دید و سره ه ب رۆژدا له

 .ن  بکه و کاره  ئهل، کدارانی گه  دیدی چه  و دوور له وه  دزه به
کانی خاو  ماره ی ده و شیرازه وی چاوانی سیروانی قورس کردو بوو، پ،و و و گرانی خه قورسایی شه 

وی و   موانی خه  بهتو ب  میترا شه  که و هیوایه به .ی که  نو جو بانه سیروان خۆی خزانده . وه هبووکرد
وی میترا ئارو . وه بووه ده بیری بۆ کۆ نه .بزار بوونی ا چاو و له خه . وه  بکاتهرم و پ نیایی گه ئامزی ته
   لهوای پ  هه ندک له وش تاکوو هه حهستا چوو بۆ نو  هه .هشت ده ج نه یکیش مشکی به بۆ چرکه

کانی ئاسمانی  ستره یری ئه ندک سه  و هه وه ند قومکی ئاوی خوارده چه .تمژ بارووتی نو شار هه
  .ند خاف وه کانه  گوه خۆی به .کرد

بۆ  .گرت دهشار ی تۆپبارانی نو   و لووشه  هاژه  لهیگو .ژمارد کانی ده  تۆپه هللی گو وه قینه نگی ته ده 
  .بوو  نهم هیچ قازانجکی به .تڕ  بپهر  سه وی میترای لهون و ئارو  خه   کهوه ئه
ی برژانگی تشکا ب  وه ک ئه وه . پی خونی لھاتو بووک سوور وه  چاوانی، ه تشکا بوو و که خه 
کی دا  فه  نو پخه  له باشتره . خونی قازانجی نییه و نه یشت شه  گه  وه تا به .دا خورا و ئازاری ده ده

 . وی چ باشتر خه ر میترایش بته گه .کو رازێ راکش به
  
  
  

 ١٨شی  به                                  
ی سرو   ریشه سروش له ، رئوشه ی کوردی رۆژی سه٢٦٨٠نی ی گو١٧ی )ۆژڕ تیشتریه( مه چوارشه

        . زایینی١٩٨٠ی مای ٧  . هری  ئاگادار و دادوه میشه دی هه ئیزه) بیستن(
 ----------------------------------------------------------------------------       
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ردومان ۆمین رۆژی ب هه ژده  بۆ هه وه دی خۆی کرده ئامزی نابه وتو، برینداری کۆست که ،ی ماندو سنه  
  ئاسۆیش به .ت دانا بوو ر ئاسۆی رۆژهه  سه ی له وه انهکارد ووت و خون،ربۆنی با .و ماورانی

کانی لھاتو  رگ باوه  جه  دی برینداری دایکهو ، بوورکانناوی  ههک زووخاوی وه ، وه نگی خونینه ره
  .کرد دهمی   خهگزنگبارانی ئاسۆی پ ین،تاوی ز تنی تیشکی هه  هه هدی و ئارام به .بوو

 گوخاری نگی سووری  ره.شاریش تیشک باران بوو .اڕ گه وانی هه رخه ردو ئه  زه،نگی ئاسمان ره 
 . وه ییدا توایه  ناخی ئاسمانی فیروزه ووزا و لهپ ئاسۆیش هدی هدی هه

نگی  ههئا .لوشن ی ساردی با ده ناسه  ژانی قامچی هه  به که ، یه کی توڕه ی زریایهلپۆ ت شه فه خه 
رد و   هه دا به خۆی ده .یی خۆی دامرکن  توڕه  که وه ئهبۆ  .ن ژه  دهشتومباری سر ری خه سه رمه چه
ڵ   گه  له.ردنن دڵ و وکی ده رگ، جه  زیندویی، ی مژوو و دابونریتمان به رۆه ران، داگیرکه .ردا به
داری  رده ووی ده مژ ان بهم   دزراونه ندامانه  ئهو ئه .ن که ن دهتا شی ک هاتوی له  که ندامی به موو ئه هه

 . وه  ئمهکانی  دیلکراوه روونی رۆه  ده نه خه ن دهخۆشی و ئازاری خۆیا نه .ن که ندی ده یوه  په وه خۆیانه
پ  قه. ست سپی شت و مه ی ئه  ونه به .رخۆش بن  تاکوو پ سه وه خونه  جام ده شمان جام به که خونه

  .ن که گامان ش ده  کۆمه قه  و له  جووته به .چوزنن ده  و ههگرن ده
 . دنی رخ زاران فرسه هه.  خون  له چاوانی سووری پ بهب مشک  . چکنریش پان و! ریش پان 
زاران  ژاندنی خونی هه ر بهتا  . مل شت له هه ی به روازه نگاوی ده کلیلی ژه. یین  په  لهری پ سه  کاسه به

 .مدا ی بیسته ده  سه وان له  لۆژیکی ئه یه وه ئه .کنبشتی پ  هه پاسپۆرتی به. مرۆڤی بتاوان
 ی دۆپه .سووتن شی ده رم له یاوی شهو  ،ران ی داگیرکه وه  کرده کات له هرم د نساران شهفری ال به 
و  هر  به وه ورازه  هه له .گیاگوڵ و  بن  چۆرته خۆرخۆر ده. تب  دهی کانیاوی فرمسک  تکه،یق  ئاره رده مه
رد   به تاشه .یر ر ردی سه به  زنار و تاشهر  سه ن به که  ده زه به  قه ، ووه  تاڤگه نو ناخی ڕژنه ده. ونشی
ی نامۆیی  تاراوه هی و  جده  بهینیشتمان ، وه مه  گریان و خه ر بهوانی رۆبا ڵ کاره  گه له .سوێ ده
  .تب ده
 ،گژ و وڕ کاس و بگۆڕ .ت نابیس نگی تاڤگه و و دهتا ی ئاوی شه وزه .ت نا بیندایکیئیدی چیاکانی  
 . وه وسته چه تا دواین دۆپی ده ن، رده  گه نجیر له  مل زه کۆت له .تب رمیان ده کانی گه شته مۆی ده سته ده

  به .تک ه چه ون و ئاروو راده  خه له . وه داته وی خۆی دهو ژیانی رابورد ێ لهڕو راماو ئاوروباری داماو 
 .تدڕ ده رۆکی خۆی هه به. تپک ده  هه نجه په و،وزی رابورد  ئاوه یمان لهش په. دا  دهدار چۆکی خۆی سه
  . وه وراز ناچته و هه هر و ئاویش به،  وه ڕته و دوا ناگه هر کات به ،چی که
ئای بۆ  .تدرکن  دهک  گۆرانییه می دی به باری خه .تی روونییه کانی ده زوانی ماسیهاز و هاوڕنیا هاو ته 

ئاخ و داخ  .ی گوڵ و گیای کۆسارانم ئاخ بۆ بۆن و برامه .هارانم ی شیبای به بۆ سروه تاوی زیوینم، شه
  ...ی ب سوود و قازانج بووم بۆ نیشتمانی داگیرکراوم وه بۆ ئه

رگای  دون بای،ڕای ژانی برینی  ره رپی خوارد و سه کی سه یاندا ناشتایه ربه ی به  کازیوه ئارام له 
 سادا   پیاوی به کوو ددانی پیره وه کان، له ۆپی دارتهوکزنگی گ .پش ۆی گرتهڕ کانی گردیگه پارزه

  ما بوو له  نه  مرواریه و ملوانکه ئیتر ئه .تن ودا پبکه  شه ی مانگه ر تریفه  به  له  که.چووی لھاتو بوو
ردومانی شار شکا ۆژاندنی ب می ههوژ ی تهلپۆ ر شه  به کان له گوۆپه . وه ردی شاردا بدرۆشته نی زه رده گه

  .کانیان پچرا بوون له بوون یان ته
نگی تارمایی  زه وه شی شه بای ره.  وه کرده کانی رووناک ده نه کۆ  که،کان له ی ژر دارته زنگه کو ئه 

ا تیشکی نھ ته. ما بوون نیش نهمای  ره نجه ک جاران رووناکی په وه .ردا راکشا بوو  سه وی به شه
 .دا  چاویشیان ئازار دهوروون و گو  ده  له  جگه،کان و تۆپبارانی شار بوون شاشه ی ره هللرووناکی گو
رووناک  یان ره ڤه و ده اسۆی ئهرد ئ وش و زه نه  تیشکی به  ئاسا به  برووسکه وه هنقی ته  ده کاتک که

 . وه کرده ده
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سووری ردو   زه هللگو .پرووزان ده  هه  دووباره ناخی ئاسماندا کان له ساره هه تاو، ھاتنی هه  هه به 
 ئاسمانیان ییانداری  مه کی گران بوو که ی چه  و لووشه نیا هاژه س ته به .ڕی په نگیان کانیش ره شاشه ره
  .کرد ده
وتی ئاسای  شت رهوسر .ئاژووت هت د و رۆژهه هر وانی خۆیان به ن کارهکا وره  هه ه واڵ په واڵ گه گه 

  .ست پکرد  ژیانی نائاسایی رۆژکی دی ده،پوا و شاریش خۆی ده
 .کی تر یڤانییهربۆ ب .بۆ گانی شین و گریان .ویستان بۆ دابین کردنی بژیوی ژیان، بۆ ناشتنی خۆشه 
کجۆری   شوازی یه و له ئه . یه تی هه  یارمه ویستی به کوێ پ   که وه  نیازی ئه به . سیروان چوو بۆ بنکه 

ش  ئمه .کات ڕ دیاری ده  دوژمن کات و شونی شه  بزار ببوو که وه له .ز و ماندو ببوو ره ژیان وه
دان  دوژمن سه .ین یڤانی بکهرش ب  و ئمهتش دنرو ه کوێ ئه  نگ و له ێ بین تاکوو بزانین کهڕ چاوه
  موو کاتک به هه .واو ناب ن ته سا  به که.   جماوه  شای بۆ بهینی کات مه قه ک و ته ی چه مبار و زاخه ئه
 و بژیوی  سه ره موو که ڵ هه  گه له .نی بۆ دێ  و نوژه کی تازه  و هلیکوپتری شنۆک هز و چه ۆکهف

 .داژیان
 .کردنوی لڕک و سۆ نو ک سیروان چووه .وونکی ناسیاوی لب  کۆمه میشه ک هه  وه  نو بنکه له 
 و  نۆچه  رکه هه . شونی خۆیان رونیشتن ستان و خۆش دۆشیان لکرد، و له ری هه  به موویان له هه
  . وه ایهیگ واکی پ بوو ده هه

رگ  شکی جهکی قورس ه  چه به و،ووی رابورد شه :تیو بوو گ ه ی کۆمه رگه  خۆی پشمه  بارزان که
  لهقز  ی سه ر جاده  سه  له ی که وانه  ئه واته .یزاوا و دیوی فه  ئه هکانی رژیم ل زهیر ر  سه بمان کرده

  .دا جگیر بوون که هر مپه یزاوا و له ی فه  کهنوانی
ند   چه به .مان کرد ی دوژمن دزه ند میتری مۆگه س تا چه نجا که  په ل نزیک به ودا دوو په  تاریکی شه له 

کی سووک  چه  وسا به ئه .کان کرد ۆشهپ ماشین و زر  لهمان قه ئارپیجی و بازووکا هاوکات ته
و  هر موویان به  هه ریان لشوا که وا سه .کانیان ی هزه وه سانه ر شونی حه  سه ژمان کردهست ده

د   دووسه  که وه اگادار کراینه ئ وه ن خۆمانه  الیه ھاوژ لهک هاوشتنی تیش به .ھاتن  هه ندی مۆگاکه ناوه
ک  رس وهکی قو  چه یان بهڕهاو . خرایی کرد مان به و کاره  ئه که . وه وینه  دوژمن دوور بکه ک لهترم
  .ستی کوتا  خه یان به ندی مۆگاکه  ناوه٥٧ن و تفنگی شاش و هاوه ره
 چۆن  مان بینی که  باشی ده دا زاڵ بووین، به ر مۆگاکه  سه رز بوو و به مان به که  شونه  که ئمه 
زه .سووتان کان ده کان و ماشینه ته وهخی  هه .وتن که کدا ده ریه  سه کانیش به هژماری زیانی گیانی و ما

مانتوانی   ده هزمان بوایهر  گه.  وه بته ند رۆژکیتر خۆیان بۆ کۆ نه  تاکوو چه یه وانه له ،  زۆرهدوژمن وا
 ژر  ب زیان له  به وه  خۆشیه  به ئمه .ین  بکهکیان  و چهی دوژمن تبشکنین کداره  چه٦٠٠ تا ٥٠٠و  ئه

 . وه ڕاینه  و ئاگر بارانی چوار هلیکوپتردا گه وه گانه  پاده ژیم لهرتۆپبارانی 
ی  وه ره ده  له ،یی رگه یڤانی بۆ پشمهرڕی ب  بۆ گۆڕینی تاکتیکی شه شهکی با یه  ئیماژه مه ئه :سیروان
کی  کان و خه موو هزه هه  شوان لهکی ه ند په چه. ین مان رکبخهب خۆ ده .مارۆی شاردا ی گه بازنه

   به یه وانه له.  وه هم ببت و تۆپبارانی نو شار کهوتاک .ی شار وه ره  ده ینه ڕ بخه پانی شه گۆره. ین بکهشار چ
 نو  م له به. یچ بپک یان ه رگه  پشمهک ری شاردا یه ڤه کانی ده شت و کوه  ده  تۆپ له هللد گو سه

  که .ند ماکیش بروخ س تدا بچ و چه یانکه ک یان ده یه ماه  بنه یه وانه  تۆپک له هللر گو  هه شاردا به
  .تو  هیچ زیانکی لناکه وه  دووره چی دوژمن له

  ب له ده .  نییهکمان یه هیچ ئیماژه .  و ساوایه زۆر کۆرپه . یڤانیهرس ب  ئستا به کداری ئمه ی چهڕ شه 
 بیرتان  ر له گه .  بیرو رای منه مه ئه .رگرین ک وه کانی جیھان که کداریه  چه وه ی بزووتنه جروبه ئیماژ و ته

 . وه مه که  دووپات ده مه  ئه وه ڕه می شه که  رۆژانی یه ب له
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ر شتکی وا  بی گهر ی خۆیان دهی ئاماده .هاو بیری سیروان بوون ، که شدارانی کۆڕه موو به هه 
وانن   ئهوچۆنکو . کانه  رامیاریه  الی هزه  له و کاره می ئهم و به .ن که شداری تدا ده وان به  ئهتبکرچ
  .کن  و چه رگه  و پشمه نی رکخراوه  خاوه که
زۆر ، بوو ی هه شت ساه ش و هه دای شهموویان زۆرتر و ژن و دوو من  هه نی له مه  ته ربین که 

  . هنا بوون و هشتا ژنیان نه وون،ت ب یان سه  زۆربه وانیتر که تاکوو ئه .رانی تۆپبارانی شار بوو نیگه
ویش  ئه . پۆه رته کی سه هڕ  گه  خۆشکم کرد له فۆنم له له هت!   بم بۆ بنکه وه پش ئه :تیو گ وه مباریه  خه به 
 ئاژین  ره ڤه م ده ر له  مای هاوکارکم هه نک له  هاوه هلل گو یانیه م به ئه :و وتی وای ناخۆشی پبوو، هه
پریشکی ئاژین بوونی    به.ریکی خواردنی ناشتا بوون یاندا خه که  نو ژووره وان له ئه  کهکات  .تب ده

مال و  ر ئهزا  هه ک به ڕه کی گه خه .کوژرن  ده کان  دوو منداهر هه  که ست ژن و مرده وده هم  ده که نه هاوه
ی  ژر دار و پردو یان له ژاره  هه ماه و بنه ئه . تۆپباران ترسی له مهڵ  گه لههاوکات  ق رشتن، وال و ئاره ئه

  .هنار یاندا ده که  روخاوه ماه
یانم ناسی  من ده ئه .کرن  خوپانی خون ده وه  نانی زاریانه ه پارو  به شانه  گه چاو و مناه  ئه وه داخه به 

  ستی نیگریسی مرۆڤ کوژانی کۆماری ئیسالمی له  ده  بهوانب تا به .نگ بوون کی ئارام و بده یه ماه بنه
جاش ب یان باش بۆ  ن،  ب یان بالیهشگۆڕر ش گه .ک نوسی خه  چاره یه ه و هئ .وزان خوندا گه

وێ شارک یان  یانه  ده"ت ناپارزمس م کورم ده شه"کوو وان وه ئه . کی نییه یاوازیهخونمژانی تاران ج
تی   مرۆڤایهیڕ هوجا چۆن چا. کا  ئامبوالنس ده  له قه وپتر ته هلیک دوژمن به. ن چۆ بکه ک قه یه وه ته نه
  .کرت ده  ینانه م ریش پان و مش په له
لی   نوانی دگوالن و که  ته هیشتو گه وتون، ێ کهڕ  وه وه دانه مه  هه  له وژمن کهی د  زۆره و هزه ن ئه ده 

 . گرتوه پشی پ رگه پشمه .واتاوا سه
 زاری ری  واتووه وێ گوێ له له .  چوو بۆ بنکه میشه و ههوک وه ی بچ بۆ الی سیروان، وه ئارز پش ئه 

و  ئه . وه ره وزه ی توشنه ره  به  له یه کانی دوژمن هه ی هرشی هزه شیمانهیانوت  ده   که،ک بوو خه
 سیروان  هفۆن ل له  تا تهی خۆیان، ما وه ایهڕ گه . بۆ الی سیروانتچ  نه  که وه هۆی ئه  بوو به رییه واتووه
  .گریاشانی  ره بهتی  وێ بچ بۆ یارمه یه و ده چۆن ئه. تب ێ نهڕ  چاوه بکات که

 . بۆ الی سیروانتۆ ناتوان بم و ئه  ئه یاند که  دایکی راگه س به به .ت پ ب بوو که  ماڵ نه سیروان له 
 ند چه توشی یر ر  سه له .شانیشت بۆ گریاۆدا ر سکی دیکه ند که ڵ چه  گه هل .  بۆ بنکه وه ڕایه وسا گه ئه
 .سپۆراوا بووت  نانه شت و ته رده به کان، کان، ناوموساییه وره ناوگه ک، کانی وه که ڕه ی گه رگه ڵ پشمهوپ
  .دا جگیر بوون ره ڤه و ده  له چوون که  ده رگانه و پشمه تی ئه ه یارمۆموویان ب  هه که
  . هبیری ئارز هناو هاریان وه رزی به وه کانی گریاشان، کاییه ڕه  تهزرا مهفنی باخ و نی د دیمه 

ر ری چۆمی ئاوڕژی شا  دوو به هل . یه وره کی گه یه  ناوچهو یهتی شاردا  باشووری رۆژهه  گریاشان له
   لهشک به . ندکیش دار میوه ی خواردن و هه وزه و سهوک وه. کای ڕه زرای ته  باخ و مه وو له بپ

رژا نو ئاوی   ده، وه هند کیلومیترکی خوارتر  چه ش له که ئاوی چۆمه .کدرا  وێ ده ی شار له وزه سه
  .خ و دواتر رۆباری سیروان قش اتهمی شار و چه

ر   به م له به. ژیا کان گاوری زۆر تدا ده وره مک ناو گه رده سه ، کانیاندا دیاره  ناوه له  ن کهکا که ڕه گه 
 ترسدا ناورن   له، ماون کدا که یه ماه د بنهن  چه  و یان له وه کدا توانه  نو خه کان له مارگیری موسلمانه ده

ی زۆری کریستیانی تدا بوو و  ماه  بنه کانه ڕه و گه ر له هه .ننور بناس شتی یان گه رده و زهوک خۆیان وه
  .کان ر ئازاری موسلمانه  به ته وتونه متر که وان زۆر که ئه .رماون ئستاش هه

ڕی  می شه رده  سه وانیش له ئه .ژیا ی زۆری تدا ده که لهوجو و،وکاندا مووسایی یان ج  ناو مووساییه له 
   مابوون به ش که وانه ئه .و ئیسرایل کۆچیان کرد هر بکیان به .بدا توشی ئازار بوون ره ئیسرائیل و عه

 ئیسالمدا  کان له  و کریستیانهو جو  بوو که وه شی ئه که هوهۆ. دران متر ئازار ده کان که وره ی گه راده
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 و رک کاف ه دوور بوو و وه به ره گای عه  کۆمه  له شتی که رده م زه به . دینی ئاسمانی ناسراونوکو وه
ی  مان وشه بی هه ره ی مسجدی ئیسالم و زمانی عه  وشه  که وه ڕای ئه ره سه .کرا  چاوی لدهجادوکار

کی  گه ن وشه  چه. ریان گرتووه  بۆ کاری ئایینی وه وت که مزگه ، زداگه  مه  واته وستایی کوردی مزگته ئه
  .  داتاشیوهیانل...   سجاده و سجدهوک  وهتر،

 . کراوه چ شین و تازه ژارنه راوایش ههوپ و س رزاکارانی گریاشان بووه  شونی مه،شت رده کی به ڕه گه 
ر  به . ساوخانه ی قه وه  و خواره که راخی چۆمه کانی قه  نو داره رک له نگه  سه ش کرایه ئارز دابه 

سپاس بۆ !  ناوم ژیوارهمن : تیوی بیستو پنج ساڵ بوو گ وه ره سه الوکی  که ، که رزه ته پرسیاری مه
ری  ت و سه پش دون دوژمن هزکی زۆری هناوه . تی ئمه  بۆ یارمه  ئره  هاتونه  ئوه ی که وه ئه
ڕ  وزه  دارستانی توشنه ئوه .ت هرش بن کرد که مان ده وه ی ئه  شیمانه  ئمه بۆیه .ڕ وزه ی توشنه پۆکه ته
ها  ر وه هه . یهدا کی ئوه  برستی چه وێ له  ئه واته . متره د میتر که دووسه   له، زۆر نزیکه .بینن  باشی ده به
  ونه ر بکه  گه٧٥ و ٥٠کی کالیبر   چه  و بهت،بیندر ی ده باش  به  ئره  رادیو ت ڤوه ن له که  بیر مه  له وه ئه

  .تان پکنن پش چاویان ده
مان  رگه  پشمه،دا النه م و دۆڵ و نو جۆگه م چه له .گادار بنب زۆر ئا ده . وه ڕه وزه نهشو ت ها له  وهر هه 

  و به  شه یه وانه له .ون ر که ده  وه وه کانیانه  کونه وان له  ئه ین که که  ده وه ێ ئهڕ نیا چاوه  ته ئمه . زۆره
  وه که نو چۆمه  یان له .ریان گرتو ب نگه  خوارێ و سه  هنا بته که پۆکه ر ته  سه تاریکی هزیان له

وان  و ئه هر  به قه ناب ته . ی لیه رگه  پشمه وه ی پشه رانه نگه و سه ب ئاگادار بین ئه ده . وه  پشه   تبتنهها
 .پارزین وان ده  ئه ئمه .ین بکه

ری  تۆپباران و ئاگ  به بۆیه.  هزه ن بهکا رگه  پارازی پشمه بوو که کردو وه ستی به هزی دوژمن هه 
ڕی و دوژمنیش  په کات تده .  دواوه وه ڕنه  ماندو بکات تا بگهل ویست هزی گه یه کانی ده کوپترههلی
کان  رگه یان بۆ پشمه وه  خواردن و خواردنه ره ڤه و ده کانی ئه که ڕه کی گه خه .تو رکه ده ورا وه یده نه
  .هنا ده
 نجی پاش نیوهکاتژمژایی رۆژ  بهۆ ڕ ری پنا ،تۆپبارانی گریاشاندررشیان هو  وتنه  کهگورج  .هن 

کرد  پیان ده بوون و قه  یان بریندار ده،کوژران ک ده  دوای یه ک له یه .کان رگه ی پشمه داو و بۆسه
کدار بوو و  ر چه هه " ناسی ده نی خۆی نه گ خاوه سه "  بوون که وا شپرزه .دای گریاشان که پیته  به خۆه هب
 کوژراو و یالک  تاکوو توانیان که وه  هانایانه ش هاته ی دیکهدوو هلیکوپتر .هاتن ده ڕ هه وزه  توشنهو هر به

 و ٣کی ژ چهند  ڵ چه  گه  ج هشت له ند برینداریان به دوو کوژراو و چه . وه نه کانیان کۆ بکه برینداره
  . رگه ستی پشمه  ده وتنه  که٥٠شاشی کالیبر ک ره یه
دا  ک تاریکی ئواره  ته یانی لهڕئارز و هاو .یان تشکاندش ههرشم  ب زیان ئه ک به خهی  ره به 
 .کانی خۆیان  بنکه وه ڕانه گه
رگادا   له .وت کهڕ ران وه فسه ی ئه و یانه هر  به وه گانه  پاده نی له مه قه ک و ته  چه  له تانگک پ ئواره 
ی  ، رکخراوه ه کۆمه( انی نو شارک کداره  چه تی هزه کیه کانی یه رگه مهژی پشست ر ئاگری ده  به وته که

و دوا  هر کات به  ناچار ده که وان تانگه ئاگری ئه...). یکار و کان، حیزبی دیموکرات و په  فیدایه چریکه
 . وه ڕته بگه

  وه ڕایه  و رووناکیدا گه  وزهی ب یی تارمایی ئوارهو نو قو  له،ویر و قژی خۆ  سه ئارامی ماندو به 
ژایی پاش نیوه به .ماکی زۆره  ته الن و زریان به ۆ، بای زهڕ  دریکردو بوو  هه وه وژم. ر   سه ت له تایبه
ز و خۆی زریان تۆ . وه هک  چاوانی خه یکرده دا و ده تر خۆڵ و تۆزی سووڕده نی شاردا فرهکا رزایه به
 . وه یسووڕانده کاندا ده ره نگه  نو سه لوول به رده ی گه  شوه دا و به ی گژدهۆڕ م تۆپبارانی گردیگه ده
ر بت و  م ته ز ناکه بام حهر بانداژی   به رم؟ لهۆر و ملم بش  سه ی که تیم بده رمهتوانی یا ئابرا ده :ئارام 

  .ز بکاتدئاو
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   له م شاره ی ئه زاران مای دیکه ههکوو  وانیش وه و مای ئه ئیمشه ! ره رچاوانم وه سه به :سیروان 
  .ش بوون  ببه رووناکی وزه

  که  ئاوه تابوو  یان نه وزه .یان که رماوه  گه ک ئارامدا چوونه  ته گرت و له ی هه که  سیروان چرا فانوسه
  وه هوان هاتن تا ئه . وه و خرا وشکی کرده ر و ملی ئارامی شوشت،  ئاوی سارد سه ر به هه .رم بکات گه

 .دایکیان خوانی شوی راخستو بوو ، که ژرخانه
  کرد؟ ڕی الی خۆتانت نه ی شه ره ۆی بهم راسی باسی ئه :سیروان 

نی  نگی نوژه جه ک و ماشینی تی چه  یارمه کانی دوژمن به ک جاران هزه ر وه ۆ ههم ئه : ئارام
  وه ڕانه گه ده و شکان دهموو جارکیش ت هه. رمان شیان هنا سهند جار ه چه ،یانمی خۆ یبیسته ده سه

   له،ۆم کانی ئه  دیله ک له ی یه وه هی گان  گوره به .٢٨ری  شکه ی له خانهرباز  سه ه وات،گان نوی پاده
گی نرگ  ناوبا پانی مه هڕلیسم کراو و گۆ و تهوک  وه رانه نگه م سه  ئه،کانی رژیمدا کداره  چه نو هزه

کتر   یه کان له کداره چه ، رزانه ته م مه رن بۆ گرتنی ئهن ر گورهان یان گۆردانک ده هه . رکردوه ده
  .بوو گان چۆڵ ده  پاده تن ببایه ر رگای هه گه .ن که یی مردن دهمائاوا

رۆژ  .وژنیان ک کان ده  پاسداره وه  پشته له ، وه سته ده ن به بن یان خۆیان بده ی هه وه یانه  ده  که وانه ئه 
 .کوژرن تندا نه  کاتی هه س له یان که  ده  که نییه

ش دنن و وان ه  ئه  رۆژه ژده  هه وه  ئهبۆ ، رسوڕمانه کاندا زۆر ج سه رگه  نو پشمه له 
  دا نو خۆیان کان ک بکیان له رهپاسدا :ن کتر ده  یه  به مه  گه به . کوشتدا ن به ده کانیان ده کداره چه

  ک له ی یه  وته به .وێ ستکه  دهاناللترین حوری  دهوتاکو شت، هه  به هنچب کامیان زووتر   که ،داناوه
ش ۆڕ ش  دژ بهتو بتوان رگی شھادت نۆش بکات، س مه ر که هر ه  گه نیان داوه الکان به مه "کان  دیله

ک بکوژچ کۆرپهتیان کافر  کوشتنی  ۆن به چ .کی نییه وازییه جیا،وتو ک که  یان پیری پهتی ساوا ب 
 دژ  کهر  سک گه  که ر تاکه  هه کوشتنی به .تب متر ده  داهاتودا که ک له یه رگه پشمه کی کورد، یه کۆرپه

ی کۆماری ئیسالمی  نده وپاگه پ به . وه بته م ده  ئران که  لهی سونیک کورد یه ،تب  یان نهت بوان ئه به
کاندا  نو حورییه له .دا  حوری دهفتا حهرکامیان   هه شت و خودا به هه ه ب چنه  ده هو مرۆکوژان ئران ئه

  . "  تدایهش چاوره اوکاڵ،چ
خ  کی ب بایه یه سه ره و کهوک ژن وه .ن که یریان ده الکان سه  چۆن ئیسالمی مه  که .دا باسی ژنانه  ئره له 

فریو  ی پاسدارک  یهشتدا بۆ هه  به ند له  جوان و ره هر  ژنی ههفتا  حهر هو ه تی کاتی، زه و دانی له
 .خواردوو

ر درۆ   سه  و نانیان له کیان فریو داوه  خه، درژایی مژوو ال به مه . که  ماندو مه وه خۆتی پیه :سیروان 
 تدا  که   پاشی ئستایه ساڵ له١٣٠٠  که و خه شکی زۆر له شتنی بهی ئستا مشکی تگه.  و فریو خواردوه

 فیلم   له ێ که وه ئه .واو نابت کاتژمر و رۆژ ته١٣٠٠   به که و خه ردنی مشکی ئهک شه گۆڕان و گه .ژین ده
ژنی  نگدا، ی جه ره  به کانیان له کداره  چه هزهی  وره بۆ راگردنی   که  و خوندومانه کاندا دیمانه و رۆمانه

) خواهرانی زینب(  ناوی ستا کۆماری ئیسالمی ژنانی بهئ .ن به رانیان ده  بۆ خوشگوزهشفرۆش له
  بۆیان وه که الیه ن مه  الیه  له، کاتژمرند ک یان چه  یه شرعی بۆ  ناوی سیغه نگ و به ی جه ره  به نرته ده

   کهس کدار یان که  چه  ده زۆرتر له  ک خواهر زینب له کاتژمردا یه٢٤ی   ماوه  له واته .کات  ده  سیعه
  . هیو  کۆماری ئیسالمی ئراندا ئه رزی ژن له .کرت  ده  ماره یاری سکسهک
 .  خانه  سیغه  به یان کردوه وره یان مای گه الکان ده کاندا مه  ئایینیه  شاره  له  که موومان بیستومانه خۆ هه 

ند   تا چه وه ک کاتژمره  یه له ،ن بۆ پیاوان که ی ده  سیغه  که یه  هه یان هو ژنان وی ئه  ونه پ له ئالبۆمی
 فسادی "الکان ی خۆدی مه  وته به . وه کانی کاتی شایان گرتوته  جگای سوزمانیخانه وانه ئه .رۆژ
گی خۆیان  سین، ی ئمه که م خه ئه  بۆیه..." وه ت خاون کردوته  و ئایهیال بیسم تیان به یهگای پادشا کۆمه
  خان؟  قه  به کردوه
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  به .قامیر بت ێ کۆماری ئیسالمی ئران سه وه ی کوردستان نایانهل گه . ی روون و ئاشکرایه که مه و 
موو شتک   هه ک له خه .کات ست پده گا ده ۆی کۆمهڕ ری و پاشه وه  ژیانی کوره ژیمهو ر قامگیری ئه سه

 .و پش هم له ساڵ 1300 بۆ  وه ڕنه گه گاش ده ، و کۆمهبن ش ده ب به
 
 
 
 

       ١٩شی به                              
 .رهزکاری په ن شه ره شنۆ، رۆژی ره .وردیی ک٢٦٨٠نیی گو١٨ی)ۆژڕزد هورامه ئه( مه پنجشه   
   ی ز١٩٨٠ی مای٨        . رییه راستی و دادگه  دی ئیزه

_____________________________________________________ 
 تۆزی نو باژری ئاو پرژن  ندک له نک هه  بارانکی ئارام و ته رمه نه یان، ر به ی به پش هاتنی کازیوه  

می خۆی  نگی خه ئاهه .ند ژه نی دهکا نهکانی نو کۆ  ب وزه له ی دارته ژ وه  و گڤه  لووره شیبا به .کرد
  .یلووراند  ده وه  سۆزه  و به وه کرده دووپات ده

 یلی،  کهمی دی پ فرمسکی خه .یاران ژ و نه چاوی د  ئارامی دوور له ران، بهو  هه  لهئاسمانی دڵ پ 
شت وسر. مرکاند واوی داده  نا ته  بهمی تۆزی خه. ر شاری باوان وران  سه به ران، وه ده ۆپ دۆپ ههد
  .انریڤانی خۆیکی شاریش پاراز و ب دا و خه ده پ وتی خروسکی خۆی درژه ره
نی تۆزی ردۆوران توانای ش فرمسکی چاوی هه .کی سیڤل مان و خون رشتنی خهردوۆدوژمنیش ب 

  لهڕاو  قوی   پرشه کانی کرد به  ورانه تۆزی ماه ونم،  دۆپی زراڤی شه به .بوو نی نهی گو هڕ ر په سه
ۆن و پاند و ب ردا داسه  سه ی به نگی دزی بارووت و دووکه ره .تی ناسکی گوی دانا ر روومه سه

 . خنکاند گویشیی برامه
باری  کۆه ، فتانه  سیروان و ئارز پاش کاری هه،دا مه  رۆژی پنج شه  و له رزه م وه موو ساک له هه 

 و  ،وه کۆ کردنه ن سایان به وان چه ئه . چیاکان وشتو داونی سر کرده  و روویان دهست به خۆیان ده
 ناو و ژیانی  تووکک لهڕ هویست پ یان ئه ده .رخان کردوبوو ه گوڵ و گیای کوردستان ت کشان له ونه

یان  که  نیشتمانهرۆژی  و به النسار ،مرگ رد، رد و به بنی ههوان  ئه .گوو گیای کوردستان بنووسن
  .ڕان گه ده
واو   تهتی رفه ڕ ده م ساڵ شه م ئه به .کرد یجۆریان ده  و په وه نه لکۆی،نگ و بۆنییان  شواز و ره له 

  شکی زۆریان له تاکوو ئستا به .یان که  ئاواته ن به گه  نه  کهتچ ش ده وه له .دا یانی پنه و کاره کردنی ئه
 .  چی هشتا زۆری ماوه که . کان تۆمار کردوه  هۆڤه ناوی گوه

 .وت ێ کهڕ وهۆڵ ڕ ری بریڤانی گردیگه نگه  رۆژی سهینم هه ژده بۆ هه یانی زوودا،  ئوشای به ئارام له 
ق و تۆزی  رما و ئاره هگ یانی و ئواران، ی به رما و کزه سه ر، نگه ی نو سه یه م ماوه ماندویی ئه

ر   سه یانتوانی به  نه. و ئاژین بوونی تۆپباران قه ی تهنگ ده کان، پ بوونی ماسولکه ژان و ره. انیۆڕ نیوه
رککی نیشتمانی   ئه  به ، کهی خۆی ر کاری رۆژانه ه س لگر و سوور بوو له وا ش بۆیه .یدا زاڵ بن وره
  .زانی ده
  ناو چوون  له وستان واته . کردن و فر و بوون شه گه ، و ژیان وه بزووتنه .وتی تکۆشان  ره ژیان واته 

 .مان و نه
 . وه کرده  شی دهکانی وره  هه ه ند و په ژه ی ده که وانه  کهی ژ وه یه که  مکوته الج به و ههوک ماڵ وه شه 

  . وه کرده سپی ده فر کوو به شوشت و وه وی ده ی شهتاریکنگی  ره تاویش، ی رووناکی ههڕ هزی فه



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 161

161 

ی  هوتاراند و ب  دهکتر  یه لهی  ورانه  هه ه و په ئهی  نازی خۆ  لهی پ نجه  و له  شنه مایش به شه 
دی به . نکرد دهپدی هنه هم له ی هه  و و دیوی  و ئه هر  بهیان . وه توانه ده یی ئاسماندا  روزه ناخی فی

  .نا ت راویانی ده ههخۆرچیاکانی 
 نو  داییان له وه واری هه ت و هه خوه . بوون  و ئاواره  تاراوه مکه  دهیشکانی شار ره وه له  و په نده باه 

  هۆڤی مرۆڤ، کرد و به یری شاریان ده  سه وه  دووره له .ری شاردا لدابوو ڤه کانی ده رده  به زنار و تاشه
کوو  ڵ وه  و ئاژه نده ی باه  مشکی ئمه ی که ت ئۆخهویانگ ده .نین که ژی رژیم پدهت سپای خون تایبه

 تر تریش ب گه ،تکوژ مھزتر ده کی که ر برسی ب ئاژه  گه کی دڕنده ئاژه . کردوه ی نه شه مرۆڤ گه
ڕ گه دهلبه .ت ی بیره م ئاژه ر و زماندار هه وه رتر بت زۆرتری دهتر چ  ندی و  وه رژه بۆ به .تو
ی  م ئاژه به .تسدا نای  که یی به زه  و به،کات چۆ ده ک قه یه وه ته ک یان نه گایه تی خۆی کۆمه سته ده

وازی لدن و ڵ بت  ڕی هه  شه  و لهتزن  ببه کی دیکه ر ئاژه ڕدا گه  شه  له،ی مرۆڤ  وته  بههۆڤ
 و تگری دهخۆی یار یان دژی بیر و رای  ن بیر و هۆش نه چی مرۆڤی خاوه که .تخش به ژیانی پ ده

  .تدا ی ده  سداره ر زیندو ما له  و دوایش گهتکا ی ده نجه شکه ئه
ک ناخون و ملی   یهم مرۆڤ گوشتی هب ن، که کتر راو ده  یه خون بۆیه ک ده ی هۆڤ گوشتی یه ئاژه 
   ؟  و هۆڤه  راستیدا ک دڕنده له .شکنن کتر ده یه
نگ  پاش دوو زه . کرد  هفۆنی ل له  میترا ته،تو ر که ده  ماڵ وه ی سیروان له وه یانی زوو پش ئه به 

  وه ی کرایهگرێ نو چاوان .  وه دامرکاندهروونی سیروانی  ی ده هئاژاو نگی میترا ده . وه می دایهسیروان و
تاوی شادمانی  واند و هه می ره مومژی خه ور و ته هه .ر لوانی ی سه نه خه رده  و زه  بزه و کردی به

  .ھنا هه
ستی  ده  به وه وه مای ئ  له  که وه ه پر له !م که ویسته خۆشه :تیوکشا و  ی ههووکی ق یه ناسه سیروان هه 
ستم  روونم، و هه ده دم، .م که  دهۆوت کی ئه رپرسیارییه  به ست به هه . لهی روونم زۆر که ده.  وه امهڕ  گهپ

م  بارودۆخی ئستای ژیانمان، له .برژنت رگم ده وینت جه تر ئاگری ئه  جاران فره له. س  و بهتو تۆی ده
یشی چاوان و  که ه دووکه . وه کاته  دهش گهروونم  دهمی  خهاگری با و ئ شه  ره  به بووه دا، یه ژینگه
ستی ژیان و  ربه ک سه وه .ستم ره تپه کوو رووناکی ده  وه، گیاناتو شتم دهخۆ .دات کانم ئازار ده سییه
روون و ئش و  کانی ده موو نائارامیه  هه،داۆ ئامزی ت ر ئستا له کرد هه زم ده حه .زگاری نیشتمان ره

 .  بیر بکردایه وینداریم له ژانی ئه
ئستا  . گرتوهر بژاردنم وه  بووم و مافی هه هور  گه م که که  ده وه ست به  هه وه و رۆژه  لهمنیش ئه :میترا 
اهاتوی ری ژیانی د ی هاوسه وه منیش له .ن که زگیران چاومان لده ک ده ر دوو المان وه ی هه ماه  بنه که

ن دیتن و ژوانی تۆ بۆ وچ . بتبینمب  زۆرتر ده م که که ست ده هه. رم وه خته ک بهل  گه بژاردوه خۆمم هه
  م؟ بکهنازانم چی . تم کردوه زۆر تاسه . و سۆمای چاوانی منی تۆ رووگه . من ژیواری بژیوی ژیانه

فۆنت  له وم ته  رکه وه پش ئه .ۆ دم بۆ التڕ پاش نیوه ڕ کی شه یه ره ۆ بهچم ب ر نه گه ئه : سیروان
  توانم بم به من ده . ۆ ب بۆ ئرهڕ نیوه له هات تۆ سۆزی به ۆ پش نهم  ئه ته رفه و ده ر ئه گه .م که لده
  .دواتا

ئستا  .کان  دیدی هلیکوپتره  و دوور له وه  پارزه  به میشه ک هه وه .ی من بۆ خۆم دم نا تۆ مه :میترا 
 .گرم  ئامزت ده م و له که ماچت ده .الی تۆ خۆش

  .ی زوو زوو میترا ببین ه باشتر،  ئاراوه هاتوه و بورک نه رووداو واکو ت وه کرده  ده وه سیروان بیری له 
  .نگی ئارز بوو  ده  لهی گو وه ی دایهمکاتک سیروان و .نگی لدا  زه رهیان دووبا که فۆنه له  ته

  . تا دم بۆ الت وه مادا بمنه له :ئارز 
 ! باشه: سیروان 
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نھا موزیکی زیندوی  ته اران، و ئاژین بوونی تۆپب ناسه ی قه قه ته ن،ردوماۆری ب نگی ناخۆش و ترسنه ده 
ئیدی  .کرد ژی دهڕارزاند و بزم ته  و مشکی ده وه زرنگایه  گودا ده  له  که. بوون ی شار رۆژه١٩م  ئه
دیلی   که نک،الی ترسی مندا  دوزمه ببوو به ان،ک شاشه ی ره کان و قرمه ی هلیکوپتره روانه نگی په ده

 .کردن  خوندن و کایه ش له ب به ،.کانیان ببوون سوچکی ژرخانه
 . دیبوو کتریان نه  یه هو و رۆژ ی دوو شه ماوه . وه  ماه ی دا و بۆ خۆی هاته روازه نگی ده  زه ئارز له 

  . بوون وه و و رۆژ پکه ی شه یڤانیدا زۆربهرڕی ب ی شه م ماوه ت له تایبه .کتریان کردو بوو بیری یه
کاری من و چنووریش هیچ گیرو گرفتکی تدا  :تیو واپرسی، ب پشودان و هه  به  وه ر ئارز له  
  وان به ئاخاوتنی ئه. ویستی من و خۆی کردو بوو  باسی خۆشه وه هیچنوور الی دایک و باوک . ماوه نه
  ز له  حه که ی کرد، وه ئهور باسی چنو تمو پگ وه و شه ران ئه کاکامه .واو بوو انجی من و چنوور تهزقا
   به وه  منایه  تۆ له ئمه. تو مان ده ختی ئوه ی چنوور خۆشبه ماه  بنهوکو ش وه ئمه. ن که کتر ده یه

  ئاگاتان له . یه ختی ئوه ش خۆشبه ئاواتی ئمه .ین که ت پده تی متمانه  خزمایه  له جگه .ناسین باشی ده
 . خۆش و ناخۆشی ژیانداکیوو بارودۆخم  هه  لهت بترک یه
  .دات نگ ئازارم ده نووسی رۆژانی جه رانی چاره م نیگه به . خۆشحاڵ بووم نده سیروان چهنازانی  
   که وه ره  بکه وانه بیر له . یه رانی هه  و نیگه ژاره ی باری دی په  گوره سک به موو که هه :سیروان 
  .تندوروستی ژیانیاندا ب  بیری بژیو و ته ب له دا ده م دۆزه له که ،نک یه ماه رپرسیاری بنه به
 بزانین چ   با بچین بۆ بنکه سته هه .منین  جنه ی ژیاندا به وسهڵ پ  گه تاکوو له!  بینبینش  گه ب ئمه ده 

 . باسه
کیان  گایه  جوانهدا ساری بنکه  حه له .باس بوونگو واڵ و ده کۆی هه  جگا و مه میشه ک هه  وه بنکه 

 پسا پس جاڕیان  هو کانه نگھاوژه  ده رزه  به له .زیان گرتوبوو بۆ کینی گوشتیک ر خه .ربی بوو سه
 ... یه گا بۆ فرۆش هه جوانهی  ۆ گوشتی تازهم  ئه دا که ده
 .تر روونیشتونک وری یه  ده جیا و له  بهۆلند پ  چه یریان کرد که  و سه وه  ژووره سیروان و ئارز چوونه 
کان کرد و  هۆلمو پ  هه واپرسییان له و و ههمان س ئه .تن بوونافرقای ئاخ  سه نو خۆیاندا موویان له هه
  .سی دانیشتن فت که کی ههۆل الی پ له
  وه نیشتنیان ئههۆی جیا دا .وان  الی سیروان و ئه ستان و هاتنه ک هه  دوای یه ک له ش یه کانی دیکه هۆلپ 

 . بوونۆوت کی ئه نگیری رامیاریه ان الیهی .کرد ت باسیان ده ر شتکی تایبه  سه  له ۆلهر پ  هه ن کهبوو
اری راستو  ئاک له . هیچ هزکی رامیای پاپۆ ناکات  ئاشکرا له  سیروان به یانزانی که موویان ده هه
  .ویست  خۆشیان دهنک موو الیه  هه.تگر  ده  شاشیان رخنه  و لهتکا یان پشتیوانی دهراس

نی  مه مته  پنج مندای که کهجھشت، و چوو بۆ الی کازۆراو  ی به که کی کورت کۆڕه یه ۆ ماوهسیروان ب
ستی   سیروان هه.بوو  داهاتی نه ورۆژه کردبا، ئه  رۆژک کاری نه واته.  هکازۆراو کریکاری بیناکار.  یه هه
  و و رۆژیان به  شه یان پخۆرب نان  به وانه  شه نگه او رهکازۆر ماباتی  ڕه شهی  م ماوه ئه  کرد که وه به
 دای سپایی  ئه  بهرهنا و ندک دراڤی ده ی هه که  گیرفانی پانتۆه واپرسی، له  پاش ههو ئه. تربردوب سه
ر بۆت  گه.  وه ت بوو، بیده رکات پاره هه. کانت  نان و گۆشت بۆ منداه  به  بیده م دراڤه  ئه:تیزۆراو، و کا به
 . که  الی کۆڕه ڕاوه سیروان خرا گه. الی تۆ خۆش. نت ئازاد بت رده کرا گه نه
ین بر . وه کرده و دهی ب وانامه  رۆژدا دووجار هه ه ل ه  کۆمه واڵ زۆر بوو که  هه نده وه دا ئه م رۆژانه له 
  . وه کرده و دهی ب ه ی کۆمه وانامه ک بوو ههری  خه که
  ؟ یه  تازه وانامانه م هه ری کاک ربین ئه ئه :یروان پرسیاری لکرد س

  .  ئره  مه وه هنا وه ه ی کۆمه  بنکه تا لهر ئس  کاک سیروان هه به :ربین 
  ؟ وه نیتهوی خۆت بۆمانی بخنگ  ده توانی به  ده هی باش ده: سیروان 



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 163

163 

ی  زۆربه   .م که  ده و کاره  ئه وه  شانازیه ێ من بهو ر بتانه ر چاوانم کاک سیروان گه  سه به : ربین
کانی رک  هڕ الپه .دا وی پیشان ده ندی ئه زامه ر لوانی ربین ره ی سه بزه . زۆر باشه :تیانودانیشتوان 
  ؟تیتان یارمه به :تیوخست و گ

  ٥٩نی ی مانگی گو١٨ رۆژی ٣٨ی   ژماره ه ی کۆمه وانامه هه ''
  .کان رگه ماری پشمه ر په  به وتوه دا که واتاوه هی س  که کانی رژیم له ی هزه کی تازهوان  کاره،  سنه
  شیان دووباره رته ران و بینای ستادی ئه فسه ی ئه ر یانه  سه کان هرشیان کرده رگه ، پشمه  سنه
  . وه گرته

  نداوی الر له ند و کرکارانی به  کارمهی وه  کۆبوونه ر له ده نیسه رکۆمار به سه !ر هاونیشتمانانی تکوشه 
 . وه و کرایه ب وه  تام و چژکه  به وه یمهکانی رژ  رادیو و ت ڤیه  رۆژی دواییدا له    لهکه ،دا و باسک قسه
 رکۆمار پ ی سه م وتاره اواخنی ئهن . چاپ کرا گشتی ندا بهی گو15یھانی  ی که  رۆژنامه  لهها ر وه هه
  وه لکۆلنه .رپرسیارانی کۆماری ئیسالمی ئران  بهی  شتکی ئاسایی رۆژانه  به  بووه درۆ   که.رۆ د  لهبوو
ریکی   خه  و ئاگاهانه کی رکخراوه یه  شوه  چۆن به که .کا مان بۆ ئاشکرا ده وه کانیان ئه ڕ وتووژه  مه له

  .ی کوردستان وه ره  ده کن له فریودانی خه
 .ین که  ده وفیان ئاماژه ف خاڵ لهند   چه ئستا به 
سای رابوردو ..." :ت  ده وه تی سای رابوردوی سنه  بابه  له.شتنڕتا دا ره ک سه  پاش یه،ر ده نی سه به 
 تۆپ  ش به رته ی ئه٢٨ری  شکه ی پاش هرشی له به(ستانقانی چوین بۆ کورد ک خوالخۆشبوو تاله  ته له

  ئره وتمان،) کی سیڤیل  خه س له دان که  هۆی کوژرانی سه  بوو به که ر شاردا،  سه ن به و هاوه
پیشنیار کرا  . بستنینیستان  ده  له  ئمه که ،تقۆ ده هھ دراڤی ل  که وه نه که وابیر مه . یه کوردستانی ئوه
   یانزه و هس ل  س که.شورا دروست بوو. ) وه کی شاره ن خه  الیه له(تروست بکر شورای شار ده

پاشان  کدار،  چه  بوو لهشار پ .ێ خستڕ یان وه بوونی شورا ئاژاوهپاش چ .وان بوون  له هندام ئه
، تمن  نو شاردا نه کدار له  چه  بیار درا که دووباره ، وه هز کۆ کرایه .ستی پکرد کداری ده ڕی چه شه
  ". وه ره  ده  شار بچنه کان له  پاسداره  که رجه و مه به
رمانی جھادی   فه چۆن  که.کدا  فریودانی خه له ،  شاکاری کردوه  پوایه وه یه م راوژه ر به ده نی سه به 
 ئاگردانی ،ی ژنان مکه  بینی مهدیل گرتنی موسلمانان و  به بیانۆی کانی رژیم به ی گشتی هزه رمانده فه

نی ریڤاها ب ر وه  هه.  بیرکردوه ن لهر بۆ کوردستانیا شکه ر له شکه پاشان ناردنی له .  سنه کان له وته مزگه
ی  وتووژی ئاشتیخوزانه  وس پیشنیاری ئاگربه .کانیان ی هزه انهڕرشۆ  و تشکانی سه،کی کورد خه

  مووی به هه .کان ی پاسداره وه ره  ده  بۆ چوونه ی سنه ک مانگه مانگرتنی گشتی یه. ی کوردل رانی گه نۆنه
کداری  ڕی چه پاشان شه. کدار سانی چه  که  له هشار پ" :ت  و ده وه یری خۆی بردوته ب ئاشکرا له

ست پکردنی  انی پش دهڕ رۆژ  مه ها له ر وه  هه".  و ناردمانوه هزمان کۆ کردهش  ئمهتی پکرد و س ده
   که شیان گرتوه رته ه خوندکاران پشی ئ  که وه دوایی ئاگادار بووینه... "ت  کوردستاندا ده  لهڕ شه
 تمان گووان  به ئمه .ن وێ شار داگیر بکه تانه وتیان ده .گان وات بۆ پاده ب وه خانه ۆکه ف ویست له یه ده

  یتوانی له نهتک  هیچ کا !ر ده نیسه ی به ائاخم  به ".ین  شار داگیر بکهتو  نامانه هن کید هتان پدمتمانھ
نگی کۆماری ئیسالمی  رو زه به  ژر زه  بۆ چی ناچنه که. اتمانی کورد تبگ ی قارهل ری گهی هوشیا راده
 .ن کهب یشۆرام  فه ری سنه کی تکۆشه ا خه راستید  له، خوندکاران ی ئوه  وته ب به  جا چۆن ده؟ئران
ککردنی  کوو چه تا "رماندا شت فه رته  ئه بۆخۆت به تۆ  که ش بۆ نو شار، رته ند رۆژ پش هاتنی ئه  چه که
ن  که  بیری ده کی کورد له  چۆن خه" وه نه که به) پۆستاڵ( کانتان هیتانی پوتین  کوردستاندا ناب قه واو له ته
تانیان  قهقارن و چۆی   و قه،ر و شنۆ کشا وه رگه ۆ مهری ب شکه ش له رته ئه ، وه ند رۆژ پش ئه  چه که
  . کرد  زده  ئوهیش ی رهڕ  الپه به
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رداکردنی  سه  ست به  داگیر کردنی کامیاران و ده به ! کردوه  فرامووشیان نه ری سنه کی تکۆشه  خه
  به . مارو داوه  کوردستانتان گه  ئاگاهانه ئوه ، وه  و بیجاڕه  قوروه ها له روه هه.  و سنه هر رگاکانی به

 ،ریوان کانی مه گ و جاشه به ره  ده ک له  کۆمهڵ  گه  له ڕه کانی دیوانده  فرۆشه خۆ گه به ره ی ده وه کۆکردنه
  .ک  بۆ راو و رووتکردنی خه،کردکانتان چ  موسلمانه رگه ی پشمه رکخراوه

  ؟ وه  کایه دا هاتونه یه م ماوه  له  که ،رامووش بکرێ ب فه  چۆن ده مانه  ئه
 بوون  ئوه . کوردستاندا ڕن له وازی شهشقی ش ریکی مه کی تاراندا خه ره شکه گانی له  پاده له  ئوه 
   لهپوچ،هیچو بیانۆی  به تان کی سنه خه .ن  وتووژ بکه،ی کوردال رانی گه ڵ نۆنه  گه ویست له نهتا نه
شگر پاک ڕکی شۆ  خه  شار له م زووانه  بهتانو .ش کرد ببه) شورای ملییمجلس( کانی  بژاردنه هه
تی  سته  چ شوازک ده  به ن دا کهتان و قارنا پیشانتا قه. کات ست پده ژاردن دهب وسا هه ئه . وه نه که ده

  .ک هنا ر خه  سه  و چیتان به،پنن سه کدا داده ر خه  سه تان به ستانه ره په کۆنه
 :ن  دهتانکان ی هزه رمانده وسا فه  ئه. کوردستان شتان نارده رته  پاسدار و ئه وه  ره وه  ره  ئوه
کدار  مانویستبا چهر ب گه ئه .ڕ بن واندا توشی شه  ئهڵ  گه یست لهو یان ده وردستاندا نه ک  له کانی ئمه هزه
  .)کدار بوونیان نازانت  چه ر به ده نیسه ش، به رته نگی ئه ی جه سه ره ک و که موو چه و هه ئه ("...بووین ده
ند مانگی  ی چه  ماوه  له  که نییه مه قه ک و ته موو چه و هه  ئه ه کتو که رده ر وا ده ده نیسه ی به  وته  به 

  .ش ناکات کانیان به هشتا بۆ هزه  کوردستان،  و هلیکوپتری شنۆک هناویانه  فرۆکه رابوردودا به
ک  یه .خایاند ده ی نه فته ک هه یه ین،  لیان بده  ئمه  که ر بمانویستبایه گه ئه :ت  ده ر فریوکارانه ده نیسه به 

   .سبوو بهرۆژی 
زاران  هه .داک  خهر  سه  بهدان راکتتان رژاند ن و سه  تۆپ و هاوه ی هلل گو٥٠٠٠   زۆرتر له  شاری سنه له

  . بریندار کردنتانزارا هه کتان کوشت و به دان خه سه .ماتان وران کرد
 ئاشکرا  به  مانه ئه. کرد ست هات پارزتان نه  ده ه توانادا بوو و ل رچکتان له هه !ر ده نیسه ی به  ئاخه نه 

ۆزی لم   بوو که ره مان و تکۆشه رهقا  هل م گه ئه .لمن سه  ده تی ئوه  و مرۆڤایهل  گه ری دژ به وهه جه
 نو  ونه که ده،  وه  پشه  بنه ر ئوه گه . خاک کشا کانی کوردستاندا به روازه  ده کانتانی له رۆوه  پاشه هزه
  .تانخنکن لکاو و زونگ و ده زه
وانی  و ئهوک ر وه و هه تی ئه سایه  که وه ینه  لک بده وه ر پکه ده نی سه ی به کانی رابوردو و تازه ر وته  گه
  .  درۆیه  لهکی پ یه وانه  هه،دیکه

  ئاوای ئراندا له خۆر هکانی رژیم ل ی هزه رمانده فه .س بهر بۆ ئاگر ده نیسه اوژی بهی ر وانه  پچه به 
  له" .ستین  ئاگر به گشتی دژ به   به ئمه  ":ت  دهدانی گو١٧ی  هم یھانی رۆژی چوارشه ی که رۆژنامه

س  شی کوردستان و دیموکرات خوازیاری ئاگربه کانی به  فیدایه  و چریکه ه کۆمه :ت  وا ده" داۆککیب
. تدر بپارز وه ن ئمه  الیه ست له  دان پدانانی ئاگربه ،هیو دنی ئه کرڵبو رجی قه مه . کوردستان بوون له

ر  هه" .س به بۆ ئاگر کان خراترین ئاکاره کداره  چه ک کردنی گروپه چه .م بیرو راین  گشتی دژ به  به ئمه
هید و  موو شه و هه  ئه ئمه . شورش  هۆی خۆ رکخستنی دژ به بته ست ده به ئاگر، وه بۆ ئه" :ت وێ ده له

  بکات، ئاشتی باسی  کهژ وتوو شنه ر چه ڵ هه  گه  له  ئمه..ین س بکه بهاگر ئ  که داوه نهبریندارمان 
  ".ین که تی ده دژایه

 !شر؟ ه ی که  قوقه ین یان به  سوندی تۆ بوا بکه پرسین به ر ده ده نیسه ی به  ئاخه  ئستا له 
   له که .ڕ وزه ی توشنه په ر ته  سه شیان برده ه ه کانی کۆمه رگه پشمهوردو وی راب ن شهی گو١٨  سنه 
سیان  ند که دا چه ڕه م شه له .کوژن ر ده وروبه کی ده کی دوورهاوژ خه  چه  به  و ستی پاسداراندایه ده

  .لکوژرا و بریندار کرا
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   له ڤانههۆشنی  چه   به وه ن کۆ بکاتهکانیا الکی کوژراوه ویست که یه  ده یانی زرپۆشک که ی به٩کاتی  
دا  ڕه م شه له .کانی دیموکرات رگه ژی پشمهست ر ده  به وته که ،کرد ی ده قه ری خۆی ته وروبه ده
  . بوون وان زده زی ئهی ر لکو خۆیشیان به به ، وه هنکانیان بب یتوانی برینداره  نه کانی رژیم هیج که زهه
ا و له . وه رگرته کانی رژیم وه  هزه شیان له رته  بینای ستادی ئه،کانی شار گه مهدا پش م رۆژه ر له هه 
 ن  بکه قه کی سیڤیل ته  هاتو چووی خه  کمتر له  که وه هۆی ئه  بوو به که .ران کرد فسه ی ئه  یانه یان له قه ته
. 
ی ل کهن و دگوال   نوانله . پۆش و ماشینهند زر  تانگ و چه ڤده  هه  که وه دانه مه  هه وانی نردراو له کاره 

  به . ن گرتوهیا که وانه  هاتنی کاره  پش به  که،کان رگه ماری پشمه پهر   به  ته هوتو ، که  وات ئاواو سه
ند کوژراو و  کانی رژیم چه دا هزه ڕه م شه له.  یشتوه ستمان گه  ده وو ئستا بهی تاک نهاو و هه ی ئه گوره

  . یشتوه گه  نه رگه  پشمه  و هیچ زیانک به ک زرپۆش تشکاوه یه . جھشتوه ینداریان بهبر
  ''  کوژراوه وانه م کاره ی ئه دهرمان  فه''ی رادیوی رژیم   وته به 

  بوو مه ئه ''. گانیان کوتاوه کی قورس پاده هن و چ  هاوه کانی دیموکرات به ره وی رابوردو پشمه  شه
 .انک واه هه
  !تبی ماندوش نه !مت خۆش ده !سپاس :ئارز 

 ! گوتان گرت ش که سپاس بۆ ئوه:  ربین
توانین   ده  و کاری نییهتتوان س ده ر که هه .واتاوا ی سه ره تی به  نیازم بچم بۆ یارمه من به ئه :سیروان 

 رگای پردی  که ،تبکات و بزانۆری ج  په وه ه ی کۆمه  رگه م له که  کا ربین ده داوا له . بچین وه پکه
  . یان دوژمن که ستی خه  ده خ بهقش

  . وه مهیکۆ  ده که  بارودۆخی جاده یم له بس  و به ه ی کۆمه  بنکه چمه ر ئستا ده هه .رچاوانم  سه به :ربین 
وت  ستکه  ده  رژیمدا بهکانی وانی هزه ڕی کاره  شه  له که ی بوو، که شیه رته  ئه ربین خرا سواری جیبه 

 .ی خۆیان و بنکه هر  و لخۆری به،گیرا بوو
  .ۆمڕ ک سیروانا ده  ته من له :ئارز 
  سی و له شت که کی هه یه سته  ده وان بوون به ئه .تاندا دن  گه ش له تیان ئمهو...شنۆ ره وریا، شاهۆ، 
  .ی ربین بوون وه ێ هاتنهڕ  چاوه ر بنکه به
ی ئاوی  ره میتری به٢٠٠٠  ی زۆرتر لهیرزا  به  به، یهداتی باشووری شار ههخۆر   له،ئاواتوا لی سه که 

 پچاو   دۆه ێ و لهڕ  ژر بای چیای شیشه  له،لیزاوا  و هه کانی کۆرکۆره  نوانی کوه له . وهزریا
  . تووه که  ههواتاوا کانی سه پچه

 ی س  نزیکه، یزاوا و پشتی کۆرکۆره تاکوو هه مۆ هه راوحاجی په  نوان سه ڕ له پانی شه هڕگۆ 
   بک له  له رگه ک و پشمه  خه که .نگ بوو ی جه ره واتاوا به ن تا سه دگو  جاده کیلومیتری له

خ  تا س فرسه ودای دوو، ه م  به وه  شاره له .کرد ی دوژمن ده وانی تازه  کاره یان له قه  ته وه کانه رزاییه به
 .گا بوور
زی و  دابه . وستان ی بنکه روازه قی ده  چه ی خۆی هنا و له که ڵ جیبه  گه ی له ربین ماشینکی دیکه 

م  ئه.  ستی خۆمانه  ده واتاوا له موو رگا تاکوو گوندی سه کاک سیروان هه :تیوالی سیروان و گچوو بۆ
  .وێ  بۆ ئه وه هچن انیان دهڕش بۆ الی هاو ه ی کۆمه رگه شمهچوار پ

  وه وێ هات بوونه  له  که رگانه و پشمه ئه . که ر دوو ماشینه  نوانی هه ش بوونه یانی دابهڕسیروان و هاو 
 دوایدا و  میش به ماشینی دووهه . پش وتنه  که،زانی یان ده ه کانی کۆمه ره نگه  و شونی سه،بۆ نو شار

  یان به جه ره باسئاوا و فه هئ. کان بوو نھا هلیکۆپتره ترسی ته  مهڕێ وتنه کهد میترک  ند سه ودای چه ه م به
شتجژووییه ر پرده ه س یشتنه  گه.ھی ئامانو که  منای دێ قش  په  له،خانداخ.  
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کانی  و دۆه هر  به وه که  کۆنه  جاده  جھشت و له رازانیان به زراکانی به  و سیلۆ و مه وه ینهڕ  په که  پرده له 
 نوان باخی  ز لهورا ند هه  چه ندا لهالی دگو که  کۆنه  جاده ر به هه  ،کاندا و باخ و دارستانه ن به .واتاوا سه
  .راند  تپهیانز  و ره میوه

ی  که دا ماشینه که ری دارستانه  ژر سبه  نو باخکدا و له  الی دا و کردی به که  جاده  له که لخۆره 
  . وه شارده

پاش  .وتن رکه  سه وه که  شیوی کوه  له،ر  پیشاندهیکوو ڕ  وهزین رسکان و ژیوان یان دابهموو هه 
 .زین  مرگ و کانیاو دابه  لهو دۆکی پ هر  به وه و کوه لی ئه  ئاسۆی که ک له یه  رگه که چاره

   و سارده رزه ک ته ی وه که هکانیش ئاو کانی نو داره . دانیشن ه م دار بیگه  ژر ئه  له!یانڕهاو: رسکان 
  .ین ش که  کوێ دابه  له  و ئوه کانمان و بزانم چ باسه له  الی په چمه ده.  وه ڕمه گه من زوو ده .  هخۆش

ر  گه . ویه هزی زرپۆشی دوژمن له ، وه ڕنهسوو  کوێ ده ن له کان بکه یری هلیکوپتره سه :سیروان 
  . وه وان بیشارنه دی ئه دی  له دارتان پیه شتی بریقه

 نو چاوانی  خسته یستی ده و هی خۆش  شوقی ئاونه وه تاوه ر تیشکی هه  به ێ لهڕ کانی شیشه فره  به کلیله 
 .یاند گه کی بوورکانی دامرکاوی راده یامی چیایه کانیشی په رده ی به وریشه. شتوویندارانی سر ئه
  ویستی بهرمان پ نگه دوو سه .ۆل دوو پ ن به ش بکه تان دابه خۆ ه ئو،یانڕهاو :تیو و  وه رسکان هاته 

  . کی زۆر گرنگه  و جگایه یه که نیشت جاده  ته  له ره نگه و دوو سه ئه . یه تی هه یارمه
  ش بوون به نی دیکهاو ئه .ک پۆل  یه بوونه داڵ سیروان  گه  برا بوون له کۆ که مۆ و چه خه شنۆ، ره ئارز، 
  مان که ئه .اکانیانی پ پیشان د ره نگه تا سهیشتن ۆ دوای رسکاندا ر  به که هۆلر دوو پ هه .کی دیۆلپ
  گرمه .کرد ری خۆیان ده ورو به  چیاکانی ده یان له قه  تۆپ ته کان به تانگه .رم بوو ڕ گه وێ شه  ئه یشتنه گه

  . وه زانهر له کانی ده ردی کوه رد و هه نگی تۆپباران به ی تانگ و ده و بۆڕه
  .کوتا شاش و راکت ده  ره کانیان به رگه ری پشمه نگه پ و راست سه کانیش چه هلکوپتره 

ن ماندو و او ئه .بوو تی پشودانیان نه رفه و ئستا ده تاکو وه وه  دون شه کان له رگه ی پشمه  زۆربه
 .ست و بیریان پاراز بوو نھا هه ته .هات ده ر نه نگیان ده ڵ ده  تۆز و دووکه  له زاری وشک و پ برسی به

 .  دا هناوهژنۆ ئه  به  وه  تانگ و تۆپه کی سووکی خۆیان هزی دوژمنیان به  چه وان به ئه
ی بیست  و نزیکه  بوو،تررز  به وه که  جاده ند میترک له نیا چه  تهیانیڕری سیروان و هاو نگه سه 

کوو  کی تانگ شکنی وه ی لبوو چه ه ی کۆمه رگه  چوار پشمه دا که ره نگه و سه م له به .میترکیش دوور
مان ناچار بوون  ئه .س شینکۆڤ بوو و به و ک 3وان ژ کی قورسی ئه چه .بوو تریان پ نه...ئارپیجی و

ش  کرد و کارامه ی ده وانه س که به وتوبا، کان بکه  تانگه ر له شیان گه هللن و گو که کان نه  تانگه  له قه ته
نیا ئامانجی  ته . کیان پیه ک نارنجه ک یه و و ئارز یه  ئه  بوو که وه نھا دخۆشی سیروان ئه ته .بوو نه
  . بوو دوژمنکانی کاندنی ماشینهوان پ ئه
  ندک له  و هه وه قییه ته. وت پی تانگک که رخی چه نجیری چه  زه له .کی خۆی هاویشت سیروان نارنجه 
رز  ڵ و ئاگری ل به بک دوکه . وه  سووڕانده ی که  تانگه یه و راده اپ کرد تا ئهی خر که نجیری تانگه زه
  وتنه  کرد و کهیانر کان سه هللگو .یان هاویشت هرک نگه و سه هر  تۆپی به هللییدا دوو گو  توڕه  و له وه ووهب

  .واتاوا کانی سه نو دۆه
   دوو تا ده ی که وه پاش ئه . وه وته وان دوور که  سیروان و ئه لهک  ته ک هه ته تی تانگکیتر هه یارمه به 

  .وت رکه ده ڕی ماشینکی زیل لیان وه تانگکیتر تپه
  وه  هزه ر پ به ستا سه ی هه که ره نگه  نو سه له .م بھاوم که که  نارنجه، ی منه ئستا نوره :ئارز 

  وه ره  سه و بهگیرا   بۆی رانه که لخۆره .ردا  و ئاگری تبه وه قییه ته  که  نو زیله له .ی هاویشت که که نارنجه
  .مان کی ئه ی چه ر سره  و به که نیشت جاده ی ته نی جۆگهل  نو که وته که
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یان  نه. ینف  ده وه رزه  به  له کان که هلیکوپتره .واوی سووتنرا  ته ژی کورچکبیان لکرا و بهست ده 
ڕ و  ند کاتژمر شه پاش چه .ژست ر ده  به نه  بده که  جاده بهر نزیکی   به مان له نگری ئه ورا سه ده

 دواین تانگی ،کوژران و برینداری زۆر .نی و پاسدار مه قه گری ته ند ماشینکی هه تشکانی چه
  .بوون  وه و خواره هر  بهل کانی که  تۆنه له . جھشت مانی به ی ئه  بۆسه که وانه کاره

کانیان کۆ   سووتاوه  نه نییه مه قه کو ته  و چه که ر جاده  سه کانی چوونه ره نگه ک هاو سه  ته سیروان له 
 و  وه هل و دیوی که  له قه نگی ته ده .وت مان که ر ئه به  وهکان  کوژراوه پاسدارهی 3کی ژ چوار چه.  وه کرده
  .رم بوو رازان هشتا گه رزاکانی به مه  له
 . وه  خواره کان چوونه و الی ماشینه هر  به. وه کاندا کۆ کرده ره نگه دوو سهر   هه کانی له یهڕروان هاوسی 
ستی   ده خ لهچۆن ئستا رگای پردی قش . وه نهمان بۆ ببی وه ڕانه ری کا ربین رگای گه ئه :سیروان 

  . کانی دوژمندایه هزه
س   ئایا که. نو شار وه ینهڕ  ماشین بگه  به  نازانم که دیکهکی  ایهمن هیچ رگ . کاک سیروان وایه : ربین
  بات؟  کی تر شک ده رگایه

  .زانی ده  پردی قشقیان نه  له یان جگه کی دیکه س ڕگایه دا که ه کانی کۆمه رگه  نو پشمه له
ا و له . ماشین بچین ین بهتوان سوور ده وانه رخه و بواری ئهوتاک هه زانم، ک ده من رگایه ئه :سیروان 

 ڕ لخۆ نیشت ربین که  ته روان لهسی.  دوای مندا بن به !سوار بن.  ک کاتژمره یه پ  به نو شار وتاکو
رزا و رگاکاندا  ر مه  سه  بای به ری ئواره سبه . رگا دا یان به کوو رزان درژه بوو دانیشت و وه

 بناری   الیان دا و له  رگاکه له .رێ  ده  هاتنه وه  پارزه واتاوا به سهندی چۆمی  ربه  ده له .راکشا بوو
  .یڕخۆیان لب چرا  بهر  نایسهیو د هر  پشت ئاواییدا به له .رین رازاندا تپه رزاکانی به مه
ری نوان ی  ره  ناوه رز له و باوه هر خ بهی قش و الی چۆمی شار و جاده هر به  وه ره  خوار دێ نایسه له 

  .یشتنۆ ر وه کانه باخه
 .ر  به یان گرته ه نه  رگای نه وه رزه  باوهی نو د له .بوو ی دوژمنی نه ترسی دیدی تۆپخانه  مه،ئیتر رگا 

  م له که وانی یه کانی کاره الکی سووتاوی تانگ و ماشینه نگی نو دارستانی چی رگا و که زه وه شه
. وسوار  الی که یشتنه کاتک گه . وه کرده  رۆژی پشی زیندو ده ژده کانی هه ریه وه  بیره. راخی جاده قه

  . پ بچین ب به ئیتر ده . کاک ربین راوسته :تیوسیروان 
  ین؟ لبکه کان چی  کاک سیروان ماشینه باشه :ربین 
  .تب ک ئازاد ده رز تاکوو رگایه ن بۆ باوه  بیبه:سیروان 
 .کاک سیروان راست ئژێ .نیلبھیانج  به  ئره خۆ ناب له .  چوار ماشینمان پیه هئستا ئم :زوان ره 

  جگه .  ویه مای خاوانم له .رز ین بۆ باوه  بیبه وه ا پکهبزانن  ین دهڕ ماشین لخۆ  که یکهسی د س که
  .کیش مواندارنل  و گه یان باشه و رگه
ڤاکیان   هه رکامیان به هه .ت بین  گه توانین له  ده ئمه :تیانوگک شرکۆ دا   ته ن و رسکان له ربی

  .بن ران نه رزن نیگه  باوه وان له کانیان بن ئه ماه  بنه  به راسپارد که
و  هر وانیش به  سیروان و ئه.وڕیخیان لرز و باوه هر  بهساو  و ئه، سیروان دا یامی خۆی به  ربین په
 . وه ونهک جیا بو  یه شار له

کاندا   نو تاریکی دارستانه له. سوور وانه رخه و بواری ئه هر  دوایدا به وانیش به  پش و ئه وته سیروان که 
 وسوار ی کهڕ یانی بۆ شهڕ هاو س له ند که  سیروان و چه که بوو  و بواره ر ئه  هه م بواره ئه .ون بوون

  که  بواره ی له وه پش ئه،  که راخی چۆمه  قه یشتنه  گه که . وه یهاڕ  برینداری گه  و سیروان به،  بۆ ئرههاتن
  .رن  دوای مندا وه مووتان به  هه م بواره له !نڤا هه :تیون سیروان گ بده
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ر  تا سه .ل ر ئاسۆی که تاکوو سه  هه ره  به ورازمان له  کاتژمرکی رگای هه که  چاره که ری چۆمه و به ئه 
 ،  نییه رزایانه و به  بارودۆخی ئه  ئاگامان لهی وه ر ئه  به م له به. وین رکه توانین سه  دهترسی ب مه  بهل که

 .مک ئاگادار بین  که وه ر رووناکی ئاسۆوه  به  له باشتره
 زیورا  هه له . وه قاوی رگای بووژانه رم و ئاره  گهی پم،  چه ساردییئاو.  چۆمیان دا بواری له 

  .وتن رکه  سه، کهرگا
ک  یه پچه ک، یه گوێ راگرت بۆ چرپه .مک روونیشت  کهل ر ئاسۆی که  سه  بوو له وه پشه   له سیروان که 

وانی   ئه  به  ئارز کرد که ی به ست ئاماژه  ده به .کرد  هیچ شتکی نامۆ نه ستی به هه .ک یه وه یان جووالنه
  .زین و خوار دابه هر  به وه که  شیوی نشیوی کوه له .نڕ وه دوایدا  نگ به  و بده گورج که نن،  رابگه دواوه

کانی   خیابانه کی  ملوانهی که  مرواریه زهیر .رد و سوور ی زه هللی گو نگهو  جه ئاسمانی شار ببوو به 
  .تیشهاو وون و تاک و توک تیشکیان دها بک پچ  یه له شار،

 الی  تاکوو له. بی یان ده نا و خراتر رگه  ده وه وه  ربوارانی شه  پای به،و خوار هر هزی سه 
  .  نو تایله  خزانه وه شی بوچکه ره کوچکه

 ان سیروان کرد و رگای مای خۆیانی  لهانی چوارباخیدا ماڵ ئاوایی رگه ڵ س پشمه  گه ئارز له 
  . ه ی کۆمه  بۆ بنکه وه ڕانه ش گه ه م کانی کۆمه. پ س له ند که  چه.ر به تهگر
  . وه ڕانه ی خۆیان گه و بنکه هر کیدا به ڕه نی هاو گهڤا ڵ هه  گه سیروان له 
 نۆی  ختک له  نه هدی ک .ی کرد که یری کاتژمره  سه نیشت بنکه ی ته که له  پش گزنگی دارته سیروان له 

 .یانی دا که روازه زی دهڕ قه ه ه له . و مای ربین بایداوه هر یانی بهڕ هاو پاش مائاوایی له . هوو الیدا شه
  . دوایدا هات  و دایکیشی به وه ی کرده روازه خرا خۆشکی ده

  چۆنن؟ باشن؟! فرین خانم  و به ساره  هه و دایهس :سیروان 
  ! وه  ژووره رمون با بچینه دیار نیت؟ فه! و کاک سیروانس :فرین  به

 پتان  که ،  ئره  هاتومه  بۆیه  درنگه و کاته به . ما وه ڕمه  بگهتب  و منیش ده سپاس درنگه : سیروان
  . بۆ التان وه تهڕ و ناگه همش تی ئهو ربین گ ژم کهب
  ؟ وه شارنه  لمان ده ، کهتهاتو ب ۆ شتکی بۆ پش نهڕ یه ئه:  خان ساره هه 

ی  وه ڕانه ی گه  رگه  که وه یه که شینههۆی ما و به  ئه. بووین وه  پکه وه یانیه  به له .نا دنیا بن:  سیروان
 . وه نهنم رزدا ده  باوه و له مشه ئه. رز دا چۆن بۆ باوه ڵ س ماشینی دیکه  گه  له،بوو  نهیو شار ره به
  . وه هن سۆزی یان دووسۆ ب یه وانه له
ردومان خۆش ۆی ب قه  ته و دوور له مشه اکم ئه ک  که دنیابه . کاک سیروان درۆ ناکات دایه: فرین به 
وانی زۆر ڕ دا چاوه م بارودۆخه زانیت له دهن بۆ خۆت وچ. ی ئاگادارت کردین وه سپاس له .تو خه ده

  . ناخۆشه
 !وتان خۆش شه . ۆ بنوه ب وه  دنیاییه  به ساره هه ، وایه :سیروان 

رچکمان  هه .  برسیمه  فره دایهتی  و و ما وه ڕایه زوو گه .خوادروبوو  هیچی نه وه یانییه  به هسیروان ل
: ئارامی پرسی   و له وه سایه ندک حه پاش خواردنی شو هه .یخۆم ر ده هه بت، ساردیش ا ب  بیھنه یه هه
  ۆڵ چ باس بوو؟ڕ  گردیگه ۆ لهم ی برا گیان ئه ده
  وه  داخه م به به .و هرش هنان و تشکان نمان،کا ره نگه کوتانی سه ردومان،ۆکوو جاران ب وه :ئارام  
  !ن کوژرا همه به
  .یناسی نی خلیچیانی خۆ تۆ ده همه ن؟ به همه کام به :سیروان 
  .ی که  نیشتمانه خشی به ویش گیانی خۆی به ئه!  وه داخه ری به ئه :سیروان 
یان  رگه شمهیڤانی پری ب رگه م به به.  هرشیان بۆ هناران کرد ویزاوایان تۆپبا ۆ دوژمن فهم ئه :ئارام 
  .ھاتن  زیانی زۆری گیانی و مای تشکان و هه  به.گرت نه
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   چیتان کرد؟ ی ئوه ئه 
کی  چه . کردیستی هات   ده ێ له وه  ئهکی سووکی خۆی  چه  توانی به،ێو  ئه ی هرگ پشمه :سیروان 

ی ژرانی هزکی زۆرند ماشین و کو ای سووتاندنی چهڕ ره سه .بوو  نه  ئاستی تانگدا کارامه لهسووک 
  .رزان  الی سیلۆ دامه رباز بوون و له  ئاکامدا ده له ،دوژمن
 .ستی کوتا  خه باساوایان به کانیان ئه  تۆپی تانگه وان به ر ئه هه : ئارام

ی خۆی  که ویسته خشی خۆشه نگی ئارام به  دهی  تاسه   بهتا ، میترا کرد فۆنی له له سیروان ته 
  . وه  نتهبووژب
  تی چووهوو  ئه . پرسی دایکت واتم له ۆ ههڕ پاشنیوه . بیرتدا بووم ر له هه .نگت دا خاست کرد زه :یترا م

ی  واکی تازه شکو هه  به  بنکه ند جار چوومه چه .رانت بووم زۆر نیگه .واتاوا ی سهل  که ی ره به یڕ بۆ شه
  . ماتان  وه هکرد فۆنم ده له  ته دووباره ، ایهبو نگت نه ر تاکوو تاوکیتر ده گه ئه .وێ بزانم ئه

وی گشتیان س .یانی کاتی ژوان  بگری بۆ به  وزه وه بۆ ئه ، همنی بنو  و به ستا ئارام بگرهئ : سیروان
 جیھانی  یانی له تاکوو به  ههتو مه ده . وه مه که ون و ئارووم بۆت ده و ئامزی خه مشه ئه!  ینه بگه
رمی  ووری گه ژ له .و ئارامی هر ی به نیم کهوی زریای دووریدا رنلپۆ  ناخی شه له .تکانمدا بی ونه خه
 !ویستم وت خۆش خۆشه و و خه م و شهه  ه جت د وینمدا به ئه
  .م که  ماچ گوبارانت ده یانی به تا به.  ژیانرای هیوای وون و گه ر هناوی د وی تۆیش خۆش هه شه:میترا  
 
 
 

 ٢٠شی به                                   
 ،ر فروهه رد، وه فره شی، وه ی کوردی رۆژی فره٢٦٨٠نی گوی١٩ ی)ۆژڕئاناهیتا(ینی رۆژی هه    
 ی زاینی                   ١٩٨٠ی مای ٩.   نادان نی و پها بۆ پشتیو کانه ییه وه ستوی فره  ئه یڤانی و راوستان بهرب

_____________________________________________________ 
 تیشکی زیل تیوانی گهی پاپۆ و پشڕ الپه. یڤانی و راوستانرری ب فروهه شی، وه یامی فره او پهت ینی هه، 

 ژیانی نا ۆیوی ک کۆرپه . وه  درۆی رژیمی کرده  کرداری راست دژ به ریڤانی له و ب رگه بۆ پشمه
ر   هه له . دیلی سووچکی تاریکی ژرخان ببوو که ترسی، و چاوانی جامی  نهال بچکۆ  ده به ئاسایی،

ر   بهبی کوو شوڕه  وه،رگی هلیکوپترک ی بای مه قه یان شه  تۆپک، هلل و ئاژین بوونی گو قه نگکی ته ده
ۆست نگ ک ئه یانییه موو به هه ،تج  بیر نه ی رۆژمری ژیانی له وه  بۆ ئه وه خۆرپه  ده به .رزا له  دهبا شه ره

  .کرد نگ ده رهست و پ  دهکانی  نجه و قامککی  په
  که.  وه یانه که  شه القه  ده او لهت تیشکی هه  به،یان که ی ژرخانه وه  رووناک بوونه ش به یانییه م به ئه 

وانی خۆک ی رگای م،نی چکنۆ نایل  به، وی ئاژین بوونی تۆپباران شکا بوولپۆ  شه کانی به شوشه
  . هاواری کرد وه هم  سۆزی خه  لهپو  تیسماو، نگی قه ده به .ووبس رمایان پبه  تۆز و سهکراوی نه

ئاخۆ ئیتر  .م نگی بکه  ره  که ئیتر قامکم نماوه .نگ کرد ست و پم ره کانی ده نجه موو په هه ! دایه!   دایه
  !؟تب واو ده مان تهوردوۆیانی ب سۆزی به

ی ناخ ، ژاره م و په قی خه ی ره نجه په .راند وه ده سرینی هه واری ئه مر چاوانی خۆرئاوای دایکی که 
  .هات رنه نگی ده  ده وه ی بداته که  ساهشت هه  می منداه و رچکی کرد که هه. ووشاگ ده
   گرماندی به برووسکه وره کوو هه  رابۆ و وه وه ییه  توڕه  به،وین ی خامووشی ژرزه ستره  ئه،رین  هه
  !ڵ تۆمدا بوو  گه  له دایه: تیو گدایکیدا ور  سه
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 نو یهز گری پر ک دوو کۆخه یه به .تاوی چاوانی سی  شه،ی که ی کراسه  لفکه ژاری به دایکی هه 
 ،  گیان دی دایه رۆه :تیویانی خۆی بگرێ  رخه  ئامزی ئه رین له چوو هه  کاتکدا ده له .رووی تاراند گه
دیواری  کرد، شی نه وانیش به ر ئه گه.  شکه کانی منیش ره نجه  پهک کیه یرا یه  سبه ه ل، گیاناتب مت نه خه

  .تڕ وازمان ل دن نی شه هریمه  تا ئه خشنه نگی بنه  هی ره ش به که ژرخانه
هدی  .شی دایکی شار کانی باوه تاریک و سارده  وینه زه نو ژر شتهیهاو تینی خۆی دهتاو تیشکی پ هه 
 .بوو ک جاران زیندو نه م شار وه به . وه بووژانه وی ده رمای شه ی سه زیوی کزه شی ته  ئارام لهو

ی  نینی وزه  پکه  نهنگی گوکاڵ و ئاهه نه ی مابوو، ۆشاوهخ نه .بوونبنگ  کپ و بده کانی ویریه فره
   بههزی هاتوچووی ژیان و کار  نه .دا ژینیان ده  مزگانی ڤهکان شه  چاو گه  منداه  نه .گا ژیانی کۆمه

  .وڕاندوس ی ژیانیان ده وه ره و  ره،رشتن ق  ئاره
دارکی   دوای بژیو و ته  به ک که  خه  تاک و توکیک له  له جگه . مای خۆی نامۆ بوو دایکی شار له 

 .کرا ده دی نه وهرانی شار   و پارزه رگه  پشمه  له س جگه ئیدی که  هاتوچوودا بوون، نی له مه خوارده
ر ئاسمانی شاردا   سه ژمارکی زۆرتر هلیکوپتر به ۆ ههم  ئه  که، کرد وه ستی به یانی هه سیروان به 
 .زاند  مشکی ته،دا م ئاگربارانه رانی هاتنی میترا له  پ نیگه له . ترهومانیش پوردۆی ب راژه . وه سوڕنه ده

 . دوایدا بچم ب به دا ده م ئاگربارانه له ؟ترسی  مه ته م خستوه هو کچ من بۆ ئهری  ئه : وه وا بیری کرده
  . وه می دایهی ومیترا بۆخۆ .زنگی بۆ لدا

  . دواتا  تاکوو دم به وه که ر مه ده  ما وه له !میترا گیان :سیروان 
  !چی؟ خۆم دمبۆ :میترا 
 . باشه:  میترا ! باشه .نت شو م خۆم بمه که زده  چۆن حه که  مه و کاره نا ئه :سیروان 
  نیا میترا و دایکی له وت ته ژوور که کاتک وه . مای میترا یشته یشت تا گهۆ شوازی خۆی ر سیروان به 

  .مادا بوون
  .بوون بۆ مای خزمکیانس و ماریانۆیش چووی کا میروه 
 دارستانی وکو شی وه هچاوی گ .ی گوی لوی پشکوت هڕ ر په ی سه بزه کاتک میترا سیروانی دیی، 
  . وه دروشایه  ده،ر تیشکی خۆر هاری به به
ی  رزه رانی باران و ته یان نیگه بوو، وانی نهڕ  توانای چاوه هز و،دت :تیورژی  کی هه یه نه خه رده  زه به 

  .ئاگری ئاسمان بووی
 تب چۆن ده !ر دووکیان هه :تیو گینن که تی پده کانی روومه ماره دهموو   هه  که وه هک یه  بزه سیروان به 

 ژر  له ن، کۆ ن به با بچین کۆ ره وه یت؟اری ژوانم ب ربویان  ته دا به م ئاگربارانه م له هک ویسته خۆشه
  . وه نینهنووسمان بدور  چاره ڕ به ین و شهو ئه  وه بۆ ئه .ی ژوان  رووگه ینه گه تا ده .پاساری بن دیواران

ی  نرکه ، ون و تۆپ  هاوه هللی گو  و لوشه ههاژ .یشتڕۆ  بن گودا ده  به واه رده  زهک  وه، هللی گو گیزه 
 اندو بوو،ترسییان ئاف  مه  لهکی وا پ یه ژینگه .دا رگیان ده تامی مه ،بۆنی بارووت و تۆز ،انئاژین بوونی

 . دیار بوو وه که موو الیه ر هه  سه ی به نجه  ترس شونپه که
  یان کرد به که  ژرخانه. مای سیروان یانده خۆیان گه دا،انک هن کۆپاساری که  ژر که  لهروانمیترا و سی 

  .ژوانگا
 ویستی، ی خۆشه ی فریشته ئه. وینم تاوی ئه خۆش هاتی هیوای ژینم، تیشکی هه:  میترای وت  سیروان به
مدا،  م ژوره  تاریکی ئه له. وینم ی ئه زام  سۆزی ماچی دداریت، ساڕژ که به. روونم  ئاگری ده دامرکنه
  .  تاوی دیداری یاره ڕێ، هه  چاوه مکه زۆرده.  مبار و برینداره دڵ خه

ش   وه!تیشکی ژیانی  ئه !م که  شیرینه ویه وه : ئامزی گرت و وتی  وله وه  پیریه  دایکی سیروان هاته
تتدا   خزمه  ناتوانم ئستا له بوورن کهبم ، یه ههندک کاری خۆم  تیتان من هه یارمه به .مان  چهور ئامای سه
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ی جارێ  ده ! که ی به ت میوانداره که زگیرانه  ده سیروان گیان له .ن ی خۆتان بکه  بۆخۆتان قسه ئوه .بم
  . خۆش الی ئوه

  تیت؟  با بم بۆ یارمه  پم بژه، یه  ههتر کارک گه  ئه، دڵ ئژم  به پ! ئامدیا دایه :میترا 
  ! سپاس .م کارکم نییه که یانهنا گ:  ئامدیا دایه 
نیایی ئازادتر و باشتر   ته وان به  ئه و  وای پباش بوو که ئه . جھشت نھا به  ته وانی به  ئه وسا ئه 
 .ژن کتر هه روونی خۆیان بۆ یه ی دهرد توانن ده ده
 کوو  وهی  کاڵ و کرچکه کانی پرچه نجه ه پ به .ر سینگ و دی خۆی دانا  سه لهری میترای  سیروان سه 

  ری له یان سه . وه ایهگ ویستی بۆ ده  خۆشه اخنراوی لهروونی ئ هینی ده  راز و نه.هنا دها د شانه
ی  که رم و نیانه  نه نگه  ده  لهیگو .کرد وینی ده  نیاز و ئه  لهیری چاوانی پ نا و سه میترا دادهشی  باوه
  . وه سایه حه  دهیگرت و پ راده

تا  .بوو  ده ونی بۆ ئاوه ی ئاروو و خه وازهر ده. نگی چاوانی میترادا نوقم بوو  نو زریای مه سیروان له 
ویست خۆی  یه  ده قاژه ه  په به .بوون تر دهوژم  ته ستورتر و به ریاش ئهکانی ز هوپ هات بارسایی شه ده
 و  ژیان  لهک پ یه دوورگه. رگ و ماورانی ه بۆنی م ور لهدو . ڕ ه ش دوور له، ک یه  دوورگه نته بگه
شت وس یان سر ی که وه ئه ب. نڵ بفوو گ ڵ بۆ ئهوم گ  له ولهپ ک په  وه،ستی میترا  ده ست له ده

گریان بله .تر  ده روازه ده پشت له ده سترا و نه به ی ئارووی لو خه هوه .تکانیدا بژی ونه  نر  ه
ندی  وه رژه  ژیان و به نھا بیر له ؟ ته  خۆویسته نده  مرۆڤ چه ئای له :تویگ  مشکی خۆیدا ده و له  وه ووهب

 ئاشتی و   لهپ ؟ویستی و رز  خۆشه  لهکی پ هی ه دوورگ  بهتب مان نه که بۆ نیشتمانه . وه کاته خۆی ده
  ؟تژڕداتدا خۆی  ی داهاتوی ژیانی خشه  نهت مرۆڤ بتوان  که،ئارامی

 یان ، و خۆویستی مرۆڤ وه وسانه  چه دوور له .ری رابه نگ و نابه زهبرو  زه  ون، ڕ و شیوه  شه  دوور له
بۆ مرۆڤ و  ،کردن ئاشتی و ئارامی ژیان به. کی گشتی یه  ژینگه  بهتب بۆ نه .ستی ره ت په سته ده

  گیانداران؟
 نو جیھانی  وه ڕایه او بوو و گهڕی پا که ویسته هرژی خۆش نیاوی ههکا  به، سیروان و تینۆیلوانی وشک 

   لهی پ  دوورگه  چی خۆم له که نگی چاوانتدا ون بووم، ریای مه  ده من له :تیو  وه  بزه به .راسی خۆی
  . وه هیزۆ دداژینی لوانت

ریکم لت  نهری یان  ئه مک، و چی  که  کرد،یڤی خۆمدا پرسیارم لت  نو په من له! زانم ده: میترا 
بیر و  .  ئامزی مندایه رت له نیا سه دوم و تۆیش ته  من بۆ خۆم ده ستم کرد که وسا هه ئه .بیست نه

 و  وه مهوین بتبووژن رژی ئه  لوانی هه  ویستم به بۆیه . یه م ماڵ و ئامزه ی ئه وه ره ی ده وازه ئارووت باه
  ؟ هنیم چییه زانی گیانا دوایین نه ده .ویستی خۆم  ئامزی خۆشه وه ڕنمه بتگه

  .  گیانه ر ئستا باسی که هه! نا:  سیروان
 دمدا  ویستیت له  تووی خۆشه،وا تۆ .م  بیرت ناکه ز لهیرگ زا و ههیرگ  هه  که یه وه هنیم ئه ین نهدوا : میترا
  نده نازانیت چه .س و بهوت ڕ ینا سیروان ده سکم و خونمدا تهکانم، ئ ماره  نوی ده  له که ، چاندوه

  وه من شانازی به . که ره خۆشمی گه .دات  دی بۆم لده  که یه سکم هه  وا که ختم که خۆشحاڵ و خۆشبه
ویی ب و زیند تدا دم به  گه ر کوێ بچیت له  بۆ هه  که  خۆم داوه یمانم به  په بۆیه .وینداری تۆم م ئه که ده

  .وویییاکوو مرد
 . کردوه م نه ه ری داهاتوی خۆم هه ێ و هاوسهڕبژاردنی هاو  هه  له خۆشحام که  وه بهمنیش : سیروان 
نیازی  به. ست ی به ره که  نو دمدا چه  لهوینی تۆ  تۆم دی و هدی هدی ئه ی که و رۆژانه ئه
  .مبوو ی و دۆستی کچی کاتی نهویزلکردو حه
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کتر نزیکین   یه  زۆر له زانم که ختیار ده  به ش خۆم به ئسته .م کرد و کاره  ئهم،ژیانبژاردنی هاو من بۆ هه 
نی  سا  له ویستیمانه م خۆشه  ئه هش سوور و دنیام ک وه ر ئه  سه له .ش وشکی هاوبه  و ره وه  کرده به

 .رژی  زیندو و هه میشه وینکی هه  ئه تاکوو بب به. تب پتوتر و خاراوتر ده داهاتودا،
 خۆشترین  م بۆ من له به. یڕ نکدا تپهاووکرت چاو  ند له ر چه هه ۆ،م ی ئه ند کاتژمره  چهم ئه: ترامی 

  نده  چه زانم که  ده هئست .م که  ئارامی و دنیای ده ست به رمی تۆدا هه  ئامزی گه له .نم بوو مه کانی ته کاته
  ؟ ژیانی بتۆم بکه چیئاخۆ . یه ویستم هه تۆ پ به

و  ، وه  الی تۆدا بمنمه م له که زده ند حه ر چه هه . وه  ب ئاو بمنته ک که نی ماسییه مه  ته  بهتب ه ژیانم د
وێ  ۆ لهڕ  پاش نیوه  که نم داوه ابم به ب به . وه ڕمه ب بگه م ده به .م که ست پبه شت هه تینی له و  ناسه هه
  .بم
  . وه مه تبه خۆم ده . ر جۆرکت پ باشه هه! گیانا: سیروان 
 ،م که ده زوان  ماڵ ئاوایت ل  به تک کهکا :تیو ئامز گرت و رایمووسی گ وانی لهستا و سیر میترا هه 
 وسا  ئهم و  لبکهوای ئامدیا و ما  الی دایه خرا بچم بۆ باشتره .کات ت ده  دم تاسهدا ه کات و  ئه ر له هه

  .وین رکه
 مای  وه ڕته وێ بگه یه  ده وه  میترا خۆی گورج کردوته  دی که.ویش هات ئه !سیروان دایکی بانگ کرد 

زوو  .ت خۆت ب م ئاگات له که شیرینه  خانمه :تیور دوو گونای راموسی  ی گرت و هه ئامز له .خۆیان
  باوکت بپرسه دایک و  ۆر لهز. کانی خۆم نابینم  ناڤینی تۆ و مناه ک له من جیاوازییه . بۆ المان ره زوو وه
  . ینه ویان راگهو س

ر   سه  به میشه کوو هه کان وه هلیکوپتره .یشتنۆو چوارباخ ر هر ن به کۆ ن بهوان و میترا کۆسیر 
  . ی بکردبایه ه جوو کرد که ر شتک ده  هه ان لهی قه  و ته وه وڕانهوس شاردا ده

  وه  وریاییه کان به  دیدی هلیکوپتره بوو و دوور لهی گرتو  که ویسته ستی خۆشه  کاتکدا ده سیروان له 
  .بی گایان دهر
 نو  هاتن و خرا خۆیان کرد به ده  هه هل  په  به  کهیان دیی س میرمنداداکانی چوارباخ نه کۆ کی له  یه له 
  .ی خۆی  ئامانج و سره  به وانی کردوه س هلکوپترک ئه چمه .کدا یه روازه ده
   به بوو که ی نه وه تی ئه رفه ویش ده ئه . دیار بوو وه  سیروانه  به که هاوشتنی راکتی هلیکوپترهئاگری  

رایی میترا به ت،میترا بو ده  خستهی خشاند به هی روازه  ننگی  هاوکات ده .ریدا  سه ک و خۆی راک
 و تۆزی ،ی هات  الی گویاندا گیزه  به ئاسن ی پارچه  و پریشهدر به ی وردهوپ و شه ، که ئاژینبوونی راکته

  . وه وته  دوور که که نگی هلیکوپتره ده .ساند نیشتیان هه ی ته که  دیواره له
  . بووه  بریندار نه  تا دنیا بت که هو ندهشی جوو ندامانی له موو ئه وان ههسیر 
  .  نییهی ترک ترسییه مه  بوو،نیشتورگیدا  ر و جوبه  سه  به  که که ی دیواره تۆز و خۆ  له ستی کرد جگه هه 
  ویت؟را پک میترا نه: تو میترای  به 

  ر پرچ و کراسه  سیروان تۆز و خۆی سه.ستاند ر دووکیان هه هه .م  ئش ناکه ست به نا هه:  میترا
  سرنجی کاتکدا له . البردیی میترا که ی قژهوپ  کاگ و خۆی نو شه کای.کاند ی میترای ته سکه هک

  بوو که م نه وه تی ئه رفه ن دهوچ . نای ه وستم پی  ده  که بمبووره! گیانا :تیودا  کانی میترای ده  ماته چاوه
  .  ببووره یشت دووباره  ئشت پگهدا  کاته و هر ل گه ئه .  زمان پت بم راکشه به
   چۆن به  که  بکه  نو رگاکهیری سه .زگار کرد  مردن ره  چی سیروان؟ تۆ گیانی منت لهت ده: میترا 
  ش تۆ خۆتت کرد به وانه  له جگه .ال له ن ببایام ئستا کوژرا بووم یان که  ته ر به گه ئه !  کدراوه للهگو
روان بۆ ئای سی . من بپارزی ی هو ترسی بۆ ئه  مه یانی خۆتت خسته تۆ گ واته شمدا، ر له  سه خان به قه
  ر له هه!   چیم بکردایه ست بدایه  ده ا و تۆم لهباتھ پش بساتکت  ر کاره گه! ڵزمانم  .ت کرد و کاره ئه

  .کوشت  خۆم ده ئره
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کانیش هیچیان ل  س میرمنداله. رچوو  الی گوماندا ده ش به مجاره ئه . وه که مهبیری ل: سیروان 
 .وت که  و ماه ی ئه روازه  دیوار و ده س زیانی مای له  به.هات نه
و  و خۆش دۆشی ڕای س ره سه . وه ڕابوونه ۆیش گهباوکی و ماریان  مای میترا، یشتنه وان گه کاتک ئه 
 مای  وه ڕیته م بگهخۆی ناه ڵ نه  گه ان لهتا شوم: تیودایکی میترا گ. ڕ سیروانیان دانارم و گۆ گه

 .ی رم بکه دا شه  مای ئمه  لهتبئیتر نا .خۆتان
اری ئیسالمی کانی کۆم ی گشتی هزه رمانده فه: تیو و رزاند دامه ئاخاڤتن و باسی رۆژی یس وهکا میر 

  به یادی شیرازی،  ناوی سه  به یه ی خون رشتنی ههم سادیس رگورد که کی سه کابرایه. ر ده نی سه  به واته
دا   پدهری شکه وسا دوو له ئه .ر شکه رله  سه یکات به دات و ده ی پده جه ره  ده  دوو پله،مران ی چهپشیار
  .رکوت بکات  سهبۆ کوردستانی   که وه بۆ ئه
ر  ده نی سه کاتک به .وت ستکه ب ده  کوشت به  به داییان نیوه ،ره شکه و دوو له ه لیادی شیرازی سه

   کوشت؟  دابهت هزهموو  و هه کات بۆ ئه ی لدهپرسیار
کانی  رمانده یادی شیرازی و فه  سهو بیروڕای ئه ''شت هه چن بۆ به هوان د ئه '': مدا ده و ویش له  ئه
 ،  ئره هن بھن وه زاران کیلومیتره  هه ک له نی خه مندا  که یه وه کاریان ئهوان  ئه . یهیی کۆماری ئیسالم دیکه
  وان کوردستان به  ئه چ که  ده وه له .ن بدهشتیان پ هه  پاسپۆرتی به داکانی کوردستان روازه  ده و له
وتوی  نی پشکهال  و دیموکراتی گه ی ئازادیخوازهک شتی خه هه  کوردستان به راسته .شت بزانن هه به

 .  ئرانیشهیستان ره په نهۆکۆ و ڕ پاشهخی  مان کاتدا دۆزه  هه م له به . ئرانه
رمی  نگ گه ره  بهکی و کراسری شوشت یشت سهۆمیترا ر. رقای باسکردن بوون وان سه دا ئه و کاته له 
 کۆڕی  ویش له ئه . پش چاوان شتر و جوانتر بته تی گه  روومه وه هۆی ئه  بوو به که. ر کرد  به لههاری  به

رنجی  هیر و س  سه سیروان له  نه و ئه  نه . رونیشت وه ری سیروانه رانبه  به  له.شدار بوو یاندا به که باسه
 .بوون کتر ده یدای یه تر شت و شه دی فره کتریان ده ر چ زۆرتر یه هه .بوون ده نهکتر تر  یه
ی   بۆنه شیان به و کاره ئه . رۆژانیتر خوانی شویان راخست ک زووتر له  گه یه م ئواره میترا و دایکی ئه 

   که یه وانه  و له ییه باشی ن یڤانی بهبر ندی  وه  ره ۆ ئاگای لهم  ئه هزانی کی ن میترا دهوچ . بوو وه هسیروان
  .ڕ دۆخی شهی بارو وه یجۆری و لکۆینه ۆ پهزوو بچی ب

یشت و ن الیان دا  لهی کاتژمرک ماوهبۆ ی شو پاش واردن .ناسی وی باش ده  میترا ئه.ر واش بوو  هه
  . لیان کردوسا ماڵ ئاوایی ئه
  .یکرد وانه یان ره که روازه ر ده میترا تا به 
  .گرتی ماوایی  وزهند ماچک   چه ش گرت به  باوه  لهی تر و پ که هوین سیروان ئه 
 .کرد دهوتۆ  کی ئه نیاییه  ته ستی به  پ هه له ی بوو، که وینه ڵ ئه گه ی رۆژ له درژا  به میترا که 
 نو  له . باسه چ ت بزانتاکوو که هڕ م گه ی ئه  بچ بۆ بنکه  که وه  کرده وه  نو رگا بیری له سیروان له 

هاتن بۆ   که ناسیاوی دی    دوو کۆنه ،وباس بوون ریکی قسه ونیشت و خهنیشت کوڕک رو  ته  له بنکه
  . سووچک دانیشتو بوون ها ئارز و چنووریش له ر وه هه .الی سیروان

وێ  ان لهت ڤا  ههی کاک سیروان وه ئه چنوور !یاند  چنووری راگه به سیروانی دی،  کی چنوور کهڕهاو 
 .کرد ده  نامۆیی نه ستی به ئیتر سیروان هه .ستان و هاتن بۆ الی سیروان ر سیانیان هه هه ! دانیشتوه

  . سیروان دا یان به وانامه ۆک و ههندک ب هه .رم ببوو کان گه هوا ی هه وه باس و گانه
  ؟ یه و هه هکت بۆ ش یه رنامه رێ چ به ئه :توارزی  ئ سپای به  ئه سیروان به 
  . شتوهڕ کم دانه یه رنامه هیچ به: ئارز 
ک   ته یش لهڕسوورای هاو ستاند و چنوور و ئه هوان ه ئه .  با بچین بۆ مای ئمه سته هه ده: سیروان 
  .رێ  ده  هاتنه وانه ئه
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ویستی   خۆشه هو ئاگای ل ئه .  دۆستی میترایشهها روه ، و هه  چنووره ماینی کۆ  مایان له ،سوورا ئه 
ی  ماه  بنه ئاوایی له بۆ ما وه  ژووره  ئارز چووه هریکی ئاخاڤتن بوون ک ک سیرواندا خه ته له .وان بوو ئه

  .چنوور
  .تبی نیا نه ته  به  وه بۆ ئه ، وه منمه  من الت ده وه تا ئارز دته: سوورا ئه 
  ؟ یه  مای ئوه روازه راستی کام ده! سپاس: سیروان 
  .ا راوستاوینری  به  له  که یه روازه م ده ر ئه هه: سوورا ئه 
  .  دوور نییه ت ه رگاک باشه: سیروان 
م  س له موو که هه.  نیشککی خاسه  که  فره ،دری میترا بزانه راستی کاک سیروان قه!  وایه: سوورا ئه 
 میترا  که ،چاوچنۆکن تۆ  ک به ڕه ڕانی گهو کومو ت هه تایبه . که هڕ  خۆشیان گه وه  ژن و پیاوه  به که ڕه گه

  .تو تۆی خۆشده
  واته . بۆ ژیانی من وایه و ئاو و هه ئه . یوهزان  مو خی ئه ر و بایه ده قه من  وه کمه  رۆژی یه له: سیروان 
  . و من بوونم نییه ب ئه به
و مای سیروان  هر  و به،سوورا کرد ه ئ ک سیرواندا ماڵ ئاوایان له  ته رێ و له  ده دا ئارز هاته م کاته له 
 .وتن ڕکه وه
مان  زه  ئاخه ۆیش لهڕ پش نیوه .ین وه  پکه وه وکاته له ، وبۆ فراوین بانگھشتنی چنوور بووم: ئارز 

 هیچ زیانکی  وه  خۆشیه به . تۆپ روخا بوو هلل گو  به ردوی ماک بووین که پهریکی البردنی دار و  خه
 و  وه قییه  ته وه و نزیکانه  میلی له١٢٠نکی   هاوه هلل گو،یکی کار بووینر  خه  کهدا و کاته له .بوو گیانی نه
مان  زه ئاخهی  می بنکه نده  ئه سیانیان که .تریس و بریندار بوونی چوارکه س، ککه  هۆی کوشتنی یه بوو به
  وه ڕایه ماندا گه ه گ واتئاوا له  سه دون له   بوو که یه  خۆش قسه و کوڕه  ئه  بریندارانه و هکک ل یه .بوون
  .شار

  ؟تستت رۆهات ب به کا مه نه:  سیروان
کی خۆماندا  ڕه  گه ک له یه رمانخانه  ده ر ئستا له هه . ی کاری نییه که م برینه به !تی رێ خۆیه ئه:  ئارز

هۆی  ب به ، و ده وه قته ته کدا ده نو ما لهنک   هاوه هلل گو،خانیشدا هل کی گه ڕه  گه له .کرت رمان ده ده
نی   هاوه هللدوو گو .تکوژ ست ده وده هم ش ده که ماه ندامانی بنه  ئه س له  و سکه که روخاندنی ماه

  .بن ب زیان ئاژین ده  و به که رزاکانی چۆمه  نو مه ونه که ش ده دیکه
ۆک و ب .تکانی نازان ی زیانه ژهس ر هم ک به. زۆرتر بوو جاران   له ره ڤه م ده ردومانی ئهۆۆ بم ئه 
 . ما یشتینه  کاتک گه وه توانین بیان خونینه ده . ۆم پیهم کانی ئه هموانا هه
 . بکات  دنیای کهنی پدا بوو  ن بهوچ . میترا کرد فۆنی له له  مای خۆیان گورج ته یشته  گه سیروان که 

  .وانیش دنیا بن  ئه  که ه بکت چنوور و مای باب  له،فۆن له  ته یاند که  راگهی ئارز پاشان به
پککی   دانیشت چه که . وه  شونی خۆی ئاگادار کرده ر دوو مای له  کورتی هه  ئارز خرا و به

نگ   ده ن گوێ له که ز ده ر حه تیتان گه  یارمه تی بهو و گ وه شه هنا پی، که  گیرفانی پانتوه  لهی نووسراوه
  ؟ وه  بخونمه یه وانامه م هه تا ئه ۆی شار بگرن،م و باسی ئه

کانی جیھان ب  یاندنه  راگه خۆ ئستا له . جیه زۆر کارکی به: تی ومدا و کا ئاریان باوکی سیروان له 
  .گیان  ئارزورم فه . وینیش نییه کانی گۆێ زه  بوور و گۆڕانکارییه ئاگامان له .شین به
  ه ی کۆمه٣٧ی وانامه هه !رچاوانم سه به :رزئا 
 شونی ،ران فسه ی ئه ر یانه  سه کی قورس و ئارپیجی هرشیان کرده  چه کان به رگه ۆ پشمهم ئه '' 

   که زاندراوه دا نه ڕه م شه له .ن که ک ده  خه  له قه کی دووربیندار ته  چه  به  که.کانی رژیم ستاروی هزه
  . نده ی گیانی دوژمن چهزیان
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 پشدا  له .ن  داگیر بکه وه گانه پاده  نزیکی کانی کوراوا له رزاییه ویست به یانه کانی رژیم ده ۆ هزهم ئه  
  .''ستی کوتا  خه کی گران به  چه بهند کاتژمرک  ی چه کانیان بۆ ماوه رزاییه  و به ره ڤه و ده ئه
ی زۆری  دا زۆربه ست رۆژهی بی م ماوه ۆڵ لهڕ ها گردیگه روه هه گان، کانی نوانی کوراوا و پاده ماه 

م  دانیشتوانی ئه .مابوو  نه شتکی والوه   وران بهکی یه  و شارۆچکه وره کی گه هیالوا  که له .ونرووخا
  که.  که ڕه هو گ کی ئه ژنکی خه یرهی پ  وته  به".ڕدا کوچیان کردو بوو می شه که  رۆژانی یه ش له هانک ڕه گه

ی  وه ره ده  یاندو بووه تی خۆی گه  و پایپهپخواستی به. ست دابوو  ده ی له که دوو منداهی و  که مرده
ری مرد و  مه نگی چه  ئاهه  به،ڕنی ده دوو کومی ههر چنگ هه دا و به  سینگی خۆی ده له .ورئاواک

   " ڕه گوه ی کۆچی سه  کۆچم ئاوته، ڕه ن شه م چه که خته  به بزانه" :تویگ ، ده وه الوانه انی دهک مناه
 .یان الدی بوون شی زۆربه که که خه. ژار نشینن  گشتی هه  به گان ی سنووری پاده ورانه  گه هک ڕه و گه ئه 
تی خوندن  رفه ده و  و ئارامتر،  هیوای ژیانکی ئاسووده  به، ج هشتوو بوو  ماڵ و ژیانی خۆیان به که

 .واو بوو رگیان ته های مه  به  ئاکامدا به یان له که ونه م خه به . شار کردو بوو یان رویان لهکان اۆهبۆ ز
الکانی قوم و  وای مه فت کانی رژیم به  مرۆڤ کوژه  ژر ئاگربارانی هزه و و رۆژ له یان شه که که ڕه گه

گان  و پاده هر  به وه  رگا راسته ر له گه ئه .بوو رباز بوونیان نه  رگای ده ژارانه و هه ئه .نبوو داتاران
   ناوی دژ به دوایش به. گیران  دیل ده یان به. کوژران ش و پاسدار ده رته ی ئه هللگو  به،ن یهاشتۆبر

یان  شه کانی ئراندا شاگه دنهیان  راگه  له وه رگه  ناوی پشمه وسا به ئه .دران  ده  سداره  له،شورشی ئران
  . وه نهبووژب پ یکانیان ی رووخاوی هزه ورهتا  .نکرد  ده هپو

   دوژمن له وه بۆ ئه. بن  رووناکی رۆژدا هه توانی له دهیان   نه وه ۆهڕ کانی گردیگه ورازه  هه لهها  روه هه 
 خرا  وه زهورا و هه  بیتوانیبا له ی که سه که وه ودا ئه  تاریکی شه نیا له ته .نکرد دهژی لیست  ده وه پشته
یان  رباز بن ده ڕ بوون و توانی بوویان دهۆ هز و گ  به ی که وانه ئه .بوو  هه وه ختی مانه به ،ترباز ب ده

  : گاوه
ش  وانه ئه .خون و هار بوون ڵ گۆشتی مرۆڤ ده گگه سه .  و بۆنی کردوه  مای خۆیدا کوژراوه ک له  خه
مان وردوۆ ب  به ی که وانه ئه .مرن  برسیدا ده ریکن له نی خه مه ب ئاو و خوارده به .ن هشتا زیندو که

 .شاوه راک کانه ڕه و گه ر ئه  سه  بای به  که رگه  و مه ردنه ر مه بریندار بوون، ئاکامیان هه
  ک و بهش  تده وه کانه رگه ن پشمه  الیه له. کان بۆ داگیر کردنی کورئاوا ارهش و پاسد رته هرشی ئه 

 . وه نه کانیان ببه موو کوژراوه  هه یانتوانی نهت  نانه ته .دن  هه وه یهڕرشۆ سه
دا  خی سنه  دۆزه وانیان له ئهستانی رژیم  ده کاربه .شتیان پبدات هه یادی شیرازی پاسپۆرتی به تاکوو سه  
 .ن هیان بک رده سپه  ئه وه  رزه  به  که، م شاره بانی ئه کی مھره خه بۆ، جھشت به
  به ، وه که ستی خه  ده تن و خۆیان دا به  هه وه کانیانه که  چه رژیم بهکداری  ۆ س چهم ها ئه ر وه  هه'' 

  . هللشت دراخ گو  و هه٣کی ژ س چه
و  ب وه ه رادیو و ت ڤ رژیم اریکی له مرۆڤ ئاگاد شی دژ به رته ونیودا ئه  کاتژمری ده و له دون شه 

  . وه کرده
کی  خه ). پشیان پبگرن کی شاری سنه ی خه ئه. (دن  شار هه ریکن له  شوڕش خه  دژ به  گوایه که 

 و  وه بنه کان کۆ ده وته  و مزگه  بنکه بن و له  ده ژ توڕهشی خون رته ی ئه م ئاگاداریه ئه بیستنی  شار به
 دووپات  رگه  پشمه  پشتیوانی خۆیان لهها  روه هه .ن که ی رژیم خۆپیشاندان ده نده  پروپاگه دژ به

  . وه کرده ده
  .  ئمه ن به کانیان بده که  چهتباز ب  شار ده وێ له یه  ده  رامیاری کهکی یه ر رکخراوه هه: تویانگ  ده

کرد  ده  رگه  پشمه  هاوار و دروشمدان داوایان له به .ین که ریڤانی ده ماڵ و شارمان ب  بۆ خۆمان له هئم 
ش  رته کانی ئه  درۆه ی خۆیان دژ به ق و توڕه  ره یه م شوه به .کی شار بپارزن ک خه تا دواین فیشه هه
  ''.بی دهر ده
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ی  سه ره رمان و که ده. ب  ده ژماری برینداران زده  هه به. تن هس  ده ره  رۆژ په مان رۆژ بهوردوۆ ب
ست  ری ده رگه شته رمانی بھۆشکردن بۆ نه ده. ننداواو بوو  ته  یان له هبووواو  ری ته رگه شته هن
ب تا  ده شی برینداراندا،  نو له له...ن کی هاوه یه یان پارچه ، هللرهنانی گو بۆ ده .وت که ده نه
چۆ  دۆخی قه بارو یه مه ئه .بوو نهی  چاره .ت بنرگیا  جه  بریندار دانی به،تب هواو د  ته که هری رگه شته نه

 . شارککردنی
  ی رۆژیش لهڕ په رده تیشکی زه . کرد کان ئاوه ستره مبازی ئه بۆ رهئاسمان سینگی رووتی خۆی  
یش ده ی بای شه شنه . کۆچی کرد وه رده  زهیم خه   به وه له  چیا و کهی ۆتکهشن ماشی گوڵ ۆ و بۆنی خ

 خۆی   جاده  به ادهن و ج کۆ ن بهۆک .هنا نو شار  ده وه هاره بهزرۆی   تامه و گیای کوستانی به
بۆنی  .ک  موانی خه کرد به  زۆر خۆی ده  به وه نهی ما ره نجه ی پهکان  شکاوه  شوشه له .ندا ما کرده ده

  . وه یهسی  دهکدا خه لوتی  مکی کورت له دهرگی بۆ  بارووت و مه
 . وه کرده ش ده  ئاواتی گه. وه بووژانه  دهووری هیوای ژیانیسکی س. کرد ژین ده هاری ڤه  وهوتی ره

ک  خه . ژیانکی ئاسایی بوو بهب کان،  دیلی زیندانی ژرخانه.مانوردوۆکجۆری ژر ب ۆژ ژیانی یهبیست ر
 ژر  ۆشتر بوو تاکوو لهک پ خل یان گه م ژیانه ن ئه رده چ که. بوون  رۆژ لبزار و زیز ده رۆژ به

  .بژینرگ   مه گه  سه ا بهژیمدر شی  رهتی سته ده
دا  نجه شکه  ژر ئه  له،کانی دوژمن ندیخانه  تا به رزی پ خۆشتره ربه  سه رگی نومای خۆیان به مه 

 .مردن
  م زووانه ش به ستره وینداری ئه ئارامی ئه .کان ستره ی ئه  جریوه  له ه ئاسمان پ وه ئه :ئارز 
  . به ران مه  نیگه دایه . وه ڕته گه ده
  . لدرا روازه نگی ده  زه

  . وه ڕانه کانم گه مناهۆش م ی ئه ئۆخه!  نگی ئارامه  زه وه ئه:  دایکی
  . جگای خۆی روونیشت وی کرد و لهئارام س 
  .تان بخون که رن شوه وه: تیومدیا خانم خوانی شوی راخست و ئا 
نۆشی گیانتان ب  . مای چنووردا شوم خوارد  له من ئواره ستت خۆش بت ئه  گیان ده دایه: ئارز 
  .من ترم ئه
  دا که یان نه خوارد رگه یاندا شوم نه  گه خانم دایکی میترا تا له یفهتر!  روا دایه منیش هه :سیروان 

  .نۆشی گیانی خۆتان بت . وه رمه بگه
  .ان بیخونرکاتک برسیتان بوو بۆ خۆت هه. نم شتان داده من به ! باشه :ئامدیا 
  !ت بکشی حمه ویست ناکات زهپ ! گیان سپاس دایه: ئارز 
   ئارام بوو؟ ی الی ئوه ره ۆ بهم رێ ئه ئه:  ئارامی پرسی رز لهئا 
   له که .ت دن  هلیکوپتری شنۆک هزی تازه و و رۆژ به ش شه رته ئه!  ماوه بارودۆخی ئارام نه: ئارام 

کان  گان پسا پسا هلیکوپتره شقی پاده دانی مه  مه له .  باشی دیاره  دووربین به  به وه کانی ئمه ره نگه سه
ری  و به  و هزی زرپۆشی ئه خانه ۆکهکانی نو ف  هزه  له جگه .زنن به  داده  و هزی تازه وه نیشنه ده
   به کانی دوژمن له رمانده ه ف بۆیه . ز داوه م گاندا له  نو پاده ری له کهش  دوو له یه وانه خ، لهقش

  .ستو دبازن کانیان وا ده کوشتدانی هزه
 . کوشت دا به  پیاوانی ئران دهس چینی الو و نقه  ئه ستانی رژیم به ده کاربه: تیو  وه نینه  پکه سیروان به 

کات   و زه رفیتره ی سه رها پ  به ی که وانه ئه .یان ی عاباکهفانر گی نه دوالر بکه ملیون  ش به که ته فه دراڤی نه
 . دننیکیر مه ی ئه دوالر ک ژیاون، چۆن ئستا واز له ی خهینخش به
رز هاواریان  نگی به  ده کانیان به رمانده فه .ند جار هرشیان هنا ک رۆژانی پشو چه ۆ وهم ئه: ئارام 
مان لیان گرتو بوو  سرهنگ  هش ئارام و ب د ئمه. تون ش ههۆڕ ش ترسن دژبه مه ، وه شهکرد بۆ پ ده
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ر  کبه هوئ  ئه وان به ئه .ب رچوونیان نه  تا ده که ورازه  هه  باشی بنه  به کرد که مان ده وه ێ ئهڕ و چاوه
 دارک نگه ر سه  هه له .بووی زۆرمان پک ۆنار ک و هه نارنجه .کانمان میتری پارازه٢٠تا ١٥  وه  پشه هاتنه

 ،کارکمان پیان کرد ژ،ست  ده ش به کانی دیکه رگه پشمه.  نوانیان کمان هاویشتهنارۆ سک هه دوو که
 و تینی و، زانی پاییزی پاش زوقم و ئاشتی شهڕ ک گه هو .کردو بوو واری شی نه  ده  با به که
  . وه بوونه ر ده بهتاوی رۆژ،  هه
یان . خان  قه کرد به کانیان ده ژراوهندار و کو بوون بۆ پاراستنی گیانی خۆیان بری زیندو ی که وانه ئه 

 و   نو پیانه یان دی ککیان کرده هو ئه   که ی دواوه وانه ئه.  که ورازه  تاکوو بن هه وه کرده خۆیان گر ده
 .زگاریان بوو ی پاسدار ره هلل گو  لهش مجاره  ئهخت یاریان بوو  به ی که وانه هئ .ھاتن گان هه  پادهو هر به
  کی به الک و چه  که  بوو له پ هیو لژای ئه  .بیست  ده وه  دووره کمان له ی چه قه  دنگی ته ن ئمهچو

  .ی دوژمن جماوه
ی دووکاتژمرێ   بۆ ماوهانکش ت  که ی هو پاش ئه .ۆڕ ن و باوکه  شیوه  بۆ به وه پشهرزی بۆ  هاواری به 
ی داونی  و بریندارانه ئه .کوتا یان ده کی گران ئمه  چه س به به. هات  نه وه کی سووکیانه  چه  له  قه ته
کانیان  ئامبوالنسه .ستدا  ده ویشیان له دا ئه یه م ماوه  له،ختی زینو بوونیان مابوو ر هشتا به  گه که ورازه هه
ک   یه م ئمه  به.گان  پاده نو وه رده به هکانیان د الک و برینداره  و که کی ئمه ر تیرژی چه  به هاتنه ده
 . وه  ببنه که ورازه یان ورا نزیکی هه ند نه ر چه  هه.کرد وان نه  ئه شمان له قه ته

  یان به مهکانی ئ ره نگه  سه وه رزه کی به ودایه ه م  پنج هلیکوپتر له وه  خۆیان رکخسته ک که یه پاش ماوه
 بۆ  رێ کرده ڕ به پانی شه یان بۆ گۆره یکههزکی د .ڕای تۆپباران ره سه شاش کوتا، راکت و ره

 سنوورکمان  ئمه . وه کرا بوونه  هشتا کۆ نه که ورازه  هه  له کانیان که الکه ی بریندار و که وه نه کۆکرده
  .کرد مان لیان ده قه رازان ته ته  دها،و ر له گه .کانیان الکه ی که وه  پشی بۆ بردنه  بنه بۆیان دانا که

  که . وه نهر کانیان به الکه  که  که،اندمان پ گهر  وه دوڤانیه به ئمه  .ندکیتر کوژراویان دا ش هه مجاره ئه 
کانیان  ی کوژراو و برینداره وه استنهۆگان بۆ گ  پاده وه ڕانه کانیش گه  هلیکوپتره وه وتنه که دهوان دوور  ئه

  کی سووک کرد نه  چه یان به قه  ته  بۆ ماڵ نه وه امهڕ من گهی  و کاته ئیتر تا ئه .دان مه بۆ کرماشان و هه
 .هرشیان هنا

  ک به پارزن و هی خه دای خۆیان ده من نانه هریمه م نیگریس و ئه  ئه وه  داخه  به رۆه: کا ئاریان 
ۆژک  ر هن کڕ وانیش چاوه ئه . یه ش دایک و باوکیان هه شیانه رته و پاسدار و ئه ئه. ن ده دهنتکوش
 . وه هنڕ کانیان بۆ الیان بگه مناه

  کانیان له  منداه ن که که ز ده حه ، یه سکی ئایینیان هه کیان وا بیری تهش م به به! ی که راست ده :ئارام 
 تاراندا  ژنک له وپش، هم  لهمانگ چوار   بیرمه باش له .شت هه وان بچن بۆ به کو ئه جھاد دا بکوژرن به

 ، کافره ، م کۆمونیسته که  کوڕهت ده .دات ی خۆی ده که  کوڕه راپۆرتی تاقانه .ی پاسداران  کومیته تهچ ده
  .بن بیگرن

کی  ری خه شه  و ته  تانه  بهتب  ده خته دبه  به و ژنه ئه .ن ده ی ده  سداره گرن و له ی ده که وانیش کوڕه ئه 
ی  ی شھید و موچه ماه  بنه بنه وان ده چۆن ئه . وه نه که  وا بیر ده ارانهم پاسد  ئهی ماه  بنه شک له به .تاران
  .گرن رده ی زۆریش وه مانگانه

 ها ئرانیش، روه هه. کاندا ژاره  هه ته ی و  زۆربه له . کردن وهخۆای  مند رگانی به ن بازه  پده مه ئه 
 یان ن  خویان بکه  ناتوانن به وه  بۆ ئه.فرۆشن هکانیان د ت کچه  تایبه  به،دار مندای ساوا کی نه خه

 و تب کی مرۆڤ دۆست ده یه ماه  توشی بنهتخت یاری ب  به و منداه ر ئه گه ئه . یه  دراڤ هه پویستیان به
  .ن که ی ده رده روه  مندای زکماگی خۆیان پهوکو وه
نی ستی مندا ربه مان ده م ئه به .خ  دوزه ه بتب ژیانی ده ،تبمرۆڤک  توشی نات،خت ب ریش ببه گه  ئه

 . کی دیکه  خه تا بگات به .خۆیان ناین
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 . یه یان هه ک مرۆڤیش ناسنامه  و وه ردایه  به رگی مرۆڤیان له س جلوبه به . مرۆڤ نین وانه ئه :کائاریان 
 .واون نی ته هریمه وان ئه گنا ئه ئه
 خۆی !وتان خۆش شه . بنومتب ده .و خۆم ناگرم ر خه  به ئیتر له .تم هک  شه تیتان من فره یارمه به :ئارام 

  .ی  که هف  نو پخه خزانده
وان  بۆ ئه . وه گرایه کترده ۆیان بۆ یهم کانی ئه  بوور و رووداوه  ئارامی و پچه سیروان و ئارزیش به 

   هاتونه یه م راده ئه تا  کرد که ختی ده شبه خۆ ستیان به هه .وینداریاندا  مژووی ئه ن بوو له گمه رۆژکی ده
شبه .پ ک لهگرت یانی دادهش  گهت ، روومه ژاره م و په ی خه رده روانی په یان ده که  دۆزه م کات. 
 .دا  ئازاریانی ده وه روونه  ده رانی داهاتوکی ون و نایار، له نیگه

ی  هوللی گ همقر ، ناسه ی قه هچنگی تۆپبارانی شار و ق ده .بوو  ئارادا نه له و،  و خه وه سانه حه  هو شه 
و ر ماکدا   هه ی له وه قینه ترسی تۆپباران و ته مه .وگاریان گۆڕیبوو ندی شه وه شوازی ره کان، شاشه ره
 .تب و نه س چاوانی ترخه  که ی که وه هۆی ئه کدا ببوو به یه ر چرکه  هه له
  
 
 
  
  
  

 ٢١شی به                                 
 وارام، هرام، وه هرام، ره رۆژی وه. ی کوردی٢٦٨٠نی سایی گو ٢٠ی)،تیشکیخۆرۆژڕتاو هه( مه شه  

  .ی ز١٩٨٠ی مای١٠  . وتنه رکه بات و سه دی خه  ئیزهبارام ناوی
_____________________________________________ ________ 

ی   و کازیوه می ئوشایه  کات ده واته . یهیاندا ر به اریک و روونی به تی وه سانه  حه شت لهوهشتا سر  
  .شت و گیاندارانی داو سر یانی مزگانی هاتنی رۆژی به هب
ژین و بزاڤی  ڤه .کرد ی ده ودا مرووژانه نگی شه زه وه  ژر تارمایی شه شت و دۆڵ له زیوی ده شی ته له 
ئامزیان ژ بۆ روناهی  .دڕان ویان داده ی سارد و سی شه پیله یان، ربه ی بهڕ  تیشکی فه به وتی ژیان، ره
 .مووسی تاویان را  و گزنگی هه،کرد هو
 .دنوان  ده داتاو ی ههری رزیان بۆ تیشک سه ش و شادمان، گه. موو و گشت هه شت،ورانی سر وه ژینه 

وتن و  رکه سه .ستانیانیڤانی و راوربۆ ب .وین و دداریان بۆ ئه ، بۆ رووناک کاتاکوو نیشتمانیان
  .و نگی شه زه وه  شهی واره  شه دژ به .زگاریان ره
شی  له. رما، ی تیشک و گه مانی وزه نه ه خون، ب ش به بریندارانی له کون، ندامانی شاری مل به ئه 

 ئش و  سۆی ند لهیان نا ده. رمان بوونی ده ر نه ه ب له، مانوردوۆزامدارانی ب .رما  سه  له زیوه سیان ته
 . وه ڕایه گه  م باژره ئه ی بۆ مرۆڤ ژاره م و په شت و خهوشادی بۆ سر  دیسان، وه رۆژ هاته. ژان

 چۆن داهاتویان  دی که وینی ده ی ئه  نیشتمان و رووگه ئارووی به ودا، هیی خو ناخی قو سیروان له 
  .ر بکا مسوگه

 .پتر ببوو ره ی، وه سانه حه ی نه ند رۆژه  ماندوی چهشی له .و رابو  خه  ئارامی و همنی له ئارام به 
تای رگادا  ره سه  لهدمیتری  ند سه  چهتا .کرد مای ژانیان ده  و سه کانی مرووژانه ماره  و ده ماسولکه

رم بوو و  شی نه  له،رمای خرایی رگا  تین و گه هدی هدی به. شی بوو وی ژانی له کانی تکه نگاوه هه
 .رمانی مشکی بوون  فهیمۆ سته ندک دامرکا و ده کانی هه  ئشی ماسولکه.شکامامی  جه
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ی ئارام ناشتایان  وانه  پچه وان به ئه . وه رکرده وه ستا و ئارزیشی خه و هه  خه ۆ زوو لهم سیروان ئه 
  .خوارد

  مان داناوه رنامه به.   ه هی کۆم هرگ کی پشمه ڵ کۆمه  گه من له ئه: تو ئارز کرد و پگ سیروان رووی له 
  یه وه ئامانجیش ئه .مارۆی شاردا ی گه ی بازنه وه ره  ده کانی دوژمن له ر هزه  سه رینه ش بهۆ هم  ئه که
ی   زۆربه ن کهکا  رامیاریه  هزه  له که یه ش رخنه مکاره ئه .ڕینۆشوانی بگریڤانی بۆ ه تاکتیکی ب که

  . رخان کردوه ریڤانی تهکانیان بۆ ب هزه
  شی ئمه ه به . وه بته متر ده ومان و تۆپبارانی شار کهوردۆ ب ین که که  ده وه ن قازانجی ئهما م کاره له 

 .تکی سیڤیلی شار ناکوژ  خه وه  دووره نیا له ئیتر دوژمن ته .تب زیانی گیانی و مای دوژمن زۆرتر ده
کی  یان خه .تپن رماندا داسه  سه ڕ به پان و کاتی شه ژمن گۆڕه دو  ماندو بووین که وه راستی ئیتر له به

و شار بکوژتاوانی نرانیان بکاتتبوکت نییه گه تۆ بۆ خۆت ئه . و ماماندا بیت  گه توانی له  ده ر کار. 
  .ت دم  گه من له .رتۆخ رم بۆ شتکی وا ده  من سه ت کهزانی تۆ بۆ خۆت باش ده :ئارز 
   پش بنکه  له ، دیاری کراوه  که و کاته ئه . یه مان هه یانی ماوه ی به تاکوو کاتژمر ده هه: سیروان 

دا  ڕه ی شه ره  به ش له ه کی کۆمه په . دواماندا دن  ماشین به ڤاک به ند هه  تاکوو چه وه بینه کۆده
 .ریکی چاودری دوژمنن وێ خه وان ئستا له ئه. ن که ئاریکاریمان ده

  .فۆن سیروانی بۆ الی خۆی راکشا له نگی ته زه 
  ی له وه پاش ئه .ی پدا روونی سیروان و وزه  ده  گی ژیانی خسته وژینی میترا هز نگی ڤه ده 

 .چت بۆ کارکی وا ۆ دهم ه ئ  که وه یهسیروان بۆی گا. ن دوانوینی خۆیا ویستی نیشتمان و ئه خۆشه
  .کات  ده وه ندی پیه یوه  په ما وه ڕایه گه  کهکاتک 

  . بیستی ی که وه نگ بوو له  بدهامیتر 
میترا  :تو ئارامی پ به .تی ست دانیه  ده ترسی له . رانیه  نیگه نگییه و بده  ئه  کرد که وه ستی به سیروان هه 
 گزنگی  و به یشکی خۆرئاوا،پۆلی ت  نو شه  له ئواره . وه ڕمه گه م ئه که ویسته خۆشه .مبار بیت تبینم خه نه
زی ئه .م که تاو ماچت ده ینی ههستاوه ئ ر له هه .م ده رۆکتدا ده  به رژیم به وینی هه وانی ئه رخه گو  

هیوا  کانتدا،  کانیاوی ماژی چاوه له . وه مهس رۆشی ژیان و ژانی دووریت ده هپ ، وه مه که ئامزت بۆ ده
  م له ب تۆ نامۆ و تاراوه به .رونم دهتۆ ویستی  گوزاری خۆشه مدا،وین  ئه باخی دی پ له .ینمبب
ی ئامزی  وه ڕانه  هیوای گه به .بینم ی نیشتماندا تۆ ده  ئاونه له .ری بگیانم یکه ب تۆ په به .روونی خۆم ده
گوی ژیان و هزی ی  ئه ، واره تا ئ ،ئارام و دنیا به .تب ژنۆم پتوتر ده  نامبێ و هزی ئه هللگو تۆ،
 .ند
سیروان  .فۆن بوو له ریکی ته  کاتک سیروان خه،رقاڵ کرد رتووکک سه ه خوندنی پ ئارز خۆی به 

  ؟ ماوه کی نه موکوڕیه یش هیچ کهرێ ئارز کاری تۆ و چنوور ئه :پرسیاری لکرد
د  سه  کاری ئمه وتم  روا که هه :تیو شونی خۆی دانا و گ ست و له  بهی که رتووکه هسپایی پ  ئه  ئارز به

  ڕه م شه ر ئه گه .ترب هس  چی به پاوه  داسه ڕه م شه  بارودۆخی ئه  که وه ر ئه  سه ته ماوه . واوه تهدا د  سه له
 .ین ند بکه ماوه دا زهڕ انگی پوشپه م  نیازین له به ، وه تهبدۆزی شار ئاسایی ب. تواو ب  ته  ره کهماوران

 .ین که  ده و کاره ی باری شۆڕش ئه  گوره  به وه ره  ده له خسا، ره مان بۆ نه له م هه  شاردا ئه لهریش  گه ئه
  ؟ ی تۆ چییه رنامه جا به .  یه ئمهی  رنامه  به مه ئه
  هو  رۆژکدا پکه موومان له  هه  که ره  وه وه  شاردا ماینه ر له گه . یه کوو ئوه ش وه دۆزی ئمه :سیروان 

  ی چی؟ تۆ ده . باشتر و نزیکترهردانم پ م من مانگی جۆزه به .ند بگرین ماوه ژنی زه جه
 وسا و  ئه،م کهبڕ باسی  دوای شهک چنووردا  ته  با له خۆشهمنیش زۆرم پ؟ باشه . وه مه ده مت ده  

ستی خۆماندا   ده  و له ه داینووس ستی چاره  ده ڵ له گه ژیانی ئمه.  یه و کاته ستم ئه به منیش مه : سیروان
مکی نا  رده  سه  خۆم ئژم بۆ له به .تگر  دامده ژاره م و په خه ، وه مه که  بیری لده جاروبار که . اوهراز ته
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  م له رد و ئازاره م ده ئه . نووسی داهاتومان ون و بزره چاره .یان بووین ویندار بوویت، شیاودا ئه
م نای پبم تا د .ستی پبکات  میترا هه  که م هشتوه تا ئستا نه . تیسماو کردوه روونی خۆمدا قه ده

  .کاتستی پن خۆی هه
 . بت ژاره م و په یان تۆشی خه .شی بسیس م گوی دیگه زناکه  و حه ستیاره هه و زۆر ن ئهوچ 
 ژیان پتوتر   بهیاهیو ، یه وه کانیشی ئه  باشه نه الیه . ی راستیش تاه  و قسه خته رگرتنی راس سه وه
  .تب وینداریش فرده ئامۆژی ئه .تب ده
متر  با که.  وه ینه که و بیریشی لنه ڕین، ئستا تا کاتیخۆی لگه . وه ک تۆ بیرم لکردوته منیش وه :ئارز 

خۆی  لهۆ ئیتر ئاگای م  ئه ژاره و هه ئه . باس کرد ۆت الی میتراوهم ی ئه رنامه به . وه زامی دمان بکوته
  .تنامنی ئارامی  فۆنی لبکه له  ته تاکوو ئواره . نییه

ی  حا خۆش به . وانیشمان تاڵ کردوه کانمان ژیانی ئه ماه  بنه  له  جگه  که یه وه ی ئه که راسته: سیروان 
  . یشتنهۆکاتی ر ، رابو با بچین بۆ بنکه .دا م بارودۆخه  له سیان نییه  وا هیچ که وانه ئه
 .دا وستان ی بنکه روازه  پش ده له .وتن ێ کهڕ  وه و بنکه هر ست و به ی خۆیان بهخت ک و ره ان چهو ئه 
می  رهه ی ناخۆشی بهوا س هه کهزۆر . هاتن بۆ بنکه  ده باسی تازهنگو واڵ و ده ێ ههۆزر کی تامه هخ

ک  هه .ڕان گه نگوباسی خۆشدا ده  دوای ده وان به ئه .بووتۆپبارانی پکانی شار که واخانه  نانه لهند  
 مادا  کیش بۆخۆیان له ندک خه هه .ریکی کار بوون  هشتا خه،با بوو ی نان کردنیان لنه سه ره که

  .بوو ڕیان هه ی رۆژانی شه  و کارامهیندیش  دوور ئهی نهوا ئه .کرد نانیان ده
ند   چه وانی تشکاوی دوژمن گیرا و له اره ک ند تون ئارد له  چه نگدا باش بوو که می جه که  رۆژی یه له 
 ی لک که ڕ مارۆ و شه رۆژ گه21ئستا پاش  . نگانه ش کرا بۆ رۆژی ته ی شاردا دابه وره مباری گه ئه
 .تگردر رده وه
زین و  اکۆ و زمناکۆ خرا دابهدی . وه  پشه سیروان و ئارز چوونه .دا راوستان  پش بنکه دوو ماشین له 
  .ڵ سیروان و ئارزدا کرد  گه ست مشتاقیان له هو دس
  ؟ترێ کاک سیروان ئارزیش د ئه: دیاکۆ 
  !رێ ئه :سیروان 

  وه یه که ۆره لخ  به  تۆیتاکه چۆن تاکسیباره . بن که50ی کالیبر  و جیبه  سواری ئه ئوه!  زۆرباشه:  دیاکۆ
  . تدایهسی   که یانزه

 دا ناوراستی یان له50شاشکی کالیبر  ره  بوون که که سواری جیبهوان  ئه! رچاوان  سه به :سیروان 
  که نیشتی لخۆره  ته  و له وه  پشه ش له سکی دیکه دوو که .ریکی بوون سیش خه  دوو که،رزاندو بوو دامه

  .خۆریانقان ل قته و ته هر کان به لخۆره . دانیشتن وه  پشته مانیش له ئه .روونیشتو بوون
قان  قته ی نزیکی ته کانه ڕه و گه کی ئه هاران خه به .بوو  ماکی لنه ر تاقه وبه هم ند ساڵ له ان تا چهق قته ته 
 ،رۆیشت  ده که مه ر زیخی چه سه  به کانبوو به هاو ئاوی خاونی کانی ی که که  چۆمه وێ و له  ئه چوونه ده

تی ل شین  قان گوکی تایبه قته ی ته وه ره سهکانی   کوه پۆکه  ته له .شوشت کانیان ده رشه قای و فه
  .وبۆ ن شه  و پده  ئجگار خۆشه و  زۆره بۆنی وانه  شه  که،تب ده
ی دۆڵ و پ چه الی  وته که  ده ،ش م کوه ئه .وبۆ بژن کوی شه  پ ده وه و ناوه ر به ش هه و کوه ئه 

  . وه که چۆمه
 سووری  و گوی ، یه م و وردی هه ی زۆر که  و گهتب رز ده  نیو میتر به لهوبۆ زۆرتر  گوی شه 
  ه گو زۆرتر له   که تره وره  گوژک گه  و له کوو تیزانگ و پسدان خه نگی وه وانی ره رخه ناری و ئه هه
ک  ڕه گه و   باکووری شاردایه قان له قته ته .دانو  شه ت له  تایبه، ی خۆشه م بۆن و برامه به. تچ ون ده گه

تی  سته نی دهوا  شاره ی دواییدا که نهم سا له . وه که ستی راستی دۆه  ده وته که زاواش ده و کوی فه
یالخ و  ری له ڤه کی ده خهت  تابه کان به کی الدیه ها خه روه کی بمای شار و هه خه. بوو نهوتۆی  ئه



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 181

181 

ڕی   ته  به وه و شه ر ئه  هه ،وه کرده ودا مایان ده  شهاریکی ت  لهل  گه بهیان س بۆ خۆی و  ر که هه. ساراڵ
  .ریان بکات  و دهت بیروخنتتوان وانی نه  شاره  که وه بۆ ئه.  نوی وه استهۆگ ن و مندایان دهژ
 .دا ده شی نه که وینه س دراڤی زه که .تۆقی ده هاران هه کوو کارگی به یان ماڵ وه وکدا ده  شه وا بوو له 
  له .قان قته  باکووری رۆژئاوای ته وته که ده.  رزه  به وه ی شاره ره  به ک لهمیتر١٥٠  وبۆ که کوی شه 

 گایر ر  سه  له که)  دزه سووره( گۆندی سوورازه، دا م کوه باکووری ئهودییوی  ئه کیلومیتری ند چه
وری  ده  یی به کی بازنه یه جاده . رۆژئاوادایه   له ره گه ت و ئاجه  رۆژهه  له ،ه نه کانی نه دیهنوانی 

ی  ر جاده  سه چته هوبۆدا د زاوا و شه انی فهک و دیوی کوه  به که .  وهباکووری شاردا دروست کردو
 . گان ریوان و پاده مه
ی شار و مارۆ ی گه  بازنه  له شکه  به که.  بوو وه سته  ده یان به م جاده هکانی رژیم ئ ره  داگیرکه هزه 

دا هزکی   رگایهم ر ئه سه له .زاوا لی فه و که هر ماردان به  و په،قز  سه  سنهگایر ر ز بۆ سهناردنی ه
 .کوتن ن ده  تۆپ و هاوه  و شاریش به زۆریان مۆڵ داوه

  .یشتنۆ ماشین ر قان به قته کی ته ڕه گهڕی  وپه نی تا ئهاوڕیاسیروان و ه 
رپرسیاری   بهاوڕێ دوو ه شونیپرسیاری .ی دی و خرا چوو بۆ الیان گهر هدیاکۆ پۆلکی پشم 

م  تی لهوک کرد و  رزاییه  به ی به اماژهستی ئ ی ده نجه  په وان به کک له یه .کانی لپرسین رگه پشمه
  .ون رکه  سه وه شیوه

  س به ر دووکه ست هه زیان بهین رما وسا ئه ئه .کردڕ قان به قته کی ته ڕه و نو گه هر کانی به دیاکۆ ماشینه 
تی  ی رۆژهه ۆتکهری  نگه  نو سه وتنه رکه کی کورت سه یه کترین پاش ماوه  یه ودای بیست میترک له هم

 . که چۆمه
  .مان  بۆالی ئه وه  پشه رمی هاتنه  گه ن بهالکاک شوان و ئا 
و  هئ.  نهال کائا ۆی ئوهم پرسیاری ئهر  به  زۆر خۆشھاتن، وه ڕای ئه ره یان سهڕهاو :تیوکا شوان گ 

. ین که کی قورس پشتیوانیتان لده  چه ش به ئمه . یه  و دۆزی دوژمن هه، شونی ستارو ئاگای باشی له
هیوام  . یه وێ هه ی هرشی رژیم بۆ ئه  چۆن شیمانهتزاواش ب ی فه  جاده ب هاوکات ئاگاشمان له ده
  ! وتنتانه رکه سه

ستی   ده  کاتکدا به له .ستو بوو  به وه ریه  سه ورامی به کی هه یه ده  و شه رزه وکی الواز و با به النالئا 
و   م نساره  باشی ئه دوژمن به . خوارێ  خرا بچینه وه م شیوه ب له  ده ئمه :ی کرد وتی راستی ئاماژه

 ، وه وتمه وان دوور که  دیدی ئه کاتک لهچم   پشدا ده من له ئه .ب زۆر وریا بین ده. تبین  ده شیوه
  هیشت  گه که . بت وه که ی شیوهو قو کوو من خرا و له س وه ککه نیا یه وسا ته م ئه که  ده ست ئاماژه ده به

  .س تاکوو دوایین که هه،  ککی دیکه وسا یه الی من ئه
   که یه و شوه ر به روان ههسی .ی کرد اژها وستا و ئامدک یه چا  خوارێ و له یشتهۆ خرایی ر ن بهالئا 
  هو زمناکۆ کوکتر تاک  دوای یه ک له  یه یه م شوه به .ی کرد وێ و ئاماژه  ئه یانده یشت خۆی گهۆن رالئا

 .وێ  ئه  چوونهتی دوژمن بیان بین وه ب ئه موویان به س بوو هه دواین که
 دوای مندا بن  به .تری و هیچ یه لیکوپتری ههسی دیدی هتر نھا مه وین تهڕ  ده  که م رگایه ئه :نالئا 

  .تکیلومیترک دوور ب دوو  که  یه هوان  له که جاده
کانی  رگه  الی پشمه یشتنه یشتن تا گهۆ ر  وه هاکانی سووراززر  نو مه ودۆڵ و پچاوپچ لهوان دۆ ئه 

وبۆ   کوی شهکانی ه کانیاو ئاوی  به  که و دۆه ئه .دا بوون که  نو دارستانی شیوی نزیکی جاده  له  که دیکه
  پ و دۆه  ئهک کیلومیتر  یه  درژایی پتر له به .کردو بوو چهاری  به ئاویچۆمکی پ ،کانی  ۆکهپ و ته

  .بی هی چنار و دار  و بشه ه دارستانی میو بوو له
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کی  یه رگه ند پشمه و ددانی چه ترش ببوون،کانیش  وچه پچا بوو و هه  ههانی قاله کان چه نهدار ش 
ئازار گوێ زۆرتر کان  ی تانگ و زرپۆشه نگی بۆڕه  ده وه  پشه چونه ند ده رچه هه . وه نۆسنیان هاڵ کرده

 . وه بوونهبموویان کۆ  تاکوو هه ههو  کی چی چنار، یه  نو بشه نهودا چونال دوای ئا وان به ئه .ندا ده
زۆر   رهلژمن دو . ئوردوگای ستارۆی دوژمنین  نیازی لدانکی گورچوگۆڵ و کارا له  به ئمه :نالئا 
رز  په ب زیان و دووره توانن به وان ده ها ئه ر وه  هه. وان ناگات  به رگه ستی پشمه  ده  که ،یانه رخه ئه
  .ن کی نو شار تۆپباران بکه خه

ک  خه کوتن و مای ب وچان شار ده  چۆن به که ؟یستنب دهکانیان خۆ  نه نگی تانگ و تۆپ و هاوه ده 
ر  گه . بۆ فراوین یه نی ساکارمان هه مه خوارده .بین ێ دهڕ   چاوه گره  ئه کیتر له یه ماوه  ئمه .ن که وران ده

ی ش که  و ئاوه  کانیاوکی زۆر خۆشی لیه. که نیشتی بشه  ته بینن له  خۆ ده و داربییانه تینۆتان بوو ئه
  . رزه کوو ته  وه چایگه

ری   و سبه وه نه که مکیتر کۆیان ده ده .  پکردوه وهدا ب که ر جاده سه کانی به زهئستا دوژمن ه 
 و  جگیر کردوهوری دوژمن   ده کانمان له رگه پشمه . یه  قازانجی ئمه  به  که وه بنه کانیش شۆڕ ده کوه

  . نی رژیمهکا ی هزه وه نه جوو ئاگایان له
  ینه که ش دهژراو هڕی دا رنامه کوو به وسا وه  ئه،یان نو مۆگاکان وه کانیان کۆ کرده وان هزه کاتک ئه 

یان  ن ده  هاوه تا به . بکات قه  ته وه  خۆیه  له س بۆی نییه که! نم یشتان پابگه وه ئه .کانیان رمۆگه سه
  .ین ده  ده وه ڕانه رمانی گه ک فه یه پاش ماوه .کی سووک  چه به ئارپیجی و دواتر  و پاشان به کوتین،

 تا ئاگادار  وه نهس دا بحه یه م بشه  نو ئه ر له ئستا هه . وه ڕنه گه  هاتوین ده دا که و رگایه  خۆمان به ئمه 
 .زانن ن پمان نهکا  با هلیکوپتره وه نهدارتان بشار ی وریشه سه ره  و کهک  چه م تکایه به .کرین ده
 نو  وه ایهکرد و هن پ ه  و کوزه  پونگه ی له که هستما  و ده که ی کانییه ر چاوگه  سه یشتهۆسیروان ر 

  .نردا بیخون ک نان و په  ته  له و نیازه به .نیڤا  الی هه که بشه
! رمون فه :تیو سیروانی دانا، ی که ستماه شتی دهن  ته یاگی پبوو لهوی ک لکه ه ن دانه  چه دیاکۆ که 
 خوانکی   بوو به .یان دانا که یهشتی ین ته  نی پ بوو له مه س خوارده ر که  هه"لک کی په لک یه گۆشت مه"

  اوهگ واکی ده س هه ر که پاشان هه .موویان فراوینیان خوارد هه . خواردنی سارد و ساکار نگین له ره
  .ندوا  دهتک ر بابه  سه و له

ر قامچی  ی بایسه گزه .ش گرت  باوه ی له که کانیش بشه ری کوه ی و سبهڕ په  ئارامی تده کاتیش به 
 .رزاند له ی دهق  دامرکاو  ئاره شی له د و لهشان وه خۆی راده

  سمان به ش که ر پنج تا شه  هه ئمه . ماردان هاتوه رن کاتی په یان وهڕهاو: تیو و گ وه ن هاتهالئا 
  تدا ی هرز ته و مه رپرسیاری ئه مانی بهر  ژر فه چنه ش ده  ئوه دیاره . ش کردوه کاندا دابه ره نگه ر سه سه
  .زانن ی دوژمن باشتر ده وه نه جوویوان جگا ئه .یت  پش نه  ئاژاوه وه  بۆ ئه.کرن ش ده بهدا
یشتن ۆزادا ر کی شاره یه رگه وای پشمه د و به ن،ش کرا ردا دابه نگه ش سه  شه به   کهکان  تازه رگه پشمه 

  . هکان ره نگه  سهو  ئهبۆ نو
 الی   چوونه ندک رگه  پاش ههدایان که  دوای رزانه  به ی دیکه رگه ڵ س پشمه  گه ئارز لهسیروان و  
  بهکردو بوو و چ تریانکرزی بچوو ته ند مه  و چه وره رکی گه نگه   سه که . رگه کی پشمه یه سته ده

  .سی تدا بوو  که یانزهگشتی 
  وه  پشوازیانه رمی هاته  گه ویش به ئه . ناوی دوڤان  بوو به  ساه35 پیاوکی  ره نگه م سه ی ئه رمانده فه 

 تا بیست  وه م شیوه  له  ئمه:تی و و وه رش کردنی بۆیان روون کرده وردی جگا و شونی ه و به
تا  . یه مان هه3شاشکی ژ س دوو ئارپیجی و ره به کیگران، چه . وه  پشه هچین وژمن دهی د میتری مۆگه

 رنموونی من  مووتان به  ههتب  کشم دا ده رمانی پاشه ر کاتک فه هه .ین ب لیان بده کرێ ده بۆمان ده
 . وه قنه ته کان ده نه  هاوه هلل بکات تاکوو گو قه  ته  که نییهس بۆی   که دیاره .ن  کش بکه پاشه
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کردنی  نگی قسه  ده  له  که وه  پشه  چوونه نده وه  ئه یان هکۆ خش سپایی و به  ئه یانی بهڕسیروان و هاو 
کاتک  .رهنا ی ده خه  به ی له کۆهسیروان دووربینکی چ .یشتن گه  باشی تده کان به شی و پاسداره رته ئه
یری  سه ، بووب ونهاریدا  رزی به گژ و گیای به نو   لهبووشا ک راک یه پۆکه رزایی ته ر به سه   به که
  ی تا له که که ی چه  ژر سره  بیان خاته وه بۆ ئه .کرد رشان ده سه  له رزی قوپکه  به رانی په فسه ئه
  .تخش شتیان پ ببه هه دا ویزای به قه مین ته که یه
ک جیا   یه ژمن له دۆست و دو"و وو نو ئوروگای دوژمنیشت ب  گه هوبۆ ن ری کوی شه هشتا سبه 
رگی پاسداریان   به  که سی دیکه ک دووکه ته  له  که تی دی ستره رکی س ئه فسه ئه ئاکامدا   له" وه کرایه ده
 س  چوار که  که  بکه یه وره  گه ته و خیوه یری ئه سه: تو ئارزی  به .ریک ئاخاوتن بوون ردا بوو خه  به له
  ؟تدیان بینی . پشیدا وستاون له
  !یان بینم رێ باش ده ئه :ئارز 

ی  که  هاوریه به .ری پاسدار بن فسه ش ئه وانی دیکه  ئه یه  وانه  و له شیه رته روانی ئه کیان سه یه:  سیروان
مین  که  یه  تاکوو له.توان دان  نو چاوانی ئه ی له که که ی چه ویش سره  ئه  که ستت بژه الی ده

 . ئامانج ژدا ببن بهست ده
ی   نوانی مۆگه  له وه ن پکه ند هاوه ک چه یه ند چرکه  پاش چه. هات رگه ی پشمهن  هاوه هللی گو هاژه 

 هۆی  کاندا بوو به  نوان تانگ و ماشینه ی ئارپیجی له هکنر .ژیمدا ئاژین بوونرکانی  ره  داگیرکه هزه
  .ست کی خه ئاگر و دووکه

 گری ئاگری  یشیان کرد به که ته یان پکا و خوهک و دوو ئامانجی خۆ ب یه وان به سیروان و ئه 
ک گای گژ و   وه دا که ی ده و پاسدارانه ر لهتی ک  ته ی البرد و به که ئیتر سیروان دووربینه .ورۆز نه

  . وه ڕانهوسو وری خۆیاندا ده  ده  بهخۆش نهمریشکی 
کدا   الیه  به ر که هه .دا ی پیان نه وه ی خۆ کۆکردنه رچک ب بوو ماوهۆکان وا گ رگه سترژی پشمه ده 
 شتیان بوو، هه ختی به  به ی که وانه  ئه" وه دۆزیه  ده نی خۆی نه هگ خاو سه" ھاتو بوو کهوایان ل .هات ده هه

  .  هشت هه ی به روازه  ده دا که خاکی کوردستان رگرت و ئامزیان کرد به ویزایان وه
اندو رجکی وای بۆیان ئاف ومه  هه،کان ڕاوی هزه شپرزی و دو،کان  تانگ و ماشینهشی ی ره  دووکه

چوار  .ن که مان دهوردوۆکی سیڤلی نو شار ب چۆن مای خه  ن که  بکه وه ست به وانیش هه  ئه  که،بوو
  وه  خۆوه وانیش له ئه .ستانی دوژمنڕ گۆشی ئوردوگای رئاسمانی ره  سه یانده هلیکوپتر خرا خۆیان گه

  .کرد رزیاژن ده شاش ده  راکت و ره کانی خۆیانیان به ری مۆگه وروبه بۆ ترساندن ده
بوونی  بوون و نه . وه کرده کانی کور ده دا و دیدی هلیکوپتره ده وڕوی س که ه هزی با دووکه 

  .وبو ترسی نه  جگای مه رگه کان بۆ پشمه هلیکۆپتره
کیانی جیا   یه کان له  هلیکوپتره  که،کانی دوژمن بوون  نزیکی هزه نده وه یانی ئهڕجگای سیروان و هاو 
  .پکا رکیان ده ر جوونه دی خۆیان هه وانیش به ئه . وه کرده ده نه
کانی  رگه شمه پ ره ه ب ره به .وت که کان ده  دووره  کوه هاویشت و له  خۆیان و تۆپیان ده وتنه کان که تانگه 

   له ک که په.  وه ڕانه و شونی خۆیان گه هر  به،ری ئوردوگا ڤه ت و رۆژئاوای ده ری رۆژهه نگه سه
کانی باشوور  رگه و پشمهو تاک،ژی خۆیان درژیان داست  ده وان به ی دوژمندا بوون ئهباکووری مۆگا

 .ن کش بکه  پاشه  ساتهیو د هر وانیش به ا ئهوس  ئه.کانی شار رزاییه ر به  سه وه نهڕ بگه
ی خۆیاندا  وبۆ و دووکه ری شه  بن سبه ی دوژمن لهمۆگا .یشتۆر  ده  تاریکی ئوارهو هر وا به هه 

 .یاندا بوونک ته   سیروان و ئارز له  هات که یه سته و ده ی ئه وه ڕانه رمانی گه فه .ڕا بوو گه تاریک هه
ب زیان   به. که  نو بشه وه ڕانه س بوون گه  سیروان و ئارز دوایین که  که،ک وای یه د هک ل موویان یه هه
  .زاوا وبۆ و فه کانی شه رزاییه ر به  سه وه ڕانه بوون گه هاتو  که وه و رگایه ودۆڵ لها دۆ و له
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ی  ره کانی به رگه ژی پشمهڕستر هنگی د ده .کرد یان پسا پس تۆپ باران ده و کوانه  ئه وه گانه  پاده له 
کان خرا خۆیان  کوهورازی ئاسۆی   هه یشتنه  گه کاتک که .بوو ی هه باکووری ئوردوگا هشتا درژه

  .ت رکه ده وهل یانکانی نو شار  و چرای خیابانه داودیو کرد به
  .ن با بچینورم  فه وه ش دنه ر ئوه گه . نو شار وه ڕینه  نیازین بگه  به کاک سیروان ئمه :زمناکۆ 
  . یه  ئمه ویستیان بهوان پ  ئه  و نه یه دا هه  ئره  کارکمان له  ئمه نه!  سپاس باشه: سیروان 

! توبۆ ب ی شه ۆتکهر   سه ئاگاتان له: تیوسی  قی نو چاوانی ده ی ئاره هک ستره  ده  کاتدا به  ئارز له
  .م دی وانه ک له م تۆپی یه من ئاگری ده ئه . وێ ستارو کردوه ند تانگکیان له  چه پم وایه

 . تانگی دوژمنن وانه ئه! ی ئارز که راستده: تیو .یری کرد رهنا و سه ی ده که سیروان خرا دووربینه 
  .  زۆر نزیکه وه گانه  پاده  له که. وێ  ئه یان هاتونه  تشکاوه هزهو  تی ئه  بۆ یارمه نگه ره
ند  وان پاش چه ئه .کردو بوو کان ماڵ ئاوایی نه رگه ری پشمه نگه  سه  له ری ئواره په رده ههشتا ز 

 نو  یشتنه  گه که .ون بوون  کیلومیترک دوور بوون، کان که  دیدی تانگه  له،روخواری رگا میترک سه
هنا  ، وه شاردبوویانهکان  پترهلیکو دیدی ه ندا له بن دیواری ما  له کانیان که نهقان ماشی قته کی ته ڕه گه
 .ی الی مای سیروان لخورین و بنکه هر رێ و به ده
ست   ده که .شوانیان بۆخۆیان تۆمارکردی ه دا شوازکی تازه زه ئه ورهی سو ڕه م شه کان له رگه پشمه 
  زن له زیانکی مههاوکات توانیان  . شار ش دوور له که ڕه پانی شه هڕوتکی باشی تدا بوو و گۆ که

  .ن دوژمن بده
  وه جیب هاتنهمان   هه به.  وه  کرده پ و،ی بوی خال کانیان که راخه قاندا سیروان و ئارز ده قته ی ته  بنکه له 
 .یانیتر کردڕ دیاکۆ و زمناکۆ و هاو  و ماوایان له ر بنکه به
زانم  ده .بووم مای خۆماندا نه ویش له دون شه . مای خۆمان وه ڕمه  بگهتب تیت من ده یارمه به :ئارز 
  .م که فۆنت لده له یانی ته به. ریکن بۆم شت بن کانم خه  ئستا دایک و خۆشکه که
ی  ما وه ڕایته  گه م که به .م ستیار زۆرت لناکه زۆر ههر بارودۆخی   به له !زانی  خۆت ده باشه :سیروان 

 . دنیا بم با نگکم بۆ لبده  زهخۆتان،
  کی له یه .کرد ۆیان لدهم ڕی ئه  و پرسیاری شه وه ببوونهوری سیروان خ   ده  له نج و الوانی بنکه گه 
  وانه کک له یه .ڕدا تشکاون کانی شه ره موو به  هه کانی دوژمن له ۆ هزهم  ئه  که، وه کان گرایه نجه گه
ی رژیم  موو هزه و هه ڕای ئه ره سه . ر و نزیکی ئوستانداریهو خیابانی شاپ  له ر بوو که ده بهبستانی  ده
 کانی دوژمن، ستی هزه وتو بوو ده  که که یه  ماوه  که بستانه م ده کان توانیان ئه رگه پشمه ، هی هر ڤه و ده له
 . وێ ستارۆ بووه  له رگه ئستاش پشمه . وه ر بگرنه وه
  بر هه رشار، ردی سه گهئاسمانی ب ی  که ییه نگی شینی فیروزه ره کرد، یرت ده و خۆرئاوا سه هر هچ
نگی سووری گوخار و  ره  به خۆرئاوادا  لهر  ر ئاسۆی ئاوییه  سه  لهوتاکو. گۆڕدرا ی ده و سورمه هر به
و وک ی چیاش وه کانی لۆتکه فره ی به کلیله .خشرا بوو یندا نهردی ز  نو تانو پۆی زه وانی له رخه ئه

  خسته  خۆیان ده وه ته  رۆژهه  له  دزه کانیش به ترهس ئه . وه دروشایه لی ئواراندا ده  بۆمه  له، مامزچاوی
 .یڤانیبر خونانی  ونه و، و شه بوارانی شه ر بۆ چاو قرتاندن له .ئامزی ئاسمان

 . وهزیندو هشتا   که وه کاته زوو میترا ئاگادار ب  بوو که له  په و به ئه . مای خۆیان وه ڕایه سیروان گه 
پنا و هه کانی ده وهک هه رهخستهر ند و ته دووپکی ئاوی سارد  ننه وه بۆ ئه .شتو  وه  ببووژ 
  . که فۆنه له  چوو بۆ الی ته وه ی پ وشک بکاته وه ب ئه ستا و به زوو هه .رچ تی رگای رۆژی لده که شه

فۆنی  له ند جار ته  تا ئستا چه و کچه ئه.   بکه  میتراوه ندی به یوه شتک پهموو   گیان پش هه رۆه: دایکی 
  . رانته  زۆر نیگه  و وا دیاره کردوه

ب  به .ی مای میترای گرت وسا ژماره ئه .م و بکه فۆن له له م ته که  یه  بووم که و نیازه منیش به :سیروان 
   .وه می دایهمیترا و  بکات، که فۆنه له گی تهن ی زه وه نگدانه  ده ست به ی سیروان هه وه ئه
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  !نورم میترا فه 
  !ژنۆ و سۆمای چاوان هزی ئه و باوان،الس:  سیروان
زگارت   ره که ،تزگار بی ئای ره .وین ست و ئه ری هه  هیوای ژین، رفنهی  ئهو بۆ تۆد س سه:  میترا

ی  قه یان ته نگی ئاژینی راکتک، ر ده  هه خ، و به زه دۆ بوو بهب م لۆم ئه .وانیڕ می چاوه  ته کردم له
  گرته وم ده  رگای ئه  کویه  له زه ئه ر بمزانیبا سووره گه .دا ناوم ده  هه کام و تخی له ه چه دهرا ک، یه هللگو
  . شت و شدای دووری تۆ بووم نده  چه نازانی که .ر به

  منیش له چیت، ر کوێ ده  سیروان بۆ هه ایهتک . تین و گۆڕه  به دهن وینی تۆ چه  ماژی ئه زانم که  ده  ئسته
واوی   ته  و بهتیو دهخۆشتم  نده ئای چه .باری  وشکمۆی رک ماس ب تۆ وه چۆن به . هک خۆتا بب ته
  .ستم ره تپه  ده وه وینمه ست و ئه هه
ی  نی دۆزی ژینگه مه  و سووته وه که  الیه وینمان له ئاگری ئه ! گره  خۆت مه خت له گیانا سه :سیروان 

وینداریدا زاڵ  ستی ناسکی ئه ر هه  سه  بهتب ده . وه نه که ش ده رانی گه  ئاگری نیگه ،وه کیتره  الیه نگ له جه
ستی   بیر و ههتب  ناسکتریرچ کات هه . وه  بیر کردنهگژاوی   نو زریای پ له وینه هک  نه وه بۆ ئه .بین

  تازه . و ناهۆمیدی ژاره  نو گژاوی په مانخاته ده ین، ر خۆمانی بۆ شل که گه .تب  ده گهر م به مرۆڤیش که
ی  رگه  به ین که  خۆمان خاراو بکهها هن ورابیب پ ده . یه گای ئمه  شوازی نوێ ژیانی کۆمه یه م شوه ئه
  . بگرینکانی هکان کان و شه موو ته هه
چۆن ئیتر  . وه ینه که گاکانی جیھان نه ی کۆمه کوو زۆربه نی ئاسای وه ژیا  بیر له ب ئمه ئیتر ده 
 بوون و   که ،یه وه ش ئه ی ئمه چاره .نناهن وازمان ل،ڕ و خونرشتن ی شه ن و دیوزمه هریمه ئه
 . وه نهیی تو واندا نه ی ئه نده ی گه وه نو چوارچ  تا له.تی خۆمان بپارزین سایه که
 جیتان کرد؟  ناپرسم که .ین که  قسان ده وه  و پکه وه ڕایته  تۆ گه م که خۆشحا نده وه  ئه ئسته: میترا 

  ۆ لهم ر ئه هه . گا و ماورانییه وتنی کۆمه ی پاش که فراژه . ره ی داگیرکهۆ و رسک !ڕه شه ڕ، شه
سی تدا   که وه شییه خۆ  به، هکان  ماه و هک ل  یه.ن تۆپباران روخا ماڵ بهدوو ، کی ئمه ڕه ی گه وه خواره

 و  وه یانه که ر ماه ژ  دوو مندای ساوا و دایکیان بوون به وه  داخه دا به ی دیکه که  ماه م له به .بوو نه
  یسی به الوه ر پردی مه  سه ی پش له فته کانیش دوو هه باوکی مناه .نرهنا  مردویی ده یان بهرس هه
  ڵ کورپه  گه  له و ژنه وزاوی ئه  خون گه شی له له . بووران کوژرا فسه ی ئه نی یانهکدارا ی چه ناسه قه
ن بۆ گۆرستانی  ودا بیبه  تاریکی شه  نیازن له ک به  و خه یه  بنکه ی ئستا له که ش مانگ و دووساه شه
 .ی کورد  ژیانی ئاسایی ئمه یه مه ئه.  بینژنتا  و مه  یان پیرمحهتایله

   وشه وینی خۆم بۆ تۆ به ستی ئه  ناتوانم هه وه داخه به . وه مک بووژامه  که نگت  بیستنی ده بهبوو باش  
  .ا المد وتنیئاستی   له که ره  خۆشتم گه ونه توانم بژم ئه ر ئه هه .بم ده
وینداری  ئهی جوانی  زاران وشه  چاو هه به .نینیڤ  و په مووی وشه ستی ناسکت هه هه! زانم ده :سیروان 
تدا  ئامز له .الت بم م له که  دڵ حز ده  به و پ  ویستومه میشه من بۆخۆم هه . وه خونمه تتدا ده  روومه له
ئیدی هیچ  .ک دڵ ش و یه ک له  یه ر دووکمان ببین به هه .م شت بکه کانی له ماره  تینی ده ست به هه

کتر   یه ویش له مشه دی ئه  نابه  بهتب ده  وه داخه به .نیشت مرد نانه ته. کمان دابێ  یه توان له کۆسپک نه
کی هه م و به که ت ده تاسه .ین وایی بکهمابه .رانی بنۆ  نیگه ئارام و دوور له .وباش رژی شه  ماچ  کو

 . تاکوو بتبینم وه سۆزی کاتک ببینمه
  که ڕه م گه کانی ئه  بورییه،ا باش بووهشت . وه ڕایه شی ماندو گه ر و پرچی تۆزاوی و له  سه ئارام به 
  یه  ئوارهم ئارام ئه . وه ۆ چاک کرا بووهم  لبا بوو، ئهانو  دوو شه ی رووناکیان که وزه .شکا بوون نه
  .ردۆرم خۆی ش ئاوی گه به
  ش زۆر بوو؟ۆش هم ئایا ئه: سیروان پرسیاری لکرد 



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 186

186 

ییدا  شپرزه  هشتا له.  بوو زۆر کوژراو و زیانیان نده وه هئ داکانی دون و پر ڕه  شه له! نا:  ئارام
 دیوی کوی  و هو لچو  ده وه نگی تۆپباراندا له کان و ده  فینی هلیکوپتره له . وه  ته هکراو خۆیان بۆ کۆ نه

زۆرتر  .ومتر بو ه چاو جاران ک  له وه ن پادگانه  الیه مانی شار لهوردوۆم ب به .تبڕ بوو  شه وه وبۆه شه
 .کوتا یان ده زه ئه ری سووره ڤه ده
ر مۆگاکانی دوژمن و   سه قز هرشمان کرده ی سه  و جاده زه ئه  نوانی سووره ۆ لهم  ئه وایه: سیروان 

پانی  ی گۆره وه  و دوور کردنه رگانه ڕی پشمه ستیش شه به مه .یاند وتۆمان پیان گه زن و ئه زیانکی مه
  .دا بوو نو شار ڕ له شه

  !یان لدرا که روازه نگی ده زه 
 ، وه ی کرده روازه  ده که .یشتۆ ر کهرواز و الی ده هر  به. وه مه یکه تی من دهوستا و گ هه سیروان گورچ 
دوڤان خۆی . و و خۆش دۆشیان کردس .ا بوونا وستدک دوڤانی کوڕیان  ته ی له که ئاسیرتا و مرده

  . وه ی کردهشی خالوی و ماچ  باوه خسته
 نگی ئاسیرتای بیست، کاتک دایکی ده . خواردوه هشتا شومان نه . وه  ماه ن با بچینهورم فه:  سیروان

  .یان که  نو ژرخانه  چوونه وه پکه . وه پیریانهو هر  به  هاته له  په به
ژی ست ر ده  به وتو بووه  که، تۆپباران  له دا جگه م دواییه  له کی ئمه ڕه گه: تیو زاوایان یئاریوان 

  ی ئواه تاریک ش له ئمه .ریفاوادا زاڵ بوون ری شه ڤه کانی ده رزاییه ر به سه  به  که.کانی رژیم کداره چه
مان ژیانئیتر وێ   له ی که وه ر ئه  به  له . ئره یانده ن خۆمان گه کۆ ن بهرگرت و کۆ کمان وه که
کرا ده نهپ.  
 .تب ژین بزانین چده دا ده  ئره جارێ له! رچاوان هاتن سهخۆش : ئاریان کا 
رۆژی  رۆژ، . وه ته کتر کۆ کردوه  الی یه  لهیس و کار موو که  هه ڕه م شه  ئهب متان نه خه: سیروان 

  ؟تز ناب هڕ  مادا وه ن له  ته  دوڤان بهئیتر . ردیه و هاوده ، ئاریکاریه
 پنج ساڵ  ی که وه به .تکوو دیلکی نو سیاچاڵ شت ب یک بوو وهر خه! ز هڕ نھا وه ته :ئاسیرا  
  .یشت گه ده چۆن تنه ، وه ینه م بدهمووی و توانی هه مانده ش نه مهئ. کرد یان پرسیاری ده ده ، نییه مه ته
  ؟ رگی واجیبه  و مه کافره ، شهڕۆش  دژ به ینم که و تبگه چۆن ئهجا من  

 منداکی  ش به وه  رژیم ئه که . بکات وش کایه  نو حه  بتوان بچته  که وه کرده یری ده ب وه نھا له و ته  ئه
  .تن راوا نابی پنجساه

 و  ی کایه سه ره هج دیاری ک به.   بابا نویلی کۆماری ئیسالمیه وه ئه . ئرانتکورایی داب: سیروان 
خی  واندا گیانی بایه  ئایین و دادی ئه مرۆڤ له .ترگ و ماورانی دن  و مه هللگو. نخۆشی بۆ مندا

  ژیان واته! رێ ملیان شکا لیان گه .  پاپشتیانه که ن، که نک ده یمههر ئهرنوژی بۆ  وان به ئه . نییه
 و   بووه وه وسانه  و چهێر سه رمه شمان چه به  داگیرکراو،کیی نیشتمان وه ته ی نه ئمه . رخۆردانه به
 . وه سینه هح نا ،هنین ست نه ده خۆی خۆمان وه ربه  سهکوو تا.تب ده
رماندا   سه بر و قینی خۆی به  زهتتوان  ئاسانی ده  دوژمن به بۆیه!  دوڤانین ر ئمه هه!  دوڤان ره وه 

  . و دوڤان گوڵ  ئیتر بۆ دوژمن دڕک بین نهتب ده .تپن داسه
 . موانی دوڤان و بوو به یان کرد تا خه ه کای نده وه  ئه وه  سیروان و دوڤان پکه

  
  
  

 ٢٢شی به                                   
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 )یان رخه ئه ئارامش،(ن،  رامه اما، رۆژی ر.وردیی ک٢٦٨٠نی سایگوی٢١ ی)ۆژڕمیترا(  مه کشه یه  
  . ز ی١٩٨٠ی مای١١  . وایه دی هه ئیزهراما ناوی 

_____________________________________________________  
و   خه مای سیروانی له  میلی،١٢٠نکی نگی ئاژین بوونی هاوه ده ا،ود یی شیرینی خهو قو له 

رکانی دوو نۆهومی  نجه ی په  شوشه کک له  یه  که،ژم بوو هو هتپ هز و   وا به که نگه ده .کاند ه راچه
و حه وه بووهر یان شکا و به که همای ده شوشه . ورد و خاش بوو و،یان که وشه  ن رخانه قهش  که کانی ژ
  .ی هات هڕ و ز وه کایه  شه رزه له ک بۆمه وه
ی بان  که  دوونۆهومییه پیان وا بوو له .وش  حه ین و چوونهڕ و راپه  خه وان و ئارام گورچ لهسیر 
پرسی ئاخۆ مای چ  کتریان ده  یه ن و لهستا و هه  خه موویان له هه . چۆڵ بوو  که وتوه یان که که روازه ده
ر  به رمار وهه هژی   مای سه "وازی دا   بانگه هو نه نو کۆ رز له نگی به  ده ک به  هاوسیهکووتا . ژارکه هه
  ". وتوه که
قیان  ند ره ر چه هه .وێ هرمار چوون بۆ ئه هژی  تیدانی ژن و مندای سه  یارمه نیازی ئارام و سیروان به 

و  ئه . ریدا دابیوه  سه یان به و نازناوه ڕی خۆیدا ئه دفه  به  و له یه  موفتیزادهیو حمه  پیاوی ئه لبوو که
  .دا کی ده ڕه کانی گه نجه گه راپۆرتی الو و  وه  ژره له . ڕه دفه ساز و گۆشتاڵ و به پیاوکی نه

و  ڕای ئه ره سه .کرد تی ده ڵ و جاشیه په مچه ده .بوو شیاوی هه ناوی نه موو ئاوه هرمار هه هژ ی سه 
 .کانی تی ژن و مناه ک چوون بۆ یارمه ڕه کی دوڤانی گه هشا خه.   نا شایسته تیه سایه که
 هشتا چرای  کان که له  گوۆپی دارته تاک و تووکک له .هات یان ده کانی ئاسمان جریوه ستره هشتا ئه 

ر   به کان له نهی کۆ زۆربه . وه کرده ان روون دهری خۆی ڤه پزک دهکوو تۆ شکا بوو وه یان نه گوۆپکه
 .دی ده پ خۆی نهر چاو به تاریکی،

ریدا  سه وان به ئه . که نه نو کۆ ته  روخاوه وه که روازه  ده یان به که وشه یری کرد دیواری حه سیروان سه 
  . بیست وه که ووره نو ژ  و شینیان له نگی ناه ده. وش  نو حه یشتنهۆر
یان  که رمیچی ماه  و سه رووخا که نه اژین بوونی هاوهپۆی ئ ژمی شه وه ه ت یان به که الدیواری ژووره 

  ڕه ناز و پمه  خاکه  یان به،ست  ده کا به ند هاوسیه ڵ ئارام و چه گه له .یان هک  نو ژووره داڕما بووه
 هنا الی  وه  مای خۆیه ی له ۆپکی وزهو گ کی دیکه هاوسیه  .برد ال  هل په هیان خرا و ب که خشتی الدیواره
  .یان که  چوونی کاره وه ک هات بو پشه  که  زۆر بهی، که رووناکی و گۆوپه ئه .وان سیروان و ئه

 !ن سه ی هه سه !ن سه ی هه سه :سیروان بانگی کرد 
دا گیرمان  که ی ماه  ژر دار و راجه له . زامارینم که ر من و کوڕه هه :تیومدا  و ن له سه ی هه سه 

  .بینم  ده من ئوه . کردوه
ک  هخ . وه ینه که تان بۆ ده  تاکوو رگه وه نهجوو وێ مه له . کوێ زانم های له  ده  ئسته باشه : سیروان

  .ڕ دفه ی به ی سه ماه رهنانی بنه  بۆ ده وه هکردنکیان وکرد تا کو ڵ کاریان ده هکۆم به
  مناه . وه ستمه  ده  به کانت بده ستی مناه ده ن، سه  ههی  سه:تیوشا و گستی ک  ده وه که  کونه سیروان له 

ی  که وسا سیروان ژنه ئه . وه  دووریان خسته که وشه ست تا نو حه  ده ست به رهنا و ده ی ده که چوکۆله
تی  که ستی ژنه ده ،کۆمونیست یکافرک) یرکه سه(  یکه  سهن، سه  ههی سه :تیو  وه نینه  پکه رێ و به هناده
  .تروخ ئستا جیھان ده ، گرتوه

  . وه یاندا کۆکرده که وشه  نو حه موویان له هه .رهنا ی و خۆیشیان ده که  کوڕه یه م شوه به 
دوو برینپچدا خرا ک   ته  لهک یه ئارام پاش ماوه .  بۆ بنکه نارددا دوای برینپچ ان ئارامی بهسیرو 
ڕ و  دفه ی به ر و الشی سه  سه  له شوشه رهنانی ورده ریکی ده کان خه  کاتکدا برینپچه له . وه ڕایه گه

 پرێ   بیرته له! هرمار هژی  ک سه ی خه  وته به! ماش ڕه هی ت سه :تیوکی  هاوسیه. یدا بوون که کوڕه
  . "ه افریش خونی حه چۆن کافرن و ک بکوژن، مانه با ئه "توگ ده
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   ژر ماه  لهوییندوزی  بهیانھشت  ی هاوست نه م کافرانه ر ئه هه ! خۆفرۆش زهڕدا!  رم بکه شه 
 .رتانا  سه  بهت روخاندی ی تۆ و موفتیزاده که  ئیسالمه که .تزی بدات که روخاوه

  که هاوسیه .ست کانیان به و برینه رهنا،  دهشیاندا  نو له موویان له بینرا هه  چاو ده  به ی که و شوشانه ئه 
مانت وردوۆکان ب موسلمانه  وایه ! کافر  له  بووه مات پ یر که سه !ڕ دفه ی به سه: توی گ  سه  به دووباره

  م کافرانه ؟ ئه یره  سه نده  چه  که م جیھانه ئای له. ن ده تیت ده یارمه ن، که رمانت ده کانیش ده ن و کافره که ده
 . دوڤانن نده چه

رێ  ئه!  نم پ بژ م ناوناتگه که ! هس بهئیدی  ! سه به :تیو و گتیتوانی خۆی راگر ن ئیتر نه سه ی هه سه 
 . بۆر منیان فریو داڵی پانتوی خه .م کانم بکه  هاوسهییر  سهینای رم چاوم هه ر شه  به م له که رم ده شه
  یان به م کاره  ئه  خۆ فرۆشانه ریهو خو ئه. دن پبه و دراڤم  باش و پاره کارکی  نیان پدام که وان به ئه

ک  ر کورسییه سه  له وره  گهخۆفرۆشیبوو پارێ   نه وه ئه .خواناناسن ! کافرن؟ که م خه تیان ئهو .من کرد
 گیفانم   له یه هک تاییه خودموخ مه  ئه"تیورهنا و  ی ده خه فانی بهر گی کی له یه  و نامه،دوومشقی دابوو

 ". دایه
 . زنم کردوه کی مه یه ه  چ هه یشتم که  گه وه  به تازه .ن یکه  مه من کردم ئوه !بوورنکان بم  هاوسیه تکایه 

 .و حمه ی کا ئه هڕ م بیرو باوه  ئهتی ریه  که ئای له
 .بیستم  زارت ده ی ئاوا له  قسه مجاره که  یه مه ئه! رین بابا ئافه: تیوساڵ بوو  نی ده مه  ته ی که که کوڕه

جاشک چاویان  کوو کوڕه  وه  خۆم بزار بووم که  له نده چه .قینم لت بوو .جاران لت زیز بووم
توانم   و ده یه تیکم هه سایه که .کم ڕه م گه نی ئهنگی مندا هڕ هاو که.  یانه رخه ه دم ئ ئسته .کردم لده
  .تدا بت که وه ته ڵ نه  گه رگت له  شایی و مه  که ند خۆشه  ئای چه.رز بژبم ربه سه
  .شیمانی ی خۆت په وه  کرده  له سپاس بابا که .ن ک منای خۆفرۆشک چاوم لناکه وه ئیتر

  ندک له ی شکا بوو و هه که ره نجه نھا په  ته یان که ی دیکه که ه ژوورو  ئهک ڕه کی گه  خه وه و شه ر به هه 
 تدا  ست که یان دا به که ره نجه  په  و نایلونیان هنا و به وه کرده دروستیانیان، کهرگا ده دیواری الی

  .توانن بچنه مای هاوسکیان  ده ند داوایان لکرد که رچه  هه.یانی تاکوو به ب هه رمایان نه سه
ینی بۆ تیشکی رشی زیو و فه کرد تی زیواژن ده بومی ئاسمانی رۆژهه یان، ربه بهی زیوینی  کازیوه 
زره هئ .خست ڕی میترایی راده ینی فهزی سۆرمه ستدی و ئارام توانه  شهی کانی ئاموه ویش ه . 
 . وه ویان سایه  خهیویش هیوا نۆستوانی شه ونه شه

ت و س ی به که که چه . خوارد وه رپیه  سه ئارام ناشتای به . مای خۆیان وه ڕانه سیروان و ئارامی برای گه 
  .ڕۆڵ ردیگه یشت بۆ پارزی گهۆیانی ر مین به که  بیستویهبۆ
 توک بشکن ر خه توانی سه یده  نه.ویشی ل شوا بوو خه .بکات چی  زووه م کاته زانی به دهی سیروان نه 

رگای  ق ده  چه  و لهیان ربه  پش کزنگی تیشکی به لهتووککی هنا و ڕ هپ .و چورتک بدات
  .ی  بوو وه ریکی خوندنه یاندا خه که ژرخانه

و  ئه . وه  بیخونتهوی کی بو ی که  تازانه تووکهڕ ه پ و ه ئ بوو کهتوو که  نهست دهلی   هه همک بوو ک ده 
ها  ر وه هه .تی شادا پاوان کرا بوون سته  کاتی ده  له ندو بوو که ه س زۆریی تووک تازهڕ  پهک کۆمه

و  ی کۆماری ئیسالمی ئراندا پاوان کراون، سته ر دهکانی ژ  شاره ه ل تووکانهڕ هم پ  ئه دووباره
 . یه تاوانیشی زیندان و سداره

بیر   شتکی وه  که وه  ئهکوو وه . پ راما له ، وه ی خونده که تووکهڕ ه پ ک که یه سیروان پاش ماوه 
ویستی  ستی خۆشه  دهرنجیانی دا وس .ی که تووکخانهڕ تی په  خزمه ستا و چووه هه .اڕ دامۆ وه هاتبته
شی ب  ستی ره ترسم ده ده . وه مووتان بخونمه  هه بوو که م نه وه تی ئه رفه ده :تیو ئارامی  به .اهنپیاندا 

 م جبھ ش به ۆژک ناچار بم ئوهر ر گه ئه .ر بدات زی دوژمنتان پ بگات و ئاگرتان تبه مشک و ئاوه
ی ا داو وه ڕای ئه ره سه .ون ۆ بکهڕ ستی دوژمنی پاشه ده  بهناهم . م که ارهویستان و ش کوو خۆشه وه
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م وا داتان  ده نتان پده م به به . زیندویی بتاننژم تاندا به نو گۆرس بم له ناچار ده. م که لبووردنتان لده
  .تان رزن ڕگ نه  هه  ئاو و نه بپۆشم نه

کانی رژیم چاوی بینینی  کوره مه مشه ن شهوچ . وه مهتان شار ز ده وهئا گی ئاگری ب   له دوڤانانه 
کانی  رماوه موو گه  چۆن هه ردا که ورانی عومه  ده له ب، ره کوو سپای عه ر وه هه . رووناکبیریان نییه

  یانزه س و کاته ئه .رم کرد  و مانگان گه فته  هه تووک بهڕ ه سووتاندنی پ دیان به باژری ئامد یان ئامه
  و کاره ر ئه  هه کۆماری ئیسالمی ئران،می زانستدا رده  سه  چی ئستاش له که. و پش بوو هم ی له ده سه
  ریکا له مه  ئه واته" زن تانی مهی ه ش"یئاوان  ئه .رۆ چووی ف ش به ساه١٣٠٠م  ی ئه شه فراژ و گه .اتک ده
 !بینن ینی ده ی خومه  ونه به،  مانگداۆی گر سه

 ، وه بووه ده هبۆی ساق ن . که تووکهڕ هر ناورۆکی پ  سه وه توانی بیری خۆی کۆبکاته یده سیروان ئیتر نه 
 و  رگای فراژه . وه ڵ جیا کرده  ئاژه تی مرۆڤی له سایه  که تووک بوو کهڕ هپ. تووک بسووتنرێڕ هبۆچی پ
 و ت بسووتنربت  دهئستاچی  که .نداگای ئاف ی کۆمهنژیار و ژیا . مرۆڤ پیشان دا ری به داهنه
 !ت بدر  سداره ی له که ره ر و نووسه خونه

 تۆ تۆ و  ییه ئاسمانی ساوی شینی فیروزه .ت و شاریش تیشکی خۆری رامووسی  رۆژ هه وه دیسانه 
شی  سۆی لهبۆنی بۆ .کرد رزیاژن ده تی ماندوی شاری ده  روومه هللم بارانی گو به . نگه وانی ره رخه ئه

   هزهوکو وه .کان ببوو  روخاوه ر بای بارووت و تۆزی ماه سواری سه وتو، کۆسکهکانی شاری  کۆرپه
مژینی  زرۆی هه رووی تامه گه ، وندا ما کرد به  رز و پرس خۆیان ده ب کانی رژیم به ره داگیرکه

 .خست مای ژان ده سه یان وه رۆژه٢٢م  کانی ئه  ژاکاوه سییه .دا ر دهوای ئازادیان ئازا هه
تینی خۆی  به  ، کهو نی ژووری تاریک و ساردی پاش شه موا  بوون به وه کانه ره نجه  په تیشکی رۆژ له 
ند ئستا  ر چه  هه" وێ خۆشتره پ وێ لهها" ی پشینیان وته به.  وه بووژانه دهوی  شی سی شه له
وت و بۆ  که ست ده  رۆژدا ده  له که وه ها وه تاوه ی خۆره  سایه م به به. وت که ده ست نه  ده ش هک وهپ
 .دار نهچ چ دارا و . مووان بوو هه
  ی هزه وه بوونه پاش کۆ وه  ساق بووه وه ر ئه سه له .کرد ی بینینی یاری ده ه که  و که دی سیروان تاسه 

  . بۆ الی میتراتبچ.  پۆه رته  سه کان له رانی بنکه کان و نونه رامیاریه
  . مابوویکاتیشی زۆر .کردو بوو رم نه بانانی گهر  سهن وتاو کۆ ینی هههشتا ت 
خۆی بن  مکی بژار، پاش که .ریک کرد  خه وه یانه که وشه ی نو حه  بژاری باخچه سیروان خۆی به 

کاندا  ی گوه شه  گه ههاری ل وت و فراژی به یری ره ئاوی بۆیان هنا و سه . وه کانیشی شی کرده گوه
و ن کا هنگینی گو ر السکی ره  سه ایی لهکی نا ئاس یه  شوه کانی نوشار به  روخاوه تۆزی ماه .کرد ده
 .کی نامۆ بوو یه ن دیارده و مانگی گو رزه م وه  بۆ ئه که .بووکان نیشتو سکی گه که
نگانک  درهوی زڕا بوو، تا  خه ،ڕ دفه ی به ی سهنی ما  هاوه هللو ئاژین بوونی گ ی به وه دوڤان پاش ئه 
  . بۆالیت بچ که،  خای بانگھشت کرد وه که ره نجه  په ستا بوو و له و هه  خه  له تازه .تیتوانی بنو هن
نگی ئاژین بوونی   ئیتر دهتا .تین تۆپباران ههر   به  مای خۆمان له  له ئمه: تو بووو دایکی  و به  شه نیوه 
  بۆچی؟ خۆ من هیچ کارکی خراپم نه . یه زمه م به ر ئه ر کوێ بچین هه ر هه  گه م وا دیاره بیسم، به هن

  ؟ بۆ وازمان لناهنن؟ کردوه
  ند جار له  چه وه هوت وی لکه  خه ی که وه پاش ئه .ی ی و تبگه  با پبگه به وره  گیان زوو گه رۆه:  دایکی

  .ساندو بوووش و نو چاوانی خو قی ترس له  ئاره رده  و مهکا ه چهو را خه
و خاس  مشه م ئه که ده:  و گوتی وه ماچی کرده .شی  باوه  ژوورێ و دوڤان خۆی هاویشته سیروان هاته 

  فتی؟ خه
و  توانم شه ئارامی ئه ئیتر به .وم  ناژنه قه  ته  مای ئوه مزانی لهاو: تیوسپای  ئه  و بهی لکرد دوڤان چاو

  . رواسه رچ جگاس هه  هه وادیاره .فم بخه
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 .  مشکیان نییهم به  یه یان هه قی فره قته وان ته ئه . هو که ی دوژمن بیر مه قه  و ره قه  ته تۆ له :سیروان 
  وان به ئه . نابیسنیشی مندا نگی ئوه  ده  که ،  و کپهڕه و گوشیان که ن، که ی ده که نگه  ده ز له وان حه ئه
  که  نو ژرخانه ر له تۆ هه .تق ته ریان ده ن تا سه که قه ر بۆ خۆیان ته با هه . خشه ی خۆیان ببهوج گه

 و  ده قی دوژمن گومه قته نگی تۆپباران و ته  ده به .  بکه یان کایه.  خش و نیگار بکشه  و نه دانیشه
   ؟ باشه .بن نگ ده  و ئیتر ب ده وه قته ته  ده خۆیاندا کانیان به قه قته رۆژک ته . وه ره که بیریشی لمه

 !ۆ خا باشه : دوڤان
ی  تا چنووری رووگه .ر به ستا و رگای چوارباخی گرته هه .ند کش کرد مه وینی چنوور ئارزی که ئه 

ختی  ر لوانی بواری ژیانی خۆشبه شی سه ی گه بزه به .ریای چاوانیدا ون بب  نو ده ببین و له
وه تهبدۆز .  

ستی  چاوی مه .یچی دهوا   وه  سۆزه  بۆ خۆی به که .ر زار بوو  سه کی له رانییهۆ گ میشه ئارز هه 
چاوی . تبک تۆ  چیری ئاسکک وه نه ،ترز ب ختی وا به  بهتک ب .تی ویندار و جاویه ئه تی، هاواریه

 .وا کا روونم ده ما کا، زامی ده کوو تۆ سه ک ب وه .تی لوی کای داوای ماچیه تی، ستی هار و هاژیه مه
ب   ده  که یه ندک کارم هه ئستا هه .ۆ دم بۆ التڕ  میترا کرد و پوت پاش نیوه  لهفۆنی له سیروان ته 

  .م ج بکه جبه
الی  . وه ڕمه گه  ده  تاکوو ئواره  نیگاری جوان بکشه ند دانه چه! کوڕی باش :تو دوڤانی   به وه پاش ئه 

 هۆگری  یاند که نی پیان راگهڤا وێ هه  ئه یشته  گه که . بنکهیشت بۆ ۆوسا سیروان ر ئه!  خۆش ئوه
زگاری  تی ره گیانی خۆی خه. واوی کرد و ته مشه ئه وان و رۆژ برینداری، ڤای پاش س شه هه

 .ی کرد که نیشتمانه
کی سیروان  ڕه ی هاوس گه کی لھاتوی بنکه یه گهر ی و پشمه که هۆگر الوکی ئازا و دسۆزی نیشتمانه 

  .بوو
  ن؟ که ی ده رده سپه ی ئه  کهتزان س ده ئاخۆ که :سیروان 
شی چوارباخ و نزیکی شخ   به برد بۆ گۆرستانی تایله یان ده که رمه  ته کاتک من هاتم بۆ ئره: وان کاره 
  .ین  خرا بچین پیا بگه  که یه وانه له . بدوال کۆسه عه
وان وا  ئه . ناشتنی هۆگرسمی روره چوون بۆ  له په ی به  بنکهیانیڕ هاو س له ند که ڵ چه  گه وان لهسیر 

ند  ترسی تۆپباران و هلیکوپتر چه ر مه  به له .یان دانا بوو که رمه  ته وێ تازه  ئه یشتنه  گه که یشتن،ۆخرا ر
  .س  وێ بوون و به انی لهک ی هۆگر و هاوسیه ماه  خزم و بنه سک له که
  .ی هۆگر کرد ماه  بنه خۆشی له ره سیروان سه 

م   زاخاوی خه  لهدی پ به .سرین وشک ببوو  فرمسک و ئه ی چاوانی له چاوگه .یل بوو  دایکی دی که
ات و موو ئاو  ههتۆ .شم رۆۆڕش زاوای  تازه هۆ هۆ هۆگرم رۆ، :تویگ  و ده وه الوانه  هۆگری ده ،ژاره و په

د  قه .ست ره تپه ویست و ده  خۆشت ده.ست زگیرانیت به یمانی ده پهیدا   گه له !ش بووۆڕئامانجت ش
ختنت  ندی گیان به ماوه زه.  ئامانج یشتی به دا تا گه نه کوت. ستت بوو هه وینت بوو، ئه. کرد ده بیرت نه له

زگاری و تارای  ی ره ئا تاکوو بب به . دت سوور بوو خونی ت به که داره  لفکه  سپیه کراسه .کرد
  .کی ئازادیووب
 پش  رگیز له ما هه ی سینه رده کوو په وه . وه رهس  ناخیدا بحه ست و ئستاش لهوی نیشتمانت خۆش ده 

  .تچاوانم ون نابی
. زستانای  رما و سۆه وی سه ب خهوانی   شه  له.تڕ و خون شیرین بووی فه  بهکی مندا ی که مه وده  ئه

تا وای لھات  .تستن بووی  و به سترازه  دژی ده وه  نو بشکه ر له هه. ت تۆ بووی یمو دوتینی ژیان و مان
ترسام   ده وه له.  جت بھم ورا تاوک به دهم  نه  بیرته له . وه  کردهو پتمست ی ده سترازه ده. من کۆم دا ئه
 . وه ر بیته  به که
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تر  وره فری جیھانکی نوێ و گه .ی کردی مه ه ند و چه به زگاری له فری ره ویستی ئازادی، خۆشه 
تی ژین   ژیان و چۆنیه بیرت له .کرد ی ده شه  وگه وره یشت گه که  چکۆه مشکه، تبووی  ده وره تاگه .تبووی
 چۆن   کهتدا بووی وه  بیری ئه له .کرد ست پده  و زۆرکاریت هه وه وسانه چه.  وه کرده رگ ده و مه
  .خشی بژارد و ژیانیشت پ به تاکوو ربازی خۆتت هه .تی ری بکه سه چاره

 ب  هاتم به . ردی گکۆیه ندێ خۆڵ و به  هه که. ت که نی نوماه  دییه وڵ هاتومهب گ به ! گیان هۆگر رۆه 
 .تشدارب کانیدا به هی منداد شین و شا  له  که یه کانهرکی دای م ئه چی بکه. ت که نده ماوه بانگھشتن بۆ زه

  ؟  یان شادیه  شینه مه نازانم ئه
ژن  فرمسکی چاوانی ب سۆمام ئاوپ هت ب که ماهوێ تارای سووری نو ناته ،  بیرمه زانم و له م ده به 

 . م دنه هت و ک سته دهی ب وه ین و گرین کردهش!  گیان دایه :توت  ده  که وه زرینگته ومدا ده گ له .م بکه
کی چاوانت دوژمنان شاد فرمس !تگری د نه قه. خت کرد مدا به که هل  پناوی گه ر رۆژک من گیانم له گه ئه
 .مرم ژیم و ده کیا ده  ته  و له زگییرانمه ش دهۆڕش . بژاردوه من رگای خۆمم هه ئه . کات ده
سرین  کی ئه یه ۆپهیھشت د ت نه هنان ته .بوویدا زاڵ  ستی دایکانه ر هه  سه ویستی هۆگر به م خۆشه به 

نی  مه هاری ته  به٢١  هۆگر. تر وه و ژاکاویدا ههر گۆنای چرچ   سه  یان به،کانی بخووسن برژانگه
 . رخ ئازادی  به  و گیانی شیرینی کرد به هکردو بوو هشتا پنه

ی گوڵ  ڕه ک په نیان وه مه  ته ر رۆژه  هه  کهی، هدان هۆگر یان و سه  ده وو لهکک ب سک و یه که و تاکه ئه 
  . وه زگارییه وین و هۆگری ره  ئه به ری، وه ده هه
 . جیان هشت  ناخ و دی نیشتماندا به  هۆگر کرد و له کجاریان له ئاوایی یه ما،ارانمب خهموو   هه

ۆیان ڕ گهردی ی گه ره  بهدوژمن چ و پهزی  .بوو دا ئارامیان نهز پارا ۆ لهم رانی ئه نگه سهئارام و هاو 
 ، وه نهوین و ئاسما  زه اگری دوژمن لهڕای ئ ره سه وێ، کانی ئه رگه پشمه .ند هرشیان هنا کوتا و چه ده
کانی رژیمیان  ره ماردهال  په هزه .اندئاف ووردوییان دهیڤانیدا شاکاریان خۆقاند و لببر ری  نگه  سه له

  . وه ڕانه گه دهگان  و پاده هر د و بهشکان تده
 ئامانجیان . وه  تکنیک و زانست بگرنه  به رزاییانه و به  ئه بوو که یان نه وه ی ئه ستانی رژیم کارامه ده کاربه 
لی   گه ندی دژ به وپاگهکانیاندا پ رمه ی ته وه ڕانه  گه تا له. ن  کوشت بده ڕ به  خوازیارانی شه  بوو که وه ئه

  و شونه ب ئه شنک ده ر چه  هه کانیان به  ب وره  کوشتدانی هزه ویست به  دیانه بۆیه. ن هی پبککورد
شیان یان جار ه ڕدا ده ی شه یست رۆژه ب ی پتر له م ماوه له .ربنن  ده رگه  چنگی پشمه  له ستراتیژیکانه
  .شکان هدکدار ت یان چه  ده وبرینداربوونی کوشتدان موو جارک به هنا و هه

نگی سرۆشتی خۆی  ی ره که وان بوون، گیا و خۆه  رگای هرش کردنی ئه ی که  و دۆه هوراز و هه ئه 
وا  ،داک بۆنی خون  ته خشی له ی بای مش و مه  و وزه گڤه .نگ گۆڕا بوو و سووری خۆنی ره هر به

کان و  خشییه ی مه  گڤه و سیان لهرم   کردو بوو،کدارانی دوژمن وانی چه وون و ره ر هر د  سه کاری له
  وری خۆیاندا له  ده هاتن یان گژ و وڕ به ده  هه وه  خۆه  به  شت ولوهوکو وه . وه کرده رگ ده بۆنی مه

 . وه ڕانهوسو ب ئامانج ده  به رگه سترژی پشمه ر ده به
رباسی  دینی که مسه هسوور و ش مینه  ناوی ئه  به ه ی کۆمه گهر دوو پشمه ۆدا،م  ئاگربارانی چی ئه له 

  .ختکرد رازی رباز و نیشتمانیاندا به رفه  سهیڕ گیانیان له
کانی   هزه وه رزه کی به یه  وره  بهبوو،ستدا  ده ریان له نگه  دوو هاوسه وه ڕای ئه ره یانی سهڕئارام و هاو 

 .هشت  جده  به رجاره کیان پاش خۆیان ههال ندها که  چه بوو کها تشکاندورژیمیان و
ی  ن بنکه  الیه  لهت،شدار ب  به دا وه و کۆبوونه  له  که سته به هو م به.  پش ی گرته پۆه رته  سهیروان رسی 

  . پۆه رته  سه یشتنه ک شاهۆ و وارام گه  ته له . وه خۆیانه
ی  ی یانه  باکووری زاگه وته که ده . کانی شاره  کۆنه که هڕ  گه  لهکک یه  که ڕه م گه ئه،  پۆه رته سه 
  . وه  نه هک ی شار جیا ده کانی دیکه که ڕه  گه  له پۆه رته  سه، خیابان راستهچوار .ران فسه ئه
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و و بازاری  هنی ماشینکۆ   و بۆ خۆی دووراسته کراوهک چ یه پۆکه ر ته سه شکی له  به م شونه ئه 
 ری  هونه کاری  که،  جماوه زن و مژوویی تدا به  و کۆشکی مه زۆر بینا،دا  درینه که ڕه م گه له . یه هه

  .دات یی پشان ده بینا سازی وستاکانی سنه
 .کرێ  دی ده  چوارباخ به وه ته ن و رۆژههچوار کی قه ڕه  گه وه  باکووره له 
ر  وتن و هه رکه  سه ۆهپ رته ی سه که ورازه  هه  له وه جاره ونی موشیرتکۆ  راسته یانی لهڕسیروان و هاو 
 ی ژوور چوونه .کرا ی تدا ده که وه  کۆبونه  که یه و بنکه ر ئه  به یشتنه تا گه . وه  خواره زینه دا دابه نهو کۆ به
کاتک  .کرا بووت چ  رۆژهه ی روو به ره جهن ر و پهوستو ی ئهر دیوا مزگتکی کۆن بوو به . یه م بنکه ئه
 . رونیشتن وه کانه ره نجه  نزیکی په مان له ئه .وێ دانیشتو بوون ک له ک خه  کۆمه وه  ژووره  چوونهمان ئه

  .ستی پکرد  ده که وه ند خۆک کۆبوونه پاش چه
 و یڤانی بگۆرنرڕی ب  ئیتر شوازی شه یشتن که  گه و ئامانجه به ئاکامدا  له .رم بوو ڤتن گه ی ئاخهڕ کۆ

پانی  کرێ گۆڕه ۆیان ده شار کاوڵ بکات تا ب وه  دووره  لهمتر  که دوژمن  کهی وه بۆ ئه .جبھن شار به
 پ بارودۆخ   دواتر به، شار  له وه ره ده ن و رۆژی چوونه یار بکه ئستا خۆیان ته. رێ  ده نهر ڕ به شه
 .ینن هرابگ

م  ب له  ده شو بوون که  په نده  چه ا کهکر دی ده موواندا وه تی هه  روومه له .واو بوو  ته که وه کۆبوونه 
  .نجبھ دا شار بۆ دوژمن به رۆژانه

وی  ر خیابانی پاله زیری و سه هفو بستانی ئاسه ی ده وه  تاکوو خواره وه یانیدا پکهڕک هاو  ته سیروان له 
نیشت سینما   ته ه و لر وبه  ئه وه ڕیه  په وه که انهب خیا وایی لکردن و لهیروان ماوسا س ئه .یشتنۆر
 . وه ڕانه ی خۆیان گه یانیشی بۆ بنکهڕهاو. یشتۆو چوارباخ ر هر دا بهر  به نگه نکی ته کۆ ئوف به ره
نگی  ده .کرد ک ده  خه یان له قه  و ته وه سووڕانه ر ئاسمانی شاردا ده  سه کوو جاران به کان وه هلیکوپتره 

کان  نهکۆ .زاند ته نیان گوێ و مشکی دهکا شاشه ی ره ها قرمه روه هکانیان و ه ی باه گوێ ئازاری فه
  وه ی مابوونه وانه نھا ئه ته.  ببوون  شار تاراوه  بۆیان کرابوو له کانیش که ره وه له  و پهل مه .چوڵ ببوون

  ڕه م شه ئه. بوون  نه هف هیان بریندار و با .وتو بوون ککه کانیاندا وه لکهر ه  سه  و بهن هلن  له که
 .دا ببوون وه ش هه ی شار و گیاندارانی دیکه ژینگه .کرد نیا مرۆڤ تدا زیانی ده  ته ی دوژمن نه پاوه داسه

  ک  خه. بوو یان ئاوه که روازه  ده میشه ههکوو  وه ی مای میترا، روازه ر ده  به تهیش  گه سیروان که 
   هاته و خرا  وه ی ناسییه که گهن نگی زه میترا ده .نگی لدا وازی خۆی زه ش و به ئه .برد هاتن ئاویان ده ده

  .کتریان رامووسی  ئامز گرت و لوی یه کتریان له یه . وه پشوازییه
زۆر  .الم هاتی بۆ م که خۆشحا نده ئای چه :تیو و دکری سیروانی ری هکانی س   جوانه ه چاو میترا به 

و دایکم  ژوورێ باوک  با بچینه!  گیاناورم فه: پی نا و وتی  نو له ی له سیروانستی ده .تم کردو بوو تاسه
 .تنڕ چاوه

کان   فواره تی سترکی ئاو کهنیش  ته  دار و گوڵ و له  لهوشی پ ک درژایی حه  یهیست  ده ست له ده 
کرد و دایک و بابی وی س . وه  ژووره  چوونه، هناوه بیر ده هات سرۆشتی کوستانی وه ی ده هوڕخ

 نو چاوانی شستیدا و سیروانی ک سیرواندا ده  ته  ماڵ بوو له ماریانۆ له . ئامزیان گرت میتراش له
م  له. نان وتۆی بۆ داده ها سیروانیش رزی ئه روه ویست و هه وان سیروانیان زۆر خۆش ده ئه .رامووسی

 .ناسن کتر ده  یه نی ساه سا ی که وه  ئهوکو وه ، وه بوونهکتر نزیک ب  یه دا وا له ند جاره ی چه ماوه
  ین که که ز ده  دڵ حه  به پ ئمه . گھشتن نییهن و با خۆک ویستت بهتۆ پ! سیروان گیان: یس کا میروه 
ر رۆژک   گه وه دا جکردوته  دی ئمه تۆ وا خۆت له. ، ی میتراوه  بۆنه  به نه .موو رۆژک بتبینین هه
  .ین که ت ده ن تاسهتبینی نه

واتی  زۆر هه . بکات هوندیمان پ وهی فۆن په له  ته  به وه نه نده  له ت توانی له حمه زار زه  هه  دون ئاریانۆ به
 .یاند گه وتی دهسها  روه  هه.پرسی ده
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  کرد؟  نهیو راستی باسی ئه !رچاوم سه: سیروان 
   شونه ه ل ر رۆژه  هه  ئمه  که وه ڕای ئه ره سه .رێ  ده ایته ن نگوباسی الی ئوه  ده"تیوئا : یس کامیروه 

چۆکردنی   خونرشتن و قه ین دژ به که دهخۆپیشاندان .  وه ینه که و دهوک ب ب،کانی شاردا فراوره
 رێ نین،  وده کانی خۆیان له ناوباگه  به وانره ن ههوچ .ی کوردل  گه  دژ به ئرانڕۆی  پاشهرژیمی

  . "مه گاداریان زۆر کهئا
 .یاندن مارۆی ئابووری و راگه ر گه  به له ! والتر نییه کی ئه  دیه  خۆمانیش ئاگامان له ئمه ! وایه: سیروان 
  ن بهوچ .تارچیان نامن  قه کی چوارباخ ئاگای له واوی شار بپچرت خه فۆنی ته له ر ته گه ت ئه نانه ته

  .ت هی شار و و وه ره ده  تا بگات به . مه سته مان هاتوچوو زۆر ئهوردوۆهۆی ب
 میدیای  ن به نگی خۆیان رناده ی جه سه ره ندی و فرۆشی که وه رژه کان بۆ به داره رمایه  سه  رژیمه  تازه

 .ننجن هکانیان ب اره دی کی خۆیان که
ک ژیانی   خه ۆ رۆژک بت که؟ ئاختی دوایی د ی رژیم که پاوه  داسه ڕه م شه نازانم ئه:  خانم تریفه 

یدانی   مه  بهتب ، و دهترز  دانامه تهم و  ئه من پم وایه ؟ ئه...ی ؟ که وه نه ست پبکه ئاسایی خۆیان ده
  له نی پ ژیا ن به د خوزگا بکه ک سه  خه  کهتوای لد. گرتن و کوشتن .راو و رووتکردن

 .تی شا سته ری ژر ده سه رمه چه
. بات و تکوشان  خه  له  بووه پ میشه وتی ژیانمان هه ره ی کورد، وه ته ی نه بۆ ئمه :نسیروا 

س  .ی کوردل تی گه یه ر باری کۆمه  سه وه ڕته گه دهشی  که هوهۆ. ڕاندنۆوتن و د رکه سه ختکردن، خۆبه
  ندی تاکه وه رژه ر به  به له گ، به ره ال و ده مه  شخ، واته مان، ند خوازی کۆمه وه رژه ۆ و بهڕ ی پاشه کوچکه

شیان ۆڕی ش کۆرپه ،وان ستی ئه دهدارکوو   و وه یکاریان کردووهڵ دوژمندا هار گه له سی خۆیان، که
  به .  داوه کانی ئمه وه  بزووتنه ریان له موو قوناخکدا خنجه  هه  و له میشه ش هه وه  پشته له . خنکاندوه

خۆ  ر به کان سه مشکه .کات  ده شه  و گه وه بووژته ش ده گای ئمه کۆمه.  هیۆڕ شه پا شه م س به مانی ئه هن
  .بن ده
 دارک  ستی کوردستان ته دهی بنل ری بۆ گه سه رمه  و چه وه وسانه  ئاسانی چه  وا بهتئیتر دوژمن ناتوان
  .تبینب
   زۆر له که؟  یان رزگار بکردبایه که یشتمانه ن  واته یان بکردبایه م کاره  ئه، ی ئمهر بابیرانی درین گه ئه 
  و کاره  ئه ۆش ئمهم ر ئه گه ئه .وتین که ده وان نه ی ئه ڵ و گژاوه م گچه  له ئستا ئمه .ۆ ئاسانتر بووم ئه
تکی گرنگمان  فهر ڕنین دهۆر قوناخ بد کورتی هه به .بن گای داهاتومان خراپتر توشی ده  کۆمه؟ین که نه
 .هلن  جده ی داهاتو به وه ته خت و دژوار بۆ نه  کۆسپکی سه. ست داوه  ده له
 .یان بۆ قورت نادرێ کوو پیری ب ددان بیرو رای دیکه وه .ن و خاون کۆرپه کانمان،  رامیارییه هزه 
گای  مه کۆ نگی رامیای له رهه فه .س و بهنی خۆیان ستی رکخراوه ره ند په وه رژه  بهریکی  خهوانیش ئه

  میشه ا ههڕربینی بیرو ی و ده  رکخراوه کاری  که یه وه شکی ئه شی به که هوهۆ . وتوه که دا جنه ئمه
. نگیری هزکی رامیاری  الیه ن بهب  ده ی که وانه ئه . دیوه  نه وه  خۆه کردنی به شه ی گه سهۆ پر. پاوان کراوه

یان  که شی شخ و رکخراوه س ستایه نیا و به خک تهسوفی ش تک یان وشکه رقه روشی ته ک ده وه
  .ن که ده

 الی   له رمانه م ده تاکوو سای پار ئه . یه رمانی دیموکراسی هه  ده ویستی بهم پ گای جیھانی سیه  کۆمه
 ، بوو وه خۆدی کوردهستی   ده  کوردستان به ی که  کورته و ماوه ئه .وت که ده ست نه  ده وه ئمه
م   ئهتچ  ده وه م له به .رز  ئاستکی به یشته ک گه یشتنی خه ی تگه راده .ی کرد شه کراسی گهدیمو
ی  کانی دیکه کوو ناوچه  وهر هه. تنگ بخنک زه وه نی شه ریمهه ی ئهست  ده  به م زووانه ش به  ساوایه کۆرپه

 . وه تهڕ ی ناڤین بگه ده و سه هر ئران به
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تی کۆماری ئیسالمی   خه شی داهاتو که  رۆژانی ره هبیر ل .نڕ  باسی رامیاری گه با له :یس کامیروه 
 پاش  ،یه روونمان هه  و دهکی مش وه سانه  حه ویستمان به پ ئمه. ین که  ماندو نه وه یه مشکمان پ ئرانه

 . ریه سه رمه موو چه م هه ئه
  دوژمنی مه . ئش و ژانی زۆره ،ستی ربه  بۆ سه وه یه ۆکهپ  ژرچه لهڵ  ی ژیانی کۆمهشوازگۆڕانی : میترا 
ری  ب ده ده .تندی خۆی وازناهن زامه  ره وا به. خوا  و نیشتمانمان ده مه ئ ر لهو و پو کو خۆره وه
چاو و مشکی  . و تناگاتتزانی و زمانی ئاخاڤتنیش ناتری ناچ د سه ر لوژیک و خره داگیرکه .ین بکه
 .بینن فانی خۆیان دهرندی گی وه رژه و به ، وه وسانه یا راو و رووت و چهن وان ته ئه
 ؟ وه ر چی ساق بوونه  سه  لهدا،ۆم ی ئه وه و کۆبوونه  له کرد که راستی سیروان باست نه 
 .ک بکوژرێ و ماوران بن خهمتر  ی که وه بۆ ئه .ن جبھ  نیازن شار به کان به ارهکد  چه هزه :سیروان 
کان،  رامیاریه ک وهزه  خه واتهردوو ال  ۆ ههم ئه .ن یڤانی بکهبر شاری خۆیان  وێ له یانه ک ده م خه هب
تاکوو . تن خایه ند رۆژک ده  چه دیاره .ون رکه ده  شار وه  له م رۆژانه  له  که وه  ساق بوونه وه ر ئه  سه له
   شار به،کدار وسا هزی چه ئه .رێ  ده رنه  پشدا به هیڤانی خۆیان لرویستی بی پ سه ره نداران و کهبری

 .تینر گه یشی دواتر راده که کات و رۆژه .ته جده
ک سیرواندا   ته  له م زووانه  به  که  خۆشحاه نده  چه  که،وت که رده شیبوونی چاوانیدا وا ده  گه میترا له 

ی زشوا .ن که شی دوژمن راوبه ره له قه ،ۆ ه و هوار  تهکوو  وه وه ن بکات و پکه چیاکا روو له
 .تی بپارز که ست نیشتمانه ربه ب پاوان و به سوڕاو به وێ ئازاد و هه له .ت فر ب رخوردانی تازه به
 .تن پچ وه وسانه  و چهنجیری دیلی زه
م  به. ن ست پبکه  هه وه ی خۆیانه نزیک یان له که  کچه کرد تاقانه زیان ده ند حه ر چه دایک و باوکی هه 
ک بژی و  یه رگه کوو پشمه  وه  سوور کردوبوو که وه ر ئه  سه وانی له ترسی مرۆڤکوژانی رژیم ئه مه

زاران   ئامانجی هه مه ئه . وه کرده  وا بیریان ده یه ماه م بنه نھا ئه  ته نه .تی  تا ژیانی دیلیه بمرێ باشتره
کی خونمژ  یه و دوزمهوک وه .بوو  رژیم نه کیان به یه  هیچ بوا و متمانه که . بوو شاره م  ئهی هما بنه
 .س یان ناسی و به ده
 ئاسانی  ئیتر ناتوانین به .نه جده  به ئمه   ئوه ر وایه گه :تیوم   خه تکی ئاخنراو له  روومه ماریانۆ به 

  .وتام ر بکه ده دا وه هڵ ئو  گه  ببام و له وره خوزگا منیش ئستا گه .بتان بینین
 . ی شار و چیاکان نییه وه ره نیا ده  ته بات کردن به خۆ خه .گات ی تۆیش ده  نۆرهت،ب مت نه خه :سیروان 

 . بکات و کاره  ئه  بتوانتسک که  بۆ که باتی نو شار گرنگتره خه
  .نگوباسی نوێ ی ده بۆ هنان یشت بۆ بنکهۆماریانۆ ر ، ۆژهڕ ۆ و نیوهڕ پاش خواردنی پاشنیوه 
 ی وه بۆ ئه . جھشت  میترا و سیروانی به،سی خۆی که ندک فرمانی تاکه  بیانۆی هه یسیش به کامیروه 
 خانیش خۆی  تریفه .ست بن ربه ن با بۆ خۆیان سه که رم ده وان شه کتر و له  بۆ یه یه کیان هه یه ر قسه گه
  .رقاڵ کرد  سه هو دیوی چشتخان  کاری ئه به
م  ت دۆزی خۆیان له تایبه به .موو دۆزک دوان  هه له .کتر رونیشتن نیشتی یه  ته له . وه نھا مانه مانیش ته ئه 

  .تردا د  سه  گۆڕانکاری به ریکه  بارودۆخی شار خه دا که رۆژانه
وژمی  هت به ،ی بای رۆژیش شنه .بینی دارک ده  ته ی خۆی بۆ کۆچی ئواره تاو بار و بنه  هدی هدی هه

  .داکان  نو شیو و دۆه کرده دهی زریان خۆی قامچی کزه
   و زریانیش به وه کرده ده رم نه کانی ئیدی گه  ماورانه شی رووتی منداه تاویش له ی ههڕ په رده تینی زه 

 رو سه  یکرد به دا و ده وڕدهویانی س که  روخاوه تۆزی ماه  وزاند ته شیانی ده قی خۆی له درهقامچی 
شت بوو و کۆماری ئیسالمیش وئازاردانی سرپانی  هڕری گۆاسو هقزریان تا  مائاوای رۆژ، به .داچاوانیان

 .کوو گورگی هار  وه وه کرده ن ریچ ده منا رد و خوناوی خۆی له نی زهددا
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ست   ههکانی ماره مای ده نگ و سه  ئامزی گرت تا ئاهه وا له . رامووسیی تر و پ که وینه سیروان ئه 
شی ب دڵ و  له . جبھم روونتدا به  ده ناوم له  دڵ و ههتو مه ده! گیانا :تیودی   نابه وسا به ئه .پکرد

 . مای بابم وه مه یم ببه وه  بیره  لهمشکی پ
کاتی    که ئسته .تب ڵ خۆتدا ده  گه م دی من له به ،تهی  جده  الی من به ت لهر دی خۆ تۆ گه :میترا 
ب   به  که که  بیر مه من له ، ئهتیستی گیانی خۆت نای ربه ر تۆ بۆخۆت ده گه .ت خۆت ب ئاگات له ، یشتنهۆر

 .س  و به ستی تۆدایه پی ده  نو له  ژیانی من له واته. تۆ ناتوانم بژیم
و بیری پرژورزۆک، ب ژنۆی له و ئهنگاوی ب هز   هه و مای خۆیان به هر  بهئاوای ماپاشسیروان  

 . وه ڕا بووه گه  هشتا ئارام نه که ،  ماڵ وه هیشت ک گه یه پاش ماوه
خزم پیان  هن ،زگیران کوو ده  وه سته به و مه به. یشتن بۆ مای خۆیانۆک چنوورا ر ه ت یانی له ئارز به 

نکدا ده شیرینی خۆشکی له .تبناسمن  ئه ! دایه :تو دایکی  به  ملی چنوور کردو بوو، ستی له  کات
ی ویست  خۆشه ستم به ند جار هه چه. تو  بزانم ئارز ک خۆشده  بووم که وه جۆری ئه  په که یه ماوه

  وه ژهو رۆ له .می کردواوی دنیا  ته تا کاک سیروان به. بووم م دنیا نه  به.و و چنوور کرد نوانی ئه
کانمان  ماه ر دوو بنه  هه م که که ری ده وه خته  به ست به ش هه ئسته .م خۆشحا نده  چه نازانی که

  . ندی خۆیان پیشان داوه زامه ره
  وه  مندایه ر له  هه مان کچ که  هه م بوو به که کهوووی و ب  وه منیش زۆر شادمانم که :ز خانمیرگ نه 

ز و ئاواتم   حه ان کهزد ۆ یهئستا سپاس ب .کموو ب  رۆژک بب به کرد که زووم ده ویست و ئاره خۆشمده
  .دیھات به
  وه  ساییه نی چوارده مه  ته وین خانم تۆ به ی ئه ئاده: تیوی کرد و  که له  بوچکه  خۆشکه هئارز رووی ل 

  ی به  بگه  چوار سات ماوه  کهتچ  بیر نه یشت له وه ئه ؟ ند کوڕت شت و شدا کردوه تاکوو ئستا چه
  .نی چنوور مه ته
  الچۆ، وازم له :تیووو، ا بڕ گه  پشکۆت سوور هه باخی تازه  گوهوکو تی وه  کاتکدا روومه وین له ئه 

  .م وین تناگه  ئه م هشتا له به،  وینه  من ناوم ئه  راسته.تی که م پده مه بۆ گه!  بنه
 سایدا  نی چوارده مه  ته  له ر ئمه گه مه! تۆ وتت و منیش بوام کرد !"تدایکی نازێ بمر"رێ  ئه :ئارز 
کرژ ئارز  .ڕا گه رماندا سوورهه  شه  له ی دیکه نده وه وین ئه ئه . وین چییه زانین ئه  نه که ژیاوین؟ نه
  الوه !م کرد مه گه!  به  زیز مهی مند :تیو و  وه کانی ماچ کرده  ئاه مهکۆ . ئامزی گرت یشت و لهۆر
  . وه بته تر شۆڕ نه  زده وه با لووتت له . نه مک پبکه که
ر  گه ئه: تیووسا   ئهتبژاندور ئاگردا پ  سه کوو ئاوت به  وه، وه ر بووه وین هدی و ئارام هوه ئه 

 .نم کانم داده ر خوندنه  سه موو کاتی خۆم له ن،من ههڕ لمگه
 مای  هاته نی ده  دییه بۆ ک رابوردوو که  وه م جاره ئه .ما بوو  جارانی نهیی و هاژ و هار چنوور ئه 

  له .کرد وتی ده سوکه زموون هه  ئه ک ژنکی به  وه وانه  پچه به .بوو  نهرانی باڤی ئارز هار و هاژکامی
  وه کرده  باشی شی ده ۆی بهکانی خ سته هب مه .کرد تی ده یه ردی کۆمه دا باسی رامیاری و دهکاتی ئاخاڤتن

تووکی زۆر و باس ڕ ه کوردستاندا زاڵ بوو، و پ  دیموکراسی له  که یه  ماوهو له .کرد  دهر  سه ی له هڤو را
نج و الوانی فری زانستی رامیاری  باش گهکی زۆر یه ڵ تا راده  کۆڕ و کۆمهی نو ر رۆژه و ئاخاڤتنی هه

  .کردو بوو
 ببوو  هانو رازی ئه تههاو   که رز کردو بوووه ری وا بهی وشیا دا راده  بواری کاری رۆژانه  له یه شه م گه ئه 
گا  ی کۆمه انکارییهڕو گۆ ۆ لهڕ  دوژمنی پاشه بۆیه . کاتی خۆیانیان بۆ ترخان کردو بوو مکه  ده که
 .تن  مشکی رووناک تاریکی راو ده  که،تترس ده
کانی  هستر ی ئه ک جریوه  ته  له،یڤانیدارری ب نگه  سه هوچان لرۆژی ب٢٢تی  که  شه ئارامی ماندو به 

رتا و  خۆشکی ئاسی  ئامز گرت و رووی له  دوڤانی له،و و خۆشدۆشپاش س . وه  هاتهدائاسمان
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 ووالو چۆن زۆر ماندو و خه .بووم رم و گۆر نه و گه  دون شه ببوورن که :تیوی ئاریوان کرد  که مرده
بگرم پاشان راتا کاتژمرکیتر خۆم   نگه ۆیش رهم ئه . بتان دونم بوو که م نه وه ی ئه هز و وزه .بووم
تانم  زۆریش تاسه . بم بۆ التان بوو که تم نه رفه دا ده ره ی شه م ماوه له .ر چووم و نوستم بم بوورن گه

 .کردو بوو
ر   سه کانی رژیم له دا هزه م رۆژانه له .نیمان بوو که ونیه  مادا دیلی ژرزه ش له ئمه: ئاریوان 
ری  ورو به نی دهموو ما هه 50 کالیبر   به ۆڤانهو نامر ئه . ستارۆ بوون وه  نزیکی مای ئمه ک له یه پۆکه ته

وێ  رکه ده  ماڵ وه  رووناکی رۆژدا له توانی له یده س نه که .کوتا  ده"ست ناپارزم لم کورم ده شه"خۆیان 
  .کیتر ختییه و به ر به نی یان هه مه دارکی خوارده بۆ ته

   هزی دیموکرات که  دمان خۆش بوو که ئمه .بووماندا دیل کردو که  ژرخانه م له ژاره  هه نه دوڤام ئه 
 دوژمن   کهترمانیان پدراب  فه ی که وه کوو ئه چی وه که. مان پارزن  ستارۆ بوون ده ره ڤه و ده له
  .هشت جده  کانیان به ره نگه  سه قه ب ته ن بهاو ک کیلومیتریان ئه  یه یشته گه ده

   ومدا وتی ئمه له ن؟ که کش ده  پاشه له  په بۆ وا به کی حیزب پرسیارم کرد، یه رگه شمه پ  رۆژک له
موویان   هه  که،ی نو دیمکرات ییانه هدو توو ئه .ین ئاخی خۆمان پارز بکهو  ئاو   له رکمانه  گه دوگیان به
ڵ دوژمندا   گه وان ناخوازن له  ئهت،ی خۆمان ب ی قسه که استهر .ن ده کش ده رمانی پاشه رپرسیارن فه به
  . رپرسی خۆمان بووه  خواست و به  به ش تا ئستا کردومانه وه ئه .ن ڕ بکه شه

  .کرد کی تیرباران ده گرت و مای خه  جگایانی دهدان ئاسانی و ب زیان دوژمنیش به 
 گرتنی بۆ دوژمن  نده وه د ئه  سه زاوا که ۆڵ و فهڕ ی گردیگه ره  به وه ئه .ن ڕهوک زۆر لیان زیز و تو خه 

 .رگرێ وان وه  و ئه ه ستی کۆمه  ده  له یتوانیوه  نه مارانه و پهش موو ه و هه ڕای ئه ره  سه، ترهگرنگ
 شاشی ستی ره  تۆپباران و هلیکوپتر ده  له  جگهتر چ ب هه .  ئره شیا زووتر باتانه ئه: سیروان 

ۆژئاوای  ر له .ت بن کانه ڕه م گه ش بۆ ئه هتتوان  ده وه ره و بهر و ه د دوژمن له .دوژمنی پناگات
  که ش، ره زاوا و چیاکانی کوچکه  فه ت واته  باکوور وباکووری رۆژهه  و له ۆهڕ  گردیگه  که وه باکووره
یان  کی شاریش متمانه خه . منیان ناهۆمید کردوه دوژ ه ت کۆمه  تایبه  و چریک و به کانی بنکه رگه پشمه
  .ن که پده

  .ند خواز وه رژه زکی بهکوو ه وه یانناسن نه باتکار ده کوو هزکی خه چۆن وه 
   پشھات؟  چه وه ی ئوه ره به  ۆ لهم ئه : ئارامی پرسی وسا له ئه 

 .کانمان ره نگه  بۆ گرتنی سه،ویان هنار ب بهند جار هرشی  نی رژیم چهکا ره  داگیرکه ۆ هزهم ئه:  ئارام
 ئۆستانداری کۆ   دوژمن هزکی زۆری له ئواره .هاتن ده شکان و هه موو جارک تده  هه وه خۆشییه به

ک و   ئاستی چه هنا لهکاتک هرشیان  .ی شخان رمانگه  و ده ستی گرتنی خوندنگه به  مه  به وه کرده
ڕکی قورس  پاش شه کی شخان، ڕه دوحی گه  سابری بهی  و بنکه ه کانی کۆمه رگه یڤانی پشمهرب

الکی پاسداری کوژراویان  که5 پاش خۆی لهدوژمن  . نو ئوستانداری وه ڕانه  شپرزی گه تشکان و به
ییان  زه بهن وچ . کرد رده سپه یان ئه  کوژراوانه و پاسداره  ئه وه  دفراوانییه ک به ڕه کی گه خه .جھشت به

   نییه وه ئاگاشیان له . دوورن وه  کوردستانه زاران کیلومیتر له س و کاریان هه  نامۆن و که پیانداهات که
 .ال  مه ری بچکه ده نیسه الکان و به رخ و قوربانی رامیاری مه  به کانیان خۆیان کرد به  منداه که
  !خاۆ :دوڤان 

  ! چیت گیانی خاۆ ده:  سیروان
  روخنن؟ کوژن و مایان ده ک ده  مندای خه ؟ که  ماڵ و مندایان نییه و پاسدارانه رێ ئه ئه: وڤان د

  و و رۆژ به ند شه وان چه مای ئه . یه وانیش ماڵ و منایان هه ئه!  وه که  بیر مه وانه له! باوانم : سیروان
ی ڕ و په  له گنا ئمه ئه .ن  خۆیان زیان بده خۆیان لهر  گه  و مه ڕ نییه وێ شه له .ن  دووره وه  ئره ماشین له

  ئمه . وان هاتون بۆ کوشتنی منای ئمه ئه . ین یکه و نا کردوه ان نهم هیچ هشک وه سنووری کوردستانه
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مار وشکی  ی ده  بۆنه یان به .کوژن  مرۆڤ ده،وان بۆ دراڤ ئه .ین که  دهرگری به خۆمان  نیا له هنیا و ت ته
 .شت هه  به چته یان ده ماه ندامانی بنه  ئه ک له ر کوردک یه  کوشتنی هه الکان به ی مه  وته  به وه یینیهئا
   که نگه ستکی زه ره په وه ته شکیان نه یان به. رستدا بار هاتون په وتو و کۆنه ه دواکی بنماه نو   له انهو ئه
 .ت بن سواری وه س خۆیان تاکه  به  که.ن چۆ بکه  قه کانی دیکه وه ته دا نه وه ته نه  ئرانی فره وێ له یانه ده

 .نانن  دهدا نجه شکه ر قامچی ئه  به و له کانن، وانیش ئستا دیلی زیندانه ئه.  یه مرۆڤی باشیشان ههزۆر 
ری  ده نیسه  بهک بوونی دای  شونی له دان واته مه کی هه بوو خه  نه وه ئه . بیره زستانی پارتان خۆ له 

یری  ر بانان و سه  سه چوونه ک ده وک خه موو شه هه . نو مانگدا بینی ینیان له ی خومه ونه. رکۆمار سه
ریکای  مه ئه) زن تانی مهی شه( یس ئا  نو مانگدا به چی له که .یین  بۆ دیتنی ئیمام خومه،کرد مانگیان ده

  .س  و به لیه
 زانست و  کان به ریکاییه مه گری؟ ئه م ده ستکه وان ده چۆن ئه .گریت یان لده م بۆ رخنهڕکو :کا ئاریان 

ی  وه  بۆ لکۆلنه ساه  ده  زۆرتر له.کرد ئاپۆلۆیان چی زانستی وه ند ساڵ توژینه ، پاش چهدی خۆیان خره
ی یجۆر ان بۆ پهردی ندک به یان کرد و هه  مانگدا پیاسهۆی نو گ  له وێ واته له .وی  ئه زانستی چوونه
  .وێ داکوتا ی خۆیانیان لهئا . وێ هناوه زانستی ژیان له

 ی وره ی گه بوو ونه یان نهوێ و چۆن ئا ش چوون بۆ ئه رهیابای ع١٢ ئاپۆلۆی  توالکانیش به ئایه 
وک  وو شهم باشی هه  بهیان که که وه خه  ئرانه  له وێ دانا که  مانگ لهۆید بارسایی گ  قه ینیان به خومه
  .  ویه ی له ئا  کهتکش نه خۆی هه) بوزورگتانی ی هش (  که وه بۆ ئه .ن که هبیری  سه

 دوڤان  ره وه !.  تیشکی خۆر زۆرتره و خرایشیان له ن،ف ت ده رامه  بای که وان به  ئه! واسه: ئاریوان 
سا  و ه بووی ئ وره کاتک گه .ب واو ده ش تهڕی ی شه ختانه  سه م رۆژه  ئه. بنوی یه وه گیان ئستا کاتی ئه

  . وه بته ت بۆ روون ده م شتانه ئه
  ین؟  بکه رد کایه  نه خته ستک ته وت نای با ده ر خه راستی سیروان گه 
  . وه مه  بیریشی لبکه کردوبوو که م نه وه تی ئه رفه  ده  کهتب مانگک ده ! منیش زۆرم پخۆشه ئه: سیروان 
ڵ   گه ی له که رده نه خته و ته ، که ی ژرخانه وه ره هومی سه  ژووری دانیشتنی نه ستا و چووه  ههسیروان 

کوو   من وهچۆن ئیتر . وه یبته  تۆ ده مجاره  ئه زانم که  ده ره وه: تو ئاریوانی  به . خوارێ خۆیدا هنایه
 . ردانه رگه تی خۆیدا سه تایبه دوای گوی  ستم به ی بیر و هه هلپو و په ، جاران بیرم کۆ نییه

  وه پکهمان  وئیتر دان . و و ماندویی سوارن و منیش پیاده خه .تیتان من ئیتر نایکشم یارمه به :ئارام 
بده باشتره. تناکۆی پوه .م و بنوم  کۆودا به ر خه  سه  و به شهرۆ ردووکتان بیرتان په ش هه ئ  
وی خۆشتان بۆ  وتان خۆش و خه شه. ن قکه وگار شه  شه وه انن پکهتو  ده ئوه .ی من زان وانه پچه
  .خوازم ئاواته

 .وت وی لکه ست خه وده هم ی و ده که فه  نو پخه ئارام خۆی خزانده 
  . ئامز گرت ویان له و خه  میوانی شه ک بوون به  دوای یه ک له یه 
ویش  شه .بوون ده  گیانکشان ماندو نه انیش لهک هیارن  ژه.وت که ده ندن نه  ژه له رگی رژیم، نگی مه ئاهه 
ئاخۆ دایکی . وتوی شار راخست وخاو و کۆستکهوی بۆ دایکی بریندار و ما تی خهخ  ته میشه کوو هه وه

 ؟تو که وی لده کانی، خه برینداره  یان رۆه کانی، رگه مه می جوانه خهی  ئازارر ئش و  به شار له
  
  
  
  

 ٢٣شی به                              
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دی   ئیزه وایو ناوی.با ،او رۆژی وات، وایو، .ی کوردی٢٦٨٠نی سایی گو٢٢ی)ۆژمانگ(، مه دووشه
           ی ز١٩٨٠ی مای ١٢.   هلرد و ناوی ئازاو ئه ، بایه

___________________________________________                                                 
دان  تا خۆڵ وتۆزی مردوی سه .رانیۆما و گ  سه ربانان بنه وسکی سه پلو  بارانک که رمه ئای بۆ نه     
 و ئاوی ش ،دا ڕه م شه  له رووخاندنیان تاکوو هه .تکانی شار دامرکن  دیرۆکییه ی نو دیواره ساه

  .ووبدی بارانیان نه
تۆزی  .بوو  نه دامرکاندنی وویش هشتا توانای خووساندن نی شهارا ب پرشهونم و  شهنی  مه بای ته 
و   وران کردنی ئه ی له رخنه. دا لووتی وژدانی مژوی ئازار ده  وه م زریانه ده به   دیرۆکییانه، و ماه ئه

  .گرت  ده یادگارانه
نی مشک ئازاری بارووتدا ر بۆ ه س به ڕ، ی کاگی ته بۆنی تازه موان،  بوو به  بارانک  تاوه  ئاکامدا  له

موو  ی هه روازه  ده  بارانه نی بۆکهی منداوکوو پ و وه ،تشن  ده وه  و الره نجه  له شیبا به .بووزاڵ 
و بۆنی  تاراند  لوتی شاری ده  لهت،کی کورتیش بووب یه ڕی بۆ ماوه ستی بۆنی شه هه .کوتا ماکی ده

 . هو بووژانه شتی دهوی نو سر ژینگه
فرمسکی  .یاران  چاوی دوژ و نه می دوور له ئارا  به.وران  هه  لهئاسمانی پ .تشن  ده ماوه  سه شیبا به 

نی هنا ی گو هڕ ر په  سهون شیبا شه .نر شاری باوان ورا  سه به رژان، ده ۆپ ههۆپ د د،یلی دی که
 وی  به. یان ی به  دن مژه وه  زۆزانه هل .ندارانوی هانای الونی هنا بۆ ئه سۆمای ئاسۆ، .ما  سه بووه
ر گۆنای دڵ   سه تاو له سرینی شه سی ئه ده وین، ی تارای ئه ئا به . وه هاره فرینی به ای بهزیو

 . وه بریندارانه
   گوڵ لهوینی بۆ رانی ئهۆبۆبۆڵ گ . وتوه  ک که  له ره سه مریشکه . وه بوهرا چوو  گه م و ژیان له رهه ی بهرم

رووناکی  یان ربه ههدی و ئارام تیشکی ب.   و السکی ناسکی گویش ژاکاوه ڕه په.  ناخدا خنکاوه
  ئارام و له .اڕ گه ده فری زمسان سپی هه وو  بهک وه وی مژی ئاسمان، نگی دزی شه ره .تخشی به ده
  . وه یهکرا ری شی دهوک خ وه نج و ئازار، ی ره  پیره ستی دایه  ده رخۆ به سه

.  وه توانهتاودا  ر تیشک و تینی هه  به ه ئاکامدا ل تا له .رازان ته ک ده  یه واڵ له واڵ گه  گه ه  دوای په  له ه په 
نگی چیای  سک ره شی رووتی که روانک له ی شاڵ و به  شوه بوو و به بردو هانای بۆ چیاکان ی که وه ئه

یری نو   سه میشه ک هه رز وه ربه  ژر ئاسمانی شینا سه له چیا،  فرینی پیره ر و سمی به سه .داپۆشاند
  .کرد شاری ده

ت   بۆ خه.ن نو ژووری سارد و سی ما چووه  ده وه کانه ره نجه  و په القه  ده تاویش له تیشکی هه 
بۆ  . بوونژین  و ڤه وه دا ژبۆ ژیانه دا و مرۆڤی هان ده وی ئازار دهوا چاوانی خه .کردنی تین و رووناکی

  .سووڕنن رخی ژیان هه  ڕابن و چه ی که وه ئه
م  سته ی ل ئه وه نهکانی جوو پ بوونی ماسوکه ره .تاس و هه  خه  له یان ربه ی به ماچی کازیوه  بهئارام 

  وته  ب وچان که وشدا به  نو حه له رمانی مشکی،  بۆ فهت، بمۆ سته دهشی   له ی که وه بۆ ئه .ووبکردو
  .ش و گیان ی له وه رزشی بووژانه  وه رمه نه
. ما بوو چ و گۆی رگای جارانی نهگور . پش ریڤانی گرتهست و رگای ب  خۆی به و دراخیک چه  
  . مان بگرن م زووانه  به یه وانه یان زریکاند و له تی و ژاندا ده که  شه کانی له کهلن ئسک و ماسووچ
یشتن ۆڕاکردن و خرا ر  به .ترم ب شم نه م و له ق بکه تنم تا ئاره ۆم بهب خ ده: توگ  خۆی ده به 
ی  ره تر په شی زده مشک و له ناکۆکی نوانی  ند رۆژکه  چه مه ئه .مۆ کرد سته شی ماندوی ده ۆش لهم ئه
 . ووهند سه
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نگی   نیازی بیستنی ده به . وه می دایهخرا و .فۆن سرنجی سیروانی بۆ الیخۆی راکشا له نگی ته زه 
و ری ب واتۆوه یاند سیروانی راگه   به نی بنکهاو  هه ک له یه .هات رنه  وا دهچی که ی بوو، که وینه ئه

ند   چه ئمه . نو شار نه هرش بھ زاواوه ی فه  جاده لهوێ  یانه کانی رژیم ده ۆ هزهم  ئه  که وه ته بووه
  ؟ ر کارکت نییه  گهت،ماندا بی  گه  تۆ له ین که که ز ده حه .تی ن بۆ یارمه نیازین بچی  به سکین که که

  . هاتم وه ن ئه  بکه خۆتان ئاماده : سیروان
  باشه :سیروان .برا گیان ئاگا و هۆشی خۆت بت :تیو ئاخاڤتنی سیروان بوو و  گای لهخۆشکی ئا 
ی   ئاپۆره یشته  گه که .ست ختی خۆی به  و رهک  خوارد و چه له  په مک ناشتای به که !انر چاو سه به
 .یشتنۆزاوا ر کانی فه ره نگه و سه هر  به وه پکه .ێ بوونڕ یانی چاوهڕ هاو، بنکهر به
  رکامیان له  هه  بوو کهی که هڕرانی س کو و نیگه ئه .کرا م ده خه ست به تی دایکی سیرواندا هه  روومه له 

کانی،   هۆی س کوڕه و به بۆ ئه  که ترسا،  تیری چکنی دوژمن ده و له ئه .ڕدان کی شه یه ره  به  له،شونک
  کانم ئاگاتان له هڕکو: تگوی نگکی نووساو ده  ده به  وه ر خۆیه  به له .  بووترسی  جگای مه نده وه س ئه

وه .خۆتان بزی ئه ئمه  چرای رووناکی ماڵ و هرزۆکن ی له ژنۆی ئ. 
 .اندو بوووتۆی ئاف کی ئه رمایه و گه نی شه بارا  نمهوینی پاش  زهمی ش تاو و هه ی ههرما تیشکی گه 
جار و بار  .قدا خووسا بوو  ئاره شیان له مو له  هه،یشتنۆر  ییخرا  وه یهنی مه قه ک و ته  چه مانیش به  ئه که
کان  رزاییه و دوندی به هر  بهیرچ هه . وه کرده قی نو چاوانیانی فنک ده شنی و ئاره ک ده  بایه رمه نه
 .کرد  دهفنکی زۆرتر  ستیان به وان هه بوو و ئه ی با زۆرتر ده یشتن شنهڕۆ ده
ری نو شار وا  ی واتۆوه  گوره  به ست ئمه ربه کاک سه :توی  ره نگه و سه رپرسیاری ئه  به سیروان به 
 .ین  ئاماده ، ئمه یه تی هه  یارمه ویستی بهر پ نگه جا کام سه . تی ئوه  هاتوین بۆ یارمه له  په به
ر  تیده  یارمه میشه  هه ی که وه سپاس بۆ ئه !رچاوان خۆش هاتن سه !رز کاک سیروانی به :ست ربه سه 

ت خۆی  حمه  زه  به  که  بووه دا وا شپرزه م رۆژانه  من ئاگادار بم دوژمن له و جگایه تا ئه .ن بوون و هه
  وه و کردوتهیان ب ریانه و واتۆوه ی رژیم ئهکان  سیخوره نگه  ره وه ئه .ش هنان ه  بگات به تاتپارز ده

  .وانی کردن ڕی ره  تاکتیکی شه تهوا .ی شار بۆ تکدانی ئارامی ژینگه
   رگایهموو و هه  ئه  ئوه ئستا که . یان لباوه ن جووله ده ن، که  چاودری دوژمن ده کانمان که وانه  دیده

 .ین که یڤانی دهبر   وه موومان پکه هه ر دوژمن هرشی هنا، گه . وه ۆ بمنهڕ تاکوو نیوه توانن هه هاتون ده
ن تا   بکه وه ب ره نگه م دوو سه توانن له ده . نو شار ب  و ئاگاتان له وه ڕنه ۆ بگهڕ گنا پاش نیوه ئه

  .ب بزانین چۆن ده
کانی  ی هاوشتنی راکته بیسترا و دووکه ی ده قه نگی ته ین و دهف ئاسمانی شاردا ده   بهکان  پترههلیکو 
  ه نه ر رگای نه  سه کانی رژیم له ی هزه ر مۆگه سه ند هلیکوپترکیش به ها چه روه هه .بینرا ده

  وه ڕابوونه  گه رگه شمهر ئاگری پ  به وبۆیش له ر کوی شه کانی سه تانگه .بینران گان ده  و پاده دزه سووره
 .و ستارۆ ببوون بوو،کردیاندا پارزیان چ  جگه ش له گهر پشمه .گان نو پاده

  .ژنڕۆ دام نک بۆ ئهالی پ وه بۆ ئه  سیروان کرد، نی لهفۆ له یانی ته ئارز به 
ی  ره نیدا چوون بۆ بهاڤ ڵ هه  گه یانی زوو سیروان له به :مدا گوتی و  له،دیا خانم دایکی سیروان ئام
  .وێ کانی ئه رگه تی پشمه  بۆ یارمه،زاوا فه

  ؟ ستی پکردوه ڕ ده وێ شه ر له گه مه : ئارز
  . نو شار ورا هرش بنته وێ له یه  دوژمن ده  که وتوه نگۆ داکه ده !هشتا نا: ئامدیا خان 
  .تت دام مه خز  من بوو له ر کارکت به هه  گیان،  دایه باشه :ئارز 

 .ت خۆت ب س ئاگات له به.  هیچ کارکم نییه!  گیان سپاس رۆه:  ئامدیا خان
   ئاخاوتن کات برده  و به وه وێ مایه ک دوو کاتژمرک له یه .کی خۆیان ڕه ی گه ئارز چوو بۆ بنکه 

   ما تاکوو بزان که وه ڕایه گه .بوو ده ترز ڕه ز و وه ره  وهت،بی شتکی ون کردو وه ک ئه وه .ر سه
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فۆنی  له  شیرین سیروان ته ری داده ئه : خۆشکی پرسی  ژوورێ له وه  هاته که . کردوه ندی نه یوه سیروان په
  کرد؟ نه

  .کرد فۆنی نه له س ته که! نا ئارز گیان:  شیرین
  ! باشه . بۆ الی چنوور فۆنی کرد پ ب چووه له ر ته گه ئه: ئارز 
  .ت خۆت ب م ئاگات له م، به که وینداره برا ئه  باشه: شیرین 
  . خۆش  الی ئوه باشه: ئارز 
 .بوو ژنۆی خراتر ده  هزی ئهرڤایی و ئه یشت،ۆر وور دهو چوارباخ و ژوانی چن هر ر کات به ئارز هه 

 نو  له . وه بووه روونی ئاسای ده وتی ده مو ره دی هه کاتک چنووری ده .دا ی دیشی چتر لده خۆرپه
  .وین  ئهی له  مهمای  سه وته که نگی چاوانیدا ده گۆمی مه

 .ران تینۆی باس و وتووژ بوو  کاک کامه میشه کوو هه وه .ویستی  مای چنووری خۆشه یشته ئارز گه 
  . ی تازه وانامه  بۆ هنانی هه وێ بچم بۆ بنکه مه من ده :چنوور 
 . وه ت بیخونه که  خۆشه نگه ده  بهورم فه . ک خۆمدا هناومه  ته من لهچۆن ،  پیویست ناکات دانیشه: ئارز 

  هزه .بوو تی وچانی نه رفه ردومان و تۆپبارانی رژیم دهۆ ژر ئاگری ب ک رۆژانی پشو له هئارام و
خۆی بۆ کۆ  . ڕای هنانی هزی تازه ره هشتا سه ،نبووب   دون وا شپرزه  دوژمن کهی که تکشاوه

  .کوتا  شاریان ده نونیب وچان و پسا پس ما ی رژیم بهکان  تۆپخانه. هرش بن  که وه کرابووه نه
 .کرد ده  زیانی گیانیان تدا نه بژاردو بوو که یان بۆ خۆیان هه م شوازه وان ئه ئه 
  به زۆر ڕ، شهی  ره  بۆ به یشتوهۆ ر  و بیستو بووی کهوان کرد سیر فۆنی له له ی ته وه میترا پاش ئه 
   بنکه له . وه  بنته وانامه تا بۆک یان هه ، بنکهزیدا چوو بۆ  ڕه  وه پاش خواردنی فراوین له .ۆش بووڕ په

  . بۆ ماڵ وه ڕایه ۆک گهپککی ب  چه وسا به  ئه وه مایهنیدا ڤا ک هه  ته  کاتژمرک له که هی چار ماوه
  وه ی دایهڕئاو .نکی بیست  هاوه هللی گو نگی هاژه ده بی بوو، هی رگای مای خۆیانی ن هشتا نیوه 

نگی ئاژین بوونی  ک ده  ته خایاند و هاوکات له کی نه یه ند چرکه چه .وت  کوێ که  له ، وبزان چ باسه
 ری وروبه  و دهروو  گه که  رووخاوه تی الدیوارهتۆزی خش . وه  ژر الدیوارکه  بوو به ستی کرد که هه
ردوو گوێ  هه .دا بینی که  الدیوارهی ژر خشت یی و خۆی لهچاوانی و .هات ده نهر نگی ده دهاخنی بوو و ئ

ئاژین بوونی نگی  هشتا ده . وه  القی ناجووته ستی کرد که یتوانی و هه نه ،تس ویستی هه .کپ ببوو
نگی کزی   ده گوێ له .ی لل کردو بووو تۆز و خۆڵ چاوان ، وه گایهنزر  گودا ده  له که نه  هاوه هللگو

  !رۆ مردم  باوکه،ئاخ: تویگ ن و دهینا  ده پیاوک بوو که
  !ن  الوه ردانه م خشت و به ن خرا ئه زووکه: تویان ده .ک زۆر بوون ی خه  ئاپۆره ره  به ره  به

 . ی روویداوهچ زانی که یده نه .کرد ده ست پنه ۆکا بوو و ئش و ژانی ههش  میترا هشتا په
  . وه قییه ساری مای گوزار خانمدا ته  نو حه  له که نه  هاوه هللگو 
 ندا،هار و مانگی گو رزی به  وه ر له وبه هم  ساڵ له ی شانزه که شوه . داره ژار و نه ژنکی هه  بوه،گوزار 
 و ریوان پنجون، ر سنووری مه ه س کانی شا له منییه ژی ئهست ر ده  به ونه که ی ده واکه هچار و  وخۆی 

  .کوژرن ده
   واته،ئرانستکردی  دهو دیوی سنووری   له بۆیه .دار بوو تکش و نه خمه کا زنار پیاوکی زه 

  بۆیه .بوو ی نه ر بکاری کا زنار چاره به له .یفرۆشت هنا و ده  چای ده)ودیو ئه(کوردستانی باشور
 .خو بکات کانی به ب شو ژن و مناه تاکوو بتوانی به .کرد ی ده ترسییه مه پ وکاره ئه
گوزاریش  . خویان بکات  به  که ،وه دیو مایه پنج مندای ورد بۆ گوزاری خۆشی نه کوشنی زنار، به 
  .رخان کرد کانی ته  بۆ منداه خۆیوانی هنی ج مه  ژیان و تهومو  هه  کوردکی دیکه ر ژنه ک هه وه
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 و دوو ڕس کو . بکات وره کانی گه  توانی مناه،و م و ئه کاری نو مای ئه ون کردن، ته شی رستن، ته به 
  هڕدوو کو . کردیانیخو نیایی به  ته  به، یدایه هت وپنج سا تا بیس ڤده  نوان هه نیان له مه  ته  که،کچ
 . بوون رانی بنکه  تکۆشه ش له وانی دیکه ئه . رگه  پشمه ی ببوون به که وره گه
دیواری  .ت ماڵ ناب سیان له  که وه خۆشیه به ، وه قته ته یاندا ده که وشه  نو حه  له که نه کاتک هاوه 

  که نهکۆو نو  هر  به وه که نه ی ئاژین بوونی هاوهلپۆ وژمی شه هر ت  به  له وه یانه که روازه ده  به، که وشه حه
بوو  ، بۆ مای خۆیان وه یبرده  نانی کی بوو و ده  تازه که ژار، ی هه وده دا مامۆ ئه و کاته له .ترووخ ده
  .و خوار هر ژنۆ به  ئه ر دوالقی له میتراش ههها  روه هه . وه که  ژر دیواره به
 و القی میترا ال  وده  مامۆ ئهشی  لهر  سه  لهیکان  و خشته که  رووخاوه ه دیوار له  په ک به ڕه کی گه خه 
میترای  .دا ورد و خاش ببوو  ژر دیوارکه ی لهڤشی الواز و زرا موو له  ههۆڵوی ک وده مامۆ ئه .ن به ده
 . مای خۆیان وه نه بهانی رم ده دارته به .تشک پیشی ده ب و القی چه ر دووالقی بریندار ده ژاریش هه هه
 .بوو یان نه یش جگهرمانگای شر و خۆرشید  و ده خۆشخانه  نهها روه بوو و هه امبوالنس نهئ 
ر تۆپباران   به ها له روه  و ئاو، و هه ر ب وزه  به  یان له،دومان رووخا بوونرۆ ب  به کانی دیکه خۆشخانه نه

 .رمانی داخرا بوون و ب ده
و  ردومان کردنی ئهۆپاش ب. کی چوارباخ بوون  خه که زگار، ڵ دوکتور ره گه دوو برینپج له 
  شک له  هۆی رووخاندنی به  بوو به که کرد، رسداریان تدا ده ری و په رگه شته کاری نه   که یه خۆشخانه نه
 دوکتۆر و  مان بوون به  ئه،کند بریندار و برینپج  و کوژران و بریندار بوونی چه که خۆشخانه نه

   .ڕۆک برینپچی گه
وانیان  یشتن و ئهۆر  و مای برینداران ده ه بنک به  بنکه. کرد ری چوار باخ کاریان ده ڤه  ده وان له  ئیتر ئه

  .کرد رمان ده ده
  ک له یه. یشت بۆ مای میتراۆ ر وده کانی مامۆئه رمانی برینه ردان و ده زگار پاش سه دوکتور ره 

کانی میترایان  برینه .کرد رمانی ده زگاردا کاری ده ک دوکتور ره  ته  له که ڤای میترا بوو، کان هه برینپجه
 تاکوو .ست  و کۆتاڵ به خته  ته یشی به که  شکاوه القه.  وه  خۆڵ و زیخ پاخش و خاون کرده هل

کانی میترا نووسی و دای  رمانی بۆ برینه رزی و ده ندک ناوی ده هه .دارک ببینن کی باشتر ته یه سه ره که
رمان  دهزانم  ده .تب ی زۆر باش ده یدا بکه  په رمانانه م ده ر بتوانی ئه گه :تیویس و  ستی کا میروه  ده به
  .تو ست بکه  ده یه وانه  لهداکانی نو شار  بنکه  یان لهن ما له .  یان داخراوهوێ ناکهگیر  وه رمانخانه  ده له
  ته  هاتووه نی نه مه رمان ب یان خوارده  چ ده،ک یه سه ره مارۆی شاردا هیچ که رۆژی گه٢٣ی  م ماوه له 

و ال شانسی  م ال و ئه له  بن ب ب، ریکه  خهیشویستی ژیانسی پ ره  بژیو و که وه ڕای ئه ره سه. نو شار
  . ی هشتا ماوه وه دوزینه

و   ئهتب تنه خمه ماریانۆ زه .یا بکات  په رمانانه  دهو ر سیروان ئه گه مه ! گیان بابه :تو باوکی  میترا به 
  . ما وه تهبڕاو ڕ گه  شه ر له روان بم گهسی   بهتو مه ده . م بۆ بنه فۆنه له ته
  . وه می دایهئامدیا خانم و .ی سیروان کرد ما فۆنی له له میترا ته 
  ؟ وه ته ڕاوه  گیان سیروان گه دایه :تیووی کرد و میترا س 

  !  وه ته اوهڕ گه هشتا نه !م که  شیرینه نیچکه نا که:  ئامدیا  دایه
ی ئاسای   شوه میترا به .فۆنم لبکات له  زوو ته  پ بژه وه ر کاتک هاته  هه! گیان  دایه هشی با ده: میترا 

  .کرد ی کرد و هیچ باسی برینداری خۆیشی بۆ نه قسه
 .شی دوژمنیان کردێ هڕ چاوه و  وه  مانه رنه نگه و سه ۆ لهڕ تاکوو پاشنیوه یانی ههڕسیروان و هاو 
موو هز و توانای خۆیان بۆ پاراستنی  ستو هه  گهیک مار کانی رژیم، وه واشه  چه م هزه به

 هزی   بوو که وه وان هرش دنن، بۆ ئه  گوایا ئه ی که ریانه و واتۆوه ئه .رخان کردوبوو کانیان ته مۆگه
 .رگیری کردن  شوازی به نه  بخه رگه پشمه
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ندک  هه .کرد زی ده ڕه خۆرپ و وه ده  ستی به روان ههسی .ی خۆیان  بۆ بنکه وه ڕانه وان گه سیروان و ئه 
 میترا  بیری له .  ئارامه وت که ر که وێ بۆی ده ۆڵ و بار و دۆخی ئهڕ ی گردیگه ره  به س و جۆ کردن لهپر

  . ما وه ڕایه  و خرا گه وه یتوانی بمنته  نه  بنکه له . وه کرده و ئارز ده
ند جار  ۆ چهم ئه !  بکه  میتراوه ندی به یوه  گیان زوو په رۆه :تویکی زوو پ ژوورێ دا یروان هاته س که 
  . و کاری پته ، واتی پرسیوه هه
! ئای سیروان گیان: تیوگ ، و وه می دایهنگ میترا و پاش دوو زه .ای گرتی مای میتر سیروان ژماره 

  . بوومرانت مۆ زۆر نیگه ئه. نگتم بیست  ده  باش بوو که نده چه
 !زوو پم ب .ز دیاری ڕه  و وه؟ دپ چ روویداوه. تب ات باش نه حتچ  ده وه له :سیروان 
  .مک بریندار بووم نیا که ته!  هیچ نییه: میترا 
   کوێ و چۆن؟ له! چی؟ بریندار :سیروان 

  . وه مهگ  دهیوسا بۆت  ئه  بۆ ئره ره هو!  کانم سووکه برینه : میترا
  ...ی برینپجی و سه ره رمان و که کوو ده ؟ وه ویسته چیت پ باشه: ن سیروا

ر   گه تۆیش بینووسه!  وه خونمه بۆت ده .رمانی بۆ نووسیوم ند ناوی ده زگار چه گیانا دوکتور ره :میترا 
  .  بۆ ئره ره  وهر  ههگنا ئه .ی چ باشتر یای بکه توانیت په

  ڕ و نووساوه نگکی گه  ده وسا به ئه. تیسما روویدا قه  گه ی زاری لهاوسا و ئ به ک حه یه سیروان ماوه 
 خۆشتم  نده  چه زانیت که تۆ ده . وه یان بینمه  دهی بۆتتوریش ب  بن هه  له  بژهورم ر چاو فه  سه به :وتی
  .م که  گیانه  به  وره ر وا به هه .تو ده
  وه  کویه  له  که وه کرده  ده وه ک راما و بیری له یه هکانی نووسی ماو رمانه رزی و ده سیروان ناوی ده 
  . یه یان هه رمانخانه  ده کی کرد که یهڕ هاو فۆنی له له ته. ست پبکات ده
  ؟  ماه  کاک دشاد لهتب تنه حمه زه :تیو و سیروان خۆی ناساند و  وه ایهمی دی و که چکوهبرا 

  بۆ دیار نیت؟  !کاک سیروانو س : هاوکات بانگی دشادی کرد وتی
دشاد  . ژیانی ئاسای شارکیان تکداوه .تش ب ال ره رووی مه! سپاس کاک دانیار : سیروان
ر  ی تا بهی ؟ ئژن دۆسی سنهت برا بۆ لمان ناپرس و پایزهس :تیورگرت و   دانیار وه ی له که گوشیه

   سیروان؟  وانیه،  راسته یه که وزه حه
دشاد  . وه  پتهکوو پۆ یی وه تی سنه نا دۆستایهگ ئه!  ر خۆشانه ست و سه  دورشمی مه وه ئه :سیروان 

!  وه تاندا بۆم بدوزیته که رمانخانه  یان ده،ژرخان ار،بم  ئه شکو له  به ویستهانم پرم ند جۆرێ ده چه! گیان
  ! هیویسم پزۆر پ

مباردا ما   ئه رمانم له ن دهۆک دوو کارت  یه یه وانه له . هو بیر هاته شتکم وه .مبارت برد ناوی ئه :دشاد 
  .س یان نا  تا بزانین شتکی تیا هه  بۆ ئره ره وه . وه بیرم هاته  وه  ئسته و که بته

سیروان  .م یدا بکه  شونک بۆت په  لهوشکو  به گره  بۆ ئهیکانم پ ب تاکوو تۆ د رمانه دهناوی  
 . وردی نووسی ویش به  و ئه وه دهکانی بۆ خون ناوه

تان پم کر کار گه ئه . وه ک الی بمنته یه  ماوه یه وانه  و له  میترا برینداره ت کهوی  که ماه  بنه سیروان به 
 . وێ بوو و دوکتور ڤیان له ختی ئه  به له . ری گۆڕی و خرا چوو بۆ بنکه رگی به ج و به .وم بوو له

تن   و ههیشتنرۆ خرا  ی نا و به که پشتییه کۆه نو  رگرت و له وهرمانی ل ندک ده رزی و هه ند ده چه
 . مای دشاد یانده خۆی گه

  ه بوو ل وره مبارکی گه ئه.  وه  ژووره و چوونه ، وه یان کرده که مباره رگای ئه  ده وه سیروان و دشاد پکه 
  . وه بوونهتاڵ کۆ کرا نی بهۆک کارت قوژبنکیدا کۆمه
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رمانی تدا   ده یه وانه له. ین یری نویشیان بکه رین و سه بهوێ ال  له نهتا  به نهۆم کارت  با ئه ره  وه: دشاد
   لهر هه .و التر  ئهکیند میتر  چه وه یر کرد و گواستیانه کانیان سه نهۆک کارت ک یه یه .تمابج به

  . وه رمانیان دیه  ده سته ند به کاندا چه تاله  به نهۆنوکارت
  ؟ ت ک بریندارهوت نه: دشاد 
  !زگیرانم میترای ده: سیروان 
ر  گه ؟ یه  هه که ڕه و گه راستی دوکتوری باش له.  وه  زووی چا بته هیوادارم به ! وه داخه به: دشاد 
 . وه فۆن ئاگادارم بکه له  ته  دوکتور بوو به ویستت بهپ
  !اور چ سه به !سپاس: سیروان 

رمانی  کان بۆ ده  دوکتور و بنکه  به  خۆڕای داوه موویانم به ؟ ههتبینی  ده نهتا  به نهۆم کارت ئه:  دشاد
 .بریندارانی شار

  . وه یان دیته  کراوه ی نه وره نی گهۆموویاندا دوو کارت ی هه وه  بنه له 
  .رهنا موویانی ده کانی دڕاند و هه نهۆر کارت سپی سه فانی چهرقوی گی  چه دشاد به 

  ؟تکی میترا ب  که  به شتکی تدایه:  سیروان
 . وه بیر کرا  له  ئره  له نهرمانا م ده ئهدوو  و  یه ک تۆی هه  یه ،  میترا زۆر خۆش شانسه وادیاره:  دشاد
یشی ج کردن بۆ جبه . بۆ بریندارانویسترمانی پ هموو د  هه له م، که دهنت بۆ پۆس کارت ئستا
   .م ده تیت ده یارمه
 .ستیان  باشی به و به کرد،ی برینپجی پ سه ره رمان و که دهرزی و   ده نیان لهۆ س کارت وه پکهوان   ئه

  .رگا ک تا پش ده گرت و خۆیشی یه نی ههۆسیروان دوو کارت
 . چوارباخ ینه به  ده نانهۆرتم کا  تا ئه تیمان بده  یارمه ره وه: تیوکرد و  دانیاری برای  دشاد بانگی له 
ند سیروان خوکی  ر چه هه .ی مای میترا دانا روازه ر ده  به ک له  رگایه که کانیان پاش چاره رمانه ده 

وسا دن بۆ  ی ئه ند بکه هوما وان وتیان با زه م ئه به .ن ده  ژوورێ و وچانک به نه ب زۆری لکردن که
  .التان

   سپاس و الی ئوه دووباره . وه مه تان بده که ته می خزمه خۆشیدا بتوانم و یوام له ه هب !سپاس: سیروان 
  !خۆش

  .ی دا که روازه نگی ده  زه سیروان له 
وی کرد و  دپی س به ، وه وره کارتونی گه س  سیروانی دی به  که.  ماریانۆ هات تاکوو بزان کیه 

   چین؟ مانه پرسی ئه
  . وه  ماه ینه  بیبه  که  بدهمتی یارمه . رمانن بۆ میترام هناوه  ده مانه ئه:  سیروان

 . سیروانیان دی خرا هاتن بۆ الی وێ بوون که ئارز و چنوور له !ر چاو کاک سیروان  سه به: ماریانۆ 
 . ژوورێ  چوونه وه گرت و پکه ک ماریانۆدا هه  ته نیان لهۆک کارت  ئامزیان گرت و یه له
نیشت و ۆ الی میترا ر چووه .کانیانی گرت مای میترا و موانه  بنه وی کرد و رزی لهان سسیرو 

ر   سه یترا بهی فرمسکی چاوانی م ۆپه د ستی کرد که هه . وه ر سنگی دانا و ماچی کرده  سه ری له سه
  . کردپاراو شیتی سیروانی و روومه ، وه ته ه بووڕردیدا شۆ گونای زه

کوو   وه کانی میترای دا که سکه که کانی سی و سرنجی چاوه  فرمسکهستی پی ده  له سیروان به 
  .باری می لده می خه و ته سرینی تزا بوو، لی رۆژانی بارانی، ئه نگه جه

  .کانماندا ی ئامانجه  رگه  کۆسپک له  چۆن بوو به م برینداریه ت ئهوگ  سیروانی ده  چاوان به به 
رووی  م گه  کاتکدا خه له .ی چاوانی میترای سی کی ناسک فرمسکی گۆشه یه ترهس  ده سیروان به 

میترا  :تیو  وه نگکی کپکراوه  ده زاری بهند جار ئاوی   قووتدانی چه یسما بوو به ی قه ناسه هه .ئاخنی بوو
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من تۆم خۆش  .تکانتدا زاڵ بی ر ئش و ژانی برینه  سه به .ترز ب ت به  ورهتب ویستم ده خۆشه! گیان
 .تی که  نه ژاره م و په  خۆت توشی خه  که نم پبده به.  جاران  و ئستاش زۆرتر له ویستوه

 :تیو  وه  بزه بهکانی دا  رنجی ناواخنه ه س  بوو که شه شاگه . وه کانی کرده رمانه نی دهۆزگار کارت ره. د 
  ؟ کوێ هناوه ت له رمانه موو ده م هه ئه !سیروان
  .نراموش بکر  فه رمانانه م ده  ئه  که وه هۆی ئه  بوو به،ختی میترا به: ان سیرو

نی  گمه  ده زۆر شت باش و به .م زگار بکه  بریندار رهیان دهتوانم گیانی   ده رمانانه  دهم من به: زگار ره.  د
 .یدا بکات  په انهرمان م ده ر سیروان ئه گه تی مهو  میترا راستی کرد که !رین سیروان ئافه . تدایه

یری چاوانی میترای کرد و  وسا سه ئه . ش ببه شی بریندارانی دیکه  و به شی میترای لدانه به :سیروان 
   ئره ر له گه ئه . وه بینمه کانی ده ویستیه پتوریش ب  بن هه من بۆ میترا له  ئه،کانی دا  وته ی به درژه

دان،  مه یان ههیشتم بۆ کرماشان ۆر  ماشینیش ده رێ و به  ده چوومه ده شار   پ له ، به یه کردبا یام نه په
  .یک  وێ بۆم ده له
  ن؟ڕک ناسۆ یه کانی تا چ راده  برینهراستی دوکتور 

ن خۆی دیواری ون چ که چک نه   که،تبب ئاگامان ل کانیشی ده  برینه ئسکی القیکی شکاوه:  دوکتور
 . کانی بووه ی برینه  تکهکۆن

ی  ره ئستا باسی به .تو ی ده س ماوه  به،ب موو شتک چاک ده هه ! سیروان به زیز مه :میترا 
  ! زاوامان بۆ بکهی فه
  کانیان له ر مۆگه رگ بۆ سه شی پشمه ه  له وه  ئیسالمی ئران بۆ ئهکانی کۆماری هزه: سیروان 
لی  ی که  جاده لهوان   گوایا ئه که ، وه و کرده بریان واتۆوه ار خۆیان بپارزن،ی ش ی بازنه وه ره ده
 و  وه وێ ماینه ۆ لهڕ تاکوو پاش نیوه ههتی،  یشتین بۆ یارمهۆش ر هئم .ش بۆ نو شار دنن ه زاواوهی فه

 . وه ڕاینه ر وا گه دوایش هه .دی  نه وه  وانه کمان له یه وه نههیچ جوو
و  هر خرا به .مان بیست که  تۆپه  هللنگی ئاژین بوونی گو  ده وم کهبوراندا   مای کاک کامه له :ئارز 

ک چنووردا   ته  له نده ئای چه. دا دی که  بن دیواره  میترامان له وه  داخه به. یشتینۆ ر که وه قینه شونی ته
رچ  ادارین هههیو . مای خۆیان وه رمان هنا و هنامانه  ده که وخاوهو ر  بن دیواره خرا له .شۆکاین په

 .ر پ  سه وته  و که وه زووتر خاس بته
ک   ته یس له ران دۆستی درین کامیروه  نوانیاندا کاکامه له .واپرسی میترا هاتن بۆ هه کانیان ده هاوسیه 

  .ریدا هاتن خاس خانمی هاوسه
  میترای رامووسی و چاوانی پخاسسک و ئه  بوو لهیپ نده وه  فرمد ،نه  بوو نچوو . یتوانی بیدو
ردوو  میتراخانم هه ، تم دایهو پ  وه مکه  خه  به وه ڕایه ه گ  که،چنۆ :تیو . دانیشت وه نیشتی تریفه  ته له

ڵ   گه له . بۆ مای خۆیان وه چنوور و کاک ئارز بردیانه.  وه که  رووخاوه  ژر دیواره القی بوو به
  .ک دوژمنی هۆڤدا  ته کردن له چه .ت بووین ناراحهد مندای خۆمان   قه راندا به کامه

 ت کوێ ببار له ، بارانه خته  به  به تۆپباران بووه.  تکمان نییه سته  هیچ ده م شاره کی ئه  خه ئمه:  تریفه 
  ؟ وهو کرد  ئامادهان خۆمان بۆمووم  هه  که  نییه وه ئه .تس نازان که

 هئک ؟اردا ن  سه  بهاناویشمهر  سۆزی بارانی ژهت نبار 
 . چۆڵ و هۆڵ بوونکان ه و بانیموو ر هه. شایکانی نو شاردا راک نهر کۆ  سه و بای به تارمایی شه 
ی  ماه  بنه  له  جگه،کانی مای میترا موانه. ت تدا بخون وت که که ده ست نه  شاردا ده ش لهوویپ په

 .مای خۆیان  وه ڕابوونه موویان گه ران هه کاکامه
   تاکه هیدان که ی شه خۆشخانه نه''  که وه ته  خوندومه ه ی کۆمه وانامه  هه له :تیوران  کاکامه 
  که .کانی رژیم ش و پاسداره رته کانی ئه ر تۆپبارانی هزه  به ته وتوه که کات،  کارده  که ی شاره خۆشخانه نه
و  ی ئه ها بریندار بوونی دووباره روه  هه،وێ ی ئهیکند  کارمهستار و ره ند په هۆی بریندار بوونی چه  بهبوو
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رمان  یگای ده ج  که ی شروخۆرشیدی سنه ه ۆ کۆمهم ر ئه هه .وتو بوون  وێ که  له  کهی زامدارانه
ک بریندار  کیتر خه رێ کۆمه وده له .مان کراوردوۆوش ب ئه ، مانی شارهوردوۆکردنی بریندارانی ب

ر پتان  گه . ی پیه ی تازه وانامه ئارز هه! کان خۆشخانه  نه  رز نانی کۆماری ئیسالمی له یه مه ئه.''بن ده
  ؟ وه ین بیخونته  تا داوای لبکه خۆشه

 . توش بوو یشت کهۆ ر وانامه میتراش بۆ هه .  بزانین چ باسهورم  فه  کا میرویس تکایه
  وه ش و پاسدارارانه رته نی ئه  الیه هیدان له ی شه خۆشخانه نه".  ه ی کۆمه٤٠ی  ی ژماره وانامه  هه'':ئارز 
 .مان کراوردوۆب
هیدان و  ی شه خۆشخانه نه ۆڕ و پاسدارانی پاشه ،ل  گه ژ بهشی د رته ئه !ر هاونیشتمانانی تکۆشه 

   له ری تدایهزار بریندا  هه رمانی شارن و زۆرتر له ندی ده نھا ناوه  ته  که،ی شروخۆرشید ه کۆمه
ڕی نوانی   شه له .  ئاشکرا و رۆشنه وه ن ئمه  الیه  له م دڕندانه لوژیکی ئه .ردک ش نه مان ب بهوردوۆب
  .  بینراوهر زۆ م شوازانه نی جیھاندا لهال  دیرۆکی گه له ،ل  گه و دژ به ل گه
  رژیم له . پدا چوونکان یسته فاش رژیمه   کهتپو مان رباز ده رژیمی کۆماری ئیسالمی ئران هه 
کی  ی خۆی که ژانهرینتی خو سته بۆ راگرتنی ده ب،ووت وکوشتورک  سهکی یه موو شوه هه
  . هوگرتور وه
 ، وه ینه م لک بده که ی یه وه ستی پاش بزووتنه کاتی ئاگربه .ووند مانگی رابورد کانی چه بور و رووداوه 
  . شتوهڕیان دار رنامه م به ی دووههڕ   شه چۆن بۆ رکخستنی  بزانین کهتا
 .ر بکات ش ده رته کانی نو ئه  شۆڕشگره سه که  تاکه،نگ ب ده  به رمان دا که مرانیان فه  چه  پشدا به له 
لی و خ ش له رته  ئه یشتوبوون که ه گ و ئاکامه وان به ئه . بکات ڵ کورداندا ئاماده  گه ڕ له شیش بۆ شه رته ئه
کانی  ساواکییه کان، گه به ره ی خۆفرۆشی نو خۆیی و ده  و کۆمه سته ده .بوو  نه و کارامه دا وا کارا،م که یه
یاران و  کام ی موسلمان له رگه ناوی پشمه به و ، وه  تاران و کرماشاندا کۆ کرده توی کوردستانیان له هه

  . درانۆارتبیجاڕدا س
ری  ڤه کانی ده پۆکه ر ته  سه له . هز کرد ک به  دوای یه ک له یه کوردستان  شیان له رته کانی ئه  شونه

ش  شه به . هز کرد  نو شاردا به ی پاسدارانیان له دوو بنکه .کردشیان چ رته ی ئه  زاگههاباددا، مه
نگان ،   زه، راغه کانی ورم، مه  شاره وان هزیان له وان کاره کاره .یاند باشیان راگه ر فرمانی ئاماده شکه له

  .وتن کهڕ و کوردستان وه هر پاشان هدی هدی به . وه دان، و کرماشان کۆکرده مه بیجار، هه
  عسیه ناکۆکی خۆیان و به ی رژیم، نده وپاگهیاندنی پ ی راگه ئستگه دا، ت و مژاره م بابه ر ئه  سه  به 

 هرشیان بۆ ، وه ره ی دهکردنی دوژمن وره  گه هتاکوو ب . وه یان کرده وره  و گه وه کانیان هنا پشه فاشیسته
  . وه هتکوردستاندا بشار ی کورد لهل ر گه سه

رکوت بکرن   سه یشت که کان گه گاکانی نو شار و دیه  کۆمه ڕ واته ی شه ره  پشتی به  به وسا نۆره ئه 
نی ی گو٢٨  وی لهبر  بههشکی .ن که ی کورد دروست نهل  گه ی پشتیوانی له وه  بزووتنه وه بۆ ئه

پاش ...کان ر زانستگه هرش بۆ سه .کان  پشکوتوه ندی گروپ و رۆژنامه ر ناوه  سه  کردهوسای رابوردو
 و  رده روه ستپه  ده ش رۆژنامه م جاره ئه.  واو نییه یان ته که  پیالنه کهستیان کرد  ک هه یه ماوه
می  وان سیسته ئه .نگ بن  زۆرتر ب ده یان ناجار کرد کهعاتیھان و ئیتال که ک  کانی وه  ته سته بده
کان  ی و راستییه راس ختک له ت نه نانه هشت ته یانده نه . رزاندوه  دامهنگ بر و زه ر زه  سه تیان له سته ده
 .وات ب وه ره ھانی دهیو ج هر به
 .ست پکرد ویان هاوکات دهبر  بههرشی واو کرد، یان تهمارۆی ئابووری کوردستان ی گه وه پاش ئه 
  شی ناردراو له رته وانی ئه  کاره سوندی خوارد که ی کوردستانی رژیم،٢٨ری  شکه ی له رمانده فه

  .روا کان ده انی هزهڕنیا بۆ گۆ ته.  یر کردنی شونکی نییه نیازی داگ وه کرماشانه
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 تا  ده غه  نه  کاروانک لهبۆ ؟ شنۆو ره ه ب وه  ورمیه  له وانک که بۆ کاره ،  خۆفرۆشانه کرگیراوه م به ئه 
  وه  بیجاره وانک له بۆ کاره ؟ وه ریه  به و سنه هر  و به وه دانه مه  هه وانک له  بۆ کاره؟ وه  پشه تان هاته قه
و  هر  به وه راغه  مه کیگران له  کاتیوشا و چه وانک به بۆ کاره ؟  کردووه  خۆی ئاماده ره و دیوانده هر به

 ؟! ننگ ؟ بۆ بده یه مکیان هه؟ چ و  و جگیر بووه او هاتوهمیاندووئ
 دروستی  وان به ئه .کانی رژیم  ژر ئاگری تۆپخانه وتونه کانی کوردستان که  باژر و گۆنده یه م شوه به 

  ڵ رکخراوه  گه نیا له ته نه .ن که دهکان  ره ربه ی کوردا بهل ڵ گه  گه له کوردستاندا   له بۆیهیشتون  تگه
  .ن رکوت بکه ی کورد سهل موو گه ب هه وان ده ئه .کان رامیارییه

 ب ئاماج   میاندووئاودا به  جگیر لهی تۆپ و کاتیوشا به .چۆ کرد کی سیڤیلیان قه تاندا خه قهقارنو  له 
 نزیکی  م شارانه مانی ئهوردوۆ ب قز به  و سه انه، ب  سنه له .ن که  تۆپباران ده ره ڤه و ده کانی ئه دیه
 ئامبۆالنس و   له قه ته . وزاندوه  خوندا گه سیان له دان که سه . سیان بریندار کردوه که٢٠٠٠

  .ن که چۆ ده  هک قل کوژن و گه کده  خهکورتی به .ن که کان ده خۆشخانه نه
م و ژیانی  رهه  کار خستنی به  بۆ له، هی رژیم  دارژاوه هنالو پی  له هکش مارۆی ئابووری کوردستان به گه 
تاکوو . ن که رگیری ده کانی کوردستان به ی شاره و زۆربه هر نزین و گازوئل به  هاتنی به له .ک موو خه هه

 و  وه  جوونه کان نه راکتوره ته .نکر اکان ئاودری نهرز تا مه .نو  کاربکه کانی ئاودری له پۆمپه
  ؟ ی کورد نییهل موو گه  هه  دژ به یه رنامه  بهم ئایا ئه .ن کدر کان نه وییه زه
 ".ن که کان زریا وشک ده  ناو بردنی ماسییه وان بۆ له  راستیدا ئه له 
ماباتی  . مای خۆیان وه ڕانه ئاوایان کرد و گهران ما  کاک کامه ی هما ک باس و ئاخاوتن بنه یه پاش ماوه 

 . وه ن مانه  ته  به وه  سیروانه یسیش به کامیروه
  . وه و المان بمنیته مشه م ئه که ز ده حه!  گیانسیروان : سیروان کرد و گوتی میترا رووی له 
ی میترا   ئره  تۆ له وه و کاته کات سیروان له راست ده: کانی میترا و وتی  وته ی دا به یس درژه کا میروه 

 .کات  ئش ده ست به ههمتر   و که ی باشتره وره
ستاری  ره  په  ببم به  هاتوم که وه کو بۆ ئه به هاتم، نی نه نھا بۆ دییه   من تهر چاوانم  سه به :سیروان 

ژنۆم  ر دوو ئه  هه  بیستم میترا برینداره که .ی میترا بژیم ناسه  هه دا دوور له م کاته ن ناتوانم لهوچ .میترا
 .م  بکه متوانی قسه ی نهیدمیترام  وا  کهشو بووم کاتک  ر و پهمبا  خه نده وه ئه .رزا له
ر   سه ی له  و بانداژی تازه وه کانی میترای خاون کرده برینه . وه رزگار هاته  دوکتور ره دا هم کات له 

و بوو وا ر ته یشت گۆڕای و سیروانی فر کرد گهۆر واو بوون ده و ته هر  به ی که که مهۆسر .کان دانا برینه
ی و هندکیشی بۆ  که پشتییه  نو کۆه  خسته که نهۆت نو کار رمانی له ندک ده پاشان هه .چۆن بیگۆڕێ
  . چۆنا و چۆنی بیخوات تی کهومیترا دانا و 

کانیان زۆر   برینه  که یه ه هانشم دوو برینداری دیکه .ینب بچ تیتان ده  یارمه به :تیورپ و  ستا سه هه 
  وه ڕمه گه  دهییان تاکوو به تی ههو  میترا کرد و رووی له . ی هاوس خۆتانه وده کیان کا ئه یه . هڕناسۆ

 .الی گشتان خۆش
  .ت ئارام بزان یاو تا هه ، مای خۆیان کرد فۆنی له له ن تهسیروا 
ن   الیه له  نین؟ڕکانی خۆ ناسۆ  برینه  حای چۆنه  میترا برینداره بیستومه : وه می دایهئارام و 
  . پرسهی ل وه موومانه هه
دا دایکی  م کاته له .  و برینیشی زۆره  و ئسکی القی شکاوه هڕ حای خۆی ناسۆ ش به به: سیروان 

یدا   گه مک له  با که !ستی میترا  ده  به  سیروان بیده گیان رۆه: تیورگرت و گ  ئارام وه ی له که دانه گوچکه
  .م  بکه قسه

  . میترا ی دا به که فۆنه له سیروان ته . بکات کتا قسه  ته وێ له یه  میترا دایکم ده،رمو فه!  هباش :سیروان 
  ! گیان و دایهس :میترا 
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   ئمه وه اره ئو نازانیت له! تف  گیانم که ردت له ده! م که  شیرینه وییه بان چاوانم وه وت وهس:  ئامدیا
رچ زووتر   هه    هیوام به.  ب بۆ من ردته ر چ ئش و ده هه گیان  هی رۆ ئه .کاوینۆش ن په گشتمان چه

  . بکات کتا قسه  ته کییه ره  ئاریان گه وه م ئه که ی ده ده .تخاسوبی
  !وتان باش شه! ئاریان و کاس... وت خۆش تت کشا و شه حمه ه خانم ز  دایه!سپاس: میترا 

  ی خۆت له میترا خانم وره! چاوی مالکانی تاران کور ب!   دووره به! و باش کچم شه: ئاریان  کا
م  ئستا له .نانن  ده وه م ژانی برینه  ده کوو تۆ ئستا به زاران وه  هه نھا تۆ نیت به ته! تی ده ست نه ده

ی  ی تازه هم  گه مه  ئه " دی نییهۆن م  دهتب سک بریندار نه ر که گه" د ۆ م  به  بووه، بووندا بریندار شاره
س دروست   به ،ماوه نجان نه  بۆ گه دا هیچکی دیکه گای ئمه  کۆمه له .دی برینداریۆ ناوی م  به نهمندا

 سو و م که وت خۆش باوانه شه .کجۆری  ژیانی یه بوون له ز نه ره ڕ بۆ وه ی شه کردنی جۆکی ژینگه
  ! نه رزت راگه ی به ماه  بنه رزم به
ی سیروان  وه  هاتنهیڕ راستی چاوه! وتان خۆش شه. نیتان مھر و دوڤا  گیان له بابهسپاس  : میترا

  . وه منته  الی من ده و جارێ له ئه .بن نه
   الی تۆی پخۆشتره نده زامه ره تۆ  و به ئیتر ئه  بوو،  الی ئمه ۆ سیروان لهم ه تا ئ! کچم باشه :ئاریان 

بیر نه ت له وه ئه. تپیرۆزت ب مه رگۆشه ک جگه کوویه ر دووکتان وه  ههتچک  کوویه  وهو ن، ی ئ
  .ب جیاوازی وێ به خۆشتانمان ده

   . ستم پ کردوه  هه میشه  من هه وایه !سپاس: میترا 
ی   ژینگه  له  که کردن ئمه  چه.شو بووم زۆر په ،تندار بووییی بیستم بر ی که وه میترا خانم له: ئارام
.  وه  زووتر چاک بیتهیرچ هیوام هه به .موو رووداوکی ناخۆش بین ڕێ هه ب چاوه ده ژین، ڕداده شه
  !وتان خۆش شه

 ! و خۆش شه! ت خۆت ب پ سپاس ئارام گیان، ئاگات له : میترا
 خۆ ی؟ که ده ئاو چ ست به رێ میترا بۆ کاری ده ئه: تیو و  وه گوێ میترا سپایی پچاندی به  ئه سیروان به 

  ستی؟  بوهتستی و ناب  بوه وه ر پته  سه وانی بهتۆ نات
 . خۆم بگرم تا ئستا توانیمه . گمز زۆری بۆ هناوم وه  ئواره  له.م  چی بکه گیاننازانم سیروان: میترا 
  . وه ڕو وشکم بکاته  دایکم ته لمنم که  خۆم بسه من نا توانم به . وه ک بدوزینه یه  رگا چارهتب ده
 . زگار بکه  خۆت ره م جاره تی دایکت ئه  یارمه به م، که دهیت بۆ چ و هڕو کی ره من کورسییها ت: سیروان 

  ! باشه. ی که رم نه  تۆ شه وه ی تر بۆ ئه که و ژرخانه  ئه چینه  ده ئمه
   .بووم ه من شت دتبوای  نه گره ئه  ر ئستا تۆ له گه  سیروان، ئهتو  خۆشتم ده نده ئای چه!  باشه: میترا  
 .ستم گیانا ره په منیش تۆ ده ئه :سیروان 
رخم  ک و چوار چه ر کورسییه گه ئه .  دارتاشیم خراپ نییهیست من ده ئه :تویسی   کامیروه سیروان به 

 تا تشک ر رانه کجۆر هه م  با یه که دهوال کردنی میترا چ م ال و ئه  ئهر بۆ کی جوونه کورسییه بۆ بنن،
 .تز ب ره وه
م بازار و دوکان  به. دارک ببینم  بۆی ته بووم که دا بیری شتکی وا  منیش له ر باشهزۆ :یس کامیروه 

  ؟تو ده  چیت  تا بچین بزانین که ره وه . موو شتکی تدایه مان هه ی دیکه که رخانهو ژ  ئه له .داخراون
 و  وه ن گۆنای میترای ماچ کردهسیروا . هتیم بد  ماریانۆ یارمه ره وه !نوورم   فه زۆر باشه: سیروان 
و   ئه وان چوونه وسا ئه ئه .ج بیت  بتوانی جبه م که که کت بۆ دروست ده  که تی شتکی بهوگ

 .ی تر که ژرخانه
 پش   هنایه وه هڕو رخی ره  تاکوو چه ی پچ و مۆره سه ره  که  بوو له پ ی که خته خانکی ته اریانۆ یهم 

سیروان  .کرا بووستوری گوز چ  داری ئه  له نا کهکی باشی ه یه یسیش کورسییه امیروهک .سیروان
 . وه ته بیانب  ماریانۆ که دای به .کشانی هک دیاری کرد  گرت و به ندازه ی ئه خته  ته ند پارچه چه
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  ته  مه وسا به  و ئه،کشایی  ر شونی دانیشتنی هکی بازنه  سه  و له وه ی هنا پشه که خۆیشی کورسییه
  . وه  بیه مشار  کونی کرد و به

  که ه ژر شونی دانیشتنی کورسیی شنک له  چه بزمار به به . وه نهی ماریانۆ بی بوو کان که داره خته ته 
دا کان رخه  نو چه له . که  ژر کۆنی کورسییه فرک بخشنیته کرا ده ئاسانی دهو  یی سانا  به  که وه ستییه به

  که ر چوارالقی کورسییه ژر هه  ک له یه  شوه وسا به  و ئه،بژارد ی هه وره وان و گه رخی ره چوار چه
  .ترخ کدا بچه مووالیه  هه کرا به ک ده یه وه هڕو ک ره  وه که ورسییه ک که کرد،چ
  لهالقی  میترا  کرد کهی چوارخک   و چه خته  ته ند پارچه  چه  بهتو که نه القی زۆری ل ی که وه بۆ ئه 

 .ت ب ئازار راگر ری به سه
رم و خۆری یان  کو چه  وه یه رم هه  شتی نه ویستم بهس پ  به واوه مان ته که وه هڕو ئستا ره :سیروان 

  . تانه ر هه وری زیدی گه ی هه که دۆشه
  رمان نییه م چه به ، هناوه ارمان نه ک ستا به تاکوو ئ  که یه مان هه وری تازه ی هه که دۆشه: یس میروه 

  .تب  خۆم نهیرم کی چه یه  باته  له جگه
  . یت بیھنه ر ناکه  به ت ئیتر له که ر باته گه ئه!  زۆرباشه: سیروان 
  . وه ی هنا پشه وانه ماریانۆ ئه.   باشترهت ب که وه هڕور نا ئیتر بۆ ره: یس میروه 
   بهترکراب  به جار له دووک  یه نگه  ره  کهش که  جوانه هبات . کرد  پارچه ی پارچه که  تازه که سیروان دۆشه 
وری لدا و  هه کرد، ندی ده یوه  په که ر کورسییه  سه شی میترا به  له ی که و شونانه ئه .س بی قه مه
وت  که ژان نه شی وه هری دانیش ل  سه ند کاتژمریش له ر چه  گه کرد کهوا چ .گرتریدا   سه رمی به چه
  .تز ته و نه

میش   بوو و پنجه که  چواری هی چوار القی کورسییه رخ که کی پج چه یه وه هڕو  ره ک بوو به کورسییه 
 .کشا ریدا راده  سه  القی به دا بوو که شه و به  ژری ئه له
  ،هی ماشینی نوێ تۆ مه  ئهوورم هخانم گیان ف :تیو .ی برد بۆ الی میترا که وه هڕو  ره ماریانۆ کورسیه 

  . و شوفرتڕ لخۆ بم به منیش ده
 دایکی کرد و  رووی له!  و بابۆسپاس ماریانۆ! سپاس سیروان: تیونین   و پکه نه خه رده  زه میترا به 
  .  بزانم چۆنه وه مه  تاکوو تاقی بکه تیم بده  یارمهتب ت نه حمه  گیان زه تی دایهو
ری   سه  چۆن له  که وه ندک راوستا و بیری کرده هه .نیشت میترا  تهی هنا که وه هڕو  خانم ره تریفه 

تدان.  
ک میترا  یه  شوه  و هاوکات به وه س پکه ب دوو که  خانم ده تریفه: تیوو  ، وه  پشه  سیروان هاته

و  ر شانی ئه  سه ر دوو بای له  ئاریکاری بکات و ههتب  دهشمیترا . وه کوته  القی نه  که وه نه رزکه به
ش  ین ئوه که  ده و کاره ئستا من و ماریانۆ ئه .ر بۆ ئاسانکاری نگه  له  دان و بیکات به سه دوو که

  .ن چاومان لبکه
ر   سه  لهیانگرتو ی هه ر جگاکه  سه سپایی و هاو کات میترایان له  ئه سیروان و ماریانۆ به 

 .یان دانا که کورسییه
  که وه و رره هر وسا به ڕاند و ئه  گهدا که  نو ژرخانه  له  میتراوه ی به که وه هڕو ندک ره خانم هه یفهتر 
  .یشتنۆر
   دامان ناوه  که دا ببه دارانه خته و ته ر ئه  سه  به  که وه هڕو  ره رگاکه ی ده  چوارچوه له !خانم تریفه: سیروان 

  .بۆ ئاسانکاری
  . وه ره  ده  چوونه که  ژرخانه  چاو و لهر  سه به:  تریفه 
  رین به ئافه .جت کرد کارکی زۆر به .تستت خۆش ب ده: تیو سیروان کرد و  یس رووی له یروهکا م 

ی   زۆربه  و له یه ری هه ستی هونه یوت بابۆ سیروان زۆر ده  ده کرد که میترا راستی ده .رین راستی ئافه
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کی زۆر  ویستییهرکدا پ کاتژم متر له ی که  ماوه له . یه ن بیری تازه زا و خاوه هکاندا شار ستییه  ده کاره
  .یشت گه ده  من بیریشم پنه  که،کردگرنگت چ

 .  بۆ میترا کردوه رکی خۆم کارکم نه  ئه  له من جگه .ش خۆش ب ستی ئوه  و دهسپاس :سیروان 
  نده  چه ی کهبینی ی خۆ ده  ئره  تۆ له  که وه ه ئوار هل .تو م تۆی زۆر خۆشده م کچه ئه: یس کامیروه 

و  ت له تایبه .رانم  زۆر نیگه  بارودۆخی تازه من له . وه  بیر خۆی بردوته ش و ژانی له و ئ رزه ی به وره
 .  میترا بریندار بووه وه کاته

 رازی بن من  ر ئوه گه ئه .رێ  ده نه به  شار ده کانیان له کان برینداره  رامیاریه  هزه وانه م شه له :سیروان 
میترا چاک  تا . یه  و دوکتوری باش هه خۆشخانه  نه وه ره  ده له .م که باز ده  شار ده واندا له ڵ ئه  گه میترا له

  .نیایی بکات  ته ست به ناهم هه . وه منمه  الی ده  من له وه بته ده
 ماشیندا   لهسپ یان  ر ئه  سه هلت یتوان ئایا ده .تب ی چۆن ده که نازانم بارودۆخی برینه :یس کامیروه 

م  ک هیچکام له  ته  میترا له زانی که ش ده وه ئه ؟ ترسییه موو مه و هه رڕای ئه ره  سه،تخۆی بگر
هشتا   که ک، یه نگری رکخراوه  الیه م به م بکه که  زۆر کچه وت یان به  رکه  بهتو نامه . دا نییه رکخراوانه
  . وه ته بووه ری ساق نه  سه خۆی له

 . وه ومت بداته تتوان  ده،برینی القیدۆزی م خودی میترا و  به . ڵ تۆدایه  گه  دنیام له هو ند له رچه هه 
باتی  رێ و خه  ده ک تۆدا دته  ته  له  خۆشحاڵ بوو که نده  نازانی چهت، بریندار ب ی که وه میترا پش ئه

تا ئسکی شکاوی  . ته حمه نی بۆ زهسووڕا  و هه  برینداره ستا کهم ئ به .دات  ده  درژه وهو  لهخۆی 
  .تخاین ک دوو مانگ ده  یه وه القی بگرسته

ن   الیه  له،ر کوشتن و وران کردنی شار  به  له چۆن ئوه . جبھن  شار به م زوانه  به یه وانه ش له ئوه 
   که یه وه ئه .ن وران بک تدا بچ و ما متر خه یتر کهێ ئ وه  بۆ ئه.ن شار چۆڵ بکه ناچارن  وه دوژمنه
  نی له مه ردها و خو ئازووقه. تست ناپارز کانیش ده خۆشخانه  نه ت له نانه  دوژمن ته یبینین که  ده رۆژانه

  ریه سه رمه  و چه ترسییه مه پ  ژیانهم ک له خه . اوهی زۆرتری شار پچ  و ئاوی نیوه زهو . واو بووندایه ته
  .بزارن

ی  یوانه ئیتر په .ژین ن و دهتسوو وماندا دهوردۆ ژر ئاگری ب ک له  خه  که ژانهۆ بیستوس رۆم ئه 
  . ر بووه له روونیان لوه ده
  ست به وان هه  ئه  که ه نیی وه ئه جبھلن،  شار به  ئوه  که،زانن  ده وه  گشتی ئه ک به  خه وه رڕای ئه ره سه 
ستی   ده،و زیندان دان کوشتن و سداره ، نجه شکه گیری و ئهبش وسا ره ئه. ن شت و ئاسایش بکه هه به

  .کات  ماچ ده م شاره دانیشتوانی ئه
زیندانی ساواک و دوو    له جگه . رژیم شاری داگیر کرد م که که ی یه وه  بزووتنه دا واتهو سای رابردو له 

  ه و شون بستان و هۆڵ و خوندنگه موو ده  هه،ندی شار ی ناوه ندیخانه ک به  ته وانی له شاره
  .ک ی خه  رۆه  زیندان و پیان کرد له یان کرد بهکان وره گه
  و رۆژه جا ک ئه .کیان تیرباران کرد ڵ خهوڵ پوشدا پ خانه  فرۆکه  لهت نانه ک و تهر دیوار  بن هه له 
ر   سه نه وه که ک به کش تاکوو خه ن دهسا .تب  زۆر خراپتر ده م جاره ئه . رامۆش کردوه  فهی شانه ره
 .وتی ئاسایی ژیانی خۆیان ره
یس بۆ  پش پاسدار و پۆل ونه که ده .ساخی دوژمن چاو بن به کوو جاری پشو ده وه خۆفرۆشانی موفتی، 

 و باریان  وه کشته  کاریان لدهت ب  خۆفرۆشانهو رژیم تا کاری به .ک نی خهگرتن و کوشتنی مندا
س   به.ک  خه  گزی بدا له  کهتوانی ناو  ئهوکو گی هاری وه وسا سه قامگیر بوون ئه  سه که .تن لده

 .بوو ی خۆیان نهل کیان بۆ گه مه  ئه  ناکات که نه سونیا و خۆفرۆشه  ئه چۆن بوای به .کات سیخوریان پده
  و هک  که زۆر به! ت سیروان که نهسپاس بۆ ماشی: تیو  وه نینه  پکه به . ژوورێ وه ڕانه کی گهمیترا و دای 

  . رم وخۆشه زۆریش دانیشتنی نه
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  بوو؟ زی و قورس نه ته کرد؟ یان نه  ئش نه ستت به ستکت بوو بۆ القت؟ ئایا هه  چ هه باشه: سیروان 
 .تی دانیشم  راحه ریدا به  سه  لهزۆرکی  یه توانم بۆ ماوه ده .  باشهنا زۆر:  میترا

ک بۆ فر  یه ک وانه  وه باشه. زنین به  داده که وه هڕو ر ره  سه  میترا له، من و تریفه  مجاره ئه: یس کا میروه
بوون با   مادا نه وان له ر رۆژک ئه گه ئه . میترا داگرین  تا ئمه ره  وه تریفه.  وه ینه بوون دووپاتی بکه

  . بزانین م شوازه ش ئه هئم
 .  ئاسانه  سیروان کرد و وتی فره پاشان رووی له .ی خۆی دانا ر جگاکه  سه  میترایان له وه وان پکه  ئه

ی  که نگه  ره یهرۆی  به ییه  قاوه رنجی چاوه ه سیان، وبه مه ی دهش و روون  گهیل نگه کوو جه  چاوانی وه،میترا 
 خرایی چاک   زوو و به م که که ست ده هه!  وه  الم مایته  ئره  له  که ۆشهند خ چه :سیروانی دا و وتی

 . وه چته  بیر ده کانم له  بینینی تۆ ئشه به . وه بمه ده
: توپ  ئارامی و به ستی خۆی نا، پی ده ر دوو له  نوان هه ستی له ده.  الی میترا دانیشت سیروان له 

 . راوستاو و خاراو بیتتب ده .ی که ستی پده م هه  کهتاوبار زۆر رکانت جا و ژانی برینهمیترا ئش 
  . وه که بیریشی لمهد  قه. تب نهرتا زاڵ   سه  تاکوو ئش بهتڕنیۆد خۆت نه

ر  هه  بهتووک یان ڕ هی پ وه  خوندنه ب خۆت به ده .  و دژواره یه باوه وان و رۆژانی برینداری نه شه 
ده ه ح  که وه کی دیکهشتکوو جاران بجوو ک تۆ ناتوانی وه یه ماوه .ی رقاڵ بکه  سهی که زی لوه یته . 
. ژ و زون بنڕ باشی سا کانت به نه بری  که یه وه گرنگ ئه .روات مان زوو ده کات و زه ، که ی لمه له په

 . وه  باش بگرستهتب ت ده که  شکاوه ئسکه
  . وه دهیبر ه د وزه نه  نابوو و وهیر کۆش  سه ری له سه .ئارامی گرت  وه کانی سیروانه م وته  ده میترا به 
سپای  ئه به .ڕی و راپه  خه ند جار له و چه  شه یه وانه له . وسا بنوه ئه م، کانت پبده رمانه  ده واباشه :سیروان 

  .کانی پدا رمانه و ده ی دانا، که رینه ر سه  سه ری میترای له سه
وخۆشیان کرد و چرای  کتر شه  یه موو له هه . راخست نیشتی میتراوه  ته  بۆ سیروان لهخانم جگای تریفه 

 . وه یان کوژانده که ژووره
ستوبیری  هه .وت که ده وی لنه خه ر سینگ و دی خۆی دانا بوو،  سه ستی میترای له سیروان کاتک ده 
سکی ویش ئ ؟ ئهت بریندار بتب دا ده ستیاره هه  م کاته بۆچی له. مبار بوو  خه  بریندار بوونی میتراوه به

و نهتالقی بشک  بجووت توان ته ی خۆیه له . وهشار  ڵ خۆمدا له  گه ئاخۆ چۆن له :توی  ده وه  د 
  . ترسییه  نو شاردا جگای مه شی له وه مانهخۆ  بن؟ نهی ناسۆڕ نکا ر برینه گه ئه م، هربازی بک ده
و   دووری ئهت، ر پش نه  گهش وه ئه. ی بدا  سداره راپۆرتی بدات و دوژمن له سیخۆرک  یه وانه له 
 .تووکنمپ ده
  زگاری ش ره هقاژ له په  به  که بینی  گژاوکدا ده خۆی له ، وه کرده دهل ر چ زۆرتر بیری سیروان هه 
 و  وه بووه  کورت دهنی مه  تهریشوگا  شه. ری ل شواندوه را سهندورستی میت ی باری تهۆشڕ په . بوو ده نه

  .زگار بکات توانی خۆی ره یده ماندا نه  نو گژی خه سیروان له
و  هر ی به که ی هات و سرومهنکا رمانه تا کاتی ده .کرد  میترا ده ر ئاگاداری له وه و و خه خه  نیوه،سیروان 
  .کا ه  راچه وه ونی ناخۆشه ئش و خهم   ده  بهشند جار میترا چه .ستا ههج گور. یشتۆر واو بوون ده ته
 .ق کرد وگاری شه  شه شنه م چه به . و   خه  کردیهدووباره  و وه سیروان ئارامی کرده 
ماندوی  نه .زانی رشانی خۆی ده رکی سه کوو ئه  میترا وه وتن و ئاگاداری له خه سیروان نه 
 .موو کارکی بۆ بکات  بوو هه ویست ئاماده ه میترای خۆشد نه وه ئه .کرد ده نهخونی کاری ت ونه شه نه
دی ئارامی و   نوان دستی سیرواندا ده ستی له کاتک ده کا، ه چه دهو را  خه  ئش و یاو دا له له  میترا که 
 هشتا  وه ئه :تویگ کرد و ده یری سیروانی ده  سه وه که یه نه خه رده  زه گرت و به یانی دایده رخه ئه
 .یت و بتوانی ئاگاداریم لبکه  با سۆزی شه فه خهب فتگی؟ خه نه
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 ٢٤شی به                             

ئینا،  ی پاد ده ده ئینا، ئۆش ده  رۆژی ده.ی کوردی٢٦٨٠نی ی گو٢٣ی )ۆژهرام وه( مه س شه    
                  ی زاینی١٩٨٠ی ما١٣. ی دین ریده ئافه

___________________________________________ 
 ،کانید ریه وه  بیرهندی وه  ره نو له .توک بشکن رخه یتوانی سه نه وگار، ی شه درژایی با سیروان به 
 ،تنی بزان  و ئاڤژه له ی مه وه ب ئه  به. بوورانیدا  نیگهی گژاوی ز  له نده ر چه هه .ژیا ک میترا ده ته له
  .مانی ژیان و  قاژه له  په وتوه که
 . ئستا و داهاتوکی نادیاردا له ی بوو، که وینه  بارودۆخی ئستای ئه،کانی ژیانی ۆشهڕ ری په وهه جه 
 . وه  ناخی رووناکیدا توایه  له ستره شنی ئه چه  بهووزا وپ یان هه ربه ی به شکی کازیوهتی و به  شهنگی ره 
ئیتر  .وی سیروانی رامووسیوا چاوانی خه کی رۆژ،ڕی روونا م فه که  یه وه کانه ره نجه ی په  شوشه له

سرنجی یاری دا  .ستا یدا هه که فه  نو پخه له .تاوی هاوین ر خۆره هۆی به  سه هیوای نۆستن بۆی بوو به
ی  که وینییه نگ ژرزه  ب ده دا و به ر سینگی سه بهدای  که لفه .  یهوی ئارامدا ی خه قوو دیی له

 پش   هاته وه هاره ی به بۆن و برامه  بهی دار و گو  لهباخکی پ ، که وشه  نو حه چووه  که .جھشت به
ر  می سهون یان شه وبه هم ی فنکی ده شنه . گرتبووکانی ق و چی داره لهوری  دهنک  مژکی ته .چاوانی

 .ما  سه ی هنا بووه ی گوڵ و پرچی گه هڕ په
کانی   فواره له .ک رونیشت ر کورسییه  سه  له،دا که وشه هنیشت ستری نو ح  ته سیروان له 

کانی  شی گوهۆبۆنی خ .ند ژه شتی دهوی سر وه نگی ژیانه ئاهه  ووق ده  هه وه ههز  ئاو به، وه هش که ستره
گی ن ده . وه سانه حه سی و مشکی ده ی بارووتی ده  دووکه  له لووتی پ ی باوه م شنه  ده  بهشو حهنو 

  .نبیسترا ده  ئیتر نهولبولل و گۆرانی ب ی مه جریوه
 ش که کانی نو ستره نگینه  ره ماسییه .اگ رگیان ده نگی مه  ئاهه ،ناسه ک و قه زنی چه نگی مشک ته ده 

وتی   ره ژیان هشتا له ،تشبین ب  گه دا که مزگنیان پده.  هناوه بیر سیروان ده شتیان وهوژیانی سر
  . وتوه که هخۆی ن

م  ده به .رنج و بیری سیروانی بۆ الی خۆی راکشا هت س وانی ئاسۆی رۆژهه رخه سووری ئهنگی  ره 
ڕوانانی هایا و  شه: تویگ  ده وه نگه ئاهه به سیروان ، وه که وشه هاری نو حه رنجی ئاسۆ و جوانی به هس

 .ی رزنوویستن و شیا خۆشه. یان رخه هکیش ئ وان پاپۆن و خه ئه .رزن ر و پاتی په پارزه وریا،
تارمایی   وه سنه ده. شۆژی خۆڕ دوا،ش گه هیوای  به. ردومان و ماورانیۆب خونی پارزوانی، ونه شه
 . ئازاد بژینوتاکوو ئازاد بین  ن،یوانی تیشکی رۆژوڕ چاوه .ش  رهتی سته ده
یس باوکی میترای  کاک میروه ، وه یدایهڕاتک ئاوک .کاند ه کانی راچه  نو ئارووه روانی لهنگک سی ده 

نیشت   ته  و له که ر کورسییه  سه ر دووکیان له پاش خۆش دۆشی کردن هه .وی کردستا و س هه .دیت
  .کترین دانیشتن یه

 .تیتتوانی بنو و نه و شه  ئه  ئاگام لت بوو که.ر بووم وه  خه،کوو تۆ سیروان منیش وه :یس  کامیروه
ک  تییه  هیچ یارمه ژاره م و په خه .ێڕ گۆ ته هو و هاتو ن رووداوه کرده چه .دا بووم  بیری ئوه ر له ههمنیش 
  .ێڕیگۆ ڕنی و بۆخۆیشی ده ئافه س دهنوو  چاره  که مانه و زه نھا کات ته .نادات
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و  کترن یدای یه ه چۆن شتوش ئوه مدیی که کاتک ده ت گریام، نانه ته. بووند جار دم پ و چه و شه ئه 
 خیرا ، دا میتراکی یه وه نه و جوو ر ناه  ههڵ گه له. کشا خونیت ده ونه چۆن تۆ شه. ستن ره په کترده یه
  . وه گرته ویش ئارامی ده گرت و ئه ستی میترا ده ستای و ده ده هه
ست و  ده ستی به کوو ههیا دی  تۆی ده  که،کانی ی برینه  هرموو ئش و ئازا و هه ڕای ئه ره میتراش سه 
یانی  رخه ئه کرد و به ئارامی ده .خش بۆی باشتر بوو رمانی ئارامشبه زاران ده  هه له ،کرد تی ده ناسه هه
ی نوان  قینه  و راستهاس ر ویستییه و خۆشه م به که  خۆشحاڵ و شانازی ده نده نازانی چه . وه نوسته ده

  . ئوه
 رگای  رک له مپه  له و بوو به بوو،  نه وینداری ئوه  شایانی ئه ودۆخهم بار  ئه ش گریام که وه بۆ ئه 

 . داانتویستی خۆشه
و  ب ئه م به که ست ده هه. تو خۆشم ده و ستم، ره هپی دڵ ده به  پ. وینی منه مین ئه که میترا یه :انسیرو 

ی ژینم ناتوانم بۆ کاتکیش  ناسه این ههتا دو .توینشم ب  دوایین ئه نگه ره . ی نییه قینه ژیان مانای راسته
وه مه که  میترا نه بیر له ،ب .  
 و،  اکوتاوهکانی خونمدا د ماره موو ده  هه ی له  ریشه  که اوهور دمدا وا  و له ویستی ئه خۆشهوین و   ئه
 . وه  بیرم بچته لهتا  کانم وشک بن، ماره موو ده ێ و ههزر دم ب گه مه . وه و بووتهموو گیانمدا ب هه له
  .کان کپ و ک دانیشتو بوون ی ماسییه وه یری جووالنه  سه نگ بوون و به ر دووکیان بده ک هه یه ماوه 
   سیروان؟ وانییه . یشتنه  ئامانج گه ی به نیا چاره شبینی ته  و گه هشتا هیوا زۆره: یس وتی  پ کا میروه له 

 . ندنه که ی خۆ ههڕ گۆ  واته،شبینی هر .ن که  راستده  ئوه وایه : سیروان
ئاسمان  .را گه ی ههی یی و فیرۆزه و شینی سورمه هر  ئاسمان هدی و ئارام بهنگی تاو ره  تیشکی هه هب 

کان کۆڕیان   سوور و وردیالنه ماسییه .کرا ده دیی نه ورکیش تدا به  هه ه  په تاکه ،ست دهک یهو ساو 
  .کرد یان ده کاندا کایه ڵ بۆبی ئاوی فواره  گه کتردا له  دوای یه ستو بوو و به به
خوناوی  .قاندخو ن و بوبیان دهقو ده  هه وه که  تاشراوه رده  کونی به ب وچان له کانیش به ئاوی فواره 

  . وه شانهودر تاودا ده ینی ههر تیشکی ز  به ن لهو السکی گ و ر گه سه
 تۆی .ستا و هه  خه  له کاک سیروان میترا که :تیو ،و و رۆژ باش کردناش س الیان و پ ماریانۆ هاته 
  ڵ بابمدا له گه  له ت لهوویش پ ئه .واتی پرسی  دایکم هه له .ران بوو دی نیگه تدا نه فه  نو پخه له
  .م  بانگت لبکه  منی راسپارد که  و به وه وسا دنیا بووه ئه .وشن حه

کتر کرد و   یه ویان له الی میترا س چووه کاتک که .الیچم بۆ  ر ئستا ده چاو ههر سه  به باشه :سیروان 
 . ئامز گرت کتریان له یه
  به .قیۆت بوای دم ده ر تۆ الم نه گه ئه ! وه سیته مھشت بحه و نه مشه ئه ! سیروان گیان ببووره :میترا 

ی  رگه ی به ر وا کار بکه ر هه گه ئه. تار و برینپچکی باشیس ره په :کانی دا  وته ی به  درژه وه که یه بزه
 .تک ناگری یه فته حه

 بینینی  من به م؟ که  گیانه وا نییه .تت چۆن ب که  و برینداره،تک ب   ئاگات له  که رجه  مه وه ئه :سیروان 
 . وه وته ڕه  و ماندویم ده وه شمه گه  چاوانت دهسکی  کهی نگه ی لوانت و ژیانی جه ر خونچه ی سه بزه
 . وه بووژمه تیش ده ناسه نگی هه ئاهه به
وینی  ی ئه  منت وا شت و لوه  بۆیه،کی مه  ئه مرۆڤکی دوڤان و به .سپاس ژبۆ میت و مھرت :میترا 

. یشم دان که وه هڕو ر ره  سه و لهن تاکو تیم بده ک ماریانۆدا یارمه  ته ب له ت نه حمه زه . خۆت کردوه
 .زریکنن ی پشتم ده کانی ببه  و ئسکه زیوه پشتم ته  راکشاوم، وه گازی پشته  به نده وه ئه
القی کی  یه وه نهر جوو  هه ند به ر چه هه .یان دانا که وه هڕو ر ره  سه سپای له ئه  سیروان و ماریانۆ به 
  .هنا ده  نهدا رووی خۆی هنا و ب رگیدا ده  جه م ددانی به به کرد،  ئش ده ستی به هه
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  ستی له ده پی ها له روه هه. دا  ئازاری ده، ژان و ئش  که وه یخونده  ده،دا میترا نو چاوانی سیروان له 
 باش زانی   بهوای و  یه یاوی هه  و رمتره  باری ئاسای خۆی گه  له هستی کرد ک ر توی دانا و هه سه

 .کات سی نه با وه تهزگار د تاکوو دوکتور ره
  مژین؟ ک هه وایه ین و هه  بکه مک پیاسه ی که که ده ز  میترا حه رۆه :خان تریفه 

  .ین ر ئستا بکه  هه و کاره  گیان ئه رێ دایه ئه:  میترا
  .رێ  ده برده  که  ژرخانه له  ی که وه هڕو  ره  میترای به، خانم تریفه 
 .ن رکوپک کردختی جگای میترایا سیروان و ماریانۆیش ره 
هشتا  . ژوورێ هاته کان ده ی ئاوی فواره نگی خۆڕه  ده وه که کانی ژرخانه  کراوه ره نجه  په له 

نگی   ده  له جگه یان چۆڵ بوو، که ساره  حه بۆیه . بوون بۆ ئاو بردنوهاتو  نه وه فره  ده کان به هاوسیه
 .هات ده  نه کی دیکهنگ ی تۆپباران هیچ ده  و هاژه قه ی ئاو و ته خۆره

   له . بوویی ندانی ناسکاری سنه رمه هونه جوانی  ره  کاری هه  له که .ردکی جوانی هنا نه خته ماریانۆ ته 
ز و هه  ریشهیگرچ ی دار گو رمو ته خش و نیگاره نه. کرا بووخشی  مووی نه  هه که رده نه تهخ کانی ن
 پشتی  له. ب نه  کهرم   داری هه ند هی سپی له  چه  له جگه،  بوون   دارگوزهی  و ریشهشتی گرێوسر
 . وه بووهخشی گوز رازاندو نه  له ی دزی پ  و ریشهۆمر  داری سپی هه  شاتورونجیان له وه که رده نه
  . وه هبووژاند ی ده ستی کایه کشا و هه سی راده موو که رنجی هه ه کردنی سیر سه

  ین؟  بکه ستک کایه ده؟ ترددا چۆنی ڵ نه  گه هاک سیروان لک :ماریانۆ 
رم   گه وه رده نه خته  ته ری خۆیان به وان سه ئه .ت دی تۆ بشکن ت،چاوان جا ک بر  سه به : سیروان

  . وه ڕانه کرد تاکوو میترا و دایکی گه
زی  یی میترا بوو حه ه دی ک نده وه و ئه ئه .کانی بوو ریکی دار و گوه وش خه  حه یسیش له کا میروه 
 ئاژین بوونی ،ترسی  مه  لهوشدا پ  نو حه  له وه  مانه وه ڕای ئه ره سه . بیبین وه  ئشه  وا به کرد که ده نه
  .ن بوو  هاوه هللگو
  ی تاسه ناسه هه.  هاره رزی به چاو کانیاوی وه.   دڵ برینداره، یله روون که  ده:توی  ده وه ر خۆیه  به له 

رزم  له ده هه روونمدا، ی دهژان تاو  له.  یانهم گ ، داخ له م ژیانه ئاخ له.  ی دڵ ورانه خانه باه ، انهی زری کزه
 . م گیانه  ئای له م ژیانه ئای له .رژم ده م و خۆناو هه خه ناومدا،  هنجی هه له. چۆقم ده هه
   نانی بهتکی لهستا و  و هه خه له یاندا، ربه هی ب ڵ تاریک وروونی کازیوه گه کوو جاران له ئارام وه 
ی   ماڵ و کاری رۆژانه وێ ببوو به کانی ئه ره نگه سه .وت ێ کهڕ ۆڵ وهڕ و گردیگه هر و به  گرت، وه سته ده
  رزانه ته و مه  نو ئه  کاتژمر له15  پتر له  که، درژایی رووناکی رۆژ دا به رۆژه24م  ی ئه  ماوه له .و ئه
  .کرد ی ده رانه نگه و سه ر و پاتیوانی ئه گیان پارزگه دڵ و به  به میشه هه . وه مایه ده
ی  هرشی رۆژانه نه گان، پادهکانی   گرانه که ردومانی چهۆب نه کان، ترسی هلیکوپتره  و مه شه هڕ  هه نه 

  .ن هبکان کزی  ینیانی بشکنڕهاوی ئارام و   ورهتوانی بووانی نه ران،  داگیرکهیهز
 و  مه کانی دوژمنیان پ گه شهه. دا خارا بوون  دوور و درژه م ماوه یڤانیدا لهرری ب نگه  سه وان له ئه 

 . بوو گاته
وش بوو خرا   حه  له یس که وهکاک میر .دا یان روازه  ده دا لهچک دوو برینپ ته زگار له کتور رهدو 
 . ژوورێ بۆ الی میترا  هاتنه وه و و رۆژپاش پکهپاش س.  وه ی کرده که روازه یشت و دهۆر
   له باشتره :میترا وی یان نا؟  توانیت بخه و چۆن بوویت؟ مشه رێ میترا خانم ئه ئه :زگار دوکتور ره 

  یه وی من هه  ئش و خه  کشا و ئاگای باشتری له وه ه دیارم خونی به ونه و شه چۆن ئه .سیروان بپرسیت
 .تاکوو خۆم
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مک یاوی   که ستم کرد که یانی هه م به به .می برینداری میترا باش بوو که وی یه گشتی شه به :انسیرو 
  نگه ره .کا ه  راچه وه وه م خه  ده ند جار به و چه شه.   باشه،بوکردو کانی چک نه ر برینه گه ئه . یه هه
 . وه  ناچتهی بیر ش له انهو زوم  و به شتییهو شتکی سر که ت،ی دی ب ساته و کاره ونی ئه خه

م   میتراخان ئه شهبا .م که  و چاوی لده وه مه که یشی ده که و برینه بم، جۆری ده  په ر ئسته هه :دوکتور 
 زۆر  یه وانه ی له که ندازیاره ئه . دیوه  هیچ کودا نه چۆن شتی وام له . کوێ هنا  له ته وه هڕو  ره کورسییه

 . کردوهکی چ  که ار شتکی وا گرنگ و بهکی ساک  کورسییه  له که.  اندنهن بیری ئاف ه و خاو که زیره
 ڵ بابم و ماریانۆ گه و له ن شه دودا،ک کاتژمر  یه متر له  که  و له ی سیروانه که ندازیاره ئه: میترا 

  .دروستیان کرد
  .جبوو ت به که راستی کاره رین سیروان به ئافه :دوکتور 
  !سپاس دوکتور: نسیروا 
دوکتور  .یان کرد و ئاماده رهنا، یان ده که پشتییه  کۆه تی دوکتوریان له ی تایبه سه ره کان که  بریپچه 

تی میترا ئستا وگرت و گ کی هه رزییه ده . ترسی نییه م ج مه  به یه یاوی هه :ترای گرت و وتییاوی می
 کۆتای کراس و   خۆڵ و پارچه یه وانه له. ی که ست پنه ژان هه و ئش وه  بۆ ئه،م که ر دوو القت س ده هه

رزی س کردنیشم پ  دون خۆپانی خون بوو و ده .ت ج ما ب کانت به  نو برینه ت له که شواه
 .مڕی دا بگه وانه  دووای ئه  تا به.ووب نه
ستماکی   دهکان  برینپچه. شاند ی رانی وه وه  خواره ند شونی له  چه ی له که رزییه ده :دوکتور 

  .ری شترگه ی تیژی نه سته ره  که بوو له پ  که وه نگیان کرده وزره شی سهگۆچوار
 دوکتور رووناکی باشی  وه یان کرد بۆ ئه د واتییان هنا و هه ۆپکی سهتی ماریانۆ گۆ  یارمه سیروان به 
و برینه  له شتی زیدی ی وه  بۆ دوزینهتبدایتراکانی م ن.  
کان  شونی برینه .ر دوو القی راخست  ژر هه یان له وره ستماکی گه  ده .وه یان کردهانک بانداژه 
 .ا بووڕ گه گ هه وه ش وکه ی شوندا ره ب له .ماسی بوو هه
 تۆ تۆ ،تی خۆی سی تایبه قه  مه زگاریش به کان گرت و دوکتور ره  برینه ی روو به که ۆپهماریانۆ گۆ 
هنا  ری ده  ده،ی کۆتای تدا دیبا  زیخ و پارچه کوو ورده ر شتکی زدی وه کرد و گه یر ده کانی سه رینهب

  .ی شوشت  ده ستماکی ئیزولره  ده و به
م زۆر شین  به، متر بوو ی که ی دیکه که قهو ال  چاو ئه ی شکا بوو برینی له که  ئسکه ی که و القه ئه 
 .ابووڕ گه هه
م  ر ئه  به له :تو میترای  وسا به ئه .ستی  بانداژی نوێ به به ، وه کانی خاون کرده  برینه ی که وه  ئهپاش 

ب   ده وه  داخه به . وه ستهت رک بگ که  شکاوه  تاکوو ئسکهچ بگرم  گه  ناتوانم القت له ند برینه چه
ی لبگرێ تا   ونه ک بووه یه ر شوه  هه  بهب ده .بن ژ دهڕ چاک و سا م برینانه ین تاکوو ئهێ بڕ چاوه
  . کاوه و چۆناو چۆنی ش وه  کویه ین لهبزان

م  ڕای ئه ره سه .کیان بخوات ش کاتژمر یه ر شه ب هه ده :تیو سیروان و   چکی دا به ی دژ بهرمان ده 
نم  تا بزا وه  دمه ئواره . یه  وزه ویستی به پ رمانانه م ده چۆن ئه . خواردنیش باش بخوی باشتره ، مهۆسر

  .ماننڕ ش چاوه ند برینداری دیکه چه .ینۆ بب هتیتان د یارمه به . حالت چۆنه
کانت چۆن گیانی دوو  رمانه  سپاس بۆ ده دووباره: تو سیروانی  ن بهۆستان و ویستیان ب کاتک هه 
  .زگار کرد  میترام ره ی جگه سی دیکه که
وا کارکی گرنگ   که سپاس بۆ ئوه . رشانی منه رکی سه  ئه وه ئه !کتور دوبۆ خۆتسپاس : سیروان 
  رخان کردوه  ته  پیرۆزه هم کار موو کاتی خۆتان بۆ ئه  هه  که ئوه .ن که زگار ده  مردن ره ن و گیان له که ده

ش و ۆڕژین بۆ شر ب هه . هی جگای شانازی ئمهتان  م کاره ئه. ن که تی برینداران ده  وچان خزمهب و به
 .شوانۆڕی شل گه
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رم بوون و   گه ستی به ویش هه ئه .  مرووژانه وته  و که وه هاته  خۆ ده القی سی میترا هدی هدی به 
 ئسکی شکاوی  ئشی برینو  کهت پش چاوی سیرواندا وا بنون ویست له یده نه .کرد ژان ده ورده

  .دات ئازاری ده
 : کرد و وتی وه ستی به ی گۆناکانی ههنابووگ قی نو چاوانی و سوورهه ئاره رده  مه م سیروان به به 

   گیانا؟ وانییه .تیش  ئستا ده واو بووه  سی القت ته پموایه
  ؟تزانی  چۆن تۆ ده باشه : میترا

وم و ند جار بریندار بو  چه منیش که "ت نازانکدار رده د ده  قه هیچ دوکتورک به  که"ئژن :  سیروان
  یهبۆ . ی ئستای تۆ بۆ منیش پش هاتوه م بارودۆخه کورتی ئه به .زمونکی لفر بووم ش ئه ر جاره هه
م  کانت که ی ئشه  تا راژه  بخوه رمانه م ده ها ئه .م که ستی ئستای تۆدهۆندور  ئشی باری ته ست به هه
  . وه کاته

و و پاش س . ژوورێ  و هاته وه ی کرده که روازه ستان دهب راو  لدرا و خرا چنوور به روازه هنگی د زه 
  .ها سیروانیش ر وه هه . وه ر دووگۆنای کرده  ئامز گرت و ماچی هه لپرسین میترای له

 بیری  ر له هه .وت که وم لنه رچکم کرد خه و هه وشه ئه! میترا :تیو میترا رونیشت و گستی والی ده  ئه له 
ی تۆ زۆر  ساته و کاره ئه . و بم بۆ الت وه  رۆژ بته  بووم که له  په  به نده چهنازانیت  .تۆدا بووم
 .کرد ده ڕم نه  باوه، ئستاش مدیایه  چاوی خۆم نه ر به گه. ر گژم هشتا هه .موکاریتکرد

ی  که وشه  حهانی نوک قی داره رله  و چی سه یری گه  سه وه که ی ژرخانه قهال  ده له ا بوو،ڕسیروان دامۆ 
  .کرد مایان ده  سه ، بای نگی شنه  ئاهه کان به گه .کرد ده
کانی  القه  و ده ره نجه ی په ر پاتای شوشه  سه برده  بازی ده وه کانه مای گه تۆی سه تیشکی رۆژیش له 

  ی به وێ درژه می ئه رهه رشی ماسیده ر فه  سه  و له که وینه  موانی ژرزه بووه ورا ده له . که ژرخانه
  وه یه که شتیهو سر نگه  ره  به،تاو ی خۆرهکر تیش می به رهه  ماسیده خشی مافوره نه. دا مای خۆی ده سه

  .بینرا باشتر ده
" یان خوند  ده   وه ونکردنه تهم  ده  به  که وه بیر هاته ری وه ونکه ی تهل ی ژنگه نهونا ر ته سیروان گۆرانی به 
موو   ئستاش بۆ سیروان هه" مه رهه کان زووخ و وه  ماسییه زکپ ، مه رهه م ماسی ده که شی قالییهخ نه

 . وه خوارده روونی ده ب پشودان ده  و به  خۆره می میترا بۆی ببوو به خه . مه رهه ر زووخ و وه شتک هه
زاران ماباتی تدا   هه که نتر،ز  نو ژرخانکی مه چووه  ده وه میتراستیندرورۆ  باری تهرجی ومهل  هه له
م  ی ئهک واوی ئاخ و خه  تهکانی کوردستان، و باژرهشارلکوو  به ،نا کک و شارک ڕه گه .ژیان ده

ی مردندا   نو بابۆه بۆ لهئاخۆ .  وه ان باشوور و باکووریشه ی، وهئاواژت و رۆ  رۆژهه  به نیشتمانه
  بژین؟

  . وه تلنه  ده وه  ئش و ژانه زاران میترا به خونمان ئاو بدرێ؟ هه  فرینمان به  ئاو و بهبۆ نیشتمانی پ 
 تیکوژ  نهر ئش و ئازار گه .ویستی پ سه ره  و که خۆشخانه ب نه هب ،ر بتو القی میترا چک بکات  گه
 م کوو که وه  ،ب الق به .  دیوه خۆیهاری  به ژده نی هه مه  ته ند رۆژه چه  تازه  و ئه.  وه ب القی ببنه ده
  ؟ت بژی کۆماری ئیسالمی ئراندا چۆنوتووی پاشکهگای   کۆمه ندامک له ئه
ال  شی مه تی عابای ره تهس تارمایی ژر ده  که، شه  ره و رۆژه ندام، ئای له م ئه  کچ بیت و که تازه 

 .کات ک ده ێ میترا و خهڕ چاوه
 کوێ نووقم  کانت له شتییه ی کاسیروان که ده :تیانو  هو کرد و پکهیری سیروانیان  وور و میترا سهچن 

  بوون؟
  .  نییه ژاره م و په شایانی خه ، یه لهۆ چک نده وه ان ئهگیانا جیھ : میترا

و داونی  هر  به وه که ی ژووره ره نجه  په و له ،کا ه ل راچه  مه یۆلکوو پ م و رامانی سیروان وه خه 
  .ینف  هه وه ره شتی دهوسر
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 . وه کرده  بیرم ده رشه م فه خشی ئه  نه له! ببوورن: سیروان 
ێ و هاوس ڕنیشکی هاو وان س که ها پاش ئه هرو هه . ژوورێ ران هاتنه دا ئارز و کاکامه م کاته له

  .ردانی نی و سه میتراش هاتن بۆ دییه
 . بوویکان  رووخاوه  ماه به برنیدار  کوژراو و کی پ لهباری شار  باسی بارودۆخی ناله،باس 
 شی خۆی، تی ره سته  ژر ده ر دوژمن شار بخاته گه کرد ئه یان ده وه باسی ئه .زن بوون کان دته واه هه

 کۆماری  ی که شته هه و به له ژین،  تدا ئستا ده  که خه م دۆزه ئهم  به .تب  خراپتر ده مه بارودۆخ له
  . ک خۆشترهل دا گه نی ده مزگا وه کانییه یوه راد ئیسالمی له

 .ربن  ئازادی ده  بیروبوای خۆیان به یه س بۆیان هه موو که رازین و هه رفه  سه ب ئستا ئمه رنه هه 
ی  نی دیکهال  و کوشت وبی گه نجه شکه نی ئهزمو  ئه  که،جوجی رژیم جوج و مه  سپای هه ترسی له مه

  .دا م شاره کی ئه روونی خه  ده  له  خۆره  به بووه ، یه  ههانئرانی
ری  ڤه  و دهیکی الد کی خه کۆمه ،مرۆڤکوژش و سپای پاسدارانی  رته هئ :تیوکان گ  موانه ک له یه 

ا د ه ی کۆمه٤١ی  ی ژماره وانامه  هه له . نو تیربارانیان کرد روه رگه پشمه ناوی   و به هوشاریان گرتو
  .ی ئاوایه که قه ده ، تووهها

  ژر ریوان له گانی مه پاده .ک ستی خه  ده وته که  ده ریکه  خه گانی بانه پاده !ر شهۆنیشتمانانی تک هاو'' 
نگتر  ر کاتژمرکدا ته  هه شت له رده  سهیمارۆی پاسگای قوت ی گه بازنه.  ک دایه رگبی خه تی جه مه هه
کان  هلیکوپتره . ست داوه  ده ی خۆیانیان له  وره نهم شونا ئه  لهۆکانی ستار شی و پاسداره رته ئه .ب ده

 وانه هپیالنی پا کان، رگه شی رکوپکی پشمهه .ن کانیان بکه  هزه  به ویسته پ تییه و یارمه ناتوانن ئه
  . ی رژیمیان تکداوه کرگیراوانی دیکه مران و به  چهک وهکانی  مۆیه په 

ی کورد ل یڤانی گهری ب وه کانی بزووتنه  هزه  که:ن  درۆی خۆیاندا دهنی پزگاکا  ده  له رمانه ان بشهو ئه 
 .تون هه
کانی  زه ه''نووس  ده ، وه ویه رته  زمانی حجت االسالم په له١٣٥٩نیی مانگی گو٢٣یھانی ی که رۆژنامه 

ی  خانه ۆکهی فۆکانی سکار ه ئایا کاتک هز''سمان لگرتون  نجا که  په ئمه .دن ریکن هه  خه رگه پشمه
 زمانی حجت االسالمکی   له واه و هه  بیستنی ئه دا به کاتمان  هه له ن چی؟ ده  ببیسن، واه م هه  ئه سنه

 .دان رگه ژی پشمهست  ژر ئاگری ده له بینن  دهوان ئه ، وه هدرۆزن
ب وستان شار  ن به  هاوه هللی گو وه قینه هدا ت  شاری سنه ه ل''کات   ده  ئاماژه مان ژماره  ههیھانی که 
 ،کان ارهکد  چه ری گروپه نگه ری شاردا سه ڤه کانی ده رزاییه  و به ر تپۆکه  سه کان له پاسداره .ترزن له ده
 ک ی خهزاران کوژراو و بریندار هه کانی نو شار، خۆشخانه دومانی نهرۆ ب''.کوتن  نو شاردا ده له
   و جگای شانازیه ی رۆژانه وه  کرده کدارانی کورده ری چه نگه نی سه کوتا واته ار،ی ش کردنی نیوهلکاو

  .بۆیان
 و ،گرن  ده مته  باره  به،کان ری شار و گونده ڤه ج ده ک و نیشته کی ب چه  خه ی سنه٢٨ری شکه له 
یان تیرباران  نهمتا و باره ک له کۆمه ، یشتوه ستمان گه ده هبواک  ی هه  گوره به .گان  نو پاده نه یانبه ده

  وتن بۆ الی ئمه رکه ترسن سه ئیتر مه" نووسن ی خۆیاندا ده م مانگه  ئهی٣ی٢کی رۆژیڤ ب  و له کردوه
 دیل  کانی کۆماری ئیسالمی به ره نگاوه  جه ستی هزه  ده  به''کان ش و خائینهۆڕش دژبه''. وه ته ڕاوه گه

  ".گان  بۆ نو پاده وه نیان گواسترانهک کرد پاش چه .گیراون
 و  هو ناو بردو مووتان له ت ههوتان  ده  ئوه  پرسیار بکات که"کان   ئازا و دلره  پاسداره"  لهک،  خهر گه ئه 
؟  اکانی ئوه مۆگر  سه  نه که دهش وو کات و ساتکدا هم  هه  له  کن که مانه ی ئه ئه.  دیلتان گرتون به
 ''؟  بیان چیمی هوب  ده
ی  من بۆ ماوه  ئه!میترا گیان: توسپای پگ  ئه کانی پدا و به انهرم  و ده  الی میتراوه سیروان چووه 

رخۆ   سه  گیانا به باشه :میترا ؟  باشه.  بۆالت وه ڕمه گه  و پاشان ده هی مک کارم هه که .مڕۆ کاتژمرک ده
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م  به .ز نابم ڕه ها منیش وه ر وه روات هه زانی موان دت و ده خۆت ده . که ی لمه له  و په کانت بکه کاره
  .ت خۆت ب زۆر ئاگات له

ڵ خۆمدا   گه ئارزیش له ،تتی  یارمه چنوور خان به .تب  خۆم ده  ئاگام له وه ی تۆوه بۆنه به: سیروان 
  .م به ده

 ! کاک سیروان تکایه! وورم فه:  چنوور
  یتان ئسته یارمه به :تیو و   الی باوکی میتراوه  و چووهست  هه  ئارز کرد که ی به سیروان ئاماژه 
 .یشتنۆ کرد و ر کانی دیکه  موانه وسا مائاوایان له ئه . وه ڕمه گه ی  کاتژمرک ده م و پاش ماوهڕۆ ده
 . وه مهزۆک بد یه گا چاره ر تا  وه مه بکهل یب بیر ده .تق ته ب ریکه م بۆ بارودۆخی میترا خهد :سیروان 
تی خۆیان  یه ریتی کۆمه وان داب ونه ند ئه هر چ هه .یشا رم ده ک سه چووی خه هاتو  له دا هم دوایان له
 .م رباز بکه  شار ده  چۆن میترا له  که مه وه ی ئه خۆرپه م من ده به .هنن جده به
کانی  و برینه ، وه گرسته تاکوو القی میترا ده ،تو پاش که  وه وه ره ده  شار چوونه له رۆژیشکو  به :ئارز 

 .دارک ببینین توانین بارگینکی بۆ ته وسا ده ئه .بن ون دهوز سارژ و
 رۆژ   کات رۆژ به واته .و بریندار بوو ڕدا ئه ی شه  ناسکانه م رۆژه  له  بوو که وه ختی من ئه ببه: سیروان 

  . وه بته کورت و ناسکتر ده
تیک نادات  ؟ هیچی یارمه... بژی بۆ وا پش هات و بۆ چی و که . وه  که هم بیری ل نده وه  ئه باشتره :ارز ئ

  ئسته . ت هیچ قازانجکی نییهندشنکی خراپ شون دا  چه روونت به وان و ده ر ره  سه  له،ی وه  له جگه
  چین؟ ده پم ب بۆ کوێ

 . یه سی تازهنگو با کۆی ده  مه که ، کی ئمه ڕه ی گه  بچین بۆ بنکه باشتره  پم وایه !خۆیشم نازانم:  سیروان
 مای خۆیان  ش له ژارانه  ههو ئه. ی خۆشکم دانیشین ماه  الی بنه مک له و که ،  وه ه ما چینه وسا ده ئه

 .یاندا بم  گه  له بووه تم نه رفه ر ده  بوون و منیش هه ئاواره
 و  واکی تازه ر هه گه ئه . مای خۆمان وه چمه منیش ده . الی میترا وه ڕیته ب بگه  دهتۆ !ین بکهوا :ئارز 

  . وه مه که فۆن سۆزی ئاگادارت ده له  ته گرنگم بیست به
  بهک  شتنی خه ماورانی و خون  له بوو جگه هنگوباسکی وا ن ده .  بنکه  چوونه وه وان پکه  ئه
  .مانی دوژمنوردوۆب

 . ئارام و ئاران دانیشتو بوون  له ی جگه ماه موو بنه هه  بابی، مای وه هیڕا ان گه سیرو
مارۆی شار  هۆی گه به .ی شار وه ره  ده ۆدا بوو و ئارانیش لهڕ ریڤانی گردیگهری ب نگه  سه ئارام له

ی  ی سیروانیش ماوه ماه  بنه وه م هۆیه به .ا بووری پچ وروبه کانی ده دیه و  چوو نوان شاری سنههاتو
 . نییه ئاران   ئاگایان له زۆرترهمانگک 

موو منداڵ  کوو هه ویش وه ئه . بوو  کایه زی له  و حه وه سووڕایه ر ده  خاۆیدا ههری  و بهور  ده دوڤان به 
 نو  ن له منا رۆژه24ی ماوه .ز ببوو ڕه  نو چواردیواری ژرخاندا ماندو و وه  له م باژره ی ئه دیکه
رزی  ۆی وه ه  یان به.هات ئو و نمی لده کانیش بۆنی مچه ی ژرخانه  و زۆربهدا ژیاونکی تاریک یه ژینگه

 ناسه ی ههندام زگای ئه  ئاستما یان ده ی که وانه بۆ ئه . و نمناک ببووندار ش وه هاره زستان و به
 .دا یه و ژینگه ان لهخت بوو ژی ک دژوار و سهل کرد گه ده شانیان باش کاری نهک هه
روان کاتی ند جاران سی ر چه هه . وه سووڕته وریدا ده  ده  بۆچی وا به  دوڤان کرد که ستی به سیروان هه 

شکاند و  دی دوڤانی نه . ماوه  و کاتیشی نه می زۆره  خه وانه  پچه  به ئسته. م می که زۆر بوو و خه
 ئستای می خهرانی میترا و  موویان نیگه هه .ی کرد یدا کایهل  گه  له وه  و باسه م قسه ده ک به یه ماوه

 .سیروانیش بوون
وێ  یه ده ، ئاف قی واتهفا ر ب ته  به م له  کاروسته بووت،توودا  م رۆژانه  له رێ باوکه ئه: سیروان 
  ؟ ی ماوه که سپه ایا ئهۆ بزانی ئر ت گه .ت تۆپ مرێ و نه تیدا نه  برسیه  له وه  بۆ ئه.تی بفرۆش که سپه ئه
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تی تاکوو ئستا وو  ئه .ی که سپه گریا بۆ ئه  ده و مرۆڤه دا ئه واخانه  نانه ۆ لهم ئه!  رێ رۆه ئه: کا ئاریان 
 .ی که سپه  ما بۆ ئه وه ته  و هناویه  کردوه نه ستکه دا گیای ده  نو گۆرستانی تایله  کۆڵ له ند جار به چه
 خۆڕایش بیبا بۆ   به س نییه  کهت،یگو ده .ت ب ۆ بۆژ یه  وانه  له،ناکاتزی ل نایخوا و حه  که سپه م ئه به

 .زگاری بکات  شار ره خۆی و له
  خوی بکات تا له ک دوو رۆژکیتر به  یهتر بتوان گه ئه،  من بیکم نگه  ره پ بژه ! باشه: سیروان 

  .تمر تیدا نه برسیه
  ؟ که ره  گهتبۆ میترا :باوکی 

  !رێ ئه:  سیروان
  ؟تبگررا خۆی  وه سپه ر ئه  سه  بهتتوان ؟ ئایا ده  القی چۆنه باشه : باوکی

 . کات باشه ر چک نه گه ئه .  شکاوه ند الوه  چه  القی له  کهتت دوکتوریش نازان نانه ته !نازانم :سیروان  
ک  یه خۆشخانه  نه مه  ماشین بیبه  پاشان به. م ی بکهزبا مارۆی شار ده ی گه  بازنه  له سپه و ئه  ئه توانم به ده

یانی بچۆ بۆالی   به ت بکشه خمه بابۆ زه .تکشانی تدا ب یشکی ونهی ت سه ره  که ک که یه رمانگه یان ده
  .م و پب ستهۆکار

ب   ده یه ندارکم ههبری! بمبوورن :تیو و کردی  که  کاتژمرهیری سه . وه فۆن ئاگادارم بکه له  ته وسا به ئه 
بکه یه م ماوه  له م که هند رمه شه: تیوسیرتا و ئاریوانی زاوای کرد و  خۆشکی ئا رووی له .تئاگام ل   

مت  هتی خودوڤانی رامووسی و  .ختی من وا پش هات ئتر به. تاندا بم  خزمه متوانی له  نه  ئره  ته ههاتون
توانن  نی شار دهوسا تۆ و مندا ئه .یان کۆتایی دێ  وه بته م ده  کهردومانۆ ب وڕ  شه م زووانه ب به نه

  .مژن و هه ره وای ده تاو و هه  پش تیشکی هه بچنه
 ، وه و هاته  شه ئارام که.  ویستی زۆرتر پمه پ موو کاتکی دیکه  هه  له ا کهچم بۆ الی میتر ئستا من ده 

  ! خۆش جارک الی ئوه. م که دهفۆنی ل له  خۆم ته  و پ بژه ل پرسه
   بۆ الی میترا کهۆب .وێ ۆ وای دهم رجی ئه ومهل  و هه  مای خۆمانه ئره !ب ت نه می ئمه خه :ئاریوان 
خۆککی دایکی سیروان،  .  زۆری لپرسه وه ن ئمه  الیه له .کات  ئارامش ده ست به هه ،وێ  بوونی تۆ له به

  . وه وێ بمنته  له  ئارز کرد که  لهزۆری
 ئستا حای دایکم  زانن که  بۆ خۆتان ده ئوه .بووم  مای خۆمان نه  له وه دوو شه :تیو گئارزم  به 

 ! خۆش ی الی ئوه ؟ ده چۆنه
 گا و کۆ .یشتنۆو چوارباخ ر هر بهوان  ئه ،ئاوای کردنپاش مارت کهوتگ ده .کان چۆڵ و هۆڵ بوون نه  

 . ئامز گرتو بوو  شاری لهیشر ری چیای ئاوییه هبس . ر شاردا پرژاندوه  سه خۆی مردوت به
ی ئاژین  قه نی شار و تهی تۆپبارا  و هاژه نگی گڤه ده . وه سوڕانه ر شاردا ده  سه کانیش به هلیکوپتره
 . بوون  ئوارهری  ئازاردهزن و گوێ نگی مشکته نھا ئاهه کان ته ی بای هلیکوپتره قه ق شه  شه،بوونیان

  .س  و بهنن ژه  ده رگه نگی مه م ئاهه ر ئه ب پسان و وچان هه  به رۆژه٢٤  که
  . چوارباخ یشتنه پاساراندا گه دیواران و ژر  بن له کان،  دیدی هلیکوپتره  له وه شاردنه خۆ وان به ئه 
 .رگا دا ی به کان درژه وره ان و ناو گهم زه و ئاخه هر ئاوایی کرد و به سیروان ما ئارز له 
  .نکی ما بوو تا مای میتراسیروانیش درژایی کۆ 
وتی   ره مان له  چۆن مرۆڤ و زه که.  وه کرده وتی کات و مرۆڤ بیری ده  ره  له  دا  کورتهم ماوه له 

و  هر ب وچان و راوستان به مانی خۆی به ی زه سهۆش پدێ و کاتی  دوای کاتدا هه مرۆڤ به .ژیاندان
  سپی کاتی به خاوی ئه  له"زروان"کان  هی ئاریای خودای مان واته شینیان زهی پ  وته  به.بات پش ده

  . وه  ناداتهڕ و دوا ئاو هر رگز به  هه.ێئاژوو و پش  ده هر  و به گرتوه  وه سته ده
می  رده  تاکوو سه وه  بوونهکدای خای له له ن، مه  ناوی ته تردا به وره کی گه یه  بازنه ژیانی مرۆڤیش له 

  وه نجیه  تافی گه ژین و دامرکاندن له ڤه م و خۆشی، خه انکاری،ڕ و گۆ فراژه. پوێ  ده یه  بازنهو ئه ،مردن
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 ژیاری  ک له یه  شوه  بهس ر که هه.  یهندا مه ی ته  و پواژۆی بازنه سهۆم پ  له،تاکوو ب هزی پیری
تا  .تچ دوای زروانی رزان و ربیندا ده به .تسوڕن ده رخی ژیان هه چه .تب شدار ده تیدا به یه کۆمه
  .تمن ج نه وتن به وانی پشکه ی کاره  قافله له
ج  مان به وتی زه  ره  و له وه قی خۆیه ق و ته خی ره  نو قه وته که ڵ ده ک کیسه  وه، الدا لر خۆی گه 
فوسیلکی  .تمرن ش و گیانی ده  و له وه خواته  بزووتن مشکی ده ی نه  و مووریانه خۆره .تمن ده
 .تمن ج ده بزووت و ب گیانی ل به نه
  .ن ژهۆنو ژیانی  هر  به،ئاژوێ ی خۆی دهووو و ئار سپی ئای خه اری مرۆڤ ئهشاسو 
مای  تۆز و خۆی سه  گژلوول وباڕۆبا، نه  نه .انی زمای زمس ناسه ی هه کزه  نه ین،گ و تینی هاو  نه 

ێ تاکوو پانتای ڕخۆ لبان لده به . لبگرنیکارن ر هاران ده وری وه  ژان و گریانی هه رمه  نه نه پائیز،
  یشتن به شکن بۆ گه فر ده پۆی زێ و بواری رووبار و به شه .پوێ ێ کوستان دهڕ  و تووله چۆگه
 .ئامانج

  ست چووه وی بوه ب ئه به . ندراوه ژه یری کرد هشتا نه سهی لدا و  که روازه نگی ده سیروان زه 
ند  ر چه  هه ویست بچ و بزان کیه یه  ده  پله  خرا و به  نو رگا ماریانۆی دی که له .ژوورێ
 .کرد یان هشتا کاری ده که ئایفۆنه

ی  راستی ماریانۆ که. ورێ ژو  هاتمه بۆیه ، بوو  ئاوه.م لدا که روازه ده نگی من بووم زه :سیروان 
  . واش تاریکی کردوه هه نن؟ ژه  ده که روازه ده
  . هستراو  به  تا ئستا نه  بۆیه،کرد مان ده ێ ئوهڕ چاوه .م خه چم دایده ئستا ده :ماریانۆ 
   چوونه وه پکه . وه ڕایه و گه ند، ی ژه که روازه یشت و دهۆوێ راوستا تا ماریانۆ ر ر له  ههسیروانیش 

. تی رامووسی  ئامزی گرت و روومه  و له  الی میتراوه سیروان چووه ،و و لپرسین سپاش .رێژوو
 ! وه ڕامه نگ گه  دره م که که  گیانه ببووره: تیو وسا ئه
   بۆیه وه  دیته م زووانه مزانی وا به ده . مای خۆیان وه ڕایه  چنووریش گه تازه ! وه که  بیری لمه تکایه :میترا 
 .هاتم ست نه ربه ده
  ؟  چ ئاستک دایه ک له ریڤانی خهرێ سیروان بارودۆخی نو شار و ب ئه :یس کامیروه 

 قازانجی دوژمن   به وتو که کی ئه هیچ گۆڕانکارییه . کوو جارانه گشتی وه کان به ره بارودۆخی به :سیروان
هاتوه  نهتب شز به  په م دوورهس رژی به . پم بوونی  ر که  به له .کات ردومانی شار دهۆن بکیگرا  چه ر
  توانن له  ده ی که وانه ئه . وه کان کاتی کارکردنیان کورت کردوه  کاتییه واخانه ی نان کردن نانه سه ره که

 .ن که  ده و کاره  ئه یه نیشیان هه مه ن و سووته ر ساج و س نان بکه  سه مادا له
گرتمان  .تو م بۆ میترا ده که سپه ئه .تستمم بۆ بکۆی کار که سپه  ئه که  باوکم راسپارد، من به ئه 

 .م رباز بکه  شار ده  له سپه و ئه  سواری ئه  بتوانم میترا به  تاج بھن، رۆژک ناچار بووین شار به
خت  سپ سه  چاروا و ئه ی به وه  گواستنه، هۆی برین و شکانی القی میترا  به  که وه ش بیرم کردوته وه له
بۆ چ ئاسای  ژاوه کی که دار کورسییه خته  ته نیازم به  به بۆیه .تبری دانم   سه ر دووالقی له  هه که .م بکه
ند  ر چه گه ئه . وه تهولمتر بک کانیشی که و برینه ،تهن ی نه که  شکاوه  زۆر بۆ ئسکه  کهکشن  چه به

 من میترا بناسم   که دا نییه وه دنیام و گۆمانم له ت، رابگر هو سپه و ئه ر ئه  سه هکاتژمرک میترا خۆی ب
  . رجاده  سه ینه گه تا ده ،تتوان ده
  مه یبه  ماشین ده  ئیتر به ،رجاده  سه  یشتینه گه  کاتک که .بم نگاوکدا ئاگاداری ده موو هه  هه خۆم له 
  .م یبه هاباد ده و بۆکان و مه هر ی چیا یان به خۆشخانه نه
 . وه یان دروشایه وبه هم وانی ده رخه ی ئاسمانی ئه ستره ک ئه  خۆشیدا وه ی نو چاوانی میترا له بزه 
  وته م میترا گیانی ناکه هه . یه کارکی ژیرانه ،تب کانی میترا ناسۆر نه ر برینه گه ئه: یس کامیروه 
 مرۆڤی   که  وای لھاتوه وه داخه به . تنامنی گرتنی میترامان خۆرپ و ترس ش ده م ئمه هه ترسی، مه
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  وه  له نه وه ئه ترسن، ی کۆماری ئیسالمی ئران دهژیی و خون نده  دڕه  له نده وه  ئه م شاره ج ئه نیشته
 .ۆخ و بمرنریاندا ب  سه  مای خۆیان به  کهناترسن

ا  میتر پرسیاری له . کردوتۆ م بوونکی ئهر گه ستی به هه .ر تولی میترا دانا  سه ستی له پی ده سیروان له 
  کدا بوو؟ یه  چ راده ۆ لهم رمای یاوت ئه گه: تیوکرد و 
. رز  له بوو به  ویان ده وه بوه جار و باریش زۆرتر ده . هبوو  درژایی رۆژ هه  یاوم به رمه ۆ نهم ئه:  میترا

 .م  پ ده وه زگار دته ر ره دوکتو و که شه.  ترسی نییه  ج مه نده وه ر حاڵ ئه  هه به
  .تبوو ب وزکت هه نه ی وه  ناش ماوه،کان ر هاتو چووی هاوسیه  به راستی له :سیروان 
 ک بن متر خه یانی که  به نگه ره .هات وم ده و خه کرد،  ماندویی ده ستم به ند هه ر چه هه !کرا نا نه :میترا 

نگی   ئاهه تا به ر دت دانم،  سه رم له م و سه  بده وهم پات پ که ز ده حه!  سیروان وه  نزیکمه ره وه .بۆ الم
  .دت ئارام بگرم

ند سوور  ر چه بوو و هه هی ن چاره . وه  وا نزیکی بته کرد که رمی ده ی شه که ماه  بنه  له سیروان که 
ی نو  که  کۆه د و خۆی پای دا بهشکان دی میترای نه. ق ئاره رده  مه بوو لهموو گیانی پ ابوو و ههڕ گه هه

ستانی خۆی گرت و   نو ده ستی میترای له ر دوو ده هه . دا وه  سیروانه  و میتراش پای به وه که ژرخانه
ر   سه وته  پشدا سوار بوو و هدی هدی که ی له ناسه هه .سپاند ر قژی میترا چه  سه تی خۆی به روومه

  . خۆی ئاساییوتی ره
 . وه نگ و کپ مابوونه ر دووکیان ب ده هه.  ئارامشی گرتو هدیئارام میتراش  
وایان  .کتر بژن وێ رازی خۆیان بۆ یه وان بیانه  ئه نگه  ره  کرد که وه ستیان به باوک و دایکی میتراش هه 
  .ن یان بۆ چۆڵ بکه و ژووره ئه   باش زانی که به
  .و دیو  ئه ک خۆیدا برده  ته  لهمک کار ماریانۆی  بیانۆی که یس به کامیروه 
 .یان که کوو کابانی ماڵ بۆ  چشت لنان چوو بۆ چشتخانه خانیش وه تریفه 
  ریکه  خهرز له . یه شت هه رمای له  گه ستم بهویپ !  و بمگوشه  ئامزم بگره هز له سیروان به: میترا 
  وه له . یله دم که .کات  سارژم ده  که رمی تۆیه نیا ئامزی گه ته .ترز له موو گیانم ده هه ،تمچۆقن ده
. رت نگه ر و هاوسه  هاوسه  ببم بهنیا .رێ  ده  بمهکدا ته   لهتدا م پ نهگام ر که ترسم دۆزی برینداریه ده

 ...م بات بکه زگاری نیشتمانم خه توانم بۆ ره  نه  کهتب ند ناخۆش ده ئای چه
 ! ده ست مه  ده ی خۆت له م  وره که گیانه: تیومیترای رامووسی و  ،ی رانهویندا ستی ئه  هه  بهسیروان پ 
 رووناکی رۆژ  میشه هه ،چاو نگوسته ئهنگی  زه وه پاش شه . وه  پشه چته  باشی ده موو شتک به هه
 نو  لهی هیوان  ی رگهر پیشاندهکانت  ی چاوه ستره ئه ینی،بی دمدا خۆت ب  ئاونه ر تۆ له گه . وه دته
ی  گ و بلسه .ی ژیانن وه مزگنی بووژانه هاری ئاسات، چاوانی به .ویندا ویستی و ئه لی خۆشه نگه جه

  دڵ که .وینیش تیشکی هیوا  و ئهتموس گوڵ راده ،بولبول .گرسنن چرای ئازادی داده .ورۆزن ئاگری نه
 .وین نگینی ئه ی ره  بۆ میوهتپچن ده هگوی دارستانی ژوان ه .کا ش ئاودر ده باخی له ، کانیاوی ژینه
وینداری، بۆ  ستی ئه  ده ست له ده یڤانی، برهما و رازی .ن ده ستی ژیان ده ربه گانی سه مزگنی مھره
 .ن که ما ده ئازادی سه

برین زوون  . رزه  بهرین و با ک بهل پانی بریڤانی گه هڕگۆ .ت کزبت تروسکی هیواتناب  من،میترای 
ز و  هڕ  نویدا وه  له تاشم که ر بۆ ده دا کت له یه ژاوه گیانا که .تب ن ده مه ته زی تکۆشان بهی و رتب هد

خت و  ته  بهتب ده ، غار رمو به وتی نه  ره به  والر، نجه  له میش به ستهۆ کاری هک ه شین سپه ئه .تبی ماندو نه
  .رپ  سه وه ویته که و ده تاکو وه منمه  الت ده له .ت وه سانه کورسی حه

 شان و  شان به .دوژمنانهشی   ئاستی یڤانی لهبر  بۆ ری تکۆشان نگه  سه چینه  ده وه وسا پکه ئه 
 .ینکی پۆ یه  وره ین به که ده یار وین به  نیشتمان و ئه وین به هزی ئه کتر، ستی یه  نو ده ست له ده
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وسا  ئه. زگاری  تروپکی ئامانج و ره یشتن به  هزی گه ن به کهی ده .کی بیر و بوا  چه ین به یکه ده
  .گانی میت و ئازادی گرین مھره ده
م  گنا هاتو له ئه. بات و تکۆشان  بۆ خه،  پشه مان لهژرنکی د مه ته ،تبان ب نووس مھره ر چاره گه 
وینی  نیا ئه وان ته  ئه  که و جیاوازیه به .م و زینکی تر  مه بین به ده ،کردخت  دا گیانمان به  پیرۆزه گهر

وینی   نیشتمان و ئهزگاری  رهۆزیوینی پیر ئه .  وه هوین  دوو ئه  به ش ه ئم. بووکتر  بۆ یهویستیان خۆشه
 . خۆمانئارتای

 . وه یان رازانده که  تاکوو خوانه وه تییه  یارمه یشتهۆسیروان گورچ ر .خانم خوانی شوی راخست تریفه 
 . کردشیس و ماریانۆی  کامیروه  بانگی له وسا تریفه ئه
ڵ   گه دارمان له خته ندک ته من و ماریانۆ هه :سیروانی وت یس به کامیروه پاش خواردنی شو، 
   بزانه یری بکه  سه،بووی  ماندو نهکرکات هه . که ژاوه کردنی که بۆ چ رخستوه ده ویست وهی پ سه ره که
 .ناک دن یان   که به
  و کاره ک ماریانۆدا ئه  ته  نیاز بووم تاوکیتر له من به ئه .کارکی باشتان کرد! پ سپاس :سیروان 

 ؟تکی سپیم بۆ بنی یه ڕه توانی پنووس و الپه  دهتب نهت  حمه ت زهو ماریانۆ کرد و پ رووی له .ین بکه
  . ه مشکم دای  له ژم کهڕ دا ژاوه و که ی ئه خشه  نهتو مه ده
  !  کاک سیروانوورم فه :تیوکشانی بۆ هنا و  خشه ی نه سه ره موو که ماریانۆ هه 
ر   سه کشای و هنایه دا بوو بیری خۆی  له  که یه خشه و نه وسا ئه ئه! تستت خۆش ب ده! سپاس:سیروان 

  م کۆپان واته  و هه یه نی ههم زی ی هه که سپه م بۆ ئه ستهۆکا ر :تو میترای  ها به روه هه . که  سپییه هڕ الپه
 .  باشتره که ژاوه گرتنی که  بۆ هه که کۆپانه .کورتان

  ؟  کیه مه ستهۆم کار ت ئهوت یروان نهراستی س :میترا 
رج و داهاتی  خه . ژار و ئازایه پیاوکی هه . یه کی ئمه ڕه  گه م مایان له کا رۆسه! ی که راست ده :سیروان 
 کوردستانی باشوور یان  یشتهۆڕ ی ده که سپه ڵ ئه گه  له وو که ب وه کاری ئه . نکیه شی سپه ر ئه سه به

ر شتکی  کۆنیاک یان هه و ویسکی، چایی  باره .وودیو  ئه ک پده  خه که .خۆرئاوای شاری خۆمان
ودا س   تاریکی شه هل .  هزه  و به یشی تا بژی ئارامه که سپه ئه .یھنا فرۆشا ده دا ده  ئره  له  که دیکه
 .کار  بۆ سواری تازه یه انهمی مت  و جگه وه ناکاته

 تو مه ده :ها رانی گرتو وتی روه ژنۆ و هه ی پ میترا تا ئه ندازه  ئه، هک ه میتر ستا و به ن ههسیروا 
 و تر بمت  ئش و ئازارت که  که وه بۆ ئه . وه جوولته  القی شکاوت تدا نه م که جۆرک دروستی بکه

 بۆ  وه پچمه  ده کوو خۆری یان لۆکه رم وه  شتی نه کان به خته  ته.کوترن بن یان نه کانت ناسۆر نه برینه
  م که که دهکت بۆ چ ها پشتییه روه هه. بن هکان ن خته  تۆشی ئازار و برینی ته که سپه ئه تۆ نه ی نه وه ئه

ن تا  تیم بده یارمه  یه کی ههمو کۆڕی  یان که  بیر چووه  لهکمر شت  گه تکایه .ی  بده وه ی پای پیهوبوماندو
 .ین  بکهچاکی  وه پکه

 توال دابنی  له، که والی کورتانه مال و ئه  ئه بۆ م من پموایه به .  زۆر باشهت که خشه هن :یس کامیروه 
  .کات  بریندار نه که سپه  زکی ئه  که وه بۆ ئه.  باشتره

  وه که  کورتانه  به که ر دوو الی کورسییه ستور هه دوو قایشی ئه م من به به !ی که راست ده :سیروان 
  یه م شوه  به  دووالوه  له که .ن  بکه یه خشه م نه یری ئه ن سهوورم فه . رمتره والکان نه  له  له ستم که به ده
  خاته ۆر نه ز  کهتگر  رانی راده مه ئه . میترازی القیو و پوبۆ راگرتنی ران .کوو دوو پلکان ب وه ده
 ب  که سپه وتی ئه  رهیک ته  هه  القی له  کهتگر ادهش پ ڕ مه ئه .زیوی پو که ه شکاو ر ئسکه سه

 . وه ته جوو ئختیاری خۆی نه
  .کار بین ست به توانین ده  ده ئسته . وه و دته دوکتور کاتژمری نۆی شه!  زۆر باشه: یس کامیروه 
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  که خشه ی نه ندازه ئه  به .ک یه  کارگه  ببوو به  کهتر،ی  که و ژرخانه  ئه  چوونه وه ر سیانیان پکه هه 
کایان  وان کاره ئه .تچ  لیان تکنهی دوای وه ر نووسی بۆ ئه  سه یان له  و ژماره وه کانیان بیه داره خته ته

دا و  کتریان باش ده تی یه یارمه . کرد کیان ئامادهموو شت شکرد و خرا هه  نوانی خۆیاندا دابه زوو له
ان مووی  دی هه  به ک بوو که یه ژاوه یشی که که مه رهه به . وه  پشه چووه  باشی و رکوپکی ده ش به که کاره
 . دایان نا که کی ژرخانه یه  گۆشه ان لهواو بوو ماریانۆ و سیرو  ته کهکاتی  .کراچ
  . وه مه که  خۆم فنک ده ، سارده  و ئاوه  به که  ئاوی سترهی ال چمه من ده :سیروان 
  . وه شمان فنک بکاته  له که  شیبای ستره  کهرێ  ده دا دینه  گه ش له ن ئمهاتیو یشوان ئه 
یانی  که قه  ئاره که ی با و فنکی ئاوی ستره رد شنهۆموچاویان ش ند خۆلک وستان و ده ی چه وه پاش ئه 

  . ژوورێ  و چوونه وه دهوشک کر
 . ماندو بووین که ،تسپ چه  ئستا چای ده تریفه :یس کامیروه 
  ؟ کیه :تیو گ وه که  ئایفۆنه ماریانۆ له . لدرا روازه نگی ده زه 
و ،  وه و بیریانه هر  به  و خۆیشی چووه وه ی کرده که روازه  ده وه ویه ر له ماریانۆ هه! زگارم ماریانۆ ره 

  ندک وتووژ له پاش هه . بوودا  گه وی له ستاری دون شه ره مان دوو په هه . ژوورێ  هاتنه وه پکه
 میترا کرد و  دوکتور رووی له موو کاتدا،  هه ی زۆر بوونی برینداران له ر بارودۆخی رۆژ و رژه سه

  ؟ کدایه یه  چ راده میت له ی میترا خانم پم ب بزانم ساخله ده: گوتی
 . بووه  درژای رۆژ هه رزم به م و زۆر ئش و یاو یان له که :ترا می

ندی  ی مامناوه  راده ئاستی یاوت له: وتیوسا  ئه . یاویشی پواوژمی خونی میترای گرت و هدوکتور ت 
ر دوو القی  سۆما و الوین بانداژی هه .م یری بکه  و سه وه مه کانت بکه  برینه باشتره . مک زۆرتره که
 .کانی دا رنجی برینه ه وردی س زگار به  دوکتور ره ریکی خاون کردنی بوون که  و خه وه رایان کردهمیت
  .رهنا کان ده  نو برینه تای لهوی ک  پارچه مباریک دوو س ورده هسکی د قه  مه به
ندک  هه .ا بووڕ هگ یی هه نگی شینی سۆرمه  ره هستورتر ببوو و پستی ب یانی ئه  چاوی به القی میترا له 
 . کردوه  چکی نه  کهت بزان وه بۆ ئه .سپایی فشاری دا  ئه  دانا و به که ر پستی برینه  سه ی له نجه په
 .م که  ده م و زده کانت که رمانه ده . ندک چکی کردوه س هه به ! کانت باشه برینه:  میترای وت وسا به ئه

  .م توانم کارکت بۆ بکه ت بزانم ده که  شکاوه بۆ ئسکی القه
 .رکام القکی میترایان پاخش کرد و بانداژیان پدا گرت سۆما و الوینیش هه 
و  هر پاش خواردنی به .خۆی دروستی کردو بوو بۆیانی هنابۆ   چا و نانشیرینی کهخراخانیش  تریفه 

کیان  ش کاتژمر یه ر شه  هه چکی میترای گۆڕا بوو و دب رمان دژ به ده. یشتنۆ ر الی بریندارانی دیکه
 .بخوات

ۆش م  ئارام ئه  زانی کهوسا ئه .تواکی ئارام بزان  تاکوو هه مای خۆیان کرد فۆنی له له سیروان ته 
  .و دنیا بوو دی ئارامی گرت ، وه ته ڕاوه گه
  ک سیرواندا کایه  ته رد له ه ن خته ستک ته  با ده م بۆ بنه که رده  نهۆ ب،  بهماریانۆ گیان دوڤان :میترا 

  .م بکه
  . بۆ الی خۆشکی وه ی هنا پشه که رده خرا نه !گیان رچاوان داده  سه ماریانۆ به 
  له :تی ویری چاوانی سیروانی کرد و وت سهپشک باخی تازه کوو گوه ر لوانی وه ی سه  بزه میترا به 

  ن؟ ر چی بیکه سه
  !ی که هزی لد ر شتک تۆ حه هه : سیروان
  ؟ باشه .تو م چیم ده وسا پت ده  ئه وه ر من بردمه گه ئه ! باشه:  میترا

  ! باشه :سیروان 
 .ت پشدا دیاری بکر ب له ده ! میترا  ف و گخنییه وه  ئه: ماریانۆ
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   سیروان؟ وانییه . کتره موو شتکمان هی یه هه .رناچین ک ده یه من و سیروان له :میترا 
  . کتره ت گیانیشمان بۆ یه نانه ته .کات میترا راستده : سیروان

  . وه  سیروانی برده  چوار له  ئاکامدا میترا پنج به تا له .شدار بوون موویان تدا به رم بوو و هه  گه کایه 
  ؟ که ره  کاک سیروان چیت گه  له ئسته: ماریانۆ 
 .نم بۆ رۆژی خۆی  دایده م نییه له ئستا په: میترا 
تینی  . وه برده وزی ده نه  و وه نوسکه وه خه .وی چاوانی میترای قورس کردو بووو و ماندوی رۆژ پ خه 

  م له به ، وه یشارده و ده ند ئه ر چه هه . خۆی خسته یده دا و نه  ئازاری ده وه  ناخه کانی له یاو و ئشی برینه
  . وه خوندراه  ده و ئازارانه تیدا ئه شوازی روومه

  .نیشتی میترا راخست ته  خانم جگای سیروانی له ریفهت 
  نا کهیانی دا ر کاتژمری دووی به  سه ستی له ی ده که  و کاتژمره وه وی جیاکرده رمانی شه سیروان ده 
  .وت وی لکه هاتو خهر  گه نگ لبدات، زه
  . یان بنوێ راکشی وه  پشته یتوانی به س ده ردوو القی به ر برینی هه  به میترا له 
   له الوه  ژر ملی و به ستی راستی خسته ده . ی میتراوه رنیاکه  سه سپانده ی خۆی چه که رینه سیروان سه 
 نو قژی  پی خستته ستی چه هاوکات سیروان  ده. مک باسی خۆیان کرد  که پچه به .نیشتی راکشا ته

 ری درهنا و  ژر سه ستی له سپای ده  ئه وسا به ئه .وت وی لکه دا تاکوو خه میترا و ئارامشی پده
کانی  نگینی ئاواته  رهلی مهون و ئارووی خۆیدا بوو و  نو خه  ک له یه ماوه . راکشا وه  پشته خۆیشی به

  .یو ف و باخی ماندوی خه هر به
  به وک، هم چ خ به .و  خه  چاوانی بچته  دا کهتی سیروانیان ویش یارمه وی دون شه تی و بخه که شه 
  .کرد  دهیری  و سهکا ه چه  میترا رادهکی یه هو نهر جوو هه
 و تا  وه کرده  ئارامی ده و،گرت ستی ده سیروانیش ده .است و هه  خه و ژاندا له  ئش ند جار له میترا چه 

 . موانی بوو به و ده  خه دووباره
  .بوو ی میترا زۆرتر ده نگی ناه ده .کاتکش ب و رۆژئاوا پاشه هر ویست به یه و ده هدی هدی شه 
 و تیسووتن  یاو ده کرد که وه ستی به هه ، وه ستی بگرێ و ئارامی بکاته  ده کاتک سیروان ویستی که 
ر بت  تیده  یارمه ناسی که  ده رمانکیشی نه ده. زانی چیبکات یده نه .تگ نوور ده کوو ته شی وه موو له هه
کی   خه ی له وه وسا ئه ئه . وه مکاته کهی  که م ژانه الیکه پدا کهدوو ئاسپرینی  .تنی دامرک که  یاوهتا
  .بژارد ستمای هه  ئاو و ده نا بردن به په بوو،فر

  له .فرکی ئاوی هنا وش ده ی نو حه که ی ستره  ئاوی فواره رێ و له  ده ستا و چووه سپای هه ئه به 
  . وه کرده ت و ملی فنک ده ن و روومهاکرد و ناوچاو ڕده ستمای ته و دهری میترا دانیشت  ژوور سه

ی ڕی تیشک مین فه که ر رانی سیرواندا بوو تاکوو یه  سه ری له  وریا سه  بھۆش و نیوه میتراش نیوه 
 .وت ر که ده  وه وه ته هه ئاسۆی رۆژ یان له ربه به
ر  سه سپایی له ئه پاشان به یگوشا، خووساند و ده  ده،دا هک فری ئاوه نو ده ی له که ستماله سیروان ده 

  وی دووپات و کاره ر ئه  هه دووباره . وه بووه رم ده نا تا گه ی داده که ویسته و نوچاوانی خۆشه ت روومه
  . وه کرده د پات ده سه

ی   نۆره م جاره ئه . چیت  ده یشت که گه ده دوا و سیروانیش ل تنه ده. کرد ی ده ینهڕمیترا بۆخۆی و 
رمی  شی خۆی گه  تینی له  و به وه خۆیه سپاند به یچه سیروان ده .رزی له بی ده کوو شۆره وه .رز هات له
   به وه بووه یار ده ئهکاتک   .وتی ئاسای خۆی ر ره  سه وته که  ده ره  به ره تاکوو هدی و به . وه کرده ده
وی   خه دا ئامزی  لهتا ، وکرد سپاسی سیروانی ده ،وینداری خۆی تی ئه هرنجیکی تایب هس  به، وه نه خه رده زه
 . وه هوت که لده
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م  خه له .ران بوو ک نیگهل گه ،یچۆقاند رز ده مک له یسووتاند و ده  میترا تاوک یاو ده ی که وه سیروان له 
  خۆی به .تیورا بنو  نه وه هتا رۆژ بوو .قدا خووسا بوو  ئاره موو گیانی له رانی میترادا هه و نیگه

 .زانی ی میترا ده وه رپرسیاری مانه به
. نووس یاری چاره  نه ک له ده: توی کرد و بۆ خۆی ده نووسی خۆی ده  چاره  سکای له ساته م کاره له 

. دووزانیپ م هه ی زریانی خه چی کزه که. وینداریم گرسا بوو ین و خۆشی ئه ژ رای هیوا به  گه تازه
م  ستی خه  گژی مه، ئاخۆ بووبایه ر کاتی شۆڕش نه گه. درما داپۆشان  سه رژی به  ههنیایی کراسی ته

شادمانی  دات، ئه ر  زوو زوو سه ی ئاوا که ما فقه م ره  خه"ی بم تا که. دری ببردام  ههو کام هر به
 ".هات  موانیش نه  به مای وران که

گوڵ  وێ بژم زمه ئیتر نامه .ژین  شادیم ڤه بکه یان، ربه کزنگی به. ری ژین بهد ی  هئ وین، ی تیشکی ئه ئه 
م زم و  ئای له.  یه باوه ی نهدر ده ، مه م زماکی خه ناسه ه هزمای. می سارد ناسه ههر   سه پشکۆی له ده

می   خه  هیوا  کهمایر گهئای بۆ تین و . رزێ له کا و ده ده شمی پ زوزک کانی له ماره موو ده  هه  که زمایه
 .م البا

 
 ٢٥شی به                                 

  وه بیرکردنه(دین  دینا، ئینا،  رۆژی ده.ی کوردی٢٦٨٠نی ی گو٢٤ی )ۆژڕ تیشتریه( مه چوارشه     
      .ی ز١٩٨٠ی مای ١٤  . ری دینه د بانۆی پارزه هئیز)وناسین

____________________________________________________                                             
فری  چاوانی ماندو ده به  دامرکا،شیی که رزه  و یاو و له وه وته وی لکه  میترا خه ی که وه سیروان پاش ئه 

 بنی  ندهی رژا که وش و ئاوه  نیو حه  چووه، که فره  ئاوی دهینیڕنیازی گۆ به .گرت ی هه که ئاوه
 ئاوی  چاوانی خۆی له .کرد پ که ی ستره  و ساردی فواره زه ئاوی تا ی له که فره ده .کان باخه گوه
  . وه وییه وی ره ندک ماندویی و خه رد و ههۆ ش که فواره

 قاوی شی ئاره له هنا، کانی کوستانی ده فره  به هۆینی کلیله ی سه ناسه  هه یان که ی به رمای شنه سه 
 ژوورێ بۆ  گرت و چووه ی هه که ئاوه فره وسا ده ئه .کرد دهرز   موچک و له ستی به هه .زاند  تهسیروانی
 .الی میترا

ستی  هه. یی دا نا و تهر نو   سه ستی له پی ده له .  کردوه ۆۆلهگ و خۆی  وتوه وی لکه  خه کرد کهیری  سه 
ی خۆیشی  که لفهو ، ریدا راکشا  سه ی به که را لفهخ . ستی ساردی خۆی ساردتره  ده  له کرد که

ستی نا  ر دوو ده ر کۆشکی خۆی دانا و هه  سه ری میترای له سه. ی میترا دا ر لفه  سه بهداها  روه هه
   .ر زمی زستان وانی به رده زهکوو  چۆقا و وه ده رمادا هه  سه له .ستی خۆی نوان ده

،  وه رمی بووه تا هدی هدی گه دا، یی و ماساژی دهو ی ده که ویسته هستی خۆش می ده ئارا سیروان به 
 .ما ی نه که رزه و له

 میترا چاوانی دنی ماندوی ههنا، فھ ز و شه به .یری سیروانی کرد و سهه کی جوان به یه ت بزه که ب  
  ؟ نده کات چه نۆستوی؟ سیروان بۆ نه: تیوسپای گ  ئه کانیدا هات و به ئاه  ر لوه سه

و  م ترخه ده رنجی جوانیت ده هر کاتک س هه .تب ئاگام لت ب ستاری تۆم ده ره  په من که : سیروان
  . یانیه کاتژمر نزیکی چواری به .بم ده
 .قدا خووساون  ئاره کانم له رگه جلوبه. گن  کی ئاگر دهوکو ر دووالقم وه م هه که ست ده هه: میترا 

؟ ئاخۆ چیم  وه وه م خه  ده ی زۆرم کرد به هوڕین و  و وڕاوه مشه راستی ئه . بووه زۆر یاوم   که وادیاره
کی  گه  ؟ ئهتگۆتو ببمبووره توهوخراپم ر شت  ! 
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 .س  و به وه کرده می تۆ ده  ساخه نھا بیرم له ته .بیست کی خراپم نه یه من هیچ وته ئه !م که گیانه :سیروان 
  شکی له  تۆیش به واته .دا  بۆ تۆ لده ئره کانی دا،  وته ی به ردی خۆی نا و درژه  سه دستی میترای له

ت  که تاکوو یاوه ویست، خۆشه :کانی میترای راموسی و وتی سپای لوه  ئه به .گیان و ژیانی من
متر دم  کانت که گه با برژان، سته ت ببه  جوانه  ماژه م چاوه ئه .مکیتر بنوی شکو که به ، وه ته ڕاوه گه نه
 .م که یری نه  ناتوانم سه زانی منی هۆگره چۆن بۆ خۆت ده .ن رزیاژن بکه ده
   که، بوو و دوو دداره ی راز و نیازی ئه  پچه گوێ له .وت که ده وی لنه وا خه می ئه  خه  له باوکی میترا که 

وینی ئارتا و   ئه  رزی له که بوو،وان وا کاری تکردو ویستی ئه ۆشهخ .کتر بوون ی یهچۆن هۆگر
   دوو دداره  ئه ی پنادا که وه تی ئه سته ڕ ده  دۆزی شه زار بوو که خۆی ب له .نا  دادهانردی بگه
  ر بکات؟ ی مسوگه که ویستی و ژیانی کچه  خۆشهتئاخۆ چۆن بتوان .کتر  یه نتهی هگ به
  ؟تر ب سه  چی به  سه را وینه و ئه ئاخۆ ئه .  نییه کاتکدا داهاتوکی رووناکیان له 

 ئاسانی  توانی به  یده هن .گوشا رووی ده و گه ، رهوک   یه گر  بۆی ببوو به، ی دیکه یمانهیان پرسیار و ش  ده
 ،  وه هبوومی خواردو  چاوانیدا په  له م که نگ فرمسکی خه بده کرا به نھا بۆی ده ته .کش  هه ناسه هه
 .تژ هه
ۆی چاوانی داهزا بوو و سیروانیش پ . وه وی برده ر کۆشکی سیروان خه  سه یانی له رخه  ئه ترا بهمی 
ری  هات سه ده دی نه  دابوو، وه که ی ژرخانه که ردینه  به که  کۆه کاتکدا پای به له.  وه برده ی ده وزه نه وه

، تو که وی لنه  خه وه جارو باریش بۆ ئه .تی بنونیشت  ته  و خۆیشی لهتی دان که رینه ر سه  سه میترا له
شکو  به. کرد  دهڕ  چاوانی ته که فره  ده ئاوی نو لهکانی   نجه  په به ، وه ری بته هو کا میترا خه  نهو
  . وه وته ی  به که وه خه

گوی ! وین هی ئ رووگه :تیسپایی گو ئه تی میترای کرد و به هیری رووم  سه وه ناخی ده سیروان له 
 نت، تابلۆی دیمه . زانه ی خه مۆه  چه  گه گه ، وه مه که ی مژووی دم ده ڕه  الپه که .هارانم  بهی ژینگه

رزی  وه . رزانه  گوی هیوات گه، زانه رزی خه روونت وه ده . تیسماوه دا قهمست ی هه نو چوارچوه له
 ، وه هلی زریان دری که  هه له ، مه ت سواری خه ناسه می هه ته . راپچی زمای زریانه ، می پاییزه ژیانت خه

سنووری ئاسۆی  . مه ری ژان و خه له لوه کان، ستره نیشتمانی ئه .تئاژۆ و ده و ئاسۆی تارمایی شه هر به
مچی خیرایی قا به .کا ڵ س ده ی کۆمه  ژینگه له ، ی زمایه سپی هۆڤی کزه ئه . مه  ته تیش پ له رۆژهه
  .تچ و ناخی نادیار ده هر به زریان،

یاندا  ربه  تیشکی رووناکی به نو  له،کان ستره ی ئه وه  توانه  بهیشو مشه ی ئه باوه وی درژ و نه شه 
شک  که شی میترا سیروانی له رمای له تینی گه .ئاوایی کردماو ژووره . وه و وریا کرده  خه هروکه ن  

 .شو بوو جاری پ رووناکتر له
موچاو و ملی میترای پ  سپای ده  ئه به .رهنا و گوشی  ده که فری ئاوه  نو ده ی له که ستماه سیروان ده 

و   خه ک له  دوای یه ک له یه .تی دامرکن که  تاکوو یاوه، وه هندپات کرد ی چه م کاره ئه . وه فنک کرده
 .ستی میترا بزاننورۆند وای ته  تا هه،مان  الی ئه ستان و هاتنه هه
  !تانی بنویتتو ویش نه مشه سیروان ئه :یس کامیروه 

  . بوورزی زۆر میترا یاو و له !نا :  سیروان
ۆژ  ر ترسم رۆژ به ده  وه له .خونیت بوو ونه  شه  ئاگام له.وت که وم لنه منیش خه! زانم  ده:یس میروه 

ته.خراپتر ببک بگرسشه . وه  القیشی نار نکرد وانه  کاتی ره لهو  دوکردنی دوکتوردا پرسیارم ل ،  
  گرن؟  ده القیی  ونهگین که
ردوماندا ۆ ژر ب گرن له ی ئسکی پده ونه ، خۆشخانه  نه  له  که زگایه و ده ئه!  وه داخه به: تیو ومدا   له

ودۆخی ر با یه وه ئه  وه داخه هب . واو بووه گرتنیشی ته  ی ونه سته ره  فیلم و که تازه . یشتوه زیانی پگه
 .کانی نو شار ردومان کراوهۆ ب خۆشخانه نه
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  . وه بمه دوایی چاک ده ، خته ند رۆژکیتر بۆ من سه نھا چه ته !تب می منت نه تۆ خه ! بابۆ،ینا قه: میترا 
 و چاک  من بریندارهم دی  به . وه بیته زوویش خاس ده.  شهت زۆر با تۆ وره !م که زانم ده ئه: یس میروه 

 . وه نابته
کانی  ره نگه  نو سه ووهودا چ کانی شه ستره ئاوایی ئهیان و ما موی به  ته ناخی ک جاران له ئارام وه 

 ون،  شهی با و ش  ژر کزه و له  درژایی شه  به یانی بوو کهڕرانی هاو و نیگه ئه .ۆڵڕ گردیگه
  وانه ی ئه نۆره .ن که والوو پارزگاری شار ده چاوانی خه  به،اندو و سئستا م . خونییان کشاوه ونه شه
  .کی تر ریڤانییهوکی تر و ب  بگرن بۆ شه وو وزهتاک .نوک بشکن رخه  مای خۆیان و سه وه ڕنه بگه

  وی پرسی؟ نی باسی شهڤا  هه ئارام له 
  ر نیوه  هه م به به .ن  هرشک بکه شنه چ چهیانورا هی کانی دوژمن نه هزه :تیانومدا  و وان له ئه 

.  وچان تۆپباران کردب ها شاریشیان به روه هه .داین نیان لده  تۆپ و هاوه هللند گو کاتژمرک چه
 ۆی سوڕڕ کانی گردیگه اوهوخو ر هبای زریانیش خۆی ما ، وه ن دوژمنه  الیه ردومان لهۆڕای ب ره سه
 . هیچشی رماکه رز و سه ئیتر له . نو چاوانمان دایه ده
  . یه وه سانه کات کات حه . مای خۆتان وه ڕنه توانن بگه  ده  ئوه ئسته :ئارام 

 .کرد  پارزی رۆژیان ده  که،نیڤا  ئارام و هه گای خۆیان دا بهو ج رانی شه  پارزگه
 ، م کارکم پته سهۆر :توواپرسی پ پاش هه .م بوو سهۆتوشی کار ، واخانه  نانه یانی له اریان بهکا ئ 
  .وێ بتبینم مه ده
  .تت دام  خزمه له رچاوانم،  سه به :م سهۆکار 
  ؟  کاتژمرکی تر باشه پاش ناشتا واته :ئاریان 
 ! تمڕ چاوه  تاوکیتر باشه.  مادام  له میشه و هه  من کارکم نییه ! زۆر باشه :م سهۆر 
  .م سهۆبۆ مای ر یشترۆوای ناشتا کائاریان د 
  ت به دا ئمه نهم ئاگربارا  چۆن بوو له وه ئه :رمی پشوازیان لکرد وتی  گه ی به که م و خزانه سهۆکار 

  ؟ وه ر کرده سه
دا  م ئاگربارانه  ژر ئه  باری ئاسایی ژیانمان له  ئمه باشتره .توار ناب  خۆ ته،ئاگرباران :ئاریان 

  ؟ م  کارۆستهوانییه .توکپ مشکمان دهگنا  ئه .ڕ  گه وه ینه بخه
ک وران  ده .ناو ک کوو ورچ چووینه  وه نزیکی مانگکه !  راستی وایه به: م سهۆ کارری هاوسه گوباخی 
   دیلی که ی وانه  ئه تازه . ریه سه رمه زیندان و چه  مه ئه .ین یکه  ده  ئمه  که ،ی ژیانه  که مه  ئه،ب ئران

  هللنگ گو  که بین ێڕ ی چاوه تاکه . ریاندا نییه  سه ردومان و روخاندنی زیندان بهۆترسی ب  مهنن،ندازی
  .مامان وران بکاتیان  کوژێمان هبتۆپک 

 .ی کوردل ۆی گهم انی دونی شا و خون خۆرانی ئهک ال چکاو خۆره  مهتو ک کۆستان بکه ده 
 ت کیارم بۆ ر وایه گه ئه .ر ب ئافی  به  له ، دیارهترۆشیف ت ده که سپه  ئه م بیستومه سهۆر: کائاریان 

  . وه دیوته
  سته و به جی ئهن هر ر  به  و بژیوی ژیانمان لهتو  شینکم زۆر خۆش ده سپه ند ئه ر چه هه :م سهۆکار 

  سه و که  ئهتپم نای  باشه .تۆپت دا دهتی ه برسی گنا له ئه . ناچارم بیفرۆشم ئافیر ب   به م له به.  زمانیه
 .کات  خوی ده  و چۆن به سپی بۆ چییه دا ئه م کاته له
  ویستی بهویش پ ئه .ربازی بکات  شار ده  لهتو یه  و ده یه  برینداری هه وێ که سکم ده بۆ که :کا ئاریان 
 ماشین  رباز کرد ئیتر به  دهمارۆی شار ی گه  بازنه ی له که  برینداره نده وه ر ئه هه.  یه سپ یان بارگین هه ئه
  . وه یگوزته ده
  وه  برینه  مای خۆیاندا به منیش دوو برازام له ئه . داخیگرانم بۆ بریندارانی نو شار!ئاخ :م سهۆر 
  کات؟  چی لده که سپه  دووایی ئه باشه .وتون که
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مان   هه ش به که سپه خۆ ناتوان ئه .تخش بهی رنا ده گه وه .تفرۆشی ری بوو ده ر خرا مشته گه ئه: ئاریان 
 .ماشین ببا

ناسن و   باش ده سه و که  ئه ر ئوه گه ئه .ستی بدم  ده وێ له نامه .تو م زۆر خۆش ده که سپه ئه: م سهۆر 
 ش ها دراڤکی دیکه ر وه هه . ند رۆژه و چه  و دراڤی ئه  پارهئاستی  م له ده ی ده که سپه ئه ، یه جمتمانه

 ، وه رگرته م وه که سپه  ئه کهوسا   ئه.تجنھ کدا به  دیه م له که سپه  تاکوو ئه.گرم ر ده لوه   بارمتهووک وه
ندکدا ور گ  هه م له به .گرم رده  وه یه و پاره یان بوون ئه رخه ر ئه  به ویش له ئه . وه مه ده ی ده که من دراڤه

  ؟ باشه . وه  بچین و بیھنینه وه که تاکوو پ ، وه بکاتهجھشت تۆ ئاگادار  به
 .ر چاوانم  سه به ،ترچ ب ت هه که سپه ی ئه ی کرێ رۆژانه پاره .نم گه من پاده ئه!  زۆرباشه :کائاریان 

 .ستت  ده وه گاته ت ده که سپه  ئه دنیاش به
  . کشا وه وسا چا و قلیانکیان پکه ئه .ناین کتر ستی یه  نو ده ستیان له وان ده ئه 
 مای خۆیان تاکوو سیروان ئاگادر  وه ڕایه ئاوای کرد و گهم و گوباخی خانم ما هتسۆ ر ئاریان له 

 . وه بکاته
  چی؟  بوو به که سپه رێ بابۆ ئه ئه :ئاسیرتای کچی  
ب زۆر ئاگای  م ده به .ت کێ بدا مان پ به که سپه  ئه وتین که که ر وه ر ئه  سه له! گیان  رۆه : ئاریان 

ببه که سپه م و ئه سهۆیت رتۆ نازان .تل  م سهۆت ر تایبه ،ک ناتوانن بژین یه ب.  
 با سیروان ئاگادار  ی مای میترام پ بژه ت ژماره حمه بزه :تیو ئامدیا خانم کرد و   رووی له

  . وه مه بکه
 میترا  فۆنی له له و رۆژک دوو تا س جار ته ئه.  وه ر بوو بۆی خوندیه  به  له ی که  ژماره  کهئامدیاخان 
وتۆیان بۆ  رزکی ئه. اڵ بوونڤ  زۆر دۆست و هه وه وان پکه ئه .پرسی دهلمی  وای ساخله کرد و هه ده
  .نا کتر داده یه
  .ی گرت که ژماره .ویست م میترای خۆش ده کرد به ده لفۆن کردن نه  ته لهزی  کائاریان حه 
ڕای  ره  سه.کتریان کرد واپرسی یه رمی خۆشدۆش و هه گه  به وه وان پکه ئه . وه می دایهیس و کامیروه 
 ست پکرد، وانی ده ی ئهۆئاموشدا سیروانیش  ڕه ی شه م ماوه له .دی بوو کتریان نه  تاکوو ئستا یه وه ئه

  .کترین ی یه ما  بچنه هنا بوو که ست نه ده یان وه وه تی ئه رفه کان ده ماه ئیتر بنه
ڵ   گه زانیت له  کوتایی دا پوت میترا گیان تۆ خۆت ده یان کرد و له ک قسه یه ک میترادا ماوه  ته  پاشان له

 .نتت  دیده مان توانی بینه ڕ نه شهو  ردومانۆر ب  به  له  که بمانبووره .کتان بۆ دانانین سیرواندا جیاوازییه
 وتووژیان دوای هات  ی که وه پاش ئه .دا نی ئمه مه  ته سانک له که بۆ  ته حمه چوو زهزانیت هاتو خۆت ده

  .نیشتی رونیشتو بوو  ته  له  سیروان که ی دا به که شیهمیترا گو . سیروان  به  بیده بهوتی دوڤان
 .و دنیای کرد ،  گراوه، بۆ سیروانی وه  بوونهچۆن ساقمدا  ک کا رۆسه ته  لهباوکی  
ند  ی چه توان بۆ ماوه  ده ست بکات که رکاتک میترا هه هه .ی بۆ کرێ گرتوین که سپه هباوکم ئ :سیروان 

زگار  کاتک دوکتور ره .م ربازی بکه  شار ده توانم له ده بگرێ،را  وه که سپه ر ئه  سه کاتژمرک خۆی به
تا  ،دارک ببین ن بۆ تهند رۆژما ی چهرمان دهپبین ها  روه هه .ین توانین پرسییاری لبکه  ده وه هاته
  .ت میترا و سیروان تایبه .موویان خۆشحاڵ بوون هه .ک یه خۆشخانه  نه ینه گه ده
ر   سه  کۆسپک له ی میترا بب به رزه م یاو و له کات ئه  نه  که،بووی  وه ئهی  خۆرپه ند سیروان ده رچه  هه

 .کانیدا رنامه رگای به
  م زوویه  به م کهڕ چاوه .دا تیم ده ش یارمه که ژاوه  که دنیام که .کم هات هک ت زۆر به که وه هڕو ره :میترا 

زگارمان   ره ساته رگه  ترس و مه  لهی پ م ژینگه له .بکشیرا  که سپه  ئهی  خاوه تۆیش له . وه مه تاقی بکه
 .مژین وای ئارتای ئازادی هه شتدا ههو داون خاونی سر و له ب، ده
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باری  موو داگرساوی، ک ژیله گۆنای وه ی نوچاوانی، قه  مرواری ئاره ورده . وه ڕایه  میترا گهی که یاوه 
  . یه وه ره  سه  لهی یاو نده  چه کرد که ن دههاواریا بھزی تیشکی سۆمای چاوانی، وشکی،لوانی 

تی  ر روومه  سه امی له ئار  بهوی اشۆ خووساند و گ که فره اوی ده نو ئ ی له که هستما سیروان کرژ ده 
 و ئاوی   بگۆڕه فره م ئاوی ده ب ئه ت نه حمه زه :یاند  ماریانۆی راگه به . وه داگرساوی دانا و فنکی کرده

  ! ساردم بۆ بنه
 . ژوورێ بۆ الی سیروان یکرد و هنایه پ که  فواره وش و له  حه یشتهۆخرا ر !رچاوانم  سه به: ماریانۆ 
ک  یه ر شوه  هه م به که ز ده چۆن حه .م  بکه و کاره  من ئهبا ر تۆ ماندوی،  سیروان گهکاک :وسا وتی ئه
م تی خۆشکم بده  یارمهتب. 
 دانا  که  ئاوه ره فه  نو ده ستی میترای له بۆخۆی ده !م که  چاوهوورم فه :تیوی پدا و  که ستماه سیروان ده 

   به  زۆر بوو که نده وه یاوی ئه .مرکاند و چاوانی دادهرمای ن  گه که ستماه ده  یانۆیش بهرو ما
  .هاتن ده تی نه قه ره  ده وه سییه دووکه

یشت  گه ده سیش تنه کرد و که ی ده  و بۆ خۆی وڕاوه،وتو بوو ژاریش ب هز و ب حاڵ که  میترای هه
 . وه ن و وریا بووه هوه  ئهندک ویش هه زی و ئه ی دابه که ی یاوه تاکوو هدی هدی پله .چی   ده که
 .قدا خووسا بوون  ئاره کانی له رگه  و جلوبهش موو له م هه به
ق  با ئاره ، هڕکانی بگۆ رگه  و به رهۆشی میترا بش ستماک له  ده ت به حمه زهخانم ب تریفه: سیروان 
  .تدا هن و ئازاری تیسووتن نه

  و کاره  ئه  وه ته ههاتو ئستا تاکوو دوکتور نه .م بوودای بیر  له وه هیانیی  به ۆخۆم له من ب! وایه: خانم  تریفه
  چی میترا گیان؟ت ی تۆ ده .م که ده

  !  دایه کم نییه یه من قسه : میترا
 . یان هک رماوه  دایکی بردی بۆ گه.داناریان   سه ڵ دایکیدا له  گه  هنا و لهانی میترای که وه هڕو ماریانۆ ره 
 .ایڕدرێ گۆڕویست بوو بگۆ پ ی که وه رد و ئهای میترای رک وپک کسیروان جگ 
وای  کۆی هه  مه  بنکه .  باسه  چهتی خۆیان تا بزانک ڕه ی گه یشت بۆ بنکهۆر ئارز پاش واردنی ناشتا، 

رۆی ما ی گه  بازنه کانی رژیم له هزه . یهنۆیکوو د ی شار وهخ بارودۆ وت که رکه وای بۆ ده.  بوو تازه
ر شاردا   سه  بهیشکان هلیکوپتره .کوتا کی گرانی خۆیان ده  چه ب وچان شاریان به س به  پساپه وه شاره
  .دا  راکت لیان ده یان به ،کانیان شاشه ی ره ر رژنه دا به کیان ده یه وه نهر جوو فین و هه ده
. هنا شیان دهه  وه ڕه ی شه ره بهند   چه  له جاران که .ی بووڕ گۆڕی تاکتیک و شوازی شهدوژمن  

ی کوژران و بریندارانی  هدرا .  وه کردوتهستتر  ی شاریان خهرز تۆپباران په  و دووره وه  دووره ئستا له
نی ی ما  زۆربه  له  که یه و راده ا ئهت .ند سه ی ده نه شه  و تهتر  کات فره  کات به،کی سیڤیلی شار خه
  .وتو بوو ه برینداری لکداک خه

کی زۆریان کوشتو  خه کی دووربیندار و تۆپباران،  چه به ،ریدا زاڵ بوو  سه  بهدوژمن  ه ک کانه ڕه و گه له 
  .یان کوشت بوو و ده
  کانیان ببنه  کوژراوه ویسته خۆشه  که ، کوژراوانی  باوان دا به ده ن نهشیا وه تی ئه رفه ن ده دوژم

 گۆرستانی  ن ببوو بهوشی ما ی حه  زۆربه ھاتو بوو کهوای ل .ن ن بکهیا رده سپه کان و ئه ستانهڕگۆ
  .ویستانی خۆیان خۆشه

ی  زۆربه .ک ببینن داره ن تهی خۆیا ورا بژیوی رۆژانه یده ک نه وان خه کی ئه ژی چهست ر ده ه ب له 
  نیا له ته .ر  سه برده ژیان دهرۆو و  شه  وه ب خواردن و خواردنه خۆش یان برینداران به  پیر و نه،نمندا

بژیوی  ،برد  شکیان ده  که ر شونکی دیکه  هه ک یان له  مای هاوسیه یانتوانی له ودا ده تاریکی شه
 .ربگرن کانیان وه خۆشه نه
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  وه  کرده رژیم به. بوو خکی نه هیچ بایه  دین و دادی کۆماری ئیسالمی ئراندا، گیانی مرۆڤ له 
د و  یی و خره زه ن به  خاوه نه ،ن گه تی تده  مانای مرۆڤایه  له نه . ڤه و هۆ  دڕنده نده چه  لماندی که سه

 .ترن دڕنده، ی هۆڤی برسی  ئاژه وان له ئه .لۆژیکن
ڕ  ار و شهی دۆزی ش وه انهریکی ئاخافتنی رامیاری و گ ک خه ڕه نی گهڤا ڵ هه  گه  له  بنکه ئارز له 

  . وه و کرایهۆک بو ب  وانامه هه .بوون
  . وه  بۆ خۆی خوندییه مجۆره هوت و ب ست که نی دهی گو٢٤ی رۆژی ٤١ی  ی ژماره وانامه ئارز هه 
 . کاندایه رگه کی پشمه  ژرئاگری چه  له ی سنه خانه ۆکه ف وه کهۆم یانی زووی ئه  و به  ئووشه  له  سنه''
وان پیان وا  ئه .وێ کانی ستارۆی ئه شییه رته شواوی پاسدارو ئهرل هۆی ترس و سه  بوو به شهم ه ئه

کانی   و شونه مۆگهئستا م  به .یڤانینبرکانی  ره نگه رقالی پاراستنی سه نیا سه کان ته رگه  پشمه بوو که
  .ش نین کان ببه رگه شی پشمه ه ری شاردا له ڤه  ده دوژمن له

ش  رگه  پشمه به و هیچ زیانکی گیانی  ندوه ی سه ره ی شاردا په وه ره  ده  له رگه شی پشمه ه که یه  ماوه
 .  بووهترم زیانی دوژمن زۆر به . یوه گه نه
  .کان و دوو پاسداری تدا کوژران رگه ژی پشمهست ر ده  به وته کان که  پاسدارهۆ تانگکی رووسیم ئه 
یان ی کوردستان٢٨ری  شکه گانی له کی گران و سووک پاده  چه ا بهود کاتی شه  له ه کانی کۆمه رگه پشمه 
 هۆی زیانی قورسی   بوو به ش مه ئه.  رین هزی رژیمهڤتژترین و هۆ مۆگای خون  که.ستی کوتا  خه به

  .گیانی و ئابووری دوژمن
 . وه نه به انیشیان دهک  کوردستان و کوژراوه هنته کداری زیندو ده یان هلیکوپتر هزی چه  ده رۆژانه 
و  هر  به ، وه هکی گران و تۆپ و تانگ  چه  به ن که هکدار  چهی  تازهوان هزی وان کاره  کاره و له   جگه مانه ئه

  .ن وه ریه کوردستان به
کرێ  ۆ و بهڕ  پاشه ی پاسداره رمانده ریف فه بۆشه کوو ئه ی رژیم وه کانی دیکه رکرده ر و سه ده نیسه  به
 ''. ژربنای ئابووری کوردستان بروخنن  پیالن گانن که  له میشه  هه.انی رژیمک هوگیرا

 .وشی خۆیانی گوبژر کردو بوو پککی گوی جوانی حه چه . چوو بۆ الی میتراۆڕ و نیوه هم چنوور ده 
 . یاوی تۆ نییهند ش ر چه  هه وشی خۆمانه  گوی حه مانه میترا گیان ئه :تیوک خۆیا هنا بووی و   ته له
  . نگه ی جه دیاری ژینگه !ن کرده م چه به
ستا  چنوور هه .فننکوو خۆت د  وه ت که که  جوانه هسپاس بۆ دیاری !ت خۆش بتکان سته ده: میترا 

 .شی تنا که  گوه پکه ی ئاوی تکرد و چه خانم و گودانکی جوانی هنا و تا نیوه چوو بۆ الی تریفه
 .ناستی میترای دا ر مزی الی ده  سه  و لهوسا هنای ئه
 گوی سپی و   له پینگ  رهیی رمهوبوو و کراسکی شینی سردوۆر و ملی میترای ش  خانم سه تریفه 

 . وه درۆشانه یان ده و به هم کانی ناخی ئاسمانی ده ستره ک ئه وه  که. ر کردو بوو  به ی له وردیالنه
ر شان و   سه ینی خۆر رژابووهی تیشکی زلپۆ شنی شه  چه  کردوبوو و به انهی ش که  کاه قژهها  روه هه
  .ملیا

تی میترا   روومه ند له رچه هه .کرد نینی خۆیان ده ی خۆش و پکه کوو جاران قسه روه  ههمیترا و چنوور 
 ئش وژانی  بهس  کرد که ده زی نه هنا و حه ده رووی خۆیدا نه  م به به. کرا سۆزی ئش وژان  دهیدی وه
  .تو بژنهناویشی ت  نانه کرد ته ده زی نه ی پھاتن بزار بوو و حه زه ی به  وشه چۆن له .تو بزان ئه
ی  قه  ته ی دیکه که و ژرخانه رد بوون و ماریانۆیش له نه خته ریکی ته یسیش خه سیروان و کامیروه 
  کرد و به دهری چ کهی  دار په جار و باریش له . دارتاشی و ناسککاری بوو زی له و حه ئه. هات ستی ده ده

 ی  ئاروو و بیرانهو کرد و ئه نگ ده  ره اری بهک یان کاری شوه . وه ازانهی کرد و ده  الکی ده،لولک الک ئه
ی پخۆش بوو  و کارانه ئه  سیروانیش که .کرد نگی ده ر بۆم و ره یکشا سه  دهن،بوو هه میشکیدا  له
 .کرد  دهیری سه
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دا  که ڕه و گه ۆ لهم ر ئه  هه  بوو که وه شی ئه که هوهۆ .وتوبوو پاش که زگار وه ۆ هاتنی دوکتور رهم ئه 
س کوژرا   ئاژین بوونییاندا س که له . میلیمیتری دوژمن١٢٠نی  ی هاوه هللر گو  به هنوتوبوو دووماڵ که

رمان و   ده دوکتور به . مناڵ بوونیان پیر و  زۆربه  که،سیتریش بریندار بوون ش که بوون و شه
  داریان له چوار مندای برین و مردک بوون که کانیش ژن کوژراوه .رقاڵ بوو  سه وه وانه برینپچانی ئه
  . کوژراش کی دیکه یه ماه  بنه ها میرمنداک له روه  هه.جھشت پاش خۆیان به

یان  ێ تاریکی ئوارهڕ ک چاوه ڕه کی گه دانا بوو و خهدا  ی بنکه  ساردخانه یان له و کوژراوانه رمی ئه ته 
 .نژنان و بی ن بۆ تایله بهان بی کرد که ده
ردومانی ۆب . وه رچ دایه رپه کانی دوژمنیان به ۆ دووجار هرشی هزهڕ یانی تاکوو نیوهڕئارام و هاو 

 تۆز و بارووتدا  نو موویان له هه . یه ی هه ر درژه ستی هه  خه  به وه هوی و ئاسمان  زه کانیان له ره نگه سه
 سووکی  ردومان بهۆ و پریشکی ب  پرشه ی پاراستن به ره ڕوانکی به ند شه چه . ببووتوندیان  ناسه هه

 .بریندار ببوون
ڕوانانی هایا و وریا  شهرزی  ی به یانتوانی وره ردومان و ماورانی نهۆب .پارزوانی خونی، ونه شه 

نک  گرێ کوژانی رژیمدا ببوو بهشی مرۆڤ  روونی ره  ده مان له نی ئهیڤابر  .بشک و ناخیانی ئازار  رهو 
   که   و مودڕنهن  نۆژه نییه مه قه ک و ته  و چهموو هز و هه ئاخۆ بۆ ناتوانن به پرسیار،  ج ببوو به .دا ده
 کوشتدانی   و به وره شی گهان هی پاش ده .ن یان داگیر بکه وان تبشکنن و جگاکه  پارزی ئه یانه هه
نی  مه قه هکی کۆن و بت  ئاستی چه  له،تن سته  بده وڕاوۆرۆژدا وا د٢٤ی  ماوه کدار له دان چه سه

  .ن که  ئاخ و زیدی خۆیان ده یڤانی لهر ب وه ڕی لبوردووییه وپه ئه ه ب که .کدا  و خه رگه پشمه
تاکوو  هه .بوو زمونیشیان هه ئه  نه ڕیان دیوه ی شه وره  ده نه  که او، پی  یان پیره،نج و الو کی گه کۆمه 

وان  ئه .زن به  ئستا وا ئازا ونه.ربگرن ک وه ک که  چه  چۆن له زانی که یانده  نهیش،ڕ کی پش شه یه ماوه
  به . کردوهشی خۆیان چ  له ینیان لهی پۆ رهشو .ری بیر و بوا نگه خان و سه  قه  به سینگیان کردوه

تنی ژن و منای  گیانیان پاراس  به. و ئازادیبۆ دیموکراسی وتو کی بیر و بوای ژیانکی پشکه چه
ر کوێ بگرن کاولی   هه  کهمدا، رده ی سهغول و تاتار  ئاستی سپای مه له ،  گرتوهۆست  ئه شاریان به

 .نن  دهز و محراو بینا گومه ، ناره ری مرۆڤ مه سه هلل  که به .ن که ده
کانی کۆماری  نرژه خو رمانده  نوان فه تی خستوه و دژایه ناکۆکیی کوردستان وا ل ی گه یڤانیهبر م  ئه 

کانیشی  هو هۆ  لهکک یه .کات رده  کار ده یادی شیرازی له در سه نیسه  به  که یه و راده تا ئه. ئیسالمی ئران
چن  شت ده رده ی سه  ناوچه  له وه ته کداری تایبه دچه  پانسه یادی شیرازی به نگ سه رهه  سه  که، بوو وه ئه

 . وه ڕنه بن و بگه توانن هه کداردا ده جا چهن ڵ په  گه نھا له  ته یه رمانده م فه ئه .ک رکوت کردنی خه بۆ سه
  رگه ژی پشمه تی  خۆیان له که. وه ڕه ی شه ره  پشت به  له،وانانی خۆی بوون  پاسهشوانی ئه

  .خشت به شتیان پ ده هه  و ویزای بهکوشت دا به سیان ده  که٤٥٠ش ته  تایبه و هزه له . پاراستوبوو
 تۆ   که م شاکاره  بهت و پده ،تب  ده هنۆک توڕ یادی شیرازی ترسه ی سه وه  کرده ر له ده نیسه به 
  کرد؟ ت و کاره  ئه بۆتپرس وسا لده ئه .کانی رژیمت رووخاند ی هزه وره ، تهاندوئاف
دا تۆی ۆر خ گه مه :ت رکۆمار پده  سه"!شت هه  به چنه قوربان ده ":ت یادی شیرازی ده مدا سه  وه له 
  ؟!شت هه  به ک بنریته  الوانی خه  که ئمور کردوه مه
  ته شتمان کردوه هه هوقی کلیلی ب  ته  نییه وه ئه .ین وه ئموری ئه موومان مه  هه  قوربان ئمه به :یاد سه" 

  ."ملیان
 چ ،مووتان تاوانکارن  هه ئوه .خوات  ده وه  خۆیشی نانی ئه  که، وه ته  بیرچووه ی له وه ر ئه ده نیسه به 
 ق، هلی حه  ئه ها روه  ههکوردکی  چۆ کردنی خه  قه بهچ . ی ئاینی ئران ب لکهکی ساوی کوشتدانی خه به
 .کانی ئران ئاینیهنژادی و   ،تیه مایه هموو ک کان و هه جووه) کان ستیانهکری(کان  له فه کان، هاییه به
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 میترا ناساند   خۆی به یه زه تا ستاره ره وپه ئه . ژوورێ ک سۆما و کچکیتردا هاتنه  ته زگار له دوکتور ره 
ی شرو  رمانگه  ده  له.  دیوهستاریم ره ی په وره ده .نم کی گوشه ڕه کی گه  و خه من ناوم رۆژینه :تیوو 
  .کرد ده  کارمشو  لهر  هه و،  کارم کردوهرشیداخۆ

وانی  کوو مانگی شه شیدا وه  نو قژی تۆخی ره  سپی بوو لهوموچاوی خ  و ده هل هرۆژین سپیک 
 . وه درۆشایه چاو ده ستهونگ ئه
  ۆ؟م   ئه زانی چ باسه ده :تیو سیروان کرد و  زگار رووی له رهدوکتور  
  !  هیچ نییه نا ئاگام له :سیروان  

   له  که، هو  ساق بوونه وه ر ئه  سه ک دا له یه وه  کۆبوونه ۆ لهم کانی نو شار ئه ه رامیاریی هزه :زگار ره.د  
 .مان بکوژرنوردوۆ ب کی شار به متر خه ی که وه ئهبۆ  . جبھن ۆدا شار بهم ی ئه تاریکی ئواره

و  ند ئه ر چه هه .ر وشک بوو یکه کوو په خۆیدا وه  ج سا و له به حه ، واه م هه نی ئه بیست سیروان به 
 . و وڕ ببووژر بارودۆخی برینی میترا گ  به هم ل به. ن که  شار چۆڵ ده دا هۆژانم ر  له یزانی که سوور ده

  رده مه .ڕا گه ور و شین ههتی سو روومه .تمژ وا هه  ههیتوانی و نه گرێ، بوو بهروویدا   گه م له خه
 جارند پاش چه . لوی وشکی پاراو کرد، زمان به .ستی سی ده پی  له قی ساردی نو چاوانی به ئاره
 و  وه خۆیدا هاته به ،نگی کی کورت بده یه پاش ماوه .شیدا زاڵ بوو ندامانی له ر ئه  سه به ،بک ناسه هه
  .رێ  ده مهر  شار به ڵ خۆم له گه  میترا له نیازم  من به !دوکتور :تیو
   میترا له  که وه بۆ ئه.  کردوه دار چ کمان له یه ژاوه داریش که  به .  کرێ گرتوه سپم به بۆ ئاسانکاری ئه 

  تکایه .تی ب که و ته  وه  ببتهڕیان القی شۆ .وت  بکهر القیدا  سه ی قورسایی به وه ب ئه. ری دانیش سه
 .ک یه خۆشخانه  نه ینه گه  تا ده ند رۆژم بۆ نو رگا پبده ژی چهرمان و باندار ده
  ! رمانی پبده ی ده رسه  که، تی سیروان به یارمه !کات دوکتور راست ده :میترا 

م و باری توانینی  که یر ده  وردی سه ت به که ئستا برینه :تیوکشا و  کی هه یه ناسه کتور هه دو
 .توان یان نا ایا دهبزانم ئ . وه مه ده لکده

کوو  وهتی  بوون و روومه رمتر ده قی نو چاوانی گه  ئاره ورده .دا  دی سیروان توندتر و خراتر لده
  .ڕا گه سوورههسکی ئاگر 

جیھانی ئاوات و خواستیدا  نو  م سیروان له به .دا رنجی سیروانی ده ه س وه  ژر چاوه زگار له ره.د 
  . وه هییدۆز ده هبواری ن

  ویسته کیان بریندار بوونی خۆشه یه. ر رگای البا زنی سه ری مه مپه  چنگ و نینۆک دوو له ب به ده 
 یان، وی دیکه ئه .دا ستیاره  هه م کاته روستی لهۆند می و ته باری ساخله  و ناله هی که ره نگه هاوژین و هاو سه

ک ک  خۆشه ئاوایی کردنی ناچاری لهمادایک بوون   رۆژی له ی لهنکا ریه وه موو بیره  هه هویستان و شار 
کان   رامیاریه کوو هزه هویش و ئه. بوو ند کوسپی دوایی بۆ گرنگ نه ر چه هه . و تاکوو ئستای لیه

نه گه ک ده یه وابوو پاش ماوهپو شار وه ڕن . 
رخان کردو  ی برینداران تهرمان موو کاتی خۆیانیان بۆ ده  ههشگڕسۆما و رۆژین دوو برینپچی شۆ 

 .سک بن  که  له نی دراڤ یان پارهاوڕ چاوهی  وه ئهب  به بوو،
ش و  نگی ره ره  به . ببوونخراپر دوو القی زۆر  کانی هه برینه ، وه کاتک بانداژی برینی میترایان کرده 

  .ماسی بوون ههستور و  تر ئه ودا فره  چاو دونی شه ر دوو القی له هه .ڕا بوون گه شین هه
  .رێ  ده هاته دهرد  چک و زووخاوی زه ،کاندا هر برین  سه ستی نا به  ئارامی ده کاتک دوکتور به 
 .گرت ست و لوانی گاز ده به چاوانی ده ،تکندر  ئش وژانی خۆی نه ی که وه ئهر   به میترا له 
   یاوت زۆر بوو؟ یه م ماوه رێ میترا ئه ئه :زگار دوکتور ره 
  و کاتانه له .کردرزی  ند جار یاو و له پش چهو  هم  تاکوو تاوکی له وه وه  شه له !رێ دوکتور ئه :سیروان 

 .بوو  بھۆش ده نیوه بژم کورتی  به .بوو زۆریش ب ئختیار ده
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  .و پچایان ردۆکانی میترایان ش  ناسۆره برینه 
  وه وارهو دی  نو خۆی ئه ک له  باکتریه شنه  چه نم چهنازا .  باش نییهتمی میترا ساخله :زگار دوکتور ره 

م  به. اڕ چکم گۆ رمانی دژ به  دهدا دوو جاران یه م ماوه له .  و کارایه زۆر دڕه .تکان  نو برینه ته چووه
   لهی وه  تاقی کردنه  پیویستی به  یان  ویروسه  باکترییه شنه م چه ی ئه وه بۆ دۆزینه.  بوون هیچ کارا نه

 و  گره  دی مه م له سیروان شتکت پده : سیروان کرد و وتی وسا رووی له ئه . یه  هه البراتۆر و تاقیگه
  . به لم زیز مه

  سپ ب یان به  ئه  به  چهتکی رگا ناگر ته ک هه ته ی هه رگه  به واته .ترباز ب  شار ده میترا ناتوان له 
  ...کراون سفات نه  ئه  کهستان،ند و کۆسپی کورد  که ه لی پ ر جاده  سه له، ماشین

زانین چی ێ بڕ لگه .دا ست نه  ده یان القی له.  وه  زیندو بمنتهتو ته  و دهتو ر میترات خۆش ده گه  ئه
  ر دوو القی له هه کچکی ژر بیست ساڵ،.  حاشای لبکاتتس ناتوان  و که که راس مه ئه! ترد  سه به
  ؟تب چ داهاتوکی هه  ئراندا،وتووی دواکهم و  گای جیھانی سھه مهنگی کۆ رهه  فه  بدات لهست ده

 . ژیان  بهتب ی ده  که مه ی ئه ده . موو کاتکی ژان و مردنه  هه  واته
  نگی له ی ده نیا بۆه ته .بیسترا ده کانی دوکتوری بۆ نه قسهی  درژهئیتر  .خوارد ری گژی ده سیروان سه 

ی   گودا وشه س له به .رازا بوون هک ت  یه یشتنی مشکی له  و تگهشی زانستی به . وه زرنگایه  دهاگود
وه دایه نگی ده  دهتناتوان . 

و  ، وه سووڕته ب ئامانج ده کی نامۆدا ماندو و تینۆ به یه ه چۆگ ت لهوتگ ده .زار و لوانی وشک ببوون 
ژی و  خرا ته ،چاوانیدا  تیسماو له قه  یسرین ئه.  وه دا بدۆزته م بیاوانه هزگاری ل ی رگای ره وه ب ئه
تا گۆنای  ،ی فرمسک و رووندک له  جۆگه و ببوون به ب خواستی ئه  بهدا ئاکام لهتا  .ر بوو له لوه

  وینه یری ئه  سه که .یسی پو راست ده ی چه که ی کراسهۆق به .میان ئاودر کرد سووتاوی خه
 .کا یری ده  سه وه  بارانی پشتی شوشه تهس م و شه  نو ته چما له .بینیی کرد ل ده ی ده که برینداره

  له.  وه شیمان بووه م زوو په به . ویستی پرسیارک بکات. کرد زاری وشکی پاراو، زمانی سیروان به 
 . وه نگ مایه بده ر به  هه بۆیه .ت دیار ب وه نگییه  ده نگی گریان به  کاتی وتنیدا ئاهه کا له ی نه وه ر ئه به
  و بهمۆ بکات  سته روونی ده کانی ده رۆشه ویست په یه ده .دا شی ئازاری ده قی ساردی له  ئاره رده مه
 .ی جاران که  سیروانه  به وه  ببته وه بۆ ئه. تست و بیریدا زاڵ ب رهه سه

  نگی به بده .دا رنجی چاوانی سیروانی ده هنگ س یش کپ و بدهو ئه .بوو و نه  ئه مکی له ستکه میتراش ده 
  .دا زاڵ بوو که ی نو ماه ر ژینگه سه

سیروان  :تیوستیدا و  ده .و الی سیروان هر گرت و چوو به کی هه ی پزیشکییه ڵ و په زگار که  دکتور ره
 .پر  سه وته  بکه  که یه ی هه وه ختی ئه  شاردا شانس و به میترا له !خوازم وتنت بۆ ده رکه هیوای سه
،  کو ناگات کو به"ن  ن  ده که ،، راست ده یه هلۆک چکل جیھان گه.  بۆ الی تۆی پ خۆی د رۆژک به

 "گات  مرۆڤ ده م مرۆڤ به به
  ی به وه  سپاس بۆ ئه  دووباره.ت میترا ب ئاگات له !سپاس دوکتور :تیو  نگی نووساوه  ده سیروان به 
وسا  ئه !سپاس سۆما و رۆژین خانم .تی بووی  تایبه  گشتی و میترا به  به مشاره م بریندارانی ئه ده

 :تو دوکتوری   رگادا جارکی تر به نو له .یانی کرد وانه  ره روازه ر ده واندا تاکوو به ڵ ئه  گه سیروان له
 مادا  ترسی له  مه  تا به م باشتر نییه رباز بکه  شار ده سپ و ماشین له  ئه  و خرا به له  په من میترا به

ن؟ وه تهبم  
  و برینه ر میترا به گه ئه . وه کانی موفتیزاده ن سیخۆره  الیه  له یه ترسی گرتنی هه زانیت مه خۆت ده 

  ن چی؟ رمان زیندانی بکه ب ده  به وه هڕناسۆ
   برینداری تیرباران کرد له نی ناهیدیان به حسه  چۆن ئه ، ئیمزای موفتیزاده  خلخالی به دیتمان که 

  م؟ نازانم چی بکه .ی شاردا خانه فرۆکه
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 .ق ته  ده ریکه  مشکم خه
دا میترا   ئره له . نجایه نجا په مووی په  هه مانه ئه .زانم  منیش ده وانه موو ئه ی هه که راست ده :دوکتور 
  له٢٥ی  وه ره ده م بردنه به .ت بمن وه ر پ خۆیه  سه ه زیندو و ب یه ی هه وه د شانسی ئه  سه نجا له په
 . که  بۆ الی ستره وه ایهڕ یروانیش گهیشتن و سۆوان ر ئاواییان کرد و ئهما . یه ی هه وه ختی مانه د به سه

 ژر  ستی له پی ده ر دوو له هه . دانیشت که یه ماسی که هوخشی پ  نه او بهرشا دات  ه شیرمایی هرد ر به  سه له 
کانی   سووره  وردیالنه یری ماسییه کات سه .مانی ب میترا ون و خه  نو گژاوی خه وته ی نا و که چانه
 .کرد یان ده کان کایه ڵ بوبی ئاوی فواره  گه  چۆن له که .بینی وتی ژیانی ده ره کرد، کانی ده وری فواره ده
ا ژیان بۆتان نھ ته . شتوه  چه وینتان نه  ئش و نۆشی ئه  خۆتان که ت خوزگم بهو دیگ وه ر خۆیه  به له

ی  وساوه زگاری چینی چه خانی ره  قه کرد به  سینگم ده م منی دشکاو که به .س  و به گرنگه
وینی  م ئه به . یه مه  ژیان گه  که یه  هههاتم و پم وابوو و ده ست نه ربه ده ڕم، م و بیرو باوه که نیشتمانه
  ۆ وا کاری تکردم؟میترا ب
  نگه ستی ره ورۆند ر باری ته  به له .هم دهیج  بهداترسی مه کاتکی ناسک و پ  له یه وه ی ئه هۆ نگه  ره

  ست بدات چی؟  ده ر دوو القی له ر هه گه ئه.  وه  مادا بمنته  له باشتره
ش  کی له یه  نو چوارچوه ن له ژیا هوات .ن ج بکه جبه  کهتک ب  خهیڕ نی چاوه مه موو ته ب هه ده 
  .ووکنداپ
 بۆ الی  که  ژرخانه وه ڕایه کشا و گه ی ههکی قوو یه ناسه هه .ردۆموچاوی ش  ده که  ئاوی نو ستره به 

 .میترا
  بارودۆخی ت به باره ی میتراش ئاخاوتنی خۆیان سه ماه بنه وشدا بوو،  حه  سیروان له دا که یه م ماوه له 

  . وه  مادا بمنته  له  که رازی کردان میترایو ، کردوبوو راڤهئستای میترا 
ار بۆ رب  سه بی به ده ،ست ریدا راوه  سه  بتوانی به کههز  ب دووالقی به  به وه ره  ده ژیان له :یس کامیروه
ن  کی نوژه  چه  بهندوژم . یه ی خرا هه وه نه جوو ویستی بهیڤانی پربات و ب  خه،ژیان .سیروان
  . وه هرکوتکردن پانی سه هڕ گۆ ته هاتوه

 .ت ب تا کارامهت،  و زوویش ون بتموو شونک بب هه  کی سووکی خۆی له  چه  بهتب  ده رگه پشمه 
رێ بۆ الی   ده توانی بچیته  ده و کاته ئه ر پ خۆتدا راوستای،  سه  و به وه  تو چاک بوویته رۆژک که
 .سیروان

  . بارودۆخی خۆی دا دڵ و ناچار کۆی به میترا نابه 
ر   سه ری میترای له سپایی سه  ئه  و به وه که ردینه  به که  کۆه پای دا به.  ژوورێ وه سیروان هاته 

 .فنی میترای کردرژی و د یری چاوانی هه سه .ر کۆشکی خۆی دانا  سه  و له وه رز کرده ی به که رینه سه
 داوش  حه م له  ئه  که یه و ماوه ه کرد ل وه ستی به هه . خۆری رۆژئاوا سوور و ل بوونۆیکو گ چاوانی وه
  بۆیه . دڵ گریاوه  به چاوانی سیروان پ ویش دوور له ئه . کردوه ی خۆی ده ژاره م و په  خه بیری له

 .هات یان ده انی وریشهک سرینی تۆی برژانگه هشتا ئه .می خونۆئاوایی و گ خۆری ما چاوانی بوو به
   لهروونی پ نگ و ده  ئارامی ده و بهی چاوانی میترای سی  ر دوو گۆشه کانی هه نجه  په سیروان به 
ی ژیان  ناسه  هه به ی ئاگرۆم کوو ژیله تۆ وهی من بۆ وین  ئهتڕ په  کات تدهیرچ هه! میترا :تیو  وه اژاوهئ

 چاوانی   و دوور له وه  دزییه  شاردا به  لهتو مه ده .تسووتن م دهرگود تر جه فره . وه شته گه زۆرتر ده
 .بت ئاگام لت  وه ه دوور و نزیک و له ،وه سیخۆران بمنمه

  ج  شار بهتو ر منت خۆشده گه ئه! نا سیروان نا  :تیورخۆ  سه کشا و به کی هه یه ناسه هه: میترا 
 ران، وسنه  چه باتی خۆت دژ به بچۆ خه. باتی نج و خه ی ره رده روه تۆ په .تنڕ چیاکان چاوه . بھه

  نهو مرۆڤ کوژا ستی ئه  ده مان له وساوه گای چه ی من و کۆمه وه بۆ ئه . پبده ۆ درژهڕ رانی پاشه داگیرکه
  .ن که زگار به ره
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ر   سه یان بهنگی خۆ بروزه  ئاسانی زه وان ناورن وا به  هزب ئه  بهل یڤانی گهرتا هزی ب 
 .  هیچ قازانجکی نییه وه ی منه  بۆنه  بهدا شار ت له وه مانه .ن چۆمان بکه یان قه .پنن ماندا داسه گاکه کۆمه
 با تنم پبدی ر ئستا به ب هه ده! نا خشم؟ چۆن خۆم ببه م؟ وسا من چیبکه ئه ن، ت بده  سداره ر له گه

 .یان بم رخه دنیا و ئه
رز  ی به که  کاڵ و کرچه ی قژه ستی تاڤگه ی ده نجه  په به .ر سینگ و دی نا  سه ری میترای له سیروان سه 
 .سرین گۆمی ئه چاوانی ببوو به .مووسی  رایدهوکرد  تیدا و بۆنی ده  روومه بههنا   و ده وه کرده ده
بگری بۆ  . وه روونی پبکوژنته می ده  ئاگری خه ختک له دڵ بگری و نه بهویست پ یه ده

فرکی ئاو رژا و ئیتر بۆی کۆ  کوو ده موو ئاوات و ئامانجی وه  هه نجک که بۆ گه. ی که ویسته خۆشه
و  رۆیی خۆی، نجه بگرێ بۆ ره .کات ده  گرتن و سدارهیڕ  برینداری چاوه سک به بۆ که . وه ناکرته

 .نینب نه رگیز   ههکتر  یه یه وانه تر لهمرۆ ئی  ئه  له  جگه ی که که وینه ئه
زوماندو  ره موو شتک وه  هه مشکی سیروانیش له .یڕ په خرا تده .ۆ رژد و چاوچنۆک بووم کات ئه 

ک  یه ه کوو توپه وه .بوو رتر دهۆست  گرێ و ئه روویدا ببوو به  گه م له خه . وه قته  بته ریکبوو که خه .بوو
زی  ئام ر ئستا له هه ، ر مردن وا نزیکه گه کرد ئه زی ده  حه وه  ناخه له .تریک بوو سیروان بخنکن خه

ندک   هه له ، یه هرگ مبه ی گوڵ ناسک و که ڕه کوو په ند وه ر چه م گیان هه به .تیدا بمر که ویسته خۆشه
  . ترهخاراو و ختتر  سه پۆ کاتدا له

  وه  ناخه ردووکیان له هه .بووننگ  کتردا بده  ئامزی یه ه کاتژمرک ل که د چاره  قه ن بهمیترا و سیروا 
  . وه شارده کتریان ده  یه گریان و له ده
 ، ڕوانه  لم مه وه یره سه وا به :توسپایی پ  ئه به کرد، یری چاوانی میترای ده  سهداکاتک  لهسیروان  

 می  خهباری  له .تمرتیسماوی چاوم ماسی ژیان نا  گۆمی قه له . ئاژین بوونه روونم له بورکانی ده
 .تد ر هه تیشکی خۆر هه ،دانووسم نگی چاره زه وه  شه له .تگوی هیوا ناژاک رلوانم، سه

ی  که  ژرخانه وه ی گریانه  پرمه دایکی به .ر بوو رنج راکشه هکی س ی میترا ئارامییه ماه بۆ بنه 
دا  که  سووچکی ژرخانه لهو  ،انی سیتیسماوی چاو ڵ فرمسکی قهستما  ده باوکیشی به .جھشت به
 .کرد ی ده که کانی سرمیچی ژووره زه یری گومه سه

  . تپچنی روون ده م بژنگی ده ی خه ، مووریانهتشن وه ده جھشتنت تانوپۆی ژینم هه به :سیروان 
میترا  :تیو دانا و  که هرین ر سه  سه ی لهر سه.  وه  لوانی میترای ماچ کرده تر وپ ئارامی و وسا به ئه 

چم  ده . دارک دیوه رمانم بۆ نو رگا ته ندک ده هه . وه ومه م لت دوور بکه ز ناکه ند حه ر چه گیان هه
 . بۆالت وه رمه گه خرا ده .م ئاوایی بکهیشم ما ماه  بنه ها له ر وه هه .تکت ب که  به نگه ره .یھنم بۆت ده

  ؟م که  گیانه باشه
ئاوایی  مای خۆتان ما  بچی له بم که پت   بیرم بوو که ند جار له چه ! سیروان ئای بمبووره :رامیت 

  . ینه ویان بگه س وه ن منه  الیه له . چوو بیرم رله  هه وه  داخه به .ی بکه
 یڕ بوون و چاوه ئاران دانیشتو   له ی جگه که ماه موو بنه هه . مای خۆیان وه ڕایه  گه له  په سیروان به 
 . بوونو ئه
  .ت بۆ دنم که سپه  تاکوو من ئه ت بخوه که  شوهج سیروان تۆ گور رۆه :باوکی 
 و  می میترا باش نییه چۆن باری ساخله . ویست نییهسپم پ ئیتر ئه ! کشه ت مه خمه نا بابۆ زه :سیروان 
 .ت ناگر م رگایه ی ئه رگه به
  ؟تماندا ب  گه  لهت ئیتر میترا ناتوان  که یه وه ست ئه به مه :ئارام 

 وا پش  که ، که  و داوای لبووردنی لبه م بده سهۆ کار  دراڤکی باش به باوکه!  نا وه داخه به : سیروان
  .هات

 .م ده و پده م شه ر ئه ند رۆژی هه من کرێ چه ! کوڕم باشه :کائاریان 
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  ؟  ماوه کانی الی ئوه ره هنگ  سه  نوس له رێ ئارام که ئه :سیروان 
ک دوو  کان یه رگه ۆ پشمهم ئه .تروکی شکیان شه رێ و به  ده نه نگتر ده و دره ندکیان شه هه :ئارام 

شار  ، که و خه ترسی ئه  ب مه  به وه  بۆ ئه، وه هرگرت  دوژمن وه مارۆی شاریان له ی گه شونی بازنه
  .رباز بن دهو ھن جب به
مان   هه واته می شخ، و چه هر  رگای به وسا له  و ئه وه بنه ری شار کۆ ده م به شی ئه  به وه و تایله ن له 

 .نیب رباز ده و سوار ده  خۆمان پدا چووین بۆ که رگا که
 :تیو و  وه شه  باوه ڤانی گرتهۆن دسیروا .یان ماڵ ئاوایان کرد که ماه کی بنه ک یه یه سیروان و ئارام له 

  م؟ که  چاوه باشه. وانی نیا تۆ کوڕی ئه  ئستا ته.ت ب وره  گه  و دایه  بابه دی من ئاگات له
 باشه: ڤانۆد گیانۆ خا !  
 .تدا رزی ب  نو کۆمه  و لهت ب وره  تا گهترپرسیار ب ش مرۆڤ به ئه! رین ئافه: سیروان 
 ١٢٠ک ته  لهیخور کی چوارده یه مانچه دا باوکی ده تهم کا له .ست کانیان به نییه مه قه ک و ته وان چه ئه 
  . تی تۆی کردووه  خه ورۆزی خزمی خۆمانه ی کا نه ه مه ئه: تیو سیروان و  دا به ، هللگو

  . کهب  و مائاوایش ل  زۆر سپاسی بکه وه ن منه  الیه له ،تستی خۆش ب  سیروان ده
  ی؟ که  چی لده مه  ئه،ئابرا سیروان :تیو و رمانی هنا  ده  لهکی پ پشتییه ئارام کۆه 
 .یان لدرا که روازه نگی ده زه ستان و بچن،  هه کاتک که .یبین بۆ میترا  ده هو ئه :سیروان 

  . ژوورێ وه ڵ ئارز و چنووردا هاتنه گه له . وه  وکردییهشتئارام رۆی
 .وتنمان بۆ بخوازن رکه سههیوای  ن، ن ئازاد بکهردنما گه .ین ئاوایتان لبکه ما  که وه هاتین بۆ ئه :ئارز 

وتن ێ کهڕ کی چوارباخ وه ڕه و گه هر ر چواریان به ئاوایی ههپاش ما.  
.  دوایاندا  هنا و رژاندی به ازهرو ر ده  ئاوی تاکوو به له ی سووری پ کی گنه یه ه ن گۆزه دایکی سیروا

یانرژاند بۆ  ده شونی ربواران دا  ی خاونی و رووناکی به  دیاردهکو ئاو وه . وه ڕنه  زوو بگه  که وه بۆ ئه
 . وه ڕنه روستی و خرا بگهۆند  ته  به وه ئه
  روازه ر ده به  له ی که که ماه ستی بۆ دایکی و بنه ده . نی خۆیانی داوهسیروان ئاورکی ماڵ و کۆ 

رگز  ی یان هه زانی که  یده هنخۆیشی  .کردنل یاری کی ناد ئاوایی رگایهما دوا. کاندا تهستا بوون  هراو
ته  بگهتبتوانواره وانی له تا ئه . وه ڕو تارمایی تاریکی ئشت دا به  نھکرد یریانی ده ر سه  ههج.  

خۆی و ی  که ر س کوڕه  هه یل بوو که  که وه دی له .ست ی به که روازه ی گریان ده مه پ دایکی به 
 .هشتیان  ج  به میشه  بۆ هه نگه رهو  ناچاری  ویست به دهوان خۆشی کوو ئه ه و ئارزیش که

 و گریانی  ژاره نگی په ده .یشتنۆر  ده و نو تایله هر  به دی که کیان ده ڵ خهوپڵ وپ  نو رگادا، له 
  .ر مای میترا  به یشتنه وان گه ک ئه یه پاش ماوه .دا کان گوێ ئازارده دایکه

 .یاندا دانیشتو بوو که روازه ر ده نشینی به ر خواجه  سه  لهنیا،  ته مبار به کز و خهماریانۆ  
رک  بۆیه دا رونیشتویت؟ م تاریکییه مگین له نھا و خه گیانی من بۆ ته :تیو ملی و  ستی کرده سیروان ده 

  ؟ رووی داوه
  .نھا بم مک ته زمکرد که حه . دم گیراوه !نا کاک سیروان :ماریانۆ 
 . وه خواته  مرۆڤ ده وه روونه  ده  و له یه م خۆره خه . ژوورێ بۆ الی میترا  با بچینه ره وه :سیروان 
 . دارکم دیبو  بۆ نو رگا ته  که،رمانی میتران  ده مانه ئهوتی  یس، کامیروه ی دا به که پشتییه سیروان کۆه 
   .  بریندارانی دیکه ر بیدا بهزگا  دوکتور ره  به هات بیده کی میترا نه  که ر به گه
 .ی موو شتکدا هه  بیری هه تۆ له !سپاس سیروان: یس میروه 
  .ناسی نیا میترای ده ته .ترا مای می  هاته مین جاری بوو که که ئارام یه 

  ناوی میشه  من هه  که  ئارامی برای سیروانه مه ئه :تیوی ناساند و  که ماه  بنه به  ئارامی خرا میترا
 .رمی پشوازیان لکرد  گه وانیش به ئه .رچاوانم ئارام گیان خۆش هاتی سه .بم ده
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ن وچ . بریندار بوویت  که یه م ماوه ت لهن هد دی  بمه بوو که هتم ن رفه  ده  میترا خانم که ببووره :ئارام 
  وه ڕامه گه دا ده  تاریکی ئواره هر و ل نگه  سه یشتمهۆر تاودا ده تنی تیشکی هه ڵ هه  گه ک له یانییه موو به هه

  .ماڵ
    تۆوه من به ئه . مای خۆتان ر بوویت نه نگه  کوڕی سه رۆژه25م  ئه  که یه من باش ئاگام هه :میترا 

 .م که شانازی ده
یری نو چاوان و جوانی   سه نده وه ویست ئه یه ده .ی خۆی دانار کۆش  سه ری میترای له یروان سهس 

م  به .ش بکاتۆرام ئاوایی فه  ماردی موو ئش و ده تا هه .تنو نیگایدا ون ب تا له ات،تی بک روومه
رگی سیروانی  می جه خه برژانگی نیگای پ به . بوو کوو زریای پش باوباڕۆکه چاوانی میترا وه

سریندا  ئهیی   نو گۆمی توڕه له وانی چاوانی، ش و که ی رهۆ برژانگ و مژ زهیر .کرد رزیاژن ده ده
  . هش گرتوو  باوه کتریان له و یه  نووساون، وه دوو دوو و س س پکه .خووساون

ئاوادا  فرمسکی خۆر  له نو گۆمی پ له ،ژینی ژیان بوو ژی ڤه  ته نگی که هاری ره وز و به چاوانی سه 
ۆ ڕ شی پاشه نی دره یمههر ئه . هه  جم مه کرد به  هاواری ده وه  پارانه  نیاز و به  لهپ . وه درۆشانه ده

تی  په. تن بۆدادهم  نجه شکه کورسی ئه. تمژ کانم هه ماره وێ خونی ده هی ده.  وه کاته ددانم ل ریچ ده
  .  ئامزی تۆدا خۆشتره مردن له.  هه جم مه  به،تست به م بۆ ده سداره
ی  بۆنی قرچه ویست، ئای سیروانی خۆشه .دوژمندای  پۆکه  ژر چه له رێ، سه رمه  چه  لهوێ ژینی پ  نامه
دی   بهو هر یت بهۆب ب ده .ت کۆچی ب منت ناو زانم که ده .م که ست پده ژنۆت هه رزوکی ئه لهو  دت،

  وه داخه  به .م خۆشترین کاتی ژیانه  به، خت و دژواره بات سه گای خهند ر رچه هه. کانمان هنانی ئامانجه
 . وه مهتبین  دهرۆژک ،ت وازم ل بن ر سداره گه .ری تکۆشانت بم ێ و هاوسهڕانم هاوناتو

ر گۆنای سووریدا   سه  به و روندکالفاوی فرمسک .ر بوو له ژی و لوه سرینی چاوانی ته گۆمی ئه 
رت بۆ قوئاوی زاری  .گوشا م و ژان ناخی ده خه .هات ی ده  خۆڕههار بهتاوی  ر هه تاوی به کوو شه هو
  رگیز له  هه که ، یه وه هنیم ئه سیروان دوایین نه: تیو و  وه ی گریان زمانی کرایه مهند پ  چهپاش .درا ده نه

 . وه وینمه واوی ئه  ته  بهتو تاکوو ماوم خۆشتم ده .م بیرت ناکه
  پ و ئاخنراو لهنگکی ک ده به دڵ، ژبۆ مائاوایی نابه  گرین، له وون و چاوانی پر  زامی ده سیروان به 

ێ و  خۆشتم ده نده وه ئه !میترا :رزی وتی له ده رزۆکی هه ژنۆی سست و له کاتکدا هشتا ئه له .ژانی جیایی
 .پومم بی ک شک نابه یه یاره هیچ ئه

ر  نگی هه ده به ، وشه نه وان و وه رخه گوی ئه .رزک موو وه هار و هه  بیستنی ناوی به رکات به من هه 
ت سیمای جوان  زاران مژار و بابه  هه به. تاو تن و ماڵ ئاوایی هه هه به. ک ر بایه ی هه  شنه به. ک یه قه ته

 . وه بووژته روونمدا ده  ده وینی تۆ له  ئه دووباره . پشچاوانم وینت دته  ئه ژی له و ته
ئامزی من  . وه بوونهی چاک وره  ش بین بژی و به گه . دی ئارتا و خاونی خۆت  به ده م مه گیانا رێ خه 

ژنۆ و   هزی ئه  له، ناخۆشترین کاتی ژیانمدا ۆڵ لهوند منی ک ر چه هه . یه  ئاوه بۆ تۆ میشه ش ههڕو شۆ
ری  ڤه  ده له .ستم ره تپه کوو رۆژ ده وێ و وه ر خۆشتم ده  هه  بزانه وه ئه .م که ئاوایی دهسۆمای چاوانم ما

 .م که  ده وه ندیت پیه یوه  پهتشن ب ر چه هه به و  وه منمه شاردا ده
هیوای  : ئامزی گرت و وتی  له وه هزه  لوانی سیروانی رامووسی و به وه ستیه موو هه  هه میترا به 

   دمدای و به  له میشه هه .ت خۆت ب ئاگات له. تتان لپیرۆز ب رگای تازه .خوازم وتنتان بۆ ده رکه سه
 پاش  ونه  بکه یه  وانه  ئستا له زانم که ده .ون که پاش نه ۆن با وهستن ب هه. منم  زیندو ده هو ۆوههیوای ت

  .و وانی شه کاره
 . وه کتریان جیا بکاته  یه هکرد هیچ هزک ل ده زیان نه ند حه ر چه  ئامزگرت و هه کتریان له  یه دووباره 
  دڵ و ناچاریان له ئاوایی نابهما . وه کتر جیابوونه  ئامزی یه ه ل،سرین  ئه  چاوانی سوور و ل له م به به
 .کتر کرد یه
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  به .ی پ سپاردن که ویسته می خۆشه  ئامز گرت و باری ساخله ی میترای له ماه کی بنه ک ته سیروان ته 
ی  که مه و وه گایهو ر ر له ش هه ئوه .نووسم تان بۆ ده  نامه وه کی متمانه  رگایه له :تویسی  کامیروه
یا  س په که . وه  ژر چاو دری دوژمندا شل بته  له هات و چوویترک یه  تاکوو ماوه نگه ره . بۆم وه بنووسنه

 میترا خۆی  ه که راسپارد  نه ئامز گرت و پ ماریانۆی له .م بۆ بکات و کاره  بورێ  ئه م که که  ده
ت کاتی یاو و   تایبه  بهت،و و رۆژ ئاگات لب  جگای من شه هتۆ ب .ت بکات فه توشی ناهۆمیدی و خه

  .رز له
  .و الی تۆ خۆش خوازم، وتنتان بۆ ده رکه منیش ئاواتی سه .رچاو کاک سیروان سه به : ماریانۆ

  ناسه ر و پ بۆنی هه و ت وه  ماچی کرده  الی میترا و دووباره وه ڕایه  گه که نی ماه وشکه  که سیروان له 
: تیو یرنجی چاوان ه س س به به ی میترا ببیسی، وه  ب ئه وه  ناخه نگی کپ و ئارام له  ده به .و قژی کرد

 نو  له  دڕکی جھشتن، رده زه م، ری ژاراوی خه خنجه . ریانهباڕۆبای ز ، ڕوانه  چاوانم مه له
گۆمی  . موژانه  ئاژینی خه له . گیانه بورکانکی دوو ڕوانه تم مه  روومه له . هنریکی ئازاردا رگودما،خه جه
گی  رده تم زه یری روومه  سه که مه . ئارامی پش تووفانه تم،سروش  ژنه هه مه . نیسکی گریانه هه

  . ردوژانه ، الفاوی دهستم موهه ی خه ئاونه . بورکانه
 .ودا ون بوون  نو تاریکی شه  خرا له وسا به  ئه

  نیا بچمه  ته  من به باشتره .م ش زوو ماڵ ئاوایی بکه ی ئوه ماه  بنه  لهتب ت دهو چنووری  سیروان به 
  . وه بته  نهتووپاوان د  و ئه می ئوه ژوورێ با خه

  .ستان یان راوه که نهر کۆ  سه ی سیروانیان کرد و له  قسه  ئارز و چنووریش به
  وه و و لپرسین پکهپاش س . وه  لکردهی رگاکه ات دهچنۆ خرا ه .روازی دا نگی ده  زه  سیروان له

   .وتن ژوورکه وه
مک وتو وژ دایکی چنوور  پاش که .م  ماڵ ئاواییتان لبکه م که ههاتو :تیوواپرسی  سیروان پاش هه

  .مان بۆ بنووسن نامه .ت ئارز و چنوور ب سیروان گیان ئاگات له :وتی
ناهلم  .تب ر ئاگام لیانده ش هه وه هر دوو له .یانپارزم دهکوو چاوانم  ین وه وه تاکوو پکه : سیروان

 !ت میترا ب  خۆش و ئاگاتان له الی ئوه .ن سی بکه بکه ست به هه
 ،  تایله یشتنه مان گه کاتک ئه .یشتنۆ ر و نو تایله هر  بهدایانیڕک هاو  ته جھشت و له وانی به هسیروان ئ 
کوو  وانیش وه  ئه بینرا که ک ده تاک و تووک خه .وتو بوو  کهیڕ مژ بوو وه   له که وانه ی کارهرای به

و  هر  به که ، که وانه  دوایین گروپی کاره سکیتر بوون به ند که مان و چه ئه .وتو بوون پاش که سیروان وه
  .وتن ێ کهڕ  وه کدا خهزی یی راو د ش به هڕ چیاکانی کوچه

 دۆڵ و  یشتن و لهۆر  سادا چوودا ده رۆڤی پیر و به پ م م و به ئیجگار کهکی   خراییه ک به زی خهیر 
 .وتن که رده کان سه ورازه هه
 .ند جار پدا هات و چوویان کردو بوو زانی و چه  باشی ده یان به م رگه سیروان و ئارز وئارام ئه 

  .ڕدا ی شه رۆژه٢٥ی م ماوه ت له تایبه
وا  ه چار  یان به، پ  به  کهی وانه ت ئستاش بۆ ئه نانه بوو و ته  نهو هی ماشین ده جا  جاران که یه م رگه ئه 
الخ ی ر بناری له کانی سه یه ڵ ده گه  ماچکه ، ماچکه ره رده  ، گزه رد، مزره هه رز، کۆه کانی باوه ندهۆ گ له
 .کرد هاددپئامشۆی شاریان ...دڕان و هت ک و ناوگه ئایپینه م، مریه باخچه کوو تازاوای کانیگوزار، وه
وشی ئاژین  نه بهئاگری شین و  .بنیرا  باشی ده وتن شار به که رده کان سه ورازه  هه مان له  ئهند، چهر هه 

یشیان  که نگه ک ده یه رکهند چ پاش چه .بنیرا کدا ده  نو مای خه کانی رژیم له  تۆپه هللبوونی راکت و گو
  .بیسترا ده
 .و الی خۆی راکشا هر مانی به رنجی ئه هی رادیو ت ڤ دا س په ری ته ڤه  ده پیجی لهگری ئار و ئا قه ته 

 . وێ کانی دوژمن له  بنگه  لهکک ر یه  سه  ته هو شیان کرده ه، بوون ه کانی کۆمه رگه پشمهس  چمه
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ک ددانی  کان وه له ی دارتهوۆپتیشکی گ . وه دایه و نو شار ده هر نگاوک ئاورکی به ر هه سیروان پاش هه 
مک   که،م تیشک ردی که  رووناکی زه  و بهرۆشن بوونتاک و تووک  .ژاری لھاتو بوو ی هه  پیریپیاو
  ت خۆی مردوت بهگو ده .موو تاریک بوون ی مانیش هه ره نجه په.  وه کرده خۆی روون ده وری  ده له
ی  م شنه  ده نی شار بهاشی سووتاوی مند وت و بۆسۆی لهوی بار بۆنی دووکه . ژاندوهر شاردا پ سه

 .وان  لووتی سیروان و ئه یشته گه  ده وه ماه بای شه
نیشت و  ردک داده ر به  سه وات زوو زوو له ب م رگه کی وا که  خراییه  بهتوانی یده  نه سیروان که 
 تاریکیدا هیچی  ند له ر چه هه .کرد ی دهیری چوارباخ و جار جاریش مای خۆیان  سه وه هیل دی که به
  .دی ده نه
 مائاویی  ند ناخۆشه چه .م که ویسته خۆشه م، که وینه جتدم ئه ئاوا بهما :تو دیگ وه ر خۆیه  به له 

ی  ئاوا ئهما . هاره به هیوات برزی  وهئاسۆی.  نووست نادیاره چاره .د  نابهجھشتنی به .مل زۆره
ی   وره م به که  ده ی ئوه ژاره م و په خه .ویستان یاران خۆشه .نجیم کانی کاتی مندای و گه ریه وه بیره
 و  وه ڕانه گه .وشکی دوژمنارم نی ده یمههر  چنگی ئه ڵ له زگاری زید و کۆمه بۆ ره .وا باتی ره  بۆ خه،هیوا
 . نیا ئاوات و تروسکی هیوایه ته رزی، ربه  سه یڤانی بهرب
ج دڕک و داڵ  گوڵ و گوزار به . وه ڕمه گه ماڵ ده ی شه  شنه و به ۆم،ڕ قامچی زریان ده ئشی  به 
 شین شی ره یل نگی قه ده . وه نمه ئارام و نیان بینا ده کژین، ک یه کبوون وه کی یه گایه کۆمه . وه ڕونمه ده

سووتنم،  ده  وه وسانه  و دزی چهش ۆی رهڕ په . وه مهچ ویستی ده نگی خۆشه ئاهه ستم، به  ده ژاره و په
 . وه دوورنمه و ده تۆ و ئه،  دی من  به پ رگی رازاوه جلوبه

ستمان  ی ده که م چه ئه . یشتن دایه  زانایی و تگه کۆ له به ، کدا نییه ی چه  لوله  لهل م هزی گه که گیانه  
ژیانی  مان و   له پاند و ناچاری کردین که هرماندا دایس  سه  به دوژمن بوو که. بوو  نه ویستو خوازی مه
.  ژاندنهنچۆ و خو ، قه ردومان و ماورانیهۆکی ب لۆژی م رژیمک که به .ین که خۆمان پارز به

ۆژی ڕدواو  ش، تکۆشان بۆ هیوای گه. خوونی و پارزوانی و نه  شه  له  جگه مان نییه کی دیکه یه چاره
 .رواش بژین وانی تیشکی رۆژ بین، ئازاد بین و ههڕ چاوه. ش ی ره ۆگهس ئا وه ب بسینه ده .خۆش

و   لهتادان  ی پده هز و وزه .سی ی شاری ده وانی تاراوه قی ماندویی نو چاوانی کاره ی با ئاره شنه 
 .ون رکه  سه وه ورازانه هه
  ڕوانکی کارامه کوو شه دا وه ژهرۆ٢٥ی م ماوه له . وه کردوبووه  نههاری پ  به  هشتا شانزه ارام کهئ 

کۆی  و مه هر ش به جار جاره .نا نگاری ده  و ژیانکی نوێ هه و رگای تازه هر ویش به م شه ئه .خاراو بوو
  .کرد یر ده ۆی سهڕ کانی گردیگه ره نگه  و سهکی خۆیان ڕه گه . وه دایه کانی ئاوری ده ریه وه موو بیره هه
 تا . وه نه ری خۆیان رووناک بکه ڤه ی ده وه هاویشت بۆ ئه ده تۆپزی رووناکیان هه پساپس  وه گانه پاده  له
 . خۆیان بپارزن رگه شی پشمه ه له
کی خۆیانی  ڕه یری گه زوو زوو سه .هشت جده ی شاری به که ماه ب بنه  به، بوویمین جار که چنوور یه 
  ی زریا و ئاریا به که  لفودووانه دوو خۆشکه . پشچاوانی هاتنه یان ده که ماه ندامی بنه ک ئه ک یه یه .کرد ده

. کرد  بیر ده  خرا له وه ی ئارزه  بۆنه  بهیوان می دووری ئه خه . وه زرنگایه  گودا ده نگیان له  ده وه نینه پکه
و  هر ستی ئارز به  ده ست له  ده ئستا که .تست  بوه وه رپ خۆیه  سه ب به  ئیتر ده کرد که ستی ده و هه ئه
 .هات ده ستی هیچکیتر نه ربه ده .خۆشحاڵ بوو یشت،ۆڕ پی ئاواتی دهۆتر
زگاری  بات و تکۆشان بۆ ره  خه  واتهیانم که یه  که . ئامانجی خۆی یشتو بوو به گه ها، روه ئارزیش هه 

ئاخۆ شتکی  .یشتنۆر کۆشان دهبات و ت پانی خه هڕو گۆ هر  شانی به  چنوور شان به مین دووهه .نیشتمان
 !  نا وه  دنیایه به! کو ئارز و چنوور ؟ بۆ مرۆڤکی وهت خۆشترب وه  له یه  هه دیکه
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رانی  رپ کۆچه رگای به . وه کرده ده  ئاسمان جیا کانی له ی کوه و ئاسۆی لۆتکه  شه ی مانگه تریفه 
رپ خۆیان  ودا به  شهی ر  کوره تا له . وه کرده  و داونی چیاکان روون ده و تاراوگه هر مل به زۆره
 .ببینن

 .رووی وشکی پ پاراوکرد و گه ، وه ند قومکی خوارده رهنا و چه ی ده که ی ئاوه سیروان قومقومه 
  سرینه ه چۆن سوری ئ.ردۆ ش وه  وشک ببوونه ی چاوانی که هتیسماوی گۆش سرینی قه ند دلۆپک ئه چه به

 .دا  چاوانی ئازار ده، که وهاڕ گه وشک هه
ۆ م ئه شت،وهیچ جوانکی سر  نه و،  شه ی مانگه تریفه نه کان، رهست ی ئه  ئاسمانی ساو و جریوه نه 
تا  . بیری میترادا بوو کدا له یه موو کات و چرکه  هه له .کشا ده و خۆیان رانه هر رنجی سیروانیان به هس
  کردن و به  لدهپشوازی و دیو، ی شیبای چۆم و دارستانی ئه شنه .ڵ ی که ر دوایین لۆتکه  سه یشتنه گه

 .اشن روویاندا ده
نیشتی   ته ئارام و ئارز و چنووریش له .یشتنۆردک ر ر به  سه  له وه ی رگاکه الی راست سیروان له 

تواشای شار توانن  یان تاکوو دهڕهاو :تیوکرد  یری نو شاری ده اتکدا سه ک سیروان له .دانیشتن
مان  وه ڕانه چۆن کاتی گه .ن بۆ خۆتان مائاوایی بکه .بینن  شار ده  که رزایی رگایه  دوایین به مه ئه .ن بکه

  . ون و نادیاره
  ج هشتنت به به ، ده م نابه که ئاواییهم ما که ویسته خۆشه :تویگ سپایی ده  ئه  به وه ر خۆیه ه ب سیروان له 

 گونی بناوانی هۆڤی کوستان،  له . وه  گوت بۆ دنمه شک پ له باوه ، وه ڕمه گه ژک دهرۆ .  یه همل زۆره
   له وه  تاسه شی پ له  باوه به .تور رگیش پم نه ، و مهتنووس دوڤان ب ر چاره گه ئه.  وه ڕمه گه ده

ی  ووزام و ئهپ وینی هه ی ئه ئاوا ئه ما بۆ دواجاره .مژم ده نگوینی لوانت هه  هه،گرم ئامزت ده
 . تانهڕ ر چاوه یی داگیرکه پۆکه  ژرچه ونی گرژ و تاریکی یمههر ئه. کانم ریه وه ویستانی بیره هخۆش

 چۆم و  ند له رچه هه. یشتنۆڕ هب ئختیار خرا د  به که وانه  کاره وه روخواری نشیوی رگاکه  سه له 
ردومانی شار ئیتر گوێ ۆنگی ب ده .کرا ی جیاواز ده  ژینگه ست به  هه وه بوونه  نزیک ده وه که دارستانه
کاندا راکشا  ر دارستانه سه هوتۆ بای ب نگیکی ئه بده .هات ده بۆنی خون و بارووتیش نه .دا ده ئازار نه

هات و   دهکان ی دار چناره ی گه  و چرپه نگی بۆق و خشه ده  که  چۆمه  له وه  نزیک بوونه نیا به ته .بوو
  .س به
راخی   قه  له وستان و ،مانیش  ئهی هو کانی پشه زهیر .یان دابوو که  بواره  له وه کانی پشه زهمک بوو ری ده

  که ی بای ساردی ئاوی چۆمه  و کزهی ش  بهل رکه و دیو و سه ورازی ئه ی هه قه ئاره . دانیشتن رگاکه
شیبا و  .رزین له قاند و دهۆیانیچ ردا بوو مووچرک ده  به  لهکیرگی ناس  جلوبه کک که خه . وه وشک ببووه

  . که وانه شی کاره رمای له ی گه زینی پله  هۆی دابه ی بوو به وه رمای ئه سه
و وش  که.  نیشتو بوو که ورازه ی نساری هه ر گیا و گوی رگه  سه له  کهو  ونمی شه ون و شه شه 
پبورانی شهڕ ب  و تهی دانیش کرد که ده زی نه  حهیشس که .دخووسان دهوی  وی رت. 
تی  ک یارمه یه رگه ند پشمه چه . که راخی چۆمه  قه یشتنه گه ،دا بوون که وانه ی کارهدوای  ک  ته له  مان که ئه  

  . وه ڕنه  بپه که  بواره  چۆن له دا که کیان ده خه
ک  ته کانیان له ویه وش و گۆره که .کرد ژنۆیان هه ی ئه وه ره تاکوو سه یان هه که ی شواه رپاچه مان ده ئه 

  .ر شانیان دانا  سه کانیاندا له که چه
  .گرت یانیش هه که ه و په ستی چنووریان گرت و که ر دوو ده  ئارز و سیروان هه

یان  که  بواره ا لهدنوورک چ ته مانیش خرا له ئه . وه ڕینه  په که  بواره  له وه ئارام بن بای ژنکی گرت و پکه 
تی  ر، بۆیارمه و به  ئه وه ڕینه  په که  بواره له.  دانا وه کانیان الی چنووره که  سیروان و ئارز چه مجاره  ئه.دا
 و   کچکی سیانزه که ریه ههسیروان و ئارز . بووپیان   ساه  سی مندای ژر سیانزه ک که یه ماه بنه
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یشی  ی دیکه که و منداه کانیش ئه باوکی مناه.  وه ره مبه  ئه  هنایانه که  بواره ، له وه کۆه یان گرته  ساه یانزه
  . کردانمان، و زۆر سپاسی سیروان و ئارزی هنا الی ئه

ژنۆی پیاوکی  ر ئه تاکوو سه هه .ی کردو بوو وهربودا ب کی به  پانتایه  و لهنگ بوو  مه که ئاوی بواره  
وی هۆ سه. ی زۆر سارد بوو که ئاوه .یشت گه  بی شوندا تا بن رانیش ده هات و له ندی ده  ناوه مامبا

  . وههنا بیر ده هاوینی وه
 .زاند ته وشی ده رمی نو که  الق و پ گه،هار تۆقیوی به فری چیاکان و کانی و کارزی هه  به ئاوی کلیله 

ی  وه ره کانیان تا سه ک پانتوڵ و شواه خه  که وه ڕای ئه ره سه . وه وانده ڕه وی ده و و ماندویی شه خه
 .ندک شون بۆیانی خوساندو بوو ی ههقوو کردو بوو، ژنۆیان هه ئه
 . رێ وتنه رز که  بۆ باوه ه نه ی نه و جاده هر به ، وپکرد وش و گۆروایان له  که وه هک ری رۆباره بهو له 

ی  که نیشتی دارستانه  ته ی زریا و له ره  به  میتر له٢٣٠٠رزایی   به  به یاره  سهفت  بن چیای هه  له که جاده
رز و  کانی باوه ندهۆو گ هر به  م جاده ئه . یه میتر دارستانی میوه١٥٠٠تاکوو  هه٥٠٠ پانتایی می شار به چه
   چوونه، وه هوسوار نیشتی که  ته  و له که  پانایی دارستانه  به که وانه کاره .ۆیشتڕ ده... و  و مزرهدر هه کۆه

 .می دوژمن که وانی یه رگی کاره ی مه نو جاده
 
  

 ٢٦ شی به                                   
شی  د کابانی ئه ۆژ ئیزهڕرد رد، ئه ی کوردی رۆژی ئه٢٦٨٠نیی گو ٢٥ی)ۆژڕزد هورامه ئه( مه پنج شه
                .  ی ز١٩٨٠ی مای ١٤. ئارت

____________________________________________________ 
و  ئه . بوو یڤانی من ئرهرڕی ب م شه که یه :توچنووری  به وسوار، نیشتی که  ته یشته کاتک ئارز گه  

  .نگ بوون می جه که  هی رۆژانی یهتبینی  ده  سووتاوانه هنماشی
   ئارام؟ وانییه .یڤانی بوورری ب نگه ن سهمی که ئارامیش یه .وێ القی بریندار بوو سیروان له 

 نیشتمان و  ی پارزگاری له م وانه که  رۆژانی خۆشی ژیانی منن و یه، و رۆژانه  ئه  ئارام راسته
  ست به هه . بووم وره م و گهوی  پگه م که که  ده وه ست به  هه وه و رۆژه  له پموایه .دیموکراسی فر بووم

 .م کاک سیروان پاس بۆ ماموستاکهس .م که رپرسیاری ده به
 دوای  ی بهنیا الق ست و بیری الی میترا بوو و ته هه .هات ده رنه نگی ده می میترادا ده  خه سیروان له 

رز   یان لهتیسووتنی  یاو دهی که ویسته  ئستا خۆشه دا بوو که وه  بیری ئه له .ۆیشتڕ  ده وه که وانه کاره
   من الی بووم به  کهودووروانی رابو شه .تکانی بزاریان کردوب  ژانی برینه ئش و نگه ره .تقنۆچ ده

  .کانیدا زاڵ بوو  و ئازارهدر ر ده  سه ی باش بوو و به  وره وه هیوای منه
ی  و ئاواته ئه . ئاواتی خۆی گات به م به که ویسته  خۆشه بوو که م نه خته و به ئه .م که خته  ببه وینه ی ئه ئه 
خت  موو ژیانی بۆ به  و هه رگه  پشمه ی بب به که  نیشتمانهلو ژنان و گهزگاری  ویست بۆ ره یه ه د که

 .بکات
  وه یهروون و زامی القی ردی برینی ده  ده نگ به نی کپ و بدهڤا و هه ترا پاش رۆیشتنی سیروان،می 
   ناتوانم ژیانی ئاسایی خۆم درژه رهم جۆ  به  که وه کرده  بیری ده وه بۆخۆی له .کات زانی چیبه یده نه

وان هیچ  خۆ ئه .سووتن ی مندا ده ژاره م و په  خه موویان له و هه ، شم تکداوه م ماه ی ئه ژینگه .م پبده
وسا   و ئه وه  زوو چاک ببمه  که مهڕ سیروانیش خۆ چاوه  بسووتن؟ وه می منه خه بۆ به . تاوانکیان نییه
  ورگ ڵ مه گه له .شکنم ی خۆم نه وره .م  وابکه  سیروان داوه نم به ها به روه  ههب ده .بچم بۆ الی
 بیری  ست کهوی یه ند ده ر چه هه . ژبۆ مردن ب بژیم بۆ ژیان نه ده. م  بکهکان ره ربه ناهۆمدیدا به
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رژی و ئارتای بۆ  وینی هه ر ئه  سه وه ڕایه گه رازان و دهت کتر ده  یه م کۆگای بیری له ، به وه کاته لنه
  .سیروان

 ئاستی  گۆمان و دوودیان له .یان ناسی بووک یهتر  زده و کتریان دی بوو،  زۆرتر یه دا که م دواییانه له 
کتر   یه مووکاتک له  ههم  به،کتر دوور بوو  یه یروان لهو و س ودای نوانی ئه هند م رچه هه .مابوو کدا نه یه

 . وه کرده بیریان ده
ی  ژاره م و په خه . بوون وه  رگه رخۆ به  سه کی له خراییه به  ماڵ و ژیانی خۆیان،  له وانی تاراوه کاره 
تووکی ڕ هو پ ، بوون رده روه  النکی په.س و کار ویست و که خۆشه دار، جھشتنی دار و نه به

ی  کی دیکه یه  شوه کرد که ده  نه وه ستیان به  هه کی وا گژ کردو بوو که خه .کانی ژیان رییه وه بیره
  .نا نگاویان ده  هه وه که وانه  دوای کاره چن به ی بزانن بۆ کوێ ده وه ب ئه به . ستی پکردوه ژیانیان ده

ت  نانه وته کان، مار و ماسوکه ده شیان، ی له وه نهروونی و جوو ی ده وه سانه حه  نهرۆژی٢٦ماندویی 
 . وه گرسنه  کوێ ده  له  که وه هن  بیری لبکه پرژان که ده  نه وه وان به ئه .زاندو بوو هکانیانی ت مۆخی ئسکه

 .کات یان دهڕ ار و ون چاوهکی نادی نووس و داهاتوویه  چاره زانی که  باشی ده یان به وه موو ئه هه
 تیشکی  به ێ،ڕی الی گوڵ و گیا هڕ ر په ونی سه شه .سێ قی ربواری رگا ده شن و ئاره شیبا ده 

 و الر  نجه نگی له  ئاهه ک مرواری ملی یار به وه . وه درۆشایه یان ده ربه ی به  و کازیوه رمنی ئۆشه شه
هانای  . چاوی کای ئاسمان دا به سۆمای ده. یوسۆسیارمگ و  چه ئاسۆی چیاکانی شاخه .کرد مای ده سه

بوارانی رنا بۆ رنی هگۆڕانیالو .  
تیشکی  .فرینی النساری کوستان  تیشکی زیونی گوی به یان به ی به  دنی مژده وه زۆزانهلی  که له 
زتاریکی شه تاو، راوده ی خۆره ینی خۆرنه سکی شه ده .و نێ فرمر گۆنای دڵ   سه تاو له س

 .و چ ئهم چ بۆ  ن ئهف نگین ده لی باڵ ره مه .وین بۆ گوڵ خونی گۆرانی ئه بوبوڵ ده. برینداران
 . وه هاریه نگینی به  کراسی ره نون به شت جوانی خۆی دهوسر

 چاوانی  وه ر تیشکی رووناهییه  به و له ،پچا بوو نه کان گوی خۆیانیان هه ی دار میوه ۆربههشتا ز 
. ی رووناکی رۆژ بوون ئاونه کان، ی ئاوی چۆم و جۆگه هڕخۆ .فاندڕ ووی ربورانیان دهوا اندو و خهم
 دۆڵ و   بای سارد له رمه نه . سادا چوان سرینی به  ئه  له نو چاونی پ وه شکانه یانیان ده  کزنگی به که
پیری موانانی و هر  به ،هنا ی کوستانی ده گو شنه دان چه  سه و رزه شی مهۆ بۆنی خ، وه ورازی چیاکانه هه
 .کردن چیای پ فر ده ژیانی نوێ  وه پشوازییه به .مووسی  و رایانی دهشار

  وه یهرانی  ریتمی نیگه دی بوو به کی نامۆیان نه  خه نده وه  ئه رز که ر بانانی باوه گانی سه کۆڕی سه 
  .هنا ده اندانی  ئاوهینی ه بۆ ربورانی ماندو و برسی مزگ هک .خوند هڕیان د وهگ سه

رزایی  ر به  سه یشتنه  گه وان که زی کارهیر .انو ژنۆی کاره  ئه  هزی خسته ،ڵ و نانی تازه بۆنی دووکه 
  م دیه ئه .رز مابوو  تا باوهزکورا  نشیو و هه،د میتری ند سه دۆکی چه .نی دێ ر دیمه  ده وته که رێ،
  .بوووتوو که ههک  رزاییه هر ب  سه له
 .ڕین وه  ده وه  ب بانه  به وه ر بانانه  سه ۆکاو لهش گانی په سه . دابوو وه که  یه نی دێ پایان بهما 

 بۆ  وه یانه ربه  تیشکی به هل پش  که. موو ماک بوو ی هه ئا.نوور و کۆانۆی نان ساجی  تهی دووکه
بوارانی رم ئه .ن ده ن و ناشتا ده که  چیا نان دهیرکی باوه ۆ خه ز بهفره روانیان،  وانی هه  دزاران م

 .موانداری کرد
 نو شیوکی  و باکوور له هر ت به  رۆژهه ج روو به  و به ایداوهپ ب ستی چه و ده هر  به که دهئیتر جا 
نیشتی باخو   ته  له و مزره هر زاندا به ی ره وره راخی باخی گه  قه له .ۆیشتڕ رد ده هه و کۆه هر ردا به به نگه ته
  . ردا یان به رد درژه هه رزاکانی کۆه مه
  . رۆیشتنرد هه وژوورا تا دوو ئاوی کۆه هر  بهداراخی چۆمکی خۆڕ  قه  به که ۆهرگای نو د 
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 تازاوای یو د هر  به میتر٢٤٠٠رزایی  به  بهلی دارمراد   بوو و رگای که وه که ری چۆمه و به  له م دیه ئه 
پی   الی چه له .ۆیشتڕ  ده یان بارگین پ  به وه له م که خ لهیال هی ل کانی ناوچه شته وزار و پدهکانیگ
 .وت که رده  سه ره رده ندی گزهۆو گ هر ر به شی ناده ره  بناری کوی کوچه ک به یه  رگه  باریکه وه رگاه

 تینی خۆی   سرمیچ و تیشکی به تاو ببوو به هه .جھشت ردیان به هه کۆهدووڕیانی   که وانه کاره 
ک ماندویی   ته  لهیوازی ر رمای تاو و هه گه . نامۆ بوو م شونه هریش ل بای سه . که  نو دۆه هاوشته ده

  ناسه  هه بوونهوت  مانوییدا که  له سته  ده سته ده . وه ی شل و فل کردو بوه که وانه کاره ،خوونی ونه و شه
نکیان وو فتاک . نابوو که فراوی چۆمه  نو ئاوی به راخی رگادا راکشا بوون یان القیان له  قه بک و له

 . وه تهس حه و ماندوییان ب وه بته
 ک ویش وه ند ئه ر چه هه .کرد ده م  باسی نهال به بوو،ویدا بوقی کردو که وشه  نو که چنوور القی له 

 نو ئاوی  ر دوو القی کوتراو و ماندوی بخاته  و ههتربن کانی ده وهالکرد پ زی ده ک حه ی خه زۆربه
  . که چۆمه

 متر ماندو  که وه بۆ ئه . شانی خۆی ندو بوو و کردوبوویه  ل سهی که که ک بوو چه یه  ماوه ن کهسیروا 
تهتبوه  و باریشی سووک بب  .زیش کۆگرتو بوو کی هه خته  و ره ی که پشتیه هئار. 
  م باشهمن پ :تیو .ستی کرد القی ئیتر باش نایکش دا ههیشتنیۆرێ ر له .رنجی چنووریدا هسیروان س 
ک  یه وه ما که الی چۆمه له.  راوستین وه ر پیه  سه  به که هوان  کارهشتنی رۆیم خرای ر که  سه  له وه ج ئه به

 . وه هینرین تاکوو ببووژۆ و پمان بش وه سینه بحه
و  خۆ ئه .کرد کشیم نهم پ ویست پتان بم، به مه  ده هژ م من له ئه! م خۆش کاک سیروان ده: چنوور 

 . وه نه ناجوو که خه
ند دار  ری چه  ژر سبه  رۆیشتن تا له دا هک راخی ئاوی چۆمه قه وسا به ن ئهدوای مندا ب به :سیروان 

  . که ی چۆمه رزه کوو ته  نو ئاوی وه رهنا و القیان خسته کانیان ده وییه  و گۆره وهپ .ک دانیشتن بییه
  م؟ م پرسیارکت لبکهتوان کاک سیروان ده: چنوور 

 .ڤای خۆت ب  برا و هه  به یه ر کارکت هه ر پرسیارک یان هه  چنوور گیان ههوورم فه : سیروان
  .زانیت  نامۆ نه  من بهوی  که رم نه کما شه ته م له که زده حه

 من   کرد که وه ان بهست  هه  ئایا ئوه یه وه م ئه که پرسیاره .س و کاری منن نیا که  ته ئوه! سپاس: چنوور 
  نا؟  ده ر رگاکه  سه ت پم به حمه  زه به

م  گنا زووتر ئه ئه .یری دوام کرد  و سه وه م دایهڕنگ ئاو  دره وه داخه به! انم گوڵرێ خ ئه:  سیروان
  ت؟ت یان بلۆقی کردوب پت کوتراب یه وانه له .کرد مان ده کاره

  . ی پیم بلۆقی کردوه نجه په: چنوور
بی و   هه که  ئاوه  چنوور پ له که .  بلۆقی کردوه ند الوه  چه  بزانم له پتم پ پیشان بده: یروان س

   که یه م دوو بلۆقه چنوور ئه: تیوو  ی پ راستیدا دی، نجه  نوان په پیشانیدا  سیروان دوو بلۆقی له
  .ت رگا بچی وه  ئازاری کمتره  تا بتوانی بهقنی ب بیته ده . وه ته بووه ژریدا کۆ  دا و ئاو له زارت دهئا
 بۆالی چنوور  وه ڕایه  و گه وه نده  که که  تووتره ک دوو دڕکی له سیروان چوو بۆ الی بنکی تووڕک و یه 

 . وه  پشه ت بنه و القه ئستا ئه: تیوو گ
ستی پدانا  ن کرد و دهوککانی   پستی بلۆقه که  دڕکی تووتره  و سیروان به وه چنوور القی هنا پشه 

سپی کرد و وتی ئیتر  رهنا و چه ی ده که  کۆه سپی برینی له چه . وه ره دهکانی رژا ی نو بۆقهتاکوو ئاو
  . که  نو ئاوه خه  مه م پته ئه

 ! سپاس باشه:  چنوور
کردو  یترایان دهشن یادی م چه رکامیان به هه . وه سانه وێ حه  کاتژمرک له که ی چاره وان ماوه ئه 

  . الیان ببایه خواست له خۆزگایان ده
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  هند  چه  که وه تتدا دیخونمه  روومه له . خت و دژواره ند سه زانم کاک سیروان بۆ تۆ چه ده :چنوور 
 دۆستی گیانی  م بۆ میترا که من هه !؟ هیچ یه چ چاره . وه یته که  بیری لده میشه ی و ههمیترامباری  خه

  . وینی ئوه م بۆ ئه مبارم هه ه خ گیانمه
  مانه ئه .ک بین  یه وری لهفری دو . رابین وه ب من و میترا هدی هدی به  ده  نییه چاره: سیروان 

 رۆژک   که یه وه می من ئه ترسی و خه م مه به .تگر ی پدهوک خو یه  مرۆڤ پاش ماوه  که که یه وه کرده
 .ستی مرۆڤ کوژانی کۆماری ئیسالمی ئران  ده تهو سیخورک راپۆرتی بدات و بکه

   رگا بچم وزهر هدی و هواش گه .ز بووم هڕر  پ پیران وه یشتنی وا بهۆ ر  له ک ئوه منیش وه: ئارام 
  .گرم  و هز ده ر خرا بچم وزه گه.  وه بته م ده م کهو هز

کدا بچین و ئاگامان لیان   دوای خه  تاکوو به تریش نییه  و جگای مه و نییه کات خۆ شه راست ده: ئارز 
ب.  
 .ین  خرا بت تا وا بکهتتوان ر ده چنوور گه . مه ر ئوه  به  من له باشه: سیروان 
  .توانم رگا بچم منیش وا باشتر ده :چنوور 
م  ئه .اوینخوین بۆ فر وێ شتک ده  و له  دێ مزره چینه وتین خرا ده  رکه  ئستا که باشه: سیروان 

 .تب ورازتر و دژوارتر ده  هه چین رگاکه زام تاکوو ده  من شاره رگایه
 .هشت  جده کیان به ڵ خه ه کۆم ڵ به  و کۆمه ره  به ره به .ۆیشتنڕ کی باش رگا ده  خراییه وان به ئه 
ی   بۆنه ک دوو جار به یه .ڕی په ند کیلومیتر تده  چه له  درژ بوو که نده وه  ئه که وانه م درژایی کاره به

  له .دا بوو  رگاکه والی راستی چۆم  له که . راوی دێ مزره  ده یشتنه  وچانیان دا تا گه وه چنووره
س و  ر هه  سه ککی زۆر له خه .ی ئاوای وه  خواره یشتنه وتن تا گه رکه  سه که راوه ختی ده ورازی سه هه

 . بووب نو ئاوییش پ چوو که  ده وه له .و بوونی دێ دانیشت وه کانیاوی خواره
 بن  ن خۆش هاتن لهوورم فه: تیانوکانیان پیشاندا و  ژر دار تووه رگای  مزرهکی  نجکی خه ند گه چه 
  .وێ روونیشتن مانیش له ئه . خواردنتان بۆ دنن، دانیشن و دار تووه ئه
قی   و ئارهشن  ده وه و دۆه کانی ئه ارستانه نو د رمگ له چه فراوانی چیای شاخه  بهیتاو ی شه شنه 

 نانی  زن له فکی مه شه ک که یه پاش ماوه .رهنا بوو یان دهوی هوش و گۆر مانیش که ئه .ێس انی دهماندوی
 تام و تژی تورش  ی چیاکان بوو به ئاوی کانیاو  که که دۆه .نریان هنا الیان ، دۆ، ماست و په تازه
 کاتژمرک   نیوهدوای .وت ر که به ک دوو چایشیان وه  یه،پاش خواردنی فراوین .انی شکاندتی تینۆیه

  .ک  و ئایپینه  ماچکهیڕر  سه وه ڕانه  کرد و گه پ که  ئاوی چایگی کانییه یان لهکان وچان قۆمقۆمه
رز  به  گ و یوسۆسیاوهرم هچ  بناری چیاکانی شاخه م له مریه هچو باخ هر  بهک یه ر  تووله وه  دێ مزره له 
 . ری زریاوه  به میتری له٢٥٠٠ تاکوو ،وه بووه ده
 وردی  یی و بهچاوانی و .یری جگای سیروانی کرد کا و سه ه و راچه  خه یانی زوو له میترا به 

بیری  وسا وه ئه . وه ر بووه ک راما تاکوو هوه یه ماوه . سیروان ی دی نه که فه پخه سرنجکیتری دا نه
کوو دیوار و  وه .ئاوایی ئازاری مای پ  وشه ئای له .کردلئاوایی و سیروان ما  دون شه  که وه ههات

 .کشا کی هه یه ناسه هه . وه بته  رۆژ دوورتر و دوورتر ده رۆژ به .تب ستور ده  نوانیان دا ئه سنوور له
م و   دژی خه  که ی داوه که ویسته  خۆشه نی به  به  که وه بیری هاته زوو وه .سرین  ئه  بوو لهچاوانی پ

 گیان  دایه : دایکی کرد و وتی و بانگی له ی چاوانی سی، که  قۆی کراسه کرژ به .تست  بوه ژاره په
  ؟ ۆ چ باسهم ئه

 ، شتوه جھ  شاریان به رگه ک و پشمه و خه  دون شه  که وه ڕای ئه ره م سه که  شیرینه کچه :خان  تریفه
 .  جاران چ وپتره ردومانی شار لهۆتاکوو ئستا ب و هه درژایی شه هب
لیتم زۆر  لیت و په ی هه  قسه وه و و یاوه م خه  ده و به مشه رێ ئه ئه: تیو ماریانۆ کرد و گ میترا رووی له 

  کرد؟
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 ئتر تب ی سیروان نه  وشه هس ل من به .و زۆرتر  دون شه له .ئا!  وه که  مه رێ بیری ل لگه :ماریانۆ 
خواز  و منیش ئاواته شه. م که درۆنه ، وهودان جار ناوی سیروانت برد  بم سه  که نگه ره .یشتم گه تنه

 .  تاکوو ئارامت بگردایه تیتی بدایه  و یارمه دا بوایه  ئره  سیروان له بووم که
 دیاری  وان به ژار دوو شه م سیروانی هه به!  خوزگا وا بوایه :تیوشا و ک کی هه یه ناسه میترا هه 

 .تکش خوونی ده ونه  شه وان که  س شه ب به ویش ده ئیمشه. خونی کشا و نه نوست و شه  نه وه منه
  ؟  کویه ؟ ئستا لهت ماندو ب نده ئاخۆ چه
فیم و سیروانم   ده وه  ئاسمانه ک به  مه بووم به خۆزگا ده . وه کاته  من ده  بیر لهترکوێ ب  هه  دنیام له

م  راپۆرتم بدات و به سیخورک  ترسم که  ده وه  ئه ترسم؟ من له  چی ده زانی ماریانۆ من له ئه .دی ده
  .توانم سیروان ببینم ئیتر نه . تۆشی زیندانی رژیم بم وه کاریمه وته  و کهڕ ناسۆ برینه

دا تۆ  یه م ماوه له .تن خایه ک ده یه تی خۆیان ماوه سته ه ژر ریپی د نه ن شار بخهوا تاکوو ئه: ماریانۆ 
س راپۆرتی تۆ  که ،تب ر سیخور نه کی خۆماندا گه ڕه  گه له .وسا بچۆ بۆ الی سیروان  و ئه وه بیته چاک ده
  بته هد .ن موویان دیل بکه  هه یان کردوه  ئامشوی بنکه ی که وانه ب ئه ک بگرن ده  خهوتور ب گه ئه .نادات
 . م شاره شی دانیشتوانی ئه دوو به

 وتووژی   لهیگو . تاکوو بزان چ باسه.  واخانه  نان کین رۆیشت بۆ نانهیو بیان یس به کاک میروه 
 گشتی  به .ردومان مژاری رۆژ بووۆک جاران باسی ب کرد و وه کیان دهرکام باسی شت هه .ک گرت خه
کی   و خه گهر ی پشمه ی زۆربه وه ره  ده ڕای چوونه ره  سه یاند که گه کان وای ده هنگوباس واڵ و ده هه
 . وه  پشه  بنه یان وراوه کانی دوژمن نه هشتا هزه کان، کداری بنکه چه

  نگاوک له ند هه چه. و ماڵ ره  به وه ڕایه گه ، وه کییه نگه  برژاوی سه ند نانی تازه  چه ک به یه پاش ماوه 
ڤای و  رانی هه مه کاکا وه ی دایهڕئاو .تچ  ناوی ده نگکی بیست که وتو بوو ده که  دوور نه که هواخان نانه

  می میترای لپرسی؟ وای ساخله پاش خۆشدۆشی هه .وی لکردباڤی چنوور س
سیروان و ڵ   گه له ،  چکی کردوه یه وه  هۆی ئه  که بوایه ر یاوی نه گه .نڕۆر ناسۆکانی ز برینه: یس میروه 
 .یشی دابوو که دارک دی بوو و دراڤی کریه سپی بۆ ته ژار ئه سیروانی هه .رێ  ده چووه واندا ده ئه

  .ر دووالقی ستدانی هه  ده  هۆی له  بب به یه وانه دوکتور وتی رۆیشتنی میترا له
 .نوست ترا و چنووردا نهتی می فه  خه یانی خاس له و تاکوو به مشه ئه. داخین بۆ میترا زۆر به: ران کامه 

 . بۆ ماڵ ئاوایی هات بۆ المان  زۆر کز بوو و که دون شه.  که مه  ئه سیروان مرۆڤکی باش و به
   چنووریش شاری به مابوو که  بیرم نه له می میترا بووم،  گژی خه نده وه ران ئه  کامه ببووره: یس میروه 

م  ئه .باسی سیروانت کرد .م که وتنی بۆ ده رکه ستی و سهندورو  و داوای تهت، بجگای پ . جھشتوه
  مان دیوه  نه وکه شه .بینین م ده ماندا که که ماه نو بنه ئستا جگای له  وا پاهاتوبووین، یه ماوه
  .ت بووتو رکه  سه یه ر کوێ هه  هه هیوادارم له . مان کردوه موومان تاسه هه
 .رانیش چوو بۆ نان کین ا کامهک و یان مای خۆ وه ڕایه یس گه کا میروه  وه کتر جیا بوونه  یه وان له ئه 
ک سیرواندا گرتو   ته ی له ه گه و ونه ت ئه تایبه .کرد کانی ده یری ئابۆمی ونه ریک بوو سه میترا خه 

  له .بینی  چۆڵ دهشیڤای وینی خۆی کردو بوو جیگای چنووری هه ی ئه نیا تاسه ته و نه ئه .بوو
 ناخی   له وت که که ر ده ر لوانی ده ی سه بزه به کرد، کانی ده یری ونه  سه  کهتیدا ی روومه وه نهجوو
 لوی ئای  گرت و به ده  هه وه که  ئابۆمه ی سیروانی به ونه .ژیا کاندا ده کانی تاک تاکی ونه رییه وه بیره

 . وه یالوانه  و ده وه کرده ماچی ده
 تب ت چنووریش ده نانه  و ته  سیروانی تدایه  که ه گه و ونه ۆ ئهم ر ئه ش هه میترا ئه :ماریانۆ 

ر ماکدا   هه و له ی ئه ونه .ناسن کانی دوژمن سیروان ده واوی جاش و سیخۆره چۆن ته . وه بیشاریته
   که وه مهنکی باش وا بیشارو ش توانم له وێ ده ر بته گه . نجه شکه  هۆی گرتنو ئه  بهتب ن ده یا بکه په

 . وه دۆزتهیان نه یش دوژمن  ونب نهخراپ 
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 ،شک م لده م تا تاسه یریان بکه  سهبا ئستا تروپ .نچ  با تدا نه وه  بیشاره وابکه !م که  ده باشه :میترا 
 .ت بۆم بنی کهم  م کرد داوات لبکه  زۆر تاسه  که یه وانه ی له گه  تده. بۆم گرهبی وسا هه ئه
  رده و ده  توشی ئهچۆن من هشتا. وینداریت ردی ئه  ده م له تناگهند  رچه هه! م گه ستت تده به مه: ماریانۆ 
گیان  دڵ و به  به بۆیه . تۆ و سیروان فر بووم وینداری له ی ئه  زۆر شت و وانه یه م ماوه م ئه به .بووم نه
 .م به وینی ئارتا و خاونتان ده م و کرنۆش بۆ ئهون هن وازشتان بۆ داده ری نه سه

 تب ده .تووکنیپ سوێ و ده ن مرۆڤ دهوچ .بیت وینی وا نه د تۆشی ئه هیوادارم تۆ قه! سپاس :میترا 
  . وینمه مین و دواین ئه که  یادگاری یه مانه چۆن ئه .تڕشتی بپارزدوی سروکموو روودا  هه هکان ل ونه

 سیروان  نت به  به  بیرته له .  فرمسکی چاوانت بسه ستماه و ده گیان به ها داده !رچاوانم سه به :ماریانۆ 
   و به وه مهشار دا ده که نو دیواری ژرخانه  کان له من ونه ئه ؟تخوی ت نه فه  و خهترز ب ت به  وره دا که
  . وه مه که چکاری ده ری دا که سه

 !تی سپاسو  وه نه خه رده  زه به: میترا 
ی  وه مبار بۆ ئه خه .م خۆشحاڵ مبار بوون و هه م خه هه و و ئارام، بوونی ئه  نه ی سیروانیش به ماه بنه 
 .یان بدات  سداره  له ستی پیان ناگات که  دوژمن ده ی که وه  خۆشحاڵ بۆ ئه. جگایان چۆڵ بوو که
 "ی پشینیان   وته به .ن ژمنی خۆیان راو بکهتوانن دو ۆی چیاکان ده کو هه ن و وه رگه وان پشمه ئه

  "   یاه  و سۆزی له یه ۆ لرهم ، ئه لی ب باه مرۆڤ مه
 .دات یان ده  سداره کات یان له ردومان دهۆکی خۆی ب  بۆچی رژیم خه  که وه بووه ده دوڤان بۆی ساق نه 

و  دی مشکی بچوک و ئارتای ئه ک و خرهلۆژی .یشت گه ده  تنهکان مه و م له پرسیاری زۆر بوو به
.   بۆ چییهکوژی رژیم وه ته ت و نه سته  یان ده، رامیاری و ئابووریکانی ندییه وه رژه  به یشت له گه ده تنه
  فر ببوو که . ببوو رده روه  پهدا ی شاری سنه یه م ماوه  و دیموکراسی ئه کی ئاشتیخوازانه یه  ژینگه و له ئه

   و دوور له ی ئاشتیخوازانه  شوه  ناکۆکی به  ببوو که وه فری ئه .ت بگر کی دیکه ری خه بی لهرز 
  .تر بکر سه ند خوازی چاره وه رژه به
  تیه مایه ی ئراندا که  شارانی دیکه له زانی که یده ژیا بوو و نه تی دینو ئائیندا نه سته  ژر ده  له و ئه 

  ترسیدا بوو که  مه و بۆ خۆیشی گیانی له ئه .کوژرن کرن یان ده  ده نجه شکه  ئه،درن کان ئازار ده ئائینییه
ی ریش  هللر گو به رۆژک وه. یشی نازانت  ماناکه وه ڕای ئه هر  و سه دایک بووه کی سۆنیدا له گایه  کۆمه له

 .پ دابین بکاتبۆ خۆی  شت هه ی تاکوو ویزای به وه  کور بکهکپانکی مش
  ن؟ که  کون و چیده یان ئستا له ؟ وه ڕنه گه کانم ده ی خالۆه ئاخۆ که: ڤاندو 

   له،م شارن ی چه نهو چۆم و دۆ وان له ئستا ئه .تب وانت نه می ئه م تۆ خه که باوانه: ی باپیری کا ئاریان
 . هیو سته  ده دستانیان بهموو کور  ههتب کان نه  پانتای شاره  له ن جگهوا ئه . و بۆنی بارووت دوورن قه هت
 تۆ  ژمن لهکدارانی دو ر چه گه ئه .ان الی شی رژیم ناگاته تی ره سته ده .ستن ربه وان ئازاد و سه ئه

وی  ستنابچت،   بیرت نه له . وه  دوور بکه وه یکیانه نز  و له وه یته ده میان نهپرسیاریان کرد هیچ و
 .تی دوژمن بکه

  . ردینک ان دهیکان شت حمویه  ئه یی کاکه ا خهگن ئه .رێ  ده کان رۆیشتنه  مناه  بوو کهباش :ئامدیا خان 
   وازمان لدنن؟ پتوایه .تی که وان ده یری ئه  سه وه  دی ساکار و دوڤانی خۆته خانم تۆ له :ئاریان 
ر  هه. ن که بگۆمان زیندانیشمان ده .ن که ن دهمان تالی ما لوپه که .ن ده لمان ده .پشکنن مامان ده! نا 
ی پاسداری خوری  که ن، که  نه م کارانه وان ئه ر ئه گه ئه .  کردوه  ئاماده زیندان من خۆمم بۆ    ئستاوه له

   له پوازی ار د''   یانگوتووه پیشینیان راستکات؟ یدا ده ؟ یان مامان پهتناس  ده هانی ئمه قومی یان ئیسفه
 '' تاشک نتب خۆی نه

وان بۆ دابین  چۆن ئه .ت ب و خۆفرۆشانه  ئه  ناسکتر به گوڵ س له یانھشت که  نه، بوون کانی ئمه رۆه  
 حیزبی  و دژی تاکه کۆشن، حیزبی تده وان بۆ فره ئه. ترسی  مه  گیانی خۆیان خستوه،کردنی دیموکراسی
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   کهداگای ئرانک  کۆمه  له ،ره  به میان له سته خت و ئه ند کارکی زۆر سه ر چه هه .و دیکتاتوری وستاون
 .بینن  نو مانگدا ده ینیش له  و خومه ک بووه ال سواری خه مه
ی  تاسه و به  بوو،کزدانیشتوونی کا ه چاوی مندا  سوچک دوور له له ر،خاس خانم دایکی چنوو 

نۆزکی  . وه ته وتوه  ماڵ و ماباتی دوور که ه چنوور ل  که مین جاره که  یه مه ئه .سووتا  ده وه یه که کچه
. ردۆ ئاو ش نی به چاواو یشتۆرخاس  .ڤایش بوون و مناڵ دووهه دایک   له هگ ج وه خاس بوو و پکه

 .بینن  فرمسکی نه  له چاوی سوور و پ،نیکا ه مندا وه بۆ ئه
نیان  مه ته .بووننگ دانیشت کپ و بده ،مباری چنوور شو و خه  زریا و ئاریا په،انک  لفودوانه خۆشکه 

   که،کی خۆیان نووسرا بوو ڕه  گه و خوندنگه ناویشیان له .نوت سا نو حه  چووه ند رۆژکیتر ده چه
موو   ههکوو وان وه ئه .کا ست پده بستانیان ده می ده که پۆلی یه. وێ  ئه  مندای رۆیشتو بووه  بهچنوور
کانیان  نی هاوسیهیان توانی بوو مندا ت نه نانه هت . دیلی ژرخان بوون  هرۆژ27ی  ماوه م شاره منای ئه
  به روونیاندا کاری کردو بوو، وان و ده ر ره  سه ی تۆپباران وا له نگی ئاژین بوون و لووشه ده .ببینن
  .رزان له ده  ههکنگ ر ده هه
باوکیشی  . رگه  پشمه ا بچ بب به پبدات بی ر چنۆی برایشیان زۆری بۆ باوکی هنا بوو که 

 .  ساه ستی میر مندای چوارده  ده نه ک بده  چه پم وا نییه .  ساته  گیان تۆ هشتا چوارده رۆه: وتگ پده
خوونی  ونه تی و شه برسییه و  ترسیدایه  مه  له میشه ژیانیان هه . نییه مه تیش گه رگایه خۆ پشمه

 . یانهڕ چاوه
  وه خاس ئه :تیوکی گرت و  یه بزه .دا رنجی نو چاوانی هران س کامه ، که  نو ژرخانه هاته  خاس که 

  ن؟  چاوانت سوور بووه  که وه ت گرتوته قوره
  ؟ یوه گه  پنه  خۆ هشتا هاه

  ؟ یشتوه ی ژن تگه ستی دایکانه  هه ی پیاو له که .  وازم لبنه خاسه:  وتی وه یه  کهی د  خاس به
  ؟تشوی بۆ چنوور په . رده دی پیاو به !ی خانم گیان که راست ده :ران کامه 
ی  هم کچ ئه .ه  جده  و ماباتی خۆی به، مای هاوژیانی چته کات و ده  بوو شو ده وره  گه کچ که 

ک   ته م له  ئه سنییه به .وینداری شۆڕش بوو ئه ، م شاره نیشکی تری ئه زاران که کوو هه ش وه ئمه
  . وه زی شۆڕشهی ر  ته نهوو چ وه ی پکه ویستکه خۆشه

ی خۆ  وره  دوو ئاواتی گه کاتدا به ک یه  له  کهت خۆشتر ناب وه  لهکنیا بوایا چی؟ بۆ چنوور هیچ ر ته گه 
  م زیندانه نت ب لهمی خۆما ب خه ئستا ده .زگار کرد و خۆی ره ئه .تب وت نه می ئه  خه دانیشه .یشت گه
 تڵ ئارز و سیرواندا ب گه  لهکتاکات . بین  و سداره نجه شکه ێ ئهڕ ب چاوه  ده ،دا هر ووکنه و پ وره گه

 .تت ب ، و تۆیش نه مکم نییه هیچ خه
کانی نو   و گۆڕانکارییه ڤای تازه یجۆری هه په  بیانۆی کینی نان، ر باوککیتر به کوو هه کامیران وه 

 . یه نگوباسی تازه اڵ و دهو ی ههکۆ وێ مه ئه ماون، کان نه  بنکه ئستا که.  هواخان نانهرۆیشت بۆ ، شار
کانی   مناه،شیرین . وه رخوانی فراوین کۆ کرده  سه کانی له منداه .ۆی لنا بووڕ نرگز خانم چشتی نیوه 

   له وه ی ئارزه سه تا ستی خۆی دانا بوون و زوو زوو به ردوو الی ده  هه ئاروین و ئارشینی له
ی  شوه . یه  ساه نی ده مه  ته کرد که یری نو چاوانی ئاریوی برای ده رکات سه هه .گرت ئامزیانی ده
  . پش چاوانی وه  یهانه مبار بوونی ئارزی ده بوون و خه کاتی توڕه

  وره  گه وین تۆ که ئه" تو بووی و  وتو بوو که بیر که کانی ئارزی وه وینی دسۆز و دوڤانیش، وته ئه 
 .سرین بوو ژی ئه شی ته ش و گه  چاوانی ره"ویندار وینی ئه  پت بم ئه ه ک.بیت ویندار ده ی ئه  که،بوویت

  . بۆ ئارز ند جار گریاوه  تاکوو ئستا چه وه وه  دون شه ند له ر چه هه
رێ  ئه: تیو  وه مه  گه باوکی به . ئارزیشی داناهی یان دانا بوو، که ر خوانه  سه کانی له ورییه  ده وین که ئه 

م ناداناوه ورییه م ده  ئهتپ ؟ ت بۆ ک  
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   بابا ؟ کامه: وین  ئه
م دی پ بوو و  به .  خراپ ژماردومه وه  ئهتبژ  نه خه رده  زه ویست به یه وین ده ئه!  وریه م ده ئه: میران 
  ! ناوه بۆ کاکم دام وه ئه: تیو  وه  گریانه به
  ! کچم  ئره ره وه: میران 

 بن  و له ئه. تب می ئارزت نه  گیان خه رۆه: تیو ئامزی گرت و  باوکی له . وه  پشه وین چووه  ئه
و  ن وان له ئه . نامۆییدا نین  یان له، و بیاوان  چۆگه وان له خۆ ئه .کات یدا ده  نانی خۆی پهتردیش ب به

 ،  فراوینی خۆت بخوهۆت کچم ئیتر بوو پگ  وه ماچی کرده .ی خۆیانیشنل ی گهنیشتمانی خۆیانن و موان
  .بینم  نه وه هکانت  جوانه  چاوه سک بهسرین و فرم  ئه  که نم پبده و به

 ! بابا گیان باشه: وین ئه 
وین   ئه  داده:نی و وتی  قاقا پکه به . و هار و هاژ بووسی زۆر تۆخ ساه نی ده مه ڕای ته ره ئاریو سه 

  . بۆ من ی ئابرا ئارزیش داکه که شه نی به ر جار خواردن داده  هه،گیان
م تۆ   ئره تا من له .خوم خۆم دهشی  به م  هه،و شی ئه م به هه . وه مهگر و ده  جگای ئه وه ئستا  من له 

  .تب مت نه خه
و باوکیان  نین، موویان پکه هه . وه گریته جگای ئارز ب  که ت ماوه تۆ جارک فره! الچۆ چمن: وین  ئه
  .تان بخون که و خواردنه ن، کهواوی   ته سه به :تیو
 . وه رزانه له ی مانی ده ره نجه  و په  پوچی شوشه کوو جاران به نگی تۆپارانی شار وه ده
 باری ووی رابردو ه ش  میترا کرد که پرسیاری له .ڵ تارادا هاتن بۆ الی میترا  گه زگار له دوکتور ره 

  بوو یان نا ؟ کی هه و جیاوازییهووانی رابورد ڵ شه  گه ئایا له  چۆن بوو؟تمی هساخ
  . هتر  جاران فره و ئش و ژانیشم له رز و یاوم زۆرتر بوو، له! نا دوکتور: میترا 
  ت؟ که رێ ئش و یاوی سیروان بوو یان هی برینه ئه : وتی وه نینه  پکه دوکتور به 
  زانم که س خۆم ده به . یه م ئستا ئشی زامی دیشم هه به نھا ژانی برینی القم بوو، تهجاران : یترام 
  رۆژین و مھری دیار نین؟: تیو تارا کرد و  رووی له .  گرانه نده ردی چه ده
  .جھشت و شاریان به وان دون شه ئه :تارا 

هات   پش نه م  بوویره ر ئه گه ت ئهویگ  بیری خۆیدا ده له . وه نگ بوو و برینی دیشی کۆالیه  میترا بده
   درژه وه ره  ده نی تاریکی له ریمهه  ئه باتی خۆمم دژ به وان و سیروان خه  شانی ئه  منیش شان به ،بایه
  .دا دهپ
  . بووماش و شین  ر ره ی هشتا ههر دوو الق هه . وه ی میترای کرده که تارا بانداژی برینه 
 تۆی  ست له خهرد و  ندک زووخاوی زه هه . دانایکان ر برینه  سه ی له نجه ئارامی په وکتور بهد 

کانت  رمانه ده . وه ته کوو دون ماوه ر وه کانت هه برینه :تو میترای  وسا به ئه .رێ  ده هاته  وه کانه برینه
 .ن باشتر ب نهنارما م ده چ ئه  ده هو له .ناگۆڕم

ریکی  یسدا خه ڵ کامیروه  گه دوکتور له .ستی  به  باندی تازه  وردی شوشت و پاشان به انی بهک تارا برینه 
  .کردنی دۆزی رۆژ بوون باس و راڤه

  له .تستانی رژیم ب ده  تۆشی دادی بدادی کاربه  که رانه  زۆر نیگه یان که گه کانیدا وای ده  وته دوکتور له 
 . م شاره  مرۆڤی برینداری ئه ت کردن به تاوانی خزمه به .ران بوو یگه ن  زیندان و سداره، نجه شکه ئه

تاوانی من  .بووم ڵ هیچ هزکی رامیاری نه  گه خۆ من له: تویگ و ده ، داوه دوایش دخۆشی خۆی ده
ستی تۆپباران خۆدی رژیمم  تانی ده ره کی بریندار و ب ده کوو دوکتورک خه وه  که  یه وه س ئه به
  . ن کردوهرما ده
 .  سوورتر نییه که موو خه م هه  خونی ئه خۆ خونی من له ن، ن با بیده ده م ده  سداره ریش له گه ئه 



 
    ندی دیاکۆ زه                                                                شاری سنهڕی  شهی رۆژه٢٤بریڤانی 248

248 

 . یرمان کراوه ندا سه ئرا ستی دوو و س له کی ده تییه کوو هاووه  وه یان ساه  ده مهئ: یس کامیروه 
   ئرانیان واتهدا ناوی وه ته  نه  ئرانکی فره له .ی کرد شه هستی فارس گ ره زپه گه  ره،زاشا تی ره سته ده به

ک  تایه ره  سه مه ئه .)فارس( )پارس(  ن واته رشیه  په ایان بهڕی ئراندا گۆ وه ره  ده له ،کان یهنیشتمانی ئاریا
  ته وم ی ئه یکهنی دال  گه وی دژ به ری پاله شکه ی لهت  یارمه کان به سته ره  په وه ته  نه  فارسه بوو که
  .وستان

مو چاو و گوێ   ده ستانه ره زپه گه و ره ر ئه ش هه ئسته .ن کرد کانی تریان پاوه وه ته موو ماڤی نه هه 
 .ۆش هی ساوامای کۆماری ئیسالمی ئراننم  و ئهنوان دون سیخوری ساواک بوو ئه .کاننال مه

 هیچ  واته.  ئیسالمنگاوی  ژهری تخییش  ی ئستا بهب تیان دهری شۆڕشوانانی و  سه  لۆکه بهجاران 
 .  خراپتره وانه  پجه به.  پش  هاتوه ک نه انکارییهڕگۆ
  ؟ وه ره  ده چویته تۆ بۆ نه:  تارای پرسی میترا له 

 .تب  من نه  له  جگه داژیارکی نییه .  دایکم زۆر پیره زانی که تۆ خۆت ده:  تارا
ر  کانت هه رمانه تۆ ده .ن دم بۆالتویمن سۆزی پش فرا ئه :تیو میترا کرد و  زگار رووی له  رهدوکتور

ک تارادا مائاوایان کردو و   ته پاشان له .ت در  سه زانین بارودۆخی شار چی بهب.  کوو دون بخوه وه
 .رۆین بۆ الی بریندارکی تر

دانی کردستان  وه بۆ ئا،میلیارد ریالمان٢٠ که  هیاندو گه راییداکانیان نگو باسه  ده  له رژیمها ر وه هه''
 9ش  م دراڤه له . م شاره  مانی ئه نهین گه میلیارد زیان ده٢٠ر کاتژمرکدا  هه وان له  ئه'' رخان کردوه ته

ڕی تورک و  خراندنی شه  و هه وه  نانه  بۆ ئاژاوه،ال قه ی تازه نی و کمیته سه  ههال  مه  به میلیونیان داوه
 ''.ری ورم ڤه  ده  لهکورد

قی نوان چیاکانی   شه ر له به نگه  دۆکی ته  دا به هک وانه کارهوی  هڕڵ کۆ  گه هنی لڤا سیروان و هه 
 وه پی رگاکه  الی چه ی خلیچیان له که  یان ده،شی نادر ره  و کوی کوچکه وه  الی راسته رمگ له چه شاخه

  .زاندو بوو ی دابه که وه ی کۆره وه نه جووورازی رگاش خرایی  هه. رۆیشتن ده
ی  ێ و کروشکهڕر گیاو گوی سه .رین ر تپه شی ناده ره  داونی کوی کوچه  به ره رده یانی گزهڕ دوو له 
نکی  دیمه تاوان، ی ئاوی شه هل ی جۆگه هوڕفرینی چیاکان و خ ی به لۆتکه و  وه که  الییه کان له نمه  که ه په

  .خشی بوو  به که  دۆه یان به اوهازجوان و ر
اندو یان ئاف یان تاڤگه  ده،اددر ههرد و  ر به  سه تاوان به  و شهی ئاوی کانی زه به تیشکی زوینی قه 

  وه م رگه ده وویان بهوا وی ربوارانی ماندو و خه  خه کشا و چورته رنجیان راده ه س که. بوو
 . وه وانده ره ده
ری چیای  سبه .ی زریا ره  میتری بهد وسهزار  دووهه ئاستی زۆرتر له  تا وه رز بووه  به نده وه  ئه رگاکه 

لی  ر که  سه یالخ له و ساردی بای بان له ی فنک شنه . ئامز گرت ی له که شی نادر دۆه ره کوچکه
قی ماندوی ربوارانی  ارها ئین  ته نه .هات  ده وه ژمه وه ته رز به و چۆمی باوه هر  و بهشن  ده وه که نهئایپی

  . وه شیانه  نو له خسته رزی ده  له رمه رما و مووچکی نه سه ، وه کرده وشکده
 یالخ، هی بای ساردی ل ی زریا و کزه ره د میتری به زار و سه  دووهه رزایی پتر له رمای به ی سه کزه 
ل  رکه پی سهۆ تاکوو تر وه وه  دون شه  له هک وه هڕوانی کۆ کاره .یان تاراندو بوو رما و تینی ئواره گه

 تا  وه له ر که  سه ئستا له . هدر وراز و هه ی هه ش زۆربه اکهرگ . یان کیلومیتر رگایان بیوه نزیکی ده
گای سه ی ژوورگ چه  ماچکهیدره  به وخواریان له هر ندکیلومیتر ر .  
   له ی که وانه جار جار ئه . وه ی کرژ و خرا کردو بووه که نهوا  کاره رمای ئواره وی رگا  و سهنش 

 الیان  که  رگه له وتو بوو، ویان لکه  کاتی رگا رۆیشتندا خه  و له وه ر پیه  سه وی و ماندوییدا به بخه
 .کان ه چه و راده  خه وتن و له که دا دهڕر ند و کۆسپی سه ر که  سه ا و بهد ده
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  ئاوایی لهنگ ما  هدی و ب ده وه تانهکانی کوی سۆ ردینه  به ر لۆتکه  سه تاو له ڕی هه هپ رده تیشکی زه 
کانی نو چۆم و  ی قۆرواق و بۆقهنگ ینا ده ته .اندو بوونگی ئاف  بده،ک  خهییۆمان.  کردیشۆم ئه
 . وه بووه رزتر ده یش بهڕ گوه نگی سه  ده وه بوونه  نزیکتر دهی د ند له رچه هه .هات کان ده هس هه
چیای چوار ت و   رۆژهه ردینی سوتان له یای بهن چاو ن  له،  یه هۆ گوندکی چک که وورگ،ی ژ ماچکه 

 پشوازی   هاتنه وه رمییه  گه وێ زۆر مواندار بوون و به کی ئه خه. بوودانکرا ئاوه رۆژ ئاو  مالن له
  .ووبرسی و تین و،دوانچی مان زاران کاره هه
ب خواردنی   ده سه زاران که و هه ئه .یی بوو رزی و مزره  باوه ک زۆرتر لهل وان گه رشانی ئه رکی سه ئه 

 . خته  زۆر سهدا هۆکی وا چک  دیه ش له هو ئه .دارک ببینن ویان بۆ ته شو و جخه
  .را بوونش ک دابهندا  ما وێ له  ئه یشتو بووه وتر گه زو  که ،که وه هڕرایی کۆ به 
  ماک و سیروان، وتنه  که  دیکهی ژن و کچند  چهڵ گه چنوور له .ی نود یشتنه نی گهڤا سیروان و هه 

 بوو  یان زۆر چکوله که ژووری دیواخانه.  مای کامیزا وتنه  که سی دیکه که ر ده  گه ئارز و ئارام له
پاش خواردنی شو و  .نیشتنوسی تدا رو  که یانزهس .بوو  س و نیو میتر ده ی دوو و نیو له که پانتاییه

 دا  نهودای دانیشتن و ئاخافتنی هماندویی م . وه برده یان ده وزه نه  ربوارن وه ی  نیوه، چای ک دوو پیاه یه
. 
ان شی وان ژوورکی دیکه ئه . بکات موو موانانه و هه شی ئه  به بوو که یان نه فه  پخه نده وه مای کامیزا ئه 
 . یه  ژن و کچ موان هه له
سیان  ش که شه .وین خه ک ده یه  لفه س به ر دوو تا س که  هه  به تیان ئمهویانی گڕسیروان و هاو 

م  ا پاڵ دیواری ئهریان ن یانیش سه ی دیکه که سه فت که و هه  و ئه که کی ژووره ریان نا پاڵ دیواری الیه سه
  . ونه  پچه ر و به م به ر زک و سینگی ئه  سه وته که ر ده و به قی ئه ال وا بوو که .  هک ری ژووره به
ی  زک و سنگ  له قه  له،سیدا که  تاکهکی یه وه نهر جوو  هه له وی و پ، قی گۆره ڕای بۆنی تیژی ئاره ره سه 
  که و خه دویی ئهشی مان وی له  خه کۆسپ و پش به یانتوانی ببن به  نه موو  ههمانه  ئه.وت که  دهر وبه ئه

روا چۆن پشینیان  هه .واو بوو یی ته رده روه  ئیتر ناز پهل گهوڕک :تیو  نگین که ی کا به  وته به .بگرن
رت  وت ت ژر سه ر خه گه س،  پخورت بۆچه ر برسیته  گه'' ئژن  سه مه ئه . دیی  ته هو هات سهوتیان ئی
 .ینر ج سه رتان به  سه ژر ک بنهش کوچ موال ئه  ئیتر له''س بۆچه

م  وی ئه ماندویی رگا و بخه. تیتوانی بوو بنو  نه اری میتراوه دی و بوو به ند شه  چه سیروان که 
  و له شهواوی  ته .وت وی لکه خه  میترا،  له وه ک بیر کردنه یه هپاش ماو . زۆری بۆ هنا بوو یه ماوه
  . میترا بوو ستاری کردن له ره ی په که ونه روو و خهئا . بوون وه  پکهک میترا ته ونیدا له خه

 . وه بووه کرد بۆی دووپات ده ستاری و ئاگاداری لده  پره ی که و رۆژانه ما ئه ی سینه رده کوو په وه 
  ونه و خه  و ئهکا ه چه دهو را  خه له نوستو بوون  وه ره و به  له ی که وانه ی پ ئه قه  له جار و باریش به 

شکو  به . وه کرده  کۆ ده وه وتنه و لکه ر خه  سه ستی له موو بیر و هه سیروان هه. چوو تکده ی ل هخۆش
فنی ر لوانی د رژی سه ی هه ت و بزهی ژوان بکا که برینداره  وینه  ئه، ئاروویدا میترا  له دووباره

  یدیوه  نه ی که و و رۆژه م شه ی ئه اسه ت.کات هبست پ  ههمتر ردی دووری که م ده یکهن ال. هو بیبووژنته
بشک تل. 

 و  و لووره ،یڕی نو د گوه نگی سه ده .ک یه شی شلی رۆژی برده رمای کوستان له و سه شه نیوه 
کوو  هنا و وه م و مژی داونی چیاکان و نو دۆی ده ته .ند ژه ویان ده نگی شه ئاهه، ی زریانی با هاژه
 . وه کرده  شی ده،ی هزی وانه  ژی و که الج به هه
ستا  هه .ی تکچوو که وه ئیدی خه کا، ه و راچه  خه ر سینگیان دا و له  سه  له قه  له  جارکیان وا به سیروان 

  که موو دۆه یری کرد هه سه .ت بگۆڕدر که وای نو ژووره  تاکوو هه وه  و کردییه که ره نجه ر په  به و چووه
 فنک و  که  ژوورهی نوی  وه پاش ئه . وه ی ئاخنیوته که س مژ دۆه چمه . ان سپییهفری زست کوو به وه
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شکو   به.توکیتر بشکنی رخه ی تا سه  نو جگاکه ست و خۆی خزانده کانی به ره نجه  په وه خاون بووه
ون بوو و  ی خه که ویسته نھا رگای بینینی خۆشه چۆن ئیتر ته .کانی ونه  نو خه وه یشی بته که وینه ئه
 .س به
 
 

 ٢٧شی  به                                 
 کابانی راستی  هرشتاد ناوی ئیزد ئه. رشتات رۆژی ئه کوردی، ی٢٦٨٠نیگو ی٢٦)ۆژڕئاناهیتا(ینی هه

        ی زایینی١٩٨٠ی مای ١٦ و دروستییه
____________________________________________________ 

یاندا  بهر ی به  کازیوهرووناکیر   به هدی هدی له.  سکی دۆی ماچکه تهر ئاسمانی بهکانی  رهست ئه 
 ون ،ڕاندا کانی گوندی ناوگه وانی چیای سوتان و کوه رخه  نو ئاسۆ وئاسمانی ئه و له وزان،پ ده هه
ر   سه ی میترایی رۆژی لهڕ فهو تاجی   ئامز گرت، ی چوارمالنی له ۆتکهتاو  ینی ههتیشکی ز .بوون ده
 .نا
ئارز  ویش خرا ئارام، ئه .ستا و هه  خه  له سیروان.یانیان هنا مزگنی به ،ی گا شر و بۆڕه ه ی که قوقه 

ستان ماچ  ش ده رۆژانهرکی  ئه . وه ستن رۆژ دیسان هاته هه ده: تیو و  وه ر کرده وه ی خه نی دیکهڤا و هه
 . کار و فرمانی ئاسایی خۆیاندا ن به  تاکوو بگه،نست ده و هه  خه یانان زوو له بهک   خه و  دیه ئره .کا ده
  یشتنه مان گه کاتک ئه .یندی د و مزگتی ناوه هر ست و چوون به ختی خۆیان به ک و ره ن چهر سیا هه 

ک  ڵ خه  کۆمه ندا بهن و ماکۆموو   هه له . خۆشدۆش کران  وه هک ن خه الیه رمی له گه به ،یندی د ناوه
رنجی  ه س .کی وا بچوکدا  نو دیه  له،اندو بووی ئاف نکی وا فراویره دیمه .هاتن وێ ده و ئه هر به

  .و خۆی راکشا بوو هر دانیشتوانی به
نگیان  دهو  ، ببوون و ماندوز هڕ ڕی بوون ئیتر وه کی نامۆ وه خه   له نده وه  ئهیکانی نود گه سه 

چاوی زید  س به به .وتو بوون نگ وستا بوون یان پاکه رباناندا بده کۆان و سه ر خۆه  سه له .نووسابوو
مۆی  سته ه هشتا دنیا و د گانه و سه بک له .کرد یان ده  نامۆیه که موو خه و هه یری ئه و گژو وڕ سه

ر بۆیان بکرا  گه .یان مخاند  و ده وه برده ن دهۆیشتبای مۆڕیا ب وه  نزیکیانه ر له گه .نبوو  نه که وه هڕکۆ
 .گرت پیشیان ده قه
وا بیار بوو پاش  .یانی بۆ خواردنی ناشتای به ،و تدا نوستو بوو  شه  که و ماه  ئه وه ڕایه س گه رکه هه 

  . وه یدا کۆ ببنهی ئاوا وه  خواره  لهیانموو ناشتا هه
ی  که وره  گه کوڕه. واییان کردی کامیزا سپاس و ما ماه  بنه ه لنی پاش خواردنی ناشتاڤا سیروان و هه 

 . کرد وانه  رهیی د وه هتاکوو خوار مانی هه ژیوار ئه کامیزا،
 دوای  دا به که ی خه و فرایره  نو ئه  له،وان چیره ستی نه کوو دووربینی ده ئارز چاوانی وه 

  وه ڵ خۆی هنایه  گه  دوایدا چوو و له وت و خرا به  چاوی پکه وه  دووره له .ڕا گه  دهدای که ویسته خۆشه
  .وی لکردنمان و س  الی ئه وه چنوور هاته .یانیڕبۆ الی هاو

  ؟توی و توانیت بخه مشه چۆنی؟ ئه! و باوانس :سیروان 
زانی  ده .ۆی نوستم ب ر ئواره هات هه وم ده ت و خه که  شه نده وه و ئه مشه ئه! باشم کاک سیروان: چنوور 

 . مای میترا هاتنه زگاردا ده ک دوکتور ره ته  له کان که رۆژین و مھری برینپجه کاک سیروان کم دی؟
  ؟تیان ناسی ئستا ده

  .مخواز وتنیان بۆ ده رکه هیوای سه . باشنیوان زۆر کچ ئه .ناسم رێ باشیان ده ئه :سیروان 
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  وایه: سیروان . ت نو رگا بیانبینی  له نگه ره .یاند گه ویان دهو سپرسی وای تۆیان ده وان هه ئه: چنوور 
  . ڤاڵ و ئاشنام دیوه دان هه  سه  بگره وه  دونیه له
نجم  کۆ یه وانه له .پ بوون شم ره کانی له موو ماسوکه م هه  و به ی پام باشتره نجه ۆقی پهبل: چنوور 

تکردو ب.  
 . وه بنه رم ده ئیتر نه ،رگا بچینمک  کهۆ م ئه .کانت کوتراون کهل ماسو وه هئ!  نج نییهنا کۆ :ئارز 

  وانه م کاره  ئه یان لهۆوت  ئهموانداری ، دفراوانی و دوڤانکی ب ونه ی ژوورگ به کی گوندی ماچکه خه
  . کرد وانه مانیان ره  ئهیڕی د وپه ک دوو باخی ئه  تاکوو یه وه  رزه کرد و به

 ک  خه دی به هیان د  کچ و کوڕانه و شۆره  ئه  کهیژنانی ده: تویان   ده وه همبه ئای رۆ   
  ... ئای من بمرم بۆتان .وتن  که هو ناز و خۆشی  دایکتان بمرێ له!کان رده روه نازپه

ی دارستانری   نو سبه  و له که نیشتی چۆمه  ته رو خواری بوو و له ی خوارگ سه و ماچکه هر رگای به 
ی نو  ره مژه  به ره ، بهتاو  تیشکی هه  به که ی نو دۆه رم بوونی ژینگه گه به .یڕ په  تده که راخی رۆباره قه

 .  وه ش توایه که دۆه
م  سته  ئه ا بهترک رگو کیلومک دو تاکوو یه .پ و کوترا بوو شیان ره موو له ههک  ی خه زۆربه 
یان ش  ئیتر له،یان کرد قه رم بوون و ئاره  گه هدی کههدی .  وه هنالقیان بجوونکانی  کهلیانتوانی ماسو ده
ش   پنج تا شه.نشیو بوو ،  ماچکهر دوو  ههودای نوان هم .ۆیشتنڕ  و خراتر ده وه رم بووه نه

 .وێ  ئه یشتنه یان بی تا گه کیلومیترک رگه
   له که وانه کاره . وهدان کرا  ئاوه که ووئاوی چۆمهری د هوب ن له ر گردکی رووته  سه ی خوارگ له ماچکه 

  .ی خوارگ  ماچکهی نو د ی ئاو یان دۆ چوونه وه  بۆ خواردنه،ر و به  ئه وه ڕینه  په که چۆمه
 اد سا ڤده  ژر هه  لهنیان مه  ته ی که نجانه و گه  ئه ک له کۆمه ، ه  کۆمهرپرسیارکی دا به ی وچانه  ماوهم له 

پاش  . بوو نجانه و گه  لهکک ئارامیش یه . وه کرد کۆ کرده یاندا ئاریکاریان ده که  رکخراوهل گه  و له،بوو
دا تک رفه  ده تا له . وه  بمنه یه م ماچکه  ئه  له  پیانی راسپارد که،ن و بارودۆخی رۆژ مه  کردنی ته راڤه
 .یی خراوهرککردنی هنی   نو شار بۆ کاری نه وه ڕنه بگه

هنی یان   نو شار بۆ کاری نه وه ڕته  چیبکات؟ ئایا بگه کرد کهپ الی سیروان و پرسی  وه رام هاتهئا 
  ؟ رگه  پشمه ب بهب
 نو شار و  وه ڕته بگه ، یه  ساه  پانزه  نیی مه  ته  ئارام که کرد که زی ده ک حه یه . دوو دیدا بوو سیروان له 

شی بوو  وه ترسی ئه  مه،دوو . پبدات یشی درژه که ها خوندنه ر وه هه .ت و باوکی ب دایک ئاگایشی له
نی بۆ  مه  ته وه کی دیکه  الیه له .ن ی رژیمی بکه  و سداره نجه شکه و توشی ئه ، وه نه بیناسخۆفرۆشان  که

  .تی بکات رگایه  خۆیدا پشمهڵ  گه وو له تاک مه  زۆر که رگه پشمه
کت   چه  که یه و راده  ئه یشتوه گه نت نه مه ئارام گیان تۆ هشتا ته: تیو  وه یه که ماه ی بنه  بۆنه به ناچار 
ۆژان  ر٢٦تۆ .گریت ک هه  ناتوانیت چه  که  نییه وه ست ئه به مه . یه کت هه  خۆت چه  کهتژیر ب گه ئه .پبدن

ستووری   نو ده ن له مه م ته  که یه وه ست ئه به مه . یڤانی خۆت پیشان داوهرردا باشترین ب نگه  سه له
  هنی خۆت بکه  وریایی کاری نه  شاردا به  له وێ واته تۆ له . کارا بت شنه م چه  به دا بۆی نییه رکخراوه

  .ت چ باشتر میترایش ب  ئاگات له وه  دووره  له.ت دایک و باوکمان ب م ئاگات له هو ه
تا .  ده و مه م و ئه  خۆت پیشانی ئه نده وه ی دوو تا س مانگ ئه بۆ ماوه .تب خۆت   زۆر ئاگات لهتب  ده

   دیهم  له . وه بته ن ده هوه ک ئه ی بارودۆخی ژیانی خه  ژینگه  ووه بته متر ده ک که گرتن و راپۆردانی خه
ی   بکه له  پهتم ناب به . نو شار وه نهر  تۆ به نهکی ژیرا یه  شوه  به م که پیان ده . یه ماکی دوستم هه

   ئارام گیان؟ باشه .زانن باش ده  به که رجه لومه وان هه اکوو ئهت
  ! باشهتی ر و  سه  به وه دیه  نابه به : ئارام

  .یان که  رۆیشتن بۆ مای ناسیاوه،ک ئارز و چنووردا  ته  له وه سیروان و ئارام پکه 
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 ئامز  کتریان له  یهی سیروانی دی که . وه هرینی زریایی  ئاسمانی و هیوای بهشی  چاوانی گه رمان به  کا هه
   لت توڕه وه ر خۆمه به له . نامۆ برا بۆ لمان بووی به ی پاییزه  وتی ده. زۆر خۆشھاتنی لکردن.گرت
  . رۆیشتن  تازه  پرسی که و موانانه  ئه واتم له هه. ومبو
تم بۆ وا سیروان وم و  لت زیز بوو بۆیه . یه که وانه ڵ کاره  گه تیان لهواسی ن  تۆیان ده سیان که وار کهچ 

  .کرد ده م نه کدا قسه  ته  ئیتر له هاتبای بۆ ئره ر نه گه ئه.  ک بووه مه ب ئه
 مای  چوینه ه تاکوو ئستا ن نیازی مای ئوه   به ئمه! رز رمانی به  کاهه گره خت مه خۆت سه له :سیروان 
  .وتین نگ که  دره  وا وه ندک کاری بوو بۆیه ئارام هه .س که
ی  که  کچه بانگی له. ونی بخ  ژوورێ با دانیشین و چاشتانه رنه وه .رچاوان خۆش هاتن سه :رمان هه

  . دارک ببینه نی تهاوڕیانتونک بۆ کاک سیروان و ه وه قلیانقا!واژین گیان: تیوکرد و 
  . پش چاوی سیروان سکی واژین میترای هناوه چاوانی که!  گیان کهور چاو با  سه به: واژین 

رمی خۆش  گه  بهدایانیڕ سیروان و هاو ک ته ه و ل وه  ژووره  چایی هاته  لهپکی   سینییه خشین به  نه داده
ۆ ماتان  هاتم ب پارێ که .  بووه وره  گه نده  چهت ناسی بچاوی ب ۆ ئارامم نهڕ یه ئه: دۆشی کرد و گوتی

  . بۆخۆی میرمنداک بوو و ئستا پیاوکه
راستی واژین .  ساڵ  شانزه ب به هاوین ئارام ده .تب ر ده کات خرا تپه! خشین خانم  نه وایه : سیروان

  ؟ نده نی چه مه ته
  . هو هکردی پ هورۆزمانگ پانز نه .س  و خوازبینیشی فره  بووه وره م ئیتر گه که نیشکه که: خشین  نه

ی تاکوو  که ی لنه ه په.  شو ی به سادا بده ژده نی ژر هه مه  ته ی وا واژین به که رمان نه کاهه :سیروان 
 .اتگ باش پده

یری  سه .ر نا بوو  سه  خواردنی له ی مسی که وره فکی گه شه  که  ژوورێ به ن هاتهواژی  م کاته له 
 .خت  مای به  زوو بچیته  که  باشترهت ئژ دایکمه!   نییهی مرد کردنم هل من په :تیوسیروانی کرد و 

  م؟ زورانی خراپ بم چیبکه سو وخه ر تووشی خه گه نم و ئه مه م ته  جارک که توهوم من پم  به
س  که ، ه ر بژاردنی هاوسه  کاتی هه ی که که  نه وه ست به م تاکوو خۆت هه که ب کچکه مت نه خه: رمان هه 

 .ت لبکات هل  په بۆی نییه
کتر دای  نیشتی یه  ته دی خۆی له جوان و به واژین .بوو رازاوههار  ی بهکان مه رهه  به  له که رخوانه سه 

ر  ی  تۆتۆیی و هه ماژه ک برساق و کوره  ته  ،ماست و دۆ له ره که ه و رۆن که ، فرۆ ، سۆه ڕه که .نابوون
 . قاورمهو ها هلکه وه
 هی ورد  نک به کی زۆر ناسک و ته یه هڕ ر الپه سه کی له یه نامه تون، واردنی قلیان قاوهسیروان پاش خ 

ی  ره سیروان جگه .بووی پ شنۆیه کی سیگاری ئه یه سته به. رهات ی لده هڕ دووالپه .بۆمیترا نووسی
 و  وه ی خالی کرده ره ی دوو جگهتوتون .ڵ خۆیدا هنا بوو  گه  له وه ستکه به  مه ش به ته و پاکه  ئه،کشا ده نه
وسا تا  ئه .کان ره زی جگه  نو کاغه وه  کرد و ئاخنییه ی لووله که ی نامه هڕ  وردی الپه رخۆ و به  سه به

  ی کرد و دای به که ته کانی نو پاکه ره ی جگه پاشان تکه .کان ره  نو جگه وه جگا بوو توتونی کرده
  . گره  هه وه  الی خۆته ره  جگه ته م پاکه  ئه! گیان کاکه :رمان و وتی هه
  ؟ تدایه خۆ دیت چی 

ویش   ئه. باوکم  بیبا بۆ شار و بیدا به هک . ی پبده ته م پاکه  ئه ،یه  متمانهی ج سک که رکه  خۆت یان هه
چۆن دنیام  . شترهن بت زۆر با مه  ته  بۆ شار بهتچ  ده ی که سه وکه ر ئه گه ئه .م که زگیرانه  ده بیدا به

 .نن  زۆر دادهر رگاکاندا پشکنینی  سه دوژمن له
بۆ کاری تۆ باوکم  ت تایبه ، ئامشوی شار بکاتتتوان ک ده  بیستمان خه که !تب مت نه خه :رمان هه 
  .تین ت بگه که یامه  په نرم بۆ ماتان که ده
  ؟ وتوه ترم لتکه لکی رمان گیان که کا هه: سیروان 
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مک  ها هاتو چوو که ر وه هه و ک بارودۆخی شار همنند  راگرن تا هه وه ویش ئارام الی خۆتانه ه ئ 
م بۆ  ن به که  مه له بۆ ئارام په .ار نو ش وه رنه  ئارام به کی ژیرانه یه  شوه وسا به ئه . وه بته ئاسایی ده

  . کرێ زووتر باشتره م تاکوو بۆتان ده که نامه
  دنیا به.  ی منهشگۆڕتی و ش دۆستایهرکی   ئه وه ئه ! فتن نییه ل که  که وه سیروان گیان ئه :رمان کاهه 
  .م که ج ده هب ج  ژیرانه  به و کارانه ئه
ی کوڕم  وارگه. ی رم بکه  شهت ناب  ئستاوه ئیتر له .  مای خۆتانه ئارام گیان ئره: خشین خانم  نه
  .ی نیایی ناکه  ته ست به  و تۆیش هه وه  دته ئواره . زرایه  مه ئستا له و  نی تۆیه مه ویش هاوته ئه

 یشم که می نامهو. م ده دهلرتان   و سه دم بۆ ئره . وه منمه ری شاردا ده بهروو  ده ر له من هه : سیروان
  .   ئرهوه هبۆ بن
  روازی به  دوو ساڵ سه" ئژنل گهڕروا کو  هه!وینداری ه ئ ئای له: تیو گ وه نینه  قاقای پکه رمان به  کاهه

ک خراوه بۆ که ،تهیچ ناوس ماوسیروان؟  وانییه"ت یاری ج   
ها تۆیش واژین  روه ه ه،رز  بهیرمان خشین و کاهه  نه ی داده ده . ردکی گرانه راستی ده به :سیروان  

 .منین ج نه  به که وانه  کاره چین تاکوو لهب ب  ده ئمه .دان ستان خۆش و ماتان ئاوه ده! دوڤانخانمی 
ی کا  ماه موو بنه  ههروا هه. واییان لکرد و ما،و رایان مووسی ئامز گرت  ک ئارامیان له ک یه یه 
   . که وانه والی کاره هر ا رۆیشتن بهوس ئه. واییان کردماوانیش  له ئامز گرت و  رمانیان له هه
 . وه وتو بوونه  دوور که که  دوو پچی رگای الی چۆمه ه ل که وانه  کارهیی دوا

 .بی  رگایان ده وه کی باشه خراییه ش نشیو بوو به ی گرتو بوو و رگاکه  هز و وزه  که که وانه کاره 
 "شۆر"ری چۆمی  و به رو ئه م به ئه .ۆیشتڕ ورالن ده و گوندی جه هر  به وه که راخی چۆمه  قه  له رگاکه
  .ورالن  جهیتاکوو د  هه تر رگایه تر زدهکیلوم ده . بوورزا  و مهتاندارس

تان و ها چیای سۆ روه ای چوارمالن و ههک و چی لی ئایپینه کانی که  کوه  له  کهشۆریش یئاوی چۆم 
  .زۆر بوو ،گرێ ی ده ر چاوه ڕان سه ری ناوگهکای باکوو وییه زه
 دا، ر به نگه  دۆکی ته الن و لهور ی جه وه  خواره  له که رۆباره. اندر هچ دهفی   کهوڕوژم و خ ه ت  به که چۆمه 
 . سیروان خ واتهالرژا نو ئاوی رۆباری قش ده
م بیر  به ۆیشت،ڕ  ده وه که وه هڕ دوای کۆ گژ و وڕ القی به .بابوو ئارامی ل،می میترادا  خه وان لهسیر 

 مشکدا  ی له که ویسته وژانی خۆشه ئشی  ناهنگی  ده .بوودا رای مای میت که  ژرخانه و مشکی له
 ری تۆتۆی زامی نیشتمانم، من کۆچه :یخۆند نگکی ئارام و نزم بۆ خۆی ده ده به . وه گایهنزر ده
ی مل ی دیلی، فی هاڕه م و قه م تاراوه مای خۆ من له .بارێ ردا ده  سه  به،یاژنی برژانگی نامۆییزر ده

ی  تریفهو ،ینتاوی ز تیشکی خۆره. شی ئازادیم وینداری چاوانی گه ئهمن  .هاڕێ  دهنیشتمانم
 یپۆلی ز شهپ مای زوزکی ساردی تۆفی سه می زریان، ی خه ناسه تا هه .وی زیوین دنم شه مانگه
نی  مهریه ئه ویستی، و و هزی خۆشه ته به ستی، ربه مای سه وتی سه ندنی ره ژه به .ونم هب شبینی، ره
 .م بتارنم رگ و ته مه
ش  که دیه .تر بوو وره ڵ گه گه  ماچکه  چاو ماچکه له .کرا بووکدا چ رزایه ر اللژی به  سه هل ورالن جه 
  . زاڵ بوودا که ر چۆمه  سه ت  و به  باشووری رۆژههو هر به

کان  ییه ک ماچکه ر وه وێ هه رزی ئه ڤان و بهوکی د  و خه وه وێ مانه  بۆ خواردنی فراوین له که وانه  کاره
  . وه  پشوازیانه هاتنه
 .کران ش ده ندا دابهر ما  سه  خرا به،یندی د و ناوه ن یشتنه گه  ده که وانه  کاره تا
  . که ره س موانم گه شت که من هه :تو  کوخای ی هات به  نۆره خۆش که میر منداکی قژ کاڵ و قسه 
  هڕک کو  ته له ،س بوون  پنج که ها ماباتک که ر وه  هه، وک چنووردا  ته  ئارز لهکوخایش سیروان و 

  .نڕکرد قژ کادا به
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  ؟ ییهی باش ناوت چڕرێ کو  ئه:سیروان 
 .زرا  مه  بۆ کار له باوکم چووه .یای ئاوای وه ره  سه یشمان ها لهما!  سته ربه  من ناوم سه:مدا وتی و  له
  .اشونتان  به  ته هاتوه و نه  ئه بۆیه

  ژن و پیاوک بوون له. ست ربه  موانی مای سه بوون به ،واندا ڵ سیروان و ئه  گه  له  که یه ماه و بنه ئه 
 ماڵ و ژیانی خۆیان   له  و تاراوه وازه هڕ یی رژیم په  ترسی دڕنده  له وان ئه .کڕ دوو کچ و کول گه

 یر ر سه  له  و یی د وه ره  سه وایان کرد و لهما دنی فراوین،ک وچان و خوارپاش کاتژمر .بوون
 . وه حسن ئاوا کۆ بوونه

کی   و خه رگه ب پشمه به ردوماندا،ۆپی ب  ژر چ و کوو جاران له  وه کی شاری سنه ۆش خهم ئه 
کانی   هزه وه ڕای ئه هر سه .اندڕ ردومانیان  تپهۆمین رۆژی ب فته هه بیستو،یڤانیرب ب به و ،کدار چه

کدارانی   و چه رگه  پشمه  که. وه  ئاگادار کرا بوونه وه  و خۆفرۆشانی موفتیزادهن سیخۆر  الیه  له،دوژمن
ش و سپی   گۆرسی ره لهزتو   گهیمار''کوو  وان وه م ئه به.  جھشتوه  شاریان به  رۆژهکان دوو بنکه
کرد و خونی  کی قورس و گران شاریان وران ده  چه س به به . شار نو ورا بنه دهیان   نه''ترسان ده

 .رژاند ژن و مندایان ده
 .شار دابوو کانیاندا حه  نو ژرخانه موو خۆیان له هه .نشار چۆڵ و هۆڵ ببووکانی نو  خیابان و کۆنه 
ێ گرتن و ڕ ه چاو  رۆژه دوو مه کی شار ئه هخ .ژی رژیمردومان و هاتنی هزی خونۆر ترسی ب  به له
م  ر که  به منداڵ و پیران له.  وه بووه متر ده متر و که نی که مه خواردن و خوارده .ی دوژمنن نجه شکه ئه

ا ڕ گه ههرد  نگیان زه  ره،کاندا وینه ه ژرز رۆژ له27ر تاریکی  به له .نی کز و بھز ببوون مه بوونی خوارده
 .بوو

 و تیرباران   یان سداره هجن شکه ترسی گرتن و ئه له .ندینا  ده وه  ناخه یدا لهڕسۆی نا ئشی برین میترا له 
  .ئارامی لبا بوو

   ماریانۆ؟ زانی چییه ئه: تو ماریانۆی برای  به 
 نو رگادا  ر له گه چۆن ئه.  یهجبھشتبا  سیرواندا شارم بهڵ گه له ، و یهکردبا ی دوکتورم نه  قسه بیا به 

  نده  من چه تۆ نازانیت که .دوژمندا ی نجه شکه  ژر ئه  زینداندا له باشتر و خۆشتر بوو تاکوو له ام،ببمرد
  م دژ به که زگاری نیشتمانه  بۆ ره نج و الوه موو گه و هه کوو ئه  رۆژک وه که  بووم، وه خوازی ئه ئاواته
 . وه ه شانی سیروان نزیک و شان به  ت له تایبه  به.  بایهباتم بکرد ر خه وسنه ری چه یرکهداگ

ر   سه وتیته و که  ، وه تهتبب یت باشندوروست تهر بارودۆخی  گه!  وه کهبم بیری ل  گیان که داده: ماریانۆ 
 . " یه  ئاو بگریت تازه ر کات له ماسی هه"  ئژن که . رگه زی پشمهینو روسا بچۆ بۆ  ئه .پی خۆت

شی  رزی گه  وه  له وه  روا بیری لبکه هه .  تاریکه م ژرخانه  ژیانی نو ئه بزارم له  نده  تۆ نازانی چه:میترا 
 ؟  زیندان نییه مه ی ئه ده. توشی مای خۆ  نو حه ت بچیته نانه توانی ته نه ،هاردا به
م و  خه ،ش و ژان ئ ی به ده  کۆنه دا که سیروان  یمانت به  په  که بیرته له ! شکنه ی خۆت مه وره: ماریانۆ 
  .ش بینی  یان ره ژاره په

ر  سه توانی به مده نه. بووم شت ده  ئسته ، دابایه  سیروان نه نم به ر به گه ئه!  بیره رێ باشم له ئه:  میترا
یانی  تاکوو به ویش هه مشه ئه .م  ئیتر باسی ناکه باشه. کانم و زامی دمدا زاڵ بم ئش و ئازاری برینه

 .مدا بوووون و ئارو  خه سیروان له
و  شک له به .نیاندا مه  ته  لهخت و دژواریان بوو م رپوانی وا سه که  یه مه ئه ،سیتر دان که وور و سهچن 

 ڵ  گه یان له که م بارودۆخه به .بووشدارییان کردو واندا بهری  و مه  رپوانی نوان شاری سنه  له که خه
 .   و نادیارههکززۆر   وه ڕانه هیوای گه. تچ زانی بۆ کوێ ده یده س نه  که مجاره ئه. کتر جیاواز بوو یه
یان ڕ  و چاوهننیشتوردک رو  به که ه ر که  سه  لهی جورالنی د وه ره  سه یانی لهڕسیروان و هاو 
  . وه هن کۆ ببکه وانه موو کاره  هه تاکووکرد  ده
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واڵ   گه.هنا ده ، وه  زریای ناڤینه وری له  هه ه  په ه  په وه اهم ی شه م شنه  ده ۆ بهم ئاسمانی ساوی ئه 
تیشکی   به پش  ورک  هه ه کاتک په .کرد ووس کۆچیان دهڕ ی گه ت و ناوچه ۆژههو ر هر واڵ به گه
  .ما  و سه هرز  له هنایه شی ده ی با له کزه ،گرت ی دهتاو هه
 وسناوا یو د هر  به وه هورازی پشتی ئاوای  هه  له که هوان رایی کاره ک راوستان به یه پاش ماوه 
 .وت کهڕ وه
  زهیر ر  سه  له جیم که اوا و شخ وهی وسن ر جاده  سه چووه د میترک ده  پاش سه که ورازه هه 
 ش نشیو و م رگایه ئه .بوو تاکوو گوندی وسناوا پنج کیلومیتر رگا ده ک کشرا بوو و هه یه پۆکه ته
چووی ی هاتو  و شیمانه ره  دیوانده نهی س ر جاده  سه  هۆی نزیک بوونیان له به .روخوارایی بوو سه

 کیوان ند دیده  چه، وانه و کاره ئه   پاراستن و ئاگاداریبۆ  ه ی کۆمه رمانده هڤاڵ شوان ف هه دوژمن،
 . بپارزن که و خه  ئه، و  بۆنهو که وانه زی کارهیردوو الی ر  هه  و له وه  پشه ه ل که .بژارد هه
  سفات کرا بوو نه  ئه  نه  که که جاده .ستو گرت ئه یان وه ری رگاکه و به رو ئه م به و ئه سره سیروان و خه 

ک  یه پاش ماوه . قوڕ و شپاو هار ببوو به تۆقیوی به ی هه ی جۆگهۆ ڕ ئاو  بی جگادا به له ،ژزیخ
  .بوو دارستاندا   له نو دۆکی پ  له  وسناوا کهی نو د زینه  دابه وه  دۆکه رپوان له

   وچانکیان له که وانه کاره .ڕی په  تده وه که ری چۆمه وبه  ئه قز له  و بیجار وسه ره  بۆ دیوانده ی سنه جاده 
رکرد ان دهتی که دۆ و ئاو یان چا شهی  وه  خواردنه  گرت و بهید.  
مان پدا هاتو بوون سنووری  ۆ ئهم  ئه  که و رگایه  ئه واته  و باشوور،ت ههو رۆژ هر  به هو وسناوا له 
ی ساراڵ   ناوچه و باکووری رۆژئاوا،و باکوور هر  و به وه که ری جاده و به  ئه ها له روه  و هه یالخه له
 . روات بۆ سنه ی ده که  چۆمه ئاوی  واته، شاری سنهم  چه  له شکه ۆدی وسناوایش بهخ .کات ست پده ده
  که و جاده هر ورازی به  هه  و له که  نو دارستانی چۆمه له .جھشت ان بهییش م دیه  ئه که وانه کاره 

خۆرئاوا  و باکووری هر به ، دا هرجاد ی سه نیشتی چایخانه  ته  له و که سفاته  ئه ر جاده  سه به .وتن رکه سه
  . وه ڕینه په
وار بوو و تاک و  ه زۆرتر ل که ناوچه .ۆیشتڕ رم ده ورازکی نه و هه هر هات به  تاده رگاکه  مجاره ئه 

 .بینرا دهند دار بی و چنارک  یان جه  توک باخککی میوه
ئیتر  .یشتنۆزار ماندویی ر  هه تر رگا به پنج کیلوم،ووزانی خوار  گهیتاکوو نزیکی د  هه که وانه کاره 
 ماندویی  ستی زۆرتر به  هه که وانه ی کارهڕ په تا کات تده. دا رگا بهیان   درژهدا و دا الیان نه یهو د  ئه له
 .شان یان روونیشتنت راک که کی شه  خه وه  رگاکهراخی  قه ڵ له تاک و کۆمه ھات بهوای ل .کرد ده

ندک  رلووت و نوچاوانی هه هتاو س هزی هه تیشکی به .زی  زۆر دابه که وانه خرایی رۆیشتنی کاره
  .سیان سووتاندو بوو هک
و  م بۆ ئه به بوو، وی وای تدا نهوراز و نش ند هه رچه  ههووزانی ژوور ترکی رگا تا گهپنج کیلوم 

  . مه سته ون زۆر ئه  رگه  به هوک  دوورۆژ و شه  که  ماندوه که خه
ر ئاستی   سه میتر له٢٨٩٥رزای  و به وه فرینیه کی به لۆته ری چیای شخ مارف به هدی هدی سبه 
  جھشتنی دووڕیانی باینچو،  پاش بهکه وانه  ئاکامدا کاره له . ئامز گرت ی له که وانه  کاره، ی زریاوه ره به

 .ووزانی ژوور  گه یشتنه  گه ک یه دوای ماوه
ر   به  له  که وه هی شار  لوی ناسکی ژینگه به ست، هتی دارد ڵ و یارمه  شه ه  شه وانی ماندو به کاره 
 گوناسکتری  ر لووت و گۆنای له یان سه.  تکا دهقی بردوبوو و خونی ل ی با شه تاو و وزه ای ههرم گه

  .باری ماندوییان لده   کهتاو سوتاو،  تیشکی هه کچان و ژنان به
 .یندی د  و ناوه پش مزگت وه ندا بنه ما  له وه سانه ژمر وچان و حهک راسپدرا پاش دوو کات خه به 
ڵ رۆن و   گه خواردنی نان له. ۆسوار موانی مای کا ا رۆژین بوون بهه روه ئارز و چنوور هه سیروان، 

 و رۆن و دۆشاو یان رۆن و کرد  ده ڕیان خۆشه  پستی بزن یان مه واته ، دۆشاوی تووی ناو خیه
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ک  و یه ی ئاوی کانیاو، تورشه ی دۆه وه پاش خواردنه.  بۆ زستان گرت ده ههی   تکه نیان تدا بهینگو هه
 .یی دند ناوهر   بۆ به وه انهڕ چایی گه  دوو پیاه

  . بوونیانریکی رکخستن یوب خه ی ئه  و کا شوان و سه وه نج و الو کۆ ببوونه  گهک وێ کۆمه له 
 ،  دایه رگه ستی پشمه  ده  هشتا له ی که و شارانه چن بۆ ئهوێ ب یانه  ده ی که وانه  ئه!یانڕهاو:  کاشوان

جاری کمان  یه رنامه  هیچ به و خانمانه ت بۆ ئه تایبه به .  ئره رنه ن وهومر فه... هاباد و بۆکان  کوو مه وه
م   ئه  له هو سانه ک حه یه توانن پاش ماوه وانیش ده ئه .کدار ی چه رگه  پشمه ین به  ئستا بیانکه  که نییه
 .ین بکهڕیان  و باکوور به هر وانکدا به ڵ کاره  گه له ،دا ره ڤه ده
 .ین  هرشی دوژمن پارزگاریان لبکه نین لهاتو س ده  به  ئمه وه  بمنه ره ڤه هم د وێ له یانه یش ده وانه ئه 

 ، ه ی کۆمه رگه پشمه وێ ببن به نهیا  ده ش که یانهڕو هاو ئه . ستوی خۆیانه  ئه  به وه ژین ئیتر ئه چۆن ده
 . کرد و شونه  ئه ی به ست ئاماژه ده به   کهوێ،  ئه ن بنهورم فه
ها  روه هه . ه ی کۆمه رگه  پشمه  بهت ببتخۆ چنوور ئستا ناتوان م؟ رێ سیروان من چیبکه ئه: ئارز 

 و نکا ربازی چریکه س له  به  ،  دڵ نییه بهوای   ته مان به ه ی رامیاری کۆمه رنامه  به وه ڕای ئه ره سه
  .  پباشتره انم کانی دیکه هزه

  هو ئستا ل ئه .تجبھی نیا به  ته دا به ستیاره  هه م کاته  چنوور لهتتۆ ناب!  ئارز گوێ بگره: سیروان 
هاباد یان بۆکان بزانین   مه دا بچۆ بۆ باکوور واتهی  گه له . ویستی زۆرتره تۆ پ  به موو کاتکی دیکه هه
  .چی ب به ده
ن و  کداری کار بکه  چه  له ی جگه کانی دیکه شه  نو به  له نگه ره. بت ڕ نه پانی شه گۆڕهتی  رگایه با پشمه 

 .ن کدار بکه ی ژنیش چه رگه  پشمه بن که ک ناچار ده یه  پاش ماوه من پم وایه .ن خۆتان رکبخه
   لهترکوێ بچی بۆ هه . وه مه  تۆ دوور بکه م له ز ناکه من حه  ئه!کات ت دهکاک سیروان راس :چنوور 
  ی کاک سیروان؟ که ی تۆ چ ده ئه .تدا دم گه
  ؟ وه منیته  ده دا شارایور  ده  یان لهیکمانا دی  ته له 

م پ  یکهکانی د ه هز م له به ،  دڵ نییه  بهواو  تهم ه منیش هشتا رامیاری کۆمه! چنوور گیان:  سیروان
 .ن که بات ده  خه دا ه کۆمهزی  ری لهیان ناسم  ده من   که انهباکار  دسۆز و خه همرۆڤو  ئهی   و زۆربه باشتره

 ی هزن  مه هم هز ئه ، ه ندی کۆمه ستان و ناوه ده ن کاربههل  نه باتکارانه  باش و خه ۆڤهو مر هیوام ئه به
  . خۆیانسی که  تاکه ندی وه رژه ستی به  دارده ن به ن و بیانکه بده خۆیان الیر بوای راس  سه له ، که هخ
ووناکبیر کی ر کۆمه . کردوه یان نه شه  گه وه دی شۆڕشه  له، ه ندی کۆمه  ناوه  س له که ندک ند هه رچه هه 

  .ن ده ن و کۆڵ ده که دا زوو خۆیان ون ده نگانه  ته  له  مرۆڤانه شنه و چه ئه. ینسپ  نجه ستو په و ده
 زۆرتر یر چ ڕین هه گهلیئستا  .  مرۆڤی باش و شۆڕشگریان زۆر تدایه  کهتچ  بیر نه شمان له وه  ئه

رپرسیارن مرۆڤی   به  ئره  له  که سه م دوو س که ئه .تب تر دهسک تهر  ودای بیر و باوه هین م باسیان بکه
  ،وه ه ند میتری کۆمه  چه ند له رچه  هه.ی منیشن ندساه ه، و هاوڕی چن  و ج رز و متمانهباشن

 .نگیرانی خۆیانن ریکی رکخستنی الیه کان خه ی چریکه رخراوه
 نزیک  م له که  کارک ده. ه ی کۆمه رگه  پشمه وێ ببن به یانه  ده ی که هلو پۆ  نو ئه چمه ر ئستا ده  ههمن 

تاکوو  ،ت ئاگام لب وه  دوور و نزیکه  له.م  بکه  میتراوه ندی به یوه توانم په ب تا  .وه ری شاردا بمنمه ڤه و ده
   . وه بته چاک ده
کانی  سته ده .  وه کردکتریان  یهویی ماچی ما ئامز گرت و تر و پ  ئارز و چنووری له،سیروان
رمان کردنی میترادا   ده ی له وه  سپاس بۆ ئه دووباره: تووسا پگ  ئه ئامزی گرت و شا و لهووگرۆژینی 

 .م که وتتان بۆ ده رکه سه  پ لهخوازی ژیانکی باشتر و  ش ئاواته روا بۆ ئوه هه .تت کشا حمه زه
ش   و ئوهتب  ده م زووانه  بهدنیام . ی ژن باو نییه رگه دا پشمه ی ئمه گه  کۆمه  هشتا له وه داخه به
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مم بۆ  چ نامه  بیرتان نه له: تیو ئارز و چنوور کرد و   رووی له جارهبۆ دوا .  ئاواتی خۆتان نه گه ده
 .تکترین ب  یه بنووسن و ئاگاتان له

یانیش ئارامی برای  هب .جھشت  بهشیئارزی ، بوون وه  پکه میشه  ساڵ دۆستی و ههند چهسیروان پاش  
ی میترای بۆ زیندو  رامه  بۆن و به  چنووریش کهروا  هه.بووجھشت  به  ماچکه  له وه مه  خه  له دکی پ به
 .کرد  دهۆوت کی ئه نیاییه  ته ستی به هه ،روونی موو گیان و ده هه   به.جھشت ویشی به ئه ، وه کرده ده
فراسیاو  ندی ئهۆو گ هر  بهدای نی تازهڤا  ههک ته ڕێ بوو تا له  چاوه،م  خه روونی پ له ده  بهنگی و  بده به
  .نو کهب ێڕ وه
خان   قه  ماباتی خۆی سینگی کرد به ی میترا و دوور له وین و تاسه می ئه  خه  له کۆکی پ سیروان به 

  ی له که زگاری نیشتمانه  و ره وساوه ی چهل وتنی گه رکه  هیوای سه به .باتکی نوێ بۆ جیھانکی نوێ و خه
  .ۆڕ ری پاشه ی دوژمنی داگیرکه ۆکهپ ژر چه

 نو تیشکی  له .نووسی نادیار رۆیشت و چاره هر بهبات،  خهئاوات بۆ    و دی پ لههز نگاوی به  هه هو ب ئه 
  . ون بوو چاوانی ئاریز و چنوور اوادا لهرد و سووری خۆرئ زه

ردی  وان ده ئه . مه م و ته  خه پ له بای چیاکان، دی من و :تگوی  ده پچه  به وه ر خۆیه به له سیروان 
 ئاخی   چنگیان لهوا چیاکان .هاوتا کی ب نیاییه  ته منیش به . تیسماوه ونا قهرو  ده یان له زران ساه هه

  رزتر له  بهی ۆتکه   به. بستنن لیرزییان ربه  سهتوانن ران نه اگیرکهدتاکوو  ،  پکاوه نیشتماندا هه
  .کوو من ربوارکی وه باتن بۆ  ی خهئامۆژی ر .مووسن تاو راده تیشکی هه وران، هه

 .گوی هیوات بۆ دنم، لی چاوانت نگه  یان جهتاڵ بڕی ساماجاڕ  که له .وینم ی ئه تپارزم رووگه دهمنیش 
ئیتر گی  .چین چینی پرچت دادنم نم،  گه ه ی په روشکه هک ک وه ژین، ی رۆژی ڤه ه زرین که  ژر په له
  .برژنم ری پ ده دی داگیرکه.  ئاگرسکی  م به که می ناخم، ده خه
  وه مهڕ گه دهرۆژک  .تاوی ژینم ی هه ستم ئه ره تپه هوێ وا د خۆشتم ده. وینم ی ئه تپارزم ژینگه  ده

ی شیبای فنکی   نو شنه له .ینی خۆرئاوادانگی ز  نو گۆمی مه ک له یه ارهئو م، که هویست خۆشه
 .یستیدا خۆشه

رۆژی تاکوو   باکوور بوون،ی ربواری ر که ، وهکی تارا کی زۆری خه ڵ کۆمه گه ئارز و چنووریش له 
 . وه  مانه ره ڤه  دهو یان له که وانه کۆچی کاره

   بمبه که وه هڕو  ره به!  بان به رهھ گیان م دایه: تو دایکی  به ز ببوو، هڕ دا وهیان که  نو ژرخانه  له میترا که 
 تاودا دانیشم و تینی  ژر گزنگی هه خت له با نه . یه ی هه ر درژه ومان ههدبۆرناکات  قه .وش نو حه
  .م ست پبکه  ههی وه بوژانه
 :تیوکرد وگ دهی  ی ئوارهڕ په رده یری زه  سهمیترا . هوش  نو حه ی هک  الی ستره وی برده  ئه یکی دا

 .تو چۆن بسره وین ی ئه  رووگه دوور لهرزۆک  لهدی  ،تبار می دووریت ئه  و دیسان خه یه ئواره
 کۆی  تم، لهویس وانی خۆشه رده  زه هئاخۆ تاک. تژن هه ی دم دهژ ستم، وین و هه زواری زامی ئه

  ؟تگوی باهۆز بچن زمه
ر گوک   بینینی هه به .  الی منه ست و بیری له  ههترکوێ ب  هه  ئستا سیروان له زانم که سوور ده 
ماڵ  ی شه بالی شنه وان، به  ئامزی تارمایی پرچی شه ڕی ئواران، له په رده  تۆی گزنگی زه هل: ت ده
  !یستم خۆشه .کداریت بۆ دنم مه  گوی ئه پکه چه. فم ده
وه  به رۆمانه م ئه په  سه م جار له که  بۆ یه نجيره ی زه ش ست دانرا ڕی ھه ر ما   com.helwist.www     .و


