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 ویستی ی خۆشه فسانه ئه: ناوی کتێب

 چیرۆک بۆ مندااڵن: ت بابه
 مێرمندااڵن: ت به تایبه

 نگی هد بێهر مه سه: ر نووسه
 ر روه دنان هونه عه: رگێڕ وه

 خا نیک  سروه: نیگارکیش
  ٢١٤٢ساڵی ( ٤١٤١)مارەی ژ :له هەرێمی کوردستان ی سپاردن ژماره
 ئاڵمان/رگێنبرێنووری کورد له لتوناوەندی ک خشی زگای چاپ و په ده: چاپ
 ٤١١١: تیراژ
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  ،م کیوژه ئوه. بوووهەوت سااڵنی  حه - ش شه کیژۆڵەیەکی بوو ک هه یهپاشاۆژگارانێک ر،ۆژێکر   

 . بوو تر ههەڵکشاوخۆی   تۆزیک له  بوو رێکیشی هه نۆکه. بوو تی زۆری هه کوڵفه ر و که کاره
  .بوو”لی قووچ عه”ناوی

 . وه دایوه ده یپێو لی قوووچ عوه ، وتایوه بکه وی زهر  سه  سڕی کچه  سته ر ده گه واردن ئهکاتی چێشت خ
  ،هاش بووو کاتی وه.  وه هێنایه دهۆی ب لی قووچ عه،  وه ته وتایه بکه ی دوور که تۆپه  ر گه ئه  کایه کاتی
 پاشوای کچی کولو هه .کرد لووکێنی ده سی هه وه هه بوو بێزار ده  ونان ئامێری کایهملێ  له پاشاکچی 

رانی  واوی زێڕنگوه توه پاشوا، کورد لووکێن هوهیواری   لوه زی حوه  جار که م که یه .زیوو بوو زێڕ و  له
 . ن بکه  ئاماده م که لووک بۆ کچه تر دوو هه ێرێکیمژکات بێ تا ئه :نوت ێیپ و  وه شاری کۆ کرده
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  م کواره ئوه ر سوه  رێکیش لوه زێڕینگوه. رجیان بوو زیاتریش خه  بگره؛ ن زار تمه ههد  سه  انک هلووک هه

  نوی گووارهدروسوت کردریکی  بێت؛ خوهئاماده توانێ و نا  یه ی هه ی دیکهکار ونکا وتبوویوچ. کوژرا
 .خۆیی  که کچه بوو بۆ

                  
سووتا و  وه ێنێک رادهوشوو  لووه لی قووووچ عووهکوورد  لووووکێنی ده سووی هووه وه هه پاشوواێ کچووی ر کووات هووه   

ی  کوه زێڕه  ژهدرێ  ، به دارهنا داده وی زهر  سه  ی له که زیووه  کوڵه  داره پاشاکچی  .بوو ی دهڕوان چاوه
 دوایڕا کوات بوه  بووو؛  وه ئوه شلی قوووچ عوهرکی  ئه. وادا به حه  وه خسته ڵیده ا و ههرید یدا به سه ده
 یدا و دوورتور بور لێوی ده وادا بوه زه حوه  لوه  کچوه.  کوه بۆ کچه  وه بیخاتهو گرێت بڵی  دا و هه که هدار
 . که بۆ کچه  وه ی خسته و دهرت گ ڵی ده ۆیشت و ههڕ دیسان ده لی قووچ عه . وه خسته ده
  
هواتن  ده . وه هکورد ده دارنی ئاگوارکا کوه و کوارهشوت یوڕ ده لی قوووچ عوه ،بووو ده ماندوو  کاتێ کچه  

شووت و رۆی ش دهلی قوووچ عوه. ەکەیکۆشوک وبوۆ نێو  وه بردهیوان ده و نوا خت داده تهر سوه  یوان لوه کچوه
الی   ت و لوهکوان ببوا هلووکو هه که بێوت و  وه هکرد ده اردکانی ئاگا تی ئامێری کایه داری تایبه نهزێ خه
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رگی  بوه جل وداری ەنزێ خهدەڕۆشت  لی قووچ عههەروەها  .تبنێان دای  ی دیکه ملیۆنان ئامێری کایه
ات لووکێن ببو بێنێت و جلی هه  اردن بۆ کچهوتی چێشت خ جلی تایبه  وه هکرد ی ئاگادار دهپاشای کچ
 .بنێت انر جێگای خۆی دای سه  له و
   
کوه چێشوتی  وه کرده ده داری ئاگاپاشاتی  ایبهری ت ێشت لێنهڕۆیشت و چ دهدیسانەوە  لی قووچ عه  

 .خوارد تی ده ک چێشتی تایبه هی کایهر  دوای هه پاشاکچی  بێنێت،  بۆ کچه لووکێن دوای هه
   
پشوتی   بوو له  وه رکی ئه هت ئسونو ده  کاتێ کچه. بوو  انهئیشم  هئ بەردەوام سەرقاڵی لی قووچ عه  

  یان لێووه نوابێ ورتوه و خەوتووهخواتوون  کان بوزانن ره و نۆکه ر که کاره کووێت تاو بخه  وه رگاکه ده
 . بێت

 
کانیشوی  ئیشه .کورد جوێ بوه جێوی ده  وه بوه خۆشویه لی قووچ عوه  بوایه ر کارێکی هه هه پاشاکچی   

 پاشوای کچوی عاشو  لی قووچ عه. بووکرد هن مێی تهکچی پاشا  هیچ کات ێک بوونێک و پڕ  نده وه ئه
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  وه بۆنوهم  بوهر  هوه.  هیودا نییوک له کار یههیچ نکوولی زانیی ده .ویست شی دهۆر دڵپاکانه خۆز. بوو
 .درکاند   کچه بۆرۆژیک رازی دڵی خۆی 

  
سوتابوو  کودا وهر دارێێوش لوه ژلی قووچ عوه. بوو  ولهپو په  راوهریکی  خهدا باخ  له  و رۆژه کچه ئه   

و ت و کوهدە ر سوهه کو له داره لی قووچ عهر دارێک  سه  ۆیشتهڕ ک ده یه پووله کرد و کاتێ په ری دهی سه
قواو  یل قوووچ عوه. وت ی چاو پێ که وره کی گه یه ولهپو په  جارێکیان کچه .دەفڕاندڵ  هه  ەیک پووله په

 .”ترسم ی دهێل من ئه ؛ تۆ بیگره  مه ئه  ره وه لی قووچ عه“ :وتیکرد و 
  

    ته وه نێووو سووه  خسووتیه ی گوورت و کووه پووله په اڵت و هووه لی قووووچ عووه
میا  رده لووه بووه  کچووه ،بڕی روانوویڵ ری هووه کوواتێ سووه .ی کووه تۆڕیه
خووانم موون   شووازاده“: گوووتی ێوودڵپوواک و سوواکار پ ؛ سووتاوه وه

  وره ر دووکموان گوه م کاتێ هوه که تکات لێ ده. م وهێعاش ی ئ
 .”هاوژینی من ببی بهبووین 
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هواواری  و واند کی چواکی توێ سوره یه زیله قه شوه پاشا چیک ،چڵ بوو  وهی نی که اڵم هێشتا قسه به   

م  من شازاده  بیرت چوه  ر له گه مه ...عاش ی من بیت  هیقت نی حه تۆ ؛ێپ ست و ری بێ ده نۆکه“ :کرد
لوه پوێش   ون بوه.. گ سوه  کوهچ بوه.  گی منیشوت نیوه رگواوانی سوه هری منی؟ تۆ شویاوی د نۆکه تۆ و
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 کانت هپیس  هچاو وێ ن ئیتر نامه رکه تۆیش ده ، وه نه ن بمبهبێکانم  ته کڵفه ی بڕۆ بڵێ به ئاده.. چاوم
 .”ڵبێت به مندا هه

  
روانیوان کچوی  .هواتن  وه ختوه کان بوه ته ته کڵفه ؛ وه هکانی ئاگادار کرد ته ۆیشت و کڵفهر لی قووچ عه 

قوووچ  ، هێنواوه پاشوار کچوی  چیت بوه سوهکه  دا لی قووچ عهر  ژان به سهر.  رخۆچووه سه  له پاشا
 بوه کوێ و ...ر خوۆ چووو سه  له ی دام ولێ بوو و  ڕهوخۆی تو  کردوه لێ نهمن هیچم  ئه“ :لی وتی عه
 !!”م سه قه کێبه 
   
 اخت دایانو ر توه له سه خۆ ور سه  وه هاته  تیان هێنا کچه ربه شه و وگواڵ .کرد هپێ د یواڕبکێ اڵم  به

  پیسوه،  سوپڵه،  ره م نۆکوه هئو ێیوبڵوێن بوه بواوکم گو“: وتی پاشاکچی . ی که بۆ کۆشکه  وه هو بردیان
 . ”ڵبێت دا ههکانی به من پێسه  وهچا ێو ئیتر نامه. کاتری  کۆشک دهگ له  ک سه و وه بگرێت

گیش  ک سوه وه ر کوه هوه چوێ لوه بیور نوه مانشو وه ئه، دا رکردنوی ده فەرموانی و سواته ر ئه هه پاشا  
نود دوکتورێوک بوه  وو رۆژیوک چهم هوه ،وت خوۆش کوه هرۆژیک ن ند چه پاشاکچی  ، وه ره کردیانه ده

 .بوو کان دوکتورهدەست بەرداری ئیتر  . وه ته که چاک بووه وتی دواتربوون   ئاماده  وه یهال
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                                        *        *        * 

 
سوی بوه  که، بووو ده وپێشوو  لوه خۆبوایی تور  سواڵ لوه ر هه ر رۆژ و هه پاشاکچی  و ابوردسااڵن ر  
سوتووری  دهسوااڵن بووو   ژده هوه- فوده حه نی موه ته کواتێ،  هیو ادهرئەو کرد توا  ده هسێب ن گیش حه هس

 .ڵ بکات په چه کانی هپیس  پاکی به چاوه شی یری بکات و له سه  سێک بۆی نیه دابوو هیچ که
 
 یست چاوی پێ ن ه کان به ئه ره ک له نۆکهکێ ر یه گه ئه 

مووی  ر ده گووه ئه خوووارد و لێوودانێکی چوواکی ده  وتایووه بکه
بووووه زینوووودووی   ایووووهگوتو شووووتێکی ب  وه تووووه بکردایه

             کچوووووی ی کان برسووووویه  رگوووووهر گو بوووووه  تهیانخسووووو ده
خێوووی  هدا بووباخوواردنی خووۆی لووه ابوووربووۆ  کووه پاشووا

ی  کوه کچه  پاشوا ،ەوهی م کارانوه ی ئوه به بۆنه. کردن ده
 . ویست ده خۆش زۆر
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 .”یوێ ده ،خۆشمی ده ده پێ ریکی رێگای من درێژه  تۆ خه کچم“ :گوت ی ده به کچه ەردەوامب
ی  سیشدا قسه ل که له گه ا وڕ گه ایی دهین ته  دا بهباخ وه نێل بەردەوامهای لێ هاتبوو  وه پاشاکچی 

  .کرد ده هن
 .”هینی یل من گهقسه کردن له س شیاوی  که“: گوتی  ده
 
 یاسووتر  شووی لووه نوواوه هور دوو گووۆمی گه 

کێکیان  یوووه دا دروسوووت کووورد بووووو کوووه هباخ
وی  ئوه، وبوو  پوڕ لوه شویری توازه  میشه هه

تری گوواڵنی  عوهو  ویشیان پڕ له گوواڵ دیکه
ها  روه هوه. بوو  شتانه و رد و ئه زه و سوور
رکیان  ئوه ؛بوو نجیشی هه ری گه که ارهدوو ک

ن و  ریان داخوه له کاتی خۆیدا سهبوو  وه ئه
لوه   کچوه دواتور .بوێن  کوه هی گۆم تا لێواره

و بچێته ناو گۆمی   وه ره ده  گۆمی شیر بێته
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ه لو تایوهو بکهسوتیان  ده  بوایوه ئه کان نه ره که کاره . ی که هخاولیناو   خۆی بپێچێته دواترکه و  گواڵوه
  درایوه دهو رۆژه  ر ئوه وتایوه هوه لوه پێسوت و موووی بکهکێکیان  ر نوووکی قوامکی یوه گوه ئه.   وه شیه له
  . وه ستی ببڕنه قامکی یان ده تاکان  نهوا رده ستی جه ده
 
نیا  تووه توواک و و  وه دوور خسووتبوهی لووه خووۆی ەکانکەسوو بەیبەم ئیشووانەی زۆر پاشوواکچووی   

و   وه هگورتن و گووڵ چنینو  لوهپوو لوه په ئیتور. ابووێرێکواتی خوۆی ر زانی چوۆن دهی و نه  هوویەمابو
 ،کانیش یری گورگوه و سوه  وه خوواردن و خواردنوه و  ری کایهێله نێو شیر و گواڵو و ئامخۆشۆردن 

قوووچ . بینوی ده نو شی بوه خوهلی قووچ عه  همیش هه. تسونو ده زۆربەی کاتناچاری به . بوبووتێر 
بیوری  لوه پوڕ وه. بووو شواد ده  تاوه ره لوه سوه  کچوه. بکوات  دا کایوهپاشواکچی ل  گه  لههات  ده لی عه
بووو و  بوایی دهلوه خۆ  و کاتوه ئوه.  یوه هه یتور جیواواز ڵکی ل خوه ه گهو ل  یهپاشاکه کچی   وه هاته ده

سوتی  ویسوت دهی ده هێنا و ده نوه وازی لوێ لی قووچ عوهاڵم  هب . وه خسته له خۆی دوور ده یل قووچ عه
هێڵێت  یتوانی نه بوو که ده لی قووچ عهر  ئاکامدا ههله  . وه نێتهێبکشستی  ویست دهی ده  کچه. ێتبگر
  .کاتباڵ  ره ستی به ده
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دا  کوه ی یاریه گرتن له نیوه  پووله په اڵتن و هه کرد به یاری و ستیان ده ده  وه ر دووکیان پێکه ئیتر هه
  وره ر دووکمان گه م کاتێ هه که تکات لێ ده. م وهێ ی ئخانم من عاش  شازاده“: گوتی  ده لی قووچ عه
 .”ببی به هاوژینی منبووین 

 
دا و  ده لی قوووچ عوهکی لوه  یوه زیله قه شوه  یهپاشواکچی  ، وه هاته بیری ده وه  هکچ  وه دا دیسانه لێره  
نگوی هواواری  دهوانان و لوه پوڕ بوه  رده سوتی جوه ده  دایوه ده شویلی قوووچ عه. کورد هاواری ده و را هه

  .کی چڵه ادهو ر له خه  وه خۆیه
 
قوووچ   ازهتو. ببینێوت نو خوه  هبو دیکوهی ک یه هاوکایهتوانی  یده نه .یبین ده  شی نهو م خه ئه  میشه هه  

  .بینی ده نو ی منداڵیدا به خه هسااڵن و له ر شی ههلی عه
 
هواتن  خووازبێنی ده بوۆ  وه توانی دوورهواڵ  ک لوه یه نود شوازاده چه. وبو هه نیشیخوازبێ پاشاکچی   

 :گوتی  دهکردن و  جوابی دهدەستی دەنا له روویانەوە و وتوو  که هو پێ نر چا اڵم هه به
 .”م خۆش ناوێ سی دیکه هله خۆم ک  بێجگهمن “
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لوووه نێوووو  پاشوووارۆژێکیوووان کچوووی   

کۆترێووک . ردۆشوو دا خووۆی ده کووه گۆمووه
خ را ناری قه ههر ل ی دار  سه  له هات و
  :وتیو   وه نیشته  که گۆمه

 
نوود  تووۆ چه ؛ کووه هوانکیلج  کیووژه ی  ئووه“ 

. عاشو ی توۆ بوووممون ! شت جوانه له
دا  که م لووه نێووو شوویره کووه تکووات لووێ ده

یرت  تووا بووه جوووانی سووه  وه ره ده  ره وه
 .”م که
 

. مەشوازاد مون ی؛ۆدا بوڕ ێورهل م ده سوتوورت پوێ ده ده ری ناشویرین، وه لوه ی په ئه“: پاشا وتیکچی  
 .”بکات  قسه دال من له گه بایی ئەوەنده نییه س که. کاتبیری من  س ناتوانێ سه که
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ی  بووه قسوه هس ن کهکی زۆره  یه ماوه  زانم که من ده ،که جوانکیله  کیژهی  ئه“: وتیو ی ن کهکۆتر پێ  

 .”...یت ل بکه له گه
 
تکوات  الم، ی کوۆتری خوۆش کوه ئه“: وتی؛ ورم بو پڕ نهتوکو   یهپاشاکچی   وه هله بیری چوو هکچ  
 . ” هینی جوان ؛ که یری من مه م سه که دهێل
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 .”وێی خۆشم ده .م که یرت نه سه  هیتی خۆم نیس به ده  که هجوانکیل  کیژهی  ئه“: وتیکۆتر 
   

اسوتی ر  ر بوه گوه ئهم  بووڵ بکه ش ی کۆترێک قه ناتۆانم عه ،منالم کهشیرین ی کۆتری  ئه“: وتی  کچه
 .”م کهبیری تۆ  با منیش سه  وه ره ده  ره خۆت وه قاواخەیم  ت لهی قینه ویندارێکی راسته ئه
 

شتێک . ی ووڵ بکهب ش ی من قه ی که تۆ عه وه م بهیمن دڵخۆش نی،  جوانکیله  یکیژی  ئه“: وتیکۆتر 
 .” وه ره بم و له دۆخی خۆم بێمه دهۆش دابنێ تا دڵخ  مته به باره

 
 .”مێ دهتب با رموو وێ بفه ر شتێکت ده هه !الم ی کۆتری خۆش که ئه“: یوت  کچه  
 
 .”به من  وت بده خه!  جوانکیله  کیژهی  ئه“: کۆتر وتی  
 
 .”تێڵکی تۆ د وی من به چ که خه! الم ی کۆتری خۆش که ئه“: وتی  کچه  
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 .”ڵکی من دێت هوی تۆ به چ ک زانی که خه دواتر ده  !جوانکیله  یکیژی  ئه“: کۆتر وتی  
  
 .”وی من بۆ تۆ خه! الم ی کۆتری خۆش که ئه“: وتی  کچه 
 
 ریان سوه ، وه سوتیانه خواولی بوه دهکوه  وێیگو  هاتوه  کانی کچوه ره کوه کاره نگوی پێوی دا ده م کاتوه له 

  .هاتن داشۆڕاندبوو و ده
 

ڕۆم  مون ده. ریکن دێون نت خهکا ره که کاره .ههی منوت  خه ستاێئ ، که هجوانکیل  کیژهی  ئه“: کۆتر وتی
  .”بێت ک تۆ ناوی نه کیژێکی وه  هیجوان نی ”قیزخانم” من ناوم نایت.  وه دێمه تردوا
 
قێک  چ حوهڵ توۆ بوه  په یوانی چه ی حه ئه“: قیڕاندی  بۆیه  یهپاشاکچی   وه بیری هاته له پڕ وه  هکچ  

. هێونم رده ده  وه مله  ت له پشته هڵیخۆڵ و رینا دگ ئه.  وه ره م پێ بده که هو خه. ت کرد ل مندا قسه له گه
 .”تیبنێر من دا و له سهێت ن ڵه په چه  هم و ده ه بهیقت نی تۆ حه
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  لوه خوۆڕا خوۆی توووڕه پاشواکچی . فڕیبووهەڵ ،مێک بوو که ده رهنا چڵی دارههر اڵم کۆتری سه به  
 .کرد ده بانگتی  بۆ یارمهوانانی  رده جهو کرد  ده
 

 پاشااڵم کچی  بهڕی  پهک تێ وتوویه ند حه ی چه ماوه  
وی  ئوواخر خووه. سووتبوونو ت بووۆ سوواتێکیش نه نانووه هت
هووای لووێ  وی وه خووه بووێ  تاوه ره لووه سووه. هات ده هنوو

شنی  چه.  زانی شێت بووه ووان وایان دهم هه ،کردبوو
چنگوی  .کورد ی دهۆوچو یدا هات که له هۆدهگی هار  سه

موووان  هجنێووی بوه هو. خست ڵده دیواردا هه و به دار
 ت باوکی نانه س بێت به الیدا ته هێشت که دهی نه. دا ده

نیا  تواک و توهبوه وان  شه رۆژان و .کانیش و دوکتوره
واوی  بوه توه ؛خۆش له ئاکامدا مانودوو و نوه .مایەوه

 وت؛ هکو هد نوه وی لوێ  خوه ر هوهکوه  هیچ . وت کی که په
   . هو اڵیهووجش ده هکرد و ن ی ده نه قسهئیتر 
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  توانی کچوه دهیو اڵم هویچ دوکتورێوک نه ری بوه سوه کان بڕۆنوه ژوور یهێشت دوکتوره ده  یان هم جار ئه

ی  کوه شوی کچه سوتی لوه له ده بوۆی نییوهس  کوههویچ  ،ستووری دابوو ده پاشاچونکا   وه چاک بکاته
 ێوک دوکتوورێکی پیور ورۆژ. هیوچی  ردی کچوه بزانن ده تووانی یانده نهکان  بوو دوکتوره وه وێت ئه بکه
 : وتی ریب هات و غه
. وایشی بوۆ دابنوێم م و ده ری بکه هس توانم چاره هدوێت  خۆش بکه شی نه له  هستم ل ی ده وه من بێ ئه“

 . ”ن م بده دارهمتوانی له سێ ر نه گه ئه
 
دانیشوت و   نیشت کچه له تهر و درێژ وکی دو یه کابرای پیر ماوه.  الی کچه هدا بیبەن فەرمانیپاشا   
  سوێک بێتوه بێ که ئوه .”  هیویسوتی خۆشهی  فسوانه ئه”  م کچه ری ئه سه چاره“: وتیدوایی . کرد یری  هس

 .” وه چاک بێتهو وێت  بتوانێ بخهکوو ا بۆ بڵێت تویستی  خۆشه ی فسانه ئه ری ژوور سه
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ی  فسوانه ئه ێسو هر ک هوه“: ن دهکان له چوار سوووچی شوار جواڕ لوێ بو هیدا جاڕچیستووری ده پاشا  
ڵی دونیوا بوێ نیوازی لوه موا پاشواکوو  تا هه پاشابۆ کچی   وه ێتهبیگێڕ زانێ بێت و ده ویستی خۆشه

 .”کات
 
اڵم کوواتێ  بووه زانووین، ده ”ویسووتی خۆشهی  فسووانه ئه” مووهێماحی موواڵ هوواتن کووه ئ س بووۆ تووه زۆر کووه 

  لوه هەر بۆیوه ن؛ کوهبسواز  ێک درۆدن ههوون ب ده جبوور مه که  ی کچه هی هۆد رده په پشت  ڕۆیشتنه ده
ئیتور . وانان رده سوتی جوه ده  دایوه نی دهیاومو یش ههپاشا. کرا ده دی نه انێک بهڕدا هیچ گۆپاشاكچی 

  . وه پێشه  بوو بێته ی نه سێک ورزه که
 : وه ریب هاته ری پیروغه رکه سه چاره  وه دیسانه. ڕی پهند رۆژیک تێ چه

و  ئوه  یوه له فاڵنوه کێوودا شووانێکی الو هه. ”نازانێ ویستی خۆشهی  نهفسا هئ  س که چ شارێکه  مه ئه “
و  لوهرگیوز  ه، هوڕۆی نوهلوه دووی ر خوۆت  گوه ه ئهکو  ش بزانه وه ئه. زانێ ده ویستی خۆشهی  فسانه ئه

 . ”خوار  ته نایه  وه کێوه
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. وتن ێکوهروون و سو  بو سوواری ئه سوێک نود که ل چه لوه گوه پاشوا. شتیرۆ و دایلێ ر رکه سه چاره  
:  وه واڵموی دانوه  وه کوه ر کێوه سه شوان له. یان قاو کرد که هشوان.  که چیاوێنی دا  یشتنه رۆیشتن تا گه

 ؟ ” هیچیبه من ئیشتان  ،کێن  وهێئ“
 
 ”...یت و بۆیوێ بێ مه ؟ ئه خۆشه ر تۆ نازانی کچی من نه گه مه م،پاشامن “: وتی پاشا  
ی  فسانه ئه“:  وه بیری هێنایه شوانه وه. وبووتپێ  یر چ رکه سه که چاره  هو له بیری چوو بوه پاشا  

 ؟”وێ ت دهویستی خۆشه
 . ”یزانی که تۆ ده ڵێت دهک  کابرایه .توتی که  وه ر ئه ههرێ  ئه“: پاشا وتی 
  
 .”یزانم رێ ده ئه“: شوان وتی 
 
 .”م یده ده. بوێتو و ماڵت ویز و ێڕز  نده چه ر  هه وه یته م چاک بکه که ر کچه گه ئه“: پاشا وتی 
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  ونیوایی بێنیتوهی مواڵی د ر قسوه گوه ئه !پاشوا“: وتوی   وه کوه کێوهکاتی هاتنە خوارەوە لوه له   شوان 
 .”ێروت ده ویستی خۆشهر  به ر له هه ویستی خۆشهی  سانهف ئه. م ه،من نایئاراوه

  
کان  وانوه دهر سوتی جه ده  رێوژه بسوپێرێتهم شووانه زموان د کرد ئوه زی ده حه .وت ئیتر هیچی نه پاشا 

 . وتن که رێبەسپێک بوون و  ا سواری ئهدپاشال  گه شوان له. تو اڵم هیچی نه به
ێ بیڵو  وه ر لێوره هوه“: وتپێیان  دانا و  وه رده پشت په  یان له که هشوانکۆشکی شاهی،  یشتنه کاتێ گه
   . ”وێت بکه پاشاتی کچی  ێ به روومهس ناب چاوی که

 
ر  گوه ئه. لوێ بگورێ وێیس بتووانێ گو ر کوه هوه  هیونی وەهوایش ویست خۆشهی  فسانه ئه“: شوان وتی  

ڵک هویچ  کوه  بوه ەکهفسوان ئه( گێوڕانەوەی) را بێت و به ور م ده به دیکهسێکی  که  من و کچه  له  بێجگه
 . ” وه ونه ان دوور کهومو هه. ت نایه

 
. پاشاو کچی   وه س شوانه مایه بهدا له نێو کۆشك. ن هچۆڵ بک  کۆشکی کچه وتیبه ناچاری  پاشا  
هویچ . وتبوو پاڵ که ر خۆ سه  له  کچه.  که نێو ژووره  رۆیشته و  وه ڵ دایه ی هه هدر شوانه په  و کاته ئه
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رز  نگی بوه به ده دانیشت و وهرگا نیشت ده شوان له ته. ووب نه هیچ شتێکبه  س و به که یرنجێک سه
  ؟”ێت لێیهگوبۆ بڵێم  تویستی خۆشهی  فسانه ئه ێو مه ده قیزخانمی  ئه ، جوانکیله  کیژهی  ئه“: وتی

 
 رووی  نگێکووی ئاشوونای بیسووتوه ک بڵێووی ده وه  کچووه  
رێ  ئوه“: وتویو  شووان  وچاوی بڕیوه  وه ڕانده ڵ گه هه
 . ”بیڵێ، م لێتهگوێ

 
 ی فسوووانه هئ گێوووڕانەوەیبوووه  کوووردسوووتی  شووووان ده 

  : وتی وویستی  خۆشه
 
بوو کچێکوووی  ک هوووه یهپاشووواۆژگارانێوووک ر،ژێکرۆ“

 ر و کوه کاره  م کیژه ئهو، بوهەوت سااڵنی  حه، ش شه
ک تۆزی، بوو رێکیشی هه بوو نۆکه تی زۆری هه کوڵفه

  .”لی قووچ عه” به ناوی بوو تر وره خۆی گه  له
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 . وه دایوه ده یپێو لی قوووچ عوه ، وتایوه بکه وی زهر  سه  سڕی کچه  سته ر ده گه کاتی چێشت خواردن ئه

هواش بووو  کواتی وه. وه هێنایوه بوۆی ده لی قووچ عه،  وه ته وتایه بکهی دوور  که تۆپه  ر گه ئه  کاتی کایه
 .وزیوو بو زێڕ و  له پاشای کچی کولو هه .کرد لووکێنی ده سی هه وه هه  کچه

  
کان  ره و نۆکه ر که کاره کو ێت تاو هبخ  وه رگاکه پشتی ده  بوو له  وه رکی ئه ئه ؛تنووس ده  کاتێ کچه  

  .بێت  یان لێوه نابێ ورته و  وتوه خاتوون خه  ،بزانن
    
لوه بەر . بوه ئەنجوامی دەگەیانود  وه ه خۆشویهبو لی قوووچ عوه  بوایوه هه ئیشوێکیر  هه پاشاکچی    

 لی هقوووچ عو. بووکرد هنو مێی توه هویچ کوات پاشواکچی  ئیتر ،پێک بوونێک و ر کانی ئیشهئەوەی 
دا ک لوه کاریو یوههویچ نکوولیانوی کوه یز ده. ویست زۆر دڵپاکانه خۆشی ده. بوو پاشاعاش ی کچی 

 ؟ یب و عار بێت بێ عه بۆ دهوینداری  ئه ویستی و ئاخر خۆشه . هینی
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 ،کرد کێنی دهولو یان هه گرتن دەبوو،  پووله پهخەریکی  پاشاکچی  دا بوون وباخو نێکاتێ له   

یرکردنی  سه  لهد  قه. نرا ئه هبزێو بوو که هیچ سنوورێکی بۆ دان رحاڵ و سه  نده وه ئه لی قووچ عه
  پووله ن و په بکه  پیاسه  وه ت و پێکهێستی بگر ده بهێڵێت  کچه ،کرد زی ده حه. خوارد ده تێری نه

 . بگرن
 



 

31 
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 بێجگهکانی  ره و نۆکه ر که ر زاری بۆ کاره ی سه نیا وشه ته. کرد ده ند نه سه سی په که پاشا اڵم کچی به
  .وێت سیش توخنی که هێشت که یده نه .بوو نه دیکهشتێکی  ،”گ سه”له
توانێ سوتی کورد کوه ئیتور نوا تواکوو رۆژێکیوان هه. بوووحاڵ خۆشوکجار  یه  وه هدڵ  له لی قووچ عه  

 :وتی  گرتن به کچه  پووله ی پهرۆژێك کات هەر بۆیه. ڵێت نه  کچه  نهێنی دڵی به
بوووین ببوی بوه   وره گوهر دووکموان  م کواتێ هوه کوه تکوات لوێ ده. م وهخانم مون عاشو ی ئێو  ادهشاز“

 .”هاوژینی من
   
ک  شدا وه وه دوای ئه  دا و به لی قووچ عه  کی له یه زیله قه شه. ڵس بوو قه  یه م قسه زۆر به پاشاکچی   

 . لێ ۆما ییچ وه دهکر نه ێد بیریشی ل قه و  وه ی دووری خستهگ له خۆ سه
 
 ؟”روویدا یچ تربڵێ دوا“: وتی  کچه. نگ بوو بێده شوان  
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به بڕوای  ، ەکهجوانکیل  یژۆڵهی ک ئه“: وتینه شوا  

  ؟”بێتهات  دا لی قووچ عهر  تۆ چی به سه
  
 ،وه توه کردوه د بیورم لوێ نه من قوه ئوه“: وتوی  کچه  

قوووچ زانی  تۆ ده. هاتبێت ر ی به سهچ لی قووچ عه
 . ”بۆم بڵێ  وه پێشه  ره وه؟ چی  به وامی بوئاک لی عه
 
 

  ختی کچه نیشت ته ته  ستا و رۆیشت له شوانه هه
م  به یویست خۆشهی  فسانه ی ئه دانیشت و درێژه

: وه ایهڕگێ  یه شێوه
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 .وه دۆزیوه چیوا ر شوتا و بواوکی لوه سوه به دهرۆیشت تی  به پێی په. بووشوان  لی قووچ عهباوکی “

 .”وتبوو کهپاڵکاندا  ڕه مه وتی شکه خۆش بوو و له ئه نه باوکی زۆر
 
  ...بردبوو اندنڕ وه کانی بۆ له ڕه مه. ى بوونی خۆ مه هاوته، لی قووچ عهخوشکی   
 
له کاتێکی باشدا  ؛گیان لی قووچ عه“: وتیو بوو  خۆشحاڵی زۆر  که وتنی کوڕه ێکهباوکی به چاو پ 

 . ” ردێکی پیسه نیایى ده ته.  هێڵه وشکت به جێ مهخ .مرم ریکم ده من خه  وه تهویهات
 
  لوه  وه ی هاتوه که خوشوکه  وارهئێو. نواو گوۆڕ  دا نایوه که هور کێ سه  ر له هه  لی قووچ عه. باوکی مرد  

 .یان چاندنەمام ر گۆڕیشی گوڵ و بۆ باوکیان گریان و له سه  وه پێکه. بینیی  براکه ،جیاتی باوکی
 
. سوااڵن ژده  هوه ، ڤوده ی بووون بوه حه که و خوشوکه لی قوووچ عوه. ڕی سااڵن تێپهمانگان و  رۆژان و 

ل  گوه لوه یانوان شوه. ڕانود وه له له چاکترین جێگادا دهکانیان  ڕه پێوا و مه ێنیان دهوبژ و چیا  وه پێکه
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  ن لوهکا ڕه موه ی که هکات و ئه. رهاتن بۆ شا دا جار جارێک ده ستانز  هل. ر سه  برده ده دا کانیان گه سه
 . کاتی پشوودانیان بوو. دا بوون زستانه وتی شکه ئه
 
  .وه وشوایه هدر تاوی هاوینوه ده هوهشونی  چه. رم و نیوان بووو ماڵ نوه ک شوه وه لی قووچ عهخوشکی  

ێن ڕفدڵو و کارسوا سوتانوانوی ز نگی شهشنی ما چه. دڵڕفین بوو بۆن خۆش و یزیکانی پا ک میوه وه
 ی لێنگبا لی قووچ عه  وه یه نهبۆ م به وبو وردوخۆب  له و روسو  برمه  اڵڵه ههک  وهتیشی  روومه .وبو
 . ” اڵڵه هه” کرد ده

.  هون بوووی  کوه رانه  ک لوهێوزنب ،یری کورد سوه لی قووچ عوه  وه هێنایه ڕکانی ده مه ی هکاتو ئهک ێرۆژ
 ژێور پوێ دواتور زانیوان  نایوهیایان ند چ چه. دا که نی چوون به شۆێن بزنهکا گه سه  ک لهێک ل یه گه له

 .ێرز له ڵده هه  قه ق شه ک شه وهو  ت گریه و ده  دانیشتوه  که ر کارێزه سه له  که بزنه
 
ین وهواتو  هینی  وه گری ئه بزن گیان مه“: وتیو  ڕین کرد ستی به وه ت دهو که  بزن  چاوی به  که گه سه 

 . ”الت بۆ
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زۆر سوپاس بۆ . گورگتی مام  ببم به قسمهو مدا دوان به  یه ترسام نه ده“: وتی و  وه بزن شاد بوه  
 .” وهئێ
 
ریکن  خوهسوپی سوپی  ت ئه و هحو ەداک کێووه داوێنویلوه یری کرد  سه لی قووچ عه. ره بوو واو ئێ مه ده  

 . وه ره سه  دێنه
 . یەوهماڕوان  چاوه  وه ردێکه خۆیشی له پشت به. کردن یێڕ و به  که گه ستی سه ده  ی دایه که بزنه

 .ئواولوه پڕیوان کورد . بووو یشوتر پ سه ک له یه ر کامیان کونه هه. ر ده  هاتنه  که کارێزه لهکان  سپه ئه
 :وتیکان  سپه کێک له ئه یه، وه نهێڕ ویستیان بگه

بوۆ   وه ڕێموه گه ان دهکوژم یو ۆم دهدا خ رهر لێ هه. میدا بژ و کۆشکه نیا له به تاقی تهئیتر ناتوانم  من“
 . ”انئامۆزاکانم  بۆ الی کچه  وه ڕێنه هش بگ وهشاری خۆم ئێ
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  وتوه تا کهسو هه لی قووچ عوه.  وه ڕانه گه  وه ئاکامدا پێکه  هل  وه دایه  انیش دڵخۆشی کانی دیکه سپه ئه  
و هوۆڵ  ڵدارستانێکی چوۆ  هتنیش گه. ژێر پێ  ند کێویان نایه چهۆیشتن ر،ۆیشتنر. کان سپه شۆێن ئه

ی  وت کۆشوکی رازاوه حوه. بوو ڵێکی تێودا نوه و مێرو و ئواژه مارر و  وه له کترین پهوت بچو نانه ته  که
 لی قوووچ عوه.  وه هکان لوه کۆشوکه ێکک نواو یوه  نهۆیشوتر ،کان سوپه ئه  ر کام له هه. کرا دی ده بها ێدت

 ر کامێکیوان هوهو  وه خوواره  هاتنوه  وه ه ئاسومانهکوۆتری سوپی لو ش شوه یری کورد سه.  اڕوان م چاوه
  .ڕوان دانیشت چاوه  دیسان لی قووچ عه.  وه هکان له کۆشکه ککێ یه ناو  هۆیشتنر
 
  ر کوام لوه ڕوانوی لوه هوه. ی کوردکان کۆشوکهری یو   هسو رۆیشوت ؛هات ناڵیک ده ناڵه نگی گریان و هد  

 .نینن و پێکه رمی قسه تاو گه ک هه وه یشێکڕو کوک مانگ  کاندا کچێک وه کۆشکه
ی  نوهچ وێ تێک گوه لوهبوه   نیا دانیشوتوه تاو تواق و توه ک هوه مدا کوڕێک وه وته اڵم له کۆشکی حه به 

 .کرد باب ده ی کهردیش که دڵی به شینێکها  وه.  شهیریکی شین و گریان خه. کێشێت ده  اڵڵه گوڵی هه
  
باب  دڵوم بووو بوه کوه. گری نج موه ی الوی گوه ئه“: تیو ساڵوی کرد و  وه ژووره رۆشته لی قووچ عه  

 . ”بۆت
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تووۆ “: وتوویڵێناو  ری هووه سووه الویکوواک  
  ؟”هاتویت  وهله کوێ ؟تیکێ
 
مووون شووووانی “: وتوووی لی قوووووچ عوووه  

ناڵت  نگووی گریووان و ناڵووه ده. کوێسووتانم
  . ”کێشاوه  رهمنی بۆ ئێ

 
لووه  یانی بووه  ر لووه سووه“: وتووی الویکوواک  

چاکوت کورد هواتی . بینویتۆم چیا ر  سه
  .”ویست نگی ده دڵم هاوده  دانیشه  ره وه
 
  له  باشه“: وتینیشت و  اد لی قووچ عه  
 ؟ ”گریایت بۆچی ده ر چی، به
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 یبوۆت ، یوه هه یتبیسوتنی  ئوۆقرهر  گوه ئه  دوور و درێوژه ختێک نوهر هاتی من  سه به“: وتی الویکاک  
 ”. ... وه مهڕگێ ده
 
ریمان  گهلوه شواری خۆموان ئاسون.  وه هم دارسوتان ئوه   ته نهدوو رۆژ نابێ هاتوی. اینوت بر حه  ئێمه“ 

کورد و  ریمان ده بوه رۆژ ئاسونگه. باشترین شمشێرسازی شوار بووو .بوو پیرمان هه کیباوکێ. کرد ده
کی  ت کردنوی چوهدروسو پاشوا. کرد ماندا شمشێرمان دروست ده که  وینه زهش به نهێنی له ژێر وانه شه
وانه  به شه ناچار بووین  ئێمهپێویست بوو، ڵکی شار شمشێریان  اڵم چونکا خه به ،کردبوو  غه ده قه

 کان یوهخۆماڵ  هسوندان یی نوده وه بیسوت ئه ، بووو ده هوه ێکسوندانمانودا  که لوه دووکانه .ین بکوه ئیش
 :نوتیرۆژێك باوکمان پێی . دا مان لێ ده وره ری ده فه شت نه هه .ئەبوو

 
  یسوتان بوهن و پێو کوه سوااڵنی دوور و درێوژ ژیوان ده  وهاڵم ئێو بوه. مورم ریکم ده ئیتر خه من  کوڕینه“

 قووۆڵ ک خۆتووان وێ وه کتووان دهێژن  وهئێوو.  هکوواتی ژن هێنانیشووتان هوواتو. بووێ ده هوواوڕێ و هوواوژین
 رێک بون سهها هاو توانن وه کچه ئامۆزاکانتان ده. شموشێر دروست کاتو  پیک لێ بدات ڵماڵێ و هه
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فووکردوتوان  مون و موامی خواعوه. ن ی خۆتان پیشوان بوده زه ربه جهش  وهێی ئ وه اڵم بۆ ئه به. بۆتان
بێ شمشێرێکی  ده  وهێئ.  دایه  م سندانه ناو ئه  ان وا لهزاکانتۆناونیشانی ئام. رجێکمان بۆ داناون مه
  و ناونیشوانی کچوهوکتوا .ێ ڵیشێنب  م سندانه ئهر دوو  کان ده یهبتوانێ ن که  هتیژ دروست بک  ندههێ
  . ” وه مۆزاکانتان له ناویدا بدۆزنهئا
 

ی  زۆربوه. سوتمان بوه کوار کورد وت بورا ده حوه  ئێموه. چوور ند رۆژێک له دونیا ده ی چهباوکمان دوا
ر  اڵم هووه بووه. بووووین  شووتانه  م جووۆره پیووک و ئووه ریکی پووۆاڵ و ئاسوون و دا خووهویوو زهکاتمووان لووه ژێوور 

لوه ئاکامودا لوه .  وه ته له بو به دوو ئه خۆی. کرد ده سندان نهرد هیچی له ک دهدروست  مانشموشێرێک
و ی قوورس سوندانشموشێرێکمان دروسوت کورد کوه تووانی وێکی تاریک و سارد و سڕی زستاندا  شه
لوه  ؛زێکی تێودابوو کاغه  ێت لهکه  قوتوله. تێدا بوو یکوکی بچو یه قوتوله  که سندانه .ێب ڵیشێنم قای
 :وسرابوووری ن سه
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. له دوومانرن  زوو وه زوو به تان، که تیژه  به قوربانی شموشێره ؛کانمان ئامۆزا شموشێرسازه  کوڕه“
ناو . به دارستان  و کردومانه خت چاندوه چۆڵ و هۆڵمان به درهبیابانی . ین بۆتان قرهۆزۆر بێ ئ

 .”هاری بپرسن ی به هسوور  اڵڵه ن ههیم که یهله   ئێمهنیشانی 
 <<ئامۆزاکانتان  چهک>>

                                                               
بوڕۆین بوه  و سوتین هه  وه و شوه هئور  ویسوت هوهومان ده ژاند ههی  مهێواوی ئ به ته    یه هسراوووم ن ئه  

مان  که تووانی ئیشوهشومان  هنه ئ( هار تا به)زانی  وانمان ده ناو نیشانی ئه اڵم نه به. کاندا ن کچهێشو
زار شمشوێری  هوه؛ واو بێوت تان توهی زس وه پێش ئهکانی شار  رگه بڕیار بوو بۆ پێشمه .جێ بێڵین  به

. رۆ بوه  یشوته گه نوگ رههار د بوه و  وه کورده درێوژخوۆی زستان  وت که ها ڕێکه ین وه دروست بکه تیژ
ر  لوه سوه ،ەوەوبوو چووو فر بوه  تازه .بووین تر ده و بێ ئارام تر قرهژ له دوای رۆژ بێ ئۆش رۆ ئێمه
لوه . دا بووو له نواوی  وره ش و گه ی رهکه خاڵێکبینی مان  وره کی سوور و گه هی اڵڵه کدا هه یه پۆڵکه ته
 : مان پرسی اڵڵه برمه هه

 ”؟یان بڵێناو نیشان ؟انمان له کوێنئامۆزاک  کچه“                            
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 :یوتو  وه رزکرده ی بوهر سوه  اڵڵه برموه هه    
 .”ئامۆزا ماچم بکه تا پێت بڵێوم“

                             
و  ئوه. مواچ کورد م اڵڵه هه و  وه ن نووشتامهم

  مساڵ زسوتان زۆر بوه ئه“: وتیاڵڵه  هه  کاته
. الموان  هاتوه هار دێر ڕی و به شی تێپهرۆ په

بوووێ و رۆش  ئامۆزاکانتوووان زۆر پوووه  کچوووه
  زوو بوه ر گوه بێ ئارامن ئه  نده وه ئه .ئارامن

خۆیووان   یووه لووه وانه ون کووه زوو فریایووان نه
  م چووۆن بچنووه هکوو فێوور ده  وهێووموون ئ  بکوووژن

و وک توا  وه هسوپ پێسوتی ئه  پێستی کۆتر یوان
  .”ن زووتر پێیان بگه
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نوواو   اڵڵووه برمووه ههپاشووان     
فێوری  .کانی پێداین نیشانی کچه

پێسوتی   نوهیچلوۆن بچ  کهکردین 
پێسووووتی   بچینووووهکووووۆتر یووووان 

ی ئواخری دیسوان  قسه  وه هسپ ئه
 :وتی .ل من بوو گه له
موون م  کووه ز ئه زۆر حووه ئووامۆزا“

ل خۆت  یت و له گه بکه  نه سکه ده
م زستان  اڵم چی بکه به ...ی بمبه
 ، بوه  اڵڵه برمه ههرچی تۆمی  هه

بم  ر منویش نوه گه ئه . وشکاندویه
  نه سوکه مون ده  باشوتر وایوه. کوات ر لوه بوه نوریارگی سوو جول و بوه  هیس نی هک  پۆڵکانه م ته ئیتر ئه

اڵڵوه  ههلوه کان دیسوان پوڕ  پۆڵکوه و ته  وه موو شووێنێکدا بواڵو بێتوه م لوه هوه که تۆمهو وکیت تا که نه
 .”م کهب
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 رێبووه و  کووۆترپێسووتی   وه و ڕۆشووتینه  سووتی ده  دایووهکانمان  شمشووێره.  وه جیابووینووهاڵڵووه  هه لووه   
موان و بیابان چیوا ریا و زه. ەوهسپ ستی ئهپێ  بووین و چووینه له باڵ لێدان ماندوو دواتر .نوتی که
 ؛کانمان بینوی نگوه کۆشوکه بێدهچوۆڵ و   م دارسوتانه ئه  یشتینه گه  ئێوارهله ئاکامدا دوێنێ . اندڕ پهتێ

  وه وچی دارسوتانهش سوو له شوهش کۆتری سپی  شه و، شه. ڕوان دانیشتین چاوه. رازاندبوونیانەوە
و بوون به   وه ره ده  له پێستی کۆتر هاتنهو   وه خواره هاتنه.  وه شاد بوونه بینییان  مهئێ. وتن رکه ده
  .مانگ کیژۆڵەی له چەشنیش  شه
  . ”ئامۆزاکانمان به خێر بێن   کوڕه“: انوتی

 
خوشوکی بچووکموان . ر بێوتێبه خ تۆیش زا بچکۆله،ئامۆ“: انوتیی منیان کرد و ێکیر پاشان سه  
  بووه  اڵڵه برمه رچی تۆمی هه هه ،خت و درێژ بوو مساڵ سه ئهزستانی . بێهەت  ئۆقره“: وتیاڵڵه  هه

چوونکوا ئیتور . کرد ن دهو  میشه تان بۆ هه ئێمه  ئێوه ؛ کردایه ی نه م کاره اڵڵه ئه هه ر گه ئه  هوشکاندوی
 اڵڵوه ر خوشوکمان هه گوه ئه.  سوتی ئێووه ده  بداتوه  ێموهانی ئبوو که ببێ به گووڵ و ناونیشو تۆمێک نه
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ڵکیش  خوه ئیتور   وه  چوه ی له بیر ئه اڵڵه هه  میشه بۆ هه وی زه ؛وی زهر  سه  ته ژاندایهڕ ێنی خۆی نهوخ
  .”وت که ده یان چاو پێ نه اڵڵه گوڵی هه

 
کوه  پۆڵکه ی ته اڵڵوه سوووره و هه هرێ ئو ئوه ؛ڕاندمقی .دابوو شێت بم وه م قسانه له ه بیستنی ئهبمن   
  .ی خۆم بوو که اڵڵه هه
 
و  ئوه. مانهخوشوکی 'اڵڵوه هوه'کوه  پۆڵکه ر ته ی سوه اڵڵوه سوووره و هه ئوه ڵێ به“: انوتیکانی  خوشکه  
  وه ویسووت دیسووانهی ده . ماوه دا نووهشووت ک لووه ده هیوو اڵڵه اسووتی ههڵکی وا بووزانن بووه ر ویسووت خووه یده نه
  ئێموهو لوه  ئوه خۆبووردوویی  و له ویستی خۆشه. بکات اڵڵه هه سوورینگی  رهله  ڕکان پ که پۆڵکه ته

  .”کرد وی زهو   ئێمهقوربانی  خۆیو  ئه. وزیاتر بو
 
  نوده وه اڵڵوه ئه هه خۆبووردوویی اڵم لوه م به بکه  نه سکه که ده هاڵڵ هه  وه رێمه بگهدا هات له پڕ به بیرم  
. اڵڵوه هه  ی کوه هچوۆڵ و هۆڵ هکۆشوک  ئامۆزاکوانم منیوان بورده  چوهک .مکورد ینگ بێ ده که بوو  وره گه

 .دا م کۆشکه له ئا دا بووین؛ اڵڵه کۆشکی ههله موومان  و هه دوێنێ شه
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کانی  ختوه بوۆ دره کورد ده ئیشویزۆریوش . ویسوت اڵڵه منی زۆر خوۆش ده هه؛ انوتیئامۆزاکانم   کچه

کووه  یه ان ماوهوتیووئامۆزاکووانم   کچووه. هێنووان وی بووۆ دهئووا  کووه ر کێوه سووه ی لووه چاوانووه ؛ که دارسووتانه
 .ن که کوووۆچ بکوووه دارسوووتانه لوووه  هیان کوووردوو نوووده پڕوپاگه پاشووواکوووانی  هوگوووکانی را ره وه ونوووهوب

اڵم براکوانم و  به. موویان دێن که هه نده ماوه ژی زهبۆ رۆ. ڕۆن نه  وهپێیان خۆش ب کانیش ره وه بوونه
. بوۆ شوار  وه ڕێموه ناهێڵن منویش بگه.  یان دواخستوه که نده ماوه زه  هو هی من ئامۆزاکانم به بۆنه  کچه
. م ویسووتم بوواری دڵووم سووووک بکووه. گریووام هووا ده وه  ایی زۆری بووۆ هێنووام بۆیووهنی و ئیتوور تووه مشووه ئه

   .دڵم بوویت  یرد ڵی ده ایهرێوم گ که ده سوپاست لێ
                                       

ش کواتی منی. یت بگریه  ی خۆتهفما“: وتی لی قووچ عهواو کرد  ته خۆیرهاتی  سه به الویکاککاتێ   
کورد و ئیتور بوه شووێنمدا  ر ده خوۆیلوه کۆشوکی و منوی  اڵم ئوه بوه. بوووم پاشواعاش ی کچی  خۆی

 . ”ڕا گه نه
 . ”ڵ گرت قینت لێ هه“: الو وتیکاکی
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 یدانگ هشوو شوۆخ و  یجووان لوه.  وه بموه ی دهعاشو   وه ر بیبینموه گوه ئیسوتاش ئه“: لی وتی قووچ عه 
ی توۆ بوه  ڵوه اڵ موووی ههلوه   ێوکتاڵمون .  هیولوه خوۆ بای ؛ خراپوه وتی کهوڵسو اڵم هه به.  هیی نی وێنه
 .” وه ناگۆڕمه پاشاک کچی  وهکچ  یزار هه
 
 ؟”ژیت ایی دهنی ؛ ئیتر به تهلی قووچ عه“: الو وتیکاکی 
  
 . ”ژیم ئه -ڵه اڵ هه -ل خوشکی خۆم  گه لهمن  ...نه“: لی وتی قووچ عه  
 ؟”ڕێنێت وه له  کان ئه هڕ مه لت گه  ی له و کچه ر ئه هه ؟هڵ اڵ وتت هه“: الو وتیکاکی 
 . ”خوشکی منه  وه ئه . ت سووره ڕوومه  و کچه ر ئه ؛ ههرێ ئه“: لی وتی قووچ عه 

            .”تیب تووڕهم لێترسم  اڵم ده بهبڵێم، پێ شتێکت ێو مه ده !لی قووچ عه“: وتیڵبڵۆقی و  هه الویکاک
ر رازی بووو  گه ئه .ئیستا بڕۆینر  هه . باشه. یت که ز له خوشکی من ده زانم حه ئه“: لی وتی قووچ عه

 .”ڕێنم وه توانم بله نیایی ده ته  کانیش به ڕه مه . وه ل خۆت بیهێنه له گه
  .کۆتر پێستی وس   پێستی ئه  لۆن بچێتهچ ،فێر کرد یل قووچ عه الو؛یکاک  و کاته ئه
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                                           *        *        * 
 

 
ریک  خوه  اڵڵوه دا هه که وته شوکه له نواو ئه   

ر کواتێ  هه. هانی انی دائهک بوو ڕیشی بزنه
م  ئووه ، ایووهنیا بو و تووه  ایووههات  هوی نوو خووه
نیشتن  داده  ۆرهکان به ن بزنه .کرد ی ده کاره

 .گوووورد ێ دهیان گووووو اڵڵووووه و چیرۆکووووی هه
ت  ڵبوه ئه .گورت دهرا بۆ انیکانیش گۆێ ڕه مه
خووۆ ر  لووه سووه نیوواوتبوون  ێکیان خووهنوود هه

 رگوای کانیش لوه ده گه سه. کرد کاوێژیان ده
یری  سووه. دا وزیان ده نووه دا وه که وته شووکه ئه

 یوور سوهاللوه  کورد ده انوی شه  مانگی نیوه
و   وه الر کردبووووهری  سووه  وه کووه وته کهشوو ئه
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 .  هو هبوکرد  رووناکی  که وته شکه ناو ئه
 
مون ئیتور  ؛ داگیرسوێنه  کوه رهگئا  وه سوته هه  اڵڵوه هه“: وتی  اڵڵوه مانوگ بوه هه چوو،  پێ نه هێندەی  

 . ”ڕۆم ده ،زیاتر بمێنم  مه ناتوانم له
م  رده بووه م له سووه رسوواند مانووگ بووه ئهیی داگ کووه رهگدا ئا که وته شووکه م ئه رده ا لووه بووهتسوو ههوو  اڵڵووه هه
نوواو   بوووو کووه دوو کووۆتر هاتنووهوواو ب یی تووه بووه تووازه  کووه چیرۆکه. داخووزا و رۆێشووت  که تهو شووکه ئه
 .بوو  وه ر سینگیه سه  خاڵێک به بەاڵمشیان سپی  دیکهوی  ئهو کێکیان سپی سپی  یه.   وه هک وته شکه ئه
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 .”رن بۆ الی خۆم ؟ وه ون کردوه تان کان ڕێگه زمانه سته به“: وتی  اڵڵه هه  
 

؛ ک بلێی یری کۆتری خاڵداری کرد وه کۆتری سپی سه 
 .الی  هینا بڕۆم قه
 . ” ترسه بڕۆ بۆ الی مه“: وت یپێ

  اڵڵوه هه سوتانی ر ده ڕویشوت و لوه سوه کۆتری خاڵودار
و  موواچی کوورد ئووه یری کوورد و سووه اڵڵووه هه. دانیشووت

  .دانیشت  اڵڵه هه ش هات و له داوێنی  یکهدی  که کۆتره
 

دانووا و  وی هز ر لوه سوه یر دووکیووان هوه  اڵڵوه هه توردوا 
 . ”ێنمبڕۆم دانتان بۆ ب بن با  لێره“: وتی

 
نێکی تێدا کو ،  وه هڵدای ردێکی هه بن بهو   ۆیشتر  اڵڵه هه
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  کوان زوو لوه پێسوتیان هاتنوه کوۆتره ، وه رهوژو  هشوترۆی .بچوووکتر یوتێک شکه ئهیشت به  گه ده بوو
نم  سووتی پووڕ گووه بووه ده  اڵڵووه هه. نهوواتن و الی دانیشووت لی قووووچ عووهنووی کان پوواش دیت گه سووه.  روه ده
دا  که وته شوکه ئه  لوه ،ماخ ده بوه رزی نجی بوااڵ بوه گوهل کوۆڕێکی  ی له گوه یری کرد براکه سه  وه ڕایه گه

  .انیش نینک ن و کۆترهودانیشت
   ؟”پێ چووت  نده وه بۆ ئه ؟تۆ بۆ کوێ ڕۆشتبووی  باشه لی قووچ عه“: وتی

 
ی مون بوه  ڤاڵه م هه ئه. ڵیم دوایی پێت ده . بناسه م یه هتاز  هدۆست م ئه  ره ئیستا وه“: وتی لی قووچ عه

                                   .”رهێبۆ ئ  شوێن تۆدا هاتوه
 

 . ”ۆیشتنر ێوبۆ ک  دیوه کانی منت نه کۆتره“: وتیپاشان  ونگ بو اڵڵه له پێشا بێ ده هه
  وه لوه . وه ڕۆم بیاندۆزموه مون ده  وه ره ده  ڵفڕین چوونوه هوه  وه ژووره  هاتینه  ئێمه“: لی وتی قووچ عه
 . ” وه نهێتوتب زۆر دوور که  هناچێ لێر
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کی  یوه ماوه .دانیشوت  که شته وو به دهرردێک  ر به له سه . وه ره ده  ۆیشتهرو  گوتی  مه ئه لی قووچ عه
 :پێیان یوت . وه ره ده  نهدێو   هوکتریان گرت ستی یه ده الویکاک و  اڵڵه هه سەیری کردچوو  پێ نه

 .  ”هرۆزوپی“                                              
 
بوۆ   وه  ڕێموه هبگاڵڵوه  ل هه وێ لوه گوه موه ر ئیستا ده من هه کێشە نییهر  گه ئه ؛اوڕێه“: الو وتیکاکی 

                                  .”بن نه دڵ له دواممۆزاکانم و براکانم ئا  ی کچه هو دارستان بۆ ئه
 ؟”بدۆزمەوه بۆت ێکانت ناو کۆتره ،اڵڵه هه“: ی وت اڵڵه هه به  وه که یه به بزه لی قووچ عه 
   
و  شوهم ئه ..ی کوه م پوێ ده چواک گاڵتوه .لی وچ عوهقوو  هوازبێنو“:  وه واڵمی دایه  وه که یه به بزه اڵڵه هه 

 .” کردوهکردنت گوڵی   گاڵته
 :وت لی قووچ عهبه  الویکاک؛ نین پێکه یقاقا دایانهر سێکیان  هه  و کاته ئه 
 .” که ندمان بۆ دارستانه ماوه ۆ زهب  ره ڕێتین وه چاوه  وارهی ئێ سبه“
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ێ ڕ هسووار کورد و بو خوۆی یر کوۆڵ سوه له ی اڵڵوه هه سوپی و  ێکی سوپیسپ ۆێشته پێستی ئهشان رپا 
  . نوت که

 . وت خه دانیشت و نه  رده و به هر ئ ر له سه شێر هه ڵه ی که قووقهبەرەبەیان و تا  لی قووچ عه
  .نووست دای که انهنیشت ر ته  له پاشان رۆێشت و

 
 
 

                                         *        *        * 
 
 
 ومێورو موار  ر و بوه لهگیان ر و وه لوه رچی په هوه. بووو شادی و خۆشیدارستان پڕ له  و ی شه سبه   

له ناو خاک  ،کان خته ژێر دره  لهر و  سه  له. هاتبوون ، وه وینه اسمان و زهی ئچله چوار سووبوو 
جووان و شوۆخ و   ل ژنوه ر لوه گوه ت بورای ئاسونگه و حوه. کورد یان دروست ده دا هێالنهوی زهو له ناو 
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. خووارد نودیان ده ماوه ی زه ئێووارهچێشوتی  و دانیشوتبوون  وره وری مێزێکی گوه ه دهلکانیاندا  نگه شه
 . ش هات بوولی قووچ عه

 
. شوار بوۆ  وه ێنوهڕ جێ بهێڵن و بگوه  که به دارستانه و شه بووک و زاواکان نیوهکه هابوو  وه بڕیاریان

ڕ و  موه ئاگام لهبێ  من ده“: وتیبوو و  اڵم رازی نه ن به یان ببهل خۆ گه ش لهلی قووچ عهیانویست  ده
 .”ێتکان ب بزنه

 
 لی قوووچ عوه. ڵفڕین پێسوتی کوۆتر و هوه  ۆیشتنهر ،کتریان گرت ستی یه وت زاوا ده حه وان شه  نیوه
  لوه.  وه هبیر باتو  له خۆینیایی  ته یم خهیتوانی  اڵم نه به  وه یهسووڕادا  که هدارستان ێک له نێوند هه

  وه هاتهدواتر . باری دڵی سووک بووک ختێ نه. ک گریا هی دانیشت و ماوهختێکدا  له ژێر درهئاکامدا 
 ..ی که انهربۆ الی   که وته شکه بۆ ناو ئه
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لوه  کانی  قسوه ی وه كاردانهیویست  ده . که چاوی کچه  چاوانی بڕیه. نگ بوو ده بێ  وه دیسانه شوان 
چی بوه  لی قووچ عه بڵێ. دیسان بڵێ“: وتی  وه هرزۆک نگێکی له به ده  کچه. ببینێتدا  وچاوانی کچهێن

 ؟؟”ر هات سه
 : شوان وتی 
لوه  هێشوتا سوتی کورد ههو  پاشواکچوی  بیوری  وه وتوه که  وه دیسوانه لی قوووچ عوه  وارهی ئێ بۆ سبه“

 . ”وێ خۆشی ده  وه قوواڵیی دڵیه
 م ۆئینسوان نواوی خو  بوه  وه موه قڵ و بیکه ر عوه سوه  وه م بیهێنموهتوان ر نه گه ئه“: وتی  وه ر خۆیه له به

بێ  ئوه .ال بنێوت وه یوانی خوۆی حوه وتی ڵسووکه هه پاشاکچی  م بکه ۆنچبێ  ئهزانم  دهخۆم . گۆڕم ده
 .” وه مه دووری که  یه دایکه تێ  ی هو ژیان له
 
هات   کرد تا کچه ڕوانیی چاوه  نده وه ئه .پاشاکچی  ی باخۆیشت بۆ ر و پێستی کۆتر    چوه  و کاته ئه 

  کوه ی پواڵ گۆمه کوه ناره ر ل وی دارهه و بوه سوهش هوات لی قووچ عه . وه که ۆیشته نێو گۆمی شیرهرو 
 :وتی و  وه نیشته
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م له نێو  که تکات لێ ده. من عاش ی تۆ بووم! شت جوانه ند له تۆ چه. وانکیلهج  کیژه ی  ئه“
 .”م هیرت ک تا به جوانی سه  وه ره ده ره  دا وه که شیره

 
اڵم دواتر له بیوری  به دا،ئەستووری  ده دا،ئەی ونێج قوولی کرد،  گی هار قووله ک سه وهتا  ره سه 

 !الم ی کوۆتری خوۆش کوه ئوه“: وتوی .وه هێمن و هێور بوه  نی کچانی دیکهش و چه  یهپاشاکچی چوو 
  .” هینی جوان؛  که یری من مه م سه که کات لی دهت
 

 .”وێی خۆشم ده ؛م که یرت نه سه  هیستی خۆم نی به ده !  وانکیلهج یکیژ ی  ئه“: لی وتی قووچ عه
 
راسوتی   ر بوه گه م ئه بووڵ بکه ش ی کۆترێک قه من ناتۆانم عه! الم ی کۆتری خۆش که ئه“: وتی  کچه  
 .”م ری تۆ بکهی هبا منیش س وه  ره ده  ره ی خۆت وه م دۆخه له یت هقین دارێکی راستهوین ئه
 
  بداتوه خوۆیوی  خوه ی وه بوه وورازی بو پاشواکچوی  . وه ره ده  هاتوه پێستی خۆی نه  له لی قووچ عه  

ڵفڕی  ی گورت و هوه وی کچوه خه لی قووچ عه. رێ ده  بێته خۆیویش له پێستی  ئه وتاکو لی قووچ عه
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وت  خۆش کوه نوه ،وی کێشا بێ خه  نده وه ئه.  وتوه که وی لێ نه خه  ئیتر کچه  وه و رۆژه له .ۆیشترو 
 فەرموانی پاشواچوونکوا . ن رموان کوه ردی ده یانتوانی ده نوهدوکتوۆرانی شوار  . وهناو جێگوا  وته و که

 . بدات  شی کچه ڵی له له په ستی چه ده  هینیس بۆی  کهدابوو 
 

  ۆیشوتهردواتور  .پاشواالی   ۆیشتهر. نامۆ و رێکی پیر رکه سه چاره کرد به خۆی لی قووچ عهرۆژێک 
 او یر کورد  ی سه ک کچه هی ماوه .کات دهوێت تیماری  ستی لێی بکه ی ده وه بێ ئه  گۆایه ،ی که الی کچه

  . وه بێتوه اک دهچوێت تببیسو ویسوتی خۆشه ی فسانه ئه ر کچه گه ئه وتیپاشان . کات بزانن تیماری ده
 .زانی ده نه ویستی خۆشهی  فسانه شارا ئه  س له کهاڵم  به
لوه فاڵنوه “: وتی پاشواهات و به  نامۆ؛ و ی پیرر رکه سه کرد به چاره خۆی  وه دیسانه لی قووچ عه 

بوه  بچێوت خۆی پاشار  گه ئه .زانێت به چاکی ده ویستی خۆشهی  فسانه ئه ، یه کێودا شوانێکی الو هه
  .”کردنیر سه چارهبۆ   دێت ،یدادوا
 
 

                                            *        *        * 
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 کیوژهی  ئوه“: وتوینی و  ی کرد پێکه ی کچهژو وێ ژیری چاوانی گێ نگ بوو سه بێده  هو دیسانه شوان 
 خوۆیگ له ماڵی  ک سه رۆژێ منی وهکه باوکت  ؛ها بوو نووس وه چاره !قیزخانمی  ئه  !که هوانکیلج 

 ؟ ؟”تیڵێ ده یچ ئیستا . وه تۆ هێنایهستان و منی بۆ الی کۆی  هاته خۆی . وه ره ده  کرده
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 خووووۆیتوانی ی نووووه قیزخووووانم 
گریوان و   هکردستی  ت و دهێگررا

من ئیتور بوۆ  ؛لی قووچ عه“: وتی
م کچوی  کوه بیوری ده  لوه  میشه هه

سوتا ێوێ من ئ من تۆم ده. مپاشا
پێویسوووتم بوووه   نوووده زانوووم چه ده
ل  گوه  منیش له.  یه وینی تۆ هه ئه

ک  وێ وه مووووه ده.  ره خووووۆت بووووه
ژیوووان  دیکوووهڵکانی  موو خوووه هوووه
 . ”ر سه  رمه به
 
بۆ توۆ ئاخر “: لی وتی قووچ عه 

شوونی  چه  هیوواسووان نیئ یکووارێک
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وێت  هر بته گه اڵم ئه به. بوویت  وره دا گهخۆشینێو ناز و   لهتۆ نکا وچو. یت ژیان بکه ی دیکهڵکان خه
 .”اچیتبسیت و ێبژیانی نوێت را  توانی به ده
 
 !لی قووچ عه . هیکارێک بۆ من ئاسای ەمووه دا بمڵک له نێو خه ل تۆ و گه  له ر گه ئه“: وتی قیزخانم 

 . ” هێڵه ێ مهجنیا  به ته قیزخانم.  ره ل خۆت به گه  یش لهمن
 
. یتوۆ مانودوو ئیسوتا“: وتویدا و یولوه گیرفانرهێنوا  دهکی ویسێ سڕی وی  که فرمێسکه لی قووچ عه 

 وێ؛ توۆ ئیتور منوت خوۆش ده .بوۆ الت  وه هپاشوان دێمو بیخۆ؛و   هرستی من بگ له ده  هوم سێ ئه  ره وه
 . ”زانم ده
  
چواوانی هێودی هێودی   و کاتوه اکشا به پشوتا ئوهر .رگرت و خواردی ی وه که هوکه سێ جوانکیله  کچه  

 . وێکی شیرین خه  هقونجاند و چو
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: پاشوا بوه وتوی . هو ره ده  ۆیشوتهر و کورد ی گۆنوای کچوه ر سوه ماچێکی و  وه ستایه هه لی قووچ عه  
وی  خوه بوا. ڕوات یودا نوه هک ری کۆشوکه و بوه ور ده  س بوه تا سێ رۆژ که  وه تم پێ دایه که وی کچه خه“
 .”ڵیسێنن هه نۆم بڕ رۆژی چواره .شێوێت هن
 

.  انمقیزخوله پێستی کۆتردا هات بۆ الی  لی قووچ عهوتبوو  که ر نه تاو ده هه، رۆژی دواتر ی کازیوه
و   وه کرده کچه چاوانی. راگرت  کچه وتیژێر لو  وری لهگوڵێکی سوو   وه ره ده  له پێستی کۆتر هاته

  .نی کهر خۆ پێ سه  نگ و له بێ ده
 

 ؟ ”وتی خۆش خه“: لی وتی قووچ عه
 

ا مون ئیسوت. بووو ن شیرین و خۆشێنگو و هه شەکرک  ر وه هه .وێکی خۆشم کرد خه“: وتی قیزخانم
 ؟”ی به خۆت ده ل له گه

 
 .”ڕۆین پاشان ده  رهۆدا خوت بشباخبڕۆین له ناو   سته ئیستا هه ...به چاوان“: لی وتی قووچ عه 



 

66 

  
 

                                          *        *        * 
 

  و ره هبوسوتان و  هه  کوه راخ گۆمه ناری قوه ی هوهر چڵو دوو کۆتری سپی له سوه هەاڵتبوو،تاو  هه  تازه
 .    ڵفڕین ههدار  کی پرشنگ ئاسۆیه

                       
 
 
 
 

 ی زاینی2002
 ریووان موه/  واڵوا هوس
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