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ســوڵتان گوێــی بــۆ نــەوای چەنــد تەمبوورژەنێــك شــل كردبــوو. لــە پڕێــكا 

هــاواری كــرد: »بوەســن! لــە نێــوان نــەوای ئێــوەدا دەنگێكــی نەشــاز 

ــوورەكان  ــە تەمب ــە دان ــەدا، دان ــەرۆكی تیپەك ــە س ــی ب ــم، فەرمان دێتەگوێ

تاقــی بكاتــەوە. دوای ئــەوەی كــە ســەرۆكی تیپەكــە تەمبوورەكانــی تاقــی 

كــردەوە، دەنگــی یەكێــك لــە تەمبــوورەكان بــە الی ســوڵتانەوە نامــۆ بــوو! 

ــەی دەمگــوت!  ــەو حەرامزادەی ــە ئ ــی: ئەهــا! ئەمەی ــدی و گوت ــە قیڕان بۆی

ــاوازە  ــۆ تەمبوورەكــەت جی ــەوە چ ئامێرێكــە ؟ ب ــەی پرســی: ئ ــە ژێنەرەك ل

لەوانــی تــر؟ تەمبــوورژەن وەاڵمــی دایــەوە: گــەورەم مــن خەڵكــی جەزیــری 

ــەم  ــە، تەمبوورەك ــی من ــار و مەوتەن ــتی دی ــی رسوش ــەوە دەنگ ــم، ئ بۆتان

چــواردە پەردەیــە گــەورەم! ســوڵتان دایــە قاقــای پێكەنیــن و گوتــی: كەواتــە 

تــۆ كرمانجــی؟! چاومــان ڕوون، كرمانجێــك دەســت بباتــە نــاو ڕۆحــی 

توركیامنــەوە، تەمبــوورە پیــرۆزە حەڤــدە پەردەكەمــان لــێ بکاتــە چــواردە 

پــەردە، ئــەوە تاوانێكــی گەورەیــە! ئــەو گەوجــە بیبــەن بــۆ بەندیخانــە، بــا 

ــەی  ــی تەمبوورەك ــی ژەنین ــك هەوڵ ــت، هەركاتێ ــەڵ بێ ــی لەگ ئامێرەكەش

دا، یەكێــك لــە پەنجەكانــی بشــكێنن! ئەوجــا ئامێرەكەشــی بســووتێنن. 

ــە بەندیخانــە کــرد. ژێنــەر عاشــقی  ــان ل بــە فەرەمانــی ســوڵتان ژێنەرەكەی

ــە  ــا. ل ــەی نەهێن ــی تەمبوورەك ــە ژەنین ــە وازی ل ــوو، بۆی ــەی ب تەمبوورەك

مــاوەی دە ڕۆژدا هــەر دە پەنجەکەیــان شــكاند، لــە رۆژی دەیــەم محەمــەد 

ــكاندنی  ــی ش ــە ترس ــش ل ــوو! ئەوی ــك ب ــر لەدای ــاری جەزی ــە ش ــارف ل ع

لــەوێ  بەڕێكــەوت.  باشــوور  بــەرەو  و  پەنجەكانــی ســەری هەڵگــرت 

پەنجەكانــی پارێــزراو بــوون، بــەاڵم تەمبوورەكــەی ئاگــری تێبــەر بــوو 

ــت. ــی بێ ــە ناڵەكان ــاگای ل ــەوەی كــەس ئ ــێ ئ ســووتا، ب



خودا ڕاستییەکان دەبینێ،    
بەاڵم سەبر دەگرێ
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ــا،  ــیۆنۆڤ دەژی ــاوی ئاکس ــە ن ــر، ب ــاری ڤالدیمێ ــە ش ــازرگان ل ــی ب گەنجێک

دوو دووکان و ماڵێکــی هەبــوو. ئاکســیۆنۆڤ پیاوێکــی ســەرنجڕاکێش بــوو! 

ــە  ــوو، ل ــی نەهێناب ــا ژن ــوو. ت ــی بریســکاوەی هەب ــی خورمای پرچێکــی لوول

نێــوان کرێکارەکانــی خۆیــدا، بەهێزتریــن و زیندووتریــن پیــاوی مەیدانەکــە 

ــەاڵم  ــوو، ب ــا حــەز بکــەی دەســتباڵو و مەیخــۆر ب ــوو، ت ــج ب ــوو. کــە گەن ب

ــت،  ــارە نەبێ ــار و ب ــوو، ج ــەوە هێناب ــە خواردن ــی، وازی ل دوای ژن هێنان

ــە  ــە ڕۆژانــی هاویــن، ئامادەبــوو بچێت ــوو. ڕۆژێــک ل ســەری گــەرم نەکردب

)نیژنــی نوگــورود( بــۆ بــازاڕی بازرگانــان و دەیویســت خواحافیــزی لــە ژن 

و منداڵەکانــی بــکات. ژنەکــەی پێــی گــوت: ئیڤــان دیمیرتۆڤیــچ ئەمــڕۆ بــۆ 

ــیۆنۆڤ  ــوە. »ئاکس ــەوە دی ــم پێت ــی ناخۆش ــەڕۆ؛ خەوێک ــوێنێک م ــچ ش هی

پێکەنــی و گوتــی: هێشــتا لــەوە دەترســی بچمــە بــازاڕ بخۆمــەوە و 

ــا  ــم، تەنی ــی دەترس ــە چ ــم ل ــی: چووزان ــەی گوت ــڕم؟« ژنەک ــک بگێ بەزمێ

ــە  ــازە ل ــدا ت ــە خەومن ــوە. ل ــم دی ــی ناخۆش ــە خەوێک ــم ک ــدە دەزان ئەوەن

بــازاڕ هاتبوویــەوە، کــە کاڵوەکــەت هەڵگــرت، بینیــم پرچــت هەمــوو ســپی 

ــە،  ــە. بەختەوەریی ــەی جوان ــی: ماناک ــی و گوت ــیۆنۆڤ پێکەن ــووە! ئاکس ب

ســەبرت هەبێــت، مــن هەمــوو کااڵکان دەفرۆشــم و دیاریــی گرانبەهــات 

ــرد و وە  ــەی ک ــە ژنەک ــزی ل ــر خواحافی ــەوە. دوات ــڕم و دەگەڕێم ــۆ دەک ب

ڕێکــەوت. گەیشــتە نیــوەی ڕێــگا، بازرگانێکــی ناســیاوی بینــی. دوو بــازرگان 

ــان  ــەوە –چا-ی ــەوە پێک ــەو ش ــەوە. ئ ــەرایەکدا مان ــە کاروانس ــەوە ل بەیەک

ــان.  ــە ژووری خۆی ــۆ نووســن،  چوون ــە و ب ــر هــەر یەک خــواردەوە و دوات

ژوورەکان بــە تەنیشــت یەکــەوە بــوون. ئاکســیۆنۆڤ حــەزی لــێ نەبــوو زۆر 

بنــوێ، دونیــا هێشــتا تاریــک بــوو، کــە لــە جێگــەی خــۆی هاتــەدەر، چونکە 

تۆڵستۆ لەگەڵ خێزانەکەیدا
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دەیویســت پێــش ئــەوەی دونیــا گــەرم بــێ، وەڕێکــەوێ. مەیتــەری لــە خــەو 

ــاب و  ــر حیس ــکات. دوات ــن ب ــپەکان زی ــە ئەس ــوت، ک ــی گ ــتاند و پێ هەس

ــی  ــە خانوویەک ــە ل ــرد، ک ــەراکە ک ــی کاروانس ــەڵ خاوەن ــۆی لەگ ــی خ کتاب

ــا. پاشــی بەڕێکــەوت. شــەش فرســەخێک کــە  پشــت میوانخانەکــەدا دەژی

ڕۆیشــت، الیاندایــە کاروانســەرایەک، تاکــوو ئالیــک بدەنــە ئەســپەکان. 

چــووە  دواتــر  و  دا  پشــووی  ژوورەکــەدا  لــە  کەمێــک  ئاکســیۆنۆڤیش 

ــەو  ــت. ل ــەوە بکڕێ ــواردن و خواردن ــۆ خ ــت ب ــدێ ش ــا هەن ــە، ت هەیوانەک

کاتــەدا داوای کــرد ســەماوەرەکە گــەرم بکــرێ، پاشــان گیتارەکــەی دەرهێنــا 

ــەربازەوە،  ــە ســێ س ــکەیەک ب ــاکاو گالیس ــرد. لەن ــن ک ــە ژەنی ــتی ب و دەس

یەکێــک جلــی تایبــەت و دووانەکــەی دیکــە جلــی ســەربازییان لەبــەر بــوو. 

هاتنــە نــاو حەوشــەکەوە. لــە گالیســکەکە دابەزیــن و ئــەوەی جلــی تایبەتی 

ــڕا  ــە کوێ ــە و ل ــە کێی ــی پرســی ک ــە الی ئاکســیۆنۆڤ و لێ ــوو هات ــەر ب لەب

ــی  ــەڕوو لێ ــەوە و ڕووب ــیارەکانی دای ــی پرس ــیۆنۆڤ وەاڵم ــووە؟ ئاکس هات

ــەاڵم ســەربازەکە  ــا؟ ب ــان ن ــەوە ی ــەڵ بخوات پرســی حــەز دەکات چــای لەگ

ــێ  ــووی؟ بەتەن ــە کــوێ ب ــێ شــەو ل ــوو: دوێن ــەردەوام ب ــە پرســیارکردن ب ل

ــان لەگــەڵ بازرگانێکــی دیکــە؟ فــاڵن بازرگانــت ئەمــڕۆ دیتــووە؟ بۆچــی  ی

ســەرلەبەیانییەکەی زوو بەڕێکەوتــووی؟ ئاکســیۆنۆڤ پێــی ســەیر بــوو کــە 

ــرد و  ــاس ک ــۆی ب ــوو ب ــی ڕویداب ــێ دەکات! چ ــیارانەی ل ــەو پرس ــی ئ بۆچ

دواتــر گوتــی: بۆچــی پرســیاری وام لــێ دەکــەی، وەک ئــەوەی مــن دز بــم؟ 

مــن بازرگانــم و خەریکــی کاری خۆمــم. هیــچ هۆکارێــک نییــە، تاکــوو ئــەو 

ــی  ــە بانگ ــەرگ تایبەتەک ــەربازە جلوب ــر س ــەی. دوات ــن بک ــە م ــیارانە ل پرس

ــدەی  ــن فەرمان ــوت: م ــیۆنۆڤی گ ــە ئاکس ــرد و ب ــەی ک ــەربازەکانی دیک س

ــەم. چونکــە  ــێ دەک ــەو پرســیارانەت ل ــە ئ ــەم و بۆی ــەم ناوچەی پۆلیســی ئ

قورگــی ئــەو بازرگانەیــان بڕیــوە کــە شــەوێ دی لەگــەڵ تــۆ بــووە. دەبــێ 

خــۆت و کەلوپەلەکانــت بپشــکنین. دواتــر چوونــە ژوورەوە و جانتــا و 

هەرچــی کەلوپەلــی دیکــەی هەبــوو گــەڕان و پشــکنیان. لەناکاو ئەفســەری 

پۆلیــس کیســەیەکی چەقــۆی دەرهێنــا و هــاواری کــرد: ئــەو چەقۆیــە هــی 

ــەردەوام  ــەر ب ــا! ئەفس ــیۆنۆڤ ترس ــوو. ئاکس ــاوی ب ــە خوێن ــە؟ چەقۆک کێی

وەاڵم  ویســتی  ئاکســیۆنۆڤ  خوێناوییــە؟  چەقۆیــە  ئــەو  بۆچــی  بــوو: 

ــۆ....  ــن..... چەق ــم.... م ــن.... نازان ــرد. م ــەی ک ــەاڵم زاری تەتەڵ ــەوە، ب بدات

ــی:  ــس گوت ــەری پۆلی ــر ئەفس ــە....! دوات ــن نیی ــی م ــە.... ه ــن........ نیی م

ــوە و  ــان بڕی ــەرووی بازرگانەکەی ــەدا گ ــە جێگ ــەرلەبەیانی زوو ل ــڕۆ س ئەم

کوشــتوویانە. جگــە لــە تــۆ، کەســی دیکــە نابــێ ئــەو کارەی کردبــێ. دەرگای 

ژوورەکــەی لــە پشــتەوەڕا قفــڵ بــووە و جگــە لــە تــۆ کــەس لــەوێ نەبــووە. 

ــەوە.  ــۆدا دۆزیوەت ــاری ت ــە ب ــان ل ــۆ خوێناوییەم ــەو چەق ــە ئ ئێســتاش ئێم

سەروسەکوتیشــت وا نیشــان دەدا، کــە کاری تۆیــە. دەی ئێســتا بڵــێ چــۆن 

کوشــتت و چەنــدت پــارە دزیــوە؟ ئاکســیۆنۆڤ ســوێند دەخــوات کــە 

هیــچ کارێکــی وای نەکــردووە، دواتریــش هــەر کــە نانــی ئێــوارەی لەگــەڵ 

خــواردووە، نەیبینیوەتــەوە. جگــە لــەوە هەشــت ســەد هــەزار ڕۆبڵــی پێیــە 

کــە هــی خۆیەتــی و چەقۆکــەش هــی ئــەو نییــە، بــەاڵم دەنگــی دەلــەرزی. 

ڕەنگــی پێــوە نەمابــوو و دەتگــوت تاوانبــارە. لــە تەپڵــی ســەریەوە بگــرە، 

ــتووری دا  ــدە دەس ــەرزی. فەرمان ــان هەڵدەل ــە ترس ــی، ل ــی پێیان ــوو بن تاک

ئاکســیۆنۆڤ بگــرن. دەســت و القــی ببەســن و ســواری گالیســکەکەی بکەن. 

ــا.  ــن و گری ــاوەش گرت ــە ب ــی ل ــکەکەدا ئەژنۆکان ــاو گالیس ــیۆنۆڤ لەن ئاکس

ــن شــار و  ــە نزیکرتی ــێ ســتاند. بردیان ــارە و شتەکانیشــیان  ل ــەل و پ کەلوپ

ــەوەی لەگــەڵ  ــارەی بازرگانەکــە لێکۆڵین دە حەپســێیان کــرد. پۆلیــس دەرب

ــیارەکاندا  ــی پرس ــە جواب ــتوان ل ــازرگان و دانیش ــەواوی ب ــرد، ت ــر ک ڤالدیمێ

ــێ،  ــدا مەیخــۆر و سەرمەســت بووب ــە گەنجێتی ــر ل ــان: ڕەنگــە ڤالدیمێ گوتی
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بــەاڵم ئێســتا پیاوێکــی زۆر باشــە! دوای چەنــد ڕۆژێــک دادگاییکردنــی 

ــە  ــی ل ــەوەی بازرگانێک ــرا ب ــار ک ــیۆنۆڤ تاوانب ــرد و ئاکس ــێ ک ــتی پ دەس

گونــدی »ڕیــازان« کوشــتووە و پارەکەشــی دزیــوە، کــە بیســت هــەزار ڕوبــڵ 

ــە  ــاوەڕ ب ــی ب ــا. نەیدەزان ــوو و ڕووخ ــد ب ــیۆنۆڤ نائومێ ــی ئاکس ــووە. ژن ب

ــە  ــە ل ــەوەی ک ــوون و ئ ــەکان هەمــوو گچکــە ب ــکات. منداڵ قســەی کــێ ب

ــوو.  ــردن هەب ــە چاودێریک ــوو، هێشــتا پێویســتی ب ــر ب ــان گەورەت هەمووی

ــارەی  ــەو ش ــۆ ئ ــوو ب ــەی چ ــی مێردەک ــۆ بینین ــن و ب ــی هەڵگرت منداڵەکان

ــەوە  ــەاڵم دوای پاڕان ــێ، ب ــەدا بیبین ــان ن ــراوە. ســەرەتا ڕێگەی ــدا گی ــە تێی ک

ــەردانی مێردەکــەی  ــا س ــردی بــۆ زینــدان ت ــەری فەرمانــدە، ب لــە ئەفس

بــکات. کاتێــک ژنــە هاوســەرەکەی بــە جلوبەرگــی زینــدان و کــۆت و 

ــتوویانەتەوە، لەهــۆش خــۆی چــوو.  ــێتان بەس ــە وەک ش ــرەوە دی، ک زنجی

ــە دەوری خــۆی  ــی ل ــر منداڵەکان ــەوە، دوات ــا وەهــۆش هات زۆری پێچــوو ت

ــی پرســی کــە چــی ڕووی  ــۆ کــردەوە و لەکــن مێردەکــەی دانیشــن و لێ ک

ــە پرســی: باشــە  ــۆ باســکرد. ژنەک ــوو شــتێکی ب داوە؟ ئاکســیۆنۆڤیش هەم

ئێســتا دەبــێ چ بکەیــن؟ ئاکســۆنۆڤ گوتــی: دەبــێ شــکایەت بکەیــن 

و داوای پێداچوونــەوە لــە قەیســەر بکەیــن. ئــەو ناتوانــێ ببینــێ، کــە 

ــەو کارەی  ــەو، ئ ــی: ئ ــە گوت ــڕزێ. ژنەک ــدا ب ــە زیندان ــاوان ل ــی بێت مرۆڤێک

کــردووە و پێشــرت داوای پێداچوونــەوەی لــە قەیســەر کــردووە، بــەاڵم 

قەیســەر پەســەندی نەکــردووە. ئاکســیۆنۆڤ هیچــی نەگــوت، تەنهــا ســەری 

ــەدا  ــە خەوەک ــە ل ــوو ک ــی: لەخــۆوە نەب ــەی گوت ــر ژنەک ــرد. دوات ــەوی ک ن

بینیــم پرچــت ســپی بــووە، لەبیرتــە؟ بەڕاســتی ئێســتا بــە خەفەتــان ســپی 

بوونــە. نەدەبــوو ئــەو ڕۆژە لــە مــاڵ بچییــە دەر. وەک چــۆن دەســتی لــە 

پرچــی مێردەکــەی وەردەدا و نەوازشــی دەکــرد، گوتــی: وانییــە گیانەکــەم، 

ــردووە  ــەو کارەت ک ــە ئ ــووی ک ــۆ نەب ــێ، ت ــەت بڵ ــە ژنەک ــتییەکەی ب ڕاس

وایــە؟ ئاکســیۆنۆڤ گوتــی: کەوایــە تــۆش گومانــت لــە مــن هەیــە؟ 

ــان کــرد.  ــە گری ــاو دەســتانی و دەســتی ب ــەدا دەموچــاوی خســتە ن لەوکات

کەمێــک دواتــر ســەربازێک هاتــە ژوور و گوتــی: کات تــەواو بــووە. دەبــێ 

ئــەوان بــڕۆن. بــەم شــێوەیە بــوو، کــە ئاکســیۆنۆڤ بــۆ هەمیشــە خواحافیزی 

ــرد. ــی ک ــە ژن و منداڵەکان ل

دوای ڕۆیشــتنی ژنەکــە، ئاکســیۆنۆڤ دە فکــران ڕۆچــوو، چونکــە تەنانــەت 

ژنەکەشــی دەربــارەی تاوانەکــە گومانــی لــێ هەیــە. لەبــەر خۆیــەوە گوتــی: 

دەڵێــی جگــە لــە خــودا، هیــچ کــەس ڕاســتییەکە نازانــێ و هــەر ئــەوە، کــە 

دەبــێ داوای بەخشــینی لــێ بکــەم. هــەر بــەم شــێوەیەش دەســتی لــە نامــە 

و داوای پێداچوونــەوە هەڵگــرت و نائومێــد بــوو. لــەو کاتــە بــەدواوە، تەنهــا 

لەبــەر خــودا دەپاڕایــەوە و تەنهــا داوای هاوکاریــی لەو دەکرد. ئاکســیۆنۆڤ 

ــە  ــدا ب ــە کۆتایی ــدان و قامچــی و کارە ســەختەکان. ل ــە زین ــرا ب ــار ک تاوانب

قامچــی  لێیــان دا و دوای ئــەوەی کــە برینەکانــی چــاک بوونــەوە، لەگــەڵ 

ــەی »ســیربیا« کــران. ئاکســیۆنۆڤ  ــە تاوانبارەکانــی دیکــە ڕەوان گروپێــک ل

بــۆ مــاوەی 26ســاڵ لــە زینــدان دا بــوو. پرچــی وەک بەفــر ســپی و ڕیشــی 

ــار  ــەرد و خووم ــوو. گ ــاری تۆراب ــە ڕووخس ــادی ل ــوو. ش ــەرم  بب ــژ و ن درێ

ــی.  ــەت پێنەدەکەن ــوو و ق ــن. کەمدووبب ــە ڕۆیش ــوو ل ــەت بب ــوو. بێتاق بب

لــە بەرانبــەردا خــودای دەپەرســت. لــە زیندانــدا فێــری دوورینــی چەکمــە 

ببــوو. بۆیــە بــەو پارەیــەی پەیــدای دەکــرد، کتێبــی مێــژووی پیــرۆز بکــڕێ. 

هــەر کاتێــک بــە پێــی پێویســت ژووری زینــدان ڕوونــاک بــا، دەیخوێنــدەوە. 

ــدان.  ــتگەی زین ــۆ پەرس ــوو ب ــیح، دەچ ــەممە و وادەی مەس ــی یەکش ڕۆژان

نامــەی حەوارییەکانــی دەخوێنــدەوە و لەبــەر ئــەوەی هێشــتا دەنگــی 

بــاش مابــۆوە، لەگــەڵ گرووپــی ئاوەزخوێنــان دەیگوتــەوە. هاوزیندانییــەکان 

ــەکان  ــت و بەندیەوان ــیۆنۆڤیان خۆشدەویس ــەرخۆیی ئاکس ــی و لەس هێمن
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ــرد.  ــان دەک ــرە« بانگی ــودا« و »باپی ــاوی خ ــە »پی ــرت و ب ــێ دەگ ــان ل ڕێزی

هــەر کاتێــک بەندییــەکان ویســتبایان داوای شــتێک بکــەن، ئاکســیۆنۆڤیان 

بــە نوێنــەر و قســەکەری خۆیــان دادەنــا و لەگــەڵ خۆیــان دەیانــربد. 

هــەرکات کێشــەیەک لــە نێوانیــان ڕووی دابــا، ئاکســیۆنۆڤیان بــە دادوەری 

خۆیــان دادەنــا. لــە تــەواوی ئــەو ماوەیــەدا ئاکســیۆنۆڤ هیــچ نامەیەکــی 

لــە ماڵێــڕا بــۆ نەهــات و تەنانــەت نەیدەزانــی کــە ژن و منداڵەکانــی 

زینــدوون یــان نــا؟ 

ڕۆژێــک چەنــد زیندانییەکــی تازەیــان بــۆ زیندان 

ــە دەوری  ــەکان ل ــە کۆن ــوارە، زیندانیی ــا. ئێ هێن

ــان دەپرســین  ــەوە و لێی ــووان کۆبوون ــازە هات ت

ــان  ــدن و چیی ــان گون ــار، ی ــە خەڵکــی کام ش ک

ــیۆنۆڤیش  ــراون؟ ئاکس ــار ک ــە تاوانب ــردووە ک ک

لــە تەنیشــت تازەهاتــووان لەســەر تەختەیەکــی 

کردبــوو  نــەوی  ســەری  و  دانیشــتبوو  دار 

پیاوێکــی  نێــوەدا  لــەو  دەگــرت.  گوێــی  و 

بااڵبــەرز، بــە قژێکــی کــورت و خۆڵەمێشــییەوە، 

ــز  ــوو، بەهێ ــاڵێک دەب ــت س ــک شێس ــە نزی ک

هــۆکاری  بــوو  خەریــک  بەرچــاو،  دەهاتــە 

دەیگــوت:  دەگێڕایــەوە،  دەســتگیرکردنەکەی 

لەخــۆوە  بــوێ  ڕاســتیتان  بــرادەران  جــا 

گیــراوم. ئەســپێک کــە بــە عەرەبانەیەکــەوە 

و  گرتیانــم  دواتــر  بــردم.  بەســتبوویانەوە 

ــووم  ــە ب ــە پەل ــن: ب ــم گوت ــە دزم. پێ ــان ک گوتی

ــرد  ــاڵ ک ــر ئەســپەکەم بەرەڵ ــەوە و دوات ــۆ ماڵ ب

بــڕوات. بەڵــێ، پێشــم گوتــن کــە عەرەبانەچییەکــەش هاوڕێــم بــووە. 

ــا.  ــان: ن ــەوان گوتی ــەاڵم ئ ــوو، ب ــوو شــتێک ڕوون و ئاشــکرا ب ــە هەم کەوای

تــۆ دزی. ئــێ باشــە چیــم دزیــوە و بــۆ کوێــم بــردووە؟ هــەر تێنەگەیشــن. 

حــەق بــوو زۆر زووتــر بکەومایــە نێــو ئــەم وێرانەیــە، بــەاڵم بــاش بــوو هــەر 

ئاشــکرا نەبــوو. دەوجــا وەرە ئێســتاش لەخــۆوە هەڵیانداومەتــە ئێــرە. بــە 

فشــەکەرانەوە گوتــی: بــەاڵم کێشــە نییــە پێشــرتیش لــە »ســیربیا« بوومــە، 

وەلــێ خــراپ نەبــوو ئــەوکات. یەکێــک پرســی: خەڵکــی کوێــی؟ خێزانەکــەم 

ــاوی  ــرن. ن ــبکارانی ڤالدیمێ ــە کاس ــەی ل نزیک

خــۆم »مــاکار«ە. نــاوی بابــم »ســمیون«ە. 

ــی:  ــردەوە و پرس ــەری بەرزک ــیۆنۆڤ س ئاکس

مــاکار بڵــێ بزانــم، تــۆ هیــچ هەواڵێکــی 

ــی  ــی؟ بازرگان ــیۆنۆڤ دەزان بنەماڵــەی ئاکس

خەڵکــی ڤالدیمێــر؟ هێشــتا لــە ژیانــدان؟ 

چــۆن دەکــرێ هەواڵــم لێیــان هەبــێ؟ ڕاســتە 

کــە بابیــان لــە ســیبیریایە، بــەاڵم ماڵێکــی 

ســەرمایەدارن. پێــم وابــێ بابیشــیان وەک 

باپیــرە  چــی  خــۆت  بــۆ  تاوانبــارە.  ئێمــە 

زینــدان؟  کەوتوویەتــە  بۆچــی  گــەورە؟ 

باســی  نەدەکــرد  حــەزی  ئاکســیۆنۆڤ 

دەردەســەرییەکانی خــۆی بــکات. ئاهێکــی 

هەڵکێشــا و گوتــی: بــە هــۆی ئــەو گوناهــەی 

ــرەم  ــە، بیســت و شــەش ســاڵە لێ ــە کردوم ک

ــاکار ســمیونیچ پرســی:  ــەم. م ــگاری دەک و بێ

ــی: گوناهــی  ــک؟ ئاکســیۆنۆڤ گوت چ گوناهێ

تۆڵستۆی
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ــەو  ــرد ل ــە. حــەزی نەدەک ــێ مانای ــدی ب ــرەدا، ئی ــەوە لێ ــا مان ــەورە! دەن گ

بارەیــەوە قســە بــکات، بــەاڵم هەرچۆنێــک بــێ زیندانییەکانــی دیکــە 

ســەفەردا  ڕێگــەی  لــە  ئاکســیۆنۆڤ  کاتێــک  باســیانکرد،  بەجۆرێــک 

ــووە، کەســێک بازرگانێکــی کوشــتووە و چەقۆیەکــەی خســتۆتە کیســەی  ب

ــە زیندانــی ســیبیریاوە.  ــە ناحــەق کەوتۆت ــەو ب ئاکســیۆنۆڤەوە. ئێســتاش ئ

ــە  ــوو، ســەیری ئاکســیۆنۆڤی کــرد و ب ــەو قســانە ب ــی ل ــاکار گوێ ــک م کاتێ

دەســتی لــە ئەژنــۆی ڕاکێشــا و گوتــی: کــێ بــاوەڕ بــەوە دەکا؟ ئاخــر کــێ 

ــی  ــووی! ئەوان ــر ب ــۆ پی ــەورە، خــۆ ت ــرە گ ــەاڵم باپی ــەوە دەکات؟ ب ــاوەڕ ب ب

دی لــە ماکاریــان پرســی بۆچــی ئەوەنــدە  ســەرت ســووڕماوە؟ ئایــا پێشــرت 

ئاکســیۆنۆڤت لــە شــوێنێکی دیکــە دیتــووە؟ بــەاڵم مــاکار تەنیــا دەیگــوت: 

ــەدا  ــەو کات ــن؟ ل ــرت ببینی ــرە یەک ــتا لێ ــە ئێس ــە ئێم ــاوەڕ دەکات ک ــێ ب ک

ــا ئــەو کەســە هیــچ دەزانــێ  ــدا بــوو کــە ئای ــۆ پەی ئاکســیۆنۆڤ گومانــی ب

لەســەر بکوژەکــە یــان نــا؟ لێــی پرســی: تــۆ پێشــرت لــەو بارەیــەوە شــتێکت 

ــن هیچــم  ــرێ م ــووە؟ چــۆن دەک ــە شــوێنێک دیت ــت پێشــرت ل ــوە؟ من زانی

نەبیســتبێ؟ ئــەو مەســەلە هەمــوو شــوێنێکی گرتۆتــەوە، بــەاڵم زۆر لەمێــژە! 

ــی:  ــیۆنۆڤ گوت ــەوە. ئاکس ــرم چوونەت ــتوومن، لەبی ــە بیس ــتانەی ک ــەو ش ئ

ــاکار  ــە؟ م ــی وای ــە دەزان ــە کێی ــە بکــوژی بازرگانەک ــی ک ــۆ بزان ــە ت لەوانەی

پێکەنــی و گوتــی: دەبــێ ئــەو هەمــان ئــەو پیــاوە بــێ، کــە ســاحێبی کیســە 

بــوو و چەقۆکــەی تێــدا بــوو. ئەگــەر بەڕاســت کەســێکی دیکــە چەقۆکــەی 

خســتۆتە کیســەی تــۆوە، باشــە بــۆ کــە تــا ئێســتا کەســیان نەگرتــووە، دیــارە 

ــۆوە؟  ــە کیســەی ت ــە. خوالســە چــۆن یەکێــک دەتوانــێ چەقــۆ بخات دز نیی

ئەویــش کــە لــە ژێــر ســەری تــۆ بــووە؟ ئــێ حەمتــەن بەخەبــەر دەهاتــی. 

کاتێــک ئاکســیۆنۆڤ گوێــی لــەو قســانە بــوو، دڵنیابــۆوە لــەوەی کــە ئــەو 

ــتووە. ــەی کوش ــووە، بازرگانەک ــاوە ب پی

هەســتا و دوورکەوتــەوە. تــەواوی ئــەو شــەوە خــەوی لــێ نەکــەوت. خــەم 

ــش  ــە پێ ــی، ک ــەی بین ــت. ژنەک ــتان ڕۆیش ــۆ زۆر ش ــی ب ــرت و خەیاڵ دایگ

ئــەوەی بچێتــە بــازار، خواحافیــزی لــێ دەکات. بینــی کــە دەڵێــی ژنەکــەی 

بەرانبەریەتــی؛ ڕووخســار و چاوەکانــی دیــت. بینــی ژنەکــەی وا خەریکــە 

ــووک  ــە زۆر بچ ــی ک ــی بین ــێ. دواتــر منداڵەکان قســە دەکات و پێدەکەن

بــوون. ئەوەشــیان کــە لــە هەموویــان بچووکــرت بــوو، بــە پاڵتۆیەکــی 

کوڵکنــەوە، لــە باوەشــی دایکیــدا شــیری دەخــوارد. پیاوێکــی وەبیــر هاتەوە، 

ــەوە، کــە  ــر هات ــوو. زەمەنێکــی وەبی ــج ب ــدا جــوان و گەن ــە گەنجێتی کــە ل

ــە هەیوانــی کاروانســەرا بــێ دوودڵــی خەریکــی لێدانــی گیتارەکەیەتــی،  ل

کــە لــەوێ دەســتگیر کــرا. دواتــر مەیدانــی شــارێکی هێنایــەوە بیــر خــۆی 

کــە تێیــدا بــە قامچــی لێیاندابــوو. وێنــەی ئــەو 

ــە  ــۆی ک ــر خ ــەوە بی ــاوەی هێنای پی

بــە قامچــی لێیــدەدا 

ئــەو  و 
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خەڵکــەش کــە لــە دەوری بــوون و ســەیریان دەکــرد. زنجیــر و تاوانبــارەکان 

و بیســت و شــەش ســاڵ لــە ژیانــی، کــە لــە زیندانــدا بەســەری بردبــوو و 

پیــری کردبــوو. ئەوەنــدە بێتاقــەت ببــوو، کــە خەریــک بــوو خــۆی بکــوژێ. 

ــان بــە هــۆی ئــەو ڕۆحــە ســتەمکارەوەن  لەبــەر خۆیــەوە گوتــی: هەمووی

و ئەوەنــدە ڕقــی لــە دڵــدا گــرت بەرانبــەر مــاکار، کــە ئەگــەر بــە مردنیــش 

ــەڕی.  ــەم شــێوەیە تێپ ــە ب ــێ بســتێنێتەوە. دوو هەفت ــەی ل ــێ تۆڵ ــێ، دەب ب

ئاکســیۆنۆڤ شــەوانە خــەوی نەبــوو و ڕۆژانــەش حاڵــی ناخــۆش و بێزارکــەر 

ــکات.  ــی ب ــی چ ــە نەیدەزان ــوو، ک ب

ئێــوارەی ڕۆژێــک خەریــک بــوو بــە دەوری زیندانــدا پیاســەی دەکــرد، بینــی 

کــە لــە شــوێنێک، لــە ژێــر تەختەیەکــدا کەمێــک گڵ هەڵکەنــراوە. ڕاوەســتا 

و ســەیری کــرد. لەنــاکاو مــاکار هاتــە دەرێ و بــە ترســەوە ســەیرێکی 

ئاکســیۆنۆڤی کــرد. ئاکســیۆنۆڤ ویســتی تێپەڕێــت تــا نەزانــێ ئــەو کێیــە. 

ــردووە و  ــون ک ــەم ک ــن دیوارەک ــی: ب ــرت و گوت ــتی گ ــاکار دەس ــەاڵم م ب

گڵەکەشــی کــە زیــاد بــووە، دەیخەمــە نــاو چەکمەکانــم و کاتێــک بەیانیــان 

دەچینــە دەرێ بــۆ بێــگاری، لــە مــەودای ڕێگــەدا بەتاڵــی دەکەمــەوە. 

هەروەهــا گوتیشــی: دەنگــت لێــوە نەیــەت هــەی پیرەمێــرد، تاکــوو تــۆش 

لەگــەڵ خــۆم ببــەم. بــەاڵم نقــەت لێــوە بــێ، بــە قامچــی دێنــە ســەر ســەرم. 

ئەوکاتیــش دەرفەتــت نــادەم و دەتکــوژم. لەبــەر ئــەوەی ئاکســیۆنۆڤ 

ــان  ــە توڕەییی ــی ل ــەرەتا پێ ــەوە، س ــی ئ ــاوە دوژمن ــەو پی ــە ئ ــۆوە ک دڵنیاب

ــی: پێویســتم  ــەو دەرکێشــا و گوت ــە دەســتی ئ ــن. دەســتی ل ــە لەرزی کەوت

ــۆ زۆر دەمێکــە  ــن بکــوژی. ت ــاکا م ــۆش پێویســت ن ــە و ت ــن نیی ــە هەاڵت ب

ــاکار  ــە م ــوو، ک ــان بینیب ــەو گڵەی ــا ســەربازان ئ ــتووە! هەروەه ــت کوش من

ــان  ــان پشــکنیبوو و کونەکەی ــر زیندانەکەی ــوو. دوات ــی کردب ــە چەکمەکان ل

دۆزیبــۆوە. ســەرۆکی زینــدان بــۆ خــۆی هاتبــۆ ژوورێ و پرســیاری لــە 

ــان  ــوو زمانی ــێ داوە؟ هەم ــەی ل ــەو کون ــێ ئ ــە ک ــوو ک ــەکان کردب زیندانیی

ــوو، چونکــە  ــان ئاشــکرا نەکردب ــی، ماکاری ــەی کــە دەیانزان بەســتبوو. ئەوان

ــە  ــەرۆک ڕووی ل ــر س ــێ دەدەن. دوات ــی ل ــردن قامچییان ــا م ــی ت دەیانزان

ــووی:  ــی پیاوێکــی ڕاســتگۆیە و گوتب ــە دەیزان ــوو، چونک ئاکســیۆنۆڤ کردب

تــۆ پیاوێکــی ڕاســتگۆی، خــودا ئــاگادارە، پێــم بڵــێ کێ ئــەو کارەی کــردووە؟ 

مــاکار ســیمیونوف بــە شــێوەیەک لــەوێ ڕاوەســتابوو، دەتگــوت ئــەو 

مەســەلە هیــچ پەیوەندیــی بــەوەوە نییــە. تەنیــا ســەیری ســەرۆکی دەکــرد 

و بــۆ چرکەیەکیــش ڕووی لــە ئاکســیۆنۆڤ نەدەکــرد، بــەاڵم دەســت و لێــوی 

ئاکســیۆنۆڤ دەلەرزیــن و ماوەیەکــی درێــژ هێــزی نەبــوو چەنــد وشــەیەک 

ــەو  ــی ئ ــێ یارمەتی ــی دەب ــردەوە: بۆچ ــری دەک ــەوە بی ــەر خۆی ــت. لەب بڵێ

بــدەم؟ بۆچــی دەبــێ لــە کەســێک خۆشــببم، کــە ژیانی منــی لەناو بــردووە؟ 

بهێڵــە تاوانــی هەرچییــەک، کــە بەســەر منــی هێنــاوە وەریبگرێتــەوە. بــەاڵم 

ــێ  ــەم کردب ــەر هەڵ ــوژن. ئەگ ــی دەیک ــە قامچ ــەوکات ب ــم، ئ ــەر بیڵێ ئەگ

چــی؟ بەهەرحــاڵ، چ جیاوازییــەک بەســەر حاڵــی منــدا دێ؟ باشــرت دەبــم؟ 
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ــێ  ــێ. ک ــتییەکەی بڵ ــرد، ڕاس ــێ پیرەمێ ــی: ئ ــە گوت ــی دیک ــەرۆک جارێک س

کونــی لــە بــن دیوارەکــە کــردووە؟ ئاکســیۆنۆڤ ســەیرێکی مــاکاری کــرد و 

گوتــی: ناتوانــم بیڵێــم قوربــان. خــودا ڕێگــەم پــێ نــادات کــە بیڵێــم منیــش 

نایڵێــم. هــەر کارێــک حەزتــان لێیــە لەگەڵمــی بکــەن، ئــازادن. هەرچەنــدە 

فەرمانــدە زۆری لەگــەڵ پێداچــوو، بــەاڵم ئاکســیۆنۆڤ هیچــی نەگــوت. بــەم 

شــێوەیە هەرگیــز نەیانزانــی کــێ ئــەو کونــەی لــێ داوە.

ئێوارەکــەی ئــەو ڕۆژە، کاتێــک ئاکســیۆنۆڤ باوێشــکی دەدان، بــە هێمنــی 

خــەوی لــێ دەکــەوت؛ گوێــی لــە ترپــەی پــێ بــوو. کەســێک لێــی نزیــک 

ــە تاریکیــدا ســەیری کــرد، ماکانــی  ــە تەنیشــت ئــەو دانیشــت. ل بــۆوە و ل

بینــی. پرســی: ئێســتا ئیــدی چیــت دەوێ؟ چــی دەکــەی لێــرە؟ مــاکار هیچی 

نەگــوت. ئاکســیۆنۆڤ خــۆی هەڵکێشــایەوە. قۆڵــی گــرت و گوتــی: چیــت 

دەوێ؟ بــڕۆ، دەنــا بانگــی ئێشــکگر دەکــەم! مــاکار ڕووی لــە پیرەمێــرد کــرد 

و بــە چرپــەوە گوتــی: ئیڤــان دیمیرتۆڤیــچ، مببــوورە. ئاکســیۆنۆڤ پپرســی: 

بــۆ چــی؟ مــاکار گوتــی: مــن بازرگانەکــەم کوشــت، مــن چەقۆکــەم خســتە 

نــاو کیســەکەت. دەبــوو تۆشــم کوشــتبا، بــەاڵم پێشــرت لــە نــاکاو دەنگێــک 

لــە دەرەوە هــات. ئــەوکات چەقۆکــەم خســتە نــاو کیســەکەت و لــە 

ــە دەرێ. پەنجــەرەڕا خــۆم هەڵدای

ئاکســیۆنۆڤ بێدەنــگ بــوو. نەیدەزانــی چــی بڵێت. مــاکار لەســەر تەختەکە 

چــۆ خــوارێ، کەوتــە ســەر ئەژنــۆ و گوتــی: ئیڤــان دیمیرتۆڤیــچ لێــم ببــوورە، 

ــەم  ــن بازرگانەک ــە م ــم ک ــم دانپێدادەنێ ــە! دەچ ــوا مببەخش ــری خ ــۆ خات ب

کوشــتووە تــا داوای لێبــووردن لــە تــۆ بکــەم. دواتــر تــۆ دەچییــەوە ماڵــێ. 

ئاکســیۆنۆڤ گوتــی: قســەیەکی جوانــە! بــەاڵم دەزانــی کــە مــن چ ئازارێکــم 

ــۆ  ــردووم. ئێســتا ب ــان ک ــم لەبیری ــردووە، منداڵەکان ــەم م ــتووە؟ ژنەک چەش

ــۆ بــوو، ناوچەوانــی  کــوێ دەتوانــم بچــم؟ مــاکار کــە هێشــتا لەســەر ئەژن

خســتە ســەر زەوی و گوتــی: ئیڤــان دیمیرتۆڤیــچ مببەخشــە! قامچییــان 

لێدابــام پێــم خۆشــرت بــوو، نــەک ســەیری چــاوی تۆ بکــەم. هێشــتاش لەگەڵم 

ــەس مببەخشــە.  ــچ بەوانــت نەگــوت. ب ــەوە هی ــی. ئ ــە ڕەحــم و میهرەبان ب

بــۆ خاتــری مەســیح مببــوورە. نەفــرەت لــە مــن. چەنــدە مرۆڤێکــی پیســم! 

دواتــر دەســتی بــە گریــان کــرد. لەبەرئــەوەی ئاکســیۆنۆڤ گریانــی مــاکاری 

ــان کــرد و گوتــی: خوداوەنــد بتبەخشــێ.  ــە گری دیــت، ئەویــش دەســتی ب

لەوانەیــە مــن ســەد جــار لــە تــۆ خراپــرت بــم. لــەو کاتــەدا وا هەســتی کــرد، 

کــە بارێکــی قوورســی لەســەر شــان الچــووە. ئیــدی دڵــی بــۆ ماڵــێ تەنــگ 

نەبــوو. ئیــدی حــەزی لــێ نەبــوو زینــدان بەجێبێڵــێ و تەنیــا ئاواتــی مــەرگ 

بــوو.

ئاکســیۆنۆڤ بــە مــاکاری گــوت کــە هیــچ نەڵێــت. بــەاڵم ئــەو هــەر دانــی 

ــی ئاکســیۆنۆڤ  ــاری ئازادکردن ــەوەی بڕی ــەاڵم پێــش ئ ــا، ب ــە تاوانەکــەی ن ب

ــوو. ــرد مردب دەربچــێ، پیرەمێ



ئێوه  بیر له  چی ده كه نه وه ؟
ئیچ مۆنرۆ

له  فارسییه وه : سه رهه نگ عه بدولڕه حمان
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ده مــه وێ ســه باره ت بــه  كێشــه كه م له گه ڵتانــدا بدوێــم، پێویســته  ئــه م 

بخه مــه ڕوو. كه ســێك  بــۆ  مه ســه له یه  

ــه   ــك ك ــم گه یشــتووم، به جۆرێ ــه  ســه خته ی ژیان ــه و به ش ــن ب ــتیدا م له راس

ــه ، بــه اڵم ئێــوه  ده بێــت به دروســتی  ته نانــه ت بــۆ خه وتنیــش كێشــه م هه ی

ــه م،  ــت پێده ك ــه ره تایه  ده س ــه م س ــه  ب ــه ره ڕای ئه م ــه ن، س ــه وه  بك ده رك ب

ئومێــده وارم النــی كــه م بــاوه ڕ بكــه ن!

نــاوم ))ئیــدوارد مــول((ـ ەو ته مه نــم ســیوچوار ســاڵه ، لــه  شــارێكی بچوكــدا 

بــه  نــاوی ))هارلــی(( ده ژیــم و ئیشــم كڕیــن و فرۆشــتنی ئۆتۆمبێلــه ، 

ــه رێكی  ــه  هاوس ــوه  ك ــه  ئێ ــاوه . له وانه ی ــم نه هێن ــتا ژن ــا ئێس ــا ت هه روه ه

له گه ڵیانــدا  گرفته كانتــان  بتوانــن  هه یــه ،  وه فادارتــان  و  میهره بــان 

ــم. ــن ناتوان ــه اڵم م ــه ڕوو، ب بخه ن

كێشــه ی مــن له گــه ڵ په رتوكێكــدا ســه ره تا بــوو، مــن شــێتی په رتوكــه  

ــه كان((  ــكه  مرۆیی ــاوی ))مێش ــه  ن ــتكه وت ك ــم ده س ــه یره كانم و كتێبێك س

بــوو، ئــه م كتێبــه  لــه  بــاره ی ئــه و كه ســانه وه  ده دوا كــه  توانــای خوێندنه وه ی 

ئــه م  توانــای  ئه ســڵه ن  هه ندێكیــان  هه یــه و  تریــان  خه ڵكانــی  بیــری 

كاره یــان نییــه ، بــه اڵم هه ندێكیــان ده توانــن ئــه م كاره  بــه  ئاســانی ئه نجــام 

ــر  ــه  ســاتێكدا كــه  بی ــا داده نیشــن و ل ــه  كه ســانه ، ته نه ــه م كۆمه ڵ ــده ن. ئ ب

ــه وه . ــی ده خوێنن ــزری خه ڵك ــه وه ، ه ــتێك ناكه ن ــچ ش ــه  هی ل

دیــاری  كه ســه كه   بیــری   تــر  ســیامی  بــه  روانینــی  ئــه وان  له راســتیدا 

ده كــه ن. مــن، خــۆم ده توانــم ئــه م كاره  ئه نجــام بــده م، مــن زۆربــه ی كات 

ــاو مێشــكی كه ســێكدا ده گــوزه رێ.  ــه  كــه  به ن ــای بینینــی شــتێكم هه ی توان

كاتێــك لــه  كه ســێك نزیــك ده مبــه وه ، دروســت بــه  هه مــان شــێوه ی 

ــه اڵم  ــم، ب ــه و ده بین ــزری ئ ــن ه ــت، م ــه ك ده كه ی ــه یری وێنه ی ــۆ س ــه  ت ك

بــۆ هه میشــه  نــا! له ســه ره تادا ته نهــا هه نــدێ كات توانــای ئــه م كاره م 

هه بــوو، بــه اڵم ئێســتاكه  ئــه م هه نــدێ كاتــه  گــۆڕاوه  بــۆ زۆربــه ی كاتــه كان 

و رۆژ بــه  رۆژیــش ئــه م توانایــه  لــه  منــدا زیاتــر و زیاتــر ده بێــت. ده پرســی 

چــۆن ئــه م كاره  ئه نجــام ده ده م؟ هــه ر ئه وه نــده  به ســه  لــه  ته نیشــت 

یه كێكــه وه  بوه ســتم و هــه وڵ بــده م بیــر لــه  هیــچ شــتێ نه كه مــه وه ، 

هه ڵبه تــه  ئــه م كاره  زۆر ســانا نییــه . ئایــا تــۆ هه رگیــز هه وڵــت داوه  

ــۆت  ــه وه ، ب ــی بكه یت ــه ر تاق ــتا ئه گ ــه وه ؟ ئێس ــتێ نه كه یت ــچ ش ــه  هی ــر ل بی

ــه   ــه م كاره  زۆر ب ــن ئ ــه اڵم م ــه خته ، ب ــد س ــی چه ن ــه  كارێك ــه وێ ك ده رده ك

ئاســانی ئه نجــام ده ده م و زۆربــه ی جــار ئــه م كاره  ده كــه م و پاشــان وه ختــێ 

ده ڕوامنــه  ســیامی ئــه و كه ســه ، هزریشــی ده بینــم، هه ڵبه تــه  ژن بێــت یــان 

ــه . ــی نیی ــچ جیاوازییه ك ــن هی ــۆ م ــاو ب پی

ــدا  ــه یره م له خۆم ــا س ــه م توان ــن ئ ــه  م ــوو ك ــه ر ب ــاڵێك له مه وب ــه ی س نزیك

ــه . ــه و په رتوك ــه وه ی ئ ــه  دوای خوێندن ــه وه ، له راســتیدا دروســت ل دۆزیی

مــن به هــۆی شــوێنی كاره كه مــه وه ، زۆربــه ی جــار بــه  شــه مه نده فه ر 

گه شــت ده كــه م، رۆژێــك كــه  لــه  شــه مه نده فه ردا بــووم و خه ڵكێكــی 

زۆریــش لــه  ده وربــه رم وه ســتابوون یــا دانیشــتبوون جامه كــه ی كرابــوه وه و 

ــت  ــه  ته نیش ــن ل ــه . م ــاو كوپه ك ــۆ ن ــوو ب ــه رش ده ب ــۆش پ ــنه بایه كی خ ش

ــرد  ــه و شــنه بایه  ده ك ــه  خۆشــیه وه  هه ســتم ب ــه  دانیشــتبووم و ب په نجه ره ك

ــتێ  ــچ ش ــه  هی ــرم ل ــاته دا بی ــه و س ــه  ل ــه  ك ــه  یادم ــارم. ل ــه ر روخس له س

نه ده كــرده وه .

هه رچه نــد  دانیشــتبوو،  به رامبــه رم  كورســیی  له ســه ر  الو  خامنێكــی 

ســه ر  چــووه   نیــگام  كتوپــڕ  بــه اڵم  نه بــوو،  ئــه و  له ســه ر  ســه رنجم 

ــه ر  ــه ك له س ــۆره  وێنه ی ــه  ج ــم ك ــن بینی ــه ڕی و م ــاتێك تێپ ــاری، س روخس

ســه ری ئــه و خامنه یــه . لــه م وێنه یــه دا پیاوێكــی بینــی كــه  ســه رگه رمی 

ــم  ــه وه ، بینی ــی ورد بووم ــر لێ ــێ زیات ــوو، وه خت ــه ك ب ــتنی په نجه ره ی داخس
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ــم. ــاوه  خۆم ــه و پی ئ

ئاشــكرایه  كــه  بــه  تونــدی راچڵه كیــم، بــه اڵم له گــه ڵ 

هێنانــه وه  یــادی بابه ته كانــی ئــه و په رتووكــه  لــه  

هه مــوو شــتێ تێگه یشــتم، لــه  راســتیدا ئــه م خامنــه  

ــه  دابخــه م.  ــه م په نجه ره ی ــه  ئ ــی ده خواســت ك ــه  من ل

منیــش بــه  ئاره زوویه كــی لــه  راده بــه رده ره وه  وتــم:- 

و  داخســت  په نجه ره كــه م  و  هه ڵســام  پاشــان  به ڵــێ، 

وتــم: ئێســتا باشــرت بــوو؟

ئــه و خامنــه  بــه  تۆنێكــی ســه یر وتــی:- ســوپاس، مــن زۆر حــه زم 

ــتت  ــۆن هه س ــه اڵم چ ــت، ب ــه  دابخه ی ــۆ په نجه ره ك ــه  ت ــرد ك ده ك

بــه وه  كــرد؟

ــه اڵم  ــه  مــن كــرد، ب ــۆ خــۆت داوات ل ــم كــه  ت ــوو بڵێ ــك ب خه ری

قســه كردن  بــه   ئــه و  چونكــه   گــرت،  خــۆم  زمانــی  خێــرا 

ســه ره ڕای  نه كردبــوو،  له مــن  شــێوه یه ی  لــه و  داوایه كــی 

بــه   خــۆم  به ڕووكــه ش  و  كــرد  بزه یه كــم  ته نهــا  ئه مــه  

خوێندنــه وه ی رۆژنامــه وه  ســه رگه رم كــرد، لــه  كاتێكــدا 

ــه و  ــه  ئ ــوو، چونك ــه وه م نه ب ــای خوێندن ــڵه ن توان ــه  ئه س ك

وێنه یــه ی كــه  له ســه ر ســه ری ئــه و ژنــه  بینیبــووم، تــه واوی 

ــوو. ــەرقاڵ کردب ــدا س ــه الی خۆی ــی ب هزرم

بــه  خۆمــم وت: كــه  ده بێــت ئــه م ئه زموونــه  دووبــاره  

تربــووم  شــه مه نده فه رێكی  ســواری  به زوویــی  بكه مــه وه ، 

ــدا  ــاو له گه ڵم ــتیارێكی پی ــا گه ش ــه  ته نه ــتم ك ــی  دانیش و کورس

ــه   ــر ل ــم دا بی ــردوو هه وڵ ــاوه م ك ــه و پی ــیامی ئ ــه یری س ــوو. س ب

هیــچ شــتێكی تــر نه كه مــه وه .
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ــی، ژوورێكــی خــۆش  ــاوه م بین ــه و پی ــه ی سه رســه ری ئ ــێ پچــڕان وێن ــه  ب ب

تیــا داگیرســابوو، كورســیه كی خۆشــی گــه وره ش  كــه  زۆپایه كــی داری 

ــۆ  ــواره م ب ــی ئێ ــزی نانخواردن ــان مێ ــوو، پاش ــه وه  ب ــت ئاگره ك ــه  ته نیش ل

گه نجــی  كه بیانویه كــی  له گــه ڵ  بینــی  به تامــه وه   خواردنــی  كۆمه ڵێــك 

كــه   بچــوك  کاڵ و خاڵێكــی  قژێکــی  بــه  دووچــاوی شــین و  دڵڕفێــن 

به الچــاوی چه پیــه وه  بــوو. هه مــان ســات لــه  هه مووشــتێ گه یشــتم، 

ئــه و پیــاوه  ده ڕۆیشــته  ماڵــه وه  تــا ئێــواره  نانێكــی به لــه زه ت لــه  ته نیشــت 

ــرده وه ،  ــری ده ك ــه وه  بی ــه م باره ی ــه و ل ــێ ئ ــوات. به ڵ ــه ره كه یه وه  بخ هاوس

بــه اڵم مــن حــه زم ده كــرد بــه  تــه واوی لــه وه  دڵنیابــم، له وانه یــه  بــه  

چووبێتــم. هه ڵــه دا 

هه ربۆیــه  قۆڵــی ئــه و پیــاوه م گرتــو وتــم:- به ڕێــز رێگــه م ده ده یــت 

لێبكــه م؟ پرســیارێكت 

ئــه و سه رســام بــوو، هه روه كــو خــۆت ده یزانیــت كــه  لــه  واڵتــی به ریتانیــا 

ــه   ــه و ب ــه اڵم ئ ــه ن، ب ــه  ناك ــه وه  قس ــه مه نده فه ردا پێك ــو ش ــی له نێ خه ڵك

ــت ده وێ. ــم چی ــێ، بزان ــی:- به ڵ ــه وه  وت ئه ده ب

-ئایا هاوسه ره كه ت خاڵێكی بچوكی به  الچاوی چه پیه وه یه تی.

ــێوه یه ك  ــچ ش ــه  هی ــه  ب ــیاری.......، چونك ــه یرترین پرس ــه  س ــه  ئه م له وانه ی

نابێــت ئــه م جــۆره  پرســیارانه  بكرێــن، هه ڵبه تــه  مــن ئێســتا له مــه  ده گــه م، 

بــه اڵم لــه و ســاته دا بیــرم لــه وه  نه ده كــرده وه  كــه  مــن كارێكــی نادروســت 

ده كــه م.

ئــه و پیــاوه ی زیاتــر سه رســام بــوو، هه رچه نــده  باشــرت بڵێــم 

ــی  ــۆ ناناســم، وه اڵم ــن ت ــز م ــی:- به ڕێ ــه  وت ــوو، چونك ــوڕە  ب ت

هاوسه ریشــم  ))خاڵ(( ەكــه ی  ناده مــه وه ،  پرسیاره كه شــت 

ــه . ــۆوه  نیی ــه  ت ــدی ب ــچ په یوه ن هی

مــن لــه و وه اڵمــه  نوقمــی چێــژ وه رگرتــن بــووم، چونكــه  بــۆم ده ركــه وت كــه  

ــه   ــرد. ئه م ــه ره كه ی ك ــی هاوس ــه و باس ــه وه ی ئ ــاوه ، له به رئ ــی هێن ــه و ژن ئ

ســه ره ڕای ئه مــه ی.........................

ــه ی  ــه ، ئاوه هــاش وێن ــاوه  و هاوســه ری هه ی ــی هێن ــه و ژن ــه  ئ ئاشــكرایه  ك

ــه وه ش  ــاره ی ئ ــرد ده رب ــه زم ده ك ــن ح ــد م ــوو. هه رچه ن ــت ب ــه  راس ماڵه ك

ــووم. ــگ ب ــرت بێده ن ــه اڵم ئی ــم، ب دڵنیاب

ــردم. دوو  ــۆ ك ــوڕە ی ب ــی ت ــدا نیگایه ك ــی دابه زین ــه  كات ــه و ل ئ

له ســه ر  پیــاوم  هه مــان  ئــه وه   پــاش  رۆژ 

كــه   له كاتێكــدا  بینــی،  شــه قامێك 

الودا  ئافره تێكــی  له گــه ڵ 

پیاســه ی ده كــرد، ئــه و 

هه مــان  ژنــه  

وێنه بــوو 
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كــه  مــن لــه  هــزری ئــه و پیــاوه دا بینیبــووم، بــۆ دڵنیایــی چوومــه  پێشــه وه و 

بــه  دیقه تــه وه  روانیمــه  چاوانــی ئــه و ژنــه ، چاوه كانــی شــین بــوون و 

بــوو.  به الچاوییــه وه   خاڵێكــی بچوكیــش 

مــن زۆر خۆشــحاڵ بــووم، بــه اڵم ئــه و پیــاوه  به ڕاده یــه ك تــوڕە  بــوو 

ــان  ــن ئه وانه ت ــه  م ــردم ك ــته  ك ــوی ئاڕاس ــن و جنێ ــك قســه ی نارشی كۆمه ڵێ

ــم. ــێ ناڵێ پ

لــه  پــاش ئــه م به رســه رهاته  مــن ســه باره ت بــه  توانــای خــۆم، لــه وه  

دڵنیابــووم كــه  ده توانــم هــزر خوێندنــه وه  بكــه م، ســه ره تا هه ســتێكی 

ــه   ــه م توانای ــه ك ئ ــاش ماوه ی ــه  پ ــه اڵم ل ــه ، ب ــه م توانایان ــۆ ئ ــوو ب باشــم هه ب

ــه . ــتبوونی كێش ــووه  دروس ب

به ڵــێ، دۆزینــه وه ی ئــه م توانایــه  ســه ره تای گرفتارییه كانــی مــن بــوو. 

له وانه یــه  بیــر بكه یتــه وه  كــه  ئــه م كۆمه ڵــه  توانایانــه  ده توانــن ببنــه  

مایــه ی خۆشــحاڵی، بــه اڵم دڵنیابــه  بــه  هه ڵــه دا چوویــت. ئومێــده وارم كــه  

ــا  ــه اڵم ته نه ــم!، ب ــت مــن هــزری خه ڵكــی ده زان ــت. ده زانی ده ركــم پێبكه ی

هــزری ئه وانــه  بۆمــن روونــن. ئاخــر خه ڵكــی جۆره هــا و چه نده هــا 

ــام  ــان ئه نج ــه اڵم زۆربه ی ــه ن، ب ــن و ده ب ــدا دێ ــكی خۆیان ــه  مێش ــاڵ ل خه ی

ــن. ــی م ــه  گرفت ــێكه  ل ــه  به ش ــاده ن و ئه م ن

هه رچه نــده  ئــه م توانــا ســه یرانه ، كۆمه كێكــی گه وره یــه  بــۆ كاره كــه م، 

ــی  ــدارم به نرخێك ــی عه یب ــت ئۆتۆمبێلێك ــێك بیه وێ ــێ كه س ــه  وه خت چونك

تێده گــه م، چونكــه  خه یاڵــی  ئاســانی  بــه   پێبفڕۆشــێ، مــن زۆر  گــران 

بــه   و  نــاده م  ئه نجــام  مامه ڵه یــه   ئــه و  ئاكامــدا  لــه   ده خوێنمــه وه و 

ــه  كه ســێك بفرۆشــم، ده زانــم  ــه وه  كاتێــك ده مــه وێ ئۆتۆمبێلێــك ب پێچه وان

ئــه و ئاماده یــه  تــا چه نــد بــدات، بــۆ منونــه  له وانه یــه  ئۆتۆمبێله كــه ی 

ــا چــوار  ــت ت ــاری هه بێ ــه اڵم كڕی ــت، ب ــد بێ مــن نرخــی چــوار ســه د پاوه ن

ســه دو په نجــا پاوه ندیــش، هه ڵبه تــه  ئــه و هیچــم پێناڵــێ، بــه اڵم مــن 

خــۆ هه ســتی پێده كــه م، ســه ره ڕای ئه مــه  لــه  ســه ره تادا داوای چــوار 

ــه   ــه  ده دات. ل ــڕە  پاره ی ــه و ب ــش ئ ــه م و كریاری ــد ده ك ــا پاوه ن ســه دو په نج

ــه رده وام  ــن ب ــپیه كه م و م ــه  كاس ــی داوه و ب ــه  ره ونه ق ــه م توانای ــتیدا ئ راس

ــرێ  ــاره  ناتوان ــه  پ ــه ، ب ــتێك نیی ــوو ش ــاره  هه م ــه اڵم پ ــم، ب ــد ده ب ده وڵه مه ن

هاوڕێیه كــی دڵســۆز یــا خه وێكــی ئاســووده  بكــڕدرێ.

ســاڵی پێشــوو له گــەڵ كچێكــی  میهره بــان و جــوان  بڕیــارم دا هاوســه رگیری 

بکــه م. ئێمــه  زۆر خۆشــبه خت بوویــن و له پێــش ئــه وه ی كــه  توانــای هــزر 

خوێندنــه وه  لــه  خۆمــدا بدۆزمــه وه ، پێكــه وه  ته بابوویــن و گونجــاو بوویــن، 

ــه م دا،  ــه  ده زگیرانه ك ــرد ل ــك ك ــه  گۆرانێ ــتم ب ــه ك هه س ــاش ماوه ی ــه اڵم پ ب

ــتم و  ــی نه ده ویس ــوو خۆش ــه ی پێش ــه و گه رموگوڕیی ــه ر ب ــه و ه ــه  ئ چونك

حــه زم ده كــرد هــۆكاری ئــه وه  بزانــم.

ــه   ــاری، هه ڵبه ت ــه  روخس ــی زۆر روانیم ــن، ماوه یه ك ــه وه  بووی ــك پێك رۆژێ

ــی  ــیامی جوان ــی س ــه  بینین ــه  ب ــوو، چونك ــان نه ب ــێوه یه ك ئاس ــچ ش ــه  هی ب

ــاش هه وڵێكــی زۆر  ــه اڵم پ ــچ شــتێ بكه مــه وه !، ب ــه  هی ــر ل ــم بی ــه و ناتوان ئ

توانیــم به شــێك لــه  هــزری بخوێنمــه وه  كــه  بــه م كاره  زۆر سه رســام و 

غه مگیــن بــووم، چونكــه  ئــه و لــه  نیــگا حه په ســاوه كانی مــن ده ترســا، 

ئیــرت وه كــو رابــردوو منــی خۆشنه ده ویســت، شــتێكی روون و ئاشــكرایه  كــه  

ــن. ــگاو ناب ــرس هاوهه ن ــق و ت عیش

باشــه  مــن ده توانــم چــی بكــه م؟ ناتوانــم له گــه ڵ كچێكــدا ببمــه  هاوســه ر 

كــه  خۆشــی نه وێــم، چونكــه  كارێكــی عاقاڵنــه  نه بــوو ده بێتــه  هــۆی 

به دبه ختــی هه ردووكــامن. ســه ره ڕای ئه مــه ی كــه  لێــی دووركه ومتــه وه ، 

ــه   ــده وه  ل ــه زاران ئومێ ــه  ه ــك ب ــه  رۆژێ ــی ك ــه ی ده زگیرانیه ش ــه و ئه ڵق ئ

ــر  ــێكی ت ــه ڵ كه س ــدا له گ ــه و بڕیاری ــه وه . ئ ــۆی ناردم ــوو ب ــتم كردب ده س
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زه واج بــكات و ئیــرت لــه و ســاوه  هه واڵــی نازانــم. ته نانــه ت ئێســتا كــه  مــن 

ســه ردانی شــوێنانیش ناكــه م بــه  میوانــی، چونكــه  هــزری ئــه و خه ڵكانــه ی 

ــۆ  ــن ب ــه  ده چ ــه ی ك ــزری ئه وان ــا ه ــه ن هه روه ه ــی ده ك ــه  میوانداریه ت ك

ــێكی  ــه س، كه س ــچ ك ــه  هی ــاو ك ــه  به رچ ــه ، وا دێت ــۆش نیی ــی، زۆر خ میوان

ــه .  ــر نیی ــچ دۆســتێ، دۆســتی یه كێكــی ت ــری خۆشــناوێ و هی ت

ــه وان  ــن، ئ ــم نی ــوون، ئێســتا هاوڕێ ــم ب ــه  جــاران هاوڕێ ــه و كه ســانه ی  ك ئ

ئــه وان  ده گــۆڕن.  رێگه كه یــان  ده بینــن،  شــه قام  له ســه ر  مــن  كاتێــك 

ــی   ــه ر به بینین ــه وه و ه ــان ورد ده مب ــه  چاوانی ــن ل ــه  م ــن چونك ــم نی هاوڕێ

بیركردنه وه یــان، دۆخــی  ده م و چــاوم ده گۆڕێــت. كاتێــك ده بینــم كــه  ئــه وان 

ده ربه ســتی  مــن نیــن، تــوڕە  یــان غه مبــار ده بــم. ئــه وان وا  بیرده كه نــه وه  

ــه . ــه ق به وان ــه یرم و ح ــی  س ــن مرۆڤێك ــه  م ك

 به هه رحــاڵ مــن هه مــوو هاورێكانــم لــه  ده ســت داوه ، بــه اڵم هێشــتا 

ئــه و توانــا ســه یره م هه یــه  و ناتوانــم ســودی  لێوه رنه گــرم. چونكــه  مــرۆڤ 

نابێــت تواناكانــی  خــۆی  له بــه ر چاونه گرێــت. هه ڵبــه ت بــۆ ماوه یــه ك 

بــه اڵم  تاقــی  بكه مــه وه ،  ئاژە اڵنــه وه   له بــاره ی   توانایــه   ئــه م  هه وڵمــدا 

ــوو.  بێســوود ب

چه نــده   هــه ر  هه ڵدێــت.  ده مبــه وه ،  ورد  ســه گێك  له چــاوی   كاتــێ  

ته نانــه ت  ببمــه وه ،  ورد  ئه ســپێك  چــاوی   لــه   بــووم  ســه ركه وتوو 

وێنه یه كیشــم له ســه ر ســه ری  بینــی . ئــه و وێنه یــه  به بــێ  ره نــگ بــوو، 

شــێوه ی  خۆمــی  تێــدا بــوو. 

مــن ئــه م توانایــه م له بــاره ی  باڵنــده كان تاقــی  نه كردۆتــه وه ، له بــه ر ئــه وه ی  

ــه   ــه  چووبووم ــك ك ــه اڵم رۆژێ ــه وه ، ب ــك نابن ــچ كه ســێك نزی ــه  هی ــه وان ل ئ

كه نــار ده ریــا، بــه  پیاوێــك ئاشــنا بــووم كــه  به له مێكــی  هه بــوو. ئــه و 

ــی  ماســییه ك  ــردو مــن هه وڵمــدا بۆچوونه كان ــن ب ــه م لێخوڕی ــۆ به ل ــی  ب من

ــا  ــووم، ت ــیه ك ب ــی  ماس ــه ك زۆر چاوه ڕێ ــا ڕاده ی ــی  ت ــه وه . ماوه یه ك بخوێنم

ــه رم  ــن س ــه ، م ــت به له مه ك ــه  ته نیش ــه وره  هات ــییه كی  گ ــه ی  ماس ــه و كات ئ

بــرده  خــواره وه ، واتــه  نزیــك به ركه وتنــی  ئاســتی  ئاوه كــه  و هه وڵمــدا 

ســه یری  چاوانــی  ماســییه كه  بكــه م. بــه اڵم هاوســه نگیم له ده ســت داو 

ــه وه . ــاو ده ریاك ــه  ن كه ومت

ــم  ــه  پێ ــی  به له مه ك ــه وه ، خاوه ن ــه  ده رهێنای ــر ئاوه ك ــه  ژێ ــه رم ل ــێ  س  كات
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ــه و  ــێ  ئ ــی . كات ــم نه ده بین ــتێكی  پێكه نیناوی ــن ش ــدا م ــه  كاتێك ــی . ل پێكه ن

ــه   ــه ڕ و ســه رما برده ڵ ــه واوی  ت ــه  ت ــن ب ــه ، م ــو به له مه ك ــی  راكێشــایه  نێ من

ــه و  ــوو ئ ــه وه . له هه م ــه وه  ماڵ ــتبه جێ  بگه رێم ــووم ده س ــار ب ــووم و ناچ ب

هه ســتێكی   هیــچ  ئــه و  پێده كه نــی ،  پێــم  به له مه وانه كــه   ماوه یــه دا 

هــاوده ردی  نه بــوو. 

به هه رحــاڵ مــن له بــاره ی  تاقیكردنــه وه ی  توانــام له گــه ڵ  ئــاژە اڵن، 

ــه   ــووم، چونك ــار ب ــه وه  خه مب ــه م باره ی ــووم. ل ــه ركه وتوو نه ب زۆر س

ــه وه ی   ــای  خوێندن ــه  توان ــم ك ــرۆڤ ب ــن م ــرد یه كه می ــه زم ده ك ح

بیروڕاكانــی  ئاژە اڵنــی  هه یــه . بــه اڵم به خــت یــاوه رم نه بــوو. 

ســه رنجراكێش  زۆر  توانایــه   ئــه م  دواییانــه ش،  ئــه م  تــا 

نه بــوو، بــه اڵم پێنــج رۆژ بــه ر لــه وه  رووداوێــك 

روویــدا كــه  بــووه  هــۆی  نیگه رانیــی  مــن. ئێســتا 

بۆتــان ده گێڕمــه وه .

كــه   بــووم  شــه مه نده فه ردا  له ســه ر  مــن 

كابرایه كــی  قه ڵــه و و بااڵبــه رز ســه ركه وت. 

ئــه و چاكــه ت و پانتۆڵێكــی  شــینی  كۆنــی  

كورســییه كه ی   له ســه ر  بــوو،  له بــه ردا 

ــه ر  ــك به رامب ــاوی  رێ ــد. ده م و چ ــی  نوقان ــت و چاوه كان ــه رم دانیش به رامب

ــه وه ی   ــه  خوێندن ــوو، مــن بــێ  خواســتی  خــۆم ده ســتم ب چاوه كانــی  مــن ب

كــرد. بیركردنه وه كانــی  

ئــه و پیــاوه  بیــری  لــه  ژنێكــی  زل و بــه  هه یكــه ل ده كــرده وه  كــه  دوو 

مه چه كــی  ئه ســتووری   پێوه بــوو. ئــه م ژنــه  به هیــچ شــێوه یه ك جــوان 

نه بــوو. ره نگــه  هاوسه ریشــی  بێــت. به هه رحــاڵ ئــه و پیــاوه  خه یاڵــی  

ــوو  ــا ب ــه  ته م ــوو ب ــن ب ــالن داڕش ــه رگه رمی  پ ــوو، س ــه وی  هه ب ــتنی  ئ كوش

ــه و خامنــه وه . ــی  ئ ــو خواردن ــه  نێ ژە هــر بخات

ــاوی   ــه اڵم ده م و چ ــم. ب ــر بیبین ــه  زیات ــت له م ــابووم نه مده ویس ــن ترس م

ئــه و پیــاوه  رێــك به رامبــه رم بــوو، مــن نه مده توانــی  ســه رم وه رگێــڕم. 

وێنه یه كــی   وروژێنــه ر بــوو، كاتــێ  دووبــاره  دیقه تــم دایــه وه ، مێژوویه كــی  

دیاریكــراوم بینــی . ئــه و  خه یاڵــی  وا بــوو پیالنه كــه ی  رۆژی  شــه ممه  

شــانزه ی  ئاپرێــل واتــه  چــوار رۆژی  تــر جێبه جــێ  بــكات.

و  كــرده وه   چاوه كانــی   پیاوه كــه  

نیــگام  جــێ   بــه   ده ســت  مــن 

لــه   له ســه ر ئــه و البــردو 

په نجه ره كــه وه  روانیمــه  ده ره وه . حاڵــم بــاش نه بــوو. ده مزانــی  كــه  پیــاوان 

ــه اڵم زۆر  ــت، ب ــت و ده چێ ــه وه ی  ناراســت له ســه ریاندا دێ زۆركات بیركردن

جــار بــه  شــێوه یه كی  رسوشــتی  ئــه و بیركردنه وانــه  ناگه یه ننــه  قۆناغــی  

كوشــتنی   خه یاڵــی   به راســتی   پیــاوه   ئــه و  ئایــا  بــه اڵم  جێبه جێكــردن. 

ــوو،  ــم زۆر روون ب ــن بینی ــه  م ــه ی  ك ــه و وێنه ی ــوو؟ ئ ــه ره كه ی  هه ب هاوس

بــه اڵم مــن ده بێــت زۆر دڵنیــا بــم. ئێســتا ده بێــت چــی  بكــه م؟

 ئــه و لــه  وێســتگه یه كی  پێــش مــن دابــه زی ، مــن پێویســته  زۆر بــه  خێرایــی 
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ــڕای  ئه مــه  نابێــت  ــه و نازانــم، وێ ــان ناونیشــانی  ئ ــاو ی ــار بــده م، مــن ن بڕی

ــم،  ــه مه نده فه ره كه  دابه زی ــه ودا له ش ــه دوای  ئ ــه  ب ــت. هه ربۆی ــم ون بێ لێ

ــه   ــه . چــووه  ژووره وه  و ده رگاك ــا گه یشــته  ماڵێكــی  هه ژاران ــم ت دوای كەو ت

ی  داخســت. 

ــه و  ــه  ل ــی  ك ــه م پرس ــه و كه س ــاوی  ئ ــك ن ــه  رێبوارێ ــه وه  ل ــێ  ده گه ڕام كات

ــه ر((ە . ــاوی  ))روپ ــی : ن ــه و وت ــا. ئ ــه دا ده ژی ماڵ

من پرسیم: ئایا ژنی  هێناوه ؟

-به ڵێ ،  به اڵم بۆچی  ئه م پرسیارانه  ده كه یت؟ 

چوومــه وه   دووركه ومتــه وه و  لێــی   به په لــه   نه دایــه وه و  وه اڵمــم  مــن 

هه ڵچــن.  ته نــگ  و  خۆهه ڵقوتێــن  كه ســێكی   بووبومــه   مــن  ماڵــه وه . 

هــه ر چه نــده  لــه و رۆژە  بــه  دواوه  ئیــدی  روپــه رم نه بینیــه وه ، بــه اڵم 

ــێ  ــا ده ب ــه م؟ ئای ــی  بك ــت چ ــن ده بێ ــرده وه . م ــێ ده ك ــرم ل ــه رده وام بی ب

روپــه ر  به هاوســه ره كه ی   ده بێــت  ئایــا  بكه مــه وه ؟  ئــاگادار  پۆلیــس 

رابگه یه نــم؟ لێــم روونــه  كــه  هیــچ بــاوه ڕ بــه  قســه كانم نــاكات. مــن هیــچ 

ــه ت  ــێت. ته نان ــن ناناس ــه و م ــردوه و ئ ــه ردا نه ك ــه ڵ رۆپ ــه م له گ كات قس

ئــه و خاتوونه شــم هه رگیــز نه بینیــوه  كــه  بڕیــاره  بكوژرێــت.

ــا  ــه  ته نی ــو ئه م ــه كات. به ڵك ــێوه یه ك كاری  وا ن ــچ ش ــه  هی ــه ر ب ــو روپ به ڵك

ــت.  ــوو بێ ــه ڕ ب ــی  زوو تێپ بیركردنه وه یه ك

 ئه گــه ر بێتــو مــن ئــه و بابه تــه  ئاشــكرا بكــه م، بێگومــان روپــه ر ئیــرت 

ــێك رزگار  ــی  كه س ــن ژیان ــه دا م ــه م حاڵه ت ــادات و ل ــام ن ــتنه كه  ئه نج كوش

ــه و  ــم ئ ــن بڵێ ــه ر م ــه  ئه گ ــه ردێت چونك ــه  س ــم ب ــن چی ــه اڵم م ــه م. ب ده ك

ئه نجــام  كاره   ئــه م  پاشــان  و  هاوســه ره كه یه تی   كوشــتنی   به ته مــای  

نــه دات، مــن لــه رووی  یاســاوه  تاوانبــارم، چونكــه  تۆمه تــی  نــاڕە وام كــردووه .

ــا خاتــوو روپــه ر ســبه ی  ده كوژرێــت؟  ــه . ئای ئه مــڕۆ هه ینــی  پانــزه ی  ئاپرێل

ئه گــه ر ســبه ی  ئــه و مبرێــت، ئــه و كاتــه  مــن چــۆن له گــه ڵ ویژدانــم 

ــا مــن ده توانــم روونكردنه وه یه كــی   ــه  مبرێــت ئای ــه و ژن بســازێم؟ ئه گــەر ئ

پۆلیــس؟  به رده ســت  بخه مــه   بكوژێكــه وه   له بــاره ی   قه ناعه تپێكــه ر 

وای  دابنــێ  لــه دوای  كوشــتنی  ئــه و ژنــه ، مــن رووداوه كــه  بــده م بــه  گوێــی  

ــه ن،  ــش بك ــه ر باوه ڕی ــه ن؟ ئه گ ــه كانم ده ك ــه  قس ــاوه ڕ ب ــا ب ــدا، ئای پۆلیس

ئه وكاتــه  سه رزه نشــتم ئه كــه ن كــه  بۆچــی   پێشــرت پێــم نه وتــوون.

ئه گــه ر ئــه م بیــر كردنه وانــه  بوونــه  مایــه ی  بــێ  خه ویــم، ئێســتا هــه ق بــه  

ــه !؟ ــه وره م له به رده مدای ــه  چ كێشــه یه كی  گ ــم وای  ك ــه  بڵێ ــن ده ده ن ك م
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