هەڵقە دوکەڵېۉ!

کابرێۉی کەڵەگەتی سمېڵ زلی گرتە بېنې و پێم بەسې بېنېشۆ و فالقەم کەری .توتەکؤڵېۉی ژوژەڵەی مەیلۆ زەردیچ هەڵمەتې
دې ئۆ دەسو پلیم و سورپیازېۉی ساحیب مەردەیچ  ،دۆرو سەرەیمەنە خولەش ئی .منیچ تند تندېۉۆ نەمابېنې دەسې
توتەکؤڵەکەی وبە ئۆپەڕو هازې هاوارې کەرېنې یؤ بې دەممۆ .چی گېرە و کېشەنە بە هاوارې هەراڵەی هایم بیۆ.
کاڵې ماچؤ ":بوسنەشۆ وەرمش دیەن .تؤیچ هؤرزۆ ،ئیسە کتریەکې مېۉە قوڵې و ئا لېفیچتە هؤردۆ بؤپڕوزش مێ نەکای
سؤچؤ ".ۉاتم  :یانەت ئاۉەدان هایم نەبیێۉە چېرو پە یام سؤچې و بې بە بلؤقی .دەسېۉم ئاۉرد سەرەو هەراڵەیەرە و کەمېۉ
دەسېم شېال وهؤرساۉە.
زاتم نەبې وەرمەکەیم گېڵنۉۆ پەی کاڵې چون ئیتر نازې هەراڵە المەنە بوسؤ.
هؤرساۉە و نانېۉەم واردە چای شیرینۆ و وېم گورج کەردۆ و کوڵەباڵەکەم کەرد ال شانەیمەرە .نەمانې تاقیلەکېم و پاتەکېم
کەردېنە.
کاڵې ۉات " :چۆسەرۆ ئامایۆ کەللېۉ قەند چەنی ۉېت بارۆ ".منیچ زیانېرە و ڕانە یاۉانې هەیاسی و دوەسەد تمەنېم داۉا ۉەنە
کەرد .ئادیچ خودا ڕاسا مەزا هەرو کؤگەی تؤپابې ،چەنەو باخەڵەکېش بە پەلە ترازنا و دوەسەد تمەنەش دانې دەسۆ.
وېم پا بەرەو دوکانارە پەشؤکنا  .نزیکو نیمەڕؤی ،سەرۆکوی بیاۉە و وېم یاۉنا سەرتەنورو حۆزەالرەی .پاڵم دا سورەچنارو
ال تؤختانەکەیۆ و دەسم بەرد ال مېمەرە و تؤرەکەو تەماکؤکەیم بەر ئارد و جگەرېۉم پېتۆ .بە یەکەم نەفەسە نقمو دلې خیااڵ
ۉەهاری و هەرمانا مڵکی و مەنزەرا کەشو کؤی ب یا .کەلو سؤنی تا نیمە تەمې گرتەبې  .نگېۉەم ۉسە ئۆ ملەگاو پەرۉنی و
ۉەنەو بەندەنی و چاۉە پڕنامۆ ئۆدەس و سەرۆکویم کەردۆ ڕۉەو ماو گەزەنې و پۆالرە ئاردەمۆ گەمی گەمیا .بە دەنگو بانگی
چالکیانېرە  .ڕۉەو تەبەقەو سەرو مزگی حۆزەالرەی کۆتا ڕا .دلېبەرەکەنە چەمېۉم ۉست مدیەو ڕاو ڕاداری نیەنە .جوان و
پیر ،مامؤسا ومسیار ،کارمەنذ و بېکار گرد چاگە جەمې بېنې .تەکو قیبلې ساڵؤنەکەیۆ دروس  ،الی سەری محرابو ساڵؤنە
وارینەکەیەنە هەسەن و تەقی و باقی نیشتې بېنێرە .ڕێۉەی هاڵیەم کەردۆ چەم و بەینو مەردمیەرە وېم یاۉنا الشا و خزانېنە
پاڵشا.
هەسەن بە پېچەۉانەو تەقی ،دەرونېۉی ئارام و زایرېۉی دژیا و ڕیش و سمېڵېۉی پژگیاش بې ومەر بە موکېش تاۉېت
حەرفېۉە دەمشەنە بەر باری .بە زەحمەت یؤ تاۉې بوانؤشۆ و بزانؤ دەرونشەنە چېش ۉیەرؤ .باقی فرە سەرو وێ و یاگە
کۆتە و ئحترامگیر بې .ئەگەر بەشەرېۉی الر ب یێ تاۉې بە زایریش دەسې بڕؤ و کاڵۉې بنیؤ .هەسەن دەسېۉش ئارد ڕیش و
سمېڵشەرە و دەسش بەرد چېرو کەشیشەنە دەسماڵېۉی هۆرېشمی مەیلەو سۆزش بەر ئارد و نیاشەرە .
چېرو چەمانە دیانې .هەیاس دلېبەرەکەنە چەمې گېڵنې و منیچ وېم نەخرونا وزانېنې مەۉینؤم.
هەسەن نەما گؤشې دەسم اڵەکەی و خەریک بې الشا دؤ ،تاکە مەاڵ دەگې زیانە دلېبەرە و بە دەنگېۉی بەهەشت پەسەندۆ.
ۉاتش " :مەردم ! سەوابش هەن پەی ئاخرەتیتان .خەیرۆ مەرداو زینداتان .یەرې چوار کەسېمان کەمېنې پەی جەماعەتی
بەش بەیدېرە واری".
تەقی ۉات " :تەاڵقم کۆتەبؤ پېسە کابرای ۉات ،منی چ خؤدای هەرمانې فرېش پەکە دانا مشیؤ ئی هەرمانېشە پەکە دەو ".باقی
چایېۉش پەی چڕیا و هەسەنیچ دەسېۉ وەرەقې " کیمې " هؤرنەدڕیێش ۉسې سارا.
چایخانە پەنگش ۉاردەبېۉە چەنی دوکەڵو جگەرا و قاڵو دومینەکەرا و زڕەو پیااڵ و خڕەو مؤرا تەختەی .ئېمەیچ بە پەلە جە
تەکە تا هەش ت لؤ وەرەقەکاما جیێ کەردې و دەسما کەرد بە پؤکەر .چا تایمەنە دەسې وەشە وەشېم پەی ئامێ.

گردجاریۉ بە " شا" بېنې بە چېۉ بەاڵم "شا" دیارش نەبې .ئەرەجیێ ئا وەرەقې شاشا نیا چەنە .هەر جاریۉ" شام " گەرەک
بیێ و نامێ  ،وېم پەی نەگیریې و ئېنې بنەچەو شایەرە .جە دوەسەد تمەنەی دە تمەنېش مەنەبې و ئیجاریچە پەی نگبەتی بە"
شا " بېنې بە کەنت .شا ناما و بە دەنگی بەرز نیشتا بنەڕەتو شایۆ .پەی ساتېۉی بېدەنگی کۆتەرە.
دیانې هەسەن و تەقی و باقیەرە مدیەوهیچکام پەیم مەدیا .چەمېۉم خشنا جەمەکېرە کەس نەبې پەرموش پؤرە و داۉاو زەڕیش
ۉەنە کەرو .ۉاتم ئەرەنیشتەیم بېسەمەرا و زیانېرە .زیانېرە و لۉانېۉە هەمان یاگې .بەاڵم ئیجارە سەرو چؤکاۉە پاڵم داۉە
سورەچنارو ال جاخەو چایخانە هامنیەکەیۆ .کەمېۉ تەماکؤم مەنەبې تەکنامەرە ئاغزە جگەریۉ و پېتمۆ کە بە یەکەم نەفەسە
ئامارە نیمە .کەمېۉ ئارام بیاۉە .نگام ل ۉا ڕۉەو کەلو سؤنی .خۉەی گرتا .چېرو تەمەکېنە سەرەش بەر ئاردەبې.
بەاڵم هەاڵی الی ۉاری چەناکەیشۆ تا سەرو سینەیش مەنې بې .ئەرەجیێ تاتەما و ئادیچ پەی من مدیؤ و گەرەکشا تفېۉم کەرؤ
ۉەنە و قەاڵسمؤکەی ماڵؤ حۆزەالرەیەرە .ئاخرین دوکەڵو جگەرەیم بە هەناسېۉی کاڵ داۉە بەر و سەرەم ۉسەرە .خیاڵېنە
وەزی ماڕېنېرە و هەناری ڕنېنې ،مەژگە ۉرەشېنې و ئەسکەناسې دەق دېنې ،قەرزې دېنێ و گجی سورو هەراڵەی تەماشە
کەرېنې  .بە ئەرەدای دەڕابەو دوکانو حاجی چاڵکیانېرە .ئاسمان الی سەری شەمشیۆ بزوسکانیش بې.
منیچ پلەکانا قوڵەتەینارە ۉەسارە مېدان  .باقی دەسېش کەردېبێنېنە کیسېش و سمېڵې کرؤچې .هەسەنیچ دوکانو تؤفېقیەنە بە دۉې
کەللې قەندی بەرگ کەۉۆ زیایزېرە .پەرسام باقی :ئەی تەقی کؤن"؟.
واتش ":دؤمینە کەرؤ سەرو چایا ".
گردە البالی ڕاو یانەیم گرتەنە ۉەر .دلېبەرەنە یاۉانې هەراڵەی و گرتەم باوشی .دەسېش سەردشا بېەبې .بەردەمۆ سەر و ال
سؤبەکەیەنە نیشتیمېرە .کاڵې پەرساش " ڕەحمان ئەی قەندت نارد؟".
ۉاتم :کاڵې ،فکرم شیەن سەۉای مارو .جاریۉ ئا چراۉېمە دە با گیسنوشەنە .خؤ پاسە تاریکنانشەرە چەم چەمی مەۉینؤ.
چی ئەسنانە هەیاس وېش کەرد بەرەۉری و چراۉەکېش پاینو چوەرە کەیۆ ال چراۉەکې ئېمەنە نیارە  .بەرزە پای پەشتیش
کەردۆ سؤبەکەی و ۉەریچۆ نەما پسې پانتوڵەکاش .کاڵې هەڵمەتەشدا جڵې منش پەی بارؤ ،قیاسو بیبنگاو هەردۉیما کەردش و
گترېۉش کەرد و تؤشەبەرېۉەش دا دەسۆ .منیچ بە پەلە قؤتەرېۉم نیا سؤبەکەیۆ و کاڵېچ کتریەکېش نیا سەرشۆ.
ۉاتم :کاڵې چیشینەما هەنە ؟ ئاۉرای مەردا ئارؤ نانم نەۉاردەن.
ۉاتش " :ڕەنگا تەمادارو پاڵو و خورشتی بی .دەی گێ نیمەڕؤ بەیۆ بوەری .کەمېۉ پەتڵەما بې کەردەنم شلە .هاردیچما بەشەو
دۉې ژەمەەنا مەنېنې و قەندیچ هەر ئا قەندانەما هەن.
کڵپەو سؤبەی هؤرس و کتریە ئاماۉە قوڵې و هەیاسیچ دور کۆتۆ جە سؤبەکەی و وېحەند نیشتەرە .دەسېۉش ئاۉرد سەرەو
هەراڵەیەرە وماچؤ" :چەمو اللؤیشەنە".
هەراڵە لۉا باۉشەو ئەدێشەنە نیشتەرە و چەمېش بڕیێنە هەردۉە چراۉەکا .ئەدایچش جار جار چەمچېۉ شلە دێ دمشۆو شؤڵېۉیچ
پەنجەرەکەنە ئې چوەر و سەیەو هەردۉەی چە سپنې دیۉارو پەشتېشارە و هەراڵە چاڵکیێرە و خاستەر ویش چەسپنې ئەدێشەرە.
هەیاس نەقڵېۉش گیسنانە و ئەجؤم باسو یۉە جە کناچەکاش بې ،کە هەراڵە بە مەیلۆ ئاما الشەنە نیشتەرە  .کاڵې تەکەش دا ال
پیاڵەکاۉە و قەندانیۉش دا سەرۆکوی و دۉې چایێچ شؤنیشەرە .هەیاس دەمو نەقاڵۉە چایە داخەکەی کەرېنە چېرپیاڵەکە و
قەندېۉ فیسنېۉە و بە یەک لوشە ,گوڵو چېرپیاڵەکەی وزې سارا وباقی قەندەکەی خرمنې .هەراڵە دیې منەرە و لیۉ کەرېۉە پەی
اللؤیش .اللؤیچش یەۉاشېۉۆ نەمې گپە وەشڵەکاش و هەر پا دەسیچشە نەمې کڵۉیۉتەر و جە قسە کەردەیەنە نیېش ال ددانا
ئەقڵیش و جە گوشدایەنە کرمنېش.
هەراڵەیچ دەسش بەرد قەندانەکەرە .منیچ مااڵم مەچؤڵەشەرە وقەندەکەش نیاراۉە.
شەۉە وېش نزیکو نیمەی کەردۆ و ۉاران مدراۉە .هەیاس هؤرسۆ وېش بیاۉنؤۉە یانە.
ۉاتم :هەیاس ،مەلۆ چێ بوسە ،تو چەمېت کەم حکمېنې و شەۉکؤریچەنی و چراۉەکېچت پتە پت کەرؤ .یاگېۉۆ گنیەنە چاڵېۉە.
هەیاس لېۉی مانادارش پەی کەرداۉە و نەما چراوەکېش و زیارە .کاڵې هەراڵەش بەردە سەرو یاگەکېش و پەی وێچما پاڵشەنە
یاگېش یاۉارە .شەۉە کۆتە السەری نیمەی و بزوسکانەو ئاسمانی و ڕهېڵە ۉارانې بېدەنگی شەۉېشا ماڕا .ڕؤخساری تەڕ و
تڵیسو شاری ودوکەڵی چەرمەو لولە سؤبا و چەمې کزې چراۉە فانؤسا دلې دەالقا ،شارش بەردەبېنە وەرم و های.
هۆرەترێشقې یؤ سەرو یؤی هەراڵەی چاڵکنېنېرە و ئادیچە خەریک بې حەیبەتیێ بلؤنەاۉە لەمەو ئەدېش و ئیجارە بە تەرسیۆ
وەرمی زڕیاش بە تەماشۆ پلوزگانۆ ئاسمانی ودەنگو ڕهېڵە و سەرو بانی و خؤڕە و دەرەی و دەراۉا ,ئارام ئارام نیێۉە
هیلیانۆ چەماش .من و کاڵې هەڵقېما پېکێبې دۆرو سؤبەکەی .کاڵې دسش وسە بې ملو هەراڵەی و یەواشېۉۆ چڕیش"ڕەحمان
ڕەحمان".
منیچ بې ئانەیە وېم ژڵېۉنو و لېف الدەو ,ۉاتم :ها کاڵې! دەی ڕیشەت بەر نێ ،تؤ جاریۉ ۉاچە ڕەحمان ،ئەر جوابم نەدایۆ
کەرەشا یەرې و چوار جارې.

کاڵې ۉات" :خاسا بدیە ڕەحمان تو مدرە ،مەدەنە دلې قسەکام .من ئەر نەۉاچو ڕەحمان قسېم پەی نمەیا .یەکەم ئا قسە بېتامې
چېشې بېنې ۉاتېت بە کاکەیم؟ دماییچ ،تو ۉاچی ئێساڵیچ پېسە پاری بؤ.؟ وېت مزانی بې ئاۉی و وشکەساڵی پاری هەناسەش
چنیەیمې .ژیۉایما سەردرەختی دیاریش کەرؤ .ئارؤ تەماشەم کەرد کەنؤڵەو هاردەکا قەدی دۉیەر ژەمەنې هاردیش چەنە
مەنېنې .چای و شەکەریچ تا مانگېۉتەر خۉاینؤ .دە تا پانزە سەرې شەڵەمینە هەنە و پەتڵە و مەتڵەیچ ئاخر و ئۆخرشانە ـ ئانا
تاۉاما ماۉېۉ بە گیۉاۉا ۉەهاری بەردما سەر ،ئەی باقیش چېش کەرمې.؟"
ۉاتم  :خەفەت مەوەرە کاڵې .ئېساڵ ئۆ ساڵېۉې سۆزې مشؤ .ۉارانی فرە ۉاران .مانگېۉتەر جەمې بیمێ و جۉەکا بەرمێ و
کوزەکایچ پاکې کەروۆ .دؤعێ کەرە ئی ڕهېڵە ۉارانې درېژەشابؤ ،هەتا فرەتەر ۉارؤ حاجی خاستەر مێنە ڕا پەی قەرزدای.
کاڵې ۉات "حاجی!؟ پارت ۉیر شیەنۆ کیاستما پەی منېۉ قەندی دەسش نیا ڕوەماۉە!
ۉاتم  :هەاڵی دەسەکەو ئادی خاستەرا تا!
ۉاتش" :تا چېش؟"
ۉاتم  :بڕەشۆ کاڵې حاجی ئاسمانەرە مدیؤ کاسپا ئیتر.
ۉاتش" :دەی خاسا تاقیش کەرۆ سەۉای لۉە الشۆ کیلوېۉ چای و کەللېۉ قەند بارە و گجی ېۉیچ بسانە پەی من .با ۉەڵې هەرمانا
مڵکی سەرېۉو ئەدێم دەو .خؤ ئەدێم مژناسی؟ ئەر ئی گجیە شڕەمە پؤرە ۉینؤ ،منیشؤت پۆ".
ۉاتم :کاڵې ئا کەمېو ۉرینی دە! دا قؤتەرېۉ بنیە پا سؤبۆ سەۉای هەم قەند مسانو و هەم چای .ئەدام منیشؤت پۆ!؟
تاتەیچت پۆکەی تؤش دانې ئەجیاش کەلېش پەی منیەوۆ و تەاڵنېش پەی منیەوەرە .خاس بی.
کاڵې ۉات":خاس بی مەرد.؟"
ۉاتم  :قسې مەنیە دەمم  ،خاس بی شوکر وەزعەش خاسە بیە و یانەش لۉا شار ،ۉەڵې مەرگیش.
کەم کەم تینەو سؤبەی هؤرۉەسە و درېژەم داو ۉاتم :ئیجا کاڵې من بؤنەو تؤۉە خڕو دەرەهەراتی ئارېنېرە وار پەی تاتەیت.
سەۉای ملمې ال حاجی وېت گجیەکەیت هؤرۉچنە .ئا کناچېچە دورە ۉزۆ جە وېت و سؤبەکەی!.
کاڵې بە بەهانې گەرمایۆ دورە کۆتۆ .وېش چەسپنا هەراڵەیەرە و لېفەکەیچش پېچنا وېشارە .منیچ یاوانېنە ،هەناسېۉی سەردم
هۆرکېشت و بؤڵیۉم کەرد و سەرەم نیاۉە.
شەۉېۉەی ئار امە بې .ئاسمان جاروبار گرمېۉش چۆ ئې ،وەلېم من دەرونم تؤفان کەری و یاگەکېنە چەنی ئازارەو وژدانیم
زؤرانی گېرې.
ساحبې زو بە دەنگو کەڵەشېرو هامسای هایما بیۆ و کاڵې هؤرسە و دۉې چڵې هېزمېش نیێ پۆ و کتریەکېچش نیا سەرو
سؤبەکەیۆ و لۉا پەی هانەی .من دیسان وەرمم کۆتۆ پؤرە .
کاڵې ئاماۉە چڕیش" :ڕەحمان"
ۉاتم  :ها! ،دیسان چڕیتۆ؟
ۉاتش" :هەتیم جارېۉ چڕیەنم خؤ تؤ وەرمت کۆت پؤرە بە پیک و نۉېڵیچ هایت مەبؤۉە .هؤرزە نیمەڕؤن .سایېقەش کەردەنۆ
و هەۉایچ فرە وەشا .هېزیچ ۉارانی فرە ۉاران .فرسەتا بلی پەی ال حاجی ".منیچ لېفەکەم سەرو چەمېۉیمۆ ال دا و دیانې پەی
دودەریەکەی و تەنېۉەم کېشتە .کاڵې
ۉات  ":نەپڕچیەی .هؤرزۆ قەندیچما نیا مەگەر هەر چای شیرین بوەری.
ۉاتم  :ئەی یانەو کاکەیت ئاۉەدان بؤ.
ماچؤ" :خؤ فەقیرە چایېۉش وارد".
ۉاتم :بەاڵم بە قەندانېۉ قەندۆ.
دمای نان و چای تؤرەکەو تەماکؤکە یم پەڕ کەردۆ و وېم گورج کەردۆ و زیانېرە .بە پەرمای بە ۉارانو هېزی نزیکو
دوکانو حاجی سەعۆاڵی کۆتاۉە .دمای سەۉاخێری ،ۉاتم :حاجی! بە ش کیلۉېۉ چای و منېۉ قەند و فەردېۉ هاردیما دەی تا
سەر درەختی بیاۉؤ پەنە.
حاجی بە ئەژنەۉیەی قرمەو سەنداۉەساری و تافو سەرتەنوری ،ماچؤ" :جا قێدش چېشا ڕەحمان".
حاجی پەلې دەفتەریش دێۉە و پەلېۉی چەرمەنە شکڵېۉش کېشت .الی واری شکڵەکەیۆ فەردېۉ هاردی و کیسېۉ چای ودۉې
کەلە قەندېش کېشتې.
ۉاتم :دەی ئا شکلە چی حاجی.؟ من ئاندە سەۉادم هەن بتاۉو نامې وېم بنۉیسو.
حاجی ۉات  ":تؤکاڵەک وەرەنی یا بؤیسان پرس؟ ،کارت نەبؤ ،ماچی سەر درەختی! هەنجیریم پەی ناری! مەژگەم گەرەکا
مەژگە ،ڕەحمان".
ۉاتم  :خاس حاجی وېم قەند و چایەکەی بەروۆ و تؤیچ هاردەکا کیانۆ و کرېکېچشا دەفتەرەکەتەنە کېشە.

زیانېرە .ۉەرو وېمەرە ۉاتم :کاۉڵش کەرو ،تەاڵق ۉزو حەجەنە هەرچیت ۉاتەن خؤدای حاڵیش نەبیەن .مشیؤ شەیتانت چەنی
ڕەجم کەردەبؤ.؟ مەبو کەس ئینەیە بزانؤ ئندای بڕیؤ بااڵمەرە و ملمۆ مەبؤۉە.
لۉانېۉە یانە و بە کاڵېم ۉات  :ئانا ۉاتەنم حاجی .وېت لۉە گجیەکەیت هؤرۉچنە و بە نامې وېتۆ با بنویسؤش  .با من بزانو کې
چېش مارؤ.
سەۉایشۆ کاڵې ملؤ ال حاجی جە قەوارېۉی گجی هؤرۉچنؤ .بە حاجی ماچؤ" ꞉بنۉیسەش سەرو ڕەحمانی".
کاڵې ئاماۉە و پەنج گەزې پارچەش ئاردەبې .ۉاتم  :خؤ تؤ یەرې گەزې و نیمت ۉەسېن پەنج چی؟ باقیش دە من با کەروش
بیبن.
کاڵې ۉات " :ڕەحمان پەی هەراڵەیم ئاردەن هەرچیش مەنۆ پەی تؤ .ڕەنگا بەشیچت کەرؤ تؤ نیمە گەزت ۉەسېن".
ۉاتم  :چی خۉی.؟
ۉاتش" :هەر پاسە ،وەشما دەست وەش بؤ".
کاڵې پارچەکەش کەردۆ و گرتش پیال و پۆال وېشەرە .خولیېۉە و بە هەراڵەی ۉاچې " :هەراڵە گیان .گەزو نیمېۉی زیادەم
ئاردەن  .ئا بؤ بزانو وەشت گنؤ؟ " و هەیتا هەیتا بە منیچ ۉاچې " :م زانو کەم دەسېنمې ،شەرتە بو عێۉەزات دەوۆ.
منیچ ۉاتم  :مەبارەکتا بؤ کاڵې .من سەۉای ملو سەرېۉو مڵکی مدەو بزانو ئی حەشرو چند ڕۉەیە زەرەرش نەدان و کەلېۉش
نەوڕنان؟.
شەۉې وەختو وتەی وېمۆ خؤفې گرتا و ۉاتم :وەرمەنە بەڵېۉە نارو ملو ئی کناچېرە ودەسېۉش ماڕو.؟ وەرمەکەم گېڵناۉە پەی
کاڵې .ئادیچە حەیبەتیێ نەما هەراڵەی و جیاش کەردۆ .ئا ساحبانە کەمېۉ دېر هؤرسا .کاڵې و هەراڵە زیێبېنېرە .دمای نان و
چای ڕیشېۉم تاشت و زانېنې کاڵې قایم کارەنە و پوڵېۉش شارتەنۆ ،بەاڵم نەزانېنې چکؤ.؟ فرە دڵم پۆ بې قەرزەکام دەۉۆ ،هەم
ئانەو هەیاسی و هەم هنەکەو حاجی .هەر پاسە چەمې ۉزېنې دار و دیۉارەرە ،گؤشیۉو دارەڕاو چوەرەکەیۆ چەمم کۆت بە
چېۉېۉی مڵؤچە کریای .ئاردمەرە وار و کەردمۆ ،مدیەو قەدی یەرەسەد تمەناش چەنەن .بە پەڵە نەمانېش ۉەنە و زیانېرە.
نزیکتەرین ڕا پەی چایخانەکەی کوجیەو دااڵنو شؤبەیم هؤرۉچنا و کەردەم دۉې هەنگامې .سەرەم ۉسەبېرە و پلەکانارە
هؤرۉەزېنې و یاۉانې ال بەرەکەیش .دۉې سەربازې نەمې دەسېم .هەر پا پەلەیە ئامابېنې سەر هەر پا خېرایچە پلەکانا
قولەتەینەکارە ڕاس ۉەزنانېشارە مەرزەبانی .دمای چارەکە ساتېۉی ئەفسەریۉ ئاما و کابریۉش چڕی و ئادیچ ئاما و بڕنەۉیۉ
شانەشەنە بې کە دۉې ۉیەسې جە ویش دریژتەر بې و سمېڵېش تا بنەو گؤشاش یاۉېنې.
ئەفسەرەی ۉات" :ۉەزەرە ئا ۉەردەگا شۉېڕېۉەی هەنارینەم پەی بڕە و بارە".
کابرا بە پڕتاۉ لۉا و ئاماۉە توڵە دەیمە هەنارېۉی هؤرنەپاچیای دڕەی دارەش ئاردە .سین سوئال و جیم جواب دەسش پەنە
کەرد.
" چن نەفەرېندې و چکؤ گڵېرې بیدێ؟".
ۉاتم :من مەزانو شمە باسو چېشی کەردې؟ .ئەفسەرە نیشت ئەداو تاتەیمۆ .گرتاشەرە لەقې و شەقې و توڵې.
ۉاتش " :ئاخر جار چەنی کې نیشتە بېنیەرە و چکؤ؟ "
ۉاتم  :چایخانەو حۆزەالرەیەنە چەنی هەسەنی و تەقی و باقی .وساشا پاڵې و فەالقېۉی خاسش کەردا .ۉاتش " :چی دژمانیت
دێ شای؟"
چی ئەسنانە کېخا هەسەن ۉەسەرە وارې و بازیۉ قسېش چەنی ئەفسەرەی کەردې .ۉەرشا دانې و بەرداشۆ یانە .ڕانە ماچؤ:
"هەتیم ئېنې مەحمودبەگ نیەنې کەرؤتەنە گۆڕ یا چەقنؤت حۆزەالرەرە .ئینې زاڵمتەر چانەیەنې ،ئەپا سورە چنارۆ کەرات
دارەرە .نامې شای کوڵەکې تەڕەنە نەبەری.
نامې شای! با شاو وەرەقایچ بؤ .حاڵیت بی ڕەحمان ؟".
ۉاتم :خاس مامؤ.
فەالقەو شاو وەرەقا خاستەر بې ،دوەسەد تمەنېش بەرد و لۉا  ،بەاڵم بە فەالقەو ئی شایە هەم کەرامەتش ورد کەردا و هەم
ڕسقو ۉەهاریچم مېمانا وارد .پیێ یانەشا ئاۉەدان ئەرەجیېشا چەنی تەیمور بەختیاری تەماسم بیەن پۆکەی بەردەناشا
مەرزەبانی و فەاڵقەشا کەردەنا .فرە وېشا نەدېنې قەرەم .بەاڵم ژەنی دەسېو ئېنې و دەسېو لۉېنې .شەاڵی ئاماو لۉای بېێ،
دوکتؤریچ ئەرمانېنې و نؤسخېچ پېچېنې .یۉەشا ۉاچې بؤسؤ دەیدې زەخمەکاش .ئەۉە ۉاچې پێش گېردېنە پؤسو بزڵەی
سیاۉی .فاڵنە ۉاچې دەرۉیش خەجې باردې با تفې کەرؤ چېرو پەیاش .دەرمانە سورە ،هەڕەسورې ،خؤالسە هەر یۉە بە
جؤرېۉ.

الما چؤڵ بی و ۉاتم بە کاڵې بلؤ کەمېۉ ئاۉی بارؤ و گەرمە کەرؤ تا پێم بنیەوشەنە و سەۉای بلو دوکتر .تا ئادە زیارە فرسەتم
ئاۉرد هؤرساۉە بە پاژنۆ پەیا وېم یاۉنا یاگې پوڵەکەی و نیامۆ یاگې وېش .کاڵې ئاماۉە و ئاۉیش گەرمە کەردە و تەشتېۉش
ئارد و پێم نیانە .المەنە نیشتەرە.
ۉاتش " :ئەرې ڕەحمان یا خودا دەسەاڵتش چېر و چوەر بؤ چی پاسەشا پەنە کەردی؟"
ۉاتم  :کاڵې ئینەیچە جؤرېۉ کاسپیا پەی بازېۉی .درۉې بەرا و پوڵ مارا .بؤختانی کەرا پەی مردمی و یانەو مەردمی کاۉل
کەرا ،بې ئانەیە وژدانشا ئازارەشا دؤ!  .شارەکە پیس بیەن .سەفاو جارا نەمەنېنە .واتەبېشا کە گوای من "دژمانیم دېنې شای".
کاڵې نەبې سەرو ئی دنیایۆ .عادەتېۉی خرابش بې .پەر سە کەرې و فرە ماتڵەو جوابیش نەبې .بە زەندەم هەر نەیاۉانە من
چېشم ۉات .مات مات ئې و لۉې .شؤنەو ئی گردە بارە خەفەتارە ،منیچ بیەبېنې سەربارشا .دەمەو عیشا بې .دەرۉیش خەجې
نکە نک پلەکانارە ئای ئێ سەر .کاڵې لۉا پێۉایشۆ .دەسش گرتە وئاردەش چوەر .هیتېۉ تەسبېحې ۉەنینې مڵشەنە بېنې و
مازلۆخېۉە سەرو شاناشۆ بې .قورسایی ئەرکو دنیای تا ال زەنگؤاڵش چەمنێ بېۉە .المەنە نیشتەرە و دەسېۉش نیا سەرو پەیام
و ۉاتش " :ڕؤڵە زڵم قایمایەنە پڕچیؤ .پی عەمرە کوڵەو وېمۆ یەرې دەسەاڵتېم ۉیارێنې .پینەیۆ با بە چوار .من ئاندەم سەرو
ئی دنیایۆ نەمەنەن .بەاڵم هیمەتەو شاو مەشایخا گنؤ وەڵېم.".
پەڕۉېۉی سۆزش دڕیەرە و تیکېۉش بەست پەنجە گۆرې پای ڕاسیمەرە و هەر یؤ دۉې تفێش کەردې چېرو پەیام و دۉې
فوېچش کەردې شؤنیەرە .هەر بە ئەرەنیشتەی نماو عیشایش کەردە .تاۉېۉ الماۉە نیشتەرە و ڕاسە بیۆ پەی لۉای .کاڵې
پ لەکانارە ۉەزنارە .جادەنە پڕناشۆ ئۆدەس و بەردەشۆ بەرەو یانەی .کاڵې ئاماۉە سەرو ۉاتش" :ماچا ئؤسا ئەحمەد مؤترو
بەرقەکەیش وەش کەردەنۆ .ئېشەو بەرق مێۉە".
ۉاتم :جا با ئیسە هەرەقەتی بنیشوش پۆ پەی تڕە تڕو مؤتریش و پەی دوکەڵو حەمامیش و پەی سیستمو شاریش و پەی پیا
ناماقواڵش .مؤترش ئاۉردەن پاڵو سەرەو منەنە نیانشەرە چوار مانگې هەرمانە کەرؤ وهەشت مانگې مەکەرؤ  .ئەر
وەسیلەش مەڕیؤ هەشت مانگې ئیجا فەرانسە میاۉؤ ۉەرۆ .دوکەڵو حەمامیش قڕې کەردیمې .وېما حەمامی پا خاسیما بې.
ئەرەجیێ حەمامو" فینو کاشانیا" .قەاڵکې سانیش وڕنا .دەی با کەردێش مەدرەسېۉ یا کتېب یانېۉ".
کاڵې ۉات " :هەتیم گؤش مەدە .دەنگېت بەرزې مەکەرۆ! ئی جارە کەرات دارەرە .عەباسی بەدبەخت کەردەنی".
ۉاتم  :عەباس هەقو وېشا دەردەش چەشتېنە .گردو کەس و کاریش ئینا زیندانەنە .کەسېش کریێنې دارەرە  .من گؤش نەدېنې تا
وېم زڵمش چەشتم .هەرچیش واتەن تا ئیسە ڕاس بەرئامان .ئی حکومەتە بە جەماعەتیۉ توتې ئەرەبەسیێ ئی شارشا کەردەن
جەحەنەم .کەس مەیارؤ یانەو وېچشەنە قسې کەرؤ .عەباس ۉاچې " :ئی مەملەکەتە ئاندە سەرمایەش هەن کە گرد کەس
ژیۉای وەشش بؤ ،بەرقی سەراسەریش بؤ ،گازی لولەکەشیش بؤ .هەراڵەکې بتاۉا دەرس بوانا بې ئانەیە لەمەشا ئاۉراش بؤ.
خۏلک ئازاد و بېتەرس بژیۉۆ".
ۉەهارېۉی خؤڕەم دەسش پەنە کەرد .زاییرو مڵکا مژدەو ساڵېۉې پەڕ پیتې دېنێ  ،بەاڵم تا هامنې ئەی هو! ساحبانېۉ کاڵې زو
هؤرسە و هەراڵەش الو منۆ نیارە و لۉا پەی بەرەو دوکانا .دەمەو ن یمەڕؤ ئاماۉە بە کؤڵېو ڕسقۆ .دیار بې هەۉاو ۉەهاری و
بوەو یاسو سەنداۉەساری بیەبې باییس ،تا حاجی کیسې زیادې ورازؤ .المەنە نیشتەرە و ۉاتش " :ۉاتم عێۉەزات مدەۉۆ.
حاجی پەژمی فرەش ئاردەبې و دایش دې ژەنا سەرشۆ هەرمانە کەرا".
قسەکېم دەمشەنە بڕیە.
ۉاتم :پەژم؟ پەژمو چېشی؟ فڕەدە .کاڵې دەسش کەرد خۉای.
ۉاتش ":مەتەرسە ڕەحمان ،ناۉردەنم بڕېسوش خؤ ،ئاۉردەنم شیش کەروۆ ،تاقەتو خولدای لەتەرېم نیا.
ۉاتم ꞉ئەی ڕیشەت بەر نێ ،مەگەر نەۉاتم بە نامې وېتۆ بنۉیسەش .ملیچت کېشت دلې دەفتەرەکۆ حاجی.؟
ۉاتم :پیاۉەتی کەرە کاڵې با کەس نەزانؤ تاقەتو زاڕؤاڵم نیا گنا شؤنیم .یانەو حاجیم کاۉل کەردە .خؤ ئیسە مالوم نیا جیای
کاکەیچت کولەکېۉەش نەکېشتېبؤ! ئەر منیچ پېسە ئادی قەندم کرؤتێ ئیسە سەرەم چادی زڵتەر بې.
کاڵې تؤریا و نەما هەراڵەی و لۉا پەی یانەو کاکەیش .دڵو وېمەنە ۉاتم  :ئی قسە سەقەتێ چېشە بې کەردەت .دەی با وېت
گرتێ مەردەت مرؤ؟ .سەۉایشۆ لۉانېۉە مېدان .قەرەبالغیېۉ وەش بیەبې و چفە چفېۉ گنێ گؤشې .خاس نەیاۉێنېنە چە خەبەرا،
تەکەم دا ال عەباسیۆ.
ۉاتش " :تاران بیەن قاڵ .خؤڵکی مجیانەرە جادەکا .مەجلیسەنە شاو دەسەاڵتش بەردێنېشا چېرو پەرسێ .داۉاو ئازادی و
ۉەربیەی زیندانیە سیاسیا کەرا .بە زەندەم ملهؤڕیې شای یاۉێنې ڕادېۉ کە چەنی ئەمریکایچ بەسەنشەنە کەمان .خؤ وېت
مزانی ئادی ئاسەنۆ و هەر وەختېۉیچ بە مناسبش نەزانا پېسە ئاۉەو ۉاردەی الش بەرؤ .قسې زڵېش کەردېنې ،ۉاتەنش " :ئێمە
ئیتر ئیسۆالی باج بە چەم کەۉا مەدەیمې  ".تەماشە کەرە چڵکاۉ وەرەکېش چەنی گؤشە قواڵخ مدرێنې تا دۉې خەبەرې بەرا و
دۉې قەرانېشا دەس گنؤ!"

گەش بیاۉە .ئېشو پەیام ۉیرم شیۆ .دڵم پۆ بې چوارتەر لکنو شایەرە بەاڵم نەیارام .جگەرېۉم پېتۆ و الم کەردۆ ،مدیەو کاڵې و
هەراڵە و هەیاس ئامێ سەرەرە .چڕیم  :کاڵې! ه ەیاسی ۉات " :بېدەنگ بە لەتەرې و نەما سمېڵېش وماچؤ :ئینې هنې هنا
کرماشانی با بە حەیاتت مەۉینیشۆ" .
ۉاتم  :با پاسە بؤ تؤ ماچی .ڕەنگا یانەو وېتا هەاڵی نەزانابؤشا ئا شەۉە بە پڕتاۉ وېت کەرد یانۆ ئېمەرە چکؤ بیەبېنی.؟
خاسبی .زاڕؤڵې سەرقاڵو تارانی بێنې و منیچ فرە سەرشەنە نەالنې و ۉەرو وېمەرە.
ۉاتم :کاڵې قەرار بې بلؤ سەرو ئەدێش دؤ ئیسە بە فرسەتش زانان ڕەنگا پەی شاری بلؤ .دیار بې کاڵې دؤنگە بە دؤنگەو
قسەکام گېڵنێ بېنېشۆ پەی کاکەیش پۆکەی پاسە وېش جەڕ دې.
چند حەفتېۉ ۉیەرد .شلؤغی تارانی تەشەنەش ئەسا پەی شارەکا تەری .کەم کەم خەتەرەم کریا کاڵې نێۉە و دەس تەنیا مەنوۆ.
دایمە نیگام ملەسەروایۆ بې کە کەی ماشینېۉ بزیؤۉە و کاڵې و هەراڵەش چەنە با .دڵم وېش شوارې پەی هەراڵەی .مېدانو
نۆسودې هەۉا و هەۉێۉ تەرش بې .جوانې شەۉو ڕؤ مېدانی نازېنې جیا .عەباس تەرسیش مەڕیێبې و پڕا بې سەرو کؤمېۉ
تەۉەناو ۉاچې ":تازە مشیؤ جەنگو سەرو ماڵی کەرمې یا گردما نابودې بیمې یا سەر گنمې و میاۉمې بە ئاۉاتەکاما .ئېمە
مشیؤ یؤ گېرمې .دژمەن یۉە یۉەی متاۉؤ جە بەینەنە بەرؤما ،بەاڵم پېۉەرە مەمەڕیەیمې پەیش .بازیۉ چؤکڵېش دەسۆ بېنې و
پەی ڕاسی قسەکاش دانە دانە ماڕېش اۉە و بەاڵم بە جملە پەیش نەمەڕیېنې .حەز کەرېنې فرەتەر مېدانەنە مەنوۆ و گؤش دەو بە
قسا ،وەلېم کارو مڵکیم بې و ئەشیێ لۉابیێنێ .لۉانې مڵکەرە و خەریکو هەرمانا مڵکی بېنې .دیانې مدیەو ۉەرهەیوانەکەماۉە
جلې دریێنې دارەرە .منیچ تؤقڵېۉم پەڕ کەرد تفی و لۉانېۉە پەی یا نەی .هەراڵە ئاما پېۉایمۆ .تند تند گرتەم باوشی وهەردۉە
شؤشېم ئاخەنې جە بۉېش .دەسو هەراڵەیم گرت و لۉایمېۉە یانە.
پەرسام :هەراڵە ،کې ئاردیدېۉە.؟
ۉاتش" :اللو هەیاسی"
زەردەخۉېۉم کەرد .یاۉانې ال کاڵېچ خېرئامایم کەردە و بە وەش جوابم گرتۆ .ئا ۉېرەگانە تا دېرېۉۆ چەنی قۆم و هامسای
نیشتیمېرە .الما چؤڵ بی .هەراڵە چەنی وەیوڵەکېش سەرو یاگې وېشۆ وتە و ئېمەیچ بە جیا .سەۉایشۆ کەلوپەلما پېتۆ و سنؤقە
هاڵیەکەو کولیچە شەکەریەکاما پەڕکەرد قەند و چای و لۉایمې مڵکەرە.
سەرو قەرارو شەۉې هامسا و بەرهامسا هەر یؤ و یۉە لێۉۆ بە دەس ەوام بە باڵەکڕە و گزی تاڵەماۉین شنیایمېنە مڵکی و بنەو
تفاما کڕنا وگزی دا .دڵو وېمەنە ۉاتم :ئەی ڕەحمەت ئەدا و تاتەو ئا کەسیە گەلش ئاردەنە ،خؤ ئەگەر مەخلؤقو ئېرانی
گەلەکؤمە کەرؤ هیچ حکومەتېۉ ۉەرگەش مەگېرؤ .هەر پا دەسورە مڵک سەرو مڵکی ماڵیارە و پاک کریاۉە.
گەرما زؤرش ئاردەبې .گەرمەو تفا بې و ئەوەڵبەر چنیابېۉە و بېبېنې بار ملماۉە .هەرەکەو زورابیم ئاۉرد و کؤچما بەرد
مڵکەرە .سەۉایشۆ هەرەکەش و گوندیېۉی خەتسور تفی ئەوەڵبەریم پەی بەردۆ .تەختۆ تفا چەرمە کەرېۉە.
سەمەرې تەرې دیاریشا دابې و یاگې دڵوەشی بېنې .کاڵې و بازیۉ ژەنی تفی چنېنێ و منیچ بە بەهانې تەماکؤ ئەسای لۉانېۉە
سەرېۉو مېدانیم دا .مەردم مدرابېرە و گؤش دې ڕادیؤ"بی بی سی" .پاسە ئەرمانې کە گردو ئېرانی هؤرسەنۆ.
"بی بی سی" خاس فوش کەرې پؤرە و هانی دې .پاسە دیار بې کە بەرنامەشا هەن پەی وڕنای حکومەتو شای .سەفې
مەردمی جیێ بیێ بېنېۉە .ئەغڵەبو دوکاندارا ئیمانشا بە وڕای حکومەتی نەبې و ئی قاڵ و مەقاڵیە بە زاڕؤڵە بازار زانېنې.
مسیاری بېزارې بېنې جە ئەرەنیشتەی سەرو نیمکەتاۉە و داۉاو زەمینو فوتباڵی و یاگې والیباڵی کەرېنې  .بازیۉ مامؤسێ وېشا
دور گېرېنې بەاڵم ۉەرو لؤمە و مسیارایچ نەیارېنې فرەیچ وېشا کەنار گېرا .جاسوسې خۉەشا ئې و سورەتە گېرېنې و نامې
نویسېنې پەی وەختو وېش .عەباس بە زایرېۉی ئارام ودؤختېۉی سادۆ  ،نەبزو مېدانیش دەسۆ بې .گلېنې چەماش ساتېۉ
ئارامشا نەبې .جوانې وەششا بې .شوروشۆقېۉ گردو شاریش گرتەبېرە.
جە فرسەتې ۉەنە تەکەم دا ال عەباسیۆ .مات مات مدرابېرە .ئەرەجیې نیا چی وەشیانە .بې ئانەیە بدیؤ پەیم ماچؤ ":مشیؤ
ئەسڵەحە ۉزمې دەسو وېما .ڕێۉەی سەختە ئینا ۉەرمانە .پی ڕەحەتیچە نیا ئا جوانې ۉیرش کەراۉە ،هەزارو یەک بەزمې
مەیانە مېدان .مەرەجیؤت پی ڕەحەتیە ئی دەسەاڵتیە وەر مدا؟ .ئینې دەسېشا بە ونۆ خۆڵکی سورې بیېنې .مەڕیایشا ۉەراۉەرا
چەنی نابودیشا .بەشۆ ئېمە هەر ئینېنە ڕەنگا فەقەت نامەکې فاڕیۆ".
ئی ڕەوتە لۉا ۉەرۆ و یاۉایمې دلېراسەو هامنی.
هامنې تا ئەندازېۉ وەزعە ئارامە بې .مەردم سەرقاڵو مڵکا بې بەاڵم پەی جوانە ون گەرما کەیېۉە بې و هەمیشە مېدانەنە بېنې .
پاییزې هەناری ڕنیێ و وەزی تەکیێ .رسق کؤ بیۆ پەی زمسانی و پەی ۉرەتەی .بە پەلە یەکەم جار لۉانې ال جەمالوحاجی
سەعواڵی و واتم :ال مەرحومو حاجیۆ بازېۉ چېۉېم بەردېنې و قەرار پاسە بې مەژگەش دەو جیایشا .ئیسە من گردو ڕسقو
ئېساڵیم نەخت کەردەنۆ و ئامانا قەرزەکەیم دەوۆ .جەمال پەلې دەفتەری دېۉە.
واتم  :مەگېڵە نەنویسەنش وېم ماچوت پەنە چېشم بەردەن.

جەمالی ۉات ":بەڵې ئینارە ڕەحمانو دەروېش ڕەزای .من پەی وېم دەفتەرېۉم بې کە تاتەم ئېۉە یانە و بە من واچې بنویسەشا".
قەرزم داۉە .هاردی و برنج و قەند و چای و ئانە الزم بې پەی زمسانی ،چەنی کەۉاپانتؤڵېۉ ،بیبنېۉ و هیتېۉ پاڵې پەی وېم
هؤرگرتې و پەی کاڵې و هەراڵەیچ سەرتاپا جلېم ئەسې .یاۉانې هەیاسیچ دوەسەد تمەنەم داۉە.
ۉاتم  :دەسیچت وەش بؤ کاڵېت کیاستۆ ،ڕاسەکېش بې ئادې هیچم پەنە نەکریې ،هەم تؤ نەجاتت بی و هەم من.
هەیاسی ۉات" :دەسو وېم داخ کەردەن پەی ئانەیە ۉیرم نەشؤۉە ".
مەدەرسې دەسشا پەنە کەردە بېۉە بەاڵم تەق و لەق .ئا پاییزە بە پاو دؤخو تارانی زیېنمېرە و لۉېنمېۉە چوەر .پؤشتې بېنمې و
ڕسق بې و ئازارۆ وژدانیم ۉەر دابېنې" .شا" تا دوەم مانگو زمسانی دەۉامش ئاۉرد .مەردمو شاری ئاخنیێ بېنې جە شادی و
تەنیا چېۉېۉ کە فکریچش سەر نەکەرېنېۉە تؤڵە ئەسای بې.
پا گردە ئازاراۉە کە دەسو نوکەرا حکومەتیۆ چەشتې بېنېشا دەسشا پەی کەسی نەبەرد .دڵم پۆ بې مەرزداری فەالقە کەرو
بەاڵم کؤتاۉە ۉیرو قسەکې"ماندال"ی کە عەباسی پەی گېڵن ابېنێ " لەزەتو چەنە ۉیەردەی فرەتەرا تا لەزەتو تؤڵە ئەسای ".
مەردم ئەرەجیې ژەرەژیەنې و قەفەسەنە ۉەرې بیېنې  .دەم و دەزگاو دۆڵەتی کۆت دەسو مەردمی .عەباس یاۉا بە ئاواتو وېش
و تفەنگش کەرد ال شانەیشەرە .سیاسەتې جؤراوجؤرې کۆتې سارا .ئیجارە جوانې ڕۉەشا کەردەنە سنەی و سەرۆکوی .هەر
یؤ وېش حزب و سازمانېۉەنە دیۆ .کېخا هەسەن ۉاچې ":کورە هەی نا ! ئېمە چەنی ئنیشا ئاۉیما مەلؤ جۉېۉەرە .من دنیام
دیەن .ئینې پەی ۉېران کەردەی ئازێنې .پیاوەتیتا بؤ با شارەکە ۉېران نەبؤ تا بزانمې چېش مېۉەرۆ .زەمانېو ئېمەی هۆرامی
چەنی دۆڵەتو ئې رانی گژیایمې پەی پارېزنای خاک و کیانیما ،هەر ئینې بېنې کۆتې چەنی لەشکەرو دژمەنی و ئامې سەرو
ئېمە".
ئاندە تولش نەکېشت شار کۆت بەینو جەنگو دۉې دۆڵەتا .ئیجارە پەی عەباسی دژمەنې بیې بە یەرې .مەردم بی یەرې بەشې و
یانە و مەکانشا ئاست جیا .ئېمە شارەنە مەنیمێ .عە باس پا دەرانە ویش حەشار دا .شار تەمەو ۉېرانی پؤژنا بې .بازیۉ جە
حزبەکا بە شعارەو" دژمەنو دژمەنیم دؤسما!" وېشا ڕېک ۉست چەنی دژمەنی و شارەنە مەنێ .بەشېۉیچشا وېڵې بیې پا
کەشارە .شار دریا دەسو دەسەاڵتو کوردیۆ .ۉېرەگانېۉ تەقېۉ دریا بەرەی و پاڵو بەرەیەنە ۉاتم" :کېنی؟"
ماچؤ " :کەرۆ" .عەباس بې .کاڵې بە پەلە نانش وەش کەرد و نانما پېۉەرە وارد و چادمای کاڵې کەۉاپانتؤڵېۉو منش پەی
ئاۉرد تا جلەکې وېش شؤریا و وشکې باۉە .بە زەندەم تاکە کەس بې جلې منش پەی شیېنې.
ۉاتم :عەباس خراب گیرما واردەن بەش نەجاتما دەی .تؤ هەرچی بؤ سەڵتەنی ومن ژەن و زاڕؤڵەم هەن .وەزعە فرە
خرابەنە ،شاری تەماشە کەرە ۉېرانېۉ .ئیدارە نیا تااڵن نەکریابؤ و بەرە نیا سەرو یاگې وېشۆ مەنە بؤ گردشا بەردەن
پۆدیمەرە .دنیاشا پەڕ کەردەن شعارې"،دمؤکراسی پەی ئێرانی ".چی وې ڕاۉە بەردەی پېسنەنە؟ سەرەڕاو ئی گردە
بەدبەختی ایچە نمازا ئانېما مەنېنمېۉە شاری بازمې جیا و بلمې شؤنەو بەدبەختیا وېمارە.
عەباسی ۉات  " :من وەختو وېش ۉاتیم پەنە ڕاما تواڵنیەنە .من ئی ڕۉېمە ۉەرو چەماۉە بینی .ئۆسا دژمەنیۉ بې ،ئیسە بدیە
دۆرو بەرو وېتەرە .فرەو کەسا غەرەزی کؤنشا چەنی ئی شاریە هەن ،پینەیچۆ مەمدرؤۉە .ئینې هیچشا نیا پەنە ،ڕازیېنې یاگې
ئەمنیەکا گېراۉە .با ۉاتەبؤم دەسەاڵت گنؤ دەسو ئینیشا پېسە هەشپشې چېرو دەسو کؤرې ۉەرش مەدا .تو دژمانیت دێ شاو
وەرەقا فەاڵقەشا کەردی پینیشا ۉاچە کەرگەتا هېڵې مەکەرؤ خرابتەرت پەنە کەرا .خاسا ڕەحمان .سەۉای چېگۆ ملمې و
ڕەۉانېتا کەرو".
سەۉای ۉېرەگا بە بەهانې ئۆ مڵک لۉای هەرەکەو زۆرابیم ئارد و نەمانې دۉې تؤشەبەری جلی و قەدو بەرکەیچماۉە نویستم
"وې ڕاۉە بەردەی پەی کوردسانی" و بێ قوڵف کەردەی ئاستم جیا.
عەباس ماچؤ ":ئەی بەرەکەی قوڵف مەکەری؟".
واتم  :نا ئا یانې تااڵن ک ریێنې ئانەشا نویستەن قەدو بەرەکاوە ،ئەر بەیا ئەجؤشا چؤاڵ .کۆتیمې ڕا و داما سەرۆکویایېۉ.
عەباس ماچؤ " :ئەرې ڕەحمان بۉېۉەی پیسە ئاما.؟"
واتم :عەباس مەنیەما مل .ئیشارېۉم کەرد بە پەشتۆ هەرەکەی و ۉاتم ئی لولې گازیەنە ڕەنگا نەشتش بؤ!.
عەباسی ۉات :دەی ئیتر ۉاچ مې چېش ڕەحمان ئنقالب دزیا و پېسەما سەر ئاما.
یاۉایمې دوڕیاېېۉ .عەباس ئیشارەش کەرد پەی ڕێۉیشا و وېچش پۆ ڕارە لۉا .سەرەو سەعاتیۉ ڕانە بیەمې و یاۉایمې دەگاو
شیخای .هەرەم چا بەرەاڵ کەرد و بە ماشین لۉایمې کرماشان یانەو ئەداو کاڵې .ماۉېۉ ۉیەرد شؤنیەرە بەرەو دوکانو برا
وردیەکەو کاڵېنە عەرەبانېۉم نیارە و دەسم کەرد بە شەلەم ۉرەتەی .خراب نەبې .وېما ژیۉنېنمې .ڕۉېۉ خیاڵېنە بېنې و
سیاوچەمانیۉ گرنگە کەرېنې ،تەپو شەلەمەکاۉە شەلەمېۉەی چەرمې گریێ سرنجش کېشتا پەی وېش .یەک و دوم نەکەرد نیام
دەمم  .هەر ئېندەم زانا دۉې مەئمورې نەمێ باڵېم و هەر چاگە بەستاشا تیرە بەرقېۉۆ .شەالخ سەرو شەالخی پیچیێ
مازیمەرە و تیرە بەرقېەرە .دڵو وېمەنە ۉاتم :کاڵې ناحەقش نەبې ۉاچې "نیمە گەزە بیبنت وەسین ".هیالک و کؤیا لۉانېۉە یانە.

کاڵې ۉات " :هەتیم دیسان چیشت ۉاتەن؟".
ۉاتم :کاڵې ئاگام جە زەمین و ئ اسمانی نەبیېنە .شەلەمېۉەم نیا دەمم و بەرداشا .ئەداو کاڵې ۉات  ":ئەی مەزانی ڕەمەزانا؟".
ئیجا دوە قەرانیم کۆتەرە.
ساڵې ئامێ و لۉێ .سوڵتان جامو ژاریش وارد و جەنگ تەمامیا .ئامای و لۉای کریاۉە .شارەکەم بەحاڵ نوزېۉش چۆ مەنەبې.
مڵکې ۉېرانې و شار بوەو مەرگی دې .لۉانېۉە حۆزەالرە سەرو تؤختانەکەیۆ نیشتارە و پەلې ۉیەردەی دېنېۉە .جگەرېۉم
گیسنانە و بە دوکەڵەکەیش هەلقېۉەم دا سەرۆکوی .دەنگو هەسەنی و تەقی و باقی چالکنانېرە.
ئامێ المۆ نیشتېرە .هەسەن دەسېۉش ئاۉرد ڕیش و سمېڵشەرە و دەسش بەرد چېرو کەشیشەنە دەسەڕېۉی سۆزەنە
قورعانېۉش بەر ئارد و دەسش کەرد سورې " بەقەرە " وەنەی.
تەقی وات " ꞉فرە خاسا چېۉالی کەرمېت مەڵاڵو نۆسودې".
باقی وات " :نۆسودە خاکش چەکڕا مەاڵ نمارؤ".
ساڵیانېۉ بې بە دڵو وېم ئاندە نەخۉا بېنې .هەناسېۉم هؤرکېشت  .دەساڵې درېژەش کېشت تا دۆرو ئی هەڵقېمە داۉە و یاۉانېۉە ئی
یاگې .هېچ نەفاڕیا بې .فەقەت یاگې فاڕیێبېنې .ئانې ئنقالبشا کەرد یا کوشیێ یا ئاوارې بیې .ئا کەسې جاسوسی کەرېنې دیسان
بیېۉە دەسەاڵتدارې بەاڵم ئیجارە بە نامېۉە تەرە .
ئەڵبەت مەگېروشا ۉەنە مهنەشا ئانەنە و هەرمانېۉەی تەرە مەزانا کەرا .منی بەدبەخت هەر یاگیۉۆ بو هەر ئینە بەشەمەنە.
مشیؤ زەحمەت کېشو تا نانیۉە بەر بارو و لەمەو وېم و زاڕؤاڵم تېرە کەرو.ئی دەسەاڵتە تازە و دەس و پێش ،ئیجار خرابتەر
جە ۉەڵیناشا کۆتېنە گیانو مەردمی ،چون ئەشیێ هەقەو ئا سااڵیچشا ئەسێ کە تەرسی لۉێبېنە دڵشا .تا دېرېۉۆ چاگە مەنیمې.
م اشینېۉما گرت و ڕوەو شار بیەیمێ .ئا شەۉە کرماشان وەرمم نەگنې پؤرە تا ڕۆ بؤۉە وهەم بلوۆ پەی نۆسودې.
پی ئاما و لۉایە ۉەهارما ۉیارا و دار و درەختما وشکە کرد و جۉېما بەردېۉە و مڵکېما پاکې کەردێ.
ئا ۉەهارە تەمادارې سەمەری نەبېنمې فکر و زکرما ال زیندۆ کەردەی مڵک ەکاۉە بې .هامنەکەش چەنی فرەو مەردمی ئاماېمې
مڵکەرە.
سەرو یانە و مڵک و وېتۆ بیەی ئحساسېۉتەر و غرورېۉتەرش هەن .ڕاسشا واتەن" .تەوەنی یاگې وېشەنە قورسەنە " بە
شەرتېۉ نۉېڵېش نەگیرنانە .
مەردم دەسە دەسەی ئېنېۉە .وەختارېۉ زیېنېۉە ڕوەو شارې ،ئەوەڵ سجدېۉ بەرېنې و خاکەکەی ماچ کەرېنې .
ئېمە ئیتر " مهاجرې" نەبېنمې بەڵکو بەشېۉ چا خاکیە بېنمې .وەاڵتو وېما بې .ئا هامنە زاڕؤڵەکېچم ئاردېۉە .بە پەلە و بە
یاردی رەفېقا کەیڵەکەما ڕاس کەردۆ و بەشەو دۉې زمسانایچ وشکەم کؤ کەردۆ .من و کاڵې ئەرەجیې دنیاشا دێنمې .بەاڵم
هەراڵە فرە لۉېنە دلې دەرونو وېش .دنیێۉی غەریب بې پەیش و فرە ۉیرې رەفېقەکاش و یانەو مامێش کەرېۉە .زانېنې عادەت
کەرؤ و زانېنېچ زەمان بەرؤ .ئاندەما حەسېب بې بیاۉنمېش پایز و بلؤۉە مەدرەسە.
تەرحەو شاری مجیا و مەردم بە پەلە گرد کەس یاگې باو باپیرو وېشەنە دەسش کەرد بە یانۆ کەردەی .یانەو هەیاسی ئاۉەدان
یاردی فرەش دایمې و مەسالحش فرە بە هەرزان پەنە ۉرەتیمې .زایرەن یاگە داخەکې نەمەنېبې سەرو دەسیشۆ .بە نیمە
قەرزهەر جؤرېۉ بی یانېم بەردێ سەر و دوکانیۉی پانزە متریچم وەش کەرد.
کارو یانا فرەش مەنەبې .ئا هامنە نەیاۉایمې پؤرە تەمامنم ېشا .بە مەجبوری ملکەنە مەنیمێ .هامنما ۉیارا و کۆتیمې پاییز.
هەاڵی مەدرەسې نەکریێ بېنېۉە .هەراڵە فرە بېتاقەتیې کەرې.
ۉاتم :فرسەتا بەش بتاۉو کەمېۉ دلې سرشتو پایزیەنە گېلنوش .گاهەن ساحبېنە هؤرزېنمې و بنەو وەزانە گېڵېنمې پەی وەزا.
جار جاریچ چەمش گنې سمورېۉی .هەس کەرېنې فرە بە حەزۆ مدیؤ پەی سمورەکەی بە تایبەت وەختېۉ ،بە دوە مەچؤڵە
وەشڵەکاش و چەمە زڵەکاش ،مەژگەکەی نیې بەینو پەنجەکاش و ۉەرېش! شەۉقېۉ چەما هەراڵەیەنە گرسې .وەزی ئېزېنمێ و
ساحبېنە وەرېنمې چای شیرینۆ.
هەراڵە ۉاچې ":تاتە ،با سمؤریۉ گېرمې الماۉە بؤ فرە وەشڵەن".
منېچ ۉاچېنې :الزم مەکەرؤ گېرمېش و کەرمېشەنە قەفەس .ئەی ئا مەسەڵە فارسیێتە نەژنەۉیەنە ماچؤ" :دەرسو مامؤسای ئەر
محەبەت پاڵشەنە بؤ ،مسیاری بېزاری جمعەنە بەرؤ مەکتەب.؟" ئەگەر بزانؤ ئېمە خەتەرې نیەنمې پەیش و ئازارەش
مەدەیمې و مهرەبانېنمې ،ویش نزیکما گنۆۉە.
ساحبانېۉ مدیەو دەنگە دەنگېۉ مێ .لۉانې دەمو دەنگەیۆ ،مدیەو هەراڵەنە چەنی ېؤی قسې کەرؤ .دیانې مدیەو سمورەکەن و
سەرو وەزەکېۉە ئامانەرە ۉاری و نزیکو هەراڵەی کۆتەنۆ و پېۉەرە مەژگە موەرا.

مانگېۉ جە پاییزی ۉیەرد .ۉاتما تا مەدرەسې کریاۉە بلمې سەرېۉو ئەدا و کالې دەیمې بەاڵم هەراڵەما پەی رازیە نەکریا.
مەدرەسې نیمە کارە و بە پەلە دەسشا پەنە کەرد و هەراڵەما کەاڵسو چواریەنە نامې نۉیسە و مەرزیارە .دۉە مانگۆ پاییزی
وېش لۉې و ئېۉە مڵکەرە بەاڵم زمسانې وېم بەرېنېش و ئارېنېشۆ.
با واتەبؤم ئەر لەزەتېۉم جە ژیۉای بەردەب ؤ ئا ساڵې بې کە چا کێڵەنە ژیۉایمې .حەز مەکەرو ئا یانې تەمامیا و بلوۆ شار .چیگە
فرە ئارام و دورا جە فات و فیت کەرا.
وردە وردە وەرەتاۉ تینیش کۆتەنە و ۉەرۉەو زمسانی تاۉیاۉە .خوڕەو دەرەی و دەراۉا ئاوەدانیشا وستەنە مڵکا .نەقاشو
گەردونی ڕەنگېش تېکەڵې کەردێ و ۉېنېۉی بې وێنەش کەردۆ خەاڵتما .نسارو مڵکەکەیماۉە زەمینېۉی هاڵې بې و ۉاتم
کاڵوش و کەروش مېۉە دەیمی.
نیمە ڕوانېۉ هەراڵە مەدرەسەنە بې و کاڵېچ خەریکەو نان و چاشتی بې .منیچ ۉاتم فرسەتا تا نان میاۉؤ پەنە با دۉې زەنگەنې
شانو .تفم کەرد دلې دەسام و زەنگەنم دا زە مین ،ئاسمان تەپا ملمەرە .شەرحە مەدریؤ ماۉېۉ ۉیەرد و ئارداشاۉە یانە.
ئاخرو ئؤخرو هامنی بې و دەمەو وېرەگا کاڵې دەڕابەو دوکانیش دارە و ئاماۉە سەر .بە هەراڵەی ماچؤ " :بنۉیسە چا
دەفتەرەنە .شەفېع کوڵەباڵېۉ .هەسەن هیتېو کاڵشې .تەقی جاجمېۉ .گوڵې چوار شانې .زېبا پەنج لەتەرې .شەمامە نمەدېۉ.
زؤراب چوار ناڵې".
تەڵەفون زەنگش دا و هەراڵەی هؤرگرت.
ماچؤ "تاتە تؤشا گەرەکەنی" دەسی ڕاسش گرتا و گؤشیەکەش نیانە لەۉاسەو دەسیم .عەباس بې .دمای هەواڵ پەرسای ماچؤ:
"خەبەرم پەرسانې و زانانم چېشت قؤمیان ۉەنە.
فرە خەفەتم ۉاردەنی بەشک ەم دوکترې بتاۉا بیناییت باراۉە .ئەر ۉیرت بؤ ۉاتیم پەنە ئانې هەر ئانې بېنې کە خؤمپارې نیېنې
تاریکایۆ .حکومەتې سەرو نەقشەیۆ مینې منیارە و دمای جەنگی جەمېشا کەراۉە ئەڵبەتە حکومەتې! نەک پېسە ئانیشاو ال
ئېمە .من وەختو ویش ۉاچینې پا کەسا کە مینەکا نیېنېرە "،سەۉای ڕؤ مەردم مېۉە پېگەنە و ژەن و زاڕؤڵە پژگیؤ پی مڵکارە.
کەسیچ مەزانؤ تؤ چکؤنی .مەنەنی یا کوشیانی؟".
واتم  :ئەلۆ! دەنگ نەمەن.
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