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تێ"""""بینی: بەش"""""ێکی زۆر لە ناوەک"""""ان  و ئەکتەری ئەو رۆمانە پێوەن"""""دیان بە کەسە راس"""""تەقینەکانی

کۆمەڵگەوە نییە. ئەو ناو و ناوچانە تەنیا وەک کەرەسەی دەربڕین کەڵکیان لێوەرگیراوە. 

 

….ئەو نووسراوەیە پێشکەشە بە

پێشباری نووسەر:

زڕە ه"""اوین س"""ێبەری گران"""ی وەک دارگوێزەک"""انی نیش"""تمان، بە سەر دارس"""تان، ئ"""او و خ"""اکی ئورووپ""ادا

بڵوکردۆتەوە. باران و هەور وێ"ڕای ک""زە ب"ا س""اردەکان لە جەرگەی  ئەو زڕە هاوینەدا باڵدەس""تن. مرۆڤە

کۆچبەرەکان لەو دۆخەدا خەمی ه"""اوین و زڕەه""اوین ن""اخۆن و دەگەڕێنەوە هاوینە کۆنەکانی نیش"""تمان.

ئەو هاوینانەی کە پ""ڕ ب""وون لە ئاس""مانی س""اماڵ، تەپوتۆزی رێگ""ا خۆڵوییەکان،  خ""ۆری زێڕی""ن و ش""نەی

بەیانیان و ئێوارانی با نەرمەکەی بناری چیا و دەشتەکان. ئەو کات، پێدەشتەکانی من""داڵی پ""ڕ ب""وون لە

خەونی شیرین و دوور بوون لە دیوی تاڵی کوردایەتی.

 ئەمڕۆ  زەمانە گۆڕاوە و منداڵەکانی دوێن"ێ لە دۆڵ و دارس"تان و زەویە رەقەنەکانی سیاسەت و  ژیان""دا

بە قژێکی وەریو و نێوچاوانێکی گنجاوی وەستاون و لە داهاتوو دەڕوانن. ئەوان لە تێپەڕی خێرای ک""ات و

لف""اوی ئاڵوگۆەڕەک""ان سەرس""وڕماون. کوردەک""ان وەک سەدەی راب""ردوو سەرگەردانن و بە دوای ناس""نامە و

مافەکانی خۆیان""دا بە نی""وە چڵ""ی دەگەڕێن. لەو دۆخەدا، کە هەڵپەی زڕەکوردایەتی گ""وێی جیه""انی کەڕ

کردوە، بە قامکەکانی دەست پیت و وشەکان لە سەر یەکتر کۆدەکەمەوە  و گیشەیەک لە وشە و رستە لە

حەوشەی تێڕوانین و هزردا هەڵدەچنم. ئەو رۆمانە سەفەرێکە بەرەو ق"وڵیی ت"اک، ک"ۆ و ژینگەی سیاس"ی

کوردان لە ناوچەیەکی کوردستان، کە هاوشێوەی سەرجەم کوردستانە. 

خوێنەری بەڕێز، ئەم  وشە و رستانە پێشکەشە بە تۆ، کە هاوشێوەی قاز و قوڵینگەکان بە دوای ئ""ازادیی

و راستیەکاندا کۆچ دەکەی. 
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کۆشکی خەونەکان 

 خەڵکی ش"""ار و گون""""دەکانی رۆژهەڵتی کوردس""""تان وێ""""ڕای خەڵکی ناوچەکانی دیکەی ئێ"""ران لە ش"""ا و

نیزامەکەی توڕەن. شەقامەکان، لە خەڵکی ناڕازی جمەیان دێت و هاواری بڕۆ ئەی شایی خایین سەر بە

هەموو کەلێن و قوژبنێکدا دەکات. شارە گەورەکانی ئێران، پڕن لە ه""اوار و خەڵکی عەوداڵی تەڕاویلکەی

ئازادی،  نان و خەبات لە گەڵ نیزامی پاشایەتی توانای ئاشتبوونەوەیان نییە. رۆژانە خ""وێنێکی زۆر لە

سەر شەقام و کۆڵنی شارەکان دەڕژێت و خەڵک خەون بە دوارۆژێکی شیرین و پڕ لە خۆش""ییەوە دەبین""ن.

هاواری بڕۆ ئەی ش""ای خ""ائین حەس""انەوە ناناس""ێ و رۆژبەڕۆژ کڵپە دەس""تێنێ. دەنگە جیاوازەک""ان تێکەڵ

بە یەکتر ب"""""وون و لیەنگرانی بزوتنەوە جیاوازەک"""""ان ب"""""ۆ دەرپەڕان"""""دنی حەمە ڕەزا ش"""""ا ش"""""ێلگیرانە

تێدەکۆش""""ن. لە کوردس""""تاندا جوڵەکان جی""""اواز و ئامانجەکان ج""""ۆرێکی دیکەن. خەڵکی گون""""دەکان ب""""ۆ

تێکەڵبوون بە خەڵکی ناڕازی شارە کوردییەکان  خەنجەر، تەورداس، بیور و داس هەڵدەگرن و جار و بار

هاوار دەکەن: نئێمە رۆڵەی دێهاتین بۆ کوشتنی شا هاتینن. 

 کاناڵی تەلەویزیۆنی  و  بە رێژەیەکی زیاتر رادیۆکان باشترین سەرچاوەی هەواڵی رووداوەک"انی ئێ"ران

بوون. لەو رۆژگارەدا رێژەیەکی کەم لە خەڵکی کوردستان و  خاوەنی تەلەویزیۆن و رادیۆ ب""وون. زۆربەی

خەڵک ب""ۆ ئاگ""اداربوون لە رووداوەک""ان و بە سەر بردن""ی کاتەکان شەوانە لە دەوری یەک کۆدەبوونەوە و

تەتەڵەی هەواڵ و رووداوەکانی""ان دەک""رد. لەو سەردەمەدا، بەش""ێکی کەم لە خەڵکی ک""ورد لە رۆژهەڵتی

کوردستان خوێندەوار بوون و زمانی نەتەوە سەردەس""تەکانیان بە سەقەتی بەکار دەهێن"ا. لە بەش"ێک لە

ماڵە کوردییەکان نەوەی تازە رسکاو، کە چەن""د س""اڵێکیان لە قوتابخانە خوێن""دبوو، ب""ۆ دایک""ان و باوک""ان

دەبوونە وەرگێ"""ڕی زارەک"""ی رووداوەک"""ان. ئەو مێرمنداڵنە لەو رۆژگ"""ارەدا لقی"""ان کەوتبوو پێڵوی گەورە

س""""اڵەکان و لە بەر شەرم و نەش""""کان زۆر ج""""اران بەش""""ی گرینگ""""ی هەواڵەکانیان دەقرتان""""د و هەواڵ و

رووداوەکانیان بە سەر و گوێلک بڕاوی بە گوێی بیسەران دەگەیاند. 

م""اڵی م""ام کەریم، لەو سەروبەندەدا لە گەڵ جی""ران و خزمەکان جی"اواز دەردەکەوتن و بە م""اڵێکی پ""ڕ لە

جوڵە دەناس""را. ئەوان بەدوای خەونی ئ""ارام و ژی""انێکی باش""تردا وێ""ڵ ب""وون، بەڵم ب""اوک و ک""وڕ لە سەر
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چۆنیەتی گەیش""تن بە ئامان""ج ه""اوڕا نەبوون. کەماڵ کە ک""وڕە گەورەی م""ام کەریم ب""و، لەو رۆژانەدا بە

دوای چارەنووس"""ێکی نادی"""اردا سەرگەردانە و تەپوتۆزی ش"""ۆڕش سەروچاوی ت"""ۆزاوی ک"""ردوە. ئەو وێ"""ڕان

بەش""ێک لە گەنجەکانی ش"ار رۆژانە لە سەر شەقام و لە م""اڵی دۆس"ت و خزم""ان باس"یان لە کۆتاییەکانی

نیزامی پاشایەتی و سەرکەوتنی گەلنی ئێران دەکەن. کەماڵ و رەحم"انی ه"اوڕێی لە سەردەمی نیزام"ی

پاش"""ایەتیدا ب"""ۆ تێپەڕان"""دنی دەورەی زۆرەمل"""ی  ناس"""راو بە دخزمەتی سەربازین و دوات"""ر ب"""ۆ ک"""ارکردن

سەردانی ناوچەکانی دەرەوەی رۆژهەڵتی کوردس"""تانیان کردب"""وو.  ئەوان زی"""اتر لە خەڵکی ئاس"""ایی، لە

سەر ناوچەکانی دیکە و هەروەها ب""""ارودۆخی ش""""ارە گەورەکانی ئێ""""ران ئەزموون و زانیاری""""ان کەڵەکە

کردبو. کەماڵ و هاوڕێک""انی لە گەڵ بزوتنەوە ناڕازییەکانی ئەو سەردەمە کەم و زۆر ئاش""نا ب""وون، بەڵم

هێش""""""تا لە دەرەوەی بازنەی حیزبایەتی""""""دا دەجوڵنەوە. کەماڵ و دوو کەس لە هاوڕێک""""""انی بە ن""""""اوی

ئیس""ماعلی م""ام رەحم""ان و سەلمی نەنکە ف""اتێ شەوانە لە رێگ""ای رادی""ۆ فارس""ی زمانەکانەوە ئاگ""اداری

چۆنیەتی بەرەوپێش""چوونی خۆپێش""اندانەکانی ت""اران و هەروەها ب""اقی ش""ارە گەروەکانی ئێ""ران ب""وون.

ئەوان لە سەر ش""پۆلەکانی خەیاڵی گەنجانە خەونیان بە نەخش و رۆڵ""ی کاریگەری خۆی""ان دەدی""ت، کە

لە پێناوی خاک، خەڵک، خۆ و خودادا ئامادەی فیداکاریی و گیانبازین. 

رۆژگ""""""""ار ش""""""""ێواو و وەک ئاوێنەی نەهامەتییەکانی کۆمەڵگا روخس""""""""ار و س""""""""یمای سەیر و سەمەرەی

دەردەخست. لە ماڵنی شاردا وێنەی پیرە پیاوێکی ریش سپی دەگەڕا، کە بە رێبەر و ئیم""ام دەناس"ێندرا.

رۆژێ""ک ئەو وێنەیە لە ماڵە جیرانێکەوە دەگوازرێتەوە م""اڵی م""ام کەریم. چیرۆکەکان لە سەر ئەو پی""اوە

زۆرن و ئەو ک""ات زی""اتر ب""اس لە پیاوچ""اکی ئەو پی""رە پی""اوە مەن""دیل لەسەرە ش""یعە دەک""را. م""ام کەریم،

وێنەکە لە دەس""تی یەکێک لە منداڵەکانی دەردێن""ێ و یەک و دوو ج""ار لە چ""او و نێوچ""اوانی رادەمێن""ێ و

دوات""""ر جنێ""""وێکی تەڕ و ت""""ازەی بە ری""""ش و مەندیلەکەی دەدات. منداڵەکانی دیکەی م""""اڵی م""""ام کەریم

چ"اوەڕوانی گەیش"تنی وێنەکەیان دەک""رد و بە تامەزرۆیی لە وێنەکەیان دەڕوان"ی و  خەونە ش"اراوەکانی

خۆیان دەدیتن. ئەو سەردەمە خەڵک خوازیاری رۆیشتنی ش""ا ب""وون و ب""ۆ زۆربەی خەڵک گرین""گ نەبو، کە

دوات"""ر چ نی"""زام و کەس"""ێک دەبێتە رێبەر و بەڕێوەبەری وڵت. خەڵکی ئێ"""ران هێش"""تا لە خەوی چیرۆکە

کۆنەکان رانەپەڕیبوون، بۆیە توان"""ای دیتن"""ی دووردیمەنی رووداوەکانی"""ان نەدەکرد. وڵت"""ی پاش"""اکان لە

کۆنەوە بە رەم"""زی دواکەوتوویی خەڵک و وڵت، کارەک"""ان رادەپەڕێنێ و  گەمەی سیاسەت بەڕێوەدەبات.

بۆ پاشا و بەرپرسانی تاران خەڵک و وڵت لە خزمەتکارێک زیاتر نەبوون و  لە پێناوی تاج و تەختی ش""ا
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و بنەماڵەکەیدا ئیسماعیل ئاس""ا قورب""انی دەک""ران. دەوڵەت  بە دەزگایەکی سەرکوتکەر و زاڵ""م ناس""راوە،

کە س""""ێبەری رەش و پیس""""ی لە سەر سەری خەڵکی رەش و رووت  قورس""""ایی دەک""""ات. ئەرتەش و هێ""""زە

چەک""دارەکانی وڵت لە جی""اتی پاراس""تنی س""نوورەکان و دوورب""وون لە کایەی سیاسەت، بەردەوام لە دژی

خەڵکی ناڕازی و رەخنەگر رادەگیران. وڵت بە تەواوەتی تاپۆی ش""ا و بنەماڵە و دارودەس""تەکەی ک""راوە و

دەنگە جیاوازەک""ان لە قوڕگ""دا دەخکێن""درێن. خەڵکی وڵت و تاکەکانی بە خوێن""دەوار و نەخوێن""دەوارەوە،

فێری ماف و ئەرکە رەواکانیان نەکراون و هێزی لێدان و گرتن و کوشتن لە هەموو لۆژیکێک بەهێزترە. 

خەڵک بۆ رزگاربوون لە ژێر چنگ""ی نێ""زە و چەکی ئەرتەش و بەندیخانەی پاش""ایەتی و بە پێشەنگایەتی

ئاخون""دەکان وردە وردە هێ""زی دەرپەڕان""دنی ش""ایان خوڵقان""د. لە سەر سەکۆی ش""انۆی رۆژگ""اردا زۆر ج""ار

رووداوەک"""ان وەک خۆی"""ان دووپ"""ات و چەن"""د پ"""ات دەبنەوە. چارەنووس"""ی گەلن و نەتەوەکان یەکێک لەو

بابەتانەیە، کە لە زۆر ش""""وێن بە جۆرێ""""ک خ""""ۆی دووب""""ارە دەکاتەوە. کاتێ""""ک خەڵکی وڵت و هەرێمێک

ش""ارەزای مێ"""ژووی راس"""تەقینەی خۆی""ان نی""ن و بەدوای دەنگ""ی دەهۆڵ""دا رادەکەن، بێگوم""ان سەریان لە

بەردی زۆرداریی و چەوسانەوە دەدەن.  خەڵکی وەزاڵەهاتووی ئێران لە ترسی ت""اج و تەختی پاش""ایەتی،

کەوتنە تەڵەی ئاخون"""دە مەن"""دیل بەسەرەکانی دەرچ"""ووی قوتابخانەی ف"""رت و فێ"""ڵ. پی"""رە پی"""اوە ری"""ش

س"""پییەکە و هاوڕێک"""انی لە ک"""رچ و ک"""اڵی کۆمەڵگەی ئێ"""ران س"""وودیان وەرگ"""رت و لە ماوەیەکی کەم"""دا

دیکتاتۆریەکی رەش و زاڵم""تر لە حەمە رەزا ش""ایان دامەزران""د. ئەو پی""رە پیاوەکەی مێ""دیاکان و ک""ۆڕ و

کۆبوونەوەکان دەرنەچوو، بەڵکو دەسەڵت روخس"""اری راس"""تەقینەی ئاش"""کرا ک"""رد. وەع"""د و بەڵێنییەکانی

خومەینی و هاوڕێکانی لە سەر خانوو و ن""انی خ""ۆڕایی، کۆمەڵگایەکی ئ""ازاد و بەرابەر لە ماوەیەکی زۆر

کورت""دا کەوتنە ژێ""ر تەپۆتۆزی رووداوە تازەک""ان. کوردەک""ان و خەڵکی م""افخوازی ئێ""ران لە بەر نەبوونی

دووربین"""""ی و هەروەها ش"""""ارەزانەبوون لە کایەکانی سیاسەت کەوتنە زەلک"""""اوی ترس"""""ناکی سیاسەت و

دەسەڵتێکی مرۆڤکوژ، کە خومەینی بە ناوی وەلی فەقی رێبەرایەتی دەکرد. 

نێوچاوانە تاریکەکەی خومەینی و بیرۆکە دژە مرۆڤییەکانی لە پ""""اریس ب""""ۆ خەڵک ئاش""""کرا نەکرابوون.

ئەوکات مێدیای رۆژئاوا و دەروێشە سیاسییەکانی ئێران و زۆر ناوەن""دی دیکە، بە مەبەس""تی رووخان""دنی

نیزام""""ی پاش""""ایەتی و دەرپەڕان""""دنی ش""""ا، چیرۆک""""ی شایس""""تە و درۆی گەورەیان لە سەر خومەینی بڵو

دەک""""ردەوە. لە ژێ""""ر کارتێکەریی رۆژئ""""اوا و مێدیاکانیان""""دا ئاخون""""دە ش""""یعەکان لە نێوخ""""ۆدا ک""""اری
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بەرفراوانیان دەک""""""""رد و لە پڕێ""""""""ک بونە کوڕێ""""""""ک. خومەینی لە فەڕانسە بە ش""""""""ێوەیەکی نافەرمی

نوێنەرایەتی بەرەی دژی شا و هەروەها نیزامی دوای پاشایەتی دەکرد. گەڕانەوەی خومەینی بۆ ئێران و

وتەکانی لە گۆڕس""تانی بەهەش""تی زارا و دەربڕین""ی هەس""تەکانی زۆر دەللقەی بەسەر نیزام""ی دوارۆژی

ئێران""""دا ک""""ردەوە، بەڵم چ""""او و گوێک""""ان ئەوکات حەزیان لە دیت""""ن و بیس""""تنی راس""""تیەکان نەدەکرد.

شەقامەکانی ت""اران و ب"اقی ش""ارەگەورەکان دەخرۆش""ان و خەڵک چ"اوەڕوانی بەهەش""تی بەڵێن""دراو، ن""ان،

ئازادیی و ب""ۆڕی نەوت و گ""ازی دەک""رد. مزگەوتەکان جمەیان دەه""ات و خوێن""دەوارە ئێرانیەکان زی""اتر لە

خەڵکی ئاس""ایی لە داکوت""انی س""ینگەکانی دیکتاتۆرییەت و س""تەمکاریدا رۆڵی""ان دەگێ""ڕا. باڵە تون""دڕەوە

ئایدۆلۆژییە جیاوازەک""ان لە راس""ت و چەپ خەریکی گ""وتنی لەبەیک ب""ۆ خومەینی و نیزامەکەی ب""وون و

تەنیا لە کوردس""تاندا دەن""گ ورەنگێک""ی جی""اواز بەرچاو دەکەوت، کە ب""اوەڕی بە وتە و درووش""می پی""رە

ئاخوندەکە نەدەکرد. 

ژی""انی سیاس""ی گەلنی ناوچە پ""ڕە لە هەوراز و نش""ێو و بە ئاس""انی ئاس""تەنگ و ئالەنگارییەکانی سەر

رێگ""ای سەرکەوتنی گەلن وەلن""انرێن. کوردەک""ان لە کوردس""تان و سەر زێ""دی خۆی""ان بە درێژای""ی چەن""د

سەدەی راب""ردوو بە چەن""د هۆکارێ""ک لە چارەنووسە تاڵەکە رزگاری""ان نەبوە. ئەوان لە ژێ""ر دوو س""ێبەری

ئیم""پڕاتۆری عوس""مانیی و ئێرانی""ی و دوات""ر لە ژێ""ر پاڵەپەس""تۆری چ""وار دەوڵەتی سەرکوتکەری تورکییە،

ئێران، عێراق و سوریەدا دابەشکراون. رووداوەکانی رابردوو بۆ ک""وردان ب""ۆن و بەرامەی بەهاری ئ""ازادیی

و هاوینی دامرکانەوەی لێ نایەت.  خۆپێشاندانەکانی ئێران ب""ۆ دەرپەڕان""دنی ش""ا و هاتنەوەی خومەینی

ت""اڵوی مەرگ و وێرانی""ان بە گەرووی ک""وردانی رۆژهەڵت و ب""اقی ئ""ازادیخوازانی ئێران""دا ک""رد. گون""د و

ش""""ارەکانی کوردس""""تان لە دوای هەڵتنی حەمە رەزا ش"""ا و هاتنەوەی ئاخون""""دێکی دەم""""ارگرژ بە ن""""اوی

خومەینی کەوتنە داوی مەرگی خاڵخاڵییەکان و لە رێگ"""ای چەکی جۆراوج"""ۆر پەلماری م"""اڵ وس"""امانیان

درا. درووش""مە قێزەوەنەکانی خومەینی لە کوردس"تان لف""اوی مەرگ و خ"وێنی هەس""تاند و پاس"دارە چەک

بەدەس"""تەکانی نیزام"""ی ت"""ازە بە ن"""اوی خ"""وا، حوس"""ێن و گەیش"""تن بە کەربەل بەرەو چی"""ا و دۆڵەکانی

کوردستان هاتن.

 مام کەریم و سۆفی حەمە و وەستا عەوڵ لەو رۆژانەدا وێڕای هاوشاریی و بەشێک لە خزمانی گوندەکان

دڵگرانی خۆیان لە رووداوەکان دەردەب""ڕن. ئەوان و خەڵک دڵخۆش""ن، کە چەن""د حی"زب و رێکخراوێ"ک و بە
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تایبەت حیزبەکەی قازی خەڵکیان رێکخس""توە و هێ"زی پێش""مەرگەیان کۆکردۆتەوە. زۆر حی"زب و رێکخ""راو

لە نێو شارەکاندا بنکە و نوێنەرایەتیان داناوە و لوەکان پۆل پ"ۆل تێکەڵ بە حی"زب و ریکخ"راوی دڵخ"واز

دەب"""""""ن. حیزبایەتی لێ"""""""رە ئەگەرچی مێژوویەکی هەیە، بەڵم خەڵک زۆر لە گەڵ کەلین و قوژبنەکانی

کاری سیاسیی و حیزبایەتی ئاشنا نین. بە وتەی مام کەریم، لەو خاکەدا حیزب وەک کارگی بەهاران لە

زەوی هەڵتۆقیون و هەر حی""زب و رێکخ""راوەی لە ش""ار و مەڵبەن""دێک پێ""ی خ""ۆی ق""ایم ک""ردوە. لە ئێران""دا

نیزامە دەسەڵتدارەکان خەڵکی وڵت و تاکەکانیان بە ئەنقەس"""""""ت پەراوێزخس"""""""توە. ئەوان لە سەر ئەو

ب""""اوەڕەن، کە ئەگەر خەڵک لە پاش""""کەوتووییدا راگیرێ""""ت ئاس""""انتر و باش""""تر ئی""""دارەدەکر  و ئاس""""تی

چاوەڕوانییەکان نەزم و سەرەتایی دەبن. 

س"""ۆفی حەمە رۆژانە لە بەر س"""ێبەری س"""وێبانەی خانوەکەیان لە گەڵ کۆمەڵێک لە پی"""اوانی گەڕەک بە

عورفی خۆی""ان تەتەڵەی ئەو دۆخە دەکەن. ن""اوبراو حەزی لەو دۆخە پ""ڕ لە چەرمەسەرییە نییە و روو لە

مام کەریم و وەس""تا عەب""دوڵڵ دەک""ات و دەڵ""ێ:ن براینە وادی""ارە نیش""انەکانی ئ""اخیر زەم""ان دەرکەوتوون.

گەورە و بچووک نەماوە و هەر حیزبەی بۆ خۆی ئاوێک دەڕژنێنێ. بە زەینی م""ن زەمانە ن""اخۆش دەب""ێ و

بۆنی شەڕ و ئاژاوە دەکەمن. م""ام س""ۆفی لە م""ام کەریم دەپرس""ێ، کە کەماڵی ک""وڕت لە گەڵ ک""ام حیزبە و

چەکی کێی لە لیە؟ مام کەریم، کە هێشتا تامە جیاوازەکانی شۆڕشی نەکردوە رادەگەیەنێت، کە کەماڵ

و پێش""مەرگایەتیان لە گەڵ یەکتر گونج""او نی""ن. ئەمن چەن""د س""اڵە بە هەژاریی و فەقیری ئەو منداڵنە

بەخێو دەکەم و چاوەڕوانم، کە کوڕەکانم لبارێکم لە گەڵ بگرن و یارمەتی""دەر ب""ن.  چ""او لە بەرە دەس""تم

کەن، کە چەن""دە و چ""ۆن بە کرێک""اری قەڵش""یون. وەس""تا عەب""دوڵڵ لەو نێ""وەدا سەری خ""ۆی دەلەقێنێ و

دەڵێت، مام سۆفی و مام کەریم باشە ئێمە چارمان چییە؟ ئەمن تازە ژنم هێناوە و منداڵم نین ب"ۆ ئەوەی

چەک ب"""ۆ ک"""ورد لە ش"""ان بکەن، بەڵم ئەگەر هی"""چ نەکەین و خەڵک داوای مافەکانی نەکات، چ"""ۆن لەو

رەزالەتە رزگارم""ان دەب""ێ؟ ئەگەر بە تەما و  چ""اوەڕوانی فریش""تە و پەری و ئەرتەش""ی خ""ودایین، ئەوە

چیرۆکێک""ی دیکەیە و رەنگە هەتا گەڕانەوەی مەه""دی سەرنەگر ! هێش"تا هەودای وتە و قسەکردنی پی"رە

پی""اوان و هەروەها باوک""ان نەپچڕابو، کە  کەماڵی ک""وڕی م""ام کەریم  دەگاتە ک""ۆڕی پی""اوانی دڵش""کاو و

دڵگی""راو. کەماڵ س""ڵو لە م""ام کەریم و ئەوانی دیکە دەک""ات و بە  ب""ابی رادەگەینێ، کە چەن""د رۆژێ""ک

سەفەر دەک"""ات و ک"""اری حیزبی"""م هەیە. م"""ام کەریم بە بیس"""تنی ئەو قسەیە بەن"""دی دڵ"""ی دەپس"""ێت و بە

دەنگێک""""ی بابانە دەڵێ""""ت، رۆڵە بەدوای خەڵکی سەر ڕووت مەکەوە و لە م""""اڵی خ""""ۆت دانیشە. ب""""اب و
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ب""اپیرانم باس""ی زۆر دەور و زەمانەیان ب""ۆ ک""ردووم و ریسەکەی ک""وردان ئ""اخیری دەبێتەوە خ""وری. ئەوەتا

مام سۆفی و وەستا عەبدوڵڵ شاهیدن، کە بە چ قوڕبەسەرییەک تۆم گەورە کردوە و نازانم ئەمڕۆ بەدوای

چیدا عەوداڵیت؟ مام سۆفی ئەو دەرفەتە دەقۆزێتەوە و بەمجۆرە رێنوێنی کەماڵ دەکات، کەماڵ بۆ خۆت

پیاو بە و ئاگ"ات لە ب"اب و دایک""ت ب""ێ. رۆڵە تەنیا رێگ""ای خ"ودا و محەممەد دەیبەنەوە و ئەگەر دای"ک و

ب"""ابت لێ"""ت رازی نەبن، ناچیە بەهەش"""ت. کەماڵ دەزان"""ێ، کە ب"""اوک و هاوس"""اڵەکانی لە گەڵ خەبات و

بەرخۆدان""""دا نی""""ن و هەر کەس دەخ""""واز  خ""""ۆیی و بنەماڵەکەی لە ئ""""اگرە س""""وورەی خەبات دوور ب""""ێ.

مرۆڤەکان لە ژینگەیەکی پ""""ڕ لە گومان""""دا ئیرادەی""""ان بە تەواوەتی ب""""اڵ ناک""""ات و لە هەموو جوڵەیەک

دەترس"""ن. نەوەی ک"""ۆن ب"""اوەڕی بە باش"""تربوونی بارودۆخەکە نییە و خوازی"""ارن، کە منداڵەکانیان نەبنە

سووتەمەنی شۆڕش و خەباتێک، کە سەر و بنی نادیارە.  

س""ێبەرەکان بە هیواش""ی خۆی""ان ش""ۆڕ دەکەنەوە. سەردەش""ت لە سەر بەری دەس""تی سرووش""ت و  باوەش""ی

گردەس""ووردا پ""ڕە لە ه""اوار و بە ش""نەی بەیانیان و ئێ""وارانی سەرچاوەی ش""ار دڵ""ی برین""داری باوەش""ێن

دەکات. مەیدانی چەک لە ناوەڕاستی شار جمەی دێت و کڕیار و فرۆش""یارانی چەک لەو ب""ازاڕەدا بەدوای

ن""ان و پ""ارەدا دەس""ووڕێنەوە. خەڵک هەر ج""ارە گ""وێی لە بابەتێک دەب""ێ و هەر حی""زب و رێکخراوي""ک بە

ئاوازێک دەخوێنێ. لوان بە تێپەڕین لە مەی""دانی چەکفرۆش"تن و شەقامەکانی ش"اردا بی"ر لە دواڕۆژێک"ی

نادی""ار دەکەنەوە و تێکەڵ بە ئێ""وارانی ش""ار دەب""ن. سەرچاوەی ش""ار بازنەیەکی گی""ان پێبەخش""راوە، کە

هەواڵ و رووداوەکانی شار لەوێدا ت""اوتو  دەکرێ""ن. لەو ب"ازاڕەدا دەنگۆک""ان ب"اڵ دەگ""رن و هەواڵەکان زار

بە زار رێگا دەپێون و گوێی دانیشتوانی ش""ار دەنگێ""ون. لەو دۆخەدا کەماڵ ب""اوکی و م""ام س""ۆفی و وەس""تا

عەبدوڵڵ بەجێ""دێڵێ و بەرەو داوێن""ی ش""ار ش""ۆر دەبێتەوە. ئەو خەون بە چەک و رەختەوە دەی""بینێ و لە

رێگ""""ادا وێنەی ئەو رۆژانە لە مێش""""کیدا دەنەخش""""ێنێ، کە وێ""""ڕای پێش""""مەرگە و هێ""""زی بەرگری دژ بە

پاسداڕەکانی سپای ئاخوندەکان دەجەنگن. کەماڵ لە شەقامی راستەقینەی ش""ار سەرنجی بریس""کانەوەی

تیش"""کی خ"""ۆر لە سەر روومەت و روخس"""اری چەکەکان دەدات، کە بە ش"""ێوازێک ب"""اس لە دوارۆژی ج"""ۆری

دی"""الۆگی نێ"""وان خاوەن"""انی خ"""اک و داگیرکەرەکان دەک"""ات. ن"""اوبراو، ئەمڕۆ یەکەم رۆژە، کە بە فەرمی

تێکەڵ بە  ژی""""انی حیزبایەتی دەبێ""""ت و چەکی پێش""""مەرگانە لە ش""""ان دەک""""ات. ئەو لە بنکەی حیزب""""ی

دێموکڕاتی کوردستان لە شار دەمێنێتەوە و راهێنان لە سەر ژی"انی ت"ازە دەک"ات.  ن"اوبراو راس"تەوخۆ بە

باوکی نەگوت، کە لە بنکەی حیزب لە ش"ار جێگی"ر دەبێ""ت و ب"ۆ ش"اردنەوەی پرس"ی چەک هەڵگرتنەکەی،
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بە مام کەریمی باوکی رادەگەیەنێ، کە بۆ چەند رۆژێک سەفەر دەکات. 

کەماڵ لە گەڵ چەک ئاش"""""نایە و ش"""""ارەزای چۆنیەتی بەکارهێنانی ئەو چەکانەیە، کە پێش"""""مەرگەکان

کەڵکی لێوردەگرن.  ناوبراو، لە رۆژانی یەکەمدا تەنیا لە کاتی پارێزگاریدا چەکی دەدرێتێ، بەڵم پاش

تێپەڕینی حەوتوویەک دەبێتە خاوەنی کەڵش""ینکۆفێکی قۆنداخ"دار.. ئەو لە بنکەی حیزب"ی دێم"وکڕات لە

گەڵ زۆر گەن""ج و کەس""ی دیکە ئاش""نا دەب""ێ، کە هەر کامەیان هەڵگری چی""رۆک و داس""تانێکی تایبەت بە

خۆیانن. کەماڵ لە کاتی مانەوە لە بنکەدا تێدەکۆش""ی لە گەڵ ئەو نووس""ین و رۆژنامانە ئاش""انە ب""ێ، کە

 س"اڵێک وانەی خوێن""دەوە، لە گەڵ١٠بەجۆرێک باس لە پرسی کورد دەکەن. ئەو کە لە قوتابخانەی ش"ار 

نووس""ین و خوێن""دەوە بە زم""انی دایک""ی ئاش""نا نییە. ن""اوبراو لە بنکەکەدا دەبین""ێ، کە زۆر پێش""مەرگە و

چەکهەڵگر نە تەنیا خوێن""""دن و نووس""""ین بە زم""""انی دایکی""""ان ن""""ازانن، بەڵکو لە هونەری خویندنەوە و

نووسین بە  زمانی نەتەوەی سەردەست بێبەشن. کەماڵ دەبینێ، کە مرۆڤەکان جی""اوازن و هەر کەسە بە

ئامانجێک چەکی لە شان کردوە. شەوانە لە بەردەم بنکەی حیزب لە ک""اتی پارێزگاری""دا بی""ر لە بنەماڵە

و دوارۆژی خ""""""ۆی دەکاتەوە، کە لە یەک چوارچێ""""""وەدا ن""""""اگونجێن. ئەو هێش""""""تا بە تەواوەتی لە گەڵ

حیزبایەتی و ک""اری پێش""مەرگەکانە بە ش""ێوەیەکی ک""رداری ئاش""نا نەبوە.  س""ۆزی چەک لە ش""انکردن و

دەرکەوتن لە نێ"""""و ک"""""ۆڵن و شەقامەکانی ش"""""ار بە سەر بیرکردنەوە قوڵەکەدا زاڵ"""""ن.  کەماڵ بە ه"""""ۆی

خوێندەواریی و هەروەها ئۆگری بۆ فێرب""وونی زم""انی دای""ک،  لە هاوڕێک""انی زی""اتر دەناس""ر . ن""اوبراو ب"ۆ

فێربوونی زمانی دایک داوای یارمەتی لە  بەرپرسانی حیزب و خوێندەوار و کەسانی شارەزا دەکات. 

کەماڵ ئێوارەیەک بە سەردانێکی دوو رۆژە دەچێتەوە ماڵ. دایک و باب و ئەن""دامانی بنەماڵە بە دیتن""ی

ش""""اد دەبنەوە، بەڵم بە لێش""""اوی پرس""""یارەکان کەماڵ دەتاس""""ێنن. زارای دایک""""ی بە دیتن""""ی چەکێکی

قۆنداخ"""دار سەری س"""ووڕ دەمێن"""ێ و دەپرس"""ێت، کاکە ئەو دوژمنەی لە چ"""ی دەگێڕی"""ت؟ م"""ام کەریم بە

هەڵسووڕاندنی تەزبیحە قەزوانەکان دڵگرانی لەو بارودۆخە دەردەبڕ . ناوبراو دەڵێ""ت، بەخوا تەواومان

ک""رد. کەماڵ،  ت""ۆ بە تەمای چ""ی؟  خودموخت""اری چ""ۆن وەردەگری""ت و چین""ی کرێک""ار چ""ۆن دەحەس""ێنیەوە؟

ک""اوە، لەیل و ش""یرین لەو دی""الۆگ و قسەکردنەدا بێ""دەنگیان هەڵبژاردوە و زۆر ناچنە نێ""و جەرگەی ئەو

پرسیارانەی، کە لە براکەیان دەکر . ئەوان دڵخۆش و  ش"ادن، کە هەموویان لە دەوری یەک کۆبوونەوە و

وەک ج"""اران لە سەر س"""فرەی هەژارانە دەت"""وانن بە دمەتەقەیەکی رۆژانە و ئاس"""ایی جەمە نانەکەیان
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بخ""ۆن و کاتەکان تێپەڕ کەن. کەماڵ زۆر خ""ۆی لە قەرەی پرس""یارەکان ن""ادات و هەوڵ""دەدات بە ئاس""انی

رزگ"""اری بێ"""ت، بەڵم ب"""ابی واز ن"""اهێنێ. م"""ام کەریم دەگێڕێتەوە، کە دوێن"""ێ لە نێ"""و ش"""اردا گ"""وێی لە

پێش""""مەرگەی چەن""""د لیەک گرت""""وە، کە هەر کامەیان بە جۆرێ""""ک درووش""""م و ش""""وعاریان داوە. ئەو لەو

پەرتەوازەییە نیگەرانە و ب""وونی ئەو چەکدارانە بە سەرەتاییەکی ناڕێ""ک ب""ۆ دۆخ""ی کوردەک""ان پێناسە

دەکات. بە باوەڕی م""ام کەریم، یەک میللەت و یەک هێ""زی چەک""دار دەگ""ونجێ، بەڵم یەک میللەت و ئەو

هەموو حی"زب و هێ"زە چەک""دارە ئاسەواری خەراپ لە سەر کۆمەڵگا دادەن"ێ. ئەو بە دەنگ"ی بەرز لە خ"وا

دەپاڕێتەوە، کە لەو رۆژگ"""ارە ئ"""اڵۆزەدا تووش"""ی ناخۆش"""یی و دەرد و بەڵیان نەکات. م"""ام کەریم روو لە

کەماڵی کوڕی دەکات و دەپرسێ:ن رۆڵە، ئەتۆ چەک""داری ک""ام حیزب""ی؟ ئەمن دەزان""م، حیزب""ی ق""ازی باس""ی

خودموخت""""اری دەک""""ات، بەڵم ئەوانەی باس""""ی چین""""ی کرێک""""ار و کارگەر دەکەن، بەدوای چ ئامانجێ""""ک

کەوتوون؟ ئەدی رۆڵە ئەو چری""ک و س""ازمانە زۆرانە چ""ۆن وڵت رزگ""ار دەکەن؟ کەماڵ بە ک""ورتی دەڵ""ێ،

بابە ئەمن لە گەڵ حیزب""ی ق""ازیم و زۆر لەو حی""زب و س"""ازمانانەم نەکۆڵیوەتەوە، بەڵم بە ک"""وردی هەر

لیەنە و ب"""اس لە ش"""وعار و خەونی خ"""ۆی دەک"""ات. بابە، بەو زووانە زۆر ش"""ت روون دەبێتەوە و رۆژگ"""ار

راوەس"""تاو نییە. م"""ام کەریم، لە کوڕەکەی دەپرس"""ێت، کە حیزب"""ی ئەوان لە گەڵ نی"""زام دەس"""ازێن ی"""ان

بەرنامەیان چییە؟ لە پ""ڕ زارای دایک""ی وەقسە دەێ""ت و دەڵ""ێ: رۆڵە کەماڵ، خودموخت""اری چۆنە و ئەگەر

ئەو داواکاریەمان قب"""وڵ ک"""را، ئێمە دەبینە چ"""ی؟ کەماڵ بە ش"""ێوازێکی خۆمانە دەڵ"""ێ: دایە، ئەوەن"""دەی

بیس""""توومە و خویندوومەتەوە، مەسەلەکە پێوەن""""دی بە ئی""""دارەکردنی کوردس""""تانە. سەرۆکی حی""""زب و

رۆژنامە و کادرەکانی باس لەوە دەکەن، کە ئێمە ئێرانێکی ئ"ازاد و کوردس"تانێکی خودموختارم"ان دەو .

بە کورتی، دەمانهەو  لە کوردستاندا بە زمانی کوردی بخ"وێنین و پێش""مەرگە پارێزگ""اری لە س"نوورەکان

بکەن و ئازاد بژین. زارای دایکی  دەڵێ، رۆڵە جا بە کوردی چۆن دەنووسر  و دەخوێندر ، ک""وا مەدرەسە

و موعەلیم. بە خ""ودای ت""اک و تەنیا حەزمان لەو خودموختارییە، بەڵم دەوڵەت دین""ی نییە و بە تان""ک و

تۆپ و تەیارە دێتە سەرمان. کەماڵ سەرێک بۆ دایکی رادەوەشێنێ و دواتر ئاماژە بە چەکەکەی دەک""ات،

 س""اڵە، زۆر حەزی لە١٤کە ب""ۆ پارێزگ""اری لە خ""اک و خەڵکەکەی هەڵیگرتوە. ک""اوە، کە هێش""تا تەمەنی 

چەکی براکەیەتی و لە دەورووبەری ئەو چەکە قۆنداخ"""دارە دێت"""ودەچێ. لە پ"""ڕ ک"""اوە بە دایک"""ی دەڵ"""ێ،

ئەمنیش وەک کاکم دەب""م بە پێش""مەرگە. م""ام کەریم بە بیس"تنی ئەو قسەیەی ک"اوە دەه"ری دەب"ێ و وەک

س"""ۆبەی ت"""ازە داگریس"""اوی چیلک"""ان خەریکە گەفان دەک"""ات و ئیس"""تیکانە چایەکی ب"""ۆ لی سەماوەرەکە

فرێ""دەدات و بە سەر کوڕەکانی""دا ه""اوار دەک""ات. لەیل و ش""یرین لەو دۆخەدا ک""ز و بێ""دەنگن و لە نێ""وان
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توڕەیی باوک و خۆشەویستی براکانیاندا گیریان خواردوە.

 زارا، بە م""ام کەریمی هاوسەری دەڵ""ێ، کەریم ئەتۆ چ""ت لە ئێمە دەو  و ب""ۆ ن""ان و ئ""اوت بە ئێمە ت""اڵ

کردوە. مەگەر نازانی، ئەگەر خودموختاریمان وەرگرت، ژیانی پیر و جحێڵن خۆش دەبێ و لەو رەزاڵەتە

رزگارم""ان دەب""ێ. م""ام کەریم لە ت""وڕەیی و خەفەتان چ""اوی دەوروبەر ن""ابینن و لە زارای خێزان""ی ت""وڕە

دەب""ێ و دەڵ""ێ، ئەدی بە سەری بابەت، خودموخت"اری بەیانی دێتە بەر دەرگ""ا و وەک تەنەکەی رۆن"ی بە

ماڵندا دابەش دەکر . زارا کە راگرتنی دڵ""ی کوڕەک""انی بەلوە گرینگ""ترە بە هاوسەرەکەی دەڵ""ێ، ئەگەر

حیکایەتیش ب""""""""ێ ئەو خودموختارییە هەر خۆشە و رۆژانە پێن""""""""ج فەڕزە لە سەر بەرماڵێ لە خ""""""""وا و

پێغەمبەران دەپاڕێمەوە، کە پش"""ت و پش"""تیوان ب"""ن. کەماڵ ب"""ۆ ئ"""ارام کردنەوەی بارودۆخەکە بە ب"""اوکی

دەڵ""""ێ، بابە راس""""تە ئێمە دەب""""ێ هەموو پێکەوە ک""""ار بکەین و ژی""""انی خۆم""""ان بەڕێکەین، بەڵم هەتا

کوردستان ئازاد نەبێ، خۆ ئێمە رزگارمان ن""ابێ. ئەمن ب""ۆ دوو شەوان هاتوومەوە و ب""ا پێکەوە بە خۆش"ی

ئەو کاتانە تيپەڕ کەین و خ"""وا گەورەیە. کەماڵ روو لە ک"""اوە دەک"""ات و دەڵ"""ێ، ت"""ۆ تەمەنت کەمە و ب"""ۆ

پێشمەرگایەتیی و چەک هەڵگرتن زۆرت ماوە.  بێجگە لەوە، خ"ۆ ن""اکر  م"اڵی ئێمە هەموو چەک هەڵگرن

و لە ماڵ دەرچن. تۆ وەک کوڕی ماڵ لە دەوری دای""ک و ب""ابم و خوش""کەکان ب""ژی و رۆژگ""ار دەگ""ۆر . چەک

هەڵگرتن تەنیا مانەوە لە ش"""ار و گون"""د نییە، بەڵکو دەب"""ێ لە ک"""اتی پێویس"""تدا ب"""ۆ ش"""وێنەکانی دیکەی

کوردس""""تان ب""""ڕۆی و ئەرکێکی دژوار و قورسە. م""""ام کەریم کەمێک ئ""""ارام و ئ""""ۆقرەی گ""""رت و دوات""""ر بە

پێکەنینەوە ئەو وردە چیرۆک و بەسەرهاتانەی دەگیڕێتەوە، کە لە سەردەمی شێخ مەحمود، سمکۆ،قازی،

شۆڕشی ئەیلول""دا بە سەر ک""ورد و پێش""مەرگەکانیدا ه""اتوە. ن""اوبراو، لە قسەی خ""ۆی نەدەهاتە خ"وار و لە

کۆت"""ایی وتەکانی"""دا دەیگ"""وت، بە غەوس"""ی گەیلنی حەزم لە حوکومەتی کوردییە، بەڵم خ"""ودا ش"""اهیدە

عەقڵم نایبڕ  و کورد زۆر زەحمەتە بە ئاسانی رزگ""اری ب""ێ. کەماڵ ب""ۆ بیس""تنی بی""روڕای ب""اوکی لە سەر

شۆڕش"""ی ئەیلول و دوات"""ر ش"""کان و ئاش"""بەتاڵەکە دەپرس"""ێ، بابە ئەتۆ چ"""ۆنت ئاگ"""ا لەو ش"""کان و روخانە

گەورەیە هەیە و ک""ێ تاوانب""ارە؟ م""ام کەریم، حەزی لە چ""ای گەرمە و روو لە کچەکانی دەک""ات و داوای

هێنانی چای دەمکراو و گەرمیان لێدەکات. پاش هەڵقۆڕاندنی سێ ئیس""تیکان چ""ای قەدباریک و هەڵ""دانی

کڵۆ قەندە تەورێزیەکە ئاخێک هەڵدەکێشێ. ناوبراو بە دڵشکاوی دەڵێ، ئەو کات ک""ورد دڵخ""ۆش ب""وون کە

ش"""""""ۆڕش سەربکەو  و بەجۆرێک مافەکانیان وەرگ"""""""رن، بەڵم وەک هەمیشە کوردەک"""""""ان لە کۆت"""""""ایی

رووداوەکاندا دەستیان لە بنی هەمبانە دەرچوو و کەوتنە سەر ساجی عەلی. ئێمە لەم دیوەی کوردستان
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زۆر حەزمان لە سەرکەوتنی ک"""وردی گەرمێنێ ب"""و، بەڵم ک"""ورد لە گەڵ یەکتر ناپ"""اکن و خ"""ودا دەزان"""ێ

سەرکردەکانیش س""""وارچاک نی""""ن و خەریکی گێ""""رە و کێشەی خۆی""""انن. ئەو سەردەمەی پێش""""مەرگەکانی

دێموکڕات لە کوردستانی گەرمێن جێگایان نەدەبۆوە و بە فەرمانی مەل مستەفا زۆر پێش""مەرگە گی""ران و

ک"""وژران و رادەس"""تی خوانەناسەکانی حەمە رەزا ش"""ای کرانەوە. ئەمن ئەو شەو دەزان"""ی ب"""ۆچی ت"""وڕەم،

چونکە دونیام لە ئێوە زیاتر دیتوە و لە کۆنەوە زۆر چیرۆکیان سینگ بە س""ینگ ب""ۆ گێڕاومەوە، کە باس""ی

پەرتەوازەیی کوردان دەکەن. کەماڵ ئەمن لەتۆ دەپرسم، لەو شارە چەند کەس دەژین و چەند پێشمەرگە

چەکی هەڵگرتوە؟ کە جحێ"""ڵ ب"""ووم، زۆر خەونی گەورە و پ"""اکم هەبوون، بەڵم زەمانە زۆر ب"""ێ رەحمە و

درەن"""گ ی"""ان زوو کوردەک"""ان دەکەونە سەر چۆک"""ان. ن"""ازانم، ئەوە چارەنووس"""یکی خوداییە ی"""ان ئاک"""امی

خۆخۆریی و پێکەوەهەڵنەکردنی کوردانە. 

شەو باڵی بە سەر هەموو لیەکدا کێشاوە و شار خەریکە دەچێتە باوەشی خەوێکی ئارام. شەوانی هاوین

و بە تایبەت خەوی سەر بانەکان ب"""ۆ لوەک"""ان ت"""ام و چێژێک"""ی تایبەتی هەیە، بۆیە کەماڵ بە چەکەوە

دەچێتە سەر ب""""ان و تێکەڵ بە خەوی ش""""یرین و ئاس""""مانی پ""""ڕ بە ئەس""""تێرە دەب""""ێ. کەڵەبابەکان لەو

دەڤەرەدا بە ه"""اتنی س"""پێدە ش"""ادن و ماوەیەک بەر هەڵتنی خ"""ۆر بە خوێن"""دنی خۆی"""ان ب"""انگی ه"""اتنی

بەیانی بە گ""وێی خەوتوەکان""دا دەخ""وێنن. خەوی بەیانیان ئەگەرچی ش""یرینە و م""رۆڤ بە ئاس""انی بەر

ن""ادات، بەڵم ب""انگی مزگەوتەکانی ش""ار و هەروەها راس""انی وزە جیاوازەک""ان پاڵەنەری وەخەبەرهاتنی

زۆر کەسە. م""ام کەریم بەیانیان ب""ۆ ن""وێژکردن روو لە مزگەوتی گەڕەکەیان دەک""ات و لە رێگ""ای چ""وون و

هاتن"""دا لە گەڵ جی"""ران و هاوتەمەنەکانی"""دا ب"""اس لە رووداوە گەرمەکانی رۆژ دەکەن. ئەوان زی"""اتر لە

نەوەی تازە تووڕەن و خوازیاری پاراس""تنی باڵنس""ی ژی""ان و ئاسایش""ن، بەڵم گەنجەکان لە گەڵ چەرخی

رووداوەک""ان دەڕۆن و زۆر بە ق""وڵی ناچنە ن""اخی پ""رس و رووداوەک""ان. مەل عوس""مان لە مزگەوتی گەڕەک

جار و بار لە گەڵ نوێژکەرەکاندا دەدو  و هەواڵی ماڵ و منداڵەکانیان دەپرسێ. ن""اوبراو داوا لە دایک""ان

و باوک"ان دەک""ات، کە کوڕەکانی"ان فێ"ری چ"ۆن مزگەوت بکەن و ب"ۆ ن"وێژ و رۆژگرت"ن رێنوێنی"ان بکەن. لەو

بەرەبەیانیەدا لە م""ام کەریم دەپرس""ێ،  کە ک""وڕ و کچەکانی چ""ۆنن و ماوەیەکە کەماڵی ک""وڕی ن""ابینێ.

مام کەریم بە دەنگێ""ی ک"ز و ئ"ارام بە مەل عوس""مان دەڵ"ێ، مامۆس"تا چ"ت عەرز بکەم، کەماڵیش خەریکە

س""واری ئەس""پی هەوەس""ی کوردایەتی ب""وە و چەکی پێش""مەرگایەتی هەڵگرتوە . مەل عوس""مان خوازی""اری

وەرگرتن""ی زانی""اری زی""اترە و لە م""ام کەریم دەپرس""ێ، لە گەڵ حیزب""ی پێش""مەرگە پیاوەک""ان کەوتوە ی""ان
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ئەوانەی پێشمەرگەی ژن و کچی"ان هەیە و داس و چەکۆش"کێکیان لە سەر ئ"اڵ س"وورەکەیانە؟ م"ام کەریم

بە پێکەنینەوە دەڵ""ێ، مامۆس""تا لە گەڵ حیزب""ی ق""ازی کەوتوە و کەماڵ ک""ورێکی خواناسە. مەل عوس""مان

دەس""""تەکانی بەرز دەکاتەوە و لە خ""""وا دەپاڕێتەوە، کە موس""""وڵمانەکان لە سەر رێگ""""ای چاکە و راس""""ت

رابێنێ و دەست لە عەمریان بگر . 

سەماوەری م""اڵی م""ام کەریم و زۆربەی ماڵە کوردییەکان بەیانیان زوو هەڵ""دەکرێن و ئ""ۆگرانی گەرمەچا

لە دەورەی یەک کۆدەبنەوە. زۆر ج""""ار گەورەی م""""اڵ س""""ینگ بە سەماوەری دەن""""ێ و بەیانیان بە کەیفی

دەڵ""ی خ""ۆی بە ئیس""تیکانە قەد و لر باریکەڵەکان تێ""ر چ""ا دەخواتەوە. م""ام کەریم بە دیتن""ی سەماوەرە

هەڵکراوەکە بزەی دێت و پ""اش چەن""د ج""ار ناوهێن""انی خ""وا و پێغەمبەر بەرامبەر بە سەماوەرە کوڵیوەکە

دادەنیش""ێ و چ""اوەڕوانی کچەکانیەتی، ت""اکو یەکەم چ""ای بەرەبەیان هەڵقوڕێنێ. کەماڵ دوای هەڵتنی

گزینگ""ی خ""ۆر و هەڵکردنی ش""نەبای بەیانی و مۆس""یقای باڵن""دە پ""ڕ لە جوڵەکان لە خەو هەڵدەس""تێ. ئەو

ماوەیەک سەرنجی جی""ران و دارە توەکەی حەوشەیان دەدات، کە بۆتە مەڵبەن""دی چۆلەکە و باڵن""دەکانی

دیکە. زارا لە ژوورەوە ه""اوار دەک""ات، کە ن""انی بەیانی ئامادەیە. کەماڵ، ک""اوە، لەیل و ش""یرین وێ""ڕای

دایک و بابیان لە دەوری سفرە نایلۆنە گوڵگوڵەیەکە کۆدەبنەوە. مام کەریم، لە دەستپێکی نانی بەیانی

باس لە مەل عوسمان دەکات، کە ئەحواڵی ماڵ و منداڵی پرسیوە و ئاگادارە، کە کەماڵ بۆتە پێش""مەرگە.

زارا بە وشەکانی مام کەریم توڕە دەبێ و بە دەنگێکی تیژ ه"اوار دەک""ات، خودایە پەنا بە ت"ۆ لە دەس"تی

مەل، جی""ران و کەریم ژیانم""ان ش""ێواوە. کچەکان سەرەتا گەڕە چایەک تێدەکەن و دوات""ر بە تێک""ڕا ن""انی

بەیانی بە ماست و رۆنی خۆماڵی دەخۆن. لە سەر سفرە هەر کەسە و بە جۆرێک باس لە رۆژگ""ار دەک""ات

و کچەکان لەو بەرەبەیانەدا دەخوازن باسێک لە گەڵ براکانی"ان بکەنەوە. لەیل، کە کچ"ی گەورەی ماڵە

روو لە کەماڵی ب"""رای دەک"""ات و دەپرس"""ێ، کاکە ئەر  مەسەلەی ژنهێن"""انی ت"""ۆ چ"""ی بەسەر دێ"""ت؟ وەک

بیستوومانە تۆ لەمێژە بە نیازی خواستنی کچ""ی م""ام رەحم""انی بانەزێریت. ش""یرین لە بنەوە لەیل ت""وڕە

دەکات و دەپرسێ، خوشکێ رەنگە رێگا بۆ خ""ۆت خۆش""کەیی و بە تەمای مێرک""ردن ب""ی؟ زارای دایکی""ان بە

سەری لێوانەوە دووپ""اتی دەکاتەوە، کە ئەوە ک""اری خوایە و  ک""چ دەب""ێ مێ""ردی بک""ات و ک""وڕ  ژن بێن""ێ.

ئەوەش قسمەتی خودایە و هەتا خ""وا قەڵەمی لێنەدا رەنگە ئەو کارانە سەرنەگرن. کەماڵ لەو پرس""یار و

باسانە سەری ئەس""تور ب""وە و تێناگ""ات، کە چۆنە چەک هەڵگرتنێک  ئەو هەموو پرس""یارانەی خوڵقان""دوە.

خەون و خەیاڵی پێش"""""مەرگایەتی و پارێزگ"""""اریکردن لە خ"""""اک و خەڵک کەماڵی سەرقاڵ ک"""""ردوە، بۆیە
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وەبیرخوشکەکەی دێنێتەوە، کە ژیان بەردرێژە و وەرزی پێکهێنانی ژیانی هاوبەش درەنگ ی""ان زوو دێتە

سە رێگ"""ا. م"""ام کەریم لە پ"""ڕ باس"""ێکی بی"""ر دەکەوێتەوە، کە پێوەن"""دی بە خ"""وازبێنی لەیلی کچیەتی و

ماوەیەک لەوە پێ"""""ش لە لیەن ب"""""اوکی کوڕێکەوە وەب"""""ن گ"""""وێی هەڵێنراوە. لە کاتێک"""""دا پ"""""اروە نانە

ماستاوییەکە بۆ لی زاری دەبات، چاوێک لە لەیل دەکات و دەپرسێ، رۆڵە لەو سەردەمەدا باشترین ک""ار

ئەوەیە ت""ۆ دابمەزرێنین. لەیل لە شەرمان لە سەر س""فرەکە هەڵدەس""تێ و خ""ۆی بە گەس""کدانی حەوشەی

ماڵەکەیان خەریک دەکات.

 م""ام کەریم باسەکە دەکاتەوە و روو لە ک""وڕ و هاوسەرەکەی دەک""ات، کە م""اڵی سەلیمی مەمەن""داغای ب""ۆ

عەباس""ی کوڕی""ان داوای لەیل دەکەن. کەماڵ گوێبیس""تی وتەکانی دایک""ی دەب""ێ، کە دەڵ""ێ کەریم ئەمن

لەیلم بۆ کوڕی ب""رای خ"ۆم دان""اوە و حەز ناکەم بی""دەم بە بێگانە. م""ام کەریم سەرێک رادەوەش""ێنێ و بە

هێواشی دەڵێ، خزم لە کن خزم""ی س""وکە و کچ""ی خۆم""ان دەدەینە خەڵکی دیکە. کەماڵ سەری لەو هەموو

گێ"""رە و کێشە دەرن"""اچێ و بە ب"""اوک و دایک"""ی دەڵ"""ێ، ب"""ا کەمێکی دیکەش سەبر بکەین و دوات"""ر رەنگە

پی"""اوێکی گونج"""او و باش"""ی بە نس"""یب ب"""ێ. ش"""یرین دوای بیس"""تنی باسەکان س"""فرەکە جێ"""دێڵێ و دەچتە

حەوشەکەیان و قسەی هەمووان ب""ۆ خوش""کەکەی دەگێڕێتەوە. ئەو لە لەیل دەپرس""ێ، خوش""کێ ئەتۆ حەز

لە خ"""زم دەکەی ی"""ان بێگانە؟ لەیل حەوشەکە بە نیوەخ"""اوێنکراوی جێ"""دێڵێ و دوات"""ر دەچێتەوە ژوور و

س""فرەکە ک""ۆ دەکاتەوە. باسەکان کۆتایی""ان ه""اتوە و کەمێک شەرمی ش""کاوە و دەزان""ێ، کە پرس""یارەکەی

بەیانی هەویرێکە ئاو زۆر هەڵدەگر  و رەنگە مانگ و ساڵنی داهاتووش ئەو باسە زیندوو بێتەوە. 

مام کەریم کارێکی بەردەوامی نییە و لە وەرزەکانی هاوین و سەرەتای پاییزدا وەک کرێکارێ""ک لە ک""اری

سازکردنی خانو و باڵەخانەکاندا کار دەکات. دەس""تە قەڵش"یوەکانی و سەر و چ"اوە س""ووتاوەکانی لە ژێ"ر

خ""ۆری هاوین""دا بەش""ێکن، لە خەمی هاوڵتی""انی رۆژهەڵتی کوردس""تان، کە لە خێروبێ""ری بەروبومی وڵت

سوود نابینن.  باب و دایکە هاوتەمەنەکانی مام ک""اریم و زارای هاوسەری، بیری""ان لەوە نەدەکردەوە، کە

کوڕەکانی""ان لە تەمەنی گەورەس""اڵیدا تێکەڵ بە هێ""زی چەک""دار و حیزب""ی سیاس""ی بب""ن. هی""وا و ئومێ""دی

باوکان و دایکان گەورەبوونی منداڵەکان و سووکبوونی ئەرکی بەخێوکردنی خێزان ب""و. ک""ارە وەرزییەکان

بۆ ماڵە خاوەن منداڵەکان زۆر گونجاو نەبوون، بەڵم رێگایی دیکە و بژاردەی زۆرتر نەبوون. مام کەریم،

لە وەرزی زس"""تان و بەهاردا وردەک"""اری دیکەی دەک"""رد، بەڵم باخەڵی گەرم"""دا نەدەهێنا و تەنیا بەش"""ی
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وردە پێداویستییەکانی ماڵی دەک""رد. زۆربەی ماڵەکان لەو بارودۆخەدا پش""تیان بە خۆی""ان دەبەس""ت و بە

کۆتایی هاتنی هاوین و دەس""تپێکی پ""اییز تەماتە، باینج"ان و کولەکەیان ویش""ک دەک""ردن و وەک پێخ""ۆری

خ""واردنی زس""تانە هەڵیان دەگرت""ن. س""اوەرکوتان و ت""ر  نانەوە و دۆش""اوکردن، روب""ی تەماتە و هەروەها

سازکردنی مرەبای بەهێ و هەنجیر زۆر کەس""ی بە خۆیەوە سەرقاڵ دەک""رد. ژی""ان بە تەواوەتی نەکەوتبۆ

سەر رێچکەی مۆدێرن و زۆربەی ماڵەکان لە شارە چووک و گوندەکان مریشک و مەڕ و ماڵتیان رادەگ""رت.

حەوشەی ماڵی مام کەریم و جیرانەکانیان لەو رۆژانەدا پڕ بوون لە مریشک، فڕوج، کەڵەباب و هتد. 

 پاش خواردنی نانی بەیانی مام کەریم و کوڕەک""انی دەچنە حەوشەی م""اڵ و لە ب""ن س""ێبەری دارە توەکە

گ""و  ب""ۆ رادی""ۆ ش""ل دەکەن. رادی""ۆ ئەو ک""ات وەک زانکۆیەکی گش""تی خزمەتی دەک""رد و بەش""ێکی زۆر لە

خەڵکی سیاس"""ی و ت"""ازە پێگەیش"""توو ب"""ۆ ئاگ"""اداربوون لە رووداوەک"""ان رادی"""ۆی بچکۆڵنەیان لە گەڵ خ"""ۆ

دەگێڕا. رادی""ۆی ت""اران ب""ۆ کوردەک""ان زۆر دڵگی""ر نەبوو، چوونکە خۆی""ان تێ""دا نەدەدیتەوە. رادی""ۆی بەش""ی

فارسی ب"ی ب"ی س"ی گ""وێگری زۆرت"ری هەبوون، کە زی"اتر باس"ی رووداوە سیاس"ییەکانی دەک""رد و بی"روڕای

جی"""اوازی لە سەر رووداوەک"""انی ئێ"""ران، چارەنووس"""ی ش"""ا و هاتنەوەی خومەینی بڵودەک"""ردەوە. رادی"""ۆی

بەغداش لە بەشی کوردیدا زیاتر گرینگی بە بواری گ""ۆرانی، فۆلکڵ""ۆڕ و هەروەها هەواڵەکانی تایبەت بە

حکومەت و جیه""""""انی عەڕەبی دەدا. کوردەک""""""ان خ""""""اوەنی مێدیایەکی کاریگەر و سەربەخۆ نەبوون، کە

خەڵکی کورد لنی کەم لە رۆژهەڵتی کوردستان لە دوارۆژی مەترس""ییەکان ئاگ"ادار بکاتەوە و کوردەک""ان

لە دوارۆژی مەترس"""یدار و ژێنۆس"""اید ئاگ"""ادار بکاتەوە. م"""ام کەریم، کەیفی بە هەواڵ و خەبەرەکان زۆر

خ"""ۆش نەدەبو، بەڵم بە ناچ"""اری گ"""وێی لە هێن"""دێک بەرنامە دەگ""""رت. لە زم"""انی فارس"""یدا کۆڵەوار و

ناش"""""ارەزا ب"""""و، بەڵم بە خ"""""وار و خێچ"""""ی هێن"""""دێک بابەتی وەسەر یەک دەخس"""""تنەوە و بەش"""""ێک لە

دەربڕینەکان تێدەگەیشت. 

مام کەریم لە کاتی گرتنی دەنگی کوردی بەغدا و گ"وێگرتن لە گ"ۆرانی حەسەن زی"رەک داوا لە کوڕەکەی

دەکات،  بە قسەی بابی  بکات واز لە پێشمەرگایەتی بێنێت و  ژیانی هاوبەش پێکبێنێ. بە تێگەیش""تنی

مام کەریم، ئەو بارودۆخە ناگۆڕ  و کورد دەوڵەتی نییە و دەرەقەتی حوکمەتی تازە نایەت. چەند مانگ

لەوە پێش،  لە س""نە شەڕی خوێن""اوی بەرپاکرا و رێژی""م زۆر زاڵمانە پەلماری بەردەسەر خەڵکی س""یڤیل.

لەو شەڕەدا، کە بە نەورۆزی خوێناوی س""نە بەناو بانگە، سەرتاپای کۆم""اری ئیس""لمی ئێ""ران بە مەن""دیل
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بەسەر و ق""ات لەبەرەوە دڕندایەتی خۆی""ان بەرامبەر بە پرس""ی ک""ورد و مافەکانیان دەرب""ڕی. لە ش""اری

نەغدە، لە م""انگی بانەمەڕدا پیلن""ی شەڕی ئازەرییەکان لە گەڵ ک""ورد جێبەجێکرا و هەرجارەو ک""ورد لە

مەڵبەندێکەوە تووش""""""""ی پیلنگێ""""""""ران و ئ""""""""اژاوەگێران دەبوونەوە.  لە مەریوان و  زۆر ناوچەی دیکەی

کوردس""""تان سەرەتاکانی دەرکەوتنی قۆن""""اخی دژوار و ئالەنگارە رقەنەکان دەردەکەون.  چەن""""د ج""""ارە

دەڵێ"""ن نوێنەرانی ک"""ورد و دەوڵەت کۆبوونەوە، بەڵم چ خێرێک"""ی نەداوەتەوە. نوێنەرانی دەوڵەت دێ"""ن،

نوێنەرانی حیزبەکان دەچ""ن ب""ۆ ق""ۆم و ت""اران، بەڵم خ""ۆ خافڵندنە. نیزام""ی مەلیان لە س""ڵەتەنەتی ش""ا

زۆر رەق""ترن و بە خ""وێن دەڕۆن. خەڵکی ئێ""ران ت""ازە لە خ""وێنی خۆپێش""اندان و تەزاهوڕاتەکان رزگ""اری

نەبوە و توان"""""ای نییە دژی ئەو رژیمە خ"""""وا نەناسە راوەس"""""تێ و لە سەر شەقامەکان سەنگەر بگ"""""ر .

بەخودای رۆڵە، ت"""ازە کەوتووینە داوی زەمانە و ئەو ریشە پێویس"""تی بە ش"""انەهەڵگرتنە. ئەمن م"""ردوو و

ئەتۆ زین""دوو، ئەو خودموختارییە هەر بە ن""اویش قب""وڵ ن""اکر . کەماڵ بە وردی گ""و  لە وتەکانی ب""ابی

دەگرێ""""ت و لە م""""ام کەریم دەپرس"""ێ، باشە ئەگەر ئەمن هاتمەوە م""""اڵێ چ لە وەزعەکە دەگ""""ۆڕ ؟ ئای"""ا

حکومەت دەڕوخێ و کورد سەردەکەو ؟ پاشان ئەگەر هەموومان خۆمان پەنا بدەین و کەس ئام""ادە نەبێ

لە پێن""""اوی خ""""اک و خەڵک"""""دا چەک لە ش""""ان بک"""""ات، چ""""ۆن و چەن"""""دە قازان"""""ج دەکەین؟ بابە، قسە و

گێرانەوەکانی ت""ۆ زۆر راس""تن، بەڵم هەوای کوردایەتی لە کەللەی داوم و ت""ازە لە م""اڵێش ب""م خێرێک""ی

ئەتۆم نابێ. ئەگەر ژیانی هاوبەش پێکبێنم و منداڵیشمان هەبێ، ئەو لەو رێب""ازە لن""ادەم. ئەمن ب""اوەڕم

بە ن""ان و ئ""ازادی گەلەکەمە و رۆژڕەش""ییەکانی ئەمڕۆمان بەرهەمی بێ""دەنگی ئێ""وە و قب""وڵکردنی زوڵم""ی

گەورەی داگیرکەرەکانە. ئەمن و ژمارەیەک لە پێشمەرگەکان سوێندمان خ""واردوە، کە لە پێن""اوی خ""اک و

خەڵک""دا گی""ان لە سەر دەس""ت بی""ن.  ب""ا چەن""د دە س""اڵی دیکە، خەڵک بڵێ""ن کە ژمارەیەک ک""ورد لە سەر

م""افی نەتەوەکەیان لە فڵنە شەڕ دژ بە داگیرکەرانی کوردس""تان گی""انی خۆی""ان فی""داکردوە. م""ام کەریم،

تێدەگات، کە ک""ار لە ک"ار ت""رازاوە، بەڵم وەبی"ر کوڕەکەی دێنێتەوە، کە ئەو ک"ارە لێ"رەدا کۆت""ایی نایەت.

سبەینێ کاوەی ب""رات رەنگە بە لیەکی دیکەدا ب""ڕوا و ئەوجار ئەمن و دای""ک و خوش""کەکانت دەمێنینەوە.

پێویس""تە کارێ""ک بکەین، کە ک""اوە بی""ر لە چەکهەڵگرتن و بوونە پێش""مەرگەی حیزبێ""ک نەکاتەوە. زەم""ان

گۆڕاوە و کوڕ و کچەکان گ"ۆڕاون و شەرم نەماوە.  رەنگە س"اڵێکی دیکە، ک"اوە بە لیەکی دیکەدا ب"ڕوات و

بچێتە گەڵ حیزبی ئاڵسوورەکان و تێکەڵ بە حیزبی چەکوش و داس بێ.

ب""انگی نیوەڕۆیە لە مزگەوتەکان دەدر  و بەش""ێک لە نوێژکەران  ب""ۆ ئەنجام""دانی ن""وێژی بە جەماعەت
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بەرو مزگەوتەکان دەڕۆن. گەنج و لوەکان کەمتر ئۆگری چ""وون ب""ۆ مزگەوتن، بەڵم لە ری""زی نوێژکەران""دا

خەڵکی مێرمنداڵ و گەنج دەبیندرێن. مزگەوتەکان بۆ رێژیمی ئاخوندەکان بنکەی باشن و بە ناوی دین و

بڵوکردنەوەی سوننەتە ئایینیەکان دڵ"ی بەش"ێک لە خەڵکیان داگی"ر ک"ردوە. بەش"ێک لە مەلکان ن"اوێرن

بە ئاش""کرا تێڕوانین"ی خۆی""ان دەرب""بڕن، بەڵم بە ک""ردەوە فری""وی درووش""م و ش"وعارەکانی ئاخوەن""دەکانی

ت"""اران و قۆمی"""ان خ"""واردوە. ئەوان چ"""اوەڕوانن، کە حیزبە کوردییەکان و پێش"""مەرگەکانیان بە تێپەڕینی

کات لە شارەکان بچنەدەر و داری خواپەرەستی لە ژێ""ر س""ایەی نیزام""ی ت""ازە دامەزراودا چەقەرە بک""ات.

مەل کوردەک""""ان لە کۆنەوە زۆر بە کەمی خ""""اوەنی تێگەیش""""تنی ق""""وڵ لە رەهەن""""دە جی"""اوازە ئ"""ایینی و

نەتەوەییەکانن. ئەوان زیاتر ئەهلی ژیان و بەخۆراگەیشتنن و زۆر بە کەمی بە ئارەقەی دەستی خۆی""ان

دەژی"""""ن. مەل کوردەک"""""ان وەک رێژەیەکی خوێن"""""دەوار و خ"""""اوەن هونەری نووس"""""ین و خوێن"""""دن ئەرکە

نیش""تمانییەکانی خۆی""ان نەناس""یوە و لە ئاس""تی کۆمەڵگەدا بە کەمترین بەرپرس""یارەتی خۆی""ان رزگ""ار

ک""ردوە. زۆربەیان کاری""ان تەنیا پێش""نوێژی، تەڵقین""دانی مردوەک""ان، ژن م""ارەکردن و رێن""وێنی خەڵک لە

چۆنیەتی گرتن""""ی رۆژوو و سەر چاککردنەوە و وەرگرتن""""ی زەک""""ات، سەرفترە و هت""""دە. بەش""""ێکی کەم لە

مەلکانی کوردس""تان ک""اری پەروەردەیان راپەڕان""دوە و زۆر بە کەمی هاوک""اری خوین""دەوارکردنی خەڵک

بوون. ئەوان و مزگەوتەکانیان لە بەر نەبوونی وردبینیی و دووربینی وەک قەشە و کەلیسەکان خەڵکیان

فێری خوێندنەوە و نووسین نەکردوە. لە پرسە گەورەکاندا بایەخە مرۆڤیی و ئایینیەکانیان لەبیر ک""ردوە

و بە رێژەیەکی کەم لە سەر گ"""وتنی ویس"""ت و داخ"""وازە رەواک"""ان راوەس"""تاو و پایەدار ب"""وون. مەلکان لە

پڕۆسەی خزمەتکردنی کۆمەڵگا دوور ب""""""""""وون و زۆربەیان خۆی""""""""""ان وەک ت""""""""""وێژی سەرەوەی کۆمەڵگا

پێناسەکردوە، کە کاریان تەنیا ئەنجام""دانی ک""ارە روتینەکانە. مزگەوت و حوجرەک""ان ب""ۆ پی""اوان ب""وون و

ژن و کچەکان لەو ناوەندانە دوور بوون. خەڵک لە گوند و شارەکان خزمەتی مەلکانیان ک""ردوە  و پ""ارەی

مانگانەیان داون""ێ و زۆربەی کاروب""اری رۆژانەیان ب""ۆ راپەران""دوون، بەڵم مەلکان لە ئاس""تی وەرگرتن""ی

ئەو خزمەت و چاوەڕوانیانەی خەڵک و گەلەکەیان""""""""""دا نەبوون و نی""""""""""ن. مەلی زرۆبەی گەل و قەشەی

زۆربەی نەتەوەکان بە ک""""""ردەوە دی""""""ن و کتێبە ئایینیەکانی ب""""""ۆ خزمەت بە خەڵک و ژینگەکەی بەکار

هێن"""""اوە و لە رەوت"""""ی خەباتی سیاس"""""یی و رزگاریخوازانەدا پاڵپش"""""ت و پێش"""""ڕەو ب"""""وون. مەلیەتی لە

کوردستاندا لە فۆڕمی گشتیدا نەبۆتە خ""اوەنی کولت""وری بەرپرس""یارەتی و ب""ژاردەی کۆمەڵگای ک""ورد وەک

شێخ، ئاغا و مەلکان لە بەشینەوەی رووناکبیری نیشتمانیدا رۆڵی لوازیان گێڕاوە. 
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م"""ام کەریم بە بیس"""تی ئەڵڵهوئەکبەر و ئەڵڵهوئەکبەر، لە دەنگبرزکەرەوەی مزگەوتەکە بە تەوژمێکی

خێ""را بە سەر ک""ۆڵن و شەقامەکاندا بڵودەب""ۆوە، ش""ادە و ئیم""ان دێن""ێ و بەرەو مزگەوت دەڕوات. کەماڵی

کوڕی بە ئەسپایی دەچێتە ژوور و لە گەڵ دایک و خوشکەکانی و ک""اوەی ب""رای سەرقاڵی خواردنەوەی چ"ا

دەب"""ن. ک"""اوە ئەو س"""اڵ ب"""ۆ پ"""ۆلی س"""ێهەمی ناوەن"""دی دەچ"""ێ و وتەکانی دەیسەلمێنن، کە سەری زۆر لە

خوێندن ن""اخور . ئەو چەن""د نامیلکەیەکی لە نێ""و ش""ار دەس""تکەوتوە، کە بە فارس""ی نووس""راون و لە سەر

باوەڕەک""انی م""ارکس دەدوێ"""ن. کەماڵ، چاوێکی""ان لێ""دەکات و لە ک""اوە دەپرس""ێ، دەزان""ی م""ارکس بە چ

رێگایەک""دا توانیویەتی بە نەمری بمێنێتەوە و کتێبەکانی بڵوکردوونەوە؟ ک""اوە، دەڵ""ێ، بەڵی بە رێگ""ای

چین""ی کرێک""ار و هەروەها بە زەحمەت و مان""دووبوونی چەکوش و داس بەدەس""تەکان. کەماڵ زەردەیەکی

دێت و بە کاوە دەڵێ، براکەم ئەو بە خوێندن و خۆماندووکردن توانیویەتی بەو ئاستە بگات. تۆش ئەگەر

خ""ۆت مان""دوو بکەیت و دەرسەکانت تەواو بکەی، دەرفەتی باش""ترت ب""ۆ دەرەخس""ێ. خەڵکی خوێن""دەوار و

ش""ارەزامان دەو  و ت""ۆ دەگ""ونجێ یەکێک لەو کوڕانە بی"""ت، کە لە داه""اتوودا بت""وانی خزمەتی کرێک"""ار،

وەرزێ""ر و پێ""ش هەمووان ب""اوکت بکەی. ک""اوە، زۆر سەری لەو ش""یکردنەوانە دەرن""اچێ، چوونکە ن""اوبراو

ئاشقی ئەو شوعار و درووش"مانەیە، کە ب"اس لە جیه"انێکی بەرابەر دەکەن. ک"ورد گوتەنی، ئەو ن"اخواز 

ببێتە ش"ارەزایەکی رێب""ازی م""ارکس و تەنیا ئ"ۆگری رۆژگ"ار و سەردەمەکەیە، کە هەر حی"زب و رێکخ"راوە

بە رەن"""گ و وێنەیەک ب"""اس لە دواڕۆژ دەک"""ات. ک"""اوە چەن"""د رس"""تەیەکی فارس"""ی، کە لە نامیلکەکان"""دا

نووس"""""""راون بە ناتەواوی وەردەگێڕتە سەر زم"""""""انی ک"""""""وردی، کە زی"""""""اتر لە سەر ب"""""""ورژوا، کۆمەڵگەی

سەرمایەداری و ئەرکی چینی کرێکار دەدوێن. 

لەیل و شیرین خەریکی کاروباری ماڵن و جاروبار گوێبیس""تی دەمەتەقەی براکانی""انن. ش""یرین بە لەیلی

خوش""""کی دەڵێ""""ت، کە بەخت و شانس""""یان هەیە، کە نەچوونە قوتابخانە و فێ""""ری خوێندنەوە و نووس""""ین

نەبوون. لەیل زۆر سەرنجی قسەکەی شیرین ن""ادات و خ""ۆی سەرقاڵی کاروب""اری م""اڵ دەک""ات. م""ام کەریم

پ""""""اش گەڕانەوە لە مزگەوت سەروچاوی رەش""""""هەڵگەڕاوە و جنێ""""""و بە دار و بەرد دەدات. زارا لە ب""""""ن

سەماوەرەکەی دانیش"""""توە و سەری خ"""""ۆی پێچ"""""اوە و بە دیتن"""""ی هاوسەرەکەی زۆر تێک"""""دەچێ. سەرەتا

وادەزان""ی کەریم ب""ۆ خواردنەوەی چ""ا تاڵوکە و پەلەیەتی و زوو ئیس""تیکانە قەد باریکەکەی ب""ۆ لە سەر

ژێرپیاڵە ش"""ینەکە دادەن"""ێ. م"""ام کەریم ئ"""ارام بوونەوەی نییە و پەلماری ریش"""ی خومەینی و مەن"""دیلی

ئاخون""دەکان دەدات. ئەن""دامانی خێ""زان بێ""دەنگن و چ""اوەڕوانن بزان""ن، کە چ هەواڵێک هەیە. م""ام کەریم
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ئیستیکانە قەد باریکەکەی بە سەر ژێرپیاڵە شینەکەدا لر کردەوە و دواتر بە هەڵ""دانی کڵ""ۆ قەن""دێک ب""ۆ

زاری ئام""ادەی خواردنەوەی چ""ا گەرم و دەمکێش""راوەکە دەب""ێ. ئەو لە کاتێک""دا قەندەکەی لە زاردا وەک

کەللیەک دێن"""""""اودەبرد، گ"""""""وتی، لە مزگەوت"""""""دا بڵوکرایەوە، کە خومەینی، پی"""""""اوە ری"""""""ش درێ"""""""ژ و

جەهەندەمییەکە  فەرمانی جیهادی بۆ سەر کوردس""تان دەرک""ردوە. کەماڵ بە بیس""تنی ئەو هەواڵە راس""ت

دەبێتەوە و چەک و رەختەکەی دەبەس""""""تێ و خ""""""ۆی دەگەیەنێتە بنکەی حی""""""زب. خەڵک خەمبارە و لە

هاتنەوەی خومەینی وردە وردە پەش"""یمانن و تێدەگەن، کە لە داوێک"""ی زۆر ئ"""اڵۆز کەوتوون و بە ئاس"""انی

رزگاریان نابێ. ئەو فەرمانەی خومەینی دژ بە خەڵکی کوردس""تان لە دوای رووداوەک""انی پ""اوە ب""وون، کە

بە راگەیاندنی شەڕی سەرتاسەری رێژیم دژ بە کوردەکان پێناسە دەکر . 

کەماڵ بە گەیشتنی بۆ بنکەی حیزب تێ""دەگات، کە بارودۆخەکە ئاس""ایی نییە و هەموو لیەک خۆی""ان ب""ۆ

شەڕ س""از و ئام""ادە دەکەن.  ئاماژەک""ان ئاش""کران و هەموو لیەک کەم و زۆر تێگەیش""تبوون، کە نیزام""ی

ت""ازە ئام""ادە نییە م""افی ک""وردان ب""دات. هێ""زە سیاس""ییەکان سەرقاڵی کۆکردنەوەی چەک و تەقەمەنین و

خۆی""ان ب""ۆ پارێزگ""اری لە ش""ار و گون""دەکان ئام""ادە دەکەن. ئەوان پ""ڕش و بڵون و وەک هێزێک""ی تەیار و

فێرک""""راوەی دەوڵەتێک نی""""ن و زۆر لیەن لە پ""""اش راپەڕینی گەلنی ئێ""""ران دژ بە نیزام""""ی پاش""""ایەتی

تێکۆش""اون هێ""زی چەک""دار پێکەوە بنێ""ن و حیزب""ی دێم""وکڕات لەو گۆڕەپانەدا بە حیزب""ی یەکەم دادەن""ر .

ئەوان خ"""اوەن رێکخس"""تن و ک"""ادری ک"""ۆن ب"""وون و لە راب"""ردوودا ب"""ۆ خەڵک ناس"""راو ب"""وون. ئەو حیزبە لە

سەردەمی دوای شەڕی دووهەمی جیهانی لە سابڵغ کۆمارێکی راگەیاند، کە نیزیک بە ساڵێک خۆی گرت

و دوات""ر لە ژێ""ر پاڵەپەس""تۆی رێژی""م و هێ""زی ئەرتەش کەوت. بنکەی حیزب""ی دیم""وکڕات لە ش""ار ئەمڕۆ

جموج""وڵێکی زۆرت""ری هەیە و بەرپرس و بەڕێوەبەرانی حی""زب دێ""ن و دەڕۆن. ئەوان ب""ارێکی قورس""یان لە

سەر ش""انە و بێجگە لە ئی""دارە کردن""ی ش""ار و گون""دەکان دەب""ێ لە مەی""دانی شەڕ و بەرەنگاری""دا پێش""انی

بدەن، کە خاوەن باوەڕن و ئامادەی فیکاریی و گیانبازین. 

خومەینی و نیزامەکەی، مەیلیان ب""ۆ چارەسەرکردنی کێشەکان نەبوو. ئەوان مەبەس""تیان لە قسەکردن و

گەڕی وتووێژەک"""""ان تەنیا ک""""ات کوش""""تن و بەرەوپێش"""""بردنی رەوت""""ی سەقامگیرکردنی نی"""""زام و هێ""""زە

چەکدارەکانیان ب"وو. لە ب"اوەڕی ئاخون"دە ش"یعە سیاس"ییەکاندا ک""ردەی تەقییە رێگە پێ"دراوە و ئەوان لە

ژێ""ر ن""او و نیش""انی شەرعیدا دەک""ر  مەبەس""تەکانی خۆی""ان بش""ارنەوە و دووڕوویانە لە گەڵ کوردەک""ان
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بدوێن و هەڵسوکەوت بکەن. خومەینی ویستی لە رێگ""ای دابەش""کاری هێ""زە سیاس""یی و خەڵکی کوردس""تان

درز بخاتە ری"""زی خەڵک و بە جۆرێ"""ک خەڵکی کوردس"""تان لە هێ"""زە سیاس"""ییەکان دوور  بخاتەوە. ئەوان

هێ"""""""زە کوردییەکانیان بە بەکرێگیراوی ئەمریکا، ئیس"""""""ڕائیل و وڵت"""""""انی دیکە پێناسەدەکرد. ک"""""""ادرە

سیاسیەکانی رێژیم لە زۆربەی مەڵبەندەکان خۆیان و کوردیان بە برای موسڵمانی یەکتر دەناس""اند و بە

گوێی خەڵکیاندا دەخوێند، کە ئەگەر هێزە سیاسییەکان نەبن کوردس""تان ئەمن و ئ""ارام دەب""ێ و ژی""ان بە

خۆشی تێپەڕ دەبێ. بەڕێوەبەرانی نیزامی تازە ئاگاداری کولتوری کۆمەڵگەی ئێران و کوردس""تان ب""وون و

ش""ارەزای کولت""وری سیاس""ی ئێران""ی پاش""ایەتی، بۆیە لە زۆر ش""ێواز و تاکتی""ک ب""ۆ دابڕان""دنی ک""وردان لە

یەکتر س""وودیان وەردەگ""رت. لە لیەک مەکتەبی قورئ""ان س""ازکرابو، کە گرینگ""ی بە پرس""ی نەتەوایەتی

نەدەدا. لە لیەکی دیکە، کۆمەڵە وەک رێکخراوێک""""""""ی چەپ لقی""""""""ان لە سەر زەوی نەچەقیبوون، بەڵم

خوازی"اری لێ""دان لە ب"ۆرژوازی ک"وردیی و دوات"ر ئێ"ران و هەروەها ئ""ازادکردنی هەموو کرێک""ارانی جیه"ان

ب""""""وون.  چەپ و راس""""""ت لە گۆڕەپ""""""انی سیاسەتەدا خ""""""اوەنی خەونی گەورە نەبوون. ئەوان دەرفەتی

خۆکۆکردنەوە و رێکخستن لە کۆمەڵگەی کوردستانیان بە گوێرەی پێویست بۆ نەڕەخسا.  

کەماڵ لەو بارودۆخەدا چەک و رەخ""ت و کەلوپەلی کەس""یی خ""ۆی هەڵ""دەگر  و وێ""ڕای هاوڕێک""انی بەرەو

رێگ""ای پیرانش""ار و سەردەش""ت وەڕەدەکەون. ژمارەیەکی دیکە، لە پێش""مەرگەکانی ک""ورد و هێ""زی بە ن""او

بەرگری بەرەو ناوچەکانی بانە و سەقز وەڕيدەکەون. کەماڵ لەو رۆژگ""""""""""""ارەدا ش""""""""""""انازی بە چەک و

جەمەدانەکەی دەک"""ا و لە گەڵ دەس"""تەیەک لە پێش"""مەرگەکان گون"""د بە گون"""د بەرەو رێگ"""ای پیرانش""ار و

سەردەشت رێگا دەبڕن. گون""دەکان پ"ڕن لە پێش"مەرگە و هێ"زە کوردییەکان لە ژێ"ر ئی"دارەی حیزبەکانیان

لە ش""وێنە جیاوازەک""انی کوردس""تان خۆی""ان ب""ۆ دیف""اع لە باوەڕەکانی""ان ئام""ادە دەکەن. کەماڵ و هەزاران

پێش""""مەرگەی رۆژهەڵتی کوردس""""تان لە م""""اوەی س""""ێ مان""""گ شەڕی مافخوازانەدا بە خومەینی و هێ""""زە

چەک"""دارەکانی نیزامی"""ان سەلماند، کە کوردس"""تان پاروویەکی چەور نییە. کەوتنی کەلکی داگیرکەرانی

کوردس""""""تان لە هەموو بەرەکانی شەڕی رەوا ئاماژەیەکی ئاش""""""کرا و سەلمێنەرن، کە س""""""پای داگیرکەر

هەرچەن""دە هێ""ز و کەلوپەلی شەڕی هەبێ، بەڵم لە بەرامبەر ئی""رادەی خ""ۆڕاگریی نەتەوەیەکی خ""اوەن

ماف خۆڕاناگرن. مەل حەسەن، کە بەشێک لە فەرماندەی شەڕەکانی جادەی سەردەش""ت و پیرانش""اری لە

ئەس""""تۆیە، لە م""""اوەی س"""ێ مان""""گ، کە بە وەرزی دیف""""اع لە ئ""""ازادی ن""""اودێر دەک""""ر ، وێ""""ڕای هەزاران

پێش""مەرگەی دیکە ئارەقە و شەونخونی زۆر دەکێش""ن. پێش""مەرگە تازەک""ان  لەو ماوەیەدا لە گەڵ شەڕ و
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تاکتیکەکانی شەڕ لە گەڵ رێژیم ئاشنا دەبن. پێشمەرگەکان پاش تێکشاندنی ئەرتەش و سپای رێژی""م بە

گەمە روو لە یەکتر دەکەن و دەپرس""ن، ئای""ا پ""ۆتین و پۆس""تاڵی ئەو داگیرکەرانە بۆنی""ان ک""ردوە؟ ئەوان

ئام"""""""اژە بە وتەیەکی بن"""""""ی سەدەر دەکەن، کە لە سەروبەندی قەیرانەکان لە تەورێز وەک فەرمانێکی

فەرمی ب""ۆ س""پا و ئەرتەش بڵوی کردب""ۆوە. بە وتەی فەرمانی ن""اوبراو، سەرباز و چەک""دارەکانی رێژی""م

هەتا ئازادکردنی کوردستان نابێت بەندی پۆستاڵ و پۆتینەکانیان بکەنەوە! 

لەو سەردەمەدا رۆژهەڵتی کوردس"""تان و بە تایبەت ناوچە س"""نوورییەکانی نێ"""وان رۆژهەڵت و باش"""وور

ببوونە پایتەختی حیزبە ئۆپۆزیس"یۆن و بەرهەڵس""تەکارەکان. هێ"ز و پارتە سیاس"ییەکانی کوردس"تان لەو

کەش و دۆخە تایبەتییەدا باش""تر پ""ڕ و ب""اڵی خۆی""ان دەدا و هەر هێ""ز و لیەنە بە جۆرێ""ک سیاسەتەکانی

خ""ۆی رێکدەخس""ت. لە پێن""اوی پاراس""تنی ج""ادەی پیرانش""ار و سەردەش""ت و هەروەها سەرخس""تنی پڕۆسەی

بەرگری لە دوای فەرمانی جیه"""انی خومەینی، یەکێتی نیش""تمانی کوردس"""تان وڵم"""ی بانگەوازی حیزب"""ی

دێم""وکڕات و هێ""زە سیاس""ییەکانی رۆژهەڵت دەداتەوە و پێش""مەرگەکانیان ب""ۆ یارمەتی""دانی پێش""مەرگەی

رۆژهەڵت رەوانەی ناوچەی شەڕ دەکەن. ئەگەرچی ئەوان خاوەنی هێزێک""ی زۆر تۆکمە و ش""ارەزا نەبوون

و بە تایبەت ش"""ارەزای شەڕی مەی"""دانی نەبوون، بەڵم هاوک"""اری نێ"""وان هێ"""زە کوردییەکان بە ک"""ارێکی

گونج""""او و ئەرێنی پێناسەکرا. کەماڵ لە م""""اوەی مانەوەی لە گون""""د و ناوچەکانی نێ""""وان سەردەش""""ت و

پیرانشار لە گەڵ بەشێک لە پێشمەرگەکانی باشوور ئاشنا دەبێ، کە پێکەوە لولەی چەکەکانیان کردۆتە

س""ینگی داگیرکەرانی کوردس""تان. عەلی تەقتەقی، یەکێک لەو پێش""مەرگانەیە، کە لە شۆڕش""ی ئەیلول""دا

بەشدار بوە و چیرۆکی زۆر و پ""ڕ لە هەوراز و نش""ێوی لە بزوتنەوەی ک""وردان لە س""ینگی خۆی""دا هەڵگرتوە.

ن"""اوبراو، لە ک"""اتی راوەس"""تانی پەلماری ئەرتەش و س"""پا ب"""ۆ سەر سەنگەری پێش"""مەرگەکان، دۆس"""ت و

ئاشناکانی لە دەوری خ""ۆی کۆدەکاتەوە و بە گێڕانەوەی رووداوە خ""ۆش و ناخۆشەکان سەرقاڵیان دەک""ات.

کەماڵ و دەی"""ان پێش"""مەرگەی رۆژهەڵت لەو رۆژانەدا بە بیس"""تنی چیرۆکەکانی عەلی تەقتەقی ش"""اد و

هێندێک جار خەمبار دەبن. 

لەو ماوەیەدا دوو کولتوری حیزبایەتی و هەروەها وانەکانی شۆڕشی کورد دەگوازرێنەوە و لوەکان زۆرت""ر

ئاش""""نای رووداوەک""""ان دەب""""ن. پێش""""مەرگە لوەک""""ان لە کۆنەکارەکان هونەری شەڕ و هەروەها چۆنیەتی

خۆپەنادان و پاراستنی تەقەمەنی فێر دەب""ن. کۆنەکارەکان کەمتر لە ناوەن""دە چەکدارییەکان فێ""ری شەڕ
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و هونەری بەکارهێنانی چەک ب""وون و زۆربەیان لە مەی""دانی شەڕ و بە ک""ردەوە وانەکانی شەڕ فێرب""وون.

لەو سەردەمەدا هێزەکانی رێژیمی تاران، ئەرتەش، س""پا و بەس""یجییەکان، زۆر رێکخ""راو نەبوون و زی""اتر

بە کەڵکوەرگرتن لە هێ""زی مرۆڤی""ی شەڕیان دەک""رد. کوردەک""انیش خ""اوەنی هێ""ز و جەنگاوەری رێکخ""راو

نەبوون و بە هەموو لیەک تێدەکۆش""ان لەو م""اوە کورتەدا پێ""ش بە ه""اتنی س""پای خومەینی بگ""رن، کە بە

کارێکی چەتوون و دژوار دەخەمڵێن""درا. عەلی تەقتەقی زۆر ج""ار باس""ی رووداوەک""انی سەردەمی ئەیلولی

دەکرد و بە پێکەنینەوە دەیگوت، وەلحاسڵ ئەو شۆڕشە سەری هەمووانی خ""وارد و ک""وردی لە یەکتر ک""ردە

دوژم""ن. کەماڵ ب"ۆ زی"اتر ئاش"نا ب"وون لە ن"اخی رس"تە و دەربڕینەکانی عەلی تەقتەقی پرس"یاری دەک"رد،

مامۆستا مەبەستت چییە و ئەگەر  شۆڕش نەبو، ئەدی بە چ ناوێ""ک پێناسەی دەکەی؟ عەلی تەقتەقی بە

 س""اڵ لە شۆڕش""ی ئەیلول پێش""مەرگە ب""ووم و پ""اش ئاش""بەتاڵ لە٦پێکەنینەوە گ""وتی، ب""رام کەماڵ، ئەمن 

ەوە لە ریزەک""انی یەکێتی""دا خەبات دەکەم. ئەگەر نوکە قەڵەمی ب""اش و ک""ارام هەبا، بە سەری ت""ۆ،١٩٧٨

هەموو ئەو ئ""اژاوە و ماڵوێرانیەم دەک""ردە ک""تێب. ک""اکی ب""رام، کوردەک""ان شەڕکەری باش""ن، بەڵم پێکەوە

هەڵناکەن و شەڕی یەکتر باش"""تر لە شەڕی دوژمن"""ان دەکەن. ئێمەی ک"""ورد، حەزمان لە ن"""اوی گەورەیە،

بەڵم نازانین ئیشی بۆ بکەین. بە کەلمی خ""ودا، ئەو ک""وردە خۆخ""ۆرە قەت خ""ۆی س""اغ نەکردۆتەوە. ئەتو

 بە فەرمانی کابرایەک١٩٧٥بڕوانە، لە کوردس""تانی گەرمێن بزانە زی""اتر لە سەت هەزار پێش""مەرگە لە 

چەکەکانیان شۆڕکردەوە و دواتر بە لێش"او چووینەوە باوەش"ی رێژی"م. خەڵکێکی زۆر لەو س"اڵنەدا چەکی

بۆ رێژیم وەرگرت""وە و جەمەدانە و پش""تێند وق"اتی کوردییەکی زۆر باش""تر و رێک""تر لە م""ن و مامۆس""تاکانی

من دەبەستێ. ئێمە نە لەشۆڕشدا بەرنامە و پلن"ی تۆکمەمان هەیە و نە لە شەڕدا یاس"اکان دەپ"ارێزین.

ئێمە وەک کابرا دەڵ"ێ، حەزمان لە ویش""کە کەڵەکە و لە کۆنەوە گەورەکان فێری"ان کردووی"ن، کە لە ک"و 

پس""""""ا لەویی گرێبدەینەوە. عەلی تەقتەقی دڵ""""""ی ئەوەن""""""دە پ""""""ڕە، کە سەرنجی دەورووبەر ن""""""ادات و

جگەرەکانی بە دوای یەکتردا ئاور دەدا ودوکەڵەکەیان بۆ سەر سەری خ""ۆی بەرز دەکاتەوە. ن""اوبراو، روو

لە پێشمەرگەکانی رۆژهەڵت دەکات و دەڵێ، خوابکەم ئێ""وەش وەک ئێمە نەکەونە داوی شەڕی خۆک""وژی.

ئێمە زۆرم""ان ک""ردوە و ت"ازە لێ"ی راه"اتووین و بۆم""ان تەرک ن""اکر ، بەڵم ت""و گ""ۆڕی شەهیدان وری""ا ب""ن و

خۆتان بەو ئاگرەوە مەسووتێنن. برایمە چکۆڵ، کە خەڵکی ناوچەی س""نەیە و لەو ک""ۆڕەدا گ""وێی ب""ۆ عەلی

تەقتەقی ش""لکردوە بە هێواش""ی دەڵ""ێ، کاکە ئەگەر بەو ئەندازەیە لە کوردایەتی خەس""تە و مان""دوویت،

لەو شاخانە چ دەکەی؟ س""ابیر ک""ۆیی لە پ""ڕ ت""وڕە دەب""ێ و بە قسەی رەق وڵم""ی برایمە بچک""وڵ دەداتەوە.

عەلی تەقتەقی لە قاق"""ای پێکەنین دەدات و بە دەنگێک"""ی  ت"""وڕەوە دەڵێ"""ت، هاوڕێی"""ان ئەمجار دەزان"""ن
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کێشەی ک""وردان چییە. ئەمن چیرۆکە راس""تەقینەکانی ژی""ان و پێش""مەرگایەتی دەگێڕمەوە و لە پ""ڕ ک""اک

عەلی رەخنەم لێ""دەگر . پێ""ش ئەوەی خ""ۆم وڵم""ی ئەو ب""رادەرە بدەمەوە، کاکە س""ابیر سەربەخۆ بە گ""ژ

کاک عەلیدا دەچێتەوە. ئێمە خەڵکێکی سەیر و سەمەرەین، بۆیە بە ئاسانی یەکتر قب""وڵ ناکەین. ئەگەر

لە جی"""اتی م"""ن، فارس"""ێک، عەڕەبێک ی"""ان تورکێ"""ک لەو سەنگەرانەدا قسەی ب"""ۆ ه"""اوڕ  پێش"""مەرگەکان

بکردایە، یەک تاکە ک"""""ورد نەقەی لێ"""""وە نەدەهات و زۆربەی گ"""""وێگران قسەکەرەکانیان بە محەممەدی

مەهدی دەشوبهاند. 

کەماڵ لەو هەراو هەنگامەیەدا دەستخۆش""""""ی لە عەلی تەقتەقی دەک""""""ات، کە لە گەڵ چەک""""""دارەکانی

رۆژهەڵت لە سەنگەردایە و هەروەها ئەزموون و بیرەوەرییەکانی خ"""ۆی ب"""ۆ پێش"""مەرگەکان دەگێڕێتەوە.

ن"""اوبراو ب"""ۆ گ"""ۆڕینی تەوەرەی باسەکان، ئاوێ"""ک لە کتریەکە دەک"""ات و لە سەر س"""ێ کوچکە بەردەکەی

دادەن""""""ێ. بێدەنگەیەکی تەواو ب""""""اڵ بەسەر ئەو پێش""""""مەرگانەدا دەکێش""""""ێ و کەس قسەیەک ناک""""""ات.

شەڕەکانی س"""ێ مانگە لە کۆتاییەکانی خۆی"""ان نیزیک"""ن، بەڵم ژمارەیەک لە پێش"""مەرگە سەڵتەکان لەو

ماوەیەدا بەردەوام لە ناوچەی بەرگری سەرقاڵی پارێزگ"""اری لە هێڵەکانی بەرگری ب"""وون. م"""ام کەریم و

خێزانەکەی، کەم و زۆر لە رێگ"""ای ئەو پێش"""مەرگانەی خێزان"""داربوون و ب"""ۆ پش"""وودان دەگڕانەوە م"""اڵ و

ش"""وێنی ژیانی"""ان هەواڵی کوڕەکەیان دەزانی"""ت و چەن"""د نووس"""راوەیەکی ک"""ورتی کوڕەکەیان بەدەس"""ت

گەیشتبوو. زارا و خوشکەکانی لە کاتی نوێژەکان""دا ب""ۆ کوڕەکەیان دەپاڕێنەوە و ن""زا ب""ۆ ش""کانی دوژم""ن و

سەرکەوتنی پێشمەرگەکان دەکەن. نامە نووسراوەکانی کوڕەکەیان رۆژانە لە سەر تاقەی ماڵ دان""راون و

زارا و م"""""ام کەریم داوا لە ک"""""اوەی کوڕی"""""ان دەکەن، کە بە دەن"""""گ سەر لە ئێ"""""واران و شەوانە بۆی"""""ان

بخوینێتەوە.

 لە یەکێک لە نامەکان""دا کەماڵ دەنووس""ێ: ب""اب و دایک""ی بەڕێزم، خوش""ک و براکەم! ماوەیەکی زۆرە لە

ئێوە دوورم و زۆر یادتان دەکەم. س""اڵنی راب""ردوو، ئەو سەردەمەی کە ب""ۆ ک""ارکردن دەچووینە ش""ارەکانی

دیکەی ئێ"ران، جی"اواز ب"وون. ئەو ک""ات لە م""اوەی س"ێ مانگ""دا پارەیەکی باش"م پاشەکەوت دەک""رد و پ"اش

گەڕانەوە ژی""""انی پ""""اییز و زس""""تانمان پ""""ێ بەسەر دەب""""رد. ئەگەر لەو دۆڵ و چیایانە گەڕامەوە، رەنگە

باخەڵەکانم بەتاڵ ب""ن و وەک ج""اران گەرم و گوڕییەکی زۆر بە ژوورە گەرم و وگوڕەکانم""ان نەدەم. لێ""رە

ش"""ادم، کە ئەرکی کوردانەی خ"""ۆم جێبەجێ دەکەم و بەش"""ێکی زۆری ئەو فیداکاریانە ب"""ۆ دای"""ک و ب"""ابم
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دەگەڕێتەوە. دایە، لێ"""رە هێن"""دێک ج"""ار ب"""ۆ ن"""ان خ"""واردن سەر لە گون"""دەکان دەدەی"""ن و زی"""اتر خۆم"""ان

خواردنێکی سادە لە ب""ن س""ێبەری دارە تۆزاوییەکانی ناوچە شەڕ س""از دەکەین. کە لە م""اڵی گوندنش""ینان

وەژوور دەکەوم و ژنانی هاوتەمەنی تۆ دەبینم، یاد و بیری تۆ دەکەم. بۆ زۆربەی ژنەکان باس لە دەس""ت

رەنگین"""ی ت"""ۆ و خوش""""کەکانم دەکەم. ئەوان زۆرج"""ار بە پەرۆشەوە گ"""و  لە وتەکانم دەگ"""رن و لە خ"""وا

دەپاڕێنەوە، کە بەردی س""ارد و گەرم نەیەتە سەر چەک""دارەکانی خ""اک و ک""ورد. ئەگەر ئەوجار هاتمەوە

بەش""ێک لە تەپ و ت""ۆزی کەوتووی سەنگەرەکان دێنمەوە، کە بە ت""ۆپ و فڕۆکە شەڕکەرەکانی دوژم""ن لەو

ماوەیەدا لە سەر جەس"""تە و جلوبەرگەکانمان نیش"""توە. هەتا گەڕانەوەم بە خوات"""ان دەس"""پێرم. بە ب"""ابم

بڵێن، کە بەشێکی زۆر لە قسە و وتەکانی لە کاتی شەڕ و ئاش""تیدا دەکەوتنە زەی""ن و بی""رم و هاوڕێیەکی

باش"""""ووری کوردس"""""تان بە ن"""""اوی عەلی تەقتەقی پەیام و وتەکانی پ"""""ڕن لە ت"""""امی وشەکانی ت"""""ۆ. ئەو

جیاوازیەکەی ئەوەیە، کە رەخنەش دەگری"""ت، بەڵم لە گۆڕەپانەکەدا هەیە و چەکی لە ش"""انە و زۆربەی

کاتەکان خەون و خەمەکانی خۆمان بە یەکەوە بەش دەکەینن. 

مام کەریم و زارا بە بیستنی وشە نووسراوەکانی کوڕەکەیان چاوی"ان پ"ڕ لە ئ"او دەب""ن و هەر کامەیان لە

گۆشەیەکی ژوورەکەدا لە سەر کەلەکە رادەکش"""ێن. ک"""اوە رۆژانە دەچێتە قوتابخانە وبە نابەدڵی درێ"""ژە

بە خوێن""دن دەدات. ئەو هەس""ت دەک""ات، کە زۆربەی قوتابیەکانی دیکە حەزیان لە خوێن""دن نییە، بەڵم

رێگایەکی دیکە ش"""ک نابەن و لە م"""اڵ و دەرەوە هان"""دەدرێن، کە لە وانەکان س"""وود وربگ"""رن و خزمەتی

دوارۆژی خۆی""ان و گەلەکەیان بکەن. قوتابخانەکان پ""ڕن لە ه""اواری چەوس""انەوەی گەلێکی ژێردەس""ت و

رۆژانە قوتابیەکان لە ک""اتی وانە و خوێندن""دا روخس""اری ژیانی""ان بە ش""ێوازی جی""اواز دەردەب""ڕن. ک""اوە و

هاوپۆلەکانی لە دۆخیک""""ی دژواردا دەخ""""وێنن و بە گ""""وێرەی پێویس""""ت مامۆس""""تا و کتێ""""بی خوێن""""دنیان

گیرناکەو . ئەوان بە زم"""""""""انی نەتەوەی سەردەس"""""""""ت و دەوڵەتێکی داگیرکەر دەخ"""""""""وێنن و لە کتێبە

مێژووییەکان""دا هی""چ ج""ۆرە ئاماژەیەک بە ک""ورد و کوردس""تان ن""اکر . دۆخەکە ب""ۆ ماوەیەکی ک""اتی ئ""ارام

بۆتەوە و زۆر کەس خەون بە ژی"""انێکی ئارامەوە دەبین"""ی.  ئەو رۆژانە خەڵک ب""ۆ ماوەیەکی ک"""ورت دڵ""ێ

خۆشە و خومەینی ئام""ادەیی خ""ۆی ب""ۆ چارەسەرکردنی پرس""ی کوردس""تان راگەیان""دوە. کوردەک""ان پ""اش

شەڕی سێ مانگە پێش"وازیان لە بانگەوازی خومەینی ک""رد و ئام"ادەیی خۆی"ان ب"ۆ دی"الۆگ لە گەڵ رێژی"م

دەربڕی. پێش""مەرگەکانی بەرەی شەڕ هێش""تا چ""اوەڕوانن. ئەوانەی شەوانە لە ژێ"ر رهێڵەی ت"ۆپ و چەکی

ق""ورس و س""وکدا رۆژ دەکەنەوە بە ئاس""انی ب""اوەڕ بە بانگەوازی رێژی""م ناکەن. لە زۆربەی سەنگەرەکان
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پێش""مەرگە سەرکەوتوە و لە پانت""ایی رۆژهەڵتی کوردس""تاندا خەڵک و پێش""مەرگە ش""ادیی و کەیفخۆش""ی

خۆیان بۆ سەرکەوتنەکان دەردەبڕن. لەو شەڕانەدا شەهید و برێن""دارێکی زۆر هەیە و ناوچەیەکی پ""ان و

بەرین لە کوردستان بە چەکی داگیرکەرەکان وێران و سووتاوە. خەڵکی سڤیل و ئاسایی لە شەڕی دوژم""ن

زەبری زۆری بەرکەوتوە.  هێزەکانی دوژمن زەبری کاریگەریان لێدراوە و ستونە نیزامیەکانیان بە س""پا و

ئەرتەش و بەسیجیەوە لە چیاو و دۆڵەکانی کوردستان سەریان لە تاشە بەردە گەردەنکەشەکان داوە. 

سەنگەرەکانی پێش""""مەرگە ئەگەرچی لەو ماوەیەدا خ""""ۆڕاگری بێوێنەیان لە خۆی""""ان نیش""""انداوە، بەڵم

دەردی ک"""ۆنی ک"""وردان سەری هەڵدایەوە. لەو ماوەیەدا هێزەک"""انی یەکێتی نیش"""تمانی لە بەرەی ک"""وردە

رۆژهەڵتییەکاندا مانەوە، بەڵم پارتی دێم""وکڕاتی کوردس""تان و سەرکردایەتی قی""ادەی موەققەت لە گەڵ

رێژی"""م کەوتن.  ئەوان لە شەڕەکاندا لە پێشەوەی پاس"""داڕەکان دەڕۆیش"""تن و شەڕی ک"""وردی رۆژهەڵتیان

دەک""""رد. ئەگەرچی لە سەرەتای شۆڕش""""ی گەلنی ئێران""""دا  سەرکردەی پارتە کوردییەکانی رۆژهەڵتیان

دڵنی"""ا کردب"""ۆوە، کە هەڵەکانی راب"""ردوو دووپ"""ات ناکەنەوە و کاری"""ان بە دۆخ"""ی نێوخ"""ۆیی رۆژهەڵتی

کوردس""تان نییە، بەڵم لە وتە و بەڵێنیەکانیان""دا راس""تگۆ نەبوون. ئەوان لە شۆڕش""ی بە ن""او ئەیلوول""دا و

بە سەرکردایەتی مەل مس"""""تەفا زۆر تێکۆشەری رۆژهەڵتیان بە ک"""""وژراویی ی"""""ان بە دیل"""""ی رادەس"""""تی

ژاندارمەکانی حەمە رەزا ش"""ا کردب"""ۆوە رێ"""ژەی خەیانەتی ئەوان لە ک"""وردی رۆژهەڵت ئەوەن"""دە زۆر و

بەرین ب""""و، کە ب""""ۆ لێب""""وردن نەدەبوون. عەلی تەقتەقی لەو پێوەندییەدا زۆر ج""""ار بە پێش""""مەرگەکانی

هاوسەنگەری دەگ"""وت، خۆزگە نوکە قەڵەمەکەم ئەوەن"""دە دەج"""وڵ، کە دڵ و مێش"""کم دەخ"""واز ، ئەوکات

لپەڕە بە لپەڕە چیرۆک"""ی خەیانەتی ک"""ورد و بە تایبەت بنەماڵە و سەرکردەی پارتەکانم دەنووس"""یەوە.

ن"""اوبراو ب"""ۆ ک"""وردە رۆژهەڵتییەکان و تەنانەت باش"""وورییەکان باس"""ی ئەو رۆژانەی دەک"""رد، کە ک"""وردە

تێکۆشەرە رۆژهەڵتییەکان لە باش""""""وور بە ئاش""""""کرا نەدەوێران خۆی""""""ان دەرخەن. ناوچەکانی قەڵدز ،

س"""لێمانی، ح"""اجی ئۆمەران و زۆر ش"""وێنی دیکە پ"""ڕن لە چیرۆک"""ی کوردک"""وژان. عەلی تەقتەقی رۆژێ"""ک

پێش""مەرگەکان ک"ۆ دەکاتەوە و لێی"ان دەپرس"ێ، کە جی""اوازی یەکێتی و پ"ارتی لە چ دایە؟ لەو نێ"وەدا روو

لە عەلی بچکۆڵ دەکات و دەپرسێ، هاوڕ  عەلی خۆتەس""لیمکردنەوەی م"ن دۆخەکە باش""تر ناک"ات و رۆژە

ناخۆشەکان بەڕێوەن. ئای""""ا دەزان""""ی پڕۆسە چەک""""دارکردنی کوردەک""""ان لە باش""""وور چەن""""دە بەربڵوە و

رێگایەک بۆ خۆپەنادان نەماوە. رۆژگاری کوردان تاڵە و بە ئاسانی چارەسەری پرسەکەمان ن""اکر . ئای""ا

دەزان""ن، کە چەک""دارەکانی قی""ادەی موقەت لە ناوچەی دزڵ""ێ رێگ""ا ن""ادەن تەقەمەنی شەڕ بگاتە دەس""تی
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ه""""اوڕ  پێش""""مەرگەکانمان و بەمجۆرە خزمەتی خۆی""""ان ب""""ۆ ئاخون""""دەکان و پاس""""داڕە ک""""ورد کوژەک""""ان

دەسەڵمێنن. کەماڵ بە ق""""وڵی گ""""وێی ب""""ۆ عەلی هەڵخس""""توون و خەمبارە بەو رووداوانە، کە لە مێ""""ژووی

کورددا دووپات دەبنەوە. سەلیم خانەیی کە ش""ارەزای ناوچەکەیە و ئاگ""اداری هەواڵەکانی ناوچەی شەڕ

لە ش""نۆ، نەغەدە و پیرانش""ارە ب""اس لە ک""ردەوەی قێزەوەن""ی چەک""دارەکانی ب""ارزانی دەک""ات، کە پێ""ش

پاسداڕەکان سەنگەر و بارەگا چۆڵکراوەکانیان گرتۆتەوە. ئەوان بە ناوی عەشیرەت و کوردایەتی لە گەڵ

زۆر سەرۆک عەشیرەتی ناوچەی ورمێ پێوەندییان گرت""وە و خەڵک دژ بە حیزب""ی دیم""وکڕات و بزوتنەوەی

ک"""وردی رۆژهەڵت هان"""دەدەن. لە ش"""اری ش"""نۆ تەقەیان لە خەڵک ک"""ردوە و شەش کەس"""یان کوش"""توە و لە

ناوچەی ورم""ێ عەش""یرەت و خەڵکیان هان""داوە چەک ب""ۆ رێژی""م هەڵگرن. کەماڵ جەمەدانەکەی لە سەری

کردۆتەوە و بە سەر ش""""انی داداوە و ک""""وڵوە بە می""""ل و ک""""اموا چنراوەکەی لە ب""""ن هەنگڵی ن""""اوە و  لە

پێش""مەرگەکانی باش""وور دەپرس""ێ، باشە ئەو ک""ارەی پ""ارتی ب""ارزانی لە راب""ردوودا کردوویانە و ئەمڕۆ لە

رۆژهەڵت دەیکەن چەن""دە خزمەت بە ک""ورد و م""افی ک""وردان دەک""ات؟ بە ک""ام شەرع و یاس""ایەک رەوایە

کورد ببێتە داردەستی دەوڵەتە داگیرکەرەکان؟ 

عەلی تەقتەقی بە بیس""تنی ئەو پرس""یارانە، بە کەماڵ دەڵێ""ت، ک""اکی ب""را ئەوانە پرس""یارن و فەرموو ب""ا

چایەکی چاکی بۆ س""از کەین و دوات""ر چەن""د جگەرەیەک بە ب""ادا بکەین، پاش""ان بۆت""ان لە بن""ی کولەکەی

دەدەم. پێش"""مەرگەیەکی س"""ابڵغی کە ن"""اوی لە خ"""ۆی ن"""اوە هەڵۆ مەجلیسەکە خۆش"""تر دەک"""ات و ه"""اوار

دەک""ات، کە گ""ۆم هەتا قوڵ""تر بێ""ت، مەلەی خۆش""ترە. عەلی بچک""ۆڵ گاڵتە بە هەڵۆ دەک""ات و دەڵ""ێ، ئێ""وە

ئاوتان هەیە، هەتا مەلەی تێدا بکەن! هەڵۆ بە گاڵتە روو لە پێشمەرگەکان دەکات و بە قامکێ""ک ئام""اژە

بە عەلی بچکۆڵ دەکات و دەڵێ، ئەم کاکە رەئیسی پرسیاری لینگاوقوچە. ئ""اخر عەلی، ئەتۆ چ""ۆن گ""وێت

لە ه""اواری ماس"ی فرۆش"انی س"ابڵغێ نەبوە، کە هەموو رۆژ  ه"اوار دەکەن ماس"ی سەدی، ماس"ی سەدی!

عەلی تەقتەقی حەزی لەو بەزمانەیە، بەڵم دۆخەکە دەقۆزێتەوە و باسەکە دەباتەوە سەر پ""""""""""""ارتی و

ماڵی ب""ارزانی. لە سەرەتادا دەس""تەکانی بەرز دەکاتەوە و بە دەنگێک""ی بەرز دەڵ""ێ، خودایە لەو کەس و

سیاس""یانە خ""ۆش نەبیت، کە ئەو کابرایەیان تووش""ی سیاسەت ک""رد و کردیانە سەرۆکی حی""زب. کەماڵی

ب""رام گ""وێبگرە، ئەگەر ک""وردە رووناکبیرەک""ان خۆم""ان گوتەنی پی""او بوونایە هەرگیز رێگای""ان نەدەدا ئەو

پی"""""اوە نەک سیاسەت بک"""""ات، بەڵکو باس"""""ی سیاسەت و ک"""""ورد بک"""""ات. ئەو ق"""""وڕە هەموو خوێن"""""دەوارە

سۆرانیەکان گرتوویانەتەوە و بە گ""ۆڕی شەهیدان نەوەی دوای ئێمەش لێی""دەرناچن. ک""اکی خ""ۆم، ئێمە لە

27



باش""وور هەتا ئەو پی""اوە ق""وت نەکراوەتەوە سیاسەتمان ج""ۆرێکی دیکە ک""ردوە، بەڵم کە ئەم ب""رادەرە لە

رووس""یا گەڕایەوە و خ""زم و بنەماڵەی لە دەوری خ""ۆی ک""ردەوە، سیاسەت لە مان""ا بەتاڵ کرایەوە. شەڕی

نێ""وان مەلیی و جەللی، دەرپەڕان""دنی ک""وردی رۆژهەڵت لە باش""وور ب""ۆ ق""ازانجی ش""ا و حس""اب ب""ۆ کەس

 بە قسەیەک مەی""""دانیان چ"""ۆڵ ک""""رد و١٩٧٥نەکردن لە س""""ایەی سەری ئەو بنەماڵە بوونە کولت"""ور.  لە 

پێشمەرگەیان بۆ تەسلیم بوونەوە دەنگدا و پاشان دوای دەرکەوتنی یەکێتی نیش""تمانی کوردس""تان شەڕی

نێوخۆی""ان گەرم ک""ردەوە و ک""وڕی خەڵک بە خ""ۆڕایی لێ""رە و لەو  ک""وژران. برادەرینە ئێس""تاکێ بڕوان""ن،

ئەوان لێرۆکانە حەز ناکەن کوردەکان بە ئارامی لە سەر ب""ارودۆخی خۆی""ان بڕیارب""دەن و هەر ڕۆژەی بە

بیانوویەک یارمەتی عەسکەر و پاسداڕی ئێرانی دەدەن. ئاخر کورد، کەی تەرمی مردووی دەرهێناوەتەوە

و ئەو کولتوری ب""اب و باپیرانمانە، کە رێ""ز لە گ""ۆڕی هەموو مردوویەک بگری""ن، کەچی ئەوان بە بی""انووی

دەرهاتنەوەی تەرمی مەل مستەفا تەشقەڵە بە حیزبی دیم""وکڕات دەکەن. کوڕینە، بە خ""ودای زۆر ک""وردم

خۆش دەوێت، بەڵم خۆمان هی"چ س"نوورێک ناناس"ین و لەو گ""ۆڕەی بە قسەیەکی دوژم""ن دەکەوینە گی""انی

یەکتر. لە پ"""ڕ دوو پێش"""مەرگە لە ک"""اتی چاوەدێری"""دا سەرنج دەدەن، کە هێزێک"""ی چەک"""دار لەو ناوچەیە

نزی"""ک دەبێتەوە و بۆیە بە دەنگێک"""ی بەرز ه"""اوار دەکەن، ئێ"""وە کێ"""ن؟ چەک"""دارەکان وڵم دەدەنەوە، کە

خۆمانەین و لە ناوچەی سەردەش""""تەوە دێی""""ن؟ دوو چاوەدێرەکە، دەپرس""""ن ئەرک و مەبەس""""تتان چییە؟

چەک""دارەکان دەڵێ""ن ب""ۆ ئ""اڵوگۆڕ رەوانەی ئێ""رە کراوی""ن و ئاس""مان س""اماڵە. پ""اش بیس""تنی نهێن""ی هێ""زە

چەک""دارەکان، کە ئاس""مان س""اماڵە، پێش""مەرگەکان ئ""ارام دەبنەوە و بە ک""ورتی بەخێرهاتنیان دەکەن. لە

گەرمەی گەیشتنی ئەو هێزەی پێشمەرگە، عەلی بچکۆڵ بە عەلی تەقتەقی دەڵێ، لە سەر ئیجازەی کاک

هەڵۆ پرسیارێک دەکەم، باشە ئەگەر خۆمان خەراپ نەبین و ئیستعدادی دژایەتی یەکترمان نەبێ، چ""ۆن

بە یەک تاقە پی""او و بنەماڵەیەک ئەو هەموو ئاژاوەیە س""از دەب""ێ. عەلی، بە ئەس""پایی دەڵ""ێ، کوڕەک""ان

ئێستا کاتی دمەتەقە نەماوە و خودا دەزان""ی، ک""اک عەلیش پرس""یارەکەی پ""ڕە لە راس""تی. ئێمە کێشەمان

یەک تاکە کەس نییە، بەڵکو سەقافەتی گش"""تیی و جەماوەریمان ک"""اڵ و کرچە. عەلی بچک"""ۆڵ درێ"""ژە بە

قسەکانی دەدا و دەپرس"""""""""""""ێ، کاکە عەلی سەقافەت و جەماوەر چ مانایەک دەدەن؟ عەلی تەقتەقی بە

هاتنی پێشمەرگە تازەکان قسەکانی دەبڕ  و بەرەو پیلی پێشمەرگە تازەکان دەچ""ێ. ئەوان بارگە و بنە

دەخەن و شەو پێکەوە تێپەڕ دەکەن. هاتنی ئەو پێشمەرگانە شەپۆلی نوکتە و قسەی خۆشی زی""اد ک""ردوە

و کولت""وری دەوڵەمەن""د لە چەن""د ناوچە، گون""د و ش""ارێک لە دەوری ئ""اگری نێ""و س""ێ کوچکە بەردینەکەی

گەرم و گ""""وڕتر ک""""ردوە. هەر دەس""""تەیەک لە پێش""""مەرگەکان خ""""اوەنی بە سەرهاتێکی جی""""اوازە و زۆر
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دەنگخ"""ۆش لە ری"""زی پێش"""مەرگەکاندا دەردەکەون. ژمارەیەک لەوان لە دەوری ئ"""اگرە خۆشەکەی بنکەی

پێشمەرگەکان کۆبوونەوە و بە دوای یەکتردا گۆڕانی دەڵێ""ن. ئەوان لە سەر داوای پێش""مەرگەکان گ""ۆرانی

جیاواز دەڵێنەوە و هێندێک جار پێکەوە و بە یەکەوە سروودی ئەی رەقیب و ئەی شەهیدان دەچڕن. 

شەوانی پ"""اییز ک"""زە سەرمای کوێس"""تانەکانیان لە هەناودایە، بۆیە تێپەڕکردنی شەوانی پ"""اییزی ج"""ۆرە

کەرەستەیەکی خەوی دەوێت. پێکەوەبوونی هێزی پێش""مەرگە لەو ناوچەیە ک""زە سەرمایەکەی ش""کاندوە و

دڵگەرمەیەکی تایبەتی داوەتە پێش""""مەرگەکان. بەش""""ێک لەوان بەیانی ئام""""ادەی گەڕانەوە ب""""ۆ م""""اڵ و

ناوچەی خۆی""""انن و خەو بە ئاس""""انی ناچتە چاوەکانی""""ان. کەماڵ و عەلی تەقتەقی لە تەنیش""""ت یەکتر

دەخەون و ئەوان بەیانی لە یەکتر جیادەبنەوە، بەڵم باوەڕی""""ان وایە، کە ب""""ۆ س""""اڵنی داه""""اتوو ئەگەر

مەرگ مەودا ب"""دات، یەکتر دەبیننەوە. هەڵس""وکەوتی یەکتریان بە دڵە و راز و نهێن"""ی یەکتر دەپ"""ارێزن،

بۆیە لە کۆتاییەکانی ئەو شەوەدا بە قسەی خ"""""""ۆش و گێڕانەوەی بی"""""""رەوەری شەڕەکان کاتەکان تێپەڕ

دەکەن. ئەوان وەک لس""""ایی کردنەوەی پاس""""داڕ و بەس""""یجییەکان و ب""""ۆ خۆش""""ترکردنی ژینگەی بنکە و

سەنگەرەکان وێک""ڕا دەڵێ""ن: تەکبیر، سەڵەوات و بەرەو کەربەل. عەلی پێ""ش ئەوەی خەو بە یەکجارەکی

بیباتەوە، ئاخێ""ک هەڵدەکێش""ێ و دەڵ""ێ، کەس ت""وڕە نەبێ، بەڵم بەو خاکە س""وێند دەخ""ۆم کە ک""ورد هەر

ک""ورتی دین""ێ. کەماڵ شەوباش""ی لێ""دەکات و لە گ""ژ زیندەخەونان رادەچ""ی. ئەو پ""اش تێپەڕکردنی س""ێ

مانگێک لەو سەنگەرانەدا ئۆگری زیاتری ب""ۆ م""اڵ هەیە و دژوارییەکانی ژی""ان، شەڕ و خەبات بە ک""ردەوە

تێ""دەگات. وتە و قسەکانی ب""اوکی، عەلی و هەروەها سەربردەی دژواری کوردەک""ان لە راب""ردوو و ئەمڕۆدا

نیگەرانییەکانی زیاتر دەکەن و کۆشکی خەونەکانی دەلەرزێنن. ئەو لە نێوان راستیی و ناڕاستیدا گیری

خواردوە و زۆر جار لە خۆی دەپرسێ، کێ راستە و چۆن بزانم، کە ئەو گێڕانەوە و سەربردانە راستن ی""ان

ن"""ا؟ کێ"""وی خەمەکانی ک"""ورد لە سەر ش"""ان و پیل"""ی خەڵک قورس"""ایی دەک"""ات و هەرەوەزی سیاس"""یی و

نەتەوەیی ب""ۆ رزگ""اری نابین""در . کەماڵ بی""ر لە خ""ۆی ناکاتەوە، کە ت""ازە تێکەڵ بە حیزبایەتی و ک""ۆڕی

دا٤٧ و ٤٦پێشمەرگایەتی ب"وە، بەڵکو بی"ر لەو کۆنە پێش""مەرگانە دەکاتەوە، کە لە بزوتنەوەی چەک""داری 

بەشدار بوون. ناوبراو بیر لە عەلی هاوڕی دەکاتەوە، کە لە باشوور لە دوو قۆناخدا بەشداری بزوتنەوەی

کوردایەتی کردوە، بەڵم رۆژ بە رۆژ گومانی لە سەرکەوتنی کوردان زیاتر دەبێ. لە کۆنەوە گ""وتراوە، کە

مرۆڤ هەتا دنیا زیاتر ببینێ و رۆژە  تاڵ و شیرینەکان تێپەڕ بکات، باشتر لە ناخی رووداوەکان دەگات.

جیه"""انی لوان و گەنجان پ"""ڕە لە خەیاڵ و خەونی ج"""وان ب"""ۆ دوارۆژی خۆی"""ان و جیه"""ان، بەڵم رەوڕەوی
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رووداو و ئاڵوگۆڕەک""""ان و چەرخی زەمانە بە حیکمەتی خەیاڵ و خەونەکان ریگە ن""""ابڕێت. مرۆڤەکان لە

سەردەمی لوەتی بە دوای ئەو جیهانەدا دەگەڕێن، کە دواتر بە تەڕاویلکە دەردەچ""ێ. خەڵک لە ئێ""ران و

لە رۆژهەڵتی کوردستان دژ بە رێژیمی حەمە رەزا شا خۆپێشاندان و خەباتیان کرد، بەڵم بە هاتنەوەی

خومەینی و رەگ داکوت""""انی نیزام""""ی ئاخون""""دەکان ئ""""ازادیی و مافەکان بوونە تەڕاویلکە. بارودۆخەکە

ئەوەن""دە ش""ڵقاوە و ئ""اڵۆزکراوە، کە ن""ان و ک""اریش لە تەڕاویلکە دەچ""ن. کەماڵ لە سەر جێگە رەقەکەی

خۆی""دا کەلەکا و کەلەک دەک""ات و هەرووژمی خەون و خەمەکان رێگ""ا ن""ادەن، ب""ۆ س""اتێک چاوەک""انی لە

سەر یەک""""دا بن""""ێ و ئ""""ارام بگ""""ر . زۆربەی پێش""""مەرگەکان چاوەکانی""""ان چۆتە خەو و کەماڵ و چەن""""د

پێشمەرگەیەک ماوون، کە ئەسپی خەیاڵی خۆیان لینگ دەدەن و چ""اوەڕوانی زەردەپەڕ و هەڵتنی خ""ۆری

پاییزە دەکەن. پاش شەکەت و ماندووبوون کەماڵ جەمەدانەکەی بە سەر دەم و چاویدا دەدات و جیهانی

ژاوەژاو جێدێڵێ. فیشەکە شێتە و گوللە وێڵەکان کار لە گ""وێی پێش""مەرگەکان ناکەن و ئەوانەی رۆژانە و

شەوانە بە گ"""ژ س"""پای داگیرکەردا چوونەوە، خ"""اراون و بەش"""ێک لەوان چەن"""د ج""ار لە م"""ردن گەڕاونەوە.

شنەبای بەیانی دۆڵ و کێوەکان بۆنی گژ و گیا وشکەڵەبوەکانی سەر سینگی کوێس""تان و تەنیش""ت رووب""ار

و خڕەکان بە گوند و مەزراکان"دا بڵو دەکاتەوە. ک"ێ هەیە،  لە ک"زەی ش"نە ب"ایی پ"اییزی کوێس""تانەکانی

نیشتمان  توڕە بێت و خۆی بشارێتەوە. 

چەن"""د پێش"""مەرگەیەک بەیانی بە س"""روود و گ"""ۆرانی خەوی هاوڕێکانی"""ان دەزڕێن"""ن و لە دەوری ئ"""اورە

خۆشەکە کۆدەبنەوە. کتریە رەشەکان و تەنەکەی گەورەی رۆن""""ی لە تەنیش""""ت ئاگرەکەوە لە حەژەمەتی

سووتانی دارەکان بە کوڵ دەگرین و لە تاوی س""ووتانی هەناویان پڕیچکە ئاوەک""ان ب""ۆ دەوروبەری خۆی""ان

ف"""ڕ  دەدەن. ئ"""اگر و چ"""ای بەرەبەیان لە بن"""ارە چیاک"""ان ت"""ام و چێ"""ژی تایبەتی هەیە ، بۆیە زۆربەی

پێش""""مەرگەکان کەلوپولی خەوتنی خۆی""""ان کۆدەکەنەوە و دەخ""""وازن لە گەڕی یەکەمی چ""""ا سەیلنەکە

بخۆنەوە.  پێش"""""مەرگە ت"""""ازە هاتوەک""""ان ئ""""ارامترن، بەڵم ئەوانەی چەن"""""د مانگێکە پێکەوە شەو و رۆژ

دەکەنەوە هەر رووداوێ""ک دەقۆزنەوە و دەیکەنە پێخ""ۆری پێکەنین. عەلی تەقتەقی ب""انگی عەلی بچک""ۆڵ

دەکات، کە زوو بگاتە لی ئەوان  و چا دیش""لەمەکەی بخواتەوە. لە باش"ووری کوردس""تان کاتێ""ک شەکر لە

چا دەکر  بە چای ش""یرینی بەناو بانگە و ئەگەر وەک رۆژهەڵتییەکان بە قەن""دی کڵ""ۆ بیخۆنەوە دەبێتە

چای بە دیشلەمە. ئەو ن""او و کولتورانە لەو رۆژانەدا و ب""ۆ ک""ۆڕی پێش""مەرگانە دەبوونە مایەی پێکەنین و

جار و باریش ت""وڕە ب""وون.  عەلی بچک""ۆڵ، کە بەیانیان بەردەوام ت""وڕە و بی""زارە ه""اوار دەک""ات، کاکە چ""ا
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دیش""لەمە و ش""یرینەکە ب""ۆ خ""ۆت و دوارۆژم""ان ت""اڵ مەکە. کەماڵ و زۆربەی ئەو پێش""مەرگانەی، کە بەرەو

ناوچەی سەردەش"""""ت و گون"""""دەکانی دەگەڕێنەوە خۆی"""""ان ئام""""""ادە ک"""""ردوە و سەرقاڵی ماڵئ"""""اوایی لە

پێشمەرگەکانی ناوچەکانی دیکەی کوردستانن. ئەوان بەرەو جادەی پیرانش""ار و سەردەش""ت دادەکش""ێن و

چ"""اوەڕوانی ه"""اتنی کەلوپەلی راگواس"""تن دەکەن. عەلی تەقتەقی، کە وێ""""ڕای پێش""""مەرگەکانی یەکێتی

بەرەو ناوچەکانی زەڵێ دەگەڕێنەوە ب""ۆ گاڵتە بە پێش""مەرگەکانی رۆژهەڵت دەڵ""ێ، کاکە س""واری ماش""ێن

نەبن، هەتا سەیارە ئامادە دەبێ. کەماڵ لە  گەڵ دەی""ان کەس لە هاوڕێک""انی رێگ""ای م""اڵ دەگرنە بەر و

هەتا نەڵس بە ماشێنی سەرئاوەڵە دێن. دواتر گوندەکان دەکەنە رێچکەی گەیشتن بە شار و پاش چەن""د

کاتژمێرێک لە بەری کەنەکە سپێ چاویان بە چراخ""انی ش""ار دەکەو . ئەوانەی، کە دەگەڕانەوە ب""ۆ ش""ار

 کەس""""ی دەب""""وون، کە زۆر تامەزرۆی دیتن""""ی ک""""ۆڵن و شەقامەکانی ش""""ار و ئەندامەکانی٢٠ژمارەیەکی 

ماڵەوەیان دەکرد. ئەوان بۆ حەسانەوە لە دەروازەی شار و تەنیشت ئاشی رەحمان شەمامی کۆدەبنەوە و

لە کانی"""""اوە زوڵڵەکەی خ"""""وار ج"""""ادە تینوایەتیان دەش""""""کێنن. هەرکام لەوان هەڵگری زۆر چی"""""رۆک و

بەسەرهاتن، کە تەنیا کورتە چیرۆکەکان ب""""""ۆ پێکەنین و حەس""""""انەوە دەگێڕنەوە. ژمارەیەک ب""""""اس لە

چۆنیەتی شەڕەکان و هەروەها ناش""""تنی تەرمی هاوڕیکانی""""ان دەکەن، کە لە پێن""""اوی خ""""اک و خەڵک""""دا

شەهید دەب""ن. وەس""تا مس""تەفا، حوس""ێنی ئ""ازیز  و کەماڵ لەو ماوەیەدا لە گەڵ یەکتر ئاش""نا ب""وون و لە

یەکەم جەولەی پێس""""مەرگایەتی بوونە مایەی دڵگرم""""ی یەکتر. بەش""""ێک لەوان لەو شەوە پاییزیەدا ب""""ۆ

شادیی هاوڕێکانیان باس لە دوارۆژ دەکەن. حوسێنی ئازیزی  هەڵدەستێتە سەر پ""ێ  و دەڵ""ێ، کوڕینە ب""ا

ن""اوی خ""وای لێ""بینن و بەرەو ماڵەکانمان بڕۆینەوە. پ""اش نی""و ک""اتژمێری دیکە هەر کامەیان دەگاتە بەر

دەرگ""ای م""اڵ و پ""اش لە دەرگ""ادان و کردنەوەی دەرگ""ای حەوشەی م""اڵ بە دی""داری کەس و کاری""ان ش""اد

دەبنەوە. م"""ام کەریم و زارا بە ه"""اتنی کوڕەکی"""ان ش"""ادن و بە هێواش"""ی دەچنە ژوورەوە. ک"""اوە، لەیل و

ش""""یرین لە خەودان و بە تەقەی دەرگ""""ای حەوشە وەخەبەر نەهاتوون. زارا پ""""اش م""""اچکردنی کوڕەکەی

چەند هێلکەیەک لە رۆن دەکات و لە بەردەمی کەماڵی دادەنێ. مام کەریم، فرمێسکەکانی دەس""ڕێتەوە و

ش"""وکری خ"""ودا دەک"""ات، کە کوڕەکەیان بە س"""ڵمەتی گەڕاوەتەوە م"""اڵ. کەماڵ ئەحواڵی خوش"""ک و ب"""را و

خزمان دەپرسێ و پاشان لە بابی دەپرسێت، کە چۆن لەو زەمانە تێ""دەگات. م""ام کەریم چاوێ""ک لە زارای

هاوسەری دەک""ات و بە ک""ورتی بەمجۆرە وڵم دەداتەوە:نبە کەلمی خ""وای خەراپتر دەب""ێ و باش""تر ن""ابێ.

حوکمەت هەتا بڵێ"""ی ک"""افر و مولحی"""دە و ئەو ئاخوندانەش کەزاب و درۆزن"""ن. بە ئیم"""انم ک"""ورد لە گەڵ

یەکتردا ناپاکان و ئەوەتا بە چاوی خۆت دەبینی، کە کوڕانی مەل مستەفا و چەک""دارەکانیان چ""ۆن بوونە
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کەواس"""ووری بەر لش"""کری خومەینی. ئەمن عەقڵم ن"""ایبڕ  و پ"""اش ماوەیەکی دیکە دەوڵەت هەموو وڵت"""ی

دەگرێتەوە و پێش""مەرگەش بەرەو ح""دودی پاشەکەشەی دەکەن. ب""ا قسەیەک ب""ۆ خ""وا بکەین، لەو ش""ارەدا

هەزار و یەک رەن"""گ و چی"""رۆک دەبین"""ی. ئەو ش"""ارەمان وەک ش"""اری ئەحزاب و رێکخراوەک"""ان لێه"""اتوە.

ماوەیەکی دیکە، کەس خەتی کەس ناخوینێتەوە و چەنگ لە بەرۆکی یەکتر دەدەن. ئەمن بیس""توومە، کە

عەب""دوڕەحمان قاس""ملوو پی""اوێکی دنی""ا دیتەو و عالەمە، بەڵم ئەو ک""وردە بە کەس""ێک و دە کەس بەڕێوە

ناچێ. کوڕە کەماڵ دەستم بە داوێنت، چەکی پێشمەرگایەتی دابنێ و ببە بە کاسبی ماڵی خۆت. بە زات

و سیفەتی خودای پەژیوان دەبیەوە، بەڵم دواتر سوودی نییەن. 

زارا باسەکە دەگ""ۆڕ  و پرس""یاری خ""واردن و ژی""انی کوڕەکەی دەک""ات. ئەو بە دوای یەکتردا دەڵ""ێ، وەی

رۆڵە چ""اوی دایک""ت ک""وێر ب""ێ. ئەمن هەموو جەمان لێ""رە پ""ڕ بە دڵ""ی خ""ۆم ب""ۆت گری""اوم و بی""رم لە ت""ۆ

کردۆتەوە، کە لەو کوێس"""""تان و چی"""""ا و دۆڵنە دەب"""""ێ چ خ"""""واردن و خەوێکتان هەبێ. بە خ""""ودای رۆڵە،

خوش""کەکانت لە م""ن زی""اتر پەرۆش""ی تۆیانە و هەموومان پێن""ج فەڕزە لە سەر بەرماڵێ ب""ۆت پاڕاوینەوە.

زارا دەس"""تەکانی بەرز دەکاتەوە و ت"""وک و دوعای"""ان لە خێڵ"""ێ خومەینی دەک"""ات و دەڵ"""ێ، خودایە ت"""و

گەورەیی خ""""ۆت و پێغەمبەرە خۆشەویس""""تەکەت ئەو سەگانە لەنێو بەری. ب""""ۆ خ""""اتری ن""""او و س""""یفاتە

جوانەکانت چاوت لە ئێمەی هەژار بێ  و خودایە دەستی ئەو زاڵمە کافرانە ببڕی. کەماڵ پاش خواردنی

هێلکەورۆنەکە و خواردنەوەی ماس""تاوێک سپاس""ی دایک""ی دەک""ات، کە بەو نیوەشەوە ئەو تەعامە خۆشەی

ب""ۆ ئام""ادە ک""ردوە. خەو چاوەک""انی هەمووانی ق""ورس و گ""ران ک""ردوە و هەر کەسە و لە سەر جێگ""ای خ""ۆی

دەخەوێت. هەتا ک""اتی کەڵەبابخوێنان لە م""اڵی م""ام کەریم کەس جینگڵەی ن""ادات و خەوی ئ""ارام ب""اڵی

بەسەردا کێش"""""اون.  م"""""ام کەریم دەچێتە مزگەوت و دەگەڕێتەوە منداڵەکانیان لە خەو هەڵنەس"""""تاون و

ئەویش خ"""ۆی لە هەڵکردنی سەماوەرەکە دەدزێتەوە و ب"""ۆ تیکنەدانی ئ"""ارامی م"""اڵ دەچێتە سەر جێگ"""ا

خەوەکەی و سەرەخەوێکی بۆ دەشکێنێ. لەیل لە خەو رادەچەنێ و پاش دیتنی پێڵوە ئادیداسەکە شکی

هاتنەوەی براکەی دەک"""ات و بە پەلە دەچێتە ژووری خەوتنی میوان"""ان و دەبین"""ی براکەی خەوتوە. لەیل

بەو دیمەنە زۆر ش""""""اد دەب""""""ێ و بە گەرمی کاروب""""""ارە پێویس""""""تەکان رادەپەڕێنێ و سەرنج دەدات، کە

سەماوەرەکە وەک رۆژان ناڵەی نایەت. تێ""""""دەگات، کە ب""""""ابی لە بەر ش""""""ادیی گەڕانەوەی براکەی ئەو

بەیانیە دەس"""تی لە سەماوەرەکە بەرداوە، بۆیە بە پەلە ئ"""او لە سەماوەر دەک"""ات و س"""ووکە ئاورێ"""ک بە

پڵیتەکەیەوە دەنێ و چاوەڕوانی کوڵنی ئاوەکە دەکات. شیرین و کاوەش بە هێواش""ی لە خەو هەڵدەس""تن
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و نیگەرانن، کە ب""ۆچی هەواڵی دای""ک و بابی""ان نییە. ئەوان لەیل دەبین""ن و دوات""ر دەبیس""تن، کە کەماڵی

برایان درەنگانی شەو گەڕاوەتەوە و بۆیە هەموو لیەک  کەوتوونە باوەشی خەوێکی قوڵ و ئارام. 

ژاوەژاوی بەیانیانی شار و دەنگەدەنگی منداڵنی کۆڵن، کە بەرەو قوتابخانەکان دەچن ختۆکەی ئەسپی

خەیاڵی کەماڵ دەدەن و لە خەوی ش"""یرینی بەیان هەڵیدەس"""تێنن. ماوەیەکی زۆرە، کە ئەو لەو ژینگەیە

دوورە و بایەخە زێڕینەکەی م""اڵی لە دوورەوەی م""اڵ زی""اتر ب""ۆ دەرکەوتوە. ئەو ب""ۆ دیتن""ی روخس""اری دوو

خوشک و براکەی بەرەو ژووری دانیشتن دەچێت و لە ئامێزیان دەگرێت. ک""اوە بەرەو قوتابخانە دەڕوات و

چەن""د پرس""یارێک لە براکەی دەک""ات و لە م""اڵ دەچێتە دەر. لەیل و ش""یرین داوا لە براکەیان دەکەن، کە

باس""""ێکی ئەو ناوچەیە بک""""ات، کە چەن""""د مانگە وێ""""ڕای سەدان پێش""""مەرگەی دیکە شەو و ڕۆژی تێ""""دا

کردۆتەوە. کەماڵ باسی ئاگری ک""راوەی دەورووبەری بنکەکان و هەروەها خواردنەوەی چ""ای بەردەم ئ""اور

و دی""""دار و سەردانی گون""""دەکانی دەوروبەری شەڕگەکان دەک""""ات. ن""""اوبراو، ب""""اس لە فی""""داکاری خەڵکی

گوندەکان دەکات، کە زۆر میوان""دارن و یارمەتی زۆری پێش""مەرگەکان دەدەن. ئەو ئام""اژە دەک""ات، خۆزگە

ش""ارەکانیش وەک گون""دەکان لە رەوت""ی خەبات و تێکۆش""اندا بەش""دار دەب""وون.  خەڵکی ش""ارەکان زی""اتر

خەریکی ژی""انی خۆی""انن وتەنیا ج""ار و ب""ار زەب""ری بۆمبارانێ""ک ی""ان شەڕێکی کورتماوەی""ان بەردەکەو .

لەیل ب""اس لە خۆی""ان دەک""ات، کە ئەوان لە ش""ار دەژی""ن و کوڕەکەیان لەو خەباتەدا بەش""دارە و چەن""د

مانگە لە بەرەی پێشەوەی شەڕەکانە. کەماڵ لە گەڵ خوش"""""""""""""""کەکەی لەو پێوەندییەدا هاوڕایە،  بەڵم

روون""ی دەکاتەوە، کە رێژەکە زۆر کەمە و لە ش""ارەکانی دیکە هەر ب""ۆ باس""کردن ن""ابێ. کەماڵ هەروەها

ب""اس لە ناس""ینی خەڵکی زۆر لە ناوچە و هەروەها پێش""مەرگەی باش""وور و ش""ارەکانی دیکەی رۆژهەڵتی

کوردستان بۆ خوشکەکانی دەگێڕێتەوە. لە گەرمەی ئەو قسانەدا، دەڵ""ێ ئەر  کاکە، کەی ش""اییەکمان ب""ۆ

س"""از دەکەیی و خەڵکی ش"""ار کاری"""ان بە کوردایەتی نییە و رۆژان"""ی دووشەممە و پێنجشەممە شەقام لە

بەر بوک گوازتنەوە بەرناکەو . ناوبراو بە پێکەنینەوە وڵمی ش""یرین دەداتەوە، کە راس""تە خەڵک حەزی

لە ژیانە و حەقی خۆیانە. ئەگەر خوا یارمەتیدەر بێت، بێگومان ب""ووکیش دێ""ت و لەو حەوشەیەدا ب""راژن

و دشەکان شەڕی یەکتری دەکەن. ش""""یرین ب""""اس لە کێشەی خەس""""وو و ب""""وک دەک""""ات و رادەگەیەنێ، کە

کێشەی براژن و دشەکان زۆر کۆن و قوڵ نییە. لەیل چاوێک لە لەیل دەکا و دەڵێ، خوشکێ ک""اکم مان""دوو

مەکە و ب""انگی دای""ک و ب""ابم بکە، ب""ا ن""انی بەیانی پێکەوە بخ""ۆین. ئەمڕۆ وەک رۆژی جێژن""ی رەمەزان

وایە، کە هەموو پێکەوە ن""ان دەخ""ۆین و لە دەوری یەکتر کۆدەبینەوە. ش""یرین لە دوورەوە دەپەڕێتە نێ""و
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ئەو قس""انە و بە پێکەنینەوە دەپرس""ێ، خوش""کی ن""ان و ماس""ت و هێلکە کەی ب""ۆ جێ""ژن دەب"""ن؟ جێژنانە

جلوبەرگی ج""""وانت لەبەر دەکەیی و جێژنانە وەردەگ""""ری، بەڵم ئەمڕۆ تەنیا جێژن""""ی گەڕانەوەی ک""""اک

کەماڵە.

م""ام کەریم و زارا بە پێکەنینەوە بەرە س""فرەی بەیانی دێ""ن. پ""اش دانیش""تن و ن""اوی خ""وا هێن""ان ن""انی

بەیانی دەخ""ۆن و بەقسەی خ""ۆش لە س""فرەکە دەکش""ێنەوە. زارا لە خۆش""یان توڕەب""وونی لەبیر چۆتەوە و

وەک رۆژان ئەمر و فەرمان دەرناک""ات. کەماڵ، کە ئ""ۆگری بە ک""اری کوردایەتی و حیزبایەتی زی""اتر ب""وە

پ""اش ن""انی بەیانی سەردانی بنکەی حی""زب دەک""ات و هەتا ئێ""وارە وێ""ڕای دۆس""تان و ئاش""نایان ب""اس لە

چیرۆکی شەڕەکان دەکەن. ئەوان باس لەوە دەکەن، کە لەو رۆژانەدا باشترە کەڵک لە رۆژان""ی ئاگربەس

وەربگی"""ردر .  وەس"""تا مس"""تەفا، حوس"""ێنی ئ"""ازیز  و کەماڵ زۆر دڵی"""ان بەو ئاگربەس"""تە خ"""ۆش نییە و

نیگەرانی دەستپێکردنەوەی پەلماری رێژیمن. لەو رۆژانەدا پادگانی شار و بنکەی رادار و پردی بریس""و 

لە بەردەس""ت هێزەک""انی رێژیمە و مەودای نێ""وان پێش""مەرگە و رێژی""م لە گەڵ یەکتر زۆر نییە. ئەوانەی،

کە لە م""""""اوەی شەڕی س""""""ێ مانگەدا لە بەرەکانی شەڕ ش""""""اهیدی ئازایەتی پێش""""""مەرگە و دڕەن""""""دەیی

چەک""دارەکانی رێژی""م ب""وون، ترس""یان لە نەبوونی دەزگ""ا و ناوەن""دی پش""تیوانی دەک""ردەوە، کە رەنگە لە

درێژخایەن"""دا بەسەر ک"""ورددا بش"""کێتەوە. ئەوان ئاگ"""ادار ب"""وون، کە هێ"""زی پێش"""مەرگە رێکخ"""راو نییە و

هێزیک"ی خۆبەخشە و ئەرتەش"ی وڵت"ان پێویس"تی بە یارمەتیی و پەروەردەی بەردەوام و هێ""زی راهێن""راو

هەیە. بەرپرس"""انی ک"""ورد لە رۆژهەڵتی کوردس"""تان ئاگ"""اداری بەش"""ێک لەو بارودۆخە ب"""وون، بەڵم لەو

رۆژگ"""ارە سەختەدا دەسەڵت و دەرفەتی چارەسەرکردنی ئەو هەموو کێش"""انەیان نەبو. هی"""وا و ئومێ"""دی

زۆربەی خەڵک س""ازان و کۆت""ایی ه""اتن بە کێشەی نێ""وان رێژی""م و هێ""زی پێش""مەرگە ب""و. خەڵکی ک""ورد

ئام"""ادەی خ"""ۆڕاگریی هەمە لیەنە نەبوون و باوەڕی"""ان بە دواڕۆژی خۆی"""ان ک"""ز و لەق ب"""و. کەماڵی م"""ام

کەریمی، وەس"""تا مس"""تەفا و حوس"""ێنی ئ"""ازیز  پێش"""نیار دەکەن، کە رۆژانە پێش"""مەرگە لوەک"""ان فێ"""ری

پەروەردەی حیزبی"""ی و هەروەها نیزام"""ی بکەن و رێژەیەکی زۆری چەک"""دار کۆبکەنەوە. ئەرکەکە گرانە و

ک""ورد لە بەر ئەوەی دەوڵەتی نەبوە، بە ئاس""انی یاس""ا و رێس""اکان رەچ""او ناکەن و رەنگە بە تون""دوتۆڵی

پارێزگاری لە فەرمان و ئەمرەکان نەکەن. لەو رۆژانەدا بیرۆکەی باش و پلن""ی گونج""او زۆر ب""وون، بەڵم

ک""""ات و ئیمکان""""ات ب""""ۆ جێبەجێکردن زۆر کەم ب""""وون. هەر ڕۆژە و لە گۆشەیەکی رۆژهەڵتی کوردس""""تان

کێشەیەک س""از دەک""را و رێژی""م و چەک""دارەکانی بە هەموو توان""ا و ف"رت و فێڵێ""ک خەریکی بنک""ۆڵ کردن""ی
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کۆش""""کی خەیاڵی ئ""""ازادیخوازانی ک""""وردان ب""""وون. بەش""""ێک لە خەڵک زۆر زانیاری""""ان لە سەر پرس""""ی

کوردایەتیی و هەروەها م""""""افی خۆبەڕێوەبردن نەبوو، بۆیە ئەوان لە گەڵ رۆژ دەس""""""ووڕان و ب""""""ۆ ئەوان

تێپەڕکردنی رۆژ و شەوەکان مەبەست و ئامانج بو. 

وەرزی سەرماوەز بەڕێوەیە و بەستێنی هاتنی زستان خۆش دەکات. هاتوچۆی نوێنەرانی ک""ورد و ت""اران و

دیالۆگەکەیان لە سەر دواڕۆژی پرسی کورد لە رۆژهەڵتی کوردستان بۆ رێژیم گەمەی ک""ات و ب""ۆ ک""وردان

تەنیا کات بەفیڕۆدانە. چەند م""انگێکی س""اڵ و بە تایبەت وەرزی زس""تان بارودۆخەکە  لە ژێ""ر هەناسەی

ئاگربەست و درێژەی وتوێژەکانی کورد و رێژیمدا بەسەر چ""وون. کوردەک""ان لە رۆژهەڵت، ئەگەرچی وەک

هێ"""زی حی"""زب و پێش""""مەرگە لە یەکتر داب"""ڕا و پەرتەوازە ب"""وون، بەڵم لە م""""اوەی شەڕی س"""ێ مانگەدا

ئام"""ادەیی خۆی"""ان ب"""ۆ درێ"""ژەدان بە تێکۆش"""ان دەرب"""ڕی. حیزبەکان لە زۆربەی ش"""وینەکان بە جۆرێ"""ک

تێکۆش"""انیان هەبو، بەڵم خەڵک لەو رۆژگ"""ارەدا لە گەڵ کولت"""وری حیزبایەتی، ئەندامەتی، تێکۆش"""ان لە

پێناوی ئامانجەکان و هتددا وەک پێویست ئاش""نا نەبوون. کوردس""تان لە جی""اتی بیروب""اوەڕی کوردایەتیی

و ناس""نامەی سیاس"ی ن"وقمی تيکەڵی ئیدۆلۆژییە چەپ و راس""تەکان ب"و، کە ب"ۆ خەڵک زۆر دڵگی""ر نەبوون.

حیزب و رێکخراوەکان بە فۆڕمی عەشایەریی و بە کولتوری کۆنی ناوچە لە ژێر ناوی جیاوازدا بەس""تێنی

نامتمانەیەیان لەو کۆمەڵگەیەدا پەرە پێدەدا. هەر عەشیرەت و هۆزەێک بە گوێرەی بەرژەوەندی خۆی""ان

لە نێ"وان حیزبەکان""دا جۆلنەیان دەک""رد. لە موعجیزەک""انی رۆژگ""اری ک""وردان ئەوە ب""و، کە خ""اوەن زەوی،

کوڕە ئاغا و ئاغاکان تێکەڵ بە بزوتنەوەی چەپ ببوون و داوای مافی کرێکارانیان دەکرد. خەڵکێکی کەم

لەو دۆخەدا لە وردەکارییەکانی شۆڕش"""ی رۆژهەڵت تێدەگەیی و ت"""ازە کارەک"""ان زۆر ش"""ارەزای مێ"""ژوو و

پاش""""خانی کۆمەڵگا نەبوون. ژمارەیەک لە تێکۆشەرە کۆنەکان، کە لە کۆم""""اری کوردس""""تان و دوات""""ر لە

دا بەش"""داربوون، چاوی"""ان تیژت"""ر و زم"""انی رەخنەیان ل"""ۆژیکی و هەڵسەنگاندنەکانیان٤٧ و ٤٦شۆڕش"""ی 

شارەزایانەتر بوون. ئەوان بەراوردی رابردوو و ئەمڕۆیان دەکرد، بەڵم خەڵکێکی کەم گ""وێی لێ""دەگرتن و

مێدیایەکی بەهێز و سەرتاسەریی نەبوو، کە دەنگ و باوەڕەکانیان بڵوکاتەوە. لە شەوانی زستانی ش""ار

و گوندەکان""""""دا دمەتەقەیەکی زۆر لە ه""""""ۆدەی م""""""اڵن و مزگەوتەکان""""""دا لە سەر پرسە گەرمەکانی رۆژ

بەڕێوەدەچوون. ئەو دی""الۆگ و دمەتەقانە لە ش""ارێکەوە ب""ۆ ش""اریکی دیکە جی""اواز ب""وون و هەر ناوچە و

ش""ارێک تایبەتمەن""دی خ""ۆی هەبو. لە بەش""ێک لە کوردس""تان هێ""زە چەپ و سەرتاسەرییەکان و تەنانەت

دەسەڵتی مەرکەزی زۆرت""ر لە هێ""زە کوردییەکانی خ""اوەن بەرنامە و پلن، لقی""ان چەقان""دبوو. ش""ارەکان
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بە واتایەکی دیکە، نەبوونە چەکی بەرەنگاربوونەوە دژ بە رێژی""""م و ب""""ارە گرانەکە خرایە سەر ش""""انی

گوندە و ناوچە دوورەکان، کە کاریگەرییەکی زۆری لە سەر ناوەند نەبو. کرماش""ان، ئیلم، ورم""ێ و دوات""ر

س"""نە و ش"""ارەکانی دیکە بە ئاس"""انی خرانە ژێ"""ر رکێف"""ی پاس"""داڕ و بەس"""یجییەکان و هێ"""زە ک"""وردیی و

چەکدارەکانیان لە دەرەوەی شارەکان و لە ژمارەیەک لە گوندەکان بە بێ ب""وونی س""تراتیژییەکی روون و

ت""""اکتیکی بەرهەم""""دار چەقیبوون. خەڵکی کوردس""""تان وەک زۆربەی خەڵکە ژێ""""ر دەس""""تەکانی جیه""""ان

یەکدەست نی""ن و بە ئاس"انی ب""ۆ دەسەڵت و نەتەوە سەردەس""تەکان دەس""تەمۆ دەکرێ""ن.  لە م""اوەی شەڕی

س"""ێ مانگەدا دەرکەوت، کە  بێجگە لە چەک"""دارەکانی ک"""وڕانی مەل مس"""تەفا، بەش"""ێک لە عەش"""یرەت و

خەڵکی دیکە چەکی رێژیمی""""ان هەڵگرتبوو. باوەڕەک""""ان یەکانگیر نەبوون و کوردەک""""ان وەک ج""""اران بە

ئاس""""انی بە گ""""ژ یەکتردا دەک""""ران. شەوانی زس""""تان ب""""ۆ ت""""اوتوێی ئەو باس""""انە گونج""""او ب""""وون، بەڵم

رەخنەگرەکان کەم و بەستێنی چاکسازی لواز بو. 

م""ام کەریم لەو رۆژگ""ارەدا لە مزگەوت و ژمارەیەک لە دوک""انی دۆس""ت وئاش""ناکان رۆژە س""اردەکان تێپەڕ

دەکات. ماڵەکان سووتەمەنی پێویستیان نییە و بە زەحمەت نەوت و گازی شل لە شاردا دەس""ت دەکەو .

کوردستان، ناوچەیەکی پەراوێز خراو لە ئێرانێکی پاشکەوتوودا خاوەنی بنکە و ناوەندی گەورەی ئابوری

نییە و کەمترین سەرمایەگوزاری لە رۆژهەڵتی کوردس"""تاندا ک"""راوە. کوردس"""تان، لە کۆنەوە بە ح"""وکمی

چەک و تون"""""""دوتیژی بەڕێوەبراوە و بەڕێوەبەرانی ئێ"""""""ران حەزیان لە چ"""""""ارە و دوارۆژی ئەو ناوچانە

نەکردوە. لە سەردەمی کۆندا بە زەب""ری زۆر و بە ش""ێوازی ژن و ژنخ""وازی تێکۆش""اون خەڵکی ک""ورد واز لە

ئایین و مەزهەبی خ"ۆی بێن""ێ. خەڵکی ک""ورد لە سەردەمی ش""ادا دەرفەتی خۆئی""دارەکردنیان پێنەدراوە و

دەسەڵتی یاس""ا لەو  مەڵبەن""دە تەنیا ژان""دارم، س""اواک و بەندیخانە ب""ووە. م""ام کەریم، ب""ۆ پەی""داکردنی

بەش""ێک لە بژی""وی ژی""انی لە رۆژان""ی زس""تاندا، کە بەفر وڵت دادەپۆش""ێت، بە وەروەرە و بەفرماڵەوە، کە

لی وەس""""تا حەسەنی نەجار بەکردنی داوە، بە پ""""ارە چەن""""د سەربانێکی ناس""""یاو و ئاش""""نایەک خ""""اوێن

دەکاتەوە. شارەکان خاوەنی دەزگا و ناوەندی تایبەت نی""ن و زۆر ج""اران شەقام و کۆڵنەکان بە هەرەوەز

لە لیەن خەڵکی گەڕەک خاوێن دەکرێنەوە. مام کەریم، پاش م""اڵینی بەفری سەربانەکان وەک کەس""ێکی

شارەزا و خاوەن تەجروبە چاوێک لە حەوشەی ماڵەکان دەکات و تەنیا ب""ۆ ک""ارپوختی گوڕێ""ک لەو  دەدا

و دڵ"""ی خ"""اوەن ک"""ار و ماڵەکان خ"""ۆش دەک"""ات. ئەو ب"""ۆ زۆربەی ئەو خەڵکە ئاش"""نایە و متمانەی تەواوی

پێدەکەن. لە زۆربەی ئەو ماڵنە، کە سەربانەکانیان خ""""اوێن دەکاتەوە ب""""ۆ خۆگەرمکردنەوە ی""""ان چ""""ا و
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ن""انخواردن بان""گ دەک""ر  و دوات""ر، حەقدەس""تی خ""ۆی وەردەگ""ر . ن""اوبراو، بە دیتن""ی ماڵە دەوڵەمەن""د و

داراک""ان و بەراوردکردنی منداڵەکانی هەس""ت بە غەدرێکی گەورە دەک""ات، چوونکە کەم م""اڵ و بنەماڵەی

دەوڵەمەن""د ش""ک دەب""ات، کە وەک کوڕەکەی ئەو چەکی کردبێتە ش""ان. ئەو کە چ""او لە بنەماڵەی ه""اوڕ 

نیزیکەکانی کەماڵی ک"""وڕی دەک"""ات، کە لە م"""اوەی شەڕی س"""ێ مانگەدا ئەرکی بەرەنگاربوونەوەیان لە

ئەس""تۆ ب""وە، دێتە سەر ئەو قەناعەتە، کە دەوڵەمەن""دەکان حەزیان لە سیاسەت و چەک نییە و خەریکی

کاروباری خۆیانن. ناوبراو وەک پرسیارێکی بەردەوام بیری لێدەکاتەوە، کە ئەگەر کرماشان، سنە، ورم""ێ

و زۆر ش""اری گەورەی دیکە ق""ۆڵی هیممەتی پی""اوەتی و مەردایەتی لێهەڵماڵن، بێگوم""ان دوژمن""ی مەلعون

بە ئاس""انی ن""اتوانێ درێ""ژە بە س""تەم و قۆڕغک""اری ب""دات. رۆژێک""ی س""اردی زس""تانی، لە کاتێک""دا کل""وە

بەفرەکان بنمیچ"""ی ئاس"""مانیان داپۆش"""یوە، م"""ام کەریم لە رێگ"""ای چوونەوە م"""اڵ تووش"""ی کەماڵ، وەس"""تا

مستەفا و  حوسێنی ئازیز  دەبێ، کە لەو سەرمایەدا بە شەقامی سەرەکی شاردا پیاسە دەکەن و باس""ی

کوردایەتی دەکەن. ن"""اوبراو س"""ڵویان لێ"""دەکات و لێی"""ان دەپرس"""ێ، کوڕینە ئەمن لەو مەتەڵەی ناگەم و

خێرتان دەگاتێ، بۆ منی دەردەداری هەڵێنن. کوڕەکان بە رێ""زەوە گ""وێی لێ""دەگرن و کەماڵ یەکسەر پێ""ش

ب"""اوکی دەکەو  و ب"""اس لەوە دەک"""ات، کە وتەکانی ب"""ابی و عەلی تەقتەقی زۆر لە یەکتر دەچ"""ن. ئەوان

چاوی"""ان تی"""ژە و بیری"""ان بە تەواوەتی لە ک"""ۆی ئەو رووداوانە کردۆتەوە، کە باس"""ی دەکەن. م"""ام کەریم

پێدەکەنێ و بە کەماڵ، وەستا مستەفا و حوسێنی ئازیز  دەڵێ ئەمانەتی خودای بن و رۆژێکی دیکە ئەو

پرسیارەتان لێدەکەم. 

وەستا مستەفا، حوسێنی ئازیزێی و کەماڵی مام کەریمی لە ماوەی چەند مانگدا تێکۆشاون لوەکان زیاتر

بۆ کوردایەتی رابکێشن و لە رێگ""ای چەن""د مامۆس""تایەک چەن""د کۆڕێکی""ان ب"ۆ پێش""مەرگە تازەک""ان گرت""وە.

ئەوان لە م"""""اوەی کارکردن"""""دا فێرب"""""وون، کە ک"""""ارکردن سەختە و ژی"""""انی سیاس"""""ی پ"""""ڕە لە رووداوی

چاوەڕواننەکراو. ئەوان ژوورێکی""ان لە بنکەی حی""زب پێ""دراوە و رۆژانە کارەکانی""ان رادەپەڕێنن. بەش""ێک

لە لوەکان رۆژانە سەردانیان دەکەن و خوازیاری فێربوون و وەئەس""تۆگرتنی ئەرکن. لەو ژوورەدا ک""ار ب""ۆ

پەروەردە کردن"""ی لوەک"""ان دەک"""ر  و ژمارەیەک لە لوەک""ان و هەروەها پێش"""مەرگەکان فێ"""ری نووس"""ین و

خوێندنەوە بە زم""انی ک""وردی ک""راون. مامۆس""تا ن""ازم، کە خەڵکی باش""ووری کوردس""تانە و ماوەیەکە لەو

شارە دەژیت، ئەرکی گوتنەوەی وانەی زمانی کوردی بە ئەستۆ گرتوە. مامۆستا نازم هەروەها کورتەیەک

لە مێژووی بزوتنەوە کوردییەکان بۆ پێشمەرگە و لوەک""ان دەڵێتەوە. ئەو بە چ""اوی خ""ۆی ش""کانی گەورەی
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کوردانی باشووری دیوە و دەزانێ، کە کوردەکان ش""ارەزای مێ""ژووی خۆی""ان نی""ن. لە ک""اتی وتنەوەی وانەی

مێژوودا چیرۆکی باوکی دەگێڕێتەوە، کە چەندە و چ"ۆن لە حیزب"ی هی"وا و کۆم"اری کوردس"تاندا بەش""داری

ک""""ردوە. ب""""اوکی پ""""اش رووخ""""انی کۆم""""اری کوردس""""تان دەگەڕێتەوە ب""""ۆ باش""""وور و بە دڵش""""کاوی هەتا

دەستپێکردنەوەی شۆڕش"ی ئەیلوول ک""اری بە سیاسەت نییە. پ"اش ئەوەی خەڵک لە ناوچەکانی باش"ووری

کوردس""تان لە پێن""اوی مافەکانیان""دا چەک هەڵ""دەگرن، ب""اوکی مامۆس""تا ن""ازم، کە بە فەقێ خ""دری ج""اف

ناودەبر ، دەچێتە ریزی پێشمەرگەکان و لە چەندان شەڕی گەورە و  بچووک""دا بەش""داری دەک""ات. کاتێ""ک

لە ناو جەرگەی شۆڕشدا هەست بە زوڵم و زۆری کادر و بەرپرسانی پێشمەرگە لە خەڵکی ئاسایی دەکات

و لس""اری سەرکردایەتی پ""ارتی و ب""ارزانی دەبین""ێ، باش""وور بەجێ""دێڵێ و روو لە ش""اری بەغ""دا دەک""ات و

ماوەیەک  بە کاری دژوار و تاقەت پڕووکێن خێزانەکەی بەخێو دەکات. فەقێ خ"در لە ناوچەکانی پش"دەر

و بیت"""""""وێن و هەروەها باڵەکایەتی زوڵ"""""""م و زۆرییەکی زۆری چەک"""""""دارەکانی پ"""""""ارتی دژ بە خەڵک و

شۆڕش""گێڕانی رۆژهەڵتی کوردس""تان دەبین""ێ و لە لی کۆمەڵێک لە هاوڕێک""انی س""وێند دەخ""وات، کە ئەو

شۆڕشە وەکو پووشی سەپانی دەسووتێ و خەڵکی کورد خێری لێناکات. ئەو لە لی مامۆستا نازمی کوڕیی

و هەروەها دۆس"""""تە نیزیکەکانی باس"""""ی ک"""""ردوە، کە هەر شۆڕش"""""ێک بارزانییەکان سەرکردایەتی بکەن

سەرناکەو  و لە کۆتایی""دا دەش""کێ، چوونکە ئەوان خۆی""ان بە ک""ردەوە بە سەروەری خەڵک دەزان""ن  و لە

هونەری سیاسەت دوورن. مامۆستا نازم، لە ک""اتی وتنەوەی وانەکانی مێ""ژوودا ئام""اژە دەک""ات، کە ب""اوکی

گلەییەکی زۆری لە خوێندەوارە کوردەکانیش ک""ردوە، کە لە پێن""اوی خۆی""ان و گیرفانیان""دا زۆر بیری""ان لە

خەڵک و پرس""ی گەورەی ک""وردان نەکردۆتەوە. ن""اوبراو، رێن""وینی پێش""مەرگە لوەک""ان دەک""ات، کە چەن""دە

دەتوانن خۆیان بە خویندنەوە خەریک بکەن و یاسا و چوارچێوەی کوردایەتی بە پ""اکی بەڕێوەبەرن. ئەو

زۆر جار وەبیر کوردە رۆژهەڵتییەکان  دێنێتەوە، کە لە رۆژی شکاندا زۆریی و ب""ۆری ن""ایخوات و ب""ا وەک

ئێمەی ک""وردی باش""ووری تووش""ی م""اڵوێرانی و شەڕی نێوخ""ۆ نەبن. کوردایەتی تەنیا هاش""وهووش و قسەی

گەورە نییە، بەڵکو فیکر، وتە و کرداری کوردانەیە. 

سەرجەم پێش""""مەرگەکان و هەروەها بەش""""داربوەکان لە وانەکانی مامۆس""""تا ن""""ازم کەڵک وەردەگ""""رن و

تێدەکۆش""ن، کە سەرەتا بە زم""انی دای""ک بنووس""ن و بخوێننەوە. لە پێن""اوی سەرکەوتنی زی""اتر و هەروەها

پێدانی پێخۆری زۆر بە لوەکان، مامۆستا نازم بە هاوکاری ئەوان شانۆیەکی پ""ڕ مان""ا بە ن""اوی دپێخ""ۆڕ و

مەرجەکانی سەرکەوتنن لە س""اڵۆنی س""ینەمای ش""ار پێش""کەش دەکەن. ئەوان لەو ش""انۆیەدا بە زم""انێکی

38



ساکار  باس لە چۆنیەتی کاری هێزە سیاسییەکان، تاکی کۆمەڵگە، مەل و کەسانی ئایینی و هەموو چی""ن

و توێژەک""ان دەکەن. مەبەس""تی ش""انۆکە وبیرهێنانەوەی ئەو مەرجانەیە، کە بزوتنەوەی رزگاریخوازنە و

خەڵکانی ژێردەست ب""ۆ رزگ""اربوون دەب""ێ رەچ""اوی بکەن. بە گ""وێرەی وتە و پەیامەی نێ"و ش"انۆکە، مەلی

مزگەوتەکان ئەرکیان تەنیا ه""اتوچۆ لە نێ""وان م""اڵ و مزگەوت""دا نییە،بەڵکو ئەوان پێویس""تە لە پێن""اوی

عەداڵەت، سەرکەوتن و دەس""تەبەرکردنی مافە رەواک""ان ق""ۆڵی هیممەت هەڵماڵن. مامۆس""تا ن""ازم، لە نێ""و

ش""انۆکەدا وەک مامۆس""تایەک رۆڵ دەگێ""ڕ  و لە زۆر ش""وێندا ب""اس لە فەقێ خ""دری ب""اوکی دەک""ات، کە لە

ماڵەوە بە منداڵەکانی گوت""وە، هەر گەل و نەتەوەیەک زان""ا و خوێن""دەوار و گەورەکانی راس""ت و خ""اوەن

وی"""""ژدان ب"""""وون، گەلەکەیان بەختەوەر دەب"""""ێ و خەڵک روو لە چاکەکردن دەکەن، چوونکە پێش"""""ڕەوانی

ئ""ایینی، دنی""ایی و هەروەها بەڕێوەبەران خۆی""ان لە دزی، گەن""دەڵی، خۆپەرەس""تی، ژێردەس""تیی و چەن""د

رووی""ی دەپ""ارێزن. لە کۆت""ایی ش""انۆکەدا رۆڵگێڕان""ی ش""انۆ بە دەنگ""ی بەرز ه""اوار دەکەن، کە سیاسەتی

ئاگرە سوورە لە خۆم دوورە کەڵکی نییە و کورد بۆ رزگاربوون پێویستی بە هەرەوەزی راستەقینەیە. 
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بەشی دووهەم

 تەڕاویلکەی خەبات، نان و ئازادی

وەرزی زستان بەرەو کۆتایی دەڕوا و دۆخی هەژاران لە ژێر رەحمەتی هاتنی خۆر و گەرما باش""تر دەب""ێ.

خەڵکێکی زۆر لەو بارودۆخەدا لە چاوەڕوانیدان و دەستیان بۆ کار و کاسبی ناچێ. ئاڵووگۆڕەکانی ت""اران

و رۆیش""تنی ت""اج بەسەرێک و هاتنەوەی مەن""دیل لە سەرێک بە ئاس""انی تێناپەڕ . ئاخون""دەکان خەیاڵی

گەورەیان لە سەردایە و پلنی ناردنەدەرەوەی شۆڕشی ئاخوندیی و ئیسلمیان هەیە. وڵتە جیرانەکانی

ئێ"""ران و بە تایبەت عێ"""ڕاق لە پەیام و هەڕەشەکانی ئاخون"""دەکان نیگەرانە، چوونکە زۆرایەتی خەڵکی

ئەو وڵتە ش""""""""""""یعەن و بە ئاس""""""""""""انی دەکەونە ژێ""""""""""""ر کاریگەریی خومەینی و پەیامە ش""""""""""""یرین و

هەڵخەڵەتێنەرەکان. لە سەرەتادا، بەرپرس""""""انی رێژی""""""م و تەنانەت پارتە بە ن""""""او سیاس""""""ییە چەپ و

راستەکان لە ناسینی نیزام و پلن""ی رێژی""م و بە تایبەت ئاخون""دەکان دام""اوبوون. زۆر رێکخ""راو تەنیا بە

درووش""می نەمان ب""ۆ ئیمپری""الیزمی ئەمریکا سەرس""ام بب""وون  و خومەینیان بە سەمبولی خەبات لە دژی

ئەمریکا دەناسی. ئەوان لە گەڵ ئایدۆلۆژی خۆیان راستگۆ نەبوون و لە چوارچێ""وە و پڕنس""یبەکانی چەپ

و ئایینی خۆیاندا ساویلکانە دەجوڵنەوە.

 بە وتەی خاڵە مینە زۆربەی حیزبە سیاس""ییەکان و رێکخراوەک""ان ب""ۆ بەڕێوەبەران و قسەکەرەکانیان لە

دوکانی سیاسی دەچن. ئەو باوەڕی بە قسەی بەتاڵ و درووشمی رۆاڵەتی نییە. خاڵە مینە، سەردەمانێک

لە حوجرە و مزگەوتەکانی بانە، سەردەشت و سلێمانی وانە ئایینیەکانی خوێن""دوە . ئەو لە دەی""ان گون""د

و لە چەند شار و هەروەها لە گەڵ سەدان فەقێ تەمەنی بەسەربردوە و کۆمەڵگەی کوردیی و تاکی کورد

دەناس""ێ، بۆیە زۆر دڵخ""ۆش نییە. ن""اوبرراو ش""ارەزانی حیزبەکانە و سیاسەتکارە کوردەک""ان دەناس""ێ و

کۆڵنەکانی سیاسەت وەک گیرفانەکانی ش""ارەزایە. خاڵە مینە ب""ۆ پەی""داکردنی ن""ان و ئاوێ""ک س""اڵنێکی

زۆرە لە یەکێک لە شەقامەکانی ش"""ار دووک"""انێکی بەرگ"""درووی کردۆتەوە. ش"""وێنی کارەکەی وەک ژووری

لێکدانەوەی هەواڵ و رووداوە گەرمەکانی رۆژە و خەڵکی ناس""""راو و کەس""""انی ن""""او بەدەرەوە جلوبەرگی

خۆی"""ان و منداڵەکانیان بە خاڵە مینە دەدروون. خاڵە مینە لە ک"""اتی کارکردن"""دا بە وردی سەرنجی ئەو

میوانانە دەدات، کە ب""ۆ بەسەربردنی ک"""ات لە دەوری کۆدەبنەوە و  بە دڵ حەز لە بیس"""تنی دەردی دڵ"""ی
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هەموو لیەک دەک"""""ات. ماوەیەکە کوڕەکەی هاوک"""""اری ناک"""""ات و تێکەڵ بە لوان""""ی چەک"""""دار ب"""""وە و لە

رێکخستنەکانی دیموکڕاتدا رێکخراوە. ئەو رۆژانە، ئەویش دەردی دڵ""ی خ""ۆی ب""ۆ دۆس""ت و ئاش""نایان ب"اس

دەک""ات و بە کراوەی""ی لە سەر پێوەن""دی خ""ۆیی و کوڕەکەی دەدو . خ""اڵي مینەی بەرگ""دروو رق"ی خ""ۆی لە

کەماڵی مام کەریم ناشارێتەوە و لی زۆربەی میوانەکان بە کەس""یکی گەلۆر و کارنەکەر ن""اوی دێن""ێ. بە

وتەی خاڵە مینە، ئەگەر کەماڵ و هاوڕێکانی لەو شارە خەڵک لە داو نەخەن، ک""وڕی م""ن و ک""وڕی خەڵکی

دیکە چ کاریان بە حیزبایەتی و کاری سیاسییە. ئەو لی یەکێک لە دۆستەکانی بە ناوی ریزوانی دەردی

دڵ دەکات، کە کوڕەکەی پەرویز خەریکە بە ئاسانی لە دەستی دەردەچ""ێ. خاڵە مینە لە نێ""و قسەکانیدا

دووپ""اتی دەکاتەوە، کە ئ""ۆگری کوردایەتیی و خەباتە، بەڵم بەو ئەزموونەی کە لە باش""وور و رۆژهەڵت

کۆی کردۆتەوە باوەڕی بە ک""وردان نەماوە. ریزوان""ی گ""وێگرێکی باشە و زی""اتر ئ""ۆگری ب""ۆ خەباتی ئ""ارام و

سیاسییە نەک چەکداری. ناوبراو رێنوینی خاڵە مینە دەکات، کە کوڕەکەی پەرویز لە کاری سیاسی دوور

نەخاتەوە، بەڵم بە هێواش""ی بە گوێی""دا بخ""وێنێ، کە چەک کێشەکان چارەسەر ناک""ات و ک""ورد س""ووتاوی

ئەو چەکەیە. خاڵە مینە لە ریزوان"""ی دەپرس"""ێ، کە ک"""وڕی ئەو زەمانە چ"""ۆن گ"""و  لە باوکی"""ان دەگ"""رن!

ن"""اوبراو پێش"""نیار بە ریزوان"""ی دەک"""ات، کە شەوێک سەردانیان بک"""ات و ب"""ۆ ماوەیەک لە گەڵ پەرویزی

کوڕی"""ان قسە بک"""ات و ب"""ۆ ئەوەی هەتا ک"""ار لە ک"""ار نەترازاوە کاری"""ک بکەن. خاڵە مینە هەموو ج"""ار 

دووپ""""اتی دەکاتەوە، کە لە شۆڕش""""ی کوردان""""دا ک""""وڕی خەڵک وەک ت""""ڕی بن""""ی گ""""ۆمێ دەڕوات و دوات""""ر

دەبڕێتەوە، بۆیە ناخواز  کوڕی ئەو و خەڵکی دیکە لە پێناوی ئەم و ئەودا بکوژرێن. 

ئێ""وارە درەنگ""ای دواڕۆژەک""انی زس""تانە و ریزوان""ی بەرەو م""اڵی خاڵە مینە دەڕوات. کاتێ""ک لە دەرگ""ای

حەوشەی م"""اڵی خاڵە مینە دەدات، هەس"""ت دەک"""ات لە ژوورەوە کێشەیە و خاڵە مینە پەلماری پەرویزی

ک"""وڕی دەدات. چەن"""د جارێ"""ک، کە ن"""اوبراو لە دەرگ"""ا دەدات، خاڵە مینە ه"""اوار دەک""""ات، ئەو دەرگایە

بکەنەوە بزانە چ سەگبابێک بەو شەوە و لە نێوەڕاس""تی شەڕی ک""وڕ و باب""دا لە دەرگ""ا دەدا. ریزوان""ی کە

دەرگ""ا دەکرێتەوە، س""ڵو دەک""ات و دەپرس""ێ، خاڵە مینە بەخوا می""وانی شەوان مەحبوب نی""ن و رەنگە زۆر

س""ووک  دەردەکەون. خاڵە مینە پ""اش گێڕانەوەی زۆر نەقڵی خ""ۆش و سەربردەی ک""ۆن داوای لێب""وردن لە

ریزوان""ی دەک""ات و بە پێکەنینەوە دەڵ""ێ، ک""اکی م""ن بەو زەوادەی لە م""اڵی هەموومان""دا هەیە لە ک""اتی

توڕەبوون"""دا پی"""او زم"""انی پیسە، بۆیە تەڵقیش لە ک"""اتی توڕەیی"""دا ناش"""کێن و خ"""وا بەن"""دەی خ"""ۆی ب"""اش

دەناسێ. 
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پەرویز  بەخێرهاتنی ریزوان""ی نەکردوە و لە هەڵس""وکەوتی ب""ابی توڕەیە. دایک""ی چەن""د جارێ""ک ه""انی

دەدات، کە بچێتە ژوور و لە گەڵ میوانەکە دابنیش""""""""ێ. ریزوان""""""""ی پ""""""""اش گ""""""""وێگرتن لە خاڵە مینە و

خواردنەوەی چ"""""ا و کاکڵە گ"""""وێز، ب"""""انگی پەرویز دەک"""""ات. پەرویز بە ناچ"""""اری دەچێتە ژوور و پ"""""اش

بەخێرهێنانی ریزوانی لە سەر فەڕشە نەخشێندراوەکە دادەنیشێ. ریزوانی یەکسەر ناچێتە نێو باسەکە

و بە پرس""یاری لبەل پەرویز دەبزێ""و  و دەخ""واز  رێ""ژەی ب""اوەڕ و زانیارییەکانی ن""اوبراو هەڵسەنگێنێ.

ریزوان""ی پرس""یار لە پەرویز دەک""ات، کە چ""ۆن دەڕوانێتە پرس""ی ک""ورد و خەبات و لە ک""ام حیزبە زی""اتر

نیزیکە؟ پەرویز دەرفەتەکە دەقۆزێتەوە و دەپرس""ێ، ئاغ""ای ریزوان""ی باشە ت""ۆ ب""ۆچی بە زم""انی دایک""ت

ناتوانی نامەیەک بنووسیت؟ ئێمە بۆ لەو ش""ارە و لە هەموو کوردس""تاندا توان""ای خۆئی""دارەکردنمان نییە؟

نەتەوەی کورد چۆن بەوجۆرە رزگاری دەبێ، کە ب"اوک، مامۆس"تا، مەل، می""رزا، ئاغ"ا و گەورەکان رێگ"ا لە

خەڵک بگ"""رن لە پێن"""اوی خ"""اک و خەڵک"""دا خۆی"""ان رێکخەن و ئەگەر پێویس"""ت بک"""ات، شەهید ب"""ن؟ ئەمن

بیروڕاکانم لە حیزبی دێموکڕات نیزیکن، بەڵم باوەڕم بە عەداڵەت و ئازادی هەیە. کوردەک""ان ئەگەر بە

تێکڕا بەرگری لە خۆیان و مافەکانیان نەکەن، ئاخون""دەکان بە ئەرتەش، پاس""داڕ و بەس"یجی سەرکوتمان

دەکەن. خاڵە مینە و ریزوان""ی پ""اش بیس""تنی وڵمەکانی پەرویز چاوێ""ک لە یەکتر دەکەن و ب""ۆ ماوەیەک

بێ""دەنگ دەب""ن. ریزوان""ی بە سەر خۆی""دا زاڵ دەب""ێ و بە خاڵە مینە دەڵ""ێ، پەرویز ک""وڕێکی رێکوپێ""ک و

خ"""اوەن ب"""اوەڕێکی جوانە، بەڵم حەز دەکەم چەن"""د پرس"""یارێکی دیکەی لێبکەم و دوات"""ر دەڕۆم. پەرویز

ئۆگری شێوازی نەرمی پرس""یارکردن و هەروەها گوێگرتنە و ریزوان"ی لەو ب"ارەوە وەس"تایانە دەجوڵێتەوە،

بۆیە پەرویز ب""ۆ بیس""تنی پرس""یارەکان چ""وار مەش""قی دانیش""توە. ئەو هەس""ت دەک""ات، کە لە گەڵ ج""اران

جیاوازە و وەک رابردوو خاوەنی تەنیا کەس""ایەتی ب""اوک و پیشە نییە، بەڵکو ئەمڕۆ خ""اوەنی کەس""ایەتی

خۆیەتی و بە ئاش""کرا دەت""وانێ بەرگری لە ب""اوەڕ و ئامانجەکانی بک""ات. ریزوان""ی لە پەرویز دەپرس""ێ،

نەزەرت لە سەر حیزبە ئیس""""""""لمیی و چەپەکانی کوردس""""""""تان چییە؟ پەرویز بە ک""""""""ورتی ب""""""""اس لەو

سیاسەتانەی حیزب دەکات، کە لە ماوەی چەن""د م""انگی راب"ردوو لە کۆبوونەوەکان"دا فێ""ری ب""وە. ب"ۆ وێنە،

کە کوردس""""""""تان پێویس""""""""تی بە هەموو حی""""""""زب و رێکخراوەکانە، بەڵم ئام""""""""انجی نەتەوەی ک""""""""ورد

دەستەبەرکردنی مافەکانیەتی. حی""زب، ئەگەر لە سەر بەس""تێنی ئازادییەکان دابمەزر  و ئی""دارەبکر  و

بە دوای ئامانجێکی رەوا و خاوەن تاکتیک و ستراتیژی دروست بێ، بێگومان ب"راوەن، بەڵم حی"زب ئەگەر

ئاوێنەی سیاسەت و رێب""ازی ئەو وڵت و ئەم دەوڵەت بێ""ت، کێشەمان ب""ۆ دروس""ت دەک""ات. ریزوان""ی پ""اش
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ئەو دیالۆگە، پێش""نیار بە خاڵە مینە دەک""ات، کە بەدوای بەردەس""تێکی دیکەدا بگەڕ  و ت""ازە پەرویز بە

کەڵکی دوک""""انی ب""""اوکی نایەت و ئەو تێکەڵ بە سیاسەت بە مان""""ا قوڵەکەی ب""""وە. خاڵە مینە بە سەری

لێوان ناوی سیاسەت دووپات دەکاتەوە و سپاسی ریزوانی دەک""ات، کە ئەو شەوە  لە گەڵ پەرویزی ک""وڕی

دواوە. ریزوان""ی بە پێکەنیەوە لە بەردەم دەرگ""ای حەوەشە لە خاڵە مینە دەپرس""ێ، ئەر  می""وان هەر لە

پشتەوەڕا جوان دیار نییە، کە دەڕوا و خانەخو  لە چنگان رزگاری دەبێ. خاڵە مینە لە خەم و خەفەتی

سیاسەت وەک جاران مەیلی قسەی خۆشی نەماوە و دەرگاکە دادەخات و دەچێتەوە ژوور. 

خاڵە مینە و هاوسەرەکەی ئ""اڵتون لەو شەوەدا دوو ق""ۆڵی بی""ر لەوە دەکەنەوە، کە ب""ۆ ئەوەی کوڕەکەیان

واز لە کاری حیزبایەتی و چەکداری بێنێ، باشترە شەوی داهاتوو سەردانێکی ماڵی م""ام کەریم بکەن   و

ئەوان ب""دوێنن. ئەو رۆژانە خەڵک ترس""ی هەڵگریس""انی شەڕی نێ""وان پێش""مەرگە و هێزەک""انی تارانی""ان

هەیە و ه"""اتنی بەهار و ش"""کانی لش"""کری سەرما زۆر دڵخۆش"""کەر نییە. کوردەک"""انی رۆژهەڵت لە بەردەم

تیغ""""ی هێزێک""""ی تەواو تەیار بە چەکی جۆراوج""""ۆر و هەروەها سەدان هەزار چەک""""داری هەڵخەڵەتاو و

تەنانەت ژمارەیەکی بەرچاو لە کوردە چەکدارەکان بەرەی رێژیمدان. ئەوان خاوەن دەوڵەت و پشتیوانی

نێودەوڵەتی نین و بە شێوەیەکی ئاسایی لە سەر توانا سنووردارەکانی خۆیان بەگژ دوژمنێک""ی غەدار دا

دەچنەوە. خەڵکی کورد ئەوەندە لە بەس""تێنی خەبات و دوارۆژی پرسەکەیان تێناگەن، کە بڕی""اری شەڕی

گەورە و هەروەزی نیش""تمانی ب""دەن. ئەوان فێرب""وون، هەر ک""ات لە دەش""ت و ش""ارەکان تاقەتی مانەوەیان

نەما، پەنا بۆ کێو و دۆڵەکان دەبن و بەو هێزەی کە هەیانە زەب"ر لە دوژم""ن دەس"رەوێنن. خەڵکی ک""ورد و

پارتە سیاس"""""ییە کوردییەکان لە بەر پاراس"""""تنی ژی"""""انی خەڵکی س"""""ڤیل و نەبوونی ئەزموون لە شەڕی

شارەکان زۆر بیریان لە خۆڕاگری لە جەرگەی شارەکاندا نەکردۆتەوە. 

لە ئاستی گشتیدا غیرەتی گیانبازی و فیداکاری نەبۆتە کولتوری گش""تیی و ژمارەیەکی بەرچاو لە خەڵک

خۆیان لەو شەڕە دەپارێزن و بە شەڕی خۆیانی ن""ازانن. ئەوان  باوەڕی""ان بە رەوایەتی خەباتەکە هەیە،

بەڵم گیان و ژیان خۆشەویستن و ئامادە نین لە پێناوی ئازادیی و دەستەبەرکردنی مافەکانیان""دا سەر و

ماڵیان فیدا بکەن. لە سەر ئەو بناخەیە، ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک کوڕەکانیان هاندەدەن، کە خۆیان لە

هێ""زە چەک""دارەکان بپ""ارێزن و ئەگەر ک""وڕ ی""ان کچەکانیان تێکەڵ بەو حی""زب و رێکخراوانە ب""وون بە زۆر

رێگ""ا تێدەکۆش""ن لەو هێ""زە سیاس""یانە جیای""ان کەنەوە. دێم""وکڕات، کە هێ""زی یەکەم و خ""اوەن پاش""خانی

43



مێژووییە لە بەر زۆر هۆکاری کۆمەڵیەتی و هەروەها کولتوری هێ""زی چەک""داری سەربەخۆی ژن""انی نییە.

زۆربەی خەڵک بە کولت""ور ب""اوەڕداری دین""ی ئیس""لمن و تێکەڵکردنی پێش""مەرگەی پی""او و ژن لە ناخەوە

خەڵک دەڕووش""ێنێ. ئەو سیاسەتە مەقبوڵییەتی کۆم""اری ئیس""لمی ئێ""ران لە نێ""و خەڵک""دا دەباتە سەر،

چوونکە خەڵکی ک""""ورد لەو بارودۆخەدا نە تەنیا ئام""""ادە نی""""ن کچەکانیان ببنە پێش""""مەرگە، بەڵکو ب""""ۆ

کوڕەکانیش""یان زۆر کەندوکۆس""پ س""از دەکەن. ریکخ""راوی کۆمەڵە لەو مەیدانەدا جی""اوازتر دەجوڵێتەوە و

ئەوان ک""چ و ژنی"ان ب"ۆ پێش""مەرگایەتی وەردەگ""رت، کە ب"ۆ کۆمەڵگەی کوردس"تان ک"ارێکی ئاس"ان و س"اکار

نەبو. 

رەوتی گفتوگۆی نێوان نوێنەرانی حکومەت و هێزە کوردییەکان لە گەمەیەک زی"اتر نەبو. رێژی""م لە پ"اش

تێپەڕینی وەرزی  زس"""تان خ"""ۆی ب"""ۆ داگیرکردن"""ی کوردس"""تان ئام"""ادە دەک"""ات و هێزەک"""انی رێکخس"""توە.

پێش"""مەرگەی ک"""وردان بە گ"""وێرەی توان"""ا خۆی"""ان رێکدەخەن و لە هێڵە گەرمەکان سەنگەر دەگ"""رن. دوو

جیه"""""انی جی"""""اواز لە بەرامبەر یەک"""""دا چەقیوون. بە سەدان هەزار بەس"""""یجی و پاس"""""داڕ بە فەرمانی

خومەینی چەک""دار ک""راون و زۆربەیان بە مەبەس""تی گەیش""تن بە کەربەل بەرەو کوردس""تان دەه""اتن. لە

لیەکی دیکە، گەلێکی ژێردەست و چەوساوە، کە زۆر بە زەحمەت هەزاران پێشمەرگەی بۆ رێکدەخرا، کە

بە بەراورد بە ک""ۆی حەش""یمەتی کوردس""تان و ناوچە جیاوازەک""ان رێژەیەکی کەم و دوور لە چ""اوەڕوانی

شۆڕش"""گێڕانە ب"""و. زۆربەی دایک"""ان و باوک"""ان حەزیان لەوە نەدەکرد تەنیا رۆڵەکانی ئەوان لە پێن"""اوی

کوردایەتی و هتدا خۆیان فی"دا بکەن. خەڵک لەو س"اتانەدا م"ۆدێلی چاولێکەری رەچاودەک""ات و دەپرس"ن،

کە ب"""ۆچی تەنیا رۆڵەکانی ئێمە؟ بە ک"""وردی چ"""او و دڵەکان گەورە ب"""وون و هەموو کەس لەو هاوکێشەیە

دەگەیشت، کە بەو ژمارە کەمە و بەو پەرتەوازەییە، کوردەکان ناتوانن رێژیم تێکبشکێنن. 

خاڵە مینە و هاوسەرەکەی، لە سەر بناخەی ئەو تێڕوانین و خوێندنەوە دڵگرانن، کە پەرویزی کوڕیان لە

ریزی حیزبێکی کوردیدا چەکی هەڵگرتوە و رێکخراوە. ئەوان بە دڵ پشتیوانی کورد و مافەکانی کوردانن،

بەڵم بە لۆژی""""ک و عەقڵ ئام""""ادە نی""""ن بە سەر و م""""اڵ لەو رێگایەدا سەرمایەگوزاری بکەن. خاڵە مینە

خەبەر بۆ مام کەریم دەنێر ، کە شەو سەردانیان دەکەن. زارا و مام کەریم سەرەتا مەزەندە دەکەن، کە

رەنگە بۆ دیتنی کچەکەیان بێن و مەیلی خزمایەتیان بێ. ئەوان لە ه""اتنی م""اڵی خاڵە مینە بە گوم""انن

و نازانن، کە بە چ هۆکارێ""ک سەردانیان دەکەن. کەماڵ ئاش""کرای دەک""ات، کە خاڵە مینە حەز لە چ""ارەی
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من ناکات، چوونکە کوڕەکەی چەند مانگێکە سەردانی ئێمە دەکات و بۆتە پێش""مەرگە. زارا لە ق""وژبنێکی

ژوورەوە ه"""اوار دەک"""ات و دەڵ"""ێ، بە خ"""ودای ئەوانەش دەرد و ژان"""ی ئێمەیان هەیە و دەگەرێن، کەس"""ێک

کوڕەکەیان ناچار بکات، کە بگەڕێتەوە ماڵ و ک""اری بە حیزبایەتی و سیاسەت نەبێ. ئەدی رۆڵە، خەڵک

رۆڵەی خ""""""ۆی خۆش""""""دەو  و لە بەر هەتاوێی نەدۆزیوەتەوە و بە ئاس""""""انی دەس""""""تبەرداری ن""""""ابێ. بە

پێغەمبەری ئاخر زەمانی هەموو کەس لە کەریمی باش""ترە. کوڕەکەم س""ێ م""انگی رەبەق لە م""اڵێ دوور و

لە بەرەکانی شەڕ بو، کەچی ئەو کەریمە هەتا گون""دی بێزیلێ""ش نەچوو! ن""ازانم ئەو پی""اوەی م""ن روحم""ی

هەیە یان نا. ئەوەتا ماڵی خەڵکی لە شاردا ئامادە نین کوڕەکەیان چەکی پێشمەرگایەتی هەڵگر . 

درەنگانی ئیوارە خاڵە مینە و هاوسەرەکی دەگەنە م""اڵی م""ام کەریم. پ""ورە ئ""اڵتون هاوسەری خاڵە مینە

بە دەستی بەتاڵ ناچتە ماڵن و بۆ ماڵی مام کەریم یەک کیلۆ شیرینی تازەی کڕی""وە. م""ام کەریم، کەماڵ

گۆشەیەکی لە  رەختەکەی  و  چەک  کەماڵ  دەکەن.  گەرمیان  بەخێرهاتنی  دیکە  منداڵەکانی  و  زارا  و 

ژوورەکە داناوە، کە پورە ئاڵتون زۆر حەز لە چارەیان ناکات و داوا دەکات، کە لە بەرچاوان ونیان کەن.

کەماڵ بە گاڵتە دەڵێ، پور ئ""اڵتون ئەدی کوڕەکەتان پەرویز چ""ۆن بۆتە پێش""مەرگە و کە چەکی هێنایەوە

م""اڵ چ""ۆنی هەڵ""دەگرن. خاڵە مینە و هاوسەرەکەی بە بیس""تنی ئەو وتەیە تێک""دەچن و نێوچاوانی""ان لە

کەماڵ گ""رژ دەکەن. خاڵە مینە  ئەحواڵی م""ام کەریم دەپرس""ێ و داوای لێ""دەکات، نەقڵێک ی""ان قسەیەکی

خۆش""""یان ب""""ۆ بگێڕێتەوە. م""""ام کەریم باس""""ێک لە ش""""ایی قەدیم و هەروەها گ""""ۆرانی بێ""""ژە میللیەکان

دەگێڕێتەوە، کە چەندە و چۆن ساڵن خەڵکیان دڵخۆش دەک""رد.  ئ""اڵتون بە بیس""تنی خۆش""ییەکانی ک""ۆن و

سەردەمی ش""ا دڵ""ی دەگەش""ێتەوە و بە دەنگێک""ی بەرز دەپاڕێتەوە، کە خ""ودای گەورە ب""ۆ خ""اتری مەککە و

مەدینان ئەوانە لە ن""او بەر ، کە ئەو بارودۆخە ناخۆشەیان دروس""ت ک""رد. ن""اوبرا دەپرس""ێ، باشە ئێمە

زەم""انی ش""ا چ کێشەیەکمان هەبو؟ ن""ازانم، ب""ۆچی بە دەس""تی خۆم""ان ئەو مەلەکە جوانەمان لە ئێ""ران

دەرپەڕاند و مەلیەکمان هێناوەتەوە، کە جەهەندەمی لە نێوچاواندا دیارە؟ خودایە قبوڵی نەکەی و تاج

و تەختی ئەوانە بڕوخێنی، کە ژیان و حاڵیان شێواندنین. 

خاڵە مینە پاش پاڕانەوە و لڵنەوەی ئاڵتونی هاوسەری، باسەکە دەکاتەوە و ژی""انی خ""ۆیی و ب"ارودۆخی

پەرویزی کوڕیان ب""ۆ دەگێڕتەوە. م""ام کەریم  گ""و  دەگرێ""ت و بە دوای یەکتردا دوو وشەی دبەڵی قورب""انن

دەڵێتەوە، کە رقی  ئاڵتون هەڵدەستێنێ. سەرئەنجام، خاڵە مینە بە ک""ورتی داوا لە م""ام کەریم و کەماڵ
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دەک"""ات، کە کوڕەکەیان ئامۆژگ"""اری بکەن و کارێ"""ک بکەن، کە دڵ"""ی بەرامبەر بە حیزبە سیاس"""ییەکان و

 س"""""اڵی٥مەسەلەی کوردایەتی رەش کەن.  خاڵە مینە  هەڕەشە لە م"""""ام کەریم دەک"""""ات، کە کوڕەکەی 

دیکەش تووشی بەڵیەک ب""ێ، بێگوم""ان  کوڕەکەی بەرپرسە، چوونکە پەرویز بە قسەی ش""یرین و چەور لە

دوک"ان و ب"ابی دوور خراوەتەوە. کەماڵ چەن"د جارێ"ک بە خ"ۆی دەڵێ"ت، ک"وڕی م"ام کەریمی تەواوت ک""رد.

ئەمڕۆ هیچ نەقەوماوە و هیچ نەرێسڕاوە ئەو هەڕەشانە دەبیستین، ئەگەر خوانەخواس""تە رۆژێ""ک شەهید

و بریندار هەبێ، دەبێ حاڵمان چۆن بێ! مام کەریم بۆ خۆشکردنی مەجلیس پێشنیار دەک""ات، کە لە گەڵ

خاڵە مینە بڕۆن کەسێک بدۆزنەوە، کە کەماڵ و پەرویز لە سیاسەت داب""بڕن. خاڵە مینە بە بیس""تنی ئەو

دربڕینە ئ"""ارام دەبێتەوە، چوونکە تێ"""دەگات، کە م"""ام کەریم وەک"""و ئەو زۆر دڵخۆشە بەوەی کوڕەکەی لە

تەنیش""ت دای""ک و ب""ابی درێ""ژە بە ژی""ان ب""دات و پێکەوە رۆژگ""ار تێپەڕێنن. مەجلیس""ی   ئ""اڵتون و زارا لە

سیاسەتی تێپەڕی ک""ردوە و ئەوان ب"اس لە ژن و ژنخ""وازی دەکەن و ب"ۆ چارەنووس"ی کچەکان دەپاڕێنەوە.

ئەوان وەک دای"""ک لە خەمی کوڕەکانی"""ان تێدەگەن، بەڵم دامەزران"""دنی کچەکان ب"""ۆ دایک"""انی ک"""ورد لە

پڕۆژەیەکی گەورە دەچێ، کە  ئاڵتون و زارا بە وردی تەتەڵەی دەکەن. ئەوان وەک دەزگ""ای سەرژمێری و

رۆژنامەوانی ئاگاداری مێردکردنی کچانی شارن و  گەڕەک بە گەڕەک ئەو کچانە دژمێ""رن، کە لە م""اوەی

دوو س"""اڵی راب"""ردوودا مێردی"""ان ک"""ردوە. خاڵە مینە تێ"""دەگات، کە ک"""اری پەرویزی و کەماڵ تەواو ب"""وە و

باش""""ترە لە گەڵ ئ""""اڵتون بڕۆنەوە م""""اڵ. ئەو بە گاڵتە و نوکتە لە کۆبوونەوەکان ب""""اس دەک""""ات، کە لە

کۆبوونەوەی ژنان دەترسێ و هەر کۆبوونەوەیەک رەنگە ژانەسەرێک بۆ پیاو ساز بکات.

 میوانەکان دەڕۆن و م""اڵی م""ام کەریم هەللجی چۆنیەتی پەی""داکردنی دراو و پ""ارە ب""ۆ ژی""ان دەکەنەوە.

م"""""ام کەریم ئەو س"""""اڵ زۆر سەغڵەتە و لە ترس"""""ی نەبوونی ک"""""اری هاوینە دڵ"""""ی وەکوتەکوت کەوتوە.

خۆبەخێوکردن لەو رۆژگارەدا کارێکی گەورەیە، بەڵم وەک خۆیان دەڵێن، کە هەتا سەر هەبێ، خ""وا ن""ان

و رۆژی دەداتێ. مام کەریم بیری لە کڕینی هێستر ی""ان ب""ارگین کردۆتەوە و لە گەڵ چەن""د کۆنە دۆس""ت و

ئاش""""نای بەنیازن کە ب""""ۆ خۆژیان""""دن ه""""اتوچۆی کوردس""""تانی گەرمێن بکەن. لە بەش""""ێکی زۆر لە ناوچە

س""نوورییەکان وردە ب""ازاڕ و ناوچەی کاڵفرۆش""تن کراوەتەوە. بێجگە لەوە، ژمارەیەک لە کاروانچیەکانی

بە سەر سنوور و بازاڕە سەر س""نووریەکان دڵی""ان ئ""او ناخواتەوە و بەرەو ق""وڵیی باش""وور دەڕۆن. زۆربەی

ئەن"""دامانی م"""اڵی م"""ام کەریم ئەو ک"""ارە بە گونج"""او دەزان"""ن، بەڵم باوەڕی"""ان بە سەبرکردن هەیە. لە

ناوچەکەدا ب"""""اوە، کە دەڵێ""""""ن د ئەوەی لە سەر سەبرانە لە سەر خێرانەن. لە ک"""""اتی قسەکردن لە سەر
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کڕینی وەڵخێک ب""ۆ ک""اروانکردن ش"یرین دوو ج"ار دەپش""مێ و بە تێک""ڕا ماڵەوە ت""وڕە دەب""ن. ئەوان لە سەر

ئەو ب"""""اوەڕەن، کە دوو سەبر ی"""""ان پش"""""مینی شەوانەیان پێناکەو  و تەگەرە دەکەوێتە بەردەم ک"""""ار و

بەرنامەکەیان. پ""ورە زارا لە ش""یرین ت""وڕە دەبێ""ت و چەن""د س""ووکە جنێ""وی پێ""دەدات و هاوارادەک""ات، کە

ئێستا وەختی سەبرهێنان و پشمینە! 

لە رۆژان""ی سەرەتای بەهاردا و نوێبونەوەی س""اڵ قوتابخانە ب""ۆ م""اوەی دوو حەوتوو داخ""راوە. ک""اوە  لەو

رۆژانەدا وەک ئەن""دامانی دیکە ماڵەوە هەتا درەنگ""انی شەو دادەنیش""ێ و گوێبیس""تی پلن و چیرۆکەکان

دەبێ. ئەو کە لە قۆناخی دوای ناوەندییە، پاش تەواوبوونی قوتابخانە دەتوانێ ک""ارێکی هاوینە بک""ات و

لە کۆکردنەوەی تێچووی ژیانی ماڵدا بەش""دار ب""ێ. لەسەر ئەو بناخەیە پرس""یاری لێدەکەن، کە حەزی لە

چ کارێکە و مەیلی چ پیشەیەکی هەیە؟ ک""اوە، لە جیه""انی چین""ی کرێک""ار و ئاس""مانی وەرزێڕان""دا نوق""ووم

ب"""وە و زی"""اتر حەزی لە وشەیە ت"""ا ک"""ردەوە، بەڵم بەو ش"""ێوازە کەم کەس دەت"""وانێ بەڕەی خ"""ۆی لە ئ"""او

بێنێتەدەر. ک"""اوە ب"""اس لەوە دەک"""ات، کە ژمارەیەک لە هاوڕێک"""انی لە تەنیش"""ت پ"""ارکی ش"""ار شەربەت،

گەنمە شامی، شیرینی، بامیە و زولوبیا و میوە هاوینەیکان دەفرۆشن. ئەگەر وەرزی هاوین هات دەت""وانم

وەک ئەوان لەو شوێنە یان لە تەنیش""ت م""اڵی خۆم""ان ئەو ک""ارە بکەم. بەش""ێک لە هاوڕێک""انی قوتابخانە

لە گەڵ وەس""تا دەکەون و لە ک""اری خ""انوو س""ازکرندا بەش""داری دەکەن، بەڵم حەقدەس""تی گەورەس""اڵنیان

نادەنێ. ئەوەی راس"تی بێ"ت، حەزم لەو ک"ارە نییە، چوونکە وەس"تاکان لە گەڵ کرێکارەک"ان قسە رەق"ن و

 ک"""اتژمێر دەب"""ێ ک"""ار بکەی. ک"""اوە لە هاوڕێک"""انی بیس"""توە، کە وەس"""تاکان و گەورە١١پاش"""ان نیزیکەی 

س"""""اڵەکان و تەنانەت خ"""""اوەن کارەک"""""ان رەح"""""م بە مێرمن"""""داڵ و لوەک"""""ان ناکەن و ک"""""اری قورس"""""یان

پێڕادەپەڕێنن. بێجگە لەوە بەش"""ێک لە وەس"""تاکان جنێ"""وی تون"""د بەو مێرمنداڵنە دەدەن، کە لە پێن"""اوی

پەیداکردنی نان و ئاوێکدا رەوانەی کار دەکرێن. 

کەماڵ بەنیازە لەو رۆژانەدا مامۆس""تا ن""ازم، کە لە م""اوەی ئەو چەن""د مانگەدا لە خوێن""دن و نووس""ین بە

زمانی کوردیدا یارمەتی  کردوون، بۆ خواردن بان"گ دەک"ات. ب"اب و دایک"ی بەو میواندارییە خۆش"حاڵن  و

دەڵێن، رۆڵە میوانەکانی تۆ بەخێر بێن و خوا دەزانێ""ت س""بەینێ چ"ی روودەدات. م""اڵ بە میوانەوە جوانە

و هەر کەس""""""ێک دێتەوە بەخێربێت. کەماڵ کەلوپەلی پێویس""""""تی میوان""""""داری دەکڕێ""""""ت و ب""""""ۆ شەوی

سێزدەبەدەر مامۆستا نازم،وەستا مستەفا و حوسێنی ئازیز  بۆ خواردنی ئێ""وارە بان""گ دەک""ات. مامۆس""تا
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ن""ازم خەبەر دەدات بە کەماڵ، کە  کۆنە دۆس""تێک لە گەڵ خ"ۆی دێن""ێ، کە ت""ازە گەیش""تۆتە سەردەش""ت و

خەڵکی ش""اری س""لێمانییە. پێ""ش ئەوەی ت""اریکی ب""اڵ بە سەر ناوچەکەدا بکێش""ێ، میوانەکان لە دەرگ""ای

م"""اڵی م"""ام کەریم دەدەن و بە گەرمی بەخێرهاتن دەکرێ"""ن. م"""ام کەریم لە گەڵ میوانەکان دادەنیش"""ێ و

پاش چا خواردنەوە چەن""د نەقڵێکی خۆش""ی رۆژگ""اری کۆنی""ان ب""ۆ دەگێڕێتەوە. مامۆس""تا ن""ازم، میوانەکەی

خۆی بە هەموان دەناس""ێنێ، کە ن""اوی ئاس""ۆی موزەممیتە (پەرەس""تار) و لە سەر هاوک""اریکردنی کۆمەڵەی

رەنجدەرانی کوردستان و ئاشکرابوونی هەڵتوە. وەستا مس""تەفا، حوس""ێنی ئ""ازیز  و هەروەها کەماڵ زۆر

بە گەرمی بەخێرهاتنی ئاسۆ دەکەن. ئەوان باس لە کاروچالکیەکانی مامۆس"تا ن"ازم دەکەن، کە چەن""دە

کوردانە و لە پێن"""اوی نەتەوەکەی"""دا لەو ماوەیەدا لە ش""ار پێش""کەش بە لوان و پێش"""مەرگەکانی ک""ردوە.

مامۆستا نازم سپاسیان دەکات و بە وتەی خۆی کارێکی یەکجار کەمی راپەڕان""دوە. پ""اش خ""واردنی ن""انی

ئێوارە و خواردنەوەی دوو جۆرە چای رۆژهەڵتی و باشووری دەرگ""ای باسەکان دەکرێتەوە. م""ام کەریم لە

سەر بارودۆخی سلێمانی و هەروەها باری گوزەران و ژیانی خەڵک چەند پرس""یارێک لە ئاس""ۆ دەک""ات. بە

گ""وێرەی وڵمەکانی ئاس""ۆ، لە عێ""ڕاق و بەش""ی کوردس""تانەکەی تەنیا سیاسەت زەحمەتە و کەلوپەلەکانی

ژی""""ان زۆر و زەوەن""""دن. ئەو ب""""اس لە کولت""""وری بەعس دەک""""ات، کە ئەگەر گوێڕایەل بی""""ت و ک""""ارت بە

کوردایەتی ی""""ان سیاسەت بە مان""""ا گش""""تییەکەی نەبێت، ژی""""انت خۆشە و بە داه""""اتێکی کەم ژی""""انێکی

مامناوەن"""دی ب"""ۆ خ"""ۆت و منداڵەکان دابی"""ن دەکەی. قوتابخانە و ناوەن"""دەکانی خوین"""دن زۆرن و ئاس"""تی

خوێن""""دنی عێ""""ڕاق بە بەراوەرد لە گەڵ وڵت""""انی ناوچە بەرزە. ئەوەی زۆر ناخۆش""""ی ک""""ردوە، رەوت""""ی

چەکهەڵگرتنی خەڵک و بوونە چەکداری رێژیمە، کە بەش""ێکی زۆر ب""ۆ پاراس""تنی خۆیانە. ئەو کولت""ورە لە

هەموو دەردەک""انی دیکە ت""اڵترە و وەک""و بیس""توومە، لە ئەنجامی تەقوتۆقی ئەیلول بە ش""ێويیەکی بەرین

جاشەتی وەک ناو و کولتور گەشەی کردوە. ئاسۆ بۆ پێکەنینی بەش""داربوەکانی مەجلیس دەگێڕێتەوە، کە

لە ساڵی رابردوو لە کاتی کارکردن لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی سلێمانی دوکتۆرێکی دڵسۆز دەیگ""وت،

کە نەتەوە و گەلنی دیکە خەریکی دۆزینەوە و کەش""""فی گەورە و نای""""ابن، کەچی ک""""ورد خەریکی شەڕی

خۆتڕێن و شەڕی یەکتر و لە کۆتاییدا جاشەتییە. 

ئاس""ۆ لە م""ام کەریم دەپرس""ێ، کە بە تێگەیش""تنی ئەو هەڵتنی ئەو لە س""لێمانی ب""ۆ سەردەش""ت هی""چ لە

وەزع""ی ک""ورد دەگ""ۆڕ . ب""ۆ وردترکردن""ی پرس""یارەکە دەپرس""ێ، ئای""ا ت""ۆ ئام""ادەی وەک ئێمەی گەن""ج و لو

ئاوارە بیت و لە کەس و خزمەکان داب""بڕیت؟ م""ام کەریم، لە بەر میوانەکان بە ش""ێوازێکی هێم""ن و ئ""ارام
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وڵمدەداتەوە و دەڵ"""ێ، کاکە ت"""ازە ئەمن دەس"""تم لە دنی"""ا بەرداوە و کەس"""انی وەک ت"""ۆ، مامۆس"""تا ن"""ازم،

کەماڵ، مستەفا و حوسێن کارەکان رادەپەڕێنن. ئێمە تازە توانای ئەو هەڵت هەڵت و چوونە بەندیخانە

و شەڕە تەقەمان نەماوە و لەو تەمەنەدا ئاش""""قی ک""""وڵوی خۆم""""انین، کە گژەب""""ا و رەشەبا هەڵینەگرن.

مامۆستا نازم بۆ پاراس""تنی رێ""زی م""ام کەریم پش""تیوانی قسەکانی دەک""ات و چەن""د باس""ێک لە سەر فەقێ

خ""دریی ب""اوکی دەگێڕێتەوە، کە س""اڵنێکی زۆر لە پێن""اوی کوردایەتی""دا لە رۆژهەڵت و باش""وور ئارەقەی

رش""توە و لە م""ردن گەڕاوەتەوە.  مامۆس""تا ن""ازم ب""ۆ ئەوەی رێ""ز لە کەماڵ بگ""ر  و پێش""مەرگایەتیەکی لە

بەرچاوی مام کەریم گەورە پێشان بدات، باسێک لە دڵپ""اکیی و هەروەها تێکۆش""انی کەماڵ و هاورێک""انی

دەکات، کە خۆبەخشانە ئەرکی گەورە لەو شارەدا لە ئەستۆ دەگرن. ناوبراو خۆزگە دەخ"وازێت، کە ک""ورد

پێویس""تی بە ت""اکی خ""اوەن ب""اوەڕ و گەلێکی خۆناسە. ئەو مەترس""ییەکانی خ""ۆی ناش""ارێتەوە، کە خەڵکی

ک""ورد و ت""اکی ک""ورد وەک یەک لە هەرەوەزی خەبات و تيکۆش""انی نەتەوەکەیان""دا بەش""دار نی""ن و ب""ارە

قورسەکە لە سەر شانی ژمارەیەکی کەم لە خەڵکە.

 م"""ام کەریم، لە پ"""ڕ پرس"""یارە گرینگەکەی وەبیردێتەوە، کە رۆژێ"""ک نی"""ازی هەبو لە کەماڵ، مس"""تەفا و

حوسێنی بکات، کاتێک لە یەکێک لە شەقامەکانی شار پیاسەیان دەکرد. ناوبراو روو لە هەمووان دەک""ات

و دەپرس"""""ێ، برادەرینە باشە ب"""""ۆچی زی"""""اتر بنەماڵە هەژار و فەقیرەکان بەدوای ئەو حی"""""زب و هێزانە

دەکەون؟ ئەمن زۆر بە کەمی دیتومە و بیس"""تومە، کە ک"""وڕ و کچ"""ی دەوڵەمەن"""د و داراک"""ان وەک من"""داڵی

هەژارەکان هەڵپەی حیزبایەتی و کوردایەتیان هەبێ؟ ن"""اوبرا پێ"""داگری دەک"""ات، کە هەژاریی و فەقیری

عەیب نییە و پی""او دەب""ێ بە قیس""مەت و نیس""یبی خ""ودا رازای بێ""ت، بەڵم ئەو پرس""یارانە شەو و ڕۆژ لە

کاسەی سەرمدا دەبزون. میوانەکان و کەماڵ بە تێکڕا بێدەنگ دەبن و پرسیارەکە بە پرس""یارێکی گرین""گ

و شایستە دەزانن. کەماڵ بەو پرسیارە وتەیەکی خاوەنکاری ئازەریزمانی بیردەکەوێتەوە، کە چەند ساڵ

لەوە پێش بە گوێیدا چرپاندوە. ناوبراو ئام""اژە بە مامۆس""تا ن"ازم و ئاس"ۆ و میوانەکان دەک""ات، کە وڵم""ی

بابی بدەنەوە، بەڵم خۆی دەخوازی ئەو وتەیە وەک سەرەتای وڵمەکە بگێڕێتەوە. کەماڵ دەڵێ،  رۆژێ""ک

لە بەر س""وورەتاوی ه""اوین لە ئارەقەدا شەڵڵ  و لە بەر شەکەتی و مان""دووبوون هەناسەس""وار بب""ووم. لە

خ""ۆم و بنەچەکەم ت""ووڕە ب""ووم و بە دەن""گ لە گەڵ خۆم""دا قسەم دەک""رد، کە لەوە زی""اتر ئەو ژیانە قب""وڵ

ناکەم. لە کاتێک"""دا هیلک و مان"""دوو لە بەر س"""وورەتاودا ک"""ارم دەک"""رد، خاوەنکارەکەم لە س"""ووچێکەوە

سەیری دەکردم.  لەو دۆخەدا بیرم لە خاوەنکار نەدەکردەوە، چوونکە ئەوەی لە ناخ و دەروونمدا هاواری
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دەک""رد، کەس""ێکی دڵش""کاو و پێس""ت س""ووتاو ب""و، کە ش""ارەزای دواڕۆژ و ئامانجەکانی نەبو. چاوەک""انم بە

دڵۆپە ئارەقەی نێوچ""""اوانم س""""وور هەڵگەڕابوون و دەس""""ت و لقەکانم وەک رۆژان بەدوام""""دا نەدەهاتن.

ماوەیەک تێپەڕیی و چ""اوەڕوانم دەک""رد، کە خاوەنکارەکە لەو س""ووچە دەرچێ""ت و خ""ۆم لە گەڵ ب""وون و

ناخمدا تەنیا بم و شانم بدەمە بەر کار و خەمەکان. لەو ساتانەدا خاوەنکارەکە چاوەکانی لە سەر من و

ئەو ش"""وێنەی کە ک"""ارم لێ"""دەکرد نەدەجوڵن"""د، بەڵم هەس"""تی ک"""رد، کە دی"""تراوە و دەزان"""م لەو س"""ێبەرە

چ""اوەدێریم دەک""ات.  خاوەنکارەکە هاتە لم و چ"اوێکی لە سەروچاو و ش"انە ئارەقاویەکانم ک""رد و گ"وتی،

کەماڵ وەرە ب"""ا پێکەوە لە ژوورەکەم ئ"""اوێکی س"""ارد بخۆینەوە و پش"""وویەک ب"""دەین. لە داخ"""ی ئ"""ازاری

ماس"""ولکەکانی جەس"""تەم و ماندوویەتی بەر س"""وورە هەتاوی ه"""اوین بە بیس"""تنی ئەو قس"""انەم دڵخ"""ۆش

نەبووم، چوونکە کارە تاقەت پڕووکێنەکەم بەو پش""وودانە کورتە کۆت""ایی نەدەهات. خاوەنکارەکە، کە بە

ئاغ""ای عەباس""ی بانگم""ان دەک""رد، وازی نەهێنا و سەرئەنجام پێکەوە بەرەو ژووری حەس""انەوەی ن""اوبراو

رۆیش""""تین. سەرەتا ئ""""اوێکی س""""ارد و دوات""""ر چ""""ا و میوەیەکمان پێکەوە خ""""وارد. عەباس""""ی باسەکەی بە

بابەتێکی لوەکی کردەوە و گوتی، لە ناوچەی ئێوە میوەی جوان و بە تایبەت ترێ""ی رەش""ی نای""اب هەیە.

ئێوە کێو، دەش""ت و ئ""اوێکی س""ازگارتان هەیە و ئەگەر هەڵە نەبم، کانگ""ای دەوڵەمەن""دی زۆر کەرەس""تە و

مادەتان هەیە، کە هەتا ئەمڕۆ کەڵکیان لێوەرناگیر . کاتێک وتەکانی تەواو ب""وون، تێگەیش""تم کە رەنگە

پرس""یاری دیکە بکە، بۆیە بە دووپ""ات کردنەوە وشەی دبەڵێن وەک گ""وێگرێکی ب""اش چ""اوەڕوانی درێ""ژەی

چیرۆکەکە ب""ووم. عەباس""ی پرس""یاری ک""رد، ئاغ""ا کەماڵ ئەتۆ چ""ۆن بی""ر لەو ژیانە دەکەیەوە و چەن""دە لە

کولتوری خۆتان رازین؟ ئێوە چۆن منداڵەکانتان بەخێو دەکەن و مەبەستتان لە بوونی منداڵی زۆر چییە؟

ئەمن زۆر بنەماڵەی ک""ورد دەبین""م، کە من""داڵی زۆری""ان هەیە و کەمتر بە خەم و ئازارەکانی""ان رادەگەن.

ئای""""ا لە ناوچەی ئێ""""وەش ئەو کولت""""ورە هەیە؟ ئێ""""وە ک""""وردن و ئێمە ئ""""ازەری و هەردووکمان گی""""رۆدەی

دەسەڵتدارانی ت""اران. مەبەس""تم نییە، کە ب""ێ رێ""زی بە شاهەنش""ا بکەم، بەڵم لەوە تێناگەم، کە ب""ۆچی

ناوچەکانی ئێ"""ران دواکەوتوو رادەگیرێ"""ن و سەرمایەگوزاری لە سەر خەڵک و ناوچەکان ن"""اکر . کە ئەو

وتانەم، لە خاوەنکارەکە بیس""ت زۆر خ""ۆم لە قەرەی سیاسەت نەدا و گ""وتم، کولت""وری ک""ورد جوانە و ئێمە

رێزی گەورەکانمان دەگرین و ئاگاداری یەکتر دەکەین و کوڕ هەتا ژن دێن""ێ و زۆر ج""ار دواتری""ش لە گەڵ

دایک و بابی دەژیت. وڵتی ئێمە هەوایەکی سازگار و جوانی هەیە و رەز و کوێستانەکانی پ""ڕن لە ت""ام و

چێ""ژی ژی""ان و ئەگەر دەخ""وازی لە پ""اییزدا سەردانێکی ئەو ناوچەیە دەکەین. لە بەر زۆرب""وونی من""داڵ و

چۆنیەتی بەخێوکردن و پەروەردەی منداڵەکان دۆخەکە جی"""اوازە. زۆر من"""داڵ و بە تایبەت ک"""چ هەن، کە
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ناچنە قوتابخانە و لە زۆربەی گوندەکان قوتابخانە و تەنانەت ناوەن""دێکی دەرم""انی نییە. خەڵکی ئێمە

تەنیا جەنابی ژان""""دارم دەناس"""ێ و بەرپرس"""انی ئەرتەش و س"""اواک لە ناوچەکانی ئێمە هەمە ک"""ارەن.

بنەماڵەکان منداڵیان زۆرە و وەک پێویست دەرەتانی پەروەردەکردن نییە و ب""ۆ زۆربەی دایک""ان و باوک""ان

تێرکردنی زگی منداڵ و کڕینی پۆشاک لە ئەرکە سەرەتایی و گرینگەکانن. بە تێگەیشتنی م""ن، دایک""ان و

باوک"""""ان هەموو ژیانی"""""ان ب"""""ۆ منداڵەکانە، بۆیە چ"""""اوەڕوانن کە منداڵەکانیان لە سەردەمی پیری"""""ی و

نەخۆشیدا گۆچانی دەستیان بن و ئاگاداریان بکەن. خاوەنکارەکە پرسیاری کرد، ئەدی ئێوە چ""ۆن خۆت""ان

پێناسە دەکەن؟ مەبەستم ئەوەیە، کوردن، کوردی ئێرانن، تەنیا ئێرانین یان چی؟ گوتم، ئاغای عەباس""ی

ئەو پرس""""یارە قورس""""انە و ئەو ش""""ان و پیلە ئارەقاویانەی م""""ن چ""""ۆن لە گەڵ یەکتردا دەگ""""ونجێن. ئێمە

کوردین و کوردیش زۆرن، بەڵم وەک بابم زۆر جاران وەبیرمان دێنێتەوە، کە کوردەکان درەن""گ لە خەو 

هەس""تاون و کە وەخەبەریش ه""اتوون جیرانەکان و خەڵکی دیکە هەموو وڵتی""ان گ""ڕداوە. عەباس""ی لەوە

زی""اتر پرس""یار ناک""ات، بەڵم روانگەی خ""ۆی لە سەر سەرمایەگوزاری بنەماڵە و دەوڵەت لە سەر من""داڵ و

ناوچەکان دەردەبڕ . ناوبراو دەڵێ، کاتێک س"اڵی راب"ردوو سەردانی چەن""د وڵتێک"ی ئورووپ""ایم ک""رد و لە

گەڵ یەکێک لە خزمەکانم بە گون"""""""د و ش"""""""ارە چووکەکان"""""""دا دەگەڕاین، بە گەشەسەندنی ئەو وڵتانە

سەرسام بووین. قوتابخانە، نەخۆش""خانە، فڕۆکەخانە، کارخانە، خ""انوو و باڵەخانەکانی ژی""ان و داه""اتی

کرێک"""اران و کارمەن"""دان و هت"""د. پانت"""ایی ئەو وڵتانەی داپۆش"""یبوو. ژمارەیەک لە گون"""دە بچووکەکان و

تەنانەت تاقە م"""""اڵ و جووتە ماڵەکان رێگ"""""ا، ئ"""""او، وزەی کارەب"""""ا و بەرق و هەوەها پۆس"""""تیان هەبو.

حەوتوویەک لە ئامس""تڕدام بە شەقام، ک""ۆڵن، خواردنگە و ش""وینە گش""تییەکاندا گەڕام و تێگەیش""تم، کە

لەو  لە سەر ت""""اک سەرمایەگوزاری چ""""اک دەکەن و ب""""ۆ داه""""اتوو پەروەردەیان دەکەن. لە وڵت""""ی ئێمە

هەژارەکان و منداڵەکانیان ب""ۆ لێ""دان، ک""اری ق""ورس و شەڕ و هت""د. ئام""ادە دەکرێ""ن و حکومەتەکانی ئێمە

باکی""ان بە چارەنووس""ی ئێمە نییە. کەماڵ دەزان""م، ئێ""وەش خەمەکانتان گەورەیە و پش""کی ش""ێرتان لەو

نەهامەتییانە بەردەکەو ، بەڵم لێرە خەڵکیان ترساندوە و کەس ناوێر  متمانە بە یەکێکی دیکە بکات

و لە رێگ""""ای تۆقان""""دن و بەندیخانە وڵم""""ی رەخنەکان دەدەنەوە. لەوە تێدەگەم، کە ت""""ۆ بە مەبەس""""تی

پەیداکردنی پارەیەک لە شار و ناوچەکانی خۆت هەڵقەندراوی و ناخوازیت لە سەر ئەو باس""انە بە دڵ""ی

خۆت قسە بکەی، بەڵم ئەو رۆژگارە بە بێدەنگی وێران دەبێ. 

مامۆس""تا ن""ازم، ئاس""ۆ، مس""تەفا و حوس""ێنی ئ""ازیزی و م""ام کەریم گوێی""ان لە چیرۆکەکی کەماڵ و ئاغ""ای
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عەباس""ی گرت""وە، کە پ""ڕ ب""و لە ژان""ی رۆژگ""ار و خەمی نەبڕاوە. کاتێ""ک کەماڵ چیرۆکەکەی تەواو ک""رد،

مامۆس""تا ن""ازم گ""وتی، م""ام کەریم ئەو خاوەنک""ارە زەم""انی ش""ا و چەن""د س""اڵ لەوە پێ""ش ئاگ""اداری خەم و

ئازارەک""ان ب""وە، بەڵم بێ""دەنگی و هەروەها نەبوونی تێگەیش""تنی گش""تی لە سەر ئەمڕۆ و دوارۆژ خەڵک

ماڵوێران دەکات. پرس""یارەکەی ت""ۆش، کە ب""ۆچی من""داڵی هەژار و فەقیرەکان زی""اتر تێکەڵ بە حیزبایەتی

دەب"""ن و خوازی"""اری ئ"""اڵوگۆڕن رەوایە. هەژارەکان ب"""ۆ گ"""ۆڕینی دۆخ"""ی دژوار و چارەسەرکردنی کێشەکان

ناچارن بجوڵێن، بەڵم ئەو جوڵن و گۆڕانە بەداخەوە کەڵکی خەراپی لێوەردەگیری. کوڕی دەوڵەمەند لە

منداڵیەوە فێری پاراس"تنی س"امان و پاشەکەوت و هەروەها گەشەپێدانی سەرمایە دەک""ر ، بەڵم من""داڵی

فەقیر و هەژار ئام"""""""انجی تێرب"""""""وونی زگ و ب"""""""وونی پۆش"""""""اکێکە. ئێمە وەک ک"""""""ورد هەتا چۆنیەتی

پەروەردەکردنی منداڵەکانمان نەگۆڕین، ن"""اکر  ب"""اس لە چ"""اککردنی دوارۆژ بکەین. ئاس"""ۆ ب"""ۆ پێکەنین

وەبی""ر م""ام کەریم دەخاتەوە، کە من""داڵی دەوڵەمەن""د دەترس""ێ و ک""ابرای هەژار هی""چ لە دەس""ت ن""ادات.

ئەگەر ئاس""ۆ ک""وڕی دەوڵەمەن""د و دارایەکی ن""اودار بووایە، ئای""ا تێکەڵ بە کۆمەڵەی رەنج""دەران دەب""وو؟

بێگومان نا، ئەو کات رەنگە تێکەڵ بە کۆمەڵەی دارا و خاوەن پشکەکان بوومایە و پیشەکەشم موزەممیت

و پەرەس""تاری نەبوایە و خ""ۆم ئەن""دازیار و دوکتۆرێ""ک دەب""ووم. مامۆس""تا ن""ازم، بە گاڵتە بە ئاس""ۆ دەڵ""ێ،

کاکە ب""ا کەمێک ک""ۆن ب""بیت و ن""اکر  وەک ت""ازە می""وان پێگەی ئێمەش لواز بکەی و بە قسە خۆشەکانت

سەرنجی ئەو خەڵکە بۆ لی خۆت راکێشی. پاش تەتەڵەیەکی زۆرت""ری پرس""یاری م""ام کەریم و ب""ارودۆخی

رۆژهەڵتی کوردس""""""تان و سیاسەتی رێژیم""""""ی ت""""""اران بەرامبەر بە ک""""""ورد، میوانەکان دەڕۆن و خەم و

ژانەکانیان بە دوارۆژ دەسپێرن. 

ئاماژەک""ان دەریدەخەن، کە وەرزی بەهار ب""ۆ کوردەک""انی رۆژهەڵتی کوردس""تان ورزێک""ی ئ""ارام و خ""ۆش

ن""ابێ. هێزەک""انی دوژم""ن چەن""د مانگێکە بە هەموو توان""اوە خۆی"ان ب"ۆ داگیرکردنەوەی کوردس"تان ئام""ادە

دەکەن. ئەوان لە ژێر ناوی دیالۆگ بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد بە هێواشی خۆیان بۆ هێرش"ی بەهارە

ئام""ادە ک""ردوە، بەڵم کوردەک""ان و هێ""زە سیاس""ییەکانیان لە بەر نەبوونی توان""ا م""اددیی و مرۆڤیەکان و

هەروەها نەبوونی تێگەیشتنی گشتی لە سەر ویس""ت و داخ""واز و ش""ێوازی بەرەنگاری درێ""ژە بە سیاسەتی

چ""اوەڕوانی دەدەن. پێش""مەرگە لە بەش""ێکی بەرچاو لە ش""ارەکان هەیە، بەڵم ئەوان خۆی""ان ب""ۆ شەڕێکی

درێژخایەن ئام""""ادە نەکردوە و شەڕی ش""""ارەکان ناکەن. خەڵکێکی زۆر هەیە، کە لە داخ""""وازە رەواک""""ان

نەگەیش""توە و ن""اخوازی لە سەر پرس""ی ئۆتۆن""ۆمی و خودموخت""اری تووش""ی چەرمەسەری ب""ێ. رێژی""م ب""ۆ
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سەرکەوتن لە پلنەکانی تەنیا لە سەر هێ"""زە چەک"""دارەکانی حیس"""اب ناک"""ات و تێکۆش"""اوە بە ئاش"""کرا و

نهێن""ی لە گەڵ خەڵکی ناس""راو، عەش""یرە، مەل ناوبەدەرەکان و کەس""انی خ""اوەن پێگە پێوەن""دی بگ""ر .

ئەوان لە ب"""ارودۆخی ئ"""ابوری خەڵک کەڵکی نەرێنی وەردەگ"""رن و دەزان"""ن، کە ئەگەر ش"""ار و گون"""دەکان

داگیربکەنەوە بە رێژەی پێویست ک""ورد چەک""دار دەکەن. بە مەبەس""تی چەس""پاندن و بە ئاس""ایی نوان""دنی

پڕۆسەی چەک""دارکردنی خۆبەخش""انە ی""ان زۆرە مل""ی، کە ماوەیەکە لە ش""وێنە جیاوازەک""انی کوردس""تاندا

ئەنجام دەدر ، ن""اوی پێش"""مەرگەی موس"""ڵمانیان ب"""ۆ هەڵبژاردوە. رێژی"""م هەرچەن"""دە ت""اجی بە مەن"""دیل

گۆڕیوەتەوە، بەڵم لە ف"""رت و فێڵ"""ی س"""یخوڕی س"""اواک و تەنانەت پێخ"""ۆر و پاش"""ماوەی ئەو رێکخ"""راوە

کەڵکوەردەگر . بە مەبەستی کۆکردنەوەی زانیاریی و هەروەها لوازکردنی ئی""رادەی خەڵک، بەرپرس"انی

رێژی""م ژمارەیەک کوردی""ان لە ش""ار و گون""دە گەورەکان وەک هاوک""ار دەستنیش""ان ک""ردوە، کە راس""تەوخۆ

چەک هەڵناگرن و لە ب""واری کۆکردنەوە و راگواس""تنی زانی""اری هاوک""اری بەرپرس""انی ریژی""م دەکەن. ئەو

کەس""انە بە نهێن""ی ئەو ک""ارە دەکەن، بۆیە دەرکەوتن و ئاش""کرابوونی ژم""ارەی ئەو س""یخوڕانە ک""ارێکی

ئاسان نییە. 

لە م""اوەی ئاگربەس""تدا رێژی""م تێکۆش""اوە بە نهێن""ی زانی""اری لە سەر ژم""ارەی چەک""دار و چەکەکانیان و

هەروەها هەڵوێس"""تی خەڵک لە سەر حیزبە سیاس"""ییەکان و نیزام"""ی سیاس"""ی ئێ"""ران کۆبکاتەوە.  هێ"""زی

چەکدار و پێش""مەرگەی پارتە سیاس""ییەکان لەو مەیدانەدا ش""ارەزا نەبوون و دەرفەتی گونجاوی""ان نەبوە.

ئەوان لە دۆخ""ی بەرگریی و هەروەها پەرتەوازەیی""دا  نەپڕژاونە سەر ک""ۆی گش""تیی بارودۆخەکە. ک""اری

گەورە و شەڕی رزگاریخوازانە پێویس"""تی بە کەرەس"""تەی گونج"""او، پاڵپش"""تی بەرینی خەڵک و ئی"""رادەی

تێکڕایی نەتەوە بۆ دەستەبەرکردنی مافەکان هەیە. لەو خەباتەدا ئەو کەرەستانە نەبوون و تاک و کۆی

ک"""ورد بە گ"""وێرەی پێویس"""ت لە گەڵ بەس"""تێنەکانی خەبات و ئاسەواری داگیرک"""اریی ئاش"""نا نەبوون. لە

زۆربەی ش""ار گەورەکان، شەڕی گەورە و بەرخۆدان ب""ۆ ئ""ازادیی و سەروەری م""افی نەتەوەیی نەبینران و

زۆربەی شەڕ و بەرەنگاریەکە لە شارە چووک و ناوچە شاخاوییەکان ئەنجام دەدرا.

 حیزبەکان ب"""ۆ بەگژداچوونەوەی سیاسەتی داگیرک"""اری پێش"""مەرگە و هێ"""زی بەرگری کۆدەکەنەوە، بەڵم

پلن و جوڵەکان زۆر تون""دوتۆڵ نی""ن.  ک""ورد گوتەنی، ئەو لێش""اوە بەری بە ئاس""انی ن""اگیر . لە زۆربەی

گون""د و ش""ارەکان رێژەی""ک ژن و کچ""ی فی""داکار سەرەڕای دژواری""ی و سەختی رێگاکە لە م""اڵ دەچنەدەر و
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چەک، قەڵەم و پیشەکانیان ب""ۆ زبرلێ""دان لە دوژم""ن دەخەنەگەڕ. کەماڵی م""ام کەریمی، وەس""تا مس""تەفا،

حوس"""ێنی ئ"""ازیز  و پروی"""زی خاڵە مینەی لە گەڵ سەدان پێش"""مەرگە بەڵێن دەدەن، کە هەتا دوا دڵ"""ۆپی

خوێن وەفاداری رێبازی قازیی و شەهیدە راس""تەقینەکانی رێگ""ای رزگ""اری گەلەکەیان ب""ن. ئەوان سەرەتا

لە بەردەم پادگ"""ان و ب"""اقی بنکەی هێ"""زە چەک"""دارەکانی رێژی"""م  لە ش"""اردا سەنگەر دەگ"""رن. شەڕەکان

زۆربەی ناوچەکانیان گرتۆتەوە، بەڵم رێژی"""م سەرەتا دەخ"""وازێت بەرو ناوچە س"""نوورییەکان پێش"""ڕەوی

بک"""ات. بەرپرس"""انی رێژی"""م بە وتەی ب"""اوی شەڕ نیازی"""ان هەیە، کە پش"""تی شەڕ لە پێش"""مەرگە و پارتە

سیاس"""یەکان بگ"""رن و ئەوان دوات"""ر هەنگاو بە هەنگاو لە سەر خ"""اکی رۆژهەڵتی کوردس"""تان هەڵقەنن.

شەڕەکان خوێن""اوین و ک""وژراوی دوژم""ن زۆرن، بەڵم پەرەپێ""درانی سیاسەتی بە ن""او شەهیدپەروەرانەی

رێژیم و هەڵخەڵەتاندنی خەڵک بۆ شەڕی کوردستان، سەنگەرەکانی رێژیم بە پڕی دێڵنەوە.

 ژی"""ان ب"""ۆ خەڵکی ئاس"""ایی دژوارە و نرخ"""ی کاڵک"""ان دەچنەسەر. قوتابخانەکان دوو مانگێکی"""ان م"""اوە و

بەش"""ێک لە قوتابیەکان هی"""وادارن، کە هەرگیز چاوی"""ان بە تەختەڕەشەی پ"""ۆلی خوێن"""دن نەکەوێتەوە.

ک"""اوەی م"""ام کەریم، رۆژانە لە ماڵەوە لپەڕەی کتێبەکانی دەکاتە فرۆکە و لە سەر ب"""انی ماڵەکەیانەوە

بەرەو کۆڵن بەرزیان دەکاتەوە. مام رەحمانی دوکاندار، کە بەکاری ک""اوە ت""وڕە و بێ""زارە. ئەو لە دوکانە

تەنەکە بچووکەکەی دێتەدەر و ب""""انگی ک""""اوە دەک""""ات، کە ب""""ۆ گوڵەبەڕۆژە و هەروەها ش""""تومەکی دیکە

پێویستی بەو کتێبانەیە. کاوە  بەڵێنی دەداتە، کە پاش تەواوبوونی قوتابخانە چەند کتێبێکی جوانی بۆ

دەباتە دوک""ان. م""ام رەحم""ان زۆر بە من""داڵ و جوڵەی مێرمن""داڵ و تەنانەت خەڵکی لو توڕەیە و تەنیا لە

گەڵ مشترییەکانی دانووی دەکوڵن. بەشێک لە منداڵەکان بۆ سازکردنی پێکەنین و هەروەها تووڕەکردنی

م""ام رەحم""ان لە پش""ت دوکانەوە دەڵێ""ن، م""ام رەحم""ان ریش""ی مامە خومەت هەیە؟ م""ام رەحم""ان هەموو

جارێک لە دوکانەکە رادەکاتە دەر و پاش رێهاڵندنی بەردێک یان پێدانی چەن""د جنێوێ""ک بە منداڵەکان

و مامە خومە دەچێتەوە ژوور. م""""ام رەحم""""ان لە دووکانەکەی""""دا زۆربەی پێداویس""""تیەکانی من""""داڵن ب""""ۆ

خوێندن و هەروەها شیرینی، جەگەرە و ساردەمەنیەکانی هەیە. گەورەساڵەکانی گەڕەک رێ""زی دەگ""رن و

منداڵەکانیان ب"""ۆ رێزگرت"""ن لە م"""ام رەحم"""ان هان"""دەدەن. م"""ام رەحم"""ان دژایەتیەکی زۆر تون"""دی لە گەڵ

ئاخوندەکان و بە تایبەت خومەینی هەیە. ئەو لە ک""اتی چ""وون ب""ۆ ماڵەکان و دی""داری شەوانە جنێ""وی بە

ریش"""ی خومەینی داوە و ج"""ار وب"""ار بە ری"""ش پەش"""مەکی ن"""اوبردوە. من"""داڵ و لوەک"""ان بە گوتنەوەی ئەو

جنێوانەی م""""ام رەحم""""ان بارودۆخەکەیان ئ""""اڵۆزکردوە، بۆیە ب""""ۆ ت""""وڕەکردنی ژمارەیەک لەو من""""داڵ و
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مێرمنداڵنە لە دوورەوە هاوار دەکەن، مام رەحمان پەشمەکی مام خومەت هەیە! 

قوتابی""ان و مامۆس""تاکان لە دڵەڕاوکەی بەردەوام و درێژخایەن""دان، چوونە شەوانە چەک""دارەکانی رێژی""م

ی""ان پێش""مەرگە ب""ۆ ترس""اندنی لیەنی بەرامبەر تەقەی ئاس""مانی دەکەن.  سەرئەنجام س""اڵی خوێن""دن

تەواو دەکەن و  خۆیان بۆ وەرزی پش""وو و حەس""انەوە ئام""ادە دەکەن. منداڵەکان بە پیشە و ک""اری جی""اواز

پارەی گیرفان بۆ خۆیان پەیدادەکەن، بەڵم ئەو ساڵ لە ساڵنی رابردوو دژوارت""رە. بێکاریەکی زۆر هەیە

و زۆر ج""ار گەورە س""اڵ و لوان ب""ۆ تێپەڕان""دنی ک""ات و هەروەها چێژوەرگرت""ن  یارییەکانی وەک ش""ێر و

خەت، ب""اژۆڕ، کەلیەن و مێش""ێن دەکەن. تیلەبازەکان، کە هەنگێون و بە باش""ی لە کەل و پ""ارەی ئاس""نی

داک"""راوی بەش"""داران دەدەن کەیفیان س"""ازە و پ"""ارەی جگەرە ی"""ان خ"""واردنێکی سەرپێیی دەبەنەوە. م"""ام

کەریم حەزی لەو یاریی و بەزمانە نییە و بە قوماریان دەزانێ. ناوبراو خوازی""ارە منداڵەکانی لەو ی""اری

و قومارانە دووربن و پارەی حەرام نەخۆن. 

 کاوە بە نی""ازە ه"اوێن لە تەنیش""ت پ""ارکی ش""ار وردە می""وەی دارس""تان و شەربەت بفرۆش""ێ. شەڕی نێ"وان

حکومەت و هێ""زە کوردییەکان بەردەوامە و پێش""مەرگەکان لە زۆر ش""وێن خ""ۆراگری دەکەن، بەڵم س""وپای

داگیرکەر بە پاڵپش""""تی هێ""""زە ئاس""""مانیی و هێ""""زی پی""""ادە و بە ک""""وژراوێکی زۆر ناوچەکان دەگرێتەوە.

پێش""مەرگەکان ب""ۆ پارێزگ""اریکردن لە سەر و م""اڵ خەڵک لە بەش""ێک لە ش""ارەکان دەکش""ێنەوە. ئەوان لە

دەورووبەری ش""""""ار و ئاواییەکانی کوردس""""""تان جێگیردەب""""""ن و درێ""""""ژە بە جوڵەی رەوا دەدەن. کەماڵ و

هاوڕێک""انی لە ش""ار دەردەکەون و ژی""انێکی ت""ازە لە رەوت""ی خەباتی چەکداری""دا دەس"""تپێدەکەن. ئەوان

هەنگاوی یەکەمی دوور کەوتنەوە لە م""اڵ، ش""ار، دۆس""تان و هەروەها ژی""انی ئاس""ایی هەڵ""دەگرن. زۆربەی

پێش""مەرگەکان تازەک""ارن و بە ق""وڵی هەللجی پرس""ی خەبات و درێژەکێش""انی بزوتنەوەی چەک""داریی و

سیاس""ی کوردس""تان ناکەن. ئەو رۆژانە مرۆڤەکان لێک""دادەبڕێن و دۆس""تەکان بەرەو چارەنووس""ی جی""اواز

هەنگاو هەڵدەگرن. دوای دەرچوونی پێشمەگە لە ش""ار،  مامۆس""تا ن""ازم ب""ۆ ماوەیەکی دیکە لە سەردەش""ت

دەمێنێتەوە و دوات""""ر بەرەو ناوچەی ئ""""النی سەردەش""""ت دەگوازێتەوە. ئاس""""ۆی م""""وزەممیت بە دیتن""""ی

رووداوەک""ان توان""ای بڕی""اردانی ن""امێنێ و دوات""ر ب""ۆ مانەوە بەرەو ناوچەکانی ژێردەسەڵتی یەکێتی لە

زەڵێ دەچ""ێ. م""ام کەریم، ه""اوین بە وردە کرێک""اریی و هەروەها فرۆش""تنی سەوزە و می""وە بەسەر دەب""ات.

کاوە رۆژانە کارەکانی خۆی رادەپەڕێنێ، بەڵم زۆر ئارام نییە.  دڵەکان پڕن لە ت""رس و چەرخی  زەمانە
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بێڕحمانە خەون و خەیاڵی گەلێک وردوخ"""""اش دەک"""""ات. ب"""""ۆنی شەڕ، خ"""""وێن، بەندیخانە، ئ"""""اوارەیی و

دەربەدەری، س""ێدارە و چەوس""اندنەوە نیش""تمانیان داپۆش""یوە. ژی""انی ب""ۆ هەموو لیەک دژوارە و گەن""ج و

پیرەکان لە دوارۆژی خۆیان دڵنیا نین. 

وەرزی هاوین دوا رۆژەک"انی تێپەڕ دەک""ات و ک"اوە بە زۆرە مل"ی لە قوتابخانەی دوا ناوەن""دەی ناونووس"ی

کردۆتەوە. ب""ای پ""اییزی بە سەر دەش""ت و دۆڵ و بن""اری چیاکان""دا دەف""ڕ  و بە هێمن""ی پ""ووش و پەڵشە

س"""ووکەکان لە ب"""ن ب"""اڵی خۆی"""دا هەڵ"""دەگر . ب"""ۆنی بەهاری ئ"""ازادی هێش"""تا لە باوەش"""ی رەشەبای ت"""ۆز

هەڵگرتوودا نەبڕاوەتەوە. هەواڵەکان س"""وار لە سەر شەپۆلی رادیۆک"""ان وەک ب"""ا بە ش"""ار و گوندەکان"""دا

پەیامی مانەوە رادەگەیەنن، بەڵم ناوچەکە ژان""ی هەڵگریس""انی شەڕێکی ت""ازەی لێ""دەکر . ئاخون""دەکان

بە درووش""می فوودانەیی ناردنەدەرەوەی ش""ۆڕش و هەڕەشەی گەورە، دیکتاتۆرەکەی عێڕاقی""ان هان""داوە،

کە شەڕێکی ت""""""""""""ازە لە گەڵ دیکت""""""""""""اتۆری جەماران هەڵگریس""""""""""""ێنن. ئەوان لە پێن""""""""""""اوی خەونە

ئەهریمەنیەکانیان"دا بە ئ"اگر و ئاس"ن بە سەر خەڵکی س"ڤیل و ناوچەکان"دا دەدەن. هێزەک"انی عێ"ڕاق لە

پێش""""ڕەویدان و هێ""""زە ئاس""""مانییەکانی عێ""""ڕاق باڵدەس""""تن. لەو پ""""اییزەدا یەکەمین پڕیش""""کی ئ""""اگری

ماڵوێرانکەری شەڕی ئێ""ران و عێ""ڕاق بەش""ێک لە ش""ار وێ""ران دەک""ات و ژمارەیەکی لە هاوڵتی""انی ک""ورد

شەهید و برین""دار ب""وون. ک""اوە ئەو ئێوارەیە، لە بەردەم پ""ارکی ش""ار خەریکی فرۆش""تنی گوڵەدانی ک""وڵو

دەب"""ێ و بە بیس"""تنی دەنگ"""ی فرۆکە شەڕکەرەکان خ"""ۆی لە جۆگەی ئ"""اوی تەنیش"""ت شەقامەکەدا تەخت

دەک"""ات.  دوکەڵێکی رەش بە سەر بەش"""ێک لە ئاس"""مانی ش"""اردا بڵودەبێتەوە. خەڵک ب"""ۆ دەرب"""ازکردنی

گیانیان رادەکەن و بە کەمی ئاوڕ لە یەکتر دەدەنەوە. کاوە گوڵدانە کوڵوەکان بۆ ماڵ دەباتەوە و دوات""ر

وێ""ڕای چەن""د هاوڕێیەکی بەرەو ش""وێنی بۆمبارانەکە دەچ""ن. ئەوان چەن""د خانوویەکی رووخ""او دەبین""ن و

هەواڵی ک"""وژراو و برین"""دارەکان دەبیس"""تن.  ئەو ئێوارەیە، ک"""اوە وێ"""ڕای هاوڕێک"""انی تێکەڵ بە ئ"""اپۆڕای

تازیەباری گۆڕستانی شار دەبن و لە رێوڕەسمی بەخاکسپاردنی تەرمەکاندا بەشداری دەکەن. 

 م"""ام کەریم لە حەوشەی ماڵەکەی"""دا پیاسە دەک"""ات و  هاوسەرەکەی  تاوانب"""ار دەک"""ات. بە وتەی م"""ام

کەریم، ئەگەر زارا ئاگ""اداری م""اڵ و منداڵەکەی ب""ێ، کوڕەک""انی بەمجۆرە بە دوای رووداوەکان""دا ن""اچن.

زارا لە ژوورەوە مێردەکەی تاوانب""""ار دەک""""ات و دەڵێ""""ت، ئەگەر منداڵەکانم هاوش""""ێوەی خەڵک خ""""اوەنی

دوکان و ژیانێکی  خۆش بوونایە، بە کوناندا نەدەڕۆیشتن. ئەوان لە هەموو ماڵی دونیا ب""ڕە ئازادییەکان
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هەیە و با لەو ژیانەدا زۆر سەرشکێنیان نەکەین. کەریم خوا بتگر ، ئەو ئێ""وارە  خەڵک بە دی""ار ک""وژراو

و بریندارەکانیان فرمێسک دەڕێژن، ئەتۆ بۆ زمانت راناوەستێ؟  ئەتۆ ئەمڕۆ دەبوو بەشداری کفن و دفنی

شەهیدەکان بکەی و دڵنەوایی تازیەبارەکانت دابایەوە.  دنیا، کۆکراوەی خ""ۆش و ناخۆش""یەکان و  ش""ایی

و ش"""ینە.  ئەوڕۆ لەوانە و س"""بەینێ لە ئێمەیە. ئەتۆش وەک م"""ام رەحم"""انی دوکان"""دار خەریکی خ"""ودار

دەبیت و ئەو بایە لەو کونەیەوە بێت، رەنگە منداڵ و لوەک""ان م""ام رەحم""انێکی دیکەیان ب""ۆ زی""اد بک""ر .

مام کەریم بە تەواوەتی دەهری دیارە و خەریکە هەرچی دەیزانێ وەک گ""ۆزەی سەروژوور بیڕێ""ژ ، بەڵم

دەنگی لێدانی دەرگای حەوشە وتەکانی دەقرتێنێ. کاوە دەگاتەوە ماڵ و  چۆنیەتی بۆمب""اران و هەروەها

ناوی بەشێک لە کوژراوەکان بە باوکی دەڵێ""ت و دەچێتە ژوور. ئەو خەڵک لەو بۆمب""اران و تازیەبارییەدا

پێویستیان بە گوێگرتنە، بەڵم کولتورەکە جی""اوازە و گ""وێی گ""وێگرتن زۆر نی""ن.  زارا بە گەڕانەوەی ک""اوە

شادە و  کاوەی ماچ دەکات و چەند جارێک دەس""تەکانی بەرز دەکاتەوە و لە خ""وا دەپاڕێتەوە، کە مەرگی

منداڵەکانی نەبینێ. لەیل و ش"""""یرین، کە ئەو ئێوارەیە چ"""""اوەڕوانی گەڕانەوەی کاوەی"""""ان دەک"""""رد، بە

هاتنەوەی براکەیان شادن. ئەوانیش داوا لە براکەیان  دەکەن، کە وەک تاقانە کوڕی ماڵ ئاگاداری خۆی

بێت. 

م"""ام کەریم، کۆت"""ایی بە دمەتەقە دێن"""ێ و  تەزبیحە قەزوانەکانی ب"""ۆ چەپ و راس"""ت هەڵدەس"""ووڕێنێ.

ن""اوبراو هی""چ ئاس""ۆیەکی روون ن""ابینێ و چەن""د جارێ""ک لە خ""وا دەپاڕێتەوە، لە ئەو دۆخە چ""اک کەیی و

ئاوێ""""ک بەو ئ""""اورە س""""ووتێنەردا بکەی. ئەوان ماوەیەکی زۆرە، کە ئاگ""""اداری کەماڵ نی""""ن و تەنیا یەک

نامەی کەماڵیان بە دەس""ت گەیش""توە، کە لە گەڵ دەس""تەیەک لە پێش""مەرگەکانی ناوچەی سەردەش""ت ب"ۆ

رێگ""ای بانە-سەردەش""ت چ""وون. بنکە و مەقەڕاتی حیزبەکان لە گون""دە نیزیکانەی ناوچەن و هاتنەوە ب""ۆ

نێوش""ار ک""ارێکی ئاس""انە. م""ام کەریم شەو بە هاوسەر و منداڵەکانی دەڵ""ێ، کە نی""ازی هەیە بەیانی ب""ۆ

کڕین"""""ی ئەس"""""پێک ی""""ان هێس"""""ترێک بچێتە قاس"""""مەرەش.  هاوسەرەکەی بە گ""""وتنی لئیلهە ئیللڵ لە

مێردەکەی دەپرس""""""ێ، باشە رۆژی خ""""""وای نەماون ئەتۆ بەیانی ب""""""ۆ کڕین""""""ی چوارپێیەک نەڕۆی. ئەدی

سەرەخۆش"""""ی ئەو هەموو ژن و منداڵە بێگوناهە؟ م"""""ام کەریم، لە ک"""""ورتی دەیبڕێتەوە و دەڵ"""""ێ، پ"""""اش

سەرەخۆش""ییەکە دەڕۆم. ن"انی فەقیران و هەژاران چۆتە پش"تی ش"ێری و ئەگەر ن"ان و ئاوێ"ک بە ئاس"انی

پەی"""دا ب"""ێ، ک"""ارم بەو قوڕەکارییە چییە. زارا پ"""اش ن"""انخواردنی ئێ"""وارە، لە گەڵ کچەکانی دەردی دڵ

دەک"""ات و گلەیی لە مێردەکەی دەک"""ات. ئەو ب"""ۆ کچەکانی روون دەکاتەوە، کە حەزی لەو ک"""ارەی ب"""ابی

من"""داڵن نییە، چوونکە ئەگەر خوانەخواس"""تە تووش"""ی بەڵیەک بێ"""ت، پەنا ب"""ۆ ک"""و  بەرین. کەماڵ ئەوە
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چەکی هەڵگرتوە و بە ن"""اوی خ"""ودای ب"""اوەڕم بە ک"""اوەش نییە و ئەویش بەلیەک"""دا دەڕوا. ک"""اروانکردن و

چوونە گەرمێنی رێگای سەرئاو  نییە و وڵت پڕە لە خوانەناس، دز و جەردان. 

ش""یرین زۆر بە ق""وڵی بی""ر لە خەمەکانی دایک""ی ناکاتەوە و  مەترس""ییەکان و پەیامەکانی دایک""ی زۆر بە

گرینگ وەرن""اگر . ئەو زۆر حەزی لە س""ابوونی ل""ۆکس، چ""ای سەیلن و برینج""ی ئەمریکی و هەروەها ئەو

کاڵیەنەیە، کە لە گەرمێنێ لە سەر پشتی ئەسپ و هێستر بۆ کوردستانی کوێس""تان دەگوازرێنەوە. لەیل

 تمەن دەیفرۆش""""ن.٢٥و ش""""یرین لەو ماوەیەدا خۆی""""ان بە ک""""وڵوچنین سەرقاڵکردوە و هەر ک""""وڵوەی بە 

کڵوچنی""ن ئەو رۆژانە لە ش""اردا بۆتە ک""ارێکی دی""ار و پی""اوان، ک""وڕان،  کچ""ان و ژن""ان بە تەنیا و پێکەوە

خەریکی چنین""ی ئەو کوڵوانەن. لەیل دەس""تڕەنگینە و کوڵوەک""انی پتەو و دێرراس""تن، بۆیە کڵوکڕەک""ان

سەرنجی زۆری""ان لەسەرە و پێش""نیاری چنین""ی ک""وڵوی زۆرت""ری پێدەکەن. لە بەش""ێک لە ماڵەکان کچ""ان

خ"""ۆی بە چنین"""ی سەرتاقە، بەرتاقە، سەرچرا، سەر جێن"""ان و زۆر ک"""اری دەس"""تی دیکە سەرقاڵ دەکەن.

بێجگە لەوانە، دروین""ی ک""وڵوی خ""ام و هەروەها هەڵبەس""تنی جەمەدانە و چنین""ی گورێ""وی زەنگ""اڵ بۆتە

بەش"""ێک لە سەرقاڵی گەنجان و ژن"""انی م"""اڵ. ماڵەکان ب"""ۆ ئی"""دارەکردنی ئ"""ابوری م"""اڵ پێویس"""تیان بە

هەرەوەزە و ئەندامانی ماڵ بە گوێرەی توانا و لێزانینی خۆیان لەو پڕۆسەیەدا بەشدارن. 

کەماڵ لە گەڵ دەس""""""""تەیەک لە هاوڕیک""""""""انی لە ناوچەی بانەیە.  ئەوان وێ""""""""ڕای بەش""""""""ێکی زۆر لە

پێش""""""مەرگەکانی دەورووبەری رەبەت، بانە و ناوچەکانی دیکە لە سەنگەردان و تێدەکۆش""""""ن زەب""""""ر لە

لشکری ئاخوندەکان بدەن، کە بەنیازن بەرەو سەردەشت بڕۆن. گوندەکانی دەوروبەر قورسایەکی زۆری""ان

لە سەر شانە و هاتوچۆی نێوان شار و گون""دەکان ئاس""ان نییە. بەش""ێک لە خەڵک بە مەبەس""تی کاس""بی و

پەیداکردنی بژی""وی ژی""ان ناچ""ارن جوڵەیەکیان هەبێ، بەڵم کولت""وری بەش""ێک لە چەک""داری حیزبەکان و

هەروەها چەک""دارەکانی حکومەت تون""دوتیژی لێ""دەتکا. ژمارەیەک لەوان کۆنەقین و هەروەها چەکیان دژ

بەوانە بەکار دەهێن""""""""""""ا، کە لە راب""""""""""""ردوودا بەجۆرێک لە گەڵ یەکتردا کێشەیان هەبو. رێژی""""""""""""م و

بەرپرسەکانی لە هی"""""چ دوژمنکاریەک تەنەخیان نەدەکرد و هەتا  دەگونج"""""ا نەخشەی شەڕی ک"""""ورد بە

کوردی"""ان وردت"""ر و پ"""اراوتر دەک"""رد. بەش"""ێک لە چەک"""دارەکانی رێژی"""م، کە بە پێش"""مەرگەی موس"""ڵمان و

بەش""ێکیان بە بەس""یجی، پاس""داڕ و ئیتلع""اتی دەناس""ران، بە سەربەس""تی خەڵکیان ئ""ازار دەدا و شەوانە

دەچوونە سەر خەڵک و دراو و زێڕی""ان بە زەب""ری چەک لێدەس""تاندن. خەڵکی کاس""ب و دوور لە سیاسەت
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زۆر بە ئاس"""""انی لەو دۆخەدا هەڵنەدەس"""""ووڕا. رێژی"""""م سیاسەتێکی دوژمنکارانەی داڕش"""""تبوو، بۆیە بە

کوشتنی مرۆڤی کورد بە دەستی کورد و گرتنی کورد بە دەستی کوردەکان دەگەش""ایەوە. لە لیەکی دیکە،

بەشێک لە چەکداری حیزبەکان کاتێ""ک لە گون""دەکان تووش"ی پی""اوێکی کاس""بی ش""ار دەب""وون، بەربینگیان

پێ"""دەگرت و بە ن"""اوی س"""یخوڕ و هاوک"""اری رێژی"""م ئازاری"""ان دەدا. ئەو کەس"""انە پ"""اش گەڕانەوە ب"""ۆ ش"""ار

بەمەبەس""""""تی تۆڵەکردنەوە لە بەرپرس""""""ێکی پێش""""""مەرگە ی""""""ان پێش""""""مەرگەیەکی سەرەڕۆ هەس""""""تی

تۆڵەکردنەوەیان کەڵەکە دەب"""و و ویس"""تی تۆڵەکردنەوەیان ب"""اڵی دەک"""رد. سیاسەتی لێ"""دان و پێ"""دادانی

خەڵکی ئاسایی لە ژێر ناوی چەکی پێشمەرگایەتی یان هاوکاربوونی رێژیم دۆخێکی ئ""اڵۆزی لە نێوخ""ۆی

کۆمەڵگەی کوردەواریدا خوڵقاندبو. 

سیاسەتێکی ئاڵۆز و دژ بە یەکتر لە گۆڕەپانەکەدا راهێنانی لەسەر دەکرا. ژمارەیەک لە پارتە سیاسیی

و چەکدارەکانیان سیاسەتی رەش و سپیان دەرحەق بە توێژێکی دی""اری کۆمەڵگە دمامۆس""تایانی ئ""ایینین

رەچ""اودەکرد. ئەوان بە گش""تی خەڵکێکی ئاس""ایی و بە ک""ردەوە دژ بە بەرژەوەندییەکانی خەڵک نەبوون،

بەڵم ژمارەیەک لەوان بە ن"""""اوی جی"""""اواز و لە ژێ"""""ر لێکدانەوەی لینگاوقوچ"""""دا خەڵکیان دژ بە هێ"""""زە

کوردییەکان هاندەدا و پشتیوانیان لە سیاسەتی کۆماری ئیس""لمی ئێ""ران دەک""رد. زۆربەی مەل کوردەک""ان

دڵیان بۆ  کورد و کوردس""تان لێ""دەدا، بەڵم سیاسەتی پەروەردەی ک""وردان و کولت""وری دسەر س""ڵمەت ب""ێن

ئەوان و زۆر خەڵکی دیکەی سەرکز و لواز بارهێن""""""""""""ابو. درێژبوونەوەی سیاسەتی بێ""""""""""""دەنگی خەڵک

بەرامبەر بە چەوس""ێنەرەکان زی""انی گەورەی لێدەکەوتەوە و  ئازایەتی ک""وردانی دەڕووش""اند. وەک رۆژی

روون""""اک ئاش""""کرا و سەلمێندراوە، کە تەنیا  بە چەن""""د هەزار چەک""""دار و پێش""""مەرگەیەک  کەڕامەت و

سەروەری نەتەوە و خاک نەدەپارێزرا. 

 مەل عوس"""مان زۆرج"""اران لە گەڵ مەلکانی دیکەی ش"""ار، ب"""ۆ ک"""ورد و ژی"""انی پ"""ڕ لەمەینەتی کوردەک"""ان

بەپەڕۆش ب"""وون، بەڵم نەدەوێران بە ئاش"""کرا دژ بە سیاسەتی رێژی"""م و هێڵە گش"""تییەکانی ناوەن""""دەی

روحانیەتی رێژیم هەڵوێس"ت بگ""رن. مەل عوس""مان رۆژێ""ک لە سەر ئەو بێ""دەنگیی و هەروەها خۆپەنادانە

بە راش""کاوی  بە م""ام کەریم و دەی""ان کەس لە نوێژکەران دەڵ""ێ، بە هەموو ئایەتەکانی قورئ""ان س""وێند

دەخ""ۆم، کە هەموو کردەوەیەکی ئەو رێژیمە دژی ئیس""لم و قورئانە، بەڵم بە ئیم""ان و ئ""ایینم لە ترس""ی

زین""دان و ئەش""کەنجە ن""اوێرم راس""تییەکان بڵێ""م. ن""اوبراو بە ئام""ادەبووان رادەگەیەنێ، کە ئەرکی ئەو
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پێش"""نوێژکردن و تەڵقین"""دادانی م"""ردوو و هەروەها ژن م"""ارەکردن،  خوێندنەوەی مەولوودنامە،  رێن"""وێنی

موسڵمانان ب"ۆ ک""ای خێ""ر و چاکەیە و ن""اوێرم خ"ۆم لە قەرەی سیاسەت ب""دەم. سیاسەت کانی""اویکی هێن""دە

رەوان و پ"""اک نییە، کە م"""رۆڤ بە ئاس"""انی دەس"""تی بخاتە ن"""او و ت"""امی بک"""ات. ژی"""انی سیاس"""ییەکان لە

جیه""انی ئیس""لمدا پ""ڕە لە ژان و ئێ""ش و کاتێ""ک سیاسەت س""ڵوت لێ""دەکات، ئەوکات بە زات و س""یفەتی

خودا ناخۆشی و نەهامەتییەکان بە ریز دەبنە هاوڕێی ژیانت و خۆشی بە تەواوەتی باردەکات. 

شەوانی پ""اییزی ب""ۆ پێش""مەرگە مەی""دانی چ"الکی زی"اترن.  ئەوان ش"ارەزای باش"تری ناوچەکە ب"وون و بە

ئاس""انی زەبری""ان لە بنکە و بارەگاک""انی رێژی""م لە نێ""و ش""ار و گون""دەکان دەدا. کەماڵ و هاوڕێک""انی لەو

ماوەیەدا شەوانە بە پێڵوەکانیان ئەوەندەیان شەق لە بەرد و داری سەر رێگا و کوێر رێگاکان هەڵ""دابو،

کە بۆ گوتن نابێ.  چوونە سەر بارگاکانی رێژیم و هەروەها زەبرلێ""دانی لە لش""کرێکی بەرفراوانی رێژی""م

لە سەر رێگ""ای بانە-سەردەش""ت پێخ""ۆری شەوانی س""اردی پ""اییز و هەروەها جەس""تەی شەکەت و مان""دوو

ب"""""وو. پەروێزی خاڵە مینەی لە یەکێک لە شەڕەکاندا برین"""""دار دەب"""""ێ و ب"""""ۆ چارەسەرکردنی رەوانەی

نەخۆشخانەی شۆڕش دەک""ر . خاڵە مینە و پ""ورە ئ""اڵتۆن زۆر ئاگ""اداری کوڕەکەیان نی""ن. ئەوان دڵخۆش""ن،

کە کوڕەکەیان لە گەڵ کەماڵ، مستەفا و حوسێن و زۆر پێش""مەرگەی دیکەی ناوچە پێکەوەن. ئەوان رۆژ و

شەو دەپاڕانەوە و زۆر ج"""ار خێری"""ان دەک"""رد، کە کوڕەکەیان لە دەرد و بەڵ و لە گوللەی دوژم"""ن دوور و

پ"""ارێزراو بێ"""ت. پ"""ورە ئ"""اڵتۆن بە دیتن"""ی خەونی شەوانە، ئ"""ارام و قەراری ن"""امێنێ و ب"""ۆ ش"""یکردنەوەی

خەونەکان خاڵە مینە بۆ لی مەل باقی دەنێر . مەل باقی لە مەل کوردپەروەر و شۆڕش""گێڕەکانی ش""ارە،

کە م""ل ب""ۆ داگیرکەر ن""ادا و لە رۆژگ""ار توڕەیە. ئەو بە خوێندنەوەی ش""ێعر و س""روودە کوردییەکان لە بەر

دەرگ"""ای قوتابخانەکان و هەروەها لێ"""دان لە سەرباز و پاس"""داڕەکان لە راس"""تە شەقامی ش"""ار ئازایانە و

کوردانە بێزاری خۆی لە داگیرکەرانی کوردستان دەردەبڕ . پ""وڕە ت""اڵتون شەوێک خەون بە خاڵە مینەوە

دەبین"""""ێ، کە یەکێک لە ددانە گەورەکانی لەقە و خەریکە بێتەدەر. ن"""""اوبراو بەیانی خاڵە مینە بە زۆر

رەوانەی لی مەل باقی دەکات و داوای لێدەکات، کە خەونەکەی بۆ تەفسیر بک""ات. مەل ب""اقی بە زانس""ت

و کەڵکوەرگرتن لە خەوننامە کۆنەکان و هەروەها خوێندنەوەی باری دەروونی دایک""ی پێش""مەرگەیەک بە

خاڵە مینە دەڵ""ێ، کاکە بە خێزان""ت بڵ""ێ، کە دڵ""ی ئ""ارام بێ""ت و خ""ودا ئاگاداریەتی. رەنگە رووداوێک""ی

ناخۆش رووبدات، بەڵم بە پشتیوانی خودا ناخۆشیەکە زۆر درێ""ژە ناکێش""ێ و چ"اک دەبێتەوە. خاڵە مێنە

دەچێتەوە م""اڵ و تێک""ڕای وتەی مەل ب""اقی ب""ۆ ئ""اڵتونی هاوسەری دەگێڕێتەوە.  ئ""اڵتون بە بیس""تنی ئەو
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رووداوە ناخۆشە، نەترەی دەچ""ێ و بە سەرهەڵدانی لیەلیە ب""اس لە پەرویز دەک""ات، کە رەنگە ش""تێکی

لێهتابێ. ناوبراو زۆر دەگری""ی و دوات"ر بە هاوسەرەکەی رادەگەیەنێ، کە ب"ۆ وەرگرتن""ی خەبەر و هەواڵی

ت"ازە سەردانێکی م"اڵی م"ام کەریم دەک"ات و لە گەڵ براژنە زارا چەن"د س"اتێک پێکەوە دەدوێ""ن.  ئ"اڵتون

پ"""اش دیتن"""ی دای"""ک و ب"""ابی کەماڵ ورەی دەچێتە سەر و دڵ"""ی خ"""ۆی بەهێزدەکات. ئەو بە دەن"""گ چەن"""د

جارێک بەمجۆرە نزا دەکات: دخودایە شوکور بۆ قسمەت و نسیبت، کوڕەکانم""ان ئەمانەتی ت""ۆن. ئەوان لە

ژێر رەحمەتی تۆ و دوا پێغەمبەری جیهاندا پارێزراو دەبن و ئێمە بەندەیەکی گوناهکارینن. پورە ئ""اڵتون

لە زارا دەبیس"""تێ، کە کەریم لەو رۆژانەدا ب"""ۆ ئەس"""پ ی"""ان هێس"""تر کڕی"""ن سەرێک لەو گوندانە دەدات و

خوابکەم خەبەری کەماڵ و پەرویز و دۆس""""تانی دیکە بێنێتەوە. پ""""وڕە ئ""""اڵتون بە بیس""""تنی ئەو خەبەرە

کوڕەکەی لە بیردەچێتەوە و دەپرس"""""ێ، کە م"""""ام کەریم ئەس"""""پ و هێس"""""تری ب"""""ۆ چییە؟ خ"""""ۆ بە تەمای

کاروانچیەتی نییە؟ زارا دەڵ"""ێ بەخوا خوش"""کی خ"""ۆم زۆری"""ش پرتەوبۆڵەم لە سەر ک"""ردوە، بەڵم کەریم

وابزانم ئەجلی هاتوە. نازانم ئەو پیاوە بۆ ئاوا سەرقاڵی کرینی وڵخی باربەرە؟  ئاڵتون بە زارا دەڵێت،

خوشکێ بە تەمای خوای. خوابکات هەر سەر سڵمەت بن و پیاو پیوێستە کاسبەییەک بکات. پی""او زۆر لە

م""اڵ نەبێ باشە و  ب""ۆ کاس""بی و ک""ار سەردانی دەروە بک""ات. پی""او کە شەو و ڕۆژ لە م""اڵ ب""وو، بێگوم""ان

ژی""انی م""اڵ دەش""ێو .  خاڵە مینە کە دەگاتەوە م""اڵ، دەنگ""ی بەرز دەکاتەوە و چ""اوەڕوانم بەیانی ب""ێ و

پیاوەکە لە ماڵ دەرچێ. خوشکە زارا گو   مەدەیە و خوادەکات مام کەریم س""اغ دەب""ێ، خ""وای دەک""رد ب""ۆ

حەڵەب و بەغدایە دەچوو. ئاڵتون وەبیر زارایە دێنێتەوە، کە ماڵی کاروانچیان پڕە لە شتومەکی خۆش و

بەنەرخ و قەت خ""""""ۆت بەوە نیگەران مەکە، کە مێردەکەت دەبێتە ک""""""اروانچی.  ت""""""اڵتون بەرەو م""""""اڵ

دەڕواتەوە و خەریکی س"""""ازکردنی خ"""""واردنی ئێوارەیە، کە خاڵە مینە وەژوور دەکەوێت. پ"""""ورە ئ"""""اڵتون

چیرۆک""ی م""اڵی م""ام کەریم و زارایە دەگێڕێتەوە و ب""اس لەوە دەکاتە، کە خوابکەم خەبەرێکی کوڕەک""ان

بێنێتەوە. خاڵە مینە سەروچاوی وەک رۆژان ک"""""راوە نی"""""ن و زارا دەپرس"""""ێ، ئەر  پیاوەکە چ قەوماوە و

بۆچی ئاوا رەنگی روخس""ارت زەرد هەڵگەڕاوە. خاڵە مینە لە رق"ی هاوسەرەکەی بەڕماڵەکەی هەڵ""دەگر 

و دوو ج"""ار ن"""وێژی ئێ"""وارە دەگێڕێتەوە و دوات"""ر رادی"""ۆ ئ"""انتێن درێژەکەی هەڵ"""دەکات و لە سەر دەنگ"""ی

کوردستانی ئێران رایدەگر . دەنگی کوردستان ئێران بەرنامەکانی نەبوونەوە و پاش ماوەیەکی دیکە بە

دەنگ"""ی شمش""اڵی قالەمەڕە بەرنامەکانی دەبنەوە. لە بەر پ""اڕازیت و خشەخش گوێگرەک""ان بە ئاس""انی

گويی""ان لە دەنگ""ی رادیۆکە ن""ابێ و ب""ۆ بیس""تنی دەنگ""ی تەواو دەب""ێ بەردەوام دەس""تیان لە سەر رادیۆکە

ب"""""""ێ. ئەو رۆژانە رادیۆکە هەواڵی عەمەلیاتی پێش"""""""مەرگە و هەروەها پەلماری لش"""""""کری ئاخون"""""""دی
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بڵودەکاتەوە و بە تەواوەتی ناوی پێش""مەرگە شەهید و هەروەها سەرباز، پاس""داڕ، بەس""یجی و چەک""داری

رێژی""م دەخوێنێتەوە، کە لە شەڕدا دەک""وژرێن ی""ان بەدیل دەگیرێ""ن. لە ک""اتی بوونەوەی رادی""ۆی حیزب""دا

بێ"""دەنگی تەواو زاڵە و هەموو لیەک عەوداڵی بیس"""تنی هەواڵی شەڕ و چارەنووس"""ی ئازیزانی"""انن. خاڵە

مینە بە وردی گ""""و  لە رادیۆکە دەگ""""ر  و کاتێ""""ک هەواڵی عەمەلیاتی پێش""""مەرگەکان لە سەر ج""""ادەی

سەردەش""ت- بانە دەخوێندرێتەوە، چوارمەش""قی دادەنیش""ێ و سەرتاپا دەبێتە گ""و . پ""اش ئەوەی بێ""ژەری

هەوڵەکان کۆی رووداوەکە باس دەک""ات، لە مەڕ خەس"ارەتی پێش""مەرگەکان ب"اس لە برین"داربوونی چەن"د

پێشمەرگە دەکات، کە یەکێک لەوان بە هۆی کاری بوونی برینەکەی دوو رۆژ دواتر گیان لەدەس""ت دەدا و

لە گۆڕس"""تانی یەکێک لە گون"""دەکانی ناوچە بەخاک دەس"""پێردر . کە ن"""اوی شەهیدەکە دەخوێندرێتەوە،

خاڵە مینە دڵ""ی ئ""ارام دەبێتەوە، بەڵم ب""ۆ پەرویز بە پەرۆشە و وێ""ڕای ئ""اڵتونی خێزان""ی ماوەیەک ک""ز و

مات دادەنیش""ن. خاڵە مینە  دەڵ""ێ، ئ"اڵتون دڵ""م وەک ج""اران ئ""ارام نییە و رۆژانەش ج"ۆرە دڵەڕاوکەیەک

بەسەرمدا زاڵە. بە مەزەندەی من پەرویز بریندارە، ئەگەرنا ئەو خەون و بارە قورسەم بۆ لە سەر ش"انە.

ئاڵتون و منداڵەکان بە چاوی بە فرمێسکەوە لە دەوری یەک دانیشتوون و بێدەنگی بە سەر ماڵدا زاڵە. 

م"""ام کەریم ئەو رۆژانە زۆر بەدوای کڕین"""ی ئەس"""پێکدا عەوداڵە و وێ"""ڕای کەس"""ێکی خ"""اوەن ئەزموون لە

ئەس"""پ و هێسترناس"""یین سەردانی چەن"""د گون"""دێکیان ک"""ردوە. لە زرۆبەی گون"""دەکان ئەس"""پ و هێس"""تر

گیردەکەون، بەڵم مامەڵەی مام کەریم سەر ناگر . ئەوانەی لە سەر لق و تەمەنیان کەمە و رۆیشتنیان

سوار و لەبارە نرخیان لە سەرێیە و ئەوانەی کە پەراسوویان پڕ نیە و لە رۆیش""تندا سەرس""مەی دەکەن و

تەمەنیان چۆتە سەر زۆر بە کەڵکی کاسبی نایەن. عەلی کاروانچی، کە بەشێکی زۆری تەمەنی خاوەنی

ئەسپ و هێستر بوە، بە چاوێکی رەخنەگڕانە لە ئەسپ و هێسترەکان دەڕوانێ. ناوبراو وەبیر م""ام کەریم

دێنێتەوە، کە  وەڵخی بۆ پارە و بژیوی ژیان دەو  و ناکر  پارەیەکی زۆر لە ئاو  بکەن. پاش چ""وار رۆژ

گەڕان لە گوندەکانی ناوچەی سەردەش""ت م""ام کەریم بە هاوک""اری عەلی ک""اروانچی ئەس""پێکی باڵبەرزی

لە گوندی دەرمانئاو  بە نرخ"ی دە هەزار تمەن دەک"ڕن و دەگەڕێنەوە سەردەش""ت. لە رێگ""ای گەڕانەوەدا

مام کەریم و عەلی کاروانچی بە نۆبە س""واری ئەس""پەکە دەب""ن و هەر کامەیان لە تەنیش""ت و لە پش""تەوە

سەرنج و تێڕوانینەکانی خ""""""ۆی لە سەر ئەو ئەس""""""پە دەردەب""""""ڕن. م""""""ام کەریم پارەیەک دەداتە عەلی

ک""اروانچی و دەستخۆش""ی لێ""دەکات ب""ۆ گەڕان و دۆزینەوەی  ئەو ئەس""پە. عەلی دڵخۆشە، کە م""ام کەریم

گەیش""تۆتە ئەس""پێکی گونج""او، بۆیە دەس""تەکانی بەرز دەکاتەوە و دەڵ""ێنی""اخوا سەر بە خێ""ر و سەر بە

62



رس""ق ب""ێن. پ""اش ن""وێژی عەس""ری م""ام کەریم دەگاتەوە م""اڵ و ئەس""پەکەی بە دوای خۆی""دا رادەکێش""ێ ب""ۆ

حەوشە. لەیل و ش"""یرین بە دیتن"""ی ب"""اب و ئەس"""پ کەمێک لە یەکتر رادەمێن"""ن و دەزان"""ن، کە کاروب"""اری

خاوێنکردنەوەی حەوشە و تەنانەت ژووری تایبەت بە ئەس"""پەکە لە سەر ش"""انی ئەوانە. زارا بە دیتن"""ی

ئەسپەکە ش""اد نییە و دوع"ا دەک""ات، کە لە دەرد و بەڵ بەدوور ب"ن. م""ام کەریم سەرەتا ئەس""پەکە تاقەت

دەک"""ات و کەمێک لە ک"""ا و ج"""ۆی ب"""ۆ لە تورەکەکە دەک"""ات و دوات"""ر شەکەت و مان"""دوو وەژوور دەکەوێت.

کچەکان و زارا بەخێرهاتنی دەکەن. کاوە لە قوتابخانە دەگەڕێتەوە و پاش بەخێرهاتنی ب""اوکی سەرێک

لە ئەس"""پەکە دەدات و بە هێواش"""ی دەس"""ت بە ئاڵەکانی"""دا دادێن"""ێ. ئەس"""پەکە ئارامە و پ"""اش ماوەیەک

لەوەڕان پڕمەیەک دەک""ات و کلکەکەی بە نیش""انەی حەس""انەوە ب""ۆ راس""ت و چەپ رادەوەش""ێنێ. زارا زۆر

بەو رۆژگارە دڵخۆش نییە و نیگەرانی پاکوخاوێنی ماڵ، دواڕۆژی مێردەکەیی و هەروەها پاشەڕۆژی کاوە

و کەماڵی کوڕیەتی، بۆیە وەک راب""ردوو هێم"""ن و ئ""ارام نەماوە و ن"""اتوانێ بە سەر توڕەبوونەکانی"""دا زاڵ

ب"""ێ. ئەو رۆژانە لە بەر زۆرب"""وونی خەمەکانی لە حەوشەی م"""اڵ دادەنیش"""ێ و وێ"""ڕای لەیلی کچ"""ی بە

قسەوباس""ی جی""ران و خزم""ان خەمەکانی بەبادا دەک""ات. ن""اوبراو بە لەیل دەڵ""ێ، رۆڵە رۆژانێ""ک بی""رم لە

دیتن""ی ت""ۆ و کەماڵ دەک""ردەوە، کە  وەک ک""چ و ک"وڕانی ش"ار ژی"انێکی س"ادە و م"اڵێکی بچ"ووک ب""ۆ خۆت""ان

پێکەوە دەنێ""""""ن. خەونەکانم وەک سەهۆڵی بەر هەتاوی ه""""""اوین  دەتوێنەوە و خەریکە رۆژگ""""""ار لە بەر

چاوەک""انم دەگ""ۆڕ . کچ""ی خۆشەویس""تم، ئەمڕۆ کەماڵ دوورە و ئەوانی دیکەش خەریکە بەرەو قوژبنێ""ک

دەڕۆن و لە کۆتایی""دا دەب""ێ خۆم""ان سەر بە یەکەوە بنێی""ن. لەیل دڵخۆش""ی دایک""ی دەداتەوە، کە رۆژان""ی

خۆش زۆر ماوەن و نیگەرانی ناوێت. خوا پشت و پەنا ب"ێ و ب"ابم و ک""اکم س"ڵمەت ب"ن، م""ن هیچ"ی دیکەم

ناو  و ئێوە بۆ من هەموو سامانێکن. 

م"""ام کەریم رۆژی دوای"""ی مش"""ووری ئەس"""پەکەی دەخ"""وات و پ"""اش کڕین"""ی پێداویس"""تییە سەرەتاییەکان

ئەس""پەکە ب""ۆ ن""اڵکردن ب""ۆ لی وەس""تا رەحیم""ی ناڵبەن""د دەب""ات. وەس""تا رەحی""م بە دیتن""ی م""ام کەریم و

ئەسپەکە سەرسوڕما دەپرس""ێ، مامە کەریم ئەوە خەریکی چ""ی؟ م""ام کەریم جنێوێ""ک بە زەمانە دەدات و

باسێک لە دژوارییەکانی ژیان دەک""ات، کە لە بەر نەبوونی کاروکاس""بی دەس""تەوداوێنی ئەس""پ و ک""اروان

دەبێ. وەستا رەحیم ئەسپەکەی بۆ ناڵ دەکات و چاوێک لە ددان و چۆنیەتی دەست و لق دانانی دەک""ات

 تمەنێک دەداتە وەستا رەحیم و پاشان ب""ۆ س""ووککردنی٦٠و پیرۆزبایی لە مام کەریم دەکات. مام کەریم 

خەمەکانی وردە غارێک بە ئەسەپەکە دەکات و بە رێگ""ای دۆڵتانچک""دا  هەتا  ب""اغی مەل خالی""د دەڕوا و
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دەگەڕێتەوە. پ""""اش گەڕانەوە ب""""ۆ م""""اڵ م""""ام کەریم لە گەڵ ژن و منداڵەکانی دادەنیش""""ێ و دڵنیای""""ان

دەکاتەوە، کە ن"""""اوبراو تەنیا لە بەر ژی"""""انی خێزانەکە ئەو رێگایەی هەڵبژاردوە. م"""""ام کەریم لە گەڵ

کۆمەڵێک لە کاروانچیەکان رێکدەکەون و خۆی""""ان ب""""ۆ سەفەری  قەڵدز  ئام""""ادە دەکەن. کاروانچیەکان

سەماوەر، خەنە، پس"""تە و و کەل و پەلی دیکەی ئێران"""ی ب"""ۆ بازاڕەک"""انی ئەو دی"""و دەب"""ن و چ"""ا، برین"""ج،

جگەرە، سابون و زۆر شتی دیکە دێنەوە. مام کەریم بۆ یەکەمجار چاو لە کاروانچیەکانی دیکە دەک""ات و

 کاروانچی دەبن و لە ماوەی حەوتوویەک""دا دەچنە نیزی""ک قەڵدز  و لە ئۆردوگ""ای٦خەنە دەکڕ . ئەوان 

بەستەس""تێن کاڵکانی""ان دەفرۆش""ن و کەلوپەلی پێویس""ت ب""ۆ بردنەوە دەک""ڕن. بەش""ێک لە کارونچیەکان

خەڵکی گون"""دن و م"""ام کەریم و خ"""دری پیرۆت"""ی لە ش"""ار دەژی"""ن، بەڵم زۆربەیان لە گەڵ یەکتر ج"""ۆرە

ناس""یاوەتی کۆنی""ان هەیە. لەو سەفەرەدا کاروانچیەکان دڵخۆش""ن، چوونکە خێرێک""ی باش""یان لە کاڵک""ان

کردوە و بە سڵمەتی گەڕاونەوە ماڵی خۆیان. 

م""ام کەریم و خ""دری پیرۆت""ی لە سەر ئەو ب""اوەڕەن، کە هەتا زس""تان نەهاتوە باش""ترە لە درەنگ""انی ئەو

پ""اییزەدا سەفەرێکی دیکەی کوردس""تانی گەرمێنێ بکەن و پارەیەک ب""ۆ م""اڵ و من""داڵن پەی""دا بکەن. م""ام

کەریم بۆ ئەو کاروانە بارە سەماوەرێک، خدری پیرۆتی بارە پس""تەیەک  و ئەوانی دیکەش هەر کەسە بە

گ""""وێرەی ویس""""تی خ""""ۆی کاڵیەک دەک""""ڕ .  لە وەرزی سەرماوەزدا بە بن""""اری چیاکان""""دا هەڵدەگەڕێن و

دادەگەڕێن و سەرئەنجام بەرەو پێدەشتەکانی پشدەر ش""ۆڕ دەبنەوە. زۆربەیان دڵخۆش""ن و پێش""بینی خێ""ر

و قازان""ج دەکەن و بی""ر لە رووداو و کارەس""اتی ن""اخۆش ناکەنەوە. لە دی""وی پش""دەر هەواکەی زۆر س""ارد

نییە و پ"""اش چەن"""د قۆناخێ"""ک دەگەنە ئۆردوگ"""ای بەستەس"""تێن و لە یەکێک لە ماڵەکان بە ن"""اوی م"""ام

حەسەنی ئ""اڵن بارگە و بنە دەخەن. هەر ک""ام لە کاروانچیەکان دیارییەکی ب""ۆ م""اڵی م""ام حەسەنیی و

هەروەها منداڵەکانیان ب"""ردوە. کاروانچیەکان ب"""ۆ قەرەبووکردنەوەی ئەو ماڵنە ب"""ڕە پارەیەک دادەنێ"""ن.

رۆژی دوات""ر کەلوپەلەکان دەف""رۆش و خۆی""ان ب""ۆ گەڕانەوە ئام""ادە دەکەن. م""ام کەریم و خ""دری پیرۆت""ی

راس""پێراون، کە جگەرە و س""یگاری ئەمریکی و رۆژئ""اوایی ب""ۆ ناس""یاوێک بک""ڕن. ئەوان لە بازاڕەکان""دا بە

دوای ئەو جگارەکانەدا دەگەڕێن بە دوو رۆژان  بارەکانی"""""ان تاقەت  و ئام"""""ادە دەکەن. بەرەبەیانیەکی

زوو لە م""""""""""اڵی م""""""""""ام حەسەن دەردەکەون و بە هەزار خەیاڵ بەرەو جەرگەی م""""""""""اڵ و منداڵەکانیان

بەڕێدەکەون، بەڵم لە دەرەوەی ئۆردووگا تووشی ژمارەیەک چەکداری کوردی باشوور دەبن. چەکدارەکان

خۆیان بە چەکداری رێژیمی بەعس دەناسێنن و پاش ماوەیەکی کورت کاروانچییەکان دەپش""کنن. سەرۆک
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جاشەکان چەک""دارەکانیان رادەس""پێرن، کە بارەک""ان لە وڵخەکان بکەنەوە و دوات""ر ئەو کەس""انە بەرنە

ماڵەکەی و  چەن""""""""""د رۆژێک""""""""""ی دیکە ئەوانە دەکەمە پاروویەکی چەور. کاروانچییەکان لەو کردەوەیە

چەک""دارەکان ت""وڕەن، بەڵم ناچ""ارن کە هێمنانە داوای""ان لێبکەن ئازادی""ان بکەن و بارەک""ان ب""ۆ خۆی""ان

هەڵگرن، بەڵم پاڕانەوە س""وودی نییە. جاشەکان بە کاروانچییەکان پێدەکەنن و دڵنیای""ان دەکەنەوە، کە

مەترسیان لەسەر نییە و دوو یان سێ رۆژ رایان""دەگرن و دوات""ر ئازادی""ان دەکەن. م""ام کەریم لەو شەوەدا

بیری قسەی هاوسەرەکەی دەکەوێتەوە، کە زۆر جاران دەیگوت، کەریم ئەتۆ و کاروانی""ان نەگوتوە. ئەگەر

ت""""ۆ بەڵیەکت بەسەرهات، ئەمن و کچەکان روو لە ک""""و  بکەین؟ م""""ام کەریم بێدەنگە و دوو جارێ""""ک بە

جاشەکان دەڵ""""ێ، کە م""""اڵ و من""""داڵی وردن و کەس نییە، کە ئەرکی بەخێوکردنی منداڵەکان بەئەس""""تۆ

بگر ، بۆیە پیاوی  چاک بن و ئازادی""ان بکەن. جاشەکان و چەک""دارە کوردەک""انی سەر بە رێژیم""ی بەعس

دڵڕەقانە بارەک""ان دەخەن و ئەس""پ و هێس""ترەکان لە دۆڵێک""ی نیزی""ک دەبەس""تنەوە و دوات""ر م""ام کەریم،

خ"""دری پیرۆت"""ی، رەحم"""ان، عەب"""دوڵڵ، برایم"""ی مەلی و رەس"""ووڵی بە دەس"""ت بەس"""تراوی ب"""ۆ یەکێک لە

ماڵەکانی ئۆردوگ""ا دەگوازنەوە. پ""اش دوو رۆژ مانەوە لە ژوورێک""ی داخ""راودا، یەکێک لە کاروانچییەکان،

کە ناوی رەسووڵە و تەمەنی زۆر منداڵە لە ژوورەکە دێننە دەر.  دواتر ئەسپ و هێسترەکانی دەدەنەوە و

دەڵێ""ن، لە گەڵ ک""اروانی بگەڕێوە ئەو دی""و و بە م""اڵ و من""داڵی کاروانچییەکان بڵ""ێ، کە خ""وا گەورەیە و

هەموو ساغن. رەسوڵ لە گەورەیی رووداوەکە تێناگات و ناچ""ارە ئەمرەکان جێبەجێ بک""ات و بە نابەدڵی

ملی رێگا دەگر . ئەو وەڵخەکان بە ئاوس""ار لە یەکتر دەبەس""تێتەوە و بەمجۆرە بە دوای یەکتردا دەڕۆن

و کۆنتڕۆڵکردنیان ئاس""انترە. وەڵخەکان س""ووکەبارن و تەنیا کورت""ان و تێڕەیەکان لە سەر پش""تی خۆی""ان

هەڵگرتوە و بۆ گەڕانەوە لە سەر لقن. ئەوان هەڵگری خەمی گەورەن و پەیامی تاڵی رۆژگاریان پێیە. 

کە رەس"""""ووڵ لە ژوورەکە دەچێتەدەر، م"""""ام کەریم و ئەوانی دیکە دەزان"""""ن، کە لە داوی زۆڵە ک"""""وردان

کەوتوون و بە ئاس""انی رزگاری""ان ن""ابێ. م""ام کەریم، لەو دوو شەو و ڕۆژەدا بە ه""اوڕ  کاروانچییەکانی

دەڵێ، ئێمە چەن""دە هەژارین و ن""اتوانین کاس""بیەکی حەڵڵ و ئ""ازاد بکەین. بە دەس""تی چەک""دارەکانی بە

ن""او ش""ۆڕش ی""ان جاشەکان دەگیرێی""ن و ژیانم""ان لە مەترس""ی دەکەو . خ""دری پیرۆت""ی لە تەنیش""ت م""ام

کەریمی دانیش""توە و لە دڵەڕاوکەی تەواودا نوقمە، ب""ۆی ج""ۆری دانیش""تنەکەی دەگ""ۆڕ  و لە هاوڕێک""انی

دەپرسێ، ئێمە دەبی چ چارەنووسێکمان هەبێ ؟ ئەو کاروانچیانە پڕن لە خەم و  زۆربەیان ژن و من""داڵی

سەروپێچکەیان هەیە. رەحم""ان هەرچی جنێ""وی کوردەوارییە و لە فەرهەنگی کوردان""دا هەیە بە ج""اش و
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چەک""دارەکانی دەدات. ئەوان هێن""دێک ج""ار لە م""اڵی م""ام حەسەنی بەگومانن و ئەوان تۆمەتبار دەکەن،

چوونکە جاشەکان بە تەواوەتی ئاگ"""اداری ژم"""ارەی ئەو کاروانچی"""ان ب"""وون و تەنانەت ک"""اڵ و کەلوپەلی

سەر پشتی وەڵخەکانیان دەزانی. 

پێنج کوردی کوێستان، کە بۆ پەیداکردنی ن""ان و بژی""وی ژی"ان س""نوورە دەس""تکردەکانیان بڕی""وە، ئەمڕۆ بە

دەس""تی بازرگان""انی ک""ورد و ک""وردە س""یخوڕەکانی قوتابخانەی نیشتمانفرۆش""ی لە ژوورێک""دا بەن""دکراون.

چەندە تاڵە کوردەکان بە دەستی کوردەکان لە پێناوی ورگ و پارەدا بە بارمتەبگیرێن  و دواتر رادەستی

چەکداری دوژمن بکرێن. یەکێک لە جاشەکان بە چەکەوە دەرگا دەکاتەوە و پۆش""اکێکی سەربازی ئێران""ی

دەداتە م""""ام کەریم و کاروانچیەکانی دیکە و ئەمردەکات، کە جلوبەرگی خۆی"""ان بگ""""ۆڕن و بیخەنە ن""""او

کیسەیەکی ن""""ایلۆن. ک""""وردە کاس"""بکارە بەن"""دکراوەکان لەو ف"""رت و فێڵەی جاشەکان ناگەن و بی"""ر لەوە

ناکەنەوە، کە لە سەر دەس"""تی چەن"""د جاش"""ێکی جەمەدانە لە سەر و پۆش"""اکی ک"""وردی لەبەر تووش"""ی چ

رۆژگاریکی تاڵ دەبن. عەبدوڵڵ لە کاتی گۆڕینی جلەکاندا بە دەنگ جنێوێک بە دایکی جاشەکان دەدات

و دەڵ"""ێ، خ"""ۆ م"""ردن ب"""اوکی هەمووانە. چەن"""د جارێ"""ک باس"""ی کولت"""وری خۆفرۆش"""ی ک"""وردان بە نەتەوە

سەردەس""تەکان دەک""ات. لە پ""ڕ یەکێک لە جاشەکان بە قۆنداخەی چەکەکەی لە عەب""دوڵڵ دەدات، بەڵم

عەب"""دوڵڵ وازن"""اهێنێ و هاواردەک"""ات، کە ئەگەر بە حەڵڵی لە دایکب"""وون، ب"""ۆچی ئەوانیان لەو ژوورەدا

بەند کردوە و جل"ی عەس""کەری ئێرانی"ان لەبەر دەکەن؟ پ"اش ماوەیەک ئوتۆم""بیلێکی ک""وردە فورس"انەکان

لە بەر دەرگ""ای م""اڵ رادەوەس""تێ و جاشەکان بە پەلە م""ام کەریم، رەحم""ان، عەب""دوڵڵ، خ""دری پیرۆت""ی و

برایم""""ی مەلی دەبەنە دەر و س""""واری ئوتۆمبیەلەکە دەکەن. سەرۆک جاشەکان، کە وەک بازرگانێ""""ک لە

ک""وردە ه""اودین و هاوزمانەکانیان دەڕوان""ێ، چاوێ""ک لە سەر و روخس""اری گیراوەک""ان دەک""ات و دوات""ر بە

یەکێک لە جاشەکان دەڵێ، حەمەد سەرتان بۆ س""فر کردب""ان. حەمەد بە ش""ۆفیری ئوتۆمبیلەکە دەڵ""ێ، کە

ب""ۆ م""اوەی نی""و کاتژمێرێ""ک بچنە م""اڵی ک""وڕە خاڵەکەی و لە حەوشەدا چ""اوەڕ  بکەن، هەتا سەرتاش""ێک

پەیدا دەکات و بە پەلەی دەیهێنێ. حەمەد لە بازاڕی بەستەستێن خۆی بە سەرتاشخانەیەک دادەکات و

داوای سەرتاش""ێک دەک""ات، کە بە بە مەکینەی سەرتاش""ین ب""ۆ نی""و سەعاتێک لە گەڵی بچ""ێ. یەکێک لە

بەردەس""""تەکانی یاس""""ین سەرتاش بە ن""""اوی سەلح لە گەڵ حەمەد دەڕوا و پ""""اش ماوەیەک لە حەوشەی

م""اڵی ک""وڕە خاڵەکەی دادەبەزن . حەمەد بە سەلح دەڵ""ێ، ق""ژی ئەو پێن""ج کەسە س""یفر بکە و پێویس""ت

ناک""ات قسەیان لە گەڵ""دا بکەی. پ""ارەی خ""ۆت وەردەگری""ی و لە سەرتاش""خانەی وەس""تا یاس""ین باس""ی ئەو
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کارە ناکەیت. سەلح کە تازە کارە و دەس""تی هێش""تا وەک سەرتاشە خ""اوەن ئەزموونەکان ن""اجوڵێن، ق""ژی

ئەو پێنج پیاوە کوردە چاک دەکات. لە کاتی چاککردنی ق""ژی عەب""دوڵڵدا سەلح دەبیس""تێ، کە عەب""دوڵڵ

زمانی تون""د و زب""ر بەکاردێنێ و دەڵ""ێ: دزۆڵە ک""وردی ج""اش چ""ارەنووس چ لێ""دەکات. شەرتە لەو رۆژگ""ارە

رزگ""ارم ب""ێ، ئ""اوی ئەو خاکە ناخۆمەوە هەرگیز چ""اوم بەو ناوچە و مەڵبەندانە ناکەوێتەوە. خۆزگە دوو

کەلیمە سەوادم دەب"""وو، قورئ"""ان بە حەقەت و بە س"""احبت شەو و رۆژ لە سەر خەراپە و خۆفرۆش"""ی ئەو

کوردانەم دەنووس""ی. ئەتۆ هێن""دە حەرامزادە ب""ن، ک""وردی ه""اودین و هاوزم""انت بگری""ت و بەزۆر لە م""اڵ و

منداڵەکەی دایبڕیتن.

 پێن""ج کاس""بە کوردەکە لە خۆی""ان، خوای""ان و رۆژگارەکە دەهری""ن و ن""ازانن پەنا ب""ۆ ک""ام دەسەڵت بب""ن.

ئەوان  بۆ مامەڵەیەکی ناپاکانە ئامادە کراون و جاشەکان بە ناوی سەرباز و عەسکەری گی""راوی ئێران""ی

بە بەرپرس"""انی رێژیم"""ی بەعس دەیانفرۆش"""ن. ب"""ۆ ئێ"""وارە رەوانەی یەکێک لە بنکەکانی رێژیم"""ی بەعس

دەکرێن و جاشەکان بە ناوی دیلی شەڕ رادەستیان دەکەن. چەکدارە کوردەکانی بەعس قوڕێک بۆ ک""وردە

کاسبکارە بێتاوانەکان دەگرنەوە، کە بە ئاس""انی لێ""ی دەرن""اچن. ئەوان لە بەندیخانەی ئیس""تخبارات بە

کاب"""""ڵ و کەلوپەلی دیکەی نیوەگی"""""ان دەکرێ"""""ن. عەڕەبەکان وەک عەس"""""کەر و سەربازی گی"""""راوی شەڕ

هەڵس"""وکەوتیان لە گەڵ دەکەن و رۆژ لە رۆژ بارودۆخەکەیان ت"""اڵتر دەب"""ێ. یەکەم ئێ"""وارە سەموونیکی

رەقی""""ان دەدەن""""ێ و لە ژووریک""""ی تەڕ و تاریک""""دا رایان""""دەگرن. م""""ام کەریم و هەموو کاس""""بکارە ک""""وردە

بەندکراوەکە کە چاو لە خۆیان دەکەن، هەناسەیەکی قوڵ هەڵدەکێشن و دەپرسن، بە کام شەرع و ق""انون

ئێمەیان تووش""ی ئەو دۆخە تاڵە ک""ردوە. پێکەوە س""اغدەبنەوە، کە بەیانی داوای وەرگێ""ڕی زم""ان بکەن و

چیرۆک"ی خۆی"ان بە ک"ورتی بگێڕنەوە، بەڵم گوێیەک ب"ۆ بیس"تن ش"ک نابەن. بەیانی بە لێ"دان و پێ"دادان

پێشوازیان لێدەکەن و دەرفەتێک ب""ۆ قسەکردن نییە و هەر کاتێ""ک یەکێک لەوان قسە دەک""ات، بە کاب""ڵ و

دار بەردەبنە سەر و گوێلکی""""ان. ئەو رۆژە لە قەڵدز  ب""""ۆ رانیە رادەگ""""وازرێن و کەیس""""ێکی گەورەیان

لەسەر ئام""""ادەکراوە. لە یەکێک لە بنکەکانی بەعس لە رانیە هەتا ئێ""""وارە رادەگیرێ""""ن و لەوێش وەک

قەڵدز  جەس""تەیان بە لێ""دان رەش و ش""ین دەک"""ر . ئێ""وارە پ""اش پێ""دانی سەموونێک بە ئۆتۆم""بیلێکی

عەسکەری بەرەو کەرکوک رەوانە دەکرێن و سەرئەنجام دەبرێن بۆ زیندانەکانی دەوروبەری بەغ""دا. م""ام

کەریم، رەحم""ان، عەب""دوڵڵ، پی""رۆت و برایم""ی مەلی پ""اش ماوەیەک دەزان""ن، کە بەندیخانە مەڵبەن""دی

ژیانە و دەرەوەی بەندیخانەیان لەبیر دەچێتەوە. بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ ئاگاداری ماڵ و منداڵ نابن،
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بەڵم دوات""ر لە ریگ""ای خ""اچی س""ووری نێودەوڵەتی نامە و نووس""راوە لە نێ""وان ئەوان و منداڵەکانیان""دا

ئ"""اڵووگۆڕ دەکرێ"""ن. ئەوان لە سەر بناخەی ئەو ق"""وڕەی کە جاشەکان لە پش"""دەر بۆی"""ان گرتبوونەوە وەک

دیل""ی شەڕ ناوی""ان تۆم""ار دەک""ر . چارەنووس""یان بە دوارۆژی شەڕی نێ""وان ئێ""ران و عێ""ڕاق بەن""دە و بە

زۆرەمل"""ی خراونە ژێ"""ر پاڵەپەس"""تۆی ب"""ارودۆخێکی دژوار و پ"""ڕ لە ژان. چیرۆک"""ی کاس"""بکارە گیراوەک"""ان

ئەوەندە تەمومژاوەییە، کە بەرپرسانی بەعس ئامادە نی""ن گ""و  ب"ۆ مەزڵومییەتی ئەو کەس""انە بگ""رن، کە

ب"""ۆ گیرڤ"""ان و ورگ"""ی چەن"""د  خ"""ۆفرۆش و فورس"""انێکی ک"""ورد، جل"""ی عەس"""کەری ئێرانی"""ان لەبەر ک"""راوە و

فرۆش""راون. عەب""دوڵڵ لە ژێ""ر شەللقی بەعس""ییەکاندا ه""اوار دەک""ات و ب""ۆ خ""ۆڕاگری لە بەردەم لێ""دان و

پێ""""دادانی پی""""اوی بەعس و بەندیخانە جنێ""""وی تایبەتی بە ک""""ورد و جاشەکان دەدات. ئەوانی دیکە، بە

بێ""""""دەنگی پێش""""""وازی لەو لێ""""""دان و شەق و پێلقانە دەکەن، کە لە سەر دەس""""""تی ک""""""وردە چەک""""""دارە

نیشتمانفرۆشەکان بۆتە پشکیان. ئەوان جەس""تەیان بۆتە هەڵگری چیرۆکێک""ی خەماوی و ش"کانی دەس"ت و

لقی""""""ان لە ژێ""""""ر پۆس""""""تاڵی بەعس""""""یە هاربوەک""""""ان لە دەفتەری بیرەوەرییەکانی چواردیوارییەکانی

بەندیخانەدا تۆمار دەکر . 

 بنەماڵەی کاروانچییە کاس""بکارەکان لە نەگەڕانەوەی پیاوەکانی"ان نیگەرانن. رەس"ووڵ بە تەنیا لە گەڵ

وڵخ""""""ی کاروانچییەکان دەگەڕێتەوە، کە ب""""""ۆ بنەماڵەکانیان پ""""""ڕە لە ژان. ئەوان لەو چیرۆکە ناگەن و

گێڕانەوەکانی رەسووڵ دڵ و مێشکیان ئارام ناکاتەوە. ماڵی مام کەریم و خدری پیرۆت""ی لە سەردەش""تن و

م""اڵی ئەوانی دیکە لە گون""د، بۆیە چیرۆک""ی گی""ران و چۆنیەتی رووداوەک""ان ئاڵوگۆڕی""ان بەسەردا دێ""ت و

دەنگۆی جۆراوجۆر بڵودەبنەوە. رۆژانە لە موس""افیرخانەی حیکمەت و هەروەها لە ب""ازاڕی ش""ار خزم""انی

گیراوەک"""ان بە ش"""ێوازی جی"""اواز ئەو بابەتە تەتەڵە دەکەن. بەش"""ێک لە خزمەکانیان پەنا ب"""ۆ حیزب"""ی

دێم"""وکڕات دەبەن و داوای"""ان لێدەکەن، کە ب"""ۆ رزگ"""ارکردنی ئەو کەس"""انە یارمەتی"""دەر ب"""ن. بەرپرس"""انی

حیزب""""ی دێم""""وکڕات بنکەی پێوەن""""دیان لە قەڵدزێیە، بەڵم ئ""""ازادکردن و گەڕاندنەوەی ئەو دیلکراوانە

کارێکی ئاسان نییە. بەرپرسی بنکەی قەڵدز  لە سەر داوای بەرپرس""انی حیزب""ی بە ش""ێوازی سەرەتایی

هەواڵی ئەو کاروانچیانە دەپرس"""ێ و ناوەکانی"""ان دەداتە بەرپرس"""انی رێژی"""م لەو ش"""ارە، بەڵم هەرچی

دەگەڕێن و سۆراغ دەکەن هیچ سەرداوێکیان بۆ ئاشکرا نابێ. زارا و هاوسەری خ""دری پیرۆت""ی کە لە ش""ار

دەژی""ن بە چاپۆک""ان بە سەری خۆیان""دا دەدەن و ت""وک و دوعای""ان لە دار و بەرد دەکەن. هاوسەری خ""دری

پیرۆت"""ی دوو من"""داڵی پێن"""ج س"""اڵە و شەش س"""اڵەی هەیە و بە زارایە دەڵ"""ێ، خۆزگە منداڵەکانم گەورە
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دەبوون و لە خەم دەڕەخسان. زارای مام کەریمی، بە مریەمی خدری دەڵێ، براژن بە خودای، هەر قامکە

خوێنی خۆی لێد  و منداڵ هەتا گەورەتر بن خەمیان زۆرت""رە. ئەوە چەن""د مانگە ئاگ""ام لە کەماڵی ک""وڕم

نییە و ئەویش خودا دەزان""ێ ح""اڵی چۆنە. زارا و مەریەم خزمێ""ک رادەس""پێرن، کە لە زووتری""ن کات""دا ئەو

وەڵخە سەرەخۆرەیان لە کۆڵ بکەنەوە و بە نرخێکی گونجاو بیانفرۆش""ن. ئەو رۆژانە وڵخ""ی س""واری ی""ان

ب""اری داخوازی""ان زۆرە و نرخەکانیان چۆتە سەر . لە ماوەیەکی کەم""دا ئەس""پەکەی م""ام کەریم و خ""دری

پیرۆت""ی بە نرخیک""ی گونج""او دەفرۆش""رێن و پارەکەیان دەدرێتەوە زارا  و مریەم. لەیل، ش""یرین و ک""اوە

رۆژانە بە بیس"""تنی چیرۆکە جیاوازەک"""ان ک"""وڵی دڵی"""ان هەڵدەس"""تێ و پ"""اش گری"""ان و هەنس"""کدان ئ"""ارام

دەبنەوە. زارا کە خەڵک و خ""زم لە م""اڵ دووردەکەونەوە بە منداڵەکانی دەڵ""ێ، رۆڵە چ""ۆنم دەزان""ی، کە

خ""وا یەکە، ئ""اوا دەمزان""ی کە کەریم دانامەزر  و تووش""ی ئەو رۆژگارەم""ان دەک""ات. ن""اوبراو جاروب""ار ب""ۆ

مێردەکەی چ""اوی پ""ڕ دەب""ن لە فرمێس""ک و دەس""تەکانی بەرز دەکاتەوە و بەمجۆرە دەپاڕێتەوەن خودایە،

ئەو جاش و کوردە زۆڵنەی پیاوەکانی""ان ل""ێ ئەس""تاندین ریس""وا بکەی و رەح""م بە خۆی""ان و منداڵەکانیان

نەکەی. یا ئیلهی، بۆ خاتری پێغەمبەری ئاخیر زەمانی، جەرگیان کون کون کەی و ئ""ارام و قەراریان لە

م""اڵێ نەهێڵی. خودایە، ب""ۆ خ""اتری قورئ""انی پی""رۆز  ن""اوی جاشە خۆفرۆشەکان  لە دەفتەری خۆت""دا رەش

کەیتەوە و قەت خێر و خۆشی لە خۆیان نەبیننن. 

مریەم زۆر رۆژان ب""""""ۆ ش""""""کاندن و رەوینەوەی خەمەکانی دەچێتە لی م""""""اڵی زارا. ئەو لە گەڵ لەیل و

ش"""یرینی کچ"""ی م"""ام کەریم کاتەکان  تێپەڕ دەکەن و پێکەوە بە گێڕانەوەی بی"""رەوەری لە م"""ام کەریم و

خ"""دری پیرۆت"""ی س"""اتێک دەگەڕێنەوە ب"""ۆ راب"""ردوو. رۆژانە پێکەوە خۆزگە دەخ"""وازن، کە لە داهاتوویەکی

نیزیک"""دا ج"""اریکی دیکە بە دی"""دار یەکتر ش"""اد ببنەوە. وڵت ن"""وقمی شەڕە و بنەماڵەکان وەک پێویس"""ت

ناتوانن یارمەتی یەکتر ب"دەن، بەڵم گی""انی هاوک"اری نێ"وان خەڵک باشە و لەو وڵتەدا م"رۆڤ لە برس"ان

ن""""""امر . هەموو کەس سەرپەنایەکی هەیە و لە ژێ""""""ر ب""""""اران و بەفردا کەس نەکەوتوە، بۆیە تاکەکان

باوەڕیان بە درێژدان بە ژی""ان زۆرە. زارا و مریەم  بی""ر لەوە دەکەنەوە، کە ئەوان ب""ۆ منداڵەکانیان وەک

دایک و بابن و نابێ منداڵەکانیان هەست بە نەبوون یان دووربوونی بابی""ان بکەن. مریەم هەموو ڕۆژێ""ک

دێتە م"""اڵی م"""ام کەریمی و بە کچەکان و پ"""ورە زارای دایکی"""ان دەڵ"""ێ، دڵ"""م بەوە خۆشە، کە دڵنی"""ابین

پیاوەکانم"""ان زین"""دوون و رۆژێ"""ک بە س"""ڵمەتی دەگەڕێنەوە. ئێمە خەمی ئەوانمانە، کە لە بەندیخانەی

ئەو ک""افر و ب"ێ دینانەدا نەمرن. ئێمە لە وڵت"ی خۆم"انین و ن"ان و ئاوێ"ک ب"ۆ ژی"ان دەس""تەکەو . زارا لە
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گەڵ لەیلی کچی بیر لە کارێک دەکەنەوە، کە بتوانن بژیوی ماڵ پەیدا بکەن.  ئەوان نانکردن بۆ خەڵک

و هەروەها کردنەوەی دوکانێکی بچ"ووک لە حەوشەی م"اڵ بە رێگ"ا چ"ارە دەزان"ن. وەرزی زس"تان دەس"تی

پێک""ردوە و م""انگی بەفرانبار رێژەیەکی زۆری بەفری لە ب""ن ب""اڵی هەورەکان""دا حەش""ارداوە. زس""تان ب""ۆ

هەژاران ورزێک""""ی دژوارە، چوونکە گەرم""""داهێنانی م""""اڵ و هەروەها ب""""وونی پ""""ارەی پاشەکەوت  بە دوو

مەرجی سەرەکی ژی"""انێکی ئاس"""ایی پێناسەدەکرێن. نەوت وەک س"""ووتەمەنی بە دژواری دەس"""تدەکەو  و

وزەی بەرق و کارەبا ئەوەن""دە بەتەوژم نییە، کە ب""ۆ گەرم""داهێنانی م""اڵ س""وودی لێ""وەرگیر . بەش""ێک لە

خەڵکی ش"""ار دار لە گوندنش"""ینەکان دەک"""ڕن، کە بە ک"""ۆڵ ی"""ان بە ش"""ێوازەکانی دیکە لە دارس"""تانەکانی

دەوروبەری گوندەکان ب""ۆ ش""اریان دێن""ان. ژماریەک لە خەڵک و بە تایبەت ک""وڕ و کچەکان پێکەوە دەچ""ن

ب"""ۆ دەرەوەی ش"""ار و لە وەرزی ه"""اوین و سەرەتای پ"""اییزدا کۆلکەدار و چیلکە کۆدەکەنەوە و بە ک"""ۆڵ ب"""ۆ

ماڵەوە رایان""""""دەگوازن. ژمارەیەک لە ماڵەکان لەو ب""""""ارەوە بارودۆخی""""""ان باشە و لە حەوشەی ماڵ""""""دا

قۆریەداریان هەڵناون و لە سەرمای زستان ناترسن. 

شەڕی چەن""د م""انگی راب""ردوو خەس""ارەتێکی زۆری لە ژینگە و خەڵکی کوردس""تان داوە، بەڵم رێژی""م لەو

شەڕانەدا زەب"""""ری کاریگەری بەرکەوتوە. ه"""""اتنی وەرزی زس"""""تان بە مان"""""ای خاوبوونەوەی شەڕەکان و

دەس""""تپێکی قۆن""""اخی س""""ڕبوون و خۆئام""""ادەکردن ب""""ۆ بەهاری داهاتوویە. پێش""""مەرگەکان لەو وەرزانەدا

ئیماکان"""""اتیکی کەم و زۆر سەرەتاییان هەیە، بۆیە بەش"""""ێک لە چی"""""او و ناوچە بەرزەکانیان لە وەرزی

سەرمادا چۆڵ دەکرد. رێژیم لە م""اوەی راب""ردوودا زۆر ئەزموونی کۆکردۆتەوە و ش""ارەزای چۆنیەتی شەڕی

پێشمەرگەیە، بەڵم چەک""دارەکانی بە ئاس""انی ن""اتوانن زانی""اریی و رێنوێنیەکانیان لە مەی""دانی شەڕ لە

گەڵ پێشمەرگە کوردەکاندا پەڕاکتیزە بکەن. شارەکان شەوان لە کۆنتڕۆڵی رێژیمدا نین و پێش""مەرگەکان

ب"""ۆ هەرکام لە ش"""ارەکان دەت"""وانن بە ئاس"""انی بچ"""ن و عەمەلیاتی گەورە و بچ"""ووکی تێ"""دا بەڕێوەبەرن.

بەشێک لە شار و شارۆچکە و زۆربەی گون""دەکان هێش""تا لە ژێ""ر کۆن""تڕۆڵی رۆژانەی پێش""مەرگەدان، بەڵم

هەموو لیەک دەزان""""""ن کە هێزەک""""""انی رێژی""""""م هەنگاو بە هەنگاو ناوچەکان داگی""""""ر دەکەن و هێ""""""زە

کوردییەکان توان"""ای شەڕی مەی"""دانی گەورەیان وەک ج"""اران ن"""امێنێ. پێش"""مەرگەکان رێکخ"""راو نی"""ن و

پێویس"""تیان بە پەروەردەی نیزام"""ی، سیاس"""ی و زۆر ب"""واری دیکەیە. ئەنجام"""دانی ئەو کارانە ب"""ۆ پارتە

کوردییەکان ئاس"""""ان نییە، چوونکە بەش"""""ێکی زۆر لە ناوچەکانی ژێ"""""ر دەسەڵتی ئەوان پێویس"""""تیان بە

ئامادەکردنی مامۆستا بۆ گوندەکان و هەروەها ئیدارەکردنە، کە کات و وزەی خۆی دەو . 
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بەشی سێهەم

پەرتەوازەبوونی خێزان و نەتەوەیەک 

کەماڵ و هاوڕێکانی بە هاتنی زستان و ئەهوەنبوونەوەی شەڕ بە نی""ازن بگەڕێنەوە بنکەکانی خۆی""ان لە

ناوچەی سەردەش"""ت، بەڵم چ"""اوەڕێی هێ"""زی جێگ"""رەوە دەکەن. هێزێک"""ی پێش"""مەرگە سەر بە ناوچەکانی

رەبەت و بۆکان دەگوازرێنەوە بۆ هێڵەکانی پێشەوی شەڕ و دەستە تایبەتیەکەی سەردەشت دەگەڕێتەوە.

پەرویز پاش ماوەیەک مانەوە لە نەخۆشخانەی شۆڕش بە دەس""تێکی هەڵبەس""تراو و سەرێکی برین""دارەوە

رەوانەی بنکەی هێزەک""""انی سەردەش""""ت دەکرێتەوە. پ""""اش ماوەیەک لە گەڵ کەماڵ، وەس""""تا مس""""تەفا و

هەروەها حوسێنی ئازیز  یەکدەگرنەوە. سەرەتا لە  بنکەی مارەغانی جێگی""ر دەب""ن، بەڵم دڵی""ان ئ""ۆقرە

ن"""اگر . ه"""اتوچۆی ش"""ار و گون"""دەکان زۆر دەگمەنە و بێجگە لە زس"""تانێکی س"""ارد خەڵک بە ئاس"""انی لە

گوندەوە بۆ شار و لە شارەوە بۆ گون""د ن""اچن. وەک ب""اوە لەو ناوچە ش""اخاویانە زس""تان وەرزی پش""وودان و

پێکەوە بوونە. خەڵکی گوندەکانیش زۆر بە کەمی سەردانی گوندەکانی دیکە دەکەن و تەنیا بۆ سەردانی

پێویس""ت وەک ش""ایی، ش""ین و هەروەها رووداوی نەخوازراو گوندییەکان ه""اتوچۆی یەکتر دەکەن. رێگاک""ان

زستانان دەبەسترێن و گوندەکان زۆر بە کەمی رێگای هاتوچۆیان بۆ کێشراوە.  گون""دەکان لە ئ""اوی ب""ۆڕی

و هەروەها کارەب"""ا و وزەی بەرق بێبەش"""ن و باش""""ترین ئ""""امێری روون"""اکی شەوانی گون""""د چرات"""ۆڕە، کە

خاوەنەکەی هەتا درەنگانی شەو بە پەمپدان شەکەت و ماندوو دەکات. زۆرجاران ت""ۆڕی چراکە دەوەر  و

ماوەیەک دەخایەنێ هەتا تۆرێکی دیکەی دەخەنە سەر بە ئەڵکۆڵ و پەمپدان  وەکاری دەخەنەوە. چ""رای

ناس""راو بە دیوارک""ۆ، ف""انۆس و فتیلە لە زۆربەی ماڵەکان هەن، بەڵم ک""ۆڵنی م""اڵنی گون""د زۆر ت""اریکن.

گون""""دەکان لە شەوانی زس""""تاندا و پ""""اش خەوتن بە تەواوەتی دەکوژێنەوە و کەمتر چ""""را و رووناکاییەک

بەرچاودەکەو . مارەغانی یەکێک لەو گوندانەیە، کە بە جادەیەکی چەوڕێژ بە ش""ارەوە دەبەس""ترێتەوە،

بەڵم ئەو رێگایە کەڵکی لێوەرناگیر . 

کەماڵ کاتێک دێتە مارەغانی لە رێگای دۆست و ناسیاوەکانی ئاگاداری دۆخی ماڵ دەبێ. خەمی گیرانی
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م"""ام کەریم و نەبوونی ئاگ"""اداری لە دای"""ک، خوش"""ک و براکەی  دەس"""تبەردار نی"""ن و رۆژانە نوێدەبنەوە.

کەماڵ  چەن""د جارێ""ک لە گەڵ بەرپرس""ی دەس""تە دادەنیش""ێ و داوادەک""ات،  لەو زس""تانەدا سەردانی م""اڵ

بکاتەوە. بەرپرسانی پێشمەرگە زۆر لە بارودۆخەکە دڵنیا نین و بە کەماڵ دەڵێن، کە رەنگە ئەو بەهارە

رێژی"""م پەلماری ئێمە ب"""دات. گرینگە، کە خۆم"""ان ب"""ۆ شەڕی بەهار ئام"""ادە بکەین و لە بی"""ری چۆنیەتی

سەنگەرلێدان و هەروەها کۆکردنەوەی هێ""زی زۆرت""ری چەک""داردا بی""ن. ئەو روونکردنەوە و ش""یکردنەوانە

بیری کەماڵ ناقرتێنن و ئەو گو  بەو وشە و رستانە ن""ادات. چەن"د رۆژێ"ک دوات"ر ن"اوبراو لە گەڵ ه"اوڕ 

کۆنەکانی وەس""تا مس""تەفا، حوس""ێنی ئ"""ازیز  و هەروەها پەرویز کۆدەبنەوە و بی""ر لە چوونەوە ب""ۆ ش""ار

دەکەن. ئەوان ن""اتوانن بە ئاش""کرا ب""ڕۆن و نیگەرانن، کە ئەگەر بە ئاش""کرا و بە بەرچاوی پێش""مەرگەکان

خۆیان بۆ چوونەوە ئامادە بکەن، رەنگە راپۆرتیان لێبدر  و بەجۆرێک رێژیم شوێن پێی""ان هەڵبگر  و لە

داویان بخ"ات. لە ئاکام""دا ئەوان س"اغدەبنەوە، کە پێکەوە لە گەڵ بەرپرسەکەیان قسە بکەن و دوات"ر ب"ۆ

ش""""وێنە ونک""""ردن بڵێ""""ن، سەرێکی ناوچەی ئ""""النی دەدەی""""ن. بەرپرسەکەیان سەرتا دژایەتی خ""""ۆی ب""""ۆ

چوونەوەیان دەردەب""ڕ ، بەڵم کەماڵ و هاوڕیک""انی بە ک""وردی دەڵێ""ن، رازی ب""ن ی""ان ن""ا دەچینەوە، بەڵم

باش""ترە لە یەکتر تێبگەین. ئێمە چەن""د مانگە لە م""اڵ دووری""ن و ئەن""دامانی ماڵەوە لە دۆخیک""ی دژواردا

دەژین. ئێمە لەوە تێدەگەین، کە زستانە و رەنگە راپۆرتم""ان لێب""در  و  ئاش""کرا بی""ن و زب""ری گەورەتر بە

خوش"""ک و براکانم"""ان بکەو ، بەڵم هەموو ئەو مەترس"""یانە قب"""وڵ دەکەین و ب"""ۆ م"""اوەی حەوت رۆژێ"""ک

دەچینەوە. ئێمە پرس""یارمان ک""ردوە و  دەت""وانین بە رێگ""ای گۆرانان""دا بچینەوە، کە خەڵکی ک""اروانچی و

کۆڵبەر ه""اتوچۆی پێ""دا دەکەن و ب""ۆ چوونە نێوش""ار ئاس""انترە. بەرپرس""ی دەس""تەکەیان بە ناچ""اری رازی

دەبێ و رێنوێنیان دەکات، کە ئەگەر چوونەوە ش"ار و دۆس"ت و خزمێکی"ان دی"ت سەبری خۆی"ان نەدۆڕێنن.

ناوبرا ئاماژەدەکات، کە یەکەم هەڵە لەو دۆخەدا بە دوا هەڵە پێناسەدەکر . قسە ئەگەر کەوتە زارێ""ک

دەکەوێتە ش"""ارێک، بۆیە ئێ"""وە دەب"""ێ بە تەواوەتی نهێنیپ"""ارێز ب"""ن و زۆر بە وردی ئاگ"""اداری خۆت"""ان و

چۆنیەتی هەڵس""وکەوت لە گەڵ دەوروبەر ب""ن. رێژی""م لەو ماوەیەدا هاوک""ار و چەک""داری خۆم""اڵی زی""اتر

کردوون و رەنگە سیخوڕەکان لە جوڵە و گەڕانی بەردەوامدا بن و بە دوای پ""ارووی چەوردا بگەڕێن. ئێ""وە

تەنیا بە رێگای کەسانی نیزیک وەک دایک و باب پێوەن""دیتان بە یەکەوە ب""ێ و زۆر قوتە قوتەی مەکەن.

لە ماوەی هاوینی رابردوودا چەند پێشمەرگەیەک لە شارەکانی دیکە لە رێگای سیخوڕەکان و لە ئاکامی

کەمترخەمی خۆی""ان گیانی""ان لەدەس""ت داوە.   ئێ""وە دەب""ێ ئاگات""ان لە پەرویز ب""ێ و بەهی""چ ج""ۆر تەنیا

نەبێ. حوسینی ئازیز  دەڵێ، ئەگەر پەرویز پێیخۆشە با لە گەڵ من ب""ێ و ئەو حەوتوویە لە م""اڵی ئێمە
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دەبین. ئەمن تەنیا لە گەڵ دایکم دەژیم و برا و خوشکەکانم ژی"انی خۆی"ان هەیە و هەر کەسەو لە م"اڵی

خۆیەتی. 

 

هەموویان لە سەر ئەوە س""اغدەبنەوە، کە ب""اس لەو دی""دارە نەکەن و ب""ۆ ش""وێنە ونکە بە ک""ورتی ب""اس لە

سەفەر بۆ ناوچەی ئالن یان بێوران بکەن. ئێوارەی رۆژی داهاتوو، چەک و رەخ""ت لە خ""ۆ دەبەس""تن و لە

مارەغ"""انی دەچنەدەر. ئەوان بە ش"""وێنی نەدیودا دەڕۆن و چ"""اوەڕوان دەکەن، کە ت"""اریکی ب"""اڵ بە سەر

دنیادا بکێشێ و دواتر  خۆیان بگەیەننە خ""ڕ  گۆران""ان. پەرویز، مس""تەفا، حوس""ێن و کەماڵ دڵخۆش""ن، کە

پاش ماوەیەکی دوور و درێژ دەچنەوە ماڵ، بەڵم هەر ک""ام لەوان بە رێژەیەک لە ئاش""کرابوون نیگەرانن.

هێش"""تا خەڵک و پێش"""مەرگەکان عادەتی"""ان بە ک"""اری نهێن"""ی نەگرتوە، بۆیە خۆحەش"""اردان ب"""ۆ م"""اوەی

حەوتوویەک لە م""اڵی خۆیان""دا بە ک""ارێکی دژوار مەزەن""دە دەکەن. وەس""تا مس""تەفا دەڵ""ێ، باشە کوڕینە

ئەگەر ئێمە لە م""اڵ بی""ن و شەو می""وانێکی خۆشەویس""ت ه""ات، چ""ۆن دەک""ر  و دەگ""ونجێ خۆم""ان ئاش""کرا

نەکەین؟ ئەمن خۆناگرم و کە خزمێک""ی نیزی"ک ه"ات لە گەڵ ئەوانی دیکە بەخێرهاتنی دەکەم. حوس"ێنی

ئ""ازیز  بە پێکەنینەوە دەڵ""ێ، ئەو ب""رادەرە ئ""اخری تووش""ی دەردەسەریەکمان دەک""ات.کاکە، ئەگەر خ""زم

هێن"""دە خۆشەویس"""ت و نیزیکە، ب"""ۆچی چەن"""د مانگە یەکێکیان لەو ش"""اخ و کێوانە سەردانیان نەکردیی و

سڵوێکیان بۆ نەناردی؟ ئەمن ساغبوومەوە و ئەگەر خ""زم ه""اتن، باش""تر خ""ۆم تاقەت دەکەم و حەز ناکەم

س"""ۆراغم بزان"""ن. کەماڵ و هاوڕێک"""انی بە قسەکردنەوە گەیش"""تبوونە سەر س"""وێی ش"""اریی و بە ئاس"""انی

چراخ""انی نێوەڕاس""تی ش""اریان دەدی""ت. ئەوان لە سەر رێگ""ای ژاژۆکە ژمارەیەک کۆڵبەریان دی""ت، کە لە

ترسان لقیان عەرزی نەدەگرت و ئام""ادەی  هەڵتن و ک""ۆڵ فڕێ""دان ب""وون. کەماڵ و پێش""مەرگەکانی دیکە،

چەکەکانیان خس"""""""تبوو ژێ"""""""ر باڵتۆکانی"""""""ان و لە شەودا بە کەس"""""""ی چەک"""""""دار نەدەچوون. ئەوان بە

کۆڵبەرەکانینا گوت، کە بۆ هێنانی کۆڵ دەچنە شار و هەر ئەو شەو دەگەڕێنەوە. 

ئەوان بانگی خەوتنان گەیشتنە گۆڕستانی گچکەی ش""ار، کە لە تەنیش""ت ش""یرکەتی نەوتە و بە هێواش""ی

خۆی"""ان گەیان"""دە مزگەوتی قیبلە. لە بەر ئاس"""ایش و هێمنایەتی بڕیاریان"""دا، کە هەموویان بچنە م"""اڵی

کەماڵ و بۆ شەوی دواتر هەر کەسە بە هێمنی بچێتەوە ماڵی خۆی. کەماڵ و هاوڕێکانی ک""اتێکی گونج""او

گەیش""""تنە بەردەرگای م""""اڵی م""""ام کەریم، چوونکە پ""""ورە زارا لە بەر دەرگ""""ای ماڵەکەی بە بێڵە بەفرە

باریوەکەی رادەماش""""""ت. ئەو هەرگیز بی""""""ری لەوە نەدەکردوە، کە لە شەوێکی زس""""""تانەدا و لەو کاتەدا
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کوڕەکەی لە گەڵ چەند کەسی دیکە لە بەر دەرگای ماڵ شین ببنەوە. ب""ۆ ئەوەی پ""ورە زارا ئ""ارامی خ""ۆی

بپ""ارێز ، یەکێک لە پێش""مەرگەکان س""ڵوی لێ""دەکات و دەڵ""ێ، پ""ور  زەحمەت نەبێ ب""ا بچینە حەوشەی

م"""اڵ، چوونکە پەیامێکی خزمێک"""ی ت"""ۆم پێیە. زارا لەو کاتەی شەودا زۆر گرینگ"""ی بە پەیامەکە ن"""ادات،

بەڵم چەند کەسەکە دەبینێ، کە لەو کۆڵنەکەدا بێدەنگ راوەستاون. حوسێنی ئ""ازیز  لە دایک""ی کەماڵ

زیاتر نیزیک دەبێتەوە و لە بە ئەسپایی دەڵێت، پورە زارا پەیامی کوڕەکەتم پێیە. پورە زارا بە بیستنی

ئەو س""رتەیە کەمێک دەش"ڵەژ  و سەرەتا ئەو کەسە بە چەک""داری رێژی""م تێ""دەگا، کە رەنگە بە فێ"ڵ و ب"ۆ

کاری چڵکاوخۆرانە ئەو کارە بکات. پورە زارا لە پڕ دەڵ""ێ، بە خ""ودای ب""ۆنی کەماڵی ک""وڕم دەکەم و بۆیە

بە روخسارێکی کراوە بە حوسێنی دەڵێ، رۆڵە فەرمو بۆ ژوورەوە. حوسێن کە دەگاتە حەوشەی ماڵی م""ام

کەریم، بە  کورتەی پەیامەکە بە گوێی پورە زارادا دەچرپێنێ. پورە زارا بە بیس""تنی هاتنەوەی کەماڵ و

کوڕەک"""ان ش"""اد دەب"""ێ و داوادەک"""ات، کە ب"""ا کوڕەک"""ان بێنە ژوور. پ"""ورە زارا ئەوەن"""دە دڵخۆشە، کە بە

پەلەپڕووزە دەچێتەژوور  و بە منداڵەکان دەڵێ، میوانمان دێن و تەنیا گۆڕ ئەو خەبەرەتان لێدەبیستێ.

لەیل، شیرین و کاوە سەرسوڕماو لە دەرگاکە دەڕوان""ن، بەڵم هێش""تا روخس""اری میوانەکان دەرنەکەوتوە.

منداڵەکانی م""ام کەریم خەیاڵی جۆراوجۆری""ان بە تونێلەکانی مێش""کدا گ""وزەر دەک""ات. یەکێک مەزەن""دە

دەکات، بابی بگەڕێتەوە و ئەوەی دیکەیان  گەڕانەوەی  براکەیان. پ"اش تێپەڕینی خولەکێک چاوی"ان بە

چوار پیاو دەکەو ، کە سەر و چاوی خۆیان پێچ""اوە و ب""اڵتۆی هەتا سەرچۆکانیان بە سەر چەکەکانیان""دا

بەرداوەتەوە.  هەموویان دەش""ڵەژێن، بەڵم کەماڵ ب""ۆ دڵنیاکردنەوەی دای""ک، خوش""کەکان و ک""اوەی ب""رای

یەکەم کەس دەچێتەژوور و س""ڵو دەک""ات. لە گەڵ دایک""ی یەکتر م""اچ دەکەن و دوات""ر خوش""کەکانی م""اچ

دەکات و پاشان ک"اوە لە ئ"امێز دەگ""ر . بەخێرهاتنی وەس"تا مس"تەفا، حوس"ێنی ئ"ازیز  و پەرویز دەکەن.

دەرگ"""""ای حەوشەکەیان بە پەلە داناخەنەوە و پ"""""ورە زارا بە میوانەکان دەڵ"""""ێ، ب"""""ۆ ماوەیەکی ک"""""ورت

دەچێتەوە بەردەرگا و سەرقاڵی ماڵینی بەفرەکە دەبێ. مەبەستی ن""اوبراو چ""اوەدێری کردن""ی دۆخەکەیە

و بە تایبەت جیرانەکان، کە ئای""ا ئاگ""اداری ه"اتنی میوانەکانن ی""ان ن""ا. دوای نی""و کاتژمێرێ""ک پ"ورە زارا

کۆتایی بە کاری بەفرراماڵین دێنێت و دەرگای حەوشەکە دادەخات و  تێکەڵ بە ک""ۆڕی میوانەکان دەب""ێ.

لەیل لەو م""""اوە کورتەدا سەماوەرەکەی پێک""""ردوە و سەرقاڵی ئام""""ادەکردنی برین""""ج، ش""""لەی تەماتە و

لەپەیە. کەماڵ و هاوڕێکانی پ"اش خواردنەوەی چایەکی سەیلن، پرس"یار لە چۆنیەتی ژی"انی م"اڵی م"ام

کەریم، خاڵە مینە، پورە ئازیز و هەروەها ماڵی وەس""تا مس""تەفا دەکەن. پ""ورە زارا چەن""د جارێ""ک ش""وکری

خودای دەکات و دەڵێ، رۆڵە هەموویان چاکن و خوا دەکات ئێوە راوەستاو و پ""ارێزراو دەب""ن. خاڵە مینە و
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براژنە ئاڵتون ماوەیەکی زۆرە نیگەرانن و زۆر جاران دێنە ئێرە و پێکەوە باس لە خەم و ژانەکانی ژیان

دەکەین. براژنە ئ""ازیزم لە سەر رێگ""ای ب""ازاڕ و لە دوو سەرەخۆش""یان دیت""وە و زۆر دڵ ق""ایم و خ""ۆڕاگرە.

براژنە بەس دایکی وەستا مستەفام لە نەخۆشخانەی جارێک دی""وە و ئەویش زۆر باشە. رۆڵە، زس""تانان و

پ"""اییزان خەڵک لە م"""اڵی خ"""ۆی کەمتر دەچێتەدەر و ئێمەش ن"""اوێرین زۆر هاموش"""ۆی یەکتری بکەین. بە

غەوسی گەیلنی سیخوڕ و بەسیجی وەک خیز و خۆڵ  زیادبوون و ژن و پیاو لە سێبەری خۆیان دەترس""ن.

ئەو سەردەمەی دنی""ا گ""ۆڕاوە  و ئ""اخری زەمانە، چونکە زۆر کەس خەتی س""مێڵنی نەداوە، کەچی دەبێتە

بەس""یجی و چەکی حکومەتی لە ش""انە. لە کۆت""ایی قسەکاندا پ""ورە زارا ک""ز و بێ""دەنگ دەب""ێ و ن""اوی م""ام

کەریم دێن"""ێ. کەریم، گ"""وتی زارا لە رێگ"""ای وەڵخدارییەوە پارەیەکی ب"""اش پەی"""دا دەکەم و ژیانت"""ان بە

پش"""تیوانی خ"""ودا باش"""تر دەکەم. ب"""ا کەماڵ پێش"""مەرگایەتی خ"""ۆی بک"""ات و نیگەرانی م"""اڵ نەبێ و ئەمن

کاس""بی حەڵڵ دەکەم و خ""وداش دەلیل""ی داماوانە. کە باس""ی گیران""ی م""ام کەریم و چیرۆک""ی گیرانەکەی

ک""را، کەماڵ پرس""ی، کە ب""ابم لە گەڵ چەن""د کەس گی""راوە؟ رۆڵە، کەریمی فەقیر لە گەڵ خ""دری پیرۆت""ی،

برایمی مەل، رەحمان، عەبدوڵڵ و رەسوڵی گیراون. ئەو جاشە خوا نەناسانەی دیوی گەرمێنێ رەس""وڵیان

لە گەڵ وەڵخەکان ن""اردبۆوە و کەس""مان سەر لەو رووداوانە دەرناکەین. رەس"وڵ تەنیا زانیاریەکی کەمی

هەیە و نازانێ، کە ناوی ئەو چەکدارانە و سەرۆک جاشەکان چییە. ب""اس لەوە دەک""ات، کە لە ئۆردوگ""ای

بەستەس""تێن ماوەیەک لە ژووری ماڵێک""دا بەن""دیان ک""ردوون، بەڵم دوات""ر ئەو ئ""ازاد دەک""ر  و ئاگ""اداری

چارەنووس"""ی ب"""ابت و ئەوانی دیکە ن"""ابێ. رۆڵە زۆر کەس"""مان راس"""پاردوە و تەنانەت بنکەی حی"""زب لە

قەڵدز  پرس""یاری چارەنووس""ی کەریم و کاروانچیەکانیان لە حکومەت ک""ردوە، کەس ن""ازانێ ب""ۆ کوێی""ان

ب"""ردوون. مریەمی هاوسەری خ""دری پیرۆت""ی زۆر ج""اران دێ""ت و خەونەکانی دەگێڕێتەوە و هەموو ج""ار 

سوێند دەخوات، کە خدر و کەریم و ئەوانی دیکە وەک ئێمە زویندوون و هەر دەگەڕێنەوە. 

لەیل و ش""""یرین لە گەڵ ک""""اوە س""""فرە گوڵگوڵیەکەی لە سەر فەڕشەکە رادەخەن و لە ماوەیەکی کورت""""دا

برین""ج و تەماتەی ویش""کراو لە گەڵ لەپە دادەنێ""ن. میوانە درەنگهاتوەک""ان لە سەر س""فرەکە دادەنیش""ن.

خەمەکانی پورە زارا ئەوانی تاساندوە و هەموویان بۆ پورە زارا و مام کەریم نیگەرانن. پورە زارا دەڵێ،

رۆڵە فەرموون خوا دەکات ئێوە  ساغ و سڵمەت دەبن، خ""ودا ب""ۆ ئێمە دەرگایەک دەکاتەوە و  بە کەریمی

ش""""اد دەبینەوە. تەماتەکانم ب""""ۆ خ""""ۆم ویش""""ک ک""""ردوە و لەپەکانم لەو حەوشەیەی لە دەس""""تاڕی داوە و

برینجەکەش دەڵێن ئەمریکاییە. ئەمن نازانم رێژیمی ئێران شەو و ڕۆژ مەرگ ب"ۆ ئەمریکای دەڵ""ێ، بەڵم
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برینجەکەی لە هەموو برینجەکان خۆش""ترە. ئەو مەل ری""ش پ""ان و مەن""دیل رەشە وڵتی""ان وێ""ران ک""رد و

هەموو ماڵیان داغدار و لە یەکتر پەرتەوازە کرد. ئ""اخر ئەگەر، ئەو م""ام تڕکەنە (خومەینی) نەدەهاتەوە

بۆ ئێرانێ، ئێمە و خەڵکی دیکە بۆچی تووش""ی ئەو رۆژە رەش""انە دەب""ووین. ب""ۆنی تەماتە خۆماڵییەکان و

لەپەکانی دەش""""تی رەبەت ت""""اموچێژی تایبەت بە خواردنەکە دەدەن. دوای ن""""انخواردن ج""""ارێکی دیکە

ئیستیکانە قەد باریکەکان دەبنە یار و یاوەری دەس""تەکان. قۆریە ت""ۆقکراوە شیشەکەی سەر سەماوەرەکە

هەڵگری چیرۆکی زیاتر لە هەشت ساڵنە و ب"ۆ هەمووان ئاش""نایە. کەماڵ کە چ"اوی بە قۆرییەکە دەکەو 

روخس""اری ب""ابی دێتە بەرچاو، کە چەن""دە بە دڵخۆش""یەوە بەیانیان لە دەوری سەماوەرەکە دادەنیش""ت و

چ""اوەڕوانی دەمکێش""انی چ""ای دەک""رد. ئەو ب""اس و گێڕانەوەکانی ب""ابی لە گوێ""دان، کە چەن""دە بە ج""وانی

دەریدەبڕین. مام کەریم، ئەگەرچی مرۆڤێکی نەخوێن""دەوار ب""و، بەڵم لێکدانەوە و دەربڕینەکانی لە سەر

بارودۆخەکە و بە تایبەت لە سەر کوردان زۆر تیژ و رەوا بوون. ئەو بە مان""ای وشە، لە لوازی کوردەک""ان

تێگەیشتبوو، بۆیە کەماڵی رێنوێنی دەکرد، کە چنگ لە کاسبیەک گیرکات و لە داوی سیاسەت نەکەو . 

پێش"""مەرگەکان  لە گەڵ ک"""اوە، لەیل و ش"""یرین  ئاگ"""ادار دەکەنەوە، کە لە لی هی"""چ کەس"""ێک ب"""اس لە

سەردان و دی"""داری ئەوان نەکر ، چوونکە رەنگە ک"""وژران و برین"""داربوونی خەڵک و ئەن"""دامانی ماڵەوەی

بەدوادا بێ. هەموویان بەڵێن دەدەن، کە ئەو دیدارە وەک نهێنی دەپارێزن و بە زۆریش ئامادە نین زەب"ر

لە خۆی""""""ان و براکەیان ب""""""دەن. کاتی""""""ک هەموو لیەک لە بارودۆخەکە دڵنی""""""ا دەبنەوە، میوانەکان بە

مەبەستی خەوتن دەچنە ژووری میوان""ان. پەرویز لە بەر ژان"ی برینەکەی بە درەنگەوە خەوی لێدەکەو .

باڕەش""""""ی زس""""""تان و گژەب""""""ای شەوی راب""""""ردوو برینەکانی کولندۆتەوە و دووب""""""ارە لە ژان چوونەوە.

کۆتاییەکانی م""انگی ریبەندانە و ب""ۆ رێژی""م ئەو رۆژانە بە رۆژان""ی سەرکەوتنی ش""ۆڕش پێناسەدەکرێن.

بەفر ئەو رۆژانە لە هەموو پەیامەکان رەوات""""ر و راس""""تگۆیانەترە، چوونکە رێگاک""""ان ک""""وێر دەکاتەوە و

شەقامەکانی شار و جادەکان دەگر . ئەو رۆژگ""ارە ب""ۆ مانەوەی پێش""مەرگە گونج""اوە و بە وتەی پیرەک""ان

لە بەر کزی سەرما و سەختبوونی زستان سەگ خاوەنی خۆی ناناسێتەوە. 

ک""اوە بەیانی زوو لە خەو هەڵدەس""تێ و بە نی""ازە بچێتەوە ب""ۆ قوتابخانە، بەڵم ک""ۆڵن و سەربانەکان پ""ڕ

لە بەفرەکان ئاماژەیەکن، کە قوتابخانە ئەمڕۆ ناکرێنەوە.  دایک"""""""ی لە خەو راس"""""""تدەبێتەوە و ک"""""""اوە

رادەسپێر ، کە رێگای ئاودەس"تی حەوشە و هەروەها بەردەرگا خ"اوێن کاتەوە و بەفرەکە رابم"اڵێ. ک"اوە
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لە ماوەی کاتژمێرێکدا کارەکە تەواو دەکات و لە خۆشی نەبوونی قوتابخانە ماندوویەتی ناناسێ. پیاو و

ک""""""""وڕانی گەنجی جیرانەکان لە سەر بانەکان ئام""""""""ادەن و بە وەروەرە و بێڵ""""""""ی بەفرماڵین سەرقاڵی

رام""اڵینی بەرفرە باریوەکەن. پ""ورە زارا کە پی""او و ک"""وڕی خەڵکی بە سەربانانەوە دەبین""ێ، ی""ادی م""ام

کەریم دەکاتەوە، کە چەن""""دە ب""""ۆ ئەو رۆژانە ق""""الب س""""ووک و لە سەر لق""""ان ب""""وو. ئەو نە تەنیا بەفری

سەربانی خۆیانی رادەماڵی، بەڵکو ژمارەیەک لە سەربان و حەوشەی ماڵەکانی شاری خاوێن دەک""ردەوە.

ک""""اوە و لەیل دەچنە سەر ب""""انی و پێکەوە بەفرەکە رادەم""""اڵن. کاتێ""""ک جیرانەکان لە م""""اڵینی بەفری

سەربانەکان تەواو دەب""ن، حەوشە نەدیتوەکەی م""اڵی م""ام کەریم ب""ۆ کەماڵ و هاوڕێک""انی دەکەوێتە سەر

پش""ت. ئەوان یەکەیەکە دەس""ت و روخس""اریان دەش""ۆن و  لە دەوری س""ۆبەی داران کۆدەبنەوە. هەموویان

دڵخۆشن و ئامادەی دیداری ئازیزانی""انن. پ""ورە زارا ئەرکی ئاگادارکردنەوەی ماڵەکان بە ئەس""تۆدەگرێت.

دوا نیوەڕۆیە کە رێگاک""ان دەکرێنەوە و ه""اتوچۆ ئاس""انتر دەب""ێ، ن""اوبراو دەت""وانێ بچێتە م""اڵی وەس""تا

مستەفا، پەرویز و هەروەها حوسێنی ئازیز  و لە دۆخەکە ئاگاداریان کاتەوە. 

پێ""ش ب""انگی نیوەڕۆیە پ""ورە ئ""اڵتون لە دەرگ""ای م""اڵی م""ام کەریم دەدات. کەماڵ و هاوڕێک""انی بە تەقەی

دەرگ""ا دەش""ڵەژێن، بەڵم پ""اش ماوەیەکی ک""ورت کە دەرگ""ا دەکرێتەوە  ئ""اڵتون، دایک""ی پەرویز دەبین""ن.

لەیل نازانێ چۆن بارودۆخەکە تێپەڕێنێ. بەخێرهاتنی پ""ورە ئ""اڵتون دەک""ات و دەپرس""ێ، پ""ور  خ""ۆ هی""چ

نەبوە؟  ئ""اڵتون دەڵ""ێ، رۆڵە بە کەلمی خ""ودای قەسەم لە خەونم""دا کەماڵ و پەرویز هاتبوونەوە ش""ار و

تەنیا بۆ لی دایکت هاتووم، بزانم خەبرێکی ت""ازە نییە؟ پەرویز لە پەنجەرەی ژوورەوە و لە پش""ت پەردە

دادراوەکە چ"""اوی بە دایک"""ی دەکەو . پ"""ورە زارا دەڵ"""ێ، پەرویز رۆڵە دایک"""ت ب"""ا بێتە ژوور و ئەو ک"""اری

دوانیوەڕۆی منی سووک کرد. لەیل لە بەردەرگا چاوەڕوانە، کە دای""ک و براکەی بڕی""ار ب""دەن، ئ""اخۆ پ""ورە

ئ"""اڵتون دەچێتە ژوور ی"""ان بە بی"""انووی ب"""وونی می"""وانی غەریب رەوانەی م"""اڵ دەکرێتەوە. پ"""ورە زارا لە

دەربیجەوە ب"""انگی ئ"""اڵتون دەک"""ات، کە بچێتە ژوور و نیوەڕۆیە میوانی"""ان ب"""ێ. کەماڵ، وەس"""تا مس"""تەفا،

پەرویز و حوس"""ێنی ئ"""ازیزی خۆی"""ان لە ژوورێک"""دا تاقەت دەکەن و وارێکدەکەون، کە باسەکە بە هێمن"""ی

بکەنەوە.  ئ""اڵتون لە ک""اتی چوونەژووردا چەن""د ج""ووت پێڵوی پی""اون لە بەر ش""یپانەی دەرگ""ای داڵنەکە

دەبین"""ێ، بۆیە لە لەیل دەپرس"""ێ کە ئەو هەموو پێڵوەی پی"""اوان چ دەکەن لێ"""رە؟ رۆژان"""ی دیکە، تەنیا

پێڵوە کۆنەکانی مام کەریم لەو  دانرابوون. لەیل خۆی لە پرس""یارەکە دەدزێتەوە و دەڵ""ێ پ""ورە ئ""اڵتون

فەرموو ب""ۆ ژوور  و  خەریکی ئام""ادەکردنی ن""انی نی""وەڕۆم. ئ""اڵتون دەچێتەژوور و لە گەڵ زارا ئەحواڵی
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یەکتر دەپرس""ن و لە تەنیش""ت س""ۆبەکەی دادەنیش""ن. ئ""اڵتون دەڵ""ێ، تەنیا ب""ۆ ماوەیەکی ک""ورت ه""اتووم و

خاڵە مینە لە ماڵ چاوەڕوانم دەکات و ئەگەر نەچمەوە وڵت""ی وێ""ران دەک""ات. بە ناش""کوری نەبێ، پی""اوی

کورد هەر دەب""ێ لە پێش"ی دابنێ"ی و ن""ازانێ هێلکەیەک لە رۆن""ی بک""ات و پەتاتەیک بک""وڵێنێ. پ""ورە زارا

قسەکەی ئاڵتون بە راست دادەنێ، بەڵم بە کێشەیەکی تێپەڕی دادەنێ. ئاڵتون بە پەلە دەپرس"ێ، ئەر 

خوشکی من ئەو پێڵوەی پیاوانە چن؟ خۆ میوانت""ان نی""ن؟ ئەمن خەونم دی""وە و ئەوجارە قەناعەتم هەیە،

کە خەونەکەم راستە. ئەگەر کەماڵ و پەرویز هاتوونەوە مزگێنیت دەکەو . زارا وەپێش ئاڵتونێ دەکەو 

و دەپرس""ێ، باشە ئەگەر رۆژی هاتنەوەیان بڵێ""م مزگێنیەکەت چییە؟ ئ""اڵتون دەس""ت ب""ۆ قوماش""ی کەراسە

کوردییەکەی رادەدێ""ری و بە ئام""اژە پەیامەکەی خ""ۆی دەگەیەنێ. زارا بە س""ووکی دەڵ""ێ، براژنە ئ""اڵتون

مزگێنیم دەکەو  و ئەو ئێوارەیە بە هومێدی خ""ودای پەرویز دەگاتەوە م""اڵ، بەڵم دی""واریش ئەو هەواڵ و

خەبەرەت لێنەبیستێ.  ئاڵتون بەڵێن دەدات و دەستەکانی بە نیشانەی پاڕانەوە بەرز دەک""ات و ه""اواری

خوا و پێغەمبەر دەکات و دواتر خواحافیزی دەکات. 

پ"""اش ئەوەی  ئ"""اڵتون م"""اڵی م"""ام کەریمی جێهێش"""ت، کەماڵ و هاوڕێک"""انی  ن"""انی نیوەڕۆیە دەخ"""ۆن و

چ""اوەڕوانی ئێ""وارە دەکەن، ت""اکو بە دای""ک و بابی""ان ش""اد ببنەوە.  پ""ورە زارا دوای ن""انخواردن سەردانی

ماڵی وەستا مستەفا و حوسێنی ئازیزی دەکات. ناوبراو، سەرەتا بەرەو ماڵی حوسێنی ئازیز  دەچ""ێ، کە

لە تەنیشت شەقامی کەمەربەن""دی هەڵکەوتوە. پ""اش چارگە سەعاتێک دەگاتە بەر دەرگ""ای م""اڵی دایک""ی

حوس""""ێن و لە دەرگ""""ا ئاس""""نەکەیان دەدات. ئ""""ازیز بە تەنیا دەژی""""ت و لە پەنجەرەی ق""""اتی دووهەمی

خانوەکەیان چاوی لە ژنێکە، کە لە دەرگ""ا دەدات، هەرچەن""دە دەرگاکە دانەخراوە. ئ""ازیز لە بەر بەفر و

ب"""ۆ خۆپاراس"""تن لە هەڵخلیس"""کان لە سەر بەفر، لە سەر پەنجەرەکە فەرمووی دەکاتە ژوور . ئ"""ازیز بە

دیتن"""""ی زارا  نیگەران دەبێ"""""ت و پ"""""اش کورتە بەخێرهێنانێک لە زارا دەپرس"""""ێت، ئەوە چۆنە بەو رۆژە

سەردانی ئ""""ازیز  دەکەی؟ زارا ئەگەر راز و نهێنیەک هەیە بە راش""""کاوی بیڵ""""ێ. بە غەوس""""ی گەیلنی،

ئێس"""تا وەک بە پێ"""ی رووت"""ی لە سەر خەڵووزی گەش"""اوە و پۆل"""وان ب"""م. زارا دڵنی"""ای دەکاتەوە، کە تەنیا

خەبەری خۆش هەیە و پەنا بە خودا قەت خەبەری ناخۆش و جەرگبڕ نابیستن. زارا چیرۆکی گەڕانەوەی

کوڕەک""ان ب"ۆ ئ"ازیز  دەگێڕێتەوە و ئاگ""اداری دەک""ات، کە ئێ"وارە لە م""اڵ ب"ێ، چوونکە حوس""ێن بە نهێن""ی

سەردانی دەکات و بۆ ماوەی چەند رۆژێ""ک دەمێنێتەوە. ئەو رۆژانە دەب""ێ وەک پش""یلە و مش""ک وری""ا و لە

سەر هەس"""ت بی"""ن، چونکە خوانەخواس"""تە کەس"""ێک راپۆرتم"""ان لێ"""دا سەر و ماڵم"""ان دەفەوتێ. ئ"""ازیز بە
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بیستنی ئەو خەبەرە و گەیاندنی مزگێنی  دەستخۆشی و دەمخۆشی  لە زارا دەکات.  زارا لە ترس""ی م""اڵ

و هەروەها روونەدانی کارەساتی ناخۆش ئارام  و قەراری نییە و خواحافیزی لە ئ""ازیز  دەک""ات و بەرەو

ماڵی وەستا مستەفا دەڕوا.  ماڵی بابی وەستا مس""تەفا لە خ""وار بڵ""واری ش""ارن و  رێگاکە ب""ۆ زارا دژوارە،

بەڵم ئەو هەواڵ و مزگێنیانە دەب""ێ بە کەس""ی ب""اوەڕپێکراو و دڵق""ایم رابگ""وازرێن.  زارا پ""اش ماوەیەک

رێگ"""ابڕین دەگاتە م"""اڵی وەس"""تا مس"""تەفا.  خ"""اتوو بەس لە بەر دەرگ"""ای حەوشەیە  و خەریکە دەرگاکە

دابخ""ات. ن""اوبراو، کە زارا دەبین""ێ، هەڵوێس""تەیەک دەک""ات و دێتە بەردەم دەرگاکە و س""ڵوی لێ""دەکات و

دەپرسێ، براژنە زارا بەو رۆژگ"اری زس"تانە ب"ۆ ک"و  دەچ"ی؟ منداڵەکانت چ"ۆنن و خەبەری م"ام کەریمی؟

توخوا کەس خەبەری کوڕەکانی بۆ نەناردووی؟ بەخوا رۆژگار و زەمانەیەکی پڕ لە چەرمەسەرییە، ئ""اخر

ئەمن و براژنە زارا و ئەو دایکانەی دیکە بە چ شەرعێک دەب""ێ دڵی""ان لە سەر بەری دەس""ت ب""ێ؟ ئێمە چ

گوناهێکم""ان ک""ردوە، کە کوڕەکانم""ان پەڕیوەی ئەو گون""د و ش""اخانە ب""وون و لە یەکتر دابڕاوی""ن؟ زارا بە

بیستنی پرسیارەکان چەند جارێک بە خاتوو بەس دەڵێ، خودا ئەو کەسە بگر ، کە ئەو ئینقلبە پیسەی

سازکرد. پێغەمبەر و قورئان جەرگی ئەو کەسانە کونک""ون کەن، کە ک""وڕی خەڵکیان لە سەر م""اڵ و ح""اڵی

خۆی""""ان دەرپەڕان""""د. خ""""اتو بەس، ب""""اوەر بکە خەریکە ئەس""""ڵی مەسەلەکەم لە بی""""ر دەچێتەوە. ئەمن

راس""پاردەم و ب""ۆ لی ت""ۆ ه""اتووم، پێمخۆشە لە ژوورەوە خەبەرەکەت ب""دەمێ و بگەڕێمەوە م""اڵێ. بەس و

زارا دەچنە ژووری میوانەکان و دوور لە چ""""""اوی ئەوانی دیکە، چیرۆک""""""ی گەڕانەوەی کوڕەکەیان ب""""""اس

دەک""ات و ئاگ""اداری دەکاتەوە، کە ئێ""وارە پ""اش تاری""ک داه""اتن کوڕەکەیان دەگاتەوە م""اڵێ، بەڵم ن""ابێ

دیواریش ئەو خەبەرەیان لێ ببیستێ. بێجگە لەوە، ئەو رۆژانەی کە مس""تەفا لێرەیە ن""اکر  هی""چ خ""زم و

جیرانێ"""ک ئاگ"""ادار بکرێتەوە، چوونکە خەڵکی قسەهێن و قسەبەر زۆرن و ب"""ا تووش"""ی م"""اڵوێرانی نەبین.

خ""اتوو بەس بە تەواوەتی زارا دڵنی""ا دەکاتەوە و زۆر دەگەش""ێتەوە، بۆیە پ""ڕ بە دڵ سپاس""ی زارا دەک""ات.

زارا دەگەڕێتەوە ماڵ و بە کزەی سەرما و گفەی ب""ای زس""تانی سەروچاوی س"ڕ دەب""ن و دەس""تەکانی لە گ""ۆ

دەچ""ن. مس""تەفا، حوس""ێن و پەرویز لە گەڵ کەماڵی بەخێرهاتنەوەی دایک""ی کەماڵ دەکەن و زۆر سپاس""ی

زەحمەت و ماندوویەتی دەکەن. 

پەرویز، وەستا مستەفا و حوسینی ئازیز  چاوەڕێی ئێوارەی دی"دار دەکەن. ئەوان پێکەوە  ب"ۆ پارێزگ""اری

لە خۆی"""ان و س"""ڵمەتیان لە سەر چەن"""د خاڵێ"""ک رێکدەکەون و بڕی"""اردەدەن، کە شەش رۆژی دیکە ئەگەر

هی""""چ مەقەدەر نەبێت لێ""""رە کۆدەبنەوە و دوات""""ر لە ش""""ار دەردەچ""""ن. پەرویز زۆر رێن""""وێنی دەکەن، کە
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ئاگ""اداری خ"ۆی بێ"ت و ئەگەر کێشەیەکی هەبێ لە ریگ""ای دایک""ی،  ئاگاداری"ان بکاتەوە. ئەوان وشەیەک

بۆ نهێنی خۆیان دادەنێن، کە لە ئەگەری هەڵتن و هەروەها پەنابردن بۆ لی یەکتر لە درەنگانی شەودا

بەکاری بێن"""ن. وشەکە ب"""ۆ هەموان پ"""ڕە لە بی"""رەوەری و لە تەنیش"""ت پۆلە س"""پیدارێکی خ"""ڕ  دۆڵتانچ"""ک

هەڵکەوتوە و ناوی کانی فەقێیانە. سەردەمی خوێن"دن و هەروەها چۆلەکەکوژی زۆربەی لوەک"ان سەریان

لەو پۆلە س""پیدارە داوە، کە  دۆڵتانچ""ک و هەروەها ک""انی فەقێیان دەڕازان""دەوە . ئێ""وارەی دوارۆژەک""انی

مانگی رێبەندانە و ئاسمان پڕ بە دڵە گەورەکەی بەفر بە چیا و دۆڵەکان دەبەخش""ێ. زس""تان ن"اوی خ"ۆی

بەخۆیەوە و لە لوتکەی چلە گەورە و چلە چووکەدا نێوچ"""""""اوانی گ"""""""رژ دەک"""""""ات و تەوژمی سەرماکەی

گیانلەبەر تەزێنە. وەس""تا مس""تەفا، حوس""ێنی ئ""ازیز  و پەرویز خۆی""ان ئام""ادە ک""ردوە و بڕیاری""ان داوە،

سەرەتا پەرویز، دواتر حوسێن و لە کۆتاییدا وەستا مستەفا بچێتەوە ماڵ. کۆڵنەکان چ""ۆڵ و  شەقامەکان

پ"""ڕن لە بێ"""دەنگی. پێش"""مەرگەکان لە م"""اڵی م"""ام کەریم هاتوونەدەر و بە کۆڵنەکان"""دا تێدەپەڕن. کل"""وە

بەرفرەکان لە ن"""اخی ت"""وڕەیی رێبەندان"""دا بەرەو زەوی ش"""ۆڕدەبنەوە و تێکەڵ لش"""کری بەفری سەر زەوی

دەبن.

خاڵە مینە و ئ"""""اڵتونی هاوسەری ئۆقرەی"""""ان لێهەڵگیراوە و ش"""""اییان لە دەڵ"""""دا دەگەڕ . خاڵە مینە بە

بی""""انووی خاوێنکردنەوەی ک""""ۆڵن بە پێمەڕە و بێڵ""""ی بەفرماڵین هەتا سەر س""""یلەی کۆڵنەکە دەچ""""ێ و

دەگەڕێتەوە. ناوبراو چەند جارێ""ک لە هاوسەرەکەی دەپرس""ێ، باشە نەگوترا ک""اتژمێر چەن""د دێ""ن؟ چ""اوم

خێ""ل ب""وون هێن""دەی بڕوان""م و دەس""تم خەریکە ش""لوکوت دەب""ن. ئ""اڵتون لە خۆش""یان زۆر گ""و  بە گلەیی و

قسەکانی خاڵە مینە ن"""ادات و خەریکی س"""ازکردنی خواردنە. جیرانەکانیان دەرگاکانی"""ان داخس"""توون و

زین"""""""""دەوەر لە دەرەوە نەماوە. لەو کاتەدا پەرویز بە پ"""""""""ارێزەوە لە گەڵ دوو هاوڕێکەی لە ک"""""""""ۆڵنی

ماڵەوەیان نزی""ک دەبێتەوە و لە دوورەوە چ""اوی بە ب""ابی دەکەو ، کە لە بەر دەرگ""ا راوەس""تاوە. وەس""تا

مس"""تەفا، کەریمی ئ"""ازیز  هاوڕێیەتی پەرویز دەکەن و پ"""اش تۆقەکردن لە گەڵ ب"""اوکی رێگ"""ای خۆی"""ان

دەگرن و ماڵئ""اوایی لە پەرویز دەکەن. خاڵە مینە بە پ""ارێزەوە و بە دەنگێک""ی ک""ز بەخێرهاتنی کوڕەکەی

دەک""ات و پ""اش دەرگ""ا داخس""تن لە ژوورەوە یەکتر لە ئ""امێز دەگ""رن. ئ""اڵتونی دایک""ی چینێ""ک دەگ""ری و

بەخێرهاتنی پەرویز دەکات و سەری ماچ دەکات. خوش""ک و ب""را چووکەکەی پەرویز بە دیتن""ی براکەیان و

گری""""انی دایکی""""ان و هەروەها بارودۆخەکە سەرس""""وڕماو دەب""""ن. ئەوان لەو تەمەنەدا زۆر لە سیاسەت و

 س""""اڵە و٧پێش""""مەرگایەتی تێناگەن و ئاگ""""اداری هەوراز و نش""""ێوەکانی ژی""""ان نی""""ن. خەجی""""ج تەمەنی 
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 س""اڵ، بۆیە  زی""اتر رواڵەتی مەسەلەکان دەبین""ن. منداڵەکان جیه""انی تایبەت بە خۆی""ان٨محەممەدیش 

هەیە و ئەوان لە ئامێزی زەمان و کاتدا دەژی""ن و هاوش""ێوەی گەورە س""اڵەکان لە راب""ردوو ی""ان داه""اتوودا

ون نابن. پەرویز بۆ لی خەجیج و محەممەد دەچێ و لە ئامێزیان دەگرێت. پەرویز ئاگ""ادارە، کە دای""ک و

ب"""ابی لە گەڵ چەک"""دا نێوانی"""ان خ"""ۆش نییە، بۆیە دەچێتەژوور و چەک و رەختەکەی  تاقەت دەک"""ات و

لەبەر چاوانی دەشارێتەوە.  ئاڵتون و خاڵە مینە زۆر بە حەسرەتەوە لە ژوورەکە دادەنیش""ن و خەجی""ج و

محەممەد لە تەنیش""""ت خۆیان""""دا دادەنێ""""ن. پەرویز لە تەنیش""""ت ب""""ابی دادەنیش""""ێ و ئەحواڵی خ""""زم و

جیرانەکان دەپرسێ. ناوبراو ئەندامانی ماڵ ئاگادار دەکاتەوە، کە زۆربەی رۆژەکان یادی""ان دەک""ات. زۆر

یادی خوشک و براکەی ک""ردوە و لە لوتکەی ماندوویەتی،  ئارەقەڕش"تن و شەڕدا وشە و وتەکانی ب"ابی لە

گوێدا دەزرینگێنەوە. لە گەڵ ئەو وردە گێڕانەوانە باس لە برینداربوونی خۆی دەکات، کە لە شەڕی سەر

جادەی بانە-سەردەشتدا چوار مانگ لەوە پێ""ش پێک""راوە. ئ""اڵتون و خاڵە مینە بە دیتن""ی برین""ی دەس""ت و

پاشەسەری کوڕەکەیان زۆر تێک""دەچن، بەڵم هەموویان دەزان""ن کە چ""ارەنووس رەنگە لەوەش دژوارت""ر و

تاڵتر بۆ مرۆڤ بەدیاری بێنێ. ئ""اڵتون و خاڵە مینە لەو کاتەدا دەپاڕێنەوە و  داوا لە یەزدان دەکەن، کە

کوڕەکەیان وێڕای هەموو خەڵکی دیکە لە رووداوی دڵتەزێن بپارێز . خاڵە مینە بەڕماڵەکە هەڵدەگر  و

ن""وێژی ش""وکرانە دەک""ات و پ""اش تەواوبوونی ن""وێژ ب""ۆ خۆی""ان و کوڕەکەیان بە لێش""او دوع""ا دەک""ات. پ""اش

ئ""ارام و ئەهوەن بوونەوەی دۆخەکە، ن""انی ئێ""وارە پێکەوە دەخ""ۆن. خاڵە مینە وەک دڵ""ی خەبەری داب""ێ،

داوا دەکات نانەکەیان بە پەلە بخۆن و  هیچ سەیر نییە، ئەو شەو جیرانێک ی""ان خزمێ""ک ب""ۆ دی""دار ی""ان

کار لە دەرگا نەدات. پەرویز لە دۆخەکە نیگەرانە و بیر لەوە دەکاتەوە، ئەگەر میوانێک هات چۆن خۆی

بۆ ماوەی دوو ک""اتژمێر پەنا ب""دات و کەس گ""وێی لە دەنگ""ی نەبێ. ئەو هەتا ئەو شەو ئەو دۆخە تازەیەی

ت""اقی نەکردۆتەوە، بۆیە داوا دەک""ات زوو پێڵوەک""انی لە ری""زی پێڵوەک""انی خۆی""ان دەرکەن و لە ژوورەوە

پەنایان بدەن. لەو قسانەدا دەبن، کە دەنگی دەرگ""ا دێ""ت و خاڵە مینە بە بەپەلە بە منداڵەکانی دەڵ""ێ،

کە ئەگەر میوان هاتن هیچ ش""تێک نەدرکێنن و من""داڵی خەڵکی نەبەنە ئەو ژووری براکەتان. پەرویز زوو

خ""ۆی تاقەت دەک""ات و لە ژوورەکەدا لە پش""ت جاجمە نوێنەکان رادەکش""ێ. خاڵە مینە  دەرگ""ای حەوشە

دەکاتەوە و دەبین"""ێ م"""اڵی وەس"""تا جەللی تەنەکەس"""از ب"""ۆ شەونش"""ینی ه"""اتوون. وەس"""تا جەلل لە بەر

دەرگاکە لە دەس"""تی زس"""تان داد و فیغانەیتی و دەڵ"""ێ، ئەگەر ئەو شەونش"""ینیانە نەبن بە ن"""اوی هەموو

پێغەمبەرەکان ش""ێت دەبی""ن و چن""گ لە ش""اخی دەدەی""ن. بە بیس""تنی ئەو قس""انە، خاڵە مینە دڵ""ێ ئ""ارام

دەب"""""ێ و دەزان""""ی، کە ئەوان هی"""""چ جێگ"""""ای مەترس"""""ی نی"""""ن و دڵس"""""اف و پ"""""اکن، بۆیە بە پێکەنینەوە
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بەخێرهاتنیان دەکەن. وەس""""تا جەلل ک""""وڕ و کچە گەورەکەی لە گەڵ خ""""ۆی نەهێناون و تەنیا دوو کچە

چووکەکەی لە گەڵن، کە هاوتەمەنی  محەممەد و خەجیجی خاڵە مینەن . هاوسەری وەس""""""""""""""""تا جەلل

ئایش""""ێ خەڵکی رەبەتە و بنەماڵەکەیان لە گەڵ حیزب""""ی دێم""""وکڕاتن. رەبەت هێش""""تا لە ژێ""""ر دەس""""تی

پێشمەرگەدایە و بە ناوچەیەکی ئازادکراو دەژمێردر . پاش بەخێرهێنان و تێکردن""ی چ""ا و دان""انی می""وە

ژنەکان پێکەوە و پیاوەک""ان لە گەڵ یەکتر باس""ی ژی""ان، دوک""ان، سیاسەت و هەروەها منداڵەکان دەکەن.

وەس"""""تا جەلل ئەحواڵی پەرویزی کوڕەکەیان دەپرس"""""ێ و خۆزگە دەخ"""""وازێت، کە ئەویش لەو سیاسەتە

پیسە دوورە پەرێز دەب""""وو. کاکە بە ب""""انگی محەممەدی س""""وێند ب""""ێ، ک""""ورد لەو شەڕەدا دەدۆڕ . کاکە

دەوڵەت جی""""اوازە و بە هەموو رێگایەک دەت""""وانێ سەربازگیری بک""""ات، سەرانە وەرگ""""ر ، نەوت و وڵت

دەفرۆش"""""ێ، بەڵم ئێمە چیم"""""ان هەیە. بە زات و س"""""یفەتی خ"""""ودای، کوردایەتی خۆشە، بەڵم بە تەنیا

ن""""اکر . خاڵە مینە ت"""ۆ خ"""ۆت ب"""اش ش"""ارەزای حیزبایەتی و شۆڕش"""ی ک"""وردانی، بزانە قەت شۆڕش"""ێک

سەرکەوتوە! ئەوەتا هەین هەر دارەدارەی دەکەین و دوات""""""ر دەکەوینەوە و س""""""اڵنێکی زۆری دەو  هەتا

تووشی گاگۆڵکەکردن دەبینەوە. بە سەری منداڵە خۆشەویستەکانم، بە قوەتی شانان نییە و ئەگەر خ""ودا

نەیکرد و خەڵک نەجوڵ هیچ کارێک سەرناگر . ئایشێ بە ئاڵتونێ دەڵێ، بە خ""وای خوش""کێ ئەگەر دڵ""ت

خۆش""کردبا و ژن""ت ب""ۆ هێناب""ا قەت تووش""ی پێش""مەرگایەتی نەدەبو. ئەوەتا م""اڵی ئێمە لە رەبەت هەموو

تێ"""وەگلون، بەڵم کەس"""یان لە دوارۆژ دڵنی"""ا نییە. برایەکمان هەیە، کە زۆرج"""ار ب"""اس لە رزگ"""ارکردنی

کوردستان و ژنهێنان دەکات. خاڵە مینە و ئاڵتون کە باسی کوڕەکەیان کرا زۆر کپ و بێ""دەنگ ب""وون و بە

هێواشی گوتیان، بە سەری خۆشەویستان ئێمە زۆرمان هەوڵدا، کە واز لەو فێعلنە بنێ. گەن""ج و جحێڵ""ی

ئەو سەردەمەی گ"""و  لە کەس ن"""اگرن و زەمانە گ"""ۆڕاوە. ک"""وڕ و کچ"""ی ئەو سەردەمە بە کەیفی خۆی"""ان

دەکەن و هەر خوا ئاگاداریان بێ. پاش شەونشینیەکی خۆش و بەسەربردنی کاتێکی شاد وەس""تا جەلل و

هاوسەرەکەی خواحافیزی دەکەن. خاڵە مینە بە دیتنی ئاسمان و کڕێوە توڕە دەبێ و بە تەوسەوە دەڵ"ێ،

ئەو س""اڵ ئاس""مان یەکپارچە بۆتە چاڵە بەفر و لە هەموو کون""ان دەب""ار . ئ""اڵتون بە وتەکانی مێردەکەی

تووڕەیە و ن""زا دەک""ات، کە لە سەر رێگ""ای راس""ت و رەوا راوەس""تاو ب""ن و خ""وا گ""و  لە بەن""دەی گوناهب""ار

رانەگری، کە بە گەرمای هاوین و سەرمای زستان توڕەیە. 

پەرویز لە پش"""ت جاجمەکان رزگ"""اری دەبێ"""ت، بەڵم شەو درەنگە و لە بەر پاراس"""تنی خۆی"""ان بە باش"""ی

دەزانن، کە گڵۆپەکان وەکوژێنن و لە تاریکی""دا هەتا خەویان لێدەکەو  درێ""ژە بە قسە و باسەکان ب""دەن.
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ئەو ماوەیە چەن"""""""د کەس"""""""ێک لە سەر هەڵکردنی چرات"""""""ۆڕ و هەروەها گڵ"""""""ۆپ و نەکێش"""""""انی پەردەی

پەنجەرەکانیان لە لیەن ک"""""وردە چەک"""""دارەکانی رێژی"""""م هەڕەشەیان لێک"""""راوە. ئەو بنەماڵنەی هەتا

درەنگانی شەو چراکانیان هەڵکراوە شک و گومانی ئەوەیان لێدەکر ، کە میوانداری پێشمەرگە بکەن. لە

ترس""ی ئەو دەنگ""ۆ و هەروەها هەڕەشەی جاشەکان چراک""انی م""اڵ زوو دەکوژێنەوە و لە سەر جێگاکانی""ان

درێ""""ژ دەب""""ن. خاڵە مینە دڵەڕاوکەی زۆرە و لە ئێ""""وارەوە لە ترس""""ی ئاش""""کرابوون و هەروەها پەلماری

چەک""دارەکانی رێژی""م ب""ۆ سەر ماڵی""ان تووش""ی زگچ""وون ب""وە و رێگ""ای ئاودەس""ت و تەوالیت بەرنادات. لە

چ""اوی خاڵە مینە هەموو دونی""ا بۆتە گون""دێکی بچکۆڵە و بە تێک""ڕا چاوی""ان لە سەر م""اڵ و بنەماڵەکەی

ئەوە. شەو زۆر تی""ن لە خ""ۆی دەک""ات سەرە خەوێک بش""کێنێ، بەڵم س""وودی ن""ابێ. ئ""اڵتون و پەرویز بە

هێواش""""ی قسە دەکەن و پ""""اش خەوتنی خەجی""""ج و محەممەد مەی""""دانی قسەکردن کراوەت""""رە و ب""""اس لە

رووداوەک""ان زۆرت""ر دەکەن. خاڵە مینە لە سەر دۆشەکەکەی ئ""ارام ن""اگر  و بە ش""ێواز و ف""ۆڕمی جی""اواز

رادەکشێ. ناوبراو دەچێتە  سەر زگ و پشت و باوەشکێکی ق""وڵ دەدات و  جنێوێ""ک بە زەمانە دەدات. ئەو

لە سەر جێگاکەی دادەنیش""ێ و پ""اش ماوەیەک بیرکردنەوە بە کوڕەکەی دەڵ""ێ، رۆڵە زۆر بی""ر لەو چەن""د

رۆژە دەکەمەوە، بۆیە ئەگەر خوانەخواستە ئاشکرا بووی یەکسەر خ""ۆت تەس""لیم بکە و ئاش""کرای بکە، کە

ب""""ۆ خ""""ۆت وازت لە دژە ش""""ۆڕش هێن""""اوە و ب""""ۆ خۆرادەس""""تکردنەوە هاتویتەوە. ئ""""اڵتون کە ش""""ارەزای

مێردەکەیەتی و دەزان""ێ چەن""دە تەنگەتاوە، بە ئ""ارامی ه""انی مێردەکەی دەدات، کە بخەوێت و نیگەران

نەبێ. سەرئەنجام لش"""""""""""""""کری خەو بە سەر سەربازە پەرتەوازەکانی خەیاڵ و زیندەخەونەکان"""""""""""""""دا

سەردەکەو  و ئەن""""دامانی م""""اڵ بە تێک""""ڕا دەچنە ئ""""امێزی خەویکی ش""""یرین. بەیانی رۆژی هەینییە و

قوتابخانەکان داخ"""راون، بۆیە نیگەرانی منداڵەکانیان نی"""ن و دەرفەتی پێکەوەبوونیان هەیە. ئەو شەوە

س""""ۆبەی داران گڕفەیەتی و گەرمایەکی تایبەت بە هەموو لیەک دەبەخش""""ێ. س""""ۆبەی نەوتێ تەنیا لە

ژووری میوان""""ان دان""""راوە، کە بە رێکەوت کەڵکی لێ""""وەردەگرن و سەماوەر لە هەموو م""""اڵن ئەو ئ""""امێرە

خۆشەویستەیە کە نەوتی لێنابڕ ، چوونکە خەڵک ئۆگریەکی تایبەتیان بۆ خواردنەوەی چا هەیە. 

مس"""تەفا و حوس"""ێن شەوی راب"""ردوو لە ماڵەوە شەوێکی پ"""ڕ رووداوی"""ان بە سەر ب"""رد. مس"""تەفا لە ترس"""ی

میوانان دوو جار بە زۆرەملی لە ژوورەوە خۆی پەنا داوە. ئەو بە ئاشکرا دەڵێ ب"ۆ دیت""ن و دی""داری م""اڵ و

خزم""ان هاتوومەوە و لەو خۆش""اردنەوەی لە می""وان و تەنانەت جیرانەکان بێ""زارم. ب""ابی وەس""تا مس""تەفا

جگەرە بە جگەرە دادەگریسێنێ و جاروبار ئاوڕێک لە وەستا مستەفا دەداتەوە و دەپرسێ، باشە ئەتۆ ب""ۆ

وازت لە وەستایەتی هێنا؟ لەو گوند و بەندەنانە کاری وەستایەتی پەیدا نابێ؟ کوڕم بۆ حیزبیش بەپارە
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ک""اری وەس""تایەتی بکە. ئەگەر ئەمن ئەو ک""ارەی ت""ۆم دەزان""ی، بە فەخری عالەم حیزبی""ان لەسەر ت""اپۆ

کردبام، هەتا خڕ  دۆڵتانچکی نەدەچووم و لە شار نەدەچوومە دەر. لە درێژەدا مام دەروێش لە مس""تەفا

رادەگەیەنێ،  کە بەخودای ئەو رێژیمە پیسە و بەهار  لەو گوندانەش دوورت"""""""""""""""""ان دەخاتەوە. باشە،

دوکتۆر قاس"ملو چ"ۆن لەو زەمانەی تێ""دەگات و چەن""دە بە دوارۆژ دڵخۆشە؟ مس""تەفا بە قسەی ب"ابی خ"ۆت

دەکەی ب""ۆ بەهار  لەو گوندانە دەس""ت بە ک""اری وەس""تایەتی بکە و پ""اش ه""اوینێکی دیکە وەرەوە ش""اری.

هێش"""تا بە تەواوەتی هەوداکان نەپس"""اون و ت"""ازە سەرەتایە و کەس بە کەسە، بۆیە پ"""اش گەڕانەوە ب"""ۆ

بنکەکەتان بیرێکی لێبکەوە. بەو زەوادەی لە سەر سەفرەیە و هەموو رۆژ  تامی دەکەین هی""چ ش""تێک لە

کوردایەتی خۆش""""تر نییە، بەڵم رۆڵە کوردایەتی بە هەموان سەردەکەو . پێش""""مەرگە بە کەڵش""""یکۆف و

دوو ن""ارنجۆک و ژ  س""ێ یەک بەرگەی ئەرتەش ن""اگر . شەڕی دەوڵەتان بە دەس""تی بەتاڵ ن""اکر  و خ""ۆ

ناش""""""کوری نەبێ، لەو هەموو حەش""""""یمەتە ژمارەیەکی کەم چەکیان هەڵگرتوە. ئەگەرلە هەموو ش""""""ارە

کوردییەکان بە هەزاران کەس چەکی هەڵگرتبا، ئەمن شەرمم دەکرد بە تۆ بڵێم بگەڕێوە و چەک دابن""ێ،

بەڵم خ""ۆ ئەو شۆڕشەش هەر بە ت""ۆ، ک""وڕی م""ام کەریم، خاڵە مینە و پ""ور ئ""ازیز  ن""اکر . ش""ۆڕش ت""ۆپ و

تەیارەی دەو  و دەب""ێ دەوڵەتی گەورە گەورە لە پش""تت ب""ن. ک""وردە ب""ۆر ب""ۆ خۆش""ی ن""ازانێ چ""ی دەو ؟

وەستا مستەفا سپاسی بابی دەکات ب"ۆ قسەکانی و دوات"ر لە سەر ژی"انی رۆژانە پرس"یاری لێ""دەکات. م""ام

دەروێ""ش دەڵ""ێ، رۆڵە ب""ازاڕ بە گش""تی راوەس""تاوە، بەڵم خ""ودا هەتا سەر هەبێ، بێگوم""ان ن""ان و ئ""اوی

دەدات""ێ. ئێمە بەو دوکانەی هەمانە وردە پارەیەک پەی""دا دەکەین و ش""وکور ب""ۆ خ""وا موحت""اجی دەس""تی

کەس نین. منداڵەکان باشن و کوڕەکان لە دوکان و لە کاری هاوینەدا باشن. ئێمە بە قەناعەتەوە دەژی""ن

و لە سەر سفرەی بە خۆشی کاتەکان تێپەڕ دەکەین و ماڵێکی ئارام و پڕ لە بەرەکەتمان هەیە. کوڕەک""ان

و شوکری خوش""کت گەورە دەب""ن و دوات""ر حاڵم""ان باش""تر دەب""ێ. ئەمن ئەوەتا هەم لە بەیانی نەترس""اوم و

رۆژ و شەو باوەڕم بە خوڵقێنەری یەکتا و تاقانەیە. ئێمە بەندەی خوداین و لەو دونیایەدا چەن""د رۆژێ""ک

دەژین، بۆیە باشترە چاک و ئەهلی خێر و پیاوەتی بین.

 حوسێنی ئازیز  پاش گەیشتنە ماڵێ زۆر دڵخۆشە و لە گەڵ دایک"ی پێکەوە شەو بە ب"اس و قسەکردن لە

سەر جی""""ران و خزم""""ان تێپەڕ دەکەن. ئ""""ازیز خەمی ئەوەیەتی، کە هەموو ک""""وڕ و کچەکانی دامەزراون،

بەڵم حوس""ێن بە تەنیا ماوەتەوە. ب""ابی حوس""ێن هەش""ت س""اڵ لەوە پێ""ش لە ک""اتی هەڵقەن""دنی ک""ارێزدا

دەمر . ئەو پاش هەڵقەندنی کارێزەکە سەرقاڵی  خاوێنکردنەوەی کانیاوە تەقیوەکان دەبێ، کە بەش""ێک

85



لە کارێزەکە دەڕوخێ و کۆتایی بە ژی""انی م""ام حەمزە دێن""ێ. ئ""ازیز لەو ماوەیەدا زۆرتری""ن کاتەکانی لە

گەڵ حوسێنی تێپەڕ کردوە و لە هەموو منداڵەکانی دیکە لە یەکتر نیزیکترن. ئازیز پێشنیار بە حوسێنی

کوڕی دەکات، کە ئەگەر نیازی ژنهێنانی هەیە چەند کچێکی باش لەو گەڕەکە هەن و کاریک دەکات، کە

ب""ۆ یەکتر بینی""ن بانگی""ان بک""ات. حوس""ێن دایک""ی  تێدەگەیەنێ، کە پێش""مەرگایەتی و ژنهێن""ان ک""ارێکی

دژوارە. پیاو کە ژن""ی هێن""ا و بوونە خ""اوەنی من""داڵ، ن""اکر  و ن""اوگنجێ وەک سەردەمی سەڵتی هەڵس""ووڕ

ب""ێ. دایە، لە کوردەواری""دا دەڵێ""ن، ئەوەی لە سەر سەبرانە لە سەر خێرانە. ب""ا ئێمەش لە سەر سەبران

بین و بە پشتیوانی خوا لە داهاتوودا خوازبێنی کچێک دەکەین، کە بە دڵی تۆ بێ"ت.  ئ"ازیز قەناعەت بە

قسەکانی کوڕەکەی دەک""ات و رادەگەیەنێ، کە دنی""ا پ""ڕە لە ژن و س""اڵیش نەبڕاون و سەرئەنجام ئەویش

دەبێ. 

کەماڵ و زارا لە گەڵ خوشکەکانی و کاوە پاش رۆیشتنی مستەفا، حوسێن و پەرویز دەرفەتێکی کراوەی""ان

بۆ قسەکردن دەبێ. ئەوان بە کراوەیی باس لە خەم و کێشەکانی خۆیان دەکەن. پاش گیرانی م""ام کەریم

دوو کێشەی گەورە لە ماڵ""دا سەریان هەڵ""داوە. یەکەم،  ک""اوە مەیلی ب""ۆ خوێن""دن نەماوە و نی""ازی هەیە

ببێتە پێش""""مەرگەی کۆمەڵە. دووهەم، ش""""یرین دەخ""""واز  مێ""""رد بک"""ات و ئەو کەسەی کە داوای دەک""""ات،

ناوبانگی باش""ی نییە و لە گەڵ پاس""داڕ و بەس""یجیان بین""راوە و دەبین""در . زارا و لەیل پێکەوە کێشەیان

نییە و ئەوان بڕیاری""ان داوە، کە بەرگەی ئەو کێش""انە بگ""رن و تەس""لیمی رۆژگ""اری زاڵ""م نەبن. لەیل لە

بەر دژواری زەم""""ان و ژی""""ان چەن""""د خوازبێنیەکی رەت کردۆتەوە و نی""""ازی مێردکردن""""ی نیە. ئەوان بە

هاوک""اری کەماڵ هەوڵی کردنەوەی گ""ر  ک""وێرەی ک""اوە و ش""یرین دەدەن. کەماڵ گ""و  لە ک""اوە دەگ""ر  و

رێن""""وێنی دەک""""ات، کە ک""""ارێکی گونج""""او نییە کە دای""""ک و خوش""""کەکانی بە تەنیا بێڵێتەوە و تێکەڵ بە

حیزبێ"""ک ب"""ێ. ن"""اوبرا بە برایەکەی دەڵ"""ێ، کە هەر ماڵەو یەک کەس"""ی بەردەکەو  و ئەگەر لە هەموو

کوردس""""تان ئەو خەڵکە بەش""""داری لە ش""""ۆڕش و پێش""""مەرگایەتیدا بکردایە، بێگوم""""ان ئەمڕۆ کارم""""ان لە

ش""وێنێکی دیکە ب""و. ک""اوە بی""ری لی شۆڕش""ی کرێک""ارانی جیهانە و زۆر بی""ر لە بی""ری نەتەوەیی ناکاتەوە.

ئەو لە کتێب و بڵوک""راوەی کۆمۆنیس""ت و کۆمەڵەک""دا خوێندیەتیەوە، کە دوا چارەسەر شۆڕش"ی کرێکارانە

و هەتا ئەو ڕۆژە زوڵ"""""م و بێ"""""دادی کۆت"""""ایی نایەت. کەماڵ و حیزبەکەی زۆر دڵی"""""ان بەو کۆمۆنیس"""""تە

ئاگرینانە خۆش نییە و دەزانن، کە سەرئەنجام کێشەیەک بۆ خەڵکی کورد لە کوردستان دەنێنەوە. ک""اوە

ب"""اس لە چی"""ن و تەبەقەی کارگەر دەک"""ات، کە خ"""اوەنی بەرهەمن و سەرمایەدارە چاوچنۆکەکان بە زۆر
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دەس""تیان بەسەردا گرت""وە. کەماڵ لە ک""اوە توڕەیە و دەپرس""ێ، باشە مامە ریش""نە مارکسەکەی ت""ۆ چ""ۆن

چارەسەری کێشەی ک""ورد لەو وڵتەدا دەک""ات؟ شۆڕش""ی کرێک""اران چ""ۆن ئەنجام دەدر  و رێبەرایەتی ئەو

شۆڕشە ک""ێ دەیک""ات، ئاغ""ا ی""ان سەرمایەدا؟ ئەو پرس""یارانە ب""ۆ ک""اوە قورس""ن و ئەو هێش""تا بە تەواوەتی

نەچۆتە بنج و بناوانی کۆم""ۆنیزم و بیروباوەڕەک""انی م""ارکس و لێنی""ن. کەماڵ پ""اش تووڕەب""وون لە ک""اوە و

س""""ووربوونەوەی لە خەیاڵ و قسەکانی براکەی، لە گەڵ ش""""یرین قسە دەک""""ات. ن""""اوبراو وەبی""""ر ش""""یرین

دێنێتەوە، کە ئەو خوش"""کی چووکە و لە کوردەواری"""دا خوش"""کی گەورە سەرەتا دەڕوات و دوات"""ر خوش"""کی

چ""ووک مێ""ردی دەک""ات. ش""یرین بەرگری لە خ""ۆی ناک""ات، بەڵم دەی""درکێنێ، کە خوش""کە لەیل حەزی لە

مێرک""ردن نییە و بڕی""اری داوە مێ""رد نەکات. کەماڵ بە بیس""تنی ئەو قسەیە دەزان""ێ، کە ش""یرین خەونی

مێردکردن""""ی گەورەیە و بە ئاس""""انی دەس""""تبەرداری ن""""ابێ، بۆیە رێن""""وینی دەک""""ات، کە ک""""چ و ک""""وڕ لە

هەڵبژاردنی هاوسەردا پێویستە ورد و ژیر بن و فریوی قسە و رووکار نەخۆن. رۆژگ""ار گ""ۆڕاوە و مرۆڤەکان

وەک ج""اران لە م""اڵ نی""ن و جوڵەی خەڵک لە ج""اران زی""اترە، بۆیە هەتا ب""ۆت دەک""ر  لە گەڵ کەس""ێکی

کارکەر و خاوەن فکری بەرپرسیارەتی ژی""انی هاوبەش پێکبێنە. ش""یرین لە ک""اکی دەپرس""ێ، باشە ئەو ب""ۆ

ژن ن"""اهێنێ و ناگەڕێتەوە م"""اڵ؟ کەماڵ وڵم ناداتەوە و دوات"""ر بە بێ"""دەنگی لە ژوورەکە دادەنیش"""ێ و لە

پەنجەرەی ماڵەوە چاو لە روخساری زستان دەک""ات. دارە توەکەی ماڵی"ان و هەروەها هێن"دێک پاش"ماوەی

خواردنەکان باڵن""""دەکان  و بە تایبەت کویلەکەکان لە دەوری خۆی""""ان کۆدەکەنەوە. ئەوان لە جوڵەدان و

بە فڕین""ی بە پ""ۆل لە حەوشەی م""اڵن و سەربانان م""وژدەی نیزی""ک بوونەوەی بەهار دەگەیەنن. لەیل لە

تەنیشت کاکی دادەنیشێ و دەخواز ، کە خەمی کاوە و شیرین نەخوات و لە گەڵ دایکی زیاتر لە ج""اران

قسەیان لە گەڵ دەکەن و هی""وادارە، کە ئەو ب""را و خوش""کە سەرچاوەی ئ""ارامی م""اڵ ب""ن. ئەن""دامانی م""اڵ

سەبارەت بە چارەنووس"""ی بابی"""ان زۆر خەمبارن، بەڵم لە گەڵ چارەنووس"""دا هی"""چ ن"""اکر . لەیل وەبی"""ر

ئەن""دامانی م""اڵ دێنێتەوە،  کە بابی""ان لە پێن""اوی بەختەوەری ئەوان""دا خ""ۆی هاویش""تە نێ""و ئ""اور و ئێمە

نابێ بێوەفابین.بە وتەی لەیل، بابیان پاش ئازادبوون  دەبێ بە ئێمە و ناوبانگم""ان سەربەرز ب""ێ. ئێمە

پێویس""تە ک""وڕ و کچ""ی ب""اش و خ""اوەن کەس""ایەتی بی""ن و ن""اکر  وەک پووش""کە و گی""ا وش""کەی ه""اوین بە

ئاسانی بە هەموو بایەک ببزوین و هەر رۆژەی لە کۆڵن و قوژبنێ""ک بس""ووڕینەوە. دایکم""ان بەرگەی خەم

و خەفەتی زی""اتر ن""اگر  و ب""ا هەر کەس لەبەر خۆیەوە یارمەتی""دەر ب""ێ. ش""یرین زۆر بە قسەکانی لەیل

دڵخۆش نییە و هەموو وشەیەکی خوشکەکەی بە بەربەستێک بۆ خۆی پێناسەدەکات. ک""اوەش هەوای داس

و کوچکەکە لە سەری داوە. لە خەیاڵی ناوبراودا، بەیانی چینی کرێک"ار،  رەفی""ق م""ارکس و لێنی""ن وێ"ڕای
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ه""اوڕ  م""ائۆ کلی""ل و رەم""زی سەرکەوتن دەدەنە کرێک""ارانی قوربەسەری بێک""اری کوردس""تان و وەرزێ""ڕە

دەست قەڵشیوەکان. 

زارا دەزان""""ێ ئەو رۆژانە بەنرخن و گ""""و  بە دمەتەقەی خوش""""ک و براک""""ان ن""""ادات و لە دەوری ژووری

چێشتلێنان گورجوگۆڵ دێت و دەچ""ی. ئەو بە نی""ازە ئەمڕۆ خ""واردنێکی خ""ۆش ب""ۆ کوڕەکەی ئام""ادە بک""ات،

کە ساڵن گەورە پیاو و کوێخا و هەروەها ئاغاوەتی"ان پ"ێ داوەت دەک""ردن. دۆکڵی"و بە رۆن"ی خۆم"اڵی، کە

زی""اتر بە رۆن""ی ک""وردی دەناس""ر . دۆش""اوی ترێ""ی کۆڵەسەی ه""اوار دەک""ات و وێک""ڕا ئەن""دامانی م""اڵ ب""ۆ

رێزگرتن لە دای"ک و باوکی""ان باس"ی مێردک""ردن و بوونە کۆمەڵە کۆت"ایی پێ""دێنن. جیرانەکان و گەڕەک لە

هەناوی زس""تاندا ک""ڕ و بێدەنگە و خەڵک سەرقاڵی کاروب""اری خۆی""انن. رۆژی هەینی لە مزگەوتی س""ووری

شار نوێژی هەینی دەکر  و ماوەیەکە بە زۆر ئیم""امی جومعە ناچ""ارە ب""اس لە شەڕی عێ""ڕاق و رەوایەتی

نیزام""ی ئیس""لمی و هەروەها لڕێب""وونی دێم""وکڕات و ب""اقی هێ""زە کوردییەکان بک""ات. خەڵک هێش""تا بە

تەواوەتی لە ق""اڵب نەدراون و تەوژمی خ""ۆڕاگری ک""وردان دانەمرکاوەتەوە، بۆیە زۆر کەس""ی ئیمان""دار لە

چ""وون ب""ۆ ن""وێژی هەینی خۆدەپ""ارێزن. بەش""ێک لە خەڵک دەچ""ن و تەنیا لە نوێژەکەدا بەش""دار دەب""ن و

وەک بەرزەکی بان""ان ب""ۆی دەردەچ""ن. مەل ب""ۆ ئەوەی دڵ""ی خەڵک و هەروەها خ""وا لە خ""ۆی رازی بک""ات،

هەموو رۆژێکی هەینی باس لە زۆرداری دەکات و خ""ۆڕاگری خەڵک و موس""ڵمانان دژ بە ک""افر و زاڵم""ان بە

ئەرکیکی ئ""ایینی ناودەب""ات. ئەو ن""اوێر  زۆر خ""ۆی لە قەرەی سیاسەت و کوردایەتی ب""دات و بە خێرای""ی

لە پرسەکانی تایبەت بە کورد و کوردستان تێدەپەڕ  و زۆر جاران بۆ خۆشاردنەوە لە هەڵوێست پەنا بە

حەدیسێکی نەبوی دەب""ات، کە سەردەمی پێغەمبەری ئیس""لم لە مەککە و مەدینە رووی""ان داوە. بەش""ێکی

زۆر لە نوێژکەران دەزان""ن، کە ئاخون""دە دەسەڵتدارەکان لە گەڵ دین""ی ئیس""لم ناتەبان و بە ن""اوی دی""ن

زۆر کاری قێ""زەون دەکەن و کوردەک""ان دەک""وژن و بەن""دیان دەکەن. ئەوان ئاگ""اداری کوش""تاری بە کۆمەڵی

خەڵکی گون"""دی ق""اڕنێ و قەڵتانن. مەلکانی کوردس"""تان دەزان""ن، کە مەل مەحمودی مەس"""تورزادە مەلی

گوندی قاڕنێ کاتێک قورئ"ان لە سەر دەس"ت لە پاس"داڕەکان دەپاڕێتەوە، کە خەڵک نەکوژن و پێش""مەرگە

لەو گوندەدا نیە، چۆن وڵمی دەدەنەوە. پاسداڕەکان بە چەکی زاڵمانە دەس""تڕێژ لە مەل مەحمود دەکەن

و لە سەر خاکی کوردستان درێژدەکر .  ژمارەیەک لە خەڵکی نیش""تمانپەروەر رەخنە لە مەل کوردەک""ان

دەگ""""رن و باوەڕی""""ان وایە، کە ن""""وێژکردن لە پش""""ت ئەو ئیم""""ام و مەلیانە رەواو و دروس""""ت نییە. ئەوان

چاوەڕوانی""""ان لە مەل و ئیم""""ام جومعەکانە، کە کوش""""تاری بە کۆمەڵی خەڵک و لە س""""ێدارەدانی رمەکی

88



لوەکان قبوڵ نەکەن. مەلکان دەتوانن قورئان و حەدیس بکەنە پاڵپشتی داواکارییەکانیان و بەرگری لە

گەلێکی مەزڵوم بکەن. مەل کوردەک""ان زۆربەیان بێ""دەنگی هەڵ""دەبژێرن و ئام""ادە نی""ن لە پێن""اوی حەق و

راستیدا سەر و ماڵی خۆیان فێدا بکەن. تەنانەت بەشێک لەوان لە سەرەتای شۆڕشی ئیسلمیدا بە ن""اوی

جیاواز و ب""ۆ مەرامی خۆی""ان زۆر ناڕەوایانە دژ بە بزوتنەوەی خەڵکی کوردس""تان وەس""تانەوە و چەک""داری

حیزبە سیاسییەکانیان بە کافر و لدەر لە رێبازی ئیسلم دەناساند. 

خاڵە مینە لە جوڵە نەکەوتوە و بەو سەرمایە لە شەقامی سەرەکی ش"""""اردا وەک پی"""""اوی قەرزدار تون"""""د

تێدەپەڕ . بە نیازە بۆ نوێژ بچێتە مزگەوتی سوور و یەک و دوو گەورە جاش ببینێ. ن""اوبراو کاتەکان بە

دژواری تێپەڕدەکات و وەک لە سەر ئ""اور و ئاس""ن ب""ێ. هەرچەن""دە هێزەک""انی رێژی""م زی""اتر لە بنکەکانی

خۆیاندان و لە دۆخی بەرگریدان، بەڵم ترس ئەوە نازانێ.  سرووش""ت و چاوەک""انی خاڵە مینە، سەرباز و

پاس""داڕی رێژی""م لە سەر زەوی""ی و ئاس""مان دەبین""ن. کاتێ""ک ن""اوبراو دەگاتە مزگەوت، ئیم""ام و خەتیب لە

سەرەتای خوتبەکەیدایە و س""ڵو ب""ۆ پێشەوایان ئیس""لم و ئیمام""انی ئەهل س""وننە و جەماعەت دەنێ""ر .

خاڵە مینە بە پەلە خ"""""ۆی دەخزێنێتە ری"""""زی دووهەمی نوێژکەران و ئاگ"""""اداری ئەوە نییە، کە چەن"""""دە

نوێژکەرەکان بەو جوڵە کوتوپڕانە ئ""""ازار دەدات. ح""""اجی رەحم""""ان چاوێ""""ک لە خاڵە مینە دەک""""ات و بە

ک""ورتی ئەحواڵی دەپرس""ێ. خاڵە مینە ب""ۆ دۆزینەوەی جاشە بە ناوبانگەکان ش""ار، کە لە ری""زی یەکەمی

نوێژکەراندا دانیشتوون خۆی بەرز و نەزم دەکات. پ""اش تەواوبوونی ن""وێژی هەینی ن""اوبراو بەپەلە خ""ۆی

دەگەیەنێتە یەکێک لەو جاش""انە و تۆقەیەکی گەرمی لە گەڵ دەک""ات. جاشەکە تێ""دەگات، کە خاڵە مینە

رەنگە داواکاری ی""ان ک""ارێکی هەبێ. خاڵە مینە بە گ""وێی جاشەکەدا دەچرپێن""ی، کە پرس""یارێکی هەیە و

ئای""ا ئێس""تا گونج""اوە ب""ۆ قسەکردن؟. جاشەکە دەڵ""ێ، خاڵە مینە ئەگەر پرس""یارەکەت زۆر ق""وڵ و سیاس""ی

نییە، بەڵێ ئێس""تا ئام""ادەم. خاڵە مینە دەپرس""ێ، ئەگەر پێش""مەرگەیەک بگەڕێتەوە سەر ژی""ان و م""اڵی

خۆی، ئایا بەرپرسانی رێژیم لە ئیتلعات و سپای پاسداران زیندانی دەکەن؟ چەکدارەکەی رێژیم دەڵ""ێ،

ئیسلم دین""ی بەخش""ین و عەفوکردنە و ئەگەر چەک""داری سەر بە زی""دی ئینقلب تۆبە بکەن، بە فەرمانی

ئیم"""ام دەبەخش"""رێن. خاڵە مینە، بەو زس"""تانە و لە نێوەڕاس"""تی مزگەوتێ لە پرس"""یارکردن بەردەوامە و

دەخ"""وازێت، لە چۆنیەتی تۆبەکردنەکە تێبگ"""ات. چەک"""دارە کوردەکەی سەر بە رێژی"""م بە ک"""ورتی روون"""ی

دەکاتەوە، کە تۆبەی سیاس"""ی بەو مانایەیە، کە ئەو  چەک"""دارە لە ک"""ردەوە سیاس"""یەکانی پەش"""یمانە و

داوای لێبوردن لە رەهبەری نی"زام دەک""ات و قەت پاڵپش""تی دوژمن""انی شۆڕش"ی ئس""یلمی و ئیم""ام ناک""ات.

خاڵە مینە بە پێکەنینێکی پڕ لە ت"رس و دڵەڕاوکە دەڵ"ێ، بە خ"وا شەپکە تون""دە و باش"ترە پی""او لە م""اڵی
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خۆی نەچێتەدەر. جاشەکە پرسیاری پەرویزی لێدەکات، کە لە کو  چەک""دارە و ب""ۆچی ناگەڕێتەوە؟ خاڵە

مینە هەڵوێستەیەک دەکات و دەپرسێ، ک"اکی م"ن ئەوڕۆژانە ک"ێ ئاگ"ای لە کێیە؟ بە م"اڵی خ""وای س"وێند

دەخۆم، کە رۆژگارەکە لە ئاخیر زەمان دەچێ و کوڕ بە قسەی بابی ناکات. سەردەمی ئێمە ب""اب و دای""ک

دەسەڵتیان بە سەر کوڕ و کچی خۆیاندا دەشکا. ئەو سەردەمە هەموو لیەک لە دەوری یەکتر ب""ووین و چ

باسی شۆڕش و ئینقلب نەدەکرا و ژیان یەکجار خۆش و پڕ لە جوانی ب""و. کاکە ب""اوەڕت ب""ێ، رەنگە ئێ""وە

زۆرتر ئاگاتان لێ""بێ. ئێمە خ""ۆت دەزان""ی دوکان""دارین و ن""اتوانین بەدوای کوڕەکەم""دا ش""اخ و دۆڵن بکەم.

پ"""اش ماوەیەکی دیکە مزگەوتەکە چ"""ۆڵ دەک"""ر  و چەن"""د نوێژکەرێک بە دوای پێڵوەکانیان"""دا دەگەڕێن.

خاڵە مینە بەو نوێژکەرانە دەڵ"""ێ، ئەی ئەهلی مزگەوت و جەماعەت وەک م"""ن بکەن، ماوەیەکی زۆرە بە

پێڵوێک""ی زۆر ک""ۆن و دڕاوەوە ب""ۆ مزگەوت دێ""م و دەزان""م کەس ئەو پێڵوانەی ن""اوین. زۆر کەس بە ن""اوی

ن"""وێژکردن ب"""ۆ گۆڕینەوە پێڵوەک"""ان دێتە مزگەوت. س"""اڵن، کە ئینقلب نەکرابو، پێڵودزی"""ن زۆر کەم و

دەگمەن ب""و،بەڵم ماوەیەکە پی""او دەب""ێ ئاگ""اداری سەر و م""اڵی ب""ێ. رۆژگ""ارە و دنی""ا گ""ۆڕاوە و تەنیا بە

خوای چاک دەکر  و ئیمان لواز بوە. چەکدارەکەی رێژیم پێڵوەکانی لە کیسە نایلۆنێک ناوە و مجێ""وری

مزگەوت بۆی لە شوێنێک تاقەت کردوون. خاڵە مینە دەچێتە ماڵ و چیرۆکەکە بە تەواوەتی بۆ هاوسەر و

کوڕەکەی دەگێڕێتەوە. ئ""اڵتون ت""ووڕە دەب""ێ و داوای لێ""دەکات، کە ئەو چەن""د رۆژانە بەڵیەکیان بەسەر

نەیەنێ. پەرویز لە ک""""اری ب""""ابی دڵگرانە، بەڵم بێ""""دەنگی هەڵ""""دەبژێر  و دەزان""""ێ، کە خەمی من""""داڵ

گەرانە. ب""ۆ ئەوەی خاڵە مینە سەرگەرم بک""ات، داوای لێ""دەکات کە چەن""د ب""ۆ خ""ۆیی و هاوڕێک""انی سەر و

قاتێکی کوردی بدرو  و هەر کەس پارەی خۆی دەدات. خاڵە مینە لە بەرزی باڵ و پانی شانان دەپرس""ێ،

بەڵم پەرویز پێش"""نیار دەک"""ات ب"""ۆ زانین"""ی ئەن"""دازەی تەواوی ئەو هاوڕێیانە سەردانیان بک"""ات و ئەوڕۆ

باش""ترین کاتە. پ""اش نیوەڕۆیە، خاڵە مینە ماڵەکان دەگەڕ  و بە دی""داری ه""اوڕێی کوڕەکەی ش""اد دەب""ێ.

ئەندازەی پێویست بۆ دروینی قاتی کوردی لە مستەفا، حوسێن و کەماڵ دەگری و لە سەر رەنگی قوماشی

خۆڵەمێش"""ی ی"""ان خ"""اکی س"""اغدەبنەوە. کاتێ"""ک خاڵە مینە ئەو کوڕانە و ماڵەکانیان دەبین"""ێ غیرەت"""ی

دەچێتەسەر و بە خۆی دەڵ"ێ، ئەو ترسە ترسەی ن"او  و م"رۆڤ هەر جارێ"ک دەم""ر . ئەو لە م"اڵی وەس"تا

مستەفا زیاتر دەمێنێتەوە و لە گەڵ مام دەروێش زۆر باسی رۆژگار دەکەن. وتەکانی مام دەروێ""ش م""رۆڤ

ئارام دەکەنەوە و ناوبراو زۆر بە رووداوەکان ت""ووڕە ن""ابێ و هەڵەی م""رۆڤ بە گون""اە ن""ازانێ. ن""اوبراو ب""ۆ

خاڵە مینە ب""اس دەک""ات، کە م""رۆڤ ب""ۆ فێرب""وون هاتۆتە سەر گ""ۆی زەوی و لە رێگ""ای هەڵە و خەتاوە فێ""ر

دەب"""ێ. م"""ام دەروێ"""ش ترس"""ی خ"""ۆی لە شەڕی نێ"""وان ک"""وردان ناش"""ارێتەوە و ئەو شەڕەش بە گون"""اهێکی
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نەبەخشراوە دەزانی. بە گوێری تێگەیشتنی مام دەروێش ئەو هەموو حیزبە چەکدارە چۆن لە گەڵ یەکتر

دەحەوێنەوە؟ ناوبراو رەخنەی زۆری لە ک"وڕانی مەل مس"تەفا هەیە، کە بوونە هاوسەنگەری پاس""داڕەکان

و شەڕی سەنگەربەسەنگەر لە گەڵ پێشمەرگەی کورستانی کوێستان دەکەن. خاڵە مینە بۆ مام دەروێشی

دەس"""تێنێتەوە و دەڵ"""ێ بەو دەس"""تەی لە سەر قورئ"""انم دان"""اوە، ئەوانە بە ئەن"""دازەی یەک سەرە دەرزی

خێری""""ان ب""""ۆ ک""""ورد نەبوە و ن""""ابێ. ئەوانە لە راب""""ردوو و ئەمڕۆ و تەنانەت لە داهاتووش""""دا بە ن""""اوی

کوردایەتی خزمەتی دەوڵەتە خوانەناسەکان دەکەن. م""ام دەروێ""ش ب""اوەڕی وایە، کە گی""ا لە سەر پنج""ی

خۆی دەڕوێتەوە و باس لەوە دەکات، کە مەل مستەفا و کوڕەک""انی وەک یەکتر سیاسەت دەکەن، بەڵم لە

دوو سەردەمی جی""اوازدا. فەرقی ب""اب و ک""وڕان نییە و ک""ورد لە مێ""ژە گوتویەتی، گەورە ئ""او  دەڕێ""ژ  و

بچووک پێی تێدەخات. سەردەمی مەل مستەفا کوردی ئێمە لەودیو دەکوژران، دەگیران و رادەستی ئێ""ران

دەکرانەوە و ئەمڕۆ کوڕەک"""انی زی"""اتر لە باوکی"""ان دەکەن. ئەوان لە وڵت"""ی خۆی"""ان هەڵتوون و غیرەت"""ی

گەڕانەوەیان نییە و سەرقاڵی یارمەتی"""""دانی ئاخون"""""دەکانن و وەک چەک"""""داری بەکرێگیراو خەیانەت لە

کوردی ئێرە دەکەن. خاڵە مینە بە پێکەنینەوە خواحافیزی لە مام دەروێش دەک""ات و دووپ""اتی دەکاتەوە،

کە چیرۆکی کوردان زۆر شپڕێوە و سەر و بنی ناچێتەوە سەر یەک، بۆیە ئەمڕۆ ئێمە تووش""ی ئەو کێشە و

گرفتانە بووین. 

رۆژەک""""""""ان بە پەلە تێدەپەڕن و حەوتووی دی""""""""دار خەریکە  بەرەو کۆت""""""""ایی دەڕوات. خاڵە مینە قاتە

کوردییەکانی تەواو نەکردوە وبڕیارە بۆ  پێنج شەممە تەواویان کات. کەماڵ، مس""تەفا، حوس""ێن و پەرویز

لە رێگ""""ای دای""""ک و بابی""""ان یەکتر ئاگ""""ادار دەکەنەوە، کە پ""""اش ئەوەی قاتەکان تەواو ب""""وون لە ش""""ار

دەچینەدەر. کەماڵ دەرفەتەکە بە گونجاو دەزانێ و لەو ماوەیەدا دوو جار بە نهێنی لە بنکەی رێژیم لە

ش""ێخ مەولنا، ش""یرکەتی نەوت، خ""انووی مەل وەس""یمی و پایەگای ک""انی بۆگەن نیزی""ک دەبێتەوە. ن""اوبرا

مەبەستیەتی، وردە زانیاری لە سەر مۆڵگەکانی رێژیم کۆکاتەوە و ئەگەر گونجا لە ک""اتی گەڕانەوەدا بە

چەکی س""ووک زەبرێ""ک لە بنکەیەکی ریژی""م ب""دەن. ئەو ئاگ""اداری ویس""تی هاوڕێک""انی نییە و ن""ازانێ، کە

پەرویز چەن"""دە بەرگەی ئەو ک"""ارە دەگ"""ر ، چوونکە هێش"""تا برین"""ی دەس"""ت و سەری بە تەواوەتی چ"""اک

نەبۆتەوە. کەماڵ س"""اغدەبێتەوە، کە شەوی چوونەدەر و پێ"""ش ئەوەی لە م"""اڵی ئەوان بچنەدەر دەت"""وانن

پێکەوە کورتە کۆبوونەوەیەک بکەن و لە سەر ئەو بابەتە بیروڕا بگۆڕنەوە. لە هەڵسەنگاندنی یەکەم""دا،

باش""ترین ش""وێن ب""ۆ زەبرلێ""دان بنکەی ش""ێخ مەولنا ی""ان ش""یرکەتی نەوتە. ئەوان پ""اش زەبرلێ""دان لەو
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بنکانە بە ئاس"""انی دەت"""وانن دەرچ"""ن و بەو زس"""تانە هێزەک"""انی رێژی"""م تەنیا چەن"""د روون"""اکی پەژێن

هەڵ""دەدەن و بە چەکی نیوەق""ورس رێگاک""انی دەوروبەری ش""ار ئاورب""اران دەکەن. چەک""دارەکانی رێژی""م

ئازایەتی و ئام"""""ادەیی چۆنەدەر لەبنکەکانیان نییە و ئەو پەڕی تەقە لە ئاس"""""مان و رێگاک"""""ان دەکەن.

رۆژی پێن"""ج شەممە قاتەکان تەواو ک"""راون و شەوانی دی"""دار گەیش"""تنە کۆت"""ایی. وەس"""تا مس"""تەفا لە م"""ام

دەروێ""ش و ماڵەوە ماڵئ""اوایی دەک""ات و بەرەو م""اڵی حوس""ێن دەچێ""ت. ئەوان پ""اش خواح""افیزی لە پ""ورە

ئازیز، پێکەوە بۆ ماڵی پەرویز دەڕۆن و ماوەیەکی ک""ورت لەو  دەمێنەوە و پ""ارەی قاتەکان دەدەنە خاڵە

مینە. پاش""""ان بە تێک""""ڕا ب""""ۆ م""""اڵی م""""ام کەریم دەچ""""ن و لەو  کاتژمێرێ""""ک دەمێننەوە. کەماڵ لە بەر

ئەن"""دامانی ماڵەوە دەرفەتی قسەکردن لە گەڵ هاوڕێک"""انی ب"""ۆ زەبرلێ"""دان لە بنکەیەکی رێژیم"""ی نییە.

کەماڵ لە هاوڕێک""انی دەپرس""ێ، کە چەن""دە پارەت""ان داوە ب""ۆ قاتەکان ب""ا دایک""م بەیانی بیداتە خ""اتوو

ئاڵتون. وەستا مستەفا دەڵێ، کاکە پارەکەی تۆ دراوە و دواتر حیساب دەکەین. چەکدارەکان وەک رۆژانی

هاتن چەک و رەختەکانیان دەبەستن و باڵتۆ دریژەکانی""ان بەسەردا بەردەدەنەوە و بە جەمەدانەکانیان

بەش"""ێک لە روخس"""اریان دادەپۆش"""ن. شەوێکی س"""اردە و ئەس"""تێرەکان بە ج"""وانی دەدرەوێش"""نەوە. ک"""ۆڵن

وشەقامەکانی شار کز و بێدەنگن و لە حەژەمەتی داگیرکاریی روخساریان دەرناخەن. 

کەماڵ و هاوڕێکانی لە م""اڵ دەردەکەون و خەمێکی گەورە ب""ۆ ماڵەکانیان جێ""دێڵن. ئەوان لە گەڕانەوەدا

زۆر خەمی تێکهەڵچوونیان نییە و دەزان""ن، کە ئەگەر لە سەر شەقامی ش""ار هێزەک""انی رێژی""م بک""وژرێن

هەتا بەیانی کەس بە هاواریانەوە ن""اچێ، بۆیە زۆر ئاس""ایی یەکەم ک""ۆڵنی گەڕەکەیان تێپەڕ دەکەن و

دوات""""ر دەکەونە سەر شەقام. کەماڵ لەو دەرفەتەدا ب""""اس لە بیرۆکەی زەبرلێ""""دان لە بنکەیەکی رێژی""""م

دەک""ات، بەڵم هاوڕیک""انی بە گونج""اوی ن""ازانن. مس""تەفا و حوس""ێن وەرزی وش""کانی ب""ۆ ئەو چالکیانە بە

گونج""""""او دەزان""""""ن و پەرویز دەرفەتی قسەکردنی ن""""""ابێ، چوونکە لەو کاتەدا تویوتایەکی نیزام""""""ی بە

بەردەمی ئەواندا تێپەڕی. ئەوان کەمێک دەش""ڵەژێن، بەڵم لە پ""ڕ دەڵێ""ن ئەگەر بگەڕێتەوە راوی چاکە و

سەرو دەس""""تڕێژێکی لێدەکەین و دوات""""ر بەو رێگایەدا سەردەکەوین. ب""""ۆ ئەو مەبەس""""تە پەرویز دەنێرنە

ک""ۆڵنی بەرامبەریان و پێش""نیاری پێدەکەن، کە هەتا تەنیش""ت چاڵە بەفرەکەی گۆڕس""تانەکە ب""ڕوا، بەڵم

کە تەقە دەس""تی پێک""رد، لە ش""وێنی خ""ۆی هەڵنەس""تێ. وەس""تا مس""تەفا، حوس""ێن و کەماڵ لە دوو ش""وێنی

 می""""""تر لە یەکتر خۆی""""""ان م""""""ات دەکەن، بەڵم خەبەری گەڕانەوەی ئوتۆمبیلە١٠جی""""""اواز و بە دووری 

نیزامیەکە نییە. ئەوان خەریکە چەکەکانیان بە ش""""""اندا بکەنەوە، بەڵم دەنگ""""""ی ئوتۆمبیلەکە دۆخەکە
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دەگۆڕ . سێ چەکی کەڵشینکۆف لەو شەوە ساردەی  زستاندا خەریکە بیرۆکەکان دەکەنە کردە و لە بیر

و وشەکان رووداو دەخ"""""""""""وڵقێنن. قامکەکان لە سەر پەلپیتکەی چەکەکان س"""""""""""ڕ و دڵەکان لە بەردەم

دەستڕێژی چەکەکان خێراتر لێدەدەن.لە ماوەی کەمتر لە خولەکێک""دا چاوەک""ان پێویس""تە تی""ژ ب""ن و هەڵە

نەکەن و تەنیا لە هێ""ز و کەلوپەلی نیزام""ی ب""دەن. ئوتۆمبیلە نیزامیەکە بە خێراییەکی زۆر خەریکە لە

چەک"""دارەکان تێپەڕ ، بەڵم ئ"""اگری چەکەکان لە سەر س"""ینگی شەقام ش"""ۆفیر و سەرنش"""ینەکانی وێ"""ڕای

ماش""""ێنەکە لە ک""""ار دەخەن. ش""""ۆفیرەکە و چ""""وار بەس""""یجی لە کۆت""""ایی س""""اتەکانی تەمەنیان ه""""اواری

ئەڵڵهوئەکبەر و ی"ا حوس""ێن سەرهەڵدەدەن. پێش""مەرگەکان ب"ۆ دڵنی""ابوون بە پەلە لە ماش""ێنەکە نیزی"ک

دەبنەوە سەر و دەستڕێژی لێدەکەن و دەڕۆن. ئەوان بۆ پاراستنی گیانی خۆیان و لە بەر دۆخ""ی تایبەتی

پەرویز لە چوونە سەر کوژراوەکان خ"ۆ دەب""وێرن و ئەو دەس""کەوتە ب"ۆ خۆی""ان بە تەواو دەزان""ن. ئەوان بە

پەلە دەگەنە ش"""وێنی دی"""اریکراو و پ"""اش یەکگرتنەوە لە گەڵ پەرویز بەرەو پش"""ت گەڕەکی دۆڵتانچ"""ک

دەڕۆن. هێزەکانی رێژی"م لە چەن"د مۆڵگەیەکەوە بە چەکی جی"اواز رێگاک"انی دەوروبەری ش"ار ئاورب"اران

دەکەن.  بۆ دیتنی زیاتری ناوچەکە لە شەودا  مۆڵگەکانی رێژم چەن"د روون"اکی پژێنێ"ک هەڵ"دەدەن و لە

ژێر تیشکی ئەواندا درێژە بە ئاوربارانی کوێرانە دەدەن. 

رێگای دەرچوون لە شار بە داوینی گردە سووردا تێدەپەڕ . ئەو رێگایە بۆ چەکدارەکانی بە رێگ""ای رەش

ناسراوە، بۆیە لە کاتی س"ازبوونی تێکهەڵچوونی چەک""داری هێزەک"انی رێژی""م لە درس"تڕێژی چەکەکانیان

بێبەش""ی ناکەن. چەک""دارە کوردەک""ان لە م""اوەی  نی""و کاتژمێرێک""دا لە بازنەی دیتن""ی مۆڵگەکانی رێ""ژم

دەردەچ"""ن و دەگەنە گۆڕان"""ان.ئەوان لە رێگ"""ادا تووش"""ی چەن"""د کۆڵبەرێک دەب"""ن، کە لە بەر دەس"""تڕێژی

کوێرانەی دوژم""ن و هەروەها تەقینەوەی چەن""د خۆمپارەیەک (ه""اوەن) خۆی""ان لە بەفردا تەخت ک""ردوە و

کۆڵەکانیان بۆ پارێزگاری لە جەستەی خۆی""ان لە سەر ش""ان هەڵناوە.  پێش""مەرگەکان س""ڵوێکی ئ""ارام لە

کۆڵبەرە درێژبوەکان سەر سینگی بەرفر دەکەن  و دەڕۆن. کۆڵبەرەکان بە غیرەتی ئەو چەکدارانە راس""ت

دەبنەوە و خۆی""ان لە ترس""ی م""ردن رزگ""ار دەکەن و کۆڵەکانیان بەرەو گون""دی ژاژۆکە دەبەن. بەش""ێک لە

کۆڵبەرەکان شەوان دوو ک""ۆڵ کاڵیانە دەگوازتەوە. رۆژانە چەک""دارەکانی رێژی""م و ک""وردە بەس""یجەکان لە

بەش""""ێک لە گەڕەکەکانی ش""""ار و لە سەر رێگ""""ا گش""""تییەکان رادەوەس""""تن و سەرقاڵی گرتن""""ی کەلوپەلی

خەڵکن. لە ئاکامدا، خاوەن بار و کەلوپەلەکان ناچارن شەوانە کاڵکانیان بۆ دەرەوەی شار بگوازنەوە.

 پاش کاتژمێرێک کەماڵ و هاوڕێکانی دەگەنەوە بنکەی دێموکڕات لە مارەغ""انی. پێش""مەرگەکان و خەڵک
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لە تەقەی ش""""ار نیگەران ب""""وون و هەر کەسە و لێکدانەوەیەکی ب""""ۆ ک""""ردوە. بەرپرس""""ی دەس""""تەی ک""""اوە

مارەغ"""""انی زۆر ئاگ"""""اداری  چوونەوەی ئەو پێش"""""مەرگانەیە بۆیە، لە چارەنووس"""""ی ئەوان نیگەرانە. بە

تایبەت، کە ئەوان بڕی"""""اربوو رۆژی چوارشەممە بگەڕێنەوە و رۆژێ"""""ک وەدرەن"""""گ کەوتوون. هەوڵی ئەو

رووداوە ب"""ۆ رادی"""ۆی دەنگ"""ی کوردس"""تانی ئێ"""ران رەوانە دەک"""ر  و دوای چەن"""د رۆژێ"""ک وەک چالکیەکی

چەک"""داری دەخوێندرێتەوە. خەڵکی ش"""ار ب"""ۆ رۆژی دوات"""ر بە ترسەوە پرس"""یار لە یەکتر دەکەن و ئەوان

تامەزرۆی بیس""""تنی هەواڵی رووداوی شەوی راب""""ردوون. بەش""""ێک لە خەڵکی سەر ئەو شەقامە و نیزی""""ک

رووداوەکە، لە پەنجەرەی ماڵەکان بە  ئاگ"""اداری  دوادەس"""تڕێژی چەک"""دارەکان لە تویوت"""ا نیزامیەکەن.

رێژی""م بەرەبەیانی زوو، هێزەک""انی بە ش""اردا بڵودەکاتەوە، کە لە س""ێبەری خۆی""ان دەپرینگێنەوە و هەر

هەنگاوێک بە ئەڵڵهوئەکبەڕێک دەچنەپێش. بەشێک لەو پاسداڕ و بەس""یجیانە دەگەنە سەر ماش""ینە بە

گوللە دابێژراوەکە و تەرمی چ""وار چەک""داری رێژی""م دەدۆزنەوە، کە  شەوی راب""ردوو ک""وژراون. ئەوان ب""ۆ

ش"""اردنەوەی رووداوەکە تێدەکۆش"""ن خوێنە رژاوەکە بە ئ"""او بش"""ۆنەوە، بەڵم لەو ک"""ارەدا زۆر سەرکەوتوو

ن"""""ابن، چوونکە ژمارەیەک لە جیرانەکان لە کەلێنی پەردە کێش"""""راوەکانیان ش"""""اهیدی ئەو رووداوەن و

دەزان""ن چ""ی قەوماوە. هێزەک""انی رێژی""م بە زەحمەتێکی زۆر ماش""ێن و کوژراوەک""ان لە ش""وێنی رووداوەکە

دەگوازنەوە.  ئیتلعاتی س""پا چەن""د چەک""داریکی ک""ورد کۆدەکاتەوە و شەنوکەوی ئەو رووداوەی""ان لە گەڵ

دەکات. بۆ دڵنیابوون لە بارودۆخەکە ژمارەیەک چەکدار بۆ پشکنینی چەند ماڵێ""ک لە ش""وێنی رووداوەکە

 گەڕەکی ش"""ار دەنێ"""رن، کە دەروازەی ه"""اتوچۆی ش"""ار و گون"""دەکان بە ئەژماردێن.  زۆربەی٤و هەروەها 

خەڵک لەو رووداوە ش""ادن و کەمتر دەترس""ن، چوونکە ئەوان بە هی""چ ج""ۆر ئاگ""اداری ئەو رووداوە  نی""ن و

هیچ چەکدارێک خۆی لە ماڵەکانیاندا حەشار نەداوە. بۆ پش""کنینی ماڵەکان ک""وردە چەک""دارەکانی رێژی""م

وەک ش""""ارەزا لە ری""""زی پێشەوەن و ئەوان لە بەرچاوی پاس""""داڕ و بەس""""یجیەکان لە هی""""چ کردەوەیەکی

دوژمنکارانە بەرامبەر بە هاوش"""""ارییەکانیان خۆن"""""ابوێرن. لە جنێ"""""و و ش"""""کاندن و تەنانەت لێ"""""دانی

ژمارەیەک گەن"""ج و لو تەنەخی ناکەن و بە چەک"""دارەکانی رێژی"""م دەیسەلمێنن، کە ئەوان خۆفرۆش"""ێکی

راستەقینەن و پڕ بە دڵ ئامادەی خەیانەتن. 

م""اڵی م""ام کەریم، خاڵە مینە، پ""ورە ئ""ازیز و م""ام دەروێ""ش پ""اش دەرکەوتنی کوڕەکانی""ان هەتا بەیانی

چاویان لە سەر یەک دانەناوە. ئەوان شەو هەتا بەیانی دەست بە دوعا بوون و بۆ سڵمەتی کوڕەکانیان

پاڕانەوە. بەیانی هەموو ئەو بنەماڵنە پێ""""ش خەڵکی دیکە لە م""""اڵ دەچنەدەر و بە دوای هەواڵەکان""""دا
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دەگەڕێن. بە رێکەوت م"""ام دەروێ"""ش، خاڵە مینە و هاوسەرەکەی، زارای م"""ام کەریم و هەروەها ئ"""ازیزی

دایک""""ی حوس""""ێنی لە دەوروبەری سەرچاوی ش""""ار لە یەکتر هەڵ""""دەنگون. ئەوان لە دەوروبەری خۆی""""ان

دەڕوانن و بە پارێزەوە سڵو لە یەکتر دەکەن و بە کورتی دەپرس"ن، ئای"ا هیچت"ان بیس"توە؟ م""ام دەروێ"ش

دەڵێ نیگەران مەبن، ماوەیەک لەوە پێش پێشمەرگەیەکی موسڵمان تەنیا باسی کوژرانی چوار چەکداری

رێژیم"""ی ک"""ردوە، کە لە ماش"""ێنەکەیاندا ک"""وژراون. ئاگ"""اداری خۆت"""ان ب"""ن و بچنەوە م"""اڵ و کوڕەک"""ان بە

هیممەتی خوا سڵمەتن. 

چەک"دارەکانی رێژی"م وەک ژەنگە س"وورە هاروژێن"دراون و بەو زس"تانە لە سەر شەقام و ک"ۆڵنی تەنیش"ت

بنکەکانیان خەڵک چاوترس""""ێن دەکەن. ئەوان پ""""اش پش""""کنینی ماڵەکان بە دەس""""تی بەتاڵ گەراونەوە و

بەرپرس""""انی س""""پا لە ش""""ار نیگەرانن. ترس""""ی ئەوان لە دووپاتبوونەوەی ئەو هێرشە کوتوپڕانەیە، بۆیە

داوادەکەن و هەوڵ""دەدەن سەرە داوێ""ک لەو رووداوە پەیدابکەن. ب""ۆ کۆن""تڕۆڵکردنی رووداوەک""ان ئەوانیش

گو  لە رادی""ۆی هێ""زە کوردییەکان دەگ""رن، بۆیە ئاش""کرابوونی ئەکتەرەکانی پش""ت ئەو رووداوە بە رادی""ۆ

دەس"""پێرن. پ"""اش خوێندرانەوەی خەبەرەکە لە رادی"""ۆی دەنگ"""ی کوردس"""تانی ئێ"""ران بەرپرس"""انی س"""پا و

ئیتلع""اتی دڵنیابوونەوە، کە ئەوانە دەرچ""وون و لە ش""اردا خۆی""ان پەنانەداوە. بەرپرس""ی س""پا جاشەکان

رادەسپێر ، کە زانیاری لە سەر ئەو ماڵنە کۆبکەنەوە، کە کوڕەکانی""ان لە گەڵ حیزبە هەڵوەش""اوەکان و

دژە شۆڕشن. لە ماوەی چەند رۆژێکدا ن"اوی زۆربەی ئەو بنەماڵنە دەدرێتە بەرپرس"انی س"پا و ئیتلع"ات

و بەمجۆرە س""یخوڕە کوردەک""ان وەک کەو ب""ۆ لەداوخس""تنی کەوەکانی دیکە دەخ""وێنن و دەبنە داردەس""تی

نوێنەرانی وێرانی و ئاژاوە. 

شیرین لە پێن""اوی دڵ""داری و گەیش""تن بە کەس""ێکی نیزی""ک لە رێژی""م خەریکە هێڵە س""وورەکان دەبەزێنێ.

ئەو لە گەڵ ت""""ازە بەس"""یجییەک ئاش""""نا ب"""وە و لە پێن""""اوی گەیش""""تن بە یەکتر دژ بە بی""""ری کوردایەتی

دەوەستێتەوە. ناوبراو، بە سرووشت و کردەوەکانی بە کچکێک""ی سەنگین و گ""ران نەدەبین""درا   و تەنیا لە

سەر بناخەی هەس""""ت و پێکەنین رووداوە چ"""ووک و گەورەکانی دەدی""""ت. لە کاروب"""اری ماڵ"""دا مرۆڤێک""""ی

ق""""البگران و لە تێگەیش""""تن لە نەخش""""ی دای""""ک و خوش""""کەکەی سەرگران و لس""""ار. هەر مرۆڤەی ج""""ۆرە

سرووش"""تێکی هەیە و بە ش"""ێوازێک لە گەڵ دەوروبەردا هەڵس"""وکەوت دەک"""ات. بەش"""ێک لە ش"""ارەزایانی

پەروەردە لە رادەبەدەر ب""""اس لە کاریگەرییەکانی پەروەردە لە سەر من""""داڵ دەکەن، بەڵم ئەوان کەمتر
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بیر لەوە دەکەنەوە کە چۆنە ئەندامانی یەک بنەماڵە لە گەڵ یەکتر جیاوازن. لەیل و ش""یرین دوو کچ""ی

یەک بنەماڵەن. لەیل خەمی ماڵ و ئەن""دامانی خێزانەکەی هەڵگرتوە. ئەو وێنە گش""تییەکە دەبین""ێ و لە

پێناوی گەیشتن بە پیاوێکدا ئامادە نییە هەموو شتێک فیدا بکات. شیرین لە دەری""ای دڵداری""دا خنک""اوە و

بەرامبەرەکەش"""ی لە پێن"""او تێرکردن"""ی کفوک"""وڵی تێپەڕ و هەروەها دەس"""تگیرکردنی لە پ"""ارووی چەوری

ئینقلب لە گەڵ رێژی"""م و بە تایبەت ئیتلع"""اتی س"""پا تێکەڵ دەب"""ێ. ئەو لە ک"""اری گەیان"""دنی خەبەری

نێوخەڵک و هەروەها کۆکردنەوەی زانی"""اری لە سەر بنەماڵەی پێش"""مەرگەکان چالکە، بەڵم ش"""یرین ئەو

روخس""ارە دزێ""وەی دۆس""تەکەی ن""ابینێ. لەیل و دایک""ی رۆژانە رێن""وێنی ش""یرین دەکەن، کە وری""ا بێ""ت و

ژیانی خۆی نەفەوتێنێ. پورە زارای دایکی، کاتێک لە دووپاتکردنەوەی راستیەکان ماندوو دەبێ، باس لە

پەن""""دێکی ک""""وردی دەک""""ات، کە چۆنیەتی هەڵبژاردنی هاوسەر بە ج""""وانی ش""""یدەکاتەوە، کە بریتییە لە

دئەوەڵ تەخت و ئەوەڵ بەختن. ش"""یرین لە بەر بیرکردنەوەی ک"""ورت و خ"""وار و خێ"""چ، تانە و تەشەر لە

لەیلی خوشکی دەدات، کە تەنیا لە بەر ئەوەی پێش ئەو مێردی دەکات، دژایەتی دۆستەکەی دەکات.

 کاوە لە بەر جیهانی کرێکاران و چەکوچ و داس""ی سەر ئ""اڵ س""وورەکان زۆر تێکەڵی ئەو رووداوانە ن""ابێ.

رەنگە بە ب""اوەڕی ئەو سەرکەوتنی چین""ی کرێک""اران کۆت""ایی بەو هەموو خەم و چەوس""انەوە بێن""ێ، بۆیە

خەبات ب""""ۆ سەرخس""""تنی سۆس""""یالیزم بە ئەرکی یەکەم و پێویس""""ت دادەن""""ێ. ن""""اوبراو لەو ماوەیەدا بە

تەواوەتی گ""ۆراوە و چەن""د جارێ""ک بە گ""وێی دای""ک و خوش""کەکەی هەڵێناوە، کە دوای خوێن""دنی ئەوس""اڵ

چەکی بەرابەری دەکاتە شان. پورە زارا لە کاتی توڕەبوون و شەکەتیدا چەند جنێ"ویکی کوردانە و لەبار

بە ش"""""""""وعاری حیزبەکان و بە تایبەت داس و چەکچوکە دەدات.  ئەو زۆر لە مەسەلەی سۆس"""""""""یالیزم و

کۆمۆنیزم نازانێ و زیاتر پاچ، داس، تەورداس و بیور دەبینێت، بۆیە زۆر ج""اران رادەگەیەنێ، کە ئەوانە

هەموو ژەنگێ دەێنن. بە باوەڕی ناوبراو، تەنیا خوا، دایک و باب و چاکە ژەنگ ناهێنن. 

ش""یرین لەو ماوەیەدا  دەچێتە ب""ازاڕ و لە دوک""انی نەریمانی هێن""دێک پێداویس""تی م""اڵ دەک""ڕ ، بەڵم لە

ک""اتی گەڕانەوەدا لە بەرامبەر پادگ""انی ش""ار تووش""ی دۆس""تەکەی، خالی""د دەب""ێ. خالی""د دەرفەتەکە بە

گونجاو دەزانێ و ماوەیەک لە گەڵی رادەوەستێ و پرسیاری لێدەکات، ئ""اخۆ ب""ۆ داخ""وازی خەڵکی ناس""راو

بنێر  یان نا؟ شیرین سەردادەخا و دواتر دەڵ""ێ، ئەدی چ""اوەڕێی چ""ی دەکەی؟ ش""یرین وردبی""ن نییە و لە

کاتی قسەکردندا ئاشکرای دەکات، کە ب""را گەورەکەی، دای""ک و خوش""کی دژایەتی ئەو ک""ارە دەکەن، بەڵم
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ئەو خ"""ۆی شەرتە. خالی"""د بە مەبەس"""تی تایبەت و س"""یخوڕی لە ش"""یرین دەپرس"""ێ، کە چ"""ۆن و کەی ئەو

باسەتان لە گەڵ کەماڵ کردوە؟ شیرین بە س""اویلکەیی ب""اس لە دی""داری کەماڵ و هاوڕیک""انی دەک""ات، کە

ماوەیەک لەوەپێش سەردانی ش""اریان ک""ردوە و چەن""د رۆژێ""ک لە م""اڵ ماونەوە. خالی""د بە وەرگرتن""ی ئەو

خەبەرە شاگەش""کە دەب""ێ! پ""اش ئەوەی چەن""د پرس""یاریکی دیکەی لێ""دەکات، بە ش""یرین دەڵ"ێ، بە دایک""ت

بڵێ سەرەتا چەند ژنێک دەنێرین و با ئەوان رێگاکە خۆش کەن و دواتر پیاوەک"ان ب"ۆ خ"وازبێنی دەنێ"رم.

خالید کە سەرمەستی خەیانەت و خۆفرۆشییە، خەیانەت لە دۆستەکەی دەکات. ئەو وەک مرۆڤیکی شکاو

و نیش""تمانفرۆش هەتا ناوەن""دی ئیتلع""اتی س""پا راناوەس""تێ و یەکسەر داوای بینین""ی بەرپرس""ی یەکەم

دەکات. پاش ماوەیەک چاوەڕوانی، پاس""دار رفیع"ی ب"انگی دەک""ات و وەک ک""وردان پرس""یاری لێ""دەکات، کە

رێویت یان شێڕ؟ 

خالید، بە فارسیەکی تێکشکاو و تێکەڵ لە گەڵ کوردی بەمجۆرە وڵمی پاسداڕەکە دەداتەوە:نقوربان خبر

خیلی بزورگ برای ش""وما دارم. م""ن ش""نیدم، کە پس"ران م""ام کری""م، م""ام دروی"ش، آزی"ز و خ"ال مینە تقریب"ا

هفت شب و روز در شهر خوابیدە و خوردە و گفتەاند. فکر من زیاد م""ی رود، کە ای""ن ک""افران لمس""ب چه""ار

برادر اسلم را شهید کردندن (بەڕێز هەواڵێکی گرینگم بۆ ئێ"وە هێن"اوە. بیس"توومە، کە ک"وڕی م""ام کەریم،

مام دەروێش، ئ""ازیز و خاڵە مینە حەوت شەو و ڕۆژان لە ش""اردا ماونەوە. بە ب""اوەڕی م""ن ئەو ک""افر و ب""ێ

دینانە دەستیان لە شەهیدکردنی چوار برای موسوڵماندا هەیە). پاسداڕ رەفیعی، کە پەیامەکە دەبیستی

زۆر ناچێتە ق""وڵیی باسەکە و دەستخۆش""ی لە خالی""د دەک""ات و بە سەربازی ئیم""امی زەم""انی ناودەب""ات.

ناوبراو لە مێزەکەی بەردەمی چەپکێک پارە دەردێنێ و وەک شیرینی دەیداتە خالید. خالی""د دەرفەتەکە

بە گونج"""او دەزان"""ێ و لە پاس"""داڕەکە دەپرس"""ێ، ئەگەر سەربازێکی ئیم"""امی زەم"""ان زەماوەن"""د بک"""ات،

برادەرانی سوپا چەندە یارمەتی دەکەن. رەفیعی بە پێکەنینەوە دەڵ""ێ، خالی""د سەربازی ئیم""امی زەم""ان

ژن ن""اهێنن و بە گومن""اوی سەردەنێنەوە. ئای""ا ت""ۆ کەس""ی دڵخ""وازی خ""ۆت دیتەوە؟ کەی نی""ازت هەیە و

چەن"""دە لە سەر ئەو مەسەلەیە پێ"""داگر و مک"""وڕیت؟ خالی"""د بە فارس"""یەکی خ"""ۆش روون"""ی دەکاتەوە، کە

گیرڤ"""""انی بەتاڵن و پێویس""""""تی بە یارمەتی بەپەلەیە، چوونکە نی""""""ازی هەیە لەو رۆژانەدا خەڵک ب"""""ۆ

خوازبێنیی بنێر . رەفیعی بەڵێنی پێدانی چەند هەزار تمەنێکی پێدەدات و لە یەکتر جیادەبنەوە. پ""اش

رۆیشتنی خالید، رەفیعی بیر لە قسە و وتەکانی خالی""د دەکاتەوە، کە لە دوو بابەت پێکه""اتبوون، یەکەم

بابەتی بوونی چەند چەکدارێکی دژە شۆڕش لە شار و دووهەم پرسی ژنهێنان. ئەگەر خالید بابەتەکانی
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تێکەڵ نەکردبان رەنگە پرسی بوونی کوڕانی مام کەریم و ئەوانی دیکە زۆر بە جیددی وەرگیرابا. ئەگەر

خالی"""د باس"""ی کچ"""ی م"""ام کەریمی کردب"""ا، کە بەنیازە بیخ"""واز ، رەنگە سەرەداوێک بکەوتایە دەس"""تی

ئیتلع"""ات و دوات"""ر بە ش"""ێوازی خۆی"""ان ئەو هەواڵەیان س"""اغکردبایەوە. خالی"""د پ"""اش چوونەوە م"""اڵ و

بیرکردنەوە س"""یخوڕیەکەی تێ"""دەگات، کە چ دەس"""تەگوڵێکی بە ئ"""او داداوە و گەڕانەوەش دژوارە. ئەو ب"""ۆ

دڵنی""ابوون لە ب""ارودۆخی ش""یرین ئێ""وارە بە نهێن""ی سەردانێکی کۆڵنەکەیان دەک""ات. ش""یرین کە هەموو

خەم و ئەرکەکانی بری"""تین لە دڵ"""داری و مێردک"""ردن لە ماوەیەکی کەم"""دا خالی"""د دەبین"""ێ، کە لە سەری

کۆڵنەکە راوەستاوە. بۆ دیتنی خالید، شیرین تاو دەداتە تەنەکەی زبڵەکە و لە حەوشە دەچێتەدەر و لە

پەنا ئەو ک""ارەدا ن""اوبراو لە گەڵ خالی""د چەن""د قسەیەک دەگۆڕێتەوە. خالی""د دەڵ""ێ ت""ازە لە ئیتلع""ات

دێمەوە و ئەو هەواڵەی تۆم بەوان راگەیان""دوە و پارەیەکم وەرگرت""وە، بەڵم باس""ی ئەوەم نەکردوە کە لە

چ کەس""ێکەوە ئەو خەبەرەم بەدەس""ت گەیش""توە. خالی""د داوا لە ش""یرین دەک""ات، کە ئەو ک""ارە لێکەوتەی

خەراپی دەب""ێ و دوژمنایەتی لە نێ""وان ئێمە و ئەو خەڵکەدا س""از دەک""ات، بۆیە باش""ترە کە ت""ۆ بڵێ""ی، کە

خەبەرەکە راست نییە و تەنیا بۆ ئەوەی دایک و خوشکەکەت لە گەڵت خەراپن ئەو هەواڵەت س""ازکردوە،

دەن"""ا کەماڵ و هاوڕێک"""انیت نەدیوە. خالی"""د چەن"""د جارێ"""ک داوای لێ"""دەکات، کە لەوە زی"""اتر ئەو باسە

نەکاتەوە و رەنگە ئەویش لە لی سپا و بەرپرسانی ئیتلعات بەدناو و درۆزن دەرچ""ێ. ش""یرین لە نێ""وان

دوو بەرداش"دا گی""ری خ"واردوە و ن"ازانێ چ بک""ات. ئەویش بی""ری لەوە نەکردۆتەوە، کە ئەگەر ئیتلع"ات و

بەرپرس""انی س""پا بزان""ن کەماڵ و هاوڕیک""انی لە ش""ار ب""وون، ت""اوانی کوش""تنی ئەو چ""وار کەسە دەخرێتە

ئەستۆی ئەوان و زۆر کەس بەند دەکرێن. شیرین لە پێناوی گەیش""تن بە خالی""د هەڵەی کوشەندەی ک""ردوە

و هەڵس""وکەوتی ن""اوبراو و بەتایبەت خالی""د ب""ۆ زۆر کەس پ""ڕن لە گوم""ان. پ""ورە زارا و لەیل کە ش""یرین

دەبینن تەنەکە زبڵەکە هەڵدەگر  و ماوەیەک ناگەڕێتەوە کەمێک شک و گوم"ان دەکەن. ب"ۆ ئاگ"اداربوون

لە شیرین چەند هەنگاوێک هەتا سەری کۆڵنەکە دەڕۆن و ش"یرین و خالی""د پێکەوە دەبین""ن پێکەوە. پ"ورە

زارا لەو زس"""تانەدا دادێتە بەفرەکە و دوو لەتکە سەهۆڵ بە خالی"""دی دادەدات و بە جنێ"""ودان لەو ن"""اوە

راوی دەنێ. پورە زارا یەک پارچە تووڕەیە و هەتا دەگاتە ژوور  چەند مستەکۆڵەیەک لە ش""یرین دەدات

و چەند جارێک دەڵێ، سەرت لە قوڕ  دەنێم، کەس نەماوە بە دوای جاش و س""یخوڕان نەکەوی. ت""ۆ ب""رات

پێش""مەرگەیە و ب""ابت هەتا ئێس""تا خەبەری نییە. ئەمن و لەیل چ""ۆن دەت""وانین پارێزگ""اری لە ت""ۆ بکەین.

هەموو کچێ"""ک مێ"""ردی دەک"""ات، بەڵم خ"""ۆ مێردک"""ردن گەمە و خانوچکەی من"""داڵن نییە، کە هەموو رۆژ 

سەرلەنو  سازی کەیەوە و دواتر بیڕوخێنیەوە. هەر کچێک کە مێردی دەکات، ئەگەر وریا نەبێ دواڕۆژی
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دەدۆرێن""ێ. ئەوەتا خەڵکی ئێران""ی فری""وی پی""اوێکی فێڵبازی""ان خ""وارد و ئەمڕۆ هەموو لیەک پەش""یمانن.

مێردک""ردن ک""ارێکی گەورەیە و ک""وردان لە کۆنەوە پێ""داگری لە سەر ئەوە دەکەن، کە چەن""د ج""ار دەب""ێ

بیپێوی و یەکجار بیبڕی. شیرین ن""اوێر  باسەکە بە تەواوەتی بکاتەوە و تەنیا ئەوەن""دە دەگێڕێتەوە، کە

ئەو کوڕە بە نیازە چەند کەسێک بنێر  بۆ دیتن و خوازبێنی. لەیل و پورە زارا هەس""ت بە ئ""ازارێکی زۆر

دەکەن و نازانن چەندە و چۆن ئەو پرسە چارەسەر بکەن.

 ک"""اوە لە سەر پش""""ت راکش"""اوە و خەریکی خوێندنەوەیە و ک""""اری بەسەر ئەو کێشە و گرفتانە نییە. ئەو

وەن"""""ازانێ مێش"""""ێک میوانیەتی و ئەگەر پرس"""""یاری چۆنیەتی چارەسەرکردنی دار و بەردی لێبکەی، ئەو

دەگەڕێتەوە ب""""ۆ  م""""ارکس و دیکت""""اتۆری پرۆلێتاری""""ا بە چارەسەری هەموو کێشەیەک دەزان""""ێ. ئەو لەو

تەمەنەدا دڵ""""ی بە وشە و رس""""تە جوانەکان دەگەش""""ێتەوە و ئاگ""""اداری ئەزموونی گەلنی دیکە لە سەر

دەرسەکانی م""ارکس و سۆس""یالیزم نییە. بە واتایەکی دیکە، ک""اوە بە ج""ۆرێکی دیکە ئاش""قی بیرۆکەیەک

ب""وە و لە پێن""اوی گەیش""تن بە ش""اری خەیاڵی کۆم""ۆنیزم ئام""ادەی هەنگاوهەڵگرتنە. ئەو لە قوتابخانەش

قوتابیەکی بێدەنگە و کەمتر خۆی تێکەڵ بە کێشە و ئاڵۆزییەکانی رۆژانە دەکات. لە گەڵ دین و قورئ""ان

پێوەندییەکی پتەوی نییە و تەنیا ب"""ۆ خۆرزگ"""ارکردن و دەرچ"""وون لە دەرس"""ی تایبەت بە دی"""ن وانەکانی

دەخ""وێنێ. لە گەڵ دایک""ی لە سەر ش""وێنی جێگریب""وونی خ""وا کێشەیان هەیە و پ""ورە زارا بە دوو جنێ""و و

قسەی س"""ووک ک"""اوە بێ"""دەنگ دەک"""ات. ک"""اوە دایک"""ی بەوە ت"""وڕە دەک"""ات، کە ئەگەر ئیس"""لم و نیزام"""ی

ئیس""لمیتان دەو ، فەرموو مامە ری""ش پەش""مەک وەک دی""اری ب""ۆ ئێرانیەکانی هێن""اوە. دایک""ی ک""اوە بە

بیس""تنی ئەو قس""انە زم""انی هەر ئاورانە دێن""ێ و دەڵ""ێ، هەی چ""وارپێ بە ریش""ی ئەو ری""ش پەش""مەکە

هەڵمیزی و خودا بیباتەوە. 

رەفیعی رۆژی دواتر بە سواری تویوتا رەنگ خاکیەکە دەچێتە ماڵی خالی""دی، بەڵم خالی""د لە م""اڵ ن"ابێ.

ن"""اوبراو پ"""اش ماوەیەک چ"""اوەڕوانی ک"""ردن بە م"""اڵی خالی"""د رادەگەیەنێ، کە ئەگەر کوڕەکەتان هاتەوە

کارمان پێیە و دەتوانێ بێتە شوێنی کارەکەم. بەشێک لە منداڵنی گەڕەک دڵیان بەو ماشێنە دەکرێتەوە

و خۆزگە دەخوازن، کە گەورە بوون ببنە خاوەنی ئوتۆم""بیلێکی ئ"اوا ج"وان و رازاوە. ت""ۆفیقی ب""رای خالی""د

لە گەڵ منداڵەکان لە دەوربەری ماش""""""ێنەکە هەڵبەزدابەزیانە و بەش"""""ێک لە منداڵەکان دەپرس"""""ن، کە

ئەوعەجەمە ب""""""ۆچی سەردانی م""""""اڵی تۆفی""""""ق دەکەن؟ ژمارەیەک لە منداڵەکان لە گەورەکانی ماڵەوە
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بیس""توویانە، کە خالی""د چەک""داری رێژیمە و بە ج""اش ناس""راوە. لە سەر چ""وونی ئەو پاس""داڕانە ب""ۆ م""اڵی

تۆفی"""ق، یەکێک لە منداڵەکان دەڵ"""ێ، چوونکە خالی"""دی ب"""رای ت"""ۆفیقی جاشە، بۆیە هاتوچۆی"""ان دەکەن.

تۆفیقی برای خالید تووڕە دەبێ و لە گەڵ منداڵەکە دەیکەنە شەڕ. دایکی تۆفیق لە ژوورەوە گ""وێی لێیە،

کە من"""داڵێک لە دەرەوە لە گەڵ تۆفی"""ق شەڕیانە و خالی"""دی ک"""وڕی بە جاشەکەر بان"""گ دەکەن. رەفیع"""ی

پاس""دار لەو کاتەدا لە م""اڵی خالی""د دێتەدەر و بەسەر شەڕی منداڵەکان""دا دەدەکەو . ن""اوبراو منداڵەکان

لێکدەکاتەوە و بە فارسی پێیان دەڵێ، کە شەڕ و دەعوا ب""اش نییە و ئێ""وە سەربازانی داه""اتووی ئیم""امی

زەمانن. بۆ هەڵخڕاندنی سەرنجی منداڵن و گەورەساڵەکان، رەفیع""ی دەس""ت ب"ۆ جانتاکەی دەب""ات و هەر

منداڵەی دەتمەنیان دەداتێ و دەڕوا.

 خالید کاتژمێرێک دواتر دەگاتەوە م"اڵ و دوای ئەوەی کە ئاگ""اداری ه"اتنی رەفیع"ی دەب"ێ، ق"امکی خ"ۆی

دەگەز . ئەو دەزان"""""""""ێ، کە قسەکانی دوێن"""""""""ێ رەنگە ئاسەواری خەراپ لە سەر پێوەندییەکانی ئەو و

رەفیع""ی س""ازبکەن. خالی""د بە ناچ""اری دەچێتە ئیتلع""ات و چ""اوەڕێی دی""داری رەفیع""ی دەک""ات. رەفیع""ی

هێشتا نەگەڕاوەتەوە و نیگابانی بنکەی ئیتلعات دەڵێن تازە لێرە دیتومانە و رەنگە بۆ کارێکی بەپەلە

چووبێتەدەر و بێتەوە. سەرئەنجام رەفیع"""""ی دێتەوە و لە گەڵ خالی"""""د تۆقەیەک دەکەن و دەچنە ژووری

کارەکەی. لە خالید دەپرسێ، کە ئەو هەواڵەی دوێنێی گێڕاتەوە، لە چ کەسێک بیس""توە و چەن""دە جێگ""ای

ب""اوەڕە. خالی""د بە ش""ێوازی خ""ۆی ب""ۆ رەفیع""ی ب""اس دەک""ات، کە زۆر ب""اوەڕم بەو خەبەرە نییە، چوونکە

دوێنێ دووبارە دیتمەوە و گ""وتی، کە تەنیا ب"ۆ تاقیکردنەوەی م""ن ئەو خەبەرەی س"ازکردوە، بۆیە باش""ترە

فەرامۆشی کەین و جاری دیکە، ئەمن پێویستە وەک سەربازێکی عاقڵ و ژی""ری ئیم""امی زەم""ان ک""ار بکەم.

قوربان داوای لێبوردنت لێدەکەم و هەمیشە لە خزمەتی تۆ و ئینقلبدام. پاسداڕەکە چاو لە چاوی خالی""د

دەک""ات و سەرنجی جوڵەی دەس""ت و جەس""تەی دەدات و هەس""ت دەک""ات، کە نیگەرانیەکی ق""وڵ لە ن""اخی

خالیددا پەنگی خواردوە. لە کۆتایی""دا لە خالی""د دەپرس""ێ، ت"ۆ کەمێک نائ"ارام دی"اریت و مەسەلە چییە و

چۆن دەتوانین یارمەتیدەر بین؟ خالید بە دەست ئاماژەیەک بە سەر دڵی دەکات و رەفیعی لە پەیامەکە

تێدەگات و بە شۆخی دەڵێ، ئاغا خالید دەبێ ئێمە هەموو ئاشقی ئیمامی زەمان بین، کە هیممەت بک""ات

و بگەڕێتەوە و ئێمە لە کێشەکانی سەردەم رزگار بکات، بەڵم مادام ئاشقی ژنهێنانی کەمێک یارمەتیت

دەکەین. خالید سپاسی پاسداڕ رەفیعی دەکات و لە بنکەی رێژیم دچێتەدەر و دەگەڕێتەوە ماڵ. 
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خالی"""د ک""وڕە ک""وردێکی هەژارە، کە لە بەر نەبوونی و دەس"""تکورتی و هەروەها ب""ۆ تێرکردن"""ی کەفوکوڵی

گەنجانە کەوتۆتە داوی دەزگ"""ا س"""یخوڕریەکانی رێژی"""م. ئەو بی"""ر لە کوردایەتی ناکاتەوە و گرینگ"""ی بە

پرسی خاک و نیشتمان نادات و کاتێ""ک لە مەڕ ئەو ک""ارە سەرکۆنە دەک""ر ، بە پێکەنینەوە دەڵ""ێ، هەموو

هەر ب""ۆ گیرڤ""ان و ورگ""ی دەکەن. جیرانەکان لە داخ""ی خالی""د ت""وڕەن و منداڵەکانیان هان""دەدەن، کە بە

جاش و ناوی خەراپ بانگیان بکەن، ب""ۆ ئەوەی لەو گەڕەکە ب""ڕۆن. دایک""ی خالی""د لەو بارودۆخە نیگەرانە

و رۆژانە لە دەست کوڕەکەی داد و فیغانیەتی و لە لی جیرانەکان خۆی بە شەرمەزار دەزانێ. خالید ب""ۆ

ئاودانی گر  دەرونیەکانی لە گەڕەک کێشە بۆ خەڵک ساز دەک""ات و بە کەڵش""یۆفەوە هەڕەشە لە خەڵک

دەک"""ات. بەش"""ێک لە جیرانەکان لە بەر رێژی"""م هی"""چ ن"""اڵێن و بە هەموو ش"""ێوەیەک خۆی"""ان لە خالی"""د و

بنەماڵەکەیان دەبوێرن. بەشێک لە دایکان منداڵەکانیان رێنوینی دەکەن، کە تێکەڵ بە منداڵەکانی ئەو

ماڵە نەبن و باشترە کە سەگی نوستوو لە خۆیان وەخەبەر نەهێنن.

  کۆت""ایی زس""تان هەواکەی ش""کاندوە و لش""کری سەرما خەریکە پاشەکشە دەک""ات. م""اڵی خالی""د بەنیازن

بەهار  لەو گەڕەکە ب""""ڕۆن و ب""""ۆ ش""""وێنێکی نیزی""""ک بنکەکانی رێژی""""م بگوازنەوە. ئەوان لە جیرانەکان

نیگەرانن و دەترس""""ن، کە بە ه""""اتنی وەرزی بەهار و هاتنەوەی پێش""""مەرگە ژی""""ان و ئ""""ارامی ماڵەوەیان

تێکبچێ. لە ژێر تیشکی رووداوە جیاوازەکاندا مرۆڤەکان درێژە بە ژیانی ئاس"ایی خۆی"ان دەدەن. خالی""د،

چەند ژنێکی خزمیان لە گەڵ دایکی بۆ ماڵی مام کەریم دەنێ""ر . زارای م""ام کەریم و لەیل بە س""وننەتی

میوانداری بەخێرهاتنی ژنەکان دەکەن.  شیرین بە دیتنی ژنەکان شاگەشکە دەبێ""ت و جیه""انی تەمبەڵی

و ق""البگرانی جێ""دێڵێت.  ش""یرین ئەوەن""دە بە گەرم و گ""وڕی هەڵدەس""وڕ ، کە میوانەکان لە پەیامەکەی

تێدەگەن.  زارا و لەیل سەرەتا بەخێرهاتنی میوانەکان دەکەن و دوات"""ر دەڵێ"""ن دەک"""ر  ماوەیەکی دیکە

قسەی لە سەر بک""""ر . ش""""یرین دەپەڕێتە نێ""""و قسەکانی دایکی""""ی و لەیل و س""""ووربوونی خ""""ۆی لەسەر

مێرکردن""ی بە خالی""د دەردەب""ڕ . ژنەکان و دایک""ی خالی""د دەچنەوە م""اڵ و پێش""نیار بە خالی""د دەکەن، کە

چەند کەسێکی ریش سپیی و هەروەها رێزلێگی""راو ب""ۆ داخ""وازی بنێ""ر . ئەگەر ش""یرین لە نێ""و پیاوەکان""دا

قسەی دڵی خۆی بکات، بێگومان پیاوچاک پەیدا دەبن و کارەکەی بە تەواوەتی هەڵدەبڕن. 

خالید لەو ماوەیەدا  هەست دەک""ات، کە پیشە و سەنعەکەتەی لە نێ""و خەڵک""دا بەتاڵ و پووچە. س""یخوڕ و

چەک""داربوون لە باوەش""ی رێژیم""دا بە شەرم و نەنگی پێناسە دەک""ر . ئەو ب""ۆ خ""وازبێنی ش""یرین روو لە
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چەند کەسێک دەک""ات، بەڵم زۆربەیان بە بی""انووی جی""اواز خۆی""ان لە داواک""اری خالی""د دەدزنەوە. خالی""د

ناچ""ارە، کە چەن""د ک""وردێکی چەک""داری رێژی""م لە گەڵ یەک دوو ری""ش س""پی بنێ""ر  ب""ۆ خ""وازبێنی.   زارا

کاتێک ئاگاداری هاتنی پیاوەکان دەبێ، لەیل بە دوای خاڵ حەسەن و مام عوسمانیدا دەنێر . ئەوان لە

نەبوونی م"""ام کەریم"""دا وەک خزم"""ی پلە یەک وەکالەتی م"""اڵی م"""ام کەریم دەکەن. خ"""اڵ حەسەن و م"""ام

عوسمان دایکی شیرین رێنوێنی دەکەن، کە ئەو کچە لە کۆڵ خۆی""ان بکەنەوە و ک""چ ئەگەر قسەی کەس و

ک""اری ش""کاند، بەکەڵک نایەت و هەتا زووت""ر ب""ڕوات خێ""ر و سەوابی زی""اترە.  زارا بە چاپۆک""ان بە سەری

خۆی دادەدات و سوێند دەخوات، کە ئەگەر شیرین لە ماڵ بچێتەدەر گەردەنی ئ""ازاد ناک""ات و نای""دوێنێ.

پیاوەکان ئێوارە لە دەرگای م""اڵی م""ام کەریم دەدەن و دوو کەس لە چەک""دارەکانی رێژی""م بە چەکەوە لە

ری""زی ئەو کەس""انەدان. پ""ورە زارا و لەیل خۆی""ان لە بەخێرهاتنی  میوانەکان ناکەن و کارەک""ان بە خ""اڵ

حەسەن و مام عوسمان دەسپێرن. باوکی خالید، مەولود بەزاز دەس""تی خ""اڵ حەسەن و م""ام عوس""مان م""اچ

دەک""ات  و پیرۆزب""ایی لە ش""یرین و خالی""د دەک""ات. پیاوەک""ان و بە تایبەت چەک"دارەکانی رێژی""م دەپرس""ن،

باشە دایک و کەسوکاری دادە شیرین بۆ دی""ار نی""ن؟ یەکێک لە چەک""دارەکان کە خەریکی چاخواردنەوەیە

بە گاڵتە دەڵێ، رەنگە ئەوانە رقیان لە پێش""مەرگەی موس""ڵمان بێ""ت و لگ""ری لە پێش""مەرگەی ناموس"ڵمان

بکەن. دوو ری""""ش س""""پیەکان حەز لەو باس""""انە ناکەن و دەزان""""ن، کە رەنگە قسەیەکی نارێ""""ک ریسەکە

بکاتەوە  خ""""وری، بۆیە ئەوان بە پەلە ب""""اس لە پیاوچ""""اکی م""""ام کەریم و داوێ""""ن پ""""اکی ئەو بنەماڵەیە

دەکەن. یەکێک لەوان ب"""اس لە چاکە و ئیمان"""داری براژنە زارا دەک"""ات، کە چەن"""د س"""اڵە بە رووس"""ووری

منداڵەکانی بەخێودەکات و بە دەس""تپاکی بەناو بانگە. بە مەبەس""تی م""ارەکردن لە سەر حەقە م""ارەیی

 مسقاڵ زێڕی هەژدە عەیار مەزەندەی دەکەن، کە دەبێ نی""وەی ب""ۆ بک""ڕی.١٩شیرین ساغدەبنەوە، کە  بە

ش"""""یرین لە لوتکەی کفوک"""""وڵی تێپەڕدایە و ن"""""ازانێ، کە ژی"""""انی ژن و مێردایەتی لە گەڵ چاوبڕکێنەی

بەردەرگا و کۆڵنان جیاوازە. ئەو هێشتا ئاگ""اداری بن""ج و بن""اوانی ژی""انی راس""تەقینەی خێ""زان نییە و لە

بەر بێکاریی و هەروەها لساری بە پەلە ئەو رێگایەی هەڵبژاردتوە. 

پورە زارا و لەیل  خالید ئاگادار دەکەنەوە، کە لە م""ارەکردن و گواس""تنەوەدا خالی""د ن""اتوانێ سەردانیان

بکات و بە شێوەیەکی زۆر ساکار و لە ماوەیەکی کورتدا بگوازرێتەوە. خ""اڵ حەسەن و م""ام عوس""مان وەک

خۆیان بە میوانەکان دەڵێن، کە بابی شیرین هێشتا چارەنووس""ی نادی""ارە و براژنە زارا و لەیل و ئێمەش

بە گونجاوی دەزانین، کە شەرت و مەرجی براژنە زارا لەبەر چاو بگیرێن. لەو ب""ارەوە کەس گلەیی نییە
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و هەموویان ب"""ۆ چارەنووس"""ی نادی"""اری م"""ام کەریم بەداخن. زۆربەی پیاوەک"""ان ئەوەش زی"""اد دەکەن، کە

زەمانە گۆڕاوە و هەر رۆژەی هاوڵتییەک بەداخەوە لێرە و لەو  گی""انی لەدەس""ت دەدات، بۆیە سەردەمی

دەهۆڵ و زوڕنا نەماوە و هەردەبێ بەو شێوازە بووک بگوازرێتەوە. کاوە لەو رووداوانەدا دیار نییە و ئەو

بە تەواوەتی خ"""ۆی لەو پرس"""انە دابڕی"""وە. تەنانەت ئەو شەو چۆتە م"""اڵی هاوڕێیەک و لەو  خۆی"""ان بە

خەباتی کرێک""""اران و هەروەها بزوتنەوەی سۆسیالیس""""تی لە کوردس""""تاندا سەرقاڵ دەک""""ات. بە ب""""اوەڕی

ئەوان، حیزبە س""""""""""وننەتیەکان نوێنەرایەتی ب""""""""""ورژوا دەکەن و ماکە و سەرچاوەی زۆربەی کێشەکانی

کوردستانن، بۆیە ئەوان دەبێ بەرەی چەپ بەهێز بکەن. کاتیک ک""اوە دەگەڕێتەوە م""اڵ دایک""ی پرس""یاری

لێدەکات، ئەگەر داس و چەکوچ بۆ رۆژێکی وەک ئەمڕۆ بە سوود نەبن ئەدی بە کەڵکی چی دێن؟ کاوە بە

ش""ێوازی خ""ۆی دێتە قسە و بەمجۆرە دەدو :ن دایە س""وننەتە کۆنەکان دەب""ێ تەواو ب""ن و ئەو قەزییە زۆر

سادەیە. کچێک مێرد دەکات و لەوە زیاتر نییە. ناکر  هەموومان بەو مەسەلەوە  تووشی نەخۆشی بین و

شەو و ڕۆژ بیکەینە مەسەلەیەکی م""""وهیم. ئەگەر کۆمەڵگەی ئێمە مەسەلەن سۆسیالیس""""تی دەب""""و، ئەتۆ

وەزعت زۆر لەوڕۆ باشتر بو. دەوڵەت موچەی بۆ دەبڕیوە و ئێمەش هەموومان بەشی خۆم""ان وەردەگ""رت و

بەرابەر زین"""دەگیمان دەک"""رد. زۆر دڵخۆش"""م، کە س"""ێ م"""انگی دیکە تێکەڵ بە ئەرتەش"""ی رەنج"""دەرانی

کوردستان دەبم و لە گەڵ خوشک و برا چەپەکانم لە ئێراندا شۆڕشی کرێکاری وەڕێدەخەین.

 لەیل دەستی دایکی دەگرێت و لە تەنیشتی دادەنیشێ و بە دەستەکانی شان و ملی دەشێلێ. زارای م""ام

کەریم، چاوێ"ک لە لەیل دەک""ات و بە گریانەوە دەڵ"ێ، رۆڵە بە خ"ودا پێکەوە دەمێنینەوە. ش"یرین و ک""اوە

دەڕۆن، بەڵم داهاتوویەکی باش"""یان ن"""ابێ. ئەو ژنە س"""بەینێ ئەگەر مێردەکەی لە ش"""وێنێک ک"""وژرا ی"""ان

گیرا، چۆن دەژیت و کێ چاوەدێری دەکات؟ ئەو هەتیوە پارەی لە گیرفان""دا نییە و هەر ب""ۆ پ""ارەی جگەرە

و خواردن وەدوای ئەو پاسداڕە کوردکوژانە کەوتوە. ئ""اخر گون""اه نییە، ئەتۆ ب"رات پێش""مەرگە ب"ێ و مێ""رد

بە کابرایەک بەکرێگیراو بکەی؟ رۆڵە، قەت بیرم لەوە نەدەکردەوە، کە کچ و کوڕەکانم بەمجۆرە پاداشی

چاکەکانم بدەنەوە. چەند س""اڵە بە هەژاری و نەداری ئێ""وە بەخێوکردوە، بەڵم ئەمڕۆ دەبین""م تەنیا ت""ۆم

بە دەوەرە ماوە. ژیانێکی تاڵ و دژوارە و رەنگە ساڵنی داهاتوو لەمڕۆش تاڵتر بن.

خالی""د بە وردە قەرز و چەن""د هەزار تمەنی پاس""داڕ رەفیع""ی خ""ۆی ب""ۆ م""ارەبڕین و گواس""تنەوەی ش""یرین

ئام"""ادە دەک"""ات. لەو رۆژانەدا جی""ران و هەروەها خ""زم و ئاش""ناکان بە جی""اواز لە سەر ئەو بابەتە قسە
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دەکەن. ماڵی خاڵە مینەی ئاگاداری دۆخەکەن و دەزانن، کە شیرین لە سەر ویستی خۆی مێردی ک""ردوە و

رەزایەتی دایک و کەس""انی نیزیک""ی لەسەر نییە. م""ام دەروێ""ش چەن""د رۆژێکە ئاگ""اداری ئەو رووداوەیە و

دەپاڕێتەوە، کە ئ"""اخیری ئەو ک"""ارە خێ"""ر بێ"""ت. ن"""اوبراو ب"""اوەڕی وایە، ئەگەر من"""داڵت  گەورە ب"""وون و

گەیش""تنە تەمەنی مێردک""ردن و ژنهێن""ان، تووش""ی پی""اوی چ""اک و خەراپ دەب""ی. دەردی من""داڵن گرانە و

هەتا منداڵەکان گەورە دەب"""ن خەمەکانیان گەورەترە. ئ"""ازیزی دایک"""ی حوس"""ێنی رۆژێ"""ک سەردانی زارا

دەکات و دڵنەوایی دەداتەوە.

 خالی""د لە سەرەتای م""انگی خاکەلێوەدا زۆربەی کارەک""انی راپەڕان""دوون و م""ارەبڕین تەواو ب""وە و تەنیا

گواس""""تنەوەی ش""""یرین م""""اوە. ئەو لە گەڵ مەولود بەزازی ب""""ابی لە نێوش"""اردا بە دوای خ""""انووی کرێ""""دا

دەگەڕێن و سەرئەنجام لە تەنیشت یەکێک لە بنکەکانی ریژی""م خانوویەک بەکر  دەگ""رن. مەولود بەزاز

تەمنێکی زۆر قوماش و پارچەی بە گوندەکاندا گێڕاوە و ج""ار و ب""ار لە گەڕەکەکانی شاریش""دا ئەو ک""ارەی

کردوە. ئەو ماوەیەک سەرقاڵی مریشک فرۆش""تن ب""وە، بەڵم چەن""د مانگێکە بەنیازە دوک""انێکی کەلوپەلی

من"""""داڵن بکاتەوە. ن"""""اوبراو لە گەڵ خالی"""""د زۆر ناکۆکە، بەڵم شەڕی کوڕەکەی ناک"""""ات و ب"""""اوەڕی بە

چارەنووسە. بە وتەی مەولود بەزاز، ئەگەر ک"""وڕ و ک"""چ س"""اڵح و پ"""اک ب"""ن، لە ئاوریش"""دا ب"""ن بە س"""اغ و

سەلیمی دەردەچ"""ن و هەموو جوڵەیەک لە دەس"""تی وەس"""تا کەریمی رەحم"""ان و رەحی"""م دایە. لە کۆت"""ایی

مانگی خاکەلێوەدا شیرین بە رێوڕەسمێکی س""اکار دەگوازرێتەوە. ش""یرین نیش""تەجێی م""اڵی مەولود بەزاز

دەبێت و چیرۆکی شەڕی دایک و کچ دەبێتە شەڕی خەسوو و بوک. 

ش""یرین لە رۆژان""ی یەکەم هەس""تی بە ژان""ی هەڵە گەورەکە ناک""ات و ن""ازانێ، کە رۆژان""ی جێ""ژن بەسەر

دەچن و مانگی هەنگوینی لەو دەڤەرە هاوتای حەوتووییە.  شیرین لە بۆنە دابەکان""دا تووش""ی ئالەنگاری

دەبێ""""ت و لە س""""ێ رۆژانە و حەوت رۆژانەدا  رێگ""""ای گەڕانەوەی م""""الی دایک""""ی نییە. خەس""""وەکەی لە

وپێوەندییەدا  مێش""""کی سەری دەک""""ۆڵێ و شەو و رۆژ پرس""""یاری لێ""""دەکات، کە دای""""ک و خوش""""کی ب"""ۆچی

نای""دوێنن. ش""یرین لە کاروب""اری ماڵ""دا پەسەندی خەس""وو ن""ابێ و بەردەوام رەخنە لە کارەک""انی دەگ""ر .

راستییەکەی ئەوەیە، کە شیرین لە ماڵ کەمتر خۆی فێری هونەری ماڵداری کردوە و زیاتر وەک مرۆڤێک""ی

زی"""ادە و نەرێنی لە ماڵ"""دا جوڵوەتەوە. ن"""اوبراو لە ک"""ارکردن و ئی"""دارەکردنی ماڵ"""دا لوازە و هەتا ئەو

ڕۆژانە هەستی بەوە نەکردوە، کە ئی""دارەکردنی م""اڵ ب""ۆ دای""ک و خوش""کەکەی چەن""د دژوار و سەخت ب""وە.

ئەس""تی لە شەڕدا ک""اراترە و تەنگ بە ش""یرین هەڵ""دەچنێ و خەریکە بارودۆخەکە لە گرێژنە دەردەچ""ێ.
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مەولود بەزاز و خالید چاری دۆخەکەیان پێن""اکر  و لە م"اوەی مانگێک""دا چەن"د جارێ"ک ئەس"تی و ش"یرین

دەس""""ت لە پ""""رچ و ق""""ژی یەکتر دەنی""""ن . ئەوان لە گەڵ یەکتر مەدار ناکەن، بۆیە س""""اغدەبنەوە کە لەو

خ""انوەدا بژی""ن، بەڵم س""فرەیان جی""ابێ. خالی""د لەو ماوەیەدا لە گەڵ بەرپرس""انی رێژی""م زۆر تێکەڵە و

ئەوان لە رێگای خالید دەخوازن، کە زانی""اری تەواو لە سەر بنکە و ناوەن""دی پێش""مەرگەی دژە ش""ۆڕش لە

قوچ و مارەغانی و ناوچەکانی دیکە کۆبکەنەوە.

 بە ه"""اتنی بەهار و رەش"""بوونەوەی بەفر گوندنش"""ینان تێدەکۆش"""ن ب"""ۆ پەی"""داکردنی پێداویس"""تیەکانیان

سەردانی شار بکەن. سیاسەتی رێژی""م بەرامبەر بەوان زۆر تون""د نییە و رێژی""م هەوڵ""دەدات، روخس""ارێکی

نەرم بەرامبەر گوندنش""ینەکان پێش""ان ب""دات. لە زۆر ش""وێن بەرپرس""انی رێژی""م ئەو قسەیە دەڵێنەوە، کە

گۆی"""ا رێبەرەکەیان خومەینی گوتویەتی دعەش"""یرەتەکان پاڵپش"""تی نەبڕاوەی شۆڕش"""نن. خالی"""دی مەولود

بەزازی رۆژانە لە سەر رێگ""ای ش""ار گوندنش""ینەکان رادەگ""ر  و پرس""یاری زۆری""ان لە سەر پێش""مەرگە و

هەڵس"""وکەوتی ئەوان لە گەڵ گوندییەکان لێ"""دەکات. گوندنش"""ینان  جی"""اواز لە سەر پێش"""مەرگە دەدوێ"""ن.

ئەوانەی کە لە لیەن کەس""ێک ی""ان چەن""د پێش""مەرگەیەکەوە جەزرەبە دراب""ن ی""ان شەوکوت کراب""ن، بە

خەراپ و نەرێنی لە سەر پێش"""""مەرگەکان دەدوێ"""""ن. ژمارەیەک گوندنش"""""ین لە دەس"""""تی میوان"""""داریی و

هەروەها ناندانی بەردەوامی پێش""مەرگە مان""دوون، بەڵم لە دەربڕین""ی ناڕەزایەتی خۆدەب""وێرن. بەش""ێک

لە گوند نشینەکان بڕیاری"ان داوە، کە وڵت ئ""ارام بێتەوە گوندەکەیان جێ""دێڵن و دەگوازنەوە ب"ۆ ش"ار. لە

سەر ژم""ارەی پێش""مەرگەکان زانی""اری جی""اواز دەدرێتە خالی""دی مەولود بەزاز و بەش""ێک لە ژمارەک""ان ب""ۆ

رێژیم تۆقێنەرن و ژمارەیەکیش دڵخۆشکەر. بەرپرسانی س"پای پاس"داڕان بەنیازن لەو ماوەیەدا پەلماری

مارەغ""""ان و هەروەها بەرزایی ق""""وچی ب""""دەن و ئەو دوو ناوچەیە لە کۆن""""تڕۆڵی پێش""""مەرگە دەربێن""""ن.

پێش""مەرگەکان و پارتە سیاس""ییەکان لە سەنگەری چاوەڕوانی""دا ماونەوە و ئی""رادەی تێکش""کاندنی هێ""زە

داگیرکەرەکانیان نییە. ئەوان ئامادەی فیداکاریی و زەبرلێدانن، بەڵم تێکۆش""انیان پچ""ڕ پچ""ڕە و لە سەر

دوژم"""""ن کاریگەرییەکی بەرچاو و یەکلکەرەوەی نییە. بەش"""""ێک لە فەرمان"""""دەکان بە ویس"""""تی خۆی"""""ان

دەجوڵێنەوە و ئەوان ش""""ارەزای خوێندەنەوەی دی""""وی پش""""تەوەی کردەوەک""""ان نی""""ن. رێبەرایەتی هێ""""زە

سیاس""ییەکان توان""ای کۆکردنەوە و رێکخس""تنی هێڵەکانی بەرگریان نییە و لە زۆربەی سەنگەرەکاندا لە

حاڵەتی بەرگری""""دان.  لە لیەکی دیکە، خەڵک لەو بارودۆخە مان""""دوون و دەخ""""وازن بە لیەک""""دا بکەو .

بەرپرس"""انی حکومەت لەو خاڵنە س"""وود وەردەگ"""رن و ئاگ"""ادارن، کە خەڵکی ک"""ورد بە گش"""تی ئام"""ادەی

گیانبازی نییە و ژمارەیەکی کەم لە کوردەکان بە چەک بەرامبەر بە هێزەکانی رێژیم دەوەستەنەوە. 
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پێش""""مەرگەکان لە زۆربەی ناوچەکان بە ه""""اتنی وەرزی بەهار دڵخۆش""""ن و بەش""""ێک لەوان خۆی""""ان ب""""ۆ

چالکیەکان ئامادە دەکەن. لە دەورووبەری شار پێشمەرگە بە ئاس""انی دەت""وانێ جوڵە و چ""الکی بک""ات و

ئێ""واران ش""ار لە کۆن""تڕۆڵی هێزەک""انی رێژی""م دەردەچ""ێ. ژماریەک لە پێش""مەرگەکان رۆژانە هەتا زین""و 

کامەلی دێن و لە بن سێبەران چاوەدێری هاتوچۆی هاتوچۆکەران دەبن. ئەوانیش زانی""اری لەسەر رێژی""م

و هەروەها ئەو کوردانە کۆدەکەنەوە، کە هاوک"""""اری رێژی"""""م دەکەن و چەکی ئەوانیان لەش"""""ان ک"""""ردوە.

بەرپرس""انی پێش""مەرگە بەجۆرێک ئاگ""اداری  هێرش""ی هێزەک""انی رێژیم""ن، بەڵم ب""اوەڕ ناکەن کە هێ""زی

پێشمەرگە لە دەشتی مارەغ""ان و ناوچەکانی دیکە بە ئاس""انی شکس""ت بخ""وات، بۆیە ئامادەک""اری زۆر ب""ۆ

هێڵە بەرگرییەکان ناکەن. لە بەرەبەیانییەکی زووی م"""""انگی س"""""ێی بەهاردا سەدان کەس لە پاس"""""داڕ،

بەس""یجی و هەروەها چەک""دارە کوردەک""ان بە نی""ازی گرتن""ی گون""دی مارەغ""ان و دەورووبەری روو دەکەنە

ئەو ناوچەیە. ئەوان بە کەڵکوەرگرتن لە تکنیک""ی شەڕ لە بنکەکان نیزی""ک دەبنەوە و دوات""ر بە دەزگ""ای

دەن""""""گ بەرزکەرەوە دروش""""""می ئەڵڵهوئەکبەر، ی""""""ا حوس""""""ێن و ب""""""ۆ پێشەوە بەرەو کەربەل دەڵێنەوە.

ی١١پێش""مەرگەکان و هێ""زی بەرگری لە ماوەیەکی کەم""دا دادەگژێنە هێزەک""انی رێژی""م و شەڕەکە هەتا 

بەیانی درێ""ژەی دەب""ێ. ک""وژارویکی زۆر لە هێزەک""انی رێژی""م لە مەی""دانی شەڕدا دەکەون، کە دوات""ر لە

رێگای خەڵکی ئاسایی تەرمەکان بۆ بەرپرس""انی رێژی""م لە ش"اری سەردەش""ت دەگوازرێنەوە. پاس""داڕەکان

ب"""ۆ داپۆش"""ینی ش"""کانە گەورەکەیان لە سەر بەرزاییەکانی گۆران"""ان بنکەیەکی ت"""ازە دادەمەزرێنن و لە

مزگەوتی ش"""یعەکانی تەنیش""ت پادگ"""ان رێوڕەس"""مێکی گەورە ب""ۆ کوژراوەک"""ان بەرێوەدەبەن. لەو شەڕەدا

کەسانی وەک حاجی ئەکبەڕی دەکوژرێن، کە بۆ بەرپرسانی سپا بە زەبرێکی کاریگەر ئەژمار دەکرا. 

کەماڵ، وەستا مستەفا، حوسێنی ئازیز  و پەرویز لەو شەڕەدا وێڕای بەشێکی بەرچاو لە هێزی بەرگریی

و پێش""مەرگەکان ئازایەتیەکی گەورەیان نوان""د. ئەوان لە شەڕەکەدا چەک و تەقەمەنیەکی زۆر دەگ""رن و

دوو دەزگا ئۆتۆمبیلی نیزامی لەو لشکرە تێکشاوە دەگرن.  سەرکەوتنی پێشمەرگە و تێکشکانی هێ""زە دژە

کوردەک""""ان لە رادی""""ۆ دەخوێندرێتەوە. بەرپرس""""انی پێش""""مەرگە و هەروەها هێ""""زی بەرگری لە دوای ئەو

شکستەی هێزەکانی رێژیم، گرینگی تەواویان بە ئامادەکاری زیاتر بۆ بەرنەگاربوونەوە نەدا. لە ئاکامدا

چەکدارەکانی رێژیم جارێکی دیکە هێرشیان کردە سەر مارەغ""انی و هەروەها بەرزایی ق""ۆچ. لەو شەوەدا

بەشێک لە پێشمەرگەکان لە گون""دەکانی دەوروبەر سەرقاڵی بەش""داریکردن لە رێوڕەس""می ش""ایی دەب""ن و
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ق"وچ و مارەغ"ان لە بەرامبەر پەلماری ت"ازەدا خۆڕاگریەکی درێژخایەن ناکەن. بنکەی پێش""مەرگەکان لە

ق"""""وچ خۆڕاگریەکی گەورە دەن"""""وێنێ، بەڵم لە کۆتایی"""""دا پێش"""""مەرگەکان زۆربەیان شەهید دەب"""""ن ئەو

بەرزاییەش دەکەوێتە ژێ""ر پۆس""تاڵی پاس""داڕ و سەربازانی ئیم""امی زەم""ان. دوژم""ن زەبرێک""ی کاریگەری

لێ""دراوە و کەلکێکی یەکجار زۆر لە ناوچەی شەڕدا کەوتوون. بەرپرس""انی رێژی""م و س""پای پاس""داڕان لە

بەرامبەر زەب""ری ئەو شەڕەدا تاس""اون، بەڵم گرتن""ی مارەغ""ان و هەروەها بەرزایی ق""وچ بە سەرکەوتنی

گەورە دەزان"""""ن. پێش"""""مەرگەکان و هەروەها چەک"""""دارەکانی ناس"""""راو بە هێ"""""زی بەرگری لەو  ناوچانە

دەکش""ێنەوە و چ""اوەڕوانی  پەلماری داه""اتووی هێ""زە بەس""یجیی و پاس""داڕەکانن. ئەوانە بە وەرگرتن""ی

ئەزموون لە س"""اڵنی راب"""ردوو دەزان"""ن، کە هەتا بەهاری داه"""اتوو بارودۆخەکە ئارامە و رێژی"""م بەهاری

داهاتوو رەنگە هێرش بکاتە سەر ناوچە ئازادەکان. کەماڵ لە شەڕی مارەغانی بە سووکی بریندار دەب""ێ

و لە گون"""""دەکانی دەوروبەر لە لیەن چەن"""""د ک"""""ادریکی دەرم"""""انی چارەسەر دەک"""""ر . بە مەبەس"""""تی

تۆڵەسەندنەوە لە هێزەک"""انی رێژی"""م چەن"""د عەمەلیاتێک لە نێوش"""ار و مۆڵگەکانی ریژی"""م لە دەوروبەری

ش""اردا بەڕێوەدەچن. لەو سەردەمەدا ه""اتوچۆی خەڵکی ش""ار ب""ۆ گون""دەکانی ژێ""ر کۆن""تڕۆڵی پێش""مەرگە

ئاسایی دەبێت و دایکی کەماڵ و لەیل لەو هاوینەدا سەردانێکی کەماڵ دەکەن. 

ئەوان بە تەواوەتی پەرتەوازە بوون و کاوەش لە رەبەت بۆتە پێشمەرگەی کۆمەڵە. رەبەت و گون""دەکانی

دەوروبەری ئەو ش""""""ارۆچکەیە مەی""""""دانی جوڵە و چ""""""الکی هێ""""""زی چەک""""""داری حیزبەکانن. حی""""""زب و

بەرپرسەکانیان لەو سەردەمەدا سیاسەتی پاراس"""""""تنی ناوچە ئازادکراوەکانی"""""""ان زۆر لوازە. ئەوان لە

ناوچەکان سەرقاڵی راهێن""""انی دەسەڵت ب""""وون و هەر حیزبەی بە جۆرێ""""ک بە گوندەکان""""دا دەگەڕێن و

یارمەتی کۆدەنەوە. خەڵکی هەژار و تەنانەت داراش لەو دۆخە ت"""وڕە و مان"""دوون، چوونکە لە سەردەمی

ج"""ۆخین هەڵگرتن"""دا پێش"""مەرگەی زۆر حی"""زب داوای یارمەتی دەکەن و وەرزێڕەک"""ان لەو هەموو دەس"""ت و

زمانە زراوی""""ان چ""""ووە. ئەو رۆژگ""""ارە بێجگە لە حیزبە چەپە ئێرانیەکان، زۆر پ""""ارتی کوردەک""""ان وەک

دێم""وکڕات، کۆمەڵە، خەبات و هت""د بی""روڕای خەڵکیان بە گرین""گ وەرنەدەگرت و خۆی""ان بە پاش""ای وڵت

دەزانی. دار و دیواری شارۆچکەیەکی وەک رەبەت بە رەنگ و درووشمی جۆراوج""ۆر رەنگێن""درابو. لە سەر

دی""واری م""اڵ و قوتابخانەکان، سەر شەقامە راس""تەکەی رەبەت وتەکانی فی""دل کاس""ترۆ، م""ائۆ، چەگوارا،

م""ارکس هەتا دەگاتە وتەی ن""اودارانی ئیس""لم و دوات""ر درووش""می دێم""وکڕات و هت""د دەبین""دران. وەرزی

حی""زب و پارتە سیاس""ییەکان لە چڵەپۆپەدا ب""وو، بەڵم دابەش""بوونێکی گەورە لە پانت""ایی گۆڕەپانەکەدا
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بەرچاو دەکەوت.

 کاوە بۆ رزگاری کرێکارانی جیهان و کەماڵ ب"ۆ خەبات لە پێن"اوی دێموکڕاس"ی ب"ۆ ئێ"ران و خودموخت"اری

ب"""ۆ کوردس"""تاندا تێکەڵ بە دوو رەوت"""ی جی"""اوازی سیاس"""ی بب"""وون. قژەک"""انی دایکی"""ان و روخس"""اری لەیل

چیرۆک"""ی پەرتەوازەبوونی بنەماڵەیەکن، کە بابی"""ان لە دەش"""تەکانی پش"""دەر بە دەس"""تی جاشەکان وەک

سەربازی ئێران""ی بە عەس""کەرە عێڕاقیەکان دەفرۆش""ر . ش""یرین لە پێن""اوی خۆشەویس""تییەکی دەڵەمە و

ئاوەکیدا بۆتە هاوسەری یەکێک لە سیخوڕەکانی سپاسی پاس""داران لە ش""ار. پ""ورە زارا و لەیل لە رێگ""ای

مارەغ"""انی بەرەو گون"""دی ترش"""یان و دوات"""ر ق"""ازان و پاش"""ان دەرمان"""او  دەڕۆن و قەرارە کوڕەکەیان لەو

گوندەدا لە ئامێز بگرن. کەماڵ سەر شانی چەپی لە شەڕی مارەغانیدا بە گوللە پێکراوە، بەڵم زۆر ق""وڵ

نییە. دایک"""ی لە دەس"""تەیەک لە پێش"""مەرگەکان خەبەری س"""ووکە برینەکەی کەماڵی بیس"""توە، بەڵم دڵ

گەرم و بریندارە و بۆ دیتنی کوڕەکەی چاوەڕوانە. دۆڵ و خڕە قوڵەکانی گون""دەکان و لوتکەی بەرزی چی""ا

و کێوەک""""انی ناوچە و قرچە قرچ""""ی ه""""اوین بە یەکەوە سەرنجی رێب""""واران و بە تایبەت  پ""""ورە زارای

ماڵش""ێواو و لەیلی کچ""ی رادەکێش""ن. ئەوان زۆر کەمتر لە م""اوەی س""اڵنی راب""ردوودا بەمجۆرە بە گون""د و

ش"""اخەکاندا س"""ووڕاونەوە. دڵگەورەیی خەڵکی گون"""دەکان و میواندۆس"""تیان س"""وکنایی دڵ"""ی  زارا و لەیل

دەدەن. ئەوان  ش""ادن، کە خەڵکی گون""دەکان زۆر کراوەت""رە لە  خەڵکی ش""ارن. لە یەکێک لە دێبەرەکانی

دەرمان""""""او  پ"""""ورە زارا ب"""""ۆ لێکردنەوەی خەیارێک لدەدا، بەڵم خاوەنەکەی بە زۆر لە بەر س"""""ێبەری

کەپرەکە بە نان و دۆ و هەروەها خەیار و تەماتەی خۆماڵی داوەتیان دەکات. وەرزێڕی مان""دوو و شەکەت

دەزانێ، کە  زارا و لەیل بە دوای کەسێکدا دەگەڕێن، بەڵم پرسیاریان لێناک""ات.  زارا پ""اش دەستخۆش""ی

و سپاس""""ی خاڵەی وەرزێ""""ر پرس""""یاری لێ""""دەکات، کە بنکەی دێم""""وکڕات لە کوێیە؟ خ""""اوەنی دێبەرەکە

پێشنیاریان پێدەکات، کە لێرە دانشین و ئەو دەچێت دەستنوێژێک هەڵدەگر  و نوێژێک دەکات، دوات""ر لە

گەڵیان دەچ""""ێ هەتا بنکەی پێش"""""مەرگەکان. خاڵەی ورزێ""""ڕ ئاماژەدەک"""""ات، کە کتریەکە وەسەردەنێ و

دەتوانن چاییەکی خۆش بخۆنەوە و دواتر پێکەوە دەڕۆن. لەیل بە تەواوەتی دیمەن و سرووش"تی لدێک"ان

گیرۆدەی دەکەن و خۆزگە دەخواز ، کە ئەوانیش لە یەکێک لەو گوندانە ژیانێکی ساکار و پڕ قەناعەیان

تێپەڕ کردبایە. هاتنەوەی خاوەنی دێبەرەکە هەودای خەونەکانی لەیل دەپسێنێ. کزە بایەکی فێن""ک لە

لوتکەی ش""اخە بەرزەکانەوە بەرەو دۆڵەکان دەکش""ێ و بە هێمن""ی گەڵ وش""کبوەکانی کەپرە بچکوڵنەکەی

خاڵەی وەرزێ"""ڕ دەلەرێنەتەوە. کتریە دوکەڵویەکە لە سەر ئاورەکە قوڵت"""ان دەدات و سەرەکەی لە ژێ"""ر
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تەوژمی هەڵم و ج""ۆش و خرۆش""ی ئ""اوە کوڵیوەکەدا وەلەرزین کەوتوە. خاڵەی وەرزێ""ڕ  سەری تورەکە چ""ا

وشەکەکە دەکاتەوە و بە دەس""تەکانی لۆچێ""ک چ""ای وش""ک لە کتریەکە دەک""ات و دوات""ر کتریەکە لە سەر

ئاورەکە لدەب""ات و لە تەنیش""ت ئاورەکە لە سەر پۆل""وە نی""وە دامرکاوەکان""دا دای""دەنێ. خاڵەی مان""دوو بە

هێواشی دەڵێ، براژن بەخوا رۆژگارێکی ناخۆش و سەختە. ئەو خەڵکە چەند ساڵ لەوە پێش لەو گوندەی

ئێمەڕا بە پ""""ێ دەچوونە ش""""ار و لە خۆپێش""""اندانەکانی دژی ش""""ادا بەش""""داریان دەک""""رد. کوردەک""""ان بە

تەورداس، بیور و خەنجەر بۆ شار دەچ""وون و هاواری""ان دەک""رد، کە ئێمە رۆڵەی دێه""اتین ب""ۆ کوش""تنی ش""ا

ه""اتین! بە ئیم""انی ئیمان""داران و بە کەلمی خ""ودای س""وێند دەخ""ۆم، کە قەت جێگ""ای خۆم""ان ناگرینەوە.

س""اڵێکی دیکە لێ""رە چەک""داری رێژی""م دەبین""ی و ک""وردە ب""ۆر بەرنامەی نییە. ئەو حیزبانە وەک خەڵکی

خۆم"""ان رمەکی ک"""ار دەکەن و توان"""ای ئی"""دارەکردنی شەڕ و رێکخس"""تنی خەڵکیان نییە. لە هەر دۆڵێک"""دا

چەن""د حی""زب و رێکخراوێ""ک چادری""ان هەڵ""داوە و کەس خەتی کەس ناخوینێتەوە و تاقە کەس""ێک گ""و  لە

فەقیر ران"""اگر . هەر حیزبەی ب"""ۆ خ"""ۆی حکومەتێکە و گەورە و بچ"""ووک نەماوە. ب"""راژن لەوەش خەراپتر

دەب""ێ و چەن""د س"""اڵێکی دیکە ئەو حیزبانە لە گەرمێنێش جێگای""ان نابێتەوە. ئەوان ئەوکات لە ئەژنۆی

خۆیان دەدەن، کە چەندە بە ئاسانی شار و گوندەکانیان لە دەستی رێژیم و چەکدارەکانیان ناوە.

 پاش خواردنەوەی چایەکی خۆشی کتریە دوکەڵویەکە خاڵەی وەرزێ""ڕ پێ""ش پ""ورە زارا و لەیل دەکەو  و

هەتا بنکەی حی""زب لە گەڵیان دەچ""ێ. بە پێش""مەرگەیەکی گوندەکەیان دەڵ""ێ، ئەگەر لێ""رە نەمانەوە لە

گەڵ کوڕەکەیان بیانهێنە ب"""""ۆ م"""""اڵی م"""""امی خ"""""ۆت.  زارا و لەیل س"""""ڵو دەکەن و لە ژوورەکەی بنکەی

پێش"""مەرگەکان دادەنیش"""ن. پێش"""مەرگەکان بەخێرهاتنیان دەکەن و دوات"""ر پرس"""یاریان لێدەکەن، کە ب"""ۆ

سەردانی ک""ێ ه""اتوون؟ پ""ورە زارا بە زم""انێکی شەکەت و مان""دوو وڵم دەداتەوە، کە ئەو دایک""ی کەماڵی

م""""""ام کەریمیە. پێش""""""مەرگەکان زۆر بە گەرمی بەخێرهاتنیان دەکەن، بەڵم ئاگاداری"""""ان دەکەنەوە کە

کەماڵ و هاوڕێک"""انی ئەوڕۆ بەیانی چوونە س"""وورەچۆمیی و رەنگە س"""بەینێ بگەڕێنەوە. پێش"""مەرگەیەک

دەزانێ، کە دایک و خوشکی کەماڵ رێگایەکی زۆریان بڕی""وە، بۆیە پێش""نیاریان پێ""دەکات ئەگەر دەت""وانن

بە لق"""ان ب"""ڕۆن، ئەو ئامادەیە  هەتا گون"""دی س"""وورەچۆمیان بەر .  لەیل و دایک"""ی ن"""ازانن چ وڵمێ"""ک

بدەنەوە و کەمێک نیگەران دەبن. پ""ورە زارا دەپرس""ی، کاکە هی""چ لە راس""تی خۆش""تر نییە، ئەگەر م""اوە و

عەیبی نییە ئێمە هەتا بەیانی دەچینە ماڵی ئەو خاڵەی، کە هەتا ئێرە لە گەڵمان هات. پێش""مەرگەکان

س""""وێندی ب""""ۆ دەخ""""ۆن، کە بەیانی لێ""""رە ب""""وە و ب""""ۆ سەردانی دۆس""""تانی چۆتە ئەو گون""""دە و س""""بەینێ

دەگەڕێتەوە. یەکێک لە پێشمەرگەکان هەتا م""اڵی خاڵە عەباس لە گەڵیان دەچێ""ت. ئەوان هەتا بەیانی
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لە گەڵ خاڵە عەباس و پ"""""ورە ن"""""از و منداڵەکانیان دەمێنەوە و شەوێکی لەبیرنەکراو لە گەڵ ئەوان"""""دا

دەبەنە سەر.

 تاریکایی ئێوارانی ئەو دۆڵ و چیایانە و خوڕەی ئاوی جۆگە و خڕەکان بۆ خەڵکی شار س""یمایەکی پ""ڕ لە

س"""ام و خۆش"""ی هەیە.  ئ"""او و هەوای س"""ازگار، قەناعەتی گوندنیش"""نان و دڵگەورەییان ب"""ۆ لەیل پ"""ڕن لە

وانەی گەورە و شەو لە ک"""""اتی خەوتن"""""دا ئەس"""""پی خەیاڵی ت"""""اودەدات و خ"""""ۆی لە داوێن"""""ی گون"""""دێکی

کوردس""""""تانێکی رزگ""""""ارکراودا دەبینێتەوە. ئەو لە داخ""""""ی خەمە گەورەکانی ژی""""""ان و پەرتەوازەبوونی

ئەندامانی ماڵ پەنا بۆ خەیاڵ دەبات و لە جیهانی خەونەکانیدا لە گەڵ دایکی پڕن لە ش""ادیی و دوورن

لە  خەمە چنگ رەش و دڵرەقەکان. ب""ابی لەیل، وەک ج""اران لە ژوورەوە دانیش""توە و بە قسە خۆشەکانی

ک"""ۆڕی مەجلیس"""ی میوانەکان دەڕازێنێتەوە. لە پ"""ڕ تەقەی چەکێک هەودای خەیاڵی دەپس"""ێنێ و راس"""ت

دەبێتەوە. لە پەنجەری م""""""اڵی خاڵە عەباس دەڕوانێتە دەرەوە، بەڵم بێجگە لە لش""""""کری ت""""""اریکیی و

هەروەها هاژەی ئاوی خڕ و خشەی گەڵی دارەکانی تەنیشت ماڵەکان هەست بە هیچ ناکات. بە ناچ""اری

دەگەڕێتەوە سەر دۆشەکی خەو و لە باوەشی خەودا پەنادەگر . ئەوان بەیانی زوو لە خەو هەڵدەستن و

پاش نوێژکردن  بۆ خواردنی نان و چای بەیانی لە دەوری یەکتر کۆدەبنەوە. دەنگە دەنگێکی زۆر لە بەر

دەرگ""ا س""از دەب""ێ و سەرنجی هەمووان ب""ۆ خ""ۆی رادەکێش""ێ.  زارا دەگەش""ێتەوە و مەزەن""دە دەک""ات، کە

دەنگ""""ی کوڕەکەی دەبیس""""تێ.  کەماڵ لە گەڵ چەن هاوڕێیەکی لە دەرگ""""ا دەدات و بە دی""""داری دای""""ک و

خوشکی شاد دەبێتەوە. فرمێسکی شادی بۆ سووکردنی قورس""ایی خەمەکان لە کانی""اوی چاوەک""ان سەرچاو

دەگرن و بە بنارەکانی روخساردا شۆڕدەبنەوە. ئەندامانی ماڵی مام کەریم لە ساتەدا دوو جیهانی خۆش

و ن""اخۆش لە بەرچاویان""دا دەبین""ن. یەکەم، دی"""داری کورتم"""اوەی کەماڵ و دووهەم، پەرتەوازەیی م""اڵ و

رۆیشتنی کاوە و شیرین. خاڵە ساڵە میوانەکان جێدێڵێ و چەن""د جارێ""ک بە خ""اوەن م""اڵ بانگی""ان دەک""ات

ودووپ""اتی دەکاتەوە،کە ئێ""وە خ""اوەن م""اڵن و رێزت""ان لە سەر چاوانە. پ""ورە زارا و لەیل دوا ماوەیەک لە

گەڵ کەماڵ دەچنە دەر و بە ئ""ازادیی خۆی""ان لە گەڵ یەکتر لە سەر ژی""ان و ژانەکان دەدوێ""ن. پ""ورە زارا

لە گەڵ ئەوەی ش""""ادە، بەڵم ئ""""ازاری تەنیایی و پەرتەوازەبوونی ماڵەکەیان ش""""وێنەواری ق""""وڵی لەسەر

دان""اوە و بەردەوام دووپ""اتی دەکاتەوە، کە ش""وکور ب""ۆ ت""ۆ خوایە، وەک ئ""اردی نێ""و دڕوانم""ان لێه""ات. ی""ا

ئیلهی، گوناهم چییە و لە پێناوی کام گوناە و ناپاکیدا ئێمەت تووشی ئەو رۆژگارە رەش و تاڵە ک""ردوە؟

ک"""وڕ، ک"""چ و مێ"""رد، هەمووی ئەوانە دای"""ک و خوش"""کێکی چ"""او بە فرمێس"""کیان لە خ"""انوێکی رەق و تەق"""دا

بەجێهێشتوە. 

110



زارا و لەیل بە هێواش"""ی باس"""ی رووداوەک"""ان دەکەن و ئاش"""کرای دەکەن، کە ک"""اوە لە رەبەتێ چەک"""داری

کۆمەڵەیە و ش"""یرین مێ"""ردی بە خالی"""دی مەولود بەزازی ک"""ردوە، کە ک"""وڕێکی س"""یخوڕ و سەر بە رێژیمە.

کەماڵ بە بیس"""""تنی ئەو خەبەرانە دەتاس"""""ێ و لە سەر تاشەبەردێکی تەنیش"""""ت رێگاکە دادەنیش"""""ێ و

هەڵوێستەیەک دەکات. ناوبراو، لە لەیل دەپرسێ،  شیرین ئەو ک""ارەی ب""ۆ ک""ردوە؟ ئەدی ک""اوە لە پێن""اوی

ک""ام رێگ""ا و ئامانج""دا بۆتە پێش""مەرگە؟ ئەو، خ""ۆی بە تاوانب""ار دەزان""ێ و بە راش""کاوی بە دای""ک و لەیل

رادەگەیەنێ، کە ئەگەر ئەمن بە قسەی ب"""ابم بکردایە و تێکەڵی سیاسەت و چەک نەبوومایە، خوش"""ک و

براکەم هەرگیز ئەو رێگایەیان هەڵنەدەبژارد.  زارا لەو کاتەدا سەری کەماڵی م""""""""""""اچ دەک""""""""""""ات و بە

گریانەوە دەڵێ، رۆڵە نیگەران مەبە و کەس لە تۆ ناڕازی نییە. خوا دەس""تت لە عەمری گ""ر  و راوەس""تاو

بی. خوا گەورەیە و رەنگە کاوە عاقڵ ببێ و لەو کابرا ریشنە کۆمۆنیستە بتۆر  و بگەڕێتەوە سەر رێگای

راس"""تەقینە. ئەگەر ک"""اوە ه"""اڕەی لە ب"""ڕەی جیاکردبایەوە، بێگوم"""ان دەهاتە گەڵ حیزبەکەی ئێ"""وە و لە

تەنیش""ت ب""رای خ""ۆی چەکی هەڵ""دەگرت، بەڵم بە کەعبەی موعەززەم ئەویش  تێکەڵی ک""ردوە. ئەمن ب""ۆم

باس""ی رۆژانە و کاروب""اری ژی""ان دەک""رد، ئەو ب""ۆی باس""ی کرێک""ارانی جیه""ان و داس و چەکوچەکەی سەر

ئاڵکەی دەکرد. ئەمن رێنوێنیم دەکرد، کە بابت نادیارە و دەبێ وەک کوڕی ماڵ خاوەن کەس""ایەتی خ""ۆت

بی،کەچی ئەو بۆی باس""ی سۆس""یالیزم و ئیقلب""ی تەبەقەی کارگەری دەک""رد. خوابکەم، رۆژێ""ک لەو خەوە

قورسە هەس""تە و بزان""ێ، کە م""رۆڤ بە ک""ارەوە جوانە. ک""وڕی م""ن ب""ۆ ش""یرین نیگەران مەبە، ئەمن و لەیل

رێگام""""ان پێنەدا بە ش""""ێوەی ب"""او م""""ارە بک""""ر  و لە م""""اڵ بچێتەدەر. لە ک""""اتی خ""""وازبێنی م""""ن و لەیل

بەخێرهاتنی هیچ کەسێکمان نەکرد و خاڵ رەحمان و مام عوس""مانم کردنە وەکی""ل و تەواو. لەو رۆژەی لە

ماڵ چۆتەدەر رێگام نەداوە بگەڕێتەوە. ئەمن و لەیل زۆرمان پێگوت، کە تۆ خوشکی پی""اويکی، کە چەکی

پێش"""مەرگایەتی لە ش""ان ک"""ردوە، زۆر نەگونجاوە ت"""ۆ مێ"""رد بە کەس"""ێک بکەی، کە لە سەنگەری دژایەتی

براکەت و کوردان دایە. خەمی شیرینت نەبێ و پاش ماوەیەکی دیکە پەشیمان دەبێتەوە و دەزانی، کە چ

هەڵەیەکی کردوە. 

کەماڵ داوا لە دایک"""ی و لەیل دەک"""ات، کە بچنە قاوەخانەی دەرمان"""او  و ئاوێ"""ک ی"""ان خواردنەوەیەکی

فێن"""ک بخۆنەوە. ن"""اوبرا زی"""اتر لە سەر قاوەخانەکە دەڕوات و دەڵێ"""ت،  ماس"""ی قوت"""و، تەماتە، هێلکەی

خۆم""""اڵی و  خ""""واردنی دیکەش""""ی لێیە.  زارا حەزی لەو خواردنانە نییە و لە بەر خ""""اتری کەماڵی هەتا
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قاوەخانە دەچن و هەر کامە قوتوە بیپسیەکی ک""ۆل دەخۆنەوە. ب""ۆ نی""وەڕۆ دەچنەوە م""اڵی خ""اڵ عەباس و

لە گەڵ پ"""ورە ن"""از دەکەونە گێڕانەوەی بەسەر هاتە کۆنەکان. لە جەرگەی گێڕانەوەی چیرۆکە کۆنەکادا

دەبن، کە  وەستا مستەفا، حوس""ێن و پەرویز ب""ۆ دیتن""ی هاوسەر و کچەکەی م""ام کەریمی وەژوور دەکەون.

ئەوان خەبەر و هەواڵی ت""""ازەی ش""""ار لە زارا و لەیل دەپرس""""ن.  زارا و کچەکەی لە ترس""""ان بە نهێن""""ی

ه"""اتوون و بە کوڕەک"""ان دەڵێ"""ن، ئەگەر ب"""ۆ چوونەوە راس"""پاردەیەکتان هەیە لە سەر چ"""اوانی دادەنێی"""ن.

ئەگەر چوومەوە سەردانی م""اڵی هەمووتان دەکەم و س""ڵوی ئێوەی""ان پێدەگەینم. کەس""وکاری ئێ""وەم  لە

سەفەرە ئاگادار نەکردەوە و زۆر نیگەرانین. ئەوە یەکەمجارە و  بڕیارمان""دا، کە  ئەوجار بە تەنیا وەڕ 

دەکەوین و ش"""""ار پ"""""ڕە لە عەجەم و خەڵکی سەر بە رێژی"""""م. ئێمە هەموو لە ژێ"""""ر چ"""""اوەدێری ک"""""وردی

بەکرێگیراودا دەژین و ژیانمان هەتا بڵێ"ی تاڵە. ک""وڕی م""ام دەروێ"ش، ئ"ازیز، خاڵە مینە بە تێک"ڕا دەڵێ""ن

وادەزانین چاوم""ان بە دایک""ی خۆم""ان کەوتوە و هی""چ جیاوازییەکی نییە. ئێمە لە دەرەوە هەموومان وەک

ئەندامی خێزانێکن و ئاگاداری یەکترین.

 خاڵە عەباس لە ئاوداش"""""تنی دێبەرەکەی دەگەڕێتەوە و بەخێرهاتنی هەموو لیەک دەک"""""ات. ن"""""اوبراو

دوای دانیش"""تن لە تەنیش"""ت میوانەکان چەن"""د جارێ"""ک ئەو رس"""تەیە دەڵێتەوە:ن ی"""اخوا بەخێربێن م"""اڵی

کاکی. گەورەتان کردینن. خاڵە عەباس لە پێشمەرگەکان دەپرسێ، کە چ""ۆن ئەو زەمانە هەڵدەسەنگێنن؟

ئای"""""ا لە گەڵ حکومەتی مەلکان دەس"""""ازێن ی"""""ان ئەو شەڕە درێ"""""ژەی دەب"""""ێ؟ باشە سەرۆک و پی"""""اوە

گەورەکانتان لە سەر ئەو رۆژگ""ارە لێ""دوانێک ن""ادەن؟ ک""ورد و ک""ورت گوتەنی، هی""چ ئومێ""د و هیوایەک بە

دوارۆژ هەیە یان ساڵ بە س""اڵ خۆزگە بە پ""ارە؟ کەماڵ لە بەر رێزگرت""ن لە میوان""دارەتی خاڵە س""ۆفی بە

ئ""ارامی چیرۆک""ی ب""اوکی دەگێڕێتەوە، کە س""اڵنی زوو چەن""دە بە وردی کوڕەکەی لە پاشەڕۆژی سیاسەت

ئاگادار کردۆتەوە. ئەو بە کورتی بیروڕاکانی بەمجۆرە دەردەبڕ :ن خاڵە عەباس ئێمەی ک""ورد پەرتەوازە

و لێکدابڕاوین. ئەو س""اڵنە دەرفەتی چاکم""ان ب""ۆ خۆکۆکردنەوە  و رێکخس""تن کەوتەدەس""ت ، بەڵم کەڵکی

باشمان لێوەرنەگرت. خەبات و پێشمەرگایەتی رەوایە و لەو رێگایەدا شەهیدی زۆرمان داوە. ئێمە درێژە

بە پێش""مەرگایەتی ب""دەین ی""ان خۆم""ان رادەس""تی رێژی""م بکەینەوە، هی""چ لە رەوایەتی پرس""ی ک""ورد کەم

ناکاتەوە. ئێمەی ک""ورد زۆر بی""ر لە دوارۆژ ناکەینەوە و فێرکراوی""ن بە پەلەپڕووزە کارەک""ان بە ن""اپوختی

تەواو بکەین. پێش"""مەرگەی ئازام"""ان زۆرن، بەڵم ب"""اش ئی"""دارە ن"""اکرێن. ش"""ۆڕش کەرەس"""تەی زۆر نییە و

خەڵکیش تەنیا لە گون""""دەکان زۆر ئ""""ۆگری خەبات و تێکۆش""""انن. لە ش""""ارەکان خەڵک سەرقاڵی ژی""""ان و
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خۆپەنادانن. بەرپرس""""انی سەرەوە لەو بارودوخە ئاگ""""ادارن، بەڵم بەو هێ""""ز و ئیمکاناتە هەر ئەوەن""""دە

دەکر . ئێمە لە بیرمانە، کە لە شەڕی سێ مانگەدا چ زەبرێک""ی گەورە لە رێژی""م س""رەوێندرا. ئەو رۆژانە

رێژیم پەلمار دێنێ و ئێمە ماوەیەک خۆڕاگری دەکەین و دواتر تەپۆڵکە و گوندەکان ب""ۆ رێژی""م جێ""دێڵین.

شەڕ، ئیمکان""""ات و گەڵڵەی دەو  و ئەو شەڕەی ئێمە ئەمڕۆ بەسەرماندا سەپاوە ب""""ۆ مانەوەیە. خاڵە بە

ناش""کوریش نەبێ، حی""زب و رێکخراوی""ش ئەوەن""دە زۆرن، کە سەریان لە خەڵک و خۆی""ان ش""ێواندوە. خاڵە

عەباس لە کاتی گ""وێگرتن لە قسەکانی کەماڵ بە دەس""تەکانی قەندانە شووشەکەی بەردەمی دەبزێ""و  و

دواتر بە ئامادەبووان دەڵێت:ن ئەمن مردوو و ئێ"وە زین"دوو، ک""اری ک"وردان گ""ر  و گۆڵەی زۆری تێدەکەو .

ئەمن لە شەڕی پاسداڕ و پێشمەرگەی حیزب ناترسم، بەڵکو لەوە دەترسم پێشمەرگەی حیزبەکان لە سەر

کۆکردنەوەی زەک"""ات، یارمەتی و هەروەها ش"""ێعر و وتەکانیان شەڕی یەکتر بکەن. کوردایەتی و ئ"""ازادی

خۆشە، بەڵم رێگ""ا زۆر سەخت و چەتوونە. چەن""د ج""اران چەک""داری حیزبەکان زوڵمی""ان لە گوندنش""ین و

خەڵکی زۆر بەتەمەن کردوە. لە سەر رێگای شار چەند پێش""مەرگەیەک س""ووکایەتی بەو کەس""انە دەکەن،

کە بۆ حاجەتێک دەچنە شار و هەموو جەستەیان دەپش""کنن. زەمانە دەس""ووڕ  و س""اڵێکی دیکە پەش""یمان

دەبینەوە. دوو ساڵ لەوەپێش ش""ار لە چنگ""ی پێش""مەرگەدا ب""و، کەچی ئەمڕۆ ئەرتەش و پاس""دار لە ق""وچ و

مارەغ"""انین. س"""اڵێکی دیکە لەو دۆڵەی رەنگە بەس"""یجی و پاس"""داڕان ب"""بینی، کە بە دۆڵ"""ی زەرتکەی"""دا

هەڵدەگەڕێنن. هاوسەر و منداڵەکانی مام کەریم، سپاس""ی م""اڵی خاڵە عەباس و پ""ورە ن""از دەکەن، کە بە

دڵێکی گەورە و پاکەوە میوانداریان کردوون.

 کەماڵ و کوڕەکان ساغدەبنەوە، کە لە گەڵ پورە زارا و لەیل سەردانی س"وورە چ"ۆم  قەلڕەش"ێ  بکەن و

چەند رۆژێک لەو گوندانە پێکەوە تێپەڕکەن.  ئەوان دوا نیوەڕۆ  بەرەو گوندی س""وورەچۆم بەڕ  دەکەون.

لە رێگ""ادا زۆر بی""رەوەری خ""ۆش دەگێڕنەوە، کە بەش""ێکیان پێوەن""دیان بە سەردەمی منداڵەتی و رۆژان""ی

ش"""""ارە. ئەوان لە  س"""""وورەچۆمی سەرەتا دەچنە مەقەڕ و دوای پش"""""وودانێکی ک"""""ورت دەچنە یەکێک لە

ماڵەکان.  بەیانی دەچنە گون""دی قەلڕەشە و دوو شەوان لە ماڵەکانی ئەو گون""دەدا دەمێنەوە. ئەوان ب""ۆ

رۆیشتنە بۆ ش""ار پەلەیانە، چوونکە ماڵەکەیان بە کەس نەس""پاردوە و زۆرمانەوەیان بە گونج""او ن""ازانن.

کەماڵ و هاوڕێکانی هەتا پشت رەزەکانی گەوەلن هاوڕێیەتی پورە زارا و لەیل  دەکەن.  لەیل و دایک""ی

ماڵئ"""اوایی لە هەموو لیەک دەخ"""وازن و  لە گەڵ ژمارەیەکی لە گوندنش"""ینەکان بەرەو ش"""ار دەڕۆنەوە.

کەماڵ پێشوەخت دایک و لەیلی خوشکی رێنوێنی دەکات، کە ئەگەر لە رێگ""ای گەڕانەوەدا چەک""دار ی""ان
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کەس""ی دیکە پرس""یاریان لێک""ردن باس""ی هی""چ نەکەن.  تەنیا ئەوەن""دە بڵێ""ن، کە لە م""اڵی خزم""ان ب""ووین.

دایک و کچ وێ""ڕای چەن""د ژن و پی""اوێکی گون""دەکانی دەوروبەر بە قسەکردن و بێ""دەنگی رێگاکە دەپێ""ون و

پاش  کاتژمێرێک دەگەنەوە شار. ناوبرا لە گەڵ لەیل  شەکەت و مان""دوون و دی""داری ماڵە م""ام دەروێ""ش،

ئازیز و خاڵە مینە بۆ رۆژانی داهاتوو هەڵدەگرن. 
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خەونی کۆمەڵگایەکی سۆسیالیستی یان خودموختار و دێموکڕات

کاوەی م""ام کەریمی، لە یەکێک لە بنکەکانی کۆمەڵە لە ش""ارۆچکەی رەبەت جێگرک""راوە. ئەو  لە کۆنەوە

ئ"""""""""""ۆگری  وتە و قسە دانس"""""""""""قەکانی رێبەرانی سۆس"""""""""""یالیزم و کۆمۆنیزمە، بۆیە یەکەم مانگەکانی

پێش"""مەرگایەتی بە ش"""ادیی تێپەڕ دەک"""ات. ن"""اوبراو، لەو ماوەیەدا تێدەکۆش"""ێ زی"""اتر لە گەڵ نووس"""راوە

فارسیی و کوردییەکان ئاشنا بێ و رێبازێکی راس""تەقینە بدۆزێتەوە. لە م""انگی خەرمانان""دا پێش""مەرگەی

حیزبەکان بۆ کۆکردنەوەی پیتاک و زەکات لە مەزرا و گوندەکان دەگەڕێن. کاوە لە گەڵ تیمێک""ی کۆمەڵە

ب"ۆ کۆکردنەوەی ئەو یارمەتیانە بەرو گون""دەکانی سیس"ێر، نس""تان و دەوروبەری وەڕێ""دەکو . ئەوە یەکەم

چ""الکی ن""اوبراو لە ریزەک""انی کۆمەڵەدایە. ئەوان گون""د بە گون""د دەڕۆن و لە سەر مەزرا و جۆخینەکان

سەردانی خەڵک دەکەن. بەشێک لە خەڵک ئامادە نییە، کە زەکات یان یارمەتی خ""ۆی بە کۆمەڵە ب""دات.

بەشێک لە وەرزێڕەکان لە سەر جۆخینەکان هاوار دەکەن، کە ت""ازە پێش""مەرگەکانی دێم""وکڕات زەکاتی""ان

ب""ردوە. بەش""ێک لە وەرزێڕەک""ان ب""ۆ خۆدەرب""ازکردن لە دان""ی زەک""ات ئەو ف""رت و فێڵنەیان دەک""رد، بەڵم

دواتر وەرزێڕەکان لە بەرامبەر پێدانی یارمەتی بەڵگەیان وەردەگرت، کە رێگاکەی ئاسانتر دەکرد. ک""اوە

لە زۆربەی سەر جۆخینەکان و پاش""انە گون""دەکان دەبین""ێ، کە بەرابەریی و عەداڵەت خەریکە پش""تی لە

عەرز  دەدر .

 گەرمای تاقەت پڕووکێن"""ی دۆڵ و مەزراکانی ناوچەی رەبەت ب"""ۆ ک"""اوە دژوار و سەختە. ئەو یەکەمجارە

لە نیزیکەوە ک""اری وەرزێ""ڕی، گێ""رە و کێشەی گوندنش""ینەکان دەبین""ێ. کاتێ""ک لە ب""ن س""ێبەری دارەک""انی

تەنیشت جۆخینەکان لە لیەن وەرزێڕەک""ان ب""ۆ چاخواردنەوە ی""ان خ""واردنی ن""ان و دۆیەک بان""گ دەک""ر ،

کاوە بێدەنگ لە گۆشەیەک دادەنیش""ێ. ب""ۆ رەواندنەوەی ماندوویەتی و هەروەها دۆزینەوەی قسەی خ""ۆش

لەو گەرمایەدا پێش"""مەرگەیەکی کۆمەڵە ئام"""اژە بە ک"""اوە دەک"""ات، کە ک"""وڕی ش"""ارە و ت"""ازە هاتۆتە نێ"""و

ریزەک"""""انی کۆمەڵە، بۆیە رەنگە لە لووسەکە، قڕن"""""وو، تەپۆ و هەروەها ژنگە س"""""وورەکانی ئەو ناوچانە

کەمێک بپرینگێتەوە. لە یەکێک لە مەزراکان ک""""اوە خۆبەخش""""انە ئام""""ادەکردنی چ""""ا و هێن""""انی ئاوەکە

دەگرێتە ئەس""تۆ، بەڵم لەو ئەرکەدا سەرکەوتوو ن""ابێ. ئەو پ""اش هێن""انی ئاوەکە و دان""انی کتریەکە لە

سەر سێ کۆچەکە بەردەکە، لە کردنەوەی ئاورەکە سەرکەوتوو نابێ.  کاکی وەرزێڕ بە پێکەنیەوە دەڵێ،

بەو شێوازە سیاسەت و پێشمەرگایەتی بکەن، ئاوری شۆڕش لەوە خۆشتر نابێ. 
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لە یەکێک لە گوندەکان پێشمەرگەکان لە گەڵ خاوەن مڵکێکدا دەبێتە کێشەیان. وەرزێڕەکە ئام""ادە نییە

ئەو رێژەیە  لە گەنم و نۆک، کە پێشمەرگەکان داوای دەکەن وەک یارمەتی یان زەکات ب""دات. یەکێک لە

پێش""مەرگەکان بە قۆن""داخی تفەنگ چەن""د دانەیەک لە پش""ت و ش""انی وەرزێڕەکە دەدات و خ""اوەن م""اڵ

ناچ""ار دەکەن، کە زی""اتر لەو رێژەیە ب""دات. ک""اوە لە بەر س""وورەتاوی ه""اوینی ناوچەکانی رەبەت وتەی

م"""ارکس، لێنی"""ن و م"""ائۆی لە گەڵ  کۆکردنەوەی پیت"""اک و  یارمەتی ب"""ۆ ش"""ۆڕش هاوت"""ا دەک"""رد. ئەو لەو

تەمەنەدا بە وردی جی"""اوازی نێ"""وان وشە و ک"""ردەوەی ن"""ازانێ، چوونکە وانەکانی قوتابخانە و هەروەها

پەروەردەی کۆمەڵگا وشک و داخ"راون. م"رۆڤ لەو کۆمەڵگەیەدا لە هەموو ش"وێنێک ئەرکی م"ل لەقان"دن و

گ"""""""وتنی ئەش"""""""هەدوبیللیە و ئەگەر رەخنەبگر  دەکەوێتە بەر غەزەبی خ"""""""وای دەسەڵت. ک"""""""اوە لە

 گون""د دەک""ات و شەو و ڕۆژ لە م""اڵ و لە مەزراکان لە گەڵ روخس""اری٢٦جەولەیەدا سەردانی زی""اتر  لە

راستەقینەی ئەو مرۆڤانە ئاشنا دەب""ێ، کە لە پێن""اوی ن""ان و ئاوێک""دا شەکەت و مان""دوون. ئەوان بەش""ێک

لە پیت""اک و یارمەتیەکان بە وش""کەپارە وەردەگ""رن و بەش""ێکیش وەک گەنم، ن"ۆک و هت""د، کە بە یارمەتی

گوندنشینەکان لە گوندێکی دیاریکراودا کۆی""ان دەک""ردەوە و دوات""ر ب""ۆ رەبەتیان دەگواس""تەوە. لە بەش""ێک

لە گوندەکان پێشمەرگەی حیزبەکان لە یەکتر هەڵ""دەنگوتن و لە بەرچاوی ک""چ و ژنە جوانەکانی ئ""اوایی

مۆڕەی""""ان لە یەکتر دەک""""رد. ئەو رۆژانە هەر چەک""""دارێک حیس""""ابی ژن""""ڕاڵ ب""""ۆ خ""""ۆی دەک""""ات و هەموو

فەرماندەیەک حاکمێکە. ئەوان بە تێک""ڕا لە رەبەت و گون""دەکانی ناوچەدا پاڵی""ان لێداوەتەوە و ن""اتوانن

پردی بریس""و  لە پاس""داڕەکان بس""تێننەوە. شۆڕشەکە لە شۆڕش""ی چ""اوەڕوانی دەچ""ێ، کە توان""ای هێرش""ی

نەماوە و چاوەڕوانە دوژم""""ن س""""اڵ بە س""""اڵ پاشەکشەی پێبک""""ات و سەرئەنجام لە مەیدانەکە پەراوێزی

دەخات. 

زارای م""""ام کەریمی و لەیل پ""""اش گەڕانەوە لە دی""""داری کوڕەکەیان، سەردانی م""""اڵی خاڵە مینە، م""""ام

دەروێ""ش و پ""ور ئ""ازیز  دەکەن. س""ڵو و رێ""زی کوڕەکانی""ان پێدەگەینن و ب""اس لە برین""داربوونی کەماڵی

دەکەن. پ""ورە زارا بە تێروتەسەلی سەفەرەکەیان ب""ۆ دەگێڕێتەوە و ب""اس لە ج""وامێری خەڵکی گون""دەکان

دەک""""ات. لەیل لە سەر جوانییەکانی گون""""د و مەزراکان و دڵگەورەیی گوندنش""""ینەکان دەدو ، کە زۆر بە

رێزەوە ئەو چەند شەوە میوانیان بوون. زارا لەوە دڵنیایان دەکاتەوە، کە هەتا بەهارێکی دیکە حکومەت

هێرش ناکات و دەستی خاترجەمی بدەنە بن سەریان، بەڵم ساڵ بە س""اڵ لە یەکتر دوورت""ر دەکەوینەوە.
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ب"""""اب و دایک"""""ی پێش"""""مەرگەکان ش"""""ادن بەو خەبەرانە و بڕی"""""اردەدەن، کە لە پ"""""اییزدا ئەگەر خ"""""ودا

هەڵیس""ووڕێنێ سەرێک لە کوڕەکانی""ان دەدەن. خەمی زارا لە ژنەکانی دیکەی هاوتەمەنی زی""اترە و ئەو

دەب""ێ بی""ر لە  ک""ار و خۆژیان""دن بکاتەوە. ن""اوبراو پ""ارە پاشەکەوتەکەی لە  بوخچەیەک""دا هەڵگرتوە و بە

ماڵی سپی بۆ رۆژی رەشی دەناس""ێنێ. لەیل لەو مەیدانەدا ئازایانە ق""ۆڵی هەڵماڵیوە و ئامادەیە لە گەڵ

چەن""د ژن""ی نانکەردا ن""ان بک""ات و بەو پارەیە بژی""وی خۆی""ان دەس""تەبەر بک""ات. پ""ورە زارا چەن""د شەوێکە

خەون بە ک""اوەی کوڕیەوە دەبین""ێ و هەموو بەیانیەک چەن""د جارێ""ک خەونەکانی ب""ۆ لەیل دەگێڕێتەوە.

شەوانە ئ"""""ارام و قەراری ن"""""امێنێ، بۆیە س"""""اغدەبنەوە، کە پێکەوە سەردانێکی ک"""""اوەش بکەن و پ"""""اش

گەڕانەوە بیرێک لە چۆنیەتی خۆژیاندن بکەنەوە. 

لەیل دوو قاتی کوردی،  پش""تێندێکی ناس"راو بە قوماش"ی فرمێس"ک و دوو لفکەی دەس"تچن وەک دی"اری ب"ۆ

کاوە دەپێچێتەوە. ئەوان بە ماشێنێکی موسافیرهەڵگر هەتا سەر پرد  بریس""و  دەڕۆن. رێگ""ای ه""اتوچۆی

ئوتۆمبیل لە سەر پرد  بۆ رەبەت گیراوە، چوونکە لە پرد  پاسداڕ و لە رەبەت پێشمەرگە حوکم دەکەن.

زارا و لەیل ش"""""ارەزای ئەو رێگایە نی""""""ن و ماوەیەک لە دووری پردەکە بە بی""""""انووی جی"""""اواز خۆی"""""ان

دەخ""افڵێنن، ب""ۆ ئەوەی رێبوارێ""ک پەی""دا ب""ێ.    پیاوێ""ک بە س""واری ئەس""پێک  نیزی""ک دەبێتەوە، بۆیە بە

دەرفەتی دەزان""""""ن و پرس""""""یاری رێگ""""""ای چوونە رەبەتی لێدەکەن. س""""""وارەکە بە دەس""""""ت  رێگاکەیان

نیش""اندەدات، کە بەرەو ب""اڵن و وەتمان""او  دەچ""ێ. ن""اوبراو چەن""د جارێ""ک رێنوێنی""ان دەک""ات، کە لەو

رێگایە ب""""ۆ راس""""ت و چەپ لنەدەن و نیگەران مەبەن، چوونکە رێب""""وارێکی زۆر لە نێ""""وان رەبەت و ئەو

گوندانە و سەرچۆمی کەڵوێ""دا هاتۆچۆدەکەن.   زارا و لەیل ماوەیەک بە رێگ"ادا دەڕۆن و ب"ۆ پش"وودان لە

ب""ن س""ێبەری ری""زە س""پیدارێک لدەدەن. ئەوان شەکەت و برس""ی دی""ارن، بۆیە بوخچەکەیان دەکەنەوە و

هەڵوا و نانەکە دەردێنن و خۆیان تێردەکەن. خەریکی هەستان دەبن، کە چەند رێبوارێ""ک دەگەنە لی""ان

و لە بن سێبەرەکە دادەنیشن. ئەوان کراوەترن و لە پورە زارا و لەیل دەپرسن، کە بۆ کو  دەچ""ن؟ ئەگەر

بۆ رەبەت دەچن ماوەیەکی دیکە پێکەوە بەیەکەوە دڕۆی""ن. ب""ا لێ""رە پش""وویەک ب""دەین و ن""وێژی نیوەڕۆیە

بکەین و بە فێنک""ی دەڕۆی""ن.  زارا و لەیل دڵخۆش""ن و دەڵێ""ن خ""ودا لە عەب""دی خ""ۆی خاف""ڵ نییە و ئەوانە

وەک خدری زیندوو لە ئێمە پەیدا بوون.  

رێبوارەک""ان یەکدەس""ت دی""ارنین و لە خەڵکی دوو ناوچەی کوردس""تان دەچ""ن. جلوبەری ژنانە و پیاوانەی
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ئەوان جی""اوازی هەیە و بە ئاس""انی لە یەکتر جیادەکرێنەوە. ئەوان پرس""یار لە  زارا و لەیل دەکەن، کە

بەو قرچە قرچەی گەرمایە چ""""""ۆن رێگ""""""ای رەبەتیان گرتۆتەبەر. پ""""""ورە زارا بە ک""""""ورتی دەڵێ""""""ت، کە

چارەنووس. ئەو دوات""ر ئ""ازاری دای""ک و باوکەکانی سەردەم دەنەخش""ێنێ  و بەمجۆرە دەدو . ئەو زەمانە

دای"""ک و بابەکان خەراپیان بەسەر ه"""اتوە. ئێمە بە هەزار بەدبەختی و رۆژڕەش"""ی منداڵەکانمان گەورە

کرد و دواتر حیزبۆکە هاتن و منداڵیان هەڵفریواندن و بۆ خزمەتکردنی خۆی""ان و گەورەکانیان لە دای""ک و

بابی"""ان کردنەوە. چارەنووس"""مان بڵوب"""وون و پەرتەوازەبوونە و لە س"""ایەی سەری ری"""ش پەش"""مەکەکان

ناحەس"""ێینەوە. بە هەموو ش"""ێخ و موش"""ایەخی دنیایە، ئەوەش رەنگە گرفت"""اری ئەو دەردە ب"""ن. ژنێک"""ی

سنەیی بە زاراوەی خۆیان دەڵێ:ن قوربانی ئەو دەمەو دایە، تۆ راستی ئێژی. م""ردوم خانەخەراو کری""انن.

پ""اش ئەو بیروڕاگۆڕینەوە پی""اویکی بە س"اڵداچوو وەپێش""یان دەکەو  و بە قەتارە بەرەو مەڵبەن""دی هێ""زە

سیاس"""ییەکان رێگ"""ا دەب"""ڕن.  سەروبەندی ن"""وێژی عەس"""ر دەگەنە رەبەت و لەو  هەر کەسەو بە لیەک"""دا

دەڕوات. لەیل لە دووک""""انێکی سەر شەقامە ت""""ۆزاویی و چەوڕێژەکەی رەبەت پرس""""یاری  بنکەی کۆمەڵە

دەک""ات؟ ک""ورێکی گەن""ج پێ""ش ئەوەی وڵم""ی پرس""یارەکەی بداتەوە، دەپرس""ێ رەنگە ئێ""وەش منداڵەکەتان

زویرب"""بێ و ببێتە پێش"""مەرگە. لەیل دووکانەکە جێ"""دێڵێ و لە رێب"""وارێکی ئاس"""ایی پرس"""یار دەک"""ات، کە

بنکەی کۆمەڵە لە کوێیە؟ پیاوەکە لە کاتێکدا خەریکی گوتنی ئەس""تەغفیروڵڵ و هەروەها وشەکانی وەک

ئەڵڵ و سوبحانەڵڵیە، وەپێ""ش لەیل و دایک""ی دەکەو  و  هەتا بەر دەرگ""ای بنکەی کۆمەڵە هاوڕێیەتیان

دەک"""ات. یەکەم چەک"""داری کۆمەڵە کە بەخێرهاتنی لەیل و دایک"""ی دەک"""ات کاوەیە. ئەو لە بەر دەرگ"""ای

بنکەی کۆمەڵي پیاسەدەکات و چەکێکی کەڵشینکۆفی قۆنداخداری لە ش""ان ک""ردوە. پ""ورە زارا سەری م""اچ

دەکات و ليی دەپرسێ، کاکە ئەتۆ هەموو رۆژ  باسی کابرا پیرەکەت دەکرد، کە بەرابەری دابین دەک""ات

و کرێکار رزگار دەکات و هتد. ئایا لەو ماوەیەدا هیچ کێشەیەکی چارەسەر کردوە؟ کاوە بە دیتن""ی دای""ک

و خوش"""کی چاوەک"""انی پ"""ڕ لە ئ"""او دەب"""ن و بەخێرهاتنیان دەک"""ات. ن"""اوبراو دای""ک و خوش"""کەکەی دەباتە

هۆدەیەکی تایبەت بە می""وان و کەس""ێکی دیکە ب""ۆ چ""اوەدێری دەنێرێتە بەر دەرگ""ا. لە ماوەیەکی کورت""دا

بەشێک لە پێشمەگە ژن و کچەکان و هەروەها پیاوەکان بەخێرهاتنی دایک و خوشکی کاوە دەکەن. ک""اوە

بە پەلە ئ""""اوێکی خواردنەوەیان ب""""ۆ دێن""""ێ و دوات""""ر سەماوەرەکە، کە ت""""ازە کوژاوەتەوە هەڵدەکاتەوە و

چاییەک ئام""ادە دەک""ات. لەیل دەڵ""ێ، ئەوڕۆ هەس""ت دەکەین کە ک""ابرای ری""ش پەش""مەکە ب""ێ مەندیلەکە

کاری خۆی کردوە و ئەوەتا چا ساز دەکەی و کاروبارەکان رادەپەڕێنی. کاوە لەو کاتەدا بۆ پێکەنین باس

لە ناساندنی مارکس دەکات و بابەتی فێۆدالیزم و سەرمایەداریان بۆ شیدەکاتەوە. دایکی زۆر پێدەکەنێ
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و لە کۆتایی"""دا وەبی"""ر ک"""اوە دێنێتەوە، کە سەرئەنجام جوجەڵەکان پ"""اییز  دەژمری"""ن. ک"""اوە لەو پەن"""دە

تێناگ""ات و لە وڵم""دا دەڵ""ێ، لێ""رە جوجەڵەمان نییە و کەڵەباب و مریش""ک بە کەڵکی پێش""مەرگان نایەن،

چوونکە لە ماوەیەکی کەم""دا تەواویان دەکەن. دایک""ی دەپرس""ێ، رۆڵە ب""ۆ مریش""ک دزی""ن لێ""رەش هەیە؟

ئەدی هەموو رۆژ  لە سەر دار و دی""وار لە رادیۆنە ش""کاوەکان ه"اوار ناکەن، کە لیەنگری م""افی هەژاران

و زەحمەتکێش"انی کوردس""تانن. خ"ودا دەزان"ێ، راس"ت نەماوە و هەر کەس ب"ۆ لی خ"ۆی رایدەکێش""ێ.  زارا

بەنیازە دەس""تنوێژ هەڵگر  و ش""وێنە پێویس""تەکان لە ک""اوە دەپرس""ێ و لە گەڵ لەیل پێکەوە دەچ""ن ب""ۆ

دەس""تنوێژ هەڵگرتن. خ""واردنی شەوی بنکەکە برین""ج و لوبیایە، کە لە گەڵ خ""واردنی م""اڵ جیاوازییەکی

زۆری هەیە. برینجەکە وەک س""""ندە گ""""ڵ بە یەکەوە نووس""""اوە و بە زەب""""ری کەوگیر و کەوچک لە یەکتر

نابێتەوە و لۆبیاک"""انیش بە تەواوەتی پێنەگەیش"""توون. ب"""ۆ تێرکردن"""ی زگ می"""وان و چەک"""دار ناچ"""ارن کە

خواردنەکە قبوڵ بکەن و بە گوێرەی توانا بیخۆن. 

یەکێک لە کچە پێش""""مەرگەکان دایک""""ی ک""""اوە دەبزێ""""وێت و پرس""""یاری لێ""""دەکات، کە لەیل ب""""ۆ نابێتە

پێش""مەرگەی کۆمەڵە؟  کچەکە درێ""ژە بە پرس""یارکردن دەدات و و زارا بە پرس""یاری رەنگاوڕەن""گ شەکەت

دەک""ات. زارا ب""ۆ پچڕینەری ئەو کچە دەپرس""ێت، کە کچ""ی ج""وان ت""ۆ ب""ۆ مێ""رد بە ک""اوەی ناکەی؟ پێکەوە

وەرنەوە شار و خەریکی ژیانی خۆتان بن و واز لەو شۆڕشە بێنن. بە سەری پێغەمبەری ئەو شۆڕشە وەک

ترخێنەی وایە هەتا بمێنێ و درێژەی بکێش""ێ عەلەمان هەڵ""دەێنێ. ک""چ و ژنەکانی مەقەڕی بە قسەکانی

زارا شاد و دڵخۆش""ن. پێش""مەرگەیەکی دیکەی ژن لە زارا دەپرس""ێ، ئەتۆ ب"ۆ بردنەوەی ک""اوە ه""اتووی ی""ان

لەیلت بۆ پێشمەرگایەتی هێن""اوە؟ زارا و لەیل بارەکەیان دەدۆزنەوە و بە پێکەنینێکی ک""ورت و مان""ادار

وڵمی ئەو پرس""یارانە دەدنەوە. کاتێ""ک پ""ورە زارا خەریکی ن"وێژی ئێ""وارە دەب""ێ، ژمارەیەک پێش""مەرگەی

گەنجی کۆمەڵە بابەتی ت""ازە ب""ۆ ت""وڕەکردنی دایک""ی ک""اوە دەدۆزنەوە. دوای تەواوبوونی ن""وێژ و تاعەت،

یەکێک لە پێش"""مەرگەکان لە پ"""ورە زارا دەپرس"""ێ، ئای"""ا ت"""ۆ لە مان"""ای ئەو ن"""وێژ و عیبادەتە تێدەگەی؟

سەرەتا پ"""""ورە زارا بە نەرمی دەڵ"""""ێ، رۆڵە هەمووی باس"""""ی خ"""""وا و پێغەمبەر و ئ"""""اوری جەهەننەم و

بەهەش""تە. ئێمە هەموو موس""ڵمانین و باوەڕم""ان بە رۆژی حەش""ر و م""ردن هەیە، بۆیە ئەو ن""وێژ و رۆژوانە

کاسبی رۆژی ئاخیرەتە. لەو کاتەدا یەکێک لە پورە زارا دەپرسێ، ئەتۆ حەمەی قوڕەیشی دەناسی؟ پ""ورە

زارا لە داخی  ئەو پرسیارە بێزارکەرانە جنێوێک بە حەمەی دەدات و دەڵ""ێ، خ""ۆم م""ن ئی""دارەی سەبت و

ئەحواڵی وڵآت""ی  نی""م، کە ئاگ""اداری ن""او و ش""ۆرەتی هەموو کەس""ێک ب""م. بەو رس""تەیە پێش""مەرگەکان و
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ک""""""اوەش لە پڕمە پێکەنین دەدەن و هێن""""""دێکیان ژوورە جێ""""""دێڵن.  زارا سەرەتا دەش""""""ڵەژ  و لە لەیل

دەپرسێ، ئەوانە بۆچی وا لە فیشقەی پێکەنیان دا؟ خۆ هیچی خواروخێچم نەگوتوە و تەنیا گوتوومە ئەو

کابرایەی ناناس""""""م! ک"""""اوە لەو دەرفەتەدا بە دایک""""""ی دەڵ""""""ێ، کە مەبەس""""""تیان لەو کابرایە پێغەمبەر

محەممەدە، بەڵم هێن"""دێک کەس بە حەمەی قوڕەیش"""ی ن"""اوی دەبەن. ناوەکەیان کوردان"""دوە و ناس"""ناوی

عەش"""""یرەتەکەیان خس"""""تۆتە پ"""""اڵ.  زارا بە بیس"""""تنی ئەو روونکردنەوەیە بە کەیفی خ"""""ۆی جنێ"""""و بەو

پێش""مەرگانە دەدات، کە تووش""ی ئەو گوناهەیان ک""ردوە. ب""ۆ ئارامکردنەی بارودۆخەکە  ک""اوە و دایک""ی لە

گەڵ خوش""کی هەتا بەیانی پێکەوە جێ""دێڵن. دایک""ی و لەیل داوا لە ک""اوە دەکەن، کە سەردانی کەماڵیان

کردوە و زۆر ئامۆژگاری کردوون، کە کاوە بگێڕنەوە ماڵ. کاوە ئامادەی چوونەوە نییە و بە دایک""ی دەڵ""ێ،

هەتا لەو نیزیکانە بنکە و مەقەڕمان هەبێ درێ""""""ژە بە پێش""""""مەرگایەتی دەدەم و ئەگەر دونی""""""ا گ""""""ۆڕا

قسەیەکی دیکەی لێدەکەین. لەیل زۆر شێر و رێویان بۆ کاوەی برای دێنێتەوە، بۆ ئەوەی دڵ""ی نەرم بێ""ت

و بگەڕێتەوە ماڵ، بەڵم زۆر سوودی نابێ. لە ژووری میوانەکان وێنەیەکی گەورەی مارکس هەڵوەسراوە،

کە لەیل و دایکی پاش ماندووبوون لە قسەکردن چاوێکی لێدەکەن. زارا لە داخی کاوە چاپۆک لە مارکس

دەن""ێ و بە ری""ش پەش""مەکی ب""ێ مەن""دیل ن""اوی دەب""ات. ک""اوە لەو بابەتە ت""ووڕە دەب""ێ و لە گەڵ دایک""ی

کێشەیان ل"""ێ پەی"""دا دەب"""ێ. پ"""ورە زارا ه"""اواری ل"""ێ هەڵدەس"""تێ و تێ"""ر بە دڵ جنێ"""و بە م"""ارکس دەدات.

پێشمەرگەکان لە دەرەوەی هۆدەکە گوێیان لەو جنێو و دمەتەقەیە و بنکەکە بە پێکەنین پڕ دەب""ێ.  زارا

بەو پێکەنینە هێن"""دەی دیکە ت"""وڕە دەب"""ێ و باس"""ی شەوی راب"""ردوو دەک"""ات، کە گاڵتەیان بە ئیس"""لم و

پێغەمبەر کردوە. کاوە و لەیل بە زۆر دایکیان ئ""ارام دەکەنەوە و ک""اوە تێگەیش""توە، کە ئەو پێش""مەرگانە

لە سازکردنی نوکتە دەگەڕێن، بۆیە بە لەیل و دایکی دەڵێت، با سەریک لە بازاڕ بدەین. 

ک"""اوە و لەیل لە گەڵ دایکی"""ان سەردانی ب"""ازاڕ دەکەن و تەوەرەی قسەکردن دەگ"""ۆڕن. ک"""اوە لە دایک"""ی

دەپرس""ێ، کە دەب""ێ خەمی بابی""ان بخ""ۆن و بە جۆرێ""ک بزان""ن کە ئای""ا گی""راوە ی""ان م""ردوە؟ ک""اوە زی""اتر

دەچێتە ن""اخی مەسەلەکە و داوا لە دایک""ی دەک""ات، کە لە رێگ""ای حیزب""ی دێم""وکڕات باش""ترە لە عێ""راق

سۆراغێکی بابم بکەین. ئەوان پێوەندی باشیان  لە گەڵ رێژیمی عێ""ڕاق هەیە و ئەگەر نییەت هەبێ زۆر

بە ئاس""""انی دەت""""وانن سەرداوێک ئاش""""کرا بکەن.  زارا و لەیل ئەو بیرۆکەیە بە ب""""اش دەزان""""ن و بەڵێن

دەدەن، کە ئەگەر کەماڵیان لە نیزیکەوە دی""ت بە وردی پرس""یاری دۆزینەوەی م""ام کەریم بکەن. ک""اوە لە

مەڕ دوین""ێ شەو داوای لێب"""وردن لە دایک""ی دەک""ات و ئام""اژە دەک""ات، کە بنکە و مەقەڕەکان بەو قسە و
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چیرۆکانە کاتەکان تێدەپەڕنن. بەشێک لە ک"وڕ و کچ"انی ناوچەکانی دیکە ک"راوەن و گاڵتە و گەمەی زۆر

لە گەڵ یەکتر و بە تایبەت دای"""ک و ب"""اوکی پێش"""مەرگەکان دەکەن.  زارا بە راس"""تە رێگاکەی رەبەت"""دا

دەڕواتە خ""وار و لە دەس"""ت هەتاوی ئەو دەش"""تە خۆزگە ب"""ۆ ش"""ارەکەی دەخ""واز . ب""ۆ حەس""انەوە دەچنە

چاخانەیەک و دوات"""""ر بەرەو مەقەڕ دەگەڕێنەوە. لەیل و دایک"""""ی داوا لە ک"""""اوە دەکەن، کە ئەگەر هەر

پێشمەرگایەتی دەکات، بۆچی ناچێتە گەڵ دێموکڕات و تەنیشت براکەی. کاوە بە راشکاوی دێم""وکڕات بە

ب"""ورژوا ن"""او دەب"""ات، کە سەرۆکەکەی ک"""وڕە ئاغایە و پ"""ارێزەری سەرمایەدارییە. ئەمن لە پێن"""اوی ئ"""اڵ

س""وورەکەی کۆمەڵە و بیروب""اوەڕی سۆس""یالیزمدا تێدەکۆش""م و ئیم""انم بە دێم""وکڕات و بەرنامەکەی نییە.

دایک""ی س""وورە لە سەر ئەوەی، رۆژێ""ک ک""اوە پەش""یمان دەبێتەوە و حەس""رەت ب""ۆ ئەو رۆژانە دەخ""واز .

ئەوەتا کەماڵ بە زمانی خۆی بە ئێمەی گوت، ئەگەر بە قسەی ب""ابم کردب""ا و سەرقاڵی ک""ار و پیشەیەکی

ئ"""ازاد بوومایە، قەت ش"""یرین و ک"""اوە تووش"""ی ئەو چارەنووسە نەدەبوون. ک"""اوە بێ"""دەنگی هەڵ"""دەبژێر ،

چوونکە وتە و رێنوێنیەکانی دایک""ی راس""تن، بەڵم کفوک""وڵی گەنجانە و م""ۆدیلی سەردەمە. زارا لە لەیل

دەپرس"""ێ رۆڵە ئەوڕۆ بڕۆینەوە ی"""ان بەیانی؟ لەیل بە باش"""ی دەزان"""ێ، کە ئەو شەو لە لی ک"""اوە ب"""ن و

بەیانی زوو بەرەو سەردەش""""ت بگەڕێنەوە. ئەوان بەرەو بنکەی کۆمەڵە دەگەڕێنەوە و کاتێ""""ک دەگەنەوە

نانی نێوەڕۆ ئامادەیە. ئەمڕۆ پێشمەرگەکان باشتر لە دوێنێ دەجوڵێنەوە و دەزانن، کە دڵی پور زارای""ان

رەنجاندوە. یەکێک لە بەرپرسانی بنکەکە لە سەر رووداوەکانی شەوی رابردوو و ئەو نوکتە و پێکەنیانە

داوای لێب""وردن لە دایک""ی ک""اوە دەک""ات و بە راش""کاوی رادەگەینێ، کە ئەرکی ئێمە رزگ""اری مرۆڤەکان لە

چنگی س""تەم و زوڵمە. ئێمە وەک ئەن""دام و پێش""مەرگەکانی کۆمەڵە باوەڕم""ان بە ب""اوەڕە دینیەکان نییە،

بەڵم رێز لە باوەڕ و دینی خەڵکی کوردستان دەگرین. 

 زارا دەستخۆشی لەو بەرپرسە دەکات و ئامۆژگاری دەکات، کە هەتا بۆی"ان دەک""ر  رێ"ز لە خەڵک بگ"رن.

بەرپرسەکەی کۆمەڵە لە سەر رێژە و ژمارەی چەکدارەکانی رێژی""م لە ش""ار چەن""د پرس""یارێک دەک""ات، کە

زارا بە رێکو پێکی وڵمیان دەداتەوە. پورە زارا و کاوە لە گەڵ لەیل ئەو شەویش لە ه""ۆدەی میوانەدا بە

سەر دەبەن. بەیانی ماڵئ""اوایی دەکەن و ک""اوەش هەتا خ""وار رەبەتێ هاوڕێیەتیان دەک"""ات.  چاوەک""انی

ک""اوە لە ک""اتی ماڵئاوایی""دا فرمێس""کیان تێدەگەڕ  و دای""ک و خوش""کەکەی بە گریانەوە مل""ی رێگ""ا دەگ""رن.

دوای دوورکەوتنەوە لە یەکتر ک""اوە رادەوەس""تێ و توان""ای بەرەنگاری کانگ""ای تەقیوی ن""اخی ن""امێنێ. لە

سەر رێگاکە دادەنیش""ێ و لە پ""ڕ بەدوای دای""ک و خوش""کەکەیدا هەڵ""د . لەیل و دایک""ی هێش""تا خەریکی
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سڕینەوەی فرمێسکەکانیانن، کە کاوە خۆیان دەگەیەنێتێ. کاوە چاوەکانی بە گری""ان س""وور هەڵگەڕاون و

لە سەر رێگا پووشاویەکە  دادەنیشێ. لە کاتێکدا بە دەستی پووشە وشکەکان لە زەوی دەردەکێش""ێ ب""اس

لە خەم و ئازارەکانی دەکات. ناوبراو بە دایکی دەڵێت، بۆ ئەوە گەڕامەوە کە ناخی راستەقینەی دڵم بە

ئێوە نیشان بدەم و وابیرنەکەنەوە، کە بە هەڵبژاردنی ئەو رێگایە ئێوەم لەبیر کردوە. لەو رۆژەی کە لە

ماڵ دەرچووم زیاتر بیرتان دەکەم و رۆژ نییە، لە سەر ب"انی ئەو مەقەڕەی تێ"ر چ"او لە ش"ار نەکەم و ب"ۆ

دیتنی ئێوە دڵم پڕ نەبێ. گەردەنم ئازاد بکەن و ئەگەر ب""ۆ ئێ""وە ک""وڕ و برایەکی ب""اش نەبووم، هی""وادارم

بۆ خەڵک و مرۆڤایەتی کەسێکی بەسوود بم. خواتان لە گەڵ بێ و ئاگاداری خۆتان ب""ن. چەن""د رێبوارێ""ک

لە کاوە و دایک و خوشکەکەی نیزیک دەبنەوە، کە لە بەر سوورەتاوی دواڕۆژەک""انی م""انگی خەرمانان لە

لێ"""واری رێگەدا بە ک"""زی دانیش"""توون. لەیل و دایک"""ی ک"""اوە خواح"""افیزی لە ک"""اوە دەکەن و بەرەو م"""اڵ

دەگەڕێنەوە. کاوەش بەرەو کۆشکی خەونەکان بۆ درێژەدان بە خەبات لە پێناوی سۆسیالیزم گەڕایەوە.

 لەو رۆژانەدا کەس"""""""ێکی بە رواڵەت تێکچ"""""""وو سەر لە بنکەی کۆمەڵە دەردێن"""""""ێ و خوازی"""""""ارە ببێتە

پێش"""مەرگە. ئەو کە تەمەنی لە گەڵ نەک پێش"""مەرگەکان بەڵکو فەرمان"""دە و بەرپرسەکانیش جی"""اوازە،

رۆژانە لە ژێ"""ر س"""ێبەری بنکەکە قسەی خ"""ۆی دەک"""ات و رادەگەینێ، کە زگ"""ی عەمباری کەس نییە. ئەو

کەسە، کە خ""ۆی بە مەل فەلسەفە دەناس""ێنێ چیرۆک""ی سەیر و سەمەرە لە ژی""انی خ""ۆیی و بنەماڵەکەی

دەگێڕێتەوە. ن"""""""اوبراو، لە سەردەمی لوەت"""""""ی وەک گەڕیدەیەک سەری لە زۆر ش"""""""ار و گون"""""""دی نەک

کوردس"""تانی رۆژئ"""اوا، باش"""وور و رۆژهەڵت هەڵێناوە، بەڵکو لە بەغ"""دا، ت"""اران و دەمش"""ق لە گەڵ خەڵک

ئاش"""نا ب"""وە. مەل فەلسەفە ب"""اوەڕی بە هی"""چ ئایدۆلۆژیەک نییە و رەخنە لە سەر چۆنیەتی س"""ازکردنی

چەک و تەنانەت هەڵفڕینی مێش""""ولەش دەگرێ""""ت. ئەو پی""""اوە لەو سەردەمەدا وەک ئاوێنەی ب""""اڵنوێن و

دەرخەری نوقس""انی و خاڵە لوازەک""انی هێ""زە کوردییەکان و کولت""وری ئی""دارەکردنی ئەو هێزانەیە. مەل

فەلسەفە، کورد بە خەڵکێکی دابڕاو لە یەکتر دەناسێنێ. لە سەر حیزبە کوردییەکان بە تون""دی دەدو  و

رەخنەی لە شورای گوند و شارەکانی دێموکڕات و کۆمەڵە دەگر . ئەو لە ماوەی س""ێ س""اڵی راب""ردوودا لە

ناوچەکانی سەڵماس، ورمێ، شنۆ، س""نە، کرماش""ان، سەقز، بانە و سەردەش""ت گەڕاوە و ئەزموونی لە سەر

ئەکتەرە سیاس""""ییەکان هەیە. ن""""اوبراو کەس""""ێکی ب""""ێ زەڕ و دوور لە کولت""""وری خۆفرۆش""""ییە، بۆیە لەو

ماوەیەدا زم""انی س""وور و تی""ژی سەری نەس""وتاندوە. مەل فەلسەفە ئەو رۆژانە لە گەڵ ک""اوە زۆر دەدو  و

تێ""دەگات، کە ک""اوە چ""اوەڕوانی زۆری لە بارودۆخەکە هەیە و بە ئاس""انی ب""اوەڕ بە شکس""تی ئەفس""انەی
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خەیاڵ ناهێنێ. مەل فەلسەفە لە سەر سفرەی نانخواردن بابەتی سەیر و سەمەرە دەورژێنێ و دەپرسێ،

بوون و نەبوونی ئێمە وەک حیزب و پێشمەرگە چ لە دۆخەکە دەگۆڕ ؟ رێژی""م ب""ۆچی لە گرتنەوەی ش""ار و

گون""دەکان سەرکەوتوو و ئێمەش ش""کاوین؟ ب""ۆچی لێ""رە پێش""مەرگەی رووس""ی، چین""ی و کوب""ایی نییە؟ ئای""ا

کەس لە وڵت""انی سۆسیالیس""تی پاڵپش""تی ئێمە دەکەن؟ لە ک""ام ش""اری کوب""ا ب""اس لە بزوتنەوەی ک""وردان

دەکر  و رێ""ز لەو گیانبەختکردوانە دەگی""ر ، کە لە پێن""اوی کرێک""ارانی جیه""ان و سۆس""یالیزمدا لە چی""ا و

دۆڵەکانی کوردس""تاندا سەردەنێنەوە؟ مەل فەلسەفە لە هەر بنکەیەک مانگێ""ک خ""ۆدەگر  و دوات""ر ی""ان

خۆی دەڕوا یان دەری دەکەن. ناوبراو بۆ م""اوەی چ""وار حەوتوو لە تەنیش""ت وێنەکانی م""ارکس و ئینگێڵ""س

ئەس"""پی رەخنەی خ"""ۆی ت"""اودەدا. بەش"""ێک لە پێش"""مەرگەکان بە چ"""اکی گوێی"""ان لێ"""دەگرت و ژمارەیەکی

دیکەش مەل فەلسەفەیان بە مەل فشە بان""گ دەک""رد. مەل فەلسەفە ب""ۆ ئەو کەس""انەی کە ت""ازە لە م""اڵ

دەردەچ"""""وون ب"""""ابتێکی ب"""""اش و ئەرینی ب"""""و، چوونکە بە کەیفی جەماعەت سەرس"""""فرە و مەجلیس"""""ی

دەڕازاندنەوە. ئێوارەیەک لە ک""اتی چاخواردنەوەدا لە ش""وێنی خ""ۆی راس""ت دەبێتەوە و وەک قسەکەرێکی

ش""ارەزا دەس""تەکانی لە پش""ت خ""ۆ گرێ""دەدا و چەن""د وتەیەک پێش""کێش دەک""ات. لە سەرەتادا رەخنە لە

کۆمەڵە دەگر ، کە سیاسەت و رێبازەکەیان لە گەڵ خ"اک و خەڵک و تەنانەت خ"ودی خۆم""دا نەگونجاوە.

ئەوان و ه""اوڕ  فارسەکانیان بەنیازن لە کوردس""تان شۆڕش""ی کرێک""اری بەرپا بکەن، کەچی مامە پی""رەی

رەزبەر ب"""ۆ پیت"""اک و زەک"""ات جەزرەبە دەدەن! کۆمەڵە ک"""اری چ"""اکی ک"""ردوە، کە ژن و کچ"""انی هێناوەتە

سەنگەر، بەڵم ئەو کوڕ و کچانە لە پێناوی مافە رەواکاندا خەبات بکەن و شەهید ب""ن باش""ترە لە وانە و

تێزەک"""""انی م"""""ارکس، م"""""ائۆ و لێنی"""""ن. کۆمەڵە و دێم"""""وکڕات خەڵکی دژ بە یەکتریان لە ریزەکانیان"""""دا

رێکخس"""""توە، بۆیە ئەوانە لە دوارۆژدا دەبنە ماکەی شەڕە تەقە. ئەگەر گ"""""و  لە گوندنش"""""یانە نەگرین

س""""اڵێکی دیکە ی""""ان دوو س""""اڵێکی دیکە ئەو بنکانە دەبنە مۆڵگەی پاس""""داڕ و بەس""""یجییەکان. داوات""""ان

لێدەکەم لە کۆشکی خەونەکان دەرچن و بەرچاوتان روون بێ. هەموو شێت و منداڵی دونیایە دەزانن، کە

سۆسیالیزم و دێموکڕاتی لە بن باڵی ئاخوندە ش""یعەکاندا ب""اڵ ناکەن و ئەمڕۆ ی""ان س""بەی لەودیو خۆم""ان

دەدۆزینەوە. مەل فەلسەفە توڕە دیارە لەو ماوەیەدا قەت بەمجۆرە دەرنەکەوتوە. چەن""د پێش""مەرگەیەک

مەل فەلسەفە دەن""""گ دەدەن و ناچ""""اری دەکەن، کە کەلوپەلی هەڵگر  و لەو بنکەیە بچێتەدەر. مەل لە

کاتێک""دا س""ندوقە تەنەکەی هەڵ""دەگر ، بە تەوسەوە بە پێش""مەرگە و بەرپرسەکانیان دەڵ""ێ، عەداڵەت و

بەرابەری هەڵدەنگرنەوە! ئێوە لە جیاتی لێدان لە بنکەی رێژیم و خەباتی بێ ئەمان خۆت""ان لەو بنکە و

هۆدانەدا بەند کردوە.
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 مەل فەلسەفە ئێوارە بەرەو بنکەی رێکخراوی خەبات دەچێ و بە ئاسانی جێگایەک ب""ۆ خ""ۆی دەکاتەوە.

ئەو بە دەوروبەری بنکەی خەبات""دا ه""اتوچۆ دەک""ات و درووش""مە نووس""راوەکان دەخوێنێتەوە، کە ب""اس لە

پێغەمبەر و ئیس"""""لم دەکەن. رۆژان"""""ی یەکەم مەل فەلسەفە بێدەنگە و پێش"""""مەرگە و بەرپرس"""""انی ئەو

بنکەیە لە ژێر چاوەدێری دەگر . ناوبراو شارەزایی لە زمانی عەڕەبی، فارسی و کوردی""دا زۆرە و لە زۆر

مزگەوت و بنکە دمەتەقەی جۆراوج""""""""""""""ۆری ک""""""""""""""ردوە. مەل فەلسەفە وردە وردە تێکەڵ بە بەرپرس و

پێش""مەرگەکان دەب""ێ و رۆژانە لە ک""اتی حەس""انەوەدا  گ""و  لە هەواڵ و خەبەرەکان دەگ""ر . ئەو رۆژێ""ک

پرسیار لە بەرپرسی بنکەکە دەک""ات، کە سەرئەنجام ئەوان بەدوای چ نیزامێک""دا دەگەڕێن؟ دوات""ر درێ""ژە

بە پرس""یارەکان دەدات و دەپرس""ێ، ت""ۆ ک""وردێکی موس""ڵمانی ی""ان موس""ڵمانێکی ک""وردی؟ بەرپرسەکە لەو

پرسیارانە توڕە دیارە و چەند مۆڕەیەکی لێدەکات. مەل فەلسەفە دەستبەردار نییە و پرسیار دەکات، کە

جیاوازی نێ""وان نیزام"ی ئس"یلمی ئاخون""دی و ئیس"لمی مەلیی زۆرە ی"ان کەم؟ بەرپرس و پێش""مەرگەکان

بەو پرسیارانە زۆر تێکدەچن و سندوقە تەنەکەی بۆ فڕێ""دەدەن بەر دەرگ""ا و دوو جنێ"و بەو کەسە دەدەن،

کە رێگ"""ای خەباتی نیش"""ان داوە. مەل فەلسەفە لە قسە ناکەو  و لە وڵم"""دا دەڵ"""ێ، جنۆکەی ئیمان"""دار

سەبەبن! کاتێ""ک مەل دەزان""ێ، کە خ""ۆری بەختی لەو بنکەیەش ئ""اوا ب""وە، س""ندوقەکەی هەڵ""دەگر  و بە

دەنگێک""ی بەرز ه""اوار دەک""ات، بە هەموو ئایەت و س""وڕەکانی قورئ""ان  لە س""وڕەی بەقەڕەوە بگ""رە هەتا

دەگاتە کەوسەر بەو کولت"""""""ور و سیاسەتە لە س"""""""وور و کایە دەی"""""""دۆڕێنن. مەل فەلسەفە شەو دەچێتە

مزگەوتی رەبەت و هەتا بەیانی لەو  دەمێنێتەوە. لە گەڵ مجێ""وری مزگەوت ن""ان و ماس""تێک دەخ""وات و

دواتر بەرەو پردی بریسو  شۆڕ دەبێتەوە. لە بازگەکانی رێژیم لە بەر روخسار و تەمەن کەمتر پرسیاری

لێدەکەن و ئەویش هیچ کارتێکی پێناس هەڵناگر . هەر کاتێک پرس""یاری لێ""دەکر ، زی""اتر لە دە خولەک

سەرقاڵی پشکنینی گیرفان و سندووقەکەی دەبێ و لە کۆتاییدا دەڵ""ێ، هەڵوەریوە. ئەو لەو دۆخە ج""اڕز و

وەڕەزە و ن""اتوانێ لە ژێ""ر دەسەڵتی رێژیم""دا ژی""ان تێپەڕ ک""ات. ئەو تەنیا ب""ۆ گ""وتنی راس""تییەکان ن""اوی

سەیر و سەمەرە لە خۆی دەنێ و ئاگادارە، کە باشترین رێگا بۆ بڵوکردنەوەی رەخنەکان بۆ ن""اوبراو ئەو

شێوازە کۆمێدییە. ناوبراو لە دەمش""ق، بەغ""دا و ت""اران ژی""اوە و دەزان""ێ، کە حیزبە سیاس""ییەکان و خەڵک

چەندە و چۆن لێک گرێدەدرێن. ناوبراو بەشێک لە پارتە سیاسیی و رێکخراوەک""ان بە دوک""ان و بازرگ""انی

دەزانێ. ئەگەر لە داو دەکەوی، پێش خەڵکی دیکە رەخنە لە خۆی دەگ""ر  و خ""ۆی بە تاوانب""اری یەکەمی

پرس""ی کوردایەتی لە کوردس""تان دەزان""ێ. لە رێگ""ای رەخنە لە خ""ۆگرتن و لە ب""اب و ب""اپیرانی رێگ""ا ب""ۆ
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رەخنەگرتن لەو کەس""انە خ"ۆش دەک"ات، کە ب"اوەڕ بە تواناکانی""ان ناک""ات. ئەگەر باخەڵی بەتاڵ دەب"ێ و

دەرگ"""ای ماڵەکان لە سەری دادەخرێ"""ن، کاروب"""اری وەک چەقو تیژکردنەوە و دوعانووس"""ین دەک"""ات و بە

ئاس""""انی دەرگاک""""ان دەکاتەوە. مەل فەلسەفە هونەری دۆزینەوەی م""""اڵ و هەروەها تۆم""""ارکردنی ن""""اوی

خەڵکی بەهێزە. لەو ماوەیەی، کە لە رەبەت لە گەڵ کاوە ئاشنا بوە، ناوی ب""اوک و دای""ک و زۆر زانی""اری

دیکەی وەرگرتوە. مەل فەلسەفە ناسیاو کەسە نیزیکەکانی رێنوێنی دەک""ات ، کە خەڵکناس""ین و راگرتن""ی

پێوەن""دی لەگەڵ خەڵک زۆر گرینگە. ن""اوبراو لە زۆر م""اڵن کە دادەنیش""ت، بە ک""ورتی ب""ۆ خ""اوەن م""اڵ و

خانەخوێی شیدەکردوە، کە ئەو لە دزی بە هەموو جۆرەکانی، خۆفرۆش""ی بە تەواوەتی و خەیانەت دوورە

و لە پشتەملەی خەڵکی ئاسایی هیچ ناڵێ، بەڵم لە سەر سیاسەت و حی"زب و دەوڵەت قسە دەک""ات. مەل

فەلسەفە لە پ""ردی بریس""و  رادەوەس""تێ و بە س""واری ئوتۆمبیلێ""ک بەرەو سەردەش""ت دەڕوا. ن""اوبراو ب""ۆ

خۆش""اردنەوە و هەروەها رێککەوتن لە گەڵ ژینگەی ت""ازە لە ن""او ئۆتۆمبی""ل لە سەر ن""اوی ش""ێخ زەرگەتە

ساغدەبێتەوە. ناوە هەڵبژێردراوەکانی ئەو پیاوە لە گەڵ کۆمەڵگەی کوردەواریدا رێکخراو و لەو کاتەشدا

ب"""""ۆ بیسەران مایەی پێکەنینن. ئەو کە دەگاتە سەردەش"""""ت یەکسەر دەچێتە مزگەوتی سەرچاوە و هەتا

ن""""وێژی ش""""ێوان لەو  دەمێنێتەوە. ژمارەیەک لە نوێژکەران دوای تەواوبوونی ن""""وێژ سەرەنج دەدەن، کە

پی""اوێکی غەریبە بە س""ندووقێکی تەنەکەوە لە مزگەوتە و یەکێک لە نوێژکەران پرس""یاری لێ""دەکات، کە

ئای"""""ا ش"""""وێنێکی ب"""""ۆ خەوتن هەیە؟ ش"""""ێخ زەرگەتە بەڕێزەو روو لە نوێژکەرەکە دەک"""""ات و بە زم"""""انی

دەس"""تەکانی ئام"""اژە بە نەبوونی ش"""وێن دەک"""ات. خاڵەی نوێژکەر لە رێگ"""ای خ"""ودادا فەرمووی ماڵەکەی

دەکات و پێکەوە دەڕۆنەوە. لە رێگادا ناو دەگۆڕنەوە و خاڵەی نوێژکەر خۆی بە کاک حاجی دەناس""ێنێ و

کاکەی غەریبیش بە ش""ێخ زەرگەتە. ح""اجی بە ناوەکەی ش""ێخ زەرگەتە زەردەیەکی دێتەو دەپرس""ێ، کە

باشە ش"""ێخ ژەنگەس"""وورەش نی"""ت! ش"""ێخ زەرگەتە لە ح"""اجی دەپرس"""ێ، کە چۆتە م"""اڵی خ"""وای ی"""ان هەر

ناوەکەی حاجییە؟ ح""""اجی بە پێکەنینەوە دەڵ""""ێ، کاکە هەتا ئەمڕۆ خ""""وا حەجی بەنس""""یب نەکردووم و

ئەگەر ح"""""اجی تەواو بوومایە، بێگوم"""""ان کەش"""""یدە زەردەکەم لەسەر دەن"""""ا. ش"""""ێخ زەرگەتە سپاس"""""ی

میواندۆس""تی ح""اجی دەک"""ات و بە گاڵتە دەڵ""ێ، زۆربەی حاجییەکان دڵک"""راوە و بەخشەندە نی"""ن و پ"""اش

دیداری مەککە و مەدینە دەگۆڕێن. حاجی لە قسەکردن دانامێنێ و ش""ێخ زەرگەتە دڵنیادەکاتەوە، کە دڵ

شەرتە و سروشتی مرۆڤ بە ئاسانی ن""اگۆڕ . ح"اجی و ش""ێخ دەگەنە م"اڵ و منداڵەکانی ح"اجی  دایکی""ان

لە ه"""اتنی میوانێ"""ک ئاگ"""ادار دەکەنەوە، کە س"""ندووقێکی تەنەکەی لە سەر ش"""انە. یەکێک لە منداڵەکان

مەزەن"""دە دەک"""ات، کە ئەو س"""ندووقە پ"""ڕ بێ"""ت لە وردەواڵە و رەنگە شەو ش"""تیکیان گیربکەو . هاوسەری
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ح""اجی و منداڵەکانیان بەخێرهاتنی می""وان دەکەن و ح""اجیش چەن""د جارێ""ک بەخێرهاتنی دەک""ات. ئەو

شەوە ش""""ێخ زەرگەتە زۆر کەم قسە دەک""""ات و سەرنج دەدات، کە هەڵس""""وکەوتی ئەو ماڵە چۆنە و ئای""""ا

دەگ""ونجێ رۆژی داه""اتووش لەو ماڵە وەمێن""ێ. کاتێ""ک ح""اجی پرس""یاری لێ""دەکات، کە چ نی""ازیکی هەیە،

ش"""ێخ بە ک"""ورتی خ""ۆی لە گێل""ی دەدات و ئام"""اژە دەک"""ات، کە بەن"""دە دەک"""ات خەیاڵن و خ""واش دەک"""ات

بەتاڵن. بە گ""وێرەی وتەکانی ش""ێخ زەرگەتە خەو ب""رای مردنە و ک""ێ دەزان""ێ بەیانی چ روودەدات، بۆیە

وڵمەکە بە کراوەیی دێڵێتەوە. حاجی تێدەگات، کە شێخ رەنگە فەقیر و ماڵ لە کۆڵ بێت، بەڵم لە دیوی

شاراوەی شێخ دەترسێ، بۆیە شەو زۆر بە توندوتۆڵی هەڵس""وکەوت دەک""ات و دەرگاک""ان بە تەواوەتی قف""ڵ

دەدات. ش"""ێخ زەرگەتە ب""ۆ حەوشەش بە تەنیا ن""انێرن و یەکێک لە منداڵەکان ی""ان ح""اجی ب""ۆ خ""ۆی لە

گەڵیەتی. بەیانی شێخ دەستی حاجی دەخوێنێتەوە و پێش ئەوەی زار بکاتەوە، شێخ بە حاجی دەڵێ، ب""ا

ن""اوی خ""وای لێ""بێنین و سەردانێکی ب""ازاڕ بکەین. ح""اجی بە ناچ""اری لە گەڵ ش""ێخ دەچنە دەر و لە پ""ڕ

پرس"""یاری لێ"""دەکات، کە س"""ندووقەکە دەبەین ی"""ان دوات"""ر کەس"""ێکی بەدوادا بنێ"""رم؟ ش"""ێخ لە پەیامەکان

تێدەگات و بە پێکەنینەوە دەڵێ، کاک حاجی ئەو سندووقە با ئەو شەویش میوان بێ و بۆ رۆژی دواتریش

خ"""وا گەورەیە. ئەوان پێکەوە بەرەو ب"""ازاڕ دەچ"""ن و سەردانی چەن"""د دووکانێ"""ک دەکەن. لە دەوروبەری

دوک""انی ح""اجی مەجی""دی ت""ر  رەش""ێکی زۆر دەبین""ن، کە لە گون""دەکان ب""ۆ فرۆش""تن هاتۆتە ش""ار. هەنار و

هەنجیر و زۆر می"""وەی دیکە لەو کۆڵنەدا ماونەوە و خەڵک ب"""ۆ کڕی"""ن و بردنەوەیان زۆر هەڵس"""ووڕ نییە.

ش""""ێخ زەرگەتە بازاڕەکەی پێخۆشە و لە پ""""ڕ گ""""وێی لە دەنگێک""""ی گەورەیە، کە کەلوپەلی م""""اڵ هەڕڕاج

دەک""""ات. بە شەقامی سەرەکی ش""""اردا دەڕوا و تووش""""ی کابرایەک دەب""""ێ، کە بە ن""""اوی فەرمان""""داری و

بەرپرس""انی ش""ار ف""وو لە دەزگ""ای دەنگبەرزکەرەو دەک""ات. لە سەر شەقامی سەرەکی ژمارەیەکی بەرچاو

می""وەفرۆش دەبین""ێ، کە لە تەنیش""ت داش""قەکانیان دانیش""توون و چ""اوەڕوانی مش""تەریەکانیانن. لە سەر

رێگ""ای هاتوچۆکەران پی"اوێکی کوردپەروەر دەبین""ێ، کە لە سەر چەن""د کارتۆنێ""ک دانیش"توە و نیش"توو بە

خەڵک دەفرۆشێ. شێخ زەرگەتە دڵی ئەو شارەی دەگر  و بە فێڵ خۆی لە حاجی هەڵ""دەبڕ  و بە ح""اجی

دەڵ"""ێ، کاکە رەنگە لە بەر پی"""ری وهەژاری لەو ش"""ارە ون بب"""م، بەڵم ئەگەر رێگاکەش"""م ون ک"""رد، هەتا

ئێوارە لە مزگەوتاندا بانگەواز نەکەن. ئەمن لەو شارە بە مزگەوتی سەرچاوە دەزان""م و بە شەویش  ئەو

مزگەوتە دەدۆزمە. ش"""""ێخ زەرگەتە بەرەو مزگەوتی س"""""وور دەچ"""""ێ و دوای چاوخش"""""اندن بە مزگەوت و

ئاوخواردنەوەیەک، لە دوک""انێکی تەنەکەی تەنیش""ت مزگەوت دەپرس""ێ، کە ئای""ا م""اڵی م""ام کەریم ب""ابی

ک""اوە پێ""دەزانێ؟ ک""ابرای دوکان""دار کە گ""وێی بە تەواوەتی نابیس""تن چەن""د جارێ""ک گ""و  دەگ""ر ، هەتا لە
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پەیامی شێخ زەرگەتە تێدەگات. ناوبراو کە بە دەنک""ی تەزبیحەکانی ی""اری دەک""ات بە دەس""ت ئام""اژە بە

شێخ دەک""ات، کە لەو پارکە لە خەڵکی دیکە بپرس""ێ، چوونکە ئەو زۆر خەڵکی ش""ار ناناس""ێ. لە تەنیش""ت

پارکی شار شێخ چاوی بە گوڵەدان فرۆش و خەڵکی کاس""ب دەکەو ، کە هاوتەمەنی ک""اوەی م""ام کەریمن،

بۆیە پرس""""یار لە یەکێک دەک""""ات، کە ئای""""ا م""""اڵی ک""""اوەی م""""ام کەریمی دەزان""""ێ؟ کوڕەکە کە خەریکی

وەرگرتن""ی پ""ارەی گوڵەدانە فرۆش""راوەکانە دەپرس""ێ، خاڵە ک""ام ک""اوە؟ کاوەیەکمان هەیە کە ت""ازە دەڵێ""ن

بۆتە پێشمەرگە و ک""اوەی دیکەش""مان زۆرن لێ""رە؟ ش""ێخ بە پەلە دەڵ""ێ، کاکە ئەو کاوەیە دەڵێ""م، کە گۆی""ا

چەکی هەڵگرتوە. ئەمن ناس""یاوی ک""ۆنی ب""ابی ک""اوەم و هاوک""اری خ""اڵی خ""ۆت بکە ب""ا ئەحواڵپرس""یەکیان

بکەم. ک""""""""""وڕە گوڵەدانفرۆشەکە تەنەکەی گوڵەدانەکان و هەروەها کەلوپەلەکانی لە لی برادەرێ""""""""""ک

جێ""دێڵێ و لە م""اوەی دە خولەکێک""دا ش""ێخ دەگەیەنێتە م""اڵی ک""اوە. ش""ێخ لە دەرگ""ا دەدات و پ""ورە زاراش

دەرگاکە دەکاتەوە.  زارا بە تەنیا لە ماڵە و لەیل لە گەڵ چەن""د ژنێک""ی ناس""یاو ب""ۆ پەی""داکردنی بژی""وی

ژی"""ان تەن"""دور بە تەن"""دور دەگەڕێن و ن"""ان ب"""ۆ داراک"""ان دەکەن.  زارا بە دیتن"""ی ئەوپیاوە دەش"""ڵەژ  و

ماوەیەکی ک"ورت لە سەروچاو و پۆش"اکی ش"ێخ رادەمەنێنێ. ش""ێخ دەزان"ی، کە رۆژگارەکە پ"ڕە لە ت"رس و

خەڵک نیگەرانە و هەروەها غەریبە و نەناسراوەکان لە ش""ارەکان بە ئاس""انی وەرن""اگیرین. ن""اوبراو وەک

ناس""یاوێک ن""اوی پ""ورە زارا دێن""ێ و پاش""ان کورتەیەک باس""ی ک""اوەی ب""ۆ دەک""ات. پ""ورە زارا وەک لە داری

بەربێتەوە و لەو چیرۆکە تێناگ"""ات، کە ک"""اوە و ئەو پی"""اوە چ"""ۆن لە گەڵ یەکتر لە بنکەیەدا پێش"""مەرگە

بوون. ئەو لە بیریەتی، کە ماوەیەک لەوە پێش لە گەڵ لەیل لە رەبەت بوون و سەروچاوی ئەو پیاوە بە

تەواوەتی نائاش""نایە. ش""ێخ چیرۆکێ""ک لە سەر خ""ۆی س""از دەک""ات و دەگێڕێتەوە، کە ماوەیەک لە رەبەت

ژیاوە و لە گەڵ کاوە زۆر تێکەڵ و نیزیک بوە. ئەو رێنوێنی کاوەی ک"ردوە، کە بگەڕێتەوە ش""ار و خزمەتی

دایک و خوشکی بکات، چوونکە ئەو کوڕ و کچانە حەیفە لەو هۆدانەدا خۆیان گیرۆدەی وتە و نووس""راوەی

ئەم وئەو بکەن. پورە زارا دڵی نەرم دەبێ ب"ۆ فەرمووکردن، بەڵم لەوە دەترس"ێ کە پیاوخەراپ دەرچ"ێ.

ن""اوبراو ن""اوی ئەو پی""اوە دەپرس""ێ و خوازی""ارە تێبگ""ات، کە خەڵکی کوێیە و بەدوای چی""دا سەرگەردانە.

شێخ خۆی بە ش""ێخ زەرگەتە دەناس""ێنێ، کە س""اڵنێکی زۆرە م""اڵ بە کۆڵە و ش""ار و وڵت""ان دەگەڕ . ن""اوی

زەرگەتە بۆ  زارا لە گەڵ شێخەکە دوو وشەی ناڕێ""ک و نەگونجاون، بۆیە زی""اتر لە ناوەکەی دەکۆڵێتەوە.

زارا  ئاماژە دەکات، کە لە وڵتی ئەواندا شێخەکان وەک پیاوچاک دەبینن و سوێندیان بە سەری دەخ""ۆن

و نانی ماڵی شێخان بە متفەڕک دەخور ، بەڵم قەت ن""اوی زەرگەتەی لە دوای ن""او ش""ێخ و موش""ایەخانە

نەبیس""توە. ش""ێخ زەرگەتە دایک""ی ک""اوە ئاگ""ادار دەکاتەوە، کە س""بەینێ میوانی""ان دەب""ێ و دوات""ر یەکتر
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دەبیننەوە. 

حاجی لە شەقامە راستە و ناڕاستەکانی شاردا بە دوای شێخ زەرگەتەدا دەگەڕ . ئەو دەترسێ، کە شێخ

بەڵیەکیان بەسەر بێنێ و تووشی گۆنگەڵیان بکات. ئەو دەردەی لە حاجی و پورە زارایە، لە ش""ێخ نییە،

چوونکە ئەو گەڕۆکە و خەمی گەورەی حەوانەوە و جەمە خورادنێکە. گەڕان و گەڕی""دەیی پ""ڕن لە خۆش""ی

و ناخۆشی و شێخ زەرگەتەش لەو هاوکێشەیە بەدەر نییە. ئەو لە ک"اتی گەڕانەوە لە م"اڵی م"ام کەریمی

بەرەو ش"""""ێخ مەولنا دەڕوا، کە بنکەیەکی رێژیم"""""ی تێدایە و بە هەوای رەبەتێ لە  سەنگەرەکە نیزیکە

دەبێتەوە، کە بە بل""وک و گ""ونی بەنی پ""ڕ لە گەڵ هەڵچنراوە. چەک""دارێکی خۆم""اڵی رێژی""م لە سەنگەردا

ش"""ێخ زەرگەتە دەبین"""ێ، کە بە ش"""ێوازێکی کۆمێ"""دی و پێکەنیناوی لە سەنگەرەکە نیزی"""ک دەب"""ێ و زاری

دەج"""وڵێ. ش"""ێخ زەرگەتە بەنیازە وەک مەقەڕەکان ئەو بنکەیەش بکاتە مەی"""دانی گاڵتەوگەپ، بەڵم لە

هەنگاوی یەکەمدا دوو شەق و قۆنداخێک دەخوات. کاتێک ش""ێخ دەزان""ێ، کە شەپکە تون""دە و رەنگە بەن""د

بک""ر  خ""ۆی ش""ێت دەک""ات و رس""تە و وشەی سەیر و سەمەرە بە پاس""داڕ و چەک""دارە کوردەک""ان دەڵێ""ت.

یەکێک لە جاشەکان بە تون"""دی جەزرەبەی دەدات و دوات"""ر لە هۆدەیەکی چ"""ووکی بنکەی ش"""ێخمەولنەی

دەکەن. بەرپرسی ئەو مۆڵەگەیە کە فارسە خوازیارە شێخ زەرگەتە ببینێ و قسەی لەگەڵدا بک""ات، بەڵم

بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دۆخەکە و نیشاندانی روخساریکی مرۆڤانە خ""واردن و ن""انێکی باش""ی ب""ۆ دەنێ""ر .  رەزا

ئیم""انی بەرپرس""ی ئەو مۆڵگەیە لە ش""ێخ زەرگەتە دەپرس""ێ، کە ن""اوت چییە و خەڵکی چ ش""ارێکی وڵم""ی

سەیر و سەمەرە دەبیس""تێ. ش""ێخ ب""ۆ ئەوەی بیسەلمێنێ، کە ش""ێتە برین""ج و خواردنەکەی بە راکش""انەوە

دەخوات و بە کەچەکەی گەمە دەکات. ب""ۆ خواردنەوەی چایەکەی لە سەر یەک لق رادەوەس""تێ و س""ڵوی

سەربازی لە جن""دۆکان دەک""ات. رەزا ئیم""انی لەو رۆژگ""ارەدا ئەو جۆڵە و وتانەی ش""ێخ زەرگەتەی زۆر بە

ئاس""ایی وەردەگ""ر . ش""ێخ بە فارس""ی دەڵ""ێ ن""اوم زەرگەتەیە و ش""ۆرەتم خش""ۆکە و خەڵکی وڵت""ی تڕان""م.

ئیمانی لە بەشێک لە قسەکانی تێدەگەیی ولە ژمارەیەک لە وشەکان نەدەگەیشت و بە هەموو چەک""دارە

کوردەکانی رێژیم لەو بنکەیە بۆیان وەرنەدەگێڕایە سەر زمانی فارسی. بۆ خۆرزگ""ارکردن ش""ێخ زەرگەتە

کەراسەکە دادەکەنێ و پش""تی کە بە قۆنداخەکە رەش و ش""ین بۆتەوە بە ئیم""انی نیش""ان دەدات. ن""اوبراو

ب""""ۆ گەوجان""""دنی ئیم""""انی و ئەوانی دیکە قسە ب""""ۆ مێرۆلە و باڵن""""دان دەک""""ات. رەزا ئیم""""انی جاشەکان

رادەسپێر ، کە ئازادی بکەن و خۆیان بە خەڵکی دێوانە و شێت گیرۆدە نەکەن. 
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شێخ زەرگەتە لە تاوی ژانی پشت و جەستەی زۆر هەڵس"ووڕ نەماوە و بە هێواش"ی هەنگاو هەڵ""دەگر . لە

تەنیش""""ت کتێبفرۆش""""ی مەل برایم""""ی چ""""اوی بە ح""""اجی دەکەو  کە لە داخ""""ی ش""""ێخ زەرگەتە جارێ""""ک

جەمەدانەکەی دەبەس""تێتەوە و جارێ""ک پش""تێندە ش""لەکەی تون""د دەکاتەوە. ش""ێخ دەچێتە دوک""انی مەل

برای"م و ح"اجیش بێس""ڵوکردن خ"ۆی بە دووکانەکەدا دەک""ات.  مەل برای"م لەو هەڵس"وکەوتە  توڕەیە و بە

جۆرێک بێڕێزی بە خۆی دەزانێ. ئەو لە گەڵ حاجی دۆستن، بەڵم کەمتر حاجی بەو ش""ێوازە سەرلێش""واو

و شپڕزەیە دیتوە. حاجی کە دەگاتە ش""ێخ زەرگەتە  ت""وڕە دەب""ێ و زۆر سەرش""کێنی دەک""ات و لە سەر ئەو

خۆونکردنە سەرکۆنەی دەک"""ات. ش""ێخ زەرگەتە لە دوکانەدا یەکسەر کەراسەکەی دادەن""ێ و بەسەرهاتی

خ""ۆی لە بنکەی ش""ێخمەولنە دەگێڕێتەوە. ش""ێخ ب""اس لە چۆنیەتی خۆرزگ""ارکردنی خ""ۆی ناک""ات، چوونکە

کارتەکانی دەس"""ووتێن، بەڵم ش"""ارەزایانە تەعبیر لە زوڵم"""ی داگیرکەران و مەزڵومی کوردەک"""ان لە سەر

خاکی خۆیان دەکات. مەل برایم داوا لە حاجی و شێخ زەرگەتە دەک""ات دابنیش"ن و چاییەک ی"ان ئ"اوێکی

س""ارد بخۆنەوە. ش""ێخ چاوێ""ک بە کتێبەکان""دا دەگێ""ڕ  و لە مامۆس""تا دەپرس""ێ، ئای""ا خەڵکی ئێمە ک""تێب

دەخوێننەوە؟ ش"""ێخ چ"""اوەڕێی وڵم ناک"""ات و درێ"""ژە بە وتەکانی خ"""ۆی دەدا و لە کوردب"""وون توڕەیە. بە

دەنگێکی بەرز هاوار دەکات، کە کورد زمانی خۆی ن""ازانێ، مێ""ژووی خ""ۆی ن""ازانێ و چەک ب""ۆ دوژمنەکەی

هەڵدەگر ، ئاخر بە کام ق""انون ئەو ک""وردە سەردەکەو ؟ مامۆس""تا و  ک""اک ح""اجی ئەو ک""وردە بە دەس""تی

خۆی خۆڵ بەسەر خۆیدا دەکات و ئێمە قەدری نیعمەتی ئازادی ن""ازانین. لەو خاکەدا ژمارەیەک سیاس""ی

ه"""اتن و کردیانە شەڕە حیزبێنە و قوڕێکی"""ان گرتەوە، کە هەزار ش"""ێتی وەک ش"""ێخ زەرگەتە بە زین"""دووی

کوشتوە. کاکە ئەوڕۆ لەو شێخمەولنەیە چەکدارە کوردەکە بە قۆنداخ لە پشتم دەدات و کابرای فارس لە

ژوورەوە خواردنی بۆ هێناوم و پێشمەرگە موس""ڵمانەکانی راس""پارد، کە ئ""ازادم کەن. مەل برای""م و ح""اجی

دڵەکوتەیان گرت""وە و دەترس""ن، کە لە سەر ئەو دروش""م و پرس""یارانە بگیرێ""ن و ئ""ازار ب""درێن. ح""اجی لەو

کاتەدا لە شێخ دەپرسێ، کە سندوقەکەی دەوێتەوە یان نا؟ شێخ ئ""ارام دەبێتەوە و دەزان""ێ، کە زۆربڵێ""ی

کڕیاری نییە و رەنگە کەند و کۆسپ و تەنانەت شەق و بەندکردنی بەدواوە بێ. 

ش""ێخ و ح""اجی سپاس""ی مەل برای""م دەکەن و لە دووک""انی کێبفرۆش""یەکە دەردەچ""ن. ش""ێخ قوتە قەتە زۆر

دەک""""ات و لە گەڵ تەمەنی نەگونجاوە، بۆیە ح""""اجی لە سەر راس""""تە شەقامەکە چەن""""د دەس""""کە کەور و

جەعفەری  لە گەڵ ت""ر  رەش""ی دەک""ر  و بەرەو م""اڵ دەگەڕێنەوە. ش""ێخ ئەو شەو قسەی خ""ۆش دەک""ات و

نەقڵی ک""ۆن و جی""اواز ب""ۆ ح""اجی دەگێڕێتەوە. ح""اجی ب""ۆ ش""ادکردنی ش""ێخ زەرگەتە دەڵ""ێ، خۆزگە ژن و
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منداڵم نەدەبوون و ئەمنیش وەک تۆ بە ناوی شێخ و سەیدەوە بەو ش""ار و گوندانەدا دەس""ووڕاینەوە. کاکە

شێخ، پیاو کە ژن"ی هێن"ا غیرەت"ی کەم دەب""ێ و ئازایەتی سەردەمی رەبەنی ن"امێنێ. ئەگەر ئەتۆش وەک

ئێمە م""اڵ و من""داڵت هەبوونایە، بێگوم""ان ن""اوێکی رێک""وپێکت ب""ۆ خ""ۆت هەڵ""دەبژارد و ک""ارت بەو س""ندوقە

نەدەبو. ش""ێخ ئاخێ""ک هەڵدەکێش""ێ و ئام""اژە دەک""ات، کە رۆژگ""ار ناگەڕێتەوە و م""رۆڤ ناچ""ارە تەس""لیمی

چ"ارەنووس بێ""ت. ن"اوبراو چی"رۆک و بەسەرهاتی ک"ۆن لە س"وریە، عێ"ڕاق و ئێ"ران لە خەڵک و بە تایبەت

کولت"""ورە جیاوازەک"""ان دەگێڕێتەوە. ئەو ب"""ۆ ح"""اجی ئاش"""کرای دەک"""ات، کە خەم و ژانێک"""ی ق"""وڵ لە سەر

رۆژرەش""ی ک""وردان وەک ش""اخ لە سەر ش""ان و پیل""ی قورس""ایی دەکەن و ت""ازە ن""اخواز  ژی""انێکی ئاس""ایی

هەبێ.  ش""ێخ زەرگەتە بەمجۆرە درێ""ژە بە وتەکانی دەدا: دچارەسەری م""ن مردنە و دەگەڕێم هەتا م""ردن

لە ش""وێنێکی می""وانم دەب""ێ. ئەمن بە زوڵم""ی داگیرکەران چەن""دە ئ""ازار دەکێش""م، بە حیزبە کوردییەکان

زی""اتر دڵگران"""م. ک""اک ح""اجی، ئەو حیزبانە بەرنامەیان باشە، بەڵم خەڵکی پەروەردەکراو و بەرپرس""ی

ئیمان"""دار و هەڵس"""ووڕیان کەمە. ئەتۆ ب"""ڕۆ ب"""ۆ رەبەتێ، وەک ش"""ارۆچکەی حیزبانە و هەر حیزبەی لەو 

مەقەڕ و چەک"""داری هەیە، بەڵم خەریکی ک"""اری لبەل و پێچەوانەن. ک"""وڕ ه"""اتوە ب"""ۆ پێش"""مەرگایەتی و

دەخ"""واز  پەروەردەیەکی نیزام"""ی و سیاس"""ی هەبێ، بەڵم لێ"""رە و لەو  خەریکی قژداهێن"""ان و خەباتی

بەرئاوێنەن. ئەو شۆڕشە بە جحێڵیەتی، فشەکردن و جنێ""ودان بە دی""ن و ئیس""لم و دەرپەڕان""دنی خەڵک

سەرناکەو . شۆڕش""ی ک""وردان لە کۆتاییەکان""دا دەکەو ، چونکە ک""ورد ئاگ""اداری مێ""ژووی خ""ۆی نییە. لە

گون""دەکان گەڕاوم و زۆر بە وردی گ""وێم لە خەڵکی گون""دەکان گرت""وە. زۆربەیان لەو بارودۆخە ت""ووڕەن و

دوعادەکەن خ"""ودا ئەو وەزعە بە لیەک""""دا بخ"""ات. ئەو شۆڕشە ک""""اری باش"""ی ک"""ردوە، بەڵم زۆر کەمن و

ئیدارەکردنی خەڵک کارێکی ئاسان نییە. لە بەش""ێک لە گون""دەکان مامۆس""تای ش""ۆڕش هەیە و منداڵەکان

فێ"ری زم"انی ک""وردی دەکەن، ئەوە سیاسەتێکی باشە و قەت لە ت"ام و چێ"ژ ناکەو ، بەڵم لە خەڵک"دان و

تۆمەت لە خەڵکدان و تەنانەت بە زۆر پیتاک لە خەڵک ئەستاندن کارێکی رەوا نییەن. ح""اجی تێ""دەگات،

کە شێخ زەرگەتە بۆ خۆی  مامۆستایەکە  و رەنگە چەند کتێبێکی قوت دابن، بۆیە پرسیاری لێدەکات، کە

بۆچی ئەو بە وردی ئەو دەردە دڵ و رەخنانە بە سەرۆکی حیزبەکان و بە بەرپرسەکان ن""اڵێ؟ ش""ێخ  زۆر

بە وردی رەگ و ریشەی ئەو شکان و کەوتنانەی ب""ۆ ش""یدەکاتەوە و دڵنی""ای دەکاتەوە، کە ئەو دەردانە بە

 ساڵی دیکەش چارەسەر نابن. ٥٠

ش""ێخ و ح""اجی لە ک""اتی خەوتن درێ""ژە بەو باس""انە دەدەن و سەرئەنجام ح""اجی وەبی""ر ش""ێخ زەرگەتە
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دێنێتەوە، کە جیه"""""""انی سیاسەت قوڵە و ب"""""""ا لەو دارس"""""""تانەدا ون نەبن و تووش"""""""ی مۆڵگەیەکی وەک

ش""ێخمەولنە نەیەن و دارک""اری نەکرێن. ش""ێخ زەرگەتێ بە پێکەنینەوە دەڵ""ێ، بەخوا لەو زەمانەدا پی""او

ئاقڵ نەبێ لە ماڵی خواش دارکاری دەکر . خۆزگەم بە ساڵنی کۆن، کە پ""ڕ لە چاکە و هەرەوەزی ب""وون.

ئەمڕۆ زەمانە گ""ۆڕاوە و رۆژانە دەبیس""تین، کە خوایە دەس""تی چەپ موحت""اجی دەس""تی راس""ت نەبێ. شەو

باڵی پان و پۆڕی بە سەر وڵت""دا کێش""اوە و ئاماژەک""انی ه""اتنی ورزی سەرما لە سەر و چ""اوی دار و گی""ادا

دەرکەوتوە. شەوانە هەوا فێنکە و وەرزی تەوژمی گەرما خەریکە دەبێتە بەش""""ێک لە راب""""ردوو. ش""""ێخ و

ح""""اجی چاوەکانی""""ان لە خەوڕادەچن و لە بازنەی ژی""""انی رۆژانە دەچنەدەر. بە دەنگ""""ی مەلی بەیانی

ح""اجی خەوی دەزڕ ، بەڵم لە بەر ش""ێخ ب""ۆ مزگەوتێ ن""اچێ و بە چەن""د ج""ار گ""وتنی ئەڵڵهوئەکبەڕ و

س"""""وبحانەڵڵ قەناعەت دەک"""""ات و دەخەوێتەوە. ش"""""ێخ زەرگەتە هەتا بەیانی تەکانێ ن"""""اخوات، بەڵم

بەرەبەیانی لە چنگ""ی ژان""ی پش""ت و جەس""تەی هاواریەتی و داوای دەرم""انی ئ""ازار لە ح""اجی دەک""ات.

خانەخو  خۆیان تێکنانێن و پێشنیاری پێدەکەن، کە پاش خواردنی نانی بەیانی س""ندوقەکەی هەڵگر  و

ب"""ۆ چارەسەر دەچنە لی شەیدایی. ئەو دەس"""تی دەرزی لێ"""دانی خۆشە و هی"""چ نەخۆش"""ێک نییە، کە بە

سەردان و دی"""داری ئەو دوکت"""ۆرە چارەسەر نەکرابێ. ش"""ێخ قەناعەتی دێ"""ت و دوای ن"""انخواردنی بەیانی

سپاس""ی م""اڵی ح""اجی دەک""ات و پێکەوە بەرەو ش""وێنی ک""اری شەیدایی دەچ""ن. ش""ێخ لە نی""وەی رێگ""ادا

پەشیمان دەبێتەوە و بە سندوقەکەیەوە ماڵئاوایی لە حاجی دەکات. شێخ بە پەلە بەرەو ماڵی پورە زارا

دەچ""""ێ و یەکسەر لە دەرگ""""ای حەوشەی دەچێتەژوور و لە نیوەڕاس""""تی حەوشەکە رادەوەس""""تێ.  زارا لە

ترس""ی ش""ێخ ئەمڕۆ لەیلی لە ک""ار گێڕاوەتەوە و ئەوان وەک باڵن""دەی وری""ا لە سەروچاوی ش""ێخ دەڕوان""ن.

ش"""ێخ لە ترس"""ی جی"""ران و خەڵکی گەڕەکەکە ب"""انگی دایک"""ی ک"""اوە دەک"""ات و س"""ڵویان لێ"""دەکات. لەیل

دەچێتەدەر و بەخێرهاتنی دەک""ات و داوای لێ""دەکات لە سەر راخەرێک لێ""رە دابنیش""ێ و چ""او و ن""انی ب""ۆ

دێن""ن.  زارا ب""ۆ پارێزگ""اری لە خ""ۆیی و کچەکەی چەقویەکی ک""ۆنی لە ب""ن پش""تێندە درێژەکەی ن""اوە و لە

ک""""اتی ه"""اتوچۆدا دەس""""تی لە پش""""تێندەکەی نابێتەوە. ش"""ێخ زەرگەتە بە زم"""انی خەڵک دەزان"""ێ و لەو

حەوشەیە خ""ۆی لە قەرەی نوکتە و گاڵتەکردن ن""ادات و بە تەواوەتی دەچێتە ق""اوغی مرۆڤێک""ی ئ""ارام و

تێگەیش""توو، کە بە گ""وێگرتن و گێڕانەوەی رووداوە راس""تیەکان متمانەی  زارا و لەیل دەس""تەبەر بک""ات.

ناوبراو دڵگرانی خۆی لە گیرانی مام کەریم و هەروەها دەربەدەربوونی کوڕەکانی دەردەب""ڕ  و بە چەن""د

وشەیەک ئام""اژە دەک""ات، کە ئەوان جێگ""ای گەورەیی و رێ""زی خەلکی کوردس""تانن.  لەو سەردەمەدا کەم

بنەماڵە لە کوردس"تاندا ئام""ادەن بەو ش"ێوازە لە پێن"اوی م"اف و خاکەکەیان"دا خەبات بکەن. براژنە زارا
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ت"""ۆ م"""ادام دایک"""ی ک"""اوەی، ب"""ۆ م"""ن لە جێگەی خوش"""کی گەورەی. لەیل سەبری گ"""وێگرتنی نەماوە و وەک

راب"""ردوو لە دەربڕین"""ی ویس"""ت و تێڕوانینەکانی شەرم ناک"""ات و لە ش"""ێخ دەپرس"""ێ، کە ن"""اوبراو لە گەڵ

حکومەتە، حیزبە ی""ان کەس""ێکی ئاس""اییە؟ خەڵکی چ ش""ارێکە و ژن و منداڵەکانی لە ک""و  دەژی""ن؟ ئەگەر

تەنیا و رەبەنە، چۆنە لە نێو ئەو هەموو حیزب و رێکخراوەدا جێگای نەبۆتەوە؟ ت""ۆ لەو ش""ارە چ دەکەیی

و شەوی رابردوو لە ماڵی کێ ب""ووی؟ ئێمە پیاوم""ان لە م""اڵ نییە و لەو کاتەوە براک""انم لە م""اڵ دەرچ""وون

ئێمە زۆر خۆدەپ""""ارێزین و ن""""اخوازین خ""""و  بە برینەکانمان""""دا بکەین. ش""""ێخ زرگەتە لە قسە ناکەو  و

دەستخۆشی لە لەیل دەک""ات ب""ۆ ئەو پرس""یار و بەدواداچوونانە، بەڵم خ""ۆی لە وڵمدانەوەی پرس""یارەکان

دەب""وێر . ن""اوبراو بە ک""ورتی چیرۆک""ی رۆژانەی خ""ۆی ب""اس دەک""ات، کە وەک پی""اوێکی ن""اڕازی لە ژی""ان،

سیاسەت، حکومەت و حی""زب دەگەڕ .ئەو بەمش""ێوازە درێ""ژە بە چیرۆکەکەی دەدات:ن لەو ژیانە دڵخ""ۆش

نی"""""""م، بەڵم تاقەتی مانەوە لە ش"""""""وێنێکم نییە و لە بەر رەخنەگرتن و قسەکردن زۆر مەحبوب نی"""""""م.

پیاوخەراپ نی""""م، دز نی""""م، درۆزن نی""""م و لە هەموو ژیانم""""دا باڵندەیەکم ئ""""ازار نەداوە. ئەمن رەنگە بە

گەڕیدەیی لە دایک ببم و هەتا منداڵ بووم ئەو پرسیارانەم لە دایک و بابم نەکردن، کاتێک کە گەورەتر

بووم و فامم کردەوە لە شەقامەکانی بەغ""دا و دوات""ر دەمش""قدا خ""ۆم دیتەوە. دابڕانەکەم لە دای""ک و ب""ابم

هەمیشەیی بو، چوونکە منداڵی تاقانە بووم و پاش گەڕانەوەم ب""ۆ ناوچەی مەریوان هەواڵێکم لە دای""ک و

ب"""ابم نەبیس"""تەوە. ئەوان دوای دوورکەوتنەوەم زۆر تیکۆش"""ابوون خ"""وا من"""داڵێکی دیکەیان ب"""داتێ. پ"""اش

چاوڕوانیەکی زۆر و نەهاتنی من""داڵی ت""ازە و هەروەها کوێربوونەوەی ن""اوم، دای""ک و ب""ابم بە دڵش""کاویی

سەرەتا بۆ سنە و دواتر ب"ۆ ت""اران دەگوازنەوە. ئەوان لە دوای خۆی""ان تەنیا ئەو س""ندووقە و چەن""د هەزار

تمەنێکیان وەک میرات بۆبەجێ هێشتووم. کە گەڕامەوە ئێران و بە پرسیارکردن و گەڕان چوومە ت""اران و

لە رێگای خزمێکەوە ئاگاداری چارەنووسی تاڵی مردنی دای""ک وب""ابم ب""ووم بە تەواوەتی ش""کام. لە ترس""ی

چارەنووسی دای""ک و ب""ابم و دووپ""ات نەبوونەوەی ئەو چیرۆکە خەماوەییە خ""ۆم لە قەرەی ژنهێن""ان نەدا.

شەش مان""گ لە ت""اران دوای سەرکەوتنی ش""ۆڕش کرێک""ار ب""ووم و ماوەیەکیش لە س""نە ک""اری دەستفرۆش""یم

ک"""ردوە. لە زۆر گون"""د و ش"""اراندا ک"""اری وردەواڵەفرۆش"""یی و تەنانەت چەقوتیژکردنەوەم ک"""ردوە. کە لە

 مان""گ لە چاخانە ک""ارم ک""رد و شەوانە لە م""اڵی ح""اجی٧مەریوان پەڕیوەی س""لێمانی ب""ووم، ب""ۆ م""اوەی 

ساڵح دەمامەوە. ئەوان منداڵیان نەبوون و بە بوونی من زۆر ش""اد ب""وون و و ب""ۆ پڕکردنەوەی خەمەکانیان

حاجی ژن مریشکێکی زۆری بەخێو دەکرد و هەر کامە ن""اوێکی لێن""ابوون. رۆژان""ی یەکەم لە م""اڵی ح""اجی

ساڵح زۆر سەیر بو، کاتێ""ک ح"اجیژن ب""انگی مریش""کەکانی دەک""رد و ن"اوی حەلو، ئایش""ێ، رەحمە و هت""دی
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دەبرد، چاوەڕوانی ئامادەبوونی کچ و ژنم دەکرد، کەچی دواتر تێگەیشتم کە ح""اجیژن لە خەیاڵی خۆی""دا

خ""""اوەن منداڵەن. چیرۆک""""ی ش""""ێخ زەرگەتە زۆری خایان""""د و سەرنجی لەیل و پ""""ورە زارای بە تەواوەتی

راکێشاوە. شێخ ئام""ادەی درێ""ژەدان بە چیرۆکەکەیەتی، کە ئ""اڵتونی خاڵە مینە دەگاتە حەوشە و بەسەر

کۆتایی چیرۆکەکەی شێخ زەرگەتدا دەکەو . کاتێک ئاڵتون شێخ و سندووقەکەی دەبینێ، پرسیار دەکات،

کە بۆ لە دەرەوە دانیشتوون؟ شێخ پێش خاوەن ماڵ و خانەخو  دەڵێ، لە دانیشتنی دەر  خۆش""تر هەیە؟

ب""راژن درەن""گ ی""ان زوو هەموومان دەبینەوە خ""اک و ب""ا لەو دنیایەش زۆر فی""ز و گەورەیی لەخۆ نیش""ان

نەدەین. گۆڕستانەکان پڕن لە حیکمەت و باشترە کە خۆمان بۆ رۆژی کۆچی دوایی ئامادە بکەین. ئاڵتون

بە گوتنی بەڵێ مام راست دەفەرمووی خۆی لە قسەکردن بوارد و بۆ وەرگرتن""ی زانی""اری زۆرت"ر  لە بنەوە

پرسیاری لە  زارا و لەیل دەکرد. شێخ زەرگەتە لە فک""ری خۆی""دا بە گونج""اوی دەزان""ێ پرس""یار لە ئ""اڵتون

بک""ات، ئ""اخۆ ئەوان می""وان رادەگ""رن و پیاوی"ان لە ماڵە. ئ""اڵتون دەپرس"ێ، ئەر  ب""ۆ کە ه"اتم بێدەنگەتان

لێک""رد. ش""ێخ سەر لەنو  بەخێرهاتنی دەکاتەوە و پرس""یاری لێ""دەکات، کە سەرەتا هاوسەرەکەی لە ماڵە

یان نا؟ ئەگەر لە ماڵە شێخ شەوێک یان دوو شەوی دیکە لە شار دەبێ و دواتر سەری خ""ۆی هەڵ""دەگر  و

بەرەو ناوچەی ئازاد دەڕوا. ئاڵتون بە راشکاوی  بەخێرهاتنی شێخ زەرگەتە دەکات.  زارا و لەیل روونی

دەکەنەوە، کە ئەوان پیاوی""ان لە م""اڵ نییە و بەداخەوە کە غەریب و می""وان وەک ج""اران ن""اتوانن لێ""رە

بمێننەوە. ئاڵتون لەو پێوەندییەدا دەڵێت، کە براژنە زارا ماڵی مام کەریم و خاڵە مینە هەر یەکن و ئەو

خاڵەش بەخێربێت بۆ ماڵی ئێمە. ئەمن دەڕۆم بە خاڵە مینە دەڵێم، کە ئێوارە میوانێکی غەریبمان دێ""ت

و براژنە زارا و لەیل ئێوەش ئێ"وارە وەرن. ئەمن بە خاڵە مینە دەڵێ""م ب"ا بێ"رەدا بێتەوە و خاڵە ش"ێخ لە

گەڵ خۆی بێنێتەوە ماڵ.

ئ""""اڵتون  بەرەو دوک""""انی خاڵە مینە دەچێ""""ت و رووداوی میوانە نەخوازراوەکەی م""""اڵی پ""""ورە زارای ب""""ۆ

دەگێڕێتەوە. خاڵە مینە لە تێکەولێکەی ژن"""ان توڕەیە و سەرەتا دەڵ"""ێ، بە م"""ن و ت"""ۆ چ"""ی، کە پیاوێ"""ک

می""وانی م""اڵی براژنە زارایە؟ ئ""اڵتون بە تەواوەتی مەسەلەکەی تێدەگەیەنێ و دڵنی""ای دەکاتەوە کە ئەو

خاڵە شێخە غەریبە و گوتویەتی شەوێک یان دوو شەو دەمێنێتەوە و دەڕوا. بۆیە مینە ئێوارە کە ه""اتیوە

بە م""اڵی پ""ورە زارایەدا وەرەوە و خاڵە ش""ێخ لە گەڵ خ""ۆت بێنە و لەیل و دایک""ی دوات""ر ب""ۆ خۆی""ان دێ""ن.

ئاڵتون دەڕواتەوە ماڵ و سەرقاڵی سازکردنی خ"واردنی ئێ"وارە دەب"ێ. خاڵە مینە ماوەیەک ک"ار دەک""ات و

پاشان بۆ مزگەوت دەچێ و میوە و شیرینی بۆ ئێوارە دەکر  و خاڵە شێخ لە ماڵی م""ام کەریم هەڵ""دەگر 
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و دەچێتەوە ماڵ. لەیل و  زاراش ماوەیەکی دیکە بۆ ماڵی خاڵە مینە وەڕێدەکەون. 

خاڵە مینە و هاوسەری بەخێرهاتنی ش"""""ێخ دەکەن و پێکەوە لە گەڵ زارا و لەیل و منداڵەکانیان ن"""""انی

ئێ"""""وارە دەخ"""""ۆن. ش"""""ێخ بەردەوام ن"""""وێژان ناک"""""ات، بەڵم ئەگەر خانەخو  و خاوەنم"""""اڵ چ"""""اوەڕوانی

نوێژکردنیان لە شێخ زەرگەتە هەبێ، ناوبراو بە سووکی دەستنوێژ هەڵ""دەگر  و پاڕانەوەیەکی پ""اراویش

لە دوای نوێژەکە جێبەجێ دەک""""""ات. ن""""""اوبراو ئەو ئێوارەیە بە گونج""""""او دەزان""""""ی، کە وەک جەماعەت

دەستنوێژ هەڵگر  و نوێژەکان بە کاتی خ"ۆی بک""ات. س""ندووقەکەی ش""ێخ زەرگەتە و پاش""گری ناوەکەی ب"ۆ

من"""داڵ و گەورە س"""اڵنیش مایە تێڕامانە. خاڵە مینە لە ش"""ێخ دەپرس"""ێ، کە ن"""اوی راس"""تەقینەی چییە؟

هەست ناکەم تۆ ناوی راستەقینەت شێخ زەرگەتە بێ و ئەو ناوەت تەنیا بۆ مەبەستێک لە خۆناوە. شێخ

زەرگەتە لە سندووقەکەی دەڕوانێ و چاوێ""ک لە زارا و لەیل دەک""ات و دوات""ر بەمجۆرە وشە و رەس""تەکای

ریز دەک""ات:ن ک"اک مینە ئەگەر بڵێ"م ن""اوی راس"تەقینەی خ"ۆم ن"ازانم درۆم نەکردوە.  ئەمن تاقانەی م"اڵ

بووم، سێ ن""اوی جی""اوازم هەبوون، کە دڵ""م بە هیچی""ان خ""ۆش نەبو. دایک""م زی""اتر بە ن""اوی حەمزە ب""انگی

دەکردم و حەمزەی بە ناوێکی پیرۆز و قارەمانێکی ئیسلم دەناسی. ب""ابم، س""اڵێک بە ئەمیر و س""اڵێک بە

رەزای بانگ دەکردم. لە سەردەمی گەنجیدا ناچاربووم لە شار و م""اڵ دەربچ""م و لە س""لێمان گریس""امەوە.

لەو  جنس""یەی من""داڵێکی مردوی""ان ب""ۆ پەی""دا کردب""ووم، کە ن""اوی نجمەدین ئەحمەد مەولود ب""و، کە لە

بەغداش بە کەڵکم هات. کە چوومە دەمشق هیچ ناوێکم لە خۆ نەناو و پاش ساڵێک لە گون""دێکی ک""وردان

کرامە ک""وڕی م""اڵ و جنس""یەی ئەوانم لە تەنگەی گیرف""ان ن""ا. کە گەڕامەوە هی""چ ناس""نامەیەکم نەبو، لە

مەریوان و سنە بە زۆر ناسنامەیەکم وەرگرت و ناوی غەریبم بۆ خۆم هەڵبژارد. وەک بەیانی بۆ براژنم و

لەیلم ب"""اس ک"""رد، کە گەڕامەوە ئێ"""ران و کوردس"""تان بە سەر هی"""چ داکەوتم و دای"""ک و ب"""ابم لە ت"""اران

وەفاتیان کردبو. لە هەموو سەروەت و س""امانی دنی""ا تەنیا ئەو س""ندووقەم ب""ۆ ماوەتەوە و چەن""د س""اڵە لە

گەڵ خۆمی دەگێڕم و هەر کاتێک کە دنیام لەبەر چاوان رەش دەبێ، سەرم دەخەمە سەر ئەو سندووقە و

ئۆقرە دەگرم. بۆنی دایک و بابم لەو سندووقە دەکەم و بۆ من پ"ڕە لە ژی"ان و پەن""د. لە م"اوەی ئەو چەن""د

س""اڵەدا هەر کاتێ""ک کە دای""ک و بابێ""ک دەبین""م، کە ک""وڕ ی""ان کچەکەیان بۆتە پێش""مەرگە ی""ان چەک""داری

رێژی"""م دڵ"""م ژان دەک"""ات. ئەوان ئەگەر لە پێن"""اوی ئام"""انجێکی پیرۆزیش"""دا چەک هەڵگرن و شەهید ب"""ن،

دیسان بۆ دایک و باب خەسارێکی گەورەیە. ئەمن ماوەیەک لە رەبەت ب""ووم و لەو  لە گەڵ ک""اوە ئاش""نا

بووم و رۆژێک لە کاتی چاخواردنەوەدا هەستامە سەر پێ و زۆر رەخنەم لێگرتن و دەریان کردم. ئەوکات
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ناوم مەل فەلسەفە ب""و، کە ژمارەیەک لە بەر پرس""یار و رەخنەکانم بە مەل فشە بانگی""ان دەک""ردم. ئەمن

لە ژیانم"""دا زەرەرم ب"""ۆ باڵندەیەک نەبوە و لە درۆ، بوخت"""ان و پش"""تەملە بێ"""زارم و هەرگیز خەیانەت لە

کورد ناکەم، بەڵم لە ئاس"تی زوڵ""م و چەوس"انەوەدا ن"اتوانم بێ"دەنگ ب"من. مینە، ئ"اڵتون، زارا و لەیل ب"ۆ

ئەو چیرۆکانە سەرتاپا بوونە گ"""و . کاتێ"""ک ش"""ێخ زەرگەتە دەگەڕێتەوە ب"""ۆ راب"""ردوو دەنگ"""ی دەگ"""ۆڕ  و

فرمێسک لە چاوی دەگەڕ ، بۆیە خانەخو  و میوانەکانش  بە دەستەکانیان چاویان دەگوشن و  فرمێسک

لە چاوی""""ان دەس"""""ڕنەوە، کە بە سەر گۆناکانیان"""""دا هاتوونەخوار. خاڵە مینە دڵخۆشە، کە راس"""""تگۆیانە

چیرۆک""ی ژی""انی ب""ۆ گێڕانەوە و ئەلفاتیحایەک ب""ۆ گ""ۆڕی دای""ک و ب""ابی دەخ""وێنن. خاڵە مینەش ئام""اژە

دەکات، کە لە سەردەمی کۆندا تاقولۆق و بە کەمی منداڵەکان هەڵوەدا دەب""وون، بەڵم ئەمڕۆ لە بەر ئەو

ئینقلب و شۆڕشە دار و بەرد لە جێ"""ی خ"""ۆی نەماوە.  زۆربەی ک"""وڕ و کچەکان گ"""و  لە دای"""ک و بابی"""ان

ناگرن و چ""او و گوێی""ان لە سەر حی""زب و ن""اوی گەورە و پی""اوە خ""اوەن ک""تێب و فکرەکانە. ژمارەیەک وەک

ک""اوەی خۆم""ان لە ک""تێب و نووس""ینی نووسەری کۆمۆنیس""ت و سۆسیالیس""تدا بە تەواوەتی ق""وم و ون ب""وون.

ئەگەر پرس""""یاری پ""""اییز و وەرین""""ی گەڵی دارەک""""انت لێکردایە، ئەو ب""""ۆی باس""""ی شۆڕش""""ی ئۆکت""""ۆبر و

دیالێکتیکی تاریخی مارکسی دەکرد. ئەو کاوە لە گەڵ ئەو دای""ک باشە و ئەو خوش""کە سەربەرزە لە سەر

مارکس تووڕە بوە و دایکی گوتویەتی، کە ئەو ریش پەشمەکەی تۆ لە گەڵ ریش پەشمەکەی خۆمان تەنیا

مەندیلی جیاوازە. شوکور ب""ۆ خ""ودا کوڕەک""انی دیکە باش""ن و لە سەر رێب""ازی کوردایەتی س""وورن و زۆر لە

خەڵک دوور نەکەوتوون. ش""ێخ زەرگەتە بە پەلە وەقسە دەکەوێتەوە و بە رژدی داوا دەک""ات زۆر بە وردی

گوێی بگرن.ن کاکە مینە بە موقەدەسات سوێند دەخ""ۆم، کە چەن""د س""اڵێکی دیکە ئەو ک""وڕ و کچەی خەڵک

بە ناوی شەڕی سۆسیالیزم و بورژەوازی و شەڕی چینی کرێکار و ت"وێژی سەرمایەدا بەگژیەکتردا دەکرێ"ن

و ماوەیەک شەڕی ئێرانی""ان لەبیر دەچێتەوە. کاکە ئەمن لە بنکەی زۆربەی حیزبەکان ماومەوە و زۆر بە

وردی گ""""وێم لە قسە و تێڕوانینەکانیان گرت""""وە. زۆر ترس""""ناکە، کەس بە کەس رازی نیە و هەر حیزبەی

خ"""ۆی بە پاڵەوان و مەیدان"""داری راس"""تەقینەی خەبات دەزان"""ێ، بەڵم پێگە و قورس"""ایی خۆی"""ان ن"""ازانن.

زۆربەیان درووشمی مافی خەڵک دەدەن، کەچی حیزب نییە بە جۆرێک م""افی خەڵک زەوت نەکات. بەڵی

هەرە گەورە ئەوەیە، کە کۆمەڵەکان شەڕی چین""""""ی کرێک""""""ار و شۆڕش""""""ی س""""""ووریان لە کوردس""""""تان لە

نوختەیەکی هەڵەوە دەستپێکردوە. دێموکڕات حیزبێکی میللی و گشتییە و لە ریزەکانی""دا مامۆس""تا، مەل،

کرێک""ار، وەرزێ""ر، ک""اروانچی، میکانی""ک، سەرباز، فەقێ و هت""د تێدایە. ئەوانەش لە کۆمەڵە قب""وڵ ناکەن،

کە بە ن""اوی شۆڕش""ی کرێک""اری بە ب""ۆرژەواو و سەرمایەدار بناس""ێندرێن و هەڕەشەیان لێبک""ر . حیزب""ی
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دێموکڕات چەک""دارێکی زۆری هەیە و مێژووییەکی هەیە و رەوا نییە، ک""وڕ و کچ""ی ئەو وڵتە شەڕی یەکتر

بکەن. لە هەموو دنی""ادا ب""اوە، کە لە سەر خاکێ""ک یەک سیس""تم و یەک یاس""ا و یەک لش""کر هەیە. ئەوەی

خۆمان، تێکەڵ و پێکەڵە و فارس گوتەنی هەرج و مەرجە. حیزبەکان چەکداریان هەیە، گومرگی""ان هەیە،

ش"""وواریان هەیە، زەک"""ات و پیت"""اک وەردەگ"""رن. لە کۆنەوە دەگ"""وتر ، کە هەزاران کاس"""بکار و هەژار لە

وڵتێک""""دا دەگ"""ونجێن، بەڵم دوو دەسەڵتدار و حاکەم لە گەڵ یەکتردا ن"""اگونجێن. بڕوانە، حیزب"""ی مەل

 چ""ۆن ش""کان و هەڵتن ب""ۆ ئێ""ران، بەڵم ئەمڕۆ لە جی""اتی تێکۆش""ان لە دەه""ۆک، زاخ""ۆ،١٩٧٥مس""تەفا لە 

هەولێر و کەرکوک و س"""لێمانی  بوونە کەواس"""ووری پێ"""ش لش"""کری پاس"""داڕ و بەس"""یجییەکان و بە ک"""وردی

جاشەتی دەکەن. کورد لە هەموو لیەک سەرگەردانە و وەک لە کتێبە مێژووییەکاندا نووس""راوە لە شەڕی

چاڵدرانەوە هەتا ئەمڕۆ کوردەک"""ان لە گەڵ یەکتر دژ و لە گەڵ دەوڵەت و ئیمپڕاتۆرییەکان هاودەس"""ت و

گو  لەمس""تن. خاڵە مینە بە وردی گ""و  لە ش""ێخ دەگ""ر  و بە تەواوەتی لە گەڵ ن""اوبراودا ه""اوفکرە و لە

کۆتایی"دا زۆر سپاس"ی دەک"ات ب"ۆ ئەو قسە و باسە بەکەڵکانە. شەوانی سەرەتای پ"اییز هێش"تا بە کەڵکی

چیرۆک"ی درێ"ژ نایەن، بۆیە  زارا و لەیل دەگەڕێنەوە  م"اڵ و ش"ێخ و م"اڵی خاڵە مینە بە خ"وا دەس""پێرن.

ش""ێخ زەرگەتە شەوێکی خ""ۆش لە گەڵ خاڵە مینە بەسەر دەب""ات و رۆژی دوای""ی لە گەڵ ن""اوبراو دەچێتە

نێوشار و دوکات و شەوی داهاتووش لەو  تيپەڕ دەکات.

 ش"""ێخ زەرگەتە ناوچە ئازادەک"""ان ب"""ۆ مانەوە بە باش"""تر دەزان"""ێ، چوونکە لە بنکە و مەقەڕەکان زی"""اتر

دەت""وانێ بمێنێتەوە. ن""اوبراو ماڵئ""اوایی لە خاڵە مینە و دۆس""تان دەخ""واز  و بە س""ندوقەوە بەرەو دۆڵ""ی

گەوەلن و دواتر قەلرەشێ دەڕوات. شێخ زەرگەتە لە رێگادا تووشی وڵخ""دارێک دەب""ێ و س""ندوقەکەی ب""ۆ

لە نێوب"""ار داو  و هەتا تەنیش"""ت رەزی ج"""وامێری پێکەوە دەڕۆن. ک"""ابرای وەڵخ"""دار بەرەو کانییە رەش

دەچ""ێ و س""ندوقەکە لە تەنیش""ت رەزی ج""وامێری دەداتەوە ش""ێخ زەرگەتە و رێن""وێنی دەک""ات، ئەگەر لە

مەقەڕ و پێش"""مەرگان دەگەڕ ، ئەو رێگایە بگرێ"""ت. ش"""ێخ زەرگەتە س"""ندوقەکە هەڵ"""دەگر  و لە گون"""دی

گەوەلن لدەدات و نانێک دەخوات و پاشان بەرو قەلڕەشێ  دەڕوات. ئەو ماوەیە ناوبراو بی"ر لە ن"اوێکی

ت"""""""ازە دەکاتەوە، کە کەڵکی هەبێ و هەتا س"""""""اڵێکی دیکە خ"""""""ۆبگر . لەو گوندانە زۆر ورد لە ن"""""""او و

بنەچەکەت ناپرس""""ن و بە خاڵە و مامە حەوتوویەک تێپەڕ دەب""""ێ، بەڵم لە بنکەکان یەکەم رۆژ ن""""او و

شۆرەتت لێدەپرس""ن. ئەو لە هەورازی گەوەلن سەردەکەو  و جوانیەکانی ئەو دۆڵ و ش""اخانە ب""ۆ س""اتێک

لە  خەمەکانی دادەبڕێ"""ن. ئەو جوانیەکی دەگمەن لەو دارس"""تان، چ"""ۆم و بەرئاوە لە گەڵ ش"""اخە بەرز و

زنجی""رەی کێوەک""ان دەبین""ێ، کە پ""ڕن لە ب""ۆنی ناس""نامەی کوردایەتی و ت""امی ئ""ازادی. کاتێ""ک شەکەت و
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ماندوو دەبێ، سندوقەکەی لە تەنیشت رێگا دادەنێ و لە گەڵ خۆی دەکەوێتە قسە. بانگی خۆی دەک""ات و

ن""""اوی حەمزە، ئەمیر، رەزا و غەریب بە دوای یەکتردا دەڵێتەوە. لە گوتنەوەی ناوەک""""انی تەنیا دەنگ""""ی

لەبیرنەکراوی دای""ک و ب""ابی دەبیس""تێ. ئەو سەردەمەی کە زێڕی""ن و پ""ڕ لە ج""وانی ب""و و دای""ک و ب""ابی

خەونی گەورەیان لە سەر داه""اتووی منداڵەکەیان هەڵچنیبو. دای""ک و ب""ابی، حەبیبە و س""وڵتان، رۆژان""ی

جێژن""ی رەمەزان، قورب""ان و بەهاران کوڕەکەیان وەک نیعمەتێکی خ""ودا چ""او لێ""دەکرد و دڵخ""ۆش و ش""اد

بوون، کە پێکەوە لە بازاڕەکانی مەریواندا پەشمەک و فڕفڕەی سوور و سپیان بۆ دەکر . حەبیبە لە سەر

بەرماڵ وەک سۆفییەک دەپاڕایەوە، کە خوا حەمزەی بۆ راوەستاو بکات و چەند منداڵێکی ساڵحی دیکەی

پێببەخش""""ێ. س""""وڵتان لە خێرک""""ردن و یارمەتی""""دانی خ""""زم و ئاش""""نایاندا ماندوویەتی نەدەناس""""ی و بە

حەبیبەی هاوسەری دەگ"""وت، ئەو خێ"""رات و چاکەیە بە تەنیا ب"""ۆ خ"""ۆم نییە، بەڵکو سەرەتا ب"""ۆ ئەمیر و

رەزایە. خ""وا ئەو کوڕەم""ان پایەدار بک""ات و تەمەنی ئێمەش درێ""ژ بک""ات، بەڵکو رۆژێ""ک نەوەکانمان لەو

حەوشەیە بە دەنگ"""ی بەرز بانگم"""ان بکەن. ش"""ێخ زەرگەتە لەو زین"""دە خەونە رادەپەڕ  و بڕی"""اردەدات،

رۆژان"""""""ی یەکەم خ"""""""ۆی بە هەر چوارناوەکە بناس"""""""ێنێ و ئەگەر سەری نەگرت ن"""""""اوێکی پێکەنیناوی

دەدۆزێتەوە.

 ئەو لە زین"""""""وان سەردەکەو  و دەگاتە گون"""""""دی قەلڕەشە و لە رێگ"""""""ای منداڵێکەوە دەچێتە مەقەڕ و

س"""ندوقەکەی لە تەنیش"""ت خ"""ۆی دادەن"""ێ. سەرەتا پێش"""مەرگەکان بە ن"""اوی خاڵە بەخێرهاتنی دەکەن و

یەکەم شەو پرس""یاری ن""اوی لێن""اکر . پ""اییزی ئەو گوندانە فێنکە و هەڵکەوتی جۆغڕافی""ایی وەک جیرانە

کێو روخسارێکی تایبەتی بە وەرزەکانی ساڵ داوە. بۆ بەیانی بەرپرسی دەستەیەک لە پێشمەرگەکان لە

مەقەڕ تووش""ی ش""ێخ زەرگەتە دەب""ێ و بەخێرهاتنی دەک""ات و لێ""ی دەپرس""ێ، ئەتۆ خەڵکی ک""وێی؟ ن""اوت

چییە؟ باشە ئەتۆ پێشمەرگایەتیت بۆ دەکر ؟ شێخ زەرگەتە سپاسی دەکات و دەڵێ ن""اوم، حەمزە-ئەمیر-

رەزا- غەریبە. بەرپرسەکە لە بەر دوور و درێ""ژی ناوەکەی پرس""یارەکانی خ""ۆی لەبیر دەچنەوە و بە سەر

س""وڕمانەوە دەڵ""ێ، ئەمن ن""اوی سولس""یم (س""ێ ن""او، خ""ۆ، ب""اوک و ب""اپیر) لە عێڕاقیەکان بیس""توە، بەڵم

وەڵڵه"""ی لەو چ"""وار ن"""اوە تێنەگەیش"""تم. خاڵە بەخێر ه"""اتی و خۆش"""حاڵ و دڵ گوش"""ادین بە ه"""اتنی ت"""ۆ.

دێم""وکڕات حیزب""ی میللەتە و ئەتۆش ت""اکێکی ئەو میللەتەی. بە هومێ""دی خ""وای س""اڵی داه""اتوو، بەهار 

ساڵی سەرکەوتن و سەرفرازی ک""وردان دەب""ێ. خاڵە، ئێ""رە پایتەختی ئەمەر پاش""ایە و ئێمە پێ""ش خەڵکی

دیکە ئینقلبی خۆم""ان ک""ردوە و بە خ""وێنی شەهیدان  گون""دێکی پێش""ڕەوین. حیزب""ی پێش""ڕەو پێویس""تی بە
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پێش""مەرگە، گون""د و ش""اری پێش""ڕەوە و خ""ۆ ن""اکر  هەموومان هەر بەرەو دواوە بگەڕینەوە. ش""ێخ زەرگەتە

قسەکانی پێخۆش""""ن و بە بەرپرسەکە دەڵێ""""ت، قورب""""ان لە ئەلفەوە هەتا ی""""ا هەمووی راس""""تە. ئەو رۆژە

پێش""مەرگەکان و ئەوانەی سەر بە هێ""زی بەرگرین ن""اوی ش""ێخ زەرگەتە دەپرس""ن و هەموو جارێ""ک چ""وار

ناوەکانی حەمزە-ئەمیر-رەزا-غەریب بە دوای یەکتردا ریزدەک""ات. گوندنش""ینێک دەپرس""ێ، بەش""قێ خ""وای

ئەو ناوەت لە کو  هێناوە و بە چەندی کڕیوتە؟ ماڵت نەشێو  ب""ۆ ئەو زنجی""رە ن""اوە. ک""اکی خ""ۆم، خەڵک

پرس بە چەند میرزا، فەقێ و مەلیان دەکات هەتا ناوێک بۆ منداڵەکەی دەدۆزێتەوە. 

شێخ زەرگەتە پاڵەپەستۆی لە سەرە و زۆر گوێی لە ناوی میرزا دەبێت و وەبیری دێتەوە کە دەرزیلە لەو

گوندانە کەڵکی زۆری لێ"""""وەردەگیر ، بۆیە ب"""""ۆ رزگ"""""اربوون لەو پرس"""""یارانە خ"""""ۆی بە می"""""رزا دەرزیلە

دەناس""ێنێ. خەڵکی گوندەکە ئەو ناوەی""ان لە سەر زاری س""وارە و کەس رەخنەی لێن""اگر ، کە ئەو ن""اوەت

ب"""ۆ لەخۆ ن"""اوە. لە م"""اوەی چەن"""د رۆژێک"""دا ن"""اوی می"""رزا دەرزیلە لە قەلڕەش"""ێ، س"""وورەچۆم و هەروەها

دەرمان""او  بڵودەبێتەوە. می""رزا دەرزیلە تێ""دەگات، کە ئەو ماوەیە سەبر و تەحەممول پێویس""تە و چەن""د

مانگێ""""""ک لە گەڵ ئەو خەڵکە هەڵدەس""""""تێ و دادەنیش""""""ێ، بۆیە ناچ""""""ارە سەرەتا ئاش""""""نای کولت""""""ور و

هەڵس""وکەوتی ئەو گون""دە ب""بێت.  زۆر کەس وەک نوکتە و ب""ۆ پێکەنین ب""اس لە رووداوەی می""رزا دەرزیلە

دەکەن، کە چۆن و چەندە پێشمەرگایەتی بۆ دەکر . میرزا دەرزیلە لە گەڵ پیاوانی ئاوایی ئاش""نا دەب""ێ

و خەڵکی گوندەکە بە ک""راوە و دڵپ""اک دەبین""ێ، بۆیە رێزی""ان دەگ""ر . ئەو زۆر ه""اتوچۆی م""اڵن ناک""ات و

دەزانێ، ئەگەر زۆر لە گەڵ ماڵێک ئاشنا بێ، داوای گێڕانەوەی چیرۆک و سەرگوزەشتەی ژیانی لێدەکەن

و دواتر هەموو خەڵک دەزانن، کە کێیە و خاوەن چ پاشخانێکە. 

ژی""""انی گون""""د لەو سەردەمەدا لە پ""""اڵ کێ""""وە راوەس""""تاو و داوێ""""ن رەقنەکان لە ژێ""""ر دەسەڵتی رەش""""ی

ئاخون"""دەکان خۆش"""ترە. لە گون"""دی قەلڕەش"""ێ قوتابخانەی سەرەتایی هەیە و مامۆس"""تاکانی ش"""ۆڕش لە

پێن""""اوی پەروەردەکردنی من""""داڵی گوندنش""""ینەکان تێدەکۆش""""ن. کەماڵی م""""ام کەریمی لە بەر نەبوونی

مامۆس""تای ش""ارەزا و سەر بە حکومەت پێش""نیاری مامۆس""تایەتی پێ""دەکر . ئەو لە گەڵ ژمارەیەکی دیکە

لە مامۆستاکان بە سەر گوندەکاندا دابەشدەکرێن. ئەو سەردەمە بەشێک لە پێشمەرگەکان وەک مۆدی""ل و

تەنیا ب""ۆ مەیلی دڵ وازی""ان لە ن""اوە زی""اتر ئایینیەکان دەهێن""او و ن""اوێکی شۆڕش""گێڕانەیان ب""ۆ خۆی""ان

هەڵ"""دەبژارد. لە زۆربەی بنکەکان ن"""اوە گەورەکان ب"""ۆ فەرمان"""دە و بەرپرسەکان قۆرخکراب"""وون. بنکە و
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مەقەڕەکان پڕ بوون لە شەپۆل، شەماڵ، شوانە، هەڵمەت، پۆڵ، ئاگر، دارەوان، ش"اخەوان، هەڵۆ، رێب"وار و

هتد. لەو سەردەمەدا ئەوانەی کە ناوەکانیان نەگۆڕیوە شەوانە لە بنکەکان و هەروەها لە لیەن کچ""انی

گون""د پرس""یاریان لێ""دەکر ، کە ب""ۆچی خۆی""ان ن""و  نەکردۆتەوە. کەماڵ ب""ۆ رزگ""اربوون لەو گێ""ژاوە دوای

گواستنەوە ب"ۆ قەلڕەش"ێ و بوونە مامۆس"تا، ن"اوێکی مامناوەن""دی ب"ۆ خ"ۆی هەڵ""دەبژێر . کچێ"ک لە ک"اتی

ئاوبردنەوەدا تووش""ی کەماڵ دەب""ێ و بە ش""ێوەزاری خ""ۆی دەڵ""ێ، مامۆس""تا لە بەر عەمرت م""رم، ئ ئەتو

ناوت بۆ خۆت هەڵنەناوە؟

 کەماڵ و هاوکارەک"""""""انی شەوانە ب"""""""ۆ بەسەربردنی ک"""""""ات و لێکدانەوەی هەواڵەکان و هەروەها کڵو و

گورێوی بازی، دامە، دۆمینە، گەڕی گۆرانی گوتن و زۆر بابەتی دیکە کۆدەبنەوە. ئەوان بۆ رابواردن ن"اوە

تازەک""ان و خاوەنەکانیان لە یەکتر بەراوەرد دەکەن. حوس""ێنی ئ""ازیز  لەو گاڵتە و گەمانەدا کراوەیە و

بە پانەوە لێکدانەوەکانی لە سەر ن"""اوی هاوڕێک"""ان دەردەب"""ڕ . ئەو بە کەماڵ دەڵ"""ێ، کاکە نەچی ن"""اوی

گەورە لە خۆت بنێی و دوات""ر لە ژێ""ر قورس""ایی ناوەکەدا جوڵەت ب""ۆ نەکر . پەرویز ب""ۆ هان""دانی زی""اتری

حوس"""ێن دەپرس"""ێ، کاکە دەت"""وانی زی"""اتر مەبەس"""تەکەت وەک پەتاتەی بێ"""وران س"""وور کەیەوە. حوس"""ێن،

کۆمەڵە ن""""اوێکی وەک هەڵمەت،  خ""""ۆڕاگر، هێ""""رش، ئ""""ازا، ش""""اخەوان، ژی""""ر، شەماڵ، رێب""""وار بە نموونە

دێنێتەوە، کە لە گەڵ خاوەنەکانیان یەکتر ناگرنە. ناوبراو لە هەڵمەتەوە دەستپێدەکات و بە رێک""وپێکی

لە قەپان و تەرازوویان دەدات و دەپرسێ، کاکە پێشمەرگەمان هەیە و ناوی هەڵمەتی لەخۆ ناوە، کەچی

لە هەموو ژیانی""دا هەڵمەتێکی نەبردوە و کە باس""ی هێرش""کردنە سەر بنکەیەکی رێژی""م دەک""ر ، یەکسەر

نەخۆش دەکەو  و دوات""ر هەتا دەگەرینەوە لە سەر جێگ""ا ب""ۆی تەخت دەب""ێ. چەک""دارمان هەیە ن""اوی لە

خ"""ۆ ن"""اوە ئ"""ازا، کەچی لە شەڕ و ک"""اردا هەرگیز ئ"""ازا و هەڵس"""ووڕ نییە.  لە شەڕەکاندا لە گەڵ تیم"""ی

هێرشبەر ناکەو  و بە بیانوی لوازی چاوەکانی ئامادە نییە لە گەڵ تیمی پێش"ڕەو لە جەولەکان""دا ب"ڕوا.

برادەرم""ان هەیە دڵخۆشە بە هێ""رش ب""انگی بکەن، بەڵم ئەگەر هەموو کوردس""تان وێ""ڕان بێ""ت ئەو ک""اک

هێرشە ئامادە نییە یەک هێرش بک""ات. رێبوارم""ان هەیە کە بە هەموو ئایدۆلۆژیەکان پێدەکەنێ و خەون

بە سەردانی گون""دە ئازادکراوەک""ان دەبین""ێ و رێب""واری تاقە دارێکی""ش نییە.  کاکە رێژی""م س""اڵ بە س""اڵ

پاشەکشەمان پێ""دەکات و خ""ۆڕاگری وردە وردە وەک عەتر و ب""ۆنی تی""رۆس لە گ""ۆڕ دەکەو . ئەگەر ئێمە

ئەو هەموو مامۆستا پۆڵ و ئاسنەمان هەیە، بۆچی داگیرکەرانی کوردستان ناسوتێنین. وەستا مس""تەفا بە

لێکدانەوەکانی حوس""""ێن سەرخۆشە و چاوەک""""انی بە پێکەنین پڕب""""وون لە فرمێس""""ک و دەڵ""""ێ، باوەڕکەن

کوڕینە شەراب و ویس""کیم نەخواردۆتەوە، بەڵم رەنگە بە قەدەر قسەکانی حوس""ێنی خ""ۆش نەبن! کەماڵ
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لە سەر قسەکانی حوس""ێنی ئەوەن""دە زی""اد دەک""ات، کاکە ش""تێکی تێ""دا بێڵەوە. لە بەر رەخنەکانی ت""ۆ ب""ۆ

هەڵبژاردنی ناوێک خەریکە لقم دەلەرزن و لە پایەگا و مۆڵگە گرت""ن دژوارت""رە. ئێمە ن""ابێ هێن""دە ق""وڵی

لێکدەینەوە و مرۆڤ پارچەیەکە لە گۆشت، ئاو و ئیسک. ئەوەی زۆر گرین""گ و پڕبایەخە ئیم""ان و ب""اوەڕی

ئینس""ان و مرۆڤە، کە سەرچاوەی هێ""ز و ئازایەتییە. کەماڵ لە م""اوەی ئەو چەن""د س""اڵەدا کاتێ""ک لە گەڵ

پێشمەرگە تازەکان قسە دەکات، رستەیەک زۆر دووپات دەکاتەوە و رێنوێنیان دەک""ات، کە پێویس""تە وەک

پێش""مەرگە خ"اوەن ب"ڕوا ب"ن و بڕوای"ان بە خۆی"ان هەبێ، چوونکە ب"ڕوا ب"ۆ پێش""مەرگە وەک تەقەمەنی ب"ۆ

تفەنگ وایە. لە سەر ئەو بناخەیە ن""""اوی مامۆس""""تا ب""""ڕوا هەڵ""""دەبژێر  و بە حوس""""ێن دەڵێ""""ت، ن""""اوێکم

هەڵبژارتوە کە زۆر رەخنەی لێن""اگیر . ئەگەر ئ""ازا، خ""ۆڕاگر، پ""ۆڵ، شەماڵ، دارەوان، ش""اخەوان، شەپۆل،

هێ""رش و هەڵمەتیش نەبم، بێگوم""ان دەت""وانم ب""ڕوام بە رێگاکەم و هەروەها خەباتی ک""وردان هەبێ. لەو

کاتەوە ناوی مامۆستا بڕوا بە باڵی کەماڵی مام کەریمی دەبڕ ، بەڵم وەستا مس""تەفا، پەرویز و حوس""ێن

ن"""اوی خۆی"""ان ن"""اگۆڕن و بە بی"""انووی ئەوەی کە ئەوان نە مامۆس"""تان و نە سەرپەل و ک"""ادر خۆی"""ان لە

ناوگۆڕین دەدزنەوە. 

حوس"""ێن، مس"""تەفا و پەرویز لە دەرمان"""اوێن  مامۆس"""تا ب"""ڕوا دەگوازێتەوە ب"""ۆ گون"""دی قەلڕەش"""ێ، بەڵم

دۆستایەتی و هاتوچۆیان لە ج""اران زی""اترە. من""داڵنی گون""د ب""ۆ خوێن""دن لە سەرپێن و سەرەڕای نەبوونی

کەرەستە و کەلوپەلی خوێندن بە پانتۆڵ و کەوای پینەکراو  لە هۆدە گڵین و قوڕینەکاندا خۆی""ان مان""دوو

دەکەن. مامۆستا بڕوا لە یەکەمرۆژی وانەگوتنەوە وتەی پی""اوە خاوەنک""ارە ئازەرییەکەی بیردەکەوێتەوە،

کە باس""ی سەرمایەگوزاری لە سەر من""داڵی دەک""رد. مامۆس""تاکانی حکومەت تون""د و بە زم""انی نەتەوە و

دەوڵەتی سەردەست دەدوان و لە کاتی تووڕەبوون""دا بێرەحمانە بە س""ۆندە، دارە و کاب""ڵ لە منداڵەکانیان

دەدا.  مامۆستا بڕوا، لە پێناوی پەروەردەکردنی نەوەیەکی باشتر تێدەکۆشێ، بەڵم تێدەگات کە کارێکی

یەکجار قورسە. ئەو لە گەل مامۆستاکانی دیکە بە گوێرەی توان""ا ب""ۆ فێرکردن""ی قوتابیەکان هەوڵ""دەدەن.

گوندنیشەکان بە چ""""اوی رێ""""زەوە لە مامۆس""""تاکانی ش""""ۆڕش دەڕوان""""ن و زۆربەی خەڵک ئ""""ارزو دەک""""ات،

منداڵەکانیان خوێندەوار بن و لن""ی کەم وەک می""رزا س""جیلەکان نامە و عەریزە بنووس""ن و بەڕەی خۆی""ان

لە ئاو  دەربێنن. لە پێناوی قەرەبووکردنەوەی چاکە مامۆس""تاکان، بنەماڵەکان بە نۆبە مامۆس""تاکان ب""ۆ

نانی نیوەڕۆ یان ئێوارە بانگ دەکەن و بی""رەوری خ""ۆش لەو دی""دار و یەکتربینینەدا کۆدەکەنەوە. چێش""تە

بەناو بانگەکانی گوند لە وەرزی زستان و بە تایبەت بۆ میوانەکان بە رەشەچێشت بە ناوب""انگن. دۆکڵی""و
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بە رۆن""ی خۆم""اڵی، کەش""کەک، ترخێنە، ماش""ێنە، دۆکڵی""وی لووشەی، پڵو و س""اوەر لە گەڵ ش""لەی لەپە و

گۆشت بەشێک لەو خواردنانەن، کە گوندنشینەکان و تەنانەت ئەوانەی لە ش"ار دادەنیش"ن ب"ۆ میوانەکان

س""ازی دەکەن.  ب""ۆ سەربردنی ک""ات شەوانی پ""اییز و زس""تان لوەک""ان و تەنانەت پیاوەک""ان لە یەکێک لە

ماڵەکان کۆدەبنەوە و خۆیان بە یارییە زستانەکان سەرقاڵ دەکەن. ئەگەر دیوەخان گەورە بێت، ملنە و

زۆرەب"""انی بە دوو مێرمن"""داڵ ی"""ان لو دەگ"""رن و بە پەلە هان"""دەری هەردووکیان سەر قوتدەکەنەوە و بە

چەپڵە و وشە ه"""اوار دەکەین، پش"""تی لە عەرز  ب"""دە و لق"""ی بگ"""رە. جاروب"""ار چەڵە مەش"""کێنە، پاش"""ا و

وەزیرێ""ن، ک""ۆڵو و گورێب""ازی و زۆر ی""اری دەیکە دەکەن.   بەش""ێک لە مامۆس""تاکان ب""ۆ تیژکردن""ی مێش""کی

منداڵەکان و بە تایبەت ئەوانەی لە پۆلی پێنجەمی سەرەتایی فێری یاری ناسراو بە  ناو، شۆرەت، گی""ا،

گیانلەبەر، وڵت، شار و کەلوپەل دەکەن. بەشداربوەکان پێویستە بە پیتی هاوش""ێوە ناوەک""ان ریزبکەن و

ئەوەی کە یەکەم ج""ار تەواوی دەک""ات، خاڵبەن""دی وڵم""ی بەش""دارانی دیکە دەک""ات. لەو سەردەمە ی""اری

دامە و مینج و زۆر گەمەی دیکەش پەیدا بوون.

 خەڵک لە سەردەمی ئاڵۆزییەکاندا گرینگی بە گوێگرتن لە رادیۆک""ان دەدەن. کان""اڵی رادی""ۆ کوردییەکان

لە زۆربووندان و هەروەها بەشی فارسی زۆر رادیۆ وەک ب""ی ب""ی س""ی، ئیس""ڕائیل، ئەمریکا و هت""د. لە نێ""و

خەڵکدا ناسراون.  مامۆستاکان بۆ ئاگاداربوون لە رووداوەکانی ناوچە و جیه""ان رادیۆیەی چوکی""ان هەیە

و ب"""""ۆ میوانیەکان لە گەڵ خۆی"""""انی دەگێ"""""ڕن. چەن"""""د م"""""انگێکی خوێن"""""دن  تێدەپەڕیوە و مامۆس"""""تای

قوتابخانەکان و قوتابیەکان بە سەر وەرزی پاییز و زس"تاندا بازیان""داوە.  وەرزی بەهاری لد  روخس"اری

کێ""و و دۆڵەکان پ""ڕە لە ج""وانی س""یحراوی. مامۆس""تاکان ب""ۆ بی""رەوری لە گەڵ منداڵەکان چەن""د جارێ""ک

سەردانی شاخەخوارە، هۆینەماڵ، بێوران و باژاڕ دەکەن. ئەو دیدار و سەردانانە چاوی منداڵەکان زی""اتر

دەکەنەوە و ئاگ"""""""اداردەبن، کە لە گون"""""""د و ناوچەکانی دیکەش  من"""""""داڵی هاوتەمەنیان لە پێن"""""""اوی

خۆپەروەردەکردندا  دەچنە قوتابخانە. لە چیا و داوێنی کێوەکان یەکێک لە مامۆستاکان ی""ان قوتابیەکی

دەنگ خ""ۆش سەیران و سەردانەکان باش""تر دەڕازێنێتەوە. قوتابییەکان لەو چوونەدەر و گەڕانە زۆر وانە

فێردەبن، کە لە گەورە ساڵیدا زی""اتر کەڵکی لێ""وەردەگرن. مامۆس""تاکان بی""ر لە سەردەمی من""داڵی خۆی""ان

دەکەنەوە، کە تێڕوانی"""ان ب"""ۆ جیه"""ان لە دەوروبەری گون"""د و ش"""اردا قەتیس م"""ابو. مامۆس"""تا ب"""ڕاو، واتە

کەماڵی مام کەریم لەو منداڵنەیە کە هەتا گەورە نەبوە دەرفەتی چوون بۆ رەبەتی بۆ نەڕەخساوە. ئەو

داخراوبوونی کوردەکان لە گوند و ناوچەی هۆز و عەشیرەتەکان بە یەکێک لە هۆکارەکانی پەرتەوازەیی

کورد دەزانێ. بە لێکدانەوەی ناوبرا، خەڵکی کورد لە یەک زم""انی نووس""ین و خوێن""دن کەڵک وەرن""اگرن و
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گەمە بە زاراوەی یەکتر دەکەن، بۆیە بە رێژەیەکی کەم ئاگ""""اداری رووداوەک""""انی ک""""ورد و کوردس""""تانن.

مامۆستا بڕوا دوا مانگەکانی ساڵی خوێندن تێپەڕ دەک""ات. هەرچەن""دە قوتابیەکان وەک پێویس""ت ک""تێب و

کەرەس"""تەی خوێن"""دنیان نەبوە، بەڵم سەرجەم مامۆس"""تاکان لە چۆنیەتی فێرب"""وونی زم"""انی ک"""وردیی و

هەروەها فارس""ی قوتابیەکان رازی""ن. لە نووس""ینی داڕش""تنی فارس""ی قوتابیەکانی پ""ۆلی پێن""ج داڕش""تنی

جێگ""ای سەرنج دەنووس""ن. یەکێک لە قەتابییەکان لە سەر پرس""ی خەباتی ک""وردان لە پێن""اوی ئ""ازادیی و

م""افی نەتەوەیی""دا داڕش""تنێکی نووس""یوە، کە مامۆس""تا ب""ڕاو تووش""ی سەرس""وڕمان دەک""ات. مامۆس""تا ب""ڕاو

کاتێک داڕش""تنەکە دەخوێنێتەوە، پرس""یار لە قوتابیەکە دەک""ات، کە چ کەس""ێک ئەو داڕش""تنە جوانەی ب""ۆ

نووس""یوی. قوتابیەکە س""وێند دەخ""وات، کە ب""ۆ خ""ۆی نووس""یویەتی و دەس""توخەتی خۆیەتی. مامۆس""تا ب""ڕوا

دەڵێ دەزان""م بە پێنووس""ی ت""ۆ نووس""راوە، بەڵم کەس""ێک ئەو بابەتەی بە ت""ۆ گوت""وە. قوتابیەکە سەرنجام

ناچ""ار دەب""ێ راس""تیەکە ب""درکێنێ و لە سەرە خ""ۆ ن""اوی می""رزا دەرزیلە دەب""ات. ک""وڕی م""ام کەریمی ن""اوی

می""""رزا دەرزیلەی بیس""""توە و چەن""""د جارێ""""ک لە گون""""دی قەلڕەشەدا دیویەتی، بەڵم قەت بی""""ری لەوە

نەکردۆتەوە، کە ئەو ناوە سەیرە ئەو داڕشتنە جوانە بنووسێ.

 مامۆس"""تا ب"""ڕوا ئێ"""وارە لە گەڵ مامۆس"""تاکان دیکە سەردانێکی بنکەی پێش"""مەرگەکان لە گون"""د دەکەن.

بەرپرس""""""ی بنکە بەخێرهاتنیان دەک""""""ات و خۆزگە دەخ""""""واز  زۆرت""""""ر سەردانی ئەو بنکەیان کردبایە.

مامۆس""""تاکان پرس""""یار لە چۆنیەتی کاروب""""اری مەقەڕ دەکەن و دەپرس""""ن، کە پ""""اییز و زس""""تانیان چ""""ۆن

تێپەڕکردوە. بەرپرسەکە لە گ""ۆترە دەڵ""ێ، کاکە پ""اییز و زس""تان بەو بارانە و بەفرە چ""ۆن تيپەڕدەکەی؟

ژمارەیەک خۆیان فێری خوێندن دەکەن و لە ترسی گێرەی دەبنە حوش"تر و بەش"ێکی دیکەش وەک خۆم"ان

سەردانی خ"""""زم و دۆس"""""تان دەکەین و چ"""""اوەڕوانی بەهار  دەکەین. مامۆس"""""تاکان دەزان"""""ن، کە شەڕی

خوێندەوار و نەخوێندەوار و نەوەی کۆن و نو  بەو دیدارە تەواو ن""ابێ، بۆیە بە ک""ورتی داوای سەرکەوتن

بۆ هەموو لیەک دەکەن. مامۆستا بڕوا لە میرزا دەرزیلە دەپرسێ، کە چەند مانگێکە لێ""رە دەژی""ت، بەڵم

هێشتا بە تەواوەتی دەست و پەنجەی یەکتریان نەخوێندۆتەوە. ک""اکی بەرپرس پێدەکەنێ و دەڵ""ێ، باشە

ناوەکەی گۆڕی. یەکەم رۆژ پرسیارم کرد ن""اوت چیە، ئەو می""رزا دەرزیلە چ""وار ن""اوی وەک خش""تە و بل""ۆک

دوای یەکتر ریز کردن. بە برایەتیمان، هەر نەترەم چوو، چوونکە ن""اوی سولس""یم لە عەڕەبان و هەروەها

کوردستانی گەرمێنێ بیستوە، بەڵم لە رۆمانی ئەمیر ئەرسەلنی رۆمیشدا نەمخوێندۆتەوە چواردانە ناو

ب"""""ۆ یەک تاکە ئینس"""""ان گڕب"""""درێن! می"""""رزا دەرزیلە بەسەر غەیبەتی خۆی"""""دا دەکەو  و بەخێرهاتنی
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میوانەکان دەک""""ات. پێش""""مەرگەکان میوانەکانیان پێدەناس""""ێنن و دەڵێ""""ن، ئەوە مامۆس""""تا بڕوایە، ئەوە

مامۆس""تا ئەبوبەکرە و ئەو کاکەی ئ""اخیریش مامۆس""تا هێرشە. می""رزا دەرزیلە بە پێکەنینەوە پیرۆزب""ایی

ئەو ناوە جوانانە لە مامۆستاکان دەکات و کاری مامۆس""تاکان بە ب"اش دەنرخێن""ێ. مامۆس""تا ب"ڕوا ئاس"تی

خوێن""دەواری می""رزا دەرزیلە دەپرس""ێ؟ می""رزا بە قامکەکانی ئام""اژە دەک""ات، کە شەش کەلس""ی قەدیمم

خوێن""""دوە. لە بیرمە مامۆس""""تایەکی ئازەریم""""ان لە پ""""ۆلی شەش هەبو، کە بە شەق ت""""ۆپ ت""""ۆپێنی بە

قوتابیەکان دەکرد. ئەمن منداڵێکی تاقانە بووم و زۆر بەرگەی ئەو شەق و مس""تەکۆڵنەم نەدەگرت، بۆیە

لە پ"""ۆلی شەش زی"""اتر نەچوومە سەر و ئیم"""انم بە مەدرەسە و موعەلیم و تەنانەت کتێبە دەرس"""ییەکان

نەما. مەدرەسەی ئێمە قوتابی پەروەردە ناکەن، بەڵکو وەک زیندان و بەندیخانەن، کە من""داڵ و لوەک""ان

بەشێکی زۆری تەمەنیان لەوێدا بەفیڕۆدەدەن. لە وڵتی ئێمە و دەوروبەر کوڕ و پیاوی""ان ب""ۆ سەربازیی و

شەڕ و ک""چ و ژنی""ان ب""ۆ ماڵ""داری دەوێ""ن، بۆیە مێش""کمان تەنیا ئەو خەونانە بەهێز دەک""ات، کە ب""اس لە

سەرکزیی و لوازی ت"""اکی ک"""ورد دەکەن. می"""رزا دەرزیلە رەخنە لە کتێبەکان دەگ"""ر  و بابەتەکانیان بە

هی""چ و پ""ووش و پەڵش پێناسە دەک""ات. می""رزا بەو قسەوباسە سەبری تەواو دەب""ێ، بۆیە لە سەر موکێتە

تەسکە کونکونەکە لە مامۆس""تاکان دەپرس""ێت، ئای"ا دەزان""ن زم"انی دای""ک چەن""دە لە سەر دەرون""ی من""داڵ

کاریگەرە؟ ئایا دەزانن ب""ۆچی زۆربەی ک""وردە خوێن""دەوارەکان خێرێک""ی ئەوتۆیان ب""ۆ ک""ورد نییە و زۆر بە

ئاسانی لە لیەن ک""ڕاوەت لەبەر و مەن""دیل لەسەرەکانی ئێ""ران فری""و دەدرێ""ن؟ مامۆس""تای ک""ورد هەیە لە

سەر مێژووی ک"ورد یەک لپەڕەی نەخوێندۆتەوە، بەڵم بە رۆژ چیرۆک""ی پاش"ایەتی پاش"ا قورمس"اخەکانی

ئێران و تەمەدونی ئەو وڵتەت بۆ دەخوێنێتەوە.

 مامۆس""تاکان لە گەڵ می""رزا دەرزیلە زۆر ه""اودەنگن و مامۆس""تا ب""ڕوا تێ""دەگات، کە ئەو پی""اوە لە داخ""ی

خەڵکی ک"""ورد و ژان"""ی کوردب"""وون ئەو ن"""اوە سەیر و سەمەرەی ب"""ۆ خ"""ۆ س"""ازکردوە. می"""رزا دەرزیلە لەو

بەهارەدا ترس""ی نەماوە و بە دڵ ئاش"قی وەرزی رەخنەگرتنە. ن""اوبراو چەن""د جارێ""ک دووپ"اتی دەکاتەوە،

کە ئەو چەن"""د مانگە لە داخ"""ی بێ"""دەنگی م"""ردم . ئەمن بە سرووش"""ت دژ بە هەڵس"""وکەوتی نەگونجاوی

کوردانم و دڵنیام، کە ساڵەکان لە ق"ازانجی ئێمەدا نی""ن. مامۆس""تا ب"ڕوا، ئەبوبەکر و هێ"رش بە قسەکانی

می""رزا زۆر سەرس""امن، بەڵم بی""ر لەوە دەکەنەوە کە مەقەڕات وبنکەی هی""چ حیزبێ""ک ئەو کولت""ورە قب""وڵ

ناکەن. ئەوان ب""""""""""""""""""""""""""""""""""""ۆ خاوکردنەوەی بارودۆخەکە کورتەیەک لە سەر ئەرکی خەڵک و هەروەها

بەرپرس""""""یارەتی هێ""""""زە سیاس""""""ییەکان ب""""""اس دەکەن، بەڵم دەسەڵتی ت""""""اران بە ماکە و سەرچاوەی

نەهامەتییەکانی خەڵکی کورد و گەلنی دیکەی ئێران دەزان""ن. ب""ۆ ئەوەی  پێش""مەرگە نەخوێن""دەوارەکان
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ت"""ووڕە نەبن و لە داخ"""ان جنێ"""و بە ک"""تێب و پێنووس"""ان نەدەن، مامۆس"""تاکان بە رێ"""زەوە لە ک"""ردەوەی

خەباتکارانەیان دەڕوان""""""ن و می""""""رزا دەرزیلە دڵنیادەکەنەوە، کە زۆربەی ئەو ک""""""وڕ و پیاوانە ئاش""""""قی

خوێن"""دەواربوون و پێگەیش"""تنن، بەڵم ئەگەر قوتابخانە و مامۆس"""تا نەبێ، ک"""ێ تاوانب"""ارە. مامۆس"""تاکان

کۆت""""ایی بەو دیالۆگە دێن""""ن و بەرەو مزڵەکەیان دەگەڕێنەوە. مانگەکان بە پەلە تێدەپەڕن و قوتابخانە

تەواو دەب""ێ. وەرزی عەمەلیات و چ""الکی پێش""مەرگەکان لە زۆر ناوچەی کوردس""تان سەوزبوون و هێ""زی

پێشمەرگە لە مەڵبەند و ناوچە جیاوازەکان گورز لە پەیکەری نیزام""ی ئاخون""دەکان دەوەش""ێنن. مامۆس""تا

ب""ڕوا، دوای تەواوبوونی مامۆس""تایەتی دەگەڕێتەوە پەلی پێش""و و ه""اوینێ وێ""ڕای پێش""مەرگەکان دیکە لە

چالکیەکانی ناوچە و نێوش""اردا بەش""دارە. می""رزا دەرزیلەش ئام""ادەی پاشەکشەیە و ن""اوبراو ب""اوەڕی بە

خۆڕاگری کوردەکان نییە و بەردەوام دەڵ""ێ، نەتیجە گرینگە و لە کۆتایی""دا چەک""دارەکانی رێژی""م لە سەر

سنوورمان دادەنێن. زۆر کەس باوەڕی""ان بەو قس""انە نەدەکرد و ئەو پەن""دەیان نەدەزانێ، کە راس""تی ی""ان

لە زاری منداڵی ببیستە یان شێت. 

ئەو بەهار و هاوینە رێژی"""""""م لە ناوچەکانی دیکە بە درووش"""""""می ئەڵڵهوئەکبەڕ و سەڵەوات لێ"""""""دان و

هەروەها هێنانی هێزێکی زۆری ئامادەی مەرگ و هەڵگری کلیلەی بەهەش""ت س""نووری ناوچە ئازادەک""انی

بەرتەس""""کتر دەکاتەوە. پێش""""مەرگەکان لە ناوچە جیاوازەک""""ان ب""""ۆ یارمەتی""""دانی هێزەک""""انی دیکە لە

جەولەدابون، بەڵم تواناک""ان زۆر نەبوون. هێ""زە کوردەک""ان هەتا ناوچەکانی ژێرکۆنتڕۆڵی""ان بەرتەس""ک

نەبوون، زۆر هەس""تیان بە مەترس""ییەکان ئ""اوارەیی و هەروەها هێ""زی رێژی""م نەدەکرد. هێ""زی پێش""مەرگە

ئەگەرچی تەیار و پۆشتەوپەرداخ نەبو، بەڵم خاوەنی ئیمان و باوەڕی فیداکارانە ب"و. ش"ایانی باسە، کە

ئیمان و باوەڕ چەکی گرینگە، بەڵم لە شەڕگە و بەرەکانی شەڕدا  رۆڵی یەکلکەرەوە نابینێ. لە شەڕدا

ئام"""ادەبوونی بەردەوام، تەقەمەنی و چەک، نەخشەی بەرگریی و هەروەها دڵنی"""ابوون لە پش"""تی شەڕ و

س""ایکۆلۆژی و ب"اوەڕ بە سەرکەوتن کاریگەرن. زۆربەی پێش""مەرگەکان و هەروەها فەرمان"دەکان ئاگ""اداری

نەبوونی کەلوپەلی شەڕ، نەبوونی پێوەن"""""""""""دی لە گەڵ هێزەک"""""""""""انی دیکە و هەروەها نەبوونئ پلن و

بەرنامەی تۆکمەی هێ""""زی پێش""""مەرگە ب""""وون. ئەو س""""اڵە زۆربەی هێ""""زە سەرتاسەرییە ئێرانییەکان بە

یەکجاری و لە ژێ""ر پاڵەپەس""تۆی ریژیم""ی ئاخون""دەکان گواس""تبوویانەوە کوردس""تان. موجاهی""دینی خەڵقی

ئێ""ران، لە گەڵ نی""زام نەس""ازان و پەنایان ب""ۆ کوردس""تان هێن""ا.  بن""ی سەدر و مەس""عود رەجەوی س""اڵی

راب""ردوو بە چاورش""ێوی ژنانە لە ئێ""ران هەڵتن و لە فەڕانسە گیراسەنەوە. موجاهی""دینی خەڵق لە لیەن
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حیزبی دێموکڕات پێشوازیان لێکرا و بۆ کۆکردنەوەی ئەندامە پەرتەوازەکانیان یارمەتی ک""ران. ئەوان لە

بەشێک لە ناوچەکانی ژێ""ر دەسەڵتی پێش""مەرگە بنکە و ناوەن""دی نیزامی""ان ک""ردەوە و ب""ازاڕی بانگەش""ی

خۆیان لە سەر حیسابی کوردستان و کورد گەرمداهێنا. ئەوان ئەو ساڵ باشتر خۆی""ان رێکخس""تۆتەوە و لە

رێگای رادیۆ و بڵوکراوەکانیان ئەندامەکانیان رێنوێنی دەکەن، کە بۆ کوردستان بگوازنەوە. 

خەڵکی کوردستان بە ه""اتنی موجاهی""دەکان ش""اد نەبوون. ئەوان ئەگەرچی هێزێک""ی بەگۆڕەگوڕ و خ""اوەن

ب"""ازاڕ و س"""اباتی رازاوە ب"""وون، بەڵم بە ک"""ردەوە قازانجێکی"""ان ب"""ۆ خەڵکی ک"""ورد و پرسە رەواکەی نییە.

بەشێک لە خەڵکی کوردستان ئەوانیان بە پاسداڕی دوارۆژ ناودەبرد و بە هاتنی ئەو هێزە بۆ کوردس""تان

دڵگران بوون. ئەوان، لە هێزی پێشمەرگە لە ناوچەی سەردەشت بۆ خ""اڵی نەبوونی کەیس""ی خەباتکارانە

جاروب""ار لە عەمەلیاتێکی چووک""دا بەش""دار دەب""وون. زۆربەیان لە گەڵ ب""ارودۆخ و سرووش""ی کوردس""تان

نائاش""نا ب""وون و بە گ""وێرەی پێویس""ت ک""ارا نەبوون. ه""اوین و پ""اییزی ئەو س""اڵە بە هاوک""اری پێش""مەرگە

کوردەک""ان رێگ""ا و ج""ادەی چەن""د مۆڵگەیەکی ریژیم""ان مینڕێ""ژ ک""رد و بە ش""ێوازی لوەکی""ش لە شەڕەکاندا

بەش"""داربوون. لە جەولەیەک"""دا  کەماڵ و هاوڕێک"""انی وەک هاوک"""ار و یارمەتی"""دەر لە گەڵیانن و لە سەر

رێگای ق"وچ، مارەغ"انی و هەروەها رادار چەن""د مینێک""ی دژی تان"ک دادەنێنەوە. لەو سەفەرەدا کەماڵ کە

بە مامۆستا بڕوا بانگ دەکرا، لە گەڵ چەند موجاهیدێک لە سەر تێڕوانین لە کورد و دواڕۆژی کوردس""تان

دەکەونە دمەتەقەیەکی گەرم. موجاهیدەکان خەڵکی جیاوازن و لە ئ""ازەری، ف""ارس، عەڕەب و ک""ورد و بە

تایبەت ک""""وردی ناوچەی کرماش""""انیان لە گەڵە، بۆیە چۆنیەتی گ""""ۆکردنی زم""""انی فارس""""یان و هەروەها

 رۆژی"""""""دا لە گەڵ ئەو١٠گوتنەوەی ن"""""""اوە کوردیەکانیان ب"""""""ۆ دژوارە. کەماڵ لە م"""""""اوەی جەولەیەکی 

موجاهیدانە ئەوەن""دە تووش""ی دمەتەقە و چەقەچەقی سیاس""ی و لبەل ب""وە، کە وازی لە ن""اوی مامۆس""تا

بڕوا هێن""ا. پێش""مەرگە کوردەک""ان لەوە ت""ووڕە و نیگەرانن، کە لە سەر خ""اکی خۆی""ان نوێنەرانی نەتەوەی

باڵدەس"""ت ئاغایەتیان لەسەر دەکەن و ئام"""ادە نی"""ن وەک ئاوارەیەک خەباتی ک"""وردان ب"""ۆ ئ"""ازادیی و

مافەکان بە رەوا بزانن. موجاهیدەکان وەک پاسداڕەکان ئاش""ق و ئ""ۆگری نەخشەی پیش""لەیی ئێران""ن و بە

ئاش""""کرا هەڕەشەیان دەک""""رد، کە ئەمڕۆ ی""""ان س""""بەینێ ئەو کەس و لیەنانە تەمبێ دەکەن، کە باس""""ی

تەجزیەی ئێران"""ی خۆشەویس"""ت دەکەن. کەماڵ لەو جەولەیەدا واز لە ن"""اوە داتاش"""راوەکەی دێن"""ێ و بە

حوس""ێن دەڵ""ێ، ئەو سەگبابانە ب""ا هەر بە کەماڵ ب""انگم بکەن. ئەوان بەو هەڵس""وکەوت و زمانەیان لەو

ماوەیەدا عەزابێکی گەورەیان داوم. لەو خاکەدا چ""ۆنت لێقەوماوە و چەن""دە دەردەداری""ت، کە نەوەکانی
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عەلی قولی و ئەبولفەزڵ گەمە بە بوونت دەکەن. وەس""تا مس""تەفا هەڕەشە دەک""ات، ئەگەر ئەوجارە نەک

حیزب بەڵکو خواش لە گەڵ ئەو تەڕەماشانەم بنێر ، بە گوێی ناکەم و با سزام بدەن. ئەمن ئام""ادە نی""م

لە گەڵ ئەو خەڵکە، کە پەروەردەی تاریخێکی درۆزنانە و نامرۆڤانەن لە بەهەش""تی خ""ودادا و لە چ""ۆمی

هەنگوینیدا مەلە بکەم. حوسێن دەرفەتە بە لەبار دەزانێ و بە گاڵتە بە حوسێن و کەماڵ دەڵ"ێ، کوڕینە

وەرن ب""""ا وەک مەڕە گێ""""ژان بەدوای خۆمان""""دا راکێش""""یان کەین و بەسەر مۆڵگەیەکی رێژیم""""دا س""""اغیان

کەینەوە. کاکە، ئەوانە بە ئ"""""""اوی پ"""""""اک خ"""""""اوێن نابنەوە و  هەتا قیامەت دژی مافەکانمانن. پەرویز

رەخنەی لە حیزبە و بە ب""""اوەڕی ن""""اوبراو حی""""زب خەریکی پی""""اوەتی و ک""""اری چاکەیە. ئێمە ئەوەتا بە

دەس"""تی چەک"""داری م"""اڵی مەل مس"""تەفا گیرم"""ان خ"""واردوە، کە خۆی"""ان بە ک"""ورد دەزان"""ن، ت"""ازە خەریکن

موجاهی"""دین دێننە کوردس"""تان و ئەوانیش لە چەک"""دارەکانی ب"""ارزانی باش"""تر ن"""ابن. گ"""ورگ و م"""ار ب"""ۆ

چاکەلەگەڵکردن نابن و هەردووکیان لە دەرفەتدا زەبرت لێ""دەدەن، بۆیە ئەمن لەو حیزبە ناگەم. ن""ازانم

کاری بەو چاکە چییە و لە ک""ام قۆناخ""دا موجاهی""دین چاکەمان دەدەنەوە. مەگەر کوردەک""ان و دێم""وکڕات

لە هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریدا پاڵپش"تی بن"ی سەدر نەبوون! ئاگ"ادارن، کە ن"اوبراو ئەرتەش"ی ئێران"ێ

راسپارد، کە هەتا هەموو ناوچەکە پاکسازی نەکەن بەندی پۆتین و پۆستاڵەکانی لقیان نەکەنەوە! 

بەرپرسی پێشمەرگەکان بە چەند قامکێکی دەستی راستی، س""مێڵە گەورەکانی لە سەر لێوەک""انی لدەدت

و بۆ هاوڕێکانی شیدەکاتەوە، کە حی""زب زۆر وردە و دووری""ش دەڕوان""ێ.  ئەوانە ئەگەر حەماقەت بکەن و

 رۆژ١٠ش""""ێت و شەیدای ئێ""""ران ب""""ن، ئێمە باش""""ترە چ""""اوکراوە بی""""ن و ئاگاداری""""ان بکەین. ئەوانە بە 

روونک"""ردەوە و ش"""ێرورێوی هێنانەوە نابنە ک"""ورد و باوەڕی"""ان بە حیزبێک"""ی دیکە هەیە. ش"""وکور ب"""ۆ خ"""وا

فارسیەکەم ئەوەن""دە سەقەتە، کە بە هی""چ ج""ۆر خۆی""ان لە قەرەی ن""ادەم و خ""وای دەک""رد لەو دارس""تانەی

دەبوونە مەیمون و بە داران هەڵدەگەڕان. کاکە ئێ"""""وە خوێن"""""دەوارن و ئاگ"""""ادارن، کە بەش"""""ی ک"""""وردی

قوڕبەسەر هەر خزمەتکردنە. ک""وردە موجاهیدەکە گ""و  لە دی""الۆگی پێش""مەرگەکان دەگ""ر  و ئەوەن""دەی

تێیدەگات بۆ هاوڕێکانی وەریدەگێڕێتە سەر فارسی. پێشمەرگەیەکی بەساڵداچوو بە ناوی سەلیم پی""رۆز،

کە ئەو رووداوە دەبین""ی لە داخ""ی کوردەکە وەک فەنەر هەڵدەبەزێتەوە و بە ک""وردیی و فارس""ی جنێ""وی

پێ"""دەدات. سەلیم بە ک"""وردە موجاهیدەکە دەڵێ"""ت: پ"""دەر سەگ ئەگەر بە خ"""اتری حی"""زب نەبێ لێ"""رەت

دەت""ۆپێنم. شەرم ناکەی، کە لە سەر خ""اکی ک""وردان س""یخوڕی دەکەی و فەرقی ت""ۆ لە گەڵ ئەو چەک""دارە

خۆفرۆش"""انەی حکومەتی چییە؟ پێش"""مەرگەکان هەتا گەڕانەوە بنکەکانی خۆی"""ان لە گەڵ موجاهی"""دەکان
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لل"""""وت ب"""""وون. ئەوان پ"""""اش گەڕانەوەیان ب"""""ۆ بنکەی خۆی"""""ان ناڕەزایەتی لە حی"""""زب و سیاسەتەکانی

دەردەب"""ڕن، کە خەڵکی ک"""ورد و پێش"""مەرگەیان بە ن"""اوی سەنگەری ئ"""ازادی کردۆتە خزمەتکاری ف"""ارس و

ئازەری. 

رێژی""""""م لەو س""""""اڵەدا لە شەڕ لە گەڵ عێڕاق""""""دا سەرکەوتنی بەرچاوی بەدەس""""""ت هێن""""""اوە و ش""""""اری

خوڕڕەمشەهریان لە ب"""ن دەس"""تی ئەرتەش"""ی عێ"""راق دەرهێن"""اوە. هێ"""زە ئێرانییەکان توانیویانە بەر بە

پێش"""ڕەویی هێ"""زە عێڕاقییەکان بگ"""رن و دەرفەتی کۆکردنەوەی  هێ"""زی زیاتری"""ان لە کوردس"""تاندا هەیە.

عێ""""راق بە جۆرێ""""ک ئام""""ادەی رێکەوتن لە گەڵ ئێرانە، بەڵم ئاخون""""دەکان لە پێن""""اوی ناردنەدەرەوەی

شۆڕش""""ی درۆ بە هاوک""""اری  ئیم""""امی مەه""""دی شەڕەکە درێ""""ژەدەدەن. ئەوان شەڕەکە بەرەو کوردس""""تان

دەگوازنەوە و نەخشەی رووخ"""انی سەددام حوس"""ێنیان لە سەردایە. ئاخون"""دەکان و بەرپرس"""انی نیزام"""ی

تاران بەنیازن لە رێگای شاخەکانی کوردستان و لێ""دان لە بزوتنەوەی کوردس""تان بەرەو کەربەل و دوات""ر

فەلەس""تین ب""ڕۆن! درووش""م و ش""وعارە بەتاڵ و رەن""گ زەردەک""ان بە دەی""ان هەزار کەس""یان بە ئاس"انی ب"ۆ

سەر مەیدانە مینرێژکراوەک"""""""""ان ئام"""""""""ادە دەکەن و هەر ئاخون"""""""""دە لە کۆبوونەوەکان"""""""""دا حەدیس و

گیڕانەوەیەکی سەقەت بە قازانجی نیزام دەگێڕێتەوە. خەڵکی رەشوڕووت و ئ""ۆگرانی کەربەل بە ئ""اوازی

دەڵڵڵەکانی شەڕ لە مەیدانەکانی شەڕدا دەک"""""وژرێن و وڵت وێ"""""ران و داڕووخ"""""اوە. چەک"""""دارە چەتە و

قەمەکێشەکانی نی"""""زام لە کوردس"""""تاندا دەسەڵتێکی ئەهریمەنی و سەرکوتکەریان سەپاندوە. ئەوان لە

وێرانکردن""ی دارس""تان، سەرچاوە ئاوییەکان، گۆڕس""تانەکان و تەنانەت گ""ۆڕینی رێ""ڕەوی ئاوەک""ان و ورد و

خاشکردنی تاوێرەبەردەکانی کێو و بەندەنەکان چیژوەردەگرن. 
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بەڕە لە لی تەنکەوە دەدڕ 

حیزب و گەلە ژێرەستەکان، شەڕی دەسەڵت و ناسنامەی تێکشکاو

ش"یرین لە گەڵ خالی"د رۆژگ"ارێکی دژوار و سەخت بەسەر دەب""ات. خالی""د لە  ق""وڕی خەیانەت"دا چەقیوە و

بە هەتا بن ملن تێ""وەگلوە.  ش""یرین بە تەواوەتی  تێگەیش""توە، کە دڵدارییەکەی لە گەڵ خالی""د لە سەر

بناخەیەکی تەپڵەک هەڵچنراوە و لە  زڕە دڵ""""داری دەچ""""ێ. ئەو لەو ژیانە پەش"""""یمان و بێ""""زارە، بەڵم

رابردوو ناگەڕێتەوە و چاک نابێتەوە.  ئەو رۆژانە لە گەڵ ماڵی خەزوور و خەسووی شیر و تی""ر لە یەکتر

دەسوون و هەر لیەنە پڕ بە دڵ و ناخی رق و کینە جنێو بە بەرامبەرەکەی دەدات. شیرین و خەسوەکەی

بە وتەی کوردان ددانیان لە یەکتر سپی بوونەوە و رێز لە یەکتر ناگرن. خالید لەو ماوەیەدا ئەرکەکانی

گران""تر ب""وون و س""پا ب""ۆ پەی""داکردنی زانی""اریی و هەروەها لە داوخس""تنی پێش""مەرگە بەکاری دێن""ن. ئەو

شەوانە ناچارە لە گەڵ تیمی زەربەتی ش""ار بگەڕ  و لە ک""اتی پەلماری س""پا و ئەرتەش ب""ۆ سەر گون""د و

شاخەکانی ناوچە ناچارە وەک شارەزا لە ریزی پێشەوەی سەربازانی ئسیلمی نابی موحەممەدی""دا رێگ""ا

ببڕ . پێوەندییەکانی خالید و شیرین ئەوەندە لەرزۆک و شکێنەرن، کە تەنیا پاڵنەرێک ی""ان هان""دەرێکی

پێویس""تە. ش""یرین رێگ""ای م""اڵی ب""ابی نییە و پ""ردی دواخ""ۆی رووخان""دوە، بۆیە خالی""د و دایک""ی خۆی""ان

لێخستۆتە سەر پشت. شیرین دەزانێ، کە کار لە کار ترازاوە و چاککردنەوەی پردی پێوەن""دی و متمانە لە

گەڵ نیزیکەکانی دژوارە. ئەو زی"""""اتر لە ماڵە و لە گەڵ دەرو جیرانەکانیان پێوەندییەکی تون"""""دوتۆڵیان

نییە، چوونکە لەو گەڕەکەدا ت""ازەن و لە بەر چ""اوی خەڵک زۆر خۆش""ناو نی""ن. بەش""ێک لە جیرانەکان لە

ترس"""""ی تێوەنگەلن لە گەڵ خالی"""""دی مەولود بەزازی و منداڵەکانیان بە گ"""""وێرەی ع"""""ورفی کۆمەڵیەتی

س""""ڵویان لێدەکەن، بەڵم زۆر تێکەڵیان ن""""ابن. م""""اڵی مەولود بەزازی پ""""ڕە لە شەڕ و ب""""وک و خەس""""وو

کێشەکەیان یەکلنەکردۆتەوە. ئەو ماڵە تەنیا کاتێک ئارامە، کە میوانێک سەردانیان دەک""ات. خالی""د ب""ۆ

رزگاربوون لە شەڕە چەقەی خەسوو و ب"وک دەرم"انی خێ""رای دۆزیوەتەوە. ئەو بە تەنیا کەمتر دەچێتەوە

م""""اڵ و دەزان"""ی، کە لەو کاتانەدا رەخنەی نەبوونی و هەروەها ئ"""اوری شەڕی نێ"""وان ش""""یرین و دایک"""ی

دامرکاوەتەوە.  

رێژی""م لە ش""ارو گون""دەکان بە خەس""تی سەرقاڵی چەک""دارکردنی کوردەکانە. لە بەش""ێک لە گون""دەکان لە
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بەرهۆکاری جی"""اواز و ب"""وونی خزمایەتی نێ"""وان گوندنش"""ینەکان بەرپرس"""انی رێژی"""م سەرکەوتوون. ئەو

کوردانەی کە تێکەڵ بە ری"""زی چەک"""دارەکانی رێژی"""م دەب"""ن بە جۆرێ"""ک قەناعەتیان بە خۆی"""ان هێن"""اوە.

ئەوان لە ت""""وێژ و چین""""ی جی""""اوازی کۆمەڵگەن، بەڵم هان""""دەر و پاڵنەری خۆی""""ان هەیە. ژمارەیەک لە

کوردەک"""ان لە بەر کێشەی کۆمەڵیەتی و هەروەها کۆنەقین لە گەڵ پێش"""مەرگەیەک ی"""ان حیزبێ"""ک و بە

مەبەستی تۆڵەکردنەوە و خۆپاراستن پەنایان بۆ ریژیم بردوە. ئەوانەی لە شار دەبوونە چەکداری رێژی""م

زۆربەیان خەڵکی ش""""""ار نەبوون، بەڵکو ژمارەیەک لەوان لە گون""""""دەکانی ژێردەسەڵتی پێش""""""مەرگە بە

هۆکاری جیاواز تەسلیمی رێژیم دەبوون و چەکیان هەڵدەگرت. کۆمەڵێک خەڵک بۆ پەیداکردنی بژیویی و

ن""""ان ب""""ۆ منداڵەکانیان چەکیان هەڵ""""دەگرت و زەرەری""""ان ب""""ۆ کەس نەبو، بەڵکو لە مۆڵگەیەک چەن""""د

سەعاتێک دەمانەوە و دوات""""""ر بە بێ""""""دەنگی دەڕۆیش""""""تنەوە ماڵەکانیان. ژمارەیەک لە لوەک""""""ان ب""""""ۆ

خۆنیشاندان و تێراوکردنی هەستی شکێندراوی من""دالی دەب""وون پاس""داڕ، بەس""یجی ی""ان ج""اش و دوات""ر بە

گ""وڕی کۆنە قینەکان لە خەڵکی ب""ێ چەک و کاس""بکاریان دەدا. شەوانە دەچوونە سەر م""اڵن و تەماعیان

لە سەروەت و سامان و تەنانەت نامووسیان دەک""رد. ژمارەیەک لەو جاش""انە لە گەڕەکەکانی ش""ار رۆژانە

وەک سەگی هاری بەر دەرگای ئیم""امی زەم""ان و مەه""دی خۆحەش"اردەر پەلماری خەڵکی س""یڤیلیان دەدا.

خالی"""""د یەکێک لەو چەکدارانەیە، کە لە بەر هەژاری لە داوی ئیتلع"""""ات و س"""""پای پاس"""""داران کەوتوە.

ناوبراو لە ئازار و ئەزییەتدانی شارنشینەکاندا بەناوبانگ و ناس"راوە. ئەو بە لێ"دان لە خەڵکی ئاس"ایی

و کاسبکار و تەنانەت بەساڵداچوو شادە و لە دونیای خۆیدا فەرماندەیەکی ئیمامی زەم""ان و سەربازێکی

رێگای قودس و کەربەلیە. 

رێژی""""م بێجگە لە چەک""""دارکردنی خەڵک بە ن""""اوی دی""""ن و پەرەپێ""""دانی کولت"""وری ئیس""""لمی و هەروەها

خوێندنی قورئ"ان کەلێنێکی گەورەی خس"تۆتە نێ"وان ک""ورد و پارتە سیاس"ییەکان. هاوین"ان لە بەش"ێک لە

قوتابخانەکان قورئ""ان دەخوێن""در  و دای""ک و بابەکان بە رێژەیەک باوەڕی""ان بە دی""وی دەرەوەی نی""زام

ک"""رد. کوردەک"""ان لە ژێرپەردەی خۆپاراس"""تن و س"""ڵمەتی سەر و م"""اڵ لە گەڵ رێژی"""م و بەرپرس"""انی ئەو

نیزامە عادەتی""""""ان ک""""""ردوە، بەڵم ژمارەیەک بنەماڵە و کوڕەکانی""""""ان وەک س""""""ووتەمەنی خەباتی ئەو

سەردەمە دەس""ووتێن. رێژی""م لە زۆربەی ش""ارەکان ب""ۆ چاوترس""ێنکردنی خەڵک سیاسەتی لە س""ێدارەدانی

لوانی کردۆتە پیشە و زۆر کەس لە سەر گێڕانەوەی چیرۆکێکی سازکراو بەن""ددەکرێن. ب""ازاڕی چەواشە و

فرتوفێڵ هاوار دەکات، بەڵم س""ێدارە، کوش""تار و بەندیخانە خەڵکیان تۆقان""دوە. بەس""یجی و پاس""داڕە ب""ێ
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کوڵو و مۆڕاڵەکان بۆ گرتن""ی تەنانەت کچ""ان داس""تەوداوێنی فێڵ""ی ئیم""امی زەم""انی دەب""ن و بە بەرچاوی

ک"""وردە س"""یخوڕەکان س"""تەم لە ویژدان"""ی مرۆڤەکان دەکەن. یەکێک لە کۆنە جاشەکان، کە زۆر حەزی لە

بەس""تنی جەمەدانی هەڵبەس""تراو و جلوبەرگی کوردییە و بەردەوام س""مێڵ و قژەک""انی رەش""دەکاتەوە ب""ۆ

خالیدی دەگێڕێتەوە، کە ساڵی رابردوو لە گەڵ چەند برادەرێکی پاس""داڕ و بەس""یجی ب""ۆ پش""کنین چووینە

م"""اڵی مەل مینەی قاس"""میانی. ئەو ک"""ات مەل مینە و کوڕەک"""انی قاچ"""اخ بب"""وون.   یەکێک لە کچەکانی

ن""""اوبراو ئەورۆژە لە خانوەکەدا دەگەڕا. ئێمە ماڵەکەمان بە تەواوەتی پش""""کنی و هیچم""""ان نەدۆزیەوە.

ئێمە بە نیازی چوونەدەر چەکەکانمان لە ش""انکرد، بەڵم پاس""داڕێک وەزعەکەی تێک""دا.  ئەو پاس""داڕە لە

هۆدەی خوارەوە خ""انوە دوو قاتەکە ماوەیەک خ""ۆی پەنادا و ن""ارنجۆکیکی چ""ل تیکەی لە سەر پەنجەرەی

بەبەرد گیراوی قاتی یەکەم دان""ا. بەس""یجییەکە، ه""ات و ب""انگی ئێمەی ک""رد، کە ئەو ماڵە سەنگەری دژە

شۆڕشە و ئەوەتا نارنجۆکی تێدایە. بەو بیانووە، کچەکەی مەل مینەیان بۆ زین""دانی خانەی موعەللیمان

برد. ئەو رۆژە منداڵێکی زۆرمان لێکۆببوونەوە و منداڵەکان چاوکراوە و تیژبین ب""وون، کاتێ""ک پاس""داڕەکە

خۆی لە هۆدەکە هاویش""ت، یەکێک لە منداڵەکان بە ک""وردی ه"اواری ک""رد، کە ئەو پاس"داڕە نارنجۆکەکەی

لە گیرف""""ان دەرهێن""""اوە و لەوێی دان""""اوە. کاتێ""""ک بەس""""یجەکە ب""""انگی ئێمەی ک""""رد، کە ن""""ارنجۆکێکی

دۆزیوەتەوە، کوڕەکە بە فارسی و کوردی گوتی، ئەو نارنجۆکە لە گیرف""انی خ""ۆت دەرهێن""اوە. پاس""داڕەکە

چ""اوێکی لە کوڕەکە س""وورکردەوە و گ""وتی، ب""ۆچی فزول""ی دەکەی؟ ئەو چەک""دارە ک""وردەی سەر بە رێژی""م

زی""اتر خ""ۆی وەک پی""اوی مەجلیس و چارەسەری کێشەکان دەناس""اند. ن""اوبراو، زانی""اری ب""ۆ بەرپرس""انی

ئیتلع""اتی لە خەڵکی گون""دەکان ک""ۆدەکردەوە. ئەوە، زانیارییەکانی سەرەتا ب""ۆ بەرپرس""ان ت""ازە ب""وون،

بەڵم دواتر دەرکەوت کە ن"اوبراو زانیارییەکانی لە خەڵکی گون""دەکان وردەگ"ر  و بەش"ێکیان س"ووتاون و

بۆ کەڵکوەرگرتن نابن. 

خالی""د و مەولود بەزاز بە تەواوەتی گ""ۆڕاون و بە چ""اوێکی دیکە لە خەڵک و خۆی""ان دەڕوان""ن. ئەوان لە

بەر نەداریی و هەژاری لە گەڵ سپا و دەزگای ئیتلع""ات و س""یخوڕی تێکەڵبوون. سەرەتا خالی""د بە تەنیا

ئەو ک""""ارەی دەک""""رد و ئەمڕۆ مەولود بەزاز لە بەر چەوربوونی پ""""ارووی س""""یخوڕی چەکی خەیانەتی لە

شانکردوە. ناوبراو بە ف""ۆرمی بەش""ێک لە پاس""داڕ و بەس""یجییەکان ریش""ێکی پ""ان و پش""تێندێکی پ""انوپۆڕی

بەس""""توە و ب"""ۆ مزگەوتیش بەچەکەوە دەچ""""ێ. ن""""اوبراو، لە سەر ئاک""""ار و کردەوەک""""انی چەن""""د جارێ"""ک

ئاگادارکراوەتەوە، بەڵم مەولود بەزاز پش"""""تی گەرمە و یەکەمجارە لە ژیانی"""""دا چەک و پ"""""ارەی هەبێ.
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بەش""ێک لە ناس""یاوان و خزمەکانی چەن""د جارێ""ک داوای لێدەکەن لەو ک""ارە پاش""گەزبێتەوە. مەولود بەو

خەلکە پێدەکەنێ و بە راش"""کاوی داوای"""ان لێ"""دەکات، کە ئەوانیش چەکی دیف"""اع لە ئینقلب و ئیم"""ام لە

ش""ان بکەن و شەڕی ئەو خوانەناس""انە بکەن. مەولود بەزاز لە نێ""و م""اڵ و منداڵەکەی""دا زۆر خۆشەویس""ت

نییە، بەڵم بە هۆی ئەو پارە و چەکە خەریکە لق دەچەقێنێ. ناوبراو بە ناوی پێشمەرگەی موسڵمان لە

شارەداری زەوی خانووکردن وەردەگر  و لە لیستی خوازی""ارانی حەج""دا ناونووس""ی دەک""ات. ن""اوبراو قەت

لە ژیانی""دا ئەوەن""دە خ""اوەن پلە و سەفرەی چەور و پ""ڕ نەبوە، بۆیە هەر ڕۆژەی وێنەیەکی خومەینی لە

مۆڵگە وردەگر  و لە تەختەی دیواریان دەدات.

 تۆفیقی کوڕی لە گەڵ بابی دەردەی دەڵ دەکات و دڵگرانە، کە هاوڕێک""انی بە ک""وڕی ج""اش ن""اوی دەبەن.

بە وتەی تۆفیق دۆخەکە زۆر تاڵە و بە دەس""ت ژمارەیەکی زۆر لە هاوتەمەنکانی گی""ری خ"واردوە. مەولود

ت""ۆفیقی دڵنی""ا دەک""ات، کە ئەو زم""ان درێژانە دەمک""وت  و تەمبێ دەک""ات. بە مەبەس""تی چاوترس""ینکردنی

ئەو منداڵنە، ت""ۆفیقی ک""وڕی دەنێرێتە کۆڵنەکەی بەردەرگای م""اڵ و رێن""وێنی دەک""ات، کە ئەو منداڵنەی

کە جنێوی"""ان پێ"""داوی ئەوڕۆ ئەتۆ بەربینگیان پێبگ"""رە و دوات"""ر بە شەق لە حەوشەی ماڵەکانیان دەکەم.

تۆفیق لە کۆڵنەکەیان چاوەڕ  دەکات و لە پڕ دوو هاوتەمەنی لێ پەی""دا دەب""ن و لە دوورەوە بە گ""ۆرانی

ب"""انگی دەکەن و بە تۆفی"""ق جۆخ"""ۆر ب"""انگی دەکەن. مەولود بە چەک و رەختەوە خ"""ۆی لە پش"""ت دەرگ"""ا

حەش""ارداوە و چاوەڕوانە بەزمەکە گەرمتر و بەگۆڕتر ب""ێ. تۆفی""ق ئەو رۆژە بە پش""تیوانی ب""ابی جنێ""وی

توند دەداتەوە و هەڕەشەی سەرشکاندنیان لێ""دەکات. کوڕەک""ان هەس""ت بە نەخشەی مەولود بەزاز ناکەن

و بە پەلە پەلماری دەدەن. مەولود بەزاز لە پشت دەرگا  دەردەپەڕ  و یەکێک لەو دوو منداڵە دەگ""ر  و

بە شەق و پێلقە زۆری لێ"""دەدا. بەش"""ێک لە گەورە س"""اڵەکان، کە بە رێب"""واری بەو کۆڵنەدا تێەدەپەڕن،

منداڵەکە لە دەس""ت مەولود بەزاز دەردێن""ن. مەلود ب""ۆ خۆپەڕاندنەوە و هەڕەشەکردن لە لی جیرانەکان

جنێو دەدات و دەڵێ، ئەگەر یەک جیران و منداڵی جیرانەکەم تەنانەت بە مریشکەکەم بڵێ خ""ش، چ""اوی

دەردێن""م.  ماوەیەکە ش""ووڵیان هەڵکێش""اوە و منداڵەکانم بە ن""اوی مەولود جۆخ""ۆر و مەولود ج""اش بان""گ

دەکەن. باشە، ئێ""""وە ج""""اش و ماکەری چ وڵت و دەوڵەتێکن؟ ئەمن چ دەکەم چ ناکەم، بە ت""""ۆ چ""""ی هەی

بیژوو؟ 

شیرین چاوەڕوانی منداڵ دەکات و رۆژێ""ک لە رێگ""ای نەخۆش""خانە ئ""اڵتونی خاڵە مینەی دەبین""ێ. پێکەوە
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رادەوەس""تن و ئەحواڵپرس""ی یەکتر دەکەن. ش""یرین لە دای""ک و خوش"""کەکەی لەیل دەپرس""ێ. ئ""اڵتون زۆر

سەرکۆنەی ش"""یرین دەک"""ات، کە  حەیفە مێ"""ردت بە خالی"""دی ک"""رد. ن"""ازانم ب"""ۆچی ب"""ۆ مێردک"""ردن هەموو

سنوورێک بەزاند و پشتت لە دایک و براکانت کرد. کچی خۆم ئەو کەفوکوڵە ماوەیەکە و دوات""ر ک""چ و ک""وڕ

پەشیمان دەبنەوە. پاش ساڵێک یەکتریان لێدەبێتە دوژمن و رۆژانە سەت تووک و دوعا لە یەکتر دەکەن.

ش""یرین دەڵێ"""ت، پ"""ورە ئ""اڵتون هەر عەقڵەی لە خەس""ارێک. ئەمن هەتا ملن لە ق"""وڕ  چەقیوم و رێگ""ای

دەرچ"""وونم زەحمەتە. ن"""ازانم ب"""ۆچی خ"""وا چ"""اوی ک"""وێر و گ"""وێی کەڕ ک"""ردم و ئامۆژگارییەکانی دای"""ک و

خوشکەکەم نەبیست. رۆژ نییە بیر لەو رۆژگارە تاڵە نەکەمەوە و خودا دەزانێ، کە چەندە چ""ۆن لە داوی

بەدبەختیەکان کەوتووم. ماوەیەکی دیکە من""داڵم دەب""ێ و ن""ازانم بەو منداڵە چ""ۆن دڵ""م خ""ۆش ب""ێ؟ پ""ورە

ئاڵتون شەو رۆژ، خەسوەکەم تانەوتەشەرم لێدەدا و قسەی سووک و چرووک""ی دنیایە نەماوە، کە ئەو ژنە

رۆژانە هەڵیان نەڕێژ . خالی""د و مەولودی خەزوورم رۆژانە می""وان و دۆس""تی ئاش""نا و نائاش""نا دێننەوە و

ماڵەکەمان زەوادێک""ی حەڵڵی تێ"دا گیرناکەو . بە پ"ارەی حکومەت و هەروەها خەڵک رووتک"ردن من"داڵی

حەڵڵ پەروەردە ن""اکر . زۆر بێ""زارم لەو ژیانە، بەڵم ئەوەش قس""مەت و نس""یبی خ""ۆای گەورەیە. ئ""اڵتون

دڵنەوایی دەداتەوە و دڵنیای دەکاتەوە، کە ئەو رۆژگارە بۆ هەموو لیەک سەخت و دژوارە، بەڵم رۆژێ""ک

چ"""اک دەب"""ێ. ش"""یرین لە ک"""اتی جیابوونەوە لە ئ"""اڵتون بە دڵێک"""ی پ"""ڕەوە داوای  لێ"""دەکات وەک پورێ"""ک

جاروبار سەردانێکی بکات، چوونکە تەنیا و بێکەسە. ئاڵتون پێ""ش گەڕانەوەی ب""ۆ م""اڵ سەرێک لە دایک""ی

ش""یرین دەدات و بە ک""ورتی چیرۆک""ی دیتن""ی ش""یرین و بارودۆخەکەی ب""ۆ دەگێڕێتەوە. ئ""اڵتون ب""اس لەوە

دەکات، کە شیرین تەواو تێکشکاوە و لە مێ""رد و خەس""وەکەی بێ""زارە و  چ"اوەڕوانی من""داڵی دەک""ات. پ""ورە

زارا وەک رابردوو لە سەر قسەی خۆی سوورە و دەڵێ، ب""ا هەتا دەم""ری هەر قوڕبەسەر ب""ێ. ئەمن چەن""دی

لەبەر پاڕامەوە، کە مێرد بە کوڕی مەولودی نەکات، بەڵم ئەوە کەسایەتی ئێمە و رێزی براکانی شکاند.

شیرین هەتا لێرە بو، بە تەواوەتی خۆی لە کاروباری ماڵ دەدزیەوە. تەنیا خەم و خەونی ش""یرین چوونە

م""اڵی مێ""رد و دوورکەوتنەوە لە ئێمە ب""و. خۆزگە هەزار هێن""دەی لە گەڵ خەراپ دەب""وون و قەدری ئێمەی

دەزانی. 

مەل برایمی کتێبفرۆش لەو سەردەمەدا پڕ بە دڵ لە رێژی""م بێ""زارە. چەن""د بەس""یجییەک لە گەڵ خالی""دی

مەولود بەزازی دوکانەکەی دەپش""""کنن و چەن""""د کتێ""""بی ک""""وردی لە کتێبخانەکە دەبەنەدەر و هەڕەشەی

لێدەکەن، کە مافی فرۆشتنی بڵوکراوەی کوردی نییە. ناوبراو، پشکنینی دوکانەکەی بە ن"اڕەوا دەزان"ێ و
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بۆ دەرکردن ئەو خەمە دوکانەکە دادەخ""ات و رۆژانە سەردانی ناس""یاو و دوک""انی هاوڕیک""انی دەک""ات. ب""ۆ

ئەو مەبەس""تە، ئێوارەیەک سەر لە دوک""انی خاڵە مینە دەدات و بەسەرهاتی پش""کنینی کتێبفرۆش""یەکەی

دەگێڕێتەوە. مەل برای""""م لە گێڕانەوەکەدا مەولود بەزاز بە مەولود بەراز ناودەب""""ات. لەو کاتەدا ی""""ادی

میوانەکەی خاڵە مینە دەک"""ات، کە رۆژێ""ک لە دووک""ان دژ بە دوژم""ن و ک"""وردە خۆفرۆشەکان بە گ""وڕێکی

تایبەت قسەی دەک""رد. مەل برای""م چەن"د جارێ"ک دووپ"اتی دەکاتەوە، کە ئەو میوانەت لە بن"ج و بن"اوانی

کوردان گەیشتبوو. بەسەری کاکی، رۆژگار بۆ پیاوی ژیر و زانا تاڵ و تفتە. ئەوەندەی تێبگەم، ن"اوبراو لە

داخ""ی زەمانە ژی""انێکی س""اکار و پ""ڕ لە گەڕانی هەڵبژاردبو. خاڵە مینە لە کاتێک""دا لق لە سەر ماکینەی

دروومانەکەی دادەن"""ێ، بە دەنگێک"""ی مامناوەن"""دی دەڵ"""ێ، مامۆس"""تا  ش"""ێخ زەرگەتە مرۆڤێک"""ی ش"""ارەزا و

بەئەزموون ب"و.  ئەو کابرایە، مەلەوانی بەحری غەم و زاناییە و لە داخ"ی ک"وردان خ"ۆی لە خەڵک ش"ێت

کردب"""و. ژی"""انێکی ت"""اڵ و رۆژگ"""ارێکی زۆر پ"""ڕ لە ئ"""ازاری تيپەڕ کردب"""و. ئەوەن"""دەی ئاگ"""ادار ب"""م، بەرەو

گوندەکانی ژێ""ر دەسەڵتی حیزبەکان چ""وە و رەنگە لەوێش مەدار نەکات. ش""ێخ زەرگەتە پی""اوی رەخنە و

چ""اولێکردن لە دەوروبەر و هەللجیکردنی رووداوەکانە، بەڵم بەداخەوە ئێمە هی""چ جێگ""ا و رێگایەکمان

بۆ ئەو کەسانە نییە. ئەوەتا مامۆستا باقی خۆمان لەو شارە لە داخی چەکدار و پاس""داڕ رۆژانە شەقام و

کۆڵنەکان دەگەڕ  و ئەگەر دەرفەتێک بدۆزێتەوە ش""ێعر و ه""ونراوەی کوردانە ب""ۆ لوەک""ان دەخوێنێتەوە.

رۆژی شەممە بەرامبەر بە دووک"انی کەریم کەیفەی یەک شەقی لە سەربازێکی س"رەواند و گ"وتی تەرەس

لە سەر رێگاکەم لچ""ۆ. مامۆس""تا برای""م، بە سەری هەردووکمان ژی""ان هی""چ خۆش""یەکی نەماوە و ن""ازانین

سەر بە چ کونێک"""""دا بکەین.  حیزبە کوردییەکان و پی"""""اوە سیاس"""""ییەکان بە هی"""""چ و خ"""""ۆڕایی ش"""""ار و

گوندەکانیان لە چنگ پاسداڕەکان نایەوە.  لە بیرتە ئەو ساڵەی  شار بە تەواوەتی چۆڵکرا  و س""ێ رۆژان

لەو گوندانە ماینەوە. دێموکڕات و کۆمەڵە دوای ئێمە یەکسەر شاریان چۆڵکرد و وەک دیاریەک رادەستی

چەکدارەکانی رێژیمی""ان ک""رد. کاکە ئەتۆ لە ش""ار شەڕ نەکەی، لە گون""د شەڕ نەکەی ئەدی بە قورب""ان لە

ش""اخان شەڕ دەکەی؟ پەرژێنێکی بە گوڵە و ریحانە ب""ێ، ئەوە قونەشەڕە و ئ""اخیری ش""کانە. ئەو س""اڵەی

کە هاتینەوە ش""""ار لە بیرمە منداڵەکان و گەورەس""""اڵەکانیش وەک گ""""ۆرانی دەی""""انگوت، دب""""ژی حیزب""""ی

دێموکڕات لە پێش ژنەکاندا هەڵت و بژی حیزبی کۆمەڵە پشتیوانت کیسەڵەن.

 مەل برای""""م و خاڵە مینە ب""""ۆ دەرچ""""وون لەو داخ و کەسەرانە بڕی""""اردەدەن، کە سەرێک لە گۆڕس""""تانی

تەنیشت شیرکەتی نەوت و هەروەها م""اڵی ح""اجی کاکەلوی ب""دەن. ئەوان بە دیتن""ی گۆڕس""تانی تەنیش""ت
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ش"""""یرکەتی نەوتێ نیگەران دەب"""""ن، چوونکە زۆربەی دارەک"""""انی ئەو گۆڕس"""""تانە بە دەس"""""تی پاس"""""داڕ و

بەسیجییەکانەوە بڕاون و گۆڕستانەکە بە تەواوەتی رووتەن کراوە. لە کاتی تێپەڕین لە شیرکەتی نەوت

دوو سێ منداڵ دەبینن، کە بۆ وەرگرتنی خواردن و ن""انی پاس""داڕەکانی ش""یرکەتی نەوت راوەس""تاون. مەل

برای"""م بە دیتن"""ی ئەو رووداوانە بە تەواوەتی تێک"""دەچێ و لە خاڵە مینە دەپرس"""ێ، ئەو منداڵنە دەب"""ێ

دای""ک و بابی""ان هەبێ؟ ئەوان سەرێک لە گۆڕس""تانەکەی دیکەش دەدەن، کە مۆڵگەیەکی رێژی""م ماوەیەک

لەو  قوتکراب"""ۆوە. خاڵە مینە و مەل برای""""م بە چاوخش""""اندن بە کێل""""ی گۆڕەک""""ان و تەمەنی مردوەک""""ان

ماوەیەک لە یەکتر رادەمێن""ن. مەل برای"م، فاتیحەیەک ب"ۆ مردوەک""ان دەخ"وێنێ و دوات"ر دەگەڕێنەوە ن"او

شار و ماڵئاوایی لە یەکتر دەکەن. 

ئەو ماوەیە ژمارەیەکی زۆر لە لوەکان لە س""ێدارە دروان و روخس""اری دزێ""وی داگیرکەر خەمێکی گەورەی

خس"""""تۆتە سەر ش"""""انی ک"""""ورد. رێگاک"""""ان پ"""""ڕن لە ئۆتۆم"""""بیلی نیزام"""""ی و ئاس"""""مانی ناوچە لە ک"""""اتی

تێکهەڵچوونەکان"""دا بە هێلیکۆپەتەری ک"""ۆبڕا دادپۆش"""ر . تۆپخانە و مۆڵگەی گەورە لە ش"""ار و دەوربەری

گون""دە داگیرکاوەک""ان و سەر لوتکەبەرزەکان""دا جێگیرک""راون. مۆڵگەکانی رێژی""م ئەوەن""دە زۆرن، کە م""رۆڤ

هەس"""""تدەکات لە مۆڵگەیەکی گەورەدا دەژی"""""ت. ئەو بەهار ک"""""اوە لە گەڵ پێش"""""مەرگەکانی کۆمەڵە لە

ناوچەکانی سەقز، بانە، مەهاباد، رەبەت و پیرانش""""ار بە ش"""""ێوازی نیوەپ""""ارتیزانی گەڕاوە. ن""""اوبرا لە

ناوچەکاندا و بە تایبەت گوندەکاندا دەبینێ، کە ئیرادەیەکی پتەو و یەکگرتوو ب""ۆ شەڕ دژ بە هێزەک""انی

رێژیم نییە. کاتێک لە گوندەکان""دا دابەش دەب""ن و لە گەڵ خ"اوەن ماڵەکان دەدوێ"ن زۆربەیان لە دەس"تی

زەک""ات و پیت""اک ت""وڕەن و خەمی ئەوان نە سۆس""یالیزمە و نە خودموخت""اری، بەڵکو تێپەڕکردنی ژی""انێکی

ئاس""ودە. لە گون""دی خوڕخ""وڕەی سەقز ک""اوە و هاوڕێک""انی ب""ۆ حەس""انەوە لدەدەن و بە سەر ماڵەکان""دا

دابەش دەبن. کاوە  لە گەڵ پێشمەرگەیەکی ژن لە ماڵێک دەمێنەوە. خانەخو  کە نانی پيشمەرگەیەکی

زۆری داوە و بە کوردیەکی لەو دۆخە ن""اجێگیرە مان""دوو و شەکەتن لە ک""اوە دەپرس""ێ، بە ب""ڕوای ت""ۆ ب""ۆ

وەرگرتن""ی خودموخت""اری ی""ان دامەزارن""دنی نیزامێک""ی سۆسیالیس""تی زۆری م""اوە؟ پێش""مەگەکە ژنەکە، کە

خۆی بە خوش""کە س""ارا دەناس""ێنێ بە خاوەنم""اڵ دەڵ""ێ، کاکە ئێمە ئەمڕۆ نی""وەی سۆس""یالیزممان عەمەلی

کردوە و بە پشتیوانی خەڵکی زەحمەتکێش و رەنج""دەری کوردس""تان و ئێ""ران نیوەکەی دیکەش""ی جێبەجێ

دەکەین. خانەخو  دەپرسێ، ئەدی خودموختارییەکە گەیشتۆتە ک""و ؟ ک"اوە بە کابراکە پێش"نیار دەک"ات،

کە ئەو پرس""""یارە لە حیزب""""ی دێم""""وکڕات بک""""ات و ئێمە تەنیا لە سۆس""""یالیزم ش""""ارەزاین. خاوەنم""""اڵ
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درێ"""ژەدەدات  و ئاماژەدەک"""ات، کە هەنگاوی یەکەم خودموختارییە  هەنگاوی دووهەم سۆس"""یالیزم، بۆیە

باشترە لە گەڵ دێموکڕات بس""ازێن. بەرپرس""انی ک""اوە و پێش""مەرگەکانی کۆمەڵە بە بەراوردکردن لە گەڵ

پێش""""مەرگەکانی دێم""""وکڕات خوێن""""دەوارترن و لە گوندەکان""""دا زۆر لە گەڵ لوەک""""ان و خەڵکی رەخنەگر

دمەتەقە دەکەن. بەش"""ێک لە ک"""ادر و پێش"""مەرگەکانیان بە ق"""وڵی تێڕاچ"""وون و تێدەکۆش"""ن لە نووس"""ین و

دەربڕینەکانیان""""دا س""""وننەتە ک""""ۆن و هەڵگرانی س""""وننەتەکان و بە تایبەت دی""""ن وەک بەفری بەرهەتاو

بتوێننەوە. ئەوان ئەوس""اڵ زۆر دوورت""ر هەنگاویان هەڵگرتوە و هی""وادارن لە گەڵ کۆمۆنیس""تەکانی ئێ""ران

جیهانی خەونەکان و کۆمەڵگەیەکی بێ چین و تەبەقە بخوڵقێنن. لە زۆربەی گوندەکاندا پێشمەرگەکانی

کۆمەڵە و دێم""""""وکڕات لە دژی یەکتر دەخ""""""وێنن و لەو ناوچانەی کە لیەنێک دەسەڵتدارترە، م""""""ۆڕە لە

پێش""مەرگەی لیەنی بەرامبەر دەک""ات. لە ژمارەیەک لە گوندەکان""دا ج""ووت ش""وڕا هەیە، کە یەکیان سەر

بە دێموکڕاتە و ئەوەی دیکەش کۆمەڵە. ک"""اوە لەو چەن"""د مانگەدا بە رش"""تنی ئارەقە و بڕین"""ی هەوراز و

نش""""ێو زۆر وانەی گرین""""گ فێرب""""وە. ئەو لە شەڕەکان و لێ""""دان لە هێزەک""""انی رێژی""""م لە سەر جادەک""""ان

فێرکراوە، کە هەڵتن و خۆپەنادان باشترین تاکتیکی شەڕە. 

گەڕان بە گون""د و ناوچەی جی""اوازدا تێڕوانین""ی ک""اوە دەگ""ۆڕن و پ""اش چەن""د مان""گ جەولە و گەڕان ک""اوە

دێتەسەر ئەو قەناعەتە کە بەرابەری هەر وەک درووشم جوانە. لە ناوچەی پیرانشار ورزێڕێک""ی شەکەت

و مان"""""دوو تەنیا لە بەر ئەوەی رێگ"""""ا ن"""""ادات پێش"""""مەرگەی کۆمەڵە بچنەژوور دەکەوێتە بەر لێ"""""دان و

سووکایەتی. کاکی وەرزێڕ بە زمانی ئاش""کرا هاواردەک""ات، کە ب""اوەڕی بە هی""چ کەس نییە و پێویس""تی بە

هی""""چ س""""ازمان و حیزبێ""""ک نییە. نە کۆمەڵەم دەوێ""""ت، نە دێم""""وکڕات و نە حکومەت. بە هەموان م""""اڵی

خەڵکتان وێ""ران ک""رد و تێ""ری ئاگ""ای لە برس""ی نییە. لە سەر ئەو قس""انە چەک""دارێک هەڕەشەی لێ""دانی

زۆرت""ر لە وەرزێ""ڕ دەک""ات، بەڵم وەرزێڕەکە س""وێند دەخ""وات کە خ""وا س""زایان دەدا و قب""وڵ ناک""ات، کە بە

ن"""""اوی کارگەر، موعەلیم و  میللەت جەزرەبەمان دەن. ن""""اوبراو دەڵ""""ێ:ن کاکە لە سەر داوای م""""ن  شەڕ

دەکەن؟  لە سەر قسە و ویس""تی ئێمە بوونە کۆمۆنیس""ت؟ چ""ۆن بەو شۆڕشە  ئەو میللەتە  هەژارە رزگ""ار

دەکەن و ئازادی دەبەش""نەوە؟ شەوی راب""ردوو کۆمەڵێکی دیکەی ف""ارس ئەو گون""دەیان وەزەقزەقە خس""تبو،

کە موجاهی"""دین و سەربازی فی"""داکاری میللەتی گەورەی ئێرانی"""ن و هەتا ک"""ازیوەی بەیانی لەو گون"""دەی

حەیوانەکانیش نەخەوتوون. ک""ابرای ئیس""فەهانی ه""اتوە و قەتی تفەنگ نەدیوە و لە ه""ۆدەی پ""ڕ لە ژن و

من"""داڵ چەکەکەی خ"""اوين دەکاتەوە و فیش"""کی لە دەس"""ت دەردەچ"""ێ. بەیانی عەجەمی حوکمەتی دێ"""ن و
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رەش""بگیردەکەن و هەتا ئێ""وارە دارک""اری پیاوەک""انی ئ""اوایی دەکەن. کاکە ئەو هەموو س""ووڕانەوەتان لە

چییە، وەڵڵه""ی بیلله""ی وەتەڵڵهی س""اڵێکی دیکە پاس""داڕ و بەس""یجی ئەو بەندەنانەش دەگ""رن. کەس""ی

ک""اکی، فکرێ""ک لە خۆت""ان و خەڵک  بکەنەوە. س""وێند بە ن""انی هەتیوان، ئەگەر ئ""اوا بکەن و لە خەڵکی

بدەن زۆر کەس پەنا بۆ حکومەتی دەبا و چەکی لە شانی دەکەن.

ک""اوە لەو ماوەیەدا هی""چ پێوەندییەکی بە مالەوە نەگرتوە. ئەو لە لیەن کۆمەڵێک لە ت""ازە ئەندامەکانی

کۆمەڵە تی""""ژ و ئام""""ادە ک"""راوە و دێم""""وکڕات بە فاکتەری کێشەکانی کوردس"""تان و بە رێبەری ب"""ۆڕژوازی

ناوچەی پێناسە دەکەن. لە ژێ"""ر کارتێکەری ئەو ج"""ۆرە لە تێڕوانی"""ن و هەروەها س"""ێبەری شەڕی س"""اردی

نێوان دێموکڕات و کۆمەڵە، کاوە هیچ پێوەندییەکی بە کەماڵی برایەوە نەگرتوە. لە زۆر گوند کە لە گەڵ

پێشمەرگەکانی دیم""وکڕات تێکگی""راون و س""ڵویان لە یەکتر ک""ردوە بی""ری لەوە نەکردۆتەوە، کە س"ۆراغێک

لە براکەی بکات و سڵوێکی زارەکی بۆ رەوانە بک""ات. ک""اوە لە گەڵ حیزبایەتی بە ف""ۆڕمی رێب"ازی دین""ی

هەڵسوکەوت دەکات و تێدەکۆشی ژیان و کرداری رۆژانەی دەرهاویشتەی تێڕوانین""ی سۆسیالیس""تیانە ب""ێ.

شەڕی کوردەک"""""ان ب"""""ۆ مافەکانیان لەو ش"""""اخ و کێوانە بۆتە شەڕی درووش"""""م و چەمکەکان و دوژمن"""""ی

راس""تەقینە بە جۆرێ""ک زی""اتر لە هەمووان س""وود لەو پەرتەوازەییە وەردەگ""ر . ک""اوە لە ک""اتی تەنگانە و

ماندووبوون"""دا بی"""ر لە پرس"""یار و رەخنەکانی مەل فەلسەفە دەکاتەوە، کە چەن"""دە وەس"""تایانە تەنیا بە

پرس"""یار ک"""ادر و پێش"""مەرگەکانی ت"""وڕە دەک"""رد. ن"""اوبراو، هەڵگری دوو بیرکردنەوەی دژ بە یەکە، بەڵم

کاتێ"""ک دەکەوێتە گەڵ هاوڕێک"""انی و لە سەر سۆس"""یالیزمی راس"""تەقینە و شۆڕش"""ی کرێک"""اران دەکەونە

کێبەرکێ، ن""اوبراو دەگەڕێتەوە ب""ن ئ""اڵ س""وورەکە و چ""اوی هی""چ ئاڵیەکی دیکە ن""ابینێ. ک""اوە لە ک""اتی

تەنیایی بی"""ر لەوە دەکاتەوە، کە ئەگەر حیزبایەتی ب"""ۆ خەڵکە، باشە ئەو خەڵکە لە زۆر ش"""وێن لە گەڵ

بیروباوەڕی ئێمە  نییە. ئەگەر لە ماڵی خۆمان بژمێرم، تەنیا ئەمن دوای ئەو رێبازە کەوتووم  و ئەوانی

دیکە بە چاک و خەراپ گو  بۆ ئەو پەیام و دروش""مانە ران""اگرن. لە بیرکردنەوەکانی""دا ک""اوە دەگاتە ئەو

نوختە هەستیارە، کە رەنگە خەڵک نازانی چی دەو ، بۆیە ئەو حیزبانە بە رێگای جۆراوجۆر تێدەکۆش""ن

لیەنگر و ئەن""دام ب""ۆ خۆی""ان زی""اد کەن. ئەو، کەمتر پێ""داگری لە سەر خەباتی پێش""مەرگانە  دەک""ات بە

دەگمەن بیر لە خەباتێکی بێ چەک دەکاتەوە. 

لە دوای چەن""""د چالکەیەکی چەک""""داری ک""""اوە و چەن""""د پێش""""مەرگەیەکی دیکە، لە سەر لیەنە ب""""اش و
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خەراپەکانی خەباتی چەک"""داری قسەوباس دەکەن. پێش"""مەرگەیەک کە ن"""اوی ش"""وانە و خەڵکی س"""نەیە،

ب""اوەڕی بە شۆڕش""ی چەک""داریی و لولەی چەکەکانە. بە تێگەیش""تنی ش""وانە، شۆڕش""ی کوردس""تان بە ب""ێ

چەک و پێش""مەرگە ناتەواوە. ن""اوبراو رادەگەیەنێ، کە  گ""ڕی چەکەکان و تەقینەوەی نارنجۆکەکانە، کە

پەیامی  لێنین و م""اڕکس و م""ائۆ بە گ""وێی ئاخون""دەکانی ت""اران دەگەیەنێ. ک""اوە و ئ""اوارە نەغەدەیی بە

دیتنی تەرمی ک""وژراو و  وێنە تاڵەکانی شەڕ بی""ر لەوە دەکەنەوە، کە  ش""ۆڕش تەنیا بە چەک ن""اکر . بە

ب"""""اوەڕی ئەوان،  ش"""""ۆڕش ئەو ئینقلبە گەورە و عەزیمەیە، کە نیزام"""""ی سەرمایەداری هەڵدەتەکێنێ و

چینی کرێکار رزگار دەکات و دەسەڵت دەداتە دەست کرێکارەک""ان. واحی""د بۆک""انی بە هاوڕیک""انی دەڵ""ێ،

شۆڕش""ی ئێمە پێویس""تی بە پەروەردەی کرێک""ار و کۆمەڵگەیەکی ش""ارەزا و خ""اوەن ئاس""ۆیە. لە کۆمەڵگەی

کوردەواریدا نەک سۆسیالیزم بەڵکو ئیسلمیزم سەرکەوتوو نابێ، چوونکە خەڵک و کۆمەڵگە ئام""ادە نی""ن.

ئەگەر بە زۆر خەڵک ناچارکەین، کە ب""""""""""اوەڕ بە ئیدەئاڵەکانی ئێمە بێن""""""""""ن، ئەوەش دژک""""""""""ردەوەی

لێدەکەوێتەوە و سەرئەنجام دژایەتیمان دەکەن. خوشکە لەیل و بەرپرسەکەیان پێش""مەرگەکان رێن""وێنی

دەکەن و وەبیری""""""ان دێننەوە، کە شۆڕش""""""ی کریک""""""اری سەبری زۆری دەو  و ئەو شەڕەی ئێمە سەرەتای

شۆڕش""""ێکی گەورەیە، کە سەرئەنجام ئێ""""ران بە تەواوەتی دادەگ""""ر . سەنگەر لج""""انی ت""""ازە تێکەڵ بە

ریزەکانی کۆمەڵە بوە و  پڕە لە پرسیار. ناوبراو لە بەرپرسەکەیان دەپرسێ، کە ئەگەر شۆڕشی کرێکاری

هێندە گرینگە، بۆچی دەوڵەتە کۆمۆنیست و سۆسیالیستەکان بۆ رزگ""ارکردنی کرێک""ارانی کوردس""تان هی""چ

ناکەن؟ لە سەر چ بناخەیەک ئێمە تەنیا بە کرێکارانەوە چەس"""""""""پاوین؟ ئەگەر کرێک"""""""""ار سەرکەوتن و

دەسەڵتیان گرتەدەست، کشاوەرز و کاروانچیەکان چ چارەنووسێکیان دەب""ێ؟ سەبری لەنێو ئەو پرس""یار و

دەمەتەقەیەدا دێتەقسە و رادەگەیەنێ، کە ئێمەی ژن""""ان بۆیە چەکمان هەڵگرتوە، کە لە ژێ""""ر س""""ێبەری

نیزامێک"""""ی سۆسیالیس"""""تیدا بە مافەکانی خۆم"""""ان بگەین و هاوش"""""انی پی"""""اوان لە بەڕێوەبەری وڵت"""""دا

بەشداربین. ئێمەی کۆمەڵە سوننەتەکان دەشکێنین و رێگ""ا ن""ادەین پیاوەک""ان و بە تایبەت پی""اوی ب""ورژوا

رەنج"""ی ژن"""انی زەحمەتکێش بخ"""وات. ک"""اوە زۆر لە مێ"""ژە گی"""رۆدەی ئەو پرس"""یار و بابەتانەیە و ئەویش

گەیش"""تۆتە ئەو ئاکامە، کە ئەو دروش"""م و ش"""وعارانە زۆر لە دۆخەکە ن"""اگۆڕن. ن"""اوبراو بە هاوڕێک"""انی

دەڵ""ێ، کە ئێمە باوەڕم""ان بەو رێب""ازە هەیە، بەڵم کێشەکە خەڵکی خۆمانە، کە باوەڕی""ان بەو رێب""ازەی

ئێمە نییە. ئەوە حیزب""ی دێم""وکڕات لە سەردەمی کۆم""اری کوردس""تانەوە هەیە و ش""وعاری دێموکڕاس""ی و

خودموخت""اری دەدات، کەچی ئەمڕۆ لەو گون""د و ش""ارانە خەڵک ن""ازانێ کە پێوەن""دی نێ""وان دێموکڕاس""ی و

خودموخت""اری چییە. دێموکڕاس"""ی و خودموخت"""اری بە بەراورد لە گەڵ سۆس""یالیزم، ئینقلب""ی ئۆکت""ۆبر و
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شۆڕش""ی کرێک""اران و ب""ورژوا زۆر س""ادەترن. ئێمە پێویس""تە ئەو ب""اوەڕ و بەرنامەیە بەرینە نێ""و خەڵک.

ئەگەر ئەوان پاڵپش""تی ئێمە ب""ن، بێگوم""ان وەزع و ح""اڵی کۆمەڵە و تەنانەت چین""ی کرێک""ار زۆر باش""تر

دەبێ. بەرپرسەکەیان بە گاڵتە دەڵێ، هاوڕێیان با هەنگاوێک هەڵگرین لەو باس و دمەتەقەیە باشترە و

ش"""اعیری گەورەی ئێران"""ی سەعدی بە ش"""ێعر ئەو راس"""تەیەی سەلماندوە، کە هەزار وتە بەقەدەر نی"""وە

کردارێک نابن. 

لەو ورزەدا رۆژ نییە، کە هێ"""""زە کوردییەکان لە ناوچەیەکی نیش"""""تمانی داگیرک"""""راودا پەلماری مۆڵگە،

ناوەند و ئۆتۆمبیلی سەربازی نەدەن. رێژیم ژانی ئەو گورزانە دەزان""ێ، بەڵم ناچ""ارە ب""ۆ پاشەکشەکردن

بە حیزبەکان و هێ"""زە چەکدارەکەیان خ"""وێن و کەرەس"""تەیەکی زی"""اتر سەرف ک"""ات. هێ"""زە سیاس"""ییەکان

ناوەن""""دی رێبەرایەتی و سەرکردایەتیان لە ن""""اوخۆی رۆژهەڵتی کوردس""""تان ب""""ۆ ناوچە س""""نوورییەکان

گواس""تۆتەوە. کەماڵی م""ام کەریم و هاوڕێک""انی وێ""ڕای سەدان پێش""مەرگەی ناوچە لەو ه""اوین و سەرەتای

پ""اییزەدا لە پێن""اوی تێکش""کاندنی ورەی سەربازانی ئیم""امی زەم""ان و کلی""ل لە ملەکانی ئاش""قی کەربەل

پەلمارەکانیان بۆ سەر مۆڵگەکانی رێژم توندتر دەکەن. لە کۆتاییەکانی پاییزدا کەمال، پەرویز، حوسێن

و وەس""تا مس""تەفا بە هاوڕێیەتی چەن""د کەس""یکی دیکە بە مەبەس""تی زەبرلێ""دان لە هێزەک""انی رێژی""م لە

وارش"""ی قازی"""اوە کەمینێک دادەنێنەوە. ئەوان لە دوای داکەوتنی س"""ێبەری ئێ"""وارە لە س"""ێ ش"""وێنی سەر

جادەکە جێگردەب"""ن و چ"""اوەڕوانی ه"""اتنی ک"""اروانی ئوتۆم"""بیلی هێ"""زە داگیرکەرەکان دەکەن. پ"""اش دوو

کاتژمێر  چاوەڕوانبوون و دەرنەکەوتنی ئوتۆمبیلە سەربازییەکان،  بڕی""اردەدەن بەرەو س""ێ رێیانە ب""ڕۆن

و  لە مۆڵگەکانی سەر رێگا بدەن. ئەو ئێوارەیە، پەرویز  نوقمی یادگارییەکانی شارە و پێش""نیار دەک""ات،

کە واز لە مۆڵگەی سێ ڕێیانە بێن""ن و سەرێک لە ش""ار ب""دەن. پێش""مەرگەکان بە گاڵتە بە پەرویز دەڵێ""ن،

کاکە رەنگە حەزت لە ش""یرینی و ف""اڵودەی ع""ادڵی ب""ێ. ئەگەر لەو چالکیە سەرکەوتین تێک""ڕا دەچی""ن و

سەرێکی خزمان دەدەین. پەرویز لەو جەولەیەدا  لق"ی لەدوا نایەن و وەک ج"اران هەڵس"ووڕ دەرناکەو .

ئەوان بە شێوازی پارتیزانی بە لێواری جادەکەدا و بە جلوبەرگی خ""اکی خۆی""ان لە گەڵ زەوی هاوڕەن""گ

دەکرد و تێدەپەڕین. پەرویز لەو ساتەدا لە  دارستان زەردهەڵگەڕاوەکەی خوار شاری دەڕوان""ی و هێزێ""ک

بەرەو شار رایدەکێشێ. ئەو لە پێشمەرگەکان جێدەمێنێ و تێکەڵ بە خەونی شار و دیدار شەقام دەبێ""ت.

وەستا مستەفا هاوڕێکانی ئاگادار دەکاتەوە، کە پەرویز دابڕاوە. حوسێن  نیگەرانە و بە کەماڵی دەڵێ""ت،

ب""ا چ""اوەڕوان بی""ن و بزانی""ن پەرویز چ کێشەیەکی هەیە. وەس""تا مس""تەفا دەگەڕێتە دواوە و دەبین""ی، کە
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پەرویز نوقمی خەیاڵە و چاوەکانی لە سەر چراخانی شار هەڵناگر . مس""تەفا دوو بەردۆچکەی پێ""دادات،

بەڵم پەرویز لە کۆشکی زیندە خەونەکاندا مات و بێدەنگە. مستەفا بە سووکی بانگی دەک""ات، کە ب""ۆچی

لەو ش"""""وێنە چەقیوە. پەرویز ئاوڕێ"""""ک لە مەس"""""تەفا دەداتەوە و بە هێواش"""""ی چەکەکەی لە سەر زەوی

هەڵدەگر  و بەدوای مستەفادا دەڕوا. پەرویز تەنیا دوو جاری دیکە لە روخساری چراخانی شار دەڕوان""ێ

و بە سووکی دەڵێ، دایەگیان ئەگەر یەکترمان نەدیتەوە گەردنم ئازاد کە.

 مس""""""تەفا و پەرویز دەگەنەوە پێش""""""مەرگەکانی دیکە و لە نەدیوێک""""""دا ماوەیەک کۆدەبنەوە. کەماڵ بە

wپەرویز پێشنیاردەکات، کە ئەگەر ناسازە ی"ان کێشەیەک هەیە، ئەو دەت""وانێ لە ش"وێنێک پش""وو ب""دات 

ئەوان گورزێک لە مۆڵگەکانی رێژیم لە سێ رێیانە دەوەشێنن. پەرویز بە هاوڕێکانی دەڵێ""ت، هەس""تن ب""ا

بڕۆی""ن و رق""ی کوردانەی خۆم""ان بەسەر ئەوانەدا بڕێژی""ن، کە خ""اکی داگیرکردووی""ن و لە م""اڵ و خەڵکی

دابڕی""""وین. ن""""اوبراو کەماڵ جیادەکاتەوە و چەن""""د وشەیەکی بە گوێ""""دا دەچرپێن""""ێ. ئەوان کارەکانی""""ان

دابەشکردوە و بە گوێرەی تەڕحی عەمەلیاتی ئەگەر کاروانی ئوتۆمبیلەکان لە س""ێ رێیانە راگیراب""و، بە

موشەکی ئاڕپیجی و چەکەکانی دەستیان گ""ورزی لێب""دەن. ئەگەر ئەو کاروانەی ئوتۆمبیلنەش نەدیتران،

بە موشەکی ئارپی چی و چەکی پارتیزانی لە پرسگە و  دوو مۆڵگەی رێژیم  لە س""ێ رێیانە ب""دەن. ئەوان

لە ماوەی یەک کاتژمێردا لە شوێنی مەبەست جێگیر دەب"ن و ک"اروانی ئوتۆمبیلە سەربازییەکان دەبین"ن،

کە لە نێوان مۆڵگە و هەروەها پرسگەکەدا راگیراون.

 هێشتا وڵت رووناکە و ئێوارە پڕە لە بۆنی پاییزی سەرماوەز. جەمەدانەکان و پشتێندەکان تون""دوتۆڵن و

چەکەکان ب""ۆ  س"زادانی داگیرکەرەکان و لێ""دانی شمش""اڵی بەرخۆدان ئام""ادەن. موشەکە ئارپیچیەکان ب"ۆ

لێدانی ئامانجەکان سوارکراون و چاوەکان س""ێرەیان گرت""وە. پێش""مەرگەکان ریس""کێکی گەورەیان ک""ردوە و

زۆر لە سەنگەرەکانی رێژیم نیزیک بوونەوە. پەرویز بۆ پێشاندانی ئازایەتی پێشمەرگانە وەک جاران لە

ری""""زی پێشەوەیە، بەڵم ئەمجارە وەک بەردەکان سەخت و بێ""""دەنگ. دەس""""توری عەمەلیات دەدر  و لە

ماوەیەکی کورتدا زیاتر لە نۆ موشەکە ئارپیچی لە کاروانە راگیراوەکەی دوژمن دەدرێن و دواتر قرمژن""ی

چەکەکان ئاور لە سەر پشتی دوژمن دەکاتەوە. دەنگی ئەڵڵهوئەکبەر، محەممەد رەس""ولەڵ و ی""ا حوس""ێن

لە هەموو لیەک دەبیس""""""تر . ئوتۆمبیلەکان لە نێ""""""و ئ""""""اگری رق و تۆڵەی ژمارەیەک لە کوردەکان""""""دا

دەسووتێن و مۆڵگەکانی رێژیم بە ئارەزووی خۆیان تەقە دەکەن. ئەوان بە چەکی ق""ورس و نی""وە ق""ورس و
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هەروەها س"""ووک ناوچەکەیان داوەتە بەر رهێڵەی چەکی کوێرانە. پێش"""مەرگەکان ب"""ۆ ماوەیەکی دیکەش

وەرزی سەرماوەز ب"""ۆ پاس"""داڕ و بەس"""یجییەکان دەکەنە وەرزی م"""ردن و دۆزەخ و پاش"""ان لە ناوچەی شەڕ

دوور دەکەونەوە. وی""زەی فیش""کە ش""ێتەکان و گرمەی چەکە نی""وە قورسەکان و ناڵە ن""اڵی کاتیۆش""اکان لە

تاریک""ایی ئێ""وارەدا ک""اری خ""ۆی دەک""ات و پەرویز دەکەنە ئامان""ج. کەماڵ و مس""تەفا لە گەڵ حوس""ێن بە

بیستنی دەنگی هاواری پەورویز دەپەشۆکێن و وێ""ڕای هاوڕێک""انی دیکەیان بە س""ینگە خش""کە دەچنە سەر

پەرویز، کە لە سەر پشت کەوتوە. ئاوری دوژمن درێ""ژەی هەیە و رێگ""ا ن""ادات پێش""مەرگەکان جوڵە بکەن،

بۆیە بۆ ماوەیەک لەو شوێنە خۆ پەنا دەدەن و بە جەمەدانە و پشتێندەکەیان برینە کارییەکانی پەرویز

دەبەس""تن. پەرویز بە دیتن""ی کەماڵ چاوەک""انی دەکاتەوە و بە جوڵن"دنی دەس""تەکانی داوای ئ"او دەک""ات.

خەمێکی گەورە ئەو پەلە لە پێشمەرگەکان دادگر  و هاوڕ  نیزیکەکانی پەرویز بەو رووداوە پەشۆکاو و

نیگەرانن. مس""تەفا بە هاوڕێک""انی رادەگەیەنێ، کە دانیش""تن دادم""ان ن""ادات و ب""ا بە پەلە ب""ۆ ش""وێنێکی

گونجاو بیگوازینەوە. پێشمەرگەکان ئامادەی هاوکارین، بەڵم لە رزگاریکردنی پەرویز دڵس""اردن. کەماڵ،

حوس"""ێن و مس"""تەفا بە هاوڕێکانی"""ان دەڵێ"""ن، کە ئەوان پەرویز بە ک"""ۆڵ دەبەنە نێوش"""ار و تێدەکۆش"""ن بە

نهێنی چارەسەری بۆ بکەن. راگواستنی کەسی برین""دار بە پش""ت و لەو بارودۆخەدا ک""ارێکی دژوارە، بۆیە

بە فک""""ری کەس""""ێکی خ""""اوەن ئەزموون بە سەر نێ""""زە و چەقو دوو دارێک""""ی درێ""""ژ دەب""""ڕن و دوات""""ر بە

کەڵکوەرگرتن لە پش""تێند و جەمەدانەکان کەرەسەیەکی لەبار ب""ۆ هەڵگرتنی پەرویز س""از دەکەن. پەرویز

هێش"""""""تا لە زم"""""""ان نەکەوتوە، بەڵم خەریکە لە وزە دەکەو  و تواناک"""""""انی لەدەس"""""""ت دەدات. ئەو لە

هاوڕیکانی دەپرسێ، کە بۆ کوێی دەبەن و چی بەسەرهاتوە؟ چاوەکانی لە سەر یەک دادەنێ و ناڵەیەک

دەک""ات. چەکەکان ئ""ارام بوونەوە و ک""زەی سەرماوەز پەیامی زس""تانی خەم ب""ۆ ش""ار دەب""ات. مس""تەفا و

کەماڵ پێکەوە دارەکە لە سەر ش"""ان هەڵ"""دەگرن و حوس"""ێن لە پێشەوە قام"""ک لە سەر پەلپیتکەی چەک

بەرەو شار هەڵدەگەڕێن. ئەوان دەزانن، کە پاش ئەو عەمەلیاتە وڵت رەنگە ئارام بێ""ت و چەک""دارەکانی

ریژیم لە مۆڵگەکانی خۆیاندا ماونەوە. ئەوان بە تێکڕا شارەزای کۆڵن و شەقامەکانی شارن و دەزانن کە

چ""ۆن لەو شەوەدا ب""ۆ رزگ""ارکردنی پەرویز لە یەکێک لە ماڵەکان""دا پەناب""دەن. حوس""ێن، کەماڵ و مس""تەفا

سەرەتا بیر لە ماڵی باوکی خۆیان دەکەنەوە، کە رەنگە باشترین ب""ژاردە بێ""ت ب""ۆ بردن""ی پەرویز. کەماڵ

ماڵی حوسێنی بە گونجاو دەزانێ، بەڵم ئەوان لە لێوار و لجانگی شار دوورن، بۆیە دەب""ێ لە یەکێک لە

خانوەکانی سەرەتای شار خۆمان پەنا بدەین. کەماڵ ماڵێک لە تەنیشت نەخۆشخانە دەناسێ، کە رەنگە

باش"""ترین ب"""ژاردە بێ"""ت، چوونکە ئەوان پی"""رە پی"""او و ژنێک"""ن و خانوەکەیان بەلوەیە. ئەو ماڵە لە گەڵ
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سیاسەت تێکەڵ نی""""ن و کەس لەو ماڵە بەگومان ن""""ابێ. مس""""تەفا لە ک""""اتی هەڵگرتنی پەرویزدا بی""""ر لە

ئێوارە دەکاتەوە، کە چۆن بەرامبەر بە شار وەک عاشقێکی خاک، چاوەڕوان و مات راکشابو . خۆزگە ئەو

عەمەلیاتەمان نەدەکرد و پەرویز بە سڵمەتی چاوی بە دایک و بابی دەکەوتەوە. ئێمە وەک هاوڕێک""انی

پەرویز چ قسەیەکمان بۆ دایک و بابی هەیە؟ 

ئەوان لە گەڕەکی خوار پادگانی شار نیزیک دەبنەوە، بەڵم لە جەرگەی شەودا خۆپەنادان و دۆزینەوەی

سەرپەنایەک ک""""ارێکی دژوار و سەختە. داربەس""""تەکە، کە پەرویزی لە سەر راکێش""""راوە لە سەر ش""""انی

هاوڕێکانی بەرەو شار بەرێگاوە. حوس""ێن، مس""تەفا و کەمال ب"ۆ حەس"انەوە داربەس""تەکە بە نۆبە لە سەر

ش""ان بەرەپێش دەبەن. پەرویز لە نوزەیەک زی""اتر هی""چ دەنگێک""ی ل""ێ نابیس""تر  و خ""وێنی جەس""تەی لە

چ"""ۆڕە کەوتوە. ب"""اڵتۆ، پش"""تێند و جەمەدانەکان ب"""ۆ پاراس"""تنی پەرویز لە سەرمای سەرماوەز و مەرگ لە

گەڵ یەکتر گرێ""دراو و تێکەڵوکراون. ه""اوڕ  کۆنەکانی پەرویز لەو کۆس""تەدا شەڵڵی ئ""ارەق و فرمێس""کن،

بەڵم لە پێناوی رزگاری ئەودا فیداکاری دەکەن. کەماڵی م""ام کەریمی لە خ""وار ماڵەکانی نەخۆش""خانەی

ش""ار کوڕەک""ان لە قوڵکەیەکی نەدیودا دادەن""ێ و خ""ۆی ب""ۆ دۆزینەوەی سەرپەنایەک بەرەو یەکەم ک""ۆڵنی

گەڕەکی خوار شاری هەنگاو هەڵدەگر . شەو بۆ چەکدارەکان هێمای جیاوازە، بۆیە لە مۆڵگەکانی رێژی""م

بە رێکەوت دەنگ""""ی تەقەیەک بەرز دەبێتەوە. ئەو تەقە پەرتەوازانە هەنگاوی کەماڵ ش""""ل ناکەن و ئەو

لە چەن""د دەرگایەک تێدەپەڕ ، بەڵم ماڵەکان هاوش""ێوەی شەو بەرگی رەش""یان پۆش""یوە. دوای گەڕانێکی

دژوار و پ"ڕ لە مەترس"ی کەماڵ م"اڵی خ"ال عەباس و پ"ورە خ"انزاد دەدۆزێتەوە و ناچ"ارە بە سەر دی""واری

حەوشەی ماڵەکەیان"""دا بازب"""دات. خ"""اڵ عەباس و پ"""ورە خ"""انزاد س"""اڵنێکی زۆرە پێکەوە دەژی"""ن، بەڵم

سرووش""ت و چ""ارەنووس بە تەنیای هێش""توونەوە. ئەوان خ""اوەنی من""داڵ نی""ن، بەڵم لە سەرەتای ژی""انی

هاوبەشەوە بە دیتنی منداڵنی گەڕەک و دۆستان شاد و بە ژیانی خۆی""ان ش""وکرانەبژێر ب""وون. جێژنانەی

رەمەزان من""دالن لە بەردەرگای ماڵەکەیان ریزی""ان دەبەس""ت و زۆرتری""ن جێژنانەیان لە پ""ورە خ""انزاد و

خاڵە عەباس وەردەگرت. ئەوان بۆ جیرانەکان جێگ""ای ب""ڕوا ب""وون و جیرانەکانیان لە کاروب""اری رۆژانەدا

یارمەتیان دەک"""""ردن. خاڵە عەباس ت"""""وتن و پەڕی دەکێش"""""ا و بەردەوام چڕەدوکەڵی لە سەر روخس"""""اری

دەگەڕا. ئەو سەر بە نەوەی ک"""ۆن و لە گەڵ ش"""ێوازی م"""ۆدێرنی ژی"""ان زۆر نەدەگونجا. سەبیلەکەی خ"""اڵ

عەباس لە شاردا ناس""راو  و تورەکەی توتنەکەی بە بۆنخۆش""ترین تورەکەی پیرەپیاوەک""انی ئەو سەردەمە

دەناسراو. ئەو تەنیا ب""ۆ سەرەخۆش""یی و بۆنە کۆمەڵیەتیەکانی دیکە سەری لە مزگەوتەکان دەدا و ن""وێژ
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و عیبادەتی لە ماڵی خۆی دەکرد. خاڵە عەباس پاش هاتنە سەرکاری ئاخوندەکان س""وێندی خ""واردوە، کە

نوێژ لە دوای هیچ مەلیە نەکات و وەسیەتی ک""ردوە، کە لە دوای م""ردن تەڵقین دانەدر . پ"ور خ""انزاد لە

س"""ازکردنی چێش"""ت و چ"""ادا بەناوبانگە و شەوانەش ب"""ۆ بەسەربردنی ک"""ات خ"""وری بە تەش"""ی دەڕێس"""ێ.

ئەویش پاسدار و بەسیجیەکان بە خوانەناس بانگ دەکات و نەعلەت لە چەکدارە کوردەک""ان دەک""ات، کە

لە گەڵ پاس""داڕەکان کونبەکون بە دوای پێش""مەرگەدا دەگەڕێن. ئەوان و م""ام کەریم ب""ۆرە خزمایەتیەکان

پێکەوە هەیە، بەڵم لە هاتوچۆکردن"""دا زۆر تون"""دتۆڵ نەبوون. شەوانە خەوێکی جێگی"""ر و تەواویان نییە،

بۆیە خ"""اڵ عەباس لە ت"""اوی بێخەوی پەنای ب"""ۆ دارسەبیلەی دەب"""رد و دوات"""ر سەرێکی لە حەوشە دەدا و

دەگەڕایەوە ژوور. 

کاتێ""ک کەماڵ  بەسەر حەوشەکەدا ب""ازدەدا، خ""اڵ عەباس خەریکی دوکەڵکردن بە ت""وتن و پەڕەکەیەتی.

خانزادی هاوسەری لە خەو راستدەکاتەوە و ئاگاداری دەکات، کە کەس""ێک خ""ۆی هاویش""تە حەوشەکەمان.

خانزاد هەستە گوێکانت لە گوێی سموورە و کەروێشک تیژت"رن، ب"ا گوێم"ان پ"وخت هەڵخەین بزانی""ن پی"او

خەراپە ی""ان لێقەوماو.  خ""انزاد لە خەو راس""تدەبێتەوە و سەرەتا لە خاڵە عەباس ت""ووڕە دەب""ێ، کە بەو

نیوە شەوە بۆچی خەوەکەی دەزڕێنێ.  عەباس، چڕە دوکەڵی دارجگەرەکەی ب"ۆ سەر ئاس"مانی روخس""اری

بەرز دەکاتەوە و  دەنگێگ""ی بەگۆڕتر داوا لە خ""انزاد دەک""ات، کە دونی""ا ک""اول ن""ابێ و هەس""تە لە خەو.

کەماڵ ب"""""""ۆ ئەوەی ت"""""""رس و ژاوەژاو نەخوڵقێنێ لە پەنجەرەکە نیزی"""""""ک دەبێتەوە و بە قامکەکانی لە

شووشەی پەنجەرەکە دەدات، کە لە بەر ه"""اتنی سەرما بە ن"""ایلۆن داپۆش"""راوە. خ"""اڵ عەباس مەزەن"""دە

دەک"""ات، کە ئەو پەنجەرە کوتە بەو نی"""وە شەوە مرۆڤێک"""ی  لێقەوماوە. کەماڵ ماوەیەک سەبر دەک"""ات و

دوای دڵنی""ابوون لەوەی خ""اڵ عەباس و پ""ورە خ""انزاد دەج""وڵێن، بە دەنگێک""ی نەزم داوای لێ""دەکات، کە

دەرگا بکەنەوە کارێکی گرینگ""ی هەیە. پ"ور خ"انزاد ددانە دەس""تکردەکانی لە زار دەرهێن""اون و وشەکانی

بە تەواوەتی لە سەر زمان گۆ ناکەن، بەڵم چەند جارێک دەپرسێ، کاکە ئەتۆ کێ""ی؟  بەو نی""وە شەوە لە

چ دەگەڕێی؟ کەماڵ خۆی دەناسینێ و خانەخو  دڵنیادەکاتەوە، کە پیاو خەراپ نییە و ک""ارێکی گرینگ""ی

هەیە.  خاڵە عەباس بە هەزار ت""""""""""رس و لەرزەوە دەرگ""""""""""ا دەکاتەوە و کەماڵ بە چەک و رەخ""""""""""ت و

جەستەیەکی خوێناوی دەبینێ. کوڕی مام کەریمی، بە کورتی چیرۆکی ئەو رووداوەیان بۆ ب""اس دەک""ات و

داوایان لێدەکات، کە ب""ۆ ماوەیەک پەنایان ب""دەن و ئەگەر بەیانی ویس""تیان ب""ا ماڵەکە ب""ۆ چەن""د رۆژێ""ک

چۆڵ کەن و بچنە ماڵی بابی. خاڵ عەباس و پور خانزاد ماوەیەک دەتاسێن و بیر لە مەترسییەکانی ئەو
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ک""ارە دەکەنەوە، چوونکە ئەو ک""ارە پ""ڕە لە مەترس""ی، م""اڵوێرانی و تەنانەت ک""وژران. خ""اڵ عەباس پ""اش

هەڵوێس""""تەکردنێک دەڵ""""ێ، کاکە ب""""ڕۆ بە هێواش""""ی وەرن و ئەمن لە ئاودەس""""تەکەی تەنیش""""ت دەرگ""""ای

حەوشەکە چاوەڕوانت"""ان دەکەم هەتا دەگەنە ئێ"""رە. ب"""ۆ ئەوەی خ"""وێنی بریندارەکە نەڕژ ، ئەو نایلۆنە

ئەس"""تورە کە ب"""ۆ پەنجەرەکانم کڕی"""وە لە گەڵ ئەو پەتوە نەرمە بەرە و پەرویز بەو ن"""ایلۆن و پەتوە بە

تەواوەتی  بپێچنەوە. ئەو کافرانە بزان"""""""""""ن لەو دەوروبەرە خ"""""""""""وێن ڕژاوە ماڵەکەمان دەکەنە خەڵوز.

مس"""تەفا، حوس"""ێن و کەماڵ ب"""ۆ ک"""اتژمێر یەکی شەو پەرویزیان گەیان"""دە م"""اڵی خ"""اڵ عەباس. ئەوان ب"""ۆ

ئاش""کرانەبوون ناچ""ارن خۆی""ان لە هەڵکردنی چ""را بپ""ارێزن. چەک هەڵگرەکان شەکەت و مان""دوون و  لە

چارەنووسی پەرویز  نیگەرانن. ئەوان پێشنیار دەکەن، کە خ""اڵ عەباس ئەرکی ئاگادارکردنەوەی یەکێک

لە برینپێچەکانی شاریان بۆ راپەڕێنێ. ئەو شەوانە زۆر بە کەمی خەڵک دەوێ""را ب""ۆ نەخۆش""خانە ب""ڕوات

و چەکدارەکانی رێژیم لە سێبەری خۆیان دەترس""ان. خ""اڵ عەباس کە ماڵەکەیان لە نەخۆش""خانە نیزیکە

بی"""""ر لەوە دەکاتەوە کە هاوسەرەکەی نەخۆش ک"""""ات و پێکەوە بەرەو نەخۆش"""""خانە ب"""""ڕۆن ب"""""ۆ ئەوەی

برین"""پێچێکی خ"""اوەن متمانە ئاگ"""ادار کەنەوە.  خ"""انزاد لە ژوورێک"""ی خانوەکەیان"""دا دۆشەک و پەتو ب"""ۆ

پێشمەرگەکان رادەخات و پەرویز لەو  تاقەت دەکەن. عەباس و خانزاد لە چوونە نەخۆشخانە دەترسن،

بەڵم بۆ رزگارکردنی پەرویزی خاڵە مینە بڕی""اردەدەن س"امی ت"رس بش"کێنن و بەرەو نەخۆش"خانە ب""ڕۆن.

ئەوان دەرگ""""""""ای ماڵەکەیان لە دی""""""""وی دەروەڕا دادەخەن و بە هەڵگرتنی گوچ""""""""ان و کۆخەکۆخ بەرەو

نەخۆش""خانە دەکەونەڕ .  خ""انزاد لە رێگ""ادا بە دەی""ان ج""ار لە غەوس""ی گەیلنی، ش""ێخ و سەیدی وڵت""ی

دەپاڕێتەوە، کە بە س""""ڵمەتئ بگەنە نەخۆش"""خانە و یارمەتی ئەو ک""""وڕە فقی""""رە ب""""دەن. ئەو لە رێگ""""ادا

وشەکانی لئیلهە ئیللڵڵ دووپ"""ات دەکاتەوە و س"""اغبوونەوە کە ئەگەر لە  تیم"""ی زەربەت هەڵەنگوتن،

خ"""""انزاد خ"""""ۆی نەخۆش"""""کات و بە ناڵە و ئاخهەڵکێش"""""ان خۆی"""""ان رزگارکەن. ئەوان دەگەنە بەردەرگای

نەخۆشخانە و سەربازی پرسگەکە میلی چەکەکەی دەکێشێ و بە دەنگی بەرز هاوار دەکات، کە راوەستە

و  تەکان بخ""ۆی ک""وژراوی. خ""اڵ عەباس و پ""ور خ""انزاد چەن""د وشەیەکی فارس""ی دەزان""ن و بە ک""وردی و

فارس""""ی دەڵێ""""ن:ن کاکە ژن""""ی م""""ن بیم""""ار و مەریزە. ئێمە پی""""ر و پەککەوتەین و بە  کۆمەکی دوخت""""ۆر

موحت""اجینن. سەربازەکە لەو شەوەدا ت""رس بەری ن""ادات و گ""و  لەو وتانە ن""اگر . ب""ۆ ئەوەی ئاگ""اداری

سەربازەکانی دیکە بکات، یەک فیشک دەتەقێنێ و پور خانزاد لە تەنیشت نەردە ئاسنەکانی حەوشە لە

ترس""ان درێ""ژ دەب""ێ. خ""اڵ عەباس بە ک""وردی ه""اوار دەک""ات، دمەریز و بیم""ار داری""م چ""را بەو نیوەشەوە

تەقەی میکونین؟ سەربازەکانی دیکە بە چەکەوە دەڕژێنە حەوشەی نەخۆشخانە  و دبینن، کە پیرە پی""او
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و ژنێ""ک نەخۆش""ن. یەکێک لە سەربازەکان لە نیگابانەکە ت""وڕە دەب""ێ و بە تەوەسەوە دەڵ""ێ، سەربازانی

ئیم"""امی زەم"""ان و حەزرەتی ئەبولفەزڵ لە شەڕ و لێقەومان"""دا ئ"""ارامی خۆی"""ان دەپ"""ارێزن! ئەو شەوانە

بەش""""ێک لە سەرباز، پاس""""داڕ و بەس""""یجیەکان ک""""اری تەوالیت لە سەنگەرەکانیاندا دەکەن و دەوربەری

مۆڵگەکانیان دەیسەلمێنێ، کە چەند پاشەڕۆ لە کیسە نایلۆن کراوە و فڕێدراوە. 

خاڵە عەباس و پ""ور خ""انزاد دەچنە ژوور و دوکت""ۆر ئام""ادە ن""ابێ و ئەوان لەو  ب""ۆ ماوەیەک چ""اوەڕوان

دەکەن. خ""اڵ عەباس هاوسەرەکەی ئاگ""ادار دەکاتەوە، کە نەخۆش""یەکەی لە بی""ر نەچێتەوە. لەو کاتەدا

ن""اوبراو جنێوێ""ک بە زەمانە دەدات و لە دەس""تی ئەو بارودۆخە داد و فیغانیەتی و دەڵێ""ت: دچ""اوم خێ""ل

ب""""وون سەگبابێک لەو نەخۆش""""خانەیە دەرناکەو . رۆژانە کە ک""""ارت بەو خەڵکە نییە، ب""""ۆ ئاودەس""""تی

مزگەوتی س"""""وور بچ"""""ی تووش"""""ی حەوت و هەش"""""ت لت و سەگباب دەب"""""ی، بەڵم ئەو شەو بە فیشەکیش

گیرناکەونن. دوکتۆرێکی فیلیپینی فارسیزان لە نەخۆشخانە کار دەکات و سەرێک لە بەشی خێ""را دەدات

و پورە خانزاد دەبینێ. دوکتۆر بە فارسی پرسیار دەک""ات و گ""و  لە دڵ""ی دەگرێ""ت و پاڵەپەس""تۆی خ""وێنی

دەپێ"""و ، بەڵم هی"""چ لە یەکتر تێناگەن. پ"""ورە خ"""انزاد ئەوەن"""دەی لە بی"""رە، کە نۆبەتێ لە سە نۆبەتێی

دێن"""ێ و بە داد و فیغ"""ان ب"""اس لە ئ"""ازاری سەر، پش"""ت و زگ بک"""ات. خ"""اڵ عەباس بە فارس"""ی لە گەڵ

دوکتۆرەکە دەدو  و بە زم""انی خ""ۆی نەخۆش""یەکەی خ""انزاد  بەمجۆرە بەیان دەک""ات:ن جەنابی دوکت""ۆر

خودا عالەم و خەبیرە، ئین پی"رە زەن شەوی گوزەش"تە س"اغ و سەلیم ب"ود. نی"وەی شەو بە ق"ودرەتی ق"ادر

هەموو ق""البی مری""ز و بیم""ار ش""ودن. لەو کاتەدا یەکێک لە پەرەس""تارەکان  وەک خ""دری زین""دە لەو  ق""وت

دەبێتەوە و سڵو لە خاڵ عەباس دەکات. خال عەباس لە بەر کارەکەی پورخانزادی لە بی""ر دەچێ""ت و بە

پەلە هاوار دەکات، کە کاری گرینگی هەیە. ناوبراو بە گ""وێی پەرەس""تارەکەدا دەچرپێن""ێ، کە لە گەڵمان

وەرەوە و نەخۆش"""ێکی کوشەندەمان هەیە، کە قاچاخە و بە کەڵکی ئێ"""رە نایە. ئەتۆ بڵ"""ێ، کە عەباس و

خانزاد پیر و پەککەوتەن و هەتا ماڵ هاوڕێیەتیان دەکەم. دوکتۆرەکە بە فارسی زۆر بانگی خاڵ عەباس

دەکات، کە مەریزەکەی لە بیرنەچێتەوە. خاڵ عەباس و پور خانزاد کەوتنە سەرباری خۆیان و لە ژووری

دوکتۆر کەوتنە سەر زەوی. پەرەستارەکە گوتی، جەنابی دوکت"ۆر ئەوان شەو بە تەنیا ه"اتوون و دەترس"ن

بگەڕێنەوە و م"""""اڵ و نەخۆش"""""ن. ئەگەر ئیج"""""ازەم ب"""""دەن لە گەڵیان دەڕۆم و بەیانی دێمەوە. ئەو شەو

نەخۆشی زۆرمان نین و بریندارەکانی سپا و بەسیج زیاتر بە هیلیکۆپتەر رەوانە شارەکانی دیکە ک""راون.

دوکتۆرەکە لە هەڵسوکەوتی  خانزاد و عەباس شەکەت و ماندوویە و زوو رەچەتەیەک  دەنووس""ی و خ""ۆی
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لە دۆخەکە رزگ""ار دەک""ات. پەرەس""تارەکە لە خ"اڵ عەباس دەپرس""ێ، کە بریندارەکە چۆنە و پێویس""تی بە

چییە؟ خالە عەباس بە هێواش"""ی ب"""اس لە  قورس"""ی برینەکان دەک"""ات و داوا دەک"""ات، کە ئەگەر دەک"""ر 

کەلوپەلی پێویست بە نهێنی هەڵگرە. ئەو شەو هەر خوێنی لە چۆڕاوە و خوا پایەدارت بکات. 

پەرەس"""""تارەکە بە پەلە خ"""""ۆی دەگەیەنێتە ژووری کەلوپەلەکان و چەن"""""دە دەرفەتی هەبێ دەرم"""""ان و

پێداویس""تی هەڵ""دەگر  و بە هەزار ت""رس و لەرز لە گەڵ خ""اڵ عەباس و پ""ورە خ""انزاد  دەڕواتەوە. پ""ورە

خانزاد لە رێگادا جارێک دەگریت و هێند  کەڕەت توک و دوعای""ان لەو ریژیمە دەک""ات. خاڵە عەباس بە

دەنگێک""ی س""ووک خەریکە چیرۆکەکە ب""ۆ پەرەس""تارەکە دەگێڕێتەوە. پەرەس""تارەکە جەس""تەی دەلەرز  و

تێدەگات، کە سەر و ماڵی کەوتۆتە خەتەر. خاڵە عەباس بەڵێن دەدات، کە ناوی نەهێنێ و هەتا دەم""ر 

هەموو نوێژان دوعا و نزا بۆ پەرەستار و منداڵەکانی دەکات. ناوبرا هەس""ت دەک""ات، کە ک""اکی پەرەس""تار

لق"ی لەدوا نایەن و بۆیە ناچ""ارە بەڵێن ب""دات، کە ئەگەر ئاش""کرا ب"وون ئەو هەموو رووداوەکە بە ئەس""تۆ

دەگ""ر . پەرەس""تارەکە لە خاڵە عەباس دەپرس"ێ، ئەو رووداوە قورسە چ"ۆن بە ئەس"تۆ دەگری""ت؟ هەتا ت"ۆ

زار دەکەیەوە ئەو زاڵمانە لە س""""""ێدارەم دەدەن و ئەو ک""""""ارە نرخ""""""ی گی""""""ان و ژیانە. خاڵە عەباس بە

سازکردنی چیرۆکێک هێمن"ی دەکاتەوە و دەڵ"ێ، ئەتۆ هەر ئەوەن""دەت لە سەر ب"ێ، کە ئەمن ت"ۆم ئاگ"ادار

کردۆتەوە کە نەخۆش""مان هەیە و ت""ۆ لە بەر رێزگرت""ن و وەک ک""ارێکی ئیس""لمی و ئینس""انی ئەو ئەرکەت

راپەڕان""""دوە. کاکە ئەمن زۆر ژی""""اوم و ب""""ا لە قەنارەم ب""""دەن. خاڵە عەباس، پەرەس""""تار و پ""""ور خ""""انزاد

دەگەنەوە ماڵ.

 پەرەستارەکە بۆ ژوورێک دەبەن، کە پەرویز بە جەستەی لە خوێند شەڵڵ و هاوڕێکانی بە دڵێکی ش""کاو

و جەس"""تەیەکی شەکەت و مان"""دوو کۆجیلەیان بەس"""توە. پەرەس"""تارەکە بە دیتن"""ی چەک"""دارەکان لە وزە

دکەو . ئەو هەست دەکات، کە خەونە و  باوەڕ بەو چاوەک""انی ناک""ات. ن""اوبراو، جەس""تەی دەلەرز  و بە

دیتن"""ی پێش"""مەرگەکان دڵەڕاوکە سەرتاپای جەس"""تەی دادەگ"""ر . ئەو، لە کوڕەک"""ان دەپرس"""ێت، کە ئای"""ا

شەوی رابردوو ئەوان  لە ک""اروانی هێزەک""انی ئەرتەش و س""پای پاس""داڕانتان داوە؟ ک""وژراو و برین""دارێکی

زۆریان هەیە و ژمارەی کوژارو  و برین"دارەکان رانەگەیان""دراوە. لە س"ێڕەیانە نەخۆش""خانەیەکی نیزام"ی

هەیە و برین"""دارەکان دەرم"""ان دەکەن و کوژراوەک"""ان لە س"""اردخانەی گەڕۆک دەپ"""ارێزن. پەرەس"""تارەکە،

دەچێتە سەر سەری بریندارەکە و لە روخس"""ار و چاوەک"""انی ورددەبێتەوە. ن"""اوبراو بە هێواش"""ی لە ژێ"""ر
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لێوەکانی""دا ئەو رس""تەیە دووپ""ات دەکاتەوەن ک""وڕی خاڵە مینەی خەیاتە. ئەو رۆژانەم لە بی""رە، کە ت""ازە

چەکی هەڵگرتبو و لە شەقام و کۆڵنەکانی ش""""""""ار لە گەڵ هاوسەنگەرەکانی دەگەڕان. پەرەس""""""""تارەکە،

چاوێک لە برینەکە دەک""ات و گ""و  لە هەناسەی پەرویز دەگ""ر  و لە تەنیش""ت پێش""مەرگەکان دادەنیش""ێ.

خ""اڵ عەباس و پ""ور خ""انزاد لە نێ""وان بەرداش""ی ترس""ی ج""اش و پاس""داڕەکان و هەروەها خەمی گەورەی

ک""""""وڕی خاڵەمینەدا ماونەوە. ش""""""اردنەوە و پەنادانی پێش""""""مەرگەکان ک""""""ارێکی گەورە و فیداکارییەکی

لەبیرنەکراوە، کە دڵێک"""""""ی گەورە و ئازایەتیەکی نەبڕاوەی دەوێ"""""""ت. خاڵە عەباس لە پەرەس"""""""تارەکە

دەپرس""ێ، کە ک""وڕی خاڵە مینەی خ""وێنی لە قالبی""دا م"""اوە ی""ان ن""ا؟ ئای""ا ئەمەلی چاکبوونەوەی هەیە؟

پەرەس""تارەکە پ""اش هەڵسەنگاندنی دۆخەکە، بزمارێ""ک لە دی""واری دەدات و دەرزیەکی خ""ۆراکی (ئ""او و

خ"""و ) هەڵداوەس"""ێ و  پ"""اش زەحمەتیکی زۆر لە رەگ"""ی دەس"""تی دەدات. ماوەیەکی تێدەپەڕ  و چەن""""د

دەرزیەکی تایبەت بە ژان، چڵک و راگرتنی خوێن لە پاڵ ئاوی دەرزیەکە دەکات.  بە ئاوی ئۆکس""یژێنە و

بێتادین برینەکە خاوێن دەکاتەوە و زاری برینەکە بە تەقەڵ دەدوروێتەوە. ناوبراو چەند جارێک ب""انگی

پەرویز دەکات و دەس"تەکانی تەکان دەدات و داوا دەک"ات، کە چ"او هەڵێنێ. پرس"یاری لێ"دەکات، کە ئای"ا

ئەو رۆژانەت لە بیرە، کە لە گەڵ کوڕەکەم هاوڕ  بوون؟ لە بیرتە لە سەرەتای شۆڕش و پێش""مەرگایەتی

بە چەکەوە بە بەردەرگای دوکانەکەمدا تێدەپەڕیت و سڵوت لێ""دەکردم. پەرویز جوڵەیەکی کەمی هەیە،

بەڵم چاوەکانی وزەی ناس""ینەوەی ه""اوڕ  و دۆس""تانی نییە. پ""ور خ""انزاد لە گۆشەیەدا ک""وڕ دام""اوە و  بە

دەنگێکی ماتەمبار دەڵێ، خوا دەزانێ ن""اخی دایک""ت ئەمڕۆ چ ئ""ازارێکی هەیە؟  پەرەس""تارەکە، بەڵێن لە

هەموو لیەک وەردەگ""""ر ، کە هەرگیز ئەو رووداوە ب""""ۆ کەس نەگێڕنەوە و ن""""اوی لە کولەکەی تەڕیش""""دا

نەهێنن. بە قوماش"""ێکی تەڕ، روخس"""ار و دەس"""تەکانی پەرویز خ"""اوێن دەکاتەوە و دوو دەرزی ناس"""راو بە

خ""""ۆراکی لە تەنیش""""ت پەرویز دادەن""""ێ. بەڵێن دەدات، ب""""ۆ رزگ""""ارکردنی ک"""""وڕی خاڵە مینە لە هەموو

دەرگایەک بدات و دەستی یارمەتی ب"ۆ هەموو لیەک رابکێش""ێ. ئەوان بیری"ان لەوە کردۆتەوە، کە ئەگەر

دەگ""ونجێ شەو لە حەوشەی پش""تەوەی نەخۆش""خانە و لە رێگ""ای پەنجەرەوە ب""ۆ چارەسەر ببرێتە ژووری

عەمەلیات. پەرەس""تارەکە ئەو ک""ارە بە ئەس""تەم و دژوار دەزان""ێ. بە تێڕوانین""ی ن""اوبراو، باش""ترین ک""ار

ئەوەیە،دوو کیسە خەوێن لە بانکی خوێنی نەخۆشخانە  دەربێنم و ئێ"وارە لە پ"اڵ دەمارەک""انی پەرویزی

بکەم. پەرەستارەکە لە سەر گروپی خوێنی پەرویز دڵنیا نییە و لە کارتی پێناسدا ئاماژەیەک بە گروپی

خ""وێن نەکراوە. کەمال بە پەرەس""تارەکە دەڵ""ێ، گرووپ""ی خ""وێنی ن""اوبراو ئ""ای موس""بەتە و لەوە دڵنیابە.

پەرەس"""تارەکە نیگەرانە و ب"""ۆ خۆرزگ"""ارکردن لە پاڵەپەس"""تۆی ئەخلقی ک"""ار و پێشەکەی چەن"""د دڵۆپە
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خوێنێکی پەرویز دەگر  و بۆ پەلە بەرەو تاقیگەی نەخۆشخانە دەڕوات. ن""اوبراو، بە بی""انووی جی""اواز لە

نەخۆش""خانەدا دەگەڕ  و پ""اش تاقیکردنەوەی خوێنەکە لە گرووپ""ی خوێنەکە دڵنی""ا دەب""ێ. ن""اوبراو ب""ۆ

پەی""داکردنی چەن""د کیسەخوێن لە نەخۆش""خانەدا دەگەڕ . سەرئەنجام بە دەس""تی بەتاڵ دەگەڕێتەوە و

هێندێک دەرمان دەخاتە نێو کیسە نایلۆنێک و بەرەو ماڵی خاڵ عەباس دەگەڕێتەوە. چاوەک""ان بە تێک"ڕا

چ"""اوەڕوانن و دەس"""تەکان لە دەوری ئەژنۆی لقەکان گرێ"""دراون و دڵەکان  ش"""ڵەژوان. پەرەس"""تارەکە بە

دەس""تی بەتاڵ گەڕاوەتەوە، بەڵم کەمێک دەرم""انی هێن""اوە کە وزەیەک بە جەس""تەی برین"""داری پەرویز

دەدات. 

هاوڕ  و هاوسەنگەرانی پەرویز لە دۆخێکی ناخۆشدان و لە پێناوی رزگارکردنی پەرویز بی""ر لە زۆر پلن

و بەرنامە دەکەنەوە . ئەوان لە دۆخەکە دەترس""ن و مەترس""ی ئاش""کرابوونی خۆی""ان و پەرویزیان هەیە و

چەقین بە رێگاچارە نازانن. پەرەستارەکە پێشنیاردەکات، کە ئەگەر دەرفەت هەیە بۆ سبەی بەیانی لە

دارمەیتێکی ب""اوێن و لە گەڵ خەڵکی ئەو گوندانە رەوانەی دەرەوەی ش""ار بک""ر  و لە رێگ""ای حی""زب ب""ۆ

چارەسەر بەرەو نەخۆش"""""خانەی کوردس"""""تانی گەرمێنێ رەوانەبکر . ئەمڕۆ ش"""""ار ئ"""""اڵۆزە و پاس"""""دار و

بەس"""یجییەکان لە ش"""اردا بە چەکەوە دەگەڕێن. رەنگە ب"""ۆ س"""بەینێ دۆخەکە ئ"""ارامتر بێتەوە و کەس لە

دارەمەیت ناپرسێ و باشترین رێگایە بۆ رزگارکردنی پەرویز لەو شارە. نەخۆشخانە بە کەڵکی ئەو کارە

نایەت و لە نێو نەخۆشخانەدا زۆر کوردمان هەیە، کە ئامادەی س""یخوڕین و ب""ا ریش"ی خۆم""ان لە دەس""تی

ئەو زۆڵەکوردانە نەنێین. هەموو لیەک ئەو رێگایە بە ب"""""""""اش هەڵدەسەنگێنن، بەڵم هاوسەری خ""""""""اڵ

عەباس دەپرس""""ێ، کاکە ئەو ک""""وڕە خ""""ۆدەگری هەتا بەیانی؟ پەرەس""""تارەکە لە بەردەم ئەو پرس""""یارەدا

بێ""دەنگی هەڵ""دەبژێر  و پێ""داگری دەک""ات، کە ئەو لە ریگ""ای وی""ژدان، خ""ودا و کوردایەتی""دا هەوڵی خ""ۆی

دەدات و ئەو دەرزیانە  بەش""""ی هەتا بەیانی دەکەن. ئەگەر ئەمن کیسەخوێنی گ""""ورپی ئ""""ای موس""""بەتم

پەی""دا ک""رد، بە راک""ردن دەگەمە ئێ""رە و خوێنەکەی پێ""دەدەین. خۆزگە دەک""را لە رێگ""ای مینە بێتوش""ی لە

ش""اردا ه""اوار بکەین و داوا لە هاوڵتی""ان بکەین، کە پێویس""تمان بە خوێنە، بەڵم هی""چ کارێ""ک ن""اکر .

ژی"""انی ک"""وردان پ"""ڕە لە کارەس"""ات و تراژی"""دی و بە داخەوە لە کوردەک"""ان لە برین"""داریی و مەرگ"""دا لە

خزمەتگوازرییە مرۆڤییەکان بێبەشن.  

ئەو بەشە لە پێش""""""مەرگەکان کە لە چ""""""الکی چەک""""""داری س""""""ێرەیانەدا بەش""""""داربوون گەیش""""""توونەوە

مەقەڕەکانیان. ئەوان ب"""""اس لە برین"""""داربوونی پەرویز ناکەن و تەنیا ئەوەن"""""دە ب"""""اس دەکەن، کە ئەو
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پێش""مەرگانە لە گون""دەکانی دەوروبەردا ماونەوە و چەن""د رۆژێک""ی دیکە دەگەڕێنەوە.  بەرپرس""ی تیمەکە

رووداوەکە بە تەواوەتی ب"""""ۆ بەرپرس"""""ی دەس"""""تە دەگێڕێتەوە. هەواڵی لێ"""""دان لە ک"""""اروانی ئوتۆمبیلە

سەربازییەکان و ک""""وژار و برین""""داربوونی پاس""""داڕ و بەس""""یجیەکی زۆر لە ش""""ار و گون""""دەکانی دەوروی

داوەتەوە. پاس""داڕەکان ب""ۆ رۆژی دوای""ی بە هێزێک""ی زۆرەوە لە ش""وێنی عەمەلیاتەکە نیزی""ک دەبنەوە و

پ"""""اش پش"""""کنینی زۆری ئەو ناوچەیە بەسەر خ"""""وێنی رژاوی پەرویزدا دەکەون. ئەوان لەو ش"""""وێنە زۆر

دەگەڕێن و سەرەتا بیرلەوە دەکەنەوە، کە رەنگە پێش"""""مەرگە و برین"""""دارەکان لەو دەوروبەردا خۆی"""""ان

حەشاردابێ، بۆیە زۆر بە پ""ارێزەوە دەج""وڵێن. ب""ۆ کۆن""تڕۆڵکردنی دۆخەکە دوو هێلیکۆپتەری سەربازی بە

سەر ئاس"""""""مانی ئەو ناوچەیەدا دەس"""""""ووڕێنەوە و ماوەم"""""""اوە بە شەس"""""""تیر تەقە لە ش"""""""وێنە نەدیو و

گوماناوییەکان دەکەن. لە مەودای دووسەد می""تری خوینەڕژاوەکە کاغەزێکی ل""وولکراو دەدۆزنەوە، کە بە

ک""وردی نووس""راوە. یەکێک لە پاس""داڕەکان ئەو نامەیە بە چەن""د چەک""دارێکی ک""ورد نیش""ان دەدات، بەڵم

ئەوان لەو نووسینە ناگەن. بۆ تێگەیش""تن لە نووس""راوەکە دوانیوەڕۆیە نامەکە دەبەنە ئیتلع""اتی ش""ار و

چەند کەس""ێکی ب""ۆ خوێندنەوەی ئەو نامانە دەبەنە ئیتلع"ات. خالی""دی مەولود بەزازی ن"اوی مەل برای""م

دێنێ، کە کتێبی کوردیی و شاعیرانی کوردی زۆرە و باشترە ی""ان بچینە کتیبفڕۆش""ییەکە ی""ان ن""اوبراو بە

ماش""""ێن ب""""ۆ ئێرەکانە بگوازینەوە. پێش""""نیاری خالی""""د بە گونج""""او دەزان""""ر  و یەکێک لە پاس""""داڕەکان

تویوتاکەی هەڵدەکات و لە گەڵ خالید دەچنە دوکانی مەل برایم. بە دیتن""ی خالی""د و ئەو پاس""داڕە، مەل

برای""م بە پەلە بە مش""تەریەکە دەڵ""ێ، هەتا مزگەوت دەچ""م و دێمەوە. خالی""د و پاس""داڕەکە لە خێرای""ی

دەرچ""""وونی مەل برای""""م سەرس""""وڕماو دەب""""ن. ئەوان ناچنە دوکانەکە و لە بەرامبەر دووکانەکە خۆی""""ان

پەنادەدەن و چ"""اوەڕوانی گەڕانەوەی خ"""اوەنی کتێبفرۆش"""یەکە دەکەن. مەل برای"""م لە داخ"""ی ئەوان بە

کۆڵنەکانی تەنیش""""""ت مزگەوتی س""""""ووردا خ""""""ۆی دەگەیەنێتە شەقامی نەخۆش""""""خانە و بە مەبەس""""""تی

ش""وێنەونکە لە س""ووچێکی دیکەوە بەرەو دوکانەکەی دەگەڕێتەوە.  ن""اوبراو ن""ازانێ، کە خالی""دی مەولود

بەزازی و پاسداڕەکە بەرامبەر بە دووکانەکەی چاوەڕوانن و لە گەڵ مەل برایم دەگەنە دوک""ان. خالی""د و

پاس""داڕەکە  س""ڵوی لێکدەکەن و رادەگەیەنن، کە س""ووکە کارێکی""ان بە مامۆس""تایە. مەل برای""م س""ڵویان

لێ"""دەکات و خەریکە بیانوویەک ب"""ۆ دەرچ"""وون بدۆزێتەوە، کە پاس"""دارەکە بە فارس"""ی داوای لێ"""دەکات،

نامەیەکی کوردی"""""ان هەیە و داوای لێدەکەن بۆی"""""ان بخوێنێتەوە. مەل برای"""""م داوای نامەکە دەک"""""ات و

چ"""اوێکی لێ"""دەکات و نیگەران دەب"""ێ. پاس"""داڕەکە پرس"""یاری لێ"""دەکات، کە ئەو نووس"""راوەیە بە دەن"""گ

بخوێنەوە و بزانین ب""ۆ ک""ێ نووس""راوە و نووسەرەکەی کێیە. مەل برای""م چاویلکەکەی لە چ""او دەک""ات و لە
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یەکەم رستەدا گیردەکات. پاسداڕەکە دەپرسێ ئاغا ئیبڕاهیم ئایا تۆ کوردی دەزانی یان نا؟ خالی""د پێ""ش

مەل برایم بەم شێوەیە وڵم دەداتەوە: دبەرادەری پاسداڕ، مامۆستا ک""وردی خ""وب بەڵەدە، ئەمما دڵ""ی بە

ح"اڵی م""ا خ"ۆش نیس""تن. مەل برای""م بیردەکاتەوە کە خالی""دی مەولود بەزازی تووش""ی پەن""دێکی دەک""ات و

بۆیە لە پاس""داڕەکە دەپرس""ێ، کە ئای""ا دەت""وانێ چ""ۆن نووس""راوە بیخوێنێتەوە؟ پاس""داڕەکە بە نیش""انەی

رەزایەتی سەری دەج"""وڵێنێ و ئام"""ادەی گوێگرتنە. مەل برای"""م نامەکە بەمجۆرە دەخوێنتەوەن بە ن"""اوی

خەڵکی قارەم""انی ک""ورد، دایە و بابە س""ڵوتان لێدەکەم و لە یەزادان داواک""ارم کە ش""اد و س""ڵمەت ب""ن.

چ""اوی منداڵەکان م""اچ دەکەم و هەموو رۆژێ"ک یادت"ان دەکەم و هی"وادارم ئەو نیزامە ک""ورد ک"وژە کۆت"ایی

بێ""ت و بە ئ""ازادی بژیی""ن. ئەو رۆژانە بە مەبەس""تی زەبرلێ""دان لە هێزەک""انی رێژی""م لە ناوچەین و زۆر

حەزم دەک""رد سەردانتان بکەم. ن""ازانم  چ چارەنووس""ێکم دەب""ێ، بەڵم بەختەوەرم کە لە پێن""اوی خ""اک و

حیزبەکەمدا بمرم. ئێ""وە زەحمەتێکی زۆرت""ان کێش""اوە و ئەگەر یەکترمان نەدیتوە گەرنم ئازاکەن. ئەمڕۆ

وەک ب"""ابم، م"""ام کەریم و زۆر پی"""رە پی"""اوی دیکەی ک"""وردەواری تيدەگەم، کە ئەو خەباتە ئاس"""ان نییە  و

ئەس"""تاندنی م"""اف خ"""وێن و نرخ"""ی خ"""ۆی دەو . دوژم"""ن فێڵب"""از و دڕەندەیە و ئاخون"""دە دەسەڵتدارەکان

سەرچاوە و ماکەی شەڕ و ئ""""اژاوەن. ئەو نامەیەم پێ""""ش جەولەی ئەوجارە دەنووس""""م و هەموو کوڕەک""""ان

سڵویان هەیە. هی"وادارم لە بەهاری داه"اتوودا بە دی""داری یەکتر ش""اد بی""ن. ک""ۆڵن و شەقامەکانی ش""ارم

لە ش""اخ و گون""دەکان لەبیر ناچنەوە. لە سەر بەرزاییەکانی هۆم""ل، ش""اخەخوارە و کوێس""تانەکانی ناوچە

زۆرجار بە دیتنی چراخانی شار شاد دەبم. گەلێکی ژێر دەست لە ژێر چەکمەی داگیرکەراندا چاوەڕوانی

رزگاربوون دەکات. ئێمە بە گ""وێرەی توان""ا بەش""ێک لەو ئەرکە لە ئەس""تۆ دەگری""ن.   پەرویزن.  خالی""د ئەو

نووس""راوە کوردییەی بە ش""ێوازی خ""ۆی ب""ۆ پاس""داڕەکە وەردەگێ""ڕا و پاس""داڕەکەش لە سەر دەفەتەرێکی

بچ""""ووک کورتەی باسەکەی دەنووس"""""یەوە. کاتێ""""ک مەل برای""""م نامەکە دەخوێنێتەوە، پاس"""""داڕەکە ب""""ۆ

هەڵسەنگاندنی ناوبراو دەپرسێ، ئاغا ئیبڕاهیم تۆ موخالیفی یان موافیق؟ تۆ ئەو نووسینەت بە دڵە یان

بە نووسراوەیەکی بێکەڵکی دەزانی؟ مەل برایم بۆ خۆرزگارکردن دەڵێ، جەناب ئەوە کاری بەرپرس""انە و

ئەمن دوکاندارم و نووسراوەکەم تەنیا  بۆ ئێوە خوێندەوە.

 خالی""د و پاس""داڕەکە دەگەڕێنەوە بنکەی س""پا و لەو  لە گەڵ بەرپرس""انی دیکە ت""اوتوێی عەمەلیاتەکە

دەکر . خالید لە نێو کۆبوونەوەکەدا پێشنیار دەکات، کە مادام ئەوە نامەی پەرویزە ب""ۆچی ئێمە نەچین

پرس""""یار لە خاڵە مینە و ئ""""اڵتونی هاوسەری نەکەین؟ ئەوان رەنگە وردە خەبەریان هەبێ و ئاگ""""اداری

کوڕەکەیان ب""ن؟ پەرویز لەو نامەدا دڵ""ی خەبەری داوە، کە رەنگە بە دەس""تی رەزمەن""دە و شەڕەکەرانی
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ئیس""""لم بک""""وژر . چەن""""د پاس""""داڕێک بە چەکەوە لە گەڵ خالی""""د بەرەو م""""اڵی خاڵە مینە دەڕۆن و بە

پ""ارێزەوە لە دەرگ""ا دەدەن. ئەوان لە ئ""اڵتون دەپرس""ن، کە ئ""اخۆ ئاگ""اداری کوڕەکەیەتی ی""ان ن""ا؟ ئەوان

نامەیەکیان دۆزیوەتەوە کە پەرویز نووسیویەتی و داوای گەردەن ئ""ازایی لە دای""ک و ب""ابی دەک""ات و لەو

شوێنەی کە دۆزراوەتە خوێنێکی زۆری لێچۆڕاوە. ئایا هیچ پەیام و راسپاردەیەکی بۆ نەناردوون؟ ئاڵتون

لە بەر دەرگا بە دیتنی پاسداڕەکان دەترسێ و بە بیستنی ئەو خەبەرە دەتاسێ. ئەو توان""ای قسەکردنی

ن""""ابێ و بەگریانەوە پاس""""داڕەکان و خالی""""دی ک""""وڕی مەولود بەزازی جێ""""دێڵێ. خاڵە مینە بەسەر  ئەو

وەزعەدا دێتەوە و بە دیتنی ئەو چەکدارانە ترسێکی زۆر دایدەگر . ناوبراو، خوازیارە رێگا بگوڕ  و لەو

ناوە دوورکەوێتەوە، بەڵم دەرفەت و ئەگەری گەڕانەوەی نییە، بۆیە لە بەر دەرگا س""ڵو لە پاس""داڕەکان

دەکا و لە تەنیشت ئەوان رادەوەستێ. خالید  رووداوەکەی ب""ۆ دەگێڕێتەوە و ئەوجار لەویش دەپرس""ن، کە

ئای""""ا هی""""چ زانیارییەکی لەسەر کوڕەکەی هەیە؟ خاڵە مینە وەک لە دارێ""""ک بەربووبێتەوە و چ""""اوە لە

پاس"""داڕەکان و خالی""""د وەرن""""اگێڕ . لە پ"""ڕ بی"""ر لە پەرویز و چارەنووسە نادیارەکەی دەکاتەوە؟ ئەو بە

پاسداڕەکان رادەگەیەنێ، کە ناوبراو لە گەڵ پەرویز هیچ پێوەندییەکیان نییە و ئاگاداری هیچ نین. ئەو

بۆ پاڵپشتی کردن لە وەتەکانی خۆی، چەند جارێک خ"وا، پێغەمبەر و قورئ"ان بە ش"ایەت دەگ""ر . یەکێک

لە پاس""داڕەکان خاڵە مینە وەپێ""ش خ""ۆی دەدات و چەک لە سەر دەس""ت دەچێتە ماڵی""ان و هەموو ژوور و

هۆدەکان دەپشکنێ. لە گەڕانەدا هیچ دەست ناکەو  و بە م""ۆڕەکردن لە خاڵە مینە کۆت""ایی بە پش"کنینی

ماڵەکەی دێنن. خاڵە مینە لە ژوورەوە بە سەر هاوسەرەکەیدا دەکەو  کە سەری خۆی رنی""وە و بە لێ""دان

لە خ""ۆی روخس""اری هەموو س""وور هەڵگەڕاوە. ن""اوبراو دەس""تی ب""ۆ هی""چ کارێ""ک ن""اچن و ن""ازانێ، کە لەو

کاتەدا چ بک"""ات. منداڵەکان لە ترس"""ی پاس"""داڕەکان خۆی"""ان لە گۆشەیەکی ماڵەکەدا ش"""اردۆتەوە و لەو

حاڵەتەدا خەویان لێکەوتوە. ئ"""""""اڵتون و خاڵە مینە تاس"""""""اون و ن"""""""ازانن چ"""""""ۆن لە گەڵ ئەو رووداوەدا

هەڵس""وکەوت بکەن. خاڵە مینە بی""ر لە تێکهەڵچوونی شەوی راب""ردووی  دەرەوەی ش""ار و تەنیش""ت بێزیلە

دەکاتەوە. دەس""تێک ب""ۆ رادیۆکەی دەب""ات، بەڵم ئەویش چ""ارەی ناک""ات. ئ""اڵتون ب""ۆ ماوەیەک لە ه""ۆش

دەچ""ێ و خاڵە مینە بە پەلە منداڵەکانی ب""ۆ م""اڵی م""ام کەریم دەب""ات و هاوسەرەکەی ب""ۆ نەخۆش""خانە

رادەگ""واز . ئ""اڵتون لە نەخۆش""خانە لە سەر تەختی نەخۆش درێژدەک""ر  و چ""اوەڕوانی دوکت""ۆر دەکەن.

دوکت""ۆر م""اوە بە م""اوە سەردانی ئەو بەش""ی ئ""ۆڕژانس و فریاکەوتن دەک""ات و دوات""ر دەگەڕێتەوە بەش""ی

خەوێن""""دراوان. کاتێ""""ک خاڵەمینە ب""""ۆ ماوەیەک دێتە حەوشەی نەخۆش""""خانە چ""""اوی بە پەرەس""""تارەکە

دەکەو ، کە ئاگاداری دۆخی پەرویزە. پەرەستار  سڵوی لێدەکات و ئەحواڵی دەپرس""ێ و هۆک""اری ه""اتنی
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ب""ۆ نەخۆش""خانە دەپرس""ێ. خاڵەمینە چۆنیەتی هەواڵەکەی ب""ۆ دەگێڕێتەوە، کە پاس""داڕەکان چ""ۆن چوونە

م"""""اڵ و بە چ ش"""""ێوەیەک باس"""""ی کەماڵ و نامەکەیان ک"""""ردوە. پەرەس"""""تارەکە بە بیس"""""تنی ئەو هەواڵە

ئارەقەیەک دەک""ات و زم""انی لە گ""ۆ دەچ""ێ. ئەو هەموو ک""ۆڵن و شەقامی لە بەرچاوان لێدەبنە پاس""داڕ و

بەسیجی و لەوە دەترسێ، کە ماڵی خاڵ عەباسی ئاشکرا ببێ و ناوبراو لەو بەینەدا بە ئاورەکە بسوتێ.

ناوبراو سەردانێکی ئ"اڵتون دەک"ات، کە لە سەر تەختی نەخۆش""خانە ن""اوی کوڕەکەی دێن"ێ و جاروب"ار لە

س"""ینگی خ"""ۆی رادەکێش"""ێ و پرچەکانی دەڕنێتەوە. پەرەس""""تارەکە دەترس"""ێ، کە ئەو گری"""ان و ه"""اوارە

نهێنیەکان ئاش"""کرا بک"""ات و بە پەلە لەو بەشە دەردەچ"""ێ و بە بی"""انووی ن"""وێژی ئێ"""وارە و ژانەسەر لە

نەخۆش""خانە دەچێتەدەر. ن""اوبراو بە ش""ێوەیەکی قۆرتاوپێ""چ خ""ۆی لە م""اڵی خ""اڵ عەباس و پ""ورە خ""انزاد

نیزیک دەکاتەوە و لە دوورەوە ماوەیەک ماڵەکەیان لە ژێر چاوەدێری دەگر . کاتێ""ک دڵنیادەبێتەوە، کە

دنی"""ا ئارامە و دۆخەکە وەک خۆیەتی، بە پەلە دەچێتە م"""اڵی خ"""اڵ عەباس. پەرویز لە ژێ"""ر کاریگەریی

ئەو ئاوەدا، کە لە دەمارەکانی دەکر  کەمێک رەنگ""ی کراوەتەوە، بەڵم برینەکەی زگ و کەلەکەی ب""ۆنی

مەرگیان لێ""د . پەرەس""تارەکە ب""اس لە خاڵە مینە و ئ""اڵتون دەک""ات، کە پاس""داڕەکان چ""وونی ماڵی""ان و

باسی نامەیەکی پەرویزیان ب""ۆ ک""ردوون و ئەو لە نەخۆش""خانەی دیت""وون. ب""ۆ ماوەیەک ترس""ێکی ش""ارەاوە

ب""""اڵ بە سەر م""""اڵی خ""""اڵ عەباس""""دا دەکێش""""ێ و نیگەرانن، کە پاس""""داڕ و جاشەکان ماڵەکان بپش""""کنن.

پەرەس"""تارەکە ژمارەیەک دەرم"""انی ئ"""ازار دەداتە کەماڵ و هاوڕێک"""انی و پێش"""نیاریان پێ"""دەکات، کە ب"""ۆ

بەیانی باش"""""ترە لە رێگ"""""ای دارەمەیتێک لە ش"""""ار ببرێتەدەر. حوس"""""ێن لە کەماڵ دەپرس"""""ێ، ئەر  ئەو

موجاهیدانە دەرمانگا و کادری برینپێچیان هەیە؟ کەماڵ چاوێکی لێدەکات و هی""چ ن""اڵێت. ئەوان داوا لە

پەرەس""تارەکە دەکەن، کە بەجۆرێک لە گەڵ مزگەوتی سەرچاوە ی""ان س""وور قسە بکەن و دارەمەتیێک ب""ۆ

س"""بەی بەیانی ئام"""ادە بکەن. ئێمە لە گەڵ چەن"""د کەس"""ێکی دیکە دەت"""وانین بیبەینە مردووش"""ۆرەکەی

مزگەوتی سەرچاوە و دوات""""ر لە گەڵ خەڵکی ئەو گوندانە لە ش""""ار دەرچی""""ن. خ""""اڵ عەباس بە وردی لە

وەزعەکەی دەفک"""""ر  و دوات"""""ر دەڵ"""""ێ، کاکە دارمەیتەکە لە سەر م"""""ن و شەو لە گەڵ خزمێک"""""ی خ"""""ۆم

رای""دەگوازین ب""ۆ ئێ""رە. ب""ۆ بەیانیش کە پەرویزمان لەو دارمەتیە هاویش""ت بە ماش""ێنێکی پش""ت بەتاڵ بە

هێواشی دەیبەینە مزگەوتی قیبلە و بە خەڵک دەڵێین، کە  لە نەخۆشخانەی ورم""ێ م""ردوە و خەڵکی ئەو

گوندانەی دەورووبەرە. ئەگەر پاس""""""داڕ و ج""""""اش لە سەر رێگاکە نەبوون لە گەڵ خەڵکی ئەو گوندانەدا

رەوانەی دەکەین. ئەگەر رێگا نەدرا،  شەو کەماڵ وکوڕەکان بۆ خۆی""ان دەت""وانن لە سەر ش""ان هەڵیگرن و

بیگوازنەوە. پەرەس""تارەکە دەڵ""ێ،  رەحمەت لە ب""ابت خ""اڵ عەباس ب""ۆ ئەو فک""رە چاکە. ئەگەر کارت""ان
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نەماوە، ئەمن یەک دوو ڕۆژ بە بی"انووی نەخۆش"ی خ"ۆم لە م"اڵ دەخزێن""م و ناچمە نەخۆش""خانە. کوڕینە،

ئەمن بە چاکی دەزانم ئەگەر پەرویز لە شار دەرچوو، با خاڵ عەباس سەردانی ماڵی خاڵە مینە بکات و

ئەگەر دەگ""ونجێ ب""ا چاویکی""ان بە کوڕەکەیان بکەو . لە نەخۆش""خانە زۆر کەس""م دیت""وون، کە لە سەرە

مەرگدا بە دیداری ئازیزان ش""اد دەب""ن. خاڵە مینە رەنگە دوات""ر گلەیی لە هەموو ئەو کەس""انە بک""ات، کە

ئاگ""اداری برینداریەکی پەورویز ب""وون، بەڵم رووداوەکەیان  لێش""اردۆتەوە. خ""اڵ عەباس، پ""ور خ""انزاد و

کوڕەکان ئەو پێشنیارە بە گونجاو دەزانن و ساغدەبنەوە، کە ئەگەر بە سڵمەتی لە شار دەرچوون، خ""اڵ

عەباس سەردانی خاڵە مینە بک""ات و ئەوەن""دە بڵێ""ت، کە ئاگ""ادارە ئەو شەو پەرویز و کوڕەک""ان لە ش""ار

دەرچوون.

 پەرەس""تارەکە خواحافیزی""ان لێ""دەکات و خاڵە عەباس دوات""ر بەرە نێوش""ار دەچێ""ت و لە گەڵ خزمێک""ی

خۆیان چاوێک لە دارە مەیتەکانی مزگەوتی سەرچاوە و س""وور دەکەن. ئەوەی مزگەوتی س""وور ئاس""انتر و

نیزیک""""""ترە، بەڵم پێویس""""""تی بە ئیج""""""ازەی مجێ""""""ور ی""""""ان مەلی مزگەوتە. خزمەکەی خ""""""اڵ عەباس

پێش"""نیاردەکات، کە ب"""انگی بەیانی بە بێ"""دەنگی ئەو دارمەیتە هەڵگرین باش"""ترە. ئەوکات کە ئەوان لە

نوێژدان ئێمە بە پەلە رایدەگوازین و پاش""ان رەنگە چەن""د جارێ""ک ب""ۆی ه""اوار بکەن و تەواو دەب""ێ. خ""اڵ

عەباس بە خزمەکەیان دەڵ"""ێ، ک"""وڕە ئام"""ان هی"""چ گوێیەک ئەو خەبەری نەبیس"""تێ. ن"""اوبراو بە باش"""ی

دەزان""ێ، کە خزمەکەیان هەتا کارەکە تەواو نەبێ نەچێتەوە م"""اڵ. خ""اڵ عەباس بە خزمەکەیان دەڵ""ێ،

رۆڵە بە م"""اڵی ئێ"""وەدا دەڕۆینەوە و بە ک"""ورتی بە ماڵەوە رابگەیەنە، ئەو شەو لە م"""اڵی خ"""اڵ عەباس و

پ"""""ورە خ"""""انزادم و نیگەران مەبن. شەو درەنگانێ"""""گ خ"""""اڵ عەباس لە گەڵ خزمەکەی دەچێتەوە م"""""اڵ.

خزمەکەی خ""""اڵ عەباس، کە ن""""اوی واحی""""دە بە دیتن""""ی چەک""""دارەکان رەنگ""""ی زەردهەڵدەگەڕ . ئەو بە

تەواوەتی ئاگاداری  دۆخەکە  نییە و خاڵ عەباس بۆ تێوەگلندنی ب""انگی ک""ردوە. عەباس و خ""انزاد و ب""ۆ

کوڕەکان روونی دەکاتەوە، کە ناوبراو بەو سیاسەتە دەست و لقی واحیدی بەستوونەوە.  ئەو کوڕی باشە

و جێگ"""ای متمانەیە، بەڵم زۆر ج"""ار پی"""او لە م"""اڵ قسەیەک دەک"""ات و دوات"""ر ب"""ۆ جی"""ران و خەڵکی دیکە

دەگوازرێتەوە. واحید و خ"اڵ عەباس بەیانی بە بی"انووی ن"وێژ دەچنە مزگەوتی س"وور و دارمەیەتەکە لە

مزگەوت دێننەدەر و لەسەر ش""ان دەیبەنەوە م""اڵ. ئەو ڕۆژە لە مزگەوت مجێ""ور و مەل هەس""ت بە بردن""ی

دارمەیتەکە ناکەن، چوونکە س"""ێ دانەی دیکەی لێیە و کەمتر بین"""راوە، خەڵک دارمەیت هەڵگرن. واحی"""د

بە خاڵە عەباس دەڵ""""""ێ، رەفیقێک""""""م هەیە تویوت""""""ای پش""""""ت ئاوەڵەی هەیە و رەنگە ب""""""ۆ راگواس""""""تنی

دارەمەیتەکە یارمەتیمان بکات. نازانم ئێوە چ دەڵێن؟ گرینگە ئەوەیە، لە سەر رێگای چوونەدەر لە ش""ار
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س""""اغببنەوە. ش""""ار شەوانە دەروازەک""""انی ک""""راوەن و ئەگەر ئی""""رادە بکەین بە زۆر رێگ""""ادا دارمەیتەکە

دەبەینە دەرەوە. رێگ"""ای گەڕەکانی ک"""انی مەڕی، کەپران، نێ"""وزەڕۆ، دۆڵتانچ"""ک و گردەس"""وور زۆربەیان

بەکەڵکی ئەو کارە دێن. بە تێڕوانینی واحید، کۆتاییەکانی پ""اییز هەوا  س""اردە و خەڵکی دێهاتەکان زۆر

بە کەمی ه""اتوچۆی ش""ار دەکەن و هەڵگرتنی ئەو دارەمەیتە چوارکەس""ی پێویس""تە. ئەگەر رۆژ دەرچی""ن،

خۆ ئەو  پێشمەرگانە ناتوانن لە گەڵ دارە مەیتەکە بڕۆن، بۆیە باشترە ئێ""وارە بە ماش""ێن دارە مەیتەکە

بەرینە گەڕەکی کانی مەڕیی یان دۆڵتانچکێ و بە تاریکی شەو دەرچی""ن. ئەمن ئام""ادەم ئەرکی کوردانە

بەڕێوەبەرم و  هەتا دەرەوەی شار لە گەڵیان دەچم. هەموو لیەک قسەکانی واحید بە گونج""او دەزان""ن و

ئەو رۆژە تابوتەکە لە م""""""اڵ دێڵنەوە. خ""""""اڵ عەباس لە گەڵ واحی""""""د سەردانێکی م""""""اڵ دەک""""""ات و بە

هاوسەرەکەی دەڵێ""ن، ئەو شەو لە گەڵ واحی""د می""وانی خزمێک""ی خۆم""ان دەبی""ن و نیگەران گەڕانەوەمان

مەبن. شەوانە گەڕان زۆر کەمە و رەنگە هەر لەو  بخەوین. واحی""""""""د خ""""""""اوەن ئوتۆمبیلەکە ئاگ""""""""ادار

دەکاتەوە، کە ئێ"""وارە هێن"""دێک ب"""ار و کەلوپەلی قاچ"""اخ هەیە و ب"""ۆ دۆڵتان"""چ ی"""ان گەڕەکی نێوزەڕۆیەی

رایدەگوازن، بۆیە پێش تاریک داهاتنی هەوا لە تەنیشت سینەما چاوەڕوانت دەکەم. 

ئێ""""وارە ش""""ۆفیر لە ش""""وێنی مەبەس""""ت واحی""""د هەڵ""""دەگر  و پێکەوە بەرەو م""""اڵی خ""""اڵ عەباس دەڕۆن.

ش""ۆفیرەکە، کە دەگاتە لی م""اڵی خ""اڵ عەباس ماش""یێنەکەی رادەگ""ر  و بە واحی""د دەڵ""ێ، کاکە بارەک""ان

بخەنەسەر و هەتا ئەو ماڵە دەچ"""""م. ش"""""ۆفیرەکە ک"""""ۆن دەۆس"""""تێکی لەو گەڕەکە هەیە و دەرفەتەکە بە

گونج""او دەزان""ێ ب""ۆ نوێکردنەوەی دی""دار. ن""اوبراو دەچێتە ژووری م""اڵی کۆنە دۆس""تەکەیی و لە گەڵ ژنە

ب"""""اس لە ژی"""""انی ک"""""ۆن و خەمەکانی ئەوڕۆ دەکەن. ژنەکە هاوسەرەکەی لە م"""""اڵ نییە و بە منداڵەکان

دەڵێ"""ت، ئەوە خزم"""ی خۆمانە. ئەوان خەریکی گۆڕینەوەی وشە و رس"""تەکانن  و ب"""اس لە دی"""دار و دیت"""ن

یەکتر دەکەن. دونی"""ای مرۆڤەکان جی"""اوازە و تاکەکان بە دوای ئام"""انجی رەنگاوڕەنگ"""دا دەگەڕێن. ئەوان

لەو ئێوارەیەدا ب""""اس لە دڵ""""داری، کڕین""""ی چوارش""""ێو و قوماش""""ی ژنانە دەکەن. ئەوان ئاگ""""ادارنین،  کە

ژمارەیەک مرۆڤ لە پێناوی وڵتەکەیاندا دەبنە قۆچی قوربانی. 

خاڵە عەباس لە حەوشە پیاسەدەکات و بە دەنگ ئایەتولکورسی دەخ""وێنێ و ف""وو لە دەوروبەری دەک""ات.

ن"""اوبراو دەچێتە بەردەرگا و دەگەڕێتەوە حەوشە و بە کوڕەک"""ان دەڵێ"""ت، کاکە ئیوارەیە رەنگە کاتەکەی

ب"""اش بێ"""ت. واحی"""د لە گەڵ خاڵە عەباس ه"""اوڕا نییە و دەترس"""ێ، لە ب"""ازاڕ و لە گەڕەکەکان"""دا تووش"""ی
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چەکدارەکانی رژیم بن، بۆیە پێشنیار دەکات دە خولەکێکی دیکە چاوەڕوان بکەن و پاشان دەڕۆن. شۆفیر

لە مەیتەکە  دار  سەرئەنجام  پێکەنینە.  و  گاڵتە  سەرقاڵی  ژنە  گەڵ  لە  و  بیرچۆتەوە  لە  تویۆتاکەی 

ماش"""ێنەکە داوێ"""ن و چ"""ادرێکی بە سەردا دەدەن و مس"""تەفا، حوس"""ێن و کەماڵ چەک و رەختەکانیان لە

تەلیس"""ان داوێ"""ن. دوو کەس"""یان دەچنە ری"""زی پێشەوە و حوس"""ێن لە پش"""تەوەی تویۆتاکە س"""وار دەب"""ێ و

چاوەڕوانی شۆفیر دەکەن. واحید نازانێ شۆفیرەکە لە حەوشەی کام ماڵدا چەقیوە، بۆیە بە دەنگ ه""اوار

دەک""ات، کە کاکە ئێمە ئام""ادەین. ش""ۆفیرەکە  لە جیه""انی دڵ""داریی و قوم""اش دەردەکەو   و ئاگ""اداری

تێپەڕینی کات و ساتەکان نییە.  ن""اوبراو لە واحی""د دەپرس""ێت، کە بارەک""ان تەواون؟  واحی""د سەرێکی ب""ۆ

دەلەقێنێ. شۆفیر سڵو لە س""ێ کەسەکەی دیکە دەک""ات و دەبین""ێ، کە هەموویان سەر و ریش""یان ه"اتوە و

زۆر مەیلی پێکەنین و گاڵتەیان نییە. شۆفیرەکە بەرەو دۆڵتانچک ماشێنەکە لێدەخوڕێت و ماوە بە م""اوە

روو لە مستەفا و کەماڵ دەکات و داوایان لێدەکات، کە قوربانتان بم قەت ژن مەهێنن. کاکە ئەوەی ژن""ی

هێنا، بە تەواوەتی لە پیاوەتی دەکەو .  مستەفا و کەماڵ بێ""دەنگن و دەترس"ن، کە ئەگەر زۆر روخس""اری

خۆی"""ان دەرخەن و قسە بکەن ئاش"""کرا بب"""ن، بۆیە گ"""و  بە ک"""اکی ش"""ۆفیر ن"""ادەن. لە ک"""ۆڵنێکی نەدیودا

دارمەیتەکە دادەگرن و واحید پارەیەک ب""ۆ ش""ۆفیرەکە رادەدێ""ر ، بەڵم وەرین""اگر . ش""ۆفیرەکە تاس""اوە و

نازانێ تابوت ودارمەیت بۆچی بە نهێنی رادەگوازر !  ئەو، بە دیتنی روخس""اری کەسە نەناس""راوەکان و

قسەنەکردیان  شک و گوم""ان لە دارەمەیتەکە دەک""ات، بەڵم لەو ک"ات و س"اتەدا هی""چ پرس"یارێک ناک""ات.

ش"""ۆفیر خواحافیزی"""ان لێ"""دەکات و مس"""تەفا، حوس"""ێن، کەماڵ و واحی"""د بە چ"""وار نەفەری دارمەیتەکە ب"""ۆ

خڕێکی نەدیو دەگوازنەوە. واحید بۆ تاقیکردنەوەی رێگا ماوەیەک دوور دەکەوێتەوە و پ"اش ئەوەی دڵنی"ا

دەبێ، کە رێگ""ا ئەمینە بە دۆڵ""ی تەنیش""ت ش""اخی وەس""تا حەسەنیدا هەڵدەگەڕێن. ئەو دۆڵە نەدیوە و ب""ۆ

دەربازبوون گونجاو، بەڵم بۆ راگواستنی برین""دار و دارەمەیت رێگایەکی ن""اخۆش و دژوار. پێش""مەرگەکان

چەکەکانیان لە شانە و واحی""د چەکی پەرویز هەڵ""دەگر . ئەوان بە کاتژمێرێ""ک دەگەنە دۆڵ""ی گەوەلن و

لەو گون"""دە لە رێگ"""ای ش"""وڕای حی"""زب چەن"""د کەس"""ێک پەی"""دا دەکەن و دارمەیتەکە بە ش"""ان ب"""ۆ بنکەی

قەلرەش""ێ دەگوازنەوە. واحی""د، خ""ۆی لە خەڵکی ئەو گوندانە ئاش""کرا ناک""ات و بە نهێن""ی خواح""افیزی لە

کوڕەک""ان دەخ""واز  و دوع""ای چاکبوونەوەش ب""ۆ پەرویز دەک""ات. ن""اوبراو ب""ۆ شەو لە گون""دی ک""انی ڕەش

لدەدات. پێش""""مەرگەکان و بریندارەکە درەنگ""""انی شەو دەگەنە قەلڕەش""""ێ و لە بنکەی پێش""""مەرگەکان

دارمەیتەکە دادەنێن. لەو کاتەدا ژاوەژاوێک لە گون""ددا پەی""دا دەب""ێ و هەواڵی گەڕانەوەی ژمارەیەک لە

پێش""""""مەرگەکان و پەرویزی خاڵە مینەی بڵودەبێتەوە. پێش""""""مەرگەکان بە دیتن""""""ی روخس""""""اری پەرویز
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نیگەرانن، بەڵم لێ""رە تەنیا  برین""پێچی س""ادە گیردەکەو . می""رزا دەرزیلە، کە بە رووداوەکە دەزان""ێ و

ناوی پەرویزی خاڵە مینەی دێت، راست دەبێتەوە و لە سەر دارمەیەتەکە چاوێک لە پەرویز دەک""ات. لەو

کاتەدا بەش""ێک لە پێش""مەرگەکان بە مامۆس""تا ب""ڕوا و هێن""دێک بە کەماڵ ب""انگی کەماڵی م""ام کەریمی

دەکەن. می""رزا دەرزیلە لە یەکێک دەپرس""ێ، ب""ۆ مامۆس""تا ب""ڕوا ن""اوی کەماڵی م""ام کەریمیە؟ ئەویش بە

گ""""وتنی بەڵێ، می""""رزا دەرزیلە لە ک""""ۆڵ خ""""ۆی دەکاتەوە. می""""رزا دەرزیلە لەو دۆخەدا لە کەماڵ نیزی""""ک

دەبێتەوە و گلەیی لێ"دەکات، کە یەک س"اڵە خ"ۆی لێش"اردۆتەوە. ئەو لە سەردەش"ت چۆتە م"اڵی دایک""ی و

دوو شەوان لە م""اڵی خاڵە مینەی می""وان ب""وە. کەماڵ لەو کاتە ناخۆشەدا زۆر ناپڕژێتە قسەیکانی می""رزا

دەرزیلە. ئەوان بۆ رزگارکردنی گیانی پەرویز  شەوە بەرەو گون""دی بێ"ژو  دەڕۆن. لەو گون""دە موجاهی""د و

کۆمەڵە بنکەی دەرمانیان هەیە و رەنگە کەرەستەی چارەسەرکردن و دەرمان زۆرتر  بن. 

 خاڵ عەباس و پورە خانزاد پ""اش دەرچ""وونی پەرویز و هاوڕێک""انی هەر ئەو ئێوارەیە دەچنە م""اڵی خاڵە

مینە.  خاڵە مینە و خێزانی تازە لە نەخۆشخانە گەڕاونەوە. خاڵە مینە بە دیتنی خ""اڵ عەباس گوم""انی

زۆر دەبن و بە زات و سیفەتی خوای سوێند دەخوات، کە  کوڕەکەیان بەڵیەکی بەسەر هاتوە. خاڵە مینە

بەخێرهاتنی میوانەکان دەک"""ات و روخسەت وردەگ"""ر ، کە چەن"""د خولەکێک منداڵەکانیان لە م"""اڵی م"""ام

کەریم دێنێتەوە. ئ""اڵتون  بە دیتن""ی میوانەکان سەرێک هەڵ""دێنێ و پرس""یاریان لێ""دەکات، کە ئای""ا هی""چ

دەزانن؟ خاڵ عەباس ئەوەندە دەدرکێنێ، کە لە کەسیکی غەوارەیان بیستوە، کە ئێوارە کوڕەکان لە شار

دەرچ""وون. ئ""اڵتون دەپرس""ێ، پەرویزیان لە گەڵ ب""وە ی""ان ن""ا؟ خ""اڵ عەباس چ""اوەڕوان دەک""ات هەتا خاڵە

مینە دێتەوە و دواتر باس لەوە دەکات، کە کوڕەکەیان بریندارە و ئەمڕۆ ئێوارە لە شار چۆتەدەر. خانزاد

لە تەنیش""ت ئ""اڵتونێ دانیش""توە و رێن""وێنی دەک""ات، کە خ""وا گەورەیە و هی""وادارە کە کوڕەکەیان س""اغ و

س""ڵمەت ب""ێ. خاڵە عەباس بە خاڵە مینە دەڵێ""ت، کاکە لە بەیانی زووت""ر نییە وخ""ۆت وبراژنە ئ""اڵتون

سەردانێکی ئەو گوندانە بکەن و باش""ترە خۆت"ان لەو  ب""ن. ئەگەر ب"ۆ منداڵەکانتان نیگەرانن ئەوە م""اڵی

مام کەریمی هەیە. هەتا ئێ"وە دێنەوە رۆژانە خ"انزاد ب"ا لە گەڵ براژنە زارا ئاگ"اداری منداڵەکان بکەن.

ئەگەر منداڵەکان دەچنە قوتابخانەش رۆژانە وەک ج""اران دەت""وانن بچ""ن و بێنەوە و رێگاکە زۆر نیزیکە.

خ"""""اڵ عەباس و پ"""""ور خ"""""انزاد شەو لە لی ئ"""""اڵتون و خاڵە مینە دەمێننەوە. خاڵە مینە و هاوسەرەکەی

بەیانی نانێ""""""""""""ک دەپێچنەوە و جلوبەرگێکی گەرم لەبەر دەکەن و بەرەو قەلڕەش""""""""""""ێ دەڕۆن. ئەوان

ماوەیەکی زۆزە کە ئەو رێگ""ا دوور و درێژەی""ان نەبڕیوە، بەڵم ب""ۆ گەیش""تن بە کوڕەکەیان زۆر وگ""و  بە
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ی بەیانی دەگەنە قەلڕەش""ێ و دوات""ر بە١١ماندووبوون و رەشەبای کوێستانەکان نادەن. ئەوان ک""اتژمێر 

پرسیارکردن مەقەڕەکە دەدۆزنەوە. پێش""مەرگەکان سەرەتا بەخێرهاتنیان دەکەن و ن""ازانن، کە ئەو ژن و

پی"""اوە چ ک"""ارەن. می"""رزا دەرزیلە  کە ت"""ازە لە پیاسەی سەر باس"""کی گەڕاوەتەوە چ"""اوی لە خاڵە مینە و

خێزان""ی هەڵ""دەنگو . هەردووک ل بە بێ""دەنگی چ""او لە یەکتر دەکەن، بەڵم می""رزا دەرزیلە بە رێ""زەوە

بەخێرهاتنیان دەکات. خاڵە مینە بە خێزانی دەڵێ، ئەو شێخ زەرگەتەیە، کە پ"ار پ""اییز  دوو شەوان لە

ماڵمان ماوەتەوە. پێشمەرگەکان بە بیستنی ناوی شێخ زەرگەتە زەردەیەکیان دێ""تێ و لە می""رزا دەرزیلە

دەپرس""ن، ک""افر هەتا ئەمڕۆ ئەو ن""اوە خۆشەت ب""ۆ ئاش""کرا نەکردوە؟ می""رزا دەرزیلە دۆخەکە بە هەس""تیار

دەزان""ێ و جوابەجەنگی لە گەڵ پێش""مەرگەکان ناک""ات و زۆر بە گەرمی بەخێرهاتنی میوانەکان دەک""ات.

ئەو پيش""وەخت چیرۆک""ی دیتن""ی پەرویزیان ب""ۆ دەگێڕێتەوە، کە ب""ۆ چارەسەرکردن رەوان""ی بێ""ژو  ک""راوە.

خاڵە مینە و ئاڵتون ئۆقرەیان نامێنێ و داوادەکەن، کە کەسێک یارمەتیان ب""دات، ب""ۆ ئەوەی بە زین""دووی

چاوی"""""ان بە کوڕەکەیان بکەو . می"""""رزا دەرزیلە کاتەکە بە دەرفەت دەزان"""""ێ و لەو بنکەیە مان"""""دوو و

شەکەتە، بۆیە بە خاڵە مینە دەڵ""ێ ئەمن لە گەڵتان دێ""م، بەڵم ب""ا دوو وڵخێ""ک ب""ۆ ت""ۆ و براژن""م پەی""دا

بکەین. بە پارەیەکی کەم دوو وڵخدار بەکر  دەگرن و لە گەڵ میرزا دەرزیلە بەرەو بێژو  دەڕۆن. میرزا

دەرزیلە سندووق و کەلوپەلەکەی هەڵدەگر  و لە کورتانی یەکێک لە هێسترەکانی قایم دەکەن و دەڕۆن.

ئەوان لە گون""دی دەرمان""او  لدەدەن و دڵنی""ا دەب""ن، کە پەرویز بەرو بێ""ژو  رۆیش""توە. وڵخ""دارەکان بە

رێگ""""""ای زەردکەی""""""دا هەڵدەگەڕێن، کە بەردەڵنێکی س""""""یحراوییە و بە سەر ناوچە زەردهەڵگەڕاوەکەی

پ""""اییزدا دەڕوان""""ن. پ""""اش رێگ""""ابڕینێکی زۆر ب""""اب و دایک""""ی پەرویز دەگەنە بێ""""ژو . بە گ""""وێرەی ئەو

دەنگۆیانەی کە لە گوندەکەدا بڵوبوونەوە پەرویز لە بنکەیەکی دەرم"""""""""""انی موجاهیدەکانە. می"""""""""""رزا

دەرزیلە، خاڵە مینە و ئ""""اڵتون لە وڵخ""""دارەکان جیادەبنەوە و لە گەڵ کەس""""ێکی گون""""دی بێ""""ژو  بەرەو

بنکەی موجاهیدەکان دەڕۆن. کەماڵ، مستەفا و حوس""ێن لە بەر دەرگ""ای بنکەکە لە دوورەوە دەڕوان""ن، کە

می""رزا دەرزیلە بە س""ندووقەکەیەوە لە گەڵ ژن و پیاوێ""ک و کەس""ێکی دیکە بەرەو بنکەی موجاهی""دەکان

دەڕۆن. حوس""ێن بە کوڕەک""ان دەڵێ""ت، ئەوە خاڵە مینە و براژنە ئ""اڵتوون نی""ن؟ ماوەیەکی زۆر ناخایەنێ،

کە رێبوارەکان دەگەنە جێگای مەبەست. خاڵە مینە لە دوورەوە هاوار دەکات، مستەفا، کەماڵ و حوس""ێن

توخ"""وا پەرویز م"""اوە؟ ئ"""اڵتون خەریکی لەخۆڕاکێش"""ان و پ"""رچ ڕنینەوەیە. هەموو چاوەک"""ان پ"""ڕ دەب"""ن لە

فرمێس"""ک و هاوڕێک"""انی پەرویز تەنیا بەخێرهاتنیان دەکەن.  ئ"""اڵتون و خاڵە مینە بە زۆر دەچنە ژووری

بنکەی دەرمانی و خوازیارن کە کوڕەکەیان لە باوەش بگرن. دوکت""ۆرێکی ف""ارس لە سەر سەری پەرویزە و
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دوو برینپێ"""چ برینەکانی خ"""اوێن دەکەنەوە. دڵ"""ی پەرویز هێش"""تا لە لێ"""دان نەکەوتوە، بەڵم برینەکانی

تاقەتیان لێ"""""بڕیوە. ئ"""""اڵتون و خاڵە مینە بە دەنگ"""""ی بەرز دەگری"""""ن و مەبەس"""""تیانە بچنە سەر سەری

کوڕەکەیان، بەڵم دوکت""ۆر و برینپێچەکان رێگای""ان ن""ادەن. کەماڵ و هاوڕێک""انی لە گەڵ می""رزا دەرزیلە

دەچنە ژووری بنکەی دەرمانی و خاڵە مینە و ئاڵتون بە زەحمەتێکی زۆر ئارام دەکەنەوە. 

دوکتۆرەکە بە کەماڵ رادەگەینێ، کە ئەوان هەوڵی خۆی""""""""""""""""ان دەدەن و رەنگە هەتا بەیانی نەتیجەی

 لە سەدە و لە گەڵ ف""اکت و٢٠کارەکەیان  دەرکەو . بە گ""وێرەی مەزەن""دەی دوکت""ۆر ئەگەری سەرکەوتن 

راستییەکان هیچ ناکر . ئەوان پێویستیان بە کات و شوێنێکی ئارامە و باشترە دایک و بابی لە شوێنێک

هەتا سبەی ئ"ارام بگ"رن. کەماڵ بە دوکت"ۆر پێش"نیاردەکات، کە باش"ترە خاڵە مینە و ئ"اڵتون  کوڕەکەیان

ببینن. رەنگە ئەوە بۆ پەرویز و دایک و بابی باشترین دەرمان بێ. دڵەکان بەمجۆرە باشتر ئ""ارام دەگ""رن

و ئەگەر خوانەخواس"""تە پەرویز شەهیدیش ب"""بێت، ئەوان دڵی"""ان بەوە خۆخشە، کە بە زین"""دوویی لە سەر

تەختی دەرمانگ"""ا لە ئامێزی"""ان گرت"""وە. دوکتۆرەکە پێش"""نیارەکە بە ج"""وان و چەس"""پاو دەزان"""ێ و پ"""اش

ماوەیەک بانگیان دەکاتە ژوور. ئاڵتون و خاڵە مینە لە تەنیشت پەرویز دادەنیش""ن و جوڵەی چ""او و زار و

هەروەها دەس""تەکانی دەبین""ن. پ""ڕ بەدڵ م""اچی دەکەن و دایک""ی لە م""اوەی نی""و ک""اتژێردا بە سەدان ج""ار

خ""ۆی بە قورب""ان دەک""ات. دایک""ی ئام""ادە نییە لە ژوورەکە بچێتەدەر و بە هەزار پاڕانەوە و وتە دەیبەنە

دەر.

 می"""رزا دەرزیلە لەو ماوەیەدا زۆر لە دەوری دای"""ک و ب"""ابی پەرویز هەڵدەس"""ووڕ  و دڵنەواییان دەدات.

کەماڵ و هاوڕێک"""انی لە گەڵ خاڵە مینە و س"""ندووقەکەی می"""رزا دەرزیلە لە یەکێک لە ماڵەکانی بێ"""ژو 

می"""وان دەکەن. می"""رزا دەرزیلە ب"""ۆ گ"""ۆڕینی خەمەکان و س"""ازکردنی س"""اتێکی ئ"""ارام سەربەخۆ ب"""اس لە

چ""ارەنووس و ژی""ان دەک""ات. کەماڵ بی""ری دێتەوە، کە می""رزا دەرزیلە لە گون""دی قەلڕەش""ێ داڕش""تنێکی

جوانی بۆ یەکێک لە منداڵەکان ئامادە کردبو. خاڵە مینە کە گو  لە کوڕەکان دەگ""ر ، بە ش""ێخ زەرگەتە

دەڵێ"""ن، می"""رزا دەرزیلە، بۆیە پرس"""یار لە ش"""ێخ زەرگەتە دەک"""ات، کە بە چ ناوێ"""ک ب"""انگی بکەن؟ می"""رزا

دەرزیلە بە خاڵە مینە دەڵێت، کاکە ئازادیت بە چ ناوێک بانگم دەکەی، بەڵم ئەمن بۆ ئەو گوندە دەب""ێ

ن""اوێکی تایبەت ب""ۆ خ""ۆم س""از بکەم. بە قوربانت""ان ب""م،  بە ن""اوی ش""ێخ زەرگەتە و می""رزا دەرزیلە ن""اوم

مەبەن. می""رزا دەرزیلە ب""ۆ بردنەسەری ورەی خاڵە مینە و ئ""اڵتون چیرۆکە کۆنەکانی دەگێڕێتەوە و ب""اس

لە کەس"""انێک دەک"""ات، کە ئ"""ازیزترین کەسەکانیان لە ماوەیەکی کورت"""دا لەدەس"""ت داوە. ئەو خ"""ۆی بە
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نموونە دێنێتەوە، کە تەنیا دای""""ک و ب""""ابێکی هەبوون و بەداخەوە ئەوانیش م""""ردوون. ژی""""ان و چەرخی

گەردوون لە دەس""ت مرۆڤ""دا نی""ن و ن""اتوانین بە کەیفی دڵ""ی خۆم""ان بیس""ووڕێنین. کوردەک""ان بە گش""تی و

گوندنشینەکان بە تایبەتی خەڵکێکی میواندار و کراوەن. گوندنش""ینەکان لە ش""ار کەمتر لە لیەن خەڵکی

شارەوە وەک می""وان وەردەگیرێ""ن، بەڵم ش""ارییەکان لە گون""دەکان بە رێ""زە وەردەگیری""ن. کاب""انی م""اڵ بە

گ""وڕ و هێزێک""ی تایبەتە خەریکی رازاندنەوەی م""اڵ و هەروەها راخس""تنی س""فرە ب""ۆ خاڵە مینە و ئەوانی

دیکەیە. ئ""اڵتون لە سەر پەتویەک راکش""اوە و ب""ۆ رزگ""اربوونی کوڕەکەی دەپاڕیتەوە. مس""تەفا، حوس""ێن و

کەماڵ بۆ دڵخۆشکردنی خاڵە مینە ئازایەتییەکانی پەرویز لە مەیدانی شەڕ دەگێڕنەوە. کەماڵ بە خاڵە

مینە دەڵێ، ئەو شەوە بە شایەتی هەموو کوڕەک""ان پێش""نیارم بە کەماڵ ک""رد، کە ب"ۆ چالکیەکە نەیەت و

چ""اوەڕوانی گەڕانەوەی ئێمە بک""ات. تەنانەت بەڵێنیمان پێ""دا، کە پ""اش عەمەلیاتەکە سەرێک لە ش""ار و

ماڵەکانمان ب"""دەین. لە عەمەلیاتەکەدا هەموو لیەکمان س"""اغ و سەلیم دەرچ"""ووین و لە دوا س"""اتەکانی

دەرچوون لە مەیدانی تێکهەڵچووندا پەرویز پێکرا. ئێمە چەند رۆژە خەو خواردمان لە خ""ۆ حەرام ک""ردوە

و تێکۆشاوین، کە پەرویز رزگاربکەین. 

س""فرە س""ادەکەی گوندییەکان بە پڵو، لەپاو و هەروەها رۆن و ماس""تی خۆم""اڵی رازاوەتەوە. ن""انی ئاش""ی

ئ"""اوی، گەنمی خۆم"""اڵی، کە بە ئ"""او، خ"""ۆر و خ"""اکی نیش"""تمان پێگەیش"""توون پڕاوپ"""ڕن لە ب"""ۆن وبەرامەی

نیش""تمانێکی ئ""ازاد و مرۆڤ""ی مان""دوو. هەنار و هەنجیرەکانی ئ""الن ماوەیەکە ماڵئاوایی""ان لە دارەک""ان

ک""ردوە و لە بەش""ێک لە ماڵەکان""دا ب""ۆ وەرزی زس""تان لە گەڵ مێ""وژ و میوەک""انی دیکە پاشەکەوت ک""راون.

ئ""الن ئەو ماوەیە وەک پایتەختی خ""ۆڕاگری لێه""اتوە و دەفتەری سیاس""یی و سەرکردایەتی زۆر حی""زب و

رێکخ"""راو لەو مەڵبەن"""دەدا گریس"""اونەوە. گون"""دەکان پ"""ڕن لە پێش"""مەرگە و بنکەی جی"""اواز.  لە گون"""دێکی

چ""ووکی وەک هەرزنێ، نوێنەرایەتی زی""اتر لە دە حی""زب و س""ازمانی کوردس""تانی و ئێران""ی دەبین""درێن.

پارتە کوردییەکانی باشووری کوردستان لەو ن""اوەدا ئەگەر لە هێ""زە رۆژهەڵتییەکان زۆرت""ر نەبن، کەمتر

نی""ن. تەنیا پ""ارتی ب""ارزانی لەو بارودۆخەک""دا دژ بە شەپۆلە نیش""تمانی و نەتەوەییەکان مەلە دەک""ات و

بۆتە داردەستی پاسداڕ و چەکدارەکانی کۆماری ئاخوندی. 

 می"""رزا دەرزیلە و کوڕەک"""ان ب"""ۆ ئاگ"""اداربوون لە ب"""ارودۆخی پەرویز بەرەو بنکەی دەرم"""انی س"""ازمانی

موجاهی""""""""دینی خەڵق دەڕۆن. ئەوان ب""""""""ۆ پەرویز نیگەرانن و بە تایبەت س""""""""اتەکانی ئەو ئێوارەیە لە
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بیرناکەن، کە پەرویز چەن""دە خەمی دیتنەوەی ش""ار و دای""ک و ب""ابی بە روخس""ایەوە دەبین""درا. مس""تەفا

باس لەو ساتە دەکات، کە پەرویز لە  لە پێش""مەرگەکان دواکەوتبوو و لە ش""ار و دیمەنەکانی ژی""انی ئەو

شارەی دەڕوانی، هیچ قسەیەکی لە گەڵ نەکردم و تەنیا داوای لە دایکی کرد، کە گەردەنی ئ"ازاد بک""ات.

کەماڵ هیوابڕاوە و وەک رۆژانی رابردوو ئۆگری قسەکردن و دەمەتەقە نییە. حوسێن و مستەفا  باشترن و

لە گەڵ یەکتردا خەمەکانیان دەگۆڕنەوە. ئەوان لە بنکەی دەرم""""انی موجاهی""""دەکان نیزی""""ک بوونەوە و

چ"""اوەڕوانی بیس"""تنی هەواڵێکی خۆش"""ن. مس"""تەفا لە برینپێچەکە پرس"""یاری ح"""اڵ و تەندروس"""تی پەرویز

دەک""ات. پرس""یارەکەی مس""تەفا وڵم نادرێتەوە، بۆیە کەماڵ لە دەرگ""ای بنکەکە دەدات و داوای زانی""اری

ت"""ازە لە سەر پەرویز دەک"""ات. دوکت"""ۆر و بری"""ن پێچەکان هێش"""تا کارەکانی"""ان تەواو نەکردوە و ئەوان بە

کەلوپەلە سەرەتاییەکانی پزیش"""""کی سەرقاڵی دەرکردن"""""ی پڕیچک"""""ی تفەنگی سەتوشەش"""""ن. سەروچاو و

دەستەکانیان دەرخەری موژدە نین و یەکێک لە بری""ن پێچەکان بە کەماڵ و هاوڕێک""انی دەڵێ""ت، کە هەتا

ی شەو هەموو نەتەیجەیەک ئاش""""کرا دەبێ""""ت. برینەکان ق""""وڵ وک""""ارین و رەنگە بەداخەوە١٠ک""""اتژمێر 

سەرکەوتوو نەبین. وەستا مس""تەفا، حوس""ێنی ئ""ازیز  و کەماڵی م""ام کەریمی بە ناچ""اری دەگەڕێنەوە ب""ۆ

لی خاڵە مینە و ئاڵتونی هاوسەری.

 رادی""ۆ دەنگ""ی کوردس""تانی ئێ""ران ئەمڕۆ هەواڵی عەمەلیەتەکەی س""ێرەیانەی خوێندۆتەوە و بەش""ێک لە

گوندنش""""ین و گ""""وێگرانی ئەو رادیۆیە لە رووداوەکە ئاگ""""ادار کراونەوە. می""""رزا دەرزیلە لەو ماوەیەدا بە

هەموو ش""ێوەیەک هەوڵی""داوە، کە دڵنەوایی ئەو ب""اب و دایکە بداتەوە، کە لە ت""اوی کوڕەکەیان ئەو رێگ""ا

ش""اخاوی و کوێس""تانیەیان بڕی""وە. ئ""اڵتون کە کەماڵ و کوڕەک""انی دیکە  لە دەرمانگاکە دەگەڕێنەوە، لە

سەر ب""ارودۆخی پەرویز پرس""یاریان لێ""دەکات. ئەوان بە ک""ورتی دەڵێ""ن، پ""ور  سەردنێکی ئەو ش""وێنەمان

کرد و دوکتۆر و برین پێچەکان ک""اری خۆی"ان دەکەن. هەموومان چ"اوەڕوانین و هی"وادارین  ئێ""وە س""ڵمەت

ب""ن. ئ""اڵتون خ"ۆی لە خ""واردن و خواردنەوە دەب""وێر  و ک""اری گری""ان و لەخۆدانە. ن""اوبراو داوادەک""ات، کە

بیبەنە ئەو بنکەیە و حەزدەکات، لە تەنیشت ک"وڕە زامدارەکەی دانیش""ێ. ماوەیەک ئ"اڵتون لە هۆدەکەدا

ئارام دەکەنەوە، بەڵم ئەو دەستبەردار نییە و پێڵوەکان هەڵ""دەگر  و لە م""اڵ دەچێتەدەر. خاڵە مینە و

ئەوانی دیکەش بە دوای یەکتردا دەڕۆن و بە پەلە خۆی""""""ان دەگەیننە ئەو بنکە بچوڵنەیە، کە بڕی""""""ارە

چارەنووس""""""ی پەرویز بەلدابخات و یەکلبکاتەوە. دوکت""""""ۆر و بری""""""ن پێچەکان لە ه""""""ۆدەی کارەکەیان

راوەس"""""تاون و چ"""""اوەڕوانن، کە پەرویز لە دوای خاوێنکردنەوە و دروینەوەی برینەکانی چاوبکاتەوە. بە
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گ""وێرەی پش""کنینەکانی دوکت""ۆر پەرویز هێش""تا هەناسەدەدات، بەڵم چارەنووسەکەی لە دەس""تی مرۆڤ""دا

نەماوە. ئەو رێگ""ا بە دای""ک و ب""اب و هەموو هاوڕێک""انی دەدات ب""ۆ ماوەیەک لە دەوری پەرویز کۆببنەوە.

بەش"""ێک لەوان لەو کاتەدا دەس"""تەکانیان ب"""ۆ ئاس"""مان بەرزدەکەنەوە و خاڵە مینە سەرقاڵی خوێن"""دنی

ئایەتولکورسییە. زارەک""ان دەپاڕێنەوە و چاوەک"ان پ"ڕن لە فرمێس""کی رەوان و لیەلیەی ئ""اڵتون کەش""ێکی

خەماوی دەخ""""""وڵقێنێ. لەو س""""""ات و کاتەدا پەرویز چاوەک""""""انی دەکاتەوە و ب""""""ۆ ماوەیەک لە دەوروبەر

دەڕوان""""ێ. ئەو دواس"""اتەکانی بە  دەنگ""""ی گری""""انی دای"""ک و ب"""ابی تێپەڕدەکات و زۆر هەوڵ""""دەدات، کە

قسەیەک بۆ ئامادەبووەکان بکات، بەڵم زمانی لە گۆکەوتوە. بە دەستەکانی ئاماژە بۆ دەوروبەر دەک""ات

و دایک و ب"ابی لەو س"اتەدا دەچنەسەر سەری و م""اچی دەکەن. پەرویز لەو کاتەدا ماڵئ""اوایی لە دای""ک و

ب"""اب و هاوڕێک"""انی دەک"""ات و جەس"""تەی س"""ارد دەبێتەوە. خەمێکی گەورە لە سەر ش"""انی هەموو لیەک

قورس"""ایی دەک"""ات و کەس لق"""ی چوونەدەری نییە. ئ"""اڵتون بە تون"""دی مێ"""زی لێ"""داوە و هاواردەک"""ات، کە

چاوەکانی هەڵێنێتەوە و خوش"ک و براکەی چ"اوەڕوانن. ب"اوکی، بە چ"اوێکی پ"ڕ لە گری"ان و جەس"تەیەکی

مان"""دوو دەڵ""ێ، رۆڵە خ""وا ئاگ""ادارە و خەبەردارە، کە ت""ۆ و م"""ردن لەو تەمەنەدا زۆر لێک""دوورن. لە گەڵ

چارەنووس هیچ ناکر  و ئێمەش هەموو ئەهلی مردنین. هاوڕێکانی لە دەوروبەری کۆبوونەوە و ئەوانیش

ب""ۆ ئەو کۆچە بەداخن، بەڵم هەموویان دەزان""ن کە ک""اروانی شەهیدان لەوە درێژت""رە و بە ئاس""انی ئەو

دۆخە ناگۆڕ . 

پەرویز بە تابوتەکەی مزگەوتی سوور سەردەش""ت دەگوازنەوە ب""ۆ مزگەوتی گون""دی بێ""ژو  و هەتا بەیانی

دای""ک و ب"اب و هاوسەنگەرەکانی لە دەوری دێ""ن و دەچ""ن. چەن""د فەقێ و قورئانخوێنێ""ک خۆبەخش""انە لە

سەر تەرمەکە قورئ""""ان دەخ""""وێنن و یەکێک لە مەلکان بەیانی زوو لە مزگەوت  لە سەر مەقامی بەرزی

شەهید دەدو . خاڵە مینە و ئ"""اڵتون لە ترس"""ی رێژی"""م ن"""اوێرن تەرمەکە بەرنەوە گۆڕس"""تانی ش"""ار و ب"""ۆ

ماوەیەکی کاتی لە گۆڕستانی بێژو  بە خاکی دەسپێڕن و سەرەخۆشی لە مزگەوتی گوندەکە ب""ۆدادەنێن.

چەن"""د رۆژێ"""ک دوات"""ر ن"""اوی پەرویز وەک شەهید دەخویندرێتەوە، کە لە شەڕی چەن"""د رۆژ لەوە پێش"""ی

ناوچەی سەردەش""""ت دەپێک""""ر  و سەرئەنجام شەهید دەب""""ێ. می""""رزا دەرزیلە ئەو رۆژانە وەک نموونەی

مرۆڤی دڵگەورە و بێدەنگ لە دەوری خاڵە مینە و ئاڵتون و کوڕەکانی دیکەیە. کەماڵ، مس""تەفا و حوس""ێن

داوا لە میرزا دەرزیلە دەکەن، کە لە دەستەی ئەوان ببێتە پێشمەرگە. شیخ دەرزیلە لە کەماڵ دەپرسێ،

کاکە ئێ""وە وەرنە دی""وی ئ""النی، بە گ""ۆڕی دای""ک و ب""ابم س""اڵێکی دیکە لێ""رەش هەڵدەقەن""درێین. ئەمن لە
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بەر خ""اتری ئێ""وە ب""ۆ بنکەی دەرمان""او  دێمەوە ، بەڵم کوڕینە باوەڕکەن ئەو ئالنە ب""ۆ حیزبەکان وەک

مێرگ و ب""اخی سیاسەتی لێه""اتوە. رەنگە لەو مەڵبەن""دە حی""زب و س""ازمانی سەیر و سەمەرە س""ازبکرێن و

درووش""""می شۆڕش""""ی گ""""ۆڕانی جیه""""ان لەو سەر چ""""ۆم و ب""""ن س""""ێبەرانە سەرهەڵبدەن. می""""رزا دەرزیلە و

پێشمەرگەکان لە گەڵ باوک و دایک""ی پەرویز بە رێگ""ای زەردکەی""دا دەگەڕێنەوە. ئ""اڵتون و خاڵە مینە بە

س""واری ئەس""پ و ئەوانی دیکەش بە پ""ێ رێگایەکی درێژی""ان ب""ڕی. شەو لە گون""دی ق""ازانی دەمێننەوە و

بەیانی لە گەڵ دوو وەڵخدارەکە هەتا گوندی مارەغانی چ"وون و پاش"ان بە س"واری ئوتۆم""بیلی لەن"دەوێر

خۆیان گەیاندەوە ماڵ. کەماڵ و هاوڕێکانی پەرویز هەتا نیزیک گون""دی مارەغ""انی لە گەڵ دای""ک و ب""ابی

پەرویزی چوون و ماڵئاواییان لێکردن. می""رزا دەرزیلە لە گەڵ مس""تەفا، حوس""ێن و کەماڵ زۆر دەگونج""او و

پێکەوە س""ازگاربوون. لە رێگ""ای گەڕانەوە ب""ۆ بنکەی دەرمان""او  لە چەن""د گون""دێک ب""ۆ ماوەیەکی ک""ورت

دەمێننەوە. س"""ندووقەکەی می"""رزا دەرزیلە ب"""ۆ من"""داڵ و ژن"""ان پرس"""یار و گوم"""انی زۆری س"""از دەک"""رد. لە

گەڕانەوە ب"ۆ گون""دی دەرمان"او  کوڕەک"ان لە گەڵ می"رزا دەرزیلە س"اغبوونەوە، کە ن""اوێکی گونج"اوتر ب"ۆ

خ"""ۆی بدۆزێتەوە و ب"""ا لە م"""اڵ و مەقەڕی پێش"""مەرگە زۆر سەری نەخەنە سەر و ئ"""ازاری نەدەن. می"""رزا

دەرزیلە ماوەیەک بیردەکاتەوە و چەن"""د ناوێ"""ک لە بیروزەین"""ی خۆی"""دا بژاردەک"""ات، بەڵم هی"""چ ن"""اڵێت.

حوسێن لە میرزا دەرزیلە دەپرسێ، بیستوومە تۆ عەڕەبی دەزانیت، بۆچی ناوی کێو بە عەڕەبی بۆ خ""ۆت

هەڵنابژێری؟ می""رزا دەرزیلە دەڵێ""ت، کاکە س""اڵێکی دیکە ئێمە دەچینە ئ""النی و ن""اوە تازەکەم پێویس""تە

لەوێش کەڵکی هەبێ. لە ئ"""""النی ئاغ"""""ا  و حی"""""زب زۆرن و لێ"""""رەش کوێخ"""""ا، ن"""""ازانم کامەیان لە گەڵ

سیاسەتەکانی حی""""زب و گەل دەگ""""ونجێ؟ ئەگەر ئاغ""""ا و جەبەل لێک""""دەم بە ب""""ڕاوی ئێ""""وە چ ن""""انێکی

لێدەردەچێ؟ جەبەلئاغا! 

وەس""تا مس""تەفا بزەیەکی دێ""ت و دەڵ""ێ کاکە هەر ناوێ""ک بۆخ""ۆت هەڵ""دەبژێرت، پی""رۆزە و ئێمە بە هەموو

ناوێک رازین. زس""تان سەری لە کەل دەرهێن""اوە، بەڵم م""انگی بەفرانبار بەرگی س""پی لە بەر خەکی ئەو

ناوچەیەی نەکردوە. لە نێ"""""وان بنکە و مەقەڕی پەل و دەس"""""تەکان پێوەندییەکی تون"""""دوتۆڵ نییە، بەڵم

ئاش"""""نا و خزمەکان لە دەرفەت"""""دا سەردانی یەکتر دەکەن. ئەو زس"""""تانە کەماڵ وازی لە مامۆس"""""تایەتی

هێناوە و بڕیاری داوە لە مەقەڕدا ئەرکی خوێندەوارکردنی پێش""مەرگەکان بەئەس"تۆ بگ"ر  و هەروەها ب"ۆ

خوێن"""دەوارەکان زنجی"""رە کۆبوونەوەیەک رێکخ"""ات. ئەو لە جەبەلئاغا کەڵک وردەگ"""ر  و پرس"""یارەکانی

ن""اوبراو لە کۆبوونەوەکان""دا ت""اوتو  دەکرێ""ن. کەماڵ دەزان""ێ، کە جەبەلئاغا مرۆڤێک""ی خ""اوەن ویژدانە و
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رەخنەکانی ب""ۆ چاکس""ازییە و ئەو لە وتە و پرس""یارەکانیدا ئاوێنەی لیەنە لوازەک""انی بزوتنەوەی ک""ورد

لە کوردستاندایە. جەبەلئاغا لەو کارە دڵخۆشە و ئەوجار تێدەکۆشێ زیاتر ئاگ""اداری رووداوەک""ان بێ""ت و

چ""اوی لە سەر سیاسەتی حی""زب و رێکخراوەک""ان تیژت""ر دەک""ات. ن""اوبراو ب""ۆ ئەو مەبەس""تە گ""و  لە رادی""ۆ

عەڕەبی زمانەکان دەگ"""ر  و هەواڵە گرینگەکانی لە کۆبوونەوەکان"""دا بە ک"""ورتی ب"""اس دەک"""ات. ئەو لە

کۆبوونەوەکان"""دا هەوڵ"""دەدات، کە بەش"""داران زۆرتری"""ن س"""وود وەرگ"""رن، بۆیە ب"""ۆ فێرک"""ردن لە چی"""رۆک

کەڵکوەردەگر . جەبەلئاغا گرینگ"""ی چی"""رۆک ب"""ۆ کەماڵ ش"""یدەکاتەوە و دووپ"""اتی دەکاتەوە، کە هەموو

کتێبە ئایینیەکان بۆ فێرکردنی باوەڕخوازن و تەنانەت ب""ێ ب""اوەڕان بە زم""انی چی""رۆک دەدوێ""ن. گرینگە

کە مێ""ژووی بزوتنەوەی ک"""ورد و تەنانەت رەخنەگرتن لە ئەمڕۆی کوردایەتی بە ش""کڵ و ش""ێوەی چی""رۆک

دابڕێژی""""ن. زۆربەی خەڵکی کوردس""""تان لەو ئاس""""تەدا نی""""ن، کە شەڕی وشە و تێۆرییەکان بکەن و هونەر

ئەوەیە، کە بە زم""انێکی س""اد و س""اکار لە سەر بابەتەکان قسە بک""ر . کەماڵ ئ""ۆگری زۆری ب""ۆ بی""روڕای

جەبەلئاغا هەبو، چوونکە ن"""اوبراو لە م"""اوەی چەن"""د س"""اڵی راب"""ردوودا بەکردەوە لە گەڵ کەندوکۆس"""پ و

بەربەستەکانی سەر رێگای خەبات ئاشنا دەبێت. لە یەکێک لە شەوەکانی رێبەنداندا کۆبوونەوەیەک لە

سەر گرینگ"""ی فێرب"""وونی زم"""انی دای"""ک لە بەس"""تێنی خوێندنەوە و نووس"""یندا دەک"""ر  و جەبەلئاغا لەو

پێوەندییەدا زۆر ئەزموون دەگێڕێتەوە. ئەو زس"""تانە ژمارەیەکی زۆر لە پێش""""مەرگەکان لەو بنکەیەدا لە

گەڵ زۆر بابەتی س""ادە و س"اکار ئاش""نا دەب""ن و بەش"ێک خۆی"ان فێ""ری زم"انی دای""ک ک""ردوە. لە یەکێک لە

رۆژەک""""""انی رەشەمەدا کۆبوونەوەیەک لە سەر کەموکوڕی حیزبەکان لە کوردس""""""تاندا دەگی""""""ر ، کە بە

شێوازی کۆمێ""دی لە لیەن جەبەلئاغا بەڕێوە دەب"را. ن"اوبرا ب"ۆ کاریگەربوونی پەیامەکەی هەڵسەنگاندن

ب"""ۆ زۆر حی"""زب و سیاسەتەکانی دەک"""ات، کە بە داخەوە لە بەرامبەر سیاسەتەکانی رێژیم"""ی ئاخوندی"""دا

شکاون. ئەو ئاماژە بە مزگەوتەکان و دینی ئیسلم دەکات، کە بۆ کۆماری ئاخوندی ب""وو بە مایەی خێ""ر و

ب"""ۆ حی"""زب و هێ"""زە کوردییەکان دەردەسەر. لەو کۆبوونەوەدا جەبەلئاغا هاوڕێک"""انی دڵنیادەکاتەوە، کە

تۆکمە نی""""ن و رژی"""م لەو خاڵە لوازنەی ئێمە کەڵکوەردەگر . ئێمە خەڵکێکی س""""اویلکەین و بڕوان"""ن، لە

گون""د و ش""ارەکان چەن""دە خەڵک بە ئاش""کرا و نهێن""ی لە گەڵ رێژیم""ن و شەڕی براکانی""ان دەکەن. رەنگە

بەش""ێک لەوان نەدار و هەژار ب"ن و ژمارەیەک نەزان، بەڵم ئەگەر ک""ورد وری""ا و خ"اوەن ناس""نامەی خ"ۆی

بێت، چۆن دەکر  لە ژێر ناوی هەژاریی و نەزانیندا دژ بە خاک و گەلەکەی بێ و هاوکاری دوژمن بکات!

ئێمە و تەنانەت سەرکردەی حیزبەکان هەرکەسە و بۆ مەرامێک لە رێژیم قاچاخ دەبین، بەڵم زۆربەمان

سەرمایەگوزاری لەسەر گی"""انی شۆڕش"""گێڕی ناکەین و پ"""اش ماوەیەک لە کوردایەتی و حیزبایەتی وەڕەز
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دەبی""ن. حزیبەکان بە ف""ۆڕمی عەش""یرە و ه""ۆز ک""ار دەکەن و سەرکردەکانیان باوەڕی""ان بە درووش""مەکانی

خۆی""ان نییە. ئێمە ب""ۆ رێژی""م و ئۆپۆزیس""یۆنی سەرتاسەری رێژی""م لە سەر خ""اکی ک""وردان شەڕی ژینگە،

خاک و کولتورەکەمان دەکەن. ئەوان لە پێناوی دەسەڵت و ئایدۆلۆژیەکی جوانکاریکراودا لە کوردس""تانن

و خەڵکی ئێمە لە هەموو قۆناخەکان"""""دا زەرەمەن"""""دی یەکەمە. پێش"""""مەرگە و هێ"""""زی بەرگری ئێمە و بە

تایبەت سەرکردایەتی حیزبەکان لە مەڕ داهاتوو بەرچاوڕوون نین و لە زۆر بواردا بە سەر رووداوەکاندا

دەکەون. زۆربەی جحیڵ و گەنجەکانی ئێمە کە بۆ پێشمەرگایەتی دێن، خەونێکی گەورەیان هەیە، بەڵم

دوای ماوەیەک ژمارەیەک لەوان دەگەڕێنەوە ش""""""ار و گون""""""دەکانیان و خەبات و ش""""""ۆڕش بە راب""""""ردوو

دەسپێرن. حیزب هەیە، درووشمی عەجایب و غەرایب بۆ ئێمەی کورد دەدات، کە ئەگەر وردی کەیەوە بە

رێژەی نیوکیلۆ قەندی میاندواو خێری بۆ خەڵکی چاخۆرەوەی کوردستان نییە! 

خاڵە مینە و ئاڵتون کە گەیشتنەوە ماڵ لە ژێر باری خەمی لە دەس""تدانی کوڕەکەیان ئەژنوویان ش""کاوە.

ئەوان لە لیەن س""پای پاس""دارانەوە رێگای""ان پێنەدرا سەرەخۆش""یەک ب""ۆ پەرویز دابنێ""ن. خەڵک ت""اقولۆق

دەچ""""وون و سەردانیان دەک""""رد، بەڵم ئ""""ازاری زام""""ی کۆچەکە گەورەیە.  زارا و لەیل زۆربەی رۆژەک""""ان

سەردانی ئاڵتونیان دەکرد و پێکەوە چینێک دەگریان و دەڕۆیشتنەوە. مام دەروێ""ش ب""ابی وەس""تا مس""تەفا

لە گەڵ هاوسەرەکەی چەند جارێک سەردانی خاڵە مینەی کردوە و بۆ پێدانی سوکنایی بە دڵی شکاویان

شەوانە لە ماڵەکەیان ماونەوە و بۆ ماڵی خۆشیان داوەتیان کردوون. ئ""ازیز دایک""ی حوس""ێن لە سەردان و

دی""داری ئ""اڵتون و منداڵەکانی دریغ""ی نەکردوە. خەڵکی دیکەش بە گ""وێرەی توان""ا و غی""رەت چاوی""ان لە

خاڵە مینە و خێزانەکەیەتی و پشتیان گرتوون. خاڵ عەباس و پورە ناز زۆربەی رۆژانی هەینی سەردانی

م""اڵی خاڵە مینە دەکەن. پ""ورە ن""از زۆر ج""اران خەریکە هەموو چیرۆکەکە بگێڕێتەوە، بەڵم خ""اڵ عەباس

بە ن""ووکی گۆچانەکەی وەبی""ری دێنێتەوە، کە ئەو باسە سەر دەخ""وات و پێویس""تە ب""ۆ هەمیشە بەردێکی

لەسەر دانێین. 

واحید پاش گەڕانەوە لە کانییەڕەش، چەند جارێک لە گەڵ شۆفیرە دۆستەکەی یەکتریان دیوە، بەڵم بە

هەموو مانایەک خ"""ۆی لە پرس"""یاری ش""""ۆفیرەکە دزیوەتەوە. ش"""ۆفیرەکە هەتا واحی"""د دەبین""""ێ، یەکسەر

دەچێتەسەر باس""ی ئەو ئێ""وارە و داوای لێ""دەکات، کە برایانە ئەو نهێنیەی ب""ۆ ئاش""کرا بک""ات. مەل برای""م

زۆر رۆژان سەردانی خاڵە مینە دەک""""ات و وەک مرۆڤێک""""ی خ""""اوەن گی""""انی کوردایەتی رۆڵ""""ی ب""""اش لە
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دڵدانەوەی خاڵە مینەوە هاوسەرەکەیدا دەبێن"""ێ. مەل برای"""م زۆر لە خالی"""دی مەولود بەزازی بەداخە و

چیرۆک"""ی نامەکەی پەرویز ب"""ۆ دای"""ک و ب"""اوکی ب"""اس دەک"""ات، کە لە دووک"""ان لە گەڵ پاس"""داڕێک بە زۆر

داوایان لێدەکرد، کە بیخوێنێتەوە. ناوبراو ئەو نامە بە شاکارێک پێناسە دەک""ات و بەو تاریفکردنە دڵ""ی

ئ"""اڵتون و مێردەکەی ش"""اد دەک"""ات. ن"""اوبراو، لە ک"""اتی گێڕانەوەی  نامەکەدا هەموو جارێ"""ک دووپ"""اتی

دەکاتەوە، کە بە ک""وێرایی ک""وڕی مەولود بەراز و پاس""داڕە کورتاندارەکە وشە تی"ژ و کارامەکانی پەرویزم

بە دەنگێک"""ی ش"""ێرانە دەخوین"""دەوە. مەولود بەزاز و کوڕەکەی لە گەڵ زۆر چەک"""داری خ"""اک و گەلفرۆش

ئازاری خەڵک دەدەن و تەنگیان بە جی""ران و ماڵە کوردپەروەرەکان هەڵچنیوە. خاڵە مینە زۆر ج""اران لە

م"""اڵ و دەر  ب"""اس لەو پەن"""دە دەک"""ات، کە سەگی ه"""ار عەمری چ"""ل رۆژە. ئەوان و زۆر کەس دیکە ب"""ۆ

کوژارانی خالید و مەولود و چەکدارەکانی دیکە رۆژژمێری دەکەن. 

ش"""ارەکان زی"""اتر لە ج"""اران لە لیەن مۆڵگە و ناوەن"""دە نیزامییەکانی رێژی"""م کۆن"""تڕۆڵ ک"""راون. رێژی"""م و

ئاخون""دەکان روخس""ار و نێ""وەرۆکی خۆی""ان بە تەواوەتی ئاش""کرایە، بۆیە حیزبە چەپ و راس""تەکان وەک

راب""""""ردوو پڕوپاگەن""""""دە ب""""""ۆ نی""""""زام و دامەزرێنەرەکەی ناکەن. ئەوانەی، کە  لە زۆن""""""ی خەبات دژی

ئیمپریالیزم""دا بەرچاوڕوون نەبوون و  لە سەرەتادا کەوتبوونە داوی درووش""می ئاخون""دەکان و چ""اوڕوانی

نیزامێکی چەپ سالریان دەکرد. ژمارەیەک لە ئیسلمییەکان وەک چەپەکان هێشتا ت""امی ن""انی تەقیەی

ئاخون""""دەکانیان لە قەپانی زم""""ان و زار نەدابو، بۆیە سەرەتا بوونە پاڵپش""""تی رێژی""""م و سەرئەنجام لە

کۆت""""""""ایی ش""""""""انۆیەکەدا کەوتنە بەر عەزابی فێڵبازەک""""""""ان. ئەوان نە تەنیا لەو رێگایەدا ریش""""""""یان

دەس""تنەکەوت، بەڵکو س""مێڵی س""وور و رەش""یان لەسەر دان""ان. سیاسەتی چ""اوەڕوانی و خۆخەڵەتان""دن بە

وتەی جەبەلئاغا وەک ئاور کەوتۆتە نێو پووش و پەڵشی نیش""تمان و بە ئاس""انی ناکوژێتەوە. جەبەلئاغا

ئەو رۆژانە چەندە بە هاتنی بەهار دڵخۆشە، دوو هێندە بە دەستپێکردنەوەی هێرشەکانی رێژیم دڵگیراو

و شەکەت. ن"""اوبراو لە کۆنەوە ب"""اوەڕی بە وت"""وێژ نییە و لە هەموو ش"""وێنێک بە ب"""ازی و گەمە پێناسەی

دەک"""ات. کاتێ"""ک لە بنکەی پێش"""مەرگەکان چ"""اوەڕوانی کۆبوونەوەی نوێنەرانی دێم"""وکڕات و رێژی"""م ی"""ان

هەیئەتی نوێنەرایەتی ک"""ورد و رێژی"""م دەک"""را،  جەبەلئاغا وەک مەل فەلسەفە، ش"""ێخ زەرگەتە، می"""رزا

دەرزیلە و هت""د شۆڕش""ی لەبەرچاوان رەش  دەب"""وو. ئەوس""اڵ ئاش""کراتر لە س""اڵن رەخنە دەگ"""ر  و لەوە

ناترس""ێ، کە وەک راب""ردوو لە م""اوەی مانگێک""دا دەرپەڕێن""در  ی""ان س""وکایەتی پێبک""ر . ن""اوبراو لە گەڵ

حوسێن، مستەفا و کەماڵ و زۆربەی پێشمەرگەکان س""ازاوە و بە خۆش""ترین س""اڵ لە دوای شۆڕش""ی گەلنی
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ئێران ناوی دەبات. لە گەڵ گوندنش""ینەکان ئارامە و بە کەیفی دڵ"ی وەرزێ"ڕ، کرێک"ار، سەپان و پاڵە قسە

دەک"""ات. خەڵکی گون"""دەکان س"""ادە و س"""اکارن و مرۆڤ"""ی راس"""تگۆیان خ"""ۆش دەو . ئەوان رێزێک"""ی زۆر لە

مامۆستای قوتابخانەکان، مەلکان و کەسانی خزمەتگوزار دەگرن و بە دڵێکی کراوە و پ""اک دەمەتەقەیان

لە گەڵ دەکەن. خەونی جەبەلئاغا ژی""انێکی ش""اد ب""ۆ ئەو خەڵکە هەژارەیە، کە س""فرە س""اکارەکانیان ب""ۆ

چەکداری چەپ، راست، کوردی کوێستان و گەرمێن، چەکداری ف""ارس و ئ""ازەری، ئیس""لم و غەیری ئیس""لم

راخراوە و نان و خواردنەکانیان لە گەڵ بەشدەکەن. 
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شەڕی پاشەکشە و خەباتی کرچ وکاڵ

کوێس"""تانەکانی نیش"""تمان لە زۆربەی ناوچەکانی کوردس"""تاندا کراونە مەی"""دان و سەنگەر. بەهار پ"""ڕە لە

ب""ۆنی بەفری ت""واوە و گ""وڵ و گی""ا رەنگاوڕەنگەکان. ج""وانی سەرەتای بەهار لە هێن""دێک لەو ناوچانە بە

وشە دەرنابڕدر . رەنگ و رازاوەیی دیمەنی دار، خڕ، چۆم، دەشت، مەزرا، تەپۆڵکە، باسک، کێ""و و بن""اری

چیاک"ان لە گەڵ پەڕەس""ێلکە مان""دوو نەناس و دەنگ""ی باڵن""دە و خش"ۆک و گیانلەبەرە ئاوییەکان س"وار لە

سەر ب""اڵی ب""ای شەماڵ  خ""اکی ئیم""پڕاتۆڕی بەهار بەسەردەکەنەوە. گوندنش""ین و ژمارەیەک لە خەڵکی

شارەکان بۆ دیتنی دیمەنە جوان و شاکارەکانی سرووشتی بەهار بەرەو کوێستانەکان دەڕۆن و بە کۆمەڵ

مەند ، کەنگر، بیزا، دۆر ، کوڕادە، سیرمۆکە، رێواس و کارگە بەهاری کۆدەکەنەوە. کوڕان و کچانی نێ""و

باوەش"""ی بەهار لەو بەرزاییانە چ"""او لە دۆڵ و گون"""د و تارماییەکانی دواڕۆژ و ژی"""ان دەکەن. ئەوان لەو

هەوا ئ""ازادە و لەو لوتکە سەرکەش""انە خەون بە پێکەنین و زەردەخەی ئاس""مانەوە دەبین""ن، کە زنجی""رە

کێ"""وە هەورێکی رەش و نێوچ"""اوان ت"""اریکی لە ب"""اوەش گرت"""وە و بە ئ"""اوازی هەورە تریش"""قە  و بروس"""کە

ئ""""اوپڕێنی خ""""اک دەک""""ات. شەماڵی بەهاری لە پۆس""""تاڵی داگیرکەکان ناترس""""ێ و دڵنیایە، کە ت""""اوێرە

بەردەکان و لوتکەی کێوە سیحراوییەکان فێری سەردانەواندن و تەسلیبوون نەبوون. بەهار بۆنی ب""اڕوتی

چەکی داگیرکەران بە فرمێس""کی چ""اوی گوڵڵەکان دەش""واتەوە  ت""ۆزی گ"""وڵوی کولت""وری داگیرک""اریی بە

خوڕەی چۆمە هەستاوە بەهارییەکان دەشواتەوە، کە بەسەر زەوی""دا دەخش""ێن و لە ئ""امێزی خاک""دا وێنەی

تەوژمی جوڵن دەکێشنەوە.

 ئەو نیش"""تمانە لە کۆنەوە کراوەتە ناوچەی شەڕ  زۆر هێ"""ز و لش"""کر ب"""ۆ داگیرک"""ردن و وێرانکردن"""ی ئەو

ژینگەیە تێکۆش"""اون. خ"""اکێکی لەتکراو و خەڵکێکی پەرتەوازە و لێک"""دابڕاو، کە زۆر ئاگ"""اداری راب"""ردوو و

مێژووی خۆیان نین. زمانی نەتەوە و دەوڵەتە سەردەستەکان بە کەڵکوەرگرتن لە ئاس""ن و بەندیخانە ب""ۆ

شکاندنی ئیرادەی کوردان لە هەموو پارچەکان بەکارهاتوە. هەر پارچەیەی کوردس""تان بە گ""وێرەی توان""ا

و دەرفەت لە پێن"""اوی دەس"""تەبەرکردنی مافەکان رەواکانی"""دا جوڵەیەکی هەیە، کە لوازە و بە هۆک"""اری

جیاواز توانای جوڵندنی خەڵکی نییە. خەڵکی کوردستان هەس""تی کوردایەتیان هەیە، بەڵم ئەو هەس""تە

ک"""اری لەسەر نەکراوە و نەبۆتە رایەڵکەی لێکگرێ"""دانی کوردەک"""ان. لە ژێ"""ر کارتێکەری ئەو بارودۆخەدا،

بەشێک لە کوردەکان لە هەموو پارچەکانی کوردستان دەبنە چەکداری حکومەتەکان و وەفایان بۆ ماف و
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داخوازە رەواکانی گەلەکیان نییە. 

خالیدی مەولود بەزازی یەکێک لەو کەسانە، کە لە پێناوی نەخشە و پلنی سپا و پاسداڕەکاندا لە ئازار

و ئەشکەنجەی هاوشارییەکانی تەنەخی ناکات. ئەو لە گەڵ باوکی وێنەیەکی دزێ""وی کولت"وری نەتەوەی

ژێردەس""""تەکانن، کە هەتا بینەقاقا ن""""وقمی خەیانەت و خۆخ""""ۆرین. ش""""یرینی م""""ام کەریم کە هاوسەری

خالی"""""دە، لە گێژاوێک"""""ی گەورە و دانەمرکاوەدا دەژی"""""ت. ئەو چ"""""اوەڕێی منداڵە و دەپاڕێتەوە، کە خ"""""وا

کۆرپەیەکی سەلمەت و س""""اڵحی پێب""""دات. ن""""اوبراو چاوەڕوانە ئەو کۆرپەیە دەرگ""""ای ژی""""انێکی ت""""ازەی

بەسەردا بکاتەوە و لە تەنیایی و هەروەها خەمی ماڵی مەولود بەزازی رزگاری کات. کێشە و رقی نیوان

بوک و خەسوو ئەوەندە زۆرە، کە لە ماوەی چاوەڕوانی کۆرپەدا هیچ جۆرە رێنوێنی، یارمەتی و هەروەها

قاپە خواردنێ""""ک ب""""ۆ ش""""یرین رەوانە نەکراوە. ش""""یرین لە ترس""""ی من""""داڵبوون و ئازارەک""""انی شەو و ڕۆژ

نیگەرانە، بەڵم تەنیا لە گەڵ کۆرپەی ناو منداڵدانەکەی ئەو ترس و ئازارە باس دەکات. ش""یرین داوا لە

خالید دەکات، کە  مامانی بۆ ئاگادار بکاتەوە و رەنگە لەو رۆژانەدا منداڵەکە لە دایک ببێت. خالید لەو

ماوەیەدا زۆر بی"""ری لە رەگەزی کۆرپەکە کردۆتەوە و بەڵێنی بە ش"""یرین داوە، کە ئەگەر کوڕی"""ان ب"""بێ،

بازنەی زێڕی بۆ دەکرێت. ناوبراو لە رەگەزی ک""چ بێ""زارە و زۆر ج""اران بە ش""یرین دەڵێ""ت، ژنێک""ی ب""اش و

رێک""وپێکم لە دەوروبەری خ""ۆم نەدیت. ئەوەتا دایک""م هەتا ئێ""وارە وەک سەربازی شەڕکەر لەو حەوشە و

ماڵەدا گۆڕەگۆڕیەتی. ئەوەتا لە دایک بووم، لە شەڕی نێوان بابم و دایکم رزگارم نەبوە. ب"ابم زۆر گ""وێی

بە دایک""م نەداوە و هەموو ش""تێکی قب""وڵ ک""ردوە، بۆیە دایک""م ش""وولی لێهەڵکێش""اوە و بە راس""ت و چەپ""دا

پەلمار دەدات. ئەوە ئەتۆ لەو رۆژەی هاتوویە ئەو ماڵە لە گەڵ دایک"""""""""م بەردەوام لە سەر س"""""""""ێبەری

ئەس""تێرە و مان""گ شەڕتانە. رۆژانە لەو حەوشەیەدا بوونە سەیرکەری خەڵک و دەس""تتان لە سەروپرچی

یەکتر ن""اوە. ئەوەتا دایک""ت،  لەو رۆژەوە کە زانیویەتی ئەمن و ت""ۆ یەکترمان خۆش""دەو ، قەت قسەیەکی

خێری لەسەر ئێمە نەکردوە. لە هەمووی گرینگ""تر ش""یرین ئەمن سرووش""تی پی""او دەناس""م و ئەوەتا دایک""ت

چەن""""دە بە پ""""اک و خ""""اوێنی ت""""ۆی گەورە ک""""ردوە، بەڵم ئەمن بە دوو سەربادان و قژداهێن""""ان ت""""ۆم لە

خشتەبرد. بە کوردی، حەزم لە کچ نییە و دەزانم ئەگەر لە داهاتوودا زاوام هەبن، لە خۆم باشتر نابن و

خەسوەکانیان لە دایکم چاکتر نابن. شیرین لە خالی""د دەپرس""ێ، باوەڕدەکەی هەموو پی""او و خەس""وەکانی

دنیا ئاوا بن؟ ئەمن کە مێردم بە تۆ کرد، چاوەڕوان بووم، کە جێگای دایک و ماڵەوەم ب""ۆ پڕکەنەوە. ئەتۆ

ئاگ""""اداریت، کە ئەوان بەو مێردکردنەی م""""ن بە ت""""ۆ رازی نەبوون و رقی""""ان لە چەکی رێژی""""م و ک""""اری
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س""یخوڕایەتی ب""و. ت""ۆ، دایک""ت، ب""ابت و تەنانەت منداڵەکانی دیکەتان لەو ماوەیەدا بە چ ش""ێوەیەک لە

گەڵ مندا هەڵس""وکەوتتان ک""ردوە؟ خۆزگە چەن""د کەلس""ێک سەوادم دەب""و، هەتا ئەو زوخ""اوەم بە وردی لە

سەر لپەڕەکان دەنووس""یوە. خالی""د بە گاڵتە دەڵ""ێ، ش""یرین هەر بە چەن""د کەلس سەوادی نابیتە هی""چ.

ئەوەتا ئەمن بەشی خۆم چوومە قوتابخانە و کەچە فارسییەک دەزان""م، بەڵم خ""وا ش""اهیدە نامەیەکم ب""ۆ

نانووسر . شیرین رۆژگارێکی تاڵمان بەسەربرد. لە ماڵەوە هەر شەق و لێ""دان و لە قوتابخانەش بە دار،

شەق، کابڵ، قەڵەم و راستەی تیغ""دار و س""ۆندە سەرکز و کۆڵەواریان کردی""ن. ئەو مەعەلیم و ئاموزگارانە

زاڵ""م ب""وون و لە داخ""ی ئەوان و شەقی ب""ابم بوومە بەس""یجی و پاس""داڕ. ب""اوەڕ بکە، شەو لە ماڵەوە وەک

کەری خۆڕایی لە سەر و پشتمان دەدرا و رۆژانەش وەک تۆپی دڕاوی منداڵن شەق شەقێنمان پێدەکرا. بۆ

مزگەوتێک دەچووی پیرە پیاوێک یان مجێورێک دەریدەپەڕاندی! بۆ پارکی شار دەچ""ووی، چەن""د من""داڵێک

دەوری"""ان دەگرت"""ی و بە کۆپە و کرمان""""ج و دێه"""اتی پارکی"""ان لێدەکردیە جەهەن""""دەم. ب"""ۆ خۆپەنادان و

حەس""انەوە ئەگەر دەچوویە م""اڵی خزم""ان، تەنیا شەوی یەکەم دنی""ا بێ""دەنگ ب""وو. رۆژان""ی دیکە شەڕی

س""ێهەمی جیه""انی س""از دەک""را و بە لق""ی خ""ۆت رزگ""ارت دەب""و. ب""اب بە کەیفی خ""ۆی شەقی دەوەش""اندن و

دای""ک و من""داڵ یەکیان دەگ""رت و پێکەوە ب""ابی ماڵی""ان لە قوڕنەیەک""دا ک""ۆدەکردەوە. مەلی ئەو گەڕەکە

چەند ساڵ لەوەپێش داوای لە بابم کرد، کە رۆژانە بۆچی دەرسی قورئ""ان ن""اخوێنم. ماوەیەک چوومە لی

مامۆستا بە شولک و دار پشتەدەستی ئەستوور کردبووم و لە ماڵی خوای و بە دەستنوێژەوە جنێ""وی سەیر

و سەمەرەی دەدان. هاوینێکی بابم بۆ دۆفرۆش"تن  رەوانەی لی کابرایەکی ک""ردم، کە بە رواڵەت بێ""دەنگ

و س""ازگار ب""و. لە رۆژی س""ێهەمەوە ک""ابرای دۆف""رۆش جنێ""وی دنی""ای دەدان و هەزار ج""ار بە من""ی دەگ""وت،

خالید، ژنێ من! ئەو پەرداخەی بشۆوە و ئەو جۆگەیە خاوێن کەوە. ئەوکات هیچ رێگایەکم شک نەدەبرد،

بۆیە ناچاربووم هەموو سوکایەتیەک قبوڵ بکەم. هاوینێکی لە گەڵ وەستای دیواردانانێ کارم دەکرد، بە

سەدوچاردە سوڕەتی قورئ"انێ وەک کۆیلە ب"وم و چەن"د جارێ"ک وەس"تا خش"ت و کەمچەی رێهاڵن""دووم. لە

هیچ شوێنێک ئەمن و ئەمان نەبو، بۆیە دنی""ای خالی""دی مەولود بەزازی دنیایەکی پ""ڕ لە ژان و ئاڵۆزییە.

ئەگەر ئەو ئینقلبە نەکرابا، رەنگە لە داخی شەق و جنێوی م""اڵ و قوتابخانە وەک ش"ێتەکانی سەرجادە

چەنگم لە شاخی دابانایە و سەرئەنجام بۆ شێتخانەیان رەوانەکردبام. 

ش""یرین ژان""ی من""داڵبوون ئ""ۆقرەی لێهەڵگرتوە و وێ""ڕای گ""وێگرتن لە چیرۆکەکانی خالی""دی، لە هۆدەکەدا

پیاسەدەکات. خالی"""د ناچ"""ارە   مامانێ"""ک پەی"""دا بک"""ات و پ"""اش ماوەیەک لە گەڵ ح"""اجی ژنە خ"""اتوون
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دەگەڕێتەوە ماڵ. ماماناکە دەس""تێک لە زگ""ی ش""یرین دەدات و لە سەر چۆنیەتی پێ""ش ژانەکان پرس""یاری

لێدەکات. حاجی ژن چاوێک لە ماڵی شیرین دەکات و هەستدەکات، کە ئامادەکاری نەکراوە و هی""چ ج""ۆرە

پێداویس""تی ئام""ادە نەکراون. خالی""د بە پەلە ب""ۆ نێوب""ازاڕ دەنێ""ر  و کەلوپەلی پێویس""تی پێ""دەکڕ . داوا

دەکات، کە هەنگوین، رۆن و هێلکەی خۆماڵی بکڕ . حاجی ژن لە چەن""د سەعاتی یەکەم""دا تێ""دەگات، کە

خالی""د پی""اوێکی ماڵ""دار و بەمش""وور نییە. مام""ان لە ش""یرین دەپرس""ێ، کە دای""ک، خوش""ک ی""ان خەس""وو و

جیران بۆ ک"اتی من"داڵبوون ئام"ادە دەب""ن. ش"یرین دەڵ"ێ، ح"اجی ژن رەنگە خ"ۆم و خ"ۆت بی"ن و ب"ا کەس"ی

دیکە نەیەت. ح""اجی ژن ب""ۆ ش""یرین چۆنیەتی من""داڵبوون رووندەکاتەوە و ئاگ""اداری دەک""ات، کە پێویس""تە

ژنێک یان دوو ژن وەک یارمەتی""دەر ئام""ادە ب""ن و ئەو ک""ارە تەنیا بە مام""ان هەڵناس""ووڕ . خالی""د داوا لە

دایکی دەکات، کە ئاگاداری شیرین بێت و لە سەر رۆژ و مانگی خۆیەتی. دایکی خالید سوێندی خ""واردوە،

کە بە چ""اک و خەراپ ک""اری بە ش""یرین نەبێ، بۆیە بە کوڕەکەی دەڵێ""ت، کە  باش""ترە دایک""ی ش""یرین لەو

رۆژەدا ئام"""ادە ب"""ێ. خالی"""د دەزانێ"""ت، کە پ"""ورە زارا و لەیل ئام"""ادە نی"""ن دەرگ"""ای لێبکەنەوە، بۆیە بە

مامانەکە دەڵێ، حاجی ژن ئەگەر ژنێکی گونجاو دەناسی با بێت و دیاریەکی ب""ۆ دەکری""ن. ح""اجی ژن لە

گەڕەکی خۆی"""ان دوو ژن"""ی بەس"""اڵداچوو دەناس"""ێ، کە خ"""اوەن ئەزموونن و دەت"""وانن لەوکارەدا یارمەتی

بکەن. ن""""اوبراو بە پەلە لە دوای ئەس""""مەر و ئ""""امین دەچێ""""ت و پێکەوە دەچنە لی ش""""یرین. ئەوان شەو

چ""""""اوەڕوانی لە دایکب""""""وونی کۆرپە دەکەن، بەڵم هی""""""چ روون""""""ادات. ئەوان ئەو رۆژە بە کەیفی دڵ لە

گێڕانەوەی باسە کۆنەکان رادەچ"""ن و هەر کامە سەربردەیەک دەگێڕێتەوە.  سەرئەنجام لە دوای ب"""انگی

ئێوارە کۆرپە لە دای""ک دەب""ێ و ش""یرین لە ئ""ازار رزگ"اری دەبێ""ت. ش""یرین بە دڵ چ"اوەڕێی کچ""ی ک""ردوە و

کۆرپەکەش کچە، بەڵم ئەو هەواڵە ب""ۆ خالی""د و م""اڵی خەزووری زۆر دڵخۆش""کەر نییە. دایک""ی خالی""د لە

ک""اتی منداڵبوون""دا تەنیا ب""ۆ ئاگ""اداربوون لە رەگەزی کۆرپەکە منداڵە چووکەکەی دەنێرێتە ژوور. ح""اجی

ژن، ئامین و ئەسمەر گو  لە خۆزگەی خالید ناگرن و دڵخۆشی شیرین دەدەنەوە، کە کچ ب""ۆ دای""ک و ب""اب

لە ک""وڕ زۆر باش""ترە. ش""یرین کۆرپەکەی م""اچ دەک""ات و دەستخۆش""ی لەو ژنانە دەک""ات، کە لەو ماوەیەدا

زەحمەتیان لە گەڵ کێشاوە. خالید بە سەر وچاوێکی تێکچڕژاو دیاریەک دەداتە ئ""امین و ئەس""مەر و داوا

لە ح"""اجی ژن دەک"""ات، کە دوو ڕۆژێ"""ک ئاگ"""ادری ش"""یرین بک"""ات. ئەس"""مەر لەو ژنانەیە، کە قسەی کەس

ران""اگر  و خەبەرەکە ب""ۆ پ""ورە زارا دەب"""ات و پ"""ڕ بە دڵ باس""ی خەراپی م"""اڵی خالی"""دی مەولود بەزازی

دەک"""ات. چەن"""د جارێ"""ک دووپ"""اتی دەکاتەوە، کە ئەو کچەی بە خ"""ۆڕای رۆیش"""توە و خۆزگە هەر مێ"""ردی

نەدەکرد. پورە زارا زۆر ناچێتە نێو باسەکە و لە کای کۆن بەباکردن ماندوویە. ئەسمەر بۆ دڵخۆشکردنی
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پور زارا زۆر جنێوی تایبەت بە مەولود و کوڕەکەی دەدات و خەسوی شیرین بە مەیموون ناودەبات. 

بەهار گەیش"""""تۆتە چڵەپۆپە و هێزەک"""""انی رێژی""""م سەرقاڵی دامەزران"""""دنی بنکە و بارەگ"""""ای گەورە لەو

ناوچەیەن. بەشێک لە هێ""زی پێش""مەرگەی دێم""وکڕات لە ناوچەکانی دیکە ب""ۆ پاراس""تنی بنکەی دەفتەری

سیاسی بۆ ئالن هێنراون. موجاهیدینی خەڵک لە چەند شوێنێکی ئەو گوند و کوێستانانە بنکەیان هەیە.

هێ"""زە چەپەکانی وەک کۆمەڵە و سەهەند و ئس"""یلمی-نەتەوەییەکانی وەک خەبات و ش"""ێخ عێزەددین"""ی

حوس"""ێنی لەو ئالنە بارگەوبنەیان خس"""توە. زۆربەی لیەنە سیاس"""ییەکان دەزان"""ن، کە رێژی"""م خ"""ۆی ب"""ۆ

هێرشێکی بەربڵو ئامادەکردوە، بەڵم ئەوان خۆیان زیاتر ب"ۆ شەڕی پاشەکشە س"از و ئام""ادە ک""ردوە. ئەو

هێ""زە پەڕاکەن""دە و پەرتەوازەیە لە سەر رێگ""ا و بانەکان بە چەکی س""ووک تەیارن، بەڵم ئەو هێزانە لە

گەڵ یەکتر لە پێوەن""دی گەرم و گ""وڕدا نی""ن. لەو گوندانەی بنکەی هێ""زی پێش""مەرگەی پارتە سیاس""یەکان

هەیە ج""ۆرە ئامادەییەک دەبین""ر ، بەڵم کورتم""اوە و لوازە. لەو بەهارەدا پاس""داڕ و بەس""یجییەکان بە

هاوک"""اریی و پێش"""ڕەوی چەک"""دارە کوردەک"""ان و پێش"""مەرگەی موس"""ڵمان ژمارەیەکی زۆر گون"""د و لوتکەی

بەرزیان لە چنگی هێزی بەرگریی و پێشمەرگە دەرهێنا. ئەوان لە رێگ""ای بەرزاییەکانەوە کۆن""تڕۆڵی زۆر

ناوچەیان گرتە دەس"""ت و بە چەکی ق"""ورس و نیوەق"""ورس پاڵەپەس"""تۆیان خستەسەر هێ"""زە کوردییەکان.

بەرپرسانی رێژیم لە ناردنی گوردانە زۆر و زوەندەکان دریغیان نەدەکرد و بە درووشمی یا س"اروڵڵ ی"ان

ئەڵڵ ج"""""""ادە و ش"""""""اخەکانیان دەتەنی. رێژی"""""""م بڕی"""""""اری گرتنەوەی ئەو ناوچانەی بە تێچ"""""""ووی زۆر

جێبەجێ""دەکرد و هێ""زە کوردییەکان وردە وردە ناوچەی کۆن""تڕۆڵی خۆی""ان لەدەس""ت دەدا. لە ه""اوینی ئەو

س""اڵەدا چەک""دارەکانی رێژی""م ناوچەی هۆملی""ان گرتەوە و لە ش""اخە بەرزەکانی ناوچە جێگرب""وون. ئەوان

تاکتیکی خۆیان دەزانی و لە ماوەی چەند ساڵ شەڕدا لە هێزە کوردییەکان گەیش""توون، کە شەڕ لە گون""د

و شارەکان ناکەن و لە ژێر پاڵەپەستۆ و فشاردا پاشەکشە دەکەن. 

حیزبەکان بەو هەموو ئەن""دامی دەفتەر سیاس""یی و کۆمیتەی سەرکردایەتییە بیری""ان لە گ""ۆڕینی تاکتی""ک

شەڕ نەدەکردەوە. جەبەلئاغا لەو شەڕانەدا بۆ یەکەمجار لە تەنیشت کەماڵ، وەستا مس""تەفا و حوس""ێنی

ئازیز  بەشداری کرد. ناوبراو لە ترسی گیرانی بنکەکەیان سندووقەکەی بۆ ماڵی ئاشنایەک گواس""تبۆوە.

لە ک"""اتی پەرتەوازەبوون و لێک"""دابڕانی پێش"""مەرگەکان لەو دۆڵ و ش"""اخە سەرکەش"""انەدا جەبەلئاغا لە

سەنگەردا وەبیر هاوڕێکانی دێنایەوە، کە ئەو حیزبانە بۆ شۆڕش نابن. ئەوانە تەنیا ب""ۆ شەڕە دندۆکە و
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پارێزگ"""اری ک"""ردن لە بەرژەوەندییەکانی خۆی"""ان گونج"""اون. ن"""اوبراو لە گەڵ هاوڕێک"""انی لە سەنگەردا

چەقیبوون، بەڵم تێکش"""""کاندنی دوژم"""""ن بە تەنیا ک"""""اری ئەوان نەبو. لە زۆربەی ش"""""وێنەکان پاس"""""دار،

بەس"""یجی و جاشەکان بە دەنگ"""ی ئەڵڵهو ئەکبەر و ی"""ا حوس"""ێن هەتا سەر سەری بنکەی پێش"""مەرگە لە

گون"""دەکان چوب"""وون. دەس"""تە و پەلەکان ئاگای"""ان لە یەکتر نەبو. دێم"""وکڕات و کۆمەڵە ئاگ"""اداری یەکتر

نەبوون. هێزەک""""انی پارێزگ""""اری لە ناوچە بەرزەکان بە ئاس""""انی ش""""وینەکانیان چۆڵکردب""""وون. خەڵکی

گوندەکان و بەشێک لە پێشمەرگەکان بیریان لەوە نەدەکردەوە، کە بەو ش""ێوە ئاس""انە هێزەک""انی دوژم""ن

بێنە سەر سەریان و پاشەکشەیان پێبکەن. زۆربەیان گەمەیان بە جەبەلئاغا دەک""رد، کە س""اڵی راب""ردوو

بە گاڵتە دەیگوت، کە پاسداڕەکان س"اڵی داه"اتوو لێ"رە بەردە م"ۆرە دادەنێ"ن و ن"وێژی شەهادەت دەکەن.

رەخنەکانی جەبەلئاغا پ"""ڕ ب"""وون لە راس"""تی، بەڵم ئەو شۆڕشە بە نرخێک"""ی هەرزان فی"""دای سیاسەتی

چ"""اوەڕوانی و خ"""ۆش راب"""واردن ک"""را. لەو رۆژانەدا پێش"""مەرگەیەکی ناوچەی س"""نە لە هێزەک"""انی خۆی"""ان

هەڵبراوە و کەتۆتە گەڵ کەماڵ و هاوڕێک""انی. ن""اوبراو خ""ۆی لە بیروب""اوەڕی سیاس""ییەکان دوور دەگ""ر  و

ب""اوەڕی بەو ش""ێوازە لە ک""اری سیاس""ی نییە. ئەو کە خ""ۆی بە موزەفەر دێم""وکڕات دەناس""ینێ، رەخنە لە

حیزبە چەپەکان دەگر ، کە بەشێکیان وێنەی چەگوارا و مائۆ و هتد لە دار و بەرد دەدەن، کەچی لە نێو

گوندەکان سەرقاڵی ئاغایەتی و میرزایەتین. کاکی سیاسی، تۆ کە ئەوەندە ئیمانت بە شێوازی موبارزەی

چەگوارا هەیە، بۆچی ئامادە نیت لە شەڕەکاندا بەشدار بیت. کە تۆپ لە ش""اخێکی تەقیوە و خ""ۆ ئ""اخری

دنی"""""""ا نییە. ئەو سەرکردانە لە سەرەتاوە ئیمانی"""""""ان بە موقاومەت و خ"""""""ۆڕاگری نەبوە و تەنیا ب"""""""ۆ

بەرژەوەن""دی خۆی""ان و ن""اودرەکردن تێکەڵ بەو شەپۆلە ب""وون. حوس""ێنی ئ""ازیز  موزەفەر دەبزێوێتەوە و

پرس""یاری لێ""دەکات، کە جەبەلئاغا لە س""نە ئەو قس""انەی ت""ۆی ک""ردوە. ئەو پی""اوە لە بنکە و مەقەڕەکان

دەرکراوە، چوونکە رەخنەی لە چەپ، راست، ئایین و سیکۆلر گرتوە. موزەفەر دێم""وکڕات چاوێ""ک لە سەر

و چ"""اوی جەبەلئاغا دەک"""ات و لێیدەپرس"""ێ، ئەو ن"""اوە سەیر و سەمەرەت لەکو  هێن"""اوە؟ جەبەلئاغا بە

زم"""انی عەڕەبی دەپرس""ێ، ئەتۆ ک"""وڕی باش""ی، بەڵم دێم"""وکڕات نی"""ت! موزەفەر لە عەڕەبیەکە ناگ"""ات و

داوادەکات، بە زم"انی ک""وردی ی"ان  فارس"ی قسەی لەگەڵ بک""ات. موەزەفەر بە گاڵتە دەڵ"ێ، بەخوا رەنگە

لەو ش"""اخانە وەک جەبەلئاغا زم"""انی دایکم"""ان لەبیر بچێتەوە. جەبەلئاغا داوا لە موزەفەر دێم"""وکڕات

دەک""ات، کە لە ناوچەی ئ""النی ی""ان ئەوبەری چۆمەکە ن""اوی دووهەمی خ""ۆی نەگۆڕ  و نەبێتە موزەفەر

کۆمەڵە، چری""ک ی""ان موجاهی""د. موزەفەر بە غرورێک""ی زۆرەوە دەس""ت لە سەر س""ینگی دادەنێ""ت و دەڵ""ێ،

ئەمن موزەفەر دێموکڕاتم و قابیلی گ""ۆڕان نییە. کەماڵ و هاوڕێک""انی لە دوای پاشەکشەی پێش""مەرگەکان
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ب""ۆ دواوە و لێکهەڵبڕانیان لە ب""ن تاشەبەردێکی بەرامبەر بە س""وورەچۆم خ""ۆی پەناداوە. ئەو هاوڕێک""انی

رێن"""وێنی دەک"""ات، کە نەجوڵێن و ب""ا ئەگەر پاس"""داڕ و جاش"""ی هەڵبڕاومان لە داوکەوت سەر و فیشەکیان

پێ""""وەنیین. وەس""""تا مس""""تەفا لە سەر کەلەکە راکش""""اوە و بە جەمەدانەکەی ئارەقەی م""""ل و ناوچەوانی

دەسڕێتەوە و لە کوڕەک""ان دەپرس"ێ، ئێ"وە بەنیازی چ""ن؟ ئەوڕ ب"ۆ هەموو لیەک ت""اڵ و پ""ڕ لە حەس""رەتە و

بەداخەوە گەمەکە دەدۆڕێنی"""""ن. ئێمەی ک"""""ورد هەتا لە سەرمان نەدەن، بە تەواوەتی هەس"""""ت بەخۆمان

ناکەین. لێ"""رەوە چاوت"""ان لە رادارە؟ رەبەت و زمزیرانت"""ان لێ"""دیارە؟ ناوچەکانی بانە و پیرانش"""ار ی"""ان

ورم""ێ، سەڵماس، س""نە، سەقز، مەریوان و ناوچەکانی کرماش""ان، بۆک""ان و هت""د وەک دی""اری تەس""لیم بە

ئاخون""دەکان کرانەوە. ئێمە لە دوای ناوچەی ئ""الن و چەن""د ناوچەیەکی دیکەی ئ""ازاد قورس""ایی خۆم""ان

لەدەست دەدەین. رۆژانێک ئێمە لە بنکەی حیزب بە چەکەوە دەچووینەوە م""اڵ و لە شەقامەکانی ش""اردا

دەگەڕاین، ئەمڕۆ لێرە و لەو بەردەڵنە رەقە ناوێرین خۆمان بجوڵێنین، بۆ ئەوەی بە دۆش""کە ی""ان چەکی

دیکە ئاوربارانمان  نەکەن. 

حوس""ێن ب""ۆ مس""تەفای دەس""تێنێتەوە و ش""ایەتی دەدات، کە حی""زب و بەرپرس و پێش""مەرگەکان دەرفەتە

زێڕینەکانیان فەوتاندن. لە زۆربەی گوندەکان خەڵک وەک کچێک کە حەزی لە مێڕدە خۆیان مات دەک""رد

و زۆر کەس لە بنەوە لە گەڵ رێژی""م هاوک""ار ب""وون. رێژی""م زانی""اری ک""ۆدەکردەوە و ئێمەش بە س""اکاری بە

سەر رووداوەکان""""دا تێدەپەڕین. رۆژان""""ی راب""""ردوو چەن""""د دۆش""""کەیەکی کۆمەڵە و لیەنەکانی دیکە لەو

ناوچانە پووش و پەڵشی خەڵکیان ئاور تێبەردەدا، بەڵم لە کاتی هێرشی سپادا تەقەیەک لەو دۆشکانە

نەهات و کەس نازانێ عەرزی قوتی دان یان ئاسمان هەڵیلووشین! ئەر  کەماڵ و مستەفا قسەکانی م""ام

کەریم و مامۆستا نازمتان لەبیرە. مام کەریم وەک کادرێکی بە ئەزموون رێنوێنی دەکردی""ن و ئامۆژگ""اری

دەکردی""""ن. ی""""ادت بەخێر م""""ام کەریم، خۆزگە رۆژێ""""ک لە دەوری یەک کۆبووینەوە و بە زم""""انی خۆم""""ان

شایەتی بۆ راستی قەسەکانت بدەین. جەبەلئاغا یادی خاڵە مینە دەکات، کە رۆژانێک چەن""دە ش""ایی بە

پەرویز و ئێوە بو. ئەو کات شێخ زەرگەتە بووم، کە چیرۆکی خۆمم بۆ گێڕانەوە هەموو گری""ان. خاڵە مینە

و دایکی کەماڵ و لەیل و ئ""اڵتون بە تیک""ڕا ئەلفاتیحایەکیان ب""ۆ رەوان""ی دای""ک و ب""ابم خوێن""د. ئەو شەوە

هەتا بەیانی بی""""رم لەو خەڵکە باشە دەک""""ردەوە، کە بە چ تاوانێ""""ک دەربەدەر و هەڵوەدان. موزەفەر کە

گ""وێی لە ن""اوی ش""ێخ زەرگەتە دەب""ێ زەردەیەکی دێتە. جەبەلئاغا لە موزەفەر ت""وڕە دەبێ""ت و پرس""یاری

لێ"""دەکات، کە بە ن"""اوی خەڵک ب"""ۆ دەکەنی؟ موزەفەر بە جەبەلئاغا دەڵێ"""ت، کاکە م"""ن ن"""اوێکی سەیرم

بیس"""""توە، کە لە رەبەت بە مەل فەلس"""""فە بە مەقەڕەکان"""""دا گەڕاوە و رەخنەی کوشەندەی لە حیزبەکان
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گرت"""وە. جەبەلئاغا لە موزەفەر رادەمێن"""ێ و بە کوڕەک"""ان دەڵ"""ێ، کاکە ئەمن ت"""وتنی خ"""ۆم دەناس"""م. ئەو

موزەفەرە کۆمەڵە ب""وە و هاتۆتە گەڵ دێم""وکڕات. موزەفەر چاوێ""ک لە جەبەلئاغا دەک""ات و بە دەنگێک""ی

کۆمێدی دەڵێ، هاوڕێیان ئەو برادەرەم""ان پیش""بینی ئایەن""دە دەک""ات و چ""اوی لە گوزەش""تەیە. جەبەلئاغا

س""وێند بە  خالەقی ئاویەر  دەخ"وات، کە موزەفەر لە رەبەت ی""ان پێش""مەرگەی کۆمەڵە ب"وە ی"ان خەبات،

چوونکە ئەو تەنیا لەو دوو بنکەیە ماوەتەوە. موزەفەر ناچ"""ارە چیرۆکەکە یەکلکاتەوە و بە راس"""ت ی"""ان

درۆ خۆی لەو تەڵەیە رزگار ک""ات. ن""اوبراو دەگێڕێتەوە، کە ئەو ڕۆژەی مەل فەلسەفە لە مەقەڕی کۆمەڵە

لە ک""اتی چاخواردنەوە و هەس""تایە سەر پ""ێ و قسەی ک""رد، ت""ازە گەیش""تبوومە مەقەڕ. ئەمن وەک ک""اوەی

ب""رای کەماڵ شەیدا و ش""یفەتی بەرابەری و حق""وقی کرێک""اران و موب""ارزەی تەبەقاتی ب""ووم. کە گەیش""تمە

مەقەڕ و ماوەی چەند مانگێ""ک لە نێ"و پێش""مەرگەکاندا مامەوە، سیاسەتی کۆمەڵەم لەبەرچاو کەوت و لە

گەڵ چەن""د جەوانی دیکە هاتینە لی دێم""وکڕات. ئەو ک""ات لە گەڵ ک""اوە و زۆر جەوانی دیکە ی""ادی مەل

فەلسەفەمان دەک"""رد، کە چەن"""د حەکیمانە و ورد رەخنەی لە حیزبەکان دەگ"""رت و لە سەر چاخواردنەوە

بە هەڕەشە دەریانپەڕاند. 

بەش""ێک لە فەرمان""دە پەل و دەس""تەکان شەکەت و مان""دوو لە خڕودۆڵەکان کۆدەبنەوە و یەکتر دەگرنەوە.

کەماڵ و هاوڕێک"""انی بە گونج"""اوی ن"""ازانن، کە هەتا تاری"""ک نەبوە لەو بەردەڵنە ب"""ڕۆن و لە ش"""وێنێکی

لەبار لە گەڵ پێش"""مەرگەکانی دیکە یەکتر بگرنەوە. ب"""ۆ ئەو مەبەس"""تە دەچنە ب"""اژاڕی و ئەو ش"""وێنە بە

ناوچەیەکی ئەمین دەزان""ن. لە م""اوەی چەن""د کاتژمێرێک""دا پێش""مەرگە داب""ڕاو و پەلەکان لە ب""اژاڕ یەک

دەگرنەوە. لەو رەشە شەوەدا ئەوان مان"""""دوو و شەکەت لە کۆخەکان دەگەڕین و ک"""""تری و قەن"""""د و چ"""""ا

دەدۆزنەوە. ئەوانی ئ"""ۆگری چ""ان، گ"""و  لە بەرپرسەکانیان ن"""اگرن و بە پێکەنینەوە دەڵێ"""ن، لەوە زی"""اتر

روون""""ادات و ئەگەر ه""""اتن ئەمەش لەو مەرز و ح""""دودە خۆم"""""ان خلۆردەکەینەوە. ئ""""اگرێکی خ""""ۆش لە

نەدیوێک"""""""دا دەکەنەوە و لە دەوری ئاورەکە  چەرخی گێڕانەوەی چی"""""""رۆک و رەخنەکان وەگەڕ دەکەون.

ئەوان بە درێژای رۆژی رابردوو لە گەڵ هێزێکی زۆر دەرگی""ر بب"وون و ژمارەیەک لەوان خۆزگە دەخ"وازن،

کە بە کامێرایەک چەن""""د دیمەنێکی ئەو شەڕەی تۆم""""ار دەک""""را. پێش""""مەرگەیەک ب""""اس لە گیرکردن""""ی

 میتری جاش و پاسداڕەکان دەکات و بڕیاری داوە خێرێکی باش بۆ خۆی بک""ات. موزەفەر١٠چەکەکەی لە 

لە بەردەم ئاوەرەکەدا رەخنە لەو خێرکردنە دەگ"""ر  و بە ک"""ارێکی کۆنەپەرەس"""تانەی دەزان"""ێ. ک"""ابرای

خێرلەخۆگر بەگژ موزەفەردا دێتەوە و دەڵێ، سەگباب بەتۆ چی؟ ئەمن کەری خۆم نییە، بە گوێیانی ن""اڵ
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دەکەم! موزەفەر لەو پەن""""""دە ناگ""""""ات و درێ""""""ژدادڕی دەک""""""ات و سەرئەنجام لە سەر شەڕی موزەفەر و

پێشمەرگەکەی دیکە ئ""اوە کوڵیوەکە دەڕژ . چاخۆرەوەک""ان لەو رەفت""ارە ت""ووڕەن و لە داخ""ان هەردووکان

چەک دەکەن و لە بەر ئاورەکە دەری"""ان دەکەن. جەبەلئاغا لەو کاتەدا شەڕکەرەکان ئاش"""ت دەکاتەوە و

لە گەڵ ئەوان دەچن کتریە ئاوەکە پڕ دەکەن و لە سەر ئاوری دادەنێن. 

یەکێک لە پی""""اوە بە تەمەن و بە ئەزموونەکان لە بەردەم ئاورەکەدا هەڵترووش""""کاوە و ئ""""اخ دوای ئ""""اخ

هەڵدەکێشێ. ئەو لەو شەوەدا باس لە شۆڕشی ئەمەر پاشا دەک""ات، کە بە چەپەرو ف""رت و فێ""ڵ عەجەم و

ئەرتەش"""""یان تۆقان"""""دبو، بەڵم ئێمە لەو سەردەمەدا لە بەرامبەر ئەڵڵهوئەکبەری منداڵە بەس"""""یجی و

پاسداڕە ریشنەکان دام""اوین. برادەرینە، دەوڵەت و حی""زب فەرقیان گەلێک زۆرە. دەوڵەت تەیارە، تان""ک،

ت"""ۆپ، هەلیکۆپتەر، س"""پا، ئەرتەش و نی"""زام و ق"""انونی هەیە، بەڵم ئێمەی حی"""زب تەنیا ک"""وڕی فەقیر و

چەکێکی س""ووک و تەواو. بەخوای دەرەقەتی دەوڵەتێ نایەن و بە ق""وەتی ش""انان و پی""اوەتی نییە. ئەمە

چەن""""د س""""اڵە لێرۆکانە خەن""""دەکێکی بەرگریمان ب""""ۆ لێن""""ادر . ئێمە و حیزبەکان بە هێ""""زی بەرگریی و

مەرگری خۆم""ان لە گون""دەکان خزان""دوە و خەریکی دڵ""دارین. شەڕ بە م""ووکێش و ئاوێنە و عەترگۆڕینەوە

ن""اکر  و شەڕ لە سەر ج""ادەی پش""ت م""اڵن ن""اکر . دوژم""ن ش""اخەکان و بەرزاییەکانمان لێ""دەگر  و لە

کۆتایی""دا دەوراودەورت دەگ""ر  و تۆقەت دەک""ات. ئێمە ژمارەیەک سەرکردەی ئ""ازا و زانام""ان هەن، بەڵم

زۆربەی ئەوانی دیکە کەڵکیان نییە و خەڵک هەیە تەنیا بۆ رۆیشتن ب""ۆ دی""وی عێراق""ێ چەکی هەڵگرتوە.

بەسەری ک"""اکی ئەو عەجەمە حیلەبازن و ئێمەش فەقیر و هەر لە شەڕی خۆبەخۆ ئ"""ازایین. لە کۆتایی"""دا

ن"""اوبرا دەڵ"""ێ، ئینقلب"""ی کارگەرانی جیه"""ان داوا دەکەی! زی"""دی دیم"""وکڕات سیاسەت دەکەیت و ئەگەر

پاسداڕ هاتن وەک کەروێشکێ خۆدەشاریەوە. دە هەڵگرنەوە. بەخوا فیع""ل و ج""وانن. ک""ابرای موجاهی""دیان

هێناوەتە کوردستانی و ئەوانیش لێرۆکانە لە سەر ئەو بەردەڵنە ئامب""ازت دەب""ن و دەڵێ""ن ئێ""رە بەش""ێک

لە ئێرانی تەڕەماشە. 

بەرپرسانی سپا و پاسداڕەکان لە رێگ""ای خەڵک وکەس""انی س""اویلکە زانی""اری لە سەر هێ""زە چەک""دارەکان

ناوچە کۆدەکەنەوە. تۆڕی زانیاری کۆکردنەوەی رێژیم لە ماوەیەکی کەمدا تەشەنەی کردە  و زۆر کەس""ی

لە سەر س""نوور لە ت""ۆڕە ئاڵۆزەکان""دا گی""رۆدە ک""ردوە. لە کۆبوونەوەیەک کە لە مەزگەوتی س""ووری ش""اری

سەردەشت کراوە، بەپرسی سپا رادەگەینێ، کە ئەوان و سەربازانی ئیمامی زەم""ان و هەروەها ئەرتەش""ی

194



بیس"""""ت میل"""""وێنی ئیم"""""ام رێگان"""""ادەین، کە حیزبە ک"""""افر و بەکرێگیراوانی سەر بە ئەمریکا، سەددام و

ئیسڕائیل ئاسایش و ئەمنیەت تیکبدەن. ئەگەر دۆستان و خزمانی ئێوە لە نێو گروهەکە هەڵوەشاوەکانی

زی"""""ددی ئینقلب"""""دا هەڵخەڵەتاو و فریوخواردوییەکیان هەیە، تکات"""""ان لێدەکەم بیانگێڕنەوە. باوەش"""""ی

ئیسلم بۆ تۆبە و نەدامەت ئاوەڵیە و خوا تەمەنی رێبەرمان درێژک""ات. بە هیممەتی ئیم""ام و ئەرتەش""ی

ئ""""ازا و دلێ""""ری ئیس""""لم سەددام بە زللەیەک لە سەر کورس""""ی دەسەڵت هەڵدەقەنین و کەربەل ئ""""ازاد

دەکەین. خەڵکی پێش""مەرگە موس""ڵمان خۆشەویس""ت، خۆت""ان ئام""ادە بکەن و نەوەکانتان پەروەردە بکەن،

کە سەرئەنجام ئی"""رادەی خ"""وا و ئیس"""لم سەردەگر . ئام"""انجی ئێمە تەنیا سەددام نییە و بە هاوک"""اری

ئێ""وەی ئینقلب""ی و سەربەرز هەتا قودس""ی ئ""ازیز راناوەس""تین. ق""ودس بە ئێمە رزگ""ار دەب""ێ، نەک چەن""د

دەوڵەتێکی ت"""اغوتی عەڕەبی، کە خزمەتکاری ئەمریکا  و ئیس"""ڕائیلن. ئێمە ئیقلب"""ی ئیس"""لمی هەناردە

دەکەین و وەزیفەی ئ"""ایینی یەکە بەیەکی ئوممەتی هەمیشە لە مەیدان"""دا ئەوەیە، کە ئ"""اڵی ئەمری بە

مەعروف و نەهی لە م""ونکیر بەرز و شەکاوە رابگ""رن. ئێمە پێویس"تمان بە کس""انێکی وەک مەولود بەزاز و

خالیدە، کە بە تەواوەتی لە خزمەتی خەتی رەهبەر و ئیسلمی تۆخی محەممەدیدا خەبات دەکەن. ئێ"وە

ش""ایانی ئەوەن، کە هاوکارم""ان ب""ن و دەس""تی فیتنە و بەکرێگیراوان لە سەر خ""اکی ئێران""ی ئ""ازیز ک""ورت

بکەینەوە. دنی""ا چ""اوی لە ئێمەیە و سەرجەم موس""تەزعەفانی جیه""انی چ""اوەڕێی ئیم""ام و فەرموودەکانی

دەکەن. لە لوبن"""ان، فەلەس"""تین، س"""وریە و عێ"""ڕاق و زۆر ش"""وێنی دیکە موس"""ڵمانەکان ب"""ۆ ئینقلبەکەمان

بەپەرۆش  و حەسەرەتی ئەوە دەخ""""ۆن، کە ئەوانیش وەک ئێمە لە نیعمەتی ئیله""""ی س""""وودمەند بی""""ن.

لێرەدا بە تەکبیرێک بۆ گیانی شەهیدانی ئەو دواییانەی  ناوچە کۆتایی بە وتەکانم دێنم. تەکبیر. 

مەلوود بەزاز لە ریزی پێشەوەی نوێژکەران فیکەی س""مێڵنیەتی و ش""ادە، کە فەرماندەیەکی س""پا مەولود

و کوڕەکەی وەک نمونەی سەربازانی فی"""داکار ناس"""اندوە. ئەو لە ن"""او نوێژکەران"""دا هەس"""ت بە گەورەیی

دەک"""""ات و لە دوای قسەکانی پاس"""""داڕەکە خۆڕان"""""اگر  و روو لە نوێژکەران دەک"""""ات و دەڵ"""""ێ:ن خەڵکی

مەحتەڕەم و سەربازانی ئیس"""لم، م"""ا هەموو لە رێگ"""ای ئیم"""ام وئینقلب و جەمبوری ئیس"""لمی ئام"""ادەی

شەهادتین. قەبوڵی نەمی ک"""ونم، کە خ"""انوادەی م"""ن بە ج"""اش بش"""وبهێنن. ئەمن و خالی"""د پێش"""مەرگەی

موسڵمانین و زیدی حیزبۆکە کافرەکان ئامادەی جەنگین. سپاسی برادەری ب""زورگ و فەرمان""دەی س""پا م""ی

کونەم و خەیلی مومن""ونن. مەل برای""م لە ری""زی پێشەوە و لە کۆت""ایی ریزەکە وێ""ڕای نوێژکەرەکان چ""وار

مەشقی دانیشتوە و سەرقاڵی عیبادەتی خۆیەتی. ناوبراو لە پاڕانەوەکەیدا داوا دەکات، کە موس""ڵمانانی
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راس""تەقینە و میللەتی ک""ورد لە شەڕی خ""ۆفرۆش و زاڵم""ان دوور راگ""ر . ن""اوبراو بە هی""چ ج""ۆر کەیفی بە

مەولود بەزاز و کوڕەکەی نایەت و لە هەموو ش""""وێنێک وەک بەدنا و ناکەس بەچە ناوی""""ان دێن""""ێ. خاڵە

مینە ئەو رۆژە لە داخی مەولود و پاسداڕەکان نوێژی جومعە تەرک دەکات و دەڕواتەوە ماڵێ. نوێژکەران

بە ئاش""کرا دەبین""ن، کە ری""زی پێشەوی نوێژکەران خەڵکی سەر بە دەوڵەتی زۆر تێ""دان. ژمارەیەک لەوان

ئاش""نا نی""ن  و خەڵک و ئیم""ام جومعە ن""ازانن، کە ئەو چەکدارانە ب""ۆچی لەو مزگەوتە کۆکراونەوە. دوای

تەواوبوونی مەولود بەزاز، بەرپرس"""ی راگەیان"""دنی س"""پا لە ری"""زی پێشەوە راس"""ت دەبێتەوە بە خەڵکەکە

دەڵێن داوای لێبوردنتان لێدەکەین، کە خوتبەی مامۆستام وەدرەنگ خس""توە، بەڵم ئەمڕۆ خۆش""حاڵین کە

ژمارەیەک لەو چەکدارانەتان نیشان بدەین، کە هەتا دوێنێ لە ری""زی حیزبە هەڵوەش""اوەکاندا دژی ئێمە

و ئینقلب شەڕیان دەک""رد. ئەوان تۆبەیان ک""ردوە و ئەمڕۆ ب""رای ئ""ازیزی ئێمەن و یەکێک لەوان بە ن""اوی

رەحی""""م دۆش""""کە خوازی""""ارە چەن""""د وتەیەک پێش""""کەش بک""""اتن. رەحی""""م دۆش""""کە بە ک""""وردی قسەکانی

دەس"""تپێدەکات و سەرەتا س"""ڵو دەنێ"""ر  ب"""ۆ شەهیدانی ئینقلب و جمه"""وری ئیس"""لمی. ن"""اوبراو لە سەر

حیزبەکان زۆر قسە دەک"""ات و داوا لە خەڵک دەک"""ات، کە فری"""وی ش"""وعاری خودموخت"""اری و سۆس"""یالیزم

نەخۆن. ئەو حیزبانە و سەرکردەکانیان لە بن سێبەری دار هەنار و هەنجیرەکان خواردنی چەور دەخ""ۆن

و مەش""رووبی خ""اریجی هەڵ""دەقوڕێنن، بۆیە تەنها ک""وڕی فەقیر و خانەوادە موس""تەزعەفەکان دەک""وژرێن.

رەحی""م ب"ۆ ئەوەی باسەکەی خۆش""تر بک""ات، وەک کەبابی س""لێمانی ت""رش و خ""وێی چ""اکی دەک""ات و درێ""ژە

بەقسەکانی دەدات. ئەمن و زۆر کورد لە ساڵنی رابردوودا فری""وی ش""وعار و وتەی بریقەدارمان خ""واردوە.

ئێمە لە نیزیکەوە زۆر سەرکردەی حزیبە کوردییەکانمان دی"""""وە و دەزانی"""""ن، کە خەمی کوردی"""""ان نییە.

بڕۆنە ئالنی سەردەشت، بزانن گوندنشینە موستەزعەفەکان چەندە لە دەس""تی کۆمۆنیس""تی خ""وا نەناس،

دێم""وکڕاتی زی""دی ئینقلب و گروپە و دەس""تەی جی""اواز هاواریانە. زۆبەیان چ""اوەڕوانی برادەران""ی س""پا و

ئەرتەش"""ی ئینقلب"""ی دەکەن، بەڵم ن"""اوێرن بە دەن"""گ ئەو داخوازییە دەرب"""بڕن. داوا لە مامۆس"""تایانی

ئایینی، عەش""ایری موس""ڵمان، ئاغ""ا و کوێخ""ا و موعللیمەکان دەکەم ئامۆژگ""اری جەوانان بکەن و ب""ا فری""و

نەخۆن. ئەو جەوانانە لە دەستمان دەچن و لە گەڵ ئەو حیزبانە فێری کاری چاک نابن و کاریان دڵداری

و مەش""رووب خواردنەوەیە. ئێمە گەڕاوینەوە و هەتا دوا دڵ""ۆپی خ""وێن لە رێگ""ای ئیم""ام دان""ابڕێین و بەو

چەکانە بەرگری لە ئیسلم و ئینقلب دەکەین.

 
مامۆستای پێشنوێژ لەو وتانە توڕەیە، بەڵم دەسەڵتی نییە و چاوەڕوانی ن""وێژی هەینی بخ""وێنێ و خ""ۆی

لە چن""گ ئەو چەقەچەقە رزگ""ار بک""ات. پ""اش رەحی""م دۆش""کە، مامۆس""تا لە ش""وێنی خ"ۆی رادەوەس""تێ و بە
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هێنانەوەی حەدیس""ێک نوێژەکە دادەبەس""تێ. ن""اوبراو لە ژێ""ر ن""اوی رێزگرت""ن لە پەککەوتە و نەخۆش""ی

نوێژکەر خوتبەکە بە چەن"""""د باس"""""ێکی ک"""""ورت لە سەر ژی"""""انی پێغەمبەر پێش"""""کەش دەک"""""ات. چەن"""""د

مامۆس""تایەکی قوتابخانە لە ری""زی نوێژکەران""دان و ب""ۆ قسەی پاس""داڕ و پێش""مەرگە تەس""لیمبوەکان سەر

دەلەقێنن. ئەوان زۆر لە کوردایەتی تێناگەن و رواڵەتی مەسەلەکان دەبین"""ن. چەن"""د جارێ"""ک لە گ"""وێی

یەکتردا دەس"""رتێنن، کە ئیم"""ام پی"""اوێکی خوان"""اس و ئینقلبییە، بەڵم ئەو حیزبانە وازم"""ان لێن"""اهێنن.

یەکێک لە مامۆس"""تاکان، کە ریش"""ێکی درێ"""ژی هەڵگرتوە زۆر لە حیزبایەتی توڕەیە و بە هاوئاوازەک"""انی

دەڵێ، کاکە ئەمن خودموختاریم ناو  و لە دێموکڕاس""ی بێ""زارم، ب""ۆچی بە ن""اوی م""ن و ئەو و خەڵکە شەڕ

بە دەوڵەتێکی عەزیم و گەورە دەفرۆش"""ی؟ ئەگەر ئیم"""ام نەدەهاتەوە و زەم"""انی ش"""ای گۆڕبەگۆڕ دەب"""و،

ئەمڕۆ لە ش"""اردا دوک"""انی مەش"""رووب فرۆش"""ان شەقامەکانی دادەپۆش"""یی و ژن و کچەکان بە لق و سەر

رووتی لە بازاڕەکاندا دەسووڕانەوە.  ئەوە بۆ خۆی شۆڕشێکی گەورەیە، کە خەڵک فێری حیجاب دەکر  و

منداڵەکانمان فێ""ری قورئ""ان خوێن""دن دەکرێ""ن. ئەو ژومارەیە لە مامۆس""تای قوتابخانە دوای تەواوبوونی

ن""وێژی هەینی بە پەلە خۆی""ان دەگەیننە پاس""داڕ و پێش""مەرگە تەس""لیمبوەکان و تۆقەیەکی گەرمیان لە

گەڵ دەکەن. ئەوان خۆیان بە مامۆستای وانەی دین و قورئان دەناسێنن و دووپاتی دەکەنەوە، کە ئیسلم

تەنها رێگای نەجاتی جیهانە. 

مەل ب"اقی وەک مامۆس"تایەکی خ"اوەن هەڵوێس"ت و ئ"ازا ئەو رۆژە لە حەوشەی مزگەوتەکە پیاسەدەکات.

لە رێگای ئامێری دەنگبەرزکەرەوی مزگەوت، گوێی لە قسەی پاسدار و کوردە تۆبەکەرەکانە. دڵخۆشە کە

مامۆس"""تای پێش"""نوێژ پش"""تگیری لە رێژی"""م نەکرد و بە ک"""ورتی نوێژەکەی تێپەڕکرد. ن"""اوبرا لەو تۆبەکارە

سیاس""یی و هەروەها خ""اک فرۆش""انە توڕەیە. لە بەر دەرگ""ای گەورەی مزگەوت سەربەخۆ قسە دەک""ات و

کۆپلەیەک لە ش""ێعری ش""ۆڕگێڕی دەخوێنێتەوە. جنێ""و بەو خۆفرۆش""انە دەدات و راس""توێژانە رق و کینەی

خ""""""ۆی بەرامبەر بە کەس""""""انی وەک مەولود بەزاز و تۆبەکاران دەردەب""""""ڕ . جاروب""""""ار لە نوێژکەرەکان

دەپرس"""ێ، ئەر  ئەو تەرەس"""انە لە مزگەوت عیبادەتی"""ان دەک"""رد ی"""ان سیاسەت. لە گەڵ دوو ناس"""یاوێک

رادەوەس"""""تێ و ئەکیددەکاتەوە، کە ک"""""ورد خ"""""ائیینی زۆرە، بۆیە ناگاتە مەقسەد. ئەوڕۆ ژمارەیەک لەو

خائینانە لە م""اڵی خ""ۆا خۆی""ان س""ووک و ریس""وا ک""رد. لە کۆت""ایی دەرچ""وونی نوێژکەران مەل ب""اقی بە

دەنگێکی بەرز هاواردەکات، سەرشۆڕی بۆ خائینان و تۆبەکارە سیاسییەکان.
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پێش"""""مەرگەکان بە مەبەس""""تی تۆڵەکردنەوە لە رێژی""""م زنجی""""رە عەمەلیاتێک لە ناوچە جیاوازەک""""انی

کوردستان بەڕێوەدەبن. لە ژمارەیەک لە ش"ارەکان چەن""د کەس""یکی سەر بە رێژی""م دەک""وژن. بەمەبەس""تی

ترس""""اندنی چەک""""دارە کوردەک""""انی سەر بە کۆم""""اری ئیس""""لمی پێش""""مەرگەکان لە ناوچەی سەردەش""""ت

بڕی"""اردەدەن، کە دەس"""تێک لە رێژی"""م و چەک"""دارەکانی بوەش"""ێنن. وەس"""تا مس"""تەفا، کەماڵ و حوس"""ێن بە

دڵخوازی خۆیان ئامادەی ئەو جەولەیەن و لە گەڵ دوو پەل لە پێش""مەرگەکان دەچنە سەردەش""ت. پەلێک

لە پێش"""مەرگەکان رێگ"""ای گەڕانەوە دەپ"""ارێزن و پەلەکەی دیکە بڕی"""ارە سەردانی چەن"""د ماڵە جاش"""ێک

بکەن. ئەوان دابەش دەب""ن و لە چەن""د ماڵێ""ک بەسەر دەکەنەوە، بەڵم تەنیا مەولود بەزاز دەگ""رن. ژن و

منداڵەکەی زۆر هاوار دەکەن، کە مەولود ئازاد کەن، بەڵم پێشمەرگەکان لە حەوشەی ماڵ دوو فیشک لە

سەری مەولود دەدەن و بە هاوسەرەکەی دەڵێن، چارەنووسی خالید لە باوکی باشتر نابێ. پێشمەرگەکان

چەند موشەکی ئ""اڕپیجی لە بنکەی س""پای پاس""داران دەس""رەوێنن و پ""اش ئەو عەمەلیاتە بە س""ڵمەتی لە

شار دەردەچن. ئەوان بۆ شەوی داه""اتوو بڕی"ار دەدەن لە مۆڵگەی ق"وچی ب""دەن و ئەگەر نەگونجاو ئێ"وارە

لە سەر رێگای مارەغانی بۆ قوچی زیلە سەربازییەکان بسووتێنن. 

ش""یرین و منداڵە س""اواکەی لە ک""اتی ه""اتنی پێش""مەرگەکان ب""ۆ م""اڵی خەزووی، دەرگاکەی نەکردەوە. ئەو

لەمێژە چاوەڕوانی ئەو رۆژەی دەکرد، بۆیە هەتا چەکدارەکان حەوشەکە چۆڵ ناکەن، ناچێتەدەر. دایکی

خالی""""""د و منداڵەکانی لە حەوشە لە سەر تەرمی مەولود بەزاز دەگری""""""ن. جیرانەکان ن""""""اوێرن زۆر لەو

رووداوە پرس""""یار بکەن و بەش""""ێکی زۆر چ"""را و گڵۆپەکانیان دەکووژێننەوە. منداڵەکانی مەولود بەزاز لە

دەرگ""ای چەن""د ماڵێ""ک دەدەن و بە گریانەوە داوای هاوکاری""ان لێدەکەن، بەڵم لە بەر تەقەی چەکەکان

جیرانەکان ن""اوێرن دەرگاکانی""ان بکەنەوە. کە دەنگ""ی چەکەکان ک""پ و بێ""دەنگ دەبێ""ت، چەن""د جیرانێ""ک

دەچنە م"""اڵی مەولود بەزاز و دەبین"""ن، کە مەولود لە حەوشەی ماڵ"""دا ک"""وژراوە. رێگاک"""ان ئەمین نی"""ن و

جیرانەکان نازانن چۆن تەرمی مەولود بگوازنەوە بۆ مردوشۆر. ژنی مەولود داوا لە تۆفیق دەک""ات، کە لە

تەنیشت دیوار ئیتلع"ات داوای یارمەتی لە نیگابانەکان بک""ات و ه"اوار بک"ات، کە ب""اوکی شەهید ک"راوە.

ت"""ۆفیقی ک"""وڕی بە هەزار ت"""رس و لەرزەوە لە باڵەخانەی س"""پا نیزی"""ک دەبێتەوە  و بە گریانەوە ه"""اوار

دەک""ات، کە زی""دیی ئینقلب باوکی""ان کوش""توە. پاس""داڕەکان لە سەنگەرەکە دەرن""اچن و لە دوورەوە داوای

لێدەکەن ب""ا جیرانەکان بیگوازنەوە ب""ۆ ئێ""رە. تۆفی""ق دەگەرێتەوە و جیرانەکانیان، مەولود بەزاز لە نێ""و

پەتویەک داوێن و لە گەڵ منداڵ و هاوسەرەکەی دەیبەنە بنکەی سپا. بەرپرسی سپا ئاگادار دەکر  و بە
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بیس"""تنی ک"""وژرانی مەولود بەزاز نیگەران دەب"""ێ. ئەو دەگاتە سەر تەرمەکەی و چۆنیەتی رووداوەکە لە

من"""""داڵ و هاوسەرەکەی دەپرس"""""ێ. جیرانەکان بێ"""""دەنگن و تەنیا ئەرکی جیرانەتیان لە سەر ش"""""انیان

لب""""ردوە. فەرمان""""دەی س""""پا، بە تۆفی""""ق و دایک""""ی دەڵێ""""ت، نیگەران مەبن و ک""""اک مەولود پلەی بەرزی

شەهادەتی وەرگ"""رت. ئەو ئێس"""تا لە بەردەم مەقامی بەرزی ئیم"""ام و رێبەرە پاکاکەدا راوەس"""تاوە و زۆر

ش"""ادە. کەم کەس لە دنی"""ادا بەختەوەرە، کە بە پلەی شەهادەت بگ"""ات. جیرانەکان پێش"""نیار دەکەن، کە

من""""داڵ و خێزانەکەی بچنەوە م""""اڵ و بەیانی لە گۆڕس""""تان تەس""""لیم بە خ""""اکی دەکەین. تەرمەکە هەتا

بەیانی لە ژوورێکی باڵەخانەی سپادا هەڵدەگیر  و دواتر بۆ مردووش""ۆرەکەی مزگەوتی سەرچاوە رەوانە

دەکر . لە رێگای بەشداربوونی پاسداڕ، بەسیجی و چەکدارە کوردەکان و هەروەها جی""ران و خ""زم تەرمی

مەولود بەزاز بە شەقامەکاندا دەگێ"""""""ڕن و هەتا دەگەنە سەر قەبران درووش"""""""می مەرگ و نەمان ب"""""""ۆ

دێموکڕات دەڵێنەوە. 

خالی""د لە ئەرکی س""یخوڕی گەڕاوەتەوە و یەکسەر بە ئوتۆم""بیلی س""پا ب""ۆ سەر قەبران دەب""ر . خالی""د لە

سەر قەبران قسە بۆ بەش""داران دەک""ات و بە ک""ورتی چیرۆک""ی ک""وژرانی ب""اوکی  بە رووداوێک""ی مەزڵومانە

ناودەب"""ات. ن"""اوبراو لە بەر گری"""ان و ت"""رس لە دواڕۆژی خ"""ۆی زۆر قسەی ب"""ۆ ن"""اکرێن، بەڵم لە کۆتایی"""دا

هەڕەشە لەو کەس""انە دەک""ات، کە هاوک""اری ئەو چەکدارانەن و شەوانە ب""ۆ سەر م""اڵی خەڵکیان دەبەن.

بەش"""داران لەو وتانە تێڕب"""وون و کەس گ"""و  ب"""ۆ ئەو قس"""انە ن"""اگر ، بۆیە زۆربەی بەش"""داران لە ک"""اتی

قسەکردنی پاسداڕ، خالید و شوعارداندا بۆخۆیان ئەلفاتیحایان بۆ رەوان""ی مردوەک""انی خۆی""ان دەخوێن""د.

هاوسەری مەولود بەزاز لەو رۆژەوە وەک خانەوادەی شەهید دەناسران و داهاتی مانگانەیان بۆ بڕینەوە.

مەل برای""م، خاڵە مینە و خ""اڵ عەباس و زۆر بنەماڵەی پێش""مەرگە لە ک""وژرانی مەولود ش""ادن و لە ک""ۆڕی

خۆمانەدا دەڵێن، ، نەخشە  بێ لە خالید و سیخوڕەکانی دیکە. 

پورە زارا و هاوسەری ئەو پیاوانەی لە گەڵ مام کەریم گیراون، لە رێگای خ""اچی س""ووری نێونەتەوەیی و

هەروەها مانگی سووری ئێران نووس""راوەیەکیان گەیش""تۆتە دەس""ت. پ""ورە زارا و مریەمی هاوسەری خ""دری

پیرۆت"""ی پێکەوە دەچنە هیلل"""ی ئەحمەر و لەو  نامەکە وەردەگرنەوە. چەن"""د رۆژێ"""ک دوات"""ر هاوسەر و

کەسوکاری برایم""ی مەلی، رەحم""ان و عەب"دوڵڵ دێنە ش"ار ولە گەڵ میرزایەکی خوێن"دەوار دەچنە بنکەی

مانگی سوور. لەو نووسراوانەی کە بەدەست بنەماڵەکان گەیشتوە بە ک""ورتی س""ڵو و ئەحواڵپرس""ی م""اڵ و

خزم""ان ک""راوە. دیلەکان تەنیا ئەوەن""دەیان گوت""وە، کە وەک دیل""ی شەڕ لە گەڵ هەزاران سەربازی دیکە
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بەندکراون. پورە زارا و مریەم لە گەڵ خزمێک""ی مێرمن""داڵیان دەچنە م""انگی س"وور و وڵم""ی نامەکە لەو 

دەنووس"""""نەوە. مێرمنداڵەکە کە ت"""""ازە پ"""""ۆلی پێنج"""""ی سەرەتایی تەواوکردوە دڵەڕاوکەی زۆرە، چوونکە

خوێندنەوە و نووس""ینی نامە ب"ۆ گەورە س"اڵن ک"ارێکی قورسە. ئەو مێرمنداڵە لە دەس"توخەتی ناس"راو بە

شکەستە و هونەری تۆقیوە و لە خوا دەپاڕێتەوە، کە بە خەتی وەک هاوپۆلەکانی نامەکان نووسرابن. کە

نامەکەی م""ام کەریم و پی""رۆت وەردەگرنەوە بە زەحمەت دەخوێندرێنەوە و داوا لە کارمەن""دێکی م""انگی

سوور دەکەن، کە چاوێک لە نامەکە بکات. پورە زاراو و مریەم بە نۆبە دوعا و سڵوی خۆی""ان ری""ز دەکەن

و کوڕەکەی خزمی""ان رادەس""پێرن، کە بنووسە لێ""روە هەتا بەغدایە س""ڵوتان لێدەکەم. کوڕەک""ان س""اغن و

دوعای خێرت بۆ دەکەن. کچەکان زۆر باشن و لچ""اوانت م""اچ دەکەن. خ""زم هەموو ئی""دە س""اغن و ئەمنیش

بۆ خۆم پشتم لە بن باری خەمەکان چەماوەتەوە. مەریەم وەک پورە زارا سڵو بۆ خدری پیرۆت""ی دەنێ""ر 

و بە ن""""اوی منداڵەکانەوە لچ""""اونی م""""اچ دەک""""ات. ژنەکان ش""""ادن، کە سەرئەنجام خەبەرێک ه""""ات و

مێردەکانی""ان سەلمەتن. پ""ورە زارا و مریەم لە بنکەی م""انگی س""وور کە دێنەدەر ب""اس لە بەڕێوەبەردنی

مەولودی دەکەن. پ"""ورە زارا و مەریەم چەن"""د س"""اڵە بەڵێن و عەه"""دیان داوە، کە ئەگەر خەبرێکی خ"""ۆش

بگاتە دەس"""تیان ئەوان مەولوودێک دەکەن. لەیل لە پ"""ورە زارا ش"""ادترە و بە سەر و قژێک"""ی ت"""ۆزاویی و

پ"""انتۆڵێکی پیاوانە سەرقاڵی گەس"""کدانی حەوشە و بەردەرگای ماڵیانە. پ"""ورە زارا کە دەگاتەوە م"""اڵ لە

خۆشی ئەو خەبەرە و نامەکەی مام کەریم لەیل لە باوەش دەگر  و دەڵێ،  رۆڵە بۆیە لە کۆنەوە دەڵێن،

ئەوەی لە خ"""""وای خافڵە هەر ک"""""افرە. لەو مانگەدا دەب"""""ێ مەولوودیەکی ب"""""اش ب"""""ۆ بابەت بکەین. ب"""""ۆ

مەولودییەکە بانگی مەل ساڵەی شڵماشێ و مەل مینەی دەکەین و با یەکێکیان مەولودییەکەی وەخ""وێنێ

و ئەوەی دیکەش سەڵەواتان لێبدات. پورە زارا و لەیل مەزەندەی تێچ""ووی مەولودییەکە دەکەن و خۆی""ان

بۆ ئەو کارە خێ""رە ئام""ادە دەکەن. شەو پ""ورە زارا و لەیل دەچنە م""اڵی خاڵە مینە و وردەک""اری نامەکەی

م""ام کەریم ب"اس دەکەن و ئاش""کرای دەکەن، کە مەولودییەک دەکەن و ب"ا خێرەکەی ب"ۆ کەریم و پەرویزی

کوڕی"""ان ب"""ێ. یەکێکیان لە بەندیخانەدا ماوەتەوە و ئەوەی دیکەیان بە جوانەمەرگی وڵت"""ی چ"""ۆڵ ک"""رد.

ئاڵتون زۆر خۆشحاڵە و پێش""وەخت داوا دەک""ات، کە خ""وا ئەو مەولوودییە قب""وڵ بک""ات و ئینش""اڵڵ م""ردووی

هەموو  لیەک لە سەرتاقەی بەهەشتی جێدەگرن. خاڵە مینە داوا لە پورە زارا دەک""ات، کە کەلوپەلەکان

ب"""ۆ خۆی"""ان نەکڕن، چوونکە دوکان"""دارەکان ویژدانی"""ان نەماوە و ئەگەر نەتناس"""ن کەلوپەلە خەراپەکەت

دەدەن"""ێ. ئەگەر ئام"""ادەبووی، لە گەڵ ک"""اکی خ"""ۆت وەرە و پێکەوە دەچی"""ن و پێداویس"""تیەکان دەکرێ"""ن و

هێن"""انی مەلش زۆر گەران نییە. شەربەت، چوکلی"""ات و نۆق"""ڵ پارەیەکی زۆری"""ان ن"""او  و ب"""ۆ منداڵەکان
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مەولودییەکە خۆش""تر دەب""ێ. پ""ورە زارا لە لەیلی دەپرس""ێ، کە چ ک""اتێکی ب""ۆ مەولودییەکە بە گونج""او

دەزانێ"""ت. بە وتەی لەیل ک"""اری خێ"""ر  هەتا زووت"""ر ب"""ێ، باش"""ترە. ئەوان بڕی"""اردەدەن لە دوو حەوتووی

داه""اتوودا و پێ""ش کردنەوەی قوتابخانەکان مەولوودییەکە بخ""وێنن و پێداویس""تیەکانی ب""ۆ ئام""ادە بکەن.

سەرئەنجام ئامادەکارییەکان تەواو دەبن و خەڵکێکی زۆر بۆ مەولودییەکە بانگ دەکەن. لە رێگ""ای خاڵە

مینە، خاڵ عەباس و مەل برایم داوەت دەکرێن و ئێوارەیەکی لەبیرنەکراو پێکەوە دەبەنە سەر. مریەمی

خ""دری پیرۆتی""ش وەک پ""ورە زارا مەولوودی دەک""ات، بەڵم ئەو بەش""ێکی زۆری کەلوپەلەکان دەبەش""ێتەوە

تەنیا چەن"""د میوانێ"""ک لە گەڵ مەل ب"""اقی ب"""ۆ خوێندنەوەی مەولودنامە بان"""گ دەکەن. لە رێگ"""ای چەن"""د

ناسیاوێکی گوندەکان""دا پ""ورە زارا خەبەر بە کەماڵی دەدات، کە م""ام کەریمی ب""ابی لە زین""دانێ عێڕاق""ی

وەک یەخس"""یری شەڕ راگی"""راوە و نامەیان ت"""ازە گۆڕیونەوە. پ"""ورە زارا و لەیلی زۆر پەرۆش""ی کاوەیانە و

ئاگادار نین، کە لە کام گوند و شاخ باسی شۆڕشی سوور دەکات. کاوە لە م""اوەی س""اڵی راب""ردوودا لە زۆر

ناوچەی کوردس"""""تان گەڕاوە و مانگێ"""""ک دەب"""""ێ لە رێگ"""""ای سەقز و بانەوە بەرەو ئ"""""النی سەردەش"""""ت

گوازراوەتەوە و لە بنکەی گ"""""ومرکی کۆمەڵە رۆژانە خەریکی پ"""""ارەوەرگرتن لە خەڵکە. ک"""""اوە لە ک"""""اتی

وەرگرتن""ی گومرگ"""دا ج""ار و ب""ار تون"""دی دەن""وێنێ، بەڵم خەڵک ئاگ""اداری دەکەنەوە کە ئەگەر هەڕەشە

بکات، پارەی خۆیان دەدەنە دێموکڕات و لەو ناوچەی دەریاندەکەن. کاوە لە ژێ""ر جەبر و ناچاری""دا ش""لی

دەک""""ات و بە گ""""وێرەی ویس""""تی خەڵک هەڵس""""وکەت دەک""""ات. ئەو بە گاڵتە بە هاوڕێەکی دەڵ""""ێ، ئەگەر

ئەمڕۆکانە جەنابی ئینگڵس، مارکس، لێنین و مائۆ لە ئالنی سەردەشت ژیابان، دەبێ کتێ""بی کاپیت""اڵ و

سەرمایە و شۆڕس""""ی ئۆکتۆبەر و جوتیارانی""""ان رێبەرایەتی کردبایە؟ هاوڕیەکەی بە پێکەنینەوە دەڵ""""ێ،

ئەگەر رەفیق لێنی""ن لە پەنا ئەو کێوانە دەب""و، بە ب""اوەڕم رەنگە دوو ئینقلب""ی ئۆکت""ۆبری دەک""ردن. کاکە

ئێمە هەتا ئێ""وارە لە بنکە و لە دەرەوە خەریکی فش""قیات و پێکەنینین. شۆڕش""ی کرێک""اری و سەرکەوتنی

شۆڕشی کۆمۆنیستەکان پێویستی بە مانگرتنی چینی کرێکارە. لەو وڵتەدا کێ گو  لە ئێمە دەگر  و کام

کرێک"""ار و وەرزێ"""ڕ ه"""اوبیری سیاسەتەکانی ئێمەیە؟ ک"""اوە بێدەنگەی لێ"""دەکات و چ"""اوەڕوانی تێپەڕینی

کاروانچیەکان دەکات، بۆ ئەوەی یارمەتیەک بۆ کۆمەڵە کۆکاتەوە. ناوبرا پێوەندی لە گەڵ کەماڵ نییە و

پێوەندییە خێزانیەکانی بە سەرکەوتنی کرێک""""اران گرێ""""داوە. لەو ماوەیەدا بەش""""ێکی زۆر داڕێژەران""""ی

سیاسەتی کۆمەڵە لە سیاسەتەکانی دێم"""""وکڕات ت"""""وڕەن و لەو جێگایانەی کە دەسەڵتی چەک"""""داریی و

لیەنگریان زی""اترە، لە گەڵ دێموکڕاتەکان سیاسەتێکی تون""د دەگرنەبەر. بە پێچەوانەوە لەو ناوچانەی،

کە پێگەیان لوازە و زۆر نەرم و هێم""ن دەجوڵێنەوە و تەنانەت لە گەڵ گوندنش""ینەکان خەریکی دەروێنە
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و میوەچنین دەبن. دێم""وکڕات و پێش""مەرگەکانی تەحەممولی ش""وعار و درووشەکانی کۆمەڵە ناکەن و ئەو

زمانەی کۆمەڵە بە زم""""""""""""انی هەڕەشە و شەڕ تێدەگەن. لە هێن""""""""""""دێک ناوچە وردە تێکهەڵچوون و بە

گژیەکترداچوون روی"""""""""""داوە و سەرکردەکانیان بە ش"""""""""""ێوازی ک"""""""""""ۆن لە گەڵ یەکتر سیاسەت دەکەن.

دێموکڕاتەکان باوەڕی"""ان بە درووش"""مەکانی کۆمەڵە نییە و ئەوان لە کوردس"""تاندا چینیک"""ی رێکخ"""راو بە

ن""اوی کرێک""اران ن""ابینن. بێجگە لەوە دێم""وکڕات خۆی""ان بە رێبەری داخ""وازی عەداڵەت دەزان""ن و خەتی

کۆمەڵە بە خەتێکی تون""د و ئاگرخۆش""کەر دەزان""ن. لەو رۆژگ""ارەدا لە زۆربەی ناوچە وگون""دەکان خەڵکی

جیاواز سەنگەر دەگوازنەوە و لە ئاکامدا بازنەی لیەنگر و ژینگەی سیاسی هێ""زە سیاس""ییەکان دەگ""ۆڕ .

بە وتەی م""ام ئەحمەد تەوریوەری کوردس""تان پ""ڕە لە چەک""داری ناڕوشەنفکر و ئەحزابی کوردس""تان ب""ازی

م"""ار و پلەدەکەن و لە نەتیجەدا گش"""ت میللەت دەی"""دۆڕێنێ. ئەو سەری لەو هەموو حی"""زب و سەرکردەیە

دەرن""اچێ و کە چ""او لە چەک""دارەکان دەک""ات بە حەس""رەتەوە دەڵ""ێ، رەفیق""ان ئ""اخری خێرب""ێ. رەفیق""ان

ژماریەک چەک""دار لە پێن""اوی ق"ازانجی خۆیان"دا بوونە پێش""مەرگە و ب"ۆ گەیش""تن بە ویس"تەکانیان حی"زب

دەگۆڕن. ئەو تەفرەقە موشکڵی ئەسڵی کوردانە و هەر کەسەو بە موزیکێک دەژەنێ و هەڵدەپەڕ . 

رێژی"""""""م لە سەر جێبەجێکردنی گەڵڵە و تەرحەکانی س"""""""وورە و ئاگ"""""""ادارە، کە درێژکردنەوەی شەڕ لە

ق""""ازانجی حکومەتە، چوونکە هێ""""زە کوردییەکان لە گون""""دەکان شەڕ ناکەن و پ""""اش ماوەیەک خ""""ۆڕاگری

پاشەکشە دەکەن. بەرپرسانی رێژیم بۆ ئەو کارە چەکدارە تۆبەکارەکان و پێش""مەرگەی موس""ڵمان لە گەڵ

پاسداڕ و بەسیجی ئامادە دەکات و لە پاییزدا هێرش ب"ۆ ناوچەی ئ""الن دەکەن. لەو شەڕانەدا هێزەک""انی

رێژی""م ک""وژراو و برین""داری زۆر دەدەن، بەڵم ناگەڕێنەوە و چی""ای ن""ۆڕی سەرئەنجام دەگ""رن. زۆر هێ""ز و

پێشمەرگە لەو شەڕەدا بەش""داری دەکەن و ژمارەیەک شەهید دەدەن، بەڵم سیاسەتی چ""اوەڕوانی حی""زب

و پێش""مەرگەکانی لە داو خس""ت. لەو شەڕەدا خالی""دی مەولود بەزازی وێ""ڕای چەن""د چەک""دارێکی رێژی""م

دەک""وژرێن و ب""ۆ رۆژی دوات""ر تەرمەکانیان دەبنەوە ش""ار و لە گۆڕس""تان بە خاکی""ان دەس""پێرن. خەڵک لەو

پاییزەدا بە کوژرانی ژمارەیەک لە چەک""دارە کوردەک""انی سەر بە رێژی""م ش""ادن، بەڵم خەمی پاشەکشەی

پێش""""مەرگە و حیزبەکان و گی""""ان لەدەس""""تدانی رۆڵەکانیان ق""""ورس و گران""""ترە. ش""""یرین و خەس""""ووی لە

ماوەیەکی کەم"""دا مێردەکانی"""ان دەک"""وژرێن و ناوی"""ان دەچێتە لیس"""تی بنەماڵەی شەهیدانی پێش"""مەرگە

موسڵمانەکان. ش""یرین لە سەرەخۆش""ی خالی""دی هاوسەریی و بەش""ێک لە کوژراوەک""انی دیکە لە گەڵ کچە

شیرەخۆرەکەی لە گەڵ ژنەکان دانیشتوە و لە گەڵ ژنانی دیکە ئەلفاتیحا دادەدات. دایکی خالی""د سەری
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خۆی پێچاوە و جنێو بە پێشمەرگە دەدات و ت""وک و دوع""ا لەو کەس""انە دەک""ات، کە چەکیان ب""ۆ حیزبەکان

هەڵگرتوە. ش"""یرین ت"""وک و دوعاک"""انی خەس"""ووی دژ بە خ"""ۆی دەزانێ"""ت و لە گەڵ خەس"""ووی دادەگژێنە

سەروپەرچی یەکتر. ژنێک لە خوشکانی زەینەبە و هاوسەری یەکێک لە کادرەکانی سپا لە نێو ژنەکان""دا

بە شەڕی ش""یرین و دایک""ی خالی""د نیگەرانە. ن""اوبراو بە فارس""ی دەپرس""ێ، کە لە سەر چ""ی شەڕ دەکەن و

مەسەلە چییە؟ دایک""ی خالی""دی بە ک""وردی جنێ""وان دەدات و دەڵ""ێ، ئەو ژنەتیوە بە ک""وژرانی مێردەکەی

خۆشحاڵە و لە سەر ئەوە شەڕم لە گەڵ دەکات، کە جنێ""و بە چەک""داری ئەو حیزبۆکانە دەدەم. ژنێ""ک کە

فارس""ی دەزان""ێ زۆر بە کەمی تووش""ی وەرگێڕان""ی زم""ان ب""وە، بە فارس""ی بەش""ێک لەو کێشەیە ب""ۆ ژنە

فارسەکە ش"""یدەکاتەوە. خوش"""کە زەینەبە لە مەسەلەکە ورد دەبێتەوە و دەپڕس"""ێ، کێشەی بنەماڵەیی و

نێوان خەسوو و بوکە یان پێوەندی بە ش""تی دیکەوە هەیە؟ دایک""ی خالی""دی لە ت""اوی ئ""ازاری کوڕەکەی بە

ژنەکان دەڵێ،بە قوربانتان بم بەو خاهەر زینەبە بڵێن، کە لە ماوەیەکی کەم""دا ئەمن مەولود و خالی""دم

وەک تڕی ب""ن گ""ۆمێ رۆیش""تن. بەش""ێک لە ژنەکان زۆر خەریک دەب""ن، بەڵم لە وەرگێڕان"ی ئەو رس""تەیەدا

سەرکەوتوو نەبوون. خەس""""ووی ش""""یرین تێ""""دەگات، کە ئەوان بە فارس""""ی ن""""ازانن ئەو قس""""انە تەرجومە

بکەنەوە، بۆیە بە زم""""انی دەس""""ت و زار بە ژنە فارسەکە رادەگەیەنێ، کە مەولود و خالی""""د بە هی""""چ و

خۆڕایی رۆیشتن. خاهەر زەینەبە، ب""ۆ کۆن""تڕۆڵکردنی مەجلیس و درێژەنەکێش""انی شەڕی ب"ووک و خەس"وو

ئاماژە بە ئایەتێک لە قورئان دەکات، کە شەهیدانی رێگای خوا ن""امرن. ئەو کوش""تن و ک""وژران لە رێگ""ای

ئیم"""ام و رەهەبەری"""دا بە واج"""ب دەزان"""ێ و شەهیدبوون بە پلەیەکی شایس"""تە. ن"""اوبرا داوا لە ش"""یرین و

خەسووی دەکات، کە سەبری ئینقلبیان هەبێ و باوەڕیان بە ئیمامی مەه""دی بەهێز بکەن و سەرئەنجام

رەزمەن"""""دەی ئیس"""""لم سەردەکەون. ش"""""یرین لە داخ"""""ی ئەو ژاوەژاوە و گری"""""انی منداڵەکەی لە ژووری

سەرەخۆش""""""ی ژن""""""ان دەچێتەدەر و بڕی""""""ار دەدات، کە تۆڵە لە خس""""""وەکەی بکاتەوە. ش""""""یرین لە دوای

سەرەخۆش""""ی رۆژانە بە  تی""""رۆک و دار لە خەس""""ووی وەژوور دەکەوێت و خەس""""ووش بە دەوری و ق""""اپی

مەلمین ش""یرینی لە بەر دەرگ""ا دەڕەتن""ێ. جیرانەکان لە شەڕی خەس""وو و ب""وک ج""اڕز و مان""دوون، بۆیە

چەن""د جارێ""ک دوای""ان لێک""ردوون، کە ئەگەر پێکەوە مەدار ناکەن ب""ا جیاببنەوە. ش""یرین و خەس""ووی بی""ر

لەوە دەکەنەوە، کە مەولود و خالید کوژراون و ئەگەر بگەڕێنەوە خانووی خۆیان کەس کاری پێنین. پ""اش

ماوەیەک لە حەوشەی خ""انوە کۆنەکەدا س""پا خانوویەک ب""ۆ ش""یرین س""از دەک""ات و دایک""ی خالی""دیش لە

بەشی کۆنی خانوەکەدا لە گەڵ منداڵەکان سەر بەیەکەوە دەنێن. 
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کوژرانی خالید ئەو چەکدارەی کە بەردەوام خەڵکی ئازار دەدا لە شاردا دەنگی دایەوە. زۆر پیرە پی""او و

کەس""انی وەک مەل برای""م و خاڵە مینە بە ک""وژرانی بە تایبەت خالی""د دڵخۆش""ن. لە م""اوەی ئەو س""اڵنەی

راب""ردوودا خالی""د لە ئ""ازاردانی ژن""ان، من""داڵن، م""اڵی پێش""مەرگە، کچ""ان و هت""د. دەس""تی نەدەپاراس""ت و

رۆژانە زۆر کەس ب""ۆ ک""وژرانی لە خ""وا دەپاڕانەوە. پ""ورە زارا بە تەواوەتی خ""ۆی لە کچەکەی دابڕی""وە و

ئامادە نییە پێوەندی لە گەڵ دابمەزرێنێتەوە. شیرین لە رێگای جۆراوجۆر و تەنانەت سەردانی لەیل لە

سەر تەن"""""دووری ن"""""انکردن هەوڵ"""""دەدات، کە نێ"""""وانی خ"""""ۆیی و دایک"""""ی چاککاتەوە. لەیل زۆر خەمی

خوش""""کەکەیەتی، بەڵم ئاگ""""ادارە کە ش""""یرین ئەو رێگایەی هەڵبژاردوە و لەو سەردەمەدا سەرش""""ێتانە

مێ""ردی ک""رد. ئ""اڵتونی خاڵە مینەی لە رێگ""ای ب""ازاڕ و نەخۆش""خانە و ش""یرکەتی نەوت چ""اوی بە ش""یرین

دەکەو . پاس"""""داڕەکان ب"""""ۆ رێزگرت"""""ن لەو کوردانەی، کە هاوکاری"""""ان دەکەن و لە شەڕی پێش"""""مەرگەدا

دەک"""وژرێن، م"""اڵ و منداڵەکانیان لە بیرناکەن. پارەیەکی مانگانەیان ب"""ۆ دەبڕنەوە، زەوی"""ان ب"""ۆ خ"""انوو

س"""ازکردن بە سەردا دابەش"""دەکەن و هەروەها لە کارپێ"""دانی منداڵە گەورەکانیان"""دا هاوکاری"""ان دەکەن.

بێجگە لەوە  قوتابخانە، کۆڵن و شەقامێکی شاریان  بە ناوە دەکەن. 

هێ""زە چەک""دارەکانی رێژی""م زۆربەی بەرزاییەکانی ناوچەیان خس""تۆتە ژێ""ر کۆن""تڕۆڵی خۆی""ان. ئەوان بە

هێمنی لە گوندەکان گەرادەخەن و ژمارەیەکی زۆرتی چەکدار لە دەوری خۆی"ان کۆدەکەنەوە. بەش"ێک لە

هێزی بەرگری میللی دەگەڕێنەوە ماڵ و درێژەدانی خەبات و پێش""مەرگایەتی بە هاوڕێکانی""ان دەس""پێرن.

ژمارەیەک لە خەڵکی بە ن"""او دژە ش"""ۆڕش لە گەڵ شەپۆلەکە کەوتوون و پێش"""مەرگایەتی و ک"""ارکردن ب"""ۆ

کوردایەتی لە کاروکەس""ابەتی خۆیان""دا دەبین""ن. ئەوان لە ناوچەی ئ""ازاد و دوور لە دەسەڵتی ئێ""ران و

عێڕاق پەنایان گرتوە و درێژە بە ژیان دەدەن. خەڵک لە گوندەکان پاش دەرچ""وونی حیزبە سیاس""ییەکان

و پێشمەرگە لە گەڵ دۆخەکەدا خۆی""ان دەگ""ونجێن و لە گەڵ برادەران""ی پاس""داڕ و بەس""یجی کێشەیەکیان

نییە. زۆربەی کوردەکان کوردایەتی وەک دڵداری شاراوە دەکەن و خاوەنی ک""ردەوە نی""ن. بەش""ێکی زۆر لە

گەڵ پێش""""مەرگەکان لە سەر س""""نوورەکان بنکە و بارەگای""""ان کردۆتەوە و بە ک""""ردەوە لە گەڵ رۆژگ""""ارە

تازەکەدا خۆی""ان دەگ""ونجێنن. لە رۆژان""ی دوای شکس""ت و پاشەکشەدا چەن""د هێزێ""ک گ""ورزی کاریگەر لە

هێزەک"""انی رێژی"""م دەدەن و بە زم"""انی سیاسەت بە رێژی"""م رادەگەیەنن، کە ئەو خەباتە درێ"""ژەی هەیە.

یەکێک لە کوردە شارەزا و سیاسەتمەدارەکان کە سەرکردایەتی دێموکڕات دەکات لە وتەیەک""دا ئاش""کرای

 ساڵێک دەب""ێ تەرخان بکەین. خەڵکی بەتەجرەبە و بە ئەزموون٢٥دەکات، کە بۆ ئەو رێژیمە لنی کەم 
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پەیامە راس""تەقینەکانی وەردەگ""رت، بەڵم زۆر کەس لە ژێ"ر کاریگەری فاکتەرە جیاوازەکان""دا ش""یروتیری

لە ئاسمان دەسوین و تەنیا بە رزگارکردنی کوردستان رازی نەبوون. 

کەماڵ و هاوڕێکانی ماوەیەک لە باوز  بوون و دواتر بۆ پارێزگاری لە بنکەی تازەی دەفتەری سیاسی لە

خاکی باشووری کوردستان جێگیر دەبن. ئەو کات دێموکڕات بەرەو گرتنی کۆنگرە دەچوو و باس""ی تایبەت

بە کورتە باس""ێک لە سەر سۆس""یالیزمی دێموکڕاتی""ک ب""ازاڕی کۆبوونەوەکانی ئ""اوەدان کردب""ۆوە. وەس""تا

مستەفا،  حوسێنی ئازیز  و جەبەلئاغا لە گەڵ س"ندووقەکەی لە گەڵ خۆی"ان دەبەن. جەبەلئاغا کاتێ"ک

لە گون""دی هەرزنێ تێپەڕ دەبێ""ت، جنێ""وێکی چ""اک بە سیاسەت دەدات و لە پێش""مەرگەکان دەپرس""ی، ئەو

شۆڕشە بەرەو کوێمان دەبات؟ حوسێن بە گاڵتە دەڵ""ێ، ئێمە لە ئاوەکە دەپەڕینەوە و دەچینە گەرمێنێ ،

جەبەلئاغا ن""اوێکی س""وار و خ""ۆش هەڵبژێرە. کاکە ئەو شۆڕشە بە لق""ی کیسەڵ دەڕوات و ت""ازەی دەس""تی

خاترجەمی وەب"""ن سەرت ب"""دە و بی"""ر لە گەڕانەوە مەکەوە. ئەوانەی دەگەڕێنەوە وەک رەحی"""م دۆش"""کە و

حەمە ئ"""النی و سەدان چەک"""داری دیکە تۆبەنامەیان ئیم"""زا ک"""ردوە. ئەمن ئەگەر ت"""ۆ بناس"""م بە هی"""چ

ش""ێوەیەک ئام""ادە نی""ت و ن""اتوانیت تۆبەی سیاس""ی بکەی و پەرژینێکی بە گ""وڵ و ریحان""ان ب""ێ، چەکی

جاشەتی لە ش""""ان بکەی. کاکە وەرە دەڕۆی""""ن و پێکەوە مل""""ی لێ""""دەنێین و سەرئەنجام لە مەڵبەن""""دێک

دەگریس""ێینەوە. ئەگەر چ""او لە ئ""اوی کەڵو  دەکەم کە بە خ""وڕ بەو دۆڵ و ناوچانەدا رادەب""ری، ک""زەم لە

دڵ""ی دێ""ت. ی""ادت بەخێر م""ام کەریم، کە  بە ئێمەی دەگ""وت دئێ""وە سەر رووت""ن و ن""ازانن دنی""ا چ باسە.

رۆژێ""ک دێ""ت ئ""ارەزو دەکەن لە گەڵ م""اڵی خۆت""ان لە سەر س""فرە دانیش""ن و شەوێک بە راحەتی بخەون.

کوڕە دانیشن، بیللهی کورد کورتی دێنێ و سەرئەنجام دەکەون. پیاوی چاک بن و وەدوا دەنگی دەه""ۆڵی

مەکەون. بە کەلمی خوای پەژیوان دەبنەوە و دواتر کار لە کار دەتراز . 

وەس""تا مس""تەفا لە داخ""ی ئەو ش""کان و هەڵتهەڵتە بە جەبەلئاغا دەڵێ""ت، قسەی ک""اک حوس""ێن حەقە و

تازە بە قولپی سیاسەت و حیزبایەتیەوە بووین. ئەمن بە گونجاوی دەزانم، ناوی ئاغ""ای فەراری لەخۆت

بنێی، کە تەمسیلی راکردنی حیزب و پێشمەرگەکان دەکات. ئەو ن""اوە ئاوینەی راس""تەقینەی خۆمانە، کە

ساڵێک چاوەڕێمان کرد هەتا پاس"داڕ و منداڵە ورتکەی بەس""یجی بە ئەڵڵهوئەکبەر و ی"ا حوس"ێن لە سەر

خ"""اکی خۆم"""ان هەڵمانقەنن. ئەگەر ئی"""دارەی سەبت و ئەحواڵ ک""""ارتی پێناس"""ی ب"""ۆ ئێمە و بە تایبەت

سەرکردەی حیزبەکان دەرکردبایە، زۆربەمان بە شۆرەتی فەراری و هەڵتو دەناس""رایین. ئەمن لە بیرمە،
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کە شارەکانمان بە ختوخۆڕایی چۆڵ کرد. کاکە شۆڕش یان دەکر  یان ناکر ! ئەتۆ خ""وا و خورم""ات دەو 

و ئەوەش سەرناگر . ئەتۆ ئەگەر شەڕی هەموو کرێک""ارانی ئێ""ران و جیه""انت ب""ۆمن هێناوەتە کوردس""تان

ب""ۆچی لە پاشەکشەدا هێن""دە ئ""ازاو و پێش""ڕەوی. ئێمە خۆم""ان بە چ چەک و ئامرازێ""ک دێموکڕاس""یمان ب""ۆ

ئێ""ران و خودموختاریم""ان ب""ۆ کوردس""تان دەو ؟ بنکەکانی رێژی""م یەکس""اڵ و دووس""اڵ لە بەرچاوی خۆم""ان

بوون و بە بیانوی موزاکرە و خودگەردانی تووشی سەرگەردانیان کردی""ن. پەککو جەبەلئاغا ب"ۆ ئەو خاکە

جوانە، کە بە ئاسانی لە دەستمان چۆدەر. کەماڵ بۆ شکاندنی بێدەنگی باس لە چیرۆکی ناس""ر و ماڵم""اڵ

دەک""""ات و کوڕەک""""ان دڵخ""""ۆش دەک""""ات، کە رەنگە بە سەری هەیبەت س""""وڵتانیدا بەرەو بەغ""""دا بڕۆی""""ن.

جەبەلئاغا بە وتە و قسەی هاوڕێک""انی ش""ادە و ش""وکری خ"وا دەک""ات، کە خ"اوەنی ئەو رەفیقە باش""انەیە.

ن"""اوبراو لە سەر چ""ۆمی هەرزنێ بە هاوڕێک"""انی دەڵێ"""ت، لە سەر پێش""نیاری وەس""تا مس"""تەفای ب"""رام، لە

ئێستاوە بە ناوی ئاغ""ای فەراری ب""انگم کەن. ئاغ""ای فەراری س"اڵن یەک مان"گ لە بنکەکان نەدەمایەوە،

چوونکە قسەکانی کڕیاریان نەبو. ئەو رەخنەگر و وردبین بو، بەڵم بە زمانی کۆمێدی و پێکەنین لە سەر

دیاردە و بابەتەکان دەدوا. ن"اوبراو بە زۆربەی پێش""مەرگەکان رادەگەیەنێ، کە ئەگەر کەماڵ، مس""تەفا و

حوسێنی نەناسیبا، بێگومان لە یەک مانگ زیاتر لەو بنکە و مەقەڕانە نەدەمامەوە. ئێ""وە ب""ۆ م""ن ب""ران و

هەتا دەم"""رم وەک س"""ێبەر لە گەڵتان دەمێنمەوە. ئەگەر پێش"""مەرگایەتیم پێنەکرا و لە بەر ک"""زی چ"""او و

هەنگاوەکان خ""ۆم لە جەولە نەدا، لە مەقەڕی گ""وڵ و درەخت""ان ب""ۆ ئ""اودەدەم. ئەوان نی""وە شەو  دەگەنە

بنکەی دەفتەری سیاس""""ی و ئاغ""""ای فەراری ئەن""""دامانی دەفتەر سیاس""""یی و سەرکردایەتی دیم""""وکڕات

دەبین""""ێ، کە رۆژانە ق""""ۆڵ لە ق""""ۆڵی یەکتر دەکەن و لە سەر رووداوەک""""ان دەدوێ""""ن. رۆژان""""ی یەکەم بە

تەواوەتی خ""""""ۆی ک""""""ڕ و بێ""""""دەنگ دەک""""""ات و کەس سەرنجی ناخاتەسەر. ماوەیەک کە لەو مەڵبەن""""""دە

دەمێننەوە و پرسی کۆنگرەی شەش دێتەگۆڕ  و موزەفەر دێموکڕات دەبینێ، کە زۆر خ""ۆی لە مەسەلەکان

هەڵ""دەقورتێنێ و لگی""ری لە سۆس""یالیزم دەک""ات. موزەفەر لدان لە رێب""ازی سۆس""یالیزم بە خەتای گەورە

دەزانێ و رۆژانە مێشکی ئاغای فەراری بردوە. ئاغای فەراری وەبی""ر موزەفەر دێنێتەوە، کە وەک ب""اژاڕی

تەمبێ دەک""ر  و ئاگ""اداری زم""انی خ""ۆی بێ""ت. بەو زس""تانە و بارانە و تەنانەت لە دەربەدەری""دا لە ب""ن

چادر و نایلۆنیدا باسی سۆسیالیزمی دێموکڕاتیک گەرمە. ئاغای فەراری لە گەڵ کەس لە سەر ئەو باسە

دمەتەقە ناک"ات و رادەگەیەنێ، کە م"ادام دوکت""ۆرێکی ک"ورد سۆس"یالیزم و دێموکڕاس"ی تێکەڵکردوە ئەمن

قب"""وڵی دەکەم. ن"""اوبراو بە گاڵتە بە هاوڕێک"""انی دەڵ"""ێ، هەر بابەتێک دێموکڕاس"""ی تێدانەبێ بە کەڵک

نایەت. کوڕینە خۆت"""""ان بەو باسە سەرقاڵ مەکەن و پێش""""""مەرگایەتی ش""""""تێکی دیکەیە و شەڕە چەقەی
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چەپاوەنە لە سەر سۆس""یالیزمی دێموکڕاتی""ک لە گەڵ کەس""ێک کە دەزان""ێ چ دەک""ات و چ دەڵ""ێ، ک""ارێکی

هەڵەیە و خۆفریودانە. ئاغای فەراری کە چاو دەگێ""ڕ  زۆر کەس"ی وەک موزەفەر دەبین"ێ، کە تەنیا یەک

وتاریان لە سەر سۆسیالیزم نەخوێندۆتەوە، بەڵم رۆژانە خۆیان بە دژبەرانی سۆس""یالیزمی دیموکڕاتی""ک

پێناسەدەکەن. مستەفا و حوسێن لە گەڵ ئاغای فەراری لە سەر پرسەکە خۆبەخۆ قسەدەکەن و ئەوان لە

گەڵ درێ""""ژدادڕی نی""""ن. کەماڵ لە گەڵ کورتەباسە و وەک نوێنەری ک""""ۆنگرە هەڵبژێردراوە، بەڵم زۆر لە

دۆخەکە ڕازی نییە. رۆژێ""ک بە هاوڕێک""انی دەڵ""ێ، کە ک""ورد هەتا نەمریت قەدرت ن""ازانێ. ئەو خەڵکەی

رۆژانە لێرە و لەو  دژی دوکتۆر دەخوێنن، بە هەموویان بە قەدەر دوکتۆر شارەزا نی""ن  و هەیە تەنیا لە

زاری ک""ادری کۆمەڵە ن""اوی سۆس""یالیزمی بیس""توە. ک""اوەی ئێمەش س""فرەی م""اڵی  بە سەرکەوتنی شۆڕش""ی

کرێک""اری دەبەس""تەوە. خەڵکی وەک ک""اوەی زۆرن و لە هەموو ش""ار و گون""دێک سەدان و هەزاران کاوەم""ان

هەن، کە تەنیا خەون بە هەنگوین و رۆنەوە دەبینن. ئەو هەویرە ئاو زۆر هەڵدەگر  و پێشڕەوان و سەرە

گەورەکان لە گەڵ یەکتر تەبا نی""""""""""ن و شەڕەکە بە ک""""""""""وڕی فەقیر  دەکەن. ئاغ""""""""""ای فەراری لە سەر

لێکدانەوەکانی کەماڵ قسەی هەیە و  دەڵێ، کاکە نیوەی مەسەلەکەت ئاشکرا ک"ردوە، بەڵم نی""وەی دیکە

خۆم""انین. ئەگەر ئێمە ت""اکی خ""اوەن ب""اوەڕ و سەربەخۆمان هەبایە، چ""ۆن بەو رۆژە دەگەیش""تین. ئەگەر

پێشمەرگەکان زۆربەیان وەک تۆ و کوڕە باشەکانی دیکە هەڵسوکەوت و پێشمەرگایەتیان کردبایە، رێژیم

چۆن لە سەر خاکی کوردستان دەریدەپەڕاندین. لە بیرتە کە حەمە ئالنی چەن""دە و چ""ۆن لە گەڵ رێژی""م

ژێربەژێر س""ازابو و س""یخوڕی لە سەر ئێمە دەک""رد. براکەم، ک""ورد و حیزبایەتی زۆر تەبا نی""ن و ئێمە ب""ۆ

حیزبایەتی زۆرم""ان م""اوە. هەر حیزبەی ه""اتوە چەک""داری لە دەوری خ""ۆی کردۆتەوە و لە سەر رێگایەک

گ""ومرگ وەردەگ""ر . ئەگەر یەک هێ""زی چەک""دار لە کوردس""تاندا س""ازبکرابایە بە خ""اکی کوردس""تان ئێس""تا

ئێمە لە چوارچرای سابڵغ سروودی ئەی رەقیبمان دەگوتەوە. ئەی هاوار لە دەس""تی ک""وردان! ش""ێخ، مەل،

ئاغا و خوێندەواری کارنەکردە لە حیزبەکاندا کۆبوونەوە و سەری ئەو میللەتەیان لە قوڕنا. ئەو سازمان

و حیزبانە لە وڵتانی جیهاندا خاوەنی چەک و چەک""دار نی""ن و ئەوەی ئێمە دەیکەین ک""ارێکی ناڕەوایە و

رەنگە پەنجا س"""""اڵی دیکە ک"""""ورد رەخنە لەو ک"""""ارەی حیزبەکان بگ"""""رن. سیاسەت هونەرە و حیزبایەتی

ئ""امرازی سیاسەت لە وڵت""انی دێم""وکڕات. بە ب""اوەڕی ئێ""وە لەو وەرزی زس""تانەدا ئەو خەڵکە لە سەر چ

بناخەیەک ک""ۆنگرە دەش""ێوێنن؟ سەرە زلەکانی حی""زب دەک""را بەرنامە ب""ۆ بەهاری داه""اتوو داڕێ""ژن و واز

لەو داوەت و داوەتکارییە بێن"""ن. ئێ"""وەش ئاگ"""ادارن، کە لە ناوچە پاشەکشەمان پێک"""را، زۆر فەرمان"""دە و

چەک""""داری حیزبەکان لە گون""""دەکان می""""وان ب""""وون و ئامادەنەبوون لە شەڕدا بەش""""دار ب""""ن. هەر پەل و
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دەستەیەک تەنیا خۆی بە مەسئولی گوند و ناوچەی خۆی دەزانێ، بەڵم بەسیج و پاسداڕی ئیس""فەهانی،

تەورێزی، ت""ارانی، گیلن""ی، بەن""دەر عەباس""ی، ق""ۆمی، یەزدی و هت""د وەک سەربازی دەوڵەتێک دژی ئێمە

دەجنگان. ئەوان ئازا نەبوون، بەڵم خاوەنی بەرنامە و ئامانج بوون. ئامانجی ئەوان دەرپەڕاندنی ئێمە

بو، کە کردیان، بەڵم ئامانجی ئێمە چییە؟ هەزاران چەکدار لە ماڵ و بەر دەرگ""ای مزگەوت لە تەنیش""ت

کچ""انی ئ""او لە سەر ش"ان و ژن""انی گون""د و ش""اردا پۆڵی"ان دەخ"وارد، بەڵم کە تی""ن و زۆر ه""ات بە زەب""ری

چەک و پ"""ارە ب"""ۆت نەدەدۆزرانەوە. ئێمە لە گەڵ خۆمان"""دا پێویس"""تە راس"""تگۆ بی"""ن و ژینگەی خۆم"""ان و

تواناکانمان بناسین. سیاسەت بە موزەفەر دێموکڕات و ئەو پێشمەرگانە ناکر ، کە ناوی ش""ێڕ و بەوریان

لە خۆیان ناوە و جەمەدانەی سەریان نیومیتر پانە، بەڵم لە شەڕەکان خۆدەدزنەوە. ک""وان پۆڵک""ان؟ ک""وا

هەڵۆکان؟ لە کوێن دارەوەن وشاخەوانەکان؟ هێرش، شۆڕش، شاڵو، جەنگاوەر، هەڵمەت، لوتکە و چیاک""ان

لە ک""ام سەنگەردا خۆڕاگری""ان ک""رد؟ حوس""ێن بەو باس""انە دڵ""ی دەکرێتەوە، بەڵم داوادەک""ات، کە ب""ا دوو

قسەی خ"""ۆش بکەین. ب"""ا لە سیاسەت گەڕێین و خەراپی نەکەین. ک""""ورد و سیاسەت لە کۆنەوە دوژمن""""ی

یەکن و ئێمە تەنیا ب"""ۆ شەڕی خۆبەخۆ ئ"""ازاین. حوس"""ێن باسەکە دەگ"""ۆڕ  و لە کوڕەک"""ان دەپرس"""ی، کە

ئەوجار دەب"""ێ ژن بێنی"""ن، چوونکە ئەو شۆڕشە بەو چەقەچەق و دانیش"""تن لە دەوری یەکتر تەواو ن"""ابێ.

ئەگەر س""اڵێکی دیکە شەمەنەفەری ش""ۆڕش بەرەو س""لێمانی بردی""ن سەر و ژن دێنی""ن و ب""ۆ خۆم""ان سەر و

جنسەیەی عێڕاق""ی وەردەگری""ن. برادەرینە، هەتا پی""ری نەهاتوە ب""ا فکرێ""ک لە خۆم""ان بکەینەوە. وەس""تا

مستەفا لە ئاغای فەراری دەپرس"ێ، کە نەزەری ت"ۆ لە سەر ژن هێن"ان چییە؟ ئاغ"ای فەراری ب"ۆ پێکەنین

دەس""تەکانی ب""ۆ چەپ و راس""ت ب""ادەدات و بە گاڵتە دەڵ""ێ، ئەگەر لە بەغا گریس""اینەوە ئەمن کۆنەچاڵم

هەیە. موزەفەر بە پێکەنینەوە دەپرسێ، ئاغای فەراری رەنگە لە بەغدا ن"اوت کۆنەچاڵ ب"ووبێت؟ ئاغ""ای

فەراری بە روخس"""اری موزەفەر توڕەیە و کە ئەو پرس"""یار دەک"""ات، خ"""ۆی بە گ"""وێگرتن لە رادیۆیەک ی"""ان

قسەکردن لە گەڵ هاوڕێیەک سەرقاڵ دەکات. 

لەو ماوەیەدا کەم و زۆر ئەوانەی کە ن""اوی ئاغ""ای فەراریان بیس""بتوو، هەڵوێس""تەیەکیان لە سەر ناوەکە

دەک""""رد و زۆربەیان بە تێڕوانینێک""""ی بەرتەسس""""ک ناوەکەیان دەخوێن""""دەوە. ژمارەیەک لە خەڵکی شەڕ

نەدیتو کە ناوی ئاغای فەراریان دەبیست بە قامک ئاماژەیان بۆ دەکرد و فیتوی""ان ب""ۆ لێ""دەدا. هێن""د  لە

پێش""مەرگەکان کە ناس""یاویان لە گەڵ نەبو، بە ش""ێت و دێوانە پێناسەی دەکەن. کۆمەڵە خەڵکێکی خ""ۆش

مەش"""رەب حەزیان لە ن"""اوی ئاغ"""ای فەراری ب"""و، بۆیە ئێ"""واران ب"""ۆ پێکەنین و گ"""وێگرتن لە قسەی خ"""ۆش
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بانگی"""ان دەک"""رد. ئاغ"""ای فەراری خ"""اکی و ک"""راوە ب"""و، بۆیە بە دڵپ"""اکی سەردانی زۆربەی پێش"""مەرگە و

بەرپرسەکان دەکرد. ئەو لە گەڵ کوردەکانی باشوور بەشێک لە پێشمەرگە و کاسبکارەکانیان تێکەڵو بو.

بە مەبەستی تایبەت و لە بەر زانینی زم"انی عەڕەبی خەڵکی کوردس"تانی گەرمێن حیس""ابی جیای"ان ب"ۆ

دەک""رد و بە خەڵکی ناوچەی خۆی""ان دەزان""ی. زۆرج""ار ئەوان لە لی ئاغ""ای فەراری دەردی دڵ""ی خۆی""ان

دەک""رد و تەنانەت رەخنەیان لە حیزبەکان دەگ""رت. یەکێک لەو کوردانە ئەن""دامی کۆمەڵەی رەنج""دەران

کوردس""تان ب""و، کە رەخنەی لە سۆس""یالیزمی دێم""وکڕاتیکی قاس""ملو دەگ""رت. ن""اوبراو لە گەڵ کۆمەڵەکان

تێکەڵ ب"""""و، بۆیە لە ژێ"""""ر کاریگەری کۆمەڵە و حیزب"""""ی کۆمۆنیس"""""تی ئێران"""""دا قاس"""""ملویان بە پی"""""اوی

ئیمپری"""الیزمی ئەمریکا دەناس"""اند! ئاغ"""ای فەراری کەمتر خ"""ۆی لە قەرەی دمەتەقە سیاس"""ییەکان دەدا،

چوونکە ئەو ئاگ""""اداری کولت""""وری ک""""وردان و هەروەها حیزبایەتیە. لە ئەساس""""دا  ب""""اوەڕی بە ژاوەژاوی

سیاسی نەبو، چوونکە ناوبراو دەیزانی، کە راستیەکان درەنگ ی""ان زوو ئاش""کرا دەب""ن و ئەو دەهۆڵکوتانە

هی"""چ لە رووداوەک"""ان ن"""اگۆڕ . رۆژێ"""ک فەراری و هاوڕێک"""انی پێکەوە می"""وانی پێش"""مەرگەکانی سەر بە

کۆمەڵەی رەنج""دران دەب""ن. قسەکردن بە زاری زۆرەوە ت""ام و چێ""ژی تایبەتی هەیە، بۆیە ئاغ""ای فەراری

ئەمڕۆ بە نی"""ازە لیەنگرانی بەرەی چەپ و ئەو پێش"""مەرگانەی کە گەمە بە ئەم و ئەو دەکەن بهەژێنێ.

ناوبرا لە گەڵ  هاوڕ  کۆنەکانی وەڕێدەکەن و دەگەنە مەقەڕی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردس""تان. ئەوڕۆ

کۆمەڵە می"""وانێکی ت"""ازە ه"""اتوون و بە نی"""ازن بەرەو ناوچەکانی س"""لێمانی جەولە بکەن. کەماڵ لە نێ"""و

میوانەکاندا روخسارێکی ئاشنا دەبینێ، بەڵم نازانێ لە چ شوێنێک یەکتریان دی""وە. کەماڵ لە حوس"ێن و

مس""تەفا دەپرس""ێ، ئەر  کوڕینە ئێ""وە ئەو روخس""ارە ناناس""ن. ئەوانیش وەک کەماڵ ن""ازانن، کە لە ک""و 

یەکتریان دیتوە، بەڵم ئاش""نایە. ئاغ"ای فەراری کەش""وهەواکەی بە کەیفێیە و بە حوس"ێنی دەڵ""ێ، ئەمڕۆ

رۆژی هیممەتە. ن""اوبرا لە پ""ڕ داوا لە پێش""مەرگەکان دەک""ات، کە ئێمەی بۆرج""وا (ب""ورژوا) می""وانی ن""ان و

کەبابین و بە فاسۆلیا رازی نابین. کە وشەی ب""ورژوا هاتەگۆڕ ، چەن""د ئەن""دامێکی کۆمەڵەی رەنج""دەران

لە تەنیش""ت میوانەکان دانیش""تن و یەکێک لەوان گ""وتی، ئاس""ۆ ورە دانیشە. ئەمڕۆ برادەران""ی دیم""وکڕات

می"""""وانن و ماوەیەکە پش"""""تیان لە سۆس"""""یالیزم و بل"""""ۆکی رۆژهەڵت ک"""""ردوە و عەوداڵی سۆس"""""یالیزمی

دێم""وکڕاتیکن. کەماڵ و مس""تەفا و حوس""ێن کە ن""اوی ئاس""ۆ دەبیس""تن، چاوێ""ک لە یەکتر دەکەن و دێتەوە

بیریان، کە شەوێک لە گەڵ مامۆستا ن""ازم لە سەردەش""ت میوانی""ان ب""وە. وەس""تا مس""تەفا ب""ۆ تاقیکرنەوەی

شک و گومانیان بە ناوی ئاسۆی موزەممیت بەخێرهاتنی ئاسۆ دەکات. ئاسۆ سپاسیان دەک""ات و دەپرس""ێ،

کاکە تۆ چۆن ئەمن دەناسیت و خ"ۆ عیلم"ی غەیبت نییە؟ مس"تەفا چیرۆکەکەی بە تەواوی ب"ۆ دەگێڕێتەوە
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و ئاسۆ زۆر شاد دەبێ. سامان شارباژێڕی دەڵێ، لە کۆنەوە وتوویانە، کە کێو بە کێو ناگات، بەڵم م""رۆڤ

بە مرۆڤ دەگات. ئاس""ۆ وەک س""اڵن نەماوە و بۆتە ک""ادری کۆمەڵە و لە ری""زی یەکێتی نیش""تمانیدا چەکی

هەڵگرتوە. لە خوێندنەوەی رووداوەک""""انی کوردس""""تانی  ژێردەسەڵتی ئێ""""ران بە لی کۆمەڵە و حیزب""""ی

کۆمۆنیس"""تدا دەیش"""کێنێتەوە. س"""امان پرس"""یار لە دیموکڕاتەکان دەک"""ات، کە حیزب"""ی کۆمۆنیس"""ت چەن"""د

فارس"""ێکی عەبقەریان لە گەڵە و ئێ"""وە دەرقەتیان نایەن. ئەوان زۆر م"""وهیمن و لە ب"""ن س"""ێبەری کۆڵەکە

دارێ""ک لە ئەلفەوە هەتا کۆت""ایی سۆس""یالیزم و کۆم""ۆنیزم و خەباتی کرێک""اریت ب""ۆ دەنەخش""ێنن. بە خ""وا

ب""اوکم ئەو فارس""انە عەزیمن و رەنگە لەو ش""اخانە شۆڕش""ێک بەرپابکەن هەموو شەرقول ئەوسەت رزگ""ار

بکەن. س""امان درێ""ژە دەدات و رەخنە لە دیم""وکڕات دەگ""ر ، کە قب""وڵی کۆمەڵە ناکەن و تەگەرە لە سەر

خەباتی شۆڕش""گێڕانەی ئەو حیزبە دەخ""وڵقێنن. ئاس""ۆ لە دوای س""امان رەخنە لە دێم""وکڕات دەگ""ر  و بە

حیزبێکی عەش""ایری و تەقلی""دی ن""اوی دەب""ات، کە بە دەس""تی حیزب""ی کرێک""اران کۆت""ایی پێ""د . کەماڵ لە

فەراری دەپرسێ، کاکە بۆ نان و کەبابت هێناوین یان شەڕی دۆستان؟ چەپەکان کە زۆر کتێب و نووسینی

پێوەندیدار بە سۆسیالیزم و مارکسیان دەخوێن""دەوە لە ک""اتی قسەکردندا دەرفەتیان بە لیەنی بەرامبەر

نەدەدا قسەی خ"""""ۆی بک""""""ات. ئەو رۆژە س"""""امان، ئاس""""""ۆ و دوات"""""ر نەجمەدین خانەقەینی بە تەواوەتی

مەجلیسەکەیان ش"یواندوە. کەماڵ کاسەی سەبری پڕدەب"ێ و دەن"گ بەرز دەکاتەوە، کە کاکە مردنی""ش بە

نۆبەیە. ئێمە بۆ دیدارێکی دۆستانە هاتبووین و چاوەڕوان نەبووین، کە شەڕی سەرمایەداری و کۆم""ۆنیزم

لێ""""رە ببڕێنینەوە. ئێ""""وە قسەی خۆت""""ان ک""""رد و ئێمەش وتەی خۆم""""ان هەیە. ئێ""""وە بە هەڵە لە خەباتی

حیزبەکان گەیشتوون و بە تێگەیشتنی ئێوە ئەوانەی زۆر دەڵێ""ن و شەو و رۆژ وەک ش""ێعر ن""اوی کرێک""ار و

وەرزێری""""ان لەسەر زارە لە ئێمە شۆڕش""""گێڕترن. ئێ""""وە لە سەرەخۆبن، ئەو شەڕە بە ک""""وردان دەک""""ر  و

زۆرمان خۆ لەو شەڕفرۆشیە بواردوە. بە چ یاسا و قانوونێک ئێمە نوێنەری بورژوای کوردس""تانین و ئەوان

کرێک""ارانی کوردس""تان؟ ئێمە خوازی""اری پاراس""تنی دارس""تان و قەدەغەکان ب""ووین، بەڵم کۆمەڵەکان بە

چەکەوە خەڵکیان بە بیورەوە دەبردە دارستان و بە دژایەتی دێموکڕات داوای""ان لێ""دەکردن، کە بە بی""وور

و مش"""ار بکەوەنە گی"""انی دارەک"""ان! ئێمە ژن بە ژنەمان قەدەغە دەک"""رد، ک"""اکی رەوشەنفکری کۆمەڵە بە

نووس"""""""""راوەیەک بنەماڵەکانی لە بەڕێوەبردنی ژن بە ژنە ئ"""""""""ازاد دەک"""""""""رد. ئێمە شەڕی پاس""""""""داڕ و

بەس""""""یجیەکانمان دەک""""""رد و ئەوانیش خەڵکە چەک""""""دارەکانیان دژی ئێمە تی""""""ژ دەکەن و بە دوژمن""""""ی

سەرسەختی کرێک""اران پێناسەمان دەکەن. ئەگەر دێم""وکڕات ه""اوار بک""ات، کە زس""تان س""اردە ئەوان دژی

ئەو لێدوانە زس"""""تان بە وەرزێک"""""ی گەرمی کرێک"""""اران دەناس"""""ێنن. لە پێوەن"""""دی لە گەڵ سۆس"""""یالیزم و
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سۆسیالیزمی دێموکڕاتیکدا زۆر کەس خەراپ تێگەیشتوە. ئەگەر ئێ""وە دەزان""ن، کە دوکت""ۆری ئێمە هەڵەی

ک""ردوە ب""ۆچی سەرکردەی ئێ""وە و ئەو عەبقەرییە فارس""انە بە نووس""ین وڵم""ی نادەنەوە؟ ئاغ""ای فەراری

چەن""د رۆژە خۆزگە ب""ۆ ک""اتێکی ئ""اوا هەڵ""دەخواز  و داوا دەک""ات، کە قسەی خ""ۆی بک""ات. ن""اوبراو لەهۆدە

چووکە قوڕینەکەدا چوار مەشقی دادەنیشێ و بەمجۆرە دەدو : کوردەک""ان لە بەر بەدبەختی و رۆژرەش"ی

لەو شاخ و دۆڵنە لە سەر سەرمایەی مارکس کێشەیان هەیە! ئێمە هەتا خۆمان و ژینگەکەمان نەناس""ین

بەو وشە و کەلیماتە یەک هەنگاو ناچینەپێش. رۆژان""ی راب""ردووش کە هاتوومە ئێ""رە زۆر گ""وێم لە وتەی

سواو و سوەراو دەبێ و هێندێک جار سوکایەتی بەو کەسە دەکر ، کە سۆس""یالیزمی دێم""وکڕاتی هێناوەتە

گۆڕ . کاکە ئەو کەسە کوردێکە و سەرکردەکەی تۆ لە تەنیشت ناوبراو وەک قوتابی دادەنیش""ێ و توان""ای

قسەکردن لە سەر ئەو چەمکانەی نییە، ئەتۆ بە چ عیلمێ"""ک س"""ووکایەتی بەو ب"""اوەڕی مرۆڤەکانی دیکە

دەکەی؟ گەلنی دیکە بەختەوەرن کە وەک ئێ"""""""وە دەڵێ"""""""ن زەلمێک"""""""ی عەبقەڕیان هەبێ و ش"""""""انازی

پێوەدەکەن. ئێ""""وە لە بەدبەختی خۆت""""ان چەن""""د کۆمۆنیس""""تێکی ف""""ارس بە عەبقەری دەناس""""ێنن، بەڵم

کوردەکەی خۆمان بە بورژوا و مومەس"یلی ئیمپری""الیزم! چاوێ""ک لە خۆت"ان و رابردووت"ان بکەن و ئاوڕێ"ک

لە مێ"""ژووی ک"""ورد بدەنەوە. کامە لە ئێ"""وە ش"""ارەزایی لە سەر سۆس"""یالیزم و کۆم"""ۆنیزم هەیە؟ ئەمن لە

م""اوەی س""اڵنی راب""ردوودا لە گەڵ کۆمەڵە و  رێکخراوەک""انی دیکەش ب""ووم و دەزان""م باس""ی چ""ی دەکەم.

ئێمەی کورد زۆرمان ماوە و شۆڕشەکەمان زیاتر دەنگەدەنگە. کاکی کۆمەڵەی رەنجدەران، ئاسۆ، سامان و

نەجمەدین ک""وا  سەربازە ئازاک""انی کاس""ترۆ، س""ۆفییەت و چی""ن لەو ش""اخانە؟ لە ک""ام ش""ار و گون""دی ئەو

وڵتانە یەک خولەک ب"""ۆ ک"""وردی قوڕبەسەر هەڵبەس"""تێک هۆنراوەتەوە؟ ئێمە بە دوای ک"""وڵوی ب"""ابردوو

کەوتووین و رۆژگارێک بە تێکڕا لەو کولت"ورە دزێ"وە پەش""یمان دەبینەوە. ئێ"وە لە م""ن بوونە کۆمۆنیس""ت و

سۆسیالیس""تی ک""ورد، بەڵم ئەو ف""ارس و عەڕەب وتورکانە بە تێک""ڕا  سۆسیالیس""ت و کۆمۆنیس"""تن. ئەوان

دەزان""ن ب""ۆ ک""و  دەچی""ن و ئێمەش سەرلێش""واو و لواز بەدۆڵێ""دا. کاکە رەنگە قسەکانم رەق ب""ن، بەڵم ب""ۆ

کۆتایی ئەوەندەش دەڵێ""م، کە سەرکردەی زۆربەی ئێ""وە لە داه""اتوودا لە باوەش""ی بۆرژوازی""دا دەبینمەوە.

ئەگەر م"""ردم و ئەو رۆژەم نەدی، کە ک"""اک جەللی ت"""ۆ و کاکەکانی دیکە بە هی"""چ هێزێ"""ک لە ب"""ورژوازی

نابنەوە و ئەوکات سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم دەبنە چیرۆکی بەرئاگردان. س""امان دەڵ""ێ، مەبەس""تت لە ک""اک

جەلل کێیە؟ کاکە هەموو دونیا  بە مام جەللی دەناسن و ک""اتی خ""ۆی چۆتە وڵت""ی روس""یا و چی""ن، قب""وڵ

ناکەم ئەو مامە بکەیتە ک"""اک. وەس"""تا مس"""تەفا بە س"""امان دەڵێ"""ت، بە خ""وا چ""اک لە نێ"""و سۆس"""یالیزم و

مارکس"""یزمدا ق"""اڵ بویتەوە. ئەتۆ وەک ک"""اوەی ب"""رای ک"""اک کەماڵ لە نێ"""و باسوخواس"""ی کرێکاری"""دا خ"""ۆت
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سەرقاڵ کردوە، بەڵم بە وشەی کاک توڕە دەبی و چاوەڕوانیت، کە شۆڕشی داس و کوچک رێژیمی بەعس

و خومەینی بڕوخێن"""ن. ئێمە تەنیا حەزمان لە سەپانی سیاس"""ی نەتەوە سەردەس"""تەکانە و لە کۆنەوە بە

ن""""اوی دی""""ن و ئەمڕۆ بە ن""""اوی سۆش""""یالیزم و ئینقلب""""ی کۆمۆنیس""""تی ئ""""اردی لە ئ""""او  دەکەین. ئێمە

دوژمنەکانمان لە بی""ر چۆتەوە و لەو بەردەڵنەدا یەکتر تۆمەتبار دەکەین. س""وێند بێ""ت، کە بەو ش""ێوازە

نە گەل رزگاری دەبێ و نە چینی کرێکار دەچێتە سەر کورسی دەسەڵت. ئاکۆ ک""ۆیی ب""ۆ گ""ۆڕینی باسەکە

لە کۆڕەکەدا چۆنیەتی جەمەدانە بەستن و جیاوازییەکانی پانتۆڵی کوردی کوردستانی بن دەستی ئێ""ران

و عێڕاق باس دەکات. ناوبراو پاشان لە سەر مانای ناوی ئاغای فەراری پرسیار دەک""ات. فەراری یەکسەر

ناچێتەسەر ناوەکەی خۆی و دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ئاشبەتاڵ. لە ئاکۆ دەپرسێ، کە ئایا لە چۆنیەتی

روودان""ی ئاش""بەتاڵ ش""ارەزایت. ن""اوبرا درێ""ژە بە وتەکانی دەدات و ئام""اژە بەوەدەکات، کە ک""ورد بە دوو

ج""""ۆر لە شەڕ رادەک""""ات. ج""""ۆری یەکەم وەک ئاش""""بەتاڵە و بە خێرای""""ی چەک دادەنێ""""ن و سەرکردەکان

رادەکەن و شۆڕش بە دۆڵێدا. جۆری دووهەم، ئەوەی خۆمانە، کە ساڵ بە ساڵ پاشەکشەمان ک""رد و هەموو

بەهاران بەش""""ێک لە خ"""اکی کوردس""""تانمان ب""""ۆ پاس""""داڕ و بەس""""یجیەکان بەجێهێش""""ت. بێجگە لەوە، لە

ئاشبەتاڵدا کوردی کوردستانی ئێران لە گەڵ بەعسیەکان نەبوونە هاوکار، بەڵم لە پاشەکشەی خۆمان""دا

پ""ارتی ب""ارزانی لە گەڵ پاس""داڕانی دلێ""ر! شەڕی ک"ورد و خەڵکی کوردس"تانیان ک""رد. ئ""اکۆ ب"اس لە هێ"زی

پش""تیوان دەک""ات، کە ل""ۆ شەڕ و دیف""اع لە دیم""وکڕات شەڕیان ک""ردوە. ئاغ""ای فەراری دەڵێ""ت، بەڵێ ک""اکی

خ""ۆم ئەوەش راس""تە، بەڵم زۆر درێ""ژەی ناکێش""ێ و رەنگە زەمانە بس""وڕ . سیاسەت گ""ۆمێکی قوڵە و ب""ۆ

مەلەکردن خۆش نییە. ئەمن لە مێ""ژووی ک""ورد ئەوەن""دە دەزان""م، کە زۆر زوو هەڵ""دەچین و زی""اتر شەڕمان

ب"ۆ ت"ورک، ف"ارس و عەڕەب ک""ردوە. ک""ورد حەزی لە سەپانەتییە و زۆر ئ"ۆگری خاوەن"دارەتی لە خاکەکەی

نییە. ئەوەتا وەبی"""""رم دێ"""""ت، ئێمە دژی دارس"""""تان، باڵن"""""دە، مێرولە، ماس"""""ی و زیندەوەرانە ب"""""ووین. چ

گیانلەبەرێک باوەڕ بە مرۆڤی ک""ورد دەک""ات؟ هەموو ئاژەڵەکان لەو خاکەدا هەس""ت بە نەبوونی ئاس"ایش

دەکەن. بە من""داڵی فێ""ری باڵن""دە کوش""تن و دوات""ر ئاژەڵکوش""تن دەبی""ن و لە کۆتایی""دا دەبینە چەک""داری

دەوڵەتان و سەرقاڵی کوش"""""تنی کوردەک"""""ان دەبی"""""ن. ه"""""اوڕ  رەفی"""""ق، لە بەر ئەو پاشەکشە و هەڵتنی

سۆس""یالیزم و خودموخت""اری خوازەک""ان ن""اوم لە خ""ۆ ن""اوە، ئاغ""ای فەراری. بە ک""وردی جەنابی هەڵتوو و

راکردو. میوانەکان نانێکی سادە پێکەوە دەخۆن و ماڵئاوایی لە یەکتر دەکەن. 

وەرزی زس"""تان لە کوردس"""تانی گەرمین بەرەو کۆت"""ایی دەڕوا و کوێس"""تانەکان خاڵخ"""اڵ ب"""وون. دەس"""تەی
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پارێزگ""""اری لە بنکەی دەفتەر دەگەڕێنەوە ب""""ۆ ب""""اوز  و لەو  چەن""""د هۆدەیەک ئ""""اوەدان دەکەنەوە. لە

رێگ"""ای گەڕانەوەدا ئاغ"""ای فەراری ب"""ۆ گەرمکردنی ک"""ۆڕی دۆس"""تان، پێش"""نیار دەک"""ات، کە  ئەو ماوەیە

پێناسێکی پێشمەرگانەی بۆ داوا بکەن و با ن""اوێکی س""ادە لە خ""ۆی بنە و لەو هەموو چەقەچەقە رزگ""اری

ب""ێ. ن""اوبرا ب""اوەڕی وایە، کە ت""ازە ک""ار لە ک""ار ت""رازاوە و مەبەس""تی نییە حی""زب حیزبێنە بک""ات و هەتا

دەمری لە گەڵ ئەو کوڕانە دەمێنێتەوە. وەس""تا مس""تەفا چەن""د ناوێ""ک دەژمێ""ر ، بەڵم ئاغ""ای فەراری بە

کەیفی ن""ابن. حوس""ێن ن""اوی زرێب""ار پێش""نیار دەک""ات، بەڵم ئاغ""ای فەراری داوای پاش""ناوێکی لێ""دەکات.

کەماڵ  پاشناوی کۆڵنەدەر یان کوێستانی بۆ زرێبار دادەنێ  و  قەراردەدەن، کە بەو ناوە کارتی پێناسی

ب""ۆ دەرکەن. موزەفەر دێم""وکڕات شەکەت و ماندوویە و ئەو رێگایە زۆر بە زەحمەتی دەب""ڕ  و زۆر ئ""ۆگری

توڕە کردن""ی هاوڕيکانیەتی. ب""ۆ ئەو ک""ارە می""رزا دەرزیلە بە گونج"او دەزان""ێ. لە کاتێک""دا ئاغ""ای فەراری

ن""""اوی ت""""ازەی هەڵبژاردوە و بە زرێب""""ار کوێس""""تانی بان""""گ دەک""""ر ، موزەفەر دێم""""وکڕات لە رێب""""واران

کاروانچیەکان دەپرسێ، کە خەبەری میرزا دەرزیلەیان هەس یان نا؟ زرێب""ار ماوەیەک خ""ۆی ک""ڕ دەک""ات،

بەڵم موزەفەر بە ئاسانی دەستبەرداری نابێ. زرێبار کوێس""تانی کە س""ندووقەکەی لە نێوب""اری وڵخێک""دا

هاویش""""""توە بە گۆچانەکەی لە پش""""""تی موزەفەر دیم""""""وکڕات رادەکێش""""""ێ و موزەفەر دەکەوێت. موزەفەر

دەزانێت کە تاوانبارە، بۆیە زۆر بەرگری لە خۆی ناکات و تەنیا بە میرزا دێوانە بانگی دەکات. 

گون""دەکانی ناوچە چ""ۆڵکراون و بەش""ێکی زۆر لە پێش""مەرگەکان چ""اوەڕوانن کە بەهار بارانەکانی تەواو

ک"""ات و بگەڕێنەوە نێ"""و خەڵک. لەو ماوەیەدا چەن"""د گەن"""ج و جحێڵێ"""ک بە مەبەس"""تی پێش"""مەرگایەتی

هاتوونە مەکۆی پێش"""""""مەرگەکان لە ب"""""""اوز . ئەوان سەرەتا لە کاروب"""""""اری خزمەتگوزاری بنکەدا وەک

چاتێکردن، دارهێنان و خواردنسازکردن کاریان پێدەکر . ئەو سەردەمە زۆر بە کەمی ت"ازە هاتوەک""ان ب"ۆ

فێرگەی سیاسی-نیزام"""""""ی رەوانە دەک""""ران. پێش""""مەرگایەتی هێش""""تا بە تەواوەتی دژوار و سەخت نەبو.

رێژی"""م و بەرپرس"""انی س"""پای پاس"""داڕان  ش"""ارەزاییەکی زۆری"""ان لە سەر ناوچە و خەباتی پێش"""مەرگانە

کۆنەکردبۆوە. پێشمەرگەکان بە ئاسانی دەکرا سەردانی گوند و تەنانەت ش""ارەکان بکەن و ب""ۆ ماوەیەکی

کورت لە شوێنی مەبەستدا بمێننەوە. پاسداڕ و بەسیجییەکان زیاتر لە بیری ق""ایمکردنی پێگەی خۆیان""دا

ب""""""وون و نەدەپڕژانە سەر چ""""""اوەدێری وردی جوڵەی پێش""""""مەرگەکان. خەڵکی گون""""""دەکان ماوەیەکە لە

پێشمەرگە دابڕاون و بە ئازادی دەچنە شار و دەگەڕێنەوە. ژمارەیەک لە خەڵک ئومێدیان بە گەڕانەوەی

پێشمەرگە و رووخانی رێژیم هەیە، بەڵم زیاتر لە خەیاڵ دەچێ. رێژەیەکی زۆر لە خەڵکی گوندەکان بۆ
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ش""ار ک""ۆچ دەکەن و رێژی""م لە شەڕ لە گەڵ عێراق""دا توانیویەتی خ""ۆی لە ش""کان بپ""ارێز . لەو رۆژگ""ارەدا

باسێکی زۆر لە سەر دیالۆگ و وتوێژ لە سەر پرسی کورد لە ئێراندا نییە و تەنیا وەک دەنگۆیەک لێ""رە و

لەو  باسی رێککەوتن دەکر . پیرەپیاوەکانی ئاوایی و گوندەکان دەستیان لە زۆر خەیاڵ و ئامانج شتوە

و لە حەس"""""رەتی کەوتنی کوردەک"""""ان پەککو پەککویانە. بەش"""""ێک لە کوردەک"""""ان لە گون"""""د و ش"""""ارەکان

چ"""اوەڕوانی دەرفەتی تۆڵەکردنەوە و س"""اغکردنەوەی کۆنەقینەکانن. مشەخۆر و بەرژەون"""دیخوازەکان لە

هەموو وەرزەکان دەخۆن و چەند روخسارین. لە ش""ار و گون""دەکان راپ""ۆرت لە یەکتردان و تۆمەتبارکردنی

یەکتر بۆتە کلت"""ورێکی ب"""او. کوردەک"""ان بە هاوک"""اری سەرکوتکەرەکان رق"""ی کۆنی"""ان بە یەکتر دەڕێ"""ژن.

چەکداری کوردی سەر بە رێژی""م لە چەکەکانیان ب""ۆ لێ""دان و ئ""ازاردانی خەڵک س""وود وەردەگ""رن و هەموو

س""نوورەکانیان پێش""ێلکردوە. قوتابیەکان لە گون""دەوە ب""ۆ درێ""ژدان بە خوێن""دن بەرەو ش""ار ک""ۆچ دەکەن و

بەش"""""ێکی کەم لە خوێن"""""دەوارەکان خۆی"""""ان لە قەرەی پێش"""""مەرگایەتی دەدەن. هێش"""""تا س"""""ازماندان و

رێکخراوکردنی هێزە کوردییەکان نەبۆتە ک""اری رۆژانە و پاش"اگەردانی درێ"ژەی هەیە. زۆربەی خەڵک بە

ش"""ێوازی کورتم"""اوە لە رووداوەک"""ان دەڕوان"""ن و بە وردی تەتەڵەی داه"""اتوو ناکەن، بۆیە جوڵەکان بەرەو

لوازی دەڕۆن. 

دایک و باوکی پێشمەرگەی حیزبەکان لە ک""وڕ و کچەکانیان داب""ڕاون و بە تەواوەتی عادەتی""ان بەو دۆخە

نەگرتوە. ئەوان لە رێگای دەنگ""ی رادیۆک""ان ئاگ""اداری رووداوەک""انن. دەنگ""ی کوردس""تانی ئێ""ران و دەنگ""ی

شۆڕشی ئێران وشەکانیان لە یەکتر توند دەکەن، چوونکە دژایەتی نێ""وان ئەو دوو هێ""زە لە ناوچەکان لە

هەڵکش"""اندایە. وردە شەڕەکانی ئەو دوو حیزبە لە تەشەنەدان و کۆمەڵەییەکان خۆی"""ان ب"""ۆ لە گۆڕن"""انی

نوێنەرانی ب""ورژوازی ئام""ادە دەکەن و ت""اکتیکی جۆراوج""ۆر بەکاردێنن. دێم""وکڕات کە خ""اوەنی هێزێک""ی

زۆرە و مێژوویەکی هەیە، ئامادە نییە زی""اتر لەوە  لە کۆمەڵە قب"وڵ بک""ات. رێ""ژەی ک""وژراوانی شەڕی دوو

هێزەکە پەرەدەس""""تێنێ و سەرئەنجام دێم""""وکڕات شەڕی سەرتاسەری بەرامبەر بە کۆمەڵە رادەگەیەنێ.

لەو رۆژانەدا دژایەتیکردنی ئەو شەڕە کارێکی ئاسان نییە، چوونکە شمشێری شەڕی ناو خۆ لە مێژە تی""ژ

دەکرێتەوە و چەکەکان بۆ یەکتر راونان و کوشتن خاوێن و چەور کراون. حیزبەکان هێ""ز لە ناوچەیەکەوە

بۆ ناوچەیەکی دیکە دەگوازنەوە و سۆسیالیزم و خودموختاری لە میحراب""ی شەڕێکی ن""اڕەوادا دەدۆڕێن""ن.

زرێبار کوێستانی لە دۆخەکە نیگەرانە و بەردەوام رۆژانە گو  لە رادیۆ دەگری. رۆژنامە و بڵوکراوەکان

دەخوێنێتەوە، بەڵم زیاتر حەزی لە گوێگرتنی رادیۆکانە. ناوبراو رادیۆک"ان بە زانک"ۆی گش"تی ناودەب"ات
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و ماوەیەکە ئەو رادیۆیەی لە گەڵ خۆی دەگێڕ . لە کاتی بڵوکردنەوەی هەواڵی رادیۆکانی وەک دەنگ""ی

کوردس""تان، ب""ی ب""ی س""ی، ئیس""رائیل، بەغ""دا و هت""د. پ""اڵ بە دی""واری مەقەڕەکە دەدات و سەرتاپا دەبێتە

گ""""""""و . زرێب""""""""ار رۆژانە سەرقاڵی خاوێنکردنەوەی دەوروبەری مەکۆی پێش""""""""مەگەکانە و شەوانەش لە

پارێزگ"""اری بنکەدا بەش"""دارە. لە گەڵ کەماڵ، حوس"""ێن و مس"""تەفا ی"""ادی خاڵە مینە دەکەن و ب"""ۆ ک"""ۆچی

پەرویز نیگەرانن. چەن"""""""د کورتە جەولە ک"""""""راون و لە گەڵ خەڵک پێوەن"""""""دی گی"""""""راوە و ژمارەیەک لە

پێش""""""مەرگەکان ئەو جەولنە بە خۆش""""""تر لە س""""""اڵن دەزان""""""ن. ئەوان چوونە گون""""""د و مانەوە لە لی

گوندنشینەکان و دیداری خەڵکی شار لە سەیرانگە و بۆنەکان""دا بە لوتکەی ش""ادیی ناودەبەن. زرێب""ار لە

گەڵ کەماڵ و پەلێک لە پێش"""""مەرگەکان جەولەیەک دەکەن. ئەو لە ک"""""اتی گەڕان و چوونە گوندەکان"""""دا

ی""ادی ئەو ڕۆژانە دەک""ات، کە یەکەم ج""ار هاتە گون""دی قەلڕەشە. رۆژانێ""ک کە پڕب""وون لە بی""رەوەری و

هەروەها ناس""ینی روخس""ارە تازەک""ان ک""ۆن ن""ابن. ئەو لە گەڵ زۆر پی""رە پی""او و ری""ش س""پی ئاواییەکان

کۆدەبێتەوە و گ""و  لە سەرنج و بیروڕاکانی""ان دەگ""ر . زۆربەی خەڵک ئ""ۆگری ب""ۆ کوردایەتی هەیە، بەڵم

دەرفەتەکان تێپەڕیون و تەنیا دڵەکان وەک مەکۆی کوردایەتی ماونەوە. لەو جەولەیەدا وەس""تا مس""تەفا

و حوسێن پێکەوە لە گوندەکان سەر لە ماڵەکان دەدەن و بە پەرۆشەوە گ""و  لە گەنجان، ژن""ان، پی""اوان و

منداڵەکان دەگرن. لە زۆربەی ماڵەکان باس لە چەکدارە کوردەکانی لگ""ری حکومەت دەک""ر ، کە لە گەڵ

پاسداڕان بەدوای پێشمەرگەدا دەگەڕێن. ئەوان باس لە سووتاندن و شاردنەوەی وێنەی پێشمەرگە، کتێب

و رۆژنامە دەکەن و هەس""ت بە ش""کان و کەوتن دەکەن. وەس""تا مس""تەفا ب""ۆ زانی""اری پەی""داکردن لە سەر

خەڵک پرسیار زۆر دەکات. ناوبراو ب""ۆ هاوڕیک""انی ش""یدەکاتەوە، کە پرس""یار کلیل""ی زانیارییە و م""رۆڤ بە

پرس""یارکردن لە زانس""ت و عیلم""ی کەس""انی دیکە کەڵک وەردەگ""ر . ئەو ب""ۆ گ""وێگرتن لە قوتابیەکان و بە

تایبەت ئەوانەی لە شارن زۆر تامەزرۆیە و هەواڵی چۆنیەتی ژیانی خەڵک و مامۆستاکانیان لێدەپرسێ.

لە یەکێک لە گوندەکان لە گەڵ قوتابیەک سەبارەت بە هەڵوێستی مامۆستاکان لە سەر بزوتنەوەی کورد

و حیزبەکان پرس""""یاردەکات. قوتابیەکە زۆر چیرۆک""""ی خ""""ۆش و ن""""اخۆش لە سەر مامۆس""""تا کوردەک""""ان

دەگێڕێتەوە. بە گوێرەی وتەکانی ئەو قوتابیە ژمارەیەک لە مامۆس""تاکان لە ب""ارودۆخی سیاس""ی ئێ""ران و

کوردس""تان ت""وڕەن، بەڵم هی""چ بژاردەیەکان نەماوە. ن""اوبراو چیرۆک""ی مامۆس""تایەک دەگێڕێتەوە،  کە لە

ک""""اتی گوتنەوەی وانەی جۆغڕافی"""ادا دەپەڕێتە سەر سیاسەت و هێ"""رش دەکاتەسەر حیزبەکان و خەڵکی

کورد. ئەو مامۆستایە لە ک"اتی توڕەب"وون لە قوتابیەکان بە ش"ێویەکی کۆمێ""دی دەڵ"ێ: دبەڵێ چەن"د س"اڵ

پێ"""""ش کە ئینقلب سەرکەوت، کەس خەتی کەس"""""ی نەدەخوێن"""""دەوە. هێن"""""دێک کەس لە ش"""""ار چەک و
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تەقەمەنی دنیای"""ان لە ش"""ان و پیل"""ی خۆی"""ان س"""وارکردبو. کاتێ"""ک کەش"""وهەوای سیاسەت گ"""ۆڕا، قەرەنی

گوتنەی، بای""""ان دایەوە و لە گەڵ دەسەڵت مووی""""ان لەبەینەوە نەدەچو. لەبیرمە لەو ش""""ارە حیزبەکان

خەڵکیان پەرتەوازە کرد  و یەکێک دەیگوت، ئەمن کۆمەڵەم، ئەوەی دیکە هاواری دەک""رد، کە هەتا م""ردن

دێموکڕاتە. ژمارەیەک خۆیان بە خەبات و چریک دەناس""اند. ئ"اوێکی خەراپیان  رش""ت و ئێمەیان تووش""ی

کارەس""ات ک""رد. رۆژانە لە بەر بێک""اری لە ش""ار و گون""دەکان یەخەی یەکتریان دەگ""رت و پی""او م""اقوڵ و

ناسراوەکان لێکیان دەکردنەوە. ئێوە کاتی فێربوونتانە و کەڵک لە رۆژگاری جەوانی وەرگرن. قوت""ابی لە

بەر تەمبەڵیان پەنای ب""""ۆ حیزبەکان دەب""""رد و چەکی لەش""""ان دەک""""رد و لە سەر رێگایەک کۆنەقینی بە

مامۆستاکەی دەڕشت. ئاوا وڵت ئاوەدان ناکرێتەوە. بۆ ئاوەدانکردنەوەی وڵت  کار و سەرمایەی ماددی و

مەعنەویمان دەو . بە شەڕە چەقو و قۆن"""داخ پێ"""دادان و چوونە سەر م"""اڵی خەڵک وڵت رزگ"""ار ن"""اکر ن.

وەس"""تا مس"""تەفا بەو گێڕانەوانە دەگەش"""ایەوە و داوای دەک"""رد باس"""ی مامۆس"""تایەکی دیکەی ب"""ۆ بکەن.

قوتابیەکە باس""""ی مامۆس""""تایەکی وانەی عەڕەبی و دین""""ی دەک""""رد، کە زۆر چ""""اک و لەسەرەخۆیە، بەڵم

فارس""یەکەی تەواو نییە و قوتابیەکان ت""وڕەی دەکەن. ئەو مامۆس""تایە رۆژێ""ک بابەتی ئ""ازاردانی خەڵکی

شیدەکردەوە، کە لە گەڵ قورئان و حەدیس ناگونجێ. لەو باسانەدا راشکاوانە دەیگوت، کە ک""ابرا لە بەر

فەقیری و سەرلێش"""ێواویان چەکی لە ش"""انی دەک"""ات و ب"""ۆ خۆنیش"""اندان شەوانە دەچتە سەر م"""اڵن و لە

خەڵکی دەدا. خۆم نازانم، ئازایەتی ئەو ک""ارە چییە؟ ت""ۆ بە چەک ژن و من""داڵی خەڵکی بت""ۆقێنی و دار و

نەداری کاس""بکارەکە لە تەنگەی گیرف""انت ق""ایم بکەی و خۆش""ت بە پێش""مەرگەی موس""ڵمان پێناسەبکەی!

ئەو کەسانە پێشمەرگەی نەک موسڵمان نین، بەڵکو پێشمەرگەی جندۆکانیش نین. 

گوندنشینەکان ئەو هاوینە بە جیاواز لە ساڵنی راب""ردوو پێش""وازی لە پێش""مەرگە دەکەن. کەماڵ لە گەڵ

گوندنش""""ینەکان لە سەر بارودۆخەکە قسە دەک""""ات و خوازی""""ارە بزانێ""""ت، کە ئەو گوندنش""""ینانە ب""""ۆچی

بەرامبەر بە یەکتر بەگومانن. بەش"""ێک لە ماڵەکان داوا دەکەن، کە ب"""ا فڵنە بنەماڵە ئاگ"""اداری ه"""اتنی

ئێ"""وە نەبێ، چوونکە راپۆرتم"""ان لێ"""دەدەن. کەماڵ لە گەڵ پێش"""مەرگەکان ئەو بیروڕایانەی خەڵک ب"""اس

دەکات. زرێبار کوێستانی لە کەماڵ دەپرسێ، کاکە ئێستا کوێی لە کوێیە؟ چەن"د س"اڵە ه"اوار دەکەم، کە

ماڵئ"""اوایی لە خەباتی بەرئاوێنە و میوان"""داری بکەین و خۆم""ان یەکل بکەینەوە. ش""ۆڕش بە قسەی زل و

س"""ینگ دەرپەڕان"""دن ن"""اکر .  خەڵکی ئێمە فەقیرن و لە بەر ئەوەی ئاگ""اداری مێ""ژوو، زم""ان، راب""ردوو و

هەروەها نییەتی نگریسی دوژمنەکانیان نین بە ئاسانی دەس""تەمۆ دەکرێ""ن. ئەو شۆڕشەی ئێمە دەیکەین
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ن""اوی گەرمێن و کوێس""تان کردنە و لە کۆتایی""دا توان""ای وەگەڕخس""تنی بزوتنەوەی خەڵکی ن""ابێ. هەموو

حیزبەکان شوعار دەدەن و خۆیان بە پێشڕەوی نەتەوەیەکی پاشڕەو دەناسێنن، بەڵم زۆربەیان نازانن چ

حیزب و سیاسییەک پێشڕەوە. 

لە کاتی دیدار و سەردانی گوندەکان ژمارەیەک لە گەنجەکان لە گەڵ پێشمەرگەکان دەکەون. لە م""اوەی

 کەس تێکەڵ بە پێش""""مەرگەکان بب""""وون. ئەوان٧ گون""""دەی ناوچە بەسەرکراونەوە و  ١٢س""""ێ حەوتوودا 

رۆژانە وێڕای پێشمەرگەکان  لە مەزرا، دارس""تان و ش""اخەکان دەمێننەوە و شەوانەش لە گەڵ شەوڕەویی

و هەروەها چۆنیەتی پارێزگاریکردن لە خۆ ئاش"نا دەب"ن. تازەهاتوەک"ان پرس"یاریان زۆر دەک"رد، بەڵم بە

تەواوەتی وڵم نەدەدرانەوە. ئەوانیش جی"""""""اواز ب"""""""وون و بە ش"""""""ێوازێکی جی"""""""اواز لە گەڵ دۆخەکەدا

هەڵسووکەوتیان دەکرد. کەسە تازەکان چ""اوی زۆربەی پێش""مەرگەکانیان لەسەر ب""وو، بۆیە دەکەوتنە بەر

مەزەن"""دەکردن. ئەگەر لە گون"""دێک فەقێیەک ی"""ان ک"""وڕێکی کەم تەمەن لە گەڵ شەپۆلەکە دەکەوت، ب"""ۆ

بەیانی کەس"""وکاری بەنیازی گەڕاندنەوە و دامەزراندنەوەی کوڕەکانی"""ان ق"""ۆڵی هیممەتیان هەڵ"""دەماڵی.

بەشێک لە کوڕەکان بەرگەی دژوارییەکانیان نەدەگرت و کفوکوڵەکەیان زوو دەنیشتەوە و پاش چەند رۆژ

چ"""اوەڕوانی ه"""اتنی دای"""ک و باوکی"""ان دەک"""رد. ئەگەر بە گ"""وێرەی لێکدانەوەی بەرپرس"""ی پێش"""مەرگەکان

بەکەڵکی کاری پێشمەرگانە نەهاتبا، داوایان لێ"دەکرا، کە ب"ۆ خ"ۆی سەردانی بنکەکان بک"ات و ماوەیەک

 تازە هاتوانە دوو دانە لە گوندێکی سەر سنوور پەشیمان دەبنەوە و دەگەڕێنەوە م""اڵ.٧سەبر بگر . لەو 

 مانگ"""دا دەگەڕێنەوە و تەنیا یەک کەس ک"""ورد٣ کەسەی دیکە چ"""وار ت"""ازە پێش"""مەرگە لە م"""اوەی ٥لەو 

گوتەنی دەبێتە م"""""اڵ. کەماڵ وەک جێگ"""""ری یەکێک لە دەس"""""تەکان لە گەڵ دای"""""ک و ب"""""ابی ئەو ت"""""ازە

پێش""""""مەرگانە دۆس""""""تانە دەجوڵێتەوە. ن""""""اوبراو ئاگ""""""اداری ژی""""""انی خەڵک و هەروەها دژوارییەکانی

پەروەردەکردنی من""""داڵ و داهاتوویانە. لەو ماوەیەدا کەماڵ لە گەڵ دای""""ک و ب""""ابی ژمارەیەکی زۆر لە

لوەکان دیداری هەیە. ئەو  ئەزموونی زۆری کەڵەکە کردوە و گو  لە سەرنجی هەموو لیەک دەگر . لەو

ناوچە و بنکەکانە خ""اراوە و وەک سەرناس""ێکی لێه""اتوە. ن""اوبراو پێ""ش رووداوەک""ان ناکەو  و ب""اوەڕی بە

تۆمەتبارکردنی پێش""وەخت نییە. کاتێ""ک دای""ک و بابەکان ب""ۆ بردنەوەی منداڵەکانیان سەردانی دەکەن،

کەماڵ سەرەتا گ""وێگرە و دوات""ر پرس""یار دەک""ات. ب""ۆ ن""اوبراو زۆر گرینگە، کە هۆک""اری سەرەکی ئەو ت""ازە

لوانە چییە، چوونکە ئەو لە م""""""اوەی س""""""اڵنی راب""""""ردوودا بە ک""""""ردەوە ش""""""ارەزاییەکی زۆری لە سەر

تازەهاتوەکان پەی""دا ک""ردوە. ئەو دەزان"ێ، کە  ئەو لوانەی تەنیا لە بەر تووڕەب"وون لە م""اڵ،  ژنهێن""ان و
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هەڵتن لە قوتابخانە دەبنە پێشمەرگە، ئەگەری گەڕانەوەیان زۆرە. رێنوێنی تازە هاتوەک""ان دەک""ات، کە

ئەوان ک""""وڕی گەلێکی چەوس""""اوەن و ئەگەر گەرانەوە مرۆڤێک""""ی بەکەڵک و خوێن""""دەوار ب""""ن و پش""""ت لە

گەلەکەیان نەکەن. زۆر پێشمەرگە لە تازەهاتوەکان ت""وڕەن و بە خۆڕانەگر باس""یان دەکەن، بەڵم کەماڵ

ئەو تێڕوانینە بە هەڵە دەزان"""""ێ. بە وتەی ن"""""اوبراو، حی"""""زب و پێش"""""مەرگە و کادرەک"""""انی لە رێگ"""""ای

هەڵس""وکەوت و پەروەردەی دروس""تەوە دەت""وانن لەو ک""وڕ و کچە توڕانە هێزێک""ی خ""اوەن ب""اوەڕ س""ازبکەن.

کەماڵ باوەڕی بە تێڕوانینی زرێبارە، کە ئەگەر تەنیا خۆمان بین و زی""اد نەکەین وەک ئ""اوێکی راوەس""تا

بۆن دەکەیەن. هێش""تا پێش""مەرگایەتی بە تەواوەتی دژوار نەبوە و رێگاک""ان دانەخراون، بۆیە بەش""ێک لە

پێشمەرگەکان دوور ناڕوانن و تەنیا چاویان لە سەر ئەمڕۆ کراوەن. زرێبار رۆژێکی لە کاتی نانخواردندا

لە کەماڵ دەپرس""""ێ، باشە چۆنە چەن""""د س""""اڵە ئەو پێش""""مەرگە شەهید دەب""""ن و شەڕدەکر ، بەڵم یەک

بنەماڵە بە دڵخ"""واز کوڕەکەی ب"""ۆ پێش"""مەرگایەتی نەناردوە؟ یەکێک لە پێش"""مەرگە ت"""ازە هاتوەک"""ان بە

بیستنی ئەو پرسیارە وەقسە دەکەو  و کوردانە نۆبەبڕی دەکات و دەڵێن دایک و بابم شەو و ڕۆژ هانیان

دەدام وەک""و ک""وڕی جیرانەکەمان س""یگار و ش""یرینی بفرۆش""م و رۆژان""ی هەینی لە مزگەوتی گەورە ب""ۆ دوو

تمەنی ئاگاداری پێڵوی خەڵک بکەم. بە فکری ب""اب و دایک""م و خەڵکی دیکەش، حیزبەکان ک""وڕی خەڵکی

بەکوشت دەدەن و هەروەها کوڕی خەڵکی فێری مەش""رووب خواردنەوە دەکەن. ئەوان چ""ۆن ئام""ادەن ئەمن

ب""ۆ پێش""مەرگایەتی بنێ""رن! خۆزگە ئەو کارەی""ان دەک""رد، بەڵم دای""ک و ب""ابی کەس""مان ئەو ک""ارە ناک""اتن.

کەماڵ سپاس"""ی س"""مایلە چوکەڵ دەک"""ات، کە راش"""کاوانە و راس"""تگۆیانە لە سەر پرس"""یارەکە قسەی ک"""رد.

ناوبراو دواتر، روو لە زرێبار دەک""ات و پرس""یارەکە رووبەڕووی خ""ۆی دەکاتەوە. زرێب""ار دەڵ""ێ، کاکە ئەمن

ژن ومنداڵم نییە و تەتەڵەی ئەو پرسیارە ب""ۆ ئێمەی رەبەن و سەڵت رەنگە زۆر ئاس""ان نەبێ. ئێمە تەنیا

دەت""""""وانین ب""""""ۆ بیرلێکردنەوە ئەو پرس""""""یارە ب""""""وروژێنین، چوونکە گەلی ئێمە بە تەواوەتی هۆک""""""اری

سەرنەکەوتنی وردنەکردۆتەوە. ئەو رۆژە لە دەرەوە گ""""وێم لە دای""""ک و بابێ""""ک ب""""وو، کە بە کوڕەکەیان

دەگوت، رۆڵە ئەوجارە وەرەوە و دەرسەکانت تەواو بکە، بە ئیسمی خودای دڵت چ بخ""وازێت ب""ۆت دەکەم.

لەو کاتەدا کەماڵ پرس""یارەکە دەباتەوە سەر پرس""یاری م""ام کەریم، کە لە مامۆس""تا ن""ازم و میوانەکانی

ک""رد. ن""اوبراو بە هاوڕیک""انی دەڵێ""ت، پرس""یارە گەورەکەی ب""ام ئەمەیە، کە  ب""ۆچی تەنیا ک""وڕی فەقیر و

هەژار ئام""ادەی ئەو خەباتەن؟ ئێمە ئەمڕۆ لێ""رە بی""ر لە زۆر ش""ت دەکەینەوە، کە هەتا لە نێ""و خەڵک""دا

ب""وویین بە خەیاڵمان""دا نەدەهاتن. رەنگە ک""ات و زەم""ان ب""اوکی هەموو پرس""یارەکان بێ""ت و بە تێپەڕینی

ساڵەکان لە کردەوە و هەڵوێستەکان باشتر تێدەگەین. ئەگەر ئەو پرسیارەی ک""اک زرێب""ار و ب""ابم لە گەڵ
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یەکتردا گرێب""دەین، دەت""وانین وەک هەویری ئ""اردە چڕەکەی مەقەڕی بە کەیفی خۆم""ان بیش""ێلین و ن""ان،

کولێرە، کولیچە و خولکانی لێ سازکەین.  کەماڵ پرسیار لە سمایلە چوکەڵ دەکات، ئایا حەز دەگات ب""ۆ

فێرگەی حیزب""ی بنێ""رن ی""ان لێ""رە فێ""ری بەکارهێنانی چەک و خوێن""دن و نووس""ینی ک""وردی دەب""ێ. س""مایل

دەپرس""ێ، فێرگە لە کوێیە و ئای""ا دەک""ر  بەش""داری نەکات؟ ن""اوبراو دەڵ""ێ، کاکە لێ""رە چاپەزی دەکەم و

هەر کارێ"""ک هەبێ دەیکەم و ب"""ۆ فێرگەم مەنێرن. ئەگەر ئەهلی فێرب"""وون و خوێن"""دن بوومایە، ئەمڕۆ لە

قوتابخانە دەب""ووم و ئەوەن""دەم لێ""دانی مامۆس""تایان خ""واردوە، کە قەت نامهەو  لە سەر مێ""ز و کورس""ی

قوتابخانە دانیشم. کاکە ئەو قوتابخانە وەک زین"دان و بەندیخانەیە و پش"تت دەش"کێنێ. وەس"تا مس"تەفا

لە س""مایل دەپرس""ێ، لە داه""اتوودا ت""ۆ لە ری""زی پێش""مەرگەکاندا چ کارێ""ک دەکەی؟ س""مایل زۆر بی""ری لە

داه"""اتوو نەکردۆتەوە و س"""وێند دەخ"""وات، کە لە چاپەزیەوە هەتا ش"""ۆفیری ئامادەیە بیک"""ات. حوس"""ێنی

ئ"""""""ازیز  بە س"""""""مایلی دەڵێ"""""""ت، کە کاکە هەتا خ"""""""ۆت بە شەهیدکردن نەدەی پلەی کوردایەتیەکەت

ناچێتەسەر. ت""ۆ دەب""ێ لە سەر جادەک""ان ماوەیەک شەڕبکەی و لە مۆڵگەکانی ریژی""م ب""دەی و ک""اری ت""ۆ

تەنیا چاپەزی نییە. س""مایل دەڵ""ێ، ک""اک حوس""ێن بە گ""ۆڕی شەهیدان هەر ب""ۆ شەهیدبوون ه""اتووم، بەڵم

ناوێرم باسی بکەم. 

لەو رۆژانەدا پەیامێک بە پێش""""""""مەرگەکانی ئەو ناوچەیە دەگ""""""""ات، کە چەک""""""""دارەکانی کۆمەڵەی لە

دەوروبەری ئەو گوندانە بین"""راون و پاڵەپەس"""تۆیان بخەنەسەر ب"""ۆ ئەوەی نەوێرن خۆی"""ان لەو ناوچەیە

بدەن. ئەوان لە دەوروبەری هەورامان، سنە و شوێنەکانی دیکە زەبرمان لێ""دەدەن  و دوات""ر رادەگەیەنن،

کە ئەوە سیاسەتی ئێمە نییە و رووداوێکی نەخوازراوە. کۆمەڵە بۆ تێکدانی ریزی کورد لەو کوردستانەدا

سازکراون و خەمی وەرزێڕ، کرێکار و پرسی کوردیان نییە. تیمێکی گورج و گ""ۆڵ لە پێش""مەرگەکان خۆی""ان

دەپێچنەوە و بە گوێری ئەمر و فەرمانی سەرەوە خۆیان دەگەیننە ئەو گوندانەی، کە گۆیا چەکدارەکانی

کۆمەڵەی لێبینراون.   ئەوان شەو دەچنە گوندی زێوەی، بەڵم هیچ زانیارییەک لە سەر بوونی چەک""داری

غەوارە و لوەک""ی پەی""دا ناکەن. کەماڵ پێش""نیار دەک""ات، کە خۆی""ان لە شەڕی ک""ورد بە ک""ورد لدەن و لە

ماوەی چەند رۆژی داهاتوو لە سەر جادەی نەڵس بۆ سەردەش""ت  گورزێ""ک لە هێزەک""انی رێ""ژم بوەش""ێنن.

ئەوان رۆژێک جادەکە لە ژێر چ"اوەدێری دەگ""رن و مەزەن""دەی جوڵەی هێ"زە چەک""دارەکانی رێژی""م دەکەن.

شەو ب"""ۆ حەس"""انەوە روو لە گون"""دی ش"""ینو  دەکەن، بەڵم لە گەڵ ژمارەیەک لە چەک"""داری نەناس"""راودا

تێکهەڵدەنگون و تەقە لە یەکتر دەکەن. مۆڵگەکانی رێژیم لە دوای ئەو تێکهەڵچوونە بە چەکی جۆراوجۆ

219



تەقە لە ئاس"""""""مان و زەوی دەکەون و ئاس"""""""مانی سەر ش"""""""ینو  دەدەنە بەر رەهێڵەی چەکەکانیان. لەو

تێکهەڵچوونەدا پێش"""مەرگەکان بە س"""ڵمەتی دەردەچ"""ن.  دوات"""ر لە چەن"""د م"""اڵێکی گون"""د لە سەر ئەو

چەکدارانە پرس""یار دەکەن، کە پێش""تر لە گوندەکە ب""وون. بەش""ێک لە ماڵەکان رادەگەیەنن، کە چەک""دار

هێن""دە زۆرە و ئەوان پرس""یار لە کەس ناکەن و بە ک""ورتی بە هەموو لیەک دەڵێ""ن بەخێربێن. یەکێک لە

ماڵەکان ناوی دوو کەس لە چەکدارەکان دێنێ، کە لە شینو  بوون و کەماڵ بە بیس"تنی ئەو خەبەرە زۆر

نیگەران دەب"""ێ. بە وتەی خانەخوێیەکە ک"""اوەی ک"""وڕی م"""ام کەریم و سەعید بۆک"""انی لەو  ب"""وون. دوای

 کەس""ێک٢٢کۆکردنەوەی زانی""اری مەزەن""دەی ژم""ارەی راس""تەقینەی پێش""مەرگەکانی کۆمەڵە دەکەن، کە 

دەبن. پێشمەرگەکان بە نیگەرانیەکانی کەماڵ دەزان""ن  و حوس""ێن پێش""نیار دەک""ات، کە نامەیەکی ک""ورت

بۆ کاوە بنووسێ، کە لەو ناوچەیە دوور کەونەوە. کەماڵ پێشمەرگەکان بە سەر ماڵەکاندا دابەش دەکات

و پ""اش پرس""یارکردنێکی زۆر لە خەڵک م""اڵێکی دۆس""تی کۆمەڵە دەدۆزێتەوە و سەردانیان دەک""ات. کەماڵ

خۆی""""ان پێدەناس"""""ێنێ و داوای""""ان لێ"""""دەکات، کە ئەگەر ئاگ""""اداری ش""""وێنی ئەو پێش"""""مەرگانەن کورتە

نامەیەکیان بۆ بەرن و با لە شەڕی خۆبەخۆ خۆببوێرن. پیاوی ماڵەکە سەرەتا حاشا لە پێوەندی لە گەڵ

کۆمەڵە دەک"""ات، بەڵم دوات""ر هاوسەرەکەی دەکەوێتەخۆ و مێردەکەی هان"""دەدا ب"""ۆ بەرگرتن لە کوش"""تنی

ک"""وڕی خەڵک ب"""ڕۆ ئاگاداری"""ان بکەوە. مەگەر ش"""وێنی  مانەوەیان بەتۆ نەگوت؟ خ"""اوەن م"""اڵ بە مەرجی

نهێن""ی مانەوەی ئەو ک""ارە، نووس""راوەیەکی ک""ورتی کەماڵ ب"ۆ ک""اوە دەبەن. کەماڵ لە نووس""ینێکی کورت""دا

بەمجۆرە کاوەی برای لە مەترسییەکان ئاگادار دەکاتەوەن کاوە سڵو، هی""وادارم ب""اش بی""ت. لەو ماوەیەدا

رووداوی نەخوازراو و شەڕی خۆبەخۆ دەردەسەرێکی زۆری ب""""""""ۆ خەڵکی ئێمە  خوڵقان""""""""دوە. ئەو ماوەیە

کۆمەڵە لە ناوچەکانی دیکە لە پش""""""تەوە خەنجەری ژەهراوی""""""ان لە ئێمەداوە. ئێمە ب""""""ۆ تۆڵەکردنەوە

دەس""تکراوەین، بەڵم لە پێن""اوی وی""ژدان و دایکە پی""ر و بابە گیراوەکەم""دا ئەو نامەیەت ب""ۆ دەنووس""م و

ئاگ""ادارت دەکەمەوە، کە هەتا ئاس""ایی بوونەوەی ب""ارودۆخی نێ""وان حی""زب و کۆمەڵە ئاگ""اداری جەولە و

جوڵەی خۆتان بن. بە کوژرانی تۆ و من سۆسیالیزم و خودموختاری لە کوردستاندا جێگیر نابێ. هی""وادارم

بەرپرسەکانتان ئاقڵنە بڕیارب"""""دەن و لە پێن"""""اوی کرێک"""""ارانی سەر لپەڕەی کتێبەکان، ک"""""وڕی خەڵک

بەکوشت نەدەن.  ئەو نامەیە لە رێگای دۆستێکی خۆتان دەگاتە دەستت و پاش خوێندنەوە بیستووتێننن.

پیاوەکە نامەکە وەردەگ""ر  و بە ت""رس و لەرز لە گوندەکە دەردەکەو  و هەتا دەگاتە موچە و مەزراکەی

سەت جار ئایەتولکورس""ی دەخ""وێنێ و ف""وو بە هەر چ"واردەوری خۆی""دا دەک""ات. ن"اوبراو لە رێگ""ادا بی""ر لە

خۆی دەکاتەوە، کە ئەندامی کۆمەڵەیە و باوەڕی بە دین و خودا نییە، بەڵم لەو شەوەدا بە رێ""ژەی یەک
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م""انگی موس""ڵمانێک ئایەتولکورس""ی و س""وڕەتی فاتیحە دەخ""وێنێ!  ن""اوبراو پێش""مەرگەکان نادۆزێتەوە و

هەتا ن"""وێژی بەیانی لە ب"""ن کەپرەکەی"""دا دەمێنێتەوە و چ"""اوەڕوانی ه"""اتنی پێش"""مەرگەکانی کۆمەڵەیە.

سەرئەنجام خۆر هەڵد  و پاش گەڕان لە مەزرا و دەوروبەردا پێشمەرگەکان دەبینێتەوە، کە چەند سەت

میترێ""ک لە ش""وینی مەبەس""ت خۆی""ان پەناداوە. ئەوان شەو ئاگ""اداری ه""اتنی ئەو کەسە ب""وون، بەڵم بە

ش"""ێوازی رێگارۆیش"""تن و هەروەها جوڵەکانی مەزەن"""دەیان ک"""ردوە، کە پی"""او خەراپ نییە، بۆیە خۆی"""ان

تێنەگەیان""""دوە. راس""""پاردە س""""ڵو دەک""""ات و نامەکە بە ک""""اوە دەدات و چ""""اوەڕوانی وڵم دەب""""ێ. ک""""اوە

یەکەمجارە لە م"""اوەی س"""اڵنی راب"""ردوودا نامەیەکی لە براکەی بەدەس"""ت دەگ"""ات، بۆیە چەن"""د جارێ"""ک

دەیخوێنێتەوە و دوات""""ر دەیداتە بەرپرسەکەیان. بەرپرسەکەیان کە زۆر ش""""ارەزای خوێندنەوەی زم""""انی

ک""وردی نییە لە ک""اوە دەپرس""ێ، ئای""ا بە فارس""ی نامەکەی نووس""یبا باش""تر نەبو؟ ئەمن لەو شەقلەوبەقلە

تێناگەم و کاکە بە دەن"""""""گ بیخوێنەوە. کاتێ"""""""ک ک"""""""اوە نامەکەی بە دەن"""""""گ دەخوێنێتەوە، چەن"""""""د

پێش""مەرگەیەک بە قسەی تون""د پەلماری کەماڵ و حیزبە بورژواکەی دەدەن. عەمو ب""ارام، کە لە خەڵکی

ناوچەکانی هەورامانە ک""اوە رادەس""پێر ، کە بە ک""وردی ج""وان ب""ۆ کەماڵ بنووسەن کوردس""تان بە نی""روی

پۆڵیەنی کۆمەڵە رزگاری دەب""ێ. کەماڵ و هاوڕێک""انی باش""ترە ئەمڕۆ خۆی""ان تەس""لیمی لش""کری کرێک""اران

بکەن. ئێمە بە پش""تیوانی سەرجەم کرێک""ارانی ئێ""ران و کوردس""تان شەڕی رەوای دێم""وکڕاتی پ""ارێزەری

س"""وننەتە دواکەوتوەکان دەکەین و هی"""چ ب"""اک و ترس"""مان لە م"""ردن نییە. حیزب"""ی کۆمۆنیس"""تی ئێ"""ران و

کۆمەڵە حیسابێک بۆ بورژواکان ناکەن و ئینقلبی کرێک""اران هەموو لیەک رادەم""اڵێن. ک""ابرای راس""پاردە

بە عەمو بارام دەڵێ، کاکە تۆ رێگای باش پێشانی خەڵک بدە. کەماڵ و کاوە بران و کەماڵ بە مەبەستی

چاکە ئەو نامەیەی نووس""یوە و ئەگەر ئەوەن""دە ئ""ازای ب""ۆچی شەو بە بیس""ت خولەک لە ش""ینو  هەڵتی.

ئێمە لیەنگری کۆمەڵەین، بەڵم شەڕی کورد بە کورد رەوا نییە. عەمو بارام لە راس""پاردەکە ت""وڕە دەب""ێ

و بە نیمچە ب"""ورژەوا و هەروەها ش"""وێنکەوتووی سۆس"""یالیزمی دێم"""وکڕاتی دەناس"""ێنێ. ک"""اوە لە ک"""اتی

نووس""ینی نامەکەدا و بژارکردن""ی وشەکانی عەمو ب""ارام بی""ر لە پ""ورە زارا، لەیل، م""ام کەریم، ش""یرین و

کەماڵ دەکاتەوە. پێنووسەکەی ل سەر روومەتی لپەڕەکە جوڵە ناک""ات  و عەمو ب""ارام  پێش""نیار دەک""ات،

کە ئامادەیە  بە فارسی نامەیەکی ئینقلبی و ئ""اگرین ب""ۆ کەماڵ بنووس""ێ؟ ک""اوە چاوێ""ک لە عەمو ب""ارام

دەک""ات و داوای لێ""دەکات ئاگ""اداری قسەکانی خ""ۆی بێ""ت و لە شەڕەکاندا ئەو ئازایەتییە بە هاوڕێک""انی

نیشان بدات. بەرپرسەکە زۆر بە باسوخواسەکە شاد نییە و دەرفەتی بە عەمو ب""ارام داوە، کە بە کەیفی

خۆی قسە بکات و دۆخەکە ئاڵۆز بکات. کاوە لە بنی نامەکە دەنووس""ێ، کە ئێمە شەڕی رەوای خۆم""ان لە
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سەر بەردێکی ئەو نیش"""تمانە دەکەین و کەس"""انی وەک عەمو ب"""ارام لەو مەیدانەدا پاڵەوانی سەنگەرن.

راس""""پاردەکە زۆر حەز دەک""""ات لە چنگ""""ی ئەو شەڕە چەقەیە رزگ""""اری ب""""ێ و دڵنی""""ا نییە، کە کەماڵ و

هاوڕێک""""انی دەدۆزێتەوە ی""""ان ن""""ا، بۆیە بە ک""""اوە دەڵێ""""ت، ئەگەر کەماڵی برات""""م نەدیتەوە ئەو نامەیە

دەس""""تووتێنم. راس""""پاردەکە پێش""""نیوەڕۆیە دەگاتەوە م""""اڵ و چیرۆکەکە ب""""ۆ خێزان""""ی دەگێڕێتەوە. لەو

سەروبەندەدا لە خوار ماڵەکانی شینو  بۆ لی نەڵسە دەنگ""ی تەقینەوەی مووشەکی ئ"اڕپی چ"ی پەردەی

گوێیان دەزرینگێنێ. تێکهەڵچوونکەکە کوت و پ""ڕە و لە م""اوەی بیس""ت خولەکێک""دا قرمژن""ی چەکەکان ک""پ

دەب""ن. مۆڵگەکانی رێژی""م و هێزەک""انی دوات""ر بە ئەڵڵهوئەکبەر و تەقە بەرەو ش""وێنی رووداوەکە دەچ""ن،

کە دوو ئوتۆم""""بیلی سەربازی بە سەرنش"""""ینەکانیانەوە لە ئ"""""اوری رق""""ی تۆڵەدا س"""""ووتێنراون. کەماڵ و

پێشمەرگەکان دوای ئەنجام""دانی ئەو چالکییە بە پەلە لە ش"وێنی رووداوەکە دوور دەبنەوە و خۆی"ان بە

دۆڵ و چیاک""""ان دەس""""پێرن. ئەوان دوای س""""ێ شەوی دیکە دەگەڕێنەوە بنکەکەیان و بەسەر رووداوێک""""ی

دڵتەزێن""دا دەکەون. پرس""یاری زرێب""ار کوێس""تانی دەکەن؟ یەکێک دەڵ""ێ، رەنگە لە گەڵ س""مایلە چووکەڵ

خۆیان تەسلیم کردبێتەوە. کەماڵ و مستەفا و حوسێن باوەڕ ناکەن و دەپرسن، کوا سندوقەکەی زرێبار لە

کوێیە؟ قفڵەکەی دەش""""""کێنن و دەبین""""""ن هەموو کەلوپەلەکانی لەوێ""""""دان. دوو رۆژێ""""""ک تێدەپەڕ  و زۆر

نیگەران دەب""ن، بۆیە لە رێگ""ای ئەن""دامێکی هاوکاری""ان لە ئیتلع""اتی سەردەش""ت ئاگ""ادار دەکرێ""ن، کە

س""مایل خ""ۆی تەس""لیم کردۆتەوە و ئەرکێکی ب""ۆ رێژی""م بەڕێوەبردوە. ش""وینی زرێب""ار چۆڵە و مەجلیس""ی

پرسیارکردن سارد و سڕە. کەماڵ لە گەڵ کوڕەکان س""اغدەبنەوە، کە ئەو دەوروبەرە بە تەواوەتی بگەڕێن

و رەنگە مامە زرێبار لەو دۆڵ و خڕانەدا کوژرابێ ی""ان چەکی لە دەس""ت دەرچ""ووبێ. چەن""د سەعاتێک بە

وردی دەگەڕێن، بەڵم هی""""چ  نادۆزنەوە. مس""""تەفا لە دوورەوە چ""""اوی لە چەن""""د باڵندەیەکە، کە لە ب""""ن

تاشەبەردێک خەریکی دن"""دوک لێ"""دانن. بە تەنیا دەچ"""ێ چاوێ"""ک لە ب"""ن بەردەکە دەک"""ات  دەگەڕێتەوە.

کەماڵ دەڵ""""ێ، مس""""تەفا ب""""ۆ گەڕایەوە و مەسەلە چیە؟ کەماڵ، وابزان""""م زرێب""""ار لە ب""""ن ئەو بەردانەدا

س"""اردبۆتەوە و ئێس"""تا بۆتە خ"""ۆراکی باڵن"""دان. حوس"""ێن رادەکاتە سەر تەرمەکەی زرێب"""ار و دەبین"""ێ بە

فیشەک کوژراوە و یەکسەر دەڵێ، کاری ئەو سمایلەیە. ئێمە لێرە نەبووین و دەرفەتی هێناوە و زرێب""اری

بە ئاسانی هەڵفریواندوە و کوشتوویەتی. سمایل بە گەڕانەوە بۆ شار ویژدان"ی ئاس"ودە ن"ابێ و درێ""ژە بە

خەیانەت دەدات. ن""اوبراو کوش""تنی زرێب""ار وەک پاڵەوانەتی دەگێڕێتەوە و پاس""داڕەکان ب""ۆ فری""ودانی بە

دەس""تی لە پش""تی دەدەن و چیرۆک""ی حوس""ێنی فەهمی""دەی ب""ۆ دەگێڕنەوە، کە چەن""د ئازایانە لە پێن""اوی

پاراستنی خ""اکی ئێ""ران و ئیس""لمدا قوتابخانەی جێهێش""ت و  بە پلەی بەرزی شەهادەت گەیش""ت. س""مایل
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بە پێکەنینەوە دەڵ""ێ، ک""وڕە حوس""ینی فەهمی""دە بە قەدەر م""ن ئ""ازا نییە. پاس""داڕێک سەرکۆنەی س""مایل

دەک""ات، بەڵم س""مایل لە قسەی خ""ۆی نایەتەخوار. س""مایل بە پاس""داڕەکان دەڵ""ێ، ئاغای""انی موحتەڕەم

حوسێن لە گەڵ عەڕەب و ئەرتەشی عێڕاق جەنگاوە، بەڵم ئەمن لە گەڵ کوردی هاوزمان و ه""اودین. ئەو

ک""""ارەی ئێمە زۆر گرینگە و ش""""ایانی خەڵتی گەورەیە. یەکێک لە پاس""""داڕەکان ق""""وڵیی تێڕوانینەکانی

س""""""""مایل دەخوینێتەوە و بە هاوڕێک""""""""انی دەڵ""""""""ێ، ئەوەیان نوختەیەکی گرینگە و دەک""""""""ر  زۆرت""""""""ر

سەرمایەگوزاری لەسەر بکەین. دوو پاس""""""داڕ چەن""""""د رۆژێ""""""ک بە دەفتەر و قەڵەمەوە لە گەڵ س""""""مایل

کۆدەبنەوە هەموو پرسیارێکی لێدەکەن. چۆنیەتی خواردن، نیگابانی، هاتوچۆ، خۆئامادەکردن بۆ جەولە،

پارەی مانگانە، چەک و تەقەمەنی و هەڵسوکەوتی بەرپرس و پێشمەرگەکان. 

کاتێ"""ک لە رادی"""ۆ هەواڵی تی"""رۆری زرێب"""ار کوێس"""تانی دەخوێندرێتەوە، لە سەر داوای هاوڕیک"""انی ب"""ۆ

ئاگاداربوونی زیاتری دۆستان و ئاشنایان ژمارەیەک لەو ناوانە دەخوێندرێنەوە، کە ئەو پیاوە ک""وردە لە

پێناوی سەرخستنی رێچکەی رەخنەگرتن لە ماوەی ساڵنی رابردوودا بەکاری هێن""اون. ن"اوبراو لە م""اوەی

چەند س""اڵی راب""ردوو لە گەڵ گوندنش""ینەکان، خەڵک ئاس""ایی و هەروەها پێش""مەرگەکان ئ""ارام و کوردانە

جوڵوەتەوە. ئەو  خاوەنی ناوێکی زۆر بوە، کە بەش""ێکی دانەبڕاو لە مێ""ژووی زرێب""ارە. ئەو زۆر بە کەمی

بوخچەی ژیانی دەکردەوە.  حەمزە، ئەمیر، رەزا و غەریب و زۆر ن"اوی دیکە لە قۆن"اخی ژی"انی ئاس"اییدا

بەکاری هێن""اون و لە م""اوەی تێکەڵبوون لە گەڵ هێ""زە کوردییەکان ن""اوی مەل فەلسەفە، ش""ێخ زەرگەتە،

می""""""رزا دەرزیلە و جەبەلئاغا و زرێب""""""ار کوێس""""""تانی بەکار دەهێن""""""ا. زرێب""""""ار ب""""""ۆ ن""""""اوبراو مەکۆی

بیرەوەرییەکانی سەردەمی من"""داڵی و مێرمن"""داڵی بە ئەژمار دەه"""ات، چوونکە لەو مەڵبەن"""دە چ"""اوی بە

ژیان هەڵێنابوو. لە بنکە و لە گەڵ هاوڕێکانی خاوێن و وەفادار و لە ناوچەدا پڕ لە توانای خۆرێکخس""تن

لە گەڵ بارودۆخە و خەڵکە جیاوازەک""ان ب""و. کاتێ""ک هەواڵی تیرۆرکران""ی ن""اوبراو بە دەس""تی ک""وردێکی

بەکرێگیراو بڵوکرایەوە، خاڵە مینە، مەل برایم و زۆر کەسی دیکە ئەژنۆی خەمیان بۆ لە ب""اوەش گ""رت و

لە دوورەوە بۆ شادبوونی گیانی دەپاڕانەوە. 

بەرپرسانی بنکەی باوز  تەرمی زرێبار  بۆ بە خاک سپاردن رەوانەی یەکێک لە گوندەکانی سەر س""نوور

دەکەن و دوور لە چ""اوی پاس""داڕ  و چەک""دارە کوردەک""ان تەس""لیم بە خ""اک دەک""ر . ئەو کۆچە کوت""وپڕە بە

تایبەت ب"""""ۆ کەماڵ، مس"""""تەفا و حوس"""""ێن ن"""""اخۆش و دڵتەزێنە. ئەوان ب"""""ۆ پ"""""اییز و زس"""""تان بەرنامەی
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جۆراوجۆری"""ان داڕش"""تبوو. زرێب"""ار خ"""اوەنی بیروب"""اوەڕی نەگۆڕ و خ"""اوەن رەگ و ریشە و کارامە ب"""و. ب"""ۆ

رێزگرتن لە یادی ئەو قوربانییە چەند وردە چ"الکی لە ش""ار و گون""دەکان بەڕێوەدەچن. س""مایل لە ترس""ی

تۆڵەی هاوڕیکانی زرێبار زۆر ئاگاداری خۆیەتی. ناوبراو لە گەڵ ژمارەیەک لە چەکدارەکانی رێژی""م داوا

دەک"""ات، کە ب"""ۆ زەبرلێ"""دان لە حیزبە هەڵوەش"""اوەکان لە گون"""دەکان بە ن"""اوی ئەوان بگەڕێن و ئ"""ازار و

ئەزیەتی گوندنش""ین و هەروەها ئەو خەڵکانە ب""دەن، کە بە لیەنگری کوردایەتی ناس""راون. پاس""داڕەکان

لە سەر بناخەی ئەو پێشنیاریانەی ک""وردە چەک""دارەکان  تێدەگەن، کە دەرفەتە و خەڵکی ئ""اوا خۆخ""ۆر و

دژ بەیەکتر لە مێ"""ژوودا زۆر کەم بەرچاو دەکەون. یەکێک لە پاس"""داڕەکان ب"""ۆ تێگەیش"""تن لە مەبەس"""تی

س"""مایل و چەک"""دارەکانی دیکە کۆبوونەوەیەکیان لە گەڵ پێک"""دێنێ. سەرەتا لە سەر هەس"""تی کوردایەتی

پرسیاریان لێدەکات، بەڵم وڵمی چاوەڕواننەکراو دەبیستێ. سمایل، رەحمان، ت""الب، حەمە ئ""النی و زۆر

چەک"""داری دیکە کوردایەتی بە درۆ و کاڵیەکی ه"""اوردەی ئەمریکا و ئیس""رائیل دەزان"""ن و بە پاس"""داڕەکە

رادەگەیەنن، کە ئەوان باوەڕی"""ان بە شەیتان بێ"""ت ب"""اوەڕ بە کوردایەتی ناکەن. س"""مایل بە فارس"""یەکی

پێکەنیناوی بە پاسداڕەکە دەڵێ: جەنابی بەرادەری پاسداڕ، م""ا ایران""ی موس""ڵمان هەس""تیم و بە ئیم""امی

زەم""ان قەس""تەم م""ی خ""ورم، کە یەک حەرف بە ک""ورد ب""ودن ئیم""ان نەدارم. مەن راس""ت م""ی گەم و ئەز

خواروخێ""چ رەفتەن بی""زارم. خ""ودای مەن و ت""ۆ ش""اهید اس""ت، ک""ێ مەن غەیری ئیس""لمەتی و راه""ی ئیم""ام

ئیعتقاد بە پدەری خود نەمی کونەم (جەناب و ب"رای پاس""داڕ، ئێمە ئێرانی""ن و س""وێند بە ئیم""امی زەم""ان،

هی""چ ب""اوەڕم بە کوردایەتی نییە.ئەمن راس""تگۆم و لە ناڕاس""تی بێ"""زارم.خوای م""ن و ت""ۆ ش""اهیدە، کە م""ن

تەنیا بە ئیس""لم و رێگ""ای ئیم""ام ب""اوەڕم هەیە). ب""ازاڕی فروفیش""اڵ گەرمە و هەر کامە لەو چەکدارانە

هەوڵدەدەن خۆیان وەف""ادار بن""وێنن. پاس""داڕەکان لە هەڵس""وکەوتی رۆژانە تێگەیش""توون، کە پێش""مەرگە و

حیزبەکان لە بەر رەوای"""""ی م"""""افی ک"""""وردان لە لیەن خەڵکەوە رێزی"""""ان لێ"""""دەگیر ، بەڵم لە ترس"""""ی

ئەشکەنجە، بەندیخانە و لە سێدراەدران خۆیان پەنا داوە. 

شەڕی نێ""وان کۆمەڵە و دێم""وکڕات گەرمتر دەبێ""ت و رادیۆک""ان وەک ب""ارانی بەهار بە لێزمە وشە و وتەی

توند بە سەر یەکتردا دەبارێنن. چەند فارسێک لە ئالن لە گەڵ کۆمەڵە تێکەڵبوون و لە رێگای نووسینی

هێڵە گش""""تیەکانیان شەڕی حەز و ویس""""تەکانیان بە ک""""وڕ و کچ""""ی فەقیر دەکەن. ک""""وردە چەپەکان وەک

هەنگوێنیان لە کل"""وری داردا دۆزیبێتەوە و هەموو وزە و توان"""ای خۆی"""ان لە خزمەت چەن"""د کۆمۆنیس"""تێک

ناوە و شیر و تیر لە پێش""مەرگەی ک""ورد دەس""وون، کە لە ری""زی حیزبێک""ی دیکەدا چەکی هەڵگرتوە. خەڵک
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لە دۆخەکە ت""ووڕەن، بەڵم توان""ای هەڵگرتنی ئەو هەموو خەم و ئازارەی""ان نییە. شەڕی ئێ""ران و عێ""ڕاق

تون""""دتر دەب""""ێ و رێژی""""م خەریکە شەڕەکە پەلکێش""""ی کوردس""""تان بک""""ات، ب""""ۆ ئەوەی لە رێگ""""ای هێ""""زە

کوردییەکانی باش"""وور زەب"""ر لە رێژیم""""ی عێ""""ڕاق ب""""دات و هێ""""زە کوردییە رۆژهەڵتیەکانیش لە س""""نوور

هەڵقەنێ.

 کەماڵ و هاوڕێک"""انی لە پ"""اییزدا لە بنکەکانیان"""دا ئ"""ارام دەگ"""رن.  ن"""اوبراو، هەوڵی خوێن"""دەوارکردنی

پێش"""""مەرگەکان دەدات. جی"""""ا لەوە حەوتووی جارێ"""""ک لە سەر پرسە هەنووکەییەکان کۆبوونەوە دەکەن.

زۆربەی پێش"""مەرگەکان رادیۆیەکی بچووکی"""ان کڕی"""وە و لە ک"""اتی جۆراوج"""ۆردا گ"""و  لە کان"""اڵی جی"""اواز

دەگرن. ئەوان یادی زریبار و رادیۆکەی دەکەن، کە چەندە بە تامەزرۆییەوە لە سەر کۆشی خۆیی دادەن""ا

و ئانتێنەکەی ب""ۆ س""افکردنی دەنگ""ی رادی""ۆ سەر و خ""وار پێ""دەکرد. زرێب""ار چەن""د کورتە نووس""ینێکی لە

سندووقەکەدا بە یادگار بۆ هاوڕیکانی بەجێهێشتوە، کە لە کۆبوونەوەکاندا دەخوێندرێنەوە و قسەیان لە

سەر دەک"""ر . لە بەش""ێک لەو خاڵنەدا ن""اوبراو رێن""وێنی هاوڕێک""ان وحیزبەکانی رۆژهەڵت دەک""ات، کە

ریشی خۆیان نەخەنە بەر دەس""تی تاڵەبانی و ب""ارزانی. ن""اوبراو لە رووداوە کۆنەکانی گەرمێن نیگەرانە

و بە ئاشکرا نووسیویەتی، کە لەو ناوچەیە باوە، کە ئاش ئەگەر فێری میزت""ن ب""وو چ""اک ن""ابێ، بۆیە ئەو

حیزبانەش چاکبوونی""""ان نییە و رەنگە لە داه""""اتوودا ب""""ۆ دەسەڵتدارەکانی تورکییە، ئێ""""ران و تەنانەت

عێڕاق زۆر کاری خراپتر بکەن.  بە تێگەیشتنی زرێبار ئەو سیاسەتکارانە لە مۆڕاڵی سیاسی دوورن و بە

گوێرەی قازانجی کورتماوە و بنەماڵەیی خۆیان بڕی""اردەدەن. زرێب""ار بە خەتێکی دانس""قە هاوڕێک""انی ب""ۆ

خوێن""دەوە و پرس""یارکردن لە سەر رووداوەک""ان هان""دەدات و داوای""ان لێ""دەکات، کە ئیم""ان و باوەڕی""ان لە

سەر ئەساسی تێگەیشتن بێ.

 شەوانی پ""اییز بەردرێژن و چیرۆکەکانی ژی""انیش تێروتەسەل. خەونی ن""ان و ئ""ازادی هەموو شەوێک لە

بازنەی خەوتنی چەک"دارە دژبەرەکانی دەسەڵتی ئاخوندەکان""دا دووپ"ات دەبێتەوە. زۆرێ"ک لە پێش""مەگە

کۆنەکان و ئەوانەی کە لە سەردەمی ش"ادا ئ"اوارە و هەڵوەدا ب"وون، دژوارییەکانی رێگ""ا و سەختییەکانی

دەربەدەری بە چاکی تێدەگەن. تازەهاتوەکان زۆر گو  بۆ قسەی ئەوان راناگرن و لە بیروه""زری خۆیان""دا

ئەوان ش""ارەزای رێگ""ان. م""ام عەلی، یەکێک لەو کۆنە پێش""مەرگانەیە و لە گەڵ ت""ازە هاتوەک""ان ئارامە و

بە هێواش"""ی سەرنجی خ"""ۆی لە سەر ئەوان دەردەب"""ڕ . ن"""اوبراو لەو پێوەندییەدا دەڵ"""ێ:ن ئەوانەی دێ"""ن

هەموو بە کەڵکی پێش"""مەرگایەتی نایەن و هەمووش"""یان ب"""ۆ پێش"""مەرگایەتی نایەن، بەڵکو زۆر کەس بە

هەڵکەوت ئەو ریگایە دەگرێتەبەر. بەشێک ئازایانە شان دەدەنە بەر ب""اری پێش""مەرگایەتی و دەمێننەوە
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و ژمارەیەکیش دوای حەوتوویەک یان چەن""د مانگێ""ک هەڵتەک هەڵتەک دەڕۆنەوە. خوێن""دەوار زۆر ب""وون،

بەڵم ئەو خوێندەوارییەش هەموو ش"""تێک نییە. ئەتۆ، ئەگەر لێ"""رە کاروبارەک"""ان رانەپەڕێنی، بە خ"""وای

ک""تێب و دەفەتەر ب"ۆت ناکەن. خوێندنەوە بە فک"ری م"ن مان"ای ک"ردەوە و عەمەلە.  ئەو شۆڕشە پێویس"تی

بە کار و ماندوو بوونە و هەر بە میرزایەتی و پشتێندبەس""تن ک""ار چ""اک ن""ابن. ئێمە لە مێ""ژە لە گەڵ ئەو

حیزبە کاردەکەین و هەتا کۆت"""""ایی دەڕۆی"""""ن، بەڵم مەرج نییە هەموو کەس"""""ێک ئەو رێگایە هەڵبژێر .

کوردایەتی تاڵە و تەنیا سەرەتاکانی ش"""یرین و خۆشە. خەڵکی ئێمە باشە، بەڵم خۆی"""ان لە پرسەکەیان

دزیوەتەوە. ئەگەر ئەوانیش وەک ئێمە بیریان لە کوردایەتی و حیزبایەتی کردبایەوە، ئێمە لە شوێنێکی

دیکە دەب""ووین و زڕە خودموختارییەکمان دەپچ""ڕی. ئەمن ئەو پێش""مەرگانەم خۆش""دەوێن، کە راس""تگۆیانە

دێ""ن و دەڕۆنەوە، بەڵم لە گەڵ مرۆڤ""ی خ""ائین نی""م. س""مایلە چوکەڵ دەک""را خەیانەت نەکات و وەک زۆر

کەسی دیکە خۆی تەسلیم کردبایەوە و ژی""انی ئاس""ایی خ"ۆی تێپەڕکردبا. بەخوای حەیفە و عەیبە، بەڵم

چ"ۆم ب"ێ چەقەڵ ن"ابێن. م""ام عەلی ب""اوەڕی تەواوی بەو پەن""دە کوردییە هەیە، کە دەڵ""ێ ددار ه"ۆرەی لە

خ""""ۆی نەبێ، ناقەڵش""""ێن. بە ب""""اوەڕی م""""ام عەلی زۆربەی خەڵک ب""""ۆ ک""""اتی دابەش""""کردنی قازان""""ج و

سەرکەوتنەکان ئام""ادەن و ئەو ک""ات کەس""انی وەک ئێمە رێگ""ای مەجلیس""انمان نییە. لە ک""اتی رووخ""انی

شادا کە گەڕاینەوە و خەڵک بۆنی چەک، پارە، پۆست و شۆڕاکانیان بیست، رێگای کۆبوونەوەکان جەمەی

دەه""ات و خەڵک بە زۆر خۆی""ان ب""ۆ پێشەوە دەکوت""ا. زۆر کەس خۆی""ان ب""ۆ ش""ارەداری، بەربژێری ئەن""دامی

پارلەمان، فەرمان""""دار و بەرپرس""""ی ئی""""دارە و حی""""زب دەکوت""""ا. لە ک""""اتی فی""""داکاری و رۆژان""""ی دژواردا

ژمارەیەکی زۆر کەم ئامادەی کارکردن و خۆلێدانن. ئەو قاعیدە و ئوسولی رەنگە ژیان بن، کە ژمارەیەک

مان"""دوو دەب"""ن و سەر و ماڵی"""ان پێش"""کەش دەکەن، بەڵم لە بەرهەمی ک"""ار و خەبات ن"""اخۆن. دایک"""م زۆر

ج""اران ئامۆژگ""اری دەک""ردم، کە رۆڵە خ""ۆ ئەو خەبات و شۆڕشە لە سەر ئێمە ت""اپۆ نەکراوە و ب""ا خەڵکی

دیکەش وەک ت""ۆ بەش""داربن. ب""ابم دەیگ""وت، عەلی ئەو گیایە زۆر تاڵە، بۆیە خەڵکی ک""ورد زۆر بە کەمی

تێکەڵی دەبن و لە سەر شانی ژمارەیەکی کەم قورسایی دەکات. 
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 ئاوێنەی شکاوی ناسنامەی تاک وکۆ و شەڕی خۆتڕێن

زس""""تانەکان روخس""""اریان گ""""ۆڕاوە و لە پێدەش""""تەکانی گەرمێن زس""""تان تاقەتی بە شەپۆلەکانی گەرما

ناش"""کێ. کل"""وە بەفرە س"""پییەکان زۆر ج"""اران لە باوەش"""ی زس"""تاندا خۆی"""ان ل"""وور دەکەنەوە و خوازی"""ارن

بەرگێکی سپی بۆ پێدەشت و دۆڵە و گردۆڵکەکانی گەرمێن بدرون. ئەوان هەناویان پڕە لە ئاوی ئاسمانی

و سوار لە سەر باڵی هەورەکان بە رازاندنەوەی سرووشتی زستان وەک لشکرێکی لە ژمارەنەهاتو خۆی""ان

رێکدەخەن و بەرەو بەرزاییەکان دەکش"""""""""ێن و لە سەر کوڵمەی روخس"""""""""اری کێوەک"""""""""ان سەما دەکەن.

کوردس"""تانی گەرمێن و کوێس"""تان پ"""ڕ بە ب"""اڵی خۆی"""ان و هەتا ب"""ن هەنگڵن لە ق"""وڕی گی"""راوەی ش"""کاوی

ناس""نامە چەقیون. لە باش""وور گژەب""ای سیاسەت رەژییەکەی دی""الۆگی نێ""وان حکومەتی بەعس و حیزب""ی

کوردی دەگەشێنێتەوە. دوو حیزبە دیارەکەی باشوور لە سەر دوو هێڵ""ی جی""اوازدا سیاسەت دەکەن، بەڵم

بناخەی سیاسەتکردنیان لە سەر دژایەتیکردنی یەکتر داڕش""توە. سەرکردە یەکەمەکانیان وەک دوو رووی

یەک دراون و تەواوکەری یەکترن. ئەوان لە قوتابخانەی یەکتر شکاندن و لە بازرگانی ک""ردن بە خ""وێن و

م"""افی خەڵک ش"""ارەزان. ئەوان، لە سەر پەتی بەرژەوەندییەکانیان گەمەی چ"""اک دەکەن، بەڵم لە گەڵ

خەڵک و گەل تەنیا وەک ئ""امراز و کەرەس""تەی خۆفەڕزکردن کەڵک وەردەگ""رن. پ""ارتی ب""ارزانی مەی""دانی

خەباتی گواس"""""تۆتەوە و لە رۆژهەڵتی کوردس"""""تاندا سەنگەر بە سەنگەر لە گەڵ پاس"""""داڕ، ئەرتەش"""""ی

وبەس"""""یجیەکان شەڕی پێش"""""مەرگەی پارتە رۆژهەڵتییەکان و بە تایبەت حیزب"""""ی دێم"""""وکڕات دەکەن.

سەرباری ئەو دەردانە حیزبە رۆژهەڵتییەکان لەو دۆخە دژاورەدا شەڕی یەکتر ش"""""""کاندن دەکەن و هەر

ج"""ارەی لە مەڵبەن"""دێکی کوردس"""تان نوێنەرانی بەرەی سۆس"""یالیزم و ب"""ورژەوازی بە یەکتر دەگەن و بە

چەک حیسابی خۆیان یەکلدەکەنەوە. شەڕ وەک مۆتەکەیەکی سامناک لە سەر س""ینگی خەڵک قورس""ایی

دەکات. بەرپرسانی هێزە سیاسییەکان لەوە تێگەیش""توون کە ک""ار لە ک""ار ت"رازاوە و کۆم""اری ئیس"لمی بە

ئاسانی لە سەر خاک و زێ""دی خ""ۆی هەڵیقەن""دوون و هەر س""اڵەی خۆزگە بە پ""ارە. گەڵڵە س""ێ گۆشەیی و

چەن""د گۆشەییەکان هەناسەیان لە خەڵک بڕی""وە، بەڵم بەهار و کۆت""ایی زس""تان م""وژدەی ه""اتنی گەرما

وبەسەرچوونی وەرزی ویش""""وومە و سەرما و هەروەها دیکتاتۆرییەت دەدات. خەڵک و پێش""""مەرگە، هەموو

بەهاران چ""""اوەڕوانی ئ""""اڵوگۆڕی گەورەن و هی""""وادارن کە ئەو س""""اڵە بە کۆت""""ایی نیزام""""ی خ""""وێنڕێژی

ئاخوندەکان تەواو بێ. بەهارەکان بە دوای یەکتردا ریز دەبن، بەڵم کۆش""کی زاڵم""ان لە رم""ان و رووخ""ان

دەپ"""""""""""ارێزر . بزوتنەوە سەرتاسەرییەکان لە وزە دەکەون و سەمای لەتبوونەکان لە پێدەش"""""""""""تەکانی
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سیاسەت دەبینەر . ئەنجوومەنی نیش"""""""تمانی خ""""""ۆڕاگری کە لە ژێ""""""ر دەسەڵتی موجاهی"""""""دی خەڵقی

ئێراندایە، حیزبی دێموکڕات ناچ""ار بە پاشەکشە دەکەن.  ئەزموونەکان دەیسەلمێنن، کە چەپ و راس""تی

نەتەوەی دەسەڵتدار و حاکم دوژمنکارانە لە گەڵ پرسی مافی چ""ارەی خۆنووس""ینی ک""وردان دەجوڵێنەوە.

ئەوان لە گەڵ ئاخون""دە مەن""دیل رەشەکانی ت""اران لە سەر پرس""ی ک""ورد و م""افی گەلن جیاوزی""ان نییە و

ئازایەتی تێگەیشتن لە راستییەکانیان نییە. 

خەڵک لە دۆخەکە دڵس"""اردە و شەری ئێ"""ران و عێ"""ڕاق س"""ووتەمەنی گەورەی دەوێ"""ت.  خزمەتی بە ن"""او

سەربازی وەک بانگەوازی مەرگی لێهاتوە و زۆر کەس لە چوون ب""ۆ سەربازی خۆدەب""وێر . لە کوردس""تاندا

رێژیم سیاسەتی کورد کوشتن پەرەپێدەدا و سەربازە کوردەکان لە تیپ و گروپ""ی جی""اواز ب""ۆ شەڕ لە گەڵ

پێشمەرگە کوردەکان رێکدەخرێن. بەرپرسانی رێژیم لە شەڕی کوردستان ئەزموونیان وەرگرتوە، بەڵم بە

تەواوەتی لە هاوکێشەکە نەگەیش"""توون. س"""مایلە چووکەلەکان لە کوردس"""تاندا زۆر دەب"""ن و بەش"""ێک لە

خەڵک لە گوند و شارەکان زیاتر لە جاران هاوکاری رێژیم دەکەن. ئیم""امی زەم""ان نەگەیش""تۆتە مەنزل و

پەیڕەوان و دەروێش""انی ئ""ایینی لە نێڵ""دانی ئ""اوری شەڕ بەش""دارن. من""داڵن و لوەک""ان لە قوتابخانەکان

بەیانیان بە زۆر س""""روودی دئێمە بە ئەڵڵهوئەکبەر خۆم""""ان تەیار و پۆش""""تەوپەرداخ ک""""ردوە و ب""""ۆ سەر

دوژم""ن هێ""رش دەکەینن دەس""تپێدەکەن. لە قوتابخانەکان کەس""انی وەک روح""انی، لیچین""انی، حەبیبی و

هت"""د.لە کۆکردنەوەی زانی"""اری لە سەر قوتابیەکان و س"""ازکردنی بەس"""یجی خوێن"""دکاری سەرقاڵن. ئەوان

بەڕێوەبەری قوتابخانە و مامۆستاکانیان وەک هەویری ئاردی خۆماڵی لە دەستەکانیاندا هەڵدەس""ووڕێنن

و وەک سەرۆکی قوتابخانەکان هەڵس""وکەوت دەکەن. ئەوان لە پێن""اوی ئیم""ام، ئێ""ران و ئیس""لم لە هی""چ

ی ئ"""ازەری ش"""ار ب"""اس لە١٤کردەوەیەکی نامرۆڤانە خۆن"""ابوێرن. لیچین"""انی بە ئاش"""کرا لە قوتابخانەی 

جینایەتی پێشمەرگە لە شەڕی سەر جادەی بانە و سەردەشت دەکات. ناوبراو بە قوتابیی و مامۆس""تاکان

رادەگەیەنێ،کە  ب"""ۆ ناس"""ینی دژی ش"""ۆڕش و حیزبە هەڵوەش"""اوەکان بچ"""ن ب"""بینن، کە س"""تونی ماش"""ێنە

سووتاوەکان و جەستەی سەربازانی عاشقی کەربەل و یا حوس""ێن چەن""دە لە سەر ج""ادە کەوتوون. ئەوانە

ه""""اواری مەزڵومییەتی حوس""""ێنن و بە فەرمانی ئیم""""ام ب""""ۆ ئ""""ازادکردنی کوردس""""تان لە چنگ""""ی پیس""""ی

بەکرێگیراوانی ئەمریکا، ئیس"""""ڕائیل و بریتانی"""""ا رژاونە مەیدانەکان. مامۆس"""""تاکان و قوتابییەکان وەک

بەردی رەق راوەستاون و کەس توانای وڵمدانەوەی لیچینانی نییە. ناوبراو بە نێوچاوانێکی گرژ کۆت""ایی

بە قسەکانی دێن""ێ و قوتابییەکان بەرەو پۆلەکانی خوێن""دن دەڕۆن. زۆربەی قوتابییەکان لە گەڵ ژی""انی
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رۆژانەدا زۆرەب""انی دەگ""رن و بە دەگمەن قوتابییەک پەی""دا دەبێ""ت، کە ئازایانە و سەرفرازانە دژایەتی

خ""ۆی ب""ۆ نی""زام و ئاخون""دەکان دەرب""بڕ . مەی""دانی بەربەرەکانی دوژم""ن و داگیرکەر گواس""تراوەتەوە ب""ۆ

شەڕی چەک"""""داری و خەلک فێ"""""ری دەربڕین"""""ی ناڕەزایەتی و داواکردن"""""ی مافەکانیان نەکراون. رێژی"""""م

حیزبەکان بە نوێنەری ئیرادەی خەڵک نازانێ و بە کەیفی دڵی پی""رە گورگەکەی جەماران لە سەر زێ""د و

خاکی کوردان"دا تەراتێن دەکەن. لە ری"زی قوتابییەکان""دا چەن"د بەس"یجییەک دەبین"درێن کە جاروب"ار ب"ۆ

سەلماندنی غروری شکاوی خۆیان دمانچەکەی بابی"ان لە ب"ن پش""تێد  دەنێ""ن و لە حەوشەی قوتابخانەدا

دەسووڕێنەوە. 

کەماڵی مام کەریمی، وەستا مس""تەفا و حوس""ێنی ئ""ازیز  لە گەڵ بەش""ێکی زۆر لە هاوڕێکانی""ان لە ری""زی

پێشمەرگەکان دەرنەچوون. زۆربەیان باوەڕیان بە رەوایەتی خەباتی کوردانە، بەڵم ژمارەیەکی کەم لە

سەر شێواز و مێتۆدی و چۆنیەتی خەباتی ک""ردن و شەڕی نێ""وان حیزبەکان گلەییان هەیە.  پەل، دەس""تە،

هێ"""ز ، کۆمیتە ناوچە و شارس"""تانەکان لە سەر بناخەی خەباتی چەن"""د س"""اڵە کاروب"""اری چەک"""داریی و

سیاسی و تەنانەت کۆمەڵیەتی هەڵدەسووڕێنن. حوس""ێن لە رێکخس""تنی بەهاردا لە گەڵ کەماڵ نەماوە و

لە بەش"""ی تەش""""کیلتی ش"""اردا رێکخ"""راوە. ئەوان لە گەڵ چەن""""د ک""""ادریکی تەش""""یلت لە گەڵ ئەندامە

ناوخۆکان لە پێوەندیدان. جۆری پێوەندییەکە لە رێگ""ای راس""پاردە و هەروەها نووس""راوەیە و  بەش""ێک لە

ئەندامەکان چ"""""الکن و خەبەر و هەواڵی گرین"""""گ ب"""""ۆ کادرەک"""""ان رەوانە دەکەن. لە ک"""""اتی چوونەوەی

کادرەکان"""دا ئەندامەکان لە ش"""اردا دەیانپ"""ارێزن و  هاوکاری"""ان دەکەن. کەماڵ  و مس"""تەفا وەک ج"""اران

پێکەوە لە دەستەدا هاوک""ارن و لە گەڕان و جەولەکان""دا ئەزموون کۆدەکەنەوە. م""ام دەروێ""ش لە بەهاردا

بۆ دیتنی وەستا مستەفا چۆتە دۆڵی سەفرە و زەرون. ئەو داوای لە وەستا مستەفا کردوە، کە شۆڕش وەک

جاران گەرم نییە و ساردبۆتەوە، بۆیە باشترە کە خۆی س""اغکاتەوە و ژی""انی هاوبەش پێکەوەبنێ. وەس""تا

مستەفا و کەماڵ لە گەڵ حوسێن بڕیاریان داوە ماوەیەکی دیکەش سەبربکەن و ژنهێنان بخەنە دواوە.

  هاوینە و شەڕی نێ"""""وان دیم"""""وکڕات و کۆمەڵە گەرم و گ"""""وڕە و دوو لیەن ب"""""ۆ تێکش"""""کاندنی یەکتر و

فەڕزکردنی ویس""""ت وداخوازەکانی""""ان بە سەر یەکتردا هێ""""ز کۆدەنەوە. شەڕەکە لە ناوچەیەک""""دا قەتیس

نەماوە و دێم""وکڕات لە گەڵ کۆمەڵەدا بەنیازە خ""ۆی یەکلبکاتەوە. کەماڵ و ک""اوە کوڕەک""انی م""ام کەریم

کە بە هەزار بەدبەختی گەورە ک""راون، ئەمڕۆ لە ژێ""ر ئ""اڵی دوو حیزب""ی جی""اوازدا شەڕی یەکتر دەکەن.
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ئەوان وەک قوربانیەکی بارودۆخەکەن و لە هەموو لیەکەوە کەوتوونەتە بەر غەزەبی زەمانە. م""""""""""""""ام

کەریم لە پش"""دەر بە ه"""ۆی جاشەکانەوە وەک سەربازی ئێران"""ی بە بەعس"""یەکان فرۆش"""را و پ"""ورە زارا و

کچەکانی لە ماڵ""دا مانەوە. ش""یرینی م""ام کەریم مێ""ردی بە خالی""دی مەولود بەزازی ک""رد و لە ماوەیەکی

کەمدا وەک بێوەژنێکی پێشمەرگەی موسڵمان مایەوە. کاوە لە جیاتی خوێندن و کارکردن رێگای گەیش""تن

بە کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیس"""تی هەڵبژارد و بە هی"""وای شۆڕش"""ی چین"""ی کرێک"""اری خ"""ۆی خس"""تە باوەش"""ی

چارەنووسێکی نادیار. کەماڵ لەو رۆژگارەدا باشتر و وردتر لە جاران بیر لە ژیان دەکاتەوە و شەنوکەوی

رووداوەک"""ان دەک"""ات. ئەو وەک سەردەمی س"""اڵەکانی یەکەمی پێش"""مەرگایەتی بی"""ر لە خودموخت"""اری و

دێموکڕاس""""ی ناکاتەوە و تێگەیش""""توە، کە ئەو درووش""""مانە ک""""اری زۆر و خەباتێکی گەورەتریان دەوێ""""ت.

ناوبراو وەک ساڵنی راب""ردوو تەنیا بە کفوک""وڵێکی جحێڵنە رووداوەک""ان ناخوێنێتەوە، بەڵکو بە ل""ۆژیکی

ئەزموون و تێفکرین لە ئاکامی رووداوەکان وێنە چووک و گەورەکان مانا دەکاتەوە.  زۆر کادری شارەزا و

خ""اوەن ئەزموون بەو جوڵنەویە ن""اڵێن ش""ۆڕش. بە ب""اوەڕی ئەوان ئەو جوڵنەوەیە لە تەواویەتی خۆی""دا

ک""""اڵ و کرچە و ژمارەیەکی کەم لە پێن""""اوی زۆراتیەکی بێدەنگ""""دا ش""""انیان داوەتە بەر ب""""اری قورس""""ی

کوردایەتی. کەماڵ لە ناوچە لە گەڵ خەڵک هێمانەتر دەجوڵێتەوە و کاتێک دەبینێ پێش""مەرگەیەک ی""ان

سەر پەلێک ئ"""ازاری گوندنش"""ینان دەدات، بێ"""دەنگ ن"""ابێت و لە کۆبوونەوەکان"""دا رەخنەیان لێ"""دەگرێت و

داوای س"""زادانیان دەک"""ات. زۆر ک"""ادر رەخنە لە تون"""دوتیژی بەرامبەر بە خەڵک دەگ"""رن و رۆژان"""ی دوای

شۆڕشیان وەبیردێننەوە، کە هەر کوێخا و میرزایەک ناو و ناتۆرەی لە خەڵکی بێ ت""اوان دەدا. یەکێک لە

کادەرک""ان لە کۆبوونەوەیەک""دا ئام""اژە دەک""ات، کە ژی""ان ک""ردەوە و دژکردەوەیە و شکس""تی ئێمە بەش""ێکی

دەگەڕێتەوە بۆ رووخاندنی پردی متمانە لە گەڵ خەڵک. ئەو باس لە ک""ادرێکی ک""ۆنی دێم""وکڕات دەک""ات،

کە لە مزگەوتێک""""دا ب""""ۆ ترس""""اندنی خەڵک باس""""ی لە تەڕکەدار ک""""ردوە، کە لە پەن""""دی فارسەکاندا بە

ناوبانگە. بە گوێرەی وتەی فارسەکان کە هەڵگری پاش"خانی تێگەیش"تنی ئەوان لە م"رۆڤ و پەروەردەیەن

هەتا تەڕکەدار و داری تەڕ نەبێ، گا و گوێدرێژ گوێڕایەل نابنن.

 کەماڵ لەو ماوەیەدا کە لە گوندەکانی ناوچەی سەردەشتە لە دوای دایکی و م""اڵی خاڵە مینەی دەنێ""ر 

و لە یەکێک لە گوندەکان دیداریان لە گەڵ نو  دەکاتەوە.  زارا و لەیل، لە گەڵ خاڵە مینە و ئاڵتون بە

دیتن""ی کەماڵ و وەس""تا مس""تەفا زۆر ش""اد دەب""ن.  زارا چیرۆکە خەماویەکانی ژی""انی دەگێڕێتەوە و ق""ژە

سپییەکانی بە کەماڵی کوڕی نیش""ان دەدات، کە لە ئاک""امی ژی""انێکی سەخت و ئ""اڵۆزدا رەنگی""ان گ""ۆڕاوە.
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لەیل باس لە کاری نانکردن و دانیش"تنی درێژم""اوە لە سەر تەن""دووری م""اڵن دەک""ات، کە پ"ڕە لە ئ"ازار و

ژی""انێکی سەربەس""ت. چرەدوکەڵی دارە بڕاوەک""ان لە نێ""و تەن""دوورە قوڕینەکان""دا زی""اتر لە خەم و ئ""ازار

فرمێس"""""ک لە چ"""""اوی لەیل و نانەکەرەکانی دیکە دەڕژێنێتەخوار. ئەو ب"""""ۆ کەماڵ و م"""""اڵی خاڵە مینە

دژوارییەکانی ن""""""انکردن دەگێڕێتەوە و لەو کاتەدا زۆر وشەی تایبەت بە تەن""""""دوور وەک کۆڵەوەژ، پنە،

ئەستێورک، هەنگوت، کولنەی تەندوور، سەر تەندوور، تی""رۆک، ش""لکێنە، هەویرە ت""رش، هەڵتنی هەویر و

هت""د لە زاری دێنەدەر. پ""ورە زارا داوا لە کەماڵ دەک""ات، کە ک""اوە لەو داس و چەکوچە داب""بڕن و شەڕی

براک"""ان بە ن"""اوی حیزبایەتی حەرامە. کەماڵ داوا لە دایک"""ی دەک"""ات، کە ئەگەر دەگ"""ونجێ سەردانێکی

بک""""""ات و داوای لێبک""""""ات واز لەو حیزبە بێن""""""ێ. خاڵە مینە  نیگەرانە و بەداخبوونی خ""""""ۆی لە شەڕی

کوردکوژە دەردەبڕ . ناوبراو بە کەماڵ دەڵێت، ئێمە لە هەموو لیەکەوە کەوتووینە بەردەم پاڵەپەستۆ و

کەس خەتی خەڵک ناخوێنێتەوە. بە ن""""""""اوی خەڵکی ک""""""""ورد، حیزبە  کوردییەکان شەڕی یەکتر دەکەن.

پاس""داڕ و بەس""یجی بە ن""اوی ئیس""لم و شەرع قەڵچۆمان دەکەن. پێش""مەرگەی موس""ڵمان وەک سەگی ه""ار

بەربوونە خەڵکی بێت"""اوان و دامەزرانیان نییە. هێ"""زە عێڕاقییەکان بە ت"""ۆپ و فڕۆکە بەش"""ێک لە ش"""ار و

گوندەکانمان دەکوتن و ئاسمان و زەویان داگیرکردوە. کوڕمان لە رێگای رزگاری کوردس""تاندا شەهید ب""وە،

بەڵم داهاتووی ئەو خەباتە پڕە لە مەترسی و نارێکی. تەڕاویلکەکان بە قسە و ئارەزوو سرووش""تەکەیان

ن"""اگۆڕ  و داخ"""وازی نەتەوەیەک تەنیا بە تێکۆش"""ان و خەباتی چەن"""د سەت ی"""ان چەن"""د هەزار کەس"""ێک

سەرناکەو . خاڵە مینە و ئاڵتون هێشتا گ""ۆڕی کوڕەکەیان لە بێژوێیە و س""اڵێ جارێ""ک سەردانی دەکەن،

بەڵم بە نیازن بە روخسەتی رێژیم تەرمەکەی بۆ گۆڕستانی شار بگوازنەوە. 

کەماڵ و وەس""تا مس""تەفا پ""اش دی""داری خزم""ان لە ناوچەدا دەگەڕێن و لە گەڵ دەس""تەیەک لە هێزەک""ان

تێکەڵ دەب""ن. لەو ماوەیەدا شەڕی کۆمەڵە و دێم""وکڕات زی""اتر پەرەی سەندوە، بۆیە پێش""مەرگەیەکی زۆر

لە ناوچەکانی سەردەش""""ت، مەهاباد، بانە، رەبەت، پیرانش""""ار و بۆک""""ان بەرەو س""""نە و مەریوان رەوانە

دەکرێ"""ن. کۆمەڵە هێزەک"""انی ب"""ۆ بەش"""ی باش"""ووری رۆژهەڵتی کوردس"""تان کش"""اندۆتەوە و دێم"""وکڕات بە

مەبەس"""""تی تۆڵەکردنەوە لە کۆمەڵە پێش"""""مەرگە رەوانەی ناوچەکانی مەریوان، س"""""نە و سەقز دەک"""""ات.

کەماڵ، وەستا مستەفا، حوسێنی ئازیز  و دەس""تەیەکی زۆر لە هێزەک""انی ناوچەی سەردەش""ت بەرەو ئەو

ناوچانە دەڕۆن. ئەوان لە رێگ"""ادا و لە رێگ"""ای رادی"""ۆ و هەروەها بەش"""ی پێوەن"""دی نێوخ"""ۆیی ئاگ"""اداری

جوڵەی کۆمەڵە دەب"""ن.  پێش"""مەرگە شەکەت و ماندوویە و لە بەش"""ێک لە ناوچەکان لە ناوەن"""دی خۆی"""ان
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هەڵدەقەن""درێن. ژمارەیەکی زۆر لە دێم""وکڕات و کۆمەڵە دەک""وژرێن و ک""وری هەژارەکان و کوردەک""ان وەک

سەردەمی ک""ۆن دژ بە یەکتر سەنگەریان لە یەکتر گرت""وە. گون""دەکانی سەر رێگ""ای پێش""مەرگە بە شەو و

رۆژ لە خەمی شەڕی نێوخ"""ۆیی و هەروەها پەرتەوازەیی هێ"""زە کوردییەکان شەکەت و مان""""دوون. پی"""ر و

دنیادیتەکان لە گوندەکان"""دا پ"""ڕن لە خەم و بەدەم دانیش"""تن لە ب"""ن س"""ێبەری دار و بەرس"""وانەی م"""اڵ و

مزگەوتەکان و هەروەها مەزرا و باغەکانیان تەتەڵەی رۆژڕەش""یەکان دەکەن. بەش""ێک لە پێش""مەرگەکان

لەو شەڕانە توڕەن و ژمارەیەک چەک دادەنێ""ن.  نەتەوەی باڵدەس"ت لە ری"زی پاس"دار و بەس"یجییەکاندا

یان دەس""تە و ت"اقمی بە ن"او هێ"زە سەرتاسەرییەکان بەو دۆخەی کوردس"تان سەرمەس""تن. ئەوان شەڕەکە

خۆش دەکەن و کوردەکان کەوتوونەتە گیانی یەکتر، بەڵم چەند فارسێکی فێڵەزان و سمێڵ ئیس""تالینی و

هتد سەرچۆپیکێش""ی شەڕێکن، کە دووکەڵەکەی دەچێتە چ"اوی خەڵکی کوردس""تان. گون""دەکان وەک ج""اران

پێش"""""وازی لە هێ"""""زی چەک"""""داری حیزبەکان ناکەن و لەو دۆخە دژوارە ت"""""وڕەن، بەڵم دەستەوەس"""""تانن.

س""اڵەکان لە سەر یەکتر کەڵەکە دەب""ن و ئازارەک""ان پاڵەپەس""تۆی زی""اتر و قورس""تر دەخەنە سەر ش""ان و

پیلی کوردەکان. 

هێزەکانی سەردەشت پاش چەند رۆژ و شەو رێگ""ابڕین دەگەنە ناوچەکانی مەریوان و س""نە. فەرمان""دەری

ئەو پێش""مەرگانە تێ""دەگات، کە شەڕەکە داسەپاوە، بەڵم رەوا نییە.  بەرپرس""ی پێش""مەرگەکان و چەن""د

کادرێ"""ک لەو رێگ"""ابڕین و سەنگەر لە یەکترگرتنە مان"""دوون و لە دڵەوە خۆزگە دەخ"""وازن، کە کوردەک"""ان

تەنیا لە گەڵ هێزەکانی رێژی""م شەڕیان کردبایە. ئەوانەی کە خوازی""اری راگرتن""ی ئەو شەڕەن زۆر کەمن

و ن"""اتوانن دەنگ"""ی خۆی"""ان بە گ"""وێی بڕیاربەدەس"""تەکان بگەیەنن. کەماڵ و مس"""تەفا لە کۆنەوە دژی ئەو

شەڕەن و بە ق""ازانجی ک""وردی ن""ازانن. چەکەکان و گ""ۆمی لیخن""ی رقەکان قسەی کۆت""ایی دەکەن و ک""وردە

چەکدارەکان سەرکەوتن بە سەر یەکتردا بە دایک""ی سەرکەوتنەکان دەنرخێن""ن. لە بەش""ێک لە ناوچەکان

هێزەک""انی رێژی""م لە ئاک""امی ئەو شەڕەدا حەس""اونەوە. کەماڵ و مس""تەفا لە نیزی""ک ناوەن""دی ئ""اژوان لە

گەڵ بەرپرس""ی یەکەمی خۆی""ان لە سەر شەڕە ناڕەواکە دەدوێ""ن. بە وتەی بەرپرسەکە ئەوان گوێڕایەڵی

ئەمری حیزب""""ن و ئەگەر لە شەڕەکە بیزاری""""ش ب""""ن، ناچ""""ارن بەش""""داربن. کەماڵ لە گەڵ ژمارەیەک لە

پێشمەرگەکانی دێموکڕات لە ناوچەکانی دیکە ئاشنا دەبێ""ت. چیرۆک""ی ت""اڵ لەو هێزانە دەبیس""تن، کە لە

ماوەی چەند مانگێکدا  بە هۆکاری جیاواز رێژەیەکی بەرچاو لە هێزەکانیان لە دەس""تداوە. ژمارەیەک لە

داخ""ی شەڕی نێوخ""ۆ و هەروەها دژوارب""وونی قۆناخەکەدا چەکەکانیان تەس""لیم دەکەنەوە و دەگەڕێنەوە
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ماڵ. بەشێک لە پێشمەرگەکان لە شەڕی خۆبەخۆدا دەکوژرێن و بریندار دەبن. باوەڕ و ئیم""انی رێژەیەک

لە پێش"""""مەرگەکان بە حیزبەکانیان لوازە و لەو دۆخە پ"""""ڕ لە دڵەڕاوکەیەدا چەک"""""دانان بە رێگاچ"""""ارە

دەزان""ن.  هێزەکەی ناوچەی سەردەش""ت وێ""ڕای هێزەک""انی دیکە لە چەن""د شەڕێک دژ بە کۆمەڵە بەش""دار

دەبن. 

جەمیل ژاوەرۆی""ی لە گەڵ کەماڵ چیرۆک""ی شەڕەکان دەگێڕێتەوە و دڵڕق""ی کوردەک""ان بەرامبەر بە یەکتر

باس""""دەکات. ئەو لە ناوەن""""دی ئ""""اژوان دەکەوێتە بەر پەلماری چاوەڕواننەکراوی کۆمەڵە و لە شەڕێکی

سەخت و دژواردا چ"""""اوی بە رووداوی دڵتەزێنی کوش"""""تنی دی"""""ل دەکەو . ئەو شەڕە بە ب"""""اوەڕی جەمیل

ژاوەرۆیی بۆ سەپاندنی خۆ و شکاندنی لیەنی بەرامبەر کراوە و بۆ کورد بە ئەن""دازەی یەک دەنکە گەنم

سوود و ق""ازانجی نییە. جەمیل و کەماڵ پێکەوە گ""و  لە رادی""ۆی حی""زب و کۆمەڵە دەگ""رن و لەو رێگایەوە

ئاگ""اداری کولت""وری راگەیان""دنی ئەو دوو هێ""زە دەب""ن. رادیۆک""ان پ""ڕ بە ق""وڕگی بێژەرەکانی""ان ب""اس لە

سەرکەوتنی خۆی""""ان و تێکش""""اندنی بەرامبەر دەکەن. کۆمەڵەییەکان لە لیەن راگەیان""""دنی حی""""زب بە

پۆلپۆتییەکان دەناس""ێندرێن و کۆمەڵەش حیزب""ی دێم""وکڕات بە حیزبێک""ی لس""ار و سەرەڕۆی ب""ورژەوازی

ناودەب"""""ات. تەپوتۆزی شەڕگەکان و تەقەی شەڕی نێوخ"""""ۆ درێ"""""ژەی هەیە و برینەکان قوڵ"""""تر دەبنەوە.

کوردستان بە ناوی سەنگەری ئازادی بۆتە مەکۆی تاقیکردنەوەی ئایدۆلۆژییە جیاوازەک""ان و ک""وڕ و کچ""ی

خەڵک بە ناوی بیروباوەڕی جیاواز دژ بە یەکتر تیژدەکەن. ئ""اگری دوژمنایەتی نێ""وان هێ""زە کوردییەکان

ئەوەن"""دە گڕفەی سەندوە، کە بە ئاس"""انی دانامرکێتەوە. رادیۆک"""ان، رۆژنامەکان، لوان، ژن"""ان، ش"""اعیر و

گۆرانی بێژەکان و زۆر ئەکتەر و فاکتەری دیکە لەو مەیدانەدا تەراتێن دەکەن.

 جەمیل ئیم"""انی بە کۆمەڵە نەماوە و بە ب"""اوەڕی ن"""اوبراو کۆمەڵە وەک هێزێک"""ی کوردس"""تانی نەماوە و

ئاک"""""ار و کردەوەک"""""انی تون"""""دوتیژی زۆر دەخ"""""وڵقێنن. کەماڵ لە سەر پێگەی کۆمەڵە لە ناوچەکەیان و

هەروەها ناوەندی کوردستان دەدو . کەماڵ بە راشکاوی بیروڕاکانی دەردەبڕ  و لە گەڵ جەمیل لە سەر

چۆنیەتی کۆت"""""ایی هێن"""""ان بەو شەڕە ه"""""اوبیروڕا نییە. کەماڵ ئەوە دەسەلمێنێ، کە کۆمەڵەییەکان لە

خەون"""دا دەژی"""ن و ئاگای"""ان لە دۆخ"""ی راس"""تەقینەی کۆمەڵگە نییە، بەڵم حیزب"""ی دێم"""وکڕات ن"""اکر  بە

گ""وێرەی ئ""اوازی کۆمەڵە بڕیارب""دات. ن""اوبراو حیزب""ی دێم""وکڕات و سەرکردەکانی بە خ""اوەن ئەزموون و

ناس""راو پێناسەدەکات، کە ن""اکر  بە وتەیەکی تون""دی کادرێ""ک ی""ان سەرکردەیەکی کۆمەڵە ت""وڕە ب""ن و

دژکردەوە پێشانبدەن. جەمیل کە خەڵکی ناوچەیە و ئازارێکی زۆرتری لە دەس""ت کۆمەڵەییەکان چێش""توە
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بە ئاس""انی تەس""لیمی لێکدانەوەکانی کەماڵ ن""ابێت. بە گ""وێرەی وتەکانی جەمیل، کۆمەڵە ب""ۆ خەبات و

شۆڕش سەریهەڵنەداوە و ئامانجی لێدان لە دێموکڕاتە، چوونکە هێزێکی سیاسی و خاوەن س""تراتیژی بەو

ش"""ێوازە تون"""د و خەیاڵییە هەڵس"""وکەوت ناک"""ات. لە چرقەی گەرمای هاوین"""دا کەماڵ و جەمیل لە چەن"""د

گون"""دێکی ناوچەی مەریوان و س"""نە لە گەڵ کۆمەڵەییەکان دەرگیردەب"""ن و هەر ج"""ارەی چەن"""د کەس"""ێک

بریندار و دەکوژرێن. لە شەڕێکی دەستەویەخەدا پێشمەرگەکانی کۆمەڵە و دێموکڕات لە گەڵ س""ێرەگرتن

لە نێوچاوانی یەکتر بە زمانێکی زبر لە گەڵ یەکتر دەدوێن و جنێوی تازەبابەت بە کولتوری جنێونامەی

ک""""""وردی زی""""""اد دەکەن. م""""""ام وەل""""""ی لەو رۆژانەدا لە گەڵ جەمیل و کەماڵ ئاش""""""نا دەبێ""""""ت. ئەو بە

قسەخۆشەکەی هێ"""""زی بێس"""""تون بە ناوبانگە و لە دەربڕی"""""ن و لێکدانەوەکان"""""دا تەڕ و ویش"""""ک پێکەوە

دەس"""ووتێنێ. ن"""اوبراو رۆژێ"""ک لە کەماڵ و جەمیل دەپرس"""ێت، کە ئەوان و کۆمەڵە لە سەر چ بناخەیەک

شەڕ دەکەن؟ جەمیل وتار و راگەیندراوەکانی حیزب کە لە رادی""ۆ و رۆژنامە بڵودەکرێنەوە دەخوێنێتەوە

و لە شەڕەقسەی حیزبایەتیدا سوودی لێوەردەگر . مام وەلی هەموو جارێک بە جەمیل دەڵێ""ت، کاکە ئەو

قسەی رادیۆ و حیزبە و ئەتۆ قسەی خۆت بکە. تۆ دەبێ وەک مام وەل""ی ئ""ازا بی""ت و راس""تەوخۆ بڵێ""ت ئەو

شەڕە ک""وڕی فەقیر دەیک""ات و ئاغاک""ان ئیدارەکەی دەکەن. ئەوانەی م""ام وەل""ی دەناس""ن زۆر بە س""اکاری

وتەکانی وەردەگ""""رن و لە ئیم""""انی ن""""اوبراو بە کوردایەتی دڵنی""""ان. م""""ام وەل""""ی دژی شەڕی کۆمەڵە و

دێموکڕاتە و چەند جارێک دووپاتی کردۆتەوە، کە ن""اوبراو بە تەواوەتی دژی شەڕی ک""ورد لە گەڵ ک""وردە.

ئەو باس لەوە دەکات، کە شەڕی پێشمەرگەی گەل و پێش""مەرگەی موس""ڵمان رەوا نییە و شەڕی چەک""داری

حیزبەکان لە گەڵ یەکتر گوناهی نەبەخشراوە. بە گوێرەی لێکدانەوەکانی مام وەل""ی ئەگەر ک""ورد شەڕی

کورد نەکات، پاس""داڕی ق""ۆم و بەس""یجی ئیس""فەهان و ئەرتەش""ی تەورێز چ""ۆن دەت""وانن لە کوێس""تانەکانی

داڵهۆ شەڕی حیزبەکان و پێشمەرگەکانیان بکەن. 

کەماڵ و پێش""مەرگەکانی ناوچەی سەردەش""ت ب""ۆ م""اوەی پەنجا رۆژ لەو ناوچانە دەمێننەوە. ئەوان وەک

هێزەک"""انی دیکە، شەکەت و مان"""دوون و زۆربەیان خوازی"""اری گەڕانەوە ب"""ۆ ناوچەی خۆی"""انن. ژمارەیەک

لەوان لەو شەڕەدا بریندار و کوژراون، کە چەند کەسێک لە رێگادا هەڵبڕاون و خۆیان تەسلیم کردۆتەوە.

کەماڵ وێڕای بەشێک لە ک""ادر و پێش""مەرگەکان لە گەڵ خەڵکی ئەو ناوچانە و بەتایبەت گوندنش""ینەکان

تێکەڵوی زۆری پەی""دا دەکەن. ن""اوبرا هەس""تدەکات، کە خەڵکی ئەو گوندانە خوازی""ارن لەو دۆخە ئ""اڵۆزە

رزگاری"""""ان ب"""""ێ. ئەرکی خەڵکی گون"""""دەکان دژوارە و ناچ"""""ارن لە گەڵ هەڕەشە و گوڕەشەی چەک"""""دارە
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جیاوازەک""ان بس""ازێن. ئەوان خەونی گەورەیان بەخێوکردنی منداڵەکان و پەروەردەکردنیانە. لە زۆربەی

گون""دەکان، مێرمن""داڵ و لوەک""ان ب""ۆ درێ""ژەدان بە خوێن""دن دەچنە ش""ار و بە ژی""انێکی س""اکار درێ""ژە بە

خوێن""دن دەدەن. ئەوان لە من""داڵنی ش""ار چ""اوکراوەترن و لە گەڵ ش""ێوازی نووس""ین و خوێن""دنی ک""وردی

ئاش""نان و ئەزموونێکیان لە گەڵ حی""زب و هێ""زە چەکدارەکانیان""دا کۆکردۆتەوە. ئەوان لە ش""ار و لە ژێ""ر

ب""اری گران""ی ترس""ی رێژی""م ک""پ و بێ""دەنگن، بەڵم پ""اش تەواوکردنی س""اڵی خوێن""دن بە دڵێک""ی ش""اد و

ئازادەوە دەگەڕێنەوە خانوە قوڕینەکانیان.

حەوت لوی گوندێکی ناوچە س""نە لە ش""ار دەگەڕێنەوە و لە گوندەکەیان لە گەڵ ک""ادرێکی کۆمەڵە یەکتر

دەبین""""ن. کادرەکەی کۆمەڵە لە سەر خەباتی کرێک""""اران، شۆڕش""""ی چین""""ی کرێک""""ار و هەروەها شکس""""تی

ب""ورژوازی ک""وردی پرس""یاریان لێ""دەکات. ن""اوبراو بە جۆرێ""ک پرس""یارەکان دەک""ات، کە لوە خوێن""دکارەکان

سەرسووڕماو دەبن و نازانن چۆن وڵمی بدەنەوە. یەکێک لە لوەکان دەڵێت، کاکە باسی کام لشکر و هێ""ز

دەکەیت؟ ئێمە ن""ۆ مانگە لەو ش""ارە دەخ""وێنین هی""چ لش""کرێکی کرێکاریم""ان نەدیوە! لەو ش""ارە خەڵک لە

داخی سەرکوتی کۆم"اری ئیس"لمی ئێ"ران و هەروەها ک""ردەوەی حیزبە سیاس"ییەکان ئاگای"ان لە ب"ورژوا و

کرێک"""""ار نەماوە. کرێکارەک"""""ان بە تەنیا و لە پێن"""""اوی ژی"""""انی رۆژانەی خۆی"""""ان و منداڵەکانیان"""""دا لە

مەیدانەکانی ک""ار دەوەس""تن و ئام""ادەی هەموو ک""ارێکن. ئێمە شەوانی زس""تان هەتا بەیانی لە سەرمان

هەڵدەلەرزین و کرێک"""اران لە ئێمە خەراپتر. ک"""اکی پێش"""مەرگە، شۆڕش"""ی کۆمۆنیس"""تی و سۆسیالیس"""تی و

تەنانەت وەرگرتن""ی خودموخت""اری بەو ش""ێوەیە لە خەون دەچ""ێ. بەرپرس""انی رێژی""م لە رێگ""ای مزگەوت،

کۆمیتەی ئیم"""ام و جەهادی س"""ازەندەگی و هت"""د خۆی"""ان سەرنجی بەش"""ێک لە خەڵکیان  راکێش"""اوە. لە

ش""ارەکان و گون""دەکانی ژێردەسەڵتی رێژی""م کوردەک""ان دەس""تیان بە ک""وڵوی خۆی""ان گرت""وە و لە هەموو

گژەبایەک دەترسن. کاکی کۆمەڵە، ئێوە فکر دەکەن ئێمە لە مەی""دانی س""ووری مۆس""کۆ دەژی""ن و کرێک""اران

هەموو رۆژان"""""ی یەکی م"""""انگی م"""""ای وەک لش"""""کری محەممەدی مەه"""""دی داس و چەکوچ رادەوەش"""""ێنن؟

پێش""""""مەرگەی کۆمەڵە لەو دمەتەقەیەدا ت""""""وڕە دەب""""""ێ و هەڕەشە لە لوەکە دەک""""""ات، کە هەرگیز لەو

پرسیارانە نەکات و عادەتی بەسیجییەکان نەگر . ن""اوبراو داوای لێ""دەکات، کە ب""ۆ م""اوەی چەن""د رۆژێ"ک

پێویستە بێتە بنکەی کۆمەڵە و ئەستۆپاکی خۆی س""اغکاتەوە. لوەک""انی دیکە بە بیس""تنی ئەو هەڕەشە و

گوڕەشانەی پێشمەرگەی کۆمەڵە ت"ۆڕەدەبن و بەرگری لە هاوڕێکەیان دەکەن و ئاماژەدەکەن، کە  ک"ادر و

پێشمەرگەی حیزبەکان بە رەفتاری نەشیاو خەڵکیان بێزار کردوە. چەن""د گەورەس""اڵێکی ئ"اوایی دەکەونە

بەین و پێشمەرگە و لوەکان لە یەکتریان جیادەکەنەوە و کۆتایی بەو بەزمەدێنن. 
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پورە زارا بۆ دۆزینەوەی کاوە و گێڕانەوەی ن""اوبراو ب""ۆ م""اڵ پ""اش جیابوونەوە لە کەماڵ و وەس""تا مس""تەفا

چەند جارێک سەردانی بنکەی کۆمەڵە لە سەر سنووری کردوە. بەرپرسانی کۆمەڵە پورە زارایان ئاگ""ادار

کردۆتەوە، کە م"""""انگی یەکەمی پ"""""اییز ک"""""اوە لە جەولەی ناوچەی س"""""نە دەگەڕێتەوە. پ"""""ورە زارا لەو

هاتوچۆیە شەکەت و ماندووییە و نازانێ چەن""دە و چ""ۆن لەو خەمانە بڕەخس""ێ و رزگ""اری ب""ێ. ناوچەکان

زۆربەیان لە ژێر کۆنتڕۆڵی رێژیمدان و دایکان و باوکان بۆ سەردانی کوڕ و کچەکانیان دەبێ بەرەو بنکە

جێگیرەکان بڕۆن. ئەو بنکە و مەکۆیانە زۆربەیان لە خاکی باش""ووری کوردس""تاندا جێگری""ن.  زارا و لەیل

کۆتاییەکانی هاوین بەرەو سەفرە و گەڵڵە بەڕێکەوتن و مەبەستیان زیاتر دیتنی کاوەیە. لە م""اوەی دوو

س"""اڵی راب"""ردوودا تەنیا بە ش"""ێوازی زارەک"""ی ئاگ"""اداری ب"""ارودۆخی کوڕەکەیان ب"""وون و دەرفەتی دی"""دار

نەڕەخساوە. رێگ""ای چ"وون ب"ۆ سەفەرە و گەڵڵە و هەروەها پەڕینەوە لە س""نوور ب""ۆ بەس"اڵداچوەکان و بە

تایبەت بۆ زاراکان بە کارێکی دژوار دەناس""را. ن""اوبراو وەک ژن""انی گون""د لە گەڵ پش""تی ئەس""پ و هێس""تر

ئاش""نا نەیە. بەش""ێک لە ژن""ان و کچ""انی ش""ار لە ژیان""دا زۆر بە دەگمەن س""واری ئەس""پ و هێس""تر دەب""ن.

ژیانی گوند مرۆڤەکان سەربەخۆتر فێر دەکات و کچ و کوڕ، پیا و ژن لە دژوارییەکانی ژیان""دا دەخ""ارێنێ.

زارا و لەیل هەتا دەچوونە سەر کورت""""ان و پش""""تی وەڵخەکان چەن""""د ئایەتەلکورس""""یەکیان دەخوێن""""د و

پەنایان ب""ۆ سەرجەم ش""ێخ و پیاوچاکەکان دەب""رد. لە رێگ""ادا هەر کە ئەس""پ و هێس""ترەکان سەرس""میان

دەب""رد ی""ان هەڵ""دەنگوتن،  زارا و لەیل ئیزرایلی""ان بە چ""او دەدی""ت و ترپەی لێ""دانی دڵی""ان بەرەو لوتکە

هەڵدەکشا. ئەوان وەک کاروانچیەکان لە چۆم دەپەڕینەوە و رێگای هەوراز و دۆڵەکانیان دەبڕی.

   بنەماڵەیەی کەریم و زارایە مۆدیل و وێنەیەک لەو بنەماڵنەیە، کە پ""ڕ لە ئ"اڵوگۆڕ و کەوتوونەتە ژێ""ر

باری قورسایی رووداوە خوازرا و نەخوازراوەکان.  ئەوان خاوەنی دوو کوڕ بوون، کە لە دوو حیزبی دژ بە

یەکدا گریسابوونەوە. مام کەریم وەک دیلی شەڕ لە بەندیخانەی بەعسیەکاندا مۆمی ساڵەکانی تەمەنی

لە کەمی دەدا. ش""""یرینی هاوسەری  خالی""""دی مەولود بەزازی بە بنەماڵەی شەهیدی کۆم""""اری ئیس""""لمی

دەناس""ر .  ئەوان لە چەن""د لوە بە دەرد و بەڵی زەمانە تۆق""دراون و بە ئاس""انی چارەنووس""یان ن""اگۆڕ .

ژیانی"""ان لە سەر گ"""ڕی قەڵش"""کەرییەکان و هەروەها لە ب"""ن جوڵەی تیرۆکە باریکەکانی دەس"""تی لەیلدا

دەس"""ووڕ . ت""ۆزی ئ"""اردی سەر پنەی ن"""انکردن و دووکەڵی کەڵەکەبووی دارە بێن"""ازە س"""ووتاوەکان وێ""ڕای

زوڵمی سرووشت روخساری لەیل و پورە زارایان زۆر گۆڕیوە. وەرزی خۆشییەکان تێپەڕیون و تەنیا سووکە
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ئومێ"""""دی ئ"""""ازادبوونی م"""""ام کەریم باوەش"""""ێنی دڵە بە کۆڵەکەی  زارا و لەیل دەک"""""ات. ئەوان لە بەر

چارەنووسی دوو کوڕەکانی""ان ئ""ارام و قەراریان لێهەڵگیراوە و کە ب""اس لە تێکهەڵچوونی نێ""وان کۆمەڵە و

دێم""وکڕات ی""ان هێزەک""انی رێژی""م دەک""ر ،  لە یەزدانی دەپاڕێنەوە، کە جەرگس""ووتاو و چاوبەفرمێس""ک

نەبن. ئەوان لە سۆس""""""""""یالیزمە خۆشەکە و خودموختارییە ترشەکە و ئیس""""""""""لمە پ""""""""""ڕ لە هەنگوین و

عەداڵەتەکە تەنیا خەم و ئازاریان پێبڕاوە. 

سرووش""تی پ""اییزی روخس""اری دەش""ت و کێوەک""انی گۆڕی""وە و دارە تۆزگرتوەک""انی کوێس""تان و گەرمێن لە

چ""""""""""""اوەڕوانی سەرمادا گەڵکانیان دەتەکێنن و بە قەد و باڵیەکی رووتەوە بە گ""""""""""""ژ وەرزی سەرما و

رەشەبادا دەچنەوە. رووب"""ار و کانیاوەک"""ان لە گەڵ جۆگە و خڕەک"""ان چ"""اوەڕوانی تەقینی ک"""انی چ"""اوی

ئاسمان دەکەن و لە ژێر گەرمای تاقەتبڕی هاوین""دا خۆی""ان راگوش""یوە. ئەوان  حەس"رەتی رۆژان""ی گڕفە و

شەپۆلە سەرکێشەکان دەخۆن و بۆ پاراوکردنی پێدەش""تەکانی خ""اکی داگیرک""راو هەناسەس""اردن. جەولەی

پێش"""مەرگەکان لە پ"""اییزدا لە ک"""زی دەدات و زۆربەی پێش"""مەرگەکان بەرەو بنکە جێگیرەک"""ان دەڕۆنەوە.

هێشتا دەرفەتی هەناسەدان و جوڵەی ئازادی شەوانە ماوە و پێشمەرگەی حیزبەکان دەت""وانن لە ب""ارانی

پ"""اییز و ب"""ۆرانی زس"""تاندا سەردانی بەش"""ێک لە گون"""دەکان بکەن.  ک"""اوە و کەماڵەکان لە دوو سەنگەری

جی""اوازدا لە پێن""اوی دامەزران""دنی حکومەتێکی کرێک""اری و هەروەها وڵتێک""ی دێم""وکڕات و کوردس""تانێکی

خودموخت"""""""""اردا ماونەوە . ئەوان و زۆر خەڵکی دیکە لە ئاک"""""""""امی کێشەی حیزبایەتی و بیروب""""""""اوەڕە

سیاس""""""ییەکان نێوانی""""""ان لە گەڵ یەکتر تێکچ""""""وە. زەوی سیاسەت بە تەواوەتی رەق""""""ن و دژوارە، بۆیە

لیەنگرانی رەنگە جی"""""اوازە سیاس"""""ییەکان لە کوردس"""""تاندا بە ئاس"""""انی یەکتر تۆمەتبار دەکەن و ب"""""ۆ

ش""کاندنی یەکتر چەکیان لە دژی یەکتر بەکار دێن""ن. وەک""و ع""ورف و رێزگرتنێ""ک لە کوردس""تانی گەرمێن

هێزە کوردییەکانی رۆژهەڵت شەڕە تەقەکەیان لە رۆژهەڵت دەکەن و لە باشوور تەنیا هەڕەشە و م""ۆڕە

لە یەکتر دەکەن.

 زارا و لەیل لە دەوروبەری سەفرە و لە گوندی باساو  بارگە و بنە دەخەن. ئەوان شەو لە ماڵی یەکێک

لە ناس""یاوەکانی م""ام کەریم دەمێننەوە. ئەو بنەماڵەیە س""اڵنێکی زۆرە کە بە هی""وای گەڕانەوە لە گەڵ

بنکە و بارەگ"""ای پێش"""مەرگەکان، کوێس"""تان و گەرمێن دەکەن. شەو چیرۆکە کۆنەکانی ش""ار و گون"""دەکان،

ئاوارەیی و هتد هاتنەگۆڕ  و بە شێوازی جیاواز هەللجی رووداوەکان دەکرا. ماڵی م""ام ئەحمەد لە گەڵ

کەماڵی م""ام کەریم تێکەڵویان هەیە، بەڵم زۆر لە گەڵ ک""اوە ئاش""نا نی""ن. ئەوان ئاگ""اداری گرتن""ی م""ام
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کەریمن و لە دوورەوە وڵتیش تێکۆشاون لە بارودۆخی ناسیاو و خزمەکانیان ئاگ""اداربن. م""ام ئەحمەد لە

ک"""اتی قسەکردندا هەناسەیەکی ق"""وڵ هەڵدەکێش"""ێ و دەڵێ"""تن براژنە زارا، هەتا لە خ"""اکی خ"""ۆت دوور

نەکەویەوە قەدری وڵت و ژیان نازانی. ئێمە کە هەڵتین زۆر بیرمان لەوە نەدەکردەوە کە س""اڵ بە س""اڵ

لە مەوتەن و وڵت"""ی خۆم"""ان دوور دەکەوینەوە. سەرەتای ش"""ۆڕش و ئینقلب دڵخ"""ۆش و ش"""اد ب"""ووین، کە

خودموختاری وەردەگرین و بە ئازادی لە وڵتی خۆماندا دەس""ووڕێنەوە، بەڵم هەموو خەیاڵەکانمان بات""ڵ

دەرچوون. ئاخوندی فێڵباز هاتن و بە ریشی پ""ان و مەن""دیلی رەش خەڵکیان فری""ودا. ئێمە فەقیر ب""ووین و

خەڵک زۆر سەری لە سیاسەت دەرنەدەکرد. ئەوانەی نامەیان دەردەکرد و بە میرزا و مامۆستا دەناس""ران

زیاتر لە ئێمەی نەخوێندەوار هاواری ئیمام و رەهبەریان دەک""رد. ئەو کەچە سیاس""یی و رەهبەرانە م"اڵی

خەڵکیان وێ""""ران ک""""رد و بەو رۆژگارەی""""ان گەیان""""دین. براژنە زارا، ئێمەش ن""""ازانین چ""""ۆن لە گەڵ ئەو

زەمانەدا بگ"""ونجێین. چەن"""د س"""اڵێکی دیکە رەنگە لێ"""رەش دەربەدەربین و چاوم"""ان بە وڵت"""ی خۆم"""ان

نەکەوێتەوە. لە گەڵ منداڵەکان چەن"""""د جارێ"""""ک لە یەکتر هەڵبەزیونەوە، چوونکە ئەمن بە گونج"""""اوی

دەزان""م بگەڕێینەوە سەر خ""اک و مەوتەنی خۆم""ان. دایک""ی من""داڵن رۆژ  چەن""د جارێ""ک گ""و  لە رادی""ۆ

دەگری""""ت و ب""""اوەڕی بە رووخ""""انی ریژیمە. ئەو لە کوردایەتی""""دا زۆر تون""""دە و س""""وێندی خ""""واردوە هەتا

خودموخت""اری وەرنەگیر  و م""افی ک""وردان نەس""تێندر ، بە دەس""تی بەتاڵ ناگەڕێتەوە زێ""د و نیش""تمان.

براژنە زارا بە سەری ئەو منداڵنەت ئەمن لە دایک""""""""ی من""""""""داڵنم زی""""""""اتر حەزم لە ن""""""""ان و ئ""""""""اوی

خودموختارییە، بەڵم وەڵڵه""ی وەبیلله""ی و تەڵڵهی بە چ""اوی خ""ۆم ئەو رۆژە ن""ابینم.  ک""وڕ و کچەکانم

دڵنیا کردوە، کە ئێمە لە نێوخۆشدا دەک""ر  کوردانە بژی""ن و سەڵەوات لە دی""داری رژی""م لێنەدەین. ئەگەر

بگەڕێنەوە تەنیا ب""ۆ خ""اک و خەڵک دەگەڕێنەوە  و گونج""او نییە ئێمە بڕۆی""ن بەرەو خ""وار بەغدایە و لە

ئۆردوگایەکدا ژیان تێپەڕکەین. 

زارا و لەیل لە گەڵ منداڵەکانی م"""""ام ئەحمەد لە ئ"""""ازار و خەمەکانی م"""""ام ئەحمەد دەگەن، بۆیە زۆر

جوابەجەنگی ن""اوبراو ناکەن. هاوسەری م""ام ئەحمەد وەک بێ""ژەری رادیۆک""ان لە سەر رێژی""م قسەی تون""د

دەک"""ات و جنێ"""و بە داروبەردی ئەو نیزامە دەدات. پ"""ورە خەج پ"""اش تەواوبوونی قسەکانی م"""ام ئەحمەد

بەمجۆرە دەکەوێتە قسەکردن: دبراژنە زارا، ئەو ئەحمەدەی ئێمە لە خشەی گەڵی داران زراوی چ"""""""وە و

لێ""رەش لە پاس""داڕ و بەس""یجیەکان دەترس""ێ. ئەگەر پی""او دەب""ووم، بە ئەس""حابەی تەنیش""ت م""اڵن س""وێند

دەخ""ۆم هەتا م""ردن چەکم دانەدەنا. ئەو ئاخون""دە ورگنانە شەرم لە خ""وێن دەکەن و ئەگەر وەک گ""ورگی
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ه"""ار پەلمار ب"""درێن، نەک خودموخت"""اری بەڵکو حکومەتی کش"""اوەرز و کرێک"""ارانیش قەبوڵ دەکەن. بەو

نانەی پێکەوە خواردوومانە سوێند دەخۆم، ئەگەر لە دوژمن باش""تر و چ""اکتر رانەس""ێین لێ""رەش جێگام""ان

نابێتەوەن. م""ام ئەحمەد لە دەربڕی""ن و وتەکانی خێزانەکەی توڕەیە و دەپرس""ێ، ک""ورد چ""ۆن بەو ش""ێوازە

سەردەکەو ؟ ئێمە وەک ئاردی نێ""و دڕوان بڵوب""وویین و بە ئاس""انی کۆنابینەوە. ئەوەتا کوڕەک""انی م""اڵی

مام کەریم بە هەزار زەحمەت گەورە کراون، بەڵم لە دوو حیزبدان و بە ئەمری سەرە گەورەکانی حی""زب

و کۆمەڵە دەبێ شەڕی یەکتر بکەن. زارا  لە تەنیشت پورە خەج و لەیل وێژینگی دێنێ و ب""ۆ رێزگرت""ن لە

قسەکەرەکان بەردەوام وشەی دبەڵێن دووپات دەکاتەوە. زارا و لەیل بەنیازن سەرەتا کاوە ب"بینن، بەڵم

م"""ام ئەحمەد رێنوینی"""ان دەک"""ات، کە بەیانی سەردانی بنکەی حی"""زب بکەن و داوابکەن کە ب"""ۆ دی"""داری

کەماڵی کوڕیان هاتوون و ئەوان ئەو پەیامە بە دەزگای بێسیم رەوانەی بنکەی هێ""ز دەکەن. هەتا کەماڵ

دەگاتە ئێ"""رە، ئێ"""وە دەت"""وانن لە مەقەڕی کۆمەڵە ک"""اوە ب"""بینن و ئێ"""رە م"""اڵی خۆتانە. ئێمە بە هاتنت"""ان

خۆشحاڵین و هەتا دەڕۆنەوە لێرەن. زارا و لەیل بەیانی بە گ""وێری رێنوێنیەکانی م""ام ئەحمەد دەکەن و

سەرەتا دەچنە بنکەی دیموکڕات و داوا دەکەن، کە خەبەر بدەن بە هێزی سەردەشت، کە دایکی کەماڵ و

خوش"""کەکەی لە باس"""او  چ"""اوەڕوانن. ئەوان دوات"""ر بەرەو بنکەی کۆمەڵە دەچ"""ن و خۆی"""ان دەناس"""ێنن و

مەبەستی خۆیان لەو سەردانە دەردەبڕن. چەند پێشمەرگەیەکی کۆمەڵە کە خەڵکی ناوچەی سەردەش""تن

بەخێرهاتنی دایک""""""ی ک""""""اوە و خوش""""""کەکەیان دەکەن و رادەگەیەنن، کە بەیانی ک"""""اوە و هاوڕێک""""""انی

دەگەڕێنەوە. لەیل و پورە زارا بەو خەبەرە زۆر دڵخۆشن و دەستخۆش"ی لەو پێش""مەرگانە دەکەن، کە ئەو

خەبەرە خۆشەیان بۆ هێناون. 

یەکێک لە پێش""مەرگەکان زم""انی ب"ۆ کۆن"تڕۆڵ ن""اکر  و رۆژانە ب"ۆ پێکەنین و خۆدەرخس"تن قسەی لە سەر

دار و بەرد دەکات. ناوبراو کە بە ساڵە کۆمەڵە ناسراوە، بەشێکی زۆری نوکتەکانی لە گەڵ ب""ورژەوازی و

چینی کرێک""ار تێکەڵ دەک""ات و لە کۆتایی""دا لە کاڵەک و گون""دۆرەدا ک""ورتی دەکاتەوە. س""اڵە لە پ"ورە زارا

دەپرسێ، کە کەماڵ بورژوا چ دەکات و بۆ تەسلیمی چین""ی کرێک""ار ن""ابێ؟ لەیل و دایک""ی لەو بارودۆخەدا

لە ساڵە توڕە دەبن و دەڵێن،  س""اڵە ئەتۆ شەرم ناکەی؟ ئێمە رێگایەکی دوور و درێژم""ان بڕی""وە و ئەتۆش

خەریکی بەو پرس"""یارە لینگاوقوچانەت خ"""و  بە برینەکانمان"""دا دەکەی. کەماڵی ک"""وڕم پێش"""مەرگەیە و

ب""ۆچی تەس""لیمی ئێ""وە ب""ێ؟ ئ""اخر چەن"""د کەس"""یکی وەک ت""ۆ بە ن"""اوی پێش"""مەرگە لە گون""د و ش""ارەکان

دەس""ووڕێنەوە و ت""ۆوی ئ""اژاوە لە نێ""و خەڵک""دا دەچێن""ن، بۆیە پەرێزی حیزبە کوردییەکان ئ""اوا خاوێنە.

چەن""د پێش""مەرگەیەکی دیکە پ""ورە زارا و لەیلیان ئەهوەن دەکەنەوە و دەڵێ""ن، کە س""اڵە ک""وڕی باشە و
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هەر بە گاڵتە ئەو پرسیارانە دەکات و هیچ لە دڵ مەگرن.

 لەیل و دایکی دوای نانخواردنی نیوەڕۆ دەچنەوە ماڵی مام ئەحمەد و بڕی""ارە رۆژی داه""اتوو بگەڕێنەوە

و کاوە ببینن. ئەوان لە م""اڵی م""ام ئەحمەد وەک شەوی راب"ردوو شەنوکەوی رووداوەکانی""ان دەکەن. لەیل

چیرۆکی س"اڵە کۆمەڵەی گێڕایەوە، کە بە کەماڵی ب""رای گوت""وە د کەمال ب""ورژوان. پ""ورە خەج داوا دەک""ات،

کە باس""ی س""اڵە کۆمەڵە نەکەن، چوونکە ن""اوبراو ش""ایانی ئەوە نییە. بە وتەی پ""ورە خەج س""اڵە هەموو

پێش""مەرگایەتییەکی لە قسەی فشە و لس""اکردنەوەی خەڵک""دا ک""ورت کردۆتەوە. ن"اوبرا دەڵ""ێ، براژنە زارا

بە قسەی ئەو دمڕووتانە خۆت ناڕەحەت مەکە. ئەوانە لە وڵتی خۆشیاندا کارنەکەر و زمان""درێژ ب""وون و

قەت دارێکی""ان لە سەر بەردێک دانەناوە. کچەکانی پ""ورە خەج لە گەڵ لەیل زۆر نیزیک""ن و ئەو ماوەیە

پێکەوە کارەک""انی م""اڵ رادەپەڕێنن. لەیل لە م""اڵی م""ام ئەحمەد هەس""ت بە غەریبی ناک""ات و خ""ۆی بە

می""""""وان ن""""""ازانێ و وەک کچەکانی پ""""""ورە خەج ئەرکەکان رادەپەڕێنێ. شەوانی پ""""""اییزی بەش""""""ێک لە

ناوچەکانی کوردستان و بە تایبەت بناری کێو و پێدەش""تەکان پ""ڕە لە ج""وانی. شەوانی مانگەشەو ب""ۆ زۆر

کەس پ"""""ڕە لە هی"""""وا و بەش"""""ێک لە خەڵک لە شەوانی مانگەشەودا بە روانی"""""ن لە مان"""""گ و ئەس"""""تێرە

درەوشاوەکانی سەر روومەتی ئاس""مان بوخچەی خەمەکانیان دەکەنەوە. کچەکانی پ""ورە خەج شەوانە لە

گەڵ لەیل لە سەر ب""""انیژەی ماڵەکانیان وێ""""ڕای راپەڕان""""دنی کارەکانی""""ان لە بەردەم شەبەق و تریفەی

مانگەشەودا دڵەکانیان ئ""""""""""""ارام دەکەنەوە. یەکێک لە کچەکانی پ""""""""""""ورە خەج هاوتەمەنی لەیلیە و

هەردووکیان لە بەر بارودۆخی رۆژگار لە پڕۆسەی مێردک""ردن دواکەتوون.  کچەکەی پ""ورە خەج داواک""اری

زۆری هەبوون، بەڵم ن""اوبراو  لە دۆخێک""ی نادڵنی""ادا ژی""اوە و ئام""ادەی نەبوە ژی""انی هاوبەش پێک""بێنێ.

لەیل ژمارەیەک کەس چوونە داخوازی، بەڵم ناوبراو بڕیاری داوە هەتا ئەوکاتەی بابی لە زیندان ئازاد

نەبێ، ژی"""انی هاوبەش پێکن"""اهێنێ. کچەکەی پ"""ورە خەج بە لەیل دەڵێ"""ت، رەنگە ئێمەش لەو ماوەیەدا

بگەڕێینەوە ش""ار و لە گەڵ چ"ارەنووس هی""چ ن""اکر . بە ناش""کوری نەبێ، کوردایەتی هەر بە ن""او خۆشە و

زەحمەتی زۆرە. تریفەی مانگە شەوی ئاس"""""مانی ش"""""اخ ختۆکەی خەونەکان دەدات و لەیل و زاراش ب"""""ۆ

دیتنی بەیانیەکی شاد خۆیان بە ئامێزی شەو دەسپێرن. 

بەیانی لەیل و دایک"""ی دەچنەوە لی مەقەڕی کۆمەڵە و چ"""اوەڕوانی دی"""داری کوڕەکەیان دەکەن. چەن"""د

کاتژمێرێ""ک تێدەپەڕ  و ک""اوە و هاوڕێک""انی دەگەنەوە مەقەڕ. ک""اوە  چ""اوەڕوانی ئەو دی""دارەی نەدەکرد،
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بۆیە یەکجار دڵخۆشە. ئەوان لە ژوورێک"""ی بنکەکەدا لە دەوری یەکتر کۆدەبنەوە. ک"""اوە ئام"""ادە نییە لە

گەڵ دایکی بچێتە ماڵی مام ئەحمەد و داوادەکات، کە پێکەوە چەند رۆژێ""ک لەو مەقەڕە بمێننەوە. ک""اوە

لە ماوەی چەند ساڵی راب"ردوودا ئ""اڵوگۆڕی  بەسەردا ه"اتوە، بەڵم هێش"تا لە بازنەی پڕیش"کە ئاگرەکەی

م""""ائۆدا چەقیوە. ن""""اوبراو،  دێم""""وکڕات و سەرکردەکانی بە کرێگرتەی ئیمپری""""الیزمی ئەمریکا تۆمەتبار

دەک""ات. دژوارییەکانی شەڕی نێوخ""ۆ ب""اڵی بەسەر روخس""اری هەموو لیەک""دا کێش""اوە. ک""اوە تەنیا لیەنی

خەراپ و نەرێنی دێموکڕات دەبینێ و بە شوعار و درووشمی ئ""اگرین و رمەکی مێش""کی ئ""اودراوە. لەیل و

زارا داوا لە کاوە دەکەن، کە واز لەو بیروباوەڕە بێنێ. پورە زارا بە کوڕەکەی دەڵێتن رۆڵە خەڵک ن""ان و

ئ""ازادی دەوێ""ت و وەڵڵه""ی ئەمن لەو حکومەتە کارگەرییەی ئێ""وە تێناگەم. ک""وڕی م""ن، خزمەتی دای""ک و

خوشکی خۆت بکەی باشترە لەوە شوعار و شیعارانە. کوڕەکەم، زگ بە قسان پڕ نابێ و حکومەت بە فشە

ناڕوخێ. پیاوی چاک بە، لەو رێگایە لدەن. پورە زارا لە کاوە دەپرسێ، کە کوڕە لە هەموو ماڵن برینجی

ئەمریکایی دەخ"""ور  و ئەوە ت""ۆ باس""ی چ دەکەی؟ ک""اوە و لەیل بەو قسەیە زۆر پێدەکەنن. ک""اوە دایک""ی

دڵنی""ا دەکاتەوە، کە ئام""ادە نییە خ""ۆی تەس""لیمی رێژی""م بکاتەوە و بە هی""چ ش""ێوەیەک تێکەڵ بە حیزب""ی

دێموکڕات نابێ، کە نوێنەری سەرمایەداری لە کوردستانی ئێرانە. لەیل داوا لە دایکی دەک""ات، کە ک""اوە

ئازاد بکات و با بە دڵی خۆی بڕیاربدات.

ئەوان چەن""د شەوێک لەو مەقەڕە دەمێننەوە و رۆژ و شەو باس""ی جی""اواز دێننەگۆڕ  و بە تایبەت ک""اتی

گرتنی رادیۆی دەنگی شۆڕشی ئێران بۆ پورە زارا و لەیل سەرنجڕاکێشە. لە ک""اتی ن""انخواردنی نی""وەڕۆدا

ه""اواری ب""ژی سۆس""یالیزم و بم""ر  سەرمایەدار و ب""ورژوا لە زاری چەن""د کەس""ێک دەبیس""تر . زارا و لەیل

چەن""د وێنەیەک ب""ۆ بی""رەوەری لە گەڵ ک""اوە دەگ""رن و ماڵئ""اوایی لە یەکتر دەکەن. ئەوان دەچنەوە م""اڵی

مام ئەحمەد و چاوەڕوانی هاتنی کەماڵ دەکەن. پورە خەج ئەحواڵی کاوە دەپرسێت و پرس""یاردەکات، کە

ب"ۆچی کوڕەکەیان لە گەڵ خۆی"ان نەدەهێنا. لەیل بە پ""ورە خەج  دەڵ"ێ، کە ئەو بیروب"اوەڕە پەردەیەکی

بەسەر خزمایەتی و دۆستایەتیدا هێناوە و ئەوان تەنیا بە قسەی خۆیان دڵخۆشن و گو  لە کەس ناگرن.

ک""وڕێکی م""ام ئەحمەد دەچێتە مەقەڕی دێم""وکڕات و خەبەری کەماڵی م""ام کەریمی دەپرس""ێ. بە گ""وێرەی

پەیامە وەرگیراوەک"""ان ن"""اوبراو ئەمڕۆ ئێ"""وارە ی"""ان س"""بەی رەنگە بگاتە باس"""او . پ"""ورە زارا و لەیل بە

دیداری کوڕەکەیان شادن، بەڵم لە دوارۆژی ناوبراو نیگەرانن. ئێوارە کەماڵ، وەس""تا مس""تەفا و حوس""ێنی

ئ""ازیز  بە یەکەوە دەگەنە باس""او  و دەچنە م""اڵی م""ام ئەحمەد. هەموو لیەک بە دی""داری یەکتر ش""اد
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دەبن و شەوێکی خۆش بە یەکەوە بەسەردەبەن. هەر کەسەو بیرەوەرییەکی خۆش لە رۆژانی ئاوارەیی و

هەروەها پێش""""""مەرگایەتی دەگێڕنەوە. م""""""ام ئەحمەد لە سەر ب""""""ارودۆخی ناوچە و هەروەها چۆنیەتی

هەڵسوکەوتی خەڵکی گوندەکان لە گەڵ پێشمەرگە و پاسداڕەکان پرسیار دەکات. 

کەماڵ، مس""تەفا و حوس""ێن وێ"""ڕای چەن"""د هەزار کەس لە پێش"""مەرگەکان چەن"""د س"""اڵێکە ئەرکی قورس""ی

پێش"""مەرگایەتیان لە سەر ش"""انە. ئەوان ناوچەی جی"""اوازی کوردس"""تان گەڕاون و بە گ"""وێرەی درووش"""م و

سیاسەتەکان ب""ۆ ک""ورد و خاکەکەی تێدەکۆش""ن. لە پەل، دەس""تە و هێ""زدا وەک پێش""مەرگەی کوردایەتی و

هەروەها خۆنەویس"""ت ناس"""راون و وەک خەڵکی دیکە شەڕی وەرگرتن"""ی سەرپەل، سەر دەس"""تە و هەروەها

بڕین""""ی پلەکانی حیزبایەتی ناکەن.  ئەوان لە ک""""ۆنفڕانس و کۆبوونەوەکان""""دا دژایەتی خۆی""""ان لە گەڵ

ناوچەگەرایی دووپ""""ات دەکەنەوە و بەو کولت""""ورە ت""""وڕەن. کەماڵ و هاوڕێک""""انی وەک س""""اڵنی سەرەتای

ش""ۆڕش س""اکار و س""ادە ناڕواننە رووداوەک""ان و لە پرسە نێوخۆییەکان و بە تایبەت هەڵبژاردنی نوێنەر و

دەستنیش""انکردنی بەرپرسە نیزام""ی و سیاس""ییەکان رەخنەی کاریگەر دەگ""رن. ئەوان بە ئاش""کرا دەبین""ن،

کە زۆر کوردی نیش"تمانپەروەر کە دەبنە پێش""مەرگە ئاگاداری""ان لەسەر ناوچەگرایی سیاس""ی نییە، بەڵم

پ""""اش نیزیکبوونەوە لە کولت""""وری حیزبایەتی و بەتایبەت بەش""""ێکی بەرچاو لە بەرپرسەکان، تێکەڵ بە

کولت""""وری لە یەکتردان و ش""""کاندنی رەقیبەکان دەب""""ن. کەماڵ لەو کولت""""ورە بێ""""زارە و چەن""""د جارێ""""ک

درکاندویەتی، کە ئەگەر دەرفەتێک هەبێ هەرگیز ئام"ادە نییە درێ"ژە بەو کولت"ورە ب"دات. شەو لە م"اڵی

م""ام ئەحمەد زۆر بە چ""ڕی ئەو خاڵە لوازنە خرانەڕوو، کە بزوتنەوەی کوردایەتی و حیزبایەتی ک""وردان

گەن""دەڵ دەکەن و لە سەر رێگ""ا راس""تەقینەکە لی"""دەدەن. وەس""تا مس""تەفا لە سەر ناوچەگەرایی زۆر بە

وردی قسە دەک""ات، کە وەک خ""ورە و نەخۆش""ی کەوتۆتە نێ""و قەوارەی رێکخس""تن و تەش""کیلتی سیاس""ی.

ن"""""""اوبراو زۆر نموونە لەو ناوچەگەراییە دێنێتەوە کە لە یەکەم خانەکانی حیزبایەتی هەتا ب"""""""اڵترین

ئۆرگ"""ان، کە کۆنگرەیە بە زەق"""ی دەبین"""درێن. بە ب"""اوەڕی ن"""اوبراو لە ری"""زی رێکخس"""تن و تەش"""کیلتدا

ناوچەگەرایی و خزمایەتی عەشایری و ناوچەیی بە تەواوەتی بەرگێکی سیاسی لەبەر ک""راوە و لە ک""اتی

پێویس""تدا بارگ""اوی دەک""ر  و چەن""د کەس""یک س""وودی لێ""دەبینن. شایستەس""الری پەراوێزخراوە و لە ک""ۆی

حی"""زب و هێ"""زە سیاس"""ییەکاندا کۆمەڵە خەڵکێک س"""وار و ئەوانی دیکە پی"""ادەن. بە تێگەیش"""تنی وەس"""تا

مس""تەفا ئەو ب""ارە خ""وارە دەب""ێ راس""ت بکرێتەوە، چوونکە لە درێژخایەن""دا زەب""ر لە پەیکەری جوڵنەوە

دەدات و بە ق""ازانجی رێژی""م تەواو دەب""ێ. حوس""ێنی ئ""ازیز  وەک هاوڕیک""انی لە بزوتنەوەی کوردایەتی
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س"""اردە و بە ئاش"""کرا دەڵێ"""ت، لەو کولت"""ورە بێ"""زارم و ن"""ازانم، ئێمە دێموکڕاس"""ی و خودموخت"""اری چ"""ۆن

دەس""تەبەر دەکەین! ک""ورێکی م""ام ئەحمەد لە سەر بارودۆخەکە دەدو  و بە ب""اوەڕی ن""اوبراو ش""ۆڕش کە

درێژب""""ۆوە هاوش""""ێوەی ترخێنەی ک""""وردان عەلەمان هەڵ""""دێنێ. ئەو لە قسەکانیدا ب""""اس لە لوازب""""وونی

دەرفەتی یەکس""ان لە نێ""و حیزبەکان ب""ۆ ئەن""دام و پش""مەرگەکان دەک""ات، کە بە رێژەیەکی زۆر خەڵک و

پێشمەرگەکان دڵسارد دەکەنەوە. پورە خەج لە هەمووان دڵخۆشترە و رێنوێنی مس"تەفا، حوس"ێن و کەماڵ

دەک""""""ات، کە کوردایەتی و خەبات لە پێن""""""اوی خودموختاری""""""دا زۆر پی""""""رۆزە، بۆیە ن""""""اکر  گ""""""و  بەو

کەموکوڕیانە بدەن و کوردستان پێویستی بە چ"او و دەس""تی هەمووانە. کەماڵ لەو کاتەدا وتەیەکی ب""ابی

وەبیردێتەوە، کە بەردەوام تەتەڵەی دەکرد و بەدوای دۆزینەوەی ئەو پرسیارەدا دەگەڕا، کە بۆچی زۆرتر

هەژار و نەدارەکان رێگ""ای پێش""مەرگایەتی هەڵ""دەبژێرن؟ ب""ۆچی شۆڕش""ی ک""وردان لە کۆتایی""دا لە ک""ورتی

دەدات و وەک گەمەی مار و پێنیژەیە؟ مام ئەحمەد چەند بیرەورەییەک لە سەر م""ام کەریم دەگێڕێتەوە،

کە لە سەردەمی لوەتی پێکەوە چەند جارێک هاوڕێی رێگا و سەفەر ب""وون. بە تێگەیش""تنی م""ام ئەحمەد

تێڕوانین""ی م""ام کەریم لە سەر دوارۆژ و رووداوەک""ان زۆر وردب""وون. ن""اوبراو دەگێڕێتەوە، کە م""ام کەریم

جارێک لە سەردەمی شۆڕش داوا لە مام ئەحمەد دەکات، کە لقی لە سەر خاکی نەبڕ .

 پورە زارا باس لەو نامانە دەکات، کە لە رێگای مانگی سووری ئێرانی دەگاتە دەستیان و م""ام کەریم بە

کورتی ئەحواڵپرسی هەموو لیەک دەک""ات. م""ام ئەحمەد دەڵ""ێ، هەتا شەڕی ئێ""ران و عێ""ڕاق تەواو نەبێ،

باوەڕناکەم ئەو دی"""ل و یەخس"""یرانە ئ"""ازاد بکرێ"""ن. لە سەردەمی ک"""ۆن و قەدیمیش"""دا دوای تەواوبوونی

شەڕەکان دیلەکان بە یەکتر گۆڕاونەوە و خۆزگە ئەوڕۆژە دەه""ات، کە م""ام کەریم و یەخس""یرەکانی دیکە

بە ژن و منداڵەکانی خۆی"""ان ش"""ادببنەوە. پ"""ورە زارا، لەیل، کەماڵ، مس"""تەفا و حوس"""ێنی ئ"""ازیز  چەن"""د

شەوێک لە باس"""""او  تێپەڕدەکەن. ک"""""اوە و کەماڵ لەو رۆژگ"""""ارەدا لە بەر دژایەتی یەکتر و گەرمبوونی

ئ""اوری شەڕی نێ""وان کۆمەڵە و دێم""وکڕات یەکتریان نەبینی و چیرۆک""ی براک""ان و حیزبە کوردییەکان بە

دوارۆژێکی نادیار ئەسپێردرا.

 کەماڵ و هاوڕێک"""انی هەتا سەرچۆمی هەرزنێ هاوڕیەتی زارا و لەیلی خوش"""کی دەکەن و ماڵئاوایی"""ان

لێدەکەن. پورە زارا و لەیل شەو لە گوندی دولک""انی سەردەش""ت دەمێننەوە و ب""ۆ رۆژی دوات""ر دەگەڕێنەوە

سەردەش""ت.  چەن""د رۆژێ""ک بە ئ""ارامی تێپەڕدەکەن و م""اڵی خاڵە مینە، م""ام دەروێ""ش و چەن""د دۆس""ت و

خزمێکی دیکە سەردانیان دەکەن. رۆژێک چەند پاسدار و بەسیجییەک لە دەرگای ماڵی پ""ورە زارا دەدەن
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و لە رێگ""ای ک"""وردێکی چەک""دار چەن""د پرس""یارێک لە لەیل و دایک""ی دەکەن. یەکێک لە پاس""داڕەکان بە

فارسی بە پورە زارا دەڵێت، کوڕەکانت بۆ نەهێناونەوە و لەو سەفەرەدا چەندەیان یارمەتی ک""ردی؟ ئای""ا

دەوڵەتی ئیسلمی باشترە یان نیزامی دژی خوا و پێغەمبەر؟ ئایا شەوانە بۆنی مەش""رووب و ئەڵکۆڵت لە

مەقەڕ و بنکەکانی دێموکڕات و کۆمەڵە نەدەکرد؟ ئێمە دەزانین لە چ ماڵێک میوان ب"ویت و چەن""د رۆژ لە

باس""""او  ماونەوە. بە ق""""ازانجی خۆتانە راس""""تییەکان بە ئێمە بڵێ""""ن و رێگ""""ای خۆت""""ان لە دژە ش""""ۆڕش

جیاکەنەوە. پ""ورە زارا بە بیس""تنی ئەو پرس""یارانە دەتاس""ێ و بە ک""ورتی بە ک""وردە چەک""دارەکانی رێژی""م

دەڵێ، کاکی من ئێمە لەو خانوەدا زەڕمان ب""ۆ مێش""وولەیەک نییە و خ""وا ئاگ""ادارە لە هەموو خەراپەیەک

بێبەرین. ئێ""وە ن""ازانم ب""ۆ لە دەرگ""ای فەقیرێکی وەک ئێمە دەدەن و مەبەس""تتان لەو ئازاردانەی ک""چ و

دایکێک چییە؟ فارسێک لە رێگای ک""وردێکی چەک""دارەوە هەڕەشە لە پ""ورە زارا و لەیل دەک""ات، کە ئەوان

کوڕەکانی""""ان لە بەرەی ک""""وفردان و دژی ئیس""""لم، ئینقلب و ئیم""""ام بە فەرمانی ئەمریکا، ئیس""""ڕائیل و

ئینگلس""تان شەڕدەکەن. ت""ۆ و کچەکەت چەن""دە لە باس""او  بە خەراپی باس""ی ئێمەتان دەک""رد، پێویس""تە

لێ""رە خەراپتر لە سەر دژە ش""ۆڕش و ئەو خوانەناس""انە ب""دوێن. پ""ورە زارا و لەیل لەو وتانەی پاس""داڕەکە

نیگەران و بەگومانن، کە دەزگای ئیتلعات ئاگاداری تەواوی سەفەر و سەردانەکەیانە. ئەوان ئاگ""ادارن،

کە ئەگەر جارێک بەڵێ بۆ پاسداڕەکان بکەن وەزع و حاڵیان تێکدەچێ، بۆیە خۆیان لەپرسیاری  پاس""داڕ

و چەک"""دارەکانیان دەدزنەوە. پ"""ورە زارا بە توڕەییەوە دەڵ"""ێ، ئەگەر ئ"""ازان بچ"""ن کەریمی مێ"""ردم ب"""ۆ

ئازادکەن. ئەوە عەیب ناکەن هاتوونە ئێ""رە و لە گەڵ دای""ک و ژنێک""ی بێ""دەرەتان دەدوێ""ن و هەڕەشەیان

لێدەکەن. ئەوە کەی ئیس""""""""لمەتییە و بە چ قانوونێ""""""""ک ئ""""""""ازار و ئەزییەتی ئێمە دەدەن. پاس""""""""داڕ و

چەک"""دارەکان هیچی"""ان لە پ"""ورە زارا و لەیل دەس"""تناکەو  و بە ناچ"""اری بەردەرگای م"""اڵی م"""ام کەریم

چۆڵدەکەن. شەو لەیل و پ""ورە زارا ت""رس و س""امێکی زۆر دایان""دەگر  و بە ت""رس و لەرزەوە لە حەوشەی

ماڵەکەیان هاتوچۆدەکەن. ئەوان لەوە نیگەرانن، کە  ئەو پاس""داڕانە  چ""ۆن ئاگ""اداری چ""وونی ئەوان ب""ۆ

باساو  و دی""داری کوڕەکانی""ان ب""وون. لەیل بە دایک""ی دەڵێ""ت، ئەو زەمانەی کەس لە کەس ئەمین نییە و

هەموو وڵت س"""""""یخوڕ و جاسووسە. ئەگەر کوردەکە خۆخ"""""""ۆر نەبێ و لە سەر یەکتر س"""""""یخوڕی نەکات،

پاسداڕێکی فارس و ئازەری چۆن ئاگادارە، کە ئێمە لە باساو  چۆن و چەندە باسی رێژیمی ئاخون""دیمان

ک""ردوە! پ""ورە زارا لە گەڵ وتەکانی کچەکەی هاوڕایە و دەڵ""ێ، رۆڵە زەم""انی ش""ای دەی""انگوت، کە دی""وار

مشکی هەیە و مشک گوێی هەیە. ئەو کات ترسێکی ئەوەندە زۆری""ان لە نێ""و خەڵک""دا بڵوکردب""ۆوە، کە لە

ماڵی خۆت نەتدەوێرا قسەی دڵ""ی خ""ۆت بکەی. لەیل و پ""ورە زارا ئاگ""ادارن، کە رێژی""م پ""ارە و ئیمکان""اتی
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زۆرە و بە ئاسانی خەڵک بە ناوی پێشمەرگایەتی دەتوانن رەوانەی حیزبەکان بکەن. 

پڕێش""ک و گڕفەی ئ""اوری شەڕی ئێ""ران و عێ""ڕاق، زی""اتر ئ""اور لە سرووش""تی کوردس""تان بەرب""دات. رێژیم""ی

ت""اران لە رێکخس""تنی هێ""زە ک""وردیی و عەڕەبە ش""یعەکاندا سەرکەوتوە و بە ن""اوی جی""اواز لە شەڕ دژ بە

هێزە عێڕاقییەکاندا بەکاریان دێنێ. هێزە باشورییەکان  خاوەنی سیاسەتێکی رەوا و سەربەخۆ نین و بۆ

پەیداکردنی یارمەتی و هەروەها زەبرلێدان لە هێزە عێڕاقییەکان لە گەڵ رێژیمی ئێ""ران س""ازاون. س""پای

پاس""""داران لەو گۆڕەپانەدا ئەکتیڤە و بە ک""""ردەوە پلن""""ی راگواس""""تنی شەڕ ب""""ۆ ناوچەکانی باش""""ووری

کوردس""تان دادەڕێ""ژن. ئەوان لە بی""ری عەمەلیاتی گەورە و تێکش""کێنەردان و ئام""ادەنین لە گەڵ رێژیم""ی

سەددام حوسێن بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی نێوانیان کۆببنەوە. رەفسەنجانی وەک داڕێ""ژەری بەش""ێک لە

سیاسەتەکانی رێژی""""م لە گەڵ پلن""""ی درێ""""ژەدان بە شەڕی ماڵوێرانکەری ئێ""""ران و عێڕاقە. ئەوان وەک

بازرگانی شەڕ لە دوورەوە لێکدانەوەی بارودۆخەکە دەکەن و خەمی دەیان هەزار سەرباز و چەکدارەیان

نییە، کە  دەبنە س""ووتەمەنی ئ""اگری شەڕ. شەڕی ش""ارەکان ب""ۆ هێ""زە عێڕاقییەکان ئاس""انترە و ئەوان لە

رێگ""ای فرۆکەشەڕکەرەکان بە ئاس""انی ئاس""مانی ئێ""ران دەپێ""ون. هێ""زە ئاس""مانییەکانی ئێ""ران زەلی""ل و

دام""""""""اون و کەمتر دەسەڵتی خس""""""""تنەخواری فڕۆکە عێڕاقیەکانیان هەیە. چەکە دژە ئاس""""""""مانییەکان

فڕۆکەکان ن"""اپێکن و سیس"""تمی بەرگری ئاس"""مانی ئێ"""ران تێکش"""کاوە. ئێ"""ران ب"""ۆ قوت"""اربوون لە شکس"""ت و

کۆکردنەوەی چەک و تەقەمەنی درووش""""مە گەورە و قەبەکان پش""""تگو  دەخ""""ات و لە لە گەڵ ئیس""""ڕائیل

دەکەوێتە مامەڵەی چەککڕین. بەرپرس""""انی رێژی""""م و س""""پای پاس""""داران وەک گەورە بازرگ""""انی چەک و

تەقەمەنی لە بازاڕە رەشەکاندا دەگەڕێن و خوازیاری کڕینی کەلوپەلی لۆژیستیکی شەڕن. شەڕ خەریکە

درووشم و شوعارە قەبەکانی رێژی"م بێڕەن"گ دەک"ات و بەرپرس"انی رێژی"م لە ئاس"ت قورس"ایی شەڕەکاندا

داماون. خەڵکی کورد لە دوو دیوی س"نووری رۆژهەڵت و باش"ووری کوردس"تان بە خ"اک و خەڵکەوە زی"انی

گەورەیان بەردەکەو . گۆڕانی سیاسەتی شەڕ لە لیەن ئێران و تێوەگلندنی باشوور لە شەڕی دەوڵەتان

جوڵەی هێ""زە رۆژهەڵتییەکانی بەرتەس""ک دەکاتەوە. بێجگە لەوە، رێژم""ی بەعس""ی عێ"""ڕاق لە دژایەتی

ک"""ردن و دوژمنایەتی کوێڕانەی خەڵکی ک"""ورد لە باش"""وور مک"""وڕتر دەک"""ات. ئەوان بە بی"""انووی هاوک"""اری

فارسەکان، کە بە دوژمن"""ی پلە یەکی عێ"""ڕاق دەناس"""رێن، گ"""ورزی گەورە لە ک"""ورد و خ"""اکی کوردس"""تان

دەوەشێنن.
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کەماڵ لە گەڵ هاوسەنگەرەکانی بەرەو بنکەی هێ"""ز دەگەڕێنەوە. ئەوان لە پ"""اییزدا لە بنکەکان خۆی"""ان

بە کاروب"""اری خۆپەروەردەکردن سەرقاڵ دەکەن. رێکخس"""تن و س"""ازماندانی هێ"""زی پێش"""مەرگە لە ج"""اران

زیاترە، بەڵم هێشتا وڵمدەری پرسی ک""ورد لە رۆژهەڵت نییە. هێ""زە کوردییەکانی رۆژهەڵت و تەنانەت

سەرتاسەرییەکان لە ژینگەیەکی پەرتەوازەدا درێژە بە ژی""انی سیاس""ی دەدەن. موجاهی""دەکانی رەجەوی

لە دەرەوەی ئێران باوەڕی"ان بە م"افی ک"ورد و هەروەها پرس"ی چارەسەرکردنی م"افی نەتەوەکانی ئێ"ران

نییە. ئەوان خۆی""""""ان بە نوێنەری سەرجەم بزوتنەوە سیاس""""""ییەکان دەزان""""""ن و خوازی""""""ارن کە هێ""""""زە

کوردییەکانی رۆژهەڵت لە دەوری ب"""اڵی مریەم و مەس"""عود تەواف بکەن و ئازادانە روانگەکانی خۆی"""ان

دەرنەبڕن و خ"""""اوەن بڕیارنەبن. هێ"""""زە چەپەکان لەو دۆخەدا بە تەواوەتی لە یەکتر تەوەلبوون و وەک

لقی دارەکان کەرت بوون. هێزە کوردییەکان بە چووک و گەورە، راست و چەپ، دین"ی و هت""د. زۆر لە گەڵ

یەکتر ناتەبان و هی""چ لیەنێک حیس""اب ب""ۆ لیەنی بەرامبەر ناک""ات. حیزبەکان رێ""ز لە یاس""اکانی ک""اری

هاوبەش ن""اگرن و بە چاویلکەی بچووککردنەوەی ئەوانی دیکە و خۆگەورەکردنەوە خۆی""ان ، بارودۆخەکە

هەڵدەسەنگێنن. حیزبەکان بۆ خەڵک پەیامێکی هاوبەشیان نییە و لە ک""ردەوەدا یەکتر بە لەمپەری سەر

رێگای خۆیان دەزانن، بۆیە ئامادە نین رێز لە دەنگ""ی زۆرایەتی خەڵکی ناوچەیەک ب""ۆ هێزیک""ی سیاس""ی

بگرن. 

کەماڵ، مستەفا و حوسێن لە رێکخستنی بەهاریدا بەرپرسایەتی تەش""کیلتی و نیزام""ی بە ئەس""تۆدەگرن.

رێ"""""ژەی پێش"""""مەرگەکان لە س"""""اڵن کەمترە و لوی کەمتر تێکەڵ بە ری"""""زی حیزبەکان دەب"""""ن، چوونکە

بارودۆخەکە دژوارت""رە و پيش""مەرگەش وەک س""اڵن لە نێ""و گوندەکان""دا چ""الک نییە. کچ""ان بە رێژەیەکی

زۆر کەم ب""ۆ رێزەک""انی دێم""وکڕات دێ""ن، بەڵم کۆمەڵە لەو پێوەندییەدا چ""الکترە. بەش""ێک لەو کچانەی

تێکەڵ بەو هێزانە دەبن و بە مەبەس""تی پێش""مەرگایەتی لە م""اڵ دەچنەدەر، بە هۆک""اری جی""اواز لە بنکە

جێگیرەک""ان ژی""انی هاوبەش لە گەڵ پێش""مەرگەکان پێک""دێنن. هێش""تا تەوژمی خەبات و ش""ۆڕش زەب""ر لە

پەیکەری رێژی""""""""م دەدات و سەرەڕای هەموو لوازییەکانی، هێزێک""""""""ی پۆش""""""""تەی رێژیم""""""""ی بەخۆیەوە

سەرقاڵکردوە. رێژیم هێزێکی زۆری لە کوردستاندا مۆڵداوە و بەنیازن لە رێگ""ای هەڵەبجە و سەید س""ادق

و هت"""د. بەرەو کەربەل ب"""ڕۆن و نیزام"""ی بەعس بڕوخێن"""ن. رێ"""ژەی چەک"""دارە کوردەک"""ان لە کوردس"""تاندا

دەچێتەسەر و رێژیم لە چەکدارە کوردەکان  (بە سەرباز و جاشەوە) گروپی زەربەتی پێکهێن""اوە، کە ک""ار

و پیشەیان زەبرلێدان لە پێشمەرگەیە. پێشمەرگە موسڵمانەکان جێگەی خۆیان قایم کردوە و ژمارەیەکی
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زۆر لە دەزگا سیخوڕییەکاندا کاردەکەن. کاتێک پێشمەرگەکان لە گوندێک دەبیندرێن بۆ بەیانی راپ""ۆرت

لە سەر ئەو جوڵەیە دەدرێتە بەرپرسانی رێژیم.  پێشمەرگە موسڵمان و هەروەها سیخوڕەکانی رێژی""م لە

رێگ""ای دۆس""ت و ناس""یاوەکانی خۆی""ان لە سەر چۆنیەتی  و چەندایەتی ئەو هێ""زە زانی""اری کۆدەکەنەوە.

مەزەن""""دەی خەڵکی گون""""دەکان لە ژم""""ارەی پێش""""مەرگەکان جی""""اوازە و خەڵکی ئاس""""ایی ژمارەی""""ان زۆر

بەرزدەکاتەوە و ئەوەش بە جۆرێ"""ک لە شەڕی رەوان"""ی دژ بە رێژی"""م دەناس"""ر . تۆپخانەکانی رێژی"""م لە

ناوچە سنوورییەکان دەهۆڵی شەڕدەکوتن و پڕ بە قوڕگی دوکەڵویی و رەشیان بارانەی ئاور بە سەر دۆڵ

و دەش""ت و چیاک""انی کوردس""تاندا دەب""ارێنن. پێش""مەرگەی زۆربەی هێزەک""ان لە ج""اران  رێکخراوت""رن و

هەروەها باشتر خۆیان کۆکردۆتەوە، بەڵم هێشتا لە قۆناخی سەرەتادایە. 

خەلکی کوردس"""تان زی"""اتر لە رێگ"""ای رادیۆک"""ان ئاگ"""اداری چ"""الکی حیزبەکانن. خەمی ئەوان گەورەیە و

شەڕی عێ""ڕاق و ئێ""ران زەب""ری گەورەی لە خەڵک و سرووش""تی ژی""ان و خاک""داوە. بەش""ێک لە ش""ارەکان لە

بەردەم گ"""ڕی ئ"""اوری تۆپخانە و هەروەها بۆمب"""ارانی فڕۆکە شەڕکەرەکانی عێڕاق"""دا تەنگەتاون. رێ"""ژەی

بێکاری قوڕگی هەژارەکان دەگوشێ و خەڵکێکی زۆر لە پێن""اوی پەی""داکردنی ن""ان و ئاوێک""دا بە رێگاک""انی

مەرگ""""دا دەڕۆن و لە کەمینی پاس""""داڕ و بەعس""""یەکان دەدەن. ئەو ناوچانەی کە مەکۆ و بنکەی جێگی""""ری

هێزە سیاسییەکانی لێیە بۆ ئاڵوگۆڕی بازرگانی دەبنە دەروازە و خەڵکێکی زۆر لەو رێگاوە بژیوی ژی""انی

خۆی""ان دابیندەکەن. بازاڕەک""انی سەفرە و گەڵڵە ت""ۆزی داخرانی""ان لەسەر نیش""توە و کاس""بکاران بەرەو

ناوچەیەکی دیکەی ئ"""ازاد دەڕوان"""ن. رێژیم"""ی بەعس سیاسەتی وێرانکردن"""ی کوردس"""تانی رەچ"""اوکردوە و

هاوشێوەی کۆماری ئاخوندەکان دەست لە ژینگە و سرووشتی کوردس"تان ناپ"ارێز . ئەوان ب"ۆ سەرخس"تنی

سیاسەتەکانیان گون"""دەکان چۆڵدەکەن، کانیاوەک"""ان کوێردەکەنەوە و سیاسەتی چەک"""دارکردنی تێکڕای"""ی

رەچاودەکەن. 

رێژیمی بەعس و یەکێتی نیشتمانی کوردستان دوای کۆتایی هێنان بە رەوتی دانیشتنەکانیان خۆی""ان ب""ۆ

شەڕێکی تون"""""""د لە یەکتر ئام"""""""ادە دەک"""""""رد. یەکێتی لەو بەینەدا لە گەڵ ئێ"""""""ران لپەڕەیەکی ت"""""""ازە

هەڵدەدەنەوە و بە دڵفراوان""""ی لە گەڵ هێ""""زە ئێرانییەکان و بە تایبەت پاس""""داڕەکان سەر بە قەرارگای

رەمەزان لە نێوخ"""""""ۆی باش"""""""ووری کوردس"""""""تاندا عەمەلیاتی هاوبەش"""""""یان دژ بە هێ"""""""زە عێڕاقییەکان

بەڕێوەدەبەن. زۆربەی هێ""زە باش""ورییەکان بە هێواش""ی دەکرێنە کلکەی سیاسەتی ئێ""ران دژ بە رێژیم""ی
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عێڕاق و بەعسییەکان  سیاسەتی هەڵەی پارتە باشورییەکانیان کردە بیانووی دوژمنایەتیەکی ترس""ناک،

کە هەڵەبجە و ئەنفالی لێکەوتەوە. هێ""""زە رۆژهەڵتییەکان لە سەر س""""نوورەکان و لە دی""""وی باش""""ووری

کوردستاندا ئاگ""ادارن، کە پاس""داڕەکان چ""ۆن و چەن""دە لە گەڵ چەک""داری پارتە باش""وورییەکان دەگەڕێن.

حیزبە رۆژهەڵتییەکان لەو پێوەندییەدا جی"""اوازون و دێم"""وکڕات لە ژێ"""ر کارتێکەری قاس"""ملوودا خ"""اوەن

دیپلۆماس""""ییەکی ک""""ارا و هێڵ""""ێ ئاش""""کرا و نەگۆڕن. ئەوان ب""""ۆ لێ""""دان لە هێ""""زە ئێرانییەکان سیاسەتی

سەربەخۆیان رەچ""""""اوکردوە و تێدەکۆش""""""ن دژ بە بەرژەوەن""""""دیی ک""""""وردی باش""""""وور نەجوڵێنەوە. پارتە

کوردییەکانی رۆژهەڵت وەک پارتە باش""وورییەکان سیاسەت ناکەن و هەر ج""ارەی لە بەرەیەک""دا خۆی""ان

نابیننەوە. ئەوان وەک پارتە باش""""ورییەکان شەڕی ک""""وردی پارچەکانی دیکەی کوردس""""تانیان نەکردوە و

ئامادەنەبوون دژایەتی بزوتنەوەی کورد لە باشوور بکەن. 

بەهاری خەبات لە رۆژهەڵت و زۆربەی پارچەکانی کوردس"""""""""تاندا بەهارێکی خوێناوییە. ئەو بەهارەش

هێزە کوردییەکانی رۆژهەڵت بە مەبەستی دیداری خەڵک، رێکخس""تنی ئەن""دام و هەروەها زەبرلێ""دان لە

هێزەک"""""""انی رێژی"""""""م لە زۆربەی ناوچەکانی رۆژهەڵتی کوردس"""""""تاندا ئام"""""""ادەن. هێ"""""""زە کوردییەکان

بەرچاوتەنگن و ئام""ادەنین لە زۆن""ی خۆیان""دا روخس""اری هێ""زی دیکە ب""بین. ک""اوەی م""ام کەریم لە گەڵ

گوردانێکی کۆمەڵە بەرەو ناوچەکانی سنە بەڕێدەکەون و کەماڵ وەک فەرماندەیەکی نیزام""ی دێم""وکڕات

بەرەو ناوچەکانی سەردەش"""""""""ت دەڕوات. ئەوان س"""""""""اڵنێکی زۆرە لە بەرجیاوازی بیروب"""""""""اوەڕ، شەڕی

حیزبەکان و لوازی ت""اکی ک""ورد  پێوەندییەکانیان پچ""ڕاوە. ک""اوە لە دوای گەڕانەوەی لەیلی خوش""کی و

هەروەها دایکی هەست بە ئازارێکی نادیار دەک""ات. ن""اوبراو بی""ر لەوە دەکاتەوە، کە دای""ک و خوش""کی لە

ماڵی م""ام ئەحمەد لە باس""او  چەن""د رۆژێ""ک لە گە کەماڵی ب""رای پێکەوەبوون، بەڵم ن""اوبراو لە پێن""اوی

باوەڕی ویشکی حیزبایەتیدا سەردانی نەکردن. کاوە ئەمجارە تێگەیشت، کە لە سەر ئەو رێباز و ستایلە

ناتوانێ وەک رابردوو ئەندامێکی ئاسایی ماڵ بێت. ناوبراو لە دەوروبەری خ""ۆی زۆر پێش""مەرگە دەبین""ێ،

کە ئازادانە لە گەڵ تەنانەت خزم و ناسیاوانی دێموکڕات دیدار و پێوەندیان هەیە، بۆیە زۆرجار رەفتار

و کرداری خۆی بە لۆژیکی نازانێ. کاوە لە ماوەی ساڵی رابردوودا لە گەڵ چەند هاوڕێیەکی ت""ازە ئاش""نا

دەبێ، کە کراوەتر دەڕواننە کوردستان و جیهان و تێگەش""تنیان لە سەر سۆس""یالیزم و حکومەتی کرێک""اری

وەک راب""ردوو ئ""اگرین و تون""د نییە. ئەوان لە سەر ئەو پرس""انە رێن""وێنی ک""اوە دەکەن، کە لە سیاسەت و

حیزبایەتی""""دا دەب""""ێ نەرم و کیسەڵی ب""""ڕۆی، چوونکە خێ""""را و تون""""د رۆیش""""تن مان""""دووبوون و شەکەتی
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دەخوڵقێنێ. ئەمیر کرماشانی بۆ دڵخۆش""کردن جاروب""ار لە گەڵ ک""اوە گاڵتە دەک""ات و داوای لێ""دەکات، کە

ماوەیەک لە کورەخش""تە ک""ار بک""ات و ئ""ازاری کرێک""اران و ئارەقەڕش""تنی ئەوان بە ئێس""ک و پێس""تی خ""ۆی

هەس"""تبکات. ئەمیر بە زۆربەی پێش"""مەرگەکان دەڵێ"""ت، کە ئێمەی کۆمەڵە و حیزب"""ی کۆمۆنیس"""تی ئێ"""ران

پێویستە پيش چەکهەڵگرتن و تەنانەت لە ماوەی پێشمەرگایەتیدا کرێکاریی و وەرزێڕی بکەین. بە وتەی

ئەمیر، کرێک""ارانی کوردس""تان و وەرزێڕەک""ان پێویس""تیان بە ش""وعار و درووش""م نییە، بەڵکو چ""اوەڕوانی

پێشڕەوێکی نموونە و هاوشێوەن، کە بە کردەوە لە جیهانی کرێکار و وەرزێڕەکان تێدەگات. ئەمیر رەخنە

لە مێدیای کۆمەڵە دەگر ، کە هەتا کرێک""اری ک""ورە خش""تەی ورم""ێ و کرماش""ان هەیە، چ پێویس""ت دەک""ات

باس لە میستر لۆپێزی ئەمریکای جنووبی بکەین! کاوە بە قسەکانی ئەمیر کەیفی س""از دەب""ێ و چیرۆک""ی

مەل فەلسەفەی ب""ۆ دەگێڕێتەوە، کە لە ش""ارۆچکەی رەبەت زۆر رەخنەگر و قسەخۆش ب""و، بەڵم ئەو ک""ات

لە سەر چاخواردنەوەی ئێوارە لە مەقەڕەی کۆمەڵە دەرکرا. کاوە باس دەکات، کە ن""اوبراو لە سەردەش""ت

ناوی خۆی گۆڕیوە و خۆی بە شێخ زەرگەتە ناساندوە و لە ماڵی ئێمە و هەروەها چەند ماڵێک میوان بوە.

ئەمیر بە کاوە دەڵێ، ئەو کەسانە وەک گەوهەری شۆڕشن و بزوتنەوەی کۆمۆنیستی دەبێ بۆ ئەو کەسانە

کراوە بێ. 

لە جەولەی ئەو بەهارەدا کاوە و ئەمیر وەک هاوڕێیەکی نیزیک بەشدارن و شەوانی گوندەکان و رۆژان""ی

نێ""و مەزرا و ب""ن ش""اخ و بەردەکان بە وتەی خ""ۆش دەبەنەسەر. زۆربەی رۆژەک""ان، نی""وەڕۆ ی""ان ئێ""واران

پێش"""مەرگەکان ب"""انگی ئەمیر دەکەن و داوای لێدەکەن ب"""ۆ ب"""زەی لێ"""و قسەیەکی خ"""ۆش بک"""ات. ئەمیر لە

گون""""دەکان شەوانە زۆر بە وردی گ""""و  لە گوندنش""""ینەکان رادەگ""""ر  و ب""""ۆ بەیانی دەیکاتە کەرەس""""تەی

پێکەنین. ئەمیر بە وتەکانی بەنیازە ک""""ادر و پێش""""مەرگەکانی کۆمەڵە وریاکاتەوە. ن""""اوبراو ب""""اس لەوە

دەک"""ات، کە شەوێک لە ناوچەی خوڕخ"""وڕەی سەقز می"""وانی ماڵێ"""ک دەب"""ن و خۆی"""ان بە پێش"""مەرگەکانی

حیزب""ی کۆمۆنیس""تی ئێ""ران و کۆمەڵە دەناس""ێنن، بەڵم پی""رە پیاوێ""ک دەپرس""ێ، کاکە کۆمەڵە کۆمەڵەیە

باشە بە م"""ن ن"""اڵێن ئەو حیزب"""ی کۆمۆنیس"""تی ئێرانە چ کارەیە؟ ئەمیر و ک"""اوە ئەو شەوە تێدەکۆش"""ن بە

ک""وردی باس""ی حیزب""ی کۆمۆنیس""تی ئێ"ران و کۆمەڵە ب"ۆ مامە پی""رە بکەن، بەڵم ئەو نایسەلمێنێ و دەڵ"ێ،

ئەگەر ئێرانت""ان دەو  جی""اوازی کۆم""ۆنیزم و ئیس""لم چییە؟ خ""ۆ خەڵکی موس""ڵمان دەزان""ن ئیس""لم چییە،

بەڵم بە ئیم""""انم کش""""اورەز و کارگەری ک""""ورد لەو ریسەی ئێ""""وە ناگەن. کاکە ئەو خەڵکەی ئێمە دەردی

گرانە و بە سلێمانی پێغەمبەر لەو کەلیماتە قورس و گرانانە ناگات. بۆ خاتری خوا، ئەگەر چوونەوە بە

249



بەرپرسەکانتان بڵێ""ن، ب""ا بە زم""انی خەڵک لە رادیۆکەیان قسەبکەن. لەو گون""دە و گون""دەکانی دیکە ک""ێ

لە دەرسەکانی مارکس تێدەگات و ئێمە بە ع""ومری خۆم""ان رۆژێ""ک نەچووینە مەدرەسە و خوێن""دن، ئ""اخر

چۆن لەو بابەت و کتێبانە تێدەگەین؟

 ئەمیر و ک"""اوە لە گون"""دێکی ناوچەی س"""نە لە گەڵ مەلیەکی ئ"""اوایی دەبێتە دمەتەقەیان. مەل زۆرزان

دەبێت و بە ئەمیر و کاوە دەڵ"ێ، کاکە ئیس"لم و کۆم""ۆنیزم یەک جیهانی"ان دەو ، بەڵم ئێ"وە لێ"ی ح"اڵی

نی""ن. ئەمیر داوا لە مەل دەک""ات، ئەگەر بەڵگە و دەلی""ل ب""ۆ وتەکانی نەهێنێتەوە، شەو بە زۆری لە گەڵ

خۆی""انی دەبەن. مەل ب""ۆ ئەوەی پێش""مەرگەکان لە م""اڵ دەربک""ات و خواردنی""ان نەداتێ،  داوا لە مەلژن

دەکات، کە جلوبەرگی ب""ۆ ئامادەک""ات و لە گەڵ ئەو پێش""مەرگانە دەڕوات و دەبێتە پێش""مەرگەی کۆمەڵە.

ک""اوە و ئەمیر چاوێ""ک لە یەکتر دەکەن و داوا لە مامۆس""تا دەکەن، کە ب""ا نانێ""ک بخ""ۆن و خواردنێ""ک ب""ۆ

بەیانی بپێچنەوە. مەل دەرفەتیان پێنادات و دەڵێ، مرۆڤی شۆڕشگێڕ و کۆمۆنیست وەک کرێکاران دەژیت

و ئامادەیە برسیایەتی تەحمول بکات. کاتێک مەلی ئاوەدانی،  کاوە و ئەمیر لە ماڵ دەچنەدەر بەش""ێک

لە خەڵکی گون""""""د لە مەل دەپرس""""""ن، کە مەسەلە چییە؟ مەل بە زم""""""انێکی س""""""ادە دەڵ""""""ێ، کاکە ئەو

پێش""مەرگانە ئیح""ترامی مامۆس""تای گون""د ن""اگرن و بە زۆر لە م""اڵی خۆت""دا هەڕەشەت لێدەکەن. مەل بەو

شەوە بە دەنگێکی بەرز قسەکانی دووپات دەکاتەوە و خەڵکی ئاوایی لە ژوورەکانیان دێنەدەر و بەشێک

لە بەرپرس"""ی پێش"""مەرگەکانی کۆمەڵە لە ژوورەک"""ان دەچنەدەر و دەبین"""ن، ک"""اوە و ئەمیر لە گەڵ مەلی

گوند لە گەڵ خەڵک کۆبوونەوە و مامۆستا زۆر بە دەنگی بەرز رادەگەیەنێ، کە خوا ئەمری کردوە کە بێ

ئیزن"""ی خ"""اوەن م"""اڵ نەچینەژوور، بەڵم دوو پێش"""مەرگەی ک"""ورد لە م"""اڵی خۆت"""دا هەڕەشەت لێدەکەن.

بەرپرسەکان مەل دەبەنە ژووری ماڵێک و کاوە و ئەمیریش بۆ ن""انخواردن رەوانەی م""اڵێکی دیکە دەکەن.

ب""ۆ بەیانی ئەمیر و ک""اوە ئەو چیرۆکەیان وەک ش""انۆ ب""ۆ هاوڕێکانی""ان دەگێڕنەوە. ئەمیر دەڵ""ێ، مامۆس""تا

حەزی نەدەکرد جەوان و جحێ"""ڵ می"""وانی ب"""ن، بۆیە ئەو کێشەی نایەوە و ئێمەی بە زگ"""ی بەتاڵ لە م"""اڵ

دەرک""رد. بەرپرس""ی پێش""مەرگەکان لە رێگ""ای یەکێک لە ناس""یاوەکانی زانیویەتی، کە مامۆس""تا حەز لە

میوان ناکات، چونکە مەلژن لە ماڵ لیچکە لەسەر ناکات و قسە لەسەر رووداوەکان دەکات.

 ئەمیر کاریگەری لە سەر ک"""اوە زۆرە، بۆیە ک"""اوە زی"""اتر لە س"""اڵن لە ناوچە لە گەڵ هاوڕێک"""انی گاڵتە

دەک""ات و کراوەت""رە. جارێ""ک لە ناوچەی ژاوەرۆی س""نە لە ک""اتی مانەوە لە دەوروبەری ئاواییەک لە گەڵ
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خاوەن باخەکەدا یەکتر دەبینن و کاوە داوا دەکات، کە ئەمیر بەچەی کرماشانە و فرە حەزی لە شیرینی

و بیبس""ی کۆلیە. خ""اوەن باخەکە بەڵێنیان پێ""دەدات، کە ب""ۆ بەیانی دەت""وانێ بچێتە ش""ار و ش""یرینی و

کەبابیان ب"""ۆ بک"""ر . دوای دوو مان"""گ جەولە و گەڕان لە سەر رێگ"""ای ش"""ارەکان و سەردانی بەش"""ێک لە

گون""""""دەکان ک""""""اوە و هاوڕێک""""""انی بەنیازن بەرەو ناوچەی بانە و رەبەت بچ""""""ن و لە گەڵ تیمێ""""""ک لە

پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لەو ناوچەیەدا یەکبگرنەوە. ئەوان لە کاتی سەردانی ئاواییەکان کەمتر پرس""یار

لە هێزەک""ان رێژی""م دەکەن و تەنیا خوازی""ارن ئاگ""اداری پێش""مەرگەکانی دێم""وکڕات ب""ن. بە وتەی ئەمیر،

ئەو خەباتە بە هەموو پێوانەیەک لە سەر رێگا راستەقینەکە لیداوە و رەوا نییە پێشمەرگەی دوو حیزب

وەک دوژم""ن لە یەکتر بڕوان""ن. ک""اوە لە ک""اتی دسەرانی گون""دەکان ب""ۆ یەکەمجار بە دڵ گ""و  لە پەیامی

خەڵک دەگر ، کە لە گەڵ شەڕی نێوخۆنین. ئەمیر و ک""اوە رۆژانە زۆر بی""ر لەوە دەکەنەوە، کە رەوا نییە

براک"""ان لە پێن"""اوی چەن"""د بیروب"""اوەڕی دژبەیەک"""دا بە چەک شەڕی یەکتر بکەن. ک"""اوە لە لی ئەمیر لە

هەڵوێستە توندەکانی پەشیمانە و باسی ساڵی رابردوو دەکات، کە ئامادە نەبو تەنانەت براکەی ب""بینێ.

ئەمیر دڵخۆشی دەداتەوە و بەڵێندەدات، کە گەڕانەوە ناوبراو خۆی دیدارێک بۆ کەماڵ و کاوە رێکدەخات

و ئەگەر لە کۆمەڵەش دەربکر  ئەو کارە دەکات. بە باوەڕی ئەمیر، گوناهە بۆ دوو فارسی چەپ و راس""ت

ئێمە بە ن""""""اوی کۆمەڵە و دێم""""""وکڕات بەگژیەکتردا بچینەوە. ئەوانە لە ش""""""یراز و تارانەوە ه""""""اتوون و

کەسوکاریان لێ""رە نییە و لە سەر خ""اکی ک""وردان ش""وعار و درووش""می گەورە دەدەن. ئەگەر راس""تدەکەن و

لە گەڵ پەیام و شوعارەکانیاندا رستگۆن با بچنەوە ناوچەی خۆیان و خەبات بکەن. ئەمیر باوەڕی وایە،

کە کوشتنی چەکدارە کوردەکانی رێژیمیش کارێکی هەڵەیە و سەرئەنجام رێژی"م و نی"زام قازان"ج دەکەن.

ک""اوە لەو رۆژانەدا خەریکە بە تەواوەتی دەگ""ۆڕ  و بە وتەی ئەمیر ئەو رۆژانە ک""اوە خەریکی ئینقلب""ی

گەورەیە و لە گەڵ خۆیدا ئاشت دەبێتەوە.

 کاوە لە دەفتەری بیرەوەرییەکانی، لپەڕەیەک لێدەکاتەوە و بە زمانی فارسی چەند خەتێک دەنووس""ێ.

ناوبراو، داوا لە ئەمیر دەک""ات، کە گاڵتە نەکات و ئەگەر رۆژێ""ک م""رد ئەو نووس""ینە وەک تەنیا یادگ""اری

کاوە بداتەوە دایک و خوشکەکەی. ئەمیر ئەو داواکارییە بە رژدی وەردەگر ، بەڵم داوا لە کاوە دەک""ات،

کە ئەوان ت""""ازە سەرەتای ژیانیانە و ن""""اکر  بی""""ر لەو رۆژانە بکەنەوە. ک""""اوە  داواکاریەکەی لە ئەمیر

دووپ"""ات دەکاتەوە و زۆر نووس"""ینەکەی وردناکاتەوە. ئەمیر دڵخۆش"""ی ک"""اوە دەداتەوە، کە زی"""اتر لە دوو

مانگە لە گون"""د و ش"""ارەکان دەگەڕین و چەن"""د گورزم"""ان لە رێژی"""م وەش"""اندوە و هی"""وادارم بە س"""ڵمەتی
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بگەڕێینەوە بنکەکانمان. ک""اوە لە لپەڕەی دەفتەرەکەی""دا نوس""یویەتی:ن دایک""ی ئ""ازیز و خوش""کە لەیل،

ئەمڕۆژانە لە ناوچەی بانەم و ئەو چەند دێڕەتان بۆ دەنووسم. ئەمڕۆ وەک جاران بیرناکەمەوە و خۆزگە

دەخوازم ساڵی رابردوو داواکاریەکی ئێوەم نەش""کاندبا و لە گەڵ کەماڵ یەکترمان دیتب""ا. ئەو هاوینە لە

ناوچەکانی سەقز، س"""نە و بانە بەردەوام بی"""ر لە ئێ"""وە دەکەمەوە. لە م"""اوەی چەن"""د س"""اڵی راب"""ردوودا

هەرگیز وەک ئەم س""""اڵ بی""""رم لە ئێ""""وە نەکردۆتەوە. رۆژانە لە ک""""اتی مانەوە لە ب""""ن س""""ێبەری دار و

تاشەبەردەکان و شەوانە لە کاتی سەردانی گوندەکاندا بە تەواوەتی وێنەی ب""ابم، دایک""م، خوش""کەکانم و

براکەم  لە بەرچاوە. لە راستیدا نازانم چ ئاڵوگۆڕێک لە ناخمدا روودەدا و تەنیا ئەوەندە دەزانم، کە بە

چ""اوێکی دیکە لە مەسەلەکان دەڕوان""م. ب""ابم لە بەندیخانەی عێڕاقە و کەماڵ و م""ن دەربەدەر. ئێ""وە و

ش""""یرینی خوش""""کم ب""""اری قورس""""ی ئەو ژیانەتان کەوتۆتە سەرش""""ان. ئەگەرچی ش""""یرین لە هەڵبژاردنی

هاوسەردا لس"اری ک""رد و هەڵەیەکی کوشەندەی ک""رد، بەڵم ئەویش وەک ئەن""دامی ماڵەوە لە گەڵ خەمی

ئێمەدا دەژیت. لە بیرمە، لە گوندی شینو  کەماڵ نامەیەکی بۆ ئێمە ن""ارد و داوای لێکردی""ن، کە خۆم""ان

لە تێکهەڵچوون لە گەڵ پێش"""مەرگەکانی دێم"""وکڕات بپ"""ارێزین. ئەمن زی"""اتر لە س"""نووری رێگەپێ"""دراو لە

بیروب""اوەڕی کۆم""ۆنیزم و سۆس""یالیزمدا کوڵی""وم و ب""ۆ چەن""د س""اڵ دەبێ""ت، کە م""ارکس و ئینگێڵ""س، م""ائۆ،

کاسترۆ و زۆر کەسی دیکە بۆ من و زۆری دیکە بوونە پێغەمبەر و سەرکردە ف"ارس و کوردەک""انی خۆش""مان

وەک ئیم""ام و رێبەر. ژی""ان خەونێکی رەنگاوڕەنگە، کە هەتا رۆژان""ی دژوار و تەمەنی پی""ری بە تەواوەتی

لە ن""اخ و ماناکەی ناگەین. ئەمڕۆ لە سەر چیابەرزەکانی کوردس""تان دوور دەڕوان""م و چاوەک""انم س""یما و

روخساری ت""ۆ و لەیل و هەموو ئەن""دامانی ماڵەوە دووب""ارە دەکەنەوە. ئەگەر یەکترمان دیتەوە قەرەبووی

س""""اڵنی راب""""ردوو دەکەمەوە و ئەگەر نەگەڕامەوە ئەو نامەیە لە ئەمیر کرماش""""انی وەرگ""""رن. ن""""اوبراو

هاوڕێیەکی ب""اش و دۆس""تێکی جێگ""ای ب""اوەڕە. ئەگەر یەکترمان نەدیتەوە س""ڵوی کەماڵی ب""رام بگەینن و

گەردەنم ئازادکەن. ئەگەر بابم لە بەندیخانە رزگ""ارکرا ئاگات""ان لێ""بێ و ئەویش قوربانیەکی کۆمەڵگەی

کوردەوارییە. ئ""""اخر ئەو بەدەس""""تی جاشەکانی پش""""دەر، وەک سەربازی ئێران""""ی بە هێ""""زە عێڕاقییەکان

فرۆشرا و زوڵمێکی گەورەی لە ئێمە کران. 

پێش"""مەرگەکانی کۆمەڵە لە ناوچەی بانە دەردەچ"""ن و خۆی"""ان دەگەیننە ناوچەی رەبەت. چەن"""د شەوێک

لەو ناوچەیەدا دەگەڕێن و خەڵک لە بوونی هێزەکانی حیزب"ی دێم"وکڕات ئاگاداری"ان دەکەنەوە. بەش"ێک

لە پێش""مەرگەکانی کۆمەڵە لە بەردەم خەڵک""دا هەڕەشە دەکەن و بە گوندنش""ینەکان دەڵێ""ن، کە کرێک""ار
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کەی لە بورژوا ترساوە؟ کرێکاران خاوەنە راس""تەقینەکانی ئەو نیش""تمانەن و ئێمەش پ""ارێزەری ئەوانین.

دێموکڕات چ کارەیە و کەی دەتوانی بەرامبەر بە پێشمەرگەی پۆڵیینی کۆمەڵە خواڕگر !  حاجی سەلیم

لە گون"""دی نس"""تان زۆر دەپاڕێتەوە، کە خۆی"""ان پەنادەن و لە گەڵ پێش"""مەرگەکانی دیم"""وکڕات تووش"""ی

شەڕنەبن. سەرئەنجام بەرەبەیانییەک لە نی""""""""""""زک ماڵەکانی ماوەڵۆیە دەکەونە کەمینی هێزێک""""""""""""ی

دێم""وکڕات و داوای تەس""لیمبوونیان لێ""دەکر . کۆمەڵەکان ئام""ادەی تەس""لیمبوون نی""ن و بە دەنگ""ی بەرز

هاواردەکەن، کە بورژەواک"""""ان دەخەنە زبڵ"""""دانی مێ"""""ژوو و ئەوە ق"""""انوونی سرووش"""""تە. لە شەڕێکی دوو

کاتژمێریدا چەند پێشمەرگەیەکی کۆمەڵە دەکوژرێن و برین"دار دەب""ن و لە هێزەک"انی دیم""وکڕاتیش چەن"د

برین""""دار و کوژراوێ""""ک هەیە. یەکێک لە کوژراوەک""""انی کۆمەڵە ک""""اوەی م""""ام کەریمە، کە لەو رۆژانەدا

رەخنەی لە ئاک""ار و ک"""ردەوەی خ""ۆی دەگ"""رت، کە لە پێن"""اوی پێغەمبەرەکانی کۆم"""ۆنیزم و سۆس""یالیزمدا

کۆمەڵگە و بنەماڵەی پشتگو  خستبوە. ئەمیر لەو شەڕەدا سووکە برینیک""ی هەڵگرتوە، بەڵم ب""ۆ پێکران""ی

هاوڕێکەی زۆر بە پەرۆشە. کۆمەڵەکان پاشەکشە دەکەن و برین"""""دارەکان لە گەڵ خۆی"""""ان رادەگ"""""وازن و

تەرمەکان لە مەیدانی شەڕدا بەجێدێڵن. لیەنی بەرامبەر کە کوژارێ""ک و چەن""د برین""داری هەیە داوا لە

خەڵکی ئ""""اوایی دەکەن، کە لە گۆڕس""""تانی گوندەکە چەن""""د گۆڕێ""""ک هەڵقەنن و ئەو تەرمانە بە خ""""اک

بس"""""پێڕن. لە رۆژدا پێش"""""مەرگەکان نەدەکرا لە ئاواییەک"""""دا بمێننەوە و ئەگەری دەرگیرب"""""وون لە گەڵ

هێزەک""""انی رێژی""""م زۆرە، بۆیە هەر دووک لیەن دوو کاتژمێرێ""""ک لە مەی""""دانی شەڕ دوور کەوتنەوە و لە

رێگ""""ای دۆس""""ت و ئەن""""دامانی خۆی""""ان چ""""اوەدێری رووداوەک""""ان دەکەن. خەڵکی ئاواییەکانی دەوروبەر

نیگەرانی ئەو تێکهەڵچونەن و چ"""اوەڕوانی خەبەری رووداوەک"""انن. بە ش"""ێوەیەکی پچڕپچ"""ڕ هەواڵی ئەو

تێکهەڵچوونە بڵو دەبێتەوە. پێش""مەرگەکانی دێم""وکڕات چەن""د پێش""مەرگە کوژراوەکەی کۆمەڵە شناس""ای

دەکەن و هەواڵەکەی بۆ رادیۆ دەنێرن. گوندنشینەکان لەو هەڵسوکەوتە نیگەرانن، بەڵم پێش""مەرگەکانی

دێم""""وکڕات بەرگری لە خۆی""""ان دەکەن و رادەگەیەنن، کە کۆمەڵە لە ناوچەکانی دیکە بە ئاش""""کرا و بە

بەرنامە پەلماری ئێمەدەدات.  ئێمە بەرەبەیانی داوای تەس""لیمبوونمان لێک""ردوون و ئەوان دەس""تڕێژیان

لە ئێمە کردوە. یەکێک لە پێشمەرگەکانی هێ""زی ناوچەی رەبەتی دیم""وکڕات لە گەڵ کەماڵی ب""رای ک""اوە

دۆس""تە و کاتێ""ک ک""ارتی پێناس""ی ک""اوە دەبین""ێ، کە لە نێ""و کوژراوەکاندایە زۆر نیگەران دەب""ێ. چەن""د

جارێک دەڵێت، خۆزگە ئەو بەیانیە خۆمان ئاشکرا نەکردبا. کەماڵ پێشمەرگەی خۆمانە و ئەمڕۆ براکەی

بەدەس"""تی ئێمە ک"""وژراوە. خوایە ئەوە چ چیرۆکێک"""ی ترس"""ناکە کە ک"""ورد بەردەوام دووپ"""اتی دەکاتەوە؟

کۆمەڵە لە بەش"""ێک لە گون"""دەکانی ناوچەی رەبەت لیەنگر و ئەن"""دامی هەن و بەو رووداوە ت"""وڕە ب"""وون.
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ئەوان لە سەر رووداوەک"""انی ناوچەی ئ"""اژوان ت"""وڕە نەبوون و کوش"""تنی پێش"""مەرگەی دێموکڕاتی"""ان لەو

ناوچانە بە ئازایەتی پێش"""مەرگەکانی کۆمەڵە حیس"""اب دەک"""رد. خەڵکی گون"""دی م"""اوەڵۆی لە ک"""اتی بە

خاکس""""پاردنی تەرمەکان خەمبارن و م""""ام رەحم""""ان لە داخ""""ی ئەو رووداوانە دەڵ""""ێ، خ""""وا هەتا سەران

نەبینێ، بەفرێی تێناکە.  ناوبراو لە داخ""ی ک""وژرانی ک""وڕی خەڵک جنێ""و بە سیاسەتکارەکان دەدات و لە

خەڵک دەپرسێ، ئاخر کورد و دەوڵەت، حیزبی کوردی و سیاسەت، چەکداری کورد و عەداڵەت! 

چەن""د رۆژێ""ک تێپەڕی و رووداوەکە لە دەنگ""ی رادی""ۆی هێ""زە سیاس""ییەکان خوێندرایەوە و هەر لیەنە بە

ق""ازانجی خ""ۆی چیرۆک""ی ئەو شەڕەی دادەڕش""تەوە. لە زۆربەی شەڕەکان مێ""دیای نەبەس""تراوە و ش""ایەتی

سەربەخۆ بە حی""""""زب و رێکخراوەک""""""ان ئامادەنەبوون، بۆیە دوو لیەنی شەڕ لە سەر بناخەی رەوایەتی

خۆی"""""ان و رەش"""""کردنی لیەنی بەرامبەر هەوڵی تێکهەڵچوونەکانیان دەگێڕایەوە. م"""""ام رەحم"""""ان دوای

رێوڕەس""می ساردوس""ڕی بە خاکس""پاردنی تەرمەکان رایگەیان""دن لە سەردەمی دوای ش""ۆڕش ئەو حیزبانە

خاوەنی هەموو کوردستان بوون، بەڵم لە بەر شەڕەچەقە و نەبوونی بەرنامە و سیاسەتێکی تۆکمە س""اڵ

بە ساڵ لە خەڵک و کوردستان دوورخرانەوە. ئەگەر ئەوان لە سەرەتاوە لە گەڵ خۆیان، خەڵک و خوایان

راستگۆ بوونایە، بێگوم""ان چارەنووس"ی ئێمەش باش"تر دەب""و. ئەو ک"ات هەر حیزبەی ژمارەیەک چەک"داری

لە سەر خەڵک دەک""رد و رێ""زی خەڵکیان نەگرت و زۆر کەس لە بەر بێک""اری بوونە پێش""مەرگە، سیاس""ی،

کادر و چەکداری حیزبەکان. ئازادیی نەتەوە و گەلێک بەو بەزم و گەمانە مسۆگەر نابێ و مافی ک""وردان

لە سەر دەستی ئەو حیزبانە دەستەبەر نابێن. 

خاڵە مینە بۆ ئاگاداربوون لە رووداوەکان و پڕ کردنەوەی کاتەکانی بەردەوام گ""و  لە رادیۆک""ان دەگ""ر .

ناوبراو، هەواڵی کوژرانی کوڕی م""ام کەریمی لە گون""دی ماوەڵۆیە دەبیس""تێ. ئەو   بە ئ""اڵتونی هاوسەری

دەڵێ"""""ت، ئەوە بژارنە زاراش وەک ئێمە جەرگی س"""""ووتا! خوایە چ رۆژگارێکە، کە بەش"""""ێک لە ماڵەکان،

دایک و باوکان بە خەمی کۆچی ن"اوەختی منداڵەکانیان ژیانی"ان  ت"اڵ و ت"ف دەب"ێ؟ ئ"اڵتون کە گ"وێی لە

خاڵە مینە دەب""""ێ، یەکسەر زم""""انی لە گ"""""ۆدەچێ. ئ""""اڵتون ئەو رۆژەی وبیردێتەوە، کە کوڕەکەی پ""""اش

بەربەرەکانی لە گەڵ مەرگ لە گون""دی بێ""ژو  گی""انی لەدەس""تدا. ئەوانەی کە منداڵەکانیان لە تەمەنی

گەنجی و لە هەڕەتی لوەتی""دا لە دەس""تدەدەن، باش""تر لە خەمی دای""ک و باوک""انی جەرگس""وتاو دەگەن.

ئ""اڵتون و خاڵە مینە ئێ""وارەی ئەو رۆژە سەردانی م""اڵی م""ام کەریم دەکەن و ب""ۆ دڵنی""ابوون لە هەواڵەکە
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گوێهەڵدەخەن. زارا و لەیل ئەو رۆژانە رادیۆکەیان لە کارکەوتوە و گوێبیستی هەواڵەکان نەبوون، بەڵم

لەیل ب"""اس لەوە دەک"""ات، کە چەن"""د شەوە خەوێکی زۆر ن"""اخۆش و پچڕپچ"""ڕی هەیە. خاڵە مینە سەرەتا

ب""اس لەوە دەک""ات، کە لە رادی""ۆ هەواڵی شەڕی نێ""وان پێش""مەرگەکانی دیم""وکڕات و کۆمەڵە لە ناوچەی

رەبەت خوێندراوەتەوە. زارای م"""ام کەریم لەو قسەیە  گوم"""ان دەک"""ات و داوا لە خاڵە مینە دەک"""ات، کە

راس""""تییەکەی ب""""اس بک""""ات. خاڵە مینە لە نێ""""وان دوو بەرداش""""دا ماوەتەوە و ن""""ازانێ چ""""ۆن خەبەرەکە

رابگەیەنێ.

 لەو ساتانەدا ئاڵتون دەگری و لە تەنیشت لەیل و زارا دادەنیشێ و بە لواندنەوە چیرۆکی کۆچی دوایی

کوڕەکەیان دەگێڕێتەوە. لەیل و زارا  سەرەتا ک""""پ و بێ""""دەنگن، بەڵم کانگ""""ای چاوەکانی""""ان دەتەقێ و

هاوارەکانیان لە گەروودا دەخنکێ. ئەوان لە گەڵ ماڵی خاڵە مینە لەو س""اڵنەدا بە یەکەوە زۆر گری""اون

و ئاڵتون و زارا دڵی برینداریان بە لیەلیە دەلوێننەوە. خاڵە مینە لەو کاتەدا فرمێس""ک بە چاوەکانی""دا

دێتەخوار و بە دەنگێک""ی ن"زم و خەماویەوە دەق"ی هەواڵەکە ب"ۆ زارا و لەیل دەگێڕێتەوە. زارا و لەیل بە

دەس"""ت و کەلوپەلی بەردەس"""تیان لە خۆی"""ان دەدەن و بە دەنگ"""ی بەرز دەگری"""ن و ه"""اوار دەکەن. ئەوان

شکایەتی دڵیان لە خوا دەکەن و رەخنە لە چارەنووسی خۆیان دەگ""رن، کە پ""ڕە لە ژان و زوڵ""م. ئەوان ب"ۆ

ساغکردنەوەی هەواڵەکە بڕیاردەدەن سەردانی گوندی ماوەڵۆیە بکەن و لە خەڵکی ئاوایی لە سەر ن""او و

تەرمی کوژراوەکان پرسیار بکەن. خاڵە مینە و ئاڵتون بە زۆر زارا و لەیل لە گەڵ خۆی"ان دەبەنەوە م"اڵ

و شەو بە یەکەوە هەتا بەیانی بۆ ژیانی تاڵ خۆیان دەگرین. 

ئەو ماوەیە ش"""""ار پ"""""ڕە لە خەمی رەنگاوڕەن"""""گ و ت"""""ازە خەڵک گەڕاوەتەوە سەر ماڵەکانیان. ئەوان لە

١٥٠حەوتی پووش""پەڕدا بە چەکی قەدەغەکراو بۆمب""اران ک""ران و بە هەزاران کەس برین""دار و زی""اتر لە 

کەس گیانی""""ان لەدەس""""ت داوە. خەڵکی ش""""ار لە دوای ئەو کارەس""""اتە لە دەوروبەری ش""""ار و لە گون""""د و

ئاواییەکان گریس"""اونەوە و چ"""اوەڕوانی گەڕانەوە دەکەن. م"""اڵی خاڵە مینە و م"""ام کەریم لە دەوروبەری

ب""اغی دەب""ن و زۆر لە ش""ار دوورناکەونەوە. ئەوان م""اوەی زی""اتر لە مان""گ و نیوێ""ک لەو ش""وێنە لە ب""ن

کەپرەکان"""دا دەژی"""ن و پێداویس"""تیەکانی خۆی"""ان لە دووکانەکانی سەر رێگ"""ای ب"""اغی دابی"""ن دەکەن. ئەو

ماوەیە زۆر خەڵک دڵبریندارە و کارەساتەکە زۆر گەورەیە، بەڵم ناوچەکە لە دەرەوەی بازنەی مێ""دیایی

رۆژئاوا و تەنانەت ئێران و عێڕاقدایە. هێزە ئێرانییەکان بە هاوکاری هێزە کوردییەکانی باش""وور ئ""اگری

شەڕی دوو دەوڵەتیان گواس""تۆتەوە کوردس""تان و لێ""دان لە سەردەش""ت بە چەکی قەدەغەکراو و کۆمەڵکوژ
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بە یەکێک لە هەڵە سیاسییەکانی پارتە کوردییەکانی باشوور ئەژماردەکر . 

زارا و لەیل بەیانی بە سواری ئۆتۆمبیلی موسافیرهەڵگر دەچنە رەبەت و دواتر بە تراکتۆر بەرەو گوندی

ماوەڵۆیە دەڕۆن. رێگ"""ا خاکیەکەی نێ"""وان گون"""دەکان بە کەڵکی ئۆتۆم"""بیلی موس"""افیرهەڵگر نەدەهات و

خەڵکی ئاواییەکان زۆر بە کەمی هاتوچۆی شاریان دەکرد. ئەگەر لە گون""دێک خ""اوەن تراکتۆرێ""ک دەچ""وو

بۆ رەبەت، حاجەتی زۆربەی خەڵکەکەی بەجێدەهێنا. پێداویستییەکانی ئەو کاتی خەڵکی گوندەکان زۆر

نەبوون و زیاتر بۆ کڕینی نەوت، قەند، چا و رۆن سەردانی شاریان دەکرد.  گوندەکان خ""اوەنی بەرهەمی

خۆم""اڵی زۆرن و هەر گون""دەی زی""اد لە پێداویس""تی دانیش""توانەکەی  گەنم، ج""ۆ، گۆش""ت، سەوزە و تەڕە،

میوە، هێلکە و مریشک، رۆن، ماست و پەنیری بەرهەمدێنا.لەیل و زارا لە هەوراز و نش""ێوی گون""دەکان لە

سەر لجامەکانی تراکتۆرەک""""ان هەڵدەبەزینەوە. ئەوان یەکەمجارە کە س""""واری تراکت""""ۆر دەب""""ن و رێگ""""ا

دژوارەک""""ان بە تراکتۆرەک""""ان دەب""""ڕن. ش""""ۆفیری تراکتۆرەکە لە م""""اوەی رێگ""""ادا سەرنجی داوە، کە دوو

موسافیرەکە زۆر بە توندی خۆیان گرتوە و بە دەنگی نیوەبەرزەوە ناوی خودا و پێغەمبەر دێنن.

 ئەوان دوێنێ ئێوارە ئەوەندە گریاون و پرچ و سەری خۆیان ڕنیوەتەوە، کە هەموو رێبواری""ک بە ئاس""انی

تێ""""دەگات، کە دای""""ک و ک""""چ هەڵگری خەمێکی گەورەن. ش""""ۆفیری تراکتۆرەکە چەن""""د جارێ""""ک لە سەر و

روخس""اری دای""ک و کچە دەڕوانێ""ت و دەزان""ێ، کە خەڵکی ئەو ناوچەیە نی""ن. لە ش""وێنک پرس""یار لە پ""ورە

زارا دەکات، کە بەخێر بۆ ماڵی خزمان دەچن یان کاری دیکەتان هەیە؟ پ""ورە زارا بە دەنگێک""ی نووس""اوە

باس لە تێکهەڵچوونی ئەو رۆژانەی رابردوو دەکات، کە گۆیا کەسیکی ناس""یاویان ک""وژراوە و ئەوان تەنیا

بۆ دڵنیابوونەوە لەو خەبەرە دەچن. شۆفیرەکە بە وردی رووداوەکە دەگێڕێتەوە و ناوی کوژراوەک""انی دوو

لیەنی شەڕەکە دەڵێ"""""ت. ن""""اوبراو لەو کاتەدا کە ب""""اس لە ک"""""اوەی م"""""ام کەریمی دەک"""""ات، کە خەڵکی

سەردەشتە و برایەکی پێشمەرگەی دیموکڕاتە، پ""ورە زارا و لەیل دەکەونە گری""ان. ش""ۆفیرەکە لە گری""انی

ک"""چ و دایکەکە زۆر دڵگ"""ران دەب"""ێ و پرس"""یاریان لێ"""دەکات، کە رەنگە ئەو کەس"""ی نیزیک"""ی یەکێک لەو

کوژراوانە ب"ن، چوونکە ب"اوەڕ ناکەم ئێ"وە تەنیا ب"ۆ ناس"یاوێک بەو ش"ێوازە بە پەرۆش ب"ن. ش"ۆفیرەکە بە

پورە زارا دەڵێت، پور  وەک کوڕی خۆت حیسابم ب""ۆ بکە و بزان""م ئەتۆ دایک""ی ک""ام یەک لەو کوژراوانەی؟

زارا ن""اوی ک""اوە دێن""ێ و ش""ۆفیرەکە تراکتۆرەکە رادەگ""ر . لەیل و پ""ورە زارا زۆر نیگەرانن و ن""ازانن، کە

شۆفیرەکە بۆچی تراکتۆرەکەی راگرت. شۆفیرەکە بە دەسڕەیەک فرمێسکی چاوەک""انی دەس""ڕ  و بە زارای
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مام کەریمی دەڵێت، تۆ بۆ من لە جێگەی دایکمی. ئەمن کاوە لە مێ""ژە دەناس""م و ئەو ک""ات کە کۆمەڵە لە

رەبەت بوون، چەند جارێ"ک سەردانم ک""ردن. ک""اوە و چەن""د پێش""مەرگەیەکی دیکە لە م""اوەی چەن""د س"اڵی

رابردوو بەردەوام سەردانی ئێمەیان کردوە و شەوی پێش رووداوەکە می""وانی ئێمە ب""وون. ئەو شەوە ک""اوە

لە م"""""اڵی ئێمە لە گەڵ ئەمیر کرماش"""""انییەک زۆر قسەی خۆش"""""یان ک"""""رد. لەو رۆژەوە کە تەرمەکانیان

بەخاکس""""پاردون، هەموو رۆژێ""""ک  بە تەنیا سەردانی گۆڕس""""تان دەکەم و فاتیحایەک ب""""ۆ گی""""انی ک""""اوە

دەخوێنم. شۆفیرەکە پاش گێڕانەوەی بیرەوەرییەکان تراکتۆرەکەی بەرەو گوندی ماوەڵۆیە لێخ""وڕی. پ""ورە

زارا لە شۆفیرەکە دەپرسێ، رۆڵە گیان ئەتۆ بە گۆڕەکەی دەزانی؟ ئایا تەرمەکان بە دروستی کفن و دفن

ک""راون؟ ش""ۆفیری تەراکتۆرەکە، پ""ورە زارا و لەیل دڵنیادەکاتەوە، کە بەدەس""تی خ""ۆی لە ک""اتی ناش""تنی

تەرمەکان خامی سەر روخساری کاوەی لداوە و بۆ دواجار ماڵئاوایی لێک""ردوە. لەیل پرس""یاری کەلوپەلی

کاوە دەکات و خۆزگە دەخوازێت، کە جلوبەرگە خۆڵەمێشیەکە و پشتێندە رەشەکەی هەڵگیرابێ و رۆژانە

بۆ سوکنایی دڵ بۆنی پێوەبکەن.

ئەوان  ئێ"""""وارە درەنگانێ"""""ک دەگەنە گون"""""د و ش"""""ۆفیرەکە پ"""""ورە زارا و لەیل دەباتە م"""""اڵی خۆی"""""ان و

بەخێرهاتنیان دەکات. عوسمان لە ماڵەوە دایک و خوش""کی ک""اوە دەناس""ێنێ و داوا لە ئەن""دامانی ماڵەوە

دەک"""ات، کە بێ"""دەنگی بپ"""ارێزن و ب"""ا کەس نەزانێ، کە ئەو میوانانە بە چ مەبەس"""تێک ه"""اتوون. دایک"""ی

عوسمان زۆر هەوڵیدا کە میوانەکان خواردنێک بخۆن و دڵی""ان ئ""ارام بێتەوە، بەڵم سەرکەوتوو نەبو. لەو

ساتەوەختەدا ژمارەیەک لە خزمان بۆ دیداری میوانەکان و ئاگاداربوون لە رووداوەکان لە ماڵی عوسمان

وەژوور دەکەون. عوس""مان بەخێرهاتنیان دەک""ات و هەر میوانە و سەرینێکی س""ازکراو لە ت""ووکی مریش""کی

خۆم"""اڵی لە پش"""ت دادەنێ"""ن. ن"""اوبراو دەزان"""ێ، کە ت"""ازە میوانەکان دەناس"""رێن و ش"""اردنەوەی می"""وان لە

گون""دەکان ک""ارێکی ئەس""تەمە. میوانەکان بەخێرهاتنی پ""ورە زارا و لەیل دەکەن و پرس""یاریان لێدەکەن،

کە لە کام گوند و شارەوە بەخێرهاتوون. پ""ورە زارا بە دەنگێک""ی ش""کاو و روخس""ارێکی شەکەت و مان""دووە

وڵم دەداتەوە، کە لە سەردەش""تەوە دێ""ن. یەکێک لە میوانەکان پێ""ش رووداوەک""ان دەکەو  و بە عوس""مان

دەڵێ""""ت، کە ئەو پ""""ور و خوش""""کەم رەنگە لە پێوەن""""دی لە گەڵ شەڕی کۆمەڵە و دیم""""وکڕات رێگ""""ای ئەو

گوندەیان گرتبێتەبەر. عوسمان خۆی نائاگا نیشان دەدات و دەڵێ، کاکە هەتا ئێستا پرس""یارم نەکردوە و

تەنیا وەک میوان بەخێرهاتنم ک""ردوون. لە ک""وردەواری می""وان خۆشەویس""تی خوایە و بەو ئێ""وارە دەرفەتم

نەبوە، کە پرس"""""یار لەو دای"""""ک و خوش"""""کە بکەم. سەید سەلم رادەگەیەنێ، کە میوانەکان هەر کەس"""""ن

رێزیان لەسەر چاوانە. ناوبراو لە سەر رووداوی بۆمبارانی شیمایی سەردەشت و ئاکامەکانی چەن""د وردە
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پرس""یار لە زارا و لەیل دەک""ات. سەید سەلم لە کۆت""ایی هەر وتەیەک""دا ع""ادەتی گرت""وە و نی""وە رس""تەی

دخودایە پەنا بەتۆ و لە شەڕی زاڵم"""""ان بمانپ"""""ارێزەن دووپ"""""ات دەکاتەوە. پ"""""ورە زارا ک"""""وڵی دڵ"""""ێ بە

کارەس""اتەکەی سەردەش""ت دەڕێ""ژ  و ب""ۆ قوربانیەکانی ئەو کارەس""اتە فرمێس""ک دەڕێ""ژ . ژن و کچەکانی

ماڵی عوسمان وێڕای زارا و لەیل دەکەونە گری""ان. خەم و ئ""ازار ب""اڵ بە سەر م""اڵی عوس""مان و روخس""اری

میوانەکان""دا دەکێش""ێ. میوانەکان تاقەتی ئەو گری""ان و لیەلیەیان نییە و بە بی""انوی ک""اری هەرەوەزی

س"""بەینی خواح"""افیزی لە پ"""ورە زارا، لەیل و م"""اڵی عوس"""مان دەکەن. لەیل لە عوس"""مان دەپاڕێتەوە، کە

پرس""یار بک""ات و بزان""ێ سەعات، جلوبەرگی پێش""مەرگانە، نووس""راوێک ی""ان هەر کەلوپەلێکی دیکە ک""اوە

ئاسەواری م"""اوە ی"""ان ن"""ا؟ عوس"""مان شەو ب"""ۆ زانی"""اری پەی"""داکردن سەردانی چەن"""د کەس"""ێک دەک"""ات، کە

تەرمەکانیان ش"""""ۆردوە. ن"""""اوبراو  داوای"""""ان لێ"""""دەکات، کە ئەگەر جلوبەرگ و کەلوپەلی کوژراوەک"""""ان

هەڵگیراوە ب""""ۆ بنەماڵەکانیان نرخ""""ی خ""""ۆی هەیە. سەید عەوڵ  ئاش""""کرای دەک""""ات،  کە کەلوپەلی هەر

تەرمەێک بە جیا لە پشتێندەکانەوە پێچراون و بەیانی دەکر  بۆ ناسینەوەیان چاویان لێبکەن. عوسمان

سپاسی سەید عەوڵ دەکات و دڵنیای دەکات، کە بەیانی لە گەڵ دایک و خوشکی یەکێک لە قوربانیەکان

سەردانی دەکەن و دوات""""""ر دەچنە سەر گۆڕەکەیان. عوس"""""""مان کە گەڕایەوە م"""""""اڵ ئەو خەبەرەی سەید

عەوڵی بە لەیل راگەیاند و گوتی بە ئومێدی خوا بەیانی پێکەوە دەچین. 

شەوی چاوەڕوانی وەک پێدەشتی بیابانەکان خۆی""ان لێدەکێش""نەوە و چ""اوە خەفەتبارەکان ئ""ۆقرە ن""اگرن.

چاوەک"""""انی زارا و لەیل بە جی"""""ا لەو شەوە تاریکەدا راوی بیرەوەرییەکان دەکەن و سەرجەم وێنەکانی

دەخەنە سەر پەردەی چ""او. ئەوان بە تەنیا لە دی""وی میوان""ان راکش""اون و لە حەژەمەتی ژان""ی ژی""ان لە

سەر دۆشەکە لۆکەکان کەلەکاوکەلەک دەکەن و سەرینە گەورە نەرمە دەست س""ازەکان دیواودی""و دەکەن.

پورە زارا کە چاوەکانی لە دیتنی رووداوە کۆنەکان ماندوو دەبن، زم""انی دێتەگۆ و لە گەڵ خ""وا رازونی""از

دەکات. ناوبراو  لە خوا دەپرسێ، کە لە سەر چ بناخەیەک و بە چ گوناهێک هەموو ژیانی پڕە لە دەرد و

ئازار. ماوەیەکی دوور و درێژ بە دەیان پرسیار دەورووژێنێ و لە کۆتاییدا لە سەر جێگاکە راستدەبێتەوە

و دەڵێت، کوڕە جوانەمەرگەکەم کاوە ئەتۆ چەند شەوە لەو گۆڕستانە بێدەنگەدا ژێرخ"اک کراوی"ت. رۆڵە،

زۆر پاڕامەوە و چەن""""د ج""""ار سەردانم کردی""""ت و داوامک""""رد، کە بگەڕێتەوە م""""اڵ و لە گەڵ دایکە پی""""ر و

خوشکەکەدا بژیت. خوا ئەوە بگ""ر ، کە ئەو ئ""اژاوە و شەڕەی خس""تۆتە نێ""و م""اڵی ک""ورد و بە چ دینێ""ک لە

بەرزاییەکانی ئەو ناوچەیە کوڕ و کچی کورد بە دەستی یەکتر دەکوژرێن؟ کەڵەبابەکانی گوند کەوتوونە
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خوێندن و یەک بە یەک وڵم""ی یەکتر دەدەنەوە. ژن""ان و پی""اوانی ئ""اوایی ب""ۆ راپەڕان""دنی کارەکانی""ان لە

خەو هەڵدەس"""تن. لەیل و زارا ئەو شەو وەک پ"""ارێزەرانی روون"""اکی، جەرگی شەویان شەق ک"""ردوە و خەو

نەچۆتە چاوەکانیان. ئەوان دڵبریندارن و هیچ دەرمانێک سوکنایی دڵە داخکراو و داخدارەکانیان نادات.

خوش"کی عوس"مانی بەیانی زوو خەریکی مەش"کەژاندنە و جوڵەی گوندنش"ین و مەڕوماڵت وێ""ڕای جری""وەی

باڵن""دەکان ژینگەیەکی تایبەتی خوڵقان""دوە. دایک""ی عوس""مان ب""ۆ ن""انی بەیانی ش""یرێژ و ڕۆن""ی لە سەر

سفرەکە داناوە. عوسمان لە ئازاری دایک و خوشکەکە تێدەگات و دەبینێ کە هیچ کامی""ان توان""ا و مەیلی

نانخواردنی""ان نییە. ن""اوبرا دەزان""ێ، کە ئەوان خوازی""اری دەس""تکەوتنی کەلوپەلی ک""اوەن و بۆیە  بەرەو

ماڵی سەید عەوڵ دەڕۆن. سەید عەوڵ بەخێرهاتنی میوانەکان دەکات و داوادەک""ات، کە چ""اوەڕوان بکەن.

ن""""اوبراو بەرەو کادێنە کۆنەکە دەڕوات و لە ب""""ن گ""""زرە و ک""""ادا کەلوپەلە ش""""اردراوەکان دەردێن""""ێ، کە

بەشێکی زۆریان بۆن و رەنگی خوێنیان گرتوە. سەید عەوڵ سەرەتا یەک بە یەک کەلوپەلەکان لە بن ک""ا

و گزرەکە دەردێنێ و پاش ماوەیەک خۆخافڵندن دەگەڕێتەوە لی عوسمان و میوانەکان و داوادەکات، کە

بەدوای کەون. پ""ورە زارا و لەیل لە تەنیش""ت کەلوپەلەکان دەکەون و ماوەیەکی زۆر توان""ای دەس""تلێدان

لە کەلوپەلەکانیان نییە. لەیل دوات"""ر لە کەلوپەلەکان نیزی"""ک دەبێتەوە و دەس"""ت لە پش"""تێندێکی رەش

دەدات، کە جلوبەرگی لە نێ"""و ئ"""اخنراون. چاوێ"""ک لە جلوبەرگەکان دەک"""ات، کە خۆڵەمێش"""ین و دوات"""ر

کیسەباخەڵەکەی چ""او لێ""دەکات، کە وێنەیەکی م""ام کەریم و دایک""ی تێدایە. لەیل بە دایک""ی دەڵێ""ت، کە

کەلوپەلی ک""""اوە ئەوانەن و ب""""ا بچنەسەر گۆڕەکەی. سەید عەوڵ و عوس""""مان لە پش""""ت کۆڵەکە دارەکەی

کادێنەکە کەوتوونە ژێر شوێنەواری گریانی دایک و خوشک و چاوەکانیان سوورهەڵگەڕاوە.

 عوس""مان داوا لە پ""ورە زارا و لەیل دەک""ات، کە بەرەو گۆرس""تانەکە ب""ڕۆن و فاتیحایەک بخ""وێنن. ئەوان

پاش رێگ"ابڕینێکی کەم دەگەنە گۆڕس"تان و عوس"مان قەبری ک"اوە پێش"انی دای"ک و خوش"کی دەدات. پ"ورە

زارا و لەیل چەن"""د  توانای"""ان هەیە دەگری"""ن و لە س"""ینگی خۆی"""ان دەدەن. عوس"""مان دەس"""تی پ"""ورە زارا

دەگری"""ت و داوادەک"""ات، کە بچنەوە م"""اڵ و مردوەک"""ان بە گری""ان زین"""دوو نابنەوە. ئەوان دەچنەوە م"""اڵی

عوس""مان و لە سەر داوای لەیل ئەو شەویش لە ماوەڵۆیە دەمێننەوە. لەیل رۆژی داه""اتوو بەیانی زوو لە

گەڵ دایک""""ی دەچنە سەر گ""""ۆڕی ک""""اوە و ماوەیەکی زۆر لە خ""""وا دەپاڕێنەوە و  چەن""""د نوێژێ""""ک دەکەن.

عوسمان، پورە زارا و لەیل هەتا رەبەت دەباتەوە و رێنوێنیان دەکات، کە کەلوپەلەکان زۆر بە پارێزەوە

هەڵگرن و رەنگە لە سەر پردی بریس""و  ی""ان س""ێ رێیانەی سەردەش""ت پش""کنینی موس""افیرەکان تون""دوتۆڵ
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بێ""ت. لەیل و دایک""ی بە پ""ارێزەوە سەفەری گەڕانەوە تێپەڕدەکەن  و دەگەنەوە م""اڵ.   ماوەیەک لە م""اڵ

دەمێننەوە، کە خاڵە مینە و هاوسەرەکەی لە دەرگ"""""ا دەدەن. رۆژی داه"""""اتوو خ"""""زم و ناس"""""یاوەکان ب"""""ۆ

سەرەخۆشی سەردانی ماڵی مام کەریم دەکەن و ماوەی چەند رۆژێک پرسەکە بە ش""ێوەیەکی نیوەش""اراوە

درێ""ژەی هەیە. ش""یرینی خوش""کی ک""اوە، کە دوای مێردک""ردن نەگەڕاوەتەوە م""اڵی ب""ابی، لەو رۆژانەدا بە

زۆر هاتۆتەوە. لەیل و زارا پێش""""وازی لێناکەن، بەڵم لە سەر پێش""""نیاری خاڵە مینە و ئ""""اڵتون رێگای""""ان

پێداوە کە لە سەرەخۆشی براکەیدا ئامادە بێ. 

کەماڵ لە ماوەی رۆژان""ی تێکهەڵچوونەکەدا لە ناوچەی کۆڵەسە دەب""ێ. ن""اوبراو کە رۆژانە بە وردی گ""و 

لە رادی"""ۆی حی"""زب و کۆمەڵە دەگ"""ر ، ئاگ"""اداری ک"""وژرانی ک"""اوەی برایەتی. پێش"""مەرگە و ناس"""یاوەکان

سەرەخۆش""ی لێدەکەن و بەداخبوونی خۆی""ان ب""ۆ ئەو رووداوە دەردەب""ڕن. لە سەر پێش""نیاری بەرپرس""انی

هێ"""ز کەماڵ دەگەڕێتەوە بنکەی جێگی"""ر. ئەو س"""اڵە بنکە و ناوەن"""دەکانی حی"""زب لە دەوروبەری م"""اوەت

بەرەو قەن""دیل راگواس""تراون. دوکەڵی شەڕی ئێ""ران و عێ""ڕاق خەریکە دەچێتە چ""اوی خەڵکی کوردس""تان.

شەڕەکان گەرمتر دەبن و چەکە قەدەغەکراوەکان بەکاردەبرێن.

 ئەو ساڵە ب""ۆ کەماڵ پ""ڕە لە ناخۆش""ی و وەس""تا مس""تەفا کەتۆتە سەر می""ن و لقێک""ی لەدەس""تداوە. ک""اوەی

ب"""رای لە شەڕی نێ"""وان کۆمەڵە و دێم"""وکڕات گی"""انی لەدەس"""تداوە و بارودۆخەکە بە تەواوەتی گ"""ۆڕاوە.

دێموکڕات بەرەو کۆنگرە دەچێ"ت و کۆمیتە شارس""تان و هێزەک""ان بوونە مەی""دانی تەراتێنی ناوچەگەرایی

و بە ن""اوی جی""اواز ریزبەندییەکی ن""اڕەوا ش""کڵی گرت""وە. کەماڵ لەو سیاسەتە بێ""زارە و لە پیاسەی سەر

ب"""ان و بەردەم مەقەڕەکان توڕەیە. هەر ک"""ادر و پێش"""مەرگەیە، کە پیل"""ی ک"""ادر و پێش"""مەرگەیەکی دیکە

دەگر  و بە قەولی خۆیان یەکتر روون دەکەنەوە. قاسملو کە بە میعماری نوێکردنەوەی حی""زب دەناس""ر 

مەبەس"""""""تیەتی چەن"""""""د کەس لە کۆنەکارەکان لە ری"""""""زی رێبەرایەتی دەرپەڕێنێ. کۆنەکارەکان ب"""""""ۆ

هێش"""تنەوەی خۆی"""ان و لق چەقان"""دن بە تون"""دی خەریکی س"""ازماندانی دۆس"""ت و لیەنگرن و خۆی"""ان ب"""ۆ

یەکلکردنەوەی گەمەکە ئامادە دەکەن. مستەفا وەک کەم ئەندامێک تەنیا بیر لە خوێنی ئەو شەهیدانە

دەکاتەوە، کە لە پێناوی ئامانجە رەواکانی گەل""دا خۆی""ان فی""داکردوە، بەڵم شەڕی دەسەڵت و بان""دبازی

خەریکی حیزبێ"""""ک لەت دەک"""""ات. حوس"""""ێنی ئ"""""ازیز  لە م"""""اوەی س"""""اڵنی راب"""""ردوودا کەمتر لە هێڵە

راس"""تەقینەکان لی"""داوە و لە زۆر بابەتەدا لە گەڵ کۆنە هاوڕێک"""انی ه"""اوفکرە. ئەو رۆژانە زۆربەیان ب""ۆ
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خەمی لەدەستدانی کاوە خەمبارن و لە دەوری کەماڵ کۆبوونەوە. حوس""ێن لەو ماوەیەدا ش""ارەزایی زۆری

لە سەر چۆنیەتی خەباتی نێوخ"""ۆیی رێکخس"""تنەکان پەی"""دا ک"""ردوە و دەزان"""ێ، کە سەرە گەورەکان بە چ

ش""ێوازێک پێ""ش ک""ۆنفڕانس وکۆنگرەک""ان ئ""اوری ک""ورەی ناوچەگەرایی خۆش""دەکەن. ئەوان باوەڕی""ان لەق

نەبوە،بەڵم لە سەر چۆنیەتی هەڵسوکەوتی بەشێک لە بەرپرسەکان رەخنەیان هەیە. حوس""ێن رەش""بینە

و بە کەماڵ دەڵێ، کە ئەو وەزعە چ""اک ن""ابێ. بە گ""وێرەی لێکدانەوەی ن""اوبراو زۆر کەس ب""ۆ ن""او لە گەڵ

کەوتوە و ئەهلی فیداکاریی و ک""ارکردن نییە و تەنیا ئ""ۆگری ن"اوی گەورەیە و م""ام خ""در گوتەنی، عاش"قی

بەستنی دمانچەی جوان و جلوبەرگی ئاغایانەن.

 م""ام خ""در لە کۆنەکانە و کەمتر لە مش""تومڕە حیزبییەکان""دا قسە دەک""ات. ن""اوبراو تەنیا لە سەر ک""ادر و

ئەندامانی سەرکردایەتی روانگەی خۆی دەردەبڕ . ئەو چەند جارێ""ک دووپ""اتی کردۆتەوە، کە ژمارەیەک

کەڵش لەبەر هەتا حیزب شەق نەکەن دڵیان ئاو ناخواتەوە. کەماڵ لەو رۆژانەدا لە زۆر بابەتی حیزبی

بێ""زارەو و بە ق""وڵی لە ئ""ازاری گەلەکەی دەگ""ات. ن""اوبراو کاتێ""ک بی""ر لە ک""وژرانی براکەی بە دەس""تی

پێشمەرگەکانی حیزبەکەی دەکاتەوە، هەڵوێستەیەک دەکات و دەپرسێ، لە پێناوی کام ئامانج و ب""ۆ ک""ام

دەس""تکەوت؟ مس""تەفا لە دۆخێک""ی تازەدایە و وەک کەم ئەن""دامێک بی""ر لە دوارۆژی خ""ۆی دەکاتەوە. ئەو

ن""اتوانێ وەک س""اڵن ب""ۆ ناوچە بگەڕێتەوە و ئەرکەکانی راپەڕێنێ. حوس""ێن و کەماڵ دڵخۆش""ی مس""تەفا

دەدەنەوە، کە لە شەڕی ئەستاندنی مافەکانی نەتەوەیەکدا لقی لەدەستداوە، بۆیە ن""ابێ نیگەران بێ""ت.

حوسێن بە گاڵتە بە مستەفا دەڵێ، خوا دەزانێ ئێمە لە کام دۆڵ و ش""یودا تەرمەکانمان س""ارد دەبنەوە و

ماڵئاوایی لە ژیان دەکەین. کەماڵ ب""ۆ دی""داری دای""ک و خوش""کەکەی بە پەلەیە و ناس""یاوێک رادەس""پێر ،

کە لە ماوەی دوو حەوتووی داهاتوودا پورە زارا و لەیلی خوش""کی ب""ۆ بێنێتە دۆڵ""ی س""ونێ. ت""ۆزی ئ""ازار و

خەمەکان روخس""اری زارا و لەیلیان گۆڕی""وە. ئەوان وەک ژن و کچ""انی گەڕەک ن""اژین و ژیانی""ان پ""ڕە لە

کەند و کۆسپ، بەڵم بە ئارەقەی شان و پیلی خۆیان دەژین.

 لەو رۆژانەدا م""اڵی م""ام ئەحمەد، کە لە باس""او  گریس""ابوونەوە گەڕاوەنەوە رۆژهەڵتی کوردس""تان و لە

ش""اری سەردەش""ت دەژی""ن.   م""اڵی م""ام ئەحمەد، پ""ورە خەج و منداڵەکانی لە ژێ""ر پاڵەپەس""تۆی ناچاری""دا

گەڕاونەوە. ئەوان بڕیاری""ان داوە، کە لە سەر رێب""ازی کوردایەتی راوەس""تاو ب""ن و باوەڕەکانی""ان بە هی""چ

هێزێک لەق نەبن.  ئەوان بە مەبەستی سەرەخۆش"یکردن سەردانی زارای م"ام کەریم  دەکەن و ه"اودەری

لە گەڵ دەکەن.  لە کاتێکدا ئەوان سەرقاڵی فاتیحەخوێندن و سەرەخۆشین، کەسێکی نەناسیاو لە دەرگا
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دەدا و داوای پورە زارا دەکات. پورە زارا لە روخسارە نەناس""راوەکان ترس""او و بێ""زارە، بۆیە بە پ""ارێزەوە

لە دەرگای حەوشەکەیان نیزیک دەبێتەوە. نەناسیاوەکە خۆی بە دۆستی کەماڵ دەناسێنێ و داوادەکات،

کە لە گەڵ لەیل خۆیان ئامادە بکەن و لە ماوەی سێ ڕۆژی داهاتوودا بۆ سونێ دەچین. پورە زارا ب""انگی

لەیل دەکات و بۆ دڵنیابوونەوە لە پەیامەکە لە پیاوەکە دەپرسن، کە کەماڵی لە ک""و  دی""وە و چەن""د رۆژ

لەوە پێ""ش. راس""پاردەکە بە وردی  داواکارییەکەی کەماڵیان ب""ۆ دەگێڕێتەوە، کە داوای ک""ردوە لە م""اوەی

دوو حەوتوودا دای""ک و خوش""کی ب""ۆ بگەیەنێتە س"ونێ. راس""پاردەکە ناوەس""تێ و داوادەک""ات، کە س"ێ رۆژی

دیکە ئێ""وارە چاوەڕوانی""ان دەک""ات و بە ماش""ین هەتا گون""دەکانی سەر س""نوور دەڕۆی""ن و دوات""ر بە س""واری

ئەس""پ ی""ان هێس""تر بەرەو س""ونێ دەچی""ن. م""اڵی م""ام ئەحمەد و پ""ورە خەج ئێ""وارە لە م""اڵی م""ام کەریم

دەمێننەوە و هەتا درەنگانی شەو گو  ب""ۆ خەم و ئ""ازاری ئەو دای""ک و کچە دەگ""رن. هاوسەری م""ام کەریم

لە گەڵ پ""ورە خەج راش""کاوە و قسەی ئەو پی""اوە نەناس""راوەی ب""ۆ دەگێڕێتەوە. پ""ورە خەج لەو ژنانەیە کە

لە دژایەتی رێژیم ماندوو ن""ابێت و زۆر دژی هاتنەوەی م""ام ئەحمەد و منداڵەکانیەتی. لەیل رۆژی دوات""ر

خاڵە مینە و ئ"""اڵتون لە سەفەرەکەیان ئاگ"""ادار دەکاتەوە و داوادەک"""ات، کە چاوی"""ان لە ماڵەکەیان ب"""ێ.

دوای تێپەڕینی س""ێ رۆژان پی""اوە نەناس""راوەکە دێتە بەر دەرگ""ای م""اڵی م""ام کەریم و پ""ورە زارا و لەیل

هەڵ""دەگر  و پێکەوە بە ئۆتۆم""بیلی تویوت""ا بەرەو گون""دەکانی سەر س""نوور دەڕۆن. ئێ""وارە بە س""واری  دوو

ئەسپەوە پورە زارا و لەیل لە سنوور دەردەچن و پاش سێ کاتژمێرێک دەگەنە سونێ و بە دیداری کەماڵ

ش"""اد دەب"""ن. کەماڵ روخس"""اری داگی"""راوە و لە پێوەن"""دی لە گەڵ چارەنووس"""ی ماڵەوە خ"""ۆی بە س"""ووچبار

دەزان""ێ. ن""اوبراو بە قسەی ب""ابی نەکرد و رێگ""ای کوردایەتی هەڵبژارد و چارەنووس""ی خوش""ک و براکەی

گۆڕاو. ناوبراو چەند جارێک لە گەڵ دایک و لەیلی خوشکی خۆی لەو بارودۆخە بە تاوانب""ار ناس""اندوە و

لەو چارەنووسە دڵگرانە. پ""""""ورە زارا، لەیل و کەماڵ ئەو شەوە لە بنکەی حی""""""زب دەمێننەوە.  وەس""""""تا

مس"""تەفا و حوس"""ێنی ئ"""ازیز  بەخێرهاتنی دای"""ک و خوش"""کی کەماڵی هاوسەنگەریان دەکەن و دڵگران"""ی

خۆیان بۆ کوژرانی کاوە دەردەبڕن.

 ک"""ۆڕی ئەوجارەیان وەک راب"""ردوو نییە و پ"""رە لە بێ"""دەنگی و ماتەم. لەیل نامەیەکی لە کیسەباخەڵی

ک""""""اوە دۆزیوەتەوە و بە کەس""""""ی نیش""""""ان نەداوە و وەک دیارییەک ب""""""ۆ کەماڵی هێن""""""اوە. پ""""""ورە زارا

جەمەدانەکەی ک""""اوەی بە سەر ش""""انی دادەدات و لە ک""""اتی گری""""ان و ش""""ینگێڕاندا فرمێس""""کەکانی بەو

جەمەدانەیە دەسڕێتەوە. کاتێک کەماڵ و دایک و خوشکەکەی بە تەنیا مانەوە و لە ژوورێک""دا ب""ۆ خەوتن
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راکش""ان، لەیل نامەکەی ک""اوە دەداتە کەماڵ. نامەکە چەن""د مانگێکە بە زم""انی فارس""ی نووس""راوە و لە

گیرف""ان و کیسەباخەڵی ک""اوەدا زۆر نووش""تاوەتەوە و ئارەقەی رێگاڕۆیش""تنی ه""اوین، بەش""ێکی جەوهەری

خامەکەی کاڵکردۆتەوە. کەماڵ نامەکە دەکاتەوە و نووس"""راوە فارس"""ییەکە بەمجۆرە ب"""ۆ لەیل و دایک"""ی

وەردەگێڕێتەوە:ن بۆ بنەماڵەی خۆشەویست، بۆ باوکی دیلکراو و دایکی چاو بە فرمێس""ک، ب""ۆ خوش""کەکانم

لەیل و ش"""یرین، ب"""ۆ ب"""رای گەورەم ک"""اک کەماڵ، ئەو نامەیەم تەنیا ب"""ۆ ئێ"""وە نووس"""یوە و لە گەڵ ئەو

نووس"""""ینە نامەیەکم ب"""""ۆ ماڵەوە داوەتە ئەمیر کرماش"""""انی و هی"""""وادارم بگاتە دەس"""""تی ئێ"""""وە. رەنگە

نووس"""ینەکەم لە گەڵ قسەی س"""النی راب"""ردووم زۆر جی"""اوازبن.  لە بەهارەوە ئ"""اڵوگۆڕێکی زۆر بە سەر

جۆری تێڕوانین و بیرکردنەوەی کوڕەکەتاندا ه""اتوە. زۆر بەداخەم، کە س""اڵی راب""ردوو لە باس""او  لە ژێ""ر

کارتێکەری ئایدۆلۆژیایەکی وش"""ک و هەروەها تێگەیش"""تنی ک"""رچ و ک"""اڵ، خ"""ۆم لە دی"""داری کەماڵی ب"""رام

دزیەوە. ئەو چەن"""""د مانگانەی راب"""""ردوو لە سەر چیاک"""""ان، لە گون"""""دەکان، لە ب"""""ن س"""""ێبەری ب"""""اخ و

تاشەبەردەکان حەسرەتی دیدار و دیتن""ی ئێ""وەم هەنگاو بە هەنگاو لە دڵ و مێش""کدا زین""دوو راگرت""وە. بە

درێژایی رۆژانی دوور و درێژی هاوین بیر لە خەمی دووری بابم دەخۆم و لە دەللقەی چارەنووس""ی ب""ابم

هەڵسەنگاندن بۆ ژیانی کوردان دەکەم. ئەگەر ژیان دەرفەتی زیاتری پێدام، بە دڵێکی گەورە لە گەڵتان

دادەنیشم و ئەوجارە لە جیاتی وتەکانی مامە مارکس و کاکە ئینگێڵس بۆت""ان باس""ی رووداوە خۆشەکانی

رۆژان""""ی پێش""""مەرگایەتی دەکەم. لە ک""""اتی نووس""""ینی ئەو نامەیە وتەکانی مەل فەلسەفەم لە گوێ""""دا

دەزرینگێنەوە، کە چەند شارەزایانە پرسیاری لە سەر کۆی کایەی حیزبایەتی لە کوردستاندا و هەروەها

لیەنە نەرێنیەکانی خەباتی کوردان دەکرد. ئەگەر یەکترمان نەدیتەوە، سڵوی بابم دەگەینم و ئاگاتان

لە ش""یرین ب""ێ. کەلوپەلێکی زۆرم نییە و زۆربەیان لە دوو س""ندوقی بەتاڵی فیشەکی گەورەدا دەپ""ارێزم.

چەن""د هەزار تمەنێکم پاشەکەوت ک""ردوە و لە دوو س""ندووقەکەدایە. خەبات و پێش""مەرگایەتی بە ئەرکی

ئەرێنی دەزان""""م، بەڵم بە چ""""اوی خ""""ۆم لە م""""اوەی س""""اڵنی راب""""ردوودا زۆر ئەزموونی نەرێنم لە سەر

سیاسەتی هەڵەی حیزبەکان و لە ری""""زی پێشەوە کۆمەڵە هەیە. کوردەک""""ان و حیزبەکانیان لە خەبات""""دا

کەموکۆڕی زۆری""ان هەیە و لە داهاتووش""دا بەش""ێک لەو لوازیانە درێژەی""ان دەب""ێ. خەڵک ژی""انی دەو  و

ژمارەیەک لە خەڵک ئام"""ادەن وەک ئێمە راس"""تەوخۆ لە گەڵ رێژی"""م شەڕی مافەکانیان بکەن. ئەو شەڕە

تەنیا بە من و کەماڵ ناکر  و وەک بابم دەیگوت، ئەگەر شەڕی گەلێکە بۆچی لە شارێک تەنیا چەند دە

بنەماڵەیەک کوڕ و کچەکانیان دەبنە پێشمەرگەن.
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کەماڵ لە گەڵ دایک و خوشکی بەرەو قەڵدز  و رانیە سەفەر دەکەن و چەن""د رۆژێ""ک پێکەوە ب""ن. ئەوان

بە ئۆتۆم"""""بیلی کۆمیتە شارس"""""تانی سەردەش"""""ت دەچنە قەڵدز  و م"""""اوەی چەن"""""د رۆژێ"""""ک لە بنکەی

نوێنەرایەتی دەمێننەوە. لە رێگای ناس""یاویکەوە پێوەن""دی بە مەقەڕی کۆمەڵە لە رانیەوە دەگ""رن. ئەوان

بە بەرپرس""انی بنکەی کۆمەڵە رادەگەینن، کە دای""ک و خوش""کی ک""اوە لێ""رەن و ئەگەر ک""اوە کەلوپەلێکی

تایبەتی هەیە دەت""""وانن رادەس""""تی دایک""""ی بکەنەوە. بێجگە لەوە لە نامەیەکی کورت""""دا کەماڵ داوا لە

ئەمیر کرماشانی دەکات، کە ئەگەر ئەمانەتێکی ک""اوەی لە لیە ب""ا لەو رۆژنەدا رادەس""تی دایک""ی ک""اوەی

بکاتەوە. بەرپرس""انی کۆمەڵە لە رانیە پێوەن"""دی بە ئەمیرەوە دەکەن و پەیامەکەی پێدەگەینن و یەکێک

لەوان دوو رۆژ دوات"ر  کەلوپەلی ک""اوە و چەن""د هەزار تمەنەکەی ب""ۆ قەڵدز  دێن""ن. ناس""یاوەکە دوات""ر لە

دوای دایک""ی کەماڵ و خوش""کەکەی دەچ""ێ و لە م""اڵی خۆی""ان لە گەڵ بەرپرس""انی کۆمەڵە یەکتردەبینن.

بەرپرس""ی کۆمەڵە دڵگران""ی خ""ۆی لە ک""وژرانی ک""اوە دەردەب""ڕ ، بەڵم ن""اوبراو ئام""اژە دەک""ات، کە رێگ""ای

سۆس""یالیزم خ""وێنی دەو  و ک""اوە یەکێک لەو خەباتکارانەیە، کە بە خ""وێنی خ""ۆی دوارۆژی سۆس""یالیزمی

لە کوردس""تاندا مس""ۆگەر ک""ردوە. ن""اوبراو کە خ""ۆی بە مامۆس""تا هێ""رش دەناس""ێنێ زۆر لە سەر شۆڕش""ی

کرێکاری لە جیهان دەدو ، بەڵم پورە زارا هەر تەقەی لەسەری دێت. هێ""رش بێجگە لە کەلوپەلی ک""اوە،

رێژەیەک پ""""ارە وەک یارمەتی بنەماڵەی گیانبەختکردوەکانی کۆمەڵە دەداتە دایک""""ی ک""""اوە و هەروەها

ئەمانەتی کاوە، کە لە لی ئەمیر کرماشانییە و بە رێکوپێکی لولدراوە دەداتە دەس""تیان. ن""اوبراو داوا لە

پ"""ورە زارا و لەیل دەک"""ات، کە ئەگەر بەنیازی مانەوەی زی"""اترن، ئەوان دەت"""وانن ب"""ۆ س"""بەینێ دعەدەم

تەعەڕڕوزیانن ب"""""""ۆ وەرگ"""""""رن و سەردانی بنکەکانی کۆمەڵە لە ناوچەی س"""""""لێمانی بکەن. پ"""""""ورە زارا

دەستخۆشی لە هێرش دەکات و بە ناوبراو دەڵێ، پاییز خەریکە دەست لە گەڵ زستان تێکەڵ دەکات و بۆ

ئێمە باش""ترە بگەڕێینەوە م""اڵ. می""وان لە م""اڵن ناحەس""ێتەوە و ئێمەش بە ناش""کوری نەبێت، هەتا ب""ن

هەنگڵن لە ق"وڕ  چەقیوین. مامۆس""تا هێ"رش ماڵئ"اوایی دەک""ات و پ"ورە زارا و لەیلش دەچنەوە مەقەڕی

حیزب و لە گەڵ کەماڵ بەرەو بازاڕی شار دەڕۆن. کەماڵ بەرەو کەبابخانەیەک دەچ""ێ و لە گەڵ لەیل و

دایکی لەو  دادەنیش""ن و نامە لولدراوەکەی ک""اوە دەکەنەوە و دوای خوێندنەوەی نامەکە، کەماڵ چ""اوەی

دەبڕێتە زنجی""""رە ش""""اخەکانی پش""""تی قەڵدز  و چەن""""د جارێ""""ک دەڵێ""""ت، دەرفەتەکان تەواو ب""""وون و

ناگەڕێنەوە. کاوە لەو نووسراوانەدا زۆر بە راشکاوی دەستی پەشیمانی دەگەز  و تێگەیش""توە، کە شەڕی

کورد لە گەڵ ک""ورد و خۆفی""داکردن ب""ۆ لوتبەرزی چەن""د تاکە کەس گەمەیەکی ناڕەوایە. ئەوان ماوەیەکی

دوور و درێژە بە ئازادی لە دەوری یەک کۆنەبوونەوە و لە شەقامەکانی شاردا نەگەڕاون. لەیل لە ک""اتی
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گەڕان لە قەڵدز  بە کەماڵ دەڵێ، کاکە با لەو شارە بچینەدەر و بگەڕیینەوە بۆ سونێ. هەر هەنگاوێک

کە لێرە هەڵدەگرم، روخساری ب""ابم دێتەوەبیر، کە چەن""د مەزڵومانە لە لیەن چەک""دارە کوردەک""انی سەر

بە رێژیمی بەعش فرۆشران.  دڵم""ان لە هی""چ کوێیەک ئ""ۆقرە ن""اگر  و لە م""اڵی خۆمان""دا بەردەوام خەمی

کۆچی براکان و گیرانی بابم دەکەین. کە رۆژانە دەڕوانمە بەری رەبەتێ، هەتا چاوم بڕدەکەن لە کۆچی

نابەوەختی ک"""اوە دەڕوان"""م. کاکە ت"""ۆ ئێس"""تا  ک"""وڕی تاقانەی ئێمەی و هەموومان چاوم"""ان لە تۆیە، بۆیە

فکرێک لە خۆت بکەوە. کەماڵ لە لەیلی خوشکی دەڕوانێ و داوای سەبر و خۆڕاگری لێدەکات. کەماڵ بە

دەم رێگای چوونەوە مەقەڕ بە لەیل دەڵێ، خوش""کی م""ن ئەو ژیانە لە قومارێ""ک زی""اتر نییە و ژمارەیەک

خەڵک گەمەکە دەبەنەوە و ژمارەیەکی دیکەش دەی""دۆڕێنن. ئێمە رۆژێ""ک لە رۆژان کە تەمەن سەرکەوت

بە مردن""ی خۆم""ان دەمری""ن و ئەوە یاس""ای سرووش""تە، بەڵم م""ردن لە پێن""اوی مافە رەواک""انی نەتەوە و

تەنانەت یەک تاکە مرۆڤ"""""دا بە مردنێک"""""ی پڕش"""""نگدار پێناسەدەکر . ئێمە لە پێن"""""اوی ئێ"""""وە و نەوەی

داه""""""اتوودا دەمری""""""ن. دەزان""""""م خەڵکێکی زۆر کەم لە گەورەیی ئەو مردنە تێدەگەن و خەڵک بە هەموو

توان""اوە عاش""قی ژی""ان و مانەوەن. خوش""کی م""ن ئەمن خ""ۆم لە بەرامبەر ت""ۆ و دایک""م، ش""یرین و ک""اوەدا

بەقەرزدار دەزانم. ئەگەر ئەمن لە گەڵ ئێ"وە ژیاب""ام، بێگوم""ان چارەنووس"ی م""اڵ و هەموو لیەک جی"اواز

دەبو، بەڵم لە گەڵ چارەنووس هیچ ناکر  و رابردوومان ب""ۆ ن""اگۆڕ . ئێمە وەک بنەماڵە لە نێ""و خەڵک""دا

خ"""اوەنی پێگەیەکی بەرزین و خ"""زم و ناس"""یاوان دەزان"""ن، کە لە پێن"""اوی بەختەوەری ئەوان"""دا چەن"""دە

فی""داکاریمان ک""ردوە. خۆزگە کوردس""تان پ""ڕ دەب""وو لەو بنەماڵنەی، کە بە سەخاوەتەوە منداڵەکانیان لە

پێناوی خاک و نەتەوەکەیاندا فیداکاری دەکەن. لەیل بە داخەوە کورد زۆری ماوە و تەنانەت بەشێک لە

سیاسەتکارەکانی لە بازرگ"""ان و مامەڵەچیەک زی"""اتر نی"""ن. ئەوان لە بی"""ری زگ و گیرڤ"""ان و کەڵکەڵەی

وەرگرتنی بەرپرسیارەتی گەورەدان و لە خەبات و تێکۆش""اندا ژمارەیەک نی""ن. ئێمە لێ""رەش بەردەوام لە

گەڵ ئەو مرۆڤانە دەستوپەنجە نەرم دەکەین و بە وتەی مام خ""در ئەوان بە هەڵە بوونە پێش""مەرگە و بە

هیچ پێوانەیەک بۆ پێشمەرگایەتی ن""ابن. کێشەکان زۆرن و ژینگەی ک""وردان ئام""ادەی هەموو جوڵەیەکە و

کوردە خۆفرۆشەکانیش بە رێ"ژەی خۆی"ان دۆس"ت و لیەنگریان هەیە. ئەو دۆخە بە ئێمە ن"اگۆڕ  و رەنگە

ب"""ۆ نی"""و سەدەی دیکەش چ"""اک نەبێ. لە مەقەڕ کەلوپەلی ک"""اوە سەروبن دەکەن و زارا و لەیل ب"""ۆن بە

جلوبەرگ، پش""""تێند و گۆرێویە زەنگاڵەکانەوە دەکەن کە پ""""وخت ش""""ۆراون. لە نێ""""و کەلوپەلەکان""""دا دوو

قوماشی ژنانە دەبیندر ، کە لە سەریان نووسراوە بۆ دایک و خوشکم. دیتن""ی ئەو کەلوپەلنە و هەروەها

رام""ان لە راب""ردوو، برینەکان زی""اتر دەکولێنێتەوە و کەماڵ داوا لە دای""ک و خوش""کی دەک""ات، کە خۆی""ان
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ئارام بگرن و لەبەرچاوی خەڵک خۆیان لە گریان و رشتنی فرمێس""ک بپ""ارێزن. رۆژی دوای""ی بە ئوتۆمبی""ل

بەرەو س""""ونێ دەگەڕێنەوە و دوای دوو شەو  مانەوە لە س""""ونێ  لە گەڵ ئاش""""نایەک بەرەو گون""""دەکانی

سەرسنوور و سەردەشت دەڕۆنەوە. 
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حیزبایەتی چەپاوەنە و درێژەی یەکتر شکاندن 

 بنکەکانی حی"""""""زب و ش"""""""وێنی دەفتەری سیاس"""""""یی دێم"""""""وکڕات لە بەر یەکتر روونکردنەوە و پیاسەی

ناوچەگەرایانە و سیاس""ی وەک سەربانە قوڕەک""ان ش""کڵی گ""ۆڕاوە. ک""وڕان و کچ""انی خەڵک لە ناوچە و لە

مەی""دانی بەرەنگاری""دا ئارەقە و خوێنی""ان دەڕش""ت و ژمارەیەک لە سیاسەتکارە قۆرتاوییەکان بیری""ان لە

مانەوەی خۆی""ان دەک""ردەوە. کەماڵ و هاوڕێک""انی لەو مەیدانەدا ئەکتیو نەبوون و زۆر گوێی""ان بە ئ""اوازە

نامۆک""""ان نەدەدا. لە کۆنفڕانسەکانی ئەوجارەی ک"""ۆنگرەدا خۆی"""ان کاندی""""د ناکەن و بەجۆرێک دژایەتی

خۆی""ان بەرامبەر بە خەباتی لبەلی نێوتەش""کیلتی دەردەب""ڕی. زۆربەی ئەو کەس""انەی لیەنگری هێڵ""ی

سێهەم بوون دەن""گ و رەنگێک""ی زەق و بەرچاویان نەبو. لە کێشەکاندا زی""اتر ئەو ت""اک و دەس""تە مرۆڤانە

زەقدەبوونەوە، کە بەرامبەرکێی یەکتریان دەکرد و شیر و تیریان لە یەکتر دەسوی. حوسێنی ئ""ازیز  لەو

ماوەیەدا رادەگەیەنێ، کە حی""""""زب نەخۆشە و پێویس""""""تی بە عەمەلیات هەیە. مس""""""تەفا دارشەقەکە ی

بەرزدە لە گەڵ قسەکردن بەرز دەکاتەوە و بە دەنگێک""ی راش""کاو دەڵ""ێ، بە سەری خۆم""ان کێشە حی""زب و

تەش""""کیلت نییە و ئێمە خۆم""""ان کێشەمان هەیە. ک""""ورد حیزبایەتی وەک شەڕە گەڕەک چاولێ""""دەکات و

بەرپرسەکان لە ئێمە تاوانبارترن. ئەو کوردە لە سەرەتاوە کێشەی پێکەوە حەوانەوەی هەیە و ئامادەیە

م""ل ب""ۆ دوژم""ن ش""ل بک""ات، بەڵم لە گەڵ یەکتر ن""اگونجێ. س""اڵنی راب""ردوو کۆمەڵێک بە ن""اوی ک""ۆنگرە

چواریەکان و دواتر دژبەرانی سۆسیالیزمی دێموکڕاتی""ک و ئەوجارە خ""وا دەزان""ی  لە ژێ""ر چ ناوێک""دا م""اڵ

لە یەکتر دەکەن! کاکە ئەگەر حیزب و رێبەرایەتی ئاڵۆز و پەرتەوازە کارەک""انی راپەڕان""د، وەک مێش""کی

مڕۆڤێکی نەخۆش وایە و توانای بڕیاردانی نامێنێ. ئەتۆ لەو ش""اخ و داخە بە چ عەقڵێک شەڕی قاس""ملوو

دەکەی و بە چ عیلمێ"""""""ک ن"""""""اوبراو لەو مەیدانەدا دەردەکەی؟ حوس"""""""ێن دەگەڕێتەوە نێ"""""""و باسەکە و

رادەگەیەنێ، کە مەبەستی ئەو راست قسەکانی مستەفایە. لەو حیزبەدا ژمارەیەک ئەندام و ک""ادر هەن،

کە حیزبایەتیان بۆ خۆیان دەو  و ئەوان بە کوردی سیاسەت دەکەن و شەڕەکان ب""ۆ بەرژەوەن""دی خۆی""ان

دەکەن. ئەوان لە مەی"دانی راس""تەقینەی خەبات"دا ئام"ادە نی"ن و گرینگ"ی بە زەبرلێ"دان لە هێ"زی دوژم""ن

نادەن و ئەهلی سینگ دەرپەڕاندنن. ئێمە چەند س""اڵە لەو ش""اخ و کێوانە دەژی""ن و بە هەزاران کەس لەو

پێناوەدا گیانی خۆی فیداکردوە، کەچی تازە دەستەیەک بە ناوی جیاواز وەک کەو لێرە و لەو  دەخوێنن

و پلن""""ی شەقکردنی حیزبی""""ان هەیە. کەماڵ لەو باس""""انەدا زۆر چ""""الک نییە و بە گ""""وێگرتن قەناعەت

دەک"""ات. لە کۆت"""ایی باسەکەدا کەماڵ  کوڕەک"""ان ئاگ"""ادار دەکاتەوە، کە وری"""ابن و  رەنگە دوای ک"""ۆنگرە
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ئێمەش  سەنگەر لە یەکتر بگری""ن! ئەو ک""وردە لە کۆنەوە بەو ش""ێوازە سیاسەتی ک""ردوە و هەتا کۆت""ایی

ئام""ادەی شەڕی یەکترن، بەڵم ب""ۆ شەڕی داگیرکەران خ""او و لەسەرەخۆن. ئەمن هەتا ک""اوە نەکوژرا، زۆر

بی"""رم لە شەڕی خۆبەخۆ نەدەکردەوە و ئەو ماوەیە دەپرس"""م، کە لە پێن"""اوی چ ئامانجێک"""دا ئێمە شەڕی

یەکتر دەکەین؟ چ ئامانجێک ئەوەندە پیرۆزە کە دەب""ێ ئەمن و ک""اوە دژی یەکتر سەنگەر بگری""ن؟ کوڕینە

خۆتان لەو دمەتەقە بێسوودە دوور بگرن و سەرئەنجامەکەی باش و ئەرێنی نابینم. 

 گژەب""ای س""اردی کوێس""تانەکان لەو پ""اییزەدا وەک تەزوویەکی س""ارد بە دۆڵەکان""دا تی""ژ تێدەپەڕی. ئەو

بنارانە پڕن لە توڕەیی دایکی نیشتمان و تەنیا شوانە بە ئەزموون و پ""ارێزەرانی راس""تەقینەی نیش""تمان

لە ئاهی شەوانی ئەنگوستەچاو تێدەگەن. رێژیم وەک رابردوو لە پێناوی زەبرلێدان لە هێزە کوردییەکان

کارایە. رێ""ژم لەو مەیدانەدا خ""اوەنی پ""ارە و کەرەس""تەی جۆراوج""ۆر و هەروەها مرۆڤ""ی ک""وردە. ه""اوینی

راب""ڕدوو رێژی"""م لە زۆربەی ناوچەکان وەرزێک"""ی دژوار و پ""ڕ لە ژان""ی تێپەڕ ک"""رد. بەرپرس""انی رێ""ژم بە

مەبەس""""تی تۆڵە کردنەوەی لە بەرپرس""""انی نیزام""""ی پێش""""مەرگە لەو ناوچەیە گەڵڵەیەکی تیرۆریس""""تی

دادەڕێژێ""ن. بەرپرس""انی دەزگ""ای س""یخوڕی رێژی""م لە سەردەش""ت لە رێگ""ای چەن""د ک""وردێکی س""یخوڕ و

هاوکاری""ان ئاگ""ادارن، کە حەسەن شیوەسەڵی داوای کتێ""بی س""پی ددان""ی جەک لەن""دەنی ک""ردوە. ن""اوبراو

ئەو کتێبەی بۆ کەسێکی دیکە داواکردوە و هیچ کاتێ"ک بی"ر لەوە ناکاتەوە، کە کتێ"بی ددان س"پی، چ"او و

دەستەکانی ناوبراو بە ئاسانی لێوەرگرنەوە . بەرپرسانی رێژیم  ن""اردنی ئەو کتێبە بە دەرفەت دەزان""ن

و  بە کەرەس""""""تەی تەقینەوە  کتێبەکە ئام""""""ادە دەکەن و رەوانەی س""""""ونێی دەکەن. قوربانییەکان وەک

هەمیشە کوردن و لیەنی براوە رێژیمی تاران. سەرئەنجام کتێبەکە دەگاتە دەستی  شێوەسەڵی و ژیانی

تاریک دەکات و چ""او و دەس""تەکانی بە ئ""اوری پیلنێک""ی دوژمنکارانە دەهەژێنن.  لە ئاک""امی تەقینەوەی

کتێبە بۆمبڕێژ کراوەکەدا شیوەسەڵی چاو و دەستەکان لە سەرماوەزی پێشمەرگەدا لەدەست دەدات.

 سیاسەتی زەبرلێ""دان لە ک""ورد بە دەس""تی ک""ورد، کە سیاسەتێکی درێژخایەنی رێژیم""ی تارانە، زەب""ری

زۆری لە پەیکەری خەباتی ک""ورد لەو پارچەیەی کوردس""تان داوە. تەوژمی خەباتی نێوخ""ۆ ب""ۆ ش""کاندنی

یەکتر ئەوەن""دە تون""دە، کە ئەو رووداوە کاریگەری زۆری لە سەر پێش""ڕەوانی لە یەکتر تەوەللبوون نییە.

سەرئەنجام کۆنگرەی هەشت دەگیر  و دوو مانگێک دوای کۆنگرە لە سەر لیستەی فیکس بەشێک لە کادر

و پێش""""مەرگەکانی حیزب"""ی دێم""""وکڕات جیادەبنەوە و ن"""اوی رێبەرایەتی شۆڕش""""گێڕ لە خۆی"""ان دەنێ""""ن.
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بەمجۆرە رۆژگارێکی تازە و ورزێک""ی ناخۆش""تر لە ج""اران دەبێتە می""وانی بزوتنەوەی ک""ورد لە رۆژهەڵتی

کوردس""""تان. رادی""""ۆ و رۆژنامەکانی ئەو دوو لیەنە و ک""""ادر و پێش""""مەرگەکانیان ئازایانە بەگژ یەکتردا

دێنەوە و وت""""""ار و نووس""""""ینەکانیان ب""""""ۆ دژایەتی یەکتر تەرخان دەکەن. بەش""""""ێک لە هێ""""""ز و کۆمیتە

شارس""تانەکان لە ش""وێنی خۆی""ان تەکان ن""اخۆن، بەڵم ژمارەیەک لەو هێزانە سەنگەریان گواس""تۆتەوە و

لە دەشتی بیتوێن خەریکی خۆرێکخستنەوەن. حیزبی دیموکڕاتی کوردستانی ئێ""ران ئەو بەشە لە ک""ادر و

پێشمەرگەکان بە لدەر دەناسێنێ  و رێبەراتی شۆڕشگێڕیش لیەنی بەرامبەر بە جەماعەتی فەراکسیۆن

ناودەبەن. جیابوەک""""""ان ب""""""ۆ خۆش""""""ترکردنی بەس""""""تێنی ک""""""ارکردن  شەڕ لە گەڵ کۆمەڵە رادەگ""""""رن و

پێوەندییەکانیان لە گەڵ موجاهیدینی گەلی ئێران توندوتۆڵ دەکەن. 

بەشێکی زۆر لە کادر و پێشمەرگەکان لەو رووداوانە ت""وڕەن و ئام""ادەی بەکارهێنانی چەک دژی یەکترن.

بەش"""ێکی زۆر لە ک"""ادر و پێش"""مەرگەکان دۆس"""ت، خ"""زم، ب"""را و ه"""اوڕێی نیزیکی"""ان لە لیەنی بەرامبەر

بەجێماوە. کەماڵ یەکێک لەو کەس""انەیە، کە دۆس""ت و هاوڕێک""انی بە سەر دوو لیەنەکەدا دابەش""بوون و

دۆخەکە بە ن""اخۆش و بێزارکەر دەبین""ێ. ن""اوبراو لە گەڵ حوس""ێن و مس""تەفا س""اغدەبنەوە، کە سیاسەتی

عەقڵنی بگرنەبەر و خۆیان لە تێکهەڵچوون لە گەڵ لیەنی بەرامبەر بپارێزن. حوسێنی ئازیز  ب""اوەڕی

وایە، کە هەتا ک""""ادر و پێش""""مەرگەی حیزب""""ن، ناچ""""ارن سیاسەتەکانی حی""""زب رەچاوبکەن و ئەگەر دژی

سیاسەتەکانی حیزب بجوڵێنەوە رەنگە لێپرسینەوەیان لە گەڵ بکر  و لە کۆتاییدا دەربکرێن. کەماڵ بە

گونجاوی دەزانێ، کە بۆ ماوەیەکی دیکە درێ""ژە بە کاروچ""الکی ب""دەن و ئەگەر ناچ""اربوون دەت""وانن وەک

لیەنگر لەو س"""نوورانە خەریکی ک"""ار وکاس"""بی ب"""ن. لە روانگەی ئەو و زۆر کەس"""ی دیکە، جیابوونەوە لە

یەکتر رەوایە، بەڵم بۆچی ناوێکی تازە بۆ حیزبێکی ت""ازە هەڵنابژێرن؟  بە قەناعەتی مس""تەفا ئەو شەڕ

و ئ""اژاوە تەنیا پرس""ی ن""او نییە و ئەوە کینەی ک""ۆن و شەڕی دەسەڵتە و لەو کۆنگرەیەک""دا تەقیوەتەوە.

ناوبراو خۆزگە دەخواز ، کە جیابووەک""ان ن"اوێکی دیکەیان لە خۆی""ان ناب""ا و ئەو شەڕەچەقەیان لە ک""ۆڵ

ئێمە و خەڵکی دیکە کردبایەوە. حوسێن ئەو شەڕە بە شەڕی ئیرادە و دەسەڵتی چەند کەس""ێک دەزان""ێ،

کە تەشەنەی کردوە و گواستراوەتەوە خوار . 

بە تێدەپەڕینی کات، دۆخەکە ئ""اڵۆزتر دەب""ێ و لیەنی جی"ابۆوە رێگان""ادر  وەک پێویس"ت لە ناوچەکانی

ژێ"""ر دەسەڵتی دێم"""وکڕات بە ئ"""ازادی هاتوچۆبکەن. ت"""ام و ت"""ۆنی دەنگ"""ی رادیۆک"""ان و نووس"""راوەکانیان
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بەس""تێنی شەڕە تەقە ئام""ادە دەکەن. جەولەی پێش""مەرگەکان ب""ۆ ناوچە دەس""تپێدەکەنەوە و بەش""ێک لە

هێز و کۆمیتە شارەستانەکان سەرلەنەو  رێکدەخرێنەوە. وەستا مستەفا لە بنکەی هێز دەمێنێتەوە و ب""ۆ

ه""اوین بەنیازە لە بنکەی گ""ومرک ئەرکی حیزب""ی راپەڕێنێ. حوس""ێن و کەماڵ لە گەڵ تیم""ی رێکخس""تنی

ش""""""""ارن و ئەوان لە گەڵ پێش""""""""مەرگەیەکی دیکە و وێ""""""""ڕای پەلێک لە پێش""""""""مەرگەکان  بەرەو ناوچە

دەگەڕێنەوە. بەهار هێشتا هەورەکانی دەگرمێن""ن و ئ""اوپڕژێنێ وڵت دەکەن، بۆیە مانەوە لە ناوچە و لە

کوێس"تانەکان ئەس""تەمە. بنکە سەربازییەکانی رێژی""م لە  زۆربەی لوتکە بەرز و گون"دە نیمچە گەورەکان

بەرچاودەکەون. سنوورەکان بە تەواوەتی تەنراون و بە مینی جۆراوج""ۆر چێن""دراون. کاروانچییەکان وەک

س""اڵن بە مەبەس""تی پەی""داکردنی ن""ان س""نوورەکان دەب""ڕن و زۆر کەس لەو رێگایەدا بەسەر مینەکان""دا

دەکەو  و گی""ان لەدەس""ت دەدات. بەش""ێک لە پێش""مەرگەکان ش""ارەزای ک""وێرە رێگاک""انن و بە ئەزموونی

خۆی""ان س""نوورە داسەپاوەکان دەب""ڕن و وەک تیم""ی پێش""ڕەو چاوس""اغی هێزەک""ان ب""ۆ نێوخ""ۆی رۆژهەڵتی

کوردس"""تان دەکەن. کەماڵ و هاوڕێک"""انی چەن"""د رۆژێ"""ک لە گەڵ پێش"""مەرگەکان لە گون"""دەکانی ناوچەی

بوڵفەت دەگەڕێن و لە گەڵ خەڵکی ئاواییەکان و هەروەها دۆستان و لیەنگرانی حیزب پێوەن""دی دەگ""رن.

بەشێک لە پێشمەرگەکان رۆژنامەی کوردستان،  گۆڤاری لوان و بڵوک""راوەی حی"زب لە گون"دەکان دەدەنە

لوە کوردپەروەرەکان. لە زۆربەی گون""""""""دەکان خەڵک لە سەر جیابوونەوەی دوای ک""""""""ۆنگرەی هەش""""""""ت

پرسیاردەکەن و خوازی"ارن لەو مەسەلەیە تێبگەن. ک""ادر و پێش""مەرگەکان بە ش"ێوازی جی""اواز قسەیان لە

سەر دەکەن. خەڵکی گون""دەکان لە سەر یەک بە گەڕانەوەی پێش""مەرگە ش""ادن، بەڵم ئەو وردە خۆش""ییە

دەرم""انی دەردەک""ان ناک"ات. زۆرێ"ک لە لوەک""ان و خەڵکی دیکە بە س""رەواندنی گ""ورزی سەربازی لە بنکە

سەربازییەکانی رێژی"""م دڵخۆش"""ن. رێژەیەک لەوان وەک ئەن"""دام و دۆس"""ت، هاوک"""اری پێش"""مەرگە دەکەن،

بەڵم خەباتەکە لە پەراوێزدا دەک""""ر  و زۆربەی خەڵک بە دڵ کوردایەتی دەک""""ات. ئێ""""ران بە بی""""انووی

شەڕی ئێران و عێ""ڕاق هێزێک"ی زۆری لەو ناوچەیەدا مۆڵ"داوە.  عەمەلیاتی هێ"زی پێش""مەرگەی ۆرژهەڵت

لە ناوچەکانی دیکەی ئێران""دا دەنگدانەوەیەکی زۆری نییە. لە مێ""دیای فەرمی وڵت باس""ێک لەو ک""ردەوە

سەربازیانە ن""اکر  و رێژی""م خ""ۆی لە بەرامبەر ئەو بزوتنەوەیەدا ک""پ و ک""ڕ ک""ردوە. سیاسەتی بێ""دەنگی

رێژی""م و نەبوونی هی""چ ج""ۆرە مێدیایەکی دەرەک""ی رێ""ژەی کاریگەری خەباتی چەک""داری کەمتر ک""ردوە.

پێشمەرگەکان کەمتر تێکۆش"اون لە ناوچەکانی دیکەی ئێ"ران زەب"ر لە بنکە و بونی"اتی ئ""ابوری و نیزام"ی

ب"""دەن، بۆیە رێژی"""م لەو پەراوێزەدا ترس"""ێکی زۆری لە خەباتی چەکدارانەی وەرزی هاوینەی پێش"""مەرگە

نییە. 
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کەماڵ، حوسێن و بێبەش ک"اژەیی لە گون""دی زێ"وێی ناوچەی بوڵفەت لە پێش""مەرگەکان هەڵ"دەبڕێن و  ب"ۆ

دیداری ئەن"دام نێوخۆییەکانی ش"ار  رێچکەی خۆی"ان دەگ"ۆڕن. ئەوان  لە رێگ"ای یەکێک لە ئەندامەکانی

شار بە ماشێن دەگوازرێنەوە نێو شار و خۆیان تاقەت دەکەن. حوسێنی ئازیز  لە مێ""ژە دایک""ی نەدیوە و

تەنیا لە رێگ""""ای پ""""ورە زاراوە س""""ڵو و چ""""اکوچۆنی ئ""""اڵوگۆڕ ک""""ردوە. کەماڵ بە نی""""ازە لەو دەرفەتەدا

سەردانێکی م"""""اڵی خاڵە مینە بک"""""ات. ئەوان، لە گەڕەگی نێوزەڕۆیە لە ماڵێ"""""ک دەمێننەوە و بەرنامەی

کاری""ان دیتن""ی ئەندامە نهێنیەکان و هەروەها ئەن""دامگیری زی""اترە. بە مەبەس""تی ئاش""کرانەبوون کەمتر

خۆی""ان دەردەخەن و لە دان""انی بەرنامە ب""ۆ دیتن""ی ئەندامەکان خۆدەپ""ارێزن. لەو ماڵنەی کە ماونەوە

کەمتر ئەندامەکان دەبین"""ن و ش"""وێنی دی"""دار دەگ"""ۆڕن. بڵوک"""راوەی ت"""ازەی حی"""زب دەدنە ئەندامەکان و

سیاسەتی تازەی حیزب بە ئەندامەکانیان دەڵێن و لە سەر باوردۆخی شار و هاوکارانی رێژیم زانیاری""ان

لێ""""وەردەگرن. زۆربەی ئەندامەکان لە جیابوونەوەکەی حی""""زب نیگەرانن، بۆیە بە وردی گ""""و  لە رادی""""ۆ

دەگرن و زی""اتر لە ک""ادر و پێش""مەرگەکانی حی""زب ئاگ""اداری هەواڵ و رووداوەک""انی بڵوک""راوە لە رادی""ۆن.

هێزەکانی رێژی""م زی""اتر لە س""اڵن لە  ش""اردا ئام""ادەن و ئێ""واران دەس""تەیەکی تایبەتی چەک""دار بە ن""اوی

عەمەلیاتی شار دەگەڕێن.  لە دەرەوەی شار گروهی بە ناو زەربەت بەدوای پێش""مەرگەدا دەگەڕێن  و لە

سەر بناخەی زانیاری سیخوڕ و بەرپرسانی ریژیم لە ناوچەکاندا ئامادە دەبن.  کەماڵ، حوسێن و بێبەش

 رۆژ مانەوە و دیدار لە گەڵ ئەندامەکانی شار سەردانی ماڵی خاڵە مینە، مام دەروێش،١٠کاژەیی دوای 

ئازیزی دایکی حوسێن و هەروەها مام کەریم دەکەن. ئەوان بۆ چوونەدەر لە ش""ار پێویس""تیان بە ئەندامە

نهێنیەکانی ش""ار نییە و لە رۆژان""ی کۆت""ایی ئەو سەردانەدا تەنیا لە گەڵ یەک ئەن""دام لە پێوەندی""دان.

ئەوان بە مەبەستی پاراستنی ئەمنییەتی خۆی""ان داوای""ان لە ئەندامەکان ک""ردوە، کە بە هی""چ ش""ێوەیەک

لەو رۆژانەدا باس لە دیداری پێشمەرگە نەکەن و بە سەر هەست و کفوکوڵی گەنجانەیاندا زاڵبن.

 رۆژگ""اری ک""وردان لەو دی""وی س""نوورە دەس""تکردەکان تاڵە و رێژی""م لە گواس""تنەوەی ئ""اژاوە ب""ۆ باش""ووری

کوردس""تاندا سەرکەوت. پێش""مەرگەی هێ""زە باش""وورییەکان لە گەڵ پاس""دار و بەس""یجییەکان بەش""ێک لە

خاکی باشووری کوردستانیان خستۆتە ژێر کۆنتڕۆڵی خۆیان. هەڵەبجە یەکێک لەو ش""ارانەیە، کە لە ژێ""ر

کۆن""""تڕۆڵی بەعس دەرهێن""""راوە. پێش""""مەرگەی پارتە باش""""ورییەکان لە گەڵ پاس""""داڕەکان لەو ش""""ارەدا

جموجۆڵیانە و بەعس""ییەکان ب""ۆ تۆڵەکردنەوە بە چەکی کۆمەڵکوژ لە ش""اری هەڵەبجە دەدەن. خەڵکێکی
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بێتاوان لە ژن، منداڵ و مرۆڤی بەس""اڵداچوو لە ئاک""امی ئەو پەلمارەدا شەهید دەب""ن و بە هەزاران کەس

دەربەدەر و پەڕیوەی س""نووری رۆژهەڵتی کوردس""تان دەب""ن. شەڕی ئێ""ران و عێ""ڕاق  کۆت""ایی نەهاتوە  و

عەمەلیاتە گەورەکەی رەفسەنجانی کە چەن""د س""اڵە بەڵێنی بە خەڵک""داوە سەر و کەللەی دیارنییە.  لە

ژێر سێبەری ئەو بارودۆخە نالەبارەدا تیمی رێکخس""تنی ش""ار، کەماڵ، حوس""ێن و بێبەش ک""اژەیی لە ش""ار

دەردەکەون. ئەوان لە ئێوارەیەکی پ""""""""ڕ لە ج"""""""وانی و سەوازیی بەرەو سەوزەڵنییەکی خ"""""""وار ش"""""""ار

ش""ۆڕدەبنەوە. ئەو سرووش""تە ب""ۆ پێش""مەرگەکان دەس""ت و دڵ ئاوەڵیە و لە ش""اردنەوەی پ"ارێزەرانی م""افی

کورداندا هەڵسووڕ و کارایە. ئەو ناوچەیە بۆ بەشێک لە پێشمەرگەکان وەبیرهێنەرەوەی سەردەمێکە، کە

پەرویزی کوڕی خاڵە مینەیان بە برینداری هێنایە  شار و دواتر بەرەو ناوچەی ژێر دەسەڵتی پێشمەرگە

گواس""""تیانەوە. بێبەش ک""""اژەیی بی""""رەوەری زۆری لەو ناوچەیە نییە، بەڵم ئەوانی دیکە وێنە ج""""وان و

ش""اکارە سروش""تییەکانی بەهاران و پ""اییزانی ئەو ناوچەیان لە س""ینگدا پاراس""توە. ئەوان  بە مانەوە لە

ژێر سێبەری دارە گەڵگرتوەکان  و تەنیشت سەرچاوەی ئاوە بە خوڕەکان دڵخۆشن و لەو ئێوارەیەدا گ""و 

لە ئ""""اوازی ئ""""ۆپێڕای نەرمەبا دەگ""""رن. ئێ""""رە سەیرانگا و مەڵبەن""""دی بیرکردنەوە و ک""""تێب خوێندنەوەی

ژمارەیەک لە ئ"""ۆگرای ئ"""ازادی، م"""اف و زانس"""تە و زۆر کەس بی"""رەوەری لە ئ"""او، س"""ێبەر، سەوزەڵنی ئەو

ناوچەیە هەیە.   ئێ""رە بە لە رێگ""ای دۆڵە ق""وڵ وو راکش""اوەکەیەوە بە چ""ۆمی کەڵو  تێکەڵ دەبێتەوە و

س"ۆزی ش"ار بە وزەی و شەپۆلی ئ""اوی رووب"ار دەگەیەنن. کەماڵ، حوس""ێن و بێبەش ک"اژەیی ت""ا درەنگ""انی

ئێوارە لەو ناوچەیە بەسەردەبن و لە باوشی شەودا خۆیان دەگەیننە گوندی شیواشان. 

گەڕانی تیم"""ی رێکخس"""تن و تەش""""کیلتی لە ناوچەدا ئاس"""انە، بەڵم  ریس""""کی ئاش"""کرابوونی زۆرە و بە

ئاسانی لە ماڵەکاندا زەبری لێدەدر . تیم""ی تەش""کیلتی ش""ار دوای دوو رۆژان لە گەڵ تیم""ی رێکخس""تنی

بوڵفەت یەکتر دەگرنەوە و ماوەیەک پێکەوە لە گوندەکان""دا لە گەڵ ئەن""دام و دۆس""تانی حی""زب پێوەن""دی

دەگ"""""""رن. بابەتی سەرەکی ئەو بەهارە جیابوونەوەی رێبەرایەتی شۆڕش"""""""گێر لە حیزب"""""""ی دیموکڕاتە.

خەڵکی گوندەکان و ژمارەیەک لە خەڵکی شار کە لە گوندەکان ب""ۆ ک""اری تایبەت دەمێننەوە لە سەر ئەو

کێشەیە زۆر پرسیار دەکەن. لە گون""دی بنوخەڵەف کادرەک"ان لە گەڵ ژمارەیەکی لوی ش"ار و گون""دەکانی

دیکە دیدارێک پێکدێنن و لە سەر بارودۆخی کوردان قسەیان بۆ دەکەن. یەکێک لە لوەکان لە پێشمەرگە

و کادرەکان دەپرس""ێت، کە ئێ""وە چ""ۆن ئەو خەباتە درێژەپێ""دەدەن و تەواوبوونی شەڕی ئێ""ران و عێ""ڕاق چ

کاریگەریەکی لەسەر بزوتنەوەی ک""ورد لە رۆژهەڵتی کوردس""تان دەب""ێ؟ یەکێکی دیکە لە  چەندایەتی و
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چۆنایەتی ب"""اوەڕی حیزبە کوردییەکان بە دێموکڕاس"""ی پرس"""یار دەک"""ات. بە ب"""اوەڕی ن"""اوبرا لە قون"""اخی

شەڕدا پڕۆسەی دێموکڕاسی بە ئاس"انی گەشە ناک"ات و کولت""وری خەڵک و دەوڵەتەکان لەو ناوچەیەدا لە

سەر کولت""وری حیزبایەتی کاریگەری هەیە. پی""رە پی""اویکی بنوخەڵەفی لە نێ""و لوەکان""دا هەڵتروش""کاوە و

رەخنەی لە کوردایەتی هەیە. بە تێڕوانین""""ی م"""""ام سەلیم، ش""""ۆڕش تەنیا بە گون"""""دەکان ن"""""اکر  و ئەو

حیزبایەتییە زی"""اتر لە گوندەکان"""دا دەک"""ر ، بۆیە لوازی"""ن. م"""ام سەلیم کە بە تورەکە ت"""وتن و پەڕەکەی

ناسراوە جاروبار دەیکاتە چڕەدوکەڵ. ناوبراو بە گۆڕ و هێزی سەردەمی لوەتی گوێی ب""ۆ قسە و باسەکان

ش"""لکردوە.  کادرەک"""ان لە ش"""یکردنەوەی سیاسەتەکانی حیزب"""دا ش"""ارەزان، بەڵم لە پرسە گش"""تییەکان و

لێکدانەوەکان"""دا لە گەڵ خەڵکی ئاس"""ایی زۆر جی"""اوازنین. م"""ام سەلیم لە پێش"""مەرگەکان دەپرس"""ێ، کە

ش"""ارەکانی کوردس"""تان چەن"""دە پێش"""مەرگەیان هەیە؟ کادرەک"""ان ئەو بابەتە بە نهێن"""ی پێناسەدەکەن و

رادەگەیەنن، کە  چەک""دارەکانی ئێمە خەڵکی گون""د و ش""ارن، بەڵم هەر ش""ار و گون""دەی بە رێژەیەک لەو

شۆڕشەدا بەشدارە. مام سەلیم بە کادەرک""ان دەڵێ""ت، کاکە ئەمن ک""ارم بە نهێن""ی ژم""ارەی پێش""مەرگەکان

نییە، بەڵم بە چ"""اوی خۆم"""ان دەبینی"""ن، کە ش"""ارەکان بە گ"""وێرەی حەش"""یمەت و قورس"""ایی خۆی"""ان لەو

شۆڕشەدا بەشدارنین. برادەرینە، ئێمە لەو گوندە لە گەڵ گوندی جیرانم""ان کێشەمان هەیە و بی""ری ئێمە

لەو گوندەدا قەتیس ماوە. ئەمن بەگومانم لە خۆمان و شۆڕشەکەمان. ئەگەر ئەو خەباتە راستە و شۆڕش

پێویس"""تە، ب"""ۆچی خەڵکی زۆر بەش"""دار ن"""ابن؟ ئەگەر خۆم"""ان ک"""رچ و ک"""اڵین و ئام"""ادەی وەرگرتن"""ی ئەو

بەرپرسیارەتییە نین، رەنگە باشتر بێ واز لەو خەباتە بێنین و کاربکەین بۆ پێگەیشتوویی کورد لە ش""ار

و گون""د. کەماڵ کەیفی بە وتەکانی م""ام سەلیم و ئەو کەس""انە دێ""ت، کە راس""توێژ و ئاش""کرابێژن و زۆر لە

کادر و سەرکردایەتی حیزبەکان باش""تر و راس""تگۆیانەتر لە سەر  دۆخەکە دەدوێ""ن.  ن""اوبراو دەستخۆش"ی

لە مام سەلیم دەک""ات  و ئەو ش"ێوازە لە پرس"یار و ئاش"کرابێژی بە کۆڵەکەیەکی گرینگ""ی دی"الۆگی نێ"وان

خەڵک و پێش""""""مەرگە دەزان""""""ێ.  کەماڵ بە بەش""""""داربوەکان رادەگەینێ، کە ئەزموون و بیرکردنەوە زۆر

گرینگە و ئەوەی مام سەلیم باسی دەک""ات، رەنگە مامۆس""تایەک لە ش""ار ی""ان خوێن""دکارێک لە زانک""ۆ هەر

بی"""ری لێنەکردبێتەوە. بە واتایەکی دیکە،  ئەگەر خوێن"""دەواری لە گەڵ بیرکردنەوە و تێگەیش"""تن ئاوێتە

نەبێت، بێگومان خاوەنەکەی زۆر ژیر و وریا ناکات. مام سەلیم بەو وتانەی کەماڵ کەیفی س""ازە و چەن""د

مژێکی توند لە سیگارەکەی دەدات و چڕە دوکەڵێکی خەست بە دەوروبەردا بڵودەکاتەوە.

 کەماڵی م"""ام کەریمی و هاوڕێک"""انی دەگەڕێنەوە دۆڵ"""ی س"""ونێ و لەو ناوچەیەدا کاروب"""اری تایبەت بە

تەش""کیلت هەڵدەس""ووڕێنن. ئەوان ب""ۆ گەیان""دنی پەیام و داواکارییەکانیان بە ئەندامە نێوخۆییەکان لە
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پەیامە رادیۆییەکان کەڵکوەردەگرن. بێجگە لەوە، سەردەش""""ت ش""""اریکی سەر س""""نوورە و زۆر ئەن""""دام و

دۆس""تی حی""زب بە ن""اوی کاس""بکار و دی""دار دەت""وانن سەردانی ناوچەی ژێ""ر دەسەڵتی پێش""مەرگە بکەن.

کەماڵ شەکەت و ماندووییە و لەو پەرتەوازەبوونەی ک""ورد بێ""زارە. ئەو هاوینە بیروهۆش""ی لە سەر ک""اری

رێکخس""تن و حیزب""ی زۆر ق""ایم و چەقیو نییە. ن""اوبراو بی""ر لە دای""ک، خوش""ک، ب""اب و هەروەها ک""وژرانی

براکەی دەکاتەوە، کە هەرکام لەوانە بە رێژەیەکی بەرچاو کاریگەریان لە سەر دان"""""""""اوە. بەش"""""""""ێکی

بەرچاو لە پێش"""مەرگەکان بە هۆک"""اری جی"""اواز دوای وازهێن"""ان لە پێش"""مەرگایەتی دەگەڕێنەوە نێوخ"""ۆ.

بەش""ێک لەو کەس""انە تێدەکۆش""ن خۆی""ان لە هاوک""اری رێژی""م بپ""ارێزن و درێ""ژە بە ژی""انی ئاس""ایی خۆی""ان

بدەن. ئەو کەس""انە لە لیەن ریژی""م وەک تەواب دەناس""رێن و بە ش""ێوازی جی""اواز هەڵس""وکەوتیان لە گەڵ

دەک""ر . ژمارەیەک لەو کەس""انە بە هۆک""اری جی""اواز پ""اش گەڕانەوە لە گەڵ بەپرس""انی رێژی""م هاوک""اری

دەکەن و خزمەت بە سیاسەتەکانی ری"""ژم دەکەن. لە ناوچە ئ"""ازادە سەر س"""نوورییەکان کە مەوداییەکی

زۆری""ان نییە، بەش""ێک لە دانیش""توەکان ناگەڕێنەوە ئێ""ران و لەو ناوچانەدا سەرقاڵی کەس""ابەت دەب""ن.

کەماڵ لە گەڵ حوس""ێن و مس""تەفا، کە س""اڵنێکی زۆرە پێکەوەن باس""ی وازهێن""ان لە حیزبایەتی دەک""ات.

ن""""""اوبراو بە راش""""""کاوی دەڵ""""""ێ، کە حیزبایەتی لەو دۆخەدا و بەکارهێنانی چەک لە گەڵ هاوسەنگەرە

کۆنەکانی بە رەوا ن""ازانێ و  خەمەکان گەورەتر دەکەن. بە تێگەیش""تنی کەماڵ خەباتەکە رەوایە، بەڵم

ئەو کاروانە پێویس""تی بە رێب""وارێکی زۆرە. خەڵکی ئیمە وەک پێویس""ت لەو خەباتەدا بەش""دارنین. ئەوان

وەک هەست ئێمەیان خۆشدەو ، بەڵم بەو هەستە ئەو کاروانە ناگاتە مەقسەد. ئێمە لە ئێراندا لە  ژێر

سێبەری دوژمنێکی دڕندە و سیستمێکی داپڵۆسێنەردا دەژین. ئەرتەش و سپا، بەسیجی و بە وتەی رێژی""م

پێشمەرگەی موسڵمان و پیاوەکانی ئیتلعات و هتد بەو چەند هەزار چەکدارە مش""توماڵ ن""ادرێن و رێژی""م

تەسلیمی ئیرادەی داخوازەکانی کورد نابێ. مستەفا کە لقە دەستکردەکەی لە تەنیش""ت خ"ۆی دان"اوە، لە

حوس"""ێن دەپرس"""ی، کە ئەتۆ چ دەکەی؟ ت"""ۆش وەک کەماڵ وازدێن"""ی ی"""ان دەمێنیەوە؟ حوس"""ێن ش"""انەکانی

هەڵدەتەکێنێ و دەڵ""""ێ، کاکە ئێمە کۆڵەکەی ئەو حیزبەین و دان""""ابڕێین. کەماڵ ب""""ارودۆخی جی""""اوازە و

ئەگەر ئێمە لە دۆخی ئەودا بووینایە، بێگومان زۆر لە مێژە بەدوای کار و کاس""بی دەکەوتین. م""ام کەریم

ئەوە چەن""""د س""""اڵە گی""""راوە. ک""""اوە بەداخەوە تووش""""ی ئەو چارەنووسە ه""""اتوە و لەیل لەو تەمەنەدا بە

ئارەقەی شان و پیلی ژیانی خۆی""ان هەڵدەس""ووڕێنێ. بە تێگەیش""تنی م""ن کەماڵ لەو ناوچەیەدا دەت""وانێ

کەس""ابەتی خ""ۆی بک""ات و لە ج""اران زی""اتر دڵ""ی بە کوردایەتی خۆش""بێ. مس""تەفا  دڵس""ارد و نیگەرانە و

وەبیرهاوڕێک"""انی دێنێتەوە، کە ئەوان بە یەکەوە ج"""وانن و س"""اڵنێکی زۆرە کە ناخۆش"""ییەکانی ژی"""ان و
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رۆژگ"""ار پێکەوە دابەش"""دەکەن و پاڵپش"""ت و ب"""رای یەکترن. کەماڵ لە کۆت"""ایی ئەو وتانەدا بە راش"""کاوی

رادەگەیەنێت، کە ئامادە نییە بگەڕێتەوە و وەک تەواب بناسر  و بەردەوام ئاگایان لە یەکتر دەبێ. 

کوردەک""""""ان فاکتەری یەکلکەرەوە نی""""""ن و دەسەڵت و تاقەتیان بە دەوڵەت و نەتەوە سەردەس""""""تەکان

ناش"""""کێ. ئەوان لە هەموو پارچەکانی کوردس"""""تاندا بە زم"""""ان، مێ"""""ژوو، کولت"""""ور و دەسەڵتی دەوڵەتە

سەردەس""تەکان پەروەردەدەکرێن. خەڵکی ک""ورد بە رێژەیەکی کەم لە زم""ان، مێ""ژوو، ناس""نامەی خۆی""ان

شارەزان و تەوژمی خۆناسین لە ئاس"تی ت"اک و ک"ۆدا لوازە. لە سەر بەس"تێنی تێکش""کانە بەردەوامەکان،

خەڵکی ک""ورد پ""اش ماوەیەک لە بەرامبەر دەسەڵتی سەرکوتکەردا سەرکز دەک""ا. بەش""ێکی زۆر لە ک""وردە

چالکەکان کاتێ"""ک لە م"""اڵ دەردەچ"""ن و بە ک"""ردەوە لە گەڵ دژوارییەکانی خەبات ئاش"""نا دەب"""ن، زۆر بە

ئاسانی لەو هاوکێشەیە دەگەن کە رزگارکردنی نەتەوە و خاکێ""ک ی""ان دەس""تەبەرکردنی م""افی نەتەوە و

کەمایەتییەک خەباتێکی بەرفراوان و کولتورێکی تۆکمەی دەو . کولتورێک، کە لە بەر ترس یان هۆکاری

دیکە  خەباتکاران و خاکفرۆش"""ان لە یەکتر جی"""ا نەکاتەوە، چ"""ۆن دەت"""وانێ بەس"""تێنی دەس"""تەبەرکردنی

مافەکان لەبار و ئامادەبکات؟

 وەس""تا مس""تەفا لەو ماوەیەدا کە لقێک""ی لەدەس""تداوە لە سەر جێگ""ا و لە بەردەرگای مەقەڕدا خولی""ای

تێگەیش""""تن لەو هاوکێشەیە. ن""""اوبراو رۆژانە و ئێوارانە بە خوێندنەوەی رۆژنامە و گ""""وێگرتن لە رادی""""ۆ

ک""وردیی و فارس""ی زمانەکان تێپەڕدەکات. لە ک""ات و س""اتی جی""اوازدا لە هاوڕێک""انی دەپرس""ێ، کە رەنگە

برینداربوون مرۆڤ تووشی خەمۆکی بکات و پرسیاری نەرێنی لە سەر رووداوەکان بخ""وڵقێنێ. مس""تەفا لە

گەڵ چاپەزەکەی مەقەڕ زۆر دادەنیش"""ێ و بەدەم چاخواردنەوە ی"""ادی رۆژانێ"""ک دەک"""ات، کە بە ئاس"""انی

سنوورەکانی دەبڕیی و  رێگا و کوێرەرێگاکانی تێپەڕدەکردن. چاپەزەکە بۆ دڵخۆش""کردنی وەس""تا مس""تەفا

بوخچەی خەمەکانی خ"""""""ۆی دەکاتەوە، کە پ"""""""ڕە لە ژان"""""""ی سەردەمی من"""""""داڵی، لوەت"""""""ی و هەروەها

پێشمەرگایەتی. بە وتەی چاپەزەکە چارەنووسی م""رۆڤ ن""اگۆڕ  و بە ق""وەتی ش"انان نییە. سەعید، کە لە

ژێردەس""تی زڕدایک""دا هەڵی""داوە، هەتا چایەک تێ""دەکات ئاخێ""ک هەڵدەکێش""ێ. ن""اوبراو لە گەڵ مس""تەفا

پێکەوە بە چاخواردنەوە لپەڕەکانی رابردوو هەڵدەدەنەوە. سەعید چەند بڕگەیەک لە ژیانی بۆ مستەفا

بەمجۆرە دەگێڕێتەوە:ن کاکە، ئێمە هەر ن"""""ان و شەقمان دەدرایە. بە گ"""""ۆڕی دایک"""""م س"""""وێنددەخۆم، کە

هەموو منداڵنی گوندەکەمان بە قەدەر م""ن و براک""انم جەزرەبە و ئ""ازار نەدەدران. کە ب""ابم ب""ۆ ک""ارکردن
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لە م"""""اڵ دەردەکەوت، ئەمن و براکەم و خوش"""""کەکەم بە دەس"""""تی زڕدایکەکەمان جەهەن"""""دەمێکمان ب""""ۆ

س"""ازدەکرا، کە ن"""اخی دەس"""ووتاندین. ئەمن و براکەم و تەنانەت خوش"""کەکەم چەن"""د ج"""ار بە مەقاش"""ی

داخکراوین. ئاوی کوڵیو لە زستاناندا بە پش"ت و لقمان"دا دەک"را و دوات"ر زڕدای"ک دەیگ""وت، خ"وا عەمریان

نەداتێ هەموو جەس""تەی یەکتریان بە ئ""اوی کوڵی""و س""ووتاندوە. ک""اک مس""تەفا، لە ترس""ی زڕدای""ک درۆ و

راس"""تیمان تێکەڵ دەک"""رد و ئازایەتی گێڕانەوەی رووداوەکانم"""ان نەبو. کە زڕدای"""ک ئێمە بە س"""ووتاندنی

یەکتر تاوانبار دەکرد، ئێمەش  باوەڕمان دەکرد، چوونکە ئەو دەیان جار ئەو رستانەی دووپا دەکردەوە و

ئێمەش لە ترس"""ان زار و زمانم"""ان دەبەس"""ترا. ب"""ابم لە زڕدایکم"""ان زاڵم"""تر دەجوڵیەوە و بە تەڕکەدار و

کلکەبیور پەلماری دەدای"""""ن. هەتا گەورەبووین پێڵو و جلوبەرگی گونجاوی"""""ان ب"""""ۆ دابی"""""ن نەدەکردین.

خوش""کەکەمان وەک قەراوەش""ی زڕدایکەکەمان کارەک""انی رادەپەڕان""دن و کچەکە چوکەڵکەی هەتا ئێ""وارە

لە پشتێ دەبەست. هەر کە منداڵەکە دەگریا، زڕدایک پرچی خوش""کەکەمی دەگ""رت و لە هۆدەکەدا چەن""د

گەڕ رایدەکێشا. ئێمە منداڵبووین و چۆنیەتی خۆپاراس""تنمان نەدەزانی و ئەگەر خۆبەخۆ وەشەڕدەهاتین،

پەنامان بۆ زڕدای""ک دەب""رد و ئەویش هەتا دەس""تی ک""اری دەک""رد ئ""ازاری دەدای""ن. ب""را چوکەکەم لە ک""اتی

تەنگانەدا پەنای ب""ۆ خوش""کەکەم دەب""رد و ئەمنیش ب""ۆ جیرانەکان. ب""اب و دایک""م لە گوندەکەمان""دا وەک

سەمبولی زۆرداری بەرامبەر بە منداڵەکان دەناس""ران. ب""ابم فێ""ری کردب""ووین، کە لە بەرامبەر وەرگرتن""ی

شیرینی و وردە پارەیەکدا س""یخوڕی لە یەکتر بکەین. لە گوندەکەمان""دا زەم""انی ش""ا س""پادانیش ماوەیەک

لە قوتابخانە منداڵەکانیان فێری خوێندن و نووس""ینی فارس""ی دەک""رد. ب""ابم و دایک""م ئێمەیان نەدەنارد و

بە وتەی ئەوان، ئەو دەرسە وانەی شەیتانە و ب""ۆ خوێن""دن ن""ابێ. هاوین""ان لە بەر دروێنە، نۆکڕنینەوە و

دارکۆکردنەوە جەس""تەمان بە چەقڵە زەردە و لووسەکان ئ""ازاردەدرا. پ""اییزان و زس""تانان ماڵەکەمان لە

بەندیخانە دەچ""وو. لە ک""اتی نوێژکردن""دا لە خ""وا دەپاڕاینەوە، کە خزمێ""ک ی""ان ناس""یاوێک لە دەرگ""ای

ماڵەکەمان بدات و بۆ ساتێک لە ستەمی دای""ک و ب""اب رزگارم""ان بێ""ت. ئێوارەیەک لە تەنیش""ت میوانەکە

بە مقاشەکە ئەوەندەیان لێدایین، کە میوانەکە لە داخان بێ خواح""افیزی لە م""اڵ دەرکەوت. خوش""کەکەم

 س"اڵیدا بە نەخۆش"ی گورچیلەی م""رد. ئەو م"اوەی س"ێ١٥لە بەر کاری دژوار و نەخۆش"کەوتن لە تەمەنی 

مانگان لە ئازاری گورچیلەکانی شەوانە خەوی لێنەدەکەوت.  زڕدایکم شەوانە بە بابمی دەگوت، کە ئەو

کچە مەکربازە و مێ"""ردی دەو . ب"""ابم لە سەر قسەی زڕدای"""ک گ"""وێی بە خوش"""کم نەدا و سەرئەنجام لە

شەوێکی ساردی زستاندا لە تەنیشت خۆم و براکەم کۆچی دوای""ی ک""رد. لە ترس""ی لێ""دان و ئەش""کەنجە لە

لی خەڵک دەم"""انگوت، خوش"""کم س"""اغ و سەلیم شەو  خەوتوە و بەیانی بە ئەجەلی خ"""وا م"""ردوە. کاکە
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مستەفا رەنگە ئەو چیرۆکە دەرخەری بەشێک لە ژیانی راستەقینەی م""ن ب""ێ، کە لە تەمەنی کەمەوە بە

دەستی نیزیکترین کەسەکانەوە چەوساومەوە و وەک ئەسیر و دیلێک ئەشکەنجەدراومن. 

وەستا مستەفا بە بیستنی ئەو چیرۆکە پڕ لە ئازارە وازی لە چاخواردن هێن""ا و لە گەڵ سەعید هاوخەمە

و راشکاوانە دەڵ""ێ، لەو دونیایەدا لە بێدەسەڵتی ناخۆش""تر نییە. زوڵم""ی دای""ک و ب""اب لە هەموو زوڵ""م و

س""تەمی ئەو جیهانە ت""اڵترە. ئەمن ب""اب و دایک""ی باش""م هەن و زۆر بە کەمی جەزرەبەیان داوی""ن. ب""ابم

دەیگێڕایەوە، کە سەردەمی خ""ۆی لە گەڵ ب""ابی پێکەوە زۆر بە کەمی نانی""ان خ""واردوە و هەر پاشەوپاش

لەو هۆدەیە چۆتەدەر، کە ب""""ابی لەوێ""""دا ن""""انیخواردوە ی""""ان لە گەڵ میوانێ""""ک دانیش""""توە. ب""""ابم لەو

سەردەمەدا زۆر ئ""ازار و بەدبەختی چیش""تبوو، بۆیە کە ئێمە لە ماڵ""دا سەر و پێچکە ب""ووین بە راش""کاوی

دەیگ"""وت، کە لە داخ"""ی تون"""دوتیژی ب"""اب و دایک"""ی لە گەڵ منداڵەکان قەت لە منداڵەکانی ت"""وڕە ن"""ابێ.

خۆزگە ئەو چیرۆکەی ت""ۆم نەدەبیس""ت و ئێس""تا بە مردن""ی خوش""کەکەت زۆر تێکچ""ووم. ئەو ب""اب و دایکە

دەب"""ێ خ"""اوەنی چ دڵ و مێش"""کێک ب"""ن، کە بەمجۆرە لە گەڵ منداڵەکانیان"""دا س"""تەمکارانە هەڵس"""وکەوت

دەکەن. ک""اک سەعید، ئێمە خ""ۆ هەر لە لیەک ئازارنەدراوین و کێشەکانمان وەک چین""ی دی""واری لە سەر

یەک کەڵەکەبوون و چارەسەرکردنیان چەن""""""د نەوەیەکی دەو . ئەو ش""""""ۆڕش و حیزبایەتییە ئەوەن""""""دە

خێردارە، کە منداڵ و لوەکان ئەگەر دایک و باب دەرفەتی جوڵەیان پێنەدەن مەکۆ و ناوەندێک هەیە بۆ

پەنابردن و حەسانەوە. ئەو ماوەیە زۆر گەنج و لو دەبنە پێشمەرگە، کە بەشێک لەوان لە داخی زەب""ر و

زەنگی باب یان دایک و هەروەها براگەورە رێگای پێشمەرگایەتیان گرتۆتەبەر. 

هاوینە و لە زۆربەی ناوچەکانی کوردس""تان گ""ورزی س""ووک و نیوەس""ووکی سەربازی لە هێزەک""انی رێژی""م

دەس"""رەوێندر . ئەو هێزانەی لە ق"""وڵیی کوردس"""تاندا جەولە دەکەن هەتا پ"""اییز لە ناوچەکانی خۆی"""ان

دەمێننەوە، بەڵم هێزی شارە سەر سنوورییەکان جەولەکانیان زۆر دوور و درێ""ژ نییە. کەماڵ چ""اوەڕوانی

گەڕانەوەی بەرپرسان دەکات و هەتا پاییز ئەو ئەرکەی لە سەر شانە. ئەو مەیلی بۆ کوردایەتی لە کزی

نەداوە، بەڵم لە چۆنیەتی سیاسەتی هێزە سیاسییەکان بێ""زارە. بە ب"اوەڕی ن"اوبراو، شەڕی هێزەک""ان لە

گەڵ یەکتر، نەحەوانەوەی هێ""زە سیاس""یەکان لە گەڵ خۆی""ان و ئەوانی دیکە و دەرپەڕان""دنی جی""ابیران

ژینگەی سیاس""ی لە کوردس""تاندا ناش""یرین ک""ردوە. رێژەیەکی زۆر لە خەڵک وەک س""اڵن تێکەڵ بە ری""زی

هێزە سیاسیەکان نابن و ژمارەی هێزەکان لە ساڵنی رابردوو کەمترە. لیەنی باشی ئەو هێزانە ئەوەیە،
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کە بە شێوەیەکی باشتر رێکخراون و پێشمەرگە وکادەر بە ئەزموونەکان لە بەڕێوەبردنی ئەرکەکانیان""دا

سەرکەوتووترن. ئەوان لە هێزێک"""""ی زۆر و ب"""""ۆر بوونە هێزێک"""""ی کارامە و خ"""""اوەن قەوارە و لە ب"""""واری

پێگەیان"""دنی ک"""ادری سیاس"""ی، نیزام"""ی و رێکخس"""تن و تەنانەت بەڕێوەبەریی و دەرم"""انی دەرفەت زۆرە.

کەماڵ لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا لە دەورەیەکی بەڕێوەبەریی و ک""ادری سیاس""یدا بەش""داری ک""ردوە

و ئەزموونێکی زۆری کۆکردۆتەوە.

 ناوچەی س"وونێ، ناوزەن"گ  هەتا دەگاتە دۆڵ"ی پشتش""کاو  و قاس""مەڕەش و هەروەها قەن"دیل و  زنجی"رە

شاخ و کوێستانانە هێلنەی چەک""داری هێ""زە سیاس""ییە کوردییەکان ب""وون. لە ب""ازاڕی س""وونێ خەڵکی زۆر

بە یەکتر دەگەن و کاس""""بکار، سیاس""""ی و تەنانەت س""""یخوڕەکانی رێژی""""م بە ئاس""""انی لەو ناوچەیەدا لە

جوڵەدان. کەماڵ لە م""""اوەی ئەو چەن""""د س""""اڵەدا لە گەڵ ژمارەیەک لە کادرەک""""انی یەکێتی نیش""""تمانی

کوردستان لە ناوزەن"گ ئاش""نا ب"وە و لە وەرزی پش"وودان و حەس"انەوە یەکتر بەسەر دەکەنەوە. مەجی""د و

دڵس""ۆز ک""ۆیی دوو پێش""مەرگەی باش""وور و ئەن""دامی کۆمەڵەی رەنج""دەرانی کوردس""تانن، کە وەک کەماڵ

س""اڵنێکە لە پێن""اوی م""افی چارەیخۆنووس""ینی گەلەکەیان""دا فی""داکاری دەکەن. ئەوان لە گەڵ کەماڵ لە

دی"""""دار و سەردانەکانیاندا بە دڵکراوەی"""""ی قسە لە سەر دۆخ"""""ی دژواری ک"""""ورد و قۆن""""اخی هەس"""""تیاری

بزوتنەوەی کورد لە باش""وور و رۆژهەڵت دەکەن. کەماڵ و مەجی""د لە گەڵ کەماڵ لە زۆر پرس""دا ه""اوڕان و

باوەڕی""ان بە سەرکەوتنی ک""ورد لوازە. بە ب""اوەڕی ئەو کەس""انە، کوردەک""ان ب""ۆ گەیش""تن بە مافەکانیان

ئام""ادە نی"ن و حیزبە سیاس""ییەکان توان"ای گونجاوی"ان ب"ۆ سەرخس""تنی خەباتی ک"وردان نییە.  دڵس"ۆز لە

یەکێک لە خواردنەگە س""اکارەکانی ب""ازاڕی س""وونێدا لە گەڵ مەجی""د و کەماڵ ت""اوتوێی شکس""تی ک""وردان

دەکەن. ن""اوبرا لە ک""ورد نائومێ""دە و گوم""انی لە گ""ۆڕانی کوردانە و دەڵ""ێن کاکە کەماڵ و ه""اوڕ  مەجی""د،

لپەڕەکانی مێژووی کوردان پ"ڕە لە شەڕی یەکترکردن. ئەو شەڕە لە کۆنەوە لە نێ"وان عەش"یرەت و ه"ۆزە

کوردییەکاندا سەریهەڵداوە و دواتر لە سەردەمی رزگاری گەلندا گواستراوەتەوە بۆ نێو کایەی سیاسەت.

حیزب و پارتەکانی ئێمە بە کوردی بە سووتەمەنی هۆزەکان و بە کولت""وری ک""ۆنی ک""وردەواری کاردەکەن.

لە هەموو پارچەکانی کوردس""""تاند،ا خەڵکی ک""""ورد لە دەس""""تی نایەکگرتوویی داد و هاواریەتی. ئێمە بە

سەر چەندان بەرە و لیەندا دابەشکراوین و بوویین. هیچ نەتەوەیەک بە رێژەی کورد چەک""داری دەوڵەتە

سەردەس"تەکانی نییە و ئەمن لێ"رە لە خەباتی ک""ورد بە گوم""انم. ک"ورد گوتەنی، ئێمە وەک ک"ورد لە گەڵ

ئامانج و دوارۆژی خۆمان راستگۆنین و ئێمە  کراوینە سووتەمەنی پارتە کوردییەکان و دەسەڵتی گ""وتنی
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دن""""انم""""ان نییە. ئەو شۆڕشە هەر بە ن""""او شۆڕشە و هەر پ""""ارت و حیزبەی لە ئاوازێ""""ک دەخ""""وێنێ. لە

رۆژهەڵتی کوردستان، دیموکڕات هێزێک""ی گەورەبوون و خ"اوەنی مێژووییەک، بەڵم لە هەر کۆنگرەیەک""دا

ژمارەیەک ئەندام و کادر و پێشمەرگە ماڵی خۆیان دەکەن. ئێمە لێرە ئاڵی شۆڕشمان بۆ سازدەکر  و لە

ن""او پ""ارتی سیاس""یدا تاقمێ""ک ب""ۆرە پ""ارت ق""وت دەکەنەوە و خۆی""ان بە رزگاری""دەری هەموو کوردس""تان

پێناسەدەکەن. ئەوەتا قی""""ادە موەقەتە لە چەن""""د س""""اڵی راب""""ردوودا لە گەڵ پاس""""داڕانی ئێ""""ران شەڕی

دیموکڕات و هێزە کوردییەکانیان کرد. نەمامی کوردایەتی ئێمە لە سەرەتاوە راست و تۆکمە نەنێژراوە و

بە گژەبا جیاوازەکان لە رەگ و ریشە هەڵقەندراوە. کورد خۆی دوژمنی خۆیەتی و خاوەنی چوار دەوڵەت

و نەتەوەی دوژمنە، بۆیە رزگاربوونم""""""ان زەحمەتە. مەگەر دەوڵەتێکی گەورە ی""""""ان شەڕێکی بەهێز لەو

بارودۆخە رزگارمان کاتن! مەجید و کەماڵ هاوفکری دڵسۆزن و ئەوانیش رەخنەی زۆریان لە تاکی ک""ورد،

کولت"""وری سیاس"""ی و حیزبایەتی و هەروەها ت"""اکتیکی حیزبەکان ب"""ۆ کوردایەتی هەیە. مەجی"""د ت"""اک بە

چەقی ئاڵوگۆڕەک"""ان دەزان"""ێ و ب"""اوەڕی وایە، کە ئەگەر ت"""اک و لە ئاس"""تێکی بەرین"""دا جەماوەر ئام"""ادە

نەبێ، زۆربەی جوڵە سیاس""""یی و گەورەکان لە سەر رێگ""""ا راس""""تەقینەکەیان لدەدەن. ن""""اوبراو نەبوونی

زمانی خوێندن و نووسینی کوردی بە سەرەتای کارە گەورەکە دەزانێ. ئەو گازندەی زۆری لە ک""ورد هەیە

و رەخنەکانی خ""""ۆی لە سەر کۆمەڵگەی ک""""ورد چڕت""""ر دەکاتەوە دەڵ""""ێ:ن ئێمەی ک""""ورد لە زم""""انی یەکتر

تێناگەین. لە یەک پارچەی کوردس""""تاندا لە زاراوەی یەکتر تێناگەین. کولت""""وری تێگەیش""""تن لە رووداو و

دیاردەک""ان جی"اوازن و بە ئاس"انی راس"تییەکان قب"وڵ ناکەین. لە زۆربەی پارچەکانی کوردس"تاندا، ک""ورد

مێژووی خ""ۆی ن""اخوێنێ و ئاگ""اداری راب""ردوو نییە و زی""اتر بە مێ""ژوو، وێ""ژە، کولت""ور و ناس""نامەی عەڕەب،

ت""ورک و ف""ارس جۆش""دەدر . لە ری""زی حیزبەکان""دا تەقلی""دی تەریقەتی ق""ادریی و نەقش""بەندی دەک""ر  و

پێوەندی نیوان پێشمەرگە و بەرپرس و سەرکردەکان وەک پیوەن""دی نی""وان دەروێ""ش، خەلیفە و ش""ێخە. لە

رۆژنامە و رادیۆکاندا پاڵەوانی ئازایەتی و مافی مرۆڤی""ن، بەڵم لە ک""ردەوەدا رێگ""ا بەهاوڕێکانی خۆم""ان

نادەین رەخنە لە سیاسەتی گشتی حیزب و سەرکردەکانمان بگ""رن. برادەرینە، ئەمن لەوە زی""اتر ن""اتوانم

پێش""""مەرگایەتی بکەم و ئیم""""انم بە حیزب""""ی ک""""وردی نەماوە. هەتا ئەو ناوچەیە هەبێ، لێ""""رە خەریکی

کەس"""ابەت دەب"""م و ئەگەر ئێ"""رەش نەما ماوەیەک لە ئێ"""ران دەب"""م و دوات"""ر رێگ"""ای خاری"""ج دەگرمەبەر.

مەبەستم نییە بگەڕێمەوە و لە ژێر سێبەری موستەشار و جاشێکدا بحەسێمەوە، بۆیە بە رێگای پاکس""تان

ی"""""ان تورکیەدا دەچمە ئەورووپا و کەچە زمانێ"""""ک فێردەب"""""م. ئێمە هەتا سەر ن"""""اتوانین بە ئەمری ئەو

سەرکردە و ئەو بنکردە شەڕی یەکتر و خۆم"ان بکەینن. کەماڵ لەو دی"الۆگ و راش"کاوییەدا بی"ر لە ژی"انی
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دەکاتەوە، کە رەنگە وەک مەجید رێگای هەن""دەران بگرێتەبەر و لە گەڵ کولت""ور و شارس""تانەیتی گەلنی

دیکە ئاشنا بێ. ناوبراو بە تەواوەتی بۆتە گو  و لە گەڵ مەجید و دڵسۆز زۆر هاوڕایە. ئێوارە لە بازاڕی

س""""""ونێ لە یەکتر جیادەبنەوە هەر کامەیان بەرەو بنکەکانی خۆی""""""ان دەگەڕێنەوە. کەماڵ کە بی""""""ر لە

هەن""دەران دەکاتەوە زۆر تێک""دەچێ. هەن""دەران  ب""ۆ کەماڵ وەک غوربەتێکی نەبڕاوە و بەردەوام دەچ""ێ،

کە هەموو رۆژ و مانگ و ساڵێک نو  دەبێتەوە. ناوبراو ژمارەیەک لەو کەس""انەی کە لە رۆژئ"اوا دەژی""ن و

کاری حیزبی دەکەن لە نیزیکەوە دیت""وە و زۆربەیان لە ئاس""تی وتەدا ب""اس لە ناخۆش""ییەکانی رۆژئ""اوا و

غوربەت دەکەن. ئەو فک""رە ب""ۆ کەماڵ تازەیە و لەوە زی""اتر بی""ری لێناکاتەوە، چوونکە سەرهێشەی زۆرت""ر

دەخوڵقێنێ. 

بی""ری چوونەدەرەوە و دەرچ""وونی لە کوردس""تان لە نێ""و ک""وردانی رۆژهەڵت""دا زۆر بەهێز نییە، بەڵم لە

 و ش""""ۆڕکردنەوەی لوولەی چەکەکانیان کەم و زۆر١٩٧٥باش""""وور جی""""اوازە. ئەوان لە دوای ئاش""""بەتاڵی 

بەرەو ئەمریکا و ئورووپ""ا کۆچی""ان ک""رد. رۆژهەڵت لە سەردەمی کۆم""اری کوردس""تان و دوای تەواوبوونی

شەڕی دووهەمی جیه""انی بە رێژەیەکی کەم و لە ئاس""تی خوین""دکاران و ژمارەیەک سیاسەتکاردا بابەتی

ک""ۆچکردنی ئەزموونکردوە. کەماڵ ب""ۆ رزگ""اربوون لە ژێ""ر قورس""ایی دڵەڕاوکە و راڕای""ی لە گەڵ بەرپرس"ی

کۆمیتە شارستان و هێز کۆدەبێتەوە و رادەگەیەنێ، کە هەتا ئێ""رە بە پ""اکی هێناویەتی و لە داهاتووش""دا

پش""ت لە ئامانجەکانی گەلەکەی ناک""ات. بەرپرسەکان هەوڵ""دەدەن قەناعەتی پێبکەن، کە واز لەو ک""ارە

بێنە و بەرپرسایەتی تازەی ب""ۆ پێش""نیاردەکەن، بەڵم س""وودی ن""ابێ. ئەوان داوادەکەن، کە هەتا کۆت""ایی

زس""تان واز لە حیزبایەتی نەهێنێ، بەڵم کەماڵ مانەوە لەو بارودۆخەدا لە نێ""و بنکە و مەقەڕەکان""دا بە

گونج"""او ن"""ازانێ. سەرئەنجام ن"""اوبراو چەکی پێش"""مەرگایەتی دادەن"""ێ و لە تەنیش"""ت بەش"""ێک لە ماڵە

کۆنەپێشمەرگەکان هۆدەیەک سازدەکات. ناوبراو، بە مەبەستی خۆژیاندن لە بازاڕی سونێ لە گەڵ کۆنە

ئاش"""نایەک وردە مامەڵە دەک"""ات. ژی"""انێکی س"""اکارتر لە حیزبایەتی دەس"""تپێدەکات و رۆژەک"""ان لە گەڵ

یەکتر جیاوازن. لە بازاڕ و گۆڕەپانی وردە بازرگانیدا خەڵکی جیاواز دەبینێ. ن""اوبرا ک""اڵ عێڕاقییەکانی

وەک جگەرە، چا و کەلوپەلی خواردن بۆ بازاڕانی سونێ رادەگواز . ئەو س""اڵنە لەو ب""ازاڕەدا کەس""ابەت

برەوی باشی هەیە و هەر جوڵەیەکی ساکار خێرێکی بەرچاوی لێدەکەوێتەوە. ناوبراو شەوانی زس""تان لە

گەڵ شەریکەکەی لە نێ"""و دووکانە داپۆش"""راو بە نایلۆن"""دا دەمێنێتەوە. لەو دووکانەدا مەترس"""ییەکان لە

ج""اران زی""اترن، بەڵم دەرفەتی دی"""داری خەڵکێکی زۆر رەخس""اوە. لە ش"""ارەکانی مەهاباد، س""نە، سەقز،
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سەردەشت، بانە و هەروەها باش""ووری کوردس""تاندا کاس""بکار و سیاسەتکار لەو ب""ازاڕەدا یەکتر دەگرنەوە.

شەوانی دووکانداری لە گەڵ پێشمەرگایەتی زۆر جی""اواز نییە. ئەوانەی وازی""ان لە پێش""مەرگایەتی دێن""ن

ب""ۆ ماوەیەکی دوور و درێ""ژ لە خۆی""ان ئەمین نی""ن و ترس""ی ک""ردەوەی رەشەکوژی رێژیمی""ان هەیە. دەزگ""ا

س"""یخوڕییەکانی رێژی"""م بەردەوام هاوک"""ارە کوردەکانی"""ان ب"""ۆ ناوچەی ژێ""ر دەسەڵتی پێش"""مەرگە رەوانە

دەکرد. سەرەڕای ئەوە، ئەوان لە بازگەی تایبەت بە قاس""مەڕەش بە ش""ێوەیەکی رێکوپێ""ک کۆن""تڕۆڵی ئەو

خەڵکانەیان دەک""""رد، کە لەو خاڵە س""""نوورییانە بەرەو نۆک""""ان، زەڵ""""ێ و س""""ونێ تێدەپەڕین. یەکێک لە

ناس""""راوترین روخس""""ارەکانیان پاس""""داڕێکە، کە  بە س""""وورە ناس""""راوە. ئەو بە چ""""اوە تی""""ژ و ئەزموونە

دەوڵەمەن""""دەکانی ئەو گەن""""ج و لوانە دەگ""""رت، کە بە مەبەس""""تی حیزبایەتی و بوونە پێش""""مەرگە  بەو

بازگەکاندا تێدپەڕن. کۆتایی بەهار و هاوینان دەرفەتی هاتوچۆ بۆ لوە و گەنجەکان زیاترە، چوونکە بە

بیانووی فرۆشتنی کاڵ و هەروەها پەیداکردنی نان و ئاوێک خۆیان لە بازگەکان دەربازدەکرد.

 رۆژانی بەهاری ساڵی تازەی هەتاوییە و سێ کەس بە دوو کارتۆن مەلمین دیاریەوە رێگای قاس""مەڕەش

دەب"""ڕن و ئێ"""وارە دەگەن مزڵ"""ی کەماڵی م"""ام کەریمی. کەماڵ مزڵەکەی لە سەر رێگ"""ای دۆڵ"""ی زەن"""دان

هەڵکەوتوە. ئەو جاروب"""ار چەک بە ک"""ر  دەداتە بەو رێب"""وار و کەس"""انەی، کە ب"""ۆ کەس"""ابەت و هێن"""انی

کەلوپەل بەرەو قەڵدز  دەڕۆن. دۆڵ"""ی زەن"""دان  دۆڵێک"""ی س"""امناکە، کە زۆر ئەس"""پ و هێس"""تر لەو دۆڵە

تەنگەبەرەدا بە دەس""تڕێژی سەربازانی بەعس پێک"""راون. کەماڵ ئەو چەکانە ب""ۆ چەن"""د رۆژێ""ک بە س""ی

دین""اری عێڕاق"ی دەداتە کۆڵبەرەکان، کە ب"ۆ جگەرە ی"ان چ"ا و کەلوپەلی دیکە رێگ""ا قاچ"اخ دەگرتەبەر و

لە رۆیش"""تن و هاتنەوەدا لە مزڵەکەی"""دا دەحەوێنەوە. رێگاکە مەترس"""یدار و پ"""ڕ لە ریس"""کە، بۆیە زۆر بە

کەمی خەڵک خۆی لەو رێگایە دەدا. لە مانگە شەوێکی سەرەتای بەهاردا سێ کۆڵبەرەکە، کە دوو پی""اوی

خێزان""دار و ک""وڕێکی ش""ازدە س""اڵنەیە بە باوەش""ی ترس""ناکی دۆڵ""ی زەندان""دا ش""ۆڕ دەبنەوە و بە کوت""انی

ی بەیانی دەگەنە قەڵدز . ئەوان لە م"""""اوەی س"""""ێ رۆژێک"""""دا کەلوپەلی٩رێگایەکی دوور و درێ"""""ژ ب"""""ۆ 

بردنەوەیان لە ب"""ازاڕ دەک"""ڕن و لە گەڵ یەکێک لە ئەن"""دامانی نهێن"""ی یەکێتی نیش"""تمانی بەرەو س"""ونێ

وەڕێدەکەون. ئەوان سەرەتا بە تراکت""ۆر، کە لە باش""وور بە عەنتەر ناس""راوە، بەرەو زەویەکانی تەنیش""ت

گ""ردی حوس""نی دەچ""ن و دوات""ر یەک بە یەک کۆڵەکانیان هەڵ""دەگرن و لە ش""ار دووردەکەون. ک""وڕە ش""ازدە

س""اڵەکە بە بی""انووی ئەوەی منداڵە وەک کەس""ی پێش""ڕەو رەوانە دەکەن.  گەورە س""اڵەکان بە وتەی ب""او،

خوازیارن رێگاکە بە کەسی پێشڕەو تاقی بکەنەوە و خۆیان لە قەرەی مەترسییەکان نەدەن. کۆڵبەرەکان
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بە ناڕێکی رێگاکە دەبڕن و لە بەر زۆربوونی هێزە چەک""دارەکانی عێ""ڕاق لە یەکتر داب""ڕاون. ئێ""وارە  دوو

کەس لەو کۆڵبەرانە لە چەن""""د دەمی""""تری عەس""""کەرەکانن و خۆی""""ان بە تەواوەتی حەش""""ار دەدەن. لەو

ناوچانە حوکمی ج""وڵن مەرگ و مردنە و هی""چ رێگایەکی دیکە نییە. ب""وونی عەس""کەرەکان ت""رس دەخاتە

دڵ"""ی کۆڵبەرەکان و ئەوان لە یەکتر دادەبڕێ"""ن. دوو کەسەکەی دواوە دەگەڕێنەوە و مەزەن"""دە دەکەن، کە

کۆڵبەرە پێش""""ڕەوەکە و ئەوەی دیکە گی""""راون. دوو کەس""""ی یەکەم تەنیا کۆڵەکانیان پێیە و چ""""اوەڕوانی

ه""اتنی هاوڕێکانی""ان دەکەن، کە  چەک و پێخ""ۆری رێگای""ان هەڵگرتوە. ئەوان دەگەڕێنەوە قەڵدز  و دوو

کەس""ی تیم""ی یەکەم لە ژێ""ڕ رەحمەتی ب""اران و رەشەشەوی م""انگی یەکەمی بەهاردا بە دۆڵ""ی زەندان""دا

ی بەیانی دەگەنەوە مزڵ"""""ی کەماڵی م"""""ام کەریمی. کەماڵ،  کۆڵە قورسەکە و ب"""""اڵتۆ زەردە٨ک"""""اتژمێر 

ئاوهەڵگرەکەی کوڕە رەشتاڵەکە دەبینێ، کە لە بەر رێژنەی بارانەی شەوی راب""ردوو وەک پەتوییەکی لە

ئ""او هەڵکێش""راو ئ""اوی لێ""دەچۆڕ . ن""اوبرا چاوێ""ک لە کوڕەکە دەک""ات و دەپرس""ێ، ئەو کۆڵە گرانە و ب""اڵتۆ

قورسەت چۆن هەڵگرتوە؟  ئێوە بە دۆڵ""ی مەرگ و بە رێگایەکی پ""ر مەترس""یدا ه""اتوون و زۆر پێش""مەرگەی

باشووری ناوێرن خۆیان لەو دۆڵ و رێگایە بدەن. ئەوان لە کاتژمێری هەشتی بەیانی رۆژی رابردوو هەتا

ی بەیانی هی""چ پێخ"ۆر و خواردنێکی""ان نەخواردوە، بۆیە هەڵگرتنی ئەو کۆڵە قورسە بەو٩ئەمڕۆ کاتژمێر 

دۆخە ک""ارێکی دژوارە.  کەماڵ ب""ۆ ب""ازاڕی س""ونێ دەچ""ێ و ک""وڕە رەش""تاڵ و پی""اوە کورتە باڵکە  لە مزڵ""ی

ن""اوبراو پش""ووییەک دەدەن. ئەوان چ""اوەڕوان دەب""ن، کە ئەو شەو تیم""ی دواوە بگاتە س""ونێ، بەڵم هەتا

بەیانی گوێیان لە پێی هیچ رێبوارێک نابێ. کۆڵبەرەکان کۆڵەکانیان باردەکەن بە زەڵێ و  قاسمەڕەشدا

دەگەڕێنەوە سەردەش"""""ت. تیمەکەی دیکە چەن"""""د رۆژێ"""""ک دەخایەنێت و ئەوانیش بە دۆڵ"""""ی زەندان"""""دا

دەگەڕێنەوە و چیرۆکەکە کۆت"""""ایی د . کەماڵ لە رێگ"""""ای ئەو کەس"""""انەوە ب"""""ڕە پارەیەک ب"""""ۆ دای"""""ک و

خوشکەکەی رەوانە دەکاتەوە و وردە پێوەندی لە گەڵ بنەماڵەکەی رادەگر . 

 
  ئەو بەهارە خەبەری راگواس""تنی قەڵدز  زار بە زار دەگەڕ  و باڵن""دەکانیش بە ترسەوە بە سەر بنکە

سەربازییەکانی ریژیم""دا دەفڕی""ن. عەمەلیاتی ئەنفال، کە بری""تی ب""وو لە وێرانکردن""ی گون""د و ش""ارەکانی

کوردس""تان و راگواس""تن و زیندەبەچاڵکردنی زی""اتر لە سەت هەزار ژن و من""داڵ درێ""ژەی هەیە. رێژیم""ی

عێڕاق بە مەبەستی عەڕەباندنی کوردستان و هەروەها دابڕاندنی کوردەکان لە سنوور و خ""اکی خۆی""ان و

ب"""""""""""ۆ تۆڵەکردنەوەی لە پارتە سیاس"""""""""""ییەکان ئەو سیاسەتەی رەچ"""""""""""اوکردوە. عەڕەبەکان لە پارتە

کوردییەکانی باش""وور ت""وڕەن، چوونکە ئەوان لە گەڵ س""پای ئێران""ی پێکەوە پەلماری ش""ار و ش""ارۆچکە

کوردییەکان دەدەن و بوونە کەواس""ووری پێ""ش لش""کری ئێران""ی. شەڕی ئێ""ران و عێ""ڕاق کۆت""ایی ه""اتوە و
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ج"""امی ژەهرەکە لە لیەن سەردەس"""تەی ئاخون"""دە دزەک"""انی ت"""اران دخومەینین خوراوەتەوە. بزوتنەوەی

ک""""""""""""وردان و حیزبایەتی لەو دۆخەدا نیگەرانە و ئەگەر دوو وڵت س""""""""""""نوورەکانیان بەسەردا دابخەن،

چارەنووسێکی دژواریان دەبێ. کەماڵ و زۆر کاسبکاری دیکە نیگەرانی بارودۆخەکەن و لەوە دڵنی""ان، کە

چیرۆکەکە بەوەن""دە کۆت""ایی نایەت. مەجی""د و دڵس""ۆز پێش""مەرگە نەماون و ئوتۆم"""بێلێکی لەن""دەوێریان

کڕی"""وە و لە رێگ"""ای سەردەش"""ت- قاس"""مەڕەش موس"""افیر و نەفەرات دەگوازنەوە. ئەوان بە چەن"""د مان"""گ

جارێک سەردانی سونێ دەکەن و لە گەڵ کەماڵ و ئاش""نا کۆنەکان کۆدەبنەوە. مەجی""د و دڵس""ۆز  بەنیازن

بەرەو س""""""وئێد سەفەرکەن، بەڵم هەتا س""""""اڵی داه""""""اتووش سەبر دەکەن. لەو ماوەیەدا خەڵکێکی زۆری

باشووری کوردستان بە سڤیل و پێشمەرگە بە رێگای سونێدا دەگەڕێنەوە و لە رادی""ۆی ک""وردیی بەغ""دا بە

دەنگی مەزهەری خ""القی گ""ۆڕانی دئەگەڕێمەوە ب""ۆ وڵت""ی خ""ۆمنی""ان ب""ۆ سەدپات دەکەنەوە. بەش""ێکی زۆر

لەو خەڵکە لە س"""""""ونێ لە بازاڕەکان"""""""دا لدەدا و دوا هەناسەکانی ئ"""""""ازاد هەڵ"""""""دەمژ . کەماڵ ب"""""""ۆ

هەڵسەنگاندنی ئی""رادە و تێگەیش""تنیان لە ب""ازاڕدا دەگەڕ  و  وردە پرس"یاریان لێ""دەکات.  ن"اوبراو، کۆنە

ئاشنایەکی بە ناوی عەلی دەدوێنێ، کە پێشمەرگەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و  بەنیازە  بە م""اڵ و

منداڵەوە بگەڕێتەوە. عەلی روخس""ار و زم""انی وەک ج""اران ک""راوە نی""ن و تەنیا ئەوەن""دە دەڵ""ێ، کە کاکە

بەداخەوە رێگاکانی دیکە داخراون. کەماڵ پرس""یار دەک""ات، ب""ۆ ک""و  دەگەڕێیەوە و ئەدی ئێمە چ بکەین؟

عەلی بە پێکەنینەوە وڵم دەداتەوە، کە ش"""""""""ۆڕش س"""""""""اڵێک و دوو س"""""""""اڵن خۆشە. ئێمە لە ش"""""""""ۆڕش

دەرب""ازبوویین و س""اغبووینەوە، کە مامە سەددام بە کڵش""ینکۆفی ژەنگ""اوی ئێمە ن""اڕوخێ. بە ناش""کوری

نەبێ، ئەو ئێرانە هی""چ و پوچەش ب""ۆ ژی""انی ئ""ازاد ن""ابێ و ئەگەر دەچەوس""ێینەوە ب""ا بگەڕێینەوە سەر

خاکی خۆمان. کاک کەماڵ، وەکی ئەمن تێگەیشتووم ئێوەش بە لیەکدا دەکەون و ئەو سنوورە ئاوا ک""راوە

و ئ"""ازاد ن"""ابن. ئەگەر بە قسەی ب"""رای خ"""ۆت دەکەی، ئەتۆش لە گەڵ ئاخون"""دەکان ئاش"""تبەوە ی"""ان ب"""ۆ

خاریجەی ب""""""""""""ڕۆ. ئەمن ئەگەر ژن و من""""""""""""داڵم نەدەبوون، هەرگیز نەدەگەڕامەوە. ئێمە جەماعەتێکی

زگورتیمان هەبوون، کە بە قاچاخ بەرەو سوید و بڕیتانیا رۆیشتن و ش""وکر ب""ۆ خ""وا ت""ۆش ژن""ت نەهێناوە و

کاکە خ""ۆت لەو قاس""مەڕەش، نۆک""ان، زەڵ""ێ، س""ونێ و قەن""دیل رزگ""ار بکە. شەڕی حکومەت بەو چەکانەی

ئێمە ن""اکر . ئەگەر دەوڵەتێکی گەورە لە عێ""ڕاق نەدا، ک""وا بە چەکی م""ن و ت""ۆ دەڕووخ""ێ؟ کاکە ئەگەر

رێگ""""ای هاتنەخوارت هەبوو، لە شەقامی سەرەکی رانیە لە هەر دووکان"""دارێک پرس""""یار بکەی بنەماڵەی

ئێمە  دەناسێ. حەزدەکەم میوانی برای خ""ۆت ب""ی و ب""ا لە غاب""اتی رانیە سەرێکی گەرم کەین و دنی""ا بە

خەمان پێکنایە. کەماڵ ماڵئ""""اوایی لێ""""دەکات و بەڵێنی پێ""""دەدات، کە ئەگەر دەرفەتی دەس""""تکەوت لە
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داهاتوودا سەردانی دەکات.

 
بەشێک زۆر لەو باشورییانەی بە بازگەکەی سونێدا دەگەڕێنەوە لە بازاڕی سونێ نان و کەبابێک دەخۆن

و دوا س"""اتەکانی ئ"""ازادیی لەو دۆڵە س"""یحراوییەدا بەسەردەبەن. س"""ادە و س"""اکاری بازاڕەکە و چۆنیەتی

سازکردنی کەباب و خواردەمەنیەکانی دیکە سەرنجی رێبواران رادەکێشێ. ئاوێکی سازگار بە س""ۆندە لە

نێوان ریزە دوکانەکاندا دابەشکراوە و رێب"وار و میوانەکان لە گەرمای هاوین"دا بەو ئ""اوە س"ازگارە دڵی"ان

دەگەشێتەوە و ئارەقەی رێگای""ان دەس""ڕنەوە. ئەو هاوینە چەن""د چالکیەکی بەرچاو لە ناوچەکانی س""نە،

مەریوان، بۆک""""ان، مەهاباد، پیرانش""""ار، سەردەش""""ت، رەبەت و بانە ک""""راون، بەڵم پرس""""ی کوردەک""""ان و

خەباتەکەیان زی""اتر لە ج""اران بەرپرس""انی ئێ""ران و ئاخون""دەکانی بەخۆوە سەرقاڵ ک""ردوە. ئەوان وەک

رابردوو بە بی""انووی شەڕی ئێ""ران و عێ""ڕاق ن""اتوانن راس""تییەکانی شەڕی کوردس""تان بش""ارنەوە و دای""ک و

بابە ئ""ازەریی وفارس""ی زمانەکان بە پاکس""ازی رێگ""ای کەربەل و ق""ودس هەڵخەڵيتێنن. چیرۆکە کۆنەکان

ک""""اڵ دەبنەوە و خەڵک وەک سەردەمی شەڕی هەش""""ت س""""اڵە ب""""اوەڕ بە وتە و دەربڕینە پێچەوانەکانی

بەرپرس"""ان ناکەن. خەڵکی ئێ"""ران و عێ"""ڕاق ئاهێکی"""ان هاتۆتەبەر و لە ژێ"""ر ترس"""ی شەڕی ماڵوێرانکەر

رزگاری"""ان ب"""وە، بەڵم دوارۆژی دوو وڵت تاری"""ک و لێڵە. ئاخون"""دەکان ب"""ۆ سەرکەوتن بە سەر ئی"""رادەی

خەڵکی ن""اڕازی لە ه""اوینی راب""ردوودا بە هەزاران زین""دانیان لە س""ێدارەدا و چیرۆک""ی مەرگیان بە گ""وێی

بەندیخانەکان"""دا گوتەوە. ئەوان ب"""ۆ ترس"""اندنی خەڵکی ئێ"""ران و ناڕازییەکان بە دەس"""تێکی ئاس"""نین لە

سەری ئەو خەڵکە  دەدەن، کە پرس""""""یار لە سەر جەوهەری نی""""""زام و سیاسەتەکانی دەکەن. لە عێ""""""راق

بەعس"""ییەکان زی"""اتر لە راب"""ردوو بەربوونە گی"""انی خەڵک و س"""نوورەکانی ژی"""ان بەردەوام بەرتەس"""کتر

دەبنەوە. موختارەک""""""""انی گەڕەک وەک سەگی ه""""""""اری ش""""""""وانەکان لە کۆڵنەکان دەگەڕێن و دەزگ""""""""ا

سیخوڕییەکانی وەک موخابرات و ئیستخبارات ئی"رادەی خەڵکیان زنجیرک""ردوە. ک"ۆڵن و شەقامەکان پ"ڕن

لە بێ""""""""دەنگی و ناڕەزایەتی خەڵک و ناڕازییەکان لە بەردەم گەرمای تەمووزی سەرکەوت و س"""""""""تەمدا

باڵناکات. 

س""""یخوڕەکانی رێژیم""""ی بەعس و ئاخون""""دی لە گون""""د و ش""""ارەکان رایەڵکەی پ""""انوپۆڕی لەداوخس""""تنی

جیابیرانی"""ان س"""از و ئام"""ادەکردوە و لە هی"""چ جینایەتێک ناپرینگێنەوە. ژم"""ارەی س"""اڵەکان بە ئاس"""انی

دەگ""ۆڕین و ب"ۆ ژن و پی"اوە گەڕاوەکان تێپەڕینی ک""ات زۆر خێرایە. کەماڵ کە بی"ر لە سەردەمی من""داڵی و

مێرمن"""داڵی دەکاتەوە، مانگەکان زۆر بە زەحمەت تێدەپەڕین، بەڵم ئێس""تا چەرخی زەمانە گ""ۆڕاوە و بە

خێراییەکی زۆرتر ساڵەکان تێدەپەڕن.  گژەب""ای پ""اییز، تەمەن و شەڕ لە سەر چیاک""ان ش""ۆڕدەبنەوە و ب""ۆ
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گەیش"""تن بە مەڵبەن"""دەکانی دیکە بە دۆڵەکان"""دا خۆی"""ان ل"""وور دەدەن و پ"""ووش و پەڵش"""ی سەر رێگایانە

بەرەو بەرزاییەکانی ئاسمان توورهەڵدەدەن.

 مزڵەکەی کەماڵ وەک جاران نەماوە و بنکە و بارەگاکانی دێم""وکڕات رەنگ""ی جارانی""ان نییە. بنکەیەکی

کۆمەڵە لە خ""وار بازگەکەی سەرەوەی س""ونێ دان""راوە و جاروب""ار سەردانی ب""ازاڕی س""ونێ دەکەن، بەڵم

پێوەن""""دییان لە گەڵ پێش""""مەرگەکانی دێم""""وکڕات ئاس""""ایی نییە. ئەوان لە گەڵ دێم""""وکڕاتی ناس"""راو بە

رێبەرایەتی شۆڕشگێر، دۆستایەتیان هەیە. کۆمەڵە، خەباتی پێشمەرگانە و چەکداری بە کردەوە کۆتایی

پێهێن"""اوە. ئەوان گەیش"""توونە لوتکەی تەقینەوە و رووداوەک"""انی جیه"""انی سەرمایەداری و سۆسیالیس"""تی

رەنگە لە راب""ردوو لوازتری""ان بک""ات. کەماڵ لەو ماوەیەدا رۆژێ""ک لە بەردەرگای مزڵەکەی دوو چەک""داری

کۆمەڵە دەبین"""ێ، کە یەکێکیان خ"""ۆی بە ئەمیر کرماش"""انی دەناس"""ێنێ. ئەو بەخێرهاتنیان دەک"""ات و لە

بەردەم مزڵەکەی دادەنیشن. کەماڵ چەند قوتوە ماسییەک لە تاوەیەکی فافۆن دەکات و هێن"دێک رووب و

پیاوازی"ان تێ""دەکات و لە گەڵ ن""انێکی ئ""اوکراو لەبەردەم میوانەکانی دادەن""ێ. ئەمیر کرماش"انی سەرەتا

دەپرسێ، کە ئایا نامەکەی کاوەی""ان بەدەس""ت گەیش""توە؟ کەماڵ دەستخۆش""ی لێ""دەکات و دەڵ""ێ، بەڵێ لە

شاری قەڵدز  لە لیەن بەرپرسێکی کۆمەڵە بەدەستمان گەیشت. ئەوان لە کاتی نانخواردندا گلەییەکی

زۆر لە سەرکردایەتی حیزبەکان دەکەن، کە ک"""وڕی خەڵکیان بە ن"""اوی جی"""اواز بەشەڕدا. کەماڵ لە گەڵ

ئەمیر دمەتەقەیەکی زۆر دەک"""ات و رادگەیەنێ، کە ئەگەرچی پێش"""مەرگە نەماوە، بەڵم راس"""تییەکان و

بەس""تێنی هەڵگریس""اندنی ئەو شەڕە بە ئاس""انی ناش""اردرێنەوە. ئێمە نەتەوەیەکی بندەس""تین و هەموو

لیەک بە قازانجی خۆیان بەکارمان دێنن. ئایا ئەتۆ  لێ""رە لە س""ونێ بەرگری لە ک""اکی ل""ۆپزی ئەمریکای

لتی""ن و رەزای ئ""ازەری لە ش""یرکەتی نەوتی بەندەرعەباس و کرێک""ارانی رێگ""ای ئاس""نی ت""اران دەکەیت،

هەرگیز بی"""رت لەوە کردۆتەوە، کە ئەو کرێکارانە ب"""ۆچی پش"""تیوانی لە کرێک"""ارانی کوردس"""تان و م"""افی

خەڵکی هەژارانی ئەو خاکە ناکەن؟ ئای"""""""ا هەتا ئەمڕۆ کرێکارێ"""""""ک، سەرمایەدارێک، سۆسیالیس"""""""ت و

بورژوایەکی فارس و تورک لە سەر مافی ک""وردان بەرژەوەندییەکانی خۆی"ان فی""داکردووە؟ ئێمە ب""ۆچی لە

سەر خ""اکی خۆم""ان دەب""ێ شەڕی بەرژەوەن""دیی چەن"""د کەس"""ێک بکەین، کە بە کوردس""تان و خەڵکەکەی

نامۆن؟ شەڕی وشەکان و داتاشینی ئێۆری مارکسیستی، لێنینیس""تی و ستالینیس""تی و تەنانەت مائۆیس""تی

چ کێشەیەکی ئێمە چارەسەر دەکەن؟ ئایا سێگۆشەکەی موهتەدی بەهەشتێکی بۆ کرێکارانی کوردستان و

چین""ی زەحمەتکێش""ان س""ازکرد؟ ئەمن نەچوومە رۆژئ""اوا و ئورووپ""ا،بەڵم بەش""ێک لە دۆس""تان و هاوڕێی""ان
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دەگێڕنەوە، کە خەڵک لە ئورووپ""ای رۆژهەڵت ب""ۆ رۆژئ""اوا رادەکەن. ئەگەر بیروب""اوەڕی ئێ""وە ی""ان ئەوان

راس""تە، ب""ۆچی لە ک""ردەوەدا خەڵک و هاوڵتی""ان بەختەوەر ن""اژین و لە وڵتە بە ن""او سۆسیالیس""تییەکان

بەرەو وڵتە سۆسیالدێموکڕاسییەکان هەڵدێن؟ ئەمیر کرماشانی ئەو پرسیارانە بە قورس پێناسەدەکات و

دەپرس""ێ ب""ا لەو پرس""یارە گرین""گ و قورس""انە خۆم""ان رزگاربکەین و بپرس""ین، ب""ۆچی حیزب""ی دێم""وکڕات

ئێمەی بە دوژمن دەناساند؟ لە سەر چ بناخەیەک ئەوان حیزب""ی سەرەکی و مەغرووی کوردس""تان ب""وون و

بە ناوی خەڵکی ک"وردەوە لێ"دوانیان دەدا؟ ئەگەر ئێمە ئەزموونی سیاسەت و حیزبایەتیمان نەبو، ب"ۆچی

دیموکڕات رێگا دروستەکەی پێشانی سەرکردەکانی ئێمە نەدەدا و لە سازبوونی شەڕ خۆی نەدەپاراس""ت؟

کەماڵ بە پێکەنینەوە دەڵێ""""ت، ک""""اک ئەمیر ت""""ۆ ئەو ک""""ات لە گەڵ رووداوەک""""ان نەبووی و دوات""""ر  ئەو

پڕوپاگەندەیەت خوێندۆتەوە یان بیستوتە. ئەمن لە سەرەتاوە ئاگاداری ئەو لێکترازانەم و زۆر هەوڵدرا،

کە کۆمەڵە لەو رۆژگ""ارە دژوارەدا هاوک""اربێ، بەڵم کۆمەڵە ئام""ادەی گ""وێگرتن نەبوو. ئەوان خۆی""ان بە

پێشڕەو و داکۆکیکاری م""افی زەحمەتکێش""ان دەناس""اند و لە هەموو کۆبوونەوەیەک""دا ئێمەیان بە ب""ورژوا و

دژ بە چینی کرێکار دەناساند. بەش"ێک لەوان شەڕی ئێمەیان لە شەڕی پاس"داڕەکان بە گرینگ""تر دەزان"ی

و لەو شوینانەی باڵدەستبوون بە کەیفی خۆیان دەجوڵنەوە. ئەمن لە تۆ دەپرسم، ئای""ا کە حی""زب ژن بە

ژنەی قەدەغەکردبو، ب""ۆچی کۆمەڵە ئەو ک""ارەی حیزب""ی هەڵدەوەش""اندەوە و بەڵگەنامەی ب""ۆ ژن بە ژنە

دەدان""ێ؟ لە کێشەی نێ""وان ئاغ""ا و وەرزێڕەکان""دا دژ بە سیاسەتی حی""زب دەجوڵیەوە و زی""اتر حەزی لە

دژایەتی حی""زب دەک""رد، نەک نێ""وەرۆکی بڕیارەک""ان. ئەمیر و هاوڕێکەی لەو کۆبوونەوەدا ئاماژەدەکەن،

کە راب"""""ردوو ت"""""ازە چ"""""اک ناکرێتەوە و باش"""""تر وایە ئەمڕۆ و دوارۆژ لەو سیاسەتە شەڕئەنگێزانە دوور

راگیری"""""""ن. کاکە ئەتۆ لەو وڵتە دەب"""""""ێ خەڵک لە گەڵ م"""""""افی ه"""""""اوڵتیبوون و هەروەها ئازادییەکان

ئاش"""نابکەی و بە ش"""وعار و درووش"""م هی"""چ کارێ"""ک جێبەجێ ن"""ابێ. وتەکانی کەماڵ و ئەمیر کرماش"""انی

درێژەیان هەیە، کە حوسێن و مستەفا لە دوورەوە هاواریان دەکرد، کەماڵ مزڵەکەت ماوە؟ بۆچی دەنگ""ت

نییە؟ نەکا، ئەتۆش تێکەڵ بە برادەران""ی چین""ی کرێک""ار و کۆمەڵە ب""بی؟ کەماڵ کۆت""ایی بە دمەتەقێ لە

گەڵ ئەمیر هێنا و بە دەنگی بەرز هاواری کرد، ئێ"رە دەنگ""ی شۆڕش"ی ئێرانە و دەنگ"ی شۆڕش"ی ئێ"ران لە

دۆڵێک""ی س""ونێ دەبیس""تن. حوس""ێن و مس""تەفا گەیش""تنە بەردەرگای مزڵەکە و کاتێ""ک چاوی""ان بە ئەمیر و

هاوڕێکەی کەوت، گوتی""ان ئەوە ک""اکی کۆمەڵە لێ""رەن؟ چەن""د رۆژ پێ""ش ئەو ب""رادەرەم لە ب""ازاڕ دی""ت، کە

س"""ڵوی لە خەڵک دەک"""رد و خەڵک ب"""ایکۆتی س"""ڵوەکانیان کردب"""وون. پێش"""مەرگەکەی دیکەی کۆمەڵە، کە

خاڵکی ناوچەی موکریانە ب""ۆ پێکەنین گ""وتی می""وان، می""وانی دەدزا و خانەخو  هەردووکیان. ئەمیر هەتا
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خانەخوێش دەنگی نەداوین با خۆمان قوتارکەین. کەماڵ چیرۆک""ی ناس""ینی ئەمیر و ک""اوەی ب""ۆ حوس""ێن و

مس"""""تەفا گێڕایەوە. کە رووداوی ک"""""وژرانی ک"""""اوە هاتەگۆڕ  هەموویان بێ""""""دەنگبوون و کۆتایی"""""ان بەو

دمەتەقەیە هێن""ا.  پێش""مەرگەکانی دیم""وکڕات لەو ماوەیەدا ب""ۆ تیرۆرکران""ی دوکت""ۆر قاس""ملو خەمبارن.

حوسێن و مستەفا ماوەیەکی زۆرە کە بە ش""ێوازی ک""ۆن و خۆم"اڵی ب""ۆ لەدەس""تدانی قاس""ملوو و هاوڕێک""انی

تازیەبارن. ئەوان جلوبەرگی رەش""یان پۆش""یوە و ریش""ان هێش""تۆتەوە. رووداوی تی""رۆری قاس""ملوو لە لیەن

کاربەدەس""تان و پاس""داڕەکانی رێژی""م لە ش""اری ڤییەنی ئ""وتریش رێکخ""را. ئەو بەناو وت""وێژە  سەرەتا بە

ن"""اوبژیوانی تاڵەبانی بەس"""تێنەکانی ئام"""ادە ک"""ران و  ئێرانییەکان و قاس"""ملووی دی"""داریان ک"""رد. دوات"""ر

ئێرانییەکان لە چلەی مردن""""""ی خومەینی""""""دا ک""""""اری خۆی""""""ان ک""""""رد و بزوتنەوەی ک""""""ورد لە رۆژهەڵتی

کوردس""""تانیان داخک""""رد. سیاسەتکارە کوردەک""""ان ج""""ارێکی دیکە کەوتنە داوی فارسەکان و لە جەرگەی

رۆژئ""""اوادا لە سەر مێ""""زی بەناو دی""""الۆگ ب""""ۆ چارەسەرکردنی پرس""""ی ک""""ورد لە رۆژهەڵتی کوردس""""تان

تیرۆرکران. 

 قاسملوو لە چلەی مەرگی گورگە پیری جەماران بە دەستی غەدر و خەیانەت تی""رۆر دەک""ر . دوو مرۆڤ""ی

جیاواز، کە یەکەمیان دیکت""اتۆر و دووهەمیان پێش""مەرگەیەکی رێگ""ای م""افی نەتەوەکەی و  دیپلۆم""اتێکی

ش"""ارەزاکەی ک"""ورد.  کەماڵ، مس"""تەفا و حوس"""ێن پ"""اش رۆیش"""تنی کۆمەڵەکان تەتەڵەی رووداوی تی"""رۆری

قاسملوو دەکەن. ئەوان لەو هاوکێشەیە ناگەن، کە کە قاس""ملوو ب""ۆچی پ""اش ئەزموونێکی دوور و درێ""ژ لە

گەڵ فارسەکان و هەروەها ئاگ""اداربوون لە سیاسەتی رەشەکوژی ئەوان لە م""اوەی راب""ردوودا بە ئاس""انی

لە ڤییەن تی"""رۆر دەک"""ر . مس"""تەفا گوم"""انی لە کوردەکانە و باوەڕمەن"""دە، کە تاڵەبانی بەرپرس"""یارەتی

نەتەوەیی لە سەر ش"""انەوە پێویس"""تە ئەس"""تۆپاکی خ"""ۆی لەو رووداوە بسەلمێنێ. ن"""اوبراو لە سەرەتادا

ئێرانییەکان و قاسملووی بە یەکتر گەیانداوە و  ناکر  ناوبراو بە ئاسانی و بە چەن""د قسەیەک خ""ۆی لە

رووداوەکە بدزێتەوە. بە باوەڕی حوسێن رووداوەکە زۆر مژاوییە و پیاو نازانێ چ""ۆن قسەی لەسەر بک""ات.

کوڕینە،  ئەو  ف""ازڵ رەس""ووڵە کێیە؟ ن""ازانم ئەرک و بەرپرس""ایەتی ن""اوبراو لەو کۆبوونەوەدا چییە؟ لەو

پێوەندییەدا زۆر پرسیاری گەورە بەرۆکی حیزب و سەرکردایەتی دەگ""رن، کە  کۆمیتەی حی""زب  لە ڤییەن

ب""""""ۆچی لەو کۆبوونەوەیەدا بەش""""""دارنەبوون و ئاگادارنەکراون؟ بە تێگەیش""""""تنی کەماڵ ئەو ک""""""ارە زۆر

ش"""""ارەزایانە ک"""""راوە و زۆر وەس"""""تایانە تیرۆرەکە ئەنجام دراوە.   کوڕینە، کەس سەری لەو هاوکێشەیە

دەرناچێ! لە سەر چ بناخەیەک قاسملوو لە گەڵ چەند پاسدار دیپلۆماتێک دادەنیش""ێ، کە کاری"ان تەنیا
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سەرکوت و کوش"""""تنی مرۆڤ"""""ی ک"""""ورد و نەتەوەکانی دیکەیە؟  حوس"""""ێن، مس"""""تەفا و کەماڵ  لە سەر ئەو

قەناعەتەن، کە قاس""ملوو  بە ئاس""انی رۆیش""ت و ب""ارودۆخی ک""وردی رۆژهەڵت لە دوای تی""رۆری ن""اوبراو

خەراپتر دەب"""ێ. کەماڵ خەبەری بەش"""ی ک"""وردی موجاهی"""دی خەڵق و هەروەها رێبەرایەتی شۆڕش"""گێر لە

سەر ئەو رووداوانە دەگێڕێتەوە، کە چەن"""""""""دە بە ش"""""""""ێوازێکی نەگونجاو تانە لە قاس"""""""""ملوو دەدەن و

رادەگەیەنن، کە بۆ وەرگرتنی ئەمانەتنامە چۆتە ڤییەن. مس"تەفا بە دەربڕی"ن و راگەیان"دنی موجاهی""د و

رێبەرایەتی شۆڕش"""گێر توڕەیە و دەپرس"""ێت: هەتا قاس"""ملوو هەبوو، ئەوانە لە ک"""و  ب"""وون؟ لە مێ"""ژووی

ئەمڕۆی کورددا کوا قاسملووییەکی دیکە؟ ئەوانە لە کو  و قاسملوو لە کو ؟ 

بەش"""ێکی زۆر لە هێ"""زە سیاس"""ییەکان دەترس"""ن، کە  ئێ"""ران و عێ"""ڕاق بس"""ازێن و گۆڕەپانەکە لە ک"""وردان

تەنگەبەربێ و ژینگەیەکی دژوار ب""ۆ ک""وردی رۆژهەڵت و باش""وور س""ازبێ. حوس""ێن لە سەر ئەو باوەڕەیە،

کە سەددام بێ شەڕ ناژیت و ساڵێکی دیکە بەزمێکی ت"ازە دەنێتەوە و ب""ۆ ک""ورد رەنگە بەخێر بش""کێتەوە.

مامە سەددام هەتا ماوە ناتوانێ لە گەڵ ئاخوندەکان بە تەواوەتی ئاشتبێتەوە و خوێنێکی زۆر لە نێوان

دوو دەڵەت و بە تایبەت بەعس"""ی عێ""""ڕاق و ئاخوندەکان""""دا هەیە. ئەگەر ئەوان بە ئاس"""انی بەسەر ئەو

خوێنەدا بازیان""""""""""""""""""""""""""دا و لپەڕەیەکی دیکەیان هەڵدایەوە، ئێمەش خەباتەکەمان وەک قوتابخانەی

گەورەساڵن دادەخەین. کاکە ئەمن بە تیرۆری قاسملوو زۆر تێکچووم و پێوەندی ئێران و عێڕاق لە دەست

ئێمەدا نییە و هەر گرینگی پێنادەم. ک""ادر و پێش""مەرگە کۆنەکان ئەو رۆژانە لە دووپاتبوونەوەی رووداوە

کۆنەکان ترس""اون و م""ام خ""در رۆژانە لە دێبەرەکەی تەنیش""ت مەقەڕی بەردەوام دەڵ""ێ، خوایە بەخێری

گێڕی و رەنج بە خەسارمان نەکەی. ئەوەش زولمی رۆژگارە، کە قاسملوو دەڕوات و بێکەڵکەکانیش لێرەو

لەو  دڵخۆش"""ن. ئەوان ن"""ازانن، کە کۆم"""اری تی"""رۆر زەبرێک"""ی گەورەی لە ک"""ورد داوە و تەنیا قازان"""ج و

بەرژەوەندییەکانی خۆی""ان دەبین""ن. بەخوای، ئەو ک""وردە چ""اک ن""ابێ و لەو رۆژەی، کە خ""وای تەباڕەک و

تەعال خەڵقی ک""ردوە، تەنیا خەریکی خۆخ""ۆری و شەڕی نێوخۆیە. ئەگەر ک""ورد س""اڵح و سەلیم دەب""وون،

ئێمەش تەیارە و تەختی جمهوری و پایتەخت و دەوڵەتمان دەبوون. 

کەس""ابەت لە ک""زی داوە و دۆڵە پ""ڕ لە کاس""بکار،سیاسەتکار و چەکدارەکە کوردەک""ان چ""اوەڕوانی رۆژان""ی

س""ارد و س""ڕە. عێ"ڕاق و ئێ""ران لە سەر پاراس""تنی س""نوورەکان وردە هاوک""اری یەکتر دەکەن، بەڵم تەواو و

جێگی""""ر نییە. خەڵکی کوردس""""تان چ""""اوەڕوانی باش""""تر لە رێژیمەکانیان ناکەن، بەڵم بەڵی شەڕیان لە

کۆڵبۆتەوە. لە ت""اران کەس""انی وەک رەفسەنجانی کە سەردەس""تەی تیرۆریس""تەکانە ب""اس لە ئ""اوەدانی و
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قۆن"""اخی دوای شەڕدەکات. عەلی خامنەیی بۆتە جێگ"""رەوەی خومەینی و س"""پا بۆتە دەزگایەکی گەورەی

بازرگانی و سیاسی، کە پارێزگاری لە سیستم و رێبەری دەک""ات. دەزگ""ای س""یخوڕی ئیتلع""ات لە راب""ردوو

زۆرت"""ر هەڕەشە لە جی"""ابیران دەک"""ات و لە کولەکەی تەڕیش"""دا ب"""انگی م"""افخوازی ک"""وردان لە نێوخ"""ۆدا

لێنادر . خەڵکی کوردستان لە گەڕانەوە و سەرکەوتنی کوردەک""ان بە سەر هێزەک""انی رێژیم""دا دڵس"اردن.

ئەوان بە زم""انی ئاس""ایی رادەگەیەنن، کە ئاخون""دەکان بە ئاس""انی لە سەر کورس""یەکە ن""اڕۆن و گ""ۆڕینی

نیزام خوێنێکی زۆری دەو .

 دەنگی رادی""ۆی هێ""زە کوردییەکان و وت""ارە سیاس""ییەکانیان تی""ن و تەوژمی جارانی""ان نەماوە.  رێژی""م لە

دەرەوەی وڵت کەس""ایەتییەکی وەک قاس""ملووی تیرۆرک""ردوە و زەب""ری گەورەی لە دێم""وکڕات وەش""اندوە.

موجاهی"""دەکان لە دوای هەڵڵی فروغ"""ی جاوی"""دان کە لە نێ"""و کوردان"""دا بە دروغ"""ی جاوی"""دان ناوب"""انگی

دەرک"""رد، لە ژێ"""ر س"""ێبەری بەعس"""دا ماونەوە و هی"""چ بژاردەیەکیان نەماوە. ئەوان بە درووش"""می ئەمڕۆ

مێهران سبەینێ تاران چەکدارێکی زۆریان کردە قوربانی خەون و خەیاڵ. چەپەکان هێزێکی پەڕتەوازەن

و کەوتوونە نێ"""و بازنەی ت"""ازەی لێکدانەوەکانی گۆرب"""اچۆف و جیه"""ان خەریکە روخس"""اردەگۆڕ . دی"""واری

بێرلی""ن دەڕووخ""ێ و بەرەی سۆسیالیس""تەکان لە بەر تی""ن و گ""ۆڕی بەرەی رۆژئاواییەکانی هەڵگری بی""ری

لی""""بڕالیزم و ئ""""ازادی ب""""ازاڕ خۆڕان""""اگرن. شەڕی س""""اردی نێ""""وان دوو بل""""ۆکی رۆژئ""""اوا و رۆژهەڵت بە

سەرکردایەتی ئەمریکا و یەکێتی س""""""ۆڤییەت گەرمی ج""""""ارانی نەماوە. یەکێتی س""""""ۆڤییەت لە بەردەم

داخ"""وازی سەربەخۆیی ژمارەیەک لە کۆمارەکان"""دا پش"""تی چەماوەتەوە و ئەمریکا خ"""ۆی بە س"""وارچاکی

جیهان دەبینێ. 

ئێ""ران و عێ""ڕاق رێکەوتننامەی ئاش""تیان مۆردەکەن و کاروب""اری گۆڕینەوەی زی""اتر لە سەت هەزار دیل""ی

شەڕ دەس"""""ت پێ"""""دەکات. م"""""ام کەریم، خ"""""دری پیرۆت"""""ی، برایم"""""ی مەل، رەحم"""""ان و عەب"""""دوڵڵ لە گەڵ

ئازادکراوەکاندان و لە مانگی دووهەمی هاویندا بە دیداری کەس""وکاری خۆی"ان ش""اد دەبنەوە. ئەوان وەک

ئ""ازادە گەڕاونەوە و بەش""ێکیان لە زین""دان فێ""ری خوین""دن و نووس""ین ب""وون، م""ام کەریم دەگەێتەوە و  بە

دی""داری زارای هاوسەریی و هەروەها لەیل و ش""یرین ش""اد دەبێتەوە. چەن""د رۆژێ""ک خ""زم و ناس""یاوەکان و

هەروەها جیرانەکان سەردانی م"""""اڵی م"""""ام کەریم دەکەن و ش"""""ادیی خۆی"""""ان لە گەڕانەوەی ن"""""اوبراو و

کاروانچیەکانی دیکە دەدەبڕن. مام کەریم کوڕەکانی لە کۆڕی ماڵەوەدا نابینێ و چەند جارێک پرسیاری

سەلمەتی کوڕەک"ان دەک""ات. زارا لە سەرەتادا تەنیا ئەوەن"دە ئاش"کرا دەک"ات، کە کوڕەک""ان باش"ن، بەڵم
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ئەو رس"""تەیە قەناعەت بە م"""ام کەریم ناک"""ات. ن"""اوبراو داوا لە لەیل دەک"""ات، کە هی"""چ خەبەرێکی ل"""ێ

نەش""ارنەوە و بە راش""کاوی هەموو ش""تێک ب""اس بکەن. لەیل هەڵوێس""تەیەک دەک""ات و دەڵ""ێ، بابە کەماڵ

ماوەیەکە چەکی دان""اوە و لە س""ونێ کاس""بی دەک""ات، بەڵم ک""اوە بەداخەوە لە بەری رەبەتێ لە شەڕ لە

گەڵ پێشمەرگەی دێموکڕات کوژراوە. مام کەریم چاوەکانی پ""ڕ لە ئ""او دەب""ن و چەن""د جارێ""ک پ""ڕ بە زاری

جنێو بە بازرگانەکانی سیاسەت دەدات. م""ام کەریم م""اوەی دە س""اڵی تەمەنی لە بەندیخانەکانی رێژی""م

بەعسدا تيپەڕکرد و لە پێناوی پارەدا بە دەس""تی ک""وردە خاکفرۆشەکانی سەر بە بەعس فرۆش"را. ن""اوبراو

رق""ی لە هەموو هێ""ز و لیەنێک دەبێتەوە و ب""اوەڕی بە هی""چ حی""زب و رێکخراوێ""ک نەماوە. کە چیرۆک""ی

کاوەی بۆ دەگێڕنەوە لە سەر راخەری ماڵ دەکەوێت. خاڵە مینە و ئ"اڵتون لەو رۆژانەدا م"اڵی م""ام کەریم

چ"""ۆڵ ناکەن. کاتێ"""ک م"""ام کەریم ب"""ۆ ک"""اوە ه"""اوار دەک"""ات، خاڵە مینە، م"""ام کەریم ئ"""ارام دەکاتەوە و

پێی"""دەڵێت، کە ئەوانیش کوڕەکەیان لە سەر کوردایەتی گی"""انی ئەس"""پاردوە. ئ"""اڵتون داوا لە م"""ام کەریم

دەکات، کە بە بەشی خ""وا ش""وکر بێ""ت و لەو ماوەیەدا زۆر بنەماڵە داخ""دار و خەمبار ماونەوە.  سەردانی

قەبرستانی شار بکە و بزانە چەن"دە کێل"ی ت"ازە و قەبری ژن، من"داڵ و پی"اوان دەبین"ی. ئێمە ئەو س"اڵنە

وەک لە بەندیخانە ژی""""ابین و ئەمن و خاڵە مینە لە دوای شەهیدبوونی پەرویز رۆژگ""""ارێکی ناخۆش""""مان

تێپەڕ کردوە. هەتا ئەمڕۆ نەگونجاوە تەرمەکەی لە گون""دی بژێ""و  بگوازینەوە. بەداخەوە ک""اوەی ئێ""وەش

وەک پەرویزی کوڕمان ماڵئاوایی لێکردی""ن. ئەوەی ک""اوە ت"اڵترە، چوونکە ک""وژرانی ک"ورد بە دەس""تی ک""ورد

ئازاری زۆرت"رە. م""ام کەریم بە بیس""تنی ئەو چیرۆکانە جەس""تە و دەروون"ی دەک""وڵێ و جنێ"و بە ئاس""مان و

زەوی دەدات.  ن""""اوبراو لە ش""""یرین و منداڵەکەی دەپرس""""ێ، کە بابی""""ان ب""""ۆ دی""""ار نییە. خاڵە مینە ئەو

چیرۆکەش دەگێڕێتەوە و داوای لێ""دەکات، کە ژی""انی براژنە زارا، لەیل و ش""یرین خۆش""تر ک""ات و بی""ر لەو

رووداوە تاڵکان نەکەنەوە. 

لەدوای رووداوە گەورە و سەرنجڕاکێشەکانی  وەک رووخ"""انی دی"""واری بێرلی"""ن و کۆت"""ایی ه"""اتنی شەڕی

س"""ارد، سەددام بڕی"""اری داگیرکردن"""ی ک"""وەیت دەدات. جێبەجێکرانی ئەو کردەوەیە نوختە وەرچەرخانی

گرین""گ لە مێ""ژووی ناوچەدا بە ئەژمارد . هێزەک""انی عێڕاق""ی کوەیتی""ان داگیرک""رد و بەمجۆرە پاداش""ی

چاکەی کوەیتی"""ان دایەوە، کە لە م""""اوەی شەڕی هەش"""ت س""""اڵەی ئێ""""ران و عێڕاق""""دا یارمەتییەکی زۆری

عێڕاقی"""ان ک"""رد. ناوچەکە بەرەو گۆڕانک"""اری دەڕۆا و ئەمریکا نیزی"""ک بە س"""ی دەوڵەتی دژ بە عێ"""ڕاق لە

دەوری یەک کۆکردەوە و هەڕەشەی بەکارهێنانی هێزی نیزامیان لە سەددام کرد. بەڕێوەبەرانی عێڕاق و
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بە تایبەت سەددام  ل"""""""ۆژیکی سیاسەت و دەوڵەتمەداریان بە تەواوەتی لەبیرکرد و وڵم"""""""ی بانگەواز و

داخوازییەکانی وڵتە گەورە و کەسایەتییە جیهانییەکانیان نەدایەوە.

دوای داگیرکردن"""ی ک"""وەیت، هێ"""زە کوردییەکان لە باش"""وور و رۆژهەڵت لە دڵەڕاوکەیەکی زۆردن. هێ"""زە

باش""وورییەکان و بە تایبەت یەکێتی نیش""تمانی کوردس""تان بە سەرپەرەس""تی نەوش""یروان مس""تەفا هێ""زە

پەرتەوازەکەی خۆیان رێکدەخەنەوە و شانەی چەک""دارە نێوخۆییەکان ب""ۆ راپەڕین ئام""ادە دەکەن. کەماڵ

لە س"""ونێ هەڵقەن"""دراوە و لە گون"""دی س"""ڵێی بن"""اری قەن"""دیل دەگریس"""ێتەوە. ن"""اوبراو لە رێگ"""ای رادی"""ۆ

جیاوازەکانەوە ئاگاداری ئ""ازادبوونی دیلەکانی شەڕی ئێ""ران و عێڕاقە، بەڵم خەبەری وردی لەسەر م""ام

کەریم نییە. هێ""زە سیاس""ییەکان، دەوڵەتکانی ناوچە و زۆر ت""اکی هەڵوەدا چ""اوەڕوانی دەرهاویش""تەکانی

کۆت""""ایی شەڕ دەکەن. کاتێ""""ک یەکەم گ""""ورزی سەربازی لە هێ""""زە عێڕاقییەکان لە ک""""وەیت وەش""""یندرا،

خونچەی ب""""اوەڕی خەڵک بە بە س""""ازبوونی ژینگەیەکی ت""""ازەی سیاس""""ی پش""""کوت . کۆنە پێش""""مەرگە،

سیاسەتکار و پێشمەرگەکان لە بنکە و مەکۆکانیان لە سەر رووداوەک""ان ئ""اڵوگۆڕی بی""روڕا دەکەن. کەماڵ

لە گوندی سڵێ، وتەی حوسێنی ئ""ازێزێی هاتەوە بی""ر، کە لە س""ونێ دەیگ""وت، سەددام سەر بە ئاژواەیە و

ن""""اتوانێ  بێشەڕ و ئ""""اژاوە ژی""""ان تێپەڕکات. گ""""ورزە سەربازییەکانی سەر عێ""""ڕاق کەمەرش""""کێنن و لە

ماوەیەکی  چ"""اوەڕوان نەکراوەدا هێ"""زە عێڕاقییەکان ش"""کان و هێ"""زە رۆژئاواییەکان مەرجەکانی خۆی"""ان

بەسەر سەددام حوس""ێندا سەپاند. لە ک""اتی ش""کانی هێ""زە عێڕاقییەکان ش""یعەکان لە باش""ووری عێ""ڕاق و

کوردەکان لە باشووری کوردستان بارودۆخەکەیان قۆستەوە و راپەڕین لە رانیە دەس""تیپێکرد. راپەڕین لە

ماوەیەکی خێ""""ردا ش""""ار و ئۆردوگاک""""انی باش""""ووری تێپەڕان""""د و لە نەورۆزدا گەیش""""تە کەرکوک. هێ""""زە

کوردییەکان و جەماوەر رەش""""ۆکی لە بەعس راپەڕین. ئەوان  لە هێرش""""کردنە سەر ئەرتەش""""ی ش""""کاو و

تێکش""کاوی بەعس""دا ئ""ازابوون، بەڵم لە قۆن""اخی خۆڕاگری""دا زۆربەی کوردس""تانیان چ""ۆڵکرد و ک""ۆڕەوێکی

گەورەیان بە ناوی دەرپەڕین بەڕێخست. ئەو کۆڕەوە لە کۆتاییدا بە قازانجی کوردەکانی باشوور کۆتایی

هات و ناوچەی دژەفڕین لە لیەن هێزە گەورەکانەوە داسەپێندرا.

 کەماڵ لەو قۆناخەدا لە گەڵ بەشێک لە کۆنەپێشمەرگەکانی رۆژهەڵت لە رانیە، چوارقوڕنە، خەلیفان،

کۆیە و حاجی ئاوا  ک"ار وکاس""بی دەکەن. ئەوان لە ژینگەیەکی داخ"راو رزگاری"ان ب"وە، بەڵم زۆر بیری"ان

لە دوارۆژی ئەو ناوچەیە نەدەکردەوە. هێزە سیاس""ییەکان بە ه""اتنی هێ""زی هاوپەیمانەکان و بە تایبەت
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ناوچەی دژەفڕین شادن و قوڵیی قۆرت و پێچی سیاسەتی وڵتانی ناوچە و زلهێزەکانیان نەدەخویندەوە.

کرانەوەی سنووری رۆژهەڵت و باشوور، دەرفەتی دیداری کوردە رۆژهەڵتیی و باشورییەکانی زیاتر ک""رد.

کەماڵ لە ش""""اری رانیە زۆر کاس""""بکاری سەردەش""""ت دەبین""""ێ  و دڵنیادەبێتەوە، کە م""""ام کەریمی ب""""ابی

گەڕاوەتەوە.  سەرەتاکانی راپەڕین ب""ۆ رۆژهەڵتییەکان روخس""ارێکی ج""وان و ئەرێنی هەیە. ن""اوبراو، لە

رێگای یەکێک لە دۆستەکانی داوا لە مام کەریم و دایکی دەکات، کە سەردانی باش""وور بکەن و ماوەیەک

پێکەوە بەسەربەرن. کەماڵ داوا لە دۆس"""تەکەی دەک"""ات، کە ئەرکی گەیان"""دنی م"""ام کەریم و دایک"""ی ب"""ۆ

راپەڕێنێ و هەتا رانیە ی""ا گون""دی س""ڵێ لە گەڵیان ب""ێ. س""نوورەکان لە م""اوەی دەی""ان س""اڵی راب""ردوودا

بەمجۆرە کراوە نەبوون. گوند و شارە رووخاوەکان دوای کۆڕەو ئاوەدان دەکرێنەوە و خەڵک بە ش""ێوازێکی

سەرەتایی چواردی"""وارێکی لە سەر زەوییە کۆنەکان پێکەوە دەنێتەوە. ئەو رۆژانە ب"""ۆ خەڵک و بەش"""ێکی

زۆر لە کوێخاک""انی سیاسەت بە خەون دەچ""ێ، چوونکە هەتا پێ""ش راپەڕین بەش""ێک لەوان باوەڕی""ان بە

راپەڕین و بەرنامەی ناردنەوەی پێش"""""مەرگە ب"""""ۆ س"""""ازدانی راپەرین نەدەکرد. دوای راپەڕین ئەوان بە

پشتێندی گرێگر  و جەمەدانەی رەنگاوڕەنگەوە گەڕانەوە و کەوتنە کوتانی دەهۆڵی شۆڕش و خەبات.

خەڵکی گون"""د و ش"""ار بە راپەڕین ش"""ادن، بەڵم ئەوان لە بازرگانە سیاس"""ییەکان بەگومانن. دانیش"""توانی

ناوچەی پشدەر و بیتوێن، باڵەکایەتی و هەولێر لە بیریانە، کە لە سەردەمی تەقوتۆقی بە ن""اوی ئەیلول

بەرپرسە حیزبییەکان و سەرگەورەکانی حیزب چۆن لە گەڵ هاونیش""تمان و هاوزمانەکان هەڵس""وکەوتیان

دەک""رد. ب""ارودۆخ لە باش""وور سەقامگیر نییە، بەڵم هێ""ز و لیەنە سیاس""ییەکان ب""ۆ چەس""پاندنی خۆی""ان

چەک""دار کۆدەکەنەوە و بە ن""اوی پێش""مەرگە پێناسەیان دەکەن. زۆربەی هێزەک""ان ب""ۆ پڕکردن""ی گیرڤ""انی

گەورەیان گومرک دادەنێن یان کەلوپەلی جی"اواز ب"ۆ دی""وی ئێ"ران ئ""اودیو دەکەن. حی"زب هەتا گەورەتر و

خ"""اوەن ناوب"""انگی زی"""اتر ب"""ێ، رێ"""ژەی فەرهوودکردن و دەس"""ت بەسەر مڵ"""ک و م"""اڵی حکومەت داگرت"""ن

بەرفراوانترە. حیزبە گەورەکان خەریکی فرۆشتنی کەلوپەلی بەن""داوە گەورەکانی وەک بێخمەن و حیزبە

چووکەکان فافۆن، زەردە و کەلوپەلی سەربازی و ئۆتۆمبێل ئاودیو دەکەن. ئەوانەی راپەڕینان سەرخس""ت

لە ماوەیەکی کورت"""دا تێدەگەن، کە ک"""ورد و حکومەت"""داری زۆر لە یەکتر دوورن و حیزبە سیاس"""ییەکان لە

هۆزە کۆنەکان زۆرتر باوەڕیان بە تاڵن و لۆژیکی هێز هەیە. زۆربەی هێزەکان خۆیان بە یاس""ا دەزان""ن و

لە ناوچەی ژێردەسەڵتی خۆیان""""دا هی""""چ یاس""""ایەکیان قب""""وڵ نییە. گومرگەکان بە سەرچاوەی داه""""ات

دەژمێردرێ""""ن و تەوژمی گەن""""دەڵی بە ش""""ێوەیەکی بەرفراوان بەسەر یاس""""ا باوەکان""""دا زاڵە و خ""""اوەن

292



دەسەڵتەکان  خاڵە گومرگیەکان کۆن""""""""""""""""""""""""""""تڕۆڵ دەکەن. لە زۆربەی ماڵەکان دمەتەقەی سیاسەت و

حیزبایەتی گەرمە و وردە وردە ت""اک، بنەماڵە، ه""ۆز، عەش""یرەت و هت""د بەسەر حیزبەکان""دا دابەش""دەبن.

کەماڵ و زۆر کەس لە کۆنە پێش"""""مەرگەکان رۆژانە دەبین"""""ن، کە حی"""""زب و سەرکردەکانیان چەن"""""دە لە

بەرامبەر هاوڵتیاندا خەمساردن و کولتوری زاڵ گیانی تۆڵەسەندنەوەی لە یەکتر بەهێزکردوە. 

م""ام کەریم، زارا، لەیل و ش""یرین لە گەڵ منداڵە کچکەی لە گەڵ دۆس""تەکەی کەماڵ بە رێگ""ای کێلێ""دا لە

سنوور دەپەڕنەوە. مام کەریم لە نیزیک قەڵدز  شارێک دەبین""ێ کە لە سەر زەوی کەوتوە و لە ش""ۆفیری

لەندکرۆزێرەکە پرس""یاردەکات، کە کاکە ئێ""رە قەڵدزێیە؟ ن""اوبرا رێگ""ا ن""ادات، کە ش""ۆفیرەکە وڵمەکەی

بداتەوە و درێ"""""ژە بە قسەکانی دەدات. کاکە، ئەو کوردس"""""تانە  سەردەمی سەددامە زێ"""""ڕە پ"""""ڕ ب"""""و، لە

خ""ۆفرۆش و ک"""وردفرۆش. کاکە، ئەتۆ ک""وردی ک""اروانچی لە سەر کاس""بی حەڵڵ  بگری""ت و بە عەس""کەری

عێڕاقی بفرۆشی، چۆن خ"وا غەزەبت لێن""اگر ! بە خ"القی ئاس"مان و زەمی"ن س"وێند دەخ"ۆم، کە زۆرب"وونی

جاش و خ""ۆفرۆش و هەروەها ک""رچ و ک""اڵی حیزبە سیاس""ییەکان سەددامیان ه""ارکرد. ش""ۆفیرەکە ئاگ""اداری

ژی""انی م""ام کەریم نییە و لە پش""ت س""وکان و فەرمانی ئوتۆمبیلەکە چیرۆک""ی بەر ئ""اگردان دەگێڕێتەوە.

ن""اوبراو دمانچەیەکی لە بەر پش""تێندەکەی ن""اوە و قسەی گەورە و قەبە دەک""ات. بە ب""اوەڕی ش""ۆفیرەکە،

کورد نەتەوەیەکی قارەمان و خۆڕاگرن و بە هێ""زی خۆی""ان سەددامیان لە کوردس""تان وەدەرن""ا. ئەو چەن""د

چیرۆکێکی سازکراوی زەین و خەیاڵی خ""ۆی دەگێڕێتەوە، کە کەس ب""ڕوای پێناک""ات.  م""ام کەریم ه""اوبیری

ش"""ۆفیر نییە و بە راش"""کاوەی رادەگەیەنێ، کە ئەگەر سەددام کوەی"""تی نەدەگرت و ب"""ۆش و دەوڵەتان لە

سەددامیان نەدەدا، بە ع"""ومراتت چ"""اوت بە پش"""دەر نەدەکەوتەوە. کاکە ک"""وردی قارەم"""انی چ"""ی؟ ئەمن

لەسەر ئەو ک"""وردە قارەمانەی ت"""ۆ، دە س"""اڵی رەبەق لە بەندیخانەی سەددامدا مامەوە. ئێ"""وە ماوەیەک

لەوەپێش بە تێک"""ڕا لە بەر چەن"""د کۆپەتەر و دەبابە بە جۆری"""ک هەڵتن، کە لە مێ"""ژووی ک"""ورددا وێنەی

نییە. پ"""ورە زارا، لەیل، ش"""یرین و کچەکەی لە گەڵ دۆس"""تی کەماڵی بە ن"""اوی ئەبوبەکر لەو دمەتەقەیە

مان"""دوون. ئەبوبەکر داوا لە ش"""ۆفیرەکە دەک"""ات، کە گۆرانیەکی حەمەی م"""املێ، حەسەن زی"""رەک ی"""ان

حەیرانێکی خلەدرزی لە سیاسەت خۆشترە. ئەو کوردە بە ئاسانی چ""اری ن""اکر  و بەخوا رەنگە ک""ورد لە

نەوەی هابیل و قابیل بن و بە یەکتر کوشتن خۆی""ان بەسەرکەوتوو بزان""ن. ش""ۆفیرەکە گۆرانیەکی حەمەی

م""املێ دەخاتەسەر و مووس""افیرەکان بێ""دەنگ دەب""ن. م""ام کەریم جاروب""ار دەپرس""ێ، ک""اک بەکرە، چەن""د

سەعاتی دیکە دەگەینە گون""دی س""ڵێ. ش""ۆفیرەکە ب""ۆ پەی""دا کردن""ی ن""انی زی""اتر پێش""نیاردەکات، ئەگەر
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پارەیەکی زی""اتری ب""دەنێ،  راس""تەخۆ  هەتا گون""دی س""ڵێ دەڕوات. ش""ۆفیرەکە ک""وردە رۆژهەڵتییەکان بە

پارەخۆشەویسست ناودەب"ات، کە لە سەر پ""ارەی نەفەرات زۆر قسەدەکەن. پ"ورە زارا بە وتەی ش""ۆفیرەکە

تووڕە دەبێت و دەڵێ، کاکە ئەر  تۆ عەیب ناکەی؟ ئەگەر ئێمە پارەخۆشەویستین، ئەدی تۆ چ""ی؟ ئەگەر

ت""ۆ پارەپەرەس""ت نی""ت، دەفەرموو کەمتر لە خەڵکی پ""ارە وەربگ""رە. خ""ودا دەزان""ێ لە سەر ئەو رێگایانە

لەبەر ئەو سوورەتاوەی بمرم، لە گەڵ تۆ ناچمە قەندیلی.

 م""ام کەریم و پ""ورە زارا لە رانیە دادەب""زن و بە ئوتوم""بیلێکی دیکە بەرەو بن""اری قەن""دیل و گون""دی س""ڵێ

دەڕۆن. شیرین و لەیل لە دۆڵ و بەرزاییەکانی قەندیلیان دەڕوانی و بیریان لە ژیانی خۆیان دەک""ردەوە.

ئەوان یەکەمجارە پێکەوە لە ش""""""""ار دەردەکەون. لەیل و دایک""""""""ی لە راب""""""""ردوودا زۆر ناوچە گەڕاون و

ئەزموونێکی زیاتری"""ان لەسەر خەڵک و ناوچەکان هەیە. ئەوان بە درێژای"""ی رێگ"""ا هەتا دەگەنە گون"""دی

س"""ڵێ لە سەر سەفەرەکەیان دەدوێ"""ن. م"""ام کەریم س"""وێند دەخ"""وات، ئەگەر کەماڵی ک"""وڕی لەو خاکەدا

نەبوایە، هەرگیز ئاوی ئەو خاکەی نەدەخواردەوە. ناوبراو بە درێژایی رێگا چ""اوی بڕیوەتە ئەو س""اڵنەی

کە لە بەندیخانەی بەعس"""دا ژی"""اوە و ئەو رۆژە لەبیر ناک"""ات، کە جلوبەرگی سەربازی ئێرانی"""ان بە زۆر

لەبەر کرد و بەمجۆرە لە ژیانی ئاسایی و منداڵەکانیان دابڕی. پاشنیوەڕۆی ناوەڕاستی م"انگی پووش"پەڕ

لە لەن""دکرۆزێرە ک""ۆن و تۆزاویەکە دابەزن و بە یەکەوە بەرەو ماڵەکانی س"ڵێ هەنگاو هەڵ""دەگرن. ئەوان

لە سەرەتای گوندەکە پرس""""""یاری کەماڵی م""""""ام کەریمی دەکەن و یەکێک لە دانیش""""""توانی گون""""""د هەتا

بەردەرگایان دەبات. کەماڵ بە دیتنی مام کەریم و ئەن""دامانی ماڵەوە زۆر دەگەش""ێتەوە.  ن""اوبراو زی""اتر

لە دە س""""اڵە لە ب""""ابی داب""""ڕاوە و بنەماڵەکەیان لەو ماوەیەدا چەن""""د رووداوی ناخۆش""""ی بەسەرهاتووە.

کەماڵ بەخێرهاتنی دای""ک و خوش""کەکانی دەک""ات و دەستخۆش""ی لە ئەبوبەکری ه""اوڕێی دەک""ات، کە ئەو

ئەرکەی راپەڕان""دوە. مزڵەکەی کەماڵ دی""و و داڵنێکە و بە ف""ۆرمی ک""ۆنی گون""دەکان س""ازکراوە، بەڵم لەو

گون""دە وەک باڵەخانەیەکی رازاوە دەن""وێنێ. بن""اری قەن""دیل و ئاوهەوای س""ازگاری ئەو ناوچەیە زۆربەی

کەموکوڕییەکانی ژی""ان پڕدەکاتەوە و م""رۆڤ لەو ژینگەیەدا هەس""ت بە ژی""انێکی بەختەوەر دەک""ات. ئەو

ئێوارەیە بەش""ێکی زۆر لە ئاش""نا و دۆس""تەکانی کەماڵ ب""ۆ دی""داری ب""اوک و دایک""ی ه""اتن. ژمارەیەک لە

جیرانەکان داوادەکەن، کە ب""ۆ خ""واردنی ن""انی ئێ""وارە میوانی""ان ب""ن، بەڵم لەیل و ش""یرین لە ماوەیەکی

کەمدا خواردنێکی ساکاریان سازکرد. مام کەریم ئەو ئێوارەیە هەتا ک""اتی خەوتن چی""رۆک و بەسەرهاتی

خ""ۆی ب""ۆ کەماڵ و میوانەکان دەگێڕێتەوە. کەماڵ لە بەرچاوی ب""ابی روخس""اری زۆر گ""ۆڕاوە و قەت بی""ری
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نەکردەوە رۆژگ""ار بەو خێراییە ت""ۆزی تەمەن بەسەر و س""یمای منداڵەکانی""دا ب""پڕژێنێ. ئەبوبەکر بەیانی

مام کەریم و کەماڵ جێدێڵێ و بەئوتۆمبیلی نەفەرات بەرەو رانیە و دواتر سەردەش""ت دەگەڕێتەوە. رۆژی

یەکەم بەشێکی زۆر لە دۆستان و کۆنە هاوڕێکانی کەماڵ سەردانیان دەکەن.مس""تەفا و حوس""ێنی ئ""ازیزی

دوو رۆژان می"وانی کەماڵ دەب"ن و ک"اتێکی خ"ۆش بە یەکەوە تێپەڕدەکەن. وەس"تا مس"تەفا م""انگێکی دیکە

بەرەو یەکێک لە وڵت"""انی رۆژئ"""اوایی سەفەر دەک"""ات، بۆیە دڵەڕاوکەی خۆگونجان"""دن لە گەڵ کولت"""وری

رۆژئاوای هەیە. مستەفا داوا لە مام کەریم دەکات، ئەگەر گەڕایەوە سەردانی باب و دایک""ی بک""ات و لەو

سەفەرە ئاگاداری""ان بکاتەوە. م""ام  کەریم کە چ""اوی بە لق""ی وەس""تا مس""تەفا دەکەو  و بی""ر لە ک""اوەی

ک""وڕیی و ک""وڕی خاڵەمینە و هەزاران شەهیدی دەیکە دەکاتەوە، هی""چ وشەیەکی گونج""او ب""ۆ ئەو خەم و

ژانە نادۆزێتەوە. حوسێنی ئازیز  بۆ دڵخۆشکردنی مام کەریم و پورە زارا بی""رەوەری خ""ۆش و ن""اخۆش لە

ژی"""""انی پێش"""""مەرگایەتی دەگێڕێتەوە. رۆژ و شەوانی بن"""""اری قەن"""""دیل ب"""""ۆ میوانەکان سەرنجڕاکێشە و

ش""""نەبایی ئێ""""واران و بەیانی وەرزی ه""""اوین خەمڕوێنە. م""""ام کەریم لە بەندیخانە کەمێک نووس""""ین و

خوێندنەوەی فارس""ی فێرب""وە و لە قسەکردندا عەیبی نییە. ئەویش هەگبەیەکی پ""ڕە لە چی""رۆک و نەقڵی

تاڵ و سوێری بەندیخانە، کە شیعە و س""وننەکان، ک""ورد و ئازەرییەکان و هەروەها چەپ و ئیس""لمییەکان

چ"""ۆن لە گەڵ یەکتر هەڵس"""وکەوتیان ک"""ردوە. زۆربەی میوانەکان کە سەردانی کەماڵ دەکەن بە وتەکانی

مام کەریم و پ""ورە زارا دڵخۆش"ن و بەش""ێک لەوان رۆژانە دی""دار ن""و  دەکەنەوە. حوس""ێنی ئ"ازیز و وەس""تا

مس""تەفا بە م""ام کەریم دەڵێ""ن، مامە هەتا هاوینە ژنێ""ک ب""ۆ کەماڵی بێن""ن و ب""ا کەمێک هەڵپەڕین. م""ام

کەریم لە وەڵم""دا دەڵ""ێ، کاکە ئەگەر کەچەڵ چارەسەر و دەرم""انی هەبایە، یەکەمجار دەرم""انی سەری

خۆی دەکرد!

 کەماڵ لەو ماوەیەدا میوانەکانی ب""ۆ گون""د و ش""ارەکانی دەوروبەر دەب""ات. زارا و م""ام کەریم و کچەکانی

زۆر حەزیان لە گەڕان نییە و خوازی"""ارن، لە گون"""دی س"""ڵێ کاتەکان پێکەوە تێپەڕکەن.  چەن"""د ژنێ"""ک لە

گون""""دی س""""ڵێ، کە پ""""ورە زارای""""ان دیت""""وە،  زۆر  ستایش""""ی دوکت""""ۆرە فەڕانسەوییەکانیان دەکەن، کە لە

نەخۆش"""""خانەی حی"""""زب کاردەکەن. پ"""""ورە زارا داوا لە کەماڵ دەک"""""ات، کە ب"""""ا سەردانی ئەو دوکت"""""ۆرە

خاریجیانە بکەن و عیلجێکی بۆ ژانەسەر و سینگی بنووس""ن. کەماڵ ب""ۆ رۆژی داه""اتوو بە ئوتۆمبیلەکەی

میوانەکان بۆ نەخۆشخانەی دێموکڕات دەبات. پورە زارا چەند کاتژمێرێک چاوەڕ  دەک""ات و دەچێتە لی

دوکت""ۆرە فەڕانسەویەکە، کە ژنێک""ی ق""ژ زەرد و چ""او ش""ینە.   لە رێگ""ای پەرەس""تارە کوردەک""ان چیرۆک""ی

ژانەسەر و سینگ هێشەی زارا  ب""ۆ دوکتۆرەکە وەردەگێ""ردر . دوکت""ۆر دوای پش""کنینێکی سەرەتایی چەن""د
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دەرم""انێکی ب""ۆ دەنووس""ێ و رێن""وێنی دەک""ات، کە سەردانی دوکت""ۆری تایبەت بک""ات و پش""کنینی تەواو ب""ۆ

سینگی بکات. 

کەماڵ و مام کەریم ب""ۆ ئێ""وارە لە لیەن یەکێک لە پێش""مەرگەکانی ناوچەی سەردەش""ت می""وان دەکرێ""ن و

شەوێکی شاد پێکەوە تێپەڕدەکەن. مام کەریم لە زۆربەی دانیشتەنکاندا داوادەکات، کە ئاگاداری خۆیان

بن و بە پارێزەوە هاتوچۆبکەن. ناوبراو رادەگەیەنێ، کە سیاسی و ساحیر نییە، بەڵم س"پای پاس"داران و

ئیتلعات بێکار دانانیشن و لە رێگای خەڵکی باشوور و رۆژهەڵت حیزب لە سەر سنوور هەڵدەقەنن. ئەو

ب""اوەڕی بە کوردایەتی ک""وردان زۆر لوازە و بە گ""وێرەی تێگەیش""تنی م""ام کەریم، کوردەک""ان س""اویلکەن و

فری""و دەخ""ۆن و دەوڵەتەکان خ""اوەن پ""ارە و ئیمکان""اتن. ئێ""وە بە قەول سیاس""ین و ئێمەش نەخوێن""دەوار،

بەڵم بە زات و س""یفەتی خ""وای وری""ا نەبن، وەک زەم""انی مەل مس""تەفا داتان""دەپاچن. ش""ایانی باسە، کە

مانگی راب""ردوو  چەن""د گوندنش""ینێکی ئەو بنارانە گەڕاونەوە و یەکێک لە ری""ش س""پیەکانیان داوادەک""ات،

کە ک""وردی ئێران""ی بگەڕێنەوە سەر م""اڵ و ح""اڵی خۆی""ان. م""ام حەسەن کە لە ئیس""لمییەکان نیزیکە بە

ک""وردە رۆژهەڵتییەکان دەڵ""ێ، ب""ابی م""ن ئێ""وە حوکمەتەکەتان چ عەیبی هەیە؟ بڕۆنەوە ب""ابم و لە سەر

موڵک و ماڵی ئێمە بڕۆن. ئێ""وە ب""ۆ چ خەبات دەکەن؟ حوکمەت نە گون""دی تێک""داون، نە ش""اری راگواس""توە؟

لە هەموو راستان مزگەفت و مەکتەب هەنە و کارەبا هەیە. بە رەسولەڵڵ سوێند دەخۆم، بڕۆنەوە قازانج

دەکەن و ک""ار بە دانیش""تنێ چ""ارەی ن""اکر . ئێ""وە ک""وا ش""ۆڕش دەکەن؟ ش""ۆڕش بە ئ""اور و ئاس""ن دەک""ر  و

بڕۆنەوە ب""ابم ب""ۆ وڵت""ی خۆت""ان. م""ام حەسەن بە خزمەکانی گوت""وە، کە دیم""وکڕات خ""وێن گەرم نی""ن و

شەڕانی نی"""""ن و بە کەیفی خۆم"""""ان سەرکۆنەیان بکەن و هەڕەشەیان لێبکەن. م"""""ام حەسەن لە ب"""""اب و

باپیرانی دەگێڕێتەوە، کە کوردی کوێستان شەڕانی نین و زیاتر بۆ سەلمەتی سەر و ماڵ تێدەکۆشن. 

راپەڕینی باش""ووری کوردس""تان دەرگ""ای س""نوورەکانی خس""تۆتە سەرپش""ت و ئێ""ران و تورکیە بە س""تایلی

م""""""ۆدێرن  شەڕی  بەرژەوەندییەکانی یەکتر دەکەن و ئی""""""رادەی ک""""""وردان بە سیاسەتی نەرم و تون""""""د

تێکدەش"""""""کێنن. کوردەک"""""""ان لە ژێ"""""""ر ن"""""""اوی حیزبایەتی و بیروب"""""""اوەڕی جی"""""""اوازدا بەسەر دەوڵەتە

سەردەس""تەکاندا دابەش""کراون و ب""وون. پارتە سیاس""ییەکان ب""ۆ مانەوەی خۆی""ان بە تون""دی دەس""تیان لە

گوریسی دەوڵەت و دەزگا سوخوڕییەکان گرێداوە و لە کاتی بەرژەونەدییەکاندا حیساب بۆ کورد و پرس""ی

نەتەوەیی ناکەن. پارتەکان بە چەن""""""د سەر دەڕۆن و وەرزێ""""""ک لە بەغ""""""دا و سەردەمێک لە ت""""""اران و

رۆژگارێ"""ک لە ئانک"""ارا و دەمش"""ق سەروەدەر دەنێ"""ن. سەرکردەی پارتە سیاس"""ییەکان بە تایبەت پ"""ارتی
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دێم""وکڕاتی کوردس""تان و یەکێتی نیش""تمانی کوردس""تان بە ن""اوی دیپلۆماس""ی و پێوەندییە دەرەکییەکان

هەموو رەنگەکانیان کاڵکردۆتەوە و س""نوورێکیان ب""ۆ م""ۆڕاڵی سیاس""ی نەهێش""تۆتەوە. ئەوان لە سەردەمی

شاخ زۆر بە ئاسانی کەوتنە دەس""تی بەرپرس و کاربەدەس""تی دەوڵەتە سەردەس""تەکان و لە ش""ار ن""اتوانن

خۆی"""ان لە دەس"""تی چەوری دەزگ"""ا س"""یخوڕییەکانی ئێ"""ران، تورکیە، س"""وریە و عێ"""ڕاق رزگاربکەن. پارتە

کوردییەکانی رۆژهەڵت بە پاس""اوی ب""وونی زۆن""ی دژەفڕی""ن و ت""ام و چێ""ژی کوردایەتی زۆر دوور ن""اڕوانن.

یەکەم ه"""اوینی دوای راپەڕین ب"""ۆ پێش"""مەرگەکانی دێم"""وکڕات ئاس"""انە، چوونکە لە زۆربەی س"""نوورەکان

دەت""وانن بچنەوە رۆژهەڵت و جەولەی سیاس""ی ی""ان نیزام""ی بەڕێوەبەرن. هێ""ز و لیەنە باش""ورییەکان لە

قۆن""""اخی یەکەمی دوای راپەڕین هێ""""ڵ و خەتە گش""""تیی و لوەکیەکانیان لە یەکتر جیانەکردۆتەوە. ب""""ۆ

ئەوان، رزگ""اربوون لە رۆژان""ی ئەنفال، هەڵەبجە و راگواس""تنی زۆرە مل""ی دایک""ی جێ""ژن و ش""ادییەکانە.

گیران""""ی ک""""وەیت و دوات""""ر لێ""""دان لە هێ""""زە عێڕاقییەکان نیعمەتێکی گەورە ب""""ۆ ک""""ورد و بزوتنەوەکەی

پێناسەدەکر . ئەگەر ئەو بارودۆخە دژوارە نەگۆڕابا، بزوتنەوەی ک""""""ورد لە باش""""""وور ئ""""""اداری بە سەر

پاداری نەدەمایەوە و بە کردەوە کۆتایی دەهات.

 مەل ئەحمەد کە پێش"""""مەرگەیەکی دێموکڕاتە لە زۆر کۆبوونەوەدا رادەگەینێ، کە راپەڕین، دەرپەڕین و

گەڕانەوە دی"""اری و گەوهەری خاڵە بووش"""ی ئەمریکایە. ئەگەر زلهێزەک"""ان نەدەبوون و سەددام کوەیەتی

داگیر نەدەکرد، قەت ئەو رۆژگارەم""ان نەدەدی. مەل ئەحمەد وەک م""ام کەریم لە سەر دوارۆژی پێوەن""دی

نێ"""وان هێ"""زە رۆژهەڵتیی و باش"""ورییەکان نیگەرانە. بە وتەی مەل ئەحمەد پێداویس"""تییەکان و نی"""از لە

داه""""اتوودا دەبنە کۆڵەکەی سیاسەتکردن لە باش""""وور و دەسەڵتدارەکان ن""""اتوانن خۆی""""ان لە هاوکێشەی

ناوچە رزگار بکەن. 

م"""""ام کەریم و هاوسەرەکەی لە گەڵ لەیل و ش"""""یرین و  کچەکەی دوا رۆژەک"""""انی دی"""""دار لە گەڵ کەماڵ

تێپەڕدەکەن.  پ"""ورە زارا داوا لە کەماڵ دەک"""ات، کە بە لیەک"""دا س"""اغبێتەوە و خ"""ۆی یەکل کاتەوە. م"""ام

کەریم سواری ئەسپی دووپاتکردنەوەی وتەکانیەتی و بەردەوام کەماڵ هاندەدات، کە ئەو خاکە جێبێڵی.

ناوبراو دەڵێ، کاکە قسە هەزارە و دووی بەکارە، ی""ان وەرەوە و ی""ان ب""ڕۆ ب""ۆ خاری""ج. پ""ورە زارا کە باس"ی

ئورووپ""ا دەک""ر ، هەناسەیەکی ق""وڵ هەڵدەکێش""ێ و دەڵ""ێ، کەریم ئەگەر کەماڵ بچێتە ئورووپ""ا چاوم""ان

پێناکەوێتەوە. کوڕە دەڵێن لەو وڵتانە کافرستانییە و خەڵک لە گەڵ سەگ و پشیلن دەژی""ن. ئەوە چەن""د
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ساڵە لەو سەر سنوورە ماوەتەوە و دڵخۆشین، کە دوور نەکەوتۆتەوە. کەماڵ دڵنیایان دەکاتەوە، کە هەتا

ساڵێکی دیکە ساغدەبێتەوە و لەو ژیانە رزگاری دەبێ. ناوبراو داوا لە بابی دەک""ات، کە تەرمی ک""اوە لە

ماوەڵۆیە بگوازنەوە بۆ سەردەش""ت و ب""ا لە دای""ک و خوش""کەکانم نیزی""ک ب""ێ . ک""اوە،  زۆر غەریبانە  و لە

سەردەمێکدا کە لە کڕۆک""ی سیاسەت و حیزبایەتی دەگەیش""ت، دەس""تی چ""ارەنووس لە ئێمەی داب""ڕی. ئەو

سەردەمە پ""ڕە لە ت""اڵیی و س""وێری و رووداوە ن""اخۆش و چاوەڕواننەکراوەکان زۆر بە ئاس""انی بەسەرمان

دەکەنەوە. ژینگە و بارودۆخ زۆر گرینگە و مرۆڤ بە پاکی لە دایک دبێ، بەڵم رەوت"ی رووداوەک""ان و فک"ر

و بی""رە جیاوازەک""ان م""رۆڤ دڵ""ڕەق و لە یەکتر نامۆدەکەن. ئێمە لە سەردەمێکی ئ""اڵۆزدا دەژی""ن و خ""وێن،

دۆس"""تایەتی، سیاسەتی و دی"""ن مان"""ای راس"""تەقینەی خۆی"""ان لەدەس"""ت داوە. بە ن"""اوی جی"""اواز و لە ژێ"""ر

س"""""ێبەری ئام"""""انجی پی"""""رۆز و ن"""""اپیرۆزدا سەدان هەزار کەس بەرەو چاڵە مەرگەکانی شەڕی دەوڵەتان

راپێچکران.

 کەماڵ داوا لە ب"""اب و دایک"""ی دەک"""ات، کە دامەزارن"""دنی  لەیل و ش"""یرین لە ری"""زی پێشەوەی بەرنامە و

کارەکانە. لەیل لەو س""""اڵنەی راب""""ردوودا ئەرکی گەورەی بەڕێوەبردوە و ئێمە پێویس""""تە لە س""""ازکردنی

ژیانێکی تازەدا هاوکاری بکەین. کەماڵ ب""ڕە پارەیەک دەداتە ئەن""دامانی بنەماڵەکەی و بەرەبەیانیەکی

م""انگی گەلوێژ ماڵئ""اوایی لە جی""ران و ناس""یاوەکان دەکەن و بە ئوتۆمبیلەکەی بەرەو س""نووری کێلێ""ان

دەب""ات. رێگ""ای ژاراوە، سەنگەرسەر و قەڵدز  پ""ڕ بە باوەش""ی تەمووز گەرما دەبەخش""ێ و مش""ت و م""اڵی

خەونی رەق و ساردی رێبوارانی کوێس""تان دەدات. مەمام کەریم و پ""ورە زارا لە گەڵ کچەکان بە ئاس"انی

لە بازگەی پاس""داڕەکان رزگ""ار دەب""ن و دەگەنەوە م""اڵ. کەماڵ بە دڵێک""ی پ""ڕ لە خەم و مێش""کێکی ش""پڕزە

بەرەو بن""اری قەن""دیل دەگەڕێتەوە. ئەو لە سەر رێگ""ا چەن""د نەفەرێکی هەڵ""دەگريت، کە تێکەڵەیەک لە

رۆژهەڵتی و باشووورین. دوو کەس بنەماڵەی پێشمەرگەی رۆژهەڵتین و لە ناوچەی بۆکانەوە هاتوون. 

 کەماڵ لە گەڵ دوو کۆنە پێشمەرگە بیر لە گواستنەوە بۆ رانیە دەکەنەوە. ئەوان لە پاییزدا خانوویەکی

کۆنە لە گەڕەکی نیزیک باخچەی شاری رانیە بەکر  دەگرن. ئەوان کەسابەتی جی""اواز دەکەن و لە گەڵ

کاس"""بکارە رۆژهەڵتییەکان ب"""ۆ کرین"""ی کەلوپەل سەردانی دەه"""ۆک، زاخ"""ۆ، هەولێر و س"""لێمانی دەکەن.

کاس""بکارەکانی کوردس""تانی کوێس""تان قوم""اش، مەش""رووب، جگەرە، ف""افۆن، زەردە، ئوتۆمبی""ل و کەلوپەلی

بیناسازی دەبەنەوە. لە رۆژانی بێکاریدا شەقامەکانی شار ب""ۆ سەڵت و زگورتیەکان خۆش""ترە. کەماڵ، کە

بە شەقامەکانی رانیەدا تێدەپەڕ  س"""اڵنی دوای شۆڕش"""ی ئێران"""ی بیردەکەوێتەوە، کە ب"""ازاڕی چەک و
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تەقەمەنی لە جەرگەی ش""""""ارەکاندا جمەی دەه"""""""ات. لە رانیە ئەو بازاڕانە گەرم و گ"""""""وڕن و هەروەها

بەشێک لە داشقەچییەکان نارنجۆک، کەرەستەی تەقینەوە، فیشەک و پێداویس""تیەکانی تایبەت بە چەک

دەفرۆش"""""""""ن. قەناعەت سەرمایەیەکی گش"""""""""تیی خەڵکی ناوچەکەیە، بۆیە دژوارییەکان بە ئاس"""""""""انی

کاریگەریان لە سەر خەڵک نییە. من"""""""داڵن لە نێ"""""""و ش"""""""ار و بە تایبەت لە گەڕاج و باخچەی ش"""""""اردا

گوڵەبەڕۆژە، ئ"""اوی س""""ارد، چەمیلەی چەماوە و ت""""رۆزی، هەناری دەن""""ک و جگەرە دەفرۆش"""ن و بەش"""ێک

بۆی""اخی پێڵوەک""ان دەکەن. کەماڵ بە دیتن""ی ئەو دیمەنە وێکچووانە یەکسەر دەگڕێتەوە ئەو سەردەمە،

کە لە شارەکەیان منداڵن، لوەک""ان و گەورە س""اڵن بە ج""ۆرێکی هاوش""ێوە بژی""وی ژی""انی خۆی""ان و پ""ارەی

گیرفانیان پەیدا دەکرد. بە چاوی زۆر کەس بارودۆخی باشوور رەنگە تەنگوچەڵەمەی بۆ سازبکر ، بەڵم

بژاردەیەکی دیکە بۆ ئەو پارچەیەی کوردس""تان بێجگە راوەس""تان بەرامبەر بە کێشەکان نییە. حکومەتی

ناوەندی عێڕاق بەش""ێک لە دەزگ""ا ئیدارییەکانی لە هەرێم کش""اندۆتەوە و پارتە کوردییەکان ناچ""ارن ب""ۆ

پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییە لە هێزی کۆن و تازەک""ار کەڵکوەرگرن.  س""اڵێک دوای راپەڕین هەڵبژاردنەکانی

پارلەمان و سەرۆکایەتی لە هەرێمی کوردستان بەڕێوەدەچن، کە سەرۆکایەتییەکە بە ه""ۆی ئەوەی کەس

دەنگی پێویستی دەستەبەر ناکات، بێدەنگەی لێدەکر . شەڕی سەرۆکایەتی کوردستان لە نێوان بارزانی

و تاڵەبانی و ژمارەیەک لە سیاسەتکارە بازرگانەکان ب""""""""""""ۆ ماوەیەک دامرکایەوە. حکومەتی هەرێم لە

هەولێر راگەیان""درا و پارلەمان بە سیس""تمی نی""وە بە نی""وە کە بە فیف""تی بە فیف""تی ناس""راوە کارەک""انی

دەس"""تپێکرد. ئەو سیس""تمە وەک چارەسەرێکی کورتم""اوە ب""ۆ کێشەی نێ""وان پ""ارتی بنەماڵەی ب""ارزانی و

تاڵەبانی رەچاوکرا. 

لە شار و شارۆچەکانی باشووردا دەستی دەزگا س""یخوڕییەکانی رێژیم""ی ت""اران و ئانک""ارا بەهێزتر ب""وون.

بێکاریی و هەروەها خەراپتربوونی دۆخی ئابوری دەرفەتی زۆری بە رێژیمەکانی ئێ""ران، تورکیە، عێ""ڕاق

و تەنانەت س"""وریە بەخش"""یوە، کە لە رێگ"""ای زڕە حی"""زب و سیاسەتکارە بێموڕاڵەکانەوە لە سەر رەوت"""ی

رووداوەک""انی ناوچە کاریگەربن. هێزەک""انی بە ن""او یەکێتی و پ""ارتی بە دەکارهێن""انی چەک، گریلک""انی

پەکەکەیان لە ناوچەی سەر سنووری ب""اکوری کوردس""تان بەرەو س""نووری رۆژهەڵت و بە تایبەت ناوچەی

زەڵ""ێ گواس""تۆتەوە. تی""رۆری ئێ""ران لە رێگ""ای ژمارەیەک لە ئەن""دامانی پارتە باش""وورییەکان و کەس""انی

نەبەس"""""تراوە بە حی"""""زب راوی ک"""""وردە رۆژهەڵتییەکان دەکەن. سەعید شەڕەفکەندی و هاوڕیک"""""انی لە

ریستۆڕانێک بە ناوی میکۆنوس تی""رۆر دەکرێ""ن. بەش""ێکی بەرچاو لە خەڵکی باش""ووری کوردس""تان و هێ""زە
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سیاس"""""ییەکان لەو بۆنەیەدا چالکانە بەش"""""داری دەکەن.  لە زۆربەی ش"""""ارەکان خۆپێش"""""اندانی بەرین

بەڕێوەچوون و لە مزگەوتی گەورەی ش""ارەکان سەرەخۆش""ی بەڕێوەدەچن. کەماڵ هێش""تا بڕی""اری مانەوە

ی"""ان دەرچ"""وونی نەداوە و لە دۆخێک"""ی ناسەقامگیردا دەژی. لە لیەن بەرپرس"""انی حیزب"""ی دێم"""وکڕاتی

کوردستانی ئێران و هەروەها رێبەرایەتی شۆڕشگێر داوای لێدەکر ، کە وەک پێشمەرگە وکادرێ""ک درێ""ژە

بە تێکۆشان بدات. ناوبراو لە حیزبایەتی و کولتوری کاری سیاسی کوردان ماندووییە و باشترین رێگ""ا ب""ۆ

دوورکەوتنەوە لەو ژینگەیە رۆیش""تن بەرەو ئورووپ""ا دەزان""ێ. ئەو لە گەڵ چەن""د هاوڕیەکی بڕی""اردەدەن،

کە م"""انگی شەش"""ی س"""اڵی داه"""اتوو بەرەو تورکیە ب"""ڕۆن و لە رێگ"""ای ی"""وئێن داوای م"""افی پەنابەریی لە

وڵتانی رۆژئاوایی بکەن.

حوسێنی ئ""ازیز  ب"ۆ دی""داری کەماڵ هاتۆتە رانیە و نامەیەکی وەس"تا مس"تەفای ب"ۆ هێن"اوە، کە لە لیەن

یەکێک لە ئەن""دامانی حی""زب لە س""وئێد ب""ۆ قەن""دیل هێنراوەتەوە.  وەس""تا مس""تەفا س""اڵێک زی""اترە، کە

گەیش""تۆتە وڵت""ی س""وئێد و لە ش""اری ڤێس""ترۆس گریس""اوەتەوە. ن""اوبراو  لە دەس""تی سەرما، بەفر و ب""اران

هاواریەتی و خۆزگە بە گەرمای دەش""تی پش""دەر و بیت""وێن دەخ""واز . حوس""ێنی ئ""ازیز  لەو هاتوه""اوارەی

مس"""تەفا تێناگ"""ات و  بە کەماڵ دەڵ"""ێ، ئەو ک"""وردەی ئێمە بە هی"""چ رازی نییە. لێ"""رە خۆزگە بە ژی"""انی

ئورووپ""ا دەخ""وازیی و دەچیتە وڵتێک""ی رۆژئ""اوایی خۆزگە ب""ۆ ژی""انی کوردس""تان دەخ""وازی. کەماڵ وەبی""ر

حوس"""""ێنی دەخاتەوە، کە ئ"""""ازاری غوربەت سەرتا ناخۆشە. ئێمە زۆر پتەو و تون"""""د و ت"""""ۆڵ نی"""""ن و کە

کۆس""""پێکمان هاتە سەر رێگ""""ا یەکسەر دەیکەینە هاتوه""""اوار و خۆم""""ان لە چارەسەرکردنی کۆس""""پەکان

دەدزینەوە. ئێمەی کورد لە هەموو ژیانماندا بە هێمنی تامی ژیانمان نەکردوە و هەر کە لە دایک دەبین

راپێچ"""ی سەر لنکەمان دەکەن و بە دەس"""ترازە تون"""دمان دەکەن و بەندیخانەیەکمان ب"""ۆ س"""ازدەکەن. لە

م""""""""اڵ, قوتابخانە و تەنانەت لە ئی""""""""دارە و نەخۆش"""""""خانەکان بەرپرس و فەرمانبەران بە گی""""""""انێکی

توندوتیژانە لە گەڵ خەڵک"""دا دەجوڵێنەوە. بە وتەی محەممەد سپاس"""ی زۆربەی نەتەوەی ک"""ورد ش"""ێتە و

زۆربەی ش""""ێتەکانیش لە ری""""زی حیزبە کوردییەکان""""دا کۆدەبنەوە. ئێمە پەروەردەی کولت""""وریکی پ""""ڕ لە

توندوتیژین و بە ئازادی باڵمان نەکردوە. لە قسەکردن و دەربڕیندا زۆر لوازین و دەرفەتی رادەربڕی""ن و

ئاڵوگۆڕای بیروڕا لە نێو ئێمەدا زۆر لوازە. زۆر پێشمەرگە و خوێن""دەوار دوای ماوەیەکی ک""ورت لە ترس""ی

تانەلێ""دان سەنگەریان چ""ۆڵکردوە و زۆربەمان گەمە بە خوێن""دەواری دەکەین. زۆربەمان باوەڕم""ان وایە،

کە نەوەی خوێندەوار بە کەڵکی پێشمەرگایەتی نایەن. تێگەیشتنی ئێمە و بەرپرس""ان کاریگەری لە سەر
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ک""""ۆی کایەی سیاسەت لە کوردس""""تاندا هەیە. خومەینی، حوس""""ینی فەهمی""""دەی بە هەزار رەوزە و دوع""""ا

فریودا و لە منداڵێکی چووک خۆکوژێکی سازکردەوە. ئێمە کوڕ و کچی خەڵک بە لقی خۆیان دێنە بنکە و

مەقەڕەکانمان ن"""ازانین کەڵکیان لێ"""وەرگرین. کەماڵ لە گەڵ حوس"""ێنی ئ"""ازیز  ه"""اوبیرە ن"""اوبراو وتە و

دەڕبڕینەکانی حوس""ێن بە راس""ت و حاش""اهەڵنەگر ناودەب""ات. کەماڵ کێشەی لە گەڵ ک""ادر و پێش""مەرگە

سادەکان نییە و ئەو کادری رێبەری بە ماکەی کەند و کسۆپەکان دەزانێ. بە تێگەیش""تنی کەماڵ، ک""ادری

رێبەڕی لە راب""""ردوودا زی""""اتر لە سەر زان""""ایی و هونەری دوکت""""ۆر قاس""""ملوو و هەروەها دوکت""""ۆر سەعید

حیسابی کردوە، بۆیە ئێستا بە ترسەوە لە سەر رووداوەکان لێدوان دەدەن و بە لوازی بڕیاردەدەن. کورد

خەڵکی گیانب""""""""از و خ""""""""ۆڕاگری زۆرە، بەڵم کێشەی کۆکردنەوەی ئەو گیانب""""""""از و خۆڕاگرانەیە، کە لە

نوختەیەک"""دا بە یەک دەگەن و هێزیک"""ی گەورە بەرهەم دێن"""ن. ئێمە بە پەرتەوازەیی لە دای"""ک دەبی"""ن،

گەورە دەبی""ن و سەرئەنجام دەمری""ن و هی""چ بی""ر و باوەڕێ""ک بە یەکەوە نامانبەس""تێتەوە. کاکە ئێمە لە

زاخ""ۆ و دەه""ۆک لە زم""انی یەکتر تێناگەین و لە ورم""ێ و سەڵماس لە زاراوەی مەهاباد و بۆک""ان ناگەن.

قۆناخی دابەشبوون لە نێوان چوار وڵتدا لە ماوەی حەفتا یان هەشتا ساڵی رابردوودا زەبری لە کولت""ور،

زمان، کەسایەتی و ناسنامەی کوردان وەشاندەوە.  ک""ورد پێویس""تی بە پەروەردە و خۆناس""ینە، کە بە دوو

ی""ان س""ێ نەوە رەنگە ئاڵووگۆڕێ""ک س""ازبکات. حیزب""ی ک""وردی تەنیا لە س""ازکردنی ش""وعار و درووش""مدا

سەرکەوتوون و ئەوانیش بە ناش""""کوری نەبێ، توان""""ای پەروەردەکردنی ت""""اکی کوردی""""ان نییە. لوێک""""ی

رۆژهەڵتی کوردستان لە بەر هەر هۆکارێک بێت، پەنا ب""ۆ یەکێک لە حیزبەکانی رۆژهەڵت دێن""ێ، بەڵم

لێ""رە ئامادەک""اری ب""ۆ پەروەردەکردن نەکراوە. ئەو لوە پ""اش ماوەیەک ئەوەن""دە گ""وێی لە خەراپەی ئەو

ه"""""اوڕ  و فڵنە ک"""""ادر دەب"""""ێ، کە لە کلت"""""وری حیزبایەتیش بێزاردەب"""""ێ. ئەگەر هۆنەری پەروەردەی

پێش"""مەرگە و کادرەک"""ان دڵنیاکەر و ش""وێندانەر بووایە، بێگوم"""ان هێ""زی پێش"""مەرگەی کوردس""تان چەن"""د

بەرامبەری ئەمڕۆ بەهێز و شوێندانەر دەبو. حوسێن با لە گەڵ تۆدا راستگۆ و راشکاو قسەبکەم. بە ی""اری

دۆمینە و تەختەنەرد ئەو خەباتە سەرناکەو  و بی""""ری ورد و ه""""زری کاریگەری دەو . چەن""""د ئەن""""دامی

دەفتەری سیاس"""ی حیزبەکان دەناس"""ی، کە لە پێن"""اوی گەل و حیزبەکەی"""دا رۆژانە چەن"""د سەعات زی"""اتر

کارکات. زرۆبەیان ژی""انی ئاس""ایی خۆی"ان تێکنەداوە و بە ش""ێوەی دای""ک و ب""ابم شەوانە لە دەوری یەکتر

دەژی""ن و رۆژانە وردەکارێ""ک ی""ان دی""دارێک ئەنجام دەدەن. لوەک""ان کە لە رۆژهەڵتی کوردس""تان دێنە

ئێرە، سەرەتا بیر لەوە دەکەنەوە، کە ئەوەی لە رۆژنامە و رادیۆکاندا نووسراوە و گوتراوە لێرە بە چاوی

ک""""ۆنکرێت دەیبن""""ن. ئەوان لێ""""رە لە گەڵ دونیایەکی دیکە ئاش""""نا دەب""""ن، کە زۆر لە گەڵ خەونەکانیان
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جی""اوازە. ئەرکی پەروەردە ئەوەیە، کە ئەو جیاوازیانە بکاتە خ""اڵی وەرچەرخان و کفوک""وڵی سەرەتایی

بکاتە شعور و تێگەیشتنی زیندوو لە پرسی کورد و سیاسەتەکانی حیزبدا. باشە لە تۆ دەپرس""م، ئەوانەی

لە دۆڵە رەقە ناویان لەخۆناوە رێبەرایەتی شۆڕشگێڕ، چ هەنگاوێکی جیاوازیان ناوە و لە کام سەنگەردا

لە حیزبەکەی دیکە بەهێزتر و شۆڕش""""گێرترن؟ ئەتۆ ب""""ۆ خ""""ۆت دەزان""""ی حیزبەکان بە حیکمەتی زەمانە

دەبنە دوو و دوات"""ر خەباتی یەکگرتنەوە گەرم دەب"""ێ. ئەگەر بڕی"""ارە لە حی"""زب جیاببیتەوە  و توان"""ای

سیاسەتت هەیە، ب""ۆ ن""اوێکی دیکە ب""ۆ خ""ۆت و ئۆرگانەکانت هەڵنبژێری و ئەو شەڕە ب""ۆ بە ک""وڕ و کچ""ی

خەڵک دەکەن؟ 

کەماڵ لە گەڵ حوس""ێنی بەنیازە سەردانێکی پێش""مەرگەیەکی ک""ۆنی یەکێتی بک""ات، کە ن""اوی عەلییە و

چەند ساڵ لەوە پێش لە سونێ و ناوزەنگ لە گەڵ یەکتر ئاشنا بوون. ئەوان بۆ ئەو مەبەس""تە، سەردانی

کۆمیتەی یەکێتی لە رانیە دەکەن و لە پرس""گەکە داوای بینین""ی عەلی دەکەن. ن""اوی دووهەم و س""ێهەمی

عەلی لەبیر نەماوە و تەنیا ئەوەن""دە دەڵ""ێ، کە جەمەدانەکەی ئ""اوا دەبەس""ت و باڵیەکی م""ام ناوەن""دی

هەیە. پێش""مەرگەی پرس""گە بە گاڵتە دەڵ""ێ، کاکە ئێ""وە بە هەڵە هاتوونە ئێ""رە و ب""ۆ دۆزینەوەی خەڵک

دەبێ بۆ شۆرتە یان ئیدارەی نف""ووس بچ""ن و هەروەها لە مزگەوتی گەورەی ش""ار بە ب""ڕە پارەیەک بۆت""ان

هاوار دەکەن. حوسێن دەپرسێ، ئایا عەلی ناو لەو بنکەیەدا هەن یان نا؟ ئەگەر نی""ن، ئێمە خواح""افیز و

ئەگەر هەیە ب""""ا ن""""اوی خ""""وای ل""""ێ بێنی""""ن. ماوەیەک لە بەردەرگای مەڵبەن""""د چ""""اوەڕ  دەکەن، بەڵم

خەبەرێک  ه""""""اتنی عەلی نییە و سەرئەنجام بەرەو جەرگەی ش""""""ار دەڕۆن لە خێ""""""ری دی""""""داری عەلی

دەگوزەرێن. لە قاوەخانەکانی تەنیشت ئاوی قولە دادەنیشن و سەیری ئەو روخسار و دەموچاوانە دەکەن

کە لەو دەورەبەرەدا پیاسەدەکەن. ژمارەیەک لە خەڵک بە دمانچە و کەڵشینکۆف شەقامەکان دەپێ""ون و

بەش"""""ێک لە کۆنە پێش"""""مەرگەکان لە رەق"""""ی چەک و کەرەس"""""تەی تەقینەوە لە س"""""ووچێکی ب"""""ازاڕ و لە

قاوەخانەیەکدا خۆیان پەناداوە.

 لە تەنیش""ت کەماڵ و حوس""ێن دوو کەس دانیش""توون و لە نێ""وان خۆیان""دا ب""اس لەو کوردانەی رۆژهەڵت

دەکەن، کە زۆر تامەزرۆی شەراب و مەشرووبن و کە لە سنوور تێدەپەڕن یەکسەر خۆی""ان بە نادییەکان""دا

دەکەن. یەکێک لەو دوو کەسە بەرگری لە رۆژهەڵتییەکان دەک"""""""ات، کە هەموویان عاش"""""""ق و ئ"""""""ۆگری

مەش""""رووب نی""""ن و ئەوەتا ئەو دوو ب""""رادەرە وەک ئێمە بەو ئیس""""تکانە قەدباریکانە چ""""ایی دیش""""لەمە

302



دەخۆنەوە. حوس"""ێن داوادەک"""ات، کە کەمێک بەرزتر قسە بکەن، ب"""ۆ ئەوەی ئەوانیش لە قسەوباسەکانیان

تێبگەن. کاتێ"""ک دوو هاوڵتیەکەی رانیە دەرفەتەکە بە گونج"""او دەزان"""ن، هۆک"""اری ئ"""ۆگری بەش"""ێک لە

رۆژهەڵتییەکان بۆ مەشرووب لە کەماڵ و حوسێن دەپرسن. کەماڵ دەپرسێ، کە ئەگەر مرۆڤ پیاوی چاک

ب"""ێ و مەش"""رووب بخواتەوە، چ کێشەیەک ب"""ۆ ت"""ۆ و م"""ن س"""ازدەکات؟ حوس"""ێن ب"""ۆ خۆخش"""کردنی دمەتەقە

دەپرس""ێ، ئەتۆ چ"ۆن ئەو خەڵکە دەناس"ی، کە دەچ""ن ب""ۆ ن""ادی؟ ئای""ا بۆخ""ۆت سەردانی ن""ادی دەکەی ی""ان

خەڵکی دیکە بۆی""""ان گێڕاویەوە؟ یەکێک لە پیاوەک""""ان کە خ""""ۆی بە مەل رەس""""ووڵ دەناس""""ێنێ دەڵ""""ێ،

برادەرینە ئێمە پی""اوی ن""ادی و خواردنەوە نی""ن. ئێمە ب""ۆرە خزمایەتییەکمان لە گەڵ ک""وردانی رۆژهەڵت

هەیە و چاوەڕوانین، کە بە مۆڕاڵ و ئەخلقی بەرز لەو پارچەیەی کوردستاندا دەرکەون.خ""وای گەورە لە

م""رۆڤ خۆش""نابێ و هەموو ئەو خ""واردن و خواردنەوانە قەدەغەن، کە بەجۆرێک م""رۆڤ سەرخۆش دەکەن.

چەند ماڵە خزمم هەن، کە کوردە ئیرانییەکان دێن، شەوی یەکەم داوا دەکەن بۆ نادییەک یان ش""وێنێکی

خواردنەوەی مەش""رووب داوەتی"""ان کەن. ژمارەیەک لەوان بە نادییەکانی رانیە رازی نی"""ن و بە س"""یارەی

نەفەرات ب"""ۆ س"""لێمان دەڕۆن و لە پەنا کەس"""ابەت و مامەڵەدا سەری خۆی"""ان گەرم دەکەن. مەل رەس"""وڵ

درێ""ژە بەقسەکانی دەدات و ئام""اژە دەک""ات، کە پێش""مەرگەی زۆربەی حیزبەکان کە لەو ش""ارە دادەبەزن

وەک ئ"""اوی زم"""زم بەدوای بی"""رە و ویس"""کیدا عەوداڵن و بە کەلمی رەبولعالەمین ئەو ک"""وردە بە شۆڕش"""ی

مەشرووب و جگەرە رزگاری نابێ. کەماڵ شەکەت و مان""دوو دی""ارە و داوا لە مەل رەس""ووڵ دەک""ات، کە بە

نامەیەکی جوان ئەو قسە و گازندانە بنووسێ و بیباتە مەقەڕی نوێنەرایەتی حیزب و بۆ بەرنامەی ئێمە

و گوێگرەک""انی رادی""ۆ دەنگ""ی کوردس""تانی ئێران""ی رەوانە بکە. ئەوان ئەگەر نامەکەت بخوێننەوە، ب""اوەڕ

بکە زۆربەی خەڵکی رۆژهەڵت گوێی""ان لەو رێنوێنیانە دەب""ێ و خ""وا بە خێ""رت ب""ۆ دەنووس""ێ. ئێمە وەک

ئێوە لێرە  بە دیار چاییەکی تاڵ دانیشتوویین و ئەوە کێشەی ئێمە نییە، کە کێ مەش""رووبی دەخواتەوە؟

م""رۆڤ بە ئ""ازادی لە دای""ک دەب""ێ و خ""واش دەسەڵتی هەڵبژاردنی پێ""داوە و لە کۆتایی""دا کەس ناچێتە

قەبری کەس. گەلی ئێمە کێشەی گەورەی هەن و ئەو وردە کێش"""انە زۆر بنچینەیی نی"""ن و لە داه"""اتوودا

رەنگە ئ"""ازادە کەس"""ییەکان ئەوەن"""دە زۆر بب"""ن، کە ئەمن و ت""ۆ هەر باس"""ی مەش"""رووبخواردن نەکەین. لە

رۆژئ""اوا پیاوەک""ان داوادەکەن لە مێرکردن""دا ئ""ازاد ب""ن! مەش""رووب خواردنەوە چ پرس""ێکە؟ مەل رەس""ووڵ

چەند جارێک داوای لێبوردن لە خوا دەکات، کە گ""وێی لەو مەسەلە حەرام و مەکرووهانە دەب""ێ. ن""اوبراو

لەسەر ئەو ک"""ارە باس"""ێک لە قەومی ل""وت دەک"""ات، کە خ""وای گەورە لە کۆتایی"""دا تاروم"""اری ک"""ردن. مەل

رەس""""وڵ لە حوس""""ێن پرس""""یار دەک""""ات، کە حیزبەکیان لە مەقەڕ و بنکەکان مزگەوتی ئاوەدانکردوونەوە؟
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حوسێن لە وڵمدا دەڵێ، مەل گیان ئێمە بۆ سازکردنی مزگەوت چنگمان لە ش"اخی نەداوە. سەلمەت ب"ی،

ئێمە کێشەی سیاسی نەتەوەی کوردمان هەیە و هەزار و چەند سەت س""اڵە ک""ورد موس""ڵمانە و  مزگەوت و

ناوەندی ئایینی زۆری هەیە. ئەمن نازانم ئەتۆ کوردیکی موسڵمانی یان موسڵمانێکی کورد؟ مەل رەسووڵ

داوای چ""ای زی""ادی دەک""ات و بە هاوڕێکەی دەڵ""ێ، کاکە ئەو دمەتەقە و موناقش""انە بە فەرمانی ئیله""ی

وەک خێر و سەواب بۆمان تۆماردەکر . ناوبراو بە دەنگێکی رەسا ه"اوار دەک""ات، کە موس""ڵمانێکی تەواوە

و کوردیشە. ک"""ابرای خ"""اوەن قاوەخانە لە ژوورەوە چ"""اوەدێری مەل رەس"""وڵ دەک"""ات و بە بەرزبوونەوەی

دەنگ""ی ن""اوبراو ئەوانیش لە ژوورەوە رادەچڵەکین. کەماڵ داوا لە مەل رەس""ووڵ دەک""ات، کە کۆت""ایی بەو

موناقشەیە بێن"""""ێ، چوونکە ئەو ن"""""اتوانێ هەتا یەک س"""""اڵ زەڕڕەیەک لە ب"""""اوەڕی ئەوان بگ"""""ۆڕ  و لە

موناقشەدا لیەنی ب"""""""""راوە و دۆڕاو نییە. کەماڵ و حوس"""""""""ێن چاخانەکە چۆڵدەکەن و بەرەو مزڵەکەیان

دەچنەوە. 

کەماڵ لە گەڵ دوو کۆنە پێش"""مەرگەی دیکە بە ناوەک"""انی زورار ش"""اروێرانی و خەلیل بۆک"""انی هاومزڵە.

ئەوانیش جیهانێکی تایبەت بە خۆیان هەیە، بەڵم وەک کەماڵ گی""رۆدەی ژی""انی م""اڵ نی""ن. ئەوان س""اڵێ

جارێک ئەندامێکی ماڵەوەیان دەبینن و کاتەکانی خۆی""ان بە ش""ادی تێپەڕدەکەن. شەوانە لە گەڵ خەیام

و مەی یەکانگیر دەب"""ن و بی"""ر لە جیه"""انی دوام"""ردن ناکەنەوە. ئەوان کاتەکان بە گ"""وێگرتن لە حەسەن

زی""رەک و حەمەی م""املێ دەبەنە سەر و جاروب""ار لە سەر گرینگ""ی بۆک""ان و مەهاباد بەگژیەکتردا دێ""ن.

زورار مەهاباد بە پێتەختی کۆم""اری کوردس""تان و ش""اری ق""ازی پێناسەدەکات و خەلیل بۆک""ان بە ب""وکی

موکریان و شاری فکرە گەورەکان دەناس""ێنێ. خەلیل لە س""ازکردنی خواردنە کوردییەکان""دا ش""ارەزاییەکی

چاکی هەیە و لە مزڵەکەدا ئەو ئەرکە رادەپەڕێنێ. ئەو لە گەڵ زورار لە سەر بنک""ڕی برینجەکە کێشەی

بەردەوام و درێژکراوەیان هەیە. 

ئەوان بڕی""ارە ه""اوینی داه""اتوو بە رێگ""ای قاچاخ""دا بچنە تورکیە و لە رێکخ""راوی نەتەوە یەکگرتوەکان

داوای م"""""افی پەنابەریتی بکەن. خەلیل و زورار  کتێ"""""بێکی فارس""""""""""ی-ئینگلیسی دەخوێننەوە و رۆژانە

خەریکی خوێندنەوەی مێ""ژووی حی""زب و رێکەوتی کۆنگرەک""انن. ب""ۆ پێکەنین لە مزڵەکەیان""دا راهێن""ان لە

سەر پرس"""یار و وڵم"""ی تایبەت بە پەناخوازی دەکەن. کاتێ"""ک حوس"""ێن میوانیانە ئەو ش"""انۆیانە دەگەنە

لوتکە و هەتا نی""""وە شەو بە پێکەنین و دووپاتکردنەوەی نەقڵە خۆشەکان تێپەڕدەکەن. چەن""""د وشەیەک
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ئینگلیس"""ی فێرب"""وون و لە گەڵ یەکتر دووپ"""اتی دەکەنەوە. زورار ب"""ۆ فێرب"""وونی زم"""ان زۆر وری"""ا نییە و

وشەکانی زوو لە بیردەچنەوە، بۆیە خەلیل هەموو جارێ"""ک ه""اوار دەک"""ات، کە س""ابڵغی کەی دەرەقەتی

بۆکانی""ان دەێ""ت. حوس""ێن لەو دی""دار و سەردانانەدا ئاوهەوایەک دەگ""ۆڕ  و لە کێشە و گرف""تی مەقەڕ و

پارێزگ"""اری شەوانە رزگ"""اری دەب"""ێ. ن"""اوبراو س"""اڵێک دەبێ"""ت، کە بە پێش"""مەرگەکان دەڵ"""ێ، لە لیس"""تی

پارێزگاریکردن ناوی دەرباوێن و ئەو ئەرکە بۆ ئەو تام و چێژی نەماوە. هەر کاتێک دەگاتە رانیە و سەر

بە مزڵ""ی کەماڵ، خەلیل و زورار دادەک""ات، ئەو رس""تەیە بەکاردێنێن خۆزگە پێش""مەرگایەتی نیگاب""انی و

پارێزگاریکردنی نەدەبو، خۆزگە موسڵمانەتی ن"وێژکردن، رۆژووگرت"ن و مەش"رووب قەدەغەکردنی نەدەبو،

خۆزگە  ژی""ان پیری""ی و م""ردن نەدەبون. خەلیل لە دوای حوس""ێن ه""اوار دەک""ات، خۆزگە دەوڵەتی جمه""وری

کوردس""تان لە بۆک""ان دادەمەزرا و س""ابڵغییەکان لەو رووداوە مێژووییە بێبەش دەب""وون، خۆزگە حەمەی

ماملێ وەک حەسەن زیرەک بۆک"انی دەب"و، خۆزگە ماس"یەکانی سەدی مەهاباد یەک""دەنگ ن""اوی بۆکانی"ان

دێنا. زورار لە دوای خەلیل بە گۆرانی سابڵغی بە پایتەختی کوردستانی گەورە ن""اودەبرد و بۆک""انی بە

مەڵبەن""دی ب""وک و زاوا س""ابڵغیەکان و لە کۆتایی""دا دەیگ""وت، خۆزگە بۆک""ان وەک ج""اران جێگەی ژوان و

پێکگەیش"""تنی ب"""وک و زاوا س"""ابڵغییەکان دەمایەوە. کەماڵ کە لە رێ"""ژەی زۆری گەڵتەی خەلیل و زورار

توڕەیە،  داوادەک""""""""ات، کە وەک حیزبەکان ئەوجار ش""""""""ارەکانیش بە گژیەکتردا نەکەن. ئێمە ه""""""""اتین

کوردس"""تان رزگاربکەین، بەڵم بە ن"""اوی پێش"""مەرگە شەڕی یەکترمان ک"""رد و هیچم"""ان ئ"""ازاد نەکرد. لە

حیزبایەتی فێری ناوچەگەرایی بووین و ئەوەتا خەلیل و زورار شەو و ڕۆژ شەڕی سابڵغ و بۆک""ان دەکەن

و ئاگای"""ان لەوە نییە، کە ئێمە لە بن"""اری کوێ"""وەڕەش جێگاکام"""ان نابێتەوە. زورار بە پێکەنیەوە دەڵ"""ێ،

باوەڕت""ان هەبێ لە بارەگ""ای خ""وای ناوچەگەرایی هەیە و خ""واش ئەو پێغەمبەرانەی زی""اتر خ""ۆش دەو ،

کە ب"""""""""ۆرە خزمایەتیەکی لە گەڵن. ئێمە کە چووینە ئورووپ"""""""""ا تێدەگەین، کە نەتەوەیەکی چەن"""""""""دە

پێشکەوتوو و پێگەیش""توویین. لە تورکیە فێردەکرێی""ن، کە چەن""دە ش""ارەزای عیلم""ی سیاسەت و دەوڵەتین.

خەلیل بەو چیرۆکانە لە سەر پش"""""""""ت دەکەو  و بە کەماڵ دەڵێ"""""""""ت، کاکە ئەوەش نەوەکانی پێشەوا و

سەرکۆمار، کە تەنیا گاڵتە و جەفەنگ دەزان"""ن و بە ریش"""ی هەموو پی"""او چاکێ"""ک پێدەکەنن. بە خ"""وێنی

شەهیدان ئێمە بچینە هەر وڵتێ"""ک، تێک"""ی دەدەی"""ن و کولت"""ور و ژینگەش"""یان وێ"""ران دەکەین. زورار ئەتۆ

باس""""""ی چ دەکەی؟ ئێمە لە گەڵ گیانلەبەر و دار و سەوزەڵنی شەڕمانە و خ""""""وادەزانێ هی""""""چ هونەر و

فەننێک لە خۆماندا شک نابەم. 
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خەلیل، کەماڵ و زوراو چاوێکیان لەسەر سنووری باکوری کوردستانە و مەبەستیانە چەند م""انگێکی دیکە

قۆن""اخێکی ت""ازە لە ژی""انی ئ""اورەیی دەس""تپێبکەن. ک""ار و کەس""ابەت لە وەرزی ب""اران، ق""وڕ و چڵپ""اودا بە

رێژەیەکی بەرچاو کەمی ک"""ردوە. کەماڵ  بە نی"""ازە ئوتۆمبیلەکەی هەتا پێ"""ش سەفەری تورکیە راگ"""ر ،

بەڵم خەلیل و زورار جاروب""""ار نیگەرانی دەکەن، کە هەتا زووت""""ر بیفرۆش""""ی باش""""ترە و رەنگە نرخ""""ی

ئوتۆمبی""ل زۆر داببەز . زس""تانەکانی ئەو بەشەی کوردس""تان بەفری کەمە، بەڵم باڕەش""ی هەیە و کە بە

ب""اوە دەب""ار ، خەڵک ژیانی""ان تێک""دەچێ. ئەو وەرزە بە دی""داری دۆس""تان، خوێندنەوەی ک""تێب و هەروەها

دمەتەقە لە سەر پرس""""ی ک""""ورد تيپەڕ دەب""""ێ. چەن""""د جیرانێک""""ی گونج""""او و کوردپەروەر لە دەوروبەری

مزڵەکەی کەمال، خەلیل و زورار هەن، کە لە جێ""ژن و بۆنەکان""دا میوانی""ان دەکەن و هەروەها پیاوەک""ان

سەردانیان دەکەن. یەکێک لەو جیرانانە پێشمەرگەی کۆنە، کە ساڵنێکی زۆر لە ئێران ژیاوە و ش"ارەزای

 و١٩٨٣زمانی فارسییە. ئەو لە سەردەمی وتووێژی نێوان یەکێتی نیش""تمانی و رێژیم""ی عێ"ڕاق لە س""اڵی 

ی زایین""ی گەڕاوەتەوە. ن""اوبراو کە بە حەمە ج""اف بە ناوبانگە وەک کۆنە پێش""مەرگەکانی رۆژهەڵت٨٤

ئەزموونێکی زۆری لە ژی""انی پێش""مەرگایەتی هەیە. ئەو پەش""یمانە، کە دەرفەتی چوونە وڵت""ی ئەڵمانی

نەقۆس""تۆتەوە و گەڕوەنەوە ب""ۆ کوردس""تان. حەمە ج""اف لە ف""رت و فێڵ""ی بەش""ێک لە سەرکردە کوردەک""ان

دڵش"""کاوە و بەردەوام رەخنەیان لێ"""دەگری. ن"""اوبراو وەک کەماڵ و هاومزڵەکانی رەخنە و گازەن"""دەی لە

ت""اکی ک""ورد، حیزب""ی ک""وردی و هەروەها کولت""وری پەروەردە هەیە، کە مرۆڤێک""ی تۆکمە و خ""اوەن ئی""رادە

پەروەردە ناکەن. حەمە ج""""""اف رێن""""""وێنی کەماڵ، زورار و خەلیل دەک""""""ات، کە خۆی""""""ان لەو بارودۆخە

رزگارکەن، چوونکە ئێرە کێشەیەکی مێژوویی هەیە و شەڕی نێوان بنەماڵە و هۆزەکان، سۆران و بادینان

کۆتایی""ان نایەت. سەرکردەی پ""ارتی سیاس""ی هەیە، کە لە م""اوەی مانەوە لە ئێران""دا بەردەوام دژایەتی

بەرژەوەن""""دی کوردەک""""انی رۆژهەڵتی ک""""ردوە و ئەمڕۆ هاتۆتە سەر س""""فرەی ئام""""ادە. ئەمن ب""""اوەڕم بە

سەرکەوتنی کوردان بە رێبەرایەتی ئەو حیزبانە نییە و لە کۆنەوە بەزمی حیزب و سیاسیەکان تەنیا بۆ

گیرف"""انی حی"""زب و کەسەکان ب"""وە، بۆیە هی"""چ ئ"""اڵوگۆڕێکی ئەرێنی لە م"""اوەی س"""ی س"""اڵی راب"""ردوودا

رووینەداوە. حەمە ج""""""اف رۆژنامەی کوردس""""""تان و ژمارەیەک بڵوک""""""راوەی دیکەی فارس""""""ی لە کەماڵ

وەردەگ""ر  و عەوداڵی پرس""ی ک""وردە. لە سەر فارسەکان چیرۆک""ی زۆر دەگێڕێتەوە و بە ب""اوەڕی ن""اوبراو

فارسە شیعەکانی ئێران زۆر ترسناکن و بە پەمۆ ملی مرۆڤ دەبڕنەوە. 

لە رۆژڕەشی کوردان، حیزبەکان وەک عەشیرەت و هۆزەک""ان چاوی""ان بە یەکتر هەڵنایە و ئەندامەکانیان
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حەز بە چارەی یەکتر ناکەن. کەماڵ زۆر کۆنە ناسیاو و هاوڕێی کۆن لە شەقامەکانی رانیە دەبین""ێ، کە

لە بەر ئەوەی سەر بە دوو حیزب"""ی جی"""اوازن بە س"""اردی بە تەنیش"""ت یەکتردا تێپەڕدەبن. حەمە ج"""اف

خۆزگە بەو س"""""""اڵنە دەخ"""""""واز ، کە خەڵک زۆر نەکەوتبۆ ژێ"""""""ر س"""""""ێبەر پ"""""""ارت و حیزبەکان و تەنیا

پێش""مەرگەکان بەرگریان لە حی""زب و سەرکردەکانیان دەک""رد. ئەو رۆژانە دۆخەکە پێچەوانەیە و خەڵکی

ئاس"""ایی زۆر لە پێش"""مەرگەکانی سەردەمی ش"""اخ تون"""دترە. باڵەخانە و ناوەن"""دە حکومییەکان لە لیەن

پارتە گەورە و چووکەکان داگیرک""راون و حی""زب وەک دەوڵەت هەڵس""وکەوت دەک""ات. لە زۆربەی ش""ارەکان

ئەو ش""انۆیە بەڕێوەدەچێ و درووش""مەکانی کوردایەتی، م""افی چارەیخۆنووس""ین، ئۆتۆن""ۆمی، دەسەڵتێکی

دێم"""وکڕات و ئ"""ازادی بە تەواوەتی کاڵبوونەوە. ک"""وردە سەربەخۆکان و ئەوانەی گرێ"""دراو حی"""زب و پارتە

سیاس""ییەکان نی""ن، وەک ه""اوڵتی پلە دوو و س""ێ چاوی""ان لێ""دەکر . بە ن""اوی شەرعییەتی شۆڕش""گێڕیی و

هەروەها پێش"""مەرگایەتی م"""افی زۆر ت"""اک، بنەماڵە و تەنانەت ش"""ارەوانیەکان پێش"""ێلدەکرێن. پارێزگ"""ا،

شارەوانی، دادگا، پۆلیسی هاتوچۆ، مزگەوت و ئیدارەکانی دیکە لە شار و گوندەکان کراونە رۆنی دەستی

پارتە سیاس""ییەکان و دار و بەرد بە وزەی حی""زب و سەرکردەکانیان وەگەڕدەخرێن. کۆمەڵێک رێکخ""راوی

رەنگاوڕەن"""""گ بە ن"""""اوی جی"""""اواز و مەبەس"""""تی تایبەت لە باش"""""ووری کوردس"""""تاندا بنکە و ناوەن"""""دی

نوێنەرایەتیان کردۆتەوە. یەکێک لەو ناوەندانە پێوەن""""""دی بە هەڵگرتنەوە و پووچەڵکردنەوەی مینە، کە

لە کارەکانیاندا زۆر لە سەرەخۆن. کوڕی حەمە ج""اف لە گەڵ ئەو رێکخ""راوە کاردەک""ات و مانگانە پەنجا

دۆڵرێ""ک وەردەگ""ر ، کە ب""ۆ هەڵس""ووڕاندنی ژی""انی بنەماڵەیەک گونج""اوە. ک""وڕی حەمە ج""اف ب""اس لەوە

دەک""ات، کە بەرپرس""ی ئەو دەزگ""ا و رێکخراوەیە لە کۆکردنەوە و پووچەڵکردنەوەی مین""دا لەسەرەخۆن و

رەنگە چەند ساڵی دیکە ئەوان لە کوردس""تاندا درێ""ژە بەکارەکانیان ب""دەن. حەمە ج""اف س""وێند دەخ"وات،

کە دەستی یوئێن و ئەو رێکخراوانە بگاتە هەر جێگایەک تازەی چ""اک نابێتەوە، چوونکە ئەوان تەنیا ب""ۆ

راپەڕاندنی کاروباری خۆیان تێدەکۆشن. 
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درێژبوونەوەی کۆچ و وەرزی دەسەڵتی کوردیی لە باشوور

کەماڵ، زورار و خەلیل لە رێگای چەند ئاشنایەکەوە ماڵەوەیان ئاگادار کردۆتەوە، کە لە بەهاردا یەکتر

ب""""بینن. ئەوان پێکەوە چەن""""د جارێ""""ک سەردانی دەه""""ۆک و زاخۆی""""ان ک""""ردوە و لە گەڵ قاچاخچیەکان

تەتەڵەی چۆنیەتی و چەندایەتی س"""نووربەزاندنیان ک"""ردوە. رێگ"""ای پەڕینەوە مەترس"""یدارە و چەک"""دارە

تورکەکان بە چەک و لێدان لە گەڵ سنووربەزێنەکان هەڵس""وکەوت دەکەن. دەرچ"وون لە س""نووری س""ڵۆپی

زۆر ئاسان نییە و قاچاخچییەکان زەمانەتی هیچ ناکەن. ئەوان تەنیا لە بەرامبەر بڕە پارەیەکدا رێگای

رۆیشتن بە نەفەرەکان پێشاندەدەن و لە ک"اتی دەس""تڕێژی ژاندارەمە تورکەکان""دا ش"ارەزایانە رادەکەن و

مش""""تەرییەکانیان بە ش""""انس و  لق""""ی خۆی""""ان دەس""""پێرن. ژمارەیەک لە پەناخوازان خ""""اوەن من""""داڵن و

تێپەڕان""دنی س""نوورەکان بە منداڵەوە ک""ارێکی ئەس""تەم و مەترس""یدارە. هەورە بەهارییەکان بە گ""وێرەی

تەوژمی باک"""ان مەڵبەن"""دەکان بەسەر دەکەنەوە و هەورە تریش"""قە بەهارییەکان بە گرمەی دەنگەکانیان

کۆشکی خەیاڵی کۆنەپێشمەرگەکان دەڕووخێنن. بارانی بەهاری بە لێزمە دەباری و گۆرانی تاهیر تۆفیق

ه""""""""اوڕێی کەماڵ، زۆرار و خەلیلن. ئەوان لە سەر م""""""""املێ و حەسەن زی""""""""رەک کێشەیانە و کەماڵ بە

گۆرانیبێژە باش""ووریی و باکورییەکان کێشەکانی چارەسەرکردوون.  ن""اوبراو لە ناوچەی بادین""ان گ""ۆرانی

ب""""ادینی، لە هەولێر حەیران، لە کۆیە ت""""اهیر تۆفی""""ق و لەو دی""""وی هەیبەت س""""وڵتان بەرهەم حەسەن،

مەزهەری خالەقی و ب""ۆ کۆت""اییش سەید عەلی دەخستەسەر. ئەوان بە مەبەس""تی ماڵئ""اوایی سەردانێکی

گوندەکانی بناری قەن""دیل دەکەن و لە گەڵ کۆنە هاوڕێکانی""ان م""انگی یەکەمی بەهار بەسەردەبەن. ئەو

ماوەیە لە نێو ریزی کادر و پێشمەرگەکاندا باسوخواسی رۆیشتن بۆ خاریج لە سەر لێو و زارانە. بەش""ێک

لە پێش"""مەرگە منداڵ"""دارەکان، لە بی"""ری دابینکردن"""ی دوارۆژێک"""ی باش"""تر ب"""ۆ منداڵەکانیانن، بۆیە چەن"""د

کەسێک لەوان بەرەو تورکیە رۆیشتوون. ئەوانەی کە ب""ۆ خاری""ج دەڕۆن بە بەزیو و تەزیو پێناسەدەکرێن.

کەماڵ، خەلیل و زورار زۆر گ""""و  نادەنە ئەو خوێندنەوەیە و ئەوان لەو خەباتەدا بەش""""داربوون و کەمتر

لە خەڵکی دیکەیان نەکردوە. لە زۆربەی ماڵە ئاش"""نا و دۆس"""تەکان پرس"""یاریان لێ"""دەکر ، کە ب"""ۆچی بە

رەبەنی و سەڵتی دەڕۆن. زورار بە گاڵتەکردن خ""""""ۆی لە وڵم""""""ی ئەو پرس""""""یارە دەدزێتەوە و خەلیل بە

دۆس"""تەکانی دەڵ"""ێ، کە زورار لە س"""ابڵغ ژن"""ی ب"""ۆ پۆس"""ت دەکرێ""""ت و ئەمن و کەماڵیش ب"""ۆ ژنهێن"""ان

دەگەڕینەوە ب"""ۆ باش"""ووری کوردس"""تان. کەماڵ بە س""اکاری ج""وابی پرس"""یارەکە دەداتەوە و هەموو ج"""ار 

دووپاتی دەکاتەوە، کە خوا گەورەیە و کاری بە پەلە سەرکەوتنی کەمە. ئێمە دوارۆژمان ناڕوونە و هەتا
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نەگەینە وڵتێک بە گشتی ناتوانین هیچ بڕیارێ"ک ب""دەین. ئەگەر بەخت ی"اربێ، بێگوم"ان رۆژێ"ک دەبینە

خاوەنی ژن و منداڵ. لە بەشێک لە بنکەکان پێشمەرگە سەڵتەکان خەون بە گەڕانەوە ب""ۆ ناوچە دەبین""ن

و خوازیارن کە چەند مانگێکی دیکە لە نێو خەڵکی خۆیاندا بژین. مس""تەفا لج""انی کە لەسەر سەربزێوی

و گەڕانەوەی سەربەخۆ ب""ۆ ناوچە س""زادراوە و رەوانەی هێ""زی گیاڕەن""گ ک""راوە لە ژوورەکەی""دا خەریکی

خاوێنکردنەوە و چەورکردنی چەکەکەیەتی. ناوبراو لە گەڵ حوسێنی ئازیز  نێوانی خۆشە و شەوانە بە

گ""""ۆڕانی وحەیران کاتەکان دەبەنەسەر. کاتێ""""ک کەماڵ و هاومزڵەکانی می""""وانی حوس""""ێن دەب""""ن، هەتا

بەرەبەیان سەرقاڵی پێکەنین و گێڕانەوەی نەقڵی ک""""ۆنن. مس""""تەفا ک""""وڕیکی کۆمەڵیەتی و قسەخۆشە و

داوا لە کەماڵ دەکات، کە گەیشتە خاریجی سەر و گەڵیەک بۆ حوسێن و مس""تەفا رەوانە بکاتەوە، ب""ا بە

ئ""اوی شووش""ان سەری خۆم""ان گەرم کەین. خەلیل بە مس""تەفا دەڵ""ێ، کە ح""ازری بە قەرز مەگۆڕەوە و ب""ا

ئەو شەو ئ"""""اوی شووش"""""ان بخۆینەوە. کاکە خاریجە زۆر قوڵە و وەک گ"""""ۆمێکی قوڵە، بۆیە رەنگە ن"""""او و

ناوب""انگی ئێمە ببڕێتەوە. ئەوڕۆژانەی پێکەوەین ب""ا ت""ام و چێ""ژی لێ""وەرگرین و ناچ""ارنین لە راب""ردوو و

داهاتوودا بژین. ئێمە مرۆڤی کورد هەموو رۆژ  خۆمان بۆ سبەینێ ئامادە دەکەین، بەڵم کە س""بەینێ لە

دەرەوەی چاوەڕوانییەکانی ئێمە سەر لە کەل وەدەردەنێ، ئەوکات ئەژنۆی خەم لە باوەش دەگری""ن. ئەو

ساڵنەی رابردوو لە زۆربەی خەڵکم بیستوە، کە حەس""رەت ب""ۆ راب""ردوو دەخ""وازن، بەڵم ئەمڕۆ هەڵەکانی

دوێنێ دووپات دەکەنەوە. کاکە مس"تەفا گۆرانییەک بچ"ڕە و ب"ا ئ""اویکی شوش""ان لە ئوتۆمبیلەکەی کەماڵ

دەرکەین و سەری خەمە کۆنەکانمان ب""""بڕین. مس""""تەفا خەونی گەورەی گەڕانەوە ب""""ۆ ناوچە و دی""""داری

دۆس""""تەکەیەتی. ن""""اوبراو دوو س""""اڵە بەرنامەی هێن""""انی دۆس""""تەکەی هەیە، بەڵم کارەکەی ماوەتەوە.

دۆستەکەی مستەفا دەخواز  بە کولتوری کۆن خوازبێنی بکر  و دواتر بە روخسەتی بنەماڵەکەیان مێ""رد

بە مستەفا بکات. مستەفا چەندی لێکیدەداتەوە ئەو کارە بەو فۆڕم و ش""ێوازە سەرناگر ، بۆیە دوو س""اڵە

هەتا پاییز  چاوەڕوانی رازیکردنی یارەکەیەتی، بەڵم سەرکەوتوو نەبوە. بەو س""زادانە توڕەیە و چەن""د

جارێ"""ک داوای لە کۆمیتەی شارس"""تانی پیرانش"""ارکردوە، کە ب"""ۆ بەهار  داوای بکەنەوە. حوس"""ێن چەن"""د

جارێ""ک داوای لە مس""تەفا ک""ردوە، کە ژنهێن""ان کێشەی هەیە و لە پێش""مەرگایەتیدا پی""او ن""اتوانێ وەک

پێویست چاوەدێری ماڵ و منداڵ بک""ات. زورار لەو ژینگەیەدا ش""ادە و جاروب""ار مس""تەفا ت""ووڕە دەک""ات. بە

باوەڕی زورار یەکێک لە خالە لوازەکانی پێشمەرگەکانی رۆژهەڵتی کوردس""تان ژنهێنانە، کە کاریگەری

لەسەر تێکۆش""""""انی حیزبە. ن""""""اوبرا ن""""""اوی ژمارەیەک پێش""""""مەرگە دێن""""""ێ، کە تەنیا دوای دوو س""""""اڵ

پێشمەرگایەتی، ژیانی هاوبەشیان پێکهێناوە. بە تێگەیش""تنی ئەو حیزبایەتی لە ش""اخ و پێش""مەرگایەتی
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پێویستیان بە هێ""زی سەڵت و رەبەنە و  ژن و من""داڵ ب""ۆ حی""زب ب""ارێکی گرانە. مس""تەفا کە زورار لە سەر

ژنهێنان و زەرەرەکانی ژی""انی هاوبەش""ی پێش""مەرگەکان دەدو ، لە کۆن""تڕۆڵ دەردەچ""ێ. مس""تەفا لە سەر

ئەو قەناعەتەیە، کە ژن و ژی""""""""ان پێکەوەن و خەبات و حیزبایەتی بە تەنیا زۆر ناخایەنێ. مس""""""""تەفا

بڕیاریداوە، کە ئەگەر ئەو هاوینە یارەکەی نەگاتێ، لە قەندیل دادەبەز  و یەکسەر دەچێتە دۆڵەڕەقێ.

مس""تەفا ئاگ""ادارە، کە ئەگەر لە دۆڵەڕەقەی جێگیرب""ێ بە ئاس""انی دەت""وانێ سەردانی ناوچەی پیرانش""ار

بکات و دەرفەتی زیاتری بۆ گەیشتن بە یار دەستدەکەو .

 روخساری سرووشت لە پشتێندەی کێوەبەرزەکان و هەروەها خڕ و دۆڵە داتاش""راوەکان لە تایبەتمەندییە

جوانەکانی سرووش"""""تن. کەماڵ لە ک"""""اتی دوورکەوتنەوە لە قەن"""""دیل و داگەڕان لە ق"""""ۆرت و پێچەکانی

کورتەک وەبی""ر زورار و خەلیل دێنێتەوە، کە خۆش""ترین وڵت""ی رۆژئ""اوا ن""اتوانن ئەو سرووش""تە ب""ۆ ئێمە

قەرەبوبکەنەوە. ئێمە کە دوورکەوتینەوە بە تەواوەتی قەدری خ""""اک و خەڵکی خۆم""""ان دەزانی""""ن. خەوی

شەوانی هاوینی سەر مزڵەکەی سڵێ بە هیچ ناگۆڕمەوە، بەڵم ژیان بە وتەیەکی ناسرو گەڕانە و گەڕان

ژی""ان. ئێمە بە دوای نیعمەتی ئ""ازادیی و هەروەها مافەکانی نەتەوەیەک""دا ئ""اوارە ب""ووین و رێگاکەمان

درێ""ژەی هەیە. لە ک""ردەوەدا رەنگە ئاک""امێکی ک""ۆنکرێت لە خەباتەکەمان دیارنەبێ، بەڵم لە داه""اتوودا

باش""تر ئەو سەردەمە لە قەپان دەدرێ""ت. ئێمە نەوەیەکی هەڵوەداین و ن""اتوانین وەک ب""اب و باپیرانم""ان

ب""ۆ درێژخایەن لە گون""د و ش"""ارێکدا بژیی""ن. ئەگەر ئەوان لە رێگ""ای دوارۆژی گەلەکەیان""دا تێکۆش""ابان،

بێگوم"""""""ان خەباتی ئەمڕۆی ک"""""""وردان لەو تەنگەبەرە دژوارەدا قەتیس نەدەما. کاکە دەوڵەت خ""""""وێن و

هونەری دەو  و ک"""""ورد ب""""ۆ سەرکەوتن پێویس""""تی بە خ""""ۆراکی مەعنەوییە. خۆراکێ""""ک کە ئەن""""دامانی

نەتەوەیەک فێری کاری هاوبەش و هەرەوەزی سیاسی بک""ات. کوردەک""ان لەو ب""ارەوە زۆر لوازن و چ""او لە

نەتەوەکانی دیکە ناکەن، کە چ""ۆن دی""ن و کتێبە ئایینیەکانیان لە پێن""اوی زم""ان و ناس""نامەی خۆیان""دا

بەکارهێناوە. خەلیل و زورار لە گەڵ کەماڵ ه"""اوڕان، بەڵم رێن"""وێنی کەماڵ دەکەن، کە ئەگەر سیاسەت

لە عەرز نەدەی زۆر خەتەرە. کاکە بە ئێمە چاک ن""ابێ و ئەو پرسە ک""اری هەزار کەس و دەهەزار نەفەر

نییە، بەڵکو زۆرایەتی کوردی دەو . 

ئەوان گەیشتنەوە رانیە و کاتێک ئوتۆمبیلەکەیان لە بەر دەرگ""ای م""اڵ راگ""رت، منداڵەکانی م""اڵی حەمە

جاف رادەکەنە  ماڵەوە. کەماڵ، زورار و خەلیل لە ئوتۆمبیلەکە دانەبەزیبون، کە ب""اب و دایک""ی خەلیلی
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بە جلوبەرگی ناوچەی خۆیان لە دەرگای ماڵی حەمە جاف هاتنەدەر. حەمە ج""اف بەخێرهاتنی کەماڵ و

هاوڕیک"انی دەک""ات و داوای"ان لێ""دەکات، کە ن"انی نێوەڕۆیە پێکەوە بخ"ۆن و دوات"ر بچنەوە م""اڵی خۆی""ان.

خەلیل بە دی"""داری دای"""ک و ب"""ابی ش"""اددەبێ و پێکەوە دەچنە م"""اڵی حەمە ج"""اف. زورار ب"""ۆ گەرمکردنی

مەجلیس بە خ""اڵ کامی""ل، ب""اوکی خەلیل دەڵ""ێ، خاڵە ئەوە چۆنە لە پێ""ش دای""ک و ب""ابی کەماڵ و من""دا

گەیش"""""توونە ئێ"""""رە؟ ئەوە لە ئازایەتییە، خۆشەویس"""""تییە ی"""""ان لە ترس"""""ی خ"""""اڵۆژنم بەو بەهارە زووە

گەیش"تووییە ئێ"رە؟ خ"اڵ کامی"ل بە پێکەنینەوە داوا لە زورار دەک"ات، کە گەیش"تە خ"اریجی واز لەو قسە

خۆش و نوکتانە بێنێ، ئەگەرنا بۆ سابڵغێ رەوانەی دەکەنەوە. خاڵ کامی""ل و هاوسەرەکەی ق""ومری، دوو

رۆژە گەیشتوونە رانیە. ئەوان رێژەیەک پارەیان بۆ خەلیل هێناوە. خاڵ کامیل لە گوندێکی بۆک""ان ک""اری

وەرزێ""ڕی دەک""ات و مرۆڤێک""ی بە قەناعەتە. ن""اوبراو رێن""وێنی منداڵەکانی دەک""ات، کە تەنیا خ""اک چ""اوی

تەماع دەبەس"""تێ و مرۆڤ"""ی ژی"""ر بە قەناعەتەوە دەژی. ئەو ماوەیەک دەروێ"""ش ب"""وە و لە سەر دەس"""تی

خەلیفە رەحمانی بانە تۆبەی کردوە. ئۆگری زۆری بە دەفەلێدان و زەرگ لەخۆدانە و بۆ ئەو کارانە هیچ

س""نوورێک ناناس""ێ. ق""ومری هاوسەری بە پێکینینەوە دەگێڕێتەوە، کە ئەوەتا کامی""ل بۆتە دەروێ""ش تەنیا

جارێ""ک خ""وێنی لە پش""تە ملە بەربوە و بە چەن""د خەلیفە و لش""کرێک دەروی""ش چاکی""ان کردۆتەوە. دوای

ن""انی نی""وەڕۆ خ""اڵ کامی""ل و ق"""ومری هاوسەری لە گەڵ کوڕەک"""ان دەچنەوە م""اڵی خۆی""ان. خاڵە کامی""ل،

رۆیشتنی کوڕەکەی بە چارەسەر دەزانێت و ن""اوبراو ئومێ""دی بە رووخ""انی رێژی""م نییە. بە وتەی ن""اوبراو،

ح""""""اڵ و گ""""""وزەرانی خەڵک ب""""""اش نییە، بەڵم ئاخون""""""دەکان بە ئاس""""""انی لە سەر کورس""""""ی دەسەڵت

هەڵناقەن""درێن. خ""اڵ کامی""ل و هاوسەرەکەی داوا لە کەماڵ و زورار دەکەن، کە ئاگ""اداری خەلیل بکەن و

هەتا دەکرێت پش""تی یەکتر بەرنەدەن. خەلیل بە گاڵتە داوا لە خ""اڵ کامی""ل دەک""ات، کە رێن""وێنی خەلیل

بک"""ات، ب"""ۆ ئەوی ئاگ"""ای لە ئەمن و کەماڵ بێ"""ت. زورار بە خ"""اڵ کامی"""ل دەڵ"""ێ، کاکە کوڕەکەت کتێ"""بی

ئینگلیسی کڕیوە و لەو ژوورەدا لە گەڵ ئێمە بە زم""انی خاریجە قسەدەکات. خ"اڵ کامی""ل بە قسەی زورار

پێدەکەنێ و داوا لە خەلیل دەک""ات، بە ئینگلیس""ی لە گەڵ زورار فاتیحایەک بخ""وێنن. چەن""د رۆژ دوات""ر

خاڵ کامی"ل و ق"ومری بە ئوتۆم"بیلی کەماڵی دەچنەوە س"ونێ و شەو لە م"اڵی م"ام کەریمی لە سەردەش""ت

می""وان دەب""ن. م""اوەی چەن""د حەوتوویەک دەخایەنێت و چەن""د کەس لە خزم""انی زورار دەگەنە هەریمی

کوردستان. ئەوانیش وەک باوک و دایکی خەلیل بۆ ماڵئاوایی هاتوون و رێژەیەک پارەیان ب""ۆ کوڕەکەیان

هێن""اوە. ب"ابی زورار کە بە س"لێمان س"اوەر بە ناوبانگە هەڵگری خەون و خەمی زۆرە. ن"اوبراو لە یەکێک

لە قوتابخانەکانی ش"""""اری س"""""ابڵغ کاردەک"""""ات و کاروب"""""اری پێڕاگەیش"""""تنی قوتابخانەی دواناوەن"""""دی
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بەڕێوەدەبات. هێش"""تا قوتابخانەکان تەواو نەبوون، بەلم ن"""اوبراو بە بی"""انووی سەرەخۆش"""ی و هەروەها

دیداری خزم""انی ناوچەی پیرانش""ار روخسەتی وەرگرت""وە و هەتا دەش""تی بیت""وێن نەگریس""اوەتەوە. خەلیل

ب""ۆ ت""وڕەکردنی زورار هەموو رۆژێ""ک دەپرس""ێ، کاکە ئەوڕۆ برین""ج لە ئ""او  کەین ی""ان س""اوەر. زورار بە

بیستنی ناوی ساوەر بزەی لەسەر لێوان نامێنێ و بە کورتی دەڵێ، کاکە ساوەر هەر وەک ناو خۆشە و ب"ۆ

خ""واردن ن""ابێ. حەمە ج""اف لە سەر مەسەلەی برین""ج و س""اوەر نەقڵی برادەرێکی""ان ب""ۆ دەگێڕێتەوە، کە

بەرنامەی هێن""انی ژن""ی دووهەمی هەبوە و دۆس""ت و خ""زم داوای""ان لێک""ردوە، کە ژن""ی دووهەم نەهێنێ.

برادەرەکە لە وڵمدانەوەی خەڵک مان"""دوو دەب"""ێ و سەرئەنجام بە ل"""ۆژیکی خۆم"""اڵی مەبەس"""تەکەی ب"""ۆ

ئەوانە رووندەکاتەوە، کە پرس""یاری ژنهێن""انی لێدەکەن. بە ل"ۆژیکی ن""اوبرا س"اوەر ت"امی نەماوە و حەزی

لە برینجە، بۆیە بڕیاریداوە ژنی دووهەم لە حەوشەی ماڵ دابەزێنێ. 

سلێمان ساوەر بە ناسناوەکەی توڕە ن""ابێ و هەموو جارێ""ک دووپ""اتی دەکاتەوە، کە س""اوەر لە پیرۆزتری""ن

بەرهەمی خ""وای گەورە س""ازدەکر  و خ""واردنێکی موبارەکە. ن""اوبراو لە سەر ب""ارودۆخی س""ابڵغ و خەمی

لوەک""ان بە نەرێنی دەدو . بە تێڕوانین""ی س""لێمان س""اوەر لوەک""ان پش""تیان لە پێش""مەرگایەتی و خەبات

ک""""ردوە و زۆربەیان وەک کچ""""انی ش""""ار ئارایش""""ت دەکەن. پ""""انتۆڵی تەنگ دەپۆش""""ن و بە ن""""اوی پ""""انکی

ناوبانگی""ان دەرک""ردوە. هەر لوەی کە باڵکەی لە زەوی جی""ابۆوە سەرقاڵی سەرچەورکردن و ئەبرۆکردنن.

لە قوتابخانەکان ژمارەیەکی کەم بۆنی کوردایەتیان لێد  و بەش""ێکی زۆر لە گەڵ بەس""یجی خوێن""دکاری

تێکەڵن. خەڵک وەک س"""اڵن نەماوە و بە تەواوەتی ب"""ۆ ئاخون"""د و بەرپرسەکانی رێژی"""م لەو ش"""ارە سەر

دەلەقێنن. ئەگەر بەرپرس""""ێک لە ت""""اران ب""""ێ، خەڵکی زۆر کۆدەکەنەوە و بە ن""""اوی میللەتی قارەم""""انی

مەهاباد پێشوازی لێدەکەن. حەمە ج""اف داوا لە س""لێمان س""اوەر دەک""ات، کە ئەو پرس""انە دێ""ن و دەڕۆن و

سەرقاڵی ژی""انی خ""ۆی بێ""ت. ن""اوبراو ئام""اژە بەوە دەک""ات، کە لە دوای راپەڕین ئەو کەس""انە لە ری""زی

پێشەوەن، کە لە سەنگەری دژی پێشمەرگەدا بوون و خاوەن هۆز و عەشیرەتن. زۆر پێشمەرگەی مان""دوو و

فیداکار لە سەر شەقامەکان کەنگر، مەن""د  و رێ"واس دەفرۆش"ن. ئەوە یاس"ای سرووش"تە، کە جەماعەتێک

کاردەکەن و بەشێکی دیکە لە بەرهەمی کارەکە دەخ""ۆن. ئەگەر خوانەخواس""تە رۆژێ""ک ک""وردی رۆژهەڵت

وەک ئێمە راپەڕن و پاس"""داڕ و عەس"""کەر دەرپەڕێنن، ئەو پ"""انتۆڵ تەنگ و ق"""ژ چەورانە ئی"""دارەی ش"""ار و

گون"""دەکان دەکەن و ئەتۆ و کوڕەکەت پێویس"""تە بپاڕێنەوە، کە ن"""ان و ئاوێکت"""ان دەس""""تکەو . زورار ئەو

رۆژانە بێدەنگە و وەک راب"""ردوو زم"""انی ناس"""ووڕ  و زەمانە بە ق"""ازانجی خەلیلی وەرس"""ووڕاوە. کاتێ"""ک
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سلێمان ساوەر لە سەر حەسەن زیرەک و حەمەی ماملێ دەڵێ، کاکە هەتا حەسەن زی""رەک وەک بولب""ولی

کوردستان دەیخوێند، حەمەی ماملێ هەر دیار نەبو. خەلیل بەو قسانەی سلێمانی بابی زورار دڵخۆشە و

چەن""""""د جارێ""""""ک لە زوراری دووپاتدەکاتەوە، کە رێ"""""ز لە بۆچوونەکانی ب"""""ابی بگ""""""ر  و لە بەرخاتری

ناوچەگەرایی دژی بۆکانیەکان رانەوەس"""تێ. س"""لێمان س"""اوەر و هاوسەرەکەی دەگەڕێنەوە و تەنیا م"""اڵی

مام کەریم ماون، کە سەردانی کەماڵ بکەن. ئەو ساڵە ئێران سیاسەتێکی تازەی گرتۆتەبەر و بە بۆمب و

ت""ۆپ لە س""نوورەکان دەدات. سیاسەتی رێژی""م ئەوەیە، کە دێم""وکڕات لە قەن""دیل و ناوچە س""نوورییەکان

هەڵقەنێ و لە خەباتی چەکداری دایانببڕ . بەشێک لە خەڵکی باشوور و خ""اوەن مڵ""ک و ماڵەکان وێ""ڕای

هێ""زە سیاس""ییەکان، ماڵئاوایی""ان لە کوردایەتی ک""ردوە و خەمی گەورەیان ن""ان و ئ"""اوە. ئەوان کە هەتا

دوێنێ لە سەر سنوورەکان و لە شارە سنوورییەکانی رۆژهەڵتی کوردستان و تەنانەت لە کەرەج و ورمێ

بە ک""زی بارگەیان خس""تبوو، ئەمڕۆ بە دەنگێک""ی گەورە ه"اوار دەکەن، کە ئێ"وەش ب""ڕۆن کاکە کوردس"تانی

خۆت"""""ان رزگ"""""ار بکەن و ئێ"""""رە چۆڵکەن. دێم"""""وکڕات لە رادیۆکەیان راگەین"""""دراوێکی بڵوکردۆتەوە، کە

پیلنێکی مەترسیدار هەیە و هێزەکانی رێژیم رەنگە پەلماری ناوچە س""نوورییەکان ب""دەن. بە مەبەس""تی

بەرپەرچدانەوەی سیاسەتەکانی رێژی"""م دوای ماوەیەک تۆپب"""اران، دێم"""وکڕات  بەرزاییەکانی قەن"""دیل و

ناوچەکانی دیکە چ""ۆڵ دەک""ات و لە ق""وڵیی باش""ووری کوردس""تان بنکە و مەکۆکانی دەکاتەوە. ئەوان لە

ناوچەکانی ژێ""ر دەسەڵتی پ""ارتی دێم""وکڕاتی کوردس""تان و یەکێتی نیش""تمانی کوردس""تاندا جێگیردەب""ن.

رێ"""ژەی تیرۆرەک"""انی رێژی"""م دژ بە ک"""وردە رۆژهەڵتییەکان لە باش"""وور پەرەدەس"""تێنێ و متمانەی نێ"""وان

باشوور و رۆژهەڵت خەوشداردەبێ. 

م""""ام کەریم و پ""""ور زار لە گەڵ کچەکانیان بە رێگ""""ای گەناوێ""""دا خۆی""""ان دەگەیننە رانیە. ئەو ماوەیە

ناوچەکانی س""""ونێ و ش""""یوەڕەز بە خەس""""تی تۆپ""""اران دەکرێ""""ن، بۆیە ئەوان رێگایەکی دوورتری""""ان ب""""ۆ

تێپەڕاندنی سنوور گرتۆتەبەر. مام کەریم لە گەراجی قەڵدز  چاوەڕێی ئوتۆمبیلی نەفەرات دەکات، کە

حەمە عەلی لە م""ام کەریم دەپرس""ی، خاڵە خەڵکی ک""وێن، چەن""د نەفەرن و ب""ۆ ک""و  دەڕۆن؟ م""ام کەریم

دەڵ""ێ، کاکە سەردەش""ت و ب""ۆ لی کوڕەکەم کەماڵ دەچ""م. حەمە عەلی بەخێرهاتنیان دەک""ات و بە م""ام

کەریم دەڵ""ێ، ئەگەر ئەتۆ ب""ابی کەماڵی بی""ت، چ""اوەڕوان بکە. ماوەیەک پێش""تر کەماڵ بە ئوتۆمبیلەکەی

لێرە دەسووڕایەوە و سڵوێکی لێکردم. مام کەریم پورە زارا لە ب""ن س""ێبەری پش"تەوەی گەراجەکە لە سەر

چەن""د لەتکە بلۆک""ان دادەنیش""ن و چ""اوەڕوانی هاتنەوەی کەماڵ دەکەن. م""اوەی نی""و ک""اتژمێر تێدەپەڕ ،
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بەڵم هی""چ خەبەرێک لە کەماڵ نابیس""تن. حەمە عەلی خەڵک س""واری کوس""تەرەکان دەک""ات و جاروب""ار

سەردانێکی م"""""ام کەریم دەک"""""ات و ئاگاداری"""""ان دەکاتەوە، کە ئەگەر کەماڵ نەهاتەوە نیگەران مەبن و

دەچینەوە ماڵی ب""رای خ""ۆت. حەمە عەلی خەڵکی ناوچەی سەردەش""تە و س""اڵنێکی زۆرە ئ""اواری ناوچەی

پشدەرە و لە شاری قەڵدز  گریساونەوە.  کەماڵ چاوەڕوانی هاتنی دای"ک و ب"ابی دەک""ات و ب"ۆ پێش"وازی

هاتۆتە قەڵدز . ئەو رۆژە لە گەراجی گەناو و سونێ و لە ناو بازاڕ کەسێکی ناسیاو و دڵنیا ن""ابینێ. کە

س""واری ئوتۆمبیلەکەی دەبێ""ت، بی""ر لە حەمە عەلی دەکاتەوە، کە کەس""ێکی باشە و ئەگەر دای""ک  و ب""ابم

هاتن با لە گەڵیان بێت بۆ رانیە یان ئاگادارم کاتەوە. ناوبراو بەرەو گەراجی رانیە و س""لێمانی دەچێ""ت

و کە دەگ""اتێ گەراج، حەمە عەلی سەرقاڵی وەرگرتن""ی پ""ارەی نەفەراتی کۆس""تەرێکە. کەماڵ کە لە ب""ن

سیبەری گەراجەکە ورددەبێتەوە مام کەریم و دایکی لە گەڵ خوشکەکانی دەبین""ێ، کە شەکەت و مان""دوو

لە سەر لەتە بلوکەکان دانیش""توون. بەخێرهاتنیان دەک""ات و س""واری ئوتۆمبیلەکەیان دەک""ات و سپاس""ی

حەمە عەلی دەک"""ات، کە دای""ک و ب""ابی ئاگ""ادار کردۆتەوە، کە کەماڵ لە قەڵدزێیە. کەماڵ دەگەڕێتەوە

ن"""او ش"""ار و لە تەنیش"""ت کەبابخانەیەک ئوتۆمبیلەکەی رادەگ"""ر  و پێکەوە دەچنەژوور. ن"""ان و کەبابێک

دەخۆن و چەند نان و کەبابێک ب"ۆ حەمە عەلی دەک""ر  و دەچنەوە گەراج و کەباب و نانەکەی دەدەن"ێ و

بەرەو رانیە دەرۆن. مام کەریم لە گەڵ پورە زارا لە تۆز و با بابەتی قسەکردن و دمەتەقێ س""ازدەکەن و

وەک س""اڵن هێم""ن و لەسەرەخۆ نەماون. م""ام کەریم لە بەندیخانە ئەش""کەنجە ک""راوە و ب""اری دەروون""ی

جێگی"""ر نییە. پ"""ورە زارا پ"""اش لە دەس"""تدانی ک"""اوە و هەروەها چوونە سەری تەمەن سەبر و تەحەمولی

کەمترە و لە سەر پرس""ێکی س""ادە دەت""وانن ماوەیەکی زۆر شەڕەچەقەی بکەن. پ""ورە زارا داوا لە کەماڵی

دەک""ات، کە ئەگەر لە رانیە دوکت""ۆری ب""اش هەبن لە سەر ئەو ع""ادەت و خوڵقە سەردانی دەکەم. کەماڵ

لە رێگای دەربەند و لە نیزیک غاباتی رانیە دوو جارێ"ک ئوتۆمبیلەکە رادەگ""ر  و ماوەیەک لە سرووش"ت

دەڕوان"""""ن. میوانەکان مان""""دوون و خوازی""""ارن بگەنە ش""""وێنێک ب""""ۆ حەوانەوە، بۆیە کەماڵ بەرەو م""""اڵ

ئوتۆمبیلەکەی لێدەخوڕی. زورار و خەلیل بەشێک لە کەلوپەلکانیان فرۆشتوە و هەر کامەیان س""ندووقێک

کەلوپەلی پێش"""مەرگایەتیان وەک یادگ""اری هەڵگرتوە و بەنیازن دوای دەرچ""وون لە باش""وور هەتا ک""اتی

گەڕانەوە لە شوێنک تاقەتیکەن.

 میوانەکان دەگەنێ مزڵەکە و زورار و خەلیل بەخێرهاتنی میوانەکان دەکەن. ئەوان وەک رابردوو گاڵتە

و جەفەنگ ناکەن و سەفەر بە سەر خەیاڵ و رۆژگاریان""دا زاڵە. ئەوان لە ب""ازاری کۆنەی زۆر ش""ارەزانین

و کەلوپەلەکانیان بە ئەحمەد مەل ش""ێخی س""پاردوە، کە داش""قەیەکی پ""ڕ لە کەرەس""تەی شەڕ، راو و هت""د
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لە سەر شەقامی راستەی رانیە راگرتوە. ئەحمەد ب""ۆ بەش""ێک لە کاس""بکارانی رانیە ئاش""نایە. ژمارەیەک

لە جیرانە دوک""ان و داش""قەچیەکان ن""ان و ماس""تەکەی ئەحمەد بە جوان""ترین وێنەی رۆژ دەزان""ن، کە بە

قاپوچکە ماس""تە ش""لە و چ""ا ش""یرینکراوەکە لە یەک کات""دا دەخ""وات. ئەحمەد بەڵێنی بە زورار و خەلیل

داوە، کە ئەگەر کەلوپەلەکان ساڵێکی دیکەش فرۆشران هیچ خەمیان نەبێ و پارەکەیان بۆ تورکییە ی""ان

سوئێد و کانادای دەنێر ! زورار بە بیس""تنی ئەو وتانەی ئەحمەد ت""وڕە دەب""ێ و بە خەلیل دەڵ""ێ، خاری""ج

هی""چ نییە. ئەوە سەرەتایە، کە ئێمە بە دەس""ت ئەحمەد گیرم""ان خ""واردوە و خ""وا دەزان""ی کە تورکییە و

رۆژئ"""""اوا ئەو خەون و خەیاڵنەمان چ"""""ۆن دەکەنە تەڕاویلکە و سەراب. خەلیل ب"""""ۆ چاککردنەوەی زورار

پشنیاردەکات، کە ئەگەر ژیانی هاوبەشیان پێکەوەنا و خوا منداڵی کچی پێ""دان،  یەکێک ن""اوی دسەرابن

و ئەوەی دیکە ن""""""اوی د تەڕاویلکەن بێ""""""ت. زوراو بە پێش""""""نیاری خەلیل پێدەکەنێ و دەپرس""""""ێ، ئەگەر

منداڵەکان کوڕ بوون ناویان چ دەبێ؟ حەمە و حەسەن بۆ یادی دوو هونەرمەنەدی مەهابادیی و بۆک""انی!

خەلیل بە زورار دەڵ""ێ، ب""ابی ت""ۆ س""لێمان س""اوەرە وەرزێ""ڕە، ب""ابی م""ن دەروێشە، بزانی""ن  م""ام کەریم چ

ناس""ناوێکی هەیە. زورار داوای لێ""دەکات، کۆت""ایی بەو بەزم و قەش""مەریانە بێن""ێ و لە سەر ئەو گاڵتە و

نوکتانە وەک دەعبای زیرەک بە سەری دندوکێ پێوەدەبن.

حەمە ج"""اف و هاوسەرەکەی شەو ب"""ۆ بەخێرهاتنی م"""ام کەریم و بنەماڵەکەی سەردانییان دەکەن. پ"""ورە

زارا  چەند پاکەت شیرینی عادڵی بۆ میوانەکان هێناوە، کە تام و چێژی تایبەتی هەیە. ش""یرینیەکان لە

ج""ۆری جی""اوازی وەک لەتیفە، ن""ان گ""وێزی، ن""ان کشمیش""ی، روڵێ""ت، کێ""ک و هت""د پێکه""اتوون. حەمە ج""اف

رەخنە لە وەس"""تای ش"""یرینەمەنی خۆی"""ان دەگ"""ر ، کە تەنیا شەکلەمە و لوقمە ق"""ازی س"""ازدەکەن. حەمە

ج"""اف ب"""ۆ میوانەکان ب"""اس لە کولت"""وری ک"""ۆنی ئێرانییەکان دەک"""ات، کە بابە گەورەی ک"""ورد مێدیەکان

بناخەیان داڕش""""توە. م""""ام کەریم ئەو شەوە چیرۆک""""ی گی""""ران  و فرۆش""""رانی لە لیەن چەن""""د جاش""""ێکی

پش"""""""دەرەوە دەگێڕێتەوە. ژی"""""""انی بەندیخانە و لێ"""""""دان و پێ"""""""دادانی میرغەزەبەکانی بەندیخانەکان

باس""""دەکات، کە لە دوای شکس""""تی هێ""""زە عێڕاقییەکان لە بەرەکانی شەڕ دژ بە ئەس""""یرەکان بەڕێوەیان

دەبرد. ناوبراو چەند جارێک لەو هێرشانەدا کەوتۆتە بەر لێ"دانی بەعس"ییەکان و بە س"ۆندە، کاب"ڵ و دار

لە گەڵ سەدان و هەزاران بەن""دی دیکە ئەش""کەنجەکراون. حەمە ج""اف چەن""د جارێ""ک جنێ""و بەو کەس و

چەکدارانە دەدات، کە م""""ام کەریم و کاروانچیەکانی دیکەیان لە بەر خ""""اتری گیرف""""ان و زگ فرۆش""""ت و

چەن"""د م"""ال و بنەمالەیان داخ"""دارکرد. حەمە ج""اف داوای لێب""وردن لە م"""ام کەریم دەک"""ات و راش"""کاوانە
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دەڵێت، کە خەڵکی ئێمە ئەخلق و موڕاڵیان لوازە و ئەگەر تەنگانە بێت، برا رەنگە زەب""ر لە ب""را ب""دات.

ناوبراو ئەو کولتورە دەگێڕێتەوە سەر کولت""وری دەسەڵتداری بەعس لە عێ""ڕاق، کە مرۆڤ""ی لە ناس""نامە و

بوون بەتاڵ کردوە. حەمە جاف ئاماژەدەکات، کە کەمال، زورار و خەلیلی لەو کولتورە ئاگادارکردۆتەوە،

چوونکە ئەمڕۆ خەڵک ک"""ار و کەس"""ابەتی نییە و وی"""ژدان م"""ردوە. ئەوان هەتا دەڕۆن پێویس"""تە ئاگ"""اداری

خۆیان بن و لە گەڵ هەموو زەلمێک تێکەڵ نەبن و بە پ"ارێزەوە بژی"ن. هی"وادارم ئەوان رزگاری"ان بێ"ت و

خوا ئەوانەش دەگرێت، کە چەند کوردێک لە پێناو چەند سەت دینارێکدا بە بەعسیەکان فرۆشتوە. 

زورار بۆ گۆڕینی بابەتی قسەکردن، داس"تانی محەممەدی مەه""دی لە حەمە ج"اف دەپرس"ێ و داوادەک"ات،

کە ئەگەر ئەو کابرایە بە راستی محەممەدی مەهدی شێعر و چیرۆکەکان بێت، ئەو ش""ارە وەک کەربەل و

ق""ومی لێ""دێت و لە زۆربەی وڵت""انی ش""یعە خەڵک ب""ۆ زی""ارەت و حەج سەردانی ئێ""رە دەکەن. حەمە ج""اف

تاموجێژی تایبەت لە قسەکانی زورار دەکات و تێدەگات، کە ناوبراو ب""ۆ ش""ادیی می""وان و دۆس""تان بەسەر

بابەتەکان""دا بازب""ازێن دەک""ات. حەمە ج""اف زۆر ناچێتە ن""او چیرۆک""ی محەممەدی مەه""دی و دەڵ""ێ، کاکە

ئێ""وە بچنە خاریجەی و وەرنەوە، ئەگەر ئەو ب""رادەرە هەتا ئەوکات ژێرخ""اک نەکرابو، پێکەوە دەچی""ن و

دەبینە ش""""""""""وێنکەوتووی ن""""""""""اوبراو. کاکە زورار، بە برایەتیمان هەر دیاردەیەک لەو کوردس""""""""""تانەدا

سەرهەڵدەدا تەنیا بۆ پارە، ن""او و دەسەڵتە. براکەم، محەممەدی مەه""دی لە ئێمە فەقیرتر و هەژارترە و

ئەوە ش""یعەکان سەدان س""اڵە بە هەموو عیلمێ""ک بە دوای محەممەدی مەهدی""دا دەگەڕێن و کەنیسەکانی

رۆژئاواشیان هەموو پشکنیەوە. ئەو داستانە لە بنەڕەتدا لە چیرۆکی عیسای ک""وڕی مریەمێ وەرگی""راوە و

خەڵکیان ش""ێت و شەیدا ک""ردوە. کاکە ئەمن ئەو محەممەد مەهدیەم دی""وە و پی""اوێکی فەقیر و خواناسە و

رەنگە سەری لە خوێندنەوە و بیرکردنەوەدا ئ""اڵۆز ب""بێت. م""رۆڤ بەرگەی ئەو هەموو ک""تێب و نووس""ینانە

ن""اگرێت. س"اڵن ک""تێب خوێندنەوە زۆر ب"او نەبو و مرۆڤەکان بە کەمی ک""اتی خۆی""ان بە ک""تێب خویندنەوە

بەسەردەبرد. ک"""ورد لە مێ"""ژە گوتویەتی، کە هەموو ش"""تێک بە خ"""و  و خ"""وێش بە مەعنا. ئەگەر ک"""تێب

خویندنەوە باشیش بێت، ناکر  شەو و ڕۆژ ئەتۆ سەر بە سەر کتێباندا بگریت و ئاگات لە هیچ نەمێنێ. 

م""ام کەریم و ئەن""دامانی بنەماڵەکەی چەن""د رۆژێ""ک لە رانیە بەسەردەبەن و لە گەل م""الی حەمە ج""اف

سەردانی نێو بازاڕ دەکەن. پورە زارا چەند قوماشێک ب""ۆ کچەکان و ئ""اڵتونی خاڵە مینە دەکڕی""ت. کەماڵ

لە ماوەی ساڵنی رابردوودا کار و کاس""بی ک""ردوە و پێویس""تی بە پ""ارە نییە و ب""ڕە پ""ارە و دراوێ""ک دەداتە
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ئەندامانی خێزانەکەی. چەن""د هەزار دین""ارێکی ب""ۆ هێنانەوەی تەرمی ک""اوە و س""ازکردنی کێلێک""ی رازاوە

داناوە و داوا لە ب""ابی دەک""ات، کە ئەمڕۆ و س""بەینێی لێنەکات و هەتا پ""اییز کارەکە تەواو بک""ات. کەماڵ

پاش بەڕێکردنەوەی مام کەریم و دایکی ئوتۆمبیلەکەی بۆ فرۆشتن دەباتە پێشانگا. فرۆشتنی کاڵک""ان لە

ماوەیەکی کەمدا کارێکی دژوارە، بەڵم لە گەل ناچاری هی""چ ن""اکر . گەرمای ه""اوین خەریکە ب""اوەش بە

پێدەش""ت و تەختاییەکانی باش""وردا دەک""ات و بە گەرماکەی دەش""ت و مەزرا کێڵراوەک""ان هاوش""ێوەی زێ""ڕ

دەنەخش""ێنێ. کەماڵ، زورار و خەلیل رۆژانە سەردانی ب""ازاری کۆنە و پێش""انگای  ئوتۆمبیلەکان دەکەن.

کەماڵ بەش"""ێکی کەلوپەلەکەی داوەتە م"""اڵی حەمە ج"""اف و بەش"""ێکی دیکەش ب"""ۆ ئەحمەد مەل ش"""ێخی.

سەرئەنجام ئۆتۆمبیلەکەی دەفرۆش""""ێ و دواڕۆژەک""""ان لە رانیە تێپەڕدەکەن. ئێ""""وارەی رۆژێک""""ی ه""""اوین

سەردانی ئەحمەد مەل ش"""ێخی دەکەن و ماوەیەک گ""""و  لە قسەکانی رادەدێ"""رن. خەلیل و زورار لە بەر

نەوسنیان هەر جارەی خۆیان بە بابۆڵە و س"اردەمەنیە فرۆش""یەکدا دەکەن. سەرئەنجام حوش""تری سەفەر

لە بەردەرگای کۆنە پێش"""مەرگەکاندا لە سەر چ"""وارلق دەکەو . ئەوان ماڵئ"""اوایی لە دۆس"""تان و م"""اڵی

حەمە ج""اف دەکەن. کەماڵ نامەیەکی نووس""راو ب""ۆ حوس""ێنی ئ""ازیز  دەنووس""ێ و وەک ئەمانەت دەیداتە

دەس"""تی حەمە ج"""اف. کوڕەک"""انی دیکەش س"""ندووقەکانیان هەتا ک"""اتی گەڕانەوە لە م"""اڵی حەمە ج"""اف

دادەنێن و بە سواری کڕۆلیەک بەرەو زاخۆ وەڕێدەکەون. حەمە جاف هەتا دەه"ۆک هاوڕیەتیان دەک""ات و

شەو لە گەڵ شۆفیر کرۆلکە هەتا کەماڵ و کوڕەکان لە سنوور دەرنەچن ناگەڕێنەوە. 

س""نووربەزاندن لەو سەردەمەدا  ک""ارێکی دژوار و ئەس""تەم ب""و. ژمارەیەک لە پەناخوازان ئەو رێگایەیان

بە رێگ""""""ای مەرگ ن""""""اودێرکردوە. دژوارییەکانی رێگ""""""ا بە س""""""نووربەزاندن تەواو ن""""""ابن و دوای خ""""""ۆ

تەس"""لیمکردنی ی"""وئێن کێشەکان ئ"""الۆزتردەبن. کەماڵ، خەلیل و زورار لە گەڵ هەش"""ت نەفەری دیکە لە

لیەن قاچاخچەیەکانەوە رێن"""وێنی دەکرێ"""ن. هی"""چ قاچاخچییەک زەمانەتی دەرچ"""وون ناک"""ات  و ئەوان

تەنیا بە ئەزموون لەو رێگایە شارەزابوون و خەڵکی ئەو ناوچەیەن. ئەو کارە پارەیەکی زۆر دەخوڵقێنێ

و خەڵکی ئەو ناوچەیە بەو مامەڵەیە ژی""انێکی ب""اش و ش""اهانەیان ب""ۆ خۆی""ان س""ازکردوە. بە مەبەس""تی

ئاوەدانکردنەوەی رێگ""ای قاچ""اخ چەن""د جارێ""ک پێوەن""دییان بە ژاندارمە تورکەکان ک""ردوە و گ""و  دۆڵر و

دیناری""""ان ب""""ۆ دەرخس""""توون، بەڵم لە گەیان""""دنی مەبەس""""تەکەیان سەرکەوتوو نەبوون. ب""""ۆ گەیان""""دنی

پەیامەکە قاچاخچییەکان لە هەولێر تورکم""""انێکی ش""""ارەزا لە ت""""ورکی ئیس""""تانبولیان بە پ""""ارە ب""""ۆ لی

بەرپرس"""""""""""""""ی قەڕەقۆلەکان ن"""""""""""""""اردوە، کە دوو شەو لە حەوتوودا بە شەراکەتی خەڵک بپەڕێننەوە.
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ژاندارمەکان مەیلی پارەی"ان هەیە، بەڵم لە س"زای سەربازی دەترس"ن و ئام""ادە ن"ابن بە فەرمی لە سەر

ئەو مامەڵەیە بسازێن. ئەو شەوە بەخت یاوەری کاروانی پەناخوازن دەبێت. ئەوان لە س""نوور دەدەچ""ن و

بە پارەیەکی زۆر خۆیان دەگەیننە سڵوپی. 

کەمال لە بەر توندوتیژی بەرپرس"انی ئەو ناوچەیە لە گەڵ خەلیل و زورار س"اغبوونەوە، کە ب"ۆ ش"ارێکی

دیکە ب"""""ڕۆن، کە زی"""""اتر لە گەڵ پەناخوازەکان"""""دا سەروکاریان هەیە و تون"""""دوتیژی زۆر و رەق لە گەڵ

پەناخواز و پەنابەران بەکارناهێنن. بە گ""""""وێرەی ئەو چیرۆکانەی لە بەرپرس""""""انی پۆلیس""""""ی س""""""ڵۆپی

بیستراوە، ئەوان زۆر بێڕەحمانە لە گەڵ ئەو پەناخوازنە هەڵسوکەوت دەکەن، کە بۆ دەرب""ازبوون دەچنە

تورکییە. ئەوان لە س""""لۆپی تەلەفوون ب""""ۆ چەن""""د پەناخوازێکی ناس""""یاو دەکەن، کە س""""الێک زی""""اترە لە

تورکییە دەژی""ن و خۆی""ان بە ی""وئێن ناس""اندوە. لەو پرس""یار و وڵمانەدا بە کۆنکرێ""تی بارودۆخەکە ب""اس

ناکرێت  و هەر کەسە بە گوێرەی لێکدانەوە و ئەزموونی خۆی رێنوێنیان دەک""ات.  خەلیل، کەماڵ و زورار

بەرەو  ئیس"""تانبوڵ دەڕۆن، کە ناس"""یاوێکی کەماڵ لەو ش"""ارە گریس"""اوەتەوە و قب"""وڵی ئوس"""تڕالیای هەیە.

زورار چەند وشەیەکی تورکی ئازەری دەزانی و خەلیل چەند رستە ئینگلیسی و کەماڵیش کوردی سۆرانی

و فارسی. ئەوان پانتۆڵ و چاکەتیان لەبەر کردوە و کڕاوەتێکی خوار و خێچیان بەستوە. بە وتەی خەلیل

لە مامۆس""""تای خانەنش""""ین دەچ""""ن و روخس""""اریان لە گەڵ ئەو جلوبەرگە نامۆیە.  ئەوان کە لە خەڵکی

تورکییە و ب""""اکوری کوردس""""تان دەڕوان""""ن زۆر کەمتر کڕاوەتی""""ان بەس""""توە و زورار داوادەک""""ات، کە ئەو

پەڕۆیانە لە ملی خۆیان داماڵن.  بە هەزار زەحمەت سواری ئوتۆمبیلی ئیستانبوڵ دەبن و ب""ۆ رزگ""اربوون

لە ترس"""ی گی"""ران و دڵەڕاوکەی رێگ"""ا پارەیەکی ب""اش دەدەنە ش"""ۆفیری باسەکە. زورار لە نێ"""و باسەکەدا

گەمە بە ئینگلیس"""""یەکەی خەلیلی دەک"""""ات، کە دووکەڵ دەک"""""ات و هی"""""چ وزەیەکی نییە. ئەوان لە گەڵ

ناس"""""یاوەکەیان رێککەوتوون، کە ئەگەر گەیش"""""تنە ئیس"""""تانبوڵ بە تەلەفوون ئاگ"""""اداری بکەنەوە و لە

خواردنگە ی""ان چاخانەیەک""دا کاتەکان تێپەڕکەن. ئەوان س""اغبوونەوە، کە لە ئەگری گرتن""دا خۆی""ان بە

پەناخواز بناسێنن، کە بە دەستی بازرگان و قاچاخچییەکان هێنراونە تورکییە و  پارەی چوون ب""ۆ وڵت""ی

س"""وئێدیان داوە. ب"""ۆ پێشکەش"""کردنی کەیس"""ی پەنابەری بڕی"""ارە لە گەڵ ناس"""یاوەکەیان لە ئیس"""تانبوڵ

راوێژبکەن و لە ئەزموونەکانی کەڵکوەرگرن. 

رێگایەکی دوور و درێژدەب""""ڕن و لە چەن""""د ش""""ارێک دادەبەزن. دیتن""""ی روخس""""اری ش""""ارەکان، دیمەن و
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جوانیەکانی سەر رێگ""""ا  بە خەونی شەوانی بن""""اری قەن""""دیل دەچ""""وون. خەلیل لە باسەکەدا وەک سەر

دۆشەکی خ""""""""""""""وری خەوتوە و پرخەی رۆژەڕێیەک دەڕوات. زورار خەوی زڕاوە و لە گەڵ کەماڵ ب""""""""""""""ۆ

تێپەڕاندنی کات یادێکی حەمە جاف، حوسێن و مس""تەفا دەکەن. کەماڵ خ""ۆی ک""ڕ و م""ات ک""ردوە و داوا لە

زورار دەک"""ات، هەتا دەگەنە ئەو ب"""رادەرەی ئیس"""تانبول ئ"""ارام بگ"""رن. ئێمە ت"""ازە لە تەپوتۆزی دەش"""تی

بیت""وێن و پش""دەر رزگارم""ان ب""وە و ئەگەر ق""اتی پاش""ایەتی بپۆش""ین، دادم""ان ن""ادات. ئێمە دەبێ""ت لێ""رە

بمێنینەوە و لە ئ""او، خ""ۆراک و جلوبەرگیان بکڕی""ن، ئەوجار ب""ۆنی ئێ""رە دەگری""ن. زورار لە سەر زۆربەی

رووداو و بەباتەکان پرس"""یار دەک"""ات و ئەگەر هیچ"""ی گیرنەکەو ، رەخنە لە فەقیری و بێهونەری خ"""ۆی

دەگ""""ر . ئەوان ت"""ازە لە ژی""""انی غەریبی تێدەگەن و ئەوەی باش""""وور و پێش""""مەرگایەتی بە غەریبایەتی

پێناسەناکەن. خەلیل شەو رۆژی لێگ"""ۆڕاون و لە بەر خەوی ق"""ورس ئاگ"""اداری س"""ووڕی تەگەر و س"""وکانی

باسەکە نییە. کاتەکان ن"""ارۆن و رێگ"""ای سەفەر کۆت"""ایی نایەت. مرۆڤ"""ی چ"""اوەڕوان هەتا مەبەس"""تەکەی

دەپێکێ و بە ئامانجەکەی دەگات، لە ژینگەی چاوەڕوانیدا شەکەت و ماندوو دەبێ. 

کەماڵ و هاوڕێک""انی سەرئەنجام دەگەنە ش""اری ئیس""تانبوڵ. ش""ارێکی گەورە و پ""ڕ لە رەنگ""اوڕەنگی، کە

بیرهێنەرەوەی مێژووییەکی کۆن و پڕ لە کەوتن و هەستانە. کەماڵ، زورار و خەلیل لە گەراجی باسەکان

دادەبەزن و دوا هەڵس""""ووڕانێکی چەن""""د خولەکی بەرەو شەقامێکی تەنیش""""ت گەراج هەنگاوهەڵ""""دەگرن.

ئەوان لە خواردنگەیەک لدەدەن و ئەرکی داواکردن"""""""""""ی خ"""""""""""واردن و هەروەها تەلەفوونکردن ب"""""""""""ۆ

ناس"""یاوەکەیان بە خەلیل دەس"""پێرن. خەلیل ش"""انی دەکەوێتە بەر قورس"""ایی نەزانینی زم"""ان، بۆیە بە

کلینێک""س و دەستس""ڕەوە ئارەقەی نێوچ""اوانی دەس""ڕێتەوە. لە سەر کورس""ییەکانی خواردنگە دادەنیش""ن و

چ""اوەڕوان دەب""ن. یەکێک لە گەنجەکانی خواردنگە دێتە لی""ان و بە ت""ورکی س""ڵویان لێ""دەکات. زورار بە

خەلیل دەڵێ، کوڕە ئینگلیسی بۆ ئەمڕۆ باشە و دوو وشە و رس""تەیەک لێک""دە. خەلیل بە ئینگلیس""ی تەنیا

ناوی کەباب و برینج و پەتاتەی دەزانێ، بۆیە بە قامک و ئینگلیس""ی داوای س""ێ برین""ج، کەباب و پەتاتە

دەک""""ات. کرێک""""اری خواردنگە سەری لەو داواکارییە دەرن""""اچێ و کات""""الۆگی خ""""واردن و خواردنەوەکان

دەکاتەوە و بە ق""""""""امکی خواردنەکانی نیش""""""""اندەدات. کەماڵ، زورار و خەلیل کات""""""""الۆگی خواردنەکان

سەراوبن دەگ""""رن و لە داخ""""ی کڵ""""ۆڵی خۆی""""ان بە پێکەنین دەکەون. کرێکارەکە چاوەڕوانی""""ان دەک""""ات و

سەرئەنجام بە دەس"""ت خواردنەکان بە کرێکارەکە نیش"""ان دەدەن و چ"""اوەڕوان دەب"""ن. خەلیل دەچ"""ێ بە

کرێکارەکە دەڵێت، دئای وانت تۆ فۆن م""ای فڕێن""دن. کرێکارەکە بە قامەکەکانی دەس""تی ئاماژەدەک""ات، کە
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بە پارەیە. خەلیل سەری دەلەقێنێ و ئۆکەی دەک"""ات. ژم"""ارەی ناس"""یاوی کەماڵ هەڵ"""دەگر  و تەلەفوون

دەک"""ات، بەڵم وڵمێ""ک نییە.  دوو کەڕەت هەوڵ""دەدات پێوەن""دی بگ""ر ، بەڵم سەرکەوتوو ن""ابێ. خەلیل

ن"""ازانێ بە ت"""ورکی ی"""ان بە ئینگلیس"""ی بڵێ"""ت، تەلەفوونکە وڵم ناداتەوە و دوای ن"""انخواردن تەلەفوون

دەکەمەوە. چۆنیەتی ن""""""انخواردنی ئەو میوانانە سەرنجی کرێکارەکە رادەکێش""""""ێ، بۆیە بە کرم""""""انجی

پرسیاریان لێدەکات، کە کوردن یان نا؟ زورار بە بیس""تنی ئەو پرس""یارە گی""انێکی بەبەردادەکر  و چەن""د

جارێ""ک دەڵ""ێ، بەڵێ ک""وردین، بەڵم کوردایەتی ق""وڕی ک""ردوە بە سەرمان. کەماڵ سەرێک دەچێتەدەر و

ناوی شەقامەکە دەنوسێ و ناوی خواردنگەکە لە سەر شوشەی پەنجەرەکە دەخوێنێتەوە و دواتر ژم""ارەی

تەلەفوونەکە لێ"""""دەدات و ئەوجارە نەفەرێک وڵم دەداتەوە. کەماڵ داوای ناس"""""یاوەکەی دەک"""""ات و دوو

جارێ"""""""""ک داوا دەک"""""""""ات، کە لە گەڵ  س"""""""""ابیر قسە بکەم. تەلەفوونەکە داناخرێتەوە، بەڵم ماوەیەک

دەخایەنێت و دوات""ر س""ابیر بە ک""وردی خ""ۆی دەناس""ێنێ. کەماڵ س""ڵوی لێ""دەکات و ن""اوی خواردنەگە و

شەقامەکەی دەڵێت و رادەگەیەنێ، کە چاوەڕوانی سابیر دەکەن. سابیر لە بەر گیرفان و هەروەها گیران

داوادەک""ات ئەو تەلەفوونە ب""دەن بە خ""اوەن دووکانەکە و ئادرەس""ی ماڵەکەی دەدات""ێ و داوای لێ""دەکات

تاکس"""یەک ب"""ۆ ئەو کوڕانە بگ"""ر  و ئادرەسەکەیان بە نووس"""ین ب"""داتێ. خەلیل و زورار لە ک"""اری س"""ابیر

نیگەرانن و رەخنە لەو ناسیاوەی کەماڵ دەگرن. کەماڵ داوایان لێدەکات ئارام ب""ن و کۆت""ایی دونی""ا نییە

و ئەگەر خ""ۆی ش""اردەوە و نەهات دەچی""ن لە بەر دەرگ""ای ی""وئێن خۆم""ان بە زەوی""دا دەدەی""ن. کرێک""اری

خواردنگەکە تاکسیان بۆ دەگر  و بڕە پارەیەک بۆ خۆی دەستێنێ و ماڵئاواییان لێدەکات. تاکسی م""اوەی

زی"""اتر لە کاتژمێرێ"""ک بە ک"""ۆڵن و شەقامەکانی ش"""اردا دەگەڕ  و ش"""ۆفیر لە موس"""افیرەکان تێناگ"""ات و

ئەوانیش لە ش"""ۆفیر ناگەن. ش"""ۆفیرەکە لە رێگ"""ای  ئاوێنەی ئوتۆمبیلەکە، لە خەلیل و زورار دەڕوان"""ی و

سەرێکیان لێڕادەوەشێنێ. کەماڵ بە هاوڕێک""انی دەڵێ""ت، کە پی""اویکی هەولێری س""وێندی خ""واردوە، کە لە

دنیادا لە شۆفیری تاکسی خەراپتر گیرناکەو ، بۆیە وریای خۆیان بن و زۆر سەر نەلەقێنن. کاکە ئەوانە

شارەزان و چاوت لە چ"اوی کەن، دەزان""ن خەڵکی ک""ام وڵت""ی. ئەو خەڵکە ئەزموون و تاقیکارییەکی هەیە

و لە دەوڵەتێکی گەورەدا نیش"""تەجێن. ئێمە لە ش"""اخ و کێ"""وان و چەن"""د ش"""ار و گون"""دێکی چوکەڵە هی"""چ

ش""وێنێکمان نەدیوە. ش""ۆفیرەکە دەزان""ێ غەریبن و پ""اش گەیان""دنیان داوای پارەیەکی زۆری""ان لێ""دەکات.

خەلیل بە ئینگلیسی هەر سەتی دەزانی، بۆیە کەماڵ پێنووسەکەی دەداتە شۆفیرەکە و بە زمانی ئاماژە

داوای لێک"""رد، کە پارەکە بنووسە. ش"""ۆفیر پارەکەی دەنووس"""ی و کەماڵ بە زی"""ادەوە پارەکەی دەدات"""ێ و

ئاوڕی وەسەر ناداتەوە. 
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 کوڕەکان لە تاکسی دادبەزیون و چاوەڕوانی  سابیرن. ماوەی نی""وە ک""اتژمێر لەو کۆڵنە وەک کۆڵنەکانی

کوردس"""تان خەریکی پیاسەکردنن، بەڵم سەروچاوی س"""ابیر پەی"""دا ن"""ابێ. خەلیل پێش"""نیاردەکات کە لە

تەلەفوونێکی گش"""تییەوە تەلەفوون بکەن و ئاگ""""اداری بکەن، نەکا س"""ابیر بەڵیەکیان بەسەر بێن"""ێ. لە

کوپەیەکی تەلەفوون پێوەن""دی بە ژم""ارە تەلەفوونی س""ابیر دەکەن، کە سەرەتا تورکێ""ک وڵم دەداتەوە و

دواتر سابیر. ئەوان سابیر ئاگادار دەکەنەوە، کە ماوەیەکی زۆرە لەو کۆڵنە دەخولێنەوە و چەند جارێک

لەو دەرگایان داوە. سابیر داوادەکات، کە لە تەنیش""ت کوپەی تەلەفوونکە چ""اوەڕوان ب""ن و دە خولەکێکی

دیکە یەکتر دەبین""""ن. کەس توان""""ای گاڵتە و نوکتەگێڕانەوەی نەماوە و زورار  بە س""""وکی جنێ""""و بەخۆی

دەدات و رەخنە لە خۆی دەگ""ر ، کە بۆتە گاڵتەجاڕی س""ابیر و نوکتەی تورک""ان. ن""اوبراو خۆزگەدەخواز ،

کە لە کوردس""تان زی""اتر هی""چ وڵتێک""ی دیکەی نەدەدیت. بە وتەی ن""اوبراو، پێش""مەرگە کۆنەکان تەمەنی

لوەتیان لە شاخ و سەنگەردا تێپەڕکردوە و لەو شارە گەورانە بە ئاسانی خۆی""ان پێناگونجێن""در . زورار

بەڵێن بە خەلیل دەدات، کە ئەگەر سابیر هات و چووینەوە مزڵەکەی دەیکەمە فیل""م. ماوەیەک تێپەڕی و

کەماڵ، خەلیل و زورار لە دەوروبەری کوپەی تەلەفوونەکە راوەستاوەن و چ""او و سەریان وەک پانکەیەک

دەس""ووڕێنن. ئەوان س""ابیر هەر بە ن""او دەناس""ن و هەر کامەیان وێنەیەکی سەیر و سەرمەرەی لە س""ابیر

لەخەیاڵی خۆیان""دا س""ازکردوە. چەن""د جارێ""ک بە دەرکەوتنی گەنجێک دڵی""ان خ""ۆش دەکەن و وادەزان""ن

سابیرە، بەڵم خێرا تێدەگەن، کە هەموو سمێڵ سوورێک هەمزەئاغا نییە. 

خەلیل بۆ زاڵبوون بە سەر ماندوویەتی و توڕەبوونی کەماڵ و زورار بە گۆرانی لە بن لێوەکانی دەیگ""وت،

س"""ابیر م"""اڵت ئ"""اوا بێ"""ت، دەرکەو  لە ک"""ۆڵنێ، م"""اڵی ئەوەی خەراپ ب"""ێ، ت"""ۆی بە کەماڵ ناس"""اندبێ.

سەرئەنجام گەنجێکی چاویلکە هەتاوی لە چاو و پانتۆڵ کورتە لەبەر بە پێڵوێکی ئەفەندیانەی ت""ورکی

گەیش""تە لی کوڕەک""ان و بە سەری لێ""وان بەخێرهاتنی ک""ردن. س""ابیر کە لە گەڵ ژی""انی پێش""مەرگایەتی

ئاش"""نا نییە و راس"""تەوخۆ لە ش"""ارەوە هاتۆتە تورکییە و  لە لیەن یەکێک لە حیزبە سیاس"""ییەکان وەک

مرۆڤێک""ی هەڵس""ووڕی سیاس""ی تەئی""دکراوە. ن""اوبراو لە ش""ار و گوندەکەی خ""ۆی بە رێ""ژەی باڵندەیەک ب""ۆ

کوردایەتی و تەنانەت بیروباوەڕی چەپ و راست کاری نەکردوە. ئەو مرۆڤێکی پڕ لە کفوکوڵی ژاراوییە و

ئ""ۆگری ب""ۆ مرۆڤەکانی دیکە لە ژێ""ر هێڵ""ی نەبوونە. س""ابیر لق""ی بەرەو ماڵەکەی ن""اڕۆن و لە گەڵ کەماڵ

چەند قسەیەک دەکەن و دواتر خەلیل داوادەکات، کە شەکەت و ماندووییە و با لە مزڵەکەی ک""اک س""ابیر
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پشووییەک بدەن. سابیر بە میوانەکان دڵخۆش نییە، بەڵم ناچ""ارە دوو رۆژێ""ک سەبر بگ""ر . ن""اوبراو داوا

لە میوانەکان دەک""ات، کە ب""ا پێکەوە بچ""ن خ""واردنێکی ئام""ادە بک""ڕن و دوات""ر دەچنەوە م""اڵ. لە ک""اتی

کەلوپەلکڕیندا  کەماڵ و کوڕەکان رێنوێنی دەکات، کە ئێوە ب""ۆ ئورووپ""ا دەچ""ن و لە ب""ازاڕی پ""ارەی تەنیا

کەلوپەلی خۆت""""ان ب""""دەن و وەک کوردس""""تان لە ک""""اتی پارەدان""""دا مەیکەنە کێشە و فەرتەنە. کەماڵ لە

پەیامەکەی گەیش""ت و لە ک""اتی کڕین""ی خواردنەکان""دا پارەکەی حیس""اب ک""رد. س""ابیر ئ""اهێکی بەبەردا

هاتەوە و لە دڵی خۆیدا گوتی، لەو جەمە خواردنە رزگارم بو و هەتا بەیانی خوای موس""ڵمانان گەورەیە.

کۆنە پێش""""""مەرگەکان بە تەواوەتی بێ""""""زارن و لەو هەڵس""""""وکەوتەی س""""""ابیر دڵگران""""""ن. س""""""ابیر وەک

فەرماندەیەکی مەی"""دانی پێ"""ش میوانەکان دەکەو  و هەتا نێوەڕاس"""تی ژوورەکەی راناوەس"""تێ. زورار لە

سەر قەنەفە و مۆبڵە کۆنەکە دانیش"""""ت و خێ"""""را لە س"""""ابیری پرس"""""ی، کە کاکە عەیب نەبێ، ئەنگۆ لە

ئوس""تڕالیا لە دایکب""وون و ب""ۆ کوردس""تان دەچنەوە؟ س""ابیر لە زوراری پرس""ی، کاکە سەرەتا ن""اوت چییە و

ئەو پرس""یارەت بە چ مەبەس""ت دەکەی؟ خەلیل داوا لە زورار دەک""ات، کە پرس""یارەکان ب""ۆ شەو هەڵگر  و

دۆخەکە ئارام راگ""ر . کەماڵ چۆنیەتی ب""ارودۆخی پەناخوازەکان لە س""ابیر دەپرس""ێت و داوای لێ""دەکات،

کە رێگایەکی مەعقول و مامناوەن"""دیان نیش""اندات. سەرەتا دەپرس""ێ، کە ئای""ا باش""ترە لێ""رە خۆم""ان بە

ی""وئێن بناس""ێنین ی""ان لە ش""ارێکی دیکە؟ خۆم""ان بە ئەن""دامی حیزب""ی بناس""ێنین ی""ان پێش""مەرگە؟ ئەگەر

تەئیدیە حی""زب لە سەر کەیسەکەمان نەبێ، چ دوارۆژێ""ک چ""اوەڕوانی کەیس""ی ئێمە دەک""ات؟ س""ابیر کە

ئەزموونی هاتن و گەیشتنی تورکیا هەیە، خۆی لە ئامۆژگاریکردنی پەناخواز و پەنابەرەکان دزدزێتەوە.

ئەو بەڵی زۆری بەسەرهاتوون، بۆیە حەزدەکات ئەو خەڵکە تووش""ی هەزار کەن""د و کۆس""پ بێ""ت.  س""ابیر

بە ک""ۆنکرێت رێن""وینی ناک""ات و زی""اتر مەبەس""تی ش""کاندنی خەڵکی دیکە و خۆقەبەکردنە و وتەکانی لە

سەر دڵ نانیشن. لە پێوەن"دی لە گەڵ کەیسەکاندا ب"اس لە هی"چ ناک"ات و ب"ۆ خۆناس"اندن داوادەک"ات، لە

ش""اریکی س""نووری خۆی""ان بناس""ێنن ی""ان لە قەیسەری. زورار دەزانێ""ت، کە س""ابیر هیچ""ی لێهەڵناوەر  و

خێری نابێ، بۆیە داوا لە خەلیل دەکات، کە کاک سابیر ئینگلیسیەکەی تەواوە، بۆچی چەند رس""تەیەکی

ریکوپێک فێرنابی، با بە کەڵکی سەفەر و نانخواردن بێت. سابیر بە وتەکانی زورار شاد نییە و بە زورار

دەڵێ، کاکە ئەتۆ گوڵستانی سەعدیت خویندۆتەوە، کە چۆن مرۆڤ بۆ هەڵسوکەوتی باش و کەم قسەکردن

هان"""دەدا؟ زورار بە راش"""کاوی وڵم"""ی دەداتەوە، کە بەڵێ خوێندوومەتەوە و باس"""ی تۆش"""ی تێدایە. کەماڵ

داوا لە زورار دەکات، کە کابرا بە ئێمە قەرزدار نییە و کەیفی خۆیەتی. ئێمە دوو شەوێک لێرە دەمێنی""ن

و دەب""ێ لە فک""ری خۆمان""دابین و کارەکانم""ان بە نوکتە و گاڵتەکردن چ""اک ن""ابن. س""ابیر کە گ""وێی لە دوو
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شەو مانەوە ک"""رد، دڵخ"""ۆش و ش"""اد دەرکەوت. ن"""اوبراو لەوە دەترس"""ا، کە ماوەیەکی درێ"""ژ لە مزڵەکەی

بمێننەوە. ئەو هەس""تا ئ""اوێکی ب""ۆ چاس""ازکردن ئام""ادەکرد و چاییەکی خۆش""ی ب""ۆ س""ازکردن. نانەکەیان

دەخ"""""ۆن و سەرەخەوێک دەش""""""کێنن. خەلیل لە سەر قەنەفەکە مل"""""ی خواربۆتەوە و پرخەی رۆژەڕێیەک

دەڕوات. کەماڵ خەمی  خۆناساندن بە ی"وئێنی هەیە و بی"ر لەوە دەکاتەوە، کە ب"ۆ ئام""ادەکردنی کەیس"ی

پەناخوازی لە گەڵ چ کەسانێک دەبێ قسەبکات. ئێوارە درەنگانێگ بیر لە ک""ورێکی ئاش""نا دەکاتەوە، کە

دوای کۆنگرەی هەش"ت لە حی"زب جیابۆتەوە و دوو س"اڵێک دەبێ""ت، لە تورکیە دەژی"ت. لە رێگ""ای س"ابیر و

چەن""د ناس""یاوێک سەرئەنجام ژم""ارە تەلەفوونەکەی پەی""دا دەک""ات. شەو پێوەن""دی پێوەدەک""ات و لە سەر

چۆنیەتی پڕۆسەی پەناخوازی لە تورکیە پرس"""""""یاری لێ"""""""دەکات. شەپۆل چۆنیەتی رەوت"""""""ی کەیسەکەی

دەگێڕێتەوە و ئاماژەدەک""""ات، کە وەک سەردەمی پش""""مەرگایەتی لێ""""رەش ش""""انس و بەختە و هەیە ب""""اڵ

دەگرێت و هەیە بە تەڵەوە دەبێ. شەپۆل داوادەکات، کە ئەگەر وەک کۆنەپێشمەگە خۆدەناسێنن باشترە

کە مێژووییەکی وردی حیزب و هەروەها ئەرک و بەرپرس"ایەتییەکانیان بنووس""ن و لە گەڵ رێکەوتەکان""دا

ورد و س""اکاربن. ن""اوبراو لە ش""اری وان خ""ۆی ناس""اندوە و ئەو ش""ارە ب""ۆ کەماڵ و هاوڕێک""انی بە گونج""او

دەزانێ"""ت. بە ب"""اوەڕی شەپۆل، ئەو ش"""ارە کوردس"""تانە و لە دە کەس"""ی کرمان"""ج کەس"""ێکی یارمەتی"""دەر

هەڵدەکەو  و ژیان لەو  هەرزانترە. ئەگەر لە ئێران سەردانتان بکەن، شاری وان زۆر نیزی""ک و خۆشە و

تەنانەت خەڵکانێک دەناس""م، کە ن""ان و وش""کە خۆراکی""ان لە ئێرانەوە ب""ۆ دەه""ات. ئێ""وە گەڕانەوەتان لە

ئیستانبول بۆ وان کەمێک کێشەیە و ئەگەر لێ""رە بگیرێ""ن رەنگە بەن""دبکرێن ی""ان سنوورداش""تان بکەنەوە.

ئەمن لە نەوشەهیر دەژیم و دوای وەرگرتن""ی قب""وڵی ب""ۆ ئێ""رە راگ""وێزراوم. سەردانی ئەمنییەت دەکەین و

لەو غوربەتە تووشی هەزار روخساری جیاواز دەبی. هەوڵبدەن ئارام ب""ن و وتەکانتان لە ک""ورتی ببڕنەوە

و دمەتەقە و شەڕەقسە ق"""ازانجی نییە و کوردەک"""ان بە ئاس"""انی جەزرەبە و ئ"""ازار دەدرێ"""ن. لە ب"""ارەی

پێش""مەرگایەتی بەرپرس""ایەتی نیزام""ی ب""اس مەکەن و زی""اتر لە بەش""ی پەروەردە و ک""اری تەش""کیلتیدا

خۆتان بناسێنن و بزانن چەندە و چ""ۆن قسەکانتان کۆدەکەنەوە. لێ""رە ک""ارکردن هەیە، بەڵم بە نرخێک""ی

کەم، بەڵم کە لە یوئێن وەرگیران بڕە پارەیەکتان دەدەنێ و پ""ارەی سەردانی نەخۆش""خانە و دەرمانت""ان

دەدەنەوە. خۆتان لە موناقشەی کوردایەتی و کوردستانی گەورە بپارێزن و ئێمە لێ""رە ک""ادر و پێش""مەرگە

نەماوین و خەبات بۆ کوردستانی گەورە ب""ۆ س""وئێد، ئوس""ترالیا، هولەن""د، ن""ۆڕوێژ و دانم""ارک هەڵ""دەگرین.

خۆتان لە خەڵکی ئێرانی نەناسیاو بپارێزن و لە تێکەڵوبوونی خێرا لە گەڵ فارس، ئ""ازەریی و تەنانەت

ئەو کوردانە خۆت"""""""ان بپ"""""""ارێزن، کە لە ئێرانەوە ه"""""""اتوون ئەم وڵتە. ژمارەیەکی زۆر لەوان سەردانی

323



باڵوێزخانەی ئێ""ران لە ئانک""ارا دەکەن و ئەوان ب""ۆ ژی""انێکی باش""تر لە وڵت""ی خۆی""ان دەردەچ""ن. کەماڵ

دەستخۆش""ی لێ""دەکات و داوادەک""ات، ئەگەر هەتا دوو رۆژی دیکە لە سەر ش""وێنی خۆناس""اندن بە ی""وئێن

خەبەری ت""ازەی پەی""دا ک""رد، پێوەن""دی بە ژم""ارە تەلەفوونی س""ابیرەوە بک""ات. زورار لە داخ""ی رۆژان""ی

یەکەمی غوربەت لە تورکییە پەنا ب""""""""""""""""""ۆ جگەرە دەباتەوە و لە جگەرەکانی س""""""""""""""""""ابیر یەک یەک

ئاورتێبەردەدات. خەلیل و کەماڵ داوا لە زورار دەکەن، کە دوو س""""""""""""اڵە وازی لە جگەرە هێن""""""""""""اوە و

خ""""""ۆڕاگربێت و پەنا ب"""""ۆ دوکەڵێ نەباتەوە. زورار لە گەڵ خەلیل دەچێتەدەر و چەن""""""د پاکەت جەگەرە

دەک""""ر  و دەگەڕێتەوە. ئەوان ب""""ۆ رزگ""""اربوون لە ش""""ۆکی رۆژان""""ی ناخۆش""""ی پەناخوازی لە کۆڵنەکانی

دەوروبەری م""""اڵی س""""ابیر ماوەیەک پیاسەدەکەن و ی""""ادی رانیە و پێش""""مەرگایەتی دەکەن. س""""ابیر دوو

پەتووییەک لە خاوەن خانوەکەی وردەگر  و بە فۆڕمی کۆن راست و چەپ لە تەنیشت یەکتر رادەکشێن. 

پەناخوازانی تازە و پێش""مەرگەکانی دوێن""ێ، شەکەت و مان""دوون و هەتا بەیانی درەن""گ دەخەون. س""ابیر

لە بەر میوانەکان لە بن پەتوەکە کز و مات راکشاوە. ناوبراو ن""انی بەیانی نییە و چاوەڕوانە میوانەکان

وەخەبەربێن و پێکەوە لە دوکانی نیزیک ماڵ نان  و پێخۆرێک بک""ڕن. کەماڵ چ""اوەڕوانی زۆری لە خەڵک

نییە و لە سابیر تێگەیش""توە و مەبەس""تی نییە ب"ۆ پارەیەکی کەم کەس"ایەتی خ"ۆی بڕوش"ێنێ. ن"اوبراو لە

خەو هەڵدەستێ و دەست و چاوێک دەشوات و چاوەڕوانی هاوقەتارەکانی دەبێ. خەلیل ب""ۆ خەو نەماوە و

زورار لە داخ""""ان بە خەلیل خەوخۆش ب""""انگی دەک""""ات. کاتێ""""ک پەناخوازە تازەک""""ان لە ب""""ن پەتوەکان

هاتنەدەر، سابیر لە خەو رادەپەڕ  و لە بەر ئاوێنەی دیوارەکە بە قامکی دەستەکانی قژەک""انی دادێن""ێ

و وەک ئێرانیەکان دەڵێ""ت، دئاغای""ان ب""ا بڕۆی""ن ب""ۆ خ""واردنی س""وبحانەن. پێکەوە دەڕۆن و ن""ان و پێخ""ۆر

دەک"""ڕن و کەماڵ پارەکەی دەدات و س"""ابیر لەو جەمەش رزگ"""ار دەک"""ات. زورار لە رێگ"""ا و لە سەر سەفرە

رەخنە لە سابیر دەگر  و بە دەنگێکی بەرز هاوار دەکات، ئاخ پەناخوازی چت بەسەر ئێمە هێنا. س""ابیر

چاویلەکە رەشەکە لە چ"""او دادەن"""ێ و بە هێواش"""ی دەڵ"""ێ، ئاغ"""ا زورار زۆرت م"""اوە و خ"""وای موس"""ڵمانان

دەزانێ، کە چەند هەزار قاپ و دەوری لەو خواردنگانەدا دەشۆی. زورار داوا لە سابیر دەکات، بە جنێو و

وشەی نەشیاو بانگی بک"ات، خۆش"ترە لەو ئاغ"ا زورارە. کەماڵ گەڕاوەترە و رێ"زی هەموو لیەک دەگ""ر  و

بە ئاسانی نابێتە نیسک و لەپەی هەموو چیرۆک و باسێک. بۆ خواردنی ئێوارە برینج و مریشک دەکڕن و

خەلیل ق""ۆڵی لێهەڵ""دەکات و خ""واردنێکی بەتام ئام""ادە دەک""ات. بە درێژای""ی رۆژ کەماڵ، زورار و خەلیل

بیری""ان لەوە دەک""ردەوە، کە ب""ۆ س""بەینێ بەرەو ش""اری وان ب""ڕۆن ی""ان لە ئیس""تانبوڵ خۆی""ان بە ی""وئێن
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بناسێنن. ئەوان لە گیران و دەستبەسەربوون دەترسن و هاتوچۆی نێوان شارەکان بۆ کەسانی تازە ه""اتوو

پ""ڕە لە ریس""کی گەورە. ئەو رۆژە کەماڵ تەلەفوونێک ب""ۆ شەپۆل دەکاتەوە و راوێ""ژی لە گەڵ دەک""ات، کە

بەیانی بەرەو ش"""اری وان ب"""ڕۆن ی"""ان لە قەیسەری خۆی"""ان ق"""ایم کەن. شەپۆل ئەوەن"""دە وەبی"""ر کەماڵ

دێنێتەوە، کە کارەکەیان لە قەیس"""ری رەنگە بە پێ"""دانی رش"""وەیەک سەربگر . شەپۆل ب"""ۆ پەی"""داکردنی

کەسێکی ناسیاو لە قەیسەری پێوەندی بە زۆر کەس دەکات، بەڵم ن""اویکی ئاش""نایان گیرناکەو . شەپۆل

 کاتژمێرێ""ک دەگەنە قەیسەری.١٢پێشنیار دەکات، کە سەر لە ئێ"وارەی س""بەی س""واری ب""اس بب""ن و پ""اش 

دەت"""وانن سەردانی بەردەرگای ی"""وئێن بکەن و لە دوورەوە چ"""اوەڕوان ب"""ن پەناخوازێک ی"""ان پەنابەرێک

ب""بینن و داوابکەن، چەن""د شەوێک پێویس""تان بە ش""وێنی خەو و حەوانەیە. کەماڵ کورتەی قسەوباسەکەی

لە گەڵ شەپۆل بە خەلیل و زورار دەگێڕێتەوە و دەپرس""""ێت، کە ئەوان چ""""ۆن ئەو وەزعە هەڵدەسەنگێنن.

ئێمە پێکەوەیین و هەموومان خوازی"""ارین، کە هەتا دەگ"""ونجێ ب"""ارودۆخێکی ئ"""ارام و ب"""اش بخ"""وڵقێنین.

خەلیل و زورار رەزایەت و ئامادەیی خۆیان بۆ رۆیشتن رادەگەیەنن و دەزانن، کە بژاردەکان زۆر کەمن و

هی"""چ بژاردەیەک مەرج نییە لە بژاردەیەکی دیکە باش"""تر ب"""ێ. ئەو شەوە لە گەڵ س"""ابیر دەبەنەسەر و

بەیانی داوا لە سابیر دەکەن، کە سێ تیکێتی سەفەر بۆ قەیسەریان بۆ بکڕێت و پارەی ه""اتوچۆی رێگ""ای

دەدەنەوە. سابیر پێشنیار دەکات، کە ئێوارە کە رۆیش""تن پێکەوە دەچ""ن و لە گەراج بڵی""تی سەفەریان ب""ۆ

دەکڕ . س"ابیر تایبەتمەن""دی سەیر و جی"اوازی هەن و زورار لەو دوو شەوەدا زۆر ج"ار خۆزگە دەخ"وازێت،

کە ئەو سابیرە تەنیا س"ێ مان"گ لە ناوچە پێش"مەرگایەتی کردب"ا. چ"وونی ن"اوبراو ب"ۆ حەمام و فڵچەدان

لە ددانەکانی سەرنجڕاکێشە. ئەو ب""ۆ خاوێنکردنەوەی ق""وڕگی چەن""د خولەکێک تەرخان""دەکات و دەن""گ و

هەرایەکی زۆر دەنێتەوە. خەلیل بە زورار دەڵ"""ێ، ئەتۆش ئەگەر قب"""وڵی وڵتێک"""ی رۆژئ"""اواییت وەرگ"""رت،

وەک جەنابی سابیر لە سەر زەوی پیاسەدەکەیی و بە روخسار و قژەکانەت دڵخۆش دەبی. 

ئێ""""وارە کەلوپەلە کەس""""ییەکانیان تێکەوەپێچا و لە گەڵ س""""ابیر بە س""""واری تاکس""""یەک بەرەو گەراجی

گەورەی شار رۆیشتن. چەند وشەیەکی تورکی ئیس"تانبوڵی فێرب"وون، بەڵم بەش"ی کڕین"ی ن"انی بەیانیش

ناک""ات. س""ابیر لە رۆژان""ی راب""ردوو ش""ادترە و بە زورار دەلێ""ت، ک""ورد لە کۆنەوە ب""اوە، کە می""وان هەر لە

پش""تەوەڕا ج""وانن. زورار  بە رەق""ی لە گەڵ  س""ابیر دەدوێ""ت بە مرۆڤێک""ی رەزی""ل ب""انگی دەک""ات. شەڕ و

موناقشەی سابیر و زورار پەرەدەستێنێ، بەڵم راوەستانی تاکسییەکە کۆت""ایی بە باسەکان هێن""ا. ش""ۆفیر

لەو ژاوەژاوە تێناگ"""ات و کە دەگەنە گەراج  داوای پارەکە دەک"""ات. س"""ابیر لە گەڵ میوانەکان تیکێ"""ت و
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بڵی"""تی سەفەر ب"""ۆ قەیسەری دەکڕێ"""ت و لە چاوترووکانێک"""دا خ"""ۆی ون"""دەکات. لەو کاتەدا پەناخوازەکان

چاوێ""ک لە یەکتر دەکەن و بە زم""انی ئام""اژە سەرس""وڕمانی خۆی""ان لە س""ابیر و کردەوەک""انی دەردەب""ڕن.

خەلیل و زورار زمانی""""""ان راناوەس""""""تێ و لە گێڕانەوە و بەسەرهاتەکاندا وشەی کوردس""""""تان، ک""""""ورد و

پێش""""""مەرگە بەکاردێنن. کەماڵ، ئەوان لە بەکارهێنانی ئەو وشە و دەس""""""تەواژانە ئاگاداردەکاتەوە. بە

وتەی ن""اوبراو لەو وڵتە سەرپەنایەک پێویس""تە و م""رۆڤ ن""اتوانێ ب""ۆ ماوەیەکی درێ""ژ بەمجۆرە درێ""ژە بە

ژیان بدات. بە ناشکوری نەبێ، کورد سابیری ئەوەندە زۆرن، کە مرۆڤ شەرم لە کوردبوونی خۆی دەکات.

ی ئێوارە س""واری باسەکە دەب""ن و خەلیل و زورار ب"ۆ رێگ""ا چەن""د کیل""ۆ می""وە، بامیە و زولوبی""ا و٧کاتژمێر 

گوڵەبەڕۆژەیان کڕیوە. بە وتەی خەلیل خەباتی پەناخوازی و پەنابەری تەنیا بە نان و ئەکمەکی وشکی

بەڕێوەناچێ. ئێ""وارە پەردەی بێ""دەنگی بەسەر ژینگەدا دەکێش""ێ و موس""افیرەکان لە سەر کورس""ییەکانی

خۆی""ان دادەنیش""ن و ژمارەیەک لەوان خۆی""ان ب""ۆ خەوتن ئام""ادە دەکەن. خەلیل لەو پێوەندییەدا کێشەی

نییە و بە ئاس"""انی چاوەک"""انی لە خەورادەچن. کەماڵ و زورار بە رێژەیەکی زی"""اتر بەخەبەرن و لە گەڵ

جوڵەی ب"""""اس و س"""""ووڕانی س"""""وکانەکەی چ"""""او و سەریان دەس"""""ووڕێنن. زورار دەفەتەرە بچکوڵنەکەی

دەرهێن""اوە و بە خەتێکی ج""وان دەنووس""ێ، لە بەندەیخانەی س""ابیرەوە بەرەو بەهەش""تی قەیسەری. ئەو

شەو وتە و باسەکان وشکیان کردوە و خەلیل و کەماڵ بە ئاس""انی بابەتی قسەکردنیان ب"ۆ نادۆزرێتەوە و

بە وتەی کەماڵ، مرۆڤ بە بێ""دەنگی جوانە و زم""ان بەڵیە. کەماڵ لیس""تی تێچوەک""انی رێگ""ای نووس""یوە و

بڕیاریانداوە، کە گەیشتنە قەیسەری و خۆی""ان بە ی""وئێن ناس""اند، لیس""تی تێچ""ووی رێگ""ا، خ""واردن و هت""د.

س""فر بکەنەوە و پارەک""ان ب""ۆ کەماڵ بگێڕنەوە. کەماڵ دەڵێ""ت، کوڕینە سەفەر م""رۆڤ دەخ""ارێنێ و وانەی

زۆر لە سەر خەڵک و تەنانەت دۆس""تان و هاوڕێک""انی خ""ۆت فێردەب""ی. سەفەرە سەختەکان وانەی زۆرت""ر

دەدەنە مرۆڤ و لە کاتی دژواردا نیزیکەکانت زیاتر دەناسیت. لە نەبوونیدا مرۆڤەکان تاقیدەکردێنەوە و

دۆس""تان لە کاتە دژوارەکان""دا باش""تر لە قەپان دەدرێ"""ن. بەرەبەیانی باسەکە دەگاتە ش""اری قەیسەری.

کەماڵ و هاوڕێکانی هەتا کردنەوەی دەرگای یوئێن و ئەمنییەت دوو کاتژمێرێکیان ماوە و بە هێواشی لە

گەراجەکە دوور دەکەونەوە و لە چاخانەیەکی کۆنی شاردا خۆیان پەنادا. بە زمانی ئام""اژە و خەلیل بە

ئینگلیسیەکی شەقوشڕ داوای چاو ن""انی بەیانیان دەکەن. خ""اوەنی قاوەخانەکە ت""ورکێکی پی""رە و لە گەڵ

ش"""""اگردێکی مێرمن"""""داڵ چاخانەکە هەڵدەس"""""ووڕێنن. ئەوان بە روخس"""""ار و هەڵس"""""وکەوت دەزان"""""ن، کە

مشتەرییەکان تورک نین و سەر و چاویان لەو خەڵکە دەچێ، کە بە نیازی چوون بۆ رۆژئ""اوا ماوەیەک لە

قەیسەری بارگەوبنەیان دەخەن. شار جوڵەی تێدەکەو  و غەریبەکان لە پەنا خەڵکی شاردا دەت"وانن بە
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شەقام و رێگاکان""دا ب""ڕۆن و زۆر زەق دەرنەکەون. لە دووری ش""ار بەرزایی و کوێس""تان دەبین""درێن و زورار

بە دیتن""ی ئەو دیمەنانە دڵخۆشە و بە خەلیل دەڵ"ێ، کاکە خەلیلی خەوخۆش ئەگەر لەو ش"ارە جێگام"ان

نەبۆوە، چن"""گ لەو ش"""اخانە دەدەی"""ن و ئەگەر لەو  سەگ و گ"""ورگ بم"""انخۆن، لەو بەندیخانەی س"""ابیر

رووترش و تاڵ خۆشترە. خەلیل ئەو ژنە م"اڵوێران و دونیاخەراپە، کە مێ""رد بەو س""ابیرە دەک""ات و بە دوو

س""""اڵن نەخۆش""""ی ش""""یرپەنجە دەگ""""ری. کاکە،  ئەوەتا لەو دونیایەدا دەژی""""م، جانەوەری وەک س""""ابیرم

نەدیتوە. لە ب""واری کۆمەڵیەتی، هەڵس""وکەوت، تێگەیش""تن، پی""اوەتی و چاکە مرۆڤێک""ی داتەپیو و رەزی""ل.

کاتێک بەرامبەر ئاوێنەی ژوورەکەی رادەوەستا و قژەکانی بۆ سەرەوە هەڵدەدانەوە پڕاوپڕ لە دۆنکۆشیت

دەچوو. ئەو مرۆڤێکی بە فیز و پ""ڕ لە هەواو و خ""اڵی لە تایبەتمەن""دی مرۆڤانە ب""و، بۆیە لە داخ""ان پەنام

ب"""ۆ جگەرە ب"""ردەوە. ئەگەر حەوتوویەک لە گەڵ س"""ابیر ژیاب"""ام، بێگوم"""ان زەب"""ری گەورەم پێدەکەوتن و

هەرگیز چاوەڕوانم نەکرد، کوردێک لەو غەریبایەتییە بەمجۆرە پێشوازی لە میوانەکانی بکات. 

خ""ۆر لە بەرزاییەکانی ئاس""مان سەردەکەو  و ژاوەژاوی ب""ازاڕ شەقامەکانی ش""ار دادەپۆش""ێت. پەناخوازە

تازەک""ان شەقامی سەرەکی ش""ار دەپێ"""ون و بە دیتن"""ی بامیە و زولوبی""ا زۆرەکەی سەر شەقامی سەرەکی

شار شادن. هەموویان چاویان کردۆتەوە و دەڕوانن، کە لە گۆشەیەک وێنەیەک یان نووسراوەیەکی یوئێن

هەڵوەس""""رابێ. کاتژمێرێ""""ک سەر و خ""""وار دەڕۆن و دێنەوە و سەرئەنجام مەکۆی رێکخ""""راوی تایبەت بە

کۆچبەران دەدۆزنەوە. لە بەر دەرگ""ای ئەو رێکخ""راوە خەڵکێکی زۆر نابین""در ، بەڵم چەک""دارێکی ت""ورک

بە نێوچ""""اوان گ""""رژی لە دەوری دەرگ""""ای ی""""وئێن پیاسەدەکات. زورار لە دوورەوە ئام""""اژە دەک""""ات، کە

ئینگلیسی خەلیل بۆ رۆژێکی وەک ئەمڕۆ پێویستە، بەڵم چ بکەم. کەماڵ گو  بە گاڵتەکانی زورار نادات

و لە گۆشەیەکی دوورەوە چ""او لە مەکۆی ی""وئێن دەکەن و چ""اوەڕوانن خ"""دری زیندەیەکیان لەو گۆڕەپانە

گیرکەو . ماوەی نی""و ک""اتژمێر لەو دەوروبەرە خۆدەخ""افڵێنن و ن""اوێرن بە تەواوەتی لە دەرگ""ای سەرەکی

مەکۆی یوئێن نیزیک ببنەوە. لە بەرامبەر خۆیاندا چەند کەسێک دەبینن، کە بە فارسی قسەدەکەن و بە

ژن و منداڵەوە بەرەو ی""وئێن دەڕۆن. کەماڵ دەرفەتەکە بە گونج""او دەزان""ێ و س""ڵویان لێ""دەکات و داوای

یارمەتیان لێ"""دەکات. یەکێک لەو کەس"""انەی کە بە فارس"""ی قسەدەکات، پرس"""یار لە کەماڵ دەک"""ات، کە

ک""وردی ک""ام ش""ارە. کەماڵ خ""ۆی بە سەردەش""تی دەناس""ێنێ و کوردەکە تۆقەی لە گەڵ دەک""ات و داوای""ان

لێ"""دەکات، کە لەو سەرە کۆڵنە چ"""اوەڕوان ب"""ن و پ"""اش نیوک"""اتژمێری دیکە یارمەتیان دەک"""ات. زورار لە

خۆش""""""یان بە دەم جگەرەکێش""""""ان گۆرانیەکانی حەمەی م""""""املێ دەڵێتەوە. ن""""""اوبراو حەزی لە بامیە و
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زولوبیایە و داوا لە خەلیل دەکات، کە پێکەوە بچن نیوکیلۆیەک بک""ڕن و بە ی""ادی ج""اران بیخ""ۆن. خەلیل

ئەو دەرفەتە دەقۆزێتەوە و خەلیل بە نەوسن و زۆربڵێ ناودەبات. 

سەعاتێک تێپەڕ ، بەڵم ئەو ک"""وردەی بەڵێنی گەڕانەوەی پێ"""داون لە هی"""چ قوژبنێ"""ک دیارنییە. کەماڵ،

خەلیل و زورار سەریان لێگ"""ران دەبێ"""ت و ن"""ازانن تووش"""ی چ چارەنووس"""ێک دەب"""ن. ژاوەژاوێ"""ک سەرنجی

پەناخوازەکان رادەکێش"""""ێ و ئەوان ب"""""ۆ ئاگ"""""اداربوون لە رووداوەکە چاوەکانی"""""ان لە ک"""""ۆڵن و شەقامی

دەوروبەری دەب""ڕن. خەلیل چ""اوی لە سەر دەرگ""ای ی""وئێن راگرت""وە و چەک""دارە تورکەکە دەبین""ێ، کە بە

قۆن"""""داخ و ئ"""""امرازی دیکەی لێ"""""دان لە پی"""""اوە پەنابەرەکان دەدات. ئەو بە زم"""""انی ت"""""ورکی بە سەر

پەنابەرەکاندا هاواردەکات و بۆ دەرپەڕاندنیان لە بەر دەرگای ی""وئێن پەلماری دوو پی""او دەدات. خەلیل

بە زوراری دەڵێ، شەق دەزانێ قۆناخ لە کوێیە. ئەتۆ هەڵگری هیچ پێناسەیەک نی""ت و بە قاچ""اخی لێ""رە

دەژی"""""ت، بە گ"""""ۆڕی شەهیدان بکەویە بەردەس"""""تی تورک"""""ان ت"""""وێخێکت لێدەکەنەوە. وەرە ب"""""ا خۆم"""""ان

حەش"""اردەین و هەتا ک"""ارتی پێناس"""ێک وەردەگری"""ن ب""ا نەکەوینە تەڵەی تورکانەوە. پەناخوازەکانی بەر

دەرگای یوئێن بە راکردن خۆیان لە قۆن""داخ و لێ"دانی چەک"دارە تورکەکە رزگاردەکەن. کەماڵ  روخس""اری

ئەو کوردە دەناسێتەوە، کە چ""اوەڕوانی دەکەن و بڕی""ارە یارمەتیان ب""دات. کەماڵ دەرفەتەکە بە گونج""او

دەزانێ و بە پەلە دەگاتە ئەو پیاوە کوردە و داوادەکات، کە بەرەو کو  ب""ڕۆن. کوردەکە داوا لە کەماڵ و

هاوڕێک""انی دەک""ات، کە راکەن و لە نێوەڕاس""تی ش""ار  زی""اتر قسەدەکەن. زورار، خەلیل و کەماڵ بە دوای

ئەو کۆمەڵە خەڵکە دەکەون و لە تەنیش""ت دارەک""انی مەی""دانی ش""ار لە تەنیش""ت چاخانەیەک راوەس""تان.

کوردەکە چاوێکی لە روخساری پەناخوازە تازەک""ان ک""رد و راش""کاوانە گ""وتی، ئەوەش چیرۆک""ی پەنابەری!

نەعلەت لەو کەسەی ئەو وشەیەی داتاشیوە. لەو دونی""ا پ"ان و بەرینەدا ش"وێنێک ب"ۆ خۆپاراس""تن نەبێ و

لە سەر خ""اکی خ""ۆت، لە باش""وور، لە رۆژئ""اوا، لە ب""اکوری کوردس""تان وەک تاوانک""اری بتناس""ن و ئ""ازار و

ئەش""کەنجەت ب""دەن. ن""اوبراو لە کەماڵ و هاوڕێک""انی نیزی""ک ب""ۆوە و گ""وتی:ن کاکە بەخێربێن. ئەمڕۆ زۆر

رۆژێک""ی باشە، چونکە ئێ""وەش ئەگەر لەو ش""ار و وڵتە بژی""ن، لە داه""اتوودا چ""اوەڕوانی ئەو راهێن""ان و

راکردنە دەب""ن. ئەمن ن""اوم محەممەدە س""وتاوە و لێ""رە بە ن""اوی رەزا س""الری ناس""راوم. خەڵکی ناوچەی

پ""اوەم و س""اڵێک و دوو مانگە لێ""رە دەژی""م. ئەمن ماوەیەک چەک""داری دێم""وکڕات ب""ووم، بەڵم لە گەرمەی

شەڕی کۆمەڵە و دێم""وکڕات چەکم دان""ا و سەرقاڵی ژی""انی ئاس""ایی ب""ووم. ماوەیەک وەک تەواب چوومەوە

پاوە، بەڵم سوودی نەبو، چوونکە دەزگای س""یخوڕی رێژی"م دەیخس"تینە ژێ"ر پاڵەپەس"تۆ و داوای هاوک"اری
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لێ"""دەکردین. رۆژگ"""اری م"""ن و کۆمەڵێک لە تەوابەکان لێواولێ"""وە لە  ت"""اڵ و دژواری ب"""و، بۆیە لە ئێ"""ران

دەرکەوتمەوە. ماوەیەک لە سەر س""نوورەکان لە نیزی""ک بنکەی پێش""مەرگەکان کاس""بیم دەک""رد، بەڵم کە

هێزەکانی رێژیم و هێزە سیاس""ییەکانی کوردس""تان  پێکەوە لە سەر خ""اکی باش""ووری کوردس""تان پەلماری

هێزە بەعسیەکانیان دەدا، ئێمە چارەنووسمان گ""ۆڕا و بە هەزار زەحمەت و لە رێگ""ای حیزب""ی دێم""وکڕات

چوومە ئۆردوگای رۆمادیە. دوای راپەڕین بە نیازی پێش""مەرگایەتی گەڕامەوە باش""ووری و چەن""د مانگێ""ک

لە قەن"""دیل و بنکەی پێوەندییەکان لە س"""لێمان ب"""ووم. سەرئەنجام لە گەڵ چەن"""د دۆس"""ت و برادەرێ"""ک

بڕیارمان"""دا، کە دەرچ"""وون لەو بارودۆخە تەنیا رێگ"""ا چارەیە و هاتینە ئێ"""رە. بە من"""داڵی خانوەکەمان

ئ"""اوری گرت""وە و ئەوکات م""ن لە بێش"""کەدا ب"""ووم، بۆیە بەش""ێک لە جەس""تەم س""ووتاوە و بە ن""اوی حەمە

س""ووتاو، محەمەدە س""ووتاو ناس""راوم. کە هاتمە تورکییە لە بەر دەرگ""ای ی""وئێن و لە زۆربەی ش""وێنەکان

خۆم بە رەزا سالری ناساندوە و محەممەدم لە خۆم سڕیوەتەوە. ئەگەر گەیش""تمە ئورووپ""ا یەکسەر ن""اوی

خۆم دەگۆڕم و ناوێکی کوردی وەک نەبەز، هەڵۆ، پۆڵ یان ئ"ازا هەڵ""دەبژێرم. بەش"ێک لە دۆس"ت و خزم"ان

لە وڵتانی سکاندیناوین و لە ناردنی فاکس و تەلەفوونکردندا دەڵێ، ناوی یەکەم وەک ئاوخواردنەوە ب""ۆ

گ""""ۆڕین ئاس""""انە و کوتە کاغەزێک پڕدەکەیتەوە و تەواو. کاکە ئێ""""وە چیت""""ان دەو  و کەی ه""""اتوون و چ

بکەین؟ن. 

کەماڵ، زورار و خەلیل خۆش"""حاڵن، کە لە کەس"""ێک ئاش"""نا دەب"""ن، کە پێش"""مەرگایەتی ک"""ردەوە و ت"""امی

غوربەتی چێشتوە، بۆیە سەرەتا سپاسی دەکەن. ئەوان دواتر چیرۆکی خۆی""ان ب""ۆ رەزا دەگێڕنەوە، کە بە

س""""ڵۆپیدا ه""""اتوون و لە ئیس""""تانبوڵ گریس""""اونەوە و هاتوونە قەیسەری. ئێمە لێ""""رە خۆم""""ان بە ی""""وئێن

دەناس""ێنین و وەک ئێ""وە درێ""ژە بە ژی""ان دەدەی""ن، بەڵم زانیاریم""ان لە سەر چۆنیەتی کەیس و هەروەها

خۆناساندن نییە. ئێمە هیچ کارتێکی پێناس و نووسراوێکمان نییە و ئەگەر گیرای""ن باش""ترە ب""ۆ باش""ووری

کوردس""تان دێپۆرتم""ان بکەنەوە. ئەگەر کاروب""اری ناونووس""ین لە ی""وئێن سەربگر ، لە ماوەیەکی کەم""دا

هۆدەیەک دەگرین. رەزا داوایان لێ""دەکات، کە ب""ا بە پیاسە بچنەوە م""اڵ و دوات""ر زی""اتر لەسەر ئەو ک""ارە

قسەدەکەین. رەزا بە دیتنی روخساری زورار پێدەکەنێ، کە لە رێگ""ادا جنێ""و بە ئاس""مان و زەوی دەدات و

لە خ""ۆی دەپرس""ێ، کاکە ئەو ژیانە کەی ش""ایانی تۆیە؟ رەزا لە زورار دەپرس""ێت، کاکە ئەتۆ ت""ازە بەخێر

سنوورت بەزاندوە و نازانم بۆچی تەنگەتاوی؟ زورار بەو قسەیە توڕە دەبێت و دەڵێ، حەمە س""ووتاو ئەتۆ

ک""ارت بە سەگبابێکی وەک م""ن چییە؟ ئەمن لە داخ""ی خ""ۆم و ئەو رۆژگ""ارە ن""ازنم چ بکەم. چەن""د رۆژێکە
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هاتووینە ئەو خاکە دووب"""""ارە جگەرەم هەڵگرتۆتەوە. رەزا دمەتەقەی لە گەڵ زورار ناک"""""ات و بەردەوام

دەڵ""ێ، کە ئێ""وە می""وانن و جێگەت لە سەر چاوانە. رەزا ب""ۆ پێکەینی رێگ""ا و کردنەوەی دەرگ""ای نوکتە و

قسەی خۆش بە کەماڵ و خەلیل دەڵێ، رەنگە کاک زورار خەڵکی وڵتی کۆماری کوردستان ب""ێ. مەبەس""تم

ش""اری جمه""وری کوردس""تانە! خەلیل دەرفەتەکە بە گونج""او دەزان""ێ و دەڵ""ێ، کاکە زورار خزم""ی حەمەی

ماملێی هونەرمەندە، بەڵم دەنگی بۆ گرانی گ""وتن ن""ابێ. کەماڵ پێکەنینی بە ح""اڵ و ژی""انی خ""ۆی دێ""ت،

کە لە پێن""اوی ژی""انێکی ئ""ازاد و مس""ۆگەردا چەن""دە دەب""ێ بە ک""ۆڵن و شەقامەکاندا بس""وڕێنەوە و لە گەڵ

خەڵکی جیاواز ئاش""نا ب""ن. پەناخوازە تازەک""ان لە گەڵ رەزا گەیش""تنەوە م""اڵی رەزا، کە ق""اتی خ"وارەوەی

م"""اڵێکی تورکە. ئەو قاتە دوو ه""ۆدە و حەمام و ئاودەس"""تێکی هەیە، کە یەکێک لە هۆدەک"""ان بە م"""اڵێکی

فارسە، کە خاوەنی یەک منداڵن. رەزا لە گەڵ کورد و فارس"ێک لە هۆدەکەی""دا دەژی""ن، بۆیە ش""وێنەکەیان

بەرتەسکە. 

رەزا لە گەڵ سەعدی س"""""نەیی و ئەمیر روح"""""انی هاومزڵە. کاتێ"""""ک کەماڵ و هاوڕێک"""""انی لە گەڵ رەزا

چوونەوە م""اڵ، بنەماڵەی فارسەکە و ئەمیر روح""انی گوتی""ان، ئاغ""ا رەزا می""وانت هێناونەوە و دی""ارە کە

دەوڵەمەن"""دی. زورار گ"""وتی، کەماڵ بە شەڕەف تووش"""ی شەڕ دەبی"""ن. ئێمە لە کوردس"""تان لە سەر خ"""اکی

خۆم""ان لە داخ""ی ئەو سەگبابانە ئ""اوارە ب""ووین و ئەوەتا ک""اک رەزا نەگەیش""تۆتەوە م""اڵی خ""ۆی،  تانە و

تەشەری لێدەدەن. ئەمیر روحانی لە دوورەوە بە فارسی هاوار دەکات، کە جنێوە کوردییەکان تێدەگات و

گوێی لە وشەی سەگباب بوە، ئایا ئەو جنێوە ب""ۆ ئەوانە ی""ان ن""ا؟ سەعدی لە ژوورەوە خەریکی فێرب""وونی

تورکییە و زۆر ناپڕژێتە سەر بارودۆخەی نێ""و م""اڵ و شەڕی ئەمیر و رەزا. ن""اوبراو وەک وەرگێ""ری زم""انی

ک"""وردیی و ت"""ورکی لە کۆبوونەوەی ی"""وئێن و پەنابەران"""دا بەش"""دار دەب"""ێ. سەعدی، بەخێرهاتنی کەماڵ،

زورار و خەلیل دەک""ات و سەر لە سەر کتێبەکە هەڵ""دەگر  و لە تەنیش""ت میوانەکان دادەنیش""ێ. رەزا بە

پەلە چایەک س"""""""ازدەکات و لە گەڵ میوانەکان و سەعدی دادەنیش"""""""ن و سەعدی و میوانەکان بە یەکتر

دەناس""""ێنێ. ن""""اوبراو دەروازەی قسەکردن ب""""ۆ سەعدی و میوانەکان  دەکاتەوە و بە مەبەس""""تی خ""""واردن

ئامادەکردن لە کۆڕی قسەکردن دووردەکەوێتەوە. سەعدی گو  لە میوانەکان دەگر  و وردە دڵخۆشییەکی

بە میوانەکان دەدات و بەڵێنی هاوکاری""""ان پێ""""دەدات. ن""""اوبراو پێش""""نیار دەک""""ات، دوو رۆژێ""""ک بی""""ر لە

کەیسەکان بکەنەوە و خۆی"""""""ان بە تەواوەتی لە سەر وتەی داخ"""""""وازی پەنابەری س"""""""اغببنەوە. خەلیل

دۆخەکەی بە دڵە و داوا لە زورار دەکات، بە سڵمەتی سەری دۆستان گۆرانییەکی حەمەی ماملێ بچڕ .
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زورار لە رۆژان"""ی راب"""ردوو ئ"""ارامترە و وەک رۆژان"""ی ئیس"""تانبوڵ ت"""وڕە نییە. رەزا خ"""واردنێکی س"""اکار

س""ازدەکات و لە دەوری یەک کۆدەبنەوە و بە گێڕانەوەی چیرۆک""ی خ""ۆش و ن""اخۆش کاتەکە تێپەڕدەکەن.

کەماڵ داوا لە رەزا دەکات، کە هەتا بازاڕی نیزی""ک لە گەڵی بچێ""ت و ب""ا کەلوپەلی پێویس""ت ب""ۆ ئەو دوو

ڕۆژە بکڕن، کە پێکەوە دەمێننەوە. رەزا و سەعدی پێداگری دەکەن، کە ئەو دوو رۆژە میوانی ئەوانن و لە

نێ""""و کوردان""""دا میوان""""داری قەدر و رێزێک""""ی هەیە. ئەوان هەتا درەنگ""""انی شەو لە گەڵ سەعدی و رەزا

خەریکی نووسینەوەی کەیسی خۆیان بوون. کەیسەکان ئاسان و رەوان بوون، چوونکە زۆرتری رووداوەکان

راس""""تەقینە ب""""وون و تەنیا مەسەلەی تەئیدییەی حیزبە سیاس""""ییەکان و هەروەها چۆنیەتی گێڕانەوەی

ب""""اس و وڵمدانەوەی پرس""""یارەکان گرین""""گ و ش""""وێندانەرە. ئەوان لە بارودۆخە سیاس""""ییەکانی ئێ""""ران،

کوردس"""تان و هەروەها سیاسەت و مێ"""ژووی حیزبەکەیان ش"""ارەزان و خ"""اوەنی ئەزموونن. زورار لە ک"""اتی

نووس""""""ینەوەی کەیسەکاندا پێدەکەنی و ئەو رۆژانە بە سەرەتای ژی""""""انێکی ت""""""ازە ناودەب""""""ات. سەعدی

پێشنیاردەکات، کە سبەینێ ئەوان خۆیان بیخوێننەوە و ئێ"وارە پێکەوە چ"اوی پێدادەخش"ێننەوە و ب"ۆ دوو

رۆژی دیکە لە مەکۆی پەنابەرانی ی""""وئێن خۆت""""ان بناس""""ێنن. ئەمیر روح""""انی بە سەروچاوی کوردەک""""ان

دڵخۆش نییە، بەڵم ناوبراو بە پاڕانەوە لە مزڵی رەزا و سەعدی جێگای بۆتەوە. ئەو لە قسەکردندا کورد

و فارسەکانی بە خزم""ی یەکتر دەناس""اندن، بەڵم لە دی""الۆگی سیاس""ی و هەروەها پرسە سیاس""یی و مافە

نەتەوەییەکان روخس""اری راس""تەقینەی زی""اتر دەردەکەوت. لە م""اوەی دوو ڕۆژدا لە گەڵ زورار، خەلیل و

کەماڵ دمەتەقەی زۆری دەک"""""ات و بە تێڕوانین"""""ی خ"""""ۆی کوردەک"""""انی هەڵدەسەنگاند. زورار لە ک"""""اتی

دمەتەقەدا بە زاراوەی سابڵغی دوو جنێ""وی بە ئەمیر دەدات و ئەمیر بە گومانەوە لە سەعدی دەپرس""ێ،

کە زورار جنێ""و دەدات؟ سەعدی بە ئەمیری رادەگەیەنێ، ئەگەر ت""ۆ خ""ۆت بە خزم""ی ک""وردان دەزانی""ت،

 مانگ"ان بە٦پێویستە زمانی کوردی فێرببی. مەگەر تۆ خوازیاری ئێرانێک"ی پایەدار و ن"اودار نی"ت؟ ئەتۆ 

فارس"""ی قسە مەکە و وەرە لەو ژوورە زم"""انی ک"""وردی فێربە. خەلیل ب"""ۆ ت"""وڕەکردنی ئەمیر دەیگ"""وت، لە

بەرنامەی حیزبەکاندا نووسراوە، کە سەرۆکی کۆماری وڵت دەبێ فارسی، ک""وردی و ئ""ازەری بزان""ێ و ئەو

کەسانەش تەنیا لە کوردستانی گیردەکەون. ئەمیر لەو دیالۆگەدا کوردەکان بە جوداخ"واز ناودەب""ات، کە

بە پشتیوانی هێزە دەرەکیەکان سنووری ئێرانی ئ""ازیز هەڵدەوەش""ێنن. کەماڵ لە ئاک""امی وتەکانی ئەمیر

سەرگران و ت""وڕە بە سەر ئەمیردا گۆڕان""دی و گ""وتین ئێمە چ""وار پێن""ج ک""ورد و یەک ف""ارس لەو هۆدەیەدا

پێکەوەین و ئێمە می"""وانین و دەڕۆیی"""ن. ئەتۆ وەک فارس"""ێک لە قەیسەری و بە تەنیا ئێمە بە جوداخ"""واز

بان""گ دەکەی! بە خ""وێنی شەهیدان ج""ارێکی دیکە ئەو تڕەت""ڕەی بکەی، لەو ژوورەدا هەموو ئەندامەکانی
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جەس""""تەت دەش""""کێنم. ئێ""""وە سەدان س""""اڵە زوڵ""""م لە ک""""ورد و گەلنی دیکەی ئێ""""ران دەکەن و لە هەموو

مەجلیسان خۆتان بە ئاغا و کوێخای وڵت و خەڵک دەزانن. ئێران""ی ئ""ازیزت، ئەوەتا هەیە هەر لە بنەوە

ب""وە.  ئەس""کەندەری یۆن""انی، عەڕەب، رووس، مەغۆل، ئەفغانیەکان، عوس""مانیەکان و عێ""ڕاق بە سەر ئەو

ئێرانە ئ"""""ازیزەی ت"""""ۆدا زاڵب"""""وون و زلهێزەک"""""ان پاش"""""ا و سەرکردە گەلحۆکانی وڵتی"""""ان وەک کرێگرتە

بەکارهێناوە. ئێوە مرۆڤێکی نەفام و هیچ""ن و ئام""ادەنین لە دەرەوەی س""نوورە بۆگەنەکەتان چاوبکەنەوە

و لە دونیا و مرۆڤ تێبگەن. ئەی مرۆڤی درۆزن، ئەگەر ئێران بۆ تۆ هێندە ئازیزە و ئێمەش دوژمن، بۆچی

لێ""""""رە وەک س""""""واڵکەر دەخولێیەوە و بە دوای ن""""""ان و ئاوێک""""""دا سەما دەکەی؟ ئەگەر زلهێ""""""ز و وڵتە

رۆژئاواییەکان شەیتانی و پیلنگێ""ڕن، ب""ۆ چەن""د مل""وێن ئێران""ی لەو وڵتانە دەژی""ن؟ ئەگەر دەسەڵتدار

دەبووم، بە ئیم""انی هەموو ب"اوەڕدارە راس"تگۆکان ئەو نەخشە پیش""لەیەی ت"ۆم دەک""ردە شەش ک"وت و هەر

گەلەی پشکی خۆی وەردەگرتن. 

کەماڵ و هاوڕێکانی بۆ رۆژی دواتر خۆیان بۆ چوون ب""ۆ ی""وئێن ئام""ادە دەکەن. لە سەر پێش""نیاری سەعدی

ئەوان پارەیەک ئام"""ادە دەکەن، کە ب"""ۆ بێ"""دەنگکردنی چەک"""دارەکانی بەردەرگای ی"""وئێن بەکاری بێن"""ن.

سەعدی وەک وەرگێ""""ڕ لە ی""""وئێن کاردەک""""ات و ئەو رۆژە ب""""ۆ ئەوەی ک""""اری کەماڵ و هاوڕیک""""انی گرێ""""ی

تێنەکەو ، بەیانی بەرەو ی""""""وئێن دەڕوات و ماوەیەک لەو  خ""""""ۆی دەخ""""""افڵێنێ. کەماڵ، زوار و خەلیل

ماوەیەک پ"""اش سەعدی لە ی"""وئێن نیزی"""ک دەبنەوە و پارەیەک لە دەس"""تی نیگابانەکە دەکەن و لە بەر

دەرگ"""ای ی""وئێن چ""اوەڕوانی چوونەژوور و خۆناس""اندن دەکەن. نیوکاتژمێرێ"""ک لەو  چ""اوەڕوان دەکەن و

پاشان یەک بە یەک بانگیان دەکەن و ف""ۆڕمی تایبەت بە خۆناس""اندن پڕدەکەنەوە و سەر وێنەی بچ""ووک

دەدەن بەرپرس""""انی بەش""""ی وەرگرتن""""ی پەناخوازان و پێناس""""ێکی س""""اکاریان دەدەن""""ێ، کە ئام""""اژە بە

پەناخوازی ئەو کەس""""انە دەک""""ات. ئەوان ب""""ۆ وەرگرتن""""ی روخسەتی نیش""""تەجێبوون پێویس""""تە سەردانی

ئەمنیەت بکەن و خۆی"""ان بناس"""ێنن. سەعدی ئەو کارەی"""ان ب"""ۆ جۆرێ"""ک ب"""ۆ رێک"""دەخات و بە دان"""ی ب"""ڕە

پارەیەک بە بەرپرس""ی ئەو بەشە رۆژی دوای""ی کارەکانی""ان کۆت""ایی دێ""ت. ئەگەر سەعدی و رزا هاوک""ار و

یارمەتی"""دەر نەدەبوون، ئەوان وەک زۆربەی پەناخوازانی دیکە لە رۆژان"""ی یەکەم بە لێ"""دان و پێ"""دادان

پێش"وازیان لێ""دەکرا و بەخێرهاتن دەک""ران. ئەوان لەو دۆخە دژوارەدا دەرفەتێکی ئەرێنیان دەس""تکەوت و

وەک پەناخوازە پەرتەوازەکانی دیکە سەرەتاییەکی دژوار و پ""""""""""""""""""""""ڕ لە چرمەسەریان نەبو. زورار لە

هاوڕێک""""انی زی""""اتر دڵخۆشە و کە رەزا و سەعدی لە گەڵ س""""ابیر بەراورد دەک""""ات، جیاوازیەکی زۆر لە
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هەڵس"""وکەوتی مرۆڤەکان"""دا دەبین"""ێ. ئێ"""وارە لە ماڵەوە زورار و خەلیل خ"""واردنێکی خ"""ۆش س"""ازدەکەن و

بەش""ێک لە چیرۆکەکانی سەردەمی پێش""مەرگایەتی و هەروەها ژی""ان لە باش""ووری کوردس""تان دەگێڕنەوە.

زورار لە ک""اتی نانخواردن""دا دەستخۆش""ی لە رەزا و سەعدی دەک""ات، کە یاس""ا و رێس""ای میوان""دارەتیان

جێهێناوە و بە دڵکراوەیی یارمەتیان داون. ناوبراو دڵڕق""ی س""ابیر و ن""امۆبوونی ن""اوبراو لە گەڵ کولت""وری

میواندار باسدەکات، کە لە ماوەی دوو ڕۆژدا زوراری""ان تووش""ی جگەرەکێش""ان ک""ردەوە. رەزا لە گەڵ زورار

قسەی خۆش زۆر دەکات و یەکەم دیداریان دەگێڕێتەوە، کە بە حەمە سووتاو بانگی کردوە. 

کەماڵ، زورار و خەلیل بەیانی لە گەڵ سەعدی بەرەو ئەمنیەت رۆیش""""""""تن و بە هاوک""""""""اری سەعدی بە

پێ""""""دانی ب""""""ڕە پارەیەک کارەکەیان تەواوکرد. ئەوان دوای ئەو ک""""""ارە بەدوای خ""""""انوودا دەگەڕێن و لە

سووچێکی شار هۆدەیەکی کۆن دەگرن و بڕیارە س""ێ رۆژی دیکە بگوازنەوە. رۆژانە لە ب""ازاڕدا دەگەڕین و

کەلوپەلی بەکارهێنراو دەستی دووهەم ب""ۆ مزڵەکەیان دەک""ڕن. ئەوان چاکەی رەزا و سەعدی لەبیرناکەن

و چەند جارێک بۆ مزڵەکەی خۆی""ان بانگی""ان دەکەن و لە م""اوەی مانەوەیان""دا لە قەیسەری پێوەندییەکی

گەرم  و گونجاویان دەبێت. 

رۆژانی کۆچبەریی دەبنە مانگ و مانگەکان دەبنە ساڵ. لە کۆچبەری""دا مرۆڤەکان دەخ""ارێن و هەر کەسە

بە جۆرێک لە گەڵ رووداوەکان خۆی دەگ"ونجێنێ. کوردەک"ان لە ژی"انی کۆچبەری"دا خەم و ژان"ی رۆژانە و

ژیانی"""ان زی"""اترە و ئەوان خ"""اوەنی ب"""ارودۆخێکی رانەوەس"""تاون. دڵەڕاوکە و نیگەرانی لە گەڵ  رەوت"""ی

چاوەڕوانیەکان، بەش"""""""ێکی سەرەکی ژی"""""""انی پەناخواز و کۆچبەران پێک"""""""دێنن. کەماڵ، زورار و خەلیل

قەیسەری ژی""""""انێکی ت""""""ازە دەس""""""تپێدەکەن و ق""""""ۆڵ لە ک""""""اری رۆژانە هەڵ""""""دەماڵن. ئەوان سەرەتا لە

خواردنگەیەک کاردەکەن، بەڵم خ""""""اوەن خواردنگەکە پ""""""ارەی تەواویان ن""""""اداتێ. پەناخوازان م""""""افی

کارکردنی ئازادیان نییە و بە هۆی نەزانینی زمان و هەروەها ناچاری، هێزی ک""ار بە هەرزانی پێش""کەش

بە خاوەنکارەک"""ان دەکەن. زورار و خەلیل ژێ"""ر س"""ێبەری بێک"""اریی و نەداری"""دا پێوەن"""دی بە چەن"""د کۆنە

دۆس"""تێک دەگ"""رن، کە لە ئورووپ"""ا و ئەمریکا دەژی"""ن وداوای یارمەتی ی"""ان قەرزیان لێدەکەن. لە چەن"""د

دۆس""تێک تەنیا یەکدانە پ""اش چەن""د مانگێ""ک سەت دۆڵرێک""ی ئەمریکیان ب""ۆ رەوانە دەک""ات. کەماڵ وەک

سەردەمی لوەت""ی  م""ل لە ک""اری ق""ورس و تاقەت پڕووکێ""ن دەن""ێ، بۆیە ن""اوبراو باش""تر لە زورار و خەلیل

کاری گیردەکەو . ئەو زۆر لە سەر مەسەلەکان ن""ادو  و کارەک""ان بە رێک""وپێکی رادەپەڕێنێ. بە ب""اوەڕی
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کەماڵ هاتنەوە لە گەڵ رۆژگ"""""ار لە غوربەت"""""دا هونەرە و بە هەموو کەس راناپەڕێن"""""در . ئەو پ"""""ارەی

پاشەکەوتی هەیە و زورار و خەلیل لە کاتی پێویستدا پەنای ب""ۆ دەبەن. س"اڵێک زی""اتر تێپەڕیوە و ئەوان

قبوڵی یوئێنیان وەرگرتوە و بڕە پارەیەکیان بۆ ژی""ان ب""ۆ بڕاوەتەوە. لە کاروب""اری  کڕین""ی دەوا و دەرم""ان

یارمەتی دەدرێ""""ن و زم""""انی ت""""ورکی بە رێژەیەک فێرب""""وون. خەلیل لە ک""""اتی ن""""انخواردن و هەروەها

چوونەبازاڕدا نوکتەی سەیر لە سەر زورار ب""اس دەک""ات و بە ن""اوی س""اوەر ت""وڕەی دەک""ات. زورار زم""انی

تورکی زۆر فێرنەبوە و بە وتەی خۆی زمانی ئینگلیسی دەخ"وێنێ، چوونکە لە ن"او پ"اپۆڕ، فڕۆکە و ب"اس و

هەروەها لە دارس"""""""تان و شەقامدا کەڵکی هەیە. ئەوان وەک راب"""""""ردوو بە یەکەوە نی"""""""ن و هەر کەسەو

سەرقاڵی ژیانی خۆیەتی. زوار چەند جارێ"ک سەفەری ئانک""ارای ک"ردوە و سەردانی دوو ناس"یاوی ک"ردوە،

کە ماوەی هەشت مانگێک دەبێ لەو شارەدا دەژین. 

پەڕاوی داخوازی پەنابەریی خەلیل لە رێگ""ای یوئێنەوە رەوانەی وڵت""ی دانم""ارک ک""راوە و پەڕاوی کەماڵ

و زورار بۆ سوئێد رەوانەکراون. سەعدی و رەزا ماوەیەک دەبێ بەرەو ئوسترالیا سەفەریان ک""ردوە. ئەوان

سەبارەت بە رۆژان""ی سەرەتای ژیانی""ان لە ئۆس""ترالیا نووس""ینێکی دوور و درێژی""ان بە ف""اکس ب""ۆ کەماڵ

رەوانە ک"""""""ردوە. سەعدی و رەزا بە تێروتەسەلی چۆنیەتی سەفەرکردنەکەیان نووس"""""""یوە و ئاماژەیەکی

زۆریان بە بیرەوەرییەکانی قەیسەری ک""ردوە.   خەلیل رۆژان""ی ئ""اواریی بە دژواری تێپەڕدەکات و تێکەڵ

بە هەودای عەشق دەبێت و لە گەڵ کچە تورکێکی جیرانیان ئاشنا دەبێت. هێڵی س""ۆز و خۆشەویس""تی ب""ۆ

فێربوونی زمان پڕبارە، بەڵم دوو کێشەی سەرەکی لە بەردەم خەلیل و کچە تورکەکدا هەن. خەلیل وەک

پەنابەر لەو شارە دەژیت و ماوەیەکی دیکە بەرەو دانمارک یان وڵتێک""ی دیکە دەگوازێتەوە. کچە، ن""اوی

باساکە و خوێندنی تەواوکردوە، بەڵم کچی ماڵە و لە دەرەوەی ماڵ کار ناکات. کچ""ی گەورەی ماڵە و ب""ۆ

چوونەدەر و هەروەها پێوەندیگرتن دەستکراوەترە. باوکی لە نەخۆشخانەی شار ک""اری پەرس""تاری دەک""ات

و دایک""ی وەک باس""اک ژن""ی ماڵە و  ئی""دارەی کاروب""اری م""اڵ و منداڵەکان دەک""ات. زورار داوا لە خەلیل

دەک"""ات، کە بە قسەی حەسەن زی"""رەک بک"""ات و بە رێب"""واری لە داوی عیش"""ق نەکەو . خەلیل بە گاڵتە

دەڵ""ێ، زورار لەو غەریبایەتییە جی""اوازی م""املی و زی""رەک نییە و بە گ""وێرەی توان""ا رێنوێنیەکانیان لە

گوێ""دەگرین. کەماڵ تەنیا گ""و  لە چیرۆکەکان دەگ""ر  و پرس""یار لە سەر دڵ""داری خەلیل و باس""اک ناک""ات

وتەنیا داوادەکات، کە ئێمە سەڵت وزگورتین و با لە گەڵ جیرانەکان تووش"ی کێشەی کۆمەڵیەتی نەبین.

خەلیل لە رێگ"""ای باس"""اکدا خەو و ژی"""انی نەماوە و کۆن"""تڕۆڵی خ"""ۆی لە دەس"""تداوە. کەماڵ داوا لە زورار
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دەک"""ات، کە سەفەرێکی ئانک"""ار بکەن و لە گەڵ دۆس"""تانی دیکە ئاش"""نا ب"""ن. جوڵەکانی خەلیل رەنگە بە

زەرەری ئێمە بش""کێتەوە، بۆیە باش""ترە لە گەڵ خەلیل سەفەرێک بکەن. خەلیل بێک""ار، عاش""ق و گیرف""ان

بەتاڵ لە شەقامەکانی قەیسەری سەرگەردانە. ناوبراو چاوەڕوانی وڵمی دانمارکە، بەڵم لە بەر باساک

خەون بە قەیسەریی و بەرزاییەکانی ش"""ارەوە دەبین"""ێ. لە بەر هەس"""تیاری بارودۆخەکە خەلیل لە گەڵ

زورار بەرەو ئانک"""ار دەڕۆن و ماوەیەک لەو ش"""ارە و لە لی دۆس"""ت و ئاش"""ناکانیان دەمێننەوە. لە ش"""اری

ئانک""ارا ک""وردێکی باش""ووری دەدۆزنەوە، کە لە گەڵ کچێک""ی ت""ورک ژی""انی هاوبەش""یان پێکهێن""اوە. ئەو

ی زاییینی هاتۆتە تورکییە و لە ئانکارا گریس""اوەتەوە. سەرەتا لە١٩٩١کوردە لە پاش کۆڕەوەکەی ساڵی 

قاوەخانە و چێش""تخانەکاندا ک""اری ک""ردوە و پی""او و ژنێ""ک وەک ک""وڕی خۆی""ان قبوڵی""ان ک""ردوە. ئەوان لە

رێگ"""ای خواردنگەیەک لە گەڵ عەبدولموتەللیب ئاش"""نادەبن. عەبدولموتەللیب لە بنەماڵەیەکی ئ"""ایینی

هەولێر لەدایکبوە و چەند جارێک ویستویەتی ئەو ناوە بگۆڕ ، بەڵم پلنەکەی سەری نەگرتوە. ئاینور و

ئەس""""ڵن بەش""""ێک لە سەرمایەکەی خۆی""""ان ب""""ۆ عەبدولموتەللیب تەرخانکردوە و خواردنەگەیەکیان لە

ئانکارا کردۆتەوە. ئەوان تەنیا بۆ ئیدارەکردنی خواردنگەکە هاوکارن و کرێک"ار و وەس""تاکارەکان لە گەڵ

عەبدولموتەللیب کاروبارەک""ان رادەپەڕێنن. ئ""ایڵن و ئەس""ڵن، عەبدولموتەللیب بە ب""اریس بانگدەکەن.

خەلیل و زورار لە رێگای کوردیکی پەنابەر کە لەو خورادنەگەیە کاردەکەن لە گەڵ باریس ئاشنا دەب""ن.

ب""اریس چیرۆک""ی ژی""انی خ""ۆی دەگێڕێتەوە، کە پ""ڕە لە کەوتن و هەس""تانەوە. ئەو لە گەڵ کچێک""ی خزم""ی

ئ"""ایڵن ژی"""انی هاوبەش"""ی پێکهێن"""اوە. ب"""اریس ی"""ان عەبدولموتەللیب لە خواردنەگەکە لە گەڵ خەلیل و

زورار ئاش"""نا دەبێ"""ت. زورار داوا لە ب"""اریس دەک"""ات، کە چ"""ارەی کێشەی خەلیل بکەن و ئەو ب"""رادەرە لە

قەیسەری بە دەردی دڵ گرفتارە. تۆ دەتوانی لەو پێوەندییەدا رێن""وێنی بکەی و یارمەتی""دەر ب""ی. ب""اریس

لە یەکەم وتەدا لە خەلیل دەپرس""""ێ، کە ئای""""ا ئام""""ادەی قەیس""""ری فەرامۆش بکەیت و بگوازیتەوە ب""""ۆ

ئانک"""ارا؟ خەلیل بە دەنگێک"""ی ک"""ز دەڵ"""ێ، کاکە عەبدولموتەللیب رەنگە ئاس"""ان نەبێ. کە لە قەیس"""ری

دەردەچم، هەموو قالبم دەشکێ و بە تەواوەتی دادەهێزێم و حەزدەکەم، کە هەموو جیهان ن""اوی قەیس""ری

بێ و قەیسەری هەموو جیهان ب"ێ. عەبدولموتەللیب داوا لە خەلیل دەک""ات، کە زۆر دڵناس"ک نەبێ و بەو

شێوازە ژنهێنان بە مانای لەقوڕ چەقینە و ناکر  پیاو بە تەواوەتی ئیرادە و تواناک""انی خ""ۆی لە پێن""اوی

هەس"""""""""""""""""""""""""تێکدا لەبیربکات. عەبدولموتەلیب بەڵێنی بە زوار دەدات، کە ئەگەر خەلیل لە قەیسەری

بگوازێتەوە ئانک""ارا لە خواردنگەکە ک""ارێکی پێ"""دەدات. خەلیل لە گەڵ چەن"""د ناس""یاوێکی دیکە لە سەر

پێوەندی لە گەڵ باساک قسە دەکات و زۆربەی ئەو کەسانە رێنوێنی ناوبراو دەکەن، کە لەو بارودۆخەدا
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باش""ترە سەبر بگ""ر  و چ""اوەڕوان بک""ات. خەلیل رۆژانە تەلەفوون ب""ۆ باس""اک دەک""ات و پێکەوە لە سەر

پێوەندییەکانیان قسەدەکەن. کەماڵ بۆ دوورکەوتنەوە و لە پڕیشکی ئاگری خۆشەویستی خەلیل و باساک

خوازی"""ارە کە ب"""ۆ خانویەکی دیکە بگوازێتەوە. ئەو لەو رۆژانەدا لە رێگ"""ای چەن"""د دۆس"""ت و ناس"""یاوێک

سەردانی چەن""د خانوویەکی ک""ردوە و چ""اوەڕوانی گەڕانەوەی زورار و خەلیل دەک""ات. زورار و خەلیل لە

ئانک""ارا لە داخ"ی ژی"انی خۆی"ان رۆژ و شەو سەرقاڵی پیاسە و قسەکردن لە سەر دوارۆژی خۆی""انن. زورار

تێ"""""دەگات، کە خەلیل بە ئاس"""""انی دەس"""""ت لە باس"""""اک بەرنادات و رەنگە ئەو و کەماڵ بە ئ"""""اوری ئەو

خۆشەویس""""تییە سەر لە بەندیخانە دەرهێن""""ن. خەلیل گ""""و  لە ه""""اوڕ  و دۆس""""تەکانی دەگرێ""""ت، بەڵم

ئی"""رادەی زاڵب"""وون بە سەر دۆخەکەی"""دا نییە. ئەوان دە رۆژێ"""ک لە ئانک"""ارا تێپەڕدەکەن و دەگەڕێنەوە

قەیسەری. خەلیل لەو رۆژگ""ارەدا خ""ۆی دەداتە دەس""تی قەزا و قەدەر و هی""وادارە کەیس""ی پەنابەریەکەی

لە دانمارک و دڵدارییەکەی لە  قەیسری یەکلببنەوە. 

پ"""""""اش گەڕانەوەیان ب"""""""ۆ قەیسەری، کەماڵ ئاگاداری"""""""ان دەکاتەوە، کە بەدوای خ""""""انوودا گەڕاوە و لە

گەڕەکەکانی سەر رێگ""""""""ای فڕۆکەخانە خانوویەکی ک""""""""ۆن و هەرزانی دۆزیوەتەوە. خەلیل بەو خەبەرە

تێک""""""دەچێ و لە هۆدەکە دەچێتەدەر. ئەو ب"""""ۆ رەواندنەوەی خەمەکانی لە سەر ک""""""ۆڵن رادەوەس"""""تێ و

چاوەڕێی دەرکەوتنی باساک دەکات، بەڵم چاوەڕوانییەکانی گوڵ ناکەن. ماڵی باساک وەک ج""اران چ"ۆڵ

و بێدەنگ نییە و ژمارەیەک خەڵک لە هاتوچۆدان. خەلیل بە دیتنی ئەو رووداوە بەن""دی جەرگی دەپس""ێ

و لە خ""وازبێنیکردنی باس""اک  بەگومانە. ئەو لە ک""ۆڵن خۆن""اگر  و دەچێتەژوور و داوا لە زورار دەک""ات،

کە پیاسەیەکی لە گەڵ""دا بک""ات. زورار تێ""دەگات، کە خەلیل پێویس""تی بە دۆس""تێکی نیزی""ک و هاوڕیەکی

گ"""وێگرە. ن"""اوبراو لە گەڵ خەلیل دەچێتەدەر و تێدەکۆش"""ێ، کە ب"""ۆ خەلیل سەرتاپا ببێتەگو . زورار ب"""ۆ

دوورکردنەوەی خەلیل لە خەمەکانی قەیسەریی و هەروەها سەرهێشەکانی دڵ""""""داری ب""""""اس لە حەسەن

زی""رەک و م""املی دەک""ات و بە خەلیل دەڵ""ێ، کە رەنگە چەن""د م""انگێکی دیکە ن""اوی حەسەن زیرەک""ت لە

بیرنەمێنێ و تەنیا گو  لە برایم تاتلس بگری""ت. خەلیل هەر بە جەس""تە لە گەڵ زورار لە شەقامەکاندا

پیاسەدەکات و زۆر ئاگ"""""اداری بارودۆخەکە نییە. ئەو بیروه"""""زری لە دەوری چاوەک"""""انی باس"""""اکە و بە

ئاس"""""انی لەو ئ"""""ازارە رزگ"""""اری ن"""""ابێت. ئەوان هەتا لقەکانیان شەکەت و مان"""""دوو دەب"""""ن بە شەقام و

کۆڵنەکانی ش""اردا دەس""ووڕێنەوە و لە جیه""انی چ""او و خەیاڵ""دا ش""اخ و دەش""تەکان تێدەپەڕینن و بەرەو

شارە پڕ لە جوانییەکانی رۆژئاوا ئەسپی ئارەزوو لینگ""دەدەن. کەماڵ لە مزڵەکەی چ""اوەڕوانی هاتنەوەی
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زورار و خەلیل دەک"""ات و بڕی"""ارە خۆی"""ان ب"""ۆ گواس"""تنەوە ب"""ۆ خ"""انوە کرێیەکە ئام"""ادە بکەن، بەڵم ئەو

ئێوارەیە دەرگا کپ و بێدەنگە. پاش ماوەیەکی زۆر چاوەڕوانی کەماڵ نانی ئێوارە دەخوات و چاوەڕوانی

گەڕانەوەی هاوڕێکانی دەکات. خەلیل و زورار لە رێگای گەڕانەوەی ماڵدا لە گەڵ چەن""د کەس لە خ""زم و

کەس""وکاری باس"اک تێ""دەگیرێن و بە دار و کوت""ک پەلماردەدرێن. ئەوان چ"اوەڕوانی پەلمار و هێرش"ی بە

کۆمەڵ لە خزم"""انی باس"""اک ناکەن، بەڵم وەک ب"""اوە و دەگ"""وتر ، مەترس"""ییەکان بە زەنگوڵەی دەنگ"""دار

دەرناکەون. لە ئاک"""امی لێ"""دان و شەڕی نێ"""وان زورار و خەلیل لە گەڵ خزم"""انی باس"""اک، خەلیل سەری

دەش"""کێ و زوراری"""ش بە دار دەس"""تی دەش"""کێندر . لە لیەنی بەرامبەر دوو کەس برین"""دار دەب"""ن، بۆیە

پۆلیس""ی ت""ورک ب""ۆ ئارامکردنەوەی شەڕەکە دەگاتە کۆڵنەکە و خەلیل و زورار لە گەڵ خزم""انی باس""اک

دەگ""""رن. پۆلیسە تورکەکان سەرەتا بەش""""داربوەکانی کێشەکە دەبنە ناوەن""""دی پ""""ۆلیس و برین""""دارەکانی

رەوانەی نەخۆش""""خانە دەکەن. خزم""""انی باس""""اک بە فێ""""ڵ و س""""ازکردنی چیرۆک""""ی بەراوەژوو خۆی""""ان

رزگاردەکەن و ف""""ایلی خەلیل و زورار قورس""""تر دەکەن. زم""""انی قسەکردنی خەلیل بە ت""""ورکی بە کەڵکی

گێڕانەوەی شەڕەکە دێت، بەڵم ن""اوبراو بە رێ""ژەی زم""انی دای""ک ن""اتوانێ بەرگری لە بێگون""اهی خ""ۆیی و

زورار بکاتەوە. پ""""""ۆلیس ئەوان تۆمەتبار دەک""""""ات، کە هێرش""""""یان کردۆتەوە سەر ئەو کوڕانە و هەروەها

خەلیل چەند جارێک هەوڵیداوە بچێتە م""اڵی باس""اک و دزی لەو ماڵە بک""ات. کەماڵ لە دونی""ای بێ""دەنگی

ئێوارەدا چاوەڕوانە، بەڵم نیشانەکان ئاماژەدەکەن، کە رەنگە دەرد و بەڵی عیشق، خەلیل و زوراری لە

داوی جاڵجاڵوکەیی باس"""اک و خزم"""ان خس"""تبێ. زورار تێدەکۆش"""ی، کە بەرگری لە خەلیل بک"""ات، بەڵم

س"""وودی ن"""ابێ. ئەوان دوای چارەسەرکردنی برینەکانیان و هەڵبەس"""تنەوەی دەس"""ت بەرەو بەندیخانەی

پۆلیس رادەگوزرێن.  لە لیەن خزمانی باساک شکایەتیان لێکراوە و دەبێ لە  دادگادا ئامادەبن. باس""اک

دەسەڵتی بەسەر خزمان"""دا ناش"""کێ و ئەو تەنیا ئەوەن"""دەی گوت"""وە، کە مێ"""رد بە یەکێک لە خزمەکانیان

ناک"""""ات، چوونکە بەنیازە لە گەڵ خەلیل ژی"""""انی هاوبەش پێک"""""بێنێ. ن"""""اوبراو بە رووداوەکە دڵگرانە و

نازانێ چۆن پێوەندی بە دادگا بکات و بێگوناهی خەلیل و زورار بسەلمێنێ.

 زورار داوا دەک""ات، کە ئ""ازادی بکەن، چوونکە ئەو دوور و نیزی""ک پێوەن""دی بەو کێشەیەوە نییە و تەنیا

وەک هاوڕێیەک لە گەڵ خەلیل پیاسەیان ک"""""ردوە. کەماڵ  ب"""""ۆ دۆزینەوەی سەرداوێک سەردانی چەن"""""د

ئاش"""نایەک دەک"""ات و لە سەر ونب"""وونی زورار و خەلیل پرس"""یاریان لێ"""دەکات. یەکێک لە وەرگێڕەک"""انی

یوئێن، کە ئاگاداری رووداوەکەیە و بە نامەیەیەکی کورت کەماڵ لە چارەنووسی زورار و خەلیل ئاگ""ادار
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دەکاتەوە. زورار لە بەندیخانەی پۆلیس رزگاری نابێ و لە گەڵ خەلیل بە سەر و دەست شکاوی رەوانەی

دادگادەکرێن. باساک لە رێگای نامەیەکی کورت دادگ""ا لە بێگون""اهی خەلیل و زورار ئاگ""ادار دەکاتەوە و

داوا دەک""""""ات، کە ئەو نامەیە ئاش""""""کرا نەکەن. ئەو کورتەیەک لە رووداوەکە دەگێڕێتەوە و ب""""""اس لەوە

دەک""""ات، کە خزمەکانی ئێ""""وارە پەلماری ئەو غەریبانەیان داوە و ئەوان بێگون""""اهن. خەلیل و زورار لە

دادگ""ادا ئام""ادە دەب""ن و لە سەر نانەوەی شەڕ و ئ""اژاوە و هەروەها ش""کاندنی س""نووری م""اڵی باس""اک و

هەوڵدان بۆ دزی تۆمەتبار دەکرێن. زورار داوا لە دادگا دەکات، کە کەسێکی وەرگێڕیان بۆ ئام""ادە بک""ات،

چوونکە ئەوان بێتاوانن و رەنگە نەزانینی زمان کێشەی زیاتریان ب"ۆ س"ازبکات. دادگ"ا گ"و  لە داواک""اری

زورار ن"""""اگر ، بەڵم خەلیل و زورار بە جی"""""ا لە دادگ"""""ادا ئام"""""ادە دەکەن و هەر دووکی"""""ان وەک یەک

چیرۆکەکە دەگێڕنەوە. زورار باش""تر لە خلی""ل رووداوەکە دەگێڕێتەوە، چوونکە ئەو هی""چ پێوەندییەکی بە

کێشەکە نییە و تەنیا لە بەر خەلیل کەوتۆتە بەرلێ""دان و تون""دوتیژی بەرامبەر ک""راوە. زورار رووداوەکە

بە تەواوەتی دەگێڕێتەوە و داوا دەک"""ات، کە ئەو کچەی کە خەلیلی خۆش"""دەوێت ب"""ۆ ش"""ایەتیدان بان"""گ

بک""ر ، چوونکە ئەو ئاگ""اداری رووداوەکەیە. داواک""ار س""وورە لە سەر تاوانب""ارکردنی خەلیل و زورار و بە

ت"""اوانی پێش"""ێلکردنی یاس"""ا و ش"""کاندنی حورمەت و س"""نووری م"""اڵ و هەروەها هەوڵ"""دان ب"""ۆ دزیک"""ردن

دەخرێنەژێر پاڵەپەس""تۆ. خەلیل داوا دەک""ات، کە ئەو کەس""انەی کە لە سەر دزیک""ردن ی""ان چوونە م""اڵی

خەڵک ش""کایەتیان لێک""ردوون ب""ا ئام""ادە ب""ن و بەڵگەی خۆی""ان بخەنەڕوو. زورار داوا دەک""ات، کە باس""اک

بێنن و کێشەکە چارەسەرکەن. کۆبوونەوەی دادگا بۆ حەوتووی داهاتوو دوادەخ""ر  و دادوەر بڕی""اردەدات،

بۆ تێگەیشتن لەو رووداوە گوێگرتن لە باساک یارمەتی""دەرە. داواک"ار کە نامەکەی باس"اکی لە بەردەس""تە

دڵنیایە، کە کەیسەکە بە ق"""""""ازانجی خەلیل و زورار تەواو دەب"""""""ێ، بۆیە تێدەکۆش"""""""ێ لە سەر بناخەی

داواکاری لیەنی بەرامبەر دادوەر بڕیاربدات. 

کەماڵ لە رێگ"""""""""ای وەرگێرکەی ی"""""""""وئێن سەردانی خەلیل و زورار دەک"""""""""ات و کەلوپەلی خ"""""""""واردن و

پێداویس"""تەکانیان ب"""ۆ دەب"""ات. ئەو خانوەکەی چ"""ۆڵکردوە و ب"""ۆ گەڕەکێکی دیکە گواس"""توویەتیەوە. ئەو

رووداوەکە بە ن"""اخۆش پێناسەدەکات، بەڵم لە سەر ئەو باوەڕەیە، کە رەنگە حیکمەتی خ"""ۆی هەبێ. لە

ریگ""""ای دادگ""""اوە باس""""اک ب""""ۆ لێپرس""""ین و هەروەها ش""""ایەتی لێ""""وەرگرتن داوادەکرێ""""ت و باس""""اک لە

لێکۆڵینەوەکەدا راس""""تی رووداوەکە دەگێڕێتەوە و چەن""""د جارێ""""ک رادەگەیەنێ، کە ئەو ک""""وڕە غەریبانە

نەک تۆمەتبار و تاوانب"""""ار نی"""""ن، بەڵکو بە رۆژی ئاش"""""کرا زوڵمی"""""ان لێک"""""راوە و پەلماردراون. دادوەری
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لێکۆڵینەوە وتەی باس""اکی زۆر لە سەر دڵ نانیش""ن، بەڵم چەن""د وشەیەک لە سەر لپەڕەکان دەنووس""ی و

کۆت""ایی بە لێپرس""ین لە باس""اک دێن""ێ. سەرئەنجام خەلیل و زورار دەبەنەوە بەردەم دادگ""ا و ئەمجارە

ئەوان لە سەر بناخەی وتەکانی باساک ئازاد دەکرێن. داوا لە خەلیل دەکر ، کە لە باس""اک دوور بێ""ت و

ئەگەر ج""""ارێکی دیکە لە سەر ئەو مەسەلەیە بان""""گ بکرێتە دادگ""""ا، بە ئاس""""انی رزگ""""اری ن""""ابێ و ب""""ۆ

ماوەیەک بەند دەکر . زورار و خەلیل لە بەر نەبوونی پاڵپشتی یاسایی و هەروەها هاوکار لە کاروباری

دادگ""ادا لە سەر ش""کانی سەر و دەس""ت هی""چ داوکارییەکیان پێش""کەش نەکرد و پرسەکەیان پووشەبەسەر

کرا. 

زورا و خەلیل دوای ئ""""ازادبوون لە بەندیخانە بەرەو نێوەڕاس""""تی ش""""ار دەڕۆن و لە قاوەخانەیەک چ""""ا و

بابۆڵەیەک دەخۆن. زورار لە سەر ئەو شەڕ و بەندکردنە چیرۆکی زۆری ب""ۆ پێکەنین ئام""ادەکردبوون و لە

رێگادا بە دەنگێکی نیوەبەرز دەیگ""وت، کاکە مەل خەلیل ئێمەی بە تورک""ان جەزرەبەدا و زوراری""ان وەک

رۆس""تەمی یەکدەس""ت لێک""رد. خەلیل سەرەڕای ئەو لێ""دان و سەرش""کانە داوا لە زورار دەک""ات، کە خۆی""ان

گێ""""""""""""ل بکەن و سەردانی ماڵە کۆنەکەیان بکەن و لە جیرانەکانیان پرس""""""""""""یار بکەن، کە کەماڵ کەی

گواس""""تویەتیەوە. زورار داواکەی ناش""""کێنێ، بەڵم بە خەلیل دەڵێ""""ت، کاکە ب""""ا پێکەوە بڕۆی""""ن ب""""ۆ لی

عەبدولموتەللیب و لە چێش""""تخانەکە کاربکەین و خۆم""""ان لەو ش""""ارە رزگاربکەین. ئێمە ئەگەر ئاگ""""ادار

خۆم""""ان نەبین، رەنگە لە بەندیخانەدا جێگرب""""بین و چاوم""""ان بەو خاریجە نەکەو ، کە بە بەهەش""""تی

ونب"""""ووی ک"""""وردان بەناو بانگە. خەلیل وزورار بە سەری پێچ"""""راو و دەس"""""تی هەڵبەس"""""تراو بەرەو مزڵە

کۆنەکەیان رۆیشتن و هەتا تەنیشت ماڵی باساک رانەوەستان. باساک لە بەر دەرگای حەوشە راوەستاوە

و لە گەڵ ژنێک""""""ی جیرانی""""""ان سەرقاڵی قسەکردنن، کە خەلیل و زورار دەبین""""""ێ. ن""""""اوبراو دڵخۆشە بە

ئازادبوونی"""ان، بەڵم نیگەرانە کە کێشەیەکی ت"""ازە سەرهەڵداتەوە، بۆیە ژنە جیرانەکەیان جێ"""دێڵێت و

دەچێتەوە ژوور. لە پەنجەری ق"""اتی دووهەمی ماڵەوە چ"""او لە خەلیل دەک"""ات و پ"""اش ماوەیەکی ک"""ورت

خەلیل و زورار لەو ناوچەیە دووردەکەونەوە. ئەوان لە گەڵ کەماڵ سەردانی خ""انوە تازەکەیان ک""ردوە و

بە پیاسە بەرەو ئەو مزڵە تازەیە دەڕۆن. کەماڵ چەن""د رۆژێک""ی حەوتوو ک""ار دەک""ات و زۆربەی کاتەکان

لە م""""""""""""اڵ بەسەردەبات. خەلیل و زورار سەرئەنجام دەگەنە مزڵە تازەکەیان و بە دی""""""""""""داری کەماڵ

ش""""""اددەبنەوە. کەماڵ بە پێکەنینەوە دەڵ""""""ێ، کاکە گ""""""وتم قوتە قوتەی مەکەن. ئێ""""""وە دانەنیش""""""تن و

ئەزموونێکی تازە فێربوون. هیوادارم ئەم رووداوە دوا رووداوی ناخۆشمان بێ""ت و هەتا دەگەینە دەرەوەی
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وڵت لە کێشە و بەڵ دووربی"""ن. زورار دەڵ"""ێ، ئەمن خەمی دەس"""ت و سەری ش"""کاوی خ"""ۆم و خەلیلم نییە،

بەڵکو خەمی تۆمە، کە ئەو ماوەیە زۆر بە ئێمەوە ماندوو بوویت. 

ئەوان لەو غەریبایەتییەدا بی""ر لە پێوەن""دیگرتن لە گەڵ دای""ک و بابی""ان دەکەنەوە.  خەلیل و زورار ئەو

پێش""نیارە بە گونج""او دەزان""ن، بەڵم ئەوان دەس""ت و گیرف""ان بەتاڵن و ن""ازانن چ""ۆن پێش""وازی لە می""وانی

دوور بکەن. کەماڵ ب"""اس لەوە دەک"""ات، کە لەو نیزیکانە پەنابەرێک دەژی"""ت و دای"""ک و ب"""ابی ت"""ازە لە

پیرانشارەوە ه""اتوون. شەو سەردانیان دەکەین و پرس""یار دەکەین، کە تێچ""ووی ئەو سەفەرە ب""ۆ دوو کەس

چەندە؟ خەلیل بەو لێدان و بەندکردنە کەمێک لە بازنەی دڵداری دەرچوە، بەڵم هێشتا بە تەواوەتی لە

داوی دڵ""ی باس""اک رزگ""اری نەبوە. ئەوان لە دەوری یەک دادەنیش""ن و ن""انی ئێ""وارە دەخ""ۆن و چیرۆک""ی

بەندیخانە و دادگا بۆ پێکەنین دەگێڕنەوە. درەنگانی ئێوارە  بۆ ماڵی مستەفا زری""ان دەچ""ن، کە دای""ک و

بابی لە پیرانشارەوە هاتوون. کاتێک  میوانەکان وەژوور دەکەون، مستەفا زریان بە دەنگی بەرزە دەڵێ،

بە داخەوە لەو عەمەلیاتەدا دوو ه""اوڕێی تێکۆشەر و بەوەج برین""داربوون و بەدیلگیران، بەڵم دوات""ر بە

هیممەتی غەیبی لە بەندیخانە رزگاری""""ان ب""""وو. ب""""ابی مس""""تەفای پی""""اوێکی گەڕاوە و دونی""""ا دیتەیە و

یەکسەر بە خەلیل و زورار دەڵ""ێ، کاکە بە قسەی حەسەن زیرەکیت""ان نەکرد و لە سەفەر خۆت""ان گی""رۆدە

ک""رد. کوڕەک""ان نیگەران مەبن و جحێڵیەتیش بەو کاروب""ارەوە خۆشە. دایک""ی مس""تەفا، پ""ورە زێنەب بە

دیتن"""ی سەری پێچ"""راوی خەلیل و دەس"""تی هەڵبەس"""تراوی زورار دڵتەنگە و جنێ"""وی تەڕ و ت"""ازە ب"""ۆ ئەو

کەس""انە دەنێ""ر ، کە ئەو کارەی""ان ک""ردوە. پ""ور زێنەب لە چاخواردنەوە و قسەکردن تێرن""ابێ و هێش""تا

ئیستیکان و ژێر پیاڵەکەی دانەناوە، کە لە سەر رۆژگاری ک""وردان و هت""د قسە دەک""ات  و پرس""یاری گەورە

دەورووژێنێ. کەماڵ بە پورە زێنەب دەڵێ، تازە ئێمە بەزیوین و مەیدانەکەمان چۆڵکردوە. پور ، خەڵکی

کورد بەو خەباتە رزگاری نابێ و ئێمە هەر ئەوەندەمان پێکرا و ئەگەر نەوەی ت""ازە چ""اکتری دەک""ات، ب""ا

قۆڵی هیممەت هەڵماڵێ و ئازایانە خاکی نیشتمان لە داگیرکەر پاککەنەوە.

 مام خدری بابی مستەفای چۆنەیەتی ه""اتن ب""ۆ تورکییە و هەروەها رێ""ژەی تێچ""ووی سەفەر ب""ۆ کوڕەک""ان

دەگێڕێتەوە. ئەو لە رووخانی رێژیم نائومێدە و بەردەوام دووپاتی دەکاتەوە، بەخوا کاکی خۆم ئەو رۆژە

نابینین، کە ئاخوندە ریشدار و مەن""دیل لەسەرەکان کورس""ی دەسەڵت چۆڵکەن. خ""ودا هەڵناگر ، خەڵکی

ئێمەش ش""ۆڕش و حیزبایەتی لەبیرنەماوە و زین""دەگی بە تەواوەتی سەخت و دژوارە. وڵت دەوڵەمەن""دە،
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وە٤٧ و ٤٦بەڵم خەڵک برس""ییە و بە دوای ک""ار و نان""دا رادەکەن. بە سەری مس""تەفای ک""وڕم، لە شۆڕش""ی 

لە دوورەوە ئاگاداری ئەو خەباتەم. خوێنێکی زۆر دراوە، بەڵم بە خۆڕایی رۆیش""توە و ک""وردە بە ئاس""انی

 کەس١٠٠٠٠ کەس لە حیزبەکان بن، بە خوداوەندی تاقانە س""وێنددەخۆم، کە ١٠٠ناگۆڕ . ئەمڕۆ ئەگەر 

لە گەڵ رێژیمن. بوکەکەی مام خدر، بەش""داری لە قسەکاندا دەک""ات و بە دڵخۆش""یەوە دەڵ""ێ، مامە توخ""وا

چ""ۆن ئەو قسە رەقانە دەکەی. ئەمن ب""اوەڕم بە رووخ""انی ئەو رێژیمە هەیە و بە مستەفاش""م گوت""وە، کە

سەعاتێکی پیرانش"""""ار ، بە سەت سەعاتی خاریجەی ن"""""ادەم. بەخوای مامە، هەن"""""دەران زۆر ناخۆشە و

بیس""توومە، کە خەڵک لەو  سەگ و پش""یلە رادەگ""رن و زۆر لە گەڵ یەکتر پێوەن""دییان نییە. مس""تەفا ب""ۆ

گ""ۆڕینی باسەکان پرس""یار لە خەلیل و زورار دەک""ات، کە کەیسەکانیان چەن""دە چوونە پێ""ش و ئای""ا لەو

ماوەیەدا ئۆغردەکەن؟ خەلیل دەڵ"""ێ، خ"""وا ئەو خاریجەی بەزیاد نەکات و ی"""اخوا کەس لە سەر خ"""اک و

ماڵەکەی دەربەدەرنەبێ. کاکە ئەگەر چووینە ئورووپ""""ا، کان""""ادا، ئس""""ترالیا ی""""ان ئەمریکا کێشەکانمان

کۆتایی نایەت. ئەو کەسانەی چەند ساڵە لە غوربەتدا ژیاون، لە ژی""انی رۆژئ""اوا ش""اد نی""ن و بەش""ێک بە

حەسرەتی ژیانی کوردس"تان دەژی""ن. م""ام خ"در لە کوڕەک"ان دەپرس"ێت، کە ئەگەر چوونە خ"اریجی راس"تە

پارەیەکی زۆروزەوەندیان دەدەنێ و پێویست ناکات لەو وڵتانە خۆیان مان""دوو بکەن. کەماڵ لە سەر ئەو

بابەتە چیرۆکێک بۆ مام خ""در دەگێڕێتەوە، کە چەن""د س""اڵ لەوەپێش ک""وردێکی خۆم""ان دەچێتە هولەن""د و

م"""اوەی س"""اڵێک خ"""ۆی لە ک"""ار و خوین"""دن دەدزێتەوە. ن"""اوبراو سەرەتا بە بی"""انووی نەخۆش"""یی و دوات"""ر

دووربوون لە دای""ک و ب""اب و خ""ۆی لە فێرب""وونی زم""ان و ک""ار دزیوەتەوە. سەرئەنجام ن""اوبراو قسەی دڵ""ی

دەک"""ات و بە کارمەن"""دانی ئی"""دارەی سۆس"""یال و چ"""اوەدێری رادەگەیەنێت، کە ئەو چ"""اوەڕوانی ژی"""انێکی

شاهانە و بەهەشتیانەی لە هولەند بوە. ئەو بۆ کارکردن و خوێندن ژی""انی پەنابەری هەڵنەبژارتوە. م""ام

خدر، ب""اوەڕ بکە زۆر ک""ورد لەو وڵتانە هەتا ئێ""وارە لە خواردنگەکان""دا ک""ار دەکەن و ن""انی پاندەکەنەوە.

بەش"""ێک سەرقاڵی ش"""ۆردنی ئوتۆم"""بیلن و ژمارەیەک لە وڵت"""انی دیکە ک"""اری ق"""ورس دەکەن و تەنانەت

پاکوخاوێنی شوێنە گشتییەکان و شووشەی باڵخانەکان. مام خدر لە کوڕەکان دەپرس""ێ، کە کاکە س""ینگە

سەگ چۆنە و لە کام وڵت بەکاردێت؟ زورار بۆ رابواردن بە مستەفا و م""ام خ"در دەڵ""ێ، م""ام خ"در، ئەگەر

مستەفای کوڕت لە خاریجی کاری گیرنەکەوت و هیچ هونەرێکی نەبو، لە گۆڕەپانی ش""ار ی""ان لە بەردەم

دەرگ"""ای بازاڕەک"""ان ئاگ"""اداری سەگی پیرێ"""ژن و پیرەپیاوەک"""ان دەک"""ات. لە یەک کات"""دا مس"""تەفا رەنگە

 سەگان بکات و بۆیە ئەو کات دەڵێن کوڕی مام خدر لە شاری ئۆسڵۆ بۆتە س""ینگە سەنگ.١٠ئاگاداری لە 

پور زێنەب زۆر حەزی لە خزمەتکردنی پیرەکانە و داوا لە مستەفا دەک""ات، کە گەیش""تە ئورووپ""ا یەکسەر
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داوای دایک"""ی بک"""ات. ن"""اوبراو رادەگەینێ، کە بەخوا وڵت"""ی ئێمە چ نەماوە و ب"""را ئ"""اوڕ بە سەر ب"""رای

ناداتەوە. لە خانووی پیراندا لە ئورووپ""ا خ""واردن و ش""ێلن هەیە و  بە سەری ئەو مس""تەفا ن""ازدارەی زۆر

حەزم لە خاریجە. کەماڵ و کوڕەکان مس""تەفا زری""ان جێ""ديڵن، بەڵم پێ""ش چوونەدەر  کەماڵ داوا لە م""ام

خدر دەک""ات، کە ئەگەر گەڕایەوە سەردانێکی م""اڵی ب""اوکی لە سەردەش""ت بک""ات و چۆنیەتی سەفەرکردن

ب""ۆ تورکییەی ب""ۆ باس""بکات. کەماڵ چەن""د جارێ""ک لە رێگ""ای تەلەفوونی یەکێک لە خزمەکانەوە لە گەڵ

باب و دایک و خوشەکەکانی قسەی کردوە و لەو ماوەیەدا هیچ نامەیەکی نەنووسیوە. ناوبراو نەیویستوە

لەو ماوەیەدا ببێتە مایەی دەردەسەر و کەمتر پێوەن"""""دی بە ماڵەوە گرت"""""وە. خەلیل و زورار وەک کەماڵ

پێوەندییەکی کەمیان بە ماڵەوە هەیە. ئەوان ب""""ڕە پارەیەکی پەنابەری وەردەگ""""رن، بەڵم ماوەیەکە لە

کارکردن خۆدەبوێرن و لە کاتی تەنگانەدا پەنا بۆ کەماڵی دەبن، کە بڕە قەرزێکی لێوەرگرن. 

وەس""تا مس""تەفا لە س""وئێد دەژی""ت و چەن""د جارێ""ک پێوەن""دی بە کەماڵ گرت""وە و ب""ڕە یارمەتییەکی ب""ۆ

رەوانەکردوە. ن"""اوبراو لە ژی"""انی رۆژئ"""اوا رازییە، بەڵم لە چۆنیەتی س"""ازان لە گەڵ کولت"""ور، زم"""ان و

هەروەها خەڵکی رۆژئاوادا کێشەی هەیە. ئەو لە سەر تەلەفوون ب""اس لە ژی""انی کۆمەڵێک لە پەنابەران

دەکات، کە لە س""وئێد لێکجیابوونەوە و منداڵەکانیان پەرتەوازەبوون. وەس""تا مس""تەفا لە گەڵ کوردایەتی

تێکەڵو بۆتەوە و لە کۆمیتەی حی"""""""""""زب لەو ش"""""""""""ارەدا ئەندامە. ئەوان لە ی"""""""""""اد و بۆنە نەتەوەیی و

کوردییەکان"""دا وێ"""ڕای ک"""وردانی پارچەکانی کوردس"""تان بەش"""داری دەک"""ات. ن"""اوبراو بەردەوام بە کەماڵ

دەڵێت، کە خاریج وەک پێشمەرگایەتییە و لە تەڕاویلکە دەچێ. مرۆڤ کە هاتە ئەو وڵتانە زۆر بەرنامە

و خەیاڵی هەیە، بەڵم مرۆڤی کورد مێشکی ئارام نییە و ن""اتوانێ لە سەر بەرنامە و پلنەکانی""دا پای""دار

و راوەس""تاوبێ. وەس""تا مس""تەفا بەنیازی ژنهێنانە و بڕی""ارە کچێک""ی خزمی""ان بێتە تورکیە و لەو  یەکتر

ب"""""بینن و م"""""ارەی بک"""""ات و بگەڕێتەوە س"""""وئێد. کەماڵ ئاگ"""""ادار دەکاتەوە و بەنیازە دوای تەواوکردنی

کاروباری ئیداریی و سەفارەت لە ئانکارا بۆ چەند شەوێک میوانی کەماڵ ب""ێ. کچەکە جی""اوازی تەمەنی

لە گەڵ مستەفا زۆرە، بەڵم لە بەر خزمایەتی و خاریجی قەناعەتیان پێکردوە، کە مێردی بکات و  ژیان

لە س""وئێد هەڵبژێر . ئەو س""اڵنە کەماڵ لە رێگ""ای رادیۆکانەوە ئاگ""اداری دۆخ""ی باش""ووری کوردس""تان و

هێ"""زە رۆژهەڵتییەکان دەک"""ات. شەڕی نێوخ"""ۆ لە باش"""وور پش"""تی خەڵکی چەماندۆتەوە و لە ژێ"""ر ب"""اری

دژواری ئابوری""دا خەڵک بە دوای ن""ان و ئاسایش""دا سەرگەردانە. پ""ارتی دیم""وکڕاتی کوردس""تان،  یەکێتی

نیش"""تمانی کوردس"""تان و هەروەها هێ"""زە ئیس"""لمییەکان لە گەڵ پ"""ارتی کرێک"""ارانی کوردس"""تان و هێ"""زە
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رۆژهەڵتییەکان لە باش"""ووردا جێگی"""رن. هێ"""زە رۆژهەڵتیەکان بە گ"""وێرەی سیاسەتی خۆی"""ان دەس"""ت لە

کاروباری باشوور وەرنادەن، بەڵم پارتی کرێکارانی کوردستان سیاسەتێکی جیاوازی""ان هەیە. کوردس""تان

بە سەر زۆنی سەوز، زەرد و هەروەها زۆن""ی ئیس""لمییەکاندا دابەش""کراوە و ئێ""ران و تورکییە بە چ""ڕی لە

سەر ژینگەی سیاس""""""ی باش""""""ووری کوردس""""""تاندا سەرمایەگوازاری دەکەن. رێژیم""""""ی سەددام و دەزگ""""""ا

س""یخوڕییەکانی س""ێبەریان لە سەر باش""وور قورس""ایی دەک""ات و ئەوانیش بە لە گەڵ بەش""ێک لە س""یخوڕە

کوردەک""ان و هێ""زە سیاس""ییەکان لە پێوەندی""دان. ک""وردە رۆژهەڵتییەکان زی""اتر لە هەمووان کەوتوونەتە

داوی سیاسەتی پارتە باش""وورییەکان و بەرپرس""انی ئێ""ران، بۆیە لە زۆنە جیاوازەکان""دا تی""رۆر دەکرێ""ن و

زەبری""""ان لێ"""""دەدر . ک""""وردە پەڕیوەکانی دەرەوە و ژوورەوە لەو ئاکامەکانی شەڕی نێوخ""""ۆ نیگەرانن و

بەش"""ێک لە بەس"""اڵداچوەکان ب"""اوەڕ بە سەرکەوتنی ک"""ورد ناکەن و لە سیاسەتی بنەماڵە لە نێ"""و هێ"""زە

سیاسیەکاندا دڵگران و پەرێش""انن. لەو ماوەیەدا، کە کەماڵ لە قەیسەرییە بەردەوام ک""وردی رۆژهەڵت و

باشوور بۆ رزگاربوون لە بارودۆخی دژوار رێگای تورکییە دەگرنەبەر و ژمارەیەک بە قاچاخ بەرەو یۆنان

و رۆژئاوا دەڕۆن و بەش""ێک لە تورکییە لە ناوەن""دی پەنابەرانی سەر بە رێکخ""راوی نەتەوە یەکگرتوەکان

ناوی خۆیان تۆماردەکەن. پەناخواز و پەنابەرەکان تێکەڵەیەکن لە کۆمەڵگەی گەلنی ئەو ناوچەیە و لە

کورد، ئەفغانی، فارس، عەڕەب، بەلووچ، ئازەری و هتد پێکدێن. ئەوانەی بە قاچاخ بەرەو ئورووپا دەڕۆن

یان لە مەکۆکانی یوئێن ناوی خۆیان تۆماردەکەن بە دوای ئامانجی جیاوازدا دەگەڕێن. کەس""انێک هەن،

کە لە ژیانیان""""""""دا لە گەڵ سیاسەت و خەباتکردن یەکانگیر نەبوون، بەڵکو لە سەر مامەڵە بە م""""""""اددە

س"""ڕکەرەکان ی"""ان قاچ"""اخبوون لە بەرپرس"""انی حکومەت ئ"""اوارەبوون. ژمارەیەک لەو کەس"""انە، تەنیا لە

پێن"اوی بریقە و رەنگە جوانەکانی رۆژئ"اوا سەفەری کۆچەبەریی دەس""تپێدەکەن. بەش"ێک لەوان بە ن""اوی

سیاسی ناوی خۆیان تۆماردەکەن و ماوە بە م""اوە سەردانی ئێ""ران دەکەنەوە و ئەوان ژی""ان بە قوم""ارێکی

هەتاهەتایی دەناس""ن. ژمارەیەک لە هاوکارەک""انی رێژی""م ب""ۆ ک""ارکردن لە نێ""و پەناخوازن""دا بە پلن""ی

بەرپرس""انی س""یخوڕی رێژی""م سەر لە جیه""انی پەناخوازی دەردەێن""ن. ئەوان ش""ارەزاییانە خۆی""ان ک""ز و

بێ""دەنگ دەکەن و بە ش""ێوازی فێرک""راو زانی""اری لە سەر کۆنە پێش""مەرگەکان و هەروەها چۆنیەتی ک""اری

رێکخستن وەردەگرن. بەشێک لە کۆنە پێشمەرگە و کادرەک""ان لە دی""الۆگ و باسوخواس""ی رۆژانەدا لە نێ""و

جەرگەی پەناخوازە رەنگاوڕەنگەکان""""دا چیرۆک""""ی ک""""ار و تێکۆش""""انی خۆی""""ان دەگێڕنەوە و وردەک""""اری و

زانی""اری نەگونجاو لە سەر خەڵک بڵودەکەنەوە. ئەوانەی راس""تەوخۆ لە ئێ""ران و کوردس""تانەوە هاتوونە

تورکییە و داوای پەناخوازیان پێشکەش کردوە چاوەڕوانییەکانیان لە کۆنە پێش""مەرگە و کادرەک""ان زۆرە.
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ئەوان لە تێڕوانین"""ی خۆیان"""دا پێش"""مەرگە مرۆڤێک"""ی جی"""اوازە و ش"""ارەزا هونەری شەڕ و سیاسەتە. ئەو

کەسانە واتێدەگەن، کە ئەوان بۆ خواردن، خەوتن و رابواردن سازکراون و پێشمەرگە  و کەس""انی دیکەش

بۆ فیداکاریی و خۆبەخشین. کۆمەڵەکێک لەو خەڵکانە دڵناس""ک و رووحگەورەن و خۆی""ان بە ن""اوکی زەوی

دەزان"""""ن و رەخنە لە هەموو بەرد و دارێ"""""ک دەگ"""""رن، بەڵم خۆی"""""ان بەتاڵن و لە گەڵ ک"""""اری بەکۆمەڵ

نائاش"نان. یەکێک لەو کەس"انە، کە تەنیا جارێ"ک سەردانی دەش""تی کۆیە و بنکەی دێم""وکڕاتی ک"ردوە لە

دانیشتن لە گەڵ کۆنە کادر و پێشمەرگەکان حیساب بۆ کەس ناکات و رۆژ نییە، کە ب""اس لە دی""داری دوو

ئەندام دەفتەری سیاسی حیزب دەک""ات. ئەو پەنابەخوازە بە م"اڵی پەنابەر و پەناخوازەکان"دا دەگەڕ  و

بە گیڕانەوە و سازکردنی چیرۆک"ی جی"اواز دڕدۆنگ"ی لە نێ"وان بنەماڵەکان"دا پەرەپێ""دەدا. ئەو کەسە، کە

بە عەبو دادخاە ناسراوە، لە شەقامەکانی قەیسەریدا راوەستانی نییە و بەدوای دۆس""تی کچ""دا عەوداڵە.

عەبو لە نێو خەڵکدا باس لەوە دەکات، کە باشترین رێگا ب""ۆ فێرب""وونی زم""ان گرتن""ی دۆس""تی کچە. زورار

بە دیتن""ی عەبو هەس""تیارە و لە نێ""و پەناخواز و پەنابەرەکان""دا بەخۆی"دا دەش""کێنێتەوە. زورار ئاگ""ادارە،

کە عەبو راس""تگۆ نییە و لە نێ""و کوردەکان""دا ناوب""انگی زڕاوە. عەبو کە دەچێتە م""اڵن پش""تەملەی زوراری

قسە دەک""ات و چیرۆک""ی دەستش""کانی ن""اوبراوی بە ج""ۆرێکی دیکە گۆڕی""وە. تەوژمی رق""وقینی زوار و عەبو

زی"""اد دەک"""ات و رۆژێ"""ک لە بەر دەرگ"""ای ی"""وئێن بەشەڕدێن. عەبو شەڕانی نییە، بەڵم زمانەکەی ئ"""اور

دەکاتەوە و مرۆڤەکان لە گەڵ یەکتر دەکاتە دوژم""""ن، بۆیە لە ک""""اتی شەڕەکەدا رادەک""""ات و لە دوورەوە

چەن""د جنێوێ""ک دەدات و دەڕوات. عەبو دادخ""اە کەچە ئینگلیس""ییەکی دەزان""ێ و چەن""د جارێ""ک داوای لە

ژمارەیەک پەناخوازکردوە، کە لە یوئێن داوابکەن کە عەبو کاری وەرگێڕانیان ئەنجامدا. ئەو لە وت""وێژی

خ""ۆی لە وەرگێ""ڕ کەڵکی وەرگرت""وە و ب""ۆ پەی""داکردنی ن""او و ناوبانگێ""ک و هەروەها ک""اتی بەتاڵی رۆژانە

هەرجارە و پڕۆژەیەک دەدۆزێتەوە. 

کەماڵ، زوار و خەلیل لە بارودۆخە ماندوو و شەکەتن و چاوەڕوانن. خەلیل لە گەڵ باس""اک بە تەلەفوون

ب""ۆرە پێوەندییەکیان م""اوە. باس""اک پێش""نیاری بە خەلیل ک""ردوە، کە پ""اش چوونە ئورووپ""ا بگەڕێتەوە و

داوای بک""ات. خەلیل گوم""انی لەو پيش""نیارە هەیە و بە تێێروانین""ی خ""ۆی باس""اک رەنگە دڵ""ی گ""ۆڕابێت و

مێرد بکات. مستەفا زریان و ماڵەوەیان لە گەڵ کەماڵ، خەلیل و زورار زۆر باش""ن و پێوەندییەکی گەرم و

گوڕیان هەیە. زورار بۆ پێکەنین باسی سینگە سەگەکەی مام خدر و وتەکانی پورە زێنەب دەک""ات، کە لە

سەر ژی""""انی پەنابەران لە رۆژئ""""اوا دەی""""انکردن. م""""ام خ""""در دوای گەڕانەوە ب""""ۆ پیرانش""""ار سەردانێکی
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سەردەش""ت دەک""ات و م""اڵی م""ام کەریم دەدۆزێتەوە. ن""اوبراو بەسەرهاتی سەفەرەکەی ب""ۆ م""ام کەریم و

هاوسەرەکەی زارا دەگێڕێتەوە و داوادەک"""""ات، کە ئەگەر دەت"""""وانن سەردانی کەماڵ بکەن. م""""""ام کەریم

دەڵێ، کاکە خۆ پاس"پۆرت و گوزەرنامەمان نییە و بە س"جیل و ک"ارتی پێن"اس سەفەرناکر . هاوسەرەکەم

ناس"""ازە و رەنگە ئەو سەفەرەم ب"""ۆ هەڵنەس"""ووڕ  و کچەکان مێردی"""ان ک"""ردوە و ن"""اکر  زارایە بە تەنیا

جێبێڵم. لەو ڕۆژانەدا تەلەفوونێکی بۆ دەکەم و ئەحواڵی دەپرس""م. ک""اک خ""در گەورەییت نوان""دوە، کە ب""ۆ

سەردانی ئێمە ه""""اتووی و خ"""ودا منداڵەکانتان سەلمەت بک""""ات. م""""ام خ""""در دوو شەوێک لە سەردەش""""ت

بەسەردەبات و ماڵئ""اوایی لە م""ام کەریم دەخ""واز . م""ام کەریم لەو س""اڵنەدا ب""ارودۆخی باش""ترە و وەک

ئازادەیەک زەوی وەرگرت"""وە و ب"""ڕە پارەیەکی مانگانەی ب"""ۆ بڕاوەتەوە. لەیل و ش"""یرینی بەمێردداون  و

پێکەوە لە گەڵ هاوسەرەکەی ژی""انی خۆی""ان تێپەڕدەکەن. تەرمی کاوەی""ان لە ماوەڵۆیەڕا ب""ۆ گۆڕس""تانی

سەردەش"ی گواس""تۆتەوە و خاڵە مینەش تەرمی کوڕەکەی  لە گون""دی بێژوێ""ڕا ب"ۆ سەردەش""ت گواس""تۆتەوە.

مام کەریم و خاڵە مینە وەک باوک لە رۆژگار تووڕەن و خۆی""ان بە جەرگس""ووتاو ن""اودەبن. م""ام کەریم بە

رۆیش"""تنی کەماڵ لە باش"""ووری کوردس"""تان دڵش"""ادە و لە داه"""اتووی کوڕەکەی نیگەران نییە. م"""ام کەریم

خەمە گەورەکەی لە دڵ""دا ماوەتەوە، کە لە پێن""اوی پ""ارەدا و بە دەس""تی ک""وردە چەک""دارەکانی بەعس لە

پش""در فرۆش""را و کوڕەکەی ک""اوە بە دەس""تی کوردەک""ان گی""انی لێدەس""تێندر . زارا و م""ام کەریم م""انگی

جارێ""ک دەچنە سەر گ""ۆڕی ک""اوە و راز و نی""ازی خۆی""ان لە گەڵ خاک""دا دەکەن. هاوسەری م""ام کەریم بە

دەن"""گ لە گەڵ ک"""اوە دەدو  و هەر ج"""ارەی کە سەردانی سەرقەبران دەکەن پ"""ڕ بە ک"""انی چاوەکانی"""ان

فرمێس"""ک دەڕێ"""ژن. لە گەڵ ئ"""اڵتونی خاڵە مینەیی و هەروەها کچەکانی بەهاران و هاوین"""ان لە گ"""ۆڕی

کوڕەکانی""""ان  بە گوڵە مەخمەر و ریحانە دەڕازێننەوە. ئەوان نەوەیەکی سەرتاپا قورب""""انین و رۆژان""""ی

تەمەنیان بە رووباری چاوەڕوانی وحەسرەتی لەدەستدانی ئازیزەکانیان ئاودراون، بۆیە شەوانە پەنا بۆ

ئامێزی لیەلیەی دایکانە دەبەن و لە گەڵ خوای خۆیان راز و نیاز دەکەن. 
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فڕین بەسەر پێدەشتەکانی تەڕاویلکەدا و گەڕان بە دوای ناسنامەی شێوێندراودا

مرۆڤەکان لە خ""اکی خۆیان""دا ئ""ارام ن""اگرن و بەدوای ژی""انێکی باش""تر و ئ""ارامتردا وش""کانی و ئاوەک""ان

دەبڕن. بەشێکی زۆر لە خۆش""ییەکان لە دوورەوە بە ت""ام و چێ""ژن و کاتێ""ک م""رۆڤ دەس""تی لە خەونەکانی

گیردەبێ، تام و چێژیان نامێنێ. مرۆڤ لە خەونەکانیدا گەشەدەکات و لە ماناک""انی ژی""ان دەگ""ات، بەڵم

کوێس"""تان و بیاب"""انی خەونەکان هەوارز و هەڵ"""دێری  و هەروەها پێدەش"""تی ترس"""ناکی هەن. بەش"""ێک لە

مرۆڤەکان بە دوای ئازادی"""دا دەگەڕێن و خەون بە سەربەس"""تیی و ژی"""انێکی ئ"""ازادەوە دەبین"""ن، بەڵم لە

ک""ردەوەدا بەن""دوداوی دیکت""اتۆریی و هەروەها ناعەداڵەتییەکانی ژی"ان لە هەناسەیان دەخ"ات و دام""او و

شکاو لە دۆڵی پاڕانەوەی ژیاندا کڕن""ۆش ب""ۆ ترپەی دڵ دەبەن. م""رۆڤ بە کۆچەری لە دای""ک دەبێ""ت، بۆیە

بەش""ێک لە مرۆڤەکان ئ""ۆگر و عەوداڵی گەڕانن و لە ژێ""ر ئاس""مانی ش""ینی وڵتەکەیان""دا ئ""ارام ن""اگرن و

بەرەو نیشتمانی خەونەکانیان دەڕۆن. بەشێک لە مرۆڤەکان لە گون""دەکانیان ناچنەدەر و لە گەڵ مان""گ،

ئەس"""تێرە، خ"""ۆر و خ"""اکی گوندەکەیان ژی"""ان دەبەنەسەر و دوای م"""ردن تێکەڵ بەو خاکە دەبنەوە. ئەوان

دەبنە وزەی گوند و شارەکانیان و لە ئامێزی خاکەکەیان""دا دەس""رەون، بەڵم بەش""ێکی دیکە لە مرۆڤەکان

تێکەڵ بە وەزی بەرفراوانتر دەب"""ن و لە پێن"""اوی خاکەکەیان"""دا بەرەو نیش"""تمانێکی دیکە سەفەر و ک"""ۆچ

دەکەن. کوردەکان لە کۆچکردن ماندوو نابن و لە شکان و کەوتنەکان وانەی گەڕان و نەسرەوتن فێردەبن.

لە ژێ""ر دەواری ئەو بارودۆخە و لە ئاک""امی ئ""ۆگری م""رۆڤ ب""ۆ ن""ان، ئ""ازادیی و گەڕانە، کە ژمارەیەک لە

کوردەک"""""""ان بەش"""""""اخ دەکەون و دوات"""""""ر پاشەکشە دەکەن و لە وڵتێک"""""""ی دیکەدا یەکدەگرنەوە. کەماڵ

سەردەش"تی، زوراری مەهابادی، خەلیل بۆک"انی، مس"تەفا پیرانش"اری، سەعدی س"نەیی، مەعس"وم ورمێ"ی،

رەحی""""""م نەغەدەیی، خلە رەبەتی، جەمال بانەیی، برای""""""م سەقزی، ئەمیر کرماش""""""انی و هت""""""د پ""""""اش

تێپەڕکردنی س""اڵنێکی زۆر لە نێ""و ری""زی هێ""زە سیاس""ییەکاندا ئەمڕۆ چ""اوەڕوانی درێ""ژەدان بە گەڕانن و

بەنیازن بۆ تێگەیش""تن لە هەناوی ئ""ازادیی و دێموکڕاس""ی و ت""امی خەیاڵی تەڕاویلکەکان بەرەو جیه""انی

یەکەم و پێش"""کەوتوو سەفەربکەن. ئ"""اوارەیی رێگ"""ای گەیش"""تن بە بەهەش"""تی خەونەکانە و مرۆڤ"""ی ئەو

سەردەمە بە ن"""""اخی ئاوارەبون"""""دا بەرەو دورگەی بەختەوەری سەفەر دەک"""""ات.   لە هەموو پارچەکانی

کوردستان، مرۆڤەکان بۆ قوتاربوون لە سێبەری ئەهریمەن و دەرچوون لە بەندیخانەی دەسەڵتە دزەک"ان

لە جوڵەدان. ئەوان بە گ"""وێرەی دەرفەت و لە رێگ"""ای جی"""اواز سەرەتا بەسەر س"""نوورە دەس"""تکردەکاندا

تيدەپەڕن و دوات""ر لە رێگ"""ای قاچ"""اخ ی""ان ی""وئێن بەرەو دورگەکانی تەراویلکەی ژی""ان، ئ""ازادیی و ن""ان
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سەفەردەکەن. جیه"""ان تەنیا لە رووداوە تراژیدییەکان"""دا کوردەک"""انی لەبیرە. هێش"""تا گەلنی جیه"""ان و

دەوڵەتەکان وێڕای رێکخراوە جیهانییەکان بە تەواوەتی لە کڕۆکی پرس""ی ک""ورد نەگەیش""توون. کوردەک""ان

لە بەر پەرتەوازەبوون و خ"""""ۆ لە یەکترجیاکردنەوە وزە و تەوژمی کۆنکرێتی"""""ان ب"""""ۆ کردنەوەی دەرگ"""""ا

جیهانییەکان نییە. ئەوان خ""""""""اوەنی قەوارە و س""""""""اختارێکی ناوچەیین و بە سیاسەتی بنەماڵە و تاکە

کەسێکەوە بارگ"اوی ک"راون، بۆیە لە ناوچەی تێکۆش"انیان لە گەڵ بەربەس"ت و دەنگ"ی ن"ا رووبەڕوودەبن.

ئەوانەی سەفەری دووردەکەن و لە خ"""""""""اکی خۆی"""""""""ان ب"""""""""ۆ ماوەیەکی ک"""""""""اتی جیادەبنەوە لە هەموو

روانینەکانیان"""""دا روخس"""""ارێکی نیش"""""تمان دەبین"""""ن. مرۆڤە چ"""""اوکراوە و کۆنە تێکۆشەرەکان و هەروەها

نیش""تمان ویس""تەکان بە ئاس""انی بەسەر رێچکە مێژووییەکادا تێپەڕنابن و لە هەموو قۆناخێک""دا لە سەر

خۆی""ان و ئەوانی دیکە، نیش""تمان و وڵت""انی دیکە هەڵوێس""تە دەکەن. پرس""یارە گەورەکان لە رۆژئ""اواش

مرۆڤ"""ی ک""""ورد تەنیا ن"""اهێڵن و لە سەر رووب""""ار، تەنیش"""ت دەریاک"""ان، دارس"""تان و شەقامەکان خۆی"""ان

تازەدەکەنەوە. ئەوانەی بە رێگ"""""ای تورکییەدا بەرەو رۆژئ"""""اوا سەفەردەکەن و لە گەڕەک و کۆڵنەکانی

ب""اکوری کوردس""تان و هەروەها ناوچەی تورکەکان ماونەوە بە چ""او، لۆژی""ک و دڵ تێدەگەن، کە کوردەک""ان

لە چەوسانەوەدا لە ریزی پێشەوەی گەلە ژێردەستەکاندان. دەوڵەتەکان لە کوردس""تاندا سەرمایەگوزاری

لە سەر ئ"""ابوری و پیشەس"""ازی ناکەن و دەرفەت بە مرۆڤ"""ی ک"""ورد ن"""ادەن، کە وەک هاوڵتی"""انی دیکە لە

پێناوی سازکردنی دواڕۆژێکی باشتردا تێبکۆشێ. دەوڵەتە سەردەستەکان لە رێگای چەک و هێزە چەکدار

و هەروەها سیخوڕەکانیان پرسی کورد و کوردستان ت""اوتو  دەکەن و دەنگە ئ""ازا و جەس""تە فی""داکاران لە

بەندیخانەدا سزادەدەن. کوردەکان نەتەوەیەکی هەژارن و ژێ""ر چەپۆکی و نەبوونی ئی""رادەی پێش""ڕەوانی

کۆمەڵگە، ئەوانی لە مەی""دانی زمان""دا لە یەکتر دابڕی""وە. ئەوان لەو گۆڕپانەش""دا س""نووری زارەوەکەیان

نەبڕیوە و خ""اوەنی زم""انێکی س""تاندارد ب""ۆ خوین""دن و نووس""ین نی""ن. بە وتەی کەماڵ، خ""وا لە بنەڕەتەوە

ک"""وردی ب"""ۆ ش"""انۆی نەبڕاوە خوڵقان"""دوە. کەماڵ و ک"""وردە پەڕیوەکانی رۆژهەڵت و باش"""وور لە ب"""اکوری

کوردس"""تان و ناوچەکانی دیکە دەبین"""ن، کە کوردەک"""ان  بەکارهێنانی زم"""انی دایکی"""ان لێقەدەغەکراوە.

کوردایەتی ه"اوارێکی پەنگخواردووی ق"وڕگی گەلێکی ژێردەس"تە، کە چیرۆک"ی زام و خەمە گەورەکان  بە

گوێی ویژداندا دەچرپێندر . 

کەماڵ، زورار و خەلیل قب""وڵی س""وئێد و دانمارکی""ان ب""ۆ گەڕاوەتەوە. ئەوان چ""اوەڕوانی رۆیش""تن دەکەن،

بەڵم هەموو بڕی""""ار و خەبەرەکان لە هەناوی ب""""وکی چاوەڕوانی""""دا گ""""وڵ دەکەن. کەماڵی م""""ام کەریم،
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تەلەفوون بۆ ماڵی یەکێک لە خزمەکانیان دەکات و داوا دەکات، کە باب و دایکی ئێوارە بان""گ کەن و بە

تەلەفوون قسەیان لە گەڵ دەکات. ئێوارە کەماڵ هەواڵی قبوڵی سوئێدیان دەدات"ێ و ئەحواڵپرس"ی یەکتر

دەکەن. کەماڵ داوا لە باوکی دەکات، کە هێڵی تەلەفوون وەرگرن و ب"ا راس"تەخۆ لە گەڵ یەکتر پێوەن""دی

بگرن. مام کەریم، باسی مام خدری باوکی مستەفای دەکات، کە ماوەیەک پێشتر سەردانی ک""ردوون و دوو

شەوان میوانی""ان ب""وە. م""ام کەریم و پ""ورە زارا ماوەیەکی زۆر لە گەڵ کەماڵ قسە دەکەن و رادەگەیەنن،

کە بۆ ماڵئاوایی سەفەری تورکییەیان بۆ ن""اکر . کەماڵ دڵخۆش"ی دای"ک و ب"ابی دەداتەوە و دەڵێ"ت، خ"وا

گەورەیە و لە داه""""اتوودا بە ئاس""""انی ئەو سەفەرانە هەڵدەس""""ووڕێن. زورار و خەلیل وەک کەماڵ تەنیا

ماڵەوەیان ئاگ""ادار دەکەنەوە وقەناعەت بە بارودۆخەکەی خۆی""ان دەکەن. وەس""تا مس""تەفا لەو ماوەیەدا

گەڕاوەتەوە و لە گەڵ کچێک""ی خزمی""ان یەکتریان دیت""وە و کاروب""اری م""ارەبڕین و وەرگێڕان""ی ب""ۆ زم""انی

ئینگلیس""""ی تەواوکردوە و ب""""ۆ باڵوێزخانەی س""""وئێدی ب""""ردوە. وەس""""تا مس""""تەفا لە گەڵ دەزگیرانەکەی و

هەروەها دوو خزم""ی دیکە دەچنە قەیسەری و چەن""د شەوێک می""وانی کەماڵ دەب""ن. کچە ن""اوی هومایە و

جیاوازی تەمەنی لە گەڵ وەس"تا مس"تەفادا زۆرە. زورار لە هوم"ا دەپرس"ێ، کە ئای"ا کچ"ی س"ابڵخییەکان

مێردی بە ئێمەمانان دەکەن یان نا؟ هوما لە وڵمادا دەڵێ، هی"وادارە هەموو لیەک ژی""انێکی ش""اد پێکەوە

بنێن و بێگوم"ان ئەگەر ناس"یاویی و خزمایەتی هەبێ، کچ"ی س"ابڵخی پەی"دا دەب""ن. ئەوەش دەگەڕێتەوە

سەر قس""مەت و نس""یب و م""رۆڤ ن""ازانێ، کە سەرئەنجام لە گەڵ چ کەس""یک ژی""انی هاوبەش س""ازدەکات.

زورار ب""ۆ س""ازکردنی پێکەنین چیرۆک""ی خەلیل دەگێڕێتەوە، کە بە سەرش""کانی خ""ۆیی و دەستش""کانی م""ن

کۆتایی هات. وەستا مس""تەفا لە گەڵ کەماڵ بی""رەورەی زۆری""ان هەیە و رۆژانە لە ب""ازاڕ و قاوەخانەکانی

ش"""""اردا دەگەڕێن و ی"""""ادی رۆژان"""""ی ک"""""ۆن دەکەنەوە. ئەوان ش"""""ادن، کە لە س"""""وئێد دەگەنەوە یەکتر و

داهاتوویی"""ان لەو وڵتەیە. وەس"""تا مس"""تەفا پارەیەک ب"""ۆ کەماڵ، زورار و خەلیل دادەن"""ێ و ماڵئاوایی"""ان

لێدەکات. هوما و خزمەکانی بەرەو ئێران و کوردستان دەگەڕێنەوە. هوما سەرێکی پورە زارا و مام کەریم

دەدات و لەیل و شیرین دەبینێت و داوایان لێدەکات، کە کەسیکی باش بۆ کەماڵ دەستنیشان بکەن. 

خەلیل لەو رۆژانەدا باش""تر لە راب""ردوو بە سەر خۆی""دا زاڵە و عەش""قی باس""اک لە ک""زی داوە. ئەوان بە

تەلەفون قسەدەکەن و خەلیل ئاگاداری کردۆتەوە، کە قبوڵی وڵتی هەیە و رەنگە لە ماوەی چەند مانگی

دیکەدا لەو ش""ارە ب""ڕوات. باس""اک ئەو ماوەیە زی""اتر لە خەلیل عەوداڵە و ب""ۆ ژوان و دی""دار لە راب""ردوو

هەڵسووڕترە. کەماڵ و خەلیل رێن""وینی خەلیل دەکەن، کە پێوەندییەکە نەپس""ێنێ، بەڵم هەتا دەگ""ونجێ
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خۆی لە دیدار و ژوان بپارێز . خەلیل ئاگادار دەکرێتەوە، کە بۆ رۆیشتن خۆی ئامادە بک""ات و س""ێ رۆژی

دیکە بەرەو ئانک"""ار دەڕوات و ماڵئ"""اوایی لە قەیسەری دەک"""ات. ئەو ب"""ڕە پارەیەک بە کەماڵ قەرزدارە و

بڕیارە کە گەیشتە دانمارک ئەو پارەیە رەوانە بکاتەوە. سێ رۆژەکانی خەلیل خۆناگرن و شەو و ڕۆژ بە

پەلە تێدەپەڕن. ناوبراو لە ریگای تەلەفوون باساک ئاگادار دەکاتەوە. باساک لە ترس""ی م""اڵ و هەروەها

چ""اوی خزم""ان ن""اتوانێ لە گەڵ خەلیل یەکتر ب""بینن، بەڵم بڕی""ار دەدەن لە ب""ازاڕی ش""ار یەکتر ب""بینن.

خەلیل رۆژی دوات"""""ر لە بەیانیەوە لە ب"""""ازاڕ دەگەڕ  و ئەو رۆژە تەنیا زوراری ئاگ"""""ادار کردۆتەوە، کە

رەنگە لە گەڵ ی""ار یەکتر ب""بینن. باس""ک بە بی""انووی کڕین""ی پێداویس""تی خ""ۆی دەچێتەبازاڕ و لە ب""ازاڕدا

خەلیل دەبین""ێ. ئەوان ن""اتوانن وەک راب""ردوو لە گەڵ یەکتر ب""دوێن و بە چەن""د وردە قسەیەک قەناعەت

دەکەن. خەلیل و باس""اک س""واری ب""اس دەب""ن و بەرەو فڕۆکەخانە دەڕۆن و لە رێگ""ادا دەردی دڵ لە گەڵ

یەکتر دەکەن. ئەوان لە فرۆکەخانە دادەبەزن و بە باس"""""""""ێکی دیکە بەرەو ش"""""""""ار دەگەڕێنەوە. خەلیل

ئادرەسی مزگەوتێکی نیزیک مزڵەکەی دەداتێ و داوای لێدەکات، ئەگەر دەگونجێ سبەینێ بە تەکسیەک

ی بەیانی دیاریدەکەن، بەڵم باس""اک راش""کاوانە رادەگەینێ،١٠سەردانی بکات. بۆ ئەو دی""دارە ک""اتژمێر 

کە ئەو دیدارە سەرناگر  و ئەمە دی""داری کۆتاییە. باس""اک ب""ۆ بی""رەوەری دیارییەکی تایبەتی ب""ۆ خەلیل

کڕیوە، بەڵم خەلیل هیچ دیاریەکی بۆ باساک نەکڕیوە و بەڵێن دەدات، کە شەو یان سبەی پێش رۆیشتن

ئەگەر بە تاکس""""""یش ه""""""اتبێ ئەو دیارییە دێن""""""ێ. ئەوان لە یەکتر جیادەبنەوە و خەلیل داوا لە زورار

دەک"""ات، کە ب"""ڕە پارەیەکی بە قەرز ب"""داتێ و دیارییەک ب"""ۆ باس"""اک دەک"""ڕی. زورار پارەکەی دەدات"""ێ و

ئاگ"""اداری دەکاتەوە، کە ئەمڕۆ و س"""بەینێی م"""اوە و هەڵەی گەورە نەکات. خەلیل دەگڕێتەوە ش"""ار و لە

دوک""انی زێڕینگەرێک زنجیرێک""ی زێ""ڕ دەکرێ""ت و دەیپێچێتەوە. ن""اوبراو س""واری ئەس""پی هەوەس دەبێ""ت و

راس""تەوخۆ بەرەو م""اڵی باس""اک دەڕوات و بە خ""ۆی دەڵێ""ت، م""رۆڤ ن""اکر  هێن""دە لەو ژیانە بپاڕێتەوە.

ن""اوبراو دەگاتە دەوروبەری م""اڵی باس""اک و چ""اوەڕوانی هاتنەدەری باس""اک دەک""ات. ئەو دەچێتەبازاڕ و

تەلەفوون دەک""ات و بە باس""اک دەڵێ""ت، کە لە بەر دەرگ""ا چ""اوەڕوان بێ""ت و دیارییەکەی کڕی""وە. خەلیل

غیرەت وەبەرخۆی دەنێ""ت و لە خەیاڵی خۆی""دا باس"اک لە بەر دەرگ""ا دەبین""ێ و دوا ماڵئ""اوایی لێ""دەکات.

باساک لە نێوان دوو بەرداشدا گیری کردوە و نازانێ چۆن لە گەڵ ماڵ و خەلیل هەڵس""وکەوت بک""ات. ئەو

دەزان""ێ، کە ئەم چیرۆکە کۆت""ایی دێ""ت، بۆیە دەچێتە بەر دەرگ""ا و بە بی""انووی جۆراوج""ۆر چ""اوەڕوانی

خەلیل دەکات. خەلیل لە سەری کۆڵن دەردەکەو  و دەرفەتەکە بە گونج""او دەزان""ێ و دەچێتە بەردەرگا

و دیارییەکە دەداتە باساک، بەڵم لەو کاتەدا بابی باس""اک لە سەر کۆڵنەکە دەردەکەو . خەلیل سەری
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لێدەشێو  و یەکسەر دەچێتە حەوشەی ماڵی باساک و لە پشت دەرگا خۆی حەش""ار دەدات. ب""ابی باس""اک

کە دەگەڕێتەوە م""""اڵ، شەکەت و ماندووییە و یەکسەر دەچێتەژوور و ئ""""اوڕ لە دەرگاکە ناداتەوە. خەلیل

لەو دەرفەتە س"""وود وەردەگ"""ر  و ماچێ"""ک لە کۆڵمەی س"""وورهەڵگەڕاوی باس"""اک دەس"""تێنێ و بە راک"""ردن

کۆڵنەکە جێديڵێ. باساک هەتا کۆت""ایی کۆڵنەکە چ"او لە خەلیل دەک""ات و لە ش"وێنی خ""ۆی رادەوەس""تێ.

ئەو توان"""""""""ای هەنگاوهەڵگرتن بەرەو دەر و ژووری نییە و ماوەیەک لە پەنجەرەی م"""""""""اڵ و دی"""""""""واری

جیرانەکەیان دەڕوان""""ێ. دایک""""ی باس""""اک چەن""""د رۆژێکە سەرنجی کچەکەی دەدات و هەس""""تدەکات، کە

نیگەرانیەکی هەیە، بەڵم لەو پێوەندییەدا هی""""چ پرس""""یارێکی لێناک""""ات. باس""""اک دیارییەکەی خەلیلی

بەدەس""""تەوەیە و چەن""""د جارێ""""ک چ""""او لە دەوروبەر دەک""""ات و بە هێواش""""ی دەچێتەژوور و دیاریەکە لە

سندووقی تایبەتدا هەڵدەگر . خەلیل لە ترسی گرت""ن و س""ازبوونی کێشە بە تەکس""یەک دەچێتەوە م""اڵ و

بە پەشۆکاوی وەژووردەکەو . کەماڵ و زورار کە روخساری خەلیل بە پەشۆکاوی دەبینن و دەپرسن، ناک""ا

لە دواڕۆژدا ئ""""""اڵۆزی ت""""""ازەت نابنەوە. خەلیل بە بێ""""""دەنگی لە ژوورەکە دادەنیش""""""ێ و کەلوپەلەکانی

کۆدەکاتەوە. ئەو بەیانی زوو لە ش"""""ار دەردەکەو  و ئێ"""""وارە تیکێ"""""تی سەفەر ب"""""ۆ ئانک"""""ارا دەک"""""ر  و

تەلەفوونێک ب"ۆ باس"اک دەک""ات. باس"اک لە بەر دای"ک و ب"اوکی زۆر قسە ناک"ات و خەلیل بەناوی دۆس"تە

کچەکەی بانگ دەکات، بۆ ئەوەی بە گومان نەبن. باس""اک دڵنی""ای دەکاتەوە، کە هەموو ش""تەکان باش""ن و

هێش"""تا دیاریەکەی هەڵنەپچڕیوە. خەلیل دوا ئێ"""وارە لە شەقامەکانی ش"""ار دەگەڕ  و وێنە کۆنەکان لە

بەرچاوی تێدەپەڕن. خەلیل دەگەڕێتەوە  مزڵەکەیان و لە گەڵ زورار و کەماڵ خ""واردنی ئێ""وارە دەخ""ۆن.

مس""تەفا زری""ان سەردانیان دەک""ات و هی""وای سەرکەوتن ب""ۆ خەلیل دەردەب""ڕن. کۆنە پێش""مەرگەکان پ""اش

س""اڵنێکی زۆر لە رانیە و قەیسەری لە یەکتر جیادەبنەوە و ماڵئ""اوایی لە یەکتر دەکەن. بەیانی زورار و

کەماڵ هەتا گەراج لە گەڵ خەلیل دەچن و بە سڵمەتی رەوانەی ئانکارای دەکەن. خەلیل چەن""د رۆژێ""ک

لە هوتێلێکی ئانک""ار دەمێنێتەوە و لە گەڵ چەن""د پەنابەری دیکە بە فڕۆکە دەگوازرێنەوە ب""ۆ دانم""ارک و

لە ش"""اری کۆپنه"""اگن نیش"""تەجێ دەب"""ێ. ئەو لە ماوەیەکی کەم"""دا قەرزەکانی ب"""ۆ کەماڵ و زورار رەوانە

دەکاتەوە و نامەیەکی دوور و درێژی""""""""ان بە ف""""""""اکس ب""""""""ۆ رەوانەدەکات. خەلیل وەک زۆربەی خەڵکی

رۆژهەڵتی کە دەگەنە رۆژئ""""اوا ی""""ادی ی""""اران و دۆس""""تان دەکەن. ئەوان عادەتی""""ان بە ژی""""انی تەنیایی

نەگرتوە و لە ماڵی گەورەدا پەروەردەبوون و بەردەوام لە گەڵ مرۆڤی دیکە ژیاون. 

کەماڵ و زورار لە چاوەڕوانیدان و خۆزگە بە خەلیل دەخوازن، کە ئەوانیش سەریان دەشکا و بە ئاس""انی

لە تورکییە ئۆغریان دەکرد.  سەرئەنجام لە مانگی یەکەمی پاییزدا ناوی ئەوانیش بۆ سەفەر دەردەچێ.
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ئەوان بەشێک لە کەلوپەلەکانیان دەدەنە کوردە ت""ازە هاتوەک""ان و هێن""دێکی دەدەنە مس""تەفا زری""ان. لە

بازاڕدا قات و پۆشاک بۆ سەفەرەکەیان دەک""ڕن.  کەماڵ و زورار وەک خەلیل بەرەو ئانک""ار سەفەردەکەن

و لە هوتێلێکدا چەند رۆژ بەسەردەبەن و بە فڕۆکە بەرەو سوئێد دەڕۆن. وەستا مستەفا و چەند دۆس""تێک

بۆ پێشوازی کەماڵ و زورار دەچنە شاری ستۆکهۆڵم، بەڵم بەرپرسانی سوئێدی رێگان""ادەن کەماڵ و زورار

لەو شارە دابەزن و بە فڕۆکە دەیانگەیەننە شاری ئاڕڤیک""ا. وەس""تا مس""تەفا و دۆس""تەکانی بە ئوتۆم""بیلی

یەکێک لە دۆستەکان بەرەو ئاڕڤیکا دەڕۆن و چەند کاتژمێرێک دوات""ر دەگەنە ئەو ش""ارە. ئەوان پێوەن""دی

بە کارمەن""""""دانی تایبەت بە وەرگرتن""""""ی پەنابەران دەکەن و ژم""""""ارە تەلەفوونی خۆی""""""ان دەدن""""""ێ و

رادەگەیەنن، کە بۆ پێشوازی پەنابەر تازە هاتوەکان سەردانی ئاڕڤیکا دەکەن. چەند ک""اتژمێر تێدەپەڕ 

و وەستا مستەفا و دۆستەکانی دەگەنە ئارڤیکا و لە قاوەخانەیەکی شاردا چاوەڕوانی گەیشتنی کەماڵ و

زورار دەکەن. ماوەیەکی زۆر تێدەپەڕێت، بەڵم هی""چ خەبەرێک بە وەس""تا مس""تەفا و هاوڕێک""انی ن""ادر .

مس"""تەفا لە ش"""کاندنی بەڵێنی س"""وئێدیەکان توڕەیە و س"""وێند دەخ"""وات، کە درۆ یەکەمجار لە رۆژئ"""اوا

دۆزراوەتەوە. مس""تەفا لە دوو هاوڕێیەکەی دەپرس""ێ، کە ئای""ا دۆس""ت ی""ان ناس""یاویک لەو ش""ارە ناناس""ن؟

یەکێکیان تەلەفوونەکەی لە سەر مێزی قاوەخواردنەکە دادەن""ێ و لە ری""زی ن""او و ژم"ارەی تەلەفوونەکان

دەگەڕ . لە ماوەی پێنج خولەکدا ناوی یەکێک لە کوردەک""انی دەدۆزێتەوە، کە لە ش""اری ئارفیک""ا دەژی""ت

و پەنجەی لە سەر تەلەفوونەکە دادەگ""ر  و چ""اوەڕوانی وەڵمدانەوە دەک""ات. دوو ج""ار زەنگ""ی لێ""دەدات،

بەڵم وەڵم""ی تەلەفوونەکەی نادرێتەوە. وەس""تا مس""تەفا دەڵ""ێ، کاکە ئەتۆ ب""ۆ ک""ێ تەلەفوونی دەکەی؟

حەسەن زەه""اوی وڵم دەداتەوە،  کە ب""ۆ یەکێک لە دۆس""تە کۆنەکانم، کە لە ئۆردوگ""ای رۆمادییە پێکەوە

ژیاوین و چەند ساڵێکە لێرە دەژی""ت. سەبرتان هەبێ، خ"ۆی تەلەفوون دەک"ات و شەو می"وانی دەبی""ن. ئەو

ب""رادەرە ن""اوی حامی""دە و میوان""داری باشە و خەمی مانەوەتان نەبێ. چەن""د خولەکێک تێپەڕی و حامی""د

تەلەفوونی ک"ردەوە و لە گەڵ حەسەن قسەی ک""رد. ن"اوبراو حەسەن ئاگ"ادار دەکاتەوە، کە نی"و ک""اتژمێری

دیکە دەگاتە لیان. حامید پاش نیو کاتژمێرێک دەگاتە  لیان و پاش خۆبەیەکتر ناساندن دەچنەوە ماڵ.

ئەو شەوە کارمەندانی تایبەت بە وەرگرتنی کۆچبەرەکان هیچ تەلەفوونێکیان بۆ وەس""تا مس""تەفا نەکرد.

حامید بە میوانەکان دەڵێت، کە  خەمیان نەبێ. بەیانی زوو دەچینە ئی""دارەی کۆچبەران و داوای دیتن""ی

برادەرەکانت""ان دەکەین و ئادرەس""ی وەردەگری""ن و خۆم""ان سەردانی دەکەین. ئێمە پێویس""تمان بە ئاغ""ای

ئ""الیکس، ئ""الن، ئ""انتۆن  وخ""انمی ئ""اریس و کی""ا نییە. ئەو شەوە هەتا درەنگ""انی شەو لە م""اڵی حامی""د

باسی جی""اواز دەک""ران و کۆت""ایی باسەکان دەهاتەوە سەر ک""ورد،  سیاسەت، حی""زب،  خەبات، پێش""مەرگە،
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خەڵک، ئازایەتی و ترسەنۆکی. وەس"""تا مس"""تەفا، لە گەڵ حەسەن زەه""""اوی و س""""مایل بۆک"""انی بە وتە و

گێڕانەوەکانی حامید دڵخۆشن. حامید چیرۆکی زۆر لە رۆمادییە، موجاهی""دنی خەڵق و هەروەها مامەڵەی

زێ""ر ب""ۆ میوانەکان دەگێڕێتەوە. وەس""تا مس""تەفا، حەسەن زەه""اوی و س""مایل بۆک""انی لە ژووری دانیش""تن

دەخەون و چاوەڕوانی بەیانی دەکەن. 

ک"""اتژمێر هەش"""تی بەیانی تەلەفوونی وەس"""تا مس"""تەفا زەن"""گ لێ"""دەدات. حەسەن زەه"""اوی تەلەفوونەکە

هەڵ""دەگر  و خ""ۆی دەناس""ێنێ. کارمەن""دی کۆچبەران پرس""یاردەکات، کە خ""اوەنی ئەو تەلەفوونە مەگەر

مس""تەفا نییە. حەسەن دەڵ""ێ، خ""اتوون ب""اوەڕ بکە، ئێس""تا مس""تەفا خەوتوە و ئێمە یەک رۆژە چ""اوەڕوانی

تەلەفوونی ئێ""""وە دەکەین. حەسەن پێش""""نیاردەکات، کە دوو ک""""اتژمێری دیکە لە گەڵ دۆس""""تەکانی دێتە

ئی""دارەی کۆچبەران و ئادرەس""ی کەماڵ و زورار وەردەگ""رن. کارمەن""دی ئی""دارەی کۆچبەران تەلەفوونەکە

دادەخاتەوە و لە رێگ""ای وەرگێ""ڕ بە کەماڵ و زورار دەڵێ""ت، کە دۆس""تەکانتان خۆی""ان دێ""ن و دوات""ر یەکتر

دەبینن. بەیانی درەنگ میوان  خانەخو  دەیکەنە رۆژ و لە خەو هەڵدەستن. ئەوان نانی بەیانی دەخۆن

و پێکەوە بەرەو ئی"""""دارەی کۆچبەران دەڕۆن. لە دەرگاکە دەچنەژوور و خۆی"""""ان دەناس"""""ێنن. حامی"""""د بە

زم"""انێکی س"""وئێدی و ک"""وردی مەبەس"""ت لە ئامادەبوونی"""ان لەو ئیدارەیە باس"""دەکات، بەڵم کارمەن"""دی

پرسگەکە زۆر تێناگات. حامید لەو نوختەیەدا رادەسوەستێ و بە حەسەن و سمایل دەڵێ، کاکە وەرن ئەو

ژنە ح"""اڵی کەن، باوەڕت"""ان هەبێ ئاگ"""اداری هی"""چ نییە. حەسەن و س"""مایل بە ک"""ورتی رادەگەیەنن، کە

دوێن""ێ دوو هاوڕێی""ان بە ناوەک""انی کەماڵ و زورار وەک پەنابەر هاتوونە ئەو ش""ارە و ئێمە ب""ۆ پێش""وازی

ئەوان ه""اتووین. کارمەندەکە داوادەک""ات، لە ه""ۆڵی چ""اوەڕوانی دابنیش""ن و ماوەیەکی دیکە  ئاگاداری""ان

دەکاتەوە. کاتژمێرێک دەڕوات و هی""چ خەبەرێک نییە و مس""تەفا تەلەفوون ب""ۆ ئەو کارمەن""دە دەک""ات، کە

بەیانی تەلەفوونی ک""""ردوە و لە گەڵ حەسەن قسەی ک""""ردوە. کارمەندەکە وەڵم دەداتەوە و ئاگاداری""""ان

دەکاتەوە، کە زورار حاڵەتی رشانەوە و زگهێشەی هەیە و لە نەخۆشخانەن و رەنگە دوو ک""اتژمێری دیکە

سەردانی مەکۆی کۆچبەران بکەن و یەکتر ب""بینن. مس""تەفا و کوڕەک""ان چ""اوەڕوانی ه""اتنی کەماڵ و زورار

ناکەن و پرس""""""گەکە ئاگ""""""ادار دەکەنەوە، کە سەردانێکی دەرەوە دەکەن و ئەگەر کەماڵ و زورار ه""""""اتن

ئاگاداری""""""ان بکەنەوە، کە ئێمە دەگەڕێینەوە. ئەوان یەکسەر بەرەو نەخۆش""""""خانە دەچ""""""ن و لە نێ""""""و

نەخۆش"""خانەکەدا دابەش"""دەبن و لە ماوەیەکی کەم"""دا کەماڵ و زورار دەدۆزنەوە، کە جلوبەرگی مۆدێ"""ل

تورکی""ان لەبەرە و شەکەت و مان""دوو لە سەر کورس""ییەکانی ه""ۆڵی چ""اوەڕوانی دانیش""توون. وەرگێڕێک""ی
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زم"""ان و دوو کارمەن"""دی ئی"""دارەی کۆچەبەران هاوڕێیەتیان دەکەن. مس"""تەفا بە لقە دەس"""تکردەکەی لە

کەماڵ و زورار نیزی""""ک دەبێتەوە و س""""ڵویان لێ""""دەکات. ئەوان یەکتر لە ئ""""امێزدەگرن و کارمەندەکەش

زوارار و میوانەکان لە یەکتر جیادەکاتەوە و داوادەک"""""""ات خۆی"""""""ان دوور بگ"""""""رن ب"""""""ا نەخۆش"""""""ییەکە

نەگوازرێتەوە. وەرگێڕەکە ریشێکی چەنەگەیی هێشتۆتەوە و جانتایەکی لە شانە و رەس""تە و وشەکان بە

ش"""ێوازی خ"""ۆی وەردەگێڕێتەوە. ئەو ک"""وردێکی رۆژهەڵتە، کە بە فارس"""ی خوێندوویەتیی و لە نووس"""ین و

خوێندنەوەی کوردی""دا ش""ارەزا نییە. م""اوەی چەن""د س""اڵێکە وەرگێ""ڕە و بە گ""وێرەی مەرجەکانی وەرگێ""ڕان

کەمتر دەچتە ق"""وڵیی کاروب"""اری کۆچەبەران و تەنیا کارەک"""انی خ"""ۆی رادەپەڕێنێ. حەسەن زەه"""اوی و

س""مایل بۆک""انی بە وردی گ""و  لە وەرگێڕانەکەی دەگ""رن و بە مس""تەفا دەڵێ""ن، کاکە ئەوە وەرگێڕانەکەی

هەو نییە و وەک فیشەکە ش""""ێتەیە. وەرگێڕەکە لەو ک""""ردارەی حەسەن و س""""مایل توڕەیە، بەڵم ناچ""""ارە

بارودۆخەکە نەش""ێوێنێ و ئ""ارامی بپ""ارێز . زورار دەچێتە دوکت""ۆر و تاقیک""اری جۆراوج""ۆری ب""ۆ دەکەن.

کەماڵ بە زوراری دەڵێ""ت، خۆزگە ئەمڕۆ خەلیل لێ""رە ئام""ادە دەب""و، بزانە ئەو ب""ازاڕەی چ""ۆن دەش""ێواند و

چەندە گەمەی بە تۆ دەکرد. کارمەندە سوئێدییەکان لە کولتور و هەڵس""وکەوتی کوردەک""ان سەردەرناکەن

و بەسەر س""ووڕمانەوە چ""او لە ش""ێوازی یەکتر م""اچکردنی پیاوەک""ان دەکەن. کارمەن""دەکان کەماڵ و زورار

دەبەنەوە م""اڵ و میوانەکان بەدوای ئوتوۆم""بیلی کارمەندەکان""دا دەڕۆن.  ئەوان دە کیلۆمیترێ""ک لە ش""ار

دوورن، بەڵم بە هۆی هاتوچۆی باسەکان و کەڵکوەرگرتن لە کارتی مانگانە بە ئاسانی دەستیان بە ش""ار

رادەگ""ات. بێجگە لەوە، لە گەڕەکی خۆی""ان ب""ازاڕی بچووک""تر هەیە و پێویس""ت ناک""ات ب""ۆ کڕین""ی هەموو

کەلوپەلێک بچنە نێوش""ار. حامی""د تەلەفوون ب""ۆ م""اڵ دەک""ات و داوادەک""ات، خ""واردنێکی ب""اش س""ازکەن و

میوان بەڕێوەن. کارمەندەکان پاش نیو کاتژمێرێ""ک لە گەڵ وەرگێڕەکە کەماڵ  و زورار جێ""دێڵن. کەماڵ و

زورار یەک کیلۆمیترێ"""""ک لە یەکتر دوورن. ئەوان چاوێ"""""ک لە خانوەکە دەکەن و چۆنیەتی بەکارهێنانی

چێش""تلێنەر، جلش""ۆر و قاپش""ۆر چاولێدەکەن و لە گەڵ حامی""د دەچنەوە م""اڵ. حەسەن زەه""اوی و وەس""تا

مستەفا بە سواری ب"اس دەگەڕێنەوە و میوانە تازەک""ان لە گەڵ س"مایل بۆک"انی س"واری ئوتۆمبی""ل دەب"ن و

بەرەو ماڵی حامید دەڕۆن. حامید پرسیاری جۆراوجۆر لە کەماڵ و زورار دەکات و چەند جارێ""ک دووپ""اتی

دەکاتەوە، کە   خاریج موش""کیلەی ک"وردان چارەسەر ناک""ات. کەماڵ و زوار لە سەر دۆخ"ی س"وئێد و ژی"ان

لەو وڵتە پرس""یاردەکەن و وڵم""ی جی""اواز وەردەگ""رن.  حامی""د بە گ""وێرەی زانیارییەکانی وڵم دەداتەوە.

ناوبراو رادەگەیەنێ، کە کوردەکان لە کوردستان بن، لە ئۆردوگا بن یان لە رۆژئاوا کێشەکانیان کۆت""ایی

نایەت. لێ""""رە خەڵک هەیە، پ""""ارە بە س""""وود دەداتە خەڵکی دیکە و بە حیس""""اب ک""""اری رەش دەک"""""ات.
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باڵتۆیەکی ئەمریکی لەبەرە و لە شەقامەکانی س""تۆکهۆڵم ی""ان ئارڤیک""ا سەرقاڵی تەزبی""ح راوەش""اندن و

سیاسەت کردنە. بەشێکی زۆر لەو کوردانە  لە رۆژئاوا لەو خاریجە بە تەواوەتی  گ""ۆڕاون و ن""وێژ دەکەن

و رۆژوو دەگ""""رن، بەڵم خ""""وا ش""""ایەتە کە باس""""ی پ""""ارە دێتەگۆڕ ، ئەوان بی""""ر لە قیامەت و جەهەننەم

ناکەنەوە. کاکە ک"""ورد هەیە، شەوانە بە باڕەکانەوە دەگەڕ  و ژنێک"""ی مەس"""ت دەباتەوە م"""اڵ و یەکسەر

دوو وێنەی تایبەتی لە گەڵ دەگرێ""""ت و دوات""""ر وێنەکان ب""""ۆ دۆس""""ت و برادەرەک""""ان رەوانە دەکاتەوە و

چیرۆک"""ی ئەمیر ئەرسەلنی رۆم"""ی لەو وێنانە س"""ازدەکات. هی"""وادارم ب"""ابی هی"""چ کامت"""ان مەل نەبێت،

چوونکە بیس"""توومە کە مەلکان لەو خاریجەی لە خەڵکی دیکە زۆر خەراپترن و بی"""ر لە پ"""ارەی حەرام و

حەڵڵ ناکەنەوە. لە هەموو ش"""""تێک خەراپتر ئەوەیە، کە کوردەک"""""ان هەتا کاری"""""ان هەیە بە خەس"""""تی

پێوەندی دەگرن و ئەحواڵپرسی دەکەن، بەڵم دواتر لە شەقام سڵو ناکەن و خۆیان للوت نیش""ان دەدەن.

ئەو کەس"""""انە خەڵکی ناڕەسەن و ترسەنۆکن و هەتا خ"""""ودا بخ"""""وازێت، ورگپەرەس"""""ت و خۆپەرەس"""""تن و

ئامادەنین یارمەتیدەری یەک باڵن""دە و خش"ۆکیش ب""دەن.  ئەوانە کە دەگەنە ک"وردان ب"اڵن ف"ش دەکەن و

س""ینگی خۆی""ان دەردەپەڕێنن، بەڵم ب""ۆ  بێگانە ش""ل و خ""اون. باوەڕت""ان بێ""ت، ئەمن لێ""رە زۆر ج""اڕز و

وەڕەزم، بەڵم چ"""ارم نییە.   حامی"""د لە گەڵ میوانەکانی دەگاتەوە م"""اڵ و چ"""اوەڕوانی حەسەن و وەس"""تا

مس""تەفا  دەکەن. ئەوان بە ب""اس دەگەڕێنەوە و ک""اتێکی زۆرت""ری دەوێ""ت. میوانەکان وێ""ڕای خانەخو  لە

دەوروبەری م""اڵ پیاسەیەک دەکەن و باسەکان دووب"ارە بەرەو کەلێن و ق"وژبنی کوردایەتی ش"ۆڕدەبنەوە.

زورار کە ت"""""ازە لە ژانەزگ رزگ"""""اری ب"""""ووە، س"""""وێند دەخ"""""وات کە هەتا ژێ"""""ر گەڵ ئەوان و کوردایەتی

دەس"""تبەرداری یەکتر ن"""ابن. بە وتەی ن"""اوبراو، ئێمە هەموو ب"""ۆ کوردایەتی لە وڵت قاچ"""اخ ب"""وویین و لە

داخی کوردایەتیش بەرەو هەندەران سەفەری پڕ لە هەوراز و نشێومان کرد. زۆرار بەم شێوەیە درێ""ژە بە

قسەکانی دەدات، د کاکە ئێمە وەدوای درووش""""می بریقەداری کوردایەتی کەوتین و چەن""""د س""""اڵێکمان لە

شاخ تێپەڕکرد، بەڵم سوودەکانی زۆر کەم و نادیار بوون. نەتەوەکانی جیهان بە دە ساڵن خۆیان رزگ""ار

دەکەن و گەلی ئێمەش لە بەر ئەوەی بە خەراپی کارەک"""""ان رادەپەڕێنێ، هێش"""""تا لە سەرەتای رێگ"""""ادا

چەقیوە. ئێمە پ""ڕش و بڵوی""ن و ک""ورد رۆژگ""ارێکی ت""اڵ و س""وێری راب""واردوە. لە رۆژهەڵتی خۆم""ان هی""چ

ئاسۆیەک نابینم و تازە یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەرقاڵی داخستنی رادیۆی دەنگ""ی کوردس""تانە. لە

زۆن""ی پ""ارتی دێم"""وکڕاتی کوردس""تان و یەکيتی نیش""تمانی کوردس""تاندا راوڕاوێن""ی ک"""وردی رۆژهەڵتە و

ئیتلع"""ات و می"""ت لەو کوردس"""تانەدا تەراتێن دەکەن. ئێمە ئاس"""نی س""ارد دەک"""وتین و بە ن""اوی هەس"""تی

کوردایەتی و کوردخۆشەویستی بەردی بەرگریکردن لە ک""وردی هەموو پارچەکان لە س"ینگ دەدەی""ن. ک"اک
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حامید، کورد زۆر ئەستەمە بە سەر کێشە نێوخۆییەکاندا زاڵ بێت و لە داوی دیکتاتۆرییەتی تاکەکەسی،

بنەماڵەیی و حیزبی رزگاری بێت. برادەرینە، ئێمە بە کام حیزبی کوردستان دڵخ""ۆش بی""ن؟ ئەو حیزبانە

تاقەتیان بە بارودۆخەکە ناشکێ و خەڵکی ئێمەش بە کردەوە شارەزای رێگ""ای کوردایەتی نییە و لە بەر

ت""رس و هەڕەشە زۆربەی ک""ورد رێچکەی خۆپەنادان و دوورکەوتنەوە لە کوردایەتیی و شوناس""ی کوردی""ان

هەڵبژارتوە. ت"""ۆ لە گەڵ هەر کەس"""ێک قسە و دی"""الۆگ دەکەیت، ئەگەر سەت پارچە س"""اچمە و پڕیچک"""ی

تەقەمەنیت لە جەستەدا بێ، هیچ حیسابت ب""ۆ ناک""ات و هەر کەس خ""ۆی بە پاڵەوانی مەی""دان دەزانێ""ت.

لە ک""""ردەوەدا ئەو قسەزل و پاڵەوانانە وەک فوودانەن و بە سەری دەرزییەک خاودەبنەوە و دەپوکێنەوە.

گەلن بۆ رزگاربوون تاکی ئازا و زۆرایەتی فیداکاریان دەو ، کە ک""ورد بە داخەوە لەو گۆڕەپانەدا خ""او و

خۆپارێزەن. 

 حامی""د لەو کاتەدا وەس""تا مس""تەفا و حەسەن دەبین""ێ، کە بە ش""ێوازی ک""وردەواری پیاسەدەکەن وچەن""د

س""اڵە لێ""رە فێ""ری پیاسەکردن بە ف""ۆڕمی س""وئێدییەکان نەبوون. حامی""د بە زورار دەڵێ""ت، وادی""ارە قسەت

خۆشن و ئەو شەو برادەرێک بان""گ دەکەم، کە لە هەموو تەمەنی""دا تەقەی لە سەرباز و پاس""داڕ نەکردوە،

بەڵم لە چیرۆکەکان""""دا سەرتۆپی فەرماندەکانە. بە وتەی باش""""ورییەکان ن""""اوبراو حیس""""اب ب""""ۆ هی""""چ

عەنتەرێک ناکات. میوانەکان دەچنەژوور و حامید بە پەلە تەلەفوون بۆ بێستون قارەمان دەک""ات، کە ب""ۆ

ن"""انخواردن میوانی"""ان ب"""ێ. حامی"""د ب"""ۆ رەواندنەوەی خەم و تێپەڕکردنی رۆژە ناخۆشەکانی غوربەت لە

رابردووش""""""دا لەو بەزمانەی ک""""""ردوە. ئەو لە گەڵ میوانەکان هێم""""""ن و ئارامە و ئەگەر میوانەکان درۆی

ئاشکراش بکەن، حامید رووشکێنیان ناکات و گوێیان لێ""دەگری. بێس""تون قارەم""ان کەس""ێکی وەک حامی""دی

دەوێت، کە گوێگری ب""اش بێ""ت و لە سەر وتە و چیرۆکەکان مەحکەمەی نەکات. کەماڵ و زورار ش""ادن، کە

ژمارەیەک دۆس""ت و ناس""یاو و تەنانەت نەناس""یاو لە دەوری یەکتر کۆبوونەوە. ئیس""تکانە گەورەکانی چ""ا

بەریز دێ"""ن و دەخورێنەوە. دیمەنی دارس"""تانەکانی دەوروبەری ئاڕڤیک"""ا و هەروەها دار و سەوزاییەکانی

دەوروبەری ماڵەکان بۆنی غوربەت دەپژێنێ. ئاس""مان و م""انگی پ""اییز لە وڵت""انی س""کاندیناڤیا رازاوەن و

بە لش""کری مل""وێنی ئەس""تێرە و هەس""ارە دەوردەدرێ""ن. خ""ۆر لێ""رە وەک دەرم""انی نادی""ارە و لە ئەدەب و

وێژەی نەتەوەکانی سکاندیناڤیادا جێگەی شیاوی پێدراوە. خ""ۆر لە هاوینان""دا ئەگەر هەورەکان دەرفەتی

تەواوی پێب""دەن شەو رۆژ روخس"اری بەدرەوەیە. گڤەی ب""ای پ""اییزیی و گ"ۆرانی ب"ای ک""ۆچ و دوورکەوتنەوە

لە نیشتمان چ"او و خەیاڵی کۆچەبەرەکان داگیردەک""ات. لە جەرگەی خەیاڵ وتەکان"دا بێس"توون قارەم"ان
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دەگاتە م"""اڵی حامی"""د و ن"""اوبراو بە پۆش"""اکی رێکوپێ"""ک وەژوور دەکەوێت. ئەو لە سەرەتادا چاوێ"""ک بە

میوانەکاندا دەگێڕ  و پرسیار لە ناو و ناوبانگیان دەکات. بەخێرهاتنی بێستون دەکرێت و ناوبراو چەن""د

هەواڵێکی تایبەت بە کوردس""""تان و هەروەها رۆژهەڵتی کوردس""""تان دەگێڕێتەوە، کە بە وتەی خ""""ۆی لە

رێگای رادیۆ و هەروەها تەلەفوون لەو رۆژانەدا بە گوێچکەی گەیش""توە. حامی""د میوانەکان ب""ۆ سەر س"فرە

فەرموو دەک"""ات و هەر کەس بە گ"""وێرەی توان"""ا لەو خواردنە رەنگاوڕەنگە دەخ"""وات. بێس"""تون کە لە گەڵ

خ"""واردن زۆر یەکە و بە دیتن"""ی خواردنە رەنگاوڕەنگەکان دڵش"""اد دەب"""ێ، ب"""اس لە شەڕێکی سەنگەر بە

سەنگەر دەکات، کە خۆی رۆڵی قارەمانانەی تێداگێڕاوە. ناوبراو ماوەیەکی زۆر میوانەکان بەو چیرۆکانە

سەرقاڵ دەک""ات و وەک قسەکەری سەرەکی ئەو میواندارییە دەردەکەو . ن""اوبراو بە ش""ارەزاییەکی تەواو

ب""اس لە تەقان""دنی ئ""ارپیچی، گرتن""ی مۆڵگەی رێژی""م و لێ""دان لە س""توونە نیزامییەکانی رێژی""م  هەروەها

چەکە جۆراوجۆرەکان دەکات، کە زۆر کەس هەستدەکات بێستون لەو شەڕانەدا بە کردەوە بەش""دار ب""ووە.

ش"""ێوازی گێڕانەوەی ن""اوبراو ش"""یرین و پ""ڕە لە جوڵە و لە ک"""اتی گێڕانەوەی چیرۆک"""ی شەڕەکاندا زم""انی

جەس""تە زۆر بەکاردێنێ. بێس""توون  لە پش""ت قەنەفەی هۆدەکەدا سەنگەر دەگ""ر  و لە ک""اتی گیڕانەوەی

شەڕی دەس""""تەویەخەدا پەلماری ئەو کەسە دەدات، کە  لە تەنیش""""تی دانیش""""توە. زورار بە ت""""ورکی بە

کەماڵ دەڵێت، بە سەری باساکی کاک خەلیل لەو شارە ئەمن و تۆ پێویستمان بە سینەما و ش""انۆ ن""ابێ و

ئەو قارداشە توخێکم""""ان لێدەکاتەوە. زورار لەو هەموو گوتنەی بێس""""تون ماندوویە و لەو دەرفەتە س"""وود

وەردەگ""ر  و چیرۆک""ی پێش""مەرگەیەک دەگێڕێتەوە، کە بە پی""اوە ترسەنۆکەکە ناس""راوە و لە نێ""و ژن""ان و

هەروەها خەڵکی گوندەکان"""""دا چەکی گەورە هەڵ"""""دەگر .  بە ن""""ارنجۆک و قونبەلە پش"""""تێند و س"""""ینگی

دەنەخشێنێ، بەڵم لە ک"اتی شەڕدا کونە مش"کی لێدەبنە قەیسەری و هەتا کۆت"ایی شەڕ کەس روخس"اری

ن"""ابینێ.  بێس"""توون ئ"""ۆگری گێڕانەوەی چیرۆک"""ی زی"""اترە، بەڵم  زورار هێش"""تا چیرۆک"""ی کاکە ش"""ێرەی

نەگێڕاوەتەوە. وەس"""تا مس"""تەفا داوا لە بێس"""تون دەک"""ات، کە مردنی"""ش بەنۆبەیە و بزانی"""ن زورار چ"""ۆن

داس""تانی کاکە ش""ێرە دەگێڕێتەوە. زورار قسەکانی بەمجۆرە چیرۆکەکە دەگێڕێتەوەن کاکە ش""ێرە لە نێ""و

خەڵک و لە شوێنی ئارامدا دوو کەڵش""یکۆفی لە ش""اندەکرد و بە ه""اوینیش گۆرێ""وی زەنگ""اڵی هەڵدەکێش""ا.

ئەو نە تەنیا لە شەڕەکاندا خ""""ۆی دەزیەوە، بەڵکو لە نێ""""وبژیکردنی خەڵکی گوندەکانیش""""دا بەش""""داری

نەدەکرد و لە کۆت""ایی شەڕەکاندا بە جەمەدانەیەکی گەورە و پش""تێندێکی ئەس""توورەوە لە نێ""و ئ""اپۆڕای

خەڵکدا دەردەکەو  و هاوار دەکات، بۆچی ناوبراویان لەو رووداوانە ئاگادار نەدەکردەوە. کاکە ش""ێرە بە

دوو کەڵش"""ینکۆفەوە بە رۆژی روون"""اک لە نێ"""وان گوندەکان"""دا ه"""اتوچۆی نەدەکرد و لە چەتە و رێگ"""ران
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دەترسا. ئەو لە هیچ شەڕ و بەرنەگارییەکدا ئازا و قارەم""ان دەرناکەو ، بەڵم کاتێ""ک وێ""ڕای پێش""مەرگە

شەڕکەرەکان دەچنە م"""اڵی خەڵک و گون"""دەکان، کاکە ش"""ێرە یەک پارچە ئ"""اگر و ئاس"""نە. ئەوانەی کاکە

ش"""ێرەیان نەدەناس"""ی، حەزیان دەک"""رد وێنەی لە گەڵ بگ"""رن و ئەو چەک و رەختە جوانەی هەر ئ"""اوری

لێدەبار ، بەڵم لە نێو پێشمەرگەکاندا بە ناو و ژمارەیەکی نادیار پێناسەدەکرا. کاکە شێرە، لە نێ""و ژن

و کچیانی ئاواییەکاندا خۆی بە پاڵەوانی شەڕەکان دەناس""اند و بە خەڵکی دەگ""وت، کە ئەو پێش""مەرگانە

حەزیان لە پی""اوی ئ""ازا نییە و هەتا دەت""وانن ن""او و ناوب""انگی دەکوژێننەوە. بەش""ێک لە خەڵک کە ش""ێرە

ناناس""ن، ب""اوەڕ بە وتەکانی دەکەن و لە سەر حەس""ادەتی پێش""مەرگەکان لە گەڵ ش""ێرە بەداخن. ن""اوبراو

لە یەکێک لە شەڕەکاندا تەنانەت بە بی"""انووی چرۆککردن"""ی فیشەک و گیرکردن"""ی کەڵش"""ینکۆفەکەی لە

پ""""اش گاشەبەردێکی گەورەدا پەنادەگر . چیرۆک""""ی کاکە ش"""ێرە لە نێ"""وان پێش""""مەرگەکاندا بە چیرۆکە

ناس""راوەکە  دەناس""را و بەش""ێک لە پێش""مەرگەکان پ""اش تەس""لیمبوونەوەی کاکە ش""ێرە لە ناوەکەی وەک

رەمزی شەو کەڵکیان دەردەگرت. یەکێک لە پێشمەرگە موسڵمانەکان و پاسدارێک لە ئیتلعاتی ورمێ کە

کاکە شێرە دەبینن و وەک تەوابێک خۆی تەسلیم کردۆتەوە، بە دیداری زۆر ش""ادن. لە دەزگ""اری س""یخوڕی

ئیتلع""""اتی ورم""""ێ ژمارەیەکی زۆر وینەی کاکە ش""""ێرە دەبین""""درێن، کە بە دوو کەڵنش""""ینکۆف و چەن""""د

ن""""""ارنجۆک و قونبەلەیەک لە نێ""""""و ئاواییەکان و تەنانەت پێش""""""مەرگەکاندا  روخس""""""اری دەرخس""""""توە.

پاس"""دارەکە، بە کاکە ش"""ێرە دەڵێ"""ت، زۆر پێش"""مەرگەی موس"""ڵمان لە ن"""او و وێنەکانت دەترس"""ان و کەس

ئاگادار نەبو، کە تۆ لە ئازایەتی""دا بە وێنەکانت قەرزداریت. کاکە ش""ێرە لەو  خ""ۆی ناش""کێنێ و دەڵێ""ت،

کاکە کە ش""ێر تەمەنی سەرکەوت، ک""وللنی پێ""دەگرن و راوی پێن""اکر . ئەمن هەتا لو و گەن""ج ب""ووم ئ""ازا

ب""ووم، بەڵم ئەمڕۆ بە پی""ری کاکە ش""ێرەی ج""اران نەماوم و لە گەڵ ئیم""ام و ئەرتەش""ی بیس""ت مل""وێنی

سوڵحی ئەبدیمان کردوەن. 

بێستون کە چیرۆکەکە تەواو بو، چاپۆکێک بە سەری خۆی دادات و بە دەنگی بەرز رادەگەیەنێ، کە ت"ازە

بازاری بێستون قارەمان نامێنێ. کاکە زورار تازەیە و پێشمەرگایەتی کردوە و رەنگە کاکە شێرە بۆ خۆی

بێت، بەڵم کە تازە هاتە بازاڕ، کۆنە چاوە ئێشە سازدەکات و م""ۆدیلی ن""امێنێ. کەماڵ و وەس""تا مس""تەفا

داوا لە بێستوون دەکەن، کە پێکەوە لە گەڵ زورار هاوکاری یەکتر ب""ن و پاڵپش""تی لە چیرۆکەکانی یەکتر

بکەن. بێستون قارەم""ان بە ئیج""ازەی میوانەکان دوو کورتە چیرۆک""ی دیکە لە سەر چالکیەکانی خ""ۆی لە

رۆژهەڵتی کوردس"""تان دەگێڕێتەوە و لە هەموو شەڕەکاندا سەرکەوتوو و ئازایانە دەردەکەو . بێس"""توون
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ماڵئ"""""اوایی لە میوانەکان دەک"""""ات و دەرفەتی خەوتن و پش"""""وودان بە میوانەکان دەدات. کەماڵ و زورار

بەیانی لە گەڵ وەستا مستەفا، حەسەن زەه""اوی، س""مایل بۆک""انی و حامی""د ب""ۆ ماڵەکانی خۆی""ان چ""وون و

هەوڵ""دەدەن وردە پێداویس""تیەکانیان بک""ڕن. لە یەکەم هەنگاودا ژم""ارە تەلەفوونێکی خەتی دەکەنەوە و

مۆبایلێ"""""ک لە سەر ن"""""اوی مس"""""تەفا دەکەنەوە. س"""""مایل بۆک"""""انی زورار و کەماڵ ئاگاداردەکاتەوە، کە

تەلەفوونی زۆر نەکەن و پ"""ارەی پەنابەری بەش"""ی تەلەفوونی خ"""اریجی ناک"""ات و بە پێخ"""ۆر تەلەفوون

بکەن. لە ب"""ازاڕی دەس"""تی دووهەم چەن"""د راخەر و کەلوپەلێک دەک"""ڕن و بە پەلە خۆی"""ان دەکەنە م"""اڵ.

مس""""""تەفا و هاوڕێک""""""انی ئەو شەو کەماڵ و زۆرار و حامی""""""د ب""""""ۆ خواردنگەیەک داوەتدەکەن و بەیانی

دەگەڕینەوە شارەکانی خۆیان. 

رۆژانی یەکەمی شاری ئارڤیک""ا پ""ڕن لە بی""رەوەری خ""ۆش و ن""اخۆش و نەزانینی زم""ان و کولت""ور لە هەموو

دەردەکان ناخۆشترە. لەو ماوەیەدا لە چەند وڵتێکی دیکەش پەنابەر بۆ شاری ئاڕڤیکا ه""اتوون و مەکۆی

کۆچبەران چەن""د کۆبوونەوەوەیک ب"ۆ پەنابەرە تازەهاتوەک""ان رێکدەخەن. ک""ارتی کتێبخانەی گش"تیان ب"ۆ

وەردەگ""رن و لە سەر یاس""ا، جێگە و پێگەی کۆچبەران قسەیان ب""ۆ دەکەن. لە کۆبوونەوەکان""دا وەرگێ""ڕ بە

زمانی جیاواز هەیە و چۆنیەتی کەڵکوەرگرتن لە وەرگێڕەکان لە گەڵ یوئێنی تورکییە جیاوازە. زورار لە

ماوەیەکی کورتدا پێوەندی بە خەلیلەوە دەکات و ئەحواڵی باساکی لێدەپرسی. خەلیل لە کۆپنهاگ خ""ۆی

سەرگەردان ک""ردوە و بە وتەی ک""وردێکی فێڵب""از خ""ۆی ش""ێتکردوە، ب""ۆ ئەوەی بەرپرس""انی دانم""ارک پرس""ی

باس""اکی ب""ۆ چارەسەر کەن. خەلیل لە ک""اتی قسەکردن لە گەڵ زوراردا قسەی سەیر و سەمەرە دەک""ات و

زورار لەوهەڵس"""""""وکەوتەی خەلیل سەردەرناهێنێ. دوای ماوەیەک قسەکردن تەلەفوونەکە دادەخاتەوە و

سەردانی کەماڵ دەک"""ات و چۆنیەتی هەڵس"""وکەوتی خەلیل دەگێڕێتەوە. ن"""اوبراو ب"""اس لەوە دەک"""ات، کە

خەلیل قسەی عەجایبی دەک"""ردن و ئەو ک"""وڕەی ج"""اران نەماوە. ئەو سەر و بن"""ی قسەکانی نەدەچوونەوە

سەریەک و دەیگ""وت: دزورار رۆڵە خاری""ج خەتەرە و پی""او بە مێ""ردی نەکەین. کاکە لەو دونیایەدا مرۆڤ""ی

ک"""ورد ناحەس"""ێتەوە و ئەمن لە چ"""اک و پی"""اوەتی خ"""ۆم تەلەفوون ب"""ۆ خەلیلی دەکەم، بەڵم ئەو سەرەتا

دەڵێ""ت، ک""اک ناتناس""م و ئەو ن""اوەم نەبیس""توە. کەماڵ لە خەلیل بە گوم""ان دەب""ێ و بە ب""اوەڕی ن""اوبراو

خەلیل رەنگە بە ئەنقەس"""ت خ"""ۆی ش"""ێتکردبێ. لەوپەناخوازیی و پەنابەری"""دا م"""رۆڤ ئاگ"""ادار نەبێ،بە

رێچکەی ترس""ناکدا دەڕوات. ئێمە دەت""وانین پرس""یار لە کەس""یکی ناس""یاو لە دانم""ارک بکەین و لە دۆخ""ی

خەلیل بکۆڵینەوە. کاکە رەنگە م""رۆڤ لە تەنیایی""دا ش""ێت ب""بێ و کەس ب""اوەڕت پێنەکات! زورار  مژێک""ی
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ق""وڵ لە جگەرەکە دەدات و دوکەڵەکەی لە سەر سەری بڵودەکاتەوە. ن""اوبراو داوا لە کەماڵ دەک""ات، کە

ب""ا پێکەوە بچی""ن  مزڵەکەم و  چاییەک بخۆینەوە و نانێ""ک س""ازکەین. راس""تە، ئێمە عادەتم""ان بە ژی""انی

تێکەڵ گرت""""""وە و ئەو تەنیابوونە تەنیا ب""""""ۆ خ""""""ودای باشە. ماوەیەک لە مزڵ""""""ی زورار دادەنیش""""""ن، کە

تەلەفوونی زورار زەن""""گ لێ""""دەدا و ژم""""ارەی خەلیلی دەرکەوتوە. زورار وڵم""""ی تەلەفوونەکە دەداتەوە و

کەس""ێک بە ن""اوی وەرگێ""ڕ بە ک""ورتی رادەگەیەنێ، کە لە سەر داوای خەلیل پێوەن""دی دەگ""ر  و ن""اوبراو

ناڕەحەتی فیک""ری هەیە و ب""ۆ ماوەیەک لە ژێ""ر چ""اوەدێری دوکت""ۆردا دەمێنێتەوە. زورار زم""انی تەتەڵە

دەکات و تەلەفوونەکە بە کەماڵ دەدات بۆ ئەوەی زیاتر قسە بک""ات. کەماڵ لە وەرگێڕەکە دەپرس""ێت، کە

خەلیل چەن"""دە ئەگەری چاکبوونەوەی هەیە و کاروب"""اری رۆژانەی چ"""ۆن رادەپەڕێنێ؟ وەرگێ"""ڕ زۆر قسە

ناک""""ات و تەنیا ئەوەن""""دە ش""""یدەکاتەوە، کە ئەو پرسە تایبەتە و ن""""اتوانێ زی""""اتر قسە بک""""ات. کەماڵ

تەلەفوونەکە دادەخاتەوە و لە گەڵ زورار ماوەیەک بی"""""ر لە چارەنووس"""""ی خەلیل و خۆی"""""ان دەکەنەوە.

حەوتوەکان تێدەپەڕن و مانگەکان بە دوای یەکتردا ری""""ز دەب""""ن و وەرزی زس""""تان دەس""""تپێدەکات. ئەوان

کۆرس""ی زم""انی س""وئێدیان پێ""دراوە و رۆژانە چەن""د کاتژمێرێ""ک بە ب""اس دەڕۆن و دێنەوە. زم""ان فێرب""وون

پڕۆسەیەکی درێژخایەنە و گەورە ساڵەکان بە ئاسانی فێ""ری ن""ابن. ئەوان دەرفەتی قسەکردنیان کەمە و

مەیدانی فێربوون بۆ گەورە س"اڵەکان زۆر بەرتەس""کە. م"رۆڤ   تەنیا لە قوتابخانەی زم"ان ی"ان کەس""یکی

نیزی""ک دەت""وانێ سەرەتا بە زم""انێکی ش""کاو و ک""وت و پەت قسە بک""ات و لە ب""ازاڕ ئەو زمانە سەرو گ""و 

ش""کاوە، تەگەرە دەخەنە بەردەم کارەک""ان. کەماڵ و زورار ب""ۆ کۆرس""ی زم""ان جانتایەکی پش""ت دەک""ڕن و

پێخ""ۆر و ن""ان لە ماڵەوە لە گەڵ خۆی""ان دەبەن. ئەوان بی""ری رۆژان""ی قوتابخانەی سەرەتایی دەکەنەوە،

کە ک"""تێب و دەفتەرەکانیان لە ن"""ایلۆنێکی رون"""دا هەڵ"""دەگرتن. کە گەورەتر ب"""وون، کتێبەکانیان لە ب"""ن

هەنگڵ یان لە ژێر کراس و چۆخە کوردەوارییەکەدا دەشاردەوە. 

 چەن"""""د رۆژێک"""""ی کۆرسەکەیان بە ئ"""""ارامی تێدەپەر ، بەڵم وردە وردە گەورەس"""""اڵەکان لە دژی یەکتر

سەنگەر دەگ"""رن. فارسەکان دژی ئەفغانی، ک"""ورد، س"""ۆماڵی، عەڕەب و تورکەکان ناتەبان. کوردەک"""ان لە

گەڵ ف"""""""ارس، ت"""""""ورک و عەڕەبەکان ن"""""""اگونجێن و پرس"""""""ی نەتەوایەتی لە کۆرسەکان شەڕی گەورەی

لێدەکەوێتەوە. لە نێو کوردەکانی کۆرسەکەدا دوو کورد بەشدارن، کە یەکیان ناوی سڵێمان هەوشارییە و

لە هەموو کێشەیەک خ""""ۆی دەدزێتەوە و بە س""""ڵێمان ب""""ێ موش""""کیلە دەناس""""ر . ئەوەی دیکەیان خەجێ

ئێراندۆستە، کە دژی کەماڵ و زورار قسە دەکات و بە ئاشکرا دەڵێ، ئەمن ئێرانیم و ئێوە راس""ت ناکەن و
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کوردستان بوونی نییە. سڵێمان هەوشاری بە ئاشکرا رادەگەیەنێ، کە ناوبراو ئەهلی سیاسەت نییە و بۆ

زگ و چاو هاتۆتە سوئێد و پردی پاشخۆی ناڕوخێنێ. سڵێمان هەوش""اری وەک فارسەکان و لە بەر خ""اتری

ئەفس""انە ش""یرازی نەخش""ێکی پش""یلەیی زێڕین""ی ئێران""ی لە ملک""ردوە. خەجێ لە رۆژی نەتەوە و گەلن""دا

ئاڵی ئێران و خواردنی ئێرانی لە گەڵ خۆی هێناوەتەوە کۆرس و بە سوئێدیەکی شکاو  ب""اس لە ئێ""ران و

ئاڵکەی دەک"ات. ئەفس"انە ش"یرازی بە س""وئێدی و ئینگلیس"ی جوانیەکانی ئێ"ران باس""دەکات، کە کەس"انی

جوداخ""وازی وەک کەماڵ و زورار ن""ازانن چییە. کەماڵ و زورار لە کۆرسەکە راس""تدەبنەوە و ئ""اڵی ئێ""ران

دەخەنە ژێ"""""ر پ"""""ێ و جنێ""""""وی زۆر بە س""""""ڵێمان هەوش""""""اری، خەجێ ئیراندۆس""""""ت و فارسەکان دەدەن.

خواردنەکەی خەجێ لە سەتڵێ ئەش""غاڵ دەکەن و س""وکایەتی زۆر بەو کوردانە دەکەن، کە لە رۆژئ""اواش

نۆکەری فارس"""""""ن و دژایەتی نەتەوە و خ"""""""اکی خۆی"""""""ان دەکەن. ب"""""""ارودۆخی کۆرسەکە ئ"""""""اڵۆزدەبێ و

مامۆستاکەیان بەڕێوەبەری ناوەندی زمان بانگ""دەکات، بەڵم دۆخەکە خەریکە لە کۆن""تڕۆڵ دەچێتەدەر و

داوای پۆلیس دەکەن. پۆلیس ب""ۆ ئارامکردنەوەی بارودۆخەکە دەگاتە ش""وێنی رووداوەکە و کۆبوونەوەیەک

ب""ۆ فێرخ""وازانی زم""انی س""وئێدی رێک""دەخات. ئەوان وەرگێ""ڕی زۆربەی زمانەکانیان داواک""ردوە و هەموو

بەشداران دەتوانن بە زمانی دایک رووداوەکە بگێڕنەوە. ئەفس""انە ش""یرازی لە ری""زی پێشەوە دانیش""توە و

سڵێمان هەوشاریش لە تەنیشتی لقی لەسەر لقی دان"اوە و وەک نیس""ک بەر و پش""تی ب"ۆ کەس نییە. ئەو

لە درۆکردن""دا ش""ارەزایە و مامۆس""تای گەورەکردنەوەی رووداوەکانە وبە ک""وردی مەبەس""تیەتی، لە هەموو

ئاوێک بخواتەوە. ناسیاوەکانی بە سڵێمان نیسک و س""ڵێمان ب""ێ موش""کیلە ب""انگی دەکەن و کەس گ""و  بە

وتە و قسەکانی ن""ادات. پ""ۆلیس سەرەتا قسە ب""ۆ کۆچبەرەکان دەک""ات، کە چەن""دە و چ""ۆن کێشەکان لەم

وڵتەدا چارەسەر دەکرێن. پۆلیس ئاماژە دەکات، کە ئێوە لە وڵتانی شەڕلێدراو و پ""ڕ لە ئ""اژاوە هاتوونە

ئێ"""رە و چارەسەرکردنی کێشەکان لە کولت"""وری ئێ"""وەدا جی"""اوازە. وڵت"""ی س"""وئێد بە نیش"""تمانی یاس"""اکان

ناسراوە و مرۆڤەکان ناتوانن یاساشکێنی بکەن. ئەوەی ئەمڕۆ لێرە روویداوە، چاوپۆش""ی لێدەکەین، بەڵم

ئەگەر دووپات ببێتەوە بێگومان وەک تاوانێک دژ بە شکاندنی ئاشتی و ئارامی کۆمەڵگا چاوی لێدەکەین

و هەڕەشەکردنی ق""ورس لە یەکتر وەک ت""اوان ئەژماردەکەین. خەجێ ئیراندۆس""ت لە ریگ""ای وەرگێ""ڕەوە

شکایەتی لە کەماڵ و زورار کرد، کە ئاڵی ئێرانیان  خستۆتە ژێ""ر پ""ێ و چێش""تەکەیان رش""توە. ئەفس""انە،

بە ئینگلیسی قسەی دەکرد و ئەگەر وشەیەکی نەدەزانی لە ئاغا موتەرجیمی دەپرسی. ناوبراو، کەماڵ و

زوراری بە دژی وەتەنی عەزیزی ئێران ناساند، کە لە شارستانیەت دوورن و خوازیاری لەتکردنی ئێرانی

ئازیزن. سڵێمان هەوش""اری داوادەک""ات، کە لە کۆرسەکاندا دڵ""داری بک""ر ، بەڵم سیاسەت ن""ا. پۆلیسەکان
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بەو پرس"""""""""یارە زۆر پێدەکەنن و یەکێک لەوان رادەگەیەنێ، کە دڵ"""""""""داریش شەڕ و کێشەی لە سیاسەت

زۆرت""رە و مەبەس""ت لە کۆرسەکان فێرب"وونی زم""ان و کولت""وری وڵتە. کەماڵ و زورار لە کۆت""ایی پرس""یار و

روونکردنەوەکاندا دەست بەرزدەکەنەوە بە جی""ا تێڕوانین""ی خۆی""ان لە سەر کێشەکە و هەروەها روانگەی

ف""ارس و زڕە کوردەک""ان دەردەب""ڕن. ئەوان بەمجۆرە دەدوێ"""ن: دئێمە سپاس""ی س""وئێد و خەڵکی ئەو وڵتە

دەکەین، کە پەنای خەڵکی پەنابەر و تەنانەت س""""واڵکەرە ئابورییەکانی وەک ف""""ارس و زڕە کوردەک""""ان

دەدەن. ئێمە باوەڕمان وایە، کە پەنابەر مرۆڤێکی دابڕاو لە وڵت و دەربەدەرە، کە ژیانی لە وڵتی خۆی

لە ژێ""""ر هەڕەشەدایە. ئێمە ب""""ۆ فێرب""""وون لەو قوتابخانەیە کۆبووینەوە و ن""""اتوانین هەموو رۆژ  شەڕی

ناسنامەی خۆمان بکەین و بێحورمەتی فارس، عەڕەب و تورکەکان قبوڵ کەین. راس""تە ئێمە نەتەوەیەکی

داگیرک"""راو و ژێردەس"""تەین و ب"""وونی خەجێ و س"""ڵێمان و هەزارانی وەک ئەوان دەیسەلمێنێ، کە مرۆڤ"""ی

کورد کێشەی هەیە. ئێمە باوەڕمان بە یاس""اکانتان هەیە و بە پش""تیوانی یاس""اکانی ئێ""وە ئ""اڵی وڵتێک""ی

داگیرکەر و مرۆڤک""وژی وەک ئێ""ران دەخەینە بەر پێم""ان. ئەوان دوژمن""ی م""اف و ئازادییەکانن و ئێمەش

زوڵملێک"""راو. ئێمە لێ"""رە داوا لە پ"""ۆلیس و بەڕێوەبەرانی قوتابخانە دەکەین، کە رێگ"""ا مەدەن کۆمەڵێک

مرۆڤی ورگپەرەست و چاوچنۆک بێڕێزی بە زمان، کولتور، خاک، خەڵک و ناسنامەی نەتەوەکەمان بکەن.

ئێمە قبوڵ ناکەین کە زڕە کوردێک، کە زمانی دایکی نازانێ و ئاگای لە مەحمودی بێ""زەواد نییە لە گەڵ

ئەفسانە شیرازی و هاوئاوازەکانی رۆژانە بە چاوی سووک لە خوێنی ئەو مرۆڤانە بڕوانن، کە لە پێن""اوی

ئازادیی و سەربەستیدا گیانیان بەختکردوە. پ""ۆلیس لە وەرگێڕەکە دەپرس""ێ، کە مەحمودی بێ""زەواد کێیە

و وەرگێڕەکەش کە ئاگ""""اداری ئەو پەن""""دە کوردییە نییە، بە دوو قسەی لبەل وڵم""""ی پ""""ۆلیس دەداتەوە.

زورار داوا لە وەرگێڕەکە دەک""""ات، کە بە ئەمانەتەوە وتەکانمان وەرگێ""""ڕ  و لە وەرگێڕانیش""""دا زوڵم""""ان

لێنەکر . مامۆس"""""تای زم"""""ان و بەڕێوەبەری ناوەن"""""دی فێرکردن"""""ی زم"""""ان وتەکانی کەماڵ و زوراری"""""ان

بەرزنرخان""د و رایانگەیان""د، کە رێگ""ا ن""ادەن  نوێنەری کولت""ور و نەتەوە جیاوازەک""ان لەو قوتابخانەیەدا

ئ"""ازار ب"""درین و بە تەواوەتی پش"""تیوانیان لێدەکەین. س"""ڵێمان هەوش"""اری لەو کاتەدا لە گەڵ ئەفس"""انە

خەریکی قسەکردنە و س""وئێدییەکان تۆمەتباردەکات، کە پش""تیوانی لە جوداخ""وازان دەکەن و ئەو بەزمە

لە پشت سەری رۆژئاواییەکانە. وەرگێرە فارسەکە بە بیانووی نەبیستنی ئەو قسانە خ""ۆی لە وەرگێڕان""ی

ئەو وتانەی ئەفس"""""""انە و س"""""""ڵێمان هەوش"""""""اری دزیەوە، بەڵم وەرگێ"""""""ڕە کوردەکە ئەو بابەتەی ب"""""""ۆ

بەشداربوەکان وەرگێڕایە سەر زمانی سوئێدی. پۆلیس"ێک داوا لە س""ڵێمان دەک""ات، کە بە چ لۆژیکێ""ک ئەو

تۆمەتانە لە س""وئێدیی و رۆژئاواییەکان دەدات؟ س""ڵێمان هەوش""اری بە درۆیەک باسەکە کۆت""ایی دێن""ێ و
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دەڵ""""ێ، ب""""ابم ئەمن چ""""ۆن ئەو قسەیە دەکەم. ئەمن هەتا هەم مەمنوونی ئێ""""وە و س""""وئێدم و ئێ""""وە زۆر

ئینسانن. 

رووداوەکان لە دوای خۆیان شوێنەواری ئەرێنی یان نەرێنی جێدێڵن. کەماڵ و زورار بڕیاریاندا  لە پۆلی

فێربوونی زماندا خۆیان بە خەجێ و سڵێمان مان""دوو نەکەن و خ""اوەن سیاسەتێکی ئاش""کرا و راس""تگۆیانە

ب"""ن. یەکەمین کۆرس"""یان پێن"""ج م"""انگی خایان"""د و کەوتوونە جەرگەی زس"""تان. ئێ"""رە ب"""ۆ پەنابەرە ت"""ازە

هاتوەک""""""ان وانە و دەرس""""""ی جۆراوج""""""ۆری تێدایە و چۆنیەتی سیس""""""تم، خزمەتگوزاری، دەزگ""""""ای داد و

هەڵس""وکەوتی دەوڵەت و ک""اری هێ""زە سیاس""ییەکان پ""ڕن لە ئەزموون. زورار و کەماڵ بە پ""ارەی پەنابەری

پ""ارەی تەلەفوونە گرانەکان دەدەن و جاروب""ار یارمەتی ه""اوڕ  و دای""ک و بابی""ان دەکەن. ئەوان لە گەڵ

ماڵەکانیان پێوەندییەکی بەردەوامیان هەیە و زۆر ج"""ار خ"""زم و کەس"""وکار لە سەر هێڵەکانی تەلەفوون

دەردەکەون. بەش"""""ێک لەوان داوای یارمەتی دەکەن و ژمارەیەک لەوان داوای راکێش"""""انی کوڕەکانی"""""ان

دەکەن.

 زورار لە شاری ئاڕڤیکا لقی چەقاندوون و چاوی لە گواستنەوە بۆ شارەکانی دیکە نییە. وەس""تا مس""تەفا

داوا لە کەماڵ دەکات، کە بۆ شاری فێستڕۆس ی""ان س""تۆکهۆڵم بگوازنەوە و ب""ا لە یەکتر نیزی""ک ب""ن. زورار

لە س"""اڵی یەکەم"""دا دۆس"""تێکی س"""وئێدی پەی"""داکردوە و سەرقاڵی ژی"""انی رۆژانەیەتی. ن"""اوبراو بە کەماڵ

دەڵێت، کاکە سەت باڕ و هۆدەی سەما و خۆبادانم ک""ردوە هەتا ئەو ژنەم دۆزیوەتەوە و ب""ا چەن""د س""اڵێک

لێ""رە ژی""ان تێپەڕبکەم. ئەگەر ئەمڕۆ بگوازمەوە ب""ۆ س""تۆکهۆڵم ی""ان ش""ارێکی دیکە رەنگە ئەو ژنە ک""ار و

ژیانی بۆ من تێکنەدا. ئەمن پێویس""تم بەو ژنەیە و ئەو دەت""وانێ یارمەتی""دەری راس""تەقینەم بێ""ت. کەماڵ

داوای سەرکەوتنی بۆ زواری دەکات و هی""وادار بەختەوەر و ش""اد بژی""ت. سەرئەنجام کەماڵ ب""ۆ س""تۆکهۆڵم

دەگوازێتەوە و لە باڵەخانەیەکدا خانوویەکی چووک بەکرێدەگر . ن""اوبراو داوی کۆرس""ی زم""انی س""وئێدی

دەک"""ات و م"""اوەی س"""اڵێکی دیکە لە کۆرسەکاندا بەش"""دار دەب"""ێ و زم"""انی س"""وئێدی بە رێژەیەکی ب"""اش

فێردەبێ. لە ماوەی خوێندندا کەماڵ لە خواردنگە ک""ورد و تورکییەکان ک""ار دەک""ات و پارەیەک بە دەس""ت

وەردەگ"""ر . ئەو ک"""ارە بە ک"""اری رەش ناس"""راوە و بە ش"""ێوەی نافەرمی دەک"""ر  و ب"""اجی لێن"""ادر . ئەو

مرۆڤانەی ئەو کارانە دەکەن، لە لیستی ئیدارەی کاری س""وئێد و وڵت""انی دیکەدا وەک بێک""ار نووس""راون و

یارمەتی بێکاریی یان خوێندن وەردەگرن، بەڵم رۆژانە لە خواردنگەکاندا سەرقاڵی ک""اری رەش""ن. کەماڵ
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لە گەڵ درێ"""ژەدان بەو ک"""ارە نییە و دەزان"""ێ، کە خاوەنکارەک"""ان لە هێ"""زی هەرزان کەڵکوەردەگرن و لە

سیس""تمی وڵت کەڵکی خەراپ وەردەگ""رن. لە لیەکی دیکە ئەوان وەک کۆچبەر لە سیس""تمی وڵت کەڵکی

خەراپ وەردەگرن و رەنگە لە درێژخایەندا بە زەرەر تەواوبێ. کەماڵ و زۆربەی پەنابەرەکانی دیکە لەو

بازاڕە رەش و شێواوەدا سەریان شێواوە و نازانن چۆن بەڕەی خۆی"ان لەو ئ""اوە لێڵە دەرکێش""ن. کەماڵ لە

ماوەی کارکردن""دا لە س""تۆکهۆڵمدا ژمارەیەک لە ئەن""دامانی کۆمەڵە و حیزب""ی کۆمۆنیس""ت دەبین""ێ، کە لە

رادیۆ دەنگی شۆڕشی ئێران""دا هەموو رۆژ  باس""ی  ل""ۆپزی ئەمریکای لتینی""ان دەک""رد، کە وەک کرێکارێ""ک

دەچەوس"""ێتەوە. ئەوان ئەمڕۆ خاوەنک"""ارن  و پەنابەرە دەس"""تبەتاڵەکانی دیکە دەچەوس"""ێننەوە و هێ"""زی

ک""اری هەرزانی ئەوان دەک""ڕن. رێ""ژەی کاتژمێرەک""انی ک""اری کرێکارەک""ان ب""ۆ کۆمۆنیس""تەکانی دوێن""ێ و

سەرمایەدارەکانی ئەمڕۆ ش""ایانی بیرکردنەوە نییە. کەماڵ لە چەن""د چێش""تخانە و خواردنەگەیەک""دا لە

سەر کێشەی حیزبایەتی و هەڵدانەوەی رووداوە کۆنەکان دڵگران دەبێت و کارەکە جێدێڵێ.

 ن""اوبراو چەن""د جارێ""ک لە لیەن کۆمیتەی حیزب""ی دیم""وکڕاتی کوردس""تانی ئێ""ران داوای لێ""دەکر ، کە

تێکەڵ بە تێکۆش"انی سیاس"ی ببێتەوە و بە فەرمی ببێتەوە ئەن"دامی حی"زب. ئەو ب"اوەڕی بەو ش"ێوازە لە

کوردایەتی و حیزبایەتی نەماوە، بەڵم بەرپرس""انی کۆمیتەی داوادەکەن، کە پ""ارەی ئەندامەتی ب""دات و

سەرقاڵی ژی"""انی خ"""ۆی بێ"""ت. ئەگەر جێژنێ"""ک ی"""ان خۆپێش"""اندانێک ک"""را وێ"""ڕای خەڵکی دیکە دەت"""وانێ

بەشداربێ. ئەو هاوینە شەڕی نیوان لۆردەکانی شەڕ لە باشووری کوردستان خەس""تتر دەب""ێ و لە پێن""اوی

یەکتر شکاندندا پەنا بۆ تورکییە، ئێران و عێڕاق دەبەن. مەسعود ب""ارزانی کە لە هەولێر دەرپەڕێن""دراوە

و لە جۆغڕافیایەکی دی""اریکراودا کۆکراوەتەوە لە دەرفەتێکی گونج""او دەگەڕ ، ب""ۆ ئەوەی هەولێر لە ب""ن

دەس"""""تی یەکيتی نیش"""""تمانی دەربێن"""""ێ. یەکێتی نیش"""""تمانی کوردس"""""تان و سەرکردەکانی لە پێن"""""اوی

تەنگەتاوکردنی پارتی بارزانی لە گەڵ ئێران دەسازێن و هێزەکانی ئێ""ران هەتا هەیبەت س""وڵتانی کۆیە

دێ"""ن و تۆبب"""ارانی بنکەکەکانی حیزب"""ی دێم"""وکڕاتی کوردس"""تانی ئێ"""ران دەکەن. یەکێتی لە بەرامبەردا

هێزەکانی بە سنووری رۆژهەڵتی کوردستاندا بەرەو باشووری دەگوازێتەوە و پ""ارتی رادەگوش""ن. مەس""عود

ی ئاب""دا هەولێر٣١ب""ارزانی نامەیەکی پ""اراو و رێکوپێ""ک ب""ۆ سەددام دەنێ""ر  و داوای هێ""ز دەک""ات و لە 

دەگرنەوە. هێزەک""""""""انی یەکێتی و سەرکردەکانی لە بەرامبەر ئەو هێرەشەدا تاس""""""""ان و بە ئاس""""""""انی

کوردس"""""تانیان چ"""""ۆڵ ک"""""رد و لە سەر س"""""نووری رۆژهەڵت و باش""""وور بنکەیان کردنەوە. دوای تێپەڕینی

ماوەیەکی ک"""""ورت هێزەکانی"""""ان رێکدەخەنەوە و بە هاوک"""""اری ئێ"""""ران دێنەوە خ"""""وار  و هەتا دێگەڵە
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ناوچەکەیان کۆن""تڕۆڵ ک""ردەوە. پ""ارتی دێم""وکڕاتی ب""ارزانی لە گەڵ تورکییە هاوبەن""د و لە گەڵ بەغ""دا

سازاو و لە گەڵ ئێران کۆنەیارە. هەڵەکانی تاڵەبانی و یەکيتی نیش""تمانی کوردس""تان زۆر و ب""ۆر ب""وون و

پ""""ارتی دیم""""وکڕاتی کوردس""""تان زی""""اتر لە هەموو لیەنەکان س""""وودیان لەو هەڵنە وەرگ""""رت. ماوەیەک

هێزەک"""انی پەکەکە و یەکێتی لە شەڕ دژی پ"""ارتی هاوبەن"""د ب"""وون و تورکییە و پ"""ارتیش لە بەرامبەردا

هاوسەنگەر ب"""""وون. ئەو رووداوانە کاریگەری زۆری لە سەر کوردەک"""""ان و بە تایبەت ک"""""وردی رۆژهەڵت

بەجێهێش""ت. ئەوان لە ئاک"امی ه"اتنی هێزەک"انی رێژی""م ب"ۆ سەر بنکەکانی دێم"وکڕات لە کۆیە گەیش""تنە

ئەو خاڵەی، کە ن"""""اکر  وەک راب"""""ردوو درێ"""""ژە بە خەباتی چەک"""""داری ب"""""دەن. ئەو رووداوانە رۆژانە لە

س"""تۆکهۆڵم دەنگدانەوە و رەنگدانەوەی جیاوازی"""ان هەیە. کەماڵ و بەش"""ێکی زۆر لە کۆنە پێش"""مەرگەکان

هەستدەکەن، کە خەریکە لە کوردستان زیاتر نوقمی کاری حیزبایەتی دەب""ن و کۆبوونەوەکان، جێژنەکان

و هەروەها خۆپێش""اندانەکان لە راب""ردوو گەرمترن. ئەوان هەس""تدەکەن، کە لە چنگ""ی کوردایەتی ن""اکر 

رابکەن و ئەگەر ب"""""""ۆ ئاس"""""""مانیش سەفەربکەن لە کوردب"""""""وون ن"""""""اکر  خۆی"""""""ان بدزنەوە. کوردایەتی

ناسنامەیەکی پڕ لە ژان و ئازارێکی نەبڕاوەیە، کە لە سەر شانوپیلی ئەو کوردانە قورسایی دەک""ات، کە

بیردەکەنەوە. 

لە س""""وئێد ژمارەیەکی بەرچاو لە کوردەک""""انی هەر چ""""وار پارچەی کوردس""""تان دەژی""""ن. ئەو وڵتە ب""""ۆ

کوردەکان بە کوردستانێکی خەنجیلنەی باوەشی سکاندیناڤیا پێناسەدەکرێت. کوردەکان رەنگاوڕەنگن و

هەیە لەو وڵتە بە ناوی نووسەر یان هەڵبەستوان خۆی لە کوردان کردۆتە پاڵەوانی پێنووس و وشە. ئەو

سەردەمە نووس"""ین و داڕش""تن بەنرخە و هەر کەس""ێک لپەڕەیەکی رەش"""دەکردەوە بە ئاس""انی ئ""اوڕی لە

خەڵک ناداتەوە. کوردەک""""ان لە دەرەوەی کوردس""""تان زی""""اتر لە نێوخ""""ۆ  بە سەر هێ""""زە سیاس""""ییەکاندا

دابەش""بوون. ئەوان لێ""رەش زۆر نەگۆڕاون و بە کولت""ور و ش""ێوازی کوردس""تان لە گەڵ یەکتر هەڵس""وکەوت

دەکەن. کوردەک""ان توان""ای گ""وێگرتن لە یەکتریان نییە و ئەگەر لە گەڵ کوردێ""ک ی""ان حیزبێک""ی ک""وردی

ه""اوبیر و ه""اوڕا نەبووی، بە ش""ێوەیەکی درێژخایەن دڕدۆنگ""ی دەکەوێتە نێ""وان و تۆمەتبارکردن و یەکتر

شکاندن سەردەکەو . کۆنە پەنابەرەکان بە شێوازێکی وەستایانە و شارەزایانە حیکایەت و چیرۆکی ئەو

کوردەکان بۆ پەنابەرە تازەهاتوەکان دەگێڕنەوە. کەماڵ لە رێگای بەشێک لە کوردەکانەوە ناس""یاوی زۆر

دەدۆزێتەوە و کوردێکی زۆر لە ستۆکهۆڵم دەناسێ، کە سەر بە حیزب و رێکخ""راوی جی""اوازن ی""ان بێلیەن

و نەبەس"""""""تراوەن. کوردەک"""""""ان س"""""""ڵوی رۆژانەیان بە چۆنیەتی بیرکردنەوەی تاکەکان گرێ"""""""داوە و لە
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بەهەشتی کۆچبەراندا ئامادەنین رێ""ز لە بی""روڕای جی""اوازبگرن. حیزبە کوردییەکان لە پەروەردەی ت""اکی

ک"""""ورد و هەروەها ت"""""اکێکی دەم"""""ارگرژدا سەرکەوتوون و ئەوان بە ک"""""ردەوە لە گەڵ بەرژەوەندییەکانی

کۆمەڵگا ناتەبان. چەپ رقی لە راستە، راست دژی چەپە،  چەپەکان لە گەڵ یەکتردا نامۆن و راس""تەکان

بە ب""وونی یەکتر تەنگەتاون. ئەوان لە بۆنە و یادەک""انی یەکتردا بەش""دارنین و خەونی خەراپ بە یەکتر

دەبین. بەشێک لە کوردە پەرتەوازە و بە ناو پەنابەرە سیاسییەکان لە دەرەوە گ""ۆڕاون و لە گەڵ رێژیمە

سەردەستەکان سازاون و لە رێگای باڵوێزخانەکانەوە پاسپۆڕت وەردەگ""رن و وەک سەرداری سەرکەوتوو و

بازرگانە بەختەوەرکان بەرەو وڵت دەڕۆنەوە.  بەش"""""""ێک لەو کوردانەی کە خۆی"""""""ان ی"""""""ان ژنەکانیان

ه"""""اتوچۆی ئێ"""""ران دەکەن و بە جلوبەرگی رەنگاوڕەن"""""گ و کڵش"""""ی هەورامیی و زێ"""""ڕەوە دەگەڕێنەوە،

پێوەندییەکانیان س""نووردار ک""ردوە. کەماڵ لە گەڵ یەکێک لە هاوڕێک""انی ب""ۆ تێگەیش""تن لە دەنگۆک""ان و

س""""""اغکردنەوەیان چەن""""""د جارێ""""""ک لە دەوروبەری باڵوێزخانەی ئێ""""""ران لە س""""""تۆکهۆڵم خۆپەنادەدەن.

ژمارەیەکی زۆر لە کوردەک"""""""""ان و بە تایبەت ژنەکانیان بە تاکس"""""""""ی لەو ش"""""""""وێنە دادەبەزن و ب"""""""""ۆ

ئاش""کرانەبوون لە گەڵ ئەو ش""ۆفیرانە س""واردەبن، کە ک""ورد نی""ن. ئەوانە پ""ارەی سۆس""یال و ک""اری رەش

تێکەڵ دەکەن و لە وڵتی خۆیان زەویی و باخی پێدەکڕن و ناوی ئەو قومارەش بە کاس""بی پێناسەدەکەن.

کەماڵ لە داخ""ی زۆرب""وونی دەن""گ و باس""ی ک""ورد و کۆچبەرەکان لە گواس""تنەوە ب""ۆ س""تۆکهۆڵم پەش""یمانە.

ن""اوبراو لە ک""اتی تێپەڕان""دنی کۆرس""ی ش""ۆفیری باس""دا لە گەڵ مامۆس""تایەکی س""وئێدی ئاش""نا دەب""ێ، کە

ئەن""""دامی حیزب""""ی سۆس""""یال دێم""""وکڕاتی س""""وئێدە. ئەو ژنە ن""""اوی باڕباڕایە و ئەزموونی زۆری لە سەر

کوردەک"""ان هەیە و زۆر ک"""ورد لە دڵپ""اکی باڕب""اڕا کەڵکی خەراپیان وەرگرت"""وە. ن""اوبراو لە دەرد و ژان""ی

کوردەک""ان تێ""دەگات و دەزان""ێ، کە ئەوانیش وەک هەموو نەتەوەکانی دیکە مرۆڤ""ی جۆراوجۆری""ان هەیە.

باڕب"""اڕا لە گەڵ کەماڵ دۆس"""تایەتیەکی پتەوە دادەمەزرێنێ و پێکەوە سەردانی ش"""انۆ و فیل"""م دەکەن و

هەروەها بە پ"""اپۆڕ ب"""ۆ فینلەن"""د و وڵت"""انی ناوچە دەچ"""ن. باڕب"""اڕا لە سەفەرەکاندا و هەروەها دی"""داری

رۆژانە لە گەڵ کەماڵ لە سەر ک""""""ورد زۆر قسەدەکات. کەماڵ لە کوردایەتی شەکەت و ماندووییە و ب""""""ۆ

رزگ"""اربوون لە چنگ"""ی خەم و ژان"""ی کوردب"""وون چەن"""د پرس"""یارێک لە باڕب"""اڕا دەک"""ات. ئەو لە یەکەمین

پرس"""یاردا سەرنجی باڕب"""اڕا لە سەر کوردەک"""انی س"""وئێد دەپرس"""ێ. پێ"""ش ئەوەی باڕب"""اڕا وڵمداتەوە، لە

ن""""اوبراو دەپرس""""ێ، کە ئەو وەک س""""وئێدییەک هۆک""""اری سەرنەکەوتنی کوردەک""""ان لە خەبات""""دا چ""""ۆن

هەڵدەسەنگێنێ. باڕباڕا داوا لە کەماڵ دەکات، کە پرسیاری ئاس""انتر بک""ات و ئەو پرس""یارانە پێویس""تیان

بە خویندنەوە و لێکدانەوەی زۆرە و ن"""اکر  لە گ"""وترە هەڵسەنگاندنی تێروتەسەل بکەم. ئەمن ئەمڕۆ لە
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سەر یەکەمین پرسیار لە روانگەی خۆم و دۆستێکی ژن""ی ه""اوڵتیم ئەزموونی خۆم""انت لە سەر کوردەک""ان

بۆ دەگێڕمەوە. کوردەکان مرۆڤی باش و ئیحساس""ین و زۆرت""ر لە رواڵەتی مەسەلەکاندا دەمێننەوە. ئەگەر

راشکاوتر بدوێم، بە تێگەیش""تنی م""ن کوردەک""ان زۆر فی"داکارن و ئام""ادەن لە سەر کەس""وکار، مەڕوماڵت و

تەنانەت زەوی و م"""""""اڵ بە گی"""""""ان بەرگری لە خۆی"""""""ان بکەن. ئەوان لە کۆنەوە لە پێن"""""""اوی خ"""""""اک و

مافەکانیان""""""دا لە هەموو پارچەکانی کوردس""""""تاندا خەباتێکی دژوار بەڕێوەدەبەن. رۆژێک""""""ی دیکە لەو

پێوەندییەدا زیاتر دەدوێم.  ئەزموون و دیتنەکانی خۆم و دۆس""تەکانم لە یەکتر جی""اوازن. مرۆڤ""ی خ""اوەن

بەڵێن و راستگۆ هەتا مرۆڤی درۆزن و خەراپتر لە خەراپەکان لە نێ""و ئەو بازنەیەدا جێگای""ان دەبێتەوە.

دۆستێکی قوتابخانەم هەیە بە ناوی کامیل، کە دوو ساڵ لەوە پێش لە گەڵ کوردێکی ئێران ئاشنا دەبێ.

کوردەکە بە رواڵەت مرۆڤێکی گونج"او و ب"اش دەبێ""ت، بەڵم رووداوەک""ان روخس""اری راس""تەقینەی ن""اوبراو

دەردەخەن. لێ""""""""رەدا ب""""""""اس لە ن""""""""اوی کوڕەکە ناکەم و حەزناکەم تێکەڵ بەو چیرۆکانە ب""""""""م، بەڵم

پرس"""یارەکەت کراوەیە و گێڕانەوەی سوودبەخشە. ک"""امیل مرۆڤێک"""ی دڵپ"""اک و ک"""راوە و دۆس"""تی نەتەوەی

کوردە، بەڵم مرۆڤ""ی پ""اک زۆرج""اران س""زای کردەوەک""انی وەردەگرێتەوە. ک""وردە رۆژهەڵتییەکە مرۆڤێک""ی

درۆزن و چەند روخساری دەبێت و لە رۆژانی یەکەمدا فێڵ لە کامیل دەکات. ئەو بۆ وەرگرتنی پەنابەری

لە گەڵ ک""امیل تێکەڵ دەبێ""ت.  ن""اوبراو لە کاتێک""دا لە گەڵ ک""امیل دەژی""ت، بە ش""اراوەیی بە کولت""وری

ک""وردەواری داوا لە دای""ک و براک""انی دەک""ات، کە ژنێک""ی گونج""اوی ب""ۆ بدۆزنەوە و م""ارەی کەن. ک""امیل

ئاگاداری ئەو فرت و فێڵنە نابێ و ن""ازانێ، کە هاوڕێکەی شەو و ڕۆژ پلن و بەرنامەی جی""اوازی هەیە و

هەر رۆژەی درۆیەک دادەتاشێ. دایک و بابی کوڕە لە رۆژهەڵتی کوردستان دڵخۆش""ن، کە کوڕەکەیان ژن

دێن""ێ و هەوڵ""دەدەن، کچێک""ی خزمی""ان ب""ۆ کوڕەکەیان بخ""وازن. سەرئەنجام خزمەکەیان رازیدەکەن و ب""ۆ

رێوڕەس""می م""ارەکردن داوا لە کوڕەکەیان دەکەن، کە دراوێ""ک رەوانە بکاتەوە. ک""وڕە دوو ڕۆژان خ""ۆی لە

کامیل نەخۆش دەک""ات و سەری دەپێچ""ێ و خ""ۆی لە ن""انخواردن دەب""وێر . ک""امیل لە دۆخەکە نیگەرانە و

لە دۆس"""تەکەی دەپرس"""ێ، کە چۆنە ئ"""اوا نەخۆشە و مەسەلە چییە. ک"""وردە بە ک"""امیل رادەگەیەنێ، کە

دایکی نەخۆشە و ب""ۆ دوکت""ۆر پێویس""تی بە هەزار دۆڵری ئەمریکییە و پێویس""تە بە دوو رۆژان ئەو پارەیە

رەوانە بک"""""ر . ک"""""امیل بیرێ"""""ک دەکاتەوە و بەڵێن"""""دەدات، کە ئێ"""""وارە پێکەوە دەچنە دەر و لە ژم"""""ارە

حیسابەکەی پارەیەک رادەکێشن و دواتر ئەو دەتوانێ لە رێگای دوکان و بازراڕە شەرقییەکان پارەکە بۆ

دایکی رەوانە بکاتەوە. کوڕە لە خۆشیان لە سەر قەنەفەکە راستدەبێتەوە و کامیل م""اچ دەک""ات و دەڵ""ێ،

ت""ۆ فریش""تەی ئەی ق""ژ زەردی وڵت. ک""وڕە پارەکە رەوانە دەک""ات و ک""ۆڕێکی گەورە ب""ۆ م""ارەکردنی کچ""ی
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خزمەکەیان دەگێڕن. دایک""ی کچە و خوش""کەکانی لە خەیاڵی خۆیان"دا ش"اد و بەختەوەرن و هەس""تدەکەن،

کە کچەکەیان ماوەیەکی دیکە دەگاتە س"""وئێد و بارانەی پ"""ارە بەسەر حەوشەکەیاندا دەب"""ار .  ک"""امیل

وتەکانی دۆستەکەی بە راست وەردەگ""ر  و هەموو رۆژ  لە ب""ارودۆخی دایک""ی دەپرس""ێ و داوادەک""ات، کە

فێری کوردی بک""ات، ب""ۆ ئەوەی بە تەلەفوون لە گەڵ ماڵەوەیان راس""تەوخۆ قسە بک""ات. ک""وڕە کوردەکە کە

هەموو رۆژێک درۆیەک دەکات، ناوێر  خۆی لە قەرەی ئەو کارانە بدات و بە سەری لێ"وان دەڵ"ێ، ک""امیل

گی""ان ئەگەر چووینەوە ب""ۆ کوردس""تان بە خ""وا قەسەم بە س""ێ مان""گ ک""وردی فێردەب""ی. لە ش""اری خۆم""ان،

زیاتر لە سەت خزم و دۆس""تمان هەیە و شەو رۆژ دەت""وانی ب""ۆ خ""ۆت هەر ک""وردی فێرب""ی. کوردەکە ک""امیل

قەرزدار دەک""ات و پارەک""انی بە بی""انووی جی""اواز لە دەس""تی دەردێن""ێ.  جارێ""ک دەڵ""ێ، ب""ابم عەمەلیاتی

چاوی بۆ دەکر  و جارێک داوادەکات، کە خوشکەکەی مێردی دەک""ات و دەب""ێ پارەیەکی ب""ۆ رەوانە بکەن.

ساڵێک و  دوو مانگ تێدەپەڕ  و لە رێگای نامە و کاسێتی وی""دۆیی چیرۆکەکە ئاش""کرا دەب""ێ. کوڕەکە ب""ۆ

م""اوەی چەن""د رۆژێ""ک دەچێتە ش""ارێکی ب""اکوری س""وئێد. لەو ماوەیەدا پاکەتێک پۆس""ت دەگاتە ئادرەس""ی

ک""امیل و کوڕەکە. ک""امیل نامەکە ناکاتەوە، بەڵم کاس""ێتەکە کە ک""راوە دەبێ""ت ب""ۆ تاقیکردنەوە دەخاتە

سەر ویدۆکە. لە شاشەی تەلەویزیۆنە چاردە ئینجیەکەوە مۆسیقا و ژنانی خۆرەنگێندراو دەبین""ێ، کە لە

دەوری کچێک و کورسیەکی خاڵی""دا کۆبوونەوە. لە بەردەم کورس""ییەکدا وێنەی ک""وڕە هاوڕێکەی دان""راوە و

دای""ک و خوش""کەکەی، کە تەنیا بە وێنە دیت""وونی، لەو ژوورەدا بە گەرمی لە جوڵەدان. ک""امیل دوو ج""ار

چ"""او لە فیلمەکە دەک"""ات و بە تەواوەتی دڵنی"""ادەبێ، کە کوردەکە تەنیا ب"""ۆ پ"""ارە و وەرگرتن"""ی قب"""وڵی

نیش""تەجێبوون لە س""وئێد لە گەڵیەتی. ن""اوبراو ک""ۆی قسە و درۆک""انی دۆس""تەکەی لە م""اوەی راب""ردوودا

دێنێتە بەرچاو و رەخنەی زۆر لە کردەوەکانی خۆی دەگر . کاتێک کوڕە کوردەکە لە سەفەر دەگەڕێتەوە

چاوی بە پۆستەکە دەکەو  و یەکسەر لە بەرچاوانی لدەب""ات.  نامەکەش بە هەڵنەپچراوی هەڵ""دەگر  و

دڵخۆشە، کە ک""""امیل ئاگ""""اداری هی""""چ نییە. ک""""امیل ئێ""""وارە کە دەگەڕێتەوە م""""اڵ ن""""اتوانێ  هەس""""تە

دەرونیەکانی کۆن""تڕۆڵ بک""ات و داوادەک""ات، کە ئەو نامە بکاتەوە و پێکەوە چ""او لە فیلمەکە بکەن. ک""وڕە

کوردەکە گوم""ان دەک""ات، کە ک""امیل چ""اوی لە فیلمەکە کردبێ""ت، بۆیە بە بی""انووی سەرهێشە و نەخۆش""ی

خۆی لە داوکارییەکە دەزدێتەوە. کامیل ئەوجارە وەک رابردوو پرس""یار ناک""ات، کە ب""ۆ نەخۆش""یی و چ""ۆن

چارەسەری مەسەلەکان بکەن. دوو رۆژان ک"""وڕە خ"""ۆی نەخۆش دەک"""ات و ک"""امیل ن"""انی خ"""ۆی لە دەرەوە

دەخ""وات. ن""اوبراو دەخ""واز ، کە راس""تییەکان لە زاری دۆس""تەکەی ببیس""تێ و کۆت""ایی بە چیرۆک""ی فێ""ڵ و

درۆک""ردن ب""ێ. ک""امیل رۆژی دوات""ر داوا دەک""ات، کە فیلمەکە بخاتەسەر و نامەکە بکاتەوە. ک""وڕە لە بەر
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درۆزنایەتی و خەجاڵەتی هیچ وتەیەکی ب"ۆ گ""وتن نییە و لە ک""امیل دەکەوێتە بی"انوو، کە گۆی"ا پێوەن""دی

لە گەڵ ک""وڕە ک""وردیکی دیکەد پەی""دا ک""ردوە. ک""امیل لەو تۆمەتە ت""وڕە دەبێ""ت و یەکسەر تەلەفوون ب""ۆ

پ"ۆلیس دەک""ات، کە مرۆڤێک""ی درۆزن و قۆڵ"بڕ لە ماڵەکەی"دا دەژی"ت. پ"ۆلیس لە ماوەیەکی کورت"دا دەگەنە

م"""اڵی ک"""امیل و کوردەکە دەگ"""رن و کەلوپەلەکان دەس"""ت بەسەردادەگرن و ک"""امیل لەو کێشەیە رزگ"""اری

دەبێ. بە گوێرەی زانیارییەکانی کامیل لە دادگادا ژنێکی دیکەش شکایەتی لە سەر ئەو دۆستەی کامیل

تۆمارکردوە و داوای قەرەبووکردنەوەی سەت هەزار کڕۆنی س""وئێدی دەک""ات. بە وتەی ک""امیل، ئەو ک""وردە

خ""""""""ۆی لە دزگیرانە مارەکراوەکەش دزیوەتەوە و پ""""""""اش بەن""""""""دکران بە سەرگەردانی لە شەقامەکانی

ستۆکهۆڵم دەسوڕێتەوە.

باڕب""اڕا درێ""ژە بە گێڕانەوەی چیرۆکەکان دەدات و دەڵێ""ت، کەماڵ دۆس""تێکی دیکەم هەیە، کە لە بان""ک

کاردەکات و ناوی یوتتایە. ئەو لە باڕێکدا لە گەڵ کوردیکی عێ""ڕاق ئاش"نا دەب"ێ، کە خ"ۆی بە کارمەن""دی

حکومەتی هەرێم  دەناس""ێنێ، کە لە هەولێر خ""اوەنی چەن""د کۆمپانیایەکی گەورەن. ئەو ک""وڕە لە م""انگی

یەکەمدا رۆژانە یوتتا بۆ خواردنگەکان بانگ دەکات و ئێواران دەچنەباڕ. پاش تێپەڕینی دوو مانگ کوڕە

کوردەکە داوا لە یوتت"""ا دەک"""ات، کە ب"""اوکی م"""ردوە و دەگەڕێتەوە هەولێر و پێویس"""تی بە پارەیەکە، کە

 هەزار کڕۆنێک رادەکێشێ و کوڕە خ""ۆی ت"وڕە دەک""ات.٥٠گەڕایەوە دەیداتەوە. یوتتا بە کارتی بانکەکەی 

یوتت""""ا ب""""ۆ راگرتن""""ی دڵ""""ی ه""""اوڕ  کوڕدەکە پەنجا هەزاری دیکەش رادەکێش""""ێ، بەڵم س""""وودی ن""""ابێ.

سەرئەنجام پارەیەکی دیکە رادەکێش""ێ و رادەس""تی ک""وڕە کوردەکەی دەک""ات. شەوی پێ""ش سەفەر دەچنە

ب""""""اڕ و هەتا یوتت""""""ا دەچێتە تەوالیتی باڕەکە ک""""""ارتی بانکەکەی یوتت""""""ا لە جانتاکە دەردێن""""""ێ. ب""""""ۆ

کۆنتڕۆڵکردنی دۆخەکە، کوڕەکە مەشرووبێکی زۆر داوا دەک""ات و لە گەڵ یوتت""ا دەیخۆنەوە و دوات""ر داوای

تاکس""ی دەک""ات ولە گەڵ  یوتت""ا دەچنەوە م""اڵ. یوتت""ا هەتا بەیانی ئاگ""اداری ک""ارتی بانکەکەی ن""ابێ و

کوڕە کوردەکە بە شەو دەڵێ، کورێکی برادەری تەلەفوونی بۆ کردوە و لە نێو شار تووشی شەڕهاتوە و بە

تاکس"""ی دەچێ"""ت و دەگەڕێتەوە. لە ک"""اتی چوونەدەردا لە بانکە ئوتوماتیکەکان"""دا بە ک"""ارتی یوتت"""ا، کە

ژم""ارە نهێنیەکەی دەزان"ی پارەیەکی زۆر رادەکێش""ێ و دوات"ر دەچێتە ئەو ب"اڕەی کە لە گەڵ یوتت""ا لەو 

بوون و کارتەکە بەردەداتەوە بن مێزەکان و دەڕواتەوە ماڵێ. شەو لە گەڵ ک""امیل تێپەڕدەکەن و بەیانی

زوو بەرەو فڕۆکەخانەی ئارلن""دا دەڕوات. لە چەن""د دووک""انێکی پ""ارە گوڕینەوە پارەک""انی دەکاتە دۆڵری

ئەمریکی و بە فرۆکەیەکی رووس""""ی دەچێتەوە دەمیش""""ق. ک""""امیل بەیانی چ""""او لە جانتاکەی دەک""""ات و

کارتەکەی نادۆزێتەوە و لە هاوڕێکەی بەگومان دەب"""""ێ. ئێ"""""وارە پێوەن"""""دی بە باڕەکەی شەوی راب"""""ردوو
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دەک"""ات و کارتەکەی دەدۆزێتەوە. ب"""ۆ دڵنی"""ابوون لە کارتەکەی لە ب"""انکێکی ئوتوماتی"""ک چ"""او لە ژم"""ارە

حیس""ابەکەی دەک""ات و دەبین""ێ، کە پارەیەکی زۆر لە ژمارەکەی راکێش""راوە. یوتت""ا گوم""انی تەواوی لەو

کوڕە پەیدا دەکات و لە پۆلیس شکایەتی لێدەکات. لە گەڕانەوەدا لە سەر قۆڵبڕین و دەستبڕین دادگ""ایی

دەک""""ر  و سەرئەنجام ئاش""""کرا دەبێ""""ت، کە خەڵکی هەولێر نییە و نەک کۆمپانی""""ا بەڵکو یەک دوک""""انی

چووکی"""""""ان لە باش"""""""ووری کوردس"""""""تاندا نییە و خەڵکی ناوچەی هەولێر نییە. باڕب"""""""اڕا بە گێڕانەوەی

چیرۆکەکان خەمی کەماڵی زیاتر کردن، بۆیە لە کۆت""ایی ئەو چیرۆکەدا ئاش""کرای دەک""ات، کە بە داخەوە

بەشێکی زۆر لە نەتەوەکانی دیکە و تەنانەت سوئێدیەکان ئەگەر بۆیان بگونجێ لەو فێڵنە دەکەن.

 کەماڵ ئاماژەدەک""ات، کە  ئاگ""ادارە  بەش""ێک لە ک""وردی ب""اکور ەک خ""اوەنی ژن و من""داڵن  ب""ۆ ک""اردێن و

لێ""رە بە جۆرێ""ک ژی""انی هاوبەش""ی ک""راوە پێک""دێنن و پ""ارە ب""ۆ ئەول دەنێرتەوە. نەتەوەکانی دیکەش لە

هین"""دی، چین"""ی و رۆژئاواییەکان و هەموو لیەک چ"""اک و خەراپی تێدایە. باڕب"""اڕا ئەمن بەش"""ێکی زۆری

تەمەنم لە دوورە وڵت""""ی و خەبات لە پێن""""اوی نیش""""تماندا بردۆتە سەر ، بۆیە پێمخۆشە ت""""ۆش لە سەر

پرسیاری دووهەم وردکردنەوە و رۆانگەی خۆت هەبێ. باڕباڕا داوادەک""ات، کە سەرەتا قاوەیەک بخۆنەوە

و دواتر درێژە بە چیرۆکە ناخۆشەکان بدەن. باڕباڕا لە سەرەتادا رادەگەیەنێ، کە ئەو نە کارناسە و نە

ش""""ارەزا، بەڵکو مرۆڤێک""""ی ئاس""""ایی، کە بە تێڕوانی""""ن و هەڵسەنگاندنی خ""""ۆی بابەتەکان دەخوێنێتەوە.

بێجگەلەوە، ئەو لە رێگ""ای پ""ارتی سۆس""یال دێم""وکڕات و هەروەها ئەو پەنابەرانەی کە لە س""وئێد دەژی""ن

زانی""""""""""اری زۆری لە سەر خەباتی گەلی ک""""""""""ورد کۆکردۆتەوە. ن""""""""""اوبراو رادەگەیەنێ، کە  ئێمە وەک

س""وئێدییەکان باوەڕم""ان بە م""افی گەلن و مرۆڤەکان هەیە و لەو س""ۆنگەیەوە رێ""ز لە ویس""ت و داخ""وازی

کوردەک""ان ب""ۆ دەس""تەبەرکردنی پرس""ی م""افی چارەیخۆنووس""ین دەگری""ن. کێشەی ک""وردان و زۆر نەتەوەی

ژێردەست لە یەکتر دەچ"ن و تاکەکانیان بە ئاس"انی لە گەڵ یەکتر ن"اگونجێن. ئەمن لە ش"وێنی کارەکەم

لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا تێگەیش""تووم، کە هەس""تی نەتەوایەتی و نیش""تمان خۆشەویس""تی ک""وردان

لوازە و بناخەیەکی پتەوی نییە.  چەند کەسێک راستگۆیانە ک""وردن و لە پێن""اوی کوردایەتی""دا خەباتیان

کردوە، بەڵم زۆربەی کوردەکان بە دڵ لە گەڵ کوردایەتی و مافی ک""وردان گونج""اونین. ک""وردم دیت""وە، لە

م""اوەی دوو حەوتوودا لە دوو روانگەی جی""اواز باس""ی هاوک""ارە کوردەکەی ک""ردوە. ک""وردی بە ن""او سیاس""یم

دیتوە، کە باوەڕی بە وتەکانی خ""ۆی نەبوە و گۆی""ا لە رێبەرایەتی حیزبێک""ی کوری""دا خەبات دەک""ات. ئەو

زانیاریانەی من رەنگە هەڵە بن، چوونکە ئەمن لە کوردستاندا نەژیاوم و تەنیا لێرە لە گەڵ کوردەکان""دا
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ئاشنا بووم. کەماڵ، لێ""رە لە س""وئێد و لە رۆژئ""اوا بە راس""تی خەڵکێکی زۆر ک""ورد ناناس""ن. ئەمن سەرنجم

داوە، کە هەموو حیزبەکان خۆیان بە رێبەری بزوتنەوەی کورد دەناسینن، بەڵم ئەوانە قسە لە گیرف""انی

خۆی""ان دەردێن""ن. ئەو حیزبانە لە دەرەوە ک""ار دەکەن و لە نێ""و خەڵکی خۆیان""دا نی""ن و تەنیا بە مێ""دیا و

وتەی لیەنگرانیان، نوێنەری ک"""""""ورد لە پارچەیەک ی"""""""ان هەموو کوردس"""""""تانن. درووش"""""""م و ش"""""""وعارە

نووسراوەکانی حیزبە کوردییەکان لە ستۆکهۆڵم چەند روخساری لوازی کوردەکان نیش""ان دەدەن. یەکەم،

کورد خەراپ لە خەبات بۆ ئازادی گەیشتوە. خەبات بۆ ئازادی بە مان""ای داسەپاندنی وێنەی سەرکردەی

پارتێ""ک ی""ان دەرپەڕان""دنی لیەنگرانی حیزبە سیاس""ییەکانی دیکە نییە. خەبات ب""ۆ ئ""ازادی بە مان""ای

خەبات ب"""""""ۆ قب"""""""وڵکردنی نەیارە سیاس"""""""ییەکانت و هاتنەوە لە گەڵ ئەوانەی کە بە پێچەوانەی ت"""""""ۆ

فکردەکەنەوە. ئێمە لێرە خاوەنی یاس""ایین و هەڵبژاردن دەکەین، کەس ن""اوێری خ""ۆی بە نوێنەری هەموو

س""وئێدیەکان بان""گ بک""ات و ئەوانی دیکەش بە خ""ایین و لدەر لە رێب""ازی نەتەوەیی بناس""ێنێ. زۆربەی

سەرکردە کوردەکان بە داخەوە لە بازنەی کولتوری نەتەوە و دەسەڵتە سەرڕۆکاندا پەروەردە بوون و بە

ک"""ردەوە ئ"""ازادیخوازی راس"""تەقینە نی"""ن. ئەوەتا لە کوردس"""تانی عێڕاق"""دا تاڵەبانی و ب"""ارزانی لە سەر

کورس""""""یەکانی خۆی""""""ان و پ""""""ارەی میللەت چ شەڕێکیان بەرپاکردوە. لە دونی""""""ادا نەدیتراو و نەبینراوە

حیزبێ"""ک ب"""ۆ ش"""کاندنی حیزبێک"""ی دیکەی گەلەکەی پەنا ب"""ۆ ئەرتەش"""ی بێگانە بەرێت و پێکەوە ش"""ار و

شارۆچکەکان داگیربکەن. بە باوەڕی من، زۆربەی سەرکردە کوردەک""ان بە ک""ردەوە ش""ایانی سەرکردایەتی

خەباتی نەتەوایەتی و چینایەتی نین و تەنیا وەک کاسبی درێ""ژەی پێ""دەدەن و بە هەڵە ئەو خەباتەیان

دەستپێکردوە. لە لیەکی دیکەوە، تاکی کورد بە تاکێکی بارگاوی ک""راو بە ژاوەژاوی سیاس""ی دەناس""م، کە

لێ""رەش ن""اتوانن لە چوارچێ""وەی یاس""ا باوەکان""دا بیربکەنەوە. ئەو تاکانە، بەس""تێن و ژینگەی س""ازبوونی

دیکتاتۆرییەتی تاکە کەسیی یان حیزبی سازدەکەن و رێگا نادر  رەخنەگرەکان و مێ""دیای ئ""ازاد لە سەر

کاکڵەی رووداوەکان بدوێن. سەرەڕای ئەوە، ک""ورد توان""ای لە بیرم""انی مێ""ژووی لوازە و کەس""یک دەت""وانێ

ئەو س"""اڵ خەیانەت لە کوردەک"""ان بک"""ات و دوای دە س"""اڵی دیکە ئەو ک"""وردە ببێتە س"""وپێڕ شۆڕش"""گێڕ و

رزگاری""""دەری ک""""وردان. بە واتایەکی دیکە، ئەو ک""""وردە جی""""اوازی نێ""""وان خەباتکارە نیش""""تمانییەکان و

هەروەها چەک""دارە کرێگرتەکانی دەوڵەتە سەردەس""تەکان ن""ازانێ و خزمایەتی و سیس""تمی عەش""ایەری و

هەروەها بەرچاوتەنگی جۆراوج""ۆر بەرچاوی ت""اکی ک""وردی م""ژاوی ک""ردوە. ک""ورد درۆزنە سیاس""ییەکان و

سیاسیە راستگۆکان لە بێژینگ نادات و راستەخۆ بە حیزبە سیاس""ییەکان راناگەیەنەنێ، کە ئەو کەس و

حیزبانە لە سەر هێڵ"""""ی راس"""""تەقینەکە دەرچ"""""وون. رەنگە کولت"""""وری خۆپاراس"""""تن لە سەر کوردەک"""""ان

370



کاریگەریی هەبێ و کوردەکان مەبەست و نییەتی دڵ نەڵێن و لە ژێر ناوی خۆگونجاندندا لە گەڵ خۆیان

و دەورەبەردا درۆبکەن. ئەو سیاسەتە لە درێژخایەن""دا نەوەیەکی خ""وار پەروەردە دەک""ات، کە ک""ردەوە و

سیاسەتەکانیان لە قازانجی نەتەوە و دەوڵەتە سەردەستەکانە. لەوانە گرینگتر ئەوەیە، کە ئێوە زمانی

هاوبەشتان نییە. کوردەکان لە زمانی یەکتر ناگەن و لێرە لە شوێنی کارەکەم، کوردەکان بە س""وئێدی لە

گەڵ یەکتر دەدوێ""ن. ماشەڵڵ کە ک""وردێکی تورکییەیە بە ئاش""کرا دەڵێ""ت، کە هی""چ لە س""ۆرانی ن""ازانێ و

ئەگەر بە کورم""انجی عێ""ڕاق و ئێرانی""ش قسەی لە گەڵ بکەن هێش""تا کێشەی زۆری لە تێگەیش""تندا هەیە.

ک"""""ورد رەنگە ئ"""""ۆگری بە خویندنەوە زۆر کەم ب"""""ووبێ و زی"""""اتر قسەدەکات. کوردەک"""""ان بە گ"""""وێگرتن و

خوێندنەوە زۆر ماندوو دەب""ن، بۆیە مێ""ژوو و رووداوەکانی""ان کەمتر تۆم""ار ک""ردوە. حس""ێن پش""دەری س"اڵێک

لەوە پێ"""ش دەیگ"""وت، شەوان کە چ"""او لە کتێ"""بی هەڵبەس"""ت و گ"""ۆرانیش بک"""ات، یەکسەر وەک خ"""واردنی

دەرم""انی خەو چاوەک""انی گ""ران دەک""ات و دەیخەوێنێ. ئەو دوو خولەک گ""وێی دەگ""رت، بەڵم دە خولەک

قسەی دەکرد. باسی نەورۆز و جێژنی قوربان و رەمەزانی دەک""رد، بەڵم باس""ی یاس""ای ه""اتۆچۆی س""وئێدی

نەدەکرد. لە جیاتی خوێندنەوەی کتێبی یاساکانی ه""اتۆچۆی س""وئێد حەزی لە کتێ""بی مێ""ژووی س""تۆکهۆڵم

دەکرد. کوردەکان دەبێ شکان و سەرکەوتنەکانی خۆیان بە فۆڕم و شێوازێکی راستەقینە بنووسنەوە و لە

تۆم"ارکردنی لوازییەکانیان ن""ابێ شەرم بکەن. لە نوێنەرانی پ"ارتی ب""ارزانیم بیس""توە، کە شۆڕشەکەیان

 بە کەوتنێکی س""ادە پێناسەدەکەن. ئەوان حەزناکەن، کە ئەو١٩٧٥سەرتاپا سەرکەوتن ب""ووە و چیرۆک""ی 

شکستە گەورە بکەوێتە ژێر تیشکی لێکۆڵینەوە و لیەنە لوازەکانی بۆ دۆست، نەیار و دوژمن ئاش""کرابێ.

کوردەک""ان بە کولت"وری ه"ۆز و عەش"یرەت لە سیاسەت دەڕوان"ن، بۆیە تێگەیش""تنێکی لوازی"ان لە زانس"تی

سیاسەت و هونەری سیاسەت هەیە. نەتەوەکان لە قۆن"""اخی رزگ"""اری خ"""اوەنی یەک وت"""اری نەتەوەیین،

بەڵم کوردەکان لەو رۆژگارە سەختەدا زیاتر لە سوئێد حزبیان هەیە. لە یەکێک لە دۆستەکانی سۆسیال

دیموکڕاتم بیستوە، کە حیزب""ی ک""وردی هەیە، کە لە دە ئەن""دام پێک""دێت. بە یاس""ای ئێمە ئەوان کۆمەڵەی

کولت""وری ی""ان کۆمەڵەی دیکەن و حی""زب نی""ن، بەڵم لە کوردس""تاندا حیزبایەتی بە بیزنێ""س دەچ""ێ. لە

کوردس""""تاندا حی""""زب و پارتە چەپ و راس""""تەکان بە دی""""الۆگ لە گەڵ یەکتر ن""""ادوێن و زۆر بە تون""""دی

کێشەکانیان بە چەک یەکلدەکەنەوە. لە نێو کوردەکاندا لە ستۆکهۆڵم ئەندامی حیزبی کمۆنیست هەیە،

کە خۆی بە پارێزەر و برابەش"ی م""ارکس دەزانێ""ت و بە تێگەیش""تنی ن""اوبراو لەو دونیایەدا یەک کەس لە

مارکسیزم تێدەگات، کە خۆیەتی. ئەندامی پارتی کرێک""ارانی کوردس""تانی تورکییە داوک"اری گەورەیان لە

ئێمە هەیە و دەخ""وازن باڕب""اڕا و س""وئێدیەکان ببنە ئەن""دامی ئەوان و لە مەی""دانی سەرەکی س""تۆکهۆڵم

371



دروش""""م و س""""لۆگانی ب""""ژی سەرۆک و بم""""ر  دوژم""""ن بڵێنەوە. ئی""""دارەی حیزبە کوردییەکان و هەروەها

رێکخراوەکانیان لوازن و ئەوان بە فۆڕمی کلسیک و ک""ۆن هەڵس""وکەوت دەکەن و گ""و  لە دەن""گ و رەنگە

جیاوازەکان ناگرن. دەنگە رەخنەگر و جیاوازەکان لە مەیدانی سیاسەت و تەنانەت ئەدەب""دا بە ئاس""انی

پەراوێزدەخرێن و سووک دەکرێ""ن. نووسەر و رووناکبیرەکانت"ان یەک رەهەن""دین و لێ"رە تێناکۆش"ن زم"انی

س""وئێدی فێرب""ن و بەش""ێک لە کولت""وری ئەو وڵتە لە رێگ""ای ئەدەبیات و وێ""ژەوە ب""ۆ سەر زم""انی خۆی""ان

وەرگێ"""ڕن. روناکبیرەکانت"""ان چ"""اوەڕوانی فەرمانی بەرپرس"""انی حیزب"""ن و لە دۆزینەوەی رێگاچارەکان"""دا

سەربەخۆنین. ئەوان ب""ۆ رزگ"""اربوون لە تەنیایی و هەروەها دەرکەوتن لە مێ"""دیایی حیزبەکان"""دا وت"""ار و

نووسراوەکانیان بۆ لگیریکردن لەو حیزبانە تەرخان دەکەن، کە هێز و پارەی""ان هەیە. ب""ژاردەی کۆمەڵگا

ئەرکی گەورەی لە سەر ش"""""انە، بەڵم لە کوردس"""""تاندا ئەو ئەرکە لەبیرکراوە. لە کوردس"""""تاندا ن"""""ازانم

کوردەکان چۆنن، بەڵم بیستوومە کە چەک ب""ۆ رێ""ژم هەڵ""دەگرن، س""یخوری دەکەن و دژی نەتەوە و خ""اکی

خۆیان دەجوڵێنەوە. مەل ئاینیەکانتان ئازانین و لە گەیاندنی پەیامەکان""دا ترسەنۆک و دەسەڵتپارێزن.

ئەوان لە کۆمەڵگەی کوردستاندا مشەخۆرن و خۆی""ان بە خەڵکی بەخێودەکەن. ئەرک و ک"اری ئەوان گۆی"ا

تەنیا پێش"""""""نوێژکردن، سەرەخۆش"""""""ی و ژن مارەکردنە. ئێمە ئەو کارانە بە ئەرک و وەزیفەی لوەک"""""""ی

دەزانین و پێشڕەوانی ئ""ایینی لە خەباتی نەتەوایەتی و چینایەتی""دا لە ری""زی پێشەوەن و ن""اکر  خۆی""ان

بە دوو قسەی لبەل بدزنەوە. ئێ"""""""""""وە هەڵەکانتان دووپ"""""""""""ات دەکەنەوە و لە تەجروبەی گەلنی دیکە

کەڵکوەرناگرن. زۆربەی حیزبەکان سیاسەت بە مامەڵەی ک"""""ۆن و کەلس"""""یک لێکدەداتەوە، کە پێویس"""""تە

خێرە گەورەکە ب"ۆ خ"ۆت مس"ۆگەر بکەیی و ئاگ"اداری س"ودە گش""تییەکانی سیاسەت نی""ن. ئەوان ئەخلق و

سیاسەت، دیپلۆماسی و دەڵڵڵ""ی سیاس""یان تێکەڵکردوە و بەش""ێک لەوان لە گەڵ بک""وژی سەرکردەی ک""ورد

لە پارچەکانی دیکە نان و کەباب دەخۆن و یەکتر م""اچ دەکەن. ئەو رۆژە ئەن""دامێکی حیزب""ی دێم""وکڕاتی

کوردستانی ئێرانم دیت، کە باسی لە دیداری بکوژی دوکتۆر قاسملو لە باشووری کوردستان دەکرد، کە لە

گەڵ مەس"""عود ب"""ارزانی و جەلل تاڵەبانی دی"""دادری دۆس"""تانە رێکدەخەن و لچ"""اوی یەکتر م"""اچ دەکەن.

گەلنی دیکە لە گەڵ یەکتر هێن""دە ناڕاس""ت نی""ن و بک""وژی هاوڕێکانی""ان لە ئ""امێز ن""اگرن. لە کوردەک""انی

ئێران بیستوومە، کە پارتی دێموکڕاتی کوردستان و ب""ارزانی لە ک""اتی هاتنە سەرکاری خومەیەنی چەن""د

س""اڵ لە گەڵ پاس""دار و بەس""یجییەکان شەڕی ک""وردی رۆژهەڵتیان ک""ردوە. ئەگەر ئێ""وە خەڵکی وڵت""انی

دیکەی دونی"""""ا بوونایە، بێگوم"""""ان ئەو سەرکردە و حیزبانە بە یاس"""""ا دادگ"""""ایی دەک"""""ران و خەیانەتی

نیشتمانی لە هیچ بنەماڵە و تاکە کەسێک قبوڵ نەدەکرا. کوردەکان ئەگەر هیچ نەکرا، هەڕەشەی گەورە
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دەکەن، کە بە یاس"""""ای وڵت"""""انی رۆژئ"""""اوایی ئەمە تاوانە و لە سەرت حیس"""""ابە. حیزبە کوردییەکان بە

ک""ورتی لە سەر بناخەیەیکی خەراپ و وێ""ران دامەزراون و بە ئاس""انی چ""اک ن""اکرێن. ئەگەر خوازی""اری

سەرکەوتنن، رێگاکە دی""ارە و هیممەت و تێکۆش""انی دەوێ""ت. ش""ۆڕش بە خەڵک دەک""ر  و بە چەن""د هەزار

کەسێک لە رۆژئاوا و سەر سنوورەکان شۆڕش ن""اکر . ئەمڕۆ جیه""ان گ""ۆڕاوە و سەردەمی ئێمە بە بەراورد

لە گەڵ سەردەمی سەرکەوتنی شۆڕش""ی کوب""ا و لی""بی جی""اوازە. پڕیش""کە ئاگرەکەی م""ائۆ، لەو س""اڵنەدا

ن"""اتوانێ هی"""چ ئاورێ"""ک بکاتەوە و ویس"""ت و داخ"""وازی خەڵک گ"""ۆڕاوە. ئێ"""وە ویس"""تەکانتان رەوان، بەڵم

چۆنیەتی کارکردن بۆ دەستەبەرکردنیان و هەروەها تاکتی""ک و س""تراتیژی خەباتەکە لوازن. ت""اکی ک""ورد،

ک""ۆی ک""ورد و حی""زب و ریکخراوەکانی""ان پێویس""تیان بە تێڕوانینێک""ی ت""ازە هەیە و دەب""ێ خۆی""ان و ئەوانی

دیکە پێناسەبکەنەوە. بە باوەڕی من سوئێدی بە هەموو مانایەک سوئێدییە و ک""ورد بە هەموو س""یغەیەک

هەر ک"""وردە. ئەگەر ک"""ورد، خ"""ۆی بە ئێران"""ی، ت"""ورکی، عێڕاقی"""ی و س"""وری  پێناسە بک"""ات، مانایەک ب"""ۆ

کوردب"""""وون نامێنێتەوە. ئەو رس"""""تەیە زۆر گ"""""ران نییە، بەڵم کوردەک"""""ان لەو هاوکێشەیە ناگەن. ئەوان

دەتوانن بڵێن کە کورد بوون و کورد دەبن، بەڵم لە س""نووری وڵت""انی تورکییە، ئێ""ران، عێ""ڕاق و س""وریەدا

لە سەر خاکی خۆیان بە دابەشکراوی دەژین. کوردەکان خۆیان نازانن کێن و لە کوێ""وە دێ""ن، بۆیە ئاس""ان

نییە لەو گۆڕەپانەی جیهان""دا ی""ار و ی""اوەر ب""ۆ خەباتەکەت دەس""تەبەر بکەی. کوردەک""ان لە گەڵ یەکتردا

لۆژیکیان لوازە و بە چاوی سووک لە کارەک"انی یەکتر دەڕوان"ن. لە حیزب"ی ئێمەدا لە س"وئێد سەرنجمان

داوە، کە ک""""وردی پارچەکان و تەنانەت حیزبەکانی یەک پارچە لە دی""""الۆگ و قسەکردندا سەروگوێلکی

یەکتر دەشکێنن، بۆیە ئەو رێگایەکی خەراپە. کورد هەیە لەو ستۆکهۆڵمە خ""ۆی بە هەمە ک""ارە دەزان""ێ و

ئەگەر باسی ماسی و دەریاچەکان بکەی، وەک شارەزا خۆی دەڕەنگێنێ. ئێمە لە س""وئێد رێ""ز لە بی""روڕای

یەکتر دەگرین و فێرکراوین، کە بە گ""وێرەی ش"ارەزایی خۆم"ان لە سەر رووداوەک""ان ب""دوێین. ئەو قس"انەی

کە من ئەمڕۆ بۆ تۆی""ان دەکەم، وتە و لێکدانەوەی مرۆڤێک""ی ئاس"ایین و ناچنە خانەی کەس""یکی ش"ارەزا و

خاوەن ئەزموونی لێکۆڵینەوە. ئەمن لەو بارەوە شەرم ناکەم، کە مرۆڤیک""ی ش"ارەزا نی""م و ئەوە راس""تییە،

بەڵم زۆربەی کوردەکان لەو بارەوە هەست بە شەرم دەکەن، ئەگەر ش""تیک نەزانن. ئێ""وە ن""ابێ کولت""وری

نەتەوە باڵدەستەکان دووپات بکەنەوە و دووبارە کولتوری یەکتر چەوساندنەوە و شکاندنی شکۆی م""رۆڤ

ت"""اقی بکەنەوە. کولت"""وری سیاس"""ی یەکجار گرینگە و لە بیرت"""ان ب"""ێ، کە حیزبەکانتان لە گواس"""تنەوەی

کولت""وری دەوڵەمەن""دی رۆژئ""اوا ب""ۆ کوردس""تان سەرکەوتوو نەبوون. ئەوان حیزبەکانیان وەک دەوڵەتێکی

بچکۆڵە دەناسن، کە خاوەنی ئابوری، هێزی چەک""دار، راگەیان""دن، پێوەن""دیی و تەنانەت بەندیخانەن. لە
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کۆتایی"""دا ئام"""اژە دەکەم، کە ک"""ورد و کوردس"""تان بە کوردەک"""ان رزگ"""اردەبێ. ئێمە دەت"""وانین پاڵپش"""ت و

پشتیوان بین و ئێوە دەبێ لەو رەوتەدا خاوەنی پلن و بەرنامەی شەفاف و لق لەسەر زەوی بن. ئێوە بە

ژمارە زۆرن، بەڵم ئەو ژمارانە پێکەوە کۆکراوە نی""ن و خ""اوەن ئی""رادەی یەکگرتوو نی""ن. ئەگەر کوردەک""ان

لە هەموو پارچەکانی کوردس"""""تان ی"""""ان لە یەک پارچە خۆی"""""ان داوای مافەکانیان بکەن و بە ش"""""ێوازی

گونجاو لە سەر ویست و داخوازەکانیان راوەستاو بن، بێگومان رۆڵ و نەخشی هێ""زە کوردییەکان گەورەتر

دەبێ""ت و دەوڵەت بە ک""ردەوە لە گەڵ ویس"تی خەڵک دەس""تەویەخە دەبێ""ت. سیاسەتی رێژی""م لە ئێ"ران  و

باقی دەوڵەتەکانی زاڵ بە سەر کوردستاندا کەڵکوەرگرتن لە هێزی نیزامی و بەکارهێنانی گرتن، کوشتن

و تۆقاندنە. کوردەک""ان ت""ا رێژەیەک لەو مەیدانەدا خۆڕاگری""ان ک""ردوە، بەڵم کاتێ""ک رێژی""م دەسەڵت و

هێ"""""زی زی"""""اترە، بە ک"""""ردەوە نەخشەی سیاسەت دادەڕێ"""""ژن و خەڵک و هێ"""""زە سیاس"""""ییەکان لە یەکتر

جیادەکەنەوە. رێژیمەکان لە هەڵبژاردنەکاندا رادەگەیەنن، کە خەڵک دەنگی بە نیزامی سیاس""ی دایەوە

و جوابی هێزە سیاسییەکان نادەنەوە. کەماڵ بە بیستنی لێکدانەوە و روانگەکانی باڕب""اڕا دڵگەرم دەب""ێ

و داوادەک""ات، کە ئەو رەخنانە ب""ۆ نووس""ین دەب""ن و خۆزگە ئێمە لێ""رە و لە کوردس""تان مرۆڤ""ی رەخنەگر و

وردبینمان دەبوون.  ئێمە لە دۆخێکی دژواردا دەژین و ناتوانین رووداوەک""ان بە تەواوەتی لێکبدەینەوە و

تۆمەتی جۆراوجۆرمان لێدەدر . ئەگەر ئەمن لە سەر کورد بنووسم و رەخنەبگرم، بە هاودەس""تی لە گەڵ

دوژمنانی کورد تۆمەتبار دەکرێم. 

دۆس""تایەتی و پێوەن""دی باڕب""اڕا و کەماڵ قوڵ""تر دەبێ""ت و  کۆتاییەکانی حەوتوو سەردانی یەکتر دەکەن.

کەماڵ لەو ماوەیەدا لە فێربوونی زمانی سوئێدیدا گەشەی بەرچاوی کردوە. ن""اوبراو ماڵئ""اوایی لە ک""اری

رەش دەکات و ئەو کارانە دەکات، کە بە شێوەیەکی ئاش"کرا پ"ارەی مانگانەی دەدرێ"تێ. ئەو سەرئەنجام

لە گەڵ باڕباڕا تێکەڵ دەبن و ژیانی هاوبەش دەستپێدەکەن. کەماڵ  بۆ دووربوون لە رەخنەی نیزیکان و

ماڵەوە و هەروەها روانگەی ئ""ایینی و کولتورییەکان باڕب""اڕا لە رێگ""ای مەلیەکی س""وننەی ش""افعی م""ارە

دەک"""ات. ئەوان رێوڕەس"""مێکی خەنجیلنە دەگ"""رن و بەمجۆرە ژی"""انێکی س"""اکار دەس"""تپێدەکەن. کەماڵ لە

رێگ""ای تەلەفوونەوە ئاگ""اداری ب""ارودۆخی دای""ک و ب""اب و خوش""کەکانیەتی و بە پ""ارە یارمەتیان دەدات.

باڕب"""اڕا و کەماڵ ب""""ۆ ه""""اوینی داه"""اتوو بەنیازن سەردانی تورکییە ی""""ان باش""""ووری کوردس""""تان بکەن و

ماڵەوەیان بە تێکڕای""ی ب""بینن. م""ام کەریم، پ""ورە زارا، لەیل و ش""یرین لە گەڵ هاوسەرەکانیان ئ""ارەزوی

سەردانی ئیستانبوڵ دەکەن و ساغدەبنەوە، کە لەو شارە بۆ دیداری ه""اوین خانووییەکی سەربەخۆ بگ""رن
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و م"""اوەی مانگێ"""ک لە دەوری یەک کۆببنەوە. دای"""ک و ب"""ابی باڕب"""اڕا لە گەڵ کەماڵ گونج"""اون و شەوانی

زس""تان و پ""اییز زۆر گ""و  لە چیرۆک""ی ک""وردان دەگ""رن. لەو رێگایەوە زم""انی کەماڵ باش""تر دەب""ێ و ئەو

دەرفەتە ب""""ۆ زۆربەی پەنابەران دەس""""تناکەو . دای""""ک و ب""""ابی باڕب""""اڕا لە سەر داب و نەریتی ک""""ورد و

کولتوری ناوچەی لە دایکبوونی کەماڵ پرسیاری زۆر دەکەن. کەماڵ وێنەی رێوڕەسمی شایی و کاسێتێکی

وێدۆ بۆ ماڵەوە رەوانە دەک""ات و خوش""کەکانی و دای""ک و ب""ابی وێ""ڕای می""وان و جیرانە نیزیکەکان سەیری

دەکەن. بەشێکی زۆر لە ژنانی خزم و جیرانەکان پرسیار لە پورە زارا دەکەن، کە ئەو کچە ناوی چییە و

ئایا نوێژان فێربووە؟ بە چ زمانێکی قسە دەک""ات و چەن""دە پابەن""دی داب و نەریتی کوردەوارییە؟ لە گەڵ

کەماڵی چ""ۆن لە یەکتر تێدەگەن؟ منداڵەکانیان لە داه""اتوو چ زمانێ""ک فێردەب""ن و رەنگ""ی چ""او و قژی""ان

چ"""ۆن دەبێ"""ت؟ پ"""ورە زارا بە پێکەنینەوە بە ژنەکان دەڵێ"""ت، کە بە سەری ئێ"""وە ئاگ"""اداری هی"""چ نی"""م و

ئەوەندە دەزانم ناوی باڵباڵیە. نازانم دەرم""انی ک""ردوون ی""ان ن""ا، بەڵم خ""وا هەڵناگر   پێس""تی جوانە و

قژی زەرد و جوانە. ئاڵتونی خاڵە مینەی لە پورە زارا دەپرسێ، کە باڵباڵ کچی ماڵەوە بوە یان بێ""وەژن؟

پورە زارا سوێنددەخوات، کە ئاگ""اداری لە سەر ئەس""ڵ و نەسەبی باڵب""اڵ نییە و ئینش""اڵڵ ئەگەر ه""اوینێ

چوونە تورکییە دەت""وانن باڵب""اڵ ب""بینن و بە وردی پرس""یاری لێبکەن. کاتێ""ک میوانە نیزی""ک و خزمەکان

چ"""او لە فیلم"""ی ش"""ایی کەماڵ و باڕب"""اڕا دەکەن و لەسەر باڕب"""اڕا و خەڵکەکە قسەدەکەن و کۆممێن"""تی

راستەوخۆ دەدەن. ئەوان دەڵێن، باڵباڵ چاویکی شین و باڵیەکی بەرزی هەیە و خۆزگە موس""ڵمان دەب""وو.

خۆزگە زمانی ک""وردی دەزان"ی و قسەمان لە گەڵ دەک""رد. م""ام کەریم جاروب""ار ت""ورە دەبێ""ت و دەڵ""ێ، ئەئ

لەو ژنانە! قەدیمیەکان گوتوویانە، کە گڵی دوور دەرمانە. ژن هەر ژنە و چ"اوی رەش و ش""ین دەڵ""ێ چ"ی؟

بە غەوس"""ی گەیلنی ئەو ژنانە ئاگای"""ان لە دنی"""ا نییە و ن"""ازانن، کە خ"""وا مرۆڤ"""ی بە رەنگ"""ی جی"""اواز

سازکردوە. 

کەماڵ لە یەکێک لە شیرکەتەکانی شاری ستۆکهۆڵم ب""اس لێ""دەخوڕ  و باڕب""اڕاش لە ناوەن""دی فێرکردن""ی

ش""ۆفیری ئوت""ۆبیلی گەورە و باسەکاندا کاردەک""ات. ئەوان لە بەش""ێک لە جێژنە کوردییەکان""دا بەش""داری

دەکەن. کەماڵ لە کۆبوونەوەی کۆمیتەکان""دا چالکە و لە هێن""دێک لە کۆبوونەوەکان""دا پێش""نیاری گونج""او

دەخاتەڕوو. ژمارەیەک لە هاوکارەکانی پێشنیارەکانی بە بیانووی جۆراوجۆر پش""تگو  دەخەن و گرینگ""ی

بە بۆچوونەکانی ن"""ادەن. کەماڵ ماوەیەکی زۆر چاوپۆش"""ی لە تێڕوانین"""ی هاوکارەک"""انی دەک"""ات، بەڵم

ناوبراو هەست دەک""ات، کە بێ""دەنگی لە بەرامبەر ئەو مرۆڤانەدا گونج"او نییە. ن"اوبراو لە گەڵ دەفەتری
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نوێنەرایەتی حی""زب لە پ""اریس پێوەن""دی دەگ""ر ، بەڵم ئەوانیش هی""چ ناکەن. س""کرتێری گش""تیی حیزب""ی

دێم"""وکڕات دێتەدەر و دوای رەوت"""ی یەکگرتنەوەی دێموکڕاتەکان سەردانێکی س"""وئێد دەک"""ات. کەماڵ لەو

کۆبوونەوەیەدا روانگەی خ"""ۆی لە سەر چۆنیەتی ئی"""دارەکردنی کاروب"""اری رێکخس"""تنی حی"""زب لە دەرەوە

دەردەبڕ  و ئاماژە بە ناکارایی بەشێک لە ئەندامەکان دەک""ات. رەوت""ی رووداوەک""ان نیش""انی دەدات، کە

کۆبوونەوەکان چارەسەر نادۆزنەوە و بابەتەکان وەک راب"""""""ردوو دووپ"""""""ات دەبنەوە. کەماڵ ماوەیەک لە

کۆبوونەوەکاندا بەشداری ناکات و بە مەبەستی دیداری بنەماڵەکەی لە گەڵ باڕباڕادا بەرەو ئیس""تانبوڵ

سەفەر دەکەن. 

لە نێو کوردەکانی ستۆکهۆڵم و ئەندامانی حیزبدا ئەندامێک دژایەتی پێشنیارەکانی کەماڵی دەک""رد. ئەو

کە ساڵنێکی دوور و درێژە لە س""وئێد دەژی""ت، هێش""تا لە قسەکردن بە س""وئێدی کێشەی هەیە. ن""اوبراو بە

کەماڵ و هەروەها هاوسەرەکەی توڕەیە و بە بی"""""""""""""""""انووی ئەوەی، کە ئەوان لە گ"""""""""""""""""وترە رەخنە و

پێشنیاردەکەن زۆر دژایەتی لە گەڵ پێشنیارەکانی کەماڵ ب""ۆ کاروب""اری رێکخس""تن لە س""وئێد دەک""ات. بە

ب""اوەڕی ئەو ب""رادەرە، کەماڵ گ""و  لە باڕب""اڕا دەگرێ""ت و دوات""ر لە کۆبوونەوەکان""دا فک""ر و بیروبۆچ""وونی

باڕب""اڕا بە زم""انی ک""وردی بە گ""وێی بەش""داربوەکاندا دەچرپێن""ێ. ئەو ئەندامەی حی""زب لە ک""اتی دیتن""ی

بەرپرس""انی حزیب""دا ئەو لۆژیکە باس""دەکات.  یەکێک لە بەرپرسەکان لە وڵم""دا دەڵێ""ت، م""ادام باڕب""اڕا

ئەوەندە شارەزا و لێزانە و کەماڵی دەرس دادەدات، بۆچی ئێوە بەقسەی ناکەن. پێش""نیاری چ""اک و ب""اش

لە هەر زار و دەستێکەوە بکرێن جێگەی رێزن و دەکر  پڕاکتیزە بکرێن. ئەندامەکەی حیزب دژایەتی ئەو

بیرۆکەیە دەک"""ات و رادەگەیەنێ، کە ئەوان ن"""اتوانن هەر کاتێ"""ک ئاوی"""ان خ"""واردەوە پ"""رس بە کەماڵ و

باڕب""اڕا بکەن. باڕب""اڕا و کەماڵ لە دانیش""تنێکی دۆس""تانەدا رەخنە لە بەڕێوەبەرانی کۆمیتە دەگ""رن، کە

کۆبوونەوە و تێکۆشانیان زیاتر بۆ کوردەکانە و خەڵکی س"وئێد بۆی"ان گرین""گ نییە، کە چ هونەرمەن""دێکی

ک""""ورد لە جێژن""""ی دووی رێبەندان""""دا بەش""""دار دەب""""ێ. ئەگەر مەبەس""""تتان بڵوکردنەوەی زانی""""اریی و

تێگەیان""دنی هاوڵتی""انی س""وئێدی و خەڵکانی دیکەی نیش""تەجێی س""وئێدە باش""ترە، کە بە زم""انی خەڵک

بدوێن و بە کولتوری ئەوان رێوڕەسمەکان بەڕێوەبەرن. باڕباڕا کە چەند جارێک میوانی سوئێدی لە گەڵ

خ""ۆی ب""ۆ جێژنەکان ب""ردوە، بە دەس""ت پرس""یاری میوانەکان گی""ری خ""واردوە. میوانەکان خوازی""اربوون، کە

وردە زانیارییەک لە سەر ک""""ورد و ئەو رووداوە وەرگ""""رن، کە کەمتر ئەو دەرفەتە هەڵکەوتوە و خەڵکەکە

بە گشتی یان هەڵپەڕیون یان خەریکی وینەگرتن ب""وون. کەماڵ ب""اوەڕی وایە، کە ئەرکی پێش""مەرگایەتی
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بە مانای کۆن لە ئورووپا بۆ کوردەکان کۆتایی دێت و رۆژئاواییەکان بەوە سەرسام ن""ابن، کە ئەمن لێ""رە

کەڵشەی هەوارمی لەبەر کەم ی""""ان جلوبەرگی ک""""ورد بەکاربێنم. ئەوان کە ژن و کچەکانی ئێمەدەبینن،

کە غەرقی زێ""ڕ و پۆڵەکە و ئارایش""تی ت""ۆخن، هەس""ت دەکەن، کە ئێمە تەنیا چ""او و هەس""تەکانمان ک""ار

دەکەن و ل""ۆژیکی ژی""ان و بیرکردنەوەمان سەقەتە. خەڵکی ئێمە منداڵەکانی ئ""ازاد ک""ردوە و بە بی""انووی

ئازادیی و خودموختاری تاکە کەسی ئاگاداری کێشە و پێداویستیەکانیان نین. ئەوان منداڵەکانیان فێ""ری

زمانی کوردی نەکردوە و کوردەک""ان  لە یەکتر دوورن و لە بازاڕەکان""دا لە یەکتر لدەدەن. بەش""ێک لەوان

ئام""ادە نی""ن لە نێ""و بازاڕەکان""دا یەکتر ب""بینن و ئەگەر بۆی""ان بگ""ونجێ بەیانیان ی""ان ئێ""واران سەردانی

بازاڕەک""""ان دەکەن. منداڵەکانیان کە دەگەنە یەکتر س""""ڵو لە یەکتر ناکەن و ئەگەر دەرفەت بێن""""ن دوو

جنێوی تەڕ و تازە بە یەکتر دەدەن. کاکە ئەمن پارەی بە هونەرمەندی کورد ن""ادەم هەتا بەیانی خەڵکم

بۆ هەڵپەڕێنێ! ئەمن وەک کۆمیتەی حیزب کاری دیکە دەکەم و ب""ا رێکخ""راو و ناوەن""دێکی کولت""وریی ی""ان

بازرگانی گورانیبێژ و هەڵپەڕکەچییەکان بە یەکتر بگەیەنێت. ئەن""دامانی کۆمیتەی حی""زب لەو رەخنانە

ت""""وڕەن و زۆربەیان رادەگەیەنن، کە خەڵک ب""""ۆ حیزبایەتی نایەن و زۆربەیان ب""""ۆ هەڵپەڕکە و دی""""داری

یەکتر دێ"""ن. ئەوان کەماڵ بەوە تۆمەتباردەکەن، کە ت"""ازە ه"""اتوە و ئاگ"""اداری ب"""ارودۆخی وڵت نییە. بە

باوەڕی ئەوان چەند ساڵێک بۆ ژیان لە وڵتێک""دا کەمە و م""رۆڤ بە بیس""ت س""اڵ ئەوجار تەونی کولت""وریی

خەڵک و رایەڵکەی هاوک""""اری لیەنەکان تێ""""دەگات. کەماڵ و باڕب""""اڕا لە سەر ئەو ب""""اوەڕەن، کە پرس""""ی

کوردان بە ئاسانی چارەسەر ناکر  و هەر کەسە بە جۆری تێگەیشتنی تاکە کەسی سەرچۆپی خەباتەکە

دەکێشێ، بۆیە گەیشتن بە ئامانج بە هاوکێشەیەکی دژوار پێناسەدەکەن.

 باڕب""اڕا ب""اوەڕی بە چ""اکبوونی بارودۆخەکە لە س""وئێد نییە و هەس""تدەکات، کە کۆمەڵگە لە کوردس""تان

پێویستی بە ئاڵوگۆڕ هەیە. ئەو لە کەماڵ دەپرسێ، کە ئەو کەس""انەی لە رۆژاوا داوای پەنابەری دەکەن،

ئایا  مرۆڤی خوێن""دەوار، سیاس""ی و خ""اوەن تێڕوانین""ی سیاس""ین ی""ان کەس""انێکی کارنەکەر و یاساش""کێنن.

کەماڵ مرۆڤەکان پ"""""ۆلێن و بەچەن"""""د دەس"""""تەیەکیان دابەش"""""دەکات. ژمارەیەک لەو کۆچبەرانە لە سەر

بناخەی ک"اری سیاس""یی و پێش""مەرگایەتی قاچ""اخ ب""وون و ئەوانە لە گەڵ خۆی"ان و دەوروبەردا راس""تگۆن.

دەس"""""""تەیەکی دیکە، لە رێگ"""""""ای ژی"""""""انی هاوبەش و هەروەها یەکگرتنەوەی بنەماڵە دێنە رۆژئ"""""""اوا.

ژمارەیەکی یەکجار زۆر لە پێناوی پەیداکردنی پ""ارە و هەروەها بریقە و خۆش""یەکانی رۆژئ""اوادا پەنا ب""ۆ

س""وئێد و وڵت""انی دیکە دێن""ن. ئەوان خۆی""ان بە سیاس""ی پێناسەدەکەن و حیزبەکان تەئی""دیان دەدەن""ێ،
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بەڵم لە گەڵ سیاسەت و کوردایەتی یەک ناگرنەوە. کۆمەڵە خەڵکێک هەن، کە لەسەر قوم"""""""""""""ار، دزی،

جەردەیی، فرۆشتنی ماددەی سڕکەر و تەنانەت دوژمنایەتی شەخسی و پیاوکوژی لە کوردس""تان رادەکەن

و بە ن""""""اوی سیاسەت و بەش""""""داریکردن لە خەباتی گەلەکەیان""""""دا لەو وڵتانە داوای پەنابەری دەکەن.

سەرەڕای ئەو خەڵکە، کۆمەڵێکی بەرچاو لە بەر نەبوونی کار و خانوو پەنا بۆ کەیسی پەنابەری دێن""ن و

دوای قبوڵکرانی""ان وەک پەنابەر بە پاس""پۆرتی ئێران""ی دەگەڕێنەوە وڵت و مەجلیس""ان بە نوکتە و قسەی

سەیر و سەمەرە گەرم دەکەن. 

کەماڵ و باڕب"اڕا ب""ۆ بەسەر بردن""ی ک""اتێکی ش""اد بەرەو ئیس""تانبول دەڕۆن و کێشەی کوردەک""انی س""وئێد و

حیزبایەتی ب""ۆ خەڵکانی دیکە بەجێ""دێڵن.  ئەوان لە یەکێک لە گەڕەکەکانی ش""ار خانوویەکی سەربەخۆ

بەکرێ"""دەگرن. بە تەلەفوون  م""ام کەریم  ئاگ""ادار دەکەنەوە، کە چاوەڕوانی""ان دەکەن. پ""ورە زارا و م""ام

کەریم ترش، بنێشتی کوردی، هەنگوین، مێوژ و گوێز، پەنیر و رۆنی خۆماڵی کۆدەکەنەوە. ش""یرین و لەیل

لە گەڵ هاوسەرەکانیان ئام""ادەی سەفەرن و بە سەرێکەوە بەرەو ورم""ێ وەڕێدەکەون. سەفەرێکی دوور و

درێ""ژە و خەڵک هێش""تا لەو ناوچانە عادەتی""ان بە سەفەری دوورە وڵت نەگرتوە. لەو ناوچەیە دوورتری""ن

سەفەرەکان بۆ حەج ب""وون، کە ح""اجی بە هەزار ج""ۆر ب""ۆ دۆس""ت و نیزیکەکانی دەگێڕایەوە. م""ام کەریم و

زاواکانی وێڕای کچ و هاوسەرەکەی بەرەو ئیستانبول سەفەردەکەن. ئەوان زمانی تورکی ن""ازانن و زی""اتر

بە هاوک""اری ئ""ازەری زم""انێکی هاوسەفەریان کارەکانی""ان رادەپەڕێنن. م""ام کەریم لە بەندیخانە زم""انی

فارسیی و هەروەها چەند رستەیەک ئازەری فێرب""وە، بەڵم دادی ئەو سەفەرەی ن""ادات. موس""افیرەکان بە

هەزار زەحمەت خۆیان گەیاندە ئەستانبوڵ و لە کاڕێژی ئەو شارە تەلەفوون بۆ کەماڵ و باڕب""اڕا دەکەن.

ئەوان چ""""""""""""اوەڕوانی کەماڵ دەکەن و لە قاوەخانەکەی نیزی""""""""""""ک کاڕێژەکە سەرقاڵی چاخواردنەوە و

س""""""اردەمەنین. باڕب""""""اڕا و کەماڵ دەگەنە گەراج و ماوەیەک بە پ""""""ێ لە گۆڕەپانەکە دەوەس""""""تن، بەڵم

خەبەرێک لە م"""""""""""""ام کەریم و ماڵەوەیان نییە. ئەوان چ"""""""""""""اوەڕوان پیاسەدەکەن و م"""""""""""""ام کەریم و

هاوسەفەرەکانی لە ژووری قاوەخانەکە چ"""اوەڕوانن، بەڵم نیگاکانی"""ان بە یەکتر ناگ"""ات. م"""ام کەریم و

پورە زارا چەند جارێک پیاو و ژنێک دەبینن، کە جانتایەکی چوکەڵەیان لە شانە و ق""اتێکی رۆژئاوایی""ان

لەبەرە. م""ام کەریم لە قاوەخانەکە دێتەدەر و لە بەر دەرگاکە سەیرێکی ئەو پی""او و ژنە دەک""ات، کە بە

زمانێکی نائاش""نا لە گەڵ یەکتر دەدوێ""ن. کەماڵ ئاوڕێ""ک لە م""ام کەریم دەداتەوە و ب""ابی دەناس""ێتەوە و

بە باڕب""""اڕا دەڵێ""""ت، کە چەن""""د خولەکێک چ""""اوەڕوان دەکەین و ئەمن ئەوانم دۆزیوەتەوە، بەڵم ئەوان
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نامناس""نەوە. م""ام کەریم دەچێتە ژووری چاخانەکە و لەیل و ش""یرین پرس""یاردەکەن، کە ب""ۆچی پرس""یاری

لەو پیاو و ژنە نەکردوە، کە ئەوان کێن. مام کەریم، لە کچەکان توڕە دەبێت و دەڵێ، ئەوان بە زم""انێکی

ئەوەندە سەیر قسەدەکەن، کە بۆ پرسین نابێ. ئێمە س""اڵەهایە جیران""ی تورک""انین، بەڵم شەوی راب""ردوو

ئەگەر ئازەریەکانمان لە گەڵ نەدەبوون، بێگوم"""ان سەفەرەکەمان کێشەی تێدەکەوت. پ"""ورە زارا سەر بە

شوشەی قاوەخانەکەوە دەنێ""""ت و س""""وێند دەخ""""وات، کە ئەو ژنە باڵباڵیە و دەڵ""""ێ، کەریم ئەوە کەماڵ

گۆڕاوە و لە خاریجەی هاتۆتەوە، ب"ۆچی خ"ۆی ئاش"کرا ناک""ات. لە سەردەش"ت چەن""د ژنێ"ک دەی""انگوت، کە

ئەو ک"""""وڕ و کچانەی ئ"""""اوی خاریجەی دەخۆنەوە زۆر بێرووح"""""م دەب"""""ن و لە ئیس"""""لمەتی و کوردایەتی

دەش"""ۆرێن. ب""ابم، بە خ""ودای خەریکە کوڕەکەی خ""ۆم ئەو بەڵیەی بەسەردێت و دایک""ی خ""ۆی ناناس""ێت.

کاکە، کە منداڵ بوویین مەل یوسف زۆر باسی نیزکبوونەوەی ئ""اخیری زەم""انی دەک""رد، کە دای""ک و من""داڵ

لە یەکتر دوور دەکەونەوە. مەل یوس"""ف لە م"""اڵی ب"""ابم س"""وێندی دەخ"""وارد، کە ئ"""اخری زەمانە و هەموو

نیشانەکانی ئەو سەردەمە دەرکەوتوون و تەنیا خۆرهەڵتن م""اوە، کە قەرارە بە ح""وکمی خ"وا لە رۆژئ"اوا

هەڵبێت. م""ام کەریم لەو تەمەنەدا و لە سەفەردا بە قسەی ژن""ان ت""وڕە دەب""ێ و لە داخ""ان جنێ""و بە مەل

یوسف دەدات. شیرین و لەیل لە گەڵ هاوسەر و منداڵەکانیان لە خۆشی هاتنەوەی براژنە پێست سپیی و

قژزەردەکەیان بی"""ر لە ت"""وڕە ب"""وونی م"""ام کەریم و وتەی دایکی"""ان ناکەنەوە. کەماڵ لە  گەڵ باڕب"""اڕا لە

دەرەوە لە قاوەخانەکە دەڕوانێ"""ت و جاروب"""ار دەس"""تێک ب"""ۆ قاوەخانەکە رادەدێ"""ر ، بەڵم س"""وودی نییە.

ئەوان دەچنە ژووری قاوەخانەکە و کەماڵ لە س""ووچێکەوە لە خوش""کە و دای""ک و ب""اوکی دەڕوانێ""ت. لەیل

بە دیتن"""ی کەماڵی ب"""رای لە سەر تەختەی زەوی دەکەو  و لە ه"""ۆش دەچێ"""ت. کارکەرەکانی قاوەخانە و

خاوەن قاوەخانەکە دەگەنە سەر لەیل و ئاوێکی سارد بە دەموچاوی دەپڕژێنن. کەماڵ و باڕب""اڕا لە گەڵ

کارکەرەکان دەگەنە سەر سەری لەیل و کەماڵ ب""انگی لەیل دەک""ات. دوای تێپەڕبوونی چەن""د خولەکێک

لەیل چاو دەکاتەوە و باڕباڕا و کەماڵ دەبینێت، کە لە تەنیش"تی دانیش"توون و ب"انگی دەکەن. پ"ورە زارا

و م""""""ام کەریم و ش""""""یرین کەماڵ و باڕب""""""اڕا م""""""اچ دەکەن. کەماڵ لە گەڵ زاواک""""""ان تۆقەی دەک""""""ات و

بەخێرهاتنیان دەک""ات و منداڵەکانی ش""یرین و لەیل م""اچ دەکەن. ماوەیەک لە قاوەخانەکە دادەنیش""ن و

پش""""وویەکی ک""""ورت دەدەن و کە لەیل بە تەواوەتی هاتەوە سەر خ""""ۆی پ""""ارەی قاوەخانەکە دەدەن و بە

سواری دوو تاکسی دەچنەوە خانوە کرێیەکە. م""ام کەریم و پ""ورە زارا و کچەکان لە خانوەکەدا پش""وویەک

دەدەن و ب"""ۆ ئێ"""وارە خواردنێ"""ک س"""ازدەکەن. ژی"""ان لە ئیس"""تانبوڵ ب"""ۆ ئەوانەی لە رۆژئ"""اوا دەهاتنەوە

هەرزانترە و کەماڵ و باڕب"""اڕا لەو رۆژانەدا سەوزە و میوەج"""اتی جی"""اواز و ش"""یرینی رەنگاوڕەنگی"""ان ب"""ۆ
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میوانەکان کڕیوە. پورە زارا شەوی یەکەم لە کەماڵ دەپرسێت، کە ئایا باڵباڵ ن""وێژان دەک""ات و دەزان""ێ،

کە ش""ایەتی بەحەق بێن""ێ؟ کەماڵ بە گاڵتە وڵم دەداتەوە، کە باڕب""اڕا قورئ""انی خەتم ک""ردوە و بەنیازە

لە داه""اتوودا لە مزگەوتێکی س""تۆکهۆڵم ببێتە مەلی ژن""ان! پ""ورە زارا سەت رەحمەت ب""ۆ دای""ک و ب""ابی

باڕباڕا دەنێر  و شوکری خوای دەکات، کە بوکەکەی ئیماندار و خ""اوەن دەس""ت و چ""اویکی خاوێنە. ئەوان

ماوەیەکی خ"""ۆش بەسەر دەب"""ن و شەوانە هەتا درەن"""گ ی"""ادی راب"""ردوو دەکەنەوە. م"""ام کەریم، داوا لە

باڕباڕا دەکات، کە ئەگەر چۆوە سوئێد فکرێکی بۆ بک""ات و ژنێک""ی ب""ۆ بدۆزێتەوە. پ""ورە زارا سەربەخۆ بە

قسەکانی مام کەریم دەهری دەبێت و دەڵ"ێ، پی"رە ک"ێ مێ""ردی بەتۆ دەک""ات. ئەو ژنە ج"وان و چاوش"ینانە

چ""ۆن بە ت""ۆ رازی دەب""ن. پ""ورە زارا قسەی ب""ۆ گ""وتن زۆرن، بەڵم لە گەڵ باڕب""اڕا زم""انی یەکتر ن""ازانن و

کەماڵ تەنیا ئەو بابەتانە وەردەگێڕێتەوە، کە پرسیارخوڵقێن نەبن. دایکی چەند جار پرسیاردەکات، کە

ئایا باڵباڵ پێشتر لە گەڵ سەگ ژی""اوە ی""ا ن""ا؟ کەماڵ ئەو پرس""یارە فەرامۆش دەک""ات و باڵب""اڵ تێ""دەگات،

کە کەماڵ پەیامی دایکی ناگەیەنێ. پورە زارا کاتێ""ک لە تەلەویزیۆنەکە سەگێک دەردەکەو  بە ک""وردی

دەڵ"""ێ، بوکە باڵب"""اڵ ئەتۆ لە گەڵ سەگ عەو عەو ژی"""اویت؟ باڕب"""اڕا پرس"""یار لە کەماڵ دەک"""ات، کە ئەو

 س"اڵن لە ماڵ""دا سەگیان هەبوە و لە٧پرس""یارەی دایک""ی ب""ۆ روونکاتەوە. ئەو تەنیا ئەوەن""دە دەڵێ""ت، کە 

گەڵ سەگ ژی""اون. پ""ورە زارا لە م""ام کەریم دەپرس""ێ، باشە ئەو سەگانە وەک سەگی لی خۆم""ان گ""وڵو

نی""ن؟ م""ام کەریم بە گاڵتە دەڵێ""ت، بە خ""القی ئەرز و ئاس""مان ئەو سەگانە لە بەش""ێکی زۆر لە مەلکانی

ئێران باش""ترن. مەلیەکی فێڵب""از لە ناوچەکەمان، لە دادگ""ا بە دادوەری راگەیان""دبو، کە بە مەس""تی ئەو

قەباڵە و نووسراوەنەم واژوو کردوون. دادوەر پرسیاری لێدەکات، کە مامۆس""تایەکی ئ""ایینی چ""ۆن مەس""تی

دەک""ات؟  سەگی رۆژئ""اوایی کەی ئەو ف""رت و فێڵە دەزان""ێ و چ سەگێک لە گەڵ خاوەنەکەی درۆ دەک""ات.

خۆزگە سەگمان دەب""وون، بەڵم س""یخوڕ و بەس""یجی ن""ا. خۆزگە سەگمان دەب""وون، بەڵم مەلی فێڵوی ن""ا.

خۆزگە خەڵکی ئێمە راس"""تگۆ دەب""وو و قسەی زم""ان و دڵی""ان یەک دەب""وو. پ""ورە زارا دەس"""تەکانی تەکان

دەدات و دەڵێت، ئەو مەل تەڕەماشەی باسی دەکەی، هەر بە ن"او مەلیە و بە پێغەمبەری ئ""اخری زەم""ان

بە قەدەر وەسیمی زوامان لە ئیسلمەتی و قورئان نازانێ. کەس نا مەلی کوردی! ئەو مەل فێڵبازانە ب""ۆ

ژنخ""""وازی دەچنەماڵن، بەڵم کارەکە خ""""وار دەکەن و داوا لە دای""""ک و ب""""ابی کچە دەکەن، کە ئەگەر بە

فڵنی رازی نین، ئێمە کوڕمان هەیە و بۆ خۆشمان ئەگەر ئێوە لوتف بکەن شوکور بۆ خوا دەتوانین ببینە

زاواتان. کەریم، ئەگەر ئەو مەل ریش پان و مەندیل رەشانە نەدەبوون، کاوەی ک""وڕم ئەمڕۆ لە گەڵ ئێمە

دادەنیش""ت. هەتا لە ژیان""دام، هەموو بەیانیان و ئێ""واران نەعلەت لە نیزام""ی مەل ریش""پانەکان دەکەم و
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لە خ"""وای گەورە دەپاڕێمەوە، کە ئەو جانەوەرە دڕندانە لە ک"""ۆڵ خەڵکی وڵت بکاتەوە. م"""ام کەریم، کە

وەک ئازادەیەک پ""ارەی مانگانەی ب""ۆ بڕاوەتەوە و چەن""د زەویەکی وەرگرت""وە، زۆر حەز لە ت""وک و دوع""ای

پورە زارا لە مەلکانی تاران ناکات و زیاتر رەخنە لە کوردان دەگرێت. ئەو لە سەر ک""اوەی ک""وڕی رەخنە

لە دێم"""""وکڕات و کۆمەڵە دەگرێ"""""ت، کە لەو کێوانە شەڕی ن"""""اڕەوای یەکتریان دەک"""""رد و ک"""""وڕی خەڵکی

هەژاریان بەکوش"""ت دەدا. برینە کۆنەکانی م"""ام کەریم قەتماغەیان نەبس"""توە و بە بیس"""تنی خەیانەتی

کوردەکان لە یەکتر و هەروەها شەڕی حیزبەکان لە گەڵ یەکتر دەکولێنەوە و ژانەکانیان تازە دەبێتەوە.

م"""""ام کەریم، لە کۆنەوەی کێشەی لە گەڵ ج"""""ۆری حیزبایەتی ک"""""وردان و خ"""""وار و خێچ"""""ی سەرکردەی

حیزبەکان لە گەڵ خەڵک و پێش""""مەرگەکان هەبوە. ئەو لە تەمەنی خۆی""""دا رۆژگ""""اری ن""""اخۆش و پ""""ڕ لە

کارەستانی زۆر دیتوون و لە سەر دەستی ک"وردە چەک""دارەکانی ک""ورد کە بە فوڕس"ان بە ناوب""انگبوون، دە

س"""اڵی رەبەق لە بەندیخانەکانی عێڕاق"""دا ژی"""انێکی پ"""ڕ لە چەرمەسەری بەسەربرد. کەماڵ بەش"""ێک لە

چیرۆکەکانی ب""اوکی ب""ۆ باڕب""اڕا وەردەگێڕێتە سەر زم""انی س""وئێدی. باڕب""اڕا لە فرۆش""تنی کوردەک""ان بە

دەستی یەکتر و هەروەها بازرگانی کردنی حیزبە بە ناو سیاسییەکان بە ناوی کوردایەتی و دیپلۆماس""ی

بە ک""وردی پارچەیەیکی دیکە دڵگرانە. ش""یرین و لەیل لە گەڵ باڕب""اڕا بە ک""وردی قسە دەکەن و لە گەڵ

ن""""اوبراودا گەرم و گ""""وڕن. خ""""واردن و چێش""""تی رەنگاوڕەن""""گ ب""""ۆ براژنەکەیان لێ""""دەنێن. باڕب""""اڕا لە

تەزبیحەکەی مام کەریم و پورە زارا دەڕوانێ، کە دوای ن""وێژکردن دەنکەکانیان بە دوای یەکترا رادەدەن

و ن"""""اوی ئەڵڵهوئەکبەڕ، لئیلهە ئیللڵڵ و ئەس"""""تەغفیروڵڵ دەڵێنەوە. پ""""ورە زارا لە دوای ن"""""وێژکردن

دەستەکانی بەرز دەکاتەوە و لە خوا دەپاڕێتەوە، کە منداڵەکانی سڵمەت بن و مەرگی هیچیان نەبینێ.

ئەو ن""اوی باڕب""اڕای بە تەواوەتی ب""ۆ گۆن""اکر  و هەر بە باڵب""اڵ ب""انگی دەک""ات و لە پاڕانەوەکانی""دا داوا

دەک"""ات، کە خ"""وای گەورە کوڕێ"""ک بە باڵب"""اڵ و کەماڵی ب"""داتێ. کاتێ"""ک کەماڵ ئەو دوعایەی دایک"""ی ب"""ۆ

باڕباڕا وەردەگێڕێتەوە، باڕباڕا دپرسێ، بۆ کوڕ؟ ئەدی کچ! پ""ورە زارا بە ک""ورتی رادەگەیەنێ، کە فەرقی

کچ و ک""وڕان نییە، بەڵم هەر خۆشە خ""ودا ک""وڕانت ب""داتێ. ئەمن دوو ک""وڕم هەبوون و خ""ودا دانەیەکی بە

پەلە ب""""ردەوە. رۆڵە کەماڵ ئەگەر کوڕت""""ان ب""""و، بە ن""""اوی ک""""اوەی بکەنەوە. وەس""""یمی مێ""""ردی لەیل و

حەمەدەمینی هاوسەری ش""یرین بەو دی""دارە زۆر ش""ادن و لە خەمی ش""ار و خەڵک دەرچ""وون و لە ش""اری

گەورەی ئیستانبولدا بە پێ، باس و تاکس""ی دەگەڕێن و لە جوانیەکانی ئەو ش""ارە تێرن""ابن. وەس""یم ک""چ و

ک"""وڕێکی لە گەڵ لەیل هەیە و ش"""یرین و حەمەدەمین کورێکی"""ان هەیە و کچ"""ی خالی"""دی بردۆتەوە م"""اڵی

نەنکی. ئەو منداڵنە ئەو رۆژانە لە گەڵ بارب"""ارا ی"""اری جۆراوج"""ۆر دەکەن و لە ب"""ازاڕ کەلوپەلی گەمەی
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منداڵنیان یەک کیسە بۆ کڕیون. کەماڵ و بارب""ارا رۆژان""ی کۆت""ایی بە نۆبە خوش""ک و زاواکانی""ان دەبەنە

ب"""ازاڕ و دی"""اریی و هەدیەیان ب"""ۆ دەک"""ڕن. م"""ام کەریم و پ"""ور زارا دوارۆژ دەبەنە نێوش"""ار و زۆر دی"""اری

بەنرخیان ب""ۆ دەک""ڕن. سەرەڕای ئەو دیاریانە، هەر کەسەو سەت دۆڵری ئەمریکایی دەدەنە میوانەکان و

هەتا کاڕێژی ئیس"تانبول هاوڕیەتیان دەکەن. لەو دی"دارە وێنە و  گرتەی زۆری وی"دۆیی دەگ"رن و بەش"ێک

لە وێنەکان دەش""ۆنەوە لە نێ""وان میوانەکان""دا دابەش""یان دەکەن. باڕب""اڕا و کەماڵ دوو رۆژێک""ی دیکە لەو

ش""ارە تێپەڕدەکەن و بە کۆڵێ""ک بی""رەوەری و دی""اری دەگەڕێنەوە س""وئێد. باڕب""اڕا چەن""د دەس""ت کەراس""ی

رەنگ""اوڕەنگی بە پش""تێند و دەس""تماڵەوە ب""ۆ ه""اتوە. سەرەڕای ئەوە، بازنە و گ""وارەی زێ""ڕ و زۆر دی""اری

دیکەیان بۆ هێناوە. ترش، رۆنی خۆماڵی، هەنگوین، گوێز و گەلێک خواردەمەنی ویشکراویان بۆ باڕباڕا و

کەماڵی هێناوە. 

کەماڵ هێشتا ئەندامی حیزبە و بە وتەی خ""ۆی، ن""اوبراو گی""رۆدەی م""ادە س""ڕکەرەکان، شەراب و ئەڵکۆڵ و

جگەرە نییە، بەڵم لە داوی کوردایەتی و حیزبایەتی کەوتوە. ئەگەر خ""""""ۆی لە کوردایەتی و حیزبایەتی

دەش"""ارێتەوە، رەنگە رەخنەی لێبگ"""رن، کە بە دوای ژنێک""""ی س""""وئێدی کەوتوە و ن"""او و ناوب"""انگی خ"""ۆی

لەبیرکردوە. ناوبراو لە گەڵ بەش""ێکی زۆر دۆس""ت و ناس""یاوانی ب""اس لە ت""اڵ و س""وێری کوردب""وون دەکەن،

کە بەداخەوە لە سەر ش""انوپیلی ژمارەیەک کەم لە کوردەکانە. شەڕی گەرمی نێ""وان پارتەکەی مەس""عود

بارزانی و جەلل تاڵەبانی کۆتایی هاتوە، بەڵم شەڕی ساردی ئەوان رەنگە بە ئاس""انی کۆت""ایی نەیەت.

هێزەکانی پارتی کرێک""ارانی کوردس""تان کە بە گ""ریلل دەناس""رێن لەو س""اڵەدا لە گەڵ هێزەک""انی یەکێتی

نیشتمانی دەکەونە شەڕ. لە ئاکامی شەڕی نێوان پارتەکەی تاڵەبانی و ئوجالن""دا خ""وینێکی زۆر دەڕژ .

 عەب""دوڵڵ ئوج""النی سەرۆکی پ""ارتی کڕیک""ارانی کوردس""تان لە کێنی""ا رفێن""درا و١٩٩٩سەرەتای س""اڵی 

برایەوە تورکییە. ئەو رووداوە ب""""ۆ کوردەک""""انی تاراوگە و نێوخ""""ۆ تاڵە و بە وتەی کەماڵ سەرکردەکانی

حیزبە کوردییەکان ی"""""ان لە س"""""ێدراەدراون ی"""""ان گی"""""راون و دوورخراونەوە ی"""""ان تیرۆرک"""""راون. ک"""""وردە

رۆژهەڵتیەکان ئەزموونی تاڵیان لە گەڵ ف""ارس و دەسەڵتدارانی ئێ""ران هەیە. ئەوان لە کۆنەوە لە سەر

مێزی دانیشتن و هەروەها بە فرت و فێڵ پێک""راون، بۆیە لە ناوچەدا ب""اوە، کە دەسەڵتدارە فارسەکان بە

لۆکە گەردنت دەب"""ڕن. گیران"""ی عەب"""دوڵڵ ئوج"""الن لە نێ"""و ک"""وردانی تاراوگەدا بە باس"""ێکی نەتەوەیی

پێناسەکرا و لە زۆربەی وڵت"""""""ان دژ بەو ک"""""""ردارەی تورکەکان خۆپێش"""""""اندان بەڕێوەچووبوو. کەماڵ لە

ستۆکهۆڵم وەێڕای زۆر کوردی رۆژهەڵتی و پارچەکانی دیکەی کوردستان لە پێناوی بەرگریکردن لە گرتن
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و فڕاندنی عەبدوڵڵ ئوجالن خۆپێشاندان دەکەن. باڕباڕا لە سەر پ""ارتی کرێک""اران روانگەی زۆر ئەرێنی

نییە، بەڵم پاڵپش"""""تی خەباتی رەوای کوردەک"""""ان لە هەموو کوردس"""""تانە. ئەو لە کتێبخانەکەی خۆی"""""دا

کتێبێکی هەیە بە ناوی ئۆڵۆف پاڵمێ تەقەی لێک""را، کە نووسەرەکەی لە کەیس""ی لێکۆڵینەوە لە کوش""تنی

ئۆڵۆف پاڵمێدا ماوەی ساڵێک کاری ک""ردوە. ن""اوبراو ئاماژەدەک""ات، کە رووداوەکەی ب""ۆ س""اغ نەکراوەتەوە،

بەڵم تێڕوانی"""ن و لێکدانەوەکانی خ"""ۆی لەو پێوەندییەدا لە کتێبێک"""دا کۆکردۆتەوە. باڕب"""اڕا ئەو کتێبەی

خویندۆتەوە و هێش""""""تا زۆر پرس""""""یاری گەورەی لە سەر ک""""""ردار و رەفت""""""اری پارتە کوردییەکان لە گەڵ

ئەندامەکانیان هەیە. لەو کتێبەدا باسەکە لە سەر پ""ارتی کرێک""ارانی کوردس""تان و پەیام و رەمزەک""انی

کادرەکانی ئەم پارتە لە سکاندیناڤیایە، بۆیە کەوتوونەتە نێ""و بازنەی گومانەکان. لەو س""اڵنەدا پ""ارتی

کرێک"""ارانی کوردس"""تان لە بروکس"""ێل ک"""ۆنگرەی بە ن"""او نەتەوەیی س"""ازکردوە و خ"""اوەنی کان"""اڵی تیف"""ی

سەتەلیتە. خەباتی ئەوان لە ب""اکوری کوردس""تان رەهەن""دی سیاس""ی تێپەڕان""دوە و تێکەڵ بە بزوتنەوەی

کۆمەڵیەتی و ف""رە رەهەن""دی کوردەک""ان ب""وە، بۆیە مەی""دانی م""انۆڕدان و جوڵەیان زی""اترە. باڕب""اڕا لە

کۆمەڵێک لە رەخنەگرانی پارتی کرێکارانی کوردس""تان زانی""اری جۆراوج""ۆری لە سەر پێوەن""دی ئەو هێ""زە

لە گەڵ دەسەڵتی دەمشق پەیداکردوە. 

باڕب"""""""""""اڕا و کەماڵ لە  پەنا جیه"""""""""""انی ک"""""""""""ار و سیاسەت بەرەو پێدەش"""""""""""تەکانی یەکەی کۆمەڵگا

هەنگاوهەڵ""دەگرن. ئەوان لە کۆت""ایی سەدەی بیس""تەم نیزی""ک دەبنەوە و خۆی""ان ب""ۆ سەرەتای سەدەیەکی

تازە ئامادەدەکەن. ژمارەی ساڵەکان دەگۆڕێن و لە هەناوی گۆڕاندا ژین و ژیان دەگۆڕێن. گەڕی ژی""ان لە

سەر ت""""ۆپی زەوی تەمەنێکی ک""""ۆن و ب""""ێ ئەژماری هەیە، بۆیە مرۆڤەکان لە بەردەم تەوژمی ئ""""اڵوگۆڕە

گەورەکاندا ناچارن خۆیان بگونجێنن. باڕب""اڕا ئەو ژنەی، کە ئەمڕۆ چ""اوەڕوانی من""داڵ دەک""ات، رۆژانێ""ک

لە سەر تەختەی دانیش"""تی پ"""ۆلی خوین"""دن و لە بەردەم ه"""اوڕ  کچەکانی"""دا باس"""ی ترس"""ی بوونە دای"""ک

دەکات. ئەو تاقانەی ماڵە و ترس و سامی منداڵبوون بە میراتێکی ژێنێتیک وەرگرتوە. دایکی باڕباڕا ئەو

نهێنییە ب""ۆ کچەکەی ئاش""کرا ناک""ات، چوونکە دەترس""ێت، کە کچەکەی لە ترس""ان وەچە نەخاتەوە و هەتا

کۆت""ایی قۆن""اخی من""داڵبوون ژی""انی هاوبەش س""ازنەکات. باڕب""اڕا لە رۆژان""ی چاوەڕوانی""دا چەن""د م""انگی

یەکەم کار دەکات، بەڵم سێ مانگی کۆتایی قۆناخی چاوەڕوانی پشوو وەردەگ""ر  و چ""اوەڕوانی ژی""انێکی

تازە دەک""ات. دای""ک و ب""ابی بەو رووداوە دڵخۆش""ن و ئەوانیش بە ئاواتەوەن لە گەڵ نەوەکەیان لە ش""اری

یاری کاتێکی خۆش بەسەر بەرن و رۆژانی خانەنشینی بە بوونی نەوەیەکی چاوگەش تێپەڕبکەن. ئەوان
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ئەوەندە شادن، کە بەشێک لە کەلوپەلی کۆنی باڕباڕایان لە ژوورێکدا بڵوک""ردوە و کەلوپەلی تازەش""یان

کڕی""""وە و چ""""اوەڕوانی ه""""اتنی نەوەکەیان دەکەن. کەماڵ ب""""ۆ هێن""""انی دای""""ک و ب""""ابی داوەتنامەیەکی

رەوانەکردوە و مام کەریم و پورە زارا لە تاران سەردانی باڵوێزخانەی سوئێدیان کردوە. ئەوان بۆ ماوەی

سێ مانگ ویزای سەفەریان پێدراوە و خۆیان بۆ سەفەر ئامادە دەکەن.  زارا لە فڕۆکە دەترسێت و شەو و

رۆژ دەپاڕێتەوە، کە فڕۆکەکە نەکەوێتەخوار و  لە ئ""""اوی بەحر و دەریاکان""""دا پەرت و ورد نەبێت. م""""ام

کەریم ب""""ۆ ئ""""ارام کردنەوەی دڵ""""ی پ""""ور زارای هاوسەری بەڵێن""""دەدات، کە ئەگەر فڕۆکەکە لە ت""""اران و

ستۆکهۆڵم بە سەلمەتی نیشتەوە، یەک مەولودی بکەن. خەڵکی ئەو سەردەمە بە خێر و مەولوودی ک""ردن

دڵخۆش""""ن و بە تێگەیش""""تنی ئەوان، لە خ""""ۆگرتنی مەولودی ی""""ان قورب""""انی لە رێ""""ژەی مەترس""""ییەکان

کەمدەکاتەوە و مرۆڤ لە بەڵ و موسیبەت دەپارێز . م""ام مەولود بە جلوبەرگی ک""وردیی و بە جەمەدانی

هەڵبەس"""تراو س"""واری فڕۆکەکە دەبێ"""ت و پ"""ورە زاراش بە ش"""ێوازی ک"""ۆنی ک"""وردەوار جلوبەرگی ژنانەی

لەبەرکردوون. ئەوان لە فڕۆکەدا چاوکراوەن و لە گەڵ ئەوەی شارەزا و خ""اوەن ئەزموون نی""ن، بەڵم چ""او

لە خەڵکی دیکە دەکەن، کە بە ئەزموون دێنەبەرچاو. ئەوان تەزبیحە قەزوانەکانیان بە دەستەوە گرتوە

و پێش ئەوەی فڕۆکەکە بجوڵێت س""وڕەتی ئەلفاتیحە دەخ""وێنن و م""ام مەولود ئایەتولکورس""ی دەخ""وێنێ و

ف""وو بەدەور و بەری خۆی""دا دەک""ات. کاتێ""ک کارمەن""دە خزمەتکارەکان لە سەرەتادا بە دەس""ت ئام""اژە بە

دەرگ"""ای خۆرزگ"""ارکردن و هەروەها ئ"""امێری هەناسەهەڵکێش"""ان دەکەن، پ"""ورە زارا بە چ"""اوێکی پ"""ڕ لە

نیگەرانی و ترسەوە چ""او  لە کەریمی هاوسەری دەک""ات. فڕۆکەکە دەوردەگ""ر  و بە خێراییەکی تون""د بە

سەر رێگ""""""ا ئیس""""""فاڵتکراوەکەدا دەڕوات و لە پ""""""ڕ بەرەو ئ""""""امێزی ئاس""""""مان بەرزدەبێتەوە. کەماڵ لە

فڕۆکەخانەی ئارڵندا چاوەڕوانیان دەکات و باڕباڕا لە ماڵەوە خواردن بۆ میوانەکان ئامادە دەکات. م""ام

کەریم و پ""ورە زارا ب""ۆ چوونە ئاوەدەس""ت و هاتنەدەر لە ئاودەس""تی فڕۆکەکە کێشەیان دەبێ""ت، بۆیە داوا

لە ک""وردێکی هاوسەفەریان دەکەن، کە یارمەتیان ب""دات و رێن""وێنی تەواویان بک""ات. لە ک""اتی خ""واردن

داواک"""ردن و هەروەها خواردنەوەدا پ"""ورە زارا زەحمەتە و تەنیا ن"""ان و ئاوەکە دەخ"""وات و خواردنەکانی

دیکە بە خاوێن نازانێ. مام کەریم بەشی هاوسەرەکەشی دەخ""وات و داوا لە زارا دەک""ات، کە پ""ارەی ئەو

خ""واردن و خواردنەوە دراوە و خ""وا قب""وڵی ناک""ات، کە خەس""اری کەن. سەرئەنجام فڕۆکەکە لە ئاس""مانی

شاری ستۆکهۆڵم نیزیک دەبێتەوە و فرۆکەوانەکە موسافیرەکان ئاگادار دەکاتەوە، کە پاش نیو ک""اتژمێری

دیکە دەگەنە فڕۆکەخانەی ئارڵن"""دا. پ"""ورە زارا لە ک"""اتی دابەزینی فرۆکەکەدا گوێیەکانی ژانێک"""ی زۆر

دەکەن و ترسێکی زۆر دایدەگر . بە هاوسەرەکەی دەڵێت، کەریم ئەوە خەریکە روحم دەردەچ""ێ و ئەگەر
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م""""ردم ئاگ""""ات لە کچەکان ب""""ێ و تەرمەکەم لەو کافرس""""تانەی مەنێژن. م""""ام کەریم، چاوێ""""ک لە زارای

هاوسەری دەک"""""ات، بەڵم هی"""""چ ن"""""اڵێت. فڕۆکەکە بەردەوام لە زەوی نیزی"""""ک دەبێتەوە و ئوتۆمبی"""""ل و

خانوەک"""انی دەوروبەری فڕۆکەخانە بە ئاس"""انی دەبین"""درێن. پ"""ورە زارا تاکە جارێ"""ک لە پەنجەرەکەڕا

دەڕوانێتە خ""وار  و چاوەک""انی دەن""ووقێنێ و هاواردەک""ات، ئەی خ""وای گەورە بمانپ""ارێزی. فڕۆکەکە بە

قورساییەکی زۆر لە فڕۆکەخانەکە دەنیشێ و لە سەر تەگەرەکانی ماوەیەک رێ""دەکات. م""ام کەریم و زار

لە دڵەراوکەدان و بیرلەوە دەکەنەوە، کە خوێندەواریان نییە و چ""ۆن دەت""وانن جانت""ا و کەلوپەلی سەفەر

وەربگرنەوە و دەرگاکە بدۆزنەوە. فڕۆکەکە لە بەردەم فڕۆکەخانەکە رادەوەس""تێ و دەرگاک""انی فڕۆکەکە

دەبنەوە و مووسافیرەکان لە سەر کورس""یەکانیان بەرزدەبنەوە. جانت""ا دەس""تیەکانیان ئامادەدەکەن و بە

ریز بە دەرگای خوارەوەدا دادەبەزن. مام کەریم و هاوسەرەکەی لە بەر ژان""ی لق و پش""تیان بە زەحمەت

لە پلیکانەکان دادەبەزن و ناچ""""""ارن بە دوای خەڵکەکە بکەون. لە خ""""""وارەوە باس""""""ێک ئامادەیە و هەر

کەسیک لە فڕۆکەکە دادەبەزێت س""واری باسەکە دەبێ""ت. کە باسەکە پ"ڕ لە مووس"افیر دەب""ێ، دەرگاک""انی

دادەخرێ"""ن و بەرەو باڵەخانەی فڕۆکەخانەکە رێ"""دەکات. پ"""ورە زارا لە نێ"""و مووس"""افیرەکاندا لە کەریم

دەپرسێ، کە جانتاکە دەبێ لە ک""و  ب""ن؟ ئێمە ب""ۆ ک""و  دەچی""ن؟ بەخوا رەنگە کەماڵ وەک ئیس""تانبوڵمان

لێبکات و ماوەیەکی زۆر خۆمان ل""ێ ئاش""کرا نەکات. باسەکە رای""دەگر  و مووس""افیرەکان بەدوای یەکتردا

بە پلیکانەکان"""دا ری"""ز دەبەس"""تن. پ"""ورە زارا لە رۆیش"""تندا لە سەرەخۆیە و ن"""اوتوانێ لە گەڵ موس"""افیری

فڕۆکەکە بەرەو ش""وێنێ جانت""ا وەرگرتنەوەکە ب""ڕۆن. لە ریزێک""دا رادەوەس""تن و هەتا دەگەنە کارمەن""دی

بەش""""ی پاس""""پۆرت پش""""کنێن. کارمەندەکە چاوێ""""ک لە تیکێ""""تی سەفەرەکەیان دەک""""ات و دەزانێ""""ت، کە

ناشارەزان و بە هەڵە لەو ریزە راوەستاون. ناوبراو بە ئینگلیسی و چەن""د زم"انێکی دیکە پرس"یار لە م""ام

کەریم و پ""ورە زارا دەک""ات، کە ئێ""وە ن""اتوانن بچنە ئەو بەشە و دەب""ێ بگەڕێنەوە. پ""ورە زارا بە ک""وردی

دەڵێ، بابم بە خودای ئێمە بۆ ئەو سەفەر و وڵتانە ن""ابین و دارا و س""ارای لە یەکتر جیاناکەینەوە. م""ام

کەریم  بە نیازە بە فارس""ی لە گەڵ کارمەندەکە قسە بک""ات و ژم""ارە تەلەفوونی موب""ایلی کەماڵی ک""وڕی

دەدات"""ێ. کارمەندەکە سەرقاڵی کارەکەیەتی و موس"""افیرێکی زۆر لەو ری"""زەدا راوەس"""تاون و چ"""اوەڕوانی

دەرچ"وون دەکەن، بۆیە بە تەلەفوونێک کارمەن""دانی یارمەتی""دەری فڕۆکەخانە ئاگ"ادار دەکاتەوە، کە ژن

و پیاوێکی ئێرانی هاتوونە ستۆکهۆڵم و رێگاکەیان تێکەڵکردوە و لە ریزی سەفەر بۆ پاکستاندا چاوەڕوان

دەکەن. ئەوان زمان نازانن و ژمارە تەلەفوونێکی سوئێدیان بە دەستەوەیە و چ""اوەڕوانی یارمەتین. م""ام

کەریم و پ""""ورە زارا لە تەنیش""""تێک دادەنیش""""ێنن و دوای دە خولەک کارمەن""""دێک دەگاتە لی""""ان و داوای
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پاس"""پۆڕت و تیکێ"""تی سەفەرەکەیان دەک"""ات. کاتێ"""ک چ"""او لە تیکێتەکە دەک"""ات، دەزان"""ێ کە جانت"""ا و

کەلوپەلی سەفەریان پێیە و هەروەها بە شێوەی رەسمی هاتوونە سوئێد. کارمەندەکە داوای""ان لێ""دەکات،

کە بەدوای""دا ب""ڕۆن و هەردووکیان لە زم""انی جەس""تە کەڵکوەردەگرن. لە ش""وێنی پش""کنێنی پاس""پۆڕتەکان

پێکەوە رەت""""دەبن و هەتا ه""""ۆڵی وەرگرتنەوەی جانتاک""""ان و رێگ""""ای چوونەدەری فڕۆکەخانە رێنوێنی""""ان

دەک""""""ات. کە دەگەنە دەرگ""""""ای گەورەی چوونەدەر لە فڕۆکەخانەکە کەماڵ دەبین""""""ن، کە زۆر لە مێ""""""ژە

چاوەڕوانی""ان دەک""ات و بە تەلەفوونەکەی بە دەس""تەوەیە. کەماڵ سپاس""ی کارمەن""دە دەک""ات و کەلوپەلی

ب""اوک و دایک""ی بە داش""قەی راگواس""تنی فرۆکەخانە دەباتە تەنیش""ت ئوتۆمبیلەکەی. دای""ک و ب""ابی س""وار

دەکات و کەلوپەلەکان لە ئوتۆمبیلەکە داوێژێ""ت و بەرەو ماڵەوە دەڕۆنەوە. دایک"ی کەماڵ دەرفەتەکە بە

گونجاو دەزانێ  و رەخنە لە کەریمی هاوسەری دەگرێت، کە دە ساڵن لە زندانی بەعس""دا خواردویەتی و

خەوتوە، بەڵم فێ"""ری کەچە زمانێ"""ک نەبوە، کە ب"""ۆ ئەمڕۆ بەس"""وود بێ"""ت.  لە ئیس"""تانبوڵ بە باڵب"""اڵی

دەگوت، ژنێکم بۆ بدۆزەوە و ئەمن دێمە ستۆکهۆڵم. م""ام کەریم گ""و  بە زارای هاوسەری ن""ادات و دەڵێ""ت،

کە ئەگەر ئەمن لە گەڵ کارمەندەکە بە فارس"""""""یم قسەنەکردبا و ن"""""""اوی کەماڵم نەهێنابا، ئەو چ"""""""ۆن

تەلەفوونی بۆ ئەو کارمەندە دەکرد، کە هەتا بەردەرگا رێنوێنی کردین. ئەمن لە زمانی خۆم رازی""م و بە

هەموو تایفەی ئێ""وە ن""اوێرن س""واری فڕۆکەی ب""ن و بەرەو خ""اریجی سەفەر  بکەن. ئەتۆ ح""اجی عەبوی

خزمەت لەبیرچۆتەوە، کە حاجیەکان چۆن باسیان دەکرد. ئەو لە هەردووک سەران بە پش""تێند  چاوی""ان

بەس""تبوون و س""وێندیان خواردب""و، کە بە سەر عەرزێ""دا سەفەر دەک""ات. ئەتۆ خزم""ی ح""اجی عەبوی، چ""ۆن

رەخنە لە زمانی م""ن دەگ""ری؟ ئەدی رەحم""ان س""ێبەری پ""ورزات ناناس"ی، کە ژن و من""داڵی هەبو، بەڵم لە

سێبەری خۆی دەترسا و هەمیشە زەلمێکی لە گەڵ خۆی دەگێڕا.

 کەماڵ دەگاتە ش""وێنی راگرتن""ی ئوتۆمبیلەکەی و سەرەتا دای""ک و ب""اب و دوات""ر جانتاک""ان دەباتەژوور .

باڕب"""اڕا بەخێرهاتنی دای"""ک و ب"""ابی کەماڵی دەک"""ات. م"""ام کەریم و زارا شەکەت و مان"""دوون و سەرەتا

پشووییەک دەدەن. ئەوان لە گەڵ چاخواردنەوە گونجاون و باڕباڕا گەڕێک چ""ا دێن""ێ و لە تەنیش""ت پ""ورە

زارا دادەنیش""ێ.  پ""ورە زارا دی""اری ش""یرین و لەیل ب""ۆ باڕب""اڕا دەردێنێ""ت  وراس""ت دەبێتەوە دوو جارێ""ک

بوکەکەی ماچ دەکات. ناوبراو دەڵێت، رۆڵە بە خ""ودای هەموو خەڵکی ش""ار و بە تایبەت خزم""ان س""ڵویان

هەیە ب"ۆ ت"ۆ و زۆر خۆش"حاڵن، کە من"داڵتان دەبێ""ت. باڕب"اڕا هێن"دێک وشە تێ"دەگات، بەڵم باسەکانی بە

تەواوەتی بۆ وەسەریەک ناکەونەوە. ب"ۆ ئەوە کەماڵ بە وەرگێ"ڕان مان"دوو نەکات، پەیامەکان بە نییەتی

باش وردەگر  و دەرگایەکی بۆ فێربوونی زم"انی ک""وردی ب"ۆ دەکرێتەوە. م""ام کەریم وپ"ورە زارا لە رێگ""ای
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تەلەویزیۆنی سەتەلیەتەوە چ""او لە بەرنامەی ک""وردیی مێ""دیا ت""ی ڤ""ی و کوردس""تان ت""ی ڤ""ی دەگ""رن و

بەرنامەی گ""ۆرانی و هەواڵەکان بە زاراوەی س""ۆرانی گوێ""دەگرن. کەماڵ ئەو سەتەلیەتەی ب""ۆ فێرب""وونی

زمانی باڕباڕا لە سەر باڵگۆنەکە دامەزراندوە. مام کەریم بە کەماڵ دەڵێت، ئەو دەوریە گەورانە هێشتا

لە لی ئێمە پی""""""""دا نەبوون و ئێمە هەر ئانتێنە کۆنەکانمان هەیە، کە بە بۆڕیەکەوە بەس""""""""تراوەتەوە.

ماوەیەک دەبێت، کە ئەمیر کرماشانی دۆستی کاوەی مام کەریمی بە پەنابەر گەیش""تۆتە س""تۆکهۆڵم و لە

گەڵ کەماڵ پێوەن""دی گرت""وە. ن""اوبراو داوای لە کەماڵ ک""ردوە، کە ئەگەر دای""ک و ب""ابی ه""اتن ئاگ""اداری

کاتەوە و حەزدەکات سەردانیان بکات. کەماڵ لەو پێوەندییەدا وەس"تا مس"تەفا، س"مایل بۆک"انی، حەسەن

زەه""اوی، بێس""تون قارەم""ان و حامی""د ئاگ""ادار دەکاتەوە، کە دای""ک و ب""ابی ه""اتوون و چ""اوەڕوانی من""داڵ

دەکەن.  ب""ۆ ئاس""انترکردنەوەی میوانداریەکەی ئەوان ب""ۆ رۆژی شەممەی داه""اتوو داوەت دەک""ات. وەس""تا

مستەفا تەلەفوون بۆ مام کەریم و پورە زارا دەک""ات و بەخێرهاتنیان دەک""ات و بەڵێنیان دەدات""ێ، ب""ۆ دوو

رۆژێکی دیکە سەردانیان بکات. حامی""د، زورار، بێس""تون قارەم""ان، ئەمیر کرماش""انی، حەسەن زەه""اویی و

س""مایل بۆک""انی ب""ۆ رۆژی شەممە لە م""اڵی کەماڵ کۆدەبنەوە. باڕب""اڕا، ئارنۆڵ""دی ب""اوکی و  لیڵی دایک""ی

داوەت ک""ردوون و میوانە ک""ورد و س""وئێدییەکان تێکەڵ بە یەکتر ب""وون. ئارنۆڵ""د و م""ام کەریم لە تەنیش""ت

یەکتر دانیش"""توون و لیڵ و زارا و باڕب"""اڕا لە ه"""ۆدەی خواردنس"""ازکردن لە دەوری یەک کۆبوونەوە. م"""ام

کەریم لە رێگ"""""ای وەرگێ"""""ڕە میوانەکان باس"""""ی وڵت ب"""""ۆ ئارنۆڵ"""""د دەک"""""ات. ئەو لە میوەک"""""ان دەدو  و

سەوزەواتەکان ناودەبات. ئارنۆڵ""د لە سەر ج""ۆری ماس""ییەکان لە م""ام کەریم پرس""یار دەک""ات. م""ام کەریم

دەڵ""ێ، کاکە ماس""ی دەخ""ور . خ""وا ش""اهیدە، قەت ماس""یم نەخواردوە و کە چ""اوم بە چ""او و سەری ماس""ی

دەکەو  یەکسەر هێڵینج"""م دێن"""ێ. وەرگێڕەک"""ان زۆر ش"""ارەزا نی"""ن و ن"""اتوانن وشەکانی م"""ام کەریم بە

تەواوەتی وەرگێڕنە سەر زمانی سوئێدی. مام کەریم درێژە دەدات و دەڵێت، کاکە ئەوانە پاشای چاکی""ان

هەیە و ئێمەش بە دەس""تی چەک""دار و ریش""دار گیرم""ان خ""واردوە. ئێمە کەی دەرفەتی ناس""ینی ماس""یی و

جۆری ماس""ییەکانمان هەیە و بە رەبولعالەمین س""وێند دەخ""ۆم، کە هەرچی باڵن""دە و خش""ۆکە و چوارپێیە

لە ئێمەی کورد دەترسێ. کاکە، وڵت""ی ئێمە پ""ڕە لە خێ"و و دێ""و و م""رۆڤ هەتا ک""اری لبەل هەبێ، وەدوای

ک""اری چ""اک ناکەو . بێس""تون قارەم""ان دەرفەتەکە دەقۆزێتەوە و بە حامی""د دەڵێ""ت، کاکە هەتا نانەکە

ئامادە دەبێت با ئێمەش چیرۆکێک باس بکەین. بێستون قارەمان بۆ راکێشانی سەرنجی ئارنۆڵد بەش""ێک

لە قسەکانی بە سوئێدی دەکات. ئارنۆڵد ماوەیەک بە تەواوەتی گو  لە بیس""تون قارەم""ان دەگ""ر ، کە لە

شەڕەکاندا خەڵک دەکوژێت و دیلەکان گوللەباران دەکات. ئارنۆڵد بەو گێڕانەوانە دەرون""ی ئ""اڵۆزدەبێ و
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لە کوڕەکان دەپرسێ، ئەمن لە گەڵ مرۆڤک"وژ دانیش""توم ی"ان کەس""یکی تاوانب"ار؟ ئەمن ن"ازانم ئەو مێس"تر

بێستونە چۆن بە پەنابەر قب""وڵکراوە؟ ئەو کەس""انە رەوایە لە دادگ""ای تاوانەکان""دا پرس""ینەوەیان لە گەڵ

بک""ر ؟ ئارنۆڵ"د چاویلکەکانی لە چ"او دەردێن"ێ و داوا لە هاوسەرەکەی دەک"ات، کە خ"ۆی ئام""ادە بک"ات و

دەڕۆنەوە. هاوسەرەکەی لە گەڵ باڕب""""اڕا لە وتەی ب""""اوکی نیگەرانن و سەرەتا هەس""""تدەکەن، کە رەنگە

ئارنۆڵ"""د ناس"""از بێ"""ت. کەماڵ و باڕب"""اڕا کە پرس"""یار دەکەن، تێدەگەن کە ئارنۆڵ"""د لە قسەکانی بێس"""تون

قارەم"""ان توڕەیە و رادەگەیەنێ، کە ئام"""ادە نییە لە گەڵ مرۆڤکوژێ"""ک لە سەر س"""فرەیەک ن"""ان بخ"""وات.

کەماڵ و باڕباڕا بارودۆخەکە بۆ ئارنۆڵ""د ش""یدەکەنەوە و رادەگەیەنن، کە بێس""تون ک""وڕی باشە و قەت لە

شەڕدا بەشداری نەکردوە و تەنیا بۆ ش""ادی دۆس""تان ئەو چیرۆکانە دەگێڕێتەوە. ئارنۆڵ""د بە بیس""تنی ئەو

وتانە ئ"""ارام دەبێتەوە و لە ش""""وێنەکەی دادەنیش"""ێ و داوای لێب"""وردن لە میوانەکان دەک"""ات، کە  هەڵە

تێگەیش""تنێک لەو ک""ۆڕەدا سەریهەڵدا. حامی""د بە س""وئێدیەکی ش""کاو زۆر باس""ی چاکە و پی""اوەتی بێس""تون

دەک"""ات، کە چەن""د س""اڵە لە ئارڤیک""ا پێکەوە دەژی""ن و یەک مێرولەی ئازارنەداوە. ئارنۆڵ"""د ب""ۆ گ""ۆڕینی

باسەکە لە م""ام کەریم دەپرس""ێت، کە ئای""ا ک""ورد سەردەکەو ؟ م""ام کەریم، بە ک""ورتی وڵمدەداتەوە، کە

جەناب، ک""ورد سەرناکەو ، چوونکە لە گەڵ یەکتردا پ""اک و راس""تگۆ نی""ن. ک""ورد، کارەک""ان بە نی""وەچڵی

دەک"""ات و لە ریگ"""ادا لە یەکتر جیادەبنەوە. ئەوان لە یەکتر ئ"""ازان و شەڕی ک"""ورد بە ک"""ورد بەناوبانگە،

بەڵم لە گەڵ تورک، فارس و عەڕەبان ئ""ازا و چ""الک نی""ن. ئارنۆڵ""د لە م""ام کەریم دەپرس""ێ، کە ت""ۆ چ""ۆن

وەک کوردیک خۆت دەناسێنی و چەن""د گرێ""دراوی دینی""ت؟ م""ام کەریم لە پرس"یارەکە رادەمێن""ێ و دەڵێ"ت،

براکەم ئەمن خ""ودا بە ک""وردی س""ازکردووم و هەر بە موس""ڵمانیش لە دایکب""ووم. ئارنۆڵ""د لە م""ام کەریم

پرس""یاردەکات، کە ئەو نوێژانەی کە رۆژانە ئەنجامیان دەدات، چەن""دە و چ""ۆن لە وشەکان دەگ""ات. م""ام

کەریم باوەڕی بەو پرسیارە نییە و رادەگەینێ، کە ئیسلمەتی بە نوێژ و رۆژ جوانە و دین بۆ کاری باشە

هیدایەتت دەک"""ات و لە خەراپە دوورت دەخاتەوە. ب"""ۆ نموونە، ئەمن وەک موس"""ڵمانێک ن"""اتوانم شەرابی

بخۆمەوە و گۆش""تی بەرزای بخ""ۆم و هەروەها م""اڵی سەغیران بخ""ۆم. کەماڵ و باڕب""اڕا هەس""تدەکەن، کە

باسەکان گەرمن و س""نووری کولت""ور و دی""ن دەب""ڕن و لە بازنەی شەڕەکانی بێس""تون قارەم""ان چوونەدەر.

زورار و ئەمیر لە کاروبارەکان"""دا یارمەتی کەماڵ دەدەن و بە س"""تایلی ک"""ۆن س"""فرەیەکی درێ"""ژ لە ژووری

دانیشتندا رادەخەن و خواردنەکان دادەنێن. یەکێک لە خواردنەکان ماس""ی س""وورکراوەیە، کە م""ام کەریم

زۆر حەز لە خواردنی دەکات و دەڵێ، بابم ماسی دەبێ ئاوا سوور و جوان بن و پیاو کە چاوی بە ماسییە

ک""وێری وەڵت""ی خ""ۆی دەکەو ، هەر خواردنیش""ی لە بەرچاو دەکەو ! ن""انێکی تێ""ر و تەسەل دەخ""ۆن و زۆر
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بیرەوەری کۆن و تازە بۆ یەکتر دەگێڕنەوە. 

زارا و لیڵ لە زم"""انی یەکتر زۆر تێناگەن و کەماڵیش هەموو وشە و رس"""تەیەکیان ب"""ۆ وەرناگێڕێتە سەر

زم""""انی یەکتر، بۆیە ئەوان قڕەی""""ان کەمترە. لیڵ لە پەنا ن""""انخواردن داوا لە زارا دەک""""ات، کە پێکەوە

سەردانێکی نێو شار بکەن  و ئەگەر حەزی لە مەلەیە پێکەوە دەچ""ن. پ""ورە زارا بە راش""کاوی دەڵێ""ت، کە

حەزی لە ئاو و مەلەکردن نییە و لە بستێک ئاودا دەخنکێ، بەڵم بتستوومە کە ش""ێلن خۆشە.  زورار بە

گاڵتە داوا لە پورە زارا دەکات، کە ئەوانەی کاری ش""ێلن و ماس"اژ دەکەن لە رۆن"ی بەراز کەڵکوەردەگرن

و ئاگ"""""اداربێ. پ"""""ورە زارا بە بیس"""""تنی رۆنە بەراز لەو داخوازیەش پەش"""""یمان دەبێتەوە و کۆت"""""ایی بە

قسەکردن دێنێ. ن""اوبراو دڵخۆشە، کە سەفەری س""وئێدی ک""ردوە و جاروب""ار دەڵێ""ت، بە سەری ش""ێخەمینی

ئەو سەفەرە بە حەجێکی تەواو دەنووسر . ئەوەتا ئەمن و کەریم هەتا ئێوارە لە تەنیشت بوکە باڵباڵی

ناوی خوا و پێغەمبەر دێنین و ئینشاڵڵ خ""وا بە خێ""ری دەنووس""ێ. رەنگە ئەو بوکەمان دڵ""ی بج""وڵێ و  لە

سەر دینی خۆی وەرگەڕ  و شایەتیەکی بە حەق بێنێ. 

 میوانەکان دەڕۆن و وەس"""تا مس"""تەفا و ئەمیر کرماش"""انی ب"""ۆ ئێ"""وارە دەمێننەوە. ئەمیر چەن"""د جارێ"""ک

رووداوی تێکهەڵچوونی دەوربەری ئ"اوایی ماوەڵۆیە دەگێڕێتەوە. ئەو بیرەوەرییەکانی خ""ۆی لە گەڵ ک""اوە

دەگێڕێتەوە و پەش""یمانە لەو شەڕانەی، کە کوردەک""ان بە ن""اوی جی""اواز لە دژی یەکتر کردوویانە. ئەمیر

لەو رۆژانە پەش""یمانە کە بە ن""اوی خەباتی کرێک""اران و هەروەها م""افی رەوای ک""ورد پێش""مەرگەی حیزبە

کوردییەکان یەکتریان تەنگەتاو کردبو. ئەمیر ئاشکرای دەکات، کە ک""اوە لە مانگەکانی کۆت""ایی تەمەنی

بە تەواوەتی گۆڕابو. ئەو بە کردەوە ماڵئاوایی لە هێڵە توند و بە ناو شۆڕشگێڕیەکی کۆمەڵە کردب""و.  بە

وتە و ک""ردەوە داوای کۆت""ایی ه""اتنی س""نووربەندی حیزبە کوردییەکانی دەک""رد. ک""اوە لە ش""اخ زۆر خەمی

ب""اب و دای""ک دەخ""وارد. ن""اوبراو رزگ""اربوونی ب""اوکی لە بەندیخانەی بەعس و دیتنەوەی روخس""اری م""ام

کەریمی بە ئاواتی گەورە پێناسەدەکرد.  ئەمیرچەند وێنەیەکی یادگاری لە گەڵ کاوەی ب""ۆ م""ام کەریم و

زارا هێن""اوە، کە لە گون""د و ناوچەی جی""اوازی کوردس""تان پێکەوە گرتووی""انن. م""ام کەریم و پ""ورە زارا بە

دیتنی وێنەکان و هەروەها وەرگرتنەوەی پشتێندێکی کوڕەکەیان کە ئەمیر پاراس"تویەتی، زۆر ش""اد دەب""ن

و فرمێسکی خەم و شادی دەڕێژن. پورە زارا چەند وێنەیەکی لە قەبرەکەی کاوە هەڵگرتوە، کە بە گ""وڵ و

ریحانە رازاوەتەوە. ئەمیر بەو رستەیە کۆتایی بە قسەکانی دێنێ، کە سەرکردەکانمان بە ن""اوی جی""اواز
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و رزگ""""ارکردنی ئەم و ئەو ئێمەی هەژار و دڵپاکی""""ان بەگژ یەکتردا ک""""رد. ئەوان ئەمڕۆش هەر س""""وارن و

ئاوڕێ"""ک لە راب"""ردوو نادەنەوە. ک"""ورد داری نەزانی دەخ"""وات و ئێمە و سیاسەتیان نەگوتوە. ئاغاک"""انی

دوێن""""ێ بە ن""""اوی شۆڕش""""گێڕەکانی ئەمڕۆ ک""""وڕە هەژارەکانی دوێن""""ێ و ئەمڕۆیان ب""""ۆ مەرامی خۆی""""ان

بەکارهێنا. 

م"""ام کەریم لە گەڵ وەس"""تا مس"""تەفا دەکەوێتە قسەکردن و پرس"""یاری لێ"""دەکات، کە ب"""ۆچی ژنەکەی  ب"""ۆ

سوئێد نەهێنا و جیابوونەوە. وەس""تا مس""تەفا لەو پێوەندییەدا ئاماژەدەک""ات، کە کارەکە لە سەرەتاوە بە

خ""وار و خێچ""ی دەس""تی پێک""رد. ئەمن لە گەڵ کەماڵ زۆر لەو ب""ارەوە قسەم ک""رد و ئەویش خواهەڵناگر 

داوای لێک""ردم، کە سەبر بگ""رم و ژنێک""ی گەڕاوە و هاوتەمەنی خ""ۆم بێن""م. کاکە م""اڵی ئێمە و خۆش""م کە

وێنەی ئەو کچەمان دی"""ت، زۆر ج"""وان و ج"""ور هاتە بەرچاومان. زۆر کەس   بە  کچێک"""ی خ"""اوەن بەڵێن و

هەروەها راس""تگۆ پێناسەیان دەک""رد، کە سەری خ""ۆتی پێبس""پێرە.  ئەمن لە دوورە وڵت""م و ن""اکر  هەموو

رۆژ  کەسێک بک""ر  بگ""رم و ئاگ""اداری دەزگیرانەکەم بک""ات. چەن""د کەس""یک تەلەفونیان دەک""رد، کە ئەوە

دەزگیرانەکەت هەموو رۆژ   سەردانی دوکانی قوماشی دەکات. کەسیکی خزمم لە ش"ایی جیرانێک""ی م""اڵ

خەزوورم لە هەڵس""""وکەوتی دەزگیرانەکەم ن""""اڕازی دەبێ""""ت، کە لە دەس""""تی پی""""اوی بێگانە هەڵدەپەڕ .

خوش""""کەکەم  دەزگیرانەکەم ئاگاداردەکاتەوە، کە هاوسەرەکەت لێ""""رە نییە و گونج""""او نییە لە دەس""""تی

پیاوان هەڵپەڕی، بەڵم ن""اوبراو بە خوش""کمی گوتب""و، کە ئەمن مێ""ردم بە ت""ۆ نەکردوە و مس""تەفا پی""اوێکی

دێم""""وکڕات و کراوەیە. دایک""""م دەیگ""""وت، کە دەزگیرانەکەم زێڕەک""""انی م""""اوە بە م""""اوە دەگ""""ۆڕێت و لە

سەردەش""ت زۆربەی زێڕینگەرەکان دەناس""ێ. ئەمن چ""اوەڕوانیم لە دەزگیرانەکەم زۆر ب""وون و لە ئانک""ارا

پێکەوە لەو پێوەندییەدا وەع"""""د و بەڵێنمان لە یەکتر وەرگ"""""رت. لە داخ"""""ی ئەو تەلەفوون و ش"""""کایەت و

قسەڵۆکانە کۆت"""اییم بە کارەکە هێن"""او و لە یەکتر جیابووینەوە و زەرەرێک"""ی چ"""اکم ک"""رد. لە بەر ئەوەی

خ""زم ب""وون، بە دڵیک""ی پ""اک جیابوومەوە و حەقە مارەییەکەم ب""ۆ رەوانەکردەوە. م""ام کەریم، پی""او ژن ب""ۆ

ژی"""ان دێن"""ێ  و ن"""اکر  بە هەزاران کیلۆمی"""تر پی"""او شە و ڕۆژە گی"""رۆدەی دەزگیرانەکەی بێ"""ت، کە چ"""ۆن

قۆماشی دەکڕێت و لە کام شایی هەڵدەپەڕ . بە سەری ئێوە، ژی""ان زۆر زەحمەتە و ئێمە لێ""رە لەو ژیانە

ناخۆشەدایین و ناکر  هاوژینەکانمان بەڵێنەکانیان بشکێنن. پورە زارا رێنوێنی وەستا مستەفا دەکات و

داوادەکات، کە لە ژنهێناندا مرۆڤ دەبێ دڵی گەورە و سەبری زۆربێت. کاکە بە قسەی خەڵک و خزم""انت

نەکردبایە و لە ژنهێنان"""دا خ"""وای گەورە پش"""تیوانە. بارب"""اڕا شەکەت و مان"""دوو شەو ب"""اش لە خەس"""وو و
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خەزوور و میوانەکان دەک""""ات. کوردەک""""ان ت""""ازە ب""""ازاڕی قسە و چیرۆکەکان گەرمدەکەن. پ""""ورە زارا ب""""ۆ

س"""ازکردنی بابەتێکی ت"""ازە دەپرس"""ێت، کە ب"""ابی باڵب"""اڵ لە سەرچی ت"""وڕە ب"""و؟ کەماڵ چیرۆکەکەی ب"""ۆ

دەگێڕێتەوە و ئاماژەدەکات، کە لەو وڵتەدا ناکر  بە شێوازی خۆمان شەڕە دار و عەشیرەت س""ازکەیی و

هەرەشە لە خەڵک بکەی. ئەو گێڕانەوانەی بێستون بۆ کوردان خۆشە، بەڵم پیرە پی"او و ژنەکانی س"وئێد

و وڵت""انی رۆژئ""اوایی بە چ""اوێکی دیکە لە رووداوەک""ان دەڕوان""ن. ئەوان بە گ""وێرەی تێگەیش""تنی خۆی""ان

هەڵسەنگاندن بۆ مەسەلەکان دەکەن و لە سەر کوردەکان هەڵوێستیان باشە، بەڵم ناکر  ئێمەش راس""ت

و چەپ لێڕاکێش""ێن و روخس""ارێکی مرۆڤک""وژ لە خۆم""ان پێش""انی س""وئێدییەکان ب""دەین. ئەگەر بە نەرێنی

لەسەر خۆمان قسەبکەین، رۆژئاواییەکان لگیری فارس، تورک و عەڕەبەکان دەکەن و ئێمە بە خەڵکێکی

دواکەوتوو و دوور لە شارستانییەت دەناسێنن. وەستا مستەفا داوەتی مام کەریم و پ""ورە زارا دەک""ات، کە

لە دەرفەتێک"""دا می"""وان ب"""ن. ئەو پێش"""نیاریان پێ"""دەکات، کە ئەگەر کەماڵ لە بەر دۆخ"""ی هاوسەرەکەی

نەتوانێ لە گەڵتان بێت، بە ئوتۆمبیلی خۆم دێم و هەڵتان""دەگرم. م""ام کەریم و پ""ورە زارا سپاس"ی وەس""تا

مستەفا دەکەن و بەڵێن دەدەن، کە ئەگەر نەوەکەیان چاوی بە دونی""ا هەڵێنا، رۆژێ""ک بە سەردان دێ""ن و

شەو میوان دەبن. ئەمیر کرماشانی داوای""ان لێ""دەکات، کە لەو ماوەیەدا می""وانی ب""ن و ئەگەر حەزدەکەن،

لە ب"""ازاڕ و لە خواردنگەی رۆژهەڵتی بە کەباب میوانی"""ان دەک"""ات. ن"""اوبراو زۆر بە خواردنەکانی خ"""ۆی

هەڵ""دەڵێت، کە ت""ام و چێ""ژی خۆش""یان هەیە، بەڵم پ""ورە زارا بە راش""کاوەی رادەگەیەنێ، کە خ""واردنی

دەستی پیاوان خۆش نییە. 

رۆژان""ی سەرەتای س""تۆکهۆڵم ب""ۆ م""ام کەریم و پ""ورە زارا زۆر بە هێواش""ی تێدەپەڕن. باڕب""اڕا ئەو ماوەیە

بەردەوام بە پێنووسەکەی خەریکی نووس""ینی وشەی کوردییە و بە کۆرس""ی زم""انی ن""اوی دەب""ات. رۆژان""ی

چاوەڕوانی منداڵ لە کۆتایی نیزی""ک دەبنەوە. کەماڵ ئەو ماوەیە پش""ووی وەرگرت""وە و کاتەکان لە ماڵەوە

بەسەر دەب""ات. ئەگەر رۆژەک""ان هەتاوی ب""ن لە گەڵ دای""ک و ب""ابی بەرەو سەنتەری ش""ار دەچ""ن و دوای

گەڕان و  پیاسەیەک دەگەڕینەوە ماڵ. پ""ورە زارا و لیڵی دایک""ی باڕب""اڕا لە سەر چۆنیەتی بەخێوکردنی

منداڵ جیاواز بیردەکەنەوە. زارا داوا لە باڕاب""اڕ و کەماڵ دەک""ات، ئەگەر مام""انێکی خۆم""اڵی گیردەکەو 

با منداڵەکە لە ماڵێ ببێت و خوا دەزانێت، لە نەخۆشخانەی منداڵن کۆرپە چ چارەنووس""یکی دەبێ""ت. بە

خ"""ودای لەبیرمە س"""اڵێک من"""داڵێکیان ب"""ۆ چاککردنەوە ب"""ردە نەخۆش"""خانەی تەورێز  و دوای س"""ێ ڕۆژان

منداڵەکە دزراو و کەس نەیزانی منداڵەکە چ"""ی بەسەر ه"""ات. لێ"""رەش خوانەناس و چ"""اوپیس و هەروەها
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چ""""""اوچنۆک زۆرن و رەنگە ئەو خەڵکە رق و کینەیان لە موس""""""ڵمان و کوردەک""""""ان هەبێ و منداڵەکانیان

لێبگۆڕن. کەماڵ دایکی ئارام دەکاتەوە و داوای لێدەکات، کە چاوکراوە بێت، چوونکە ئێ""ران و س""وئێد دوو

وڵت""ی جی""اوازن و لێ""رە ق""انوون قسەی ئەوەڵ و ئ""اخیر دەک""ات. پاش""ان ئەمن لە گەڵ باڕب""اڕا لە ژووری

منداڵبوون دەب""م و ئاگ""اداری تەواوی رووداوەک""انم. لە گەڵ وڵت""ی خۆم""ان فەرقی هەیە و ئەمن لە بیرمە،

کە لە گەڕەکی خۆم"""ان ژنێ"""ک من"""داڵی دەب"""و، چەن"""د ژنێ"""ک و مامانێ"""ک لە دەوری کۆدەبوونەوە و هی"""چ

خزمەتگوزارییەک نەبو. پی"""او ئاگ"""اداری من"""داڵبوون نەبو و کارەکە بە تەواوەتی بە ژنەکان دەس"""پێردرا.

پ""ورە زارا سەردەمی من""داڵبوونی خ""ۆی دێتەوەبیر، کە تەنیا مام""ان و خوش"""کەکەی لە دەوری دەه""اتن و

دەچ"""وون و مێردەکەش"""ی لە ژوورەکەی دیکە س"""ینگی بە سەماوەریەوە دەن"""ا. ئێمە ژن"""انی ئەو سەردەمە

فەقیر و زوڵملێکراو بووین و تەنیا خوامان هەبو. رۆڵە، راستە لێرە ژیان ئاس""انە و یارمەتی هەموو کەس

دەک""ر ، بەڵم بە سەری هەموو ش""ێخ و موش""ایەخی دونیایە، ژی""ان لە وڵت""ی خ""ۆت خۆش""ترە. ئێ""رە وەک

بەندیخانەیە و منداڵ و گەورە لێرە دەس""ت و لقی""ان بەس""تراوە و ژی""انی ت""امی نییە. رۆڵە می""وەی ئێ""رە و

کوردس"""تان چەن"""دە جی"""اوازە، ژی"""انی ئێمە و س"""وئێدیەکانیش ئەوەن"""دە فەرقی هەیە. کەماڵ ئەو ماوەیە

پێوەندی تەلەفوونی زیاتری لە گەڵ خزمان هەیە و داواکاری جیاوازی بۆ رەوانە دەکر . پورزایەکی داوا

دەکات، کە بۆ کڕینی ئوتۆمبیل حەوت ملوێن تمەنی بۆ رەوانە بک""ات. بنە ئامۆزایەکی بەنیازی ژنهێنانە

و بە کەماڵ دەڵێت، کە لە سەر حیسابی تۆ ئەو کارە دەکەم و هیچ دەرگایەکی دیکە شکنابەم و ب""ابم بە

قڕان یارمەتیم ناکات. کوڕە خاڵێکی داوا لە کەماڵ دەکات، کە دوکانێکی گونجاو لە خوار س""ینەمای ش"ار

دەفرۆش""""""ر  و پ"""""ارەی ب"""""ۆ رەوانە بک"""""ات، کە ئەو دوکانە لە دەس"""""ت نەچێ. کەماڵ لە ئاک"""""امی ئەو

داواکارییانە سەرگێژەی دەگ"""اتێ و ن""ازانێ چ""ۆن دڵ""ی ئەو خزمانە رازی بک"""ات. یەکێک لە دۆس""تەکانی

داوای لێ"""دەکات، کە بەنیازە بێتە تورکییە و داوای پەنابەری بک"""ات و پێویس"""تی بە پێن"""ج هەزار دۆڵری

ئەمریکی هەیە. باڕباڕا بەو تەلەفوون و داواکارییانە تای جەستەی دەچێتەسەر و داوادەکات، کە ژم""ارە

تەلەفوونەکان بگ""ۆڕن و ئەو کێش""انە بە  رێکخ""راوی نەتەوە یەکگرتوەکانیش چارەسەر ن""ابن. پ""ورە زارا

داوادەک""ات، کە ج""ار و ب""ار یارمەتی ش""یرین و لەیل بکەن و کاری""ان بە خەڵکی دیکە نەبێ. ئەو خەڵکە

خەریکی زەوی کڕی""ن و خانووهەڵچنینن و ئەگەر لەو ش""ارە لە برس""ان بمری""ت، کەس ئام""ادە نییە ن""ان و

ئاویکت بداتێ. زەمانە گۆڕاوە و بازاری قاچاخی مەشرووب و ماددە سڕکەرەکان ژیانی خەڵکی شێواندوە.

لەو ماوەیەدا ژنێک""ی ناس""یاوی پ""ورە زارا لە سەردەش""ت ک""ۆچی دوای""ی ک""ردوە و پ""ورە زارا بە تەلەفوون

سەرەخۆشیان لێدەکات. ناوبراو لە گەڵ دوو ژنی خزم""ی ئەو ک""ۆچکردوە قسە دەک""ات و یەکێک لەوان داوا
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لە زارا دەک"""ات، کە گەڕایەوە دەرم"""انی ددان و پێس"""ت س"""پیکردنەوە ب"""ۆ کچەکانی بێنێتەوە و پارەکەی

دەداتەوە. 

باڕب""اڕا لە جەرگەی ئەو ژانەسەرە س""ازکراوانەدا داوادەک""ات بەرەو نەخۆش""خانە ب""ڕۆن. کەماڵ دای""ک و

ب""ابی لە ماڵەوە جێ""دێڵێ و لە گەڵ باڕب""اڕا ب""ۆ نەخۆش""خانەی من""داڵبوون دەچ""ن. یەکێک لە مامانەکان

چاوێ""ک لە باڕب""اڕا دەک""ات و هانی""دەدات بگەڕێتەوە م""اڵ و ئەگەر ژانەکان خەس""تتر و بەردەوام ه""اتن

دووب"""ارە سەردانی نەخۆش"""خانە بکاتەوە. باڕب"""اڕا لە من"""داڵبوون ترس"""ی یەکجار زۆری هەیە و گ"""و  لە

مامان و دوکتۆرەکان ناگرێت. ناوبراو بڕیاری داوە هەتا منداڵەکەی نەبێت، نەگەڕێتەوە ماڵ و بۆیە داوا

دەک""""""""ات لە ژوورێک""""""""ی نەخۆش""""""""خانە لە گەڵ مێردەکەی چ""""""""اوەڕوان بکەن. ئەوان هەتا بەیانی لە

نەخۆشخانەن، بەڵم پڕۆسەی لە دایکبوونی منداڵ هێشتا وەگەڕنەکەوتوە. دوکتۆری بەشی نەخۆشخانەی

من"""داڵن بە ش"""ێوازێکی خێ"""را چاوێ"""ک لە باڕب"""اڕا دەک"""ات، بەڵم بە چ"""اوی دوکتۆرەکە هێش"""تا دۆخەکە

ئاس""اییە. ئێ""وارە ژانەکان دەس""تپێدەکەن و سەرئەنجام ک""اتژمێری یەکی شەو کۆرپەکە لە دای""ک دەب""ێ.

ئارنۆڵ""""د و لیڵ ئەو شەوە لە بەش""""ی چ""""اوەڕوانی نەخۆش""""خانە کاتژمێرەک""""ان تێپەڕدەکەن و کاتی""""ک

دەبیس""""تن، کە بوونە نەنک و ب"""اپیر لە ش"""وێنی خۆی"""ان بەرزدەبنەوە. ئەوان هەتا دوو ک""""اتژمێری دیکە

چاوەڕوان دەکەن و کاتێ"ک باڕب"اڕا و کۆرپەکە دەگوازنەوە ژووری تایبەت، ئەوانیش سەردانی کچەکەیان

و نەوەکەیان دەکەن. چەن"""د وێنەیە لە گەڵ کەماڵ، باڕب"""اڕا و کۆرپەکە دەگ"""رن و ماوەیەک لە تەنیش"""ت

تەختی باڕباڕا دادەنیشن. کۆرپەکە کوڕە و ئاڕنۆڵد بەو نەوەیە شادە و چەند جارێک بە قۆنداغکراوی لە

ئ""امێزی دەک""ات. کەماڵ چەن""د وێنەیەک لە کۆرپەکە هەڵ""درگر  و چەن""د کاتژمێرێ""ک دوات""ر دەگەڕێتەوە

ماڵێ. پورە زارا و مام کەریم ئەو ماوەیە لە ماڵەوە بەردەوام خەریکی شەڕ ی""ان ن""وێژکردن ب""وون. ئەوان

لە سەر زۆر بابەتی چ"""ووک کێشە س"""از دەکەن و یەکتر تۆمەتباردەکەن. کەماڵ م"""وژدەی لە دایکب"""وونی

کورپەکەیان دەداتێ و ئاشکرای دەکات، کە خوا کوڕێکی پێداون. مام کەریم و زارای هاوسەری زۆر شادن،

چوونکە نەوەکانی دیکەیان لە کچەکان ب"""""""وون و بە تێگەیش"""""""تنی م"""""""ام کەریم من"""""""داڵی کوڕەک"""""""ان

خۆشەویس""ترن. کەماڵ داوا لە دای""ک و ب""ابی دەک""ات، کە نی""وەڕۆ خۆی""ان ئام""ادە بکەن و پێکەوە دەچی""ن

نەخۆش""""""خانە. کەماڵ تەلەفوون ب""""""ۆ ش""""""یرین و لەیل دەک""""""ات و هەواڵی لە دایکب""""""وونی کۆرپەکەیان

پێڕادەگەیەنێ و ئەوان ماوەیەک لە گەڵ دای""""ک و بابی""""ان قسەدەکەن. نیوەڕۆیە کەماڵ دای""""ک و ب""""ابی

دەباتە نەخۆشخانە و گۆڵێکی گەورە بۆ بارباڕا دەبەن. زارای دایکی  لە دوورەوە ب""انگی باڕب""اڕا دەک""ات
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و دەڵێ، بوکە باڵباڵ یاخوا پیرۆزە و ئینشاڵڵ ب""را و خوش""کی دیکەی بەدوادادێن. م""ام کەریم و پ""ورە زارا

کۆرپەکە لە ئ"امێز دەگ""رن و وێنەی لە گەڵ دەگ""رن. دای""ک و ب""ابی باڕب"اڕا بەسەردا دێ""ن و گ"وڵ و ک""ارتی

پیرۆزب"""ایی ب"""ۆ کچەکەیان دێن"""ن. ئەوان ماوەیەکی زۆر لە گەڵ یەکتر بەسەردەبن و خەو و گریانەکانی

کۆرپەی ساوا سەرنجی هەموو لیەک بۆ لی خۆی رادەکێشێ. 

سێ ڕۆژ تێپەڕ دەبن و باڕباڕا و کۆرپەکەی دەگەڕێنەوە م"اڵ. ئەو چەن"د رۆژە، کە بێ""دەنگی ب"اڵی بەسەر

م""اڵی کەماڵ و باڕب""اڕادا کێش""اوە و م""ام کەریم و هاوسەرەکەی گوێی""ان لە شەڕ و جنێ""ودانی کوردەکانە.

 ک""اتژمێر خۆی""ان بێ""دەنگ دەکەن و چ""اوەڕوانن لە هاتوه""اواری ژن و پی""اوە کوردەکە٢ئەوانە جاروب""ار 

بگەن، کە شەوان پۆلیس بانگ دەکەن. مام کەریم بە گوێرەی کولتوری ک""وردەواری تامەزرۆی چوونەدەر و

نێوبژیوانییە، بەڵم کەماڵ ئاگ"""اداری کردۆتەوە، کە لەو وڵتە ئەو کارانە قب"""وڵکراو نی"""ن. کە باڕب"""اڕا و

کەماڵ گەڕانەوە، پ""ورە زارا لە سەر ئەو شەڕ و هەرایەی جیرانەکەیان پرس""یار دەک""ات. کەماڵ بە گاڵتە

بە دایک"""ی دەڵێ"""ت، کە ئەوانیش رەنگە گوێی"""ان لە دەنگ"""ی شەڕ و هەرای ت"""ۆ و ب"""ابم ب"""بێت. م"""ام کەریم

جەمەدانە و کوڵوەکەی لە سەر ئەژنۆی دان"""اوە و بە قامکەکانی دەس"""تی سەری دەخ"""ورێنێ. ئەویش ب"""ۆ

دڵنی""""""ابوون لە هەرای جیرانەکە ئاماژەدەک""""""ات، کە ئەو رۆژانە لە بەر شەڕی ئەو جیرانە ئەمن و زارا

شەڕەکانمان کۆتایی هێناوە. کەماڵ دەڵێت، بابە ئەو جیرانە ماڵی باشن و س""اڵنە جاروب""ار لە سەر زێ""ڕ

و سەفەر کێشەیان ب""ۆ س"""ازدەبێ. ئەوانە خەڵکی ناوچەی دەه""ۆکن و س""اڵنێکی زۆرە لە س""وئێد دەژی"""ن.

کەس""""ابەت و ک""""اری چاکی""""ان هەیە، بەڵم کە سەفەری کوردس""""تان دەکەن لە بەر زێڕکڕی""""ن و هەروەها

کۆبوونەوەی خزم""ان ئ""اور لە خەرمانی ئاش""تی ماڵی""ان بەردەبێ. ژنەکە تامەزرۆی زێڕکڕینە و لە چەن""د

جێژن"""ان لە گەڵ باڕب"""اڕا دیتوومانە، کە سەرتاپا خ"""ۆی بە زێ"""ڕ نەخش"""اندوە. مێردەکەی سەر بە پ"""ارتی

دێم"""وکڕاتی کوردس""تانی عێڕاقە و لە کۆبوونەوەی کوردەک"""انی هەر چوارپارچەدا بەش"""داری دەک"""ات. زۆر

جار بە گوێم""دا دەچرپێن"ێ و پەش"یمانی خ"ۆی لە هێن"انی ژن"ی ک""ورد دەردەب""ڕ . رۆژێ"ک دەیگ""وت، کەماڵ

ئەگەر تۆ لە گەڵ هاوسەرەکەت شەڕیش کەی زمانی سوئێدی بەکاردێنیت و وشەی زیاتر فێردەبی، بەڵم

ئەمن ساڵ بە ساڵ زمانی سوئێدیەکەم وێران""تر دەب""ێ. کاکە ئەو ژنە بە مان"گ نام"دوینێ و هەتا بەڵێنی

کڕین"""""ی زێ"""""ڕی زۆرم لێوەرنەگر ، ئ"""""ارام نابێتەوە. ئەگەر هاوسەرەکەم خ"""""زم نەبایە، زۆر لە مێ"""""ژە

جیادەبوومەوە و سەرقاڵی ژی"انی خ"ۆم دەب""ووم. بابە، ژی"ان لێ"رە کێشەی زۆرە و هەر کەسەو بە دەردێ""ک

گرفت""ارە. پەروەردەکردنی من""داڵ ئەرکێکی قورسە و پێویس""تی بە ک""ار و خۆماندووکردنە. ئەمن لە بیرمە
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کە منداڵەکانی ئێمە هەموو لە لنکەیەک""""""دا گەورە ک""""""راون و کە گەورە دەب""""""وون لە حەوشەی م""""""اڵ و

کۆڵنەکانی دەوروبەردا ئازاد بوون. لە گەڕەکی خۆمان تۆپێکی لستیکمان هەبو و هی""چ بابێ""ک ئاگ""اداری

منداڵەکەی نەدەکرد. لێ""رە دەبێ""ت چیرۆک""ی شەویان ب""ۆ بخوێنیەوە و دای""ک ی""ان ب""اب منداڵەکانیان ب""ۆ

یاریکردن بەرن و هەتا کۆتایی ئامادەبن. جێژنی لە دایکبوونی بۆ بگریت. ئەمن لە ماڵی خۆم"ان وەبی""رم

نایەت، کە جێژنی لە دایکبوونمان بۆ کەس گرتبێ. ئەوکات س""وننەت و ع""ادەتی جێژنگرت""ن  دانەکەوتبو.

لێ"""رە دەوڵەت و ش"""ارەوانەییەکانیش ب"""ۆ منداڵەکان باش"""ن و پ"""ارک و باغچەی من"""داڵن و ش"""اری ی"""اری

دادەنێ""ن. لە تەلەویزیۆن و رادی""ۆ ب""اس لە پەرەوەردەی من""داڵ دەکرێ""ت و زۆر نووس""ین لەو پێوەندییەدا

گیردەکەو . لە کوردستان و ئێ""ران خەڵکی بە دوای ن""ان و ئ""اودا رادەکەن و منداڵەکانیش زۆرن. ئێمە لە

چ""او خەڵکی ژمارەم""ان زۆر نەبو، بەڵم زۆربەی ماڵەکانی ئەوکات ژمارەی""ان لە دەوروبەری هەش""ت ب""ۆ

ی""ازدە کەس""دا ب""وون. کەس ک""اری بە تەندروس""تی من""داڵ و سەلمەتی ددانەکانیان نەبو. ددان هەتا ژان"ی

نەکردبایە و کلۆر نەبووبایە، سەردانی دوکت""ۆری ددان نەدەکرا. نەخۆشەکان دەرم""ان و دەرزی یەکتریان

بەکار دێنا و خزمەتگوزاری دەوڵەت و شارەوانییەکان زۆر کەم ب""وون. ئەو شەڕانەش ماڵوێرانیەکی زۆری

ب"""ۆ خەڵکی وڵت داتاش"""ی. ئێمە زەب"""ری گەورەمان خ"""وارد و ت"""ۆ دە س"""اڵێک لە عێ"""ڕاق بەدیلی مایەوە و

کوڕێکمان لە سەر چەقەنەی سیاسی دۆڕاند. 

پورە زارا و مام کەریم دڵخۆشن بە نەوەکەیان و وردە وردە یادی وڵت دەکەن. ئەوان سەردانێکی ک""ورتی

وەستا مستەفا دەکەن و رۆژێک لە گەڵ ئەمیر کرماشانی دادەنیش""ن. ب""ۆ دیتن""ی حامی""د، زورار و هەروەها

بێس"""تۆن سەردانی ئاڕڤیک"""ا دەکەن و دوو شەوێک دەمێننەوە. زوراری"""ش لە گەڵ ژنە س"""وئێدییەکە م"""اوە،

بەڵم من""داڵیان نییە. زورار لە گەڵ خەلیل پێوەندییەکانی ت""ازە کردۆتەوە و چیرۆک""ی خۆش""ێتکردنەکەی

ب""ۆ گێڕاوەتەوە. ن""اوبراو ماوەیەکی زۆر لە دانم""ارک ب""ۆ هێن""انی دۆس""تە کۆنەکەی خ""ۆی ش""ێت دەک""ات و

سەری کارمەند و دوکتۆرەکان تێکدەدات. بە وتەی زورار ئەو داستانە دوو ساڵ دەخایەنێت. خەلیل دایک

و ب""ابی باس""اکی ب""ۆ رازی ن""ابن و سەرئەنجام باس""اک لە خەفەتی دایک""ی مێ""رد بە پی""اوێکی بەتەمەن و

پوڵدار دەکات. خەلیل بە بیستنی ئەو هەواڵە ماوەیەکی زۆر خەم و خەفت دای""دەگرێت، بەڵم رۆژێ""ک لە

ک"""""اتی چوونە ب"""""ازاڕدا کوێرێ"""""ک دەبینێ"""""ت، کە بە یارمەتی سەگێک لە شەقامەکاندا دەگەڕ . خەلیل

ماوەیەک سەرقاڵی چ"""""""""""""اولێکردن لە سەگ و خاوەنە کوێرەکەی دەبێ"""""""""""""ت، کە بە سەر شەقامەکاندا

دەپەڕنەوە و پێویس""""تیان بە مرۆڤ""""ی دەس""""تکێش و رێنوێنیکەر نییە. ئەو رووداوە خەلیل لە زیندەخەون
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رادەپەڕێنێ و بڕی""اردەدات، کە ژی""انی ئاس""ایی دەس""تپێبکات و لەو جیهانە ماڵئ""اوایی بک""ات، کە لە سەر

بناخەی ش"""انۆ و درۆ رۆن"""راوە. ئەو دەگەڕێتەوە سەر ژی"""انی ئاس"""ایی و خوین"""دنی زم"""ان وەک هەنگاوی

یەکەمی جێگیرب""وون دەس""تپێدەکات. کارمەن""دانی سۆس""یال و لەشس""اغی لەو پێوەندییەدا یارمەتی زۆری

خەلیل دەکەن و ئەوان ن""ازانن، کە خەلیل مرۆڤ""ی س""اغ و س""ڵمەت ب""ووە و تەنیا ب""ۆ باس""اک ئەو هەموو

چیرۆک و شانۆیانەی هۆنیوەتەوە. خەلیل لە گەڵ کچێک""ی ک""ورد ژی""انی هاوبەش""ی پێکهێن""اوە و ئێس""تا لە

گەڵ ماڵی خەزووری لە شاری کۆپێنهاگ سەرقاڵی کاری فرۆشتنی کەلوپەلی رۆژهەڵتییە. 

زارا و م"""ام کەریم چ"""اوەڕوانی ناولین"""انی نەوەکەیان دەکەن وپ"""اش چەن"""د رۆژێک"""ی دیکە کۆت"""ایی بە

سەفەری بەهەش""تی پەنابەران دێن""ن. پ""ورە زارا داوا دەک""ات، کە بە ن""اوی ک""اوەی بکەنەوە.  باڕب""اڕا لە

سەر ناون""ان لە منداڵەکەیان بی""ر لە زۆر ش""تدەکاتەوە و پرس""یار دەک""ات، کە ک""اوە مان""ای چییە. کەماڵ

چیرۆکی ک""اوەی ئاس""نگەری ب""ۆ ب""اس دەک""ات، کە وەک رەم""زی راپەڕین دژی زۆرداری ناس""راوە. لە پێن""اوی

رازیکردنی دڵ""ی هەموو لیەک ن""اوی ک""اوە و کن""وت بە کۆرپەکەیان دەبەخش""ن. کن""وت لە وڵت""انی ب""اکوری

ئورووپادا بەکاردێت و بە مانای ئازا، هەڵسوریی و شانازی دێت. پ""ورە زارا ش""اد و دڵخۆشە و نێوچ""اوانی

بوکەکەی ماچ دەکات و دەڵێن بوکە باڵباڵ ئەوڕۆ زۆر شادم و هەستدەکەم تازە ک""اوەی ک"وڕم لە دایکب""وە.

ئەمڕۆ ئەگەر بم"""رم خەمم نییە، چوونکە بە ئ"""اوات گەیش"""تم و خ"""وا نەوەیەکی بە ن"""اوی ک"""اوە بە ئێمە

بەخش""یوە. ئێمە هەموو رۆژ  لە سەر بەرماڵێ ب""ۆ ئێ""وە دوعادەکەین و ئینش""اڵڵ رۆڵەگیان ئەس"""پاردەی

خوا دەب"نن. چەن""د وینەیەکی ج"وان ب"ۆ یادگ"اری دەگ"رن و م"ام کەریم و پ"ورە زارا بە فڕۆکە بەرەو ت"اران

دەگەڕێنەوە. سام و ترس""ی فڕۆکە دڵ و مێش""کی داگیرک""ردوون، بەڵم لە گەڵ ناچ""اری هی""چ ن""اکر . ئەوان

دوای دوو رۆژان دەگەنەوە سەردەشت و لە گەڵ کچ و زاواکانیان و هەروەها جی""ران و خزمەکانیان دی""دار

ت""ازە دەکەنەوە. پ""ورە زارا و م""ام کەریم بە ش""ێوازی حاجییەکان سەفەر و دی""داری خۆی""ان ب""ۆ میوانەکان

دەگێڕنەوە و رووداو و دیتنەکانیان ب"""ۆ خەڵک دەگێڕنەوە. ئەوان هەر کامەیان ئاڵبۆمێکی"""ان لە تەنیش"""ت

خۆیان داناوە و کە چیرۆکەکان دەگێڕنەوە وێنەکان بە میوانەکان نیشان دەدەن و تام و چێژێکی تایبەت

بە گێڕانەوەکان دەبەخشن. 

خەباتی کوردان بەردەوامە و رەوتی هاتنی کۆچبەران درێژەی هەیە. ژم""ارەی س""اڵەکان س""نووری سەدەی

بیس""""تەمی تێپەڕان""""دوە و لە سەرەتای سەدەیەکی ت""""ازەدا گوۆڤەن""""د دەگێ""""ڕن. یەکێتی ئورووپ""""ا بەرەو

396



سەردەمێکی ت""ازە هەنگاوی هەڵگرتوە و بەش""ێکی زۆر لە وڵت""انی ئەن""دام پ""ارەی هاوبەش""یان ب""ۆ خۆی""ان

هەڵبژاردوە و بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا لە بازاڕەکاندا ک"اری کڕی"ن وفرۆش"تنی پێبک""ر . تیرۆریزم"ی

دەوڵەتی و نادەوڵەتی لە چڵەپۆپەدایە و خەباتی ک""وردان لە پش""ت دەرگ""ا گاڵدراوەکان""دا پەراوێزخراوە.

لە باش""ووری کوردس""تاندا دەرفەتی ج""وڵن زی""اترە، بەڵم شەڕی س""ارد و ک""ۆنی نێ""وان پ""ارتی ب""ارزانی و

تاڵەبانی بڕس"""تی لە خەڵک بڕی"""وە. بورجە ئابورییەکانی ئەمریکا دەکەونە بەر هێرش"""ی تیرۆریس"""تی و

لپەڕەیەکی ت"""ازە لە ئەمنییەت و ئاسایش"""ی گەلن و دەوڵەتەکانی جیه"""ان هەڵدەدرێتەوە. تالیب"""ان لە

ئەفغانس""""تان دەدرێنە بەر پەلمار و لەو وڵتە دەردەکرێ""""ن و ئوس""""امەی ک""""وڕی لدەن بەرەو پاکس""""تان

دەڕوات. پارلەمانی ک""""وردانی باش""""وور بە کل""""ی پ""""ارتی و یەکێتی چاوەک""""انی دەڕێژرێ""""ن و لە پێن""""اوی

دابەش""کردنی بەرژەوەندییەکان تاڵەبانی و ب""ارزانی زی""اتر لە راب""ردوو لە گەڵ یەکتر گونج""اون. ئەوان

ب""""ۆنی پ""""ارە، نەوت و دەسەڵت سەرمەس""""تی ک""""ردوون و لێ""""دان لە عێ"""ڕاق زی""""اتر لە یەکتریان نیزی""""ک

دەکاتەوە. هێزەک""انی بەعس""ی عێڕاق""ی لە بەرامبەر هێ""زە رۆژئاواییەکان گەمەکە بە پیس""ی دەدۆڕین""ن و

سەردەمێکی تازە لە ژیانی سیاسی لە عێڕاق"دا دەس""تپێدەکات. ژمارەیەک سیاسەتکاری باش"وور و لە نێ"و

ئەوان""دا کۆنەکارەکانی وەک  جەلل تاڵەبانی، مەحمود عوس""مان، مەس""عود ب""ارزانی و هت""د بەرەو بەغ""دا

دەڕۆن و لە سەر دابەش""کردنی کێک""ی دەسەڵت و پ""ارە دەس""ازێن. پرس""ی ک""ورد لە ب""ن لقەکانی کورس""ی

دەسەڵت لە بەغ"""دا و هەولێر دەتلیس"""ێتەوە و دەرفەتیک ب"""ۆ هێنانەگۆڕی ئەو باسە ن"""اخوڵقێ. تاڵەبانی

یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە پێناوی کورسی سەرکۆماریدا پەراوێز دەخات و باشوور قۆرخی  مەس""عود

بارزانی و پارتەکەی دەکەن. رەوتی رووداوەکان وەک رابردوو بەرەو پێش دەڕوات و کوردەکان هاوشێوەی

راب""ردوو س""واری ب""اڵی کفوک""وڵ ب"""وون و لۆژی""ک و مەنتقی سیاس""یان لەبیرکردوە. بازرگ"""انی بە تەوژم و

گوڕێکی بەهێزەوە کوردایەتی و سیاسەتی خستۆتە ب""ن ب""اڵ و سیاسەتکارەکان بە گەڵ، دەفەتەر و بل""ۆک

سیاسەت دەکەن و پەیامەکانیان دەگەیەنن.

 باڕب""""""""""اڕا، کەماڵ و کوڕەکەیان لەو جیهانەدا س""""""""""اڵەکانی تەمەنەیان دەتوێننەوە و چ""""""""""اوەڕوانی

س"""بەینێیەکی باش"""تر و بەختەوەرتر دەکەن. تەڕاویلکەی خەبات، ن"""ان و ئ"""ازادی لە بەرچاوی مرۆڤەکان

گەش و پربایەخ دەنوێنن. کەماڵ و باڕباڕا بە تێڕوانینێکی راستەقینە شەنوکەوی ماناکانی ژی""ان دەکەن

و رێگان"""ادەن لە خەونە گەورەکانی گون"""دە بچوکەکەی جیه"""انی سەردەمدا بزرب"""ن. ئەوان لە پەنجەرەی

ه""ۆدەی دانیش""تنەکەیانەوە دەڕواننە تەڕاویلکەی خەبات، ن""ان و ئ""ازادی و وتە بەناو بانگەکەی م""ارتین
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ل"""وتر کین"""گ بە ن"""اوی دئەمن خەونێکم هەیەن دەڵێنەوە. باڕب"""اڕا هەڵبەس"""تەکە دەگ"""ۆڕ  و بە دەنگەوە

هەس"""تەکانی بەمجۆرە دەردەب"""ڕ ن ئەمن خەونێکم هەیە، خەونێکی پ"""اراو و پڕاوپ"""ڕ لە ش"""ا خەونەکانی

رۆژگار، ئەمن خەون بە دواڕۆژێکەوە دەبین""م، کە کن""وت و ک""اوە لە س""تۆکهۆڵم ب""ێ ی""ان لە ت""اران، ئ""ازاد و

بەختەوەر ب""""انگی کوردب""""وون بڵێتەوە، خەون بەو رۆژانەوە دەبین""""م، کە لە گەڵ کۆرپەکەم لە دەرەوەی

خەونەکان بە زم"""انی س"""وئێدی و ک"""وردی، گ"""ۆرانی ب"""ۆ خ"""وڕەی چ"""ۆمی کەڵو  بچری"""ن، خەونی ئێمە لە

سەرەوەی تەراویلکەی خەبات، ن""""""""""ان و ئازادییە، ئەو خەونە ه""""""""""اواری راچەنەین و خەبەربوونەوەی

مرۆڤەکان دەک""""ات، دەزان"""م ئەمڕۆ لە ئاپارتم""""انی یەکێک لە ش""""ارە جوانەکانی س"""کاندیناڤیا خ"""اوەنی

خەونێکی تەڕاویلکەییم، خەونێک کە بۆ مرۆڤەکان بەهادار و بەنرخە، بەڵم رێگاکە  پ""ڕە لە گاشەبەرد،

ئێمە خەونەکانمان بە گ"""""وێی ب"""""ادا دەچرپێنی"""""ن و بە زم"""""انی شەپۆلەکانی ئ"""""اوی دەس"""""پێرین، ئێمە

خەونەکانمان بە ق""از و قوڵینگە کۆچەرەکان دەس""پێرین، ت""اکو لە سەر تەختەی ش""ین و هەورین ئاس""امان

بە باڵەکانیان تێکستێکی جوان لە خەون بنووسن و بە دەنگە سیحراویەکانیان عەڕش""ی خ""ودا لە ش""کانی

شکۆی مرۆڤی کوردی ژێردەستە و چەوساوە بلەرزێننن. 
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