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  زیز  مید عه حه. م ...  کورته چیرۆک... ! ی ئومدک ناسه هه
  

ش مانگ خولک   شهرو  به وته وروپام که رکی ئه فه سه
 ووتی له) خولی مامۆستایان بۆ زانیاری (ناوی به

ڕۆشنبیری  راقی عیانزانی مامۆستا ئه. نسا ڕه فه 
و دات   قوتابی ده  له ش دارکی پ یه میشه و هه مه که

 زوو  وه ر ئه به له، دات  قوتابی ئه جنوی پیسیش به
تۆزێ فری ی  وه  بۆ ئه وه کرایه مان بۆ ئه وره زوو ده

ڵ قوتابیان و بزانین  گه وت بین له س و که هه
  وه وانه پچه م به به، ین  بکه کانیان بۆ چاره کشه
 و مه ه نگ و چه  ته ی مامۆستا بوو بووین به ئمه
کرد  میم تیا نه رخه م ته منیش که. بۆ قوتابییان   کشه
کانی خۆم و  و ئیش و کاره وه  خۆم پچایه له په به

  ...  مامۆستاکانی هاوڕم پیان ووتم هند رچه هه، کردم ساف  وه ماه
  وتۆته  که الح به ی زه ۆکهند ف  دا چه م مانگه  له که ر مه فه سه، ها.. چی  نه هڕی کو که  نه هکوڕ _
لی  که وا له ڕایی خ ه ل بیکه،   وه مناکه  به هه ج مه  به مان دامنت ئاتهتس ده،  وه خواره 

ی  م جاره ر ئه خۆ خوا هه،  و جارکی تر بۆ  بگۆڕه ره فه م سه  ئهو وه  خواره ره یتان وه شه
نیا زۆر  ته ر به فه  سه بکه بوامان پ ،تا گه ن لهش دی ئمه  جارکی تر بۆو اوهن دانه

ر  سه لهخۆت یی   گله وه ئیتر ئه وتم ی پیان نه دوایی نه.. ها..  وه بیته شیمان ئه  په ناخۆشه
  . خۆت

و   داڕزابووم له م چونکه بیکه  که بوو وه ره فه و سه ر دم به م من هه زۆریان هیناو برد به
رگیز  وو ههکردب ی ووت نه وه ره رم بۆ ده فه ک سه یه بوو  ده ساڵی سی نم نزیکه مه ته،  ووته

عسی  نھا به ته عس ی به  دیکتاتۆره ته سه و ده مانی ئه زه  له  چونکهدیبو شم نه ناو فۆکه
  . ڕی ئران و ئراق بوو ی شه رمه  گه چونکه ن ر بکه فه وو سهب کان بۆیان هه یه
 دام ناوی نابوو سه غدادکه  بهتی وه ی نو ده خانه  فۆکه یشتینه رچۆنک بوو گه هه

ستیم پبوو  کی ده جانتایه،  که و الی فۆکه ره پاسک بردیانین به به، )دام ی سه خانه فۆکه(
  .. مووت ئه، وتم زۆر دم خۆش بوو که رئه کان سه پلیکانه له
 شتک بینم و گه  ئه وه ره سه وی له ب زه ر هیچ نه هه بۆ مرۆڤ  ر زۆر گرنگه فه سه _
  .  وه گمه کانی ئه تک و بۆ قوتابی یه  بابه م به یکه م و دوایش ئه که  ئهکی نوێ دنیایه به

ی ل  ست نیشان کردم و جانتاکه بۆ ده ی که ونی دانیشتنه ش که ندکی ناو فۆکه کارمه
ب  کی عاره ند مامۆستایه مالوالی خۆم کرد چه ماشای ئه ته. ی خۆم وه ره  سه رگرتم خستی یه وه

  .  بوون که تی یه مان گروپی خولی مامۆستایه هه له دانیشتوون و که
رکی  سه له کرد کان ده سته  هه جۆرهموو  هه ستم به هه.. یرو خۆش و ترس و رکی سه فه سه

  .. م ووت  ئه وه تریشه
  ڕه  شهم  له ب چیم داوه  گیر ئه و خاریج و ماریجه ستم له هکا د  خوائه وه ڕمه خوا ناگه به _

  . ک ری یه سه رمه ی چه ر ڕۆژه ڵ ووتک و هه گه  لهڕ ی شه ر ڕۆژه  هه گه سه
   یرکی منی کرد و ووتی  دانیشت و سه وه والمه دا بووم پیاوکی پیر له یه وه م بیرکردنه له
  .. منیش ووتم؟  کوردی رێ کاکه ئه _
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  .  به _
  . زیاد ب  لو به ی خوایه ئۆخه _

 بووی  وه و ناوه وه ره تکی دهتا ره ر سه لی دانیشت هه شونی خۆی چاک کردو  کابرای پیره
  . م جاری بت که ویش یه چوو ئه  ئه وه له
  .. خر هاتنی کردین و ووتی بی به عاره  به وه که  بنگۆی ناو فۆکه له
 بۆ  وه تی یه وه  نودهدامی ی سه انهخ  فۆکه  له وه بته رز ده  به که کهکی تر فۆ پنج خوله _

نسا  ره  ووتی فه ینه گه  دووایی ئه وه ئاسمانه عات به ی پنج سه ماوه ی پاریس له خانه فۆکه
  ..  ئینگلیزی کانی و دووایش بوو به ر قسه سه وام بوو له ره و به ئه، و

چم بۆ الی  م و دوایش ئه ده پاریس الئه نساو له ره  فه مه گه چۆن ئه کی خۆشم لدا که یه داغه
م پیان  ده کانی ئه گرم بۆ یادگاری و پیشانی قوتابی و ناسیاوه  ئه بورجی ئیڤ و دوس ونه

  .. م ئه
پ  دا بووم له یه م داغه له؟ ت خۆم نایه رله ف چۆنم هه ره  پاریس تو شه  منم له وه  ئه خاه _
  .. ر شانم و ووتی  سه ستی خسته رک ده فسه هئ
  .  بۆیت  بۆت نی یه زه دابه _

ر  سه شکیشم له و به که ناو فۆکه شکم له  به وه شه دو به کیم و بو بووم به منیش داچه
  .. یووت شانم و ئه وه ڕایئه ی ژنیشم ئاته.. و  که مه سیسه

  وه ئه  ئاوم بۆ هناوی بیخۆی وه ئه.. چی  تک نه هک وی بیسمیلال پیاوه..  ئازاد کوڕه، ئازاد _
  .  ت کردوه  قسه وه م خۆته ده  و به ر پرخانوته و هه مشه ئه؟  چی یه
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