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  زیز زیز   مید عهمید عه  حهحه. . مم... ! ... ! فابووفابوو  وهوه  ی بهی به  گهگه  و سهو سه  ئهئه

  ... چیرۆک  کورته
پمان  الحی هاوڕم بووم که ڵ سه گه بوو له من ئاگام ل نه

نک بوو   گوی زۆر ته تیری چونکه ووت ساالحی گوێ نانه ده
 ب کته مه  له وه  هاتبووینه تازه،  تووت نانی تیری یه ر ئه هه

وکات  ئه، کی چوار باخ بوو ڕه گه مان لهما کرد مان ده پیاسه
 1982ری سای  وروبه بووین ده  سلمانییی قوتابی ئاماده

ستی  ڕی ئران و عراق ده بوو شه ی دووساڵ ده  نزیکهبوو
 قروسکی   قروسکه م زانی گوم له نده وه رئه هه. پکردبوو

 الحی سه به،  یه  کووه زانی له مان ئه م نه  بهگ بوو سه
  هاوڕم ووت 

   ؟  چی یه وه رێ بابچین بزانین ئه ئه _
  .  بۆریان داب گه الماری سه منان پهچ   ئه وه بابۆین له _

دارو   به وره  و گه منداڵ بدو لوتفی کۆمه وتی عه  مزگه الی که نگه ده  له وه بووینهنزیک 
  کرد  ی داماو هاواریان ده گه  سه ربوبونه رد به به به
  . من  نه که ڕه م گه  باله ه  کوشتنی حه  گوه مه  بیگرن ئه کوره _

ویست زۆرم   خۆش ده زۆرم  ئاژه ت من چونکه تایبه ت بووین به حه حیش زۆر ناڕه من و سه
مووی  ر پشتیشی هه بینیم سه   وه  نزیک بوومه ت که تایبه  به وه دا هاته که گه سه یی به زه به

 چاوانی فرمسکی پیا  که گه سه  له وه  پشه چوومه، ت بووم حه ی تر ناڕه نده وه  ئه خونه
  ه هه چوو ب من به  ئه وه له  بوو گریان و سکا  دنیایه وه  چاوانیم خونده وه  خواره هاته ئه

ڕۆی  ر ئه به پشتی خونی زۆر له،  یش دڕندهوان  و ئه  من مرۆڤ بوومایه ایهبو دروست بووم ئه
ر پشتی و   سه خستمهندو  م داکه که تا کراسه یبه حه  له وه بوو پی بگیرسنمه یچ شت نهه
  که رزه ئه ری له  سه زمانه سه و به ئه، جوانی گرمدا  و بهست ش بۆم به وه ی ژره فالینه به

ڕی نازکی مرۆڤ بت گوم لبوو  مک ب چاوه چوو ده  ئه وه جوند له یئه دانابوو نه
  یان ووت  کان ئه وره هگ
شی بۆ  که خۆ کراسه، ئا،  گوه ئا گه و سه یا له ست ئه یری چۆن ده  سه قه خوا ب عه به _

  . قی مزر عنی شه ور یه بابی چه  که وه ماه یخوا له  ئه یه م ئواره خوا ئه پیس کرد به
ڕوتی  ی به وه ئهکرد بۆحی هاوڕم  سه  داوای کراسکم لهکان و  ستم ته ستام ده هه
  و ووتم که که  خه کردهڕووم ،  وه ڕۆمه دا نه که کۆنه به
  ته ربوونه  به وه کانتانه خۆتان و منداه زانن بۆچی به موسومان ئه  خۆتان به  خۆ ئوه باشه _
  تی  وو وه وسکه ته  و به وه  پکردنه گاته و به وه  پشه  سم فشکیان هاته؟ داماوه گه م سه ئه
و  ویستم پی بم ئه ؟ی تی بکه  خزمه وه  بۆماه وه یته وێ بۆ نایبه ت خۆش ئه نه مه جائه _

الی  مه یی کانی مانگا که مه ال محه پ مه له، ی بویژدان  هه تۆ ئینسان تره  له گه سه
  قاندو ووتی  رکی له یرکی منی کردوو سه بدو لوتفی بوو سه ی عه که وته مزگه

  ووتی  و کان و منداه وره  گه ڕوی کرده. کوڕمجرت بنوس  ئهخوا  _
 پی  بووایه  زمانی هه گه و سه ر ئستا ئه گه  ئه گه و سه  له زۆر زومتان کرد  ئوه کینه خه _
المارتان  توانم په خۆ ئه؟ ن ده بۆخاتری خوا منیش خوا دروستی کردوم بۆ ئازارم ئه (وتن ئه
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کانی و  ر قسه سه وام بوو له رده د به ممه ال محه مه) م  ناکه ک ئوه م من وه م به بده
  کشاو ووتی  کی هه یه ناسه هه
ناو ئوه  ر له  هه  چونکه فایه وه کی به مۆ ئازارتاندا زۆر ئاژه ئه  که زمانه سه  به گه م سه ئه _

 یان بات کی ده ڕوات پوی خه ده کات دووایی که وت نوژ ده ت بۆ مزگهد  که یه ئینسان هه
تی  ی خزمه وه  ب ئه گه و سه م ئه به بات وت ئه ی مزگه لوعه  به ی شکاوه که ی ماه لوعه به
ی  وانه  ئهیان؟   گوه گه و سه  توخوا ئه  باشه یه که وته وانی مزگه یانی پاسه و تابه ین شه بکه
    گون که وانه ئه یان، ب گوناح کوژن به ی ئینسان ده وانه یان ئه، ن ده کی ئازار ده خه

  . ست پیسن ده ئینسانی
 دایکمم  وه دووره ر له  هه وه ڕۆیشتمه که، وه  ماه  یانبووه یان گه که ره به کانیش خه جاسوسه
و  وه ردی پچکم بۆکرده  نامه م کرده  منیش نه رگا خۆی بۆحازر کردبووم وه ر ده به بینی له

م بۆ باسکردن  له سه رزانی هاوڕم حاڵ و مه مای به و ره  پ به  ڕۆیشتم به که هۆه و سه ره به
و  رو شه  سه وکی خۆشمان برده ست خۆشییان لکردم و شه وانیش ده بۆخۆیی و دایکی ئه

  سرین خان بوو ووتی  اوی نهن رزان که دایکی بهنگ بوو   ده نگه ده نگان گومان له دره
)  ه خاس هقوا (ت ڵ جاش و هزی تایبه گه  له کانه  زامه وه وتوو ئه خه ن به کوڕم خۆتان بکه _
یحان   مای باجی ڕه چنه  ئه یان داناوه یژه په، چن ئه" ی مالزم موحسین که ته ماعه جه له
  . ون کوڕی خۆم ش بخه ئوه، کانی هاتبن یاخوا کوربم چ بۆکوڕه ئه وه له
ستی  منی بینی ده ر که هه، الحی هاوڕم بینی  سه رگاکه رده به له،  یانی چووم بۆ قوتابخانه به

  نین و ووتی  پکه کرد به
من پرسی منیش پم ووت نازانم  وای تۆی له ووی ڕابردوو دایکت هات بۆمامان هه شه _
  چی پی ووتم  که
   ؟زان  ئهزانی ک  تیری زۆڵ تۆنه ی نانه هه _

  وه ڕۆیشتمه  که دادگایهو  و چۆن ڕزگارم بت له وه ب بۆمه کته مم لھاتبوو چۆن دووای مه خه
   ڕیان بوو باش بوو منیان بیرچوو بوو  دایکم و باوکم شه وه ماه
ست  دم بینی دوای سو لکردن و چاک و چۆنی و ده مه ال محه وت دا مه مزگه رکم له سه

  ووتی  خۆشی
ک  وهی ڕابوردو و مشه  ئه چونکه، چوو فیۆ نه ی دونت به که و هیالک بوونه کوڕم پشه _

  .   بووه که که ڕه و گه که وته وانی مزگه  بۆر پاسه گه وانی تر سه شه
تا بی  دام بوو هه تی سه ری زۆر دسۆزی حکومه فسه کی ئه کابرایه: مالزم موحسین" 

 دوو جار  رگه دا پشمه مه رده و سه ستینی بوو له له بی فه عارهز  گه ره دوژمنی کورد بوو به
  . برینداریان کرد
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