
شَيخانؤڤه زاريا

خؤر ئهوهي پَيش تاريكورءندا لهگةَل
باريكي شاخه دءردهستهكانهوه ملي بهسهر
خؤشء لهخهوي خةَلكي بهمديواو بكا  خؤي
و من  ، بكا سهرخانء بهيانياني شريني 
دهستي بهسهرلهپي راكردنهوه بهدهم باوكم
ههنگاوده نَيين. بهرهوكار تاريكهكاندا كؤآلنه
ههمءدهرگا ئَيمه  گهرهكهي ء  كؤآلن لهم
پهنجه ره هــهمء و  داقَليشاوهكان  ده م
زهدهكان ماتهم خانءه هةَلواسراوهكاني
دهستَيك ههردةَلَيي ــنء دهچ له يهك
شَيوهش ههربهههمان درءستيكردوون.
رهنگ سينگ دادراء مناَله زؤري  بهشَيكي
ههمءش دهچنء لهيهك  هةَلبركاوهكان 
ماَل خــهواَلــوهوه بهچاوي كاتدا له يهك
پروكَيني تاقهت كاري به رهو  بهجَيدَيَلنء
تائَيستا ده كرَين. شرين لهخهوي رؤژانه
تاقهكهسَيك نهبهسهرما بهگهرماو نه
بؤ رءنه تاريكء بهم مناآلنه ،ئهم نه يپرسي 
بؤخؤشيان ئهوان ئاخر   ! راده كهن كوَي
پهلكَيشي كارَيك ههريهكه ، ههررادهكهن
ئَيمه ههمء كارَيكدايه، لهخهمي دهكاو ياخؤ
بَيَلينء ماَلبهجَي رءنه بهوتاريكء دهبَيت
پاسهكه. تازءبگهينه  بَيت راكهراكمان
باوكم جار ههندَيك ئهمهش ــهرهراي س
شرينهكهم كوره ــَي دةَل به خهمگينيهوه
ههمء نههَيَلَي. جَيمان باپاسه كه پَيهةَلگره
سوتاوي لهشي بهرهبهيانَيكپَيشئهوهيخؤر
وهك ،ههمء بكولَينَيتهوه  شاره ئهوپَيدهشتء
ن خؤدهپهستينه ماَليكراو حهيواني كؤمةَلَيك
وهك دياريكراو اوپاسَيكهوه،كهلهگؤشهيهكي
.بهيانيان ئَيمهدايه له چاوهرواني ههميشه
خؤر بؤ  ئاسمان ئهستَيرهكان ئه وهي پَيش 
بهرةآلكاني سهگه  پَيشئه وهي جَيبَيَلنء، 
پاسَيك وه رهوه، بكهونه شار ــهري ده وروب
سهركارهكانمان، دهمانگهيهنَيته بهنهِرهنهِر
تواناو وزهو  جوانيمان، كهته مهنء كارَيك، 
ليمؤيهك وهك لَيزهوت دهكاو سهرحاَليمان
رؤژانه، كاري دهطوشَي. به دهنمان ئاوي تهواو
شانه كاني گه ييوهكاني تامدارء دهنكه  ههمء
بؤيه ،ههر هةَلدهوهرَينَي تهمهنمان ههناري
بهسهرچايخواردنهوه ئَيواران ئَيمه له زؤرَيك
بهاليا سهرچاوهكانمانء دهخاته خهوگراني
ئَيمه چي بؤ نازانم ئَيستاش من دَيين.
نهيتوانيوه باوكم تائَيستاش ئاخر كاردهكهين.
له قوتابخانه مني باوكم قهرزهكاني بداتهوه،
ئاوهرشَين بؤ بلؤكهكاني ئهوهي بؤ دهركرد
كهمن كرَييهك بهنيوه هيوايهيي بهوه كهم،
ژيانمان باري بتوانَي دههَينم بهدهستي
ئاخر دهرنهچء. وا بةآلم ئاسانتركا،  كهمَيك
باوكم خوشكينء  براو مَيگهلَيك ئَيمه 
پَيدابين توتكهسهگانهي  ئهم ژياني بهتهنها 
من ، دهبِرَي خانء بلؤكي  .باوكم ناكرَي
بلؤكهكان تائَيواره رؤژ ئاوهوه  بهستَلَي ئهبَي
بلؤك بؤچي نازانم  .من كهم ئاوهرشَين 

لهباوكم جارَيك ، كرَي  ئاوهرشَين  ئهبَيت
نازاني گهوجه مهگهر : گءتي  ئهو ، پرسي
زء نهشكَين. و بن پته و ئهوهي بلؤكهكان بؤ
باوكم له قوتابخانه سَي بءم كه پؤلي من
شهشن، پؤلي هاورَيكانم ئَيستا دهريكردم،
سهعاتَيكي له  حهزم ساَله سَي ئهوه  بةآلم
بكِرَي بؤمي ناتوانَي باوكم دهستييهو
بةآلم كردءه، شكايهتم دايكم الي چهندجار
سهعاتت تؤ شرينه كهم كوِره  ئَي دةَلَيت ئهو
داواي تؤ كه سهعاتَيك نازاني مهگه ر بؤچيه،
به يانيان نازانَي ئهو . چه ندگرانه  دهكهي
بؤئهوهي بزانم بپرس، لهباوكم دهجار دهبَيت
بهياني ناني دهوكهي دهبَيته سهعات كهي
نازانم ماويهتي، يهشتا ئةَلَي ههر دهخؤين،
نه ك ده بَيت سهعاتي بهياني ناني ئه بَيت بؤ
لهبرسا من ئهوكاتهش  تا ئَي نؤ،  سهعاتي
لهبهر تاوم هَيزء و  دَيت  زگم قؤِرهقؤري
پَيهةَلناگيرَي ئاوهقورسهم ستَله ئهو نامَينَيء
ئاورشَينكردنء بلؤك ــهدهم ب .تائَيستا
لهپِرمهي داومه چهندجارَيك ئاوكَيشانهوه
بگريهمء شهرمه پَيم ئَيستا بةآلم گريان،
بنَيم بهخؤمدا دان ئهبَيت بهناچاري
باوكم دوانزه ساآلنء،  بومهته ئَيستا ضونكه 
من بويت. جاحَيَل ئَيستا تؤ كوِرم دةَلَي
كورتهدا ته مهنه  لهو هه موو ئَيمه بؤ  نازانم
بهپياء دهبين دهكرَيء لَيزه وت مناَليمان
ژيانمان سهردهمي جوانترين بهمشَيوهيهش
ناخؤشتر شت له ههموو دهكرآ مهقهسبِر
ئيتر بهياني، ناني پشووي كهدواي ئهوه يه
لهشدانايهت لهگةَل پَيت دادههَيزرَي، لهشت
گلَينهي ومــؤر  شين عارهقهي لهبهر  ،
لهتهواوي جهستهت چاوهكانت دهبرشَينهوهو
تاريكء لهگةَل ئَيمه دَيتهدهر. بهكوَل عارهقه 
رادهكه ينء خؤر لــهدهس بهيانيدا  رءني
كاردا سهعاتي يهكهم لهگةَل ئهو بةآلم
پهنجهي شؤِردهكاتهوهو تيشكي بهئاستهم
هَيدي سينهمانهوهو  نَيوقژء دهخاته گهرمي 
شلهتَيني لهناو دهكاو دهستهمؤمان هَيدي
دهمانخوسَينَي. لهشمان  عارهقهي  شيلهو
نزيك لهخؤي زياتر ئَيمه تابهرزبَيتهوه خؤر
بؤژَيرباَلي كَيشدهكا  ئَيمه زياتر دهكاتهوهو 
دهشتء به رزبَيته وه،  تا ئهو خؤي. ئاگريني 
بهدهم و تَيدهكهوَي  ــِرهي زي زياتر  ده ر
بلؤك به دهم من هةَلدهپِروكَي. سوتانهوه
كهچؤن لَييهتي چاوم ئاوهِرشَينكردنه وه
ــهرزهوه ل بهترسء گردهكان ته پَلؤسكء
رهنگيانرهشرهش چؤنداروبهرد رادهكهنو
خمخانه. به ده بن يه كپارچه هةَلدهگه ِرَيتء
بؤ بلؤكه كان ريزه دهبَي من ئهوهشدا لهگةَل
ههندَيجار ئهوديوكه م ديو ئهم ئاوهرشَينكرن
عاره قه جونجون چؤن باوكم لَييهتي چاوم
رهنگي چؤن دهتكَيء لهسينه وگؤنهي
خؤربردءوهكهي كراسه چؤن هةَلبزِركاوهو
نازانم من چؤرهيدَيت. پشتيدا عارهقهي لهناو
دهزانم بةآلم باوكم، به يان بسوتَي به خؤم دَلم
ئَيمه بهتهمايه  ئهو ناسوتَي ، بهئَيمه دَلي خؤر

جارجار بتوَينَيتهوه. بهسهركارهكهمانهوه 
زؤرهوه بهتامهزرؤيهكي بايهك ههناسه
بةآلم دهلَيسَيتهوه، لهشمان شوَيري عارهقهي
جهستهمان مهست عارهقي ئهويش بهچَيژي
دهبَيت پَيناچَيت  ههرهَيندهي دهبَيتء 
چرچ لهشمان چاوو و دهم پَيستي به«گِرهو»
بلؤك بهدهم جار ههندَيك باوكم دهكاتهوه.
كهمَيك بهماست دهكا، كوِرم بانگ بِرينهوه
نه تباو گِره تا چهوركا، ملت پشت چاوو و  دهم

. نهبيت ئَيشهو زگضوون زگ توشي
پشوو سهعاتَيك كهپرهكه لهژَير نيوهِروان
هَينده بؤ سهعاته ئه م نازانم بةآلم دهدهين،
لهدهس كهكاتيش ئهوهيه  وهك  دهِروا، زءو
هه مووي دهسم ناولهپي من رابكا. سوتان
بهجؤرَيك بلؤك چيمهنتؤو  بهتؤقله،  بووة
جار ههندَيك كهمن بردءين دهستي ناولهپي
ته ِريان و لهپَيدابكهنم گؤره ويهكان ناچارم
ئه مهش بةآلم بيانكهمه دهستم، ئهوجا كهمء
بهدهم ناولهپي دهستم نيه، ضونكه چارهسهر
بِرينه بلؤك  ههردهبرشَيتهوه.ئهم كارهوه 
خانووه هه موو ئه م نازانم من ، نايه كؤتايي
بؤخؤمان خانوويهكي تائَيستا ! ئَيمه كَييه بؤ
خؤرههلهات ههركه  ههيه، ژووريمان دوو
دايكم ئهوهش له گةَل ، بــهدؤزهخ ئه بَيت
، خواكهن شوكري ده بَيت ،كــوِرم دةَلــَي
بةآلم چي! نيه خانوويان  ئهوانهي  ئهي
نزمء خانووه  لهم  خهريكين ههموو  ئَيمه 
دايكم كهچي دهگه نَيين، بچوكانه پهنجه ره
بةآلم بين، رازي به شه بهم دهبَيت دةَلَي
گهرماو لــهدهس  ههربؤخؤي  زؤرجاريش
دهك دةَلَي ههراساندهبَيتء  كارهبايي  بَي
ئهمه ئاخر كهي، وَيراني بهسه ريهكدا خوايه
خانووه لهو هه موو ئَيمه ياجهه نم! خانووه
بهسهريهكدا ئاژةَل ههروهكو بچكؤَلهيهدا
ئَيمهدا لهناو  ههر دايكم تهنانهت دهنووين. 
ئهو ئَيمه  بوو، بچكؤآلنهكهماني خوشكه
زيِرهو لهگةَل ، گرياوين بهياني ههتا شهوه
هاوارمان ههموو ئَيمهش دايكمدا هاواري
ژاني لهتاو خهريكبوو ههموو دهبوهوه، لَيبه رز
هه موومان ، بَيت تَيبهر ئاگرمان دايكمان
نووساندبوو خؤمان ئاشپهزخانهكهو ضووبوينه
كهدايكمان دهكرد دوعامان بهيهكهوه و
ئَيمه بَي، به زيندءوي مناَلهكهي نهمرَيء
مناِلهكهي تؤقيبووين كهدايكمان لهوه  ههموو
گياني بهسهرمناَلبونه وه ياخؤي ، لهباربچَي
مردو دايكم خؤشحاآلنه نه بةآلم لهدهسدا،
ههموو ئَيمه ئَيستا لهبارضوو، نهمناَلهكهشي
دايكماندا بهدهوري ئَيواران سهگ توتكه  وهك
ئهء، سهرِراني سهردهخهينه كؤدهبينهوهو
ده بَيتء بهقوربانمان ههميشه، وه ك ئهويش
ههموو ئَيواران دهداتهوه. نهوازش پشتمان
دهگهِرَيينهوه، لهكار ماندوو شهكهتء
لهكؤآلنهكان لهوكاتهدا لهمناآلن ههندَيك
من بةآلم كردنن، ياري  و  تؤپان خه ريكي
بهشاني شان ئَيستا من  ، نيم مناأل چيدي
براو ئهوهي  له بهر ته نها ، كاردهكهم باوكم 

نهبن. رهجاَل رووتء بچكؤَلهكانم خوشكه
سوَيي گؤشتَي قنچكه بؤ «سروه» ئهوهي بؤ
هَينده ــهردهم» «س ئهوهي بؤ نه بَيتهوه،
ئَيمه نهنَي. ههنگآلن لهژَير هيشك ناني
بدهين. كؤيلهتيه بهم  تهن  ناچارين ههموو
قهيناكه باوه  گووتم پَيشوو مانگهكهي 
بةآلم مه كِره، بؤمن سه عات مانگهش ئهم
بؤ جوان پَيآلوي  جووتَي  ئهوه  له جياتي
خؤم بهشهرتَي بةآلم باوه گووتم بكِره، سروه
رازي ههرزءو باوكم ، دهكِرم بؤ پَيآلوهكهي
سه عات تاكَيك له جوتَي پَيآلو چونكه بوو،
بؤ كهپَيالوهكهم كاتَيك ههرزانتره . گه لَيك
بوو خهريك لهخؤشيا سروه ، كِري سروه 
ئهوكاته تا بهدبهخته  ئهو بَي، شاگهشكه
دايكمدا به دواي حهوشهدا به ناو پهتي بهپَيي
وازم كه دءساَل دهچَيت بؤ ئهوه  رايده كرد.
شان ئَيستا هَيناوهو ئاوهِرشَينكردن بلؤك له
لهگةَل بةآلم  ، دهبِرم بلؤك باوكم  بهشاني 
من نهبووه. ههرباشتر ژيانمان باري ئهوهش
باري بهكرَيكاري كه  ناكهم بهوه باوهِر قهت
دهبهين و دهكهين ههرچي بَيت، باشتر ژيان
ناني بهشي ههر تهنها  كرَيگرتهيي  كاري
لهتونَيتيدا ئهوهي بؤ رؤژه  ئهو دهكا. رؤژانه
ئاوي ههندَيك كارهكه خاوهن نهخنكَيين
هَيناين بؤ سههؤَلي  كَيل  نيو خواردنهوهو 
بهخهندهيهكهوه  بوه وهو نزيك لهمن هات .
بِرين بلؤك ، چؤني هاوكار ها پرسي،
نهمزاني كــردن،  ئاوهِرشَين يا خؤشتره
نابيني مهگهر گوتم بهناچاري  بَلَيم، چي
گوتي ده سوتَيم، خؤرهوه بهدهستي چؤن
بةَلكو نيه، گهرما ئهمه كوِرم، ده كهي راست
بيئَيمڤهكه»ي » سواري بهخَيرايي دؤزهخه،
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