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بمکــوژن! دەیانهەوێــت دەخوێنیــەوه، دەقــە ئــەم کــە هێســتا، بەڕێــز، خوێنــەری
ئــەوەی،کــەبــۆدهمکــوژنلــەگێڕانــەوەیئەوەنــدەشەرمەســارم،کــەپێــموانــێزانینــی
بەکەلکــتبــێ!بــەاڵملــەبەرگــیپزیشــکیدادگــهنووســرابوو:)ئاگاداریــیتایبــەت(
وەکبزانــم،ئەمــڕۆهــەواهــەوربــوو،گزنگــیخــۆرلــەالیچەپــیپەنجــەرەیهۆدەکــەم
نەهاتــەژوورێ،ڕەنگــەهەوریــشنەبووبــێولــەپشــتپەنجــەرەبــەهۆیئــەوپەردەیەی
بەســتراون، چــاوم و دەســت چەنــد هــەر دەکــەم، هەســت وا هەڵیانواســیوە، تــازە
ــە ــەتینــیتیرێــژل ــەمچوارســەتوچــلوچــوارشــەوەیلێــرەدام،هەمیشــەب بــەاڵمل
ــر،چێشــتم ــانکەمت ــر،ی ــارەی48،000زۆرت ــاژم ــاردنت خــەوهەڵدەســتمودوایژم
ــەم ــر،ل ــانکەمت ــر،ی ــەنودوای3،210پیاســە،زۆرت ــەوەیدەک ــەزارم ــنوب بۆدەهێن
هــۆدەســێبــهچــوارە،زەردەتۆخــە،فێنکایییــەکلــەپەنجــەرەدێتــەژوورێوبــەر
ــە،ڕۆژێجارێــکدهرگــهی ــەمماوەی ــێ،ل ــمدەکــەوێوچێشــتیشــەومدەدەن ڕوومەت
ــگاوە ــەهۆدەکــەم22هەن ــال،کــەمــەودایل ــۆمەب ــەنب ــێومــندەب ــاوەاڵدەب هــۆدەئ
وشــایەنیخانووێکــیئــاواگــەورەنــێوزۆرچووکەیــەودانیشــتنیخــۆشنییــە.
پیاســەی دەنگــی کەمتــر، یــان ژمارەی1،661زۆرتــر، بــە گەییشــتن دوای شــەو
نەمــاوە، دهرگــه لەپشــت کــەس کــە دەزانــم، و پێــدێ کۆتایــی دهرگــه پشــت
خەریکــی هێواشــیی بــە ئەمجــار نابــێ، هەنــگاوی لــە گوێــم مــن و مــاوە یاکــوو
دوای لــە دەبــم، چــاوان لــە چاوبەســت و دەســتان لــە گوریســەکان کردنــەوەی
ســێ،یــانچــوارشــەو،توانیــمهەردووکیــانبکەمــەوەوبــەڕۆژدەیــانبەســتمەوه!
دەچــمبــۆالیپەنجــەرەیدیوارەکــەوچــاولــەحەوشــیئــەمماڵــەوئاســماندەکــەم،
پەنجەرەکــە50ســانتبــە50ســانتپێوەریەتــیولــەتەختــیهۆدەکــە70/1،یــان80/1
ــوەی ــیتێ ــەئاســانییمرۆڤێکــیوەکمــن87/1ســانتیو72کیلۆی ــەرزەوب ســانتب
دەچــێ،هیــچمهیلێکــینییــەوهــەردووالجامیدەکرێتەوە،بەگریمانەئەوتاکەکەســییەی
مــنتێیــدازیندانییــمدەگــەڵدەرکــیحــەوش25میتــرکەمتــر،یــانزۆرتــرمەودایەتــی
ودەوریحــەوشدیوارێکــەبــەبەرزایــی2میتــرزۆرتــر،یــانکەمتــرودەیــانجــارلــە
دیــواریوەکوەیوەســەرکەوتــووم،بــەاڵمبــێپێپلیکانێکــیوەکبنئەودیوارەشلێی
نەهاتوومەخوارێ،ئێستا،کە54ساڵمەوەوئاڵتڕۆزیچۆکمهەیە،هەرلەخۆڕانابینم.
ــەدوورەوە ــاچــاوکاردەکا،ســارابێــتول ــێ،هەت ــمواب ــەپێ ــوارەگڵ ــەمدی دەورەیئ
شــاخێکیلێدیــارە،کــەخــۆرلــەپشــتوێــوەهەڵــدێ...ڕەنگــەلــەمســارایەدا،نێــوان
دیــوار،تــادەگاتــەشــاخ،قاقڕســتانبێــتوهیــچکانییەکــیلێنەبــێوســەتانکــەس،
یــانبوونــەوەرتێیــدامردبێتــن،یــانبــەهــۆیقاتیــیوقڕیــییەکتریــانخواردبێــت!
دووڕۆژبــووژەمــیشــەوانەمکــەمببــۆوەومنیــش،کــەهەویســتمبەندییەکــیخــۆش
ڕەفتاربم،تابرسییەتیمنەدەنێ،هیچمنەوتوهەرشووکرانەبژێرییمکردولەمدوو
شــەوە،بــۆئــهوەیشــکملێنەکــەن،دەســتوچاومهــەرنەکــردەوە،پێــموابێــتزانیبوویــان
مــنهــەرشــەودەچمــەپێــشپەنجــەرەوهەوایــەکهەڵدەمیســم.بۆیــەپەردەیەکیــان
ــت. ــانکردبێ ــەمکارەی ــەدات،ئ ــازارمن ــانخــۆرئ ــهوەیبەیان ــۆئ ــانب پێهەاڵوەســیبێ،ی
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هەڵبــەتلــەمدووڕۆژە،کاتێــکژمــارەکان،یــانهەنگاوەکانــمدەبــژار،دەنگــمنزمتــرو
هەنــگاومنەرمتــرکردبــوو،نــەکاببــمبــەهــۆیئازاریگۆیپاســەوان،یانپاســەوانەکان!
لەســەر دی، دەســتەکەی بــە و گرتــووم دەســتی مەچەکــی دەســتێک هێســتا هــەر
پشــتمپاڵــمدەدابــۆپێشــێودوایتێپەڕیــنلــەدااڵنــی28هەنــگاویماڵەکــە،ئــەوە
دەمبــابــۆناوەنــدیحەوشــهکە،تــەواویناخــمپــڕەلــەتــرسوپەشــیمانیی،القانــم
دەبێتــەوه: دووپاتــە ســەرم لەنــاو دەنگێــک تەنیــا و نەمــاوە ڕۆییشــتنیان هێــزی

)تامیمردنخۆشە!؟تامیمردنخۆشە!؟
تامیمردنخۆشە!؟تامیمردنخۆشە!؟(

بــەدەنگێکــینــزملــەکابــرایزێندیــن،کــەئــەوچەنــدماوەیــەیســەروچاویخــۆی
ــت،دەپرســم: ــی،چــمنەدەدی ــویقڵیشــاووچــاویزیت ــەلێ ــەل واداپۆشــیبوو،کــەبێجگ

برایبەڕێزدەتانهەوێبمکوژن؟
ــک ــەوەیقفڵێ ــیکران ــەودایحــەوش،دەنگ ــیم ــەودوایتەواوبوون ــرازۆربێدەنگ کاب
پێــمدەڵێــت: بــۆڕیبەهێــز نــاوگوێــمودەنگێکــی وجیــڕەجیــڕیالوالوان،دێتــە

بڕۆئازادیت!
پاڵیدامەدهرێودهرگهیقەپاتکرد.

لەبیستنیوشەیئازادیی،نێوکمکەوت،سەرمسووڕاوگێژگێژبووموخەریکەمیز
بەخۆمدابکەم!هەمهێندێکخۆشحاڵموزۆریشخەمگین،هەرایدەکەم:کاکەبۆئازادم؟

ــــباقیسزاتئازادیییەلەوڕێکەوتەڕا!
پشــت ســاراکەی بیــری دەدا، ڕوومەتانــم لــە کــە گــەرم، کزەبایەکــی گیزەگیــزی
ــی ــردنخۆشــە!؟تام ــیم ــردنخۆشــە!؟تام ــیم ــاوســەرم)تام ــەین ــوارودەنگەک دی
لەرزیــن، خســتووهتە گیانمــی هەمــووی خۆشــە!؟( مــردن تامــی خۆشــە!؟ مــردن
لــەدەســتانم،ســارایەک لــەچــاوانوگوریــس بڵێــیدوایکردنــەوەیچاوبەســت
ببینــم،کــەهیچــیتێــدانییــە؟بڵێــیئاژەڵــیدڕنــدەیلێبــێ؟بڵێــیکانــیلێبــێ؟بڵێــی
شــەوانەیچەنــدەســاردبــێ؟بڵێــیئاوەدانیــیلێبــێ؟بڵێــیئاوەدانییەکانــینفووســی
مــەودای بڵێــی هەبــێ؟ لێپرســینەوەی لێیانــدا خۆبەخــۆ گووناهــی بڵێــی بــێ؟ زۆر
چەنــدبــێ؟بڵێــیگۆڕســتانلەســەرڕێگــەمبــێ؟بڵێــیجنۆکــەوڕووحاناتــیلێبــێ؟
ــەم؟ ــداک ــیپەی ــهســەرئاوخــۆبشــۆمەوە؟چــۆنR-f:نان ــیچوون ــاو،کات ــێئ چــۆنب
دەستبەســتراویی و چــاو بــە ئــاوا هــەر و دهرگــه بــۆالی  بگەڕێمــەوه دەمهــەوێ
بکــەم: هــاوار و بگــرم مســتانی وەبــەر یەکبەخــۆ پشــتەوە بــە و
ــش ــشهــەوایپێ ــاشــەوێکیدی ــەوەب ــهملێبکەن ــەیدەیپەرســتن،دهرگ ــەوخودای ــۆئ ت
پەنجــەرەهەڵبمیســم،تــازەخــەویبەیانییــمخــۆشبووبــووبەهــۆیپەردەکــەوە.!
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