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سەرمەند مەردان

بەکر حەسەن
)ئەڵمانیا(

- ئــەم دۆخــەی لــەم خانــووەدا ئێمــەی تێــدا دەژیــن، تــەواو بــەو دۆخــە دەچێــت کــە ســەرمەند مەردانــی بــرام 
لــە زیندانــدا بــۆ مــاوەی ســێ مانــگ تێیــدا ژیــا، ســێ مانــگ لــە ژووری لــە ســێدارەداندا چاوەڕێــی مــەرگ 
بــوو، ئەویــش وەک ئێمــە ســێ مانــگ لــە ژوورێکــدا بــوو ئــەو نــاوی نابــوو ژووری مــەرگ، خــۆی وتەنــی 

چاوەڕوانــی مەرگێکــی پیــرۆزی کــردووە! ئێمــەش چاوەڕوانــی نامەیەکــی پیــرۆز دەکەیــن!
ــوو،  ــاوی زەردەشــت ب ــوو کــە ن ــرا بچووکەکــەی چیرۆکنووســی کــورد ســەرمەند مــەردان ب ــەوە قســەی ب ئ
لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە زەردەشــت لــە کاتــی قســەکردندا زمانــی دەیگــرت، بــەاڵم لــە وتنــی ئــەو هەمــوو وشــەیەدا 
بــۆ یــەک جاریــش زمانــی نەیگــرت و وشەکانیشــی بــە خێرایــی هــەورە برووســکەیەک دای لــە ســەرم و 
ــد  ــاوەوە لەرزان ــە ن ــە بوومەلەرزەیــەک کــرد کــە هەمــوو جەســتە و ڕوحمــی ل ــد، هەســتم ب ڕوحمــی ڕاچڵەکان
و هەندێــک شــتی پچــڕ پچــڕم لەبــەر خۆمــەوە وت کــە نەمدەتوانــی بەیەکــەوە گرێیــان بــدەم وەک )ژووری 
مــەرگ، مەرگــی پیــرۆز، ســێ مانــگ( و چەنــد شــتێکی تریــش کــە خــۆم لــە خــۆم نەگەیشــتم، هەمــوو ئــەم 
شــتانەم دەوت و نەمدەتوانــی بــە یەکەوەیــان ببەســتمەوە، کات بەیانیــی ڕۆژێکــی هەینــی بــوو، ئێمــە ئــەو کاتــە 
ــاوە،  ــی ئەڵمانی ــە بنکــەی پەنابەران ــن ل ــی هاتنــی پۆســتدا بووی ــە چاوەڕوان ــر ل ــی ت وەک هەمــوو بەیانییەکان
ــە ئــازار و  بەیانییەکــی ســاردی زســتانی ئەڵمانیــا لــە مانگــی شــوباتدا.. کــە زەردەشــت بــە دەنگێکــی پــڕ ل
ــاوارەی خــۆی ڕووی لەمــن  ــۆ بەختــی ئ لەهەمــان کاتــدا وەک الوانەوەیــەک و وەک کوڕووزانەوەیەکیــش ب
کــرد و ئــەو قســانەی بــە حەپەســاوییەوە کــرد، وەک ئــاوات بخوازێــت کــە وا نەبێــت و مــن وەاڵمــی بدەمــەوە، 

بــەاڵم مــن ســەرم بــە وشــەکانی ئــەو شــڵەقاو هیچــم بــۆ نەوتــراو وتــم:
- ئەی دوایی؟ کەی لە سێدارەیان دا؟
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- نا، بە لێبوردنی گشتی ئازاد کرا!
ســەرمەند مــەردان یەکێــک بــوو لــەو چیرۆکنووســە 
کوردانــەی دوای دە ســاڵ پارتیزانــی بــە تۆمەتــی 
پارتیــزان بــوون لــە الیــەن ڕژێمــەوە بــە دیــل گیــرا 
بــوو، دوای دوو ســاڵ لــە ئەشــکەنجەدانی بــەردەوام 
کــە تێیــدا جەلــادەکان چاوێکیــان کوێــر کردبــوو، 
ــەپێنرابوو،  ــەردا س ــێدارەدانی بەس ــە س ــزای ل ــا س ئەوج
بــەو شــێوەیەش و بــەو چــاوە کوێرەشــەوە دوای مــاوەی 
نزیکــەی ســێ مانــگ لــە زیندانــی ئەبــوو غرێــب 
لــە بەغــدا لــە ژووری ســێدارەداندا هێشــتوویانەتەوە، 
ئــەوەش واتــای ئــەوە دەبەخشــێت کــە ئــەو نزیکــەی 
شــەش مانــگ لــە ژووری لــە ســێدارەداندا چاوەڕوانــی 
مەرگــی کــردووە، هەمــوو بەیانییــەک چاوەڕوانــی 
ئــەوە بــووە کــە یەکێــک لــە جەلادەکانــی زیندانەکــە 
دەرگای زیندانەکــەی بکاتــەوە و بــە زەردەخەنەیەکــی 
پــڕ لــە گاڵتەپێکردەنــەوە بڵێــت: وەرە دەرەوە، ئەمــڕۆ 
ســەرەی مردنــی تۆیــە! بــەاڵم بــە پێچەوانــەوە بەیانــی 
ڕۆژێــک جەلادێــک دەرگای ژووری زیندانەکــەی 
لــێ دەکاتــەوە و بــە تووڕەییــەوە پێــی دەڵێــت:وەرە دەرەوە 
بڕیــاری  بــەر  تــۆ  بــوو،  ڕزگارت  نەعلەتــی  ئــەی 

لێبوردنــی ســەرۆکی فەرمانــدە کەوتوویــت !
ئــەو کاتــەی کــە مــن بینیــم و چاوپێکەوتنێکــی 
ڕۆژنامەوانیــم لەگــەڵ ســاز کــرد نزیکەی دە ســاڵێک 
ــەاڵم هێشــتا هــەر  ــوو، ب ــازاد کــرا ب ــدان ئ ــە زین ــوو ل ب
ــە ژووری مەرگــدا  ــوو و مــن ل ــە ژووری مەرگــدا ب ل
چاوپێکەوتنەکەم لەگەڵ ســاز دا، ژووری مەرگێک 
لــە واڵتێکــی تــر، لــە شــارێکی تــر، ژووری مەرگــی 
ئــەم جــارەی ســەرمەند مــەردان لــە نەخۆشــخانەیەکی 
شــاری برۆکســلی پایتەختــی بەلژیــک بــوو، ئــەو 
چاوپێکەوتنەکــەی مــن لەگــەڵ ئــەودا هــەر وەک 
چــۆن یەکــەم چاوپێکەوتنــی بــوو لــەو ڕۆژەوەی کــە 
بەدیــل گیــرا بــوو و لــە زینــدان تونــد کــرا بــوو، هــەر 
ئاواش لە ژیانیدا دوا چاوپێکەوتنی بوو، ئەو کاتەش 
مــاوەی ســاڵێک زیاتــر بــوو کــە تووشــی شــێرپەنجەی 
بــە  نەخۆشــخانەکە  پزیشــکەکانی  بووبــوو،  جگــەر 
ڕاشــکاوی بــە زەردەشــتی بــرای و بــە خۆشــیان وتبــوو 
کــە مەرگــی بــە ڕێگاوەیــەوە و لــە ســێ هەفتــەی 

داهاتوودا دەگاتە ســەری! بەاڵم من سەرکێشــی ئەوەم 
ــدا  ــە ڕۆژنامەییەکەم ــی چاوپێکەوتن ــە کات ــرد ل نەک
پرســیار لەبــارەی مەرگــە چاوەڕوانکراوەکــەی لــێ 
بکــەم، چونکــە فۆرمۆلەکردنــی پرســیار دەربــارەی 
ــن  ــۆ کۆلکــە ڕۆژنامەنووســێکی وەک م ــەرگ ب م

زۆر گــران بــوو، بــەاڵم ئــەو خــۆی باســی کــرد.
ســەرمەند مــەردان، لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە ماوەیەکی 
لــە  ڕۆژنامەنووســی  کاری  خۆبەخشــانە  زۆریــش 
چیاکانــی کوردســتان کردبــوو و سەرپەرشــتی چەنــد 
گۆڤارێکــی ئەدەبــی کردبــوو، بــەاڵم وەک زەردەشــت 
دەیــوت پێــی خــۆش بــوو هــەر وەک چیرۆکنــووس 
بــووە کــە  ناخــۆش  پێــی  بهێنرێــت، زۆریــش  نــاوی 
بکرێــت!  پــێ  ئامــاژەی  ڕۆژنامەنووســێک  وەک 
منیــش لەگــەڵ ئەوەشــەوە کــە مــاوەی دە ســاڵێک 
هیــچ  بــە  کــردووە،  ڕۆژنامەنووســیم  کاری  بــوو 
ــوو،  ــاو ب ــوو، گومن ــاوی نەبووب ــە ن ــم ل ــک گوێ جۆرێ
بــۆ؟ نەمدەزانــی و زەردەشــتی براشــی نەیدەزانــی، هەتا 
ــە کێشــەی  ــەدا ل ــاز ن چاوپێکەوتنەکەشــم لەگــەڵ س
گــوم ناوییەکــەی تێنەگەیشــتم، لــەو بــاوەڕەدام ئەگــەر 
مــن زەردەشــتی برایــم نەناســیبایە ئــەو بــۆ هەتــا هەتایــە 
هــەر بــە گومنــاوی دەمایــەوە، مــن پێشــتر هیــچ کام 
لــە چیرۆکەکانیشــیم نەخوێندبــووەوە! هەروەهــا لەســەر 
زمانی هیچ کام لە چیرۆکنووسەکان و لە نووسینی 
ناوەکــەی  لــە  گوێــم  پێشــتر  نووسەرێکیشــدا  هیــچ 
نەبووبــوو، مــن لەگــەڵ زۆر لــە چیرۆکنووســەکاندا 
چاوپێکەوتنــم ســاز دابــوو، بــەاڵم کەســیان نــاوی ئــەو 
نووســەرە مەزنەیــان نەهێنــاوە، لەوانەیــە نووســەرەکانیش 
لــەوەدا بچنــەوە ســەر سیاســییەکان، کــە هەمیشــە 
هــەوڵ دەدەن ماندووبــوون و خەباتــی یەکتــری لــە بیــر 
خەڵکــی بەرنــەوە، بــۆ نــا، ئــەوە هەمیشــە کولتوورێکی 
لــە  یــەک  بزووتنــەوە ڕزگاریخــوازە  چەواشــەکاری 
دوای یەکەکانــی کــورد بــووە، هــەر لەبــەر ئەوەشــە 
کــە ئێمــە تــا ئێســتا مێژوویەکــی پــاک و نووســراوی 
وەک مێــژووی میللەتانــی تــری ســەر گــۆی زەویمــان 
نییــە ! دڵنیــام هــەر لەبــەر ئــەو هۆیــە بــووە، مــن ئــەو 
چیرۆکنووســە گومنــاوەم هــەر لــە نــاو ئــەو چەنــد 
وشــەیەی زەردەشــتەوە کــە لــەو ســەرلەبەیانییەدا لــە 
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خانــووی پەناهەنــدەکان بــە حەپەســاوی گــۆی کــردن 
ناســی، کــە لــە ڕێکەوتێکــی ســەیردا وتــی، یــان لــە 
چاوەڕوانییەکــی ســەیر و ناخــۆش و ئەســتەمدا وتــی 
و بــۆ یەکــەم جــار ناوەکەیــم گــوێ لــێ بــوو، ناوەکــەی 
ــەوە  ــدا دروســت کــرد، هەســتم ب دەنگدانەوەیەکــی تێم
کــرد کــە شــتێک لــە نــاو منــدا دەنــگ دەداتــەوە، 
دوایــی وردە وردە تــەواوی ژیانیــم ناســی، ســەیریش 
ئــەوە بــوو ئــەو ڕۆژەی کــە بــۆ یەکــەم جــار ســەردانم 
کــرد و لــە نزیکــەوە ناســیم و بــە ناســینی ئــەو زۆر 
ئــەو ڕۆژەش  هــەر  بــووم،  و شاگەشــکە  خۆشــحاڵ 
خۆمــم ناســی، خۆمــی ناشــیرین و گەوجــاوم ناســی، 
خۆمــی ڕۆژنامەنووســی درۆزنــم ناســی، ئــەوەش هــەر 
لــە چاوپێکەوتنەکــەی ئــەودا ڕووی دا و هــەر لــە 
ناشــیرینەکەی  خۆمــە  ئــەودا  قســەکانی  میانــەی 
ــم کــرد،  ــە نەفرەت ــە ب ــا هەتای ــۆ هەت خۆمــم بینــی و ب
چونکــە ئــەوە یەکــەم جــار بــوو لــە ژیانمــدا گوێــم لــە 
ڕاســتی بێــت، وام هەســت دەکــرد لەبــەردەم مێژوویەک 
لــە ڕاســتیدا وەســتاوم و بــۆ یەکــەم جــار بــۆم دەرکــەوت 
کــە مــن لــە ژیانمــدا چەنــدە نــەزان و گەوجانــە وەک 
ڕۆژنامەنووسێک کارم کردووە و خۆشم و خەڵکیشم 
هەڵخەڵەتانــدووە، هــەر ئــەو ســاتەش بــۆم دەرکــەوت کە 
منیــش وەک زۆربــەی زۆری ڕۆژنامەنووســەکانی 
نیشــتمان لەبــری ڕۆژنامەنــووس، ویــژدان فــرۆش بــووم 
و دواییــش دەاڵڵــی باڵوکردنــەوەی درۆی سیاســییە 
بــە  خۆمــم  ویژدانــی  ڕۆژانــە  و  بــووم  درۆزنــەکان 
کۆمەڵێــک دز و جــەردەی نیشــتمان فرۆشــتووەتەوە 
و خەڵکیــم بــۆ گەوجانــدوون، لەوانەیــە هــەر ئــەوەش 
ــەوە بووبێــت کــە ســەرمەند مــەردان پێــی  هــۆکاری ئ
خــۆش نەبــووە نــاوی ڕۆژنامەنووســی پــێ بدرێــت، 
چونکــە ئەوەتــا مــن خــۆم دەزانــم کــە تــا چ ڕادەیەکــی 
زۆر ڕۆژنامەنووسێکی گەوجاو بووم، ڕۆژنامەنووسی 
گەوجــاو لــە بکوژەکانیــش تاوانبارتــرە، چونکــە بــە 
گەوجاندنیــش  و  دەگەوجێنێــت  خەڵکــی  بــەردەوام 
لــە  کۆمەڵگەیــە  تاوانەکانــی  هەمــوو  ســەرچاوەی 
ســەرەوە تــا خــوارەوە ئێســتاش ئــەو وشــانەی ســەرمەند 
مــەردان لــە گوێمــدا دەزرنگێنــەوە کــە لــە دەســتپێکی 

ــم: ــی وت چاوپێکەوتنەکــەدا پێ

- زۆربــەی زۆری پاڵەوانــی چیرۆکەکانــی مــن 
شــەهید بــوون و لــە نــاو گــۆڕدان، ئەوانــەی کــە مــاون 
ــوون! ڕیســوابوونیش گــۆڕی  ــدا ڕیســوا ب ــاو ژیان ــە ن ل
بــێ  ئینســانیش  و  ئینســانە  شــکۆمەندییەکانی 
شــکۆمەندییەکانی نرخــی ئاژەڵێکــی نییــە! ڕیســوا 
بوونــی ئینســان لــە هەمــوو جێگایەکــدا هــەر وەک 
یەکــە، ئەوجــا لــە کۆشــکە ڕازاوەکانــدا بێــت، یــان 
لــە کــەالوە وێرانەکانــدا بێــت، لــە بەرزتریــن پۆســت و 
مەقامــدا بێــت، یــان لــە نزمترینیــان، لــە نــاو نیشــتماندا 

ــتمان.  ــە دەرەوەی نیش ــان ل ــت، ی بێ
ــەم وشــانەی  ــاو ئ ــە ن ــارە منیــش و زەردەشــتیش ل دی
)ســەرمەند مــەردان(دا جێگایەکمــان هەبــوو، چونکــە 
ســەیری  هۆکارێکــی  هــۆی  بــە  ئەویــش  و  مــن 
ــدا  ــە پەنابەران ــەت ب ــە خانوویەکــی تایب ــەوە ل نامرۆڤان
ڕاکــردن  ســەیرەکەش  هــۆکارە  خواردبــوو،  گیرمــان 
بــوو، ئــەو ڕاکردنــە بــوو کــە ســەرمەند مــەردان لــە 
چاوپێکەوتنەکەمانــدا زۆر بــە وردی ئامــاژەی پــێ 
دا، وەک خۆهەڵخەڵەتاندنــی مــرۆڤ لەالیــەن خــودی 
خۆیــەوە لــە پێنووســیدا. زەردەشــتی براشــی هــەر وای 
بــۆ دەچــوو، کــە ڕاکــردن لــە نیشــتمان گەورەتریــن 
تاوانێکــە کــە ئینســان بەرانبــەر بــە خــۆی بیــکات، 
هەموو جار زەردەشــت لە نیوەی شــەودا لە جێگاکەی 
خــۆی بەرزدەبــووەوە و هــاواری دەکــرد )ئــای چیــم بــە 
خــۆم کــرد(، شــەوەکانی مــن و زەردەشــت زۆر درێــژ و 
تاریــک بــوون، هــەروەک چــۆن شــەوەکانمان ڕۆژ بــە 
ڕۆژ لــە دەروونمانــدا درێــژ و درێژتــر دەبوونــەوە، هــەر 
ــان  ــووەوە.. هەردووکم ــر دەب ــر و تاریکت ــاواش تاریکت ئ
حەزمــان دەکــرد هــەر لــە ئەزەلــدا شــەو نەبوایــە.. ئێمــە 
هەردووکمان پێمان وا بوو کە چاوەڕوانی لە تاریکیدا 
دوو هێنــدەی چاوەڕوانــی لــە ڕووناکیــدا ئەســتەمتر 
و ڕەشــترە، تــەواو گەیشــتبووینە ئــەو بڕوایــەی کــە 
تاریکــی هــەر بــۆ عیشــق و ســۆزداری و بیرکردنــەوە و 
تێڕامــان دەشــێت، نــەک بــۆ چاوەڕوانــی، ئیتــر ئەگــەر 
پەمەییــش  شــۆخێکی  هاتنــی  بــۆ  چاوەڕوانییەکــە 
بێــت! هەروەهــا شــەو، یــان تاریکــی بــۆ تۆڵەکردنــەوەش 
دەســت نــادات، چونکــە زۆربــەی بکــوژەکان لــە کاتــی 
تۆڵەکردنــەوەدا بــە هــۆی تاریکییــەوە ناتوانــن چێــژ لــە 
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دیمەنــی مەرگــی نێچیرەکانیــان وەربگــرن، هــەر بــە 
هــۆی ئەوەشــەوە لــە کوشــتن بــەردەوام دەبــن، چونکــە 
بــە تــەواوی لــە چێــژی کوشــتن تێــر نابــن، ڕاســتە 
چاوەڕوانییــەکان جیاوازییــان هەیــە، بــەاڵم ناوەرۆکــی 
لــە یەکچــووی چاوەڕوانییەکــەی مــن و زەردەشــت لەو 
ــە  ــەردان ل ــەرمەند م ــووەدا و چاوەڕوانییەکــەی س خان
ژووری مەرگــدا لــە زینــدان، زۆر بــە یــەک دەچــوون، 
چاوەڕوانییەکانمــان  شــەودا  لــە  هەردووالمــان  ئێمــە 
بەڕێــوە دەچــوو و لــە ســەرلەبەیانیاندا تــەواو دەبــوو، 
ئــەو لــە زیندانێکــدا لــە نــاو نیشــتمان و ئێمــەش لــە 
چاوەڕوانییــەکان  هەمــوو  ئەڵمانیــا،  لــە  زیندانێکــدا 
هــەر لــە تاریکیــدا بــوو، چونکــە نــە جەالدەکانــی 
زیندانەکانــی ئەبــوو غرێبــی بەغــدا لــە دوای کاتژمێر 
دەی بەیانییــەوە کەســیان بــۆ لــە ســێدارەدان ڕاپێــچ 
ــە پۆســتەچییەکانی ئەڵمانیــاش لــە دوای  دەکــرد و ن
کاتژمێــر دوازدەی نیــوەڕۆوە پۆســتیان دابــەش دەکــرد، 
ــا  ــر چاوەڕوانییەکــە دەچــووە دۆخــی ســڕبوونەوە ت ئیت

ــەوە. تاریکــی دادەهات
تەنیــا جیاوازییەکیــش لــە نێــوان ژوورەکــەی ئێمــە لــە 
ئەڵمانیــا و ژوورەکــەی ســەرمەند مــەردان لــە زینــدان 
هەبووبێــت ئــەوە بــوو کــە ئــەو هیــوای دەربازبوونــی 
لــە چنگــی مــردن نەبــووە و هەرگیزیــش بیــری لــە 
نەشیویســتووە  هەروەهــا  نەکردووەتــەوە،  دەربازبــوون 
بــە  بــاوەڕی  بناغــەدا  لــە  بێــت، چونکــە  دەربــازی 
پیــرۆز  مردنــی  ئــەو  الی  هەبــووە،  پیــرۆز  مردنــی 
مــردن بــووە لــە پێنــاوی ئازادیــدا، بــەاڵم دەربازبــوون 
ســەرەتای  لــە  بــوو  بەهێــز  باوەڕیکــی  ئێمــە  الی 
ــوون  ــە دەربازب ــدا هیــوای زۆرمــان ب چاوەڕوانییەکەمان
هەبــوو، دوای نزیکــەی دوو مانــگ و نیویــك هێــدی 
هێــدی هیــوای دەربازبوونمــان الواز بــوو و وردە وردەش 
بــەرەو کوژانــەوە چــوو، دواییــش هــەر لــە پێنــاوی 
ڕزگاربــوون لــەو چاوەڕوانییــە کوشــندەیە وامــان لێهــات 
دەخواســت،  ڕیســوابوونەکەش  نامــەی  بــە  ئاواتمــان 
خانــووەی  لــەو  تــا  نــا  ئــەوەدا  پێنــاوی  لــە  ئــەوەش 
وەک  ئێمــە  بــۆ  کــە  بێــت،  ڕزگارمــان  پەنابــەران 
زینــدان وابــوو، ئێمــە هەمــوو شــەوێک بــە ئاواتــی 
ڕۆژبوونەوەیەکــی خێــرا و خێراتــر چاومــان دەچــووە 

خــەو، بەڵکــو بــەو هیوایــەی ســبەینێ نامەیەکمــان 
ــەو  ــە هەمــوو ئ ــەک کــە لەوانەی ــە دەســت، نامەی بدەن
شــکۆمەندییانەی لــە نیشــتمان لــە دەســتت داون بــە 
زیــادەوە پێــت ببەخشــێتەوە و ئــەوە جارێــک و جارێکــی 
تریش بە پێچەوانەشەوە لەوانەیە ئەو شکۆمەندیانەشت 
لــێ بســێنێتەوە کــە بــە برینــداری و بــە نەزیفــی خوێنی 
نیشــتمان  لــە  ڕاکردنەکەتــدا  لــە  توانیوتــە  خۆتــەوە 
ڕزگاریــان بکەیــت! کەواتــە نامەکــە دوو جــۆر نامــە 
بــوو، یەکێکیــان خۆشــبەختی تێــدا نووســراوەتەوە و بــۆ 
ــن، یەکێکیشــیان  ــی خۆشــبەختی دەکردی ــا هەتای هەت
نەگبەتــی تێــدا نووســراوەتەوە و بــۆ هەتــا هەتایــی 
ــوو  ــە ب ــەو نامەی ــەوەش ئ ــەر ئ ــن! ه بەدبەختــی دەکردی
و  کردبــوو  کــەوڵ  زەردەشــتی  و  مــن  ســەری  کــە 
ــەدا  ــەو کات ــەوە ل ــرۆز، ئ ــوو نامەیەکــی پی ــان ناب ناوم
کــە ئەگــەر هەقــی مانــەوەی تێــدا پەخــش کــرا بێــت، 
بــەاڵم لــەو کاتەشــدا کــە هەقــی مانەوەمانــی تێــدا 
ڕەت کرابێتــەوە، ناومــان نابــوو نامــەی ڕیســوایی! 

* * *
ــە  ــە ژووری مەرگەکــەی ل ــار ل ــۆ یەکــەم ج مــن ب
بــە  مــەردان(م  )ســەرمەند  برۆکســل  نەخۆشــخانەی 
قەترانییەکەیــەوە  ڕەنــگ  تاریکــە  ڕەشــە  چاویلکــە 
زەردەخەنەیەکــی  بــە  و  کــرد  لــێ  ســاڵوم  و  بینــی 
دوو  ئــەو  کاتــە  ئــەو  دامــەوە،  وەاڵمــی  گەرمــەوە 
هەفتــە بــوو لــە ژوورێکــی تــرەوە گوازرابــووەوە ئــەو 
ژوورە کــە نــاوی ژووری مــەرگ بــوو، ئــەو کاتــە 
تەنیــا ســێ هەفتــەی لــە ژیانــدا مابــوو! بــە مانــا 
لەســەر لێــواری مــەرگ بــوو، بــەاڵم بــە دەمــو چــاو و 
هەڵســوکەوتییەوە دیــار نەبــوو، لــەو بــاوەڕەدا بــووم کــە 
هــۆکار بــۆ ئــەوە بێــت کــە ئــەو پێشــتر تاقیکردنــەوەی 
دەروونــی لەگــەڵ ژووری مەرگــدا هەبــووە و دەزانێــت 
چــۆن تێیــدا دەژی، تــەواوی ژوورەکــە بــە ڕەنگێکــی 
پەمەیــی ڕەنــگ کرابــوو و دیوارەکانیــش بــە وێنــەی 
پەپوولــەی ڕەنگاوڕەنــگ ڕازابــووەوە کــە لــە باڵەفڕێــدا 
بــە  لــە کاغــەز دروســتکراویش  بــوون و پەپوولــەی 
بنمیچــی ژوورەکــەدا بــە دەزوو شــۆڕکرابوونەوە بــە 
ئاســمانی ژوورەکــەوە لــە باڵەفــڕەدا بــوون، جگــە لــەوە 
بــوو،  پەمەیــی  ژوورەکــەدا  لەنــاو  شــتێک  هەمــوو 
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ــا  ــەت دەزگا و پێویســتییە پزیشــکییەکان، چەرپ تەنان
و کۆمێــدی، هەروەهــا ئــەو دووکورســییەی کــە مــن 
و ئــەو لەســەریان دانیشــتبووین و چاوپێکەوتنەکەمــان 

ــدا ســازدا. تێ
ــتگۆ  ــن گــەرم و ڕاس ــحاڵم گەنجێکــی خوێ - خۆش

ــدا دەناســم. ــواری ڕۆژنامەگــەری کوردی ــە ب ل
- )بــۆ پێــم دەڵــێ ڕاســتگۆ؟( لــە دڵــی خۆمــدا ئــەم 
پرســیارەم لــە خــۆم کــرد و ترســام، ترســام لــەوەی کــە 
زانبێتــی مــن لە کوردســتان ڕۆژنامەنووســێکی درۆزن 
و بــێ ویــژدان بووبــم، ناهەقــم نەبــوو، هــەر وەک مــن 
چۆن پێشــتر ئەوم نەناســیبوو، ئەویش منی نەناســیبوو، 
جگــە لــەوەش جیــاوازی بیســت ســاڵێکیش تەمــەن لــە 
نێوانمانــدا هەبــوو، هەروەهــا بــە تەلەفونێکیــش کــە 
چــوار  ســێ  لــە  برایــەوە  زەردەشــتی  بەهــۆی  هــەر 
خولەکێکــدا ئــەو تێرمینەمــان بــۆ چاوپێکەوتنەکەمــان 
پێکــەوە  قســەیەکمان  هیــچ  ئیتــر  دامەزراندبــوو، 
نەکــردووە، هەســتم کــرد لــە نــاوەوە دەلەرزێــم، لــە تــاودا 
بــێ فەرمــوو لــە ســەر کورســییە پەمەییەکــەی تــر 
ئــەوەوە  پەمەییەکــەی  تەنیشــت کورســییە  لــە  کــە 
ئــەو  بــەو شــێوەیە چەرپاکــەی  بــوو دانیشــتم، کــە 
کەوتــە تەنیشــت هەردووکمانــەوە، کاتێــک کــە بینــم 
دانــاوە،  لەســەر جێگاکــەی  ئــەو چەنــد کتێبێکــی 
لەســەر چەرپاکــەی  دانانــی جانتاکــەم  بــە  منیــش 
ئــەو و دەرهێنانــی ڕیکــۆردە بچکۆلــە تایبەتەکــەم 
ــڕە خولەکێکــم  ــد کاغەزێــک و پێنووســێک ب و چەن
ــرس و لەرزینەکــەم  ــدا ت ــم دزی و تێی ــە وەختەکەمان ل
کــە  دەرکــەوت  بــۆم  وردە  وردە  بــەاڵم  ڕەوانــدەوە، 
وانەبــووە و ئــەو لــە دڵــی خۆیــدا هیواخــواز بــووە، کــە 
دوا چاوپێکەوتنــی ژیانــی وەک چیرۆکنووســێک 
تــا  بــکات  ڕاســتگۆدا  ڕۆژنامەنووســێکی  لەگــەڵ 
دوا قســەکانی ژیانــی بــە خەڵکــی نیشــتمانەکەی 

بگەیەنێــت.
ــی  ــەی ڕۆژنامەنووســە درۆزنەکان هــەر وەک زۆرب
نیشــتمان کەوتمــە قســە وەک ئــەوەی پێشــتر زۆر لــە 

شــتەکانم خوێندبێتــەوە، وتــم:
- دەمێکە نووسین و چیرۆکت نابینم؟

هەناســەیەکی کورتی هەڵکێشــاو بە زەردەخەنەیەکەوە 

بــە  و  بــادا  ســەرێکی  بــەاڵم  بــکات،  قســە  ویســتی 
الی  ئــەو  الو  ئــەم  تەماشــایەکی  چاویلکەکەیــەوە 
بنمچــی  لەســەر  ڕوانینەکانــی  و  کــرد  ژوورەکــەی 
ژوورەکە وەســتاند، وەک ئەوەی بیر لەو وشــانە بکاتەوە 
کــە دەیەوێــت بیڵێــت، لــەو کاتەدا من دووبارە ترســەکەی 
پێشــوو ڕژایــەوە نــاو جەســتەم و وام هەســت کــرد کــە 
گاڵتــەی پێــم بێــت و دیســان خۆمــی نــاو ڕۆژنامەنووســە 
درۆزن و کاڵــە فرۆشــەکەی نیشــتمانم بیــر کەوتــەوە، 
کــە چەنــدان جــار بــێ ئــەوەی بەرهەمــی ئەدیبــەکان 
بخۆێنمــەوە چاوپێکەوتنــم لــە گەڵــدا ســاز داون، ئەوەشــم 
تەنیــا لــە پێنــاوی دەرخســتنی خۆمــدا دەکــرد و دەچــووم 
بــە ئەدیبــە ناودارەکانــدا و بــە سیاســییە نابووتەکانــدا 
هــەر  دەربکــەم،  ناوبانــگ  و  بناســرێم  تــا  هەڵدەزنــام 
ئــەوەش لــەوێ کولتــووری ناوبانــگ دەرکردنــە، چونکــە 
ــەوە و ســەری  ــەوە بیردەکات ــە چاوی میللەتەکــەی مــن ل
ــا دوا هەناســەی  ــە ت ــەر ئەوەی ــت، هــەر لەب ــە کارناهێنێ ب
بــە گەوجــاوی دەژی! ســەرمەند مــەردان ناهەقــی نییــە 
مــن هــەر خــۆم وەک ڕۆژنامەنووســێک دەیــان جــار 
سیاســەتچییەکانم کــردووە بــە مارکەیەکــی بازرگانــی، 
کااڵ بێفــەڕ و درۆکانــی ئەوانــم لــە ناو درۆکانی خۆمدا 
زاخــاو داوەتــەوە و بەســەر خەڵکــدا ســاغم کردوونەتــەوە، 
لــەم بیرکردنــەوە و زەرزەنشــتکردنانەی خۆمــدا بــووم کــە 
ئــەو وردە وردە بــە وتنــەوەی چەنــد جارێــک وشــەی 
)بەڵــێ( بــە ئــاگای هێنامــەوە و کەوتــە قســە و وتــی:
- بــا.. بەڵــێ، مــن هــەر بەردەوامــم لــە نووســین، 
بەڵکــو ئێســتا لــە جــاران زیاتریــش چیــرۆک دەنووســم، 
بــەاڵم لــە ســەر کاغــەز نــا، بەڵکــو لــە دڵ و دەروونــی 
خۆمــدا دەیاننووســم، چونکــە ئیتــر گەیشــتمە ئــەو 
بڕوایــەی کــە چیــرۆک چــووە ســەر کاغــەز دەمرێــت 
و کاغــەز دەبێــت بــە گــۆڕی پاڵەوانــە نەبەزەکانــی نــاو 
چیــرۆک، بــەاڵم لــە نــاو دڵ و دەروونــی نووســەردا بــە 
نەمــری دەمێننــەوە! مــن چیتــر نامەوێ چیرۆکەکانی 
خــۆم بــە دەســتی خــۆم لــە نــاو کاغــەزدا کفــن و دفــن 
ــە  ــاو گــۆڕی ل ــە ن ــا ل ــێ وەف ــا خەڵکــی ب بکــەم و ت
ــدا  ــە بیرەوەرییەکانیان ــان ل ــت، ی ــەوەدا بیاننێژێ بیرچوون

ڕیســوایان بــکات و گاڵتەیــان پــێ بــکات.
ئاڵــۆزی  و  ســەیر  پرســیارگەلێکی  وەاڵمــە  ئــەو 
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لــە منــدا دروســت کــرد، بــۆ نموونــە ئیتــر زانیــم و 
ــەردەم ڕۆشــنبیرێکی  ــووم کــە مــن ئێســتا لەب ــا ب دڵنی
گــەورەدام، ئیتــر زانیــم ئــەم پیــاوە وەک کڕیــار و 
سیاســەت فرۆشــەکانی نیشــتمان نییــە، یــان وەک 
مــن  کــە  نییــە،  نیشــتمان  درۆزنەکانــی  نووســەرە 
خۆشــم یەکێــک بــووم لەوانــەی بــە هــۆی درۆکانــی 
ئەوانــەوە وەک ڕۆژنامەنــووس لــە نیشــتمان ناوبانگــم 
دەرکردبــوو، ئیتــر هەســتم کــرد کــە ئەگــەر ئــاگاداری 
پاڵەوانــە  لــە  یەکێــک  وەک  لێــرەدا  نەبــم،  خــۆم 
لەبــەر  هــەر  دەبــم،  ڕیســوا  نیشــتمان  درۆیینەکانــی 
ئــەوە لــە دڵــی خۆمــدا وتــم: )ئاگاداربــە گەوجــە، 
ئەمــە نووســەرە پاڵەوانــە خــاوەن شــکۆ و پۆســت و 
مەقامەکانــی نیشــتمان نییــە( هــەر لــە بــەر ئــەوە پێــم 

وت:
- مــن وا تــێ دەگــەم کــە تــۆ گلەییــت لــە خوێنەری 

چیرۆکەکانت هەیە؟
وایــە، جــاران خوێنــەری چیرۆکەکانــی  بەڵــی   -
چیرۆکەکانــم  نــاو  کەســایەتی  خۆیــان  هــەر  مــن 
بــوون، خۆیــان خۆیــان دەناســییەوە، کەســایەتییەکان بــە 
ــان دەناســییەوە، چاکــەکان  ــەوە خۆی چــاک و خراپیان
شــانازییان بــە خۆیانــەوە دەکــرد و گەوجــاوەکان دوای 
خــۆ ناســینەوەیان هەوڵیــان دەدا بیــر بکەنــەوە، هەوڵیــان 
دەدا لــە دۆخــی گەوجێتــی ڕزگاریــان بێــت، ئــەو کاتــە 
ژمــارەی گەوجــاوەکان زۆر کــەم بــوون، بــەاڵم ئێســتا 
ژمارەیــان زۆرە و بوونەتــە خــاوەن دەســەاڵت و هیــچ 
گەوجاوانــەی  ئــەو  هــەر  ناوێرێــت،  پێیــان  هێزێــک 
ئێســتا بــوون کــە جــاران خوێنــی خۆیــان بــە نیشــتمان 
دەبەخشــی، ئێســتا هــەر ئەوانــن کــە خوێنــی نیشــتمان 
ــی مــن  ــی چیرۆکەکان ــا پاڵەوان ــە ت هەڵدەمــژن، ئەوان
ــۆ خەڵکــی برســی دەوت و داوای  ــان ب ــوون گۆرانیی ب
و  خەڵــک  بــۆ  شــکۆمەندییان  و  ئــازادی  و  نــان 
نیشــتمان دەکــرد، ئێســتا ئەوانــە خەڵکــی برســی دەکەن 
و شــکۆمەندییان دەشــکێنن و بــە ڕۆژی ڕوونــاک 
ئازادییــان لــێ دەدزن! مــن ئێســتا شــەرم لەخــۆم دەکــەم 
کــە ڕۆژێــک ئەوانــە کەســایەتی چیرۆکەکانــی مــن 
بــوون، چونکــە ئێســتا هــەر ئەوانــەن کە بــە دەموچاوی 
جارانیانــەوە بــە گۆشــت و خوێنــی جارانیانــەوە خۆیــان 

ــە دراکــۆال و خوێنــی نیشــتمان  ــوون ب ــان ب و نەوەکانی
ــەوە! دەخون

لــە کۆتایــی ئــەم قســانەیدا دەســتی ڕاســتی بــرد بــۆ 
ــر چاویلکــە  ــە ژێ چــاوە کوێرەکــەی چەپــی و هــەر ل
ڕەشــەکەیەوە بــە پەنجەکانــی خورانــدی، بــەاڵم دیــارە 
کێشــەکە هــەر خورانــدن نەبــوو، بەڵکــو ئــازار بــوو، 
هەســتم کــرد کــە لــە تــاو ئــازار لێــوی خــوارەوەی تــەواو 
گــەزی و هەناســەیەکی کورتــی خێــرای هەڵمــژی و 
خێــرا چاویلکــە ڕەشــەکەی داکەنــد و بــە خێراییەکــی 
تــر بــە الیەکــی بــەری دەســتی هەڵیگڵۆڤــی وەک 
ئــەوەی پێــی بڵــێ بەســە بــێ دەنــگ بــە، کارم هەیــە، 
لــەو کاتــەدا مــن تــەواو ســەرنجم لــە چاوی دا، شــتێکم 
نــەدی لــە چــاو بچێــت، بەڵکــو هــەر تــەواو بریتــی بــوو 
ــە یەکــەوە  ــر پێســتێکی ب ــە ژێ ــووڵ ل ــە چاڵێکــی ق ل
نووســێنراوەوە جێــگای دروونەوەیــەک دیــار بــوو، مــن 
لــە دڵــی خۆمــدا وتــم دیــارە مــرۆڤ کــە ئەندامێکــی 
وەک  شــوێنەکەی  دەدات،  دەســت  لــە  جەســتەی 
ئــازار  یادەوەرییەکانــدا  لەگــەڵ  جارجــارە  ئازارێــک 
پەیــدا دەکاتــەوە، هــەر وەک ئــەوەی ئــەو ئەندامــە هــەر 
لــە شــوێنی خۆیــدا بێــت و ئــاوا هەســتی پــێ دەکرێــت 
و لەنــاو هەمــوو ئازارێکــی دەروونیــدا جارێکــی تــر 
دێتــەوە گــۆ و دەڵێــت منیــش هــەم، منــت لــە بیــر 
نەچێــت مــن پارچەیــەک بــووم لــە تــۆ، تــۆ غــەدرت 
لــە مــن کــرد، کاتێکیــش کــە چاویلکەکــەی لــە بــان 
چــاوی دانایــەوە بــە ســۆزێکەوە وەک ئــەوەی دڵــی 
دەســتی  بــە  بداتــەوە  دەرهێنراوەکــەی  کوێــرە  چــاوە 
ــۆ چــاوە کوێرەکــەی کــرد و  ڕاســتی ئاماژەیەکــی ب

وتــی:
ــەم  ــە، ئ ــچ نیی ــوردن دەکــەم، ئەمــە هی - داوای لێب
چــاوە دەرهاتــووە بــۆ مــن هیــچ نییــە، مــن ئامــادە 
ــە  ــە مردن ــەاڵم ب ــن، ب ــووم چاوەکــەی تریشــم دەربهێن ب
ئــەم  بوومایــە،  شــاد  زینــدان  نــاو  پیرۆزەکــەی 
ــەاڵم  ــە، ب ــەم نەدیتبای ــێ بەهای ــرخ و ب ــێ ن ڕۆژگارە ب
ئــەو ڕۆژگارەی کــە مــن تێیــدا مەرگــم بــە پیــرۆز 
شۆڕشــگێڕەکانی  پاڵەوانــە  لەگــەڵ  مــرد،  دەزانــی 
هیــچ  مــن  بــۆ  ژیــان  ئیتــر  مــرد،  چیرۆکەکانمــدا 
مانایەکــی نەماوەتــەوە، لــە بــەر ئــەوە نــا کــە چاوێکــم 
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ــووم چاوەکــەی  ــن هیوادارب ــر م ــت داوە، نەخێ ــە دەس ل
تریشــم و دەســتێک و قاچێکیشــم لــە ئەشــکەنجەداندا 
کەســایەتییە  بــەاڵم  بدایــە،  دەســت  لــە  زینــدان  لــە 
لــە  چیرۆکەکانــم  نــاو  پاکەکانــی  و  شۆڕشــگێڕ 
ــی  ــە پیرۆزەکان ــوون مەخلووق ــەوان ب ــە، ئ دەســت نەدای
نــاو ڕوحــی مــن، نــەک چاوەکانــم، مــن بــێ چاویــش 
ئەوانــم دەدی، ئــەوان لــە ڕوحمــدا بــوون، ڕاســتە ئــەوان 
لــە دەرەوەی مــن دەژیــان، بــەاڵم لــە نــاو منــدا بیریــان 
کەســایەتی  لەگــەڵ  ســاڵ  دەیــان  مــن  دەکــردەوە، 
ــاخیش پێکــەوە  ــە ش ــاوم، ل ــدا ژی ــی خۆم چیرۆکەکان
برســێتی و ســەرما و گەرمامــان نۆشــیوە، پێکــەوە 
دەوت!  گۆرانیمــان  پێکیشــەوە  و  دەکــرد  ســەمامان 
کەســایەتی چیرۆکەکانــی مــن هەموویــان هاوڕێــم 
و  دەجەنگایــن  پێکــەوە  ســەنگەرەکاندا  لــە  بــوون 
پێکــەوە بــە نــۆرە شــەوانە ئێشــکمان دەگــرت و تــا 
ــە نوکتــەی  ــەرد و شــاخەکاندا ب ــا ب ــە پەن ــان ل بەرەبەی
خــۆش و پێکەنیــن ورەی یەکتریمــان بەرزدەکــردەوە، 
هەروەهــا شــەوان لــە پێنــاوی ڕۆژبوونــەوەدا دەمانکــردە 
گاڵتــەو گــەپ، گاڵتــەی شۆڕشــگێڕیمان بــە یەکــەوە 
دەکــرد و پێشــبڕکێی تاریکــی خواردنەوەمــان لەگــەڵ 
لــە  دەتوانێــت  کــێ  دەمانــوت  دەکــرد،  یەکتریــدا 
هەناســە هەڵمژینــدا دوو مەتــری چوارگۆشــە تاریکــی 
بخواتــەوە؟ بــراوە ئــەو کەســە بــوو کــە تاریکــی زیاتــر 
دەخــواردەوە، چونکــە تاریکــی خواردنــەوە الی ئێمــەی 
پارتیزانــەکان، خۆرهەاڵتــن بــوو، ڕۆژ بوونــەوە بــوو، 
ڕووناکییەکانــی  خەڵکــی  ئێســتا  وەک  نــەوەک 
نیشــتمان دەخۆنــەوە، بــۆ ئــەوەی بتوانــن لــە تاریکیــدا 
نیشــتمان بکــوژن و بــدزن و تااڵنــی بکــەن، ئێســتا براوە 
ئــەو کەســەیە کــە چەنــد زیاتــر دەتوانێــت نیشــتمان 
تــااڵن بــکات و خەڵکــی برســی بــکات، بەڵــێ مــن 
ئــاوا لەگــەڵ هــاوڕێ پێشــمەرگەکانمدا دەژیــام، هــەر 
چیرۆکەکانــی  کەســایەتییەکانی  ئــەوەش  لەبــەر 
مــن هەمیشــە بــە هێــز و بیرمەنــد بــوون، دواییــش 
چیرۆکنووســە هاوڕێکانــم بەخیلیــان پــێ دەبــردم، باوەڕ 
ئەوپــەڕی  لەســەرەمەرگدام،  ئێســتا  مــن  دەکــەی؟ 
ــم،  ــاش دەزان ــەوە ب ــان دەکــەم، ئ ــر ژی ســێ هەفتــەی ت
بــەاڵم ســوێند بــەم ژووری مەرگــەی خــۆم، بــاوەڕ 

بکــە هــاوڕێ نووســەرەکانم بەخیلیــان پــێ دەبــردم و 
ــەوە  ــم، هەمــوو کێشــەکەش ئ ــان دەکــرد بکوژرێ حەزی
خۆیــان  هاوڕێکانــی  لــە  نەیاندەتوانــی  ئــەوان  بــوو 
ــان،  ــی چیرۆکەکانی ــە پاڵەوان ــا بیانکــەن ب تێبگــەن ت
لــە کەســایەتییەکانی  لــە شــاخ هەندێــک  لەوێــش 
مــن لــە بەخیلــی ئــەو نووســەرە بەخیانــەدا دەمــردن 
ــرا!  ــۆ ڕزگار نەدەک ــم ب ــا هەموویان ــە تەنی ــش ب و منی
بــەاڵم هەمیشــە توانیومــە لــە چواربــەش، ســێ بەشــیان 
ــە  ــوون کــە ل ــە ب ــەو ســێ بەشــە ئەوان ڕزگار بکــەم، ئ
ــوون  ــەوان ب ــوون هــەر ئ ــە گەڵمــدا ب زیندانیشــدا هــەر ل
ــان دەخــواردەوە  شــەوان تاریکــی ژووری تەنیاییەکەمی
تــا زوو ڕۆژ بێتــەوە، هــەر ئــەوان بــوون برینەکانیــان بــۆ 
تیمــار دەکــردم و هــەر ئەوانیــش بــوون کە نەیاندەهێشــت 
هەســت بــەوە بکــەم کــە چاوێکم کوێــر بووە و نابینێت، 
ــە  ــن ئێســتا ن ــوون، م ــن چــاو ب ــۆ م ــەوان ب چونکــە ئ
هیچــم هەیــە لــە پێناویانــدا بژیــم و نــە هیچیشــم هەیــە 
بەرگــری لــێ بکــەم، ئیتــر لــەو کاتــەوەی کــە ئــەوان 
مــردوون مــن هیــچ لــە ناومــدا نەمــا و هەمــوو شــتێک 
کوژایــەوە، جارێکــی تــر پاڵەوانــی چیرۆکــە تازەکانــم 
نادەمــە دەســت خەڵکانــی دز و گەنــدەڵ کــە وەک 
ــە کاری بهێنــن،  ــان ب ــۆ پاڵەوانبوونــی خۆی شــایەتی ب
تــا لــە نــاو نیشــتماندا بەردەوامــی بــە دزییەکانیــان 
و تاوانەکانیــان بــدەن، نــا، هــەر لــە دڵ و دەروونــی 
لــەو  زیاتــرە  ســاڵ  دە  بەڵــێ  دەیانهێڵمــەوە،  خۆمــدا 
ــۆ  ــازاد کــراوم و ڕامکــردووە ب ــە زینــدان ئ ڕۆژەوەی ل

ــیوە. ــم نووس ــان چیرۆک ــە دەی ــەم واڵت ئ
ڕاســت  ســەر کورســییەکە  لــە  خــۆی  هەندێــک 
ســنگی،  ســەر  خســتە  دەســتی  هــەردوو  و  کــردەوە 

بــوو: بــەردەوام 
- بــەاڵم لێــرەدا هەڵــم گرتــوون، تــا دوا هەناســەم 
دەیانپارێــزم و نایانــدەم بــە دەم گورگــە چڵێســەکانی 
نیشــتمانەوە، نیشــتمانەکەی مــن لەالیــەن کۆمەڵــە 

گورگێکــی دڕەنــدەی برســییەوە داگیــر کــراوە.
جارێکی تریش دەستی بردەوە بۆ چاوە کوێرەکەی، 

بەاڵم هەر لە ژێر چاویلکە ڕەشەکەیەوە.
ــوون کــە  - ئــەو چیرۆکنــووس و نووســەرانە کــێ ب

بەخیلیــان پــێ دەبردیــت؟
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ئەوانیــش  بێنــم،  ناویــان  نــاکات  پێویســت   -
نــاو  کەســایەتییەکانی  وەک  ئەوانیــش  مــردوون، 
چیرۆکەکانــی مــن هــەر هەموویــان مــردوون، چونکــە 
لــە دەســت داوە، مــرۆڤ ئــەو  شــکۆمەندییەکانیان 
ــەو  ــە دەدات، بەڵکــو ئ ــت کــە دوا هەناس ــە نامرێ کات
کاتــە دەمرێــت کــە شــکۆمەندییەکانی لــە دەســت 
دەدات، ئەوانــە هەموویــان هاوڕێــی مــن بــوون، مــن 
ئێســتاش خۆشــم دەوێــن، بــەاڵم ئەوانــە لە ســەر شــتێک 
بەخیلیــان بــە مــن دەبــرد کــە هــی بەخیلــی بــردن 
نــاو چیرۆکەکانــی مــن  نەبــوو، کەســایەتییەکانی 
خەڵکــی شؤڕشــگێر بــوون کــە دەیانویســت لــە پێنــاوی 
ــەوە نەدەکــرد  ــان ب ــەوان باوەڕی ــن، ئ ــدا شــەهید ب ئازادی
کــە کەســانێک هەبــن لــە پێنــاوی ئــازادی نیشــتماندا 
شــەهید بــن، ئــەوان وایــان هەســت دەکــرد ئەوانــەی کــە 
ئــەو خۆزگەیــە دەخــوازن ئەوانــە گێلــن، ئەوانــە ئینســان 
ــەوە تێنەدەگەیشــتن  ــەوان ل ــەزان و گەوجــن، ئ نیــن و ن
ــۆی  ــۆ خ ــۆی ب ــەر خ ــی شــەهید بــوون ه و نەیاندەزان
ــا  ــا هەت ــۆ هەت ــازادی و ب ــتهێنانی ئ لووتکــەی بەدەس
گەیشتن بە ئازادییە، ئەوان هەموو دۆڕاندن و کەوتن 
ــاو ســەرکەوتنەکانی  ــە ن ــان ل ــی خۆی و نەگبەتییەکان
ــان هەســت دەکــرد ئەگــەر مــن  ــەوە، وای ــدا دەبینیی من
ــن،  ــە ئــەوان نەدەکەوت ــت نەهێنای ــە دەس ــەرکەوتنم ب س
کــە دەیانبینــی خەڵکێــک هــەن لــە نــاو چیرۆکەکانی 
منــدا پاڵەوانێتــی خۆیــان دەبیننــەوە، بەخیلییــان بــە 
دەزانــی خەتــای منــە  وایــان  دەبــرد،  چیرۆکەکانــم 
کــە چیرۆکەکانــی ئــەوان لــە ڕێــز و خۆشەویســتی 
خەڵــک بــێ بەشــن، بــاوەڕ بکــە بەخیلییــان بــەوەش 
دەبــرد کــە چــاوم لــە زینــدان لــە ژێــر ئەشــکەنجەدا 
کوێــر بــووە، وایــان دەزانــی هــۆکاری خۆشەویســتی 
خەڵــک بــۆ چیرۆکەکانــی مــن ئــەو چــاوە کوێرەیــە! 
ئێســتاش هەروەهــان، دواییــش بەخیلــی بــەوە دەبــەن کــە 
ــدا  ــە غوربەت ــم و ل ــە هەندەران ــە ل مــن دە ســاڵی ڕەبەق
دەژیــم وەک ئــەوەی غوربــەت خۆشــی و خۆشــبەختی 
و بەختــی بــاش بێــت بــۆ یەکێــک کــە تێیــدا بــژی، 
یــان وەک ئــەوەی ئاوارەیــی دەســتکەوتێکی گــەورە 
ــاوارە و بەدبەخــت، هــەر ئێســتاش  ــۆ خەڵکــی ئ بێــت ب
ئــا لــەم کاتــەدا ئەگــەر بزانــن ڕۆژنامەنووســێک لــەم 

نەخۆشخانەیە لە الی منە و دەیەوێت دوا بەیتەکانی 
مەرگــی مــن بنووســێتەوە بەخیلیــم پــێ دەبــەن، بەڵــێ 
لــەو بــاوەڕەدام کــە بەخیلــی بەمــەش دەبــەن کــە ئێســتا 
مــن لــە نەخۆشــخانەیەک لــە بەلژیــکا چاوەڕوانــی 
مــەرگ دەکــەم! وەک ئــەوەی مــەرگ لــە غوربەتــدا 
خەاڵتێکــی ئەدەبــی بێــت، تەنانــەت ئێســتا ئــەم ژوورە 
ببینــن کــە بــە پەپوولــە ڕازاواتــەوە، دڵگــران دەبــن، 
مــن  هاوڕێکانــی  هــەر  ڤایرۆســێکە  بەخیلییــە  ئــەو 
ــا، تــەواوی خەڵکــی نیشــتمانەکەمی گرتووەتــەوە و  ن
ــەو ڤایرۆســی بەخیلــی  ــە هــۆی ئ هــەر هەمووشــیان ب
خۆیــان  شــکۆمەندییەکانی  بردنــەوە  یــەک  بــە 
ئــەوان  دواییــش  دەکــەن،  دەســەاڵتداران  بــە  تەســلیم 
لــە هەمــوو ســەرکەوتنێکی کەســانی تــردا شکســتی 
دوژمنایەتییــە  هــۆکاری  ئــەوەش  دەبینــن،  خۆیــان 
بەردەوامەکــەی میللەتەکــەی منــە لــە نــاو نیشــتمانە 
پێشــتر  دەبوایــە  مــن  ســەیرە،  منــدا،  نەگبەتەکــەی 
بمردمایــە، دەبوایــە ئــەو کاتــە بمردمایــە، کــە هەواڵــی 
ئــەوەم پێگەیشــت کــە یەکێــک لــە ڕۆشــنبیرەکانی 
هاوڕێــم بــۆ ئــەوەی ببێــت بــە ســوپەر ڕۆشــنبیر، بــووە 

بــە ڕاوێــژکاری ســەرکردەیەکی بکــوژ!
ــت  ــەوەی بڵێ ــوو، وەک ئ ــێ دەنــگ ب ــە پڕێکــدا ب ل
ئیتــر بەســە، ئــەو خولەکێــک تەماشــای منــی کــرد، 
وەک ئــەوەی بڵێــت تۆزێــک دڵــم بــدەرەوە، بــەاڵم مــن 
لــە نــاو ئــەو ڕاســتییانەدا واقــم وڕمابــوو، چونکــە 
بــە  ئــەو ڕۆشــنبیرە خــۆی  ئــەو کاتــەی کــە  مــن 
ــووم و  ــە نیشــتمان ب ــد هێشــتا ل ــەرکردەیەک دۆڕان س
ئــاگادار بــووم و دەشــزانم کــێ دەڵێــت و ناوەکەشــی 
دەزانــم، ئــەو کــە زانــی مــن هیــچ پرســیارێکم پــێ 

نییــە، کەوتــەوە قســەکردن:
- هیــوادارم لــەو بــاوەڕەدا نەبیــت کــە مــن نیشــتمانم 

بــە نەفــرەت کردبێــت!
نەهاتــە  پرســیار  وەک  قســەکەی  ئــەوەی  لەبــەر 
گوێــم، وەاڵمــم نەدایــەوە، بــەاڵم هەســتم کــرد کەمێک 
مانــدوو بــووە و لــە ســەر کورســییەکە گرمۆڵــە بــووە، 
بــوو هەندێــک خــۆی ڕێــک کــردەوە  لــێ  ئــاگام 
لەســەری  کــە  دا  کورســییە  بــەو  تەکانێکــی  و 
دانیشــتبوو، دەســتی بۆ چەکمەجەکە برد و کردییەوە 
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منیــش  تەماشــا،  وتــی  و  دەرهێنــا  پێناســەیەکی  و 
پێناســەکەم لــە دەســتی وەرگــرت و تەماشــام کــرد، 
وێنەیەکــی خــۆی لــە ســەر بــوو کــە لەژێــر وێنەکــەدا 
ــەی  ــاوی نووســرابوو، پێناســەکەش کۆمەڵێــک وێن ن
دڵــی وەک تابلــۆ لــە ســەر نەخشــێنرابوو، دڵــەکان 
ــە شــێوەی  ــوو ل ــی دەســتیان گرتب بەشــێوەیەکی بازنەی
هەڵدەپەڕیــن،  داخــراوادا  بازنەیــی  هەڵپەڕکێیەکــی 
لەگــەڵ ئەوەشــدا هیچیشــی لــێ تێنەگەیشــتم، بــە 
بــێ دەنــگ دامــەوە دەســتی، کەوتــە تەماشــاکردنی و 

ڕووی تێکــردم و دەســتی بــە قســەکردن کــردەوە:
- ئــەم پێناســەیە، دوو خۆشــبەختی زۆر مەزنــی بــە 

مــن بەخشــیوە. 
لێرەدا بە واقی وڕماوەوەو وەک هەموو ڕۆژنامەنووسێکی 

گێل وتم:
- ئەو پێناسەیە چییە؟

چاویلکــە ڕەشــەکەی داکەنــد و پێناســەکەی لــە 
چــاوە ســاخەکەی نزیــک کــردەوە. 

- ئەو پێناســەیە، پێناســەی بەخشــینی ئەندامەکانی 
ــە واژۆی خۆشــم  جەســتەی خۆمــە کــە هــەر خــۆم ب
بەخشــیومە بەم نەخۆشــخانەیە تا دوای ســێ هەفتەی 
ــەو  ــن و بیبەخشــن ب ــان بهێن ــم دەری ــە دوای مردن ــر ل ت
نەخۆشــانەی کــە پێویســتیان بــەو ئەندامانەیــە، مــن 
جگــە لــە جگــەرم و گورچیلەیەکــم و ئــەم چاوەشــم 
کــە نەمــاوە ئیتــر هەمــوو ئەندامەکانــی تــرم ســاغن، 
ئــەوە خۆشــبەختی یەکەمــی ئــەم پێناســەیەیە، کــە 
مەرگــی مــن دەبێــت بــە هــۆی ڕزگارکردنــی چەنــد 
ــەو نەخۆشــانەی  ــە تایبەتــی ئ ــە مــردن، ب کەســێک ل
کــە پێویســتیان بــە دڵ و یــەک گورچیلــە و یــەک 

چــاوی ســاغ هەیــە.
بــێ  و  کــردەوە  چــاو  لــە  ڕەشــەکەی  چاویلکــە 
دەنگییــەک دایگــرت، وەک ئــەوەی بــۆ مەرگــی 
چــاوە  لــە  فرمێســکێک  چەنــد  بگــری،  خــۆی 
چاویلکەکەیــەوە  ژێــر  لــە  وردە  وردە  ســاغەکەیەوە 
هاتــە خــوارەوە و مــن فرمێســکەکانم بینــی، بــەاڵم 
دڵنیــام ئــەو خــۆی هەســتی بــەو فرمێســکانە نەکــرد، 
ژێــر  لــە  بوونــەوە  تــا وشــک  و  نەیســڕین  چونکــە 
لەوێــدا  بــوون،  دیــار  ســاغەکەدا  چــاوە  ڕوومەتــی 

شــاعیر  و  چیرۆکنــووس  خەڵکانــی  دیــارە  وتــم 
ــان ناکــەن، چونکــە  ــە فرمێســکەکانی خۆی هەســت ب
هەمــوو ژیانیــان بــۆ بینینــی فرمێســکی خەڵکــی تــر 
تەرخــان کــردووە، لــەو کاتــەدا خەریــک بــوو لــە ســەر 
کورســییەکە گرمۆڵــە دەبــووەوە، دیــارە تــەواو مانــدوو 
بووبــوو، جگــە لــەوەش نەخۆشــخانەکە هــەر مــاوەی 
دوو کاتژمێریــان ڕوخســەتی قســە کــردن پــێ دابــوو.
- ئێســتا دوای ئــەو هەمــوو غــەدرە کــە لــە نیشــتمان 

و هاوڕێکانــت کــراوە، نیشــتمان چــۆن دەبینیــت؟
- نیشــتمان، نیشــتمان هــەر لــە مندایــە، ئێمــە لــە 
ــە  ــەوە نیشــتمانە کــە ل ــن، بەڵکــو ئ ــاو نیشــتماندا نی ن
نــاو ئێمەدایــە، هــەر لــە بــەر ئەوەیــە کاتێــک کــە 
ڕادەکات،  گەڵمانــدا  لــە  نیشــتمانیش  ڕادەکەیــن، 
چونکــە ئــەو لــە نــاو ئێمەدایــە، بەڵــی نیشــتمان لــە 
نــاو مندایــە! بــۆ ئــەوەی دڵنیــاش بیــت کــە نیشــتمان 

لــە مندایــە..
پێناســەکەی هــەر بــە دەســتەوە بــوو، جارێکــی تریــش 

بــەرەو ڕووی مــن بــەرزی کــردەوە و وتــی:
ئــەم پێناســەیە گەواهــی ئــەوە دەدات کــە نیشــتمان 
لــە نــاو مندایــە، دواجــار پێــش ئــەوەی فۆرمــوالری 
بەخشــینی ئەندامەکانــی جەســتەم بــەم نەخۆشــخانە 
واژۆ بکــەم، مەرجێکــم بــۆ ئــەم نەخۆشــخانە دانــا، 
ئەویــش ئــەوە بــوو کــە پاشــماوەی جەســتەم لــە دوای 
دەرهێنانــی ئۆرگانــە ســاغەکانم بــە پــارەی خۆیــان بــۆ 

ــەوە. ــتان ببەن کوردس


