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بەیانییەكی حەسیرەكە

عوسمان محێدین
)كەركووك(

دەڕابــەی دووكانــەكان هێشــتا هەڵنەدرابوونــەوە، خونــاو بەســەر پەلــك و قەدی ســڵقەكانی قەراغ خاســە 
بــەدەم گزنگــەوە دەبریســكانەوە. عەبــاس هــات لــە بــەردەم دەڕابەیەكــی داخــراوی تەنیشــتەوە دانیشــت، 
ــر  ــاس، قەرەهەنجی ــات. عەب ــەی دەه ــەڕ جم ــتی م ــە ماس ــە مەنجەڵ ــی ل ــەد چیمەن ــەی ئەحم دووكانەك
ســووتاوە، )كەســێك وای وت(، وەكــوو ئــەوەی بەنزیــن بــە ســەر ئاگــردا بكەیــت و عەبــاس گڵپــەی كــرد، 

وتــی: ســەگباب وا مەڵــێ. وتیــان عەبــاس بــۆ پێــت ناخۆشــە قەرەهەنجیــر بســووتێت.
وتــی: مــاڵ دەزگیرانەكــەم لەوێیــە، ئاخــر دوایــی دار هەنجیرەكانــی دەســووتێن، مــن دەگریــم، ئەوانیــش 

دەمرن.
خــاوەن دووكان هــات و عەباســی دایــە بــەر شــەق، دوور بكــەوە هــەی شــێتووێت، كابــرای دووكانــداری 

شووشــەواتەكە )وای پــێ وت(.
عەباســیش چــووە ئەوبــەر جــادەی نزیــك مزگــەوت نایب بانگی دا، بەو شــەبەقییە ئارەقــی خواردبووەوە، 
وتــی: هــەی دایــك حیــز، دایكــت هەمــوو ڕۆژێــك الی ئەمنەكانــی كەرامەیــە. ئێســتا وا دەوڵەمەنــد بوویــت، 

شووشــەكانیش لــە بــەر گــەوادی تــۆ حــەز دەكــەن شــەق بەرن.
ــە وێســتگەی نەفــەرەكان وەســتا، سەرنشــینە الدێییەكانــی  ــووری هــات، ل ــەوالوە، پاســەكەی مــام ن ل
دەوروبــەری شــاری داگــرت، ئەوجــا چاوەڕێــی گەڕانــەوەی نەفــەری دەكــرد. جووتێــك قــازی ســپی و چــوار 
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مەنجــەڵ و دوو ســەبەتە تەماتــە و بیبــەر هێنرانــە 
بۆنــی  بــەو شــەبەقییە، حەســیرەكە  خــوارەوە. 
كەبابــی گرتبــوو، دووكەڵەكەیشــی بۆنــی خــۆش 
بــوو. دوای شیشــێك، كــۆكا كۆالیەكــم فڕكــرد. دوو 
مەمكــی نیمچــە ڕووتــم دیــت. چاوەكانــم تێــر بــوون، 
مــام داوود كۆڵــە بــاری دەگواســتەوە و لەبــەر 
ــۆڕن  ــە، ه ــەو بەیانیی ــی دەچــڕی. ب ــەوە گۆران خۆی
زۆر بــوو، دەنگــی بــاڕە بــاڕی كارژیلــە و بــزن بــەر 
ــۆ  ــەوە ب ــە پشــت پیكاب ــە ل ــەوت ك ــاو دەك دەموچ
ــەردەم ســوكانی  ــدان بارکرابــوون. ســەبەتەی ب مەی
پایســكلەكان بەفــر و نانــی گــەرم و ڕۆژنامــە و 

ــوو.  ــان هەڵگرتب شــتی تری
ــەزی  ــە، گوم ــد دڵڕفێن ــكاوە، چەن ــۆ ش ــەو تابل ئ
گرتبــوو.  كۆتریــان  هەمــوو  شــار  مزگەوتەكانــی 
عــەرەب،  ژنێكــی  ماستفرۆشــەكانەوە  ڕیــزی  لــە 
ئــوم حەســەن، ئیشــی بــوو، كوڕێكــی ناشــیرین 
نابــوو،  ســینگییەوە  بەبــەر  ســەگی  توخمــە  و 
دەیــوت كــوڕی كچەكەمــە و لــە باوكێكــی كــوردە. 
بۆیــە ئەمــە نیــوەی كــوردە و نیــوەی عــارەب. 
ئــەوە  دوای  نــاوە.  لــێ  )بەالســم(مان  نازنــاوی 
كــوڕە گەورەبــوو، بــوو بــە چیڕۆكنــووس، ئیتــر 
بــوو  ئەوانــە  هاوتوخمــی  بكــوژی  قەڵەمەكــەی 
ــەو  ــەر ئ ــوون. هــەر لەب ــی دایكــی كەوتب ــە توخن ك
دۆســێیەی دایكــی مافــی پەنابەریشــی لــە واڵتێكــی 

ئەوروپــا وەرگــرت.


