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بریسکەی شمشێربریسکەی شمشێر

محەمەدفەریق حەسەنمحەمەدفەریق حەسەن
)سلێمانی()سلێمانی(

ــاوا کەوتینــە  ــاوا کەوتینــە ئێمــە، شــەوەکی بــەرەو )ســنۆنی( هەاڵتیــن، بــەاڵم ئــەوان پێــش ئێمــە لــەوێ بــوون. ئ ئێمــە، شــەوەکی بــەرەو )ســنۆنی( هەاڵتیــن، بــەاڵم ئــەوان پێــش ئێمــە لــەوێ بــوون. ئ
ــەوە، وەک  ــاب و براکانمان ــک و ب ــە بەرچــاوی دای ــەوە، ب ــای پێکەنین ــەدەم قاق ــەوان، ب ــر ئ ــان. ئیت ــەوە، وەک داوی ــاب و براکانمان ــک و ب ــە بەرچــاوی دای ــەوە، ب ــای پێکەنین ــەدەم قاق ــەوان، ب ــر ئ ــان. ئیت داوی
نوقڵــی جــەژن کچانــی ئێزیدییــان بەســەر خۆیانــدا بەخشــییەوە. مــن بــەر ئەبــوو ڕەعــد کەوتــم. ڕاســتتر نوقڵــی جــەژن کچانــی ئێزیدییــان بەســەر خۆیانــدا بەخشــییەوە. مــن بــەر ئەبــوو ڕەعــد کەوتــم. ڕاســتتر 
ــی  ــە. پەنجەکان ــوو پان ــوو ڕەعــد چوارشــانەیەکی ڕەشــتاڵەی کەپ ــژارد. ئەب ــەو منــی هەڵب ــم، ئ ــە بڵێ ــی وای ــە. پەنجەکان ــوو پان ــوو ڕەعــد چوارشــانەیەکی ڕەشــتاڵەی کەپ ــژارد. ئەب ــەو منــی هەڵب ــم، ئ ــە بڵێ وای
ئەســتوور، پشــتی دەســتی بــە مــووی ڕەش و درێــژ، باســکی ئەســتوور و ناوقــەدی بارێــک، پێدەچێــت ئەســتوور، پشــتی دەســتی بــە مــووی ڕەش و درێــژ، باســکی ئەســتوور و ناوقــەدی بارێــک، پێدەچێــت 
ــە پەنجــەی هەڕەشــە.  ــۆ دەکات، پەنجــەی ئامــاژەی دەکات ب ــێ. وەختــێ قســەم ب ــی ئاســنی کردب ــە پەنجــەی هەڕەشــە. یاری ــۆ دەکات، پەنجــەی ئامــاژەی دەکات ب ــێ. وەختــێ قســەم ب ــی ئاســنی کردب یاری

خێــرا خێــرا بەڕوومــدا ڕایدەوەشــێنێ، دوێنــێ شــەو پێــی گوتــم:خێــرا خێــرا بەڕوومــدا ڕایدەوەشــێنێ، دوێنــێ شــەو پێــی گوتــم:
)چــاک گوێــم بــۆ شــل کــە ســەلما. مــن تــۆم لــە نێــو دەیــان ســەبایادا هەڵبــژاردووە. تــۆ ئیتــر موڵکــی )چــاک گوێــم بــۆ شــل کــە ســەلما. مــن تــۆم لــە نێــو دەیــان ســەبایادا هەڵبــژاردووە. تــۆ ئیتــر موڵکــی 
منیــت. تــۆ ئیتــر نابــێ لــە خوێــن بترســی. تــۆ دەبــێ تێکــەڵ بــە ژیانــی مــن بیــت. مــن لــە نێــو شــەپۆلی منیــت. تــۆ ئیتــر نابــێ لــە خوێــن بترســی. تــۆ دەبــێ تێکــەڵ بــە ژیانــی مــن بیــت. مــن لــە نێــو شــەپۆلی 
ــەاڵم  ــوو، ب ــۆی هەب ــگ و بۆنێکــی نام ــن ڕەن ــن خوێ ــۆ م ــەوە. ســەرەتا، ب ــدا ســوور دەچم ــی خوێن ــەاڵم گەرم ــوو، ب ــۆی هەب ــگ و بۆنێکــی نام ــن ڕەن ــن خوێ ــۆ م ــەوە. ســەرەتا، ب ــدا ســوور دەچم ــی خوێن گەرم
دواجــار بــەو ڕەنــگ و بۆنــە ڕاهاتــم. ســوورایی خوێــن لــە ســوورایی هیــچ گوڵێــک ناچێــت، ســەلما. مــن دواجــار بــەو ڕەنــگ و بۆنــە ڕاهاتــم. ســوورایی خوێــن لــە ســوورایی هیــچ گوڵێــک ناچێــت، ســەلما. مــن 
ــە جیهــاد  ــژە ب ــم دەدات، درێ ــەو ڕاهاتنەیشــە هان ــێ. هــەر ئ ــاڵ دەب ــێ ت ــم ل ــەو ســوورایییە ژیان ــێ ئ ــە جیهــاد بەب ــژە ب ــم دەدات، درێ ــەو ڕاهاتنەیشــە هان ــێ. هــەر ئ ــاڵ دەب ــێ ت ــم ل ــەو ســوورایییە ژیان ــێ ئ بەب
ــەر  ــەم شمشــێرە، لەب ــا کاتــی خــۆی بێــت، ب ــێ ســەلما، ب ــەت نەب ــژم. پەل ــران بڕێ ــدەم و خوێنــی کاف ــەر ب ــەم شمشــێرە، لەب ــا کاتــی خــۆی بێــت، ب ــێ ســەلما، ب ــەت نەب ــژم. پەل ــران بڕێ ــدەم و خوێنــی کاف ب
چــاوی خــۆت، کافرێــک گۆشــاوگۆش ســەردەبڕم و هەواڵــەی دۆزەخــی دەکــەم. ســەلما، دەزانــی بۆچــی چــاوی خــۆت، کافرێــک گۆشــاوگۆش ســەردەبڕم و هەواڵــەی دۆزەخــی دەکــەم. ســەلما، دەزانــی بۆچــی 
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لەپێــش چــاوی تــۆ کافرێــک ســەردەبڕم؟ تــا تــۆی لەپێــش چــاوی تــۆ کافرێــک ســەردەبڕم؟ تــا تــۆی 
ناســک و نــازدار ســامت لــە خوێنبەربوونــی مــرۆڤ ناســک و نــازدار ســامت لــە خوێنبەربوونــی مــرۆڤ 
ــان  ــا ئێرەم ــری شمشــێر ت ــە زەب ــە ب ــان بشــکێت. ئێم ــا ئێرەم ــری شمشــێر ت ــە زەب ــە ب بشــکێت. ئێم
ــەس  ــە، ک ــۆ نیی ــەی ت ــە کۆنەک ــۆ دین ــاوە. خ ــەس هێن ــە، ک ــۆ نیی ــەی ت ــە کۆنەک ــۆ دین ــاوە. خ هێن
ــە  ــێ ب ــە هــەر دەب ــی چیــن، بۆی ــێ هەڤۆتەکان ــە نازان ــێ ب ــە هــەر دەب ــی چیــن، بۆی ــێ هەڤۆتەکان نازان
زەبــری شمشــێریش پارێزگاریــی لــێ بکرێــت. ئێمــە زەبــری شمشــێریش پارێزگاریــی لــێ بکرێــت. ئێمــە 
چــەک و چۆڵمــان زۆرە، ســەلما. تانــک، زرێپــۆش، چــەک و چۆڵمــان زۆرە، ســەلما. تانــک، زرێپــۆش، 
ــژ.  ــت، بۆمــب، تۆپــی دوورهاوێ ــژ. دژە فڕۆکــە، ڕاکێ ــت، بۆمــب، تۆپــی دوورهاوێ دژە فڕۆکــە، ڕاکێ
هەمەڕەنــگ چەکــی سووکیشــمان هەیــە. ئەمانــە هەمەڕەنــگ چەکــی سووکیشــمان هەیــە. ئەمانــە 
ــن  ــە ناتوان ــەم چەکان ــەاڵم ئ ــن گشــتیان پێویســتن، ب ــە ناتوان ــەم چەکان ــەاڵم ئ گشــتیان پێویســتن، ب
لــە ڕۆڵــی شمشــێر کــەم بکەنــەوە! تانــک دەشــێت لــە ڕۆڵــی شمشــێر کــەم بکەنــەوە! تانــک دەشــێت 
ــکات، وەک  ــران وردوخــاش ب ــکات، وەک ئێسکوپرووســکی کاف ــران وردوخــاش ب ئێسکوپرووســکی کاف
بۆقــی ژێــر پێــی فیــل بیانپلیشــێنێتەوە، بــەاڵم بۆقــی ژێــر پێــی فیــل بیانپلیشــێنێتەوە، بــەاڵم 
مــن، دەخــوازم بــە دەســت و مەچەکــی خــۆم و مــن، دەخــوازم بــە دەســت و مەچەکــی خــۆم و 
بــە زەبــری شمشــێری خــۆم، ئــەو بــێ دینانــە بــە زەبــری شمشــێری خــۆم، ئــەو بــێ دینانــە 
گۆشــاوگۆش ســەربڕم، جــا تــۆی بەنــاز بەخێوکــراو گۆشــاوگۆش ســەربڕم، جــا تــۆی بەنــاز بەخێوکــراو 
ــە، ســەلما؟  ــی ســەربڕینی گۆشــاوگۆش چۆن ــە، ســەلما؟ دەزان ــی ســەربڕینی گۆشــاوگۆش چۆن دەزان
ــاوا،  ــە ئ ــە! ئ ــایەتمانم ک ــەی ش ــەیری پەنج ــۆ س ــاوا، ت ــە ئ ــە! ئ ــایەتمانم ک ــەی ش ــەیری پەنج ــۆ س ت
ــی  ــە تیژای ــەو گــوێ، ئەمــەش ب ــۆ ئ ــوە ب ــەم گوێ ــی ل ــە تیژای ــەو گــوێ، ئەمــەش ب ــۆ ئ ــوە ب ــەم گوێ ل

ــێ!(  ــێ!( شمشــێر جێبەجــێ دەب شمشــێر جێبەجــێ دەب
مــن شــەو نەنوســتووم. ســەرەتا، ئــەو نەیهێشــت، مــن شــەو نەنوســتووم. ســەرەتا، ئــەو نەیهێشــت، 
پاشــان خــۆم خــەوم لــێ زڕا. وا بــڕوات لــە بێخەویدا پاشــان خــۆم خــەوم لــێ زڕا. وا بــڕوات لــە بێخەویدا 
بــە دیلــی دەمــرم. ئەبــوو ڕەعــد تاکالیەنــە دەدوێ و بــە دیلــی دەمــرم. ئەبــوو ڕەعــد تاکالیەنــە دەدوێ و 
ڕووی دەمیشــی لــە منــە. ناوبەنــاو پەنجەکانــی بــە ڕووی دەمیشــی لــە منــە. ناوبەنــاو پەنجەکانــی بــە 
ســمێڵی هەڵپاچــراو و بــە ڕدێنــە ڕەشــە درێژەکەیــدا ســمێڵی هەڵپاچــراو و بــە ڕدێنــە ڕەشــە درێژەکەیــدا 
دەهێنــێ، کــە تــاڵ تــاڵ ســپیی تێکەوتــووە. ئــەو بە دەهێنــێ، کــە تــاڵ تــاڵ ســپیی تێکەوتــووە. ئــەو بە 
دوو چاوی ڕەش و دوو ئەبرۆی پانی پەیوەســتەوە، دوو چاوی ڕەش و دوو ئەبرۆی پانی پەیوەســتەوە، 
ورد دیقەتــم دەدا. منیــش خەواڵوو، شــل شــل گوێم ورد دیقەتــم دەدا. منیــش خەواڵوو، شــل شــل گوێم 
گرتــووە. مــن تەنیــا گۆهدارێکــی دیلــم. مــن نازانــم گرتــووە. مــن تەنیــا گۆهدارێکــی دیلــم. مــن نازانــم 
ڕەعــد ـ ی کــوڕی و دایکــی ڕەعــد زینــدوون، یــان ڕەعــد ـ ی کــوڕی و دایکــی ڕەعــد زینــدوون، یــان 
مــردوو؟ ئەگــەر لــە ژیاندان، لــە کوێنــدەرێ دەژین؟ مــردوو؟ ئەگــەر لــە ژیاندان، لــە کوێنــدەرێ دەژین؟ 
هــەر دایکــی ڕەعــد ژنێتــی، یــان ژنــی تریشــی هــەر دایکــی ڕەعــد ژنێتــی، یــان ژنــی تریشــی 

هەیــە؟ نازانــم. مــن ناتوانــم ئــەم پرســیارانەی لــێ هەیــە؟ نازانــم. مــن ناتوانــم ئــەم پرســیارانەی لــێ 
بکــەم. ئەبــوو ڕەعــد دەســتی تووکنــی بــۆ کەمــەری بکــەم. ئەبــوو ڕەعــد دەســتی تووکنــی بــۆ کەمــەری 
بــرد، خڕژنــی لــە شمشــێرەکەی هەڵســاند. منیــش بــرد، خڕژنــی لــە شمشــێرەکەی هەڵســاند. منیــش 
ســڵەمیمەوە. وەختــێ ســتوونی ڕایگــرت، دەمــی ســڵەمیمەوە. وەختــێ ســتوونی ڕایگــرت، دەمــی 
چەقیبــووە  نووکیشــی  دەبریســکایەوە.  چەقیبــووە شمشــێر  نووکیشــی  دەبریســکایەوە.  شمشــێر 

بنمیــچ. کاتــێ کردیــەوە بەکێاڵنەکەیــدا گوتــی:بنمیــچ. کاتــێ کردیــەوە بەکێاڵنەکەیــدا گوتــی:
)ئەمــە شمشــێرە شمشــێر، بــۆ خەیــار پاککــردن )ئەمــە شمشــێرە شمشــێر، بــۆ خەیــار پاککــردن 

نییــە!(نییــە!(
ئــەزژی، ئــەو ماوەیە چاوم بــە بنمیچی ژوورەکەوە ئــەزژی، ئــەو ماوەیە چاوم بــە بنمیچی ژوورەکەوە 
ڕووابــوو. ســەد خۆزگــەم بــە ناشــیرینترین باڵنــدە. ڕووابــوو. ســەد خۆزگــەم بــە ناشــیرینترین باڵنــدە. 
ــوو فجووقــم  ــژ ب ــە، لەمێ ــدار بوومای ــوو فجووقــم مــن ئەگــەر باڵ ــژ ب ــە، لەمێ ــدار بوومای مــن ئەگــەر باڵ
دەچوومــە  بوومایــە  مشــکیش  ئەگــەر  دەچوومــە کردبــوو.  بوومایــە  مشــکیش  ئەگــەر  کردبــوو. 
ــی  ــە وەزەن ــووچ و ل ــە قســەی پ ــۆم ل ــەوە، خ ــی کون ــە وەزەن ــووچ و ل ــە قســەی پ ــۆم ل ــەوە، خ کون
ئــەم میرغەزەبــە لەخــۆ بایییــە دەدزییەوە. ئەوەشــم ئــەم میرغەزەبــە لەخــۆ بایییــە دەدزییەوە. ئەوەشــم 
لــەو زانیــوە کــە مــن وەک کەنیــزە نرخــم لــە نرخــی لــەو زانیــوە کــە مــن وەک کەنیــزە نرخــم لــە نرخــی 
ــی  ــی عەرەب ــن زمان ــە م ــرە، چونک ــر بەرزت ــی ئەوانیت ــی عەرەب ــن زمان ــە م ــرە، چونک ــر بەرزت ئەوانیت
دەزانــم. داوای هەرچیــم لــێ بــکات لێــی حاڵــی دەزانــم. داوای هەرچیــم لــێ بــکات لێــی حاڵــی 
دەبــم. ئەبــوو ڕەعــد زۆری گــوت و مــن متەقــم دەبــم. ئەبــوو ڕەعــد زۆری گــوت و مــن متەقــم 

ــوو. ــوو.نەب نەب
دەرگــەی  کــردم،  تــێ  پشــتی  ئەویــش  دەرگــەی ئیتــر  کــردم،  تــێ  پشــتی  ئەویــش  ئیتــر 
ــوون  ــی کێل ــە کون ــی ل ــوەدا و کلیل ــەی پێ ــوون ژوورەک ــی کێل ــە کون ــی ل ــوەدا و کلیل ــەی پێ ژوورەک
ــەی  ــڕ دەرگ ــووڕاندی و خ ــاران س ــرد. ســێ ج ــەی ڕۆک ــڕ دەرگ ــووڕاندی و خ ــاران س ــرد. ســێ ج ڕۆک
لەســەر داخســتم و لێــی دا ڕۆی. هــەر ئــەو پشــت لەســەر داخســتم و لێــی دا ڕۆی. هــەر ئــەو پشــت 
ــدا  ــە مێشــکی ماندووم ــک ب ــی هەڵکــرد، خەیاڵێ ــدا پێ ــە مێشــکی ماندووم ــک ب ــی هەڵکــرد، خەیاڵێ پێ
هــات. قۆڵــم هەڵکــرد. بەدەســت و پلــی لەرزیــوەوە، هــات. قۆڵــم هەڵکــرد. بەدەســت و پلــی لەرزیــوەوە، 
دەڕنەفیزێکــم  کۆلکــە  پشــکنی.  دەڕنەفیزێکــم ژوورەکــەم  کۆلکــە  پشــکنی.  ژوورەکــەم 
ــی  ــە کون ــەڵ دا، ب ــم لەگ ــدی هەوڵ ــەوە، چەن ــی دۆزیی ــە کون ــەڵ دا، ب ــم لەگ ــدی هەوڵ ــەوە، چەن دۆزیی
کێلوونــی دەرگەکــەدا نەچــوو. دوای تاوێــک گــەڕان کێلوونــی دەرگەکــەدا نەچــوو. دوای تاوێــک گــەڕان 
و پشــکنین کەلەبەرێکــم بــۆ دەربازبــوون دۆزییــەوە. و پشــکنین کەلەبەرێکــم بــۆ دەربازبــوون دۆزییــەوە. 
ــرم!  ــاران بەئومێدت ــە ج ــاتەوە ل ــەم س ــر ل ــن ئیت ــرم! م ــاران بەئومێدت ــە ج ــاتەوە ل ــەم س ــر ل ــن ئیت م
ترووســکایییەک لــە ناخمــدا هەڵبــووە. مــن دەتوانــم ترووســکایییەک لــە ناخمــدا هەڵبــووە. مــن دەتوانــم 
بــە ئاســانی لەودیــوی حەوشــە بــم! لەوێشــەوە بــۆ بــە ئاســانی لەودیــوی حەوشــە بــم! لەوێشــەوە بــۆ 
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دنیــای بەریــن. بــۆ منــی بەکەنیزەکــراوی دیــل، دنیــای بەریــن. بــۆ منــی بەکەنیزەکــراوی دیــل، 
چــی لــەوە خۆشــترە؟ دەزانــی چــۆن؟ تاکێکــی چــی لــەوە خۆشــترە؟ دەزانــی چــۆن؟ تاکێکــی 
ــوو  ــدا ب ــزم تێ ــا هێ ــرد. هەت ــاال ک ــەم ڤ ــوو پەنجەرەک ــدا ب ــزم تێ ــا هێ ــرد. هەت ــاال ک ــەم ڤ پەنجەرەک
دوو شیشــی ســتوونیی کەتیبەکەیــم لەیەکــدی دوور دوو شیشــی ســتوونیی کەتیبەکەیــم لەیەکــدی دوور 
خســتەوە. وەختــێ تاقیــم کــردەوە، ســەرمی پێــدا خســتەوە. وەختــێ تاقیــم کــردەوە، ســەرمی پێــدا 
دەچــوو. دوای ئــەوەی خــۆم هێنــاو بــرد، زۆری دەچــوو. دوای ئــەوەی خــۆم هێنــاو بــرد، زۆری 
ماوەیــەک  بــووم.  حەوشــە  ئاودیــوی  ماوەیــەک نەخایانــد  بــووم.  حەوشــە  ئاودیــوی  نەخایانــد 
سەرســام بــە دەوروبــەری خۆمــدا ســووڕامەوە و سەرســام بــە دەوروبــەری خۆمــدا ســووڕامەوە و 
ــە  ــڕ ب ــردەوە. پ ــم ک ــا باڵەکان ــڕا، ئەوج ــاوم گێ ــە چ ــڕ ب ــردەوە. پ ــم ک ــا باڵەکان ــڕا، ئەوج ــاوم گێ چ
ســینەم هــەوای دەرەوەم هەڵدەمــژی. یــەک بەخــۆم ســینەم هــەوای دەرەوەم هەڵدەمــژی. یــەک بەخــۆم 
بــازم دەدا. وەک ماخۆالنگرتــوو دەهاتــم و دەچووم. بــازم دەدا. وەک ماخۆالنگرتــوو دەهاتــم و دەچووم. 
ــەم دەپشــکنی.  ــەو حەوشــە وڕاق ــەری ئ ــەم دەپشــکنی. کونوکەلەب ــەو حەوشــە وڕاق ــەری ئ کونوکەلەب
لەنێــو چیمەنەکــەدا پــان دەبوومــەوە. ســەگ چــۆن لەنێــو چیمەنەکــەدا پــان دەبوومــەوە. ســەگ چــۆن 
لەنــاو بەفــردا خــۆی دەتلێنێتــەوە، ئــاوا لەنــاو ئــەو لەنــاو بەفــردا خــۆی دەتلێنێتــەوە، ئــاوا لەنــاو ئــەو 
ســەوزایییە فێنکــەدا، نــە جارێــک و نــە دووان، نــە ســەوزایییە فێنکــەدا، نــە جارێــک و نــە دووان، نــە 
دە، ســەرەوخوار و ســەرەوژوور خــۆم تالنــدەوە. دە، ســەرەوخوار و ســەرەوژوور خــۆم تالنــدەوە. 
کزەیەکــی فێنکــی شــادیهێن لــە جەســتە و دەروونــم کزەیەکــی فێنکــی شــادیهێن لــە جەســتە و دەروونــم 
گــەڕا. لــە هەناســەیەکدا دیمەنــی باخەکــەی خۆمانم گــەڕا. لــە هەناســەیەکدا دیمەنــی باخەکــەی خۆمانم 
ــری  ــزر. هەنجی ــووژەی م ــش چــاو. هەڵ ــەوە پێ ــری هات ــزر. هەنجی ــووژەی م ــش چــاو. هەڵ ــەوە پێ هات
ــک  ــی دەن ــری ڕەش ــەورە، هەنجی ــگ گ ــی دەن ــک ڕەش ــی دەن ــری ڕەش ــەورە، هەنجی ــگ گ ــی دەن ڕەش
ــای  ــی کاالمات ــک ورد. زەیتوون ــی دەن ــای ورد. زەیتوون ــی کاالمات ــک ورد. زەیتوون ــی دەن ورد. زەیتوون
دەنــک گــەورە. زەیتوونــی مەغریبــی و... لــە چۆمــە دەنــک گــەورە. زەیتوونــی مەغریبــی و... لــە چۆمــە 
چڕەکــەی دامێنیشــەوە کناچــەی پــۆڕی دەمــەو چڕەکــەی دامێنیشــەوە کناچــەی پــۆڕی دەمــەو 
ئێــواران دەگەیشــتە بــەر بــای گوێــم. وەختێــک ئێــواران دەگەیشــتە بــەر بــای گوێــم. وەختێــک 
بــە خــۆم زانــی چاوەکانــم تــەڕ بــوون. بــە پشــتی بــە خــۆم زانــی چاوەکانــم تــەڕ بــوون. بــە پشــتی 
ســڕی.  گەرمــم  فرمێســکی  دڵــۆپ  دوو  ســڕی. دەســتم  گەرمــم  فرمێســکی  دڵــۆپ  دوو  دەســتم 
هەڵســامەوە. چــۆن هاتبوومــە دەرێ، ئاوەهــاش هەڵســامەوە. چــۆن هاتبوومــە دەرێ، ئاوەهــاش 
زۆر،  هەوڵدانــی  دوای  لــە  ژوورێ.  زۆر، چوومــەوە  هەوڵدانــی  دوای  لــە  ژوورێ.  چوومــەوە 
شیشــەکانی پەنجەرەکــەم وەک خۆیــان لێ کردەوە. شیشــەکانی پەنجەرەکــەم وەک خۆیــان لێ کردەوە. 
چوومــە بــەر ئاوێنەکــە، بێخــەوی ڕەنگــی کاالنــەی چوومــە بــەر ئاوێنەکــە، بێخــەوی ڕەنگــی کاالنــەی 
خەمێکــی  کردبــوو.  تاریــک  ڕەشــەکانمی  خەمێکــی چــاوە  کردبــوو.  تاریــک  ڕەشــەکانمی  چــاوە 
گــران بەرۆکــی گرتــم. ئاخــر مــن، وەک لەنــاکاو گــران بەرۆکــی گرتــم. ئاخــر مــن، وەک لەنــاکاو 

فڕێدرابێتمــە نێــو شــەوەزەنگەوە، دەوروبــەری خــۆم فڕێدرابێتمــە نێــو شــەوەزەنگەوە، دەوروبــەری خــۆم 
نابینــم. مــن نەشــارەزام. پێویســتیم بــە چەنــد نابینــم. مــن نەشــارەزام. پێویســتیم بــە چەنــد 
ڕۆژێــک، یــان زیاتــرە تا بەرچــاوم ڕۆشــن دەبێتەوە، ڕۆژێــک، یــان زیاتــرە تا بەرچــاوم ڕۆشــن دەبێتەوە، 
بەڵکــوو ئاشــنایەک، هاودەردێــک دەدۆزمــەوە جێــی بەڵکــوو ئاشــنایەک، هاودەردێــک دەدۆزمــەوە جێــی 
متمانــە بێــت، پێکــەوە مشــووری خۆمــان بخۆیــن و متمانــە بێــت، پێکــەوە مشــووری خۆمــان بخۆیــن و 
بزڤڕیــن. ئەمــڕۆ ئەوەشــم زانــی کــە پەنجــەرە هــەر بزڤڕیــن. ئەمــڕۆ ئەوەشــم زانــی کــە پەنجــەرە هــەر 
بــۆ ڕۆشــنایی و هەواگۆڕکــێ نییــە. دەشــێت ببێــت بــۆ ڕۆشــنایی و هەواگۆڕکــێ نییــە. دەشــێت ببێــت 
بــە دەرگــە و دەروازە. پەنجەرەیەکــی ئاســنینی بــە بــە دەرگــە و دەروازە. پەنجەرەیەکــی ئاســنینی بــە 
ســەوز بۆیەکــراو، مەتــر و نیــو بــە مەتــر. ئاوایــە. ســەوز بۆیەکــراو، مەتــر و نیــو بــە مەتــر. ئاوایــە. 
ــم  ــم، خەیاڵ ــەم ژوورەدا ب ــەیەکی ئ ــەر گۆش ــە ه ــم ل ــم، خەیاڵ ــەم ژوورەدا ب ــەیەکی ئ ــەر گۆش ــە ه ل
ــە  ــە دەمبات ــەوزەیە ک ــەرە س ــەم پەنج ــەر الی ئ ــە ه ــە دەمبات ــەوزەیە ک ــەرە س ــەم پەنج ــەر الی ئ ه
ــی  ــەن ســەوز، داڵیتێک ــە چیم ــاو حەوشــەیەکی ب ــی ن ــەن ســەوز، داڵیتێک ــە چیم ــاو حەوشــەیەکی ب ن
چــڕی ســەر گــەراج، ڕیزێــک ســنەوبەری بــەرز چــڕی ســەر گــەراج، ڕیزێــک ســنەوبەری بــەرز 
هەڵچــوو، جۆالنەیەکــی ئاســنی بە ســپی بۆیەکراوی هەڵچــوو، جۆالنەیەکــی ئاســنی بە ســپی بۆیەکراوی 
ــتیان  ــی کریس ــد، خێزانێک ــش ڕەع ــوو. پێ ــتیان ژەنگگرت ــی کریس ــد، خێزانێک ــش ڕەع ــوو. پێ ژەنگگرت
لێــرە ژیــاون، ئەوانیــش وەک ئێمــەی ئێزیدییــان لێــرە ژیــاون، ئەوانیــش وەک ئێمــەی ئێزیدییــان 
ــە  ــی دوور، مــن پێویســتیم ب ــۆ ڕێ ــێ قەومــاوە. ب ــە ل ــی دوور، مــن پێویســتیم ب ــۆ ڕێ ــێ قەومــاوە. ب ل
جووتێــک کالــەی تۆکمــە هەیــە، چەنــد نۆردوویــەک جووتێــک کالــەی تۆکمــە هەیــە، چەنــد نۆردوویــەک 
ــش؟  ــی تری ــاڤ و... چی ــڵ ئ ــان، دوو ســێ بوت ــش؟ ن ــی تری ــاڤ و... چی ــڵ ئ ــان، دوو ســێ بوت ن

هۆشــم الی بــاب و دایــک و بــرا و خوشــکەکانمە. هۆشــم الی بــاب و دایــک و بــرا و خوشــکەکانمە. 
چییــان لــێ کــردن؟ کوێوەیــان بــردن؟ خــودێ چییــان لــێ کــردن؟ کوێوەیــان بــردن؟ خــودێ 
هیــچ ئۆلــێ حاڵــی بەحاڵــی ئۆلــی مــە نەبــی. هــەر هیــچ ئۆلــێ حاڵــی بەحاڵــی ئۆلــی مــە نەبــی. هــەر 
بیانــی ئۆلــی مەیــان ئەنفــال نەکــردووە. هاوزمانــی بیانــی ئۆلــی مەیــان ئەنفــال نەکــردووە. هاوزمانــی 
ــی  ــە ئەنفال ــانازییان ب ــار ش ــدان ج ــمان چەن ــی خۆش ــە ئەنفال ــانازییان ب ــار ش ــدان ج ــمان چەن خۆش
ــاب و باپیرانمــەوە کــردووە. وای خــودێ! ژمــارە  ــاب و باپیرانمــەوە کــردووە. وای خــودێ! ژمــارە ب ب
هەیــە چەنــد بــە ئــازارە! ڕەنگــە )هەیــە چەنــد بــە ئــازارە! ڕەنگــە )٧٤٧٤(ی ڕەش (ی ڕەش 
ــردن.  ــی قڕک ــردن. ( فەرمان ــی قڕک ــێ. )٧٤٧٤( فەرمان ــان ب ــە ئازارترینی ــێ. )ب ــان ب ــە ئازارترینی ب
عوســمانی، هــەر پاشــایەکی بــە والــی بەغــدا، یــان عوســمانی، هــەر پاشــایەکی بــە والــی بەغــدا، یــان 
مووســڵ دامەزراندبــێ، کاری هــەرە لەپێشــی ئــەوە مووســڵ دامەزراندبــێ، کاری هــەرە لەپێشــی ئــەوە 
بــووە بەزەبــری هێــز باپیرانــم قــڕ تێبخــات. ئەگــەر بــووە بەزەبــری هێــز باپیرانــم قــڕ تێبخــات. ئەگــەر 
قایــل نەبــوون خاشــەبڕیان کات! ئــای! ژنبــوون قایــل نەبــوون خاشــەبڕیان کات! ئــای! ژنبــوون 
چەنــد ســەختە؟ ژنبــوون، ئێمــە دەکات بــە نێچیــر. چەنــد ســەختە؟ ژنبــوون، ئێمــە دەکات بــە نێچیــر. 
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بــە لەتــە مــرۆڤ. مــن، ئێســتا ڕەعــد فەرمانــم پــێ بــە لەتــە مــرۆڤ. مــن، ئێســتا ڕەعــد فەرمانــم پــێ 
ــۆ مــاڵ،  ــۆ مــاڵ، دەدات، )ســەلما، وەختــێ دەگەڕێمــەوە ب دەدات، )ســەلما، وەختــێ دەگەڕێمــەوە ب
تــۆ دەبــێ بــەدەم زەردەخەنــەوە بــە پیرمــەوە تــۆ دەبــێ بــەدەم زەردەخەنــەوە بــە پیرمــەوە 
بێیــت. ئاخــر مــن بــە گــەرد و ئارەقــەوە، مانــدوو، بێیــت. ئاخــر مــن بــە گــەرد و ئارەقــەوە، مانــدوو، 
برســی و چڵکــن، لــە غــەزای کافــران دەگەڕێمــەوە. برســی و چڵکــن، لــە غــەزای کافــران دەگەڕێمــەوە. 
ــەوە  ــاو گەڕای ــک پی ــاوە، کاتێ ــەوە خوڵق ــۆ ئ ــەوە ژن، ب ــاو گەڕای ــک پی ــاوە، کاتێ ــەوە خوڵق ــۆ ئ ژن، ب
مــاڵ، لــە ئامێزیــدا پشــوو بــدات. مــێ، بــۆ خزمەتــی مــاڵ، لــە ئامێزیــدا پشــوو بــدات. مــێ، بــۆ خزمەتــی 
پیــاو ئەفرێنــراوە. پیــاو حــەزی لــە کامــە خواردنــە، پیــاو ئەفرێنــراوە. پیــاو حــەزی لــە کامــە خواردنــە، 
ــە  ــدەوە بیخات ــەدەم خەن ــکات و ب ــادە ب ــۆی ئام ــە ب ــدەوە بیخات ــەدەم خەن ــکات و ب ــادە ب ــۆی ئام ب
بــۆ خاوەنــی، خــۆی  مــێ، دەبــێ  بــۆ خاوەنــی، خــۆی بەردەســتی.  مــێ، دەبــێ  بەردەســتی. 
حاڵــی  بــکات!  بۆنخــۆش  خــۆی  و  حاڵــی بڕازێنێتــەوە  بــکات!  بۆنخــۆش  خــۆی  و  بڕازێنێتــەوە 

ــووی ســەلما؟( ــووی ســەلما؟(ب ب
ــد گــەورەی   ــد گــەورەی  ماڵــی ئێمــە حەوشــە و بانێکــی چەن ماڵــی ئێمــە حەوشــە و بانێکــی چەن
مــراوی  مریشــک،  دەیــان  مێگەلێــک،  مــراوی هەبــوو؟  مریشــک،  دەیــان  مێگەلێــک،  هەبــوو؟ 
ئــازاد  مــن  بــوون.  حەوشــەکەماندا  لــە  قــاز  ئــازاد و  مــن  بــوون.  حەوشــەکەماندا  لــە  قــاز  و 
بــووم. دراوســێ و دەوروبــەر کەســی خــۆم بــوون. بــووم. دراوســێ و دەوروبــەر کەســی خــۆم بــوون. 
ــارەزووی  ــە ئ ــوون. ب ــارەزووی کیژەکانیــان دەستەخۆشــکم ب ــە ئ ــوون. ب کیژەکانیــان دەستەخۆشــکم ب
ــۆی  ــە زانک ــووم ل ــوا ب ــن بەهی ــەڕام. م ــۆم دەگ ــۆی خ ــە زانک ــووم ل ــوا ب ــن بەهی ــەڕام. م ــۆم دەگ خ
جوانــە،  جلــک  کام  مــن،  وەربگیرێــم.  جوانــە، مووســڵ  جلــک  کام  مــن،  وەربگیرێــم.  مووســڵ 
ژوورێکــی  لــە  ئێســتاش،  دەپۆشــی.  ژوورێکــی ئەوەیانــم  لــە  ئێســتاش،  دەپۆشــی.  ئەوەیانــم 
ســێ بــە چــواردام. دەرگــەم لەســەر داخــراوە. لــە ســێ بــە چــواردام. دەرگــەم لەســەر داخــراوە. لــە 
پەنجــەرەوە ئاســمان دەبینــم. هێشــتا ئــەو جلکانەم پەنجــەرەوە ئاســمان دەبینــم. هێشــتا ئــەو جلکانەم 
ــل  ــوەی بەدی ــم و پێ ــوەی هەاڵت ــە پێ ــە، ک ــل لەبەردای ــوەی بەدی ــم و پێ ــوەی هەاڵت ــە پێ ــە، ک لەبەردای

ــە. ــێ وای ــم نەب ــن وەک کەس ــتا، م ــرام. ئێس ــە.گی ــێ وای ــم نەب ــن وەک کەس ــتا، م ــرام. ئێس گی
ڕەنگــە هەبــن بەســەرهاتم بزانــن، لــێ ئەســتەمە ڕەنگــە هەبــن بەســەرهاتم بزانــن، لــێ ئەســتەمە 
دەرگەشــم  و  تەنیــام  تێبگــەن.  دڵــم  ڕازی  دەرگەشــم لــە  و  تەنیــام  تێبگــەن.  دڵــم  ڕازی  لــە 
ــە  ــەم ب ــت دەک ــی وا هەس ــراوە، کەچ ــەر داخ ــە لەس ــەم ب ــت دەک ــی وا هەس ــراوە، کەچ ــەر داخ لەس
لەشــکرێک نێرینــەی چاوســوور دۆرپێــچ کــراوم. لەشــکرێک نێرینــەی چاوســوور دۆرپێــچ کــراوم. 
پاڵپاڵێنیانــە کامیــان لــە پێشــدا دووخوێنەکــەی پاڵپاڵێنیانــە کامیــان لــە پێشــدا دووخوێنەکــەی 
ــوو،  ــش ب ــی بەداع ــت. مرۆڤ ــوارم بێ ــەوە و س ــوو، بکات ــش ب ــی بەداع ــت. مرۆڤ ــوارم بێ ــەوە و س بکات
قسەشــی لەگەڵــدا ناکرێــت. بــەرد نــەرم ببــێ ئــەو قسەشــی لەگەڵــدا ناکرێــت. بــەرد نــەرم ببــێ ئــەو 
نــەرم نابێــت. ئاســمان بگــۆڕێ ئــەو ناگــۆڕێ. ئەبوو نــەرم نابێــت. ئاســمان بگــۆڕێ ئــەو ناگــۆڕێ. ئەبوو 

ڕەعــدی مێشــک بەردیــن، بــە من ناگۆڕدرێــت. ئەدی ڕەعــدی مێشــک بەردیــن، بــە من ناگۆڕدرێــت. ئەدی 
ــی  ــە تێپەڕین ــوو شــتێک ب ــە، هەم ــی بۆچــی گوتوویان ــە تێپەڕین ــوو شــتێک ب ــە، هەم بۆچــی گوتوویان
کات گۆڕانــی بەســەردا دێــت. بەردیــش، جــا کــەی؟ کات گۆڕانــی بەســەردا دێــت. بەردیــش، جــا کــەی؟ 
ــی  ــێ؟ دڵ ــی بجووڵ ــد بەزەی ــوو ڕەع ــی ئەب ــۆ بڵێ ــی ت ــێ؟ دڵ ــی بجووڵ ــد بەزەی ــوو ڕەع ــی ئەب ــۆ بڵێ ت
بەردینــی نــەرم ببــێ؟ ڕۆژێــک ســواری ماشــینەکەی بەردینــی نــەرم ببــێ؟ ڕۆژێــک ســواری ماشــینەکەی 
خۆیــم بــکات، لــە کوێــوە هێناومیــان بمباتــەوە خۆیــم بــکات، لــە کوێــوە هێناومیــان بمباتــەوە 
ــا،  ــەوە. ن ــتم ببێت ــە دەس ــتی ل ــەوێ و دەس ــۆ ئ ــا، ب ــەوە. ن ــتم ببێت ــە دەس ــتی ل ــەوێ و دەس ــۆ ئ ب
پەرجــووی وەهــا ڕوونــادات. باشــتر وایــە هەتا زووە پەرجــووی وەهــا ڕوونــادات. باشــتر وایــە هەتا زووە 
ــەوەی  ــۆ ئ ــۆم. ب ــۆم بخ ــی خ ــووری چارەنووس ــەوەی مش ــۆ ئ ــۆم. ب ــۆم بخ ــی خ ــووری چارەنووس مش
شــێت نەبــم و تــەواو لەنگــەرم تێکنەچێــت، وا چاکە شــێت نەبــم و تــەواو لەنگــەرم تێکنەچێــت، وا چاکە 
پێوەندیــم لەگــەڵ خودێــدا نەپچڕێــت. خــۆ مــن هــەر پێوەندیــم لەگــەڵ خودێــدا نەپچڕێــت. خــۆ مــن هــەر 
جەســتەم نــا، ڕۆحیشــم زیندانییــە. ئــا، ڕۆحیشــم. جەســتەم نــا، ڕۆحیشــم زیندانییــە. ئــا، ڕۆحیشــم. 
ــا  ــتی دوع ــەبەقی دەس ــودێ، ش ــن.. خ ــی م ــا خودێ ــتی دوع ــەبەقی دەس ــودێ، ش ــن.. خ ــی م خودێ
ــەی  ــە ڕووگ ــەوە.. ڕوو دەکەم ــان دەکەم ــەرز و پ ــەی ب ــە ڕووگ ــەوە.. ڕوو دەکەم ــان دەکەم ــەرز و پ ب
خــۆر.. بــە دڵ لێــت دەپاڕێمــەوە.. ئــای، مــن چەنــد خــۆر.. بــە دڵ لێــت دەپاڕێمــەوە.. ئــای، مــن چەنــد 
مانــدووی دەروونــم.. تــۆ بڵێــی خەڵکــی ئــەم دنیایە مانــدووی دەروونــم.. تــۆ بڵێــی خەڵکــی ئــەم دنیایە 
ــان  ــان بخــۆن؟ بەســەرهاتی ئێمەی ــان خەمــی ئێمەومان ــان بخــۆن؟ بەســەرهاتی ئێمەی خەمــی ئێمەومان
ــۆ بنمیچەکــە قســان  ــارە مــن ب ــر بێــت؟ وا دی ــۆ بنمیچەکــە قســان لەبی ــارە مــن ب ــر بێــت؟ وا دی لەبی
دەکــەم. ئــا، ڕووم لــە بنمیچەکەیــە. چاوانــم قــورس دەکــەم. ئــا، ڕووم لــە بنمیچەکەیــە. چاوانــم قــورس 
بــوون.. چاوانــم.. قــورس.. بــوون.. چــا.. وا.. بــوون.. چاوانــم.. قــورس.. بــوون.. چــا.. وا.. 
نــم.. قــورس.. بــوون. خــودێ.. خــو.. دێــی مــن.نــم.. قــورس.. بــوون. خــودێ.. خــو.. دێــی مــن.
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