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 هرامی حمد به ئه                                                                 
 92/01/09                                می پۆشیوه، بااڵی خهد  قه به  پاییز

 ، زانێکی ناواده خه  زانه خه
 گرێت، ئامێز ده پیرۆز لهکی  بااڵیهزانێک  خه

 تایی و ری هه فه و سه ره تۆ به
 مدا، یاڵی خه خه ش له ئێمه
 شۆڕش و  سرینی ئه  زانه خه
  ، سرینی کچێکی تاقانه ئه
 رن، وه کان دهگۆنا لهدڵۆپ دڵۆپ  

 !کا م پۆش ده پاییزه منیش خه
 نا؟ز خه ی تۆش وا له که گاره یاده

 . وری ده له یوجر کان جریوه ردانه هرگ سه  له مه
 

کان  ، جووتیارهردی پاییز اڵڕێزان و زه گه، 0532، پاییزی   ڕاست مانگی پاییزه نێوه
و ساردو  شه. نێنن کانیش سوور ده تپاڵی کێوه ردی قه وه شکه و وه کانیان چاندووه دێمه

وی خۆی وێک  دگێڕێت، زهیڵ یانیان واڵت زوقم سپی هه گرێت، ئیدی به ویی شێدایده زه
 .  وه نه کانی هاوین ژیاوه مردووه  ، کانیه وه ته هێناوه

ک سروشتی واڵت دایم  ش وه رگه ، ژیانی پێشمهدانگ ڕه مه سروشتی هه نێک له مهدی
ژاران  ت هه خزمه ستی و ئازادی، له ربه ت سه خزمه ژیانێک له.  ئاڵوگۆڕو جواڵندایه له

 . ت داڵه و تێکۆشان بۆعه
 .زاران یادی خۆش و ناخۆشدا دان و هه ناو سه لهدوو یاد  
ی  ناوچهکاندا  ئاواییه ڵجاربوو له وه دوژمن داگیری کردبوو، ئه هاباد ی مهشار 

  ڕۆژه بناری به رو، له ی خوارو سه دوو ئاوایی لێک نیزیک، قزڵجه . وه هدی هابادم ده مه
ی کان قوڕینه دیواره .کان ئاواییه شۆڕشگێڕو منداڵی شارو ، پڕن لهامکان ئار رووته
کان،  خێچهوخوار گوێسوانه  ستاون، قوپاو ڕاوه ی تێک شمچه ک قوتوه وه  قزڵجه
 .ن ده شارده حهبنیدا نیش و ئێوارانیش خۆ له ڵده کانی هه رقیپه سه پاساری له  که چۆله

، (ریایی که هز شوعۆیب)ریف رو کاشه عفه ور جه، دوکت هاباده ی مه ی ناوچه وه نهکۆبوو  
موو  منداڵی دێهات، هه، چوار حیمی زولفیله ، ڕه قاچه هر ش، عمه ڕه به من، عه

زانی دنیا  مانده ، وهچ خۆش بوو.  ین ڵه ری کۆمه هبه هڵ دوو ڕ گه ، لهک ی یهن مه هاوته
ڵ  گه ب، دوان له ده رز، ئه وشتی به بووین، ڕه فێرده  ازهشتی ت  رڕۆژه یه، هه هی ئێمه

ردی  م ده ده به رت، رانبه به نیتق و گوێگرتن له ی مه قسه ، ئحتیڕام لێکگرتن،ڵک خه
ندی نێوان  ی پێوه وشانهو مانای ئینسانی و ئه یشتن له گهچوون،  تێ  وه ڵکه خه



کانی  ژاره هه  ی منداڵه بوو ئێمه خۆشیهو ئه  مه ئه  .دات گرێده  وه که یه کان به ئینسانه
کرد،  ده سانه م و که ڵه و قه قوربانی ئه کرت، ئیدی خۆمان به پێدهرکمان  کوردستان ده

 .هێمای زانست و فێربوون بوون بۆمان
  وه داخه بهیان هاوڕێ و دۆستی ئازیز،  ناسی، ده باشتر مهاباد مه هاوڕێکانی  لێره
 هاوڕێم و  بوونه  لێره  ی وانه ئهماون،  ، زۆریشیان ست داوه ده ریان گیانیان لهزۆ که

، ریمی دانیشار گار، کهزلیان، ڕ ماڵی وه ر، که قاسمی دانیشفه. نشانازیم پێکردوو
  .یانیتر ده رمان و ی ده ی حاجی، مینه مه ، حه مینهازوکا، سیدب مه ند، حه کامیل، سیامه

ی  القه ده کان له چراری ماڵه ، وته عات حه سه نگ، ره ده بوو، ئێواریێبواو ته  وه کۆبوونه
  وه بچینه  یهم ئێوارێ ئهبوو  ده ش دوان، ئێمه کان ده ستێره ڵ ئه گه ، له وه کانه ره نجه په

ک  شت پستۆن وه تاڵ، هه ربه بۆری سیمورخ، سهنگ  ڕهلێکی ئوتۆمبی. بۆشاری بۆکان
 . زبووت به  که خیزڕێژه رجاده سه چوو له شتی ده که

ن ک ماچی هاوڕێکانما یه ک به یهدا،  ی ئێوارێیه لێڵه م بومه له ر هف ش نه شه  ئێمه
، دوایی سوڕان بێل بووینمڵ شۆفیر سواری ئوتۆ گه له .کردو ماڵ ئاوایمان لێکردن

 . جێهێشت کانی پشت ئاوایی، ئیدی ئاواییمان به پێچه له
گجارخۆش و  یهکان  ی ئاواییه چاو جاده له،  هاباد خیزڕێژه ی نێوان بۆکان و مه جاده

خۆش  حیم نه هاوا تاریک، ڕهشێلێت،  یلی خۆی گازی ئوتۆمبێل ده مه پان، شۆفیر به
ر،  عفه ر، دوکتور جه عمه ش ئێمه. دانیشتن  وه پێشه فیر لهڵ شوعوێب و شۆ گه بوو، له

کانمان  نگه دانیشتین، تفهدا  که ێلهبی ئوتۆم چوار گۆشه له  دواوه و من له  به عه
: وت، دوکتور گوتی رکه ده ک ئاواییه چرای .ستدابوو ده و نیزامی له ئاماده تی حاڵه به
ی دایکم ر و من سه مشه ئهبۆکانین، ڕێگای ی  نێوه له  ، ئێمه نده کهئیسا  وه حمد ئه ئه
 دیوه؟ دایکتت نه  وه یه که ی تۆ له ئه!! م دیوه نه  زانی نۆ مانگه م، ده ده ده

یش سێ نم ئه: گوتی  به عه. دیوه سی خۆمانم نه که  وت مانگه حه  وه اڵ ئه ه  و" من گوتم
یات باشترین شۆفیر  خهی  ، مینهڕۆی دا زۆر خیرا ده تاریکایه م  ئوتۆمبێل له.  مانگه

 .هێشت جێی ده و بهکرد رپاده ئوتۆمبێل تۆزی بهی ر گه ی ته ن بوو، کڕهرما پشت فه له
. داوابوو که قوتابیه ی مامۆستا له ک زله وه، داین چروچاوی ده له ی بای تووند، که گڤه

ڕین،  وه کان ده گه کرد، سه مایان بۆچاومان ده زک و دوور سهن کان له چرای ئاواییه
  وه دووره له نا، ده وه واڵتیه به  ت که وڵه ی ده ی خومپاره وه نهقی تۆپ و ته قه نگی ته ده
 . ڕۆین و بۆکان ده ره ش به ئێمه.   جارێی هێچ باس نیه  اڵم الی ئێمه بیستران، به ده
نیشت  ته سانی ئاسایی له ک که وه  خۆین، و نانێکی حیسابی ده مشه ئه: یگوتوکتور د

کات، باویکشم میوانی خۆش  زای خۆش دروست ده دایکم غه، نیشین داده دایکیان
ر  عمهو  به من و عه.  وه نه واڵم بده  کرد، سیاسیانه ی قسه که،  الیه و مه ئهوێی،  ده
رزی و  له دهرمای بوو  سه  ک ئێمه توریش وهکببوین، دورمان گرژ سه رسێکمان له هه

رما  نین، سه که کرد، پێده مان ده مومان توندو خێرا قسه اڵم هه ، بهوه کرده خۆی کۆده
 . هات ده تمان نه قه ره زۆر ده



 
ری شپرزو گیان  فه پڕ سێ نه وتبوین، له رکه سهرمان  ئاوایی ده کانی پشت پێچه له

و پێشیان  ڕبووه مانزانی شه وه  ئێمه! ڵێنا ستیان هه و ده که رجاده سه  ڕینه خوێناوی په
گورج بازماندا خوارێ و گێالن گێالنمان ڕاکێشا،   ڕۆی، ئێمه ن، ئوتۆمبێل دهیگرتوو

 .تان کوژین خۆن ده کان نه ته کێن؟"کانماندا سه نگی که توندی ده به
ه ر فه و دوو نه ون ئه فریمان که! کوژن بمان  ماوه  رئێوه ههاڵ  وه: کیان گوتی یه دانه
ێناوی، موو گیان خو یت، هه دیمان دوو مه ستا، که ش ڕاوه که ئوتۆمبێله!مرن ده  ریکه خه
 فریایکه، تا دهرجا سه  یت هێنابویانه هم داره ڵک به خه!!قۆو تێاڵ شڕکراون چه به

کیان  ی یه ڕهاتبوون، دوو ماڵ نیوه شه گ و منداڵ به سهر سه وان له ئه. ن دوکتوریان خه
 .الکردبوو له که

گوێ  رله هه ر عفه دوکتور جه .رین بۆبۆکان وانیش به بوو ئه ده بوو نه ئیدی چاره
بێ فریایان  ده :گوتی کانیان، پشکینی زامه ستیکرد به ڵماڵی و ده ، قۆلی هه ڕێگاکه

کیان  ر یه نده وه ک چه کیان دابوو، وه یه لهوا   ڕه قۆو پێمه چه به. مرن ده  وه وین، ئه که
کانمان بوو، دوکتور  نیا پشتێن و جامانه ته ،بوو مان پێنه سیله هیچ وه .قاشکردبوو

 ن، بابڕۆین، بکه  که سواری دوای ئوتۆمبێله  م بریندارانه زوو ئه ی داده  کوڕینه: گوتی
ت  و بۆم له وه نه تان بکه و پشتێن و جامانانه ئهی  ده: ڕێگا، دوکتور گوتی وتینه که
سووتو پێش  بێت به ستم، هیچ نه کانیان ببه بێ برینه ده ن، کانیش ئاورده جامانه ن، که
ش  الی ئێمه ، که که ردووک برینداره سی هه و چوار که  به من و عه. گرم ی ده که خوێنه به
  مان ئاورداو کردمانه  کانی ئێمه ، جامانه وه کردنه کرد، بۆتۆڵه ک ده یه یان له شه ڕه هه

 .پێچا کانمان ده کانیشمان برینه پشتێنه سووتوو، به
موو  هه، ئیدی کتوریشمان سووتانددوی  که نه جامهڕوات،  روا توند ده توتۆمبێل هه

 دوکتوری چۆکی. کردین ێدهی پ یفی خۆی کایه که ، باش بهرمان ڕووت، بێ پێشتێن سه
یان  که ۆڵی خوینهکان و کۆنتڕ رزامه سه ری نابوه دادابوو، سه که فی ئوتۆمبێله رکه سه له
مالوالدا  به  نده هو رزو چاڵی قوڵ، دوکتور ئه ندازو گرێی به سه ده پڕ له   جاده. کرد ده
 ، یناکه قه"یگوت واو بریندارببوو، ده نی تهژنۆکا رئه ردوک ئانیشکی و سه ، ههبووت که

مان  یانی باوکم پێشتن و جامانه جاددا، به مردن نه سمان له دوو که  ئێمه من باشم،
 .بێت متان نه ، خه وه کڕێته بۆده

 
سووتوی  کانیان به بریندار برینه،  خۆشخانه نه  کانمان برده برینداره بۆکان،   یشتنه گه
وان  ناسی، ئه ده دوکتوریانکان  موو دوکتوره ههی بۆکرابوو،  که ستی خوێنه ربه ڕۆ به په

. قامی میراوا شه ، له ڵه ڕی کۆمه قه رکی مه ده ش چوین به رگرتوو ئێمه برینداریان وه
گیان خوێناوی، ،  هنوشتاو ک گۆج قاچامان ده زین، وه ڕی بۆکان دابه قه رکی مه ده له

مام  خرابتربوو،  ئێمه بریندارببوو له ژنۆکانی، که ل ببوو، ئازاری زۆری ئه دوکتور شه
ڕو  یزانی توشی شه وهی بینی،  ئاوا ئێمه که وڵ بوو، ره نسووری قه سووڵی مه ڕه



: یئیدی گوت. ؟ گوتمان ئاوا ڕوداوێک بووه  چ بووه!!  چیه  وه ئه: گوتی .بووین کێشه
ر سوور  نده وه ک چه وه  ، دیاره رماتانه ، سهێژوور  رمون بابچینه فه  وایه که  اشهب ده

 .ڵدا من هه شی له پێکی دۆستانه شه بڕێکی شۆخی پێکردین،ویش  ئه.  وه بوونه
م،  ده ده و باکم  رێکی دایکم ، سه چین بۆماڵی ئێمه ده: شوعێبی گوت دوکتور به  

ریف ڕازی بێت،  کاشه  ی خودایه ده!)ۆرمان پێخۆش بووز  ئێمه. بین وێی ده ویش له شه
!!! (ورێزی سوێروتاڵ نیری ته و په رنان و یاڕڵماسی و کێشتی نیسکێنه ئاخر هه  کوڕه

 ڵێن چی؟  ده  ئێوه  کوڕینه: یب گوتی شوعه
 .ککرد، گوتمان چۆنتان پێباشه باوابێت یه ش چاوێکمان له ئێمه

،  زۆرتان پێخۆشه یتان، یان ککردنه یه م چاو له ئهحاڵی بووم،   باشه: یب گوتی شوعه
 .سپێ ئه ین له و نوێنی ماڵی باوکی پڕبکه ، تالێفهر عفه بابچین بۆماڵی دوکتور جه

تاو،  ی قیره جادهقام،  رشه سه. ڕێگا  وتینه کر که بوبه ئهال وماڵی مه ره به  پیاده به 
کانیان، هاتوچۆی  زه ی ترمه فیکهجیقی سیگناڵ و  نواعی ئوتۆمبێل و جیقه ی ئه گرمه

کان  دان، دیواری ماڵه اڵم شار ئاوه مابوو، به ند دوکان و بازاڕ نه رچه ڵک، هه خه
م  ناو ئه به. دان کی ئاوه کان، چی دنیایه رقه به  رداره ی المپی سه ڕێکوپێک، بریقه

کێک  یه رگاماندا، ده که. ماڵی باوکی دوکتور  یشتینه دا گه دانه دنیا ئاوه
 خوشکت: دوکتوری بینی، گوتی که.  وه ی لێکردینه رگاکه کانی دوکتور ده خوشکه له
ژوور، ماڵێکی   چوینه. ڵێت ڵده ههر پێتدا دایکم هه! نیبۆدیار  وه قوربانت بێت، ئه به

 .ورمانداهاتن ده و به حواڵیان پرسین دوکتور زۆر ئه و دایکیۆش، مامۆستادان و خ ئاوه
دایکی دوکتور . ی کردوون رما گوڵۆڵه ، سه چاییان بۆبێنه مکچ :گوتیکر  بوبه الئه مه

  مڕۆکه خۆن؟ ئه دوکتور چیده: گوتیراندن،  ڵوه حواڵپرسی و بڕیک فرمێسک هه دوای ئه
 ؟ وه مه خۆن یان مریشکتان بۆسورکه و ده ،  ئه یوانی کڕیوه رگی حه ت دڵ و جهکباو

،  خۆشه  وه ، ئه وه مان بۆسوورکه که و دڵهرگ  جه: ی کردو گوتی دوکتور تماشای ئێمه
هات،  ژنۆکانی ده ی ئه قه بزووت ته ده ریفیش کزوالواز، که کاشه ریف؟ شهکا  وانیه
 .، خراونیه ی چه ئه: گوتی

ڵکێشا،  کی هه یه ناسه مومانکرد، هه هه ستا، چاوی له دایکی دوکتور بڕێک ڕاوه
و   زانی دایکی من الوازه مده روه هه  اتهکو چوو، تا ئه ی دیکم ده ناسه هه ک روه هه
کان  ئیدی زانیم دڵی دایکه .ڵێت ڵده ردا هه سه مم به گۆرانی خه !و بۆمن مردووه رئه هه
 .  کانیان بۆمنداڵه که ک یه موو وه هه

؟؟ دوکتور  رگه جه ئیشتیات له: ی، گوتی که ناسه ڵکێشانی هه دایکی دوکتور دوای هه
 . دڵمدادێنی خۆی و ژان به رگی من ده جه  وساڵه وه حه زانی ئه تۆده

م  تی و که کی غیره یه قسه  رگه ی پێشمه دا، بۆئێمه نه مه و ته و له وکاته ئه  یه م قسه ئه
  یه م قسه ک و گریان دایکێک، ئه ر هاوڕێیه ستدانی هه ده اڵم دوایی و دوایی له بوو، به

ئازاری دڵی دایکمان کرد،  ستمان به ورده هه دا، ورده انی ئێمهژی ڕاستی له بووه ده
  .کانمان کرد ئازیزه  ی دایکه ژاره نگی گریان و په ده ستمان به هه



ی  وانه ، ئه داوهست ده گیانتان له  ندیخانه رو به نگه سه لهکانی  دوکتور، هاوڕێ ئازیزه
و  ی هێمای ڕاستی ژیان ێوهپاک شۆڕشتان کرد، ئ  ی وانه ندام بوون و ئه م ئه که
 .یادمان ناچن خیر و له تان بهد، یانت داڵه ی عه رقافڵه سه

 
 


