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 ۆمانەڕو ئەم  اڵلقادر عەبدو

 
(یە و نااوی حسێن سجادی قائم مقامی فراهانیاستەقینەی ڕۆماننوس )ڕناوی 

 (یە.اڵلقادر عەبدوخوازراوی نووسینیتی )
راک، لە ئیران لە دایا  باووە. نووساەر ەلە ئ 1954-12-12لە  عەبدولاڵقادر 

باااووە. بااااوکی کاااابرایەکی کەڕ و    باااووە،  لە خاااانەوادەیەکی دینااادار گەورە
ستایەکی مافوورچن بووە. هەر ئەم کەم ئەنادامییەی بااوکی کااری کاردۆتە وە

سااااەر تااااافی  وێتاااای ئەو، بە شااااێوەیەک سااااااڵنێ ی ناخۆشاااای هەبااااووە. لە 
 یتدا خوێندنی سروشتناسی لە زان ۆی تاران تەواو دەکا. ١٩٧٧

چری هاااای نااااوی ) گاااارەوە دەچێاااتە ڕیااازی گرووپێ ااای چەپ بەڕۆژهەر لەو 
و هااتنی  ڕژێامی شا دەوەستێتەوە، دوای ڕووخانی ڕژێم ( و دژیفیدائی خلق

 شۆڕشی ئیسالمیش هەر دەبێتە  چا کوانێ ی بەرهەڵست ار. 
نووسااەر هەر لەسااەردەمی زانسااتوەوە نووسااینی سیاسااییانە بە قاچاااخ باااڵو 

 ەواج پەیدا دەکەن.ڕدا یژێر زەمینباری  دەکاتەوە، نووسینەکانی لە
کردهاااا چە ەساااێ پێااادەکا و بەنااااوی )ی خاااۆی بە کاااورد دانداسااات یەکەماااین
ی چیرۆکاباڵو دەکاتەوە. ئیدی لە باڵوکردنەوەی کتێبەکەی، پرس و  میوویند؟(

 ناوگۆڕینەکەشی دێتە گۆڕێ.
کااردۆتەوە، دوو باارادەری  نووسااەر وەک لە زۆر چاوپێ ەوتنەکانیاادا ڕووناای

ناااوی قااادر لە ڕشااتەی پزیتاا ی و  یەکیااان بە ،هاااوبیر)چەپ(ی کااوردی دەباا 
کە  ئەناااادازیاری تە رسااااازی لە تاااااران  عەباااادولاڵناااااوی  دیاااا ە  بە ئەوی

دەسااتی  دەخااوێنن. لەبەر بیروباااوەڕ و چا کییەکااان، یەکاا  لە برادەرەکااانی بە
دیەکە  بە دەساتی ڕژێمای ئاایەتولاڵ لەساێدارە دەدرێاان.  ڕژێمای شاا و ئەوی

کاااااتێ یش کتێاااابەکەی دەنووساااا ، هاااای  وەشااااانێ  ئامااااادە نیاااایە بە ناااااوی 
ب ااتەوە. باۆیە دەبا  نااوێ ی خاوازراو دابنا ، ئەویاش  نەی خۆی باڵوڕاستەقی

سڵی لێناکاتەوە، نااوی یەکەمای هەردوو برادەرەکاانی دەکااتە نااو و پاشاناوی 
ەوە نااوی 1980لەچاپادانی کتێابەکەی لە  لە کاتیخۆی، ئیدی لەوکاتەوە واتە 

 دەبێتە قادر عەبدولاڵ.
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لە  ١٩٨٨ی واڵت جێاادێڵی و لە قااادر عەباادولاڵ بەناچاااری لەبەر کاااری سیاساا
هۆڵەندا دەگیرسێتەوە. لەوێش ماندوونەناسانە خۆی خەری ی زمانی هۆڵەنادی 
دەکااا، تااا  دەتااوان  نەوەک هەر بااڕی پاا  بتاا ێن  بەڵ ااو پێتاای بنووساا ، لە 

ەی )خااانووەکەی مزگەوتێاای(ی پاا  ڕۆماااندوایتاادا شاااکاری نایااابی وەک ئەم 
یەمااااین ڕۆمااااانە هەرە باشااااەکانی ەوە بە یەکاااا  لە دە2007بنووساااای، کە لە 
 هۆڵەندا داندراوە.

ەوە نااوی قاادر عەبادولاڵ دەچێاتە پاا  نااوی ڕۆماننوساێ ی ڕۆماانئەم  یڕێ لە
 ی )دۆزینەوەی ئاسمان(. ڕۆمانوەک هاری مولیش، نووسری هۆڵەندی  مەزنی

، یونکتێباااای بە زمااااانی هۆڵەناااادی نووساااا 20قااااادر عەباااادولاڵ تااااا هەنااااووکە 
ڕۆمااان و لێ ااۆڵینەوەی سیاساای بااوونە. ئەو لەزمااان  ، چیاارۆککتێبەکانیتاای 

 ئەوەندە توانادار دەب ، قوڕئانی پیرۆزیش وەردەگێڕیتە سەر زمانی هۆڵەندی.
 جار پاداشێ کراوە. 11ڕێوەی کتێبەکانی تا ئێستا لە هۆڵەندا و ئەوڕوپادا  لە

ن زمانی زیندووی جیها 27کتێبەکانی قادر عەبدولاڵ بەتایبەتی ئەم ڕۆمانە بە 
)ئینولیااازی، ئەڵماااانی، ساااوئێدی، فەڕەنسااای، دانیماااارکی،  ون لەوانەدراوەرگێاااڕ

کاوردی دەیاخەمە  چینی، عیبری، عەرەبی، یۆنانی، تورکی....( وا منیش لێرە بە
بەردەستی خوێنەری کورد، هیاوادارم کەلێنای خاۆی لەساەر ڕەفەی ڕۆماان لە 

 کتێبخانەی کوردییدا بورێ.
توێ بەنادەکانی  سەکە لە دووو  ب ەم؛ ڕۆماننوپێویستە لێرەدا ئاماژە بە شتێ

ڕۆمااانەکەدا  کااۆمەڵ  ئااایەتی قوڕئااان و هەناادێ پااارچە شاایەری هێناااونەتەوە. 
هەرچی دەربارەی ئایەتەکانی قوڕئانە، نووساەر ئایەتەکاانی بە ڕیزبەنادیەکەی 
خاااۆی نەهێنااااونەتەوە، هەروەهاااا لە هەنااادێ شاااوێن، تەنهاااا نیاااوە یاااان کەمتااار 

ی هێناوەتەوە. ئیدی باۆ وەرگێاڕانەکەی ئەو دەقاانە، مان هەر لەنیوەی ئایەتەکە
، بەڵ او باۆ وەرگێڕانای لێانەگەڕامبە تەنها بە وەرگێڕان و لێ دانەوەی نووسەر 

سااااەرجەم  ئایەتەکااااان پەنااااام بااااۆ وەرگێڕاناااای مااااام هەژار بااااردووە. لەپااااا  
ان نووسایوەتەوە و ئامااژەم بە وەک خۆیا کانیتاموەرگێڕانەکەدا، دەقای ئایەتە

ووس سەرچیخ دەچا ، ڕۆمانی ئایەتەکانیش داوە. لەیەک دوو شوێنیش ارەژم
شااتێ ی نووساایوە و بە ئااایەتی داناااوە، بەاڵم لەشااوێنی خااۆی و لە پەڕاوێاازی 

  پەڕەکەیدا ئاماژەم بۆکردووە. 
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، دەباا  پاا  لەوە بنااێم کە کااارێ ی وا، وەک  بەر لە کۆتااایی ئەم چەنااد دێااڕانە
دا ڕووبەڕووم بۆتەوە، هەر کارێ  نەباووە، هەمیتە  لە وەرگێڕانەکانی دی ە

تەنیاااا و تەنیاااا هاااونەرەکەی باااۆ خاااۆم گەڕابێاااتەوە، بەڵ اااو چەناااد برادەرێ ااای 
خۆشەویساااێ لەپاااا  منااادا، گەر لەمااان زیااااتریش نەبااا ، بەقەد مااان پاااێەوەی 

 .بە سوپاسەوە ناویان بێنمماندووبوون، بۆیە پێویستە 
جە ل خۆشەویساتم، کااک  سەرەتاوە دەب  سوپاس و پێزانینم باۆ باۆبرای لە

کە لە هۆڵەناااداوە، کاااۆمەڵە کتێبێ ااای بە دیااااری باااۆ نااااردم، لەوانە ئەم ساااۆفی 
 کتێبەی بەردەستە بوو.

وەک هەر وەرگێڕانێ اای دیاا ە، ماان کێتااەم لەگە  دەسااتخەتەکەم هەیە، بااۆیە 
زەحمەتە یەکێ ی دی ە بتوان  بە ئاسانی دەستخەتە ناخۆشاەکەم بخاوێنێتەوە، 

ری هەردەب  خۆم تاایپی با ەم، ئیادی لێرەشادا کاۆمەڵ  هەڵەی کەواتە بە ناچا
گەورە و بچووکی تێدەکەوێ، هەرچەند جارێ یش بەساەریدا بچامەوە، هەنادێ 
هەڵە هەن، چاااوم لە ئاسااتیاندا هەر نابینایااانە بە سااەریاندا گااوزەر دەکااا. بااۆیە 
ئەرکی ڕاست ردنەوەی هەڵەکان، دواتر شاێوەی زماان، ڕێزماان و ڕێناووس لە 

 وەک ئێستای لێهات. ەی ئەم برادەرانەی خوارەوڕێ
ر لە ساەرەتاوە ئەرکای هە ساابیر ڕەشایدنووسی ئاازیر کااک چیرۆکئەدیب و 
هەڵەچنااای گااارتە ئەساااتۆ. لە باااارەی ڕێنووسیتاااەوە کاااۆمەڵ   و ونەوەپێاااداچو

 تێبیناای گرنواای دان، بە تااایبەت سااەبارەت بە واوەکااان، هەر بااۆ خۆشاایش پێاای
وەکانااێ هەنئ ئیاادی لەژێاار ڕۆشاانایی تێبینیەکااانی دەگااوتم تااۆ دەردە کەماای وا

 واز بوو.یاڕێنووسەکەی ئەم وەرگێڕانەم لەگە  ئەوانی دی ە ج ،ئەو
ساەرلەبەری ڕێبااز مساتەفا پاشان بۆ جاری دووهەم وەرگێڕی بە توانا کااک 

دەستووسەکەی خوێندمەوە، ئەویش بەدر لەوەی ئەو هەڵە و کەموکورتیاانەی 
وە، لە دوو شااااتی دیاااا ە  بە هانااااامەوە هااااات، تێاااادامابوون، ڕاسااااێ کااااردنە

یەکەمیااااان لە ڕاساااات ردنەوەی هەناااادێ ناااااوی فارساااای، دووهەمیتاااایان لە 
وەرگێڕانااای شااایەرێ ی فارسااای کە لە دووتاااوێ کتێااابەکەدا هااااتبوو. نووساااەر 
کاااۆپلەیەکی هەر بە فارسااای و بە پیاااێ و ڕێنووسااای هۆڵەنااادی نووسااایبووە، 

 ام و هەموویم نووسیەوە.منیش بە دوای تەوای دەقە شیەرەکەدا گەڕ
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  ئەرکااای کێتاااا و بەساااەریدا حامیاااد دروودیبە سوپاساااەوە کااااک  پاشاااان
چووەوە و لەگە  وەرگێاڕاوە ساویدیەکەیدا بەراوردی کارد، تێبینییەکاانی زۆر 

 ورد و سوودبەخش بوون.
ی هاوسااەر و کنێاار جەمیااللە کۆتاییتاادا هەردەباا  سااوپاس و پێاازانینم بااۆ 

، چون ە ئەگەر ئەوان لە دەرفەتپێدان کۆمەکیاان ی جوەرگۆشەکەم ب ەمڕاکاکە
 نەکردبام، بەو ماوەیە بۆم دەرنەدەچوو. 

ئەم وەرگێااڕانە بەم شااێوە دەکەوێااتە  بە هەو  و هیمەتاای ئەو ئااازایزانە، ئیاادی
 . ی ئێوەی بەڕێزیش جێی خۆی بورێبەردەستتان، هیوادارم 

 
 

  . ح. خ
 ٢٠١٦-٠٧-١١هەولێر، 
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 ستانومێرو

 
ێکی زۆر کتت   بتتونن نێتته هەبتتونن  تتانون. هەبتتون نەبتتون  انوف الم متت  یاائەل

 ."نەکەی مزگەنتێو ان" انونەکە پێ دەگوترا 
ن پێتتتنۆ هتتت دەی هەبتتتون . ستتتەردەمێکی  ستتتیزۆر گەنرەبتتتونن  نەکەو تتتان

 . رددەک ا  ێەنێ  زمەتی مزگەنتلبەرەبابێه  نرێژ بونرندندن
 انی شت انی   یتا  هەبتونن بت ئەرک ن نت  انونەکەی رەکاننهەر هەمون ژن

 ژننریەکەن متتاوونر ژننرین ئا تتانت  ژننریکەن ەنە هتت دەی گتتوم ەزننمتتو
 قەلەکە. ژننریکتێ ا  ن  ژننریداپ رەن  ژننرینە  شن 

ی درنستتتتتتتکرابون. لە بەرامتتتتتت ەرن  کەپاشتتتتتتزانی متتتتتتزگەنتە لە  تتتتتتانونەکە 
ی گ شتتەیەکی نتتانەنەی پەیژەیەکتتی بەردیتت  هەبتتونن بتت  ستتەربانە تە تتتەکە

 دەڕۆیشتن لەنێشەنە دەتتوانی بچ ە مزگەنتێ.
حەوزێ ااای شاااە  گۆشاااەیی  داخاااانووەکەتی حەوشاااەی ڕاساااەلە ناولەوێااادا 

 دەستونوێژی لێهەڵبورێ. ،هەبوو، خەڵ  دەیتوانی بۆ نوێژ
ۆ ساااا  خێزاناااای ئااااامۆزای یەکاااادی: کە هەنااااوانێ ە بااااوەخااااانو  هەنااااووکە

ییەکەی شااارەکەیە؛ ئاسااا ەبازرگااان کە توجارباشااییەکی بااازاڕ 1ی(جااانئاغا)
 بانودەر. 3ع(ئاغا شۆجا)، مە ی مزگەوت  و 2)ئەلسابری(

  
بە خۆشااای  ڕۆژەکە بەیاااانیێ ی هەینااای باااوو، ساااەرەتای بەهااااریش باااوو. ڕۆژ

، دار و گەاڵ تازەکااانی لێاادەهات. سااەری دەرهێنااابوو، باااخچەکە  بااۆنی خااۆ 
ووەکەکاااان تاااازە چرۆیاااان دەردەکااارد. مەلەکاااانیش لەم چااا  باااۆ ئەو چڵااای ڕ

باخچەکە دەفڕین و دەیانخوێند. دوو دادەکانیش ئەو ناوەیان لە گەاڵ وەریاوی 
دوای یەکاادا غاریااان  دارەکااانی زسااتانە خاااوێن دەکااردەوە و منااداڵەکانیش بە

 پەنای قەدی دارە گەورەکەدا دەشاردەوە. دەدا و خۆیان لە

                                                                                 
1  AgaDjan 
2  Alsabery 
3  Aga Shodja 
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بە  لەوێدا کۆمەڵە مێروویێ  لەبن دیوارە کۆنەکە پەیدابوون و دەروازەکەیاان 
 درێژایی دار کاژە پیرەکە وەک بەرگێ ی رەشی جووڵەدار داپۆشی.

و هەسااێ بە گەرمااایی  نببیاان ڕۆژهەزاران مێااروولە، کە بااۆ یەکەمجااار بااوو 
 دەکرد. 4پتتیان ب ەن، قەڕاپستێنەیان
نزیاااا  حەوزەکەدا، لە دورایاااایەکەوە سااااەیریان  پتاااایلەکانی خااااانووەکە  لە
ەدا حەپەسااااابوون. منااااداڵەکانیش لە جااااوڵەدار ەدەکاااارد. دیاااااربوو لەو ئاااااپۆر

یاریەکەیااان وەسااتان، هاااتن و سااەیری ئەو دەروازە سەرسااامە بە جووڵەیااان 
و پاااۆپی  قدەکااارد. مەلەکاااانیش چیااادی ە نەیاندەخوێناااد، دابەزیباااوونە ساااەر لااا

 بۆوە.ددارهەنارەکان و بەدوای مێرووەکان ملیان شۆڕکر
 "کەن.وەرن سەیر"منداڵەکان هاواریان کرد،  "دادە، دادە" -

 ەکاروباااری خاااوێن ردنەو دادەکااانیش، کە لە دیااوەکەی دیاا ەی باااخچەکەدا بە
 سەرقا  بوون، هی  کاردانەوەیەکیان نەنواند.

یەکا  لە  "دەی وەرن سەیرکەن، خۆ لێرە بە ملیۆنان مێاروولە پەیادابوونەئ" -
 کیژۆڵەکان وای بانگ لێ ردن.

 دادەکانیش هاتن.
 ."نەبینیوە هەرگیز شتێ ی وام"یەکێ یان گوتی، 

 "هەرگیز نەشمان بیستووە."ئەویدی ە  هەڵیدای ، 
یزێ ای ڕلە سەرسامیان دەستیان لەسەر دەمیان دانا. ئاپۆرای مێروولەکانیش، 

یەک ئەسااتەم بااوو لە بە شااێوەدیاا ەی بەدواداهااات و دەروازەکەیااان داگاارت، 
 ڕێی قاپی پێتەوە بێیێ و بچی. دەروازەکەوە، لە

ووساااینوەی ئاغاجاااان، کە لەدیاااوەکەی دیااا ەی نااااو مناااداڵەکان غاریانااادایە ن
 خانووەکە بوو.

 "ئ یارمەتیئ مێرووستانئئاغاجان،ئ ئاغاجان" -
 ئاغاجانیش پەردەکەی  دا و سەیرێ ی دەرەوەی کرد.

 "چی بووە؟" -
دەکاارێ بێیااێ؟ ئاااخر ئیاادی ناااتوانین بچیاانەدەر، مێرووسااتانە، بە ملیۆنااان " -

 "مێرووبە ما  وەربوونئ
                                                                                 

 قەڕاپەستێنە: یەکترپاڵنان.  4
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 "وا هاتم." -
عەبا شاۆڕەکەی بەشااندا دا، کااڵوەکەی خساتە ساەر و لەگە  منداڵەکانادا ئەو 
 هات.

ئاغاجااان زۆر شااتی لەو خااانووەدا بەسااەرهاتبوو، بەاڵم شااتێ ی وای هەرگیااز 
 نەبینیبوو. 

ئەو  "ۆ دەکاا، بیار لە ساولەیمانی پێبەمابەر ب ااتەوە،رم خۆ، ئەم شتە وا لە" -
گۆڕێادا با ، دەناا ئەوان ەت لەهەر دەبا  شاتێ ی تاایب"وای بە منداڵەکان گوت، 

یە زۆرەوە دەرنەدەچوون. خۆ ئەگەر با  گوێ هەڵخەیان، گوێماان بەو ئاپۆرە
ساولەیمان لێدەب  چۆن لەگە  یەکدی دەدوێان. ئاێمە لە زماانی ئەوان نااگەین. 

دەیتوانی بەزمانی ئەوان قسە ب ا، من ئەوەم پێناکرێ. بە مەزەنادەی پێبەمبەر 
تێ ی شاااا ۆدار، لەوانەشااااە لەبەر گااااۆڕینی ماااان ئەوان خەری اااای شااااتێ ن، شاااا

 شارەکەیانەوە ب ، کە بە هۆی هاتنی وەرزی بەهارەوەیە.'
، دادە تەمەن بچاااووکترەکە وای پێواااوت. گاااوڵب  "بیااار لەشاااتێ  بااا ەرەوەئ" -
 "دێنە ژوور. ەکەیان، دەنا زۆری پێناچ بیانوەڕێنەوە نێو شار"

ناازی ەوە لە  او، لەئاغاجااان لە ناااو باااخەکەدا چەمااایەوە، چاااویل ەی کااردە چاا
 مێرووستان ڕاما.

، دادە گەورەکە هەڵیاااادای : "دەی ئەو سااااورەتەی سااااولەیمان گوڵبااااانوئینجااااا 
بخاااوێنەوە کە لەگە  مێرووساااتان قساااەی دەکااارد، ئەو مێااارووانەی هەماااوو 

ئەوەی ساااەرباز و  لەشااا رەکەی نەتاااوانن بەوێااادا  دۆڵەکەیاااان داگرتباااوو، باااۆ
، کە پێبەمااابەر لەگە  خااااتوو وەێنە)النمااال( بخاااوئەلنەمااال تێاااپەڕن. ساااورەتی 

ی لە شاااژنی سااەبەئەوە بااۆ ساالێمان ە دوا، ئەو دەمەی مەلەکە نااامەیەکی ئە یناا
 هێنابوو."

 چاوەڕێی ئاغاجانیان دەکرد، ئاخۆ چیدەکا. 5منداڵەکان بە پرسنەیی
( بخاااوێنە بەرلەوەی وە درەناااگ بااا ەوێ، داوا لە ئەلنەمااالدەی، ساااوڕەتی )" -

 "ارەکەی خۆیان.مێرووەکان ب ە، بچنەوە ش
 یان کرد.ئاغاجانمنداڵەکان سەیری 

                                                                                 

 پرسەنیی: بەتازە، بە فزوڵی.  5 -
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ناااامەی خۆشەویساااتییەکە بخاااوێنەوە، دەناااا مێرووەکاااان دەساااێ بەساااەر " -
 "هەموو خانووەکەدا دەگرن.

 ئیدی بێدەنویێ  باڵی بەسەردا کێتان.
 ئاغاجان بە منوەمنوێ ەوە گوتی، 'دەی، بڕۆ قوڕئانەکە بێنەئ'

بەردەم حەوزەکە، دەسااااتەکانی یەکاااا  لە کوڕەکااااان، خێاااارا چااااووە  ،6شااااابا 
دەساااتەکانی  ،وشاااتن بە لچ ااای یەکااا  لە جااالە وشااا ەکانی ساااەر رساااتەکەش

 ێ ی کااۆنی هێنااا وقوڕئااان جااان.وەی ئاغاسااینوچااووە نو  ردنەوە، بەغاااروشاا 
 جانی کرد.ی ئاغاڕادەست ،هاتەوە

دا،  پەڕەکانی هەڵدایەوە و گەیتتە ساەر (ئەلنەمل)سوڕەتی  بۆ گەڕان بەدوای
 کەوتە خوێندنەوەی ساورەتەکە . کەمێ  بۆ پێتەوە چەمایەوە و٣٧٧ پەڕەی 

ڇ  ڇ ڇ  چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ      ڃ چ چ            چ ڄڦ ڦ ڦچ 

ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ    ڈ ژ  ژ ڑ ڑ  ک ک     

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ 

 ١٨ - ١٦النمل:  چں ں    ڻ   ڻ 
ئێمە وێری  نگەنازیکرد:  ەڵک نە!لەپاش داندن سولەیما  بون بە جێنش  ! با} 

زمتتانی مەال  کتترانی م هەمتتون شتتتێک ا  پێتتدانی م دیتتارە ئەمەش  تتاکەیەکی 
دەنگدرابون ن  -ی سلێما  تێکەاڵن لە جندۆکە ن مرۆ ن مەال سوپائاشکرایە. 

هەمون بەریز دەڕۆیشت . هەتا گەینە بوهلی مێترننال . مترۆ کەیەک دەنگتی 
بەبێ ئەنە –کونەکانون! تا سولەیما  ن لەشکری مێرننلەکانی دا: بچنەنە نان 

 دەبەر پێ انوندا نەبە .{ -پێ بحەسێ 
  ب  تن نبتون  ێدەنگ بون ن هەمونش ا   انەڕێب ن   کرداهەمونا  تەماشای

 دەبێ. ا چ کاردانەنەیەک  ەکا ننئا   مێر
کتتتترد. دادەکتتتتا  دنن  ەکتتتتا ننک شتتتتی لە مێرئاغاجتتتتا  دەیزوێنتتتتدەنە ن وونێ

دنن هەنری ب نتداریا   ئ تدیا  ستوتاند ن ش رین  ن دنن بزوپشک یا  هێنا
یا  لە نتەن شت ئاغاجاندا نوشتانەنە ن وو لەسەر سەر پەیدا بون. ئەنان ش لە

                                                                                 
6  Shabal 
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لەگەڵ شتت دا دەیتتانگوس: ەستتولەیما ن  ندەکتترد نەکتتا کەڵەکە بتت  ستتەر مێرنندن
 نوپەپتتت ننستتتتا ن دۆڵەکەن  تتتاتونن مێرستتتتانەنستتتولەیما ن ستتتولەیما ن مێرن

نی ستتەبە ن ستتەبە ن ستتەبە ن ستتەبە . ژمانکەن ستتولەیما ن ستتولەیما ن شتتاستتلێ
نستتا ن ننستا ن مێرنسلێمانکەن مێر نسولەیما ن سولەیما ن سولەیما ن  اتو

 نستا .ەنستا ن مێرنمێرن
بەتەمتتای  ەکتتا نن  مێر ئتتا  نێ بتتونەڕنە  تتانرۆشتتەج شو  منتتداڵەکا  بە

    . 
دەگەڕێتتنەنە! بەتەن تتا ال تت ! ئەنا   تائێستتدەی منتتداڵ نەن "گتتوتین  گوڵ تتانودادە 

  جێ ا  بێڵ !"
 جتتامی پەنرەرەکتتانەنە تەماشتتای پشتتت لە ەنەمنتتداڵەکا   تتوننە ن تت می ستتەر

 بەڕاستی دەگەڕێنەنە. کە ندەکرد ەکان ا نمێرن
  
 

ی لە ناڵتتتی غەری  تتا  ن ێشتتت ونن رنناڵتتتی جێ ا ەنتتدا  ستتاا دناتتترن شتتابا
ەری بتتتتت  برادەرەکتتتتتانی یتتتتتادەن ەی هەر لەب تتتتتر بتتتتتونن بەڕۆژم کردبتتتتتونن ئە
کە بە انەکتتانی  تت ی ب نتتین دنای  وێنتتدنەنەی  نبتت ی گێتتیانەنە دەگێتتیایەنە.

  ن ڕۆیشتتتتوارە کتتت نەکەدا ن یتتتلەنێتتتو کونەکتتتانی د ەکتتتا ننستتتورەتەکەن مێر
 ئەنێ ا    ڵکرد.   

 
 خانووەکەی مزگەوتێ

 
نلەکتا  . سااڵ  هات  ن تێپەڕی . هەگ تز بەن ئتاپ رایە زۆرە م رنئەل ف الم را

کتتتتتو  ن درزەکتتتتتانی دیتتتتتوارە کتتتتت ن نەکەی  تتتتتانونەکە  لە ن لە شتتتتتارەکەیا 
ەکە تەن تا لە ب ترەنەری ئاکنر  ەکتانی ئەنێتدا متایەنە. لەن ڕننداننەهاتنەدەر. 

متتاڵە ک ن تتانەدان ژیتتا  ئاستتای انە ڕێگتتای  تت ی دەبتتیین ئێتتواران ش هەردنن 
ی ڕننبتتتارکا دادەکتتتا  هەرنەک ئێوارەکتتتانی دیتتتکە لە نانتتتدینەکەدا ستتتەرقاڵی

ن مەالی مزگەنتێ دێتەنە متاا. ئ نرتا دەبتێ ئەلسابریانەیا  بون . پاشا  ڕۆژ
 دادەکا ن مەال ب  نوێژی مەغریب لە مزگەنس ئامادە بکە .
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بەستتتتتەر  تتتتتانونەکەدا وتتتتتیی. لەدەرنازەی بە نزمتتتتتی قەلەبتتتتتا کە پ تتتتترەکە 

دەرگتتتاکەی کتتتردەنەن تتتتا مەال  گوڵ تتتانو انونەکەشتتتدا گال ستتتکەیەک نەستتتتا. 
 بێتەنە ماا. ئەلسابری

   . ئەن دنایتتتڕۆیشتتتتدا  تتتعاڕەبتتتانچ  ەکەش ستتتلنێکی لە دادەکە کتتترد ن لێ
عاڕەبتتتانچی شتتتارەکە بتتتونن  تتتونکە شتتتارەنانی ئەستتتپ اژۆتنی لە نێتتتو شتتتاردا 
قەدەغەکردبتتتتون. لەبتتتتری ئەنەدا عاڕەبانچ  ەکتتتتا  هەر کاتێتتتته م ڵەتنامەیتتتتا  

ێ. لتتتتێ گەلتتتت ن پ تتتترە نەرگرت تتتتایەن تاکستتتت ێک ا  بە نر ێکتتتتی هەرزا  دەدانتتتت
عاڕەبانچ  ەک متابونن هەر دەیکترد ن دەیک شتا لە تتاق کردنەنەی م ڵەتنتامەی 

نتتتانبژیکردنی متتتزگەنتەنەن  لە ڕێتتتیتینم ێتتتێ لێزتتتوڕی  دەرنەدە تتتون. ئ تتتدی 
ڕێگەی پێدرا هەرنەک جارا  بە گال سکەکەی   ی ب  مزگەنس کاربکا. ئتا ر 

 ی نا نەدەب نتتین نەک هەر ش پێ وابتتون تاکستتی گتتلنە. ئەن  تتئەلستتابریمەال 
 هاناڵت ێکی ئاسایی بە تاکسی  بێت ن بینا.

    
مێزەرێکتتی ڕەشتتی لەستتەر دەنتتان ئەمەش ن شتتانەی ئەنە بتتونن کە  ئەلستتابری

ستتتەیدە ن لە بتتتنە ەی متتتوەەمەد پێجەمتتت ەرەن ج ەیەکتتتی ش ڕەشتتتی لەنانەی 
ێکی پ انانی ئاینی هەیتا  بتون بەستەر شتانەکانی دادەدا. ئەن تتازە لە متارەبیین

ماڵ تتاتێکی  تتزم گەڕابتت نە. منتتداڵەکان ش دەیتتانزانین نتتابێ زۆر لە مەال نزیتته 
 نوێژدا    لە مەال بدا. لە کاتیبکەننەنە. کەس نابێ 

"ستتتەالم" منتتتداڵەکا  هاناریتتتا  کتتترد. مەالش بە  ەنتتتدەنە نەاڵمتتتی دانەنەن  -
 "سەالم!"

لەگەا  مەال لەگەا هتتاتنەنەی لە بتت نەی متتارەبیینەکەدان ستتەبەتەیەک شتت رینی
  ی ب  مندااڵ  هێنتاب نەن جتاری جتارا  بتونایە ستەبەتەکەی دەدایە دەستتی 
یەکێ لە ک ژۆڵەکا . ئ نرا منداڵەکا  الدەکەنتت  ن مەالش دە تونەنە ژننری 
کتێ تتا . لتتێ هەنتتونکە منتتداڵەکا  گەنرە بتتوننەن نەدە تتوننە الی مەال. مەالش 

ش بەستەر منتداڵەکان ا  سەبەتە ش رین ەکەی ڕادەستی دادەکا  دەکردن ئەنانت 
 دابەشدەکرد.
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کتتات ک ش مەال دەگەڕایەنە متتاڵەنەن دادەکتتا  دەستتتەکانی   یتتا  لە ەەنزەکە 
دەشوشتتتت. بە  تتتانل ێک ش نشتتتک ا  دەکتتتردەنەن ئەنستتتا دە تتتوننە ژننری 

 کتێ ا  تا مەال ب ەنە گەرمانەکە.
هەمتتتون شتتتتێه بەبێتتتدەنگی بەڕێتتتوە دە تتتون. یەکتتتێ لە دادەکتتتا  بە ئەستتتپایی 

زەرەکەی لەسەر دەکرد ن لەن النە لەسەر مێزێه دایدەنا. دادەکەی دیکەش مێ
ه چتی نەدەکترد. تەنتانەس  بە  ت یج ەکەی لەبەردەکترد ن هەڵ دەناستی. مەال 

دەست شتتی نەدەگەیانتتتدە جلەکتتانی  تتت ی. دادەکتتا  زۆر جتتتارا  لەستتتەر ئەنە 
بتتێ.  ستتکااڵیا  الی ئاغاجتتا  دەکتترد: " تت  نتتاکرێ ئەن ڕەوتتتارە هەر بەردەنام

ئەنەی ئەن دەیەنێ ن ئتتێمە دەیکەیتت  نە شتتتێکی سرنشتتت ە ن نە درنست شتتە. 
لەن  انونەدا هەرگ ز مەالیەکتی نەک ئەنمتا  نەب ن توە.  ت  ئەنە زۆر باشتەن 
کە دەیەنێ پاکو تاێ  ڕابگ تترێن بەاڵم ئەنەی ئەن شتتتێکی ستتەرپەڕە. تەنتتانەس 

ش نتا  دە توان بە   ی دەست ب  جلەکان شی نابا.    ئەن هەر بەن کەن تکە
کە لەنێتتو گ روان تتدا هەڵ گرتتتونە. ناشتتکرێ تتتا ق تتامەس لەستتەر ئەن ڕەوتتتارەی 

 بەردەنام بێ."
دادەکتتتتا  هەر هەمتتتتون شتتتتتێهن کە لە تتتتانونەکەدا رنیتتتتدەدان بە ئاغاجان تتتتا  

 رادەگەیاند. تەنانەس ن ێن  ەکان ش ا  پێدەگوسن ئەنانەی کەس پەی پێنەدەبرد.
    

رەی راستتتتتەق نە نەبتتتتون . ئەنا  دنن ک تتتتتژی داپ تتتتت 7لەراست شتتتتدا دادەکتتتتا 
 زمەتکتتتاری ئەن  تتتانونە بتتتون ن ئ تتتدی شەستتتت ستتتاڵە لەنێ دەژیتتت . ئەنا  
هێشتا گەنۆ بون ن کە بتانکی ئاغاجتا   هێنتابونن ە  تانونەکە ن هەر لەنێتش 

وە هتتاتون ن ئەنانتت ش هەرگ تتز دەربتتارەی لە کوێتتمتتانەنە. کەستت ش نەیتتدەزانی 
لە ڕابردننشتتدا هەرگ تتز جێتتی بتتینا نەبتتون ن  رابتتردنەکەی   یتتا  نەدەدنا . 

 تتونکە هەمتتونا  دەیتتانزانی لەگەا متتامی ئاغاجانتتدا کەینوبەینێک تتا  هەبتتونن 
دەستتت ا  لەگەڵ تتدا تتتێکەاڵن بتتون. هەرکاتێتته پ تتانەکە بە ستتەردا  هات تتان ئەن 

 جونتە کچە دەبوننە هی ئەن.
                                                                                 

)ەاپیااارکب  اەکاراێناااالک  اەڵاااه دێااارکەا اەر  Grootmoederڕۆمااااننلە دە ەکقەکەەا ل اااە    7
ش دە لکرگێااارانەکە ل اااە  ەاەکه ااااۆ خۆی اااە ەکڵااان دەلان ەاپیااارک  ڕاساااەتەقینە نەااااللن.  منااای

اەکاراێناااا  کە ەککااارو دەل لاتاااایە ااااەا. دااااخر دەل ەلل کنە نە مێرەیاااان کرەاااالل نە منەاڵی ااایان 
 اەاللن.
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هی  تانونەکە ەکا  هەرنەک     قەلە پ رەکەن دارکاژەکە ن ژێرزەم نەکە ددا
بتتون ن ئەنانتت ش هەرنا. هەر لە ڕێتتی ئەنان شتتەنە مەال گەنرە ن بە ێتتوکرانەن 
هەرنەهتتتا ئاغاجتتتان ش. ئتتتا ر ئەنا  جێ تتتینای ئاغاجتتتا  بتتتون ن پتتتارێزەری 

 دابونەریتی ماڵەکەش بون .
    

 8دازەنرانتتتتتی دەکتتتتترد ن لە شتتتتتاری متتتتتاوونر ئاغاجتتتتتا  بازرگتتتتتانی وەرش ن
وێنی باازاڕ باوو، تیایادا زیااتر لە ساەد پیااو کۆنترین شاکار انەیەکی هەبونن  

کاریان دەکارد. دەساتەیەکی حەفاێ کەسای لە نیوارکێتاان هەباوو،  نەخاش و 
 نیواری سەر مافوورەکانیان بۆ دادەڕشێ.  

شارێ  باوو لەنااو شااردا؛ دەکارا لە زۆر  وە باۆ باازاڕەکە  بە خۆیبازاڕەکە 
ەزاویاان هەباوو. بەساەدان بڕۆیێ. شاەقامە تێ چڕاژاوەکاانی، ساەربانێ ی گومب

 دوکانۆکە بەرامبەر یەک ببوونەوە.
بازاڕەکان لە مێژ سەدەیە گرنوارتین خااڵی بەیەکوەیتاتنی دارایای واڵتەکەیاان 
پێ هێناوە. لەو دوکانانەدا هەزاران بازرگاان هەباوون، قوماا ، زێاڕ، دانەوێاڵە، 

 دەفرۆشێ. یانمافوور و ئاسنی جۆشدراو
ی چارەنووسسااازانەیان لە مێااژوودا بینیااوە. لە ێ ااڕۆڵبازرگانااانی مااافووریش 

ێ اااای ڕابەرانەی لە ماااازگەوت ڕۆڵسااااۆنوەی ئەو پااااێوە بێااااوێنەیەدا، ئاغاجااااان 
 ا هەبوو، دەبینی.دبازاڕ هەروەک چۆن لە

    
و باااۆنی  ڕەنواااینمافوورەکاااانی کارخاااانەی ئاغاجاااان بە نەخاااش و نیوااااری 

نەی ئەویان لەساەر کارخا یسەرسامانە رازابوونەوە. ئەو مافوورانەی نیتانە
بووبایە، زێڕئاسا بەنرخ بوون؛ خاۆ ئەو جاۆرە ماافوورانە باۆ هەماوو کەساێ  
نەبااوون. بازرگااانی تااایبەت پێتااتر ئەو جااۆرە مافوورانەیااان بااۆ مەعمیلەکااانی 

 خۆیان لە ئەوڕوپا و ئەمری ا بەڕادان دەدان.
ەزانی ئااااخۆ ئەو ماااافوورانە بێاااوێنە باااوون. کەس نەیاااد جاااۆری ئەو رایەخ و

ەنوە نەختاینانەیان باۆ هاوتایانە لە کوێ دێن و كێش ئەو ڕەخش و نیوارە بێن
 دادەهێن . ئەوە  هێزی کارخانەکە و نهێنی دەست اری خانووەکە بوو.

                                                                                 
8  Senedjan 
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گااری ئەوە نەهااتبوو، هەر ماڵێا  گەرمااوی تاایبەتی خاۆی ڕۆژلەوێدا هێتاتا 

ش هەبااا . لە شاااارەکەدا چەناااد گەرمااااوێ ی گەروە هەباااوون. دا  و نەریتااای
واهااااتبوو، پیاوەکاااانی خاااانووەکە دەچاااوونە  کاااۆنترین گەرمااااوی شاااارەکە و 

تەرخااان کرابااوو. کەچاای دڵاای   شااوێنێ ی تااایبەتیش لەوێ بااۆ مە ی مزگەوتاا
مە  ئەمەی نەدەخواساااێ. ئەو نەیدەویساااێ پااا  بخااااتە نێاااو گەرماوێااا ، کە 
بەدەیاااان پیااااو تیایااادا خەری ااای خۆشوشاااتنن. ئەو هەر بەبیرکاااردنەوە لەوەی 

ینێااتەوە، بێاازی دەبااووەوە و نەخااۆ  بی لەنێااو ئەو پیاااوانەدا بە ڕووتاای بخااۆ
 دەکەوت.

هەربۆیەشااااە ئاغاجااااان داوای لەوەسااااتایەک کردبااااوو، لە نێااااو خااااانەوەکەدا 
ب اا. وەساتاکانیش تەنهاا ئەزموونیاان  جێوایەک وەک گەرماو بۆ مە  دروسێ

ی لە لەگە  گەرماااااوە گتااااتییەکاندا هەبااااوو. هەر بۆیەشااااە وەسااااتاکە کااااونێ 
هااۆدەکەی پتااێ کتێبخااانەکە کااردەوە و گەرماااوێ ی سەرنجڕاکێتاای بااۆ مە  

 دروست رد.
    

ێ وەک هەمیتااە، مە  بەتەنهااا بە دەرپێیەکاای سااپی لەسااەر بەردە ڕۆژئەوێ 
حەمام دانیتاتبوو، یەکا  لە دادەکاان ساەتڵە ئااوێ ی شایرتێنی بەساەر ساەردا 

 کرد.
 "ساردە" ئەو هاواری کرد، "ئاوەکە ساردە." -
ب  پتااتی مە ی بە سااابوون دەشوشااێ و ادەکااان کاردانەوەیااان نەبااوو. گااوڵد

گوڵبانوو  ئاوێ ی هەندێ گەرمی بەسەر شاانەکانیدا دەکارد، بەجۆرێا  های  
 دڵۆپە ئاوێ  بەمالو بەو دا نەڕژێ.

دوای ئەوەی هەموو جەستەیان بەسابوون کرد، یاارمەتی مە یاان دا تاا لەنااو 
و  نەباوو. ئەو باۆ وم ببا . گەرمااوەکە  قاگەرمااوەکە نقاوو 9سەرشۆکەکەی

ماااوەیەک لە باان ئاااوەکەدا مااایەوە. کاااتێ یش سااەرئاو کەوتەوە، رووخساااری 
خۆڵەمێتاای ببااوو. لە کۆتاییاادا دادەکااان یارمەتیااان دا. دەمودەسااێ خاااولیێ ی 

كیتیان لەناوقەدی بەساێ، بردیاانە بەردەم گەورەیان بەسەر شان دادا و یەکێ
                                                                                 

 سەر ۆک:  لێنە خۆتێەا  ل تن.  9
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خێارا دەرپاێەکەی داکەناد و یەکێ ای ناوێی لەبەرکاردەوە. زۆپاکە. بە نابەدڵێش 
ئەوان سەریان وش  ردەوە، کراسەکەیان بۆ هێنا و دەستەکانیان تێهەڵ ێتان. 

 ئینجا مە یان هێنایەوە ژووری کتێبەکان.
ئەوان لەسااااەر کورساااایەکەیان دانااااایەوە و لەبەر ڕووناکاااااییەکە  سااااەیری 

نیناۆکی پەناجەی شاادەنوێژەکەی  نینۆکیان کرد. یەک  لە دادەکاان گۆشاەیەکی
 کرد.

پاشاااان هەماااوو جلەکانیاااان لەبەرکاااردنەوە، مێزەرەکەشااایان لەساااەر ناااایەوە، 
داناا و پێاڵوەکەشایان بەپاارچە  چاویلەکەیان لەسەر ساتوندەکەی کەپاووی باۆ

 پەڕۆیەک بۆ سڕینەوە.
ە  ی دارکااژەکە، کە ڕۆیتتهەنووکە مە  ئامادەبوو، بچێتە مزگەوت. گوڵبانو 

 ژمێرە کۆنەکەی پێهەڵواسرابوو، دەنوی لە سەاتەکە هێنا.کات
کااااتژمێرەکە باااۆ مجێاااوری مااازگەوتەکە لەوێ دانااادرابوو؛ هەر کاتێااا  گاااوێی 

بااااا، لەسااااەر بااااانەکە بەدەردەکەوت، لەوێتاااادا بە پەیااااژەکە دادەبەزی بە وولێب
 بەردەم ژووری مێوانان بۆ ژووری کتێبەکان دەڕۆیتێ.

. هەرکاتێاا  ئەو هاتبااایە کتێبخااانەکە، ئەوان ئەو هەرگیااز دادەکااانی نەدەبیناای
دەچاااوونە پتاااێ ساااتوونی رەفەی کتێبەکاااان، هەڵااابەتە مجێاااورەکە سااااڵوی 
لێااادەکردن. ئەوانااایش لەپتاااێ   کەنتاااۆری کتێبەکاااان وەاڵمااای سااااڵوەکەیان 
دەدایەوە. مجێااااورەکە دەسااااتی دەدایە ئەو کتێبااااانەی مە  لەسااااەر مێاااازەکەی 

 مزگەوتەکە دەکرد.دانابوون و یاوەری مە ی بۆ نێو 
هەمیتااە مجێااورەکە لە پێتااەوە دەڕۆیتااێ، نەبااادا لەڕێواااکەدا لەپااڕ سااەگێ  

دادەکااان تاااکە کەسااێ  بااوو  لە دوایبەوێاادا بااڕوا. ئەو جێباااوەڕی مە  بااوو، 
دەستی بە دەساتی مە  با ەوێ، مە  هەر شاتێ ی پێای هەڵنەگیراباا، ڕادەساتی 

وخاوێن بوو. ئەویش هەرگیز مجێورەکەی دەکرد. مجێورەکە  بەقەد مە  پاک
لەنااو تەشاتێكی گەورەدا،  لە ما نەدەچووە گەرماوە گتتییەکەی ناوشار. ئەو 

 لە  یەن ژنەکەیەوە دەشورا.
   

لەوێااش، لە مزگەوتەکاادا چەنااد کەسااێ  چاااوەڕێی مە  بااوون، تااا بیوەیەناانە 
ی یەکەمااای ڕیااازشاااوێنی ناااوێژکردن. ئەوان ئەو کەساااانە باااوون، هەمیتاااە لە 
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نی پتااێ مە وە، نوێژیااان دادەبەسااێ. هەرکاتێاا  بینیااان، مە  هااات، نااوێژکەرا
هاواریان دەکرد: "درود بۆ پێبەمبەر موحەممەدئ" سەدان بڕوادار، کە باۆ ناوێژ 

 هاتبوونە مزگەوت، ڕێوای مێحرابیان بۆ مە  چۆڵ رد.
و مجێاورەکە  کتێبەکاانی لەساەر مێزێ ای تەنیتاتی  ڕۆیتێئەو بۆ میحرا  

 دانان.
اوەڕێی بانوااادەر دەکەن، ئەو پیااااوەی چاااووە ساااەر مێزێ ااای داری ئیااادی چااا

 ەن با للە اکبرئ حی علی الصالةئ خاودا گەورەیەئ پەلەأمزگەوتەکە و بانوی دا: "
 بۆ نوێژ."

هەر کاتێااا  ئەو لااا  بەساااەر مێااازە داریااانەکەی بانوااادان دەکەوت، هەموویاااان 
 دەیانزانی کاتی نوێژکردن هاتووە.

   
نابینا بوو، ئامۆزای ئاغاجان بوو. دەنوێ ای خۆشای  یعبانودەرەکە ئاغا شۆجا
دا بەساەر یەکا  لە منارەکاانی مازگەوت دەکەوت و ڕۆژهەبوو. س  جاران لە 

 بانویدەدا: "حی علی الصالة."
هەڵباا  بااانوی دەدا، جااارێ یش  ڕۆژجارێ یااان بەیااانی سااەرلەزوو، بەرلەوەی 

بوو. های  کەسا  ئااوادە ڕۆژسەات دوازدەی نیوەڕۆ و جارێ یش ئێاواران کە 
پیاوەکەیاااااان بە نااااااوی تاااااایبەتی خاااااۆی باناااااگ نەدەکااااارد، ئەو نازنااااااوێ ی 
شاااەڕەفمەندانەی"بانودەرەکە"ی بۆخاااۆی پەیاااداکردبوو. لە مااااڵیش هەر پێیاااان 

 دەگوت بانودەر. 
 للە اکبرئ' ئەو وا هاواری دەکرد.أ" -

 لە مەک ە دەکرد.  ڕوویانئیدی هەمووان ریز دەبوون و 
نابیناایەک بانوادەرب ، چاون ە خۆدەباووا بیاادیتبا، کەی مە  ئاسااییانە نەدەکارا 

دەچەمێااتەوە، کەی مە  کڕنااو  دەبااا و هەناایەی دەخاااتە سااەر زەوی، کەیااش 
بە گرنااگ نەبااوو، مە   عشااۆجا هەڵدەسااتێتەوە. لاا  گەلااۆ ئەم شااتە بااۆ ئاغااا

ێ اای بەرزتاار دەیخوێنااد، تااا بانواادەرەکە گااوێی لێباا ، ئاااخۆ کەی  سااەری دەنو
 زەوی و کەیش هەڵدەستێتەوە. دەخاتە سەر
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بانواادەرەکە کااوڕێ ی چااواردە سااااڵنی هەبااوو، ناااوی شااابا  بااوو. کیژێ یتاای 
بەناااوی شاااهین هەبااوو، مێااردی کردبااوو. ژنەکەشاای بە نەخۆشاایێ ی کوشااندە 
کااۆچی دوایاای کردبااوو، بەاڵم بانواادەرەکە حەزی لێنەبااوو ژن بێنێااتەوە. بەڵاا  

ی چیانتااااین هەبااااوو. ئەوکااااات و پەیوەناااادی لەگە  یەک دوو ژناااا ڕووباااارجا
هەنووکە  باشترین قاتی لەبەردەکرد، کاڵوەکەی لەساەردەنا، دەساتی دەدایە 

دیارنەمانیااادا،  لە مااااوەیداردەساااتەکەی و باااۆ مااااوەیەکی کاااورت ونااادەبوو. 
شاااباڵی کااوڕی دەبااووە بانواادەری ماازگەوتەکە، ئیاادی ئەویااش بااۆ بانواادان لاا  

 بەسەر منارەکە دەکەوت.
    

یان دەهێنااایەوە ئەلسااابریونی نااوێژ، کااۆمەڵە پیاااوێ ی بااازاڕ مە  دوای تەوابااو
 ما .

ئاغاجان هەمیتە درەنوتر لە مزگەوتەکە دەگەڕایەوە ما ، ئااخر قساەی لەگە  
 خەڵ ی دەکرد. بەزۆری وابوو، ئەو دوا کەس بوو لە مزگەوتەکە دەردەچوو.

ردنەوەی ئەم ئێوارەیااان، ئەو هێتااتا هەر لەگە  مجێااورەکە سااەبارەت بەچاااک 
گااومبەزەکە قسااەی دەکاارد. کاااتێ یش بەرەو مااا  بااووەوە، گااوێی لە شاااباڵی 

 ئامۆزا بوو بانوی دەکا.
 "ئاغاجان، دەکرێ کەمێ  قسەب ەین؟" -
 "هەڵبەتە، گەنجۆئ" -
 ەکە ب ەین؟"ڕووبار"ئایا کات  ئەوەت هەیە لەگەڵمدا پیاسەیەکی  ی  -
دەڕۆیااان ناااان ەکە؟ ئااااخر لە ماااا  چاوەڕێماااان دەکەن. خاااۆ ڕووباااار" ی  -

 دەخۆین."
 "بەڵ  ئەوە دەزانم، بەاڵم شتێ ی گرنگ هەیە." -

ن، کە هەنادێ  لە دوورەوە ڕۆیتات 10ی سەفیجانیڕووبارئیدی پێ ەوە بەرەو 
 هێواشی ڕێی خۆی دەبڕی. بە
 "من نازانم چۆن دەسێ پێب ەم؛ دەکرێ ئێوە دەمودەسێ وەاڵم نەدەنەوە." -
 "دەی گەنجۆ، بیڵ ئ" -
 وە.""شتەکە دەربارەی مان -

                                                                                 
10  Sefiedgani 
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 "مانگ؟" -
 "نەخێر، نەک مانگ، بەڵ و تەلەفزیۆن، مە یەکە." -
 "تەلەفزیۆن؟ مانگ؟ مە یەکە؟ تۆ دەتەوێ چی بڵێی؟" -
"ئێمە، من مەبەستمە، مە  دەب  دەربارەی هەموو شتێ  بزانا . ئەو دەبا   -

تەنهاااا  ئەلساااابری. ڕوو دەدەنئاگاااای لەو شاااتانە هەبااا ، کە لە دەورووبەردا 
ەکەی خااااۆی دەخااااوێنێتەوە، ئەواناااایش کتێباااای کااااۆن و کتێبەکااااانی کتێبخااااان

پەڕزەردن، هاای سااەدەکانی لەمەوبەرن. ئەو هاای  ڕۆژنااامە ناااخوێنێتەوە. ئەو 
 هیچی نوێ نازان ... بۆ نموونە دەربارەی مانگ هی  نازان ."

 دەب  چی پێویسێ دەربارەی مانگ بزان ؟" ئەلسابری"دەی رونی ەرەوە،  -
ەی ماناگ قساەدەکرێ. لە قوتابخاانە، لە "ئەمڕۆ لە هەماوو شاوێنێ  دەرباار -

بااااازاڕ، لەسااااەر شااااەقام، بەاڵم لە ماااااڵەکەی ئااااێمەدا ئەو باسوخواسااااانە هەر 
 ؟"ڕوودەدازوانە چی م لەگۆڕێدا نین. ئایا دەزانی بە

 ؟"ڕوودەدا"دەی، چی  -
"ئەمشتتتەن  ەڵتتته لەستتتەر مانتتتگ دادەبەز  ن تتتت ش ه چتتتی دەربتتتارە نتتتازانی. 

ش گرنگ نەبتێ. ئەمریک  ەکتا  ئەلسابریب  مەال لەنانەیە شتەکە نە ب  ت  ن نە 
دەیانەنێ ئااڵکەی   یا  لەسەر مانتگ هەڵ تدە  ن مەالی شتاریش  ئاگتای لە 
مەەمودی بێ زەناا ن  ە. ت  لە نتارەکتانی ئەنن هت گ گوێتت لەن شتتانە نتابێ. 
ئەن دەبونایە ئەم مەغری ە شتێکی دەربارە گوت ان بەاڵم زان اری ن ت ە. ئەنەش 

تانە نتەکەمتتا  کتتارێکی بتتاش ن تت ە. لە مزگەنتتتدا دەبتتێ باستتی ئەن شتتبتت  مزگە
نندەدە ." ئاغاجتتتا  بتتت  متتتانەیەک لەستتتەری بکتتترێ ن کە لە ژیتتتانی مرۆ تتتدا ڕ

 نەستا. 
دا باستتکرد" شتتاباا لەستتەر ئەلستتابری"کێشتتەکە لەنەدایە متت  ئەمەم لەگەا  -

نای قسەکانی بەردەنام ونم "بەاڵم ئەن هەر نەیدەنیست گوێشتی لێ تێ. ئەن بتی
 بەن شتانە ن  ە."

 "باشە بەڕای ت ن ئێمە    کەی  باشە؟" -
"ئەمشتتەن دابەزیتتنە ستتەرمانگ لە تەلەوزیتت   دەب نتتدرێ. متت  دەمەنێ تتت  ن  -

 ە مێژننی نەکە."ڕنندانمەال ب نە شاه دی  
 "لە کوێ؟" -
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 "لە تەلەوزی  ." -
"ئێمە دەبێ سەیری تەلەوزی   بکەی ؟" ئاغاجتا  بەەەپەستانی ەنە نەاڵمتی  -

ە. "مەالی مزگەنتتتێ دەبتتێ تەماشتتای تەلەوزیتت   بکتتا؟ گەنرتت ن ئایتتا لەنە دایەن
تێتتدەگەی کە دەیڵێتتی؟  تت  هەر لەگەا پەیتتدابوننی تەلەوزیتت نەنەن ئتتێمە لەستتەر 
م نتت ەر  ەڵکمتتا  لتتێ نشتت ارکردۆتەنە. بتت  ئەنەی گتتوێ لە )شتتا(ی گەنتتدەا 
 نەگتتر ن  گتتوێ لە ئەمریکای ەکتتان ش نەگتتر . هەنتتونکەش تتت  پێشتتن ازی ئەنە

دەکەین لە تەلەوزی نەنە سەیری ئااڵی ئەمریکا بکەی . ت    س دەزانتین ئتێمە 
دژی شتتتا ن دژی ئەمریک  ەکان شتتت  ن کە )شتتتا(یا  هێنتتتایەنە لەستتتەر تە تتتت 
دایاننتتایەنە. پێویستتت ناکتتا ب چمتتی شتتا ن ئتتااڵی ئەمریکتتا لە متتاڵەکەی   مانتتدا 

 ؟ تەلەوزیتتت   ب  نتتت  . باشتتتە بتتت  ی دەتەنێ لە بەردەم تەلەوزی نتتتدا دابن شتتت 
داردەستتتی بەهێتتزی ئەمریک  ەکتتانەن ئەنا  بەن ئتتامێرە بەرەنگتتاری کلتتتونر ن 
دی تتتنەکەی ئتتتێمە دەبتتتنەنە! متتت  زۆر شتتتتی ستتتەیرم دەربتتتارەی تەلەوزیتتت نەنە 

 ب ستونەن بەرنامەی پ س پ س کە گ انی مرۆ نە  ش دە ە ."
دا زۆر "ئەنەی ت  دەیڵێی نان  ە. نە ێتر هەمتونی نان ت ە.  ت  لە تەلەوزی نت -

شتتتی بتتاش ن ستتەرنریاکێش هەرنەک ئەنەی ئەمشتتەن ن شتتا  دەدرێتت . تتت  
دەبێ سەیری بتکەی! مەالش هەقە تەماشتای بکتا!  ت  ئەگەر ئتێمە دژی شتا ن 
ئەمریکتتتا بتتت  ن ئەنستتتا پێویستتتتە ستتتەیری تەلەوزی نەکەیتتتا  بکەیتتت . ئەمشتتتەن 

تە ئەمریکای ەکا  دە نە سەر مانگ. تت  گرنگتتری  پ تانی ئەم شتارەین پێویست
 شتەکە ب   نی. م  ئال ێرێه لەسەر بانەکە دادەنێ ."

"دەتەنێ ئال ێرێه لەسەر بانی  انونەکەما  دابنێی؟ ئتا ر بەیتانی هەمتون  -
شارەکە پێما  پێدەکەنێ. هەمون دەڵتێ : ئتال ێرەکە لەستەر بتانی  انونەکەیتا  

 ب نرانە." 
 ایدەنێ ن  کەس هەست شی پێنەکا."یەکی نا دبە شێوە" -
    
انە بون. گەنرەکە دەیزانی     شتتەکە کەی شاباا ب  ئاغاجا  کتوپیس ارەپر

بێنێتتتە  تتتانونەکەن بەاڵم ئەن نێتتترای  تتت   بەدنای ب رنڕاکەیتتتدا بتتتگەڕێ. ئەن 
 اس ەتەی شاباڵ ش هەر زنن بت  ئاغاجتا  دەرکەنت تون. بت یە بە ئتام زاکەی 

 زۆر سەرسام بون.
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اا لە شتاباا بچتوکتر ئاغاجا  دنن کگ ن کوڕێکی هەبون. کتوڕەکەی پێتنۆ ست 
بتتتتونن بەاڵم ئەن شتتتتاباڵی نەک پ انێتتتته دەب نتتتتین دناتتتتتر لە بتتتتازاڕدا جێگتتتتای 

 بگرێتەنە.
. ئەن هەڵ قتورتێنیلە کارنبارە گرنگەکانی متاا   ی نس ت گەنرەکە ەئەن دەی

شتتتتتتتاباڵی بە شتتتتتتتێوەیەک نەک  ڕۆڵەی  تتتتتتت ی   شدەنیستتتتتتتت ن ناشتتتتتتتی 
 پەرنەدەکردبونن دناتر جێگەی بگرێتەنە.

ای گەڕانەنەی لە قوتابزتتتانەن راستتتتەن   دە تتتونە شتتتوێنی کتتتاری شتتتاباا دن
 ئاغاجا . ئاغاجان ش هەمون پێش اتێکی بازاڕای پێدەگوس.

دا ن انتتەمتایە ب  بە انەشی ن ئەنندابون ب دەکرد کە ئەن باسی ئەن بییارانەی
 .لەهەندێ شت پرس شی

    
 ئەنە هەنتتونکەش شتتاباا باستتی تەلەوزیتت   ن متتانگی بتت کرد. ئەن گومتتانی بتت

بچکتت لەی  ەنە نەرگرت تتێ. نوستترەت ش بتترا(نوستترەس) تتونن ب تترۆکەکەی لە 
 ئاغاجا  بونن لە تارا  دەژیا.

    
کاتێتته ئاغاجتتا  ن شتتاباا گەیشتتتنەنە متتاان ئاغاجتتا  بە دادەکتتانی گتتوس: "متت  
لەگەا مەال لە کتێ زانەکەدا نا  دە  من دەمەنێ هەندێ قسەی لەگەڵتدا بتکەم. 

 ا."با کەس ش بێزارما  نەک
زەنیەکە  11ن لەنێتتدا مەال لەستتەر نتتانکەنیڕۆیشتتتئەن بەرەن ژننری کتێ تتا  

دان شت ونن کتێ ێکی دە وێندەنە. ئاغاجا   ون لە تەن شتی دان شتن لێ پرسی 
 ئا    ی دە وێنێتەنە.

"کتێ ێتته لەستتەر  ەدیتترەن هانستتەرەکەی متتحەمەدن ژنەکە لەن ستتەردەمدا  -
ستێ هەزار تینم ێلتی بتاربەرن گەر  سێ هەزار نشتری هەبونن یا  بتا نابڵێت  

بەپێتتودانگی ژیتتانی هان ەر متتا  بتتدنێ  . ئەنەش دەنڵەمەنتتدیێکی نەناستتران 
بون. هەنونکە م  تێگەیشتت . متحەمەد گەنتۆ ن هەژار بتون.  ەدیترەش پ تر ن 
دەنڵەمەنتتتد. متتتحەمەد پێویستتتتی بە نشتتتترەکانی ئەن هەبتتتونن ئەن بتتتاربەرانە 

 مەال ئەم قسانەی بە  ەندەیەکەنە گوس.ب ئەنەی دەست بە ئەرکەکەی بکان" 
                                                                                 

 نالکەل: دەرزیە  خانلل.  11
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 ئاغاجان ش گوتیم "ئایا ناکرێ رنننی بکەیتەنە؟"
"بتت  ی نتتا؟ هەمتتون ژنێتته  وازیتتار بتتون  هانستتەرێکی نەک محەمەدیتتا   -

هەبتتێن کەناتەن بتت  ئەن   ەدیرەیەکتتی بێتتوەژنی هەڵ تتژارد؟  ەدیتترە نتتزیکەی 
 ب ست ساا لەن بەتەمەنتر بون."
یی گەنرەنە هتتتتاتنە ژننر. مەجمەکان تتتتا  لە دادەکتتتتا  بە دنن مەجتتتتمەی  تتتت

 بەردەم ئەنا  دانا  ن بە   ش ا  دەر ون .
نانزواردندا نای بە مەال گتوسن  لە کاتی"شاباا باسی مانگ دەکان" ئاغاجا   -

 "ئەن پێ وایەن پێویستە ئێوە سەیری بکە ."
 "سەیری مانگ بکەی ؟" مەالش نایگوتەنە. -
 تتتتتتتتتتتاری دەربتتتتتتتتتتتارەی "ئەن دەڵتتتتتتتتتتتێن دەبتتتتتتتتتتتێ مەالی شتتتتتتتتتتتارەکە زان -

بەرەنپێشتتوە وننەکانی ناڵس ن دن تتا هەبتتێ. ئەن گلەیتتی ئەنەی هەیەن کە تتت  
 ه گ ڕۆژنامەیەک نا وێن تەنەن تەن ا کتێ ە ک نەکانی کتێ زانەکە نەبێ."

ن دامەنە شتتت ڕە ستتتپ ەکەی کراستتتەکەی  بە  تتت یمەال  انیلکەکتتتانی دانتتتا ن 
 بێ اکانە گوتیم "شاباا ئەم شتانەشی بەم  گوتون ."

کانی هەر بەتەن تا تت  نتاگرنەنەن بەڵکتو منت ش دەگترێتەنەن ڕە نە"گوێ گرەن  -
 ەریه بتونی .  ت  متزگەنس هەقە باستی  نەنەئێمە لە ڕابردنندا تەن ا بە دی 

 شتی دیکەش بکا. ب نموننە ئەن پ انانەی ئەمشەن دە نە سەر مانگ."
 مەالش گوتیم "م  بینا بەمە ناکەم."

   نی. ئەن دەیەنێ تەلەوزی نێه بێنێتە کتێ زانەکە.""ئەن پێ وایەن دەبێ ت ش ب 
 "ئەرێ ئاغاجا ن   ە ئەنە شێت بونی؟"

"ئەن کوڕێکی زیرەکە ن من ش متمانەم پێی هەیە. تت ش دەزانتین ئەن کتوڕە  -
گەنرێکتتی باشتتە. ئەن شتتتەش هەر لە نێتتوانی   مانتتدا دەمێنێتتتەنەن شتتتەکەش 

 کە لێرە هەڵدەگرێ."زۆر نا ایەنێ. دنای دیتنەکەن دەست ەجێ ئامێرە
کتتتانی قتتتوم پێ تتتا  زانتتتین کە ئتتتێمە تەلەوزی نێکمتتتا  ئایەتولل"ئتتتا ر ئەگەر  -

 تە ماان ئ دی ئەنا ..."ەهێنان
"کەس بەن شتتتە نتتازانێ. ئەنە متتاڵی ئتتێمەیەن شتتارەکەش هەر هتتی   متتانەن  -

ئێمە شتەکا  دیاردەکەی ن کە     بت  ن  ت   نەبت . گەنترەکە لەستەر هەقە. 
لە هەمتون ئەنانەی دێتنە مزگەنتتێن ئتامێرێکی تەلەوزی ن تا   ئەن دەڵێ نزیکەی
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ەکەی ئتێمەدا ڕێگەپێتدران ن ت ەن لە ماڵدا هەیە. ئەنەش راستەن کە تەلەوزی   ماڵ
بەاڵم   نابێ لە نێو  وار دیوارەکتانی ئەم ژننرانەدا   متا  زینتدانی بکەیت  

 ونقێن  ."ن  انەکان شما  لە ئاست ئەنەی لە ج  انی دەرەنەدا دەقەنمێن بن
   

کەنەن دادەکتتتتا  ب ن تتتتا  شتتتتاباا لەتاریک تتتتدا نەلە پشتتتتت پەردەکتتتتانی  نانتتتتدی
 سندننقێکی بردە ژننری کتێ ا .

لە کتێ زتتتانەکەدان شتتتاباا ستتتلنی لە مەال ن ئاغاجتتتا  کتتترد. بێتتت ەنەی زیتتتاتر 
سەیریا  بکان ئامێرە بچک النەکەی دەرهێنا ن لە نزیته دیتوار لەستەر مێزێکتی 

ایەرێکتتتی درێتتتژی لە پتتتاکەتەکەی دەرهێنتتتا ن ستتتەرێکی لە بچکتتت اڵنەی دانتتتا. ن
پشتتتەنەی تەلەوزیتت نەکە ڕاکتترد. ستتەرەکەی دیتتکەی لەگەا   یتتدا بتتردە دەر. 
لەنێ بە پەیژەکا  لێوەسەر با  کەنسن پێشتر ئتال ێرێکی لەستەر بتا   ەست  
کردبون. نایرەکەی لە ئال رەکە گرێدان بەجوان شی شتاردەنە تتا کەس نەی  نتین 

 ا  هاتەنە ژننر.ئ نرا دیس
ئەنستتتتا دەرگتتتتای کتێ زتتتتانەکەی بە کل تتتتێ گتتتتاڵەدان دنن کورستتتتی لە بەردەم 

 تەلەوزی نەکە دانا ن گوتی: "وەرمون  نەرنە ئێرە دان ش ."
کتتاتێ مەال ن ئاغاجتتا  لەستتەر کورستت ەکاندا دان شتتت ن شتتاباا تەلەوزیتت نەکەی 

 پێکرد ن گڵ پی ژننرەکەشی کوژاندەنە.
ی هێندێ کەم کردەنە ن کورتە رنننکردنەنەیەک شی ئەن دەنگی تەلەوزی نەکە

. ئەپ لت ی ڕنندەداب  دا : "ئەنەی دەی  ن  ن هەر ئێستتا لە ب شتایی ئاستماندا 
دنن بەم نزیکتتتانە لە مانتتتگ نزیتتته دەبێتتتتەنەن ئ تتتدی لەنێ دادەبەز . ستتتاتێکی 

 نانازەیە. سەیرکەن ئەنە   یەتی. ئای  وایە!"
ە پێشتەنە ن ستەیریا  کتردن لەن ستاتەدا مەال ن ئاغاجا  هەنتدێ ستەریا  بترد

ئەپ لتت   ەریک تتون لەستتەر مانتتگ دادەبەزی. بێتتدەنگ ێکی قتتونا بتتاڵی بەستتەر 
 ژننرەکەدا گرس.

    
گتتوسن "شتتتێکی  گتتوڵ ێنای بە  گوڵ تتانو"دەڵێتتی شتتتێه لە کتێ زتتانەدا هەیەن"  -

 ئەنەندە گرنگ تەنانەس لێنەگەڕا  ئێمەش ب زان  ."
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ستتەرکەنسن ئەن  تتونە ستتەربا  ن شتتتێکی "گەنتترەگە بەستتەر پەیژەکانتتدا  -
لە  تت  بڵێتیلەنێدا  ەقاند ن هتاتەنە. ئەنا   ترای ژننرەکەشت ا  کوژانتدەنە. 

 کتێ زانەکەدا    کە ؟"
 "دە    سەیر دەکەی ." -

 بە نەرمی ن هێواش  ەنەن بەنێو تاریک دا بەرەن کتێ زانەکە کشا .
 دەڕنا.""سەیرکە! ئەنە نایەرێه لەسەر بانەنە ب  نان ژننرەکە  -
 "نایەر؟" -

ئەنا  لەستتتتەر پەنتتتترەی پێ تتتتا   تتتتوننە الی پەنتتتترەرەکەن بەاڵم پەردەکتتتتا  
 . ڕۆیشتتتتدادرابتتتوننەنە. بە ئەستتتپایی لەپەنتتترەرەکەنە بەرەن الی دەرگتتتاکە 
 لەنێدا ت شکێکی تەل سمای زیوی  لە درزەکانی قاپ ەکەنە دەب ندرا.

 ئەنا  گوێ ا  بە دەرگاکەنە نا.
   لێ ونن مەال نای دەگوس.ا"ناکرێ ن نابێ!" گوێ  -
 "ناکرێ ن نابێ!" ب ست ا  ئاغاجان ش نا دەڵێ.  -

ێکی سەرنریاکێشتتتی  دادەکتتتا  لە کتتتونی کل کتتتی دەرگتتتاکەنە تەن تتتا رننناکتتتای
 سەیریا  ب نین کە کتێ زانەکەی پیکردبون.

 بەنابەدڵ ش لەتاریک دا گەڕانەنە ب  نان  انونەکە ن بزربون .
 

 نەورۆز
 

 دێێ. نەورۆز سەری ساڵی نوێی ئێرانیا، لەگە  هاتنی بەهارد
لە بنەڕەتیتااادا نەورۆز جەژنێ ااای شااااهانە باااووە، لە کۆشااا ەکانی یەکەماااین  

 پاشای ئێرانیەکاندا بە گەورەیی لەگە  هاتنی بەهاردا ئاهەنوی بۆ گێڕدراوە.
خەڵ  بەر لە دوو هەفتە پێش نەورۆز بە پاک ردنەوەی ما  دەستپێدەکەن. بۆ 

هار ب ەن، گەنام لە مەرکاانە دەچێانن، تاا ئەوەی ساەوزایی ئەوەی پێتوازی بە
تاا دەربچ . لە  یەن خێزانەوە پۆشاک و پێاڵوی ناوێ باۆ منادااڵن دەکاڕدرێ، 

 . ب ەن و باپیرەوە  بە تایبەتیش داپیرەسەردانی خزمان 
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هەماااوو ئەو شاااتانە  لە  یەن ژناااانەوە ڕێ ااادەخرێن، دوای لەخۆباااوونەوەی 
 12نۆرەی خۆیان دێ، تا لەخۆیان بخەوتێن. ئامادەکارییەکان، ئەوسا

    
لە خااااانوووەکەی مزگەوتێتاااادا، دادەکااااان بە یااااارمەتی یەک دوانێ اااای دیاااا ە 

تەمیزکااردنەوەی مااا  دەباان. دە کە پیاارەکە  دێااێ، بەڵ ااو  و خەری اای پاااک
ژنەکااانی خاااانوووەکە جاااوان و ئارایتاااێ ب ااا. ئەو پرچیاااان  دەباااڕێ،  بااارۆو  

 دەمووەکانیانیتیان هەڵدەگرێ. روومەتەکانیان دەکا و گەن
ئەو دە کە  زیااتر لە  پەنجاا سااڵە ئەمە کااریەتی. یەکەماین جااریش، کە هااتە 
ئەم خانوووە تازە کیژۆڵەیەکی تەمەن دە، دوازدە سااڵنە باوو. ئەوکاات لەگە  
دای ی هاتبوو. پاشان، کات  دای ی مرد، جێوەی گارتەوە و متماانەی  کەساانی 

 تهێنا.نێو خانوووەکەی بەدەس
ئەو ڕۆژەی ئەو دەهااااتە مااااڵەکە، بەشاااێ ی خاااانووەکە چیااادی ە باااۆ پیااااوان  

ڕێوەپێادراو نەبااوو. ئیاادی هەمااوو ڕۆژەکەی گوێااێ لە قاقااا وتااریقەی پێ ەنیناای 
ژنااان دەبااوو، بەباا  چارشااێو، بە پێخواساای بەنێااو ماااڵەکەدا جرتوفرتیااان بااوو. 

دیا ەوە  دەهااتن  دادەکانیش بە خۆیان نێرگلە، شەربەتی لێماۆ و شایرینەمەنی
 و دەچوون.

دە کەکە بەندوباوی شارەکەی باۆ باسادەکردن، ئااخر ئەو بەردەوام دەچاووە 
 ی خانمەکانی ماڵباتە دەوڵەمەندەکان، بۆیە زۆر شاتی لەو باارەیەوە دەزانای. 

لە باۆن، باۆیەی پاار ،  ڕئەو بەردەوام هەگبەیەکای کاۆنینەی پێباوو، هەگاابەکە پا
پاار  بااوو، هەمااوو ئەمانەشاای بااۆ فرۆشااتن  میاا  ئەپ، مقەسااۆکە، قااردێلەی

 دانابوون.
کەلوپەلەکااااانی ئەو جااااوان و قتااااتیلە بااااوون، جیاااااواز بااااوون لەگە  ئەوانەی 

کااری دەکارد، هەماوو  (کوێاێ)لەبازاڕدا دەفرۆشران. ئااخر ژنەکە کاوڕێ ی لە 
باااااۆ  یپاااااڕ لە شاااااتومەک کە باااااۆ ماااااا  دەگەڕایەوە، هەگبەیەکااااایجاااااارێ یش 

 خۆی دەهێنایەوە.مەعمیلەکانی دای ی لەگە  
، هاوسااەرەکەی 13ئەمااڕۆ  دە کەکە بەتااایبەت لەبەر خاااتری فەخااری سااادات

ئاغاجان هاتبوو. فەخری سادات لەنێو بازنەی ماڵباتە دەوڵەمەندەکانی شااردا، 
                                                                                 

 لەخۆخەوتان: بایەخ بەخۆدان، خۆجوانکردن. 12
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خانمێ ی بەرچاو بوو. هەندێ جاریش لە نانادینەکەدا یاارمەتی دادەکاانی دەدا، 
ا بچ اااۆ نە باااوون، هەروەهاااا ئەو جلااای باااۆ مناااداڵەکانی دەدرووی کە هێتااات

کتێبیتاای بااۆ دەخوێناادنەوە. لەڕاستیتاادا خوێناادنەوەی کتێااب خەماای سااەرەکی 
ئەو بااوو. بەتااایبەتیش ئەو کتێااب و ڕۆژنااامە و گۆ اااری ژنااانە کە نوساارەتی 

 شوبرای لە تاران بۆی دەهێنان.
خۆ ئەگەر ئاوهەوا خۆشیش بووبایە، باڵندەکانی دەگرتن. خانمەکە بە یارمەتی 

کااان تەڵەکەی لە ژێاارزەمین دەهێنااایە دەر. تەڵەکە، تریااانێ ی گەورەبااوو، دادە
تایبەت بۆ تەموز دروست رابوو، ستوندەیەکی لە ناوەڕاستدا هەبوو، بەداوێ ی 
درێاااژیش بەساااترابووەوە. فەخاااری ساااادات هەنااادێ دانااای بە بااان تریاااانەکە 

 تی دەچووە  ی حەوزەکە، لەسەر کورسییەک چاوەڕێیبە خۆیوەردەکرد و 
 دەکرد تا مەلەکان دەهاتن.

ئەو مە نەی لەپتاااێ چیااااکەوە دەهااااتن، دوای نزی بوونەوەیاااان یەکساااەر باااۆ 
لەو ساەرەوە دانەکە دەڕۆیتتن. هەر کاتێ یش ئەوان دەگەیتتنە بن تریانەکە، 

ادەکێتاااا، ئیااادی ساااەری تریاااانەکە بەردەباااۆوە و فەخاااری ساااادات داوەکەی ڕ
 ارد.مەلەکان لەنێو تریانەکەدا گیریان دەخو

فەخری سادات مەلەکانی بۆ چەند ڕۆژێا  لە ژووری باڵنادەکان دەهێتاتنەوە، 
دان و ئاوی دەدان ، قساەی لەگە  دەکاردن، لێیاانەوە ڕادەماا، وێانە و نیوااری 

 پەڕەکانی دەکێتا، پاشان ئازادی دەکردن.
کاااااتێ یش خااااانمەکە بە باڵناااادەکان سااااەرقا  دەبااااوو، هەمااااوو ئەوانەی نێااااو 

  ی نزم لەگە  یەک دەدوان.خانووەکە بە دەنوێ
ئاااخر، تااازە دە کەکە لە مااووکردنی قاچەکااانی فەخااری سااادات ببااووەوە، کە 
 14قەلە پیرەکە لەسەر رۆخێ ی بانەکە هەڵنیتتەوە. مەلەکە  بە توندی قیباندی

 و زەنوی هەواڵ  نوێی لێدا.
کەسیش نەیدەزانی تەمەنی قەلەکە چەندە، بەاڵم گومان لەوەدا نەبوو زەمانێ  

، چون ە ئاغاجاان شاتێ ی دەرباارەی مەلەکە لە ئەرشایۆە کاۆنەکەی بوو هەبوو
باووە بەشاێ  لە خاانووەکە. ئەو سااەر بە وومزگەوتا  خوێنادبووەوە. قەلەکە ب

                                                                                                                                                                                              
13  Fagri Sadat 
 قیغانەن: ەکنگە قەل  14
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گاااومبەزەکە، منارەکاااان، بانەکاااان، پیااارە دارەکە و ئەو حەوزە باااوو کە ئااااوی 
 لێدەخواردەوە. 

"ساااڵو، قەلاا ئ ئەرێ  لە دواییاادا فەخااری سااادات خااۆی کااۆکردەوە و گااوتی:
 ک  لەڕێواب ؟ ک  بۆ ئێرە ب ؟" تۆ بڵێیهەواڵی خۆشێ پێیە؟ 

    
سەر لەئێاوارەکەی، مجێاورەکە لە مازگەوت هااتەوە و لەپتاێ ئەویتاەوە مە  

ئااامێز دەڕۆیتااێ. بە شااێوەیەکی ئاسااایی و جلاای ئاهەنو بە خااۆی ئەلسااابری
ی انەکاانی مازگەوت ئەوان لەدەرگای پێتەوە دەهاتنە ژوور، ل  هەنووکە بە پل

چااوونە سااەربانەکە و لەوێتااەوە دابەزیاانە خااانووەکە. لەوانەشااە ئەوە بەهااۆی 
بەهارەوە ب . بانەکەکاان کە بە گڵێ ای تاایبەتی بیاباان ساواخ دراباوون، لەگە  

 بۆنێ ی بەهارەی نازداریان لێدەهات. تێ ە  ببوون و گو  و گوڵوکی بیابان
هەسااێ دەکەم بااا  ناایم." کاتێاا   کاااتی سەرخەوشاا اندنێ م هەباا ؟ تااۆ بڵێاای"

 هاتە ژوور ئەمەی بە دادەکان گوت. ئەلسابری
  وەاڵمااای دایەوە، "تاااۆ هێتاااتا نیاااو ساااەعاتێ مااااوە. ئاااێمە گوڵباااانو"بەڵااا ،" 

چاااوەڕێی ئاغاجااان دەکەیاان؛ کە ئەویااش هااات، ئەوسااا هەموومااان بەیەکەوە 
ان خواردنی جەژنە گەورەکە دەخۆین. لە سەعات دوازدەی شەویتدا هەمووم

دێینە حەوشاەکە و ناوێژی سااڵی ناوێ بە کاۆمە  دەکەیان. زۆریاش ناباا یەک 
 ، بەوەخێ هەڵتدەستێنمەوە."ولوول دەدەین. جارێ بێخەم بنو مافووردوو 
    

 لەوێدا و لەبەر دەرگەدا تاکسیەک وەستا.
 منداڵەکان غاریان دایە دەرەوە.

 ئ" ئەوان وا هاواریان کرد.15"ئەوە مام نوسرەتە
ت پەنااجەرەی ژوورەکەی خااۆی لە نهااۆمی دووهەماادا کااردەوە، فەخااری سااادا

بینی نوسرەت بەتەنیا نییە، بەڵ و ئافرەتێ ی گەنجی لەگەڵادایە. ئیادی خاانمەکە 
 دا و هاتەخوار.خۆی دا چارشێوێ ی بەسەر

                                                                                 
15  Nosrat 
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کاااتێ یش نوساارەت لەگە  ژنەکەدا هاااتنە ژوور، ئەو ناااوە کتااومات بااوو. ژنە 
تەنهاا هەورێی ای بەساەر ساەردا داباوو، گەنجەکە هی  چارشێوی نەپۆشیبوو، 

 تی لەبن هەوریەکەدا تەواو دیار بوو.یپرچ
 خەری بوو دادەکان ئەم بارە بە چاوی خۆیان بڕوانەکەن. 

"ئاااخر چااۆن ئەو خااوێڕیە دەوێاارێ ژنێاای، کە جلێ اای وای پۆشاایب  لەگە   -
 بوو وایووت. گوڵبانوخۆی بێنیتەوە ماڵ ؟" ئەمە 

 ش پرسی؛ "ئەوە کێیە؟"گوڵبێ -
 "ئ  من چووزانم، ئەوە  ئافرەتێ ی سووک." -

کیااژی هاااتە گە  ئەواناای دیاا ە.  17، ژناای مە  لەگە  سااەدیقەی16زیاانەت خااانم
هەروەک بانواادەرە نابیناااکە، شاااباڵیش لەپتااێ پەنااجەرەوە سااەیری ژنەکەی 
کرد. ئەو وایدەبینی مامی ئاازایە، ژنێ ای وای هێنااوەتە ماا . ئەو بە ماامەکەی 

 ,نەریاێ پابەناد نەباوو، هەر جارێا  دەهااتەوە و بە دا  کارانواز بوو، چاون ە
 ما  شتێ ی نوێی دژی شتە کۆنباوەکان پێبوو.

لە مێااژووی خااانووەکەدا ئەوە یەکەمااین جااار بااوو، ژنێ اای باا  چارشااێو، یااان 
 ووی تێب ا. ڕ شیاووپۆشێ ی وبەب  ڕ

پێویسااتب  بەخێرهاااتنی ژنەکە  تااۆ بڵێاایهەماووان تەماشااای ژنەکەیااان دەکاارد. 
 ەن یان نا؟ ئەرێ ئاغاجان ڕای دەب  چۆن ب ؟ب 

ئێوارە درەنگ بوو، تازە خەری بوو تاری یی داب ، بەاڵم دادەکاان لەبەر چارای 
یدا قاچەکانی یلۆنی نەرم و تەن ی لەبەردایە، تێگڵۆپەکاندا بینیان، ژنەکە دوو نا

 دەبیندرێن.
ان نەسااارین و ئەنسااای، کچەکاااانی ئاغاجاااان ماااامە نوسااارەتی دەم بەخەنااادەی

 سی.واموڕ
، دەزگیارانەکەی 18شادی ێدەناسێنم" نوسرەت وایووت، "ئەوە"من ئەمەتان پ -

 منە."
 شادیش خەندەیەک گرتی و ساڵوی لە کیژەکان کرد.

                                                                                 
16  Zinat Ganoem 
17  Sediq 
18  Shadi 
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"ئااۆو، وای چەنااد جااوانەئ" نەساارین کیااژە گەورەکەی ئاغاجااان وایپێوااوت.  -
 "ئەرێ مامە کەنو  ئەو یارەت گرتووە؟ بۆچی ئێمە پێماننەزانیوە؟"

گااوت و پەردەکانیااان  گااوڵب وای بە  گوڵبااانودار؟ چااۆن ئەویناادار؟" "ئەویناا -
دادانەوە. "ئەو درۆ دەکااا، ئەو کەس مااارە نااابڕێ، ئەو، ئەو تااارانییە سااووکەی 

یە، ناب  بەو شاتە لە کوێهەر بۆ ڕابواردن لەگە  خۆی هێناوە. ئەرێ ئاغاجان 
 قایل ب ."

شاادی، وای   نااوێ ی فەخری ساداتیش ژنە تارانییەکەی ما  کارد و گاوتی: "
 خۆشە. بەخێر بێیێ بۆ ماڵەکەمانئ"

یە؟ ئەدی بانواادەرەکە دیاااار نیاایە؟" نوسااارەت وای لە کاااوێ"ئەرێ ئاغاجااان  -
 یە؟ ئەدی شابا ؟"لە کوێلێپرسین. "ئەدی مامۆستا 

لە کتێبخااااانەکەی  ئەلسااااابری"ئاغاجااااان هێتااااتا نەهاااااتۆتەوە مااااا ، بەاڵم  -
 ایەوە.خۆیەتی،" خێزانی مامۆستا وای وەاڵم د

"ماان دەچاام بە سااەریدا دەدەم،" نوساارەت وای گااوت بەرەو ژووری کتێبااان  -
 .ڕۆیتێ

فەخااااری ساااااداتیش ژنەکەی لەگە  خااااۆ بااااردە هااااۆدەی میوانااااان و هەمااااوو 
 ەگە  کەوتن.ڕکچەکانیتی 

دادەکاااانیش لە نانااادینە گەورەکەدا وەساااتان و چااااوەڕێی ئاغاجانیاااان دەکااارد. 
ودێرییەوە، هەر ئاغاجاان گەیتاێ، ئەوان ڕێوەی دەرەوەیان خساتبووە بان چاا

 هاواریان کرد "نوسرەت لێرەیەئ"
"وای چەند باشە، کتومێ لەگە  کاۆن و ناوێ. بارا بچ اۆلەکەم هێتاتا منای  -

لەبیر نەچۆتەوە. ئیدی ئاهەنوەکەمان گەرمتر دەب ،" ئەو بە کەیا  خۆشاییەوە 
 وایووت.

 بە خەمەوە وایووت. گوڵبانو"بەاڵم شتێ  هەیە،"  -
 "چی؟" -
 ژنێ ی لەگە  خۆدا هێناوە.""ئەو  -
 ئەمەی خستە سەر. گوڵب "ئەو دەڵ  کەوا عاشقی بووە،"  -
 "ئەوە هەواڵێ ی خۆشە. لە دواییدا برایەکەم هۆشی هاتەوە سەر." -
 پێیووتەوە، "وا خێرا دڵخۆ  مەبە." گوڵبانو -
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كاااای بچ ااااۆلەی یێ"ژنەکە چارشااااێوی بەسااااەرەوە نیاااایە. ئەو تەنهااااا هەور -
 وە."ابەسەرسەردا داد

 بە هێواشی بۆی زیاد کرد. گوڵب یلۆنەکانیشئ" "نا -
 "ئەوە چییە؟" -
ت گاااۆرەویێ ی درێاااژی تەنااا ە. خاااۆ ئەگەر لە پێااای بااا ەی و"ناااایلۆن جاااو -

هەروەک ئەوەیە هێچااێ لە پێاادا نەبااا . ئیاادی ئەو جااۆرە ژنەی لەگە  خۆیااادا 
نەگری. بەخێ بەوەی باشبوو، تاریا  داهااتبوو کە لێمان هێناوەتە ماڵ . خوایە،

تنە ژوور. وادابنااا  ئەوان بە ڕۆژی ڕوونااااک بە بەردەم مزگەوتێااادا ئەوان هاااا
بڕۆیتتبان، ئەوسا بەیانی هەموو خەڵ ی بازاڕ دەکەوتنە مقۆمقاۆ: ئەوە ژنێا  

 و نایلۆنەکانی قاچییەوە لە خانووەکەی مزگەوت  دایەئ" بە خۆی
"دەی باشە، بایی پێویستم زانی،" ئاغاجان بە حەوساەڵەوە وایپێواوتن، "مان  -

ت وی لەگەڵاادا دەکەم. دەمەوێ بە گەرماای بەخێرهاااتنی ژنەکە باا ەن. جااوقسااە
ێادا هەن. لە ماڵگۆرەوەیەکی ئاساییتی بادەن . ئێاوە چارشاێوی زۆر جوانتاان 

 چارشێوێ ی وەک دیاری بدەن ."
"پێماااوایە ئەو دەزگیرانااای نوسااارەت نیااایە. ئەو هەروا ژنێ ااای لەگە  خاااۆی  -

 وایووت. گوڵبانوهێناوەتەوە ماڵ ." 
ێ ئااێمە ئەوە نااازانین،" ئاغاجااانیش وای پێوااوتەوە، "هیااوا بخااوازن، کە "جااار -

 یە؟"لە کوێدەزگیرانی ب . ئەدی ئەو هەنووکە 
 ە."لە شوێنێ "لە ژووری کتێبان یان لە ژووری بانودەرەکە، پێمواب  لەوێ  -

ئاغاجاااان دەیزانااای بااارا بچاااوکەکەی خاااراپ نیااایە، هەمیتاااە  دژی دیاااین و 
تەوە، بەاڵم هەناااووکە ، کە ژنێ ااای لەگە  خاااۆی داباااونەریتی مااااڵەکە دەجاااوڵێ

 هێناوەتە ما ، دەب  ئاگای لەخۆی ب ."
"باشااە، شاااتەکە باااا  دەباا ،" ئەو وای بەدادەکاااان گاااوت و بەرەو ژووری  -

 .ڕۆیتێبانودەرەکە 
   
 وای هاواری کرد. گوڵبانو"خواردنئ"  -
 ش وای لێسەندەوە.گوڵبێن خواردنئ" و"دەی، کوڕان ، کچانئ فەرمو -

 ونە ژووری ئاهەنوەکە.وان چهەمووی
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ان بە جلی جەژنەوە لێوەژوور کەوتن، ژنەکاانیش هەموویاان بە خۆیپیاوەکان 
 لە  ی ڕاستی ژوورە گەورەکەی خواردن دانیتتن.

فەخااری سااادات خااانمە تەهاارانییەکەی بە ئاغاجااان، مامۆسااتا و بانواادەرەکە 
 ناساند.

نەماااانزانیوە، کە پێواااوت. "ئاااێمە  "کاااچەکەم، بەخێااار بێیاااێئ" ئاغاجاااان وای -
 نوسرەت دەزگیرانەکەی خۆی دێنێتە ما ، دەنا ئاهەنوێ مان بۆدەگێڕا."

ش لە دوورەوە بەخێرهااااتنی کااارد. کااااتێ یش فەخاااری ساااادات ئەلساااابریمە  
ژنەکەی بە بانواااادەرەکە ناساااااند، بە پێ ەنیاااانەوە پێیوااااوت، "ئااااێمە خااااانمێ ی 

ن نااچ ، هەر بەتەواویاش تارانیمان لێرە لەگەڵدایە، ئەو خانمە لەهی شارەکەما
لەگە  ئەو ژنە چیاییانەی پەیوەنادیێ لەگەڵادا هەن، جیااوازە. ناویتای شاادییە 
و زۆر جوان و ناس یتە. دوو چااوی رە ، پرچێ ای قااوەیی، ڕیازە ددانێ ای 
سپی  هەن و خەندەی شیرینیتی لەسەر لێوانە. ئەم ئێاوارەیە  چارشاێوێ ی 

دەکااان پپێااان بەختاایوە. لەوە زیاااتر قاااوەیی گوڵوااوڵی بە خااۆی داداوە، کە دا
 چیێ دەوێ بیزانی؟"

"کەواتە جااوانەئ" بانواادەرەکە بە پێ ەنیاانەوە. "ماان لەوە بەدەر لە نوساارەتم  -
 چاوەڕێ نەدەکرد."

ە هااااتنە ژوور و بخور)ئەساااۆەند(یان لەساااەر لدادەکاااان بە ئااااگردانێ ی بچ اااۆ
نەوە تااااێ. کچەکااااانیش لە ناناااادیدبوو، بااااۆنەکەی دەماردەمااااار دەڕۆیسااااوتان

 خواردنەکەیان هێنا و دایان نا.
 وایپرسی. ئەلسابریناکەین؟" مامۆستا  19"ئەرێ چاوەڕێی ئەحمەد -
رەتم بیناای، هەر "لااێم مەگاارە، " ئاغاجااان وەاڵماای دایەوە، "کااات  ماان نوساا -

بڵێم. ئەحاامەد لەبااازاڕ زەنواای بۆلێاادام. ئەو نااایەت. ئەوان لە لەبیاارم چااوو پێتااان
 قوم ئاهەنوی خۆیان هەیە."

ساااڵن باوو، نێردراباووە  باوو. تەمەنای حە ادە ئەلساابریمەد کاوڕی مە  ئەحا
وی رمااڕەی نەئااایەتولاڵ لە  یبەر خوێناادنی پێوەیاناادنی ئیمااامی مزگەوتااان، 

 دەخوێن .  گەورە، گولپایەگانی لە شاری قوم
    

                                                                                 
19  Ahmad 



37 

دادەکااان ژەمێ اای بەتااام و نایااابی ساااڵی نوێیااان ئامااادەکردبوو، هەمووشاایان 
 ەوە.لەسەر مێزەکە مان

دوای خواردن، شیرینیان هێنا، شیرینییەکە  تایبەت بە جەژنی سەری سااڵی 
 نوێ دروست رابوو.

ژنەکاااان شاااادییان لەنێوخاااۆ گرتباااوو، هەر پرسااایاریان دەرباااارەی تااااران و 
. شاادییش وردە دیااری وەک باۆیەی نیناۆک، قەڵەمای کردئافرەتانی تاران لێدە

ون. پیاوەکاانیش کە بینییاان ئیادی لێو، گۆرەوی نایلۆن و مەم دانی باۆ هێناابو
 جێوەی ئەوان نەماوەتەوە، هەڵسان و گەڕانەوە ژووری مێوانان. 

نزی ی نیوەی شەو بوو، کات  یەک  لە دادەکان گاوتی: "خانماان، ئایاا ئێاوە باۆ 
 نوێژی ساڵی نوێ ئامادەن؟"

    
 نوسرەت هەندێ  بۆ شادی چەمایەوە.

 ت."ئەرێ ئەوان بۆ کوێ دەڕۆن؟" شادی وایوو -
"هەمووان دەچن نوێژ دەکەن، بەاڵم ئەوە بۆ من هی  ناگەیەن ، بۆیە منیان  -

لەگەڵدا ناڕۆم." لەبن گوێی ژنەکەشادا ئەمەی چرپاناد، "مان تاۆ دەبەمە ژووری 
 کتێبانی ئەم خانووە."

 "بۆچی، سا لەوێدا ئێمە چی دەکەین؟" -
 "دەتۆ وەرە، دواتر بۆت دەردەکەوێ،" وای پێووت و دەستی گرت. -

ەت پیلی شادی گرت و بەسەرپەنجەی پێی بە پتێ دار کااژەکە چاوونە نوسر
 ژووری کتێبان. بە ئەسپاییش قاپیەکەی داخسێ.

 "باشە بۆچی چراکە دەکوژێنییەوە؟" -
شااێ دەباا  و هەمااوو  لە هەمااوو"وا بە دەنااگ قسااە مەکە. دادەکااان گوێیااان  -

ە لێماان شتێ یش دەبینن. خۆ ئەگەر بزانن ئێمە لێارەین، ئەوا وەک دوو ماۆتەک
دەردەکەون،" ئەو وای گوت و خەری ی ترازاندنی قۆپچەکاانی بلاوزی شاادیش 

 بوو.
"ئەیەڕۆ، وامەکەئ لێرە ناا،" ژنەکە بەچارپەوە وایواوت و بە نەرمایش پااڵێ ی  -

 بە نوسرەتەوە نا تا لە کۆ  خۆی ب اتەوە.
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ئەمجاااارە لەنااااوقەدەوە ژنەکەی گااارت، رای ێتاااایە  ی دۆاڵبااای کتیبەکاااان و 
 ەشی هەڵدایەوە.تەنورەک

 "وامەکە، من لێرە دەترسێم." -
ە پاڕەکەی ئەم خاانوووە لە ڕۆح"ئێرە جێوای ترس نییە، بەاڵم وروژێنەرە،  -

ە دوورودرێااژپەنااا دۆاڵباای ئەم کتێبااانەدا خااۆی حەشااارداوە. حەفتسااەد ساااڵی 
مە کاااان لەو هاااۆدەیەدا خۆیاااان باااۆ ناااوێژ ئاماااادە دەکەن، لێااارەدا زۆر شاااێ 

ان هێتااااتا نەقەوماااااوە، مناااایش دەمەوێ لەگە  تااااۆدا ڕوویااااداوە بەاڵم ئەمەیاااا
بیقەومێاانم. ماان دەمەوێ جااوانترین شااێ بااخەمە سااەر مێااژووی تۆماااری ئەم 

 ژوورە."
 "ئۆی نوسرەت،" بە هەناسەبڕکێوە. -
 نوسرەتیش مۆمێ  کە لەسەر مێزی مامۆستا بوو، داگیرساند. 
    
هاااواری لەناااو حەوشااەکەوە وا  گوڵبااانون؟" لە کااوێ"ئەرێ ئەو هەمااووانە  -

 کرد. "خێرا بن، مامۆستا ئامادەیەئ"
باوون. تەنهاا نوسارەت و ڕاخرای گەورە باۆ ناوێژ ماافوورلە حەوشەکە دووو 
 ژنەکەی دیار نەبوون.

"ماااان پێااااێ دەڵااااێم، ئەو کەسااااێ ی سەرسااااەرییە، ئەگەر دەرفەتاااای هەباااا   -
ی نااادەم، ئەو هەر دەباا  بااۆ ڕێوااادەکااا، بەاڵم ماان  رماازگەوتەکە  شااەرمەزا

 وایووت. گوڵبانو" نوێژەکە ب ئ
 بن؟" لە کوێ"باشە دەب   -

 نیوای چاوەکانیان بڕیە سەر ژووری کتێبان.
دادەکااان چااوونە بەر دەرگااای کتێبخااانەکە، بەاڵم نەوێااران قاااپیەکە باا ەنەوە. 
ئەوان بە ئەسااااپایی لە پەنااااا پەنااااجەرەکەدا دانەویاااانەوە، لە درزی پەردەکەوە 

، کە هەرگیااااز دایااااان سااااەیری ژوورەوەیااااان کاااارد، بینیااااان مااااۆمە کااااۆنەکە
 ت . ونەگیرساندبوو، پێ راوە و وادەسو

دەساااتیان  لەنزیااا  چاوەکانیاااان داناااابوو، بە وریااااییەوە ساااەیری ناوەوەیاااان 
 دەکرد.
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لەبەر تیت ی مۆمەکەدا،   دۆاڵبەکانی کتێبەکان دەهەژان. ئەوان هێادمە گرتای 
اییاادا بااوون، چااون ە ئەوەی لە ژوورەوە بینیااان شااێ بااوو نەک گەمەئ لە کۆت

 چاویان لەسەر یەک گیربوو.
 ئەوان چی ب ەن؟ ئایا شتەکە بە ئاغاجان بڵێن؟  تۆ بڵێی

نەخێار، لەو شاەوە تاایبەتەدا ئەو خەبەرپێادانە شاتێ ی باا  نااب . باشاە ئەدی 
ئەوان لەئاسێ ئەو گونااحە نااقۆاڵیە چیاب ەن، کە نوسارەت لە ژووری کتێباان 

 دەی ا؟ 
 ی دی ەی گوت.بێدەنویئ یەکێ یان بەچاو بە ئەو

ئەوە ئەرکی ئەوان بوو بێدەنگ بن، هەروەک هەموو دادەکان، کە هەنادێ جاار 
ئەوانیش بۆ ئەوان وایاندەکرد. پێویستە ئەوان دڵێ ی گەورەیان هەب ، هەماوو 
ئەو نهێناای و رازە نەدرکاااوانەی خااانووەکەی تێاادا هەڵبواارن. کەواتە ئەوان نە 

 شتێ یان بیستووە و نە بینیویتیانە.
   
امۆساااتا دەسااااتی بە ناااوێژ کاااارد. هەماااووان لەپتااااتی مە وە ڕوەو مەکاااا ە م

ن. دادەکاااان بااا  ئەوەی کەس هەساااێ پێب اااا هااااتنە ڕیااازی ژنەکاااان. ڕاوەساااتا
بێاادەنویەک باااڵی بەسااەر ماااڵەکەدا کێتااا، تااۆ تەنهااا گوێااێ لە نااوێژی مامۆسااتا 

 دەبوو:

ككَ   ِض َمثَُل نُوِرِه َكِمشأ َرأ ُ نُوُر السهَمَواِت َواْلأ كٍ  َّللاه ََ ا ََ كاَاُ  فِكج ُا ْأ ِم كاَا ا الأ ْأ اٍة فِيَهكا ِم

اِيهٍ  يََكك قِيهٍ  َوََل َغرأ َرٍة ُماَاَرَكٍ  َايأتُونٍَ  ََل َشرأ ََ يٌّ يُوقَُد ِمنأ َش َكبا ُدر ِ ََ ُ َكأَنهَها َكوأ ا ََ اُد الاُّ
 ُ ِدي َّللاه هُ نَارا نُورا َعلَى نُوٍر يَهأ َسسأ كِرُب َايأتَُها يُِضجُء َولَوأ لَمأ تَمأ  ِلنُكوِرِه َمكنأ يََشكاُء َويَضأ

ٍء َعِليما( ) ُ اُِكل ِ َشجأ ثَاَل ِللنهاِس َوَّللاه َمأ ُ اْلأ  (35َّللاه

 
 }ئەو ڕووناکییە.

 ڕووناکی ئەو وەک تاقێ ە چرای تێدا هەڵ راب .
 چراکە لە جامێ  داب ، جامەکە وەک ئەستێرە تروس ەی ب .

 وتب .ماکی چرا لە زەیتونێ ی ممبارەک دەست ە
 ڕۆنی چراکە هەر لەخۆیەوە تیت  دەدا.
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 ڕووناکی لەبان ڕووناکی.{
 
 

 خالخالی
 

بەاڵم  ،هااتبوو ینردکیژەکانی ماڵەکە گەورە ببوون، یەکێ یتیان وادەی مێردک
بااا ەن، کە تائێساااتا هااای  پیاوێااا  لە دەرکەی  شاااوو تاااۆ بڵێااای چاااۆن بتاااوانن

 کردب ؟ ینەداب  و داوای دەستیان یماڵەکەیان
دا هەرگیاااز کااوڕێ ی  یااادە نااایە و لەدەرگاااا باادا تاااا داوای دەساااتی اناازەنجلە 

 ، ئەم کاارە دەکەن. کاۆمەڵە ژنێ ای بە20کچەکەیان لێب ا، زۆر جاران پێناوەکان
ی ئەوە دەخۆن پیاوێا  باۆ کاچەکەی مااڵ  بادۆزنەوە. ئەمە  متوورتەمەن، 

 زۆر جار لە ئێوارانی زستانە ساردەکاندا ڕوویاندەدا.
   

ت هی  پێناوێ ی پێویسێ نەبوو. ژنەکاانی خێازانەکە چارشاێویان هەندێ  ماڵبا
دەپۆشی و پیاوەکانیتیان کاڵویان لەساەر قیاێ دەکاردەوە. ئیادی بەیەکەوە و 
لە ناکاو بەسەر ماڵێ یان دادەدا، کە کیژی هەبووبا و لەسەر گەیی مێردکاردن 

 بووبایە. 
وام حیسااابی ئەو خێاازانە ، کە کچێ اای تەمەناای مێردکردناای هەبووبااا، بەردە

دانەیان دەکرد. باۆیە هەموویاان و هەردەم ەو ناوەخێ یان ئەو لەپڕ لە دەرگائ
 . ئامادەبوون بۆ بەخێرهێنانی مێوانەکانیان

یاان دەرباارەی دوورودرێژلەوێدا شەوگەلێ  هەبوون، گۆتوگۆو باسوخواسای 
ک لەگە  خۆیدا دەیهێنا. باۆ ئەو مااڵە  وزێڕ و مافوور دەکرد کە زاوا یان بو

ی پارچەیەک زێار یاان بڕێا  پاارەزاوا کە هاوسەرگیرییەکە سەری نەدەگرت، 
 دایە بووک .دە

کاتێ یش پیاوەکان دەگەیتاتنە ڕێ ەوتان، بااقی باسوخواساەکەی دیا ەی وەک 
 جلوبەرگی بووک ، ختل و ئاڵتونی مارەییەکە بۆ ژنان لێدەگەڕان.

                                                                                 
پێناو ئەو کەسەیە )بەزۆریش ئافرەتە( نێوانی کوڕ و کچێک دەکا. لە حەیرانەکانددا  ئە  وەدەیە   20

 زۆر بەکاردێ.
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بااۆیە هەمااوو  کاااتژمێری دەسااتی ژنااانە، تااازە هاااتبوونە بااازاڕ و دەفرۆشااران،
 بووکێ  حەزی لێبوو شتێ ی وا جوان و رازاوەی هەب .

لەو جاااااۆرە ئێاااااوارانەدا، هەروەک کە چااااارای دراوساااااێ ان لەپتاااااێ جاااااامی 
ن. ژن و ژنخاوازی ، خەری ی قسەوباسیپەنجەرەکان دادەگیرسا، ئیدی دەتزانی

ەکانیش لە دوکەڵای نیارگلە تاۆخ دەکرێن پەنجەر لەو مااڵنەدا  ژوورەکان گەرم
. لاا  ئەو شااەوە درێااژانە بەگااوێرەی ئەو خێزانااانەی ئەزموونیااان هەیە ندەباا

ترسااناکە، چااون ە کچێ یااان لەباان هەنواناادا هەیە، گەیاای مێردکردناای هاااتووە، 
 بەاڵم خۆ کەس نییە بۆ ئەو مەبەستە لەدەرگەیان بدا.

    
لە خااانووەکەی مزگەوتێتاادا، سااەدیقەی کچاای مامۆسااتا ، کاااتی مێردکردناای 

 هاتبوو.
بە بێااادەنوی چااااوەڕوان باااوون، بەڵ اااو لە دەرگاکەیاااان بااادرێ، بەڵ اااو ئەوان 

زەنوێ ی تەلەفۆنیان بۆ لێبدرێ، بەاڵم خۆ خەری ە زستان بەساەربچ ، کەچای 
 هی  کەسێ یش بۆ ئەم جۆرە داوایە نەهات.

ئاخر بۆ کچەکانی خانووەکەی مزگەوت  زۆر ساەختبوو کوڕێا  بە ئاارەزوی 
وو کەساااێ یش باااۆ داوای دەساااتیان خۆیاااان وەک هاوساااەر بااادۆزنەوە. هەمااا

نەدەهااات. بااۆ کااچە ئاساااییەکانی شااارەکە، بااایی پێویسااێ کااوڕگەل هەبااوون: 
کاااوڕە دارتاشااا ، کاااوڕە وەساااتایەکی دیاااوار، ناااانەواچییەک، فەرماااانبەرێ ی 

کە تاازە لە کۆمپانیاای شارەوانی، کوڕە بەڕێاوبەرێ ی قوتابخاانە یاان کوڕێا  
جۆرە کوڕانە بۆ کچەکانی خانووەکەی  دا وەرگیراب . بەاڵم خۆ ئەوهێڵی ئاسن

 سەر بەمزگەوت   یەق نەبوون. 
ح ااوومەت مووچەخااۆر بااوو،  لە  یی شااا گەناادە  بااوو، کەواتە ئەوەی ڕژێماا

نەیااادەتوانی داوای دەساااتی کچێااا  ب اااا. باشاااە ئەی مامۆساااتایەک؟ لەوانەیە 
 ن دەدا.بیتوانیبا. لە ڕاستیدا تەنها کوڕە بازرگانە بەرچاوەکان بۆئەوان دەستیا

زستان هاات و تێاپەڕی، کاچە تۆ زەکاانیش، کە کەس نەهاات داوای دەساتیان 
ب اااا، دەیاااانزانی هێتاااتا سااااڵێ ی دی ەشااایان لەپێتااادا مااااوە، چااااوەڕوان بااان. 
خۆشااابەختیش لەوەدایە کە ژیاااان هەماااوو کاتێااا  پاااڕ بەپێساااتی دابونەریاااێ 
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ر دەگاارێ. ئیاادی هە نااایەتەوە، هەناادێجار رێاا ەوت رێوشااوێنی دیاا ە  لەخااۆ
 بەوجۆرە  لە شەوێ دا لە دەرگە درا.

 "ک  لەوێیە؟" شابا ، کوڕەکەی بانودەرەکە وا هاواری کرد. -
پیاوێاا  لەپتااێ دەرگاااکەوە هااات. شااابا   بە خااۆی"ماان،" دەنوێ اای متمااانە  -

و مێزەرێ اای رە  لەباان  بە خااۆیقاااپیەکەی کااردەوە، بیناای مە یەکاای گەناا  
ە. مێزەرەی کابرا هەنادێ  بە شۆقی گڵۆپەکانی بەر شیپانەی دەرگاکە وەستاو

تااای لێااادەهات. جااابەی  ی نێوچاوانیااادا  رباااۆتەوە و باااۆنێ ی گاااو  و گوڵوکی
ەناگ تااری بوو، ساەرنجی واشای لێادەکەوتەوە، باۆ یەکەماین مە یەتیەکەشی ڕ

 جار ب  لەبەری کردب .
 "ئێوارە با "، مە  گەنجەکە وا ساڵوی کرد. -
 ە."ئێوارە با "، شاباڵییش وا وەاڵمی دایەو -
 مە یەکە وای پێووت. 21"ناوم موحەممەد خالخالییەئ -
 "بەخێربێیێئ فەرموو لە خزمەتێ دام؟" -
 هەندێ قسە ب ەم." ئەلسابری"ئەگەر ب رێ، دەمەوێ لەگە  مامۆستا  -
کاتاانەدا ئاماادە  "ت اایە لاێم مەگارە، بەاڵم ئێساتا کاات درەناوە، ئەویاش لەو -

ەتاوانی بەیاانی لە مزگەوتا   ەرێ  ب اا. تاۆ دیپێتاوازی لە های  ساەردان نیایە،
 بیبینی."

 "ئاخر، حەزم لێیە قسەی لەگەڵدا ب ەم." -
"دەکاارێ بااازانم شااتەکە پەیوەنااادی بە چیاایەوە هەیە، بەڵ اااو بتااوانم زیااااتر  -

 کۆمەکێ ب ەم؟"
"ماان بااۆ داوای دەسااتی سااەدیقەی کچاای هاااتووم. دەمەوێ لەو بااارەیەوە  -

 لەگەڵی بدوێم."
وەاڵمای باداتەوە، ئینجاا بەساەرخۆیدا ، شاابا  نەیزانای چاۆن ڕەبەقخولەکێ ی 

"کەواتە دەب  لەگە  ئاغاجانادا قساە با ەی. مان وادەچام  -زاڵبووەوە و گوتی: 
 پێیدەڵێم، کە ئێوە هاتوون."

 "من لێرە چاوەڕێێ دەکەم،" مە یەکە وای پێووتەوە.

                                                                                 
21  Mohammad Galgal 
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شاااابا  دەرگااااکەکەی نیاااوە کاااردەوە و بەرەو ژووری نووساااینوەی ئاغاجاااان 
 ێ نووسین بوو.ڕۆیتێ، کە خەری ی ش

"لە بەر شاااایپانەی دەرگااااا مە یەکاااای گەناااا  وەسااااتاوە. دەڵاااا  گااااوایە بااااۆ  -
 هاتووە." ئەلسابریداواکردنی دەستی کیژی مامۆستا 

 وە؟"ڕاوەستا"ئەو لەدەرگا  -
 "بەڵ . ئەو دەیەوێ لەگە  مامۆستا قسە ب ا." -
 "ئایا دەیناسم؟" -
اش را دیارە های " نەخێر، پێمواب  نایناسی. ئەو مە یەکی سەرنجڕاکێتە، ئ -

 ئەو شارە نییە. بۆنی گواڵنیتی لێدێ."
"دەی، فەرماااااووی ژوورەوەی لێاااااب ە،" ئاغاجاااااان وایپێواااااوت و خەری ااااای  -

 کۆکردنەوەی کاغەزەکانی بەردەمیتی بوو، لەسەر مێزەکە هەڵیورتن.
 "بەخێربێنئ" شابا  بە مە یەکەی گوت، "فەرموون وەرنە ژوورەوە." -

 ەکەی ئاغاجان.شابا  مە ی مێوانی بردە هۆد
" شااەوبا  ناااوم مااوحەممەد خالخااالییەئ خااۆ نااابمە مااایەی زەحمەتیتااان؟"  -

 مە یەکە وای بە ئاغاجان گوت.
"نەخێااار، بە هااای  شاااێوەیەک. بەخێربێااایئ فەرماااوو دانیتاااە،" ئاغاجاااان وای  -

 پێووت، لەکاتێ  تۆقەی لەگە  خالخالیدا دەکرد.
اوازە. ئەو ئەوەی پێخاۆ  ئاغاجان تێبینی ئەوەی کرد، بەڕاستی مە یەکی جیا

بااوو، کە وەک مە کااانی خااانووەکە مێزەرێ اای رەشاای لەسااەر ناااوە. ئەوە  
 واتای ئەوە دەگەیەن ، مە یەکە سەیدە و لە وەچەی پێبەمبەریتە. 

ئاغاجان داری بنەچەکە کۆنەکەی ماڵباتەکەی  بوو. ئەوە  لەسەر تابلۆیەکی 
ەرەبااابەکەی تێاادابوو، لیسااتی پێسااتینە نووساارابوو، ناااوی هەمااوو پیاوەکااانی ب

 ناوەکانیش دەگەیتتەوە سەر پێبەمبەر موحەممەد.
داری ناوی خانەوادەکە و ئەنووستیلەی ئیمامی عەلی لە بااولۆکەیەکی تاایبەت 

 لە ژووری خەزێنەی مزگەوت  هەڵویرابوون.
 ئاغاجان پرسی، "چای دەفەرمووی؟"

لەسااەر بااوو هێنااای بە سااینییەک، کە چااا و خورمااای  گوڵبااانوکەمێاا  دواتاار  
 ی شاباڵی کرد.ڕادەست
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ئەویااش پیاااڵەیەکی چااا تێ اارد و دەناا ە خورمااایەکی لەپااێش خالخااالی داناااو 
 ویستی بەجێیان بێڵ .

 "دەکرێ تۆ بمێنیتەوە،" ئاغاجان  بە شاباڵی گوت. -
 ئەویش لە گۆشەیەک لەسەر کورسیەک دانیتێ.

ڵە چااایەکە دا. خالخااالی دەناا ە خورمااایەکی خسااتە نێااو دەم و قااومێ ی لە پیااا
ئەوجا بەهێواشی گەروی پاک ردەوە و بەب  پێتەکیش گوتی: "هااتووم داوای 

 ب ەم." ئەلسابریدەستی کیژەکەی مامۆستا 
ئاغاجااانیش کە دەیەویسااێ قومێاا  لە پیاااڵە چاااکەی بەردەماای باادا، پیاااڵەکەی 
لەشااوێنی خااۆی دانااایەوە و ئاوڕێ یتاای لە شااابا  دایەوە. ئەوەی چاااوەڕوان 

مە یەکە وا ڕاسااتەوخۆ باسااەکە بێنیااتە گااۆڕێ، وێااڕای ئەوە  خااۆ  نەدەکاارد،
مە یەک هەروا لەخااۆڕا و بەتەنهااا ناااایەت داوای دەسااتی کچااای خەڵ اای ب اااا. 
بەگااوێرەی دابونەریااێ باا ، ئەو داوایە لە دەماای باااوکی زاوا دەبیسااترێ. لاا  
ئاغاجان پیاوێ ی دنیادیتە بوو. حەوسەڵەی خۆی لەدەسێ نەدا: "بەخێر بێیاێ، 

 بەاڵم دەکرێ بپرسم ئاخۆ تۆ لە کوێ دەژی و هەنووکە  چیدەکەی؟"
 "من لە قوم دەژیم و تازە  خوێندنی مە یەتیم تەواو کردووە." -
 یەک خوێندوتە؟"ئایەتولاڵ   لە  ی" -
 ی گەورە ئەلمەک ی."ئایەتولاڵ لە  ی" -
"ئەلمەک ااای؟" ئاغاجاااان بە سەرساااوڕماویەوە پرسااای. "شاااەڕەفمەندم گەر  -

 گەیتتبام." ئایەتولاڵودی بەخزمەتی خ
کاتێااا  نااااوی "ئەلمەک ااای" هاتەپێتاااەوە، دەمودەساااێ ئاغاجاااان زانااای، مە  
گەنجەکە سەر بە تەوژمی شۆڕشوێرانەی دژ بە شا یە. ئاخر ناوی ئەلمەک ای 

 وەک هاواتای بەرهەڵستێكی نهێنی ئۆلییانە بوو دژی شا.
خوێناااادووە، زۆر لەو مە یااااانەی کە هەر هەناااادێ دەرساااایان  ی ئەلمەک اااای 

خۆیااان تااێ ە  کاروباااری سیاساایی نەدەکاارد، لاا  ئەوانەی ئەو سەرپەرشااتی 
 دەکردن و لەبەردەستی ئەو دەردەچوون، سیاسەتیان لێچاوەڕوان دەکرا. 

ئاغاجاااان گوماااانی لەو مە  گەناااجە، کە مێااازەرەکەی هەنااادێ  باااۆ پێتاااەوە 
ەن نیایە.  رکردۆتەوە و زێدە  گواڵوی لە خۆی داوە،  هەبوو بەوەی با   ی

 بەاڵم هیچیتی نەگوت.
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ڕۆژانە چیدەکەی؟ ئایا مزگەوتێ ی جێویارت هەیە خاوتبەی تێادا  م"ئەرێ ئە -
 بخوێنیتەوە؟"

"نەخێاار، هێتااتا نااا، بەاڵم زۆر جااار شااوێنەکانی مزگەوتاای جۆراوجااۆر لە  -
شاااری جۆراجااۆردا پااڕدەکەمەوە. ئەگەر مامۆسااتایەک نەخااۆ  باا ەوێ یااان 

 رێ جێواکەی پڕب ەمەوە."لەسەر سەفەر ب ، داوام لێدەک
 ، بەاڵم ئاااێمە جێورەوەیەکااایڕوودەدا"بەڵااا ، تێوەیتاااتم. ئەوە  زۆر جاااار  -

پێووت، "ئەو مە یەی لە گونادی جریاا دەژی، هەمیتەییمان هەیە،" ئاغاجان وای
پیاااوێ ە زۆر جێاای متمااانەیە، هەر کاتێاا  پێویسااتمان پێیهەباا ، دەمودەسااێ 

 دەگاتە ج ."
خۆ دایباابی لە کاوێ دەژیان و ئااخۆ باۆچی های  ئاغاجان ویساتی لێیپرسای ئاا

تای کەسااێ ی خێاازانەکەی لەگەڵاادا نەهاااتووە، کە داوای دەسااتی کیااژێ مامۆساا
نەپرسای، ئەو دەیزانای مە  گەناجەکە دەڵا : "مان ب ا. بەاڵم واشی نەکارد و لێی

گەورەم، هەر بەخۆشم دەزانم کە ک  مارە دەکەم. ناوم موحەممەد خالخالییە. 
 ئەلمەک ییە. ئایا لەوە  پتر چیدی ەت دەوێ؟"ئایەتواڵکەشم 

"ئەرێ چااۆن بە کااچەکەی ئێمەتااان زاناای؟ ئایااا هاای  جااار ئەوت بینیااوە؟"  -
 ئاغاجان وایلێپرسی.

 ئااااایەتولاڵ"نەخێاااار، بەاڵم خوشاااا ەکەم ئەوی دیااااوە. سااااەرباری ئەوە    -
ئەلمەک ی ئامااژەی  ئەوەی باۆ کاردووم. ئەو نامەیەکیتای لەوباارە داومەتا ." 

 ی ئاغاجانی کرد.ڕادەسترفە نامەیەکی لە باخەڵی دەرهێناو ئیدی زە
ئەلمەک ی لەنێاو دەساێ داباوو، ئاغاجاان هیچای  ئایەتولاڵکاتێ  ئەو نامەیەکی 

وای بااۆ نەمااابۆوە بیڵاا . خااۆ ئەگەر ئااایەتوڵال ئەلمەک اای ئەوی بەبااا  زانیباا ، 
 ە.هی  بوارێ  بۆ قسەلەسەرکردنی زیاتر نامێنێتەوە. ئیدی ئیتەکە بڕایەو

ئاغاجان بە ڕێزەوە نامەکەی کاردەوە. ئاایەتوڵال ئەلمەک ای ئەمەی خاوارەوەی 
 تێدا نوسیبوو:
 بەناوی خوا.

 هەنووکە موحەممەد خالخالی دێتە سەردانێ، ساڵوی منێ لێب .
 م.ووەلسە م و عەلەی 
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ئااخر شااتێ  لە ناامەکەدا هەبااوو، بەاڵم ئاغاجاان نەیزاناای چیایە. لەنااامەکەدا نە 
ەی تێدا بوو نە رەت ردنەوە ، نامەکە تەنها هاتنی مە  گەناجەکەی پەسەندنام

کە  ئەوەنادەی پا  گرناگ نەباووە، دەناا وایادەکرد ئاایەتولاڵسەلماندبوو. دیارە 
دا پێاااوەی دیاااارب . بەاڵم خاااۆ مە  گەناااجەکە  ناااامەیەکی ئەلمەک ااای ەلەناااامەک

ەکەی واتااایەکی زۆری دەگەیانااد. ئاغاجااان نااام بە خااۆیپێبااوو، ئەوە  هەر 
خسااتە چەکاامەجەی مێاازەکەی و گااوتی: "مااان دەباا  بیااری لێااب ەمەوە ئااااخۆ 
چیب ەین. لێوەڕێ با قسە و وادەکەمان واب . مان لەو باارەوە لەگە  مامۆساتا 

و کیااااژەکەی قسااااەدەکەم. پاشااااان وادەیەک دادەنااااێن، تااااۆ لەگە   ئەلسااااابری
 ماڵباتەکەت، لەگە  باوکێ دێیێ. باشە رێ  ەوتین؟"

   ەوتینئ" "رێخالخالیش گوتی: 
    

 شابا  تا بەردەرگا یاوەری خالخالی کرد و گەڕایەوە.
 پرسی.ێ بیروڕات چییە؟" ئاغاجان وای لێ" شابا ،  ئەر -
 وایە ئەوە شتێ ی جیایە، ئەو کەسێ ی تیژگۆیە. ئەوەم بەدڵە.""پێم -
"تاااۆ ڕاساااێ دەکەی. تاااۆ شاااێوازی ئەوت بینااای کە لەساااەر کورسااایەکەی  -

نی دێهات بەراورد نااکرێ، بەاڵم مان بیرکاردنەوەی دانیتێ. ئەو لەگە  مە کا
 خۆشم هەن."

 "  جۆرە بیرکردنەوەیەک؟" -
نااامەکەی خۆیاادا هاای  شااتێ ی کااۆن رێتی  لە ئااایەتولاڵ"ئەو زۆر بەرزەفااڕە.  -

نەنووسااایوە. ئەو  ئامۆژگااااری کاااردووە، لااا  لە ساااەرەکەی دی ەشاااەوە هااای  
ێناادەوە. خالخااالی وشااەیەکی بااۆ نەنووساایووە. ماان لە نامەکەیاادا گومااانێ م خو

ئەو باۆ مزگەوتەکەماان  تۆ بڵێایکەسێ ی خراپ نییە، بەاڵم کەسێ ی سەرچڵە. 
 نەرمە، بەاڵم ئەو مە  گەنجە پێموایە، توندە." ئەلسابریدەسێ بدا؟ 

 "تۆ مەبەستێ لەمەدا چییە؟" -
 بێدارە؟" ئەلسابری"ئەرێ هێتتا  -

 شابا  لە پەردەکەوە سەیری دەرێی کرد.
 بخانەکەوە دادەگیرس ." شابا  وای بە ئاغاجان گوتەوە."هێتتا چرا لە کتێ -
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"باشااە باجااارێ ئەو شااتە هەر لەنێااوانی ئااێمەدا باا ، باجااارێ ژنەکااان بەمە  -
 نەزانن." ئاغاجان ژوورەکەی بەجێهێتێ و بەرەو ژووری کتێبان ڕۆیتێ.

لەسەر مافوورەکە دانیتتبوو  ئەلسابریئەو لەدەرگاکەی داو لێوەژوورکەوت. 
 خوێندەوە.کتێبێ ی دە

 "ئەرێ ڕۆژی ئەمڕۆت چۆن بوو؟" ئاغاجان وای لێپرسی. -
 ش وا وەاڵمی دایەوە.ئەلسابری"ئاسایی،"  -
 "ئەوە چیێ دەخوێندەوە؟" -
ساەد سااڵی  لە مااوەیکاان ئایەتولاڵ"کتێبێ  دەربارەی کارە سیاسییەکانی  -

دا. وادەردەکەوێ هەرگیااز ئااارام دانەنیتااتوون، هەمیتااە شااێوازێ یان ڕابااردوو
ەتەوە تا بە دەسەاڵت باوەن. ئەم کتێابە وەک ئااوێنەیەک وایە، تەماشاای دۆزیو

دەکەم. من خۆم لەو جاۆرە کاارانەدا ناابینمەوە. هەر بۆیەشاە خاۆم بەخەتاباار 
 دەزانم."

پیاوێ ی دڵ راوە بوو. ئاغاجان هەستی کرد، لە ئانوسااتێ ی گرنوادا  ئەلسابری
 هاتۆتە  ی.

ەترساام خەڵ اای بەدوای مزگەوتێ اای "ماان دەزاناام، قااوم لەماان رازی نیاایە. د -
 دی ەدا بوەڕێن و هی ئێمە   گەر من هەروا بێدەنگ بم، چۆ  وهۆ  ب ."

"پێویسااێ ناکااا لەو شااتە بترساای،" ئاغاجااان پێیوااوت، "بە پااێچەوانەوە، هەر  -
کااات  خەڵ اای زانییااان، کە ئااێمە دەسااێ لەکاروباااری سیاسااەتەوە وەرنااادەین، 

ن. ئەو کەسااانەی دێاانە ماازگەوتەکەی ئەوسااا زیاااتر بااۆ ماازگەوتەکەی ئااێمە دێاا
ئێمە، خەڵ انێكی ئاسایی سەر جادەن. خۆ مزگەوت ماڵی ئەوان نیایە، ئەوان لە 
ژیانیانااادا هەر باااۆ ئێااارە هااااتوون، بەدەساااتێ ی ساااوکیش چاااۆڵی نااااکەن. هەر 

 تێ دەگرن."ڕێزیبۆیەشە تۆ بەبا  دەزانن و زۆر 
بارکرد، "بااازاڕ "بەاڵم بااازاڕەکە،" مامۆسااتا ئەمەی بااۆ سااەر قسااەکەی سااەر -

هەمیتە چەقی بازنەی سیاسەت بووە. لەم کتێبەشدا وا نووسراوە. بازاڕەکان 
ێ ای بڕیاردەرانەیاان گێاڕاوە و ڕۆڵدا ڕاباردووئەو دوو سەد ساڵەی  لە ماوەی

مە کانیتااااایان هەمیتاااااە وەک چەک بەکارهێنااااااون. کاتێااااا  بازرگانەکاااااان 
یی، شاااتێ ی گرناااگ بازاڕەکەیاااان داخساااێ، هەماااووان دەزانااان شاااتێ ی نائاساااا

 لەگۆڕێدا هەیە. من دەزانم بازاڕ لەمن قایل نییە."
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لە   بە خااۆیئاغاجااان بااا  دەیزاناای ئاااخۆ مامۆسااتا لەگە  چیەتاای. ئەویااش 
رازی نیاایە، بەاڵم خااۆ ناشاا رێ بەتەواوی بە وەی بناا ، هەر لەبەر  ئەلسااابری

بااۆتە بەیەکجااار  ئەلسااابریێ ی  وازی هەیە. ئاااخر یئەوەی پیاااوەکە کەسااایەت
مە ی مزگەوتااا  و تاااا مردنیتااای هەروا دەمێنێاااتەوە. ئەو دەیزانااای، خەڵااا  
لەبااازاڕ گلەیاای هەیە، بازرگانەکااان جموجااۆڵێ ی زیاتریااان لە مزگەوتاا  دەوێ، 

کاان ئایەتولاڵکارامە نیایە؟ لەم دواییاانەدا  ئەلسابریبەاڵم ئاخۆ ئەو چیب ا، کە 
ە ڕوون و ئاشاااا را خااااودی ئاغاجانیااااان بانوهێتااااتی قااااوم کردبااااوو. ئەوان ب

پێیااااانووتبوو، پێویسااااتە ماااازگەوت ڕەفتاااااری خااااۆی ڕاسااااێ ب اااااتەوە. ئەوان 
دەیانوسااایێ دەنوااای نااااڕەزایی دژی شاااا و بەتاااایبەتیش دژی ئەمری اییەکاااان 
ببیسااتن. ئاغاجااانیش بەڵێناای دابااوون ، مزگەوتاا  کاااراتر ب ااا، بەاڵم دەشاایزانی 

 ئەو مە یە نییە، ئەو شتەی پێب رێ.  ئەلسابری
یەکااان هەموویااان لە قااوم ئایەتولاڵمەڵبەناادی جیهااانی شاایەە بااوو. گەورە قااوم 

دەژیان، لەوێتەوە سەرپەرشتی مزگەوتەکانیاان دەکارد. مازگەوتەکەی شااری 
یش یەکێ  بوو لە مزگەوتە گرنوەکانی واڵت. هەر بۆیەشە ئایەتواڵکاان زەنجان

قاااوم  کە دەویساااێ. قاااوم  پرسااایاری دەکاااردن،دەستپێتاااخەریان لە مااازگەوتە
یەوە نەیاادەتوانی هاای  ئەلسااابریداخااوازی هەبااوون، بەاڵم ئاغاجااان بە هااۆی 

دا ب ا. لەوانەشە ئەلمەک ای هەر باۆ ئەوە، ئەو مە  ەگۆڕان اریێ  لە مزگەوتەک
 گەنجەی ناردبێتە ئەوێ.

ووی باسوخواسەکەی گۆڕی و گوتی: "من شتێ ی کتوپڕیانەم بۆت ئاغاجان ڕ
 ئێستا دەیخوێنیتەوە، دێتەوە."هەیە. شتەکە رێ  لەگە  ئەو کتێبەی 

 "ئەوە   شتێ ی کتوپڕیانەیە؟" -
 وای دەستی کیژەکەت دەکا."ا"یەکێ  هاتووە د -
 "ئەو کێیە؟" -
 "مە یەکی گەن  لە قومەوەئ یەک  لە شوێن ەوتووانی ئەلمەک ی." -
"ئەلمەک اااای؟" مامۆسااااتا ئەمەی بەسەرسااااامییەکەوە گااااوت و کتێاااابەکەی  -

 خۆی دانا.  ەنیتێلە تسەرکۆشیتی لەسەر مافوورەکە 



49 

ە و بە خاۆی"ئەو کەساێ ە لە سیاساەت ناترسا ، پۆشاتەو پەداخە، متماانەی  -
مێزەرێ اااای رەشیتاااای هەناااادێ  بە ریاااای بەسااااتووە،" ئاغاجااااانیش ئەمەی بە 

 خەندەوە بە مامۆستا گوت.
"باشااە ئەو چااۆن گەیتااتۆتە  ی ئااێمە؟ مەبەسااتم، چااۆن بە کااچەکەی مناای  -

 زانیوە؟"
و وەن، دەزاناااان ئێااااوە کیژێ تااااان هەیە. هەماااا"هەمااااوو ئەوانەی لە شااااارەک -

کەسااێ یش بااۆی هەیە داوای دەسااتی ب ااا، بەاڵم پێمااوایە ئەو مە  گەنااجە هەر 
بەتەنهاااا باااۆ کیاااژەکەی تاااۆ نەهااااتووە،  بەڵ اااو باااۆ مااازگەوتەکە و مینااابەری 

 دوانەکە  هاتووە."
 "چی؟" -
"ئاخر بەخۆت دەزان ، هەرشتێ  ئەلمەک ی لەپتتەوە ب ، باۆنی سیاساەتی  -
 ەکرێ."لێد
"ئاااێمە دەبااا  پاااێش وەاڵمااادانەوەی باااا  بیاااری لێب ەیااانەوە. دەبااا  ئەوە  -

 ڕوونوئاش را ب ، ئاخۆ ئەو کچەکەی ئێمەی دەوێ یان مزگەوتەکە."
"ئااااێمە بەدوای ئەوشااااتەدا دەڕۆیاااان و ساااااغی دەکەیاااانەوە، بەاڵم ماااان لەو  -

 گۆڕان ارییانە ناترسام. مان ئەوشاتانەی دێانە بەردەم ڕێواام، بە یاانەوە ناانێم.
ماان بااڕوام بە ڕێااا ەوت نیاایە. ئەو هەر لە ختوخاااۆڕا لەدەرگەی ماااڵی ئاااێمەی 

دا ڕاباردوونەداوە، ئەو پڕ بەپێستی مااڵەکەیە، کاااڵ بەقەد باااڵیە. مازگەوتەکە لە
ەوە بینیاااوە. مااان بەخاااۆم دەچااامە قاااوم و بە خاااۆیچەناااد مە ی جۆشاااهێنەری 

 بە خااۆیەو بەتاایبەت ئەلمەک اای دەبیانم و قسااەی لەگەڵادا دەکەم. خااۆ ئەگەر ئ
مە  گەنااجەکەی وەک هاوسااەر بااۆ کیژەکەمااان پەسااەند کردباا ، مناایش قایاال 

ە ئەو دەبااام. مااان دەڕۆم زەناااگ باااۆ ئەحااامەدی کوڕیتاااێ لێااادەدەم. هەرچەناااد
 ژخوێنان ناخوێن ، ل  لەوانەیە خالخالی بناس ."لەهەمان خوێندنوای  پێتنوێ

لەوەبا  های   "ئەوە با ە، کە بەنیاازی بای ەی، بەاڵم وریاا  بە. زۆرت ئاگاا -
سیاساییانە لەگۆڕێادا نەبا . مان هەروا لە گاۆترەوە کچای -مارەکردنێ ی دیینی

خاااۆم ناااادەمە مە یەک. دەبااا  ئاااێمە تەواو لەوە خااااترجەم باااین، کە کاااوڕەکە 
کوڕێ ی با  با . مان هیاوای مێردکردنێ ای باا  باۆ کاچەکەم دەخاوازم. مان 

 یەک."ئایەتولاڵنامەوێ هەروا لە گۆترە بیدەمە 
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 سێ ناکا لەو شتە بترسی." ئاغاجان وای پێووتەوە."پێوی - -
"ماان لەو ڕۆژانەی دواییاادا هەسااێ دەکەم بااا  ناایم، زۆر جاااران خەمێاا   -

شاتێ ، نەخاسامە  لە هەماووسەر و دڵم دەگرێ. تادێ ترسنۆکتر دەبم، تارس 
خااوتبەی ڕۆژاناای  لە کاااتیلە مزگەوتاا ، هەناادێ جار بەخۆشاام نااازانم، ئاااخۆ 

 هەینیدا چی بڵێم."
مانادووی، دەی، چەناد ڕۆژێا  باڕۆ گونادی جیارا. هەردوو دادەکاانیش "تۆ  -

لەگە  خۆتدا بەرە و هەفتەیەک لەوێ بمێننەوە. ئەوە بۆ ئەوانایش باا  دەبا . 
ماااوەیەکی درێااژە ئەواناایش نەچااوونەتە ئەوێ. هەربەوەی تااازە ڕوونت ااردەوە 
خۆت ئاازار دەدەی. کەس ئەوەنادە خاۆی ناشاوا، تاۆ خاۆت  پەڕگە خساتووە، 

اشتوانی ماوەیەکی زۆر لەسەر ئەم ڕەوشەت بەردەوام بای. باڕۆ باۆ گونادی ن
جیریااا، بەڵ ااو لەو ماااوەی دادێ زاوایەکاای باشااێ بۆپەیاادا باا  و جارجاااریش 
ساااەری بااادەی." ئاغاااا ئەمەی بە خەنااادەوە پێواااوت و ژوورەکەی کتێبانیتااای 

 جێهێتێ.
    
ەحامەد قساەی ڕۆژی پاشتر ئاغاجان زەنوی تەلەفۆنی بۆ قوم لێادا و لەگە  ئ 

 کردن.
 "ئەرێ موحەممەد خالخالی دەناسی؟" -
 ناسی؟" لە کوێ"باشە تۆ ئەوت  -
 "ئەو هاتووە داوای دەستی خوش ی تۆی کردووە." -
 "بەڕاستیتەئ" ئەمەی بەسەرسوڕمانەوە گوت. -
 "شتێ ی وا بوو. ئەرێ ئەو   جۆرە مە یەکە؟" -
سااااام. یەکی تاااااایبەتی ناینابە شاااااێوە"ئەو مە یەکااااای زۆر ناساااااراوە، مااااان  -

شاوێنێ  رای خاۆی دەرباارەی شاتەکان هەیە.  لە هەموولەبلەبانێ ە بۆ خۆی، 
هەر بەڕاسااتی لە مە یەکااانی دیاا ەدا جیاااوازە. بەاڵم زێاادەتر ئەو چیاایە و چاای 

 نییە، نایزانم."
 "ئایا ڕای تۆ چییە؟ ئایا ئەو بۆ خوش ەکەت شیاوە؟" -
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ئەو  "ئااااخر مااان چااای بڵاااێم، شاااتەکە زۆر زەحااامەتە، ئەوەی مااان دەیااازانم -
کەسااێ ی ڕەق و توناادە. خوش ەکەشاام تەنهااا باااوکم وەک مە  دەناساا . ئەو 

 پێیوایە هەموو پیاوانی ئایینی وەک باوکم وان."
"ئەوەی بۆ من گرنوە، ئەوەیە، خوش ەت  ی ئەو بەخاتەوەر با ." ئاغاجاان  -

 وای پێووت.
"من بە جەنابتم گوت، ئەو گەنجێ ی باا  و زیارەکە، بەاڵم ئااخۆ مێردێ ای  -
   دەب  بۆ خوش م ، ناوێرم ئەوە بڵێم."با
 "ئەحمەد، پێمواب  بایی پێویستم زانی." -
    

دوای ئەوە زەنوااای باااۆ شاااوێنی ئاااایەتواڵ ئەلمەک ااای لێااادا و وادەی دیااادارێ ی 
وەرگااارت. ڕۆژی پێنجتاااەممە، ساااەرلەبەیانیەکی زوو، شاااوفێرەکەی ئاغاجاااان 

 ئەوی گەیاندە وێستوەی شەمەندەفەر.
لە بەرداباااوو کاڵوێ یتااای لەساااەر باااوو، لە  شاااۆڕی ئاغاجاااان کە عەباااایەکی

وێسااتوەکەی شااەمەندەفەر لە تااروومبێلەکە دابەزی پێاای نااایە هااۆڵێ ی گەورە. 
بەڕێوبەری وێستوەکە ئەوی بینی، جوەرەی دەستی کوژاندەوە و خێارا بەرەو 

  ی  ئاغاجان هات.
 "بەیانیێ با . گەشتێ ی بە بەرەکەتئ" کابرا بەڕێزەوە وای پێووت. -
 اجانیش وەاڵمیدایەوە، "ئینتا ئەڵال."ئاغ

ئاغاجاااان دەباااوایە بە شاااەمەندەفەرێ ی خۆڵەمێتااای درێاااژ باااڕوا، کە هەر نیاااو 
سااااەات دەباااا  لە خااااوارووی واڵتەوە، لە کەنااااداوی فارسااااەوە گەیتااااتووە و 

دەڕوا.  نڕێواکەشی تا کۆتاییەکەی  سەر سنوری ڕۆژهەاڵت لەگە  ئەفبانستا
وێسااااتوە دەوەساااات  خەڵاااا  دادەبەزن و هەر ئەو شااااەمەندەفەرە لە دەیااااان 

ساااواردەبنەوە. باااۆ ئاغاجاااانیش بەو شاااەمەندەفەرە تاااا دەگااااتە شااااری قاااوم 
 دەخایەن .  ڕەبەقگەشتێ ی س  سەعاتی 

لە وێساااااتوەکەدا زۆر رێباااااوار وەساااااتابوون، بێژماااااار خەڵ ااااایش چااااااوەڕێی 
گەشاااتیارانیان دەکااارد. ساااەدان پیااااو بە کااااڵو، ژناااانیش بە عەباااای درێاااژ و 

 بەرچاوبوون، بەب  هی  چارشێو بوون. زۆریتیان
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هەر جارێاا  ئەو بە شااەمەندەفەر گەشااتی دەکاارد، دەیبیناای، کە ڕووخساااری 
واڵت زۆر گاااۆڕاوە. ئەوانەی لە باشاااووری واڵتەوە دێااان ئاااازادترن زۆریاااش 

. تاۆ لە قەتااردا ژناان بە با  چارشاێو دەبینای، زەنجاانجیاوازن لەگە  خەڵ ی 
و دەڕۆن. ژناااان بە کاڵوێااا ،  ژناااان بە هەنااادێ جااااریش بە قاااۆڵڕووتی دێااان 

جانتااایەک، ژنوەلێاا  پێاادەکەنن، هەشاایانە جااوەرە دەکێتاان. ئاغاجااان دەیزاناای 
هەموو ئەو گۆڕان اریاانە لەبان ساەری شاا وەیە، ئەو )شاا(یەی باۆتە ناۆکەری 
ئەمری ا. ئەمری اییەکانیش خەری ی  وازکردنی ئاایینی واڵتان و کەسایش نیایە 

 وو برۆیە.پێیان بڵ  بەری چاوت د
بەڕێااوەبەری وێسااتوەکە بانوهێتااتی ئاغاجااانی بااۆ نووسااینوەکەی خااۆی کاارد 
پیاڵە چایەکی تازە دێم راوی لەپێش دانا، کااتێ یش وادەی ڕۆیتاتنی ئاغاجاان 
هات، بەڕێوەبەرەکە یاوەری ئاغاجانی تاا بەردەم واگاۆنە تاایبەتییەکە کارد، کە 

 بۆ ڕێبوارە گرنوەکان تەرخان رابوو.
    

 سەعات سەری گومبەزی مزگەوتی فاتیمای زەهرا دەرکەوت.  دوای س 
شەمەندەفەرەکە گەیتتە نێو وێستوەی هێڵای ئاسانینی قاوم. کااتێ یش مارۆ لە 
شااەمەندەفەرەکە دادەبەزێ، هەروەک ئەوە وایە پاا  بنێیااتە جیهااانێ ی دیاا ەوە. 
ژناااان هەموویاااان بە جلێ ااای رە  داپۆشاااراون و پیاوەکاااانیش هەموویاااان بە 

 ە هەر  یەکیش بنواڕی هەر مە  دەبینی. ردێنن. ل
 یەکەوە گااااوێی لەبااااانوی  لە هەمااااووئاغاجااااان لە شااااەمەندەفەرەکە دابەزی. 

گۆدا دبانواادەرەکان دەبااوو، کە لەسااەر بااانی مزگەوتەکااانەوە قوڕئانیااان لە بڵناا
دەخوێندەوە. لە های  شاوێنێ  وێنەیەکای شاا ناابینی، لە هەماوو  هەر تاابلۆی 

، دەقی ئایەتەکانی قوڕئانی لەسەر نووساراوە. هەرگیاز شاا گەورە گەورە هەیە
کەلاالە نەداوە سااەردانی شااارەکە ب ااا. هاای  دیپلۆماااتێ ی ئەمااری یش  ئەوەی لە

 زاتی ئەوە ناکا بە تڕومبێل یان بە شەمەندەفەر بەناو شارەکەدا تێپەڕێ.  
 ئاغاجان تەکسیێ ی بۆ مزگەوتەکەی ئایەتوڵال ئەلمەک ی گرت. کاتژمێر کتومێ

 دوانزدەی نیوەڕۆ بوو، کە لەبەردەم مزگەوتەکە لە تەکسی دابەزی.
  لەگە  فەقێی اااااااانی، لەگە  مە  گەنجەکاااااااان بەرەو شاااااااوێنی ئاااااااایەتولاڵ

نوێژکردنەکە هات. کااتێ یش ئاغاجاان ئەلمەک ای بینای ساەری باۆ نەوی کارد. 
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  دەستی تەوقەی بۆ درێاژ کارد، ئاغاجاانیش دەساتی گوشای، ئیادی ئایەتولاڵ
 ئەوان کەوت و لە ڕیزی نوێژکەراندا جێی خۆی گرت.ڕەگە  

 کاتێ یش نوێژەکە تەواو بوو، ئاغاجان لە تەنیتێ ئایتوڵاڵ دانەویەوە.
 "بەخێر بێیێئ بۆچی هاتویتە ئێرە؟" ئایەتوڵڵال وای لە ئاغاجان پرسی. -
ڕووخساااارە نااورانییەت شااااد بااام،  "یەکەمااین شاااێ ویسااتم بەدیاااداری ئەو -

 ەممەد خالخالی هاتووم."ەمین شتیش لەبەر موحدوو
ی مناای وەرگرتااووە." "ئەو باشااترین فەقێاای ماان بااوو. ئەویااش موبارەکباااد -

 ووت.ئایەتوڵال وای
ی ماا  ئایەتولاڵپێووتەوە و شانی بایی پێویستم زانی،" ئاغاجان وای"کەواتە  -

 تدا هەڵسا بڕوا.یلە دوایکرد و 
 دا ئایەتواڵ پێیووت "بەاڵم...،" لەگە  هەڵسانەکەی

 دی ە ئاغاجان دانیتتەوە. جارێ ی
 "ئەو هەمیتە بەدوای ڕێچ ەی خۆیدا دەگەڕێ." -
 "مەبەستی ئایەتواڵ چییە؟" ئاغاجان وای لێپرسی. -
 "ئێستا،  ئەو هەروا ڕەگە  مێوەل ناکەوێ." -
 "لێتێوەیتتم." ئاغاجان وای گوتەوە. -
 ئااایەتولاڵ"هاوسااەرگیرییەکی مومبااارەک و گەشااتە گەڕانەوەیەکاای خااۆ ،"  -

 قسەیەدا دەستی تۆقەی جارێ ی دی ە بۆ ئاغاجان درێژکردەوە. لەگە  ئەم
    

دەربارەی خالخالی کردنای، ئااخر  ئایەتولاڵئاغاجان دڵخۆ  بوو بەو قسانەی 
ئەو پەسااەندنامەی خااۆی بااۆ دەربااڕی. لاا  لە ناااخی دڵەوە هێتااتا هەسااتی بە 

 نائارامیێ  دەکرد.
    

 ی خۆی. کاتێ  گەیتتەوە ما ، بانوی شاباڵی کردە ژوورەکە
 ب ەی؟" ە"شابا ، دەکرێ بانوی سەدیق -

کاتێ یش سەدیقە زانی، ئاغاجان دەیەوێ قسەی لەگەڵدا ب ا، دەمودەسێ زانای 
 شتێ ی گرنگ لە ئارادایە.

 دانیتە. ئەرێ  چۆنی باشی؟ " ئاغاجان وای لێپرسی. و"فەرمو -
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 "بەڵ ،  هەموو شتێ  باشە." -
 ۆ دەکا.""کیژەکەم، گوێبورە. مە یەک هاتووە داوای ت -
 ەنوی ڕووخساری سەدیقە گۆڕا. چەناگەی بەسەر سینویدا داگرت.  ڕ
 "ئەو مە یە." -

کاااچەکە ئااااوڕێ ی لە شاااابا  دایەوە، کە لەشاااوێنی خاااۆی بەخەنااادەوە گاااوتی: 
 "مە یەکی قیێ و قۆزئ"

 سەدیقە  بزەیەکی هات .
  قساەم کارد. ئەویاش قساەی جاوانی ئاایەتولاڵ"من چاوومە قاوم و لەگە   -

د. برایەکەشااێ هەر پەسااەندی کااردووە. باشااە رای تااۆ چیاایە؟ ئایااا لەسااەر کاار
 بە مە یەک ب ەی؟" ودەتەوێ شو

 سەدیقە بێدەنگ بوو.
"بێدەنوی لە پرسی ژن و ژنخوازیدا ڕێپێادراو نیایە." ئاغاجاان وایپێواوتەوە،  -

 "وەاڵمەکەتم پێبڵ ."
 "ئەو پیاااوێ ی کەشااخەیە. ئەو جبەیەکاای مە یااانەی رێ پۆشاای لەبەردایە و -

پێاڵوێ اای  قاااوەیی کاااڵی بریقەداریتاای لەپێاادایە. لە رواڵەتاادا هاای  خەوشااێ ی 
 دیار نییە." شابا  ئەمەی بە پێ ەنینەوە پێووت.

ئاغاجااان وا ڕەفتاااری نوانااد وەک ئەوەی تێبیاانەکەی شاااباڵی هەر نەبیسااتب ، 
 .22بەاڵم سەدیقە با  گوێی لێبوو، مس ە  ببووەوە

   ماڵباتەکەی ئەو ب ەوینە گۆتوگۆ؟""ئەری وەاڵمەکەت چییە؟ ئایا لەگە -
 "باشە با واب ەین،" ساەدیقە ئەم قساەیەی دوای سااتە بێادەنویێ ی درێاژ بە -

 یەوە دەربڕی.ینەرمونیان
"من شتێ ی دیا ە  دەڵاێم،" ئاغاجاان وایواوت، "ئەو شاتێ ی جیااوازە وەک  -

 ئەلمەک یایە. ئایاا ئەو نااوە شاتێ  ئاایەتولاڵباوکێ نیایە. ئەو شاوێن ەوتووێ ی 
  ی تۆ دەگەیەن ؟"

 سەدیقە سەیرێ ی  شاباڵی کرد.
 "ئەو مە ی گوندێ  نییە." شابا  وای پێووت. -

                                                                                 
 مسکەاللکنەلک: ازکگرتن  خەنەکگرتن.  22
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"ئەوە  بۆتۆ ژیانێ ی بەجۆ  و زەحمەت دەب ،" ئاغاجان وای پێواوتەوە،  -
 "وادابن ، بەو جۆرە بژی."

 سەدیقە بە دەنوێ ی نەرمەوە گوتی: "رای جەنابتان چییە؟"
ندییە ژیااااانێ ی وات هەباااا . لەسااااەرێ ی "لەسااااەرێ ەوە مااااایەی شااااەڕەفمە -

دی ەشەوە ژیاانەکە وەک دۆزەخای لێادێ ئەگەر لەگەڵیادا هەڵانەکەی." ئاغاجاان 
 وای وەاڵم دایەوە.

 "دەکرێ یەکەمجار من قسەی لەگەڵدا ب ەم؟" -
 "ب  هی  س  و دووێ ئ" ئاغاجان وایپێووتەوە. -
    

وانتتا  کتتردن هەوتتتەیەک دناتتترن شتتاباا یتتانەری مەال گەنتترەکەی بتت  ژننری مێ
 لەنێدا سەبەتەیەک م وە ن  ای تازە دێمکرانیش ئامادەکرابون.

دنای ئەنەشن شاباا سەدیقەی هێنا ن بە  الزالی ناساند.  کچەکەش سلنی 
لە  الزتتالی کتترد ن لە الی دیتتواری ئانێنەبەنتتدەکە نەستتتا.  الزتتال ش دانای 

ن ستارەکەی لێکرد بەڵکو دابن شێ. ئەنیتش  ارشتێوەکەی الدان بت  ئەنەی ڕن
 ێ.  ندرباشتر ب

 شاباڵ ش ئەنانی بەتەن ا جێ ێشت  ن دەرگەکەی بە هێواشی لەسەر پێوەدا . 
دادەکتتان ش الی ەەنزەکە نەستتتا  ن هەمتتون شتتتێک ا   ستتتە بتت   تتاندێری 
  یتتانەنە. وە تتری ستتاداسن هانستتەرەکەی ئاغاجتتان ش لە پشتتت پەنتترەرەی 

ی. زینەس  ان ن هانسەری ژننرەکەی   ی لە ن  می دننەمەنە  الزالی ب ن
ن لە ه دەکەی   ی نوێژی بت  ئەن هانستەرگ ری ەی کتچەکەی ئەلسابریمەال 

کرد ن دنعای  ێری ب  کترد. لەنە زیتاتر شتتێکی دیتکەی لە مستت نەدەهتاسن 
 تتتتتونکە هەرگ تتتتتز کەستتتتتێه ب تتتتترنڕای ئەنی نەدەپرستتتتتی. رامتتتتتانەکەی ئەن 

 قسەی سواربون.نەیدە وارد. ئا ر هەر وە ری ساداس بون لەن ماڵەدان 
کچەکتتانی ئاغاجتتان ش لەپشتتت پەردەی پەنرەرەکتتا  نەستتتابون ن بتت  ئەنەی 

 هەرکاتێه  الزالی ژننری مێوانانی جێ ێشتن ب   ن . 
دیدارەکەی نێوا   الزالی ن بونکە انی ئاینتدە ن تو ستەعاتێکی  ایانتدن ئ نرتا 

ە دەرگتتای ژننری مێوانتتا  کتترایەنە ن ستتەدیقە هتتاتەدەر. ڕنن ستتاری ستتەدیق
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ن ن تت می ستتەرەنە  نبە تتتەنەرانە دیتتاربونن ستتەیرێکی دادەکتتانی کتترد ن بەرە
 ڕۆیشت.

 دەنرەیەک ا  بەنێو  انونەکەدا کرد.  یشاباڵ ش لەگەا  الزال
 "ئەنانە دادەکانی ماڵەکەمان ." -

 وە ری سادات ش هاتە  وار. 
." شتتتاباا ئەمەی بە  ەنتتتدەیەکەنە ێ"هانستتەری ئاغاجتتتا ن شتتتابانونی متتاڵ -

 پێگوس.
الزالی بێ ئەنەی  ان لە  انمەکە بکا ستلنێکی لێکترد. کچەکتان ش هتات  ن  

  یتتا  بە  الزتتالی ناستتاند. کتتاتێک ش هەمتتوانی دیتتت ن شتتاباا مەالکەی بتتردە 
بتتازاڕن بتت  ئەنەی ئاغاجتتا  بتتاقی قستتەکانی لەگەڵتتدا بکتتا ن شتتتەکەی لەگەڵتتدا 

 ب یێنێتەنە.
ن پێشتوازی لە متاا ی یەک دنن ڕۆژ دناترن ئاغاجا  لە ژننری کتارکردنی  ت

ش ئامتتتتادەبون. ئەلستتتتابریلە  الزتتتتالی ن بتتتتانکی کتتتتردن لەن دان شتتتتتنەدا مەال 
سرنشتی گفتوگاکانی ئەنا  لەگەا هی قسەباسی ژ  ن ژنزتوازی دابونەریتت 
جتتودا بتتونن قستتەی   یتتا  بە پتتارە ن ئتتاڵتونەنە  ەستتار نەکتترد. کتتاکی زانا 

ونکە ا  دەکتان ئەنیتش بە دانەیەک لە قوڕئا  بە بەرگێکی زێیی  پێشکەشی ب
 ارشتتتێوێکی ستتتپی ن دیتتتوانێکی شتتتاع ری ستتتەدەکانی نانەڕاستتتتن ەتتتاوزی 
شتتتت رازی متتتتاڵە بتتتتانانی جێتتتتدێڵێ. بەاڵم  تتتت  هەمتتتتونا  دەیتتتتانزانین ماڵ تتتتاتە 
دەنڵەمەنتتتدەکانی شتتتارەکە کچەکان تتتا  بەدەستتتتی بەتتتتاا بتتت  متتتاڵە نوێکەیتتتا  

ێکی پێویست بە نت  بەڕێناکە . ئەنە  هەر قسەی لەسەر نەبونن کە هەمون شت
ماڵەکە دەدە . لەنە زیاتر گفتوگ یا  دەربارەی مزگەنسن کتێ زتانەن کتێ ەکتا  
ن ژێرزەم نە ک نەکەن بانگدەرە ناب ناکە ن هەڵت ەس دەربتارەی دارکتاژە پ ترەکە 

 ن دیارکردنی ڕۆژێک ش ب  زەمانەندەکە.
یشتت ا  ن" پ انەکتتا  نایتتا  بەیەکتتدی گتتوس ن دەستتتی یەکدلل"موم تتارەکە ئ نشتتا

 گوشی.
ی زیتوی  ن ست ن ەک بە  ت یبەستەر ونن ستەدیقە کاتێک ش ئەن باسو واستە 

 کە پێنۆ پ اڵە زیوینی پی  ای لەسەر بونن  ونە ژننری م وانا .
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نادەی زەمانەندەکەش ا   ستە ڕۆژی لەدایک وننی وتات مەی زەهترا. ئەنەش  
لە  ن هەنایەکەی مەیتتتلە ن گەرم دەبتتتێن لتتتێ ئەن بتتتایەیونڕۆژێکتتتی  تتت ش بتتت

  اکانەنە دەهاسن نایدەکرد هەندێ وێنه بێتەنە. ت  لەن کاتتدا هەستتێکی ناس 
ب  پەیدا دەبێ کە پ لی بونکەکەس بگری ن   س لە بەتتانی هتانینە تەنکەکانتدا 

ئ تتدی زۆر  23ا  دەڕازا.نتتزۆری لەستتەر با نەرپێچتتی. لەن متتانەیەدا  ەڵتته بە
ەنانەش ئەن  ێوەتتتانە  ێتتوەتی تەنکتتت لەستتەر بانتتا  دەب نتت  ن هەڵتتدرابون . ئ

 بون  کە بونک ن زانای تێدا دەنونست .
بتت  زەمانەنتتدەکەشن هەر دەبتتێ ئتتاهەنگێکی  نرتت رنەی شتت ان رێک زتترێن کە 
 تتتانەنادە گرنگەکتتتانی شتتتار ن بتتتازاڕەکە بانگ ێشتتتت بکتتترێ .  تتت  ئەنە هەر 

 ە. ئەلستابریزەمانەندێکی گ ترە ن ت ەن بەڵکتو ئەنە زەمانەنتدی ک تژەکەی مەال 
هەرنا مام ستتا )نانەبێژێته( یتتا  وەرمتان ەرێکی م ریتتی ن ت ە. تەنتتانەس  زاناش

ئەن بازرگتتان ش ن تت ەن بەڵکتتو مەالیەکە بە مێزەرێکتتی رەشتتەنەن کە لە قتتومەنە 
 هاتونە. 

 
 زەماوەند

 گواستنەوەکە هات. وکوڕۆژی  زەماوەندی ب
زیاانەت خااانم، بااانوی کااچەکەی خااۆی کاارد، دەرگاااکەی داخسااێ و  ی خااۆی 

، ماچێ ێش لێ رد، ئینجاا لێیپرسای؛ "ئەرێ شاادمانی بە شاووکردن بە دانیتاند
 خالخالی؟"

 "چیبڵێم، نازانم..." -
"پێویسااتە شااادمان باای، ئەو پیاااوێ ی کااۆکە. باوکیتااێ دەڵاا  ئەو پیاااوێ ی  -

 زۆر بەرزخوازە."
 "جا ئەزیش هەر بۆیە دەترسم." -

های ەوە  ەام. هەموو کیژێ  کاتێ  ل"منیش کات  مێردم بە باوکێ کرد، دەترس
بەاڵم هەر  ؛وبەڕووی پیاااوێ ی نەناسااراو دەباا  و لەگەڵیاادا بااڕوا، دەترساا وڕ

کااات  ئێااوە بەیەک گەیتااتن ترسااەکە دەڕەوێااتەوە. خااۆ لە کۆتاییتاادا دەباا  
 ب ا و ماڵە باوانی جێبێڵ ."وهەموو کیژێ  شو

                                                                                 
 ت.ەکڕازا: ەکخەل  23
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خااان وشااەی ئااارامهێنەرانەی چرپانادنە گااوێی کااچەکەی، بەاڵم لەناااخی  زیانەت
گومااااانێ ی هەبااااوو. نەشاااایدەزانی گومااااانەکەی لەچیاااایەوە   دڵاااای خۆشاااایدا

ەکاانی ساەردەمی بەرێای هااتنەوە یزوو   بیرەوەر سەرچاوەی گرتووە. هەر
 یاد. ل  شتێ ی وای نەکرد سەدیقە هەستی پێب ا.

 "من هێتتا  باوەڕ ناکەم." دای ەکە بە کچەکەی گوت. -
 "باوەڕ بەچی ناکەی؟" -
زووانە  م شااوکردنێ هاااتووە و بە"هەروا، کە تااۆ گەورە بوویااێ، وادەی  -

 دەچییە ماڵە مێردی خۆت."
 "باشە بۆچی دەنوەکەت بۆنی خەمباریی لێدێ؟" -

 فرمێس  لە چاوەکانی زینەتخان قەتیس مابوون
 ی تۆ،" وای پێووت و کیژەکەی خۆی راموسی.ی"بۆ بەختەوەر -
    

زیاانەت هەر لەوکاااتەی سااەدیقەی ببااوو، دەترسااا لەدەسااتی باادا. لەوە دەترسااا 
 لە  یتەوە، یاااان لە باااااخچەکە ێاااهااای ەوە بمااارێ، لەساااەر جێوااااای رەق ببەل

 حەوزەکە ب ەوێ و بمرێ.
ە  باوون. ترساەکە بە تێپەڕینای ڕتافی منداڵێتی سەدیقە بۆ زینەت ساااڵنێ ی 

ڕۆژگاریش نەدەڕەویەوە. شەوانە لەترسی خەونی ناخۆ  و ماۆتەکەی شاەو، 
 ئەلساابرین دۆتماامی مە  خاا نەیدەوێرا بچێتە سەر جێواا و باخەوێ. زیانەت

سااەرەتا کچێ یااان بااوو  بااوو، لە تەمەناای شااازدە ساااڵیدا مێااردی پێ ردبااوو.
. کیااژەکە پێاان  سااااڵن لە سااەدیقە هەراشااتر بااوو، لە تەمەناای 24زراعەبەناااوی 

خااان کاارد.  هەژدە ساڵیتاادا بااوو کە مێااردی بە پیاااوێ ی خااانەوادەی زیاانەت
 .دەژیوەکەی لە شاری کاشان زرا س  منداڵی هەن و لە گە  پیاعەهەنووکە 

دوای ئەو کاااچە، زیااانەت خاااان کاااوڕێ ی باااوو، نااااوی )عەباس(یاااان لێناااا. ئەو 
 ئەلساابریمنداڵە  دەستبەج  باووە جێهیاوای خێازانەکە، دواتار ئەو جاێوەی 

ەتەنیااا لەگە  ڕۆژێ اای گەرماای هاویناادا، کاتێاا  مناااڵەکە ب دەگاارتەوە. بەاڵم لە
 .قەوماسامناک ڕابوون، شتێ ی ڵبەجێهێ لە ما دای ی 

                                                                                 
24  Ozra 
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منداڵەکە تازە وەسەر پێیان کەوتباوو، بەلاۆژە لاۆژ و بە خۆشای و پێ ەنیانەوە 
بە خااان ئاگااای لێبااڕا،  دوای پتاایلەکانی ماااڵەکە دەکەوت. لەساااتێ دا زیاانەت بە

ەکەی نەماا. ڕۆڵل  وەسەر ژووری سەرێ کەوت و بەتەواوی ئاگاای لە  خۆی
یرێ ی دەرەوەی کارد، بەاڵم پەنجەرەکەوە ساە دوای ماوەیەک لە خامۆشی، لە

کونااان دیااارنەبوو. بە پەلەپااڕوزێ لە پەیژەکااان دابەزی،  لە هاای خااۆ عەباااس 
 ی حەوزی ئااااوەکەوە هەڵ وڕمااااون. تەرمااای بچ اااۆلەکە  بینااای پتااایلەکان لە

تااایە ێسااەرئاو کەوتبااوو. بەقیااژە و هاااوارەوە منااداڵەکەی لەنێااو ئاااوەکە راک
هاااواری زیاانەت ببااوو، لەسااەر بااانی دەرێ. چەنااد پیاوێاا ، کە گوێیااان لە هاتو

هەڵەداوان بە هاااااواری ژنەکەوە هاااااتن. ئەوان  ماااازگەوتەکە دەرکەوتاااان و بە
د بااوو. زیاانەت قیژاناادی. ودەسااتیان لەسااەر زگاای منااداڵەکە دانااا، بەاڵم باا  سااو

ایانتەکاناد، ڕقاچەکانی گارت و لەهەوادا ساەربەرەوخوار  ئەوان منداڵەکەیان بە
ۆڕۆی باوو. پیاوەکاان ئاگرێ یاان ڕت هەر شاین و ل  ئەمە  دادی نەدا. زیانە

کاااردەوە، مناااداڵەکەیان لەبەر گاااوڕیە ئااااگرەکە گەرم اااردەوە. لااا  کارلەکاااار 
ترازابااوو. زیاانەت هەر شااین و شااەپۆری بااوو. پاشااان پیاوەکااان منااداڵەکەیان 
لەسەر زەوی درێژ کارد و چارشاێوەکەی زینەتیاان بەساەر دادا. عەبااس، ئەو 

 وابوو، مرد.ئومێدەی ما ، ڕۆژی ئا
    

وویاادا، نەکااارد. لاا  ئەو ئەوەنااادە ڕکەس سااەرکۆنەی زینەتاای لەساااەر ئەوەی 
 گۆشەگیری ژوورەکەی بوو.وە سۆفی وببتۆقابوو، 

دوورودرێااژی قسااەی لەگەڵاادا کاارد: "زیاانەت، ماان  ئاغاجااان چااووە  ی و بە
 مل ەچی ئیرادەی خوام. تۆ  دەب  هەر هەمان شێ ب ەی."

عەبااس لە مااڵەکەدا نەکارا. چەنادان ماناگ ئەوان  لەوکات بەدواوە ئیدی باسای
را. زیااانەت گاااوتنە وەئااااوا بە کڕوبێااادەنوی ماااانەوە، هااای  وشاااەیەکی دەرباااارە

 قڕوقەپییەکەی وەک سزایەک دەبینی، سزایەکی زۆر قوڕسیش.
ی دوای ئەوە، زیاانەت دیسااان زگاای پەیاادا بااووەوە، ئەمجارەیااان سااەدیقە ێساااڵ

کاروباااری ناناادینەکەدا  لەۆی دەرچااوو، لەدایاا  بااوو. ئەوسااا لە ژوورەکەی خاا
دای باوونی  یارمەتی دادەکانی دەدا. دوای تێپپەڕینی دوو ساڵی دیا ە، دوای لە
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ئەحاامەد، زیاانەت پتااتی لەڕابااردوو کاارد و گەڕایەوە سااەر ژیااانە ئاساااییەکەی 
 جاران.
   

یاان ناا، بەاڵم هەرگیاز زیانەت  ووکە پەیوەندی بە بەدبەختییەوە هەباەئاخۆ شت
ی خۆی لەنێو ماڵەکەدا نەبینایەوە. ئەو لەژێار ساایەی فەخاری ڕۆڵان وەک جار

 ساداتدا دەژیا. هەستی دەکرد کەسی پلە دووە لەوێدا.
خااۆ ئەگەر فەخااری سااادات شااتێ ی وای لێبقەومابااایە، ئەوا ئاغاجااان لەپاااڵی 

 دەوەستا، شتێ ی وای دەکرد ژانوناسۆرەکەی لێ ەم دەکردەوە.
واز بوو، هەرگیاز لاۆمەی زینەتای نەکارد، بەاڵم کەسێ ی   ئەلسابریل  گەلۆ، 

خااۆ هەرگیاازیش لە ساااڵە سااەختەکانیدا پاڵپتااتی نەکاارد. ئەو هەرگیااز ژنەکەی 
گوێدا نەدەچرپاند. ئەوسا خاۆ  باوە  نەدەگرت، قسەی ئە ینیانەی بە خۆی لە

ئەگەر پیاوەکەت فەرامۆشێ ب ا، ئەوا خەڵ انی دی ە  پتتووێێ دەخەن. خاۆ 
ەتبینا  و باۆت رانەوەسات ، ئەوا لەچااوی ئەوانای دی ەشادا گەر پیاوی خۆت ن

 وا بەمێردکیژەکەی ئاخر ەکە  هەر وەک هەنووکە تێپەڕی. ڕەوشنابیندرێی. 
 ڕای پێنەکرد. و ، کەچی هی  کەسێ  پرسدەدرێ

"ئەوە  قەیناکاااااا،" لەبەردەم ئااااااوێنەکەدا، زیااااانەت چااااااوە فرمێسااااا اویەکانی 
 ۆی هەر دادێ."دەستڕینەوە گوتی، "بەاڵم خۆ ڕۆژی خ

    
پیاوەکااااان  ،ماااااڵەکە زۆر جەنجااااا  بااااوو. لە دیااااوی ناااااوەوەی حەسااااارەکەدا

پەردەیەکااای درێژیاااان هەڵواسااایبوو، ئەو پەردەیەی پیاوەکاااان لەمااازگەوت باااۆ 
 جیاکردنەوەی پیاوان لە ژنانیان بەکاردەهێنا.

تە بوون، پیاوەکان دیوارەکانیان بە تابلۆ و  فیڕاخراری گرانبەها ولەوێدا مافو
 .  نەخت رابووداپۆشیبوو، کە دەقی پیرۆزی لەسەر 

قەدی دارەکااانەوە هەڵواساارابوو، کە  بە ئاوریتاامیپااارچە قوماشاای ساااتانی 
ەری شاااعرانی  ناااوداری لەسااەر نوساارابوو. خەڵاا ەکە داوای ناسااراوترین یشاا

قورئانخوێنیااان کاارد، تااا چەنااد ئایەتێاا  لە قوڕئااانی پیاارۆز بخااوێن . کاااتێ یش 
ە، ئااایەتە سااەروادارەکانی بە تەجویااد دەخوێناادنەوە، نەخااش و قوڕئااانخوێنەک

 دەبووان دانا.اکاریوەری لەسەر هەموو ئام
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ئاغاجانیش قاتە نوێ ەی پۆشیبوو. سەری سەرتاشەکەشای داباوو. ئەو حەزی 
لە جلااااوبەرگی  نااااوێ و خاوینوباااااوین دەکاااارد و بەهااااۆی فەخااااری ساااااداتی 

بااااازاڕ.  انەیشااااتەوپەرداخخێزانیتاااایەوە یەکاااا  بااااوو لەو بازرگااااانە کەمە پۆ
ی بااااۆیەکردن و متااااووربااااازاڕ هەیبااااوو، هەمیتااااە  لە کە پێتااااخزمەتچیەی

بریقەدارکردنااای پێاڵوەکاااانی دەخاااوارد و دادەکاااانیش کراساااەکانیان باااۆ ئوتاااۆ 
گاڵتەوە پێیدەگوت: "تۆ قاۆزترین پیااوی  دەکرد. فەخری سادات هەندێ جار بە

، ناب ێ لەساەرشا25شااپۆشارەکەی. کاتێ یش کە تاازە ریتاێ تاشایب  و کاڵو
 کەس بڕواناکا کە قوڕئانیتێ ئەزبەرب ئ"

    
 زووانە هەرم بااوو. کاااتێ یش بە خااۆی حااوجرەکەیلە مامۆسااتا هێتااتا هەر 

و دواتاااار  هەموویااااان بێاااانە ژوور، ئەویااااش دێااااتە دەر، خااااۆی نیتااااان دەدا
 کتێبەکانی خۆی. ژووریدەکتێتەوە 

پیاوانی شارەکە وردەوردە و گرنوترین  بەرەبا ئاهەنوەکە دەستی پێ ردبوو، 
پەیااادادەبوون. کە پیاوەکاااان دەهااااتنەژوور، دەچاااوونە  ی ڕاساااتی حەوشاااەی 

دەورەی حەوزەکە لەساااااااەر   ی دارکااااااااژە پیااااااارەکە، لە نااااااااوەوە، لەوێ لە
پتێ  ورتر دەڕۆیتتن، ئەوان لەودهەندێ کورسیەکان دادەنیتتن. ژنەکانیش 

 ،خچە جااوان و قەشااەنوەکەداپەردە گەورەکەدا ئاااودیودەبوون، لەوێ لەنێااو بااا
ئاااخر ئەو  ؛دادەنیتااتن ،ی باااخەوانی ماااڵەکە بااووڕەمەزانااکە دەساات ردی مااام 

نەهێناابوو،  یادابا  خزمەتی بااخچەکەی دەکارد. های  کەس مناداڵی لەگە  خۆ
بااری ئاسااییدا منادا  میاوانی یەکەماین باوون،  ئەوە  شتێ  باوو بااوبوو. لە

ن بە چاا و شایرنەمەنی کاانەدەباۆوە. میوانەجێیاان  تایبەتیاانەدابەاڵم لەو بۆنە 
گاواڵو   ی ژناان بە  ی پیااوان و   لە بەتام خزمەت دەکاران. هەروەهاا   لە

 دەستیان دەڕشاندن. 
 هەموویان پەرۆ  بوون خالخالی ببینین، نەخاسمە ژنەکان. 

ایواااارت. ڕلەبەر دەرگەدا  یشااااارەوانسااااەرۆکی ئیاااادی لەوکاااااتەدا تڕومبێلاااای 
 ی حەوزەکە جێیوارت، پیااوە  تنی کرد. کاتێ  ئەوهاات و لەئاغاجان بەخێرها

 بەری هەڵسان. ئامادەبووەکانی ئەوێ لە
                                                                                 

 دەل کاڵلک  پیالان دە سەرەکمە  ا دەسەریان ەکنا.  25
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دوای ئەویاااش تڕومبێلااای دووەم لەبەر دەرگااااکەدا وەساااتا، ئەوساااا هەماااووان 
وە چااوو، هێنااای و لەسااەر ەکە هاای زاواکەیە. ئاغاجااان بەپێاار خالخااالی انزانیاا

 نیتاند. دای یشارەوانسەرۆکی  لە تەنیتێکورسیێ  
 پیرۆزبااایی لە خالخااالی کاارد، بەاڵم ئەو مە یە گەنااجە یششااارەوانسااەرۆکی 

ناسایب . ی  و نەبانەدیهەر  شاارەوانی یارۆی نواند وەک ئەوەیێ ی وایڕەفتار
 شارەوانی بە نۆکەرێ ی شا دەبینی، نەدەبوایە هەرگیاز لە ، سەرۆکیئەوئاخر 

  و تۆقەشی لەگەڵدا ب اا. تەنیتتیتی دانیتتبایە، چجای ئەوەی لەبەری هەڵس
لەشااوێنی خااۆی بێاادەنگ دانیتااتەوە و پاشااتر هیچاای  یششااارەوانسااەرۆکی 

نەگوت. ئاغاجانیش لەگە  یەکێ ای دیا ە ساەرقاڵی گۆتوگاۆ باوو، ئیادی ئەوەی 
 ، نەیبینی.ڕوویدالەنێوان شارەوان و خالخالیدا 

ە دەزگااای باااری شارسااتنییەوە بە لە سااەروبەندی سااەعات سێتاادا پیاوێاا  ل
یتااادارەوە هاااات. هەریەکێااا  لە یاریااادەرەکانی ڕی و دوو یاریااادەدەری خاااۆ

 یبن هەنوڵدا بوو، ئەوان لەبەردەم مێزێ ادا دانیتاتن، زۆر تۆمارنامەیەکیان لە
 . وودەب جێبەج ێورەسمی واژۆکردنی بەڵوەنامەی هاوسەرایەتی ڕ ەدەبردن

ە فەرماای بەگەیتاتنیان دەسااتبەج  تۆمارنامەکانیااان کاردنەوە و رێرەساامەکە ب
دەساااااتیپێ رد. لەو کااااااتەدا هەراوهەنواااااامەیەک لەدیاااااوەکەی دیااااا ەی پەردە 

فاتیمااا، سااە م  )باار(گەورەکەدا پەیاادا بااوو، ژنااان هاواریااان دەکاارد: "سااە م لە
 فاتیمائ" )بر(لە

هەمااووان تێوەیتااتن، کە بووکەخااان گەیتااتووە و لەبەردەم ئەو مێاازە لەسااەر 
شارساااتانی لەوێ ساااەرقاڵی   کورسااایێی دانیتاااێ، کە کاربەدەساااتانی بااااری

 سین بوون.ونو
بووکەخااان لەوە جااوان و شااەنوتر نەبااوو. فسااتانێ ی شاایرڕەنوی لەبەردابااوو، 
چارشااێوێ ی تەن اای گوڵوااوڵی جوانیتاای بەسااەر سااەر دادابااوو. بە وریاااییش 

کە موەکااانی باارۆی هەڵویااراون. بووکەخااان  ،مەساا ارەی کردبااوو، دەشاابیندرا
 را وەک ئەوەی کیژۆڵەیەک ب .زیاتر وەک ژنێ ی گەن  دیاردەک

کاربەدەساااتەکەی بااااری شارساااتانی، پرسااایاری بەڵوەناااامەی لەدای باااوونی لە 
بووکەخاااان کااارد. ئاغاجاااانیش چەناااد پاااارچە کااااغەزێ ی لە گیرفاااانی خاااۆی 

ی پیاااااوەکەی کااااردن. پیاااااوەکە  لەسااااەرخۆ هەمااااوو ڕادەسااااتدەرهێنااااان و 



63 

ن، ئینجاااا هەماااان زانیارییەکاااانی لە دەفاااتەرە گەورەکەی بەردەمااای تۆماااارکرد
 داواشی لە زاوا کرد.

خالخالی بەرکەکانی خۆی پت نین، بەاڵم هیچی لێدەرنەهێنا و بەنەرمای لەگە  
خۆیدا گەڕا. هەمووان تەماشایان کرد و  گیرنافەکانیباوکی دوا. ئەویش لەنێو 

چاااوەڕوانی کاغەزەکانیااان بااوون، بەاڵم ئەویااش هاای  کاااغەزی لەگە  خااۆی 
 هەڵنەگرتبوو.

غەزەکااانم لەبیرکااردوون،" خالخااالی وای بە فەرمااانبەرەکەی باااری "ماان کا -
 شارستانی گوت.

ساااااەرقاڵییەوە کاردانەوەیاااااان  لەپتاااااێ پەردەکەوە، دیااااااربوو ژناااااان زۆر بە
 بوو. پەیدا

 ێ ی نەخوازراوی رێپێنەدراو بوو.ڕەوشئاخر ئەوە 
لێ ااردەوە، پاشااان گااوتی: "بەڵ ااو  پیاااوەکەی باااری شارسااتانی هەناادێ بیااری

 ی دی ەت پێب  کە بتناسێن ؟"شتێ 
جاااارێ ی دیااا ە خالخاااالی بەرکەکاااانی خاااۆی گەڕا، بە نەرمااای لەگە  بااااوکی 

 چرپەچڕپێ ی لێوەهات. نەخێر، ئەو هی  ناسنامەیەکی پ  نەبوو.
دیسان بردەبرد لەپتاێ پەردەکە، لەدیاوی ژناان پەیادابۆوە. ئاغاجاان چااوێ ی 

دا خوێنادەوە. چاوێ یتای کرد و بەدگومانی لەچاوەکانا یشارەوانسەرۆکی لە 
ەی ڕەفتاارلە یەک دوو پیاوە بەرچاوەکانی بازاڕ کارد؛ نەخێار، های  کەس ئەم 

پ  پەسەند نەبوو. ئاخر چۆن دەب ، خالخاالی بایەوێ ژن بێنا  و بەڵوەناامەی 
باخەڵاادا نەباا ؟ هەمااووان چاااوەڕێی کاااردانەوەی ئاغاجانیااان  پێویستیتاای لە

لخاااالی بە ئەنقەساااێ بەڵوەنامەکاااانی دەکااارد. ئەویاااش لەوە دەترساااا نەباااادا خا
لەگە  خۆی نەهێناب . بەڵ و ویستبێتی بەمجۆرە ماڵبااتەکە لە قاوژبن بپەسات  

ەنوب  ئەوە لە دێهات روبادا و ڕکچەکەیان بێن .  ،و بەب   تۆمارنامەی فەرمی
ک دەیواوت وکااتەدا مە ی گوناد ساورەتی نی ااحی دەخوێناد و باو باوب ، لەو

زاواکە  دەیواوت بەڵا ، ئیادی کاابرا ساەرجێی ردنی  بەڵ  و بەدوای ئەویتدا
کەکەی بۆ وااڵدەبوو. لەم جۆرە ژنهێنانەدا، پیاوەکە سەربەسێ باوو چەناد وبو

، بووژنێ ی دی ە  بێن . لا  گەلاۆ ئەم جاۆرە ژنهێناانە لە شااردا باویاان نەماا
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ماڵبااتێ ی گرنوای وەک ئاغاجانادا  لە  یهی  شاێوەیەک  ئەوجۆرە ژنهێنانە بە
 پێدراو نەبوو.ڕێوە
ی باوکاااێ دانەنااااون،" ئاغاجاااان ئەمەی بە لە مااااڵ"کااا  نااااڵ  کاغەزەکاناااێ  -

 خالخالی گوت.
 "نەخێر، پێموانییە لەوێ بن، بەڵ و لە  شاری )قوم(ن." -

 دوو قسەی لەگە  کرد. دانیتێ و یەک یشارەوان مەزنی ئاغاجان چووە  ی
بەم شااتە  وەڕێاا"تااۆ ڕاسااێ دەکەی،" شااارەوانیش وایپێوااوتەوە، "تااۆ ناااب   -

 بدەیئ"
، کە تااازە لە کتێبخااانە هاااتبووەدەر و ئەلسااابریپاشااان، ئاغاجااان چااووە  ی 

ەکە وابەڕێاااوە نااااچ ،" ڕەوشااالەگە  مجێاااورەکە  ی دارکااااژەکە وەساااتابوو. "
 دەب  بچ  کاغەزەکانی بهێن ."هەر  ئاغاجان وایووت، "ئەو

ی شاااەو. تە قاااوم، کە دەشاااوەڕێتەوە دەبێاااتە نیاااوەێااا"کەواتە ئەو دەبااا  بچ -
لەوانەیە واباشااتر باا  سااورەتی نی اااح پێتااتر بخوێناادرێ. ئەوسااا لەسااەرخۆ 

 قوم و کاغەزەکانی بێن ." بڕواتە
"نەخێر، چون ە ئەگەر ئێمە هەر ساورەتەکەمان خوێناد، ئەوا هەماوو شاتێ   -

تەواو دەب . ئەوسا ئەو ئەو کچەکەی ئێمەی لەباخەڵدا دەب ، ئاێمە  نااتوانین 
دوایادا دۆ   دەساتبەتاڵی بە ش کچەکەی بارد، ئەوا بەهی  ب ەین. ئەگەر ئەوی

 من باشتر دەزانی." دادەمێنین. خۆشێ ئەمە لە
وای  ئەلسااابری"بەڵاا  ڕاسااێ دەکەی. کەواتە بااابڕوا کاغەزەکااانی بهێناا ."  -

 تی گەڕایەوە نێو ژووری کتێبان.بە خۆیوەاڵمی ئاغاجان دایەوە و 
   

انیی و پێیوااوت: "بەباا  ئاغاجااان چااووە  ی کاربەدەسااتەکەی باااری شارساات
 بەڵوەنامەی پێویسێ مارەکردن دروسێ ناب ئ"

 ئیدی هەمووان لەگە  یەک قسەیان کرد. 
ی لە خالخاااالی کااارد و بە خاااۆگیرییەوە پێیواااوت: "مااان وئەوساااا ئاغاجاااان رو

دەکەیاان. تااۆ دەتااوانی بچیااتە قااوم و کاااغەزە  ێچاااوەڕێ دەکەم. ئااێمە چاااوەڕ
 پێویستەکان بێنی،"
 نی ئەو کاردانەوەیەی نەدەکرد.خالخالی چاوەڕوا
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"بەاڵم خااۆ ئەو شااتە ناااب ئ هەنااووکە هاای  شااەمەندەفەرێ  ناااڕواتە قااوم.  -
 منیش متمانەم بە پاسەکان نییە."

 " من شتەکە رێ دەخەم." ئاغاجان وایپێووتەوە. -
ەوە و قساااەی لەگەڵااادا کااارد. ڕۆیتاااتشاااارەوان کاااابرای دیساااان بەرەو  ی  

 ی بۆ قسەکانی لەقاند. ڕەزامەندچەند جارێ  سەری  ئەویش
ێ خرا،" ئاغاجاان وای گاوت، "پاا  کەمێ ای دیا ە جێبێا  دێ باۆ ڕ"شتەکە  -

، دەبا  تاۆ  ئارام دەگرینئەوەی هەڵێ بورێ، شوفێری شارەوان دەتبا. ئێمە 
 دەستوبرد ب ەی."

و چااوەڕوانی  ڕۆیتێ ەخالخالی دەمی گیرا. لەکۆتاییدا بەتوڕەیی بەرەو دەرگ
وەختێ ی چاونوقاناادن ئاغاجااان بیااری لەشااتێ ی بڵاا  جێاابەکەی کاارد. بااۆ ساااتە

چاوەکاااانی خالخالیااادا خوێنااادییەوە، وەک ئەوەی دەماااام ەی  کاااردەوە، کە لە
 ووە ڕاستەقینەکەی بەدیارکەوتب .ڕوخسار  کەوتب ، ڕولەسەر 

   
ساااەرەتا مەبەساااێ نەباااوو میوانەکاااان باااۆ خاااواردنی شاااێوان بمێنااانەوە، بەاڵم 

کرد و گوتی: "ت ایە لێماان مەگارن. ئەو شاتانە  ئاغاجان رووی لە ئامادەبووان
، من هەمووتان بۆ خواردنی شێوان بانوهێتاێ دەکەم." ئیادی ڕوو دەدەنهەر 

ی متاااوور، تااا  دەسااتبەج  شاااباڵی ناااردە چێتااتخانەی بەراماابەر مزگەوتاا
 خورادنەکە بخۆن.

فەخااری ساااداتیش ئاغاجااانی بااانوی ژوورەکەی خااۆی کاارد، ویسااتی هەناادێ 
 :ب ا قسەی لەگەڵدا

 اڵیتەوە؟"و"ئایا پێتوانییە کە دڵڕەقانە لەگەڵی جو  -
 "لەوانەیە پێویسێ نەکا وابڵێم، بەاڵم متمانەی پێناکەم." -
 "تازە متمانەی پێناکەی؟" -
"ئاااخر ئەو مە یەکاای ئاسااایی نیاایە، ئەو زمااان تیااژە، ماان وام لێچاااوەڕوان  -

نەختاەیەکی  با  بەڵوەناامەی پێویساێ لەپێتاماندا قیتبێاتەوە. ئەو نەدەکرد، بە
 هەر هەیە، ئەمما نازانم چی لەبن سەردایە."

"ئێااوەی پیاااوان هەمیتااە هەر باساای نەختااە و نەختااەکاری دەکەن، ئاااخر  -
 دەب    پالنێ ی هەب ؟"
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ڕێواااااوەیە. دەباااا   "ئێسااااتا ئیتااااەکە بااااڕاوەتەوە، ئەویااااش بەرەو قااااوم بە -
 حەوسەڵەمان هەب ."

ژنااانیش دەباا  ئااارام  هەمیتااە کااار هەر وا دەڕوا. پیاااوان بڕیاااردەدەن و" -
 بورن."

"ئاخر ئەوە ڕاسێ نییە. خۆ نااکرێ لێابوەڕێم هەروا لەمۆاێ کچێكای مااڵەکە  -
 دەگەی." ممەبەستەکە بڕوا. من پێموابوو تۆ لەببا و 

یەک گوت ب  بە شێوەئەمەی  ""من لێێ تێدەگەم، بەاڵم چی بەو ژنانە بڵێم؟ -
 ئەوەی تەماشای مێردەکەشی ب ا.

ناانە دەڵێای. بەخێریاان بێانە، لەگەڵیانادا ناان بخاۆ، "خۆت دەزانای چای بەو ژ -
سااااەرەوە هاااااتویتەوە و  خەناااادەیان بااااۆب ە، وایااااان نیتااااان باااادە کە تااااۆ لەو

 حەوسەڵەت لەدەسێ نەداوە."
    

سااەعات دە و نیااو بااوو، هێتااتا سەروسااەکوتی خالخااالی پەیاادا نەبباااووەوە. 
بە ارێا  میوانەکان لە خواردنی شاێوان بباوونەوە. پێتاخزمەتچیەکان چەناد ج

ان و سینی چای تازە دێم اراو خزمەتای مێوانەکانیاان کارد. نێرگلەکاانیش خۆی
کە یەک دوو  یشااارەوانبەرپرساای هەر ئەم دەسااێ و ئەو دەسااتیان دەکاارد. 

ۆیتااتبوو، جااارێ ی دیاا ە گەڕابااووەوە. پیاوەکااانی بااازاڕ دوای ڕسااەعات بااوو 
ێوەیتاتنی خۆیاان ووبارەکەدا پیاساەیان دەکارد. ئەوان تڕقەراخ  نانخواردن بە

 بۆ ئاغاجان نیتاندا: ئەوانیش بان هەر هەمان شتیان دەکرد.
 رێوبانەکانی خستبووە ژێر چاودێریەوە.  ،شابا  چووبووە سەربانی مزگەوت 

 یدا کە تڕومبێلەکەی بینی، ئاماژەیەکی بۆ ئاغاجان کرد.لە دوای
دابەزی و . خالخاالی لێیاڕاوەساتاتاوێ  دواتار جێابەکە لەبەر شایپانی دەرکا   

ڕاستەوڕاستیش  کاغەزە پێویستیەکانی لەساەر مێازی بەردەمای کاربەدەساتی 
 باری شارستانی دانان. 

 ەوات لەسەر موحەممەد..."ڵیەکێ  لەو وە هاواری کرد: "سە
 ەوات لەسەر موحەممەدئ"ڵهەمووان بەدوایدا گوتیانەوە، "سە

اتنەوە. . پیاوەکااااانی بااااازاڕیش لە پیاسااااەکەیان هااااخەناااادە گرتاااایئاغاجااااان 
 قوڕئانخوێنەکە  دەستی پێ رد: 
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 (1َوالشَّْمِس َوُضَحاَها )

 (2َواْلقََمِر إِذَا تَََلَها ) 

َها )   (3َوالنََّهاِر إِذَا َجَلَّ

 ( 4َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشاَها ) 

 (5َوالسََّماِء َوَما بَنَاَها )

 (6َواْْلَْرِض َوَما َطَحاَها ) 

اَها )   (7َونَْفٍس َوَما َسوَّ

 سوێند بە   ر ن ت شکی!}
 بەم هەیڤەش کە بەدننیدا دێ!

 سوێند بەن ڕۆژەش کە ت فت فەی هەتان دەدا!
 بەن شەنەش کە دایدەپ شێ!

 بەن ئاسمانە ن بەنەی ئەنی نەدی ێنا!
 !ڕا ستبەن زەم نە ن بەنەش کەنا پانی 

 {بە گ انی مرۆ ن بەنەش کە رێکی  ستونە!
 
 
 

 ماسییەکان
 

لەگە  خۆ بردە قوم، ل  کەس نەیدەزانی لە کوێ دەژیان.  خالخالی بووکەکەی
خااااانەوادەکەی  چاااااوەڕوانی ئەوە نەبااااوون، کە ناوونیتااااانەکەی بە نهێناااای 

 بمێنتەوە، لەگە  ئەوەشدا خۆیان لەو پرسەدا هەڵنەقورتاند.
 "قەیناکا،' ئاغاجان وایووت، "دەرگای ماڵەکەمان هەمیتە کراوەتەوە." -

یەکەی تەواوکاااارد، بەاڵم هێتااااتا مزگەوتێ اااای خالخااااالی خوێناااادنی مە یەتیاااا
دەستنەکەوت تا مە یەتی خاۆی تێادا ب اا. خاۆ ئەگەر خااوەنی مازگەوت بای و 
پێتاانوێژ و وتااارخوێنیێ ی جێویاار باای، ئەوا بژێااوی ژیانااێ مسااۆگەرە، بەدەر 

 دەبەخترێ.تیەکەت پێئایەتولاڵەن لە  یلەوە ژیانێ بەندە بەو باربووەی، کە 
وو کااۆمەکی داراییااان ب ااا، لاا  خالخااالی رەتیاادەکردەوە. ئاغاجااان خوازیااار باا

ئەو تۆڕە پەیوەنادییە بەربااڵوەی  لە ڕێیسەرباری ئەوە  هەر یارمەتی دان، 
هەیبوو، هەمیتە دەیزانی مزگەوتێا  ببینێاتەوە، کە خالخاالی تێادا دابمەزرێنا  

 و مە یەتیەکەی خۆی تێدا ب ا. 
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، بەاڵم لەبەر خالخااالی نەدەکاارا سااەدیقە  ناوبەبەناااو دەهاااتەوە ماااڵە باااوانی
دەژیان. هەنادێ جاار  ی دای ای گلەیای لەو شاوێنەی  لە کوێپێیان بڵ ، ئاخۆ 

دەکااارد، کە لێااای دەژیاااا، بەوەی شاااوێنەکە بچ اااۆاڵنەیە و هەنااادێ سااااردە و 
 هێتتا  نەیتوانیوە لەگە  دەرودراوسێدا هاموشۆ پەیداب ا.

بەدای اای گااوت، "هەر  "ئاااخر لەوێ لە قااوم، شااتێ ی دیاا ەیە،" کااچەکە وای -
کەساااا  بە خااااۆی و خێاااازانەکەیەوە لە ماااااڵە بچ ااااۆ نەکەی خااااۆی دەژیاااا ، 

 دەرگاکان داخراون و هەمیتە  پەردەکان  دادراونەتەوە."
"هەنووکە ئەم شتانە بەیەکجار لەگە  ژیاانی نوێادان، بەتاایبەتیش کاات  باۆ  -

نەی شاارێ ی ناامۆ کااۆ  با ەی، جاا ئەوە  هەر لااێوەڕی کە لەشاارێ ی ئۆلییااا
وەک قااوم بژیاا . خالخااالی هێتااتا گەنااجە، ئەو تااازە خوێناادنی مە یەتیاایەکەی 

 تەواوکردووە، جارێ لە مزگەوتی خۆی دانەمەزراوە."
"من لەوە تێدەگەم، بەاڵم خاۆ خالخاالی بە تەواوی لەو پیااوانەی دەیانناسام  -

جیاوازە، ئەو جیاوازە لە باوکم، ئەو بە ئاغاجان و مام نوسرەتیش نااچ . مان 
ازانم چاااۆن خاااۆی لێنزیااا  بااا ەمەوە. ئااااخر زۆر ساااەختە لەگەڵیااادا بااا ەویە نااا

باااااڵی  دوورودرێااااژكی وا یێئاخاااااوتن. زۆرجاااااران کە دێااااتەوە مااااا ، بێاااادەنو
بەسااەرماندا دەکێتاا ، دەمترسااێن . ئاااخر ئەو هاای  ناااڵ  و مناایش نااازانم چاای 

 لەگەڵدا باسب ەم."
بەتی خاۆت بەراورد "خۆ تۆ ناب  ژیانی ماڵە باوان لەگە  ما  و مێردی تای -

ووە ڕۆیتاتب ەی. ئەم ماڵە زۆر کۆنە، هەر لە دێرزەمانەوە لەساەر ئەو نەزمە 
و دەقی پێوەگرتووە. بەاڵم ماڵوحااڵی تاۆ، مااڵی مە یەکای  وی با  پێتاینەیە. 
تۆ دەب  ماڵی خۆت رۆبنێی، گەرمی بێنێتە ما  و هاموشۆ لەگە  دراوساێ ان 

 یاوەکەت بنوێنی."پەیداب ەی و خۆشەویستی و مەیل بۆ پ
"ئاخر دای ە، ئەوە بەقسە ئاسانە، بەڵ  دەتوانم خۆشەویستی بادەم ، بەاڵم  -

 پرسەکە ئەوەیە ئاخۆ ئەو خۆشەویستی دەوێ."
 "باشە بۆچی ئەو خۆشەویستی ناوێ؟" -
 "من ئەوە نازانمئ" -
    



69 

کااااتێ یش ساااەدیقە دەهااااتەوە ماااا ، بەخۆشەویساااتیەوە پێتاااوازی لێااادەکرا. 
ویااان بااۆدەکڕی، پارەیااان دەدایاا  و بە بااوخچەی پااڕەوە هەمااووان جاال و پێاڵ
 دەیانناردەوە قوم.

هەرکاااااتێ یش خالخااااالی وەک مە یەک بااااۆ مزگەوتاااای شااااارێ  دەڕۆیتااااێ، 
سااەدیقەی دەناااردەوە ماااڵە باااوانی تااا دەگەڕایەوە و لەگە  خااۆی دەیبااردەوە. 
هەنااادێ جاااار ئەوان لەهەماااان ڕۆژ دەگەڕانەوە هەنااادێ جااااریش هەفاااتەیەک 

 ە. لە مانەوەشیاندا لە ژووری گومبەزەکە دەنووستن. دەمانەو
ئەم هۆدەیان قەپەنوۆکەیەکی هەباوو، قەپەناوەکە شاوورەیەکی دارینای هەباوو، 
هەناادێ جااار ساایبەری گااومبەزەکەی لێاادەردەکەوت کە هاااتوچۆی پێاادادەکرا. 

 ئەویش هەر ئەو دیوارە بوو کە مێرووەکانی لێدەرچوون.
تێاا  خاااانووەکە بنیااااتنرا، وەساااتایەکە ئەم هەشتسااەد ساااا  بەر لە ئەماااڕۆ، کا

ژوورەی تااایبەت بااۆ  مە ی مزگەوتاا  دروسااێ کردبااوو. ڕۆژ تااا ئاااوابوونی 
گەمەی خااااۆی بە سااااێبەرەی گااااومبەزەکە دەکاااارد. سااااەرەتا تەنهااااا سااااایەی 
گومبەزەکە لەسەر دیوارەکە دەردەچوو، کەمێ  دوای ئەوە سیمای منارەکان، 

دەڕەوایەوە، ئیادی هەر های منارەکاان  پاشان سێبەری گاومبەزەکە بە تەواوی
 دەمااایەوە. ناوبەناااویش سااێبەری کۆترێاا ، قەلەڕەشااە پیاارەکە و پتاایلەکان لە

ی ئێااااواران لەسااااەر دیااااوارەکەدا دەردەکەوتاااان. لە ڕەنوینااااکاااااتی پڕشاااانوی 
بەرەبەرەی بانوی شێوانیش پتیلەکانی مزگەوت لەساەر قەپەناوەکە خۆیاان لە 

 حەوزەکەدا دەفڕین، دادەنوساند. رەوە شەمتەمەکوێرەکان، کە بەسەر
خۆ ئەگەر ئاوهەواکە خاۆ  بووباایە، دەتتاوانی لەساەر قەپەناوەکە مافوورێا  
رابخەی و چەند بالیۆێ یش دابنێی، سا لەوێ بخوێنیتەوە یان چاایە بخاۆیتەوە. 
ئەو میااوانەی لە ژووری گااومبەزەکە دەمااایەوە، هەمااوو ئااازادیێ ی هەبااوو. بااۆ 

وانی دەهاااااتە ماااااڵی خەزوری، ئەوێ شااااوێنێ ی خالخااااالیش هەرکااااات  بە میاااا
نمااوونەیی بااوو بااۆی. ئەو هەر هەمااوو ڕۆژەکەی لە ژوورەکەدا بەسااەردەبرد، 
 دادەکانیش نان و خواردنیان بۆدادەنا، بەدەر لەوە کەس هەراسانی نەدەکرد.

    
خالخالی نێاوانی تەنیاا لەگە  شااباڵدا خاۆ  باوو، زۆر جااران داوای لێادەکرد 

بخااوا. شاااباڵیش هەر لەسااەرەتاوە بە کەسااێ ی سەرنجڕاکێتاای لەگەڵیاادا نااان 
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دەبیناای. ئەو زۆر مە ی دیتبااوون، بەاڵم خالخااالی جااۆرە مە یەک بااوو، وەک 
هاوپیتااەکانی نەبااوو. ئەو هاازری نااوێی هەبااوون و باساای شااتی وروژێاانەری 

 خۆشییەوە گوێی بۆدەگرت و گەنوەشەی لەگەڵدا دەکرد. دەکرد. شابا  بە
شااتێ ی دەزاناای. ئەو دەربااارەی ئەمری ااا قسااەی دەکاارد  مااوولە هەخالخااالی 

هەروەک ئەوەی باسااای نااااولەپی خاااۆی ب اااا، ئەو روونیااادەکردەوە، کە چاااۆن 
ئەمری ییەکااان دەسااتیان بەسااەر نیتااتمانەکەیاندا داگرتااووە و چااۆن لەپتااێ 
پەردەی ئاسااانینەوە جاااڵەوی واڵتەکەیاااان گرتۆتەدەساااێ و بەڕێاااوەی دەبەن. 

وتباااوو، کە چاااۆن ساااەرەتا ئەمری یییەکاااان هااااتونەنەتە خالخاااالی بە شااااباڵی گ
. ئەمری ا زلهێزێ باوو، ڕۆیتێواڵتەکەیان و لێیان داکوتا. "کارەکە بەم چەشنە 

ویسااتی واڵتەکەمااان ب اااتە بن ەیەکاای سااەربازی و لەدژی یەکێتاای سااۆ یەتدا 
، ئەو سااەروەزیرە هەڵبژێااردراوە، پیاااوێ ی 26بەکاااری بهێناا . بەاڵم موسااەدەق

ساااااەرۆکێ ی نیتاااااتمانپەروەر باااااوو، نەیدەویساااااێ کەلاااااێن باااااداتە لیبااااارال، 
ئەمری ییەکان. ئەمری ییەکاانیش نەدەکارا زۆر چااوەڕوان بان، ئەوان دەترساان 
یەکێتاای سااۆ یەت بانوهێتااتی موسااەدەق ب ااا و هاوپەیمااانیی دژە ئامری ااایی 

  )شااا(لەگەڵاادا بەهێااز ب ااا. ساای ئااای ئەیاایش بیاارۆکەی کودەتااای داهێنااا و 
. ئیدی بڕیاردرا دژی موسەدەق ب ەونەکار. یەکێتی ساۆ یەتیش پەسەندی کرد

بەم شتەی زانی و دەمودەسێ موساەدەقی لێئاگاادار کاردەوە. ئەوێاش دەساتە 
ئەفسااەرێ ی  یەنوااری ئەمری ااای گاارتن، کە بەتەمااای کودەتااا بااوون، دەسااتی 

 لە کااتیبەسەر کۆشا ی شاشادا گارت. بەاڵم ئاژانەکاانی سای ئاا ئەی توانیاان 
ەدوا دەرفەتاادا شااا بە هەلی ۆپتەرێاا  دەرباااز باا ەن و لە کۆشاا ەکە خااۆی و ل

 بیهێننەدەر. ئەو بە فڕۆکەیەکی جەنوی بەرەو ئەمری ا هەاڵت."
انەم نەدەزاناااین،" شاااابا  وای بە ڕووداو"شااتێ ی سەرنجڕاکێتاااە. ماان ئەو  -

 خالخالی گوتەوە.
"ئااااااخر ئەوان ئەو جاااااۆرە شاااااتانە لە کتێبەکاااااانی خوێنااااادنی قوتابخاااااانە  -

 وسنەوە. ئەوان مێژوێ ی ساختەتان فێردەکەن." خالخالی وای پێووت.نانو
 "باشە پاشان چی ڕوویدا؟" -

                                                                                 
26  Mossadeq 
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"ئەمری ا بۆ ئەوەی ببێتە زلهێزێ ی جیهانی، پێویستی بە ئێاران باوو. ئێاران  -
ژی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاساتدا هەباوو، پتار لە دووهەزار تیهەڵ ەوتەیەکی سترا

ەتدا هەبااوو. ئیاادی ئەوان بیریااان لە کیلااۆمەتر ساانووری لەگە  یەکێتاای سااۆ ی
ی ئێاران ساوپاکودەتای دووهەم کردەوە. سای ئاای ئەی لەگە  ژەنەڕاڵەکاانی 

کەوتە پەیوەناااادی ردن. دوو ڕۆژ دواتاااار، کاتێاااا  هەمااااووان وایااااانزانی هاااای  
لەگۆڕێاادا نەماااوە، موسااەدەق گیاارا. تااان ە ئەمری ییەکااان لە هەمااوو دووڕیااانە 

ساتیان بەساەر پەرلەمانیتادا گارت. دوای ئەوە گرنوەکانی تاران وەستان و دە
بەسەدان لەچەتە و قەحپەکانی خۆیان ناردنە سەر جادە و وێنەکاانی )شاا(یان 

 بەرزکردنەوە.
ڕۆژی دواتاااریش شاااا، کە بە پاااۆلە ئااااژانێ ی سااای ئاااای ئەی دەورە دراباااوو، 

و ئەمری ییەکاان  بە خاۆی. شاا باووکەڵەیەکە، ئەو دەبا  گەڕێندرایەوە کۆشا 
 "نەمێن .

    
 شابا  بەو نمایتە سۆز و بەهێزەی خالخاڵی موچڕکی پێداهاتن.

دواجااار هەردووکیااان لەسااەر قەپەنااوەکە نانیااان بەیەکەوە خااوارد، خالخااالی 
بۆکردبااوو، باساای  ڕژێاامکااانی دژی ئایەتولاڵباساای ئەو بەرگاارییە بەهێاازەی 

 مێژوی خەباتی بەرەنواریە بەهێزەکەی ئایتوڵاڵ خومەینی باۆکرد کە چاۆن شاا
و ئەمری یەکانی لە قوللەی قاف هەڵ ێتااوە. لەو ڕۆژەدا چەنادان مە ی گەنا  
کااوژران و چەناادانی دیاا ە  ڕاپێچاای زیناادانەکان کااران. خااومەینیش ناچااارکرا  

 بچێتە تاراوگە.
نااااوی خااومەینی بیساااتبوو، بەاڵم هیچاای لەباااارەوە  لە مااا شااابا  زۆر جاااار 

بوو، ئەو منااڵێ ی حەفاێ هەشاێ نەدەزانی. ئاخر کات  ئەو بوویەرانە ڕوویانادا
سااااڵن بااوو. خالخااالی بەڵێناای پێاادا، جاااری دادێ کتێبێ اای نهێناای بااۆبێن  کە 

 کانی تێدا تۆمارکراوە.ئایەتولاڵوردەکاری مێژووی بەرگریی 
ئەو ئێااوارەیە خالخااالی شااتێ ی وای بە شااابا  گوتبااوو، پێتااتر کەس بیریتاای 

نیش وەک زانسااااتوەیەکی لێنەکردبااااووەوە. "کەس لە زیناااادان ناترساااا ، زیناااادا
 لێهاتووە، نەخاسمە بۆ چا کوانە گەنجەکان."
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ئەمە  سەر لەبەری باسوخواسێ ی ناوێ باوو باۆ شاابا . ئااخر ئەو زینادانی 
 وا دەبینی کە تەنیا جێوەی تاوانبارانە.

"زیناادانییە سیاسااییەکان جیاااوازن لەگە  زیناادانییە ئاساااییەکان،" خالخااالی  -
وەساااتاونەتەوە،  ڕژێااامکەساااانێ  هەن، دژی ، "لەوێااادا ڕۆیتاااێوای لەساااەر 

ە کە سااای ئاااای ئەی ئەمری اااایی لەواڵتەکەیاااان بە خاااۆیکەساااانێ  شاااەرمیان 
ساای وچارەنو ێبیرن، ئەوانە دەیااانەوەڕۆشاانبااڵدەسااێ باا . ئەوانە کەسااانێ ی 

واڵتەکەیااان بەدەسااتی خۆیااانەوە باا . ئەوانە کەسااانێ ین دەیااانەوێ گااۆڕانێ ی 
ئەوانە دەگارێ  ڕژێامدا بخاوڵقێنن. هەر باۆیە ڕەگوریتەیی لە سیستمی سیاسی

و لە کاااونجی زینااادانیان دەئااااخن . بەاڵم ئەو جاااۆرە کەساااانە لەنێاااو خۆیانااادا 
پەیوەناادیان هەیە. ئەوانە دە دە یااان بیسااێ بیسااێ لە زیناادانێ  دەئاااخنرێن. لە 
زیندانیتاااادا جۆرەهااااا کەس هەن: خوێناااادکاران، هونەرمەناااادان، مە یەکااااان، 

دەکان، مامۆساتاکان و ئەوانەی خااوەن بیارۆکەی ناوێن. سیاسییەکان، ساەرکر
ئەوانە  لەگە  یەکاادا دەدوێاان، وتااووێژ و گەنوەشااە دەکەن، ئیاادی بەمجااۆرە 
کااونجی زیناادان دەبێااتە زان ااۆ، تیایاادا زۆر شااێ فێردەباای. ئایااا زەینااێ بااۆئەوە 

بیرانە لە زیندانێ اادا بەیەک بااوەن، چاای ڕوودەدا؟ ڕۆشااندەچاا  کە ئەو هەمااوو 
لەگە  یەک دەگااۆڕنەوە و گااوێ لەیەکاادی دەگاارن.  انئەزموونەکانیااخەڵاا ەکە 

وە پەیوەساێ دەبای و کاارادەبی. هەنادێ جاار مارۆ یەهەر بۆیەشە لەخاۆوە پێا
تەدەر. م کە هااتەدەر، نماوونەی شاێرێ  دێاوەک کاوڕێ  دەچێایە زینادان، بەاڵ

مااان زۆر لەوان دەناسااام کە لە زیناااادانن، بااارادەر، مە ی ناااوێ و ئەناااادامانی 
نەوەی ژێرزەمیناااای بە باااااڵی چەپ و ڕاسااااتیانەوە. ئەرێ قەتااااێ شااااتێ باااازوت

 لەبارەیانەوە بیستووە؟"
 "نەخێر." -
 "ئەدی تۆ لێرە چی دەکەی؟" -
 "مەبەستێ چییە؟" -
 "مەبەستم لێرە لەو ماڵەیە، لەو شارەیە." -
 "شتێ ی وا تایبەت نا. من دەچمە قوتابخانە و مزگەوت. -
ناای، ئەم شااارە هیچاای وای تێاادا خالخاالی سااەری هەژانااد و گااوتی: "ماان دەمزا 

نیااااایە. ئەمە شاااااارێ ی  وازە. لەسەرتاساااااەری واڵتااااادا خەڵااااا  بەهێواشااااای 
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(دا خەڵا  لە خەوی قاوو  دان. زەنجاانبەرهەڵستی شا دەکەن، بەاڵم لێرە لە )
وا  27ئاااااخر چاااای لە شااااارێ  چاااااوەڕێ دەکەی، کە  مە ی مزگەوتاااای گەورە

خاااااۆی لەکاااااونجی  هەمااااوو ڕۆژەکەی، کە ئەلساااااابریخەواڵااااوو بااااا . ئەرێ 
حوجرەکەی پەستاوە، چی دەکا؟ هی ئ تەنها ئەوە دەکاا کە دادەکاان گونەکاانی 

ینە جاااوانە، کە گونااااحەئ ئااااخر مااازگەت یبتاااۆنئ ئاااای لەو مااازگەوتە مێاااژوو
مێژویێ اااای پڕشاااانوداری هەیە، کاااااتی ئەوە هاااااتووە وتاااااری ئاااااگرینی تێاااادا 

 بخوێندرێتەوە. ئەرێ لەمەبەستەکەم تێدەگەی؟"
ەکەی بەراماابەربە قسااەکانی خالخااالی دەهااات. ئەو پێاای وابااوو شااابا  خۆشاای 

گەورەیە و خۆشاااای بچااااووکە، ئەو حەزی لێبااااوو پرساااایاربارانی ب ااااا، بەاڵم 
 نەدەوێرا، دەترسا شت  گەوجانە بڵ .

لەو نێوەیەدا ئەو هەموو کااتەکە هیچای نەگاوت، لا  کە خەری باوو بوەڕێاتەوە 
دەمەوێ شاتێ ێ نیتاان  ژوورەکەی خۆی، دەساتبەج  دەمای هەڵپچاڕی: "مان

 بدەم."
 "شتەکە چیە؟" -
 ەکانم. من دەنووسم." ئەو ئەمەی بە دوودڵیەوە پێووت.چیرۆک" -
"ئای چەند سەرنجڕاکێتەئ دەی نیتانم بدە. ئایا شاتەکانێ پێایە؟ دەی باۆم  -

 بخوێنەوە."
 "ئاخر نازانم ، شتەکان باشن یاخۆ نا." -
ی لەخۆیدا شتێ ی باشاە. "لەوبارەیەوە ناتوانم هی  بڵێم، بەاڵم نووسین خۆ -

 دەی بڕۆ نووسینەکانێ بێنەئ
و سا  دەفاتەر گەڕایەوە، بە شاێوەیەکی  بە خاۆیو بەلەزیاش  ڕۆیتاێشابا  

 ی خالخالی کردن.ڕادەستخاکەڕایانە 
"من دەبیانم، تاۆ شاتی زۆرت نووسایووە،" خالخاالی بەسەرساوڕماوی وای  -

ە یەکەم پێواااااااوت و  پەڕەی دەفتەرەکانیتااااااای هەڵااااااادەدایەوە. "مااااااان هەر ل
ەکانێ چیرۆکدیدارمانەوە بۆم دەرکەوت، تۆ گەنجێ ی زیرەکی. دەی، یەک  لە 

 و بۆم بخوێنەوە." هەڵبژێرە

                                                                                 
 مەاەست دەل مزگەلتەیە کە نلێکل خلتاە  رۆک  اەینە تێەا ەککرو.  27
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"ئاخر من تائێستا نیتانی کەسم نەداون." شابا  وای پێواوتەوە و  پەڕەی  -
دەفتەرەکااانی خۆیتاای هەڵاادەدانەوە. کاااتێكیش  پەڕەیەکاای  یەقاای دۆزیەوە، 

م ئەوەی لەتوانامااادا بااا  دەیااا ەم." ئیااادی دەساااتی گاااوتی: "مااان نااااوێرم، بەاڵ
بەخوێناااادنەوەی  پەڕەکە کاااارد: "بەیااااانیێ ی زوو بااااوو، کاتیاااا  ماااان بەرەو 
حەوزەکە چاووم تااا دەساتنوێژ هەڵبواارم، ساەرەتا بیناایم چارای ژووری باااوکم 
هەڵنەکرابوو. ئەو هەمیتە زووتر لەمن بێداردەبووەوە و پێتی من دەگەیتاتە 

ئەم سااپێدەیە هەمااوو شااتێ م بە جااۆرێ ی دیاا ە بیناای. سااەر حەوزەکە، بەاڵم 
ماسییەکان کات  منیان لەسەر حەوزەکە دەبینی دەیان ردە غەڵبەغەڵب، کەچای 

 ڕەنواینئێستا بە ب  جووڵە، بەب  دەنوی ساێرەیان لەمان گرتاووە. پاوولەکەی 
ون. خوێن بە بەبەردەکانی حەوزەکەوە بوو. دەستبەج  زانایم وتب سەرئاوکەو
اوە، بە پەلە رام ردە ژووری بااوکم، دەرگااکەم پاڵناا و گڵۆپەکاانم شتێ  قەوم

 داگیرساندن..."
"زۆر باشەئ پێویسێ ناکا زیاترم بۆ بخوێنیتەوە، من بەخاۆم دەیخاوێنمەوە.  -

تۆ بەهرەت هەیە، دەی دەفتەرەکانێ لێرە دان ، من دەیانخوێنمەوە،" لەکۆتاییدا 
 خالخالی وای پێووت.

، لەبەر تیتااا ی گڵۆپەکانااادا ڕۆیتااێەرەو حەوزەکە ئیجااا ئەویاااش دابەزی و ب
بینای ماسااییەکان خەوتااوون. گڵااۆپی حااوجرەکە  داگیرسااابوو. سااێبەری مە  
لەساااەر پەردەکە دیااااربوو. ئەو بە ئەساااپایی دەرگاااای پێتاااەوەی کاااردەوە و 

 بەرەو  ی ڕووبارەکە بۆ پیاسەکردن چووەدەر.
 

 عەبا
ە، کااااتیش ساااەات پێنجااای بەفرێ ااای زۆر بااااریبوو، ناوحەسارەکەشااای گااارتەو

وردە تاری  دادەهات و بایەکی سارد و ەئێوارەی نیتان دەدا، خەری بوو ورد
 تەزیش هەڵی رد.

یان ئەلساابریهەروەک جارانیش هەردوو دادەکان، خاولی و جلی خاوێنی مە  
 بردە گەرماوەکە، تا بیتۆن و بۆ نوێژ ئامادەی ب ەن.

داگیرسااااااندبوو، لااااا  ژووری  ێ ی زووەوە زۆپایاااااانهەرچەنااااادە لە بەرەباااااان
 گەرماوەکە هەمیتە هەر سارد بوو.
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 دەسااااتی بە گوڵبااااانو"ئاااااخر ئەو کااااارە واناااااب ، ئەوە بەرپرساااایارێتی نیاااایە،" 
 س ااڵکردن کرد، "ئەو دەب  بچێتە گەرماوەکەی شار، دەنا نەخۆ  دەکەوێ."
ئەو ئێااوارەیە ئێااوارەیەکی تااایبەت و ناااوازە بااوو، ئاااخر شااەوەکە یااادەوەری 

یدکردنی ئیمااام عەلاای بااوو. عەلاای چااوارەمین خەلیۆە)جێنتااین(ی ئیسااالم شااەه
و ساەدان شاوێن ەوتووی لە مازگەوت خەری ای ناوێژکردن  بە خاۆیبوو. ئەو 
ناااوێژکردنەکەدا لە پتاااتی  و شاااوێنی خاااۆی لە هاااات 28مەلاااجەم ولباااوو. ئیبنااا

ناااوێژەکەی  ئیماااامەوە گااارت. ئەو لەگە  عەلااای ناااوێژی کااارد و وەساااتا تاااا لە
مەلاااااجەم  ولنااااوێژەکە بااااووەوە، ئەوساااااا ئیبناااا تێاااا  عەلااااای لەبااااووەوە. کا
ێا  لە نێوەڕاساتی پتتەساەری ئیماامی ڕ و تونادی و بە اکێتاڕشمتێرەکەی 

عەلی دا. دەستبەج  عەلی کەوت. ئیدی لەوسااوە ئیساالمەتی باووە دوو لەت: 
 شیەە و سوننە.

شااایەەکان حەساااەنی کاااوڕە گەورەی عەلیاااان وەک جێوااارەوەی ئیماااام هێناااایە 
ە. سوننیەکانیش بەربژارێ ی دی ەیان هەباوو. شایەەکان چەنادان ساەدە پێتەو

، بەاڵم بااووە ڕۆیتاێدژی ساوننیەکان وەساتانەوە. هەرچەنادە عەلای کەوت و 
ێ ی مەزن بۆ شیەەکان. چواردە ساەدە دوای مەرگای ئەو، یمایەی خۆشەویست

ی وای بااااۆدەکەن هەروەک ئەوەی هەر ئەمااااڕۆ  ڕشااااەپۆو  کان شااااینشاااایەە
 کوژراب . لێیدراب  و
ش زۆر بااااا  خااااۆی بااااۆ ئەلسااااابریش ماااازگەوتەکە پااااڕ دەباااا . یئەمتااااەو

لەسەر عەلی بخوێنێتەوە. ئەو شاتێ ی  دوورودرێژئامادەکردووە، کە وتارێ ی 
مێتااا دا هاااات؛ ئەو دەیەویساااێ ئەمتاااەو، دوای چاااواردە ساااەدە لە  ناااوێی بە

 دوژمنایەتی نێوان شیەە و سوننە، باسی ئاشتبوونەوە ب ا.
ایەتی بەسەئ ئێمە برای یەکینئ" ئەو هەموو ئێاوارەیە لەبەردەم "ئیدی دوژمن -

ئاوێنەدا مەشقی لەساەر ئەو وتاانە دەکارد. "مان دەساێ باۆ ئێاوە درێاژ دەکەم. 
من لەناخی دڵەوە دەستتان دەگوشم تۆقەی دۆستایەتی و یەکێتی ئیساالمیتان 

 لەگەڵدا دەکەم."
ئااخر حەزی لێباوو باۆ ئەو سەبارەت بەم وتاارەی، لەگە  ئاغاجاان نەدواباوو، 

و سەرسااامانە باا . کاااتێ یش دەسااتی بە وتاااردانەکەی کردبااا،  ئەویااش کتااوپڕ
                                                                                 

28  Ebne Molgam 
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ەیواااوت: " ئەم قساااەیەی باااێ ەڵ ە. ئااااخر خاااۆ هااای  دئاغاجاااان لەبەر خاااۆیەوە 
 سوننەیەک لەم شارەدا ناژی."

ان لێبا  یاشارەدا بژین یان نا، یاان ساوننەکان گوێ ە لەونبەاڵم خۆ ئەگەر سون
تەو مامۆساتا دەیەوێ شاتێ ی ناوێ بڵا ، شاتێ  تاا ئێساتا های  یاخود نا، ئەم

 مە یەکی دی ە نەیووتب .
  

و  دادەکااان مەنجەڵاای گەورەی پااڕ ئاااوی گەرمیااان لەسااەر ئاااگرێ ی نەرم دانااا
 یان دەکرد.ئەلسابریچاوەڕێی  

  دەسااات مامۆساااتا  لەنێاااو دەریاااای بیرکردنەوەکاااانی خاااۆی نقاااوم بباااوو، بە
. بەهەردوو 29ەسااپایی خااۆی خسااتە نێااو کااۆلەکەئ ئاااوەکەی تاااقی ردەوە و بە

دەستی قەراغی کاۆلەکەی گارت و خاۆی لەنێاو ئااوەکەدا نقاوم کارد. کااتیكیش 
، هاواری رد: "ئەی سوننەکان، من دەساتی تەوقەتاان باۆ درێاژ سەرئاوکەوتەوە

 ساردە، ئای کە چەند ساردەئ"وای دەکەمئ ئێمە برای یەکینئ براینئ 
کااااتە   ی گەرمااای بەساااەر سااەردا کااارد، لەودادەکاااان هەنااادێ ئاااو یەکاا  لە

نێوەشاادا  ن دەسااتی بەشوشااتنی کاارد. لەوودادەکەی دیاا ە بە لاایۆ ە و سااابو
سااەرمانیش هەڵاادەلەرزی:  مەشااقی لەسااەر وتااارەکەی دەکاارد و لە ئەلسااابری

نمان لەپتااێ خۆمااان ا"ئیسااالمەتی لە مەترساایدایەئ ئااێمە دەباا  کااۆنە شااەڕەک
 تەوە دژی دوژمنان بجەنوینئ ساردەئ"جێبێڵین. دەب  شان بەشان بەرەو پێ

دوا وشەکانی هەندێ دوود  بوو، دەبووایە بیوۆڕێ، بی ااتە:  ئەو سەبارەت بە
 "دژی دوژمنە هاوبەشەکەمان بجەنوینئ"

مەبەساااتی لە "دوژمنااای  تاااۆ بڵێااایساااتەیە  دوو ساااەرە باااوو، چاااون ە ڕئەم 
و هااااوبە " کااا  بااا ؟ شاااا؟ ئەمری ییەکاااان؟ خاااۆئەگەر بوێراباااا، بااا  ساااێو دو

 ئاگراویترین وتار دەبوو، ل  دوود  بوو.
 "تەواوئ" یەک  لە دادەکان وای گوت. -
باااوو، ڕاخراکۆتاییااادا لەساااەر یەکااا  لە خاولییەکاااان کە لەساااەر نااااوکەوەکە  لە

توندی دەستی لە رۆخی کاۆلەکە  ویستی رێ  دابنیت ، بەاڵم لەبەر ئەوەی بە

                                                                                 
 کۆلی ئاو، وەک بانیۆ بۆ خۆتێداەوەتن بەکاردێ 29
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نێاااو کاااۆلەکەدا گیااار نەباااوو، خلیسااا ا و کەوت، هێتاااتا قااااچی چەپەی هەر لە
 مابۆوە.

 ڕاچڵەکینەوە هاواری کرد.  "مردنئ" ئەو بە -
دادەکانیش، کە حەپەسابوون، دەستبەج  گرتیاان و ویساتیان لەنێاو کاۆلەکەدا 

کە  ئەو لەساەر زەوی کەوت و جاارێ ی دیا ە پایس باووەوە، ودەریبێنن. هەنو
پتاااێ زۆپااااکەوە  کاتەشااادا پتااایلەیەک لە ت. لەوەهاااائیااادی ناااوێژی پێوەنەد

سااڵەمیەوە، بااازی دایە نێااو  ئەلسااابریرکەوت. پتاایلەکە، کە لەبەر قیااژەی دە
 ێتااەوە بازیاادا وکااۆلەکە و بەر قاااچە ڕووت و تەڕەکەی مامۆسااتا کەوت، لەو

دەرەوە هەاڵت. ئااااخر پتااایلەیەک بەر قااااچە تەڕ و ڕووتەکەی مامۆساااتا  باااۆ
نااااوەدا متااا یش  کەوت. ئیااادی هزروبیاااری پەرشاااوباڵو باااووئ کااا  نااااڵ  لەو

بەم جااااۆرە هاااازرانە حەپەسااااا و لەزرەی لێهااااات.  ئەلسااااابریڕێنەوە. وناسااااو
بەمجااۆرە گەرماااوەکە گاااڵوە، ئاااوەکە  هەر گاااڵوە، خاولیەکااانیش بەهەمااان 

لەو شااااەوەی  یشااااێوە گاااااڵون و دادەکااااانیش هەر گاااااڵون، ئەمە  هەمااااوو
لە . باشە هەنوکە دەبا  چای ب اا؟ ڕوویدا ساڵیادی  شەهیدبونی ئیمامی عەلیدا

کە نزی بااۆتەوە خاااوێن ب اااتەوە؟ خااۆ خەڵ اایش لە  ،ۆ ئەو نااوێژەخااۆی باا کااوێ
 مزگەوتەکدا چاوەڕێی دەکەن.

ڕووتااااای لەو  وی قەتااااایس ماااااابوو، بەوگەر دەنوێااااا  کە لە "خاااااودایەئ" بە -
 تاری یەدا هەاڵت و غاریدا دەرێ و خۆی گەیاندە  ی حەوزەکە.

فار دەباارێ. دەرێ بە بەسەریدا قیژاناد. "ئااخر لە گوڵبانو"نەخێر. وانەکەیئ"  -
 نەکەی واب ەیئ"

یەکجار خاۆی فڕێادایە نێاو حەوزەکە. ئیادی کەوتە نیاو حەوزەکە و  ئەلسابری
 و.نقوومبوو لەناویدا  شڵپەی لەئاوەکە هێنا

رەکان خۆیاااان کتااااندەوە  یەکااای ولەبەر تیتااا ی گڵۆپەکانیتااادا ماسااایە ساااو
 توناااااادی قیباناااااادی، دادەکااااااانیش بە حەوزەکە، قەلەکەی ماااااازگەوتەکە  بە

ناوێی خااوێنەوە هااتنە  ان و خااولیبە خۆیلەپڕوزێ چوونە ژێرزەمینەکە و پە
  ی حەوزەکە.

 باشی وەرگەڕائ" گولبا وای هاوارکرد. کە  بەو"هەنو -
 "دەی ت ایە وەرە دەرئ" دادەکەی دی ە  وایپێووت. -
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ێ ی کارد و خاۆی ی ە بیسمیلدش سەرئاوکەوتەوە و دیسان جارێ ی ئەلسابری
 کردەوە. وم لەنێو ئاوەکەدا نق

 "دەی هەرئێستا وەرەدەرئ" -
 توانی هەڵسێتەوە. ئەلسابری

بەاڵم ئەو هاوسەنوی خۆی لەدەستدا، ل  لەدوا سااتدا خاۆی گارتەوە و بەرەو 
  پێتاوەخێ گوڵباانو ی دادەکان هات. ئەوانیش خاولییەکانیان تێوەرگرت و 

ە ش چووە ژێرزەمینەکگوڵبێچووە حوجرەکەی و ئاگری زۆپاکەی زیاتر کرد. 
 تا خاولی زیاتری بۆ بێن . 

 ئەلسابریزیادەکانیش گەرم ران، بەاڵم ئاخۆ  ەیزۆپاکە زۆر گەرم بوو، خاولی
 بوو؟ لە کوێ

 "لەوانەیە ئەو چووبێتە ژووری نوستن." -
 وای بانو رد. "ئای خودایە، لەژێر باڵی خۆتی بورەئ تۆ گوڵبانوئ" ئەلسابری" -

 ئ"ئەلسابریکوێ چووب ؟  بڵێی بۆ
تەنیتااێ یەک بااوون. قەلەکە  باا   رەکان لە ناااو حەوزەکەدا لەوماسااییە سااو

پساااانەوە هەر قیبەقیبااای باااوو، پتااایلەکانی مااازگەوتەکە  هااااتن و لە قەرا  
هەڵەداوان بەرەو  ی حەوزەکە  سەربانەکە خۆیان گرماۆڵەکرد، دادەکاانیش بە

وە لەساەر بەفار راکتاابوو، ەدەر ش باوو لەوێ لەئەلساابرین. هەرچای ڕۆیتت
گڵۆپەکاااااانیش لەساااااەر دەموچااااااوی دەدا. چاوەکاااااانی داخراباااااوون. تیتااااا ی 

 خەندەیەک لەسەر لێوەکانی سارد بووەوە. 
 ئ" دادەکان هاواریان کرد.ئەلسابری" -

لە نەباوو، هەموویاان چووباوونە مازگەوت. دادەکاانیش  لە ما بەاڵم خۆ کەس 
ۆیااااان گەیاناااادە خپەلەپااااڕوزێ لێبەسااااەر کەوتاااان و  پەیژەکااااانەوە بە ڕێاااای

منااارەی دەسااتەچەپ،  لە  ی. ڕاپەڕیاانکە. پتاایلەکانیش لەبەر پێیااان ماازگەوتە
لەو شوێنەی کە بانودەرەکە هەمیتە دەوەستا، ئەوان بەهەموو هێزو تینێ ەوە 

 فەوتائ"  ئەلسابریهاواریان کرد: "
پیاوەکااانی نێااو ماازگەوتەکە گوێیااان لەدەنواای هاتوهاااوارەکە بااوو. بانواادەرەکە 

ێای ڕ د پیاوێ ی باازاڕ بەدوایادا ساەرکەوتن. لەهاتەسەربان، دوای ئەویش چەن
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پەیژەکااااااانەوە ئەوان بەخێرایاااااای بەرەو  ی حەوزەکەوە هاااااااتن. کاااااااتێ یش 
 کە لەو ناوە کەوتبوو، هاواری کرد: "انا للەئ" ،بینی ئەلسابریمجێورکە مە  

 مردووە. ئەلسابریاستی مە  ڕ کە بە ،ئیدی هەمووان تێوەیتتن
ن هەڵوارتەوە هێنایاانەوە حاوجرەکەی و دادەکاانیش پیاوەکان مامۆستایا ینجائ

بەدوایەوە  دەگریاااان، لەبەرئەوەی ئێساااتا ماااردن لەئاااارادایە، باااۆیە دەباااووایە 
ئەرکەکااانی خۆیااان دەزاناای و لەنێااو  حەوسااەڵەی خۆیااان بورتبااایە. ئەوان بە

ێ ی کاااۆنینە، ولدۆاڵبااای کتێبەکاااانی حاااوجرەکەدا ونباااوون. لەوێااادا لەنێاااو باااا
ان دەرهێناا و دایاانە دەساتی مجێاورەکە. ئەو پاارچە خااامە یپارچەخاامێ ی ساپ

خۆی لە مەک ە هێنابووی. مجێاورەکە  خاامەکەی لێ  اردەوە لە  مامۆستا بۆ
 تەرمی مامۆستای وەریناو لەگەڵیتیدا ویردێ ی دەخوێند. 

 ئینجا ئاغاجانیش هاتەژوورەوە.
 یەک کاتدا ئەم وتەیان لەزار دەچوو. "انا للەئ" پیاوەکان لە -
 حەوسەڵەوە وایووتەوە. نا للە" ئاغاجانیش بە"ا -

ئاغاجاااااان دانەوەیەوە ساااااەر تەرمەکە، کۆااااانەکەی هەنااااادێ  دا و ساااااەیری 
کرد، ماچێ ی لە هەنیەی کرد و کۆنەکەی بەساەردا  ئەلسابریدەموچاوی مە  

 دایەوە.
بزڕکاااوەوە لەدەرگاااکەوە دەرکەوت. ئەو  ساایمایەکیپڕێ یتااەوە زیاانەت بە لە

 یدا دەگریا و  ی  تەرمی  مامۆستا کەوت.وبەندەکەڕولەبن 
دوایتااادا دادەکاااان خانمەکەیاااان هەڵسااااندەوە و لەگە  خۆیاااان بااارد. لەنێاااو  لە

 ماڵەکەشدا دەنوەدەنگ بیسترا. دەنوەکە  هی پیاوەکانی نێو مزگەوتەکە بوو.
 . ئیادی هەرڕۆیتێئاغاجان حوجرەکەی جێهێتێ و بەرەو حەوشەی ماڵەکە 

دارەبااازەکە و خۆیااان  اردا باڵوبااووەوە. پیاوەکااان بەزوو هەواڵەکە لەنێااو شاا
ئامااادەبوون و هاااتنە  ی حەوزەکە و تەرمەکەیااان هێنااا و لەسااەریان دانااا و 

 بردیانە مزگەوت.
 حەفێ پیاو  چوونە سەربانەکە و بەیەکەوە بانویان دا: حي علی الصالةئ"

کردووە.  ئەوەی گوێی لەو بانوە بووب ، زانی مە ی مزگەوتەکە کۆچی دوایی
هەمااااوو دوکاناااادارەکانی شااااارەکە  ،بەدەر لە نانەواکااااان و دەرمانۆرۆشااااەکان
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دەرگای دوکانەکانیان داخسێ و بەرەو مزگەوتەکە هااتن. تڕومبێلێ ای پاۆلیس 
 و هی سەرۆكی شارەوانیش لەبەردەم دەرگای مزگەوتەکە وەستان.

    
 مەکە لەسااەر حەوزەکەی نزیاا  ماازگەوتەکەرسااەات نااۆی شااەو سااندوقی تە

هەر تەرمەکەی داندرابوو. ئاخر بڕیاردرا، تا بەیانییەکەی بەخاک دەسپێردرێ، 
لەوێ بمێنێااااتەوە، بااااۆئەوەی ئەو کەسااااانەی دەیناساااان، هەروەهااااا ئەناااادامانی 

 بنەماڵەکەی، ئەوانەی لەشارە دوورەکانەوە دەهاتن، دوا ماڵئاوایی لێب ەن.
ی مە یەک ئامادەب اا ئاغاجانیش بەرەو ما  گەڕایەوە، ئەو دەب  بۆ بەیانییەکە

ڕاستیتدا دەبووایە ئەحامەد کاوڕی مامۆساتا  و نوێژی مردووی لەسەرب ا. لە
شوێنی باوکی بورێتەوە، بەاڵم ئەو هێتتا خوێندنی مە یەتای تەواونەکردباوو. 
مە یەکی دی ە  باۆئەوەی بە ئەرکەکە راببا  خالخاالی باوو، خالخاالیش زاوای 

نی خالخاااالی نەباااوو، ۆن ژماااارە تەلەفاااباااوو. بەاڵم ئاغاجاااا مە ی کاااۆچ ردوو
ئاااخۆ  ،کااوێ دەژیاا ، هەروەهااا ئەو پرسااە  لەگۆڕێاادا بااوو نەشاایدەزانی لە

 لەوەختی خۆی دەگا یان نا.
نێ ی زوو پێویساااتە،" ئاغاجاااان وای بە شاااابا  ەیاااابەرەب "ئاااێمە ئەوماااان لە -

 گوت.
یاانەوە. ئەویااش دەباا  ن"لەسااەرووی ئەوەشااەوە، ئااێمە دەباا  سااەدیقە  ببی -

 ە باوکی کۆچی دوایی کردووە." شاباڵیش وای بە ئاغاجان گوتەوە.ک، بزان 
ئەلمەک اای لە قااوم  ئااایەتولاڵتواناماادا باا  دەیاا ەم. ماان زەنااگ بااۆ  "ئەوەی لە

کەی خااۆی ەنەییە کە خالخااالی  یەنە باشاا ولێاادەدەم. ئەوە  بااۆنەیەکی نمااو
گ بۆ ، ئاخر هەموو شارەکە لێرە ئامادەیە و دەیانەوێ بیناسن. من زەندەربخا

 قوم دەیانناسم، لێدەدەم." هەموو ئەوانەی لە
    

بااۆ بەیااانییەکەی ئاغاجااان چااووە ماازگەوت تااا دوا شااتەکان رێ بخااات. چااون ە 
زۆر نابااااا بە  هەزاران بااااڕوادار لە گوناااادەکانی دەوروبەرەوە دێاااان، ئەویااااش 
مە یەکاای هاوسااەنوڕاگری پێویسااتە. هەر بااۆ دڵنیااابوون پەیااامێ ی بااۆ مە ی  
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ناردبوو، کە خۆی بۆ  ناوێژ ئاماادە ب اا. خاۆ ئەگەر ئاسااییانە  30اگوندی جیری
 یە.ئەلسابریی کەب ، ئەو مە  جێورەوە

 کاتێ دا ئاغاجان لەگە  مجێاورەکە وەساتابوو، قساەی دەکارد، تاکسایەک لە لە
بەردەم مزگەوتەکە وەستا؛ دەساتبەج  مێازەرە رەشاەکەی خالخاالی ناسایەوە 

 و سەدیقەشی بینی.
کسیەکە هاتەدەر، بەرەو  ی ئاغاجان هات، تازینامەی لێ رد، بۆ خالخالی لە تا

 ساتێ یش سەری بۆ نوشتاندەوە.
دڵسااااۆزێتی  بوونەوە و قااااایلبوو بەتئاغاجااااانیش ئەمەی بە ئاماااااژەیەکی ئاشاااا

کااااااتەی خالخاااااالی لە  بەرامااااابەر خاااااۆی و مااااازگەوتەکە داناااااا. چاااااون ە لەو
ان وای اارد، گەڕاناادیەوە مااارەکردنەکەدا کاااغەز و ناساانامەکەی پێنەبااوو، ئاغاجاا

خالخالی بەخۆشی قسەی لەگە  ئاغاجاندا نەدەکرد.  ساوەقوم تا بیانهێن ، لەو
کە  کە هەندێ سەری بۆ نەوی رد؛ ئاغاجاان ئەمەی بینای و قساەیەکی وهەنو

واااوت: "مااان شاااانازیێ پێاااوەدەکەم و دەمەوێاااێ ببااایە مە ی ێشایستانەشااای پ
ی مە یەتاای خااۆی تەواودەکااا. ەی ئەحاامەد خوێناادنڕۆژمزگەوتەکەمااان تااا ئەو 

 باشە رێ  ەوتین؟ 
 خالخالیش گوتی: "رێ  ەوتین." 

ەن خۆیەوە شانی لە  یئیدی ئاغاجان ماچێ ی لە مێزەرەکەی کرد، خالخالیش 
 وسی.وئاغاجانی رام
نابااااا  ی دیوکە بااااڕۆ ژوور و هەناااادێ پتااااوو باااادە. ئاااااخر زۆرو"دەی هەناااا

 ش ئاگادارت دەب ."یڵپیاوەکانی بازاڕ دێن و هەڵتدەگرن. شابتا
    

ماااااڵەکە جەنجااااا  بااااوو، زۆر لە پیاوەکااااان گەیتااااتبوون. دادەکااااان دیسااااان 
 کاتەی بەخێرایی چوونە ناندینەکە، بینیان خالخالی لە دەرکەوتنەوە. ئەوان لەو

ماااڵەکەدا دەهاااتەژوور. ئەوان ئاااگر، سااێوێ ی سااوور و ئاوێنەکیتاایان بۆهێنااا، 
 وەکە بەخێرهاتنیان لێ رد.وی خانکە وەک مە  ،ئەوە  نیتانەی ئەوەبوو

    

                                                                                 
30  Djira 
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ر بااااااۆ ولە سااااااەات دوازدەدا لەسااااااەر جااااااادەی بەردەم ماااااازگەوتەکە مااااااافو
ش هێنرایەدەر و ئەلسابریاخران. سندوقی دارەبازی تەرمی ڕنوێژلەسەرکردن 
رەکە داناااادرا. هەزاران کەس چاااااوەڕوانی خالخااااالی بااااوون. ولەسااااەر مااااافو

یااان بااۆ ی دارەبااازەکە کاارد، تااا ژمااارەیەک لە پیاااوانی بااازاڕ یاااوەری خالخال
 نوێژی مردووی لەسەر ب ا.

 للە اکبرئ"أبانودەرە نابیناکە   چووە سەر بانی مزگەوتەکە، و بانوی دا: "
 ئیدی هەمووان بەڕیز لەپتێ خالخالییەوە وەستان.

لەکۆتاییتااادا مە  خالخاااالی مێااازەرە رەشاااەکەی کاااردەوە، وەک نیتاااانەیەکی 
ووی لە مەکااا ە کااارد و ڕۆی دادا، ئەوساااا مااااتەمینی بەساااەر شاااانەکانی خااا

 ئایەتەکانی خوێندنەوە:
ُل ) م ِ  (1يَا أَيَُّها الأُماه

 (2قُِم اللهيأَل إَِله قَِليًلا ) 
فَهُ أَِو انأقُصأ ِمنأهُ قَِليًلا )  ْأ  (3نِ
 ( المامل4أَوأ ِادأ َعلَيأِه ... ) 
 

 ( الليل1َواللهيأِل إِذَا يَغأَشى )
 
َسلأ   َن َرُسوَلا )إِنها أَرأ َعوأ َسلأنَا إِلَى فِرأ  ( المامل15نَا إِلَيأُكمأ َرُسوَلا َشاِهداا َعلَيأُكمأ َكَما أَرأ

ث ُِر )  (1يَاأَيَُّها الأُمده
 ( المدثر2قُمأ فَأَنأِذرأ ) 
 
 (  2َوالأقََمِر إِذَا تًََلَها ) 

َها ) ًله ََ  ( الشمس3َوالنهَهاِر إِذَا 

 
 ن داپۆشیوەئل اج}ئەی ئەوکەسەی خۆت بە

 شەو هەستەوە؛ مەگین کەم ،
 لە نیمەکەی یان کەمێ ی لێدابڕە؛

 یان کەمێ ی دەسەر بخەئ
 شێ دادەپۆش ، سوێند بەو شەوە کات  هەر

، شایەتی ب  بەسەرتانەوە؛ هەروەک ەوەئێمە پێبەمبەرێ مان بۆ ئێوە کێل کرد
 بۆ ئالی فیرعەون پێبەمبەرێ مان بەڕێ رد.
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 خۆدا دادوەئ ئەی کەسێ ی جل ێ بەسەر
 رابەئ ترس وەبەربێنە،

 سوێند بەو هەیڤە  کە بەدوویدا دێ،
 ە  کە تیۆتیۆەی هەتاو دەدا.{ڕۆژسوێند بەو 

 
 

 خێزان
 

ی مردنیاااادا، ێ ەوتااااڕدوای چاااال ڕۆژ لە  ئەلسااااابریبەگااااوێرەی دابونەریااااێ، 
 ابااایە. هەمااوو ئەناادامانی خااانەوادەکە، ئەوانەی لەڕدربوی دەبااووایە چاالەی بااۆ

ەکااانیش دەژیااان و نەیااانتوانیبوو لە ڕۆژی ناشااتنەکەیدا ئامااادەبن، شاارە دوور
مااانەوە. ئەم  هەنااووکە هەموویااان هاااتن و هەمووشاایان بااۆ ماااوەی هەفااتەیەک

 جۆرە گردبوونەوانە  بێوێنە بوون.
ئەوانە بە کاااۆمە  نانیاااان دەخاااوارد و تاااا درەنواااانێ ی شاااەویش بەکاااۆمە  لە 

 ژوورەکانیان بەیەکەوە قسەیان دەکرد. 
 بوو، ئەو مامە پیرەیەکی ئاغاجان بوو، بە 31مێوانەکانیش کازم خان یەکێ  لە

و بە  دەگیارا ڕێازی ی هەمووشایانەوە  تەمەنترین ئەنادامی ماڵبااتەکە باوو، لە
 د.کریان لەگەڵدا دەڕەفتارخۆشەویستییەوە 
 یەن چەنااد هاوگوناادیێ   شااار، هەمیتااە لە ەتەنهااا نەدەهااات ئەو هەرگیااز بە
ا. هەروەها هەرگیزیش بە پاسای  دێ یاان بە تاکسای نەدەهاات. یاوەری دەکر

پێتااتر بە ئەسااپ دەهااات، ئیاادی لەگە  پااۆل  سااوار بەیەکەوە دەهاااتن. دواتاار، 
 جێبێ  دەهێندرایە شار. کاتێ  بەتەمەندا ڕۆیتێ، بە

بەردەم مزگەوتەکەدا دەهااتەخوار، لەوێاوە  جێبەکەی لە کازم خان هەمیتە بە
وێ جلەکانی خۆی دادەکوتان و دەموچاوی دەشوشاێ. لێوەژوور دەکەوت، لە

ئینجااااا بە پەیژەکااااانی ماااازگەوتەکە سااااەردەکەوتە سااااەر بااااان. لەوێ کەمێاااا  
دەوەستا، لەسەر باان شاەپقەکەی دادەکەناد سااڵوی لە حااجی لەقلەقەکاان، کە 

                                                                                 
31  Kazem Khan 
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 ردباوو، هەروەهاا سااڵوی ێلە بەرزییەوە لەسەر منارەکان هێالنەی خۆیاان چ
 دەکرد.  لە  قەلەڕەشە پیرەکە 

دەگوت و شاەپقەکەی دەخساتەوە ساەر و وت لێبا  ئەی قەل،" ئەو وایااڵ"س -
 لە پلی انەکان  دادەبەزی و دەهاتە نێو ماڵەکە.

یە، بااۆ بەخێرهێنااانی تااا  ی کااازم خانیااان لەسااەر بااانەکە ببیناااکااات  پیاوەکااان 
شااایەکی دێاارینە، کە بەو هەمااوو  کەوە دەچااوون. ئینجااا وەیپەیژەکااان بەپیااری

پێتاااخزمەتێ  بە دەهااااتە ژووری بەنو ێتاااانەکە، لەوێااادا  ،دەورەدراوە پیااااوە
 خزمەتیدا دەبوو. ی تازەهەڵ راو لەبەنگ و پت ۆی ئاگر

کاااااازم خاااااان  ی ژن و مناااااداڵەکانیش خۆشەویساااااێ باااااوو. ئەو هەمیتاااااە 
گیرفاناادا بااوو. ئەو  ەشاای بااۆ منااداڵەکان لەرهااۆنراوەیەکی بااۆ ژنەکااان و پولوپا

لە شاااخەکاندا  بااوو،دێااش بااوو، کااابرایەکی  ناااوازە شاااعیرێ ی بەناوبااانوی  
بەتەنیااا ر ژنەکەی مااردووە. هە دەمااێ ەدەژیااا. کاااتی خااۆی ژناای هێنااابوو، لاا  

باوەشاای  خۆشەویسااتییەوە لە دەژیااا، بەاڵم بااایی ئەوەناادە ژن هەبااوون کە بە
 بورن.

ئەو زۆر بەکەماای نااانی دەخااوارد، کەسااێ ی لەشساااخ و تەندروسااێ دیاااربوو، 
ۆن بژی  و چێژی لێببین . ئەو هەموو شتێ ی کردبوو، ساەربردەی دەیزانی چ

دەساااتدابوو، بەاڵم سااا  شاااێ لەژیانیااادا بە  زۆری هەباااوون، زۆر شتیتااای لە
 و ژنیش. تریاکنەگۆڕی لەگەڵیدا مابوونەوە: خۆشەویستی بۆ شیەر، 

کاتێ  لە ماڵەکە دەهاتە ژوور، دادەکان هەموو شتێ یان باۆ ئاماادەدەکرد  هەر
ن دەکێتا. زۆرجاران هەساتیان بە هااتنی دەکارد. یەکەماین شاتیش کە و نازیا

خزمەت ردنای مێاوانەکە دەیاان رد، دەرگاا و پەنجەرەکاانی ژووری  دادەکان باۆ
 تا هەوای تەڕوتازی بەنێو هۆدەکەدا ب  و بڕوا. ،بەنو ێتانەکەیان دەکردەوە

ەکەیاان لەدێام ئەوان چایەدان و پیاڵە تایبەتییەکانی ئەویاان ئاماادە دەکارد، چای
دەنا، بۆئەوەی هەرکات پێی وەژوور نابا، چایەکەیان بۆتێ ردبا. هەر کاتێ یش 
 دەهاتە ژوور، قەلنە تایبەتییەکەی بەنو ێتانیان بە پت ۆی گەرمەوە لەبەردەم

یەک دەکاردنەوە و پارچەکانیاان لەساەر  بەنوەکەیاان لە ەلەکودادەنا. ئەوان لاو
یاان لە تەنیتاێ ساەرکە بازۆتە دارگێوژەکاان قاپێ ی چینی دادەنا. ئیدی قاپەکە

 شینی لێهەڵدەستا.  گڕێ یدادەنا، کە بەهێواشی 
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کاتێااا  کاااازم خاااان بەساااەردانی دەهاااات، دادەکاااان جلااای رازاوەیاااان  هەر  
لەبەردەکااارد و باااۆنی خۆشااایان لەخۆیاااان دەدا. هەماااووان دەیاااانزانی، ئەوان 

 انەی  فارسایزمانتایبەت باۆ ئەو وادەکەن، ئەویاش بە دەساتەواژەی شااعیریی
 "خانم" بانوی دەکردن. بە

هەر کااااات  ئەو بە "خااااانم" بااااانوی ب ردبااااایە، هەردوو دادەکااااان دەچااااوونە 
ژوورەکەی، بەاڵم هەرگیااز بەیەکەوە نەدەچااوون، هەمیتااە یەک بەدوای یەکاادا 

ئێت چی دەرگاکەی دەباوو.  گوڵب ژوور بووایە،  لە گوڵبانودەڕۆیتێ. ئەگەر 
 ێ بوو.پێچەوانەکەشی هەر ڕاس

هەمیتاااااە  کاااااارەکە هەرواباااااووە. ئەوان لە تاااااافی  وێتااااای کەنیتااااا ایەتی 
کات  هێندرانە ماڵەکە، کازم خاان دەناسان. ئیادی دەساتبەج   ،خزمەت ارییەوە

دەیتوانی کاازم   ئەوان ببوونە هی کازم خان، ئاخر   ژنێ ی گەن  ئەوێ دەم
مەت ااارانەی یەکەمجااار، ئەو کەنیتاا ە خز خااان فەرامااۆ  ب ااا؟ کاتێاا  ئەو بااۆ

 سێ. ویەک نو لە دوایبینین، بۆ شەوەکەی لەگە  هەردووکیان یەک 
ئەو ڕۆژانەی لەگە  کااازم خاناادا بااوون، ماااڵەکە بااۆ دادەکااان بەختەوەرتاارین 
ڕۆژگاااار باااوو. کاااات  ئەوان گەنااا  و جاحێااا  باااوون، کە ئەو دەهاااات خۆیاااان 

نانیااان  ەوە دەچااوون و کاااتێ یش دەچااوونە ناناادینەکەیدەڕازاناادەوە و بەپیااری
 ان بوو.یرد لەبەرخۆیانەوە منوەمنوی گۆرانئامادەدەک

ل  هەنووکە پیر بوون، ئەو دەنگ و سەدایەی جارانی ناندینیان نەمااوە، بەاڵم 
باشی سەیریان ب ەی، ئەوا خەندەیەک لەسەر لێویان دیاارە و باۆنی  ئەگەر بە

 ورە هەموو ماڵەکەی دەپنواندەوە.وخۆشی گواڵڵەس
    

ووی دەدا، نااااانی دەخااااوارد و بەنااااوەکەی خااااۆی دەکێتااااا، دوای ئەوەی پتاااا
لەکۆتاییااادا لەهاااۆدەکەی دەهااااتە دەر و دەچاااووە  ی بااااقی خاااانەوادەکە تاااا 
ساااڵویان لێب ااا. سااەرەتا ئەو دەچااووە  ی دار کاااژە پیاارەکە، بە گۆچااانەکەی 
لەقەدی دارەکەی دەدا، ساااەیری لقوپۆپەکاااانی دەکااارد، دەساااتی لە پەل ەکاااانی 

چااووە  ی حەوزی ئاااوەکەوە، لەوێااوە نااوێترین شاایەری خااۆی ، ئینجااا دەادەد
 دەخوێندەوە:

 "د رای د رای د را
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 سامان قەدی بلند با  د را...
 

 بەرەوخوارەفرمێس ی  هەر هەورە و
   ئە یندارێ ی خەندەدارەەکەباخ

 لەکارە س ااڵیە مینایهەورەتریتقە 
 "دەبیستم من ئەو هاوارەبەو بەیانییە زووە 

داڵەکان ئەویان  ی حەوزەکە بینای، بە غااردان  باۆ ی هااتن. ئەویاش کات  من
دەستێ ی بەسەردا هێنان شیەرێ ی نوێی بۆخوێندنەوە، کە تایبەت باۆ ئەوانای 

 نووسیبوو:
 "کەسێكی کەڕ: 

 ناتوانم هێتتا بنووممن 
 تا کاروانەکە نەگا

  یشکاروانل  
 تێپەڕیهات و وەک هەورێ   

 د"ێنەکربەاڵم ئەو هەر هەستیتی پ
بااۆ ئەوەی شاایەرەکەی ئاسااان ب ااا، کااورتە روون ردنەوەیەکاای بااۆدان: "پیاااوە 
کەڕەکە هێمایەکە بۆ ئەوانەی، هی  بایەخ بۆ کات داناانێن. کااروانیش ئامااژەیە 

 بۆ کاتەکە، کە بەخێرایی تێدەپەڕێ".
 دوای شیەرەکە هەر منداڵێ  پوولی خۆی وەردەگرت. 

یەخی زیاتری پێادەدان. دەکارا هەریەکا  یش بوو، باهەرچی دەربارەی كچەکان
 ماچێ ی بدات  و لەبەرامبەردا پوولی زیاتری وەردەگرت.

ئینجااا نااۆرەی ژنەکااان دەهااات، هەڵاابەتە فەخااری سااادات، خێزاناای ئاغاجااان 
ئەوانی دی ە هەبوو. ئەو هەمیتاە شایەرێ ی باۆ هەباوو، بە  بایەخی زیاتری لە

دەخساتە نێاو متاتی فەخاری  شۆخەکەی ماڵێی دادەنا. ئەو پارچە شایەرەکەی
 سادات، ئەویش شیەرەکەی بە خەندەوە لەنێو جلەکانی دەشاردەوە.

 گیانئەو چاوانەت  وەک قامچین  بۆ 
 سێوێ ی کەس  دەیانبینی مینای،تۆ 

 بەب  تاوان
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 برژانوەکانێ دڵیان بردمئاخر، 
 دز راستی دەڵ ، ل  برژانوێ دزنیتێ دەم

 تۆ  پاداشتی دزیەکە دەخوازی
 ژ ببمەوە؟ڕێسەیرە: منی دزراو دەب  سائای   

 کاازم خاان بباوون. ئەوان هەمیتاە بە یتریااکپتیلەکانی مازگەوتەکە متاووی 
ڕیاز لەساەر لێاواری باانی مازگەوتەکە  گرمۆڵەدەباوون و چاویاان لەساەر ئەو 

کااااتێ یش لااا  وەژووری هاااۆدەی بەنو ێتاااانەکە کەوتباااایە،   نەدەکەوت. هەر
و لەپتاێ دەرگااکە جێای خۆیاان دەگارت. ئیادی  دیوارەکە بازیاان دەدا لەسەر

ئەویاااش کە بەناااوەکەی دەكێتاااا، دووکەڵەکەی باااۆ  ی پتااایلەکان فاااوودەدا.  
 لێخۆشدەهات. تریاکیانپتیلەکانیش  ئەو دووکەڵە خۆشەی 

دوای نێااوەڕۆ ، دوای سااەرخەو شاا اندن، هەر وەک پیتااەی جاااران کااازم 
ساەر قااڵی  ی دەکارد، کەخان دەچوووە ژێرزەمینەکە و ساەردانی بانوادەرەکە

 ی خۆی بوو.ەت ردنەکوسگۆزە در
 لەوێ چای لەگە  دەخواردەوە و بەیەکەوە دەدوان.

 ژووردەکەوت وای بانااگ "ساااڵو لە بانواادەرئ" هەرکاتێاا  لە بانواادەرەکە بە -
دەکااارد. بانوااادەرەکە  لەبەری هەڵدەساااتا، لااا  لەبەر ئەوەی دەساااتەکانی تاااا 

 خۆی لەپتێ کەرەستەکەی دەمایەوە.ئانیت  لەقوڕ دابوون، هەر لەشوێنی 
 "ئەرێ چۆنی؟" -
 "با ئ" -
 "ئەدی کوڕەکەت چۆنە؟" -
 "ئەویش باشە." -
 ""ئەدی کیژەکەت؟ -
 مێردی خۆی هەیە." و "ئەویش سەرقاڵی ژیانی خۆیەتی. هەنووکە ما  -

چاوە تێاژ و لاووتە ساوکەکەی هەماوو شاتێ ی وەردەگارتەوە.  لە ڕێیبانودەر 
پتاێ چااویل ە ڕەشاەکانی هەماوو  پێیاانوابوو لەخەڵ  وایدەزانی، نابینا نیایە، 

شاااتێ  دەبینااا ، بەاڵم ئەو لە زگمااااکەوە نابیناااا باااوو. هەمیتاااە  چااااویل ەی 
ڕەشاای لەچاااو دەکاارد، ئەو چاویل ااانەی نوساارەت لەتاااران بااۆی هێنااابوون. 
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 هەمیتااااە  لە پااااا  چاویل ەکااااانی شااااەپقەیەکی لەسااااەر دەنااااا و بەقیتاااای بە
 ێ  دەڕۆیتێ.ڕداردەستەکەی 

ێ سااەعاتەکەت چااۆنە؟" کااازم خااان وایلێپرساای: "هێتااتا  هەر کااار "ئەر -
 دەکا؟"

 "بەڵ ، بەختم هەیە." بانودەرەکە بە خەندەوە وەاڵمی دایەوە. -
بانواادەرەکە خەسااڵەتێ ی سەرنجڕاکێتااانەی هەبااوو، هەمیتااە دەیزاناای ئاااخۆ 
سااەعات چەناادە. کااات بەهاارەی ئەو بااوو. کاااتژمێرێ ی لەسااەر سااەر بااوو کە 

 دەکرد. هەموو شارەکە  دەیزانی. بەدروستی کاری
"ئەرێ خاااڵۆی بانواادەر، سااەعات چەناادە؟" خەڵاا ەکە کااات  دەیااانبینی وایااان  -

 لێدەپرسی.
سااتی پێاادەگوتن. بەتااایبەتیش کچااان و وئەویااش هەمیتااە سااەعاتی راستودر

 خۆشی کە تووشی دەهاتن پرسیاری کاتیان لێدەکرد. کوڕانی شار، هەر بۆ
دروسااتی  ە سااەعات چەناادە؟" کاااتێ یش بە"مااامەی بانواادەر، ئەرێ هەنااووک -

 کاتەکەی پێدەگوتن، ئەوانیش پێدەکەنین.
 بە هرەیەکی خودایی هەیە بیبەختێتەوە. ئەو هەستێ ی وای هەبوو، کە

   
بانواادەرەکە، بانواادەری فەرماای ماازگەوتەکە بااوو. بەاڵم دوای ئەرکەکەی، باااقی 

برد. وەنەباا  کاااتەکە، هەر لەژێاار زەمیاانەکەدا وەک گۆزەدروساات ەر بەسااەردە
ژیاانی باوو. بەبا  قاوڕ بەهاای شتەکە پیتە یان ئارەزووی ب ، بەڵ او شاتەکە 

 ئەو نەیدەزانی هەنواوێ  بهاوێژێ.
زۆرجاران شاباڵی کوڕی، بەرهەمەکانی دەبردنە بازاڕ،  ی دوکانەکان سااغی 

 دەکردنەوە.
 ت ەری کۆنینەی شاارەکەبوو ماابۆوە. لەوانەیە هەر لەبەروسئەو تاکە گۆزەدر

ئەوە  بااااا ، ئەو گاااااۆزە و ساااااوراحی و گوڵااااادانانەی دروساااااتی دەکاااااردن، 
 نەدەمانەوە و دەفرۆشران.

ئەو گوڵاادانە گەورانەی نێااو ماازگەوتەکە ، دەساات ردی ئەو بااوون. هەروەک 
لە بەهارانااادا پڕگاااوڵی  ئەو گوڵااادانە گەورەیەی نێاااو گۆڕەپاااانی باااازاڕەکە، کە

 ساردۆنیا دەبوو. 



89 

ۆتینیاایەکەی بااوو، بەاڵم لەپااا  ئەوەشاادا ڕ گۆزەدروساات ردن رەوێاانەری ژیااانە
ژیااانی دەبەختاای، ئەویااش ئەو  شااتێ ی دی ەشاای هەبااوو، کە واتااای جااوانی بە

 نێو بەرکیدا دایدەنا.لەکە  ،ڕادیۆ بچووکەیە بوو
ماڵەکەدا قاچااخ باوو، چاون ە بەشاتێ ی بۆگەن)ناپەساەند، حەڕام(یاان  ڕادیۆ لە

رگیاز دەساتی باۆ ڕادیاۆ نەدەبارد، دەزانی. کابرایەک، باڕواداری راساتەقینە، هە
ەکەی مزگەوتااا  وئاااخر ڕادیاااۆ بڵنااادگۆی شااا باااوو. باااۆیە ڕادیااۆ لەگە  خاااانو

نەدەگونجاااااا، بەاڵم بانوااااادەرەکە ڕادیاااااۆ بچ اااااۆ نەکەی لەژێااااار جلەکانیااااادا 
 ڕادیۆکەی بۆ هێنابوو. یش. نوسرەتگیانی   لەێدەشاردەوە، ئیدی ببووە بەش

    
باۆ خاۆی، کەس نەیادەزانی باوو یەک نوسرەت کەساێ ی جیااواز باوو، نماوونە

 ئاااخۆ ئەو لە تاااران چیاادەکا. هەناادێ  دەیااانووت، گااوایە ئەو لە سااینەمادا کااار
دەکااا، سااینەما  ئەو شاااتە بااوو، کە کەس لەنێاااو ماااڵەکەدا نەیدەویساااێ هەر 
باسیتاااای ب ااااا. ئەواناااای دیاااا ە دەیااااانووت، داهاااااتەکەی ئەو لە کاروباااااری 

 ی، هەمیتە  شاتی ناوێهاتنوسرەت دە کەیۆیان بەوێنەگرتنەوەیە. هەمووان 
بااۆ گااوتن پێبااوو، شااتی نااوێی دەهێنااایەوە مااا ، بە ژیااانە سەیروسااەمەرەکەی 
هەمااووانی سەرسااام دەکاارد. ئەوبااوو وای لە ئاکنجییەکااانی حەسااارەکە کاارد، 

 دیوەکەی دی ەی ژیان ببینن.
ەوە مااااااا ، بیناااااای بانواااااادەرەکە بااااااوواوەرزی بەهاااااااردا گەڕ جارێ یااااااان، لە

تاۆ . ئەو لەخاۆی پرسای  ی زوو بەرەو سەر ڕووباارەکە ڕۆیتاێبەیانێلەبەرە
دوایاادا چااوو، لە  ە، لەسااەر ڕووبااار چیب ااا. ئیاادی نوساارەت بەبەو زوو بڵێاای

 کابرا هەستی پێنەکا.  ،شێوەیەک دوورەوە چاودێری بانودەرەکەی کرد، بە
بانواااادەرەکە لە پااااردەکە پەڕیەوە و چااااووە ئەودیااااوی ڕووبااااارەکە، لە رەز و 

بااوو. هێتااتا  هەر تاریاا  بااوو، دونیااا  ەتڕکااێڵوەی گەناامەکە  باااخەکە و 
ئانوسااتدا  ، بەاڵم بەرەبەیاان و دونیاا روونااک باوونەوە لەەرووناک نەببووەو

کاااان لەبااان باااوو. ئەو هەر دەڕۆیتاااێ تاااا گەیتاااتە بااااخی باااادەم، لەوێ دارە
 ونبوو. داش ابوونەوە. بۆساتێ  نوسرەت، یارۆی بانودەری ل  داڵەکانیانگو
ش بە سپایی بەنێو دارەکاندا ڕۆیتێ، بەاڵم نەیادۆزیەوە. ئەو  ی دارێا  ئەوی

وەستا، کڕوبێدەنگ، ل  کاتێ  دنیاا رونااک باووەوە، بە هەزاران باڵنادە لەیەک 



90 

ڕاساتی سااتەوەختێ ی دڵهەژێنای بێاوێنە باوو. دەساتبەج   کاتدا خوێنادیان. بە
مەدا نقەی لەخاۆی نوسرەت، کابرای بانودەری بینی لەنێو ئەو سەدان دار بادە

 دەنوی مەلەکان گرتبوو. بڕیبوو، بە ملێ ی  رەوە گوێی لە
بۆنی بەهێزی گوڵی دارەکاان دەماردەماار دەڕۆیتاێ، هاوکاات لەگە   هەوا بە

ر و مەلەکااااانی دیاااا ەدا، دیمەنێ اااای ناااااوازە بااااوو، ول و شااااالوودەنواااای بولباااا
 ەی بەبەرد دروساات راب  وابااوو، داردەسااتەک بانواادەرەکە  وەک پیاوێاا  لە

 و  گوێی رادەدێرا. دەستەوە
ەنگ بەر درەختەکاانی باادەم کەوت، ڕەنواوڕیەکەمین گوژمە تیت ی کاتێ یش 

پاااڕ بەیەکەوە کەوتااانە جاااووڵە و بەڕەوە بەرەو  مەلەکاااان بێااادەنگ باااوون، لە
 کێوەکان هەڵۆڕین.
 فڕین، بانودەرەکە  یاغر یاغر بەرەو ما  بووەوە. کاتێ یش مەلەکان

 ەت سەردانی بانودەرەکەی لە هۆدەکەی خۆیدا کرد.بۆ شەوەکەی نوسر
 "ئەرێ مامەی بانودەر، کاتێ هەیە بێمە  ت؟" -
 وەرە ژوور. بۆتۆ هەمیتە کات هەیە." و"فەرمو -
 "من دەمەوێ شتێ ێ نیتان بدەم، شتێ  بیبیستی." -

ەکەی لە کارەبااا خسااێ و کئیاادی ڕادیااۆیەکی لەنێااو تااورەگەیەک دەرهێنااا، پااال
هێواشای مایلەکەی ساوڕاند  ساوور هەڵباوو. نوسارەت بەگڵاۆپێ ی بچ اۆ نەی 

پڕێ ادا دەنوای موزیا  بەنێاو ژوورەکەدا  بەدوای کەناڵیكی موزیا  دەگەڕا. لە
بانوادەرەکەی  وەدا و بە نەرمای بەێباڵوبووەوە. نوسرەت دەرگای هۆدەکەی پ

 ادێرە."ڕباشی گوێی بۆ  گوت: "بە
گوێ اانی وشاێ و قاو    بانودەرەکە بە سەرنجەوە گوێیهەڵخسێ، تۆ دەتبینای

 ئاراسااتەی دەنااوەکەوە دەچااوو. کاااتێ یش مااوزی ەکە تەواو بااوو، بە بااوون، بە
 قووڵی هەناسەیەکی هەڵ ێتا و گوتی: "ئەرێ ئەوە چی بوو؟"

"سااەمۆۆنیایەکئ ئەوەی ئەمااڕۆ لە کااازیوەی بەیاناادا لەنێااو دارەکاناادا گوێااێ -
. ئەوەی هەناووکە  لێبوو، ئەویش سەمۆۆنیایەک باوو، ساەمۆۆنیای باڵنادەکان

گوێااێ لێبااوو، سااەمۆۆنیایەک بااوو، ماارۆە دایهێناااوە. ماان ئەم بەرەبەیااانە تااۆم 
لەنێااو دارەکاناادا بیناای، وەسااتابووی گوێااێ لە باڵناادەکان دەگاارت. پێمااواب  تااۆ 

 پێویستێ بەو موزی ە هەب ."
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ە هاااتەوە مااا ، ڕادیااۆیەکی ساارەت دوای ئەو جااارە، جااارێ ی دیاا کاااتێ یش نو

یرفاااانی لەگە  خااۆی باااۆ بانوااادەرەکە هێنااا. شاااەو درەنوانێااا  بچ ااۆڵەی نێوگ
 ی بانودەرەکە کرد.ڕادەستڕادیۆکەی 

شااەو و ڕۆژ گااوێ لە موزیاا  بوااری، دەکاارێ  "ئیاادی لەمااڕۆوە دەتااوانی بە -
 گوێ لە دەنووباس و خەڵ ی دی ە  بوری."

 "ماڵە؟ ئاخر چی بە ئاغاجان بڵێم؟ "ڕادیۆ لەو -
رە بەرکااااێ و دەمیتااااێ داخە، ە، ڕادیااااۆکە بااااخگەورەی"خۆتااااۆ پیاااااوێ ی  -

پێویسێ ناکا ئەوەی دەی ەی بۆ های  کەسای روونب ەیاتەوەئ شاتێ ی دی ەشام 
ەدا نەیبینیاااوە." ئەمەی زەنجاااانبۆهێنااااوی، هێتاااتا هااای  کەساااێ  لەم شاااارەی 

 دوو داویتی دانەدەسێ. پێووت و یەک
شااتۆکەیە لەگوێچ ەکااانی خااۆت رادەکەی و  "ئەمااانە مااای ەگوێن، ئەو دوو -

 ."گوێێ بیانخەمەوزی  دەگری. دەی کەمێ  هەڵستە، تا گوێ لە م
اکارد، ڕی ئەو بوو. نوسرەت ڕادیۆکەی لەنێاو بەرکابانودەرەکە هەندێ دوود  

و مای ەگوێ ااااانی لەگااااوێ کاااارد و  وایەرەکااااانی لەژێاااار بلااااوزەکەی دەرهێنااااا
 ڕادیۆکەی پێ رد.

 "گوێێ لێیە؟" -
 "بەڵ ، گوێم لێیە." -
   لێیپرسی، بێدەنوی لێب ەئ"ێەسک "زۆر باشەئ بەس ئاگاداربە، هەر -

ئیدی لەوکاتەوە، بانودەرەکە بۆ هەرکوێیەک چووبا، شتۆکەکەی لەگوێادا باوو، 
کە لێتیان دەپرسای ئەوە چای لەگوێتادایە، های  وەاڵمای نەدەدانەوە. هەناووکە 

گوێچ ەی کااااارەی تێپەڕیااااوە، خەڵاااا ەکە  لە مااااای ە ماااااوەیەکە بەسااااەر ئەم
 نیتانەی بەختە. ،ا  چاویل ە ڕەشەکانیوایە ئەمە  لەپڕاهاتوون، پێیان

   
 ماردووە، هەماوو پیاوەکاانی بەرەباابەکە کۆباوونەتەوە، لە ئەلساابریهەنووکە 

 تریاااکژووری  بەنوكێتاانەکەی کاازم خاان دانیتاتوون لەگە  ئەو جاوەرە و 
 دەکێتن.
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دادەکااانیش حەفااێ قەلناای بەنویااان لە باااولەکەی ژێرزەمیناادا بااۆ ئەم مەبەسااتە 
 ر. قەلنەکانیتیان سازو ئامادە کردووە.هێناونەتەدە

چایە خواردنەوە، پارچە قەنادیاان دەخساتە نێاو و  پیاوەکان بەدەم بەنو ێتان
 دەگێاڕایەوە، دووکەڵەکە  بە یانئەلسابریدەم و قسەیان دەکرد و یادەوەری 

 دەمیان دەردەچوو بەرەو پەنجەرەکە هەڵدەکتا و دەڕەوایەوە. بازنەیی لە
دا بەخۆشاااای دانیتااااتبوون و نێرگلەیااااان ەی خااااواردنەکژنەکااااانیش لە ژوور

، ئەلساابریدەکێتا. لەنێویاندا تەنها زینەت بوو دیاارنەبوو. دوای مردنای مە  
ئەو بەردەوام دەچااااووە ژووری کتێبااااان. ئیاااادی بە چەناااادان سااااەعات لەوێ 

 ماوەیەک وازی لێهێنابوو. دەمایەوە. ئاغاجان بەمەی دەزانی، بەاڵم بۆ
اوەکان بەیەکەوە پیاسەیەکیان بۆ  ی ڕووبارەکە کرد، دواتار بۆ ئێوارەکەی پی

 چوونە مزگەوت تا گوێ لە خالخالی بورن.
    

ێاااای لە ماااازگەوتەکەدا یلە هەفتەکااااانی دواییاااادا، خالخااااالی هەمااااوو ڕۆژە هەین
وتااارێ ی دەدا، بەاڵم ئەمااانە هەمااوو هەر قسااەی ئاسااایی و خۆناساااندن بااوو. 

و بێالیەنااانەی هەڵبژاردبااوو. بە وریااایی  ەرێنرژوروئەو بەئەنقەسااێ بااابەتی نااا
کە ئەو کێایە  ،چاوەڕێی ساتەوەختی خۆی دەکرد، تا بۆ بازاڕەکەی نیتان بادا

پێویساتدا وەک  لە کااتیوتەکانی  بۆئەوەیو   جۆرە وتاری  پێت ە  دەکا، 
. لا  گەلاۆ، هێتاتا وەختای نەهااتبوو، هەلاومەرجەکە نەگەییباوو، بتەقانەوەتۆپ 

بەتەواوی لەو  ئەلسابریئارام بورێ تا سێبەری مەرگی مە  ئەو دەب  جارێ 
ناوە دەڕەوێتەوە و خەڵ ەکە  بەرەبەرە متمانەیان باۆ دەگەڕێاتەوە. ئەمتاەو 

دەکا، بەتایبەتیش باسی ئەو مێژووە دوورودرێژەی  ئەلسابریخالخالی باسی 
لە خزمەتاااای ماااازگەوتەکەدا بەسااااەری بردبااااوو. ئەو پێتااااتر ساااایپارە و  کە

 ندبوونەوە.ێوشیانی خووەی پێویستی لە ئاغاجان وەرگرتبوو، هەمبەڵوەنام
   

 ڕوویااانحەوزەکە هەڵواارت و  لە  یدوای پیاسااەکە پیاوەکااان دەسااتنوێژیان 
لەماازگەوتەکە کاارد تااا لەوەختاای خۆیاادا بەنااوێژ و وتااارەکە رابااوەن. دابێ اای 

ان ی مازگەوت پێتاوازی لە مێوانەکانیاەدەرگ خانەوادەکە باوو، پیاوەکانیاان لە
 ب ەن.
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کاااتی  هەرچەنادە دادەکااان، چەناد جارێاا  ژنەکانیاان ئاگااادارکردبوونەوە کە لە
خۆیاااادا بچاااانە ماااازگەوت، لاااا  هێتااااتا ژنەکااااان هەر لەژووری خااااواردنەکەدا 
دانیتتبوون و بازاڕی قسەوباسیان بەدەم چایە خاواردنەوە، میاوە خاواردن و 

نەوەی ئاغاجانیااان بااوو. دادەکااان کە تااازە دوا ئاگااادارکرد نێرگلەکێتااان، گەرم
پێوەیتاااتبوو، چاااوونە نێاااو ژووری ژناااان بە لێپرساااراوێتیەوە گوتیاااان: "دەی 

ئ ئاگاااادارن کە ساااەدان ژن لە نێاااو دیاااارە ئێرەتاااان لێخاااۆ  هااااتووەخانماااان، 
مزگەوتەکدا چاوەڕوانتانن، کەچی ئێاوە هێتاتا هەر ساەرقاڵی نێارگلە کێتاانن. 

 ن دەکا."خۆی دێ و دەرتا دەی خێراکەن، دەنا ئاغاجان بە
 دادوایااا ئیااادی فەخاااری ساااادات چارشاااێوە ڕەشاااەکەی بەساااەر خاااۆی دادا. بە

هەماااوو ژناااان بەرەو مااازگەوت بەڕێ ەوتااان. زیااانەت خاااانمیش لەحاااوجرەکە 
 ەگەڵیان کەوت.ڕهاتەدەر و 

 هێتتا نەگەیتتب ، نوسرەت بوو. تاکەکەسێ  کە
واای نی نەدەکاارد، زەنۆبەاڵم خااۆ ئەو هەر بەناوەخااێ دەهااات. کە دەهااات تەلەفاا

ماڵێی لێنەدەدا، هەروا خۆی بەژووردا دەکرد و  ی حەوزەکە قیێ دەباووەوە، 
و کااامێراکەی بە بەردەم ژوورەکاناادا دەڕۆیتااێ تااا هەلێ اای  بە خااۆییاااخود 

کەسااێ  لەناکاااو، باا  خۆئامااادەکردن ب ەوێااتە بەر چاااوی  بۆدەساات ەوی هەر
 اکەی و وێنەیەکی بورێ.رکامێ

 دا ئاماااااادە نەباااااوو، بەئەلساااااابریە  ڕێوڕەسااااامی بەخاکساااااپاردنی م ئەو لە
درەناوەوە  تای بەئەلسابرینیش دەساتنەکەوت و بروسا ەی ماردنەکەی ۆتەلەف

بەدەساااێ گەیتاااتبوو. بەاڵم دواتااار بە ئاغاجاااانی گوتباااوو کە باااۆ شاااەوەکەی 
 ەسمی بۆنەکە، خۆی دەگەیەنێتە ما .ڕدوایین ڕێو

    
دادەکاااان  هەناااووکە هەماااووان چاااوونەتە مااازگەوت و مااااڵەکە  کڕوبێااادەنوە.

 چوونە سەر تاتی حەوزەکە و دەستنوێژی خۆیان هەڵورت.
"ماان چیاادی خااوڵقی ئەوەم نەماااوە سااەر بەماازگەوتەکەدا باا ەمەوە." ئەوە  -

 ی گوت.گوڵبێبوو بە  گوڵبانوقسەی 
ش گاوڵبێلەوەی هەمووان بوەڕێانەوە."  "باجارێ کەمێ  لێرە بمێنینەوە، بەر -

 وا وەاڵمی دایەوە.
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، چیاادی ە دادەکااان سااەریان بە ژووری کتێباناادا ابریئەلساادوای مەرگاای مە  
نەکرد، ئاخر ئەوان هێتتا ساەروکاریان لەگە  خالخاالی پەیادانەکردبوو، باۆیە 
کاتێااا  ئەو لەوێ بباااوایە ئەوان ساااەریان بەشااایپانەی دەرگەی حاااوجرەکەدا 

مااابوو، حااوجرەکە وەک ژوورە پاااوانێ ی  ئەلسااابرینەدەکاارد. کااات  هێتااتا 
م هەنووکە خالخالی ئەوێی گرتووە و دۆخەکە گاۆڕاوە. هەر ئەوان وابوو، بەاڵ

لەبەر ئەو هۆیەبوو، ئەوان خالخالیان خۆ  نەدەویسێ، تاامەزرۆی ئەو ڕۆژە 
خوێناادنی مە یەتاایەکەی خااۆی تەواوب ااا و وەک  ئەلسااابریبااوون، ئەحاامەد 

 مە یەکی جێویری مزگەوتەکە سوێند بخوا و دەستبەکار ب .
باااوو  گوڵباااانووو، لەدەساااتمان چاااوو،" باااەوهەر گ و وەک دوڕ ئەلساااابری" -

دەکااا و دەڕوا  یەک رێبە شااێوەوایوااوت؛ "خالخااالی کەسااێ ی لەخۆباااییە، ئەو 
هەموو پیاوەکاان بەدوور دەگارێ،  هەروەک ئەوەی سوڵتانی ما  ب ، خۆی لە

 تەناانەت ناااچێتە  شایان دابنیتاا . هەرگیاز ئەو جااۆرە مە  لەخۆڕازییەمااان لە
تە حاااوجرەکە دادەنیتااا ، تەناااانەت چااااوەڕێی ێااا. ئەو دەچمااااڵەکەدا نەبینیاااوە

ئەوە  دەکااا، کەسااێ ی وەک کااازم خااانیش بچێااتە  ی، سااەریبدا و ساااڵوی 
لێب اااا. ئاغاجاااان هەر لەیەکەم ڕۆژەوە بەوەی زانیاااوە، کااااتی خاااۆی ئیتاااێ ی 

 زیرەکانەشی کرد، بۆ هێنانی کاغەزە ناسنامەکانی رەوانەی قومی کردەوە."
 ئەلساابریکۆستیان کەوتباوو، هەناووکە  کە مە   دادەکانناخی دڵیانەوە  لە

کە  ،ڕۆژ زیاااتر ئەو هەسااتەیان  پەیاادادەبوو بە دوایاای کااردووە، ڕۆژ کااۆچی
وادەی مردنی ئەوانایش نزی باۆتەوە. ئەو ڕۆژانە  هێتاتا هەر باشان، جاارێ 

 یەوە ساااەرقاڵن، بەاڵم کە میوانەکاااان دەڕۆنەوە، تاااۆئەلساااابریهەر بە مەرگااای 
 ب ەن؟بڵێی چی

 نکاتێ  خالخالی حاوجرەکەی داگیرکارد و خاۆی لەکاونجەکەی ئااخنی، ناچاار
هەمااااوو ڕۆژ و شەوەکەشاااای دووبەدوو لە نانااااادینەکەدا بەیەکەوە  دادەکااااان

بەسەربەرن، ئاخر ئەوان حەزیان بەم شێوە ژیاانە نەباوو. ئەوان نەیانادەتوانی 
ماااڵەکە  ،رەکەەوە، ئەوێیااان خۆشنەدەویسااێ، بەباا  حااوجنهەر لە ناندیناادا بمێناا

 كی مردوو بوو بۆیان. ێوەک ماڵ
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چەناااد جارێااا  ویساااتیان بچااانە  ی ئاغاجاااان و گرێااای دڵیاااان بااا ەنەوە، لااا  
کۆتاایی سااەردەمی  یەکەدەیاانزانی شاتەکە دادیاان نااادا، دەیاانزانی مردنای مە 

 ئەوانیتە.
و بەیەکەوە کااوڵی  ئەلسااابریهەناادێ جااار دەچااوونە گەرماااوە چااۆڵەکەی مە  

 دەڕشێ.هەڵگریانێ ی بێدەنگ  بەدڵی خۆیان 
کازم خان تاکە هیوای ماڵەکە بوو، ل  ئەویش  پیر ببوو، ساتی مردنای نزیا  
بااااووەوە. خااااۆ ئەگەر ئەویااااش بڕۆیتااااتبا، ئەوا بەیەکجاااااری تروساااا اییەکە 

 دەکوژایەوە.
   

بێادەنگ دادەنیتاتن. ئاسامانیش  کەماوەیەکی درێژ دادەکان لەسەر تەختەبەندە
ان لە یاااوردەوردە ئەسااتێرەکان هەڵاادەهاتن، ئەوان گوێ وون بااوو،ڕساااما  و 

شەمتااەمەکوێرەکان بااوو. خااۆ ئەگەر کەسااێ  شااارەزای ماااڵەکە  ی ەجی اایج
نەبووبااا و لەسااەر بااانی ماازگەوتەکە سااەیری ماااڵەکە و حەوزەکەی ب ردبااایە، 

ژنە، دوو پەیااااااا ەر بااااااان  ی دوو بیرب رباااااااایەوە، کە ئەو  لەوانەباااااااوو وای
 حەوزەکەدا داندرابن. 

لەوانەیە لەخەو  خۆ ئەگەر یەک  نەهاتباایە ئەو نااوە و بێاداری نەکردباناایەوە،
لەو تاااااری ییەدا لەپتااااێ  کە ،دەنوێاااا  بااااوو گااااوێی لە گوڵبااااانون. بااااااچووڕ

 دارەکانەوە دەهات.
 ی پرسی.گوڵبانونەرمی لە  "ئەرێ گوێێ لێبوو؟" بە -

 مزگەوت.وابوو کازم خان ب  و لە ژوورەکەی مابێتەوە و نەچووبێتە پێیان
بەهێواشااای بەرەو ژووری بەنو ێتاااانەکە ڕۆیتاااتن، بەاڵم خاااۆ دەرگااااکەکەی 

 دەنوی قرتەی ژنێ  دەهات. وەدرابوو. لەژوورە کڵۆم
 "ئەی، ئەوە چییە؟" -

ئەوان چوونە پتێ دارکاژە پیرەکە، بە وریاییەوە گوێیاان لە دەنوەکاانی شاەو 
 گرت.

 چرپەوە گوت. ئەم قسەیەی بە گوڵب "لەوانەیە ئەمە نوسرەت ب ئ"  -
 "ئای خوایەئ" -



96 

کااارد،  ئینجاااا سااایمایەکی دیاری راویاااان لەبەر تیتااا ی چااارای ژوورەکە بەدی
 بیچمی نوسرەتیان ناسیەوە.

کەی گەیتتب ، ئااخر چاۆن دەبا  ئاێمە ئاگاماان لێنەباووب ؟  تۆ بڵێی"باشە  -
 بوو وایووت. گوڵب ئەدی ئەو ژنە کێیە لەگەڵیدایە؟" 

لەبن تیت ی سەوزی گڵۆپەکاانی منارەکاانی ژنێ ، لەژێر چارشێوێ ی ڕەشدا، 
 مزگەوت  دەرکەوت و دیسان بزربووەوە.

 "لەوانەیە ژنە تارانییەکە ب ." -
"نەخێاااار، ئەو لااااۆتییە هەرگیااااز  ی یەک ژن نااااامێنێتەوە. ژنە تااااارانییەکە   -

درێژە و چارشێویتای بەخاۆداداوە. ئەمەیاان  بچ ۆ نە بوو، ل  ئەمەیان بەژن
 یەکێ ی دی ەیە."

 ە چیب ەین؟""باش- -
 "من هیچی لێتێناگەم." -

ساەر باانی مزگەوتا   خۆی و ژنەکە هاتە ساەرپەیژەکان ، کە باۆ نوسرەت بە
 دەچوو.

 "دەی، نازدارەکەم، وەرەئ" نوسرەت وا بانوی ژنەکەی کرد. -
وێرم." ژنەکە  بە تااریقەی پێ ەنیاانەوە وا ا"نەخێاار، لەگەڵااێ نااایەم، ماان ناا - -

 وەاڵمی دایەوە.
بین ، هەر هەموویااااان بااااۆ رساااای، هاااایچ ەس نامااااانپێویسااااێ ناکااااا بت" - -

 ماازگەوتەکە ڕۆیتااتوون، بااۆ نااوێژ ئێرەیااان چااۆ  کااردووە." نوساارەتیش وای
 پێووتەوە.

 زۆر بەرزە." ئاخر ئەوێ"نەخێر، من نایەم،  -
بەساارتەوە  گوڵبااانوخااۆی ببااا؟"  "باشااە بااۆچی ئەو دەیەوێ ژنەکە لەگە  - -
 ووت.وای
نااازان  ئەو لەبەر   نەخەشااەیەک خااۆی  تیێ"تەنااانەت شااەیتان بەشااەیتان - -

 ش وا وەاڵمی دایەوە.گوڵبێدایە." 
  باااڵی بەسااەردا کێتااان، پاشااان لەسااەر بااانەکە دەرکەوتاان. یێئیاادی بێاادەنو

 نەرماای و هێواشاای بەدوایاناادا بەسااەر پەیژەکااان کەوتااان، بە دادەکااانیش  بە
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ەساااپایی لااا  وەساااەر باااانی  گاااومبەزەکە کەوتااان، لەوێااادا خۆیاااان لەپتاااێ ئ
 کەدا حەشار دا.گومبەزە

ڕێاای دە قەکەوە  نوساارەت یەکاا  لە دە قەکااانی منارەکااانی کااردەوە، ماارۆ لە
 دەیتوانی بواتە تۆپ ەی منارەکە.

 "من ناوێرم بێم." ژنەکە وا هاواری کرد. -
 م. لێاارە زۆر خااۆ  و دڵهەژێاانە. تااۆ بەڵێنااێ پێاادام لەگەڵااە"دەی، مەترساا - -

بەرزیایەوە ماچااێ  مەوێ لەوبێای. مان دەمەوێ تااا ترۆپ ای مناارەکە بتاابەم، دە
ب ەیااان."  شاااتەکە بااا ەم. ئینجاااا دەمەوێ لەوێ لەژێااار ئەو تیتااا ە ساااەوزەدا

 نوسرەت ئەمەی بە هێواشیەوە گوت.
 "من نامەوێ بێم، ئاخر دوای  دەمانبینن." -
 "پێویسێ ناکا بترسی، خۆ ئەگەر گەیتتینە ئەوێ، کەس نامان بین ." -

 ەوێ، ژنەکە  بە پێ ەنیاااانەوە ئەو یااااارمەتی ژنەکەی دا لەدە قەکەدا سااااەرب
 ب ەم، ناوێرم، ئاخر نامەوێ."شتەکە ئەمەی دووبارە دەکردەوە: "من نامەوێ 

 ێتاا و ڵکاتێ یش بەیەکجار چوونە سەر یەکەمین دار، خۆی لەنێو منارەکە هە
 دەرگای دە قەکەی دادایەوە.

ن حەپەساوی ساەیریا پتێ گومبەزەکە مەاڵسدابوو، بە ەکان، کە خۆیان لەددا
 دەکرد.

 "ئای خودایە، رەحم ئ" ئەوان بەیەکەوە ئەمەیان لەسەر زار بوو. -
نوساارەت و ژنەکە ئیاادی بەیەکجااار لەبەر تیتاا ە سااەوزەکە لە سااەر تااۆقەڵی 
مناااارەکە دەرکەوتااان. ساااێبەری ئەوان لەساااەر دیاااوارەکەی دیااا ەی مزگەوتااا  

 دەرچوو.
ەی بااااایەکە  گەمەی بە چارشااااێوە ڕەشااااەکەی ژنەکە دەکاااارد، هەروەک ئەو

 ئااڵیەکی ڕە  ب  لەسەر منارەکە هەڵدراب .
"نەکەی،" ژنەکە بەنەرمیااایەوە بە نوسااارەتی گاااوت. چاااون ە ئەوان لەساااەر  -

 تۆقەڵی منارەکە بوون، دەنویان لەمزگەوتەکەدا سەدای دەدایەوە.
انەی لەسااااەر دیااااوارەکەدا گەورەکەی نوساااارەت جااااووڵەکی رێ وپێ ااااسااااایە 

دەمیااان بااوون، لەبەر ئەو دیاامەنەی نیتاااندەدا. دادەکااانیش دەسااتیان لەسااەر 
دەیاااان دی حەپەساااابوون و هەڵااادەلەزینەوە. باااۆ سااااتێ یش نوسااارەت پااااڵی 
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کارد: "کاوڕە  بەژنەکەی نا تا سەر لێواری  مناارەکە، کە بەپێ ەنیانەوە هااواری
 نەکەیئ خەری ە ب ەومئ"
مزگەوتاادا دەنواای دایەوە، بەاڵم لەبەر وتاااری خالخااالی  پێ ەنیناای ژنەکە لەنێااو

بااوو، چااون ە دەنواای مە  لەنێااو بڵنوااۆکەدا دەهاااتەدەر. ژنەکە هێتااتا هەر بزر
یان بەساااەرداهات و ساااایەی دەهاااات. تاااا لەپاااڕ بێااادەنو نەرمە دەنوێ ااای لێاااوە

 بیچمیتیان لەسەر دیوارەکەدا  کەوت.
هێواشاااای و پێاااادزیل ەوە گەڕانەوە  ی پلی انەکااااان و دابەزیاااانە  دادەکااااان بە

ژوورەکەی خۆیااان دوگردەکەیااان لێ  ااردەوە،  خااوارەوە بااۆ نێااو ماااڵەکە.  لە
نوێژەکەیاااان ووەو مەکااا ە ڕپەلەپاااڕوزێ  چارشاااێویان لەخۆیاااان دا، ئیااادی بە

 .دابەسێ
  

 وتار
مانوەکاانی بەرایاای، خالخاالی  ئااارامی مازگەوتەکەی پاراسااێ، ئەو دەیزاناای کە 

ناوێژ و ریتوێلەکانادا ئاماادەن و  لە کااتیئاژانەکانی دەزگای هەواڵوری نهێنای 
 ەموو شتێ ی ئەوێیان خستۆتە بن چاوان.ه

ژیااااانی ڕۆژانەیاااادا لەبارێ اااادا نەبااااوو تااااا پەیوەناااادی لەگە  دەوروبەر  ئەو لە
ابواارێ، خەڵاا ەکە ئەویااان بە مە یەکاای مڕومااۆن و وشاا  و رەق ڕبەباشاای 
بووە دەکەوت، دەوانی مزگەوتەکە بەاڵم هەر کات  وەسەر سەکۆی ددەناسی. 

وونەوە دەدوا، بەدەم خەڵااا ەکە پێااادەکەنی و کەساااێ ی دیااا ە. ئەو لەد  و دەر
ووی گە  و خۆ  بوو، گاڵتەوگەپیتی  دەکرد، هەمووشی بۆ ئەوە ڕقسە و 

 گوێی لێبورن. تامەزرۆوەبوو خەڵ ەکە بە
دا خاااۆی  پەڕگە دەگااارت و خاااۆی لەبااااس و لە وتاااار و دوانە ساااەرەتاییەکانی

قوڕئان دەهێناا خواسی گەرم و وروژێنەر دەبوارد، زۆر جاران سورەتێ ی لە 
و دەیخوێندەوە، ئینجا هەوڵی دەدا  یەنە مێژووە جۆربەجۆرەکانی لێ باداتەوە 

 ی دەقەکەی پێ راوە. ڕا ەکە 
ەوانبێااژی ڕهەنواوێاا  لەمە زیاااتری دەهاویتااێ، باساای هێاازی  هەناادێ جااار

بەکاێش  داشاێوەیەکی هۆنراوەئاساا سورەتەکان بە چۆن کە ،زمانەکەی دەکرد
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ەوە. بااۆ ئەمە  نمااوونەی دەهێنااانەوە، ئایەتەکااانی بە نووسااراونەت و سااەروا
 و بە تەرتیل دەخوێندنەوە.  دەنوێ ی خۆ

 ەکە  خۆشاایان بە لێ اادانەوەکانی ئەو دەهااات، ئاااخر زۆربەی ئەوانەی ڵااخە
ئااان بخااوێننەوە، لەوە  هەر ران دەکاارد، نەیاناادەزانی قویااهاموشااۆی مزگەوتێ

 گەڕێ کە واتاکەی بزانن. 
ەرەبی نووسراوەتەوە، زمانێ  کە بۆ  واڵتێ ی وەک ئێران قوڕئان بە زمانی ع
ێسمان لەیەک جیابوون. وێاڕای ئەوە  قوڕئاان ڕئاسمان و  ،زۆر جیاواز بوو

ئێسااتا نووسااراوەتەوە، سااورەتەکانیش  زمااانێ ی چااواردە سااەدەی بەر لە بە
ی لێ باادرێنەوە، ئەگەر لێاازان و شااارەزای بااوارەکە یااوداوی مێژووڕدەباا  بە 
 واتاکەی ناگا.نەب ، لە 

 بەاڵم خالخاالی زۆر بااا  ئاگاای لە ناااوەڕۆکی ساورەتەکان بااوو. دەیتااوانی بە
و سەساوڕهێنەر وشاەکان شایتەڵب ا و دەقەکە  ساادەیەکی ەشاێو بە وئاسانی 

 تێبوا. تشێوەیەک کەسێ ی ئاسایی لێ ا ە ب اتەوە بەڕ
ە و یوحاااانیڕئاژانەکاااانی دەزگاااای هەواڵواااری نهێنااای، بینیاااان مە  کاااابرایەکی 

ی ئەرێنیانەیاان باۆ نووساینوەکانی خۆیاان ڕاپۆرت رییان لەسەر نەبوو. ئەوان 
 لەسەر وتارەکانی مە  خالخالی بەرزکردنەوە.

بازاڕیش لە وتارەکانی رازی باوو. خەڵا  پەسانی زانیارییەکاانی دەدا، پەسانی 
کردنەکەیاااان دەدا. هەنااادێ یان شاااتی ڕا ەلێ ااادانەوە مێژووییەکاااان و لێزانینااای 

تریاااان لە خالخاااالی دەویساااێ، هەرباااۆیە دەچاااوونە  ی ئاغاجاااان بەڵ اااو زیا
پێیبڵێتەوە. "ئاخر ئەو هەر مە یەکی جێپڕکەرەوەیە،" ئاغاجاان وایپێواوتن؛ "مان 
ناااااتوانم لەوە زیاااااتری داوا لێااااب ەم، دوای ساااااڵێ  یااااان دووان، هەر کااااات  

جێویار و لە خوێندنەکەی ببێتەوە، ئەوساا مە یەکای  ئەلسابریکوڕەکەی مە  
 ی لێچاوەڕێ ب ەین."ترتەواوعەیارمان دەب ، ئینجا دەکرێ شتی زۆر

بازاڕ س ااڵی خۆی کرد، خالخالی دەیزانی چۆن دڵی خەڵ  بە بابەتە نوێ و  
خۆیان کێتاب ا. هەنادێ جاار باسای شاتوەلی  سەرنجڕاکێتەکانی بڕفێن  و بۆ

 ەبوو.وایدەکرد، کە خەڵ انی بازاڕ بۆ یەکەمین جار بوو گوێیان لێد
ئاخرین جار باسای مەلە کۆچ ردووەکاانی کارد، بابەتێا  کە لەبااری ئاسااییدا 

دا  ی لێ رابایەوە. ئەو باسای ئەوەی باۆکردن، ێمزگەوت نەدەبووایە هەرگیز لە
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چااۆن مەل و باڵناادەکان هەمیتااە دوای کۆچەکەیااان دەگەڕێاانەوە و هااێالنەی 
وەکاااانیش، کە بە خۆیاااان دەدۆزنەوە. تەناااانەت بەچااا ە تاااازە لەهاااێل ە دەرچو

دواییااادا دەتاااوانن لەساااەر  دەڕۆن و دەفاااڕن، بەاڵم لەدا ڕێواااایەکی نەناساااراو
 هێالنەی باوانیان بنیتنەوە.

بە حەپەساااان و کاااارتێ ردنەوە ئیماناااداران گوێیاااان لەو قساااانەی دەگااارت، کە 
 هێنااایەوسااتاندا دەوباسوخواساای  هەڕەماای هێاازو دەسااەاڵتی لە جیهااانی مێر

کاااردەکەن.  32زبااارەوا وردەکاریااانە لەگە  یەک بە  ، کەوا چااۆن ئەوانگااۆڕێ
ئەو لەوێاادا هێااز و دەسااەاڵتی پەروەردگاااری دەبیناای، بااۆیە ئەو شااتانەی هەر 

 بەنموونە دەهێنانەوە. 
 بووتازەگەرییەی مە  گەنجەکە کارانواز بوو، دڵخۆش اگۆشە نیو وئاغاجان بە

ماایەی دنەدانای  بەوەی خالخالی باابەتوەلی هاوچەرخاانە بااس دەکاا، کە باۆتە
 ایانب ێتێتە نێو مزگەوت.ڕگەنجان بۆئەوەی 

خالخالی ئینولیزی خوێنادبوو، هەرچەنادە نەیادەتوانی بەزماانەکە  بادوێ، لا  
دەیتااااوانی لە دەقە ئینولیزییەکااااان تێبوااااا. ئەو گۆ ااااارێ ی زانسااااتی بەریتااااانی 
 کڕیباوو، لەنێاو حوجرەکەیادا بە چەنادان ساەعات ساەری بەساەردا دەگارت، لە

فەرهەنوەوە هەوڵی دەدا لێیتێبوا. پاشاان لێ ادانەوەی خاۆی باۆی هەباوو،  ڕێی
 سەرەنجامیش کردییە بابەتێكی سەرنجڕاکێتی یەک  لە وتارەکانی.

لە وتااارێ ی دی ەیاادا، باساای فااڕۆکە و مێااژووی فڕۆکەواناای کاارد. ئەو پەساانی 
دا کە ئاااازایەتی ئەوەیاااان  33دوو بااارایە ئەماااری یەکە ویلااابەر و ئۆر یااال رایتااای

زوو ئەوەشی بۆ سەر قسەکانی زیادکرد،  ەبوو وەک باڵندە بۆڕن، بەاڵم هەره
کە هەر ئەمری ییەکان نەبوون دەستپێتاخەری فاڕین باوون، بەڵ او فارساەکان 

 بوون.
خۆشااااحاڵییەوە  شااااێوازێ ی گاڵتەئااااامێزانە گااااوتی؛ ئەمری ییەکااااان بە ئەو بە

 .هەموو شتێ  لە واڵتەکەی ئەوانەوە دەسێ پێب ا ،دەیانەویسێ
"ئەمری اااا هەر پەنجاااا، شەساااێ سااااڵێ ە دەساااتی بەفاااڕین کاااردووە، بەاڵم  -
ئەو  "واڵیی خاکەکەماااان دەگەڕێاااتەوە.وئێااارە باااۆ قااا ەگوڕیتاااەی فاااڕین  باااۆڕ

                                                                                 
 زاارک: اەاەرکلکز   اەکۆمەڵ  32
33 Wilber and Orville Wright 
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ڕۆیتااێ؛ "جارێ یااان لە مێااژووی دێرینماناادا،  وتااارەکەی لەسااەر یەبەمتااێوە
ویستویەتی باڵبورێ و بۆاڕێ. ئەو ئەوەنادە هێاز و  34پاشایەک بەناوی نەمرود

ابوااا. ڕدەتااوانی دەسااتی بەسااەر هەمااوو شااتێ  سااەاڵتی هەبااوو، پێیوابااوو دە
وایاادانابوو کێبەرکاا  لەگە  یەزدانیتاادا ب ااا. بااۆیە بڕیاریاادا بچێااتە ئاساامان و 
شەڕ لەگە  خودادا ب ا. ئیدی فەرمانی بەسەر زاناکانی سەردەمی خۆیدا کرد، 

بیااری  کە ئااامرازێ ی وای بااۆ دروسااێ باا ەن، بتااوان  پێاای بۆااڕێ. ئەواناایش
 و سەیرسەیریان بەمێتا داهات، فڕۆکەیەکای ساەرەتایی، گالیسا ەیەکی باڵادار

لەچااوار  ن،بەهێزیاان هێناا و ەواتار هااتن و چااوار هەڵاۆی گەوردشاتێ ی ئااوا. 
یە تااااایبەتەکەی پاشااااایەتیان تونااااد قااااایم رد. ئەوسااااا یکورساااا  وە بەپەت بە

ش چااوار چااووە سااەر کورساایەکە. ئەواناای و نەماارودیش دەسااتی دایە شمتااێر
. ڕاگااارتپاااارچە گۆشاااتی شەمتاااەمەکوێرەیان لەساااەر ساااەری هەڵۆیەکاااان 

هەڵۆیەکااانیش باڵەکانیااان لەیەکاادان و هەوڵیاناادا بااوەنە گۆشااتەکە. بەم جااۆرە 
 هەڵدا." ئەوان فڕین، ئیدی یەکەمین ئامرازی فڕۆکەوانی سەری

    
 و باسااای ئاینتاااتاین ،جارێ یتااایان خالخاااالی لە وتاااارەکەی نااااو مزگەوتااا  

ۆزی خێرایاای تیتاا ی کاارد. هاای  کەساای ناااو ماازگەوتەکە هەرگیااز پێتااتر بیاارد
شاااتێ ی دەرباااارەی ئاینتاااتاین نەبیساااتبوو، کەسااایش نەیااادەزانی کەوا تیتااا  

 300.000یەکەی تیتااا  یئەوەنااادە خێااارایە، چجاااای ئەوەی بااازانن کە خێااارا
 کیلۆمەترە لە چرکەیەکدا.

لە وتارەکااانی دا  ی،زانیاااریی گوێورەکااانی دەزانااێبێئاگااایی و بخالخااالی کە بە 
ئەوەی بانادۆری  ستەی بە زمانی ئینولیزیش دەهێنانەوە، باۆڕهەندێ کۆپلە و 

وتارەکانی  خۆی زیاتر بخاتە سەریان. لەوانەیە ئەو یەکەم مە ی واڵت ب ، لە
وتارێ یااااادا گاااااوتی:  ڕۆژی هەینیاااادا وشاااااەی ئینولیااااازی بەکااااااربهێن . ئەو لە

ورودریااژەدا یەک شااێ فێربااووم؛ و"ئاینتااتاین گوتااوویەتی: ماان لەو ژیااانە د
هەماااوو زانساااتەکەمان بەپێاااوەر لەگە  واقیەااادا شاااتێ ی ، ئەویاااش ئەوەباااوو

هێتااااااتا  ئەوەی هەمااااااانە لەگە  ئەوەشاااااادا  بەراییااااااانە و منااااااداڵ ارانەیە،
 بایەخدارترین شتە."

                                                                                 
34  Namroed 
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ئەو لە وتارەکەیدا، ئەوەی رووننەکاردەوە، وتەکە واتاای چای دەگەیەنا ، بەاڵم 
ەوە گوت، وەک ئەوەی خۆی لەواتای بیردۆزی ڕوونااکی ئەوەندەی شێ لەبار

 300.000گەیتااتب . "بااا وادابنێااین کە فڕۆکەیەکمااان هەیە و خێراییەکەشااای 
و سەرنتااینەکانی  بە خااۆیکیلااۆمەترە لە چرکەیاادا، وا  دابناا  کە فااڕۆکەکە 

پاۆلە  ،بە گریماانەهەر ێ  لەسەر بانی مزگەوت  سازو ئامادەی فڕینە، ئینجا ڕ
یتادا بەرامبەر هەن، تەمەنیاان لەنێاون دوازدە و پاازدە سااڵیدایە، لەکوڕێ مان 

 کۆمەڵە کچێ مان هەرلەهەمان تەمەندان.
هێڵیاانەوە و کوڕەکااانیش  ئاایمە کااۆمەڵەی کیژەکااان لێاارە لە نێااو مزگەوتاادا دە

 دەبەینە سەربان تا سواری فڕۆکەکە ببن. 
ا، فااڕۆکەکە ئەوسااا فااڕۆکەوانەکە، ساالۆێ ی لێاادەدا و فااڕۆکەکەی بەگەڕ دەخاا 

بەرەو بۆشااایی ئاساامان دەفااڕێ. بااا  یخااۆی و سەرنتااینەکان دەجووڵێااێ، بە
ئەوەشاامان لەبیاار نەچاا  کە خێرایاای فااڕۆکەکە، بەقەد خێاارای تیتاا ە. لێاارەدا 

تەنهاا دەب  زۆر بەئاگا بین و دیققەت بدەین. خاۆ ئەگەر کوڕەکاان باۆ مااوەی 
 و نی ماازگەوتساا  سااەعات بە فااڕۆکەکە بۆااڕن، دواتاار دیسااان بێاانەوە سااەربا

کوڕەکااان داباابەزن و بە پەیژەکااان بێنەخااوارەوە و بێاانەوە  ئینجاااهەڵنیتاانەوە. 
نااااومزگەوت، ئااااخۆ ئەوساااا چااای ڕوودەدا. کاتێااا  ئەوان پەردەکە  دەدەن و 

ناااکەن.  یبااڕوا ،نەکەن، ئەوەی بەچاااوی خۆیااان دەیبیاانسااەیری کچااوەلەکە د
کەوڵۆسای ە پیرەژنای تەمەندا ڕۆیتاتوون، باوونەت کچەکان هەموویان بەئاخر 

 ب  دەم و ددان."
دەمااای  کاتێااا  ئەو قساااانەی دەکااارد، خەڵااا ە گاااوێورەکە بە واقوڕمااااویی، بە

بەشەوە سەیریان دەکرد، هیچیش لەوەی گوێیان لێباوو، حااڵی نەباوون. ئااخر 
کە ئەوان ڕۆیتاتوون، کیژەکاان وا  ،ماوەی تەنهاا سا  ساەعاتدا چۆن دەب  لە

 ن؟بووخەرۆ ببن و پیروچووبەساڵدا 
 "ئاااخر تیتاا ، خێرایاای تیتاا ەکە، ئاااخر لااۆژی ێ ی تەواوجیاااواز سااەبارەت بە

گۆڕێاادایە. هەرلەبەر ئەوەیە ئااایەتەکە بەنمااوونە دەهێاانمەوە.  خێرایاای تیتاا  لە
وی هێااز، ڕووناااکی لەسااەرووی وهەمااووی جێااپەنجەی خااودایە، هێااز لەسااەر

 کردنەوە. وونڕ ای بۆڕووناکی." خالخالی ئاو
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وتارانەیااادا، مە  خالخاااالی لەنێاااو شاااارەکەدا زیااااتر ناسااارا و  میاااانەی ئەو لە 
ناووناوبانوی لەنێوان گەنجاندا پەرەیسەند. سەرباری ئەوە  بایەخی زیااتری 

  یەن ئافرەتانەوە پێدرا. لە
ڕاڕەوە تاری ەکااانی ماازگەوتەکەدا بە  هەرچەناادە خالخااالی ژناای هەبااوو، لاا  لە

پێادەدا.  اندڵاداریدرا، ئەوان ناامەی ژنە چوارشێو بەسەردادراوەکاندا دەورەدە
 ئەویش سەیری نەدەکردن، بەاڵم نامەکانیتی دەخستنە گیرفان.

چاونوقاندێ اادا لە ڕاڕەوەکە  لە ماااوەی"تااۆ مە یەکاای کەشااخەی." ژنێاا  کە  -
 وایپێووت. ،چاوی بەخالخالی کەوت

"ماان دەمەوێ لەگە  تااۆدا بە فااڕۆکەکەی ئاینتااتاین بەرەو ئاساامان بۆااڕم."  -
 سەی ژنێ ی دی ەبوو کات  بە یدا رەتبوو.ئەمە  ق

کاوێ دەکاڕی؟" کیژێ ای  "باۆنێ ی زۆر خۆشاێ لێادێ، ئەرێ گاواڵوەکەت لە -
 ڕارەوە تاری ەکەدا بێئەوەی سەری هەڵبێن  وایپێووت. گەنجیش لە

 ی دی ە  ێ"کات  مێزەرەکەت بە ری دادەنێی، زۆر کۆک دەردەکەوی." ژن -
 .یئەم قسەیەی چرپاندە گوێ

ژناان لە پیااوان جیاادەکرانەوە. ساەکۆی  ەوە،بە هاۆی پەردەیەک تا ەونێو مزگ
 ی بەرز لەنێوەڕاساااتی ژن و پیاوەکاااان دانااادرابوو. بەلە شاااوێنێ دوانەکە   

ریازی پێتاەوە دادەنیتاتن، باۆ ئەوەی مە   زۆریش وابوو، کچە گەنجەکان لە
کااااااتی وتاردانااااادا بەباشااااای ببیااااانن. خالخاااااالیش چێاااااژی لەو  خالخاااااالی لە
ێتاااان و بایەخپێااادانی ئەوانەوە وەردەگااارت، ئیااادی هەر چااااوەڕێی سەرنجڕاک

پێبەمااابەری دەکااارد، باااۆئەوەی جاااارێ ی دیااا ە  یڕۆژی لەدای بوون)مەولاااود(
ڕۆژەدا  ووی خۆیاااان نیتاااان باااداتەوە. چاااون ە بەگاااوێرەی دابونەریاااێ، لەوڕ

ێاا ەوت ڕباسوخواساای گرنااگ و چارەنووسساااز دەهێناادرایە گااۆڕێ. ئاااخر بە 
ە مێژووینەکااااان لەشاااارە پیااارۆزەکەی قوماااادا لەو ڕووداونەباااوو، زۆریااانەی 

تاساااەوە باااوون ئااااخۆ مە  خالخاااالی لەو  ڕۆژەدا دەقەوماااان. هەماااووانیش بە
 ڕۆژەدا   جۆرە دوانێ  دەدا.
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بە یاوەری ئاغاجان و شابا  مە  خالخالی گەیتتە ساەر مینابەری مزگەوتا . 
باوو، پاشاان بە گ سااتێ  بێادەن ئیدی لەسەر کورسییەکەی خۆی دانیتێ، بۆ

 زانە سورەتی )الزلزلة( ی خوێندەوە:ێدەنوێ ی ئاهەنوئام
ُض ِالأَاالََها ) َرأ  (1إِذَا ُالأِالَِت اْلأ

ُض أَثأقَالََها )  َرأ ِت اْلأ ََ َر  (     الالال 2َوأَخأ
 

َم يَُكوُن النهاُس َكالأفََراِش الأَماأثُوِث )  (4يَوأ
ِن الأ   اَاُل َكالأِعهأ َِ  (   القارع 5َمنأفُوِش )َوتَُكوُن الأ
 

نأَساُن َما لََها ) ِ  (3َوقَاَل اْلأ
اَاَرَها )  ُث أَخأ َمئٍِذ تَُحد ِ  (    الالال 4يَوأ

 
 }هەرگا زەمین بە بوومەلەزە توندەکەی هاتە لەرزین،

 ئەم زەمینە  گرانباری خۆی وەدەرخسێ.
 

 ئەو ڕۆژە گتێ ئەو مەردمە وەک پەپوولەی پڕژاو دەبن،
 ەک خوری شی راو دەبن.کێوەکانیش و

 
 مرۆ  پرسی: چی قەوماوە بۆ وا دەکا؟
 ئەوێ ڕۆژێ بەسەرهاتەکەی باس دەکا.{

    
لەرەی دەنوی خالخالی شتێ ی زۆر لەوانی دی ە جیاواز بوو، هەرگیاز وشاەی 

 هێزی لەدەم دەرنەپەڕیبوون. وا سەنوین و بە
ان باااایەخەوە گوێیااا مااازگەوتەکە  پڕباااوو، جااامەی دەهاااات، هەمووشااایان بە
ماااوەیەکە  ئەلسااابریگرتبااوو، ئەویااش زیاااتر لەسااەری ڕۆیتااێ: "مامۆسااتا 

 لەنێوماندا نەماوە، بەاڵم مزگەوت ماوەتەوە.
ڕۆژێ  دادێ ئێمە  هەمووان دەڕۆین و کۆچی دوایی دەکەین، لا  مازگەوت 

 هەر لەشوێنی خۆی دەمێنێتەوە.
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؟ نەخێار، ەوەمزگەوت تا هەتایە هەر بەپێوە بمێنێات تۆ بڵێیئەرێ ئەوە ڕاستە؟ 
نێتەوە. مە یەکااااان دەڕۆن، ماااازگەوتیش دەڕوا، ماااازگەوتیش بە نەمااااری نااااامێ
 ئەوەی بمێنێتەوە هەر دەنوە."

 ئاااوڕێ ی لەپیاوەکااانی ناااو مزگەوتاا  تەماشااای یەکاادییان کاارد. ئاغاجااانیش 
 : "ئەرێ ئەوە چی دەڵ ؟ دەنگ دەمێنێتەوە؟ مەبەستی چییە؟"دایەوە شابا 

 ئەلساابریاساێ دەکاا. دەماێ ە مە  ڕوە، خۆ خالخالی بەاڵم ئاغاجان بیری ردە
پێنەباااوو،  یهیچااا لەیاااادکراوە و هااای  وتەیەکیتااای لێبەجێنەمااااوە، چاااون ە ئەو

بوو، شتێ ی دیا ە باوو،  ئەلسابریهیچی لەباردا نەبوو تابیڵ . هەرچی باوکی 
ئەو مە یەکاای سااەرنجڕاکێش بااوو، دوان و وتاااری ئاااگرینی دەدان، ئاااخر ئەو 

بەرزەفااڕ و بە خواسااێ بااوو، خوازیاااری گۆڕان اااری بااوو، پیاوێاا   کااابرایەکی
بوو دەوێرا ناوێ شاتەکان بهێنا . لەو ساەردەمەی ئەو مە ی مزگەوتا  باوو، 

 کی پەناااجەیشاااارەکەی هەماااوو لە نێاااو گاااۆلمەی دەساااتدا باااوو، بە ئامااااژەیە
دوایای ی دەیاان سااڵە کاۆچ ئەلسابریدەیتوانی بازاڕیش بجوڵێن . باوکی مە  

ی رە، لاا  دەنااگ و سااەدای هەرماااوە، هێتااتا  دەنواای ئەو لەیااادەوەکااردوو
 شارەکەدا دەمێن .

دای باااوونی پێبەمااابەر ماااوحەمەددا، ەجارێ یاااان مە ی رەحمەتااای لە سااااڵیای ل
وتااارێ ی ئاااگراوی لەدژی رەزاخااانی باااوکی شااادا خوێناادەوە، دوای ئەوە شااا 

شااەقامەکان،  چارشااێوی لە ئافرەتااان قەدەغەکاارد، سااەربازەکانی ناااردنە سااەر
اپێچی پۆلیساخانەکانیان با ەن. ڕبۆئەوەی هەر ژنێ ی چارشێوبەسەر بورن و 

تیان گرت و بۆ شاری )کاشان(یان دوورخساتەوە. ئەلسابریئیدی باوکی مە  
 . گاڵەداش هات و دەرگای مزگەوتەکەشی یدوای ئەوە ئاسای

وون. وماااب ، لەبیربااەئاغاجااان بوویەرەکااانی ئەوێ ڕۆژێاای، هەروەک دوێناا  ق
ئااااخر هەینااا  لەپاااڕ چەناااد تڕومبێلێ ااای ساااەربازی لەبەردەم مزگەوتەکەیااادا 

پەلەپاااروزێ لێااادابەزین. دوای ئەوە جێبێ ااای  وەساااتان، چەناااد چەکااادارێ ی بە
دی ە  کە ئەفسەرێ ی چەکداری تێدا باوو، هاات. ئەویاش لە جێابەکە دابەزی، 

وور اسااتەوخۆ  بە پااێاڵوەوە لێااوەژڕلەباان هەنوڵاادا بااوو،  35دارێ اای کااورتی

                                                                                 
ساانتیمەتر ەکاان  ەکداێن ەار  دەرساەران. دەمەش اێماایەکە  60اەل ەارک کە ەرێاکیەکە  اەر   35

 کۆنینەیە اۆ ەکسەاڵت. لکرگێڕ
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لەگە  خاااۆی باااۆ  ،مزگەوتااا  کەوت، ویساااتی دەساااتبەج  مە  پیلبەساااێ ب اااا
 ببا. یگرتووخانە

هەر ئەوێ ڕۆژێ، ئاغاجاااان هێتاااتا  و باااوو، تاااازە ساااەروکاری مزگەوتێااای 
کەوتبااووە دەسااێ، ئەوسااا بە حەوسااەڵەوە بەرەو  ی ئەفسااەرەکە ڕۆیتااێ و 

دێاتەدەر و  ە خۆیبپێیووت: "ئەگەر تۆ لەمزگەوت  بچیە دەرێ، ئەوا مامۆستا 
 ."تلەملی خۆ ەکە لەگەڵتدا دێ، دەنا، دەترسم شەڕێ  بقەوم . ئیدی ئۆباڵ

باۆ دوودڵای  ی، های  باوارێ گردەبڕانەو بیستراو و  ڕۆشندەنوێ   وا  ئەو بە
ڕەدارە ە. ئەفساااااااەرەکە  ساااااااەیرێ ی بااااااااوهێتاااااااتبووەوەو منوەمناااااااگ نە

ئیادی تایان دابوو. کە دەوروخولی مامۆس ،ئامادەبووەکانی ناو مزگەوتێی کرد
دارەکەی دەساااتی لەسااانوی کاااابرا لە پەیاااامەکەی ئاغاجاااان گەیتاااێ، پاشاااان 

دەرەوە چاوەڕێتااان  اکارد و پێتایووت: "تاۆ مە م باۆ دێنا . مان لەڕئاغاجانادا 
دەروازەی دەرێ چاااوەڕوان  جااۆرە لە نێااو ماازگەوت دەرچااوو، لە دەکەمئ" بەم

 بوو.
ۆساتای تاا  ی جێابەکە کارد، کە سەرێ ی بەرزەوە یاوەری مام ئاغاجانیش بە

 بوون. ڕاوەستالەپتتیەوە  یبەدەیان بڕوادار
تای چاووە پتاێ یخۆ بە ئەفسەرەکە  مامۆستای خساتە نێاو جێابەکە و هەر

 کانەکە و جێبەکەی لێخوڕی و لەوێ ڕۆیتتن. وسو
لەهەماااان کاتیتااادا ساااەربازەکان هەماااوو ئەوانەی لەنێاااو مااازگەوتەکە باااوون، 

 ەکانی مزگەوتەکەشیان داخستن و گاڵەدان.نان و دەروازیان وەدەر
ەن بەریتانیەکاان ناچاارکرا واڵت لە  یەزاشاا ڕس  ساا  دواتار، دوای ئەوەی 

 دەرگای مزگەوتەکە کرایەوە. بەرەو میسر جێبێڵ ،
 
    

ئاغاجاااان لەبەر خاااۆیەوە مسااا ە باااووەوە، بە تاساااەوە چااااوەڕوانبوو ئااااخۆ 
بێدەنوییەشادا ساەیری ئااپۆرای  خالخالی چی پێیە. خالخاالیش بێادەنگ ماا، لەو

ئاماااااادەبووانی نێاااااو مزگەوتێااااای دەکااااارد. لەهااااای ەوە  بااااا  ئەوەی هااااای  
 یپەیوەسااتێ یش لەگە  بااابەتی قسااەکانی پێتااویدا هەباا ، وشااەی "ئەمری ااائ"

 لەدەم دەرپەڕی.
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وشااەکە  وەک ئەوە وابااوو بەردێاا  بوااریە نێااو ئەو حەشاااماتە قااڕوقەپەکە، 
ی پەردەکە پەیدابوو، بوو بەغەڵبەغەڵب و هەردوو دیو دەستبەج  منوەمنگ لە

و بڤەکاان باوو، کە مقۆمقۆ. ئاخر ناوهێنانی ئەمری ا یەک  لەباسە قەدەغەکراو 
ی لێب رێتەوە. وشەکە بارێكی قوڕسای سیاساییانە باوو، چاون ە لە مزگەوتدا  

ئەمری ا ئەو ئەمری ایە نەبوو کە ئارامی جیهانی بوێ، ئەمری ا ناپەساەند باوو، 
 بەردەوام دوژمنی سەرسەختی ئیسالم بوو. ئەمری ا

ڕەوایی نخەری بااوو شااایە گەنااجەکە  لەواڵت راب ااا، ئیاادی کۆتااایی بە فەرمااا
دووهەزار و پێنجسەد ساڵەی پاشایەتی واڵت با ، بەاڵم ئاژانەکاانی سای ئاای 

کودەتاااایەکی ئەمری ییاااانە گەڕانااادەوە واڵت و لەساااەر  یڕێااا ئەی ئەویاااان لە
کاانەوە ئایەتولاڵەن لە  یکااتەوە  یاننایەوە. ئیادی لەوتەختوبەختی پاشایەتی دا

و هەڵویساتی دژە  ڕەفتااردا یتائەمری ا بە شەیتان ناونرا و لە نێو مزگەوتاکان
 ئەمری انەیان نیتاندەدا.

کاااتێ یش مە یەک لەنێااو مزگەوتێاادا وشااەی "ئەمری ااا"ی لەدەم بێااتەدەر، ئەوا 
وەیە: "دەی با شاەیتان دەفان ەئ بەدەر لەو واتایە هیچی دی ە ناگەیەن  ئەویش

 ب ئ دەی با ئەمری ا دەفن ب ئ"
 

 ە ئەمری ااا لەک"ڕۆژگااار گااۆڕاوە، رەزاخااان ڕۆیتااتووە، ونبااووە، بەاڵم هەنااوو
 خالخالی بوو وایووت. "هەموو شوێنێ  حازرە. لە تارانە، لە قومیتەئ

اساااتیدا ئەو ڕ ئەو شاااتێ ی گاااوت، لااا  لەهەماااان کاتیتااادا هیچااای نەگاااوت. لە
دا: "ڕۆژگارەکاان گاۆڕاون. کەچای ئەمری اا هێتاتا ڕانەی جاایای بێخەتا ێاستیڕ

 هەرماوەئ"
شارەکە، وتەکاانی مە یاان وەک زێاڕ دەپێاوا، تێبینای ئەوەیاان  ژیرەکانیپیاوە 

دوای  ویێ ی لەبلەبانە بۆخۆی. ئەو دەزانا  چاۆن وشاەکانی بەێکرد، کە ئەو ر
 ئامادەبوو دابن .یەکدا هەڵبژێرێ تا باندۆری خۆیان لەسەر گوێورانی 

خالخالی سەیرێ ی خەڵ ەکەی کردەوە. خەڵ یش چاوەڕوانی وشەکانی دی ەی 
باااوون، کە بەدواییەکااادا دەهااااتن، هەموویاااان ساااێرەیان لە لێوەکاااانی گرتباااوو. 

 " دڕی بەبێدەنویەکە دا.اڵلاڵ، ئەلئەویش بە دوو وشەی "ئە
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دەگەیانااد. خااۆ ئیاادی بەتەنهااا ئەو دوو وشااە لەدەم دەرپەڕیااوانە زۆر واتایااان 
." اڵ ئەڵااڵشتێ  نزی  ببیەوە و ناوی بهێنای، ئەوا دەڵێای: "ئەڵا ئەگەر بتەوێ لە

 ."اڵێ یتێ بەسەردا هات، هەر هاوار دەکەی : "ئەڵاڵ ئەڵیرەورێئەگەر کو
بەاڵم هەنوکە خالخالی وشەکانی لە رامانێ ی دی ەدا بەکارهێنان. لەبەر ئەوەی 

وی هێنااااا، ئیاااادی اجەخت اااار دا بەناااااوی )قااااوم( و ئەمری ااااای لەیەک رسااااتە
 ئەڵااالئ وەک ئەوە اڵدەربااڕینەکە واتااایەکی بارگاااوی هەبااوو. قااومئ ئەمری ااائ ئەڵاا

 وابوو کە لەنێو مزگەوتەکدا تەقە ب رێ.
ووی اااردە ساااوڕەتی ڕپاشاااان مە  خالخاااالی ئاراساااتەی وتاااارەکەی گاااۆڕی و 

 )الۆت (:

ًلا ...  داا يَاأتَغُوَن فَضأ َه َواناا ِسيَماُهمأ فِكج تََراُهمأ ُركهعاا ُس ِ َوِرضأ ِمَن َّللاه

يككِل  َِ نأ ِ َراِة َوَمككثَلُُهمأ فِككج اْلأ َُ َمككثَلُُهمأ فِككج التهككوأ وِد َذِلكك َُ ككوِهِهمأ ِمككنأ أَثَككِر السُّكك َُ ُو
اَع  ره كُب الكاُّ َِ كتََوَ َعلَكى ُسكوقِِه يُعأ ََ فَاسأ كتَغألَ أَهُ فَكَََاَرهُ فَاسأ ََ َشكأأ كَر عٍ أَخأ َكَارأ

ََ اِِهكُم  ِفكَرةا ِليَِغي كاِلَحاِت ِمكنأُهمأ َمغأ ْه ُ الهكِذيَن َََمنُكوا َوَعِملُكوا ال الأُكفهكاَر َوَعكَد َّللاه
ا ) يما َِ ا َع را َأ  (29َوأَ

ی ن  اکەی ڕەزامەند}لە کین ش ن سوژدە  انس پێدەکەن . هەر بەهێڤی ن 
 ودا . درنشمی سوژدەبردن ا  بەنان ەنانەنە هەیەن نێنەش ا  لە تەنڕاس 

ێه ت شتەی بەرەنژننر رنەش ا  لە ئ نر لدا. شێوێندرانە بە  نادایە ن نمون
هەڵچونبێ ن نە ی ورەی دەرکردبێ ستونر بونبێ ن لەستەر السته  ت ی 
گرت تێ ن نەرزێترا  ستەیری بمێتن م تتا  ان ن کتانی ستپڵەی پتێ قەڵتس کتا. 
ئەنانەی  تتتانە  بتتتانەڕن ئاکار تتتاک ن  تتتوا بەڵێنتتتی لێ تتتونرد  ن پاداشتتتتی 

 گەنرەی پێدان .{
 
 

ئاغاجتتا  ئتتانڕێکی لە شتتاباا دایەنە. مەال  الزتتالی هەر لە ستتورەتی )الفتتت ( 
نەنەستتتان بتتێ ئەنەی تێ  نتتی بکتترێ  ەنتتد ئایەتێک شتتی لە ستتورەتی )التترنم( 

  وێندنەنە: 
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وُم )  (2ُغِلاَِت الرُّ
ِض َوُهمأ ِمنأ اَعأِد َغلَاِِهمأ َسيَغأِلاُوَن )  َرأ نَى اْلأ  (  3فِج أَدأ

عِ ِسنِ  ِمنُوَن )فِج اِضأ َمئٍِذ يَفأَرُ  الأُمؤأ ُر ِمنأ قَاأُل َوِمنأ اَعأُد َويَوأ َمأ ِ اْلأ  (4يَن ّلِِله
ِحيُم )  ُر َمنأ يََشاُء َوُهَو الأعَِايُا الره ُْ ِ يَنأ ِر َّللاه ْأ  (5اِنَ

 
 ۆمی شکا نڕ}

ئەم ژێرکەنتنەیتا  جتارێ تتر  لە دنایلە نزیکتر کەنشەنی ئەم سەرزەم نەن 
 سەردەکەننەنەم

کەمتر لەدە ساان پێش ئەن شکانە ن دنای ەشن هەمون کارن کتاری  ە مانەیل
  ودایە ن ئەنێ ڕۆژێ بانەڕدارا  کەیفێ دەکە ن

بەیاریدە لە  ودانەن  ودا ەەز کایاریدە بەهەرکەس دەدان هەر   ی  انە  
 دەسەاڵتە ن دل  انە.{

 
    

 بەم ئایەتە کۆتایی بە وتارەکەی هێنا.
ومژهەڵور و گومانااااوی باااوو، هەریەکێااا  بە شاااێوازی دوانەکە، دوانێ ااای تەمااا

یەکی وادا، کە ئاااااژانە بە شااااێوەی ب ااااا. ئەو وتااااارەکەی ڕا ەخااااۆی دەکاااارا 
 نهێنییەکانی دەزگای هەواڵوری نەتوانن بیوەستێنن و بیورن. 

ئەو بە مااوحەمەد پێبەماابەر دەسااتیپێ رد، ناااوی ئەمری اشاای لەنێااو وتااارەکەدا 
 ڕوون و ئاشا راامییەکانیتای خوێنادەوە. ئەوە ۆڕهێنا و ئایەتەکانی ساورەتی 
دڵیدا پەنوی خاواردۆتەوە  ی مەبەستی بووە و لەەبوو، هێتتا ئەو نایەوێ ئەو

 تەواوی هەڵبڕێژێ. بە
ووبەڕووی ساااااەردەمێ ی ڕئاغاجااااان تێبیناااای ئەوەی کااااارد، کە ماااازگەوتەکە 

وروژێاااااانەر دەبێااااااتەوە، ئەوە  ئەو شااااااتە بااااااوو، دەمااااااێ ە بەپەرۆشااااااەوە 
 ی.چاوەڕوانیەت

یتااوێلی نااوێژ بااووەوە سااەکۆی دووانەکەی جێهااێاڵ. ڕ کۆتاییاادا خالخااالی لە لە
وەساااتان. ئاغاجاااانیش چاااووە پێتااایان،  دالەوێ ساااەدان لە باااڕواداران لەپێتااای

دەسااتی مە  خالخااالی گاارت،  شااانی چەپەی ماااچ رد و بە شانازیتااەوە تااا 
 ماڵ  یاوەری رد. 
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 سینەما

 ای ه چگاه  دایا تو بوس ده
 را مست ام زنیلب سرخ و

 ؟به پستا  کالش زدی دست را
  ودایەن ئەرێ قەس ما ت کردننە

 لێوی سونری ژنێکی مەست؟
 36دەست گرتون  ؟ مەمکی کاڵت بە هەرگ ز

 
ئەم پار ە ش عرە لەستەر مێتزی نونست نگەی  الزتالی بتون. ئاغاجتا  هەر بە 

ی ڕێکەنس  ونبونە ژننرەکەین ب نتی پتار ە کتاغەزەکە لەنێ کەنتتونەن ئ تد
  ست ە نێو گ روانی. لەن بینایەشدا نەبون مەال  الزالی  وێندبێت ەنە.

 کردننە."ت " ودایەن ئەرێ ه گ کاس ت  ما 
پتتتار ە شتتتت عرەکە نرنژێتتتتنەر بتتتتون.  تتتتودان متتتتاچن ژنێکتتتتی مەستتتتتن مەمکتتتتی 
تازەوەریتتهن لە ستتەرننی هەمونشتت ا  ن شتتتەکە لەستتەر مێتتزەکەی  الزتتالی 

 بون.
نوسرەس رە  وارەی ش عرەکە نونسرابون: نانی شاع رەکەش لە گ شەی هە

 ن بەاڵم ئاغاجا  هەرگ ز گوێی لەن نانە نەب ون. رەەمانی
 ت  بڵێ ئەنە کێ ێ؟

 ئا ر     نێرانە ئەن کفرانە بزاتە سەر کاغەز؟
ئاغاجتتا  لەبەر  تت یەنە گتتوتی: هەمتتون شتتتێه لە دەستتت دەر تتونە. )شتتا(ش 

ەال  الزالی ئەن شتە ق ڕەی م ت  بڵێیپشتگ ری ئەن ج رە شتانە دەکان بەاڵم 
 ب  ی بێ؟ باشە ب  ی ئەن شتانە لە ەوجرەکەی دادەنێ؟ 

                                                                                 
بەهۆی ئەوەی وەرگێڕانی ەیعر ئاسان نییە، بۆیە بۆ وەرگێڕانی ئە  پدارچە ەدیعرەی نوسدرەتی   36

تووە، هەر بە لێکدانەوە هۆڵەندییەکە واز  نەهێندا، بەڵکدو پەندا  بدردە رەحمانی کە لە ڕۆمانەکەدا ها
بەر کاک رێباز مستەفای نووسەر و وەرگێر، ئەو بە سوپاسەوە ڕاستەوخۆ لە فارسییە کردوویەتیە 

 کوردی. وەرگێر
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هێشتاش هەندێ پار ە ش عری دیکە لەسەر مێتزەکە کەنت تون ن ئاغاجان شتی 
لێک تتانی کتتردنەنە مژنلتتی  وێنتتدنەنی یەکێک تتا  بتتون. پێتتدە ون شتت عرەکە لە 

 الیە  ئاورەتێکەنە نونسرابێ:
 لێوە تێنونەکان  

 دا دەگەڕێ بەدنات
 دەی جلەکان  داکەنە

 بانەش  پێداکە
 ئەنەتا لێوەکان 

 ئەنەتا گەرد  ن مەمکە گیتێ ەربونەکان 
 ئەنەیە جەستە نەرمون ڵەکەم!

    
ئاغاجا  گوێی لە ترپەی پێی  الزتالی بتون  دەهتاتەنە ژننرن بت یە نەیتتوانی 

 ی تەنانی شعرەکە بزوێنێتەنەم دەست ەجێ پار ە کاغەزەکەی لە شتوێنی  ت
دانایەنەن بەرەن الی دۆاڵبی کتێ ەکتا  ڕۆیشتتن نەک ئەنەی بە دنای شتتێکدا 

 بگەڕێ.
کتتتاتێک ش  الزتتتالی هتتتاتەنە ژننرن ئاغاجتتتا  کتێ ێکتتتی لەستتتەر رەوەی نتتتان 
دۆالبەکە دەرهێنتتتا. بە پەلەش لە ەتتتوجرەکە دەر تتتونن بە ب رکتتتردنەنە بەرەن 

 الی ه دەکەی   ی ڕۆیشت.
هێنان هزرن ب ری هەر پێوە ستەرقاڵ ونن لەبەر ش عرەکە نازی لە ئاغاجا  نەدە

 ش عرەکە نەیدەتوانی ت شک ی هزری   ی بزاتە سەر کارەکەی.
 ئەنە لێوەکانم 

 ئەنە گەرد  ن مەمکە گیگرتونەکانم 
 ن ڵەکەمە!ن  ئەنە جەستە ناسه

 
 شاع رەکەی کێ بێ؟ ت  بڵێی

  یا  بدنێ ؟نە بتوان  دەربارەی  ائا ر ناڵتەکە نا گ ڕانەن تا ژنا  ئازاد
ناڵس ناگ ڕابێن ژنا  بێ پەردە باسی جەستەی   یا  بکە  ن نانی  ت  بڵێی

  اڵە نرنژێنەرەکان ش بێن ؟
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 ئا ر     دەبێن ئەن تائێستا ئاگای لەن ج رە شتانە نەبونە؟
بت ؟ بت  ی جارێته تونشت ا  نەبتونە؟  لە کتوێئەن جت رە ئاورەتتانە  ت  بڵێی

دەبتتتێ لە کتتتوێ بتتتژی ؟ دەبتتتێ هەر  تتتت بڵێێ ڕنن ستتتاریا   تتت   بتتتێ؟ ئەرێ
 هەمونیا  لە تارا  ب ؟

ئتتای شتتان هەمتتونی هەر لەبتت  ستتەری شتتا ن ئەمریکای ەکتتانەنەیە. کلتتتونری 
ئەمریکتتی بەنێتتو ڕادیتت ن تەلەوزیتت   ن و لمەکتتانەنە هتتورمژ  دێنتتێ ن دە ێتتتە 

 هەمون نێو ماڵێه.
ستتەر هەمتتون کارێتته دەکتتا تتتا گەنرتتا  لە متتزگەنس بکتتاتەنە ن ب انزتتاتە  ڕژێتت 

 ڕێ ازی شا ن ب رۆکەکانی.
)شتا(ش "ش رشتتێکی ستپی" دەستتت پێکردننە. ئەن نتام لکەیەکی بلنکتتردۆتەنەن 
ت ایتتتتتدا هتتتتتزرە نموننەی ەکتتتتتانی بتتتتت  ن شتتتتتتما  نونستتتتت وەتەنە. ئەن دەیەنی 
نە وێنتتتتتدەناری نەهێڵتتتتتێن هەر بتتتتت یە کچتتتتتا  نەک مام ستتتتتتای وێرکردنتتتتتی 

ا  ویێتتتدەدە ن شتتتەپقە  وێنتتتدەناری دەنێتتترێتە الدێکتتتا . ئەنا  سەرپ شتتتەکەی
لەستتەر دەکە ن نەک ستتتەربازێکی شتتتا بەستتتەر شتتتا ەکاندا ستتتەردەکەن  بتتت  

 ئەنەی لە کەڕەگوندەکانی پشت   اکا  قوتابزانە بکەنەنە.
نەیدەنیستت ب  نتێ.   بەڵێن هەمون شتێه گ ڕانە ن ئاغاجتان ش نەی  ن  تون یتا

ا بە ستتتازکردنی ناڵتەن هەرب یەشتتتە ڕێگتتتتەشتتتا بە گەرمتتتی ستتتەرگەرمی بە پ 
ستتتتەرمایەگوزاری ن نەبەرهێنتتتتتانی بێگتتتتانە دەدرێن تتتتتتا لە تتتتتارا  ن شتتتتتارە 
گەنرەکتتانی دیتتکە وتتابریکە ن کار تتانە دابمەزرێتتن . ڕەنتتتی پەرەستتەندنەکا  

  شی گرت تەنە.زەنرانشارێکی نەک 
دەیا  بەڵێندەری ژاپ نی ن ئەنڕنپایی ئەن دەروەتەیا  ق ست تەنە. زۆر نتابێ 

زننانە بە انەیەکی تراکتتتتت ر کتتتترانەتەنەن بەمتتتت تتتتلە دەرەنەی شتتتتارەکەدا کار
 سەدا  گەنۆ ن النی شارەکە ن دەنرنبەری کاریا  تێدا دەستدەکەنێ. 

جڵەنی سەرپەرشتی کار انەکە لە دەستی ک مپان ای نتانداری بەرهەم ێنتانی 
تراکتتتت رن م تس وبوشتتتی دایە. مەبەستتتت ش لەکار تتتانەکە ئەنەیەن تراکتتتت ری 

ەی جوت تارانی دە ەرەکە بتتوان  بەکتاری بێتن . بکە ن ب  ئەن بچونک درنست
زۆری پێنتتا ێ ەکتتونمەس کتت مەکی هەر جوت ارێتته بە تراکتەرێتته دەکتتان بەم 

 ج رەش ک مپان ای م تسوبوشی جوت ارێکی ئاسایی بە شا دەبەستێتەنە.
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نە ێتترن ئاغاجتتا  ئاگتتای لە هەمتتون شتتتەکا  نەبتتونن ئەن لەپتتاش بەجێمتتابونن   
ەدەگترس ن قەتت ش تەلەوزیت نی نەبتون. ئەن دەبتونایە هەرگ ز گوێی لە ڕادیت  ن

وەرەح دی ای هانسەری شای لە تەوزی ندا بدیت ایەن ب ئەنەی لەنە تێ گا ئا   
 لەناڵتدا  ی دەگوزەرێ.

شتتتابان  بە مەەکەمتتتی لەگەا ژنەکتتتا  لەستتتەر  ەس بتتتونن تتتتا ڕنن ستتتارێکی 
ژنتتا   ە الیلنوێ تتا  ن شتتا  بتتدا. ئاغاجتتا  بەنەی نەدەزانتتین کە شتتابانو زۆر 

   شەنیستەن تەنانەس الی ئەن ژنانەش کە ڕۆژانە دە نە مزگەتێ.
وەرەح دی تتتتا ستتتتێ ەم   ژنتتتتی شتتتتا بتتتتونن لەن ژنەشتتتتی کتتتتوڕێکی هەبتتتتونن کە 
جێگرەنەی بون. ئەن دنن ژنەی پێشتری نەیتانتوانی بتون کتوڕێکی پێ  ە شت . 

ەنێ شا لە پاریس  انی بە وەرەح دی ا کەنت تون. ژنەکەش لەنێ دەیزوێنتدن ل
 جارێک ا  لە ئاهەنگ یەکدی ا  ب ن  ون.

هەنتتتونکەش وەرەح دی تتتا بتتت تە شتتتابانوی ناڵس ن  وازیتتتاریش بتتتون پتتتێگەی 
 ئاورەتانی ناڵس بگ ڕێ. شتێکی نا بکا ژنا  لە ناندی  دەربێنێ.

تتتا ئێستتتا هەمتتون شتتتێه بەپێتتی دا تتواز بەڕێوە تتونەن ناپێتتدە ێ شتتا لەنەدا 
 ەر لە  وار ێوەی مزگەنتدا ب ێڵێتەنە.یەکا  هئایەتوللسەرکەنتونبێن کە 

ئ تتدی وەرح دی تتا هەمتتون متتانگێ بە دڵێکتتی ئاستتوندەنە دە تتونە پتتاریس تتتا لە 
 ئەستێرە ناندارەکانی ه ل وددا جلوبەرگ ن شمەکەکانی بکیێ. ک گا

ناڵتەکەی لە ژێر دەستەاڵتی شتادا نەک  37لەکاتێکدا ڕۆژنامەی ن وی رک تایمز
ینگەیەکی وەڕەنستی دانای ئەنەی  ڕەح دی ا لە نتمێرگێکی ئارام ناندەبردن وەر

دەکتتتتردن لتتتتونتە وارستتتت ەکەی بە شتتتتێوەی لتتتتونتێکی وەرەنستتتتی بگتتتت ڕێ ن 
نەشتتتتەگەریێکی جوانکتتتاری بتتت  بکتتتا. ئەنستتتا بە تەستتتریحە پر ێکتتتی نتتتوێ ەنە 

 گەڕایەنە ن شتما .
ه گ ڕۆژنامەیەک ش نەیتوێرا دەربتارەی جوانکتاری لتونتەکەی شتت بنونستێن 

پر تتی دەمودەستتت بتتونە نمتتوننە پێشتتەنگێه ن ئاورەتتتانی  بەاڵم تەستتریحەی
ی شابانو داب ێتن . بە شێوەناڵتەکە بە سال نی ئارایشت نەربون ن تا پر  ا  

زمتانی هەمتونا  هەر دەربتارەی کودەتتاکەی وەرەح دی تا  یسەری زما  ن بنت

                                                                                 
37  New York Times 
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بونم تەنانەس وە ری ساداسن هانسەری ئاغاجان شن پر ی   ی بە شتێوازی 
 شێوازی وەرەنس  انە( لێکردبونن لێ ئاغاجا  هەستی پێنەکردبون.وەرەە انە)

    
یەکی ژنتتا  بتتون . نتت ڕینگەستتەرقاڵی دامەزرانتتدنی  زەنرتتا  ەڵتته لە شتتاری 

دنا ئامارەکتتا  دەرکەنت تتونن لە شتتار ن الدێ بەدی نەکانتتدا لە تتان  یبەگتتوێرە
بەاڵم بت  ەنااڵنتدن ئاورەتانی شوێنانی دیکەدا زۆرتریا  بەدەست دەردنبەاڵنە د

سەر نەدە وننە الی پزیشکی پ ان. هەرب یە دەستەاڵتدارا  لە پشکن   ن  ارە
ی پزیشک ا  دان کە تتای ەس بتێ ن ڕینگەشارە دیندارەکاندان بییاری کردنەنەی 

کتانی ن ڕینگە ش دەبتونە یەکتێ لە گەنرەتتری  زەنرتانی ن ڕینگەبە ئاورەتا . 
 ناڵس. 

 ری نە شتەکەیا  کتردن بییتاریش نونس نگەی شتاهانەی وەرەح دی تاش پشتتگ
 کە بکاتەنە.ن ڕینگەبکا ن  زەنرا سەردانی  بە   ینابون وەرەح دی ا 

 الزال ش  اندێری سەرجەم پەرەسەندنەکانی ناڵتی دەکترد ن ئاگتای لێ تونن 
   یتەنگتی دەدایەنە. لە دنای   ەڵکتی شاریشتی لە نتارەکان تدا ڕژیانی ڕۆژانە

بەر نەشتتتەری ڕە نەکتتا  بەنەی کە  جاریشتتدان ستتەرۆکی شتتارەنانی  ستتتە
هێشتتتتتتتا شتتتتتتارەکە کتێ زتتتتتتانەیەکی شایستتتتتتتەی بتتتتتت  درنستتتتتتتنەکرانە ن لە 

 کە ئەمتریک  ە نەرگێیانەکتا  بەنر ێکتی ڕۆمتانستەر جتادەدا  دنکان  کەکانی
  38هەرزا  دەورۆشرێنە گەنرا .

ی لە  ت اترۆ تتتانەی شتتتارەکە گتتترسن ڕە تتتنەجتتتارێکی دیتتتکەش مەال  الزتتتالی 
ەک ا  تێتتتدا نمتتتایش کردبتتتونن مەالی مزگەنتێتتتی کردبتتتونە  تتتونکە شتتتان نامەی

بە ژانە قوتابزتتانەیەک گەپرتاڕ. شتان نامەکەش بتت  قوتاب تا  تەر تانکرابونن ڕۆ
دە تونە ت اترۆ تانەکە ن شتان نامەیەکا  بت  نمتایش  نەە   ەکتانن قوتاب   ی

دەکتترا. ئ تتدی  الزتتالی دەهتتری بتتون: "ئەم شتتتە بتت  شتتارێکی بەڕێتتزی نەک 
ی عەیب ن شورەی ە. ئا ر     کەسێه دەنێتری گتاڵتەی نا بکتا مایە زەنرا 

ن مەالیەک بزاتە ستەر ستەک ی شتان کە ن جاەێڵەکتان ش لەبەردەم تدا بێنێتتە 
پێکەن  ؟ م  بازاڕ ئاگادار دەکەمەنە: لەم شارەدا هێرشتێکی مەکربتازانە دژی 

                                                                                 
راێناالک. ڕۆماانۆکە اەکا ronannetjeرۆمانللە  نال  ڕۆمانە اەر اە لاکک اچاللکرالککە   38

 لکرگێڕ.
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ن ئ ستترم دەستتت پێکردننە. ئایتتا ئێتتوە هەگتت ەی قوتاب  ەکتتانی   تتتا  پشتتکن وە 
سەیرتا  کردننەن ئا   چ هزرێکی کفرئاسای تێدایە کە منداڵەکان انی پتێ وێتر 
ن پەرنەردە دەکتترێ ؟ کتتتاتی هەنتتتدێ لەن شتتت عرانەم لێککتتتردنەنە ن تەماشتتتام 
کتترد ن دەستتتەکان  کەنتتتنە لەرزە. لەبەر  تتاتر ن بتت  ریزگتترت  لە ئاورەتتتانی 

کی شت عرەکا  لەپشت ئەن پەردەنە دان شتون ن نتامەنێ زیتاتر باستی نتانەڕۆ
ننە. دەی یتاری بە ڕاگەیانتدبکەم. کەستانێه هە  جتاڕی شتەڕیا  دژی ئتای   

 ئاگر مەکە . م  هەمونتا  ئاگادار دەکەمەنە! نەکە  بکە  ئەم کارە بکە !"
سەرۆکی شارەنان ش گوێی لەن قسە توندانەبونن کە لە نێتو مزگەنتێتدا کترا . 

گتتتتترێن ڕێنمتتتتتایی دایە بتتتتت  ئەنەی ڕێ لە تەشەنەستتتتتندنی بتتتتتارە گتتتتترژەکەدا ب
 ت اترۆ انەکەن   دیکە دیمەنی مەالیەکە لە شان نامەکەدا نمایش نەکا. 

هێشتتتتتتا ئەن ڕنندانە بەتەنانی نەڕەنابتتتتت نەن بەنتتتتتدنبانی ئەنە پەیتتتتتدابونن 
 کەسانێه لە نە شەیاندا هەیە س نەمایەک لەشارەکەدا دابمەزرێن .

ی گەنرەی ست نەما بەڵێندەری درنستتکردنی ست نەماکەشن لە تتارا  یەک دنن
 یشتی کە   تدی بت  مەبەستتەکەی جتارا شار  ێکردبون ن گەرمانە ک نەکەی

بەکارنەدەهاسن کیین بەڵکو س نەمایەکی لەسەر بن اس بنێ. تەالرەکە تەالرێکی 
کلتونری ەکتتا  بتتونن بەڕاستتت ش مێنتتومێنتی بتتونن  تتاڵێکی بێتتوێنەی  تتاالک  ە 

 شوێنێکی درنست بون ب  س نەما لێدانا . 
ی هەناڵەکەن  الزتتتتتتتتتالی دەستتتتتتتتتت ەجێ ستتتتتتتتتەرۆکی شتتتتتتتتتارەنانی لەنە دنا

دان ئەم کتتتارە متتتایەی زەنرانتتتئاگتتتادارکردەنەن کە لە شتتتارێکی دینتتتداری نەک 
کە ئەنیش بە  ڕاگەیاندق ونڵکرد  ن  ەن بەاڵم سەرۆکی شارەنانی بە  الزالی 

پیۆژەکە   شحاا ن  ە ن لەدەستی ئەنیشدا ن  ەن  تونکە بییتارەکە لە تارانتدا 
رانە. نونس نگەی کلتونری شتاهانە نە شتەی ئەم پتیۆژە نتانازەیەی دانتانە د

 پشتگ ری دەکا. بە   ین وەرەح دی اش 
کاتێ یش خاوەنی سینەما دامەزراوەکە بیستی، کەوا فەرەح دیبا بۆ کردنەوەی 

، بڕیاریادا هەماوو کارێا  ب اا زەنجانی ئافرەتان دەیەوێ بێتە شاری نۆڕینوە
 کات ئامادە ب ا، بەڵ و بەدەستی شابانو ب رێتەوە. تا سینەماکە بۆ ئەو

تاراندا کرد، هەموو ئامادەکاریێا  کارا، کە باۆ  بەخاوەنی سینەماکە پەیوەندی 
دەکااا، شااریتی کااردنەوی  زەنجااانئێااوارەی ئەو ڕۆژەی فەرەح دیبااا سااەردانی 
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 ارەکە شااارێ ی دیناادارچڕێناا . بەاڵم لە سااۆنوەی ئەوەی، شااپسااینەماکە  ب
 اندا هەواڵەکە تا دوا ساتی خۆی بە نهێنی بهێڵنەوە.بوو، بڕیاری

   
یەکی خۆرەتاااااودا، هەلی اااۆپتەرێ ی گەورە لەسااااەر ئاساااامانی مەلە چوارشاااەم

شااارەکە پەیاادابوو، جارێاا  بەسااەر بازاڕەکەیاادا سااووڕایەوە. هەمااوو قوتااابی 
قوتابخانەکاااانیش سااااز و ئاماااادەبوون لەمااابەر و ئەوبەری شاااەقامەکان باااۆ 

ح دیباااااا وەساااااتان، چاااااون ە زۆری نەدەبااااارد شاااااابانو بە بەخێرهێناااااانی فەرە
 کەوە دەڕوا.نۆڕینوەتڕومبێلێ ی سەرکراوە بە یاندا بەرە و 

 جاویادقوتابیەکان بەخۆشی هاواریان دەکرد و چەپڵەیەیان لێدەدا دەیاانووت: "
شااا، بااژی شااائ" لەهەمااان کاتیتاادا ساا  فااڕۆکەی جەنواای بەسااەر سااەریاندا 

ەنواوڕەنوی ئاااڵی نیتاتمانیان دووکەڵی ڕێڵی دەسووڕانەوە. فڕۆکەکان س  ه
بەدوای خۆیدا بەسەر ئاسمانی شارەکەدا جێهێتێ. بە دەیاان ئااژانی دەزگاای 

گردباااووەوەی  یهەواڵواااری نهێنااایش بە بەرگااای مەدەنیااایەوە بە نێاااو ئااااپۆرا
ڕانەوە، هەمااااوو سااااەرە شااااەقامەکانیش بە تڕومبێلاااای پااااڕ وخەڵ یاااادا دەسااااو

 هەموو بارێ ی ناکاو بوون. لەسەرباز گیرابوون، ئامادەی 
دەوەشااند. نەرماابەیەک ڕافەرەح دیبا  بە خەندەوە دەستی باۆ حەشااماتەکە 

 گەمەی بە پرچی دەکرد، ئەمە  وای کرد نازدارانە دەرب ەوێ.
کە سەرپۆشای ناۆڕینوەلەکاتێ دا ئەو بە یاندا هات، مامۆستایان و کارمەندانی 

سااریحەی پرچاای ئەویااان هەیە و خۆیااان فڕێاادا تاااکو نیتااانی باادەن، هەمااان تە
 دەوەشاند.ڕایان دەکرد و سەرپۆشەکانیتیان بەدەستیان ارهاو

دەگااارت، تاااا دواتااار لە  انگۆشاااەیەکەوە دیمەنەکانیااا لە هەماااووکامێراکاااانیش 
تەلەفزیۆندا لێبدرێتەوە، باۆئەوەی ببینادرێ چاۆن ئافرەتاانی شاارێ ی دیناداری 

وەک پێتااەنوە نمااوونەیەک  یش گااوێڕایەڵی فەرەح دیبااان، ئەویااانزەنجااانوەک 
 داناوە.

ئەوە  یەکەمین گەشتی فەرەح دیبا بوو باۆ شااریكی ئاینادار. ساەردانەکە باۆ 
پێوەرێاا  بااوو، ئاااخۆ لەوەدا سااەرکەوتوو دەباان دڵاای شااارە ئۆلااادارە  ڕژێاام

ەکە بە باشای بەڕێاوە دەچاوو، بە ڕەوشادژەکانیتیان بەدەسێ بێنن. دیااربوو 
یاۆن تاا ساەعات هەشاتی شاەو نەوەساتا تاا شێوەیەکی با  ئارام باوو، تەلەفز
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گەشتەکەی شابانو پەخش ب ا، بەڵ و دەمودەسێ لە سەعات شەشای ئێاوارەدا 
لەمیانەی باڵوکردنەوەی دەنووباسدا، ڕاپۆرتەکەی لەساەر گەشاتەکەی شاابانو 

بەسااەر  ڕژێاامپەختاا رد. ڕووداوەکە  وەک سااەرکەوتنێ ی یەکااالکەرەوەی 
ەوان شاتێ یان بە وە ناابوو، شاتێ  لە نیواای کان هەژماارکرا. بەاڵم ئئایەتولاڵ

 یەکەمەوە ئەوەندە گرنگ دەرنەدەکەوت.
    

ناوێ ەدا دەساتبەکار  ناۆڕینوەکە وەک پەرساتار لە  زەنجاانیەک دوو ئافرەتی 
دەبوون، لەبن سەدریە سپییەکەی پەرستارییدا و بە قۆ  کاورتییەوە لەبەردەم 

ەح دیبااااا لە تااااڕومبێلە دەرگااااای نەخۆشااااخانەکە وەسااااتابوون. کاااااتێ یش فەر
شااااهانەییەکەی دابەزی، وێنەگرەگاااان لێیچاااوونە پێتاااەوە. چااااوی کامێراکاااان 

یااان  پێتاا ە  بە ڕەنوینخاارایە سااەر ئافرەتەکااان. ئەواناایش دەساا ە گااوڵێ ی 
تااایان باااۆ دانەواناااد. لااا  لەبەرئەوەی ساااەدریە ڕێزیشاااابانو کااارد و ساااەری 

ن لە ژێارەوە دیااربوو. )شەفاف( بوو، مایۆ شینەکەیا ۆشنڕپەرستارییەکەیان 
بەم شتە بازاڕ هێدمە گرتی و هەژا، خالخالیش کە هەواڵەکەی بیساێ، لەتااوان 

 نانی پێنەخورا.
ئەو دەهری و کەللەیی بوو، ئەم شتەی بەوە زانی، کەوا زللەیەک لە ڕوومەتی 

کاااان دراوە و بە ئەنقەساااتیش وایاااان ردووە تاااا باااازاڕ و خەڵااا ەکەی ئایەتولاڵ
ار باا ەن. ئاااخر ڕووداوەکە لە شااارێ دا قەومااا، کە ئەو ڕووشاا ێن و شااەرمەز

)خالخاااااالی( ئیماااااام جاااااومەەی مزگەوتەکەیەتااااای. دەباااااوایە ئەو هەر زوو لە 
 وتارەکەیدا وەاڵمێ یان بداتەوە. 

بەرەو ئێوارە زەنوێ ی تەلەفاۆن باۆ ئاغاجاان لێادرا؛ یەکێا  لە قاومەوە لەساەر 
لەفاۆنەکە  زۆر کاورت و هێ  بوو، دەیەویسێ قساە لەگە  خالخالیادا ب اا. تە

پوخااێ بااوو، لە ڕاسااتیدا قسااەیەکی تاااکالیەنە بااوو، چااون ە خااۆ خالخااالی لە 
تەلەفۆنەکەدا هیچی نەگوت، تەنها گوێیورتبوو، کۆتاییەکەشی بەو وشانە باوو، 
"نەخێاار، ماان نەمزانیااوە. بەڵاا  تێوەیتااتم. باشااە، بااایی پێویسااتم زاناای. تااۆ  

 هەروەها."
کااورتەی تەلەفااۆنەکەدا هەڵنەکڕانااد، هەروەهااا  ئاغاجااان هیچاای لەو دەمەتەقاا 

نەشیپرساای ئاااخۆ خالخااالی لەگە  کێاادا قسااەی کاارد. دواتاار کاتێاا  لە جااامی 
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پەنجەرەکەی حوجرەکەوە سەیری نااوەوەی کارد، بینای خالخاالی با  هەدادان 
 39هەر بەناو ژوورەکەدا دێێ و دەچی.

    
بااا دوای کااردنەوەی لە تەفزیۆناادا هەواڵەکە وا خوێناادرایەوە، گااوایە فەرەح دی

کە شااااارەکەی بەجێهێتااااتووە و بەرەو تاااااران گەڕاوەتەوە، بەاڵم لە نااااۆڕینوە
ڕاسااتیدا هێتااتا شااابانو لە شااارەکەدا دەرنەچووبااوو. خااانمی شاااهانە بەرەو 

 دامەزراوە کۆنین و مێژووینەکەی دەرەوەی شار فڕیبوو.
ی گەورە. دامەزراوەکە لە قەراغااای بیاباااانەکەدا کراباااووە خانێ )مەنزڵواااایەک(

ئەوێ وەک جۆرە کاروانسەرایەکی سەر لێواری ڕێواا  وەکیایەکەی لێهااتبوو، 
 کە لە کۆندا ڕێبوار و بازرگانەکان بۆ حەسانەوەی شەو لەوێ دەمانەوە. 

لە سۆنوەی ئەوەی فەرەح دیبا لە پااریس ئەنادازیاری تە رساازی خوێنادبوو، 
کی واڵتی کردبوو. هەر سەرپەرشتی نۆژەن ردنەوەی چەند تە ر و باڵەخانەیە

 بۆیە زۆر بایەخی بە  نۆژەن ردنەوەی قەاڵکە دەدا.
 .زەنجاندواتر دەبووایە بۆ کردنەوەی سینەماکە  گەڕابایەوە نێو شاری 

خاوەنی سینەماکە بۆ ئەو بۆنەیە، بەتایبەت فیلمێ ی ئە ینی ئەمری ی تازەی لە 
راباوو. پێتاتریش های  تارانەوە هێنابوو، هێتتا فیلمەکە لە هی  شاوێنێ  لێنەد

ییەکە ئاگااادار نەکردبااۆوە، بەاڵم ئەوەی ەکەساای لە هاااتنی سااەردان ەرە شاااهان
گوتباااوو، گاااوایە چەناااد مێاااوانێ ی گرناااگ لەتاااارانەوە دێااان و لە ڕێورەسااامی 

 کردنەوەی سینەماکەدا ئامادە دەبن.
    

کاااتێ یش فەرەح دیبااا لە قەاڵ دێاارینەکەدا لەسااەر مێزێاا  دانیتااتبوو، خەری اای 
خواردن و پتودانی خۆی بوو، خالخالی تەلەفۆنێ ی نهێنای لە ژوورەکەی شێو

ئاغاجاناادا کاارد. ئەو بە ساارتەوە کااورتە تەلەفااۆنێ ی لەگە  کەسااێ  لە قوماادا 
 کرد.

                                                                                 
ماایە  تێاینیایە دێارک دامااکک اە اتێم ااکەه  دەزماانە اۆڵەنەییاەا ل اەیەکە زۆر ەالان ااۆ دەل   39

اااااااتنلچللنە اەیە  لاتە یەکێااااام دە ڕلاەرێکاااااە تەساااااکەا چەناااااە مەتریااااام قەەکه اە اەر ەلل 
داساا  لاتە  کە ەکقالەکق لاتا  لرچاە ساەاۆڵ ijsberenداراستەکەیەلک دێاەا  اۆڵەنەییەکان ەکڵێن 

لکک لرچەکە  اێتل اڕلا. ەیارک دە کلرەییەا اەر ااتن ل چللن  ەرتالررت  یاان پیاساە  ەاێگە  
 ەکگرێتەلک. لکرگێڕ.
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لە ساااەعات حەفتااای شێوانیتااادا، باااۆ چاااوونە مزگەوتااا  سااااز و ئاماااادە باااوو. 
 شاباڵیش هاتبوو یاوەری ب ا، بینی مامۆستا نائارامە.

 لە گۆڕێدا هەیە؟" وای لێپرسی. "ئەرێ شتێ  -
"نەخێر، بۆچی؟" لە کاتێ دا خالخالی لە حوجرەکەیدا دەردەچوو، وا وەاڵمای  -

 شاباڵی دایەوە.
 " ئەمجارەیان باسی چی دەکەی؟" -
"ماان هێتااتا بە تەواوی لێنەبااوومەتەوە، هاااتن و ئامااادەبوونی ئەو قەحااپەیە  -

 سەرقاڵی کردووم."
واشااینەگوت، نەیتااوانی وشااەی حااپە؟ لاا  شااابا  خوازیاااربوو بپرساا : کااامە قە

 " بێتە سەر زمان."قەحپە
 یە؟" خالخالی وای لە شابا  پرسی.لە کوێ"ئەرێ ئاغاجان  -
 "ئەو لە مزگەوتێیە." -
    

پاشااان ئەوان چااوونە نێااو مزگەوتاا ، شااوێنی نااوێژکردنەکە پااڕی خەڵاا  بااوو، 
ەوەبان، زیاتر لە جارانی ئاسایی ئامادەببوون. پێادەچوو ئەوانایش تاامەزرۆی ئ

 سەردانی فەرەح دیبادا   کاردانەوەیەکی دەب . بەرامبەرئاخۆ خالخالی لە 
خالخاااااالی بە حەوساااااەڵەوە چاااااووە ساااااەر ساااااەکۆی دوان، لەوێ لەساااااەر 
کورساااایەکەی دانیتااااێ، بە لەرەی دەنوێ اااای ئاسااااوودە و ئااااارامەوە باساااای 

ی مە ی مزگەوتێااای کااارد. مزگەوتااای وەک دڵااای شاااارەکە و ڕۆڵااامااازگەوت و 
 وەک پاسەوانی ویژدانی دیندارەکانی شارەکەی شوبهاند. یوتێتمە ی مزگە

کەدا نەدا، نااااۆڕینوەئەو لە دوانەکەیاااادا هاااای  سااااەرنجی لەسااااەر کااااردنەوەی 
هەروەها باسای  ساەردانەکەی فەرەح دیباا و ئەوەی لە تەلەفزیاۆن دەرکەوت، 

 نەکرد. ئەو تیرەکانی خۆی گرتنە سینەماکە.
کرد و پەناااااجەی شایەتمانیتااااای "ئاگاااااادار بااااانئ" لەهااااای ەوە وای هااااااوار -

 هەڕەشەئامێزانە ڕاوەشاند. "ئاگات لەوەب  کە خەری ی چی ب ەیئ"
 ی باڵی بەسەردا کێتا.یێبێدەنو

"بەناااوی مزگەوتاا ،" ئیاادی بەمجااۆرە مە  خالخااالی تێهەڵچااۆوە؛ "بەناااوی  -
شارەکە، بەناوی بازاڕەکە، من دەیڵێم، دەپرسم، هۆشدارییان دەدەم ، کاارەکە 
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شااوێنی ئەو باناادە  زەنجااانتااە شااەیتانییەکانیان بوەسااتێنن. ئاااخر نەکەن. نەخ
کلتااااوورییە بەڕەاڵیەی ئەمری ییەکااااان نیاااایە. شااااارەکە جااااێوەی گااااومڕایی و 

 گوناح ردن نییە. دەی بیوەستێننئ دەنا ئێمە دەیوەستێنینئ"
 ئ" یەک  لە ئامادەبووان وا هاواری کرد.ئەلاڵهو ئەکبەر" -

 ئ"ئەلاڵهو ئەکبەریەکەوە هاواریان کرد: "ئەمجارەیان هەموو نوێژکەران بە
کەسیش نەیدەزانی مەبەستی مامۆساتا لە دوانەکەی چیایە، بەاڵم هەمووشایان 

کەی ناااۆڕینوەلەوە حااااڵیبوون، هەبااا  و نەبااا  ئەم تووڕەباااوونەی دەرباااارەی 
 ئافرەتانە.

پیاوەکااااانی بااااازاڕ بە دڵپەسااااەندییەوە ئاوڕێ یااااان لە ئاغاجااااان دایەوە، ئەوان 
 ی مە  خالخالیان بەرزنرخاند.کاردانەوە

ئاغاجانیش بە شانازی بە مە یەکەی خۆی کرد، بەاڵم درکیتای بەوەکارد، کە 
دا بمێنێاتەوە. ئەو بەرزەفاڕێ ە زەنجاناخالخانی ناتوانی باۆ مااوەیەکی درێاژ لە 

باۆ ئەوەی ببێاتە مە یەکای بەردەواماای مازگەوت، ئەو مەودای پێویساتە، ئاااخر 
وارەکاانی مزگەوتێادا تەنوەتااو دەبا . بەاڵم خاۆ ئەم زۆرنابا لەچوارچێاوەی دی

 مزگەوتە دەستپێ ێ ی باشە بۆ ئەو.
    

سااااااینەماکە لەوە دڵنیااااااابوو، کە خالخااااااالی لە دوانەکەیاااااادا دژی  40ماااااااخۆی
دەوەسااااتێتەوە، بەاڵم ئەو لە قسااااەکانی نەدەترسااااا. ئەو دەیزاناااای سااااەرجەم 

یپاارێزن. کااتەکە  ئاژانەکانی دەزگای هەواڵوری نهێنی و پۆلیسی شارەکە دە
باااانوی شاااێوانی چوارشاااەممە باااوو، دڵخۆشااایش باااوو کە ئیماناااداران لە کااااتی 
کااااردنەوەی سااااینەمایەکە لەماااازگەوتێن و گااااوێ لە دوانەکەی مە  خالخااااالی 

 رادەگرن. 
بەاڵم خاااۆ دیااااربوو خااااوەنی ساااینەماکە، نەیاااارەکەی باااا  نەدەناسااای، وەک 

زۆر بااااا  ئاگااااای لە  پێویسااااێ هەڵینەسااااەنواندبوو، چااااون ە مە  خالخااااالی
 ڕێوڕەسمەکە بوو، ئەو دەیزانی کتومێ   سەعاتێ  شوێنەکە دەکەنەوە.

خالخااالی لەسااەر میناابەر سااەیرێ ی سااەعاتەکەی دەسااتی خااۆی کاارد، خەریاا ە 
وادەکەی نزیاا  دەبێااتەوە، بەاڵم خااۆی خاااوکردەوە، دەسااتێ ی بە ڕیتااەکەی 

                                                                                 
 ماخۆ : خالکن.  40
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لەساەر ساینەماکە  داهێنا و مس ە باووەوە. ئاغاجاان وایزانای ئەو لە قساەکانی
باااااۆتەوە و سەرباسااااای شاااااتێكی دیااااا ە دەهێنێاااااتە گاااااۆڕێ. ئیااااادی هەر بەو 
گەفوهەڕەشااانەی کردناای، وازدەهێناا . لاا  خالخااالی بەخوێناادنەوەی سااورەتی 

سەرسااامی کااردن، سااورەتێ  دەربااارەی ئەو ژنەی کە  ئەباای لەهە ی نئاااگری
ێنادەوە ڕەییەوە باسی کردووە. ئەوساا بە ئاارامی ساورەتەکەی خووخوا بە تو
 یەک وشەکانی بە هێورەیی دەردان:بە شێوە

 (1تَاهتأ يََدا أَاِج لََهٍب َوتَبه )
نَى عَ   ( 2نأهُ َمالُهُ َوَما َكَسَب )َما أَغأ

ا ذَاَت لََهٍب ) لَى نَارا ْأ  ( 3َسيَ
الَ َ الأَحَأِب ) َرأَتُهُ َحمه  (  4َوامأ
يِدَها َحاألا ِمنأ َمَسٍد ) َِ  (5فِج 

 (1َدا أَاِج لََهٍب َوتَبه )لََهٍب تَاهتأ يَ 

 
 }ئەبولەهەب هەردنن دەستی شەلە بێ ن عومری نەمێنێ.

 نە سامانی ن نەئەنەی پەیدای کردننە بەهرەی ب  دا.
 هەرب نا ئاگری بەگی دەیسوزێنێ.

 ژنەکەشی دەستە  لە بەک ا دێنێ.
 گورزەه نی س رمەی دننبادی دە ملدا.

 مری نەمێنێ.{ئەبولەهەب هەردنن دەستی شەلە بێ ن عو
 

ی هەناسااەی گیاارا، دەمودەسااتیش پەی بەوەباارد، کە ئاغاجااان بااۆ چاوتروکانێاا
 گوڕەشە وازبێن .وخالخالی لەوە زیاتر پالنی هەیە و هەر بە هەڕەشە

ئەباااای لەهە  مااااامی مااااوحەمەد بااااوو، باااارای باااااوکی بااااوو. ئەو دوژمنێ اااای 
 سوێندخۆری موحەمەد و قوڕئانەکەی بوو. 

ەن لە  یمەتیدا، لەو شااااااەوەی کە مااااااوحەمەد لە کاااااااتی جاااااااڕدانی ئیسااااااال
دەسەاڵتدارانی مەکا ەوە قساەی باۆکراو داوای لێ ارا واز لە پەیاامەکەی بێنا ، 
ئەبااای لەهە  لە دانیتاااتنەکەدا جاااوێنی بە ماااوحەمەد داو لە کۆباااوونەوەکە  
هاااتەدەر. ژنەکەی ئەبااولەهەبیش هەمااان شااتی کاارد، جااوێنی بە مااوحەمەد داو 

ە قوڕئان گاوتن. ئەوان هەر بەوە نەوەساتان، بەڵ او قسەی زۆر ناشیرینیتی ب
لەنێااو بازاڕیتاادا لەسااەر دوژمنااایەتی خۆیااان بەردەوام بااوون و جوێنیااان بە 
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یەکەی دەدا. ماااوحەمەدیش کە لەبااان ئەوباااارەوە دەینااڵناااد، لااااڵقورئاااان و  ئە
نەیدەتوانی بیانوەستێن . ئیدی لەشەودا سروشی  ساورەتی ئەبای لەهەبای باۆ 

 هات.
 (1يََدا أَاِج لََهٍب َوتَبه ) تَاهتأ 

ا ذَاَت لََهٍب ) لَى نَارا ْأ  ( 3تَاهتأ يََدا أَاِج لََهٍب َوتَبه َسيَ
الَ َ الأَحَأِب ) َرأَتُهُ َحمه  (  4َوامأ

 }ئەبولەهەب هەردنن دەستی شەلە بێ ن عومری نەمێنێ.
 هەرب نا ئاگری بەگی دەیسوزێنێ.

 ژنەکەشی دەستە  لە بەک ا دێنێ.{
 

ه مەال ستتتورەتی ئەبتتتی لەهەبتتتی دە وێنتتتدەنەن هەمونیتتتا  هەستتتت ا  بە کاتێتتت
 دژنارێتی پرسەکە کرد.  الزالی زیاتر لەسەری ڕۆیشت:

 "بشکێ دەستەکانی ئەن پ انەی کە گەرمانە دێرینەکەی شاری کیی. -
 بشکێ دەستی ئەن پ انەی کە دەیەنێ گەرمانە ک ن نەکە بکاتە س نەما. -
 بشکێ دەرگای گەرمانەکە. -
 قا ی ئەن پ انانەی هەنونکە لەنێ  یبوننەتەنە.بشکێ  -
تتت قە پەتێتته لەملتتی ئەن ئاورەتتتانەی هەنتتونکە لەنێن لە گەرمتتانە کتت نەکە  -

 ئامادە ."
    

ئاغاجتتا  نەیتتدەتوانی ستتەری   شتتی بەرز بکتتاتەنە ن ستتەیری مەال  الزتتالی 
بکتتا. ئەن ستتەیری بچتتمە ن گتتارێکی بچکتت النەی ستتەر ئەن متتاوونرەی لەستتەری 

ن دەکتتتترد ن هەستتتتتێکی نای الپەیتتتتدابون نەک ئەنەی  الزتتتتالی لە دان شتتتتت ون
پشتتتت ەنە نەستتتتابێ ن تونتتتد ن مەەتتتکەم  کەللەستتتەری گرت تتتێ ن  زیتتتاتر بتتت  

  وارێی ش ڕبکاتەنە.
ا   شتتحاا  الزتتالی ئەنی سەرستتام کتتردن نێتتیای ئەنەش لە ڕاستتت دا دەبتتو

زتالی لەن وایەن بەاڵم هەستێکی تێکەاڵنیانەشی ب  پەیتدابون. باشتە بت  ی  الب
پرسە ئاگاداری نەکردب نە کەنا ئەن لە دنانەکەیتدا باستی ست نەماکە دەهێنێتتە 

ئەنەی  تت  بڵێتیناننانانەنە؟ ئەرێ ب  ی لە پیێکەنە ئەن ت نە دەنتگە تونتدە؟ 
لتێکەنتەی  تی بت  شتارەکە  ت  بڵێتیئەن کردی ب  مزگەنتێ باش بکەنێتەنە؟ 
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ئەن جتت رە ب رکتتردنەنانە بەدنای   یتتدا بێنتتێ؟ بەاڵم  تت  هەنتتونکە نە تتتی 
نەمتتانەن کارلەکتتار تتترازانەن ئەن هەناستتەیەکی بەقتتونڵی دایەنەن ستتەری  تت ی 

 ق تکردەنە ن ئانڕێکی لە دەنرنبەری   ی دایەنە.
مزگەنس کە لە ئامتادەبون  جتمەی دەهتاسن کەس  ت ی لەگتونرە نەبتردن کتین 

دبتون: کشوماس ب ونن هەمونیا  بە سەرنۆ ن بایە ەنە سەیری  الزال تا  کر
"متتت  دەمتتتێکە ستتتەرۆکی شتتتارەنان   لەم شتتتتە ئاگتتتادارکردۆتەنەن هەرنەهتتتا 
ه شتتداری  دابتتونە  تتانەنە نتتوێکەی گەرمتتانەکەن بەاڵم الی ئەنا  نەبتتا بتتون 
نەبارا . ئەنا  زۆر پێ ا  لێ ەڵ یین تتا ئەم ئێتوارەیە و لمێکتی گوناەکاریتانەی 

وارەیە! ئەرێ ئێتتتوە ئەمریک  تتتا  لە گەرمتتتانە کتتت نەکە لێتتتدا. دەقتتتاندە  ئەم ئێتتت
 دەزان  کە ئەمیۆ چ ڕۆژێکە؟

 ئەمیۆ ڕۆژی  ک  ی دنایی وات مەی زەهرایە.
 ئەز  الزالین مەالی ئەم مزگەنتە ئەن شتە قەدەغەدەکەم.

متتت ن  الزتتتالین مەالن نتتتتار وێنی هەینتتتی متتتزگەنسن  تتتوننە نێتتتو ستتت نەماکە 
 قەدەغە دەکەم.

ش بەدەستتتەنە دەگتترم ن متت ن  الزتتالین لەن دەرگتتایە دەردە تت  ن قوڕئتتانێک 
دەرگتتای ئەن شتتوێنە گوناەکتتاری ە دادە ەم ن بزمتتارڕێژی دەکەم." ئەن بەدەم 

 گوتنی ئەم قسانەنەن قوڕئانەکەی لە گ روا  دەرهێنا ن شانی ئامادەبونانی دا.
ئەللهتو ! ئەللهتو ئەکت ەر! ئەللهو ئەکت ەرئاپ رای  ەڵکەکەش هاناریا  کرد: "

 !"ئەک ەر
 رد: "بەرەن گەرمانە دێرینەکە!" الزال ش هاناریک

بەرەن دەرگتای مزگەنتتێ  ن لە ک تای دا   ی ک کردەنە لەستەک کەدا دابەزی
 ڕۆیشت.

 ەەشاماتەکەش بە دنایدا ڕۆیشت.
نەکردبتتونن لەستتەر زەنیەکە  ڕە تتانئاغاجتتا  کە ئەن نەر ەر تتانە کتتتوپیەی 

ر دا کرد  الزالی لە  شتتەی بتردننەن ستەرن بە   یتوند  ەق  ون. هەستی 
ر تە دەستتتت. بەاڵم  تتت  هێشتتتتا کارلەکتتتاکەنا مەال جتتتڵەنی کارەکتتتانی گرتتتت 

نەترازابون. ئەزموننی ئاغاجا  لەهی  الزتالی زیتاتر بتون. ئەن دەبتێ هەنڵ تدا 
دیستتتا  جتتتڵەنی کارەکتتتانی بکەنێتتتتەنە دەستتتت ن نتتتاننڕننمەتی متتتزگەنتە 
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هەنتتتونکەی ەکەی بپتتتتارێزێ. ئتتتا ر ە ستتتتاب بتتت   الزتتتتالی نەدەکتتتران گرنتتتتگ 
گەنتەکە بتتتونن تەن تتتا متتتزگەنس دەیزتتتوارد. لە ک تای تتتدا ئەنیتتتش هتتتاتەنە متتتز

ستتەر  ین ئ تتدی بە دنای  الزال تتدا غاریتتدا ن بتتانگی شتتاباڵی کتترد: "غتتاردە! 
 لێنەگەڕیێ بەتەن ا بێ! دەی لەگەڵ دا بیۆ!"

    
بتتاری شتتڵەژا  ن نرنژانەکە ئەنەنتتدە بااڵدەستتت بتتونن کەس جتتڵەنی لەدەستتت 

 نەمابون.
گتتتوسن "متتت  بتتتکەمن" ئاغاجتتتا  لەبەر  تتت یەنە نایکتتتارە مە"متتت  دەتتتتوان  ئ -

 تاکەکەس ن ئەن پاشاگەردان  ە بوەستێن ."
 تون بە ئاراستتەی ڕاگرت الزالی لەکاتێکتدا قوڕئتانەکەی لەستەر ستەری  ت ی 

ست نەماکە هەنگتتانی دەنتتا. بتیناداران ش بەدنایتتدا دەڕۆیشتتت  ن هەر هاناریتتا  
 ."ئەللهو ئەک ەر دەکرد: "

دەزگتتتای هەناڵگتتتری ن ێنتتت شن کە ئەم ەەشتتتاماتەیا  ب نتتتی لە پتتتی ئاژانەکتتتانی 
بەستتتتتتەریاندادرانەن بە ت قتتتتتتانی ن هەڵەدانانەنە لەتاریک  تتتتتتدا غاریانتتتتتتدەدا ن 
لەبێتەلەکان ش اندا بە توندی ه شداریا  دەدا: "یا   ون ! بگەنتێ ست نەماکە لە 

 مەترس دایە!"
ەاڵم پ ل ستتتەکا  بەهەنتتدێه نە تترانەنە دنن تینم ێلتتتی پتت ل س دەرکەنتتت ن ب

هێشتا لەنە تێنەگەیشت ون ن کە  تی لە گ ڕێتدایە ن ئەن هەمتون  ەڵتکە بەرەن 
 کوێ دەڕنا. 

ی بەرەن ستتت نەمایا  ڕێتتتگەیەک دنن تینم ێلتتتی ستتتەربازی پتتتی  ەکتتتداریش 
دا ستتت ون. ستتەربازە  ەک لەشتتانەکا  لە تینم ێلەکتتا  بازیانتتدا ن دیتتوارێکی 

 ون درنستکرد. ەەشاماتی هات بەرام ەربەربەست ا  لە 
هەرنەهتتا هەل کتت تەرێک ش بەئاراستتتەی ستت نەماکە کەنتە ویەوتتی. وتتیۆکەکە لە 
نێوەڕاستتتی گ ڕەپتتانی گەرمتتانەکە هەڵن شتتت تتتا وەرەح دی تتا باربکتتا ن قوتتتاری 

 بکا.
تتتینم ێلەکەی ستتەرۆکی شتتارەنان ش لەستتەر ش ستتتەکە نەستتتا. دەستتت ەجێ 

دەرا  غاریتدان لەکاتێکتدا  شتانرەن الی   پسەرۆکی شارەنانی لێ دابەزی ن بە
دەستەکانی لەسەر ستەری  ت ی گرت تون. ئەن لەنێتو ئەن جەنرتاڵ  ەدا بەدنای 
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ئاغاجاندا دەگەڕان کاتێک ش نتانبرانی ب نتین بتانگی کترد: "ب  تاتری  توا ئەنە 
تتتت   ەریکتتتی  تتتی؟ تتتت  کەنتتتتونیتە نێتتتو دانەکە! دەی ئەم  ەڵتتتکە بوەستتتتێنەن 

 ننبدا."ڕبەرلەنەی قەسابزانە 
ت  باسی  ی دەکەی؟ شارەنانی   تدیکە گتوێ لە مزگەنتتێ نتاگری!  "ئەنە -

شتتتتارەنانی هەمتتتتون ئەنانەی لە شتتتتاردا دەژیتتتت  بە هێنتتتتانی ئەن ستتتت نەمایەی 
 تونشی شورەیی کرد ن هەنونکەش هەڕەشەی  وێنیشت  دەکەی؟"

"نە ێتترن نان تت ەن تتت  بە هەڵە تێگەیشتتتونین متت  هەڕەشتتە نتتاکەم. متت  دانای  -
ا ر زۆرنابتا ڕەنشتەکە لەدەستت دەردە تێ. مت  نتاتوان  یارمەت ت لێتدەکەمن ئت

شتتتەکە بەهتتانارکرد  بڵتتێ ." ئ نرتتا بەستترتەیەکەنە بە ئاغاجتتانی گتتوس: "وەرەح 
دی ا لەنێو س نەماکەدایە. بتینام پێت کەن ئەگەر ئەن  ەڵتکە لە ست نەماکە نزیکتتر 

 اگرە!"ڕبکەننەنەن سوپا تەقەیا  لێدەکا. دەی شتێه بکە! ئەنانە 
    

ن ئەوستتتتەرێک ش بە  ڕاگتتتترسزە  ەک ەدەستتتتتەکا    پ شتتتتەندەران ا  ستتتتەربا
 بڵندگ یەکەی دەستی هاناریکرد: "دەی بگەڕێنەنە! نزیکتر نەکەننەنە!"

مەال  الزالی گوێی پێنەدان قوڕئانەکەی دەستی ب  ستەر ستەر بەرزکتردەنە ن 
 یەک بەنێتو ستەربازەکاندا بکتاتەنەن بەاڵمڕێتگەلە ئەوسەرەکە رەت ونن هەنڵ تدا 

 ایگرس.تێکرد ن ڕ ننیڕئەوسەرەکە 
 "پێت دەڵێ ن بگەڕێوە!" ئەن نای بەسەردا ق ژاند. "دەنا تەقە دەکرێ." -
کتتتتردەنە ن لەستتتتەر ار "دەی تەقە بتتتتکە!"  الزتتتتال ش نای بەستتتتەردا هتتتتان -

 رێیۆیشتنی   شی بەردەنام بون. 
ئەوسەرەکە توند یە ەی گرس ن ب دنانەی کێشایەنەن سەری بتردە بت  گتوێی 

ەرەکەس لەمتێ دەکەمن بەدنای   متت س: "ئەگەر نەگەڕێ تە دنانەن مێتزن پێ گو
 ادەکێش  ن دەت ەم!"ڕ

قسەکانی کاری   یا  لە  الزالی کردن پتاڵێکی بەهێتزی بە ئەوستەرەکەنە نتان 
 تتتونن  ەریک تتتون بتتتکەنێ. ئەوستتتەرەکەش دەستتتتی بتتت   41کتتتابرا ستتتەرپەل 

یشتتتتێ. ئەن دەمتتتانچەکەی بەر کەلەکتتتی بتتترد. ئ تتتدی دەستتتت ەجێ ئاغاجتتتا  گە
  الزالی کێشایەنە دنان بانگی شاباڵی کرد: "دەی ب  ەنە!"

                                                                                 
 سەرپەدۆچللن: ساتمەارەن  اەڵنگللتن  اەالەاااتن. 41
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بەاڵم  تتتت   الزتتتتالی نەیدەنیستتتتت نازبێنتتتتێن ئەن  تتتت ی لەدەستتتتت ئاغاجتتتتا  
 راپسکاند ن بەرەن الی ئەوسەرەکە رایکرد. 

ایگتترس ن پێ گتتوس: "ئ تتدی بەستت ەتی! هەر ئێستتتا ئاغاجتتا  لە نە تتتی   یتتدا ڕ
 بوەستە!"

اغاجانەنە نان   یشی ب  پێشەنە ملتی لێنتان بەاڵم دیستا   الزالی پاڵ کی بە ئ
ئاغاجا  گرت  ەنەن ئەمرارەیا  یە ەی گرس ن بەسەریدا هتاناریکرد: "لەب ترس 

 نە ێن م  لێرە بییاردەرم!"
گ کەی لەدەستتتت ئەوستتتەرەکە نەرگتتترس هتتتاناری کتتترد: "بەڕێتتتزا ! دئ نرتتتا بڵنتتت

 گر ! م  هەناڵی نوێ  پێ ە!"ب  نەنە! گوێبهێور
 ێکی بێدەنگی.سات

"متت  تتتازە لەگەا ستتەرۆکی شتتارەنانی دنام. شتتارەنانی پتترنەکەی  تت ی  -
دەکێشتتتتێتەنە. هتتتت گ ستتتت نەمایەک لە شتتتتارەکەدا دانانتتتتدرێ! دەی بگەڕێتتتتنەنە 

 مزگەنتێ!"
 !" ئەللهو ئەک ەر ەەشاماتەکەش هاناریا  کرد: "

    
گەنس کی زۆری پەیداکرد. هێشتا  ەڵکەکە لە بەردەم مزیێڕنندانەکە کاریگەر

 نەستابون ن ئاغاجان ش بەم ەاڵەتە دڵز ش بون. 
مزگەنتەکە کردەنەیەکی توندی نوانتدن ئەنیتش لە بارێکتدا بتون ب ێتتە مەیتدانی 
شتتتەڕ ن بقەنمتتتێ. ئەنەش هەڵمەتێکتتتی ڕاستتتتەن  یانەبونن بەاڵم لە ستتتو ێکی 

ەکراندا دژی پرنەکتتانی شتتا ن زللەیەکتتی تونتتدیش بتتون لە رنمەتتتی ن تتانەڕنان
کەی. ئتتا ر ستتەرنەزیرەکە دەیەنیستتت شتتارە دینتتدارەکا  بزتتاتە ستتەرنەزیرە

ژێتتتر جتتتڵەنی  تتت ی ن ستتت مای کلتتتتورێکی ستتتا تەیا  پێ  ە شتتتێ. بەیتتتان ش  
ڕاپتتتت رتی ڕنندانەکە لەستتتتەر ڕننپەڕی هەمتتتتون ڕۆژنامەکتتتتا  دەردەکەنێ: 

 !زەنرا یا   وننێه لە شاری 
رننی  تتتت ی ن شتتتتاندا.  زەنرتتتتا جتتتتارێکی دیتتتتکە مزگەنتتتتتی ڕۆژی هەینتتتتی 

کتتتتانی قتتتتتوم ش ئەم دۆزە بەرز دەنتتتتتر ێن  ن مەالکتتتتتانی ستتتتتەرجەم ایەتوللئ
 مزگەنتەکانی ناڵس باسو واسەکەی دەهێننە گ ڕێ.
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ئێستتتتتاش ن تتتتوەی شتتتتەنەن هەمتتتتونا  بەرەن ماڵەکتتتتانی   یتتتتا  ب تتتتوننەنەن 
متتزگەنتەکەش   ڵوهتت ا بتتونن مر تتورەکەش دەرگتتای مزگەنتێتتی گتتاڵەدابون. 

دان شت ونن  ەریکی نونس نی شتتێه   ئاغاجان ش لە ژننری کارکردنی   ی
بتتون: "دنای متتانەیەک لە بێتتدەنگین دیستتا  مزگەنتەکەمتتا   هەڵستتایەنە ستتەر 

 پێ ا . لەنانەیە ئێمە گەڕاب نەنە سەر ڕێچکەی دێری ."
ئەن هێشتتتتا هەر ستتتەرقاڵی نونستتت نەکە بتتتونن کاتێتتته دنن تینم ێلتتتی پتتت ل س 

لەبەردەم متزگەنس ن لەبت  لەبەردەم مزگەنتێ نەستا . یەکێ لە تینم ێلەکا  
دارەکا  نەستا ن ئەنی دیکەش ا  گڵ پەکانی کوژاندنەنە بە نەرمی هتاتە الی 

 ی دەرنازەی ماڵەکە. ڕاڕەن
سێ ئاژا  بەجلی مەدەنت ەنە لە تتینم ێلەکە دابەزیت . لێزتوڕەکەش هەر لەنێتو 
تینم ێلەکەدا مایەنە. بەرپرسەکەیا  رننی لە قاپ ەکە کرد ن زەنتگەکەی لێتدان 

 تینم ێلەکەدا مانەنە.  لە الیدننەکانی دیکەش 
ئاغاجا  گوێی لەزەنگی دەرگاکە بونن دەست ەجێش هەستی بە مەترستی کترد. 
 ئەن ە ستتتتابی ئەنەی کردبتتتتون کە پتتتت ل س بەدنایتتتتدا بێتتتتنە بتتتتازاڕن بەاڵم نای

 دانەنابون لەن وەشەندا دەرگەی ماڵی لێ گر .
ی شتێکی نائاسایی لە گ ڕێتدایە ن دادەکان ش گوێ ا  لە زەنگەکە بونن دەیانزان

 نەدەبونایە  ونبانە دەرێن بەاڵم ئەنا   انەڕێی کاردانەنەی ئاغاجا  بون .
 نە ژننرەکەی ئاغاجا .وێی لە زەنگەکە بونن دەست ەجێ  وشاباڵ ش کە گ

"پێتتتدە ێ پتتت ل س بتتت ن" ئاغاجتتتا  بە نەرم تتت ەنە نای بە شتتتاباا گتتتوسن "بتتتیۆ 
دەبێ هەر ئێستتا لێترە بتینا! بتیۆ لەگەا  ت تی   الزالی ئاگادار بکەرەنە! ئەن

 سەربانەنە بیۆ !" لە ڕێیب ەن 
 الزتتالی  تتانەڕێ پ ل ستتەکانی دەکتتردن ئەن هێشتتتا لە ەتتوجرەکە بتتون کتتاتێ 
زەنگتتتتی دەرگتتتتتا لێتتتتتدرا. دەستتتتت ەجێش  تتتتترای ژننرەکەی کوژانتتتتتدەنە ن لە 

 ەوجرەکە هاتەدەر ن بە سەری پەنرەی پێ بەرەن پەیژەکا  ڕۆیشت.
ن ش پاڵت کەی لەبەرکرد ن کلنشتاپ کەی لەستەر نتان بەرەن ەەنشتەکە ئاغاجا

دیتتکە ڕۆیشتتت. ئەن ب چمتتی  الزتتالی الی پل کانەکتتا  بەدیکتترد. ئەن کەمێکتتی 
  دا بزربون.تاریک تەنانی لە نەستان تا بە

 دیسا  زەنگی دەرگاکە لێدرایەنە.
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 "م  ناهات !" ئاغاجا  بەدەم ئەم نەاڵمە بەرەن دەرگاکە ڕۆیشت. -
 پەردەکانەنە  اندێری هەمون شتێک ا  دەکرد. ینەکا  لەن دیوژ
 "ئەنە کێ ە؟" ئاغاجا  بەرلەنەی دەرگاکە بکاتەنەن نای هانارکرد. -
 "دەی ب کەرەنە!" -

ئەنیش دەرگاکەی کتردەنە. لەبەر ت شتکی گڵت پی ستەرجادەکە ئەن ئتاژانەکەی 
 بەر دەرگای ب نین هەرنەها ئەنانەی الی تینم ێلەکەشی ب ن  .

 تتدی دەمودەستتت زانتتین ئەمتتانە ئاژانەکتتانی دەزگتتای ن ێنتت  . ئتتا ر ئاژانێتته ئ
نەیدەنێرا بەن ن وە شەنە بێتە بەردەرگایا . لەنانەیە ئەمتانە ئتاژانی نتوێ بت ن 

ەکان تا  بەدیکترد. ئەنا  ڕەوتاریا  هی شوێنێکی دیکە ب . ئاغاجتا  ئەمەی لە 
 رد.ئاغاجان ا  نەدەناسین تەنانەس هەر سلنیش ا  لێنەک

 "ئەرێ ئێوە بەم نێوە شەنە لەبەردەم قاپی ماڵەکەمدا   دەکە ؟" -
"ئتتێمە بەدنای مەالیەکەدا دەگەڕێتت  ! ئەن دەبتتێ لەگەڵمتتا  بتتێ!" ئتتاژانەکە لە  -

 کاتێه ناسنامەی پ ل س انەی ن شانی ئاغاجاندان نای نەاڵمدایەنە.
کە ەڕەنشتەقتانەی ئتاژانەکە پێ گتوت ن ئاغاجتا  لە دژناری بەهت ی ئەن نشتە ڕ

لە تێگەیشت. بت  ئەنەی هەنتدێ کتاس بەدەستت بێنتێن ئاغاجتا   تونە دەرەنە 
 ئاژانەکە نەستا ن دەرگاکەشی پێوەدایەنە. الی

"مام ستتتتتتا لە متتتتتاا ن تتتتت ەن" ئاغاجتتتتتا  نای بە ئتتتتتاژانەکە گتتتتتوتەنەم "ئەگەر  -
 ئێشەکەتا  زۆر پێویستەن ئەنا بەیانی ئێوارە دەتوان  لە مزگەنس ب   ن ."

 ت ی  لە دنایەن ئەمەی لە ئاغاجا  ڕە اننەدەکرد دەرگتاکە ئاژانە بەرپرسەک
 دابزان بە توندی ەنە تێ زوڕی: "دەی دەرگاکە بکەرەنە!"

"جەنتتتتابی پتتتت ل سن دەنتتتتگ ناهەڵمەبتتتتیەن هەمتتتتونا  نوستتتتتون ." ئاغاجتتتتا   -
 نایپێگوتەنە.

ت لە ستتتم "دەی قتتتاپ ەکە بتتتکەرەنە." ئتتتاژانەکەش نای گتتتوسن لەکاتێکتتتدا بە -
 دەرگەکەی دا.

لە بی پتت ل سن ڕەوتتتاری جتتوا  بنتتوێنە! متت  تتتازە پێمگتتوتین مام ستتتا "جەنتتا -
ەنە ن تتتت ە. ئەن ڕۆیشتتتتتونە! ڕۆیشتتتتتن ش ڕۆیشتتتتتنە! ئەن بەیتتتتانی ئێتتتتوارە متتتتاڵ

بە لەمتتزگەنس دەبتتێ. لتتێ  تێتتدەگەی؟ یتتا ود لتتێ  تێنتتاگەی؟" ئاغاجتتا  ئەمەی 
  ەڵ یینەنە گوسن تا  الزالی گوێی لێ ێ.دەنگ
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بەگتتوللە دەیتتکەمەنە." ئتتاژانەکە نای گتتوس ن  "دەی قتتاپ  ەکە بتتکەرەنەن دەنتتا -
 ق پچەی قایش ەندی دەمانچە رەشەکەشی ترازاند. 

لە پتتیێکەنە یەکتتێ لە ئاژانەکتتا  غاریتتدایە ستتەر پتتاردەکە ن هتتاناریکرد: "ئەن 
 لەسەر بانی مزگەنتێ ە! دەی ب گر !"

دەستتت ەجێ ئاژانەکتتا  لە ڕێتتی دەرگتتای دیتتوارەکە  تتونە ژننرن دنای  ەنتتد 
  وننە سەربا  ن بەرەن ئاراستەی منارەکا  غاریا  دا.  رکەیەک

ستتتەربا  یستتتتی بچێتتتتە الی پەیژەکتتتا  تتتتا نەئاغاجتتتا  دەرگتتتاکەی کتتتردەنە ن
 بکەنێن لێ ئاژانەکە بانگی کرد: "ت  دەبێ لێرە بمێن تەنە!"

ئ دی ئاغاجا   ونە بەردەم ژننری م وانا ن لەنێ لەژێر دارێکدان لە تاریکتدا 
 ەکەی دەکرد.ەنشڕنەستا ن  اندێری 

"متت  ستتێ ەرێک  لەپشتتت گتتوم ەزەکەنە ب نتتی!" یەکتتێ لە ئاژانەکتتانی ستتەر  -
 شەقامەکە نای بە بەرپرسەکە گوس.

"دەی دەستەکانت بت  ستەر ستەرس بەرز بتکەرەنە!" بەرپرستەکەش لەستەر  -
 بانەکە نای هانارکرد.

ئاغاجا  نایزانی  الزالی گ تران ئ تدی  تونە الی دار کتاژە پ ترەکە بت  ئەنەی 
سەربانەکەی باشتر لێتدیار بتێ. لەبەر ت شتکی کەستکی گڵ پەکتانی منارەکانتدان 
ب نی کەنا بەرپرسی ئاژانەکا  لونلەی دەمتانچەکەی بت  پێشتەنە ڕاهێشتتونەن 

 بەاڵم ئەن  الزالی نەب نی.
"   لێترە کەستی لتێ ن ت ە!" بەرپرستەکە نا بتانگی ئتاژانەکەی ستەر جتادەی  -

 دایەنە.
 نین نابێ دننر کەنت ێتەنە!" ئەنیش نای نەاڵم "ئا ر م  تازە سێ ەرێک  ب -

 دایەنە.
ئەمەش ئ  ژنێتته بتتون بتت  ئاغاجتتا  ن ئتتاهێکی هتتاتەنەبەر. ئ تتدی هتتاتە بەر 
ڕننناکایی گڵ پەکانی الی ەەنزەکە نەستا ن بتانگ کرد: "جەنتابی پت ل س! ئەن 
سێ ەرەی لەسەر بانەکە ب ن تا ن ئەنە سایەی مرێتوری مزگەنتتێ بتون.  ت س 

مەکە ن پرستتتەکەش زیتتتاتر مەئتتتاڵ زێنە. مرێتتتورەکە تتتتازە الی متتت   نا شتتتێلو
هەڵ تێن نە استمە  ڕۆیشت ون کاتێ ئێتوە هتات . کەس نتاتوانی بەستەر بتانەکەدا 
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کە پ ل س لەسەر جادەکە بتێ. مت  دەمەنێ ن شتانی تت ی بتدەم." ئ تدی بەرەن 
 الی پەیژەکا  ڕۆیشت تا لێ نەسەر بانەکە بکەنێ.

نەستەربا  ۆیشتتونەن لێترە نەمتانە." کاتێته تا ڕ"ئا ر م  پێمگوتین مام س -
کەنس نای بە بەرپرستتی پ ل ستتەکا  گتتوس. "ئەن بتت  نتونێژێتته بەرەن قتتوم 
ڕۆیشتونەن بە قەتاری شەن سەوەری کرد. ت  دەتوانی زەنگ بت  نونست نگەی 
نیستتتتگەی قەتتتتارەکە لێ تتتدەین ئەگەر بتتتتەنێ زان تتتاری زیتتتاترس دەستتتتکەنێ. 

نە. بەدەر لە گتتتوم ەز ن منارەکتتتا  ه چتتتی دیتتتکە هەڵتتت ەس ئەنا  لەنێ ب ن ویتتتا
لەنستتەربانەی مزگەنتتتێ ن تت ە. دەی ستتەیرێکی دیتتکەی ئەن نتتانە بتتکە ئەنجتتا 

  واەاو زس بێ! لێ  تێگەیشتی؟"
ن الیتتتەکەی دەستتتی  بە  تت یبەرپرستتی پ ل ستتەکا  نەاڵمتتی نەدایەنەن بەاڵم 

 لە ەند پنتێکی سەربانەکە گەڕا. 
لە لەستتەر بتتانی مزگەنتتتێ نەرە  تتوار ن "دەی بە تت ن پتتێلنە پ ستتەکانت  -

ی متتت  بتتتیۆدەر!" بەم جتتت رە ئاغاجتتتا  بتتتانگی کتتتابرای پ ل ستتتی کتتترد ن متتتاڵ
 ئاماژەشی ب  پەیژەکا  ب کرد. 

پ ل ستتتتەکان ش بە منگەمتتتتنگەنە لە پل کانەکتتتتا  دابەزیتتتت  ن گەیشتتتتتنەنە نتتتتان 
 ەەنشەی  انونەکە.

ن هەنتونکە  توار "هێشتا ه گ الیدەیەک نەیوێرانە نا بەسەر ماڵی مت  دابتدا -
ێ لێتوەژننر کەنتتون . دەی جتامەکە پیبتونن  هەمونتتا  دەوت  لە ماڵ وێیی 

 ب ."
بەاڵم پ ل ستتتەکە نەکەنت تتتونە ژێتتتر بانتتتدۆری ئەن قستتتە تونتتتدانەی ئاغاجتتتا ن 
وەرمتتتانی بەستتتتەر ئاژانەکان تتتدا کتتتترد: "دەی هەر ئێستتتتا هەمتتتتون ژننرەکتتتتا  

 بپشکن !"
 ا  کەنت .ئاژانەکان ش  ەتوننانە لێوەژننر ه دەک

 "شاباا!" ئاغاجا  نای بانگ کرد. -
 ه گ نەاڵمێه نەبون.

"دەی زەنگ ب  ستەرۆکی شتارەنانی لێ تدە!" جتارێکی دیتکە ئاغاجتا  بتانگی  -
 کردەنەن هەر ەندە دەش زانین کە شاباا لەگەا  الزالی دەر ونە.
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 تتتونەنە ژننرەکەی  تتت ین لەنێتتتو کاغەزەکان تتتدا لە ژمتتتارە  بە  تتت یئ نرتتتا 
لە ی سەرۆکی شتارەنانی گەڕا ن ژمتارەکەی لێتدا. "ئەن  وێییتانە تەلەو نی ماڵ

ی متتتت  دەربتتتتکەن دەنتتتتا بە تتتت م تفەنتتتتگەکەم لەژێتتتتر زەمتتتت   دەردێتتتتن   ن متتتتاڵ
 هەرمەمونیا  لێرە سارد دەکەمەنە!"

 ئاژانەکا  بەسەر ژننری بانگدەرە ناب ناکەیا  دادا ن شوێنەکەیا  پشکنی.
بەستتتەرداکرد م "ئێتتتوە چ جتتت رە  بانگتتتدەرەکە نای هتتتانار 42"هەی ب ژمتتت ت نە!"

 ب ژم تێک ! دەی لە ژننرەکەم دەرکەن ! بیۆ نەدەر لەن ماڵە!"
 درابون. قفڵدەرگای ژننری کتێ ان ش 

 "کل لەکە!" بەرپرسی پ ل سەکا  بانگی کرد. -
 "ه گ کل لی ن  ە!" ئاغاجا  لە دیوەکەی دیکەی ژننرێ نای بانگکرد. -
 ەمەنە!""کل لەکەم بدەرێ دەنا دەزان      دەیک -

دادەکا  لەنێو تاریکای ەکە دەرکەنت ن دەرگای ژننری کتێ زانەکەیا  کردەنە 
 ن گڵ پەکەش ا  پێکرد.

 نش بانگ لێکرد : "پێلنەکانتا  داکەن !"گوڵ انو
 پ ل سەکەش هەر گوێی پێنەدا.

 ش نای بەسەردا هانارکرد.گوڵ ێ!" ی"پ لنەکانت داکەنەن  وێی -
زانەکە کارانگتاز بتونن زیتاتر نە ت  پتێشن بەڵکتو ئاژانەکەش کە بە ک نێتی کتێ 

هەر لە قتتتتتاپ ەکەنە نەستتتتتتان ستتتتتەیری دۆاڵبە کتتتتت ن نەی کتێ ەکتتتتتا  ن شتتتتتتە 
 ئەنت کەکانی مەالی کرد ن دنایی هاتەدەر.

ڕستتتت  کەنتتتت . لەنێتتتدا متتتاوونرێکی ماوونرئاژانەکتتتانی دیتتتکە لتتتێ نەژننری 
ە اوونرمتتتتتن وە تتتتتڵ بەجێ ێڵتتتتترانن هەڵواستتتتترابون. ئەنا  ستتتتتەیری ئەندیتتتتتو 

ە متاوونرلونلدرانەکانی هەڵواسران بەدیوارەکەیا  کرد. ئەنا  ستەیری پشتت 
ن هەنتدێ  نەگەنرەکە ن سەری سندن  ن دۆاڵبە ک ن نەکانی ئەنێ ا  هەڵتدایە

گڵتت ڵە بەنتتی ماوونرەکان شتت ا  بەن نتتانە نەرکتترد. ئ نرتتا لەنێ دەر تتون  ن 
 سەریا  بە ژننری بەنگکێشان شدا کرد.

                                                                                 
 ایکمۆت: ایک   زۆڵ.  42
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بەرپشتتتی بەرپرستتی ئاژانەکتتا  لێتتدران ئەنیتتش  تتونە الی زەنگتتی تەلەوتت نی 
ەەنزەکە بەبتتتتێ ستتتت   لەگەا یەکێتتتته دەدنا. دنای  ولەکێتتتته گەڕایەنە الی 

 ئاژانەکانی دیکە ن بانگ کرد : "دەی کوڕینەن بابیۆینەنە!"
ئ تتتتدی پ ل ستتتتەکا    یتتتتا  کتتتت کردەنە ن هتتتتاتنە نتتتتان ەەنشتتتتەکەن ئ نرتتتتا 

 ۆیشت .دەرگەکەکەیا  لەپشت   یا  دا ست ن ڕ
 ئاغاجان ش  دەرگاکەی بەکل ێ گاڵەدا ن  گڵ پەکان شی کوژاندنەنە.

 ونمە." ئەمەی بە دادەکا  گوس.ێ شتێکتا  هەیە ب ز م؟ برسی ن ت ن"ئەر -
 نەژننر کەنس.کورس ەکەی دان شت ونن کە شاباا ئەن تازە لە سەر 

  ە؟"لە کوێپرسی: "دەین ئەن ئاغاجا  لێ 
 "لە مزگەنتێ ە." -
 مزگەنتێ؟" لە لە کوێ" -
ێکزستتت." ڕلە گتت ڕە ژێتترزەم نە کتت ن نەکە. مرێتتورەکە هەمتتون شتتتێکی بتت   -

 شاباا نا نەاڵمی دایەنە.
"هەنتتونکە ئەن لەنتتان مزگەنتتتێ ستتەالمەتەن بەاڵم پ ل ستتەکا  دێتتنەنە. ئەم  -

بتتتتایەی هەڵ کتتتتردنە بە ئاستتتتانی نان شتتتتێتەنە. ئەنا  متتتتزگەنس دە ەنە ژێتتتتر 
ینە قوم. دنایێن کاتێ مرێورەکە دەرگتای  اندێری   یانەنە. ئێمە دەبێ ب نێر

مزگەنتێی ب  نوێژی بەیانی کردەنەن دەکرێ ئەنا  بێنە ژننر ن ه چ شت پێ 
 لەگەڵدا ناکرێ. ئێمە دەبێ ڕێگایەک ب  ن نەنە  تا هەڵ  ێن   ن دەربازی بکەی ."

ا  ن ست ن ێکی زیتوینی پتی  توارد  هتاتنە ژننر. بە   یتلەن ساتەدا دادەکتا  
بچکتت اڵنەی کەتتتانی  انێن تتا  لەستتەر مێتتزەکەی بەردەم ئاغاجتتا  ستفرەیەکی  

ونری رازانەی بەنە شون گاریشتت ا  لەستتەر فتتقتتاپی وە  یەک دننن  ڕا ستتت
دابون. پاشتتتتا  بە ئەستتتتپایی  تتتتایەدانە نتتتتانی گەرم ن پەن ریتتتتا  تێتتتتدانتتتتا کە 

ک ن نەکەیا  لەسەر دانا کە ت قێکی ئاڵتونی لەدەنرە هەبونن  ایەکی ب نتداری 
ژننرەکە  بونن دادەکتتتتا   تتتتایەدانەکە ن پ اڵەکان تتتتا  دانتتتتا ن   یتتتتا  لەتێتتتتدا

 دەر ون . ئاغاجا  بە  ەندەنە تەماشایەکی شاباڵی کرد.
"نەک دەب نتتی ئەنا  کتتردەنەکەی ت یتتا  بتتاش هەڵستتەنگاندننە." لەکاتێکتتدا  -

  ایەی ب  ئاغاجا  تێدەکرد نایگوس.
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تا زۆر شتما  لەپێشتدا دەی کورس ێه بێنەن نان  لەگەڵدا بز . ئێمە هێش - -
 مانە ب کەی ن ئێمە نابێ ئەمشەن بزەنی ."

 
ەلێتتتنە پەنتتتاگەی کتتتاتێک ش ئەنا  لە  تتتواردنەکە بتتتوننەنەن ئاغاجتتتا   تتتونە ک

یەک دنن شت گەڕایەنە. ئەن مقەسێهن شەپقەیەک  ن بە   ینوس نگەکەی ن 
ە. ن قاتێکی لەسەر مێزەکەی بەردەم شاباڵدا دانتا ن پێ گتوس: "نە شتەیەک  هەی

کەمێکتتی دیتتکە دە تتمە متتتزگەنس لەستتەر ش ستتتەکە دەنەستتتت ن نەک ئەنەی 
 تتتانەڕێی یەکێتتته بتتتکەم. متتت  دەزانتتت  پ ل ستتتەکانی نێتتتو تتتتینم ێلەکە هەمتتتون 
شتێک ا   ستت تە بت   تاندێرین بت یە دەمەنێ ستەرنری ئەنا  بت الی  ت م 
رابکێش . ئەنسا ت ش  مقەسەکە هەڵدەگری ن قاتەکەش لەگەا   س دەبەیتتە 

ن لە ڕێتتی ستتەربانەکەنە بتت ی دە تتی. یتتارمەتی  الزتتالی دەدەی تتتا متتزگەنس
ڕیشەکەی کورس بکتاس ن دانای لێتدەکەی ئەم قتاتە لەبەربکتان ئەم شتەقپەیەش 
بنێتەستتەر. هەر کتتاتێک ش ڕۆژ هەاڵسن ئەنا  ەڵتته بتت  نتتوێژ رنن لە مزگەنتتتێ 
دەکە م دنای ئەن ڕنندانانەی دنێنێ شەنن پێشتن نی هتاتنی  ەڵکێکتی زۆرتتر 

ڕۆژەکتتانی دیتتکە دەکەم. کتتاتێک ش دنای نتتوێژکرد ن  ەڵتتکەکە بەرەن متتاڵی  لە
  یا  دەبنەنەن ئێوەش هەر دننکتا  لەگەا  ەڵتکەکە بچتنە دەرێ. بتاق ەکەی 

 دیکەش م  رێکی دە ەم. نە شەکەس لێ رنننە؟"
 نننە."ڕ"بەڵێن  -
    

کی ڕۆژەکە ستتتارد نەبتتتونن بەاڵم لەن بەرەبەیتتتانەدان لە   اکتتتانەنە نەرمە بتتتایە
تەڕنتازی بەسەر شارەکەدا هەڵدەکرد. هەرنەک باسی لێوەکران ئاغاجا   ون 
لەبەردەم مزگەنتتتتتێ نەستتتتتان ب نتتتتی ئەن گڵتتتت پەی ستتتتەر کتتتت اڵنەکەی بەردەم 
مزگەنتتتێن کە دەمێتته بتتون ستتوتابونن هەنتتونکە داگ رستتانە. مرێتتورەکە  ەنتتد 
جارێتتتتته  ونبتتتتتونە دەزگتتتتتای کارنبتتتتتاری کارەبتتتتتا ن دانای  تتتتتاکردنەنەی 

بون ن لێ هەرگ ز ه گ کارمەنتدێه بەپ تر دەنگ ت ەنە نەهتات ون. ئاغاجتا  لێکرد
س نەگەی دەزگای کارەبای نبە  شی  ەند جارێه زەنگی ب  بەڕێوەبەری نو

 لێدابونن بەاڵم دەستی نەکەنت ون قسەی لەگەڵدا بکا.
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ه گ کەس ش لەسەر شەقامەکە نەبونن هەنتدێک ش لەنالنە دننرتترن دنن پ تان 
ەیتا  دەکێشتا. کتاتێک ش ئەن دنن پ تانانە ستەرنر ا  دان کەنا دیاربون  جگەر

 ئاغاجا  سەیریا  دەکان هەندێه کشانەنە ن لەنێو تاریک دا بزربون . 
تینم ێلێتته کە  تتوار سەرنشتت نی تێتتدابون  بەبەردەم مزگەنتێتتدا هتتاسن لەنێ 

 جارێه بایدایەنەن لێ نەنەستا ن ڕۆیشت. 
 ن دیستتا  لەبەر ت شتتکی گڵتت پی ستتەر ئەن پ تتانانەی لە تاریک  تتدا نەستتتابون

الی ئاغاجتتانەنە  نجتتادەکە دەرکەنتتتنەنە. ئەنا  بە جتتگەرەی اللێویتتانەنە بەرە
هتتتات  ن بە بەردەم تتتدا تێتتتپەڕی  بێتتت ەنەی قولمات تتتا  لەدەم بێتتتتەدەر. ئەنا  
پ انگەلێتتته بتتتون ن هتتتی دەرەنەی شتتتار بتتتون ن دەنتتتا لە تتتتاریک ش بتتتونایە 

 ا  دەدا.ئاغاجان ا  دەناس  ەنە ن دەنگ 
ئەن  لە متتتانەیهەنتتتونکە ئەن لەنێ نەستتتتانەن هەستتتتی بەنە کتتتردن شتتتارەکە 

ارەکە لەبەردەستتتی  ەڵکتتی ستتااڵنەی دنای تتدا بەتەنانی گتت ڕانە. جتتڵەنی شتت
شن هەمون بەرپترس ن کاربەدەستتانی ڕابردننیە. تا یەک دنن ساڵی غەنارەدا

ەی ڕۆڵ شتتارەکە ناستترانبون ن کەستتانێه بتتون  ستتەر ماڵ اتەکتتانی نێتتو شتتارن
ستتتەری بە  بە  تتت یبازرگانەکتتتانی بتتتازاڕەکە بتتتون . جتتتارا  کتتتاتێ ئاغاجتتتا  

دامودەزگایەکی م ری دا دەکتردن دەستت ەجێ الی بەڕێتوەبەرەکەیەنە پێشتوازی 
بەرە تازەکتتا  ناناستتێ. ئەن بەڕێتتوەبەرە ەهەنتتونکە ئەن بەڕێتتو ملێتتدەکرا. بەاڵ

ی ب ەست . ئەنا  قتات نوێ انە نەیانویستوە تاکە پەیوەندیێک ش لەگەا مزگەنتێ
دەبەستتت  ن جتتگەرەی ئەستتتور ئەستتتوریش  تەستتکوتار لەبەر دەکە ن ب ین تتاخ

ەک لە الیی لە نێوەڕاستتتتدا دابەشتتت ونبێ نایەن ەدەکێشتتت . شتتتارەکە نەک ئەن
بەری ەەکەی دیکەشتەنە  بەڕێتولە الی ەڵه ن باڵە تانە ن بتازاڕە کت ن نەکەیەن 

ن ت اترۆ ن  ول ادارانی ست نەمای نوێن  ئاژا  ن پ ل سی نوێن باڵە انەی نوێ
نوێ . پێشتر دەکرا بە ئامتاژەی پەنرەیەکتی هەمتون شتتێه رێک زتان لتێ ئێستتا 

 ناتوانی تەنانەس گڵ پێکی سەر جادەش بە کاربەدەستا   اک بکاتەنە.
هەنونکە ئاغاجا  لە ه شداری ەکەی سەرۆکی شتارەنانی ەتاڵی بتونن کە پێتی 

 م  هەرنەک پێشان  پێناکرێ." گوت ون: "ئاغاجا ن ب ری لێ کەنە!
ئەن هەستتتی بە ترستتێد کتتردن هەر ەنتتدە ئەن پێشتتتر نەدەترستتا. تتتا یەک دنن 
سەعاتی پێشترن کە  هەمون شتێه باش دەبێ ن ڕێه دێتتەنەن تەنتانەس ئەگەر 
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ئاژانەکتتا   الزتتال ش ق ڵ ەستتت بتتکە . ئەن دڵن تتابون دەیتتتوانی  الزتتالی ئتتازاد 
کە دەیتتتتتوانی زەنتتتتگ بتتتت  بەڕێتتتتوەبەری بکتتتتاتەنە ن ب نێتتتترێتەنە متتتتاان  تتتتون

 پ ل سزانەکە لێ دان لێ هەنونکە زانین سەر  خ  ونە.
لە   اکتتتانەنە  ەییەشتتتێوەیەک بتتتونن کە ئەن نەرمە بتتتایە تەڕنتتتتاز شتتتتەکە بە

هەڵ دەکردن زۆری پێویست پێ ێن تتا بتتوانێ باشتتر ب ربکتاتەنە ن شتتەکانی لە 
نەس  تتودی  الزتتال ش الیتتدە تر ب تتنەنە. ئەن هەستتت کردن تەنتتاڕۆشتتنبەر تتاندا 

ئەن کتێ  ت  بڵێیبونن نێیای ئەنەش کەسێکە هی متمانەپێکرد  ن  ە. بەڕاست 
بتتتتێ؟ مەالیەکتتتتی تەنان نەناستتتتران کە لە شتتتتاری )قتتتتوم(ەنە هتتتتاتونە ن دانای  
دەستی کچەکەیتانی کتردننە. باشتە ئەدی دناتتر؟ لەنە بەنالنە ه چتی دیتکەی 

 لە بارەنە نەدەزانی.
ەڵکتتردننەکەی شتتا ەکا  کتتاری  تت ی کتترد. هەنتتونکە ئەن بتتایە تەڕنتتتازە ه

لەبەر  انی الکەنس ن هەمون شتێکی بەج رێکی دیکە ب نی.  الزالی پرنێکی 
دژنارانەی دەستتتتتپێکردبونن ئتتتتا ر ئەن بە هتتتتاتنی وەرەح دی تتتتای بتتتت  تەالری 
ستتتتت نەماکە دەزانتتتتتین بەاڵم هەناڵەکەی لەم شتتتتتاردبونەنە. ئەن  وازیتتتتتاربون 

رەکەدا بنێتتەنەن ئەن  ەڵتکە نەشتارەزاکەی نتان مزگەنتێتی بە کارەساتێه لەشا
هەڵەدا بردن بەرەن تەالری س نەمای برد  تا وەرەح دی ا بزاتە نێو تەڵەنەن بت  
ئەنەی ناڵس ستتتتەرناب  بکتتتتا ن دنن تتتتاش هەمتتتتون باستتتتی رننادنەکە بکتتتتا. 
ئاغاجان ش ئاگای لە مەەمودی بێ زەناا نەبتون. ئتای چ بە تێکتی هەبتونن کە 

نا ساتدا وریا کەنس پرنەکەی  الزالی لەگ ڕبنێ.  الزالی کلنی لەسەر دلە 
نتتتان هەنتتتتونکەش لە ژێتتترزەم نە کتتتت نەکەدایە.  اەرەنونستتتی لە بەردەستتتتتی 
ئاغاجا  دایە. هەر ئەنیش دانای لە شاباا کترد بچتێ ڕیشتی  اڵزتالی کتورس 

 بکا.
د. بت  هەر ەندە کەشەکە ساردیش بونن لێ هەستی بە ئارەقەی نێو تانا  کتر

 ئەنەی بەسەر توڕەی ەکەیدا زاا بێن  ەریکی  وێندنەنەی ئەم ئایەتانە بون:
َحى )  (1َوالضُّ

ى )  ََ  (2َواللهيأِل إِذَا َس
َُ َوَما قَلَى )  َُ َراُّ َع  (3َما َوده

ا فََََوَ ) َُ يَتِيما دأ َِ  (6أَلَمأ يَ
نَى ) َُ َعائًِلا فَأَغأ َد ََ  (8َوَو
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رَ  دأ َْ  َُ َر أ لَ  (1َُ )أَلَمأ نَشأ

 ( َُ َر َُ ِواأ  (2َوَوَضعأنَا َعنأ
 ( َُ َر ََهأ  (  3الهِذي أَنأقََض 

( َُ َر َُ ِذكأ  ( 4َوَرفَعأنَا لَ
ا ) را ِر يُسأ  (5فَِإنه َمَع الأعُسأ

 
 }سوندێ دە  م بە  ێشتەنگانن

 بە جەنگەی هەدادانی شەنن
 پەرنەندەس نە نازی لەت  هێنانە ن نەلێت قەڵسەن

 ئەن پەنای پێدای؟  ما نە سێوی ەک بونین
 دی هەژاری ن لە ئاتاجی دەریزستی؟

 
 ئەدی ئێمە ت ما  س نە ورە نەکرد؟

 قوڕسایشما  لەسەر شانت النەبرد؟
 ئەنەی پشتی  ەماندبونی؟ 
 نانبانگ شتما  بەرزەنەکردن 

 لەپاش تەنگانە وەڕەەان  .{

 
ەرەن دنن ا ڕنننتاک بت تەنە. نردەنردە  ەڵته نا ب ئەن ئانڕێکی دایەنەن ب نی

 مزگەنتێ دێ . هەستی بە دڵسوک ێه کردن پشتی ڕاستکردنە هاتە مزگەنتێ.
هەرگ ز پێشتر لەنوێژی بەیان ا ن مزگەنس نا پی نەبتونەن هێشتتاش  ەڵکتی نا 

ا  لێ  ونن  هەر دێ . ئا ر ئاغاجا  گوێی لێنەب ونن دەنا  ەڵه لە ڕادی نە گوێ
گتوایە مەالیەکتی تونتدڕۆ  ش پشێوی تێکەنتونە ن  ەڵه یا   ونەن زەنرانکە 

 شارەکەی سەرناب  هەڵگێیانەتەنە.
هەمتتتتون ڕۆژنامەکتتتتانی دەمەنبەیتتتتان ش دەربتتتتارەی ستتتتەردانە شتتتتاهانەیەکی 

ی ژنانتتتتا  ن تەالری ستتت نەما نتتتتوێ ەکە نتتت ڕینگەشتتتابان یا  بتتت  کتتتتردنەنەی 
نوس  ون. لێرەن لەنێ مەزندەی ئەنە کرابونن مەالی مزگەنتێ نوێژکەرەکتانی 

 ومانانی ج ش ن هاندابون.ب  مەبەستێکی گ
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بتت یە ئەم بەیتتان  ەن هەمونیتتا  هتتاتوننەتە مزگەنتتتێن تتتا لەبتتاقی پشتتێوی ەکەدا 
 بەشدار ب .

مرێورەکەش لەنێ پەیدا بونن بەرەن الی ئاغاجتا  ڕۆیشتت ن ستلنی لێکترد. 
ئاغاجان ش کورتە قەدەمێکی لێدا ن مرێورەکەی لەگەا   دا برد تتا شتتەکەی 

ێک ش ئەنا  بتت  نتتان مزگەنتتتێ گەڕانەنەن ئاغاجتتا  بە لەگەڵتتدا بتتاس بکتتا. کتتات
 دزی ەنە  ونە نێو ژێرزەم نە ک ن نەکە. شاباا لە تاریکای ەکەدا دەرکەنس. 

 ئاغاجا  پرسین "ئەن لە کوێ ە؟" -
 "لەژێر زەم نەکە." -
 "بیۆ سەرێ ن بەبانکت بڵێ تا بانگ بدا." -

الزتتتتالی ئەنیتتتتش زیتتتتاتر بەرەن قتتتتوناڵیی ژێتتتترزەم نەکە ڕۆیشتتتتتن لەنێتتتتدا  
نەدەناستتترایەنە. قتتتاتێکی لەبەرکردبتتتونن شتتتەپقەی لەستتتەرنابونن ڕدێنەکەشتتتی 

 کورس کردبون.
"پت ل س هەمتتون شتتتێکی کتردننە تتتا بتگتترێ. تت ش هتت یەکەی لەمتت  باشتتتر  -

دەزانی. من ش هەمون هەنڵێه دەدەم تا رزگارس بکەمن بەاڵم دەمەنێ شتێکت 
ام هەیەن كتتتتلنس پێ ڵتتتتێ ن متتتت  بەن کتتتتردەنەیەس شتتتتادما  نتتتت  . هەستتتتتێکی ن

لەستتتتتەرناب . دەبتتتتتوایە پێشتتتتتتر لەپتتتتترنەکەسن ئاگادارکردبتتتتتامەنەن بەاڵم هەر 
بەئەنقەستتت پێتنەگتتوت . هەنتتونکەش کتتاتی ئەنە ن تت ە لە بتتارەی ئەن شتتتانەنە 
قستتا  بکەیتت . کەمێکتتی دیتتکەن دنای ئەنەی لە نتتوێژ دەب تتنەنەن شتتاباا دێتتت ن 

بە دە  . بترازای مرێتورەکە دەت ا. بەیەکەنە لەگەا  ەڵکەکە لە مزگەنتێ دەر
ن مات ڕەکەی لە گ ڕەپانی بازاڕەکە  انەڕێتت دەکتا. کاتێته هەمونمتا     ی

گەیشت نە ئەنێن دە تی ن لەپشتتی ئەن لەستەر متات ڕەکە ستواردەبین ئەنیتش 
هەنتتدێ دننرس دە تتاتەنە ن دەتگەیەنێتتتە گونتتدی )نار تتێ(. مەالی نار تتێش 

ا  دەتگەیەنێتتتە قتتوم. ئەنەش رەنانەی )کاشتتا (س دەکتتان لەنێتتش مەالی کاشتت
هەندێ پتارەیە. مت  ئێستتا دەڕۆم." ئاغاجتا  نای پێگتوسن ڕاستتەن  ش لەنێ 

 دەر ون بێ ئەنەی  انەڕێی ه گ نەاڵمێکی  الزالی بکا.
ئەن مەبەستی بون بەتونتدی قستەی لەگەڵتدا بکتا ن پێ  ڵتێ: "تت  مەبەستتت بتون 

ێ بنێی. ت  متمتانەی سەری شارەکەن مزگەنتەکەن ماا ن  انەنادەکەش لە قوڕ
منت شکاندن    دەبونایە هەر لە بەرای ەنە بمزان  ایەن کە ت  بەکەڵکتی متمتانە 
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پێکتتتترد  نتتتتایەین متتتتایەی   شتتتت ە ت  ەن کە ڕەنشتتتتەکە بە جتتتت رێکی دیتتتتکە 
ڕایەنە. هەنونکەش بیۆ ن دەو  بەن نامەنێ جتارێ بت  تنمەنە." بەاڵم ننەرسو

ان ش بتونن کە تتوانی تتوڕەی ەکەی ئەنەی لەنێو مێشک دا بون پێ نەگوسن شتادم
  ەڵنەڕێژێ.جڵەنبکان هەر ی ناندڵی هەبون پێ   ی 

لەنکاتەشن ئاغاجا  پێ نایە نێو مزگەنتێن  ەڵکەکە لەپشتی بتون ن هەمونیتا  
 دەیانزانین دنێنێ شەن بەسەر ماڵەکەیا  دادانە ن  الزال ش رایکردننە.

جان تا  بت  ئەن شتوێنە کتردن ک مەڵێه لە پ انە دیارەکتانی بتازاڕن یتانەری ئاغا
 ستا ن پێشنوێژی ب دەکرد .ەکە جارا  مەالی مزگەنتێی لێدەن

"کەمێکتتی دیتتکە پێویستتت   بە یتتارمەتی ئێتتوە دەبتتێن" کتتاتێ پێ  انێشتتتە نتتان  -
متتتزگەنس ئەمەی بەستتتەر لێتتتوا  ن بە تتترپە بە پ انەکتتتا  گتتتوس: " الزتتتالی لە 

ئەم کتارەش ئاستایی  مەترسی دایە. م  پێشتنوێژەکەتا  بت  دەکەم. هەر ەنتدە
ن ت ەن بەاڵم بتتارێکی نا تاری ە. پاشتتا  دەمەنێ ئێتوە بمێنتتنەنەن ئ نرتتا بەیەکەنە 

 دە  نە بازاڕ."
وە رننی لە نتتوێژکەرا  ن ئاغاجتتا   تتونە نتتان م حتترابن لەنێتتدنای ئەم قستتانە

کرد ن پێ گوت : " ەڵک نەن ئەمیۆ مام ستا لێرە ن ت ە پێشتنوێژتا  بت  بکتا. مەال 
ایە دەستتت ەجێ بگتتاتەنە قتتوم. متت  دەزانتت  ئەمە شتتتێکی ئاستتایی  الزتالی دەبتتو

ن  ەن بەاڵم ئەمیۆ م  جێگەی مام ستا دەگرمەنە ن پێشنوێژتا  ب دەکەم.    
 انەست !"ڕێه ڕنوێژی بەیان ان ش کورتەن دەی دنام کەن  ن 

ئ دی مق مق یەک پەیدابونن لێ کاتێ بانگدەرەکە تێ  ەڵکرد "ەی علتی الالتر"ن" 
 لە مەککە کرد. ڕننیا کیبون  ن تێکرا  هەمونیا 

کعتاس ن دنن ڕنوێژی بەیانی کورتتری  نوێژی ڕۆژە ن لە دنن نەستتا ن دنن 
 کینوش ن نێو انا  گەیاندنە سەر زەنی پێکدێ.

دنای ئەنەی لە نویژەکەیا  بوننەنەن پ انەکا  بە ڕیز دەنرەی ئاغاجان ا  دا 
شتتتتنە ەەنشتتتەی مزگەنتتتتێن ن بەیەکەنە  لەمزگەنتتتتێ  تتتوننەدەر. کتتتاتێ گەی

ئاغاجتتا ن شتتاباا ن  الزتتالی ب نتت   کە لە ژێتترزەم نەکە هتتاتنەدەر ن تێکەڵتتی 
ئاپ رای دەر ون بون . ئاغاجا  ب  ک مەڵە کەسانێکی کەمی گوت ون تا بتازاڕ 
لەگەڵ تتدا بتتیۆ ن بەاڵم دیتتاربون لەبەر بتتاری نا تتاری ن پێویستتت زۆر کەستتی 

 ونا  بەدنای ئاغاجا  کەنت .ەگەا کەنت ونن ئ دی بە بێدەنگی هەمڕ
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لە هەمون الیەک ش پت ل س نەستتابون ن نەشت ا  دەزانتی کە  تی لەگ ڕێتدایەن 
 بە ڕێکەنتون .  بازاڕب   ەڵکەکە نا بەئارامی بەسەر ش ستەکاندا بەرەن 

کەی گ ڕەپتانی یەی مرێورەکەش متات ڕەکەی ستازنتەیار بتونن لە گ شتەبرازا
ون. ئ تتتدی هەر زنن  الزتتتالی  تتت ی لە بتتتازاڕەکە لەژێتتتر گڵتتت پەکەدا  تتتانەڕێ 

سواری مات ڕەکە بون. ئ نرا مات ڕ   ەکە پێی لە  ن ئاپ رای  ەڵکەکە دزیەنە
پەیدانی بەنزینەکە نان بێ ئەنەی ئانڕیش بداتەنە مات ڕەکەی لێزوڕی ن بت ی 
دەر ون. شاباڵ ش کەمێه نەستان تا بەتەنانی مات ڕەکە لەبەر تانا  نن تون. 

کترد  ت تە نێتو ەەشتاماتەکە ن لە تەن شتت ئاغاجتا   یبە  ت پاشا  هەستتی 
 نەستا ن  رپاندی ە گوێی: "ئەن لێ دا ن ڕۆیشت."

 
 

 باڵندەکان
باوو. ساەدیقە گواساتبوویەوە قاوم تاا  . تازە وەرزی پایز بەساەرچووهاء، میم

زسااتانەکەی لەوێ لەگە  مێااردەکەی بەسااەر ببااا. بەفااری یەکەمیناای وەرزەکە 
. سااەیری هەر شااوێنێ ێ دەکاارد، هەر ترۆپاا  و سااەری شاااخەکانی داگرتبااوو

ساااەرووی گونااادەکانەوە ساااەریان هەڵ ێتاااابوو. لە  تاااۆقەڵی ساااپی باااوون لە
ماڵەکەشدا چیدی ئەوەندە باسوخواسی خالخالی نەدەهاتە گۆڕێ. هەمووان بە 

ەوی باڵنااااااادەی ە خەری باااااااوون؛ ئاااااااخر زۆری دی ناباااااااا ڕشااااااتی دیااااااا ەو
ەیاان مەلێ ای ناوازەیاان لەگەڵادا سەیروسەمەرەکان دەگەنەجا . بەڵ او ئەمجار

 هەڵۆڕیب .
کااتێ یش ئاغاجاان بێاداربووەوە، بە ژنەکەی خااۆی گاوت: "فەخاری، دیسااانەوە 
خەونێ ی خۆشم بینی. بەردەوام من لە پەیوەندیدام لەگە  مردووەکانم، تاۆ  
ئەوە باوەڕناااکەی، ئەم شااەو باااوکم لە خەونماادا بیناای. ماان بیاارم ناااکەوێتەوە، 

چی دوایی اارد، بەاڵم هەمااوو دەماا  دێااتە خەوناام. ئەوانە  ئاااخۆ ئەو کەی کااۆ
ئەو خەوناااااانەن، نااااااتوانم لێ یانبااااادەمەوە. هەمووشااااای لە کەشاااااوهەوایەکی 
دیااااری راو و ژینوەیەکااای لەباااار ڕوودەدەن. لە خەونااای ئەمتاااەومدا، بااااوکم 
مردبااوو، ئااێمە  ئەومااان گەیاناادە گۆڕسااتان و بەخاکمااان سااپارد، لاا  کااات  

ما  لەسەر پێخەفەکەی خۆی بوو، پەتۆی سپی  و هێتتا لەگەڕاینەوە ماڵ ، ئە
بەسااەرخۆی دادابااوو. هەر زوو زاناایم کااابرای پاااڵ ەوتوو باااوکمە، هەرچەناادە 
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تازە  ناشتبوومان. ئیدی لە تەنیتێ پێخەفەکەی نوشتامەوە و هەساتم کارد، 
نەمااردووە و لەکۆتاییاادا هەڵدەسااتێتەوە. لەساااتە وەختێ یتاادا خااۆی جواڵنااد و 

باان پەتااۆکە دەرهێنااا. هەوڵێ اای دا هەڵبسااتێتەوە و دابنیتاا ، مناایش سااەری لە
هەنوڵاای کااۆمەکی باا ەم، لەکۆتاییتاادا یااارمەتیم دا، گۆچااانەکە و  چااوومە باان

کاڵوشاااپۆکەم دایەدەسااێ. ئەویااش هااۆدەکەی جێهااێاڵ، بە هێواشاای بەرەو  ی 
حەوزەکە ڕۆیتااااااێ، لەوێ لەسااااااەر تەختەبەناااااادێ  دانیتااااااێ و تەماشااااااای 

 ."ماسییەکانی کرد
کاااان دەکەیاااتەوە،" "تاااۆ بیاااری لێااادەکەیتەوە، تاااۆ بەردەوام بیااار لە مردووە -

 پێووت؛ "هەر بۆیەشە ئەوەندە جارە خەونیان پێوە دەبینی."  فەخری سادات وای
"من بیریان لێنااکەمەوە، بەڵا ، هەنادێ جاار بیار لە بااوکم دەکەمەوە، بەاڵم  -

انەوە دەبیااانم، خاااۆ مااان خەون هەر بە ئەو ناااابینم، تاااا ڕاددەیەک بە هەموویااا
دەناسااین، هەر بۆنمااوونە خەون   دەبیاانم کە نەشمتەنااانەت خەون بە کەسااانێ

بە باااوکی باااوکم دەبیاانم، خەون بە باااوکی باااوکی باااوکمەوە دەبیاانم. ئەوە  
شتێ ی زۆر سەیر و نامۆیە. بە ڕۆژ من لە جیهاانی زیندووانادام و شاەوانیش 

 لە جیهانی مردووان."
ئەو هەواڵنااااااااامەی ماااااااازگەوتەوە باااااااا  کە "لەوانەیە خەونەکە بەهااااااااۆی  -

 دەیاننووسی."
 لە دواییدا هەڵسا و تا  ی پەنجەرەکە هات.

 ئیدی لە پڕێ ەوە بانوی کرد "فەخری ساداتئ"
 "چییە؟" -
 "ڕۆژی تەمووز هەڵهاتووەئ" -

ی هەروەک تااۆپەڵە سااورێ ی بە فەخااری ساااداتیش سااەیرێ ی ڕۆژی کاارد، بیناا
 ە.هەڵواسراو شاخە زەردەکەوە43سەر زەردکوە

هەماااااوو ڕۆژێ ساااااەیری تاااااۆقەڵی شااااااخی زەردکێاااااو دەکەم، بەاڵم ئەو  -
 سادات وایووت.  دەرناکەوێ. وامزانی ئەمسا  هەر نایبینین." فەخری

دا مااان ئەوەنااادە بە خالخاااالییەوە ساااەرقا  باااووم، بە ڕاباااردوو لە مااااوەی" -
 شێوەیەک تەمووزم بە تەواوی لەبیر چووبووەوە."

                                                                                 
43  Zaardkoeh 
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یە لەپااڕ و لەدوا ڕۆژی پااایز و یەکەمااین وەرزی زسااتان داهااات. زۆر کەم وا

ڕۆژی زسااتاندا ، ڕۆژ بەو تااین و تاااوەی خااۆی لە پتااێ شاااخی زەردەکێااو 
ساااەردەربێن . ڕۆژەکە  ڕۆژی تەمماااوز بااا  و تەمماااوزیش واتاااای هااااوین 

 دەگەیەن .
دا هەمیتاە خەڵا  چااوەڕوانی ڕۆژێ ای وا گەرم و نەرمیاان دەکارد. زەنجانلە 

بە ڕۆژەکەیاااااان دەزاناااااای. ئەوان ئەم  ەکەڵااااا لە خە بەرمەلە کۆچبەرەکاااااان  
ەوی خە بە بەفرداپۆشااراوەکاندا بۆااڕن. ڕڕۆژەیااان دەقۆسااتەوە تااا بەسااەر شااا
 ئاساااییاوە دەهااااتن، هەر لە -ڕووسااای ئەو مە نە لە نااااوچە ساردوساااڕەکانی

ی ئاوریتااامیان دەگااارتەبەر، هەوای ڕۆژەکە گەرمتااارین هەوای ڕێاااوەکااۆنەوە 
اسە بەسەر بەشێ ی بەرفروانی بیابان دەفڕین. هەبوو، ئیدی ئەوان بەیەک هەن

، بەشااای هەرە قوڕسااای کۆچەکەیاااان بڕیباااوو. زەنجاااانکااااتێ یش دەگەیتاااتنە 
لەوێتەوە بە ئاراستەی ناوچە گەرمەکاان دەکتاان تاا لە کۆتاییادا دەگەیتاتنە 

 هێالنەکانیان لەسەر دارخورماکانی کەنداوی فارسی.
ەکە  بوو. ڕۆژەکە بۆ بازاڕ و ئەو ڕۆژەی تەمموزە، ڕۆژێ ی گرنوی خانەواد

بازرگانی نیتتمانیی مافووریش بایەخاداربوو. فەخاری ساادات و دادەکاان لەم 
 ڕۆژەدا لە ما  دەرنەدەچوون و خەری ی راوکردنی مەلەکان بوون.

وشی رەنوەکانی مافوور و بیچمە نەختاینەکانی لە پەڕەکاانی ئەو وماڵەکە سر
 باڵندانە دەدۆزیەوە. 
داوە، لەوە ای بە ئاکنجیاااااانی خاااااانووی مزگەوتااااا   ی وڕۆژگاااااار ئەزماااااوونێ

فێرباااوون کە هەمیتاااە لەو ڕەوە باڵنااادانەدا یەک دوو مەلااای کۆچبەریاااان هەر 
 تێدایە کە نەناسراو و ناوازە بن. 

کەسااایش نەیااادەزانی، ئااااخۆ ئاغاجاااان ئەو بااایچم و نەختاااونیوارەی شاااێوەی 
وە لە کوێااێن ، ە لەسااەر مافوورەکااانی دەنەختااڕەنویاانباڵناادان، بەو  چەشاانە 

دێن . شتەکە ببووە نهێنی پیتاەی ماا . ئەوە  هەر ژناانی مااڵەکە باوون، کە 
 چەند سەدەیەکە خاوەنی ئەو داهێنانەن.
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دەساتبەکاربوون. ئەوان ساەلە و  ڕاباردووئەمڕۆ دادەکان هەروەک سااڵەکانی 
تریاااانی کۆنینەیاااان لە ژێااارزەمینەکە و شاااوێنە حەشااااردراوکانی دیااا ەی  ی 

 و ژووری بەنو ێتان دەرهێنان.حوجرە 
   

جێاااادێڵن،  زەنجااااانەوی باڵناااادە کۆچبەرەکااااان، بیابااااان روەو هەرکاااااتێ یش ڕ
بەزۆری وایە بە ئاراسااتەی منارەکااانی مزگەوتاا  دەفااڕن کە هااێالنەی چااوار 
حاجی لەقلەقی لەسەرە. لەسەر هەر منارەیەکیان دوو لەقلەق دەژین. کەسایش 

ەکان دەماردن کەیاش بێچوەکانیاان جێیاان نازان  ئاخۆ کەی پیرە حاجی لەقلەق
یااااانەتی ڕۆحدەگاااارتنەوە. بەاڵم ئەوان هەمیتااااە هەر لەوێاااان. ئەوان سااااەر بە 

ن و مەلە کۆچبەرەکاااااانیش هەر لە دوورەوە هاااااێالنەی ئەو حااااااجی زەنجاااااان
 لەقلەقانە دەبینن و ئەمە  بۆ ئەوان یەکەمین هێمای شارەکەیە.

ەوان بە جریااوە و قاااژو قاایبەوە کاااتێ یش ڕەوە باڵناادەکان دەگەنە شااارەکە، ئ
خاااول بەساااەر ئەونااااوە لێااادەدەن، ئینجاااا لەساااەر باااانی مزگەوتااا   یەک دوو

هەڵدەنیتااانەوە. قەلەبااااچ ە پیااارەکە  لەساااەر گاااومبەزەکە هەماااوو شاااتێ ی 
 خستۆتە بن چاوانی خۆی.

مزگەوتاا  وەردەکااا، لە  مجێااورەکە  پێتااوەختە هەناادێ گەناام بەسااەر بااانی
لەکان دادەن . هەمووانیش دەزانن، باڵنادەکان دان جامی ئاو بۆ مە چەند  یەک

وەدەسااێ دەکەوێ، بەاڵم کەساایش نااازان  ،  یااان لەسااەر بااانی مزگەوتاا و ئاو
 فەخری سادات دانە و داویان بۆ دادەنێتەوە.

    
خاااانمەکە لە پاااا  حەوزەکە دانیتاااێ و پەتااای تریانەکەشااای بە دەساااتەوەیە. 

ان حەشارداوە و بە ئەسپایی دادەکانیش خۆیان لەپتێ پەردەی  ژووری کتێب
 سەیری دەرەوە دەکەن. 

پاااۆلە مەلێااا   دێااان و لە تەنیتاااێ تریانەکاااان دەنیتااانەوە، لەوێااادا و لەبااان 
 ەنگ سوور داندراوە. ا دانیان بۆ فڕێداون، لەوێ دانی ڕتریانەکەد

کاان، یەکساەر فەخاری ساادات داوەکە هەر کاتێ یش مەلەکاان بچانە بان تریانە
 دەگیرێن. ئینجا دادەکانیش لە حەشارگەکەیان دێنەدەر. ادەکێتی و باڵندەکانڕ
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ساااەری یەکااا  لە  گاااوڵب هەردووکیاااان باااۆ یەکەماااین داو دێااانە ساااەرچۆک. 
ی فەخااری ساااداتی دەکااا. ڕادەسااتتریانەکااان هەڵاادەداتەوە، مەلێاا  دەردێناا  و 

 ئەویش بەوردی سەیری پەڕەکانی مەلەکە دەکا.
هەر حەفااێ مەلەکانیااان لە تەڵەکە حەفااێ جااۆری نااوێی پێااوە بااوو. ئەواناایش 

 حەفێ قەفەسی جیاجیا کرد و بردنیانە ژووری کارکردنی ئاغاجان.
    

کاااتێ یش تاریاا  داهااات و ئاغاجااانیش بەرەو مااا  بااووەوە، یەکسااەر چااووە 
 ژووری کارکردنی خۆی، لەوێدا فەخری سادات و دادەکان چاوەڕێیان دەکرد.

 اوازەتان گرتووە؟""ئەرێ ڕۆژەکەی ئێوە چۆن بوو؟ هی  باڵندەیەکی ن -
"مەلەکاااان زۆر قەشاااەنون. ئەماااڕۆ لەنااازی ەوە زۆریانماااان بیناااین." فەخاااری  -

 سادات وا وەاڵمی مێردەکەی دایەوە.
ن؟" ئەو وای لەژنەکەی لە کاااوێ"دەی مااان زۆر موشاااتاقم، ئەرێ دادەکاااان  -

 پرسی.
"وا ئەواناااایش دێاااان." وای وەاڵم دایەوە. ئیاااادی ئەوان هەر چواریااااان تاااااا  -

 لە ژوورەکەدا مانەوە کاریان دەکرد.کازیوەی بەیان 
یەکاا  لە مەلەکااانی لە قەفەزەکە دەرهێنااا و پەڕۆکێ اای بەسااەر سااەر  گوڵبااانو

دادا، بۆئەوەی مەلی بەساتەزمان لە ترساان لەبەر تیتا ی گڵاۆپە بە هێازەکەی 
سەر مێزەکە نەسڵەمێتەوە و نەفڕکێن ، باڵندەکەی لەساەر مێازەکە داناا و هەر 

 بەئارامی دانیتتن و لێیوردبوونەوە.چواریتیان لەبەردەمی 
 ئاغاجان جوان و بەسەرنجەوە لە باڵندەکە و پەڕەکەکانی ڕاما. 

"ئەمەیااان پەڕی جااوان و قەشااەنوی هەن، بەاڵم بەداخەوە هێتااتا جااۆرێ ی  -
دەگاامەن نیاایە." ئەو بەدەم ئەم قسااانەوە قەڵەمەکەی بەدەسااتەوە بااوو، لەسااەر 

باڵنااادەکەی کێتاااابوو، نیتاااانی کااااغەزەکەی بەردەمااای  نەختاااەی پەڕوبااااڵی 
 فەخری ساداتی دا.

"دەی ئێاااوە  ساااەیری کەن؟" ئاغاجاااان بەدەم ئەم پرسااایارەوە ڕووی لە  -
 دادەکان بوو.

ی مەلەکەیاان رد، نزی ترباوونەوە و تەماشاای پەڕئەوانیش چاویل ەیان لەچاوک
کرد. "رەنوەکانی ئەم پەڕانە جیاوازن، بەاڵم بیچمەکە بەگتاتی ناساراوە." ئەمە 
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بوو. ئەوان مەلەکەیان لە ئاغاجان وەرگرتەوە، خساتیانەوە نێاو  گوڵبانوسەی ق
 قەفەزەکە، مەلێ ی دی ەیان دەرهێنا و دایانەوە دەستی ئاغاجان.

"وای، ئەم پەڕانە چەناااد دڵویااارن، ئەرێ ئێاااوە ئەو نەختاااەی ساااەر خااااڵی ئەم 
ە پەڕەیە دەبینن؟ هێڵی ساوور و کەسا  لەساەر پەڕەکە یەکتار دەباڕن. پێماوای

دەکاارێ وەساااتاکانمان شاااتێ ی جاااوان لەو وێناااانە هەڵب اااڕێنن و نماااوونەیەکی 
 نایابی لێدروسێ ب ەن."

شوشاااەیەکی گەورەکاااردنەوە)وردبین(ەوە ساااەیری  لە ڕێااایفەخاااری ساااادات 
پەڕوباڵەکااانی کاارد و گااوتی : "هەر بەڕاسااتی ئەمەیااان نمااوونەیەکی تااایبەتە، 

. ئەرێ ئەوە چااۆنە، کە بریساا ەی سااەر پەڕەکااانی دیاامەنەکە جااوانتر دەردەخااا
هەیە؟ خا  بەخاڵی ئەو پەڕانە  جیاواز لەوانی دی ەی ئەو باڵندەیە پەڕی تەواو

 نەختێ ی بێوێنەن."
ئاغاجاااانیش لە ڕێااای وردبیااانەکەی فەخاااری سااااداتەوە ساااەیرێ ی کاااردەوە و 

 سەری بۆ لەقاند: "ئەمەیان بەجیا دابن ."
ان دان کە پەڕەکاااانی ئەوان لە دوو باڵنااادەی دیااا ە  راماااان، بەاڵم ساااەرنجی

کان مەلێ ی دی ەیاان جڕاکێتی وایان تێدا نەبوو. دادەئەوان هی  شتێ ی سەرن
لەقەفەس دەرهێنااا. هەر زوو، دەسااتبەج  دەرکەوت، مەلەکە جااۆرێ ی تااایبەت 

ابپساا ێن  و ئااازاد باا . "ئااای ە. مەلەکە شااەڕی ئەوەی دەکاارد خااۆی ڕوجیاااواز
ی ئاساااایی ئەساااتوورترن. دەی ئەمەیاااان چەناااد بەهێااازەئ پەڕەکاااانی لە مەلێكااا

 بوو. گوڵب سەیری ە،" ئەمە قسەی 
و بە پەسااااەندکردنەوە گااااوتی: "بەڕاسااااتیش هەر وایە، ئەم مەلەیااااان گوڵبااااانو

 جیاوازە، ئەو پەاڵنەی سەر پەڕەکانی هەروەک گەوهەرێ ی شینباو دڵورن."
"من ئەمەیاانم بە ڕۆژی ڕوونااکیش بینای،" فەخاری سااداتیش وای گاوت و  -

کەی بەردەوام بااوو: "لاا  هەنااووکە، کە لێاارە و لەسااەر مێاازەکە لەسااەر قسااە
 تر دیارە."ڕەنوینژێر تیت ی چراکەدا ، زۆر جوانتر و  داندراوە، لە

"کااااارێ ی شاااااکارانەیەئ" ئاغاجااااانیش وای پێوااااوتنەوە، "ئەرێ ئەو هەمااااوو  -
 هاتووە؟" لە کوێەی یجوانی

 ی کاارد ئینجااا فەخااری سااادات دەسااتی دایە قەڵەمەکەی، بە وردبیاانەکە سااەیرێ
دەستی بە نیوارکێتاانی بیچمۆکەکاانی ساەر پەڕی باڵنادەکە کارد. کااتێ ش لە 



145 

کۆنینەیااااان لەگە  خااااامەیەک  وێنەکێتااااانەکە بااااووەوە، دادەکااااان تااااابلۆیەکی
ەوان ئیتاااەکەیان وەک م داناااا. ئەوان نەیانااادەزانی کە هونەرمەنااادن. ئلەبەردە

شااااتێ  کە لەگە    ێورەساااامێ ی نەریتیااااانەی مااااا  دادەدنااااا،درێژەپێاااادانی ڕ
مافوورەکان و شوێنەکەیان دەگونجا. ئەوان خوازیااربوون جاوانترین رایەخ و 

ی ڕۆژهەاڵتاااای ماااافووری واڵت دروساااێ بااا ەن، بەڵ اااو جاااوانترین ماااافوور
ناوەڕاسااتیش. ئەوان ئیتااەکەیان وەک ئەرکێاا  دەبیناای، هەرگیااز نەکااردە و لە 

نەی باااایچم و یاااادا دەستەوەسااااتان نەدەبااااوون. فەخااااری سااااادات وێاااابەرامبەر
سیماکانی دەکێتا، هەوڵیدەدا تەلیسامانە  ساایی نەختاونیوارەکانی ساەر پەڕ 

انە بە خاااامە ڕەنوینااو باااڵی مەلەکااان ب اااتەوە و بیانخااااتە سااەر کاااغەز. ئەو 
 ی دادەکان نیوارەکانی دەکێتا.ڕاوێژزراوەکەی، بە پەنجە ناس ەکانی و بە 

ۆخە لە پا  ئەو کەسا ە کااڵە "فەخری، ئەم رەنوەیان تاقیب ەوە، ئەم شینە ت -
دابناا ، لاا  تێ ەڵیااان مەکە، هێڵێ اای زراو بەسااەر شااینەکەدا بێاانە." ئەمە قسااەی 

 بوو بە فەخری ساداتی گوت. گوڵب 
 فەخریش کتومێ بە گوێی دادەکانی کرد.

. باشاااە چاااۆن  انەوە بنەوشاااەییەی تێااادابڕەوشااا"بەاڵم مااان دەمەوێ ئەو د -
لەسااااەر داوە خوریەکااااانی سااااەر  بتااااوانین ئەو بریساااا ەدانەوە وەنەوشااااەییە

 پرسی.اتەوە؟" ئەو وایەنوبدەکە ڕمافوور
یاایەکە ب ەیااتەوە،" ئەمە ڕەنوین"لەسااەر خااامەکە ناااتوانی دەقاااودەق  سااایی  -

ەنوای ساەر کااغەز ، زیااتریش لەساەری ڕۆیتاێ: "دیاارە ڕتێبینی ئاغجان باوو
 کاری خۆی لە خوری جیاوازترە."

 ت وای بە دادەکان گوت."دە تۆپەڵە خوریێ  بێنن" فەخری سادا -
ئەوانااااایش دەساااااتبەج  چاااااوونە ژووری مافووردروسااااات ردنەکە و تاااااۆپەڵە 

 خوریێ یان هێنا و لەسەر مێزەکە دایاننا.
 بدەن ؟' دەی چەند داوێ م لەو خورییە شینە"ئا -
نااابی." ئاغاجااان وای  وكی بچ ااۆ نە ناااکرێ سااەرکەوتو"بە پااارچە خااوریێ -

شینەکە بەتەواوی بەکااربێنی، ئینجاا لەگە   تێبینی دا؛ "تۆ دەب  تۆپەڵە خورییە
 هێڵە باری ە سوورەکان بیوونجێنی."
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رەکانی وئەو تۆپە خورییە شینەکەی لەساەر مێازەکە داناا و هەوڵیادا هاێڵە ساو
 لەگە  شینەکان بسازێن . "

 "دەیبینی؟" -
 "نەخێر." فەخری سادات وا وەاڵمی دایەوە. -
هێڵاای سااووری زیاااتری  وای پێوااوت و هەناادێ گوڵبااانو"کەمێاا  بوەسااتە."  -

 لەگە  شینەکە لەسەر تۆپەڵە داوە خورییە شینەکان دانا.  
 "ئەدی هەنووکە؟" -
 "خەری ە وەک ئەوی لێدێ." فەخری سادات وا وەاڵمی دایەوە. -
"ئێمە ناتوانین کاریوەریەکە لێرە بەتەواوی لەسەر مێزەکە تاقی ب ەینەوە و  -

و دەیبینای. دواتار کاات  ئەو  ەکە دەیواونجێنیماافوورببینین، تۆ دواتر لەساەر 
هەزاران داوە خاااورییە ساااوورانە لەگە  شاااینەکان دەچنااارێن و دەڕساااترێن، 
ئەوسا بریس ەدانەوە وەنەوشەییەکە  بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەرانە لەساەر 
مااافوورە دروساات راوەکە دەردەکەوێ. هەمیتااە  کااارەکە هەروابااووە. دەی 

ڵی باڵناادەکە باا ەوە. خااۆ ئەگەر جااارێ ی دیاا ە بە وردبیاانەکە سااەیری پەڕ و بااا
ە تاوکێ ی شاینباو لزۆر لەنزی ەوە تەماشای ب ەی، هی  نابینی بەدەر لە شەپۆ

کەساا ، لەوە زیاااتر هاای  نیاایە، بەاڵم و  و دەیااان هێڵاای سااوور و بنەوشااەیی 
 دواتر هەموو شتێ  بە خۆی ساز دەب ." ئاغاجان بوو وای پێووتن.

 ەوە.ئەوانیش بەبێدەنوی ئاوڕیان لەیەک دای
هێتااتا ناااوێرم شااادمانییەکەم دەرببااڕم، بەاڵم پێمااوایە بە مەبەسااتی  "ماان  -

 خۆمان گەیتتین." دیسان ئاغاجان بوو وایپێووتن.
فەخااری سااادات نیوااارەکەی تەواوکاارد، ئاغاجااانیش ئەو سااەرن  و تێبینناایەی 
هەیبوو تۆماری کردن. دادەکانیش کەلوپەلیان هەڵورتەوە ئەو ناوەیاان خااوێن 

 کردەوە.
    

لەکاتێ دا ئەوانی دی ە وا سەرقاڵی کاربوون، زینەت لە ناندی ەدا کاری دەکرد. 
ئەو لەوێ لەپتااێ دەرگاااوە خااواردنی دایە دەسااێ دادەکااان. باااقی ئەناادامانی 
خانەوادەکە  لە ژووری خواردن ئاماادەبوون. باۆ ئەوەی بێادەنوی مااڵەکە  

انیاااان کااارد و ێ ااای باااۆ گێاااڕانەوە. هەماااووان ساااەیری لێوەکچیرۆکبپاااارێزن، 
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زینەتاایش ئەو گوێڕایەڵبااوون و سااەرنجدانەی پێخااۆ  بااوو. ئیاادی زۆرجاااران 
ێ یان بۆ بوێڕێتەوە. هەموو جارێ یتی لە جاری پێتاوو چیرۆکداوای لێدەکرا 

 باشتری دەگێڕایەوە.
    

لە بەرەبەیااااانێ ی زوو ، کااااات  یەکەم تیتاااا ی خااااۆری بەیااااانی دەرکەوت، 
ادەماااڵی، باڵناادەکانیان هێنااانە  ی یان ڕکااان دوای ئەوەی  ناااو حەوشااەکەدادە

حەوزەکە. دانیاااااان دانااااا  و لەحەوزەکە  ئاویاااااان لەبەدەم داناااااان. ئەوساااااا 
 بەڕەاڵی ئاسمانیان کردن. ماچێ یان لە سەری باڵندەکان کرد و

ڕانەوە، پاشاان بەرەو باشاوور ومەلەکانیش جارێا  بەساەر مازگەوتەکەدا ساو
 بەردەوامبوون تاکو بوەنەوە رەوەکەیان.تێانتەقاند. ئەوان لەسەر فڕینەکەیان 

ئەگەر باڵندەکان لەسەر یەک فڕین بۆڕن، ئەوا بۆ ئێاوارەکەی دەگەنە کەناداوی 
فارس، لەوێ  کەشەکە زۆر گەرمە و قرشاە گەورەکاانیش وەک بەلەمای ناامۆ 

 لەنێو ئاوەکەدا جرتوفرتیانە. 
 

 44جێنشین
 

 لێوە تێنووەکانم
 دواتدا دەگەڕێن بە

 اکەنەدەی جلەکانم د
 لە ئامێزم بورە
 ئەوەتە لێوەکانم

 ئەوەتە گەردن و مەم ە گڕتێبەربووەکانم
 ئەوەتە جەستە نەرمونۆڵەکەم

    
دوای ئەوەی ئاغاجاااان ئەم پاااارچە شااایەرەی هەنااادێ لە بااااخە  هەڵورتباااوو، 

جااار ویسااتی  یەک دووپاشااان لە چەکاامەجەی مێاازی نووسااینوەکەی دانااابوو. 

                                                                                 
فارسددددین و بە پیددددس و رێنوسددددی هۆڵەندددددی هەندددددێ لە ناونیەددددانی بەندددددەکان هەر وەددددەی   44

 نللسرالک.Djaneshinنوسراونەتەوە، ئەمەەیان بە جانەینی 
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ی باداتە نێاو ساەلەی زبا ، بەاڵم دڵای بەرایای پارچە کاغەزەکە لوول بدا و فڕێا
نەدا واب اااا. هەرچەنااادە شااایەرەکە لە شااایەرە گوناحااادارەکانیش باااوو، کەچااای 
شاااتێ ی وا لەناخیااادا چەکەرەی کااارد، ناچااااری رد چەنااادین جاااار دووباااارە و 
ساااێبارە بیخاااوینێتەوە. بە پاااێچەوانەی ویساااتیش، شااایەرەکەی دەرخ کردباااوو، 

 کاغەز لەبەر بڵێتەوە.بەڵ و بتوان  سەرلەبەری بەب  
ئەو دەیااان پااارچە شاایەری کالساای ی دەزانااین و لەبەریتاای بااوون، بەاڵم ئەم 
پارچە شیەرەیان جیاواز بوو، شیەرەکە کاارێ ی وایلێ ارد، لێیجیاانەدەبووەوە، 

تاۆ وشەکانی نێو شیەرەکەی چەندین جار لەسەر لێاوان دووپاات دەکاردنەوە. 
 ناوی چی ب ؟ تۆ بڵێیە سەر کاغەز؟   ژنێ  وێرابێتی ئەو شتانە بخات بڵێی
    

بوو. بەهۆی ئەمەوە لە تاران  45شاعیرەکە  ژن بوو، ناوی فەروخ فەروخزاد
زۆر ناودار ببوو. ئەو ژنە گەنجێ ی جوان باوو، بەهاۆی ئەو کاارە یەکەمیانەی 
تۆوی چەند شتێ ی ڕواند. یەک  لە شایەرەکانی هەروەک باومەلەرزەیەک باوو 

 یاوسا رییدا:لە دنیای دابونەریتی پ
 سەیری چاوەکانم کرد
 رازێ ی تێدا شاردراوە

 دڵم  بەهۆی چاوە پرسنەکانی
 کەوتە ترپەترپ 

 ئەڵاڵ ئەڵال
 لێوەکانی تاسەوپەڕۆشی گڕدا

 بۆ لێوەکانم
 منیش گوتم:
 من دەمەوێیێ

 ئای خودایە، خۆ کەوتمە گوناح
 جەستە ڕووتەکەم 

 لەنێو پێخەفە نەرمەکەدا کتا
 ودا وکتا بەسەر سنوی ئە

                                                                                 
45  Faroug Faroghzad 
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 لەیەکختا
اوەی ئاساااامانی ڕەوشااااهەناااادێ  کەس شاااااعیرەکەیان وەک ئەسااااتێرەیەکی د

شیەری فارسی دەزانی، ئەوانی دیا ە بە قەحپەیەکیاان دادەناا، کە جەساتەکەی 
 چۆن لەسەر پێخەف ئاوا  لەسەر کاغەز دەفرۆش .

کان بە قوڕسی دابەزییە سەر ئەو دەزگای ئایەتولاڵلە شاری قومیش یەک  لە 
پەختاااەی دیاااوانە شااایەرە کۆااارییەکەی باااۆ چااااپ ردووە. لە یەکااا  لە چااااپ و 

دەیەوێ لە  ڕژێااموتارەکانیاادا، کە وەک بەڵااوەیەک بەکاریهێنااا، ئەوەبااوو گااوایە 
 ڕی  ئەم شێوازەوە ئیسالم  واز ب ا.

تارەکەیااادا وای کە لە وئاااایەتولاڵ"ئەوان ئافرەتاااانی ئاااێمە ساااووک دەکەن،"  -
کیژەکانماااان لەم واڵتە پاااڕ گونااااحەدا تاااێوەیە چیااادی ە : "بەمڕۆیتاااێلەساااەر 

 پارێزراو نابن."
تاران سەبارەت بەو جۆرە وتار و دواناانە هەساتیار نەباوو، چاون ە ئەجێنادای 
تااایبەتی خااۆی هەبااوو. ڕۆژنامەکااان پڕبااوون لەو جااۆرە شااتە کۆرئاسااایانە، لە 
سینەماکانیتدا ئافرەتان بە خۆیان و مەم ی گەورە و قاوت و جلای ژێارەوەی 

 ر دەردەکەوتن.تەس وتا
فەرەح دیبا  ڕۆژانە مەڵبەندێ ی کلتاووری دەکاردەوە، تیایادا کچاان بە قااچی 
ڕووتەوە لە بەردەمیاادا سااەمایان دەکاارد و ژنە گەنجەکااانیش لەسااەر سااەکۆ 

 شیەریان دەربارەی جەستەیان بۆ دەخوێندنەوە.
    

ئاغاجااان کە تااازە پااارچە شاایەرەکەی فەروخاای خزاناادبووە ژێاار کاغەزەکااانی 
مەجەی مێزەکەی، دیسان دەریهێنایەوە و لەبەرخاۆیەوە گاوتی: لەڕاساتیدا چەک

ئەم پااارچە شاایەرە دەچێااتە ریااازی هەواڵنامەکااانی مزگەوتاا ، دەیااخەمە نێاااو 
 فایلەکەم.

 لەوکاتەدا زەنوی دەرگاکەی لێدرا و پێتخزمەتچیێ  هاتەژوور.
 "مە یەکە لێرەیە، دەکرێ بێتە ژوور؟"  کوڕەکە وای لێپرسی. -

کە  بیاااااری ەوتەوە، دیااااادارێ ی لەگە  جێنتاااااینێ ، لەگە  مە یەک ئاغاجاااااان
یەکی کااتی جاێوەی مە ی مزگەوتێای باۆ بە شاێوەهەمیتە پەنای باۆدەبرد تاا 
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وەاڵمای دایەوە:  ،کەی خستە نێو فایلەکەیهۆنراوەزوو پارچە  . هەرپڕب اتەوە
 "با بۆەرموێ."

ازاڕدا  پێتاوازی ئەوە  یەکەمین جاار باوو، ئاغاجاان  لە دوکاانەکەی  نێاو با
 لەم مە یە ب ا.
یتەکەشی باۆز بباوو. لە ە  پەنجا ساڵێ  دەبوو،  جانگ و ڕتەمەنی مە یەک

 ڕەفتارە  لەسەرخۆیەکەی دیاربوو کە بەمە ی گوندان دەچوو.
پێوااااوت، لەکاتێ اااادا ئاماااااژەی بااااۆ یەکاااا  لە "فەرمااااوو دانیتااااە." ئاغاجااااان وای

 کورسییەکانی بەردەم مێزەکەی کرد.
ا بە شاااێوەیەکی خاکییاااانە دانیتاااێ و باسااا ەکانی خاااۆی خساااتە بااان مامۆساات

جبەکەی. پێتخزمەتەکە  لەساەر ساینیێ ی زیاوین چاایە و هەنادێ چاوکالتی 
 بۆ هێنان کە لە پاکەتێ ی جوان و ڕەنوین دابوون.

 و جویی.  یمە یەکە چوکالتێ ی هەڵورت، دەمودەستیش خستیە دەم
ە پاشاااایانەی ئاغاجاااان داباااوو کە مە یەکە لە ژێااار کااااریوەری ئەو نووساااینو

ینەی ئەنتیااا  و ئەو چلچااارا میزێ ااای کاااۆن و قەنەفەیەکااای چەرمیاااین، کورسااای
نێوەڕاسااتی نووسااینوە گەورەکەدا شااۆڕبۆتەوە، هەمااووی هاای  ەی بەکریسااتاڵ
 ، ئەوەی بەگەورەی ماڵە مافوورچنەکانی شار و گوند دادەندرا.بوو ئاغاجان

 46ی گوندێ ی شاخاوی، گوندی جیریاهەرچی ئەوبوو، مە ی بنەڕەتی مزگەوت
 بوو.  

 دیاربوو ئاغاجان متمانەی بە مامۆستا هەبوو.
نەخۆ  دەکەوت یان دەچووە سەفەر، ئەو دەباووە  ئەلسابریپێتتر، کە مە  

جێنتااینی، بەاڵم هەڵاابەت ئەوێ دەماا  هەر بااۆ ماااوەیەکی کااورت جااێوەی مە  
خالی هەاڵتووە. پێدەچ  باۆ بنەڕەتییەکەی دەگرتەوە. ل  هەنووکە، کە مە  خال

ماوەیەکی درێژتر بمێنێاتەوە. ئاغاجاانیش ڕاساتەوخۆ دوای راکردنای خالخاالی 
جێبێ ااای بەدوادا نااااردبوو، ئەویاااش دەمودەساااێ لەگە  گەیتاااتنی پێتااانوێژی 

 عەسری بۆکردبوون.
وری مێوانانی مزگەوتا  بەساەر بارد، بەاڵم وژ لە یمانەوەی دا، شەو لە کاتی

دەمێنێااااتەوە،  وەیەکی درێااااژ وەک مە ی مزگەوتاااا بااااۆ مااااا یبەهااااۆی ئەوە
                                                                                 

46  Djirja 
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پێداویساااتییەکانی دیااا ە هەباااوو. هەر باااۆیە ئاغاجاااان  پێویساااتی بە جێاااوڕێ و
 داوایلێ رد بێتە  ی تا لەو بارەیەوە هەندێ گۆتوگۆ ب ەن.

 ئاغاجان لێیپرسی: "ئەرێ کاروبارت چۆنە؟" -
 "باشم، ئەلحەمدولیال." -
ئەوان پێیااااان ناااااخۆ  نیاااایە، کە "ئەدی خێاااازانەکەت، ژن و منااااداڵەکانێ،  -

 ماوەیەکی زۆر لێیان دادەبڕێی و دووردەکەویەوە؟"
"ژنان هەمیتە گلەیای و گازانادەیان هەیە، بەاڵم دەتاوانم ئەوە ڕێ ابخەم کە  -

 بەردەوام لەهەفتەدا ڕۆژێ  سەریان بدەم."
 ازی؟"ڕ"تۆ لە مزگەوتەکە  -
 ازیم.""بەڵ ، ئەگەر تۆ ڕازی بی، من ڕ -
 "ازیم."من بەخۆم ڕ -

 لەو کاتەدا لەدەرگاکە درا.
 "فەرمو وەرە ژوور."

ان و چاویل ە و جلی کارەوە لێاوەژوور کەوتان. بە خۆیلەو کاتەدا حەفێ پیاو 
دیاااربوو دەسااتەکانیان بە بااۆیە ڕەنوااین ببااوون. پیاااوە هەرە بەتەمەنەکەیااان 
کاااغەزێ ی لوولاادراوی کااردەوە، لەسااەر مێاازەکە داینااا، شااتەکە  نەختااەی 

سەر کێترابوو، ئینجاا گاوتی: "ئەمە بەرەنجاامی یەکەمە؛ دەبینای مافوورێ ی لە
رەنوە بنەوشاەییەکە وەک هێڵێ ای تەمااوی لەساەر تاابلۆکە شاەوقی داوەتەوە، 
بەاڵم پێماااان وایە کاااات  دەچیاااتە ساااەر ماااافوورەکە و دەچنااادرێ جاااوانتر و 

 ڕازاوەتر دەردەکەوێ."
پیااااوەکە وەک ئەو ئاغاجاااان لە نیواااارەکە وردباااووەوە، لەکاتێ ااادا هەر حەفاااێ 

 یەوە ڕامابوون.ن بەسەر نیوارەکەدا کێتابوو، لێسەریا
نەکردبووئ" ئاغاجاان وای پێواوتن. ڕەچااو"مایەی سەرساوڕمانە، مان ئەمەم  -

"کتومااااێ وەک ئەوشااااتەی لێهاااااتووە کە دەمەویسااااێ. ماااان نااااامەوێ زیاااااتر 
چاااااوەڕوان باااام، ئەگەر ئێااااوە لێیبااااوونەوە ئەوا هەر دوای نیااااوە ڕۆ دەمەوێ 

 یب ەن و دەستپێب ەن. ئایا دەتوانن؟"تۆمار
ووت و لە مااااان بەکاااااردێنین." پیاوەکااااان وایااااان"ئااااێمە هەمااااوو توانااااای خۆ -

 نووسینوەکە  چوونەدەر.
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"ت ایە لێم مەگرە،" ئاغاجان روی ردەوە مە ی مێوان؛ "من چەندین هەفاتەیە  -
بە تااااامەزرۆوە چاااااوەڕێی ئەو نەختااااەیە دەکەم. ئەو حەفااااێ پیاااااوە نیوااااار 

ماانن. ئەوانە نەختااە داڕێااژەری مااافوورە ڕەسااەنەکانن. ئەوانەوە  کێتااەکانی
ڕۆژهەاڵتاااااای ناوەڕاسااااااتدا ناسااااااراون. ئەو  لە هەمااااااووجادوبااااااازن. ئەوانە 

ماااااافوورانەی بەدەساااااتی ئەوانە نەختااااااونیواری باااااۆ دەکێتااااارێ، بەزێااااااڕ 
دەقەبڵێناادرێ. زۆر باشااە، بااابوەڕێینەوە سااەر باسااەکەمان. کەواتە تااۆ دەتەوێ 

 لە مان بمێنیتەوە؟"ماوەیەکی زۆرتر 
 "بەڵ ." -
خااۆت دەزاناای لەوانەیە ساااڵێ  یااان دوو ساااڵی پێبچاا ، چااون ە کااوڕەکەی  -

 هێتتا لە خوێندنی مە یەتی تەواو نەبووە." ئەلسابریمە  
"ئەمە دەزانام، مان ئەمە بە دەرفەتێ ای جاوان دادەناێم. هەمیتاە ویساتوومە  -

تا ئەمەم بااااۆ باااابمە مە یەکاااای جێویااااری مزگەوتێ اااای شااااار، بەاڵم تااااا ئێساااا
نەچۆتەسەر تا سەرپەرشتی مزگەوتێ ای شاار با ەم. هەرباۆیە بەم دەرفەت و 
 بۆنەیە زۆر خۆشحاڵم، بەاڵم خۆ ئەم کارەشم بەب  کۆمەکی ئێوە پێناکرێ."

 "لەو بارەیەوە هی  خەمێ نەب ، من یارمەتیێ دەدەم." -
رە "بەخۆشییەوە، مەبەستم ئەوەیە بڵێم، وتار و دوانای  گوناد زۆر جیااوازت -

نە، باسای چێا  و وتی شار. لە گوندا باسی شتی بچ ۆ لە وتار و دوانی مزگە
مانوا، بارەبەر و ئەو جۆرە شتانە دەکرێ. کەچای لەشااردا دەبا  باسای شاتی 
گەورە و قەبە ب اارێ، بۆنمااوونە دەباا  باساای کاروباااری سیاسااییانە ب اارێ. 

ی لە منااایش تاساااەمەندم تاااا دەرباااارەی ئەو باسوخواساااانە بااادوێم، باااۆئەوە
خەڵ ااای گرنوااای مزگەوتااا ، قساااەی بەهێاااز و مەحااا ەم بااا ەم. مااان  بەرامااابەر

بەخۆشااااحاڵییەوە دەمەوێ هەناااادێ توناااادتر لەجاااااران باااادوێم، ماااان دەمەوێ 
 گوێورەکانم بە پەرۆ  و سەرنجەوە گوێم لێڕابورن."

ئاغاجااااان خەناااادە دایواااارت، ئەو لەمەبەسااااتەکەی مامۆسااااتا تێوەیتااااێ، بەاڵم 
ی تێااادا نەدەدی. ئەو هەڵساااوکەوتێ ی لەباااار و ڕاساااتییەکەی ئەو، ئەو  شاااتە

گونجاااوانەی نەبااوو، نە ڕسااتە و بااڕگەی ڕێ وپێاا  و ڕەوانبێژیااانە و نە ئەو 
تاای هەبااوو. ئەو مە یەکاای گونااد، خاااوەن دوو یکاریزمااا پێویسااتە و شایستە
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لەپی پاان و گەورە و تەوێڵێ ای درێاژ باوو. تاۆ هەردەبا  خالخالیاێ نااوب  تاا 
 کان لەدەوری خۆتدا کۆب ەیتەوە و بۆ خۆتیان راب ێتی.پیرە پیاو ژنە گەنجە

تێوەیە بە خۆی جێبەج  دەب ." ئاغاجان وای پێووتەوە؛ "بەاڵم مان وا "ئەم -
و  ئەلساابریبە سەغڵەتی نابینم، لەو ڕۆژگارە شاێواوەدا و دوای مردنای مە  

هەاڵتناای خالخااالی ئااارامی بااۆ مزگەوتاا  بوەڕێااتەوە. ئێااوە بە ئاسااوودەییەوە 
انن لێااارە  لە شااااردا  دەرباااارەی دارودرەخاااێ، دەرباااارەی چانااادن و دەتاااو

ئەزموونی  دێ بدوێن، لێرە، لە شار زۆریان حەز بەو جاۆررە بابەتاانە هەیە. 
 ڕێكی دێتەوە." خۆت ئاسایی بنوێنە، ئینجا دەبینی هەموو شتێ  بە

 مە یەکە  بزەیەکی کرد و سەری بەسەر سینودا شۆڕکردەوە.
پێواااوتەوە؛ "مااان ەی گاااوتم مەبەساااتمە،" ئاغاجاااان وایو"بە ڕاساااتی مااان ئە -

ەکەی. بۆنمااوونە بەتاسااەوەم ئاااخۆ تااۆ بااۆ شااەوی پێنجتااەممە باساای چاای د
ب ە، باسی کێوەکان، باسای داری باادام با ە، باسای بازنە  باسی گوندی جیریا

کێااوی و زەعااۆەران باا ە. گەر هەر پرسیارێ یتااێ هەبااوو، هەمیتااە لە ڕێاای 
ناایەوە. وێااڕای ئەوە ، داوام لێ ااردووە کەلااوپەلی مجێااورەکەوە دەتااوانی بمبی

پێویستی مانەوەت بۆ دابینب ا. باشە لەوە زیااتر، شات  دیا ەت هەیە، پێویساێ 
 ب ا بیزانی؟"

 دی ە نییە." "نەخێر، لە ڕاستیدا هیچی -
 پێتخزمەتەکە هات و یاوەری مامۆستای کرد و لە وێی بردەدەر.

    
ری ساادات چاووە نااو پاێخەفەکەی، بۆ شەوەکەی، کات  ئاغاجاان لە گەل فەخا

 هەر لەخۆیەوە بە دەنوێ ی بەرز لە قاقای پێ ەنینی دا.
 لێپرسی."ئەوە چییە؟" فەخری سادات وای -
"هی  نییە، نەخێار های . بیارم لە مە  جێوارەوەکە دەکاردەوە. ئەو کەساێ ی  -

ساااادەیە، کەچااای مجێاااازبەرز و باااااڵفڕە، بەاڵم ئەوەناااادە هەیە ناااازان  چااااۆن 
 ەدیبێن ."خەونەکانی ب

 "سا تۆ لەبەر ئەوە پیدەکەن ؟" -
دەناارخێنم کە شااتی زیاااتری بااوێ.  "نەخێاار، بەرەهااایی نااا، ماان ئەوەی بەرز -

 هەر ئەوەیە دەسێ و ماسوول ەکانی قەبەو زبرن."
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 پێووت." فەخری سادات بە پێ ەنینەوە وایقسەیە ب ەیئ "تۆ نابی ئەو -
وادەڵێم، تۆ دەب   "بەڵ  ڕاسێ دەکەی، ل  من لە ئەزموونی ژیانی خۆمەوە -

شاااتێ ێ لەناخااادا هەبااا ، بەتەنهاااا قاڵاااب بەس نیااایە، دەبااا  گیانێااا  ئەو قااااڵبە 
بەاڵم ئااخۆ دەزانای، ئەو مێازەرەکەی  ،ببزوێن . لەوە زیاتر شتێ ی دیا ە نااڵێم

هەناادێ  ر بەسااتبوو و گااوتی: "ماان دەمەوێ هەناادێ وتاااری توناادتر باادەم." 
 .ئاغاجان ئەمەی بە پێ ەنینێ ی توندەوە گوت

 "پەک و، تۆ پێی پێدەکەنی." فەخری ساداتیش وا وەاڵمی دایەوە. -
"نەخێر، من هەرگیاز بەو پێنااکەنم، مان هەساێ دەکەم هەنادێ بەخاتەوەرم،  -

هەماااوو شاااتێ  بەگاااوێرەی ماااراز و داخاااواز دەڕوا. مااازگەوت حااااڵی باشاااە، 
مە یەکە  شاایاوە، هەرچاای کارخااانەو بازاڕیتااە باشااە و هەواڵاای نااوێش لە 

مااافوورەوە هەیە، بەڕاسااتی نیوارەکااان نایااا  دەرچااوون. ماان  نەختەکێتااانی
کاااۆمەڵە گرێبەساااتێ ی ناااوێم دەسااات ەوتن و باااازاڕیش بە تاساااەوە چااااوەڕێی 
ماااافوورە نوێ اااانە. هەماااووان دەیاااانەوێ ئەو مافوورانەیاااان هەبااا ، سااااڵەکە 
ساڵێ ی خۆ  دەب . لەوە  زیاتر هەموویاان ساا  و ساە مەتن، لەوە زیااتر 

 "چیدی ەت دەوێ؟
ڕاندەوە و دەسااتێ ی لەسااەر سااینگ و مەم ەکااانی وئاغاجااان خااۆی وەرسااو

فەخری سادات دانا و گاوتی: "منایش تاۆم هەیە، ئێساتا  حەزم  لێاتە، ئەوساا 
 من وەک پیاوێ  لەوە زیاتر چیم بوێ؟"

فەخااری ساااداتیش بە نەرماای دەسااتی مێااردەکەی لەسااەر ساانوی خااۆی  باارد، 
ەر  پتتی لە ئاغاجان کرد. لا  ئەو ڕاندەوە و لەسوئینجا ئەویش خۆی وەسو

وازی نەهێنااااا، دەسااااتی بەباااان ئاوەڵ راسااااەکەیدا باااارد و ساااامتی گاااارت و بە 
نەرمونیاااااانیەوە پێیواااااوت: هەماااااوو جلەکاناااااێ داکەنە، دەمەوێ ڕووت ڕووت 

 ببیەوە."
فەخری ساداتیش پەتاۆکەی بەساەر ساەر دادا و گاوتی: "ئەرێ ئەوە تاۆ شاێێ 

 ردب ، ئاوا بیەوێ بە ڕووتی بمبین ؟"بووی، تۆ بڵێی  پیاوەکەم چی خوا
 ئەویش دەستەکانی بۆ نێو رانە گەرمەکانی برد و بەسرتەوە پێیووت:

 "لێوە تێنووەکانم
 بە دواتدا دەگەڕێن
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 دەی جلەکانم داکەنە
 لە ئامێزم بورە
 ئەوەتا لێوەکانم

 ئەوەتە گەردن و مەم ە گڕگرتووەکانم
 ئەوەتە جەستە نەرمونۆڵەکەم."

 
ێااا ؟" فەخاااری ساااادات ئەمەی بە واقوڕمااااوییەوە گاااوت و "ئەوە چااای دەڵ -

 پەتۆکەی لەسەر خۆی  دا و لەسەر پێخەفەکە قن  دانیتێ.
"ئەوە شاااااایەری نااااااوێیە،" مێااااااردەکەی وای وەاڵم دایەوە، ئەوسااااااا کەوتە  -

جلەکااااانی لەبەر داکەناااادن و  یماااااچومو ، گەردناااای راموساااای و بە هێواشاااا
ی چرپاناادە گااوێ: "ماان ئەو یارمەتیاادا تااا لەسااەر پتااێ پااا  باا ەوێ و ئەوەشاا

 دەڵێم، دەی تۆ  بۆم دووبارە دەکەیتەوە؟" شیەرەت بۆ
 "من ئەوە ناکەم، تۆ دەمترسێنی، ئەرێ تۆ چیێ دەوێ؟" -
 "من تۆم دەوێ." -

 ئیدی فەخری سادات چاوەکانی نوقاندن.
  
 زینەت  

ی ڕێواااا"خاااودا ئەوەی ئافەریااادی کاااردووە، خۆشویساااێ. ئەو ئەساااتێرەکان، 
 مانگ و بەتایبەتی زەمینە جوانەکەی خۆی خۆشویسێ.کاکێتان، ڕۆژ و 

یەک حەزی لێباااوو هەر لەوێااادا بە شاااێوەبە زەوی دەکااارد، شاااانازی ئەو زۆر 
 بەاڵم چۆن، ئاخر چۆن دەب  ئەو لەسەر خاکی سەر زەویدا بژی؟ ،بژی

 لە شەوێ دا  شتێ ی زۆر جوانی بۆهات.
 ەندێ قوڕی بۆ بێن .داوای لە جوبرائیلی تەتەر کرد، دابەزێتە سەر زەوی و ه

 جوبرائیلیش بەرئەمرانە قوڕەکەی هێنا.
 خودا مرۆ ی ئافەریدەکرد. کتومێ وەک ئەو شێوەیەی خۆی دەیەویسێ.

ئینجااا هەر خاااودا داوای لە گیاااان کاارد بچێاااتە نێاااو قاااڵبی مااارۆ ەکە. گیاااانیش 
کاااردەوە. ئااااخر گیاااان پاااێوەی خاااۆی بە باااااڵتر دەزانااای، حەزی  داواکەی ڕەت
 نێو جەستەی شتێ ، کە لە قوڕ دروست راب . لێنەبوو بچێتە
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 خودا جوبرائیلی وەک ناوبژی ار دەستنیتان کرد.
 جوبرائیلیش گوتی: "دەی بڕۆ نێو ئەم جەستەیەئ"

 ەتی کردەوە.گیان دیسان ڕ
 "بەناوی ئەوەوە بڕۆ نێو ئەم جەستەیەئ" جوبرائیل وای پێووتەوە.

گیاااانەکە  وای وەاڵم  "ئیاادی کە ناااوی ئەوت هێنااا، دەچااامە نێااو جەسااتەکە."
 دایەوە.

بەنابەدڵی گیان چووە نێو جەستەی شاتە ئافەریادەکراوەکە. کااتێ یش گیاانەکە 
لە ساانوی ماارۆ ەکە رەت بااوو، ئیاادی لە ناکاااوەوە ماارۆە پەیاادابوو. بەاڵم ئەو 

 هێتا هاوسەنوی خۆی پێڕانەدەگیرا و کەوت.
 برائیل گوت."ئاخر ئەو هەدادان ناناس ." خودا بە بزەیەکەوە وای بە جو

 ئیدی مرۆ ەکە ناوی لێنرا: ئادەمئ
ەبەق لەو شاااوێنەی لێیدروسااات را لە چاوەڕوانیااادا ڕئاااادەمیش حەفاااێ ڕۆژی 

نی رەنگ سووری کە بە دوڕ و گەوهەر ومایەوە. پاشان خوا کورسیێ ی ئاڵتو
 داندرا. ئادەم بەرگێ ی ئاوریتم و تاجێ یشنارد. بۆ  ڕازابووەوە، بۆ

و تاجەکەشی لەساەر نااو،  قیاێ لەساەر کورسایەکە  ئادەم جلەکانی پۆشین 
 دانیتێ.

ئینجا فریتتەکان ئادەمیان بە کورسییەکەوە بەساەر شاان هەڵوارت و بردیاان 
 بردیان تا گەیاندیانە سەر زەوی.

تااااا ئەوێ دەماااا  هەزار و دووسااااەد و چاااال سااااا  بەسااااەر ئافەریاااادەکردنی 
 بوونەوەرەکە تێپەڕیبوو."

    
زیااانەت لە شاااەوانی چوارشاااەمەدا بە شاااێوەیەکی ئەوە  ئەو هەقاااایەتە باااوو، 

 بۆ هەموو ئەندامە گردبووەکانی خانەوادەکەی دەگێڕایەوە.  جادووبازانە
  

و هەقایەتەکااان  چیاارۆکهەمااوو شااەوانی چوارشااەمموان شااەوی گێااڕانەوەی 
بوو. ئیدی ئاکنجییەکاانی ماا  هەموویاان لە ژووری خاواردن کۆدەباوونەوە و 

 زینەت دەگرت.گوێیان لە هەقایەتەکانی 
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دادەکاااانیش لەو شاااەوانەدا گاااوێز و بادەمیاااان دابە  دەکااارد و گڵۆپەکانیاااان 
 دەکوژاندەوە و چەند مۆمێ یان لەبری پێدەکرد.

زیااانەت خاااانم دیااااربوو وەک هەقایەتخوانێااا  لە دایااا  بباااوو. دەناااوە گەرم و 
ەکەی ناچاار دەکارد دانیتا  بەرامبەربەسۆزەکەی کە لە گەرووی دەهاتەدەر، 

ی کتێابە دێرینەکاانی دەگێاڕانەوە، چیرۆکای لێبورێ. ئەویاش هەقاایەت و و گوێ
نەخاسمە ئەو جۆرە کتێباانەی  بە دوورودرێاژی ڕا ەی  دەقەکاانی قوڕئانیاان 

ەکانیدا  هەرگیاز چیرۆککردبوو. ئاخر قوڕئان کتێبێ ی سەنوین و هێمادارە، لە 
ە چیارۆکەو ی ئوردەکارییەکان باسنەکراون. هەر بۆیەشە زۆر کتێاب دەرباارە

بە وردەکاااری و دوورودرێااژییەوە نووسااراون، زینەتاایش  ئاماااژە و هێمااادارە
 گێڕانەوەکانی خۆی لەو جۆرە کتێبانەوە هەڵدەهێنجا.

    
خۆ ئەگەر بە شێوەیەکی ئاسایی قسە لەسەر زینەت ب ەیان، ئەو ژنێ ای ئاارام 

ی وا انە دەزاناچیرۆکاو گۆشەگیر بوو. کەس نەیدەزانی ئاخۆ ئەو، ئەو هەموو 
ێ اای بااۆ یەک چیرۆکجااوان بیااانوێڕێتەوە. تااا لەپااڕ و لە خااۆیەوە، لەبەر کااورتە 

 دوو مندا  گێڕابووەوە.
دوای ئەوەی عەباسی کوڕی لە حەوزەکەدا خن ا، زینەت وەک لە خەڵوەت ب  
خااۆی کێتااایە کااونجی ژوورەکەی. دوای ئەوەی بە سااەدیقە دووگیااان بااوو، 

یناادرا. ئەوسااا دەچااووە ناناادینەکە و ئینجااا هاااتەدەر و لەنێااو حەوشااەکەدا دەب
 کۆمەکی دادەکانی دەکرد.

دوای لە دای بوونی سەدیقە ، دەترسا نەبادا چیدی ە بتوان  خەوی لێاب ەوێ. 
بوون یان لەدەوروبەری نزی  باوون.  لە  یدادەکانیش ئەوێ دەم  هەمیتە 

زیانەت باوون. ئەوان لە ژوورساەری دەماانەوە  ڕاستەقینەیئەوان پتتوپەنای 
 تا خەوی لێدەکەوت.

کاااتێ یش ئەحاامەدی بااوو، دیسااان ترسااەکەی بااۆگەڕایەوە. ڕۆژێ یااان زیاانەت 
دانااابوو، پێتاای گااوت: "ئاگاااداربەئ ماان  گوڵبااانوئەحاامەدی ساااوای لە کۆشاای 

دەترساام ئەمەشاایانم لە دەسااێ بچاا . ماان وا دەچاامە مزگەوتاا ، پێویسااتم بە  
 نوێژکردن و پاڕانەوەیە."

 ژێ بە بڕواوە دەچووە مزگەوت .لەو کاتەوە زینەت هەموو ڕۆ



158 

    
لە ژیانااادا ماااابوو، خاااۆی کێتاااابووە کاااونجی  ئەلساااابریکاااات  هێتاااتا مە  

حاااااوجرەکەی و هااااای  خاااااۆی لە کاروبااااااری ژیاااااانی ژنەکەی و مناااااداڵەکانی 
 هەڵنەدەقورتاند.

منااااداڵەکانی زیاااانەت ئاغاجانیااااان وەک پیاااااوی ماااااڵ  دەبیناااای، هەر بۆیەشااااە 
 ادەنا.هەرهەموویان بە باوکی خۆیان د

ش، هەمیتااە زیاانەت کاااتی خااۆی لەمزگەوتێاادا بەسااەر ئەلسااابریدوای مەرگاای 
 لە  یدەبااارد. هەموویاااان وایاااان دەزانااای، زیااانەت لە حاااوجرەی مزگەوتااا  

کتێبەکان لەخەڵوەتدابوو تا قەرەبووی لە دەستدانی مێردەکەی ب ااتەوە، وەلا  
 دەستپێب ا. لە ڕاستیدا ئەو بۆیە دەچووە ئەوێ، تا قۆناخێ ی نوێی لەژیان

ساااەرەتا زۆر جااااران ئەو بە تەنیاااا لەمزگەوتێااای بەساااەردەبرد، بەاڵم دواتااار 
پەیوەندی لەگە  چەند ئافرەتی ی دیندار پەیداکرد و گردبوونەوەی ئۆلییانەیان 

 دەبەسێ.
    

شتەکە وا پێدەچوو، دوای مردنای مێاردەکەی، ڕەوشاێ ی ناامۆ بەساەر زیانەت 
ێ  ئااازاد ببااوو، بەاڵم ئەو شااتە چیبااوو، خانماادا هاااتب . ئیاادی ئەو لەپااڕ لەشاات

 کەس لەو بارەوە هیچی لێهەڵنەدەکڕاند. 
دەکارد وەک میزڵادانێ  وایە کە داوەکەی ڕاب ێتارێ  بە خاۆیپێتتر هەساتی 

و لە چڵەدارێااا  بەساااترابێتەوە، بەاڵم ئێساااتا هەساااتی دەکااارد، لە پاااڕێ ەوە لە 
کتاا . ئەمە  چااڵەدارەکە بەربااووە و خەریاا ە بەرەو بۆشااایی ئاساامان هەڵدە

هەستێ ی خۆ  بوو بۆی، ل  لەهەمان کاتیتدا لێیدەترسا. کااتێ یش پتاووی 
هاوین دادەهات، پەلای مناداڵەکانی دەگارت، بە ئاساوودەیی و ئاارامی خاۆی لە 

 ماڵە گەورەکەی دایبابی لە شاخەکان دەبینییەوە.
    

وەک پیاااوێ ی ڕاسااتەقینە نەدەکاارد،  ئەلسااابریزیاانەت هەرگیااز سااەیری مە  
ەک مێردێ تااای نەدەبینااای. ئەو زیااااتر مە ی مزگەوتااا  باااوو لەوەی بااااوکی و

 ئەندامانی خێزانەکەی ب .
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کاااتێ یش زیاانەت هاوسااەرایەتی خااۆی لەگە  یەکێ اای وەک فەخااری ساااداتدا 
بەراورد دەکاارد، زیاانەت هاای  ژیااانێ ی خێزاناای و هاوسااەرایەتی نەبااوو. ئەو 

 کە هێنابێتە بوون.زیاتر ژنێ  بوو کە کوڕێ ، جێورەوەیەکی بۆ ماڵە
فەخااری ساااداتیش ئاغاجااانی هەبااوو، ئیاادی ئەو ژیااانی ڕاسااتەقینەی هەبااوو. 

ی خاانووەکەدا دەژیاا. درەنواانی شاەو، کاات  بە ی ەوەزینەت لە نهۆمی ساەر
ژوورەکەی فەخری ساداتدا تێدەپەڕی، لەبەر تیت ە زەردەکەی گڵۆپی شەوان 

. هەنادێ جاارانیش بەشاەو دەیبینی هەمیتاە ئاغاجاان لە تەنیتاێ فەخاریەوەیە
 گوێی لە قرتەقرتی پێ ەنینی فەخری سادات دەبوو.

هەرگیااز لە پااا  زیاانەت پاااڵی نەدەدایەوە. ئەو تەنهااا  ئەلسااابریبەاڵم خااۆ مە  
لەو  ئەلسااابریئەوکاااتە لەگە  زینەتاادا دەخەوت، کە پێویسااتی پێبااووایە. خااۆ 

 سەرجێیەشدا زۆر جاران پێویستی پ  نەبوو.
هەرگیاااز  ئەلساااابریوونی ئەحااامەدی کوڕیتااایان، ئیااادی مە  دوای لە دای بااا

 تخونی زینەت نەکەوتەوە.
    

زیااانەت ئەوەی قباااوو  باااوو کە فەخاااری ساااادات ساااەرەژنی مااااڵەوەیە. ئااااخر 
فەخاااری لە هەماااوو  یەکەوە بە ژنە دەوڵەمەناااد و بازرگاااان و دوکانااادارەکان 

نێوەشادا کەس دەورەدرابوو، هەروەک بڵێی شازادە خاتوونێ  ب  وابوو، لەو 
 بایەخی بە زینەت نەدەدا و  یی لێنەکردەوە.

فەخااااری ئەو خااااانمە بااااوو کە باڵناااادەکانی دەگاااارتن. ئاااااخر ئەو خێزاناااای ئەو 
پیاوەبوو کە بەیەکەوە نهێنی نەختونیوارەکانی ساەر مافوورەکانیاان دەزانای. 
بەاڵم خااۆ دەبااووایە زیاانەت هەر لە ناناادین باا  و ئیتااوکارەکانی ئەوێ بەڕێ 

 ب ا.
    

خواسااتی  لە دەرەوەیچەشاانە ڕۆیتااێ و هەمااوو شااتێ یش ئیاادی ڕەو  بەم
نێاو زینەتدا بەڕێوە دەچوو. زینەتیش مل ە  باوو، ساەلوا و دڵنەوایای خاۆی لە 

نیەوە. ل  ئەوەشی دەزانی، ژیاان باۆ هەمیتاە و مزگەوت و لە نوێژەکاندا دەبی
یاش نماایش و هەتاهەتایە وا بەڕێوە ناڕوا. ئەو دەیزانی دەبا  ڕۆژێا  با  ئەو
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کاااری خااۆی هەباا  و لەنێااو ناااوان دەرباا ەوێ. ئەوسااا هەمااووان پەنااجەی بااۆ 
 ڕادێرن و بڵێن: "تەماشا تەماشا، ئەوە زینەت لەوێیە."

کااتێ یش زیانەت دەچاووە کۆبااوونەوە دینییەکاان، ساەرەتا هەروەک قوتابیێاا  
بەشاادار دەبااوو، پاشااان وردە وردە تااوانی ئەڵااقەیەک لە ئافرەتااان لە دەوری 

ۆی کۆ ب اتەوە. ئەویش زیاتر و زیاتر بایەخی بەو ئافرەتاانەی لە دەورەیادا خ
 بوون، دەدا و دەقە ئۆلییەکانی بۆ شیتە  دەکردنەوە.

بەم کارەشی باووە جێمتماانەی ژنەکاان. ژناان گوێیاان لێادەگرت و ڕێنماایی و 
 ئامۆژگارییەکانیتیان پەیڕەودەکرد.

  
اڵم هێتااتا ئاسااوودەییە ڕەهااا و بە ،زینەتاایش بەو پااێوە نااوێیەی دڵتاااد بااوو

 تەواوعەیاریەکەی نەدۆزیبووەوە. ئەو هێتتا بە دوای شتێ دا دەگەڕا.
لە دوای نێوەڕۆیەکاادا، دوای ئەوەی لە گەرماااو بااۆ مااا  دەگەڕایەوە، یەکسااەر 
سااەری بە مزگەوتێاادا کاارد. کاااتەکە درەنااگ بااوو، لەو ساتەوەختەشاادا کەساای 

ۆڵەکەدا ڕۆیتاێ دواتار گەڕایەوە مااڵ . لێنەبوو. ئیدی ئەویش بەنێو نوێژگاا چا
شاااااەقە ئاویتااااای بە  یەک دوولەساااااەر حەوزەکە دەساااااتەکانی شوشاااااتن و 

 دەموچاوی خۆیدا کردن.
ئەو بەو دوا نیوەڕۆیە درەنوە لە مزگەوت  چیادەکرد، ئااخر خاۆ  تۆ بڵێیباشە 

هێتاااتا زۆری باااۆ کااااتی ناااوێژی مەغریاااب ماااابوو؟ باشاااە باااۆچی دەساااێ و 
ەکەدا شوشااێ؟ خااۆ پێتااتر شااتی وای نەکردبااوو، لە دەموچاااوی لە  ی حەوز

ڕۆژگارێ یتاادا مێااردەکەی مە ی مزگەوتاا  بااوو، ئەم ڕەفتااارەی نەنواناادبوو. 
ساااەرباری ئەوە ، ئەو تاااازە لە حەماااام گەڕاوەتەوە و دەساااێ و دەموچااااو 

 شوشتن هەر پێویسێ نەبوو. 
و مە  جێواارەوەکە  کە لە مزگەوتاا  مااابۆوە، هاااتەدەر. زیاانەت گااوێی لێبااو

 لەپتتیەوە دەرکەوت. زینەت هێدمەی گرت. 
 م، زینەت خانمئ" مە کە وای ساڵو لێ رد.و"سە مون عەلەی  -

سااە مەکەی دایەوە. ئیاادی  ی لێبااداتەوە وەاڵماایزینەتاایش بەباا  ئەوەی ئاااوڕ
ی بەسەر دەموچااو دادایەوە تێیتەقاناد و لەوێ ڕۆیتاێ، ئەو ویساتی ڕووبەند

 دەر و کەوتە سەر شەقامە جەنجاڵەکە.لە هەستی گوناح ردن ڕاب ا، چووە
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دوێن  شەو کات  زینەت چووە ناو پێخەفەکەی و لێی ڕاکتا، بەب  نیاز بیاری 

 لە مە  جێورەوەکە کردەوە.
زۆر جار بیاری لە مە کە دەکاردەوە، بەاڵم ئەم جارەیاان بیرکاردنەوە شاتێ ی 

یەوە دیاا ە بااوو، هەسااتێ ی بەهێااز بااوو، هەرگیااز پێتااتر شااتێ ی وای بە خااۆ
نەبینیبوو. ئەوە یەکەمین جاارە بەم چەشانە بیار لە پیااوێ ی دیا ە ب ااتەوە. لە 

تاااکە پیاااو بااوو لە ژیااانی ئەودا. هەمااوو  ئەلسااابریتەمەناای شااانزە ساااڵیەوە 
ژیانیتاااای هەر بااااۆ ئەو تەرخااااان ردبوو، هەر بیریتاااای لە پیاوەکااااانی دیاااا ە 

رب اا، پەتاۆکەی نەدەکردەوە. بۆ ئەوەی ئەو بیرکردنەوەی خۆی لە مێتا ی دە
 بەسەر سەر دادا، لەسەر زمانیش منوەمنوێ ی لێوەهات:

 
ِ النهاِس )  (  1قُلأ أَُعوذُ اَِرب 

ُِ النهاِس )  (  2َمِل
 (3إِلَِه النهاِس )

 بێژە م    م دەپارێزم بە ودانی ئەم مەردمەن
 وەرمانیەنای ئەم مەردمەن 
  ودا)گەنرە(ی ئەم مەردمە

 بمپارێزە
 بمپارێزە
 ەبمپارێز

َواِس الأَخنهاِس )   (4ِمنأ َشر ِ الأَوسأ
ُدوِر النهاِس ) ُْ ِوُس فِج   ( 5الهِذي يَُوسأ

 

 ی نازنازی هێنی   پەنادەراڵلەبە
 ئەنەی دڵی ئەم مەردمە کرمێ دەکا

 ئەن جن کەیەکە
 ئەن جن کەیەکە
 ئەن جن کەیەکە

 ئەی گەنرەی ئەم مەردمە
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 ."بمپارێزەن بمپارێزە
   

ێدەنوی لێڕاکتا، دیسان مە  جێورەوەکە بە خەیا  هااتەوە بەاڵم کاتێ یش بە ب
 ی و لە تەنیتااااتی دانیتااااێ. مە یەکە سااااەیرێ ی زینەتاااای کاااارد. سااااێرەی 
چاوەکااانی مامۆسااتا لەسااەر ڕووخساااری زیاانەت هاااتەخوار و گواسااترایەوە 

 سەر سینگ و مەم ەکانی.
ش بەوجااااۆرە ئەلسااااابرییەک سااااەیری کااارد، پێتااااتر هەرگیاااز مە  بە شاااێوە

 ماشای نەکردبوو.تە
زیاانەت بە باساا ەکانی هەدوو مەم ەکااانی داپۆشااین. منوەمنوێ یتاای لەسااەر 
زمانەوە هات، منوەمنوەکە پێدەچوو خوێندنەوەی پارچە شایەرێ  با ، شاتێ  
ڕاستەوخۆ لەناخی دڵەوە هەلقواڵب . هەرچەندە ئەو هیچای لەباارەی  شایەر و  

؛ یسەراوبن کردباوو، نەدەزانا هۆنراوەی ئافرەتان،  کە تازە بە هۆیەوە تارانی
لاا  ئەوانە شاایەرگەلێ  بااوون لە هەسااتەکانی جەسااتەدا چەکەرەیااان کردبااوو، 
سەریان دەرهێنا. دەنا دەبووایە ڕاستەوخۆ غاری داباایە  ی مێازەکە، دەساتی 

 کردبووایە: یبۆ خامە بردبا و لەسەر کاغەز دەقنووس
 یەکێ  بەڕێوەیە

 یەکێ  سەیرم دەکا
 ئەو دەپرس :

 دەکرێ سەرپۆشەکەت  ئەرێ
 بۆمن فڕێ دەی؟

 ئەرێ دەکرێ لێبوەڕێی
 ڕووخسارت ببینم؟

 
زیاانەت کتومااێ نەیاادەزانی ئاااخۆ لە کەیەوە مە  جێواارەوەکە پەڕیااوەتەوە نێااو 
هزر و خەیاڵەکانی. ئاخر خۆ زینەت پەیوەندی بە مە کەوە هەبوو، دەرباارەی 

سااااەبارەت بە دەقە دینییەکااااان قسااااەی لەگە  کردبااااوو، داوای پاااارس و ڕای 
پرسیاری ئەو ژنانە لێ ردبوو، کە پێتتر لە زینەتیان کردبوو. ئەویش ئەوکات 
هی  وەاڵمێ ی بۆ پێنەبوو، باۆیە، باۆ وەاڵمەکاان دەهااتە  ی مامۆساتا. مە   
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دوای نوێژکردن پێتوازی لە زیانەت کارد، قساەی لەگەڵادا کارد و ئامۆژگااری 
 ە.کرد و وەاڵمی  پرسە ب  وەاڵمەکانیتی دابۆو

زۆر جارانیش لە دەرەوە تووشای یەکادی دەهااتن، هەر کااتێ یش مە یەکە بە 
تەنهااا بهاتبااایە نێااو مزگەوتاا ، لەو نێااوەدا پیاسااەیەکی دەکاارد و جوەرەیەکاای 

 دەکێتا.
وەنەب  زینەتیش بەخواسێ لەمە یەکە بوەڕێ، بەڵ و هەر بەڕێ ەوت تووشای 

ۆ کەی زیاانەت دەچێااتە دەبااوو، ئەوە  وەک ئەوە وابااوو، کە مە  بزاناا  ئاااخ
مزگەوتا . چاون ە هەرکااات  زیانەت بەیەکاا  لە ڕاڕەوە تاری ەکاانی بەرەو نێااو 

 مزگەوت  دەڕۆیتێ، ڕاستەوخۆ زینەت مە ی لە بەردەمدا قیێ دەبووەوە.
    

هەندێی جارێش، کات  زینەت بە بەردەم ژووری مە یەکە تێادەپەڕی، دەیبنای 
ەکەوە دەیبینی، مامۆستا بە سەرکۆتی دەرگاکە دانەخراوە، ئیدی لە درزی قاپی

لەساااەر کورسااایەکە دانیتاااتووە و خەری ااای خوێنااادنەوەی قوڕئاااانە. زیااانەت 
نەیدەویسێ ساەیری نێاو هاۆدەکەی مە  ب اا، بەاڵم دەرەقەتای هەستەکانیتای 
نەدەهات کە سەیری نەکا، ئیادی نیواایەکی هەر تێادەبڕێ و لە پاڕیش چاویاان 

وای هەبااوو، کە مامۆسااتا هەر لەبەر  بەیەک هەڵاادەنوووت. زیاانەت هەسااتێ ی
 خاتری ئەو، دەرگاکەکەی تەواو پێوەنەداوە.

هەڵاابەتە، دەکاارا زیاانەت لەگەڵیاادا ب ەوێااتە قسااە، چااون ە ئەو هەنااووکە مە ی 
و چااااوەڕێی تەواوباااوونی خوێنااادنی  ئەلساااابریمااازگەوتێیە و جێنتاااینی مە  

و باااوارەدا کوڕیتااای دەکاااا. باااۆیە هااای  ئاساااتەنویێ ی لە مە یەتااای ئەحااامەدی
 دا نەبوو.لەپێت

هەر بەتەنهاااا زینەتااایش نەباااوو کە بچێاااتە ژوورەکەی مە ی ناااوێ، ئافرەتاااانی 
 دی ە  هاموشۆیان دەکرد.

ئەوە  ئەرکێ ی مە ی مزگەوت  بوو، لە حوجرەکەیدا پێتوازی لە ژنان ب ا، 
 گوێیان لێبورێ و ئامۆژگارییان ب ا.

ساەرنجی ئەوەی دا، کە مامۆساتا  بەاڵم لە دیداری دووهەمی نێوانیاندا، زینەت
بااۆنێ ی تااایبەتی  لەخااۆی داوە، بااۆنەکە  بە بااۆنی مەکاا ە دەناساارا. زیاانەت 

 ی بۆنەکەی ناسییەوە، چون ە مە  خوالێخۆشبووی مێردیتی، شوشە گاواڵوێ
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ووەوە. ئەوە  ئەو جااۆرە بااۆنە بااوو، ماارۆ وای لە مەکاا ە لەگە  خااۆی هێناااب
 ەدا.تەنها بۆ بۆنە تایبەتیەکان لەخۆی د

مە یەکە لەسااەر کورساای و مێاازی خااۆی دانیتااتبوو. زینەتاایش لەبەردەمیاادا 
دانیتێ و دەرگاکە   بە تەواوی دانەخرابوو، لەسەر درزبوو. ئەوە  دابێ  
باااوو کە دەرکااااگە هێنااادێ ی ب ااارێتەوە تاااا باااۆ ئەوانەی دەرەوە بزانااارێ، کە 

 مامۆستا دانیتتووە. لە  یئافرەتێ  
ساای کێتااە و ئاریتااە تایبەتییەکااانی خۆیااان لەگە  ژنەکااانیش هەمیتااە هەر با

مە ی مزگەوتێدا دەکرد، ئەوان شتوەلێ ی وایان بۆ مە  باس دەکرد، تەنانەت 
ئەو جاااۆرە باساااانەیان نە لەگە  مێردەکانییاااان و نە لەگە  پزیت ەکانیتااایان 

بەاڵم خۆ زینەت بۆ ئەوە نەهااتبوو، بەڵ او باۆ ئەوە هااتبوو  ،دەهێنانە گۆڕێنە
 ب ا.ڕا ەدەقێ ی قوڕئان، کە لێیان تێنەدەگەیتێ، مامۆستا بۆی  چەند
    

لە ئێاااوارەیەکی دیااا ەدا و دوای لە نوێژباااوونەوە، زیااانەت ساااەردانی مە ی لە 
حاوجرەکەی خۆیادا کاارد، تاا لەبااارەی چەناد ئااایەتێ ی ساورەتی "الەادیااات"ەوە 

سااتی باادوێن. ئاااخر زیاانەت لەو سااورەتە نەدەگەیتااێ. بەاڵم بااڕوای وابااوو، هە
دەکرد شتێ ی قوو ، شتێ ی رازپارێز لەبن ساەری  ئەو دەقەوە هەیە کە لێای 

 تێنەدەگەیتێ و پەی بە واتای نێو ئایەتەکان نەدەبرد.
 بەراماابەرکاااتێ یش مامۆسااتا هەر وەک جاااران، ئاساااییانە جااێوەی خااۆی لە 

زینەتدا گرت، زینەت قوڕئانەکەی لەسەر مێزەکە داناا و لێ ی اردەوە و بەدوای 
 رەتەکەدا گەڕا، شوێنە دەستنیتان راوەکەی نیتانی مامۆستا دا.سو

مە یەکە  چاویل ەکانی کردنە چاو، بە سەری بەپەناجە  لەگە  ئایەتەکانادا 
 ڕۆیتێ.

"دەتەوێ ئایەتەکان بخوێنیتەوە؟ مان دەمەوێ گاوێم لەدەنوای خوێنادنەوەی  -
کەی وەپاێش ورەیی قوڕئانەکە وای بە زینەت گوت.  ئیدی بە هێتۆ ب ." مە یە
 زینەت نایەوە.

 زینەتیش بە دوودڵی  کەوتە خوێندنەوەی  سورەتەکە:
 

ا )  (1َوالأعَاِديَاِت َضاأحا
ا )  حا  (2فَالأُموِريَاِت قَدأ



165 

ا )  اأحا ُْ  (3فَالأُمِغيَراِت 
َن اِِه نَقأعاا )   (4فَأَثَرأ
عاا )  مأ ََ َن اِِه   (5فََوَسأأ

  
 }بەن  ارەنای بە ل نگدانێ دەنرکێن ن

 انەش کە ژێری پایا  ئانرینگ دێن نبەن
 سوێند بەنانەش بەری بەیا  هێرش دەبە ن

 جا لەنێ ت ز هەڵدەستێن .{
 
"تتتتتت  ڕاستتتتتت دەکەین" مام ستتتتتتا نای پێگتتتتتوسم "ئەم ئایەتتتتتتانە ناتتتتتتایەکی  -

شارانەیا  هەیە. ئێستاش کە  وێنتدتەنەن لە مەبەستتەکەس دەگەم. دەنتگەکەس 
من تتتا قتتونا ب تتربکەمەنەم تتت  ژنێکتتی نایلێکتتردم بە بتتایە ەنە گوێتتت لێیابگتتر

نانازەین کەم نایە تونشی ژنانی نەک ت  هات  . م  گتوێ  لە ئێتوە دەگترس ن 
 ن بە ستمەکان ا  ئاگریتا  تلە گەا سمک اڵنی ئەس  ن غاردانێشت اندا دەڕۆیشت

. متتت  ستتتورەتەکەم  ەنتتتد جارێتتته هەڵدەستتتتاندلە بەردەکتتتانی بەدەرم تتتانەنە 
قتونڵی کتارم تێ کتا ن بم ەژێنتێ.  ەم   جارە نا بە ویندۆتەنەن بەاڵم ئەنە یەک

 ئەمەش هەمونی لەب  سەری ئێوەنەیە!"
زینەس دەست ەجێ لە نشەکانی گەیشتن نەک ئەنەی لمتی ب ابتا  لە نانە تتدا 

 ن لەپی بارانی بە سەردا بیژێ. دنا رستەکەشی کاریگەری   ی نواند.
 تتری لە مام ستتتا شتەنا ن کتتاتێ زیتتنەس دە تونە ستتەر جێ وبال نگتتانی  ت ین ب

 بون!" ه ی ت نە دەکردەنە: "ئەمەش هەمون هەر بە
زیتتنەس هەستتتی بەگەرم ێتته کتتردن شتتتێه لەنێتتو نشتتەکان دا هەبتتون: "تتت  منتتت 
لەگەا ئەن ئەسپە بەغارانەدا ناردن ئەنانەی سمک ڵ ا  دەکرد ن بە ستمەکان ا  

 ."هەڵدەستاندکەنە ڕێگەئاگریا  لەبەردەکانی بەردەمی 
ننری  تت ی هەڵکتتردەنەن  تتونە بەردەم ئتتانێنە ن تەماشتتای زیتتنەس  تترای ژ

قژەکەی   ی کردن پر تی   تدیکە ڕەشتەکەی جتارا  نەمتابونن بەاڵم بت زیش 
نەب تتتتون. ستتتتەیرێکی برۆکتتتتانی کتتتترد ن هەم شتتتتە هەر ڕەش بتتتتون ن  تتتتانە 
قانەی ەکانی ماندنن شەکەس بون ن بەاڵم ئەنێ شتەنێ شتەنقێکی نائاستای ا  

ەکتتانی لە دەمو تتانی دان قامکەکتتانی هێنتتانە وار تتتا تێتتداگەڕابون. ستتەری پەنر
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ستتەر لێوەکتتانی.  تت  لەنانەشتتە پ تتر بتتونبێن بەاڵم ئەن دەیەنیستتت ستتەرلەنوێ 
 تێ ەڵچێتەنە.

لێتترە ن لەن متتاڵەدا  ڕابتتردنندەکتترێ ئەن بەشتتێه لەن ستتاڵە لەدەستتتچونانەی 
 تێ ەڵ ێنێتەنە.

    
د ن لەن شتوێنانەی لەگەا ئەنەشدا زینەس ب  متانەیەک ستەردانی مەالی نەکتر

تتتا جارێک تتا  مام ستتتا لە تاریک تتدا دەکتترا تونشتتی ب تتێ  تت ی لتتێ دەدزیەنە. 
ننبەڕننی بتت نە ن پێ گتتوس: "زیتتنەس  تتان ! ئەرێ بتت  ی ستتەرێک  لێنتتادەی؟ ڕ

 م  هەم شە ب ر لە پرس ارەکانت دەکەمەنە."
ی دان شتتتتن مەالش بە بەرامتتت ەرستتتێ ڕۆژ دناتتتترن زیتتتنەس  تتتونە الی ن لە 

وێی لە ڕا ەی زیتتنەس بتت  هەنتتدێ لەئایەتەکتتا  گرت تتونن کتتین متتاس بێتتدەنگی گتت
دان شتتتتت ون هەر ستتتتەیری دەکتتتترد تتتتتا لەپتتتتی قستتتتەی بە زیتتتتنەس بتتتتیی ن بە 
هێواشتت  ەنە پێ گتتوس: "زیتتنەس  تتان ن  انەکانتتت دەڵێتتی دنن متت م  لەشتتەندا 
 دەبریسکێنەنەن نەک ئەنەی قستەم لەگەڵتدا بتکە  نا م مەبەستت  ئەنەیە کتاتێ

 دەب ن ."ە وێن تەنەن م  نایت  دەقەکا  د
کتتتتترد نەک ئەنەی هەر گتتتتتوێی لێنەبتتتتتونبێ ن لەستتتتتەر زیتتتتتنەس شتتتتتتێکی نای

 وێنتتتتدنەنەی  تتتت ی بەردەنام بتتتتونن هەر  ەنتتتتدە نەشتتتت دەتوانی بە تەنانی 
ت شک ی زەینی بزتاتە ستەر  وێنتدنەنەی ئایەتەکتا . مەالیەکە زێتدەتر ه چتی 

یە ن ستتتتەبارەس بە نەگتتتتوسن نەک هەر پ انێتتتته کە ئتتتتاورەتێکی لە بەردەمتتتتدا
کێشتتتەکانی دەدنان ڕەوتتتتاری نوانتتتد. ئتتتا ر مەالیەکە دەیزانتتتین دەبتتتێ هێشتتتتا 
هەندێکی دیکەی لەسەر بوەستێ تا ژنەکە بەتەنانی لەبتاقی قستەکانی دەگتا ن 

 هەستی پێدەکا.
بەاڵم  تت  پێویستتت نەبتتون مام ستتتا زۆر بوەستتتێن  تتونکە دنن شتتەن دناتتترن 

 ە.دیسا  زینەس سەردانی مەالی کردەن
"وەرمتتتتون نەرە پتتتتێشن هەر بە ڕێکەنتتتتت ش ئەم مەغتتتتری ەیە دەستتتتت ەتاڵ .  -

هەست بە هەراسانی   م دەکەم. ئەرێ دیسا  دەقێکی دیکەس ب   وێنتدنەنە 
 پێ ە؟"

 زینەت ش دان شت ن ئەن دەقەی لەگەا   ی هێنابونین ب ی  وێندەنە.
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 پێگتتتوسن "تتتت  بەن دەنتتتگەسجتتتوا  دەیزتتتوێن تەنەن" مام ستتتتا نای"تتتت  زۆر  -
متتردننش زینتتدنن دەکەیتتتەنەن متت  گتتوێ  لێتت ەن هەستتتی پێتتدەکەمن متت  ئەمە 
لەستەر لێوەکانتت دەب تن ." ئ تدی مەال ئامتتاژەی بت  لێوەکتانی زیتنەس کتتردن بەن 

 ئاماژەپێکردنە  ەریک ون پەنرەی مام ستا بەر بنلێوی زینەس بکەنێ.
    

و بەرەو گوناادی جیریااا  ڕێ خسااێبااۆ ڕۆژی دوایاای زیاانەت هەگاابەی خااۆی 
ەڕێاا ەوت، تااا هەفااتەیەک لە ماااڵی باااوانی بەسااەر ببااا، بەڵ ااو لەوێ خەیاااڵی ب

 مە ی جێورەکە لە مێت ی بباتەدەر. 
لەوێ با  بیری ردەوە. ئەو نەیدەویساێ داوی لە داوی مە  بئااڵ . ئااخر ئەو 
ژناای هەبااوو، منداڵیتاای هەبااوون، وێااڕای ئەوە  ئەو لە مزگەوتێاا  ئیمااامە و 

 ساڵی دی ەیە، ئەحمەدی کوڕی  تێدا دەبێتە مە . وویەک دوتار دەدا، کە هەر 
 بەاڵم کات  زینەت گەڕایەوە ما ، شتەکان بە شێوەیەکی دی ە وەرچەرخان.

    
زینەت چووە بازاڕ، لەوێ لە دوکاانی زێڕینورەکاان ساەیری نمایتای ختا  و 
ئاڵتونەکانی دەکرد، لەوێ لەپڕ رەنودانەوەی بیچمی مە ی جێوارەوەی لەساەر 

بوو، ڕاوەسااااتابلااااورینی ختااااڵەکان بیناااای، ئاااااخر مە  لەپتااااتی شووشااااەی 
بەسرتەیەکیتەوە پێیووت: "زینەت خاانم، غەریبیاێ دەکەم. ئەو کورساییەی لە 

 حوجرەکەم لەسەری دانیتتبووی، بەتاڵە."
زینەتاایش هیچاای نەگااوت، تەنااانەت ئاوڕیتاای لێاانەدایەوە، هەر بە پتااتتێ راوی 

 لێورتبوو. وەستا و گوێی
کەدا هێزێ ای تونادی ڕاکێتاان هەباوو. ئیادی زیانەت باۆ مااوەی لە دەنوی مە 

دوو ڕۆژ نە بااۆ نوێژەکااانی بەیااانی و نە بااۆ هاای مەغریااب نەچااووە مزگەوتاا . 
بەاڵم لەوە زیااااااااتر خاااااااۆی پێڕانەگیااااااارا. ئینجاااااااا ئەوێ ڕۆژێ، دوای ئەوەی 
مجێورەکە دوای نوێژی مەغریب دەرگای مزگەوتێی گاڵەدا و ڕۆیتێ، زیانەت 

 ۆی وەرپێچا، بەسەر بانەکەدا خۆی ئاودیوی مزگەوت  کرد.چارشێوی لەخ
 ئەو بە بەردەم ژووری مە دا تێپەڕی و چووە شوێنی نویژکردن.

بە هێواشاای وای  ەوە"ئەرێ زیاانەت، ئەوە تااۆی؟" مە  لە ژوورەکەی خااۆی -
 بانو رد.
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 "بەڵ ، ئەوە منم، هاتووم کتێبێ  ببەم." -
 کی تازە دێم راویتم هەیە.""تۆ هەموو کات دەتوانی بێیتە ژوور، چایە -

زینەتااایش زیاااااتر لە مزگەوتاااا  چااااووە ژوور و کتێاااابەکەی دیااااتەوە، ئەوسااااا 
 کتێبەکەی دەستدای  و گەڕایەوە.

"من هەمیتاە بە شاەو گاوێم لە دەنوای پێای تاۆیە." مە  هەر لە ژوورەکەی  -
 خۆیەوە وای بە زینەت گوت.

ۆی لەساەر ئیدی زینەت ل  وەژوور هۆدەکەی مامۆستا کەوت، شوێنی خا  -
 کورسییەکە گرت و کتێبەکەشی لەسەر مێزەکە دانا.

لە کۆتاییتاادا مە  جێواارەوەکە هاااتە  ی. بە نەرماای دەرگاااکەی پێااوەدا، لە  -
 دیوی ژوورەوە  گاڵەی دا.

ئەوساااا ماااۆمێ ی پێ ااارد و لەساااەر مێااازەکەی داناااا و گڵاااۆپی ژوورەکەشااای 
 کوژاندەوە.

 و چاوەڕێی دەکرد.زینەتیش لەسەر کورسیەکەی بەب  دەنگ دانیتتبو
دا گەڕا، 47پاشاااان مە  قوڕئاااانی هێناااا بەدوای ساااوڕەتی "ئەن ەحتاااو )ان حاااێ("

ئەمە  ساااورەتێ ە ئەگەر باااتەوێ بە حەاڵڵااای لەگە  ژنێااا  ساااەرجێی بااا ەی، 
 48دەیخوێنیتەوە. خۆ ئەگەر ئەو سورەتە بخوێنیتەوە و زینەتیش  بڵا  "قبلاێ"

دەکاارێ یەکسااەر سااەرجێی )ماان قااایلم(، ئەوا بەگااوێرەی راسااپارەی کتێاابەکە، 
 یەکدی ب ەن. 

 مە یەکە بە هێواشی و بەنەرمی  سورەتەکەی خوێندەوە.
 زینەتیش چاوەکانی خۆی نوقاندن.

 ، مە  ئەمەی بە بردەبردێ ەوە خوێندەوە. 49"ان حێ و زوجێ" -
 زینەت بێدەنگ بوو.

 "ان حێ و زوجێ" بۆ جاری دووهەم مە  وای دووپات ردەوە. -
 بوو.زینەت هەر بێدەنگ 

 "ان حێ و زوجێ" بۆ جاری سێهەم مە  خوێندییەوە. -

                                                                                 
47 Soera Ankahto ڕۆماننللە دێرکەا ااسە  تێم ەککا  دە قلڕدانەا نییە. لکرگێڕ 

48  gabelto 
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زیانەت بە هێواشای وای وەاڵم دایەوە و چارشێوەکەشای لەساەر  50"قبلاێ" -
 مالن هێنایە خوار.

ئینجاااا مە  قوڕئاااانەکەی لەساااەر مێااازەکە داناااا. دەمااای خاااۆی گەیانااادە ساااەر 
 .لێوەکانی، دەستەکانیتی گەیاندنە  ملە نەرمونۆڵەکەی و لێی کەوتەکار

 
 کەعبە

 
دادەکااان، بەو بەیااانییە کە تااازە لەخەو هەڵسااابوون، دەسااتیان دایە مەسااینە و 
گەس ەکان و بە ئەسپایی لە ژوورەکەیان هاتنەدەر. دەستیان بە ئاوپێداکردنی 
ناااوکەوەکە کاارد، ئینجااا کەوتاانە ماشااتنی)ماڵینی( ئەو ناااوە. کااات  پێیااان خسااتە 

بەدەستەوە خەری ی شۆستەی ی دەرگای دەرەوە، گەس  و فڵچە ڕاڕەوسەر 
بیریان چووباۆوە ئااخۆ  تەمەنیاان چەنادە،  بەردەم دەرگاکە بوون، ئەوەیان لە

بەاڵم ئەم کارەیان بۆیە دەکرد چون ە دەیانەویسێ بچنە مەک ە و ببنە حاجی. 
 ئەو کارەشیان هەر بە نهێنی دەکرد. 

ەکە گەشتی حەج اردن باۆ مەکا ە خەونای ملیۆناان موساڵمانە، بەاڵم خاۆ حەج
بۆ هەمووان هەر نەدەگونجاا، تەنهاا ئیمانادارە خواپێاداوەکان دەیاانتوانی بچانە 

 مەک ە.
دادەکاااااانیش قرۆشاااااێ یان نەباااااوو، هەرگیاااااز ئەوان بیریاااااان لە پاااااارەوپوول 
نەدەکاااردەوە، ئااااخر خاااۆ ئەوان پارەشااایان هەر پێویساااێ نەباااوو، چاااون ە لە 

ر لەتەمەنااای مااااڵەکەدا هەمووشاااتیان باااۆ مەیساااەر باااوو. بەاڵم خاااۆ ئەوان هە
منااداڵییەوە دەیااانزانی، گەر کەسااێ  دەوڵەمەنااد نەباا  و نیازیتاای هەباا  هەر 

گەساا دانی ڕێوااای رێبااواران بەو  لە ڕێاایبچێااتە مەکاا ە، ئەوا تەنهااا دەتااوان  
مەرامە بوا. بەاڵم بۆ ئەمەشیان س  مەرج هەبوون، یەکەمەکەیان دەبووایە بۆ 

ی ڕێبااواران بماااڵی، وەڕێااماااوەی بیسااێ ساااڵی ڕەبەق لەگە  خااۆر دەرچااوون 
گەسا  دانەکەدا کەس بتبینا ، های  لە کاتیدووهەمین مەرجیتیان، نەدەبوایە 

 تیان، نەدەبووا کەس بەدوای ڕازەکەتدا ب  و پێی بزان .یەم و کۆتایسێی
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زیندە دەهات و پاداشتی کاارەکەی  51ئینجا، لە دوایین ڕۆژدا، پێبەمبەر خدری
ەماااابەرە یەکەمینەکااااان، زۆر پااااێش دەدایەوە. خاااادری زیناااادە یەکااااێ ە لە پێب

 اهیم، یەعقو  و داود کەوتووە. رڕۆژگاری موحەمەد، عیسا، موسا، ئیب
بەاڵم ئاخۆ چۆن خدری زیندە گەشتەکەی تۆ بەرەو مەک ە ڕێ دەخا، ئەمەیاان 
ڕازێاا  بااوو لەنێااوان پێبەماابەرە دێاارینەکە و ئەو کەسااەی گەساا ی لێاادەدا و 

 ڕێواکەی ڕادەماڵی.
    

کەیان گەسا  دا، هێتاتا پێبەمابەر ڕێوەان بیسێ ساڵی ڕەبەق کاتێ یش دادەک
ئەوان هەڵەیەکیان کردبا ، ڕەنوبا   یەخدری زیندەیان لێوەدیارنەکەوت. لەوانە

ئەوان ژمارەی ساڵەکانیان دەقاودەق وەک خۆی نەژمااردب . لەوانەشاە ئەوان 
جارێاااا  بەرەبەیااااان لەخەو ڕاچوبااااووون و کارەکەیااااان نەکردباااا ، یااااان بە 

نێ ەوە دەستیان بە گەسا دان کردبا ، یاان کا  نااڵ  یەکا  بە دزیایەوە درەنوا
 ئەوانی نەدیب  و بە ڕازەکەی زانیب .

کەواتە ئەوان دیسااانەوە لە نااۆژەنەوە تێهەڵچااوونەوە و تااا بیسااێ ساااڵی دیاا ە 
 بژمێرنەوە. 

لەوانەیە ئەم کارەیااااان سااااوودی نەباااا ، بەاڵم ئەگەر وا  نەکەن چیاااادی ەیان 
یاااوایە، ڕۆژێ لەڕۆژان ساااەردانی مەکااا ە بااا ەن و ببااانە لەدەساااێ دێ؟ ئەو ه

حاجی،  خوێی ژیانیان  بوو. وایلێ ردن تاا هەناووکە هەر بەو ئااواتەوە باژین. 
ئومێدیان وابوو بەیانیێ  لەخەو ڕابابن و ئیادی هەر ڕۆژێ یاان بمێنا ، ئەوساا 

 حەزرەتی خدری زیندە بە سەریان ب اتەوە.
    

ەمیتایان تەواوکاردووە، لا  کە خاولی دوومەزندەی ئەوان، هەناووبە گوێرەی 
 هێتتا هی  سەروسۆراغێ  لە پێبەمبەر خدری زیندە پەیدا نەبوو.

ڕەبەقیان ختم کرد، هێتاتا  کەمدا، بیسێ ساڵیکاتێ  ئەوان لە خولی جاری یە
هێزوگوڕی  چوونە مەک ەیان تێدا مابوو. بەاڵم کات  خاولی دووهەمای بیساێ 

زانیان کەوتوونەتە تەمەن، کاتێ یش بیساێ  ساڵەکەی دی ەیان دەستپێ ردەوە،
ەی دەکەن، ئەو شاااەنگ و تااااقەتە پێویساااتسااااڵەکەی دووهەماااین جاااار تەواو 
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جارانیااان نااامین  تااا سااەردانی شااوێنە پیرۆزەکااان باا ەن. لاا  لەگە  ئەوەشاادا، 
 ئەوان لەسەر خولیا و کارەکەی خۆیان هەر بەردەوام بوون.

    
خەمباااااری لە تاری ییاااادا لە ژووری یەک دوو ڕۆژ دواتاااار، هەردووکیااااان بە 

 مافوورچنینەکەدا لەسەر زەوی دانیتتبوون.
"خاااۆ ئەگەر یەکااا  گەسااا ەکانمان لێاااوەرگرێتەوە، ئەوا ئاااێمە دەکەویااان و  -

بااوو وای بە دادەکەی دیاا ە گااوت؛ "ئااێمە هەنااووکە ناااتوانین  گوڵبااانودەماارین،" 
ەگەر واز لە گەسااا دان بێنااااین. ئااااێمە دەبااا  لەسااااەری بەردەوام بااااین. خااااۆ ئ

 تاقەتیتمان نەبوو، ئەوا دەکتێنەوە  ی دەرگاکە."
ش وا وەاڵمی گوڵبێ"پێموایە دیسان ئێمە هەمان هەڵە دووبارە دەکەینەوە،"   -

 دایەوە؛ "لەوانەیە سەرلەنوێ لە ژماردنەکەدا سەرچیخ چووبین."
"ئەمەی تاااۆ دەڵێااای ڕێواااای تێنااااچ . خاااۆ ئاااێمە هەماااوو سااااڵێ  نیتاااانەی  -

ەر دیااااوارەکە هەڵ ەناااادووە. ئیاااادی دەی نیتااااانەکان جارانێ مااااان لێاااارە لەساااا
 بژمێرەوە. ئێمە هەر بیسێ ساڵەکەمان تەواوکردووە."

 "ڕەنوب  لەوماوەیەدا یەک  لە ڕێساکانمان جێبەجێنەکردب ." -
"کامە ڕێسا؟ خاۆ لەوەدا های  ڕێساا ناین. زوو لەخەوهەڵساان، گەسا دان و  -

 دەمداخستن."
 "پێمواب  من هۆیەکەی دەزانم." -
 میتە هەر خەیا  لێدەدەی، دەی بزانم ئاخۆ چی دەزانی؟""تۆ هە -
بەم  گوڵباااانو"ئاااێمە هەڵەیەکااای گەورەماااان کاااردووە. ئاااێمە هەردووکماااان."  -

 شێوەیە دوا.
 "  جۆرە هەڵەیەک؟" -
"ئێمە دەباووایە نهێنییەکەماان باۆ های  کەساێ  نەدرکانادبایە." ئەویاش وای  -

 پێووتەوە.
 وە."ی هی  کەس نەدرکاندوڕازەکەمان  "ئ  خۆ هەرواشمان کردووە،  -
"بەڵاا  درکاناادوومانە. ئااێمە نهێنییەکەمااان  ی یەکاادی درکاناادووە. تااۆ بە  -

واباوایەئ  ئەوە  ڕێواپێادراو نیایە، نەدەباوا ڕازی من دەزانی ومنیش بەهی تۆ.
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بە تااۆ ناااب  نهێنیاایەکەی ماان بزاناای مناایش هاای تااۆ، هەمااوو شااتێ  دەبااوایە 
 یەکی بێوێنەییانە تێپەڕیبووایە."شێوە

 "ت ایە تۆ بێدەنگ بە." -
    

هەر دوو دادەکااان بەیەکەوە بڕیاریاناادابوو کە سااەر ڕێواااکە بماااڵن، بە یەکەوە 
پێبەمبەر خدری زیندە ببین و هەر بە یەکەوە  بچنە حەج  و گەشێ بەرەو 

 مەک ە ب ەن، ل  هەنووکە هەموو شتێ  بە شێوەیەکی دی ەی لێهات.
ەکەدا دانیتاااااتبوون، ئەوان لە ئیااااادی بە دڵبەخەمااااای لە ژووری ماااااافوورچنین

تاری اییەکە وەک یەک کەسیان لێهاتبوو، وا کەساس ببوون وەک ئەوەی های  
کەس بااااۆ بەهاناااااوەچوون شاااا  نەبەن. هەر لەخەمااااوخەفەت و داڵبەلێداناااادا 

 گەس ەکانیش لەدەستیاندا بەربوونەوە.
و ئەوان وادیاربوون چیدی ە وەک مرۆە دیارنەدەکران، بەڵ و دوو تارمایی نێ

ژوورە تااااااری ەکەی ماااااافوورچنین باااااوون. قەلەبااااااچ ەکە  لەو نااااااوە هەر 
یە 52قیبەقیباای بااوو، بە تەنهااا دڕی بە بێاادەنویەکە دەدا. پاشااان لەپااڕ )قودساای(

شااێتۆکە پەیاادابوو. قودساای سااەیرێ ی ناااو ژووری مااافوورچنینەکەی کااردو 
باا   من تۆ بڵێین؟ یان لە کوێگوتی: "من گوێم لە دادەکان بوو، ئەرێ ئەوان 

 نەبووبن؟ هەڵبەت من گوێم لێبوونئ"گوێم لێ
ەماااای ردبە یتاااایدا لەیدادەکااااان لەبەر دەنااااوەکەی هێاااادمەیان گاااارت و لە کۆتا

دەرکەوتااان. خاااۆ ئەگەر قودساااییە شاااێتۆکە گاااوێی لە دادەکاااان باااووب ، ئەوا 
ڕازەکەیااااان بااااۆ هەمااااوو کەسااااێ  دەگێااااڕێتەوە، چااااون ە ئەو هیچاااای لە زگ 

قودسااااییە شااااێتۆکەکە بااااوو: نهێنییەکااااان  ، هەر ئەمە  کاااااری ڕانەدەوەسااااتا
 بوێڕێتەوە.

 "ئەرێ قودسی، چۆنی؟" دادەکان بە ئەسپاییەوە وایان لێپرسی. -
 "با ئ" -
 "ئەدی حاڵی دای ێ چۆنە؟" -
 "باشەئ" -
 "ئەدی خوش ەکەت؟" -
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 "خوش ەکەم؟ ئەو شێتە. خوش ەکەم شێێ بووە." -
 وای لێپرساای، ئیاادی دادەکااان گوڵبااانو"قودساای دەتەوێ شااتێ  بخااۆی؟"  -

کیژۆڵەکەیان لەگە  خۆیان بردە ناندینەکە، بۆ ئەوەی لێیبپرسنەوە ئاخۆ گوێی 
لە ڕازەکانیان بووە یاان ناا. بەاڵم هەر کاات  گەیتاتنە  ی نانادینەکە، قودسای 

 تەقاند و لەبن دەستیان دەرچوو، ڕۆیتتە دەر.یتێ
 "قودسی، قودسی؟" دادەکان وا بانویان کرد، ل  ئەو ڕۆیتتبوو.  -
  

 تەمەنی قودسی چەند ب ؟ ڵێیتۆ بئەرێ 
 سی سا ؟ چل؟ پیرتر، گەنجتر؟ هی  کەس نەیدەزانی.

هەرچۆنێا  با  قودساای بە سەروسایمایدا گەنا  دیاااربوو باوو. بەاڵم شااێتۆکە 
 بوو.

قودسی لە ماڵباتێ ی سوننەتیانە لەدای  بوو، باوکی کیاژەکە خزمێ ای دووری 
گونادی لە  یەک دوووو، ئاغاجاان باوو. پیااوەکە دەوڵەمەناد باوو، خانەدانێا  با

شاااخەکان هەبااوون. بەاڵم شااتێ ی بەسااەر خااانەوادەکەی هاااتبوو، هەموویااان 
 شێێ ببوون. 

خێزانەکەی لە کاتی هێنانە دنیای یەکەمین کۆرپەلەی دا کێتەی دەروونای باۆ 
پەیااادابوو، چیااادی ە چاااانەببۆوە. کوڕەکەشااای بە گێلااای لەدای باااوو، کاااچە هەرە 

چاای قودساایش بااوو  وەک  بااێالنەیەک بە گەورەکەشاای ئاسااایی نەبااوو، هەر
 ڕایەوە.وکووچە و کۆاڵنەکانی شاردا دەسو

کااااتێ یش پیااااوەکە مااارد، کەس نەباااوو ئەنااادامانی خێااازانەکەی بوااارێتە خاااۆ و 
سەرپەرشتییان ب ا. تەنها ئاغاجان باوو، کە چااوێ ی هەر لەساەربوون، شاێوە 

 ن و بەردەوامیش سەری دەدان.ڕێ خستژیانێ ی دی ەی بۆ 
ش دایاا ەکە هەمااوو خااانووە کۆنەکەیاناادا دەژیااان. کاااتێ ی هێتااتا لەنێااو ئەوان

جارێ  باۆ کڕینای پێداویساتییەکان دەچاووە باازاڕ، وەک شاازادەیەکی کاۆنینە 
لەقاپی ما  دەچووەدەر. مرۆ لە رەوتی ڕۆیتاتنی ژنەکە دەیبینای، کە ساەر بە 

ابووایە، خااانەوادەیەکی دەوڵەمەناادن، بەاڵم گەر هاتبااا و بەوردی سااەرنجی لێااد
ادەی تێوەیتااتن و لێحاااڵیبوونی لەشااتەکان کااارا نیاایە. هەر کاتێاا  ڕدەیبیناای 

چووباااایە باااازاڕ، قودسااای و خوشااا ە گەورەکەی یااااوەری دای یاااان دەباااوون. 



174 

کان لە بەرایایەوە غاریاان قامێ  دەپەڕیانەوە، هەردوو خوشا ەکاتێ یش لە شە
لیساا ە و ماااتۆڕ و دەدا، ڕێواکەیااان دەگاارت، لێاانەدەگەڕان هاای  تڕومبێلێاا ، گا

 باربەرێ  بجووڵ  تا دای یان لە جادەکەدا دەپەڕێتەوە. 
باااوو. بااارایەکەی لە خاااۆی هەراشاااتر باااوو،  53باااراکەی قودسااای نااااوی هاشااام

هەمیتاااە  بە جلااای  ساااەربازی کۆلاااۆنێلی لەبەردەکااارد و دارێ یتااای لە بااان 
 دەردەچوو. لە ما هەنو  دەنا، ئیدی ئاوا 

ەکەی خااوێن و باژوون باوون و شاێرە هەمیتە  جالە یەکپۆشاییە ساەربازیی
برۆناااااازییە نیتااااااتمانییە ئێرانییەکەشاااااای لەسااااااەر شااااااەپقە سااااااەربازیەکەی 

ایەوە. لە ئێااااوارەیەکی زووە تااااا درەنوااااانیش لەبەردەم دەروازەی ەوشااااردەد
بازاڕەکە، ئێت ورانە دەوەستا. کاتێ یش پۆلیسێ  بە وێادا رەتبووباا، یەکساەر 

اتەکە  هەر بێااادەنگ دەوەساااتا. سااااڵوی ساااەربازییانەی باااۆدەکرد. بااااقی کااا
. ئیادی هی  مناداڵێ یش گێچەڵای پێنەدەکاردکەسیش هەقی بەسەرییەوە نەبوو، 

خەڵاا  ئەویااان وەک مۆنااومێنتێ ی نێااو بااازاڕەکە پەسااەند بااوو. هەرکاااتێ یش 
بە هاشم  چاوی بە ئاغاجان کەوتبا، کە باۆ باازاڕ دەهاات، سااڵوی لێادەکرد و 

 د:یەکی سەربازییانە بانوی دەکرشێوە
 "ساڵووووووووئ" -

کاااتێ یش ئاغاجااان لەبااازاڕ بەرەو مااا  دەبااۆوە، کااابرا هەمااان شااتی دووبااارە 
دەکااردەوە. هەمیتااە  دوای ساااڵوەکە ئاغاجااان دەچااووە  ی، تااۆقەی لەگە  

 دەکرد و گۆتوگۆیەکی لەگە  سازدەدا:
 "ئەرێ هاشم، چۆنی؟"   -
 "باشمئ" -
 "دای ێ چۆنە؟" -
 "باشەئ" -
 ئەدی خوش ێ؟"  -
 "باشە." -
ماان  ەی ساااڵوم بە دای ااێ رابااوەیەنە. ئەگەر ئێااوە هەر پێویسااتیێ تان بە"د -

 هەب ، دەستبەج  قودسیم بەدوادا بنێرن."
                                                                                 

53   Hashem 
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 "باشە وادەکەم." -
 زۆر باشەئ" ئاغاجان وای پێدەگوتەوە. -
    

 تا ڕادەیەک قودسی بە هەموو شتێ ی دەزانی.
 "ئەرێ قودساای، شااتێ ی نااوێ هەیە؟" هەمااووان کااات  قودساایان دەبیناای ئەو

 پرسیارەیان لێدەکرد.
مرۆ دەبووایە سەرەتا بە ڕێ اوپێ ی پرسایاری لێ ردباایە، ئااخۆ دای ای چاۆنە، 

 خوش ەکەی   حاڵە، دەنا وەاڵمی نەدەدایەوە. 
هەڵینەدەڕشێ. دەبووایە ساەرەتا  بەرامبەرهەبوو بەب   لە  یقودسی ئەوەی 

ساااا ، ئەویاااش قرۆشاااەکانی دەخساااتنە نێاااو دەم، ئەوی چەناااد قرۆشاااێ ێ داباااا
کیژێ ای پەیادابوو،   55ماریەم پیارەکە مارد، 54هەواڵەکاانی پێادەگوتی: "قاسامە

 مریت ەکەی سوڵتانیش حەفێ جوج ەی هەڵهێنان."
بەیانیان سەر لەزوو قودسی بە دەمای بەتااڵەوە لە ماا  دەهااتەدەر. ئەوساا لە 
مااااڵێ ەوە ساااەری بەمااااڵیكی دیااا ەدا دەکااارد و هەواڵەکاااانی دەگێاااڕانەوە. ئەو 

ەڕا تااا دەماای پااڕ لە قااڕۆ  دەبااوو، وای لێاادەهات چیاادی ە دەماای ئەوەناادە دەگ
 نەجوڵ  و قسەی پێنەکرێ.

    
ی بە دەستیدەهێنا، دەکرد؛ کەس شاتێ ی لە باارەوە بەاڵم ئاخۆ چی لەو پارەیە

نەدەزانی. خەڵا  دەیواوت، پاارەکە دەخااتە نێاو دەخایلەیەک و لە ژێار زەمینای 
یزانیباووایە، کە کاچەکەی دەرۆزە ماڵەکەیان دەشارێتەوە، چون ە هەر دای ی پێ

هاااار  و دەکاااا، ئەوا ساااەرباری پەشاااێویە دەروونیااایەکەی لە هەژمەتاااان شاااێێ
 دەبوو ، لەخۆدەچوو. 

"قودسی،" هەمیتاە کاات  ئاغاجاان تووشای دەباوو، وایپێادەگوت؛ "تاۆ ساەر بە 
 ب ەی." داخانەوادەیەکی نەجیبی، تۆ خانمێ ی، ناب  هەروا سەر بەمااڵن

گاوێی بەو قساانە نەدەدا، هەر دەرگاایەک کراباایەوە ساەری  بەاڵم خۆ قودسی
 پێدادەکرد، لەم قاپی بۆ ئەو قاپی.
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ەکااان ماڵ ژووربەخۆ لێااوەونەدەبااوو، سااەر 56ئەو هەرگیااز لە جێاایەک بنورتاای
و ئیدی لەوێوە دەردەچوو سەری بەماڵێ ی  ڕادەگرتدەکەوت، گوێی لەخەڵ  

 کۆدەکردنەوە.دی ەدا دەکرد. بەم شێوەیە هەوا  و دەنووباسی 
هەناااادێ جااااار دەڕۆیتااااێ و لە کێااااوەکە ئاااااودیو دەبااااوو، لە ڕووبااااارەکە  

 دەپەڕیەوە، دەچووە نێو ڕەز و باخی ترێ.
واوت؛ "ئااخر کچێ ای ی"تۆ ناب  ئەم کارە ب ەیئ" ئاغاجان زۆر بە ڕوونای پێ -

 گەن  بۆ دەچێتە نێو ڕەزەکان، هی  شتێ ی ل  نییە بەدواییدا بوەڕێ."
ناچمەوە ئەوێ." گوێڕایەاڵنە وای پێدەگوتەوە، لا  هەر  "باشە جارێ ی دی ە -

 دەشچوو.
  

ڕەوان چااااااووە نێااااااو رەزی  و قودساااااای لە ڕووبااااااارەکە پەڕیەوە، ڕاسااااااێ
دارمێوەکان، لەوێ زە مە گومانلێ راوەکان دەهاتن و دەچوون، پیاوگەلێ  کە 

 دەمی قودسیان پڕ لە قرۆشی زەردباو کرد.
بۆ ئەوێ بە ڕێوەیە، باردیە پەناا دارێا . کاتێ یش پیاوێ  دەیبینی، کە قودسی 

یەک دوو قرۆشااای خساااتنە نێاااو دەم و یەک دوو مااااچی لێ اااردن، قودسااایش 
هیچاای نەگااوت. پیاااوەکە هەسااتی بە مەماا ە پڕەکااانی کاارد، لاا  قودساای هاای  
کااااردانەوەیەکی نەباااوو. کاااابرا دەساااتی باااۆ بااان جلەکاااانی بااارد، دەساااتی بە 

، بەاڵم کاتێا  کاابرا 57ەبردجەستەکەی کەوت، قودسیش هی  خۆی لەگوورە ن
ویساااتی دەرپێااایەکەی لەپااا  داب ەنااا ، خاااۆی ڕاپسااا اند و بەغاااار بەرەو  ی 

 پردەکە گەڕایەوە.
    

 58یڕەمەزانااقودساای بەردەوام سااەری ئاغاجااانی لەناااو بااازاڕەکە دەدا. مااام 
پێتااااخزمەتچیش کاتێاااا  کە ئاغاجااااان هاااای  میااااوانی لە  نەدەبااااوون، رێاااای 

ەنیتاااێ ئاغاجاااان و لەساااەر کورسااایێ  قیاااێ پێنەدەگااارت. ئیااادی دەچاااوو لە ت
 دادەنیتێ.

                                                                                 
 انگرتە: دەەێیەک مانەلک  ەاسەکنین  دۆقرکگرتن.  56
 خۆ  تێکنەەا  خۆ  نەەللاڵنە.  57
58  Ramazan 
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 "چایەک بۆ  قودسی خانمئ" هەمیتە ئاغاجان وای بانگ دەکرد. -
پێتااخزمەتەکە  پیااااڵە چااایەکی باااۆ دەهێنااا و چەناااد چوکالتێ یتاای لەساااەر 

 سینیێكی زیوین لە بەردەم دادەنا.
 "ئەرێ هی  هەواڵێ بۆ من پێیە؟" ئاغاجان وای لێپرسی. -

ێتەوە شۆڕدەکردەوە، بەهێواشای ئەوەی دەیەویساێ باۆی قودسی خۆی بۆ پ
 هەڵڕێژێ، قسوری نەکرد.

"ماان لەپااردەکە پەڕیاامەوە و بەرەو ناااو ڕەزەکە ڕۆیتااتم." وای بە ئاغاجااان  -
 گوت.

 "چیە، جارێ ی دی ە؟" -
"دوو کەس لەوێ بوون. ئەوان منیان توند گرت. مان قیژانادم هەر قیژانادم،  -

 ن بەرەو شاخەکان هەاڵتن."بە توندی قیژاندم، ئینجا پیاوەکا
"ئاخر ئەدی پێمنەگاوتی جاارێ ی دیا ە نەچیایە نێاو ئەو ڕەزانە؟ خاۆ ئەگەر  -

جارێ ی دی ە  زاتی ئەو ب ەی بچیە ئەوێ، دێمە  ی دای ێ و هەماوو شاتێ ی 
 پێدەڵێم. ناب  جارێ ی دی ە واب ەیتەوە، گوێێ لێمە؟"

 "بەڵ ، جارێ ی دی ە واناکەمەوە." -
 هەواڵێكی دی ەت بۆ من پێیە؟"  "زۆر باشەئ باشە   -
"بەڵاا ،" وای وەاڵم دایەوە، ئینجااا یەکجاا  باااقی هەواڵەکااانی بااۆ هەڵڕشااێ:  -

پۆلیس هەموو شاەوێ لە ژنەکەی خاۆی دەدا، بەو شاتە پیساانە   59"رۆجانی
جوەرە دەکێتی و فەڕاشەکە  دای ی خۆی لە کاۆڵیتی مریتا ان پەساتاوە و 

هەر کااات  لەگە   60ەزام عەزاماایشهەر دەگریاا  چااون ە دەیەوێ بێااتەدەر، ع
مێردەکەی بچێتە بن ج ، چەقۆیەک لەگە  خاۆی هەڵادەگرێ و کەرەکەی ماام 

ساا  دەچانە مەکا ە، بەاڵم ئەو  نەخۆشە و دادەکانیش پێیانوابوو ئەم ڕەمەزان
سۆراخێ ی پەیدانەبوو، ئەوە دوومین جارە پەیداناب  و دادەکانیش بە هۆیەوە 

 دەگریێن."
بارەی دادەکان گوت؟ ک  باوو لێیاان پەیادانەبوو؟" ئاغاجاان "باشە چیێ دەر -

 وای لێپرسی.
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 ئاغاجان لە شوێنی خۆی هێدمە گرتی.
 "باشە ئەوە تۆ چی دەڵێ ؟ باسی چی دەکەی؟" -
 "من دەب  بڕۆم." قودسیش وایپێووتەوە. -

لە کۆتاییدا قودسای هەڵساتا، چاوکالتێ ی خساتە دەم، قاومە چاایەکی بەساەردا 
 لە دوکانەکە دەرپەڕی.کرد، بە خێراییش 

 ئاغاجانیش بە دوایدا بانوی کرد، "دەی کەمێ  بوەستەئ"
    

بااۆ شااەوەکەی ئاغاجااان لەناااو جااێوەدا ئەوەی لە قودساای گااوێی لێبااوو، بااۆ 
 ژنەکەی گێڕایەوە.

 "باشە ئەو چی گوت؟" -
ماوو شاتێ  تێ ەڵایەک "هەمووی هەر شاتی با  ماناا، قساەی مەتەڵئاساا، هە -

 تەوە."دەکا و دەیوێڕێ
من دەزانام، ئەو زۆر شاێ لەخاۆوە دەڵا ، گێڕانەوەکاانی وەک های زیانەت " -

 خانمەکەی لەمەڕ ئێمەیە."
 "ئاخ، تۆ ناب  ئەو بە زینەت بەراورد ب ەی، قودسی شێتۆکەیە." -
"تۆ بەهەڵە لێم تێوەیتتی، من ئەو دووانە لەگە  یەک بەراورد ناکەم، بەاڵم  -

ساەری پاڕە لە  61و ت ناادا مەبەستمە بڵێم زینەتیش لە شوێنی خۆی دانانیتا 
 خەیاڵپاڵوی."

 ەکانی قودسی هەموویان هەر وڕێنەن."چیرۆک"ڕاسێ دەکەی، بەاڵم  -
"ئەگەر وڕێاانەبن یااان نااا، ئەو جوانیااان دەگێااڕێتەوە، بەاڵم ئەوەناادە هەیە بە  -

ەکە هەر گوێاێ لە بەشاێ ی دەبا ، چیارۆکتەواوی نایانوێڕیتەوە. تۆ لە هەموو 
ت  و تێ ەڵیااان دەکااا، بااۆیە سەرسااوڕهێنەرانە ئەو هەمااووی لەباااریەک دەپەساا

 نیتانیان دەدا. باشە ئەمڕۆ چی بۆگێڕایتەوە؟"
ئاغاجاان هەناادێ بیااری لێ ااردەوە، ئاااخر دادەکااان هەمااوو ڕۆژەکە هەر مااایەی 

 سەرقاڵ ردنی بوون، بەاڵم نەیدەویسێ شتەکە بە فەخری سادات بڵ .
رەکە،" ئەو وای وڕە کرد، دیساان چووباووە ئەودیاو ڕووبااو"قودسی منی ت -

بە ژنەکەی گاااوت؛ "قودسااای پێیواااوتم، کە دوو پیااااو توناااد گرتبوویاااان، بەاڵم 
                                                                                 

 تکناەا: نالکستن  61
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لەبەرئەوەی قیژانااااادبووی، هەر قیژانااااادبووی، بەتونااااادی هااااااواری کردباااااوو، 
 پیاوەکان بەرەو نێو شاخەکان رایان ردووە."

"ئای خودای گەورە، دیسان ئەو پیاوانە. من دەترسم شتێ ی بەساەر بێانن،  -
شتێ یتاای لێقەومااا، ئەوا هەمااووی هەر دەکەوێااتە سەرشااانی تااۆ،  خااۆ ئەگەر

خۆشێ با  دەزانی.  بەڵ و من خۆشم جارێ  لەگەڵیدا ئەو باسە با ەمەوە و 
 هەندێ ی بترسێنم، تا تخونی ئەو جۆرە کەسانە نەکەوێتەوە."

یتااای باااۆکردم کە نەخۆشاااە، ڕەمەزان"قودسااای باسااای گوێااادرێژەکەی ماااام  -
هەر کاتێااا  لەگە  مێاااردەکەی بچێاااتە بااان جااا ،  هەروەهاااا کە عەزام عەزام 
 چەقۆیەک لەگە  خۆیدا دەبا."

 فەخری سادات پێ ەنی: "باشە مەبەستی لەمەدا چییە؟" -
انە دادەهێن ، ئەو لە هەموو شوێنێ  چیرۆک"من چووزانم. ئەو هەموو ئەو  -

ێ ااای لێدروساااێ دەکاااا. لەوانەیە چیرۆکلێاااوەژوور دەکەوێ، شاااتێ  دەبینااا  و 
تێ ی لەو بابەتەی لەسەر جێی عەزام عەزام دیتب . هەروەهاا چەقۆیەک یان ش

ئەوەشی بۆ باسا ردم، کە رۆجاانی پاۆلیس هەماوو شاەوێ  لە ژنەکەی خاۆی 
 دەدا.
"دەکاارێ ئەوە زۆر ڕاسااێ باا ، تااۆ دەباا  شااتێ  بااۆ ئەو ژنە بەسااتەزمانە  -

باا ەی. ئەو پیااااوە ئااالودەبووە و پۆلیساااێ ی پیسااە. ئەمەیاااان بە زیاانەت بڵااا . 
وەناادی بەو پیاااوانەی هامۆشااۆی مزگەوتاا  دەکەن، هەیە. لەوانەیە زیاانەت پەی

ئەو، ئەم جۆرە شتانە با  ڕێ بخا. دەکرێ زینەت سەرێ ی ژنەکە بادا، بزانا  
ئااااخۆ چااای لە گۆڕیااادا هەیە. بە دڵنیااااییەوە دەبااا  تاااۆ ئەم شاااتە لە زیااانەت 

 داواب ەی. باشە بەدەر لەوە شتێ ی دی ە هەیە؟"
 ۆتە کۆڵیتی مریت ان.""فەڕاشەکە  دای ی خۆی خست -
"ئەمە هەر نااااب . ئااااخر کااا   دایااا ە پیااارەکەی خاااۆی داوێاااتە نێاااو کاااۆڵیتی  -

 مریت ان؟"
هەنااادێ جاااار خەڵااا  وا سەیروساااەمەرە دەردەچااا ، کە هەماااوو شاااتێ ی  -

 ناشیاوی لێبوەشێتەوە."
"داوا لە زیاااانەت باااا ە، بچێااااتە ئەوێااااش، بەڵ ااااو ڕاسااااتی ڕووداوەکەی بااااۆ  -

 دەرب ەوێ."
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کاااری تێاادەکەن لە بەریااان دەکااا، ئینجااا بەشااێوازی "قودساای ئەو شااتانەی  -
خااۆی دەیااانوێڕێتەوە، بەاڵم کە ماان هەنااووکە بااۆ تۆیااان دەگێااڕمەوە، شااتێ ی 
دی ە دەبینم. پێموایە هەرکات  ئەو دێتە  ی مان، شاتە گرنوەکاان دەگێاڕێتەوە، 
ئەو شتانە  بۆ کەسای دی ەیاان بااس ناکاا. بەاڵم تاۆ ڕاساێ دەکەی، ئەویاش 

بەخەیاا  دادەهێنا ، بەاڵم بەجیااوازیێ ەوە: زیانەت هەقاایەتە  وەک زینەت شێ
کۆنەکان دەگێڕێتەوە، هەرچای قودساییە شاتێ  لەڕاساتی هەڵادەهێنج  ئەوساا 

ەکااانی چیرۆکیەکەوە دەچناا . هەروەک گااوتم، شااتێ ی ڕاسااتی لە  هەمااووی بە
 قودسیدا هەیە."

فەخااری سااادات سااەری خااۆی خسااتە سااەر سااینوی مێااردەکەی، چاوەکااانی 
اندن ئەوسا پێیووت: "من نامەوێ لەسەر ج  چیدی ە گوێم لەباسوخواسای نوق

 62قودسی ب ، شتێ ی دی ەم پێبڵ ، شتێ ی جوان، شتێ ی خۆ ... من دادەداد
ناکەم، بەاڵم خۆ تۆ های  کاات باۆ مان تەرخاان نااکەی. جااران ئاێمە بەیەکەوە 

لە  ، لەوێ هەفاتەیەک63دەردەچووین، ئەوسا منێ لەگە  خاۆ دەباردە مەشاهەد
دەماااینەوە. ئەوکااات  65 ی گااومبەزی ئیمااام رەزا 64وەکااانیڕاخراژوورە   ی

، بەاڵم خااۆ لەمێااژ ساااڵە شااتێ ی وامااان 66منااێ لەگە  خااۆ دەبااردە ئیسااۆەهان
نەکردووە، تۆ هەر بەخۆت، بەتاقی تەنیاا گەشاێ دەکەیاێ و منایش لە کاونجی 

 تۆ..."دێڵی. هەندێ جار  بیردەکەمەوە، کە پیر بوومە، ئەدی  ماڵ  بەج 
 "قودسی شتێ ی دی ەشی گوت." -
 "گوێ لەمن بورە؟ باشە تۆ هەمیتە هەر بە قودسییەوە سەرقاڵی؟" -
"ئەو شاااااتێ ی دەرباااااارەی پێبەمااااابەر خااااادری زینااااادەوە گاااااوت، گاااااوایە  -

 دەستبەرداری دادەکان بووە."
"ک  دەستبەرداری دادەکان بووە؟" فەخاری ساادات بەدەم ئەم پرسایارەوە  -

 فەکە دانیتێ.هەڵسا و قیێ لەسەر پیخە

                                                                                 
 ەاەکەاە: منگەمنگ  سکااڵ.  62
63  Mashad 
 کللر  راخرال  کللر  مەهز   64
65  Imam Reza 
66  Isfahan 



181 

"پێبەمبەر خدرئ ئەمە ئەو قسانە بوون، کە لە دەمی قودسییەوە دەرچاوون.  -
ئەمااانە  هەر وشااەی پچڕپچااڕ نااین، پێمااوایە ئەو گااوێی لە دەمەتەقێاای نێااوان 

 دادەکان بووە. وا بیردەکەمەوە نهێنیێ یان هەب ."
 "باشە بۆ وا بیردەکەیتەوە؟" -
سااای گاااوتی: "خااادری زینااادە "مااان هەروا ئاسااااییانە هەساااتی پێااادەکەم. قود -

 نەهات، ئەوە دووهەمین جارە ئەو نایەت و دادەکانیش گریان."
دا زۆر جااااااران ڕاباااااردووسااااااڵەکانی  لە مااااااوەیئەو تاااااازە پەی بەوەبااااارد، 

بەرەبەیااااانێ ی زوو گەساااا ی لە دەسااااتی دادەکااااان بینیااااوە، بەاڵم هەرگیاااااز 
 لەسەریان نەوەستاوە ئاخۆ بە چییەوە خەری ن.

   
، ڕۆژهەاڵت، ئاغاجااان لەنێااو جێواااکەی هاااتەدەر، چااووە  ی بااۆ بەیااانییەکەی

 پەنجەرەکە و چاودێری ژووری دادەکانی کرد.
چااااوەڕوانییەکەی زۆری نەکێتاااا، دەرگەی ژووری دادەکاااان کااارایەوە، ئیااادی 

 ئەوان وەک دوو تارمایی بە گەس ی دەستیانەوە لەو نێوەدا دەرکەوتن.
    

  هەنووکە زانی، دەب  چیب ا. ئیادی ئەو هەموو شەوەکەی هەر بیری ردەوە، ل
 خەندەیەکەوە گەڕایەوە ناو پێخەفەکەی خۆی. بە

لە دەرپاااا   ووتەکااااانی فەخااااری سااااادات کەوت، بەشااااێ ڕچاااااوی بە قاااااچە 
نااارییەکەی لەبەر تیتاا ی چاارای شااەوانە دیاااربوو. خااۆ فەخااری سااادات گوڵ

ەوە یەک ڕاساتی دەکارد، ئەو کااتی کەمتاری باۆ تەرخاان ردبوو، لە مێژیتایە بە
هاای  گەشااتێ یان نەکااردووە. ئەو چیاادی ە لە گەڕانەوەی گەشااتە بەتەنیاکانیاادا 
دیااااری باااۆ نەهێنااااوەتەوە. شاااتەکە واپێااادەچوو چەنااادان ساااەدەی بەساااەردا 

گەڕایەوە، پاااکەتێ ی حەفااێ ڕەنواای سااتیان و  67تێپەڕیباا  کااات  لە دیمەشااق
ە ژێار مایۆی بۆ لەگە  خۆ بەدیاری بۆ هێنابوو. ئیدی بەهێواشی خۆی خزاناد

پەتااۆکە، تونااد ساامتی فەخااری ساااداتی گاارت و بەهێااورەیی دەرپێاایەکەی لەپاا  
 داکەند.

 "نەکەیئ" فەخری سادات بە خەواڵویەوە وایپێووت. -
                                                                                 

67  Damascus 
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 هەروەک جاران، گوێی نەدایی و لەسەر دەرپ  لەپێ ردن بەردەوام بوو.
 "نەکەیئ" جارێ ی دی ە نەرمتر وایپێووتەوە. -

 پاشان هیچی دی ەی نەگوت.
 

 ئ68إقرأ
 

ماوەیەک دواتر، کاتێا  دادەکاان دیساان خەری ای ماشاتنی ساەر ڕێواوباانەکە 
بااوون، گوێیااان لە دەنوێ اای نااامۆبوو، لە کااۆاڵنەکەوە هااات. هەردووکیااان لە 
تااااااااری ییەکەدا ئاوڕیاااااااان دایەوە، بەاڵم هیچیاااااااان نەدی. پاشاااااااان لەساااااااەر 

یسااان گەساا دانەکەیان بەردەوام بااوون. دواتاار لەپااڕ ئەسااپێ  لە کااوڕژنی دا. د
ئاوڕیااان لەو  یەی دەنااوەکەی لێوەهااات، دایەوە، لاا  چاااوە پیرەکانیااان هیچاای 

 بەدینەکرد.
وای بە دادەکەی دیاا ە  گوڵبااانو"ئەرێ گوێااێ لە کااوڕژنی ئەسااپێ  بااوو؟"   -

 گوت.
 ش وای پێوووتەوە.گوڵبێ"بەڵ ، گوێم لە دەنوی پێی ئەسپێ   بوو"   -

دادەکاان دەساتی یەکادییان توناد  تا دەهات دەنوەکە زیاتر دەهااتە پاێش. ئیادی
گاارت، بە کتااوماتی سااەیری سااەری کۆاڵنەکەیااان کاارد. ئەوسااا لەبەر تیتاا ی 

ە  بە دیاااارکەوت. عەڕەبێااا ، ڕگڵاااۆپی ساااەر جاااادەکە، ساااەری ئەساااپێ ی 
ەیەکی سپی لەخۆی وەرێنابوو، قیێ لەسەر زینای ئەساپەکە وەساتابوو. شدژدا

 دانەواند. ان بۆڕێزیدادەکان بە بێدەنوی سەری 
ساااوارچاکەکە بە زماااانی عەرەبااای باااانوی ردن: "کااااتەکەی وا هاااات، سااااڵوی 

 پێبەمبەر خدر و مەک ەتان لێب ئ"
هەرچەنااادە دادەکاااان هااای  لە زماااانی عەرەبااای نەدەگەیتاااتن، لااا  دەساااتبەج  
زانیاان، ساوارەکە باساای چای دەکااا، ئااخر خاۆ وشااەکانی خادر و مەکاا ە بەس 

 بوون.

                                                                                 
ڕۆماااننلە نالنی ااانەکە  اەر اەل ل اە  ەکسااتپێکە یەکمەمااین دااایەتە ساارلش اە رێنللسااە   68

 نللسیلک  منیش تەنها اێنالمەتە سەر رێنللسە خۆمان. لکرگێر Eqraاۆڵەنە  
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 کە نوشتانەوە.دیسان ئەوان بۆ عەرەبەکەی سەر ئەسپە
"ئیاادی وەختیەتاای،" سااوارەکە لەسااەر قسااەکەی بەردەوام بااوو؛ "ئااێمە بااۆ  -

 ش هاتووینئ"گوڵبێ، بۆ گوڵبانو
دادەکاااان لە خۆشااایان لەرزیااان. ئااااخر ساااوارەکە هەر بەنااااوە کچاااایەتیەکەی 

 خۆیانی بانو رد. تۆ بڵێی ئەوان با  گوێیان  لێبووب ؟
 نەوەئ" سوارەکە وای پێووت.، ناوەکەم بخوێگوڵبانو"پێبەمبەر هات. هۆ  -

ئ"ی گوڵبااانونەخێاار ئەوان هەڵەنەبااوون. سااوارچاکەکە بە ڕوونوئاشاا را ناااوی "
 هێنا.

 باشە ئەدی ئێستا چیب ەن؟
باۆ دانەواناد.  ڕێازیهەنواوێ  لە سوارەکە چاووە پێتاەوە و ساەری  گوڵبانو 

سااوارەکە  نااامەیەکی لە پاشاا ۆی سااەرزینی ئەسااپەکە دەرهێنااا و ڕادەسااتی 
 کرد.

 گوبانو  بە ئەسپایی لە سوارەکە چووەپێش و زەرفە نامەکەی لێوەرگرت.
 ئ"گوڵب ئینجا سوارەکە بانوی رد: "

 دادەکەی دی ە  لەسوارەکە چووە پێش و زەرفە نامەکەی خۆی لێوەرگرت.
"واناا لالە، والاالە الصامد." ساوارەکە دوایاای وایپێواوتن، ئینجاا ئاااوزینوێ ی لە  -

 بوو.ئەسپەکەیدا و لەبەرچاوان ون
    

ڕۆژ هەاڵت و دنیا روونااک باووەوە. دادەکاانیش بە واقوڕمااوی، زەرفای ناامە 
 بەدەستەوە وەستابوون.

وڵێن، دەترسااان نەوەک ئەوەی بەسااەریان ونەیاناادەوێرا لەشااوێنی خۆیااان بجاا
داهااات، خەون بااووب . بەاڵم خااۆ شااتەکە خەون نەبااوو، چااون ە قەلەباااچ ەکە 

 یتێ، لەوێ تاهێزی تێدابوو قیباندی.چووبووە سەر دارتێلی گڵۆپەکە هەڵن
ئینجا دادەکان گەڕانەوە ژوورەکەی خۆیاان و دەرگایاان لەساەر خۆیاان کڵاۆم 
دا، گڵۆپەکەیاان هەڵ ارد و زەرفای نامەکەیاان لێ  اردەوە. هەردووکیاان نااامەی 
هاوچەشنیان پێدرابوو، بەاڵم خۆ ئەوان نەیاندەتوانی دەستخەتی پێبەمابەرەکە 

ازدار نووساااارابوو. دەبااااووایە نااااامەکە بە زمااااانێ ی ڕ نەوە، دیاااااربووبخااااوێن
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نامەکەیااان نیتااانی یەکێاا  دابااووایە، بەاڵم نیتااانی کێیااان دابااووایە؟ نیتااانی 
 ئاغاجان؟ فەخری سادات؟ زینەت خانم؟ نەخێر.

تمان بۆلێ بداتەوە." ی"دەی با داوا لە شابا  ب ەین بۆمان بخوێنێتەوە و واتاکە
ئیاادی هەردووکیااان بە یەکەوە چاااونە ژووری گااوت.  گوڵبااانووای بە  گااوڵب 
 شابا .

"دەی تەمبە  لە خەو هەڵسەئ هێتتا هەر لەنااو جێاداماوی؟ چاۆن تاا ئاا ئێساتا 
نوێژەکەشێ نەکردووە؟ شەرم لەخۆت ناکەیتەوە. من دەچم بە ئاغاجان دەڵێم 
کە گوناح ارێ  هێتاتا هەر لەنااو جێادا مااوەتەوە. هەڵساە، دەی ئەمەماان باۆ 

ئەم ناااامەیە بخاااوێنەوە، دەی هەر ئێساااتا ئەم ناماااانە بخاااوێنەوە." بخاااوێنەوەئ 
 و بوو وای پێووت.گوڵبانو

شاااباڵیش بە چاااوی خەواڵااووەوە لە نامەکااان وردبااووەوە: "بەڵاا  ماان دەزاناام 
بیخااوێنمەوە، بەاڵم تێیناااگەم چاای تێاادا نووسااراوە. نااامەکە بە زمااانی عەرەباای 

 نووسراوە."
نیتانی ئاغاجان بدەن، ل  بەداخەوە، ئەویش پێویسێ ب ا نامەکان  لەوانەیە وا

نەبااوو، ئەو چووبااووە گوناادی جیریااا، ئۆقرەشاایان نەدەگاارت تااا ئەو لە  لە ماا 
گەشااااتەکەی خااااۆی دەگەڕێااااتەوە. ئیاااادی چارشااااێویان لە خۆیاناااادا و بەرەو 

 مزگەوت  تێ تان، تا نامەکە نیتانی مامۆستا بدەن.
وەوە ژوورەکەی خااۆی مە  جێواارەوەکە  نااوێژی بەیااانی کردبااوو، گەڕابااو

بەڵ اااو ساااەعاتە وەختێ ااای دیااا ە باااخەوێ. ئیااادی ئەوێ دەمااا  دادەکاااان لە 
ەکەیان دا، مە   وایزانی زینەت خانمە، باۆیە بە خەواڵاووی باانوی کارد: یقاپی

 "فەرموو وەرە ژوورێئ"
دادەکااانیش دوای بااانو ردنەکە چااوونە ژوورێ. مە  بە دیتناای ئەوان سااەری 

 اڵێن چی قەوماوە؟ دەتوانم چیتان بۆ ب ەم؟"سوڕما: "خانمەکان، پێمن
"ئێمە نامەیەکمان، لە ڕاستیدا دوو نامەی پڕلەمتمانەمان بەدەستوەیتاتووە،  -

 دەکرێ بۆمانی بخوێنیتەوە؟"
 "بەخۆشحاڵییەوە، فەرموون دانیتن." -

 دادەکان، نامەکانیان ڕادەستی مامۆستا کرد.
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ەی دانااااابوو، ئەویااااش دەسااااتی دایە مێاااازەرەکەی کە لەسااااەر مێاااازی شااااەوان
مێزەرەکەی خستەوەسەر، بەو کراسە لۆکە سەردەساتە درێاژانە، چاووە ساەر 
کورسااای و لێیدانیتاااێ و گاااوتی: "فەرماااوون خانمەکاااان تاوێااا  دانیتااان تاااا 

 چاویل ەکانم دەکەمە چاو."
مامۆسااتا چاااویل ەکەی کااردنە چاااو، کەوتە خوێناادنەوەی نامەکااان: "نااامەیەکی 

 عەرەبی؟"
 وانی بیخوێنیتەوە؟"لێیپرسی: "دەت گوڵبانو

"من هەردەب  بزانم بیخوێنمەوە، ئەمما ئەوەنادە هەیە شاتێ ی ئاساایی نیایە  -
زمااان بخااوێنمەوە. هەڵاابەتە ماان قوڕئااان دەخااوێنمەوە،  ڕۆژانە نااامەی عەرەبی
ئاااان جیااااوازە، زماااانەکەی زماااانی خاااودایە. مااان قوڕئاااان ڕبەاڵم زماااانەکەی قو

ۆ ڕۆژناااامەیەکی عەرەبااایم دەخاااوێنمەوە و لە واتاکەشااای دەگەم، لااا  گەر تااا
بدەیت ، نازانم بڵێم ئاخۆ لێی تێدەگەم یاان ناا. لێایوەڕێ وایادابنێین، ئەگەر مان 

بتوانم لەگە  خەڵ ی سەر جاادە  تۆ بڵێیئەمڕۆ بچمە مەک ە، لە خۆم دەپرسم 
قسە ب ەم. دەی هەنادێ  ئاارام بوارن، لە ژێارەوەی ناامەکە ناونیتاانێ  هەیە. 

ێ ؟ باشااە چااۆن ئێااوە ئەو نامانەتااان بەدەسااێ باشااە ئێااوە دەباا  بچاانە شااوێن
گەیتاااتن؟ وەک دیاااارە، ئەماااانە بەڵوەناااامەی فەرمیاااین. لەساااەر بەڵوەنامەکاااان 

 ."69ناوێ یتی لەسەرە: حاجی ئاغا موستەفا موهاجیر
"هەر دەشاا رێ واباا . حاااجی ئاغااا موسااتەفا موهاااجیر، ئااێمە دەیناسااین،"  -

 ەیە."وای بە مامۆستا گوت، "ئەو لەبازاڕ ئیتی ه گوڵب 
. دیاااارە ئێاااوە دەبااا  بچااانە  ی ئەو حااااجییە. ڕوون و ئاشااا رایە"شاااتەکە  -

 وەلسە مئ"
دەساتی مامۆساتا  لە خۆشایان هەدادانیاان نەماابوو، نامەکانیاان لە دادەکاان کە
 راپس اند.

باا ەونەڕێ، بەاڵم  بااازاڕهەر لەوێ هاااتنە دەر ویسااتیان بەپەلەپااڕوزێ بەرەو 
وە بااۆ بااازاڕ، بااا ڕۆژ هەناادێ ی دیاا ە گااوتی: "بەڕای ماان هێتااتا زو گوڵبااانو

راب تاا . وێااڕای ئەوە ، واباشااە هەنااووکە ئااێمە بەهااۆی ئەو نامااانەی نێااو 
 دەستمان جلی  یەقتر لەبەر ب ەین، ئەوسا بچینە بازاڕ."

                                                                                 
69  Hadji Aga Mustafa Mohadjeir 
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لە ماڵیتاادا لەپااڕ هەمااوو شااتێ  بەجااۆرێ ی دیاا ە دەبیناادرا. مااا  لەباان تیتاا ی 

هەماوو شاتەکان دەم بەخەنادە  خۆردا روون و گەشاوە باوو. وەک ئەوە باوو،
باان و هەمااووانیش بە رازەکەیااان باازانن. پێاادەچوو پیاارەدارەکە  دەنواای پێاای 

 بیستب  و حەوزەکە  دەنوی خدری زیندە. 70یەکسمەکەی
گوڵەکانی بااخچەکە بەوپەڕی کارانەوە و پڕشانوەوە لە دادەکانیاان دەڕوانای و 

ی ژووری ڕۆژیااش بەوپەڕی شااەوقی خااۆییەوە لەسااەر جامەکااانی پەناااجەرە
کتێبان پڕشنوی دەدایەوە، قەلەباچ ەکە  خولێ  بەسەر سەریاندا ساوڕایەوە 
و بە شاااااادییەوە قیبانااااادی. "سوپاساااااێ دەکەم، ساااااوپاس قەلەکە." دادەکاااااان 
بەسااەری زمااانەوە وایااان گااوت. ماساایە پیاارە سااوورەکانیش بااۆقژی هەواییااان 

اس." لەنێاااو ئااااوی حەوزەکەدا بەرەو ساااەروو هەڵااادەدا. "ساااوپاس بۆتاااۆ ساااوپ
 دادەکان بەوانیتیان هەر واگوت.

وە؟" ڕوویاااادا"ماااان گااااوێم لەدەنواااای پێاااای شااااادمانییە. ئەرێ چاااای خااااۆ   -
 بانودەرەکە  لە نێو ژێرزەمینی گۆزەدروست ردنەوە وا بانوی کرد.

بەیەکەوە چوونە ژێرزەمینەکە تا ساڵو لە بانوادەرەکە با ەن،  گوڵب و  گوڵبانو
وو، خەری ای ختات ردنی قاوڕەکە ئەویش لەپتێ مێزی ئیت ردنەکەی وەستاب

 بوو، لووسی دەکردەوە.
پێویسااااێ باااا  هەواڵەکەی پێااااڕابوەیەنن؟ دەکاااارێ ئەوان بەشااااێ ی  تااااۆ بڵێاااای

ڕازەکەیان بدرکێنن؟ نەخێار، ساەرەتا دەبا  ئەوان بچانە  ی حااجی موساتەفا. 
 ئینجا بۆیان دەردەکەوێ ئاخۆ خەونە لەمێژینەکەیان دێتە دی یان نا.

ێ ی بەختیاارانەوە سااڵویان لە بانوادەرەکە بە دەنوەکان "بەیانیێ با ئ" داد -
 کرد.
"خانمان، بەیاانی ئێاوە  باا ، مان دەزانام ئێاوە شاتێ تان لەبان ساەردایە."  -

 بانودەرەکە وای پێووتن.
وای پێوااوتەوە، بەاڵم  گااوڵب "بەڵاا  ڕاسااتە، ئااێمە شااتێ ی خۆشاامان پێاایە."  -

ئەو گوڵادانانە چەناد  قساەکەی پێباڕی وگاوتی: "بانوادەری بەڕێاز، ئاای گوڵبانو
 جوانن. پێمواب  هەموویان تازە دروست راون."
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187 

ژیانماااادا هەر خەری اااای  لە هەمااااوو"هەق نیاااایە زێاااادەڕۆیی باااا ەی، ماااان  -
شێوەیەکی جیااوازتر  دروست ردنی گۆزەکاری بوومە، ئەمڕۆ ئێوە شتەکان بە

 لەجاران دەبینن."
 دادەکان بەخەندەوە سەیری یەکدییان کرد.

اڵێ اای زۆر خۆشاامان پێوەیتااتووە، تااۆ لەئااێمەت گااوێ "بەڕاسااتی ئااێمە هەو -
 لێدەب ، ئەوسا دەتوانی بچییە سەربانی مزگەوت  و بانگ رادێری."

 "ئای   رازێ ە." بانودەرەکە وای پێووتنەوە. -
 دادەکااان هەروەک ئەوەی کیااژۆڵەی جاااران باان، خەری بااوون بە بااازدانەوە بە

 ناو حەوشەی خانووەکە. سەر پەیژەکانی ژێرزەمینەکە بچنەسەر و پ  بنێنە 
ئەوان لە خۆشیان نەیاندەزانی چیب ەن، بۆ کوێ بڕۆن،  ی ک   بدەن. بینیان 
وا فەخری سادات بەرەو ناندینەکە دەچ . نابەجێیانە دەستیان بۆ هەڵوەشااند، 

ێ ی وایااان نەدەنوانااد. پتاایلە پیاارەکەی ماازگەوتێش ڕەفتااارلەباااری ئاساااییدا 
لە خۆیاانەوە دادەکاانیش بە دوایادا رایاان رد.  یشبەوێدا تێپەڕی، ئیدی دادەکاان

 پتیلەکە، کە پێتتر ئەمەی بەسەر نەهاتبوو، سڵەمیەوە و بازیدایە سەر بان. 
دادەکاااان جلااای جاااوان و  یەقیاااان لە دۆاڵبەکە دەرهێناااا و پۆشااایان، هەنااادێ 
پۆدرەشاایان لە روومەتەکانیااان دا، جااوانترین چارشااێوی رەشیتاایان بەسااەر 

 یان گرت.دەرگاکە چونەدەر و ملی ڕێی بازاڕەخۆیان دادا و ل
   

حااااجی موساااتەفا دۆساااتێ ی دێرینااای ئاغاجاااان باااوو، پیااااوێ ی دەساااەاڵتداری 
شارەکە بوو، تاکە  پیااوی رێپێادراوبوو، کە کااروانی حاجیاان بەرەو کەربە ، 

 نەجەف، مەدینە، دیمەشق و مەک ە بەڕێ ب ا.
زاڕ، ڕۆژانە بەسااەدان لە نووسااینوەی حاااجی موسااتەفا کەوتبااووە ناااوچەقی بااا

نی کاااروانی ڕێ خسااتحەجخااوازان سااەردانیان دەکاارد و لەبااارەی کاروباااری 
حەج لەگەڵیدا دەدوان. دادەکانیش سەریان بە نووسینوەکەیاندا کرد، بەاڵم خاۆ 
پێویسااێ نەبااوو وەک باااقی حەجخوازەکااانی دیاا ە لە نااۆرەی چاوەڕێبووناادا 

ی تایبەتیااان بااۆ حاااجی موسااتەفا بوەسااتن، ئاااخر ئەوان، هەریەکەیااان نااامەیەک
 پێبوو.
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کات  گەیتتنە  ی نوساینوەکە، لە پەناجەرەکەوە ساەیرێ یان کارد، هەرچەنادە 
پێتاااتر یەکجاااار لە تاری ییااادا لە مااازگەوت حااااجی موساااتەفایان دیباااوو، بەاڵم 
دەساااااتبەج  ناساااااییانەوە. ئەو لە پتاااااێ مێااااازی نووساااااینوەکەی خەری ااااای 

ی بە دادەکان کەوت، ئاماژەی بۆکردن تەلەفۆن ردن بوو. کاتی یش حاجی چاو
 کە بچنە ژوور. ئەوانیش بە هێواشی قاپیەکەیان کردەوە.

"دەتااوانم چیتااان بااۆ باا ەم؟" دوای ئەوەی حاااجی موسااتەفا لە تەلەفااۆن ردنەکە 
باووە، وای لێپرسااین. دادەکااانیش بەیەکەوە نامەکانیااان ڕادەسااتی حاااجی کاارد. 

 بوو وای بە حاجی گوت. گوڵبانو"ئێمە پەیامێ مان بۆ تۆ پێیە." 
ئەویاااش چاویل ەکاااانی کاااردنە چااااو، نامەکاااانی لێ  اااردنەوە و بە ساااەرنجەوە 
خوێنااااادنیەوە، کااااااتێ یش لە خوێنااااادنەوەی ناااااامەکە باااااووەوە، چااااااویل ەکەی 
لەچاوکردەوە و ساەیری رن. دوای ئەوەی دووهەماین نامەشای خوێنادەوە، باۆ 

ێ دابااوو، بێاادەنگ کە چاویل ەکەشاای هەر لەدەسا ڕەبەقمااوەی یەک خااولەکی 
 ما.

 دادەکانیش بە چاوی پڕ لە پرسیارەوە سەیری یەکدییان کرد.
ڕێزەوە نامەکاانی باۆ ئاساتی  پاشان ئەو نامەکانی خستنەوە نێو زەرفەکان، بە

 نێوچاوان بەرزکردنەوە و ئینجا خستیە نێو چەکمەجەی مێزەکەی.
 "فەرموون دانیتن." بەش ۆوە وای پێووتن. -

و کورسااای چەرمینااای کاااۆنینە کە لە تەنیتاااێ مێااازەکە دادەکاااانیش لەساااەر دو
 داندرابوون، دانیتتن.

حاجی مستەفا سەری بەسەر بارساتە کاغەزێ ادا کارد و لەشاتێ  گەڕا، چەناد 
انەشاااااای سااااااازدا. پاشااااااان لە لەفااااااۆنێ ی ڕازداری تۆمااااااارکرد و تەیێ ااااااتێبین

تاتا بەتەنهاا لەوێ جێهێتاێ، با  ئەوەی هێنوسینوەکەی هاتەدەر و دادەکاانی 
و    باسوخواساێ یان لەگەڵادا بااس ب اا. دوای چاارەکە ساەعاتێ  گەڕایەوەهی

ی تۆخی پێباوو. ئینجاا دەفاتەرەکەی لێ  اردەوە، دەفتەرێ ی قەبەی بەرگ قاوەی
 ."گوڵبانوبە ش ۆوە گوتی: "

 "ئەوە منم." یەک  لە دادەکان وای گوت و لەکۆتاییدا لێیهاتەپێش. -
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و پێیوااوت: "دەکاارێ پەنااجەی  ئەویااش ئەسااتەمپەیەکی کااۆنینەی لەپااێش دانااا
دابنێی پاشاان بخەیاتە ساەر  بەشایەتمانەکەت سەرەتا لێرە لەسەر ئەو مەرەکە

 ئەم فایلە؟"
  پەنااجەی شااایەتمانی کە دەشاالەرزیەوە بەمەرەکە  کاارد و خسااتیە گوڵبااانو

 سەر ئەو شوێنەی کە حاجی ئاماژەی بۆکرد.
 تەوە."تۆ دەتوانی لەشوێنی خۆت دانیتیتەوە." حاجی وای پێوو -

 ."گوڵب ئینجا چەند تێبینێی ی دی ەی تۆمارکردن، ئەمجارە بانوی رد" 
ێ ااای لەرزۆکاااانە وا وەاڵمااای دایەوە، بە دەنو"ئەوە مااانم،" دادەکەی دیااا ە   -

 لەشوێنی خۆی هەڵسا.
 "ت ایە، یەکەمجار پەنجەت لێرە دان  پاشان بیخەرە سەر ئەو شوێنە." -

ەب اااراوەکە و دواتاااریش ئەویاااش پەناااجەکەی خساااتە ساااەر ساااتەمپە بە مەرەک
 خستیە سەر ئەو شوێنەی کە حاجی بە نووکی قەڵەمەکەی ئاماژەی بۆکرد.

 "ئەرێ ناونونێتانەکەتان چییە؟" حاجی وای لێپرسین. -
 وەاڵمی دایەوە. گوڵبانو"خانوەکەی مزگەوت ."  -
 "ئێوە لەوێ دەژین؟" -
 "بەڵ ." وا وەاڵمیان دایەوە. -

ەنااااد پااااولێ ی لە فایلەکااااان دا، کاااااتی یش حاااااجی لە نووسااااینەکە بااااووەوە، چ
 لەکۆتاییتدا هەڵسا و پێیووتن: "فەرموون بەدوامدا وەرن."

ن، دەباووایە بەنێاو ژوورێ ای تەنوادا ڕۆیتاتێ دا بەدوایادا ڕاڕەودادەکانیش بە 
ێ ای نیمچەتاریا  تاا ڕاڕەورەت بن پاشاان هاۆڵێ ی گەورەتار و لە کۆتاییتادا 

كی لە گیرفان دەرهێناا، دەرگااکەی حاجی لە بەردەم قاپیەک وەستا. ئیدی کلیلی
 کردەوە: "پێاڵوەکانتان داکەنن ئینجا بچنە کەون."

چااوونە ژوورە سەرنجڕاکێتااەکە، لەوێاادا تااابلۆی درێااژ کە  گوڵبااانوو  گااوڵب 
دەقای پیاارۆزی لەسااەر نووساارابوو بەسااەر دیااوارەکەدا هەڵواساارابوون، ئیاادی 

ی سااەدان جانتااای ژوورەکە هەر لەناااوکەوەوە تااا بمیچاای پڕبااوو لە بارسااتای
زەردی چەرمینی روشاو، کە لەنێو سندوقی داردا داندرابوون. بۆنی ناسراوی 
کتێبەکان و پێستەکان کەشێ ی پیرۆزییانەی دابووە ژوورەکە. لەسەر زەویش 

 بوو، هەموو ناوکەوەکەی داپۆشیبوو.ڕاخرامافوورێ  
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ک لەیەکێااااا  لە دیوارەکاااااان دۆاڵبێ ااااای پڕاوپاااااڕ لە تۆمارناااااامەی لەساااااەر یە
 داندرابوون. سەری سەرەوەشیان بارستێ  تۆز و غوباریان لەسەر کەوتبوو.
دادەکاااان لەژێااار چارشاااێوەکانیاندا، دەساااتیان دەلەرزی. ئیااادی پێاڵوەکانیاااان 

 داکەندن و چوونە ژوور.
ن دانیتاااان." حاااااجی وای پێوااااوتن و ئاماااااژەی بەدوو کورساااای و"فەرمااااو -

 بۆکردن، کە لەبەردەم مێزێ ی دارین داندرابوون.
چلچرایەکااای زیاااوین بە بنمیچااای ساااەر مێااازەکە هەڵواسااارابوو، حەفاااێ ماااۆمی 
کۆنینەی نیاوە سوتاویتای لێباوون. ئیادی هیاوا لەدڵای دادەکاان هەر ختاوکەی 

 دەدا.
"ئەوەی تائێستا کردوومانە و ئەوەی بەیەکمان گوتووە، هەمووی دەب  لە   -

ەکساااەر نێاااوانی خۆمانااادا بمێنااا . خاااۆ ئەگەر یەکێ ااای بەو نهێنیااایە بزانااا ، ی
 وای پێووتن. 71بوونێ ەوەستەکە هەڵدەوەشێتەوە." حاجی بە ڕشتگرێبە

   وا وەاڵمی دایەوە.گوڵبانو." ڕوون و ئاش رایە"ئەمە زۆر  -
ئینجاااا ئەو چاااووە پتاااێ پەردەیەک، بە دوو جانتاااای ناااوێی رەناااگ قااااوەیێ ی 
مەیلەو زەرد گەڕایەوە کە وێنەی کەعبەیان لەسەر نەختاابوو. بە ئامااژەیەکی 

مییانە هەگبەکانی لە بەردەم دادەکان داناا، کە خەریا  باوو لە خۆشایان لە فەر
 خۆیان بچن.

 ئەوسا حاجیش لە بەرامبەریان دانیتێ.
پرساایارتان لێب اارێ،" کااابرا بە ئااارامییەوە وای پێوااوتن،  لە مااا "لەوانەیە  -

"بەاڵم ئێااوە هاای  وەاڵم مەدەنەوە. ماان لەسااەر ئەو قسااەیەم پێاادادەگرم، ناااب  
   وەاڵمێ یان بدەنەوە."ئێوە هی

 بە شڵەژاوییەوە وای پێووتەوە. گوڵبانو"باشە، لەمە تێدەگەین."  -
ئێوە دەب  حازروباازر، هەگابە  ا،"لە ڕۆژی لەدای بوونی فاتیمەی پیرۆزیتد -

 بەدەستەوە لە بازاڕەکە سازوئامادەبن." حاجی وای پێووتن.
   وای وەاڵمدایەوە.گوڵبانو"باشە."  -
ارێ تان هەباا ، دەکاارێ باای ەن، چااون ە هەر کاتێاا  "خااۆ ئەگەر هاای  پرساای -

 لێرە دەرچوون، هی  بوارێ  بۆ پرسیارکردن نامێنێتەوە." 
                                                                                 

 ڕک تاللن: سللراللن  ەەختکرەن.  71
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پرساایاریان هەبااووب ؟  تااۆ بڵێاایدوودڵاای ئاوڕیااان لەیەک دایەوە.  دادەکااان بە
 نەخێر، ئەوان هی  پرسیاریان نەبوو.

ڕدۆنواای بە د گوڵبااانو"ئااا بەڵاا ، باشااە سااەعات چەنااد لە بااازاڕ ئامااادەبین؟"  -
 وای لێپرسی.

 هەاڵت." حاجیش بەمجۆرە وەاڵمی دایەوە.ژۆڕ"بەیانی سەر لەزوو، بەر لە  -
هێتاااتا پرسااایارێ ی ماااابوو، بەاڵم نەیااادەوێرا بیڵااا ، باااۆیە بە سااارتە  گاااوڵب 

 .گوڵبانوچرپاندییە گوێی 
بااوو وا دوا؛ "بەاڵم خااۆ ئااێمە هێتااتا هاای   گوڵبااانوت ااایە لێمااان مەگاارە،"  -

رنەگرتاااۆتەوە. باشاااتر وایە شاااتێ مان پێبااا ، بۆنماااوونە بەڵوەنامەیەکماااان وە
 کاغەزێ، شتێ  کە ناوەکانی ئێمەی لەسەر تۆمارکراب ."

"هەگبەکااااانئ" حاااااجی وای پێوااااوتن؛ "ئاااااخر، هەگبەکااااان خۆیااااان بەڵااااوەن.  -
 ناوەکانیتتیان لەسەریان نووسراوە."

دەستبەج  دادەکان ساەیری هەکبەکانیاان کاردن، بە واقوڕمااییەوە بینیاان،  -
اوەکانیااان بە پیتاای گەورە لەسااەر کاااغەزێ ە لە بەرگێ اای پالسااتی  لەسااەر ن

  یەکی هەگبەکاندا لێدراوە.
دایەوە کە پرسااایارە  گاااوڵب بە تاااوڕەییەوە ئااااوڕی لە  گوڵباااانو"بەڕاساااێئ"  -

 نابەجێی ەی کردبوو. 
"هەرچیاااای پاسپۆرتەکانیتااااتانە، لە هەمااااان ڕۆژدا دەتاناااادرێتەوە،" حاااااجی  -

 "  پرسیاری دی ەتان ماوە؟"وایووت و لێیپرسین؛ 
دادەکاااان ساااەیری یەکااادییان کااارد، خەنااادەکەیان بە چارشاااێوەکەی ساااەریان 
شاردەوە، دەستیان دایە هەگبەکانیاان، ئەوێیاان بەجێهێتاێ و گەیتاتنەوە نێاو 

 بازاڕە جەنجاڵەکە.
   

یش هەگبەکانیااااان خسااااتە نێااااو دۆاڵبێ اااای کااااۆنینە وەک ئەوەی هاااای  لە ماااااڵ
کەیاااان زۆر لەساااەر د  گاااران باااوو. ئەوان خەویاااان رووینەدابااا ، بەاڵم رازە

لێنەدەکەوت، تا درەنوانێ ی شەو هەر بەبێداری دەمانەوە. ڕۆژەکاان تادەهااتن 
گەشاتەکەیان  تاۆ بڵێایدرێژ دەبوون و شەوەکانیش پێادەچوو هەر نەباڕێنەوە. 

ئەو ڕۆژە ب ، دەسێ بادەنە هەگبەکانیاان و باۆ  تۆ بڵێیبە ڕاسێ وەربوەڕێ؟ 
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ی جەساتەیان دەرەقەتای ئەو گەشاتە ڕەوشا تۆ بڵێایب ەونە ڕێ؟ گەشتەکەیان 
 دوورودرێژە ب ؟

ئەوان لەو ڕۆژە دەترسان گەشتەکەیان بۆ مەیسەر نەب ، بەوەی کارەساتێ ی 
نەخوازراویااان بەسااەردا باا ، بەوەی  قیااان بتاا   یاااخود مااردن بۆخۆیااان 

امییەوە بەو پەڕی ئااار ڕەبەقبباااتەوە. بەاڵم خااۆ هەر ئەوان بااوون چاال ساااڵی 
 چاوەڕێبوون، ئیدی دەکرێ چەند مانوێ ی دی ە  خۆبورن.

 
 ژووری گەنجینە

 
ث ُِر )  (1يَاأَيَُّها الأُمده

 (2قُمأ فَأَنأِذرأ ) 
َُ فََكا ِرأ )   (  3َوَراه

رأ ) َُ فََأه ِ  (4َوثِيَااَ
رأ ) َُ َا فَاهأ َأ  (5َوالرُّ
اِرأ ) ْأ َُ فَا  (7َوِلَرا ِ

 دادانە! }ئەی  کەسێکی جلکت بەسەر   س
 رابە! ترس نەبەربێنە.

 راشگەیەنە کە پەرنەرندەس مەزنە! 
 بەرگ شت  انێ  راگرە!
 لەهەر ی ناپاکە دننربە!

 ب   اتری پەرنەرندەس   ڕاگر بە!{
    

لە ستتەری کتت اڵنەکە ەەنس پ تتان بەدەرکەنتتت ن  واریتتا  لەنا  دارەبازێک تتا  
نەکا  الدێی بون  ن  لەسەر شا  بونن ئەنانی دیکەش لەپێشدا دەڕۆیشت . پ ا

لە گونتتتدی ج ریتتتانە هتتتات ون ن کتتتازم  ان تتتا  بەدارەبازێتتته بتتت   تتتانونەکەی 
 مزگەنتێ هێنابونەنە.

یەکتتتتێ لە پ انەکتتتتا  لە دەرگتتتتاکەی متتتتاڵەکەی دان بەاڵم دەمێکتتتتی پێچتتتتونن تتتتتا 
 دەرگاکەی لێکردنەنە. گوڵ ێلەک تای دا 
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ی بە لەگەا دیتنتتتتتتتی دارەبتتتتتتتازەکەدا ئەم نشتتتتتتتەیە گتتتتتتتوڵ ێ"بەڕێتتتتتتتزینە؟"  -
 ەەپەسانی ەنە لەدەم دەرپەڕی.

"ئێمە کازم  انما  لەگەا   ماندا هێنانە." یەکێ لە پ انەکتا  نای پێگتوسن  -
 لەکاتێکدا دارەبازەکە هەر بەسەر شانی  وارکەسەکانی دیکەنە بون.

 گوڵ تانوبە پەرۆشەنە نای بتانگکرد. کتاتێک ش  گوڵ ێ! کازم  ا !" گوڵ انو" -
ن  ی لەسەرە ب کا. دادەکە رێنوێنی پ انەکانی بت  دارەبازەکەی ب نین تێگەیشت

ژننری بەنگکێشانەکە کرد. لەنێ پ انەکا ن کازم  ان تا  بە ئەستپایی لەستەر 
دارەبازەکە داگرس ن  ست انە ستەر پتێزەوەکەی  ت ی.  انەکتانی کتازم  تا  
نوقابون ن ڕنن ساری بزڕکابونن جەستەشی لەڕنالناز ب ون. ئ نرا پ انەکتا  

کەنت  ن  وننە الی ەەنزەکە تا قەل  ن نێرگلەی   یا  بکێش . لەژننر دەر
ن هەمتتتون شتتتتێکی پێویستتتتتی گوڵ تتتانوبە بێتتتدەنگی گریتتتان لەکاتێکتتتتدا  گتتتوڵ ێ

. دادەکە پەتتتت ی بەستتتەر کتتتازم  تتتا  دادان ئتتتانێنەیەکی بچکتتت لە ن ڕێکزستتتت
قوڕئتتانێکی لەستتەر یەکتتێ لە ەکمەجەکتتانی پشتتت ستتەری دانتتان ئ نرتتا  تتونە 

 گوڵ تانوفرەی بەر ای ەکی بەیان تانە بت  گونتدی ەکا  ئامادەبکتا. ناندینەکە تا س
 ایەی لە دێ  نان پەن رن نا ن میەبا ن سەبەتەیەک مێوەی لەستەر مێتزەکە دانتا 

 ن بانگی پ انەکانی کرد: "بەڕێزینەن دەکرێ نانی بەیان ت ا  بز  ؟"
لەن نێتتتتوەدا ئاغاجتتتتان ش هتتتتاتەنە. ئەن یەکستتتتەر بەرەن ژننری بەنگکێشتتتتا  

. کتتازم  تتانی لەنتتان جتتێگەدا ب نتتین زانتتی تتتازە هتت گ کەڵتته ن ستتوندی ۆیشتتتڕ
لە نەمتتانە ب گەیەنێتتتە نە  شتتزانە. ئ نرتتا گەڕایەنە الی پ انەکتتانی گونتتدن کە 

 دان شت ون  ن بە ێری هێنا . ناندینەکە
هەر کتتتتتتتاتێ  انیتتتتتتتا  بە ئاغاجتتتتتتتا  کەنسن یەکرتتتتتتتێ لەبەری هەڵستتتتتتتا  ن 

ەک دنن ڕۆژ بتون نەک جتارا  نەدەهتاتە سەربردەکەش ا  بت گێیایەنە: "ئەن ی
 ایە تتانەکە. پێمتتانوابون لە ستتەوەرە. لتتێ شتتەنێک ا  گوێمتتا  لەدەنگتتی ەتت لەی 
ئەسپەکەی بتونن نامتانزانی لە گەشتتەکەی گەڕانەتەنەن بەاڵم  ت  ئەستپەکە لە 
ە رند  هەر نەکەنس. ئ نرا ئێمە ڕاستەن    تونینە متاڵەکەین ب ن متا  ن توە 

 ما کەنتونە. بت  ڕۆژی دنایتی یەکستەر  ستتمانە نێتو  ئەمردنن لە نێو جێگاد
 دارەبازەن لەنێوە بە پاس تا ئێرەما  هێنا."
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"متت  زۆر سوپاستتی ئێتتوە دەکەمن رێزنپێتتزان ن  ب تتتا  هەیە ستتەبارەس بەن  -
  اکەیەی دەرهە  مامتا  کردننم." ئاغاجان ش نا نەاڵمی الدێ ەکانی دایەنە.

   
دە الی تە تتتتەکەی کتتتازم  تتتا . بتتت  کی بتتتر ێبتتت  شتتتەنەکەی ئاغاجتتتا  کورستتت

 مانەیەکی درێژ الی مایەنە. بە هێواشی سورەتی ئەلفات حای لەسەر  وێند.
کازم  ا  گ انی ماڵەکە بونن بەاڵم لەن ج رە پ انانە بتونن  ت ی بە متزگەنس 
ن متتاا گتترێ نەدەدا. ئەن کتومتتت پ انێتته بتتونن نەدەکتترا نەک ئاغاجتتا  بتتێ. 

گەنتێن پ انی بتازاڕ بتونن پ انێته بتون  تانە  ئاغاجا  پ انی ماان پ انی مز
بەرپرستت ارێتی زۆرنزەنەنتتد بتتون لە نێتتو شتتارەکەدان لتتێ کتتازم  تتا  ئەنەنتتدە 
ئتتازادبون نەک مەو نابتتونن هەنتتونکەش هەرنەک باڵنتتدەیەک دەمتترێ. باڵنتتدە 
پ رەکا  لەپی لە هەنا بەردەبنەنەن سەرانستەر بەستەر زەنیتدا دەکەن ن ئ تدی 

ن   دیکە بێدار نابنەنە. کازم  ا  شتاع رێه بتونن هت گ   انەکان ا  دادە ە 
ستتنونرێکی نەدەناستتی. ئەن هەمتتون شتتتێکی کردبتتونن شتتتگەلێه کە ئاغاجتتا  

 نەیدەنێرا هەر ب ریش ا  لێ کاتەنە.
ئاغاجا  لە نێو گ روانەکەیدا دەستی بەدنای دەوتەری ش عرەکانی کازم  انتدا 

 ی ئەم پار ە ش عرەی  وێندەنە: گەڕا. کاتێه دەوتەرەکەی دۆزیەنەن بە نەرم
 "ئانایە دەمی ش ری ن جامی بادە ئانایە

 بەڵێ نایەن هەمون شتێه هەر ه چی ک تایە
 دە ب رکەنەن  ەند مایەنەن هێشتاش هەر ئەنەی

    نەشدەکرا لەن ه چە کەمتر بونبایە"
   

مانەی ەەوتا ساڵی ڕەبە  بونن کەسانێه هەبون ن هەرکاتێه کازم  ا  پێتی 
 تتا  لە ژننری بەنگکێشتتانەکە ب ئامتتادە دەکتترد. هەنتتونکە تریاکە متتاڵێن نابتتای

   دی ئەنە لە گ ڕێدا نەما. 
لە ناندینەکەدا دادەکا  دەست لەسەر  ک دان شت ون ن لەگەا یەک دەدنا  ن 
بە بێتتدەنگ ش دەگریتتا . ئەن پ تتانەی   شتت ا  دەنیستتت نەک  تت ی نەمتتانە. 

بون کە ب ن تا ؟ ن تو ستەدە بەر لە  ئەرێ بەڕاستن ئەنە ب  یەکەم   جار کەی
ئێستتتا بتتونن کاتێتته ئەنا  تتتازە ک تتژۆڵە بتتون ن کتتازم  تتانی شتتاع ریش دنای 
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ن تتوەڕۆیەک بەستتواری ئەستت  لێتتوەژننر ەەستتاری  تتانونەکە کەنس. هێشتتتا 
گوێ تتتا  لە شتتت عر نەب تتتون. یەک دنن ڕۆژیتتتش دناتتتترن ئەن دنن شتتت عری بتتت  

. ش عرەکە دەربتارەی گوڵ ێ ا  ب  نن یەکێک شگوڵ انونونس  ن دانەیەک ا  ب  
 انەکان ا ن کەزیە درێژەکان ا ن دەربارەی  ەندە ن دەستە کان تا  بتون ن کە 
زۆر گەرم ن نەرم بتتون  کتتاتێ ئتتاگری بزۆتتتی بەنگەکەیتتا  بتت  وتتوندەدا. بتت  
جتتاری داهتتاتون کتتاتێ کتتازم  تتا  گەڕایەنەن هەردننک تتا  بتتوننە هتتی ئەنن بتت  

 هەم شەش.
    

ی متاااووردەم قااااپی ردنەوە لەوێ پەیااادابوو، ئەو ڕۆژانە کە بە ڕەمەزانماااام 
بااخچەکەی دەخاوارد، دوای ئەوەی تاریا  و ڕوون دادەهاات ساەرێ ی باباای 
بانوااادەرەکەی لە ژێرزەمینااای دروسااات ردنی گۆزەوهیزەکاااان دەدا. هەروەهاااا 

ی ئەو بارسااااتاییە قااااوڕە پێویستەشاااای بااااۆ بانواااادەرەکە دەخااااوارد، متااااوور
بە تەنیا دەژیاا، ژنەکەی کاۆچی دوایای  ڕەمەزانبڕێ. مام لێنەدەگەڕا قوڕی لێب

کردبااوو، هاای  منداڵیتاای نەبااوون. ئەو تەنهااا چااوارپێیەکی هەبااوو، کە ڕزق و 
 کەبااارەڕووڕۆزیاای ڕۆژاناای خااۆی پێاادابین دەکاارد، بەتەنیااا  لاام و چەوی لە 
 دەردەهێنا و بەسەر پتتی کەرەکەی بۆ کڕیارەکانی دەگواستەوە.

می سااڵوی لە ئاغاجاان کارد ئەویاش وەاڵمای سااڵوەکەی بە نەر ڕەمەزانمام 
 دایەوە و بەدەسێ ئاماژەی بۆ کرد بۆەرمووێتە ژوور.

"گااوێم لێبواارە، دەمااێ ە کااازم خااان هاای  بەنوێ اای نەکێتاااوە. جەسااتەکەی  -
 سااەنگ و باا  ئااۆقرە بااووە. دەکاارێ دادەکااان دەسااتەیەک بەنواای بااۆ سااازو 

دووکەڵەکەی بەدەم و لووتاادا  ئامااادە باا ەن، سااائەگەر ئەو بەنااوەکەی کێتااا و
 پەرشوباڵوبووەوە، دێتەوە سەرخۆی و ئارام دەگرێ."

یش ناوبەناو بەنوی دەکێتا، ل  پارەی بەنوەکەی نەبووتا بی اڕێ. ڕەمەزانمام 
ئەو بەسااەردانەکەی بااۆ ئاغاجااان دڵخااۆ  بااوو، چااون ە دەیزاناای کااازم خااان 

خاۆی جاروباار  باشترین جۆری بەنوی  شاخەکانی کێتااوە. ئەو بەناوە  کە
 ی دۆسێ و هاوڕێیانی دەکێتا بەنوێ ای قااوەیی تاۆخ باوو، هەنادێ یش باۆن 
بااۆگەنی لێاادەهات، هەرچاای ئەوەی کااازم خااان بااوو بەنوێ اای رەنااگ زەردی 

 قاوەیی بوو، بۆنەکەشی بۆنی گوڵە کێویل ەی شاخانی لێدەهات.
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ر . ئەویااش هەڕەمەزانئیاادی ئاغاجااان نیااو دەساا ی لە بەنااگ دایە دەسااێ مااام 
یەکسەر خستیە بەرکی لەوێ چووە دەر تاا یاارمەتی ئااگرکردنەوەی دادەکاان 

 بدا.
ی و چەناااد ساااەرکە بزۆتێ ااای گەشااااوە و بە خاااۆی گاااوڵب زۆری نەخایاناااد، 

چایەدانێ  هاتە ژوور. بەچاوی فرمێس اوییەوە تەماشاای کاازم خاانی کارد و 
پتا ۆ  یش قەلانەکەی لەساەرڕەمەزاناانەکەشی لەساەر زەوی داناا. ماام ردپەنو

 گەرمەکە دانا و بەستە بەنوەکەشی وردورد کرد.
گەرم داهاات، پااارچەیەک بەنوای بە دەزیاالەیەک گاارت و  72کااتێ یش سااەبیلەکە
ژیلەمااۆیەکی گەشاااوەی  73، ئەوسااا بە پەنواارکێشسااەبیلەکەخسااتییە سااەری 

قااوومی  شااهاتنەرماای هەناادێ ی کێتااا تااا دە لەسااەر بەنااوەکە دانااا. پاشااان بە
کەساااتێ ی چاونوقاناادن خااۆی لەبیرکاارد، لەیااادی چااوو قااووڵی لێاادەدا. بااۆ چر

بەنوەکە بۆ کازم خان سازێندراوە، کاتێ یش نیوای بە نیواای ئاغاجاان کەوت، 
باااازۆتە  بە دەسااااتی ڕاسااااتی یکەی بە دەسااااتی چەپ و پەنورکێتااااەسااااەبیلە

 گەشاوەکەی پێورتبوو.
ئەو هەنااادێ  بەساااەر کاااازم خانااادا چەماااایەوە، بااازۆتە گەشااااوەکەی لە ساااەر 

ەکە دانا، مژێ ی لێدا، بەنوەکە  سووربوو گەشاایەوە و دووکەوڵەکەشای بەنو
 بە دەموچاوی کازم خاندا کرد.

نیو سەعات بەو ئارامیییە بەنوەکەی کێتا و دووکەڵە شاینە تاۆخەکە  بەنااو 
 هەوای ژوورەکە وەربوو.

ئەوسااااا قااااااپیی ژوورەکە کاااارایەوە، قودساااااییە شااااێتۆکە لێاااااوەژوور کەوت. 
دا  ڕێااوەی پێبواارن، لاا  بەدەسااێ ئاماااژەیەی بااۆکردن کە دادەکااانیش هەوڵیاناا

پێویسێ ناکا سەخڵەتی ب ەن. قودسی هااتە ساەر ساەری کاازم خاان، هەنادێ 
بااۆ پێتااەوە بەسااەریدا چەمااایەوە، سااەیری ڕووخساااری کااازم خااانی کاارد، 
منوەمنوێ ی لێوەهاات، با  ئەوەی های  شاتێ یش بە ئاغاجاان بڵا ، لە هاۆدەکە 

 دەرچوو.

                                                                                 
 سەایلە: قەدن. 72

 گر   اۆ گرتنە پەنگر ل ازۆت ل ەارراپێ کرەنە اۆ نێل سپاە اەکار ەو.پەنگر   73
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گاااوت؛ "خاااۆ ئەگەر ئێاااوە لە  ڕەمەزانوای بە ماااام  گوڵباااانو" "دەی بەسااایەتی.
ژوورەکە بچنەدەر، ئەوا ئێمە هەندێ قوڕئانی لەسەر دەخاوێنین." ئاغاجاان، کە 

 ڕەمەزانبەهاااۆی بەناااوەکە هەنااادێ خەواڵاااوو بباااوو، لە کۆتاییااادا لەگە  ماااام 
 چوونەدەر.

اوکەوی لەساەر نا گوڵباانو لە تەنیتاێدەستی دایە قوڕئاانەکە و  گوڵب پاشان 
ژوورەکە، لەسااەر زەوی دانیتااێ. ئەوان هاای  زەحمەتیێ یااان لە خوێناادنەوەی 
کتێبە کۆنەکان نەدەبینی، ل  لە خوێنادنەوەی قوڕئاان هەنادێ هێواشاتر باوون. 

 گوڵباانومایەی بەختەوەرییان بوو، کە چەند سورەتێ ی قوڕئانیاان لەبەر باوو. 
لەبەر ەتێ ی هەر کتێااابەکەی لێ  اااردەوە و ساااەیری  پەڕەکاااانی کااارد، ساااور

 ش هەمان شتی دووبارە کردەوە.گوڵبێخوێندەوە. 
ُأُرو  (1ن )ن َوالأقَلَِم َوَما يَسأ

اِِحيَن ) ْأ ِرُمنهَها ُم ْأ نهِ  إِذأ أَقأَسُموا لَيَ ََ َحاَب الأ ْأ نَا أَ نَاُهمأ َكَما اَلَوأ  (17إِنها اَلَوأ
اِِحيَن ) ْأ ا ُم   (21فَتَنَاَدوأ
ُدوا َعلَى َحرأ  اِرِميَن )أَِن اغأ َْ   (22ثُِكمأ إِنأ ُكنأتُمأ 

ٍد قَاِدِريَن ) ا َعلَى َحرأ  (25َوَغَدوأ
َها قَالُوا إِنها لََضالُّوَن )  ا َرأَوأ  (26فَلَمه
ُروُموَن )  ُن َمحأ  (27اَلأ نَحأ

 
 بنونسن بەنەش کە دێتە نڤ س  . سوێند نە}

دان کە ئتتتێمە ئەنانەمتتتا  ئەزمتتتونن نەک  انەنتتتانی بتتتاغەکە  بەر ئەزمتتتون  
 سوێندیا   وێند: س زی بەری با ەکەیا  هەمون دەڕن .

 ئەنسا س زین هەمون بانگی یەکتریا  کرد:
 ئەگەر ئێوە م وەڕن  هەر بەیانی بگەنە سەر کێڵگەی   تا .
 بییاریا  دا مەرجەکەیا  بەجێ ێن م ناش ا  دەزانی دەتان .

 نە تێ  انیا  پێداگێیان نت ا : رێما  لێتێکچونە.
 ئێمە بەش یانی .{ نە ێرن

ئەنسا دەمی بردە بنگوێی نە  شەکە ن بە سرتەنە پێ گتوس: "کتازم  تا ن تت  
دەستت بە ک  ەکەس کرد. ئێمەش بەدناتدا دێ  . ئێمە ڕازێکما  هەیەن هێشتتا 
ب  کەستما  نەدرکانتدننەن بەاڵم هەر ئێستتا بەتت ی دەڵێت  . زۆر نابتا دە  تنە 

ێکزترانە. ئتێمە م ەر  دری زیندە بت  ڕپێجە لە الی  مەککەن هەمون شتێک شما
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لە نە شەماندا بون بێ نە ج ریا ن ماڵ انای ت لێ کەی . م  ما تت دەکەمن کتازم 
  ا ن ئێمە  انس ماچ دەکەی .  ئێمە لەگەا ت  زۆر بە تەنەر بونی ."

 ئ دی هەردننک ا  هەن ەی کازم  ان ا  ما کرد نلە ژننرەکەش هاتنەدەر.
    

ە ا  هەست کرد مردنی کازم  ا  نزیک ت تەنەم ئ تدی بب  شەنی سێ ەم ئاغاج
شتتی لەدنانە دا ستتن متتا ێکی لە تەنێڵتتی تەن تا  تتونە ژننرەکەی ن دەرگاکە

مامەکەی کرد ن  رپاندی ە ب  گوێی: "دەکرێ هەنونکە بەگەرد  ئازادیی ک چ 
بکەی. ئێمە هەمونا  ت ما  لەیتاد دەمێنتێن منت ش پێلنەکانتت ب یتاە دەکەم ن 

تت   لە تەن شتتش عرەکان شتت لە ژننری گەنر تنەدا هەڵتدەگرم. مت  دەوتەری 
 دان شتونمن دەستەکانت توند دەگوش ."

 دەرگاکە نەستا. لە الیئ نرا شاباا بەئارامی هاتە 
"دەتتتوانی  تتایەکی رەش ن کەن کێتتد بێنتتی؟" ئاغاجتتا  نای دانا لە شتتاباا  -

 کرد.
 ایەکە کە شتاباا بت ی ئ نرا بە پەنرەی دەست هەندێ بەنگی کردە نێو پ اڵە 

هێنتان ن نردە بەنتگەکەی بە کەن تکەکە لەنێتو  تایەکەدا نەردا تتا تانانتتدی ەنە. 
"ئەنەتتتانێن ئاغاجتتا  نای بە شتتاباا گتتوسم "دەی هەنتتدێ بەن کەن تتکە بەستتەر 
دەمی نەبکەن ئا ر جەستەکەی دانای ئەن شتە دەکتا. بت  ئەنەی گ تانەکەی بە 

 ئارامی لە الشەی بێتەدەر."
بتتتانەکەین کەن تتته بە کەن تتته دبە ئەستتتپای ەنە شتتتلە قتتتانی ە زەر شتتتاباڵ ش

 بەسەر دەمی کازم  انەنە کرد.
دەستتتی  ستتتە ستتەر شتتانە رننتەکتتانی متتامی ن گتتوتی: "گ تتانەکە نا   ئاغاجتتا

دەڕنا." ئ نرتتتا بەستتتەریدا نونشتتتتایەنە دیستتتا  نێتتتو ەنانی متتتاچ کتتتردەنە. بە 
ێکتتی بە دەنگ  ی کتتردن" هێواشتتی ژیتتانی ئەن پ تترە پ تتانە ک تتتایی هتتاس. "ئەن کتت

  ەم ارەنە گوتیم "دەی دەکرێ هەنونکە ماڵێی لێ اگادار بکەیتەنە."
دادەکا  پێش هەمونیا  هاتنەنە ژننرن ئەنا  سەرە  ش ا  لە ئاغاجا  کرد 
ن بە بێدەنگی لەنێ نەستا . دناتر بەگریانەنە وە تری ستاداسن زیتنەس  تان  

ەکتتا  ن دەوتتتەری شتت عرەکانی ن بانگتتدەرەکەش هتتات . پاشتتا  ئاغاجتتا  پێلن
 کازم  انی هەڵگرس ن بە تاریکی بەرەن مزگەنتێ بەڕێکەنس.
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مزگەنتەکە ژننرێکتی گەنر تنەی هەبتونن شتوێنێکی پەن تا  لە ژێترزەم نەکەدا 

 بونن  ەندا  سەدە بون شتە پی بایە ەکانی ماڵەکەی تێدا هەڵدەگ را.
 ک  کردننەکتتتتانی بینانتتتتامەن گرێ ەستتتتتن نتتتتامە ن شتتتتتە تای ەت  ەکتتتتانی مەال

ستتتتەردەمی زنن تتتتتا هەنتتتتونکەن هەمونیتتتتا  لەنێ هەڵگ رابتتتتون . بتتتتێرگە لەن 
ە  سەرپەرشتت ارانی لە الیشتانەشن سەدا  وایێ بە هەناڵنامەی مزگەنتتێ کە 

ئاغاجتتتتتتانەنە بەڕێتتتتتتوەدە ێ ن  لە الیمزگەنتتتتتتتێن هەرنەک ئێستتتتتتتا  تتتتتت   
لەن پەنتتا  ستتەدەکانی ڕابتتردنن تتتا ڕۆژی ئەمتتیۆ لێتترە لە متتانەیدەنونستترێن 

لەنێو سندنن  ن بانلەکتا   ڕیزبەندیدا پارێزران . هەمونش ا  بە ژێرزەم نە
 لەسەر یەک داندران .

 نەکتانە. نیژننری گەنر نەکە نەک کان ێکی زێرێنی ڕنندان ن زان  اری ە مێژن
متتتترۆ دەتتتتتوانێ دیرۆکتتتتی ناڵتەکەن هەر تتتتی الیەنە ئتتتت ل  ەکەی بگتتتترێتەنەن لە 

هەرنەهتتتا  هەنتتتدێ شتتتتی تتتتای ەس ن گران ەهتتتای ئەرشتتت فەکەدا بتتتدۆزێتەنە. 
 ئاکنر انی ماڵەکە لەنێدا ەەشاردرابون .

 تت ی لەڕاستتتت دا دەبتتتونایە ئەرشتت ف ن شتتتتەکا  بزرابتتتانە م زە تتتانەیەک ن 
نمایش بکترێ ن بەاڵم  ت  ئەن کەلتوپەالنەن شتتە تتای ەتە دەگتمە  ن بێوێنەکتانی 

 نتەکە.ئەن کەسانە بون ن کە بەشێه بوننە لە ماا ن لە مزگە
  یتا   لە الیهەم شە سەرپەرشت ارانی ماڵەکەن کل لی ژننری گەنر نەکەیا  

 بونە.
بەاڵم بەدەر لە ئاغاجا ن شاباڵ ش بە باسو واسی ژننرەکە ن ئەنەی تێ تدایە 

 دەیزانی. ئا ر ئاغاجا  باسی وایلەکانی ب کردبون.
ەگەر "هەر  تتودا بە تەن تتا دەزانتتێ ئتتا   متترۆ کەی ستتەردەنێتەنە. بەاڵم ئ -

متتتردمن کلتتت لەکە الی تتتت  دەبتتتێ. تتتت  لە وتتتایلی هەناڵنتتتامەی ڕنندان شتتتتەکا  
ت ماردەکەی. هەر ت ش بییاردەدەی  ی بەسەر بێ." ئەم قستەیە ئاغاجتا  بە 

 شاباڵی گوت ون.
شی ب ست ن ەەنس سااڵ  بونن کە ب  یەکەم   جتار ژننری بە   یئاغاجا  

 گەنر نەکەی ب نی.
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ردن دەستتتی دایە الیەس ن بەتتتاریکی شتتەن لە کتتاتێک ش بتتانکی کتت  ی دنای کتت
کەنس. بەدەستتتتتتتی لەرزۆکەنە  هتتتتتت دە ژێتتتتتترزەم نەکەی مزگەنتتتتتتتێ نەژننر

 کەی لە کونی دەرگا ک ن نەکە بادان قاپ ەکەی کردەنە ن پێ نایە ژننر.کل لە
ئەنکاس ناپێدە ون نەک ئەنەی لە نێتو  ەن  دابتێن  ئتا ر ژننرەکە هت گ بە 

ماوونرێکی گوڵناری ک ن نە لەستەر نتانکەنەکەی ژننرێکی ئاسایی نەدە ون. 
بون. کورسی ن مێزێک ش لەنێ دانتدرابونن کە کتێ ێکتی کترانەی لەستەر ڕا را
دانێکتدا ب نتی. لەنێتدا بەدەیتا  پتێلنی ئەنرا پەڕی قازێکی لەنێتو مەرەکەب بون.

 تتانێ  لەنێتتو دۆاڵبێکتتی الی دیتتوارەکەدا هەبتتون ن پەردەیەکتتی تەنکتتی تتت زن 
ستتەربونن هەریەکەشتت ا  کتتارتێکی تێتتدابونن لەستتەری نوستترابون غوباریتتا  لە

کێ ە. پێلنەکا  هی مەال ک  کردننەکانی مزگەنتێ بتون .  74ئا   ما  کەی
ێکی دیتکە هەبتونن دننگترد ن مێتزەری دۆاڵبی پێلنەکان شن دۆاڵب بەرام ەرلە 

رەشتتی هەر مەالیەکتتی کتت  کردنی پێتتوە هەڵواستترابون. لەنێتتو هەنتتدێ بانلتتدا 
ا ن کەلتتوپەلە تای ەت  ەکتتانی مەال ک  کردننەکتتا  ن کتتاغەز ن بەڵگەنتتامە گ پتتا

 گرنگەکان ا  تێدا هەڵگ رابون.
ن دەقتتتتاندە  نەیتتتدەزانی ئتتتتا   متتتزگەنس ن  تتتتانونەکەی بە  تتت یئاغاجتتتا  

مزگەنتێ  ەند ک ن ن لێ گەر ب وست ایەن دەکرا بێتە ژێرزەم نەکە ن شتتەکەی 
ی دەستتی بەالی دۆاڵبتی شتتەکا  بەنتان ن الیەتت بە   یب  ساە ب ێتەنە. ئەن 

ژننرەکەدا رۆیتتی تتتا گەیشتتتە کتت نتری  بتتانون کە وتتایلی هەناڵنتتامەی بەرایتتی 
لەنێو   دا هەڵگرت تون. لەنانەیە ئەن بتانلە نە شتە ب ناستازی ەکەی  یمزگەنتێ

ی ژننرەکەش ن متتتزگەنتەکەی تێتتتدا بتتتێ. لەن ستتتەر یەکەمتتت   بنتتتاغەی متتتاا
ئاغاجا  گومانی نابتون هێشتتا بتانو ن دۆاڵبتی ێکی تەنگوتاریه هەبون. ڕاڕەن

دیتتتتکەی لێدانتتتتدرابێ. نیستتتتتی ستتتتەرێکی بەستتتتەردابگرێن الیتتتتتەکەی هەنتتتتدێ 
بەرزکتتتردەنەن ب نتتتی لەستتتەر دیتتتوارەکە کتتت مەڵی بانەڕنتتتامە ن دەستتتتنونس 
هەڵواسران . شەنقی الیەتەکە کزبتونن بەباشتی دەقتی نونست   ن ن گارەکتانی 

ەکەدا بتتینان ب نتتی ڕاڕەن ش نیستتتی بەنتتان بتت  لەیەک ج تتانەدەکرانەنە. کتتاتێک
ت زێکی ئەستونر لەسەر ماوونرە سونرەکە نەک هەمون سندنن  ن بانو ن 
جێ ن کەلوپەلەکانی دیکەدا کەنتونە. پێدە ون لە سەدەکانی ڕابتردنندا کەس 
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تزون تتتتا  نەکەنت تتتتێ. کەناتە بتتتت  ئاغاجتتتتان ش نەبتتتتون هەنگتتتتانێکی دیکەیتتتتا  
 لێ چێتەپێش.

نابونن بە تەبەقە تت ز ن غوبتارێکی تەنته مت رکرابێن ئ تدی  شتەکە نەک ئەنە
ت ش ب س نەبێ م رەکەی سەری بشکێنی. ئەن مەیلی لێ ون بەالی جوبەکانتدا 
بتتتتتینا ن لە   تتتتتانەنە ک نەکتتتتتانین مەال ک  کردننەکتتتتتانی ستتتتتەردەمی بەرێ 

ئەنا  کتتێ بتتونب ؟ چ جتت رە جلێک تتا  پ شتت  ێ؟ چ جتت رە  تتت  بڵێتتیبکتت ڵێتەنە. 
ک ا  لە قامک تتا  کردبتتێ؟ ئەن ەەزی لێ تتون ستتەری یەکتتێ لەن ئەنگوستتت لەیە

بانلە دێرینانە هەڵ داتەنە ن سەیری شتومەکەکانی نێویتا  بکتان بت نی جلەکتا  
بکان یەکێ لە ئەنگوست لەکا  بزاتە پەنرەی ن هەناڵنامەیەکی بەرێی مزگەنتتێ 

؟  تی ئەنا  لەن سەردەم اندا دەربارەی    ا  نونس  ێ ت  بڵێیبزوێنێتەنە. 
ماستت  ە ئەنێ ڕۆژێ گتتوزەرانە؟ تتت  بڵێتتی  یلە  تتانونەکەن متتزگەنس ن بتتازاڕ

ەنگ تا   ت   بتونبێ؟ چ جت رە درە تێته لەجێتی بەرای ەکانی نێتو ەەنزەکە ڕ
دار کتتاژە پ تترەکە لەنێوەڕاستتتی ەەنشتتەکەدا رنێنتتدرابونە؟ چ جتت رە قەلێتتد 

نتگ لەژێتر پێشەنگی ئەم قەلەی ئێستتا بتونە؟ ئەن دەیەنیستتن بە هەوتتەن بە ما
زەم نە تاریکەکەدا بمێنێتەنە ن گەشتی   ی ب  سەردەمانی ڕابتردننی دننر 
بکتتتتا. نەاڵمتتتتی پرستتتتەکانی نەربگتتتترێتەنە. لتتتتێ ئەمە ئەستتتتتەم بتتتتونن ئتتتتا ر 
ژێرزەم نەکە ڕازێه بون لەب  تاریک  دان ن ێن  ەکی سەر بەمزگەنتتێن ستەر بە 

 قوڕئا  ن سەردەمی لەدەستچونی ڕابردنن بون.
ون نەبتتون. ئاغاجتتا  ڕۆیشتتتگ دەرنازەیەکتتت ب ستتەر ڕۆژگتتاری ئتتا ر تتت  هتت 

 تتتتت ی بێنتتتتتێ. ئ تتتتتدی دەوتتتتتتەرە  75تێگەیشتتتتتتن دەبتتتتتێ ناز لە پرستتتتتن  ەکەی
شتتت عری ەکەی کتتتازم  تتتانی  ستتتتە نتتتان بانلێتتتهن بەدنای تتتدا پێلنەکان شتتتی 

 لەنێودانا  ن الیتەکەی کوژاندەنە ن لە ژێرزەم نەکە هاتەدەر.
    

 تتدا نونستت  ونین ئەن نتتایەنێ لە گ ڕستتتانە کتتازم  تتا  لە نەستت ەتنامەی   ی
ژێرزەم ن  ەکەدا بنێژرێ. هەر ب یە گوندی ەکا  لە شوێنێکی جوا  لە الدێتکەدا 

دار بتادەمێکی پ تر  بەرامت ەرب ی گەڕابون . ئەنا  شوێنێک ا  لەسەر گردێته 
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دەستن شتتتتانکردبونن کە لە بەهارانتتتتدا بەهەزارا  گتتتتوا ن گوڵتتتتوکی بەستتتتەردا 
 هەڵدەنەری.

ڕۆژی پاشترن دەیا  لە ەڵکی گوند بەرەن شار هات ن تا تەرمی شتاع رەکە ب  
لەگەا   یتتتا  بتتت ەنەنە گونتتتدی جێریتتتا ن لەنێ بە تتتاکی بستتتپێر . ئاغاجتتتا ن 
وە تتتری ستتتاداسن زیتتتنەس  تتتان ن بانگتتتدەرەکە ن دادەکتتتان ش لەگەا تەرمەکەدا 

  .ڕۆیشت
    

کاان گەشاتی رێ  چل ڕۆژ دوای مردنای کاازم خاان، ئەو ڕۆژە هاات، کە دادە
حەجێیاااااان بەرەو مەکااااا ە دەساااااتپێ رد. دوای ناااااوێژی  بەیاااااانی، دادەکاااااان 

 لە  یچارشاااێوەکانیان لەخۆیاااان دا و دەساااتیان دایە جانتاکانیاااان و چاااوون 
 حەوزی ئاوەکە وەستان.

 و وای بانو رد.گوڵبانو"ئێمە وا دەڕۆینئ"  -
 ش بەدوایدا وای گوت.گوڵبێ"ئێمە دەڕۆین گەشتی ژیانمان دەکەینئ"  -

دادەکااان هەمیتااە لەوە دەترسااان، نەبااادا کەسااێ  بە نهێنیییەکەیااان بزاناا  و 
گرێبەسااتی حەجەکەیااان هەڵبوەشااێتەوە. بانواادەرکە یەکەمااین کەساابوو، گااوێی 
لێبوون، دەستبەج  لە ژوورەکەی هاتەدەر و بانوی کردن: "ئەرێ ئێاوە بەرەو 

 کوێ دەڕۆن؟"
 "بەرەو مەک ەئ" ئەوانیش وا وەاڵمیان دایەوە. -
 مەک ەی مەک ە؟" دیسان وای لێپرسینەوە." -
 "لەڕاستیدا ناب  ئێمە هی  بڵێین، ئەم شتەمان بەئاسایی لێوەربورە." -

ن بەرەو ڕۆیتاتبانودەرەکە دەستی لە هەگبەی دادەکان دا، جانتاکان هەگابەی 
کەعبە بوون. ئینجاا بە دەنوای بەرزەوە باانوی رد: دادەکاان وا دەڕۆنە مەکا ەئ" 

بەخەبەر باااوون، چاااون ە ئاغاجاااان گڵۆپەکاااانی حەوشاااەی دیااااربوو هەماااووان 
پێ ردباااوو، ئیااادی هەماااووان بە جلااای ئاهەنوئاااامێزانە لەوێ دەرکەوتااان. ئەوان 
پێااادەکەنین و دەگریاااان، باوەشااایان بە دادەکانااادا دەکااارد و لە دڵەوە ماچیاااان 

 کردن.
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بەرەو دادەکااان هااات، لەکاتێ اادا  وەفەخااری سااادات بە بخااورێ ی داگیرساااوە
بە ئاااوێنەیەک و سااێوێ ی سااوور یاااوەری  77و ئەنساای 76نەساارین کیژەکااانی

دای یااان دەکاارد. زیاانەت خااانمیش بە گااوێرەی دابونەریااێ جااامە ئاااوێ ی وەک 
 ئاماژەیەک بۆ بەختی گەشت ەران هێنا.

شابا  قوڕئانێ ی کۆنینەی لەساەر رەفەی کتێبخاانەکە دەرهێناا و دایە دەساتی 
ە هەگبەکانیان. ئاغاجان ماچی کردن، ش دەستیان دایگوڵبێو  گوڵبانوئاغاجان. 

 ن و تا دەرگای دەرەوەیان لەگەڵدا چوو.ڕاگرتقوڕئانەکەی لەسەر سەر 
زینەتیش بەدوایانادا جاامە ئااوەکەی ڕشاێ. هەموویاان وا گریاان وەک ئەوەی 

 جارێ ی دی ە دادەکان بۆ ماڵەکە نەگەڕێنەوە.
 

 سایە
 

بە شاەو لە ژوورەکەی  ئاغاجاان تێبینای ئەوەی کارد، یەک دوو جااران زیانەت
خۆی دەردەچ ، ل  نەیدەزانی بەرەو کوێ دەڕوا. هۆدەکەی زینەت لە نهاۆمی 
دووهەمی خانووەکە بوو، هەر کاتێ یش لە نهۆمەکە دابەزیباا، هەر دەباوایە بە 

  ی ژووری نوستنی ئاغاجان و فەخری ساداتدا تێپەڕیبایە.
کااارەکەی خۆیاادا  شااەو درەنوانێاا ، کاتێاا  هێتااتا ئاغاجااان هەر لە ژووری

مااابۆوەوە، دەیخوێناادەوە؛ گاااوێی لەدەنوێاا  بااوو لەساااەر پەیژەکااانی نهاااۆمی 
. سەرەتا وایزانی دەنوەکە هی فەخری سااداتە، بەاڵم دواتار کە گاوێی ەوەسەر

لە دەنوی پ  نەما، لە درزی پەردەکە سەیرێ ی دەرەوەی کارد، بینای کەساێ  
 لە تاری ییدا بەوێدا تێدەپەڕێ.

وورەکەی کااااردەوە و چاااووە نێاااو حەوشااااەکە. باااۆ ساااااتە ئینجاااا دەرگاااای ژ
چاوتروکاناادنێ  تارمااایێكی چارشااێوێ ی ڕەشاای لەسااەر پەیژەکااانەوە بیناای. 

 بەو ناوەختەی شەو بچێتە کوێ؟ تۆ بڵێیلەوانەیە زینەت ب ، بەاڵم 
 ئاغاجان چووەوە ژوورەکەی. قەلەباچ ەکە  لەناکاودا قیباندی. 
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 78ەساااەرهاتی ژنەکەی )ساااەراندیب(یئەو قااایبە هۆشاااداریەی قەلەڕەشاااەکە ب
 بیرهێنایەوە:

 79جارێ یان لە سەراندیب دووکانادارێ  هەباوو، ژنێ ای هەباوو نااوی جاامیس
بااوو. کەس بااڕوای نەدەکاارد، ژنە شااۆخ و شااەنگ هەباا . ساایمای ژنەکە وەک 

ایەوە و قژەکەشاای وەک شااەو تاریاا  و درێااژ بااوو، ەوشااردەد پیاارۆزڕۆژی 
 دە چاوەڕێی یارەکەی ب ا.وەک شەوێ  کە ئە یندارێ  بێهوو

 ی نهێناای لەگە  هونەرمەناادێ ی ناااودار پەیااداکردبوو، کە ێجااامیس پەیوەناادی
فڵچەی دەستی نیواری تەلیسمائاسای لێادەباری. جارێ یاان ژنەکە بە دزیایەوە 
چووباااااووە  ی یاااااارۆی هونەرمەناااااد و بەیەکەوە شاااااەوێكی هەرە خۆشااااای 

بە  دۆساتەکەی گوتباوو: "ڕۆژ  ئێرانییانەیان بەسەر بردبوو. شاەوێ یان ژنەکە
بە ڕۆژ تااادێ، بااۆ ماان سااەختتر دەباا  بااوەمە ت، لەوە  سااەختتر چاااوەڕێی 

ئەوەی زۆر جاار باێمە  شەوێ ی گونجاو با ەم. دەی بیار لە شاتێ  با ەوە، باۆ
  ت، ئاخر خۆتۆ  هونەرمەندی، دەکرێ شتێ ی وات بەخەیاڵدا ب ."

وەاڵمیاادایەوە؛ "بەڵاا  ماان  "بەڵاا  شااتێ م لە خەیاڵاادایە،" هونەرمەناادەکە  وا -
چارشێوێ ێ بۆ دروسێ دەکەم، دیاوێ ی ئەوەنادە روون با  وەک ئەساتێرەی 
بەرەبەیان لەنێو ئاودا واب ، دیوەکەی دی ەشی بەقەد تاری ی شاەو ڕە  با . 

شااەو خااۆت  ەشااەکەی بەسااەر خااۆت داباادە، وەک بەشااێ  لەڕشااەوان  یە  بە
ەکەی ڕۆشاانڕەوە و بەدیااوە بختااێنە  ی ماان. بەیانیااانیش چارشااێوەکە هەڵبوێاا

 وەک بەشێ ی بەیانیان بچۆرەوە ما ."
     

ێ لە مااااااڵەکە هەناااااووکە دادەکاااااان لەوێ نەمااااااون، ئیااااادی قۆنااااااغێكی ناااااو
یااتمەی ئەوان بە ماڵەکەیااان بەختاایبوو، نەمااا و ڕۆیاای.  دەسااتیپێ ردووە. ئەو ڕ

خااۆ ماارۆ هەر لە کاااتژمێرە کۆنباااوەکەدا دەیزاناای، کە لەپااڕێ ەوە لە کااارکردن 
ەوت و وەسااتا. کاااتێ یش هێتااتا دادەکااان هەر لە مااا  بااوون، ناناادینەکە بە ک

جااااووڵە بااااوو، قەلەکەی مزگەوتاااا  لەگە  هاااااتنی هەر میوانێاااا  بااااۆ ماااااڵەکە 
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ادەگیاارا، بەاڵم واپێاادەچی ئەو ڕدەیقیبانااد و  ژووری کتێبااانیش هەمیتااە پاااک 
 ڕۆژگارە بەسەر چووب .  

ستاندن، یارمەتی فەخاری سااداتیان پێتتر دادەکان منداڵەکانیان لە خەو هەڵدە
دەدا تاااا ژوورەکەی خااااوێن ب ااااتەوە. ئەوان ئاغاجانیاااان لە هەماااوو شاااتێ ی 
ماڵەکە ئاگادار دەکردەوە و ئاگاداری ژووری گۆزەکاری بابای بانوادەرەکە  
دەبااوون. بەاڵم ئێسااتا دوای ئەوان، کەسااێ  نیاایە ئەو ئیتااانەی ئەوان دەیااان 

 کرد، لە ئەستۆ بورێ.
یتاااوانی جاااێوەی ئەوان پاااڕ ب ااااتەوە. خاااۆ ئەگەر ئەوان هێتاااتا لەوێ کەس نە

 مابان، ئەوا بۆ سەربانەکە بە دوای زینەتدا دەچوون.
    

ئاغاجااان لە مە یە جێواارەوەکە ڕازیبااوو؛ ئاااخر کارەکااانی خااۆی بە جااۆ  و 
پەرۆشااااەوە ڕایاااای دەکااااردن و کەسااااێ ی بەخااااتەوەریش دیاااااربوو. لە کاااااتی 

ان تێبینااای ئەوەی کااارد، مە یەکە مجێااازبەرز و گۆتوگاااۆی یەکەمیانااادا، ئاغاجااا
 بااڵفڕە، ل  گومانی لە توانا و کارامەییەکەی هەبوو.

ئەو شااتێ ی وای نەبااوو بەدەر لە باسوخواساای کێتااەکانی  دێ نەباا ، لەگە  
ی ڕەخاانەدەگەیانااد. لە دواجاااردا ئەو  ئەوەشاادا کارەکااانی خااۆی بااا  بەجاا 

راورد لەگە  هەژاری  دێی ەکانادا، توندی لە وەزیری کتتوکا  گرتباوو، بە بە
نەختاااااەکانی وەزیااااار کەموکورتیاااااان هێناااااابوو، ئەویاااااش ئەمەی بە تونااااادی 

 باس ردبوو.
م لەیەکا  لە وتارەکانیادا، ساەرنجێ ی مە یەکە هەرگیز نەچووبووە تاران، بەاڵ

دا خۆجێیااا  پەڕەی یەکەمااای ڕۆژناااامەیەکیلەساااەر ڕەوشاااەکە داباااوو، کە لە 
لێبووە، لە تاران هەموو کەسێ  تەلەفۆنی لە مااڵەکەی : "وەک گوێم هاتبووەوە

خۆیاااادا هەیە، بەاڵم لە سااااەدان گوناااادی نێااااو شاااااخەکاندا تاااااقە دەزگااااایەکی 
فۆنیش بەدیناکرێ. لە تاراندا و لە حاڵەتی  گەر ساەری پەناجەی خاۆت لە لەتە

 80ناندیندا بریندار ب ەی، دەمودەسێ دەتاوانی زەناگ باۆ تڕومبێلای فریاادرەس
ماااردوویش لەساااەر جێواااا  اڵم لێااارە لە گونااادەکان گەر باوکاااێ بەلێبااادەی، بە

بەری. مااان تااااران ئاگاااادار  بااا ەوێ، هااای  شاااوێنێ  شااا  ناااابەی پەناااای باااۆ
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 دەکەمەوە، باااا بیاااری لێاااب ەنەوەئ ئااااخر خاااوا هەماااووانی وەک یەک دروساااێ
 کردووە."

پۆلیس و ئاژانەکانی دەزگای هەواڵوری نهێنای بە خەنادەوە لەو تاوانباارکردنە 
پااااک و بێوەییاااانەی مە ی مزگەوتێیاااان دەڕوانااای. ئەوان پێزانینیاااان باااۆ نیاز

 ەخنانە دەکران.ڕقسەکانی هەبوو، لە دڵەوە پتتیوانی لەو جۆرە 
تر تلەساااەر ساااەرن  و تێبینییەکاااانی مە ی جێوااارەوە، وردە وردە خۆشەویسااا

دەبااوو، ڕۆژنااامە و باڵوکااراوە ناوخۆێیەکااانیش ئاماژەیااان بە دوانەکااانی دەدا. 
ەخساااااند. دەکاااارد و مەودایەکاااای فراوانتااااری بااااۆ ڕغاجااااانیش پتااااتویری ئا

جارێ یتیان، کاتێ  وێنەیەکی مامۆساتا و بەشاێ  لە دوانەکەی لە ڕۆژناامەدا 
باڵوکرابااووەوە، ئاغاجااان تەلەفااۆنێ ی لە هاوکااارێ ی بااۆ کاارا: "ئەو پیاااوێ ی 
ساااااویل ەیە، بەاڵم تاااااا دێ لە گۆشاااااە نیواااااایەکی چااااااوەڕواننەکراودا تیژتااااار 

 ادەبەزێ."د
نەدابوو، کە وێنەی مە یەکای مزگەوتا  ب ەوێاتە ساەر  وویڕئەوکات ئەوە  تا

ڕووپەڕی ڕۆژنااااامەیەک و باڵوب اااارێتەوە. ڕۆژنااااامەکە وێنەگرێ اااای تااااایبەتی 
 ناردبووە مزگەوت . وێنەی مامۆستای بە وەستاوی لەسەر بانی مزگەوتا ، لە

 نێوان هەردوو منارەکاندا  گرتبوو.
بااااۆ ڕۆژی پاشااااتر، وێاااانەکەی خااااۆی لەسااااەر  پەڕەی کاااااتی یش مامۆسااااتا 

ڕۆژناااامەکەدا بینیااایەوە، هەماااوو ڕۆژەکە لە خۆشااای و وروژانەوە هەدادانااای 
نەمابوو. ئااخر خەونەکەی بەدیهاات. ئەوە  خەونای  وێتای باوو، کە ڕۆژێا  
لەڕۆژان دوان لە مزگەوتێ ااای گەورەدا بااادا. هەناااووکە  دوانەکەی کەوتاااۆتە 

دا ناااودار زەنجاناائیاادی بەمە لەپااڕێ ەوە لە شاااری  سااەر  پەڕەی ڕۆژنامااان،
 بوو.
    

بە گوێرەی شەریەەت، زینەت و مە ی جێوارەوە های  هەڵەیەکیاان نەکردباوو، 
ی لە شااوێنێ دارێ  بااۆ ماااوەیەک پێویسااتیش نەبااوو بترسااێن. خااۆ ئەگەر ئیماناا

 81بژی و لە ژنە شەرعییەکەی خۆی دوور با ، دەکارێ  ژنێا  بە سایبە دی ە

                                                                                 
اەگاالێرک   ااەریۆە کااۆنەکە  دیساا ه ەککاارو پیالێاام   اەەکر دە کنە  ااەر ییەکە  خااۆ     81

کنهێنانە  کاتە ەکان ل دە تۆمارنامە  رەرمییاەا ال   اارکلانە یاان مەال  کنێکە ەیکە  اێنن.  دەه
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م مە یەکە دەیزاناای، بەم کااارەی لەگە  زینەتاادا سااەرچڵیێكی زۆری بێناا . بەاڵ
دێتەپااێش. خااۆ ئەگەر ئاغاجااان بەم پرسااە بزاناا ، ئەوا دەسااتبەج  لە مااا  و 

 .کرددە مزگەوتەکە دەری
زینەتیش هەر زوو بە سەخڵەتی هەساتێ ی وای بە پاێوەکەی خاۆی وەک ژنای 

ەگە  مە  دووهەمااااای مامۆساااااتا کااااارد. شاااااەرمی لەخاااااۆی دەکاااااردەوە، کە ل
جێوااارەوەکەدا لە شاااوێنێ  چاااۆتە ساااەرج ، کە مێاااردەکەی و دەیاااان مە ی 

نێااژراون. مامۆسااتا  هەمااوو شااەوێ  سااارداوەکەداپێتااووتر لە گۆڕەکااانی 
کردەوە،  ەتڕداوای لە زینەت دەکرد، سەرجێی لەگەڵدا ب ا، ل  زینەت ئەمەی 

 دەترسا نەبادا  ئاغاجان بە گۆبەندەکەیان بزان .
بە خاااۆی باااڕوای  ژنەکە  زینەتااای بە ڕۆژی ڕوونااااک دەبینااای، کااااتێ یش مە

نەدەکرد، کە شەوانە  بەیەکەوە  و بە ڕووتای لەگە  یەک دەخەون. بەاڵم خاۆ 
تاری ایی شەودا بازاڕ بازاڕێ ی دی ە بوو، خەڵ  ئەوانیان نەدەبینی، زینەت  لە

مە  لە سااەر  شااانەکانی، پتااێ و ئەو جااوڵەیەیو  دەسااێبااۆ تەنهااا هەسااتی 
. ئااخر مە  وەک ئەساپێ ی خاورت بە تەکاان و ، دەڕۆیتاێدێخەفەکەی دەکرپ

 گوڕ بوو.
دوای ئەوەی شااااااەوان گااااااانی خۆیااااااان دەکاااااارد، زیاااااانەت دەسااااااتی دەدایە 

ژوورەکەی مە  دەردەچااااوو، دەگەڕایەوە  چارشااااێوەکەی خااااۆی و خێاااارا لە
هۆدەکەی خۆی. لەگە  دەرچوونیتیدا، نەیدەویسێ جاارێ ی دیا ە بوەڕێاتەوە 

یاان هەر بیچمیتاای ببیناا . بەاڵم هەر شااەو دادەهااات، گڵااۆپی ژوورەکەی  ی، 
دەکوژاناادەوە دەچااووە سااەر پااێخەفەکەی و لێیڕادەکتااا، غەریباای جەسااتە و 

 هەرامەی مە ی دەکرد. 
ئاخر مە  کاۆچ ردووەکەی مێاردی، هەرگیاز مەم ەکاانی ماا  نەدەکاردن، ئەو 

ەدەگەساتن، کەچای ئەو هەرگیاز وەک جانەوەرێا  پاڕی نەدەدایە و رانەکاانی ن
مە  جێوااارەوەیە زینەتااای دەگەیانااادە ئەوپەری خۆشااای چێاااژ و لەززەت، بەو 
زەوقەی وەریدەگرت، هەماوو شاتێ ، یاار و ئەغیااری لەبیردەکارد و دەچاووە 

 جیهانێ ی دی ەوە.

                                                                                                                                                                                              

تۆمااار ناااکرو.  نللسااەر. )دەمە  پەڕالێااز  خاالە   ڕۆمانللسااەکەیە  دەاەر دەلک  اااااەتەکەش 
 ڕللنە  اۆیە من ایچ  رللنکرەنەلکیەکه نەنلسە. لکرگێڕب
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مە یەکە زینەتاای بااردە ناااو سااەردابە ژێاارزەمینەکەی مزگەتاا ؛  لەدوا جاااردا

دەوە و هەرلەوێ لەسەر گۆڕە بەردیانە رەق و لەوێ زینەتی ڕووت ڕووت کر
ساردەکان بە تونادی گاای. هەرچەنادە ساەرەتا زیانەت هەنادێ پڕکێتای کارد، 

، کاااارەکەی لەگەڵااادا ب اااا، بەاڵم مامۆساااتا لەساااەر ارداوەکەنەیدەویساااێ لە سااا
حەزەکەی م وڕبوو، باوەشی پێاداکرد، توناد گرتای، ئیادی زینەتایش خاۆی باۆ 

 شل کرد.
مە ناکەمەوە، جارێ ی دی ە ناگەڕێمەوە  ی ئەو پیاوە." "من جارێ ی دی ئە -

هەمااوو جارێاا  کااات  زیاانەت دەگەڕایەوە ژوورەکەی خااۆی،  ی خااۆی وای 
بوو، ئاای چەناد بەخاتەوەر باووم  چێژبڕیار دەدا؛ "بەاڵم، ئای کە   کاتێ ی بە 

کە کەس بەمەی نەزانیووە. من دەب  بوەستم، هەردەب  بوەستم. بۆ ماوەیەک 
 لە  یووردەکەومەوە، دەچمە قوم، سەرێ ی کچەکەم دەدەم، مااوەیەک لێرە د

ئەو دەمێنمەوە. من دەچمە ساەر گاۆڕی فااتیمەی زەهارا تاا تاۆبە با ەم، داوای 
لێبااوردن دەکەم. ماان دەباا  ئەو کااارە باا ەم، هەر بەیااانی، خااۆم کااۆدەکەمەوە، 

 هەگبەکەم هەڵدەگرم و دەڕۆم."
یسااااان بااااۆ ی مە  جێواااارەوەکە بەاڵم ئەو کارەشاااای نەکاااارد، هەنااااووکە  د

بەڕێااااوەیە. مە یەکە  گااااوێی لە دەنواااای پێاااایە نەرمەکااااانی زیااااانەتە، کە لە 
قاڵااادرمەکان دادەبەزێ. لە ساااەر پەیژەکاااان لە تاری اییااادا ون دەبااا ، دواتااار 
دەسااتەکانی  ی حەوزی مزگەوتاا  دەشااوا و هەناادێ ئاااویش بە دەموچاویاادا 

 دەکا.
تەوە باااۆ ژێااار زەمیااانەکە، باااۆ  ی جێوااارەوەکە  دیساااان دەیەوێ بیباااا مە 

 گۆڕەکاااانی ساااەردابەکە، بەاڵم ئەو قایااال نااااب . کااااتێكیش مامۆساااتا ژنەکە بە
هەردوو لەپە گەورەکاااانی دەگااارێ، ساااەری خاااۆی دەخااااتە ساااەر ساااینگ و 
پاڵەپەسااتۆ دەخاااتە سااەر مەم ەکااانی، ئیاادی زیاانەت شاال دەباا  و خااۆی بە 

ای ساەردابەکە دەکااتەوە و دەستەوە دەدا. ئینجا مە  زینەت هەڵدەگرێ، دەرگ
 لە پەیژەکان دادەبەزێ.
 ێ ی بەرزگاۆڕکاێلە ی اایی ساەردابەکەدا، مۆمێا  لەساەر لەوێ لە قوواڵیی تار

دادەکەناا ، بە  ژنەکەهەڵاادەکا. سااەرەتا جلەکااانی، پااێاڵوەکەی و گۆرەوییەکااانی 
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باا، تاا دەیوەیەنێاتە بەرتیتا ی ماۆمەکە. ئەوساا جاوبەکەی یباا دەیپێی پەتای دە
پاااڕێ یش جادوباااازانە  ادەخاااا. لەگاااۆڕێ ی بەردیااان، لەپاااا  ماااۆمەکە ڕەر لەسااا

هێتووە ترێیەکی سوور دەردێنا ، دەیخااتە ساەر مەم ەکاانی زیانەت، ئەوساا 
و دەنوشتێتە سەری و دانەدانە دەیخوا. ئاوی تارێ ە  بە ساەر ساینگ و بەنێا

گ و نااوکی شاۆڕدەبێتەوە، ئیادی مە   درزی مەم ەکانی زینەت باۆ ساەر ز
خۆشاایان خەریاا ە  لێسااتنەوە، زینەتاایش لەدەکااا، ئەممااا ەلێسااینەوە دەسااێ ب

 لەخۆی بچ .
ئەوان بەو شێوە سەرگەرمی خۆشی و لەززەتای خۆیاان باوون، بێئاگاا لەوەی 
کەسااێ  بە یەتاای دەسااتییەوە بە بەر پەنااجەرە بچ ااۆاڵنەکەی ژێاارزەمینەکەدا 

 تێپەڕی. 
 ێ اای بەرز لەودەنوبە مە  جێوارەوەکە بە زیاانەت و شااەربەتەکە مەسااێ بااوو، 

 کاتەی سواری زینەت بوو، سورەتی ئەلۆەلەقی دەخوێندەوە:
ِ الأفَلَِق )  (1قُلأ أَُعوذُ اَِرب 

 (2ِمنأ َشر ِ َما َخلََق ) 
 ( ...3َوِمنأ َشر ِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب ) 

 
 }بێژە: م    م دەپارێزمن بەنەدی ێنی زا لەماکن

 لە نەزەنی هەر ی درنستی کردننەم
 نشەی شەنن کاتێ تاریکایی دادێ.{لە رن

 
گرت تتونن ئەنا  تێ  ن  تتا   ئەن دەیگتتوس ن زینەتتت ش بە  تتانی نوقتتانەنە گتتوێی

 نەکردن کە یەکێ بە الیتەنە لە پل کانەکانی ژێرزەم نەکە دێتە وارێ.
ا  لەدەنگتتی پێتت ەک بتتون. زیتتنەس ناک  ەک تتا  ب نتتی ن گوێ تتستتەرەنرام لەپتتی ڕن

ستتتتتتی دایە  ارشتتتتتێوە ڕەشتتتتتەکەی ن  تتتتت ی کی بە مەالیەکەنە نتتتتتان دەپتتتتتاڵێ
 لەتاریکای ەکەدا ەەشاردا.

مەال جێگتترەنەکەش  تت ی نەرستتوڕاندن ب چمێکتتی ب نتتی کە بەالیەتتتی دەستتت 
 لەسەر سەریەنە نەستانە.

 "مەالن دەی بارگەنبنەس بپێچەنە ن لێرە بیۆ ن دەو  بە!"
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 حاجی

 
 هێناا. 82ەوەخروئاغاجان مە  جێورەوەیەکی دی ە، مامۆستا پیرەیەکای لە ساا

ئەو کەسااێ ی ئااارام بااوو، لە وتااار و دوانەکانیاادا زیاااتر باساای ژیااانی ئیمااامە 
پیرۆزەکااانی سااەردەمانی زووی دەکاارد. ئاغاجااان لێیااڕازی بااوو. ئاااخر مااایەی 

 سەخڵەتی نەبوو، کە ڕەوشی مزگەوتەکە هەندێ  هێورب رێتەوە.
  
نەوەی کااروانی س  ماناگ بەساەر هااتنی مە  ناوێیەکەدا تێاپەڕێ، کااتی گەڕا 

 حاجیانیش لەمەک ەوە هات.
ئاغاجاان ویسااتی بە گەڕانەوەی دادە حاجییەکااان ئااهەنوێ ی گەورە ساااز ب ااا، 

 هەموو ئەندامانی  خانەوادەکەی تێدا ئامادە ببن.
هەمااااوو کاااااتێ یش ئاااااهەنوی بە پیرەوەچااااوون و بەخێرهێنااااانەوەی حاجیااااان 

ە بە گڵاۆپی تیتا  تەنا  و بۆنەیەکی تایبەت بوو. ئیدی ماڵی حاجییە گەڕاوەک
 ولدەدران و ئامادەکااریێ یوتێندرا، مافوورەکانی ژوور لدەنەخ ڕەنوینکەمی 

با  دەکارا. ئااخر هەفتەیەکای ڕەبەق ئەنادامانی ماڵبااتەکە، خازم و کەساوکار، 
دەرودراوساااا  دەهاااااتنە پێپیاااارۆزانەی حاجییەکااااان، هەمووشاااایان بااااۆ ژەمە 

ئەو مێواناادارییە  لە مااوەیماانەوە. ڕازاوەی ئاهەنوئااامێز دەی خاواردنی ساۆرە
خۆشااەدا، ئەو پیاااوەی لە گەشااتی مەکاا ە گەڕابااایەوە نازناااوی رێزلێویااراوی 
"حاجی" و ئەگەر ژنیش بووایە "حاجییە"ی پێدەبەختارا. ئیادی ئەو نازناوەیاان 

 بۆ هەمیتە بەسەردا دەبڕا.
 ئاغاجان نامەیەکی بۆ  نوسرەتی برای نووسی:

وا جاری گەڕانەوەت بۆ ماا ، عەیاامێ ی درێاژی "برا خۆشەویستەکەم، لە د -
تر و زیااتر ساەربدەوە. باۆ بەخێرهااتنەوەی دادە وبەسەردا تێپەڕیوە، دەی زو

حاجییەکااااان هەمااااووانم بانوهێتااااێ کااااردوون، دەمەوێ لەو بااااۆنەیەدا تااااۆ  
ئامادەبی، هەوڵدە لە کاتی خۆیادا بوەڕێیاتەوە ماا . ئااخر ئەوان هەماوو ژیاانی 

کاارد، ئیاادی ئەرکاای ئااێمەیە بە ئاااهەنوێ ەوە  ڵەکەدا خەرجخۆیااان لەپێناااوی مااا
                                                                                 

82  Saroeg 
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 پێتوازییان لێب ەین. لە ماڵەوە هەمووان غەریبی مام نوسرەت دەکەنئ تاا ئەو
 کاتئ"
   
ند ڕۆژێ  دواتار نوسارەت زەنوای باۆ ئاغاجاان لێادایەوە: "بباوورە، نااتوانم چە

ر واتاااجاااارێ بوەڕێااامەوە، دیااادارێ ی زۆر گااارنوم هەیە، لااا  بەڵاااێن دەدەم د
 دەکەمەوە." یان بۆبوەڕێمەوە، کە هاتمەوە تۆڵە

لەو شەوەی دەبوایە دادە حاجییەکان بوەیتتبانەوە ماڵ ، نوسرەت ساەری بە 
 84کاارد، ئاااخر مەهااوە  83گەورەتاارین شااانۆی تاااران، لە شااەقامی  لەزاردا

ئاهەنوی گۆرانی سازدەکرد. ئەو گرێبەستی لەگە  تیاترۆخاانەکەدا هەباوو، کە 
نەی هااونەری گااۆرانیبێژە ناودارەکااانی تاااران بواارێ. ئەوە  زنجیاارەیەک وێاا

کااارێ ی زۆر گرنااگ بااوو، حەزی لێبااوو بە باشااترین شااێوە بی ااا، چااون ە گەر 
هاتبااا و چەنااد وێنەیەکاای ئەو هونەرمەناادە گااۆرانیبێژانەی بە جااوانی بورتبااایە، 

 ناوەکەی ئەو وەک هونەرمەندێ ی وێنەگر دەچووە سەر وێنەکان.
اوەکانی شاەوەکانی تااران. وەنەبا  ڕەوشاەک  لە ئەساتێرە دمەهوە  ببووە ی

شتەکە  پەیوەندی بە دەنوی خودی هونەرمەندەکەوە هەب ، بەڵ و بە جووڵە 
و خۆبااادانەکەی، بە قۆڵەکااانی، بە سااینگ و مەماا  و ساامتیەوە هەبااوو. ئاااخر 

بااااوو. خااااانمە  85مەهااااوە  پەری نێااااو خەوناااای هەمااااوو پیاوەکااااانی ئێااااران
ڕۆژگارێااا  باااوو، کە ئافرەتاااان بە خواساااتی خۆیاااان  هونەرمەنااادەکە هێماااای

 ڕووبەند و چارشێویان لە ما  فڕێدەدا و بەب  هی  ڕووپۆشێ  دەهاتنە دەر.
کااات  مەهااوە  لەسااەر سااەکۆی شااانۆ دەبنیاارا، گااۆرانی دەچااڕی، پیاوەکااان 

 و یااان دەباازووت. ئاااخر ئەو بە جااووڵەی قااۆڵە ڕووتونەوساای حەز و ئارەزو
ۆبااادانەکەی لەباان ئەو جاالە تااایبەتە ناایمچە ڕووتەی، قااوت و مەم ەکااانی، بە خ

هار دەکارد. بە کەوشای پاشاپانی بەرز و فساتانە تەسا  و  و پیاوەکانی شێێ
 نی نائومێاااد دەکااارد. ئااااخر ئەو ڕازیباااریقەدار و لێاااوە ساااوورەکانی پیاوەکاااا

ئااافرەتە تەقلیاادییە ئێرانییەکااانی لەسااەر سااەکۆ بااۆ پیاااوانی ئامااادەبوو ئاشاا را 
                                                                                 

83  Lalezaarstraat 
84  Mahwash 
  اەکاراێنالک   کە زیاتر مەاەستە پیالککانە Perzische mannenەلاکک  رۆمانللە ەکست  85

 دێرانە دەلک  پیالککانە رارە ان. لکرگێڕ.
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شاانۆکانی تااران پێتاوازی  یوەک خوایەکی جوانی لەسەر سەکۆ دەکرد. ئەو
 بوو.  86لێدەکرا و وێنەگرانیش لەسەر وێنەگرتنی هەر قەڕاپەستێنیان

   
)مەهوە ( یەکەماین ئاافرەتی مێاژووی نیتاتمان باوو، کە سامێ و مەم ەکاان 
بەو شااێوەیە لەژێاار فسااتانێ ی تەناا  و تەساا دا، بە جااۆرێ ی سااەرنجڕاکێش 

 ایش ب ااا. خااانمە هونەرمەناادەکە قااۆڵە خااڕ و گۆشااتنەکانی لەلەسااەر شااانۆ نماا
هەوا دەهەژانااادن، سااامتی خاااۆی باااادەدا و بە شاااێوەیەکی هاوساااەنوانە خاااۆی 

ردەوە و هەوەسابازانە  دەکا دەسوڕانەدەوە. لەساتەوەختێ دا هەندێ سامتی  ر
 :یگۆرانی دەچڕ

 دیتە  کە از هند اومدم
 با ماشینی بێنز اومدم

 
 ستاندوێن  شەو لە هیند
 هاتمەوە ماڵی خۆمان

 بە مارسیدیس گەڕامەوە
 بە کەی  و خۆ  و تامەوە

 دەی توخوا پێمناڵێنەوە
 ئاخۆ سمتم  ر بۆتەوە؟

  
پیاوەکااانیش بە بەبەختەوەریاایەوە هاواریااان دەکاارد. "نەخێاار، نەخێاار، کاا  بااوو 

 وای گوت؟" 
 ، خەسوم، خەسومئ" ئەویش وای بانگ دەکردنەوە.(شوهەر ێمادەر)"

ئەو ئێرەیااای بە سااامتێ دەباااائ" پیاوەکاااان بە کەیاااۆەوە و بەیەکەوە وا  "ئااااخر
 هاواریان کردەوە.

هەمااوو ڕۆژێ وێنەیەکاای مەهااوە  لە ڕۆژنامەکااان دەدرا، بەاڵم هێتااتا هاای  
وێنەگرێی بە شێوەیەکی تایبەت و دووبەدوو پۆترێتێ ی تایبەتی بۆ نەگرتبوو. 

ەکەی تیاترۆخااااانەی لەگە  ئەرباااااب ی  مەح ەماااایێ نوساااارەتیش کە پەیوناااادی
                                                                                 

 قەڕاپەستانە: پاڵپێلکنان  نۆرکاڕ  کرەن اۆ دەلک  اەپەدەپڕلزو اگەنە  تێم.  86
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دا هەبااوو، قەناااعەتی پێهێنااا بەڵ ااو یەک دوو وێاانەی بواارێ و بااۆ 87میالنااڕۆژ
 هەتاهەتایە هەر بمێن .

بڕیاااڕ بااوو خااانمی هونەرمەنااد لە ماااڵەکەی خۆیاادا پێتااوازی نوساارەت ب ااا، 
ئەوە  هەر لەبەر ئەوەی خاااااوەنی تیاترۆخااااانەکە پێیووتبااااوو، کە نوساااارەت 

دی ە ناچ ، ئاخر ئەو بۆ پوول و پاارەی نەباوو،  وێنەگرێ ی جیاوازە و لەوانی
 بەڵ و لەبەر خودی مەهوەشی گۆرانیبێژ بوو.

لەوکاااتەی، نوساارەت بەرەو ماااڵی مەهوەشاای گااۆرانیبێژ بەڕێاا ەوت، لەشاااری 
یتدا ئاغاجان بەرەو وێستوەی قەتاار چاوو تاا پێتاوازی لە گەڕانەوەی زەنجان

تە دەچاای بەڕێ ەوتااوون، حاجییەکااانی لە مەکاا ەوە ب ااا. ئەوان بااۆ ساا  هەفاا
ساااااەرەتا ئەوان شااااااری مەک ەیاااااان بە پااااااس جێهێتاااااتبوو بەرەو مەدیااااانە 

 خااااک گەڕاباااوونەوە، ئەو شاااوێنەی تەرمااای پێبەمااابەر ماااوحەمەدی تیااادا بە
سااپێردرابوو، پاشااان دەبااووایە واڵتاای عەڕەبەسااتانی سااەودی بەرەو عێااڕاق، 

  زیاااارەتی بەرە شاااارە پیرۆزەکاااانی نەجەف و کەربە  جێباااێڵن. لە کەربە 
گااۆڕی ئیمااام حوسااێن باا ەن و لە نەجەفااایش هاای گااۆڕی ئیمااامی عەلااای. لە 

دەپەڕیاااااانەوە و  88کۆتاییتاااااادا بە بەلەم بەسااااااەر ڕووباااااااری ئەروەناااااادرود
 دەگەڕانەوە واڵتی با  و باپیرانیان.

   
هەمووان دادەکانیان لەخەیا  باوو، نەخاسامە گەنجەکاان بە گەڕانەوەیاان زۆر 

ان دیاااری نەریتییانەیااان لە مەکاا ە و مەدیاانەوە خۆشااحا  بااوون. ئاااخر دادەکاا
 وە.نەلەگە  خۆیاندا بۆ دەهێنا

ە هەڵادەبن و جاۆرە لشاەوانیش وەک گڵاۆپێ ی بچ اۆ جۆرە کاتژمێری  کە بە 
قوڕمیتێ  کراون کە دەنوی تێ ستی پیرۆزیان لەسەردا تۆمارکراوە. دادەکان 

ەوە و قایتااای ئەنووساااتیلەیان باااۆ کیژەکاااان دەهێناااایو  لەگە  خۆیاااان باااازنە
ئاوزینااگ جااوانیش بااۆ کااوڕان. ئەو دیارییااانەی لە مەکاا ەوەڕا دەهاااتن، جااۆرە 

هەمااوان بەقەدربااوون، ئاااخر خااۆ ئەوان جااۆرە کەلوپەلێاا   لە  ین یێكدیااار
نەبوون لە دوکانەکانی  ی خۆیان هەبان، ئەوان دیااری شاارێكی وەک مەکا ە 
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شااارەی پێبەماابەر  بااوون، کە کەعاابەی ماااڵی پەروەردگاااری مەزناای لێاایە. ئەو
موحەمەد لێی لەدای بووە. ئەو شارەی،  خەدیجە، دەوڵەمەنادترین ژنای مەکا ە 

 ، کە خاوەنی هەزاران حوشتر بووە، تیایدا ژیابوو.
   

ئەو قەتارەی قەول وابوو بەو زووانە بوا، قەتارێ ی تایبەت بوو، بە وێستوەی 
ێاادادەبەزین. هەمااوو شااارە گرنوەکااانی واڵت تێاادەپەڕی و حاااجی شااارەکانی ل
گەڕانەوەی  وێسااتنوەی هێڵاای ئاساانینەکە  بااایەخێ ی تەواویااان بەو قەتااارەی

ەنوااای ئیساااالم باااوو، ئیااادی هەماااوو واگۆنەکاااانی حاجیاااان دەدا. کەسااا یش ڕ
 یەکاایش تااابلۆی سااەوز  لە هەمااووقەتااارەکە بە ئااااڵی کەساا  ڕازابااوونەوە، 

 هەڵواسااااااارابوون و دەقە پیرۆزەکاااااااانی لەساااااااەر نووسااااااارابوو بە جاااااااامی
پەنجەرەکانەوە هەڵواسرابوون و  هەموو حاجیێ یش شاڵێ ی کەسا ی بەساەر 

 شانی خۆی دادابوو.
قەتارەکە بە ماوەیەکی درێژ بەرلەوەی بواتە وێستوەکە، توتەتوتی هاۆڕنەکەی 
گااوێی ئااادەمیزادی کەڕدەکاارد و گڵۆپەکانیتاای وەک چاااو تروکاناادن بااوون تااا 

هەر کە قەتاارەکە  دەوەساتا، . ندیارکەوت وێستوەکە بە سەرەتای ڕێڕەویلە
دەساااااتەی موزی ژەنەکاااااانی ساااااوپا ، دەکەوتە ژەنینااااای پاااااارچە ماااااوزی ی 

 بەخێرهێنانەوە.
    

تڕومبێلەکەی ئاغاجانیش لە بەردەم وێساتوەی قەتاارەکە وەساتا. بەڕێاوەبەری 
ئاهەنوئاامێزە یەکپۆشاییەکەی، لەساەر پلی انەکاانی  ەجالو  بە خاۆیوێستوەکە 

. ئەو وەستا تا هەموو ئەندامانی ماڵباتەکە گەیتتن، وێستوەکە پێتوازی لێ رد
ئەوسا بۆ هۆڵی چاوەڕوانی وێساتوەکە یااوەری رد، لەوێ پێتاوازی لە مێاوانە 
تایبەتییەکااان دەکاارد. لەهااۆڵەکەدا چااایە و شاایرینەمەنیان لەسااەر سااینییەک کە 
تااایبەت بە هێڵاای ئاساانین دروساات رابوون، پێت ەشاا ردن. قوڕئانخوێنەکااانی 

بە ماااای ی دەساااتیان، چەناااد ئایەتێ یاااان لە دەقە پیرۆزەکاااان بە  مااازگەوتیش
تەرتااایلەوە خوێنااادنەوە. ژنە پیرەکاااانیش بە ساااەبەتەی دەساااتیان دەهااااتن و 
دەچااااوون و بخااااوری بۆنااااداریان لەسااااەر بااااوو. خااااانەوادەی حاجییەکااااانیش 

 لە هەماووگێاڕا و دەشەربەت و خواردنەوەیان لەبەردەم هەموو ئامادەبوواندا 
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دەساتی میوانەکاان  کارمەندانی وێستوەکە گواڵوی بۆنخۆشایان لە  یەکیتەوە
 دەدان و بەخێرهاتنیتیان دەکردن.

 ە،کاااتێ یش ئەو قەتااارەی قەول واباااوو دادەکااانی تیاااداب ، گەیتااتە وێساااتوەک
بەسااەدان حاااجی بە دەساارۆکە کەساا ەکەیان لە پەنااجەرەکەوە دەسااتیان بااۆ 

رگاۆن کە حاجییەکاانی شااری او. سا  ڕاوەشاندئاپۆرای خەڵ ە ئامادەبووەکە 
و گوناااااادەکانی دەوروبەری هەڵورتبااااااوو، بە خۆیااااااان و هەگاااااابە  زەنجااااااان

گەورەکانیاااااانەوە لە قەتاااااارەکە دابەزیااااان و بەڕێاااااوبەری وێساااااتوەکە  بە 
 مای رۆفۆنی دەستی بە گەرمی بەخێرهاتنەوەی لێ ردن.

 ن؟" فەخری سادات ئەم تێبینییەی دا.لە کوێ"ئەرێ کوا دادەکان  -
یە هەر لەنێو قەتارەکەدا بن." زینەت خاانمیش وای گاوت، "خاۆ تاۆ "لەوانە - -

با  دەیانناسای، دەبا  ئەوان ساەرەتا شاوێنەکەیان باا  پااکب ەنەوە، خۆیاان 
 ەکەیان جێبێڵن."وارگۆنکۆب ەنەوە ئەوسا کابینەی 

"دە شاااابا ، دەکااارێ بچااای تەماشاااایەک بااا ەی ئااااخۆ باااۆچ  بەجێمااااون؟"  -
کارد. "دەترسام قەتاارەکە بەگەڕ ب ەوێاتەوە و  ئاغاجان ئەم داوایەی لە  شابا 

ەکەیانااااادا هێتاااااتا هەر خەری ااااای وارگۆنباااااڕوا، کەچااااای ئەوان لە کاااااابینەی 
 خۆکۆکردنەوەبن."

 شوێنێ  نەیدۆزینەوە. لە هی شاباڵیش چوو بە دوای دادەکاندا بوەڕێ، بەاڵم 
"ئەواناای تێاادا نیاایە." لەیەکاا  لە پەنجەرەکااانی قەتااارەکە وای بااانوی دەرەوە  -
 رد.ک
ارگۆنێ ی دی ە سەیرکە، ک  ناڵ  سەریان لێتێ نەچووە و و"دەی خێرا بڕۆ  -

 گوم نەبوونە؟"
 وارگاۆنبۆ ئەو  وارگۆنغار لەم  بوو، شاباڵیش بە دوورودرێژقەتارەکە زۆر 

 بازی دەدا.
: "حاجییەکاااانی مااان ڕاگەیانااادئاغاجاااان شاااتەکەی بە بەڕێاااوەبەری وێساااتوەکە 

ێ ی هەڵەدا سااواربووبن، وارگااۆنلەوانەیە لە  هێتااتا لەنێااو دابەزیوەکاناادا نااین،
 شایەد ئەوان هێتتا نەیانزانیب ، دەب  لێرەدا داببەزن."

بەڕێوەبەری وێستوەکە  نااوی دادەکاانی تۆماارکرد و بەرەو نووساینوەکەی 
ڕۆیتااااێ، ئینجااااا مااااای ی وێسااااتوەی بەگەڕ خسااااێ و تیایاااادا بااااانوی هەڵاااادا: 
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یە. گاوڵبێو  گوڵباانوۆ هەردوو حاجی نێ ی گرنگئ ئەم پەیامەم تەنها بڕاگەیاند"
، حااااجی گوڵباااانودەبااا  لە قەتاااارەکە دابااابەزن. دووباااارەی دەکەمەوە" حااااجی 

 ئ دەی لێرە دابەزنئ"گوڵب 
 دوای دە خولەک هێتتا هی  سەروسۆراخی دادەکان دیارنەبوو.

 لە هااای ەکاااان گەڕام، ئەوان وارگۆنشاااابا  بەغااااردانەوە هاااات: "مااان هەماااوو 
ن. لەوانەیە ئەوان پێتاتر بەهەڵە لە شاارێ ی دیا ە دابەزی شوێنێ  دیاارنەبوو

 بن."
حاجییە دابەزییوەکان گەڕانەوە ماڵی خۆیان و سەر شۆساتە و وێساتوەیەکان 

کاارد، لێخااوڕی قەتااارەکە سااواربووەوە و دەرگاکااانی قەتارەکەشاای خااڕ  چااۆ 
 پێوەدان.

هێتاااتا  دەنوااای بەڕێاااوەبەرەکە چەناااد جاااارێ ی دیااا ە لە مای ەکاااانی ساااەر 
، گاوڵب ، خاانم گوڵباانوۆستەی وێستوەکەوە دەهات: "پەیامێ ی بەپەلەئ خانم ش

 دەی سەری بەڕێوبەرایەتی وێستوەکە بدەنئ"
هێتتا چااودێرەکەی قەتاارەکە لەساەر دەرگااکە وەساتابوو، چااوەڕێی دەکارد، 
پاشان سەیرێ ی کاتژمێرەکەی دەستی کرد و فی ەکەی لێدا. قەتارەکە جاوواڵ، 

 ان و ماڵباتەکەشی لەسەر شۆشتەکان بەجێهێتێ.وێستوەکە و ئاغاج
   

پااا  هەفااتەیەک، ئاغاجااان بە یااارمەتی بەڕێااوەبەری وێسااتوەکە زەنواای بااۆ 
کە  ەوە لێاادا،زەنجااانوەناارود و ئەو وێسااتوانەی کەوتبااوونە نێااوان ئەرهەمااوو 
، بەاڵم هااای  هەواڵێ ااای وای دەساااتنەکەوت. ی حاجییاااانی لێوەساااتابووقەتاااار

پااێش دوایااین ڕۆژیااان لە مەکاا ە بینیبااوو، وایااانزانیبوو  حاجییەکااان دادەکانیااان
 ئەوان بەکاروانێ ی دی ە ڕۆیتتوون.

ئاغاجاااان هێتاااتا چااااوەڕێی وەاڵمااای فەرمااای کاربەدەساااتانی سەرپەرشاااتیانی 
ساێ کاروانی حاجیانی دەکرد، بەاڵم هەواڵی ئەوانایش یەک دوو هەفاتەی دەوی

 رگێڕیی بویرێتەبەر.وایە زۆر ڕێ اری کاتا شتێ  ببیستنەوە، چون ە دەب
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ە  لەساەر ڕئاساییانە بە هاوین باران نەدەبااری، بەاڵم چەناد پەڵە هەورێ ای 
ئاسمانی شارەکە و بە ئاراستەی بیابان پەیدابوون. باران وردەوردە دەبااری، 

 لەو کاتیتدا زەنوی دەرگای خانووەکەی مزگەوت  لێدرا. 
ی حاااجی مسااتەفا، ئەو شااابا  گڵااۆپەکەی هەڵ اارد و دەرگاااکەی کااردەوە. بیناا

و دوو جانتااای  بە خااۆیووە، ڕێ خسااتحاجیااانی شااارەکەی پیاااوەی کاااروانی 
 قەبەوە لە بەردەم قاپییەکە وەستاوە.

 "شەوبا ، ئەرێ ئاغاجان لێرەیە؟" حاجی مستەفا وای لە شابا  پرسی. -
 "دەکرێ یەک خولەک بوەستی؟ دەچم ئاگاداری دەکەمەوە." -

ۆریتای پێنەچاوو گەڕایەوە  ی حااجی مساتەفا، شابا  لەتاری اییەکە ونبوو، ز
 بردییە ژووری کاری ئاغاجان. بە فەرموو فەرموو تا

 لەوێدا حاجی مستەفا هەگبەکانی دانا و باوەشێ یتی بە ئاغاجاندا کرد.
"من هەرگیز شتی وام ل  ڕوونەداوە،" هەر یەکسەر دەستی بە قسان کارد؛  -

و چااای دەرباااارەی ئەو  ێ ااای ساااەیرە، ناشااازانم چاااۆن بیڵاااێمچیرۆک"ئەمە  
ی خاودا دا ون باووبن ئەوا لە مااڵکوێرەوەرییە بڵاێم. خاۆئەگەر ئەوان لەوێ و 

مایەی پیرۆزییە و بەرەکەتە، بەاڵم کارەسات ئەوەیە چووبنە شاوێنێ ی دیا ە." 
 حاجی مستەفا بە دڵێ ی بەخەمەوە ئەم قسەیەی کرد.

 " کتومێ پێمبڵ  چی ڕوویداوە؟" -
ادەکااان وەک دوو دڵااۆپی ئاااو لە بیابااانی مەکاا ەوە انە هەگبەکانیااانن. دماا"ئە -

ونبااوون. ماان هەمااوو شااوێنێ یان بەدوادا گەڕام، سااەرم بەهەمااوو پۆلیسااخانە، 
نەخۆشااخانە، مزگەوتەکاناادا کاارد، لاا  هاایچم دەسااتنەکەوت، هاای  سااۆراخیان 
دیارنەماااوە. ئەوان تااا دوایااین ڕۆژەکە  لەگە  کاااروانەکەدا بااوون و بااا  و 

و لەشسااغیش باوون. بەاڵم شاتێ ی ساەیر ڕوویادا: هەر  سە مەت، بەختەوەر
یەک سەعات بەر لەوەی کاروانەکە لە مەک ەوە بۆ مەدیانە بەڕێاب ەوێ، هااتنە 
 م، هەگبەکانیااان لە نووسااینوەکەم دانااا، چارشااێویان لەخۆییاناادا، باا  ئەوەی 
هی  قسەیەکیش با ەن، رۆێتاتنەوە. مان وامزانای بەڵ او باۆ دواجاار ساەرێ ی 

بدەن. شتێ ، دیاارییەک، یادگااریێەک مااب  بی اڕن، بەاڵم ئەوان هەر  بازاڕەکە
نەگەڕانەوە. چوون و هەر ئەو چوونئ ئەوە  هەگبەکانیانە. مان زۆر بەداخام، 
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لەوانەباااوو باشاااتر ئاگاااام لێبووباااان. داوای لێباااوردن دەکەم، مااان هەر شاااتێ م 
 وە."لەمسێ ب  دەی ەم. لەو بارەیەوە تۆ  لە هەواڵەکان ئاگاداردەکەمە

    
حاااااجی مسااااتەفا ڕۆیتااااتبوو، هەنااااووکە هەر ئاغاجااااان و شااااابا  بەیەکەوە 

 دانیتتبوون.
"باوەڕناکەم ئەوان بزربووبن یان لە مەکا ە ساەرگەردان باووبن." ئاغاجاان  -

 وای بە شابا  گوت.
 "باشە چۆنی ل  تێدەگەی؟" -
"ئەوان خۆیااان لە پتااێ بەرگە پیاارۆزەکەی کەعاابەدا پەناااداوە. ویسااتوویانە  -

 دەیانەوێ جارێ ی دی ە نەگەڕێنەوە ئێرە."یان 
 گوت.  حەپەسانەوە ئەمەیبە "باشە بۆچی خۆیان شاردۆتەوە؟" شابا   -
"ئەوان دەیااااااانەوێ لە مەکاااااا ە بمێناااااانەوە، ئەوە  باشااااااترین خەونە کە  -

موسڵمانێ  بیبین . بە باڕوای مان هەردووکیاان گەیتاتوونەتە ئەو ئاکاامە، کە 
بژاردەیەکیاان لە پێتادابووە: یاان بوەڕێانەوە ئەوان بایی خۆیان ژیاون. ئەوان 

مااااا  و چاااااوەڕێی مردنێ اااای ئاسااااایی باااا ەن، یااااان لە کەعاااابەی ماااااڵی خااااوا 
، ڕاساتەخۆ دەچێااتە بەهەشااێ. ێساەربنێنەوە. خااۆ ئەگەر مارۆ لە کەعاابەدا بماار

 ، کامەیانێ هەڵدەبژارد؟"ایێدەی پێم بڵ  گەر تۆ لەجێی دادەکان بو
خۆیاااااان هێتاااااتبێتەوە. ئااااااخر ئەم  "مااااان بڕوانااااااکەم، بە ئەنقەساااااێ لەوێ -

 بیرۆکەیەت چۆن بۆهات؟"
"ئەوە شااتێ ە، ناااتوانم ڕوونیااب ەمەوە. خااۆ بە ی کەمیاایەوە، ئەوان پەنجااا  -

ی کاۆن چیرۆکاسا  لەگە  ئێمەدا ژیااون، پەنجاا سااڵی ڕەبەق هەر گوێیاان لە 
 ی خۆیان دروسێ ب ەن."چیرۆکبۆتەوە، ئیدی ئێستا دەیانەوێ  

 شابا  مس ە بووەوە.
"دەی با هەگبەکانیان ب ەینەوە، بەڵ و نامەیەکیاان تێداجێهێتاتب ." ئاغاجاان  -

 شابا  گوت. وای بە
شابا  سەری هەگبەکانی کاردنەوە. هەگبەکاان پاڕی دیااری باوون: کااتژمێری 
دەسااااتی، بااااازنی ئاااااڵتوونی، ئەنووسااااتیلە و جلاااای ئاااااڵوااڵ کە لەبەر تیتاااا ی 
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اری بەنرخی مەکا ە باوون باۆ شتێ  دی گڵۆپەکەدا شەوقیان دەدایەوە، هەموو
 ئاکنجییەکانی خانووەکە.

"ئەوە بەڵاااوەکەیە،" ئاغاجاااان وای بە شاااابا  گاااوت؛ "ئەوان هااای  کەلاااوپەلی  -
خۆیان نەئاخنیوەتە نێو هەگبەکان، تەنانەت کۆنی مەک ەشایان نەخساتۆتە نێاو. 
ئەوە  خەوناای هەمااوو کەسااێ ە، کە کۆناای خااۆی لەمەکاا ەوەڕا لەگە  خااۆی 

ی کڕیناای بخااوا. ئاااخر متااوورئەمە  یەکەم شااتە، کە حاااجی  بێنێااتەوە، هەر
هەر بەو بەرگەوە کۆن و دفن دەکرێای. ئەوان هەر لەگە  خۆیاان هێتاتۆتەوە، 

 لەوانەیە لەژێر جلەکانیان داناب ."
 ەنووکە چی بە ئەوانی دی ە بڵیین؟"ڕاسێ؟" شابا  وای گوت؛ "باشە ه "بە -
 بانوی هەمووان ب ە، بێنە ئێرە.""هەگبەکان لەپتێ مێزەکە دابن  و بڕۆ  -

 شابا  ئەوەی پێیڕاسپێردرا کردی و هەمووانی ئاگادارکردەوە.
 "حاجی مساتەفا تاازە لێرەباوو." ئاغاجاان وای بە هەماووان گاوت؛ "بەاڵم بە -

نااادی لەگە  پۆلیسااای داخەوە هەواڵێ ااای خۆشااای پێنەباااوو. ئەو ڕۆژانە پەیوە
 دوون. هەرکاتێ  شتێ ی باۆ ڕوونتا ئێستا هیچی لێهەڵنەکڕان مەک ەدا هەیە و

 بێتەوە، دەردەسێ ئاگادارمان دەکاتەوە."
 هەمووان بە وروژاوییەوە، بەبێدەنوی گوێیان لە ئاغاجانەوە گرت. 

"ئەرێ ئەمە  ئەوە دەگەیەنااااا ، ئیااااادی هەرگیاااااز چاوماااااان بە دادەکاااااان  -
 نەکەوێتەوە؟" نەسرین، کچە گەورەکەی ئاغاجان بوو، ئەمەی لێپرسی.

  شوێنێ یان نییە تا بۆی بچن. هەردەب  پاۆلیس بیانادۆزێتەوە." ""ئەوان هی -
 ئەمە  قسەی جەواد، کوڕەکەی ئاغاجان بوو.

توانایدا باووە، کردوویەتای. خاۆ ئاێمە  "من دەزانم. حاجی مستەفا ئەوەی لە -
دەزاناااین، لەوانەیە ئەوان ساااواری قەتااااری شاااارێ ی دیااا ە باااووبن. ئااااخر بە 

گۆڕێاادا  کەن، سااەدان هۆکاااری ونبااوون لەملیۆنااان حاااجی ڕوو لە مەکاا ە دە
هەیە. بەاڵم خۆ دادەکان شتێ ی دلۆ انەیان ئەنجام داوە. ئەوان هەگبەی پاڕ لە 
دیارییان بە حاجی مساتەفادا نااردۆتەوە. ئەوە  بەڕای مان نیتاانەی ئەوەیە، 
 کە ئەوان سا  و سە مەتن. دەی شابا ، هەگبەکانئ" ئاغاجان بەمجۆرە دوا.

نی لەسەر مێزەکە داناان و ساەرەکانی کاردنەوە. هەماووان بەو شابا  هەگبەکا
ەکاان و جانتاای ڕەنوینکاتژمێر، بازنە و گاوارە و ئەنووساتیلە، باۆن، هەوریایە 
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دەساااتی تاااایبەت و بلوزەکاااان سەرساااام باااوون. هەر دیااااریێ یش کاااارتێ ی 
لەگەڵدابوو، ناوی ئەوکەسەی لەسەر نووسرابوو کە بۆی هاتبوو. بۆ نەسارین 

یان بۆ کڕیبوون، ڕەنوینی، کیژەکانی ئاغاجان، دادەکان بلوزی جوان و و ئەنس
هەرچی بۆ جەوادی کوڕیتی شاەپقەیەک و کااتژمێرێ ی دەساتی، باۆ فەخاری 
سااااداتیش دەساااتەیەکی میااا  ئەپ، باااۆ بانوااادەرەکە داردەساااتێ  کە تواناااای 
چەماونەوەی هەب ، شتێ  بوو کەس پێتتر نەیبینبوو. زینەت خانمیش دیوانە 

رێ ی شااعیرانی مەكا ەی باۆ نێردراباوو. دیااری ئاغاجاان قەڵەم پانادانێ  شیە
بوو، وێنەیەکی ئیمامی عەلی لەسەر بوو، شابا  کاتژمێرێ ی دەساێ و پاارچە 

قاتێ ی  وردی تێدابوو، بۆئەوەی ڵی سپی وردقوماشێ ی قاوەیی تاری ، کە هێ
 جوانی لێبدروێ.

ن بە دادەکاان کااریوەربوون، هەمووان بە دیارییەکان کەیۆساز باوون، هەماووا
زەوقاااااااااااای جااااااااااااوانەوە یەکە بەیەکەیااااااااااااان بە دیارییەکانیااااااااااااانەوە  کە بە

بەسااەرکردبوونەوە. هەمااووان دڵتااادبوون تااا ئەوکاااتەی گوێیااان لە قیااژەیەک 
دەرەوە بەساااەر یەکێ ااای دیااا ەدا هااااواری  باااوو لەدەرەوە هاااات. ئافرەتێااا  لە

. شاااتێ ی واباااوو، دەکااارد و ئەویاااش بە جاااوێنی پااایس پااایس وەاڵمااای دەدایەوە
هەرگیز شتێ ی ئاساایی نەباوو کە گوێاێ لە شاەڕ و هەرایەکای بەمجاۆرە با . 
ئاااااخر دوو ژن لەسااااەر بااااانی حااااوجرەکە، لە دیااااوی  ی دراوسااااێ ەیانەوە 

 پرچی یەک نابوو. و سەر وەستابوون، دەستیان لە
زینەت خانمیش کە ئەمەی دی بە ئامادەبووانی گوت، "دیساان ئەوانە ژنەکاانی 

 ."  89یتەگارنحاجی ش
    

حاجی شیتەگار تەمەنی شەسێ سااڵن دەبوو. ئەو لەگە  دادەکان چووباووە 
 مەک ە و گەڕابۆوە. ئەو لەبازاڕ دوکانی شوشەواتی هەبوو. 

و  90من بااااااوو، ژنە گەورەکەیااااااان ناااااااوی ئەکاااااارەحاااااااجی خاااااااوەنی دوو ژ
 بوو. 91تەاڵکەشیان ناوی گەنجە

                                                                                 
89  Shishegar 
90  Akram 

91   Tala 
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باوو عەوداڵای کوڕێا  باوو،  م حەفێ کچی هەبوون، ل  ئەو عەیامێ لە ئەکرە
 بۆیە ژنی دووهەمی بەسەردا هێنابوو.  هەر

دۆزیەوە و مااارەی کاارد، بەاڵم دەرکەوت چیاادی ە  گەنجاایلە دواییاادا ژنێ اای 
 منداڵی پەیداناب .

وای  تەاڵ"نەکەیئ لێاایم مەدەئ بەداخەوەئ ماان نەمزاناای، بەڕاسااتی نەمزاناای."  -
 لەبەر پاڕایەوە. 

ی گرتباااوو، تەاڵهااااواری دەکااارد و بەرۆکااای  میش هەر ڕانەدەوەساااتا،ئەکااارە
 دیسان تێیسرەواندەوە.

"مەکەئ ماااان هاااای  هەڵەیەکاااام نەکااااردووە. منااااداڵەکانی تااااۆ، هاااای منیتاااان،  -
 لێتدەپاڕێمەوە، چیدی ە وامەکەئ"

 زینەت خانم، کە بەسەر پەیژەکاندا خۆی گەیاندبوون ، کەوتە نێوانیانەوە.
 "ئەوە چییە؟ بۆ شەڕ لەگە  یەکدی دەکەن؟" -
 ، ژنە بچووکەکەی حاجی وای وەاڵمدایەوە.تەاڵی  نییە؟" "ه -
"باشااە ئەدی بااۆچی لێتاادەدا؟ باشااە بااۆ خاااتری خااوا بااۆچی لەوسااەر بااانە  -

 کەوتوونەتە وێزەی یەکدی؟"
ە، بااۆیە، حاااجی میوانیتاای هەیە،" ئەو وایوااوتەوە؛ "مناایش، لە ماااڵ"حاااجی  -

 من..."
 "تۆ چی؟" -
 ووت.گیانم." ئەو بەنەرمی وای "من دوو -

 م، ژنە گەورەکەی حاجی، بە گریانەوە لەنێو تاری اییەکەدا ونبوو.رەئەک
 زگی هەیەئ" زینەت وای بانوی کرد. تەاڵ" -
کچەکااانی ئاغاجااانیش لە نێااو تاری ااایی حەوشااەی ماااڵی  ""پیاارۆزەئ پیاارۆزئ -

 کرد. خۆیاندا وا هاواریان
   

کاتێاا  حاااجی شیتااەگار لە مەکاا ە بااوو، لە خااودای کەعاابە پاااڕابۆوە، بەڵ ااو 
 وڕێ ی پێببەخت . خوا  جم ەیەکی پێبەختی، دوو کوڕ بەیەک زگ.ک

لە خاااانووەکەی مااازگەوتێش چەنااادان ماناااگ بەساااەرچوون. هااای  هەواڵااایش 
 لەدادەکانەوە پەیدا نەبوو.
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 گەڕانەوە

 
 بە خاۆیکاتێ  شابا  بۆ بەرچایی بەیانی سەری نانادینەکەی دا، بینای ژنێا  

کە دانیتاااتووە. دوای ئەوەی و هەگااابەکەی  لەساااە تەختەبەنااادێ   ی حەوزە
 ی خانمەکەی بینی لەسەر ڕووخساری  کەوت، ئینجا ناسییەوە.چارشێو

 "سەدیقە، ئەوە تۆی؟" -
    

هەاڵت، ساااەدیقە   زەنجااااندوای ڕووداوەکەی ساااینەما، خالخاااالی لەشااااری 
چااووە شاااری قااوم تااا لەگە  مێردەکەیاادا بااژی، لەو ڕۆژەوە جااارێ ی دیاا ە 

 کەی مزگەوت سەدیقە نەگەڕابۆوە خانووە
زیاانەت، کە کیااژەکەی بیناای باوەشاای پێااداکرد، ماااچی کاارد و پرساایاری لێ اارد 
ئاخۆ چی بەسەرهاتووە، باۆچی ئەو بەو شاێوەیە بە کزومەلاوولی گەڕاوەتەوە 
مااا . سااەدیقە  سااەری خسااتە سەرشااانی دای اای و گریااا، لەوە زیاااتر هیچاای 

 نەکرد و نەگوت.
تەوەر نیاایە، ئاااخر ئەو هەرگیااز زیاانەت زاناای کیااژەکەی لەگە  خالخالیاادا بەخاا

ژیانێ ی ژن و مێاردانەی ئاساایی بە کاچەکەی نەبەختایوە، ئەو باواری نەدەدا 
 ماڵەوە مێوانداری کەس ب ا، هەمیتە ترس لەگە  ئەودا دەژیا. لە

نەدەبوو، سەدیقەی هەر بەتەنها جێدەهێاڵ، هەرگیز دەربارەی  لە ما ئەو زۆر 
کەی نەدەدوا، نەدەبااوایە سااەدیقە هیچاای کااار و چا کییەکااانی خااۆی لەگە  ژنە

 تەوە.ێلەسەر مێردەکەی بزان  و بۆ ماڵە باوانی بوێڕ
ئەو خەناادەیەی بەردەوام لەسااەر لێوەکااانی سااەدیقە بااوو، هەنااووکە نەماااوە. 

 ڕووخسارەکەی بە ڕووبەندێ ی خەم و خەفەت داپۆشراوە.
 "ئەرێ چی ڕوویداوە؟" -

 سەدیقە نەیدەویسێ هی  بڵ .
 ە مێردت ڕات ردووە؟"ماڵلە "باشە تۆ  -
 "ئەی شەڕتان کردووە؟" -

 ئەویش سەری خۆی بەنەخێر بادەدا.
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 "دەباشە، پێمبڵ  چیێ لێقەوماوە؟" -
 بەاڵم کیژەکەی هیچی پێنەگوت.

 سەدیقە بەنێو حەوشەکەدا هاتوچوو، بیری لە ڕۆژگاری ڕابردوو دەکردەوە.
  اڵلە مااااخالخااااالی بااااۆ چەنااااد مانوێاااا  دەباااا  ڕۆیتااااتووە، ئەوی بەتەنهااااا 

ب اا. ڕۆژێ یاان ناامەیەکی  لە کاوێجێهێتتبوو، ئەویش نەیدەزانی بەتەنیا ڕوو 
لە مێااااردەکەی پێوەیتااااێ، لێینووساااارابوو: "ماااان جااااارێ ناااااگەڕێمەوە ماااااڵ . 
دیارنەبوونەکەم لەوانەیە زۆری پێبچا . بوەڕێاوە  ی ماڵبااتەکەت. ناشاب  لەو 

 بارەیەوە لەگە  هی  کەس قسە ب ەیئ"
هیچای نەدرکاناد، بەاڵم هەماووان دەیاانزانی، شاووکردنە  سەدیقە بێدەنگ بوو،

تێ تاا اوەکەی  هۆکاااری گەڕانەوەیەتاای بااۆ ماااڵ . ئەو لەگە  پرساایارێ  لە 
ملمالنێدا بوو. باشە کاتێ  خالخالی گەڕایەوە، تۆ بڵێی بیەوێ بۆ مااڵە مێاردی 

ویساتبێتی لەگە   تاۆ بڵێایبوەڕێتەوە؟ بۆ ئەو مااڵە ترساناکەی قاوم بچێاتەوە؟ 
بەاڵم  ی لەگە  پیاااوەکە بچێااتە ناااو جێوااا؟و پیاااوەدا بااژی؟ ئایااا ویسااتویەتئە

ئەوەشای دەزاناای، وەک ژنێا  هاای  بژاردەیەکاای دیا ەی لە بەردەسااتدا نەبااوو. 
 بەدوایدا بڕوا. 92هەر کات  مێردەکەی بوەڕێتەوە، دەب  ئەویش هەندووانی
ەوە، خااۆ بیردەکاارد نەخێاار، ماان لەگەڵیاادا ناااڕۆمەوە، سااەدیقە لەبەرخۆیاادا وای

ئەگەر هەر ناچاریتااام ب اااا، ئەوا ئەونااادە بەرز هااااوار دەکەم و دەقیاااژێنم تاااا 
 هەموو هاموشۆکەرانی مزگەوت لێوەسەر بان ب ەون.

دوای  سەدیقە چووە ناندینەکە، هەستی بە شوێنی بەتاڵی دادەکاان کارد، کە لە
 خۆیان بەجێیان هێتتبوو.

جێیاااان نەکردباااوو، دادەکاااان هێتاااتا لە ماااا  ماااابوون و ساااەفەری حە  کاااات
ڕێ وپێاا  بااوو، لاا  هەنااووکە هاای   و هەمااوودەم  ناناادینەکە خاااوێنوبژوون

قاپوقاچاخێااااا  بە جاااااوانی لە شاااااوێنی خاااااۆی دانەنااااادراوەتەوە، ئەو نااااااوە 
پاشاگەردانی تێ ەوتووە. زبڵدانەکە پڕبووە، دەرمان و بەهااراتەکە  کە لەنێاو 

، لەوێ بەساااەر اودا و لە شاااوێنی دیااااری راودا باااووشوشاااەیەکی ساااەر داخااار
ە ، کە هەمیتااە لە ژابااوو. بااۆنی خۆشاای میااوەی تەڕوتااازڕەفەی شااتەکاندا ڕ
 ی ڕاساااتی نانااادینەکە دادەنااارا، نەمااااوە. ساااەدیقە خەری ااای  ساااەبەتەیەک لە

                                                                                 
 ەیەوە گوتوویانە، مێرد هەندووە؛ ژن لەدووە. وەرگێڕ.پێەینان لەو بار  92
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هەڵبژاردنی ناندینەکە بوو. زبڵدانەکەی باردە دەرێ، شوشاەی دەرماانی کااری 
ەوە. مەنجەڵەکااانیش و بەهااراتی پااک ردنەوە، شاتەکانی لە شاوێنی خاۆی داناان

ەوە و لەسااااەر یەکاااای دانااااان، کەوتبااااوون، بەجااااوانی هەڵیواااارتن ێکە لە گااااۆڕ
ی ناندینەکەشااااای گەسااااا  دا، جاااااامی پەنجەرەکاااااانی ساااااڕینەوە و نااااااوکەو

گوڵەکانیتاای ئاااودان. پاشااان مەنجەڵێ یتاای خسااتە سااەر ئاااگر و دەسااتی بە 
 چێتتلێنان کرد.

    
ینیاااان چااارای نانااادینەکە کااااتێ یش هەماااووان باااۆ مەغریاااب پەیااادابوونەوە، ب

 دادەگیرس  و بۆن  شێوەکە بەو ناوەدا پەڕشوباڵوبۆتەوە.
، ئیاادی بااۆ ماااوەیەکی درێژبااوو ڕاخسااێسااەدیقە مێاازی ژووری نااانخواردنی 

 نەوە، هەنووکە گردبوونەوە.وبووهەموو ماڵباتەکە لەسەر مێزەکە گردنەبو
، کەس پرسااایاری نەکااارد و کەسااایش نااااوی خالخاااالی بەساااەر زاردا نەهاااات
هەماااااووان دەیاااااانزانی، ئەگەر پێویساااااێ ب اااااا، ئەوا ئاغاجاااااان لەو باااااارەوە 

 باسوخواسی لەگەڵدا دێنێتە گۆڕێ.
 93هەمووان چێژیاان لە شاێوەکە بینای، پێیاانوابوو دەماێ ە غەریبای دەساتەوای

کابانێ ی وادەکەن. دوای ئەوەی لە خواردنەکە بوونەوە، سەدیقە تا درەناگ لە 
نەوەی بوو. کااتێ یش لە ڕێ خستدەستپێداهینان و ناندینەکە مایەوە، سەرقاڵی 

شوشااتنی قاپوقاچاااخەکە بااووەوە، بااۆ ماااوەیەکی کەم چااوو لەبەردەم پەردەی 
پەنااجەرەکە دانیتااێ، لەو تاری اااییەدا سااەیری هەگاابەی خااۆی کاارد، کە هێتااتا 

حەوزەکە باااوو. زیااانەت داوای لە کیاااژەکەی کااارد، بچااا  لە  لە تەنیتاااێهەر 
 کردەوە. ەوە، بەاڵم ئەو بانوهێتتنامەکەی دای ی ڕەتژوورەکەی ئەودا بمێنێت

سەدیقە لە ئاوێنە کۆنینەکەی ناندینەکەدا، کە هەمیتە دادەکان لەوێادا ساەیری 
 خۆیان دەکرد، تەماشایەکی خۆی کرد. ئاوێنە شالوێ ە  ئەوەی پێواوت، کەوا

یااادا دەساااتپێ رد. هەماااوو ڕۆژەکە  ئەو هەر دوود  قۆنااااخێ ی ناااوێی لە ژیان
یەوە. لەکۆتاییاادا هاتەوەسااەر خااۆی،   هەنااووکە ئەو دڕدۆنویاایەی ڕەو، لاابااوو

 گڵۆپەکانی ناندینەکەی کوژاندنەوە بەرەو ژێرزەمینەکە ڕۆیتێ.
 بانوەدەرەکە بانوی کرد: "ئەوە ک  لەوێیە؟"

                                                                                 
 ەکستەلا: ەکستکرە ەکستلپلخت.  93
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 سەدیقە سڵەمیەوە.
 "سەدیقە، ئەوە تۆی؟ ئەرێ با  گوێم لێتبوو؟" -
 "بەڵ ، ئەوە منم." -
ەنوااااای تەپەی پێااااای تاااااۆ جیااااااوازە، بەزووی "ساااااەرەتا دوود  باااااووم، د -

 نەمناسیتەوە. باشە بەو نیوە شەوە لەو ژێرزەمینەدا، لەچی دەگەڕێی؟
 "کلیلێ ، هەر دەب  لێرە لەنێو کۆنە باولێ دا دایناب ." -
 "کامە کلیل؟" -
"کلیلاااای ئەو هااااۆدەیەی تەنیتااااێ پەیژەکااااانی مزگەوتاااا ، ژووری نێااااوان  -

 پەیژەکان و نووسینوەی ئاغاجان."
 وێ هەر ئێستا ئەو کلیلەت هەب ؟""دەتە -

 ئەو لە باولە کۆنینەکەدا بەدوای کلیلەکەدا گەڕا، بەاڵم نەیدۆزیەوە.
پەناااگەیە باا ە، باااولێ ی دیاا ە لەوێاادا هەیە،  94"دەی سااەیری ئەو سااەردابە -

 یەتە دەستییەکە ببە، دەناا ناایبینی و باۆت ناادۆزرێتەوە." بانوادەرەکە وای بە 
 سەدیقە گوت.
 یەتێ اااااااای دەسااااااااتی لێبااااااااوو، لەپاڵیتاااااااای دەسااااااااتە  95قەکەدالەوێ لە دە 

شااخارتەیەکیش هەبااوو. سااەدیقە  یااتەکەی پێ اارد بەرەو باااولەکەی پەناااگەکە 
 چوو، سەری هەڵدایەوە، هەمووی گەڕا، ل  هی  کلیلێ ی تێدانەبوو.

"مااان دەزانااام هێتاااتا تاااورەگەیەک هەیە، لێااارە لەنێاااو ئەو بااااولەدا. بەڵ اااو  -
 ۆی بانودەر وای بەسەدیقە گوت.کلیلەکەی تێدا ب ." یار

ئەویاااش تیتااا ی  یەتە دەساااتیەکەی گواساااتەوە ساااەر کەلوپەلەکاااانی و بینااای 
 بانودەرەکە  ی فڕنیەکەی وەستاوە و خەری ی  گوڵدانێ ە.

 "ئاگادار بە،" بانودەرەکە هۆشیاری دایە، "یەک دوو گوڵدانم لەوێ داناون." -
اوەکاندا بااۆ  ی دۆاڵبەکە سااەدیقە  بە ئەسااپاییەوە بەنێااو گوڵاادانە سااوورکر

 ڕۆیتێ و سەری هەڵدایەوە.

                                                                                 
دێاارککەا مەاەسااتە )قااالبک  االاتااایەکە ەرلسااته نەەۆیاایەلک  اااۆیە سااەرەااە پەناااگەه اەکاراێنااا.   94

 لکرگێڕ.
ااان   ەکالقە  لکک پەنەەرکیەکااە اچالااۆالنە لایە دەەیلارککااان ەککاارێتەلک  ەککاارو کاالناەەریش  95

 ەککرو اەرلکک رکرەیەکیش سللە  دێااینەرو. لکرگێڕ.
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لەوێااااادا یەک دوو چااااااکەتی کاااااۆنینەی پیااااااوانە و یەک دوو گۆپااااااڵی پێاااااوە 
 هەڵواسرابوو.

 "دۆزیتەوە؟" -
 "نەخێر، تەنها جلوبەرگ بەو دۆاڵبە هەڵواسران." -
"کلاایلەکە هەردەباا  لەوێ باا ، کااات  دادەکااان دۆاڵبەکەیااان خاااوێن ردەوە،  -

 ەی کلیلەکان بوو."گوێم لە زرینو
سەدیقە چاکەتەکانی جواڵندن. لەپڕ گوێی لە خڕەی کلیلەکان بوو. بانوادەرەکە 

 بانوی کرد: "دۆزیتەوە؟"
ساااااەدیقە بە کلااااایلەکەوە گەڕایەوە نااااااو حەوشاااااەکە، بەتەنیتاااااێ ژوورەکەی 

بخااتە ەمین وەستا. هەوڵیدا کلیلەکە پەڕی و لەبەردەم ژووری سێیئاغاجاندا تێ
 . کلیلەکەی تێهاوێتێ، بەاڵم بانەدرا.رگاکەکونی کیلۆنی دە

 سەدیقە بە ڕێوای خۆیدا گەڕایەوە ژێرزەمینەکە.
ۆنی لەکلیلەکە دا، لەگە  کیلاۆنەکە  هەوڵێ ای دیا ەی ڕبانودەرەکە  هەندێ 

 دا، بەاڵم  هەر پێینەبۆوە.
"من لەبیرم نەماوە ئاخۆ بۆدواجار کەی باوو، ئەم ژوورەیاان بەکارهێنااوە.  -

،   کیلۆنەکە و   کلیلەکە ژەنویان هەڵێناوە." بانوادەرەکە وای بە هەر دووکیان
 سەدیقە گوت.

بانوااادەرەکە ویساااتی لێااای بپرسااا : باشاااە باااۆچی کتوماااێ، بەو نیاااوە شاااەوە  
، باشااااتر وایە ژووری 96ژوورەکە دەکەیااااتەوە؟ خااااۆ ئەگەر بااااتەوێ بڕازێاااای

ی لە ناای زیاااترنی. لاا  لەبااری ئەوەی لێیبپرساا ، ڕۆمااانەوەی مێوانااان بەکاااربێ
 کلیلەکە داو هەوڵێ ی دی ەی لەگەڵدا دایەوە.

"هەنووکە باشاتر باوو، بەڵا ، کاردمەوە، وا دەساوڕێ، کەما  بوەساتە، دیساان 
گیربووەوە، پێویستم بە چەکو  هەیە، یەک دوو نەرمە کاوت ێ ی دەوێ، بەاڵم 

 خۆ هەمووان نوستوون، دەترسم بێداریان ب ەمەوە."
ە ژوورەکەی و چەکااوچێ ی هێنااا. یەک وێااڕای ئەوە ، مااامەی بانواادەر چااوو

 97کرد. پێشڕەدوو جار بەنەرمی چەکوچەکەی پێداکێتا و کلیلەکەی زیاتر 

                                                                                 
 اڕازێە: اخەل   96
 راپێ کرەن: پاڵەان  ارەنەکللر.  97
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 م"كرایەوەئ بەاڵم بۆ خاتری خودا، خۆمن لەوە تێناگەم بەو نیوەشەوە چیاێ لە
ژوورە دەوێ؟" بانواااادەرەکە وای پێوااااوت، کەچاااای لەسااااەر وەاڵمدانەوەشاااای 

 ینیەکەی خۆی و دەرگاکەشی داخسێ.نەوەستا، گەڕایەوە ژوورە ژێرزەم
 سەدیقە  بە نەرمی پاڵێ ی بە دەرگاکەوە ناو و کردیەوە.

ژوورەکە تاریااا  باااوو. ساااەدیقە بە دوای پالكااای گڵۆپداگیرسااااندنەکەدا گەڕا، 
بەاڵم پااالکەکە ئیتاای نەکاارد. ئینجااا  یااتە دەسااتییەکەی لەژێاارزەمینەکە هێناااو 

 لێوەژوورەکە کەوت.
وماشێ ی سپی داپۆشرابوو، تەناانەت ئەو ماافوورەی لەوێ هەموو شتێ  بە ق

ڕاخسترابوو. بە هێواشی قوماشەکەی لەساەر  بارد و  98لەسەر ناوکەوەکە 
 لە دەرەوە داینا.

لەوێ پێخەفێااا  دانااادرابوو، لەپاااا  پاااێخەفەکە  ئااااوێنەیەکی کاااۆنینە هەباااوو. 
 ژێرەوە  جووتە نەعلێا  چاڕشێوێ یش بە  بە دارسێپێكێی هەڵواسرابوو، لە

هەبااااوون. لەسااااەر مێاااازۆکەی تەنیتااااێ پااااێخەفەکە ، شااااانەیەک، قوتااااووە 
پااۆدرەیەک و جانتااایەکی بچ ااۆلەی میاا  ئەپ هەبااوو. لەسااەر دیااواریش کە 
پاێخەفەکەی لەپاا  باوو، یەک دوو رەفە هەبااوون، چەناد کتێبێ ای لەساەر بااوو. 
لەسااەر زۆپااای داراناایش چایەدانێاا  و لە نێااو دۆاڵبەکەشاادا یەک دوو فسااتان 

 ابوون.هەڵواسر
سااەدیقە دوو چەرچەفاای خاااوێنی لە ژووری شوشااتنەکە هێنااان، دەسااتی دایە 
هەگاااابەکەی چااااووە نێااااو ژوورەکە، هەگاااابەکەی لە تەنیتااااێ دۆاڵبەکە دانااااا، 
پەتااۆیەکی بەسااەر دۆشااەکەدا دادا و چااووە ژێااری و لێیپاااڵ ەوت، چاوەکااانی 

 نوقاندن و خەوی لێ ەوت.
یقەیان بینیایەوە، کە خەری ای بۆ بەیانیش ساەر لەزوو، دیساان هەماووان ساەد

ناندینەکەیە. ئەو ماافوورەکەی داوەشااند و هەماوو جاامی پەنجەرەکانیتای بە 
 هێواشی ستڕینەوە. شاباڵیش هێڵێ ی نوێی کارەبای بۆ ژوورەکەی ڕاکێتا.

لەپتااێ پەردەکااان ڕووناااکی  بااۆ شەوەکەشاای گڵااۆپ لە ژورەکەی هەڵویرسااا،
  و زەرد لەساااااەر زەوی لە تەنیتاااااێ پەیژەکاااااان ساااااوور، کەسااااا گڵاااااۆپەکە
 دیاردەکرا.
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شەوێ یان، کاتێ  سەدیقە قاپی ژوورەکەی خۆی دەکاردەوە، ساەیری تیتا ی 
سااوور، کەساا  و زەردی ژورەکەی لەسااەر زگاای خااۆی کاارد، ئیاادی ئاغاجااان 

 تێوەیتێ و لە فایلی هەواڵنامەکاندا نووسی: "سەدیقە دووگیانە."
 

 گەریلال
یسێ  خەری ی هەڵواسینی چەناد پاۆرترێتی لە دەروازەی بازاڕەکەدا، چەند پۆل

گەورەی ڕە  و سپی بوون. پۆرترێتی چاوار پیااو باوون بەساەر و سامێ  و 
 دیوارەکەدا هەڵواسرابوون. چاویل ەوە، بە

اکردووەکااااانئ م بااااڕگەیە نووساااارابوو: "زیناااادانییە ڕلەژێاااار وێنەکانیتاااادا ئە
مەن پاداشاێ ت 10.000کۆمۆنیستە چەکدارەکانئ هەرکەس خەبەریان لێبدا بە 

 دەکرێئ"
ەکەی شاااارەکە  وێااانەی هەر چاااوار کەساااەکەی لەساااەر یڕۆژناااامە خاااۆجێی

بن، راد پەڕەی پێتەوەی ڕۆژنامەکەدا دابوو، لەژێارەوە  نووسایبووی: "ئاگاا
 ئ"خولێنەوەچوار تیرۆرستی مەترسیدار بەناو شارەکەماندا دە

ساتە لەگە  ئەوکات دەروازەی بازاڕ لە خەڵ ی سیخناخ بوو، پیاوان دەساتە دە
یەک وەستابوون، قسەیان دەکرد. هیچیتایان دەرباارەی کۆماۆنیزم نەدەزانای، 

 بەاڵم خۆ کۆمۆنیستەکان کەسانی دژوارن، باوەڕیان بە خودا  نییە.
    

لە ڕۆژنااااامەکەدا چاوپێ ەوتنێاااا  لەگە  شااااوانێ  باڵوکرابااااووەوە، ئەویااااش 
 گوتبووی گوایە  زیندانییە ڕاکردووە دژوارەکانی بینیون. 

"باشاااااە ئەوان چەکیاااااان پێباااااوو؟" یاااااارۆی پەیاااااامنێری ڕۆژناااااامەکە وای  -
 لێپرسیبوو.

 "بەڵ ، ئەوان بەسواری ئەسپ بوون و تۆەنویتیان بەشانەوە بوو." -
 کوێ تووشیان هاتی؟" "لە -
"من تووشای کەس نەهااتووم، تەنیاا ئەوەباوو، مان خەری ای خڕکاردنەوەی  -

وار ساوارم لێاوەدەرکەوتن، ام رد. لەپڕ چاڕمێوەلەکەم بووم، بە دوای بزنێ دا 
ئیدی دەستبەج  زانیم، ئەوانە کەسانی غەوارەن. ئەوان وەک ساوڵتان لەساەر 
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زیناای ئەسااپەکانیان سااوارببوون، ئاااخر خااۆ زۆر کەم وایە ماارۆ تووشاای ئەو 
 جۆرە سوارانە ب ."

 "باشە قسەت لەگەڵدا کردن؟" -
ن بە "سااەرەتا نەخێاار، دواتاار بەڵاا ، ماان ڕووخساااری ئەواناام نەبیناای، ئەوا -

شااااخەکاندا ساااەرکەوتن، هەر ساااەیری پتاااتیانم کااارد. ئەوان بەرەو دونااادی 
کێوەکاااان هەڵ تاااان، پێماااواب  دەیانەویساااێ بچااانە ئەودیاااو، بچااانە ئەودیاااوی 

بەاڵم لە ناکاااو سااوارێ یان گەڕایەوە، بەرەو  ی ماان ، ساانووری ئەفبانسااتان
 هات، لێیپرسیم بەڵ و هەندێ نان و شیریان بدەم ."

 یرت دان ؟""جا تۆ نان و ش -
 "بەڵ ، بەاڵم خۆ نەمدەزانی، ئەوان کۆمۆنیستن، دەنا نەمدەدان ." -
 "باشە لە پیاوەکەت نەپرسی ئاخۆ ئەوان کێن؟" -
"نەخێر، خاۆ نااب  هەر یەکێ اێ بینای و دەساتبەج  لێای بپرسای کێایە. مان  -

 دەستم دا جامێ  و بەدوای بزنێ دا گەڕام ، بیدۆشم."
 ، کابرا چی رد؟""باشە، کاتێ  نان و شیرەکەت دای  -
ئەو دەستی بۆدرێژ کردم، دەستی گوشیم، تاۆقەی لەگەڵادا کاردم و گاوتی:  -

 کاکە، لێمان مەگرە، کە نەمتوانی پارەکەت بدەم ؟"
 "باشە هیچی دی ەیتی نەگوت؟" -
 "بەڵ ، ئەوەندەشی گوت، کەوا ئەو هەرگیز ڕووخساری من لەبیر ناکا."  -
 "مەبەستی لەوە قسەیە چی بوو؟" -
ەاڵم بااااۆ ڕۆژی پاشااااتر، وێنەکااااانی ئەواناااام بە هەڵواسااااراوی لە "نااااازانم، ب -

 ژەندرمەخانەی گوندەکە بینی. چوار تیرۆرسێ، منیش نانم دابوون ."
    

خەڵ ای ئاسااایی نەیانادەزانی چاای لە گۆڕێادایە و باسااوخواس چیاایە، بەاڵم ئەو 
کەسانەی بە نهێنی گوێیان لە ڕادیاۆی مۆسا ۆ بە فارسای گرتباوو، لە هەماوو 

 اگاداربوون.شتێ  ئ
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ئەو چوار پیاوەی هەاڵتبوون، چوار ئەندامی هەرە گرنوی بازووتنەوەی چەپای 
باااکووری   جەنوەڵاایی ڕاپەڕینااژێرزەمینیاای بااوون. ئەوان ساااڵێ  پێتااتر و لە 

 گیرابوون. 99پارێزگای  شیمالدا
. ئەم بازووتنەوە جەناوە ئەوان سەرکردەی کۆمەڵێ  بوون بەناوی کاۆمەڵەی 

ێا  ڕاپەڕینئەمری اییە، هەوڵیاندا لە دارستانەکانی بااکووردا گەریلال چەپە دژە 
 دژی شا سەرپ  بخەن.

   
زۆرینەی ئەو خەڵ ەی لە نێاو چیاکاان دەژیاان، لە بان بااری هەژارییادا باوون. 
ئاااخر پێداویسااتییەکانی ژیااان زۆر کەم بااۆ گوناادەکان دابین رابااوو. قوتابخااانە، 

وناااادەی زێاااادی حامیااااد ئەو گ 100راهااااانەپزیتاااا  و تەلەفۆنیااااان نەبااااوو. ف
ەن کاربەدەسااااتانەوە هەر هاااای  بااااایەخی پێاااانەدرا، لە  یبااااوو،  101ئەشاااارەف

دەسااەاڵت گوناادەکەیان لەبەر چااا کییە سیاسااییەکانی ئەشاارەفەوە، پتااتووێ 
 خستبوو.

حامید ئەشرەف، سروشتناسی لە زانستوەی تەکنی ی لە تاران خوێنادبوو. ئەم 
پخوازەکاااانی واڵت باااوو. زان اااۆیە   نااا ەی هەماااوو گااارووپ و کاااۆمەڵە چە

ئەشرەفیش سەرکردەیەکی گەن  بوو، کە پارتە کۆنەکەی کۆمۆنیساێ، تاودەی 
 102بوو، ناااوی فیاادائیڕێ خسااتجێهێتااتبوو. ئەو بزووتنەوەیەکاای ژێرزەمیناای 

 بوو.ڕاگەیاندبوو، خەباتی چەکدارانەیان دژی شا 
 گونادیخەڵكی  دێش هەر بە نەریتای خۆیاان دژی ڕژێام باوون، گونادەکە بە 

 ناسراو بوو، لەوێدا خەڵ  گوێی لە ڕادیۆی مۆس ۆ دەگرت. سوور
کاتێ یش خەڵ ی گوند هەواڵی زیندانییە هەاڵتووەکانیان پێوەیتێ، دەنووباسی 

 باڵوکردەوە. داڕاکردنەکەیان بە گوندەکانی ئەو ناوە
گوتیااان ئەوەی لە نێااو ڕۆژنااامەکەدا نووسااراوە،  گوناادی سااووردانیتااتووانی 

قاااۆڕە، شاااوانێ ی لەوجاااۆرە هەر باااوونی نیااایە. ئەم شاااتانە شاااتی بااا  ماناااا و 
شاخداری پۆلیس و دەزگای هەواڵواری نهێناین. بەاڵم ئەوانای  هەمووی درۆی
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ەن  دێیەکااان خۆیااان هێناادراوەتە پااێش، لە  یدیاا ە  دەیااانووت، شااوانەکە 
 بۆئەوەی پۆلیس و دەزگای هەواڵوری نهێن  لەختتە ببەن.

   
هەر هاوسااۆزی بااۆ باازووتنەوە چەپوەرایاایەکە  واڵت و لە هەمااوو شااوێنێ  لە

دەربارەی گوندەکە دەربڕا و هەریەکە بە شێوازی خۆی گوندێ ی خەیاڵیاانەی 
دادەهێنا. ئەوان گوتیان کەوا ساەرجەم گونادییەکان کۆمۆنیساتن، گاوایە ئەوان 

ڕۆژانااای جەژنااادا ئاااااڵی ساااوور لەساااەر بانەکانیاااان هەڵااادەدەن و هەرگیاااز  لە
 ونی تخووبی گوندەکە ب ەوێ.ژاندرمە  ناوێرێ تخ

نزی ەی هەموو گوندییە هەراشەکان نەخوێندەوار بوون، بەاڵم خەڵ  دەیواوت 
دا هەموو کەساێ  دەتاوان  بخاوێن  و بنووسا ، ئااخر گوندی سوورگوایە لە 

بە نهێنی هەواداریان بۆ گوندەکە ناردوون تا ئاکنجییەکانی فێارە خوێنادەواری 
 ب ەن.

ێ ی لەساەر هەاڵتنای حامیاد ئەشاڕەف باڵوکاردەوە. ڕاپاۆرتڕادیۆی ئەمری ا  
تیایاادا واهاااتبوو گااوایە هەر گوناادییەکان بە خۆیااان شااوێنی پەناااگەی حامیااد و 

 هاوڕێ انیان دابین ردووە. 
بااۆ ڕۆژی پاشااتریش، چااواردە تڕومبێلاای زرێپااۆ  گەیتااتنە سااەر گوناادەکە، 

ا هێتااتا هێاازەکە لە ئاساامانەوە  بە هەلی ااۆپتەر یاااوەری کاارا. لە شاااخەکاند
ازیااااان لە کەس، وا لە ناااازی ەوە کااااۆپتەری نەبینیبااااوو، ئیاااادی گوناااادییەکان و

بەسەر گردەکاان کەوتان تاا ساەیری هەلی ۆپتەرەکاان ئیتوکاری خۆیان هێنا، 
 ب ەن. 

هەلی ۆپتەرەکااانیش نااازم دەفااڕین، تیااادا پاااۆلیس دەبیناارا، کە ئاسااااییانە لەنێاااو 
لە گوندەکەشادا، خەڵاا ەکە  ان و چەکەکانیاان دانیتاتوون.بە خۆیاکاۆپتەرەکەدا 

دەرگای ماڵەکانیان خستنە سەر گازی پتێ، باۆئەوەی پۆلیساەکان دەرگاکاان 
 وەسەر گردەکان کەوتن.ن و خۆشیان وەک ناڕەزایەتیێ  هەڵنەتەکێن

ر ن پتااا نی و خەڵ ەکەشااایان خساااتنە بەپۆلیساااەکان یەکە بەیەکەی ماڵەکانیاااا
دن و گوناااادەکەیان پرساااایاران. ئەوان هێتااااتا  چەنااااد دەرگایەکیااااان شاااا ان

سااااەراوبن کاااارد، بەاڵم سەروسااااۆراخی گەریلااااال هەاڵتووەکانیااااان بااااۆ سااااا  
 نەکرایەوە.
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لەگە  ئەوەشاااادا ژماااااارەیەک لە گەنجاااااانی نێاااااو گونااااادەکە گیاااااران، ئەوانەی 
نەیاااانتوانیبوو بساااەلمێنن، کە خەڵ ااای گونااادەکەن یاااان ماڵباتیاااان لەوێ هەیە. 

و پتاا نینی خااۆی هێنااا، و  کاااتێ یش تاریاا  داهااات، هێاازەکە وازی لە گەڕان
 گەڕانەوە مۆڵوەکانی خۆیان.

   
وە ماااااا . بانوااااادەرەکە ، کە هەواڵەکەی لە ۆئەو شاااااەوە شاااااابا  نەگەڕابااااا

ڕادیااۆکەی گیرفااانی بیسااتبوو، خەماای لێخااوارد. ئیاادی چااووە  ی ئاغاجااان و 
 ئاگاداری کردەوە، کە کوڕەکەی تا ئێستا نەگەڕاوەتەوە ما .

ەریلاال هەاڵتووەکاانی لە گۆڕەپاانەکەی باازاڕ ئاغاجانیش وێنەی ڕووخساری گ
گوناادی بینیبااوو، بە هەاڵتاانەکەی حامیااد ئەشااڕەفی زانیبااوو. ئاااخر ئاغاجااان بە 

، چااون ە لەوێ  یەک دوو مااا  مافووریااان بااۆ دەچناای. 103بەڵەد بااوو سااوور
ان ڕێزیاااخەڵ ااای گونااادیش بە دەوری خۆیاااان ئاغاجانیاااان باااا  دەناسااای و 

بیاارۆکەی ئەوەی، نەباادا شاابا  پەیوەناادیێكی  دەگارت، بەاڵم ئەو ساەبارەت بە
لەگە  کاروباری کۆمۆنیستیدا هەبووب ، هەدادانی نەمابوو. تا بەترێ  لەشاەو 

 ڕابرد، خەوی لێنەکەوت، هەر چاوەڕێی شاباڵی دەکرد، ل  ئەو نەگەڕایەوە.
"ئەرێ های  بیرۆکەیەکااێ هەیە ئاااخۆ بااۆ کاا  چااوووە؟" بانواادەرەکە وای لە  -

 ئاغاجان پرسی.
ئەم بەیانییە لە ژێرزەمینەکە هاتە  م، گاوتی جاارێ دەڕوا و بە درەنوایش " -

 دەگەڕێتەوە، بەاڵم ئەوەم لێچاوەڕێ نەدەکرد، ئەوەندە درەنگ ب ا."
پێتااوایە شااتێ ی لەگە   انە باا  کە شااتێ ی وابوااوترێ، بەاڵمگەوجاا لەوانەیە -

 راهاندا هەب ؟"ەگوندی ف
 ؟"گوندی سوور"لەگە   -
رەوە بەسااەر گوناادەکەی داداوە، ماان لەبااازاڕ گااوێم "پااۆلیس بە هێزێ اای زۆ -

 لەو دەنووباسانە بوو، لەوێ ژمارەیەک خەڵ یتیان گرتوون."
"باشە ئەوە   پەیوەندیێكی بە شاباڵەوە هەیە؟" بانودەرەکە بە حەپەسانەوە  -

 وای پرسی.
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"لەم ڕۆژانەدا، هەماااوو شااات  تاااێ ە  و پاااێ ەڵە. هەماااوو ڕۆژەکە شاااارەکە  -
ەکە گونادە ساوورزمانی خەڵ ی هەر باسای   یزمان و بننائارام بوو، سەری 

بوو. دەی لێوەڕێ با جاارێ وابا ، ئێساتا نیاوەی شاەوە، لە چااوەڕوانی زیااتر 
کەوێ دەهیچمااان پێناااکرێ. باشااتر وایە  بچااین بخەویاان. بەیااانیش بۆمااان دەر

 ئاخۆ چی ل  شین دەبێتەوە."
ا، لا  لەپاڕ لە بانودەرەکە هیچی دی ەی نەگوت و بەرەو ژوورەکەی خۆی کتا

 هەناوی ئاغاجان ختوکەی شتێ  درا.
"دەی کەمێ  بوەستەئ" وای بانوی بانوادەرەکە کارد. "گریماان ئەو چاووبێتە  -

گونااادەکە، وادابنااا ، گیرابااا . خاااۆ ئەگەر وابااا ، پێویساااتە بەرلەوەی پاااۆلیس 
لەکاانی بوەڕێاین. گەر هااتب  و ا بادا، باا خۆماان دەساتبەج  کەلوپەبەسەرماند

 بندەسێ کردب ، ئەوا بەئاسانی ماڵەکەی دەدۆزنەوە." پۆلیس ئەویان
ئینجااا ئاغاجااان سااەری بە ژوورەکەی شاااباڵدا کاارد، و لە نێااو کەلوپەلەکانیاادا 
گەڕا. باااۆ ماااایەی سەرساااامی، بارساااتەیەک کتێبااای لەژێااار پاااێخەف و دۆاڵبااای 
جلەکااااانی دۆزیاااایەوە. کتێبەکااااان لەو جااااۆرانە بااااوون، کە لە کتێبخانەکەیاناااادا 

و شاایەری نااوێ و هاوچەرخااانەی  چیرۆک، کااورتەڕۆمااانناایش نەبااوون، ئەوا
ی ڕەخاانەفارساای بااوون. لەنێویاناادا کتێباای نهێنیتاای تێاادابوو، ئەو کتێبااانەی 

 ئیمپیریالیزمی ئەمری ا دەگرت. توندیان لە ڕژێمی شای  هەوادارانی
ئاغاجااان  پەڕەی کتێبەکااانی هەڵاادایەوە، لاا  ئەو کاااتەی بەدەسااتەوە نەبااوو، 

 ااااا. ئینجااااا بەپەڕ هەڵااااداتەوە. ئەو دەباااا  بەپەلە دەسااااتوبرد هەموویااااان پەڕب
دوای خۆیدا لەنێو تاری اییەکەدا باۆ  ی  و بە ەیەککتێبەکانی خستنە نێو گونی

 کێتا.ی ڕاڕووبارەکە
    

شابا  ئەو شاەوە نەهااتەوە ماا  و های  سەروساەکوتی پۆلیسایش لە بەردەم 
 قاپیەکەیاندا دەرنەکەوت.
وەک جاری جاران، ئاساییانە بەرەو سەرکاری خۆی بۆ بەیانییەکەی ئاغاجان 

ڕۆیتاااێ وەک ئەوەی هەر هااای  شاااتێ  نەقەومااااب . لە دەوروبەری ساااەعات 
دەدا زەنوااای تەلەفاااۆنێ ی باااۆ هاااات. تەلەفاااۆنەکە هااای پاااۆلیس باااوو، داوای لە 

 ئاغاجان کرد سەرێ ی پۆلیسخانەکە بدا.
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رد بەڵ ااو ئاغاجااانیش کاڵوشاااپۆکەی خسااتە سااەر و داوای لە شااوفێرەکەی کاا
ژووری بەڕێااوەبەری پااۆلیس،  بیوەیەناا . لەر پۆلیسخانەکەشاادا بە ئااارامی لە

 ی لەسەر کورسیێی دانیتێ.دوای فەرموولێ ردن
"ئاێمە برازاکەتمااان لەگە  چەنااد  یدەیەکادا گرتااوون." بەڕێااوبەرەکە وای بە  -

 ئاغاجان گوت.
 دیێ ؟""گیراون؟" ئاغاجان بە لەسەرخۆییەوە وایپێووتەوە؛ "بە   پەیوەن -
دەستبەساااەر کاااردووە. لە گیرفانیتااادا  گونااادی ساااوور"ئاااێمە ئەوماااان لە  -

 ڕادیۆیەک و کتێبێ  هەبوون."
 "باشە ڕادیۆکە چی تێدایە؟ ئەم ڕۆژانە هەمووان ڕادیۆییان هەیە." -
 "ئاخر میلی ڕادیۆکە لەسەر ئێزگەی دەنوی مۆس ۆ بوو." -
وتێادا دەژی. لە ی خاانووەکەی مزگەلە مااڵ"دیارە تۆ با  ئاگاادار نای، ئەو  -

 ماڵی ئێمەشدا هی  پێویسێ ناکا گوێ لە ڕادیۆی مۆس ۆ بویرێ."
منیش باوەڕناکەم  ی ئێوە پێویسێ ب ا گوێ لە مۆس ۆ بویرێ، هەر بۆیە  -

 داوام لێ ردی  بێیتە ئێرە."
 "من زۆر سوپاسێ دەکەم، پێزانینم بۆت هەیە." ئاغاجان بوو وایووت. -
 اخۆ ئەو لەو گوندەدا چیدەکرد؟""بەاڵم پرسیارەکەی من ئەوەیە، ئ -
" ئااێمە لە گوناادی فاراهااان یەک دوو ماااڵی مافووردروساات ردنمان هەن، کە  -

دەیان لە گوندییەکان ئیتی تێدا دەکەن. بە بەردەوامیش یەک  لە پیاوەکانم بۆ 
چاودێری و پت نین دەنێرمە ئەوێ. شاباڵیش هەر لەبەر ئەو مەسەلەیە چاۆتە 

 ئەوێ."
ی لە هەگبەکەیماناااادا دۆزیااااوەتەوە، کتێبێ اااای قاچاااااغە." "بەاڵم ئەو کتێاااابە -

 بەڕێوەبەری پۆلیسەکە وای پێووتەوە.
 "  جۆرە کتێبەکە؟" -
 "کتێبێ  دەربارەی شۆڕشی رووسیا." -
 "باشە بۆچی ئەوە بە قاچا  دادەنێی؟" -
 "ئاخر کتێبەکە هی ماکسیم گۆرکێیە؟" -
 "ماکسیم گۆرک  کێیە؟" -
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وا لە بەرکەی خوێنااادکارێ   "نووساااەرێ ی ڕووساااە. خاااۆ ئەگەر کتێبێ ااای -
دەربهێنین، با  مەرج شاە  ماناگ سازای جاووونە ژووری باۆ دەباڕدرێتەوە، 
بەاڵم باااارازاکەت بەختاااای هەیە، کە ئااااێمە تااااۆ دەناسااااین. ئااااێمە لە شااااارەکە 
پێویستمان بە یەکادی هەیە، باۆیە ئەمجاارە وازی لێادەهێنم، ئەوە  لەبەر تاۆ، 

 هەر لەبەر خاتری چاوی کاڵی تۆ."
باسااای ئەو  لە ماااا اساااێ دەکەم، ئەوە باااۆمن ڕوونوئاشااا رایە. "مااان سوپ -

شتەی لەگەڵدا دەکەم، گاوێی ڕادەکێتام و ئاگااداری دەکەمەوە." ئاغاجاان وای 
 پێووت و لە دواجاریتدا هەڵسا.

    
زۆری نەخایانااد شاااباڵیش گەڕایەوە مااا . ئاغاجااان بااانوی ژوورەکەی خااۆی 

 کرد.
دەنواای مۆساا ۆ گرتااووە، ئەمە "تااۆ ڕادیۆیەکااێ هەیە و گوێااێ لە ئێاازگەی  -

 واتای چی دەگەیەن ؟ باشە بۆچی پێمنەزانیوە؟"
 "پااۆلیس هەناادێ پێاای لێهەڵبڕیااوە. ئەم ڕۆژانە هەمااووان تەلەفزیۆنێ یااان لە -

شااتێ  دەگاارێ. ماان  لە هەمااووڕادیااۆ هەر گەڕێ. ماارۆ  گااوێ  مااا  هەیە، لە
بای سای  هەموو ئێزگەکان دەگرم، گوێ لە مۆس ۆ، لە ئەمری ا، لە بی گوێ لە

 و لە ئێزگەکانی  ی خۆشمان دەگرم."
 "ئاخر کتێبێ ی کۆمۆنیستیانەشیان لە بەرکەت دەرهێنابوو." -
ێ  بوو، ئاخر خۆ کتێب کتێبە، چیرۆکێ  بوو، ڕۆمان"ئەوەی دەمخوێندەوە،  -

کتێابم باۆ دەستنیتاان باۆ خوێنادنەوە   قەیدیە. باۆ بەڕێاوەبەری پاۆلیس نیایە 
 ب ائ"
 ردەرە، چون ە ئەو تۆی گرتبووئ""بەاڵم خۆ هەر ئەو بڕیا -
"دەکاااارێ ئەو بمواااارێ، بەاڵم ئەو ناااااتوان  خواسااااتی خااااۆی بەسااااەرمدا  -

 بسەپێن ."
 ؟"گوندی سوور"باشە بەو نیوە شەوە چیێ دابوو لە  -
"ئەوە شتێ ی دی ەیە، من دەبووایە پێتاتر پێتبڵاێم، لا  دوود  باووم. ئااخر  -

ی پێوەبخااۆی و هەنااووکە ساااتێ ی شاایاو نیاایە باساای ب ەیاان، دەترساام خەماا
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هەماان کاتادا بێادەنگ باوون، بێادەنوبوونیش زۆر قاوڕس  ئازارت بادا، بەاڵم لە
 دەکەوێتەوە."

 "دەی ، شابا  پێمبڵ ." -
 "من دەمێ ە تووشبووم. تادێێ گومان لەناو مێت مدا فراونتر دەب ." -
 "گومانێ لەچی هەیە؟" -
اڵم ئااخۆ "لە هەموو شتێ . نامەوێ بیڵێم، چون ە من هەمیتە بەگومانم، بە -

 تۆ لێم تێدەگەی؟ من، ناتوانم جارێ ی دی ە بچمە مزگەوت ."
"بەاڵم خۆتاااۆ دەچیااایە مزگەوتااا ، تاااۆ لەوێ دەبیااانم، هەمیتاااە هەر لەوێ  -

 ئامادەی."
"لێرەدا باس لەسەر ئامادەبوونی جەستەییم نییە، ئاخر خودی خاۆم ئاماادە  -

یا ەوە ساەقا  شاتی د نییە، هەر کاتێ  ڕوو لە مەک ە دەکەم، مێت م تەواو بە
 دەب ."

 "  جۆرە شتێ ؟" -
باشی دەزانم، لە مزگەوت و  "ناوێرم بە دەنوی بەرزەوە بیڵێم. هەر بۆیە بە -

 نوێژکردن دوور ب ەومەوە."
"گومان شتێ ی مرۆکردە، تۆ ناب  کاات  دەساتێ پێی ارد، دەساتبەجێی لێای  -

 بسڵەمێیەوە."
ساتداوە، مان لە "من پێموایە من بە گومانترین کەس بم، من بڕواکەشم لەدە -

یەک کەڕەت  مزگەوت  هەسێ بە ئاساوودەیی نااکەم." شاابا  ئەم قساەیەی بە
 لە دەم دەرپەڕی.

ەکەی بەراماابەرئاغاجااان چااووە نێااو قااواڵیی کورسااییەکەی، شاااباڵیش بیناای، 
 دەستی بۆ ژێر چاکەتەکەی بۆ سەر قوڕئانە گیرفانییەکەی برد.

رمیایەوە وای بە ئاغاجاان "بەداخم، بوومە مایەی سەرئێتەت." شابا  بە نە -
 گوتەوە.

"بەڕاسااتی، ئەوەی گوتااێ ئێتاااندمی، لاا  خااۆ مناایش قۆناااغی وام لە ژیااانی  -
خۆماادا گوزەراناادووە،" ئاغاجااانیش وای گااوت و لەسااەر قسەکەشاای بەردەوام 
بااوو؛ "ئەوە  بەسااەر دەچاا ، بەزۆریااش وایە شااتەکە پەیوەناادی بە تەمەنەوە 

و نە تەلەفزیاااۆن و نە ئەو جاااۆرە هەبااا . لە ڕۆژگااااری منااادا، نە ڕادیاااۆ هەباااو
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کتێبانە . ئەو شتانە باندۆرێ ی بە هێزیان لەسەرت دانااوە، بەاڵم مان هێتاتا 
خەمم نییە و ناشترسم، چون ە من هی  وێنەیەکی شاشی تۆم  پەیدا نەباووە، 
کە خودای خۆت لەبەرچااو نەگاری. مان لەو باارەیەوە هایچم پێنااکرێ، جاارێ 

یاااایە یەک شااااێ فەراماااۆ  باااا ەی. ماااان لەوەدا چااااوەڕێ دەکەم. بەاڵم هەق ن
تاۆ هەیە. گوماانیش  سەرچیخ نەچوووم، من باوەڕم پێێ هەیە، من متمانەم بە

شااتێ ە لەگە  ژیاناادا هەیە. هەنااووکە ماناادوو دیاااری، جااارێ بااڕۆ پتااوو باادە. 
 جارێ ی دی ە لەبارەی ئەو پرسە، قسە دەکەینەوە."

ئەو جێبێڵای، بەاڵم ئاغاجاان  فرمێس ەوە  ی شابا  خەری بوو بە چاوی پڕ لە
گەریلااال  دی: "ئەرێ شااتێ ی  زیااتر دەرباارەیلە پاڕێ ەوە بەم پرسایارە تاساان

 هەاڵتووەکان نازانی؟"
"نەخێاارئ" ئەویااش وا وەاڵماای دایەوە، بەاڵم ئاغاجااان وای گااوێ لە دەنااوەکەی 

 بوو، وەک ئەوەی شتێ ی لەبن سەردا هەب .
    

و باازاڕ بەڕێا ەوت و لەساەر شاەقامیش بۆ بەیاانی ساەرلەزوو، ئاغاجاان بەرە
 تووشی قودسییە شێتۆکە هات.

 "ئەرێ، قودسی چۆنی؟" -
 "با ئ" -
 "ئەدی دای ێ چۆنە؟" -
 "با ئ" -
 "هی  هەواڵی نوێێ بۆ من هێناوە؟" -
 بە قوون ڕووتی کەوتۆتە سەر جادە." 104"کیژەکەی  موشیری -

ئاغاجااااااان لە مەبەسااااااتەکەی قودساااااای نەگەیتااااااێ. موشاااااایریش یەکاااااا  لە 
ۆشە دەوڵەمەندەکانی بازاڕ بوو. کابرا کچێ ی تەمەن بیسێ و چاوار مافوورفر

ماااا   ساااااڵنەی هەباااوو، نەخۆشااای دەروونااای هەباااوو. باااۆیە هەمیتاااە هەر لە
 دەیانهێتتەوە، هەرگیز لێنەدەگەڕان لە ما  بێتەدەر.

"باشااە کیااژەکەی موشاایری چییەتاای؟ دەکاارێ جااارێ ی دیاا ە بااۆم دووبااارە  -
 .ب ەیتەوە؟ ئاغاجان وای لێپرسی

                                                                                 
104  Moshiri 
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قودساایش هەناادێ سااەری لێهێنااایە پێتااەوە و بە ساارتەوە پێیوااوت: "تارمااایی 
 لەناو مزگەوت  دەسوڕێنەوە."

"تارمااایی؟ قااوونی ڕووت؟ دەی قودساای پااێم بڵاا . تااۆ دەباا  لەوە زیاااترم  -
 پێبڵێیئ"

بەاڵم قودسااای هەر زوو، لەگە  بینینااای یەکەماااین دەرگاااای کاااراوەی مااااڵێ ی 
 وەژوور ماڵەکە کەوت.بەردەمیان، ئاغاجانی جێهێتێ و لێ

     
بۆهااتبوو، گاوایە لە گۆڕەکاانی ساەردابی  105پۆلیس خەبەری سووسەکاریێ ی

ژێر مزگەتەوکە کارو چا کی گوماناوی ساازبدرێ. گومانیاان هەباوو، هەنادێ 
 گەریلال لەوێدا خۆیان شاردبێتەوە.

بۆ شەوەکەی دوو ئاژانی دەزگای نهێنی، خۆیان وا هەڵهێخساتبوو گاوایە دوو 
نوێژیتادا لەپتاێ  لە کااتیی گەنجن، ئیدی لێوەژوور مزگەوت  کەوتان و مە 

 مە  بە تەمەنەکەدا نوێژەکەی خۆیان دابەسێ.
کاااتێ یش لە نااوێژ بااوونەوە، ئەوان لەوێ مااانەوە بە قسااەکردن لەگە  مە ی 
مزگەوتاا  خۆیااان وەخرانااد. ئەوان بە مە کەیااان گااوت، کەوا لە ئیسااۆەهانەوە 

سااەردانی شااارە پیاارۆزەکەی قااوم باا ەن، شااەویش لە هاااتوون و دەیااانەوێ 
 دەمێننەوە. زەنجانمیوانخانەیەکی شاری 

مە  پیرەکە  فەرمووی لێ اردن لەگەڵیادا بچانە حاوجرەکەی و چاایەکی تاازە 
ڕاگەیانااادن، کە ئەو مە یەکااای یەخواردنەوە پێیدێم اااراو بخاااۆنەوە. بەدەم چاااا

نێااتەوە. تااا ئەوکاااتیش جێواارەوەیە، ئیاادی تااا دەورووبەری ساااڵێ  لەوێ دەمێ
کاااۆچ ردوو لە  ئەلساااابریئەگەر هااای  نەیەتە پاااێش، ئەحااامەدی کاااوڕی مە  

خوێندنی مە یەتی دەبێتەوە و لەمزگەوتێادا جاێوەی بااوکی خاۆی دەگارێتەوە. 
ئاژانەکاااانیش چاااایەکەی خۆیاااان خاااواردەوە، لەهەماااان کاتیتااادا چاویاااان هەر 

ە بااان چااااودێری لەساااەر حەوشاااەی  مزگەوتااا  باااوو، ئەو ناوەیاااان خساااتبوو
 خۆیانەوە.

"ئەرێ باشاااە هااای  کەساااێ ی دیااا ە لێااارە دەژی، یاااان هەر خاااۆت بەتەنهاااا  -
 لێرەی؟"

                                                                                 
 سللسەکار: سیخلڕ  ەاسلە.  105
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"هەر مااان بەتەنیاااا لێااارە دەژیااام، بەاڵم مجێاااورەکە  تااااڕادەیەک بەردەوام  -
لێرەیە، ئاخر مزگەوت هەموو ژیانی ئەوە، منایش پێازانینم باۆ کاارەکەی هەیە، 

ر لە بەرەبەیانێ ی زووەوە دەساتپێدەکا ئەو بە یەکجار ئیتی دە پیاو دەکا. هە
 تا دەرەنوانێ ی شەو دەمێنێتەوە، ئەوسا دەڕواتەوە ماڵ ."

وێااا  باااوو لەژێااارزەمینەوە هاااات." یەکااا  لە ن"پێماااواب  گاااوێم لە دەنوەدە -
 ئاژانەکان کە بە هەنجەتەکەوە هەڵساو ڕۆیتێ، وای بەمە  خانەخوێ ە گوت.

ری هەن. پێویسااێ ناکااا لێاارە "ماازگەوتەکە کااۆنە، گەلێاا  کااۆنە و ڕازی زۆ -
بپرسااای ئااااخۆ کااا  دەچیاااتە ژێااارزەمینەکە و کێتااای لێااادێتەدەر. ئەوشاااتە لە 
ماازگەوتە کۆنەکااان هەردەباا . هەناادێ جااار بە شااەوان گااوێم لە دەنواای نااامۆ 
دەباا ، دەنوێ اای بااا  نەبیسااتراو، ئاااخر ماازگەوتەکە ژیااانی تایبەتیااانەی خااۆی 

انە بوااری، واپێویسااێ دەکااا هەیە. کاتێاا  لێاارە دەنااووی ناااب  گااوێ لەو دەنواا
 سەرت بخەیتە سەر سەرین و چاوەکانیتێ بنوقێنی."

بە درەنوی شەو و لەکۆتاییادا گویێاان لە تارپەی پێایەک باوو لەونااوە دەهاات، 
ئیااااادی ئەوانااااایش هەڵساااااان و خواحافیزییاااااان لە پیااااارە مە یەکە کااااارد، کە 

یناای، هەڵیتسااتان و حااوجرەی مە یااان جێهێتااێ، سااوودیان لە تاری اااییەکە ب
پەناااای دە قەیەک کە دەکااارا ساااەیری ژێااارزەمینەکە  خۆیاااان پەناااادا، لەوێ لە
 ب رێ، خۆیان حەشاردا.

خاااااۆی و مۆمێااااا  بەدەساااااتەوە بەرەو ساااااەردابەکە دابەزی.  بیچمێااااا  بە 
واپێاادەچوو، وەک ئەوەی کەسااەکە بەدوای شااتێ دا بااوەڕێ. ئاااخر ئەو لەسااەر 

رتباااوو، تاااۆ کتوماااێ ڕیتوێلێااا  دەڕۆیتاااێ. ئەو شاااتێكی بەدەساااتی چەپەوە گ
 نەتدەزانی ئاخۆ چیایە هەڵورتاووە. ئەو لەگە  یەکێ ای دیا ە دەدوا و زیااتر بە

دا شااۆڕدەبۆوە خااوارێ، گوێااێ لە تەقەی کااردنەوەی ەنێااو قااواڵیی تاااری ییەک
 دەرگایەک بوو، پاشان بیچمەکە ون بوو.

ئاژانەکانیش بە نەرمی و ئەسپاییەوە بۆ ژێر زەمیانەکە چاوون، بە هێواشای لە 
یەکاادی بەباا  دەنواای وەسااتان گوێیااان لە  لە تەنیتااێەیژەکااان دادەبەزیاان و پ

ەکانیان پێااب ەن، هەر لەبەر یخامۆشااییەکە گاارت. ئەوان نەیااانوێرا  یااتە دەساات
تاری اییەکەدا زیاتر بەرەو ئەو شوێنە چوون کە بیچمەکەی لی ونبباوو. ئەوان 

ەکانادا داباا ەون. دەباووایە ئاگایاان لەخۆیاان بااووایە، نەوەک بەساەر کێلای گۆڕ
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لەوێ لەنزی  قاپییەکە گوێیان لە دەنوێ ی ناڕوون بوو، تروس ایێ ی زەردباو  
 ژێر دەرگاکە پەیدابوو. لە

بەردەم دەرگاااکە وەسااتان. دەنااگ یااان دەنوەکااان ناڕۆشاان بااوو،  ئاژانەکااان لە
شاااتەکە وەک ئەوە واباااوو، کەساااێ  دەقێااا  باااۆ یەکێ ااای دیااا ە بخاااوێنیتەوە. 

ستەی تێ ت او بوو کە هیچی بە دەرگاکەوە نا، گوێیان لە ڕیان ئاژانەکان گوێ
 لێی حاڵی نەبوون:

ِضِعيهِ   أَرأ
 فَِإذَا ِخفأِت َعلَيأهِ  
 فَأَلأِقيِه فِج الأيَم ِ  

َانِج  َوََل تََخافِج َوََل تَحأ
ُِ ...    )القْص:   (7إِنها َرادُّوهُ إِلَيأ

 
 }ش ری دەیەن

 هەرنە تێ لێی ن گەرا  بونین
 ە نان دەریانەنب  انێژ

 ه گ مەترسە ن  ەم ش مە  !
 ئێمە ب تی دێن نەنە...{

    
لە پتتیێک ش گوێ تتا  لە ق ژەیەکتتی تونتتدی ئاورەتێتته بتتون. ئاژانەکتتا  ستتەیری 
یەکتتتدی ا  کتتتردن تادەهتتتاس ترستتتەکە زیتتتاتر دەبتتتونن ئەنا  نەیانتتتدەزانین ئتتتا   

ی کشتانەنە هاس یا  لەنێو مزگەنتێ. ئ دی بەبێتدەنگ اردانەکەنەدەنگەکە لە س
 دنانە ن مزگەنت ا  جێ ێل.

   
ئەن ژنەی لەهاناری دا سەدیقە بون. ئەن لەپاا ەەنزەکە بونن کە لەپی ژانێکی 
ت تتژ گرتتتی. ژانەکە لە زگتت ەنە بتتون بەرەن پشتتتی ڕۆیشتتتن ئتتازارێکی نا بتتون 
ستتتەری ستتتوڕاند. لەتتتتان ئازارەکەشتتتدا ق ژانتتتدی ن کەنتە ستتتەر زەنی. ئەنێ 

ستاداسن زیتنەس ن بانگتدەرەکە بە ستەردا   ونبتونە شەنێ ئاغاجا ن وە ری 
گونتتتتدێکی دەنرنبەر بتتتت  ڕۆژی پاشتتتتتر گەڕانەنە. شتتتتاباا گتتتتوێی لە ق تتتتژەی 
ستتتەدیقە بتتتون. بەپەلە غاریتتتدایە الی ەەنزەکەن  تتتونە بنپتتتاڵی ن گەیانتتتدیەنە 
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ژننرەکەی  تتت ی. لەبەر ت شتتتکی گڵتتت پی ژننرەکە  تتتوێنی لەبەرڕۆیشتتتتونی 
اا بتتانگی نەستتری ن کتتچە گەنرەکەی ئاغاجتتانی لەستتەر نتتانکەنەکە ب نتتی. شتتاب

کتترد. "دەی بتتانگی دکتتت ر بتتکە! منتت ش نا دەڕۆم مامتتانەکە دەهێتتن ." ستتواری 
 پایسکلەکە بونن بە ئاراستەی ڕننبارەکە لێ زوڕی ن پەیدانی بە توند لێدا.

کاتێک ش ژنە مامانەکە گەیشتت ن ستەدیقەی ب نتین گتوتی: "ئەمە بتاری  تراپەن 
 یشکێه بکە ن م  بەتەن ا ب م ناکرێ."پێویستە بانگی پز

دایەن" نەستتری  بتتون نای گتتوسن "متت  لەدەرەنە  تتانەڕنانی ڕێگتتا "دکتتت ر لە -
 دەکەم."

ستتتەدیقە زیتتتاتر  تتت ی پێنەگ تتتران ئەمرارەیتتتا  ئەنەنتتتدە قتتتای  ق ژانتتتدین نای 
 لەمامانەکە کرد هەنڵێه بدان بەڵکو ک رپەلەکە قوتار بکا.

م هەنڵەکە ستتتەری نەگتتترس.  انەکتتتان  "کتتت رپەلەکە دەیەنێ بێتتتتەدەرن بەاڵ -
لەبەر ئەن ت شکە ه گ ناب ن . دەی نەستری   ترایەک بێتنە لەگەا  ەنتد پتار ە 

 پەڕۆکێکی  انێن ش.!"
نەسری  بە  ێرایی  ونە یەکتێ لە ژننرەکتا  ن بە  تران دەستتەیەک  تانلی 

 گەڕایەنە.
 "دەی دەرکەنەن ئەنەندە   س رە  مەکە!" -

نەسری  هەنگانێه  تونە پێشتەنەن بەاڵم ستەیری ستەدیقەی نەکتردن  ترایەکە 
  ونن ئ نرا گوتی. "پێموابێ  دکت رەکە هاس." ڕاگرتلەسەر سەری مامانەکە 

 "دەمت دا ەن  رایەکە باش راگرە!" -
لەندەمەدا تینم ێلێتتتتته لەبەردەم دەرگتتتتتاکە نەستتتتتتا. دەستتتتتتەکانی نەستتتتتری  

اتەدەرن شتتتێکی  وێنتتدەنە. مامتتانەکەش دەم هتت دەلەرزیتت ن نرتەنرتەیەکتتی لە
 هانی سەدیقەی دەدا بەهێزتر پاا بنێ ن هەر پش ش بزواتەنە.

"کتت رپەلەکە لەنێتتو نیڵداشتتدا نەرستتوڕانەن بتت ی نتتاکرێ بێتتتەدەرن ئەم کتتارە  -
 سەرناگرێ." لەن ساتەدا هانارێکی توند لە سەدیقە بەرزبونەنە بونرایەنە.

 پزیشکەکەش هاتە ژننر.
 ڕەی ەنە نای بانتتگن رەکتتا  دنادەکەن ! مامتتانەکە بە تتتو"هەمونکتتاس دکت -

 ناڵیی پێزەوەکان ا ."وکرد. "ئەن دکت رانە هەم شە دە نە نێو ق
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بە یتتتارمەتی مامتتتتانەکە ن لەبتتتت  نرتەنرتتتتتی نەستتتتری ن کە دیتتتتاربون شتتتتتێکی 
دە وێنتتدەنەن یەک ستتەعاس دناتتتر پزیشتتکەکە مەلتت تکەکەی لە زگتتی ستتەدیقە 

 دەرهێنا.
!" مامتتانەکەن مەلتت تکەکەی ستتەرانب  گرت تتون. "بەاڵم  تت  "مەلتت تکەکە نێتترە -

شتتتتێه لێتتترەدا تەنان ن تتت ە." مامتتتانەکە  ەنتتتد جارێتتته بەتونتتتدی مەلتتت تکەکەی 
 . ئ دی لە پیێکەنە کەنتە گریا . "سوپاس ب   ودا." ڕانەشاند

دکتتت رەکەش  تتونە الی ستتەدیقەن ستتەماعەکەی لەنێتتو قوتتتونەکەی دەرهێنتتا ن 
 ەکە گرس.گوێی لە ترپەی دڵی دایک

"زۆر شتەکەتەن بەاڵم  تاک دەبێتتەنە." دکتت رەکە نای گتوسن ئ نرتا  تتونە الی 
مامانەکەن کە ک رپەکەی لەنێو تەشتە ئانێه دەشوشتتن پێشتتر نەستری  بت ی 

 ئامادەکردبون.
"شتتتتێه لە گ ڕێتتتدا هەیەن پشتتتت کەی تەنان ن تتت ە." مامتتتانەکە نای گتتتوس ن بە 

 .ئەسپای ش ک رپەلەکەی لەسەر زگ درێژکرد
دکت رەکەش  انیلکەکانی کردنە  ان بەستەری پەنترەش پشتتی کت رپەلەکەی 

 پشکنی. 
 "پشتەکەی هەر زۆر ناتەنانە." دکت رەکە نرتەیەکی نای لێوەهاس. -
 "م  هەر زننم زانی." مامانەکەش قسەکەی نا لێسەندەنە. -
   

 دکتۆرەکە ئەوێی جێهێتێ.
ەسااارین گاااوت. بە ن کە خەویاااان لاااێ ەوت،" ماماااانەکە وای"دایااا  و کاااۆرپە -

ەق باااووم، ئەو جاااۆرە دۆخاااانە هەمیتاااە ساااەخێ و ڕورە کە ئەوەنااادە و"ببااا
ناخۆشن. منایش دەڕۆم یەک دوو ساەعات ساەرخەوێ  بتا ێنم، بەیاانی زوو 

پەلەکەدا هەبااا ، بەیاااانی ر یش لە کاااۆێساااەر دەدەمەمەوە. هەر هااای  نااااتەوای
 دکتۆرەکە زەنگ بۆ ئاغاجان لێدەدا و پێیدەڵ ."

بااۆ ماااڵەکە گەڕایەوە. ڕووناااکی بەردەوام لە ژوورەکەی  ئیاادی دیسااان ئااارامی
ەکاااان بەساااەر بەردەکاااانی حەوشاااەکەدا ساااەدیقە هەباااوو، هێڵااای تیتااا ە زەرد

 ەنویان دەدایەوە.ڕ
 شابا  کەوتبووە ژێر باندۆری، ئەوەی لەو شەودا ڕوویدابوو. 
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جاااران، کاتێاا  لە ماااڵەکە منااداڵێ  لەدایاا  دەبااوو، ئاغاجااان چەنااد ئااایەتێ ی 
دارانەی بە گااااااوێی کااااااۆرپەلەدا بە تەرتیاااااال دەخوێناااااادنەوە، چااااااون ە ئیقاعاااااا

فەرموودەیەکی پێبەمبەر موحەمەد هەبوو: "یەکەمین وشاە کە مناداڵەکە گاوێی 
ەوە، هەروەک ئەوە وایە تەوە، هەمیتااااااە لەیادەوەریاااااادا دەمێنێااااااتپێاااااادەزرنوێ

 ستەیەک لەسەر گاشەبەردێ  هەڵب ەنی."ڕ
دایە  کااۆنترین قوڕئااان و لەنێااو  شااابا  چااووە ژووری کتێبخااانەکە. دەسااتی

دۆاڵبەکەی دەرهێنااا و بە نەرماای چااووە ژووری سااەدیقە. سااەدیقە خەوێ اای 
دیوارەکە قۆنداغەکرابوو. ئیدی شاابا   لە  یقووڵی لێ ەوتبوو، کۆرپەلەکە  

قوڕئاااانەکەی لێ  اااردەوە بەدوای ساااورەتێ ی بەریتمااادا گەڕا، بەاڵم هەر زوو 
سااتەوە نێااو بەرگەکەی خااۆی. ئینجااا هاازری خااۆی گااۆڕی و قوڕئااانەکەی خ

سەری خۆی هەندێ بۆ پێتەوە هێناا، پاارچە شایەرێ ی نااودارترین شااعیری 
 فارسی، ئەحمەدی شاملۆ لەبەر بەگوێی ساوایە تازە لەدای بووەکەدا چرپاند:

 بر زمینە سربی صب 
 سوار

 خامو  ایستادە اسێ
 ویال بلند اسپش در باد

 پریتان میتود 
 خودایا خودایا

 ران نباید استادە باشندسوا
 هنوامی کە

 حادثە اخطار میتود
 

 بە زەردەی قوڕقوشمینی بەیانی؛ 
 خامۆشانە وەستاوە، کاکەی سوار 

 یاڵە شۆڕەکەی ئەسپەکە  بە دەم باوە پەرێتان
  ودایان ئەی  ودایا

 بوەستێ  و نابێ سوار
 کە هاتە پێش کاری دژنار
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 ئ دی مەل تکەکە  انەکانی هەڵ ێنا .

 
 یلکەمارم

هەنووکە تەمەنی مارمیل ەکە ببووە یەک سا . ئەو لەنااو حەوشاەکەدا لەساەر 
 ی حەوزەکە دەختاااا. ئەوە  یەکەماااین جااااری باااوو لە ژوورەکەی  زگ باااۆ
 ب ەوێتەوە، ئاخر ئەو یاری لەگە  ئاودا دەکرد. دوور

لە سەرەتادا هەمووان چاویان لێباوو، بەاڵم دوای تێپەڕباوونی مااوەیەک، های  
ێی پێاااانەدەدا. ئەو لەسااااەر حەوزەکەدا سااااەیری ماسااااییەکانی ناااااو کەس گااااو

ئاااوەکەی دەکاارد، ئەواناایش بە چاااوە زەقەکانیااان باا  ئەوەی هاای  شااتێ  بڵااێن 
سێرەیان لەو دەگرتەوە. یەکەمین جاریتی باوو ماسای ببینا . ئەو هەر خاۆی 
هەڵاادەکوتا و حیااتەی پێ ەنینیتاای بااوو، زۆر دڵتاااد بااوو. ئەو زیاااتر بااۆ سااەر 

ە ختا، ل  لەپڕ کەوتە نێو ئاوەکە. هەماووان شاڵەژان، ساەدیقە بەغاار حەوزەک
خۆی هەڵدایە نێو ئاوەکە دەریبێن . بەاڵم خاۆ ماارمیل ەکە ئەوەی نەدەویساێ، 
ئەو زۆر بە ساااااووکی لە ساااااەر ئااااااوەکە دەجاااااوواڵ و بەدوای ماسااااایەکاندا 

 دەڕۆیتێ.
وە دەسااتی شااباڵیش چااووە نێاو ئاااوەکە و ماارمیل ەکەی دەرهێنااا. پاشاان دایە

سااااەدیقە. ئەویااااش بە گریااااانەوە منااااداڵەکەی لەباااااوە  گاااارت و بااااردیەوە 
 ژوورەکەی خۆی.

    
ماااارمیل ە کاااوڕی ساااەدیقە و خالخاااالی باااوو. سااااواکە بە پتاااتێ ی   واز و 
سااەقەتەوە لەدایاا  بااوو، بااۆیە نەیاادەتوانی لەسااەر قااوونی دابنیتاا . ئەو هەر 

ە کاااارد. وەک ەسااااتی بە جااااووڵزوو  گەورە بااااوو، زۆریااااش بە زوویاااای د
کی گەورە لەژێاار پااێخەف و پەتۆکااان دەختااا. هەر زوو  ڕێوااای مااارمیل ەیە

چوونەدەری لە ژوورەکە بۆ نێو حەوشاەکە دۆزیایەوە، لەساەر زگ و لەپ باۆ 
 نێو باخچەکە دەختا.

منداڵەکانی ئاغاجان پێیاان خاۆ  نەباوو، مناداڵەکە بێاتە ژوورەکەیاان و بەنێاو 
ە هەماوو کاات قااپی ژوورەکانیاان لەدیاوی پێخەف و پەتۆکانیاندا بختا . باۆی
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ناااااااوەوە لەسااااااەر خۆیااااااان گاااااااڵە دەدا. ئەوان شااااااەرمیان لەو هەسااااااتەی 
قێزلێبااااوونەوەی خۆشاااایان لە هەماااابەر منااااداڵە ناااااتەواوەکە دەکااااردەوە، لاااا  

ەکە رادێان لەوەی ڕەوشاهیچیتیان پێنەدەکرا. ئاخر کاتێ ی باشی ویسێ تاا لە
مارۆە، تاا لەباوەشای بوارن. لا  ئەو منداڵێ  زیاتر لە زیندەوەرێ  دەچا  تاا 

کاتێ  ماام ڕەمەزانای لەنێاو  منداڵە ساوایە کەسەکانی خۆی دۆزیبووەوە: هەر
 حەوشەکەدا دەبینی، خێرا بەرەو  ی دەختا.

مااام ڕەمەزاناایش منااداڵەکەی بەرزدەکااردەوە، لەسااەر شااانەکانی خااۆی دادەنااا، 
ودرەخێ، قەل و دا پیاسەیەکی پێدەکرد و گو ، دارلەنێو حەوشەی حەسارەکە

 پتیلەکانی مزگەوتێی نیتان دەدان. 
 بانودەرەکە  هەستی بەئاساوودەیی دەکارد؛ ئیادی بە مارمیل ەکە لە کن مامە

 نێو ژوورەکەیدا دەڕۆیتێ تا خۆی دەختاندە نێو پێخەفەکەی. 
"هااۆی گەنجااۆ، ئەوە تااۆی، یاااخود پتاایلەکەی؟" بانواادەرەکە بە پێ ەنیاانەوە  -

 وای بانودەکرد.
ی بانوادەرەکەی دەکارد، بەم ڕادەستکە دەستی دەگەیاندە گۆپاڵەکە و مارمیل ە

نێااو حەوشااەکەدا  ش بەد پیاسااەی پێب ااا. یاارۆی بانواادەریشاێوە داوای لێاادەکر
 دەهات و دەچوو، منداڵەکە  بە دوایەوە دەختا.

کەس نەیدەزانی ئاخۆ ک  نازناوی "مارمیل ە"ی لە منداڵەکە نابوو. ئاغاجاان بە 
داری دابااووە مناااداڵەکانی خااۆی، ناااب  بەهاای  شاااێوەیەک رژدبااوونەوە هۆشاا

دەم بێاااااتەدەر، بەاڵم خاااااۆ نازنااااااوەکە ئەوەنااااادە  وشاااااەی "مارمیل ە"یاااااان لە
 گونجاوبوو کەس نەیدەتوانی خۆی لێنەبان ب ا.
ی باۆ ناسانامەکەی داناابوو. 106ئاغاجان ناوێ ی جوان، نااوی "ساەید ماحەمەد"

  وەاڵمێ ااای نەدەباااوو. لااا  مناااداڵەکە  لە ئاساااێ باااانوردنی بەو نااااوەوە هااای
 دەنوەکە دەختا.   107هەرکات بانویان ب ردبایە"مارمیل ە"، خێرا بەرەو ماخۆی

ئەو بوونەوەرێاااا  بااااوو، ئەوەناااادەی سااااەر بە جیهااااانی پتاااایلە، مریتاااا  و 
 ماسییەکان بوو هەر ئەوەندە  سەر بە جیهانی مرۆ ەکان بوو.

                                                                                 
106  Sajjed Mohammad 
 ماخۆ : خالکن.  107
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ی ئەو شاااتە هەماااووانیش ئەوەیاااان پێقباااوو  باااوو، دای ەکەشااای چیااادی ە دژ
نەوەسااتایەوە. ئەم شااتەی بە قەدەرێاا ، بەشااتێ  کە لەنێوچاااوان نووسااراب ، 

 دانابوو.
 خالخالی لە ژیانی ئەوان نەمابوو، بەاڵم لە سایەی ڕووخساری مارمیل ەدا باۆ
 یااان گەڕابااۆوە. ئاااخر مااارمیل ەکە ساایمای خالخااالی هەڵورتبااوو. ئەو بەنێااو 

سااااتەی دەدا، ژنەکە  ئەوی پااااێخەفەکەی سااااەدیقەدا دەختااااا، خااااۆی لە جە
 نەدەویسێ، بەاڵم هیچیتی پێنەدەکرا، دەبوایە هەر هەڵیورتبایە.

زینەت خاانم، داپیارەی ماارمیل ەکە ، هەر کاتێا  نەوەکەی لەنێاو حەوشاەکە  
باادیبایە کە دەختااا، بەکااڕی لەبەر خااۆیەوە دەگریااا. ئەو ژنێ اای ئیماناادار بااوو، 

دارەکانیتی دەخوارد، بەاڵم وای متووری ژیان و بەختی ژنە خواپێداوە ئیمان
بیردەکردەوە، کە خوا ئەوی بەهاۆی ئەو مناداڵەوە سازاداوە. سازایەک، چاون ە 
ئەو زۆر باااااا  ئاگاااااای لە عەباسااااای کاااااوڕی نەباااااوو، ئەو کاااااوڕەی لەبەر 
کەمتەرخەماااای لە نێااااو ئاااااوی حەوزەکەدا خن ااااابوو. هەروەهااااا بەهااااۆی ئەو 

و کەتنێ اای کردبااوو، هاای  گوناااحەی، لەنێااو ماازگەوتەکەدا کردبااووی. ئاااخر ئە
ژنێاا  لە پااێوەی ئەودا نەی ردبااوو. ئاااخر مە یە جێواارەوەکە ئەو شااتەی لەو 
داواکردبوو، کە پیاو لەژنێ ی دەخوازێ، ئەوە  هەماووی لە  ساەردابێ ی پاڕ 

 لەگۆڕ.
     

ئەو ڕۆژەی، کە ماااارمیل ەکە کەوتە نێاااو حەوزی ئااااوەکەوە، باااووە ڕۆژێ ااای  
 گرنوی ما .

کاۆچ ردوو، لەکۆتاییادا لە خوێنادنی مە یەتای  ئەلساابری  ئەحمەد، کوڕی مە
 بووەوە، لە شاری قوم گەڕابۆوە تا جێوەی باوکی لە مزگەوتێدا بورێتەوە.

ڕۆژێااا  یاااان دووان، ئااااهەنوی ساااوێندخواردن باااۆ جێوااارتنەوەی  لە مااااوەی
سازدەدرێ. بۆ ئەو بۆنەیە  هەموو خازم و ناسایاوان هااتبوون. ئەمە  ئەو 

ژیانااادا تەنهاااا یەک جاااار دێتەپاااێش. شاااتەکە  دەساااتپێ ی  ە لەئااااهەنوەیە ک
شارەکە بوو، ئاخر هەڵسوکەوتی نێوان مزگەوتا  و باازاڕەکە  یقۆناخێ ی نوێ

دەگااۆڕێ. هەمووشاایان مەڕاقبااوون ئاااخۆ ئەحاامەد چااۆن ماازگەوتەکە بەڕێااوە 
 دەبا.
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، ئاغاجان چووبووە قاوم و لە باۆنەی دەرچاوونی ئەحامەد لە ڕابردووهەفتەی 
 نەکەی ئامادە ببوو.خوێند

بۆ شەوەکە ، ئەو هەر لەوێ ماابۆوە، تاا لەگە  ئەحامەددا بەوپەڕی شاێنەیی 
باساای سااوێند خااواردنەکە و گرنوتاارین ئەرکەکااانی مە ی مزگەوتێاای لەگەڵاادا 

 ببڕێنێتەوە.
   

ئاغاجان وای لە ئەحامەد دەڕوانای، کە کەساێ ی با  ئەزماوونە، بەاڵم خاۆ ئەو 
باوو، هەمیتاە جلای کەشاخەی لەبەردەکاردن، بە گەنجێ  بوو، مە یەکای قاۆز 

پتێ ڕاستی دەڕۆیتێ، بۆنی لەخۆی دەدا، کەم تاا زۆریاش مێزەرێ ای ناوێی 
 لەسەر دەنا.

ساااەربارەی ئەو شاااتانە ، دەنوێ ااای بەهێااازی هەباااوو، بە ساااەرن  باااۆ خاااۆ 
ڕاکێتااااااانەوە دەدوا، ئایەتەکااااااانی قوڕئانیتاااااای بە میلااااااۆدیێ ی خۆشااااااەوە 

وا هەمااااووی هەر لەبەربااااوو. هەر  خااااۆکردی دەخوێناااادنەوە، بە بەهرەیەکاااای
ڕۆژگاااریش دەیسااەلمێن  ئاااخۆ ئەو چەنااد بەتوانااایە و چاای لەباان کاڵوەکەیاادا 

 هەیە.
    

و هەگااااابەیەکەوە گەیتاااااتبووە ماااااا ،  بە خاااااۆیئەحااااامەد ئێاااااوارەی دوێنااااای 
دەستبەجێش ئاغاجاان لە ژووری کتێبخاانەکەدا پێتاوازی لێ ارد و دەرباارەی 

ی لەگەڵاادا کاارد، بەاڵم ئەحاامەد هەر بە تەواوی بااۆنەی سااوێندخواردنەکە قسااە
دیااا ەی هەباااوون. ئەو  108لەخەیااااڵێ ی دیااا ەدا باااوو، ئەو شاااتی پێتااانۆرەی

هەگبەکەی لەسەر مێزەکە دانا، سەرەکەی کردەوە، جابە ناوێیە مە یەتیایەکەی 
 بواس .  دەگەڕا تا پێیهەڵ 109دوای سێپێ ێ  نێو دەرهێنا، بە لە
واسااین لێاارەدا نیاایە؟" ئەمەی بە جااۆرە   سااێپێ ێ ی جلهەڵی"ئەرێ بااۆچی هاا -

 بێزاریەکەوە گوت.
اکارد و و لەنێو ڕەفەی دۆاڵبای کتێبەکاانی ڕئەحمەد دەستی دایە قەڵەم دارێ  

جااابەکەی پێاااوە هەڵواسااای. پاشاااان کەلاااوپەلە تایبەتییەکاااانی لەنێاااو هەگااابەکە 

                                                                                 
 پێ نۆرک:  تە دەپێ تر. دەرزکدییەت.  108
 دێرکەا اەلاتا   ەالگە  ەلم پێلکاەڵلاسینه اەکاراێنالک.  109
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دەرهێنان و گاوتی: "باشاە، ئەدی ئەماانە لە کاوێ داناێم؟ مان دۆاڵبێ ای دیا ەم 
 پێویستە." لێرە
"دەکااااارێ شاااااتەکانێ لە ژووری تاااااایبەتی خاااااۆت دابنێااااای." ئاغاجاااااان بە  -

 دانبەخۆداگرتنەوە وایپێووت.
 "ئاخر دەمەوێ شتەکانم لێرە بن."  -

ئاغاجااان وایبیناای، کە هەنااووکە کاااتەکە لەبااار نیاایە تااا لەگە  ئەحاامەد ب ەوێااتە 
 گۆتوگۆ.

ارکردنم "پێماااوایە پێویسااااتێ بە پتااااودانێ  هەبااا . بەیااااانی لە ژووری کاااا -
ساااەبارەت بە بااااقی شاااتەکان دەدوێاااین." ئاغاجاااان ئەمەی گاااوت و لە ژووری 

 کتێبان هاتەدەر.
بەدرەنواااانێ ی شاااەو، ئاغاجاااان لە هەواڵناااامەی مزگەوتێااادا نووسااای: بەیاااانی 
مە یەکی نوێ دەسێ بەکاار دەبا . ئەحامەد گەیتاتووە. لەئەودا وا دەبیانم کە 

مە یاااانەی تاااا ئێساااتا بینیاااومن ڕۆژگاااار گاااۆڕاوە، ئەو زۆر لە بااااوکی و لەو 
جیاااوازترە. ماان ناااب  گومااان لە کااارامەیی باا ەم، ئەو هێتااتا گەنااجە و هێتااتا 

ودەراوی زۆری مااااوە ببینااا ، بەاڵم ئەوەی بەدڵنیااااییەوە بتاااوانم بیڵاااێم، اساااەر
ێادا هەیە. مان کەیۆام لە ماڵئەمەی خوارەوەیە: هەنووکە مە یەکای کەشاخەمان 

 ێ سەردەکێت ."و مەڕاقیتم ئاخۆ تا کو ێپێد
   

هەزاران کەس  ڕۆژی هەینی لە سەروبەندی سەعات دەدا، بازاڕ دادەخارێ. بە
خواردن دێنە مزگەوت . باۆنەکە  باۆنەیەکی ساادە باوو، لا  دبۆ نوێژی سوێن

لەگە  ئەوەشااادا ڕووداوێ ااای ئاهەنوئاااامێزیش باااوو، ئااااخر مە یەکااای ناااوێ 
ەو وت  ب رابایە، بۆ ئمزگە لە دەرەوەیسوێندی دەخوارد. نوێژەکە  دەبوایە 

 یەکەوە هەباوو،  لە هەماووخاران. پۆلیسایش مەبەستە  بە دەیان ماافوور ڕا
یەک دوو تڕومبێلاااای سااااەربازیش بە چەکاااادارەوە لە شااااەقامە  وەکییەکاناااادا 

دا ڕۆژێ ای ئاساایی زەنجانالەوپەڕی ئامادەباشیدا باوون. ئااخر خاۆ لە شااری 
 نەبوو.
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ۆخی واڵت بەتەواوی گۆڕاباااوو. لە ، باااارودڕاباااردووئەو دوو سااا  ساااااڵنەی 
زان ۆکانی تاراندا خۆپیتاندان بەرپا ببوو، خوێندکاران دژی شاا هەڵساابوون، 

 دروشمی "لەگە  ئەمری ا دەفن بیئ" ببووە دروشمی سەرەکی.
 ڕژێم لە یاخیبوون دەترسا.

ئاغاجاااانیش باااۆ دواجاااار، هەمووشاااتێ ی لەگە  ئەحااامەددا بڕانااادەوە، ئیااادی 
 ەوە سەر و لە ما  دەرچوو، ڕووی لە مزگەوت  کرد.کاڵوشاپۆەکەی کرد

 
"ڕۆژێ ی پیرۆزئ" حاجی شیتەگاری دراوس  وای بانوی ئاغاجان کرد، کە  -

 ی و هەر دوو کوڕە جم ەکانی بۆ مزگەوت  دەڕۆیتتن.بە خۆی
 "ئەگەر خوا بی ائ" ئاغاجانیش بە کەیۆسازییەوە وەاڵمی دایەوە. -
ر کارێ م پێب ارێ، ئاماادەم." حااجی "من ئەمڕۆ لەخزمەت تۆ دام، ئەگەر هە -

 شیتەگار وای پێووتەوە.
 بەاڵم سوپاسی لوتۆێ دەکەم. ئەوانە جم ەکەتن؟" ،ێ خراوە"هەمووشتێ  ڕ -
"بەڵااا ، ئەم ڕۆژانە منااادا  هەر لەخاااۆیەوە گەورە دەبااان، کاااوڕەکەی تاااۆ   -

 بووە." وای وەاڵم دایەوە. گەورە
 "بەڵی ڕاستە. جەوادیش بۆتە  و." -

غاجاااان قودساااییە شاااێتۆکەی بینااای لەیەکااا  لە ماڵەکاااان بەرەو لەو دەمەدا ئا
 دەهات. ڕوویان

تااێ دێاااتە ئااااهەنوەکە؟" یتاااۆم بینااای. ئەرێ دای  بااوو "قودساای، زۆر باااا  -
 ئاغاجان وایلێپرسی.

 "دای م چارشێوێ ی ڕەشی نوێی کڕیوە." -
 "خۆشحاڵم بە هاتنی." ئاغاجان وای پێووتەوە. -
 "بەاڵم خۆ ئەو نایەت." -
 "بۆچی نا؟" -
 اخر ئەو چارشێوە ڕەشە نوێیەکەی بزرکردووە." "ئ -
"چارشێوەکەی ون ردووە؟ هەر ئێستا؟ ک  ناڵ  تۆ نیێ، ئاخۆ لە  کونێ ێ  -

 شاردۆتەوە؟" ئاغاجان ئەمەی بە خەندەوە پێووتەوە.
 "نەخێر، من وام نەکردووە." -
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 "ئاخر ئەدی چۆن بوو، دەمودەسێ چارشێوە نوێ ەی لێبزربوو؟" -
 وەکە هەر بەدوایدا گەڕا، بەاڵم نەشیدۆزیەوە.""من چوزانم. هەموو شە -
هەر دەباا  لەوەختاای خۆیاادا بیبینێااتەوە." ئاغاجااان ئەم قسااانەی پێوااوت و  -

 هەنواوی  بەرەو مزگەوت  هەڵێنان.
"کیاااژە شاااێتەکەی موشااایری بە لیناااگ ڕووتااای لەساااەر جاااادە و کۆاڵناااان  -

دەسااااوڕێتەوە، دوێناااا  شااااەویش هەروای کاااارد." قودساااای ئەم قسااااەیەی بە 
 یەکەوە گوت.سرتە

"ئەزانی دەب  چی ب ەی،" ئاغاجانیش وایپێووتەوە؛ "بڕۆ ماڵی ئێمە. ئەحمەد  -
ئێسااتا  جاابە نااوێیەکەی لەبەردەکااا،  بااڕۆ بااا هەناادێ قڕۆشااێ باادات ، دەی هەر

 بڕۆئ"
قودسااای بەرەو مااااڵی ئاغاجاااان ڕۆیتاااێ، ئەو شاااەقامەی رەتااادا کە ئااااپۆرەی 

 بوون.ڕاوەستاخەڵ ەکە  لەچاوەڕوانی بۆنەکە 
وێ پیاوێ  بە خۆی و کاامێرایەکی ساەر شاانی، لەنێاو ئااپۆراکە هااتەدەر و لە

چاوی کامێراکەی لە ئاغاجان کرد و پێتی گوت: "تۆ ئەماڕۆ بەم کاڵوشااپۆ و 
 ئەم قاتە قاوەییە تاری باوە، زۆر کۆک دیاری."

"نوسااارەت، ئەوە تاااۆی؟" ئاغاجاااان بە خۆشاااییەوە پێیواااوت؛ "ئااااخر ناااازانی  -
 پێموابوو ئیدی ناگەڕێیتەوە. باشە کەی گەیتتی؟"چەندت شادمان کردم، 

 "تازە، هەر ئێستا، بە قەتاری شەو هاتم." -
جێوری سەرۆکی شارەوانی لە ئاغاجان چووە پاێش و تاۆقەی لەگەڵادا کارد و 

 پیرۆزبایتی لێ رد.
"ئەرێ باااۆ خااااتری خاااوا، پاااێم نااااڵێی   پێویساااتی بەو هەماااوو تاااڕومبێلە  -

 بە کاربەدەستەکە گوت. سەربازییانە دەکرد؟" ئاغاجان وای
جێواری ساەرۆکی شاارەوانیش  "ئاهەنوەکە سەرنجڕاکێتتر با .ئەوەی "بۆ  -

وای وەاڵم دایەوە. ئیدی کابرا لەگە  ئاغاجان ڕۆیتێ و دەرگای مزگەوتێیاان 
کاااردەوە، لەوێ بەڕێاااوەبەری پاااۆلیس، ناااوێنەرانی ژانااادرمە، کاربەدەسااااتانی 

ەبەری قوتابخانەکاااااانی پارێزگااااااکە، بەڕێاااااوەبەری نەخۆشاااااخانەکە و بەڕێاااااو
 اوەستابوون.ڕلێ
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نوساارەتیش بەدوای ئاغاجاناادا چااوو، هەمااوو شااتێ ی تۆمااارکرد. ئاغاجااان  -
خەری باااوو لەخۆشااای ئەو هەماااوو ئاماااادەبوونەی کاربەدەساااتانی شاااارەکەدا 
بااااڵبورێ، بەاڵم لەهەماااان کاتیتااادا ساااەیری پێااادەهات. پێتاااتر ئەوان هەر لە 

مزگەوتا ، بەاڵم لەو ساااڵنەی دواییادا  خۆیانەوە دەهااتنە ئاهەناگ و بۆنەکاانی
کەمتر رووی خۆیان نیتان دەدا. هەر باۆیە ئاغاجاان چااوەڕوانی ئەو هەماوو 
هاااتنەی لێنەدەکااردن. جێوااای سااەرنجیش بااوو هاای  کەسێ یتاای لێنەدەناسااین، 

 ئاخر هەموو بیچمەکان نوێ بوون.
 یااادۆیی ئاغاجاااانی دەگااارت کاتێااا  لەگە  بەڕێاااوبەری  ینوسااارەت گااارتە -

گوێیاادا  ساادا دەدوا. لەپڕێ یتااەوە قودسااییە شااێتۆکە دامەناای ڕاکێتااا و بەپۆلی
چرپاناااد: "دای ااام ئاماااادە نااااب ، ئااااخر چارشاااێوە ڕەشاااەکەی دزراوە و کیاااژە 
 شێتەکەی موشیریش بە لینگ ڕووتی لەسەر جادە و کۆاڵنان دەسوڕێتەوە."

ئاغاجااانیش بااانوی شاااباڵی کاارد: "شااابا ، دەکاارێ جااارێ قودساای ببەیااتە ناااو 
 نان."ژ

 لە دووریتەوە کاروانی مارسیدیسی ڕە  پەیدابوون.
ی بەتەمەن، ئاااااااااایەتولاڵئاغاجاااااااااان بانوااااااااادەرەکەی ئاگاااااااااادارکردەوە کەوا 

 گەیتێ. 110گوڵپایەگانی
 اڵهو ئەکبەرئ" بانودەرەکە  بە دەنوی بەرزەوە هاواری کرد."ئەل -

 لآئیادی ئاااپۆرای خەڵا ەکە بە دوایاادا گوتیاان: "صاالی ألالە علاای محماد و علاای 
 محمدئ  ساڵو لە محەمەد و نەوەکانی."

 نوسرەت لێوە سەربانی کەوت تا بتوان  بەباشی وێنەی هەموو شتێ  بورێ. 
ئااایەتوڵال گوڵپایەگااانی یەکێاا  لە ئااایەتوڵال بەدەسااەاڵتەکان بااوو، بەتااایبەت لە 

 ئەلسااابریقااومەوە بااۆ پەسااندکردنی سااوێندخواردنی ئەحاامەدی کااوڕی مە  
 هاتبوو. 

ێنەرانی شااارەکە بەپیاار تااڕومبێلەکەی ئااایەتوڵالوە چااوون، کە ئاغاجااان و نااو
 بەیاوەری کۆمەڵ  شاگردەوە تەشریۆیان هێنابوو.

                                                                                 
110  Golpajeghani 
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ئاغاجان یارمەتی ئایەتوڵالی دا تا لە تڕومبێلەکە داببەزێ، گۆپااڵەکەی دەساتی 
خۆی دایە میوانەکە، ماچی کرد و چووە بان بااڵی و ڕێناوێنی کارد تاا گەیتاتە 

 ، کە تایبەت بۆ ئەو داندرابوو.سەر کورسیێ ی شاهانە
 دیسان قودسی پەیدا بۆوە.

 "شابا ئ" ئاغاجان بە بێزارییەوە بانوی کرد. -
شابا  دیسان دەستی قودسی گرتەوە، کە بەتوڕەییەوە هەوڵی خۆڕاپس اندنی 

 دەدا.
 کە گەیتتووە، ئیدی بۆنەکە دەسێ پێدەکا.ئایەتولاڵئێستا 

تەی مزگەوتاا  ەد لەسااەر شۆساا ی گەناا  و نااوێ، ئەحاامبەیاااوەری شااە  مە
 ئ"ئەکبەر ئەڵاڵهوپەیدابوو. بانودەرەکە  هاواری رد؛ "
کە ڕۆیتاێ، لەبەری چەماایەوە، بە ئایەتولاڵئەحمەد لەگە  یاوەرەکانیدا بەرەو 

شاا ۆمەندییەوە دەسااتی ماااچ رد. ئااایەتوڵالکە  بەنەرماای دەسااتێ ی بااۆ سااەر 
 ە:ئەم ئایەتەی خوێندەومێزەرە ڕەشەکەی ئەحمەد برد و 

ِ الأفَلَِق )  (1قُلأ أَُعوذُ اَِرب 
 (2ِمنأ َشر ِ َما َخلََق ) 
 (3َوِمنأ َشر ِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب ) 
 (4َوِمنأ َشر ِ النهفهاثَاِت فِج الأعُقَِد ) 

 
 نەدی ێنی زا لە ماکن }بێژە: م    م دەپارێزمن بە

 نەزەنی هەر ی درنستی کردننەن لە
 ی دادێنلە رنشەی شەنن کاتێ تاریکای

 ەک.{رێ پف دەکەنە  ەند گ نلە ت شی جادننگەرانێ
    

، کە لە ژووری گەنجیاااانەی یئاغاجااااان بەپێاااای دابونەریااااێ، جاااابە کااااۆنینەکە
ی ئەحااامەد کااارد. جااابەکە  بە ڕادەساااتژێرزەمینااای مزگەوتێااای دەرهێناااابوو، 

ساەدەکانی  بەردی مروارییەوە ئاودامێن کرابوو. هەموو مە کانی مزگەوت  لە
کااااتی ساااوێندخواردنەکەدا بەساااەر شاااان  ئەم جااابە ڕازاوەیاااان لە داڕاباااردوو
 دادابوو.
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 کەکااااتێ یش ئەحااامەد جااابەکەی لەبەرخاااۆکرد، بەرەو  ی دووگاااردە کاااۆنینە
پیارەکە  لە دوای ئەوە وەساتان. ئیادی هەماوو  ئایەتولاڵڕۆیتێ. ئاغاجان و 

 حەشاماتی ئامەدەبوو  بە دوایاندا  نوێژیان دابەسێ.
 " بانودەرەکە دووبارەی کردەوە.، ئەلاڵهو ئەکبەرئەلاڵهو ئەکبەر " -

 ، یەکەمین نوێژی فەرمی خۆی دەستپێ رد. ڕاوەستائەحمەد ڕوەو کەعبە 
دەقاااودەق هەر لەو ساتەشاادا، یەکاا  لە ئااافرەتە گەنجەکااان لەسااەر سااەکۆ لە 

مزگەوتێادا پەیادابوو. ژنەکە چارشاێوێ ی ڕەشای ناوێی پۆشایبوو، بە  بەرامبەر
ی بەرزەوە بەرەو  ی ئەحاااامەد ڕۆیتااااێ، تااااا گەیتااااتە پاشااااپانیێ ی سااااوور

 بەردەمی.
ئاغاجان، ئافرەتەکەی بینی، بەاڵم خۆنەدەبووایە ناوێژەکەی بپچڕێنا  تاا ژنەکە 
لەوێ دەرب ا. ئافرەتەکە  چارشێوەکەی سەری  دا، قاچی ڕاستەی دەرهێنا. 
قاااااچەکەی ڕووت بااااوو. ئەحاااامەد چاوەکااااانی نوقاناااادن، هەوڵیاااادا تیتاااا ۆی 

 ی خۆی بخاتە سەر نوێژەکە.بیروهۆش
ەوە وای بااانو رد، بەڵ ااو وا لە ژنەکە بە دەنااوئ" ئاغاجااان ئەلاڵهااو ئەکاابەر " -

 ب ا بڕوا، ل  ژنەکە هەر خۆیتی لە گوورە نەبرد.
ڕایەوە، چاادرە ڕەشاەکەی لەهەوادا ساەمای دەکارد و وئافەرەتەکە جارێ  سو

 لنوە ڕووتەکانیتی بەدیارکەوتن. ئیدی سەراپای ڕووت بوو.
 ئ"ئەلاڵهو ئەکبەر " -

ئایەتوڵال بە تەمەنەکە، کە بە چاو نوقاندنەوە نوێژی دەکرد، ئەوەندە بە قووڵی 
بەردەمای نەبینای. ئەوکااتەی  چووبووە ناخی  نوێژەکەی، هیچی لەو دیامەنەی

" ئەلاڵهاو ئەکابەر ەمین جار ئاغاجان بە دەنوی بەرزەوە هااواری کارد "بۆ سێی
ئەوەی چاویل ەی لە چااو نەکردباوون، بەدەر لە چاوەکانی کردنەوە. ل  لەبەر 

تارمااااایێ ی ڕە  نەباااا  هیچاااای وای نەبیناااای. ئااااافرەتەکە کااااارێ ی وای اااارد 
ی شااانازانەوە ساامتی ر ساانگ  باا ەوێ، دیسااان بە نیوااایەکچااارۆگەکەی لەسااە

باااادا. ئیااادی بەناچااااری ئاغاجاااان ناااوێژەکەی خاااۆی باااڕی، بەرەو  ی ژنەکە 
رشااێوەکەی ژنەکە بەسااەریدا دابااداتەوە، ڕۆیتااێ، کاتێاا  دەسااتی درێژکاارد چا

ژنەکە چارشااێوەکەی فڕێاادایەوە سااەر زەوی، ئیاادی ژنەکە بە ڕووتاای بەنێااو 
حەشاااماتەکەدا غاریاادا. ئاغاجااان دوو شااەنقاوی گەورەی هاوێتااێ و ژنەکەی 
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لە ناوقەددا گرت. شااباڵیش چارشاێوە ڕەشاەکەی باۆ ئاغاجاان هەڵادا، ئەویاش 
ەیەکی دەساتوبردانە بەساەر ژنەکەی دادا و وڵوهەر لە هەوای گرتەوە و بە جا

 بانوی کرد "فەخریئ"
هانااای پیاااوەکەی هااات و دەسااتی ژنەکەی گاارت و بەرەو  فەخااری سااادات بە

 سەرشۆستەکە بردی، کە ژنەکان لەوێدا نوێژیان دەکرد.
بەهاااۆی ئەوەی ئەحااامەد، تاااوانی جاااڵەوی خاااۆی بوااارێ، لەساااەر ناااوێژەکەی 

 ا نوێژەکەیان تێ نەدا.بەردەوام بوو و خەڵ ەکە  بە دواید
ئاغاجانیش کە دەساتی بە جەساتەی ژنە ڕووتەکە کەوتباوو، نەدەباووایە ناوێژ 
ب اتەوە، ئااخر دەساتنوێژی شا ابوو، ئیادی بەرەو حەوزی مزگەوتا  چاوو تاا 
سەرلە نوێ دەستنوێژ بتواتەوە. ئەو، کە هەرگیز تەماشای ژنێ ای وا  یادەی 

توناااادگرتبوو. هەنااااووکە هەسااااتی نەکردبااااوو، ژنە ڕووتەکەی لە نێااااو قەددا 
بەگەرمااای مەمااا ە نەرمونۆڵەکاااانی ژنەکەی کردباااوو کە دەساااتی پێ ەوتباااوو.  
ئاغاجااان چاااکەتەکەی لەبەرکاارد، سەردەسااتەکانی تااا  ی ئانیتاا ی هەڵ اارد، 
لەسااااەر حەوزەکە چەمااااایەوە،  دەسااااتەکانی تااااا ئانیتاااا ی بە ئاااااوە تااااازەکە 

 تەڕکردن.
ندەوە، سااەری تاااملی خسااتە ژێاار هێتااتا بەساای نەبااوو، زیاااتر خااۆی نوشااتا

ئاااوەکەوە. کاااتێ یش سااەری لە ئاااوەکە دەرهێنااا، هەناسااەیەکی قااووڵی دایەوە، 
لەکۆتاییتااااادا هەڵساااااا، دەموچااااااوی  بەدەستەساااااڕەکەی وشااااا  کاااااردنەوە، 

 ئارامی لەوێ چووەدەر. بەو چاکەتەکەی کردەوە بەر 
 هەمووی تۆمارکرد.  هەر نوسرەتیش 

 
 

 تریاک
 رەی ژووری کتێبان، گڵۆپ داگیرسابوو.لە پتێ پەردەی پەنجە

ناوبەناااو قااڕە و کێتااەیەک پەیاادادەبوو، نەخاساامە کاتێاا  شااتەکە پەیوەسااێ 
 بووبایە بەو داخوازییانەی مە یەکە دەی ردن.
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فەخری سادات کیژێ ی پێتاخزمەتی لە گونادی جیریااوە هێناابوو تاا یاارمەتی 
انی بە یادی نەیادەتوسەدیقە بدا، ئااخر هەناووکە ساەدیقە ماارمیل ەی هەباوو، ئ

 ابوا.هەموو ئیتەکانی نێو ماڵ  ڕ
بوو. کچێ ی با  و کاارامە باوو، دەردەساێ  111کچە خزمەت ارەکە ناوی زارا
 ماڵێی گرتنە دەسێ. سەرەداوەکانی ئیتوکاری نێو

پاوانوەی سەدیقە مایەوە، لەوێدا هەساتی بە ئاساوودەیی وەک تەنها ناندینەکە 
ادەماااااا و لە ڕۆژگااااااری ژیاااااانی خاااااۆی ڕ تلێنانەوەدەکااااارد. ئەو بەدەم چێتااااا

 لێیدەکۆڵیەوە. 
هەناووکە  کە مە یەکای هەمیتااەیی دەستنیتاان راوە، لە پاڕێ ەوە هەمااووان 

غەریبیااان بااۆ هەڵسااابوو. ئاااخر ئەوان کاااتی  یپەرۆشاای دادەکااان بااوون، کااوڵ
خااۆی، هەمووشااتیان بە بێاادەنوی رێ دەخسااێ، ئەوکااات کاروباااری ماااڵ  وەک 

ەڵدەسوڕا، ل  ئێستا لەگە  پێن  ژنیتدا، هێتتا ماڵەکە سەعاتی قوڕمیت راو ه
 نەهاتۆتەوە سەر ریتمی جاران.

زینەت خانم چەند جارێ  هەوڵای دا تاا عەزام عەزام، ئەو ژنەی جارێ یاان بە 
تە ماا ، خۆی کردبوو، وەک خزمەت ارێا  بێنێاچەقۆ هەڕەشەی لە مێردەکەی 

 ل  فەخری سادات نەیدەویسێ هەر ناویت  بێن .
تا زارا هاااااتووە و لەوێ کااااار دەکااااا، کاروباااااری ماااااڵ  وەک سااااەعاتی ئێساااا

لێهاااااااتۆتەوە. خزمەت ااااااارەکە زۆر گورجوگااااااۆڵە، بەاڵم هەناااااادێ   پەڕگە و 
شەرمنیتە، ئەوەندە شاەرمنە، کاات  قساەی لەگەڵادا دەکارێ، هەرگیاز ساەیری 

 ەکەی ناکا. بەرامبەردوڕ چاوی 
 ،" زیانەت باوو وای "خۆ ئەوە شتێ ی باشە کە کیژەکە شەرم لەخۆکێش با -

نێاو  گوت، "دەنا دەبووە ماایەی سەرئێتاە، ئااخر خاۆ چەنادان کاوڕی گەنا  بە
 ڕێنەوە."وئەو ماڵەدا دەسو

زارا کیژێ ی جوان بوو، ژنێ ی  و بوو، ئاخر تاازە گەیتاتبووە بیساێ و یەک 
بەهاااارەی تەمەنااای. ئەو تەمەنااای شاااانزە ساااااڵن باااوو کە مێاااردی بە پیاوێااا  

وای چااوار سااا  هێتااتا دووگیااان نەببااوو، مێااردەکەی کردبااوو. کاااتێ یش، د
 گەڕاندبوویەوە ماڵە باوانی.

                                                                                 
111  Zara 
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ی لە مااااااڵماڵبااااااتەکە  بەوە زۆر بەخاااااتەوەر باااااوون، کە وەک پێتاااااخزمەت 
ئاغاجان دەستنیتان راوە، هیوایان وابوو بەڵ او لەوێ باۆ مااوەیەکی بەردرێاژ 

 بمێنێتەوە.
تەرخاان کردباوو.  ساابریئەلپێتان هەردوو دادەکان کاتێ ی زۆریان باۆ مە  

 ئەحمەدی کوڕیتی پێویستی بەو جۆرە کۆمەکە نەبوو. 
زارا هەماااوو شاااتێ ی بە بێااادەنوی رێ دەخساااێ، کەس هەساااتی بە هەباااوونی 
نەدەکاارد، ئاااخر ئەو کەساای هەراسااان نەدەکاارد. ئەو بە هێواشاای لێااوەژوور 
هۆدەکان دەکەوت، هەموو شتێ ی هەڵدەگرتەوە و لەشوێنی خۆی دادەناایەوە، 
قااااپو قاچااااخەکەی لەوێ  دەبااارد، لە بەخێاااوکردنی ماااارمیل ە دەدا یاااارمەتی 

نەوە، ئەو نااوەی دەماشاێ، گەاڵی دەدا، جامی پەنجەرەکاانی دەساڕی سەدیقەی
وەریااوی دارەکااانی گەساا  دەدان و سااەرێ ی لە ژێاارزەمینەکە  دەدا ئاااخۆ 

 مامەی بانودەر پێویستی بە هی  نییە.
دەوە، پااااێخەفەکەی رێ اااادەکردەوە و نووسااااینوەی ئەحمەدیتاااای پاااااک دەکاااار

 کراسەکانیتی بۆ ئوتو دەکردن.
کاااتێ یش مە  ئەحاامەد لە نااوێژی بەیااانی دەگەڕایەوە، جااارێ ی دیاا ە خااۆی 
دەختاندە نێو پێخەفەکەی و تا سەعات دوازدەی نیاوەڕۆ لەخەو هەڵنەدەساتا، 
تەنااانەت هەناادێ جااار تااا سااەعات دوو  هەر لەنێااو جێاادا دەمااایەوە، ئەمە  

بوو کە هی  مە یەک، پێتتر نەی ردبوو. لە ڕاستیدا ئەو ئەوەندە لەژێار  شتێی
پێخەفەکەیاااادا دەمااااایەوە، تااااا زارا لە دەرگەکەی دەدا و دەیوااااوت: "مامۆسااااتا، 

 خواردن ئامادەیە."
هەمااوو بەیانیێاا  ئەو کیااژە خزمەت ااارە پااارچەیەک نااان، نڤیتاا  و هەناادێ 

نااوێژی بەیااانی. ئەوسااا بە  هەنوااوینی بااۆ مامۆسااتا دەهێنااا، بەرلەوەی بچێااتە
 نەرمی لە قاپییەکەی دەدا بە سرتەیەکیتەوە دەیووت: "ئەرێ بەخەبەری؟"

"فەرموو، وەرەژوورئ" مە  ئەحمەدیش لەژێار نوێنەکاانی خاۆیەوە وا باانوی  -
ساااااەر ئەو  دەکااااارد. کیاااااژەکە  بە شاااااەرمنییەوە ساااااینی بەرچااااااییەکەی لە

 ەر.مێزۆکەیەی تەنیتێ پێخەفەکەی دادەنا و دەچووە د
ئاخر خۆ مەبەسێ ئەوەنەبوو، کیژەکە خزمەتی ئەحمەد ب ا، بەاڵم شتەکە هەر 

 خۆوە، بە شێوەیەکی سروشتی دەڕۆیتێ. لە
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 مە  ئەحمەدیش بە زارا خۆشحا  بوو. 
    

سەرلەبەیانیێ ، کات  زارا ئەحمەدی لەخەو بێدار کردەوە تا بچێاتە مزگەوتا ، 
وە و خەوی لاێ ەوتەوە. کااتێ یش مایە 112ئەحمەد زیاتر لەنێو جێوبالنوانەکەی

جلەکاااانی  113باااۆ دووهەماااین جاااار خەبەری کاااردەوە، ئیااادی بە پەلەپاااڕوزێ
ژوورەکەی هااااتەدەر. زارا لێااای ساااڵەمیەوە، ئااااخر  لەبەرکاااردنەوە و بەغاااار لە

تائێستا هی  کەس وای نەترساندووە. ئیدی زارا  لەوە تێوەیتێ، ناب  کەس 
 بەم حاڵەتەی بزان .
بەرچااییەکەی باۆ مە  ئەحامەد باردە ژوور  114ارا مەجامەجارێ یتیان کات  ز

و لەسەر مێزەکەی تەنیتێ پاێخەفەکەی داناا، مە  ئەحامەد بە نەرمای دەساتی 
کیااااژەکەی گااااارت و بااااۆ ساااااەرجێیەکەی خاااااۆی رای ێتااااا. کیاااااژەکە  باااااۆ 
چاوتروکاناادنێ  بەرگااری کاارد، بەاڵم دواتاار خااۆی بااۆ شاال رد. کاااتێ یش مە  

ت و بااردیە باان بەتانیەکااانی. هەر زوو کیااژەکە ئەحاامەد زارای لەناااو قەد گاار
 قاچەکانی وێ  هێنانەوە.

"ئەن ەحتو وە زەوەجتو 'ان حاێ و زوجاێ'" ئەمەی بەچارپەیەکەوە و لە بان  -
 پەتۆکانیدا  بە کچەکە گوت. 

 زارا  بێدەنگ بوو.
"ئەن ەحتو وە زەوەجتو 'أن حێ و زوجێ'" مە  ئەحمەد جارێ ی دیا ە لێای  -

 را هەر بێدەنگ بوو.دووبارە کردەوە. زا
"ئەن ەحتو وە زەوجتو 'أن حێ و زوجێ'" بۆ سێهەمین جار چرپاندیەوە بن  -

 گوێی.
"قەبەلتااو 'قبلااێ'" زارا بە نەرمیاایەوە پێیوااوتەوە، ئیاادی مە  لێوەخااۆکەوت و  -

 دەستبەکار بوو.
پا  ماوەیەک زارا لەنێو جێواکەی هەڵسا، چارۆگەکەی بەسەر ساەر دادایەوە 

 ی: "کات درەنوە، تۆ دەب  بچیە مزگەوت ."و بە نەرمیش گوت

                                                                                 
 ەێیلاادینگان: نلێن  پێخەف  112
 پەدەپڕلزو: زۆر خێرا  اەاەڵەەالان.  113
 مەەمە: سینە  114
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لە کاااتی نااوێژی هەینیاادا ، زۆر لە کاا  و ژنە  وەکااان سااەردانی مزگەوتێیااان 

 دەکرد، بە تایبەتیش دەهاتنە  ی مە  ئەحمەد.
باوکی و لە هی  ئەلسابریئاخر شێوازی قسەکردنی ئەو بەتەواوی لەهی مە  

اساەت بە شاێوەیەکی ساەرنجڕاکێش خالخالی جیاوازبوو. ئەو هەوڵی دەدا، سی
باااااس ب ااااا. ئەو هاااای  نەدەبااااووە مااااایەی تاااارس، بەاڵم بە نەرماااای ختااااوکەی 

 جەماوەرەکەی خۆی دەدا.
تاااا ئەو ڕادەیەی دەزگاااای هەواڵواااری بەدوای مە  ئەحااامەدا ڕۆیتاااێ، بۆیاااان 
روونبااووەوە، هاای  پەیوەناادیێ ی تااۆکمەی بە باازووتنەوە دینییەکااانی قااومەوە 

ە کەسێ  دەچاوو حەزی لەژیاان با  لەوەی یاخیبووێا  با ، نییە. ئەو زیاتر ل
ی ئەو چاااۆن پەرەدەساااێن  و چاااۆن ڕەوشااابەاڵم ئەوە  روون نەباااوو ئااااخۆ 

پێوەی خۆی وەک مە ی مزگەوتێ  کە وتاری هەینی هەبا ، لەنێاو شاارەکەدا 
 بەهێز دەکا و سەر بۆ چی دەکێت .

ەوە دوا، دەوڵەتێ  کە لەیەک  لە وتارەکانیدا، ئەو دەربارەی دەوڵەتی ئیسالمیی
قوڕئاااان بەردی بنااااغەی ژیاااانی کاااۆمەڵوەکە بااا . بەاڵم ئەو لەوەنااادە زیااااتر، 
تێینەپەڕانااااد و روونیتاااای نەکااااردەوە ئاااااخۆ کتومااااێ مەبەسااااتەکەی چیاااایە. 
وتارەکەشاای وەک ئەوە وابااوو، بەردێاا  فااڕێ بااداتە نێااو گااۆمێ ی قااو   تااا 

 ڕاددەی ئاوەکەی بۆدەرب ەوێ.
نی کولەکەی دا. لەپاڕ و بە شاێوەیەکی ناچااوەڕوان راو لە وتارێ ی دی ەیدا لەب

یەکی ئەوەناااادە بە شااااێوەخااااومەینی لە دەم دەرپەڕی. ئەو  ئااااایەتولاڵناااااوی 
بێوەییااانە گااوتی، کەس نەیزاناای ئاااخۆ دەربااڕینەکەی رێ ەوتااانە بااوو یااان بە 

 ئەنقەسێ.
 ل  ئاغاجان تێبینی ئەوەی کرد، کەوا ئەحمەد  یەنوری بۆ خومەینی نواند.

خومەینی یەک  لە نەیارە سەرسەختەکانی شا بوو، لە دوایین دوانای  ایەتولاڵئ
هااۆی ئەو  ئاشاا رای خۆیاادا، گوتبااووی: "شااا مااایەی شااەرمەزارییە. ئااێمە بە

پیاااوەوە شااەرم لەخۆمااان دەکەیاانەوە، ئاااخر ئەو شااا نیاایە، بەڵ ااو نااۆکەرێ ی 
 ئەمری ییەکانە."
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ر لە قاااوم بەرپاااابوو، هەر یەکساااەریش دوای وتاااارەکە، شاااەڕو هەرایەکااای زۆ
سەر شەقامەکان و دروشمی دژە شاایان دەگاوتەوە. ساوپا  بە  ڕژانەخەڵ  

 لە هەمااووسااەر مزگەوتێاای دادا، ئەو ماازگەوتەی خااومەینی دوانەکەی لێاادا و 
 یەکەوە ئااااااابڵووقە درا. بەسااااااەدان مە  و فەقێاااااای گەناااااا  لە ژێرزەمیناااااای 

ەربان کەوتاان، ئیاادی ماازگەوتەکەدا تۆەنااگ و دەمانچەیااان دەرهێنااان و لێوەساا
 شەڕی دەستەویەخە لە سەر شەقام و کۆاڵنەکان هەڵویرسا.

لەو هەرایەدا سەری دەیان مە ی تێداچوو، ژمارەیەکی زۆریش گیاران. ساوپا 
 ئااایەتولاڵبەرەنوااارییەکەی تێ تاا اند، پاشااان ژەنەڕاڵێاا  چااووە بەردەم ماااڵی 

 خومەینی تا بە شێوەکی تایبەت بیورێ.
ی ڕێوەدەکرد، ئەوان  ئایەتولاڵمە یەکان پارێزگارییان لە لەوێ دەستەیەک لە 

ژەنەڕاڵیااان نەدا، دەبااووایە سااەرەتا پۆسااتاڵەکانی داب ەناا ، دەنااا بااۆی نەبااوو 
. ژەنەڕاکە  زانای تەناانەت ساوپای ئەمری اا  ئاایەتولاڵبچێتە ژووری کاری 

 لەوێ فریای ناکەوێ، ئیدی پۆستاڵەکانی داکەناند.
 ریئ" یەکێ  لە پاسەوانانی ئیمام وایپێووت."دەب  شەپقەکەشێ دابو -

 ئااااایەتولاڵژەنەڕاڵەکە شااااەپقە سەربازییەکەشاااای دانااااا و ئینجااااا لە هااااۆدەی 
وەژوورکەوت. ئەو هەندێ ساەری خاۆی باۆ چەمانادەوە و پێیواوت: "فەرماانی 

 ئەوەم پێدراوە، بتورمئ"
لەهەمااان ڕۆژدا خااومەینی نەفاای کاارا، شااا ئەوی ڕەوانەی عێااڕاق کاارد. ئیاادی 

ابەرایەتاای شۆڕشااێ ی مەزناای ەر لە وێااوە بااۆ ماااوەی چەناادین سااا  ڕاتاار هدو
 ەگوڕیتەوە دەرهێنا.د و تەخێ و بەختی پاشایەتیتی لە ڕدژی ئەمری ا کر

   
کە بێناا ، ئەوکااات هاای  کەس ئااایەتولاڵلەو سااەردەمەدا کەس نەیاادەوێرا ناااوی 

باا . بەاڵم هەنااووکە لێاارە و لەوێ گوێااێ لەناااوەکەی دە ،باساای ئەوی نەدەکاارد
ئاخر نامیل ە و وتارەکانی ئەو  باڵودەکرێنەوە، لە شاری قاومیش بە دزیایەوە 

 وێنەی ئەو بە دیواری مزگەوتەکانەوە هەڵدەواسران.
لەجەساااتەی مە یە  زەوە، بەاڵم گیاااانی ئەو بەهێاااەوەباااووخرا دوورخاااومەینی 

نوێ اناادا یە و ئەواناایش هەماااوو بااۆنەیەک دەقااۆزنەوە تاااا ناااوی ئەو بێااانن و 
 ی ئەوەوە بدوێن.بەناو
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، بەڵ او زەنجاانئەحمەد بەرەبەرە ناوبانوی پەیدادەکرد، نەوەک هەر لە شاری 

شوێنانی دی ەوە بانوهێتاێ دەکارا  و زیاتر لە لەشارەکانی دی ە . ئەو زیاتر
لەو شوێنەی خومەینی لا    ،115تا وتار و دوان بدا. دوایین وتاری لە خومەین

 لەدای ببوو، دا.
کرد، ئەو بێوەییانە)بێخەتایاانە(  ڕەنویندوان و وتارەکانی  کورتە سەفەرەکانی

باساای گەشااتەکانی خااۆی دەکاارد: "لە دواجاااردا لە ئەسااۆەهان بااووم، شااارێ ی 
یەکجااار دەوڵەمەنااد، ساااڵوم بااۆ هەمااوو ئیسااۆەهانییەک. گەشااتی داهاتووشاام 

 ی خەڵاااا ەکەی خۆشەویسااااتە، ساااااڵوم بااااۆ  کاشااااانە. کاشااااان ئەوناااادە لە
ەی ڕابردوو  لە )خاومەین( باووم، ئەوە  یەکەماین جاارم کاشانیەکان. هەفت

بوو سەردانی ئەو گوندە مومبارەکە ب ەم. خومەین شوێنێ ی بێوێنەیە، لەوێادا 
 خەڵ ی نازدار دەژین، ساڵوم بۆ خومەینییەکان." 

مەبەسێ لە وشەی "خومەینی" کەسی دانیتوتووی خومەین بوو، بەاڵم خەڵ  
گاوایە ئامااژەیە باۆ خاومەینی، ئیادی خەڵا ەکە  خۆیاان لێ ادایەوە لە  یوایاان 

 ئ"-ساڵو لە خومەینی -هاواری کرد: "سە م بر خومەینی
 ئاغاجانیش لە خۆشیان دەگەشایەوە.

بان  ئەو دەیزانی، تێبینیایەکەی مە  ئەحامەد ڕێا ەوت نەباوو، بەڵ او شاتێ ی لە
 سەردا هەبوو، بێوومان شتەکە ڕاسپاردەیەکی قوم بوو.

    
 اای لە قااومەوە بۆهااات، کەوا خالخااالی بە قاچااا  ێزیاایەوە هەواڵئاغاجااان بە د

 چۆتە عێڕاق و خۆی گەیاندۆتە خومەینی.
خالخاااالی زیااارەک باااوو، ئەو بەهەوەناااتە و لەخاااۆڕا نەچووباااووە عێاااڕاق. بااا  
سێودوو، ئەو هەستێ ی هەبوو، کە ڕۆژێ  دادێ خومەینی دەسەاڵت دەگارێتە 

 می بەدیدێن .دەسێ وخەونی دامەزراندنی کۆمارێ ی ئیسال
ئێساااتا ئاغاجاااان لەوە تێوەیتاااێ، کە باااۆچی خالخاااالی ئەو هەماااوو مااااوەیە 

 دەستبەرداری ژن و منداڵەکەی بووە.

                                                                                 
115  Khomein 
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لەسەر شەقامدا هی  شتێ ی وا تێبینی نەدەکرا بەوەی لە ساۆنوەی شۆڕشاێ  
کە بە ڕێواوە ب ، دەسەاڵت ئاڵوگۆڕ ب رێ. ئااخر شاا لە خۆشاترین سااڵەکانی 

دا تایمز the Timesدەژیا، لە دیدارێ  لەگە  ڕۆژنامەی  قەڵەمڕەوێتی خۆیدا
پەڕی ئاسااودەیی دەکااا و واڵتەکەشاای مێرگێ اای زۆر  گوتبااووی: هەسااێ بەو

 ئارام و مەندە.
ئەمری اااا  لە یەکێتااای ساااۆ یەت دەترساااا و کەساااێ ی باشاااتری لە شاااا باااۆ 
بەڕێااوەبردنی واڵت شاا  نەدەباارد. ئەو هەمیتااە تااازەترین فااڕۆکە و چەکاای 

ئەمری ااااا دەکااااڕی و بەشااااێ ی زۆری داهاتەکەشاااای لە نێااااو بااااانقە نااااوێی لە 
 ئەمری ییەکان دانابوو.

ئەو  بااڕوای تەواوی بەوە هەبااوو، کە باشااترین سااەرەک دەوڵەتاای ئێاارانە بااۆ 
ئەمری اییەکااان، بااۆیە بەتەواوی پتااتی لێ ردبااووەوە و متمااانەی بە کااۆمەکی 

تبەرداری نااابن. ئەو ئەوان هەباوو، لەوە دڵنیاابوو، هەرگیاز ئەمری ییەکاان دەسا
خواردن دەربااااارەی  کەسااااێ ی وەک متااااوورهاااای  هۆکااااارێ ی بااااۆ خەم و 

 خومەینی نەبینی، کە رەوانەی واڵتی عێڕاقی کردبوو.
ئیدی بە بەوپەڕی ئارامی و ئاسودەییەوە ئامادەکاری بۆ کوڕەکەی دەکرد، تاا 

 دوای خۆی، جێوەی بورێتەوە.  
    

کییەکااااانی مزگەوتاااا  بااااوو، شااااابا  لەکاتێ اااادا مە  ئەحاااامەد سااااەرقاڵی چا 
ئااارەزووی خااۆی بەوە دەربااڕێ بچێااتە زان ااۆی تاااران بخااوێن . ئەو خوازیااار 
بااوو ئەدەبیاااتی فارساای بخااوین ، بەاڵم ئاغاجااان ئامۆژگاااری شااتێ ی دیاا ەی 
کرد: هەرچی دەربارەی ئەدەبیاتی فارساییە دەتاوانی لە مااڵەوە  بیخاوێنی و 

یە پێوسااێ بە چااوونە زان ااۆ ناکااا. تااۆ لێ ااۆڵینەوەی لەسااەرب ەی، بااۆئەم ڕشااتە
کوڕێ ی بەهرەمەندی، بڕۆ بیرکاری بخاوێنە، یاان باڕۆ تەکنیای یاان شاتێ  بە 
ئاراستەی بەڕێوبردنی کاروبار بخاوێنە. ئااخر باایی خاۆی بەرهەمای کالسای  

 لەنێو کتێبخانەکەماندا هەیە، ماڵەکە پێویستی بە گیانێ ی نوێ هەیە."
بەرەو تاران جێهێتاێ، ئاغاجاان بە تڕومبێلای  کاتێ یش بەتەواوی شابا  ماڵی

 خۆی، ئەوی گەیاندە وێستوەی قەتار.
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"ئەرێ چەند شتێ  هەن، نازانم پیویساتە ئێاوەی لا  ئاگاادار با ەمەوە یاان  -
 نا." شابا  ئەم قسەیەی لەناو تڕومبێلدا بە ئاغاجان گوت.

 "شتەکان چین؟" ئاغاجانیش وا لێیپرسی. -
لەسەر بانی مزگەوت  بینیوە، لەوێ خاۆی  "من مە  ئەحمەدم چەند جارێ  -

لەپەنااا  گااومبەزەکە حەشااار دابااوو، شااتێ ی دەکێتااا. ئەو خااۆی دەزاناا  ئاااخۆ 
ب ێت  یان نا، بەاڵم جوەرەکانی ئەو بۆنی شتی دی ەیان لێادێ، شاتێ  لەگە  
مە یەتاای یەکناااگرێتەوە. وێااڕای ئەوە ، ئەو بەردەوام دەچێااتە  ی کەسااانی 

 ب ێت . پێموایە تۆ لەو پرسە ئاگاداربی، باشە." تریاک  یدە تا بە دزییەوە
"زۆر چااکت رد پێتواوتم،" ئاغاجااانیش دوای پتاوێ ی درێاژی بێاادەنوی وای  -

پێووتەوە، "بەدوایدا دەچم ئاخۆ هیچم پێدەکرێ. باشە لەوە زیاتر شتێ ی دی ە 
 هەیە ، پێویسێ ب ا بیزانم؟"

تیش هەساتیارە. مان جارێا  ئاافرە بەرامبەر"لە ڕاستیدا نەخێر، ئەو هەندێ  -
لە ماازگەوت بیناایم  لەگە  ئافرەتااان پێیلێهەڵبڕیبااوو، ئەمە  لە مە یەکاای وەک 

 ئەو ناوەشێتەوە."
"منیش تێبێنی ئەوەم کردووە. ئەو دەبا  وریاا با ، ئااخر ئاێمە لەو شاارەدا  -

 ناحەزمان زۆرن."
 ی  لەنێو وێستوەی هێڵای ئاسانیندا، ئاغاجاان بە بێادەنوی یااوەری شااباڵی تاا

 ی قەتارەکە کرد.وارگۆن
دوای ئەو جارەی کە شابا  باسای بڕواباوونی خاۆی و گومانەکاانی هێناابۆوە 
گااۆڕێ، جااارێ ی دیاا ە لە دەرگااای ئەو باسااەیان نەدابااۆوە. ئاغاجااان یەک دوو 
جاااران هەوڵیاادابوو سااەرەداوی باسااەکەی لەگەڵاادا ب اااتەوە، بەاڵم سااەرنجی 

باابەتەکە ناکاا. ئیادی جاارێ دەساتی  ئەوەی دابوو، شاابا  حەز بە کاردنەوەی
لێااانەدا. هەناااووکە  کە لەساااەر شۆسااااتەی قەتاااارەکە وەساااتاون، ئاغاجااااان 

بەاڵم شااابا  ئەو  ،کە لەگە  زان ااۆکەدا ئاگااای لەخااۆی باا   دەیەویسااێ پێیبڵاا
دەرفەتەی پێاانەدا. ئەو ئااامێزی لە ئاغاجااان وەرێنااا، ماااچی کاارد و بەرەو ناااو 

 ی قەتارەکە لێیدا ڕۆیی.وارگۆن
اغاجااااانیش تااااا قەتااااارەکە کەوتە گەڕ و لەبەرچاااااوان ونبااااوو، هەر لەسااااەر ئ

 شۆستەکە وەستابوو.
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 ئاغاجان بە وردی ئەحمەدی خستبووە ژێر چاودێرییەوە. 

و مەجمەیەک چاووە ژووری  بە خۆیشەوێ یان کات  زارا لەکاتێ ی ناوەختدا 
دا چاوو. دوای بی دەخوێندنەوە، ئاغجانیش بەکتێبخانەکە، کە ئەحمەد لەوێدا کتێ

لە درزی پەردەکەوە بینی کیژەکە خاۆی بەساەر مەجامەکەدا شاۆڕکردەوە، کە 
پیااااڵەیەک چااااو چەناااد قەساااپی لەساااەر باااوون، لەوێ لەساااەر مێااازەکەی داناااا. 
ئەحاامەد دەسااتێ ی بااۆ بلااوزی کیااژەکە باارد، ئەویااش لااێوەڕا بەئااارەزوی خااۆی 

وە باردی باردی دەستی تێدا بوێڕێ. لە کۆتاییدا، تەنوورە درێژەکەی بەرزکارد
 تا کچەکەی بە دۆاڵبێ ی کتێبان هەڵنا.

 ئاغاجان بۆ بەیانیەکەی زارای بانوی ژوورەکەی خۆی کرد.
 "فەرموو دانیتە." ئاغاجان ئاماژەیەکی دۆستانەی بۆکرد. -

 ئەویش بەشەرمەوە لەسەر کورسیەکە دانیتێ.
اشاتر "من هەر ئەوەندە دەڵێم، زۆر لە کاروباری ناوماڵێی تۆ ڕازیم. لەتاۆ ب -

کچێ ی پێتخزمەتچی وامان دەساتناکەوێتەوە. بەاڵم دەبا  تاۆ واز لە ئەحامەد 
 بۆت؟" ڕوون و ئاش رایەبێن  یان بوخچەکەت دەپێچیەوەئ ئایا ئەمە 

 ی ئاغاجان سڵەمیەوە و نوتقی گیرا.زارا لەو تۆنە دەنوە توندە
 ئاغاجان لێی دووبارە کردەوە: "قسەکەم ڕوونوئاش رایە؟"

 ی بۆلەقاند.بەکپییەوە سەر
مااڵە "باشە چیێ دەوێ؟ ئایاا دەتەوێ لێارە بمێنیاتەوە یاان بوەڕێیاتەوە  ی  -

 ؟"باوانێ
""دەمەوێ لێااارە بمێااانمەوە." کاااچەکە ئەم وەاڵمەی بە دەنوێ ااای لەرزۆکەوە  -

 دایەوە.
"زۆر باشە، دەکرێ کارەکانێ دەستپێب ەیەوە. بانوادەرەکە زۆری پێویساێ  -

ەباوو بای ەی، زۆر باایەخ بە بانوادەرەکە بە تۆ دەبا ، ئەگەر جاروباار هیچاێ ن
 بدە. ئێستا  دەکرێ بڕۆی."

ناااااوێژ، ئاغاجاااااان داوای لە مە  ئەحااااامەد کااااارد،  لە دوایباااااۆ شاااااەوەکە ، 
پیاساااەیەکی  ی ڕووباااارەکە بەیەکەوە بااا ەن. کاتێااا  ئەوان بە تاری اااایی بە 
کەنااار ڕووبااارەکەدا دەڕۆیتااتن، دوای پێتااەکیێ ی کااورت، بە توناادی قسااەی 
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ە ناشایسااااتەکەی ڕەفتااااارئەحاااامەد کاااارد. ڕاشاااا اوانە پێیڕاگەیانااااد، کە لەگە  
و مزگەوتێتااایان بە  تریااااکدەرباااارەی ئافرەتاااان ماااایەی قباااووڵ ردن نیااایە و 

یەکەوە نەگوتووە. خۆ ئەگەر ئەحمەد مەبەستی نەب  گاوێبورێ، ئەوا ئاغاجاان 
 بە توندی ئازادییەکەی سنووردار دەکا.

 ان گرت.ئەحمەد بەبێدەنوی گوێی لە ئاغاج
 "شتێ ێ هەیە پێمبڵێی؟" -

 تەناتەن بەو قسەیە  ئەحمەد نەهاتە وەاڵم.
ڕۆژ دوای ئەوە، ئاغاجاااااااااان چاااااااااووە  ی بااااااااااوکی یەکااااااااا  لە یەک دوو 

 مافوورفرۆشەکانی شار تا داوای دەستی کچەکەی بۆ مە  ئەحمەد لێب ا.
ەن کەسااوکاری بووکەخااان رێ خاارا. لە  یمانوێاا  دواتاار، ئاااهەنوێ ی گەورە 

 ەی نیوەی شەو بوو، کە بووکە خان بەکەژاوەیەکی ڕازاوە هێندرایە ماا . نزی
بووک ژوورێ ی لە نهۆمی دووهەم پێدرا، بەاڵم حەفاێ شاەوی یەکەم ژووری 

 مێوانایان بۆ ساز و ئامادە کردبوو.
    

مە  ئەحاامەد یەک هەفااتە پتااووی وەرگرتبااوو تااا لەگە  خێاازانەکەی سااەری 
 ان پێبناسێن .گوندی جیریا بدات و بووکەکەی

 ەحەتیایەوە لەڕئەحمەد جلی لۆکەی پاانوبەرینی لەبەر دەکاردن، باۆ ئەوەی بە 
ناویاندا بجاوڵێتەوە. ئەو وەک شاازادەیەک کە باووکەکەی لەگە  خاۆی دەبااتە 

 نێو قەاڵ، ڕەفتاری دەنواند.
ێ ی ەمەنای هەژدە ساااڵن باوو، شۆخوشاەنوبوو. ت 116ژنەکەی ناوی سەمیرە 

شاااەوی یەکەمااای زاوا و بوکێنیانااادا، ئەحااامەد کیاااژەکەی  کالسااای یانە باااوو. لە
جادووبەنااادکرد تاااا بەیاااانیێ ی زوو هەر ساااەرجێی لەگەڵااادا کااارد، کااااتێ یش 

 زەردەی بەیان پەیدابوو، ئینجا وازیان هێنا و لێ ەوتنە خەو.
 ێتااانەکەدا تریاکبااۆ نیااوەڕۆکەی، لەسااەرو بەناادی سااەعات یەکاادا، لە ژووری 

 ێ ی شاهانەی بۆ ئامادەکردبوو.تریاکد. ئەویش پێتوازی لە مام ڕەمەزان کر

                                                                                 
116  Samira 
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ی تریاکئەحمەد بەتایبەت داوای لە مام ڕەمەزان کرد، حەفێ ڕۆژ لەسەر یەک 
ب ێتای،  تریااکزەوقی پیاو دەکاتەوە. خۆ ئەگەر  تریاکبۆ ئامادە ب ا، چون ە 

 ئەوا کاتێ ی زیاتر بە گان ردنەوە بەسەر دەبەیێ.
دەکێتاااا، دیساااان دەگەڕایەوە  تریااااکلە کااااتێ یش ئەو چاااارەکە جوەرەیەکااای 

ژووری نهاااۆمی ساااەرێ و خاااۆی لەگە  باااووکەکەی دەخساااتەوە نێاااو ناااوێن، 
 هەرچەندە بووکەکە  هەر لە قوواڵیی شیرین خەویدا بوو. 

هەمااووان بە لەدای بااوونی  .117سااەمیرە کچێ اای بااوو، ناویااان نااا مەسااەوودە
د و ژنەکەی مناااداڵەکە خۆشاااحا  باااوون، بەاڵم مااااڵەکە چااااوەڕێی لە ئەحااامە

 دەکرد، کوڕێ یان بب ، تا لە ئایندەدا جێوەی باوکی بورێتەوە.
   

مزگەوت تاا دەهاات قەرەبااڵبتر دەباوو، ئەحمەدیاش دوانای سەرنجڕاکێتاانەی 
ی خااۆ  و مەزناای لە چیرۆکاادەدان. ئەحاامەد هەقااایەتخوانێ ی لەبلەبااان بااوو، 

 قوڕئااااانەوە دەگێااااڕانەوە. ئەویااااش بەو وشااااە جادوویااااانەی خااااۆی شااااتێ ی
دەخستەسااەر، ئەوسااا هەقایەتەکااانی سااەردەمی بەرێاای دەگێااڕایەوە، هاای ئەو 
چاخەی کە پێبەمبەر محەمەد تیایادا لەدای بباوو، کە چاۆن لەگە  عائیتاە، ژنە 

 خۆشەویستەکەی لەسەر بان خۆشەویستیان کردووە. 
مااحەمەد ئەو سااەردەم موزی ژەنەکااانی کۆاڵنااانی قەدەغەکردبااوو، نەدەبااووایە 

گوێیااااان لێبواااارێ. کاااااتی یش ئەو لەگە  ژنە گەنااااجەکەی  هاااای  موسااااڵمانێ 
لێوەساااەربان دەکەوت، لە پاااڕ لەکۆاڵنێااا  گاااوێی لە موزیااا  باااوو. "بەاڵم، مااان 
دەمەوێ سااااەیرکەم، دەمەوێ تەماشااااای کەم، ماااان دەمەوێ بیبیاااانم، دەمەوێ 
تەماشاااا بااا ەم." عائیتاااە ئەم داوایەی چەناااد جارێااا  لە پێبەمااابەر دووباااارە 

 کردەوە.
ۆشەویسااتی بااردییەوە، مااحەمەد سااەلماندی، عائیتااە چااووە سااەر دا خلە دوایاا

 پتتی ئەو، لەسەر لێواری دیواری سەربانەکە سەیری موزی ژەنەکانی کرد. 
کەسێ  نەبوو ئەو شتانە لە مزگەوتێدا باس ب اا، بەاڵم مە  ئەحامەد هەمیتاە 
 کاتی وای دەدۆزیەوە بە قسەکانی سەرنجی گوێورەکانی بۆخۆی راب ێت . 

                                                                                 
117  Masoede 



266 

تیدا نەدەبووایە ئەحمەد ببوایە مە ، بەڵ اوو بباوایە هەقاایەتخوان، بباوایە لەراس
خڕببانااایەوە، ئەویااش  ێااینمایتاا ارێ   لەوێ لە گۆڕەپااانی بااازاڕدا خەڵاای ل

 و هەقایەتی بۆ بوێڕابانەوە. چیرۆک
ئەو هێتااتا  هەر لەسااەر گەشااتەکانی خااۆی بەردوام بااوو، گەشااتەکانی بااۆ 

و ئیساۆەهان  120، هەمەدان119ئەراک، 118اشاانشارە دینییە گرنوەکانی وەک ک
 دەکەوتەوە. دوور لە ما و هەندێ  جاران بە هەفتە 

هەموو جارێ یش بە دوو توورەگە دەگەڕایەوە، تورەگەیەک پاڕی پاارە و زێاڕ 
بااوو، تااوورەگەی دیاا ە  پااڕ لەنااامەی خۆشەویسااتی و دیاااری تااایبەت وەک 

کە ژنە چارۆگەدارەکاان دەرپ ، گۆرەوی، بۆن، سابوون، فانیلە و ئەنووساتیلە 
 دزییەوە دەیاندای . بە
    

 تریااکهەرچەندە ئەحامەد بەڵێنای بە ئاغاجاان داباوو، جاارێ ی دیا ە تخاوونی 
 دزییەوە لە هەندێ شوێنی تایبەت لە شارەکە دەی ێتا. نەکەوێتەوە، ل  بە

بااۆ ئەوەی ئااازادی زیاااتری هەباا ، تااا پێیب رابااا بانوهێتااتی ئەمااال و ئەو ی 
رد و گەشتە دوورەکاانی خاۆی دەکاردن. لەوێادا ئاغاجاان دەساتی پەسەند دەک

نەدەگەیتت . ئەو پەیوندی بە پیاوگەلێ  هەباوو، لەگە  خۆیاان دەباردە باازنە 
یااااان دەکێتاااا و لەگە  ژنانیتاااایان تریاکتایبەتیەکانیاااان تااااا زەردەی بەیاااانی 

 رادەبوارد.
ەنااادی لەگە  دا، ئەو ئاااازادییەی نەباااوو، هەر باااۆیە پەیوزەنجانااائەو لە شااااری 

دەسااتەیەکی نهێناای پەیااداکرد. بەاڵم بێئاگااا  بااوو لەوەی دەزگااای هەواڵوااری 
 نهێنی تەڵەیان بۆ داناوەتەوە.

بەنو ێتااان ناازی ەی ساااڵێی بااوو لە واڵت قەدەغەکرابااوو. ئالودەبووەکااان بە 
تۆماااارێ ی شاااارەوانی لەمانوێ ااادا دوو جااااران نیاااو   لە ڕێااایدەکااارا  تریااااک

دەرمانخااانەیەک وەربواارن، لاا  مە  ئەحاامەد ئەوەی پێاادراو لە ڕێوەجااوەرەی 
 دەکەوت. ئاسانی دەستی دەیویسێ لەجیهانی نهێنی و ژێرزەمینییدا بە
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کاتێ یش لە شەوێ  لە شەوەکاندا، لەگە  دوو پیااوی دیا ەدا بە ئاماادەبوونی 
کێتاان باوون،  تریااکدا ساەرقاڵی زەنجاناچەند ژنێا  لە ژێرزەمینای ماڵێا  لە

ەزگاااای نهێنییاااان لێاااوەژوورکەوتن. ئاژانەکاااان دەساااتبەج  چەناااد ئااااژانێ ی د
کێتاانەوە لە نێاوان دوو ئاافرەتی  تریاکوێنەیەکی ئەحمەدیان گرت کە بەدەم 

یاان لە پاکەتەکەیاان تریاکب  چارشێو دانیتتبوو. ئاژانەکان چەند جوەرەیەکی 
ن، ئەنجااااا ئەحمەدیااااان لەگە  خۆیااااان دەرهێناااان، وێاااانەی هەمووشاااایان گاااارت

بردیانە شوێنێ ی نهێن  کە ئاژانێ ی لێ اۆڵەرەوە لەوێ چاوەڕێیاانی  اپێچ رد،ڕ
 دەکرد.

ئەحمەد هیچی پێنەبوو بیوێاڕێتەوە، زانای بە داوەوە باووە، داوێا  نەیادەتوانی 
 بە ئاسانی لێی دەرباز ب .

یەوە نێااو پااێخەفەکەی خااۆت و بە بێخەماای لاا  بڕازێاای و دەکاارێ تااۆ بچاا" -
 یەک مەرج." ئاژانەکە وایپێووت. بەاڵم بە بەیانیش ئاساییانە بچیەوە مزگەوت ،

 "مەرجەکە چییە؟" ئەحمەد بە دەنوێ ی لەرزۆکەوە وایلێپرسی. -
"مەرجەکە ئەوەیە، ئێمە لەمەوپا  دەبینە دۆساتی یەکادی. تێادەگەی باسای  -

 چیێ بۆدەکەم."
 "من تێناگەم ، ئاخۆ باسی چی دەکەی." -
ە پێویساااااتە خاااااۆ ئەگەر تێااااانەگەی، ئەوا هەنااااادێ ئااااااڵۆزتر دەبااااا ، کەوات -

ڕاستەوڕاساااااێ رەوانەی زینااااادانێ بااااا ەم. ئیااااادی بەیاااااانی لەگە  بەرچاااااایی 
ەکەی ڕدێ و وێااانەکەی تۆشااای لە ساااەر یەکەماااین ڕووپە ڕۆژنامەیەکاااێ باااۆ

 باڵوکردۆتەوە. ئەوسا دەکرێ تێبوەی."
شەوەکە درێژەی کێتا. مە  ئەحمەد بەبا  دەنوای گریاا. ئەو نەیادەزانی، لەپاڕ 

  ئابڕوی خۆی لە دەسێ دەچ .
ی ژانێاا  لێیهاااتە ژوور، وێاانەکەی ئەودا، سااپێدە داهااات، ئایااكیش لە کۆتایکاااتێ

شوشتبووەوە، وێنەیەکی نیتاندا و پێتی گوت: "باشە چای ب ەیان؟ باشاە ئەم 
دوای نیااااوەڕۆیە وێاااانەکەت چاااااپ ب ەیاااان  یااااان بەیەکەوە لەسااااەر مێاااازەکە 

 دابنیتین؟"
ی ئەو لەگە  دوو بااۆ ئەحاامەد هاای  دەرەتانێاا  نەمااابۆوە. خااۆ ئەگەر وێاانەکە

دەکێتاا ، لە ڕۆژنااامەدا باڵوب اارێتەوە،  تریاااکژناای باا  چارشااێو، کە جواارەی 
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ش بەسەر ماڵباتەکەیدا دێنا . یورەیوئەوا ئەو کۆتایی پێدێ و شەرمەزای و ش
کەواتە لەگە  ئاااااژانەکە چااااووە سااااەر مێاااازەکە، کە کورساااایێ ی بااااۆ دانااااا و 

وااوت: "ئەگەر ئااێمە بااا  فۆرمێ یتاای دایەدەسااێ تااا پڕیب اااتەوە. ئاااژانەکە پێی
نینەوە و هەر بەخۆشام پێان  خولەکادا دەیباڕێ لە مااوەیئەوا لەیەکدی  بوەین، 

دەتوەیەنمەوە ماڵ ئ ئەوەی ئێمە لەتۆمان دەوێ، زۆر سادەیە، ئێمە دەماانەوێ 
تۆ زوو زوو پەیوەندی بە قومەوە ب ەیێ و ئەو زانیارییانەی پێویساتمان پێای 

 و ئیتەکەیە."هەیە، بۆمان بێنی. ئەمە هەمو
دوای نیو سەعات، تڕومبێلێ ی تایبەت ئەحمەدی گەیاندەوە مزگەوتا  و لەبەر 
 دەرگاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دابەزی. 

"گوێاااێ لەدەنومااااان دەبێااااتەوە." ئاااااژانەکە وای پێوااااوت بە شااااوێنی خۆیاااادا  -
 گەڕایەوە.

   
یەک دوو مانگ دواتار های  روویانەدا. ئەحامەد پێیواباوو، کە خواخواشای باوو 

نای بەڵ او هەر باۆ ترسااندن وایاان لێ ردبا ، باۆئەوەی دەزگای هەواڵواری نهێ
جڵەوی ب ەن. ئاخر ئەوان هێتتا خالخالی و کردەوەکەی بەردەم ساینەماکە و 

سااەردانی فەرەح دیبااادا، پەیااداببوو، هێتااتا لە  لە کاااتیئەو پاشاااگەردانییەی 
ب ەنەوە و ئەحمەدیش کەم تاا زۆر  نەکردبوو. ئەوان دەیانەویسێ تۆڵە یانبیر
 ارمتە بورن.بە ب

ئەو هیوای وابوو بەڵ و وازیان لێهناب ، نەیانەوێ وەک سوسەکارێ  بەکااری 
بهێنن، چون ە ئەو هەرگیز نەیدەویسێ ببێتە سیخوڕێ . ئاخر شاوێنپێهەڵورتن 
لەگە  ئەودا نەدەگونجاااااا، ئیتاااااەکە  لەکەساااااێ  لە پاااااێوەی ئەو وەک مە ی 

، ئەگەر پێویساێ ب اا، تاۆ بڵێایمزگەوتی گەورەی شاار، نەدەوەشاایەوە. باشاە 
 شوێنپێی چی هەڵبورێتەوە و سیخوڕێ لەچی ب ا؟
جااۆرە ویسااتویانە ئەحاامەد  ئەو وایلێحاااڵیبوو، دەزگااای هەواڵوااری نهێناای، بەم

لەمەڕ ڕووداوەکاناااادا دەماااای خااااۆی دابخاااااو لەمەشاااادا سااااەرکەوتن، چااااون ە 
نەیاادەوێرا هاای  شااتێ  دەربااارەی شااا یااان دەربااارەی  قااوم دەم ب اااتەوە. بە 

پایی و لەدڵەوە وردە وردە هەسااااااتی بەبەخااااااتەوەری کااااااردەوە و ئەو ئەساااااا
ترسە  کە لەدڵیدا بوو خەری بوو دەڕەوایەوە. بەاڵم شاەوێ یان، کاتێا  تاازە 
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ی باۆ لە تەنیتاتلە نوێژی مەغریب ببۆوە، یەک  لە ئاژانەکاانی دەزگاای نهێنای 
 نوێژ چەمایەوە.

پاناادە گااوێی مە  ێ اای جاڕسااەوە وای چربە دەنو"ئەرێ چااۆنی؟" ئاااژانەکە  -
 ئەحمەد.

ئەحاااامەد بە تۆقاااااوییەوە سااااەیری ئاغاجااااانی کاااارد کە لە ڕیاااازی پتااااێ ئەو 
 وەستابوو، بەاڵم هیچی بەدینەکرد.

 "باشە چیێ لێم دەوێ؟" بە نەرمییەوە بە ئاژانەکەی گوت. -
"تۆ دەزانی هەندێ ئاژاوە لە قوم ساەریهەڵداوە. دەماانەوێ ساەرێ ی ئەوێ  -

ان باا ەی و بزاناای ئاااخۆ چاای لە ئااارادایە. پێمااواب  کاائایەتولاڵباادەی، سااەردانی 
 ژمارە تەلەفۆنەکەی منێ هەیە؟"

"بەڵ ، هێتاتا ژماارە تەلاۆفەنەکەتم هەر مااوە. ئەحامەد بە ڕەنوبزڕکااوی و  -
بەترساااێ ەوە وا وەاڵمااای دایەوە، ئیااادی کڕنوشااای خاااۆی بااارد و نێاااوچەوانی 

 گەیاندە سەر زەوی وەک ئەوەی نوێژەکەی هەر نەبڕێتەوە. 
 یدا کاتێ  هەڵسایەوە، ئاژانەکە لەوێ نەمابوو.دوایلە 

ئیدی بە دەستێ ی لەرزۆکەوە عەباکەی بەسەر شاانەکانی دادایەوە، هەڵساتا و 
 بە پتت ووڕی وەک ئەوەی تای لێب ، گەڕایەوە ما .

کە گەیتاااااتەوە ماااااا ، یەکساااااەر چاااااووە ژوورەکەی ئاغاجاااااان، لەوێ کەوتە 
 ەئ من بەتەڵەوە بووم."سەرچۆک و پێیووت: "ئاغاجان، فریام کەو

دەرباااڕینە لەپاااڕەی ئەحااامەد  مئە ڕووبەڕوویئاغاجاااانیش بە سەرساااامییەوە 
، بە هێواشی لێیڕوانی. "ئەوان چەند وێنەیەکیان لێورتووم، وێنەی پیس بووەوە

م کێتاااوە و لەگە  ژنااان دانیتااتووم. هەنااووکە  دەیااانەوێ تریاااکپاایس کە 
م. خاۆ ئەگەر بەگوێیاان نەکەم، وەک سوسەکارێ  بەکاارم بێانن و بمنێارنە قاو
 ئەوا وێنەکانم لە ڕۆژنامەکەدا باڵودەکەنەوە."

ئاغاجان، بەدەر لەوە، چاوەڕێی هەموو شتێ  بوو، لەسەر کورسیەکەی خۆی 
 دانیتێ و  نوتقی گیرا.

 "لە کوێ؟" دواتر وایلێپرسی. -
 "لە ژێرزەمینی ماڵێ ی ئەم شارە." -
 بوون؟" ەکە نابێتە کێتە، بەاڵم ژنەکان ک تریاک" -
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 "ژنانی سیبە." -
"دەزگاااای هەواڵواااری نهێنااای دەساااتی خاااۆی وەشااااندەوە. باشاااە پێتاااتر  -

 هاوکاریێ کردوون؟"
 "نەخێرئ هەرگیزئ" ئەحمەد وا وەاڵمی دایەوە. -
 ێ بۆ نووسیون؟"ڕاپۆرت"قەت  -
 "نەخێر، تاکە وشەیەکیتم نەنووسیوەئ" -
شااتێ "دووبااارەی دەکەمەوە،" ئاغاجااان بە جەخت ااردنەوە پرساای؛ "تااۆ هاای   -

 پێووتوون؟"
 "نەخێر، من هیچم پێنەگوتوون، هیچتم نەکردووە." ئەحمەد وای پێووتەوە. -
"تۆ بەختێ هەباووە، کە هیچاێ پێنەگوتاوون و هاوکاریاێ نەکاردوون، دەناا  -

ێم دەردەکاردی. بەاڵم هێتاتا درەناگ نەکەوتاووە، پێماواب  لە مااڵمن یەکساەر 
منیش لەو  مانواانەی دادێ دەکرێ زیانەکە  سنووردارب ەین. تۆ بێدەنگ بە و 

بە تەنیااا جێتناااهێڵم. ماان دەسااتبەج  سااەیردەکەم ئاااخۆ چاایم پێاادەکرێ. ئەوان 
پێویستیان بە ئێمەیە تا ئارامی شارەکە ڕابورن، باۆیە وێنەکاناێ لە ڕۆژناامەدا 

تاااۆ دەماااێ  باڵونااااکەنەوە، ئەوان دەیاااانەوێ  کەڵەگاییماااان بەساااەرەوە بااا ەن.
 من دەمێنیتەوە." لە تەنیتێهەر ووبدا دادەخەی و هەر چییەکیش ڕ

"من دەب  شتێ ی دی ەشێ پێبڵێم،" ئەحامەد وای بە ئاغاجاان گاوتەوە؛ "خاۆ  -
نەکێتاام، ناااتوانم تەنااانەت وتاااریش باادەم. بەداخاام، وا ئااازارت  تریاااکئەگەر 
 دەدەم."

"ئەمە زۆر ئااازارم دەدا،" ئاغاجااان بە خەمبااارییەوە وای پێوااوت؛ "هەڵەیەک  -
، ماااان بە شااااەرمەزاری دەیبیاااانم، تریاااااک، بەاڵم دەکاااارێ هەمااااووان باااای ەن

سااااااووکایەتیێ ە بە هەموومااااااان. ماااااان ئەمەم بااااااۆ قااااااوت نااااااادرێ، مە ی 
نەتااوان  قسااە ب ااا. بە ڕاسااتی ئااازارت دام، تااۆ  تریاااکباا   مزگەوتەکەمااان بە

. یلەکەدارت کردم. بۆ ئەمەیان هی  سازانێ م پ  نییە، دەب  فێربی وازی لێبێن
باا  پرساای ماان  تااخەمە نێااو قەفەزێاا . جااارێ بەخااۆ ئەگەر پێویسااێ ب ااا، دە

 هەنواوێ  بۆ دەرەوە ناهاوێژیئ"
باااااۆ ڕۆژی پاشاااااتر ئاغاجاااااان هەماااااوو وادە و دیااااادارەکانی مە  ئەحااااامەدی 
 هەڵوەشاندەوە و پەیوندیێ ی متمانەدارانەشی لەگە  پزیت ی ماڵبات سازدا.
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ی پزیتاااا ی خانەوادەکەشااااەوە ڕاسااااتەوخۆ و بەباااا  هاااای  وادە نااااۆڕینوەلە 
دارێ  سەری نووسینوەی دەزگای هەواڵوری نهێنی دا و دەستبەج  داوای دی

دیتناای بەرپرسااەکەیان کاارد. ئەواناایش بەخێریااان هێنااا و دوای ئەوەی لەسااەر 
کورساایێكی قاااوەیی چەرمیناای فراوانیااان دانااا، وێنەکااانی مە  ئەحمەدیتاایان 
نیتااااااان دان. بەناچاااااااری دەبااااااووایە لەگە  بەرپرسااااااەکەیان بوەیتااااااتبایە 

کە لە شااری  ڕابوارێ ەوتنێ . ئەو لەمەوپاا  دەبا  مازگەوت بە ئاارامی رێ 
ئەوەشااادا، بەرپرسااای دەزگااااکە  بەرامااابەرقومااادا پەشاااێوی لە گۆڕێااادابوو. لە 

 دەگرێ.دا هەڵوێنەکانی مە  ئەحمەد لەنێو چەکمەجەکەی خۆی
 بۆ شەوەکەی ئاغاجان فایلەکەی خۆی کردەوە.

ە. ڕۆژگااااارێ ی سااااەختمان لە بااااوو تریاااااک"مە ی مزگەوتێمااااان ئااااالوودەی 
 پێتدایە."

  
 سااڵنێکی ئارام

 ماوەیەکی زۆر بە کڕی و ئارامی بەسەر چوو.
ەوە ژێر ئاغاجان بە چەند ڕێسایەکی توندوبەندی ژیانەوە مە  ئەحمەدی خست

کێتان دوورکەوتاۆتەوە لێانەدەگەڕا بە  تریاککێ . تا تەواو دڵنیانەب  کە لە ڕ
 هی  کام لە شارەکان. ێنوێن بۆ وتاردان بچێتەڕب  

هەرچەندە ڕووداوەکانی پتێ ساەری ئەو وێانەیەی لە مە  ئەحامەد گیراباوو، 
تێپەڕیاااون، لااا  ئاغاجاااان شاااتەکەی وەک خااااڵێ ی وەرچەرخاااان لە مێاااژووی 

 دەبینی. ەکەدامزگەوت
    

شااابا  سااەرەتا بە  ی کەمیاایەوە مااانوی جارێاا  دەهاااتەوە مااا ، بەاڵم دوای 
لێدەدا  بازاڕدەچوو. هەندێ جار زەنوی بۆ ئاغاجان لە ئەوە کاتی درەنوتری پێ

و قسااەی لەگەڵاادا دەکاارد، لاا  هەمااوو کاتێاا  هەر باساای کاروبااار بااوو: "ئەرێ 
 کاروبار چۆن دەڕوا؟ هەموو شتێ  بەپێی خواسێ بەڕێوە دەچ ؟"

"ئەرێ پێویسااتە چااۆن بیڵااێم، گەنجااۆ جیهااان گااۆڕاوە. ئااێمە پیاوێ مااان بە  -
 ستی ی وام  پەیدابووە کە پیربووم."هزری نوێوە پێویستە. هە

 "تۆ؟ تۆ پیری؟ تۆ هەر هی  پیر نیئ" -
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"لەوانەیە پیرنەبم، ل  هەڵبەت کۆنباوم. ئەم سەردەمە بەو بیرۆکە کۆناانەی  -
جاااران  لە بااازاڕ ناااتوانی کێبەرکێاای بازرگااانی جیهااانی پێااب ەی. ت ااایە بااا  

اتیەوە مااا ، لەو تااۆیە. کااات  هاا بخااوێنە و شااتی زۆر فێاار بە، ماان پێویسااتم بە
 بارەوەیە بە تێروتەسەلی قسان دەکەین."

کاااااات  شااااااباڵیش بەساااااەردان دەگەڕایەوە ماااااا ، زۆر جااااااران بەدرەناااااوەوە 
دەگەیتااتەوە جاا . بااۆ ڕۆژی پاشااتریش بە قەتاااری شااەو دەگەڕایەوە تاااران، 
هاای  کاااتێ ی وایااان بااۆ نەدەمااایەوە تااا لەبااارەی بازرگااانی ردن بە فەر  و 

 ە بدوێن.مافوور و بازاڕەو
شااابا  بە نااابەدڵی ئاغاجااان قسااەی نەکاارد، بەاڵم ئەو هاای  حەز و مەیلاای بااۆ 

فرۆشاااای نەدەویسااااتەوە. لە مافووربازرگااااانی نە مااااابوو، چیاااادی ە چااااارەی 
زەمینااای. زان ۆشااادا بباااووە ئەنااادامی بزووتنەوەیەکااای خوێنااادکاری چەپااای ژێر

 ووریگوناادی ساااچاناادبوو لەوەی کاااتی خااۆی لە لەوێادا تەونەداوی دیاا ەی ڕ
 هەبوو. 

یەکجااااار سااااەرقاڵی دەسااااتەیەکی بچ ااااۆڵەی نووسااااەرانی  لەوێ لە زان ااااۆ بە
ڕۆژنامەیەکی نهێنی خوێندکاران بوو. لەوێدا هەساتێ ی وای  پەیادا باوو وەک 

خاااامەیەکی بە بەراورد لەگە  هاوپۆلەکاااانی  بااا  واباااوو. ئەو لە ماااا ئەوەی 
ەر زوو وەک ەکەی هەراشاااتر دیاااااربوو. ئیاااادی هڕەفتاااااربەبڕشاااتی هەبااااوو، 

 بیچمێ  سەیردەکرا کە ڕابەرایەتی خوێندکاران ب ا. 
    

بەاڵم خۆ وەنەب  هەر شابا  گۆڕان اری بەخۆوە بینیب . هەماوو شاتێ  گاۆڕا 
ێ اای گرنواای لە شااارەکەدا دەگێااڕا، بەاڵم هەنااووکە ئەو ڕۆڵبااوو. پێتااان بااازاڕ 

وی لەسەر ەی جارانی نەمابوو. مافووری ئێرانی هۆکاری دیارخەر و لێبڕاڕۆڵ
 ئابووری و سیاسەت نەمابوو. گازی سروشتی و نەوت جێوەکەیان گرتبۆوە.

جاااران ئاغاجااان لە بااازاڕدا دەستڕۆیتااتوو بااوو، دەسااەاڵتداران هەمیتااە بە 
ش ۆوە لێیان دەڕوانی، کەچی ئێساتا رەق و زبار باوونە و تەناانەت جاورئەتی 

ناچااارب ەن ببێااتە ئەوەیااان پەیاادابووە ئاژانێاا  بنێاارنە ماازگەوت تااا مە یەکە 
ساایخوڕیان. پێتااتر بە  ی کەمیاایەوە سااەرۆکی شااارەوانی هەفااتەی جارێاا  
زەنواای بااۆ لێاادەدا تااا پەیوەناادی نێااوان بااازاڕ و باااقی شااارەکە بە هاوسااەنوی 
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. کەچاااای هەنااااووکە سااااەرۆکە نااااوێی ەی شااااارەوانی تەنااااانەت بااااۆ ڕابواااارێ
ەی بااۆ بۆنەئاااهەنوی دەسااتبەکاربوون هەر بانوهێتتیتاای نەکاارد، چجااای ئەو

پرسااوڕا تەلەفااۆنی بااۆ ب ااا. بەڵاا  بەرپرسااەکە بانوهێتااتی چەنااد بازرگااانێ ی 
باااازاڕی کردباااوو، ئەوە  واتاااای ئەوەی دەگەیاناااد، کە ڕژێااام ویساااتوویەتی 
شیرازەی یەکێتییەکەیان بپچڕێنا . کاات  پتاتی مافوورفرۆشاەکانی بتا اندبا، 

ی ماافوور و ئەوا بازاڕی بۆ تەخێ دەباوو. لەنێاو شاارەکەدا چەنادین کارخاانە
فەر  دروسااااات ردن دامەزرێنااااادران. پێتاااااتر کەس ئەو جاااااۆرە ماااااافوورە 
هەرزانبەهایانەیااان نەدەکااڕی، ئاااخر بااۆنی پالسااتی یان لێاادەهات، کەچاای ئەم 

 ڕۆژانە بەردەوام بانواشە بۆ ئەو جۆرە کااڵیانە دەکرێ.
تا یەک دوو سااڵی ڕاباردوو باوو، هەباوونی ئاالیەری تەلەفزیاۆن لەساەر باانی 

، بڤەبااوو؛ لاا  هەنااووکە ئەو بااارودۆخەی جااااران  زەنجااانانی شاااری ماڵەکاا
نەماوە. کاتێ یش بەڵێندەرێ  ویستی گەرماوە کۆنینەکەی نااو شاار بەشاتێ ی 
دیاا ە بوااۆڕێ، کەسااێ ی وەک خالخااالی تااوانی هەمااوو ئیماناادارانی شااارەکە 

اوبنااا . بەاڵم لەو دوایاااانەدا کەساااێ   ڕب ااااتەوە و تەناااانەت فەرەح دیباااا  ڕخ
اجەکەی نێو جەرگەی شااری کاڕی و باڵەخاانەیەکی ناوێی لەساەر ڕۆناا و گەر

کاااردییە ساااینەماخانەیەکی گەورە. هەماااوو ئێاااواران بە ساااەدان گەنااا  لەبەر 
دەرکەی سینەماکە ریزیان دەبەسێ، تاا بلیتای چاوونە ژووەرەوە ب اڕن. ئااخر 
 ئەوەندە شتی سەرنجڕاکێش کەوتبوونە نێو شارەکە، پەیوەندی بازاڕە کۆنەکە
بە نەوە نااوێیەکە بەتەواوی پچڕابااوو. چەنااد ساااڵێ  لەمەوبەر گەنجەکااان هەر 
دەچااوونە بااازاڕەکە و پیاسااەیان تێاادا دەکاارد. لاا  ئەم ڕۆژانە چیاادی ئەوەیااان 

ی کۆرنیتاای بە داروباریااان ڕەنویناانەدەکاارد. شااارەوانی شااەقامێ ی جااوان و 
ەیان درساات ردبوو، ئیاادی کااوڕان و کچااان کاااتی نااوێژی مەغریااب لەوێ پیاساا

دەکرد، لەژێر دارەکاندا و لەبەر تیت ی  کازی گڵاۆپە نیۆنەکانادا دادەنیتاتن و 
 خواردنیان دەخوارد، خەری ی کەیۆوسەفای خۆیان بوون. 

لە کۆتاییدا شا دەستی بەسەر شارەکەدا گارت. تاابلۆی گەورە گەورەی سایما 
 و ڕووخساری شا  بەسەر هەموو باڵەخانەکانی میرییەوە هەباوون، دەنویتای
لە هەماااااوو ئێزگەکاااااانەوە دەبیساااااترا. پێتاااااتر دوکانااااادارەکان ڕادیاااااۆیەکی 
بچ ۆاڵنەیان لەبن مێزەکەیان دانابوو، چون ە دەترساان نەوەک مەعمیلەکانیاان 
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ی دیاار دانااوە تاا لە شاوێنێ لە دەسێ دەربچان. کەچای هەناووکە ڕادیۆکەیاان 
فرۆشااە هەمااووان گوێیااان لێباا . تەنااانەت لە بازاڕەکەشاادا هەناادێ لە مافوور

غازەکانیاناادا هەڵواساای. چەنااد ساااڵێ  پێتااتر مەکۆنینەکااان وێاانەی شااایان لە 
ی یاوا لەنێو باازاڕدا چااوەڕواننەکرابوو، بەاڵم خاۆ هەماوو شاتێ  بەخێرا یشت

 گۆڕاوە، وای لێهاتبوو مرۆ شارەکەی خۆیتی نەناسێتەوە.
 گۆڕەپانی بازاڕەکە چیدی وەک چەقی بازنەی شاار نەماابۆوە، بەڵ او شاەقامی
کااۆڕنیش، کە پەی ەرێ اای گەورەی شااا بە سااواری ئەسااپەوە لەنێااو حەوزێ اای 

 وە مەڵبەندی شارەکە.وگەورەی ئاو داندرابوو، بب
، تەنانەت خاودی مااڵەکەی زەنجاندەنوی شا دەگەیتتە هەموو ماڵێ ی شاری 

رانەی خااۆی، هێتااتا نەیتااوانی بەر بە ومازگەوتێش بەو هەمااوو دیااوارە ئەسااتو
 دەنوەکە بورێ.

لە شوێنەکان وتاارێ ی بادابایە، یەکساەر شاارەوانی  لە شوێنێ ەگەر شا خۆ ئ
، کە بڵندگۆیەکی گەورەیاان لەساەر ڕادەگرتجێبێ ی لە دەروازەی مزگەوتەکە 

دانابوو، ئیدی دەنوی شا  بە هەموو کون و قوژبنێ ی ئەو نااوە بااڵو دەباۆوە. 
ن بێادەنوە و فەخری ساداتیش لەوە تێنەدەگەیتێ، بۆچی لەم بارەیەوە ئاغاجا

 مە  ئەحمەدیش دەنوی ناڕەزایەتی هەڵنابڕێ. 121چما
ی کاارد، ئەو 122کاتێاا  کەمێاا  دوای ئەوە، سااەردانێ ی سااەر گااۆڕی کااۆر 

و وو، شااا بە وشااەی قەبە قەڵەمڕەوێتاای ئێراناای باا کەسااەی یەکەمااین پاشااای
گەورەوە گااوتی: "کااۆر ، ئەی شاهەنتااای مەزنئ ئااارام  لێاای بااخەوەئ چااون ە 

 من بێدارمئ"
بڵنااادگۆ  و بە خاااۆیدی ئەوکاااات باااۆ مااااوەی هەفتەیەکااای ڕەبەق جێااابەکە ئیااا

 ڕۆژ لەبەردەم دەروازەی مزگەوت  بوو. گەورەکە بە شەو و بە
"ئای   ڕۆژانێ ای رەزاقوڕسانئ وای لەو شاەوە قوڕساانەئ ئەوە ساوکایەتیێ ی 
گەورەیە بااااۆ ئااااێمە، بەاڵم خااااۆمن هیچیتاااام لەدەسااااێ نااااایەتئ چیاااادی ە لە 

ەم بچمە مزگەوتێش." ئاغاجاان ئەم دێاڕانەی ساەرەوەی چاوشۆڕییان زات ناک
 لە فایلی هەواڵنامەکەدا نووسین.
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نەخێر، کەس لە توانا و وێزەی نەمابوو شا لە ماڵەکە دەرب ا، تەناانەت )باا(  
وێنەکانی شای دەهێنانەوە نێو حەوشەی مااڵ ، لەو ساەربانانە هەلی ۆپتەرێا  

 انەوە.دەفڕێ و وێنەکانی بە سەر شارەکەدا بەردەد
مااااارمیل ە  یەک دوو وێاااانەی چوارچێااااوە ئاااااڵتوونی خڕکردبااااوونەوە و لە 

 ژوورەکەی ئاغاجانی دانان.
    

کاتێ یش ئاغاجان لە حەوشەکەوە وەساتابوو، گاوێی لەدەنوای موزی ێا  باوو، 
ی  شیتااەگاری دیناادار؟ لە ماااڵی حاااجی شیتااەگارەوە دەهااات. موزیاا  لە ماااڵ

هەناادێ سااەری وەرسااوڕاند، چاااوی بە  هەردەباا  شااتێ ی تااایبەت لە ئاااراداب .
 اای تەلەفزیااۆن لەسااەر بااانی ماااڵی حاااجی شیتااەگار کەوت. ئااالیەری ێئەنتێن

 شەواتۆرۆشاای ناااووتەلەفزیااۆن لەسااەربانی ماااڵی بەڕێزتاارین و باشااترین شو
 ئەو خۆی سەرچیخ نەچووب ؟ تۆ بڵێیبازاڕ؟ 

 دیاربوو ماڵی حاجی جەنجا  بوو.
و بەتاری ی لێوەسەر باانی حااجی شیتاەگار بە ئەسپایی ئاغاجان بەپەیژەکان 

 بزان  ئاخۆ چی لەگۆڕێدایە. کەوت، تا
نەخێر، ئەو شاا  نەچووباوو، لەوێ لەساەر بانەکەیاان ئەنتێنێ ای ئەلەمنیاۆمی 

 درێژ لەسەر بانەکە چەقێندرابوو.
هەمااوو پێتااهاتە نوێیەکااان ببیناا . ئاااخر  حاااجی دەیەویسااێ لەگە  کوڕەکااانی

وە بانوهێتااااتی ئاااااهەنوی ۆکی شااااارەوانی نوێاااایااااش لە  یەن سااااەرهەر ئەو
دەستبەکاربوونی کرابوو. هەموو ئەوانەی لەو ئااهەنوەدا بانوهێتاێ کراباوون، 

بە   پێااادرابوو. ئەو پاااۆرترێتە  ئێساااتا لە  وێنەیەکااای گەورەی شاااایان بە
 چوارچێوەیەکی ئاڵتونی، رێ  لە سەرووی تەلەفزیۆنەکە  دراوە.

 ەکەی ئەوەوە دێ؟لە ماڵو موزی ە بە دەنوە بەاڵم ئاخۆ بۆچی بەم وەختە، ئە
بەشااێنەیی ئاغاجااان چااووە سااەر لێااواری بااانەکە و سااەیری نێااو ماااڵی حاااجی 

 شیتەگاری کرد. 
لەوێااادا ئاهەنوێااا  ساااازدرابوو، هەماااوو ئەنااادامانی خاااانەوادە و برادەرەکاااانی 
ئامااادەبوون. بە ڕاسااتی شااەوێ ی گەرم بااوو، ئەوەناادە گەرم بااوو هاای ئەوە 

حەوزەکەدا،  لە تەنیتااێوور دابنیتاان. لەوێ لەناااو حەوشااەکەدا و نەبااوو لە ژ
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ان بە خۆیاتەختەبەندێ ی گەورەیان لێدانابوو، تاکو هەر دوو کوڕەکانی حاجی 
یەک جێوەیاااان ببێاااتەوە. دەساااتەیەکیش لە  لە تەنیتاااێجلااای شاااۆڕی لاااۆکەوە 

موزی ژەنەکان موزی ێ ی ئەمری ایی ناقۆاڵیان لێدەدا، چەند پیااوێ یش دەساێ 
 لەناو دەسێ لەبەر موزی ەکە سەمایان دەکرد.

دیاربوو حاجی کوڕەکانی سونەت دەکاردن، ئیادی ئااهەنوەکەی بەو باۆنەیەوە 
سااازکردبوو. دای اای دوو کااوڕە سااونەت راوەکانیش چارشااێوەکەی کەوتبااووە 
ساەر شاانەکانی و بە دڵخۆشاییەوە لەگە  میوانەکاان کەوتباووە گۆتوگاۆ. ژنای 

 وت کیژەکانیتی لەوێ دیارنەبوون.یەکەمینی حاجی و هەر حە
ی پاڕ لە کاولیچە نوقا  و شایرنەمەنی 123لە هەموو  یەکیش ساینی و خاوانچە

داندرابوو، منادااڵنیش بەدوای یەکدیادا غاریاان دەدا. حااجیش لەگە  هەماووان 
دەدوا، شاااااااایرنەمەنییەکانی دابە  دەکااااااااردن، کااااااااامێرای وێنەگریتاااااااای لە 

نەی کاوڕە ساونەت راوەکانی گارتن. وێا بە خاۆیکامێراوانەکە وەرگرت و هەر 
بەدەم بااانوی دەکاارد: "دەی  بااۆ چەناادەمین جااار چااووە  ی کوڕەکااانی و پااڕ

وێنەیەکمااان بواارەئ" کەمێاا  دواتاار لەگە  دوو پیاااوی دیاا ەدا چااووە ژووری 
هااااااتەدەر،  وەو ئاااااامێرە تەلەفزیاااااۆنێ ی گەورە بە خاااااۆیمێواناااااان، ئینجاااااا 

وو. ئیدی تەلەفزیۆەکەیاان  لەوێ لە تەلەفزیۆنەکە زیاتر لە سندوقێ ی دار دەچ
پااا  حەوزەکە ، لە ژێاار دارەکااان لەدەرەوە، لە نزیاا  کوڕەکااانی دانااا. حاااجی 
تەلەفزیۆنەکەی پێ رد، لەسەر شاشەی تەلەفزیۆنەکەدا دەستەیەک ژنی تاارانی 
دەرکەوتااان، ساااەمایان دەکااارد، هەماااووان هااااتن و لە بەردەم تەلەفزیاااۆنەکە 

 سەیری سەماکەرەکانیان دەکرد.وەستان و بە حەپەساوییەوە 
گومبەزە شینەکەدا وەساتا،  لە تەنیتێئاغاجانیش بە شوێنی خۆیدا گەڕایەوە، 

دەسااتێ ی لە بەردە شوشااە ساااردەکانی گااومبەزەکەدا ختاااند. پاشااان زیاااتر 
ڕۆیتێ و سەیری دیواری حەوشەی ناوەوەی مزگەوتێی کرد، لەوێدا ساەری 

قەکاااان هەڵباااڕێ، بەاڵم بۆماااایەی باااۆ ساااەرمنارەکان، هاااێالنەی حااااجی لەقلە
سەرساااامی، بینااای حااااجی لەقلەقەکاااان لەوێ نەماااابوون. ڕۆیتاااێ و لەساااەر 
پەلەسواندەی دیوەکەی دی ەی بانەکە وەستا و سەیری سەرووی خاۆی کارد، 
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ناوەی لێدیاربوو، های  شاوێنەواری حااجی لەقلەقەکاان  بەاڵم خۆ بەجوانی ئەو
 لەوێ نەمابوو. 

ی یەکاا  لە منارەکاانی کاردەوە، بەنێویادا و بەسااەر ئینجاا دەرگاای هەورەباانێ 
مناارەکە. لەژێار  124پلی انەکاندا ساەرکەوت، بەرز ڕۆیتاێ تاا گەیتاتە دونادی

پێیاادا هەناادێ چاایل ەدار قرچەیااان هااات، چیل ەدارەکااان پاشااماوەی هااێالنەی 
حاااجی لەقلەقەکااان بااوون. هەسااتێ ی وای  پەیاادابوو،  شااتێ  لەناااخی ئەودا 

تەواوی دایوارت.  بووە، ئەو هەستە ناچااوەڕوان راوە  بە ش ا، کەوا ئەو پیر
هەر لەو لوت ە بڵندەوە چاوێ ی بەسەر شاارەکەدا گێاڕا، لە هەماوو  یەک هەر 
گڵۆپ بوون داگیرسابوون، لە پا  دەروازەی بازاڕەکەشدا وێنەیەکای گەورەی 
شااااا هەڵواسااااراوە کە بە بالجۆکتۆرێاااا  ڕووناااااک کااااراوەتەوە. لە سااااەنتەرە 

ساااااینەماکە هەڵااااادەبوون و  یدا گڵاااااۆپی نیاااااۆنی ساااااوور و زەردنوێی ەشااااا
و دەکااوژانەوە. هەرچەناادە شااەوەکە درەنواایش بااوو، کەچاای دەنواای موزیاا  

 وە دەهات.دەنوی ژنان لە شەقامی کۆرنیتە
تااۆ بڵێاای لە کەیەوە دەنواای سااورەتەکانی قوڕئااان لەو شااارەدا ونبااووبن؟ ئەو 

ی بەرگریێ ای زۆر با ەن، بەاڵم دەیزانی مزگەوت، بازاڕەکە و قوڕئان نەیانتوان
دا زەنجاناانەدەکرد، کە ڕژێاام  ئەوەناادە زوو دەسااێ بەسااەر ڕەچاااوئەوەشاای 

 بورێ.
   

 بن؟ لە کوێیانەی دژی شا دەجەنوان، ئایەتولاڵئەو  تۆ بڵێی
بوون بتاااوانن لە دۆخی ااادا ئەرێ چااای بەساااەر ئەو گەریلالیاااانەدا هاااات کە لە 

 اب ەن؟زیندانەکانیاندا ڕ
 دزی دەیخوێندنەوە، گۆڕاندیان؟  ان کە شابا  بەچۆن بوو کتێبەک

 لە کوێن ئەو ڕادیۆیانەی دژی ڕژێم دەنویان هەڵدەبڕی؟ 
 و جۆشوخرۆشی بەرەنواربوونەوەی شا لە کوێیە؟ بە خۆیخالخالی 
 ن ئەو خوێندکارانەی دەیانەویسێ دنیا بوۆڕن؟لە کوێ

کااامێراکەی باشااە ئەدی نوساارەت لە کااوێیە تااا ئەو هەمااوو گۆڕان اریااانە بە 
 تۆمار ب ا؟
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ئەو چۆن ئەوە بزانا ، کە زۆری  تۆ بڵێیڵە بێدەنوەکان بوون، بەاڵم ئەوانە سا
بزانا  کە  لە کاوێێ ای ناوێ دێاتە کاایە؟ یدی ە نابا، ڕۆژگارێ ی نوێ بە خێرای

بااهۆزێ ی تێ ادەرانە بەڕێاوەیە؟ ڕەشاەبایەکی تاووڕە، ئەو وەک ئەو دار کاااژە 
 نێتەوە.پیرەی نێو حەوشەکەیان دەچەمێ

ئیاادی بە تێ تاا اوییەوە ئاغاجااان لە قاڵاادرمەکان دابەزی، دە قەی هەورەبااانی 
منااارەکەی پێااوەدایەوە و گەڕایەوە ناااو حەوشااەی ماااڵ . ویسااتی بااڕواتە  ی 
فەخری ساادات تاا لەنااو ناوێنەوە هەماوو شاتێ ی باۆ بوێاڕێتەوە، بەاڵم واشای 

و  ی ڕووبااارەکە نەکاارد، لە دەرگااای سااەرەکی چااووەدەر و پیاسااەیەکی بەرە
 کرد.
    

لەوێ تاریااا  و خاااامۆ  باااوو. تەناااانەت خاااودی ڕووباااارەکە  هاژەهااااژی 
نەدەکااارد. ساااەیرێ ی دارمێوەکاااانی ئەوبەری و تەماشاااای شااااخەکانی کااارد. 
هەمووشااااتێ  هەر ماتوخااااامۆ  بااااوو، ئەو پیاسااااەی خااااۆی دەکاااارد، بیااااری 

 لێدەکردەوە و گەڕایەوە سەر ژیانی خۆی.
ای  ببوو، ژیانی خاۆی باۆ مزگەوتا  تەرخاان کردباوو، ئەو لەو خانووەدا لەد 

ب  وچاان لە باازاڕەکەدا ئیتای دەکارد، بەهارە و تواناای لە جیهاانی ماافووردا 
بااوو، جەواد، تاقااانە  125خەرج اارد. کیژەکااانی هەرا  ببااوون، گەیاای مێردیااان

ری ای تاقی ردنەوەکاانی باوو تاا ە پیااو. ئەو خەوکوڕەکەشی لە منداڵێ ەوە بباو
بچیاااتە زان اااۆ. ئاغاجاااان هەساااتی کااارد، هێتاااتا نەچاااۆتە مەکااا ە،  زووانەبەمااا

 هەرچەندە وەک پیاوێ ی دەوڵەمەند لەسەری بوو گەشتی حەجێش ب ا. 
تااااتا ئەحاااامەد وو، لەپااااا  ئەو گۆڕان اریانەشاااادا هێهەمااااوو شااااتێ  گۆڕاباااا

 ناووناوبانوی مزگەوتێی زڕاندبوو.
بەساااااەر و  قەلە ڕەشاااااەکە  ناوەختاااااانە لەنێاااااو دار مێوەکانااااادا و قیبانااااادی

روباااارەکەدا پەڕیەوە ئەوبەر. ئاغاجاااان گاااوێی لەدەنوااای چەناااد پیاوێااا  باااوو، 
بیچماای ژنێ اای چارشێوبەسەریتاای بیناای، لەنێااو دارەکاناادا  لە دواوە  بەرەو 

 پردەکە دەڕۆیتێ.
 یەکسەر شتێ ی بۆهات، ئەوە قودسییە شێتۆکەیە.
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 "قودسیئ" ئاغاجان وای بانو رد.
ەماا  بوەسااتەئ تااۆ بەو کاااتە درەنااوە لێاارە ئەویااش تیااژ ڕۆیتااێ. "قودساایئ" ک

 چیدەکەی؟" ئاغاجان وای بانو رد و بەو تاری اییە بەدوایدا غاریدا.
 "هەمووان دەمرن، بەاڵم تۆ نامری." قودسی لەگە  دەنوی قەلەکە وای جاڕدا.

    
 

 تەلەفزیۆن
رێ ی مەتەڵئاسااا لەنێااو ماااڵەکەدا گەورەبااوو. ماارۆە ەمااارمیل ە وەک بااوونەو

ی ئااااخۆ ئەو منااداڵێ ی کەمئەنااادام باااوو یاااخود زینااادەوەرێ . ساااەر، نەیاادەزان
دەسێ و پێیەکانی مرۆ ئاسا بوون، بەاڵم جووڵەی زیاتر لە جووڵەی ئاژەڵێا  

 دەچوو. 
 هەرچەند بە تەمەنتر دەبوو،  یەنە ئاژەڵیەکەی تێدا زیاتر گەشەی دەکرد.

نەکەوت، ئەویاش سەدیقە هەوڵی لەگەڵدا بەڵ و فێرە قسەکردنی ب ا، بەاڵم سەر
 هی  مەیلێ ی لەسەر نەبوو فێری قسەکردن ب .

   
ی ڕەفتاااارئەو شاااێوازی تاااایبەتی خاااۆی هەباااوو، حەزیتااای لێنەباااوو هااای  لە 

مرۆ ەکااانی دورووبەری بچاا . ئەو نەیدەویسااێ لەگە  ئەواناای دیاا ەدا بچێااتە 
خۆشاایدا نەدەچااووە سااەر پێخەفاای خااۆی  لە کاااتیسااەر سااۆرە و نااان بخااوا، 

سێ کەوچ  و چەنوا  بۆ خواردن بەکاربێن ، بەڵ و هەروەک بڕازێ، نەیدەوی
 پتیلەیەک نانی دەخوارد.

بووم. من چیدی ە ئەو مناداڵە ساەیر "من چیدی ە دەرەقەت نایەمئ من تەواو  -
 سەمەرەیەم ناوێئ" و
 "تۆ بۆت نییە وا بڵێی." ئاغاجان بەسەرکۆنەکردنەوە وای پێوووتەوە.  -

 داباراندن. یێس سەدیقە دەستی بەگریان  کرد و فرم
فااااونوە فااااونوی گریااااانەوە وای  کااااوێرەوەریئ" بە لە دوای"کااااوێرەوەری  -

 گوتەوە. "باشە بۆچی هەموو ژیانم هەروا بە سەقەتی رۆیی؟'
"کیااژم، تااۆ هێتااتا گەنجاای، تااۆ ژیااانێ ی دوورودرێااژت لەبەردەماادایە. ژیااان  -

ەی، هەموو جارێ هەر تەنیا هەمان ڕووت نیتاان ناادا، تاۆ دەبا  ئەوە لەبیارک
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کە بااۆ هەمااوو شااتێ  هۆکارێاا  لە ئااارادایە. خااۆ ئەگەر کەسااێ  هەباای ساا ااڵ 
دایاا  بااووە،  ی لەب اا، باا  ساێودوو دەباا  بانواادەرەکە با ، خااۆ هەر بە کاوێری

کڕوزێتەوە، دادەداد ناکاا، جەساتەکەی هەروا دروساێ باووە لەگە  ئەوەشدا نا
دوو گاوێی تیاژ و  و پێتی قایلە، ئێمە  هەروا. ئەو ناتوان  های  ببینا ، بەاڵم

سااووکی هەن، دوو دەسااتی هەرە هەسااتیاری هەن، دوو قاااچی هەن دەتااوان  
پێیان بڕوا. بە گوێرەی من ئەو هەماوو شاتێ  دەبینا ، تەناانەت ئەو شاتانەی، 
کە ئێمە  لە تواناماندا نییە بیانبینین. کچەکەم، ت ایە مەگریا ئ کاوڕەکەت های 

یاریێااای لەو مااااڵەدا دەبیااانم، ژیاااانە، منااایش پێااایەوە دڵتاااادم، مااان ئەو وەک د
قسەکەشام بە ڕاسااتییە، ئااێمە پێویساتمان پێیەتاای، دەنااا ئاێمە ئەومااان بااۆ پەیاادا 
نەدەباااوو. بە ساااەدان کەس لەو مااااڵەدا ژیااااون. ئەوە  یەکەماااین جاااار نیااایە، 
بوونەوەرێ ی نائاسایی لێرەدا لە دای  بب . بڕوات بە ژیان هەب ، ئێمە کوڕی 

 ئەو لەنێواماندا پەیدا نەدەبووئ" تۆمان بۆشتێ  پێویستە، دەنا
"کاشااا   منااایش وەک تاااۆ باااڕوادار باااوام." ساااەدیقە ئەمەی بە گریاااانەوە  -

 پێووتەوە.
بااااۆ ڕۆژی پاشااااتر، ئاغاجااااان بااااانوی مااااارمیل ەی کااااردە ژووری خااااۆی و 
ڕوونوئاش را پێیووت، دەب  هەماوو ڕۆژێ دوای ناوێژی بەیاانی بێاتە ژووری 

ساااەڵەوە لە سااااڵەکانی دادێااادا فێااارە کاااارکردنی. ئەو بڕیااااری داباااوو بە حەو
دیسپلینێ ی توندوتۆڵی ب ا. مارمیل ەکە  بە سەرسامییەوە بە باشای وەاڵمای 

دانەکاانی دەگارت،  و سایپارەیەکەوە کە بە بە خاۆیدایەوە. ئەو بەلینوەخت   
 دەهاااتە  ی ئاغاجااان، ساایپارەکەی دادەنااا و لێ یاادەکردەوە، ئەویااش وشااە بە

 ب ا و فێریان ب . بتوان  بە باشی وشەکان گۆ وشە لەگەڵیدا دەڕۆیتێ تا
 

کاتێ یش مارمیل ە توان  کەمێ  فێرە خوێنادنەوە ببا ، هەمیتاە دەچاووە نێاو 
 ش هەوا گەرم ی دارە پیااارەکەدا لێیڕادەکتاااا. کااااتێبااااخچەکە لەژێااار ساااێبەر

 بە خاۆیبووایە، خۆی لەسەر پەیژەکان دەختااند و لا  وەساەربان دەکەوت، 
 پەنای سێبەری گومبەزەکە دەدۆزیەوە. ی لەو کتێبەکەی شوێنێ 

لە زستانیتااادا دەچاااووە ژێااار زەماااین و لە تەنیتاااێ زۆپاااای یاااارۆی بانوااادەر 
 هەڵدەکوڕما و خەری ی خوێندنەوەی خۆی بوو. 
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چەناااادان سااااەعات  ئەحمەدیااااش ڕێاااای دەدا بچێااااتە ژووری کتێبااااان، لەوێ بە
کتێبااانەی دادەنیتااێ و کتێباای دەخوێناادنەوە. کەساایش نەیاادەزانی ئاااخۆ ئەو 

خەیااااا  و  تێاااادەگا، یاااااخود ئەو بە شااااێوازی خااااۆیدەیااااانخوینێتەوە، لێیااااان 
 ئەندێتەی بۆ دەهۆنێتەوە.

دەچاووە دەر، مەگەر  لە ماا جیهانی ئەو، جیهانی مااڵەکە باوو، بە دەگمەنایش 
هاتبااا و ساواری سااەر پتاتی کەرەکەی کردبااا و پیاساەیەکی تااا  ڕەمەزانماام 

 سەر ڕووبارەکە پێ ردبا.
دەم دوکانی کاری و بەهاراتەکتدا، پیرەپیاوەکان دەهاتن و کەرەکانیاان لە بەر
و بەسەرسامی لە مارمیل ەیان دەڕوانی. هەموویان دەربارەی  ڕادەگرتلەوێ 

ئەویان بیستبوو. ئەوان کە دەگەیتتنە  ی ئەو، شەپقەکەیان دادەگارت قساەی 
ت، بە خااۆ  و نوکتەیااان لەگەڵاادا دەکاارد. مااارمیل ە  زۆری کەیاا  پێاادەها

 دڵوەرمییەوە وەاڵمی دەدانەوە. 
پاشااان مااام ڕەمەزان زۆرجاااران لەگە  خااۆی دەیبااردە سااەر ڕووبااارەکە، ئەو 

تر لێبوو. لەوێ ماام ڕەمەزان کاونێ ی گەورەی لە رشوێنەی زیخ و چەوی زۆ
گردە لمینەکە دەکرد و ماارمیل ە  خاۆی دەخزانادە نێاو کاونەکە و کتێابەکەی 

یل ە لەگە  مام ڕەمەزاندا هەستی بە ئاساوودەیی خۆی تێدا دەخوێندەوە. مارم
 دەکرد. 

چەنااد جارێاا  سااەدیقە رێاای بە مااام ڕەمەزان گاارت و لێاانەدەگەڕا مااارمیل ەی 
 لەگە  خۆیدا ببا.

 "باشە بۆ نا؟" مام ڕەمەزان وای لە دای ەکە پرسی. "بۆت نییە بیتاریتەوە." -
    

ەوام دەچاووە دێهاات لەو کاتانەدا زینەت بەزۆری لە دەرەوەی ما  باوو. بەرد
بااااۆ ئەوەی دەرسااااای قوڕئاااااان بە ژنە  دێیەکاااااان بڵێاااااتەوە. بەاڵم کااااااتێ یش 

دوای مارمیل ەدا دەگەڕا، تا هەقایەتە کۆنینەکاانی  دەگەڕایەوە ما ، یەکسەر بە
بااااۆ بوێااااڕێتەوە، ئەویااااش هەرگیااااز لە گوێبیسااااتنی ئەو جااااۆرە هەقایەتااااانە 

 تێرنەدەبوو.
ری مااااارمیل ەی دەخااااوارد. ئەو لە زیاااانەت زیاااااتر لە ئەواناااای دیاااا ە متااااوو

مارمیل ەدا سزای خودی خۆی دەبینییەوە. مارمیل ە  فێرە قسەکردن نەباوو، 
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بەاڵم دوو گااوێی سااووکی هەبااوون، بە خێراییەکاای نائاسااایی گااوێی لە قسااان 
 دەبوو. ئەو دەورووبەرەکەی ناچارکردبوو هاموشۆی لەگەڵدا ب ەن.

ی لێابەدوور دەگارت، دەساتێ ی نوسرەتیش کاات  بەساەردان دەگەڕایەوە، خاۆ
لەسااااەر دادەنااااا و یەک دوو نااااوقڵی دەداناااا ، لەوە زیاااااتر نەبااااوو. کاااااتیكیش 
دەخەوت، لە دیاااوی نااااوەوە دەرگااااکەی لەساااەر خاااۆی باااا  شمتاااێرە دەدا، 

 بۆئەوەی مارمێل ە نەتوان  بێتە ژوورەکەی خۆی بختێنێتە ناو جێوای.
هاۆدەکەی. لە ژوورەکەیادا لەگە  ئەوەشدا، شاەوێ یان ماارمێل ە تاوانی بچێاتە 

چااووە سااوچێ  لێاای پااا  کەوت، کتێبێ اای لە نێااو گیرفاناادا دەرهێنااا و سااەری 
 بەسەردا داگرت.

نوسرەتیش نەیدەزانی چی لێب ا، بۆ ماوەیەک قیێ لەسەر پێخەفەکەی دانیتێ 
و ساەیری دەکارد. ئەو دەیەویساێ شاتێ ی باۆ ب اا، بەاڵم نەیادەزانی چای ب اا. 

 داهات.لەپڕ شتێ ی بە مێت دا 
 "دەی وەرە لەگەڵم." نوسرەت وای پێووت.

مارمیل ە  لە دوای نوسارەت ختاا باۆ نێاو حەوشاەکە، لەوێتاەوە بە دوایادا 
 چووە ژێرزەمینەکە.

"گااوێبورە، جارێ یااان شااابا  ئااامێرێ ی تەلەفزیااۆنی هێنااابووە مااا ، تااا مانااگ 
و مە یەکاای سااادە  ئەلسااابریباااپیرەت نیتااان باادا.  ئەلسااابرینیتااانی مە  

ساویل ە بوو، ئەو کەوتە نێو حەوزەکە و مرد، بەاڵم هەر دەبا  تەلەفزیاۆنەکە 
لێاارە لە شااوێنێ  هەڵویراباا . ئەگەر تەلەفزیااۆنەکەم دۆزیاایەوە، دەکاارێ بااۆ تااۆ 
ب . ئەرێ دەزانی، تۆ لە ماڵێ ی هەڵەدا لەدای بووی. جیهان گاۆڕاوە، بەاڵم ئەم 

 ەگەی؟"ماڵە هەر وەک خۆی ماوەتەوە. لەمەبەستەکەم تێد
 مارمیل ە بەنابەڵەدی سەیری کرد هیچی لێتێنەگەیتێ.

"لەگە  ئەوەشااادا بەختاااێ هەباااوو، خاااۆ ئەگەر لە ماڵبااااتێ ی دیااا ەدا لەدایااا  
بووباااای، ئەوا دەمێااا  باااوو تۆیاااان بە ساااێرکێ  فرۆشاااتبوو. ئەوانەی ئێااارە 
خۆشەویسااااتیان بەتاااااۆدا، خۆشەویسااااتیش باااااۆ ماااارۆە زۆر گااااارنوە. بەاڵم 

اڵێ ی پاشاا ەوتووە. لەبەرئەوەی هەموویااان لە خااوا هەرچۆنێاا  باا ، ئێاارە ماا
دەترسن،  بۆیە لە هەماوو شاتێ یش دەترسان، ئەوان لە ڕادیاۆ، لە تەلەفزیاۆن، 
لە موزی ، لە سینەما، لە تیاترۆ، لە شادمانی، لە ژنەکاانی دیا ە، لە پیاوەکاانی 
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دیاا ە  دەترساان، ئەوانە تەنیااا گۆڕسااتانیان خااۆ  دەوێ. ئەوێ وەک ماااڵی 
ادەنێن، بەڕاستی مان مەبەساتمە، ئایاا های  جارێا  لەگەڵیاان چاوویتە خۆیان د

سەر قەبران؟ لەپڕێ ەوە دەبینی ئەوان لێڕاهاتوون، هەڵسوکەوتێ ی شاادمانانە 
باۆیە کاات   دەکەن، ئەوان لەگە  مردووان هەسێ بە ئاساوودەیی دەکەن. هەر
تەلەفزیۆنەکە هێتتا گەن  بووم لەو ماڵە هەاڵتم. دەی وەرە، با بزانیێ ئامێری 

کاااوێیە، هەر دەبااا  لێااارە لەبااان ئەو شاااتە پەڕشاااوباڵوانەدا بااا . خاااۆ ئەگەر  لە
دادەکاان فڕێیاان نەدابا  باشاە. ئااخ،  ئەو دادانە، تاۆ هەرگیاز ئەواناێ نەناسای، 
ئەوان دوو خانمی بەش ۆ بوون. ئەوان حەزیان بە چارەی من نەدەکرد، بەاڵم 

وونە مەکاا ە و هەرگیاازیش باشااە باااواب . ئەوان چااوونە سااەفەری حەجاا ، چاا
نەگەڕانەوە، ئاااای لەو مەکرۆیاااانە. هااااااااااااااااااا، پێماااواب  دۆزیااامەوە. ساااەیرکەئ 
تەلەفزیۆنێ ی بچ ۆلە باۆ تاۆ.ئ بەو زووانە و هەر بەو ئەنتێانە ژیاناێ دەگاۆڕم. 
هەندێ بیرب ەینەوە، باشە تەلەفزیۆنەکە لە کوێ دابناێم، تاا کەسایش ساەغڵەت 

 لە پتااێ گااومبەزەکەی سااەربانی پەناااگەیەک هەیە. لەنەکااا؟ سااەیرکە، لەوێ 
وێندەرێ جاران خۆم تێدا دەشاردەوە، لەوێدا کتێبە دژوارەکانم دەخوێندنەوە. 
پاشااااتر شااااابا  پێخەفێ یتاااای لێاااادانا. هەنااااووکە  ئەو لێاااارە نەماااااوە، ئەو 

 حەشارگەیە با بۆ تۆ ب ."
ووە ساەربان. مارمیل ەکە بەدوای نوسرەتدا بەساەر قاڵادرمەکان هەڵاوەڕا و چا

نوسارەت تەلەفزیاۆنەکەی لەساەر مێاازۆکەیەک لە تەنیتاێ پاێخەفەکەی شااابا  
 دانا.
"ئەم پێخەوە لەمڕۆ بەدواوە بۆ تۆیە، دەی بڕۆ ساەری، درێاژبە، مان فێارت  -

 دەکەم چۆن تەلەفزیۆنەکە بەکاربێنی."
مارمیل ە ختایە نێو پێخەفەکە. نوسرەت وایەری تەلەفزیۆنی ڕاکێتاایە دەر و 

ی وا لە شااوێنێ کاارد،   اای بچااووکی لەسااەر قەپەنااوەکە قااایمێشاای ئەنتێنبەهێوا
 کەس نەیدەبینی.

 "ئێسا با  سەیرکە." نوسرەت وای پێووت و تەلەفزیۆنەکەشی بۆ پێ رد.  -
و  فساااتانێ ی ساااووری بێقاااۆ   بە خاااۆیلەساااەر شاشاااەکە ژنێ ااای شاااۆخ  

 دەرکەوت.
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اوازە. ئەرێ تەواوی جیاا "گەنجااۆ، نەترسااێیئ جیهااانی دەرەوەی ئەم ماااڵە بە -
حەزت لە ئافرەتانە؟ پەک و، پەکوو، خۆ نااب  ئەوە لەمان بپرسای. مان جارێا  
لەگە  خۆم دەتبەمە تاران. لە ڕاستیدا ئەم تەلەفزیاۆنە زۆر بچاووکە، جاارێ ی 

بەاڵم جارێ دەب  ئەوەیان  ،دی ە یەکێ ی گەورەترت لەگە  خۆمدا بۆ دێنمەوە
ئەوەی نیایە لێاێ بساەنێتەوە.  با  هەڵبوری، ئەوە های تاۆیە و کەسایش ماافی

ئەگەر هەر کەسااااێ یش ویسااااتی ئەم تەلەفزیااااۆنەت لێبسااااتێن ، ئەوا یەکسااااەر 
 توندی ددانەکانێ لە گوێزنوی پێی بورە. تێوەیتتی؟" قەپێ ی لێبورە، بە

   
مارمیل ە باۆ مااوەی سااڵێ ی ڕەبەق حەشاارگەکەی بە نهێنای هێتاتەوە، بەاڵم 

ش ییربان کەوت و بە لەسااااەرخۆشااااەوێ یان ئاغاجااااان بە هێواشاااای لێوەسااااە
 دەرگای پەناگەکەی کردەوە.

مارمیل ە  کە چاوەڕێی هی  کەسی نەدەکرد، بەیەک جاووڵە لەشاوێنی خاۆی 
هەڵبەزیاایەوە بەرەو  ی تەلەفزیااۆنەکە ڕۆیتااێ، هەروەک پتاایلەیەکی گەورە 

ەکەی دیاا ەی لە  یەک و قاچەکانیتاای لە  یلەسەرسااەر بااڕوا وابااوو. سااەری 
 بوون. تەلەفزیۆنەکە

ئاغاجان ماوەیەک  لەنێو دەگا کراوەکەدا وەستا، ئینجا ساەرلەنوێ دەرگااکەی 
 پێوەدایەوە، بەرەو  ی پەیژەکانی مزگەوت  ڕۆیتێ و لەو   هاتەخوار.

 
 کوللە

لەوەی چااوەڕوان  ڕوویادائەو ڕۆژە بۆ ئاغاجان ڕۆژێ ی تایبەت باوو. شاتێ  
 دەکرا زیاتر زیاتربوو.

 ە دەرگاکەی کردەوە، چاوی بە چاوە زەق و گەورەکانی دەرگا درا. مارمیل لە
دوو ئەسپ کەوتن کە گالیس ەیەکیان رادەکیتا. ئیدی ئەویش توند دەستی بە 
رۆخاای دەرگاااکەوە گاارت و هەناادێ  کتااایەوە تااا بتااوان  باشااتر دیاامەنەکەی 
 بااۆدەرب ەوێ و بزاناا  ئاااخۆ چاای لە ئااارادایە. ئاااخر گالیساا ەیەکی گەورە بە

وە باااااوو، لە بەردەم دەرگااااااکە وەساااااتابوو، دوو ساااااندووقی دوای ئەسااااپەکە
دارەمەیتااای تێااادا باااوون. عەڕەباااانچییەکە، کە پااااڵتۆیەکی ڕەشااای لەبەرداباااوو، 

 شەپقەیەکی ڕەشیتی لەسەر بوو، بانوی رد: "ئاغاجانئ"
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مارمیل ە  گەڕایەوە دواوە و خێرا بۆ ژووری کاری ئاغاجان ختا، ئاماژەی 
 ەک حیلەی ئەسپیتی لێوەهات. بۆ دەرگاکە کرد و دەنوێ ی و

کاااتێ یش ئاغاجااان عارەبااانچییەکەی دی، یەکسااەر کاڵوشاااپۆکەی لەسااەرنا و 
 بەرەو  ی دەرگاکە ڕۆیتێ.

 "إنا للەئ" .بانوی کردعاڕەبانچییەکە  -
 "إنا للە،" ئاغاجانیش وایپێووتەوە ئینجا لێیپرسی، "دەتوانم چیێ بۆ ب ەم؟" -
 "دوو مردووم بۆ هێناوی." -
 من؟" مردوو؟ بۆ -
 "ت ایە لێم مەگرە. ئەوانە مردوو نین، بەڵ و پاشماوەکانیانن." -
 "هی ک ؟" -
 "هی دوو خانمەکەی مەک ە." -
 "دادەکانئ" ئاغاجان بەهەندێ سڵەمینەوە وایپێووتەوە. -
"ت ااااایە، ئەگەر لێاااارەوە واژۆیەک باااا ەن." عەڕەبااااانچییەکە وای پێوااااوت و  -

 کاغەزەکانیتی ڕادەسێ کردن.
 ان وای دەنگ هەڵبڕی."چاویل ەکەم." ئاغاج -

 مارمیل ە  غاریدایەوە ژوورێ و چاویل ەی خوێندنەوەی ئاغاجانی هێنان.
نی ساەر کااغەزەکە بە زماانی عەرەبای باوو. ئاایەتێ ی قوڕئاان باوو، بە وسینو

دوایااادا کاااورتە روون اااردنەوەیەک ساااەبارەت بە دادەکاااانی تێااادا باااوو، کە لە 
 دۆزرابوونەوە.  126ئەش ەوتی حەڕا
ڕا پیرۆزتاااارین ئەشاااا ەوتە لە جیهااااانی ئیسااااالمدا، ئەوێ ئەو ئەشاااا ەوتی حە

اڵ قساەی لاشاخەیە، کە محەمەد هەموو شەوان بۆی ساەردەکەوت و لەگە  ئە
باۆ یەکەماین جاار خاۆی نیتاان دا تاا  127دەکردن. ئەو ئەشا ەوتەی جوبرائیال

 پێیڕابوەیەن ، بۆتە پێبەمبەر و سروشی بۆ دابەزاند.
خەکەدا هەباااوو، ماااحەمەد خاااۆی تێااادا نە لە شاااالەوێ ئەشااا ەوتێ ی بچ اااۆ 

حەشاااردا، کااات  لە نیااوەی شااەو دەبااووایە لە مەکاا ەوە بەرەو مەدیاانە هەڵباا ، 
 چون ە دوژمنەکانی دەیانەویسێ هەر لەنێو نوێنی خۆیدا بی وژن.

                                                                                 
126  Hera 
127  Djbraiel 
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ێ ااااای چارەنووسساااااازانەی لە مێاااااژووی ڕۆڵئەو ئەشااااا ەوتە و ئەو شاااااەوە 
ۆژەوە سااڵنامەی موساڵمانێتی ئیسالمەتیدا گێڕا. ئیدی لەو شەوەوە، یان لەو ڕ

 ژمێردرا. 
ئەش ەوتەکە دواتر ناوی مێژووینی ئەش ەوتی تەونە جاڵجاڵۆکەشی بەساەردا 

 بڕا.
هەر جارێ  محەمەد دەچووە نێو ئەو ئەش ەوتە، جاڵجاڵۆکەیەک پەیدا دەبوو، 
تەونێ ی بەدەوری کونەکەیادا دەکارد، باۆئەوەی های  کەس، حەشااردراوەکەی 

کااااانیش خۆیااااان لەو ئەشاااا ەوتە ئاااااخنیبوو. شااااتەکە  نێااااوی نەبیناااا . دادە
واپێاااادەچوو ئەسااااتەم باااا ، بەاڵم ئەوان وایااااان کردبااااوو، پۆلیساااایش لە پااااا  

 تەرمەکانیان وەسیەتنامەکەیان دۆزیبۆوە.
ێ ااای بااااوەڕنەکراو بااوو. ئەشااا ەوتەکە، کە ساااااڵنە بە چیرۆکەکەشاایان چیرۆک

او نەباوو. ئەوان ملیۆنان حااجی دەچانە ساەر، باۆ کەساانی ساەردان ەر رێپێادر
 دەبوایە هەر لە دووەرەوە ئەش ەوتەکە ببینین. 

ەکە ڕاسێ ب ، هەردەب  ساەربردەیەکی ناوازەیاان بەساەردا چیرۆکخۆ ئەگەر 
سااااندوقە  لە  یهااااتب . ئاغاجاااان شااااڵەژا، لااا  لەهەماااان کاتیتاااادا مێتااا ی 

دارەمەیتەکانااادا هەر نەباااوو. ئااااخر ئەماااڕۆ دوای شاااە  ماناااگ، کااااوڕەکەی 
ماااا . ئەو ئەمساااا  لە زان اااۆی ئیساااۆەهان وەرگیراباااوو. ئەوە   دەگەڕێاااتەوە

تەوە. ئەو لەوێ ب ەوێاا کااوڕەکەی ئەوەناادە لە مااا  دووریەکەمااین جااار بااوو، 
 دەخوێند تاکو دواتر ببێتە ئەندازیارێ ی بواری نەوت. یسروشتناسی)فیزیا(
دا دۆزرابااۆوە. کۆمپانیااایەکی زەنجاناای ەی گاااز لە ژێاارزەوئاااخر کااانێ ی گەور

مری ی خۆی بۆ هەڵ ەندن و دەرهێنان ئامادەدەکرد، هەربۆیەشە ڕشتەیەکی ئە
نااااوێی خوێناااادن سااااەبارەت بەو بااااوارە لە زان ااااۆکەدا کرابااااۆوە. بە سااااەدان 

کردباااوو، بەاڵم هەر  خوێنااادکار خۆیاااان باااۆ خوێنااادنی ئەو هاااۆبەیە نااااونووس
بەتەنیا دوازدە کەس وەرگیاران، ئەمە  دوای تااقی ردنەوەیەکی زۆر قاوڕس. 

ەوادیااااش یەکێاااا  بااااوو لەو خوێناااادکارە سااااەرکەوتووانە. ئەو خوێناااادکارە ج
ەن ئەناااادازیارە ئەمری یەکااااان کۆلیژێ یااااان بااااۆ لە  ینە بەجیااااا وااهەڵبژێااااردر

کرابااۆوە. بەفەرماای ئەوان خوێناادکاری زان ااۆی ئیسااۆەهان بااوون، بەاڵم هەر 
ەی دا خوێناادنەکەیان لە کااێڵوزەنجاناا لە دەرەوەیزوو، دەبااوایە چاال کیلااۆمەتر 
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لەژێاار سەرپەرشااتی کۆمپااانی نەوتاای ئەمری اای درێااژە  128نەوتاای شاااهزەند
پێبدەن. لەوێدا ئەوان جۆرە نتاینوەیەکی ناوەخۆیاان باۆ لێماانەوە داناابوو، کە 

 دەبوایە بە زمانی ئینولیزی دوابان.
دەرچوونیانادا هەلای کاریاان  لە دوایخوێندنەکە ، جۆرە خوێندنێ  بوو، کە 

ر دەباااوو. ئااا ، لەوە  باشاااتر نەباااوو، فەخاااری لەنزیااا  ماڵەوەیاااان مساااۆگە
ساااداتیش لە خۆشاایان هەر خەوی لێاانەدەکەوت و ئاغاجااانیش کااات  هەواڵاای 

 وەرگرتنی کوڕەکەی وەرگرت لە شانازییان باوەڕی نەدەکرد.
ئاغاجان هەموو شتێ ی ڕێ خستبوو تا بەزووی لەگە  فەخری سااداتدا بەپیار 

 کوڕەکەیان بچنە وێستوەی شەمەندەفەر.
اشە بۆچی ئەو سندووقە دارەمەیتانەت هێناوەتە ئێارە؟" ئاغاجاان وای بە "ب -

کااااابرای عاڕەباااااانچی گاااااوت. "دەبااااوایە بیاااااانبەیتە مزگەوتااااا ، دەباااااووایە بە 
تەلەفۆنێ یش ئاگادارت ب ردباینەوە بەرلەوێ ڕاساتەوخۆ بێیاێ. ئااخر کاارێ ی 

و دوو  بەج  نییە بەو درەنوەی دوای نیوەڕۆیە بەب  ئاگادارکردنەوە بەخاۆت
 سندووقی دارەمەیتەوە بێیتە بەردەرگا. باشە  ئێستا من چی ب ەم؟"

"ت ایە لێم مەگرە،" عاڕەبانچیەکە  وای پێوووتەوە، "خۆ من تەرمەکانم باۆ  -
 نەهێناویتەوە، بەڵ و دوو هەگبە."

 "هەگبە؟ چۆن دوو هەگبە؟" ئاغاجان بە هەراسانیەوە وەاڵمی دایەوە. -
س ەکەی وەستا و سەری یەکا  لە ساندووکانی عاڕەبانچیەکە چووە سەر گالی

کااردەوە و هەگبەیەکااای لێااادەرهێنا، پاشااان ساااندووقەکەی دیااا ەی کاااردەوە و 
هەگااابەکەی دی ەشااای دەرهێناااا. هەردوو هەگبەکاااانی بەرزکاااردنەوە و گاااوتی: 
"تەماشاااکەئ سااەودیەکان تەنهااا ئەو دوو هەگبانەیااان ناااردۆتەوە. ئایااا ئەمااانەت 

 "دەوێنەوە یان بیانێرمەوە؟
"باشااە بااۆچی هەگبەکانااێ خسااتوونەتە نێااو ئەو دوو سااندووقە دارەمەیااتە؟  -

 بۆچی بۆ خۆت و گالیس ەیەکی دوو ئەسپییەوە بەو درەنووەختە هاتووی؟"
 "من تەواو لە کاردانەوەت تێدەگەم، بەاڵم خۆمن هەر عەڕەبانچیێ م." -

                                                                                 
128  Shahzand 
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ئاغاجااااان هەر زوو هەناااادێ  پااااوولی لە گیرفااااانی دەرهێنااااا و دایە کااااابرای 
ەبانچی و هەگبەکانی لێوەرگرتنەوە، ئینجاا گەڕایەوە ژوور و دەرگاکەشای عەر

 پێوەدایەوە.
"ئەرێ چاای لەگۆڕێاادایە؟" فەخااری سااادات لە نهااۆمی سااەرەوەی خااانووەکە  -

 وای بانوی ئاغاجان کرد.
بان پەل ای کاولەکە داناان و گاوتی: "های   ئاغجانیش هەگبەکانی لە باخچەکە لە

ئاماادەی؟ گوێاێ لاێمە، دەبا  هەر ئێساتا باڕۆین نییە، هی  شتێ ی وا نیایەئ تاۆ 
 دەنا دوادەکەوین."

   
کااات  ئاغاجااان چااووە پتااێ سااوکانی تاارومبێلە فااۆردەکەی تااا لەگە  ژنەکەی 

ئاسنینەکە، تۆپەڵە سوورە بە گاڕەکەی ئاسامان خەریا   یبواتە وێست ەی هێڵ
 بوو لە ئاسۆی بیابان ئاوادەبوو.

وت، لە قەتاااارەکە دابەزی لە کاااات  فەخاااری ساااادات چااااوی بە کاااوڕەکەی کە
بەختەوەرییااان گریااا. ئاااخر ئەو هەمیتااە کااوڕە خۆشەویسااتەکەی دای اای بااوو. 
شااااە  مانااااگ بەسااااەر ئەو ڕۆژەدا تێااااپەڕین کە ئەواناااای بەرەو ئیسااااۆەهان 
جێهێتێ، پاێش هەماوو شاەوێ  بەر لە نووساتنی مااچێ ی لێادەکرد. بەاڵم کە 

 تی زۆر هاتبوو.هەنووکە گەڕاوەتەوە، سمێڵەکەی ڕە  ببوو، پرچی
ئەو کوڕەی پەروەردەکردبوو. نەیدەویسێ کوڕەکەی  بە خۆیفەخری سادات 

زۆر متووی مزگەوت، بازاڕ و سیاسەت بب . خوازیار بوو ئاازادانە پەروەردە 
ڕێوااای خااۆی ب اااتەوە. ئێسااتا  بەری  بە خااۆیبباا ، بااۆئەوەی لە داهاااتوودا 

ەکی ڕەهاااا هااای  یبە شاااێوەبەرهەمااای بڕیاااارەکەی دەدروێاااتەوە. کاااوڕەکەی 
رەونەقاای کەسااێ ی دینااداری نەدەدا، دایاا ەکە ئەوەی پێخااۆ  بااوو، کە بیناای 
ڕۆڵەکەی هەندێ درێژتر بووە. ئەو هەنووکە زیاتر بە نوسرەتی ماامی دەچا  

 لەوەی بە باوکی خۆی بچ .
ئەو هەمااااوو سااااااڵنەی راباااارد، ئەو هاااای  خااااۆی لە کاروباااااری مزگەوتاااا  

، کە ئاغاجاان شاابا  نەوەک دڵتااد باوو هەڵنەقورتاند، فەخری سااداتیش بەوە
تەرخاااان  کاروبااااری مااازگەوت یباااۆ ئەو مەبەساااتە، باااۆ جێوااارتنەوە جەوادی
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کردباوو. دایاا ەکە نەیادەزانی کەوا ئاغاجااان لە شااابا  بێهاوا بااووە و هەنااووکە 
 چاوی لەسەر کوڕەکەی خۆیەتی.

 وە گۆڕێ.وئاغاجان تا ئێستا ئەو باسەی لەگە  فەخری ساداتدا نەههێناب
یەک دوو مانااگ بەرلەئێسااتا، کاتێاا  شااابا  بااۆ دواجااار لەبااازاڕ تەلەفااۆنی بااۆ 

ڕێای  ئاغاجان کرد، ڕاساتەوخۆ زەنوای باۆ نووساینوەکەی لێنەداباوو. بەڵ او لە
 کۆگاکەوە زەنوی بۆلێدابوو.

 ئاغاجانیتیان ئاگادارکردەوە کەوا تەلەفۆنێ ی بۆ کراوە.
 "ئەو ک  بوو؟" -
 تارانەوە." "بزنسمانێ  لە -
 نە زەنوی لێدا؟"ۆی بەو ژمارە تەلەف"بۆچ -
"ئەو گوتی، چەناد جارێا  بە تەلەفاۆنی نوساینوەکە هەوڵیاداوە، بەاڵم کەس  -

 هەڵی نەگرتبوو."
 ئیدی ئاغاجان چووە  کۆکاگە و دەستی دایە تەلەفۆنەکە.

"ئاغاجان، ت ایە لێم مەگرە کە سەغڵەتێ دەکەم. دەترسام تەلەفاۆنی خاودی  -
بااۆیە تەلەفااۆنم کاارد، گەر نەگەڕامەوە مااا  خااۆت چاااودێری لەسااەر باا . ماان 

پێویسێ ناکاا، خەمام لێبخاۆی. مان هەناووکە بە یەک دوو ئایش خەری ام. هەر 
 ویستم گوێم لەدەنوێ ب . ت ایە ساڵوم بە هەمووان بوەیەنە."

 نم، گەنجۆ، خوا بن باڵێ بورێئ"ە"ساڵوت دەگەی -
 تاێ. بەاڵم بەشابا  پێویسێ نەبوو زۆری لەسەر بڕوا. ئاغاجانیش لێای تێوەی

دڵنیااااییەوە ئەو لەنەختاااەیدا نەباااوو ئەمە بە فەخاااری ساااادات بڵااا . ئااااخر باااۆ 
 فەخری ئەمڕۆ ڕۆژی ئاهەنوئامێز بوو، نەیدەویسێ خۆشییەکەی لێتێ  بدا.

   
شەوەکە شەوێ ی خاۆ  باوو، هەماووان باۆ مااوەیەکی درێاژ لەساەر مێازەکە 

نەدا هەقاایەتی خاۆ  مانەوە. گەر جاری جاران بووایە، زیانەت خاانم لەو بۆناا
 خۆشی دەگێڕانەوە، بەاڵم خۆ ئەو لەوێ نەبوو. 
دا کەوتۆتە پەیوەندی ردن. زینەت ئاغاجان پێی نەدەزانی، کە زینەت لەگە  قوم

 بخا.  دەرسی قوڕئانەوە رێ  لە ڕێیێنمایی  بۆهاتبوو، ژنەکانی شارەکە ڕ
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دەساااتی باااۆئەوەی پارێزگااااری لە دابونەریتەکەیاااان بااا ەن، ماااامەی بانوااادەر 
ی لەبەر گێاااڕایەوە: "پێبەمااابەر یاااونس 129ی یاااونسچیرۆکااابەقساااان کااارد و  

بەیەکجاری ماڵی خۆی بە دڵت اوی جێهێتاێ. شوێن ەوتوانیتای سەرساام و 
د  بەخەم باااوون. یاااونس ڕۆیتاااێ ڕۆیتاااێ تاااا گەیتاااتە ساااەر زێ، بینااای 
گەشتیاران ساواری بەلەمێ ای گەورە دەبان، ئەویاش بڕیاریادا لەگەڵیانادا باڕوا. 

پاڕێ ەوە  ڕۆژ لەنێو بەلەمەکەدا بوون، لە ڕۆژی چوارەمدا لە س و و س  شە
ی بە ڕێوااااتاریااا  داهاااات و پاشاااان ماسااایێ ی گەورە لەنێاااو زێ هااااتەدەر و 

بەلەمەکە گرت. سەرنتینانی بەلەمەکە هی  چارەیەکیان نەبوو، ئاخر ماسیەکە 
ان، شی بەرنەدەدان. پاشان یەک  لە گەڕیادە بەئەزموونەکاڕێوەنەدەڕۆیتێ و 

کە پێتتر زۆی گەشتی دەریاایی کردباوون، پێیواوتن: "دیاارە یەکا  لەنێومانادا 
ەکە یهەیە، گوناااحێ ی کااردووە. ئااێمە دەباا  ئەو باادەینە ماسااییەکە، دەنااا ماساای

 ی خۆمان بورینەبەر و بڕۆین."ڕێوالێمان ناگەڕێ 
"ماسااییەکە بااۆ ماان هاااتووە، ئێااوە دەکاارێ ماان فااڕێ باادەنە نێااو زێاایەکە و  -

 ن بورن و بڕۆن." یونس بوو لەنێویاندا وای گوت.ی خۆتاڕێوا
"ئێمە تۆ دەناساین،" یەکا  لە سەرنتاینەکانی بەلەمەکە وای پێواوتەوە؛ "تاۆ  -

پیاااوێ ی سەرڕاسااتی، تااۆ هەرگیااز کااارێ ی بێخوداییااێ نەکااردووە. هەروەهااا 
باوکیتااێ دەناسااین، ئەویااش پیاااوێ ی بەدییاانە، نەخێاار تااۆ ئەو کەسااە نیااێ کە 

 ەکا."ماسییەکە داوای د
یاااونس، کە دەیزانااای ماساااییەکە باااۆ ئەو هااااتووە، گاااوتی: "ئااااخر ئەوە شاااتێ ە 

 بۆیەشە ماسیەکە لێرە ئامادەیە." لەنێوان من و خودای خۆم. هەر
یااونس هەڵساااو هاااتە سااەر لێااواری بەلەمەکە و خااۆی هەڵاادایە نێااو ئاااوەکە. 

 یەک حەپ قووتی دا و لەنێو ئاوەکەدا ونبوو." ماسیەکە  بە
   

ەکە دەکااردەوە، لەو کاااتەدا دەنوێ اای چیاارۆکدانیتااتبوون بیریااان لە هەمااووان 
 نامۆ لەنێو حەوشەوکەوە هات.
 ئاغاجان گوێ انی قواڵ  کردن.

 "ئەوە چییە؟ ئەو دەنوەی لەوێ دێ چییە؟" بانودەرەکە وای پرسی. -
                                                                                 

129  Yunus 
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 یەکی نائاسایی تاری ە.بە شێوەئاغاجان چووە دەرێ، بینی کە ئەو شەوە 
 زیندەوەری فڕۆکە." بانودەرەکە وایووت. "گوێم لە ڕەوی زۆری -
"کوللەئ ئاغاجان زۆر توند بانوی کرد. "دەی خێرا جامی پەناجەرەی هەماوو  -

 ژوورەکان دابخەنئ"
بەاڵم تااا ئەو وای گااوت کارلەکااار ترازابااوو، بە هەزاران کااوللە لەنێااو ماااڵەکەدا 

ۆزێ ی لەهەوادا  دەسوڕانەوە، ئەو ناوەیان باۆر کردباوو، هەروەک ئەوەی بااه
 لمین ب  لە بیابانەوە بەسەر ماڵەکەی هەڵ ردب .

ژنەکااان چارشااێوەکانیان بەسەرسااەر دادا و خێاارا غاریاناادایە ژوورەکااان تااا 
 دەرگا و پەنجەرەکان  دابخەن

مە  ئەحمەدیش ڕای ردە حاوجرەکەی و ئاغاجاان یاش غاریادایە ژێارزەمینەکە 
 تا دە قەکان بورێ.

ر بااان، لەسااەر دارەکااان، تەنااانەت لەسااەر ون، لەسااەوکااوللە بەو ناااوە وەربباا
 حەوزەکە  هەموو شتێ یان راماڵی.

   
جارێ یان، کە ماوەیەکی گەلێا  لەمێاژە، کاوللە لەدوورەوە، لە ڕۆژهەاڵتەوە لە 
شارێ ی وەک شاری مەک ەوە هاتبوون و بەسەر شاارەکەدا کتاابوون. دوای 

ەو باااخچە و ئەوەی هەمااوو شااتێ یان کەچە  کاارد و ڕووتاناادەوە، ئینجااا بەر
ێ ی کاوللەی وا تائێساتا لڕەزەکان و لەپتێ چیاکاانەوە ئااوابوون. بەاڵم شاەپۆ

 بوو، پیرەکان لەدای  و باوکی خۆیان سەربردەکەیان دەگێڕایەوە.نیکەس نەیبی
لەنێو کتێبەکانی کتێبخانەکەدا، کتێبێ  هەبوو، ئافاتی پەنجا سااڵەی ڕاباردووی 

ملیۆناااان دانە باااوون.  ڕەوە هاااات، بە کوللەکاااانی تێدانووسااارابوو: "کاااوللە بە
قەد قاااام ی دەساااێ  دنیایاااان تااااری  رد. کوللەکاااان ئەوەنااادە گەورە باااوون بە

دەبااااوون، ڕەنویتاااایان خاااااکی بااااوو، کااااات  لەسااااەر زەوی دەکەوتاااان، ماااارۆ 
نەیدەبینین، لا  کاات  دەجاوواڵن، وەک ئەوە واباوو هەماوو زەویەکە بجاووڵ . 

اچاااخ و لێوەسااەر بانااان کەوتاان، بە خەڵااكەکە دەسااتیان دایە مەنااجە  و قاپوق
کەوچ ەکان وەرگەڕانە بنی مەنجەڵەکان تا کوللەکان بترسێنن. بەاڵم خۆئەوان 
هەر گوێتیان لێنەبوو. خەڵا ەکە ئاگریاان کاردەوە، بە ئومێادبوون بە دووکە  
راویااان بنااێن، بەاڵم دووکەڵەکە  کاااری تێنەکااردن. ئیاادی قوڕئانیااان هێنااان و 
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دۆڵەکە لە : "131کااااارد 130ی ساااااورەتی ساااااولەیماندەساااااتیان بەخوێنااااادنەوە
مێرووەکااااان ڕە  دەکاااارا، هەروەک ڕایەخێ اااای ڕە  بەساااااەر زەویەکەدا 

وسلێمان ە، تەتەری سولەیمان، بەسەر دۆڵەکەدا فاڕی وداکێتراب . مەلی خات
و بانوی کرد: ئەی مێرووەکانئ ئەرێ ئێوە گوێتان لێنەبوو؟ ئەو پیاوەی تازە 

ان بوو، ئەو بەزماانی زینادەوەران دەدوێ. ئەو قسەتان لەگەڵدا کرد، سولەیم
بۆ  ی شاژنی سەبەء بەڕێوەیە. ئایاا ئێاوە گوێتاان لە شۆخوشاەنوی ساەبەء 

کە لەشاا رەکە چااۆ  کەنئ  لااێوەڕێن بااا ڕێواااکە بەردەن. ڕێوااانەبااووە؟ دەی 
تێااپەڕێئ ئاااخر شااتەکە پەیوەناادی بە سااولەیمانەوە هەیەئ شااتەکە دەربااارەی 

                                                                                 
130  Soleiman 
ە سالدەیمان دە قلڕدانەا نە سلڕکتێم اە نال  سلدەیمان اەیە نە دایەتە دەل ەۆرکش. چیڕۆکا  131

ل مێرلستان ل خاتللسلێمانکە ل  اکنە سەاەدیش اە  ێلکیەکە ەیکەیە  دە قلڕدانەا ل دە سالرکتە 
نَا َمنأِأكَق  َوَوِرَث ُسلَيأَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا)ادنملبەا دەه دایەتانە  اۆ تەرخان کرالک: } أَيَُّها النهاُس ُعل ِمأ

كُل الأُماِكيُن )الأهيأِر َوأُوتِينَا ِمكنأ ُككل ِ َشكجأ  كن ِ 16ٍء إِنه َهكذَا لَُهكَو الأفَضأ َِ نُكوُدهُ ِمكَن الأ َُ ( َوُحِشكَر ِلُسكلَيأَماَن 
نأِس َوالأهيأِر فَُهمأ يُوَاُعوَن ) ِ ُخلُكوا 17َواْلأ كُل ادأ لَك ا يَكا أَيَُّهكا النهمأ ِل قَالَكتأ نَمأ ا َعلَى َواِد النهمأ ( َحتهى إِذَا أَتَوأ

كعُُروَن )َمَساِكنَُكمأ ََل يَ  نُوُدهُ َوُهكمأ ََل يَشأ َُ ِأَمنهُكمأ ُسلَيأَماُن َو ِ 18حأ ِلَهكا َوقَكاَل َرب  كَم َضكاِحكاا ِمكنأ قَوأ ( فَتَاَسه
خِ  َضاهُ َوأَدأ ا تَرأ اِلحا َْ َمَل  َت َعلَجه َوَعلَى َواِلَديه َوأَنأ أَعأ َُ الهتِج أَنأعَمأ ُكَر نِعأَمتَ نِج أَنأ أَشأ ِاعأ مَ أَوأ َُ لأنِج اَِرحأ تِ

ككاِلِحيَن ) ْه َُ ال ُهككَد أَمأ َكككاَن ِمككَن الأغَككائِاِيَن )19فِككج ِعاَككاِد ككَر فَقَككاَل َمككا ِلككَج ََل أََرَ الأُهدأ ( 20( َوتَفَقهككَد الأهيأ
ا أَوأ َْلَذأاََحنههُ أَوأ لَيَأأتِيَن ِج اُِسلأَأاٍن ُماِيٍن ) اَنههُ َعذَاااا َشِديدا ٍد فَقَاَل أََحأُت اَِما لَمأ ( فََمَكَث َغيأَر اَِعي21َْلَُعذ ِ

َُ ِمنأ َساٍَإ اِنَاٍَإ يَِقيٍن ) ئأتُ َِ شا 22تُِحأأ اِِه َو ٍء َولََها َعرأ ِلُكُهمأ َوأُوتِيَتأ ِمنأ ُكل ِ َشجأ َرأَةا تَمأ ُت امأ دأ ََ ( إِن ِج َو
يما ) َِ : انەکەی متام هەژار بەم جت رەیەیێتگنەر گتوێرەی دەقی نەرگێیانەکەش بە  (...{23َع

لەپاش داندن سولەیما  بون بەجێنش  . بانگەنازی کترد:  ەڵک تنە! ئتێمە وێتری زمتانی  -16)
ستوپای  -17مەال  کرانی م هەمون شتێک ا  پێتدانی م دیتارە ئەمەش  تاکەیەکی ئاشتکرایە. 

 -18سولەیما  تێکەاڵن لە جندۆکە ن مرۆ ن مەال ن دەنگدرابون ن هەمون بەڕیز دەڕۆیشت . 
ن متترۆ ەیەک دەنگتتی مێرننەکتتانی دا: بچتتنەنە نتتان کونەکتتانون! تتتا تتتاگەینە بتتوهلی مێتترننا 

ئ تتتر کە ئەن  -19ستتولەیما  ن لەشتتکرین بەبتتێ ئەنەی پێ حەستتێ ن دەبەر پێ تتانوندا نەبە . 
ئەمانەی گتوسن بتزەی هتاتێ. گتوتی: ئەی پەرنرنتدەی مت ! نام رابێتنە سوپاستی  تاکەی تت  

ی  اکی ناشت  بتێن پەستندی کەین هەر بکەم کە دەربارەی م  ن داکت ن بابمت کردم ئاکار
 تتانی بە مەالنتتدا گێتتیان  -20لە بەزەیتتی   شتتتەنە بمتتزە ریتتزی عەبتتدە  اکەکارەکتتانتەنە. 

لەسەر ئەمە ئەشتێ ستزای  -21گوتی:   نە پەپون سلێمانە ناب ن ن ئا     ی دزیوەتەنە؟ 
متانیی زۆری  -٢٢زۆری بدەمم یا  ملی هەڵدەقرتێن ن یا  بەڵگەیەکی ئاشتکرا بت  مت  بێنتێ. 

نە ایانتتدن هتتاس ن نتتتی: متت  شتتتێک  دەس کەنتتتونە کە دەستتتە تتت  نەکەنت تتونم نا متت  لە 
مت  لەنێ ژنتێک  دیتوە پاشتایە  -23سەبانە هاتونمن دەنگتو باستێکی درنستت  بت  هێنتانی. 

 بەسەریانەنە ن  انەنی هەمون شتێکە ن تە تێکی زۆر گەنرەی هەیە....( نەرگێی.
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. دەی لەسااەر ڕوودەداەوەیەئ شااتێ ی گەورە شۆخوشااەنوی شاااژنی سااەبەئ
 کە  کەون."ڕێوا

سااەرەتا هاای  ڕوویاانەدا، بەاڵم کااات  ئاااپۆرەی ڕەوە مێاارووەکە جااوواڵ، لەنێااو 
 کونەکانی دۆڵەکەدا بزربوون."

   
پاااا  ئەوەی دنیاااا ڕوونااااک باااووەوە، کوولەکاااان کتاااانەوە و بە ئاراساااتەی 

 ی دا، هەمااووی ڕووتشاااخەکان هەڵۆااڕین. کااوللە لە دارودرەختاای باااخچەکە
یەکان بە ساااەر حەوزەکەوە باااوو. دادەکاااان یکردباااووەوە و ئێسااا ەکانی ماسااا

 ئەوانیان لەگە  خۆیان هێنان.
، ڕوودەداهەماااوو شاااتێ  نیتاااانەی ئەوەی لێااادەفامایەوە، کە شاااتێ ی شاااوم 

ئاغاجان لە پتێ جامی پەنجەرەکەوە لە گژ هزران راچووباوو، تەماشاای نااو 
 للە لە خۆڕاوە نەهاتووە.حەوشەکەی دەکرد، خۆ کو

 ئیدی دەستێ ی بۆ گیرفانەکەی برد و قوڕئانەکەی دەرهێنا.
 
 

 132نەزەم
 

ِس َوُضَحاَها )  (1َوالشهمأ
 (2َوالأقََمِر إِذَا تًََلَها ) 
َها )  ًله ََ  (  3َوالنهَهاِر إِذَا 

 ( 4َواللهيأِل إِذَا يَغأَشاَها )
 -شمسسورة ال-(  5َوالسهَماِء َوَما اَنَاَها )

 ن ت شکین سوێند بە  ر} 
 بەم هەیڤەش کە بەدننیدا دێن 

 سوند بەن ڕۆژەش کە ت فت فەی هەتان دەدان
 بەن شەنەيش کە دایدەپ شێن 

 بەن عاسمانە ن بەنەی ئەنی نەدی هێنا...{
 بانگدەرەکە لەنێو نوێنەکەی   ی هەر ئەن سورەتەی دە وێندەنە.

                                                                                 
 نللسیەلک. Zamanی هەر بەو ەێوەیە بە تیپ و رێنینووسی هۆڵەندی نوسەر ئە  ناونیەانەو  132
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ێپەڕیباااوو. بەاڵم هێتاااتا یاااارۆی لەوەتەی کوللەکاااان هااااتبوون، حەفاااێ ڕۆژ ت

 ناو پێخەفەکەی خۆی لە ژوورەکەیدا نەهاتبووە دەر.  بانودەر لە
"ئەرێ هااۆ مااامەی بانواادەر، باشااە بااۆچی خااۆت لە ژوورەکەتاادا ئاااخنیوە؟"  -

 ئاغاجان لە پتێ قاپیەکەوە وای لێپرسی. "بۆچی نایەیتە دەر؟"
 "زات ناکەم." -
قەوماااوە؟" ئاغاجااان وای "چااۆن زات ناااکەی؟ باشااە لەچاای دەترساای؟ چاای  -

 وەاڵمدایەوە و بە هێواشیش دەرگای ژوورەکەی کردەوە.
 "کاتژمێری نێو سەرم وەستاوە. من چیدی ە نازانم ئاخۆ سەعات چەندە." -
"مااامەی بانواادەر، دیااارە تااۆ ماناادوو و هیالکاای،" ئاغاجااان وای پێوااوتەوە؛  -

ووکە "ئەمە  هەمااووی لەباان سااەری ئەو گااۆزە دروساات رنەوەیە، ئاااخر هەناا
 سا  ناکرێنەوە." بەرهەمەکانێ پ 

"نەخێاار، شااتەکە بەهااۆی گۆزەکااانەوە نیاایە، بەڵ ااو بەهااۆی کوللەکااانەوەیە.  -
کاتێ  ئەوان هاتن ئیدی چ چ ەی کااتژمێرەکەی منایش وەساتا. ئێساتا چیادی 

  ناوێرم بێمەدەر، خۆ ئەگەر خەڵ  پرسیاری زەمەنیان لێ ردم، من دەتۆقم."
    

دەکانی یاارۆی بانوادەری دەفرۆشاێ، گرێبەساتەکەی ئەو دوکاندارەی دەست ر
ئااااخر ئەوەنااادە شاااتی پالساااتی ی هەرزان . لەگە  بانوااادەرەکە هەڵوەشااااندەوە

هااااتبووە باااازاڕ، کەس هەر ساااەیری ئیتاااە دەساااتییەکانی یاااارۆی بانوااادەری 
نەدەکاارد. لاا  کااابرای بانواادەر نەیاادەتوانی لە دروساات ردنی شااتەکانی خااۆی 

و سوراحی و گوڵدان و کوندەی ئااوی دروساێ  وچان دەفر بوەست ، ئەو ب 
دەکاااردن و دەیئااااخنینە ژێااارزەمینەکە. کااااتێ یش هااای  جێواااا لە ژێااارزەمینەکە 

کەکااان دانااان، کاااتێ یش ەوڕنەمااایەوە، شااتەکانی لە باااخچەکە لەنێااوان گااو  و 
یااارمەتی مااارمیل ە شااتەکانی بااردنە سااەربان و لەسااەر بااانی  ئەوێ پڕبااوو، بە

 ستیەکانی خۆی کردنەوە.مزگەوت  جێی کارە دە
   

یارۆی بانودەر هێتتا س  ڕۆژی دیا ە لەنااو نوێنەکەیادا ماایەوە. لە دەیەماین 
 ڕۆژدا لەپڕێ ەوە سەعاتەکەی خۆی بەگەڕ کەوتەوە.
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"سااەعات دوازدە و ساا  خااولەکە." بانواادەرەکە لەبەر خااۆیەوە بردەبردێ اای  
 نیتێ.لێوەهات، بە دڵخۆشیەوە  هەڵسا و  قیێ لەسەر پێخەفەکەی دا

وێی قااااواڵغ ردن، هەناااادێ دەنوەدەنواااای لە دەرگااااای دەرەوە گاااابانواااادەرەکە 
بەرگوێ کەوت. پاشاان دەنوای پا  هااتە نێاو حەوشاەکە بەرەو ژووری کااری 

 ئاغاجان ڕۆیتێ.
 "شابا ئ" دەستبەج  ناسی کێیە.

لە کۆتاییاادا هاااتەوە، ویسااتی بااانوی ب ااا، کەچاای واشااینەکرد. ئاااخر دەیزاناای 
بەو  درەنگ وەختە دەچێتە ژوورەکەی ئاغاجاان. پێویساتە  لەخۆڕا نییە شابا 

 ئەو جارێ چاوەڕێ ب . خۆ زۆر نابا دێتە  ی ئەویش.
   

 رکاتێ  ئاغاجان لە درزی دەرگاای خاۆیەوە شااباڵی بینای وەساتابوو، یەکساە
 وای بیرکردوە: ئەو گۆڕاوە.
ەکەدا دەژیااا، لەسااەر ڕووخساااری نەمااابوو، لە ماااڵشااوێنەواری ئەو گەنااجەی 

 هەنووکە پیاوێ ی نوێ  لەوێ وەستاوە.
لە کۆتاییااادا ئاغاجاااان لەبەری هەڵساااا و بەپیااارییەوە چاااوو، لەباوەشااای گااارت، 

دانااا و فەرمااووی لێ اارد دابنیتاا . "ئەرێ  کورساایێكی لە تەنیتااێ خااۆی بااۆ
کاااوڕەکەم چاااۆنی، تاااۆ ئاااێمەت لەبیرکردباااوو، مااان عەیاااامێ ە هااایچم لەباااارەوە 

 نەبیستووی."
ێ اای درێااژە، بەاڵم لەکااورتی دەیبااڕێنمەوە: ماان یرۆکچ"ئاغاجااان، ئەمە خااۆی 

 بەختەوەرەم و بارودۆخیتم باشە."
ئاغاجااان تێوەیتااێ، پێویسااێ ناکااا زیاااتر لێیبپرساا ، هەر بااۆیە گااوتی: "زۆر 
باشاااە، ئەمە  هەماااوو ئەو شاااتە داخاااوازە باااوو، کە دەمویساااێ بیااازانم." ئەو 

 ب ەوێتە سەر قسە. بە خۆیبێدەنگ بوو، بواری دایە شابا  
"ئەم ڕۆژانە زان ۆکااان پتااێویان تێاادایە،" شااابا  دەسااتبەج  وای دەسااێ  -

بەقساەکردن کارد؛ "ئەمااڕۆ جێواری ساەرۆکی ئەمری ااا بەساەردان هااتە تاااران. 
خوێناادکارەکانیش ڕێوااای فڕۆکەخااانە بااۆ کۆشاا ی شااایان داخسااێ، بەاڵم بە 
ی دەسااتێ ی تونااد لێیاناادرایەوە و هێزێ اای تااایبەتی دژە ئاااژاوە، خوێناادکارەکان

ڕاونااا. خوێناادکارەکان دیسااان خۆیااان ڕێ خسااتەوە و  بەسااەر باڵوێزخااانەی 
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ئەمری ایااان دادا، لەوێاادا هێاازی ئاسااایش و خوێناادکاران ڕووبەڕووی یەکاادی 
بااوونەوە، شااەڕی دەسااتەویەخە قەومااا، چەنااد بااۆمبێ ی مۆلۆتااۆە فڕێاادرایە 
پەنجەرەکاااانی ساااویتی پێتاااەوەی باڵوێزخاااانەکە و ئاگریاااان تێااابەردا. ئیااادی 

ەمودەسااێ  هەلی ۆپتەرێاا  هەڵۆااڕی و لەسااەر بااانی باڵوێزخااانەکە تەقەی لە د
خۆپیتاااندەران کاارد، هەرلەوێ دوو خوێناادکار پێ ااران و کااوژران و چەناادانی 
دیااا ە  برینااادارکران. هەناااووکە  پاااۆلیس هەماااوو کونوقوژبنێااا  بەدوای 

دەگەڕێ. خوێنااادکارەکانیش، هەر هەموویاااان  داخوێنااادکارە خۆپیتااااندەرەکان
تن. منیش هەاڵتم. دەمەوێ بۆچەند ڕۆژێا  لە مزگەوتا  خاۆم بتاارمەوە هەاڵ

تا ئەوکاتەی دۆخەکە ئارام دەبێتەوە، هەڵبەت ئەگەر ئێوە هی   ریتاان لەساەر 
 نەب ."

" ریبوون لەچی؟" ئاغاجان لە کاردانەوەیدا گوتی، "تۆ عاقڵیاێ کاردووە، کە  -
تری. لێااارە باشاااتر گەڕاویااتەوە ماااا .، تاااۆ لێااارە لە هەماااوو شاااوێنێ  ساااە مەت

 دەتوانم یارمەتیێ بدەم لەوەی لە تاران بیێ."
 "سوپاسێ دەکەم." -
 "لە سەر چی؟" -
"ئاخر مان مااڵەکەم جێهێتاێ، بەاڵم کاتێا  هەساێ بە نائاارامی با ەم، ئەوا  -

یەکسەر بیر لە تۆ دەکەمەوە. ئەم ماڵە هەمیتە بەندەرێ ی ئارام بووە بۆ مان. 
بەمناێ بەختای. مان سوپاساێ دەکەم هێازەی کە  سوپاس بۆ ئەو هەساتە  بە

کە پەروەردەت کردووم. کات  هەر لە مااڵەوە باووم، مان باا  نەمادەزانی، کە 
 حاڵیبووم، تۆ منێ کردۆتە پیاوێ ی بەهێز." کێم. بەاڵم ئێستا تەواو لێی

 ئاغاجان کەوتبووە ژێر پەسننامەی شابا .
تەکانێ . دەکارێ تاۆ هەساا133"تاۆ بە ڕاساتی باوویتە پیااوێ ی ژیار و فامادار -

 هەڵبڕێژی." ئاغاجان وای وەاڵمدایەوە.
"هێتتا شتێ ی دی ە ماوە دەمەوێ پێتی بڵێم،" شاابا  وای دەساێ بەقساان  -

کااااردەوە؛ "ماااان بە قەتااااار لە وێسااااتوەی قااااومەوەڕا هاااااتم، لەوێ  دیمەنێ اااای 
نەناسراوم بەرچاوکەوت. سەد  دوو ساەد مە ی گەنا  ڕێواای وێساتوەکەیان 

قەتارەکااان وەسااتابوون، لێاانەدەگەڕان زیاااتر بااڕۆن. گرتبااوو، ئەوان لەبەردەم 
                                                                                 

 رامەار: تێگەی تلل   اقڵ.  133
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هەر هاواریتیان  دەکرد : '  الە ا  ألالەئ )لە ئەڵااڵ بەدەر های  خاوایەکی دیا ە 
 نییە(."

هەرگیز پێتتر خۆپیتاندانی وا بە ش ۆم نەبینیاوە. هێزێ ای دیاار لەدەنوای  -
وێ باوو، خۆپیتاندەرەکاندا هەبوو. ئەوەی لە قوم بینیم، شێوازە بەرگریێ ی نا

. ئەو مە یااانە، کە پێتااتر یب کااان تاااکتی ەکەی خۆیااان گااۆڕئایەتولاڵپێاادەچ  
تخونی قەتارەکان نەدەکەوتن، هەنووکە لەسەر هێڵی هێڵە ئاسانینەکان بەریاان 
پێاادەگرن. مە یەکاای گەنجاایش هەروەک پتاایلەیەک بااازی دایە سااەر دیااواری 
 هااااااااۆڵی وێسااااااااتوەکە و وێنەیەکاااااااای خااااااااومەینی لەسااااااااەر پااااااااۆرترێتێ ی
لەچوارچێوەگیراوی شا دا. ئەمە  ئەزماوونێ ی ساەرنجڕاکێش باوو. پێادەچ  

 شتێ ی گەورە بقەوم ؛ باشە تۆ ئاگات لە قوم هەیە؟"
نەکراوبااوو. نەخێاار، ئەو لەو چەنااد سااااڵنەی  ئەمە پرساایارێ ی چاااوەڕوان -

کااان نەمااابوو. ئێسااتا  کە ئایەتولاڵدواییاادا هاای  پەیوەناادیێ ی بە قااوم و بە 
کاانی ئایەتولاڵدەڵ ، هەستێ ی وای  پەیدابوو، کە ئەو قەتارەی  شابا  وای پێ

 تێدابوو لە وێستوەکە تێپەڕی، ئەوی بازدا و  قەتارەکەی لە دەسێ دەرچوو.
   

نیاااوەی شاااەو، رێااا  ساااەعات یەک ساااێزدە خاااولەکی دەویساااێ، کە یاااارۆی 
 بانودەرەکە لە دااڵنەکە گوێی لە تەپەتای پا  باوو. بانوادەرەکە تەپەی پێیەکاانی
ناسینەوە، بەاڵم خۆ نەدەکرا بیڵ . ئەو گوێی لێباوو، کەساێ  کلیلای لە کیلاۆنی 
دەرگاااااکە وەردەدا. لە کۆتاییاااادا بە پێاااای پەتاااای  بەهێواشاااای خااااۆی گەیاناااادە 
ژوورەکەی ئاغاجاااان و بە سااارتەیەکەوە پێیواااوت: "گاااوێم لە کەساااێ  باااوو لە 

 دااڵنەکەدا بوو. دیارە یەکێ  لەبەر دەرگایەئ"
وەساەر مناارەکە کەوەئ" ئاغاجاان دەساتبەج  وای بەشاابا   "یەکسەر باڕۆ لا 

 گوت.
ی باااوکی ماااچ رد و لێوەسااەر بااانەکە کەوت، بە تااانیێ ی لە یااشااابا  بەخێرا

پەناااااگەکە دەسااااتدایە دە قەی منااااارەی  ی چەپاااای کااااردەوە بە هێواشاااایش  
 قاپیەکەی داخستەوە.

اساااااتی ئاغاجاااااان ماااااارمیل ەی بەسەرلێتاااااێواوی و بە جلااااای تەڕەوە لەنێوەڕ
 حەوشەکەدا بینی.
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 وەئ بڕۆ سەرەوە." بەچرپەوە وای پێووت."دەی لێرە مەمێنە -
 ئینجا بە دانبەخۆداگرتنەوە، دەرگای سەرەکی دەرەوەی کردەوە.

پیاوێ ی چاویل ە لەچاو، کە شەپقەیەکی لەساەر باوو، کلیلێ یتای بە دەساتەوە 
ینیبااوو، ب لە شااوێنێ بااوو، لەبەردەرگااا وەسااتابوو. ئاغاجااان ئەوەی جارێاا  

 .لە کوێبەاڵم بیری نەکەوتەوە 
"پێمواب  ئێمە یەکدی دەناسین، بەاڵم بەو تاری ییە چاوەکاانم باا  ناابینن،"  -

 ئاغاجان وای بە پیاوەکەی بەردەرگا گوت؛ "ئەرێ هی  یارمەتیێ ێ پێویستە؟"
پیاوەکە  شەپقەکەی داگرت، ئینجاا ئاغاجاان پیااوەکەی ناساییەوە، بەاڵم خاۆ 

بێااتەوە. پیاااوەکە خالخااالی بااااوکی  ێاا ڕتااا هەمووشااتێ   کاااتێ ی دەویسااێ
 مارمیل ە بوو. ئەو بە ڕووخسار پیر دیاربوو.

 م." خالخالی وای بە خانەخوێ ە گوت.و"سە مون عەلەی  -
ئاغاجان نەیدەزانی چۆن وەاڵمی بداتەوە. ئاخر خالخالی ژیانی ساەدیقەی تاا  

 خاااۆی بەجااا  ە دوایلکردباااوو، دووگیاااانی کردباااوو، مناااداڵێ ی کەم ئەنااادامی 
هێتتبوو، چووبووە عێراق تا لەگە  خومەینیدا ب . ئێستا  دوای ئەو هەموو 

 سااڵنە لەبەر دەرکەی ماڵی مزگەوت  وەستاوەتەوە.
کاتێ ادا  "چیم بۆتۆ پێدەکرێ؟" ئاغاجاان بە بەسااردییەکەوە وای پێواوت، لە -

 خۆی پێوەدا. لە دوایدەرگای 
ا پەیاامەکەی ئیماام خاومەینی بوەیەنام. "من لەگەشتیكدابووم بەنێو واڵت، تا -

بااووم، لەگە  دەسااتەیەک لە دوکاناادار و بازرگانەکااانی  زەنجااانئەمااڕۆ  لە 
بااازاڕ کۆبااوونەوەم هەبااوو، پێموابااوو تااۆ  لە کۆبااوونەوەکەدا ئامااادە دەباای، 
بەاڵم مایەی سەرسامیم بوو، لەوێ نەمبینی. من دەب  هەر ئەمتاەو باڕۆمەوە 

 لێێ هەیە. دەکرێ هەندێ قسە لەگە  ژنەکەمدا ب ەم؟"عێڕاق، بەاڵم داوایەکم 
"ئەو بە شاااێوەیەکی قاااانوونی چیااادی ە ژنااای تاااۆ نیااایە. خاااۆ ئەگەر پیاوێااا   -

ژنەکەی بااۆ ئەو ماااوە دوورودرێااژە بەباا  هاای  پەیوەناادی پێااوەکردن جێبێڵاا ، 
ئەوا مارەکردنەکە هەڵدەوەشێتەوە. خاۆ دەباوایە باشاتر بتزانیباوایە. کەواتە تاۆ 

 نییە بیبینی." هی  مافێ ێ
 "من ئەوە دەزانم، بەاڵم دەڵێم بەڵ و ئەو بیەوێ بیبینم." -
 "من لێرە بڕیاردەرمئ ئەو نایەوێ بتبین ئ" ئاغاجان وا وەاڵمی دایەوە. -
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 "بەاڵم خۆ من کوڕێ م لە سەدیقە هەیە، مافی خۆمە بیبینم." -
"ئەمەیان ڕاستە، بەاڵم واباشترە بەیەکجااری بوەڕێیاتەوە و چاوپۆشای لەو  -

 دیدارە  ب ەی." ئاغاجان بە نۆتە دەنوێ ی ئارامتر قسەکەی پێووت.
"ڕاسااتیێ دەوێ، لە نەختااەمدا نەبااوو سااەربدەم، ماان لەنێااو تااڕومبێلەکەدا  -

باااووم، باااڕۆم، بەاڵم نەمتاااوانی شاااارەکە جێباااێڵم، دەمەویساااێ بتبیااانم. مااان لە 
ڕەییەکەت تێدەگەم، لا  خاۆ تاۆ پیااوی ی بە ئەزماوونی، شاتەکە سیاساەتە، وتو
ژێمی ئەمری ایە، تۆ دەب  بەشاێ ی جەساتەت، ژن و مناداڵی خۆشاێ لەپێنااو ڕ

سااەراونخون ردنی ڕژێماادا دابنێاای، دەنااا سااوودی ناااب . ئاااخر هاای  دەرەتااانی 
 یەکەوە بەندە." دی ە نەمابۆوە. ئەمە هەمووی بە

"من ئەو کاتەم نییە لەو نیوە شەوەدا گاوێ لەو شاتە قاۆڕ و با  مانایاانەت  -
ای پێوااوتەوە. بە دەسااتیش ئاماااژەی بااۆ ڕێوااای ڕۆیتااێ بواارمئ" ئاغاجااان و

 بۆکرد. 
ڕەیی لە ئاغاجااااان بااااڕی، لەپتااااێ چاااااویل ەکەیەوە وخالخااااالی نیوااااایەکی تااااو

پێیواااوتەوە: "چۆناااێ دەوێ باااا وابااا ، وا مااان دەڕۆم. بەاڵم خاااۆ یەکااادی هەر 
 دەبینینەوەئ"

 ئیدی لێیدا و ڕۆیتێ. 
   

ەی گێااااڕایەوە. ئەوان لەو ئاغاجااااان لەناااااو جێاااادا ئەو دیاااادارە چاااااوەڕوان راو
ون، وباااارەیەوە هەنااادێ قساااەیان کاااردن، بەاڵم ئەوەنااادە مانااادوو شاااەکەت بااا

 نەیانتوانی زۆری لەسەر بڕۆن. 
بااۆ شااەوی پاشااتر فەخااری لە دەرگااای ژووری کاااری ئاغاجااانی دا؛ "دەمەوێ 

 قسەت لەگەڵدا ب ەمئ"
 "فەرموو وەرە ژوورئ" ئاغاجان بە هەندێ سەرسوڕمانەوە وایپێووت.

ەخااری چااوو لە نێوەڕاسااتی ژوورەکە وەسااتا: "پێمااواب  زیاانەت پەیوەناادی بە ف
خالخالییەوە هەیە و ئەویش هەر بە پەسەندنامەی زینەتەوە هاتۆتە بەر دەرگا 

 و ویستوویەتی تۆ ببین ."
"چی؟ تۆ باسی چای دەکەی؟ چاۆن ئەوەت زانای؟" ئاغاجاان بە ئەوقماانەوە  -

 وای لێپرسی.
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یااان هەیە. پێمااوایە خالخااالی پەیوەناادی زینەتاای "گومااانم لە هاوکاااری نێوان -
لەگە  قوم گرێداوە. زینەت بۆنی دەسەاڵتی هەڵمژیوە. ئەرێ ساەرنجێ نەداوە 
کە چیاادی ە ناااگەڕێتەوە مزگەوتاای خااۆی؟ تااۆ دەباا  چاوێ ااێ لەسااەر باا ، ماان 

 متمانەم پێنەماوە. ئەو کاری سەیرو سەمەرە دەکا."
، دەکاارا هەمااووی ڕاسااێ باا ، ناادڕاگەیائەوەی  فەخااری سااادات بە مێااردەکەی 

 بەاڵم بۆچی ئاغاجان  بە خۆی بیری بۆ نەچووبوو؟
"ماان پێویسااتە شااتێ ێ پێبڵااێم کە لەڕاسااتیدا نەدەبااوایە بیڵااێم، بەاڵم لەبەر  -

ئەوەی کااار بەم ڕادەیە گەیتااتووە، پێویسااتە تااۆ  بیزاناای. خالخااالی پێتااتر 
ەوتنێ ی ئاسااییانە سەدیقەشی بینیوە. پێموایە دیدارەکەشیان زیااتر لە چااوپێ 

 بووە. سەدیقەت نەبینیوە لەو ناوە داویەتە بازبازێن ."
 "چی؟ ئەم شتە ناب ئ ئەوە هەر قسەوباسی ژنانەیە." -
"ئەوە هەر قسەوباسی ژنانە نییە. تۆ ئەو هەموو گۆڕان ارییە وردانەی نێاو  -

بازاڕ دەبینی، کەچی ئەو گۆڕان ارییانەی نێو ماڵی خۆت نابینی؟ بە خاۆم نیایە 
هەر کااات  گااوێم لەتەپەی پێاای زیاانەت دەباا  بێااتە ژوور، یەکسااەر چارشااێو 
بەخاااۆم دادەدەمەوە. مااان لە حااازوری زینەتااادا زات نااااکەم، خۆشااام دەرخەم، 
هەروەک ئەوەی پیاوێ ی غەریبە لە ماڵەکەدا ب  و سەیرم ب ا. من ناازانم ئەو 
چاااای دەکااااا، ناشاااازانم پەیوەناااادی لەگە  کێاااادا هەیە. بەاڵم شااااێوازی نیواااااو 

خڕبااوونەوەی ژنااانی خۆشااماندا هەر هەمااان  لە کاااتیسااەیرکردنی گااۆڕاوە. 
ڕووی ئەودا شتێ  بڵ . پێتتر زۆر چێاژم لەو  هەستم هەیە. کەس ناوێرێ لە

دانیتتنانەدا وەردەگرت، ل  هەناووکە چەناد ژنێ ای چەپە  دێان و هەر باسای 
 شەریەەت دەکەن. زینەتیش ڕابەرایەتییان دەکا."

 تە نێو کورسییەکەی.وەقووڵی ک ئاغاجان بە
 لەو ساتەدا لە دەرگا درا.

 "ئەوە کێیە؟" -
"سااینەماکە ئاااگری تێبەربااووە." دەنواای قودساای بااوو لەپتااێ قاااپییەوەکەوە  -

 هات.
 "باشە بەم شەوە درەنوە تۆ لێرە چیدەکەی؟" ئاغاجان وایپێووت. -

 لە دواییدا ئاغاجان هەڵساو بەرەو دەرگاکە ڕۆیتێ.
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وری لەسااااەر ناوەڕاسااااتی شااااارەکە بیناااای، بارسااااتایی دوکەڵێ اااای ئەسااااتو 
تڕومبێل ااانی ئاااگرکوژێنەوە  هەر زیڕوهااۆڕی هۆڕنیااان بااوو، بەرەو شااوێنی 

 ئاگرەکە دەچوون.
خالخالیئ ئاغاجان لەبەر خۆیەوە وایووت، بەاڵم هیچیتای بە فەخاری نەگاوت، 

 ئیدی خۆی گۆڕی چووە دەرەوە، بەرەو مەڵبەندی شارەکە ڕۆیتێ.
ەسااااای باااااوون ڕومبێلااااای پاااااۆلیس، تڕومبێلااااای فریادلە هەماااااوو یەک هەر تڕ

بریندارەکانیان بۆ نەخۆشخانە دەگواستنەوە. دیاربوو بۆمبێ  لەنێو سینەماکە 
 تەقێندرابووەوە، س  کوژراو و بە سەدان برینداریش هەبوون.

   
هەفاااااااتەیەک دوای ئەوە، باااااااۆمبێ ی دیااااااا ە لە ساااااااینەمایەکی ئیساااااااۆەهان 

نداری لێ ەوتباوونەوە، بەاڵم ڕژێام های  تەقێندرابووەوە، لەوێش کوژراو و بری
لێاااادوانی لەسااااە ڕووداوەکااااان نەدا و لە ڕۆژنامەکانیتاااادا هیچیااااان لەسااااەر 

 نەنووسرا.
کاتی یش فیلمێ ی سینەمایی ئەمری ی پەختای یەکەمای خاۆی دەکارد، ساینەما 

بە هاااااۆی باااااۆمبێ ی گەورەوە تەقیااااایەوە.  ئاباااااادانگەورەکەی  باشاااااووری 
ساااااەر ڕووداوی تەقیااااانەوەی ساااااینەماکەی ڕووداوەکە  دوای چااااال ڕۆژ بە

شاە  کەس کااوژران و  و حەفتاا و دا چوارسااەدئابادانائیساۆەهانەوە هاات. لە 
 ژمارەیەکی زۆرتریش برینداربوون.

 هەموو ڕۆژنامەکانی دنیا.  پەڕەیئیدی هەواڵەکە گەیتتە سەر 
)شا(  گوێی لە تەپەی پێی خاومەینی باوو، بەاڵم واشای دانەناابوو لەمااوەکی 

دژی ئەودا یەکبوااااارن. ئەو  ورتاااادا سااااەرجەم بااااازاڕ و مزگەوتەکااااان لەوا ک
ڕووداوەکااانی بە مااایەی خەمخااواردن دادەنااان، بەاڵم لەو شاای ارییانەی کەلە 
کاربەدەستەکانی خۆیەوە پێیدران، لە هی  شوێنێ  ئەو تێبینی وانەدراباوو، کە 

لە نیتاانە  نەدەباوو تەنیاا لە های ی گەل لەئاراداب . شا گاوێی ڕاپەڕینئەگەری 
ی و پێزانیناای گەلەکەی نەباا . واڵتە ڕۆژئاواییەکااانیش ڕەزامەناادو دەربڕیناای 

هەمااوو متمانەیەکیااان بە شااا هەبااوو. ئەویااش هاای  هۆکااارێ ی وای نەبااوو لەو 
 ناڕەزایەتیانە بترس .
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بەاڵم خۆ چاوی جیهان هەمووی لەساەر عێاڕاق باوو، ئااخر خاومەینی مااوەی 
 ەردەبرد.ژیانی تاراوگەیی خۆی لەوێ بەس

نااوێژی هەینیاادا بەشاای فارساای ڕادیااۆی باای باای ساای ئەم پەیااامەی  لە کاااتی
خومەینی پەخت رد: "ئێمە ئەو شاتەمان نەکاردووە. ئاێمە ئەو تاواناانە نااکەینئ 

 خەتایەکە هەمووی لە ئەستۆی دەزگای هەواڵوری نهێنییدایە."
ێا ، ئەمە  بووە پەختێ ی مێژوویای، ئااخر ئەمە یەکەماین جااربوو کە ئیمام

یەک، پەیااامی خااۆی بەهااۆی ڕادیااۆوە بوەیەناا . دەنااوەکەی دەنوێ اای ئااایەتولاڵ
 بەساەر یکاتێ  بەرگەگرتر بوو. ئەو وشەی "شا" لە هەمووپیرانە بوو، بەاڵم 

وە و 134ەزاڕدەهێنااا، بەناااوی  ەمایەوە ناااویزاردا نەهاات، بەڵ ااو  بەناااوی دوو
ند دەکا، لێایوەڕێن کردنەوە وایدەگوت: "ئەو رەزایە  قسەی تو هەر بۆ بچووک

هیچی دی نییەئ مان دێام و گاوێی نۆکەرێ  زیاتر،  با هەر بۆخۆی بڵ . ئەو لە
، ئەو هااای  نرخێ ااای نیااایە. مااان دادەڕساااێمە 135ادەکێتااام. مااان دایدەڕساااێم ڕ

 ئەمری ا ئ"
ڕادیۆی بای بای سای رایوەیاناد، هەفاتەی داهااتوو لە تااران خۆپیتااندان سااز 

 ە تەقییەوە.دەدرێ. هەواڵەکە  وەک بۆمبێ ی گەور
شا  لەوە تێنەدەگەیتاێ، ئااخۆ باۆچی خەڵا  خۆپیتااندان دەکەن. هەروەهاا 
ئەوەشی نەدەبینی کاتێا  ئااڵۆزی و پتاێوی ب ەوێاتەوە و پاۆلیس و دەزگاای 

 وم .ەدەق توندی واڵتەکە بخەنە ژێر ڕکێۆی خۆیان، چی نهێنی هەواڵوری بە
   

ساەر  ڕژانەزاڕی تااران لەو ڕۆژە هەینییە شاومەدا، بە هەزاران دوکاناداری باا
، کە تە ری پەرلەمانی لێبوو. هەزارانی دیا ە  لە ڕێای 136گۆڕەپانی مەجلیس

نە پاڵیاااان، ئەوانە  ئەو خەڵااا ە وشاااەقامە  وەکیەکاااانی  گۆڕەپاااانەکەوە چاااو
 بوون، کە لە نوێژی هەینیدا گەڕابوونەوە.

 

                                                                                 
134  Reza 
 ەاڕسان: داڵنگار  )تحە ب. 135
136  Madjles 
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رەو کاتێ یش گۆڕەپانەکە پڕی خەڵ  بوو، ئەو حەشاماتە مارۆییە جاوواڵ و بە
گۆڕەپاااانی شاااا کتاااا. یەکەماااین ریااازی خۆپیتااااندەران لە مە یە گەنجەکاااان 

و جالە مە یەتیایە  بە خاۆییەکی گەن  ئایەتولاڵە کپێ هاتبوو، لە پێتیتیاندا تا
 ، کە پێتتر کەس نەیبینیبوو، دەڕۆیتێ.کەیەوەسەرنجڕاکێتە کەشخە

سااری دەرەکای لە باری ئاساییدا، مە  تەقلیدییەکان هی  بایەخێ یاان بە ڕووخ
بە  یە شااتێ ی دیاا ە بااوو. ئەوئااایەتولاڵخۆیاان نەدەدا، بەاڵم ڕوونوئاشاا را ئەم 

جاوانی قەڵەم کراباوو، کراساە  یتەکەشی بەپتتڕاستی و بەقیتی دەڕۆیتێ، ڕ
سپییەکەشی بە ڕێ ی لە ئوتودرابوو، نەعلە زەردەکەشی ساەرنجی هەماووانی 

 بۆ خۆی کێت رد.
پێتااتر نەیبینیبااوو. هەفااتەی ڕابااردوو ئەو  ئەو کەسااێ ی نەناسااراو بااوو، کەس

لەباااان دەمااااام ی کااااابرایەکی بازرگااااانەوە بە قااااات و شااااەپقەیەکی ئینولیاااازی 
کەشااخەوە لە عێااڕاق و لە ڕێاای فڕۆکەخااانەی )دوبەی(ەوە گەیتااتبووە واڵت. 
ئەم خۆپیتاندانە تاقی ردنەوەیە یەکساەر بەساەرکەوتویی کۆتاییهاات. ڕادیاۆی 

خەڵ ای دژی شاا خۆیاان نیتااندا  ساەدان هەزار لەبی بی سیش رایوەیاند، بە 
نوئاش رابوو، جڵەوی ڕەوشەکە وو ڕژانە سەر شەقامەکانی تاران، ئەمە  ڕو
 کەوتۆتە دەسێ نەوەیەکی نوێ لە مە یەکان. 

سەرنجڕاکێتاە کەوتە ساەر  پەڕەی یەکەمای هەماوو  ئاایەتولاڵوێنەیەکی ئەو 
 ڕۆژنامەکان.

بەناوباانوترین ڕۆژناامەی  137ەرهێڵی "کەیهاان""ئەرێ ئەم پیاوە کێیە؟" ئەمە س
 واڵت بوو.

   
باااوو. تەمەنااای پەنجااااوپێن   ساااا  و  138پیااااوەکە نااااوی ئاااایەتوڵال بەهەشاااتی

اڵ گەنجەکااانی للەدای بااووی ئیسااۆەهان بااوو. ئەو، ئەو سااەردەم یەکاا  لە ئااایتو
 هەڕەمی مەزهەبی شیەە بوو.

                                                                                 
137  Keykan 
138  Baheshti 
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مەتی لە مزگەوتای ابەرایەتای ئیساالبوو کە ڕ بەهەشتی کەسایەتیێ ی بە جۆ 
دەکرد. ئەوێش گرنوترین مزگەوتی شیەەکانی ئەوڕوپا  139ئێرانی لە هامبۆرگ

 بوو.
ئەو یەکەمااااین مە بااااوو شااااوێنپێی شۆڕشااااەکەی هەڵورتبااااوو. دەسااااتبەجێش 
مزگەوتەکەی جێهێتێ و  خۆی گەیاندبووە عێڕاق تا ببێتە یاریدەدەری ئیماام 

 خومەینی.
لە ئەڵمانیااا ژیاابوو، جیهااانی ڕۆژئاااوای  لەبەر ئەوەی، ئەو مااوەیەکی درێژبااوو

لەنااوەوە دەناساای. ئەو کتوماێ ئەو بەهاارەیە باوو، کە خااومەینییە بە تەمەنەکە 
 پێویستی پێبوو، تا خەونی دەوڵەتێ ی ئیسالمی بێنێتەدی.

هەاڵت و دەساەاڵتی کاامێرای ڕۆژئاواشاای ژۆڕەکااانی چیرۆکبەهەشاتی بەهاای 
ەلەفزیۆن بوو بۆسەر خاومەینی و دەزانی. نەختەکەشی ڕاکێتانی سەرنجی ت

ێ ی مااافووربە شااێوەیەکی تەلیسااماوی بیخاااتەڕوو: "پیاارە مە یەک کە لەسااەر 
ئێراناااای سااااادە دانیتااااتووە. ئەو لە تاااااراوگە ژیاااااوە، نااااان و شاااایر دەخااااواو 

 داشدەڕسێتە ئەمری ائ"
بە پێچەوانەی بەهەشتییەوە، ئیمام خومەینی هیچای دەرباارەی جیهاانی نوێاوە 

 ەو بە زەحمەت  وشەی "ڕادیۆ"شی لەدەم دەردەچوو.نەدەزانی، ئ
  

لە دەرگااای ماااڵی  140بەرەبەرەی شااەوبوو، کااات  بەهەشااتی لە شاااری نەجەف
 خومەینی دا. 

 خالخالیش دەرگاکەی لێ ردەوە.
"مااان بەهەشاااتیم، مە ی مزگەوتااای هاااامبۆرگ، هااااتووم قساااە لەگە  خاااودی 

 لخالی ناساند. اڵدا ب ەم." پیاوەکەی بەردەرگا وای خۆی بە خالئایتو
لەو سەردەمدا هەموو شتێ  لە ماڵەکەی خاومەینی و لەبان دەساتی خالخالیادا 

 کە ببینن.ئایەتولاڵیدەدا. بەردەوام  خەڵ  دەهات و دەیانەویسێ وڕو

                                                                                 
139  Hamburg 
140  Nadjaf 
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گیازیش باسای ئەوی گاوێ لێنەبباوو، رخالخالی پێتتر بەهەشاتی نەدیتباوو، هە
ێخااااااوازییەکەی، بەاڵم ئەو هەڵسااااااوکەوتە  بەجێاااااایەی ئەو و ڕووخسااااااارە نو

 دەستبەج  کەوتنە بەر دڵی.
"دەکرێ بزانم ئااخۆ باۆچی دەتەوێ لەگە  ئاایەتوڵالدا قساەب ەی؟"خالخالی  -

 وایلێپرسی.
تەنیاا لەگە   "من لە پرسەنیی تۆ تێادەگەم، بەاڵم ئەوە باابەتێ ە دەمەوێ بە -

 دا باسی ب ەم."ئایەتولاڵ
ەی گاوت چاایەکی خالخالی بەهەشاتی باردە ژووری مێواناان، بە پێتاخزمەتەک
 بۆبێن  و بە میوانەکەشی گوت: "ت ایە کەمێ  چاوەڕوان بە؟"

   
خومەینیش بەهەشتی نەدەناسی، بەاڵم، کە هێتا باوکی مابوو، بارادەری باوو. 
ئەو ئەوێ ڕۆژێ  رابەڕێ ااای دەستڕۆیتاااتووی مزگەوتااای هەینااای ئیساااۆەهان 

 بوو. 
خالخاااالی وای بە بااااوکی تاااۆی ناسااایوە، ئەو خۆشاااحاڵە بەهاتناااێ."  ئاااایەتولاڵ"

بەتەمەنەکە، کە لەوێ  ئااایەتولاڵمیااوانەکە گااوت و  بااردییە حااوجرە سااادەکەی 
 لەسەر مافوورێ  دانیتتبوو.

هااۆدەکە چااووە ژوور، هەناادێ  چەمااایەوە و دەرگاکەشاای لە  بەهەشااتیش لە
 دوای خۆی پێوەدا.

 
 

 پاریس
 ا.ڕئەلی   م 

 هەگیز پێتوەختە نایزانین
 ئاخۆ چیتان لەبن سەردایە

 من دواتان دەکەوم
 بە کڕنووشەوە دواتان دەکەوم
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کەس هاااای  تێبیناااای نەکاااارد، کەس چاااااودێری ئەوەی لێنەدەکاااارد، کەساااایش 
نەیااادەزانی ئااااخۆ چااای لە ئاااارادابوو، بەاڵم هەر لە هااایچەوە، لەپاااڕ خاااومەینی 

 لە پاریسدا دابەزی. 141بەساڵداچوو، لە فڕۆکەخانەی چارلس دیوۆل
، بەهەشاااااتی، خالخاااااالی و بەتاااااول، ئەوان چاااااوار کەس باااااوون: خاااااومەینی

 هاوسەرەکەی خومەینی.
   

بارد، شااری  لەو چواردە ساڵەی تاراوگەیدا، کە خومەینی لە عێڕاقدا بەساەری
نەهێتتبوو. هەموو ڕۆژێ یش لە پێن  و نیاو لەخەو هەڵدەساتا،  نەجەفی بەج 

 نوێژی بەیانی دەکرد و دەستی بە خوێندنەوەی قوڕئانەکەی دەکرد.
نیااویش ژنەکەی بەرچااایی بااۆ دەباارد. تااا سااەعات دوازدە و  سااەعات حەفااێ و

نیو ئەو لە حوجرە بچ ۆ نەکەی خۆی کاری دەکرد. ئینجا کاتی ناانی نیاوەڕۆ 
دەهات. دوای نانخواردنەکە ساەرخەوێ ی دەشا اند، ئەوساا تاا ساەعات چاوار 
خەری اای کااارەکەی خااۆی دەبااوو. لە کۆتااایی دوای نیوەڕۆشاادا، پێتااوازی لە 

دەکااااارد، زۆربەی ئەو بازرگاناااااانەی ماااااافووری ئێرانااااای باااااۆ میوانەکاااااانی 
کاروبارەکانیاااان دەهااااتنە عێاااراق، ساااەردانیان دەکااارد. بەاڵم لە ساااەردان ەران 
ئیساااالمییە جیابووەکاااانیش هەباااوون، کە لەژێااار بەرگااای بازرگانانااادا خۆیاااان 

ی نهێنیان لەنێوان خاومەینی و یحەشاردابوو. ئەوان ئەو کەسانەبوون، پەیوەند
 کانی قوم گرێدابوو.لاڵئایەتو
   

دەباارد،  لە زستانیتاادا، ئەو هەمااوو ڕۆژەکەی هەر لە حوجرەکەیاادا بەسااەری
بەاڵم لە بەهاران و هاویناندا دوای سەعات شاە ، کاتێا  هەوا فێنا  دەباوو، 

 بۆ کارکردن دەچووە نێو باخچەکەی. 
لە سەرەتای دەساپێ ی شەویتادا، دەساێ و دەموچااوی دەشوشاێ، جابەکەی 

 رد و دەچووە مزگەوتە پیرۆزەکەی ئیمامی عەلی.لەبەردەک
 ژنەکەی بە دووری س  مەتر بەدوایدا دەڕۆیتێ.

ئێستا  ئەو بەسەر عاڕەبانەیەک لەپا  سەبەتەی هەگبەکاندا لە فڕۆکەخاانەی 
 نوشتاوەتەوە. لە پاریسشارل دیوۆل 

                                                                                 
141  Charles de Gaulle 
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کاااااتێكیش جانتاکااااانی خۆیااااان وەرگاااارتنەوە، لە  یەن ماااااخۆی گەورەتاااارین 
مااافووری ئێراناای لە پاااریس پێتااوازی لێ ااران، لەوێتااەوە بە میناای بازرگااانی 
ی باۆ متاوورگەیاندنیە ئەو خانووەی، کە پیاوەکە پێتتر  142شاتول پاسی نیۆ
 خواردبوو.

   
ێ سا  بەر لەئێستا، خومەینی ئەو گوندەی لێی لەدای  بوو، باۆ نزی ەی شەس

 خوێندنی مە یەتی لە شاری قوم، جێهێتتبوو.
ی ڕێوااتتا لە گوندەکە دەژیا، هی  تڕومبێلی لێنەباوون، چاون ە کاتێ  ئەو هێ 

 ئەراکتڕومبێلاای بااۆ نەکرابااۆوە. ئەو بەنێااو شاااخەکاندا و بەپێیااان تااا شاااری 
دەی وتاااایەوە، لەوێتاااەوە بە گالیسااا ە دەچاااووە قاااوم. پاشاااان و دوای چەناااد 
دەیەیەک، رەزاخااااانی باااااوکی شااااا، واڵتەکەی نااااۆژەن ردەوە و بە یااااارمەتی 

، ئەراکییەکان هێڵی ئاسنینی تێدا کردەوە. کااتێ یش خاومەینی گەیتاتە بەریتان
ئەو بە کاااامیۆنەی کە شاااوفێرێ ی ئەرمەنااای دەیهااااژۆت و خەڵ ااای دەگەیانااادە 
شاااارە پیااارۆزەکەی قاااوم، سەرساااام بااااوو. ئااااخر بە دەیاااان ڕێباااوار لەنێااااو 

 تڕومبێلەکەدا دانیتتبوون.
بەاڵم  کااات  لە ڕێاای گەشااتەکە بااۆ خااومەینی گەشااتێ ی فەرامۆشاانەکراو بااوو، 

گااردە پتتئاساااکە گەیتااتە قااوم،  بەهااۆی بااۆنی دیاازل، کە لە تااڕومبێلەکەوە 
 دەهات، هەستی بە نەخۆشی کرد.

، هەمیتااە بە تڕومبێلاای مێرساادیس بینااز گەشااتی ئااایەتولاڵدواتاار، کااات  بااووە 
دەکرد، بەاڵم هەرچەند جارێ یش سواری تڕومبێل دەباوو، باۆنی ساووتەمەنی 

 ڕشاندەوە.تڕومبێلەکە دەی
هەنووکە  کە بەسواری مینیبوسێ  شەقامەکانی پااریس بەرەو مەنزڵواایەک 

 دەکا، دیسان بۆنی تڕومبێلەکەی بۆ هاتەوە. لە گەڕەکێ ی دەرەوەی شار تەی
     

بوو، دەستبەج  ڕۆژژمێرەکەی ڕێ خستبەهەشتیش، کە هەموو شتێ ی پێتتر 
 لە هەگبەکەی دەرهێنا و دەستی دایە تەلەفۆن.

                                                                                 
142  Neauphle-le-Chateau 
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 ABCاتەدا، ڕۆژنامەوانێ ی گەنجی ئێرانای لە تەلەفزیاۆنی ئەی بای سای لەو ک
هەشتی ژماارە تەلەفاۆنەکەی ئەوی لێادا، پێیڕاگەیاناد،  دەکرد. بەی ئەمری ی کار

یتااەوە ڕابەڕایەتاای لە پاریسئیمااام لە نەجەفەوە بااۆ پاااریس بەڕێاا ەوت، هەر 
 شۆڕشی ئێران دەکا.

سااازدانی دیاادارێ   پێتااەنوی ئەوەشاای گااوت، ئەگەر زوو ب ەونەخااۆ، دەتااوانن
پاریس. ئەگەر دەساتوبردیش نەکەن، ئەوا دەساتبەج   دا لەئایەتولاڵبن لەگە  

 زەنگ بۆ بی بی سی لێدەدا.
   

بااۆ ڕۆژی پاشااتر، تڕومبێلێ اای ئەی باای ساای گەیتااتە بەردەم ئەو ماااڵەی بااۆ 
 خومەینی دیارکرابوو.

 شەو داهاتبوو.هێتتا دوای نیوەڕۆ بوو، بەاڵم لە ئێران تازە  لە پاریس
بە پەشۆکاوییەوە مام ڕەمەزان گەیتاتە دااڵنەکە، هەر خێارا لە گوێادرێژەکەی 

 دابەزی و بەپەلە بەرەو ژوورەکەی ئاغاجان ڕۆیتێ.
"خااومەینی لە پاریسااە، زۆر نابااا لە تەلەفزیااۆن دەردەکەوێ" ئەو وا بااانوی  -

 ئاغاجانی کرد.
 ؟"لە کوێ" -
 دێی؟". لەگەڵمان 143"لە مزگەوتی حاجی تەقی خان -

ڕاباردوودا هەماووان  لە مااوەیئاغاجان نەیدەویسێ بچێتە مازگەوتەکە. ئااخر 
 دەچوونە ئەوێ. ئەوێ ببوە چەقی ئەو پتێویەی لەنێو شاردا دروسێ ببوو

لە مااازگەوتەکەی ئاغاجانیتااادا تەنهاااا خەڵ اااانی بەتەمەنااای دەهااااتن . هەرچااای 
یە لە مزگەوتاای حااااجی تەقااای خااانیش باااوو، لە خەڵااا  ساایخناخ بباااوو، دەباااوا

 حەوشەی دەرەوە وەستابان.
مە  گەنجەکااااانی قااااوم هاااااتبوون، لەوێ دوواناااای ئاگرینیااااان دەدان. ئیاااادی 

 جەماوەری وروژاویان   بۆ خۆپیتاندان دەڕژاندنە سەر شەقامەکان
گااوت؛ "ماان ئێسااتا نااایەم،  ڕەمەزانمااام  "وای بەداخەوەئ" ئاغاجااان وای بە -

 دواتر دێم."
    

                                                                                 
143  Hadji Taqi Chan 
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دەکواڵ. ئاخر ئەو شااهیدێ  باوو، دەباوایە هەماوو  ئەو لە پرسەنییان لەناوەوە
دەب   تی تۆمارب ا و هەڵیبورێ. ئەو هەریشتێ  بەچاوی خۆی ببین ، هەموو

لەوێ ئامااادەبوایە. ئیاادی عەبااایەکەی لەبەرکاارد و، کاڵوشاااپۆکەی لەسااەر نااا 
 بەرەو مزگەوتی حاجی تەقی خان کەوتەڕێ.

    
لەسەر شاەقامەکە وەساتابوون.  مزگەوتەکە پڕببوو، بەسەدان کەس لە دەرەوە

 ئەویش بە نەناسراوی لە گۆشەیەکی تاری  گەڕا.
"خۆ تۆ هیچێ نەدزیوە، باشە باۆچی لەو گۆشاە تااری ەدا وەساتاوی؟" ئەو  -

 گوتەوە. "دەی بڕۆ ژوورێ و بزانە چی لەئارادایە." بە خۆیئەمەی 
 ئیدی خۆی بەنێو ئاپۆرای خەڵ ەکەدا کێتا و لێوەژوور مزگەوت  کەوت. 
 پیاوەکان لە حەوشەی ناوەوە بوون و ژنەکانیش لە شوێنی نوێژکردن. 

ساتەوەختێ  داهاات ئاغاجاان نەیتاوانی زیااتر بچێاتە پێتاەوە. ئیادی بڕیاریادا 
پەیژەکانەوە بچێاتە ساەربان؛ لەوێتاەوە چاووە گۆشاەیەک   لە ڕێیبوەڕێتەوە 

دیاوارەکە تا هەمووشتێ  بە باشی ببین . لەوێ س  تەلەفزیۆنی گەورە لەپا  
داندرابوون. ئاغاجاان تەلەفزیاۆنە بچ اۆاڵنەکەی مااڵێی، کە کااتی خاۆی شاابا  

کاااۆچ ردوو بااادا،  ئەلساااابریهێناااابووی، تاااا چوونەساااەرمانگ نیتاااانی مە  
بیااارکەوتەوە. ئەو دەمەتەقێااایەی ئەوێ ڕۆژێ شاااابا  دەرباااارەی تەلەفزیاااۆن 

 رویداب .وەک ئەوەی دوێن   لەگەڵی کردبوو، لەمێت یدا نەختابوو، هەر
 "ئاغاجان، دەکرێ قسەیەکێ لەگەڵدا ب ەم؟" شابا  بوو وای لێپرسی. -
 ب ەی؟" " هەڵبەتە، گەنجۆ، بەاڵم دەتەوێ باسی چی -
 "باسی مانگ؟" -
 "مانگ؟" -
 "نەخێر، دەربارەی تەلەفزیۆن." -
 "چۆن، دەربارەی تەلەفزیۆن؟" ئاغاجان بە سەرسوڕمانەوە وایلێپرسی. -
ئەو دەباا  ئاگااای لەو شااتانە باا  کە لە  "مە  دەباا  هەمااوو شااتێ  بزاناا . -

 دەوروبەریدا ڕوودەدەن." شاباڵیش ئەوکات وای وەاڵم دایەوە.
کۆچی دوایی کرد، پاشان خالخالی هات. ئەحمەدیاش جاێوەی ئەوی  ئەلسابری

 گرتەوە، هەنووکە  ئەو بەزمەیە.
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 لەوێ لە دەرگای مزگەوت  جووڵەیەک هات.

ئ" پیاوەکاانی ساەر شاەقامەکە وایاان "صلی أللە علی محمد و علی آل محماد -
 هاوارکرد.

ئاغاجاااان تەماشاااای دەرگااااکەی کااارد. دەساااتەیەک لە پیااارە پیااااوان بە قااااتی 
کەشخەوە لە مزگەوت  وەژوور کەوتن. ئەوان یاوەری مە یەکی گەنجیاان باۆ 
 ی تەلەفزیۆنەکان کرد، کە بەتەمابوو چاوپێ ەوتنەکەی خومەینی تێدا پەخاش 

 ب رێ. 
اوەکانی ناسینەوە، ئەوانە ئەو بازرگانانەی بازاڕ بوون، کە جاڵەوی ئاغاجان پی

 کاروبارەکەیان کەوتۆتە بن دەسێ.
ئااافرەتێ یش بەرەو پیاااوە قااات لەبەرەکااان ڕۆیتااێ و قسااەی لەگەڵاادا کااردن. 

 شوێنی نوێژکردنەکە. لە  یپاشان گەڕایەوە بەشی ژنان 
ۆشایوە، ئاغاجاان لەو ئافرەتەکە زینەت بوو، بەاڵم بۆچی چارشێوێ ی ڕەشی پ

 دووریە نەیتوانی بیناسێتەوە.
مە یەکی گەنجی بەڕدێنیش تەلەفزیۆنەکەی پێ رد. حەشاماتە ئامادەبووەکە  

 ، هەموویان ملیان بۆ  ی تەلەفزیۆنەکە درێژکرد.ڕاگرتهەناسەی خۆیان 
سەرەتا کامێرا شاەقامە ئارامەکاانی گەڕەکای نیۆیاو لا  شااتۆی نیتااندا. لەوێ 

خانمی فەڕەنسی دەبینران بۆ  ی سوپەرمارکێێ دەچوون. پاساێ ی یەک دوو 
ی المێ اااای ڕەنویناااای ڕقوتابخااااانە  لە وێسااااتوەیەک وەسااااتا کە پۆسااااتەرە 

ئااافرەتێ ی مااۆدێرنی هەڵواساارابوو. دوو کیااژ بە خۆیااان و کۆڵەپتااتەکەیان لە 
پاسەکە دابەزین. ئەوان بۆ ماوەیەک سەیری کامێراکەیان کرد. ئینجا کامێراکە 

هێواشی هات هات تا گەیتتە سەر خانووێ ، لەوێ هەندێ دار، کەپرێ  و  بە
 باخچەیەکی نێتاندا. 

ئینجاااا خاااومەینی لەساااەر شاشاااەکە دەرکەوت. لەساااەر ماااافوورێ ی ئێرانااای 
 دانیتتبوو.

ساااە م بااار ئااااپۆرا ورووژاوەکەی مزگەوتااا  بەیەک دەناااگ بانویاااان کااارد: "
 ساڵو لە خومەینیئ ساڵو لە خومەینی، خومینی، سالم بر خومینیئ"
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سااااەتە یتەوە  لە ڕێاااایهێتااااتا لە ئێااااران نەدەکاااارا تەلەفزیااااۆنە بیانییەکااااان 
وەربویاارێن، بەاڵم رێ خەراناای ئەو بااۆنەیە، سااێڵی سااەتە یتیان لەسااەر بااانی 

ڕێاای عێااڕاق، دەوڵەتاای درواسااێوە  مزگەوتاا  دانااابوو، دەتواناادرا وێنەکااان لە
 وەربویرێن.

ساااەر دەموچااااوی خاااومەینی. پیاوەکاااان باااۆ کاااامێرای تەلەفزیاااۆنەکە چاااووە 
پیرەیااان بیناای، کە دەیەویسااێ  ئااایەتولاڵیەکەمااین جاریااان ڕووخساااری ئەو 

 دژایەتی ئەمری ا ب ا.
ئااااخر کەساااانێ ی کەم خومەینیاااان دەناسااای، هەرگیااازیش وێااانەیەک کە بەم 
دواییااااانە گیراباااا ، باڵونەببااااۆوە، بااااۆیە کتومااااێ کەس نەیاااادەزانی ئاااااخۆ   

 یە.سەروسیمایەکی هە
کامێرایەکە باۆ مااوەیەک لەساەر سەروساەکوتی ئیماام خاومەینی ماایەوە. ئەو 

هەبوو، ڕووخساریتی لەبەر تیت ی کامێراکە باریقەی  یڕیتێ ی بۆزی درێژ
 دەچوو. 144دایەوە و لە کەسە نوورانیەکان

ئەو دەسااتێ ی دایەبەر خااۆی تااا هەڵبساات . دەسااتێ  )پێاادەچوو دەسااتی تیماای 
ەتی دا، بەاڵم ئەو بەو دەساتە یاریادەدەرە قاایلنەبوو، با (   یاارم تەلەفزیۆنەکە

 هەر بەهێز و تاقەتی خۆی هەڵستا سەر پ .
ئەو قەدەمێ اای بااۆ دەرەوە لێاادا، لەوێااش دوو مااافوور، یەکێ یااان بچااووک و 
ئەویدی ەشااایان گەورە، لەساااەر زەویەکە ڕاخراباااوون. خاااومەینی پێاڵوەکاااانی 

تا. نمایتئاسااااااا داکەنااااادن و چااااااووە سااااااەر مااااااافوورە بچااااااووکەکە  وەساااااا
لە گیرفااااان دەرهێنااااا، بەاڵم ئەو دەرزی ئاماااااژەدەرەکەی  145ڕووگەنمااااایەکی

 ڕووگەنماکەی با  نەدەبینی. بە ئارامییەوە چاویل ەکانی کردنە چاو، ئینجا بە
 .ڕاوەستاشوێن ئاراستەی دەرزی ڕووگەنماکە ڕووەو مەک ە 

ە دیااربوو. بەهەشتیش لە مەودایەک لەپتتی ئەوەوە لەساەر ماافوورە گەورەک
خالخالی خۆی نیتان نەدا. وەک متمانەدارترین ڕاوێژکاری خاومەینی دەباوایە 

 بە نەناسراوی بمێنیتەوە.

                                                                                 
ە کەسە پیرۆزککان)قەەیسەکانبک  اەاڵه دە کالرەکلار  خۆماان کە اە پەسانەلک دێرک مەاەست د  144

 ااسە سەرلسیما  کەسێم اکرو  ەکگلترو سیمایەکە نللرانە اەالل یان اەیە. لکرگێڕ.
 رللگەنما: قیالەنامە.  145
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، هاوساااااەرەکەی خاااااومەینی لە ساااااەر شاشاااااەی تەلەفزیاااااۆنەکە 146بەتاااااول
بەهەشااتییەوە  لە دوایبەدەرکەوت، کە بەتەواوی لەژێاار چارشااێوی ی ڕە  و 

 نوێژی دابەستبوو. 
ە ساەر خێزانای ئاایەتوڵال، کە وەک پەی ەرێا  وەساتابوو. کامێراکە وەرساوڕای

ئینجااااا ڕووی کااااامێراکە چااااووە سااااەر پەرژیاااانە کەساااا ەکە، یەک دوو ژناااای 
ان مناداڵەکانیان  بەسەرساوڕماوییەوە ساەیری دیمەنەکەیاان بە خۆیفەڕەنسی 
 دەکرد.
   

 ڕوویااانێ  لە ڕۆژنامەوانااان لە هەماوو  یەکەوە للە مااوەیەکی کورتاادا شاەپۆ
ەڕەکی )نیۆلە ل  شااتو( کارد، هەرباۆیە شۆڕشای ئاینادەی ئێاران تیتا ی لە  گ

 سەرنجی ڕۆژنامەوانی بەو پەڕی فراوانییەوە کەوتەسەر.
تا ئەو کات بەهەشتی و خالخاالی تااکە کەساانێ  باوون لەپتاێ خاومەینییەوە 
باااوون، بەاڵم دوای ئەو دیااادارە، بەیەکجاااار حەوت پیااااو لە ئەمری اااا، ئاڵماااان، 

یەکەوە کاااۆمیتەی  پااااریس چاااوونە پااااڵی. ئیااادی هەر ئەوان بەئینولساااتان و 
 سەرپەرشتی شۆڕشەکەیان پێ هێنا.

پاشااان، کااات  شااا ڕووخااا و شۆڕشاا ە  سااەرکەوت، هەرهەموویااان پاالەو 
پۆستی بااڵیان لەنێو ح وومەتدا وەک سەرۆک، ساەروەزیر. وەزیاری دارایای. 

ەزگاااای وەزیاااری کاروبااااری پیتەساااازی، ساااەرۆکی پەڕلەماااان، بەرپرسااای د
 هەواڵوری نهێنی و وەزیری کاروباری دەرەوەیان وەرگرت.

بەاڵم یەک دوو سااا  دواتاار، ساا  لەو دەسااتەیەدا لە بەرگریەکاای چەکاادارانەدا 
درا، ئەوی  لەناااوبران، یەکێ اایش لەوان وەک ساایخوڕێ ی ئەمری اای لەسااێدارە

ە سااەرۆکیش، ودی ەشاایان بەهااۆی گەناادەڵی خاارایە زیناادان، ئەو کەسااەی ببااو
پااااریس هەاڵت و داوای ماااافی پەناااابەری کااارد. ساااەروەزیریش دوای  بەرەو

 ماوەیەکی کەم نێدردایەوە ماڵەوە.
لەتاااران بەردەوام خۆپیتاااندان رێ اادەخران، هەمااوو جااارێ یش بە ملیۆنااان لە 

 خەڵ  بەشداریان تێداکرد.
 ئیدی کەس نەما رێور ب  لەبەردەم گەڕانەوەی خومەینی.

                                                                                 
146  Batoel 
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ایااای گاااۆڕا. پیاوەکاااان ڕدێنیاااان هێتاااتەوە، ئااااخر ڕووخسااااری واڵتەکە بەخێر
 کۆمە  چارشێویان پۆشی. ئافرەتانیش بە

مااااانورتنی گەورە لە کەرتاااای نەوتاااادا واڵتاااای خسااااتە تەنوژەیەکاااای قااااوو . 
کرێ ارەکاااان ئامێرەکانیاااان لەکاااار وەساااتاندن، خوێنااادکارەکانیش نەچاااوونەوە 

ە ساااەر هێتااێ و ڕژان کۆلیژەکانیااان. قوتابییەکاااانیش قوتابخانەکانیااان بەجااا 
 جادە.
   
 مزگەوتێش وەنا. ڕشەکە مۆری خۆی بەنێوچاوانی خانوویشۆ

زیاااانەت بەئاشاااا را لە ماڵباااااتەکەی دوورکەوتەوە وسااااەدیقە  زۆر جاااااران 
 دەر. ئەویش لەگە  زینەت دەچووە کۆبوونەوەکانی ژنانی ئیسالمی. دەچووە

سااەدیقە، کە سااەرەتا هەمووجااار بەباا  سااەرپۆ  لەنێااو ماڵاادا دەسااووڕایەوە، 
 ب ، رووبەندی دەپۆشی.ەنووکە هەروەک ئەوەی لە دەرەوە ه

ی مااارمیل ەی دەخااوارد. لاا  متااوورپێتااان، هەمیتااە بااایەخی بە ماااڵ  دەدا. 
ئێسااااتا  هەمااااوو شااااتێكی بە وە نااااا. بە درەنااااوەوە دەگەڕایەوە ماااااڵی، هەر 

 دەخوارد و خێرا   دەچووە نێو نوێنەکانی. بەتەنیا  لە ناندینەکە نانی
و ڕۆژێ دەچووە بازاڕ، بەاڵم خۆ هەموویان بە کاروباری دی ە ئاغاجان هەمو

 بەدەر لە مافوورفرۆشییەوە خەری بوون.
 تادەهات لەنێو نووسینوە و بوغازەکانی، زیاتر هەستی بەنامۆیی دەکرد.

وبااا ناردرابااانە هەناادەران، هێتااتا وولاادراوەکان، کە دەبااووایە لەمێژبمااافوورە ل
کۆکاااااااگە مااااااابوونەوە. خااااااوری و باااااااقی  هەر بەبارسااااااتەی قەبە قەبەوە لە

کەلوپەکااااااااانی مااااااااافوورچنین، کە دەبااااااااوایە لەمێژبووبااااااااا نێردابااااااااانە  ی 
 مافووردروست ەرانی گوند، هەر لە دااڵنی بوغازەکان مابوونەوە.

نۆکەرە بڕوادارەکەشیان، ئەوکەسەی  کڕیار و مەعمیلەکانی دەهێناانە ژووری 
ەدەهاااتە سااەر کاااری خااۆی، لە کاااری ئاغاجااان، ردێنێكاای بەردابااۆوە. چیاادی ن

گاااۆترە کاااارەکەی بە بەهاااانەی پێویساااتبوون باااۆ  وەخاااێ و ناوەختااادا، هەر لە
 چوونە مزگەوت، جێدەهێتێ.
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کرێ ارەکااااانیش یەکێاااا  لە ژوورەکااااانی کاریااااان بەتااااا  کاااارد و کورساااای و 
بوو، ڕاخسااااتمێزەکانیااااان فڕێاااادابوونە دەرەوە. لەوێاااادا یەک دوو مافووریااااان 

 وێژگە.شوێنەکەیان کردبووە ن
وێنەیەکی گەورەی ئیمام خومەینیش بەدیاوارەکە هەڵواسارابوو، ساەماوەرێ ی 
گەورەی مزگەوتێش لەسەر مێزەکە دانادرابوو. کەس کااری نەدەکارد، هەماوو 

دەبااارد. ئەوان  قسااەکردن دەربااارەی ڕووداوەکانیااان بەسااەر ڕۆژەکە هەر بە
ڕادیااۆی  لەژووری نااوێژکردن بەدەم چاااخواردنەوە گوێیااان لە بەشاای فارساای

 بی بی سی دەگرت، کە دوا ڕووداوەکانی پاریسی دەگواستەوە.
ئاغاجان بینی کارخانەکەی سەراوبن بووە، بەاڵم لەدەسەاڵتیتایدا نەباوو باارە 

 لەنوەکە ڕاستب اتەوە.
   

یش فەخری ساداتی وەک جاران بە خۆئارایتات ردنەوە نەدەبینای. ئااخر لە ماڵ
تاان بەردەوام جلای ناوێی دەکاڕین، ڕووخۆشی ژنانەی خۆی لەدەستدابوو. پێ

 جلی شەوانە، بەاڵم هەنووکە دەستی لەخۆ شوشتووە.
ئاغاجااان زۆری پێخۆشاادەبوو، فەخااری سااادات لەبەردەم ئاااوێنە دابنیتاا  و 
دەسێ لەمەکەکانی بادا ئااخۆ هێتاتا هەر شۆخوشاەنوی جاارانن، بەاڵم چیادی 

وە نەدەکارد. ئەو ەی نەدەکرد. فەخری چیدی ە زێڕ و ئاڵتونی بەخاۆڕەفتارئەو 
ساااندوقێ ی ئااااڵتوونی هەباااوو بەردەوام  ی ئااااوێنەکەی داناااابوو، لااا  ئێساااتا 

 خڕکراوەتەوە و لەنێو دۆاڵبەکەدا هەڵیورتووە.
کیژەکااانی ئاغاجااانیش ببااوونە قوربااانی ئەو گۆڕان ارییااانە. واپێاادەچوو وەک 

ەدا ماڵ ئەوەی پیاوانی شارەکە، ئەوەیان لەبیرکردب  کە دوو کچی هەرا  لەو
 دەژین.
   

ئاغاجان غەریبی شاباڵی کردبوو. حەزی لێبوو قسەی لەگەڵدا ب اا، دڵای خاۆی 
مەیسەر نەبوو. ئەو هەندێ جاار دەگەڕایەوە  لە  ب اتەوە، بەاڵم خۆ ئەمەی بۆ

مااا ، بەاڵم هەر زوو  دەڕۆیتااتەوە. ئاغاجااان زاناای، ئەو چیاادی ە ناااچێتەوە 
باارەوە لەگەڵیادا بادوێ، بەاڵم  جاار لەو کۆلیژەکەی. ئەو دەیەویساێ یەک دوو

 هەستێ ی وای هەبوو، کە شابا  ئەو باسوخواسەی نەوێ. 
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 ی ئەو  هەبوو. دەیزانی شاابا  هەر باۆ لەگەل ئەوەشدا ئاغاجان متمانەی پ 
 دەگەڕێتەوە.

لەو دواییااااانەدا ئاغاجااااان زۆرجااااار بە تاااااری ی و بە پیاسااااە دەچااااووە  ی 
 ر دەهاتنەوە:ڕووبارەکە. لەوێ قسەکانی باوکی بەبی

"ئەگەر خەمێ هەب ، ئەوا بڕۆ  ی ڕووبارەکە. قسەی لەگەڵدا با ە، ئەویاش  -
 خەمەکانێ هەڵدەگرێ."

"ئاااخر خااۆمن ساا ااڵ ناااکەم، بەاڵم هەسااێ دەکەم بەردێ اای قااوڕس لەسااەر  -
 ." ئاغاجان وای بە ڕووبارەکە گوت.147سینومە

بارینە ساەر وومەتیدا داڕچاوەکانی دەبریس انەوە، فرمێس یش بە ڕیز بەسەر 
بێاادەنوی لەو تاااری ییەدا  زەوی. ڕووبااارەکە  فرمێساا ەکانی هەڵواارتنەوە، بە

 لەگە  خۆیدا بردن و لێنەگەڕا کەسیش پێیبزان .
 
 
 تاران 

ئاغاجان لە نووسینوەکەی خۆی بوو لە بازاڕ. پێتخزمەتەکەی تاازە پیااڵەیەک 
ە نهااۆمی دەنااگ و هەرایەک بااوو ل چااایەی بااۆ هێنااابوو. لەو کاااتەدا گااوێی لە

ژێارەوەی نووسااینوەکەی دەهااات. هەمااوو کرێ ارەکااان لە ژووری کارەکانیااان 
 دەرچوونەدەر و سەیری هەواڵەکانی سەعات دوویان دەکرد.

 "ئەرێ ئەوە   هەرایە؟" ئاغاجان وا بانوی کرد. -
 "شا هەاڵتئ پێتخزمەتچییەکە لە خوارەوە وا وەاڵمی دایەوە. -
 دا.ئ"  یەکێ  وا بانوی ئەلاڵهو ئەکبەر" -

هەواڵەکانی تەلەفزیۆن هی  باسی هەاڵتنی شاای تێادا نەباوو، دیااربوو قساەکە 
هەر بەندوباو بوو. بەندوباوەکە  ئەوەندە بەهێز باوو، ڕژێمای ناچاارکرد شاا 

 بێنێتە سەر شاشەی تەلەفزیۆن و خۆی نیتانی خەڵ ی بدا.
ئەو پێتاااوازی لە یەک دوو ژەنەڕاڵااای خاااۆی کااارد. بەاڵم  وێااانەکە دۆخەکەی 

ۆقتر کرد. پێتتر، شا هەموو شەوێ  لە سەر تەلەفزیۆن دیااردەکەوت، لەو شڵ

                                                                                 
ڕینە خەه ل دە ەکقە ڕۆمانەکە ەکراڕینەکە لایە  کە اەرەێم دە نال قلڕگە ان  اەاڵه اۆ ەکرا  147

 اارگرانە کەسێم   ال  خۆمان ەکڵێن ەکڵێە اەرەێکە قلڕسە دەسەر سینگە. لکرگێڕ.
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مانوانەی دواییتادا زۆر جااران دەرنەدەکەوت. کەساێش باڕوای بە چاوەکاانی 
خااۆی نەدەکاارد. ئاااخر شااا زۆر  واز ببااوو، سااەرنجێ ی وای دایەدەسااێ، کە 

 . پیاوێ ی ترسنۆک ب  و لە سەروبەندی ئەوەدا ب  هەموو شتێ  بدۆڕێن
 لە ڕاستیتدا بەندوباوی هەاڵتنەکەی بەشێ ی ڕاستی تێدابوو.

ای ردووە ڕڕۆژی پاشتر دیسان مەتەڵێ  باڵوبووەوە: "فەرەح دیبا بۆ ئەمری ا 
 و منداڵەکانیتی لەگە  خۆیدا بردوونئ"

 ڕاستیەکە  شتێ ی دی ە بوو.
ە  خۆ فەرەح دیبا نەبوو هەاڵتبوو، بەڵ و دای ی فەرەح بوو، منداڵەکانیتای لەگ

 کردبوو. اپێ خۆی ڕ
لەوێ لە تاااران هەڕەشااەی شااەڕی شااەقام لە گۆڕێاادابوو. خۆپیتاااندەران تااا 
دەهاااات لە کۆشااا ەکان نزی تااار دەباااوونەوە. ساااوپا  ئەوەی لەپاااێش خاااۆی 

 دانابوو گوایە مە کان بە تەمان بەسەر کۆش ەکان دابدەن.
 ر.شا  داوای لە فەرەح دیبا کرد، لەگە  منداڵەکان لە واڵت بچێتەدە

 "من ناڕۆم. من لەو دۆخەدا بە  چرکەسات لێێ دوورناکەومەوە." -
"ئاخر خۆ شتەکە لەبەر من نییە، بۆ خاتری مناداڵەکانە." شاا وای بە فەرەح  -

 دیبا گوت.
دای ااام دەکەم  "کەواتە دەبااا  بە شاااێوەیەکی دیااا ە چاااارەی ب ەیااان. داوا لە -

 نو بوو بۆ شا.بڕوات و منداڵەکانیش لەگە  خۆیدا ببا." ئەمە  وەاڵمی شابا
   

لە کاتێ دا هەلی ۆپتەرەکە ئاسمانی ساەر کۆشا ەکەی جێادەهێاڵ تاا مناداڵەکانی 
شااااا بوەیەنێاااااتە  فڕۆکەخاااااانەیەکی سااااەربازی، لەوێتاااااەوە بە فڕۆکەیەکااااای 
سەربازی واڵت جێباێڵن، لەو کاتادا نوسارەت ساواری  قەتااری شاەو باوو، باۆ 

 دەگەڕایەوە. زەنجان
تە شاااارەکە. نوسااارەت لە وێساااتوەکەدا قەتاااارەکە لە ساااەعات چاااواردا گەیتااا

تاکساایێ ی بەرەو مااا  گاارت، لەوێتااەوە بە بێاادەنوی چااووە ژووری مااانەوە و 
 لێیڕاکتا.

 بۆ بەیانییەکەی مارمیل ە خۆی ختاندە ژوورەکەی و لەخەوی هەڵساند. 
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"من شتێ م باۆ هێنااوی،" بەدەم ئەم قساەیە دوو دەساتەوانەی چەرمینای لە  -
و ناان  باازاڕ"دەی ب ەرە دەستێ، ئەوساا دەچیانە  هەگبەکەی خۆی هێنایەدەر.

 دەخۆین، من برسیمە."
مااارمیل ە  دەسااتەوانەکانی کااردنە دەسااێ و ئیاادی بە دەسااێ و پاا  بەدوای 

 نوسرەتدا ڕۆیتتە ناو شار.
 لە مەیدانی بازاڕەکەدا بەرەو کۆتەڵە گەورەکەی شا ختا.

وەساااەر ماااارمیل ە ساااەیرێ ی نوسااارەتی کااارد، ئااااخۆ پێیخاااۆ  دەبااا  گەر لێ
کۆتەڵەکە ب ەوێ.  نوسرەتیش چاوێ ی لێداگرت، ئیدی لە چرکەیەکدا مارمیل ە 

 چووە سەر کۆتەڵەکە و لەپتتی شاوە لەسەر ئەسپەکە خۆی بینییەوە.
ە بنااوێن  و ڕەفتااارمااارمیل ە ئەوە یەکەم جااار بااوو میزاجاای بواارێ ئەو جااۆرە 

 لێبەسەر پەی ەرەکە ب ەوێ.
وردە وردە ئەو خەڵاا ەی لە گۆڕەپااانەکەدا  سااەرەتا کەس تێبیناای نەکاارد، بەاڵم

بوون، سەیری مارمیل ەیان کرد. کاتێ یش ئەو، ئەو تاسەمەندییەی خەڵ ەکەی 
بینااای، ماااارمیل ە  ئاااازاتربوو، خاااۆی باااۆ پێتاااەوە شاااۆڕکردەوە،  ئەساااتۆی 

 ئەسپەکەی گرت وەک ئەوەی ب ەوێتە گورگەلۆقە.
رمیل ە بچااا . ئەو هەناااووکە ئەو زیااااتر لە مەیموونێااا  دەچاااوو لەوەی لە ماااا

لەسەر ملی ئەسپەکە  بازیدایە ساەر ساەری شاا. پاشاان خاۆی ختااندە ساەر 
کل ە درێژەکەی ئەساپەکە، دیساان گەڕایەوە  ی شاا، ئەو جاوواڵنە  هەماوو 

 ێ   ناوازە ئەنجامی دان.یبە لەشسوک
 باڵبتر دەبوو، هەمووانیش چەپڵەیان بۆلێدا.رەگۆڕەپانەکە ، تا دەهات قە

لیس پەیاادابوون، بەاڵم نەوێااران خۆیااان لە دۆخەکە هەڵقااورتێنن. ئینجااا دوو پااۆ
ەکەی خاااااۆی بە بێسااااایمەکەی دەساااااتی بە ڕاپاااااۆرتیەکێااااا  لە پۆلیساااااەکان 

. ئینجا تڕومبێلێ ی سەربازی هات، کە یەکەکای پۆلیسای ڕاگەیاندهاوکارەکانی 
دژە ئاااژاوەی تێاادابوو، بەاڵم ئەواناایش  فەرمانیااان پێنەبااوو هاای  باا ەن. تەنیااا 

کەیان خستبووە ژێر چاودێرییەوە، چون ە بارودۆخەکە لە واڵت وا گارژ دۆخە
 ببوو، هەر کردەوەیەک شەڕ و هەرای لێدەکەوتەوە.

لەسەرێ ەوە، دەکرا مارۆ وای لێ ادابایەوە شاتەکە ڕووداوێا  باووە، کەساێ ی 
کەم ئەناااادام  هەڵبەزیااااوەتە سااااەر پەیاااا ەری شااااای واڵت، بەاڵم لەسااااەرێ ی 
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ەوتەکە مەبەساتێ ی سیاساییانەی لە  بێخەتاایەی پەکادی ەشەوە خۆ ئەو کارە 
 پتتەوە بووە.

هەمووانیش سەیری ڕەفتاری  پۆلیسیان کرد و بە  وازی ڕژێام لێ یانادایەوە، 
بەاڵم کەس پێتاااااابینی ئەوەی نەدەکاااااارد، کە زۆری دیاااااا ە نابااااااا ئاااااااپۆرای 

 هێستریاگرتوو بە زنجیرەوە دێن و کۆتەڵەکە  لەرەگ و ریتەوە دەردێنن.
ژی پاشااتر وێنەیەکاای گەورەی مااارمیل ە، کە خااۆی بە ئەسااتۆی ئەسااپە بااۆ ڕۆ

شاهانەییەکدا شۆڕکردبووەوە، لەسەر  پەڕەی پێتەوەی ڕۆژنامە خاۆجێیەکە 
 درابوو.

سەعاتێ یتاادا ڕۆژنااامەکە هەمااوو فرۆشااراو لە بااازاڕدا نەمااا، ئەمە  لە ماااوەی
ێندبووەوە، شتێ  بوو پێتتر نموونەی نەبوو. هەموو ئەوانەی وتارەکەیان خو

بەرەو مزگەوتاا  ڕۆیتااتن تااا  بە کارانوااازییەوە سااەیری مااارمیل ە باا ەن، کە 
 چووبووە سەربان.

ئەمە  ببوە خاڵێ ی وەرچەرخاان لە ژیاانی ماارمێل ەدا؛ لەمەوە بەدوا هەماوو 
ڕۆژێاااا  دەچااااووە سااااەربان لەوێتااااەوە لێوەسااااەر منااااارەیەک دەکەوت، تااااا 

ت ەکە، ئەو شااوێنەی ڕۆژێاا  لە تەواوی بااۆ لااوو ، بەڕانەدەوەسااتاتااۆپ ەکەی 
ە دەبااوو، ڕۆژان جێهااێالنەی حاااجی لەقلەقەکااان بااوو. دەچااووە ئەوێ گرمااۆڵ

 بەکانی خۆی دەخوێندنەوە.کتێ
   

پیتتر کەس نەدەهاتە مزگەوت  تا بەشداری خۆپیتاندان ب اا، بەاڵم هەناووکە 
 ڕۆژانە بە سەدان گەن  دێن و سەیری مارمیل ە دەکەن.

خسااتە سااەر مااارمیل ە." ئاغاجااان لە تەلەفااۆن بە "تااۆ باناادۆرێ ی خراپااێ  -
 سەرکۆنەکردنەوە وای بە نوسرەت گوت.

 "بۆچی؟ من کێتەیەک نابینم." -
"ئەو ئێساااتا مەیموناااانی لێبەساااەر منارەکاااان دەکەوێ، ئەو باااۆتە لێباااوکی  -

 شارەکە."
"دەلێیوەڕێ کوێی پێخۆشە باا لەوێ با . خاۆ ئەمە باۆ نااوە ڕووشااوەکەی  -

 ەب ."مزگەوت  کارێ ی با  د
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ئااااخر ئەوەی باسااای دەکەی مااازگەوتە، نەوەک ساااێرک. ئاااێمە نااااب  زیااااتر  -
جار ئێمە کردەوەکانی ئەحمەدماان لەپاێش باوو،  خۆمان سووک ب ەین، یەکەم

 هەنووکە  بەزمی ئەو مێردمنداڵە."
 "من قسەی لەگەڵدا دەکەم." نوسرەت وای بە ئاغاجان گوت. -

 .زەنجانگەڕایەوە شاری دوو شەو دواتر، دیسان نوسرەت بە قەتاری شەو 
ئەو نەیاادەزانی ئاااخۆ ئەم سااەردانەیان دوا جااار دەباا ، کە بە پرچاای ڕەشااەوە 

، جاری داهاتوو پرچەکەی باۆز دەبا  و ڕووخساریتای وا زەنجانبوەڕێتەوە 
 دەگۆڕێ، کات  دەگەڕێتەوە ما ، کەس ناشیناسێتەوە.

   
وکاراوە، نوسرەت باانوی ماارمیل ەی کاردە ژوورەکەی خاۆی، بارساتاییەک باڵ

کە وێاانەی خومەینیااان لەسااەر بااوو، خسااتنە نێااو بەرکەی مااارمیل ە و پێوااوت: 
"دوای ماوەیەکی دی، کات  جادەکاان پڕباوون لە  ئااپۆرەی خەڵا ، باڕۆ ساەر 
منارەیەک و ئەم کاغەزانە فڕێدە خوارێ. تێدەگەی چیێ پێدەڵێم؟" ماارمیل ە  

 کەدا دابارێنەئ"ئاماژەیەکی بۆکرد، "هەموویان بەیەکجار بەسەر خەڵ ە
سااەعات یااازدە و نیااو، مااارمیل ە لێوەسااەر منااارەکە کەوت. دوای یەک دوو  

بازبازێن لە سەر لوت ەی منارەکەوە، سەرنجی خەڵ ی بۆخۆی راکێتاا، ئینجاا 
 دەستی بردە بەرکی و کاغەزەکانی بەسەردا باراندن.

نوسااارەتیش، لێچووباااووە ساااەربان، دەساااتبەج  یەک دوو وێااانەی گااارتن، کە 
 ن خەڵ ەکە هەوڵدەدا وێنەکان لەهەوادا بورنەوە.چۆ

وێنەکااان گەیتااتنە ڕۆژنامەکااانی واڵت، ئەوە  یەکەمااین جااار بااوو، وێااانەی 
 خومەینیان تێدا باڵوب رێنەوە.

ڕژێااام سەرساااام باااوو، بەاڵم نەیااادەتوانی هااای  ڕێ ارێااا  بوااارێتەبەر، چاااون ە 
ئاغاجاانیش  ڕۆژنامەکان بە گتاتی  یەنواری باڵوکاردنەوەی وێنەکانیاان کارد.

ڕۆژنامەکااااانی کااااڕین و خسااااتنیە نێااااو ئەو باااااولەی کە فایاااال و هەواڵنااااامەی 
 مزگەوتێی تێدا هەڵورتبوو.
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دەباوون و ر راکەی کاتێ  ڕووداوە گرنوەکان دەقەومان حاازنوسرەت و کامێ
 هەماااااوو ڕۆژێ ااااایش  ئەو وێناااااانەی ئەو دەیوااااارتن، لە ڕۆژنامەکانااااادا بااااااڵو

 دەکرانەوە.
ۆی ئەو فاایلمەی گرتبااوو، هاای یەکەمااین خۆپیتاااندانی هەروەهااا نوساارەت  یاادی

گەورەی تاااااران، کە بەهەشااااتی لەپێتاااای پێتااااەوەی خۆپیتاااااندەراندا بااااوو. 
 بەهەشتی بە قاچا  گەڕابۆوە واڵت، تا ڕابەرایەتی خۆپیتاندانە گەورەکە ب ا.

ئاااااااایەتوڵالکە و هێااااااازی ڕابەرایەتیااااااایەکەی لە  نوسااااااارەت، ئاماااااااادەبوونی
ەکەت ب ردباایە، ڕاپاۆرتاندابوو. گەر هاتبا و سەیری خۆپیتاندانەکە، با  نیت

 دەتزانی ئاخۆ واڵت چاوەڕێی چی دەکا.
   

بەهۆی ئەو وێنە ناوازانەی نوسرەت بەردەوام دەیناردنە کۆمیتەی شۆڕ  لە 
پاریس، هەر زوو پەیوەندی لەگە  بەهەشتیدا پەیاداکرد. بەهەشاتی زەنوای باۆ 

ورەکەی ئاگادار کردەوە. بەم جاۆرە ما  بۆلێدا و لە نەختەی خۆپیتاندانە گە
نوسرەت کاتی گونجاوی بۆ خۆئامادەکردن بۆ وێنە و فیلمەکانی لەبەردەستدا 

 بوو.
کااۆمیتەکە کەسااێ ی لە فڕۆکەخااانەی تاااران هەبااوو، بە نهێناای وەک پۆسااتەبەر 

ڕێای کااابراکە بە  کااری دەکاارد. نوسارەتیش ئەو وێاانە و فیلماانەی دەیواارتن لە
 ردنە پاریس.یەکەم فڕۆکەدا دەینا

نوساارەت کەسااێ ی سااەربەخۆبوو، بەاڵم هەناادێ جاااریش لە خااۆی دەپرساای 
ئاااخۆ کااامە  یەن  لەقااازانجی کااارەکەی ئەودایە. ئەرێ ئەو پڕوپاگەناادەی بااۆ 
خااااومەینی دەکاااارد؟ نەخێاااار، ئەو سااااەر بە هاااای  کامیااااان نەبااااوو. ئەو هاااای  

بااوو. ئەو پەیوەنادیێ ی بە دییانەوە نەباوو. هەروەهاا فڕیتای بە سیاساەتەوە نە
لەگە  کەسدا نەبوو، بیروهۆشای ئەو تەنهاا و تەنهاا  ی کاامێراکەی باوو. ئەو 

 لەو شوێنە بوو کە لێی بوو. کامێراکەی دەیخوارد.
ئەو بە نهێنااای پەیوەنااادی بە شااااباڵەوە هەباااوو. وێااانەی دەدانااا ، شااااباڵیش لە 
ڕۆژنااااااامە ژێاااااارزەمینییەکەی خۆیاناااااادا باااااااڵوی دەکااااااردنەوە. لە یەکاااااا  لە 

انیانااادا بە قاااووڵی کەوتنەساااەر قساااەوباس. نوسااارەت ڕۆژناااامەکەی دیدارەک
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شااااباڵی خوێنااادبووەوە، ئاگااااداری متاااتومڕێ ی تونااادی پاااارتەکەی ئەو باااوو 
 سەبارەت بە قەڵەمڕەوێتی ئیسالمی کە خومەینی بەنیاز بوو دایبمەزرێن .

   
تا خومەینی زیاتر ساەروکاری لەگە  دەساەاڵت زیااتر پەیادادەکرد، کاۆمەڵە و 

چەپە ژێرزەمینییەکان ڕووبەڕووی پرسیارێ  دەباوونەوە: ئااخۆ چاۆن  دەستە
لەگە  خومەینیاادا بجااووڵێنەوە؟ ئایااا پێویسااێ دەکااا دژی بوەسااتنەوە؟ ئاااخر 

ونەوە بە ەرپااااببوو، لێ ەوتەکەشااای لێ جیاااابومتاااتومڕێ ی توناااد لەو باااارەیە ب
ژانەکاااان باااوون. بەشاااێ ی بچ اااۆڵەی بااازووتنەوەکە نەیاندەویساااێ پتاااتویری 

ینی با ەن و بڕیاریانادا لەساەر کااری ژێرزەمینییاانەی خۆیاان بەردەوام خومە
باااان. بەاڵم زۆریاااانەی باااازووتنەوەکە چەکاااای دانااااا و پتااااتویری خااااومەینی و 

 هەڵوێستە دژە ئەمری ییەکانی کرد. 
شااابا ، کە لەمێااژ بااوو زان ااۆی بەجێهێتااتبوو،  لەگە  ئەو تەوژمەی دواییاادا 

 بوو.
   

ساااێپتێمبەر(ی ماااانوی هاوینااادا -ئۆگساااێ) 148لە حەفتەماااین ڕۆژی شاااەهریوەر
کان ریزەکانی خۆیان یەکخسێ باۆ ئایەتولاڵوەرچەرخانێ  ڕوویدا. لە تەهران 

ئەوەی تا ب رێ خەڵ  لەدەوری مزگەوتەکان کاۆب ەنەوە. لە ساەعات هەشاتی 
بەیاانییەوە، ئەوان بەیەکجااار لە مزگەوتەکااان هاااتنەدەر و بە دروشاام گااوتنەوە 

ان کەوتاانە ڕێ. ڕۆژەکە  ئەو ڕۆژە بااوو، کە چااۆن بەرەو گۆڕەپااانی پەرلەماا
 یەنورانی خومەینی، ئاوا  هی ڕژێم دەیانەویساێ هێاز و دەساەاڵتی خۆیاان 

 نمایش ب ەن.
   

کاتێ یش بە هەزاران خۆنیتاندەر لە هەموو کون و قوژبنێ ی تاارانەوە بەرەو 
گۆڕەپااانی  پەرلەمااان دەڕۆیتااتن، سااوپا  لە مۆڵواکااانی خااۆی هاااتەدەر تااا 

 ەرسێ ی قوڕس بە خۆنیتاندەران دابدا.د
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، کە سەرپەرشاااتی کااااردەوەکەی دەکااارد، لە پتااااتەوەی 149ژەنەڕا  رەحیمااای
و چااااااویل ە ڕەشاااااەکانییەوە لە گۆشاااااەیەکی مەیااااادانەکە  بە خاااااۆیجێبێااااا  

 وەستابوو، هەموو شتی خستبووە بن چاودێری خۆیەوە. 
ە تان ەکاانی کاتێ یش  گۆڕەپاانەکە لە خۆپیتااندەران ڕەشاهەڵوەڕا، فەرماانی ب

کاارد هەمااوو دەرگااا  وەکیەکاااان دابااخەن، بااۆئەوەی حەشاااماتەکە دەرفەتااای 
 هەاڵتنیان بۆ نەمێنێتەوە.

خەڵاا ەکە  هاای  ئاگایااان لە نەختااەکەی سااوپا نەبااوو، چااون ە ئەوان گوڵیااان 
 پێت ەشی سەربازەکان کرد، سەربازەکانیش گوڵەکانیان لێوەرگرتن.

، ئاشتیئ" ئەفسەرانی سوپااشتی. ئاشتیئ ئیدی ئاپۆرای جەماوەر هاواری رد: "ئ
    دەستیان هەڵدەوەشاند و وەاڵمی ئاشتیان دایەوە.سوپا

خۆپیتااااندەران نەیاااانزانی، بەاڵم مەبەساااتەکە  هەرئەوەباااوو، باااڕژێنە نێاااو 
بە پەرلەمان و تە رەکە  داگیرب ەن. نوسرەت بە نەختاەکەی دەزانای، باۆیە 

 و کامێراکەی جێوەیەکی باشی گرت. خۆی
ەر کاتێ یش ڕیزی یەکەم گەیتتە تە ری پەرلەمان، یەک دوو گەن   بەسەر ه

شوورەکە کەوتن. ئیدی لە چەکبەدەستانی نزی  ئەوێاووە، لەساەر بانەکاانەوە 
 کوژراوی کەوتنە گۆڕێ. تەقەیان لێ را و بە

خەڵ ەکە بەهەماوو  یەکادا هەڵادەهات و بە دەنوای بەرزەوە هاورایاان دەکارد: 
 ەئ"للا"  الە ا  

هەرچەناادە هەر هەموویااان هەوڵوتەقە یااان هەاڵتاان بااوو، لاا  بەدەیااان گەناا  
بەرەو دەرگاکاااانی پەرلەماااان غاریانااادا و ویساااتیان لەوێ بەساااەر پەرژیااان و 

 شوورەکەیدا ب ەون، بەاڵم ئەوانیش بە قوڕسی سزادران.
تووڕەکاااان باااوو. ئیااادی دەساااتیان بە  "  الە ا  ألااالەئ" هااااواری خۆنیتااااندەرە

ان و پاڵاااادانی شااااوورەبەندە ئاساااانینیەکەی پەرلەمااااان کاااارد، بەڵ ااااو اکێتااااڕ
ژوور. ل  خۆ ئەو دەرفەتەشیان پێنەدرا، چاون ە لە  تێ یبت ێنن و لێوەی بچنە

دەسااااتی کااااردەوە و سااااێرەی  سااااوپاهەمااااوو قوژبنەکااااانی گۆڕەپااااانەکەوە 
 چەکەکانیان لە خەڵ ەکە گرت.
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و برینااااادار لە تەنهاااااا یەک دوو خولەکااااادا بە ساااااەدان کاااااوژراو  لە مااااااوەی
 مەیدانەکەدا کەوتن.

نوسرەت، کە لەسەر قەپەنوێ  لەوێ خۆی پەنادابوو، هەماوو ڕووداوەکەی بە 
 کامێراکەی گرت.

سەربازەکان راوی خۆنیتاندەرەکانیان نا، هەر کەسێ  ب ەوتایە بەر ساێرەی 
تۆەنویااان، تەقەیااان لێاادەکرد و بەریااان دەدایەوە. ئافرەتااانیش لەدەرگااای هەر 

ن دەدا بەڵ و ڕێوای چوونەژوورەوەیان بادەن، پیااوانیش بەساەر دار و ماڵێكیا
دیااااواردا هەڵاااادەگەڕان، کچااااان و کااااوڕانیش خۆیااااان لەژێاااار تڕومبێلەکاناااادا 
دەهاوێتااێ، ئیاادی لە هەمااوو  یەک پااێاڵو، چاااکەت، شااەپقە. کااامێرا، مێاازەر و 

 مەندیلە فڕێدرابوون و زۆر چارشێوی ڕەشیش لەوناوە کەوتبوون.
چاای لەبەردەسااێ دەرباااز نەبااوو: ژەنەڕا  بە خااۆی و چاااویل ەی نوساارەت هی

ڕەشاااااەوە کە فەرماااااانی تەقەکاااااردنەکەی دەرکااااارد، ئەو پیااااااوانەی لەساااااەر 
شاااااوورەکانەوە کەوتااااانە ساااااەر زەوی، ئەوانەی بە دوای کاااااونە زێرابەکاااااان 
دەگەڕان تااا لەدەسااێ گوللەکااان دەربازیااان باا ، ئەوانەی بەسااەر پەرژینەکااان 

ن ااانەی شااەقامە  وەکییەکااانی گۆڕەپانەکەیااان گرتبااوو و بازیااان دەدا، ئەو تا
 بەسەر جەستە و تەرمی خۆپیتاندەران دەکەوتن.

حەفااێ خااولەک دواتاار گۆڕەپااانەکە خااامۆ  بااوو، هەمااوو ئەوانەی پێااان کاارا 
هەڵباااااااێن، هەاڵتباااااااوون، بەسەدانیتااااااایان لە خانووبەرەکاااااااانی دەوروبەری 

ۆوە، تەنیااااا  کااااوژراو و گۆڕەپااااانەکە خۆیااااان پەنااااا دابااااوو. ئەو باااااقیەی ماااااب
 بریندارەکان بوون.  

ژەنەڕاڵەکە بڕیاریدابوو لێنەگەڕێن هی  ڕۆژنامەنووسێ  پ  بنێتە گۆڕەپاانەکە 
 و هەموو کامێرا دۆزراوەکانیش دەبوایە دەردەسێ بت ێندرابان.

ژەنەڕاڵەکە چاویل ەکاااانی لەچااااو کاااردنەوە، نیواااایەکی لە شاااەڕگەکە باااڕی و 
پاانەکە خااوێن ب ارێتەوە. دوابەدوای ئەوە ساواری فەرمانیدا دەمودەسێ گۆڕە

 ەکەی خۆی بداتە شا. ڕاپۆرتجێبەکەی بووەوە بەرەو کۆش  ڕۆیتێ، تا 
 کاتێ یش ئەو ڕۆیتێ، نوسرەت لە ڕێی سەربانەکان توانی دەربازی ب .

ەکەی نوسااارەتی ڕاپاااۆرت ABCسااا  ڕۆژ دواتااار، تەلەفزیاااۆنی ئەی بااای سااای 
 حەفتسەد کوژراو هەبوون. و رکرد. لەوێدا زیاتر لە هەزا پەخش
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 فزیۆنەکەی مارمیل ەدا خەبەروباسی روداوەکانی زانی.لەئاغاجان لە تە

)شا( کە تۆقابوو، قساەی باۆ گەل کارد: "مان گاوێم لە دەنوای شۆڕشاەکە باووئ 
گوێم لە گەلی خۆم بوو. وایە هەڵە کراون، ساەروەزیرێ ی ناوێ باۆ پەرلەماان 

سێ ب ااتەوە. مان داوا لەگەل دەکەم هەنادێ پێتنیاز دەکەم تا کاروبارەکان ڕا
 ئارام بورێ."

دەنواااای شااااا لەرزۆک بااااوو، دوانەکەی شااااێواو و شااااپرزە بااااوو و لە کاااااتی 
 خوێندنەوەشدا زمانی تێدەگیرا. 

یەک دوو ڕۆژ دواتاار، سااەروەزیرێ ی نااوێی دانااا، بەاڵم دەسااتبەج  خااومەینی 
تە نەیتاوانی خاۆی کردەوە، بۆیە کابینە نوێ ە  زیااتر لە یەک دوو هەفا ڕەتی
 بورێ.

 شا بەدوای بەربژارێ ی دی ەدا گەڕا، ل  کەس نەدەوێرا خۆی لێبدا.
شتێ ی حاشاهەڵنەگربوو، دەبوایە شا دەسەاڵتی رەها باداتە هێازی ساەربازی. 

دا پڕمەیلتارین ژەنەڕا  باوو باۆ ئەمری اا، سوپا، کە لەنێو 150ژەنەڕا  ئەزهاری
ەجێش فەرماااانی قەدەغەکردنااای کاااابینەیەکی ساااەربازی پێ هێناااا. هەر دەساااتب

 .ڕاگەیاندهاتووچۆی شەوانەی لە تاراندا 
باۆ ئەوەی فەرمااانەکەی پاووچە  ب اارێتەوە، خااومەینی باانوی هەمااووانی کاارد، 

 شەوان لێوەسەر بانان ب ەون.
ئیدی بە ملیۆنان هاواڵتی گوێڕایەڵی بانوەوازی خومەینی باوون، چاوونە ساەر 

 رد: لەگە  ئەمری ا دەفن بەئ أللە أکبرئ"بانەکان و بە دەنوەوە هاواریان دەک
   

ئەو دژی ڕژێاام  تااۆ بڵێاایئەرێ بااۆچی ئاغاجااان لەسااەر بااانەکە نەبااوو؟ باشااە 
نەبااا ؟ ئەرێ ئەو بە کۆتاییهااااتنی شاااا دڵخاااۆ  نەباااوو؟ باشاااە ئەو بەهااااتنی 

 خومەینی شادمان نەبوو؟
باشە دەرودراوس  چی پێادەڵێن کاات  دەبیناین های  ئەنادامێ ی خاانەوادەکەی 

 نەچۆتە سەربان؟
 "فەخری؟" ئاغاجان وای بانو رد. -
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 لە هااای بەاڵم خاااۆ فەخاااری لەبەر دەنوەدەناااگ و ژاوەژاوی ئااااپۆراکە گاااوێی 
 نەبوو.

 "ئەرێ کچەکانئ" -
 نەسرین، کیژە گەورەکەی بەپیر دەنوییەوە هات.

یە؟ لە کااوێ"هەماووان لەساەر باانن. منایش وادەچامە ساەربان. ئەدی دای اێ  -
 ئێوە  دێن؟"

 یژەکە تووشی مارمیل ە هات.لەسەر پە
 "دەتوانی بانودەرەکە بێنی؟"ئاغاجان وای داوالێ رد. -

 مارمیل ە  خێرا چووە ژێر زەمینەکە تا مامەی بانودەر ئاگادارب اتەوە.
هەندێ  دواتر، ئاغاجان، بانودەر و فەخری سادات و کچەکانی، کە چارشێوی 

ئەلاڵهااو ان دەکاارد: "ڕەشاایان لەخۆدابااوو، هەموویااان لەسااەر بااانەکەوە هاواریاا
 ئ"ئەلاڵهو ئەکبەر، ئەکبەر

مااارمیل ە  لەسااەر قەراغێ اای گااومبەزەکە دانیتااتبوو بە سەرسااوڕمانییەوە 
 سەیری ئەو حەشاماتە جۆشدراوەی دەکرد.

   
ێزلێویاااراوانە بااادۆزێتەوە، تاااا ڕبێهاااوودە شاااا هەوڵااای دەدا، ئەو سیاساااەتوانە 

ێ یش ارە سیاساااەتمەدلەکاااابینە نوێ ەیااادا هەوڵااای ئاشاااتبوونەوە بااادەن. تااااک
 ئامادەنەبوو ئەو ئەرکە قوڕسە و هیوابڕاوە بورێتە ئەستۆی خۆی.

، دووهەمین کەسی نێو پارتی نیتاتمانی، 151لەگە  ئەوەشدا شا توانی بەختیار
 ڕازی ب ا، تا وەک سەروەزیرێ ی ئاشتیهێن دەستبەکارب .

ەج  باۆ باوو، دەباوایە دەساتب بەاڵم ئەویش تەنها بەمەرجێ  بە ئەرکەکە قایال
 ڵ .بێ ماوەیەکی نادیار شا واڵت بەج 

 شااا  چااووە باان باااری مەرجەکە. ئیاادی لەو ڕۆژەوە هەمااوو شااتێ  زۆر بە
خێرایی تێپەڕی. شتەکە وەک ئەوە وابوو بارساتە ساەهۆڵێ ی قەبە لەساەرەوە 

ەس بێناا  و هەمااوو شااتێ  لەگە  خااۆی بۆخااوار بجااوڵ  و وەک ڕنااوو هەر
 اپێ  ب ا. ڕ
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ات  ئاغاجااان گەیتااتە سااەر بوغااازە و نووسااینوەکەی بااۆ سااپێدەی پاشااتر، کاا
 لەبازاڕ، جەنجاڵیێ ی زۆر پەیدابوو. 

شاااا ڕۆیتاااتبوو. ئاغاجاااانیش چاااوە  ی کرێ ارەکاااانی و وەساااتا، کە ساااەیری 
تەلەفزیۆنیااان دەکاارد. شااا لەگە  فەرەح دیبااادا لە فڕۆکەخااانەی تاااران بااوون. 

 ئەوان بە کۆمەڵە کاربەدەستێ  دەورەدرابوون.
ریش دەسااتی تەوقەی بااۆ درێژکاارد و هیااوای گەشااتە فڕینێ اای خۆشاای بەختیااا

 بۆخواسێ. 
لەپااڕیش ئەفسااەرێ  خااۆی بەسااەر پێیەکااانی شااادا بەردایەوە و کەوشااەکانی 
ماچ ردن. لێیپاڕایەوە نەڕوا. )شا(  بەو دیامەنە ئەوەنادە پەشاۆکا، فرمێسا ی 

 بەسەر ڕوومەتەکاندا هاتنەخوار.
تا بە بنیدا تێپەڕێ. ئاخر  ڕاگرتەری شای یەکێ یش قوڕئانێ ی هێنا لەسەر س

 دابێ ی ئێرانییە، بۆ گەشت ردنی خۆشەویستان وایان دەکرد.
شاااا  قوڕئاااانەکەی مااااچ رد لااا  بەساااەر فاااڕۆکەکە کەوت. دوای ئەو، فەرەح 

ۆیای. ئەوان ساواری فاڕۆکەکە ڕدیبا  قوڕئاانەکەی ماا  کاردو بەدوای شاادا 
انەپێ ی جەنوی فڕین و تاا ساەر بوون. فڕۆکەکە بە یاوەری دوو فڕۆکەی نیت

 سنوور لەگەڵی ڕۆیتتن.
   

ەدا فەخااری سااادات لەگە  کچەکااان و مااارمیل  و سااێزدە ڕۆژ دواتاار، ئاغاجااان
ن دەکااارد، کە تەکنی ییەکاااان فڕۆکەیەکااای یااساااەیری فڕۆکەخاااانەی فەڕەنسااا

 اڵکە ئامادە دەکرد.لیان بۆ گەڕانەوە مێژوویینەکەی ئایەتو152کۆن ۆرد
دایە خاااااومەینی، ڕێوەناااااادا لە واڵت بنیتاااااێتەوە، بەاڵم بەختیاااااار هۆشاااااداری 

خاااااومەینی گاااااوێی بەو هۆشاااااداریە نەدا: "بەختیاااااار هااااای  نیااااایەئ هەر ئەزم 
بڕیاااردەدەمئ ماان کااابینەی ح ااوومەتی شۆڕشااوێڕی دەستنیتااان دەکەم. ماان 

 دەگەڕێمەوە نیتتمان."
   

 ی فڕۆکەخااانەیڕێوااائیاادی بەیااانی سااەر لەزوو، بە ملیۆنااان لە خەڵاا  بەپاا ، 
 تارانیان گرتەبەر، کە فڕۆکە کۆن ۆردە فەڕەنسییەکەی لێدەنیتتەوە.
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شاااباڵیش لەنێااو ئاااپۆرای جەماااوەرەکەدا بااوو. دەیەویسااێ هەمااوو شااتێ  بە 
 چاوی خۆی ببین  و وتارێ یتی لەبارەوە بنووس .

سەرشان لەنێاو جێبێ ای کاراوەدا  ینوسرەتیش بە خۆی و کامێرایەکی گەورە
ن لێیادەخوڕی، باۆ هەر شاوێنێ  نوسارەت ویساتبای بوو، کە پیااوێ ی بە ڕدێا

 دەڕۆیتێ. ئەو تاکەکەس بوو، لە نزی ەوە بتوان  هەموو شتێ  تۆمار ب ا.
 زۆری نەبرد فڕۆکە کۆن ۆردەکە لەسەر ئاسمانی فڕۆکەخانەکە بە دەرکەوت.

 ، خومەینی بەخێربێتەوەئ"خومینی خو  آمد"صلی أللە علی محمدئ 
کەمێ اایش دواتاار دەرگاااکە کاارایەوە، خااومەینی  کاااتێ یش فااڕۆکەکە نیتااتەوەو

وەک یەکەماااااین کەس لە پێتاااااەوە بە دەرکەوت و لە پلی انەکاااااان دابەزی. بە 
 .ڕاوەشاندخۆگرییەوە دەستی بۆ خەڵ ەکە 

 ئاپۆراکە  بە جۆشەوە وای هاواردەکرد. سالم بر خومینیئ""
   

بە ئاغاجااااان چااااووەدەر. لە کۆاڵنەکەشاااادا تووشاااای مە  ئەحاااامەد بااااوو. هەر 
خۆیتاای نەیاادەزانی بااۆچی وادەکااا، بەاڵم ئااامێزێ ی تێوەرێنااا و تونااد گرتاای. 

 نەیاندەزانی ئاخۆ چی چاوەڕێیان دەکا. 153ئەوان هی  شتاقیان
 
 

 154قازی
"ئەساااااااااتەغۆیروڵال، ئەساااااااااتەغۆیروڵال، ئەساااااااااتەغۆیروڵال، ئەساااااااااتەغۆیروڵال، 
ئەساااااااااتەغۆیروڵال، ئەساااااااااتەغۆیروڵال، ئەساااااااااتەغۆیروڵال، ئەساااااااااتەغۆیروڵال، 

تەغۆیروڵال، ئەساااااااااتەغۆیروڵال، ئەساااااااااتەغۆیروڵال، ئەساااااااااتەغۆیروڵال، ئەسااااااااا
ئەسااااتەغۆیروڵال." خالخااااالی کاااااات  بەرەو ژووری خااااومەینی ڕۆیتاااااێ، ئەم 

 ئەستەغۆروڵالیەی بە ورتەیەکەوە چەندبارە کردەوە.
   

کەسێ " ئەستەغۆیروڵال" دەڵ ، کات  گوناحێ ی کردب  یاان بترسا  گوناحێا  
ی شااتێ ، کەسااێ  ببێااتەوە، کەچاای هەر تووشاای ب ااا، یااان نەیەوێ ڕووبەڕوو

                                                                                 
 ایچ  تاقیان: ایچ کامیان.  153
154  Ghazi 
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دێ. هەناااادێ جاااااریش وشااااەکە دەربااااڕی  سەرسااااامبوونێ ە بە شااااتێ ، کە 
چاوەڕێ نەکرێ مارۆ تووشای با  یااخود داوای لێخوشابون لە خاودای خاۆی 

 ب ا.
یاخود مرۆ ئەو منوەیەی لە دەم دێتەدەر، هەروەک خالخالی کاردی، کە دواتار 

 هەڵەی حەتمی ب ا..
   

ەیدەویسێ کۆشا ەکەی شاا ب ااتە مەنزڵواای خاۆی، ئەو ژوورێ ای خومەینی ن
 لە قوتابخانەیەکی مە یەتی لە گەڕەکێ ی پتتەوەی تاران بۆ لێژیان دیاری رد.
هێتتا هەر تاری  بوو، کات  ئەو چووە هۆدەکە و لەسەر مافوورێ  دانیتێ. 
. لەوێ پیاااڵەیەک چااای تااازە دێم ااراو و هەناادێ دەناا ە خورمایااان لەپااێش دانااا

 کاتێ یش فڕێ ی لەچایەکە دا، داوای قەڵەم و کاغەزێ یتی کرد.
نیوسااەعات بە تەنهااا لەژوورەکەی دانیتااتبوو؛ پاشااان بااانوی خالخااالی کاارد. 
دەساااتبەجێش خالخاااالی بەدەم باااانو ردنەکەیەوە هاااات. کاااات  چاااووە ژوور، 
دەرگاکەی لە دیوی ناوەوە داخسێ، لەبەر خومەینی چەماایەوە و دەساتەکانی 

 ردن.ک ما 
دوای ئەوەی خومەینی وەک ڕابەرێا  هااتەوە واڵت، خالخاالی یەکەماین کەس 

خاۆی باۆ دەرباڕی. بەمجاۆرە خاۆی خساتە بەردەساتی  155بوو، ئەزبەنییاایەتی
ئیمام خاومەینی و دەساێ لەساەر ساینگ باوو باۆ هەر کاار و چاا کییەک پێای 

 بسپێرێ.
تێوەیتاااێ، بە ساارتەیەکەوە خاااومەینی پێیواااوت لێااای نزی تاااربێتەوە. خالخاااالی 

ئەرکێ اای نهێناای پێدەسااپێرێ، ئیاادی گااوێی بااردە  ی دەماای ئەو و تااا بااا  
 ببیست .

 رد، ئەم قسەیەشاااای پێوااااوت: "ماااان وەک ڕادەسااااتلە کاتێ اااادا بەڵوەنااااامەکەی 
 دادوەرێ ی خودا داتدەنێم."  

 لە تاو قسەکە، دەستەکانی خالخالی لەزین.
وە. من دەمەوێ هەماوو "ئەمری ا هەموو کارێ  دەکا، بۆ ئەوەی دەرمان ب اتە

پاشااماوەکانی ڕژێاام لەناااوببردرێن. هەر کەسااێ  دژی شااۆڕ  بوەسااتێتەوە، 
                                                                                 

 دەەروێەایەتی، مریدایەتی، الیەنگرێتی بێ چەندووچوون.  155
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لەناااوی بەرەئ ئەگەر ئەوکەساااە خااودی باوکیتاااێ بااوو، لەنااااوی بەرەئ ئەگەر 
برات بوو، هەر لەناوی بەرەئ هەموو شتێ  تێ بت ێنە کە ب ەوێاتە ساەر ڕێای 

خاودا  بەرامابەرکەت تەنیاا لە ئیساالمئ تاۆ ناوێنەری منای، بەاڵم بەرپرسایارێتیە
 دایە. دەی کارێ ی واب ە، سەرکەوتنی شۆڕ  حەتمی ب ا. دەی هەر ئێساتا بە

 ب  وەخران، ئەرکەکەت بەجێبوەیەنەئ"
خالخالی جارێ ی دی ە دەستی خومەینی ما  کردەوە، لەکۆتایدا هەڵساایەوە و 

 یتێ.لە ژوورەکە هاتەدەر و دەستبەج  بەرەو بەجێوەیاندنی ئەرکەکەی ڕۆ
   

هەرچەنااادە تااااری یش باااوو، لااا  ئەو چااااویل ە ڕەشاااەکانی، کە لە پاریساااەوە 
 هێنابوونی، کردیە چاوەکانی.

دا زەنجانائەو خالخالییە چیدی ە ئەو خالخالییەی جاران نەمابوو، کە لە شااری 
پتااێوی نااایەوە و خەڵ اای دژی کااردنەوەی سااینەما نااوێیەکە لە  یەن فەرەح 

و پاێوەیەی کە تاازە پێیادراوە، ببێاتە ماایەی تارس و دیبادا هانادا. ئەو دەبا  بە
 بیم و تۆقاندن.

و نەختااەیەک لەباان هەنوااڵەوە سااواری جێبێاا   بە خااۆییەک سااەعات دواتاار، 
 بوو، کە بۆ ئەو لەبەر دەرگا وەستابوو.

جێاااابەکە ئەوی گەیاناااادە گەورەتاااارین دەباغخااااانەی شااااارەکە، کە ڕۆژانە بە 
 اران تێدا سەردەبڕدرا.هەزاران مانگ و مەڕی بۆ دانیتتوانی ت

ئااااخر ئەویاااش هەر ئەو جێواااایە باااوو، کە گرنوااارتین کاربەدەساااتانی ڕژێمااای 
پێتااوو بە نهێناای تێاادا دەستبەسااەر کرابااوون. خەڵاا  دەترسااا نەبااادا ئەمری ااا 
رزگاریاان ب ااا، بااۆیە ئەو کەساانەیان هێنااانە نێااو تەوێاڵە بااۆگەنییەکەی چێاا  و 

 مەڕومااڵت.
تاریا ، کە دوو کورسای لێباوون، کورسایێ یان خالخالی چووە بن هەیاوانێ ی 

بەرزبوو لە پتێ مێزێا  باۆ دادوەری خاودا و کورسایێ یش باۆ تۆمەتباارەکە 
 داندرابوو. 

گڵۆپێ ی بچووکیش لە بنمایچەکە، لەساەر کورسای تۆمەتباارەکە قاایم رابوو و 
 تەنها ڕووناکاییەكی کزی زەردی بەسەر بیچمی تۆمەتبارەکەدا پەختدەکرد.
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بوو درەنگ ب ەوێ، بەیاانی لەگە  ڕۆژ هەاڵتنادا دەباوایە هەماووان کات خەری 
لەوە تێوەیتاااتبان، ئیااادی ڕژێمااای پێتاااوو کۆتاااایی هااااتووە، هااای  دەرفەتااای 

ەن ئەمری ییەکانەوە نەمااوە، تاا جاارێ ی دیا ە بایخەنەوە لە  یگەڕانەوەی شا 
 سەر تەخێ.

 تبار بێنن."خالخالی فایلەکەی لەسەر مێزەکە دانا و گوتی: :یەکەمین تۆمە
 ی سااەروەزیری پێتااووی شااا بااوو. ئەو بە156یەکەمااین تۆمەتباااریش هوەیاادا

 دەستی کەلەپچەکراوەوە هێنرایە ژوور.
هوەیاااادا پااااازدە سااااا  سااااەروەزیر بااااوو، بەردەواماااایش قاااااتی کەشااااخەی 

دەڕۆیاای، قۆپچەکااانی  ڕێواااو  دارێاا  بەدەسااتەوە لە  بە خااۆیلەبەردەکااردن. 
 اای بەدەمەوە بااوو. لاا  هەنااووکە تەنیااا رەنااگ ئەرخەواناای و هەمیتااە  قەلنێ
 بێجامەیەکی پیسوپۆخڵی لەبەردایە.

بااێجوە لە خالخااالی، وێنەگرێ اای دەمام ااداریش لە هەیااوانەکە هەبااوو، وێاانەی 
 تۆمەتبارەکانی دەگرت.

"دەکاارێ تۆمەتبااارەکە دابنیتاا ." خالخااالی وای بااانورد و خۆیتاای چااووە  -
 سەر کورسییەکەی.

 نیتان راوەکە دانیتێ.هوەیدا  لەسەر کورسییە دەست
دادوەری خاودادا وەساتاوی،" خالخاالی بە دەنوێ ای زباری  بەرامبەر"تۆ لە  -

ئاسنین وای پێووت، "لە دۆسیەکەی تۆ کۆڵڕایەوە، تۆ سزای مردناێ بەساەردا 
 دەسەپ . باشە هیچی دی ەت هەیە بیڵێی؟"

هوەیدا، کە هەمیتاە وەک میاوانی شاەڕەف لە  یەن ساەرۆکەکانی ئەمری ااوە 
ەن ئەنجااوومەنی لە  یێتااوازی لێاادەکرا، هوەیاادا، کە تااا ئەوکااات ساا  جاااران پ

پیرانی ئەمری اوە پێتوازی گەرمی لێ اراوە و چەپاڵەی باۆ لێادراوە، ئەوەی لە 
ئەمری ا قانونی خوێندبوو، ئێساتا  لەنێاو تەویڵەیەکای بۆگەنادایە، کە هەرگیاز 

نەگاوت، بەاڵم دواتار  حەیۆاان هیچای بە دادگا داناندرێ، وەستێندراوە؛ باۆیە لە
 لە خۆوە دەمی جوواڵ وەک ئەوەی قەلنەکەی خۆی ب ێت .

 "شتێ ێ گوت؟" خالخالی وایلێپرسی. -
 "نەخێر، هی  شتێ ." هوەیدا هەر بە ئەوەندە لێوەڕا. -

                                                                                 
156  Howeeda 
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"مااان بڕیااااری مەرگ بەساااەر تۆمەتباااارەکەدا دەدەمئ خالخاااالی وایپێواااوت.  -
 "بڕیاری مەرگیش هەر ئێستا جێبەجێدەکرێ."

کە هێتتا نەهاتبووە سەرخۆی ئاخۆ بەڕاستی سزای مەرگی بەساەردا  هوەیدا
 ەن پاسەوانەکانەوە لەوێ  بردرا.لە  یدراوە، ڕاستەوخۆ 

ئەو گواسترایەوە ژوورە کۆگایەکی پتتەوەی هۆڵی سەربڕینی ئاژەڵەکاان، کە 
تاااازە بە هەزاران مانواااا تێیااادا ساااەریان بڕاباااوو، لەوێ لەساااەر یەک کەڵەکە 

وێ باااۆنێ ی وا باااۆگەنی لێااادەهات، ئەوەنااادە نااااخۆ ، دەباااوایە کراباااوون. ئە
یەکساااەر بە دەساااتی خاااۆت کەپاااووت بورتباااایە. پاساااەوانەکان هوەیااادایان لە 

 و چاوەکانیاااان بە پاااارچە پەڕۆیەک بەساااتن. بە ڕاگااارتدیاااوارەکە  بەرامااابەر
گوێرەی دابای ئیساالمییانە ئەوان پەرداغە ئاوێ یاان پێتا ە  کارد، بەاڵم ئەو 

 وە هەر دەستیتی بۆ ببا.ەتی کردەڕ
هوەیاادا لە نێااو بێجامەکەیاادا دەلەرزی، بەاڵم هێتااتا  بااڕوای نەدەکاارد، وەک 
ئاژەڵێاا  سااەری ببااڕن، پێیوابااوو ئەمە هەوڵااوتەقەلالیەکە بااۆ ترساااندن. ئیاادی 

ەکە هاااات. کەمێااا  دواتااار ئامااااژەی بە ڕاڕەودەنوااای تەپەی پێااای خالخاااالی لە 
ی هااااویەدا بەراماااابەرودایەک لە پاسااااەوانەکان دا، ئەواناااایش دەسااااتبەج  مە

 وەستان. 
 "ئامااادەبنئ" خالخااالی وەک فەرماناادەیەکی سااەربازی بە دەنااوەوە وا بااانوی -

 کرد.
پاسەوانەکان ئەژنۆیان گەیاندە ساەر زەوی، لاوولەی تۆنوەکانیتایان ڕووی لە 

 هوەیدا کرد.
 "من ب  تاوانمئ" هویەدا دەستبەج  بە دەنوێ ی لەزرۆکەوە هاواری کرد. -
 ب ەنئ" خالخالی وای فەرمان کرد. "تەقە -

ئیاادی حەفااێ جااار تەقەی لێ اارا، جەسااتەی کون ااون راوی هوەیاادا کەوتەخااوار. 
، شاااااوێنەکەی  تەڕکااااارد. ەوتکە بەر  بەردەکاااااانی نااااااوکەوەکە ک یڕوومەتاااا

 وێنەگرەکە  وێنەکەی خۆی گرت.
 خالخالی گەڕایەوە سەر کورسییەکە و بانوی تۆمەتباری دووهەمی کرد.

تااووی دەزگااای نهێناای هەواڵوریااان هێنااا. ئەو گااوێی لە دەنواای بەرپرساای پێ
 ترسان  زەندەقی چووبوو. تەقەکە ببوو، لە
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 "دەی دانیتەئ" -
 پاسەوانەکان یارمەتیان دا ، تا دابنیتی.

 ؟"157"تۆ باسیری -
 وەخرانەوە وای وەاڵمدایەوە. ێ"بەڵ ." ئەو بەهەند -
ئێااوە سااەدان "تااۆ بەرپرساای دەزگااای نهێناای هەواڵوااری بااووی، بە زەمااانی  -

 جەنواوەر گیران، ئەش ەنجەدران و کوژران؟"
 باسیری هی  وەاڵمی نەدایەوە.

"ئەرێ تااااۆ بەرپرساااای دەزگااااای هەواڵوااااری نهێناااای بااااووی؟" خالخااااالی  -
 کردەوە. وبارەود پرسیارەکەی ل 

 "بەڵ " ئەویش بە نەرمییەوە وەاڵمی دایەوە. -
لخااالی وای "دادوەری خااوا فەرمااانی ساازادانی مردنااێ بەسااەردا دەدائ" خا -

دەکارێ. باشاە هیچای دیا ەت هەیە  پێووت. "حاوکمەکە  هەر ئێساتا جێبەجا 
 بیڵێی؟"

باسیرییە تۆقاوەکە، ئەو کەسەی جاران، خەڵ  تەنیا بەناوهێناانی دەترساان و 
دەکەوتنە لەرزە، منداڵی گرینۆکی نێو بێت ەیان بە ناوی کڕدەکردنەوە، خەڵ  

دەپاڕانەوە بەڵ او لێیاان خاۆ  با ، ی دەستی بەگریان دەکرد و لێیابەرامبەرلە
کەچاای هەنااووکە بە ئاماااژەیەکی خالخااالی لەوێ راکێتاارایە ئەو کۆگااایەی، کە 
کەمێااا  پێتاااتر هوەیااادایان تێاااادا تیربااااران کااارد. پاساااەوانەکان چاوەکااااانی 
تۆمەتبارەکەیااان بەسااتنەوە، جااامە ئاوێ یتاایان دایاا  و لە پەنااا دیوارەکەشاادا 

 ایانورت.ڕ
 بە توندی بانوی کردن. "ئامادەبن." خالخالی -

پاسااەوانەکان دیسااان چۆکیااان گەیاناادنە سااەر زەوی و لااوولەی تۆەنوەکانیااان 
 ئاراستەی باسیری کرد.

" دەی، تااا دوا فیتااەک تەقەی لێااب ەنئ" خالخااالی بە متمااانە بەخۆبااوونەوە   -
 وای فەرمان کرد.

بوو لێیاناااادا. گااااوللەی پێیااااان ئینجااااا تەقەیااااان لێ اااارد، پاسااااەوانەکان تااااا دوا
یرباران راوەکە هی  دەرفەتێ ی ئەوەشی پێنەدرا ب ەوێتە سەر زەوی. پاشاان ت

                                                                                 
157  Basiri 
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دوای دوا فیتاااەک، ئەوساااا بەساااەر دەموچاویااادا کەوتە ساااەر کە کااای مانواااا 
 بەسەر یەکدادراوەکان و هەردوو باس ی لێ بوونەوە.

   
نێ ی زوو بەردەوامبااوو. ئەو هەمااوو خالخااالی لەسااەر کااارەکەی تااا بەرەبەیااا

لە نێاااو و  ڕاباااردوودا گیراباااوون لە مااااوەینی ڕژێمااای، کە ساااەرە بەرزەکاااا
 دەباغخانەکەدا داندرابوون، گوللەباران ردن.

کاتێ یش لەکارەکەی بووەوە، دەستەکانی خۆی شوشتن و داوای نانی بەیاانی 
کرد. مەجمەیەکی زیویان بۆهێنا؛ شیر، هەنووین، هێل ەی کواڵ و نانی گەرم و 

نەکەدا ڕۆژنااامەی بەیانیتاای بۆداناادرا: لە تااازەی لەسااەر بااوو. لەپااا  خااوارد
 پەڕەی یەکەمااای ڕۆژناااامەکەدا وێنەیەکااای هوەیااادا باااوو، هااای ئەوکااااتەی بە 
چاوبەساااتراوی یەکەماااین گاااوللەی بەر ساااینوی دەکەوێ و هەردوو باڵەکاااانی  

 بەهەوادا فش دەبنەوە.
   

لە ماوەی هەفتەیەکدا، خالخاالی پەنجاا مە ی گەنجای لەقاوم ڕاهااتووی بیناین، 
ئەوانە قوتااابی قوتابخااانەی مە یەتاای بااوون، کە شااەریەەتی ئیسااالمییان تێاادا 

 دەخوێند.
خالخااالی ئەو مە  گەنجااانەی وەک دادوەر دەستنیتااان کاارد و ناااردنیە شااارە 
گەورەکان تا کاربەدەستانی ڕژێمای پێتاوو بە هاۆی تاوانەکانیاان سازا بادەن. 

لە بەزەییاااانە دەساااتیان ئەو باااۆ هەریەکەیاااان بڕواناااامەیەکی دانەدەساااێ، تاااا بێ
 جۆرە سزایەک وااڵ بب . هەموو
   

، لە دەرگاااای مااااڵی ئاغاجاااان درا. ئەو هێتاااتا لە باااازاڕ زەنجاااانلەوێاااش لە 
نەگەڕابااۆوە، ئیااادی ماااارمیل ە دەرگااااکەی کااردەوە. سااا  پیااااوی چەکااادار، کە 
شااریتێ ی کەساا یان لە نێوچاااوان بەسااتبوو، لێهاااتنە ژوور. ئەوان سااەربازی 

لە بااوون، لەشاا رێ  لە کااۆمەڵە میلیتاایایەک پێ هاااتبوون و  158ئەلاااڵلەشا ری 

                                                                                 
ەللا   اەکاراێنااالک  دەل ل ااەکە  لکرنەگێااڕالکتە سااەر Allahۆماااننلە دەەکقەکەەا ل ااە  ر  158

 اۆڵەنە   منیش لکک خۆیه نللسیلکتەلک. لکگێڕ
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شۆڕشەکەدا لە مزگەوتەکان دروست رابوون تاا فەرماان و ڕێنماییەکاانی  کاتی
 ئیمام خومەینی جێبەج  ب ەن.

 یە؟" یەک  لە پیاوە چەکدارەکان وای بە مارمیل ە گوت. لە کوێ"ئەحمەد  -
نااااین، بەاڵم لەبەرئەوەی بی )فەخااااری سااااادات( لە ناناااادینەکە بااااوو، پیاوەکااااانی

. ئیااادی جاااامی  ی لەساااەر نەباااوو، نەیااادەتوانی نانااادینەکە جێبهێڵاااچارشاااێو
پەناجەرەکەی کاردەوە و باانوی کارد: "گەنجااۆ، دەکارێ بچای چارشاێوەکەم بااۆ 

 بێنی؟"
 مارمیل ە  چارشێوەکەی بۆهێنا.

فەخاااری چارشاااێوەکەی بەساااەر خاااۆی دادا و هااااتە بەردەرکە و لێیپرساااین: 
 وو چیتان دەوێ؟""بەڕێزان، فەرم

"ئەحمەد لە کوێیە؟" یەک  لە پیاوەکاان بە دەنوێ ای زبار و ناشایرنەوە وای  -
 لێپرسیەوە.

 "ئێمە ئەرکێ مان پێسپێردراوە کە لەگە  خۆمانی بەرین؟" -
 "باشە ئێوە بۆ کوێی دەبەن؟" -
 "بۆ دادگای ئیسالمیئ" -

ئیااااادی هەر لەوکااااااتەدا مە  ئەحااااامەد بەبااااا  جااااابە و مێااااازەر پەیااااادابوو، لە 
وجرەکەیەوە باااۆ  ی حەوزەکە دەهاااات. یەکساااەر پیاوەکاااانیش باااۆ ی ئەو حااا

 غاریان دا.
 ئەحمەد  بە ترسێ ەوە سەیری کردن و پرسی ئاخۆ ئیتیان بەو چییە.

"ئێمە نێردراوین تاا تاۆ لەگە  خۆماان بەریان، تاۆ لە دادگاایەکی ئیساالمییدا  -
 دادگایی دەکرێی."

 "بۆچی؟ ئاخر من   کارم بەوێ هەیە؟" -
 ئەوە نازانین." "ئێمە -
"مااان باااۆ هااای  شاااوێنێ  نااااڕۆمئ" ئەحااامەد وای گاااوت و لەبەر حەوزەکە  -

 نوشتایەوە تا دەسێ و دەمو چاوی خۆی بتوا.
 ئیدی پیاوەکان بن پیلیان گرت و بەدوای خۆیاندا ڕاپێچیان کرد.

ئەحااامەد هەنااادێ بەرگاااری کااارد و هااااواری کااارد: "باشاااە ئەوە واتاااای چااای 
 دەگەیەن ؟ دەی بەرمدەنئ"
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 اڵم پیاوە چەکدارەکان هەر گوێتیان پێنەدا.بە
مەکا ە وەرساوڕاند و گاوتی:  بەرامبەركەوە ڕووی خۆی ئەحمەد بە زەحمەتیێ
 "خوایە، یارمەتیم بدەئ"

 فەخری ساداتیش  داوای لە مارمیل ە کرد دەرگاکە دابخا.
 "جەواد، ئەو شەوە هاتبوۆە ما ، لەژوورەکەی هاتە خوار. -
 دەی دەستبەج ئ" فەخری سادات وای پێووت. "زەنگ بۆ ئاغاجان لێبدەئ -

و پێیوااوتن: "بااۆ خاااتری خااوا ئێااوە  ڕاوەسااتافەخااری چااووە بەردەم پیاوەکااان 
 خەری ی چین؟ ئاخر ئەوە مە ی مزگەوتێیەئ شەرم لەخۆتان ناکەن؟"

مااارمیل ە  گااوێی لە دەنواای پێاای ئاغاجااان بااوو لە کااۆاڵنەکە دەهاااتەوە  ی  
دەوە بە زمااانە شااێواوەکەی خااۆی شااتێ ی ماااڵ ، دەسااتبەج  دەرگاااکەی کاار

پێواوت. ئاغاجااان بینای ئەحاامەد لەدەسااتی پیااوە چەکدارەکاناادایە و هەر خااۆی 
 ڕادەپس ێن .

"بوەساااتن، بوەساااتین، دەی جاااارێ بوەساااتنئ ئەوە چیااایە؟ دەی پیااااوەکە  -
 بەردەنئ" ئاغاجان وای بە چەکدارەکان گوت.

کاااانی ئاغاجااااانیش لە لەو دەناااوەدەگەڕا یااااارۆی بانوااادەریش پەیاااادابوو، کیژە
ژوورەکەیاان هاااتنە خاوارێ. ئاغاجااان لە پتااتەوەڕا یەکا  لە پیاوەکااانی گاارت. 
ئەحااامەد کەوتە ساااەر زەوی، دەیەویساااێ غارباااداتە  ی پەیژەکاااان و لەوێاااوە 
بە لێوەرساااااەر باااااانەکە بااااا ەوێ، بەاڵم چەکااااادارەکان بەرپێیەکیاااااان دایەبەر، 

ەکادارەکە چاووە ساەری، حەوزەکە بە زەوی کەوت. پیاوە چ لە  ییەک شێوە
ئەژناااۆی خاااۆی لەساااەر پتاااتی داناااا، بەهێاااز باااۆ ساااەر زەوی پااااڵی پێوەناااا و 

 دەستەکانی کەلەپچە کردن.
 وەستابوو. یارۆی بانودەر لە  یمارمیل ە  بە سەرسوڕمانەوە 

ئاغاجااان هێتااتا هەوڵیاادەدا لەگە  پیاوەکااان باادوێ: "بەڕێاازان، ماان بە خااۆم 
مەوێ شااتەکە بەو شااێوەیەی لێباا . ماان دەیهێاانمە دادگااای ئیسااالمی. ماان نااا

ئاغاجااانم، دەکاارێ باااوەڕ بە قسااەی ماان باا ەن، ماان لەگە  ئێااوە دێاام. ئەوەی 
 ئیستا دەی ەن، کارێ ی ڕاسێ و دروسێ نییە."
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یەکاا  لە پیاوەکااان پاااڵێ ی بە ئاغاجااانەوە نااا و هەناادێ دووری خسااتەوە. لە 
تی: "دەی کۆتاییاااادا جەواد کەوتە نێوانیااااان و باااااوکی خااااۆی گاااارتەوە و گااااو

 بەسەیەتی، تۆ ناکرێ وا لەباوکم ب ەیئ"
" ئەحاامەد وای گاوت کە پیاوەکااان بە زۆر خسااتیانە نێااو ئەلاااڵئئ ئەلاااڵ ئئەلااڵ" -

 جێبەکەیان.
"باشە ناوونیتانی دادگا ئیسالمییەکەتان چیایە؟" ئاغاجاان بەبا  دەساەاڵتی  -

 وای بانولێ ردن.
 رنەگرتەوە.تڕومبێلەکە پێی پێوەنا و دەرچوو، هی  وەاڵمێ ی وە

 فەخری سادات گریا. کیژەکانی دەستی دای یان گرت و بردیانەوە ژوور.
 جەوادیش ویستی ئاغاجان بباتەوە ژوور، بەاڵم ئەو لەگەڵی نەچوو.

ێ ی سامناکە. دەمەوێ بزانم ئاخۆ بۆ کوێیان برد." وای گوت و ڕەوش"ئای،   
 لەدەرگەکەوە چووەدەر.

    
ان بە چاوبەستراوەیی بردە شاوێنێ ی نهێنای، پیاوە چەکدارەکان مە  ئەحمەدی

 کە لەو ڕۆژەوە بەدواوە بۆتە بارەگای دادگای ئیسالمی.
کاتێ یش پیاوەکان پەڕۆکەکەیان لەسەر چاوەکانی مە  ئەحمەد کردەوە، بینای 
لە لە ژوورێ ی پیس و پۆخ  دانادراوە، لا  های  بیرۆکەیەکیتای نەباوو ئااخۆ 

ورەکە ژێاارزەمینێ ە، ئەو سااێزدە پەیااژەی یە. بەڵاا ، ئەوەناادەی زاناای، ژوکااوێ
 ژماردن تا گەیتتە ئەو شوێنەی لێیەتی.

هۆدەکە هی  پەنجەرەیەکی تێدا نەبوو، دیوارەکانیتی بە پارچە پەڕۆی ڕەشی 
 گەورە  داپۆشرابوون، بە بۆیە  دەقی پیرۆزی لەسەر نووسرابوون.
لە پتااێ لەوێ لە ژوورەکە، مێزێاا  و کورساایێ ی بڵنااد کە ئااااڵیەکی کەساا ی 

بزمار و هەنادێ  چەقێندرابوو هەبوو، ئااڵکە  نیتانەی ئیسالم بوو، ئااڵکە بە
 بە ری لە دیوارەکە درابوو.

بەدەر لەوە، کورساااایێ ی بچااااوکتر داناااادرابوو، دەبااااوایە ئەحاااامەد لەسااااەری 
دا دیااااان بە تەنیااااا لەو ژوورە شااااێدارەدابنیتااااتبووایە. پیاوەکااااان  مە  ئەحمە

 یش لەسەر سەری  بەکزی داگیرسابوو.جێهێتێ، گڵۆپێ ی بچووکی
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یەک سااااەعات دواتاااار، هاااای  نەقەومااااا، ئەو هەر لەسااااەر کورسااااییە ناااازمەکە 
 دانیتتبوو.

   
 بێدەنوی ژوورەکە و نادڵنیایی دۆخەکە مە  ئەحمەدی ترساند.

پاشااان لەوێ  لە شااوێنێ  دەرگااایەک کاارایەوە و دەنواای تەپەی پێیااان لەسااەر 
 پەیژەکانەوە هات.
ییەکان هاتەژوور و باانوی کارد: "دادوەری ئیساالم هااتئ دەی یەک  لە ئێت چ

 هەڵسەرە سەرپ ئ"
مە  ئەحمەدیاااش هەڵساااا. ئەو بیچمااای مە یەکااای گەنجااای بینااای، کە لە پتاااێ 

 مێزەکە و لەسەر کورسییە بەرزەکە دانیتێ.
 "دەکرێ تۆمەتبارەکە دابنیت ئ" ئەو بانوی کرد. -

ەکەی کارد، بەڵ او ەرامابەربئەحمەد لەساەر کورساییەکە دانیتاێ و ساەیرێ ی 
مە یەکە بناساااێتەوە، بەاڵم بەهاااۆی ئەو گڵاااۆپە کااازەی لەچااااوی خاااۆی دەدا، 

 نەیتوانی سەروسیمای مە یەکە بەباشی ببین .
"من ناوی تاۆ دەخاوێنمەوە، ئەگەر ڕاساێ با ، بڵا  بەڵا . پاشاان یەک دوو  -

 پرسیارت لێدەکەم، دەب  وەاڵم بدەیتەوە" دادوەرەکە وای پێووت.
ە ی شااارەکەم. بەرلەوەی هاای  وەاڵمێاا  باادەمەوە، دەمەوێ جاابە و "ماان م -

 مێزەرەکەم  بۆ بوەڕێنیتەوە. دەنا وەاڵمی هی  پرسیارێ ێ نادەمەوەئ"
 ."ئەلسابری، کوڕی موحەمەد ئەلسابری"تۆ ئەحمەد  -

 ئەحمەد بێدەنگ بوو.
"تۆمەتبار، ئەندامێ ی کارای دەزگای هەواڵوری نهێنی باووە،" دادوەرەکە وا  -
 سەر قسەکانی ڕۆیتێ؛ "ئەوە  قوڕسترین تاوانە کە مە یەک بی ا."لە
 "ئەوە وانییە. من هیچم نەکردووە." ئەحمەد ئاوا بێدەنویەکەی خۆی ش اند. -
"ئاخر هەمووی لێرەدا نووسراوەئ" دادوەرەکە  وا وەاڵمای دایەوە، ئەمەی  -

 گوت و فایلەکەی بەردەمی بەرزکردەوە.
ە من لە هەموو کەساێ  باشاتر دەزانام، های  "ئەوە فایلێ ی ساختەیە، چون  -

 شتێ ی ناڕەوام نەکردووە و ئۆباڵی هی  تاوانێ یتم لە ئەستۆدا نییە."
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"ئااێمە بەڵااوەی ڕوونوئاشاا رامان هەن، کە تااۆ ئەناادامێ ی کااارای دەزگااای  -
 هەواڵوری نهێنی شا بووی." دادوەرەکە وای پێووتەوە.

هەرگیاز ناۆکەری دەزگاای  "تۆ هی  بەڵوەیەکێ بەدەستەوە نییە، چون ە من -
هەواڵوااااری نهێناااای نەبااااوومە. وەک مە یەکاااای شااااارەکە، پەیوەناااادیم لەگە  
هەموواناادا هەبااووە. ئەوە  جیاااوازی نەدەکاارد، ئاااخۆ کەسااەکە سااواڵ ەرێ  
بااووب  یااان بەرپرساای دەزگااای هەواڵوااری نهێناای. لەوانەیە ئەوان ڕاپااۆرتێ ی 

دادوەر ئەو شااتە وەک  بەو شاێوەیان لەساەر ماان نووسایب . بەاڵم خااۆ نااکرێ
بەڵوەیەک لە دژی من بەکاربێن ئ مان لە مااوەی پتاێویەکەدا مە ی مزگەوتا  
باااووم، هەماااوو جاااارێ یش کە وتااااری تونااادم دەدان، ئاژانەکاااان دەهاااااتن و 
مەراییااان بااۆ دەکااردم. ئەوەشاایان ناااکرێ وەک بەڵااوەیەک بەکاربهێناادرێ. ماان 

 هی  هەڵەیەکم نەکردووە."
 ش بووی." دادوەرکە وا وەاڵمی دایەوە.یتریاک"تۆ ئالوودەی  -
کااانی ئەم واڵتە ئااالوودەی ئایەتولاڵ"ئەمەیااان گوناااح نیاایە، ناازی ەی هەمااوو  -

 ن." ئەحمەدیش لە کاردانەوەیدا وای پێووتەوە.تریاک
"ئێمە بەڵوەمان هەیە، تۆ لەگە  ئەندامە پلە بااڵکاانی ئەو دەزگاا هەواڵوارییە  -

 ێ کێتاوە."تریاکنهێنییەدا 
م لەگەڵدا کێتاون، بەدەر لەوە هیچی تریاکن ڕاستە، بەاڵم من تەنها "ئەمەیا -

 دی ەم نەکردووە."
 "ئاخر ئەوان پارەیان داوەتە تۆ، لێرەدا وا تۆمارکراوە." -
"ئەوە  پەیوەناادی بە ئیتااەکەمەوە هەیە، وەک مە ، کەسااێ ی متمااانەدارم  -

انااایش  ی خەڵااا ، هەماااووان بە مەبەساااتی جیاجیااااوە پارەیاااان داومەتااا . ئەو
 پارەیان داومەت ، ئەوە  هەمووی گەڕاوتەوە بۆ دەخیلەکەی مزگەوت ."

"ئاااخر تااۆ  چەناادین جااار بە شااێوەیەکی ناشاایاو پەیوەناادیێ بە ئافرەتااانەوە  -
 هەبووە."

پێااای  "بەڵااا ، مااان پەیوەنااادیم بە ئافرەتاااانەوە هەباااووە، بەاڵم هەماااووی بە -
 شەریەەتی  ئیسالمەوە بووە."

یەکی نەشاایاو بە شااێوەەردەسااێ دان، کە تااۆ "لێاارە ماان هەناادێ وێاانەم لەب -
 ێ کێتاوە."تریاکلەگە   سۆزانییەکان 
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"ئەوە  داوێ اای دەزگااای هەواڵوااری نهێناای بااوو تااا لەکەدارم باا ەن، بەاڵم  -
 من..."

پرسایارەکانی دادوەرەکە  بەرامابەرتا ئێرە هەوڵیادا وەاڵمای قەنااعەتپێهەنەرانە 
وە دەبینااادرا، کە دەساااتەکانی باااداتەوە، بەاڵم لەبەر تیتااا ی گڵاااۆپە کااازەکە ئە

 گۆشاااەی چاوەکاااانی بەساااەر ڕوومەتەکااااندەلەزن، فرمێسااا ی وردیتااای لە 
 دەهاتنە خوار.

بەرەبەرە زمااانی تێاادەگیرا و رسااتەکانی پێااتەواو نەدەکااران. ئەمە  هەمااووی 
ەوە بااااوو، ئاااااخر ئەو قەت لە بەنو ێتااااان نەوەسااااتابوو، ئەم تریاااااکبەهااااۆی 

کەی دەکێتاااا کە لە تاااارانەوە کڕیباااووی، ە کارەبااااییەتریااااکڕۆژگاااارە قەلااانە 
هەمووشااای بە دزیەوە دەکێتاااا. ئاغاجاااانیش بە پرساااەکەی دەزانااای، بەاڵم بە 

 بێدەنوی چاوپۆشی لێ ردبوو.
ەکەی ب ێتااابا، ئەوا بەهێاازەوە بەرگااری لەخااۆی دەکاارد. بەاڵم تریاااککاااتێ یش 

و ئەوان لە ساااتێ ی  شااا  و ناوەختاادا بەسااەریان دادا و گرتیااان، کتومااێ ئە
 کێتان بوو، بەرلەوەی بڕواتە مزگەوت . تریاککاتەی پێویستی بە 

ئیادی لەژێاار ئەو فتااارەدا، هەمااوو خانەکاانی جەسااتەی لەجاااران زیاااتر داوای 
ێكی زۆری سااەر سااینوی یەکەیااان لێاادەکرد. ئەو هەسااتی بە قوڕسااایتریاکبااڕە 

 کرد، وەک ئەوەی فیلێ  لەسەر سین ی پا  کەوتب .
ێ ی لە گیرفااانی تریاااکردەوام بااۆ حاااڵەتی لێقەومااان، بااڕە لە باااری ئاساااییدا، بە

ی پێباووایە، ئەوا دەیخساتە تریااکجبەکەیدا هەڵدەگرت. خۆ ئەگەر ئێستا کەما  
نێو دەمای و هەساتەکانی ئاسااییانە دەباوونەوە، لا  گەلاۆ، پیااوە ریتادارەکان 
 هەر بە کراسی بەریەوە بەب  جبەی مە یەتی پەل ێتی دادگاکەیان کردبوو. 

هیااوابڕاوانە دەسااتی بااۆ بەرکەکااانی کراسااەکەی باارد، بەاڵم خااۆ هیچیااان تێاادا 
 نەبوو.

بەاڵم  ،هەوڵیااادا قاااۆپچەی یەخەکەی ب ااااتەوە، بەڵ اااو باشاااتر هەناساااە باااداتەوە
ئەوە  سااەری نەگاارت، ئاااخر خااۆ دەسااەاڵتی بەسااەر قام ەکانیتاای نەمااابوو. 

گوێ اااانی ئاااارەقەیەکی ساااارد نێوچااااوانی داگااارت، چاوەکاااانی دەزوورانەوە، 
دەنوەدەنویان لێوەدەهات، دەنوەکان بە شاێوەیەکی نااڕوون دەهااتنە بەرگاوێی 
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و چیدی لە دادوەرەکە حاڵی نەبوو. بەرچاوی تاری  بوو، ئینجاا گارم، لەساەر 
 کورسیەکەی کەوتەخوار.

    
بۆ سپێدەی پاشتر، ژنەکەی پەلی منداڵەکەی گارت و گەڕایەوە مااڵە کاۆنەکەی 

 باوانی.
 
 

 گوێدرێژەکە
 

 (4َكًله َسيَعألَُموَن )
 (5ثُمه َكًله َسيَعألَُموَن )

عَلأنَا اللهيأَل ِلاَاساا ) ََ  (10َو
ا ) َا ا َوهها َا عَلأنَا ِسَرا ََ  (13َو

ا )  َا ا َه َراِت َماءا ثَ ِْ َالأنَا ِمَن الأُمعأ  (14َوأَنأ
ُء َما  َُُر الأَمرأ َم يَنأ نَاُكمأ َعذَاااا قَِريااا يَوأ  -الناأ-(  40قَدهَمتأ يََداهُ ... )إِنها أَنأذَرأ

 
 نە ێرن )ه گ پرسی پێنانێ( زنن دەزان .} 

 هەم سا  )پرسی پێنانێ( زنن دەزان .
 شەنیشما  دانا  ب  پ شاک.

  رایێ زۆر بە نرشەشما  نەدی ێنا.
 ئانی بە وڕما  داڕژاند. -کە بارانەیا  پێوەیە-لەن هەنرانە

   نەبەر ئێوە نانەنئێمە لە جەزرەبەیەکی کە نزیکەن ترس
 ئەمیۆ مرۆ  ان ب  ئەن شتە دەگێیێ کە پێشيز ی ناردننیەتی...{ 

یەک مانوی ڕەبەق ئاغاجان هەموو شوێنێ ی شاارەکە بەدوای ئەحامەددا گەڕا 
 و چووە  ی هەموو ئەوانەی دەیناسین، بەاڵم هی  سۆراخێ ی  پێپەیدانەبوو.

هەمااووی هەر بەناادوباو  هەمااووانیش دەیااانزانی، گیااراوە و هااۆی گرتنەکەشاای
 بوون و بە ناو شارەکەدا باڵوببوونەوە.

 "ئەرێ ئێستا چی دەکەێ؟" فەخری سادات ئاوای لە ئاغاجان پرسی. -
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"پێماااااوایە چااااااوەڕێ ردن باشاااااترین شاااااتە، بەتاااااایبەتیش لەو باااااارودۆخە  -
 دەدەن.  نادڵنیاییەدا. پێویستە بێیتە بازاڕ ببینی، چۆن دوکانادارەکان خاۆم لا 

 تم کەوتۆتە سەر سەنوی محەک."ناووڕوومە
   

 ئاغاجان بە زەنوی دەرگاکەی سڵەمیەوە.
ئەو زەناوەی دەرگاااکە سااەدایەکی دیا ەی هەبااوو، هەسااتێ ی وای   پەیاادابوو، 

 کەسێ  هاتووە پتێ دەرگاکەی تا بارێ ی ناکاو و ناچار رابوەیەن . 
 ێ ی لەرزۆکەوە وای بانو رد.بە دەنو"ک  لەوێیە؟"ئاغاجان  -
 ب ەرەوەئ" پیاوەکەی پتێ دەرگا بە توندی وای وەاڵم دایەوە. "دەرگاکە -
 "ک  لەوێیە؟" ئاغاجان دووبارەی کردەوە. -
 "ئێمە بۆ ئاغاجان هاتووین." -

 ئەویش دەرگاکەی کردەوە. پیاوێ ی ڕیتداری بەچەک لەدەرگاکە وەستابوو.
 "شتێ  هەیە تا یارمەتیێ بدەم؟" ئاغاجان وای بە کابراکە گوت. -
 " پیاوەکە وای گوت.159ەیەوێ  دووبەدوو قسەب ەن."مە یەکە د -
 "کامە مە ؟" -
 "ئەوەی لەناو جێبەکە دانیتتووە." -

ئاغاجااان تااا  ی جێاابەکە ڕۆیتااێ، لە جااامی تااڕومبێلەکە مە یەکاای گەنجاای لە 
پتتی جێب ە بینی: "بەخێر بێیێ، فەرمو گەر حەز ب ەی بچیانە ژوور، لەوێ لە 

 ژوورەکەی من قسان ب ەین."
 ە لە جێبەکە دابەزی و لەگە  ئاغاجان هاتنەنەژوور.مە یەک

 ئاغاجان فەرمووی لێ رد و ئاماژەی بۆ کورسیێ  بۆکرد.
"لەڕاسااتیدا دەبااوایە بااانوی دادگااای ئیسااالمییێ ب ەیاان." مە یەکە بە تااۆنە  -

دەنوێ ااااااااای لەساااااااااەرخۆیەوە وای پێواااااااااوت؛ "بەاڵم ڕۆژەکەی کاااااااااورتە و 
هەیە،  کە دەکااااارێ ڕاساااااتەوخۆ نەکە  پەیوەنااااادی بە داوایەکەوە ڕاگەیاناااااد

 ێب رێ."ججێبە
 "مەبەستێ چییە؟   داوایەک؟" -

                                                                                 
نووسەر  ئیدیۆمی هۆڵەندی با لەژێر چوار چاودا قسە بکەین، لدێ ئە  ئیددیۆمە لە کوردیددا بە    159

 جۆرە ناگوترێ. وەرگێڕ.
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"داداگەکە بڕیااااری خاااۆی داوە، مااان هااااتووم تاااا پێتاااڕابوەیەنم. شاااتەکە   -
 خراوەتە سەر کاغەز، هەر ئێستا بۆت دەخوێنمەوە."

ئاغاجااان بیااری بااۆ ئەوە چااوو، بەڵاا ە شااتەکە پەیوەناادی بە مە  ئەحاامەدەوە 
ئۆخژنێا  کارد و ئااهێ ی خۆشای هااتەوەبەر، بە تی هەب  و دەستبەج  هەسا

 چون ە دیاربوو پرسەکە هی قسەلەسەرکردن بوو.
مە یەکە زەرفێ ای کاراوەی لە گیرفاانی خااۆی دەرهێناا، ناامەکەی لێهێنااایەدەر، 

 کردەوە و بە ئەسپایی خوێندییەوە:قەدەکەی 
انەی "بەناااوی ألاالەوە، کە بێبەزەییااانە دژی گوناح اااران دەوەسااتێتەوە، ئەو

 نایانەوێ گوێ لە خوا بورن.
 خومەینییەوە. ئایەتولاڵبەناوی ڕابەر 

مڕۆوە تا ئە لە 160دادگای ئیسالمی بڕیاریدا، ماڵباتی قائیمولمەقامی فەراهانی
دا زەنجاناکاتێ ی نادیار، هی   دەسەاڵتیان بەسەر مزگەوتی هەینی لەشااری 

 نەمێن ئ"
و: "ئەمە نااااب ، ئاااااخر ئاغاجاااان بەوەی باااۆی خوێناااادرایەوە هێااادمەگرتی بااااو

 مزگەوتەکە هی ئێمەیەئ"
"مااازگەوتەکە هااای خاااوایە." مە یەکە بە ئاااارامی لەساااەر قساااەکەی خاااۆی  -

ڕۆیتێ، "مزگەوت هەرگیز موڵ ی های  کەساێ  نەباووە. تاۆ دەبا  ئەوە باا  
 بزانیئ"

"بەاڵم ئاااێمە کااااغەز و بەڵوەنامەماااان هەن کە تیایااادا نووساااراوە، زەوی و  -
بەو مااااڵەوەن، هەماااوو شاااتێ  لە بڕوانامەکاااانی  بیناااایەکەی مزگەوتااا  ساااەر

 ماڵباتەکەماندا تۆمارکراوە. ئەمە  میراتی بەجێماوەی ئێمەیە. من بەڵوەم هەنئ"
"ئااااوا هەڵمەچاااۆ. تاااۆ هااای  بەڵوەناااامەیەکی رێپێااادراوت باااۆ ئەمە پێنیااایە،  -

ماااازگەوتەکە هاااای هەمااااووانە. ماڵباااااتەکەت تەنیااااا مااااافی سەرپەرشااااتی ردنی 
بەاڵم خۆ ئەوە  قانونێ ی خوایی نیایە. هەناووکە ئاێمە مزگەوتەکەی هەبووە، 

دەسەاڵتی ئیسالمیین، دادوەرەکە بە بڕیارەکاندا دەچێاتەوە. سەرپەرشاتیارێتی 
تۆ لەسەر مزگەت  جارێ  پەسەند نییە. زیاتر لەسەر ڕۆیتتنی ناوێ. دادگاای 
ئیساااالمی ماااافی خاااانەوادەکەی  لەساااەر مزگەوتااا  هەڵوااارت و مااازگەوت و 

                                                                                 
160  Ghaemmaghami Farahani 
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جیاااااکردەوە. دەکاااارێ خااااۆت و خااااانەوادەکەت لە خااااانووەکەدا ماااااڵەکەی لێ 
بمێناانەوە. ماان هاااتووم کلیلەکااانی مزگەوتاا  باابەم. دەکاارێ کلیلەکااانم ڕادەسااێ 

 ب ەی؟"
"ناااتوانم ئەمە باا ەمئ ماان نە ئەوەم پێاادەکرێ و نەدەشاای ەمئ" ئاغاجااان وای  -

ماوو بەکابرا گوتەوە. "ئەمە چییە، ئێوە، ئێمە تێ وپێا  دەشا ێنن، باشاە ئەو هە
 سوکایەتییە لەپای چی؟"

"خااااۆ ئەگەر کلیلەکااااانم هەر ئێسااااتا ڕادەسااااێ نەکەی، ئەوا پیاوەکااااان، لە  -
 دەرەوە وەستاون، دێن و بەزۆر کلیلەکانێ لێدەستێنن."

 "من کلیلەکان نادەمە تۆئ" ئاغاجان لێبڕوانە وایپێووتەوە. -
  بچان مە یەکە هەڵسا ڕۆیتێ. گەڕایەوە ناو جێبەکە، بە پیاوەکانی گوت دەب

 کلیلەکانی لێبستێنن.
س  پیااو لە هاۆدەکەی ئاغاجاان وەژوورکەوتان و بەرەو مێازەکەی ڕۆیتاتن. 
ئاغاجانیش کە دەهری ببوو، لە نێوەڕاستی ژوورەکە وەستابوو، رێای پێوارتن 

 دەرئ دەی بڕۆنئ" ەکەم بڕۆنەلە ماڵو هاواری دەکرد: "دەی 
ەسااتیان بەگەڕان و سااوڕان پیاوەکااان ئاغاجانیااان بە وە نااا،  لە ژوورەکەدا د

 کرد.
"ئەمە دزیاااایەئ" ئاغاجااااان وای بە پیاوەکااااان گااااوت، کە خەری اااای کااااردنەوەی 
چەکمەجەکانی مێازەکەی باوون، هەماوو شاتێ ی چەکمەجەکەیاان خساتە ساەر 
مێااااازەکە. ئەو چاااااووە  ی پیااااااوەکە و پااااااڵێ ی پێوەناااااا. جەوادیاااااش لەبەر 

نێااوان پیاااوەکە و باااوکی دەنوەدەنااوەکە هاااتە ئەوێ، ئاغاجااانی کێتااایەوە و لە
 وەستا.

پیاوەکاااان هەماااوو کلیلەکانیاااان بااارد کە لە ژوورەکەدا دۆزیاااانەوە و لێیانااادا 
ڕۆیتاااتن، بەاڵم کلیلااای ژووری گەنجینەکەیاااان نەدیتباااووەوە، ئااااخر کلااایلەکە 
هەمیتە لەبەرکەی ئاغاجانادا باوو، ئەو بەرکەی کە قوڕئاانە بچاووکەکەی تێادا 

 هەڵورتبوو.
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ەرەبەرەی ڕۆژئاااااوابوون، هەلی ۆپتەرێاااا  کە ئااااایەتوڵال ساااا  ڕۆژ دواتاااار، ب
هەڵورتبوو بەساەر مازگەوتەکەدا فاڕی. ئەو یەکێا  باوو لەو دەیاان  161یئەراک

ئایەتوڵالیاانەی بەنااوی خااومەینییەوە وەک چااودێری شاەریەەت بەرەو شااارە 
کااان یەکە بەیەکە هەمااوو دەسااەاڵتێ یان لەوەوە ئایەتولاڵگەورەکااان فڕیبااوون. 

ئەویتادا بەرپرسایار باوون. ئەوان کارانە ئیماام  بەرامابەر، تەنهاا لەوەرگرتبوو
جاااومەەی شاااارەکان، ئەوان ئەو مزگەوتاااانەی، کە ناااوێژی هەینیاااان لێااادەکرا، 

 کردیانە بن ە و بارەگای خۆیان.
لەسااەر شااەقامەکانیش بە سااەدان لە بااڕواداران دەسااتیان بااۆ هەلی ااۆپتەرەکە 

، دۆسااتی ئیمااام امااام خااو  آماادیااار ڕاهیتااتبوو و جااۆرە دروشاامێ ی وەک: "
ێ ی نزمااای باااانەکە یبەخێااار بااا ئ" دەگاااوتەوە. هەلی اااۆپتەرەکە لەساااەر گاااۆڕای

هەڵنیتااتەوە و دەسااتەیەکیش لە پیاوەکااان، نااوێنەرانی بااازاڕ، لێوەسااەر بااانەکە 
 پیرەکە ب ەن. ئایەتولاڵکەوتن تا بەخێرهاتنی 

هاواریاان  سەدان ئیسالمی نێو شوورەی مازگەوتەکە لەساینوی خۆیاان دەدا و
 دەکرد: "جانم بە فیدات، خومەینیئ"

کەیان دا، تا لەپەیژەکاان دابەزێ، ئایەتولاڵدوو پیاوی گەنجی چەکدار یارمەتی 
 ئیجا خەڵ ەکە کابرایان لەسەر شانی خۆیان هەڵورت و بردیانە نێو مزگەوت .

   
ئاغاجان کە دەیەویسێ هەموو شتێ  لە نزی ەوە ببینا ، بە ئەساپایی دە قەی 

کێاا  لە منارەکااانی کااردەوە و لێبەسااەرکەوت. ئەو چااووە سااەر منااارەکە، یە
چووە ئەو شوێنە بەرزەی کە جارێ یاان نوسارەت ئاافرەتێ ی بردباووە ئەوێ. 
ئیاااادی لەوێ وەسااااتا، سااااەیری خااااوارەوەی خااااۆی کاااارد، لەکاتێ اااادا تیتاااا ە 

 شتێ  بوو. لە هەمووکەس ەکەی منارەکە لە دەموچاوی دەدا، چاوی 
  

ساااااان باااااووەوە جەرگەی جاااااووڵە گرنوەکاااااانی شاااااارەکە و مااااازگەوتەکە دی
ئااایەتوڵال   هەمااوو ڕۆژاناای هەیناای  وتااارێ ی  دەدا و هەمااوو ئیماناادارانی 

 شارەکە و دەوروبەری بۆ دەهاتن.

                                                                                 
161  Araki 
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رین پیااوی شاارەکە، لەمزگەوتا  دا دوانای زۆری دەدان ت بە دەسەاڵتلاڵئایەتو
 و بەب  پەسندنامەی ئەو هی  بڕیارێ  نەدەدرا.

داداگای ئیسالمی لە دەرەوەی بازنەی دەسەاڵتی ئەو بوو، ئااخر دادگاای  تەنیا
انە دەجاوواڵیەوە، لە دۆخە تایبەتیەکانیتادا باۆ خالخاالی بە خۆیائیسالمی سەر
 دەگەڕایەوە.

دادوەرەکە بە تەلەفااۆن دەربااارەی فااایلەکەی ئەحاامەد لەگە  خالخااالی دوابااوو، 
ادوەریئ چاوەکاناێ بناوقێنە ئەویش بیروڕای خۆی بە ڕوونی پێووتباوو: "تاۆ د

 و بڕیارەکەی خۆت بدەئ"
لەگە  ئەوەشاااادا دادوەرەکە چااااووە مزگەوتاااا  و فااااایلەکەی خسااااتە بەردەم 

 ئایەتوڵالکە و داوای حوکمی ئەوی کرد.
ئایەتوڵالکە  لە ماوەی نێوان دوو ناوێژدا لە دۆسایەکەی کاۆڵیەوە و بڕیااری 

ئەو مە یە، دەبا  سازایەکی دادورەکەی پەسەند کرد. "باسام ألالەئ لەبەرئەوی، 
 قوڕستر لە هاواڵتیێ ی ئاسایی بدرێت . والسالم."

ڕۆژی پاشتر، هەر لە ڕۆژهەاڵتەوە تا سەعات یەکی دوای نیوەڕۆ، جێبێا  کە 
ڕایەوە و رایوەیاند: "ئەی بڕوادارانای وگۆیەکی لەسەربوو لەو ناوەدا دەسودبڵن

وودا لە گۆڕەپااانی ئ ت ااایە لە سااەروبەندی سااەعات دزەنجااانبەڕێاازی شاااری 
بااااازاڕدا ئامااااادە باااان، لەوێ دادوەرەکە حااااوکمی خااااۆی دەربااااارەی ئەحاااامەد 

، ئەندامی پێتووی دەزگای هەواڵواری نهێنای ئاشا را دەکاا. ئەوە  ئەلسابری
یەکەماااین ڕاگەیەنااادراوی دادگاااای ئیساااالمییە. خاااودا میهرەباااانە، بەاڵم ئەگەر 

 پێویسێ ب ا توند و سزاقوڕسیتە."
ێی لە باااانوەوازەکە باااوو لەنێاااو حەوشاااەی مااااڵ ، لەپەناااا ئاغاجاااان کاااات  گاااو

حەوزەکە وەستابوو. بۆ ساتێ  هەموو جەستەی تەزی، هەساتی رد، پێیەکاانی 
نەماااون، بە توناادی دەسااتی بە سااتوندەی دار گڵااۆپەکە گاارت، وەک سااەرینێ  

 سەری خستەسەر.
فەخاااری سااااداتیش گاااوێی لە جاڕناااامەکە باااوو. "باشاااە ئێساااتا چیاااب ەین؟" بە 

 امییەوە وای پرسی.سەرس
"های ، تەنیاا خااوا دەتاوان  بە هاناامەوە باا . یەک ماانوی ڕەبەق لە دەرگااای  -

هەماااووانم دا، دەساااتی هەماااووانم مااااچ رد، بەاڵم دادی نەدا. هااای  کەساااێ  
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دەربااارەی کاروباااری دادگاااکە شااێ نااازان ، هەمااوو شااتێ  لە پتااێ دەرگااای 
 زانەکەی دایەوە.داخراوەوە بڕیاری لێدەدرێ." ئاغاجان وا وەاڵمی خێ

کااانەوە ئایەتولاڵ"باشااە بااۆچی زیاانەت شااتێ  ناکااا، ئاااخر ئەو پەیوەناادی بە  -
 هەیە."

"پێماوایە ئەویاش ناااتوان  شاتێ ی وا ب اا. تەنااانەت ئەویاش ناازان ، ئاااخۆ    -
دادوەرێاااااا  حااااااوکمی بەسااااااەردا داوە. وێااااااڕای ئەوە ، زیاااااانەت بەتەواوی 

 افەکانی کوڕەکەیدا ب ەوێ."لەگەڵیاندایە، بۆیە ناتوان  بەتایبەت بە دوای م
 "بۆچی نا؟ ئاخر تۆ سەدان جار پێتووتومە، ئەحمەد بێخەتایە." -
 "فەخری، من نایزانمئ من چیدی ە نازانم." -
"ئاخر خۆ بەپالەی یەکەم ئەحامەد کاوڕیەتی ئینجاا مە ی مازگەوتێیە، باشاە  -

بۆچی تۆ دەب  بچییە  ی هەمووان و دەستیان ما  ب ەی، کەچی زیانەت هەر 
یە؟ باشااە بااۆچی خااۆی لێااێ لە کااوێی خۆیتاای دەرناخااا؟ بەڕاسااێ ئەو ڕوو

 دەشارێتەوە؟"
"فەخری، شۆڕشێ  بەرپابووە، ئاسان نییە دەسەاڵتێ ی سیاسی بڕوخێنای.  -

، ڕوو دەدەنشتەکە دیارە د  و دەروونی خەڵ یتی وەرگێاڕاوە. هەنادێ شاێ 
ئامااادەن جاااران لە ژیااانی ئاساااییماندا هەر بەخەیاڵیتااماندا نەدەهااات. خەڵاا  

شااتوەلی قێاازەون باا ەن. سااەیرکە، سااەیری دەوروبەری خااۆت باا ە،  هەمااوو 
گاااۆڕاون. خەریااا ە کەسااایان نەناسااایتەوە. دیاااارنییە ئااااخۆ کەساااێ  دەماااام ی 
کاااردووە، یااااخود دەماااام ەکەی فرێاااداوە. ئااااخر کااا  دەزانااا   زیااانەت چااای 

 لێبەسەرهاتووە. ک  بەبیریدا دەهات زینەت ببێتە ئەو کەسە بەرچاوە؟
 چاو؟ چۆن بەرچاو؟ فەخری بەتوندی وەاڵمی دایەوە."بەر -
"ئەو دەسااەاڵتی هەیە، ئەو بڕیاااردەدا، ئەو شااتوەلێ  رێ اادەخا، مەگەر هەر  -

 خوا بەخوایەتی خۆی بزان  چی بەدوادایە."
"ئەو هاااای  نیاااایە. ئەو شااااتێ ی بڵااااحە. هەمااااوو ئەو ژنااااانەی لەگە  ئەودا  -

وڕیتاایان لێاانەدەدانەوە. هاوکااارن، قێاازەونن. ئەوانە ژنوەلێاا  بااوون، کەس ئا
 ئەوان هەموویان بڵ  و ناشیرننئ"

 "فەخریئ" -
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"زینەت لە ناخیدا ناشایرینە." ژنەکەی وا وەاڵمای دایەوە، با  ئەوەی تێبینای  -
 کاردانەوەی ئاغاجانیش ب ا.

"ئێستا بەسیەتی، کات نییە  باسی ئەو شتانە  ب ەین. من دەچمە گۆڕەپاانی  -
 بتوانم شتێ  بۆ ئەحمەد ب ەم."بازاڕەکە، دەچم سەیردەکەم، بەڵ و 

"پێویسێ ناکا بچیە هی  کوێ. چووناێ لە ساووکایەتیپێ ردن نەبا  لە های   -
 بمێنەوە تا زریانەکە دەنیتێتەوە." لە ما ناگۆڕێ. جارێ 

"هەردەبا  لەوێ باام، ئااخر ئەوە ژیااانی مانە. سااووکایەتی با  یااان نااا، ئەمە  -
 بۆمن چیدی ە لە هی  پرسەکە ناگۆڕێ."

   
ەرەتا چاوو ناوێژێ ی کارد، پاشاان کاڵوشااپۆکەی لەساەر ناا، پتاتی ئاغاجا سا
 وی چارەنووسی خۆی هەنواوی نا.بەرەو ڕو 162قیت ردەوە

لە گۆڕەپااااانی بااااازاڕەکە قەرەباااااڵبی هەبااااوو، ئەو لەوێ چااااووە شااااوێنێ  کە 
سەکۆی گۆڕەپانەکەی با  لێادیار باوو، لەبان دارێا  وەساتا. دیااربوو زۆری 

کمی دادگااااییەک رادەگەیەنااادرێ. هەماااووان نەخایاناااد، لەساااەر ساااەکۆکە حاااو
سەریان بردبووە بن گوێی یەک و قسەیان لەگە  یەکدی دەکرد و مەڕاقبوون 

 ئاخۆ چۆن شەریەەت، قانونی ئیسالمی بەڕێوەدەچ . 
ئەوسا سا  جێبای ساەربازی پەیادا باوون، لەهەر جێبێا  یەک دوو پاساەوانی 

ە گۆڕەپاانەکە. دەرگاای ئیسالمی هاتنەدەر. پاشان مارسیدیسێ ی ڕە  گەیتت
ەن یەکاااا  لە پاسااااەوانەکان کاااارایەوە، مە یەکاااای گەنجاااای لە  یتااااڕومبێلەکە 

لێهاتەدەر. پاسەوانەکان یاوەری مە کەیان کرد تا گەیتتە سەر ساەکۆ، لەوێ 
 لەسەر کورسیێ ی بەرز دانیتێ و بانوی رد: "بیهێننئ"

، هێناارایەدەر. ئەحامەد، کە لەوێ لەپتاێ پەردەیەکای کەسا ی کااتیی دانادرابوو
ی تریااااکدا هااای  ڕاباااردوو لە مااااوەیزۆر  واز و زەباااوون دیااااربوو. ئااااخر 

نەکێتااااابوو، بااااۆیە نەکێتااااانەکە لەدەمووچاااااویەوە دیاااااربوو، بە توناااادیش 
ڕەفتارەکاانی گۆڕیباوو. ئەو وەک ئااوارەیەکی باێالنەی پیار کە مااوەیەکی زۆر 

اوی نەهێنابااا، دەکاارد. خااۆ ئەگەر دادوەرەکە ناا ێاایڕبااوو خااۆی نەشوشااتبوو، 
 کەس هەر نەشی دەناسییەوە.

                                                                                 
 قیتکردەوە: راستکردەوە.  162
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یان کرد، ئاخر ئەو مە یە ئەلسابریهەمووان بەسەرسامییەوە سەیری ئەحمەد 
ەن کاااا  و ژنااااانەوە لە  یخۆشەویسااااتە، کە جاااااران دەسااااتەنامەی دڵااااداری 

 پێدەگەیتێ، کەچی هەنووکە کەوتۆتە داوی خۆی وای لێبەسەرهاتووە.
مادەبووی بێدەنو رد وخەری ی خوێندنەوەی دادوەرەکە بردەبردی ئاپۆرەی ئا

تاوانبااارە بە هاوکاااری دۆسااتانە لەگە   ئەلسااابریحااوکمەکەی بااوو: "ئەحاامەد 
دەزگای هەواڵوری نهێنی ڕژێمی پێتاووئ ئەو لەگە  شاەیتاندا کااری کاردووە. 

ئەو مزگەوتەی کە مە یەتای تێادا دەکاردئ  بەرامبەرئەمە  ناپاکیێ ی گەورەیە 
ئەوەی دەسااتی بەخااوێن سااووور نەبااووە، ساازاکەی تەنهااا  بەاڵم لەروانااوەی

 زیندانی ردنە بۆ ماوەی دە سا ."
ان کااارد لە هەماااووئااااپۆرەی خەڵااا ەکە شاااڵۆقیی تاااێ ەوت، دادورەکە  داوای 

بێاادەنوی ڕابواارن و لەسااەر وتەکەی خۆیتاای بەردەوام بااوو: "تاوانبااار دەباا  
زەر و جااابەکەی ئەوە بزانااا ، کە نااااتوان  چیااادی ە مە یەتااای ب اااا، باااۆیە مێااا

 لێدەسەندرێتەوە."
 ئیدی ئەحمەد لەبن کراسە پیس و بە قڕێژەکەی هەڵدەلەرزی.

"ل  گەلۆ، لەبەرئەوەی ناوبراو ئیمامی مزگەوت و خاوەن وتااری هەینای باوو، 
ئەمە  ئەرکێ ااای پێتاااەنوایەتییە، سااازاکەی قوڕساااتر دەبااا ." دادوەرەکە وای 

 وە: "دەی گوێدرێژەکە بێننئ"جاڕدا. بۆ ساتێ  بێدەنگ بوو، پاشان تێهەڵچۆ
 دەستبەج  پاسەوانەکان کەرێ ی سپییان لەپتتی سەکۆی دادگاکەوە هێنا.

نەختاەیان چیباا ؟ باشاە چاای  تاۆ بڵێاایئیادی گۆڕەپاانەکە بەتەواوی خرۆشااا: "
 لێدەکەن؟"

گوێدرێژەکە، لەبەر حەشاماتە زۆرەکەی خەڵ ی سڵەمییەوە، نەیدەویساێ بێاتە 
 ڵیان پێوەنا تا گەیتتە بەردەم سەکۆیەکە.پێش، بۆیە پاسەوانەکان پا

ئاغاجااااااان کەرە سااااااپییەکەی مااااااام ڕەمەزاناااااای ناسااااااییەوە. دەسااااااتەیەک لە 
ئیساااالمییەکان بە خۆیاااان و شاااریتە قەیتاااانێ ی ساااەر نێوچاوانیاااان کە دەقااای 
پیرۆزیاان لەسااەر نووساارابوو، لەوێ دەرکەوتان: "سااەربازی خااومەینیئ ئەوان 

 مەرگ بۆ نۆکەری شائ"   وا هاواریان کرد: "خودا گەورەیەئ
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سااواری سااەر پتااتی  163دادوەرەکە  بااانوی رد: ئااێمە تاوانبااارەکە بەرەواژی
کەرەکەی دەکەیااااااان و تاااااااا  ی مزگەوتێااااااای دەبەیااااااان. ئەمە  سااااااازایەکی 

 انەیە بۆ کەسێ  جبەی مە یەتی بە بەدنیازی بەکارهێناوەئ"رەبانمیه
رسااامییەوە پەرچەکاارداری حەشاااماتەکە  هێاادمەگیرانەبوو، هەمااووان بەسە

تەماشای مە  ئەحمەدیان کرد، کە بە چاوێ ی شۆڕەوە سەیری بەرپێی خاۆی 
 دەکرد.

ئاغاجااان دەستەسااڕەکەی خااۆی لە گیرفااان دەرهێنااا و ئااارەقەی نێوچااااوانی 
پتتاوپا  سواری گوێدرێژەکە ب ەن  دپێسڕیەوە. ئەو بڕوای نەدەکرد، ئەحمە

 و بەناو شاردا بیوێڕن.
حاامەد، کاااری گەوجااانەی دەکااردن، بەاڵم بااڕوای ئەو دەیزاناای زۆرجاااران ئە

نەدەکرد هەرگیز ناوکەرێ ی شاا باووب . ئااخر شاتەکە لەگە  کەساایەتییەکەی 
نەدەگونجا. بەاڵم ئاخۆ بۆچی ئەحمەد هیچی نەگوت؟ باۆ دەمای لێ نەکاردەوە؟ 

 بۆچی ناڕەزایەتی دەرنەبڕی، بۆچی بەرگری لەخۆی نەکرد؟
پۆرای خەڵ ەکەوە بارد چاووە پاێش و پاڕ ئاغاجان بە پاڵەپەستۆ خۆی بەنێو ئا

 بە گەرووی هاواری رد: "ئەحمەدئ تۆ ناپاک نیئ دەی بەرگری لەخۆت ب ەئ"
 هەمووان ئاوڕیان لە ئاغاجان دایەوە.

"دەی دەمااێ باا ەوەئ بێاادەنگ مەبەئ شااتێ  بڵاا ئ" ئاغاجااان هەر وا هاااواری  -
 دەکرد.

 ڵەکی.کات  ئەحمەد گوێی لە بانوی ئاغاجان بوو، لەبەرخۆی راچ
 دادوەرەکە  لە ئاستی خۆیەوە بانوی کرد: "بێدەنوییئ"  

 "ئەحمەد، تۆ ناب  بێدەنگ بیئ" ئاغاجان هەر هاواری دەکرد. -
 164"بێدەنوییئ" دادوەرەکە جارێ ی دی ەی وای  گازکردەوە. -

 دوو لەپاسەوانەکان گەیتتنە سەر ئاغاجان.

                                                                                 
 اەرکلاک : دالککلل  اەپێچەلانە.  163
گازکرەن: اانگکرەن. کالێە داغا دەالل   اێ  مەحماللەا گلتاللیەتە: اەسان ەکنگاان گااز    164

 ەککرە.... لکگێڕ.
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خااااتری  "دەی ئەحااامەدئ لەبەر خااااتری مااانئ لەبەر خااااتری هەماااووانئ باااۆ -
مزگەوت ، بێداربەوەئ" ئاغاجان هەروا بانوی دەکرد و لەهەماان کاتیتادا لەگە  
 پاسەوانەکان کەوتبووە ملمالن ، ئاخر هەوڵیان دەدا لەوێ دووری بخەنەوە.

"تاااۆ مە ی مزگەوتەکەماااان باااووی، بەرگاااری بااا ە..." ئەو وای باااانورد. بەاڵم  
ەکان قۆڵیااان گارت، باساا یان نەیتاوانی هاااوارەکەی تەواو ب اا، چااون ە پاساەوان

 سوڕاندەوە  ی پتتی، بەسەر دەم خستیانە سەر زەوی.
"ئەحاامەدئ دەی لەبەر خاااتری ئااێمە شااتێ  باا ەئ" ئاغاجااان هەر وایاادەگوت،  -

 لەکاتێ دا پاسەوانەکان خەری بوون فتاری زۆرتری بۆبێنن و بێدەنوی ب ەن. 
یان لەبان دەساێ و ئەوسا دوو بازرگانی بازاڕەکە بۆپێتەوە چوون و ئاغاجان

پێاااااای پاسااااااەوانەکانیان دەرهێنااااااا و لەگە  خۆیااااااان بااااااردە ئەو شااااااوێنەی 
 لێیوەستابوون.

ئەحمەدیااش هەمااوو هێاازی خااۆی کااۆکردەوە، ڕووی خااۆی لە خەڵاا ەکە کاارد، 
 دەسااتەکانی بااۆ ئاساامان بەرزکااردنەوە و هاااواری کاارد: "بە قوڕئااانئ ماان باا 

 تاوانمئ"
 ژاند."دەمێ داخەئ" دادوەرەکە وای بەسەردا قی -
 "بە مزگەوتئ من هەرگیز نۆکەر نەبوومەئ" -
 بانوی کردەوە. وەەی"بێدەنگ بەئ" دادوەرەکە بەتووڕەی -
"مان ناااتوانم..." ئەو وای هاااوارکرد، بەاڵم نەیتاوانی رستەکەشاای تەواو ب ااا،  -

چاااون ە دوو پاساااەوان بەرزیاااان ردەوە و ویساااتیان لەساااەر پتاااتی کەرەکەی 
ناااادێ بااااۆ دواوە گەڕایەوە، یەکاااا  لە دابنااااێن. گوێاااادرێژەکە  سااااڵەمیەوە، هە

پاسەوانەکان بەقۆناداغی تۆەناوەکەی زەبرێ ای تونادی سارەواندە چاوارپێیەکە. 
 دا هەڵسایەوە. یلە دوایکەری بەستەزمان بە داهات، کەوت بەاڵم 

پیااااوێ ی پیااار کە تۆەناااوەکەی لەساااەر پتاااێ داناااابوو، شاااریتێ ی کەس یتااای 
ەساتێ ی بەساەر ساەری کەرەکەدا لەنێوچاوان بەساتبوو، لەوێ هاتەپێتاەوە. د

یەک بەرزەفتاااای کاااارد، پیاوەکااااان توانیااااان ئەحاااامەد لەسااااەر بە شااااێوەهێنااااا، 
 کورتانەکەی دابنێن.

 ئاغاجانیش بەدیتنی پیرەمێردەکە هێدمەگرتی بوو.
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تااۆبڵێ  ئەو بینیبێتاای؟ ئاااخر پیاااوەکە نااۆکەرەکەی خۆیااان، مااام ڕەمەزان بااوو. 
شاتەکە پێتابینی نەکراوباوو، ئااخر وە سەربازێ ی لەش ری ئیساالمی. وئەو بب

ئەو گوێدرێژەکەی ئامادەکردبوو تا سووکایەتی بە ئەحمەد ب ا و تێ یبت ێن . 
 ئەو بە خۆی رێتمەی چوارپێیەکەی گرت.
باایەوە، ئااخر ئەو بەردەوام کلیلای ددەبوایە مام ڕەمەزان شەرمی لەخاۆی ب ر

ئاااوا خێاارا ماااڵەکەی ئاغاجااانی لە بەرکەدا بااوو، ئەرێ چااۆن دەکاارێ خەڵاا  
 بوۆڕێ؟

ی بەرزەوە بە دەنوادیمەنەکە ئەوەنادە ئاغاجاانی ئێتااند، لەپاڕ و بە بێئومێادی 
 سورەتی )المرسالت( خوێندەوە:

فاا ) َسًَلِت ُعرأ  (1َوالأُمرأ
فاا )  ْأ فَاِت َع ِْ  (2فَالأعَا
ا )  را  (3َوالنهاِشَراِت نَشأ
قاا )     (4فَالأفَاِرقَاِت فَرأ

 (7اقِعا )إِنهَما تُوَعُدوَن لَوَ 
وُم ُأِمَستأ )  َُ  (8فَِإذَا النُّ
تأ )  ََ  (9َوإِذَا السهَماُء فُِر
اَاُل نُِسفَتأ )  َِ  (10َوإِذَا الأ
اِيَن )  َمئٍِذ ِللأُمَكذ ِ  (15َويألا يَوأ

 
 یەک ناردراون، لە دوای}سوێند بەوانەی یەک 

 بەو با توندە  هەڵدەکەن، بەهەڵ ردن،
 اندن،بەوانەیش کە ئەپڕژێنن، بەپرژ

 بەوانە  بە هەڵوەژاردن هەڵداوێرن.
 کە هەرچی سۆز و پێدەدرێ، هەر دێتە ج .

 سا هەر دەم  ئەستێرەکان کوژانەوە،
 هەرگا  کەلێن دەکەوێتە عاسمانەوە،

 هەرکاتێ یش کەژان هەژان و تێ ڕووخان،
 ئەوێ ڕۆژێ هاوارە بۆ ب  باوەڕان.{
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ا. یەکێااا  بەردێ ااای و ئەحمەدیاااش بە بێااادەنوی دەگریااا جاااوواڵگوێااادرێژەکە 
 هاوێتێ و بەسەری کەوت.

ی خاااۆی تاااا ڕێواااائاغاجاااان، چیااادی خاااۆی پێنەگیااارا؛  بەرەو پێتاااەوە چاااوو، 
بەردەماااای کەرەکە کااااردەوە: "بوەسااااتنئ کەس بەردی تێنەگاااارێ. ئەو ساااازای 

 بەردباران ردن نەدراوە. باشە ئەو دادوەرە نەفرەتییە لە کوێیە؟"
ەوە ناو بەتوندی بەسەر زەویدا خسێ. یەک  لەپاسەوانەکان پاڵێ ی بە ئاغاجان

چاوەڕوان نەدەکرا هەڵسایەوە و بەرەو  ی گوێادرێژەکە  خێراییەک کە لێی بە
 ڕۆیتتەوە.

 پاسەوانەکە بە قۆنداغی تۆەنوەکەی رێیلێورت.
دیسان بەردێ ی دی ەی تێویارایەوە، ئەمجارەیاان بەر گاوێی ڕاساتەی ئەحامەد 

رهێنا، پاڵی بەپاساەوانەکە ناا، گەیتاتە کەوت. ئاغاجان قوڕئانەکەی لەبەرکە دە
ئەحمەد، لەپێتی وەستا، قوڕئاانەکەی باۆ ئاسامان بەرزکاردەوە و باانوی کارد: 

 "لەبەر خاتری ئەم کتێبەئ بەردی تێمەگرنئ"
پاسەوانەکە قوڕئاانەکەی لەدەساێ دەرهێناا، تاا هێزیتای تێادابوو زللەیەکای لە 

دەساااتبەج  خاااۆی ڕوومەت دا. ئاغاجاااان هاوساااەنوی خاااۆی لەدەساااتدا، لااا  
یەک بە شااێوەگاارتەوە، ئەحاامەدی لەنێااو قەددا گاارت و تونااد بۆخااۆی ڕاکێتااا، 

 هەردووکیان کەوتنە سەر زەوی.
دوو لە پاسەوانەکان ئەحمەدیان سواری سەر پتتی کەرەکە کردەوە، هەرچی 
ئەواناای دیاا ە بااوون بەتوناادی بەپااێلەقە و قۆنااداغە تۆەنااگ وەرگەڕانە زگاای و 

 ان.پتێ و  قەکانی ئاغاج
 گوێدرێژەکە ڕۆیتێ و خەڵ ەکە  بەدوایدا بۆ  ی مزگەوت .

ئاغاجاااان لەبەر ئاااازارەکەی لەساااەر زەوی گرماااۆڵە باااوو. لەبەر خاااۆیەوە هەر 
 دەیووتەوە:

 "ئەی ئەو کەسەی، خۆت بە جلوبەرگ داپۆشیوەئ
 هۆ ئەو کەسەی پۆشاکێ بەسەر خۆتدا داوەئ

 تۆناب  لەوە زیاتر
 لەسەر زەویدا ب ەوی

 ەوەئ سوێند بەمانگ،دەی هەڵس
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 بەو بەیانییەی کات  ڕۆژ هەڵدێئ"
 ئیدی دەستی دانەوە بەرخۆ، بە زەحمەتییكی زۆرەوە هەڵسایەوە.

 
 

 مانگاکە
هەبااوو، باااقیەکەی بێاادەنویی بااوو. فارسااەکانی سااەرەتا  کلە بەراییاادا مانوااایە

بیروباوەڕیان وابوو. هەر بۆیەشە سەری چێڵەکان لەساەر دینوەکاانی کۆشا ە 
 فارسییەکان لە پارێزگای فارسدا هەن. کۆنە 

کاتێ یش چێڵ ەکە دەمرێ، باقی ژیان لە کە شەکەی دێتە دەرێ. ئیادی ئااژە  
 .و پەیدابوون و ڕووەکەکان لە گۆشتی ئەو دەرچوون

ئەم بیروباااااوەڕانە بە تێپەڕبااااوونی ڕۆژگااااار نەماااااون و بیروباااااوەڕی دیاااا ە 
 ا  لەبیرکرا.جێوەیان گرتەوە. ئاگر بە پیرۆز زاندرا و مانو

بااوو، هێتااتا ئاااگر بە بەرزی لەسااەر  دایاا  لە 165کااات  زەردەشااتیش لە یەزد
ایوەیاند ناب  نە ڕپەرستواکان هەڵدەکرا. ئەو یەکەمین پێبەمبەری ئێرانی بوو، 

 هاوراەئلێناا:  ئاگر و نە مانوا بپەرسترێ. ئەو خودای بردە ئاسمان و ناویتای
 .166مەزدا

 مەزدا لەسەر زەوی. اهورەئیدی ئاگریش بووە  هێمای ئ
، کە وشااااە پیرۆزەکااااانی خااااودای تێاااادابوون، 167یپێبەماااابەرەکە  ئا ێسااااتا
 پێت ەشی گەلەکەی کرد.

ەن مااوحەمەد جاااڕدرا و هەمااوو لە  یبە چەناادان سااەدە دواتاار، ئیسااالمەتی 
 کرا. بیروباوەڕە ئێرانییەکان  دران و ئاگرەکە  خامۆ 
و ئاگرەکە نەدرا و ڕێزیاان  هەزاروچوارسەد ساڵی ڕەبەق چیدی پەسنی مانوا

 168لێنەگیاارا، بەاڵم گیااانی بیروباااوەڕەکە هەر بە دنەدەری گیااانی ئێرانییەکااان
 مایەوە.

                                                                                 
165  Yazd 
166  Ahoera Mazda 
167  Avesta 
ەساتە دە ل اەکە زیااتر دێارانە   اەکاراێنالک  پێمالاان مەاPerzenلە ەکستەلاکک  لڕۆمانن  168

 نەلکک نەتەلک  رارە اە تەنیا  اۆیە منیش اەر اە دێران لکره گێڕا. 
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هەنااااووکە ئیسااااالم بااااووە مااااایەی ئەوەی ماڵباااااتەکەی ئاغاجااااان بە خراپاااای 

دا، بەرەبااابەکە ڕابااردووشاایرازەیان بپچااڕێ. لە ماااوەی ئەو هەشااێ سااەدەیەی 
کورسااای وتااااری مزگەوتااا ، دژی دوژمناااانی  لە ڕێااایوەک یەکەیەک واباااوو، 

ئیسالم وەستا. بەاڵم ئەوە بۆ یەکەمین جارە، ئیساالم بە خاۆی ببێاتە دوژمنای 
 سەرسەختی ماڵباتەکە.

هەرچەندە هەنووکە بەشێ ی گەورەی شۆڕشەکە بەسەرچوو، لا  شاابا  هەر 
 نەگەڕایەوە ماڵ .

و بە ڕۆژ هەرچی دەربارەی نوسرەت بوو، کاروباارەکەی باا  دەڕۆیتاێ. ئە
و شااەو سااەرقاڵی ئەوە بااوو پااێوەی خااۆی لەنێااو سااینەمای ئێراناای لە کۆمااارە 
ئیسالمییە ساواکەدا بەهێز ب ا. ئەو هی  کاتی وای نەباوو ساەردانی مااڵەوە  

 ب اتەوە. تەنانەت تەلەفۆنیتی بۆنەدەکردن.
زینەتااایش بە تەواوی خاااۆی داباااووە دەساااتی ئیساااالمێتی خاااومەینی، ئەویاااش 

ەوە ماااا . پەیوەنااادییەکانی لەگە  ماڵبااااتەکەی پچڕاباااوون، بەدەگااامەن دەهاااات
 کەسیش نەیدەزانی ئاخۆ کتومێ خەری ی چییە.

ش هەستی بە باشی نەدەکرد و زۆر جااران بە ساەفەر باۆی ییارۆی بانودەرە
 نەبوو. لە ما دەردەچوو، جەوادیش بەردەوام 

تیدا زۆر جەواد لێنەدەگەڕا ماڵ  کەسیان پێبزان  ئاخۆ بۆکاوێ دەچا ، لە ڕاسا
جاران دەچووە تاران. ئەو پەیوەندی لەگە  شابا  گریدابۆوە. ئەو هەمیتە بە 
بێااادەنوی  یەنواااری بااازووتنەوە چەپەکاااان باااوو، ئەوانەی شاااابا  لەنێویانااادا 

 کارابوو.
 "ئەرێ باشە بۆ ناگەڕێیتەوە ما ؟" جەواد وای لە شابا  پرسی. -
داباوو لەگە  ئەوانای باوو، بەڵێنای  لە پااریس"کاتێ  هێتاتا خاومەینی هەر  -

دیاا ەدا لێبااوردە دەباا . ئێسااتا  کە دەسااەاڵتی گرتۆتەدەسااێ، ناااایەوێ هەر 
گوێتی لێیان ب . ئەو،  بزووتنەوە چەپەکاان بە خەڵ ای گاومڕا دەزانا ، بە ی 
ئەو هاای  جێیەکیااان لەباان چەتااری دەسااەاڵتی ئیسااالمەتیدا نیاایە. بااۆیە ئاااێمە 

ان بە نهێنااااا  هێتاااااتۆتەوە. هەنواوێااااا  کتااااااوینەتە دواوە و ناونیتاااااانەکانم
 خومەینی هی متمانەپێ ردن نییە."
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نەساارین و ئەنساای، کیژەکااانی ئاغاجااانیش، بڕیاریااان دابااوو بااڕۆن. ئەواناایش 
 دەیانەویسێ ژوورێ  لە تاران بەکرێ بورن.

ئاخر هەرگیز پێتتر ژنێ ی ماڵەکە  ئەو کارەی نەکردووە. نەسارین و ئەنسای 
یسێ چیادی ە بەدیاار پیااوێ ەوە دابنیتان، ببوونە دوو کیژی هەرا ، نەیاندەو
 گوایە بێێ و داوای دەستیان ب ا.

کە  ڕێاوەی پێادابوونفەخری سادات هەمیتە ئەوانی لەبن باڵی خۆی گرتبوو. 
دەباا  بچاانە مزگەوتاا . دایاا ەکە ئەواناای ناااردبوونە باشااترین  مەرج نیاایە هەر

 قوتابخانەی شارەکە.
وەنادییان بەدەساتهێنا، هەردووکیاان کاتێ یش ئەوان بڕواناامەی قوتابخاانەی نا

چوونە خوێندنی پێوەیاندنی مامۆستایان. خۆ ئەگەر هەماوو شات  وەک خاۆی 
مابایەوە، هەنووکە ئەوان خوێندنەکەیان تەواوکردبوو و دەکارا وەک مامۆساتا 
دەسااااتبەکاربووبان. بەاڵم کاتێاااا  شۆڕشااااەکە هەڵویرسااااا، هەمااااوو زان ااااۆ و 

یش، بۆیااان نەبااوو خوێناادنەکەیان تەواو قوتابخانەکااان داخااران. دوای شۆڕشاا
 ب ەن. 

ڕژێمااای ناااوێی ئیسااااالمی لە کاروبااااری کارخااااانە، نووساااینوە، قوتابخااااانە و 
زان ۆکان خەری ی شۆڕشێ ی کلتوری بوو. هەریەکێ  بەپێاودانوی کاۆمیتەکە، 

 بایی پێویسێ ئیسالمی نەبووایە، دەنێردرایەوە ماڵ . 
سااڵی خوێنادنەکەیان رەت ارایەوە،  نەسرین و ئەنسای لە بەراییەکاان باوون کە

ئەوە  هەمووی هەر لەبەر ئەحمەد و بەزمی ئەو دیمەنەی ئاغاجاان باوو، کە 
 لە گۆڕەپانی بازاڕەکەدا نایەوە.

دا مااانەوە، بەاڵم خااۆ هاای  ئایناادەیەکیان لە شاااری لە ماڵاائەوان بااۆ ماااوەیەک 
 دا لەپێتدا نەبوو.زەنجان

ئەوان باسااەکەیان لەگە  ماان  "نەساارین و ئەنساای دەیااانەوێ بچاانە تاااران. -
کردەوە." فەخری سادات بەر لەوەی سااڵی ناوێی خوێنادن دەساتپێب ا، وای بە 

 ئاغاجان گوت.
"خااۆ ئااێمە ناااتوانین دوو کیااژ بە تەنیااا بنێاارینە تاااران." ئاغاجااانیش وای بە  -

 ژنەکەی گوتەوە.
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"باشاە ئەدی چییاان لێادەکەی؟ دەتەوێ هەتاا هەتاایە هەر لە کاونجی ماڵێاادا  -
 نهێڵیەوە؟"بیا

 ئاغاجان هیچی نەگوت.
 "ئەوان لێرە هی  پاشەڕۆژێ یان نییە. دەب  لێیانبوەڕێی بڕۆن." -

ڕۆژێ ااایش نەسااارین و ئەنسااای بەیەکەوە چاااوونە ژووری کااااری ئاغاجاااان و 
پێیان ڕاگەیاند، دەیانەوێ بچنە تاران، تا لەوێ بژین و کاارب ەن و پێویساتیش 

 ناکا ڕێوەیان لێبورێ.
 اگرم." ئاغاجان وای پێووتنەوە.تان لێنڕێوە"من  -

ئیدی بەرەو تاران کۆچیان کرد و لەوێ باۆ مااوەیەک  ی هااوپۆلێ ی کۆنیاان 
 مانەوە.

   
ئاغاجاان، ڕۆژانە بەردەوام دەچاووە باازاڕ، بەاڵم خااۆ های  شاتێ  وەک خااۆی 
نەمااابوو. هەمااوو پیاااوان ڕدێنیااان بەردابااوو، کێبەرکێیااان لەگە  یەکاادا دەکاارد 

انی ئااااینی نزیااا  بااا ەونەوە. هەماااووان لە پێساااتی خۆیاااان باااۆئەوەی لە پیااااو
چووبوونەدەر و کەسیش ڕێازی باۆ دانەدەناا. ناۆکەرە دڵسۆزەکەشای بە جلای 
یەکپۆشیی میلیتیاییەوە دەهاتەسەر ئیش، وایلێهاتبوو کاتێ  ئەو لەوێ بووبا، 

 ئاغاجان نەیدەوێرا تەلەفۆنیش ب ا.
مااڵنەی مافووریان باۆ دەچنای، جاران، کات  بچووبایە گوندەکان، شوێنی ئەو 

وەک شایەک لە  یەن گوندییەکانەوە پێتوازی لێدەکرا، ل  هەنووکە، کەساێ  
 بۆ بەخێرهاتنیش ئاوڕی لێنەدەدایەوە. 

ڕۆژێ یان، کاات  دۆساتێ ی کاۆنینەی ئیساۆەهانی هااتبووە  ی، بینای ئاغاجاان 
کە لەساااەر مێااازەکەی ساااەری بەساااەر کاغەزەکانیااادا شاااۆڕکردۆتەوە. مێاااوانە

ئاغاجاااانی نەناسااایەوە، ئااااخر ئەو پیااار بباااوو، بباااووە کەساااێ ی ڕیاااش باااۆزی 
 تێ ت او.

ئاغاجان هەوڵی دەدا لەسەر کارکردن بەرەوام با ، بەاڵم  باۆی نەچووەساەر، 
نەیدەتوانی بەرگە بورێ. ئیدی زووتر لە جاران دەگەڕایەوە ماا ، لەوێ خاۆی 

زەمینەکە، لەوێ بە بە باخچەکەیان سەرقا  دەکرد. هەنادێ جاار دەچاووە ژێار
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چەناادان سااەعات لەنێااو کەلوپەلەکااان دەمااایەوە، هەڵیاادەگرتن و دایاادەنانەوە. 
 فەخری ساداتیش بە دوایدا دەچوو:

 "ئەرێ ئەو هەموو کاتە لێرە چیدەکەی؟"  -
"من هەرگیز کاتی تەواوم نەبووە تاا ساەیری نااواخنی هەماوو ئەو بااول و  -

 سندوقانە ب ەم."  
سێ لێرەبووی، دەی باڕۆ دەساتەکانێ بتاۆ، چاایەم "خۆ ئەمڕۆ زیار لەپێوی -

 تازە دێم ردووە."
ئاغاجااان دەسااتوچاوی لە حەوزەکە شوشااتن و چااووە ناناادینەکە و چااایەکی 

 لەگە  فەخری ساداتدا خواردەوە.
"ئاراماااێ هەبااا ،" کاااات  لە دەساااێ ئاینااادەی مناااداڵەکانی ساااكااڵی دەکااارد،  -

 ئاغاجان ئەمەی بە خێزانەکەی گوت.
داناام هەباا ، خااۆ ئەگەر منااداڵەکانم بەباا  ئایناادە ماڵیااان ئاااخر چااۆن هەدا -

 جێهتێ تەنانەت ناشزانین چوونەتە کوێ؟" 
"خۆ هەر منداڵەکانی ئێمە ناین بەم جاۆرە دەنااڵێنن، هەزارانای دیا ە هەماان  -

چارەنووساایان هەیە. هەمیتااە  ژیااان هەروا بااووە و هەروا  دەڕوا، لێاارەدا 
کاااۆمەکی هەماااووان ب اااا، ئەویاااش  هەقە بزانااای، تەنهاااا یەک فریاااادرەس هەیە،

 ئارامورتنە و بەس."
"ئەوە هەر تۆی کە ئیمانێ ی بەهێازت هەیە وادەڵێای، دەناا مان نااتوانم، مان  -

 وازم، زۆرجار گومان دەکەم، خەری ە نەوێرم شاتەکە  دەربباڕم، بەاڵم مان 
 گومانم هەیە، ئاخۆ خوا ئەو هەموو شتە دەبین ."

 ەویە نێو تاری ی، دەنا ئاساوودەیێ لە"کچ  فەخری، خۆڕاگر بە، نەکەی ب  -
 دەسێ دەردەچ  و  ئەوە  بۆت با  ناب ."

ی خاااۆی هەوڵااادەدا، هەماااوو کەس تەقەلاااالی ی"هەریەکێااا  باااۆ بەرژەوەناااد -
ئەوەیەتی ژیانی خۆی سە مەت راگارێ، تاۆ تاقەکەسای، کە ڕاساتوۆ باووی و 

کەت هەر بە ڕاستوۆییش ماویتەوە، بەاڵم ئااخۆ چیاێ بەدەساێ هێناا؟ ئەنجاامە
ئەوەبوو، لەژێر زەمیانەکە گیرساایەوەئ جااران پیااوەکەی باازاڕ باووی، قساەی 
تاااۆ لەبەر زێاااڕ هەڵدەکێتااارا، بەاڵم ئەدی هەناااووکە؟ لە ساااەردابەکەدا لەنێاااو 

 پاشماوەکان دێ و دەچی.
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 "فەخری، هەق نییە وابڵێی." ئاغاجان دڵی هێتا. -
اشاە برادەکاناێ "ببورە، بەاڵم خۆ تۆ لەمن باشتر لە مەبەستەکەم دەگەی، ب -

 ن، ئەو پیاوە دەستڕۆیتتووانەی بازاڕ لە کوێن، بۆ بەهاناتەوە نایەن؟"لە کوێ
 "ئاخر داوای یارمەتیم لە کەسیان نەکردووە." ئاغاجان وا وەاڵمی دایەوە. -
"هەمااووان دەسااتبەردارت بااوون. ئەرێ زیاانەت لە کااوێیە؟ ئەرێ بەڕاسااێ  -

ن ؟ ئەرێ شاااتێ ێ لە بانوااادەرەکە چااای لێهاااات؟ ئەدی نوسااارەتی بااارات کاااوا
 بارەیەوە زانی؟"

-  
لەو ساااتەدا نوساارەت لە تاااران، لە ماااڵی خااۆی لەژێاار دووشاای گەرماااوەکەدا 
بوو. بە دوای شاێوازێ  عەوداڵباوو چاۆن پتا ێ ی لە پەرەساەندنی ساینەمای 
ئێرانیاااادا هەباااا . بەاڵم دەشاااایزانی بەباااا  پەسااااەندنامەی خااااومەینی هەرگیااااز 

بەسااەر سااەریدا دەپااڕژا، بیرۆکەیەکاای  کااارەکەی پێناااکرێ. کاااتێ یش ئاااوەکە
کرد: "دۆزیمەوەئ"  نایابی بۆهات. مانوایەک. ئیدی بە دەنوێ ی بەرزەوە هاواری

شااااتەکەم دۆزیەوەئ" دەسااااتبەج  شااااێرەی ئاااااوەکەی گاااارتەوە، دەسااااتی دایە 
خاولیێ ، خۆی پ  وش  ردەوە، جلەکانی کردنەوەبەر و خێرا بۆیدەرچوو. بە 

 ئەو کۆش ەی کە بەهتتی لێیدەمایەوە. سواری تاکسیێ  خۆی گەیاندە
نۆ مانگ بەسەر شۆڕشەکدا تێپەڕیبوون و خومەینیش هێتتا نەیدەزانی ئااخۆ 
چی لە سینەماکان ب ا. دەرگای هەموو سینەماکان داخرابوون، ئااخر هەروەک 

 .ندرابوو قەحپەخانە لەقەڵەم
دیێ ی بەهۆی ئەو بەیەکەوە کارکردنەی نێوان  نوسرەت و بەهەشتی،  پەیوەنا

متمانەدارانەیان لەنێوانادا پەیادا بباوو. بەهەشاتی ساینەمای دەناسای. لە ئاڵماان 
زۆر جااااران بە دزیااایەوە دەچاااووە ساااینەما، بەاڵم وایااادەبینی هێتاااتا کااااتەکە 

 لەبارنییە تا لەگە  خومەینیدا دەرگای ئەو باسە ب اتەوە.
مە "ماان دەزاناام پێویسااتە چیااب ەین،" نوساارەت وای بە بەهەشااتی گااوت؛ "ئااێ -

دەب  ئیمام لەگە  خۆمان بەرینە سینەما. ئەو دەب  بە چاوی خۆی ببینا ، کە 
 سینەما قەحپەخانە نییە و شتێ ی تەواو جیاوازە."

"ت ااایە واقیەاای بە،" بەهەشااتی وای پێوااوتەوە؛ "ئاااخر چاای نیتااان باادەین تااا  -
 بڕوای پێبێنین."
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 "من مانوام بۆ ئەو هەیەئ" ئەمە قسەی نوسرەت بوو. -
 "چێ ؟" -
وە یەکەمااین فیلماای جاادی فارسااییە، دەکاارێ بەشااتێ ی ئیسااالمییانە  "ئە -

 دایبنێی."
 "فیلمەکە ناوی مانوایە؟" -
"بەڵی، مانواا. شاتێ ی کالسای ی ئیرانای. مان نااڵێم شاتەکە شااکارێ ە، بەاڵم  -

ی هەمااوو ڕۆحاائەوە باشااترین شااتە نیتااانی ئیمااامی باادەین. ئاااخر مانوااا لە 
خااومەینیش. ماان فیلمێاا  چااادەکەم، ی ئیمااام ڕۆحاافارسااێ  دایە، تەنااانەت لە 

تۆ  بیبە و نیتانی ئیمامی بدە. ئاخر دەکارێ ئیساالم واتاای زۆر بە ساینەما 
بدا. من نەختەی مەزنم هەن. خۆ ئەگەر خاومەینی فایلمەکە پەساەند ب اا، ئەوا 
سااینەمایەکی سااەربەخۆ لە دڵاای کلتااوورەکەی ئااێمەدا سااەرهەڵدەدا. شاایەەکان 

هااان هەیە، ئااێمە  کلتااوری کااۆنی ئێرانیمااان نیوااایەکی جیاوازیااان لەسااەر جی
وەک پاشاااخان هەیە، باااۆیە دەتاااوانین لە مااااوەیەکی کەمااادا بەساااەر هەماااوو 

 سینەماکانی جیهاندا ب تێین."
"هەرچی دەربارەی جیهانە، جارێ ی دی ە باسی لێوەدەکەین، جارێ باا ئەو  -

 فیلمە نیتانی ئیمام بدەین."
ە، دەباا  لە ماااوەیەکی کورتاادا "ئااێمە ئەوکاااتە زۆرەمااان لەبەردەسااتدا نیاای -

بقەوماااا ، هەمااااوو سااااینەماکان دەمااااێ ە داخااااراون و بازرگااااانە گەورەکااااانی 
مااااافووریش هەڵمەتێ اااای نیتااااتمانیانەیان دەسااااتپێ ردوە؛ ئەوان دەسااااتیان بە 

 کڕینی سینەماکان کردووە، مزگەوتی لەسەر قیتدەکەنەوە."
 "ئێمە ناتوانین ئیمام ببەینە سینەمایەک." -
 کی دی ە چارەی دەی ەم. سینەما دەهێنمە  ی ئیمام.""من بە شێوەیە -
 "ئەمە بیرۆکەیەکی باشە." بەهەشتی  بە خەندەوە وایپێووتەوە. -
"شتەکە دەبێتە مێژوو، خومەینی چێاژی زۆری لێادەبینی، فایلمەکە لە  دێادا  -

 سازکراوە، لەو شوێنەی ئەوی لێوەهاتووە."
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لاادراو لەسااەر شااان و و پارچەخااامێ ی لوو بە خااۆیشااەوی پاشااتر نوساارەت 
ئاااامێرێ یش بەدەساااتەوە، چاااووە شاااوێنی ماااانەوەی خاااومەینی لەساااەر گاااردە 

 باکوورییەکانی تاران.
بەهەشتی ئەوی لەگە  خۆی بردە حوجرەکەی ئیمام، لەوێ خاومەینی لەساەر 
مافوورێ  لە نێوان بالیۆەکان دانیتاتبوو، پتاتی بە دیاوارەکە داباوو. لەوەتەی 

پر  و ڕدێنای ماشاوبرنجی بباوو، شاەپقەیەکی  شۆڕ  بەرپابووە، نوسرەتیش
دەستچنیتی لەسەردەنا. بە شاێوەیەکی ئاساایی هەرکەسا  چووباایە خازمەت 
خاااومەینی، باااۆی دەنوشاااتایەوە و دەساااتی ماااا  دەکااارد، بەاڵم نوسااارەت وای 
نەکاارد. ئەو شااەپقەکەی خااۆی داگاارت هەناادێ چەمااایەوە کەمێاا  سااەری بااۆ 

 پێتەوە برد.
ەکاانی ڕاپۆرتم ناسااند: "ئەوە ئەو کاامێراوانەیە کە بەهەشتی نوسرەتی بە ئیما

لەسەر شۆڕ   زۆر جاران لە ڕادیۆ و تەلەفزیۆنەکانی دنیا باڵودەبانەوە. ئەو 
پیااااااوێ ە جێااااای متماااااانەیە. ساااااەربە ماڵبااااااتێ ی دینپەروەریتاااااە و ڕایەکااااای 

 سەرنجڕاکێتی دەربارەی سینەماوە هەیە، ئیدی من ئێوە بە تەنیا  جێدێڵم."
تی لە دەرگاکە ئاودیوی دەروەوە بوو، بێادەنویێ  بااڵی بەساەردا کات  بەهەش

 کێتان. 
نوساارەت کەلوپەلەکااانی خااۆی دانااان، بە شااێوەیەکی گونجاااو گەڕا تااا پااارچە 
خامە سپیەکەی لێوە هەڵبواسا . چەکاوچێ ی هێناا و بەبزماار با  ئەوەی های  

 خومەینیدا قایم رد. بەرامبەربپرس  خامەکەی لەسەر دیوارەکە لە 
یجااا مێزێاا  کە لەپااا  دیااوارەکە داناادرابوو، گواسااتیەوە و ئااامێرەکەی خااۆی ئ

لەسەر داناا. پاشاان کورسایێ ی لەنێوەڕاساتی هاۆدەکە داناا و گاوتی: "دەکارێ 
 بێیتە سەر ئەم کورسییە؟"

 "من لێرە عەیبم نییەئ" خومەینی بە سووکە بێزارییەکەوە وای پێووتەوە. -
 شێ ە لە سینەماکە.""من تێدەگەم، بەاڵم کورسییەکە خۆی بە -

خاااومەینی بە ساااەیرییەوە لێیڕوانااای، ئااااخر کەس پێتاااتر بەو شاااێوە لەگەڵااای 
نەدواوە. بەاڵم ئەو دەیزاناای، کااابرا کااامێراوانە، دەشاایزانی دەباا  بەردەوام بە 
گااوێی دوو جااۆرە کەس باا ەی: پزییتاا ەکەت و کااامێراوان. ئیاادی لەکۆتاییاادا 
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ورەکە لەسااەر کورسااییەکە لەشااوێنی خااۆی هەڵسااا و چااوو لە نێوەڕاسااتی ژو
 دانیتێ.

نوسرەت پەردەکاانی دادانەوە و گڵاۆپی ژوورەکەشای کوژانادەوە تاا ژوورەکە 
 تەواو تاری  ب .

 ئینجا ئامێرەکەی پێ رد.
شتەکە دەسوڕا، فیلمەکە ڕە  و سپی  و کۆن بوو. لەساەر شاشاە خاامەکەدا 

شااااتێ  خااااومەینی چاااااوڕەوانی نەدەکاااارد.  169چێڵێاااا  دەرکەوت دەیبۆڕانااااد.
جووتیارێ  بە خۆی و چێڵەکەی دەرکەوت، جووتیارەکە ماچێ ی لە چێڵەکەی 
کاااارد، دەسااااتی بە  ملاااای دادەهێنااااا و گااااوتی: "تااااۆ چێڵاااایەکەی مناااای. چااااێڵە 

 خۆشەویستەکەم. دەی نازدارەکەم وەرەئ بابچین پیاسەیەک ب ەین."
یااارەکە لە پێتاادا ڕۆیتااێ و مانواکەشاای بە دوایاادا تااا ناااو لەوەڕگااایەک. تجو

ە لەوەڕگااااکەدا جووتیاااارەکە قەلااانە کاااۆنینەکەی دەرهێناااا، چاااوو لەبەر لەوێ ل
ساااێبەری دارێااا  دانیتاااێ و قەلااانەکەی دەکێتاااا، کااااتێ یش لە ساااەبیلەکەی 
بووەوە، تەماشای مانواکەی کردەوە. ئیدی لەوێ ژنە جووتیارێا  بە خاۆی و 

 سەرپۆشەکەی پەیدابوو.
 ، سە مون عەلەی ومئ"170"مەشەدی -
. فەرمااوو وەرە ئێاارە، وەرە بەرسااێبەرەکە 171اجی"سااە مون عەلەی ااوم، باا -

دانیتااااە، ئەمااااڕۆ ڕۆژێ اااای گەرمە. ماااان مانواااااکەم دەبەمە سااااەر ڕووبااااار، 
 زۆری گەرمابووە. ئەرێ باجی، تۆ چۆنی؟" 172بەستەزمان لە خۆکەکەیدا

ژنە جووتیارەکە چووە  ی کابرا لەسەر زەویەکە دانیتاێ و بەیەکەوە بە با  
 .دەنوی سەیری چێڵەکەیان دەکرد

فایلمەکە شااتێ ی نااازدار نەبااوو، بەاڵم چەنااد دیمەنێ اای جادوییااانەی دەربااارەی 
ی فااایلمەکە ساااادەبوو، بەاڵم باااا  چیرۆکاااژیاااانی گوندنتاااینەکانی تێااادابوو. 

 چووبووە نێو ژیانە بەراییەکەی جووتیاران. 

                                                                                 
 اۆڕانەن: ەکنگە مانگا.  169
170  Mshadi دەل ملسڵمانانە  زیارکتە مە هەە ەککەن  ەکانە مە هەە ب( 
171  Badji 
 خۆک:  لینە ەاکرەنە مانگا.  172
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فاایلمەکە  بااۆ کۆمااارە نااوێیە ئیسااالمییەکەی خااومەینی گونجاااو بااوو، چااون ە 
باااااۆ ژیاااااانی دێهاااااات زۆری ماااااابوو. هەماااااوو ژنە  هاوچەرخاااااایەتی هێتاااااتا

جووتیارەکاااان بە چارشاااێوەوە بەڕێااادا دەڕۆیتاااتن و قوڕئاااانیش لە هەماااوو 
باساای کارەبااا و نە لوولەکێتاای ئاااو  شااوێنێ  ئامااادەبوو. لەگونااددا هێتااتا نە

لەگۆڕێدا بوو. لەوێدا گوێاێ لە موزیا  نەدەباوو، کەسایش رادیاۆی نەباوو. باۆ 
لمێ اای لەوە باشااتر نەبااوو. ئەو خااۆی، دایبااابی و خااومەینی وەک دەسااتپێ ، فی

 هاوگوندییەکانی خۆی لە فیلمەکەدا دەبینییەوە.
   

ی فاایلمەکە دەربااارەی جووتیارێاا  بااوو، هاای  منااداڵی نەبااوون، بەاڵم چیرۆکاا
چاااێڵەکەی خاااۆی زۆر خۆشدەویساااێ. ڕۆژێااا  لەڕۆژان چاااێڵەکەی نەخاااۆ  

ا زووە ساەری بباڕێ، انی گوندەکە ئامۆژگاری ئەویان کرد، تاییتسپیڕکەوت. 
دەنااا دواتاار دەردەکەی لاا  توناادتر دەکااا، ئەوسااا ماارداردەبێتەوە و لەدەسااتی 

 دەردەچ ، بەاڵم ئەو هەر گوێتی پێنەدان. 
ڕۆژێ یااان، کە جووتیااارەکە لەگونااد نەبااوو، چااێڵەکەی کەوت و مرداربااووەوە. 
گونااادییەکانیش دەسااااتبەج  بڕیاریانااادا، بەرلەوەی خاااااوەنەکەی بوەڕێااااتەوە، 

 گڵی ب ەن.ژێڕ
کاااتێ یش جووتیااارەکە گەڕایەوە و لە مانواااکەی خااۆی پرسااییەوە، هەمااووان 
گوتیان ڕۆیتتووە و نەگەڕاوەتەوە. ئیدی جووتیاارەکە پەشاۆکا. چەنادین ڕۆژ 
هەر بەدوای سۆراغی چێڵەکەوە بوو، لا  نەیادۆزییەوە. کاابرا تێ چاوو، ژیاانی 

 لەبەر چاوکەوت و چیدی نانیتی پێنەخورا.
انی گونااد سااەریان دا، قسااەیان لەگەڵاادا کاارد و دڵنەواییااان دایەوە، یتسااپییەکڕ

ئەوەشیان بۆ ڕوون ردەوە، کە ناب  مرۆ تازیەمانە باۆ مانواایەک دابنا . بەاڵم 
ەوە، خۆیتااای باااۆتە مانواااا. جووتیاااارەکە ئەوەنااادە دەردەدار باااوو، وایبیرکااارد

ن یتساااپییەکان لێیچاااوونە ژوور، کاااابرا وەک مانواااایەک لەخەمااااکااااتێ یش ڕ
 دەیبۆڕاند.

یتسپییەکان کە ئەمەیان بینی، دەستەسڕەکانی خۆیان دەرهێنا و بەبێادەنوی ڕ
 فرمێس ەکانیان سڕین.
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کاااااتێ یش فاااایلمەکە کۆتاییهااااات، نوساااارەت گڵااااۆپەکەی پێ ااااردەوە. بیناااای کە 
 خومەینیش دەستی دابووە دەستەسڕەکەی خۆی.

   
و لە وتااااری   هەینااای دوای ئەو، هەماااوو ئایەتوڵالکاااان لەساااەرلەبەری واڵتااادا

هەینییاندا ڕاگەیاندنێ ی نائاساییان جاڕدا: "ئەمتەو فیلمێ  لەساەر تەلەفزیاۆن 
ەن ئیماام خاومەینییەوە پەساەند لە  ییە و مانواانمایش دەکرێ. فیلمەکە ناوی 

 کراوە. دەکرێ ئیمانداران سەیری ب ەنئ"
 ئەو خەڵ اااانەی لە مااااڵی خۆیاااان تەلەفزیۆنیاااان نەباااوو، باااۆ شاااەوەکەی ڕژانە

 چایەخانەکان تا سەیری فیلمەکە ب ەن. 
 ڕۆژەکە لە مێژووی هونەری ئێرانیدا پێتهاتێ ی گرنگ بوو.

ئاغاجان لەگە  مارمیل ە و لە پەناگەکەی ئەو لەسەر باان فایلمەکەی بینای. باۆ 
ئەو، یەکەمااین  جاااری بااوو سااەیری فیلمێاا  ب ااا. کاااتێ یش مانواااکە و ماااڵە 

 مەکە شایستە نییە.نەدارەکەی بینی، بڕوای وابوو، فیل
 شاباڵیش  ی جەواد دانیتتبوو، سەیریان کرد.

نەسرین و ئەنسی، کیژەکاانی ئاغاجاان،  ی هااوپۆلە دێرینەکەیاان فیلمەکەیاان 
 بینی.

سەدیقە  لە دانیتتنێ ی یەک دوو ژنانی ئیساالمی لەتااران باوو. خالخاالی لە 
 ێ بەسەر ببا. ڕێی خوش ەکەی کارێ ی وای ڕێ خستبوو، ماوەیەک لە پایەتەخ

زیاااانەت خااااانم لەگە  عەزام عەزام دەژیااااا. ئاااااخر عەزام عەزاماااای کردبااااووە 
 یاریدەدەری خۆی.

لەو دواییااانەدا زیاانەت لە ماازگەوت خااۆی لە ئەحاامەدی کااوڕی نەبااان ردبوو. 
 قسەیەکی وای ردبوو، گوایە لەجیاتی کوڕەکەی، شەرم لەخۆی دەکاتەوە.

ارێ ی وای نوانادبوو. زۆر لە دایباابە ئاخر خۆ زینەت بە تەنیا نەباوو، کە ڕەفتا
ەکانیاااان دژی ئایەتوڵالکاااان باااوون، دەهااااتنە ساااەر ڕۆڵبڕوادارەکاااان، ئەوانەی 

تەلەفزیااۆن و پتااتیان لە منااداڵەکانیان دەکاارد. هەمااووان دەربااارەی ئەو شااتە 
قسااەیان دەکاارد، بەاڵم کەساایش تێنەدەگەیتااێ. تااۆ بڵێاای ئەمە لەباان سااەری 

 ەن پیاوە ئاینییەکانەوە شورابێتەوە؟     لە  ییان بڕوایانەوە ب ؟ یاخود مێت 
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دوای ئەوەی زیاانەت بێبەریاای خااۆی لەبااارەی کااوڕەکەی ڕاگەیانااد، بااۆ ڕۆژی 
کە بااانوی کااردە ژوورەکەی خااۆی. دووبەدوو قسااەی لەگە  ئااایەتولاڵپاشااتر، 

 کرد.
"زینەت خانم، تۆ نموونەی ژنای موساڵمانی، لەم شاارەدا پێویساتیم پێاێ هەیە. 

. فاااتیمەی زەهاارا بە تااۆ دڵتااادە. هەنااووکە  173ڕاسااتی مااوحەجەبەیتااۆ بە 
اتدەساپێرم تااا ڕووخساارێ ی ئیساالمییانە بادەیتە ئافرەتااانی ڕگاوێملێبورەئ مان 

. دەمەوێ ئەوان هەموویان وەک زینەت خانم دەرب ەون. ئایا قسەکەم زەنجان
 ڕوونە؟"

 ."بەڵ ، ئایەتوڵال، ڕوونەئ زینەت وای گوت و دوای  لەوێ هەڵسا
تیان ڕەوشاائیاادی زیاانەت لەگە  شااە  ژناای پەڕگیااری دیاا ەدا، کااۆمیتەیەکی 

پێ هێنا. ئەوان هەڵمەتی ئەوەیان دەستپێ رد، کە هەڵسوکەوتی ژنان ڕاش اوانە 
 ئیسالمییانە لێب ەن.

   
زۆرینەی ژنانی شارەکە کات  لە دەرگای ماڵیان دەچوونەدەرێ، چارشاێوێ ی 

ێنماییەکاانی ش هەبوون، گوێیاان بە ڕر ژنی گەنجیڕەشیان دەپۆشی، بەاڵم زۆ
انااادا دابااادەن. لەنێاااو بە خۆیەتیاااان ردەوە چارشاااێو ڕڕژێمااای ئیساااالمی نەدا و 

شاااردا ساا  جێباای گەڕۆو هەبااوون، دوو ژناای چارشااێو بەسااەر و پیاااوێ ی 
چەکااداری تێاادابوو، بەنێااو شاااردا دەگەڕان و چاااودێری حیجااابی ئافرەتانیااان 

 دەکرد.
کە بەپێاای ڕێنماییەکااانی ئیسااالمەتی چارشااێوی کاااتێ یش ژنێ ییااان دەبیناای، 

لەسەر نەکردبوو یان ماکیااژی کردباوو، ئەوا لەجێابەکە دەهااتنەخوار، غاریاان 
 دەدایە  ی ژنەکە و رێیان پێدەگرت.

خاااااۆ ئەگەر ژنەکە بەگاااااوێی قساااااەکەی ئەوانیاااااان کردباااااا و چارشاااااێوەکەی 
دەمی کردباایەوە، ڕاست ردبایەوە، لێیدەگەڕان بە ڕێوای خۆیدا بڕوا، ل  ئەگەر 

ئەوان ڕایاندەکێتایە نێو ئەو پاساەی کە بە دوای جێابەکە دەڕۆیتاێ، لەوێاوە 
 دەیانبردە شوێنێ ی نادیار و تەمبێیان دەکرد.

 هەموو ژنە گیراوەکانیش دەهاتنە بەردەستی زینەت.
                                                                                 

173  Mahdjabe 



365 

، شااە  ڕێوەیااان بااۆ ترساااندنی ئەو جااۆرە ئەویااش بە هاوکاااری عەزام عەزام
 ژنانە داهێنابوو.

بە جااۆرە گیااراوەیەک بااۆیە دەکاارد و زینەتاایش  ام عەزام قاااچی ژنەکااانیعەز
 ئەوانی دەکردە ژوورێ ی پڕ لە سیسرکە.

کچە دەمهەراشەکانیتیان لە هۆدەیەکی تاریا ، کە جریاوەی دەهاات لەمتا ، 
زینااادانی دەکااارد. ئیااادی متااا ەکانیش بە کەیۆااای خۆیاااان بەساااەر پێیەکانیاااان 

 لەجرتوفرت دابوون. 
دەستەساڕێ ی زبار لێاوە ساوورەکانی ژنێ ای ئەوەنادە بە ینەت لە دوا جاردا ز

 بە توندی هەڵوڵۆفێ، تا بەخوێندا هاتن.  
   

لەو شااەوەی هەمااووان لە بەردەم شاشااەی تەلەفزیااۆن دانیتااتبوون، سااەیری  
یااان دەکاارد، کااۆمەڵەیەکی زۆری خوێناادکارە ئیسااالمییەکان، بە مانواااکەفیلماای 

شاااوورەی باڵوێزخاااانەی ئەمری اااا  ڕەزامەنااادی خاااومەینی، بەساااەر پەرژیااان و
بازیانااادا و لااا  چاااوونەژوور. لە کردەوەیەکااای برووس ەئاساااادا بااااڵوێزەکە و 
بیسااااێ و شااااە  کارمەناااادیان، کە لەبەر سااااە مەتی هەر لەنێااااو تە رەکەدا 
مااابوونەوە، گاارتن. بارمتەکااان دەمودەسااێ بااردرانە شااوێنێ ی نهێناای، ئاااخر 

ژەکاردەوەیەک ب ااو هەرهەموویاان ڕژێمی ئیسالمی دەترساا نەباادا ئەمری اا د
 رزگارب ا.

بۆ دڵنیایی زیااتر، کەساە گرنوەکانیاان یەکساەر بە تڕومبێلای تاایبەت ڕەوانەی 
 کردن. زەنجانقوم، ئیسۆەهان و 

   
دا لە  یەن زەنجاناااااای لەشاااااااری ئەراکاااااالە نیااااااوەی شەویتاااااادا ئااااااایەتوڵال 
 یاریدەرەکەیەوە لە خەو هەڵساند.

ی،" یاریدەرەکەی بە سارتەوە وای پێواوت، "تۆ دەب  هەر ئێستا خۆت بوۆڕ -
 "یەکێ  لە ژووری میوان چاوەڕێێ دەکا."

 "کێیە؟" ئایەتوڵال وای لێپرسی. -
 "پیاوێ ی زۆر گەن ، ئەو دەیەوێ نهێنیێ ی دەوڵەتێ پێبڵ ." -



366 

کە خااۆی گااۆڕی. لە ژووری مێواناادا گەنجێاا  چاااوەڕێی ئااایەتولاڵدەسااتبەج  
 دەکرد.

نەرمی  بۆ برد، پیاوەکە  دەستی ماچ رد و بەئایەتووڵاڵ دەستی تۆقەکردنی 
ڕوحاوڵاڵ  ئاایەتولاڵپێیووت: "من خوێنادکاری زان اۆی تاارانم. پەیاامێ ی نهێنای 

 خۆمەینیم بۆت هێناوە."
کە  ساااەری باااۆ باااردە پاااێش و خوێنااادکارەکە  لەبااان گوێیااادا بە ئاااایەتولاڵ

ساارتەوە ڕازەکەی بااۆ درکانااد: "لە دەرگاااکەی دەرێ ساا  تڕومبێاال بە حەفااێ 
 ئەمری ی چاوبەستراوە وەستاون."

کە دەساتبەج  مێازەرەکەی لەساەر ناا، دەساتی دایە داردەساتەکەی و ئایەتولاڵ
 گەڵم دێی؟" گوتی: "لە

 ئەویش سواری یەک  لە تڕومبێلەکان بوو، بەرەو بیابان لێیان خوڕی.
   

چەندان ماانوی دوورودرێاژ، ناوێنەرانی ئێاران و ئەمری اا بە نااوبژی سویساڕا 
ەرباااارەی ئاااازادکردنی بارمتەکاااان قساااەکردن، بەاڵم دانوساااتاندنە زۆریاااان د

دوورودرێژەکااان بە هاای  نەگەیتااتن. خااومەینی دوو داوای لە ئەمری اییەکااان 
 هەبوو:

  ردنێ ی ئیسالمییانە.ییڕادەست ردنەوەی شا بۆ دادگا -1
گێڕانەوەی ئەو ملیار دۆ رانەی پارەی نەوتای گاێڵ ە نەوتییەکاانی ئێرانای،  -2

  ەکانی ئەمری ا داندرابوون.نە باکە ل
کاان دەساتبەج  لە ئایەتولاڵئەوان نەیاندەتوانی شا ڕادەسێ با ەنەوە، چاون ە 

ساااێدارەیان دەدا. هەروەهاااا نەشااایاندەتوانی ئەو ملیاااار دۆ رانە لە مااااوەیەکی 
 کورتدا بوێڕنەوە. ئیدی دانوستانەکان پچڕان و  بێدەنوی بەدواداهات.

   
اتر، شە  فڕۆکەی بارهەڵوری ئەمری ایی بەتااری ی سەدوحەفتاودوو ڕۆژ دو

دا فاڕین، کەس نە بینینای نە گوێیاان لێباوو. نیاو ساەعات پێتاتر زەنجانبەسەر 
ئەوان لەسااااەر پتااااتی کەشااااتی مااااارێنزی ئەمری ااااای لە کەنااااداوی فارساااادا 

ی ساەدام حوساێن بەساەر ئاسامانی عێااڕاق بەرەو ڕەزامەنادهەڵساابوون و بە 
 ئێران فڕیبوون.
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واااادابوون بەرەو فڕۆکەخاااانە نهێنااایەکەی بیاباااان. مەبەساااتەکە  ە ڕێئەوان ل
ئەوەباااوو، یەکە کۆمانااادۆکانی شاااای پێتاااوو، بارمتەکاااان ئاااازاد بااا ەن و بە 

 هەلی ۆپتەر بیانووازنەوە فڕۆکەخانەکەی بیابان و لەوێتەوە واڵت جێبێڵن. 
 کەسێ ی متمانەداریان کە  ی خومەینی باوو، سایخوڕی ئەمری ییەکان لە ڕێی

 بۆکردوون و  شوێنی بارمتەکانی ئەمری ی بۆ ئاش راکردن.
بەاڵم کردەوەکە ساەرنەکەوت. شاتێ ی تەلیساماوی ڕوویادا، هەماوو شاتێ  بە 
ئاودا چوو. هەر خومەینیش زانای چاۆنی ڕوونب ااتەوە. "خاوا ڕێاوەی بە ئەوان 
گاااااارتئ" خااااااومەینی ڕۆژی پاشااااااتر وای ڕاگەیانااااااد، ئەمە  دوای ئەوەی کە 

 ازیە نهێنییەکەی ئەمری ا بە کارەسات کۆتایی هات.چا کییە سەرب
"خوا ئەم واڵتە دەپارێزێ،" ئەو بە دەنوێ ی ئارامەوە وای گاوت؛ "ئەرێ باۆچی 
ئەمری ییەکاااان  نایاااانەوێ لەمە تێااابوەن؟ شاااتەکە زۆر ساااادەیە: خاااودا ئەمەی 

 کرد."
کااااتێ یش دوو لە فاااڕۆکە ئەمری ییەکاااان دەیانەویساااێ لە بن ەیەکااای نهێنییااادا 

یتاااااانەوە، خۆیااااااان بە هەلی ۆپتەرێ اااااادا دا. ئیاااااادی هەردوو فڕۆکەکااااااان و بن
کااۆپتەرەکە  گڕیااان تێبەربااوو، ڕووبارێاا  لە ئاااگر لەو بیابااانە هەڵسااا، بەاڵم 

 کەسیش لەبارەیەوە هیچی نەدەزانی. 
لەئانجامدا هەشێ کەس کوژران و پێان  کەسایش برینادار باوون. دەمودەساێ 

یوەکااان گەڕانەوە سااەر پتااتی کەشااتی دوای ڕووداوەکە هەمااوو فااڕۆکە هەڵۆڕ
 مارینزەکە.

   
شااااوانێ  کە لە قەراغێ اااای بیبابااااان لەباااان دارێاااا  لە پااااا  مێرگێاااا  خەوی 
لێ ەوتبااوو، لەپااڕ بە دەنوێ اای  تااۆقێنەری نادیااار بێاادار بااووەوە. لە کۆتاییاادا 
هااااتەوە ساااەرخۆی، بەو شاااەوەی بیاباااان ساااەیری دەوروبەری کااارد، بینااای 

 نە سافوڕوونەکە هەڵدەکت .دوکەڵێ ی چڕ  بەرەو ئاسما
دەساااتبەج  لێوەساااەردارەکە کەوت، ئااااگرەکەی لە دووەرەوە بینااای. یەکساااەر 
زانی کەشتێ ی ترسناک لە گۆڕێدایە، ئیادی ماێوەلەکەی هەرلەوێ جێهێتاێ و 
بەغااار بااۆ گوناادەکەی خااۆی گەڕایەوە. نیوسااەعات دواتاار، هەمااوو گوناادیەکان 

 ئاگریان کرد.چوونە سەربانەکانی خۆیان سەیری دەریایەک 
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مە یەکەی ئەوێاااش غاریااادایە مزگەوتااا ، دەرگااااکەی کاااردەوە و دەساااتی دایە 
تەلەفاااۆنەکە، کە تااااکە تەلەفاااۆن باااوو لەگونااادەکە هەبااا . دەساااتبەج  ژماااارە 

ی لێاادا: "ماان مەشااخەڵە ئاااگرێ ی گەورە و بەرز لە ئەراکااتەلەفااۆنی ئااایەتوڵال 
ن نەبینیاوە. هەردەبا  انی دێ هەرگیاز شاتێ ی وایااییتساپیڕبیابانەوە دەبینم. 

 شتێ ی ناقۆاڵ قەوما ب ئ"
  باا  وەخااران فەرماناادەی لەشاا ری ئیسااالمی بااۆ بەسااەرکردنەوە ئااایەتولاڵ

ڕەوانەی بیاباااان کااارد. سااا  چاااارەگە ساااەعات دواتااار، دەساااتی دایە تەلەفاااۆنە 
سوورەکەی خۆی و ڕاستەوخۆ زەنوی بۆ ماڵی خومەینی لە تاران لێادان لێادا: 

اسااراوئ پێاادەچ  یەک دوو فااڕۆکە  خاارابنە خااوارەوە. "مەشااخەڵە ئاااگرێ ی نەن
 ئاگرەکە زۆر چڕ و قەبەیە، هێتتا ناتوانین نزی ی ب ەوینەوە."

، زەنجاااانبەر لەوەی تااااران دەساااتەیەکی چااااودێری خڕب ااااتەوە و بینێااارێتە 
گوناااادییەکان بە سااااواری پتااااتی کەرەکانیااااان خۆیااااان گەیاناااادە  ی فااااڕۆکە 

 رەکان ڕزگارب ەن.تێ ت اوەکان و هەوڵیاندا بریندا
دەسااەاڵتداران هێتااتا دەقاااودەق نەیاناادەزانی ئاااخۆ چاای ڕویااداوە، ئیاادی هەر 
ئەوکات رادیۆی مۆس ۆ لە هەواڵەکانی سەعات شەشیدا شتەکەی ئاش راکرد: 

 خوارەوە." دا خراونەتەزەنجان"س  فڕۆکەی ئەمری ی لە بیابانی ئێران نزی  
کەی دەگاارت، دەنووباسااەکەی بانواادەرەکە، کە هەمااوو ڕۆژێ گااوێی لە رادیااۆ

بیساااااااااێ، بەاڵم باااااااااایەخی هەواڵەکەی نەزانااااااااای. تەنهاااااااااا دوای ئەوەی لە 
" باووەوە، ئینجاا باانوی ئاغاجاانی زەنجااندووبارەبوونەوەدا گاوێی لە  نااوی "

 کرد: "ئەمری یەکان لە بیاباندا کەوتوونەتە خوارئ"
ەساااەر تەلەفزیاااۆنی دەوڵەتااایش لە هەواڵەکاااانی ساااەعات دوویااادا ڕاپاااۆرتێ ی ل

بیابان باڵوکردەوە، زوومی کامێراکە لەسەر تەرمی ئەمری ییەکاان باوو. ئینجاا 
ی لەساااەر شاشاااەکە دەرکەوت، قساااەی تونااادی دەکاااردن و ئەراکااائاااایەتوڵال 

 کالشین ۆفێ یتی بە دەستی ڕاستەوە گرتبوو:
"ئیساااالم شاااتێ ی پەڕجاااووانەیە، ئیساااالم هەزار و چوارساااەد سااااڵە هەیە و  

 شە."بەردەوام هەر پەڕجوو
"فڕۆکە ئەمری یەکاان لە ڕێای ئاسامانی عێاڕاقەوە دەرباازی سانوورەکەی ئاێمە 
بباااوون، ئەوان گڵۆپەکانیاااان کوژانااادبووەوە و بە تااااری ی دەفاااڕین، ئاااامێری 
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ئەلەکترۆنی هەرە نوێتان بەکارهێنا و ڕادارەکانی ئێمەیان لەختاتەبرد. ئەوان 
ی کۆمپیاااوتەری بە ڕێ ااوپێ ی بیریاااان لە هەماااوو شاااتێ  کردباااووەوە، دەزگاااا
شاتیان لەبیار  یەکبااڵیان، هەماوو شاتێ ی لەبان چاودێریادا باوو، بەاڵم ئەوان 

چووبوو حیسابی بۆب ەن: ئەویش قوڕئان باووئ ئااخر خاۆ ئاێمە های  دەزگاای 
کۆمپیوتەری پێت ەوتوومان پێویساێ نەباوو تاا حیساابی ئەو جاۆرە شاتانەی 

وو تااا هەمااوو شااتێ  پێااب ەین، ئااێمە هاای  چاااوی ئەلەکترۆنیمااان پێویسااێ نەباا
 یەککەس ئێت وری واڵتەکە بوو،  یەکبخەینە بەرچاومان، ئاخر هەر بەتەنیا 

کەس هەموو شتی لەبن ڕکێۆادا باوو، لە کاتێ ادا  یەککەس ئێمەی دەپاراسێ، 
ئااێمە هەمااوو لێمااان پاڵاادابۆوە و خەوتبااووین ئەو بێااداربوو.  تاااکە کەسااەکە  

 ئەڵاڵ بوو.
 .مە  ئەڵالمپیوتەری هەیە، ئێئەمری ا کۆ

ن لا  ون نااب ، ئاێمە  ئەمری ا فڕۆکە هەرە پێتا ەوتووەکانی هەن، کە شاتیا
 .ئەڵال

ئەمری اااائ خاااۆ ئەگەر بزانااای کااا  فڕۆکەکاااانی تاااۆی خساااتنە خاااوارەوە، دەبااا  
 سورەتی ئەلۆیل بخوێنیتەوە:"

َحاِب الأِفيِل ) ْأ َ َُ اِأ  (1أَلَمأ تََر َكيأَف فَعََل َراُّ
عَلأ َكيأَدهُ   َأ ِليٍل )أَلَمأ يَ  (2مأ فِج تَضأ
ا أَاَااِيَل )  َسَل َعلَيأِهمأ َأيأرا  (  3َوأَرأ

يٍل ) ِ َ اَرٍة ِمنأ ِس ََ ِميِهمأ اِِح  (4تَرأ
ٍف َمأأُكوٍل )  ْأ عَلَُهمأ َكعَ ََ  (5فَ

  
 }ئەدی نەتدی پەروەرندەت   پەندێ ی بەسەر فیلسوارەکاندا هێنا؟

 ئەدی فێ  و گزییەکانی هەموو ل  پووچە  نەکردن؟
 تە دەستە باڵداری هەناردە سەریان.دەس

 گزموولەقوڕی وەک بەردیان تێدەگرتن؛
 تا بەدەردی کایەکی خوراوی بردن.{
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 174ئەلحەڕب
پێاان  مانااگ دواتاار، لە سااەعاتەکانی نیااوەڕۆدا، پێاان  فااڕۆکەی جەنواای عێڕاقاای 
لەسااااااەر ئاساااااامانی تاراناااااادا پەیاااااادابوون. ئەوان ئەوەناااااادە ناااااازم دەفااااااڕین، 

و ژاوەژاوە تاۆقێنەرەکە، کە  ینی. هەمووان لەبەر دەناگفڕۆکەوانەکەت تێدا دەب
 گوێی کەڕ دەکردن، هەڵهاتن. 

فڕۆکەکااااان فڕۆکەخانەکانیااااان بۆمباااااران ردن، بەم جااااۆرە ئەلحەڕ )الحاااار ( 
 جەنگ دژی ئێران راگەیەندرا.

ی عێڕاقاای شااەوی پێتااتر، ساانووری ئێراناای بەزاناادبوو، هەمااوو خاااڵە سااوپا
 175رێزگاااااا پاااااڕنەوتییەکەی خوزساااااتانیساااااتراتیژییەکانی باشاااااوور، هااااای پا

داگیرکردبوو. ئیدی کێڵوە نەوتییە هەرە گرنوەکان کەوتانە بان دەساتی ساەدام 
 حوسێن.

   
ڕژێم لەبن باری پێتهاتەکەدا حەپەسا، خەڵ یش نەیاندەتوانی بڕوا بە دۆخەکە 
ب ەن. ئەو کاتەی  تەلەفزیاۆن یەکەماین وێانەی تان ەکاانی عێڕاقای کە لە ساەر 

کااااانی ئێراناااادا وەسااااتابوون، باڵوکااااردەوە، ئەوسااااا لە هەڕەشااااە کێڵوەنەوتییە
 مەترسیدارەکە حاڵی بوون و زانییان جەنوێ ی جدی بەرپابووە.

ان کااارد، لە هەماااووخاااومەینی وتاااارێ ی لە تەلەفزیۆنااادا باڵوکاااردەوە، داوای 
ئەوانەی دەسااتیان چەک دەگرێااێ، دەسااتبەج  ناویااان لە نزی تاارین ماازگەوت 

 جیهادەئ"تۆمار ب ەن. "شەڕەکە 
یەکی گەورە لە دیناداران خڕباووەوە. سوپالە ڕی  ئەو بانوەوازەدا، بە یەکجار 

بە هەزاران گەنااا  و ئەو پیااااوانەی ئەزماااوونی شاااەڕیان هەباااوو، بە ساااواری 
 پاسەکان ڕەوانەی بەرەکانی شەڕ کران.

ی سایخوڕییان بەساەر ناوچەکاانی یلەو نێوەشدا فڕۆکە پت نەرەکانی ئەمری اا
، ئەوان هەمااوو جااووڵەیەکی لەشاا ری ئیسااالمییان خسااتبوووە شااەڕەکەدا کاارد

باان چاااوی ڕادارەکانیااان و دەیاناادایە سااەدام حوسااێن، ئیاادی لەو سااۆنوەیەوە 
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شااااوێنی ئەو هێاااازانە بەردەوام لە  یەن فااااڕۆکە عێڕاقییەکااااانەوە بۆمباااااران 
 دەکران.

خومەینی کە هەستی بە ش سێ نەدەکرد، بانوی گەلی خۆی کرد: "تەنها مردن 
ی یێمە ڕزگار دەکا. ئەمری ا هەموو شتێ ی لە ئاسمانەوە خستۆتە بن چاودێرئ

خۆیەوە. تەنها یەک بژاردەمان لەبەردەمدا ماوە: ئێمە سەرەتا دەب  پردێا  لە 
 مردووان دروسێ ب ەین تا دژی عێڕاق بوەستینەوە."

   
لەشاا ری ئیمانااداران بە کۆاانەبەرگەوە دەسااتیان دایە چەک و بەرەو بەرەکااانی 

ی عێڕاق دووربخەنەوە. لەکۆتاییادا هێزەکاانی ئێرانای سوپاڕ بەڕێ ەوتن تا شە
گەیتتنە عێڕاقییەکان و جەنوێ یان هەڵویرساند، کە هەشێ  ساڵی خایاناد. لەو 

 شەڕەدا و لە هەردوو  بە ملیۆنان سەرباز  فەوتان.
   

کاااان لەوە  دەترساااان، نەباااادا ڕكابەرەکاااانی نێوخۆیاااان دەرفەتااای ئایەتولاڵ
کە بۆ ڕووخاندنیان بقۆزنەوە. ئاخر خومەینی متماانەی بە بازووتنەوەی جەنوە

و قوڕئاان تەماشاا دەکارد.  (ألالە)چەپوەرایی نەبوو، ئەو ئەوانی وەک دوژمنای 
ەنای لە  یئیدی چاوەڕێی دەرفەتێ ی لەباری کرد تا بە یەکجاری لەناویان ببا. 

ە بااوو، دەوڵەتە خۆشاایانەوە، بەرگااری چەپخااوازانە بە نهێنیاایەوە خەری اای ئەو
 لەق ب ا. جارێ  بێهێز ب ا و جێوەیان پ  کان بەئایەتولاڵئیسالمییەکەی 

، ڕژێاااام بڕیااااایری دا ڕابواااارێبااااۆ ئەوەی بەرەی ناااااوەخۆ ئاسایتااااپارێزانە 
 . راستەوخۆ هەموو  بزووتنەوە چەپوەرایەکان لەسەر ڕێوای خۆی رابماڵ

ڕەگوڕیتاەوە دەربێانە. خومەینی یەکەمجار خالخاالی ئاگاادارکردەوە: "ئەوان لە
بە زەییێ نەب ئ دەریان پەڕێنە، هەموو کەسێ ، کە دژی ئیسالم بوەساتێتەوە، 

 وردوخاشی ب ەئ"
سااەرکردەکانی پااارتە کااۆنەکەی تااودەی کۆمۆنیسااێ، کە بە تەواوی پتااتویری 

 سەعاتێ دا گیران. لە ماوەیخومەینیان دەکرد، هەرهەموویان 
ەکانی کاۆمەڵە نهێنای و ژێرزەمینییەکاان بەاڵم ڕژێم لەو بارەدا نەبوو سەرکرد

بواارێ. ئەوان ڕادی الییااانە بااوون، بە نهێیاانەوە متااتومڕی ئەوەیااان بااوو چەک 
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دژی ڕژێااام هەڵوااارن و ڕاپەڕن. پاااارتی تاااودە  کە نەیدەویساااێ دەساااێ لە 
 خومەینیدا بەرزب اتەوە، کەوتە نێو تەڵەکە. بەرامبەر

پیرەکەی پاارتی تاودەی  س  شەو دوای ئەوە، تەلەفزیۆنی ئیسالمی سەرکردە
هێنایە سەر شاشەکەی تا هەموو ئەوانی دیا ە پا  بترساێن . ئەو تێ تا ابوو، 

و  واز، ڕیتاااااە بۆزەکەشااااای نەتراشاااااابوو. تاااااۆ وات دەبینااااای، ئەویاااااان  لەڕ
راسااتەوخۆ لە ژووری ئەشاا ەنجەدانەوە هێنااابێە بەر کااامێرا، ئەو دەپاااڕایەوە 

 بەڵ و وازی لێبێنن.
رساااناک باااوو، کۆپلەکاااانی  یااادۆکە باااا  خراباااوونە دیااامەنەکە، دیمەنێ ااای ت

ساااااەریەک، باااااۆ ئەوەی هەماااااووان بتاااااۆقێن . لە گەیانااااادنی پەیامەکەشااااایاندا 
دامانەی ماااااابوونەوە و ساااااەرکەوتن، چاااااون ە هەر هەماااااان شاااااەو، ئەو ئەنااااا

 هەموویان بەرەو سنوور هەاڵتن. نەگیرابوون،
   
پااک  گونادی ساوورێنمایی ئەوەی بۆ هاات ی ڕئەراکیتدا، ئایەتوڵال زەنجانلە 

 ب اتەوە. 
گوندەکە لەو سااڵنەدا لە خۆشترین ڕۆژگاریدا دەژیا، ئاخر بباووە نااوچەیەکی 

جیهاانی خەیاا ،   تاایبەتی خاۆی هەباوو. گونادێ ی نێاو ئۆتۆنۆمیدار کە ڕێساای
کە گەنجااان  بیاارۆکە پێتااەنوەکانی دەوڵەتێ اای کۆمۆنیسااتی بە بچااووکراوەیی 

می هەماوو دێایەکە کاۆدەکرایەوە، بە یەکساانی تێدا دابمەزرێنن. ئاخر بەروبوو
بەساااااەر گوندییەکانااااادا دابە  دەکااااارا. شاااااەوانیش لە گۆڕەپاااااانی گونااااادەکە 

، شااااااعیرە ڕووساااااییەکەیان 176خڕدەباااااوونەوە شااااایەرەکانی مایاکۆفسااااا ی
 دەخوێندەوە.

   
ئەو شااەوەی بەسااەر گوناادەکەیان دادا، هەمااو گوناادییەکان سااەیری فیلمێ اای 

ە یەکێ  بانوی رد: "تان ەکانئ ئەوان وا هاتن. دەی ڕووسیان دەکرد. لە پڕێ ەو
 ڕێ بەهەموو شتێ  بورنئ"

بەاڵم خاااۆ باااۆ ڕێپێوااارتنەکە کارلەکاااار ترازاباااوو. لە مااااوەی چاوتروکانێ ااادا 
ندەکە چۆ  بوو. هەندێ یان بەرەو چیاکاان هەاڵتان، ئەوانای دیا ە چاوونەوە وگ
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ندێ یتایان، ئەوانەی ماڵەکانی خۆیان و دەرگاکانیان لەسەر خۆیان پێاوەدا، هە
ەوە هەبوو، دەستیان دایە داری تۆەنوەکاان و لێوەساەر بانەکاان لە ماڵچەکیان 
 کەوتن. 

لەسااەر ئاساامانی گوناادەکە، کۆپتەرێاا  دەرکەوت، لەسااەر بانەکااانەوە تەقەی 
 لێ را. کۆپتەرەکە  بە پێچێ ی تیژ گەڕایەوە دواوە.

ساااەدان چەکاااداری  ئینجاااا تان ەکاااان بەرەو نااااو گوناااد کتاااان، لەهااای ەوە بە
ئیسااااالمی، کە پێتااااتر لە تاری ییاااادا شااااوێنی خۆیااااان گرتبااااوو، هاااااتنەدەر. 
دەسااااااتبەجێش دوو هەلی ااااااۆپتەر هەڵسااااااان و بە گڵااااااۆپە بە هێزەکانیااااااان، 
ساااەربانەکانیان ڕوونااااک کاااردەوە. ئیااادی  هەر شاااتێ  بجوواڵباااا، تەقەیاااان 

 لێدەکرد.
ئیساالمییەکان  هی  کەس چاوەڕوانی ئەو هێرشە قوڕسەی نەدەکرد. چەکادارە

ی خۆیاااانەوە، تەقەیاااان لەهەر کەساااێ  یئەو ناوەیاااان خساااتبووە بااان چااااودێر
 دەکرد، هەوڵی هەاڵتنی بدابایە.

لەساااااەر بانەکانیتاااااەوە شاااااێلویرانە وەاڵمااااای تەقەکاااااان درایەوە، بەاڵم هەر 
 فیتەکێ  بە نارجۆکێ  وەاڵم دەدرایەوە کە لەسەر بانەکە دەتەقیەوە.

یەک  لە دوایماااابوو، دەرگاااای ماڵەکاااان یەک ئیااادی شاااەڕکردنەکە واتاااای نە
 کرانەوە و گوندییەکانیش  بەدەسێ بەرزکردنەوە هاتنەدەر . 

جێبەکااااانیش بە دوای ئەوانەدا ڕۆیتااااتن، کە بەرەو شاااااخەکان رایااااان ردبوو، 
 تەقەیان لە هەر یەکێ  دەکرد، کە خۆی بەدەستەوە نەدابا.
نە. لەنێاو گیراوەکانادا، هەر ئەو شەوە  هەماوو گیراوەکاان باردرانە گرتووخاا

 جەوادی کوڕی ئاغاجانیش هەبوو.
   

فااڕی، تااا  زەنجااانخالخااالی، دادوەرە ترسااناکەکەی خااودا، بە کااۆپتەر بەرەو 
دادگایی گیراوەکاان ب اا. هەر شاوێنیكیش ئەو ڕووی تی ردباا و لێینیتاتبایەوە 

 هەر مەرگ و وێران اری بەدواوە بوو.
یش لە شایرین زەنجاانخەڵ ی شااری  هێتتا ڕۆژ لەکەل سەری دەرنەهێنابوو،

 تیرباران کران.گوندی سوور خەودا بوون، کات  کوڕە  وەکانی  
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بااااۆ بەیااااانییەکەی شااااارەکە بە حەپەساااااوی لە خەوەکەی بێاااادرابووەوە. ئەو 
دایبابااانەی کااوڕ یااان کچیااان گیرابااوو، بەرەو گرتووخانەکااان غاریااان دەدا، تااا 

 ەکەیان تێدایە یان نا.ڕۆڵنن ئاخۆ ناوی لیستی تیربان راوەکان بخوێننەوە، بزا
وەکاااااااانیش درانەوە کەساااااااوکاریان، بەاڵم بە گاااااااوێرەی ران رای تیرباتەرمااااااا

باوون، نە دەباووایە لە گۆڕساتانی ئاسااییدا  177شاەریەەت ئەوان  شاەی گااڵو
ەکانیان بە پااس باردنە شااخەکان، لەوێ ڕۆڵبنێژرابان. ئیدی باوکەکان تەرمی 

 ن لێ ردن.بەڕێزەوە دوا ماڵئاواییا
   

ئاغاجااانیش نەیاادەزانی کااوڕەکەی لەگە  ئەواناادا گیااراوە. هەر وای زانیبااوو لە 
 تارانە. 

بیرۆکەی ئەوەی، جەواد  لە بەنادیخانەدا با ، بە ی ئەودا نەهاات. ئەو یەکێا  
لە گەنجە تیرباران راوەکانی دەناسی، ئاخر ئەو کاوڕی ئەو دەرزیلێادەرە باوو، 

ڕینوەی هەباااوو. ئاغاجاااان باااۆ ئەوان چەناااد ی مزگەوتااا   ناااۆبەرامااابەرکە لە
کات زەنوی تەلەفۆنەکەی لێدرا. ئەویاش دەسا ی  ئایەتێ ی قوڕئانی خوێند، لەو

 تەلەفۆنەکەی هەڵورت.
"من هەر لەکورتی دەیبڕمەوە،" پیاوەکەی ئەودیو هاێڵەکەی تەلەفاۆن، بێائەوەی 

 ورگونادی ساوخۆیتی بناسێنی وای پێووت؛ "من برادەرێ ای جەوادم. ئەو لە 
گیرا. ئەگەری زۆرە گوللەباران ب ارێ. ئەگەر باتەوێ شاتێ ی باۆ با ەی، دەبا  

دادوەرەکەی خاااوداوە لێااای  لە  یهەر ئێساااتا دەساااتوبرد بااا ەی. خاااۆ ئەگەر 
 بپێچرێتەوە، ئەوا کار لەکار دەترازێ و لەسێدارە دەدرێ."

کاتێااا  ئاغاجاااان دەسااا ی تەلەفاااۆنەکەی داناااایەوە، دەساااتەکانی لەرزیااان. بە 
ن بیرۆکە لە مێت یدا هاتن و چوون. دەیەویسێ بانوی فەخاری ساادات هەزارا

ب ا، ل  نەشیتوانی. ئاخر کوڕەکەی گیراوە، باشاە باۆچی هیچای لا  نەزانیاوە؟ 
 کوێ ب ؟ ئاخر ئەو ک  بوو؟ لێدا لە ئەو کەسەی زەنوی بۆ تۆ بڵێی

 وەک دەیزانی جەواد چووبووە تاران، باشە ئەو چی دابوو لەو گوندە؟
 یدەتوان  بۆی ب ا؟ئەرێ چ
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ئەو نەیدەزان  لە کوێوە دەستپێب ا. چەند جارێ  دەساتی دایە تەلەفاۆن زەناگ 
باااۆ یەکێااا  لێبااادا، بەاڵم هەر زوو دەسااا ی تەلەفاااۆنەکەی لە شاااوێنی خاااۆی 

 دانایەوە.
ئینجاااا چااااکەتەکەی لە ساااێپێ ەکە کاااردەوە، کاڵوشااااپۆکەی خستەوەساااەر و 

چووباااوو، کە دووباااارە زەنوااای هەنوااااوی ناااا، بەاڵم هێتاااتا لە دەرگاااا دەرنە
تەلەفااۆنەکە لێاادرایەوە. "ت ااایە لااێم مەگاارە،" هەمااان دەنواای پێتااوو بااوو؛ "ئەو 
هێتاااتا هەر لە بەنااادیخانەی شاااارەکە دایە. دادوەرەکە پاااا  یەک دوو ڕۆژی 

 دی ە دێتەوە، تا دادگاییان ب ا. تۆ دەب   خێرا بجوڵێی."
 ؟""بەاڵم ئەو لە گوندەکەدا چیدەکرد؟ ئەرێ تۆ کێی -
خۆیدا توانیم ڕاب ەم، ئەویش  لە کاتی"ئێمە بەیەکەوە لە دێیەکە بووین، من  -

گیرا. تۆ دەب  بەپەلە شتێ ی بۆ ب ەی، ببوورە من ناتوانم زیاتر بادوێم. دەبا  
 تەلەفۆنەکە دابخەم." پیاوەکە ئاوای گوت.

ئاغاجااان خێاارا چااووە بەردەرگااای دەرەوە، لاا  خێاارا گەڕایەوە و بااانوی کاارد: 
 ساداتئ" "فەخری

 ژنەکەشی وەاڵمی نەبوو.
 ئەمجارە توندتر بانوی کردەوە: "فەخری ساداتئ"

فەخری گوێی لە دەنوی مێردەکەی بوو، دیاارە شاتێ  لە ئاارادایە. دەساتبەج  
 هاتەخوار.

 "خۆڕاگر بە،" ئاغاجان وای پێووت، "جەواد گیراوەئ"
ا  خەری باوو دەردەساێ لە هاۆ  خاۆی بچا . "چای؟ باۆچی گیاراوە؟" هێتات

 نەدەهات. قسەی بۆ
 گیراوە." گوندی سوور"برادەرێ ی  تازە تەلەفۆنی کرد، ئەو لە  -
 چیدەکرد؟" گوندی سوور"ئەو لە  -
 "نازانم." -
 "لەوانەیە لەگە  شابا  چووبێتە ئەوێ. ئەدی شابا  لە کوێیە؟" -
"ئەوە  نااازانم. بەرلەوەی کارلەکااار بتاارازێ، پێویسااتە شااتێ  ب ەیاان. وای  -

 بڕوا، "بەاڵم ناشزانم چیب ەم، بۆکوێ بچم." گوت و خەری یتبوو
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"بااڕۆ مزگەوتاا ئ" فەخااری سااادات وایپێوااوت و ڕووخساریتاای سااپی پاااتە  -
 ببۆوە. "بڕۆ لەوێ قسە لەگە  ئایەتوڵالکە ب ە."

ئاغاجان ویستی شتێ  بڵ ، بەاڵم نەشایووت، خێارا بەرەو مزگەوتا  ڕۆیتاێ. 
تەنااانەت بااۆ نااوێژیش  لەوکاااتەی ئیسااالمییەکان مزگەوتەکەیااان لێسااتاندبوو،

نەدەچووە مزگەوت . ل  ئەوکات لێوەژوور مزگەوت  کەوت، بەاڵم ئایەتوڵالکە 
 لەوێ نەبوو.

 "ئەرێ ئایەتوڵال لە کوێیە؟" ئاغاجان وای لە مجێورە نوێ ە پرسی. -
ئەو وادە  و دیاااادارەکانی خااااۆی هەڵوەشاااااندنەوە، جااااارێ ئەو نااااایەتەوە  -

سااەبارەت بە گوللەباران راوەکااان  مزگەوتاا ، ئاااخر ژمااارەیەکی زۆر لەخەڵ اای
 دێنە  ی."

 بیبینم؟" لە کوێ"باشە بەڕای تۆ، دەتوانم  -
 "نازانم. لەڕاستیدا کەسیش نازان ، ئەو لەچەند ناونیتانێ ی جیاجیا دەژی." -

ی مزگەوتاااا  بەراماااابەرئاغاجااااان بەرەو  ی بەهااااارات و دەرمانۆرۆشااااەکەی 
 ڕۆیتێ.

 ری پێویستم پێیەتیئ"پێدەزانی؟ من کا ئایەتولاڵ"ئەرێ ماڵی  -
دەرمانۆرۆشەکە هەستی بەپەرۆشمەندی پرسیارەکەی کرد و گاوتی: "  الە ا  
أللە. بۆم نییە بیڵێم، بەاڵم بڕۆ ئەو خانووە گەورەیەی جاری جاران بەرپرسای 

 دەزگای هەواڵوری نهێنیی تێدا دەژیا."
 ئاغاجان تەکسیێ ی گرت و بەرو ئەوێ ڕۆیتێ.

ەر دەرگااای خااانووەکەدا بااوون. ئاغاجااانیش بەرەو دوو پۆلیساای چەکاادار لەب
ڕووی ئەوان ڕۆیتێ، بەاڵم بانویان کرد زیاتر لێیان نەچێتەپێش. دەباووایە لە 

بایە. ناچاااار قاااام ی لەساااەر ڕاگەیانااادڕێااای زەنوااای دەرگااااکەوە هااااتنی خاااۆی 
 دوگمەکە داگرت. ماوەیەکی خایاند تا وەاڵمێ ی وەرگرتەوە. 

 ێ ی زبر و ناقۆاڵوە بە کورتی وای پرسی."ك  لەوێیە؟" یەک  بە دەنو -
 دا قسەب ەم."ئایەتولاڵ"دەمەوێ لەگە   -
"ئەوەی هەتە لەساااااەر کاغەزێااااا  بە جاااااوانی بینووساااااە و لەنێاااااو کاااااونی  -

 پۆستەکەی  ی دەستەڕاستێ فڕێی بدە."
 "ئاخر من دەمەوێ بە تایبەت لەگەڵیدا بدوێم." -
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 ە  هەر ناکرێ."هەموو کەس دەیەوێ بە تایبەت قسەی لەگەڵدا ب ا، ئەو -
"بەاڵم شتەکەی من پێویستە. من ئاغاجانم، کلیلهەڵوری پێتووی مزگەوتای  -

 هەینی. خۆ ئەگەر وای پێبڵێی، بە دڵنیاییەوە دەمیبین ."
کاتی نیایە. ساەرباری  ئایەتولاڵناگۆڕێ، ئاخۆ تۆ کێی یان نا،  لە هی "ئەوە  -

 ئەوە ، هەر لێرە نییە، ناشزانم  کەی دێتەوە."
 ەستەوەستان  ی زەنوە دەنودارەکەوە وەستا.ئاغاجان د

 "دەی لەوێ مەوەستەئ لەوێ بڕۆئ" -
ئەو هەر بەپێیااان بەرەو ناااو شااار گەڕایەوە. لە ژیاناادا یەکەمااین جاااری بااوو، 

 نەیدەزانی پێویستە چی ب ا.
تڕومبێلێ  بە یدا هات و ستۆپێ ی گرت، لێخاوڕەکەی جاامی دەرگااکەی هێناا 

ئەوە بەتەمااای چاای؟ چاایە دەڵێاای دەتەوێ خااۆت خااوار و بەسااەریدا قیژانااد: "
 ب وژی؟"

 "ت ایە لێم مەگرە،" ئاغاجانیش وا وەاڵمی دایەوە، "خەتای من بووئ" -
 شوفێرەکە ئاغاجانی ناسییەوە و نیوا کەساسیانەکەی بینی.

"ئەوە بااۆ کااوێ دەچاای؟ دەکاارێ تااا ئەوێااێ بوەیەناام." کااابرای لێخااوڕ وای  -
 پێووتەوە.

 کە، خۆ بۆ تۆ زەحمەت ناب ؟""من؟ من دەچمە گرتووخانە -
 "كامە گرتووخانە؟ کۆنەکە یان نوێیەکە؟" -
 "نازانم کامەیان، ئەو شوێنەی کە  گەنجەکانیان ل  تیرباران ردن." -
 "کەواتە کۆنەکەیە، فەرموو سوار بەئ" -

بەناااادیخانە کااااۆنەکە بە خااااۆی و دیااااوارە ئەسااااتوورەکانی دەکەوتە دەرەوەی 
ی  ی بەناادیخانەکە وەسااتا و ئاغاجااانی شااارەکە. تااڕومبێلەکە لە گۆڕەپااانۆکە

لێهاتەدەر. دەرگا ئاسانینە قەبەکە داخراباوو، سا  پۆلیسایش لەساەر دیاوارەکە 
 پاسەوان بوون. بەدەر لەوە هی  شتێ  دیار نەبوو.

 هێتتا تاری  دانەهاتبوو، بەاڵم گڵۆپە گەورەکان یەکسەر هەڵبوون. 
"ئەگەر حەز باا ەی  "هاای  کەسااێ  لێاارە نیاایە،" شااوفێرەکە وا بااانوی کاارد، -

 دەتوەڕێنمەوە ماڵەوە"
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بەاڵم ئاغاجان گوێی لە کابرا نەبوو، تا  ی دەرگاکە ڕۆیتێ، بە دوای زەنوای 
دەرگاکە گەڕا، بەاڵم هیچی لێنەبوو. بە مساێ لە دەرگاا ئاسانینەکەی دا، ئەمماا 

 هی  وەاڵم نەبوو. 
 بە دەنوی بەرزەوە بانوی کرد: "ئەرێ هی  کەس لێرەیە؟"

 وفێرەکە بانوی کردەوە؛ "ئەگەر بتەوێ دەتوەڕێنمەوە ماڵەوەئ"دیسان ش
"بەڕێزانئ" ئاغاجان وای بانوی پاسەوانەکانی سەر دیوارەکە کارد، بەاڵم ئەوان 

 گوورە نەبرد. هەر خۆشیان لە
 کردنەوە. "بەڕێزان" توندتر بانوی

شوفێرەکە دابەزی، بۆ  ی ئاغاجان چاوو، قاۆڵی گارت و پێیواوت: "وا باشاترە 
 ێستا بچیتەوە ماڵ ، بەیانی بوەڕێتەوە ئێرە."ئ

کابرا بنبااڵی ئاغاجاانی گارت و هێناایەوە  باۆ  ی تاڕومبێلەکە، ساواربوونەوە، 
 گەڕانەوە شار و لە بەردەم مزگەوت  دایبەزاند.

کاتێ یش گەیتتەوە ما ، یەکسەر شتێ ی بۆهات: "فەخاریئ" بە تاۆنە دەنوێ ای 
 رد. "چارشێوەکەت لەخۆت بدەئ"ناکاوییەوە بانوی خێزانەکەی خۆی ک

 "بۆچی؟" -
 "دەڕۆینە  ی مام ڕەمەزانئ" -

ماوەیەکی زۆریش بوو مام ڕەمەزانیان نەبینیبوو. نەشیاندەزانی ئاخۆ کتوماێ 
 ئاااایەتولاڵچااای دەکاااا،  هەر ئەوەنااادەیان دەزانااای، کە ئەو گوێااادرێژەکەی باااۆ 
کەی لێادا، ئامادەکردبوو، بەرگی یەکپۆشی لەبەرکردبوو. ئاغاجاان زەنوای مااڵە

 ەکەی بەدی نەکرا.لە ماڵبەاڵم هی  چرایەک 
دیسان زەنوەکەی لێدایەوە. دەنوی پ  لەدااڵنەکەوە بیساترا. قااپییەکە کارایەوە، 
مام ڕەمەزان لەنێاو دەگااکە دەرکەوت. ئەو ڕیتاێ ی درێاژ و دەمانچەیەکیتای 

 بوو. پێبوو. لەبەر ئەوەی لە تاری ییدا وەستابوو، لە بەژنی خۆی گەورەتر دیار
 ئەو چاوەڕوانی هاتنی ئاغاجان و فەخری ساداتی نەدەکرد.

 "دەکرێ بێینە ژوور؟" فەخری سادات وای لێپرسی. -
 "فەرموون." مام ڕەمەزان وایپێووتنەوە. -

لە ماااڵەکەی وێنەیەکااای گەورەی خاااومەینی هەڵواسااارابوو، بەدەر لەو وێااانەیە، 
 ران. کانی دی ە  لەوێ دەبیندئایەتولاڵچەندین وێنەی بچووکی 
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"مااام ڕەمەزان، پێویساااتمان بە یااارمەتی تاااۆ هەیە،" ئاغاجااان وای پێواااوت،  -
 "جەواد گیراوە. شتێ ێ پێدەکرێ؟"

بە حەپەسااااوی ساااەیری کاااردن. هەمیتاااە ئەو وەک نۆکەرێااا   ڕەمەزانماااام 
کاری بۆدەکردن، ئەوان بۆ ئەو با  باوون. هەناووکە  ئەوان بە تێ تا اوی 

 ی لێدەکەن.لەبەردەمی وەستاون و داوای کۆمەک
 "چیتان بۆ ب ەم؟ نازانم ئاخۆ چیم لەدەسێ دێ؟" -
دا قسەب ەم. دەکرێ دیدارێ ی لەو جاۆرەم باۆ ئایەتولاڵ"من دەمەوێ لەگە   -
بااخەی؟  پێویسااتە دیاادارەکە  خێاارا باا ، هەر ئێسااتائ دەترساام  دوایاای  ێاا ڕ

 کارلەکار بترازێ."
وەساااتە، "ئێساااتا؟ ئێساااتا نااااکرێ. مااان ناااازانم، مەبەساااتمە بڵاااێم، هەنااادێ ب -

فەرمااوون دانیتاان، فەخااری سااادات دەکاارێ پیاااڵەیەک چااای؟" وای گااوت و 
 دەستی دایە تەلەفۆن، کە لەمێژ نەبوو بۆی داندرابوو.

دا ئااایەتولاڵئەو ژماارەیەکی لێاادا و گااوتی: "لەگە  مانئ ماان دیاادارێ م لەگە   -
دەوێ. دەکاارێ بااۆم سااازبدەی؟ نەخێاار، بۆخااۆم نیاایە. بااۆ ناساایاوێ مە... بەڵاا ، 

ەیناسم، زۆر لە مێژە، شتەکە گرنوە... ئەگەر ب ارێ هەر ئەمتاەو... مان با  د
تێااادەگەم. بەیاااانی..؟ باشاااە رێ  ەوتاااین، لە مزگەوتااا ، دوای وتااااری هەینااای؟ 

 نەخێر، باشترە پێش وتارەکە ب ."
 ئیدی فرمێس  بە چاوی ئاغاجاندا هاتنەخوار.

   
ئاغاجااان ڕۆژەکە ڕۆژی هەیناای بااوو، خەڵاا  پااۆل پااۆل دەچااوونە مزگەوتاا . 

 لەدەرگاکە چاوەڕێی ئایەتوڵالکەی دەکرد، بەاڵم ئەو وەخرا.
کە  ویستی بەرەو مزگەوت  بڕوا، زەنوی تەلەفۆنە سوورەکە ئایەتولاڵکاتێ  
 لێدرا.

"هەفتەی ڕاباردوو عێاڕاق بە چەکای کیمیااوی لە هێزەکاانی ئاێمەی داوە. بە  -
و گوندەکانی  نزەنجاهەزاران کەس مردوون، لە نێویاندا چەند سەد کەسێ ی 

دەوروبەری تێااادایە،" گاااوێی لە ڕێ اااخەرەکەی ناااوێژی هەینااای باااوو دەیواااوت؛ 
 "بەیانی تەرمەکانتان بۆ دێتەوە."



380 

پاشان مارسیدیسە ڕەشەکەی ئایەتوڵال لەبەردەم مزگەوتا  وەساتا. یەک دوو 
ۆیتااێ، بەاڵم بەرەو  یااان ڕ دابەزین. ئاغاجااان یەک دوو هەنواااوپاسااەوانی لێاا

 بەری پێورت. نەکانیەک  لە پاسەوا
دا هەیە." ئاغاجاااااان وای بە ئاااااایەتولاڵ"ئااااااخر مااااان وادە دیااااادارێ م لەگە   -

 پاسەوانەکە گوت.
 کە بەردەئ" پاسەوانەکە وای بانو رد.ڕێوا" -

یەوە، پێتااتر هەرگیااز باڕیە سااەر ئاغاجااان، بەاڵم نەیناسا ئاایەتوڵالکە نیوااایەکی
 نەیبینیبوو.

کە بە  یااادا ئاااایەتولاڵایەوە. ئاغاجاااان کاڵوشااااپۆکەی لەساااەر داگااارت و چەمااا
 تێپەڕی.

 کرد. ئایەتولاڵ"من دیدارێ م لەگە  ئێوەدا هەیەئ" ئاغاجان وای بانوی 
 ئایتوڵاڵکە کەمێ  وەستا، سەیرێ ی کرد و دیسان ڕۆیتتەوە.

 ئاغاجان بە دوایدا غاریدا.
"ماان کلیلهەڵوااری پێتااووی ماازگەوتێمئ" لەکاتێ اادا وای گااوت پاسااەوانێ  تونااد 

 گرتی.
 کە ئاماژەیەکی کرد و بەریاندا.یەتولاڵئا

ی دەستی درێژ کرد، لەکاتێ ادا بەرەو ئەراک ئایەتولاڵئاغاجان خێرا چووە  ی. 
مزگەوتااا  دەڕۆیتاااێ. لە بەردەم دەرگاااای  هاااۆڵی ناااوێژ، ئاغاجاااان دەساااتی 

 ئایەتوڵالکەی ماچ رد. 
م لێادان دیندارەکانی نێو مزگەوت ، کە بینییان ئایەتوڵالکە هاتەژوور، بە دروش

 لەبەری هەڵسانەوە.
هەمووانیش بینیان، کە ئاغاجاان دەساتی ئاایەتوڵالکەی مااچ رد و ئاایەتوڵال  
بۆ سااتێی  وەساتا و گاوێی لێوارت. ئەوەشایان بینای کە هێتاتا ئاغاجاان هەر 

کە بەوەڕەزی ڕۆیتااێ، بینیااان ئاغاجااان دامەناای ئااایەتولاڵقسااەی دەکااردن، کە 
ەکانیش بە توناادوتیژی ئاغاجانیااان بااردە جاابەی ئااایەتوڵالی گرتبااوو، پاسااەوان

  یەک.



381 

ی راستەوڕاسێ بەرە کورسییە بەرزەکەی وتااردان ڕۆیتاێ و ئەراکئایەتوڵال 
یەکەمااین پەیااژەی وەسااتا. پاسااەوانێ یش تۆەنوێ اای بااۆ باارد، چەکەکەی  لە  ی

 وەک هێمایەکی جەنگ توند بەدەستیەوە گرت. ئیدی دەستی بە وتاردان کرد: 
باااوکی خااۆی نیاایە، خاااکی گەوهەری ئااێمەی لە ئیسااۆەهان  "سااەدام کە کااوڕی

بۆمباران کردئ سەدام هی  نییە، ئەو بیژمۆتە ئەڵقەلەگاوێی ئەمری اایە. ئەمری اا 
تۆڵەی خۆی دەکاتەوەئ ئەمری ا ساەدام وەک ماشاێنی جەناگ بەکااردێن ئ ئەوە 

 سەدام نییە، بەڵ و ئەمری ایە مزگەوتەکانمان بۆمباران دەکائ
بارانمااااان دەکااااائ ئااااێمە  لەو ناترسااااین. ئەمری ااااا پەرسااااتوا ئەمری ااااائ بۆم

 دەکائ ئێمە لەتۆ ناترسینئ مێژویینەکانمان خاپوور
 ئەسەدام نۆکەر

 کەمان دەترس ، لە ڕۆڵەکانی ئێوە دەترس .سوپائەو لە ئێمە دەترس ، لە 
ئ خۆتااان ئامااادەکەن. ماان هەواڵاای ئازاربەشاام بااۆ ئێااوە زەنجااانئەی دیناادارانی 
 بە چەکی کیمیاوی لە کوڕەکانی ئێمەی داوە.پێیە. سەدام 

 ئەی دای ، خۆت ئامادەکەئ
 ئەی باوک، خۆت ئامادەکەئ

ەکی کورتدا، دەب  ئێمە ڕۆڵەکانمان بنێژین. بەاڵم کوڕەکانماان دەچانە لە ماوەی
 ەن فریتتەکانەوە پێتوازییان لێدەکرێ."لە  یبەهەشت  و 

 ا هاواری کرد.ئ" خەڵ ەکە وئەلاڵهو ئەکبەر ئەلاڵهو ئەکبەر،" -
"خاااوا گەورەیەئ ئاااێمە دەیبەیااانەوەئ ئاااێمە بەغااادا  دەگااارین. ئاااێمە هەر بە  -

بەغااداوە ناوەسااتین، ئااێمە دەباا  باباادەینەوە سااەر ئەمری ااا و ئیسااڕائیل. ئااێمە 
 ب ەینئ زگارڕ 178دەب  حەڕەمی شەری 

بەاڵم ئەی دای ، ئاگاداربەئ ئەی باوک، با  بڕوانەئ ئێمە لە هەمان کاتدا لە  -
ەدا دەجەنوااین. لەوێ کوڕەکانمااان دژی سااەدام شااەڕدەکەن. لێاارە  دوو بەر

ئاااێمە دژی کۆمۆنیساااتەکان وەساااتاوینەتەوە. هەرچەنااادە ئەوان بچووکیتااان، 
یتااااەوە ڕبەاڵم دوژمنێ اااای کوشااااندەی نێوخااااۆیین. دەباااا  ئەواناااایش لە ڕەگو

 دەربێنینئ"

                                                                                 
178  Alharem Alsharief 
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ڵ او ئەو ئاماژەی بۆ ئاغاجان کرد و هاواری کرد: "بەزەیای لە گۆڕێادا نیایەئ بە
 سزای قوڕسئ"

 "أللە أکبرئ" -
ئاغاجان کە لەسەر چۆک لەساەر زەوی دانیتاتبوو، هەساتی کارد مازگەوتەکە 

 بە کۆڵی دادراوە. بە پتت ووڕییەوە لەبەرخۆی ورتەیەکی لێوەهات: 
تَِعيُن ) " َُ نَسأ َُ نَعأاُُد َوإِيها  (5إِيها
تَِقيَم )  َراَأ الأُمسأ ِ ْ ِدنَا ال  (6اهأ
َراَأ الهِذي  ال ِيَن )ِْ َت َعلَيأِهمأ َغيأِر الأَمغأُضوِب َعلَيأِهمأ َوََل الضه  (7َن أَنأعَمأ

 }ئێمە هەر ت  دەپەرست  ن پشت هەر بەت  دەبەست  .
 لە ڕاستەڕێ شارەزا  کەن

رێتتتی ئەنانەی کە  تتت س  تتتاکەس لەگەا کتتتردنن ن نەک ئەنانەی کە نەبەر 
 تونڕەیی کەنتون ن ئەنانەش کە الڕێ بون ..{

   
کەی باۆ ژنەکەی ڕوون اردەوە، ئاایەتولاڵاڵەوە ، کات  ئاغاجان ڕەفتااری لە م

دادا و خەرک باوو  بە خاۆیفەخری سادات دەساتبەج  چارشاێوە ڕەشاەکەی 
 بڕوا.
 "بۆ کوێ؟" -
 "دەچم قسە لەگە  زینەت دەکەم. هەر دەب  یارمەتیمان بدائ" -
اد "ئەو یارمەتیمان ناادا. ئااخر ئەو باۆ کاوڕی خاۆی هیچای نەکارد، باۆ جەو -

هەر هی  ناکا. دنیا ئاوەژوو بۆتەوە، لەسەر ساەر وەساتاوە. خاومەینی جااڕی 
 بەرامااابەرجیهاااادی داوە. ئەو ئەرکەی بەساااەر شاااانی هەمووانااادا داداوە، کە لە

نەیارانااادا بوەساااتنەوە. تەناااانەت خاااودی دای ەکاااانیش ناپااااکی لە کوڕەکانیاااان 
 دەکەن."

 "ئاخر، خۆ جەواد هیچی نەکردووە." -
لە گێلی مەدە، هەموو دای ەکان هەرو ادەڵێن. ئەو دەمێ ە  "فەخری خۆت لە -

 ناژی. ئێمە نازانین ئەو چی کردووە و بۆچی چۆتە گوندەکە." ما 
 "هێتتا ، هەر دەچمە  ی زینەت." -
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"زینەت لە ناو مزگەوتێدا خۆی لە ئەحمەد نەبان کارد. خاۆ ئەگەر تاۆ بچایە  -
هەرگیاز بە هانااتەوە   ی و دەربارەی کوڕەکەی خۆت، قسەی لەگەڵادا با ەی،

 نایەت."
"ئاخر خۆ ئاێمە شاتێ ی دی ەماان نیایە، هەر دەبا  باڕۆین. هەروەهاا تاۆ ،  -

 دەب  بەیەکەوە بچین."
زینەت هێتتا هەر لە بەشی ژنانی گرتووخانەکەدا کاریادەکرد، لەوێادا فتااری 
وای دەخساااااتە ساااااەر گیراوەکاااااان تاااااا بە تەواوی دەساااااتبەردار دەباااااوون و 

ەمەی حەوت نااوێژ لەسااەر یەک باا ەن. بەباا  شااەرمیش ئامااادەدەبوون هەر ژ
 ناپاکی لە دۆسێ و ناسیاوەکانیان ب ەن.

کااااتێ یش شاااەوێ یان زیااانەت بەبااا  ئاگاااادارکردنەوە گەڕاباااۆوە خاااانووەکەی 
مزگەوت  تاا دوا کەلوپەلەکاانی ببااتەوە، لە تاری ییادا گاوێی لەدەنوای ئاغاجاان 

یەوە دەکەی؟ باشاە باۆچی دزیا بوو؛ "زینەت،  ئەرێ بۆ هەماوو شاتێ  هەر بە
 ناتەوێ بمانبینی؟ بۆچی هەر ساڵویتمان لێناکەیێ؟"

 زینەت هی  وەاڵمی نەدایەوە و لەسەر ڕۆیتتنی خۆی نەکەوت.
 ئاغاجان چوو بەریپێورت.

"ناااکرێ تااۆ هەروا بااڕۆی. تااۆ دەباا  وەاڵمێ ااێ هەباا . خەڵاا  لە پاشاالمەوە  -
چیوەشااێن، ئەرێ قسااەی خراپااێ دەرهەق دەکەن. خەڵاا  دەڵاا  تااۆ بااوویتە قام

 ڕاستە؟"
"خەڵ  هەرچی پێیخۆ  ب  با بیڵ ،" زینەت وا بێدەنوی خۆی شا اند، "مان  -

 لێم داوادەکا، هەرئەوە دەکەمئ" ئەلاڵئەرکی خۆم ڕاییدەکەم. ئەوەی 
 یە ناناسم؟"ئەلاڵ دەکەی؟ باشە بۆچی من ئەو ئەلاڵ"تۆ باسی کامە  -
 "ئاخر ڕۆژگار گۆڕاوەئ" زینەت وای پێووتەوە. -

 دەرگاکەی کردەوە و لێیدا ڕۆیتێ. ئیدی
زینەت هەساتی بە ئاساوودەیی دەکارد، هەساتێ  پێتاتر هەرگیاز وا ئاساوودە 
نەبووە. ئەوەی خەڵ یش دەیووت، هەندێ ساردی دەکردەوە بەاڵم خۆ شتێ ی 
هەڵەی نەدەکاارد. کاااتێ یش ئەحاامەد گیاارا، زیاانەت بە نهێنیاایەوە پەیوەناادی بە 

ازانە بااوو، ساایان بیناای. دیاادارێ ی چارەنووسخالخااالییەوە کاارد، لە قااوم یەکاادی
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خاااڵێ ی وەرچەرخااان بااوو لەژیااانی زینەتاادا. جارناجااار زیاانەت  دوود  بااوو 
 ی ڕاسێ ب ، ل  خالخالی هەموو گومانەکانی رەواندەوە.ڕێوالەسەر  ەیلەو

"ئااااخر شۆڕشاااێ ی گەورە هەڵویرسااااوە،" خالخاااالی وای بە زیااانەت گاااوت؛ "لە 
ی دووهەزاروپێن  سەد ساڵەی پاشاایەتی دێرینای ڕاستیدا ئیسالم  ڕەگوڕێتە

هەڵ ەنااد. ئااێمە هەنااووکە خەری اای دامەزراناادنی کۆمااارێ ی شاایەەگەریین. ألاالە 
زۆر بە سااەختی ساازامان دەدا ئەگەر ئااێمە ئەو دەرفەتە لە کاایس باادەین. ألاالە 
دوو ڕووی هەن. یەکیان میهرەبانییە، ئەویدی ەشیان سامناکییە. ئێساتا  ڕۆژ 

باااااۆ  ماااااانامناک و تۆقانااااادنەکەیە. ئااااااخر ڕێواااااایەکەی دی ەڕۆژی ڕووە سااااا
دا نەمااااوە. دوژمنەکانماااان سەرساااەختن. هااای  ڕاگرتنااای ئیساااالم لەپێتااابەرز

بژاردەیەک نەماوەتەوە. تۆ یان دەب  ئیسالمەتی هەڵبوری و باقی دی ە بە وە 
بنێاای، یاااخود  کااوڕت، مێااردت یااان دای ااێ یااان هەر کەسااێ ی دیاا ە، کە هاای  

 یە، هەڵبژێری. خوا  بە بەهەشێ پاداشتێ دەداتەوە."نی نایجیاواز
  

کۆمیتەی خوش انی ڕەوشتپەرەوەر کە لە ژێر سەرپەرشتی زینەتادا کاارابوو، 
 لە باڵەخانەی  سەرۆکی شارەوانی ڕژێمی پێتوودا بوو. 

کااتێ یش ئاغاجااان و فەخاری سااادات هااتنە کااۆمیتەکە، کاۆمەڵەیەک دایبااا  لە 
هەموویان بۆ کاچە گیراوەکاانی خۆیاان هااتبوون. هۆڵی تە رەکە وەستابوون، 

ی لەخااۆی لووولاادا و ڕووخساااری خااۆی ەفەخااری سااادات تونااد چارشااێوەک
شاردەوە و لێوەسەر پەیژەکان کەوت. دوو لە ژنە چارۆگە ڕەشاەکان بەریاان 

 پێورت.
 "چیێ دەوێ؟" یەکێ یان وای لێیپرسی. -
 "من دەمەوێ قسە لەگە  زینەت خانم ب ەم." -
 ە زینەتئ" ژنەکەی دی ە قسەکەی بۆ ڕاست ردەوە."خوش ، خوش  -
"ت ایە لێم مەگرن،" فەخری سادات وەاڵمای دانەوە، "هەڵابەتە، مان مەبەساتم  -

 خوش ە زینەت بووئ"
 "خوش ە زینەت کاتی نییە، ئەو هی  کەس نابین ." -
 "ئاخر پرسەکە پرسێ ی خێزانییە، پێویستە بیبینم." -
 کە ناگۆڕێ، ئەو کاتی نییە.""پێتدەڵێم خێزان یان نا، هی  لە پرسە -
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"ماااان براژناااای ئەوم. ئەوە  ئاغاجااااانە، کااااۆنە خەزووریەتاااای. پێویسااااتە  -
دەساااتبەج  قساااەی لەگەڵااادا ب ەیااان. ئەگەر ب ااارێ ئاگااااداری ب ەیاااتەوە، بە 

 دڵنیاییەوە پێتوازیمان لێدەکا."
 "وا دەچم بزانم چیم بۆ پێدەکرێن. بەاڵم تۆ بوەڕێوە ئەوێ بوەستە." -
 ی ساداتیش وای پێووتەوە."هەڵبەتە." فەخر -

زینەتاایش لە درزی پەردەی ژووری کااارکردنی ئاغاجااان و فەخااری ساااداتی 
 بینین لەنێو خەڵ ە چاوەڕوانەکەدا وەستابوون.

زینەت بە پرسی گرتنی جەوادی دەزانی، بەاڵم ئەوەشی دەزانی، کە هیچی باۆ 
 پێناکرێن.

باۆ خالخاالی  انی زەناگدەدا، بەاڵم ئەو نەیادەتوناوبەناو خالخالی زەنوی باۆ لێا
لێبداتەوە. زینەت نەیدەزانی ئاخۆ کتومێ خالخاالی چای دەکاا، قەت گومانیتای 

 بۆ ئەوە نەدەچوو، خالخالی ئەو دادوەرە دڵڕەقە تۆقێنەرەی خودا ب .
تااااۆ بڵێاااای گەر بەڕاسااااتی جەواد لە مەترساااایداب ، یااااارمەتی باااادا؟ زیاااانەت لە 

ارمەتی باادا، زیاانەت ئەو کەسااە بێدەسااەاڵتیدا دەلەرزی، نەخێاار، ئەو ناااتوان  یاا
نیاااایە، دژی ئەو شااااتانە بوەسااااتێتەوە، ئەو تەنهااااا فەرمانەکااااان جێەجێاااادەکا. 
خااااااومەینی لە وتارەکااااااانی خۆیاااااادا بە ڕوونوئاشاااااا را باساااااای خوشاااااا انی 
ڕەوشااتپەروەری کردبااوو: "ئەمااڕۆ ئیسااالم لەسااەر شااانی ئێااوەدا وەسااتاوە. 

 ئەگەر پێویسێ ب ا منداڵەکەی خۆتی لەپێناو دابن ئ"
 زینەت جارێ ی دی ە سەیری خوارەوەی کرد.

"من نامەوێ  ئەوان ببیانم. پێیاان بڵا ، مان لێارە نایم." وای بە ژنە پاساەوانەکە 
 گوت.

ئیاادی ژنەکە  گەڕایەوە  یااان و بە فەخااری ساااداتی گااوت: "خوشاا ە زیاانەت 
 لێرە نییە. ئەو دەرچووە."

یری هیاااوابڕاوانە فەخاااری ساااادات ساااەیرێ ی دەوروبەری خاااۆی کااارد، ساااە
پەنجەرەکانی کرد، لە پڕ نیوای چااوی چاووە ساەر ژنێا  لەپتاێ پەردەکەوە. 

 زینەتی ناسییەوە. پەردەکە داخرا.
 "ئەو لەوێیە،" فەخری وایووت، "هەر تازە لەپتێ پەردەی ئەوێدا بینیم." -
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"ئەو لێرە نییە، من وا پێتدەڵێم، دەی بڕۆ و ڕێواکە بەردە." ژنە پاسەوانەکە  -
 ی پێووت.بە جەخت ردنەوە وا

 ئاغاجان پیلی فەخری ساداتی گرت.
 "وەرە، با بڕۆینەوەئ" -
"نەخێاار، نااایەمەوە، ماان لێاارە دەمێاانمەوە، هەر دەباا  قسااە لەگە  زینەتاادا  -

 ب ەم." وای بە مێردەکەی خۆی گوتەوە.
"دەی لێااارە باااڕۆنئ دەناااا باااانوی براکاااان دەکەمئ" ژنە پاساااەوانەکە  وای  -

 وەاڵمدایەوە.
 نورد."زینەتئ" فەخری وای با -

پیاوێ ی چەکدار هات بە قۆنداخی تۆەناوەکەی پااڵێ ی بە فەخارییەوە ناا بەرەو 
 دەرگاکەی برد. "دەی بڕۆن، لێرە نەمێننئ"

 اەتئ" فەخری سادات تا هێزی تێدابوو هاوارکرد."زینەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
کابرای ڕیتدار قۆنداخە تۆەنوێ ی لە کەلەکی فەخری دا. فەخاری سەرسامێ ی 

بە دەرگاااکە کەوت، چارشااێوەکەی لەسااەر سااەر  کەوت. ئاغاجااانیش باارد و 
یەخەی پیاوەکەی گرت پاڵێكی بۆ ی دیوارەکە پێوەناا، ژنە پاساەوانەکە داوای 
یااارمەتی کاارد. دوو پیاااوی چەکااداری دیاا ە کەوتاانە سااەر ئاغاجااان، زیاانەت 

 پەنجەرەکەی کردەوە: "لێی نەدەنئ لێی گەڕێن با بڕوائ"
ی فەخااری لەسااەر زەوی هەڵواارتەوە، بەسااەر سااەرو و ئاغاجااان چارشااێوەکە

 شانی فەخری ساداتی دادایەوە پێیووت: "دەی بابڕۆینەوە ماڵ ئ"
     

 .زەنجاندوای نیوەڕۆیەکی درەنگ بوو، خالخالی گەیتتە 
هەنووکە کە ژمارەیەکی ئەوەندە زۆر لە سەربازانی دەوڵەت، لەبەرەی شاەڕدا 

ەبااار باوو، تااا نەیاارانی ڕژێاام دادگااایی ساەریان تیێااداچووبوو، سااتەوەختێ ی ل
 ب رێن.

ئەو تۆمەتبارەکااانی لە تەویاالەی پێتااووی گرتووخااانە کااۆنەکە، کە هێتااتا  
بۆنی ریخە ئەسپیان لێدەهات، بینی. لەوێ لەسەر دیوارەکانی تەویڵەکەدا، ناڵی 
ئەسااپ، زیاان و کورتااان، قیاسااە و ڕێتاامە هەڵواساارابوون. خالخااالی هەمیتااە 

 کانی شاری هەڵدەبژارد.هەر گۆشە تاری ە
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چاااارەگە  لە مااااوەیلەوێ سااا  گەنجیاااان هێناااانە بەردەم خالخاااالی، ئەویاااش 
سااەعاتی دا حااوکمی بەسااەردا دان، یەکێاا  لەو ساا  کەسااە، ساازای مەرگ و 

 دووهەمیان دە سا  و سێهەمەکەشیان سێزدە سا  سزای بۆ بڕیەوە. 
 دوای ئەوان نۆرەی کیژۆڵەیەک هات.

 "ناوت؟"  -
  179"مەحبوبەئ" -
 "تۆ لەکاتێ دا گیرای، هەوڵی ڕاکردنێ دەدا، باشە بۆچی هەڵدەهاتی؟" -
 " لە ترسی گرتن هەڵدەهاتم." -
 "ئاخر چیێ کردبوو، تا ترسی گرتنێ هەب ؟" -
 "هیچم نەکردبوو."   -
 "هەندێ باڵوکراوەت لەنێو جانتاکەتدا هەبوونئ"   -
 "ڕاسێ نییە. هی  لەناو جانتاکەمدا نەبووە."   -
 گیرای، ئایا لەوێ دەژی؟"  اگوندی سوورد"تۆ لە  -
 "نەخێر." -
 "ئەی لەوێ چیێ دەکرد؟"  -
 "سەری برادەرەکانم دەدا."   -
 "ناوی برادەرەکانێ چییە؟" -
 "ناکرێ ناویان بدەم." -
 "تۆ ناتەوێ هی  بڵێی. زۆر باشە. ئایا پەشیمانی لەوەی کردووتە؟"  -
"ماان هاای  شاشااییەکم نەکااردووە، شااتێ م نەکااردووە، هاای ئەوەباا  داوای  -
 وردنی ب ەم." لێب
"ئەگەر ئەم شااتە واژۆ باا ەی و داوای لێبااوردنیش باا ەی، ساازاکەت لەسااەر  -

 سووک دەکەم."  
"خااۆ ئەگەر هاای  کااارێ ی هەڵەم نەکردباا ، بااۆچی دەباا  کاااغەزەکە واژۆ  -

 ب ەم؟" 
 "شە  سا ئ -

 پاشان خالخالی بانوی پاسەوانەکانی کرد.  یەکێ ی دیئ" 
                                                                                 

179  Mahboeb 
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 دار جەوادیان هێنا. کیژەکەیان لەوێ  برد، ئینجا دوو چەک
 "ناوت؟ خالخالی بەب  ئەوەی هەر تەماشاشی ب ا وای بانگ کرد.  -
 "جەوادئ" بەندکراوەکە وای وەاڵم دایەوە. -
 "ناوی باوکێ؟"  -
 "ئاغاجانئ" -

دەسااتبەج  خالخااالی سااەری بەرزکااردەوە، هەروەک ئەوەی مێتااوولەیەک بە 
 کرد. ملی وەداب . ئەو لەبن چاویل ە ڕەشەکەیەوە سەیری جەوادی

تیتاااا ێ ی زۆر لەسااااەر دەموچاااااوی تۆمەتبااااارەکە بااااوو، بااااۆیە نەیاااادەتوانی 
ڕووخسااااری دادوەرەکە ببینااا . خاااامەی دەساااتی خالخاااالی بەرباااووە ساااەر 
زەویەکە، لە چرکەیەکدا خۆی نوشاتاندەوە تاا هەڵیبوارێتەوە، ئەوساا جەواد بە 

 شێ ی دەموچاوی خالخالی بینی.
 هات، کە پێتتر دادوەرەکەی بینیب . بیرۆکەیەکی ڕاگوزەرانەی وای بەمیت دا

خالخالی کاغەزەکانی بەردەمی هەڵوێڕ و وەرگێڕ دەکردن، دەیەویسێ کااتێ ی 
 زۆرتری هەب . "پەرداخێ  ئاوئ" وای بانوی دەرەوە کرد.

دوو پاسەوان هاتنەژوور و قۆڵی جەوادیان گرت تا هەڵیبورن و بیبەنە دەرێ. 
 کردن، تا لەوێی  بەرن.وایان زانی دادوەرەکە بۆ ئەوە بانوی 

 "لەو گەڕێن. پەرداخە ئاوێ  بۆ من بێننئ" خالخالی وای پێووتن. 
خاۆ ماان ئەو کاابرایە دەناساام، جەواد لە مێتاا ی خۆیادا هەر وایاادەگوت. ئاااخر 

 دەنوەکەی غەریب نەبوو.
یەکێ  لە پاسەوانەکان گاڵسە ئاوێ ی هێنا و لەبەردەم خالخالی دانا. خالخالی 

ەکە دا و گوتی: "تۆ فایلێ ی قوڕسێ هەیە. تۆ ئەنادامێ ی کاارای قومێ ی لە ئاو
پاااااارتێ ی کۆمۆنیساااااتی،  تاااااۆ ئەو مێتااااا ە بااااازوێنەرەی پتاااااێ پەردەی. بە 
دەمانچەیەکی بەر پتتیتەوە گیراوی، کە س  فیتەکی پ  تەقێنادراوە. خەڵا  
تۆیااان بینیااوە تەقەت لە کااۆپتەرەکە کااردووە. بااۆ ئەو تاااوانە قوڕسااانە ساازای 

 ەسەردا دەسەپ . ئایا شتێ ێ هەیە بیڵێی؟" خالخالی وای پێووت.مەرگێ ب
"ئەو قساااانە هەماااووی درۆن. ساااەرباری ئەوە  مااان دان بەو دادگاااایەدا  -

نااانێم. ئەوەی تااۆ دەیاا ەی ناقااانونییەئ ماان مااافی پااارێزەرێ م هەیەئ مافێاا  بااۆ 
 بەرگری لەخۆکردنئ"
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ە. "مان کااتێ ی "دەماێ داخە و گاوێبورەئ" خالخاالی بە تونادی وەاڵمای دایەو -
زۆرم بااۆ تااۆ تەرخااان کاارد، زیاااتر لە ئەواناای پااێش خااۆت. فااایلەکەت پااوختەی 

 تاوانە قوڕسەکانە."
"دۆساایەکە ساااختەیە، زانیارییەکااان دروسااێ نااین. ماان هەرگیااز دەمااانچەم  -

 لەبەر پتتم نەبووە، قەتیش تەقەم لە هەلی ۆپتەر نەکردووە."
ئامۆژگاریاێ دەکەم، باا   "من کاتی ئەوەم نیایە، متاتومڕت لەگەڵادا با ەم. -

گااوێم لێبوااری، تێوەیتااتی؟ ماان بابااێ دەناساام، ئەگەر هاوکااارم باای، دەمەوێ 
 یارمەتیێ بدەم."

 خۆ ئەوە خالخالییەئ شتێ ی وای بۆهات. خالخالی دادوەرەکەی خودایەئ
جەواد بەو بیااارۆکەیەوە هەژا، دەمااای وشااا  باااوو. دەستەکانیتااای لەرزیااان. 

 وی ناسییەوە.خالخالیش تێوەیتێ، کە جەواد ئە
"گەنجاااۆ، گاااوێم لێبوااارە. ساااەر لەبەیاااانی ئەماااڕۆ زیااااتر لە سێساااەد تەرم  -

لەبەرەکانی شەڕەوە هێنرانەوە ئەم شارە، هەمووشیان گەنجی هااوتەمەنی تاۆ 
بااوون. ئەوان لەوێ دژی دوژماان جەنوااابوون، تااۆ  تەقەت لە کۆپتەرەکەمااان 

ناانەت گەر بارای کردووە. بۆمن هی  لە پرسەکە ناگۆڕێ، ئاخۆ کوڕی کێی، تە
مناایش باای، ماان ساازای مەرگااێ بە سااەردا دەدەم. بەاڵم لەبەرئەوەی باوکااێ 
دەناساام، لێاارەدا ڕیزپەڕیێاا  دەکەم. ماان ساا  پرساایارت لێاادەکەم. بەرلەوەی 
وەاڵمیااان باادەیتەوە، بااا  بیااری لێااب ەوە. خااۆ ئەگەر کااوڕێ ی زیاارەک باای، 

هەرگیااز ئەو وەاڵماای ڕاسااێ دەدەیااتەوە. تااۆ دەباا  بااا  تێاابوەی، پێتااتر ماان 
 دەرفەتەم بە کەس نەداوە و بە کەسیتی نادەم.

 پرسیاری یەکەم: تۆ کۆمۆنیستی یان باوەڕت بە ئیسالم هەیە؟"
جەواد هەستی بە جدییەتی قسەکانی خالخالی نەکرد. ئەو لە توڕەییادا دەکاواڵ: 
"من هی  وەاڵمی ئەو پرسیارەت نادەمەوە. تاۆ وەک دادوەرێا  باۆت نیایە ئەو 

رانە بااا ەی. ساااەرباری ئەوە ، خاااۆ ئێااارە دادگاااا نیااایە، بەڵ اااو جاااۆرە پرسااایا
 تەویلەیەئ"

"بااااا  بیاااار لەو قسااااەیەی خااااۆت باااا ەوە،" خالخااااالیش وای پێوااااوتەوە؛  -
"دووهەماااین پرسااایار: دەبااا  ڕۆژانە هەفاااێ جاااار لەگە  گیراوەکاااانی دیااا ەی 

 بەندیخانەدا، وەک سزا نوێژ ب ەی؟"
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 ێ نادەمەوە." "نوێژکردن پرسێ ی کەسییە. هەر بۆیە هی  وەاڵم -
 "پرسیاری سێهەم"دەب  ئەو فۆرمە پەشیماننامەیەت واژۆ ب ەی؟" -
"باشاە بااۆچی داوای لێبااوردن باا ەم، لە کاتێ ادا هاای  هەڵەیەکاام نەکااردووە؟  -

 نەخێر، نای ەم."
ماااردن  خالخاااالی کەوتە گوماااان، گەر هاتباااا و هەنااادێ لەگەڵیااادا هاوکارباااا، لە

 دەیوەڕاندەوە.
 ەت دەدەما  و ئامۆژگاریاێ دەکەم ئەم هەلە "من هێتتا یەک دەرفەتای دیا -

 لەدەسێ خۆت نەدەی." خالخالی وایپێووت.
ئیدی قوڕئانێ ی قەبارە بچووکی لە گیرفاان دەرهێناا و دایە جەواد و پێیواوت: 
"ئەگەر بەم قوڕئاااانە ساااوێند بخاااۆی، کە هااای  دەماااانچەت پێنەباااووە و هااای  

گەر وا نەکەی، تەقەشاااێ نەکاااردووە، ئەوا سااازایەکەت ساااووک دەکەمئ لااا  ئە
 دیواردا ڕاتدەگرمئ" بەرامبەردەستبەج  لە 

"تۆ سەدان بێتاوانێ لە سێدارە داون. ئەمە  خۆی تاوانە. تاوانە دژی ئەم  -
قوڕئانە. من ئەوەی تۆ دەیڵێی، ناای ەم. هەر لەبەر ئەوە  کە بااوکم دەناسای، 
ی وا ناکەم. بە هۆی ڕەفتارەکاناێ، شاەرم لەخاۆم دەکەمەوە. کەساایەتی تاۆ  

ماڵی ئێمە ناسراوە. تۆ دەتەوێ چاکەیەکم لەگەڵادا با ەی، بەاڵم مان چااکەکەت 
ماڵباتەکەماادا هەسااێ بە خەتاباااری دەکەی، لاا  ماان  بەراماابەروەرناااگرم. تااۆ لە

لەجیاااتی تااۆ شااەرم لەخااۆم دەکەمەوە. ماان هاای  ساازایەکی سااووک راوەم لە 
ەلالدێ  کە جەلالدێ  ناوێ، کە دەستبەرداری ژن و منداڵەکەی خۆی بووە، ج

بەدڕەفتاااری لەگە  هاوسااەرەکەیدا نواناادووە، ئەشاا ەنجەی داوە. ماان هەرگیااز 
کەسااێ ، کە بەیەک جااار سااەدان کااوردی تیرباااران کاارد، چااۆک  بەراماابەرلە

دانادەم. گەر واب ەم، کوڕی باوکی خۆم نایم. دەی قوڕئاانەکەت باخەرەوە نێاو 
 گیرفانێ، من پێویستم پێی نییە." 

 کرد: "مردنئ"  نویخالخالی بەتوندی با
پاسااەوانەکان ڕژانە ژورەکە و جەوادیااان بااردە ئەو جێاایەی، کە گیراوەکانیااان 

 لی گوللەباران دەکردن.
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 بەرامااااابەریەکێااااا  لە پاساااااەوانەکان چاوەکاااااانی جەوادی بەساااااتنەوە و لە 
دیااوارەکەدا ڕایااانورت. جەواد پێیوابااوو، خالخااالی ئەو گوللەباااران ناکااا، بەڵاا ە 

 ێن  و وایلێب ا داوای لێبوردن واژۆب ا.هەر دەیەوێ بیترس
 بەراماااابەرتەنااااانەت دوای ئەوەی پاسااااەوانەکان چاویتاااایان بەسااااتنەوە و لە 

دیوارەکەدا وەستاندیان،  جەواد لەو بڕوایەدا بوو، هەڵسوکەوتەکەیان هەر باۆ 
ترساااندنە و بەس. وێاااڕای ئەوە ، ئەو هەرگیاااز دەماااانچەی هەڵنەگرتباااوو،   

پتەرەکە ب ااا. ئاااخر ئەوان هۆکاااری ئەوەیااان نەبااوو، جااای ئەوەی تەقە لە کااۆ
لەبەردەم دیااوارەکەدا ڕایبواارن. ئیاادی دەنواای تەپەی پێیااان هااات، گومااانی بااۆ 
خالخااالی چااوو، گااوایە دێااێ و لەگەڵیاادا قسااەب ا. جەواد لەوە دڵنیااا بااوو، کە 

 خالخالی بۆ  ی ئەو دێ، لەبەر خاتری ئاغاجانیش لە سێدارەی نادا.
ەچااووە  ی. جەواد چاااوەڕوانی ئەوەبااوو خالخااالی پێیبڵاا : خالخااالی نکەچاای 

 "دەی بەسیەتی، چاوەکانی ب ەنەوە، بیبەنەوە بۆ نێو زیندانەکە."
 "ئامادەبنئ" خالخالی وای بە پاسەوانەکان گوت. -

دوو پاسەوان چۆکیان گەیاندە سەر زەوی و لوولەی تۆەنوەکانیاان لە ساینوی 
 جەواد کرد.

تااا نیتااانی خالخااالی باادا، کە ناترساا . ئەو  رتڕاگااجەواد پتااتی خااۆی ڕاسااێ 
 وایدەزانی خالخالی لەوە زیاتر ناڕوا.

 "تەقەئ" خالخالی وای بانو رد. -
تەقەکە کااارا. ساااەرەتا جەواد هەساااتی بە تەقەکاااان نەکااارد، کە بە جەساااتەی 
کەوتااان. باااۆ چااارکە سااااتێ ی چاوتروکانێااا  بیاااری کاااردەوە: دەبینااای، ئەوان 

 ویستیان بمترسێنن.
 ا هات.ئەو بە د

 ئیدی کەوت.
 سەری کەوتە سەر زەوی و چاوەکانی داخران.
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 کێوەکان
 

ئاغاجااان تەرماای جەوادی وەرگاارتەوە، تەرمەکە لەناااو تڕومبێلێ اادا لە بەردەم 
 دەرگای ماڵیان بوو.
پەناجەرەکە وەساتابوو، ساەیری خاوارەوەی دەکارد،  لە  یفەخری سااداتیش 

دەهاات و دەچاوو. فەخاری لەپتاێ  ئەو شوێنەی بانودەرەکە بەب  ئاۆقرە هەر
جامی پەنجەرەکەوە وەک ئەوەی وێنەیەکی ڕە  و سپی ب ، وێانەی دای ێ ای 

 ماتەمبار.
بە گوێرەی دابونەریتی ئێرانییاانە، دەباوایە کردبایاانە شینوشاەپۆر، قیژانادبای، 
سااەری لە داروبەرد دابااووایە و پاارچە ماشااوبرنجەکەی خااۆی دەرکێتااابایە. 

یەکەوە  یانااادابایە  ی بیانورتباااایە و هەر هەموویاااان بەدەباااوایە ژنەکاااان غار
 گریابان.

بەاڵم ئەو شتانە هەمووی قەدەغەکرابوون، ئەوان نەدەباوایە خەمبااری خۆیاان 
 بۆ کەس دەرخستبایە.

ئاغاجاااانیش نەیااادەزانی، ئااااخۆ تەرمااای جاااواد لە کاااوێ بەخااااک بساااپێرێ. ئەو 
ن اااری بااوو، بەڵ ااو هەمااوو دوای نیااوەڕۆکە هەر خەری اای تەلەفااۆن و تەلەفۆ

مااۆڵەتی ئەوە وەربواارێ لە شااارەکەدا بینێااژێ، بەاڵم کەس نەیاادەوێرا لەگەڵیاادا 
 شانی بداتەبەر و لەو بارەیەوە یارمەتی بدا.

لەوێ لە کۆاڵنەکەی  ی ماڵیان دەنوای تەپەی پا  هااتن، بانوادەرەکە گوێ اانی 
 قواڵ  کردن، ئەو تەپەی پێ انی نەناسینەوە.

ی دەرگاکەیااان وەردرا، دەرگااایەکە کاارایەوە، ئەوەی هاااتە کلیاال لە کااونی کیلااۆن
 ژوور شابا  بوو. مارمیل ە  خێرا بۆ ی ڕۆیتێ.

بانودەرەکە  چووە  ی شابا ، باوەشی پێداکرد و بە بێدەنوی لەسەر شاانی 
 ئەو گریا.

شابا  هەواڵی گوللەبااران ردنەکەی بیساتبوو، هەرچەنادە بە هااتنی باۆ شااری 
مەترسیدابوو، لا  دوای هەواڵەکە دەساتبەج  بەرەو ماا   ژیانیتی لە زەنجان

 گەڕایەوە.
ئاغاجااانیش لە ژوورەکەی هاااتەدەر، شاااباڵی بیناای و هەروەک جاااران ساااڵوی 
لێ ااااارد. شاااااتەکە وەک ئەوە دەچاااااوو، کە شاااااابا  ئەو چوارساااااەد و پەنجاااااا 
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کیلاااۆمەترەی هەر باااۆ هااای  بڕیبااا  و گەڕابێاااتەوە ماااا ، ئاغاجاااان ساااۆزەکانی 
 دەرنەبڕین.

"سوپاس بۆخودا لەوەختی خاۆت هااتیەوە، مان پێویساتم بە تاۆیە. باشاە لە  -
 کوێێ بیسێ؟" ئاغاجان وای پێووت.

بەاڵم خۆ ئەو چاوەڕێی وەاڵمەکەی نەکارد: "ئاێمە دەبا  دەساتوبرد کەیانئ ئەو 
 لەبەردەم دەرگائ لەناو تڕومبێلەکە دایە."
 ئەویش قۆڵی گرت و ئامێزێ ی تێوەرێنا.

ئەی ئاغاجاااانی بەساااتەزمان تازیەماااانەت لێااادەکەم."  "ئاغاجاااان، پرساااەمان، -
 شابا  لەکاتێ دا دەگریا وای بە ئاغاجان گوت.

شابا  هەستی بە خەتاباری خۆی کرد. دەترساا نەباادا ئاغاجاان ڕووی خاۆی 
 لێوەرگێڕێ.

"گەنجااۆ، ئەوە ئیاارادەی خااودا بااوو،" ئاغاجااانیش وای پێوااوتەوە، "دەی، بااا  -
 دادێ، کاتی زۆرمان بەدەستەوە نییە."  تاری یین. دەنا زۆری دی ە نابا، بڕۆ
   

شابا  سویچی تڕومبێلەکەی لەنااو دەساتدا باوو، خاۆ شاتەکە  ڕاساتی باوو، 
 جەواد ببێن ، ئەوسا بڕوا بە مردنی ب ا.چاوی خۆی بەاڵم دەیەویسێ بە 

بەرەو  ی تاااڕومبێلەکە ڕۆیتاااێ، دەرگاااای پتاااتەوەی کاااردەوە. جەواد لەوێ 
خامی ساپی داپۆشارابوو. دیااربوو ساارد بباووەوە،   درێژکرابوو، هەمووی بە

دەستەکانی لەنێو ڕانیدا بوون، لەسەر   داندرابوو. بەتاانیەکەی کەما  لەساەر 
 جاانوی   دا، سەری بەدیاارکەوت. بەڵا  ئەو باوو، جەواد باوو، گاوللەیەکی لە

 چەپەوە درابوو.
 "ئێمە دەب  پەلە ب ەین." ئاغاجان وای پێووت.

پتااتەوەی تااڕومبێلەکەی پێااوەدایەوە، خۆشاای چااووە پتااێ شااابا  دەرگااای 
 سوکانەکە.

 "بەرەو کوێ؟" کات  لە کۆاڵنەکە دەرچوون وای لە ئاغاجان پرسی. -
 "ئەم  یەئ" ئاغاجان ئاماژەی بۆ کێوەکانی  ی باکوور بۆکرد. -

شاااابا  نەیااادەزانی   نەختاااەیەکی هەیە، لااا  ئاغاجاااان خاااۆ پیاوێااا  نەباااوو 
 نێ ، لە گوندێ ی  پەڕگەی شاخەکان بنێژرێ.لێبوەڕێ کوڕەکەی لە شوێ
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ئەو بەتاسااەوە دەیەویسااێ لەگە  ئاغاجااان دەربااارەی خەمە هاوبەشااەکەیان 
بدوێ، بەاڵم ئاغاجان ئەوەندە بەقاووڵی چووباووە نێاو دنیاای خەیاا ، لەخاۆی 

 ڕانەبینی هەراسانی ب ا.
 کەواتە بەب  دەنوی بەرەو چیاکانی باکوور لێیخوڕی.

 ێ هەیە؟" دوای ماوەیەک شابا  وای لە ئاغاجان پرسی."ئەرێ نەختەیەک -
 دەڕۆین." 180"بەرەو مەرزیجاران -
"بەرەو مەرزیجاااااران؟" شااااابا  بەسەرسااااامییەوە لێیرساااای؛ "ئاااااخر ئەوە  -

ئەسااتەمە، گوناادییەکانی ئەوێ هەموویااان  یەنوااری خااومەینین. خااۆ ناااتوانین 
 لەوێ داوای گۆڕێ  ب ەین؟"

شااابا  شااتەکە ڕوونوئاشاا را بااوو، ئاااخر ئاغاجااان هیچاای نەگااوت، بەاڵم بااۆ 
ی بە قوڕئااانەکەی کردبااوو. متااتومڕ لەو بااارەوە ڕاوێااژئاغاجااان لە ماااڵەوە 

 بێسوود بوو، بۆیە ئاساییانە  تڕومبێلەکەی لێخوڕی.
   
کە بۆ تڕومبێلێ ی بچ ۆ نە دروستنەکرابوو، لەڕاستیدا هەر جاادە نەباوو، ڕێوا

 کە بوو.بەڵ و شوێنەواری  تایەکانی پاسی گوندە
یەکەمااین  لە دوایمەرزیجااران گونادێ  باوو لەنزیا  شاارەکەدا هەڵ ەوتباوو، 

بەرزایی شاخە بەرزەکان. شابا  بە ئەسپایی بەسەر گردەکە  بەرامبەرگرد لە 
 کەوت و لەدیوەکەی دی ە  دابەزی. لەوێوە هەندێ خانوو دەبیندران.

 ەی کێوەکانی کەشەکە  سارد بوو، ئەمە  بە هۆی ئەو بەفرە بوو کە لووت
داپۆشااایبوو. هێتاااتا تااااری یی دانەهااااتبوو، بەاڵم شااااخەبەرزەکان ساااێبەری 
ڕەشااااایان بەساااااەر گونااااادەکە داداباااااوو. خانووەکاااااان لە بەردی سروشاااااتی 
دروساات رابوون. خااۆ ئەگەر نەتزانیبااا کە گونااد لەوێاایە، خێاارا نەتاادەتوانی لە 

 گاشەبەردەکانی جیاب ەیتەوە.
دووکەڵی بۆڕیە زۆپاای گەرماوەکەیاان بینای، کاتێ یش ئەوان نزی  کەوتنەوە، 

 ئەوە  تاکە شوێنەواری ژیانی ئەوێ بوو.

                                                                                 
180  Marzedjaran 
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لە گونااادێ ی وەک ئەوێ، هەمیتاااە چااااوەڕوانی لە گۆڕێااادا باااوو: چاااااوەڕێی 
لێوە دەربچ ، چاوەڕێی لەدای باوونی مناداڵێ ،  یکەسێ  بۆی بچ  یان یەکێ 

 یان کەسێ  بمرێ.
اوێ اای دەکاارد، ئینجااا دوای ئەوە هەمیتااە گوناادە خەواڵااووەکە چاااوەڕێی ڕوود

 جووڵەی تێدەکەوت. 
شابا  بۆ ناو گوندەکەی لێخوڕی، خۆ ئەوان پێویساێ نەباوو های  شاێ بڵاێن، 
تڕومبێلێ ی وا نەناسراو لە شاخەکە داببەزێ، لەخۆوە واتاای ئەوەی دەگەیاناد 

 شتێ  قەوماوە.
ە بەدەر لە ک  بەو زستانە بەنێو شاخەکاندا دەڕوا؟ کەسێ  نیای یبڵێ ئاخر، تۆ

 نەیارێ ، کەسێ  کە هەڵب  یان یەکێ  تەرمێ ی لەنێو تڕومبێلەکەدا داناب .
لە پڕێ ەوە گوێیان لە دەنوی وەڕێن بوو، یەک دوو کسۆک لە پەنا بەردێا ەوە 
بە کێویانە بازیان هەڵدا، بەغار بۆ ی تاڕومبێلەکە هااتن. ئینجاا پیااوێ ی قەڵەو 

 و تۆەنوێ ەوە پەیدابوو. خۆی
 ئ" ئاغاجان وای هاوارکرد.ئەلاڵ"

ساااااااەگەکان بە حەپەحەپەوە باڵوباااااااوونەوە. پیاوەکاااااااانیش لە تاااااااڕومبێلەکە 
 نزی بوونەوە.

 "شابا ، لەشوێنی خۆت دانیتە." ئاغاجان لە تڕومبێلەکە دابەزی.
ئەو بەرەو پیاوەکان هەنواوی نا، ویساتی لەگەڵیاان بادوێ، ویساتی بڵا  لەگە  

ی باااۆ ڕاهێتاااتن، بەاڵم ئەوان تەوقەیاااان مە ی گونااادەکە بااارادەرە. ئەو دەسااات
 لەگەڵدا نەکرد، ئەویان پتتووێ خسێ و بەرەو تڕومبێلەکە هاتن.

ئەوان ناااحەزانە سااەیری شاااباڵیان کاارد و زیاااتر بااۆ  ی تااڕومبێلەکە هاااتن. 
دەیانەویسێ دەرگاکەی پتتەوەی با ەنەوە. ئاغاجاانیش بەرەو ڕوویاان چاوو، 

ڕکردبااوو. شااابا  خێاارا لە تااڕومبێلەکە حەپەحەپاای سااەگەکانیش ئەو ناوەیااان پ
دابەزی و ئاغاجااانیش خێاارا پاااڵێ ی بە پیاوەکااانەوە وەنااا و پتااتی بە دەرگەی 
پتتەوەی تڕومبێلەکەوە دا. یەک  لە پیاوەکاان لۆا ەی کراسای ئاغاجاانی گارت 

دیاااا ە  دەرگەکەی کااااردەوە. یەکاااا  لە  و رای ێتااااا و لەوێ  یباااارد، ئەوی
ێلەکەو گااازی لە کۆناای تەرمەکە گاارت. شااابا  سااەگەکان بازیاادایە نێااو تااڕومب

دەسااااتی دایە ئەو خاکەنااااازەی لە تەنیتااااێ تەرمەکە داناااادرابوو، بە توناااادی 
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خاکەناساااێ ی لەپتاااتەملی ساااەگەکە دا. ئااااژەڵەکە بە ناااوزەوە لە تاااڕومبێلەکە 
 دوورکەوتەوە.

تەواوی جاااڵەوی لەدەساااتدابوو، پااااڵی بەپیاوەکاااانەوە ناااا و دووری  شاااابا  بە
دەستی دابوو لە بەردەم دەرگەی تاڕومبێلەکە وەساتا،  و بێڵەی لەخستنەوە. بە

 ئێت ی لە تەرمەکە گرت.
پیاوەکان لە گوندەکەی خۆیان لە ڕەفتارە توند و زبرەکەی شابا  توڕەباوون، 

یااان پێبواارێ. بەاڵم ڕێوەئیاادی بەساا  کەس پە ماریااان دا. ئاغاجااان هەوڵیاادا 
ی بوو کردی بۆ ئەوەی خاۆی لە هەوڵەکانی دادیان نەدا. شابا  ئەوەی لەسەر

مسااێ و پااێلەقەی پیاوەکااان بپااارێزێ، تااا ئەو کاااتەی کااۆمەڵە گوناادیێ ی دیاا ە 
هاتن و لەیەکیان کردنەوە. ئاغاجاان دەساتەکانی باۆ درێژکاردن و گاوتی: "مان 

 داوای یەک گۆڕتان لێدەکەم. من تەرمی کوڕەکەم پێیە"
وەاڵمیااان نەدایەوە. وەک لە گوناادییەکانەوە هاای  کاااردانەوە پەیاادانەبوو، هاای  

ئەوە وابوو ئەوان لەبەرد بان، پیااوە بەبەردبووەکاان بە واقوڕماانەوە ساەیری 
 ئاغاجانیان دەکرد.

"لەگە  گوناح اااران لێاارە باارۆئ لێاارە جااێوەی گااۆڕ نیاایەئ" یەکاا  لەپیاوەکااان  -
 وای بانگ کرد.

 "من داواتان لێدەکەم..." -
ی وای پێواوت و ڕووبەڕووی "پێمووتی، دەی، لێرە بڕۆئ" پیاوەکە بە تاوڕەی -

ئاغاجانیش ڕۆیتاێ. شااباڵیش دەساتی دایەوە خاکەناساەکەی. بەاڵم ئاغاجاان 
 خاکەنازەکەی لەدەسێ شابا  دەرهێنا و گوتی: "ئێمە دەڕۆین."

 سوار بوونەوە، شاباڵیش تڕومبێلەکەی سوڕاندەوە.
هێتاااتا زۆریاااش لە گونااادەکە دوورنەکەوتباااوونەوە، شاااابا  لەساااەر تەنیتاااێ 

ەکی لە ئاغاجااان بااڕی. ئەو ئەوق مااابوو، پیاااوێ ی تێ تاا او لە تەنیتااتی نیوااای
دانیتتبوو. شابا  ئەمەی لە چۆنیەتی دانیتتینی ئاغاجاانەوە تێبینای کارد. ئەو 

دەرچاااوو. ئەو  ڕاوێاااژی بە قوڕئاااانەکەی کردباااوو، بەاڵم شاااتەکە   لەدەساااێ
 وەک مەلێ ی پیر دیاربوو، زاتی ئەوەی نەبوو چیدی بۆڕێ.

داهاااات، شاااابا  بااا  مەبەساااێ بەنێاااو شااااخەکاندا دەیهااااژۆت، تاااا تااااری یش 
ئەوکااااتەی ئاغاجاااان ڕێااا  دانیتاااتەوە و  کتێااابە پیااارۆزەکەی نێاااو گیرفاااانی 
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دەرهێنااایەوە. ئیاادی هێااز و توانااای خااۆی کااۆکردەوە، چاوەکااانی نوقاناادن و 
قام ەکاااانی وەک نابیناااایەک لەساااەر دێرەکاااانی قوڕئاااانەکە جوواڵنااادان. دوای 

." ئینجااا 181جودرێااژ بە خااۆڕاگرییەوە گااوتی: "بااابڕۆینە سااارخااولەکێ ی دوور
 کتێبەکەی خستەوە باخە .

شابا  لەگە  ئاغاجان هاوڕا نەبوو. ئەو های  جیااوازیێكی لە نێاوان سااروخ و 
ئەو گوندە نەدەبینی کە لێای دەرکاران. دەکارێ ئەوان ساەدان گوناد با ەن، لا  

 دەداتەوە. هەرهەمان شتیان ل  ڕوو
یسااێ کااوڕەکەی هەروا بەباا  ڕیزنیتاااندان بە خاااک بسااپیرێ، ئاغاجااان نەیدەو

 ئەو بەدوای گۆڕێ ی  فەرمییدا دەگەڕا، ئەمە  ئەستەم بوو.
"لەوێش خەڵ ەکەی یارمەتیمان نادەن." شاابا  بێادەنوییەکەی وا شا اند؛ "ئاێمە 

 دەب   قبوڵمان ب ."
ئاغاجاااان هااای  وەاڵمااای نەدایەوە، وای لەخاااۆی کااارد هەر گاااوێی لەقساااەکە  

 بووب .نە
   

گۆڕساااتانەکەی سااااروخ لە دەرەوەی گونااادەکەوە باااوو. شاااوێنێ ی چاااۆڵوە و 
 سارد.

"لێرە چاوەڕێ ب ە، من بەخۆم دەچامە نێاو گونادەکە." ئاغاجاان وای بە شاابا  
 گوت.

شاااااباڵیش لەوی بەجێمااااا. قسااااەی لەگە  خااااۆی دەکاااارد: "ئەو ڕاسااااێ دەکااااا، 
ەگەڕێ باا  ئەوی هەنااووکە تێاادەگەم بااۆچی ئەو بە دوای گااۆڕێ ی فەرمیاادا د

گااوێ بە مەترسیەکانیتاای باادا. ماان زۆر شااەرم لە خااۆم دەکەمەوە، کە پێتااتر 
پەیم پێنەبرد. ئااخر ئاێمە هیچای هەڵەماان نەکاردووە، نااب  جەواد بە دزیایەوە 

 بنێژرێ."
ەکە و وەسااتا. کاااتێ یش گااوێی لە دەنوەدەنااگ بااوو، ئینجادەسااتی دایە خاکەناااز

دەرکەوتن. ئەوان کەسانی بەتەمەن بوون و پێن  پیاو بە خۆیان و  یتەکانیان 
 ئاغاجانیتیان لە نێویاندا بوو. هی  سەگیتیان پێنەبوون.

                                                                                 
181  Saroeg 
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ئەو لە هەڵساااوکەوتەکەی ئاغاجاااان ئەوەی بینااای، کە نەیتوانیاااوە قەناعەتیاااان 
ندەکە  لەگەڵای اغاجان بوون، ئەوان تا دەرەوەی گوپێبێن . ئەوان برادەری ئ

بەاڵم خاۆ ئەوان  یەنورانای ڕژێمیاان دەناسای، هاتبوون، تا دڵنەوایی بدەنەوە. 
دەیااااااااانزانی گەر تەرمەکە لە گۆڕسااااااااتانەکەیان بنێااااااااژرێ،   ئەنجااااااااامێ ی 

 لێدەکەوێتەوە.
ئەوان بەرەو شاااباڵیش هاااتن، ویسااتیان ساااڵوی لێااب ەن، تازیەنااامەی لێااب ەن، 
بەاڵم خۆ لەبارێ دا بوو نەیتوانی شتەکەیان لێقبوو  ب ا. ئەو دەهری بباوو، لە 

ەماااان کاتیتااادا هەساااتی بە دەستەوەساااتانی خاااۆی دەکااارد. ئیااادی دەرگاااای ه
تااااڕومبێلەکەی کااااردەوە و دیسااااان چااااووە پتااااێ سااااوکانەکە، ئاغاجااااانیش 

 خواحافیزی لە پیاوەکان کرد و سوار بووەوە.
 ئەوان تازە بەڕێ ەوتبوون، گوێیان لە کەسێ  بوو بانوی کردن.

 وت."هۆۆۆو، کەم  رایورەئ" ئاغاجان وای بە شابا  گ
. ئاغاجااان جامەکااانی داهێنااانە خااوار. یەکاا  لە ڕاگاارتشااابا  تااڕومبێلەکەی 

پیاوەکاااان بە هەناساااەبڕکێوە رای اااردە  یاااان: "ئێاااوە دەبااا  بەرەو ڕەحماااان 
 بڕۆن،" پیاوەکە وای پێووتن، "ئەو تاکە کەسە یارمەتیتان بدا." 182عەلی

پیااوەکە  ئاغاجان یەک دوو جار سەری بۆ لەقاند، ئەمە  نیتاانەی ئەوەباوو،
 ڕاسێ دەکا.

"بەرەو جیریا باژۆ،" ئاغاجان وای بە شابا  گوت، "دەڕۆیان بە دوای رەحماان 
 عەلیدا دەگەڕێین."

   
جیریا ئەو گوندە بوو زۆرترین دەرفەتای ئەوەیاان هەباوو، جێای گاۆڕێ ی تێادا 
دەستب ەوێ، چون ە گوندەکە هی خانەوادەکەی خۆیان بوو. زۆر لە ئەندامانی 

اغاجاااان و فەخاااری ساااادات هێتاااتا هەر لەوێ دەژیاااان، وێاااڕای ماڵبااااتەکەی ئ
 ئەوە  گۆڕی کازم خانیش هەر لەوێ بوو.

خاااۆی دەباااوایە ڕاساااتەوخۆ باااۆ ئەوێ چووباااان، بەاڵم کتێااابە پیااارۆزەکە هااای  
ئاماژەی بۆ ئەوێای بە ئاغاجاان نەداباوو. ئێساتا  پیااوەکە کە نااوی رەحماان 

 وێنێ ی شایستەی دۆزیوەتەوە.عەلی بیرخستەوە، ئاغاجان لەوە دڵنیا بوو  ش
                                                                                 

182  Rahmanali 
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ڕەحمااان عەلاای پیاااوێ ی وردیاالەی بە تەمەن بااوو، ڕییتااێ ی بااۆزی درێااژی 
هەبااوو. گوناادەکە شااانازی پێااوەدەکرد. ئەو تەمەناای گەیتااتبووە سااەدوچوار 
سا ، لەنێو خەڵ یدا بە پیاوە پیرۆزەکە دەناسرا. خەڵا  دەیواوت ئەو دەتاوان  

وەکاانیش زینادوو ب ااتەوە. قساەی ئەو جادوو ب ا، هەتاا دەتاوان  مناداڵە مردو
دوا قسەی گوندەکە بوو، هەمووانیش ئەمەیاان دەزانای. ئەگەر کەساێ  پەناای 

ەن لە  یبااااااۆ ببردبااااااایە، ئەوا لە سااااااە مەتییەکەی خااااااۆی دڵنیااااااا دەبااااااوو. 
گونااادییەکانەوە مااااڵەکەی ئەو بە پیااارۆز دادەنااادرا. لە دۆخە ساااەختەکاندا، لەو 

ەکەس ببەستی، ئەوا هەمیتە ئاغاجان دەیتوانی کاتانەی کە نەتدەتوانی پتێ ب
ڕاسااتەوخۆ بوەڕێااتەوە  ی ڕەحمااان عەلاای. ئەوان یەکاادییان بااا  دەناساای، 
ئاغاجااان هەر کاتێاا  هاتبااایە جیریااا، سااەری لە ڕەحمااان عەلاای دەدا، ئەگەر 

 پێویستیتی پێبووایە پارەشی دەدایە.
فااارەوە نزیااا  باااوو. جیریااا لە نێاااو کێوەکانااادا، لە بەرزایااای هەڵ ەوتبااوو، لە بە

ڕێوایەکی خۆشیتی نەبوو، تەنها ڕێوایەکی لمین بوو، کە پاس و جێبەکاان بە 
کەدا ڕێواااازەحاامەت بەساااەردا دەڕۆیتااتن. بە زەحمەتیااایەکەوە ئەوان بەسااەر 

ڕۆیتااتن، دەشترسااان نەوەک تڕومبێلەکەیااان بخلی ساا  و ب ەوێااتە چاڵێاا  و 
رماای تااڕومبێل ە  دەرنەیەت. سااەرمایەکە  هاای دەرەقەت هاااتن نەبااوو، گە

 دادی نەدان. ئاغاجااااااان نیوااااااایەکی خەمخااااااوارانەی لە تەرمەکە بااااااڕی، کە لە
 پتتەوەی تڕومبێلەکە داندرابوو.

خەری باااوو باااوەنە گونااادەکە، ئاغاجاااان گاااوتی: " یتەکاناااێ ب اااوژێنەوە، لەوێ 
لەپتێ گاشەبەردەکە ڕایوارە. ئاێمە بە تاڕومبێلەوە نااچینە نااو گوناد. تاۆ لێارە 

 ەچم ڕەحمان عەلی دەدۆزمەوە."بمێنەوە، من د
 "لێوەڕێ بامن بچم بیدۆزمەوە." شابا  وای وەاڵمی ئاغاجان دایەوە. -
 "واباشترە خۆم بچم و قسەی لەگەڵدا ب ەم." -
 "من نامەوێ تۆ بە تەنیا بڕۆی." -
 "ئاخر لەوە زیاتر ناکرێ، خۆ ناکرێ تەرمەکە بە تەنیا لێرە جێبێڵێن." -
مااوو شااتێ  گااۆڕاوە. ئەگەر یەکێاا  گوناادە  نیاایە. هە م"ماان متمااانەم بە -

 بتناسێتەوە، ئەوا دەمودەسێ دەزانن، کە چی لە ئارادایە."
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ئاغاجان دەساتی باۆ گیرفاانی خاۆی بارد، بە دوای قوڕئانەکەیادا گەڕا ئااخۆ لە 
 شوێنی خۆی ماوە.

"ئێمە هی  بژاردەیەکمان بۆ نەماوەتەوە. من خۆم چارەی دەکەم." ئاغاجاان  -
 ەکە هاتەدەر.وای پێووت و لە تڕومبێل

ئەو بەنێاااو بەفااارەکەدا ڕۆیتاااێ و بەساااەر پاااردە دارینەکەشااادا پەڕیەوە. لێااارە 
شاانە بااایە ساااردەکە، کە بەسااەر سااەهۆڵەکەدا  183سااەگەکان بۆنیااان نەکاارد.

هەڵیدەکرد، پێستی وەک چەقۆ شەق دەکرد. تاکە شتێ  کە بیری لێادەکردەوە: 
ە ڕەحمان عەلای. خاۆ من دەب  بەر لەوەی ئیسالمییەکان بمبینن، خۆم بوەیەنم

ئەگەر ڕێواشاام لێبواارن، پااڕ بە دەنواام بااانوی ڕەحمااان عەلاای دەکەم، لەحەفااێ 
 خەویش داب ، گوێی لێم دەب  و بێداردەبێتەوە.

ئیدی بە ئەسپایی چووە نێو گوندەکە. دوای بڕینای چاوار کاۆاڵن، گەیتاتە ئەو 
 گۆڕاییەی کە خانووەکەی ڕەحمان عەلی لێبوو. 

یتاادا بااۆنێ ی ناتۆنیااان کاارد. بەو نیااوە شااەوە، لە زسئینجااا لەوێ سااەگەکان ب
نااامۆ، هەر واتااای مەترساایێ ی دەگەیانااد. ئیاادی سااەگەکان بەیەکەوە کەوتاانە 
وەڕین. بەم جۆرە ئەو هەموو گوندەکە بێدار دەکااتەوە. باشاە دەبا  چای ب اا، 
ڕاب ا یاان ئاسااییانە باڕوا؟ لە کاۆاڵنەکەی بەردەمیادا  کساۆکێ ی کەتەی ڕە  

 ژینەکەدا بازی دا. "أللەئ" ناچار ڕای رد.بەسەر پەر
توندی وەڕیان. ساەگە زەبە حەکە  بەدوایادا بە سەگەکانی گوند بەیەکەوە و 

کەوتە بازبااازێن. ئاغجااان زیاااتر غاریاادا و بە سەرسوڕمانیتااەوە خەڵ ەکاای لە 
کۆاڵنەکەدا بینی. یەک دوو پیااو ویساتیان ڕێاوەی پێبوارن و بەرزەفتای با ەن. 

یئ" د: "ڕەحماان عەلااییییییییتێدابوو ئەوانی پاڵنا و هاواری کارئەویش تا هێزی 
ئەو ئەوەناااادە تونااااد غاریاااادا، خەری بااااوو دڵاااای لە گەروودا بێااااتەدەر و لەبەر 
فرمێس ەکانیتاای هیچاای نەبیناای. ئەو نابینایااانە بەرەو گااۆڕاییەکە غاااری دەدا. 

 ئیدی هەموویان زانیان بۆکوێ دەڕوا.
یئ هاوارئ بۆ پەنایەک بۆ کوڕەکەم هانام ییییییییییییان عەلایییییییییئ رەحمئەلااڵ"

 هێناوەتە بەرتئ"

                                                                                 
ڕۆمااانللە ەکق نللسیلکیەتەەسااەگەکان گلێیااان دێنەاااللە اەاڵه ەیااارک کاااتەکە   ااەلاللک    183
 ش زیاتر اە اۆنەلک ناسرالک  اۆیە من لاه دێکرە. لکرگێڕ.سەگی
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لەیەکاا  لە کۆاڵنەکااان، ساا  چەکاادار لە ئاغاجااان پەیاادا بااوون، یەکێاا  لەوان 
چااوو، کەوتە  184قۆنااداغە تۆەنوێ اای لە قاااچی ئاغاجااان دا. ئاغاجااان سااەرپەلۆ

 "تۆ کێی؟"سەر بەفرەکە. بە  یەتێ ی دەسێ پیاوەکە  لەبەردەمی پەیدابوو: 
یەکسااەر ئاغاجانیااان ناسااییەوە، لە کۆتاییاادا دەسااتیان گاارت و لەگە  خۆیااان 
بااردەوە  ی تااڕومبێلەکە، کە لە دەرەوەی گونااد راگیرابااوو، لەوێ بە دەیااان لە 

 گوندییەکان خڕبوونەوە.
ئەمە چاوەڕوان نەکراوبوو. ئاغاجان بااوەڕی بە هەڵساوکەوتیان نەکارد. ئااخر 

و، هەماوو مردووەکاانی لێارە نێاژراون، باشاە باۆچی ئەوە گوندەکەی خۆی باو
وای لەگەڵااااادا دەکەن؟ بەڵااااا  شۆڕشاااااەکە  یەنە هەرە خاااااراپەی خەڵ ااااای بە 
دەرخسااێ. ئیاادی کەس نەماااوە متمااانەی پێب اارێ، تەنااانەت باارا و خوشاا ی 
خۆشااێ. ئەو لەنێااو پەڕەی کتێباناادا ژیاننااامەی پاشاااکانی خوێناادبووەوە، ئەو 

 ە. ناپاک و تاوانبار سەر بە مرۆ ەکانن.پیاوانە هەمیتە هەر هەبوون
 ئاغاجان سواری تڕومبێلەکە بووە، شاباڵیش سوکانەکەی سوڕاندەوە.

 "بوەڕێوە ما ." ئاغاجان وای بە شابا  گوت.
 "بۆ ماڵ ؟"

 "من ئەو لەناو حەوشەی ماڵ ، لەنێو باخچەکە، لە ژێر دارەپیرەکەدا دەنێژم."
 ی  قسەی بۆ نەهات.شابا  ویستی وەاڵمی بداتەوە، بەاڵم ه

بە ئەسپایی لە شاخەکان دەهاتە خوار و تاا ڕێواای شاار بوارێتەوە بەر. لەوێ 
هەڵۆیەکااان بەرز بەرز لە ئاساامانەوە دەفااڕین، ئاااخر تااازە لەگە  ڕۆژهەاڵتاان 
بێدارببونەوە، ڕۆژ لەدیوەکەی دی ەی  شااخەکانەوە لە کەل دەرچووباوو. بەو 

ئاسااامانیان باااوو. هێتاااتا ساااەعاتە بەرەبەیاااانە هەڵۆیەکاااان یەکەماااین گەشاااتە 
وەختێ اای دیاا ەی دەویسااێ تااا تیتاا ی ڕووناکاااییەکە بواااتە شااارەکە. دەباا  
ئەوانیش دەستوبرد ب ەن، بەاڵم شابا  نەیدەوێرا خێرا لێبخوڕێ. هەر جارێا  
کە سااااااتۆپی دەگاااااارت تااااااڕومبێلەکە دەخاااااازی و تەرمەکە  لەپتااااااتەوە بە 

 کورسیەکەی ئەو دەکەوت.
بەر تڕومبێلێااا  کەوت کە لەپتاااێ ئەوانەوە دەهاااات.  لە پاااڕێ ەوە نیواااای ئەو

 شوفێرەکە بە  یتەکانی هەر ئاماژەی بۆدەکرد. ئاغاجانیش تڕومبێلەکەی بینی.
                                                                                 

 سەرپەدۆچلل: ساتمە  ارە  184
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 "کەم  بوەستە، هەر  دەب  شتێ  لە گۆڕیدا ب ." -
ئەویاااش  یاااتە گیرفاااانییەکەی لە نێاااو تاااڕومبێلەکە باااۆ تاااڕومبێلەکەی دواوەی 

 ان لێیەتی.لێیدایەوە، بۆئەوەی بزان ، ئاگای
 تڕومبێلەکە لەپتێ گاشەبەردەکان بزربوو بەاڵم دیسان دەرکەوتەوە.

 "ئەوە خۆ جێبێ ەئ" شابا  وای بە ئاغاجان گوت.
جێاابەکە وەسااتا، شااوفێرەکە  یتەکااانی کوژاناادنەوە و لە تااڕومبێلەکە دابەزی. 
پیاوێاا  بە خااۆی و شااەپقەیەکەوە کە جزمەشاای لەپێاادا بااوو، دەرکەوت. ئەو 

ی ئاغاجان هاات و بەنەرمای پێیواوت: "ساە م،" باوەشای پێاداکرد و خێرا بۆ  
نێوچااااوانی مااااچ رد و پێیواااوت: "مااان تەرمەکە لەگە  خاااۆم دەبەم. تاااا دنیاااا 

 ب ەم." ڕووناک نەبۆتەوە، دەبی پەلە
دۆسااتێ ی ئاغاجااان بااوو،  وەی ڕوویاادا، تێنەگەیتااێ. پیاااوەکە کااۆنەشااابا  لە

 بەاڵم شابا  نەیناسی.
تەرمەکە لە تڕومبێلەکەی من بارب ەینئ" پیاوەکە وای بە شابا   "دەی وەرەئ با

 گوت.
 ئیدی بە هەر سێ یان تەرمەکەیان داگرت و بارکردەوە.

لە ئاغاجان وەرێنا، دەستێ یتی لەسەر شانی شابا   یپیاوەکە ئامێزێ ی دی ە
ڕایەوە و بەرەو وداناااا. ساااواری جێااابەکەی خاااۆی باااووەوە، وەساااتایانە ساااو

 تەوە.شاخەکان سەرکەو
ئاغاجان و شابا  لە پا  تڕومبێلە بەتاڵەکەیان وەساتان و ساەیری جێبەکەیاان 
کااااارد، کە لە تاری ااااااییەکەدا ونباااااوو. هەڵۆکاااااان جاااااارێ ی دیااااا ە بەساااااەر 

 تڕومبێلەکەیاندا سوڕانەوە، ئینجا بەرز بەرز بەرەو ئاسمان هەڵ تان.
 

 هۆشمەندەکە
ادرابوو. کەس هیچی ماتەمییەکە وەک چارشێوێ ی ڕە  بوو بەسەر ماڵەکە د

نەدەگوت، کەس نەدەگریاا، کەسایش بێادەنوییەکەی نەدەشا اند، بەاڵم کەساێ  
هەبوو ب  وچاان هەر لەبەرخاۆی دەیواوت و دەیواوتەوە" هەر ئەو ژیارە، هەر 

 ئەو زانایەئ
نُونا ) َأ َُ لََم  (6إِنه
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لُهُ إَِله  ٍء إَِله ِعنأَدنَا َخَاائِنُهُ َوَما نُنَا ِ  (2١اِقََدٍر َمعألُوٍم ) َوإِنأ ِمنأ َشجأ
يَاَ  لََواقِحَ  َسلأنَا الر ِ  (22...) َوأَرأ
يِج َونُِميتُ  ُن نُحأ  (23...) َوإِنها لَنَحأ

أِخِريَن ) تَأ نَا الأُمسأ تَقأِدِميَن ِمنأُكمأ َولَقَدأ َعِلمأ نَا الأُمسأ  (24َولَقَدأ َعِلمأ
 (25إِنههُ َحِكيما َعِليما )

 } بە ڕاستی ت  شێتی!
 نەی هەمون شتێک ش الی ئێمەیە نگەنر 

 ئەنەشما  هەر بە ئەندازەی دیاریکران ناردۆتە وار. 
 باما  نارد  ئانس کە ...

 هەر   مان   گ ا  بە ش   ن گ ا  ئەستێن  م..
ئێتوە  لە دنایزان   کێ  ئەنانەی  ی  لەنانەی بەر لە ئێوە بون . دەشئاگادر

 دێ .
 هەر   ی کارزا  ن زانایە.{

ە درە تەکان شتتی ستت س کردبتتونن یەک دنن ماستت ش بە مردننیتتی متتاتەم  ەک
 سەرئانکەنت ن  پش لە بە تەمەنەکەش لەسەر بانی مزگەنتێ ت پی.

لە دەمودەست ش کت مەڵە بەرهەڵستتکارەکا  لە ستێدارەدرا ن هەرهەمونشت ا  
شارەکەن لە دامێنی شا ەکاندا نێژرا ن نەدەبوایە کەس ش سەری لە  دەرەنەی

ابایە. هەمتتتون بایە ێتتته پەڕیەنە ستتتەر شتتتەه دەکانی بەرەی گ ڕەکان تتتا  بتتتد
نتتوێژی هەین تتدا  لە کتتاتیجەنتتگن کە هەوتتتانە ن لەیەک کاتتتدا بە ستتەدا  تەرم 

 ڕەنانەی شارەکا  دەکرانەنە.
قەلەبتتا کەکە یەکەمتت   گ تتانلەبەری  تتانونەکە بتتونن بێتتدەنگ ەکەی شتتکاندن ئەن 

 وانێکی ڕاگەیاند.بەرز ویین بە توندی ق جاندی ن هەناڵی هاتنی مێ
وە ری ساداس لە ناندینەکە بونن  ەریکی ئامتادەکردنی  ێشتتی شتێوا  بتونن 

 کە مارم لکە دەرگاکەی کردەنە.
پ تتتتانێکی نەناستتتتران بەقتتتتاس ن شتتتتەپقەیەکەنە هتتتتاتە ژننر ن گەیشتتتتتە الی 

 ەەنزەکە.
وە تتتتری ستتتتاداس بە کەستتتتە الیتتتتدەکە سەرستتتتام بتتتتونن کەنا ئارامتتتتانە بەرەن 

 ن هاس.پەنرەرەی الی ئە
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ەەنزەکە نەستا ن سەیری ماس  ە سونرەکانی نتان ئتانەکەی  لە الیپ انەکە 
کرد. پاشا  دەستتی بت  پشتتی بترد ن لەنێ لە ەەنشتەکە کەنتە پ استەکرد . 
ئەن تا الی پەیژەکا  ڕۆیشتن  ونە ستەر بتانەکەن پاشتا   تونە ئەن ژننری 

ئەن زیتتاتر متتانەنەیە کە پەنرەرەکتتانی بەستتەر ەەنشتتەی نتتانەنە دەیینانتتی. 
ەکەن ستتەیری کتترد ئتتا   دەرگەی هتت دەکە تریتتاکڕۆیشتتت تتتا گەیشتتتە ژننری 

 کرانەیە.
وە ری ساداس پەنرەرەی ناندینەکەی کردەنە ن بتانگی کترد: "ئەرێ بەڕێتز بە 

 دنای کەسێکدا دەگەڕێی؟"
 پ انەکە ه گ نەاڵمی نەدایەنە ن بەرەن ژننری کتێ ا  ڕۆیشت.

 بزانێ ئا   بە تەمای    ەن بەاڵم نەیوێرا.وە ری نیستی بە دنایدا بینا تا 
"ئەرێ مامەی بانگدەرن" وە ری نای بانگ کردن "الیدەیەک لێترە هتات تە ژننر! 

 بپرسی   ی دەنێ؟" دەکرێ لێی
مارم لکەشن کە لەب   پ رە دارەکەدا نەستابونن  انی لە هەمون شتتێه بتونن 

 رەکە.ئ دی   ی  شاندە ژێرزەم نەکە ن ئاگاداری دایە بانگدە
 پ انەکە لە پشت دارەکە بزربون.

 لە پیێکەنە وە ری گوێی لە دەنگی تەپەیەکی نابەڵەد بون.
ن داردەستتتتەکەی لەپتتتاا متتتارم لکەدان لەژێتتترزەم نەکەدا  بە  تتت یبانگتتتدەرەکە 

 هاتەدەر.
"پ تتتتانەکە قتتتتاتێکی لەبەردایە ن شەپقەیەک شتتتتی لەستتتتەرە. ئەن بەرەن ژننری 

ژننری کتێ انی شکاند. گوێت لێ ە؟" وە ری  کتێ ا  ڕۆیشتن پێموابێ دەرگای
 ساداس بون نای گوس.

یارۆی بانگدەرەکەش  تونە کتێ زتانەکە ن بتانگ کرد: "ئەنە تت   ەریکتی  تی؟ 
 ت  کێی؟ ئەنە ت    س پێ کێ ە؟"

وە تتری ستتاداس  ارشتتێوەکەی بەستتەر  تت ی دادان ب نتتی کتتابرا بە بەردێکتتی 
 ەریکە ب شکێنی.گەنرە نەرگەڕانەتە دەرگای کتێ ا انەکە ن  

"ئەرێ ڕنن ساری ئەن کابرایە   نە؟" بانگدەرەکە نای لە وە ری ستاداس  -
 پرسی.

 "م  ئەن باش ناب ن . ئەن لەبەر سێ ەرەکەیە." -
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 "ئایا ڕیشی هەیە؟" -
 "نە ێرن پێموابێ ن  ەتین ئەن تەن ا شەپقەیەکی لەسەرە." -

ی ێتتتگەڕبانگتتتدەرەکە نیستتتتی بەرەن الی کتتتابرا بچتتتێن بەاڵم وە تتتری ستتتاداس 
 پێگرس. "پێموابێن کابراکە شێتە! ئەن بێرنەیەکە!"

 مارم لکەش  ونە سەر دارەکە ن  انی لە کابرا کرد.
"دەی بتتیۆ بە دنای ئاغاجانتتدا بتتگەڕێ!" وە تتری ستتاداس نای بتتانگی متتارم لکە 

 کرد.
  انا  نن ون. ئەنیش لەسەر دارەکە بازی دایە سەر بانەکە ن لەبەر

ن بتتتانگ کرد: "تتتت   ڕاگتتترسە ئاراستتتتەی پ تتتانەکە بانگتتتدەرەکە داردەستتتتەکەی ب
 کێ ت؟ باشە  ەریکی   ت؟"

 پ انەکە نەاڵمی نەدایەنە.
"دەی شتتتتتێت ن بوەستتتتتتە!" بانگتتتتتدەرەکە نای بتتتتتانگکرد ن بە داردەستەکەشتتتتتی 
هەڕەشەی لێکرد. "م  ناپێت دەڵێ ن بوەستەن هەی  وێیی! دەنا بەن دارە لێتت 

 دەدەم."
تێ. بانگتدەرەکە بەرەنڕننی ڕۆیشتت نیستتی بەاڵم پ انەکە نەیدەنیست بوەس
 بە داردەستەکەی پ ای بکێشێ.

"نەکەی!" وە تتری ستتاداس نا هتتاناری کتترد. "نەکەی لێتتی بتتدەی. ئەن تێکچتتونە!" 
 ئ دی بەم ج رە بانگدەرەکە  اکەتی پ انەکەی لە پشتەنە ڕاکێشا.

 کاتێک ش ئاغاجا  پەیدابونن پ انەکە لە لێدانی دەرگاکە نەستا.
 ێرە  ی ڕندەدا؟" ئاغاجا  نا بانگی کرد."ئەنە ل

 پ انەکە لە سایەی دیواری کتێ زانەکە نەستا.
 "ئەرێ ت  کێ ت؟" -

 ئەن ه گ کاردانەنەی نەبون.
"دەی نەرە پێشتتتەنە! دەستتتت  بتتتدەرێن متتت  ه چتتتت لێنتتتاکەمن متتت  دەتتتت ەمە  -

دەرێ." ئاغاجا  نای بە کابرا گوس. ئاغاجا  بە هێواشی ب  کابرا  تونن تونتد 
 گرس ن هێنایەبەر ڕننناکی. باسکی

 "دەتەنێ شتێه بز یتەنە؟ لەنانەیە برس ت بێ؟" -
 ورمێسک ش لە انەکانی پ انەکەدا دەهاتنە وار. ئەن  انانە!
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 "أللە أللەن" ئاغاجا  کەنای ب نی گوتیم "وە ری! ئەنە ئەەمەدی   مانە."
 بانگدەرەکەش باسکەکانی بت  ئەەتمەد درێتژ کترد ن دەستتی لە شتەپقەکەی دان

 دەستی لە دەمو انی دان بەرەن   ی ڕاکێشا ن لەبانەشی گرس.
وە ری سادات ش سەری   ی  ستەسەرشتانی ن گریتا: "دەی ئەەتمەد نەرە! 
ئەەتتمەدەکەی   متتا ! نەرە بتتا بچ تتنە ژننر. ئەرێ ئەنە    تتا  لێکتتردننی؟ 

     نێران  ! دەی نەرەن هەمون شتێه  اک دەبێتەنە."
ەی بتت  ئەەتتمەد کتتردەنەن بەاڵم ئەن نە تتونە ئاغاجتتان ش دەرگتتای کتێ زتتانەک

ژننرێ. ئەن بەرەن ژننری لێمانەنەی مێوانتا  ڕۆیشتتن دەرگتاکەی کتردەنەن 
پێلنەکتتانی داکەنتتد ن  تتونە ستتەر پتتێزەوەکە. "لێتت گەڕێ  بتتا بنتتوێ." وە تتری 

 ساداس نای بە ئاغاجا  ن بانگدەرەکە گوس.
  

م ژیتتانی لێتتتاڵکرابون. ئەەتتمەد بە یتتارمەتی  الزتتالی زننتتتر ئتتازادکرابونن بەاڵ
کاتێتته ئەنیتتتا  گرت تتتونن ژ  ن منتتتداڵەکەی گەڕابتتتوننەنە متتتاڵە بتتتانانی. لەنێ 
بتتتانکە دەنڵەمەنتتتدەکەین کە لەگەا ئ ستتترم ەکا  کتتتاری دەکتتتردن تەاڵقتتتی بتتت  
کتتچەکەی ن سەرپەرشتتتی ن ڕاستتپاردەیی منداڵەکەشتتی بتت  کتتچەکەی داناکتترد. 

 دا.ئ دی بەم ج رە ئەەمەد بانکایەتی   ی لەدەست 
   

ب  ڕۆژی پاشتتر وە تری ستاداس  تون بتانگی بکتاتە ستەر نتانی بەیتانین بەاڵم 
ئەن لەبارێکتدا نەبتون کتاردانەنەی هەبتتێ. وە تری  تونە ژننرەکە ن یتتارمەتی 

ەەنزەکە دەستتتت ن دەمو تتتانی  لە الیئەەتتتمەدی دا بێتتتتەدەر.  ەمزتتت رانە 
کە دەرگاکە  لێشوشت ن ئ نرا بردی ە ژننری کتێ زانەکەن ب ئەنەی ن شانی بدا

 کرانەیە.
ئەن  ونە ژننرن  ونە الی دۆاڵبەکا  دەستی لە رە ی دۆاڵبەکتا  دا. گڵت پە 
ئەنت کەکانی سەر مێزەکەی پێکترد ن دەستتی لە کورست  ەکەی  ت ی دان بەاڵم 

 لەسەریشی دانەن شتن لەنێ دەر ونن گەڕایەنە ژننرەکەی   ی.
دەوتتتەرانەی کە ئەن ستتەیری پتتێزەوەکەی  تت ین کورستتی  تت ین ستتەیری ئەن 

ڕۆژێه لە ڕۆژا  ب  دنانی ڕۆژی هەینی تێ  نتی لەستەر دەنونست  ن ستەیری 
 هەمون ئەمانەی کردن ئ نرا  ون لەسەر پێزەوەکەی دان شت.



407 

ئەن هەمون ڕۆژەکە لەنێ مایەنە هەر تەماشای کەلوپەکتانی دەکترد. ئاغاجتا  
ەی کتردن هێشتتا  واردنی ب  بردن هەنڵ دا قسەی لەگەڵدا بکان بەاڵم تێ  نی ئەن

زننە بتت  هەنڵەکەین ئتتا ر ئەن پێویستتتی بە کتتاتی پێویستتت هەیە تتتا دێتتتەنە 
 سەر  ی.

 هەر هەما  شەنیشن ئەەمەد دەستی دایە جانتاکەی ن ڕۆیشت ن نن ون.
مارم لکە ئەنی ب نی ن بە دنای ئاغاجانتدا غاریتدا تتا ئاگتاداری بکتاتەنە. بەاڵم 

 ێنێه دیار نەما.کارلەکار ترازابونن ئەەمەد لە ه گ شو
 
 ەکان(موجاهیدین) 

لە بەرەکانی پێتاەوەی جەناگ شاەڕێ ی قاوڕس و کوشاندە باوو، ئێاران چەناد 
شااوێنێ ی سااتراتیژی گرتبااووەوە و بەرەیەکاای نااوێی شەڕیتاای دژی عێااراق 

شاارە نەوتیایە  هەر ئەستەم بوو  ساوپای عێاڕاق لە کردبووەوە. بەاڵم هێتتا 
 ەربن .وەد ئابادانگرنوەکانی خوڕەمتار و 

هێنااا و لێتاانەدەگەڕا کەسااێ  تخااونی  سااەدام چەک و بااۆمبی کیمیااایی بەکار
 شارەکان ب ەوێ.

بەرهەڵست ارە چەپەکانیش خەری بوون بە تەواوی بە وە بنارێن، بەاڵم هێتاتا 
ەکاان (موجاهیادین)یەک دوژمنی ڕێ خراوی ڕژێم بە سە مەتی مابووەوە، کە 

ون، بەاڵم بەدوای ڕا ە و بااااااوون. ئەناااااادامانی موجاهیاااااادین موسااااااڵمان بااااااو
شااای اریێ ی دیااا ەی قوڕئانااادا کەوتباااوون. لە بەردەم جەمااااوەردا بە ئاشااا را 
پتاتویری خۆیااان بااۆ ڕژێام نیتااان دەدا، بە نهێناایش چەکیاان کااۆدەکردەوە تااا 

 لەساتەوەختی گونجاودا دەستی خۆیان بوەشێنن.
ەیاانەوێ خومەینی ئەوانی بە دوژمنێ ی دژوار ناوبردبوو و گوتبووی ئەوان د

ح اااومەتەکە لە نااااوەوە هەڵتەکێااانن. هەناااووکە  کە واڵت تووشااای شاااەڕێ ی 
بێ ۆتایی هاتووە و تا دەشهێێ  واز دەب ، ئیدی دەب  ئەو دوژمنە نااوخۆییە 
ریتاااەکێش ب اااارێ. لاااا  لەبەر ئەوەی موجاهیااادینەکانیش موسااااڵمان بااااوون، 

 نەیدەتوانی هەروا بە ئاسانی لە ناویان بەرێ.
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ی بەپەلەدا، کۆمیتەی شۆڕ  پرسەکەی تااوتوێ کارد. ئەوان لە کۆبوونەوەیەک
بە کاااۆدەنوی بڕیاریانااادا موجاهیااادەکانیش هەروەک بااازووتنەوی چەپوەرایااای 

 لەناوببەن. 
ەکان ڕۆیتااتن. ینکە شااەوداهات جێبەکااان بەرەو ماااڵی سااەرکردەی موجاهیااد

یاان، پۆلیسە چەکدارەکان بەسەر بانەکانی دوژمنەکانیان بازیاندایە نێاو ماڵەکان
بەاڵم خااۆ ئەوان هاای  سااەرکردەیەکیان پاا  نەدۆزرایەوە، ئەوان لەدوا ساااتدا 

 توانیبوویان لەدەستیان قوتار ببن.
ئیااادی دەساااتبەج  بە ئەنجامێااا  گەیتاااتن: هەر دەبااا  سااایخوڕێ یان لەنێاااو 

 کۆمیتەکەدا هەب .
ئایەتوڵال بەهەشتی، سەرۆکی کۆمیتەکە، باانوی هەماوو ئەنادامەکانی کارد. ئەو 

ی ئەوەی نەدەکاارد، جاسوسااەکە بااوێرێ ئامااادەب ، بەم جااۆرە ئاشاا را ڕەچاااو
دەبااااا . بەاڵم هەموویاااااان ئاماااااادەبوون، لە کۆبوونەوەکەشااااادا متاااااتومڕێ ی 

 دوورودرێژ سەبارەت بەوەکرا، ئاخۆ ک  ب  دزەی بە هەواڵەکە کردب .
یەکا  لە ئەناادامانی کااۆمیتەکە، کە بە پااڕکێش و بڕیاااردەری خێاارا ناسااراوبوو، 

پێموایە من بزانم ک  بڕیارەکەی ئێمەی بردۆتە دەرێ و ک  کاارەکەی گوتی: "
 کردووە."

هەمووان بەواقوڕماوی سەیریان کرد و تاسەمەندبوون زیاتر لەسەر پرسەکە 
 بڕوا.

بنەوە پاڵێكی بە جانتاا ڕەشاەکەی خاۆیەوە ناا. جانتااکەی لەبان  بە دزیش و لە
ێی بەهەشاتی باوو، ئینجاا مێزەکەی دانابوو، کەس هەستی پێنەکردبوو، لەبەر پ

هەڵسااا سااەرپێی و گااوتی: "ماان بەڵااوەم هەن، بەڵوەکااان لە نێااو چەکاامەجەکەی 
 مێزەکەمدان، دەچم دەیانهێنم، زۆری پێناچی دەگەڕێمەوە."

کاتێ یش ئەو لە هۆڵی کۆبوونەوەکە هاتەدەر، خێارا بەرەو پەیژەکاان ڕۆیتاێ 
 یخوڕی.و لەوێ بەغار چووە نێو تڕومبێلەکەی، سواربوو، تیژ لێ

تااااتا لە شااااەقامەکە دەرنەچووبااااوو، کە باڵەخااااانەکە لە پتااااێ ئەوەوە ئەو هێ
تەقاااااایەوە و داروپەردووی بەئاسااااااماندا باااااارد. دووکەڵەکە وەک هەور بەری 

 ئاسمانی گرت. هەموو ئەندامانی کۆمیتەکە سەریان تێدا چوو.
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هەواڵەکە لە ڕادیااۆدا پەختاا را، ئاااپۆرەی خەڵاا  بە پڕکێتااەوە بەرەو شااوینی 
ێمانەوەی خومەینی ڕۆیتتن، تا ماتەمباری خۆیان رابوەیەنن. ئەویش لەساەر ل

بانی قەپەنوەکەی دەرکەوت، بە ئارامی وتارێ ی دا: "انا للە واناا الایە راجەاون. 
ئەمجارەیااان دەسااتی ئەمری ااا لەباان کراسااەکەی موجاهیاادینەکانەوە دەرهااات. 

میتەیەکی ناوێم ئەوە  هی  لە پرساەکە نااگۆڕێ. خاوا لە پتاتی ئاێمەئ مان کاۆ
ڕاگەیاندووە. نیو سەعات پێش ئێستا دەستیان بە کارەکانی خۆیاان کارد. های  

 شتێ  و هی  کەسێ  ناتوان  ڕێوەمان پێبورێئ"
هاوکاااااات لەگە  دوانەکەدا، ڕاوناااااانی دۆساااااێ و  یەنورانااااای موجاهیااااادەکان 
دەسااتیپێ رد. ئەوان لە هەمااوو  یەکەوە و هەر لەڕەشااەوە بەر گااوللە دەدران. 

ەواداراناااای موجاهیاااادینەکان شااااەقامەکانی ناااااوجەرگەی تارانیااااان گاااارت و ه
دەستیان دایە چەکەکانیان. شەڕی شەقام و کۆاڵنەکاان لە نێاوان  ئەوان هێازە 

 ئاسایتیەکانی ئیسالمییەکان هەڵویرسا.
هەر کەسێ  لەو ڕۆژەدا گیراب ، ئەوا بۆ شەوەکەی بەب  هی  لێپێچینەوەیەک 

 گوللەباران کراوە.
   
هەفتەی دواتردا، بەرپرسی دەزگاای هەواڵواری نهێنای ئیساالمی چاووە  ی لە 

 یتی لەگەڵدا باس ب ا.یخومەینی تا پرسێ ی گرنوی ئاسا
ئەو باۆ خاومەینی چەمااایەوە و دەساتی ماا  کاارد بە سرتەیەکیتاەوە پێیوااوت: 
"ئەنادامانی موجاهیاادین لە هەماوو جااوموە گرنوەکاانی ڕژێماادا هەن. لە ماااوەی 

ات  هەموو بایەخێ مان چووباوە ساەر بەرەکاانی شاەڕ، ئەوان بە دا، کڕابردوو
شااااێوەیەک لە شااااێوەکان شااااوێنە سااااتراتیژییەکانیان خسااااتۆتە باااان جااااڵەوی 
خۆیااانەوە. تەنااانەت ئەوان خۆیااان گەیاناادۆتە دادگاااکەی تااۆ . ماان لیسااتێ ی 
کەسانی تۆمەتبارانم کۆکردۆتەوە کە پاێوە و پاایەی گرنویاان لە وەزارەتەکاان 

ەگەر جەنابتااااان بە بااااا  باااازانن، سااااەرەتا سااااەروەزیر ئاگااااادار گرتااااووە. ئ
 جا دەستبەج  تۆمەتبارەکان دەگرین. ندەکەمەوە، ئی

ی دا ڕێاوەخومەینی چاویلەکەکەی کردە چااو، لە لیساتەکەی کاۆڵیەوە، ئەوساا 
 کە هەمووان دەستویر ب ەن.
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دوای ئەوە ساااەرۆکی دەزگااااکە چاااووە شاااوێنێ ی نهێنااای، کە کاااابینەکەی لااا  
وەوە دووبەدوو سەبارەت بەنااوەڕۆکی باسوخواسای لەگە  خومەینیادا، کۆببو

قسەی لەگە  سەروەزیر کارد، ئینجاا بەیەکەوە چاوونە کۆباوونەوەی کاابینەی 
 ح وومەت و تا بابەتەکە بە وەزیرەکانیش ڕابوەیەن .

دەسااتبەج  سااەرۆکی دەزگااا نهێناایەکە جااڵەوی قسااەکردنی گرتەدەسااێ. "ماان 
نی هاااتوومەتەوە،" ئەو سااەرەتا وای پێوااوتن، "ماان تااازە لە  ی ئیمااام خااومەی

دووبەدوو لەگە  ئەودا دوام. ئەو دەزانااا  ئێساااتا مااان لێااارە لەگەڵتانااادام، مااان 
لەهەر ساااتەوەختی دا چاااوەڕێی تەلەفااۆنی ئەو دەکەم. هەروەهااا قسااەم لەگە  

تااا ەیی، بااا  ئەوەی تێبینااای یریش کاااردووە. موجاهیااادینەکان بە خساااەروەز
 تە نێو هەموو جوموەکانی سیستەمەکەمان..." ب رێن، دزەیان کردۆ

ئینجااا زەنواای تەلەفااۆن لێاادرا، بەرپرسااەکە جانتااایەکی ڕەشاای قەبەی لەسااەر 
کرد و خۆیتی بۆ ئەو نووسینوەیە ڕۆیتێ کە  یمێزەکە دانا، داوای لێبووردن
 ئامێری تەلەفۆنەکەی لێبوو.

وان گااوتی: لەوێااوە دەسااتی دایە تەلەفااۆنەکە و بە دەنوێ اای بیسااتراو بااۆ هەمااو
"بەڵ ، من لەوێم. بەڵ ، بەدڵنیاییەوە، لەگە  سەروەزیردا قسەم کارد. شاتەکەم 
پێیە، لەناو تڕومبێلەکەدایە، نا نەخێر، من تەواو دڵنیا نیم، دەچام دەیهێانم، یەک 
خااولەک لەسااەرم دەوەسااتی؟" ئەم دوا قسااەیەی بە دەنوێ اای بەرزتاار کاارد، بااۆ 

ئینجااا تەلەفااۆنەکەی لەسااەر مێاازەکە ئەوای هەمااووان بە باشاای گوێیااان لێباا . 
دەر، بۆ  ی پەیژەکان ڕۆیتێ، ساواری  دانایەوە، بە پێیان لە ژوورەکە چووە

تڕومبێلەکەی خۆی بووەوە، بە تەناا  هەڵساا و تیاژ باۆی دەرچاوو. کەسایش 
گوماااانی  پەیااادا نەباااوو، کەس نەیزانااای، مێاااژوو خاااۆی دووباااارە دەکااااتەوە. 

 یتی هەژاندەوە.تەقینەوەکە شەقامەکانی دەوروبەر
   

شاااەڕی موجاهیااادین دژی ڕژێااام بەردەوام باااوو. بە چەنااادان هەفاااتە شاااوێنە 
جۆربەجۆرەکان لە گۆترە لە ناو شاردا دەتەقێندرانەوە. تەنانەت کابینە ناوێ ە، 
کە خومەینی تازە دایمەزرانادبوو، بە هەماان فێا  و تەڵەکەی پێتاوو لەنااوبرا. 

کاانی کاز نەکارد. هەرچەنادە ئایەتولاڵبەاڵم تیرۆری موجاهیدینەکان دەسەاڵتی 
بە دڵنیاااییەوە دوای ماااوەیەک، موجاهیاادینەکان پاشاااگەردانیان لەنێااو شاااردا 
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خوڵقانااااد. ئەوان ، پاااااس، باناااا  و باڵەخانەکااااانی میرییااااان دەسااااوتاند و هەر 
 کەسێ یش تووشیان هاتبا تەقەیان لێدەکرد.

ون ە پاساەوانە ، لە سیاسەتێ ی خۆکوژی دەچوون، چا هەموو ئەو ڕەفتارانە
نیان گاااااارتن و رەیەکی زۆری  یەنوراناااااای موجاهیاااااادیئیسااااااالمییەکان ژمااااااا

بێبەزەییاااانە  هەرکەسااا  هەڵهاتباااا، دەیان وشاااێ. بە ساااەدان لە ئەنااادامانی 
موجاهااادین لە مااااوەی یەک دوو ڕۆژدا بە بااا  ڕێورەسااامی داداگیی اااردن لە 

 سێدارە دران.
ەسااااااتیان بە ئیاااااادی موجاهیاااااادەکانیش لەسااااااەر جادەکااااااان کتااااااانەوە و د

 تۆڵەسەندنەوە کرد. 
کاااان لە شاااارە گەورەکاااان و ئایەتولاڵئەوان ڕووی تاااووڕەیی خۆیاااان کاااردە 

 هەوڵیان دا لەناویان بەرن. 
مایەی سەرسامی هەمووان بوو، کە دوای کوشتنی ئایەتوڵالکانی ئیسۆەهان و 

لەناااااوبرد. ئەو فەیلەسااااووفی  185یەزد، تەنااااانەت  ئااااایەتواڵ مورتەزەویتاااایان
ین تیۆریساتەکانی ڕژێام، بەاڵم  های  یەکان بوو، یەک  بوو لە  گرنوتارمیئیسال

 پایەکی سیاسییانەشی وەرنەگرتبوو.
ماااورتەزەوی دەرسااای بە مە  گەنجەکاااان دەدا، باااۆیە دەباااوایە هەماااوو ڕۆژێ 
بچووبااایە قوتابخااانەی پێوەیاناادنی مە یااان. کاااتێ یش سااەر لەبەیااانی لە ڕێاای 

ی و قساەی لەگەڵادا ڕێواانجێا  دێاتە ساەر مزگەوت بوو بۆ نوێژی بەیانی، گە
 دەکا.
 ئ"ئایەتولاڵ"سە مون عەلەی وم،  -
 "وە عەلەی وم سە م، کوڕی گەن ." ئایەتوڵال  وا وەاڵمی دەداتەوە. -
 "من شتێ م هەیە پێتبڵێم." -
 "بیڵ ئ" -
 کردنی تۆ بۆ قوڕئان کۆتایی پێهاتئ"ڕا ە -
 "چۆن، کۆتایی پێهات...؟ -
   گوللەی ل  خاڵی دەکاتەوە."بەهۆی ئەوەئ ئیدی گەنجەکە س -

                                                                                 
185  Mortazawi 
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ئەم زنجیاارە دەساات ردنەوانە ڕژێماای تووشااای شااڵەژانێ ی زۆر کاارد. خەڵااا  
دەبێااتە  ئااایەتولاڵنەیاادەزانی ئاااخۆ لە کاا  و لە کااوێ دەقەوماا ، ئاااخۆ کااامە 

 قوربانی کردەوەی دادێ.
کەی قەزوێنااایش لە دەساااێ کوشاااتن قوتااااری نەباااوو، ب وژەکەشااای ئاااایەتولاڵ

خاۆی، ئاایتوڵاڵکە چەناد ڕۆژێا   ڕێزیباۆ ئاسایتاپا ئامۆزای خاۆی باوو. هەر
 پێتتر داوای لێ ردبوو ببێتە شوفێری تایبەتی خۆی.

کە وتارێ ی تونادی دژی کاردەوە تەقینەوەکاان و کوشاتنەکان داباوو: ئایەتولاڵ
"ئەمری ااا ئااێمە دەکااوژێئ سااەدامیش دەمااان وژێ. موجاهیاادینش هەر دەمااان 

ئااوا لەساەدامیش دەکەیان، هەروەهاا لە کوژێ، بەاڵم ئاێمە هەر دەمێناین. ئاێمە 
 موجاهیدینەکانیشئ"

"ئااااای ئەم ڕۆژانە   ڕۆژگااااارێ ی سااااەختن." ئەو بااااۆ شااااەوەکەی لەناااااو  -
تڕومبێلاادا ئاااوا لەدەسااێ بااارودۆخەکەدا دەینااڵنااد و وای بە شااوفێرەکە گااوت 

 کات  دەگەڕانەوە ماڵەوە.
یتاادا "شااەوانی سااەختیش." ئااامۆزایەکەی وای گااوت و بە ڕێوااایەکی  وەک -

 تڕومبێل ەی لێخوڕی.
 "ئەرێ  ئەوە تۆ دەمبەیتە کوێ؟" ئایەتوڵالکە وایلێپرسی. -
"بەرەو دۆزەخ." ئاااااامۆزاکە وا وەاڵمااااای دایەوە. ئیااااادی هەر لەوێ چەناااااد  -

 گوللەیەکی لێدان و ساردی کردەوە.
    

بەم جاااااۆرە کەس پاااااارێزراو نەماااااابوو، ئەوەی لە  یەن دراوساااااێ انییەوە بە 
رابا، دەمودەساێ دەگیارا. هەماووان خۆیاان دەشااردەوە. تۆمەتبار خەبەری لێد

 ئەوەی دەیتوانی هەڵب  هەوڵی ڕاکردنی دەدا.
ەن موجاهیااادەکانەوە لە  یبەاڵم کاااردەوە ناچاوەڕوان راوەکاااان وەنەبااا  هەر 

کرابن، بەڵ و ئەندامە چەکدارەکانی  کۆمەڵە چەپەکانیش لەساەر ئاساتی تاکادا، 
 تۆڵەی خۆیان دەکردەوە.

کاااااان ئایەتولاڵترساااااوبیم لە هەماااااوو  یەکەوە بااااااڵ ێش باااااوو،  هەرچەنااااادە
نەیاندەویسێ مال باۆ تیارۆر شاۆڕ با ەن، ئەوان لەساەر چا کییەکاانی خۆیاان 
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یش ئاااایەتوڵال ئەلراکااای لەساااەر بەزم و چاااا کیی زەنجاااانبەردەوام باااوون. لە 
 خۆی هەر سووربوو.

 دەکرا. خەڵ  دەیزانی، ئەو ج  نیتانەیە. هەر بۆیە بەقوڕسی پاسەوانی
ب ااااتە پێتاااەنوە  زەنجاااانراکااای ئاااایەتوڵالیەکی تونااادڕۆبوو، خوازیااااربوو ئە

ی ئیسااالمێتی بااۆ سەرتاسااەری واڵت. ئەو زۆر بە ڕق و کیاانەوە ییەکەنمااوونە
دژی ئەو ماڵباتااانە دەدوا، کە کەسااوکاریان لەسااێدارە درابااوو، دەسااتی زیاانەت 

بخاتەسااەر، بااۆ  خانمیتاای وااڵکردبااوو بااۆ ئەوەی ئافرەتااان بواارێ و فتاااریان
ئەوەی وایااان لێب ااا، دواتاار هەروەک رۆبۆتێاا  بە ئاماااژەیەکی ئەو ڕووباا ەنە 

 مەک ە.
بوو، چااوەڕێی کەساێ یان دەکارد، ڕاگرتدانیتتوانی شارەکە هەناسەی خۆیان 

  186کە ساردب اتەوە.ئایەتولاڵتا 
 چاوەڕوان ردنەکە هات. ەزۆریتی پێنەچوو، کە ساتەوەخت

کەشە گەرمەکەی دەرێ خەری بوو بە شانەبای تاازەی هێتتا ڕۆژ ئاوانەببوو، 
ئێوارە درەنگ فێن  دەبووەوە. دەرگای هۆدەکەی ئاغاجان لەسەرخۆ کرایەوە 
و یەکێ ااای لێهااااتەژوور. ئاغاجاااان لەساااەر کورساااییەکەی خاااۆی دانیتاااتبوو 
 کتێبێ ی دەخوێندەوە، ئەو وای بۆچوو ئەو کەسەی هاتەژوور مارمیل ە ب . 

ردەوە. هەر لەو شاااااەوەی کە بەیەکەوە تەرمااااای ئەو ساااااەری خاااااۆی بەرزکااااا
ووەوە. کااااتێ یش ئەوێ دباااووە نێاااو شااااخەکان، شااااباڵی نەبینیباااجەوادیاااان بر

شااەوێ لە کێوەکااان تەرماای جەوادیااان ڕادەسااتی کااابرای جێاابەکە کردبااوو، 
نەمااا. کەچاای ئێسااتا  زەنجااانو لە  ڕۆیتااێگەڕابااوونەوە، شااابا  دەسااتبەج  

 وە.تاڕاوەسی قیێ بەرامبەرناوەخێ لە 
 ئاغاجان چاویل ەکەی لەچاو کردەوە.

 "تۆ لەپڕ هاتی، لە کەیەوە لێرەی؟" -
 "هەر تازە هاتم." -
 "باوکی خۆت بینیوە؟" -
 "نەخێر، هێتتا  نا. بەڕێ ەوت هاتمە شار و ویستم بێمە  ی تۆ." -

 دەنوی شابا  لەرزی گرتبوو.
                                                                                 

 دێرکەا مەاەست دە سارکرەنەلک  کل تن ل دەنالارەنە. لکرگێڕ  186
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 کرد، قەدەر دەسێ دەکاتەوە. ئاغاجان هەستی
ەوە و ماارمیل ە  هااتەژوور، بەاڵم ئەو شاتێ ی وای دەرگاکە بە نەرمای کارای

لە چاوەکانی ئاغاجاندا بینی، پێی خۆ  نەباوو بێاتەژوور، باۆیە هەر بەنەرمای 
 دەرگاکەی پێوەدایەوە لەپتێ دەرگاکە بە کڕی لێیدانیتێ.

 "چۆن بوو بە ڕێ ەوت هاتیە شارەکە؟" ئاغاجان وای لێپرسی. -
ام بدەم، پێتم باا  باوو ساەرێ  "من دەبوایە چەند شتێ  لەشارەکە ئەنج -

 بدەم و ساڵوێ ێ لێب ەم."
 "باشە بۆچی دانانیتی، دەی کورسیێ  بێنە." -
 "زۆر نامێنمەوە، دیسان دەڕۆمەوە، هاتووم ماڵئاواییێ لێب ەم." -
 "ماڵئاوایی لێ ردن؟ بۆچی؟ بۆ کوێ دەچی؟" -
" هێتااتا دڵنیااا ناایم، سااەرەتا دەباا  یەک دوو شااێ کۆتااایی پێبهێاانم، ئینجااا  -
وانەیە بااۆ ماااوەیەک واڵت جێبااێڵم. ماان ویسااتم جااارێ ی دیاا ە تااۆ ببیاانمەوە، لە

ببوورە، من دەب  بڕۆم." وای گاوت و ساەیرێ ی کااتژمێرەکەی دەساتی خاۆی 
 کرد.
 "ئەرێ کوڕی گەن ، ئەوە مانای چییە؟" -

سەروسااایمای بانوااادەرەکە لە پتاااێ جاااامی پەناااجەرەکە بە دیاااارکەوت، بەاڵم 
 نەهاتە ژوور.

 ب ەم کەم  بێتە ژوور؟""بانوی باوکێ  -
"نەخێر، بە ڕاستی درەنومە و دەب  بڕۆم، دواتر زەنوی باۆ لێادەدەم، تەنهاا  -

لەبەرتۆ هاتم، من خەمی تاۆم باوو، دەبا  باڕۆم، یەکێا  لەنااو شاار چااوەڕێم 
 دەکا." شابا  وای بە ئاغاجان گوت.

ئاغاجااان هەسااتی بە شااتێ  کاارد، کە تەواو نیاایە، کاااتەکە  دەسااتپێ ی شااەو 
باشە بۆچی ئەو کاتی ماڵئااوایی کردنای لە بااوکی خاۆی نیایە؟ باشاە باۆ  بوو،

ئەوەناادە هەر سااەیری کاااتژمێرەکەی دەسااتی دەکااا؟ ئەو ماڵئاااواییە فەرمیاایەی 
هی ڕوون ردنەوە نییە. ئینجا بە مێتا ی داهاات کە چای دەگاوزەرێ. دوای دە 

  لە اڵئایەتولخولەکی دی ە نوێژ لە مزگەوت  دەستپێدەکا و مارسیدیسەکەی 
 ئانوساتدایە دەرب ەوێ.

 هەردەب  بەر بەو شتە بویرێ، بەاڵم چۆن؟
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"ماان دەڕۆم." شااابا  وای گااوت و باوەشێ یتاای بە ئاغاجاناادا کاارد. کاتیاا  لە 
باوەشااای گااارت، ئاغاجاااان هەساااتی بە دەماااانچەیەکی بەرپتاااتی شاااابا  کااارد. 

ا و ئاغاجااان بە جااووڵەیەکی ناچاااوەڕوان راو پاااڵێ ی بااۆ ی دیااوارەکە پێوەناا
 دەمانچەکەی لەبەر قایتی پتتی دەرهێنا.

 "گەنجۆ، ئەوە چیێ لێقەوماوە؟" ئاغاجان بە توندی وای پێووت.
 مارمیل ە لەسەر دەسێ و پێیەکانی وەستا.

"ئاغاجاان بااۆ تااۆ ڕوون اردنەوە شااتێ ی زیااادەیە،" شاابا  بە ڕووێ اای قااایمەوە 
ی وەدرەناااگ وای پێواااوت، "مااان کااااتم بە دەساااتەوە نەمااااوە. ت اااایە بەر لەوە

 ب ەوێ، بمدەرەوەئ"
شااااباڵدا بە دەستەوەساااتان زانااای. ویساااتی بە  بەرامااابەرئاغاجاااان خاااۆی لە 

 ئ بڕۆدەرئ دەی لە ژوورەکەم بڕۆدەرئ" دەنوەوە بانوی ب ا: "ئەمە ناب
بەاڵم نەیتاااااوانی واب اااااا. ئەو خاااااۆی بە سەرساااااام زانااااای، نەیویساااااێ دژی 

 ا  بوو.هەڵوێستەکەی بوەستێتەوە، ئیدی ڕەفتارەکەی پ  ب
 ەکەی لە دەستی ئاغاجان دەرهێنایەوە.شابا  دەمانچ

ئاغاجان ویستی قۆڵی بورێ، بەاڵم شابا  دەستێ ی بەرزکردوە و هەنادێ  لە 
دوورەوە پێیوااوت: "هاای  مەکەئ هیچاایش مەڵاا ئ قسااەکانێ بااۆ دوایاای هەڵواارەئ 

 بەختەوەریم بۆ بخوازەئ"
ە وابوو کە بۆ ساتێ  ئاغاجان بە پەشۆکاوی لە ژوورەکەی بەجێما. وەک ئەو

گیااانی دەرچااووب . بااۆ ماااوەی خااولەکێ ی ڕەبەق نە تااوانی لە شااوێنی خااۆی 
 دەم بێتەدەر. بجووڵ ، نە توانیتی یەک وشەی لە

شابا  لەبەر ماارمیل ە دانەویەوە، مااچی کارد و بە پەلەپاڕوزێ چاووەدەر. کە 
 چوە دەر لە باوکی هەڵنوووت. بانودەرەکە  بەربووەوە سەر زەوی.

ا  چەمااایەوە، سااەری باااوکی بە هەردوو دەسااتەکانی گاارتن و ماااچێ ی شاااب
 لەنێوچاوان کرد." باوکە، من پەلەمە، دواتر زەنوێ بۆلێدەدەمئ

 مارمیل ە  بە دوای شاباڵدا کەوتەغار.
    

تاااازە لە بەردەم مزگەوتااا  ڕاوەساااتا. شاااابا  لە  ئاااایەتولاڵمارسیدیساااەکەی 
و شااتی خسااتبووە باان چاااودێری کااۆاڵنەکە، لەبەر تاااری ی وەسااتابوو، هەمااو
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لە تڕومبێلەکە دابەزین و دەوروبەرەکەیاان  ئایەتولاڵخۆی. س  پاسەوانەکانی 
پتااا نی، تەناااانەت ختاااپەی مااااروموریش نەدەهاااات. یەکێااا  لە پاساااەوانەکان 

کەی کااردەوە. پاسااەوانەکەی دیاا ە  لەپێتاادا ڕۆیتااتە ئااایەتولاڵدەرگااای  ی 
ەکەی دەرهێنااااا. مااااارمیل ە  تااااا مزگەوتاااا . شااااابا  دەمااااانچەکەی لەبەر کەل

ئەوکااات بە بێاادەنوی  لە دوای شااابا  لەسااەر زەویەکە گرمااۆڵە ببااوو، ئینجااا 
بەرەو مارسیدیسەکە ختی. شابا  ویستی رێی لێبورێ، بەاڵم کاتەکە درەناگ 

کە ڕۆیتاێ. ئەو پاساەوانەی یاارمەتی ئاایەتولاڵکەوت. بەدەسێ و پێای بەرەو 
بێتەخاااوار، لە ماااارمیل ە ساااڵەمیەوە. وەک  کەی دەدا لە تاااڕومبێلەکەئاااایەتولاڵ

ئەوەی مارمیل ە سەگێ  با ، ئاایەتوڵالکە دەستەوەساتان هەنواوێا  گەڕایەوە 
 دواوە و بانوی کرد: "دەی وەل بەئ"

بەاڵم مااااارمیل ە خێاااارا بااااۆ  ی  ئەو ختاااای، سااااەری بااااردە باااان جاااابەکەی، 
 ی لەنگ کرد. ئایەتولاڵهاوسەنویەکەی 

 ئ"ئایەتولاڵ" ەوە بانوی رد:بە دەنوشابا  
ئایەتوڵال بە هێدمەگرتوویی ئاوڕی دایەوە، بەاڵم نەشیدەزانی کتوماێ ساەیری  

 کوێ ب ا.
دەستەکانی لە هەوا ڕاوەشاند، س  هەنواو بۆ دواوە  ئایەتولاڵس  تەقە کران. 

 کتایەوە و کەوتە سەر زەوی.
پاسااااەوانەکانیش دەسااااتیان دایە تۆەنوەکانیااااان بە کااااوێری بااااۆ هەر شااااتێ  

 با دەیانتەقاند.بجوواڵ
 ئ" دەنوی ئاغاجان بوو لەسەر بانەکەوە هات.ئەلڵااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا"

بروس ەئاساااا  ماتۆڕێااا  لە ساااووچی کاااۆاڵنەکە پەیااادابوو، شاااابا  خاااۆی 
 هەڵدایەسەر و تیژ بۆی دەرچوون.

ێازەرەکەی چەناد مەترێ ای کە کەوتبوو. مئایەتولاڵلە بەردەم مزگەوت  تەرمی 
ل  دوور باوو، لەو شاوێنەی کە ماارمیل ە  لەساەر زەوی کەوتباوو. چیادی ە 
وەک ماااارمیل ە نەدەیتااارا، بەڵ اااو لەو تااااری ییەدا وەک مناااداڵێ  دەبینااادرا، کە 

 لەسەر شۆستەکە لەنێو گۆمی خوێنی جەستەی خۆی، خەوی لێ ەوتب .
مەتە سااردەکەی کارد، لەساەر ئاغاجان لە ئاستیدا نوشتایەوە، ماچێ ی لە ڕوو

 زەوی بەرزی کردەوە و لەباوەشی کرد. 
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 187تەییارە

خاااۆ ئەگەر لە حەوشاااەکەدا بوەساااتی، بەردەوام گوێاااێ لە دەنوااای فڕۆکەکاااان 
دەب ، کە بەسەر شارەکەوە دەفڕن. ئەوان لە تارانەوەڕا دێن، بیابانەکە دەبڕن 

ئەمری اااا یاااان وێاااوە بەرەو و زیااااتر دەفاااڕن تاااا دەگەنە کەناااداوی فاااارس و لە
 دەڕۆن. ئەوڕوپا

زێااای  یەکەی دیااا ە دەگااارنەبەر، بەساااەرڕێواااالە گەڕانەوەشااادا بە زۆری  
 لە ڕێی بەندەر عەباسەوە دێنەوە ناو واڵت.  188عومانەوە

دەنواای فرۆکەیەکیااان  ن، هەر کاتێاا کاتێاا  منااداڵەکان هێتااتا بچااووک بااوو
مە فاااڕۆکە ، ڕوویاااان لەو تەلیسااببیسااتبا، یەک دوو کااۆپلە گۆرانییاااان دەگااوت

 بەرزی ئاسمان دەکرد و دەیانووت: ەیەیبچ ۆل
 تەیارە، تەییارە

 بۆکوێ دەڕۆی تەییارە؟
 ئەوە کێیە سوارە، تەییارە؟

 ئەدی نۆرەی من کەیە، تەییارە؟
    

فەخاااری ساااادات لە بەردەم حەوزەکە دانیتاااتبوو شاااتێ ی دەچنااای. ئەو کااااتی 
م هەر پێاای تەواو خاۆی دەساتی بە چنیناای بلوزێا  باۆ مااارمیل ە کردباوو، بەاڵ

 نەکرا.
ئاغاجاانیش بە باااخچەکەوە ساەرقا  بااوو. ئەو خەمەکاانی لەگە  گەاڵ مااردووە 
 یوەریوەکان لە گۆڕ دەنا. تا لەپاڕ گڕەگڕێ ای زۆری فڕۆکەیەکای نەفەرهەڵوار

زۆر ناازم بەسااەر خااانووەکەدا دەفااڕی. تیتاا ی ڕۆژ بااریقەی  ، کەگااوێ لێبااوو
 ەكە  لە ڕووخسااااری فەخاااری لەساااەر باڵەکاااانی فاااڕۆکەکە دەدەیااااوە، تیتااا

 سادات، لە دارەکان، لە حەوزو جامی پەنجەرەکانی ماڵێی دایەوە.
ئاغاجان وایزانای فڕۆکەیەکای شاەڕکەربوو تێاپەڕی، باۆیە باسا ی ژنەکەی باۆ 

 ژێرزەمینەکە ڕاکێتا، ئەو شوێنەی بانودەرەکەی لێدەژیا.

                                                                                 
187  Tajjare  
188  Omanzee 
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کە لەبەرچاوان لەوێ لە دە قەکانەوە سەیری ئاسمانیان کرد، بەاڵم خۆ فڕۆکە
 ونببوو.

انەکەوە ڕاسااااتبوونەوە، بینیااااان بانواااادەرەکە لەپتااااێ ژدوای ئەوەی لە شااااڵە
مێزەکەی خۆی وەساتاوە. های  قوڕیتای بەدەساتەکانیەوە نەباوو، ئەو قااتێ ی 
قااااااوەیی تاااااۆخی لەبەرکردباااااوو، چااااااویل ەی سەفەریتااااای لەچااااااوکردبوو 

 بوو.شەپقەکەشی لەسەر نابوو. لەبەردەمیتدا جانتایەک داندرا
فەر دەچای؟" فەخاری ساادات بە خەمەوە "ئەرێ مامەی بانودەر، ئەوە بەسە -

 وای لێپرسی.
"ماان دەبیاانم جانتااات پێچاااوەتەوە، بااۆ کااوێ دەڕۆی؟" ئاغاجااانیش هەر وای  -

 پێووت.
"تاااۆ، کە هەماااوو شاااتێ  تۆمااااردەکەی، ئەمەشااایان بنووساااە. مااان مااااڵەکە  -

 جێدەهێڵم."
گریاا، مارد، بەاڵم هێتاا بەردەوام "منداڵەکە کە هەموو شەوێ لەم ماڵەدا دە -

دەختێتە نێو ژێرزەمین و کات  من خەری ی کار بام لەبەر پێمادا دێتاو دەچای 
و یااااری دەکاااا. ئەو لەوێ لەنێاااو بااااخچەکەدا نێاااژراوە، بەاڵم خاااۆ ئەو لەساااەر 
دارەکە دانیتتووە. ئەو شاەوان لە بەردەم قااپیەکەی منادا دەگریا . ئەو خاۆی 

 "دەخزێنێتە نێو خەونەکانم.
 فەخری سادات بە نەرمی گریا.

"ئەمە بااۆ ئااێمە  هەروایە، ئااێمە  لەناااو باااخچەکە گوێمااان لێیەتاای، بەاڵم  -
 ئەمە خۆ هۆکارێ  نییە تا  ماڵەکە جێبێڵی."

"خاااۆ مااان ناااامەوێ باااڕۆم، بەاڵم خاااانووەکە مااان دەردەکاااا، فاااڕێم دەداتە  -
دەرەوەی دەرگاااااا. ساااااەیری دەساااااتەکانم بااااا ە، نااااااتوانم چیااااادی کاااااارب ەم. 

ەمینەکە پڕیەتاای لە  دەساات ردەکانم، باااخچەکە پااڕە لە گوڵاادان، هەروەهااا ژێاارز
ساااەربانەکە  هەر پاااڕە، شاااوێن نەمااااوە. کەس ئەو شاااتانەم لێنااااکڕێ. مااان 
دەردەکاارێم، ت ااایە هیااوای بەخااتەوەریم بۆبخااوازن. دەی باارایەکەم، لااێموەڕێ 

 بابڕۆم."
ی ماا  کارد، بانودەرەکە بەرەو ئاغاجان ڕۆیتێ، ئامێزێ ی تێوەرێناا، فەخریتا

دەستی دایە جانتاکەی و لە پەیژەکانی ژێارزەمینەکەدا ساەرکەوت. هەنادێ  لە 
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حەوشەکەدا ڕاوەستا، گوێی لە دەنوەکانی ماڵەکە گرت و بانوی کرد: "هۆ قەلە 
 پیرەکەئ ئاگات لەم ماڵە ب . من وا دەڕۆم."

  
خاااۆی پێاااوەدایەوە، سااا  فاااڕۆکەی جەنواااای بە  لە دوایکااااتێ یش دەرگاااای 

 وێ ی بێزارکەر بەسەر ماڵەکەدا فڕین و بەنێو هەورەکاندا ونبوون.ژاوەژا
 "عێڕاقییەکانئ" ئاغاجان وا هاواری کرد.

بەاڵم خااۆ ئەوان فااڕۆکەی شااەڕکەری عێڕاقاای نەبااوون، بەڵ ااو ساا  فااڕۆکەی 
جەنواااااوەری هێاااازی ئاساااامانی ئێراناااای بااااوون، لە ڕیوااااادابوون تااااا  فااااڕۆکە 

 نەفەرهەڵورەکە بوەڕێننەوە.
ی ساەرۆکی ئێاران دانیتاتبوو، 189ە نەفەرهەڵوارەکەدا بەنای ساەدرلەنێو فاڕۆک

بەتەمااابوو لە واڵت ڕاب ااا. فااڕۆکە جەنواوەرەکااانیش بە دوایەوە بااوون بەڵ ااو 
ی لێبواارن و بیوێااڕنەوە.  خااومەینی هەفااتەیەک پێتااتر ئەوی لەسااەر کااار ڕێااوە

  دابوو. ئەو بەنی سەدری بە پتتیوانی موجاهیدینەکان تاوانبار کردبوو.
رۆک خۆی شاردبووەوە، موجاهیدینەکانیش نەختەیەکی وەستایانەیان بۆ سە

ئااااودیوکردنی لە واڵت باااۆ داناااابوو. هەماااوو شاااتێ  بەوپەڕی وردەکاااارییەوە 
نەختااەی بااۆ داڕێژرابااوو، تەنااانەت سااەدامیش ئاگااای لەو هەاڵتاانە هەبااوو و 

تاااا یااااوەری فاااڕۆکەکەی ساااەرۆکی  ئاماااادەبوونفاااڕۆکەی جەنوااای عێاااڕاقیش 
 ب ەن.هەاڵتوو 

فاااااڕۆکە ڕاوەدوونەرەکاااااانی ئێرانااااای درەناااااگ کەوتباااااوون، چاااااون ە فاااااڕۆکە 
خۆی  گەیتتبووە ئاسمانی عێڕاق و بەرەو ئاراستەی  لە کاتینەفەرهەڵورەکە 
 ئەوڕوپا فڕی.

چاااوار ساااەعات و نیاااو دواتااار، فاااڕۆکەکە لە پااااریس نیتاااتەوە. فاااڕۆکەوانەکە 
نەوەیەکی ناچااارییە. پەیوەناادی بە  کاربەدەسااتە فەڕەنسااییەکانەوە کاارد: "نیتاات

 سەرۆکی ئێرانم هەڵورتووە. داوای پەنابەری دەکائ"
بەڕێوبەری فڕۆکەخانەکە  لە داوایەکە ئاگادارکرایەوە، ئەویاش پەیوەنادی بە 
سەرۆکی فەڕەنسااوە کارد. پاشاان چەناد پرسایارێ ی لەساەرۆکی ئێاران کارد، 
ئەویااااش بە فەڕەنساااایێ ی باااا  گرێوگااااۆ  وەاڵماااای دانەوە: "ماااان سااااەرۆکە 

                                                                                 
189  Bani Sadr 



420 

ەڵبژێااااردراوەکەی کۆماااااری ئیسااااالمی ئێاااارانم. لەسااااەر پتااااتی فااااڕۆکەکەدا ه
سەرکردەی موجاهیدینەکانیتم لەگەڵدایە. من داوای مافی پەناابەری باۆ خاۆم، 

 بۆ سەرکردەی موجاهیدینەکە و بۆ فڕۆکەوانەکە  دەکەم."
فڕۆکەکە یەک دوو جار بەسەر پاریسدا ساووڕایەوە، ئەوە  باۆ ئەوەباوو، تاا 

 ڕۆکەخانەکە کاتی هەب  پرسەکە لەگە  سەرۆکدا تاوتوێ ب ا.بەڕێوەبەری ف
   

بەنی سەدر سااڵنی ی زۆربوو لە پاریس دەژیاا، ئەو ئاابووری خوێنادبوو. ئەو 
هێتاااتا کلیلااای ئەپارتماااانەکەی پاریسااای هەر لەگیرفانااادا باااوو. ئەو خەری ااای 
خوێناادنی پۆسااێ دۆکتااۆراکەی بااوو، کااات  خااومەینی عێڕاقاای بەرەو پاااریس 

 جێهێتێ.
خوێندنەکەیاادا مااۆدیلێ ی ئااابووری داهێنااا، تیایاادا هاازرە  لە کاااتیبەناای سااەدر  

ساااەرمایەدارەییەکانی لەگە  ئیساااالمەتیدا تاااێ ەاڵو کردباااوو. نەختاااەکانی باااۆ 
خااااومەینی شااااتێ ی نمااااوونەیی بااااوون، ئەویااااش فااااڕی بەسااااەر کاروباااااری 

 ئابوورییەوە نەبوو.
ناای سااەدر یەکاا  لە ران فااڕی، بەکاااتێ یش خااومەینی لە پاریسااەوە بەرەو تااا

پیااوە بڕواناامەدارە بااڵکاانی ڕۆژئااوابوو، کە یاریادەری باوون. پاشاان  حەفێ
 ئەو وەک یەکەمین سەرۆکی ئێران هەڵبژێردرا.

   
فااڕۆکەکە لەچااوارەم  گەڕی خو نەوەیاادابوو بەسااەر پاااریس، کاتێاا  تەلەفااۆنە 

در: دەسااتییەکەی لێیاادا. بەڕێااوەبەری فڕۆکەخااانەکە پەیااامێ ی دایە بەناای سااە
"ح ااااوومەتی فەڕەنسااااا مااااافی پەنااااابەری بە تااااۆ و هاوسەرنتااااینەکانێ دا. 

 فڕۆکەکەت دەتوانی بنیتێتەوە. بەخێر بێێێ."
   

 .ڕاگەیاندهەواڵنامەی فەڕەنسی هەواڵی گەیتتنی بەنی سەدری 
خااومەینی تااازە لەنااوێژی مەغریااب ببااووەوە کااات  ڕەفسااەنجانی سااەرکردەی 

 ی برد و هەواڵەکەی پێڕاگەیاند.، لەپا  ئەودا  کڕنووشسوپائەوکاتی 
هەرچەندە خومەینی لە نوێژەکەی ببووەوە، ل  دیسان هەڵسایەوە و ناوێژێ ی 
دی ەشی کرد. هەنووکە  کە هەواڵێ ی نەخوازراوی پێوەیتاتووە، هەوڵیادا بە 
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نااااوێژی زیاااااتر لەخااااوا ناااازی ببێتەوە پرساااای پێب ااااا. کاااااتێ یش دواهەمااااین 
وە، چاوەکااانی بریقەیااان لێوەهااات. سااوژدە)رکەات(ی نااوێژەکەی هەڵوەشاااندە

ەفساااەنجانی وەرساااوڕاند و گاااوتی: "سااااتە پیااارۆزەکە ڕئینجاااا ڕووی بەرەو 
 گەیتێ."

   
هەرلە دەساااتپێ ی جەناااوەکەوە، ساااوپای ئێاااران چااااوەڕێی کااااتێ ی گونجااااوی 
دەکرد، تا  شارە پڕ کێڵوە نەوتییەکانی خوڕەمتار وەربورێتەوە. لەو بەنادەرە 

باوو. تاا هەوتی هەرە گەورەی ڕۆژهەاڵتای ناوەڕاساێ ستراتیژییەدا کێڵوەی نە
ئەوکااااتیش ئەم ئۆپەراسااایۆنە ساااەربازییە ئەساااتەم باااوو، چاااون ە ساااەتە یتە 
ئەمری ییەکاااان هەماااوو جاااووڵەیەکی دەوروبەری ئەو شاااارەیان بە هێزەکاااانی 

 ادەگەیاند.ڕعێڕاقی 
 "خودا پتاتوپەنای ئاێمەیە،" خاومەینی وای بە ڕەفساەنجانی گاوت، "ئاێمە دەبا 

 ب ەرەوەئ"  خوڕەمتار ڕزگارب ەین. ساتەکەی هاتووە. دەی ژەنەڕەڵەکانێ کۆ
ئەوێ دەمااا  ساااەدامیش پێ ااای بەخاااتەوەری دەخاااواردەوە، ئەو لەڕێواااادابوو، 
بچێااتە کۆبااوونەوەی کااابینی ح ااوومەتەکەی کااات  گەشااتەفڕینی بەناای سااەدر 

هەواڵە خۆشااااەکە بوەیەنێااااتە  بە خااااۆیگەیتااااتە فەڕانسااااە. ئەو دەیویسااااێ 
 رەکانی.وەزی

ی ئێااران لەیەک سااوپائەو هێتااتا نەگەیتااتبووە شااوێنی کۆبااوونەوەکە، کااات  
 کاتدا و لەشە   وە چوونە نێو خوڕەمتار.

لەوێ لە شااارەکەدا لە هەمااوو  یەک، بەسااەدان سااەربازی ئێراناای و عێڕاقاای 
سەریان تێداچوو، زەوی لە تەرمەکانیاان ڕە  بباوو. دوای شاەڕێ ی ساەختی 

ربازی ئێراناای توانیااان، ئەو ئااااڵ عێااڕاقیەی لەسااەر گااێڵ ە نیااو ڕۆژە، دوو سااە
نەوتییەکەی شارەکەدا هەڵ رابوو، بە ئااڵی ئێران، بە ئاااڵ کەسا ەکەی ئیساالم 

کاان ئایەتولاڵبوۆڕنەوە. عێڕاقیەکانیش هەموو هێزی خۆیان خڕکاردەوە، بەاڵم 
ری کراوی بەرەیەکای دیا ەی شاەڕیان لە بەنادەرە شاانەلەناکاو، بەناچااوەڕوان

ساەری لە ساەربازە عێڕاقییەکاان شاێواند،  بەسرادا کردەوە. ئەو هێرشە لەپڕە
ئیدی هەموو خانووەکاانی خوڕەمتااریان ڕووخاناد و کاێڵوە نەوتییەکانیتایان 
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باااۆمبڕێژکرد. ئینجاااا بە دۆڕاوی کتاااانەوە، بە هیاااوای ئەوەی فریاااای بەسااارا 
 ب ەون.

   
ینی بە خەنادەوە لەساەر دوای ئەم سەرکەوتنە مێژووییە، بۆ یەکەم جار خومە

شاشاااەی تەلەفزیاااۆن دەرکەوت. ئەو سوپاسااای خاااودای کاااردو پیرۆزباااایی لە 
ەکانیانی دا. ئیادی بە ملیۆناان ڕۆڵدایبابی کوژراوەکان کرد و پەسنی ئازایەتی 

موسڵمان ڕژانە سەر جادەکان و بۆ ڕزگارکردنی خوڕەمتار ئاهەنویان گێاڕا. 
ناو شاارەکاندا بە هاۆڕن و فالشایانەوە یاری ئاگرینە تەقێندرا و تڕومبێلیش بە

دەڕۆیتااتن. خەڵ اایش لەسااەر پتااتی پاسااەکان دەڕەقسااین و کێاا  و نوقاا  و 
 شیرینیان بەسەر یەکدیدا دابە  دەکرد.

 ئاااایەتولاڵبەزمەکە  تاااا درەنواااانێ ی شاااەو بەردەوام باااوو، ئەوە  لەوەتەی 
 هاتبووە سەرتەخێ، یەکەمین ج ژنی سەرتاسەری واڵت بوو.

ەوەشاادا مانااگ بەپااڕی لەئاساامان دیاااربوو، ئەمە  دڵنەواییەکاای بە هەر لەم ش
 خەڵ  دەدا کە لە جەنوەکەدا قوربانی زۆریان دابوو.

بەاڵم خۆ هەموو خەڵ ەکە ئااهەنوی نەدەگێاڕا، هەنادێ یان ئەو باۆنە خۆشاەیان 
بۆ تۆڵەکردنەوە بەکارهێنا. تیت ی هەمان مانگ  کەوتە سەر ئاوە سوێرەکەی 

، لەوێ  تەرمای زیانەت خاانم  نیاوەی لەنێاو ئااو و زەنجانەی قەراغی بیابانەک
 نیوەکەی دی ەشی لەنێو لمدا چەقی بوو.

پاااارچە کااااغەزێ ی لە پالساااتی  گرێااادراو بەملااای تەرمەکە وەکراباااوو، تێیااادا 
نووسااااارابوو: "ئەوەی کیاااااژە گەناااااجە مێردنەکردووەکاااااان، ئەوانەی بە مەرگ 

ەدانیان لەگە  یەکاا  لەپیاااوە مەح ااوم کرابااوون، ناچاااردەکرد بەر لە لەسااێدار
ڕیتدارەکانی ڕژێم سەرجێی پێب ا، ئیدی لەم دەریاچە سوێرەدا دادگایی کراو 
سزا درا. ئەمە  خواساتی دای اانی ئەو کیژانەباوو کە بە ناچااری دوا شاەوی 

 ژیانیان بەزۆر بەبووک بردران."
ان زۆریتی پێنەدەچوو مانگ جێوەی خۆی بۆ ڕۆژ دەکردەوە. باڵندەکانی بیابا

هەر زوو تەرمەکەی زینەتیااااااان دەدۆزیاااااایەوە، ئیاااااادی بە ژاوەژاو بەسااااااەر 
دەریاچەکەدا دەفڕین. ڕێبوارێ یش بەسەر پتتی حوشاترەکەی  بەوێادا دەڕوا، 

 سەیری شتەکە دەکا، بەدوادا دەچ  ئاخۆ چی لە گۆڕێدایە.
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حوشااتر سااوارەکە لەسااەر پتااتی حوشااترەکە دێتەخااوار، بەرەو  ی تەرمەکە 
دەچەمێااااتەوە،  ئینجااااا نووسااااینی سااااەر پااااارچە کاااااغەزەکە  دەڕوا، هەناااادێ
 دەخوێنێتەوە.

 
 وێنەگرەکە

 

دوای ناااااوێژی بەیاااااانی، ئاغاجاااااان نەگەڕایەوە ماااااا  و پیاساااااەیەکی بە قەرا  
ڕووبارەکەدا کرد. ئەو چووە سەر کەنارەکە و لەسەر گردێ ی لماین دانیتاێ. 

ئاااوەکەدا  هەرچەناادە ئاااوەکە  سااارد بااوو، لاا  ژنێاا  لەوێ پێیەکااانی لەنێااو
 دەشوشتن.

ئااافرەتەکە پێیەکااانی خااۆی بە چارشااێوەکەی وشاا  ردنەوە. ئینجااا پێاڵوەکااانی 
 کردنەوەبەر و بەرەو ڕووی ئاغاجان هات.

"ئەرێ هااای  قرۆشاااێ ێ باااۆمن هەیە، مااان هااای  قرۆشاااێ م لەدەمااادا نیااایە."  -
 ژنەکەبوو وای گوت.

 "قودسی، ئەوە خۆتی؟" -
سااااتا پیاااار دیااااارە. سااااەری قودساااای کە هەمیتااااە گەناااا  و بەجووڵەبااااوو، ئێ
 ماشوبرنجی و دەموچاویتی چر  ولۆ  ببوو.

"مان دەمااێ ە نەمبینیااوی، ئەرێ قودسای ئەو ماااوەیە لە کااوێ بااووی؟ ئەدی  -
 دای ێ چۆنە؟"

 "ئەو مرد." بە خەمبارییەوە وای پێووتەوە. -
 "کەی کۆچی دوایی کرد، باشە بۆمن هیچم لەبارەیەوە نەزانیوە؟" -
 " ژنەکە هەر ئەوەندەی گوت."ئەو هەروا ئاساییانە مرد. -
 "ئەدی خوش ەکەت چۆنە؟" -
 "ئەویش مرد." -
 "ئەویش مرد؟ چۆن؟ کەی؟" -

 قودسی هی  وەاڵمی نەدایەوە.
 یە؟"لە کوێ"ئەدی برات  -
 "ئەویش مرد." -
 "ئەوە چی دەڵێی، هەر هەموویان؟" -
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"بەاڵم خۆ تاۆ ناامری،" قودسای وایڕاگەیاناد، "تاۆ هەر دەمێنای تاا هەماووان  -
 مووانیش دێنەوە."دەڕۆن و تا هە

 قودسی سوڕایەوە و دیسان کەوتەوە جووڵە.
 "قودسی، ئەوە بۆکوێ دەڕۆی؟ خۆ تۆ هی  هەواڵێ پێنەدام." -
"هێتاااتا حەفاااێ پیااااو مااااون، سااا  لەوان دێااان، یەکیاااان دەڕوا، یەکیتااایان  -

دەمێنێااااتەوە، یەکیااااان دەماااارێ و یەکیتاااایان تااااۆو دەڕوێناااا . بەاڵم تااااۆ هەر 
وە و تااا هەر هەمووشاایان دەڕۆن." قودساای باا  دەمێناایەوە تااا هەموویااان دێاانە

 ئەوەی ئاوڕیش بداتەوە، وا وەاڵمی ئاغاجان دایەوە.
 ئاغاجانیش بەدرێژایی ڕووبارەکە پیاسەی دەکرد. -
 كێی دی ە بڕوا؟ کێش بێتەوە؟ هەر بیری لێدەکردەوە. تۆ بڵێی -
 ئینجا لەپڕ نوسرەت هاتە نێو مێت ییەوە. -
   

یاارۆر، کەس نەدەگەیتااتە خااومەینی، تەنهااا شااەوە پڕئاشااووبەکانی ت لە ماااوەی
 یەک پیاو: نوسرەت نەب .

لەگە  نوسرەتدا خاۆی لەجیهاانی ڕۆژانەی دەرەوەی دەساەاڵتەکەی دادەباڕی. 
نوسااااارەت دەیباااااردە جیهاااااانێ ی دیااااا ە، جیهانێااااا  هااااای  جاااااێوەی فاااااڕۆکە 

 جەنواوەرەکانی عێڕاق و بۆمب و لەسێدارەدانەکانی تێدا نەدەبۆوە.
ەینی بردبااووە دونیااای خەیااا . ئەو کااۆپلەی فیلمەکااانی، بە کااامێراکەی، خااوم

فیلمی دۆکیومێنتاری لەسەر سروشێ، دەربارەی باڵنادەکان، دەرباارەی مێتاە 
هەنااگ و ماااار و ساااەبارەت  بە ڕووباااری ئەساااتێرەکان نیتاااان دەدا. ئەوە  
ڕازێ ی نێوانیان بوو، کەس نەیدەزانی لەودیو دەرگا داخراوەکاانی ژوورەوەی 

 دەگوزەرێ. خومەینی چی
   

خااومەینی ڕابەری جیهااانی شاایەە بااوو، کەسااێ  بااوو بە وتارەکااانی ملیۆنااان 
خەڵ اای دەبزواناادن، بەاڵم ئەو تەنیااا  بااوو. هەمااوو ڕۆژەکەی، هەناادێ جااار 

 هەموو هەفەتەکە  هەر بەتەنها لە حوجرەکەی خۆی دادەنیتێ.
 ئەو سەکردەیەکی کاریزمایی باوو، هەماوو کەساێ یش ئەوپەڕی تواناای خاۆی
 ،بەکاردەهێنااا بەڵ ااو لێاای ناازی ببێتەوە، کااارێ ی واب ااا ببێااتە مااایەی تێبیناای ئەو
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بەاڵم نوساااارەت هەرئەوەبااااوو کە هەبااااوو، خوازیاااااریش بااااوو وەک خااااۆی 
بمێنێااتەوە، بااۆ ئەوەی وەک کەسااایەتی خااۆی لێاای نزیاا  ببێااتەوە. خااومەینی 
هیچی دەربارەی بیرکااری نەدەزانای و سەریتای لە فیزیا)سروشتناسای( هەر 
دەرنەدەچااوو، بەاڵم ئەو مەیلێ اای زۆری بااۆ تیتاا ، بااۆ مانااگ، بااۆ ڕۆژ، بااۆ 
گەردوون و گەشااااتی ئاساااامانی و لەسااااەرووی هەمووشاااایانەوە باااااۆ بەردە 
ئەستێرەکتاااو )نەیزەک(ەکاااان هەباااوو. خاااومەینی بە سەرساااامییەوە ساااەیری 
فیلمەکانی دەکرد، تەنانەت کوڕەکەی خۆیتی  ی ئەو هەستی بە ئاساوودەیی 

ئەو زۆرجااار بیسااتبووی کە هونەرمەناادەکان شااتێ ی دیاا ەن، بەاڵم  نەدەکاارد.
 ئەو پێش نوسرەت کەسێ ی وای نەبینیبوو. 

ئەوەی نوساااارەت کااااردی، شااااتێ  بااااوو پەیوەناااادی بە ژیااااانی پاشااااا کااااۆنە 
، لێبووکیاااای، کەسااااێ ی 190 کانەوە هەبااااوو. پاشااااا هەمیتااااە مەلیچاااافارسااااە

ێ ەنیناوییەکاانی خاۆ  قسەخۆشیان لەنێو ماڵێدا هەبوو، تا دڵای شاا بە قساە پ
ب ا. مەلیجەکیش تاکە کەسێ  بوو دەیتوانی بچێتە نێو ژیاانی تاایبەتی پاشااوە 

کاااتەی  و هەمااوو ئازادیێ یتاای هەبااوو، هەرچیێكاای بووتبااا و ب ردبااا تااا ئەو
 ێپێدراو بوو.ڕپاشای بخافاڵندبا، 

 "ئەرێ دیسان ئەو کەناڵە ناوی چییە؟" خومەینی وای لێپرسی. -
 "کامە کەنا ؟" -
 "ئەوەی ئەمری ییەکە، ئەوان چەند جارێ  چاوپێ ەوتنیان لەگەڵدا کردم." -
 "مەبەستێ سی ئێن ئێنە؟" -
 "بەڵ ، ئەوە." خومەینی وای وەاڵمدایەوە. -
 "دەتەوێ چی لەبارەیانەوە بزانی؟" -
"هی ، من هەرئەوەندە دەزانم، سەرۆکی هەماوو واڵتە گرنوەکاان ئاامێرێ ی  -

 لەسەر سی ئێن ئێنە."تەلەفزیۆنیان هەیە و بەردەوامیش 
 "بەڵ  وایە، پێم سەیرە، لە ژوورەکەی  ئێوەدا هی  تەلەفزیۆنێ  نییە." -
 "پێمواب  ئەوان بە ئینولیزی قسەدەکەن." -

                                                                                 
190  Malidjak ەین  ا  قاەار  )میلەمب اە اەنەو زارالک  ەێهاتە اە پاسار  ەکگلترو. ناسرک

خااالاڵمێکە اەااااالل  لکک دێالکێاااام ەکیهێنااااایە پێکەناااین. ڕۆکێکیااااان دەاەرەکمااااە  اااااەا ل ااااە  
گنە م)پاسااار ب   رارسااە نەزانااە  اااۆیە اەر اە زارالک  خااۆ   گاالتە  ملیەاام  دیااە  پا ااا 

 ل ەکە  پن ەلان الل  اراکە  خۆ  نالنا ملیەم. )دا. لکرگێرب 
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خااومەینی هاای  ڕادیااۆ و تەلەفزیااۆنی لە حااوجرەکەی خۆیاادا نەبااوو، هەمااوو 
 هەواڵەکانی بە نووسراو بەدەسێ دەگەیتێ.

ی ئااێن ئااێن هەمااوو هەواڵەکااانی بە "کەنااالێ ی عەرەباایش هەیە، هەروەک ساا -
زماااانی عەڕەبااای پەخاااش دەکاااا." نوسااارەت وای پێواااووتەوە، "مااان شاااتێ ی وا 

 ڕێ دەخەم، تۆ یەکێ ی وات لێردا هەب  و سەیری ب ەی."
ڕۆژی پاشتر، تەلەفزیۆنێ ی بچووکی بردە ژوورەکەی و لەنێو دۆاڵبی جل اان 

ۆن ئاامێرەکە پێب اا و داینا بۆ ئەوەی کەس نەیبین . ئیدی خومەینی فێرکرد چا
 چۆن کەناڵەکانیش بوۆڕێ.

"خاااۆ ئەگەر لەساااەر کەناااالە عەرەبااایەکە دابنااادرێ، ئەوا زۆر باااا  دەبااا ."  -
خومەینی ئەو قسەیەی ئەوەندە نەرم لەدەم دەرچوو، هەروەک ئەوەی شتێ ی 

 بە دزیییەوە کردب  وابوو.
   

ۆ نوسارەت چەند هەفتەیەک دواتر، لەناکاو پەیامنێرێ ی سی ئێن ئێن زەنوای با
لێاادا. ئەو دەیزاناای، کە نوساارەت هاموشااۆی لەگە  خومەینییاادا هەیە. ئەوان لە 

وێسااااتوەی مەیاااادان دانیتااااتن و نوساااارەتیش باساااای  لە  یچایەخانەیەکاااادا 
کااارەکەی خاااۆی باااۆ پەیااامنێرەکە کااارد. دوای گۆتوگۆکەیاااان، پەیاااامنێرەکە بە 

یەک لەساااەر  ئەساااپایی لێیپرسااای ئااااخۆ ئەو مەیلااای لەساااەر ئەوەیە بەڵوەناااامە
 خومەینی ساز ب ا.

 "کتومێ شتەکە بۆ چییە؟" نوسرەت بەسەرسامییەوە وای لێپرسی. -
 "ریپۆرتاژێ  دەربارەی خومەینی و  ژیانی ڕۆژانەی." -

نوسااارەت بە داوایەکە غاااافڵویر باااوو، ئەو مااااوەیەک باااوو بیاااری لە شاااتێ ی 
 وادەکردەوە، بەاڵم دیاربوو بەدیهێنانی بیرۆکەکە ئەستەم ب . 

ئێن ئێن دەیەوێ دۆکیومێنتێ ی ب  وێنەی نیو سەعاتی دەربارەی ژیاانی "سی 
تااایبەتی ئەو چاااک ب ااا،" پەیااامنێرەکە وای بە نوساارەت گااوت؛ "هەڵاابەتە ئااێمە 

 بەختیتێ ی با  بە دۆ ر دەدەینە بەڕێزتان."
 ی بەختیتای پاارەوە نەدەچاوو. شاتەکە پەیوەساێ  نوسرەت زۆر مەیلای بە

رتاااژە ناااوازەیە. رەنوباا  ئەوە دەرفەتاای ژیااانی باا ، بااوو بە توانساای ئەو ریپۆ
 بەاڵم خۆ بەدیهێنانیتی ئەستەم بوو.
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"ئیتااەکە ناااکرێ،" نوساارەت وای بە یااارۆی ساای ئااێن ئااێن گااوتەوە؛ "باشااە  -
 بۆچی ئەو ڕێوەم دەدا  فیلمێ ی لەبارەوە ساز بدەم."

 "خۆ دەتوانی هەموو کاتێ  هەو  بدەی،" پەیامنێرەکە  وا وەاڵمی دایەوە؛ -
 "بیری لێب ەوە، دواتر ئەگەر هەر شتێ ی دی ە بوو، پەیوەندیم پێوەب ەوە."

 "باشە رێ  ەوتین" نوسەرەتیش وا وەاڵمی دایەوە. -
ئەو دیاااامەن و کااااۆپالنە دەهاااااتن و دەچااااوون کە ئەو  لە مێتاااا ی نوساااارەتدا

 وروژاویان شەو هەر خەویتی لێنەکەوت. دەیەویسێ. لە
کێااا  قساااە ب اااا، بەاڵم زاتااای ئەوەشااای ئەو ویساااتی لەو باااارەیەوە، لەگە  یە

 نەدەکرد لە هی  شوێنێ  دەمی ب اتەوە، دەترسا نەوەک بەختی نەیورێ.
   

شااەوێ یان کااات  نوساارەت لەگە  خومەینیاادا لە دەریاااچەکەی پتااێ ماڵیااان 
ێ ای ساەیرو سەرنجڕاکێتای دەرباارەی ساەتە یێ و چیرۆکپیاسەیان دەکرد، 

 چۆنیەتی ئیت ردنی بۆباس رد.
؛ لەباااواری تەکنااای ەوە شۆڕشاااێ ە، کە مااارۆە ساااەرۆکی ئەمری اااا ئەو گاااوتی

زیناادوو لەسااەر شاشااەی تەلەفزیۆناادا ببیناای، کەچاای ئەو هەر لە ژوورەکەی 
 خۆیدا لە کۆش ی سپییدا خەری ی قاوەخواردنەوەیە.

،" ئەو زیاااتر لەسااەر قسااەکەی خااۆی ڕۆیتااێ؛ "بااۆ ئەوەی 191"خەڵاا  پرساانە
رە ئاااامێرێ ی وا کاااردۆتەوە و پرسااانییەکەی خۆیتااای ڕاییب اااا، بیاااری لە جاااۆ

بەهەوادا پەختاای کاارد. خەڵاا  خوازیااارە هەمااوو شااتیێ  بزاناا . خەڵاا  زۆر 
دەژی و چاای دەخۆیااێ. خااۆ  لە کااوێتاسااەمەندە بزاناا  ئاااخۆ چااۆن دەژی، 
 پرسەنیش شتێ ی ئەوەندە خراپ نییە." 

هەوڵااوتەقەلالی نوساارەت ئەوەبااوو، خااۆی بااۆ پرساایارەکەی ئامااادە ب ااا، بەاڵم 
ئەگەر ناوی سی ئێن ئێن بێن ، لەهەمان کاتادا نااوی ئەمری اا  دێاتە دەیزانی 

گااۆڕێ. نوساارەت لەوە دەترسااا، ئەگەر پرساایارەکەی کاارد، چیاادی ە پێتااوازی 
 لێنەکرێ، ئیدی دەب  دەستبەج  ئامێر و کەلوپەلەکانی تێ بن  و بارب ا.

                                                                                 
ک   اتێم  زانیااارێیالە نالو ازانان  رزلداە. ااڕلانە  مامۆسااتا پرسان: لاتە تاساەمەنە ااۆ دەل  191

 مەسۆسلە محمە  زالارکساز  پێلانە.
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ر بەاڵم هزرەکە ئەوەندە بەسەریدا باڵ ێش بباوو، نەیادەتوانی چاۆن خاۆی لەبە
بوارێ. نوسارەت باۆ هەر کااوێ دەچاوو، کاامێراکەی پێباوو، کەواتە ئەو شااەوە 

دا لە حوجرەکەیادا تەلەفزیاۆنەکەی باۆ داناا، بە دزیایەوە یاکاتێ  لەگە  خومەین
و پێیپەتای  بە خاۆیدوگمە سوورەی کامێراکەی داگرت. ئەو فیلمای خاومەینی 

ێ دەرگەی کە لەسەر زەویەکە دانیتاتبوو، هەروەهاا چاۆن بە دزیتاەوە لەپتا
 دۆاڵبەکەی سەیری تەلەفزیۆنەکە دەکا، گرت.

   
لەمیانەی چەند مانوێ دا نوسارەت بە دەیاان گارتەی  یادیۆیی خاومەینی گارت. 
ئەو چااۆن بە قەراخ دەریاچەکاادا پیاسااەی دەکاارد و چااۆن سااەیری قازەکااانی 
دەکرد. چۆن پاسارییەکان دەردەکەوتن و بەسەر سەریدا دەفاڕین. چاۆن لەپاڕ 

دارێاااااا  دەدا و مێاااااازەرەکەی بەردەبااااااۆوە ودەکەوتە نێااااااو خااااااۆی لەقەدی 
دەریاااچەکە. چااۆن قازەکااان لەنێااو ئاااوەکەدا بەرەو مێاازەرەکە دەکتااان و بە 

 دەنووک لێ یان دەکردەوە.
لەیەکێ  لە گرتە  یدیۆییەکانیدا، خومەینی لەسەر ج  پاڵ ەوتبوو. ئەو لەساەر 

داباای ئیسااالمەوە   درێااژ ببااوو، ڕووی لە مەکاا ە بااوو، کتومااێ چااۆن بە پێاای 
مااردووە دەنێااژرێ. تەنااانەت ژنەکەشاای لە گاارتەکەدا دەردەکەوێ، بە نەرماای 

 دەستێ  لەسەر نێوچەوانی دادەن ، ئینجا بە نەرمی دەچێتەدەر.
لە گرتەیەکااای دی ەشااادا، ئەو لە ژووری دانیتاااتندا دێاااێ و دەچااا . دەڕوا تاااا 

تەوە، دەگاااااتە  ی دەستتااااۆرەکە. لەوێ دەسااااتونوێژ هەڵاااادەگرێ و دەگەڕێاااا
دەسێ دەداتە قوڕئانەکەی، بە تاسەوە  پەڕەیەکی لێدەخوێنێتەوە. کاتێ یش لە 
خوێنااادنەوەکەی دەبێاااتەوە، دەساااێ دەداتە خاااامەکەی، شاااتێ  تۆماااار دەکاااا، 

فێااا ، زەرفەکە دادەخاااا و باااانوی ژنەکەی دەکاااا: رکااااغەزەکە دەخااااتە نێاااو زە
 "بەتولئ"

 ئ"سوپاڵ ؛ "بیدەرە ئەویش دێتە ژوور، زەرفەکەی ڕادەسێ دەکا و پێیدە
ژنەکەشااای ناااامەکە وەردەگااارێ، دەیخااااتە بااان چارشاااێوەکەی، خێااارا  لەوێ 

 دەچێتەدەر.
خومەینی هەر زوو سەرنجی دابوو، کە نوسرەت بە دزیایەوە وێانەی دەگارێ. 

 نوسرەتیش لەو بڕوایەدا بوو، خومەینی بە نهێنییەوە لەگەڵیدا هاوکارە.
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 یوەندی بە نوسرەتەوە کردەوە.ڕۆژێ یان پەیامنێرەکەی سی ئێن ئێن پە

 "تۆ زەنوێ بۆ لێنەدامەوە. من وای دادەنێم ، تۆ بە داوایەکەی من قایل نی." -
 وتەوە.وای بە کابرا گ"من شتێ ی جوانم ئامادە کردووە." نوسرەت  -

 یەک چارەگە سەعات دواتر، کابراکە لەبەر دەرگای ماڵێی وەستا.
اخۆ دەزگاا هەواڵوارییە ناوێ ەی نوسرەت لەوە تاسەمەندتربوو لەوەی بزان  ئا

ئیسااالمی ئەوی خسااتۆتە ژێاار چاااودێرییەوە یااان نااا. ئەو نەیاادەزانی ئەوان بە 
 پەیوەندییەکانی ئەو بە کەناڵی سی ئێن ئێنەوە دەزانن.

پەیامنێرەکە هاتە ژوور. نوسرەت چایەی بۆ دانا، یەکێ  لە گرتە  یادیۆیەکانی 
 خۆی بڕوا نەکا. لێدا، پەیامنێرەکە  خەری بوو بە چاوەکانی

 "نایابەئ" کابرا وایپێووت.
ئەوان هێتااتا نیااوەی گاارتە  یاادیۆیەکانیان لێنەدابااوو، کە پێاان  کەساای چەکاادار 
لەساەر باانی قەپەناوەکەوە بازیانادا نێاو حەوشاەکە. دەرگایاان بەزۆر کااردەوە، 

نێااااو ژوورەکە و نوساااارەت و پەیامنێرەکەشاااایان گاااارت. دوو سااااەرباز  ڕژانە
بە وردی بپتاا نن. ئەوان هەمااوو شااتە گوماناوییەکانیااان مااانەوە تااا ماااڵەکە 
 لەگە  خۆیاندا برد.

بااۆ ڕۆژی پاشااتر دەسااتبەج  پەیااامنێرەکەی ساای ئااێن ئااێن لە واڵت دەرکاارا، 
نوسرەتیتاایان لە ژوورێاا  کاارد و لێپێچینەوەیااان لەگەڵاادا کاارد. لە زیناادانەوە 

ەنااااد بااااۆی دەرکەوت، پرسااااەکە زۆر زیاااااتر لەوەی بیااااری لێاااادەکردەوە، بە ه
هەڵویراوە. ئیدی پەی بەوە بارد کە ساەرچڵیێ ی گەورەی کاردووە. دەشایزانی 
سزایەکی توند لەسەر گرتە  یدیۆییەکانی وەردەگرێ، بەاڵم بە تەماای ئەوە  

 بوو، خومەینی بەهانایەوە ب .
نوسرەت هەوڵیدا لێ اۆڵەرەوەکەی بهێنیاتە قەنااعەت، کە زۆر ڕێازی خاومەینی 

 لەگە  خومەینیدا ڕەفتاری نواندووە.  گرتووە و بە هەوادارییەوە
ئەو ڕوونی ااااردەوە کە گاااارتە  یاااادیۆییەکانی، تایبەتمەناااادیێ ی مێژوویاااای بااااۆ 

 پاشماوەی کلتووری واڵتەکەی هەیە. 
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پێتااای لەساااەر ئەوە داگااارت، هەرگیاااز نیاااازی نەباااووە گااارتە  یااادیۆیییەکان 
رتانەی بۆرۆشێتە ئەمری ییەکان، ئاخر ئەو هەر بۆ خۆشەویستی کامێرا، ئەو گ

 تۆمارکردوون.
ئەو ساااوێندی خاااوارد کە بەقەد دڵساااۆزییەکەی باااۆ کاااامێرا، باااۆ خاااومەینیش 

 دڵسۆزە.
هەروەهااا ئەوەشاای پێڕاگەیاناادن، کە خااومەینی ئاگااای لە گاارتە  یاادیۆیەکانیی 

 هەیە و ئەگەر پێویستیش ب ا دەتوان  بیسەلمێن . 
ەکەی لە مااڵ دیاربوو بەرگری لەخۆکردنەکەی نوسرەت دەیخوارد. گەرهاتبا و

ئەودا شااااریتە گومانلێ راوەکەیااااان نەدۆزیبااااایەوە، باوەڕیااااان پێاااادەکرد. ئەو 
تۆمارانەی سەر شریتەکان ئەوەندە ترسناک و جاوان گیراباوون، نوسارەت بە 
خۆیتاااای نەیاااادەزانی چییااااان لێب ااااا. بااااۆیە لەنێااااو ساااااپیتەی سااااتۆدیۆکەی 

شاااای هەر شاااااردبوونەوە، گااااوایە کەس نایاناااادۆزێتەوە. لەبەر ترسااااە زۆرەکە
لەبیااری نەمااابوون. کەچاای هەنااووکە، ئاژانەکااانی دەزگااا نهێنیاایە هەواڵواارەکە 

 شریتەکانی دۆزیبوونەوە.
   

ئاغاجان زۆرجاران بە نوسرەتی دەگوت: "تۆ دەب  ئاگات لەخاۆت با ، نەوەک 
 لە ڕێی مەیل بۆ ژنان، بە تەڵەوە ببی." 

کای نایابیاان بوارێ. ئەو هەمیتە بە دوای ژنە ناوازەکانەوە بوو، بەڵ او وێنەیە
 هەرگیزیش باکی بەوە نەبوو، ئاخۆ خانمەکە خێزانی خومەینییە یان نا.

لێ اااۆڵەرەوەی دەزگاااای هەواڵواااری نهێنااا ، بە چااااوەڕواننەکراوی ئەو شاااریتە 
کات  نوسارەت شاریتەکەی   یدیۆیە قاچاخەی خستە سەر مێزەکەی بەردەمی.

وە. هەر لە جێوە لە ترسان ەنوی بزڕکا، ئیدی زانی کار لەکار ترازاناسیەوە، ڕ
 ڕەق هەاڵت.

ئەو لەو ژنە پیاارەدا چاای دۆزیبااووەوە، کەوا لەناکاااو دوگاامەی  تااۆ بڵێاایباشااە 
 تۆماری کامێراکەی دابورێ؟

بەتااول ژناای دەسااەاڵتدارترین پیاااوی شاایەی بااوو لە جیهاناادا، لەگە  ئەوەشاادا 
 ژنێ ی بێدەسەاڵت بوو.
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ەو ژنێ اای بەسااتەزمان بااوو، نەساارەت نەیاادەتوانی ڕوون ااردنەوە باادا، ئاااخر ئ
بێدەنوی ناچاری کردبوو وێنەی بورێ، گرتەی  یدیۆی ل  تۆمار ب ا، فایلمەکە 

 هەڵبورێ، لەوانەشە ڕۆژێ لە ڕۆژان نمایتیتی ب ا.
ژیانیاادا هەر بە چارشااێو سااوڕاوەتەوە، هاای  پیاااوێ ی بیااانی  لە هەمااووبەتااول 

. هەر باااۆیە هەرگیاااز پااارچەکەی، ڕووخسااااری، دەساااێ و قاچەکاااانی نەبینیاااوە
 هەندێ  جار ژنەکە پێویستی بەوەهەبوو، خۆی نمایش ب ا.

سەرەتا نوسرەت نەچاووە ژێرباار. کاات  لە دەرگاای ژووری لێدانیتاتنەکەیان 
دەدا، بەتول دەرگااکەی لێادەکردەوە هەمیتاە بە خەنادەوە پێتاوازی لێادەکرد. 
ژنەکە نااااازی ەی بیساااااێ ساااااا  لە خاااااومەینی بچاااااووکتر باااااوو، ئەمە  بە 

 رییەوە دیاربوو.ڕووخسا
ئەو هەمیتااە میواندۆسااتانە پێتااوازی لە نوساارەت دەکاارد، ئەمە  لە ژنێ اای 
دیندار ڕەچااو نەدەکارا. بەاڵم نوسارەت دەیزانای شاتەکە پەیوەنادی بە ئەوەوە 

 نییە، بەڵ و لەبەر خاتری کامێراکەیەتی.
بەتااول جااوان بااوو، دەیەوسااێ جااوانیەکەی نیتااان باادا، دەیەویسااێ لە ڕێاای 

 ێراوە سەیری ب رێ.زوومی کام
خواستی ئەویش، خواستی هەماوو ژناانی نیتاتمانەکەی باوو، کە ساەدەگەلێ ە 

ەن پیاوانەوە چەوساێنراونەتەوە و هەرگیازیش  ئەو دەرفەتەیاان نەباووە لە  ی
 جوانییەکەی خۆیان نمایش ب ەن.

بوو. نوسارەتیش خسات ڕێا ئەو وادە دیدارێ ی بێادەنوانەی لەگە  نوسارەتدا  
 وێنەی دەگرت. بە بێدەنوی

بە هەزاران وێنەی خاومەینی لە ڕۆژنامەکانادا باڵوبباوونەوە، بەاڵم های  کەس 
تەناانەت وێنەیەکاای بچ ااۆاڵنەی بەتااولی لەسااەر ڕۆژنامەکااان نەبینییااوە. خەڵاا  

 وای ڕەفتار لەگە  ئەو ژنە دەکرد، وەک ئەوەی هەر نەبووب .
کااارد. ئەو بەتاااول لەپاااێش پەناااجەرەکە وەساااتابوو، ساااەیری دەریااااچەکەی دە

چارشاااااێوە ڕەشاااااەکەی بە یەکێ ااااای رەناااااگ شااااایری بە گوڵاااااوکی شاااااینەوە 
گۆڕیباااااااووەوە. نوسااااااارەتیش زوومااااااای کاااااااامێراکەی  خساااااااتبووە ساااااااەر 
ڕووخساااارەکەی، ساااەر پااارچە زیاااوینەکەی کە هەنااادێ لەبااان چارشاااێوەکەیدا 
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هاااتبووەدەر. هێاادی هێاادیش لااێوەڕا چااارۆگەکەی لەسااەر سااەر بخاازێتە سااەر 
 یەک بوو.شانەکانی. ئەمە  خۆی هێما

بەاڵم گااارتەیەک هەباااوو، نوسااارەت هەماااوو شاااتێ ی بە قورباااان کردباااوو. ئەو 
. ئەو وێاانەی وەفاایلمەکەی لە ژووری بەتولاادا گرتبااوو، دەرگاااکە نیااوە کرابااووە

هۆدەکەی ، پێخەفی کەسیی و مێازی شاەوانە و ئااوێنەیەکی بچ اۆلە و قوتاوە 
 نیڤیایەکی کۆنی لە ژوورەکەدا گرتبوو.

ی دەزگااای هەواڵوااری نهێناای ئااامێری  یاادۆکەی گاارت و بە کاااتێ یش ئاااژانەکە
هەمااااوو هێاااازی خااااۆی بە سااااەروچاوی نوساااارەتیدا دا، ئااااامێرەکە شاااا ا و 

 نوسرەتیش بێهۆ  کەوتە گۆڕێ.
 پاشان بێدەنوی بە دواداهات.

 بێدەنوی باڵی بەسەر هەموو شوێنەکاندا کێتا.
دی سااەدام حوسااێن چیاادی شااارەکانی بۆمباباااران نەکااردن، خااومەینیش چیاا
 ڕاوێژی بە قوڕئان نەکرد ئاخۆ زیاتر بڕواتە نێو سنووری عێڕاق یان نا.

كی زۆر باااڵ ێش بااوو. لەسااێدارەدانەکانیش وەسااتابوون، تەقە لە هاای  یێبێاادەنو
ئااااایەتوڵالیەکی دیاااا ە نەکاااارا. هەمااااووان ماناااادوو ببااااوون، هەر هەمووشاااایان 

 پێویستیان بە پتوویێ  هەبوو.
 

 پێشقەڕەوڵەکان
 

 (1َوالأُّوِر )
ُروَن ) ِْ را َهذَا أَمأ أَنأتُمأ ََل تُاأ  (15أَفَِسحأ

ُأوٍر )  (2َوِكتَاٍب َمسأ
ٍ َمنأُشوٍر )   (3فِج َرق 
 (4َوالأاَيأِت الأَمعأُموِر ) 
فُوعِ )   (5َوالسهقأِف الأَمرأ
وِر )  َُ ِر الأَمسأ  (6َوالأاَحأ
اِيَن )  َمئٍِذ ِللأُمَكذ ِ  (11فََويألا يَوأ

 (1أُّوِر )(، َوال1َوالأُّوِر )

 }بەکێوی تونرن
 ئا   ئەمە جادننەن یا  ئێوە کوێربوننە ن ناب ن ؟
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 بە کتێ ێ کەنونسرانەن
 لە کەنا بلنب تەنەن

 بەماڵە ئانەدانەکەن
 بەن بانەی بڵندکرانەن

 بەن دەریایەی بڵق دەدان
 ئ تر ئەن ڕۆژە هانارە لەن کەسانەی بێ انەڕبون .

 بەکێوی تونرن بەکێوی تونر...{
 

  ەند ساا هات  ن تێپەڕی ؟ ئەرێ  ەند مانگ ڕابرد ؟ ئەرێ
 ئەرێ کێ ڕۆیشت ن نەما؟ کێش هاس ن پەیدابون؟

   
ئ دی ساڵەکا  نەدەژمێردرا  ن هەژمتارکردنی پێشتوە تەی مانگەکتا  کەڵکتی 
نەبتتون. کتتاس بتت  ئەنانەی بەنێتتو نتتا ی ژا  نناستت رەکان اندا ڕۆ ونبتتون ن لە 

دننەکا  هەبون ن ب  ئەنا  هەر متاتەم شوێنی   ی  ەقی بونن ب  ئەنا  مر
 بون. 

هەرنەهتتتتتتا بتتتتتت  ئەنانەی با چەکان تتتتتتا  پێمەڕەدەکتتتتتترد تتتتتتتتا لەگەا ژانە بە 
دەکترد  سوێ ەکان ا  ڕابێ ن ب  ئەنانەش لە ناندینتدا ەەلتوای  ێریتا  درنستت

ن تتتا  ەمەکان تتا  بە دەوتتری بچتتونک بچتتونک بەستتەر دەرنج رانانتتدا دابەش 
 بکە .

بەاڵم کەستێه کە بە  ت ی ن دەمتانچە  نت ێتەنە سەر  یناڵس نادیاردبون ها
بەسەرپشتتی ەوشتترێکەنە هەدادانتی نەبتونن  192سوارکرانەکەی ژێر پشتتێنی

 دەشتودەر بە دنای دادگای کردنی دادنرەکەدا دەگەڕا.
پاشتتا  لەنانەبتتون ک تتتایی بە متتاتەم  ەکە هات تتا. ئ تتدی هەر هەر ئەندەمن کتتاس 

ب نتت  ن کە بە  ەنتتدا  ستتاا هتتات  ن تێتتپەڕی  نتت ژە  دەبتتونەنە. ئتتێمە ئەنە دە
 کاتێ کە ئەنا  هات  ن ڕۆیشت .

                                                                                 
 لێرەدا مەبەسس قایەی کەمەرە.  192
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لە متتتانەی  ام شتتت  ە باڵکێشتتتەکەدان  تتتومەینی بەرەبەرە یتتتادەنەری  تتت ی 
لەدەستتتت دا. ئ تتتدی ئەن ڕۆژە هتتتاسن کە  تتت ی نەیتتتتوانی کەستتتە نزیکەکتتتانی 

 دەنرنبەری   یشی بناسێتەنە.
نتتگ بتتون ن دەستتت ا  بەستتەر ڕەوستتەنرانی ن  تتامنەیین دنن کاربەدەستتتی گر

 دەسەاڵتدا گرس ن   ومەین ا  نا ارکرد بکێشتەنە دنانە. 
  الزالی یەکەم   کەس بونن ب ی دەرکەنسن  ومەینی نڕێنە دەکا.

 ئ دی لە پاڵ دا  کینونشێکی بردن کاتێ زانی نایناسێتەنە هێدمەی گرس. 
بە ستتەر  الزتتالی تتتاکە کاربەدەستتتێه بتتونن نەک درێژەپێتتدەرێکی  تتومەینین

دەستتەاڵتدار بتتونن بەبتتێ  ەنە تتانە کارەکتتانی  تت ی ڕادەپەڕانتتد. لە ڕێتتی ئەن  ی
ئەنیتتش هتت گ نەبتتونن ئ تتدی هەنتتونکە کتتاتی هتتاسن جتتێگەکە بتت  یەکێکتتی دیتتکە 

   ڵ کا.
ستتتتتتەرباری ئەنەشن کتتتتتتاتی لەستتتتتتێدارەدانەکا  ک تتتتتتتایی هتتتتتتات ونن ڕژێتتتتتت  

 تتا  لە ستتەر ڕنن ستتارێکی دیتتکەی ن شتتاندەدا. ئەنا  داگ تترکەرە عێیاق  ەکان
 تتتتاکی ناڵس نەدەرنتتتتابونن هەمتتتتون ناەەزەکان شتتتت ا  لەنتتتتانبردبون . هتتتت گ 

 مەندایەک ب  دادنەرێکی قێزلێ اتونی نەک  الزالی نەماب نە.
دەبتتوایە کتتارێکی دیتتکەی بتت  بتتدۆزرێتەنەن بەاڵم  تت  ئەمەش شتتتێکی ئاستتا  
نەبتتتون. دەمودەستتتت ش  ژمتتتارەیەک لە ئەنتتتدامانی موجاه تتتدی  ن کتتت مەڵە ن 

ە نەگریستتت ەکەی  الزال تتتا  دەزانتتتین کە چ ڕۆڵنپە  ەپ گەرای ەکتتتا  بە گتتترن
جتتتتتت رە تتتتتتتانانێکی ستتتتتتامناکانەی کتتتتتتردننە. لە هەمتتتتتتون الیەکەنە بتتتتتت ی لە 

 ب سەدابون ن تا لەنانی بەر .
زۆری پێزتت ش بتتونن بگەڕێتتتەنە قتتومن تتتا لەنێ دەرستتی  بە  تت ی الزتتالی 

 تەم ب ون.دادنەری ئ سرمێتی بڵێتەنەن کە ی ئەمەش ا  هەر ئەس
ئەن پەی بەنە بردبتتونن کە ک تتتایی ئەرکە ئ ستترم  ەکەی هەرنەک  تتومەینی 

 نزیک  تەنە.
 تتومەینی هێشتتتا نەمردبتتونن بەاڵم لە مێتتژە بەمتتردنن دادەنتتدرێ.  الزتتال ش 
نەنەک هەر پاشەڕۆژی نەبونن بەڵکو لە ئێستاش دا جتێگەی بت  نەمتاب نە. ئەن 

ەکە ئەنەبتتون  تت    تت نی بتت ی دەبتتوایە بگەڕێتتتەنە بتت  ڕابتتردننن لتتێ پرستت
 بگەڕێتەنە.
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  ش ە تانە مریدەکانی  ومەینی زان ا       الزالی بگەڕێنتنەنە ڕابتردنن. 
لەن ستتتتتەردەمدا تاڵ  تتتتتا  لە ئەوجانستتتتتتانی ناڵتتتتتتی درانستتتتتێ اندان  ەریکتتتتتی 
دامەزرانتتدنی ەتتوکمێکی ئ ستترم  انە بتتون. ئەنا  تونتتدنت ژیێکی زۆریتتا  بتت  

 م لە ئەوجانستاندا بەکاردەهێنا. ەسپاندنی شەریعەتی ئ سر
کااااانی ئێااااران پەیوەناااادیێ ی تۆکمەیااااان لەگە  تاڵیبانەکاناااادا هەبااااوو، ئایەتولاڵ

نەیاااارە  بەرامااابەربەردەوام لەگە  یەک کۆدەباااوونەوە تاااا پاااێوەی یەکااادی لە 
 ڕۆژئاواییەکان بەهێزب ەن.

 ڕژێ  هاتە سەر ئەن ب رۆکەیەین  الزالی نەک دیاری پێشکەشی تاڵ  ا  بکتان
 ئەمەش ب   تاڵ  انە  توندڕۆکا   ناتایەکی بەجێی دەگەیاند.

شتەکە  ارەسەریێکی بێ نێنە بونن  الزتال ش لە نتا ی دڵت ەنە پێتی قتایل ون. 
ئتتا ر ئەن پەڕگ تتری ەی تاڵ  انەکتتانی زۆر بەدا بتتونن ئ تتدی بتتو چەکەی  تت ی 
پێچتتتتتایەنە ن بە نەناستتتتترانی نەک بازرگانێتتتتته بە  تتتتت ی ن شتتتتتەپقەکەی ن 

 ە بە سواری قەتار تا سەر سنونری شاری مەش ەد ڕۆیشت.ڕدێنێکەن
شەن لە  انێته متایەنەن بت  ئێتوارەی پاشتتر شتەڕکەرێکی تاڵ  تا  هتاس لەگەا 
 تت ی ب  تتا. لەنێ جلتتی ئەوجتتانی پ شتتین لەگەا  پ تتانە ئەوجتتان ەکەدا ستتنونری 

ە  ستتتتەرکردەی تاڵ  انەکتتتتا  لە الیئەوجانستتتتتانی بەرەن کتتتتابوو بتتتتیی. لەنێ 
 کرا ن  انونێکی لە کابوو پێدرا.پێشوازی لێ

 ژیانی  الزالی لەنێ بە تەنانی گ ڕان گەیشت ونە گ مە مەنگەکەی   ی.
بە وەرمتتت ش لە ئەرشتتت فزانەی دەنڵەتەنە کتتتارێکی پێتتتدران بەاڵم بەن ێن تتت ەنە 

 پ انێکی گرنگ بون ب  سەرکردایەتی تاڵ  انەکا .
ەی ە هێمتنگونرتان لەن شارە کە نەناسران بتونن ستوندی نەرگترسن ئەن بتوارە

هەبتتتون تتتتا لەبتتتواری  شتتتەریعەتی ئ ستتترم  دا باشتتتتر قتتتونڵ ێتەنە. هەمتتتون 
ڕۆژەکەی بە دیتتار کتێ زتتانە کتت نەکەی  ئەرشتت فی شتتارەکەنە  ەریک تتونن لە 
بەڵگەنتتامە نتتانازە ئ ستترم  ەکانی دەکتت ڵ ەنەن نە استتمە ئەنانەی لە کتێ زتتانە 

نای  ەند مانگێته ژنێکتی شاهانەکەی عەرەبستانی سعودی ەنە هێندرابون . د
 هێنا ن کەنتە نێو ژیانی  ێزانداری ەنە. ئەوجان شی 

ئەن بە ت ار دیاربونن ژیانە نوێکەی پێز ش بون. ئازادانەش بەنتان شتارەکەدا 
دەسوڕایەنەن بازاڕی دەکتردن شتتێه کە پێشتتر هەرگ تز نەیکردبتون. هەرنەهتا 
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د. کەستتتت ش بەردەنامتتتت ش ستتتتەردانی متتتتاڵە  ەزننرە ئەوجتتتتان  ەکەی دەکتتتتر
دەربتتارەی ڕابتتردننەکەی نەدەزانتتین ئەن  تت ی بە لێکتت ڵەرەنەیەکی ئ ستترمی 

 دانابونن کە بە مێژننی ئ سرم سەرقاڵە ن تا لەن بابەتە شتێه بنونسێ.
ئەنەی لەە سابی   ی دانەنتابونن ئەنەبتونن کەستێه هەبتێ بەدنایتدا بتگەڕێن 

 لەب رنەدە  نە.بەاڵم     ەڵکانێه هەبون  هەرگ ز تانانەکانی ئەنیا  
   

شاباا یەکێه لەن کەسانەبون بەدنای  الزال تدا دەگەڕا. بەاڵم سەرنست راغی 
 پێ ەڵنەگ رابون.

لە ڕاستتت دا تەن تتا ستتێ ئەنتتدامی ستتەرکردایەتی ەتتزبەکەی شتتاباا متتابوننەنە. 
 یباق ەکەین گ رابتون ن لەستێدارەدرابون  یتا  هەاڵت تون . لە دنا ک بتوننەنە

ننەنەن شتتتاباا ئەرکتتتی ئەنەی پێستتتپێردران  الزتتتالی پەلەی ئەنانەی متتتابو بە
لەنانب تتتا. دناتتتتر دەرکەنس کە ئەنە دنا بییتتتارە پارتەکەیتتتا  دابێتتتتی. شتتتاباا 

لەبەر کوشتتتنی جەنادن تتت ڵە لە  الزتتالی بکتتاتەنە.  بە  تت یدەیەنیستتت هەر 
ئتتتا ر ئەنن ئەن لتتتێگەڕانەی ئەنێ شتتتەنێن بەن ستتتەرمان ترستتتەن کە بە دنای 

ە شا ەکا  دەگەڕا ن نەیدەتوانی لەمێشکی   ی ب اتەدەر. گ ڕێه ب  جەناد ل
ستتتونکایەت  ەکەی بتتت  قتتتوس نەدەدرا. دەبتتتوایە شتتتتێه هەر بکتتتان دەنتتتا  ەنی 
لتتتتێحەرام دەبتتتتون. دنای ئەنەی تتتتت ڵەی  تتتت ی دەکتتتتاتەنەن ئ نرتتتتا دەیتتتتتوانی 

 سەرەدانی ژیانێکی نوێ هەڵوێزنێتەنە.
دان کەس لە ماڵ تاتەکەی ئەن زەنرانتکەی ئتایەتولل تاالکی لەنتانبردنی  لە کاتی

نەیتتدەزانی  تت تە کتتوێ. ئاغاجتتا  نایتتدەزانین ناڵتتتی جێ ێشتتتونەن پێ وابتتون لە 
 شوێنێه لە ئەنڕنپا یا  ئەمریکا گ رسانەتەنە.

بەاڵم شتتتتتاباا نەڕۆیشتتتتتت ون. ئەن هێشتتتتتتا هەر لەتتتتتتارا  متتتتتاب نە. ڕدێنێکتتتتتی 
ەی شتتار بەردابتت نەن نەک شتتووێری تاکستتی لەن هەزارا  تاکستت  ە نارنر  تتان

 کاریدەکرد.
پتتارتە ژێرزەم ن  ەکتتا  لەبەر پرستتی ئاسایشتتی   یتتا ن تینم ێلتتی تای ەت  تتا  
بەکارنەدەهێنا . زۆر جتارا    ەنتدا  تاکست  ا  هەبتون  ن ئ تدی بت  هەمتون 

 الیەک هەر بەتاکسی دەڕۆیشت .
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شاباا لەن کتاتەی  لەدەستتەی کتارگێیی پتارتەکەی بتونن تاکستی هەبتون. ئەن 
ەک  هتتت یەکی گواستتتتنەنە بەکاردەهێنتتتا ن هەنتتتدێ داهات شتتتی تاکستتت  ەکەی ن

پێپەیتتتتتدادەکرد. لەبەر پرستتتتتی ستتتتتەالمەتین   تتتتتدیکە ئەنتتتتتدامانی پتتتتتارتەکەی 
 ک نەدەبوننەنە. لێ لە  ایە انەکانی بازاڕی تارا  یەکدی ا  دەدی.

 لە م انەی ئەن دیدارانەیاندان شاباا ب ستین کەنا  الزالی   تە کابوو. 
  تتونایەن" ئەمەی بە ەەپەستتانێکەنە گتتوسم "باشتتە  تت   ئەن "دەبتتونایە بمزان -

 زان اری ەتا  دەستکەنس؟"
"پتتارتی تتتودە." یەکێتته لەنا  دنای کتتورتە دیتتدارێه نای پێگتتوس ن پتتار ە  -

 کاغەزێک شی پێدان کە نانن شانەکەی  لەسەربون.
. ڕژێتت  ئەنان تتا  بتتێزەم تەنەکەناتە پتتارتی تتتودەش لەبتتاریەک هەڵنەنەشتتانە

بەاڵم ئەندامە ک نەکانی ئەن پارتە ک م ن ستتە هەنادارەی ڕننست ان کردبون . 
هەم شە پەیوەندی بە ک م ن ستتەکانی دەنرنبەرن بە یەکێتتی ست   ەتەنە هەر 

 هەبونە ن مانە.
 کەناتە شاباا زانی کە چ ئەرکێکی کەنت تە سەرشا .

   
ی ە لە متتانەی دەستتەاڵتی ک م ن ستتتەکا  لە ئەوجانستتتاندان گتترننپە ژێتترزەم نە

ئێران  ەکا   پەیوەندی ا  لەگەا هەنادارە ئەوجان  ەکا  پەیداکردبون. کتاتێک ش 
تاڵ  تا  دەستتەاڵت ا  گرتەدەستتن ک م ن ستتتەکا  ڕایتانکردە یەکێتتتی ستت   ەس. 
بەاڵم زۆریشتت ا  هەر لە ناڵس متتابوننەنە.  ەنتتد متتانگێکی  ایانتتد تتتا شتتاباا 

انی رێک زتتان تتا ئتتاندیوی تتوانی کارنبارەکتانی  تت ی لەگەا کت مەڵەیەکی ئەوجت
ئەوجانستانی بکە . ئەن ستواری ەوشتترێه بتونن بە تتاریکی بەنێتو ب ابانتدا بە 
ئاراستتتتتەی مەرزی ئەوجانستتتتتا  ڕۆیشتتتتتن لەنێتتتتش ئەوجان ێتتتته بە  تتتت ی ن 

 مات ڕەکەی  انەڕێی دەکرد.
کتتاتێک ش گەیشتتتە ستتەر تزتتونبن ەوشتتترەکەی بتتردە تەنیتتلەی ەوشتتترانی 

ئەن شتوێنە  تونن کە ئەوجتان  ەکە لەندیتو تەل ەنتدی   انێه لەنێن بە پێ ا  تتا
تێلدڕی سنونرەنە  انەڕێ تدەکرد. کتاتێک ش  نشتەی ن ێن  تا  لەگەا یەکدیتدا 
گ ڕی ەنەن ئەوجان  ەکە ئاماژەی ب کرد لەستەر زگ بەبت  تێلتدڕەکەدا بزشتێ ن 

 بپەڕێتەنە.
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ئ تتتتدی شتتتتاباا لە پشتتتتتی متتتتات ڕنانەکە ستتتتواربون ن ت ێ تەقانتتتتد. دنای ن تتتتو 
ەعاتێهن ئەوجتتتان  ەکە الی شتتتوانێه نەستتتتا. لە ڕەشتتتماڵی شتتتوانەکە  تتتونە ستتت

ژننرن دەستە جلێکی نەریت  انەی ئەوجاستانی ب  هێنا.  کاتێک ش شاباا  ت ی 
گ ڕین  ێرا بەرەن یەکەم گوند لێ انزوڕین لەنێشەنە بت  بەیتانی  بە ستواری 

 پاسێه بەرەن کابوو ڕۆیشت.
ونتکەی شتتتا ەکانی داپ شتتت  ونن بتتتایە هێشتتتتا هەر پتتتایز بتتتونن بەاڵم بەوتتتر لتتت

ستتاردەکەش ڕننمەتتتی دەتەزانتتد. پ تتانەکە نتتانی گەرم ن هەنتتدێ  ورمتتای بتت  
 شاباا کیی لەنان پاسەکەی دانا. 

دنای گەشتتتێکی پێتتنۆ ستتەعاتی بەنێتتو شتتا اندان لەک تای تتدا پاستتەکە گەیشتتتە 
 نانەندی شاری کابوو. 

ۆیشتتت تتتا نتتا  ن  تتایەک شتتاباا لە پاستتەکە دابەزی ن بەرەن  ایە تتانەیەک ڕ
بزتتتوا. ئەن ستتتوپە  تتتیە ئەوجتتتان ێکی داناکتتترد ن یەک دنن  تتتای گەرم شتتتی 

 بەسەرداکرد.
ئتتا رن ستتێ شتتەنی ڕابتتردنن بە ئاستتتەم  تتانی  ونبتتوننە  ەنن بتت یە  تتونە 
هوتێلێکی نزیه  ایە انەکە ن یەکستەر  تونە بت  جێگتا ن بەتتانی بە ت داد ن 

 لێکەنتە ەن.
نەن پێشززمەتی هوتێلەکە لەقاپی ژننرەکەی دان بت  ب  بەیان  ەکەی بێدارکرایە

 ئەنەی بزانێ ئا   سەالمەتە.
ئەن پێویست ێکی زۆری بە   شوشت  هەبونن بەاڵم هتوتێلەکە هت گ گەرمتانی 
تێدانەبون. ب  گەڕا  بەدنای گەرمانێتهن مزگەنتێکتی دۆزیەنە. لەنێ بەباشتی 

بزتتتتوا.   تتتت ی شوشتتتتت ن ئ نرتتتتا بەرەن لتتتت قەنتەیەک  تتتتون تتتتتا بەر تتتتای ەک
ئەرشتت فزانەی دەنڵەسن ئەن شتتوێنەی  الزتتالی ئ شتتی تێتتدادەکردن هەر  ەنتتد 
شەقامێه لە نەنە دننربون. ئەرش فزانەکە بت  جەمتانەر کترانە نەبتونن بەاڵم 

 دیاربون.  اک ێهلەپشت جامەی پەنرەرەکانی کزە ڕننن
ژننری کتتتتتاری  الزتتتتتالی لە ن تتتتت می ستتتتتەرەنەدا بتتتتتون. ئەن لەنێ بەتەن تتتتتا 

مێزەکەی لەبەردەم پەنرەرەکەدا بونن  ت  ئەگەر ستەری هەڵ یی تان دادەن شت. 
 ەڵتتکەکەی ستتەر شتتەقامەکەی دەب نتتی. ئەنیتتش هەر نەک بتتاقی کارمەنتتدا ن 
بەیان  تا  زنن دەهتتاتە ستتەرکارن بەاڵم کاتێتته ئەرشتت فزانەکە  لە ستتەرنبەندی 
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ستتتتەعاس  تتتتواردا دادە تتتتران ستتتتەعاتێه زیتتتتاتر دەمتتتتایەنە ن دنا کەس بتتتتون 
 ی جێدەهێل.باڵە انەکە

کاتێتتتته  الزتتتتالی لە باڵە تتتتانەکە هتتتتاتەدەرن هەر ەنتتتتدە جلتتتتی ئەوجان شتتتتی 
لەبەردابتتون ن بەاڵم شتتاباا دەمودەستتت ناستت  ەنە. هەنتتدێه قەڵەنیتتش ب تتونن 
بەاڵم شێوازی ڕۆیشتتنەکەی هەرنەک جتارا  بتون. تتازە تاریته داهتات ونن کە 

زتالی نتانی گەرم ن شاباا بەدنای  الزال دا ب  الی نانەنا انەکە ڕۆیشت.  ال
تتتازەی  کتتیی ن  ستتت  ە بتت  هەنگتتڵ ن بەرەن ئەن عارەبتتانەیە  تتونن کە دنا 

 بەری ترێی پایزەی دەورۆشت. هەندێ ترێشی کیێ ن بەرەنماا بونەنە.
شتتاباا تتتا متتاڵەنە نەکتتو ستتایە لە دنای  شتتا. ئ تتدی متتاا ن دەنرنبەرەکەی 

ەسەر  الزال تدا بتدان پێزانی ن گەڕایەنە هوتێلەکەی. ئەن دەیەنیست لەکاتێه ب
بێن بەاڵم کاتێ بت  شتەنی پاشتتر لەبەردەم پەنترەرەی ماڵ تا   لە ماابەتەن ا 

نەستان ب نی  الزتالی لەگەا ژنە نتوێە ئەوجتان  ەکەی لە ژننرەکە دان شتتون  
ن نتتا  دە تت  . شتتاباا نەیتتدەتوانی زیتتاتر  تتانەڕێ بتتێن  تت ی دەبتتوایە زنن 

 هەناڵگری ن ێنی ئەوجانی پێ  زان . کارەکەی جێ ەجێ بکان بەرلەنەی دەزگای
ئ تتدی پێچێکتتی بە دەنری متتاڵەکە لێتتدایەنەن دەروەتتتی ئەنەی بە  الزتتالی دان 
نتتانەکەی  تت ی بزتتوا. کە جتتارێکی دیتتکە هتتاتەنە بەردەم پەنتترەرەکەین ب نتتی 
 ێتتتتزانەکەی لە نانتتتتدینەکەدایە. گڵتتتت پی ن تتتت می دەرەنە داگ رستتتتابون. ئ تتتتدی 

پەنتتترەرەکەنە  تتت ی  لە ڕێتتتیبە هێواشتتتی  هەلەکەی لەبەر پێتتتی  تتت ی ب نتتتین
شوشتت  بتون. ئتاورەتەکە  ت ی  193گەیاندە نانتدینەکە. ژنەکە  ەریکتی ه ربتار

ستتتتوڕاندەنەن ب نتتتتی پ تتتتانێکی  ەکتتتتدار لەبەردەم قتتتتاپ ەکەدا نەستتتتتانەن بەاڵم 
بەرلەنەی دەروەتتتی هتتانارکردنی هەبتتێن شتتاباا گرتتتیم دەستتتێکی لەستتەر دەم 

"ئتارام بە! مت  هت گ ئتازارس پێنتاگەیەن . گتوێ   دانا ن بە  ترپەیەکەنە پێ گتوس:
لێ گتترەن پ تتانەکەی تتت  تانان تتارێکی ئێتتران  ەن ئەن ستتەدا  بێزەتتتای  لەستتێدارە 
دان .  تت  ئەگەر لە شتتوێنی  تت س بێتتدەنگ بتتین ستتەالمەس دەردە تتی. تتت  لە 

 وارس  ەکەی م  ەاڵی؟"
 ئاورەتەکە بە هێدمەنە سەری ب  لەقاند.

                                                                                 
 قاپلقاچاخ  ەکرر ل دامان.  193
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ن متتت  دەمتتتت دەگتتترم ن دەستەکان شتتتت تونتتتد "متتت  کتتتات  بەدەستتتتەنە ن تتت ە -
دەبەستمەنە. ت  نابێ برونڵێین هەر جوناڵین تەقەس لێدەکەم ن دەتکوژم. لێ  

 تێدەگەی؟"
 ئاورەتەکە دیسا  سەری ب  لەقاندەنە.

"زۆر باشتتتتتەن" نای گتتتتتوس ن ژنەکەی تونتتتتتد بەستتتتتتەنە. ژنەکەی لەستتتتتەر  -
ەیژەکتتتتتا  نتتتتتانکەنی نانتتتتتدینەکە درێژکتتتتتردن بە   یشتتتتتی بە هێواشتتتتتێ لە پ

 نەسەرکەنسن ب  ه دەکەی  الزالی  ون.
لە ستتتتەرەنەی پەیژەکتتتتا ن دەمانچەبەدەستتتتت لە درزی دەرگتتتتاکەنە ستتتتەیری 
ژننرەنەی کتتتترد.  الزتتتتالی لە پشتتتتتتی مێزێتتتته دان شتتتتت ونن  تتتتتانیلکەی لە 

  اندابونن کتێ ێکی دە وێندەنە ن تێ  ن شی لەسەر دەنونس  .
ەژننر.  الزتتالی پێ وابتتون شتتاباا بەهێتتورەیی دەرگتتاکەی کتتردەنە ن لێچتتون

ژنەکەیەتتتی  تتای بتت ی هێنتتانەن بتت یە هتت گ سەریشتتی هەڵنەبتتیی. لتتێ کتتتاتێ 
ەکە ه چتتی نەگتتوسن ئ تتدی  تتانیلکەی لە تتان کتتردەنە ستتەیری الی بەرامتت ەر

 دەرگاکەی کردن ب نی پ انێکی ئەوجانی  ەکدار لەنێ نەستانە.
 "نەجونڵێی!" شاباا نای بانگکرد. -

ەکەی ئەوجتتانی ن تت ە. بە بەرامتت ەرنن ئ رتتا زانتتی شتت وە وارستت  ەکەی ئاشتتکرابو
 ەەپەسانی ەنە سەیری شاباڵی کرد.

شتتتتاباا شتتتتەپقە ئەوجتتتتان  ەکەی داکەنتتتتد ن بە دەنگێکتتتتی ستتتتاردەنە پێ گتتتتوس: 
"موەەمەد  الزتالی! ئەنەی پێ تدەگوترێ دادنەرەکە! دادگتای ژێرزەم نتی منتی 

 راسپاردننە تا بییاری لەسێدارەدانت بەسەردا جێ ەجێ کەم!"
 الزتتالی شتتاباڵی ناستت  ەنەن لێتتی تتت قین نیستتتی شتتتێه بڵتتێن بەاڵم زمتتانەکەی 
گ نەکرد. ئەمەش ک تای ەکەی بونن ه گ شتێه دادی نەدەدا. نرتەیەکتی لەدەم 

 هاتەدەر.
 "م  لێت تێناگەم." -

 ئەن ئاماژەی بە پەردا ە ئانێکی سەر مێزەرکە کرد.
 "دەی بز رەنە!" شاباا نای بانگ کرد. -

 زۆکەنە قومێکی لە پەردا ە ئانەکە دا.بە دەستی لەر
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"دەکتتترێ ڕننم لەمەکتتتکە بتتتکەم؟ دناتتتتر ئەمەی بە دەنگێکتتتی  ەوەبتتتونەنە  -
 گوس.

 "دەکرێ!" -
 الزتتالی هەڵستتایەنە. هەنگانێتته بەرەن پەنتترەرەکەی هەڵێنتتان بەن تتتاریک  ە بە 

 ئاراستەی مەککە نەستا ن منگەمنگێکی لێوەهاس: 
حَ  ْأ َحاُب الأيَِميِن َما أَ ْأ  (27اُب الأيَِميِن )َوأَ

َماِل ) َحاُب الش ِ ْأ َماِل َما أَ َحاُب الش ِ ْأ  ( الواقع 41َوأَ

 }ئەنەی ت رەی دەستەڕاست ە ئەنا      بە تەنرێک ؟
 ئەنانەش کە دەستەی  ەپ ن تونشی چ نەگ ەت ێه هاتون ؟{

 شاباا گوللەیەکی لە س نگی   الزالی دا.
ی پەنتترەرەکە گتترتەنەن زیتتاتر  الزتتالی بەالداهتتاسن بەاڵم  تت ی بە وار ێتتوە

 نرتەی لێوەهاس:
ا فَُمًَلقِيِه ) حا َُ َكدأ َُ َكاِد ا إِلَى َرا ِ نأَساُن إِنه ِ  ( اَلنشقاق6يَا أَيَُّها اْلأ

 (1إِذَا السهَماُء انأفََأَرتأ )
 ( اَلنفأار2َوإِذَا الأَكَواِكُب انأتَثََرتأ ) 

  سن سا تونشی دێی.ئەی مرۆ! رەنری زۆر دەدەی بگەی بە پەرنەرێنی  }
 هەرگا کە ئاسما  قەڵەشان
 {کاتێک ش ئەستێرا  نەری ن

 دیکەشی پێوەنا . و شەکیشاباا دنن  
 زەنەیەنە هێنا.  الزالی دەستی لە  وار ێوەکە بەربونن تەپەی لە

 دەهاس:  کدا لەسەر زەنی دەگەنزین نرتەی دەمی هەرێکات لە
 (10َوالسهااِقُوَن السهااِقُوَن )

اُوَن )أُولَ   َُ الأُمقَره  (  11ئِ
نهاِت النهِعيِم ) ََ  ( الواقع 12فِج 

 }ت رەیەک ش لەپ شەنە ن نەپێش کەنتون ن
 کە ئەنانە لە ئێمەنە نزیه کەنتون ن

 لەباغاتی تژی لە  ش دا دەژی .{
شتتتاباا  ێتتترا هتتتاتە وارن دەستتتت ن پێتتتی ژنەکەی کتتتردنەنە ن پێ گتتتوس: "دەی 

 بیۆنە ماڵە بانانت!"
 دەرپەڕی. لە مااش بەلەز ئاورەتەکە
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شاباا ماڵەکەی جێ ێشتن بە دەستە ەپ نەرسوڕا ن بەهێواشتی  تونە ستەر 
شەقامەکە. لەنێ بە تاریک ی بە ک اڵنەکا    ی گەیاندە نانەندی شتار. لەنێ 
نانێکی گەرم ن  ەند نش  ە ترێی کرێ  ن سواری پاسی شتەنانە بتونن بەرەن 

 پاکستا  کەنتەڕێ.
ە ن تتوە ڕننناکەکتتانی کابولتتدا لێ زتتوڕی. شتتارەکە جتتوا  پاستتەکە بەنێتتو شتتەقام

ڕۆژێتتته دابتتتێ بگەڕێتتتتەنە ئەن شتتتوێنە  تتتت  بڵێتتتیبتتتون. لەبەر تتت یەنە گتتتوتی: 
 تەل سمانی ە.

 
 باخچەکانی بەختەوەری

 
. سااڵن هاتن و ڕۆیتتن، خەموخەفەتی مااڵەکە  هەر وەک اڕئەلی   م میم 

 درەختی باخچەکە گەشەیان کرد.
ری اییەکان لەنێو ما  و حااڵی خۆیاان دەخەون. خاومەینیش دەمێ ە بارمتە ئەم
 کۆچی دوایی رد.

جەناااوەکە کۆتاییهاااات و ئەمری اااا  کە هیچااای لە ساااەدام نەچنیااایەوە، فاااڕۆکە 
 گەڕاندەوە سەر زەوی. 194چاودێرییەکانی

ڕەوە باڵناادە کۆچبەرەکااان وەک هەمیتااە هاااتنە شااار و بەسااەر خااانووەکەی 
هاااای  دانێ یااااان نەبییناااای ڕووکراباااا ،  مزگەوتێاااادا فااااڕین. لاااا  لەبەر ئەوەی

 نەنیتتنەوە و درێژەیان بە گەشتە فڕینی خۆیان دا.
کیژەکانی ئاغاجاان لە تااران دەژیاان، ئەوان لە سااڵە ساەختەکانی جەناگ و لە 
سێدارەداندا  بە بێادەنوی شاوویان کردباوو. ئەنسای کاوڕیژگەیەکی پەیاداببوو، 

مێااااردەکەی دەگەڕایەوە بەناااااوی جەوادیااااان کردبااااوو. بەردەواماااایش لەگە  
خااااانووەکە و جەوادی لە باوەشاااای فەخااااری سااااادات دادەنااااا. فەخااااریش کە 
پێیوابوو، هەرگیز بەسەر خەموخەفەتەکەیدا زا  نااب ، مناداڵەکەی ماا  دەکارد 
و لە کۆتاییاادا گااوتی: "ئەرێ ئاغاجااان، ئەوە لە کااوێی، دەی وەرە سااەیری کە، 

 تەواو لە جەواد دەچ ئ"

                                                                                 
 ماەست رڕۆکەکانە دەلاکسە.  194
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فەخری بوو، سووڕێ ی بەسەر ماڵەکەدا لێدایەوە. ماسیە  قەلە پیرەکە گوێی لە
بە تەمەنەکاااااانیش لەنێاااااو حەوزەکەدا بە بەخاااااتەوەری جرتوفرتیاااااان باااااوو، 
پیرەدارەکە  قەدی پتتی ڕاسێ ڕاگرتبوو پێدەکەنی، مەلەکاان هااتنەوە ساەر 
بانەکە نیتتنەوە، بایەکە  کە تاازە لە شااخەکانەوە هەڵی ردباوو، گەیتاتبووە 

گاااو  و گوڵاااوکە کێویل ەکاااانی لەگە  خاااۆی هێناااابوو. ئاغاجاااان  ئەوێ، باااۆنی
چاااااکەتەکەی خااااۆی کااااردەوەبەر، کاڵوشاااااپۆکەی لەسااااەر نااااا، دەسااااتی دایە 
 گۆپاڵەکەی بە دڵتادییەوە بەرەو بازاڕ ڕۆیتێ تا  پاکەتە کێ ێ ی تازە ب ڕێ.

 ئەرێ کەی بوو دواجار بە شادمانییەوە پاکەتە کێ ێ ی کڕیبوو؟
 مابوو، ئەو ڕۆژە بوو، کە دادەکان بۆ حەج چوونە مەک ە.هێتتا هەر لەبیری 

   
لە ڕۆژێ اای بەهاااری دڵڕفێناادا، ئاغاجااان تااڕومبێلە فااۆردە کااۆنەکەی لە گەراج 
دەرهێنااا و هەر بااۆیەکەم جااار خااۆی شوشااتی و لەبەردەم دەرگااای ماااڵەوەی 
ڕاگرت. جانتای فەخری سااداتی لە پتاتەوە باارکرد و یاارمەتی ژنەکەی دا تاا 

 ب ، بە خۆیتی چووە پتتی سووکانەکە، لێخوڕە بۆ جیریا.سوار ب
جاران هەموو ژنەکاانی گونادی جیریاا، بە گەنا  و پیرییاانەوە، مافووریاان باۆ 
ئاغاجان دەچنی. لە گوندەکەدا وەک شاازادەیەک پێتاوازی لێادەکرا. بەاڵم ئەو 

 ڕۆژە  هەبوو، هەر گوندییەکان هی  گۆڕێ یان بە کوڕەکەی ڕەوا نەبینی.
خۆشبەختی ئەو ڕۆژە تەنوانانە بەسەرچوون، چون ە کاتێا  تاڕومبێلەکەی بۆ 

و فەخری ساداتی هاوسەری بەپا  لە  بە خۆیو  ڕاگرتلە مەیدانی  گوندەکە 
زەوە بەخێریااان بە ڕێاا مەیاادانەکە تێااپەڕین. گوناادییەکان رێیااان بۆچااۆڵ ردن و

 هێنان.
ە، تااۆزی هەنااووکە شااەپۆڵی توناادوتیژی بەسااەرچووە، جەنااگ کۆتااایی هاااتوو

شااتێ  بااۆتەوە. ئەوان بەرهەماای ئەو  لە هەمااووشۆڕشااەکە نیتااتۆتەوە، ماارۆ 
 هەموو سااڵنەی ملمالنێیان بینی.

لە سااۆنوەی ئەو ژمااارە زۆرەی کااوژراوان و جیاااوازی بیااروڕای سیاسااییانە، 
شااااااااایرازەی زۆر بنەمااااااااااڵە تێ چووباااااااااوو. زینااااااااادانەکان لە ڕکاااااااااابەر و 

اری یەکجااااااار زۆر بااااااوو، بەرهەڵساااااات ارەکانی ڕژێاااااام پڕبووبااااااوون. بێ اااااا
 پێداویستییەکانی ژیانیش کورتهێن بوون.
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ئاغاجااان هەرگیااز دەنووباساای ئەوێ شااەوێ، کە چاای لە گوناادەکە قەومااا، بە 
فەخااااری سااااادات نەگوتبااااوو؛ بەاڵم فەخااااری لە ڕێاااای خااااانەوادەکەیەوە زۆر 

 ی لەو بارەیەوە بیستبوون.چیرۆک
و ڕۆژ دەگااۆڕێن." "ماان هێتااتا لەوە تێناااگەم، چااۆن خەڵاا  بە ڕۆژێاا  و دو -

 کات  فەخری دەچووە ماڵەکەی پێتووی دایبابی وای بە ئاغاجان گوت. 
"ئاخر ئەوانە کەساانی ساادەن و نازی ەی هەمووشایان نەخوێنادەوارن. شاا  -

هیچی بۆ ئەوان نەکرد و ئایەتوڵالکانیش لەو باشتریان بۆ نەکاردن. مان لەوان 
لەم خااکەدا، رۆچاووە،  ناگرم. وێڕای ئەوە  ڕەگوڕیتەی ئێمە بەقووڵی لێارە

مردووەکانمااان هەر هەموویااان لێاارەدا نێااژراون. خااۆ ئەگەر بااا  باا  ئەوا بە 
 هۆی ئێمەوەیە، ئەگەر خراپیش ب ، هەر بۆ ئێمە دەگەڕێتەوە."

ی ساوپائەو قەاڵ کۆنینە کە هەمیتە جاران لەوێ دەمانەوە، هەنووکە لە  یەن 
ماڵە کۆنەکەی باوانی فەخریادا ئیسالمییەوە داگیرکراوە. بۆیە شەوی یەکەم لە 

 مانەوە، کە هەنووکە  خوش ە بچووکەکەی تێدا دەژیا. 
بااۆ ڕۆژی پاشااتر سااەردانی ماااڵی کااازم خانیااان کاارد. بە تەنیتااێ یەک بە باان 
دارە بادەمەکانااااادا دەڕۆیتاااااتن، کە بە یەک پاااااارچە خاااااونچەی نەرمونیاااااان 

ەک ئەوەی  داپۆشااارابوو. چۆلەکەکاااانیش ئەوەنااادە شاااادمانانە دەیانخوێناااد، و
بیانەوێ بە کۆتاییهااتنی خەمەکاان، ئاهەناگ بوێاڕن. بەشاە کاۆنەکەی گونادەکە 
هاای  نەگۆڕابااوو، بەاڵم کااوڕ و کااچە تااازە پێوەیتااتووەکان، خااانووی نوێیااان 
لەسااااەر گردۆڵ ەکااااان دروساااات ردبوون.  جیریااااا بە مااااافوور و زەعااااۆەران 

دەکە شاااین بەناوبانااگ باااوو. ئەو زەعاااۆەرانەی لە گردەکااانی دەوروبەری گونااا
دەبوو، زۆر بۆندار باوو. خاۆ ئەگەر جااران بە ساواری ئەساپ چووباایە مااڵی 
کااازم خااان، ئەوا بەدەر لەیەک پااارچە زەعۆەراناای زەرد کە هەمااوو گردەکااانی 

لەساەر گااردە  ت نەدەبینای. هەنااووکە ساەد خانووێا داپۆشایبون، هیچای دیا ە
لەڕۆژگاااری نزمەکااان قیااێ کااراونەتەوە. لەسااەر گااردە هەرە بەرزەکەشاادا و 

باا ەن، بەاڵم دواتاار هیچاای لاا   شااادا، خەری بااوون عەمباااراوێ ی لاا  دروسااێ
 پێ نەهات.

 "دارودرەختەکان پیربوونە." فەخری سادات بوو وای گوت. -
 "منیش پیربووم." ئاغاجانیش وا وەاڵمی دایەوە. -
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بەر لەوەی کەشااەکە ساااارد بااا ، هەماااوو کیژوکارەکاااانی گوناااد بەو گاااردانەدا 
ەری زەعااۆەران بااڕنن، کە بە زێااڕ هەڵدەکێتاارا. کاااتێ یش بە هەڵاادەگەڕان تااا ب

دەسااتی زەردهەڵااوەڕاوە دەهاااتنەوە و بااۆنی زەعۆەرانیااان لێاادەهات، گااۆرانی 
 خۆ  خۆشیان دەچڕی.

کیژەکااانی جیریااا داواکاااری زۆریااان لە گوناادەکانی دیاا ەوە بااۆ دەهاااتن، بەاڵم 
 پێتیان زەحمەت بوو دەستیان لە گوندەکەیان بەربب .

انەی زستانە دوورودرێاژە ساارد و ساەختەکاندا، کچاان بە ڕۆژ و شاەو لە می
لە کاااونجی ماااا  دەماااانەوە، مافووریاااان دەچنااای. کااااتێ یش بەهاااار دادەهاااات، 
پەنجەرەکانیاااان دەکاااردنەوە گوێاااێ لە گاااۆرانی و حیاااتەی پێ ەنیناااان دەباااوو. 
هەنووکە  پەنجەرەکان کراوەن، بەاڵم گوێێ لە هی  نییە، ئاخر بۆیاان نەباوو 

 چیدی ە گۆرانی بچڕن.
واشای بە ی دارگوێزەکاان بەرەو مااڵی کاازم ئاغاجان و فەخری سادات بە هێ

گااردی زەعااۆەران  بەراماابەریێاا  لە یخاناادا دەڕۆیتااتن. خااانووەکە  لە بەرزا
 هەڵ ەوتبوو.

لاۆقە بەرەو ڕوویاان گورکە لەوێ لە دوورەوە دوو سوار دەرکەوتن، ئەوان بە
ری ئەوانەوە لە ئەسااپەکانیان دابەزیاان، لباااوی دەهاااتن. چەنااد مەترێاا  لە دوو

ئەسپەکانیان گرتن و بەرەو ڕووی ئاغجان هاتن. پیاوەکاان بە یەک دەچاوون، 
هەناادێ چەمااانەوە و ساااڵویان لە ئاغاجااان کاارد. زیاااتر لەوە هیچاای دی ەیااان 

 نەگوت.
ئاغاجاااان ئەوانااای نەناساااینەوە، بە پرسااایارەوە ئااااوڕێ ی لە فەخاااری ساااادات 

وەک پێمووتی، ئەوانە دوو کوڕە کەڕواڵڵەکەی نۆکەرە کاۆنەکەی  دایەوە: "هەر
 کازم خانن." فەخری بە خەندەوە وای بە ئاغاجان گوت.

ئاغاجانیش ساڵوی لە پیاوەکان کاردەوە و بە ئامااژەی دەساێ لە هەواڵای ژن 
 و منداڵەکانیانی پرسی.

و  پیاوەکااااان هەر بە ئامااااااژە وەاڵمیاااااان دایەوە، کە ئەوان و مااااااڵەکە باشااااان
 منداڵەکانیش گەورە بوونە.

"ئاااێمە ئەو ئەساااپانەمان باااۆ ئێاااوە هێنااااوە،" یەکااا  لە پیاوەکاااان بە ئامااااژەوە 
 پێیووتن؛ "ئێوە بۆ مانەوەی ئێرە پێویستتان پێیان دەب ."
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ئەوان ئەساپیان ئاغاجان بە خەندەوە سەیری فەخاری سااداتی کارد و گاوتی: "
 ی؟"بۆ هێناوی، چی دەڵێ

ش هەر بە بزەوە وەاڵمی دایەوە؛ "بۆ تاۆ دەبا ، بەاڵم "نەخێر  ناب ." فەخری -
بااۆمن هەر ناااب . ماان فەخاارییەکەی جاااران نەماااوم، ناااوێرم سااواری ئەسااپ 

 ببمەوە."
"ئاخر ژنەکاانی ئەوان بانوهێتاتیان کاردووی ساەرێ یان لێبادەی." ئاغاجاان  -

 وای پێووت.
ی بە "زۆر باشە، بە خۆشاییەوە، بە دڵنییااوە دەچام." فەخاری بە هێمااوە وا -

 پیاوەکان گوت.
پیاوەکااان سااەری لباوەکانیااان ڕادەسااتی ئەوان کاارد و خۆشاایان پیااادە بەرەو 

 ماڵەکانیان گەڕانەوە.
   

خاااانووەکەی کاااازم خاااان وەک گەوهەرێااا  لەنێاااو دارەکانااادا دیااااربوو، خاااۆ 
نەشدەکرا شتێ ی دی ەب ، ئاخر ئەوە خانووی شاعیری گونادەکە باوو. گاۆڕی 

ەکەیادا لەبان دارە بادەمەکانادا باوو، هەمووشای بە کازم خانیش لە کۆتایی باخ
 خونچەگو  داپۆشرابوو.

 195کاتێااا  ئەو هێتاااتا لە ژیانااادا ماااابوو، چۆلەکەکاااان لەساااەر پەلەساااواندەی
ەکەی دەکااردەوە و تریاااکماڵەکەیاادا هەر دەیانخوێنااد، تااا پەنااجەرەی ژووری 

 ەکە لە بۆڕیە زۆپاکەوە هەڵدەکتا.تریاکدووکەڵی 
تان دەبووەوە، باانوی دەکارد: "دەی وردیلەکاان هەناووکە  ێتریاککاتێ یش لە 

 بۆ هێالنەکانتان، شەوشادئ" ئیدی مەلەکانیش لە شەقەی باڵیان دەدا و دەفڕین.
ئەو جووتیارە و ژنەکەی کە لەوێ سەپان باوون، هەماوو ئامادەکاریێ یاان باۆ 
ئاغإجااان و فەخااری سااادات کردبااوو. ئەوان هەردووکیااان لە باااخەکەدا نانیااان 

ەخاااااوارد، دەرباااااارەی کاااااازم خاااااان دەدوان بەوە  پێااااادەکەنین، چاااااۆن بە د
 شیەرەکانی ئافرەتانی شاخەکانی شێتوشەیدا کردبوو. 

                                                                                 
 پەدەسلانەک: گلێسەاانە.  195
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بااۆ شااەوەکە  ژنە جووتیااارەکە چااووە  ی فەخااری و پێیوااوت: "ئەگەر پێااێ 
ناااخۆ  نەباا ، چەنااد ژنێ اای  گوناادیی هەن و دەیااانەوێ سااەرێ ێ باادەن و 

 ساڵوێ ێ لێب ەن."
 کان؟" فەخریش بەسەرسوڕمانەوە وایلێپرسی."کامە لە ژنە -
 "ژنەکانی ئەو گوندە، کە جاران مافووریان بۆ ئێوە دەچنی." -

ئافرەتەکااان بە جااوانییەکە و ڕەفتااارە شاایرینەکەی فەخااری سااادات سەرسااام 
 بوون. هەردەم ئەوان کەیۆیان پێدەهات. 

 "کەی دەیانەوێ بێن؟" -
 "ئەگەر تۆ ئامادەب ، کەمێ ی دی ە." -

 ش چووە کتێبخانەکەی کازم خان.ئاغاجانی
   

سەرەتا چەند پیرەژنێ  هاتن، فەخاری سااداتیان ماا  کارد و بە کاڕی لەساەر 
زەویەکە دانیتتن. دوای ئەوان دەساتەیەک ئاافرەت بەدوای یەکادا هااتنەژوور، 
ئەواناایش فەخرییااان مااا  کاارد و هەریەکە لە شااوێنی خااۆی دانیتااێ. فەخااری 

انە بوون، جااران باۆ ئەو ئیتایان دەکارد، سەرسام بوو. زۆرینەی ژنەکان ئەو
دەمووچااااوی ئەوانااای ناساااییەوە. لە دواییااادا دەساااتە ژنێ ااای حەفاااێ کەسااای 
هاتنەژوور. ئەوانیش باوەشیان بە فەخریدا کارد، ئەوان کاۆمەڵە کیژێا  باوون 

 کە جاران مافووریان بۆ دەچنی.
"ئااای   سەرسااامیێ ە. بەهااۆی بەسااەرکردنەوەتان دڵاام گەشااایەوە. ئەمەم  -
ی  کات چاوەڕێ نەدەکرد، وام دەزانی ئێمەتان لەیاد کاردووە." فەخاری وای ه

 بە ژنەکان گوت.
یەکێاا  لە ژنە بە تەمەنەکااان سااەری قسااەی داهێنااا و گااوتی: "فەخااری، ئااێمە 
دەزانین، لە ڕابردوودا ئازارێ ی زۆرت چەشتووە، کاوڕەکەی خۆتاێ لەدەساێ 

وە هااتووینەتە  ت، داوات دا، ئێمە  گۆڕێ ماان پێاڕەوا نەبینای. ئاێمە بەم شاە
هێناوی. دەماانەوێ  لێب ەین کۆتایی بە ماتەمبارییەکە بێنی. ئێمە فستانێ مان بۆ

جاالە ڕەشااەکانێ بوەڕێناایەوە نێااو دۆاڵ  و ئەمەمااان لێااوەبوری لەبەری باا ەی. 
خاااۆی دەباااوایە زووتااار ئەمە ڕوویااادابایە، ئەوانە ساااااڵنی ساااەخێ باااوون و 

 تێپەڕین."
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انی ی گوڵوااوڵی و ڕادەسااتی فەخااری ساااداتی کااارد. ژنەکە دەسااتی دایە فساات
فەخریش بە فرمێسا ەوە ساەیری جالە ڕەشاەکانی خاۆی کارد. ئەو قساەی باۆ 

 کڕی دەگریا و دەستیتی بە دەمەوە گرتبوو. نەهات، بە
و فسااتانە گوڵوااوڵیەکەی غاربااداتە نهااۆمی سااەرەوە  ی  بە خااۆیدەیەویسااێ 

 ان سەرکەوتن.ئاغاجان، بەاڵم بینی یەک دوو پیاو لە پەیژەک
 ئەوان ڕیتسپییەکانی گوندەکە بوون، جاران بۆ ئاغاجان کاریان کردبوو.

 یەکێ  لەوان لە قاپی کتێبخانەکەی دا، داوای چوونەژوورەوەی کرد.
 "هەڵبەتەئ" ئاغاجانیش وا بانوی کرد: "ئێوە بەخێربێنئ"

پەنااجەرەکەوە  لە  یئەواناایش چااوونەژوور و لەسااەر کورسااییە کۆنینەکااان 
نیتااتن. بااۆ ماااوەی خااولەکێ ی ڕەبەق کەس هیچاای نەگااوت. ئینجااا یەکاا  لە دا

پیاوەکان کەوتە قسە: "ئاغاجان، نزی ەی هەماوو ماڵیا  لەم گونادەدا، کاوڕێ ی 
لەم جەنااوەدا تێااداچووە. ئەوانە هەموویااان ئێسااتا لە گۆڕسااتاندان. ئااێمە کاااتی 

دەی. ئاێمە خۆی ڕێوەمان نەدا گۆڕێ  بۆ کاوڕەکەت لێارە لەگۆڕساتانەکەدا لێبا
 تەرمی کوڕەکەتمان لەنێو وێژدانمان هەڵورتووە. ت ایە لێمان خۆ  بەئ"

"هەر خوا زانایە. هەر خوا  لێبوردەیە،" ئاغاجان بە دەنوێ ی ئاشاتەواییانە  -
وای پێووتن؛ "هاتنی ئێوە خەمەکانم سووک دەکا. من هەمیتاە بااوەڕم بە  یە 

 ."باشەکەی خەڵ  هەبوووە. سوپاسی هاتنتان دەکەم
پیاااوە پیاارەکە، کراسااێ ی سااپی دەرهێنااا و گااوتی: "کاااتی ماااتەم بەسااەرچوو. 

 ئەمەمان لێوەربورە و کراسە ڕەشەکەشێ بخەرەوە نێو دۆاڵبی جلوبەرگ."
   
 

لەناااو پێخەفیتاادا، فەخااری سااادات سااەری خسااتە سااەر سااینوی ئاغاجااان و 
گااوتی: "ئااای   شااەوێ ی خۆشااە، ماان زۆر دڵتااادم، دەتااوانم دیسااان بااێمەوە 

 وندەکەمان."گ
 ئەوان لە جامی پەنجەرەکەوە سەیری ئاسمانی پڕ ئەستێرەیان کرد.
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"ئەوان خۆیاااااان چااااااک ردوە. ئەوان، ئەو گونااااادییە دێریناااااانە، خەڵ ااااای بە  -
، ئاوەزەکەشاایان دەگەڕێااتەوە بااۆ دابااونەریتە 196ئەزمااوونن. ئەوان ئاااوەزدارن

 ێژب ەن."دەوڵەمەندەکەی دە ەرەکە، ئەوان دەزانن چۆن برینە کۆنەکان ساڕ
"بەیااانی چەنااد باارادەرێ م دێاان و خەنەم بااۆدەگرنەوە، بااۆ بەخااێ، پاارچم  -

 لەخەنە دەنێن." فەخری بە جۆشەوە وای گوت.
 "من بەدڵخۆشیێ شادمانمئ تۆ شایستەیئ" ئاغاجانیش وای پێووتەوە. -

 ئیدی لە باوەشی یەکدی خەویان لێ ەوت.
   

ێناااا. دوای ناااوێژی ساااەرلەبەیانی دەنوااای کێژوولەکاااان ئاغاجانیاااان بەخەبەره
، ئەوەی یبەیاااانی پیاساااەیەکی بەنااااو بااااخەکەدا کااارد. ئەو کراساااە ساااپییەکە

ی دەکرد. سەیری گوندییەکان بۆیان هێنابوو، پۆشیبوو، هەستی  بە باشی خۆ
درەختەکااانی دەکاارد، کە چااۆن پتاا ۆیان داوە، ئیاادی  لااق و پااۆپە یەکساااڵەی

گۆڕی کاازم خاان لێادا،  هەستی بە هێزوتینی قاچەکانی کرد. قەدەمێ ی بۆ  ی
لەبەردەم بەردەکێلەکاااانی نوشاااتایەوە، دەساااتی دایە بەردێ ااای بچ اااۆ نە، بە 

 نەرمی لە کێلەکەی دا و پارچەیەک لە شیەرەکانی خوێندەوە:
 

 روزگار اسێ این کە گە عزت دهد گە خوار دارد
 197ا بسیار داردهچرخ بازیور از این بازیچە

                                                                                 
 ئاوەزدار: هۆەمەند.  196
 کانبک  تەلال   یۆرککەش اەه ەۆرکیە )لکرگێڕب:ەێڕک  یۆرککە اە  )دەرەک ێر اااە  197

 رنزگتتتتتتتتتتتار استتتتتتتتتتتت ایتتتتتتتتتتت  کتتتتتتتتتتته گتتتتتتتتتتته عتتتتتتتتتتتزس دهتتتتتتتتتتتد گتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتوار دارد
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتترخ بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازیگر از ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بازیچتتتتتتتتتتتتتتتتتتته هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بستتتتتتتتتتتتتتتتتتت ار دارد
 آدمتتتتتتتتتتتتتتتتی گتتتتتتتتتتتتتتتته راه  تتتتتتتتتتتتتتتتود را متتتتتتتتتتتتتتتتی ن تتتتتتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتوی بستتتتتتتتتتتتتتتتات  
 گتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه ستتتتتتتتتتتتتتتتتتوی دنزخ ایتتتتتتتتتتتتتتتتتت  جتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عزیتتتتتتتتتتتتتتتتتتزش  تتتتتتتتتتتتتتتتتتوار دارد
 گتتتتتتتتتتتتتتتاه در بتتتتتتتتتتتتتتتاە جنتتتتتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتتتتتی شتتتتتتتتتتتتتتتد رنا  در کتتتتتتتتتتتتتتتوی دل تتتتتتتتتتتتتتتر

 ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتودش ت متتتتتتتتتتتتتتتتتتار داردگتتتتتتتتتتتتتتتتتته ز م رتتتتتتتتتتتتتتتتتتوری ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتا  جتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 عاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ن معشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  را ەایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتێ ن اشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد در دن عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
 جتتتتتتتتتتتتتتا   تتتتتتتتتتتتتتود را  تتتتتتتتتتتتتتو  ەرتتتتتتتتتتتتتتاب ایتتتتتتتتتتتتتت  آدمتتتتتتتتتتتتتتی در کتتتتتتتتتتتتتتار دارد
 هستتتتتتتتتتتتتتتتتتت یکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا جلتتتتتتتتتتتتتتتتتتوه معشتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  در  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتما  عاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتق
 آدمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی در بوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته دل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ن دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار دارد
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 ڕۆژگارە دەم  ڕاسێ و دەم  خوار

 زمی وای زۆرە چەرخی گەمەکاربە
   

هاای ەوە   شاانەی شااەماڵێ ی خۆشاای بەهاااری لە شاااخەکانەوە هەڵی اارد. لە
 بینیبووی، بیرهاتەوە. 198ئاغاجان ئەو خەونەی بە هۆشەنگ خان

هۆشەنگ خان کۆنە دۆستێ ی بوو، ئەو پیاوێ  هەڵۆئاسا لە شاخە بەرزەکاان 
و  بە خاااۆیریان، دەژیاااا. ئەو پیااااوە باااوو، کە شاااەوی گاااۆرین  گەیتاااتە ساااە

 جێبەکەی لە چیاکان دابەزی و تەرمی جەوادی لەگە  خۆی هەڵورت و بردی. 
ئەو لە قەاڵیەک، لە گونااااادەکەی خاااااۆی، دوور لە دێیەکاااااانی دیااااا ە، لە نێاااااو 

 شاخەکاندا دەژیا.
لەو شەوەی کە هۆشاەنگ خاان تەرمای جەوادی لەگە  خاۆ بردباوو، ئاغاجاان 

ناای تااا ڕۆژ و کاااتی خااۆی دادێ، دەباا  نەگەڕابااۆوە ناااو شاااخەکان. ئەو دەیزا
 ئۆقرە بورێ.

ئێساااتا  لەساااەر گاااۆڕەکەی ماااامی وەساااتاوە، خەونەکەی بیرهااااتەوە. باااۆنی 
یااااادەوەری جەواد وەک بااااۆنی هەڵ ااااردووی خونچەگوڵەکااااان، لەنێااااو د  و 

 دەرونیدا هەڵی رد.
ئیدی ئەسپێ ی لەنێو تەوێڵەکە دەرهێنا و زینی کرد، خۆی هەڵادایە سەرپتاتی 

 ملی لێنا. 199نوی لێداو بە نەرمەغار بەرەو ساوجبالخو ئاوزی
   

هۆشاااەنگ خاااان حەفتاااا سااااڵی  دەباااوو، ئەو کاااوڕی پیااااوێ ی خاااانەدان باااوو. 
 نموونەپیاااوێ ی تااایبەت و ناااوازە بااوو، ئەو نەیدەویسااێ وەک باااوکی باا ، لە

 هەمان کاتیتدا فڕی بەسەر ڕژێمی )شا( شەوە نەبوو.
                                                                                                                                                                                              

 راه متتتتتتتتتتتتتتتتتا قتتتتتتتتتتتتتتتتتان  شتتتتتتتتتتتتتتتتتد  باشتتتتتتتتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتتتتتتتته انتتتتتتتتتتتتتتتتتوار  تتتتتتتتتتتتتتتتتدایی
 کتتتتتتتتتتتتتتتتز ترلتتتتتتتتتتتتتتتتی هتتتتتتتتتتتتتتتتای ان جتتتتتتتتتتتتتتتتا  هتتتتتتتتتتتتتتتتا نشتتتتتتتتتتتتتتتتا  از یتتتتتتتتتتتتتتتتار دارد

 ر کتتتتتتتتتتتتتتتتتتس راه  تتتتتتتتتتتتتتتتتتود دارد نلتتتتتتتتتتتتتتتتتت ک در طریتتتتتتتتتتتتتتتتتتق عشتتتتتتتتتتتتتتتتتتق هتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 در طریقت راه ما صد جلوه دشوار دارد

198  Hoshang Khan 
199  Sawodjbolag 
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 اایش پێاان  منااداڵی هەبااوون. ئەو لە هۆشااەنگ چااوار ژناای هەبااوون، لەهەر ژنێ
نتینوەیەکی تاڕادەیەک ساەربەخۆ دەژیاا، بە ئاساتەمیش پێویساتی بە جیهاانی 

 دەرەوەی خۆی هەبوو.
هۆشااەنگ خااان جێبێاا ، جااووتە تراکتۆرێاا ، دەیااان مانوااا، ئەسااپ و مەڕی 
هەبااوون. ئەو کااارگەیەکی بچااووکی دروساات ردنی شااەڕابی لە ژێاارزەمینەکەی 

 ۆی دانابوو.بۆ بەکابردنەکەی خ
ئەو هی  پەیوەندی لەگە  جیهانی دەرەوەی خۆیادا نەباوو، تەنیاا برادەرەکاانی 
جاروبار سەردانیان دەکرد. ئەوانیش کەسانی ئاساایی نەباوون، بەڵ او شااعیر 
و نووسااەر و مااوزی ژەنی ئیسااۆەهان، یەزد، شاایراز و کاشااان بااوون. ئەوانە 

لەگە  هۆشاەنگ خانادا لەنێاو هەمیتە بە گەرمی بەخێرهاتنیان لێدەکرا، ئەوان 
یاااان دەکێتاااا، لە شاااەڕابە دەسااات ردەکەی تریاکچیاکاااان پیاساااەیان دەکااارد، 

دەیاااانخواردەوە و چێژیاااان لە بەرهەمااای میوەجااااتی باخااااتەکەی وەردەگااارت. 
ئەوێش ڕێوای تڕومبێلی باۆ گونادەکەیان نەباوو، ئەو تااکە کەس باوو جێبێ ای 

کااانی دۆڵەکەدا هەڵاادەگەڕا. کااۆنینەی هەبااوو، بەسااەر بەرد و گاارد و زوورگە
کە باااۆ ڕێواااامیوانەکاااانی بە پااااس دەهااااتنە گونااادی جیریاااا، لەوێتاااەوە بااااقی 

 هەوارەکەی، بە پتتی ئێستر سەردەکەوتن.
   

هۆشااەنگ خااان لە پاااریس خوێناادبووی، لەوێ ماااوەیەکی زۆر ژیااابوو، بەاڵم 
وەشای ڕۆژێ یان لە کەللەی دا و بارگەوبنەی تێ نا و گەڕایەوە، هااتەوە نێاو با

 چیاکان.
ئەو هەمیتە جزمەی درێژی لە پ  دەکرد، شاەقپەیەکی تاایبەتی لەساەردەنا و 
بااۆنی پاریسااییانەی لەخااۆی دەدا. هەمااوو ڕۆژێاا  سااەردەکەوتە سااەر دوناادی 
شااخ تااا چاۆنیەتی ڕۆژ لەکەل دەرچااوون ببیناا . ڕادیاۆ گەورەکەشاای هەمیتااە 

و هەواڵای ناوێ لەسەر وێستوەی فەڕەنسیزمان بوو، لەوێوە گوێی لە موزیا  
 دەگرت.

هەر چەندە چاوار ژنیتای هەباوون، بەاڵم بە خاۆی بە تەنیاا لە قەاڵیەکە لەنێاو 
 کەلوپەلەکانی خۆیدا دەژیا.
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ئەو شاخانەی دەورەی ساوجبالخیان دابوو، تەلیسمدار بوون. لە شاخە هەرە 
بەرزەکەیاناادا دەماای گڕکانێاا  هەیە، هەنااووکە  دووکەڵاای هەڵچااوونە گڕکااانە 

لێهەڵدەست . قەاڵکەشی لەسەر ملای گردێ ای یەکێا  لە چیاکاانە و  دێرینەکەی
 بەسەر دۆڵە وش ەکەدا دەڕوان . 

لەڕێوای چوونە قەاڵکەدا، س  ئەش ەوتی ڕازدارت دێنەپێش. ئەش ەوتەکانیش 
بەشێ ن لە دیرۆکی دێرینی فارسی. لە قوڵترین خاڵی یەک  لە ئەشا ەوتەکاندا 

، یەکا  لە شاایە یەکەمینەکاانی 200اپوورلە بەردێ ی ئاسااییدا پەیا ەری شاا شا
 ساسانی لەسەر هەڵ ەندراوە.

لەسااە دیااواری ئەشاا ەوتێ ی دی ەشاادا، نیواااری شااێرێ  کێتااراوە، کە دژی 
ەوە، لە شاااەڕدایە. لە ئەشااا ەوتی بە ساااواری گاااایەک  201پاشاااایەکی ئەخمینااای

ەمیتدا دیمەنێ ی شا داریو ، مەزنترین پاشای سەردەمی خاۆی، لەساەر سێی
 وە.هەڵ ەندرا

لە دەماای ئەش ەوتەکانیتاادا ئااااڵی کەساا  بە دەقاای پیاارۆزەوە هەڵواسااراون. 
زیااااااارەت ەران بەسااااااەر پتااااااتی ئێسااااااترەوە دێاااااانە ئەو ئەشاااااا ەوتانە تااااااا 

 دیمەنەجوانەکان ببینن.
هەڵۆیەکانیش بەسەر ئەشا ەوتەکاندا پاێ  دەدەنەوە، چااودێری هەماوو شاتێ  

انی ئەشااااااا ەوتەکان ەن زیاااااااارەت ەرانەوە وەک پاساااااااەولە  یدەکەن، ئەوان 
 دادەندرێن.

   
لەساااەر تاااۆپ ی شااااخەکەدا زەنوێ ااای کڵێساااایی لەساااەر دانااادراوە. میوانەکاااان 
دەتاااوانن زەناااوەکە لێبااادەن، بەمجاااۆرە هۆشاااەنگ خاااان لە هاتنیاااان ئاگاااادار 

 دەکەنەوە.
. "هااااۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ڕاوەشاااااندەکەشاااای ئاغاجااااانیش زەنااااوەکەی لێاااادا و شەپق 

 ی بەناو دۆڵەکە و لەژێر قەاڵکەدا سەدای دایەوە.انئ" دەنوخااااااااااااااااااااااا

                                                                                 
200  Shapor 
201  Achaemeniden 
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ئەو منااادااڵنەی لەبەردەم قەاڵکە وازییاااان دەکااارد، گوێیاااان لە باااانوەکە باااوو، 
ئەواناااااایش بە هەموویااااااانەوە بانویااااااان کااااااردەوە: "ئەرێ هااااااۆ کااااااابرا تااااااۆ  

 ی؟"  ێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێکێ
 انئ"ااااااااااااااااااااا"ئاغااااج -

غاریاندایە نێاو قەاڵکە و هۆشاەنگ خانیاان لە هااتنی میاوانەکە ئیدی منداڵەکان 
 ئاگادارکردەوە.

 ئاغاجان کە لباوی ئەسپەکەی لەدەسێ بوو زیاتر هاتە پێش.
ەوە. ئینجااا ڕاوەشاااندهۆشااەنگ خااانیش بە گورگەلااۆقە غاریاادا، شااەپقەکەی بااۆ 

 ئاغاجان لە ئەسپەکەی دابەزی و باوەشی بە خانەخوێ ەدا کرد.
ستەقینەکەم، بەخێربێایئ ئاای   بەساەردادانێ ی لەپاڕ و خۆشاەئ "برادەرە ڕا -

 ماڵەکەم ماڵی خۆتەئ"
 بەیەکەوە بە پێیان زیاتر لە دەروازەی قەاڵکە چوونە پێش.

 "دەی دۆستەکەم، پێمبڵ ، چی تۆی گەیاندۆتە ئێرە؟" -
"باوەڕ ب ەی یان نا، خەونێا  منای هێنااوەتە ئێارە." ئاغاجاانیش وا وەاڵمای  -

 دایەوە.
 ونێ ؟""  خە -
 تۆوە بینی." "دوێن  شەو لەگە  فەخری لە گوندی جیریا بووم، خەونم بە -
 "باشە بۆچی فەخریتێ لەگە  خۆت نەهێنا؟" -
ئاااااخر بەتەمااااا نەبااااووم بااااێمە ئێاااارە، لاااا  کااااات  ئەم بەیااااانییە، خەونەکەم  -

 بیرکەوتەوە، خۆم پێنەگیرا و یەکسەر هاتم."
 "باشە خەونەکەت دەربارەی چیبوو؟" -
اری خەونەکەم لە بیاااار نەماااااوە، بەاڵم کە  ی زەنااااوەکە "کتومااااێ وردەکاااا -

وەستام، بینیم تۆ لە دۆڵەکە دەهاتیە خوار، ئیدی زەناوەکەم لێادا، تاۆ  گوێاێ 
لێنەبااوو، پەتەکەم زیااااتر ڕاکێتااا و زەناااوەکەم توناادتر لێااادا، تااۆ هەر ئااااوڕت 
نەدایەوە. تاااا گەرووم وشااا  باااوو هەر هااااوارم کاااردو زەنوەکەشااام بێوچاااان 

ا هەماااووان بەدەر لەتاااۆ گوێیاااان لێباااوو. بااااقیەکەی دی ەشااام لەبیااار لێااادەدا، تااا
 چۆتەوە."
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"ماان بااااقی خەونەکەت دەزانااام ، دەی دوام کەوە." هۆشاااەنگ خاااان وای بە  -
ئاغاجااان گااوت و سااواری سەرپتااتی ئەسااپەکانیان بااوونەوە و بەرەو دۆڵەکە 

 لێیانخوڕی.
   

ی تاۆخ هیچاێ دۆڵەکە دۆڵێ ی وشا  باوو، تاۆ بەدەر لە بەردی رەناگ قااوەیێ 
نەدەبینی ، لەوێدا هی  ئاماژکەیەکی ژیان نەبوو. هۆشاەنگ خاان بەساووکی لە 
نتێوەکە دابەزی، تا بە تەواوی گەیتاتە دامێانەکەی و لە ئەساپەکە هااتەخوار. 

 بۆ گەیتتنە نێو قوواڵیی دۆڵەکە ئەو پێش ئاغاجان کەوت. 
ێ و بەسەریدا "لێرە خاکەکە ئەوەندە تێنوە، تەنانەت کەنداوی فارسیش بێنی -

بڕژێناای، تێنااوێتی دۆڵەکە ناشاا ێن . بەاڵم بااڕوا  ناااکەی، کە خاااکوخۆڵەکەی 
چەنااد بە پیاااێ و فەڕە. مااان خەونااێ م هەیە، باااۆ ئەوەی ڕۆژێااا  لەڕۆژان ئەم 

بەهەشاااتەکانی عەدەن. مااان دەمەوێ شاااتێ ێ پااا   و ڕەزە دۆڵە بااا ەمە بااااخ
 نیتاندەم. ئەرێ بۆ شتەکە خۆت ئامادەکردووە؟" 

 "بۆچی؟" -
 بۆ شتێ ی ئازاربەخش، بەاڵم لەهەمان کاتیتدا شتێ ی جوان و نایا ."" -

 هۆشەنگ خان بەسەر چەند گاشەبەردێ دا ڕۆیتێ و ئاغاجانیش بە دوایەوە. 
"سروشاااێ لێااارە پەرجاااووی داهێنااااوە،" ئەو وا لەساااەر قساااەکەی خاااۆی  -

ڕۆیتاااێ، "لێروکاااانە تاااۆ تەنیاااا خااااکوخۆڵێ ی وشااا  دەبینااای، بەاڵم لە پتاااێ 
خاکەکە نەرم و شاێدار دەبا . لەوێ ڕازەکەت پێادەڵێم. ئایاا دەتاوانی قەاڵیەکە، 

 202ئەوە پێتبینی ب ەی، کە من لەژێر قەاڵیەکەدا بێرمەئاوێ ی گەورەم هەب .
 ؟"ە"بێرم -
" بەڕاسااااتیمە، عەمباااااراوێ ی سروشااااتی بااااۆ ئاااااو. مناااایش نااااازانم چااااۆن  -

 کانیاخەدروستبووە، یان ئاوەکەی لە کوێ هاتووە، لەوانەیە بناوانەکەی لە شا
باااا ، کە لەوێاااادا بەفااااری بێ ۆتااااایی لێاااادەباری. ئەوە  نهێناااای  ەوەباااااکوور

قەاڵیەکەمە، کەساااایش پێاااای نااااازان ، مناااایش هەر ساااا  ساااااڵێ  دەباااا  بااااۆم 
                                                                                 

اێره: گۆل   گۆه   ەماارال  ەکریاچە. ل ەکە  نال  چەنە گۆمێکە اەررالک دە ەامێنە  ااخە   202
 ەیە. اەاڵه  اااۆ دەل  االێنە  دەاەڵگاالرە. اەر دەساانللر  ااڵەکااایەتە ل اراەۆساات نااال  اێااره ا

ڕۆمانەکەا ااتللک  پڕاەپێستیەتە  چلنکە دە زۆر ڕللکلک دەیەک ەکچن. اۆیە دێرکەا اەکاره اێنالک. 
 لکرگێڕ.
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دەرکەوتااااووە، ئەوکاااااتەی باااارادەرێ م لە فەڕەنساااااوە هاااااتبوو. میااااوانەکەم 
وێنەگرێاا  بااوو، حەزی لە کااانی و سااەرچاوەکانی ئاااو دەکاارد. بە گوریسااێ  

ۆڕکردەوە نێااو کانیاااوەکەی ئێاارە. کاااتێ یش لەکانیاااوەکە هاااتەدەر، خااۆی شاا
 گوتی: "لێرە لەبن ئەو قەاڵیەدا زێڕ هەیەئ"

 ەوە لێمپرسی."زێڕ؟" منیش بەسەرسوڕمان -
"ئاو، لێرە بێرمێ ی مەزنی ئاو لەژێار ئەم زەمیانە هەیە، بەهاۆیەوە دەتاوانی  -

 زێڕی پێب ڕی." برادەرەکەم وای پێووتمەوە.
کاان دەترساام، گەر ئایەتولاڵبەهای  کەسام نەگوتاووە، چاون ە لە منیش هێتتا 

هاتبااا و پێیااان زانیبااایە، دەسااتبەج  دەسااتیان بەسااەر قەاڵیەکەم دادەگاارت و 
منیتاایان دەربەدەر دەکاارد. تااا ئەو کاااتەی لەژیاناادا بمێاانم، ئەو ڕازە نااادرکێنم، 
بەاڵم هەر بەدزییتااااااااەوە بە یااااااااارمەتی ئەناااااااادامێ ی خێاااااااازانەکەی تااااااااۆ، 

 ردنەوەیەکم ئەنجام داوە."تاقی 
 "کامە ئەندامی خێزان؟" -
"دوایااای پێتااادەڵێم. مااان ترۆمپاااا ئااااوێ ی بە هێاااز و لاااولەی درێاااژم کاااڕین.  -

باقیەکەی بە چاوی خۆت ببینە. دەی چاوەکاناێ بناوقێنە، ئینجاا دەتابەمە ساەر 
 ئەو شوێنەی، باسم بۆکردی. بەاڵم خۆت بە هێز ڕابورە و دوام کەوەئ"

ی نووقاندن، دیاربوو باوەڕیتای نەدەکارد. ئیادی ئەو ڕەز ئاغاجانیش چاوەکان
و بااااخێ ی مەزن و  بەرفراوانااای هااااتەپێش. ئەو بااااخەی باااۆنی گوڵخاااونچەی 
بەهاری لێدەهات و بەهەموو ڕەنوەکانی پەل ەزێڕینە ئاوداماان باوو، بەهەماوو 

 ، نەمامەکانیش پڕخونچە ببوون.وە یەکیتدا باڵوببووە
 غاجان وای گوت."ئەمەیان  بڕواناکرێئ" ئا -
"خاااکی ئێاارە هەمیتااە بە هااۆی گڕکااانە دێاارینەکە گەرمە و پااڕ لە کااانزایە.  -

باخەکە  بە هۆی ئەو گاشەبەردە زەبەلالحانە پارێزراوە. ئەمە  بەشاێ ە لە 
خەونەکەم بۆ هەماوو دۆڵەکە. تاۆ دوێنا  شاەو خەونێ اێ دیاوە، بەاڵم کتوماێ 

اساای چاای دەکەی. سااەیری وردەکااارییەکەی نااازانی. ماان واپێتاادەڵێم  کە تااۆ ب
گاشاااەبەردە ڕەناااگ زەردەکەی  بەرامااابەرئەوێ بااا ە، لەژێااار ئەو درەخاااتە، لە 

ئەوێ. کوڕەکەت لەوێدا بەخاک سپێردراوە، من هێتتا کێلەبەردم بۆ دانەنااوە، 
 بەاڵم ئەو بەگو  بە خونچەگو  داپۆشراوە.
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 ئاغاجان قۆڵی هۆشەنگ خانی توند گرت.  
اوێرێ بێتە ئێرە،" هۆشاەنگ خاان وا لەساەر "تەنانەت چۆلەکەی ئاساییش ن -

قساااەکەی خاااۆی ڕۆیتاااێ؛ "ئێااارە پااااوانی هەڵۆکاااانە. ئەوان بەساااەر دۆڵەکەدا 
 دەفڕن و ئێت ی لێدەگرن."

بە چاااوی تەڕەوە ئاغاجااان سااەیری گااۆڕە بە خونچەگااوڵە پڕتەقااال و نااارجە 
داپۆشااراوەکەی ڕواناای. ئەوان بە چااڕی شااین ببااوون، وا پاڵیااان بەیەکاادابوو 

ساااان نەوەک گاااۆڕەکە ئاشااا را بااا ەن. فرمێسااا ەکانی ئاغاجاااان بەساااەر دەتر
ڕوومەتەکانیدا هاتنەخوار، ئیدی لە بەردەم گۆڕەکەدا چاۆکی دادا و خاۆڵەکەی 

 ماچ رد:
 "ئەلی   م میم را

 خۆی بەکاروبار ڕادەگا
 هەر ئەویش ئەم زەمینەی ڕاخسێ

 کێوی بە کۆڵەگە دانان
 ڕووبارەکانی بەناودا هێنان

 ڕاگرتمانی بە بەب  دینوە بەرزئەوەی ئاس
 ئەو کەسەی کە نابیندرێ

 ئەوەی ڕۆژ و مانوی خستە بەردەسێ
 هەریەکەشیان بۆ ماوەیەکی دیاری راو دێن و دەڕۆن

 تا ئەوکاتەی وادەی خۆی دێ
 ووەڕێ خستئەو هەموو شتی 

 شەو بەسەر ڕۆژ هەڵدەكێت 
 بە پێچەوانەشەوە،

 لە هەموو بەروبوومێ یش
 کی ل  بەدیهێناوەجووتێ ، نێرومێیە

 لەم زەویەدا گەل  پارچە بە پەنای یەکدیەوە هەن
 باخی رەزو ترێ

 مەزرای دانەوێڵە و دارخورما 
 بەیەک ڕەگ یان بە قەدی زۆرەوە
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 بەیەک ئاو پاراو دەبن
 ئەو هەموو شتێ  ڕێ دەخا

 ئەو ئاماژەکانی ڕوون دەکاتەوە،
 203ئەلی   م میم را"

   
جاان وای پێواوت؛ "ساوپاس، ئەی دۆساێ. "خان، من سوپاسێ دەکەم،" ئاغا -

 من لەناخی دڵمەوە ئاسوودەم."
"هێتاااتا شاااتێ ی دی ەشااام مااااوە، دڵخۆشاااێ ب اااا." هۆشاااەنگ خاااان وای   -

 پێووتەوە.
 "هی  شتێ  لەوە زیاتر دڵخۆشم ناکا." -
"لەوانەیە وا نەب . مان جاارێ پێاێ نااڵێم، مان پتاتویرییم کارا، یاارمەتیم لە  -

یلی هەیە. بەب  پتتیوانی ئەو، ئەستەم بوو کەسێ  وەرگرت کە هێزی  یەک ف
ئەو ڕەز و بااااخە لێبااادەم. دەی لە گەڵااام دێااای؟ دەتەوێ بیبینااای؟ ئەو لەپتاااێ 

وە خەری ااااین، رەکەی دەکااااا. لەوێ بە زەویێ اااای نوێااااقەاڵکە ئاااایش بە تراکتااااۆ
ی باۆ یاداگوڵەبەڕۆژەم چاندووە. تۆۆوەکەی کابرای فەڕەنسی باۆی لەگە  خۆ

انی ئاێمە، لێارە لەنێاو شااخەکەندا زیااتر لە مەترێا  هێنام. ئااخر گوڵەبەڕۆژەکا
بەرز نابن، ل  ئەوانەی فەڕەنسی زۆر بااڵ دەکەن. ئیادی زۆر ناباا بە هەزاران 
گاااوڵەبەڕۆژە پێااادەگا و دەن ااای شااایرین و نایاااا  بەرهەم دەهێااانن. پارساااا  
تاقی ردنەوەیەکمان کارد، ئەمسااڵیش دەتاوانین ڕۆنای خۆمااڵی لە دەن ەکانیاان 

ن. ئەو پیاااوەی کە هەنااووکە نیتااانتی دەدەم، زۆر دەسااتڕەنوینەئ ئەو دەربهێناای
دەکاااا، ماشاااێنەکانی ر ، تاااۆوی پێاااوە بە ڕۆژ و شاااەو کاردەکاااا، زەوی دەکێڵااا

                                                                                 
لێرەدا نووساەر پەناای باۆ چاوار ئاایەتە بەراییایەکەی ساورەتی )الرعاد( باردووە،   203

ێش کردوون.  باۆ تەواوی و نیوەدێڕەکانی تێ ەڵ  یزبەندییەکەی تێ داوە،  دێڕڕبەاڵم 
َُ الأَحكقُّ } باڕوانە ئایەتەکاان وەک خاۆی:  دەقەکە َُ ِمكنأ َرا ِك ك َُ ََيَكاُت الأِكتَكاِب َوالهكِذي أُنأكِاَل إِلَيأ ك المكر تِلأ

ِمنُوَن ) ثََر النهاِس ََل يُؤأ نََهكا ثُكمه 1َولَِكنه أَكأ ُ الهِذي َرفَكَع السهكَمَواِت اِغَيأكِر َعَمكٍد تََروأ َر ( َّللاه ِش َوَسكخه كتََوَ َعلَكى الأعَكرأ اسأ
َيَاِت لَعَلهُكمأ اِِلقَاِء َرا ُِككمأ  ُل اْلأ ِ ْ َر يُفَ َمأ ى يَُدا ُِر اْلأ ٍل ُمَسمًّ ََ َ ِري ِْل َأ َس َوالأقََمَر ُكلٌّ يَ ( َوُهكَو الهكِذي َمكده 2 تُوقِنُكوَن )الشهمأ

ا َوِمنأ كُ  عََل فِيَها َرَواِسَج َوأَنأَهارا ََ َض َو َرأ َُ اْلأ يأِن اثأنَكيأِن يُغأِشكج اللهيأكَل النهَهكاَر إِنه فِكج ذَِلك ََ عََل فِيَها َاوأ ََ ل ِ الثهَمَراِت 
ٍم يَتَفَكهككُروَن ) ككنأَوانا َوَغيأككُر 3َْلَيَككاٍت ِلقَككوأ ِْ عا َونَِخيككلا  نَككاٍب َوَارأ نهككاتا ِمككنأ أَعأ ََ ككاِوَراتا َو ََ ِض قَِأككعا ُمتَ َرأ ( َوفِككج اْلأ

ككقَى  ككنأَواٍن يُسأ ٍم يَعأِقلُككوَن )ِْ َُ َْلَيَككاٍت ِلقَككوأ ُُكككِل إِنه فِككج ذَِلكك ككُل اَعأَضككَها َعلَككى اَعأككٍض فِككج اْلأ   ({4اَِمككاٍء َواِحككٍد َونُفَض ِ
 نەرگێی.
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یش دەدا. من هەرگیز کرێ ارێ ی وا کارامەم ڕاوێژدەکاتەوە و  کتتیاری چاک
 نەبووە."

ئەودیااوی  بە ڕێتاامەی ئەسااپەکان کە بەدەسااتیانەوە بااوو، بە هێواشاای چااوونە
 گردەکە.

ی قەدپااڵی گاردەکە، هۆشاەنگ خاان ەکەیکاتێ یش گەیتتنە دامێانە پاڕ داروباار
ئەسااپەکەی خااۆی لەدارێاا  بەسااتەوە و گااوتی: "بااابچین لەهاای ەوە بەسااەری 

 دابدەین، بۆیە بە ئەسپایی بڕۆ."
ئیاادی ئەوان بەنێااو دارەکاناادا  بەرەو ئەو شااوێنە ڕۆیتااتن، کە پیاااوەکە کاااری 

 لێدەکرد.
 لێرە بوەستە." خان بە سرتەیەکەوە وای بە ئاغاجان گوت. "دەی

ئاغاجاااانیش تەماشاااای کاااابرای ساااەر تراکتاااۆرەکەی کااارد، لێیەوەڕاماااا، ئەو 
شااەپقەیەکی لەسااەر باااوو، بااۆیە بەشااێ ی ڕووخسااااری دیااارنەبوو. کاااابرا  
تراکتاۆرەکەی تاا  ی دارێا  لێخاوڕی، ئینجاا ڕایوارت و لێاای دابەزی و بەرەو 

تێ، کە کەلوپەلەکاانی لەبان داناابوون. هەڵساوکەوتی پیااوەکە  ی دارەکە ڕۆی
 و شێوازی ڕۆیتتنی بۆ ئاغاجان بەڵەد بوو.

 خان زەدەخەنەیەک گرتی.
پیااااوەکە دەساااتی دایە ناااانەکەی خاااۆی، لەساااەر زەویەکە دانیتاااێ، پتاااتی بە 

 دارەکە دایەوە، سەرێ ی هەڵبڕی، تیت ی ڕۆژ کەو تەسەر چاوانی.
 ەدەئ" ئاغاجان وا بانوی کرد."ئەحمەدئ خۆ ئەوە ئەحم -

هەنوااوێ ی دیا ە چووەپێتاەوە، زیاااتر ساەیری کارد، بەڵا  هەڵەی نەکردبااوو، 
ئەو ئەحاااااامەد بااااااوو، ئەحاااااامەدەکەی خۆیااااااان، کااااااوڕی ماڵەکەیااااااان، مە ی 

 مزگەتەکەیان.
 "دەی بڕۆ  ی، باوەشی پێدا ب ەئ" خان وای پێووت. -

ولێ یااان بەسااەر یەک دوو هەڵااۆ  لەسااەر ئاساامانی کااێڵوەکە دەرکەوتاان، خ
 سەریان لێدایەوە.
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. ئیااادی ئەحمەدیاااش ئاغاجاااانی بینااای بەرەو 204ئاغاجاااان چاااووە نێاااو وەردەکە
یااااااادا ئەویاااااااش لە شاااااااوێنی خاااااااۆی هەڵساااااااا و بە لە دوایڕووی دەهاااااااات. 

 جۆشوخرۆشەوە سەیری دەکرد. ئاغاجان باوەشی کردەوە و لەئامێزی گرت.
تەنااااانەت  "هەر بەڕاسااااتی بااااوویتە جووتیااااار، جووتیااااارێ ی هاااااوچەرخ، -

تراکتۆریش لێدەخوڕی، بۆنی گازت لێادێ، دەساتەکانێ های فیاتەرن." ئاغاجاان 
وای پێواااوت و لە خۆشااایانیش شاگەشااا ە بباااوو؛ "دیاااارە باااوویتە پیااااوێ ی بە 
ئەزمااوون، تااۆ زۆر ڕووی ژیانااێ بینااین. ئااای خااودایە، سااوپاس بااۆ ئەو ساااتە 

 موبارەکبادییە."
اداباااوو، نەیااادەتوانی چااای بڵااا ، ئەحااامەد لەبەر ئەوەی لەناکااااوە بەساااەریان د

 بەدەستە لەرزۆکەکانی چاوەکانی وش  دەکردنەوە.
"دەی، کااااوڕەکەم، هەمااااوو شااااتێ  بااااا  دەباااا ، ماااان سااااوێند دەخااااۆم،  -

کااوێرەوەریەکە تێاادەپەڕێ. مزگەوتەکەشاامان بااۆ دەگەڕێااتەوە، ئینجااا دەتااوانی 
 بێیتەوە حوجرەکەت." ئاغاجان وای پێووت.

وە مە ،" خااان بە خەناادەیەکەوە وایوااوت؛ "جااارێ ی دیاا ە ئەو نااایەوێ ببێااتە -
"جاابە و مێاازەرەکەی بااۆ ئایەتوڵالکااان فڕێاادە. دەی وەرە، ئەو دەباا  کارب ااا، 
دەچااین ناااانی نیاااوەڕۆ دەخاااۆین، ئێااوە هەردووکتاااان دەبااا  لەساااەر خاااوانەکە 

 ئامادەبن."
سەرسااااامانە، وروژاوانە، بەاڵم شااااادامانانە ئاغاجااااان لەگە  خاناااادا گەڕایەوە 

 قەاڵیەکە.
 
خان، تۆ بارادەری ڕاساتەقینەی. ناازانم باۆ ئەو هەماوو چااکەیەی لەگەڵتادا " -

 کردم، چی بڵێم."
"پیویسێ ناکا هی  بڵێای، بەاڵم تاۆ دەبا  شاتێ  باۆ مان با ەی." خاانیش وا  -

 وەاڵمی دایەوە.
 "بە خۆشییەوە، دەی پێم بڵ  چیێ بۆب ەم." -
 "جارێ زۆرمان ماوە، هێتتا  کاتی زۆری بە بەرەوە ماوە." -

                                                                                 
 لکرە: دەل زکلیە  کێڵەرالک .  204
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ەن منااااداڵەکان لە  ی یش گەیتااااتنە قەاڵیەکە، ئاغاجااااان بە خۆشااااییەوە کاااااتێ
 پێتوازی لێ را.

 "پێموایە دەرزەنێ ێ بێچوو ناوەتەوە." ئاغاجان وای پێووت.  -
 "ئەوە نازانم،" خان بە پێ ەنینەوە، "ئەوە دەب  لە دای ەکانیان بپرسی." -

ە مااۆمی خااان ڕێنااوێنی ئاغاجااانی بااۆ ژوورێ اای شاای ی دانیتااتن کاارد، کە نیااو
داگیرسااااو لە گوڵااادانە شاااێوە تاااوڵپە کاااۆنینە کریساااتیالیەکانیان دانااادرابوون. 
چرایەکە تیت ی لە ئاوێنە ئەنتی ەکە ڕەنگ دەدایەوە. ژوورەکە بە باشی گەرم 
کرابااااوو، مااااافووری کااااۆنی ئێراناااای لەسااااەر زەوی ڕاخرابااااوون، کە گەرم و 

 گوڕێ ی زۆرتریان بە ژوورەکە بەختیبوو. 
، بەاڵم هێتااتا نااوێ 205ێنیسااانس بااووڕەکە  هاای سااەردەمی مۆبیلیاااتی ژوور

دیاربوو. لە دۆاڵبە گەورەکەی کتێبان، هەم کتێبی فارسی و هەم فەڕەنسیتای 
 تێدا بوون.

 "هیوادارم  هەفتەیەک بمێنییەوە." خان وایپێووت. -
"تااۆ قسااەی دڵاای ماان دەکەی. بە خۆشااییەوە، بەاڵم پێمناااکرێ. فەخااری بە  -

چەند ژنێ ی دێنە کان، ناشازان  مان هااتوومەتە ئێارە،  تەنیا لە جیریایە. ئەمڕۆ
 من تەنها بە نۆکەرەکەم ڕاگەیاندووە کە دەگەڕێمەوە.

 "تێدەگەم، بەاڵم لێش ناگەڕێم بڕۆی. کەسێ  دەنێرم فەخریش بهێننە ئێرە." -
"پێمااوایە هێتااتا ئێاارە بااۆ ئەو زووە. ئەو تااازە هەسااتدەکا کەماا  هااااتۆتە  -

ئەوێ شاااەوێم پااا  نەگوتاااووە، کە تاااۆ ساااەرخۆی. مااان هەرگیاااز هەواڵەکەی 
تەرمەکەت لەگە  خۆتاادا هێنااا. ماان وا دەبیاانم  هێتااتا نااایەوێ دەربااارەی ئەو 

 باسە، قسە ب رێ.  
"باشە، ئەوە نابێتە ئاریتە، کەواتە کەسێ  دەنێرم، تاا ئەوە ڕابوەیەنا ، تاۆ  -

ئەمتەو لێرە دەمێنیتەوە. خاۆ ئەو دەتاوان   ی خوشا ی بمێنێاتەوە؟ تاۆ نااب  
ن هەر لەباوەشی خۆت ڕابێنی. دە لێوەڕێ با شەوێ  بە تەنیا باخەوێ، باۆ ژنا

 ئەویش باشە واب ." خان وای پێووتەوە. 
 دوو پێتخزمەتچی خواردنیان لەسەر مەجمەیەکی زیوین هێنا.

   
                                                                                 

 دێرکەا مەاەستە دە رێنسانە دەلانەیە کۆنە  ل اەسەرچللنە مالککە ان.. لکرگێڕ. 205
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دوای نیاااااوەڕۆکەی ئاغاجاااااان گەڕایەوە نااااااو پااااااوانەکە و لەگە  ئەحااااامەددا 
ان دەربااارەی هەمااوو بویەرەکااانی پیاسااەیەکیان بەناااو شاااخەکاندا کاارد. قسااەی

 ڕابردوو کردن. 
بۆ ئێوارەکە  کاتی نانی شێوان، هۆشەنگ خان ئاغاجانی بردە  ی ژنەکانی، 

 لەوێ چایە و کولیچەیان پێت ە  کردن.
 گەورەکەی نانی شێوانیان خوارد. ەژن لە  یلەوێش 

لە وێنی کااارد باااۆ ژووری میواناااان، کە اشاااان گەڕایەوە قەاڵیەکە، خاااان رێناااپ
 هەموو  یەکیەوە هەر مۆم بوو دادەگیرسا.

"ت ایە، ئەی میوانی شەڕەفمەندم، فەرموو دانیتە." خان وای بە میوانەکەی  -
 گوت.

ئاغاجااانیش یەکسااەر هەسااتی کاارد خەم دایواارت، ڕۆژە سااەختەکەی باناادۆری 
خااۆی لەسااەردانابوو. لێبااڕاوانە سااەیری پااێش خااۆی دەکاارد و چاااوەڕێی خااان 

انەخوێ ە  هات، بوتڵێ ی بە دەساتەوە باوو. بوتڵێا  کە بوو. کەمێ  دواتر خ
تەن ە تۆزێ ی لەسەر نیتتبوو، لەسەر مێزەکەی دانا. لەنێو دۆاڵبەکەشادا دوو 

 پەرداخی شریێ زێڕینی دەرهێنان.
"ئەمتاااەو، هۆکااااری تەواوماااان باااۆ خاااواردنەوە هەن. شاااەوێ ی جاااوانی  -

 خەتەبارانەیە، من ئەوە بە سیماتەوە دەبینم."
ش، کە لەژیانیاادا ئەل حااولی نەخواردبااووەوە، بە باازەیەکەوە سااەری ئاغاجااانی

 نەخێری بادا.
 "من ناخۆمەوە." -
خااااۆت بە هەڵەدا مەبە. ئاااااخر تااااازە دەتەویسااااێ سوپاساااام باااا ەی، بەاڵم  -

نەتااادەزانی چاااۆن. شاااتەکە  زۆر ساااادەیە، لەگە  مااان دەخاااۆیتەوە و منااایش 
ڵم لە ژێااار سوپاساااووزاریەکەت قباااوو  دەکەم. گاااوێبورە، مااان کاااۆنترین باااوت

سااڵە لەوێ هەڵویاراوەئ باوتڵەکە 30زەمینەکەوە بۆ تۆ دەرهێناوە، کە زیاتر لە 
هاای ڕۆژگاااری باااوکمە. ئەو هەمااوو سااااڵنە چاااوەڕێی شااەوێ ی وام دەکاارد، 
چاوەڕێی برادەرێ ، پیاوێ ی پیاو. کەم  بوەستە، خۆ مەرج نیایە دەمودەساێ 

ەمایەکااانتەوە هەیە، لاا  وەاڵم باادەیتەوە. ماان دەزاناام شااتەکە پەیوەناادی بە بن
دەمەوێ ئەو شەڕابە لەسەر شاەڕەفی کاوڕەکەت، کە لەوێ نێاژراوە و لەساەر 
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شەڕەفی ئەحمەد بخۆینەوە کە بەسا  و ساە مەتی تراکتاۆر داژوا. ئااخر ئەمە 
شەوێ ی گاوڵبژێرانەیە، هەق نیایە بەهاۆی دییانەوە بیتاێوێنی. مان پێ ێ اێ باۆ 

م هەڵااادا، تاااۆ  هەڵیااادە و بەیەکەوە تێااادەکەم، تاااۆ بێااادەنگ بە، ئەگەر پاااێ ەکە
 دەیخۆینەوە."

اڵ ئەڵااال، هەمااووان لااهۆشااەنگ خااان سااەری بااوتڵەکەی بااادا، بااۆنی کاارد: "ئە
 دەیانەێ بخۆنەوە، بەاڵم من دەمەوێ، تۆ ئەم شەڕابەم لەگەڵدا بخۆیتەوە."

ئاغاجان بێدەنگ بوو. خان، سەرەتا تا بنی پێ ەکەی دیار نەما بۆخۆی تێ ارد، 
دا پێ ەکەی و بەنەرمی هەژانادی. "باۆنی بەهەشاتیانەی شاەڕابی  ئینجا دەستی

 سوور، کە لە قوڕئاندا ناوی هاتووە، لەم شەڕابەدا هەیە."
 ئاغاجان بە بێدەنوی سەیری کرد.

"وا سەیر مەکە،" خان وای پێووت؛ "مان هیچای شاشام نەگوتاووە، خاۆ هەر  -
ان بە شااێوازی تااۆ بەتەنیااا قوڕئااان ناااخوێنیتەوە، مناایش دەیخااوێنمەوە، هەمااوو

خۆیان دەیخوێننەوە. لە قوڕئاندا وشەی زۆر هەستیارانە دەربارەی بەهەشاێ، 
دەربارەی ئافرەتاان هااتووە، کە لەوێادا خازمەت دەکەن، ژناانی شۆخوشاەنگ، 
لێوەکانیااااان تااااامی شاااایر و هەنووینیااااان لێاااادێ. ئەوان شااااەڕابی خوداییااااێ 

ڕابەیە لە دواییدا لە بۆتێدەکەن. لێرە ، دەی پێ ەکەت بەرزکەوە، هەر ئەم شە
 بەهەشێ پێت ەشێ دەکرێئ" 

 ئاغاجان دەستی نەگەیاندە پێ ەکەی.
"من زۆر گونااحم کاردوون،" خاان وا لەساەر قساەکەی ڕۆیتاێ؛ "بەاڵم تاۆ  -

نەت ردوون، منیش هەرگیز داوات لێناکەم گوناح ب ەی. ئەم شاەڕابەم لە ترێای 
ێ ڕنینااادا، ساااوور، لە ڕەزی مێاااوی خۆماااان چااااک کاااردووە. لە مااااوەی تااار

جااوانترین کاا  لە چیاکااان دێاانمە ئێاارە تااا  تاارێیەکەم بااۆ بااڕنن و گااۆزە قەبە 
 کۆنینەکانیش لە ژێرزەمیندا هەڵبورن."

خاان قاومێ ی لە پاێ ەکەی خاۆی دا، تاامی شاەڕابەکەی کارد و بە ئەساپاییەوە 
گاااوتی: "نایاااابە، بااااوەڕ نااااکرێ، هەماااوو بەشاااێ ی ئەم پیااارە گڕکاااانە، هەماااوو 

دوون لەم شاااااەڕابەدا هەیە. دەی ئاغاجاااااان، دەساااااێ دەیە گەردیلەیەکااااای گەر
 پێ ەکەتئ"

 زیاتر لەوە هیچی دی ەی نەگوت، هەڵسا و ئاغاجانی بە تەنیا  جێهێتێ.
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هەناااووکە شەمتاااەکوێرەکان بەساااەر زەویە پااااوان راوەکەدا فاااڕین، بەساااەر 
تراکتااۆرەکە، کە لە سااەر بەرزایاایەکە راگیااراوە. خااان ئەحاامەدی بیناای، لەنێااو 

ا دەڕوا، شتێ ی لەسەر شان داناوە و بەرەو تەویلە هەڵیورتاووە. ئەو ڕەزەکەد
قااومێ ی دیاا ەی لەشااەڕابەکە دا، گااوێی لە دەنوەکااانی شااەوەکە گاارت. هێتااتا 
منداڵەکانی لە دەرەوەن، لەو تاری ییەدا یاری دەکەن. گاوێی لە کیژەکاانی باوو، 

دەژیاا.  پااریس لەلە تاری ییدا یەک بەدوای ئەوی دی ەدا غااردەدا. جااران ئەو 
پاریسااای سااااڵە هەژانەکاااان، ئەو ساااااڵنەی پاااارتە چەپەکاااان بەنااااو شاااەقام و 

وجودییەکااان لە ئەوپەڕی  ێڕۆیتااتیان سااازدەکرد، ئەو سااااڵنەیکۆاڵنەکاناادا ر
هەڕمێنااای خۆیانااادا باااوون و سااایمۆن دی بۆ اااواریش بە خاااۆی و کتێبەکاااانی،  

وای دەکەوتە د جااااااااارپاریساااااااای لەباااااااان هەنوڵاااااااادا بااااااااوو. ئەو لەوێ زۆر
ەن دۆساتەکانییەوە وەک شاازادەیەکی ئێرانای لە  یخۆشەویستییەوە. لەوێ و 

پێتااوازی لێاادەکرا. دەکاارا بااۆ هەمیتااە  ی برادەرەکااانی پاریساای بمێنێااتەوە، 
بەاڵم دوای ماوەیەک ڕەوشاەکە گارژ باوو. هەساتی رد چیادی ە لەوێ بەختیاار 

داڵی و غەریبای نییە، غەریبی نیتتمانی کرد، غەریبای گردەکاانی ساەردەمی منا
ژناااانی چیانتاااین. پااااریس جاااوان باااوو، بەاڵم جاااوانییەکە باااۆ ئەو نەباااوو. ئەو 

 پاریسی خستە نێو یادەوەرییەکانی و بۆ هەتا هەتایە گەڕایەوە قەاڵیەکەی.
خااان بە پاااێ ەکەی دەساااتی، زیااااتر بە ڕێواااای بەردەمااای ماڵیااادا ڕۆیتاااێ. باااۆ 

پەنااجەرەکەدا وەسااتاوە. ساااتێ یش ئاااوڕێ ی دایەوە، بیناای ئاغاجااان لە بەردەم 
تااۆ بڵێاای فڕێ اای لێااداب ؟ ئەو ویسااتی  جااارێ ی دیاا ە  سااەیر ب اااتەوە، بەاڵم 

لە خەمااااوخەفەتە کااااۆنینەکەی دوا  شاااای نەکاااارد. ناچاوەڕوانییااااانە بەشااااێ وا
باااۆ گەڕایەوە، ئەو حەزیتااای نەدەکااارد لەگە  خەمەکاااانی  یسااااڵەکانی پاریسااا

، کە لەباوەشایدا هەساتی بە بەتەنیا ب ، بۆیە چووە ماڵی ژنە هەرە گەناجەکەی
ئاساااوودەی و ئاااارامی دەکااارد. لە قااااپی مااااڵی ژنەکەی دا، ئەویاااش دەرگاااای 

 بۆکردەوە.
 "ئەرێ بۆ وا خەمبار دیاری؟" -
 "ئەوە بەشە خەمی برادەرێ مە." وای وەاڵمدایەوە. -

ئیدی ژنەکەی هیچی دی ەی لێنەپرسییەوە، دەستی گارت و لەگە  خاۆی باردە 
 ەی لەسەر کۆشی خۆی دانا.ناو جێوا و سەری پیاوەک
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بااااۆ بەیااااانییەکەی پیاااارە خاااازمەتچییەکە ڕینااااوێنی ئاغاجااااانی بااااۆ گەرماااااوە 
شاهانەییەکە کرد. ئەو چاووە نێاو گەرمااوەکە، هەساتی بە گەرمای بەردەکاانی 

کاارد، دوای شااەوێ ی نائاسااایی، ئەمە ساااتێ ی بەخااتەوەری بااوو.  206بناادینەکە
 رد و بردەبردێ یتی لێوەهات: ئاو تا ئەژنۆکانی هات، ئیدی خۆی ژێر ئاو ک

 (10َوالسهااِقُوَن السهااِقُوَن )
نهاِت النهِعيِم ) ََ  (12فِج 

ُضونٍَ  )  (15َعلَى ُسُرٍر َموأ
 ( 16ُمتهِكئِيَن َعلَيأَها ُمتَقَااِِليَن )

 (17يَُأوُف َعلَيأِهمأ ِولأَدانا ُمَخلهُدوَن )
َواٍب َوأَاَاِريَق َوَكأأٍس ِمنأ َمعِ   (  18يٍن )اِأَكأ
دهُعوَن َعنأَها َوََل يُنأِافُوَن ) َْ  (19ََل يُ

ا يَتََخيهُروَن )  (20َوفَاِكَهٍ  ِممه
تَُهوَن ) ا يَشأ ِم َأيأٍر ِممه  (21َولَحأ

 
 }تیرەیەکیش لەپێتەوەن، وەپێت ەوتوون.

 لەباغاتی تژی لە خۆشیدا دەژین.
 لەسەر تەختی جەواهیربەند،
 هەمبەر بەیەک پا  دەکە ن،

 زە  وی هەمیتە  و، لەدەورەیان دێن.تا
 بەزەرک و بە تونوە و پیاڵە، بادەی رەوان لەسەرچاوەیان دەدن .

 نە لەخورما سەریان دێت  و نەئاوەزیش لەدەسێ دەدەن.
 میوەجاتیش هەر کامی هەڵیدەبژێرن.

 گۆشتی مەلیش لەوانەی ئارەزووی دەکەن..{
   

ەکە گەیتاتە لێاواری گەرمااوەکە. ئەو خۆی لەنێو ئاوەکەدا نقووم کارد، تاا ئااو
، بااۆ ماااوەیەک لەژێاار ئاااوەکەدا مااایەوە، هەروەک 207ئەو دەماای بە  کااردەوە
 ئەوەی گوناحێ ی کردب .

                                                                                 
 لک.انەین: ناخ  انە انە  206
 اە کرەکلک: دێککرەکلک.  207
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کااتێ یش سااەری لەنێااو ئاااوەکە دەرهێناا. هەناسااەی هەڵ ێتااایەوە و بەهەمااوو 
 کرد: "باخەکانی بەختەوەریئ" هێزی خۆیەوە هاواری

 
شااااپۆکەی خستەوەساااەر و ئامااااژەی بە پاشاااان جلەکاااانی کاااردنەوەبەر، کاڵو

خزمەتچییەکە کرد، تا ئەسپەکەی بۆبێن . خۆی هەڵدایە سەر زینەکە و ڕکێۆای 
 لێدا و بە نەرمەغار تێیتەقاند و بۆی دەرچوو.

 
 ئەو، ڕووناکی لەبان ڕووناکییە

ی خاااانووەکەی مزگەوتااا ، هێتاااتا کۆتاااایی نەهااااتووە، بەاڵم ئەویاااش چیرۆکااا
 دەب  لە شوێنێ   بێتەدەر. هەروەک ژیان، هەموو کەس 

ێ اای فارسااییدا دووبااارە دەبێااتەوە: چیرۆکڕسااتەیەک هەیە، لە کۆتااایی هەمااوو 
ەکەمان لێرەدا کۆتایی هات، بەاڵم خۆ هێتتا قەلەکە نەگەیتاتۆتە ساەر چیرۆک"

 هێالنەکەی خۆی."
   

ڕۆژێ یااان کااات  ئاغاجاااان لەبااازاڕ بااوو، ناااامەیەکی سەرنجڕاکێتاای بۆهاااات. 
دەرانەوە باااۆی نێردراباااوو. ئەویاااش سەرساااام باااوو، ئااااخر ناااامەیەک لە هەنااا

بوو، کە زەرفەناامەیەکی لە دەرەوە بۆهااتبوو. بەاڵم ئەم و ماوەیەک بەسەرچو
نامەیەیااان جیاااوازە، ئەو پااوولی سااەر نااامەکەی نە ناسااییەوە. پااوولی ئاڵمااانی 
هەمیتااە بە شاا ۆن، وێاانەی ڕووخساااری موزیساایانێ ، فەیلەسااووفێ  یااان 

ە، دەساا ە ڕەنویاانەیەکی مێژوویاای لەسااەرە. کەچاای ئەم پااوولە وێاانەی باڵەخااان
 گو ڵەسوورەیەکی لەسەرە.

ئاغاجاااان دەساااتی دایە وردبیااانەکە و لە پاااوولەکە وردباااووەوە. لەدڵااای خۆیااادا 
گااوتی، لەوانەیە لە سویسااڕاوە هاااتب ، جارێاا  لەجاااران بااارە مااافوورێ ی بااۆ 

 ئەوێ ناردبوو.
وو بەاڵم کا  چاوزان ، هەواڵای نااخۆ  ئەو هیوایەکی بە زەرفە ناامەکە پەیاداب

هەمیتااە لە قاااوژبنێ ەوە ساااەرهەڵدەدا. ئەو نااامەکەی لەساااەر مێااازەکە داناااا و 
 داوای لە پێتخزمەتەکەی کرد پیاڵەیەک چای بۆبێن .
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کاتێ یش چایەکەی بۆهات، دەستی دایە ڕاستەی زەرفلاێ  ەرەوە، بە ئەساپایی 
ەڵەم پاناااااادانیش ساااااەری زەرفەکەی هەڵپچااااااڕی. نااااااامەکە بە فارساااااای و بەق

 نووسرابوو:
 208"خۆشەویستم ئاغاجان، سە مئ

 ساڵو لەناخی دڵمەوە.
 ساڵوێ  بۆنی غەریبی ماڵەوەی لێب .

ئەی ئاغاجانی خۆشەویسێ و قەدرگرانم، من لە واڵتێ  نامەت بۆ دەنووسم، 
ڕۆژێاا  لەڕۆژان بیاارم لێاای نەکردبااووەوە، لێیاادا بویرسااێمەوە. خااۆ ئەگەر 

بەاڵم  ،ئەوا دەڵێم کە خواستی خودا بوو من لێرە بمچاوت ب ەم،  ناوسەیری 
ئەگەر بە گوێرەی وشەکانی خۆم ب ، ئەوا ڕێ ەوتی بەسەریەک کەڵەکەباوو، 
منی گەیاندە ئێرە. ئیدی ڕەو  وا ڕۆیتێ و تۆ  منێ وافێر کارد شاتەکان 

 وەک خۆیان وەربورم.
ەیەکی من دەب  پ  لەوەبنێم، کە ئامۆژگاریەکاانی تاۆم هەمیتاە وەک ملاوان 

 دێرین لەمل کردووە.
وشەکانی تۆ هیوایان بەمن بەختی و یارمەتیان دام تا بژیم و درەباز بم، بۆ 
ئەوەی ژیاااانێ ی ناااوێ بنیااااتبنێم، باااۆئەوەی زیااااتر هەنوااااوبنێم و کاااوڕێ ی 

 ڕاستەقینەی خانووەکەی مزگەوتێم لێدەربچ .
 خۆشەویستم، ئاغاجان؛

لەبەر دەگااای ماااڵی خۆمااان  ماان تاسااەی ئەو ڕۆژە دەکەم، جااارێ ی دیاا ە  
بوەسااتم و دەرگاااکە باا ەمەوە و بااێمەوە ژوور. هێتااتا کلیلاای دەرگاکەشاام 

 لەبەرک دایە.
تااۆ منااێ فێرکاارد، هەرگیااز لە بەردەم سااەختییەکاندا چااۆک دانەدەم، بەڵ ااو 
ماندوونەساااااااانە کاااااااارب ەم و حەوساااااااەڵەم لەدەساااااااێ نەدەم. گاااااااوێم لە 

 ئامۆژگارییەکانێ گرت.
ن بە جێهێتێ، هەرگیاز باۆی نەگەڕامەوە. هەناووکە  من ماڵەکەی خۆمانما

لێرە دەژیم، خەونیش هەر بەو ڕۆژە دەبینم، بەیەکەوە بە بەردەم کۆاڵنەکەی 
ماڵماندا پیاسە ب ەین. ئەم ڕۆژە  هەر دادێئ هەر دەب  داب ، ئاخر خۆ تاۆ 

                                                                                 
208  Salam 
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پێتووتم، دەب  هەمیتە خەون ببینم و پێویستە خەونەکانیتم بێنە دی. منیش 
دەکەم. ماان نهێناای وام هەن کە تەنیااا لە ئااازادی شااارەکەدا دەتااوانم هەروا 

 بیدرکێنم.
ئێوارەیەکیان دەب  تاۆ لێارە بای، ئەوساا برادەرەکاانم باناگ دەکەم و پێتیاان 
دەناساێنم. ماان ئەوەناادە لەگە  ئەوانادا باساای تااۆم کاردووە، وایااان لێهاااتووە 

 بەقەد من تۆ بناسن.
امەت بۆ دەنووسم. ساڵەکانی ڕابردوو، هۆ مامە خۆشەویستەکەم، بەردەوام ن
ەکانم نەب . ئەوەشم بۆ تۆ و بۆ چیرۆکهیچم نەکرد مەگەر هەر داڕشتنەوەی 

 واڵتەکەم کردووە.
نووسینەکەشم گۆڕیوە، ناشزانم ئاخۆ پێیەوە شادمان بم یان پاساوی  زمانی

بااۆ بهێاانمەوە. ئیاادی بە یەکجااار ڕەوتەکە واهااات. ئەوە  بااووە فریادڕەساام. 
تاکە ڕێوا بوو، کە ئازاری تۆ و هی واڵتەکەمی پا  بهێانمە ساەرکاغەز. ئەمە 
داوە زمانی شیەرییانەی  نووسینەکەم گۆڕی، بەاڵم هەمیتە هەوڵم زمانیمن 

 ەکانمدا دابنێم.چیرۆکی شایستەی لە شوێنێ زمانە کۆنە قەشەنوەکەمان 
، بە دەبینم وەمامە خۆشەویستەکەم، من زۆر خەون بە ماڵەکەمان و بە ئێوە

 شێوەیەک کە لەڕاستیدا نەوەک لێرە بەڵ و  لەوێ، لە خانووەکەدا بژیم.
تااۆ ناااب  بمااری. تااۆ دەباا  بمێنیااتەوە تااا هەمااووان دەڕۆن و تااا هەمااووانیش 

 دێنەوە.
 

 شاباڵ
بەشااەو ئاغاجااان چاااکەکەتەکەی کااردەبەر، کاااڵوەکەی خستەوەسااەر، دەسااتی 

 و حەوشە.دایە گۆچانەکەی، ژووری کارەکەی جێهێتێ و هاتە نێ
بە تەناا ە  ەکە بەسااتبووی، لااق و پااۆپی دارەکااانکەشااەکە سااارد بااوو، حەوز

 بەفرێ  داپۆشرابوون. 
ئاسمان شینێ ی تۆخ بوو، ئەستێرەکانیش بەرەو مەک ە دەکتاان. ئاغاجاان بە 
 ئەسپایی بەرەو پەیژەکان ڕۆیتێ، لەوێوە بە هێواشی لێوەسەر بانەکە کەوت.



468 

ج  پێیەکانی ئاغاجانی ناسینەوە، یەک جاار  قەلەباچ ە پیرەکەی مزگەوت ، کە
قیباناادی، بەاڵم هەر لەسااەر هااێالنەکەی خااۆی لەژێاار گااومبەزەکەدا مااایەوە و 

 چاودێری ئاغاجانی کرد.
"قەلەکە، ساااوپاسئ خەم مەخاااۆ وریاااا دەبااام." کاتێااا  بە ی گاااومبەزەکەدا باااۆ 

 مزگەوت  تێپەڕی وای بە قەلەکە گوت.
 قەلەکە قیباندی.

س. زۆر باشااااە کە منااااێ ناسااااییەوە. نەخێاااار، گڵااااۆپەکە "هااااۆ قەلاااا ، سااااوپا
 داناگیرسێنم. هۆ قەلەکە، ژووری گەنجینەکە نهێنیی ئێمەیە."

ئەو دەستی بە دارەکانەوە گرت، پێهاتەخوار و چووە نێو مزگەوتا . لەوێ بە  
 تاری ی ڕۆیتتە   ی گۆڕەکانی سەردابەکە و بە هێواشی دەرگاکەی کردەوە.

وی خۆیدا نەبینی، دوود  باوو ئااخۆ گڵاۆپەکە هەڵب اا ئەو هی  شتی لەپێش چا
یااااان نااااا. گڵۆپەکەشاااای پێنەکاااارد، لە پەیژەکااااانی ژێاااارزەمینەکە دابەزی، هەر 

 بەگوێرەی هەسێ، ڕۆیتێ ڕۆیتێ تا بەر قاپی ژووری گەنجینەکە. 
لەوێ خامۆشاااااایێ ی تەواو بااااااوو. تەنهااااااا گوێااااااێ لە تەپەی پێاااااای و تەپەی 

 گۆچانەکەی دەبوو.
ەکە نەما. ئاغاجان کلیلی لە کونی کیلۆنەکە بادا، هێندەی نەبارد بۆ ساتێ  دەنو

 کرتەیەک لە کیلۆنەکە هات و دەرگا سادە قوڕسەکە کرایەوە.
بیچمی ئاغاجان ئەوەندە تارماییانە بوو لە ڕەشاایەتی شاەو جیاا نەدەکارایەوە. 

 لەگە  ئەوەشدا لێوەژوور کەوت و لەگە  تاری اییەکەدا یەکانویر بوو.
فوورە ساوورەکە تاا  ی دوا دۆاڵبای ڕیازەکە ڕۆیتاێ. لەوێادا ناامە لەسەر ماا

قەدکراوەکەی شاباڵی لە بااخەڵی دەرهێناا و هەنادێ چەماایەوە تاا بیخااتە نێاو 
 باولی ئەرشیۆەکە. ئینجا بێدەنوییەکەی بە بردەبردێ  ش اند: 
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 ئەن ڕننناک  ە}

 ڕننناکی ئەن نەک تاقێکە  رای تێدا هەڵکرابێ
  راکە لەجامێکدا بێن

 بێ جامەکە نەک ئەستێرەیەک ترنسکەی
 ماکی  را بە زەیتوننێکی مم ارەک دەستکەنت ێن

 هەر لە  یەنە ت شه دەدا
 ڕننناکی لەبا  ڕننناکی{

 
 
 
 

 کۆتایااای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تێبینینامەی  ڕۆماننووس
                                                                                 

هێنااوەتەوە، دەقەکەشای  ی سورەتی )الناور(ی بە ریزبەنادی خاۆی نە35لێرەشدا ئایەتی   209

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ  ەئەئ ائ  ائ  ى ى ې ې ې  ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ  ۈ ۆ ۆ  ۇۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ        ۓ ے ے ھھ  ھ ھ ہ چ بەم جااااااۆرەیە:

 نەرگێی. ٣٥النور:  چ جئ جئ ی ی ی یىئ    ىئ ىئ ېئ ېئېئ
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چەند بەندێ  لە خانووەکەی مزگەوت ، هەروەک ساەرەتای چەناد ساورەتێ ی 

ن. لە یەکەم قوڕئاااان، بە پیتەکاااانی ئەلیااا  باااای عەڕەبیااایەوە دەساااێ پێااادەکە
خوێندندەوەدا، ئەم پیتانە های  نااگەیەنن، بەاڵم لە جیهاانی ئیساالمییدا چەنادان 
کتێب دەربارەی ئەو پیتە جیاجایانە نووسراون. ئەم پیتاانە بە ژماارەی نهێنای، 

گااوێرەی هەناادێ لە ئیمانااداران ئەو پیتااانە  بە کااۆدی گەردوون دەزاناادرێن. بە
 دەروازەی کلیلی ڕازی بوونەوەرن.

ێااااڕانەوەی چیرۆکااااای بەنااااادی "ماسااااییەکان" لەساااااەر بنەماااااای بڕگەیەکااااای گ
 ئەحمەدەوە هاتووە. ئالچیرۆکەکانی نووسەری ئێرانی جە ل 

شااایەرەکانی بەنااادی "خێااازان" لە کتێبااای "کاروانێااا  لە ئێااارانەوە" کە لە  یەن 
J.T.P de Bruinwerg .ەوە وەرگێردڕاون، هاتووە 

م تاااازۆر لە کۆنتێ ساااتەکەی خاااۆی هەماااوو باااڕگەو ئایەتەکاااانی  قوڕئاااان، کە
دا گەڕاوم. ساوپاس ڕا ەدەست اری کراون. من لەو بابەتە لە کۆمەڵێا  دەق و 

کە  بە شاااێوەیەکی نایاباااانە قوڕئاااانی  Fred Leemhuisو ڕێااازم باااۆ  باااۆ 
 باڵوی کردۆتەوە.  Fibulaوەرگێراوە و دەزگای چاپ و پەختی 

ڕوداوە مێژوویەکااان هەرچەناادە چیرۆکەکااانی خااانووەکەی مزگەوتاا  لەسااەر 
هەڵهێنجااادراون، کە دەکااارێ هەماااوو ناوەکاااان و چیرۆکەکاااان ڕاساااتی بااان و 

 بەگوێرەی ڕێساکانی ئەدەبیات بخوێندرێنەوە.
 
 

 قادر عەبدولاڵ
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 چەند سەردێڕێک لە ژیاننامەی وەرگێڕ
 
 
  نستێی دە ەری باڵەکایەتی لە دایهڕلە گوندی گرته لە دۆڵی  1968لە 

 بونە.
  کال ری سی لە قانو  لە زانک ی بەغدا نەرگرتونە. دا بە1988لە 
  ئانارەی ئەنڕنپا )ه ڵەندا ن بەریتان ا( بونە. 2012ەنە تا 1997لە 
 ەبین ه ڵەندی ن ئ نگل زی دەزانێ.ەرلەپاا زمانی زگماکدام زمانەکانی ع 
  کتێ تتتی لە زمانەکتتتانی  دەەنە هەنڵتتتی نوستتت نی دانە. تتتتا ئێستتتتا 1986لە

 دەیتا  نتتار ن لێکت ڵ نەنەی قتانونیل زی ەنە نەرگێیان . ه ڵەندی ن ئ نگ
 کردننەتەنە. س اس شی بلن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چاپکراوەکانی وەرگێڕ
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ن ێن  ەکتتتانی م ستتتادن نوستتت نی گتتت ردۆ  ت متتتاسن نەرگێتتتیا  لە زمتتتانی  .1
 اپزتانەی  2008جتار  تاپکرانەتەنەم  تاپی یەکەم  ستێ ه ڵەندی ەنەن  

هەاڵسن ڕۆژەزگای  اپ ن بلنکتردنەنەی هێڤین هەنلێر.  اپی دننهەم د
 .2016.  اپی سێ ەم ڕۆژهەاڵس 2014هەنلێر 

ۆژهەاڵتتی نانەڕاستتن نەرگێتیا  ڕمادل   ئ ل رایتن س اسەتی ئەمریکا ن  .2
 ن هەنلێر.2009لە ه ڵەندی ەنەن سەنتەری نما 

ۆبەرس ڕداند بنگ ریتتت  ن دامەزرێتتتنەری دەنڵەتتتتی ئ ستتتیائ ێن نوستتت نی  .3
 ن هەنلێر.2011ا  لە ه ڵەندی ەنەن  اپزانەی هێڤی سەنت ی ه ن نەرگێی

کوردستا  لە نێتوا  ست ڤەر ن ستنورە دەستتکردەکاندان نوست نی: ه ستەر  .4
لێ تتتتر ناگتتتتنەر. مێتتتتژنن. نەرگێتتتتیا  لە ئ نگل تتتتزی ەنە.  تتتتاپی یەکەمم لە 

.  تاپی دننەمن ئتانێر 2013بلنکرانەکانی ئەکادیم تای کتوردی هەنلێتر 
2015. 

. نەرگێتتیا  لە ڕۆمتتا ینگن ئەنتتدریێ برینتته. نەرزێکتتی ستتپ ی نشتتکوبر .5
 .2013ئ نگل زی ەنەن نانەندی ئانێر ب   اپ ن بلنکردنەنەن هەنلێر 

ژیانی م ن     ئ سیائ ێ دامەزرێنترا؟ گ لتدا متایەرن یاداشتتن نەرگێتیا   .6
 .2014لە ئ نگل زی ەنەن نانەندی ئانێرن هەنلێر. 

لە ئ نگل تزی ەنەن نانەنتدی  ۆما ن نەرگێیا ڕئ نفێرن ن دۆزەخن دا  بران ن  .7
 .2015ئانێر ب   اپ ن بلنکردنەنەن هەنلێر 

شتتەڕە ن ئەل تتف شتتەوە ن ڕۆمتتا ن نەرگێتتیا  لە ئ نگل تتزی ەنەن نانەنتتدی  .8
 .2015ئانێر ب   اپ ن بلنکردنەنەن هەنلێر 

یاخیبوون، مناحیم بێون ، یادەوەری، وەرگێڕان لە ئینولیزییەوە، ناوەنادی  .9
 .2016کردنەوە، هەولێر ئاوێر بۆ چاپ و باڵو


