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  چیرۆک 

  
  
  

ور و  ڵ چوارده گه م بوو له م دوییه گیری و که و گۆشه نھا شتک وای کرد کتبم خۆشبوت ئه ته
  . دا هدیوار
ی خوشک و براکانم زیاتر ڕووخسارکی  وه می کۆبوونه ره ی باوک و حه ر سفره سه بوون بهنامۆ
  ندک جار که  جۆرک هه کرد به کانم دروست ده م خون و سارد و سی الی برا و خوشکه که
ی  یان ووت چی دزه کرد و ئه  ده  جی خۆی خۆی گرمۆه ک له ریه نیشتم هه کیان داده  ته له

  .  م ماه  ئه کردۆته
  :ت  ئه  کردووه وه  منه ی بزووی به و کاته دایکم ئه

ی   خانه انهوام خ رده  به  ڕۆحما که  له ستوونکی ساردی کردووه ستم به  هه وه و ڕۆژه له
  .  زووقم کاته م ده سته جه
   ڕاند ینه م ئه وتم براکه که رئه هۆیک ده ک قابه سه ی وه و کاته ئه
  رده م ده ئه، م ژووره ن ئه  کون بیکه وه نه کان دایه رده په، ن نھۆنه داخه رگا و مه وده ئه

  .  خونمان ز بداتهوت با یه  تاریکیدا ئه  له کی کوشنده تایه هنت په تاعون ده
  ی دونیا بیت   تکه وه کانه  ڕگای تکست و کتبه کات له نامۆبوون وا ده

ز و  عره ر و مه وانته و بۆفی و که ئه،  جوانترین دیکۆری مامان بوو  ئاونه  مای ئمه له
  . وون ب ند و ئاونه به  شوشه ک پارچه یکرین یه ی باوکم ئه  و بچوکانه وره  گه ئارمواره

کی  یه  گۆشه وه ڕامه گه  پدزک ئه  و به وه شارده کان ئه  ئاونه  پسک خۆم له پسکه
ون  فت و قزه نه ی باپیرم پیر و که و کاته ئه. ی پیرتی باپیرم بوو  خانه که. رامۆشکراو فه

  .  ڵ کتبدا ژیاوه گه ی مادا له رامۆشکراوه  تاریک و فه م گۆشه  له  لره ژیاوه
. . .  لی خۆمه یکه  هه ی خۆمم ناوت و ڕقم له  چاره وه نیه ر ئه به ڕوخساری خۆم ناناسم لهمن 
. وه خاته  زیلزال ده  شوشانهم ئاونه و م له وه زانم نزیک بوونه ی من ده وه ر ئه به نھا له ته! نا
  ۆرک ئاونه ج کی و به ریه  دراوس و هاوڕکانم ههبراو خوشک س له رکه زانم هه ش ده وه ئه
  . ناسن ده
 دت  وه ڕوو بوونه  ڕوبه یفیان به که، ی خۆیان ڕازین و ڕوخساره ئاشکراو ڕوونه وان له ئه
هلی   نوان ئه  بوو له  ڕۆحی و عاتیفییه ه و تکه یترساندم ئه ی پتر ده وه دا ئه ڵ ئاونه گه له
 کورت کورت  سافه  مه ن هاوڕکانمدا لهوای ن بوو له نم گوم لی ده مه ژایی تهی در  به که. شار

   ببینه ره وه: ت  ده دا که خۆشانه  نه ق و تکسته و ده  ناو ئه کاندا له رینی فیلمه و پان و به
ستی و  ڕوم ڕابوه توانیت ڕوبه ده،  وه توانی خۆت بدۆزیته  مندا ده له، کتر ی یه ئاونه
با ، ک ڕوت وقوت ش و الرو ڕوخساری یه له ببینه  ره  وه. یت ندی ڕوخسارت چاوکه شکۆمه

  . ر شانمان  سه وه بنه رده بارانانه ببینین وورد وورد به و نمه کمان دیت ئه کاتک یه
  وه یھنامه رزکی سارد ده کم و له چه ڕاده.  سکونه ند تۆخ و که ت چه که  ماکیاژه مندا ببینه له

  . م که  تاره گۆشه
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 ئلوف و  ڵ نامه نگه ک گژوگیای جه روقژکی وه ودا سه باریک و دوور مهناف  ک ته کی وه بایه
ی  نجه ست و په ک ده ی وه نجه ست و په ش و سوور و ترسناک ده  ڕه ڵ له دوو چاوی تکه. شواو
   بوو که  مووسافیره و پیاوه لی ئه یکه هه. ریب  و ته م جوه زان که رزی خه کان پاش وه خته دره
  . چوو هات و ده کاندا ده  خۆه قام و جاده ر شه سه سم بهلی ک ته ه و

ک   کۆندا وه  به  تاریکی که  به  ڕووخسار و ئالوده نامۆ به. پیاوک ناوی خۆی نازانت
  دایه  و خۆیان فده وه  ماه کرده لوشک ڕایان ده  لوشکه ڕت مندان به په ح تده به شه
   ی هاوینان ربازانهک  مه و ژنه ئه. شی داکیان باوه

  ڕ به شه دا به ی پیاواندا ئه ریزه ڵ غه گه و الریان له نجه له. کرد رگایان ئاوڕشن ده رده به 
  . وه کانه  نونه خزانده پۆسی و خۆیان ده م خۆیان داده وتنی ئه رکه ده
  وه ش بۆته کۆ گهک پش  دیدا وه ی له ته فره و نه ت و له که  شه نگاوه و هه بوو له و بزار نه ئه
. دی کات به ی خرۆشان و لکترازانکی ئه ک تاعون شار ئالوده ش ڕۆژک وه ی ئه رده و ده له
   بھۆ نییه یه م یاسا و ڕسای هه  الی ئه و ناکامییه  خۆی ناسووتت ئه رگیز دی به هه
کانی و  وژییه کۆه  هنج ینی په  به خاته ک ده یه ره جگه. کات  ده وره  چاویدا گه ت له فره نه
ی  زانت ئاونه  ده وه  مژه م له ئه.  وه شارته یدا ده که ره ی جگه  دوکه ی له لله رو که سه

  !. . . خۆشناوت
تاڵ .  وه مه که  لک جودا ده م نھنییه یتی ئه یت به  به م ڕۆژانه که  ده وره ک گه من نھینییه

 وجودمدا  ڕاوم له دوای شتکدا گه  به میشه هه،  جگای خۆی وه مه خه  ده م تاریکییه تای ئه
ڕن  گه  مندا بۆ شتک ده وان له زانم ئه ئه. فسیر ناو شاردا ب مانا و ب ته دار و له بریقه

 نادیاردا  شک له به  سوڕک نھنی و به ئاخر ناسین به، الن  ناسینم موبته ووردودرووشت به
   له بات بتوانیت که ت کردو ڕوخسارت درز نه یری ئاونه  سه ناسین کاتک که. ڕت په تده

  !. . بیت فسیر نه کی بته شاییه ت و ڕه فره ک نه نوان هاوڕکانتدا دانیشتی تۆپه
  ! . . . . کترناسین یه

  .  دا تۆفانه م شاره ی له و یاسایه  ئاشکرا کردنی ئه  له ترسکه
و   نیگا کردنی ئه کوڕمن له ده ههمدا  که ره نجه ر په به ی له و باندانه ترسم له  نزیکیم ئه له
  . فن کی نھنی ده  ڕسایه ی به شانه  ڕه ره وه له په
  . م وه دوای تاریکییه رچی من به گه ڕن ئه گه دوامدا ده وان به ئه
ڵ  گه مین دیدارم له که یادی یه ومه  که وت ئه  بکهم ر زاکیره به ی بروسکه  وه ک ئه  وه یره سه

ین دیداردا لی م که یه له مین ووشه  که یه. دی به کی ئه رم و دۆستی نزیکیه کوڕکی خون گه
  ؟ ناوت چییه:پرسیم

   ؟کی کویت خه
  ژیت؟ ده کوێ له  و رت چییه کا

  !. . . . . . . . . و چییه زت له  حه
رز  به ستی ل ده  ی جنۆکه وه ک ئه وه داچوبت ه هه ست بکات به هی ه وه ک ئه وه پ  له

ر  سه  پی خسته ستی چه ده ستاو  هه وه وت بشته ی بیه وه ک ئه تاریکیدا وه له  وه کردبته
یاندم  شاندن وای تگه ر ڕاوه سه گرت وبه ی هه ستی ڕاست جانتاکه ده ڕوخساری وبه

  !. . . . نا گیشه ن ڕه و وه ڕته بگه نگه ڕه که
 رتۆ به کات کتوپ ده  ونیگایانه ست کاری ئه یت ده که دهخو  ک به ی نھنییه وه ت کردن بهس هه
  . وارک جناهن بت هیچ ئاسه ت نه فره ون دواجار نه که ده
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ک  دم وه ی شارهه ساختانه یمانه  وتن و په بایی وڕککه و ته ستی ئه  ده ی له و کاتانه ئه
نامۆیی سانکی دریژ   باپیرم به م که که ریکه تا  گۆشه  وه ڕمه گه ش ده گکی گوی ڕه سه
  .  ڵ کتبدا ژیاوه گه له ور و دیواردا بژی لره  ڵ چوارده گه له یتوانیوه  نه
 زۆر وردو  و شته ڵ ئه گه  له یدا کردووه ودا په ڵ دواندنی شه گه تکی باشی له  تاقه وپیاوه ئه

ی  دات پیاسه بیار ده ڕۆژک موسافیر،  ت پوکنه یان تاقه گه ژیان له  که  بایه یا ته هسادان
وانیتر  ی ئارامی ئه وه  بۆ ئه وه کان چیتر کۆکاته و کۆنه قام وجاده  ر شه سه  ئوارانی له

دی ک منداڵ  وه وام بت که رده به و بچوکانه  ساده یمانه  و تابایی و په شوت تا ئه نه
  .  کردووهشاریان ژیر 

ت  رزکی تاقه هۆڵ سارد له ک سه بیناسن ترسکی وه وه  ته لی نزیک بونه موو جارک که  هه
خۆش بھز  ک مریشکی نه و وه وه  گیانیانه چته  مین نیگاکردنیاندا ڕۆده که یه پوکن له 

  . ون که ده وبجوه 
و  گرت وئه ده ڵ خۆیدا هه گه نھنی له له په  ی که هرێ جانتاک ده وت بچته  یه ده وپیاوه  ئه
  .  دگومان کردووه ی به م شاره ئه  که  وه کاته ش کۆ ده ریکییه تا
گۆفت  چن هه یو ده ی گه میوه له   کانم که  هواش چاوه ر دمه سه ستم له وردی ده و به م شه ئه
  . قنن ته ک ده چو پشتی یه ک چ و کانم وه نجه په

ردوسی  ر هکی سا سه م له وه دوای تاریکییه  به سانکی درژهبم  بیارم دا هه
هۆڵ  ک قابک سه ترازنم وه ده وه  رگای ماه یانی زوو ده به، ژیم دا ده وره کی گه نھنییه

  نییه وه  دوای منه س به رێ که  ده چمه ده، ڕم په ی خوشک و براکانما تده ناسه الی هه به
تاریکیدا  کی پاکدا له  وایه ناو هه له، م که ی ده وره  گه وه منداییه له بت  ک نه ری نھنییه سبه
و وورد وورد  ین ئه که ک ده رمی خونی یه گه ست به  هه وه بینم سم لناکاته ده و پیاوه  ئه
ی  خشه ک نه شوت وه ده م شاره  ین ئستا ئه که ست ده هه وه  ده و ڕوم دت له ره به
  ،   که ندازیاره بچکۆله ئه
  .  وه چنه ی باپیرم ده که زبیحه ک ته  وه رزانه به  و کۆن و ماه  م شاقام و جاده  ئه
موو  ڵ هه گه وت له که خۆش نه ژن و پیاوکی تاریک ببینت و نه ناسکتره  وه   له م شاره ئه
موو  ڵ هه گه چت له  تک ده وه م دیداره له م شاره  ئه: ت وڕوی من ده ره نگاوکیدا به هه
  م شاره کتردا ئه ی یه ڕووناکه م گۆشه   ئاشکرابوونی من وتۆ له:م ست بردنکم دا ده ده
  !!!. . . . . . . ت  زومه  کاته ده کپارچه  یه
  


