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وەرگرانی کتبی ڕۆبینســۆن کروزوو دەکم ب ھیوایکی ل دڵ  
چسپاوی خۆم بۆ زیندوو ڕاگرتنی ناوی برزی (تھای کرباسیان) 

 ی دەکم. ئازیزە و پشکشی یادی ئو
  ل مان بوو ککی قارەمانی شــارەکیرباســیان ڕۆھای کت

سرەتای دارەدارەی نھنیی سیاسیماندا، تکۆشرکی نسرەوتی 
پۆل بچووککمان بوو. تھا دەســــــتی ھرە بتوانای گوپکی 

 ئم بوو؛ شھیدبوونکی خسارکی مزنی ب ئم گیاند. 
 

                                 ڕەوانی شاد.                                                                                                 منوە ھمیش بخرە .  یادی تھا بالی                
 کریم.
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ل نووسیندا، چاوسوور و پشنگ و دندەرکم ھی ک پم دەی 
 کی کوەیتزنی؛ نک ملکی گوەیتكی بچووکی نندامتۆ ئ

 نیشتمانکی دابشکراوە و داگیرکران حاشا ل بوونت دەکن. 
پشـــنگ و دندەر و چاوســـوورەکم فرمانم دەدات و پم دەی  

خۆت ق ـــای  توان پـی  ب ـــاک ک ـــانت ئگر ت وە، تن ببـز م 
وشــــــیکیش ب کوردی بنووســــــی، ئرکی خۆت بج گیاندووە و 
دوژمن ناتوانی حاشــــــا ل بوونت بکات. ھر بپی ئم بانگوازەی 
ک قمی نووسینی داوەت دەستی من ، منیش دەنووسم و، دەنووسم 

ن ھر کســـکی ک دەنووســـ، ڕەســـم دەکا، ئاواز و بســـت و ماقاما
دەتوە و پنج ب سر سازک دادنت؛ ئوانی ک ب نووسین، 
ب ڕســــــمکردن، ب دەنگ و ئاواز و ب نۆتی کوردی ھاوار دەکن و 
خک ب ئاگا دنتوە، من ب گورەی خۆمیان دادەنم و ڕزیان 

 لدەگرم و ب ھیوایکی مزنیان دەزانم...
                                                                                                                  

 کریم دانشیار
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 چند وتیک :

 
دا دەرســــــم دەخوند. ئو منداڵ بووم و ل پۆلی چوارەمی ســــــرەتایی    

 ،ردەمنگ سرھوەزاڕەتی فروەردە کردن)ی ( واتنان و پوەزاڕەتی ڕاھ
گۆڤــارکی بچووک بنــاوی(دانش آموز = قوتــابی) بۆ خونــدکــارانی ئران، 

خوندنگ ســــرەتاییکان ل چاپ دەدا. گۆڤاری قوتابی ھر ســــ مانگی 
جارک ھناردەی شــــــارەکان دەکرا و ئو مندانی ک توانایی ماییان 
ھبوو دەیـــانکی. یکـــک ل ھـــاوپۆلکـــانی منیش دەیکی، بم ئمن 

گۆڤــارەک بــابتی جۆراوجۆری وەک: ئــایــا دەزانن، چیرۆکی  دەمخونــدوە.
کورتی مندان، پخشان، ھۆنراوی ساکار و کبرکی ھاسانیشیان تدا بوو. 
من دوو جاران ل کبرککاندا بشــــــداریم کرد و ھر دووک جاران ختم 

کتی جاری یکی ددان شوردن  ممبردەوە. خویرو ھ ک و فرچنووسپ
ری دووەم کتبــک بوو ب نــاوی ڕۆبینســــــۆن کروزوو. ختکــان ل و جــا

 ـــابی ل ــــــتدا ڕەوانی ئو فرگی دەکران ک قوت ـــارانوە، ب پۆس ت
 کبرکدا سرکوتوو ببوو. 

دەمی ک من باســــی دەکم، ھموو بیانانی ڕۆژانی خوندن ئو ســــر 
ەی جیا ل حوشــدا ل فرگکاندا باو بوو ک ھر پۆلک دەبوای ب ســر

ڕابوەســتت و دوای خوندنوەی ســروودی نیشــتمانی، ئمجار ســرەی ھر 
 کوت. بپۆلک برەو ژووری خوندنی خۆی وەڕێ 

بۆ من جگای شانازی و بۆ منداکان جگای سرسووڕمان بوو ک ل دوو  
ڕۆژانی ســایکدا، بڕوەبری لووت برزی فرگ دوای خوندنوە ســروودی 
نیشتمانی، منی ب ناو بانگ کرد و دوای پھگوتنکی کورت، ختکانی 
دام. ســــــرەڕای ھســــــتی شــــــانازی لمڕ ســــــرکوتن، ختی کتبی 
 خشـــــی کژیانی داھاتووم ب خی ببایکی پڕۆبینســـــۆن کروزوو کارکرد
ھســتایش پ بختوەرم. ل ڕاســتیدا کســایتیی ڕۆبینســۆن کروزوو منی 

ۆیدا چرخاند و فری خۆڕاگری، کار و چاالکی، سازکردن، ڕاگرتن و دەگڵ خ
گردەوەکۆشــی کردم. فری ناشــتن و چاندنی گوی کردم و دار و درەخت و گژ 
و گیا و باخچی پ ناســـاندم و شـــوەی ھگرتنوە و ڕاگرتنی تۆمی گوی 
ــدام و  وەی پــدن ــای خون ــان، توان فر کردم؛ ســــــرووتر ل ھمووی ئم
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ــب بخونموە و جــارجــاریش بۆ خۆم ڕا و کت ــام ــار، ڕۆژن ــام ک گۆڤ یھین
 چیرۆکی بچووک بنووسم؛ بمجۆرە دەرگای ئدەبیات ب ڕووی مندا کراوە. 

تووکی ڕۆبینســــــۆن کروزوو ئگچی ڕۆمانکی داســــــتانیی و دانیل پر 
ــــیوە، بم لDaniel Defoe( (دوفوێ ــــری کتب گیانی پ بخش ی نووس

ڕاســـــتیدا قارەمانکی ڕاســـــتقینیشـــــی ھبووە ک دانیل دوفوێ جلکی 
ڕۆبینســــــۆن کروزووی کردۆت بری و کتبی ل ســـــــاز کردووە. قــارەمــانی 

ئالکســـــــاندر ڕاســــــتقینکی،دەریاوانکی ســــــکۆتلندی دەب بناوی 
ندرە ). ئو Alexander Selkirk ســــــلکیرک ( تاقم ئالکســـــــا  ڵ بکت

چتیکی دەریایی دەبت و ل دەریاکاندا تق و ڕەو دادەننوە و گمی 
دوای دەســــــتبســــــربوونی ئالکســــــاندر و بازەرگانکان دەڕووتننوە. 

ــازی  ــدر خۆی داوا ل ق ــدارەدانی، ئلکســــــــان ســــــ دەرچوونی حوکمی ل
رگیکی وتنی، ل دومحکم دەکات ک ل داری ندەن و ل بری کوشــــــ

زایینیدا، ل  1704چۆی دوورکوتدا برھدای بکن. ناوبراو ل ســـــای 
رگیکی چۆڵ و دەگڵ وســـر ویســـتی خۆی و ب حوکمی قازی، دەخرت دو

 جیھانی شارستانییت ماوایی پدەکن.
  فوێ لل دوی دانیو 1719سابی ڕۆبینسۆن کروزووی بی زایینیدا کت

ە و ل ماوەیکی کمدا دەســـــت ب دەســـــت گڕا و خوندرایوە و ب کردەو
ب باوەڕی گلک ل زانایان و  زۆربی زمانکانی دنیاش وەرگدرایوە.

سرەتای داگیرساندنی کتبی ڕۆمانی  نووسران، کتبی ڕۆبینسۆن کروزوو 
 .ڕۆمانی بۆرژیوازیی مۆدەرن، وات 

) ل پسنی کتبی ڕۆبینسۆن Jean-Jacques Rousseauژان ژاک رۆسۆ( 
کروزوو دا ھیواخوازە ک ســــــرجم الوەکان ئو کتب بخوننوە و وانی 

 تکۆشان و نسرەوتنی ھتا سرکوتنی ل ھگرنوە. 
ورگی ڕۆبینسۆن و)ی تیۆریسینی بناوبانگ، دKarl Marxکارل مارکس( 

ب ونی دنیایکی بچووکی بورژیوازی دەبینت و پی وای ک قارەمانی 
کتبک، بچک نمونیکی ڕەســــــنی بورژیوازیی و یکمین قۆنــاخی 

 ( ئیستیعماری) پ ڕەسم کراوە. متینگرداریسرمایداری و 
 ) نووسری ئرلندی چژکی فرەتایبتJames Joyceجیمس جویس( 

لو کتب دەبین و وەک شــونوارکی دەومندی ئدەبیاتی ئینگلیســی 
پناســـی دەکات، بم ئویش پی وای ک قارەمانی ڕۆمانک نموودکی 

 .کریی کالستینگم 
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)، نووســر و چاالکڤانی ســیاســی عرەب Edward Saïdئیدوارد ســعید( 
ۆنی وەک قارەمانی بیری دەی ک دانیل دوفوێ ل کتبکیدا، ڕۆبینســــــ

 خوقاندووە و جلکی زەینییتی خۆی دەبر کردووە. ریمتینگه
کتبی سرکوتووی  100)یش ل لیستی Guardianڕۆژنامی گاردین( 

 بد کتو ســـــی دووەمی ئپل بی ڕۆبینســـــۆن کروزوو لئینگلیســـــیدا، کت
اکارەکانی دادەنت و دەنووســـ ک کتبی ڕۆبینســـۆن کروزوو یکک ل شـــ

 .دەبیاتی جیھانوتووی ئرکس 
ھسنگاندن و نرخاندنی کتبی ڕۆبینسۆن کروزوو ل الین نووسران،  

ئایدیۆلۆژیســـت و ســـیاســـتوانکانوە، ھر چۆنک ھی با ل جی خۆیدا 
ەمکدا ب و من ب دیدەی ڕزەوە ســیریان دەکم. بم کتبی ناوبراو لد

مندانی ئو ک فلسفی ڕاھنان و پروەردەکردنی  ئمنی پروەردە کرد
ن و ، کۆپ و الســاکارییکی دەقاودەق بوو ل فلســفی یۆنانی کۆســردەم

ـــــــ  ئیســالمی. ئو شــوە پروەردەکردن ل دواییش ل فرھنگی عرەبی ـ
فرگکاندا وەک سیستمکی سلمندراوی ب زۆرەملی لھاتبوو ک مشکی 

ل ژر دەزگایکی منگنی چوت و چپدا دەپیشاندەوە  ساوای مندای
و کســایتی پ ندەھشــتن. من دەگڵ ڕۆبینســۆن کروزوو، لو دورگیدا 

رھدا بو ل کرد کک ژیانم دەســــت پئینســــان تی تاکمی کار و زەحم 
شــــقی ل ڕزق و ڕۆزیی دیاریکراوی بارەگای ئاســــمانی ھدابوو و ڕەنجی 

 کردبووی نموودکی ھژا بۆ دانانی گنجی ژیانی ئینسانی. ئینسانی
ڕۆبینســــــۆن کروزووی ســــــردەمی الوی ل قمی دانیل دوفوێ دا  

نخشــــــکی دراوەت ک گنجکی ســــــرەڕۆی، نســــــروەتی، الســــــارە، 
خۆخوازە، ب گوی؛ گوێ نادات ئامۆژگارییکانی باوکی، خۆی نادات بر 
خوندن و دەســت و پل بۆ ھیچ کار و پیشــیک شــل ناکات. تنیا شــتکی 

وی مشکیدا دت و دەچت، بووک نخشینی خیاتی سفری ک ل دەرا
 ـــــۆن ب ـــــدا ڕۆبینس دەریایی و پاوان بازیی و بس. ھر ل تافی الونش

کی ر لدەکا. ھری دەریایی دەســـت پفت و ســـمین کاوی دڵ شـــاد دەب
ڕۆژگارانی پیری، ھرچی دەرد و کوڵ و ناکامی و  ســـفری دەریاییدا ھتا 

ان ب ھرزانی ب بای دەبدرت و ســــرەنجام ب ژر ئاوبوونی تکشــــک
ـــا دەکوت دو ـــان، یکتن و تنی ـــاپۆڕەکی گیکی چۆی دوور ل وپ

و دەرچوونی خۆی ب تنیایی،  یئاوەدانی. تکشکانی پاپۆڕ و خنکانی یاران
وەک قۆنـــاخکی تواو تـــازە بـــاوەش بۆ ڕۆبینســــــۆن دەکـــاتوە. ھر لو 
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ا کف و کوی ســـــردەمی ھرزەکاری بئاودا دەدات و ھتۆز قۆناخشـــــد
ـــانی دەخوتوە و ھوســـــــــاری ھۆشــــــی خۆی دەگرتوە. بۆ  ھتۆزەک
 درژەپدانی ژیان، قۆڵ ھدەمایت و چاالکان خۆی ب کار و خبات دا

دەدات. ژیان دەکات فرگ و لو فرگیشــدا تدەگات ک ھر داکوتنک 
وەیســتانی بۆ ، ھک ھۆش و ھزری ژیرانرجم ت؛ بدوادا د کیشــی ب
 دەکار بکرت. 

ڕۆبینســۆنی دەســت و پ ســپیلکی حازرخۆری ژر ســبری مای دای و  
باب، ئســت ل بری بیانوە ھتا ســری شــو دەب کار بکات و ئارەق 
 بژێ و کوروەری بچژێ. ل ھر کوتنکدا دەب دەرسک بۆ ھستانوە

وەربگرت و پی ھســتتوە. دوورگی چۆلی ب ھســت و خۆســت وەدەنگ 
دنت و بۆ ھر الیک دەچت، خفنمامی دارک دەچنت و ڕەنگی 
ــــت. ل چند دەنک گنم و جۆ و برنجی  ئاوەدانی ب دوورگکی دەبخش
کۆن توورەکیوە ســــــوزەنی و خر و برەکت ب دەور و بری خۆیدا 

نت، ئاژەڵ ب داو دەگرێ و دانگی پرواریان ل ساز دەکا و دەستی دەڕو
 ماندوو دەخات ژر سرینی تر و تسلی. 

دانیل دوفوێ، ل کتبی ڕۆبینســــــۆن کروزوودا نیشــــــان دەدات ک نیاز  
دایکی داھنان و مرۆڤی نیازمند خوداوەندی داھنان، ب مرجک ژیری 

ا چخماخیک لبدات و برپی ڕگای ڕزگاری و ژیاری ل مشــــکی مرۆڤد
 ی ڕۆشن بکات. کو حسانوە

                              بھیوای سرکوتن و سربرزیی کیژان و کوڕانی نیشتمانم                                                                                     
                                                                                       کریم دانشیار        

2017/11/24 
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یۆرک)ی ئینگلستان و  Yorkی زایینی، من ل شاری ( 1632سای           
ل باوەشــــی بنمایکی مامناوەندیدا ل دایک بووم. باوکی من ب ڕەگز 

ەکان بووە. باوکم بۆ کاری بازەرگانی "Bre´meئلمانی و ل تیرەی"برەیم
و دوای ئوەیک ســـــامانکی تســـــل )ی ئینگلســـــتان یۆرک (دت شـــــاری 

وە. دەوتو شارەدا دەگیرسر لوە، ھکۆدەکات تند بوونی باوکم دەبم
ھۆی ئم ک ھر ل شـــار(یۆرک) دایبکوتت و ھر لو شـــارەشـــدا دەگڵ 

 .دوادا ب تی بردایت و ئاشنابوونیشیان ژن و مدایکم ئاشنا ب 
باوکم (کرەوتزنیر  ناوی  ) و دایکیشــــــم ل بنمای Kreutznaerپاشــــــ

ھر بم پاشناوەی ش ڕۆبینسۆنکانی شاری یۆرکی ئینگلستان دەبت و منی
 ، ب ڕۆبنسۆن کروزوو نودر دەکرم. دایک و باوکم

دوو برام ھبوون؛ برا گورەکم وەک ئفســــری دەوتی و ئمیرھزی  
 وان ئینگلیس و ئیسپانیا دا، لڕی نش ل ک بووە کربازانتالیۆنی سب

م "دەکوژرێ. بم چارەنووســــــی برا گچککDunkerqueشــــــاری"دونکرک
وەک ب ســرو شــون ب گوی من گیشــتووە؛ ن من و ن دای و ن بابش 

 ھیچ ھواکمان لی نیی ک چی بسر ھاتووە.
ئوان چۆن بوون و چییان بســــرھاتووە، لبگڕن با بمنت؛ ئســــتی  

 ر لرم. من ھرھـــاتی خۆمتـــان بۆ وەگســــــمن ب و دەب نۆرەی خۆم
اکی الســــاری نحاواوە بووم و وازی فربوونی ســــردەمی مندایموە، مند

ھیچ چشن پیش و کارکم نبووە. دەستم بۆ ھیچ ئیش و کارک نبردووە 
و گوچکم بۆ ھیچ پند و ئامۆژگارییک شـــل نکردووە. ئوەیک ناوی کار 
و پیشــــــ ب، من لی تووڕە بووم و خۆم ل نداوە؛ ب کورتی ھیچ 

ی خۆم کۆ نکردۆتوە ک بیکم دەستمایی ژیانم توشوویکم بۆ داھاتوو
 ژایو پیاوە ھر ملی باوکم، ئســــــ تودەک وەیکڕێ بچم. ئی بو پ
ھرچی ک ل توانایدا بوو، بۆی کردم و پی گوتم و دەســــــتی گرتم و چاوی 
ندام و ئوەی  ھا کردموە. بۆ ڕاھنان و پروەردەکردن و خوندن گلکی 

ات، ب زیادەوەی دەگڵ کردم و خۆی ل ھیچ ڕنونییک ک ل دەســـــتی ھ
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ک ھیچ نب ل س کوڕەکانی اوات و ئارەزووی باوکم ئم بوو،نبوارد. ئ
ئمنی بۆ ببم ب داری بری و شــــــونواری مــابــاتکی کور نبتوە. 
بـــاوکم ئـــارەزووی بووە من ببم ب دادوەری محکم و لو پیشــــــیدا 

دەربکم و خۆیشــم ل ســای پیشــی باشــدا بحســموە.  ئو نوبانگک بۆ
بم بیر و ڕامان و ئارەزووی من ھمیشــــ منی برەو دنیایکی کراوەوەی 
ــــفری  ــــمرەی س ــــیرو س ــــاوە. خونی س ــــۆ نادیاری خیای ڕاکش ئاس

 کانیدەریایی و گموانیی ئۆقیانۆســـــکانم بینیون. خولیایی و شـــــیدایی
م ئاواتانر ئالەوە بای ھوم بنی ئکی باوک و ئاواتقســــ ش بوون ک

 ژر گوچککان بن و ب ژر گوچکدا فتیان بکم. 
باوکم پیاوکی ب ئزموون بوو. ســـارد و گرمی ڕۆژگاری زۆر چشـــتبوو.  

 وەری لختت و حوشتری بڕ دەبپدا تکو وتن برکگای سدەیزانی ڕ
بر دەرگای چ ماکدا یخ دەخوات؛ بۆی کات و ناکات دەستی دەگرتم و زۆر 

 ل ناو ب میھرەبانی ڕگای ڕاســـتی پ نیشـــان دەدام. تنانت ڕۆژک، ک
جگاوبانی نخۆشــیدا ڕازا بوو، بانگی کردم و کمک بو خیا خاوانی 

 مندا ھات و ب ئارامی پی گوتم:
نازانم بۆچی دەتوێ نیشـــتمانی ئاوەدانی خۆت ج بھی و باوەشـــی  " 

گرمی دای و بابی خۆت نادیدە بگری و ڕگای ئاوارەیی و پرشـــــــانی 
بگریتبر؟! ئتۆ ل ســــفری دەریا و مترســــییکانی چ دەزانی کوڕم؟!.. 
ھۆشــی خۆت بگرەوە ڕۆم!.. کور کوران خۆت بۆ شــونی نادیار مکوت و 
خۆت تووشی بی البال مک... تۆ پت وای ژیان دۆشاو مژتن؟!... ئگر 
تان  دەبینی کســـــــانک لبر ھژاری و ب ئنوایی ڕگای ھات و نھا
 تی خۆیان جوەی ســـــــامانی نادیار، وی دۆزینیاخ ر و بب دەگرن

کی دەھن، خۆ ئتۆ ژیانکی حســـاوەوەی ناو ھمزی گرمی دایک و باب
میھرەبانت ھی. تۆ ســــــیرکی مندانی دەر و جیرانت بک و خۆیشــــــت 
تماشــــا بک و بزان ک ل ھموویان پۆشــــت تری و ھیچ کمایســــییکت 
 مئ ی کـــان ـــات دابزە کوڕم! ئم ژی ـــاۆزە خی نیی... وەرە لم ئ
 ھمان، ھر ئمی باشـــ ک ن ئوەندە ھژارین ک چاو لدســـت بین و

ن ئوەندەش دارا و دەومندین، ک تووشی لووت برزی و برزەدەماغی 
 ببین و خکانیش ئیرەییمان پ برن. 
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کوڕی خۆم! باوەڕم پ بک زۆر کس ئارەزوومندی ئم چشــن ژیانی  
ئمن. ئتۆ گوێ ل قســی زانایان بگرە و نووســراوە و پند و نوکتکانیان 

ن چلۆن و ب چ زمانک لم چشــــــن ژیان دەدون. بخونوە و بزان ئوا
ھژار، یش ئوانیش پیان وای، ئو ماباتانی ک ن زۆر داران و ن زۆر 

ئوان خۆشبختانی سر زەوین. تۆیش مشکت وەکار بخ و ژیانی خکان 
 وانی، دەبینی کب گـــایم کۆموردی ل ر بگرچـــاوت. تۆ ئب نب

و دەومندن، ل ترســــی لدەســــتچوونی ســــامانکیان، ب ئوانی دارا 
 ی کوانخۆش و ڕەنگ زەردن. ئـــاز و ن دایم دتپیانو ھمیشـــ ناس

ایم ل ھژار و نداریشن، بۆ وەدەستھنانی بژیوی ژیانی شوانیان، ب د
ن؛ ســرەڕای ئو گشــت کورەوەییی ک دەیکشــن، ھشـــتا کار و کوری دا
وویان ناکوت ســــــر زگی تریان و بدایم برســــــین. بم دەســــــتی ماند

بنمای ئم و ھاوســــانانی ئم، بب ئوەیک ئازادی و ســــربســــتی 
ـــانی ھژاری ژانکی  ـــاســــــودە دەژین. ژی ـــارام و ئ ـــان بشــــــونن، ئ خۆی
 کی پرگر مگنـــدەکـــانیش ئموەچوونی دەوڕو ب یمنـــاکـــانخ

 "انوە ب دوورن.ژانسری تدای و ل حس
دوای ئو قســـان، باوکم ب ھمنی باســـی ســـرەڕۆیی و ب برنامیی  

 ژیانی منی کرد و گوتی:
خۆت تووشـی کارەسـاتی تاڵ و گژاوی سـامناک مک! من وەک باوکک "  

خر و خۆشی و بختیاری تۆم گرەک و پم خۆش ھتا ماوم، ڕگای ڕاست 
کوڕی خۆم! چارەنووســی ھر  یشــان بدەم...و داھاتووی باش و بخرت پ ن

ک ل لکســــــ ؛ ل بختی خۆی دەدات قم  دای و خۆی دەســــــتی خۆی 
ئوەیک ڕگای ژیران دەگرتبر و چاالکان بۆ ژیان تدەکۆشــــــ، ئو 
برەو حســـــــانوە و خۆشــــــبختی دەچ و ئوەیک گوێ نــادات پنــدی 

وە دەن، چارەنووســـکی تاڵ و گورەکان و ھر گوجان ب بعاری پی پ
خفتبارانی چاوەڕی. تۆ ئیتر گورە بووی و ئوەی پویست بووە بۆمان 

ئوەندەی ک ل تووی؛ ئست خۆت و چارەنووسی خۆت! کردووی و پمان گو
خۆت و ی ئیتر ن و ئگر ڕۆیشــــــتیشــــــالمــان دەمنیتوە، خزمتــت دەکی

ی منی گوێ ندای و ھر ب چارەنووســی خۆت. برا گورەکشــت قت قســ
گالیی ڕۆیشت و ھر ب ئارەزووی خۆی کردی؛ ئاخرسر سری دانا و تدا 
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چوو. من ھر دۆعـــای بخرت بۆ دەکم و بھیوام ب دۆعـــای من بی و 
.یدوا دا نشانی برژیوانی و پپ ر، کبکی وا بگریتکار 

رداند. بتایبت ک باوکم دەگڵ گوتنی قســکانی، فرمســکیشــی ھوە 
یادی براگورەکمی زیندوو کردەوە و ل چارەنووســــــ خمبارانکی دوا، 

 زمانی ل کچوو، کت وەھای پ ..توانی ب نر توت و ھم گوتن کد
.زیاترم بۆ نای مە و لپ" 

ئـامۆژگـاریکــانی بـاوکم تۆزکـاــک کـاریـان تکردم و ب خمی ئوەوە  
مبار بووم و ھی خیائیتر خ ســــــت کڵ خۆم بیمانم دەگودەم پر ئ

ســــفر ب بردی ڕەق بشــــکنم و ھرچی ڕســــتووم خاوی کموە، بم 
دوای چند ڕۆژک ل پیمان ســــارد بووموە و خۆم ســــاغ کردەوە ک چند 
ڕۆژک ل مادا بمنموە و دوای یکج ل ماڵ بچم دەر و نگڕموە. 

پکنینم ب ڕووی دایکموە دیــت، لی چووم پش و ڕۆژــک ک زەردەی 
 گوتم :

 "  م کت بپ وە و دەبناشارم گیان من ئارەزووەکانی خۆمت ل دای
بۆ سیر و سیاحت و دنیاگردی دەسووتم و دەبرژم. پم خۆش سری 
خۆم ھگرم و ڕوو دە دەریــا بکم و دەوری دنیــا ب گم بگڕم. حزی 

ر دنیاگردیم ئوەندە گرم و گدارە دای گیان، ک دەســــــتی فبوونی ھ
چشــن ھونر و کار و پیشــیکی ل من بســتووە. تمنی من ھژدەی و 
ئو ھل و دەرفتم نمــاوە ک بخونم و ئــاواتکــانی بــاوکم وەدی بنم. 
 زۆرەملی بمخات ر باوکم بگئ ک وەشـــم دە دڵ دایت ترســـی ئنانت

نیوەی ڕ توانم و لندن، نر خوبو مامۆســــــتگ رگب و فدا کت جا ب
بھم. بم ئگر باوکم بۆ ســـــفرکی دوورەدەســـــتی دەریایی یاریکارم 
بت، ب شـــــک دوای گڕانوەم بدەســـــتی پ دەگڕموە التان و ئودەم 
 مستی دایت و گوێ لد ڕانیشم سوکنایی پوەسی دەریاگوا و ھئیتر ھ

تۆی ھموو و باب دەمنموە. پیمانیش دەبستم ک ملی کارک بگرم و 
 "کمایسییکانتان بۆ بکموە.

 دایکم بم ھوستی من تواو تکچوو. خمناکان گوتی: 
من، ن برگی دووری تۆ دەگرم و ن دەتوانیشـــم پیامی تۆ ب باوکت  " 

 بگینم. باوکت خر و خۆشــــــیی تۆی گرەک و پی خۆشــــــ ل کۆمگادا
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ڕگا ھات و نھاتی ک تۆ دەتوێ ســـربرز و ســـرکوتووت ببینی. ئم 
 ھنگاوی ت بنیت، پچوانی ئاواتکانی باوکت و نایسلمنت... 

  و گشـــتیرە دوای ئم ســـگیان! من پ ڕۆزموون و ئامۆژگاریئ ی ک
باوککت ل بر دەمتی داناوە، چلۆن دەنککت دەگوێ نگرتووە و ھروا 

ی ھات و نھاتان. منیش وەک باوکت خر سووری ل سر تاقیکردنوە ڕگا
و خۆشی و سرکوتنی تۆم گرەک... الساری بس ڕۆ گیان! بۆچی خۆت 
ب ئاو و ئاگر دا دەکیت؟!... ل چت کم کوڕم!... بم با ڕاست و ڕەوانت 
 ر بک ھی تۆ، نللشکی کبۆ خواست و ویستی ناو م ژم کوڕم، کب پ

 موو جرگ و ھناوەکموە دم نا.. نا.. نا!زمان، بک ب ھ
ـــــــت و چنــد ڕۆژــک تپڕی و دوای زانیم ک ھرچی من   دایکم ڕۆیش

گوتبووم، تواوی بۆ باوکم گاوەتوە. ومی باوکیشــم ئم بووە ک ئگر 
کوڕەکمــان ل مــاــدا بمنتوە و بو ڕگــای دا بوا ک من بۆم دیــاری 

م ک ئاخری خر دەب و ئگریش ھر ل ســر ســاز و کردووە، لی ب شــک
و خۆی ب ئاو و ئاگر دا بکات، ئاوارە و ســــــرگردان دا بوات  فیکی خۆی

 . وترین کسانی سر ڕووی زەویدەب و دەکوت ڕزەی داما
نزیک ب ســــــاک ڕاوەســــــتام و بالی دای و بابموە ماموە. دوای  

ـــــــای دوانزدە مــ انگی، ڕۆژــک لپ و بب خۆ ســـــــاغ تپڕینی یک س
" و Hullکردنوەیکی پشــکی، دەگڵ ھاوڕیکم چووم لنگرگی "ھوڵ

بازەرگانی بوو، بالش و  باوکی خاوەنی گمیکی   و برادەرەم کر ئھ
بب پارەی سفر، دەگڵ خۆی سواری کردم و یکمین سفری دەریاییم 

ـــفری دەریا ـــتی پکرد. یکم س ییم کوتوپ و ب ھکوت بوو، بۆی دەس
باب و دایم ل ئاگا نکرد و تنانت ل دەمی ســــــواربوونیشـــــــدا ھیچ 
پیامکم بۆ نناردن. ڕگای دەریام گرت بر و بب ماوایی و گردەن 

 ئازایی دای و باب ڕۆیشتم و پشتم تکردن . 
ریایی دەستی سفری دە 1651ڕۆژی یکمی مانگی سپتامبری سای 

پکرد و ھر لو ڕۆژەشوە، دەرد و ڕەنج وکورەوەری چشنی پ بارانی 
ک ھیچ  ب، وەرزەبارانان ب لووزەو ب ســــرمدا ڕژان. باوەڕم ب باوەڕتان

ــاوا ب نونمــامی تووشــــــی دەرد و کووڵ و داخی  گنج و الوــک، قت ئ
ئگر ب  ئاســــــایی تی و داماوییکانی خکیبچارەگی نھاتووە. نکب
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، بۆ منی گنجی تدەپڕتیک و دوو بۆیان دت و ب سریاندا دەڕژت و 
ـــــردەمی پیری و زورھانیم ،  ـــــرتای الویموە ھتا س ھرزەکار، ھر ل س
ھرچی نھامتی و پژارە و ھژاری و بچارەگی بوون، ج ج و یک 

رمدا بارین و بس ک، بۆ من ھاتن و بدوای ی دام.بریان ن 
  تازە ل می ئکمییناریگردەریا کھامب"Humber ،وتبووەدەرک "

ک تووندە بایکی ســـرشـــت دەســـتی پکرد. شـــپۆلکان چشـــنی کو بۆ 
ی شــقارتشــنی قوتیلمی چھاتن و گ ممای  ،گپۆالندا ســر شــســب

 کرد. من قت ســفری دەریام نکردبوو و ھرگیز شــپۆل و ســمای گمم
ندیتبوو؛ ل ترسان وەک تداران ھدەلرزیم و جگا  ب سر شپۆالنوە 

 نبوو خۆمی تدا وەشم.
دای و باب گرتوومی و ئم  ک ھناسی ساردی من ھر ئودەم زانیم  

 سرینی سزای خۆمئ ل ژم. چاوی پبیچ چاوی خۆم دەیبینم و دەب و ب
ـــابم  ـــدەنــگــیــی ب و دەنــگــی بــ وە دایـــاتــن ـــاریــی  وەبــیــر ھ ـــامــۆژگ و ئ

گرانمایکانیانم کوتنوە بیر. لودەمدا ویژدانی خوتووم خبری بۆوە 
 و سرکۆنی کردم و ئازاری دام.

یک ب دوای یکدا تۆڤانی دەریایی دەمبدەم بھزتر و شــــــپۆلکان  
برزتر و ســـامناکتر برەو گم دەھاتن. ھرچند ک تۆڤان و ھچوون و 

 داچوونی شــــــپۆلکانی ئو ڕۆژە ل ھمبر ئو تۆفان ســــــامناکانی ک
کار ، بم بۆ ئمنی کم ئزموونی ســـــــادوایی دیتمن، ل ھیچ کمتر بوو

ـــاک و تۆقنر بوو ـــدە ترســــــن ژی ڕوون ب چـــاوان ، ک پم وابوو ڕۆئون
 نابینموە. 

ھر ل جنگی شــپ و ھۆڕی شــپۆل و کوتن و ھســتانوەی گمدا،  
 رکھ ست کیمانم بڵ خودای خۆم پوە دەگمناخی د ند جاران لچ
پم بگات ڕۆخی دەریا، شــڕت ب یکاســت برەو دای و باب بگڕموە 

سر ل فرمانیان و ئاقی ئزموونکانیان دەگوچکم بک م و قت قت 
ڕانگوزم. بم برە برە، تووندەبای سرشت ل ڕەوتی شتانی کوت 

 و شپۆل داکوت و دەریا ئارام بۆوە و منیش ھاتموە سر ژیانی ئاسایی.
برەبری خۆر ئاوابوون، ھتاو خۆی ب ئاو نیشـان دا و دەریا ب تیشــک  

ســرم کردە ســر ســرین و ، پکنی و دی منیش ئھوەن بۆوە. ئو شــوە 
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خوکی وەھا قورس و گران بردمییوە، ک ئگر تیشــــــکی ھتاو ل چاوم 
سر نچقیبای، خو بری ندەدام. ھستام و سیری ئاونی ئاوی ئو 

 ب ننا؛ دەریای دو نادیاری دەریام کرد. دونی و ئیمۆم ل بریک دا
زەختی ڕەشــبا وەھای تک داویشــت ک چاو برایی ڕوانینی ندەدا. بم 

 نووکیدەریای ھو  دەر لریدا دەڕوا. ھس ی بمو گ نئاسمانی ش
 دیتن و ڕوانین دا بووم، ک برادەرەکم ھات و گوتی:

 "  م کت بم با پـــا بی! ب دونی چۆن دەرچووی؟.. لوانی زۆر ترس
 ئوەی دونی بینیت، تۆفانۆچکیکی وردیالن بوو... 

 بی و سرسووڕماوان گوتم: پقسم 
ئوە دەی چی ھــاوڕێ؟!... ئگر ئمی دون تۆفــان نبوو، ئدی "  

کمان ب حوا دا بچ و تۆفان دەب چی ب!... خۆ ھندەی نمابوو گمی
!وە نوقومی ئاو بول" 

 ھاوڕێ ب قسم پکنی و ومی داموە:
 "  شــت پمم با ئکیش دەبینی، ببر بگری تۆڤانی ڕاســتر ســگئ

بم ک ئگر گموان ل گمکی دنیـــا بـــت و ھیچ عیب و کم و 
ڤان دوو ئوەندە ش ھرش بن، ئو کوڕییک ل گمکیدا نبینت، تۆ

 نم ئیتر دوڕ دەکات. بپپۆالندا تر شـــســـ ب مو گ ی ناترســـل
تپڕی و پمخۆش بیری دونی ب ئاو دا بدەیت و خۆت بۆ سفری دوور و 
 ی دەریات کردووە کجوان نم دیمیری ئیت... تۆ ســـژتر ئامادە بکدر

 چندە دگرە؟
بوو ک چاوگی دمی کردەوە و ب گوتی گوتنی ھاوڕێ وەک وانیک وا 

ئو دەب وردە وردە خۆم ڕابنم و فری چم و خمی دەریـــا و گم و 
مترســــــییکــانی ببم. لوەیک دنیــای کردم ک گم و گموان ل ھر 
بوارکوە جی دنیایین، گلک حســــــاموە و شــــــرت و پیمانکانی 

 ڕۆژی گران ئامادە کرد. وەختی ترسانم ب ئاو دادا و خۆم بۆ
  ویش بوو کر ئو ھ ر ئاگادارمانخودای بانی ســـــ م دا ھات کد ب

 ل ئاسمانانوە مستی ل دەمی شپۆالن دا و دەریای بۆ ئارام کردینوە. 
دەمــاندا ک دەمــدیــت شــــــپۆل ب بــارســــــتــایی کوــک دونی، ئو   

ھدەستن و خۆ ب گمدا دەکشن، مردنم ب چاو دەدیت و ھیچ ھومدکم 
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پــاپۆڕەکم ب ســــــبی بیــانی ندەمــا. بم ک دەریــاوان و کرکــارانی 
چلۆن پاوانان ھدەســــــووڕین و چند زانایان گم ب ســــــر  دەدیتن

ەبن، تۆزکاک ئھوەن دەبووموە و حســـانوەم شـــپۆالندا برەو پش د
وەردەگرتوە. ئوان خون ســـــــارد و ب خیاڵ دەھاتن و دەچوون و وەک 
ئوەیک مشکیشیان ل میوان نب، تنافی چارۆک مزنکانی گمیان 
ھکش داکش دەکردو ئاقاری گمیان ب نو شــپۆالندا دەگۆڕی و نیان 

 الن جستی گم بترسنت. دەھشت زەختی شپۆ
گمی ئم شـــــش ڕۆژ بوو بڕوە بوو. برەبیانی ڕۆژی شـــــشـــــم،  

" لنگری ھاویشـــت. وا دیار Yarmuthگمی ئم ل لنگرگی "یارموث
بوو ب ھۆی تۆفــانک، گمی ئم درەنگتر ل برنــامی بــازەرگــانکــان 

 و ناچارە بۆ کا یرگنگو لئ یشــــــتۆتک بگرێ. گزاندن، وچانداب
ــان دا،  ــان ب گموان ــانی وچــان گرتنی ــاش بوو لو لنگرگیدا فرم ب
 و دژەبایئ .ی کردبوویمان ھرەکفبازی ســـــڕ کی دژ ببای چونک
ــا ئمش بم ک ھر گمی  ــاوەی ھفتیک ئمی ڕاگیر کرد. ب ب م

اوەســــــتان کرابت؛ گلک ئم نبوو ل ترســــــی دژەبای تووڕە ناچار ب ڕ
ەوە ھاتبوون، "Newcastleگمی بازەرگانیی دیکش ک ل "نیوکاســــــتل 

ھر لو لنگرگیدا چـــاوەڕانی ئھوەن بوونوەی دەریـــا، لنگریـــان 
 گرتبوو. 

  کرگنگبوو. ل تمــانی موە جکر بــارھ ی نــاوبراو لرگنگل
وو ک ھم چشــــن شــــتی تدا شــــارەدەریایکی گلک ئاوا و جدار ب

دەســـــــت دەکوت. ھموو ئو پــاپۆڕانی ک ل کنــارانــدا ڕایــان گرتبوو، 
پووتئاســــــنی لنگرگرتنیان دە ئاو ھاویشــــــتبوو. گمی ئمیش وەکی 
دەیانگوت پووتئاسنی لنگرگرتنکی جی دنایی، بۆی ھرک گمی 

م و خخ ری خســــــت، دەریاوانانی بنگل مریکی خواردن و ئیاڵ خ
 خواردنوە بوون و تۆی ڕۆژانی سختی دەریاوانییان کردەوە. 

ک دژەبا توژمی تووندتر کرد و  ڕۆژی ھشــــــتمی ســــــفرەکمان بوو 
کلوپلی بازەرگانی کا و ئمیش ب گشـــتی دەســـت بکار بووین. کۆگای 

ک ل سر سکۆی پان و برینی گمدا کک کرابوون، ل ترسی ڕەشبا، 



26 
 

گشــــــتمان دابســــــتن و دوایش مزن ئســــــتووندەکی چارۆکگیرەکانمان 
 خواندەوە و چاوەڕی کوتنی دژە با ڕاوەستاین. 

برەبری نیوەڕۆی، تۆفان دەســتی پكردەوە. شــپۆل ب دوای شــپۆلدا  
تن و گمیکانیان ھســـــووڕاند. بشـــــی پشـــــوەی گمی ئم چند ھا

یش ڕژان نو گم .کجــاران برەو ژئــاو لوور بۆوە و چنــد شــــــپۆل
ھرجارک ک گم ب شــــــپۆالن ڕادەتکا، وەک بی پووتئاســــــنی 
لنگرگرتنکی ب ژ ترکی دەریادا دەخشـــ، دەنگکی ک و ناخۆشـــی 

ی گموان فرمانی دەرکرد ک پووتئاســـنی لنگرگرتنی دەھات. بۆ لوە
قورســــــتر دە ئاو باوژن. تۆفان دەم ب دەم توژمی توندتر کرد. ھرشــــــی 
شپۆالن و ھات و ھاواری بای سرشت وەھای لھات، ک من نیشانی ترس 

 . نو تاسانم ب ڕووی ملوانکانوە دیت
م، بردەوام ل ھات و چۆ کیخودای گمکی ئم بۆ پاراســــــتنی گ 

دابوو. ســـردانی ژوورەکی خۆی دەکرد و دەھات دەر و ب کنارەی گمدا 
دەخوالیوە. ئودەمی ک ب الشــانی مندا تدەپڕی،گوم ل پاڕانوەکی 

 بوو ک دەیگوت: 
ــای  "  ــدا بکوە... دەرگ ــان ــت ب ڕووم ــای بزەیی ئی خودای مزن دەرگ

 "ا نکیتوە گشتمان تدادەچین!بزەییت ب ڕووماند
سرەتای تۆفانکدا من پنام بۆ ژوورەکی خۆم برد و ل سـر    ر لھ

قرەوکم ڕاکشام. ل دەنگی ھاژەی ڕەشبا و شپی شپۆالن گژ ببووم 
و گوچککانم ب ھر دوک پنجکانم گرتبوون. ماوەیک ھر لو حادا 

یخودای گوەو ھاتوچۆی کمام زلوومانم چاوان دەدیت ک وانیشـــم بم
دەپاڕایوە. دەنگی پاڕانوەی کیخودای گم، مای منی ترســـنۆکی ســـد 
جار سد جار کاولتر کرد و ئیتر ب یکجاری جرگ و دم پکوە داکوتن؛ 
کیخودای گم زۆر ھناس ساردان دەپاڕایوە و باسی مردنی بکۆمی 

یســـــت، ل ژوور دەرپڕیم و ســـــیرکی دەریام کردو دەکرد. ھرک ئمم ب
 ســـــتابوویوەرخۆر ھکی ژینزیایشـــــنی حم خزی. ئاوی ئۆقیانۆس چد

 یســر پیان و خۆی ب ســر وشــکانی دادەکشــا. ســرجم گمی کناران
چشــنی قوتیلی کایی مندان ھدەســووڕان و شــپۆل کایی پدەکردن. 

ات و چشــــنی زنجیرە چیایکی برز، ل شــــپۆل ب شــــون شــــپۆلدا دەھ
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پاش دادەگڕانوە. ترس و تۆقینی من ھر  ندا دەتقینوە و برەو نارا ک
ئو دەم گیشــــت حاندی لھۆش چوونم، ک دوو گمی بارھگری نزیک 

 کانیان، لھۆی قورس بوونی باری بارخان ب مئ ی بنگڕەت و جھ
ن. گموانکانی دوو گمی ژر مترسی، بۆ قوم بوون و ژر ئاوچووندا بوو

نجــاتی گمكـــانیـــان فرمــانی پچـــانوەی چــارۆک و بنوەی مزن 
ئستووندەکی سوکانی گمکانیان دەرکرد. دەریاوانکان خبریان پداین 
ک لنگرگیری دوو گمی بازەرگانی پچراون و تووندە با ھر دووکیانی 

یونگرتووە و ڕای ماوەڕاستی دەریا.ھن ت 
  ر ھاتن و بفســـدوو ئ مشـــی پاراســـتنی گب وارێ، لرەی ئرەبب

 یاند کوانیان ڕاگمتووگوە  ببن ل کموەی گشــــســــتووندەکی پئ
، ئگری تداچوونی گم و ســرجم دانیشــتوانی یکجار زۆرە. وەنبن

ل ســــرەتا دا کیخودای گم ملی ندا، بم دەگڵ ھکشــــانی ھزی 
تۆڤان، ئســتووندەکی پشــوەیان خســت. بخســتنی ئســتووندەکی بچووک، 
ئمجار زەختی تۆفان کوت سر ئستووندەکی مزن و بناچار ئویشیان 

  خواندەوە.
 شـــــــانی من نری زار و پحا گای ل ئا بار و دۆخدا کس  بوو. لم 

ـــابــوو ڕوحــم دەربــ ـــدەی نم ـــئوەن چـــاو دیــتــم تچــ ب ت کـــایــب . بت
دەریاوانکانی گمی دەســتیان ل گیان شــوردووە و ب ئاشــکرا گوم ل بوو 

 نبینیوە.  ب چاوک دەیانگوت ئوان قت تۆفانی ئاوا سامناکیان 
ئم ھیچ کموکوڕی و عیبیکی نبوو، بم بھۆی باری  گمیکی 

قورســــی ســــرشــــانی، دەگڵ ھر چپۆککی ڕەشــــبا، ل ئاو دەنیشــــت و 
ھدەستایوە. دەگڵ ھر نشست و ھستانوەیکیشی دا، دە جاران من 

 یوەندەکانی گم بۆ نجاتی گمنوکم دەکوت. کیخودا و دەســـت و پ
ون و ھرچی زانیاریی ک ل دەریاوانی دەیانزانی ، بۆیان ل تکۆشان دا بو

کرد. بم ھوڵ و تکۆشــانیان ل ئاســت ڕەشــبای ســر شــت و دەدەکار 
شــــپۆلی کوئاســــا دا ھیچ بر و برھمکی نبوو. ب ناچاری دەســــتیان 

 برەو ئاسمان ڕاداشت و ھاواری ھانایان برەو حوا بڕێ کرد.
و دتپ ب ســــــرمان داھات. ھر لو ھل شــــــوکی پ ل ترس  

ــاکی ک منی تکوتبووم، کرکــارکی کۆگــاخــانی گم خبری  خمن
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ھنا ک تۆقی بنی گم قشــــکی تبووە و نیو متر ئاو خزیوەت ناو 
می گو کۆگـاخـان نزتی خئـاو گرتووی مکـاری نـاو گرچی کرھ .

دەســـتی و دەســـتیان کرد ب تروومپا لدان و بوون، ڕایان کردە ســـر پۆمپی 
 ا و لب ئیتر توانام ل ،تا واو ھبیســـــتنی ئ تاڵ کردن. من بئاو ب
 ک بکاروتم. کردەمدا ک مدا دەبوورەوە چووم و بکرەوالشــــــانی ق

 فریاموە ھات و ب ئاگای ھناموە و گوتی:
ئتۆ ھتا ئســتا ھر خواردووت و خوتووی و دەســتت ل ڕەش و ســپی  "

نداوە، ئســــت ل ھڕەت و دەمی ھات و نھاتان داین و ئگر ھرکس 
ک نکات، ل دەســــــتچوونی گم و  ت و خزمت ک نگر کار گوچکی 

 "... دەی ھست ببزوو!  شکی تدا نییقتکوتنی خۆمان 
کرکارەک چووم سر پۆمپک و ب ھموو توانای  من ھستام و دەگڵ 

 خۆموە دەستم ب تروومپالدان و دەردانی ئاوی ژرخانی گم کرد.
ـــت و ھووتدا بووین، ک گمیکی بچووکی ھگری   ھر لم ھی

خووز، ب توژمی ڕەشـــــبا ل ڕۆخی دەریا ھکندرا و شـــــپۆلکانیش 
مر چاوی ئب یانگرت و لیخودای ھاندیان. کقی دەریا فرەو چب ،

ـــادار کردنوەی بشــــــی  ـــاگ گمکی ئم ک ئم حـــای بینی، بۆ ئ
چاوەدرانی سر وشکانی، فرمانی دەرکردنی تۆپکی دەرکرد. دەنگی تۆپ 

نانئاگاھبار و بۆ بیاندنی بار و دۆخی نالدەســــــتانی بۆ ڕاگوەی کارب
ر وشکانی بوو؛ کم ی سمن لتۆپیان ئاگر ئ رکر بووم. ھبخب اسای

ــــم تکشکاوە و ھاکا  دا، منی بخبر ل کارەسات، پم وابوو گمکی ئـ
برەو تنـــدووراوی دەریـــا چووین خوارێ. دەنگی تۆپ ئوەنـــدە توونـــد و 
لپدا بوو، ک ب شــــــریخکی منیش ل ھۆش چووم. ماوەیک پچوو، من 

وران پشــتی خۆم کرد؛ ئو شــون ک من پۆمپم چاوم کردەوە و ســیرکی دە
نو شــــــومابوو. منیش ل نســــــی لـدەدا، ھیچکوێ لی بووم، لل ی ک

ئو دەریاوانی ک و کوتبووم ئاقارکی دوورتر. بۆم دەرکوت نمابووم 
ک پۆمپی بتاکردنی گرتبووی دەست، منی ل ھۆشچووی ب مردوو دانابوو 

 ڕایدابپشتی و ب خوارەوە. پ ووم 
دەریاوانکان شلگیران خریکی تکۆشان بوون. دەنگی تروومپالدان و  

دەرکردنی ئاو ل گم، جگای ھاژەی ڕەشـــبا و شـــپ و ھۆڕی شـــپۆالنی 
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گرتبۆوە. تۆڤان تۆزکایک ســرەوتبۆوە، بم ئاوی ژخانی گم برەبرە 
.کمیکانی تری گشـــــدەســـــتا و دزەی دەکردە بوە  ھوژەن کردنبۆ ن

 ئاو ل ی کشـــــنو چم بوە، بوشـــــکانی نزیک ببین ل دەبوای مگ
 کونی ژرخانوە دەردەفرتا، ھر دەم ئگری خنکانی گم دەگۆڕێ دابوو. 

کیخودای گم بۆ بفریاگیشتنی یاریکارانی سر وشکانی، فرمانی  
تۆپ، پاپۆڕکی مزن ک  تقاندنی تۆپکی تری دەرکرد. ب دەنگی زرمی

ب نزیک ئمدا تدەپڕی، بلمكی گورەیان بۆ خستین سار ئاو. بم 
بلم ب ســــــر ئاوی دەیادا ئمال و ئوالی دەکرد و دەمک لمان نزیک 

. دیار بوو توانایی ســــــوڵ لدەرانی دەبۆوەوە دەکوتوە و جارکیش دوور
ناگرت؛ بلم ل ســر یک جگا  بلم ، برگ و باشــاری شــپۆلی تووڕ

ملی دەکرد و برەو پش ندەھات. ســرەنجام ل گمی ئموە پتیان 
. یک یک برەو بشی دواوەوەی گمیان ڕاکشان بۆ ھاویشتن و ب پت

و دوو دوو ل گم ھاتین دەر و ســواری بلم بووین. ســوار بووین و برەو 
، بم ڕۆیشــتن و دەرچوونمان ل ســر ســیفر گمی یاریکار ســومان لدا

بوو. ب ناچار برەو وشکانی سومان لدا. من وەک شت و ھاران ب شون 
 رز بۆوە و برەکانم بفدەنگی ھاواری ھاوســـــ پڕام. لوشـــــکانیدا دەگ
ند. خبری  ئاوبوونی گمی خۆمانیان ڕاگیا پرۆشــــــوە خنکان و ژر 

لق ،ممابوو نوقوم بوونی گچی ن شــــــکم دا، کمکی وەھا تووندی لی
 گیانم دەربچت. 

ل بلمکی ئمدا چند ســـــوڵ بدەســـــتک ب ھموو توانایانوە  
ســـویان لدەداو دانیشـــتووانی ناو بلمکش بنۆرە، یاریکاریان بوون. 
بتکایی تدەکۆشـــاین و بلمکمان ل وشـــکانی نزیک دەکردەوە. ھتا 

شــــــکانی نزیکتر دەبووینوە، ھومدی ڕزگاربوون زیاتر دەیالواندموە. ل و
بلمکمان ب ســــــر شــــــپۆالندا نرم قبزەی بوو. جار جار قراخ 
ئاومان لوەدەر دەکوت و دەم دەمیش شــــپۆلکان بری چاویان دەگرتین. 
 ســرەنجام لوتی بلم، وشــکانی ماچ کرد و ئمی دابزاند. ھرک پمان

 تکجار زۆر ڕژاونکی یکخ یرمان کرد و دیتمان کوشــكانی نا، ســ ل
 ڕۆخی دەریا و ل چاوەڕوانیی گم شکاوەکاندا ڕاوەستاون.
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ــــمتی ڕزگاریمان ھات و ڕگای "یارموث  ــــفرەکانم ب س  من و ھاوس
Yarmouth .رب یان گرتپ زەوە وەریان  "مان بڕزۆر ب کی شــارەکخ

ــان و گرتین و  ــازەرگ ــب داین. ب ــان بۆ ترتی ــدارییکی گرم و گوڕی میوان
خوانینکانی شاریش پارەیکی باشیان بسردا دابش کردین. تنانت 
بۆ گڕانوەی شـــار و دیاری خۆمان، کارھاســـانیی ســـفریشـــیان ل ڕگای 

 لندەن، یان ب ڕگای شاری"ھوڵ"ەوە پشکش کردین. 
ین ڕگای دەرچوونم ب مای دایی و بابموە من، باشــــترین و ئاقنتر 

ل خم و ختریش ب  ،گردا. پم وابوو ئو ڕگای زۆر بخر و برترە و
دوورە. ئگر ژیر و بفام بوامای و مشوورکی سمتم ھبوای، باشترین 
ڕگـــا، ڕگـــای مـــای دای و بـــاوکم بوو. بم ھوا و ھوەســــــی الوتیم 

ان بۆ دەســـــت نیشـــــان کردم و ھوســـــاریان پ الر کردموە. ڕگایکی تری
 ی الر و خواری خستگڕی من، ڕدفرەنجام چارەنووسی بر و سئاخرس
 وەی لســـــــانت و حمی ســــــگی من ڕو بیرە نگریســــــم. ئر پب
پووکــانــدموە و مۆرکی ژیــانکی شــــــواوەحــای ل دەفتری داھــاتوومــدا 

 چسپاند. 
وث)، گیرۆدەی بیر و خیاتی بچم و نچم، چندک ب ل شــــاری (یارم 

شـــار دا گڕام. چارەنووس جوی منی گرت دەســـت و یکج تووشـــی ھر 
ئو ھاوڕیی کردموە ک کوڕی کیخودای گمی خنکاوەکمان بوو. ئو 
ل من شـــواوەحاتر و پرشـــان و ب ھیواتر بوو. شـــادی و شـــوق و حاڵ و 

مابوو. پکوە ڕۆیشتین و سردانی باوکیمان کرد. ھاوڕم، جارانی ن ھوای
نانی  رھخرمی بگ م بناســـــــاند. باوکی ھاوڕ و  کردممنی ب باوکی 

 خمناکان ب سرم داھات و گوتی:
"  چی، بم دەرنـــــ ـــــم دەگوێ بگری و ل قس تازەالوی ئازیز، ئگر قس

انی خۆت تکاوە لت دەخوازم ک ل دەســت ل ســفری دەریا بردەی و ژی
. دەریا و دەریاگڕی ھیچ وەفایکی نیی تووشی کارەساتی دتزن نکی

 "و برھمکی نمان و بس!
وونکــانی خۆی ل دەریــا و بــاوکی ھــاوڕم گلکی بۆ خونــدم و ئزم 

دەریاوانیدا بۆ گوتم و ھزاران پندی پدام. منیش ب وردی گوم بۆ شــــــل 
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 ھر دوو د و لم گوێ بۆ ئویترم دەردا و بکرد، بم بگوم نکر
 فتم کرد.  مداگویان

  ک لند ڕۆژـــتم. چ بو بە پارەیی ک پم مابوو، برەو لندەن ڕۆیش
سووڕاموە و ل نوان دوو ڕیانی بچم و نچمدا ملم کرد. بۆ خۆ  لندەن 

ـــــۆڕیی. ئاخر ب چ "فریودان بخۆم گوت: ـــــرش چوونوی الی دای و باب س
ــدام و دایــک بر ــدی پ ــاوک پن ۆکی بۆ ڕوویکوە بچموە الی ئوان؟.. ب

دادڕیم و فرمســـکی بۆ ھوەراندم.. ھر دووکیان ل برم پاڕانوە ک ماڵ 
چۆڵ نکم و ب الیانوە بمنموە؛ نمکرد و گوم ندان.. دەی ئســــــتا 
خوی خوی ســر دابخم و بگڕموە الیان؟!... نخر ئم کاری کردن 

دەر و جیران ب گمژە  نیی و بۆ کردن ناب. باوک و دایکیش لم خۆش بن،
و نزانکی خویلکم بــانــگ دەکن!... نخر نــاچموە!... مگر بمرم و 

... !و باب وە الی دایرناللم بک" 
  ناچاری ڕووم کردە کار. لرە پارەی گیرفانم وشــــــکاوی ھات و برەبب

کار کردنیشـــــدا خۆم وەک کوڕە دارا و دەومندان ب خاوەن کار ناســـــاند. 
گوتم بشـــکم ل ســـراندا جگام بدەن؛ ب جلکی تازە و پوی نوموە 
 دەگرتم. لرزەکارانیشــدا ڕایان نب دەچووم و لکاران ن بۆ الی ســووک
گڕان و ســووڕانوە ب شــون ئیش و کاریشــدا، جلکی خوانینان و مشــکی 

ارم برزە دمــاغم، مــایپووچیــان کردم و ھیچ ســــــرە پتککی ئیش و کــ
نکوت دەســـــــت. زۆرترینی ھی ھــاتووچۆ و خوالنوەم ڕۆخی دەریــا و 

دەھاتم و  بوو. ب ڕۆخی دەریا دا پاپۆڕە مزنکانکنداوی جی لنگری 
کــان و کرکــارانی گم تۆقم دەکرد. ڕۆژــک ب دەگڵ کیخودای پــاپۆڕە

ریقادا ھکوت تووشــی گموانک ھاتم ک ل نوان ئوروپا و گینی ئف
بازەرگانی دەکرد. گموان باســــــی بازەرگانیی نوان لندن و گینی بۆ 
کردم ک چندەی خر و بری تدای و ل ســفرەکانیشـــدا چیھا خۆشــی و 
حسانوە دەبینت. منیش زۆر تامزرۆیان گوم بۆ شل کرد و بدەنگ بۆی 

یــاری ڕاوەســــــتـام. گموان ک تـامزرۆیی منی بۆ ســــــفر بینی، پشــــــن
 ھاوسفری پکردم و گوتی:

من خرجی ســــــفرت ل ناســــــتنم. تنانت ئگر بخوازی، تۆیش  " 
ـــادا  ـــانی ئفریق ـــاواییک ـــانی بکی و ل ئ ـــازەرگ دەتوان شــــــتومکی ب
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 کی باش و پوتدەســــک م کنیات دەکت دتاســــوە. من ســــبیفرۆشــــیت
مــا رداوام بیــت، لیــدا بر تگــت و ئدەب ت پنی مــایی دنیــا خ

  "دەبی.
 ک ئمم ل عاســمان دەویســت و ل ســر عرز پی گیشــتبووم.  منیش 

یکج و بب ھیچ ئای و ئۆیک پشنیارەکم وەرگرت و ب ڕنوینی ئو، 
 ،ککی. شتومنم کوەی کیژۆک متومووروی ڕەنگاو ڕەنگی ڕازاندنندھ

م پارەیی ک ل ل تل و شــــــیشــــــۆقی ھرزان ســـــــازکرابوون؛ بو ک
ــاییدا  ــانمــدا مــابووم، کۆگــایکم پ کی. بم لو ســــــفرە دەری گیرف

 وەیکئژای گوتنکی  ھئازیزە وەک مامۆســــتای و دۆســــتئ ک ،یمئ
ـــد، ل زانســـــــتی جۆراوجۆر و ھم چشـــــــنی  دڵ و دەروون دەومن
گموانییوە بیگرە ھتـــا بیرکـــاریی و ئســــــترە نـــاســــــی و زانســــــتی 
جوگرافیایی، ھر ھمووی فر کردم؛ دەکرێ بم دەرگایکی نوی زانســتی 

ەردەکردنکی ب دڵ و دەروونکی ھر بۆ کردموە. شوەی ڕاھنان و پرو
ھندە دســـــۆزان بڕوە دەبرد، ک ھســـــتم دەکرد کوتوومت دنیایکی 

بۆ گۆڕینی ئاقاری چارۆک مرخاندنی نوێ. گرتنی ســــــوکانی گکانی و چ
فر کردم؛ لڕاســـــتیدا وەک نیوە چارۆکی دەوری ئســـــتووندەککانیشـــــی 

ا، ئو وردە شتومکی ک بابتی ژن گموانكم لھات. ھر لو سفرەد
و کچۆن بوون، ســـر ب ســـرم ب وردە ز نغد کردنوە و ل گڕانوەم 
بۆ ل شاری لندەن، زەکانم ب پارە گۆڕینوە. ھر لو یکم سفرمدا، 
من ب تواوی سووڕام و بیری بازەرگانی و گموانیی ل دەروونی مشکمدا 

نی گورەم داڕشــــــت و خۆم بۆ پلی برزتر ئامادە کرد. دا. پال انچکرەی
پ ل  ئوەندەدەکرێ بم ک من ب دەســــــتی خۆم، ڕەشــــــچاکی ھر 

نکبتیم بۆ خۆم ھکند، ک ب ھزاران دوژمنی قســتی ســریش بۆیان 
 ھندەکندرا و پیان ندەکرا.

یاو تیک     پوە، لڕابوومر گفمین ســــــکی ندە تازە ل ی کوشــــــ
ـــــینش تایبتی ئو  دایگرتم و نخۆش کوتم و ل ھۆش چووم. ئو نخۆش
ســــــوداگران بوو ک ل نوان وتــانی ئفریقــاییــدا ھــاتوو چۆیــان بوو؛ 
ھتاوی تووندی ئیســــــتیوایی، مرۆڤی تازەکار تاوگز دەکات و تاو و توی 

 .نگاوبانیان دەخزج ل تنۆب 
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ســازی ھســتاموەم ، خۆم بۆ ســفری دووەمم ھرک ل ســر نونی نا 
 م لۆین، بفریقـــایی بی ئرەو گینب رار وابوو کئـــامـــادە کرد. ق
نھامتیی من، گموانی برادەرم ل شــــــاری لندەن کۆچی دوایی کرد و 

. من کۆم ندا و ھر بو گمی، خۆم بۆ ســـــفری وەمنی تنیا ھشـــــت
بازەرگانی، ھموو دارایی و دەوتکی ک  گین تکنا. بپی ســــیاســــتی

کۆم کردبۆوە، ل س بشان بشکم ب کلوپل دا و باقی پووکم وەک 
 ئمانت بالی خانمخزانی گموانی کۆچکردوو بجھشت. 

گم کوت ڕێ، بم ل نوەڕاســـــتی دەریا دا تووشـــــی گمی دزانی  
کان خیایی ھاتین. دزە دەر یایی  " بوون. گمی ´ Saleکی "ســـــــالدەر

دزەکان ســـــووک و تیژڕەوت بوو. ئوان چارۆککانی گمی خۆیان ب ڕووی 
شــــــنبا دا کردەوە و تیژ بۆمان ھاتن، ئمیش ھموو چاورۆککانی خۆمان 
کردەوە و خراتر ڕامــان کرد. بم ئوان دەســــــبردارمــان نبوون و زۆر 

بۆمان ھاتن و پشــــــتیان ل دوازدە تۆپ و شــــــارەزایان می ئمگرتین. گ
ــی نیوەڕۆی، زۆر  گمی ئوان ھژدە تۆپی ھبوو. برەبری کاتژمری س
یان دەســـــــت پکرد. دزەکان ل ھرش و  ھاتن و ھرشــــــ مان  بخایی بۆ
 ی بازەرگاناندا زۆر شــــارەزا بوون. دیســــان پشــــتیان لمکشــــکاندنی گت

رەو الکوەڕا بپشـــــت وە و لســـــتاندینوە و ئوەرســـــووڕان می گکل
ـــت تۆپمان برەو  تۆپیان ب ڕوووماندا تقاند. ئمیش زۆر ب خرایی ھش

 ئوان ڕاگرت و تۆپ بارانمان کردن. 
دزەکان ل شــــــڕی دەریاییدا زۆرزان و چاالک بوون. ل چاوترووکانکدا  

 دیســـان ل پشـــوەڕا ھاتن و ب یک مانۆڤرە شـــر، پشـــتیان لگرتینوە و
ھر نمانزانی چلۆن شست کسیان ب گمیکماندا ھچوون و خۆیان 
دەپاڵ ھاویشــتین. ھرک ب پۆل ڕژان ناو گمی ئم، ب توری دەســتی 
 جوو یان لکمیان پســــــاند و گمی ئمکانی گتی چارۆکموو پھ
 ی دەســــــتی ناچار بلر و قۆمبنگ و شــــــمشــــــتف یش بمخســــــتین. ئ

مان کردن. بم دەســــتیان لھنگرتین و ســــ کســــیان ل پاشــــکشــــ
 وت. بکار ک مان لکمیبریندار کردین. گ شـــتیشـــیان لکوشـــتین و ھ

 ناچاری دەستمان دا و ھموومانیان ب گموە برەو "سال" ڕاگواست. 
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دەگڵ من بـــاش دەجوونوە و پم وابوو ئـــازادم دەکن. بم دوای  
ئوەیک ھموو ھاوســـفرەکانیان دەســـت بســـت برەو شـــونکی نادیار 
ڕاگواســت، منیان ھشــتوە و کردیانم خزمتگوزاری ســرۆکی دزان و بووم 

 ب کۆیلی پادشای دزان.
بووم ب کۆیل و نۆکری  منی بچارە ل پلی بازەرگانییوە دابزیم و 

 م. لکمی تخ ما ککم نگایرۆکی دزانی دەریایی. ئیتر ھیچ جســــــ
 جمام و بووم بح وەی دایی و بابی نر الواندنرم و گوڕی ژکی گما
نیشـــتجی کاوالشـــ کۆنکی بیابانی و ژوورۆچکیکیان ل گمی دزانی 

 و ئامۆژیاریت کردم. ئخ دەریایی پ وەبیرم کی باوکم ھاتژایانھ
پی دەگوتم: [ ڕۆم ئگر گوێ ل قســکانم ندری و ھر ب ھوای دی 

 خۆتی ل بخوڕی، تووشی چارە ڕەشترینی بار و دۆخی ژیان دەبی].
بم بداخوە ئم یکمین ڕۆژانی چارەڕەشــیم نبوو ک ڕووناکایی  

تا ڕۆژ ھات و ڕۆژ تت. ھدوا دا ب ســاردی و ب ناســتی و ھگبڕی، نپ
 بچارەگیی تازەتر و سامناکتری بدوا داھات و ب لشاو بسرمدا ڕژان... 

ڕۆژک، ئاغاکم منی بردەوە مای خۆی و ل مادا داینام. من ئاواتم  
ئوە بوو ک دەگڵ خۆیـــدا بمبـــاتوە دەریـــا. دەریـــام بۆی پخۆش بوو، 

ا دا گمی دزان تووشــی گمی شــڕکری چونکین گلک جاران ل دەری
پورتکالی یان ئیســــپانییکان دەھاتن و ل شــــڕ دا تدا دەچوون؛ ئمی 
ـــدکی ڕزگـــاریم دەبوو. بم زۆر زوو بۆم  رە ھومم، کوـــای دەگڵ کردب
دەرکوت ک ئم خیاشــــــم وەکی ئوانی دی پووچڵ و خاوە. ئاغاکم 

باغ باغکی خۆیدا کردە   ری منی لفســــــکاروان  تا لم ھوان. ب
تان و خک کوشــــــتن دەگڕانوە، منی دەناردە گم و   دەریایی و ل
دەبوای زب و زای گمیکی بۆ خاون بکموە. ھتا دەشــــــچووم نو 

مکی  یگیمم گشـــکمدا دەھات. بم دزانی دەریایی، بیری ڕاکردن ب
کتمنی ی کم شـــک دەبرد ئاوا زڕت و زالم، بســـک دەچوو. نوە نڕن ب

ب و ن ئاشــنا و ڕۆشــنایکیشــم شــک دەبرد ک پشــتیان پ  مک جی باوەڕ
ـــــاڵ ب نۆکری و  ـــــتم و پالنی ڕاکردنیان ب گوچکدا بخونم. دوو س ببس
کۆیلتی ڕامبوارد. ماوەیک بوو تاقمی دزان ھیچ دەســـــکوتکیان دەســـــت 

گڕانوە. لم ب بازاڕییدا، تواوک ب دە یدەســـتبتاب ندەکوت و 
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ــا دەدا.  ــان ل قرەی دەری ــابوونو ەو کمتر خۆی ــاڵ م ــارە و دەســــــتبت پ
یاندا ڕەنگی دابۆوە.  دەســــــبتای دزەکان، تنانت ل خوردو خۆراکیشــــــ

دا ھفتی سـ جاران بلمکی گورەیان بۆ دە ئاو داویشـتم ک ل دەریا 
یان بۆ بگرم. گلک جا پاشـــــــای دزان و ماســــــی رانیش کســــــکی خزمی 

 کوڕەگنجکی دیلی ژر دەستیان دەگڵ دەناردم. 
ڕۆژک، بیانی زوو ب نیازی ماســیگرتن ڕەوانی دەریایان کردین. ھوا  

 کشـــاین، کدەریا دا ھ دەم ماســـی گرتن ب ئارام و دەریا ئارامتر بوو. ب
وشــکانی ل بر چاومان  لپ ھور و مژکی تۆخ ئاســمانی دەریای داگرت و

ندیو بوو. ئم بب ئامانج سومان لدەدا و بلمکمان برەو نادیار 
ئاژواند. برە برە ھوا تاریک داھات و بوو ب شو. تواوی شو سوـمان 
لدا و بری بیانی بۆمان دەرکوت ک ل نوەڕاســــتی زردا ســــرگردان 

وو. بم ھر ک شــــــنبا ھیکردێ و ماوینتوە. برســــــی بووین و ماند
 مان ڕوو بکملیش لووتی بممســــاند، ئمانی ھکملی بچارۆک
سووڕاند. بلم برەو وشکانی بای گرت. دوای چند دەمژمرک  وشکانی 

 گیشتینوە بردەستی سرۆکی دزانی دەریایی.
تکچوو.  ســــرۆک ، لو کارەســــاتی ک ب ســــرمان ھاتبوو، تۆزکاک 

 بم بۆ دنوازیمان گوتی:
و نــان و پخۆر، نــاب دوو  Kompass "1جــارکی تر بب "کۆمپــاس " 

  "ھنگاویش ل دەریا دوور کونوە.
تاشــــــی ئینگیزی کردە برپرســــــی     کارکی دار تا ھر ئودەمیش، وەســــــ

 ســــــازکردنی دوو ژووری بچووک بۆ ڕاگرتنی ئاو و خواردەمنی و کلوپلی
 خۆیان بوو، ل ژر پویست . وەستاکاری ئینگلیسی ک دیلکی بردەستی

                                                           
1Kompas   یکانیدەریا و وشکانی دا. پ ل گایوەی ڕدۆزین ت بکی تایبرنماـ ئامقیبل

نخشیکی جوغرافی پان کۆمپاس ھمیش برەو باکووری جوغرافیایی ڕادەوەست. ئگر 
بکینوە و کۆمپاسک ل پنا نخشک دابنین، پیکانی کۆمپاس برەو باکوور ڕادەوەست و 
 ی کنو شوورەو باکوور ڕادەگرین. ئب کیکانی کۆمپاسئاماژەی پ ب کخشیش نمئ

شوونی ک بۆی ئمـ و نخش و کۆمپاسکی لی، ل سر نخشی دیاری دەکین و ئو 
دەچن، ئگر ل باکوورە یان ل باشوور، ل ڕۆژھت یان ڕۆژئاوا ب، بۆی دەچین. ل نخشی 
کارتۆگرافیدا، ک تۆپۆگرافیای مبندەکانی تدا دیاری کراوە، بۆ دۆزینوەی ڕگا، کۆمپاس 

 موبایل تلفۆنکاندا یاریکارکی باش. لم سردەم دا، ئامری کۆمپاس ل بەو کوتووە و ل
.دایک وردبینی تلکۆمپاسی گ                 وەرگ 
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ــاز چاوەدریی  من و ب ئارەزووی من، دوو ژووری بچووکی ب چشــنیک س
 کرد، ک دەکرا بارخانیکی تسلی کلوپل تدا ج بدەیت.

  ڕام ککدا دەگتن دەرفشو ر بت من، ئیتر ھدا بکرپالنی خۆمی ت
خم و ل چنگ نۆکری و برماوخۆریی دزکی بدکارە ڕابکم و وەگڕ ب

ئازادیی خۆم وەرگرموە. ڕۆژ ھات و ڕۆژ چوو؛ لپ ڕۆژم گیشــــــت و ھر 
ئو ڕۆژەی ک ســرۆکی دزان دەســتوری پدام ســ تفنگ و گوول و خۆراک 
،کمژووری ب زمکانی ڕاگوند ڕۆژانی خۆی و میوانوەی چو خواردن 

فرمان بۆ من وەک دەرگای ئازادی بوو ک بڕوومدا بکرتوە. ئاھکی  ئو
خۆشــــــم ھـــاتوەبر. ســــــرۆکی دزان میوانـــدارییکی گورەی بۆ چنـــد 
گورەدزانی ئو دەوەرە ترتیب دابوو، ک من وەک بگی ئو بزم دیاری 
 کرابووم و ســووک دەســتیکیشـــیان پدابووم. ســرۆکی دزان بنیاز بوو

نانی  ندەی دەریایی خۆی و میوا با ماســــــی و ڕاوی  چند ڕۆژک ب ڕاوە 
ســــــرخۆش بکات. منیش ھرچی ئو گوتبووی، ب زیادەوەم ل دوو ژووری 
بلمک داخست و چاوەروانی ھاتنی میوانکانی بووین. بختی من گرتی 

 و میوان نھاتن. سرۆکی دزان فرمانی پدام و پی گوتم:
نی بلم ڕاگوزەوە ما و دوایش دووکسان دەگڵ خۆتا کلوپلکا "

 گرە و بم بیرتھۆن. بن ماســـیگرتندا بت  شـــوچن ماســـی زل و ک
 "گۆشتنم بۆ بنیتوە.

ئاو،   نان، ســــــ گۆزە  منیش ل کلوپلکان، دەســــــتوارکی گوەری 
بزمار گردەیکی گورەی مو، تۆپیک بن، مشارک، تور و چکوش و 

و تفنگ و گوول و دەرمانم حشـار دا و دەگڵ کوڕکی ڕەشـتا و کوڕکی 
(مراکشی = مغریب)ی سوار بووین. چارۆکی بلمکمان ھدا و وەڕێ 
کوتین. نزیـــک ب مـــایلـــک ل وشــــــکـــانی دوور کوتینوە و چـــارۆکی 
 بلمکم خوانــدەوە و خۆم خریکی مــاســــــیگرتن کرد. قوالپم دە ئــاو

ھاویشـــت، بم ھتا ماســـی دەمی ل چشـــتی قوالپ دەدا، ب تکانکی 
 یمم گکی زۆر بشـــــــا و ماســــــیم دەتاراند. ماوەیتووند قوالپم ڕادەک

 خریک بووم و کاتم پ کوشت و ئاخرسر گوتم:
کوڕین ئرە شاری وردەماسییکان و چشتی ماسی ب زای دەچت.  " 

ب ھورازتر ھکشـــین. بتایبت ک ســـرۆک بۆ ڕاوی ماســـی گورە، دە
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پی ئســـپاردووم ئیشـــتیای ل ماســـی گۆشـــتن و دەب ماســـی گوشـــتنی بۆ 
 "برینوە. 

کوڕە مراکشــــییک مرۆڤکی خۆشــــباوەڕ بوو، ب ب ھیچ ئای و ئۆیک  
باوەڕی پکردم و ســـری داخســـت. منیش چارۆککانی بلمم ھدا و خۆم 

ــتی دەریام ئاژواند. لو شــوونی ک ســوکانم گرتدەســت و ب رەو نوەڕاس
دەمویســــــت پالنکی خۆمی تدا بڕیوە برم، ھســــــتام و چارۆککانم 
ندەوە و بلمم ڕاگرت. قوالپکانم کردنوە و ســــــوکانی بلمکم  خوا

" بوو. کوڕە Xuriدای دەســــــتی ئو کوڕە ڕەشــــــتــای ک نــاوی"کســــــوری
ی بلمک ھتووتکابوو و خریکی کاری مراکشــییک ل ســر لوەارە

خۆی بوو. من وەک ئوەیک شـــــتک ھگرموە، ل پنای ئو داھاتموە و 
لپ دا جووتی قاچکانیم گرت و سراوبن دە ئاوم ھاویشت. مراکشی قوم 
بوو و ھاتوە ســر ئاو. ھاواری کرد و لم پاڕایوە ک ھیکشــموە، بم 

 ای و پم گوت:من تفنگم دەست د
ڕیگای وشــکانی زۆر دوور نیی و دەتوانی ب مل خۆت دەرباز بکیت.  " 

نکی ل بلمک نزیک ببیتوە! ھر باســــــکک بۆ الی بلم لبدەی، 
 "مشکت ب گوللیک دەرخواردی ماسییکان دەدەم. 

  کراکشـــییرەو کوڕە ممجار بوە. ئوتکردن دوور کلم ترســـا و ب
 کسوری داگڕاموە و پم گوت:

ئگر ھاوڕیکی باش بی و پیمانم دەگڵ ببســــتی ک پشــــتم بر  " 
 ل رکھ دەدەم کنت پم. منیش بردی، تۆیش وەک خۆم ڕزگار دەکن
دەریا ڕزگایمان ھات، ل مای دنیا ب نیازت بکم. ئگریش ککباز 

 وە، تۆیش بیتی بی و بخوازی دەداوم بخـــدا ڕەوان شــــــون مغریبی
 "بارەگای سرۆکی دزان دەکموە. 

کسوری ب دکی کراوەوە و دەمی پ ل پکنینوە دەستی دۆستانی بۆ  
 درژ کردم و بینی پدام ک وەفادار دەمن و پشتم برنادا. 

وو، بلمکم برەو نوەڕاستی بھتا مغریبی ل برچاوان ندیو نب 
دەریا برەو پش برد. گوتم با مغریبی پی واب برەو "جبلی تاروق 

Gibraltar "  کی بچووکیشـــــنی خاغریبی چڕەشـــــایی م رکدەڕۆم. ھ
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لھــات، چــارۆککــانم برەو بــاشــــــووری ڕۆژئــاوا ھــدا و دوای مــاوەیک 
 ھت ڕامدا. ھاوتریب دەگڵ نواری وشکانی، برەو ڕۆژ

ســــــروەی با چارۆککانی پ کردبوو. ھوا ئارام و ئاو ب شــــــپۆل بوو.  
بلم وەک مار ب سر ئاو دا دەخوشی. سرتانسری شو بم چشن و 
 ی دوای نیوەڕۆیری ســــــیــانی کــاتژمڕیوە بووین و بۆ بب راییو خب

نجا مایل ل وشـــکانیمان ل وەدەرکوت. بم ترتیب، نزیک ب ســـد و پ
ســـــــال"Sale´ ل می ئکملب وە. من دەمزانی کوتبوویندوور ک "

مبندی دەســـــتی"مراکش" دانماوە، بم ســـــرەڕای ئم، ترســـــی 
 کردم کش وای لو ترســــر مابوو. ئریمان ھســــوتن و دەســــبدەداو ک

ک الندەم. ماوەی پنج ڕۆژی ب وچان ب دەریا دا بۆم و بۆ ھیچ وشکانیی
ئاو و خواردەمنیی تســــــلمان ھبوو. بای وەعدەش پای پوە دەناین و 
برەوپشــی دەبردین. ڕۆژی شــشــم، ڕەوتی با دژی ئو ئاقارە دەشــنایوە 
با ئوەندە بھز نبوو ک نتوانین  ک ئامانجی ئم بوو. بم ڕەوتی 

ســـومان دەســـت  بلم ب ســـوڵ لدان برەو پش برین. من و کســـوری
 رەو ئامانج ڕۆیشتین. سووڕانی ئاقاری با، لزی شان و باھۆ بھ و ب دای
برکوە ب شانسی ئم تواو دەبوو، چونک دژەبا خرایی گمی دزانی 
 ربۆیت. ھنماندا بشـــــو یدەتوانی برۆکی دزان نم دەکردەوە و ســـــک

دا و ل ڕۆخی دەریا مان ل وکانی ســــــ نزیک کوتینوە. ب  برەو وشــــــ
پارزەوە و ئارام ئارام برەو ئاوکندی چۆمچکۆیک ســــــومان لدا و 

 لنگرگیرەکمان دە ئاو ھاویشت. 
  نیاز بووین لوا دانیشـــــتین. بی تاریکبوونی ھمن و کســـــوری، چاوەڕ

 رکم ھین. بوشــکانیدا بک خۆمان ب م و دا، بر شــتاریکایی ســ
موا کراز و ھڵ و گورگ و ورچ و بقر و چک تاریک بوو، دەنگی شــــــ

ڕوی تکی یک بوون و ھرایک جنگی تکوە پچـــا، ک زاتی 
 وەندە نزیک بوو، کنگ ئور و پا. دەنگی شـــیر و بب وەشـــمان لنجوو
کسوری چی نمابوو گیانی دەربچت. کسوری دەستی گرتم و ب لوە لرزە 

 گوتی: و پاڕانوە
 "دەستی منت ب داون نکی خۆت ب ئاو دا بدەی و دی من بتۆقنی!" 
 ھتاکوودەستم خست سارشانی و بینیم پ دا ک پنای چۆل ناکم.  
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ل بلمکماندا ب نۆرە ســرخومان شــکاند، بم  نزیک ب تاوھتان
چ خو و چ ســــــرخوشــــــکاندنک! دەنگی چق و لووری ئاژەی دەرەکی، 
ئارامی ل ھگرتبووین و خوکی ئوەتۆییمان ب چاواندا نھات. کمک 
ئوالتری ئم، ک تنکاو بوو، ئاژەی دەرەکی بۆ خۆ فنک کردنوە خۆیان 

 ا و ب نعرەتی بسام جنگیان دەھژاند.ب ئاو دادەد
  و کاتر دووکمان ئبووم. ترسی ھو نمتر لکسوری دەترسا و منیش ک

گیشــــت برزترین ڕادەی خۆی، ک جانوەرکی زۆر زل و ئســــتوور برەو 
ــار نبوو چ  ــاریکی دا دی ــک بوو. ل ت ــاری ئم ب مل دەھــات. شــــــو ت

ئم دێ. کســوری پی وابوو شــرە و بۆ خواردنی  گیاندارک و بۆچی بۆ الی
 وە و لشــــینکھ رگیرەکنگل وە ککســــوری دەپاڕای .وەیڕب مئ
 وەی کســــوری بووم و دەمگوت کدانریکی دوە. من خوشــــکانی دوور بین
ھیچ گیاندارک ناتوان ل بلمی ئم نزیک ببتوە. لم قســان دابووم 

ەکم ل نزیکی خۆماندا بینی. ئیتر ترس، وەک کابووس ک یکج جانوەر
دەســت و پمی ســارد کردەوە. زۆر بخرایی تفنگم دەســت دای فیشــککم 
ب ســــر دا ھتۆقاند. ئاژەک پرینگایوە و ب ھڕەم برەو وشــــکانی 

 تی تقاند. 
من خۆم ب خۆم گوت ک ئم وشـــکانیی، ن ب شـــو و ن ب ڕۆژ خری  

می تدا نیی. ب شـــو ئاژەی دڕندە و ب ڕۆژیش ئینســـانخۆر؛ ئمیش ئ
بۆ ھرتـک الیـان خۆش گوشــــــتین و ئگر ئـاژەی دەرەکیش نمـان خۆن، 
ئینســانخۆرەکان دەمان برژنن و کبابمان دەخۆن. بم بۆ تازە کردنوەی 
 ــک لرســــــ ر دەبوایگرتنی ئــاوی تــازە، ھکــانمــان و ھئــاوی گۆزە

ھازەی وشــــــ بدەین. ســــــبرمان گرت و کمیكمان ھســـــــت ڕاگرت،  کانی 
مشـــوولش ندەھات. ئو شـــونی ک بلمکی ئمی ل وەســـتابوو، 
ئاوەکی زۆر قووڵ بوو. بۆ ھنانی ئاوی تازە، دەبوای شــــــونک بدۆزینوە 

 ک تنکاو بت و بواری پڕینوە بدات. کسوری گوتی:
کــان دەگڵ خۆمــدا دەبم و ب گۆزە ئــاوی ئگر ڕم بــدەی، من گۆزە" 

.بت نوە و جوونیدا بم کملب تۆ لوە الت. ئمتازەوە د"  
 گوتم: 
 "بۆچی دەتوێ ب تنیا بچی و من لرە دا بمنموە؟! " 
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بۆی من دەچم، ک ئگر تووشــم وەتووشــی ئینســانخۆران ھات، با من  " 
 "بخورم و تۆ ب ساغ دەربچیت.

کســـووری ئوەندە ســـرڕاســـت و بگردان ومی داموە، ک ب تواوی  
 کوت ناو دموە.

 گوتم:
ـــگ  "  ـــاو دا دەگڕین. تفن پکوە دادەبزین و پکوە ب شــــــون ئ

ــگ  ــان ب، ب شــــــریخی تفن ــک بۆ الم ر ئینســــــــانخۆرــدەگرم و ھ ھ
 "دەیترسنم. 

تـــاڵ و تفنگکم کســــــوری کمـــک خواردمنی و منیش دوو گۆزەی ب 
ھگرت و ل بلم دابزین. ل بلم دابزین، بم بردەوام چــاوکم 
ھر ب ســر بلمکمانوە بوو. لوە دەترســام نوەک ڕەشــووڕوتی ئو 
دەوەرە ب ســــواری بلمی دەســــکردی خۆیان بن و بلمکمان ب تان 

دوک و ل برچاوم برن. کســوری ل برەوەی من دەڕۆیشــت، گیشــت زەن
ون بوو. دوای چند خولکک ل کند وەسر کوتوە و ب غار بۆالم ھات. 
ل ســــــرەتــادا وامزانی ئــاژەی دڕنــدە، یــان ئینســـــــانخۆر ھیــان بیوە، 
ھربۆی خرا بۆی بزووتم و ب پیلیوە چووم. وەختک لی نزیک کوتموە 

وشــکی کوشــتووە و ب الشــانی و ســیرم کرد، دیتم ئاژەیکی ھاوشــوەی کر
 داداوە.

کســوری ئاوی خواردنوەی دۆزیبۆوە، بم ســرچاوەی ئاوەک ل بشــی  
ژورووی زەندۆکدا بوو. دوای کمک پیاســـــ، بســـــر کانیاوکی ڕووندا 
ـــان کردەوەو نچیرەکی  ـــاورکم ـــان ل پکردن و ئ ـــانم کوتین. گۆزەک

و ھــاتوچۆمــانــدا تووشــــــی ھیچ  کســــــوریمــان برژانــدو خواردمــان. ل گڕان
 گیانلبرکی دوو پ نھاتین. 

من ل ســـفرەکانی پشـــینی دەریاییمدا یک دوو جاران بو دەوەرە دا  
 ـــاری و ل ـــانـــی قن ـــاتـــبـــووم و دەمـــزانـــی ئو شــــــــوـــن ل دوورگک ھ

ن، بم نمدەزانی بۆ گیشـــــتن بو )نزیکCabo verde(رەئســـــواالخضــــــر
 ی کدورگان ترســــــی ترکۆمم مان دیار بوون، کام ڕیگا نزیکتر و بل 

. ب ناچار ھاوتریب دەگڵ لوارەی دەریا ســـومان لداو ڕۆیشـــتین. بوون
من ھر ئو ھیوایم ھبوو ک بکوین ســـر ھ و گوزەرگای گمیوانانی 
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 ردانییرگم ســــــوان دەســــــتمــان بگرن و لبــازەرگــانیی ئینگلیزی و، ئ
 ڕزگارمان کن. 

کدانوەی خۆم   ل ڕی، بدەپ دا ت ئو شــــــونی ک بلمی ئمی پ
ـــاکۆ و "نیگریتی  ـــدی نوان مون " بوای؛ ئگر Nigritieدەبوای مبن

لکدانوەکشــم ڕاســت بوای، ئوا خانی ختر و منزلگی شــر و بور و 
 پینگان بوو.

ممان دەئاژواند، لو ماوەیدا ک ئم پارالل دەگڵ وشکانییکان بل 
ڕۆژان جگ ل بیـابـانی ڕووت و ب جوو، ھیچ شــــــتکی ترمـان ب چـاو 
ندەدیت. شوانش ئوەی ب گومان دەگییشت، ھر نڕەی شر و بور 

 و پینگان و چق و لووری گورگ و چقڵ و ڕوی بوو.
چندجاران ل دوورەوە نووچک چیای ســـــربرزمان دیتن ک لو بری  
ریـــاوە ل تم نیشــــــتبوون. من پم وابوو لووتکی چیـــای تنریفی دە
)Teneriffa لزگ ک لکی "ریفنمان دیارە. چیای"تم لعاســـت ب ک (

چیاکانی دوورگی "قناری"ی. من گلکم حودا برەو نوەڕاســتی دەریا 
با دژی و برەو ئو لووتک چیای بۆم ک لمان دیار بوون، بم ڕەوتی 

ئو ئاقارە بوو ک من پمخۆش بوو بۆی بچم. دژەبا ل الیک و لبرکی 
تریشــوە شــپۆلکانم دەدیتن ک ناخۆش خبری وەیشــوومیان پوە دیار 
بوو؛ نیشــــــــانی ھکردنی تۆفـــانی دەریـــایی بوو. بلمکی ئمیش 

پ برگی شــــــپۆل ســــــامناکی ندەگرت و تدا دەچووین، ھر بۆی وام 
باش بوو کنارە و کناری وشــــکانی بۆین و خۆمان تووشــــی ســــرئشــــی 

 دوایی نکین.
دوای ئوەیک کنداوە بچکۆنکمان ج ھشــــــت، بالشــــــانی چپی  

وشکانیی ھواراز ڕۆیشتین. چندجارانیش بۆ ئاو ھنان ل بلم دابزین 
 تینوە. و بب ھیچ ڕووداوکی نالبار، سوار بووینوەو وەڕی کو

ڕۆژک ل بری بیاندا گیشـــــتین وشـــــکانییک، ک ڕەوەزە بردکی  
درژووکی ل جیاببۆوەوە. بردەنک چشــــنی دیوار،چند کیلۆمتریک 
ل ئاوی دەریا ڕاکشابوو. لودەم دا ئاوی دەریا برەو ھکشان دەڕۆیشت 

ئمیش  و برەبرە وشــــــکـــانی و دیوارە بردینکی وەژر خۆی دەدا.
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ھوســــــاری بلمکمان دە مســــــتی ئاو نا و، ڕەوتی ئاو برەو وشــــــکانی 
 بردینی. من سیری وشکانیم دەکرد، ک کسوری ب ئاسپا گوتی:

لو داون بوان ئاغاکم!... ســــــیرک ئو ئاژە مزن چیی لی  " 
 "وەرکوتووە؟!

من ســــیری ئو ئاقارەم کرد ک کســــوری پنجنیشــــانی کردبوو. بی  
 ی تخکدا لدار ری تاکبســـــ ژ زن لکجار زۆر مکی یررە شـــــن

 ببوو. ڕووم کردە کسوری و ب حنک پم گوت:
 "کسووری ھست و خرا تفنگ دەست دەی و بۆ ئو شرە بکوژە!" 

 سری من و گوتی:کسووری ل ترسان خۆی خست پشت 
"  و دەگاتم، ئزرمن بۆی دام وەیکر لورەم. بگ وە کاری من نییئ

 "سرم و دەمکات پاروویک و دەمخوات... من ناورم!
کســوریم ئارام کردەوە و خۆم ھر ســ تفنگکانم ئامادە کرد و ســرەم  

م تگرت. شـــرەک دەســـتکی خســـتبووی ســـر لووتی و لی خوتبوو. تق
لکرد، بم ل ڕانیم دا. شــرەک ھســتا ســرپ و پ ب چۆلگ نڕاندی. 
دیاربوو گووللی تفنگ ئســـقامی ڕانی وردکردووە و ل ســـر ســـ قاچانی 
ڕاوەســــــتاوە. تفنگکی دیکم ھگرت و ســــــرم ب نیشــــــان ھگرت. 

و  شــرەک دەیویســت بوا، ک تفنگم ل ئاگر دا و خســتم. شــرەک کوت
ــــرە مرگ ــــت پئاخرین پلقاژەی س ــــوری ی دەس کرد. ھر ئودەمیش کس

غیرەتی بزووت و تفنگ ب دەســـتوە ب مل بۆ شـــرەک چوو. لی نزیک 
کوتوە و گوللیکی ب سری شرەکوە نا و کوشتی. کسوری بنیاز بوو 
ســــــری شــــــرک ل بکـــاتوە بیھنتوە، بم نیتوانی و ھر بس 

نجبۆچی پ شـــــــا کمانیم ک نام. من ل ســــــرەتادا پشــــــی کی بۆ ھی
بخۆڕایی ســـــ فیشـــــکم ل ئاژەک خســـــار کردووە ک ن گۆشـــــتکی 
دەخورت و ن ھیچ ئازارکیشی بۆ ئم بووە. بم کوکی؟! ھر بی 
یک و دوو، دەگڵ کسوری بۆ کوڵ کردنی شرەک چووین و کومان لبر 

کســوری ل کوکردندا ل من زۆر خراتر و ب دەســت و بردتر شــر دامای. 
 مان برەکـــــ ـــــرک ڕۆژکی تواوی خایاند. کوی ش بوو. کوڵ کردنی ش
سربانی ژوورەچکۆی بلمکدا ھکشا. کوک ب دوو ڕۆژان وشک 

 بۆوە و وەک ڕاخر ڕامان خست و پکوە ل سری خوتین.
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 چارۆک کانمـان ھدان و لووتی بلمکمان برەو ســــــواربووینوە. 
دوازدە ڕۆژان بلمکمان ، باشــوور وەرگا و وەڕی کوتینوە. ماوەی دە 

ھر بس ب ھزی با ئاژواند و ســوڵ لدانی گرەک نبوو. بلمکمان 
کاری ئمیش ھر بس  یا دا دەخوشــــــی و  مار ب ســــــر دەر چشــــــنی 

بژیوەکمان برەبرە ل تنکی دەدا و بۆ  ســــیرکردنی دوور و نزیک بوو.
ئویک برســی نمنین، دەســتمان پوە گرت و جارجارەیش ب ماســیگرتن و 

 ماسی خواردن خۆمان تر کرد.
)، Gambiaمن پالنکم ئاوا دانابوو ک ڕەوتی شتاوی دەریایی گامبیا( 

ئو ) بدۆزموە و خۆم بگینمSenegal یان ڕەوتی شـــــتاوی ســـــنگاڵ(
شــــــونی ک گمی بــازەرگــانیی ئوروپییکــانی پــدا تپڕ دەبن؛ بو 
 واتای ڕزگاربوون و ئازادیمان بوو. من دەمزانی ک یشــتباین، بگ نانشــو
 ،تانی گیننارەی ورەو کب ی کزنانو پاپۆڕە م مو گمی ئرجســ

نار کۆم برازیلیا و ھیندســـتان دەچن، ب تنیشـــت ئو لووتکی و ب ک
دوورگکـانی ئو دەروە دا تپڕ دەبن. بپی ئو زانیــارییی ک من لو 
ـــانوە  ــــــون ـــای نجـــاتی ئم بو ش ـــدە ھمبوو، دەمزانی ڕگ مبن
بســــــتراونتوە. ھربۆی کنارەکانی وشــــــکانیمان بر ندا و ب ماوەی 

رەو پش چند شـــــو و ڕۆژان، ب یاریکاریی بای دەریایی بلمکمان ب
برد. برە برە لســــــر وشــــــکانییکاندا جووی خكمان چاو پکوتن. 
بدیتنی خک، تواوک حســــــاینوە و ترس و دڕاوکمان نما. ھروا 
دەڕۆیشــــــتین و ل وشــــــکانی نزیک دەبووینوە و خکی زیاترمان دەدیتن؛ 

ی ڕەش و، ئوەندە ل کنارەکان نزیک کوتینوە ک تنانت ڕەنگی پست
ڕووتبوونی خک و ھاتوچۆکانیشــمان بۆ دەبیندران. من بنیاز بووم نزیکتر 
 شــــــت. من بیھم کســــــوری نناو ئاپۆڕاکان، ب زم و بچموە و دابببم
ــــــت بلمکم بۆی ئوەندە ل نزیک کردنوە ک بزانم ئاخۆ بۆ  ئانقس

و ڕگایکیشمان پ ئوە دەبن دابزین و خورد و خۆراککیان ل وەربگرین 
نیشــان بدەن. ئم بنزیکی ئواندا دەڕۆیشــتین و ئوانیش کنارە و کنار 
دەگمان دەھاتن. ئو خکانی ک پ بپی بلمکی ئم دەھاتن، 
ــــوری دەیگوت  ــــتوە بوو، ک کس تنیا یکک ل وان دارکی درژی ب دەس

ندار بو ڕمب بکوژت. ھر ل ئوە ڕمب پیتی و دەتوان ل دوورەوە گیا
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ــوکانی بلمکم بادا و کمکیان ل دوور  ــوری، منیش س ســر قســی کس
کوتینوە و ب ئــامــاژەی دەســــــــت تمــان گیــانــدن ک برســــــیمــان و 
خواردەمنیمان پویســـــت. ڕەش پســـــتکانیش ب ئاماژەی دەســـــت پیان 

وەم داکشـــا و گوتین ڕابوەســـتین و ســـبرک بگرین. منیش چارۆکی ســـرە
بلمکم ڕاگرت. زۆری نخــایــانــد دوویــان ھــاتنوە و شــــــتومکیــان بۆ 
ھناین، بم بۆ وەرگرتن و ھنانوەی خواردەمنییکان تووشــــــی ڕاڕایی 
ھاتین. چۆن بچین و چلۆنیان ل وەربگرین؟! ئوەندەی ئم ترســمان لوان 

زوو دەرکوت ک  بوو، ئوان ســــــد ئوەندە ل ئم دەترســــــان. بم زۆر
ئوان ل ئم گلک ژیرترن. بتکا ل کنار ئاو کشــانوە و لمان دوور 
کوتنوە. ئم بۆ ڕاگوزانی شــــــتومک چووین ســــــر وشــــــکانی و ئوان 
ـــان بریتی بوون ل دوو  کمکی تریش دوور کوتنوە. خورد و خۆراکی

خۆیان، ک ئم  لتک گۆشــــتی وشــــک کراو و ھندک دانوی خۆمایی
نماندەناســی چیی و تامیان چۆن. ئوان ل ئم دڵ دەومند و دواتر 
بوون. ئم ھیچ شـــتکمان پ نبوو ک ل ومی چاکی ئواندا، چاکیان 
بدەینوە. ھر بس ب ئاماژەی سر و دەست سپاسکمان لکردن. ل سر 

قیژەی مندان و ھات و ھاواری ڕۆیشــتندا بووین، ک یکج زریکی ژنان و 
پیاوەکان دەســـتی ئمیان ســـارد کردەوە و ڕایان گرتین. ســـیرمان کردن و 
ســرمان ســووڕما. خک ب تکا ل شــتک پرینگابوونوە و ڕایان دەکرد. 
کــاتــک ببــاشــــــی لیــان خورد بووینوە، دیتمــان ئوە دوو ئــاژەی کوی 

ویتریان ڕاوی دەن. خکک ب پکوە شــــــڕیان و یکیان بزیوە و ئ
دەشـــتدا بو ببوونوە و ھر تن ڕمب بدەســـتک مابۆوە. جانوەرەکان 
بب ئوەیک سیرکی مرۆڤ بکن، سر ب شوون یکتر دا برەو دەریا 
ھاتن و ب جووت خۆیان دە گۆم ھاویشت. ل ئاویشدا دەستیان ل گوزاندن 

ەمــان زانی ک ئــاژەی بزیو ڕووی کردۆت یکتر ھنگرت. ھر ئوەنــد
 ھـــاتبـــا و خۆی ب .نبۆ نجـــاتی خۆی ھـــانـــامـــان بۆ ب ریکو خ مئ
بلمکی ئم دادابای، ئگر تکیشـــــی نشـــــکاندبا، بشـــــک نوقومی 
 ییم بللر و ککرد و ســــــ پ نگم لرا تفئــاوی دەکردین. منیش خژ

تقی تفنگ، خون ب سر ئاو دا  نیشان ھگرت و تقم لکرد. دەگڵ
پژا. دوای چند جاران نوقومبوونی و ھســــــتانوەی، ل نزیک وشــــــکانیدا 
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گیانی ل دەست دا. ترسی ڕەش پست داماوەکان ل دەنگی تقی تفنگ، 
گلک ترســــــناکتر بوو ل دیتنی ئاژەکان. ھندکیان ل ترســــــان بۆی 

ـــنی ـــر ج  درچوون و ئوانی مابوونوە چش داری چاکی ب مۆلق ل س
چقیبوون. بم چی نخایاند، چندکیان غیرەتیان بزووت و ســــــیری 
خوناوی کنار دەریایان کرد و بشــــــون ئاژە کوژراوەکدا گڕان. من 
دەمزانی ئاژەک ل کوێ قوم بووە، بۆی چووم و پتککم ل قاچی بســــت 

ســــتم دە مســــتی ڕەش پکتکری پن و و ســــت ھاوان دە پکان نا. ئ
؛ ئودەم ک ئــاژەی کوژراویــان ل ئــاو  کالکی ئــاژەکیــان دەرکشـــــــا

پلنگکی خۆش خت و خا. ئمش بم ھرک تقی  دەرکشـــــا، زانیم 
تفنگ ب گوی پنگکی تر گییشــــــت، ڕای کرد و برەو دارســــــتان تی 

 تقاند. 
شارەزایان ب داری نووک تیژ پستی پینگکیان   ڕەش پستکان زۆر 

دامای و گۆشتی لت لت کراویان ب دار داکرد و ل سر ئاگر برژاندیان. 
پارچ گۆشــتکی برژاویان بۆ من ڕاداشــت، بم من ب ئاماژەی دەســت تم 

وک .م بدەنکوبری گۆشــت، ک گۆشــت ناخۆم و ل یاندن کیان گک
 .دایانم ،مزانی چیین نی، کک خواردەمندڵ ھوە و دەگچامبۆ پ

، ســــــراوژر بۆم یانئمجار گۆزەکانم بۆ ھنان و ب ئاماژەی بتاڵ بوون
دانان. دوو ژن ب شــــوون ئاو دا ڕۆیشــــتن، پاش ئیســــتک ژنکان دەفرکی 

ەکیان دانا و گورەیان ھنا. دەفرەک شوەی منجی دەدا. ژنکان دەفر
ڕۆیشتن. من و کسوری گۆزەکانمان ل ئاوی تازە پ کردن و گڕاینوە. ڕەش 
پستکان ل لوارەی وشکانی ڕاوەستابوون و سیری ھسوکوتی ئمیان 

 دەکرد. ب دەست و سر ماوایمان لکردن و ڕۆیشتین. 
دەریــا ئــارام بوو. نرمبــایکی خوش ڕەوت ســــــرجم چــارۆککــانی  

. ئو بلمی ئمی پ کردو بلم چشـــــنی مار ب ســـــر ئاو دا خوشـــــی
، ئمی برەو وشــــکانییکی دوورە دەســــت دەبرد. ڕگایی ک من گرتبووم

وشــــــکانییک ل ئاســــــۆی زۆر دووری بر ڕوانگماندا وەک ڕەشــــــانگک 
دەبیندرا. ماوەی یازدە ڕۆژان ڕۆیشتین و دوور و نزیکی ڕەوەزەبردکی دوور 

ــا دا خۆی و  ــاوی دەری ــک ل ئ ترڕادەی ســــــی کیلۆم ب ــاتین ک درژ ھ
 ترس ل ب کمان وەرگرت و بوا کئارامبوونی ھ یش لمشــابوو. ئڕاک
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ــــانی  ــــتی دەریامان گرتبر و شــــانوش تۆفان و شــــپۆالن، ڕگای نوەڕاس
 ل .ـــاوا ـــایکی ئ لووتک بردینک، تیژ تپڕ بووین و کوتین دەری

رخضــربی(رەئســولئوە لووتککمانKapVerde وە کۆمریشــو بو ل(
دوورگکانمان ل دیار بوون. دۆزینوەی کۆم دوورگکان ئو ھیواییان 
داین ک ڕگای ڕزگاریمان کورت کردۆتوە و ھاکا گیشتین شونی ئازاد. 
من و کســــــوری دمــان بوەوە خۆش بوو ک دەمــانتوانی ب دنیــاییکی 

ک تین و پشوویگرین و ڕاو بککاندا ئاو ھوشکانیی زین و لواوەوە داب
تــازە بکینوە. بم مودا ڕگــای نوانی دوورگکــان زۆر دوور بوون و 
فان  یادا تۆ ھاتو ل نوەڕاســــــتی دەر دەکرا ک ئگر  ترســــــی ئوەیان ل

یک ھیکردێ، ڕی دەرەتان و نجاتمان نامنت و دەســــــتمان ب ھیچ ال
ڕاناگات. ھکردن و پلکردن لم دەمدا ختری قســـــتی ســـــر بوو، 

 بۆی ژیران ئاژواندمان و ھدی ھدی برەو پش ڕۆیشتین. 
ڕزەچیاکان نیشــــــانگیکی باش بوون و ل ھموو الیکوە لمان دیار  

ــــیلی چاوم ب برزایی چیاکنوە گرێ دابوو و ئوانم ل بر  بوون. من س
ن ون ندەکردن. بۆ دنیــابوونم و دۆزینوەی ڕگــایکی ب متمــان، چــاوا

چووم ژوورۆچکی بلمکمان و دانیشــــتم. تازە دەمویســــت نخشــــی 
 ــــوری زۆر ب ــــترین ڕگادا بگڕم، ک کس ــــون باش ڕگا ھدەموە و ب ش

 پشۆکاوی ھات و گوتی:
نی ھــداوە و گورەم گمیکی مزن ل دوورەوە دیــارە. چــارۆککــا" 

 "دەریا دەبێ. 
 مری ئن سشوو ب رۆکی دزانی دەریاییی سمی وابوو گکسوری پ
دا ھاتووە. کســــوری ھر ئوندە ترســــابوو، ک دەســــت و پلی ب ئاشــــکرا 

 دەلرزین و ڕەنگی بڕوویوە نمابوو. 
  م کرد؛ لکمیییری گوردی ســــ ڕیم و بژوورە دەرپ تاو لپ من ب

شـــم و شـــوەی گمیک دیار بوو ک پاپۆڕکی پورتکایی. بم برەو ک
برشــک بووم. لســرەتادا پم وابوو پاپۆڕی بازەرگانانی  یکوێ دەچوو، لی

ســـوداگری ســـاتوســـودای کۆیلی و برەو کنارەکانی "گین"ی ئفریقا 
ڕاســــــتی بڕوەی. بم ئو ڕگایی ک ئو بۆی دەڕۆیشــــــت، برەو نوە

دەریا بوو. ئیتر ســــــاوەســــــاو و ســــــبرکردن ب کک بوو. گورجک ھموو 
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چــارۆککــانم ھــدان و ســــــوکــانم گرت دەســـــــت و زۆر ب خرایی برەو 
نوەڕاســـتی دەریا و برەو گمیک ســـومان لدا و ڕۆیشـــتین. گموان و 
ــان  ــاپۆڕەکی ــاپۆرەک ل ســــــر ســــــکۆی ھرە برزی پ کــارکرەکــانی پ

بوون و ب دووربین ســیری ئمیان دەکرد. دیار بوو ئمیان دیوە، ڕاوەســتا
 بۆی ڕەوتی پاپۆڕەکیشیان ھورتر کردەوە. 

  را کوتدام. خنی پرم داھات و ھیوای ڕزگاری مزگدەروونمدا گ دڵ ل
کووتاكم ب واتای لقومان ل ســــــر تیرەگی ئســــــتوندەکی چارۆکگر 

کنگ فیشـــــتف ند و بی ڕاوەســـــتا و ھاکای پورتمقاند. گکیشـــــم ت
یان چووین. مودا  دان بۆ با و ب ســــــوڵ ل کاریی ھزی  یاری  یش بمئ

 .نزیک پاپۆڕەک یشتینێ و گران بکاتژم س مان بگاکڕ 
کارکرانی پاپۆڕەک زۆر بخرایی ئامرازی ھکشانیان وەکار خست و  

مشـــــــا. ئکوە ھلۆتک یــان بموە نــاو  ئوتینڕزگــاریمــان ھــات و ک
 شا. گشتیان لککی ئاسوودەمان ھکی شارستانی و پشوویمرۆڤ کۆم
 نر تھ ،کمیو گــــــانی ن دەورمان ھان، بم ل ســــــرجمی کس

دەزانی و ئوانی تر پورتکای و ئیســــــپانی و  ئینگلیزیکســــــکیان زمان 
ب ھاتی خفت مانم بۆ گانوە و فرانســــــوی بوون. من بســــــر اری خۆ

 پاپۆڕەک تانی  کاپی ئوانیش زۆر بدوایی کلوپلکیان بۆ ڕاگوازتین. 
ھر ھندە دڵ و دەروون گورە بوو، ک چند جارانم داوا لکرد ک ھموو 
 وە و گوتی کایو دەستی منی گم ئت. بگرکان بۆ خۆی ھللوپک

، ئرککی ئینسانیی و ل کرین و فرۆشتن ئوەی دەرھق ب ئمی کردووە
 .نای 

کیخودای پاپۆڕەک، بلمکی ئمی ب ھشتا سکی ز قبند و  
 ری پفژەی ســـدر م کســـوری لت، ببک نیاز بوو "کســـور"یشـــم لب
کارەساتدا یارو یاوەرم بوو، ھربۆی دم ھی نگرت سربستیی کسوری 

م ب پارە ســـودا بکم و وەک کۆیل ڕادەســـتی گموانی بکم. گموان ل
 تگیشت و گوتی:

ئگر کســــــوری بت ســــــر ئایینی مســــــیح، من ئامادەم ل گمدا  " 
ئیشـکی پ بسـپرم و دوای دە سـاڵ کارکردن ل پاپۆڕدا، ئازاد بت بۆ ھر 

 "شونکی خۆی پی خۆش ب بچت.
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کسوری لم پشنیارە تواو گشایوە و ب دڵ ئامادە بوو ک ل گمدا  
کــار بکــات. کیخودای پــاپۆڕەک ل بری بنیی من بۆ مــانوە کســــــوری، 

.ی دامست سکش 
  ک و بزەندە و ئازارھیچ گ دا، ب مگ دوای بیســـــت و دوو ڕۆژان ل

ب ناوی لنگرگی ســــمتی گیشــــتین وتی برازیلیا و ل شــــوونک 
) لنگرمـــان گرت. لکـــاتی todos los santos(تۆدۆس لۆس ســــــــانتۆس

و پینگ و دوو تفنگکانی ماواییدا، گمووانی پیاوخاس، کوی شــــــر 
 ودەم کوە. ئیدامدا مابووم، ومگ ی لو پرت خرت مو کیم و ئکل

 سکی ز بوو.  220پم نای وتی برازیلیا، پارەی گیرفانم 
ــاســــــی، بم گموان منی بردە الی   ــادا کســــــم ندەن من ل برازیلی

بوو. ئمی ب یکتر دۆســتکی خۆی ک خاوەن مزرایکی قامیشــشــکرە 
ناســــاند و بنی لوەرگرت ک چاوی ب ســــرموە بت و ئاگای لم بت؛ 
 ،زراکوی کردە یاریکارم. خاوەن مر ئوەی کاریشدا ھدۆزین ت لنانت
کارگیکی شــــکربینوەیشــــی ھر شــــان ب شــــانی مزراکی دانا بوو. 

ھگرتنوەی قامیشــــــ ماوەیک بالی ئو دا ماموە و شــــــوەی چاند و 
شــکرە و ڕەجاباھنانی شــکر و وشــک کردنوەکی ف بووم. جار جاریش 
ســــــردانی مزراکانی دیکم دەکردن و دەمدیتن ک ھموو مزرادارەکان 
کارگای شـــکرســـازکردنیشـــیان وەگڕ خســـتووەو پی دەومند بوون. دم 

ی مزراداری و داوای داکوتــان و دانیشــــــتن و حســـــــانوەی لکردم و بیر
کــارگی شــــــکربینوە و دەومنــدبوونیش کوت کللموە. بم بۆ 
مــانوەم و نیشــــــتج بوونم ل برازیلیــا دا، دەبوای پنــاســــــ و کــارتی 
شـــارۆمندی برازیلیا وەربگرم. دوای ج بج کردنی پناســـ و وەرگرتنی 

کردنم کی کارتی نیشتجبوون، مزرایک و کرەسی پویستی شکرچ
 و دەستم پکرد. 

"، مزرایکی بچووکی Vollseل جیرانتیمــدا وەرزرــک بنــاوی"ڤۆز 
کدا کوین و بووین ب برادەرکی  ھاوڕێ و ت  زۆر زوو بووین ب بوو، کھ
گیانی گیانی. ســـــرەنجام پکوە ڕک کوتین و مزراکانمان پکوە گرێ 

و ســــــان زۆر چاالکان کارمان کرد و دا و بووین ب ھاوکار. ب ماوەی دو
 وتۆمان پکی ئم قازانجکی یچی ســــــاشــــــا، کت ککمان زەحملگ

https://www.google.se/search?q=todos+los+santos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwja6KTI1efZAhUoQJoKHZWoAbMQsAQIPQ
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نبا، بم کاتک ک لی سرڕاست بووین و زانیاری پویستمان وەرگرت، 
 ل ریماندا جگی وەرزمین ســـــــایســــــ مان گرتی. لرە کارەکرەبب

نیشــمان کی و دامان چاند. ئمی مزرای قامیشــشــکرە، مزرایکی توت
دوو کســـــی دەرەقتی دوو مزرا ندەھاتین و گرتنی کرکاریش پارەیکی 
 زنتری ھم دەست دانی(کسوری)م ب ودەم لر ئزۆری دەویست. من ھ
زانی و دەســتی خۆم بۆ شــکاندەوە ک چلۆنم ل دەســت دا. بم پشــمانی 

ی ھر ئم جارە و دوا جاریشم نبوو. دوای ل دەستدانی ھلکی باش، کار
من ل ژیـــانمـــدا ھکـــاریم ھر ھنـــدە زۆربوون، ک ھیچ حوج بم 

 یکدانیشی ندەکرد ک ب پکوو بۆی دابنیشم و ئاخی بۆ ھبکشم. 
زۆر جاران ل دەمی کار کردندا خۆم ســــــرکۆن دەکرد و ل خۆم تووڕە  

خۆم دەتگوت: [ ئاخر ئ ر کاری دەبووم و بگوەرداوە؟! ئکارە خۆت ت م
وەرزریت دەویســـــت، خۆ ل بر دەرگای مای باوکیشـــــتدا ئم کارە ھبوو 

و یت. لری بیکســــــرمم چب وجی، ھیچ حم تی خۆت بوویایو ب
ـــــــانخۆران دا  دوور وتییش ندەبووی. خۆت دەربدەرکرد و ب نو ئینس

پاشـــــــای تاکیش وەرزی! بۆ  تپڕ بووی و بوویت کۆیلی  دزان و ئســــــ
دەریــاگڕی و دنیــاگردی ل مــای بــاوک ڕات کرد و ئســــــتش جنــابی 

 وەرزری شکر و تووتنی].
  توتبنیا کتاک و ت رچاو، کب ک دەھاتســــزۆرجاران خۆم وەک ک

 یایی دەکرد و بۆ ب ئاودانی. ھســــــتم ب تن  کی چۆلی بیناو دوورگ
سیی خۆم دەمناند. ک 

  دەریا ڕزگاری کردین، جار جار دەھات ل ی کمیھرەبان وانمو گئ
ســــردانم و ماوەیک ل الم دەمایوە. ڕۆژک بۆ ماوایی ھات الم و گوتی 
ک بیانی برەو پورتکاڵ ب ڕوەی. دەربارەی خۆی و سفری بازەرگانی 

ن ئو کلوپالنی و دەسکوت و دەسمایی خۆی باسی بۆ کردم ک زۆرجارا
 کاڵ بپورت ت و لئینگلیس دەیانکر ەویان زۆرە، لکال بپورت ل ک
ــــت.  ــــتوە و قازانجکی زۆری دت دەس چندین قات گرانتریان دەیانفرۆش
پشــــنیاری ب منیش کرد ک ئگر دۆســــت و ئاشــــنایکم ل لندن ھبت، 

تاکوو ئوان کلوپلی پو یســــــتم بۆ بکن و ب نامیکیان بۆ بنووســــــم 
ڕەوانی شــاری(لیســبۆن)ی بکن. دنیاشــی کردم ک ب  ئوداناونیشــانیی 
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دەگڵ ماندوو بکین، خرکی زۆری لدەکم و  ب ئوەیک دەســـت و پلی
منیش نمکردە س و دوو و ھر بب ئوەی بیرکی پی دەومند دەبم. 

ـــ ادی بوەژنی ئو لبکموە، ب قســــــی ئوم کرد. کوتموە ســــــر ی
ـــان کردبوو. من  ـــانی ک بۆ یکمجـــار پکوە ســــــفری گینم ـــاپیت ک
نمدەزانی ئو خانم ماوە یان مردووە، بم ل نامیکدا بۆم نووســــــی 
ـــانت  ـــارەی ک وەک ئم ـــاومتوە و ئو بە پ ـــا م ک من ل برازیلی

 می. بالیانوەی، ڕادەستی ئو برادەرمی بکات ک ھگری نامک
  و خانمی منی بکان نامئینگنیســـیی یاریکاریی بازرگان وان بمگ

گیاندبوو. ئویش دەســــــتمایکی منی بب کم و کســــــری بۆ گموان 
ناردبۆوە و گموانیش ئو کلوپلی ک ل پورتکال دا کیاری زۆر بوون، 

ری بـــایی خۆیـــانی فرۆشــــــتبۆونیرامبچوار ب بوونی و بوە. کـــاری ک
 وە و چی پردەوامی خۆیــدا مــایب بــازەرگــانی نیوان من و کــاپیتــان ل

 ب دراو دەکرد.  ن وەک ساماندارکم لھات ک کایمنچوو م
بۆ کاری چاندن و داشــــــتن و ھگرتنوەی قامیشــــــ شــــــکرە، چندین  

کۆیلی ڕەش پســتم کن. ل کارگی شــکر ســازکردنیشــدا چند کرکارم 
دەکار کردن. تنانت خزمتکاركی ئوروپیشـــــم بۆ بر دەســـــتان، ل الی 

 خۆم دامزراند.
 ل کشــــــــا، کرز ھــدەی ب  ســــــــای دواتر برھمی وەرزیم ئوەن

فرۆشــــــکیدا جگام نما پارەی تبکم. ھر تن برھمی تووتنکم 
 م لکم بــاییــدارتر بوو. توتنکرەکمی شــــــرھب نجــا جــار زیــاتر لپ
 نــدەرێ بۆیــان دەفرۆشــــــتم. لو گــای دەریــاوە دەنــاردە"لیســــــبۆن" و لڕ
فرۆشــتنی برھمی تووتن و شــکر و دانوەی ترم، دەســتکوتم ئوەندە 

ر بوو، ک دەیان پۆژەی تری خســت مشــکموە. من خۆم دەمزانی ک ئو زۆ
مان  برزەفی و ھتۆز ھتۆزان ڕیشــــــیان دە کوێ دای. مرۆڤی ب ڕا
ھرک پارەی کوت دەســــــت، چاوچنووکتر و ب تماحتر دەب و بۆ ھموو 

زی الیک پل داوژت. قســـو پندی پشـــینیان ک پارەی زۆر بۆ پیاوی وا
 تســــــتۆ بۆ وازی دەبتی ئک پلڕامان. گ خنکاندنی ســــــامانداری ب

بازەرگانی ناوداری دەومند ھر بم نخۆشــــین ل ســــامان کوتوون و 
 کاولکاری ب میشـــــی منیش ھیاون و خدەرێ. خ تپووچ ھاتوون مای
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ووە بدوا داھاتووە و ئاکامی ھموو کارەکانیشم ھر خسار و دەستبتایی 
  تواو!و 

ــانم   ــایم و ھر دەگڵ ئو ژی ــدی و ئھوەن بووی کی ھر مرۆڤگئ
سازابایم، دەحساموە. بم ئارزووی سفر و تامزرۆیی دەریا و بیری 
ـــــم. ل دەروونمدا  ـــــوودە دابنیش ـــــت تاوک ئاس ـــــت و گڕان، نیانھش گش

مند بوون، سـفری دەریایی و بازەرگانیی دوورەدەســتان، ئویش بۆ دەو
چشنی کرمی کوکنی لھات و ل مشکمدا جینگی دا و مشکی خوراندم و 

م دا. ڕۆژی چارەڕەشــــــیم دیســــــان ھاتوە و ی خۆئاخر ســــــر لقم ل ژیان
نھامتی برۆکی گرتم و ھیگرتم و دەگژاوکی خســــــتم، ک کس تی 

 نکوتبت. 
ریکی کسـب و کار بووم، ل ماوەی ئو چوار سـانی ک ل برازیلیا خ 

زمانی پورتکالی ب ڕەوانی فر ببووم و دەگڵ خک بب گرێ دەدوام. 
 وە و لدەورم کۆببوون نــد لمئــاشــــــنــا و ڕۆشــــــنــا و دۆســــــتــانی دەو

)دا کم تاجر و بازەرگانم شــک دەبردن San-salvadorشــاری(ســانســالڤادۆر 
 ن. زۆر جاران ککتیم نتای کۆ دەبووینوە، من ک نمناســــــن و دۆســــــ

بســــــرھاتکانی خۆمم بۆ دەگانوە و بۆم باس دەکردن ک وا ل چند 
کاروان ســفرکی نوان ئوروپا و "گین"ی ئفریقا دا چندەم ســامان کۆ 
کردۆتوە. بۆم دەگانوە ک ل بری ئـــاونیکی بچوووک و چقول و 

ددانی فیل و شــتی گرانبایی مقســتکی کم باییدا، چندەیان وردە ز و 
کرد ک چند بالش دەداومت. ئاماژەم ب کینی کۆیلی ڕەش پستیش 

و دەکرێ ل بری ھنگوســـــتیل و بازن و گوارەیکی کچۆن، چند کۆیلی 
بتوانا وەربگری. ماوەیک بسرچوو، ڕۆژک ل ڕۆژان س دۆستی خاوەن 

گوتیان ک بۆ کاری مزراداری ب ســـــامانی برازیلیاییم ھاتن ســـــردانم و 
نیازن ســفرکی گین بکن و چند کۆیلی ڕەش پســت بکن و ب نھنی 
 ین و فرۆشـــــتنی کۆیلک چونک ن. گوتیشـــــیان کزی برازیلیایان بکڕاگو
یاســـــاغ کراوە و ســـــزای گرانی بۆ داندراوە، دەب ب قاچاغ رگایاندا ئم 

گوتیان ک ئوان خۆیان شـــارەزای ڕگای  کارە بکین و کس پی نزانت.
ــارەڕەش  ــایی و چم و خمی کۆیلکین و ڕاگویزانیــان نین. منی چ دەری
حپم ل خۆم بی و گوچکم بۆ شل کردن. ئوانیش زۆر فبازان شاخ و 
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 رکیــان بردم. ھخشــــــت گوتم و لیــان ھـــــــاز کردم و پ بــایــان بۆ س
ەدا وەک چاوســــــاغ ڕەگیان کوم و پشــــــنیاریان پکردم ک لو ســــــفر

 ،رانو من ک نوان زۆدەرێ. ئھاتن یان بم، دەنگم ل ندەر ڕنیشـــــــا
ـــــــم. بنیان دام ک گوتیان ک ھیچ پویســت  ناکات من  دەســمای دابنـ

دەســــــمای بوانبرم  ی خۆم، ئرامبدا قازنج بوداکســــــات و ســــــ ل
 دەکن.

دەســــتکورتکی ھژار کرابای، ئگر  کیب پیاوئو پشــــنیارە ئگر  
دەکرێ شکاندبای، نووبای و ملی خۆشی تدا نکابرای ھژار بسر بۆی 

بم بۆ منکی کیســــــپی باخڵ پی خاوەن ژیانکی بین گوجپیاوە. 
شــــاھان، ئو پشــــنیارە ســــووکایتی بوو. دەبوای ل ھمبر پشــــنیاری 
 ،خوێ کردبانای ک دەمم پشنچ و ب کیواندا کردبای وانم بواندا، ئئ

بورانش، ک ڕگای ھتینیان ل گوم بوویای، بم ھوســــــتی ئاوا 
 فام و مشوور دەویست.تۆزکاکی 

  وەندە دارا و دەست ڕۆیشتوو ببووم، کدا ئو چوار ساماوەی ئ من ل
جگام ل نو ل دەومندانی شـــارەک دا کردبۆوە. بم ئمن بۆ بچارە 
 کی وەھا لقک شــوەیچ شــ ب ر ببووم ککردنی خۆم ســاز کرابووم و ف

ــدەم، ک ب ھزار دوژم ــت. ھر یشــــــنبختی خۆم ھب درابنم ھم ت
 نمکردە س و دوو، گورجک دەستم دان و گوتم:

 "  نم پوەیش بر ئگتانم و ئوە دەگڕی شــــــانازییو پئ من ب
بدەن ک ھتا گڕانوەم ئاگاداری زەوی و زار و زەرعاتکانم بن، من ئو 
تان  یازمندی بن، بۆ ســــــفرەتان ل ســــــر چاوانم دادەنم و ھرچی ن

 "جبج دەکم.
تــا ھــاتنوەم، ئوان ب تکا بنیــان پــدام و دنیــایــان کردم ک ھ 

ـــنی مزراکانی خۆیان ئاگاداری داھاتکم دەبن و ناب ھیچ خمکم  چش
دا، وەسیتنامیکم نووسی ملم سفرە ھات و نھاتبر ھبت. منیش 

ک ئگر ســرم تدا چوو، دارایی و ســامانکم ب ئو گموان ببخشــن 
ەی بۆ خۆی و نیوەی ک گیانی من و کســوری ل مترســی خالس کردبوو؛ نیو

 تری برتوە ئینگلستان و ل بانک دا ب حیسبی منی بگرت. 
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ئو پــاپۆڕەی ک دەبوای من ســــــرۆکــایتی بکم، ل لنگرگــا دا  
، برەو مای دا1659لنگری گرتبوو. من ل ڕۆژی یکمی ســــــپتامبری 

و ڕۆژە، بدبختی خۆم چووم و چشــنی شــۆڕەســواری گمژە، ڕکفم لدا. ئ
ڕک ھر ئو ڕۆژەی دەگرتوە ک من ھشـــت ســـاڵ پشـــتر ل مای باوکی 
خۆم، پشــتم دە بختی خۆم کرد و بۆی دەرچووم و ل شــارەدەریای (ھوڵ) دا 

 سواری گم بووم.
  ب ،مش تۆپ بوو. ژمارەی دانیشــــــتوانی گمان خاوەنی شــــــکمگ

ارەکانییوە چواردە کس خاوەنی گم و کوڕەکی و من و ملوان و کرک
پاپۆڕەکدا  بازەرگانی کردن ل گۆگاخانی  بووین. ئو کلوپلی ک بۆ 
بوون، جگ ل خرینگ و منگو و ئاونی کچان و چقۆ و مقســـــــت و 
تور و پاچ و خاکنداز و قوینگ و کوتکی ئاســــــن، چندین جۆرە تفنگی 

باری پاپۆڕەک کرابوون. ھر  سرپ و دەمانچ و گۆل و دەرمانی تفنگیش
ئو ڕۆژەی ک ل لنگرگ ھــاتین دەر و چــارۆککــانمــان ھــدا و لووتی 
پاپۆڕەکمان برەو ئفریقا ڕاگرت، ھوا ئارام و دنیا ڕام و دەریا ئھوەن 
بوو. تنانت دە دوازدە ڕۆژی ســرەتای ســفرەکشــمان ئاســمان ســاف و 

ور بوو؛ جگرم و دەریـا ھوا گبوو،  ھکمـان نیشــــــرمـا، ھیچ کگ ل
بم ھرک پشتندی جوگرافیایی ئیستیواییمان تپڕ کرد، تووندە بایکی 
ســـرشـــت ھیکردێ و شـــپۆل ب بارســـتایی شـــاخک ھســـتان و تۆفانی 
 ڕ بوو، کدفـــــامناک و ب ـــــتی پکرد. تۆفانک ھر ھندە س دەریایی دەس

ماوەی دوو ھف  ناچار کرد ب ت گم ب شــــــپۆالن بســــــپرین و ئمی 
ســوکانی گم ببســتین. ڕەشــبای ســرشــت، گمی ئمی ھنا و برد و 
ئمیش دەســـت ل ســـر دەســـت، چاوەڕی چارەنووســـی نادیار دانیشـــتین. 
 ستووریی ساغی و بپشت ئ ند جاران بو بوو. چساغ و پت می ئمگ

برەو پیش بۆین، بم  وەی بوونی گم ویســـتمان شـــپۆالن بشـــکنین و
زۆر زوو بو ئاکام گیشتین ک ھرچشن دژکردەوەیکی دژ ب شپۆالن، 

 دەبت داسی ڕمان و چۆکی خۆمانی پ دەشکت. 
ل درژەی ئو تۆفــاندا دوو کرکــارمــان کوتن بر شــــــپۆلی ئــاو و  

 و مرد. تداچوون و کریکارکیش ب یاو تی ئیستیوایی گیانی ل دەست دا
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مانکی زۆری بخۆیوە بینی.   ئاخری ھفتی دووەم، گمیکمان داڕ
 نای ئاوەکشـــــری تویســـــت بوو بژوور و پ وە ئاو دەھاتکینشـــــو ل
بگرین. ھر لو دەمشدا ھزی ڕەشبا کزی کرد. ئمیش خۆشی خۆشیمان 

ن بوو ک نجـــاتیمـــان ھـــاتووە و دەکرێ بۆ وەرگرتنی یـــارمتی و نوژە
کردنوەی گم، برە یکک ل دوورگکانی ئینگلیس بچین، بم ھر 
لو دەم دا ڕەش با سووڕاندی و تۆفانکی ماوانکری تازە، ل برکی 
 ب ،کی سووکیختت تکشنی لچ می ئمکرد. گترەوە دەستی پ

ان ســــــر کوەی شــــــپۆالندا دەگڕا و ھرچی ئیختیار بوو ل دەســــــتم
دەرچوو. قبزەی سامناکی شپۆالن برەو ئاقارکی ئوتۆ نادیاری بردین 
ک تنــانت ئگر دوورگ و وشــــــکــانیشــــــمــان ل نزیــک بوای، ھومــدی 
لندەکرا گیان ب ســــــمت دەرباز بکین. چوونک زۆربی دوورگکانی 

ۆر" ئو ھرم دوورە دەست، نیشتمانی ڕەش پستانی"کانیبال = ئینسانخ
بوون. بم حای ک ئمی تکوتبووین، دیار بوو دەرچوونمان ل ســــــر 

 سیفرە و ھیچ ھیوایکی گشی تدا بدی ناکرت. 
ڕەشبا، برەبرە بھزتر دەبوو. شپۆل دەمبدەم برزتر ھدەکشا.  

سروشت چرک ب چرک تووڕەتر و ماورانی دەم ب دەم ھڕەشی تووندتر 
ھاواری دەکرد. ب پ دەســـــت، لوانی ســـــوکان بلدا، مو دەمر لم ھ

 کرد:
" !نزیک وشکانی!... وشکانی!... وشکانیمان ل" 

ھشتا بۆ سیری وشکانی ل ژوور نھاتبوویندەر ک بزانین ل کوین و 
ئو وشــــــکانیی ســــــر ب کوی، ک گمیکمان خۆی ب کۆگایک زیخ و 

 ئاو دادا و ل وی ژموو ھیز و چھ کان بپۆلمجار شـــوت. ئک جوو
توانایانوە ھرشــــیان ھنا و گمیان ل کار خســــت. بۆ ئوەیک شــــپۆل 
ڕەپچکمان ندا و نمان ڕفن، ســــرجمی دانیشــــتوانی گم پنامان 
 مان لرگ و نس کرد. موە مو خۆمان پ مودیوی گوەارەی ئبردە ل

 سمای دەکرد و خۆی نیشان دەداین.  داسر دووندی لووتمان
من نمدەزانی ئو کنارەی ک ئمی ڕاگرتووە، لباری جوغرافیاییوە  

سر ب کھ قاڕە و کام کیشوەری جیھان... ئرێ ئاوەدان یان تریک و 
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دوور کوتی؟ ئگر ئاوەدان، تۆ بی ســــــرزەمینی ئینســـــــانخۆرەکان 
ب؟!ن  

 تۆزکا کتی دەکرد تۆفانر وا قیامم تووندەبا ھور ببۆەوە، بک ھ
ـــانم چشــــــنی پیکرە  و یکـــدەم ندەســــــرەوت. من و ھـــاوســــــفرەک
ـــــانی  بردینیکی ب گیان، پامان وەدیوارەی گمیکمانوە دابوو. نیش
مان و زیندوو بوون ب ڕوخســـــارەی ھیچ کامکمانوە ندەبیندرا. بدەنگ و 

تنیا ل ڕگای چاوانوە سـیری یکترمان دەکردو  ب ڕەنگ و ب ھسـت،
چاوەڕی ھات و نھاتان ڕاوەســــــتابووین. ھر لم دەم شــــــپرزەیماندا 
گشـــتمان بھومدی دەســـتکی نادیاری بتوانا ڕاوەســـتابووین، ک ل بری 
نادیارەوە بت و دەستمان بگرت و لم ششدەرە سامناک ڕزگارمان بکات. 

موومان ڕر ھم ھوە گرێ دابوو، بئاسمان جاتمان بگای دەرچوون و ن
لپ ھاتوە بیرمان ک گمیکمان بلمکی گورەی ل پاشــــــکۆی خۆی 
بستووە و ھر ئویش ک دەتوان دەستی نجاتمان بپشت بگرت و لم 
 وتبوویپۆالندا کر زەربی شژ مان لکمیڕزگاریمان بکات. گ شرقق

و پلوپۆی پوە نمابوو. جنســتی چوار ئســکی دەر و ژووری  ســر چۆک
دەنگی جی و ھۆڕی تک قرمانی لوە دەھات و شــــــتکی وای نمابوو تک 
بتپت. دەم و کاتکی زۆرمان لبر دەســـت دا نمابوو ک دەســـت لســـر 
دەســـــت دابنین و چاوەڕی ســـــرھقنی مرگ بکین. ھموومان بۆی 

ــــــت و یازدە کســــــکمان تیدا جووینوەو  بلمکمان دە ئاو ھاویش
دانیشــتین و خۆمان ب شــپۆالن ئســپارد. ئگرچی تۆفانک ئاھک کزی 
کردبۆوە، بم ھشــتا شــپۆلکان ب برزایی شــاخک دەھاتن و ئمیان 
ب بلموە ل سر سر دادەنا؛ ئم شپۆل برزی دەکردینوە و بۆ ئوی 

ـــــکمانوە تری ھدا ـــــان و باڵ و باس ـــــتین. ئمیش ب ھموو ھزی ش ویش
 سومان لدەدا و ب ناھومدی چاومان ل وشکانی بیبوو. 

ل دەمی ســــــوڵ لدانماندا ترســــــی شــــــپۆالن ل الیک و ل بركی  
 دەکردین. بی لڕەشــــزینمان ھوە ترســــی وشــــکانی و چلۆن دابتریشــــ

ووە ســــــســــــانزی یازدە کموو ھھ ک دەچووینتردەدا و دوو ممان ل
پش، بم شــــپۆلی ســــرشــــت حوای دەداین و پنج متری برەو پاش 
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کانی ل دەریا  کانیمان ل دیار بوو، بم وشــــــ دادەکشـــــــاندینوە. وشــــــ
 ترسنرتر بوو.

  دەچووین، چونکرەو وشــکانی نو ڕاســت بدانماندا ڕاســتوڵ لســ ل
ــــــا، ل گڕانوەدا ئو شــــــپۆالنی ک خۆیان ب  قراغ ئاوەکاندا دەکش

ئگر تکی نشکاباینای، بشک شپۆلی دواتر ب سرمان دەکشا و وەک 
تۆوی زەوی پرژ و بوی دەکردین. ئم بناچار خوارەو خوار بۆی چووین و 
یک دوو کیلۆمترک چووین پش، بم لپ شــــــپۆلک ب بارســــــتایی 

کشـــــا و بلمی ل وەرگڕاندین و ئمی ل شـــــاخک ھات و بســـــرمان 
 یکتر بو کرد؛ کوتین ژر شپۆالن و یاران ل یارانیان ندیو مانوە. 

  ب ر ئاوی کردم، ناتوانم نچام و ژوەی پکپۆل تشــــ و دەم کمن ئ
 شنچ موانیدا شارەزای ھلم م. من لنووسین باسی بک ب زمان و ن

بووم، بم شــــپۆل ســــووڕاندمی و نیھشــــت ســــر برز  ملی دەریایی
 کم پم ھیچ کارچووم، بھۆش ن دەر. ل ک بدەمیناسوە و ھمبک
ندەکرا و چشــــنی ترمی ب گیان کوتبووم دەســــتی شــــپۆالن و برەو 
کنارەی وشکانی دەیبردم؛ شپۆلک ھیگرتم و ب سر وشکانیدا کشامی 

دا منی ل شـــــونک ج ھشـــــت. ئو شـــــونی ک من ل و ل گڕانوەی
شـــپۆل جمام، ھتا وشـــکانی مایلکیان نوان بوو. شـــپۆلکان ھر لوێ 
منیـان ب برد و چو دادا. ســــــنـگ و الکلکم ژانی ت وەســــــتـا. بم 
بھموو تواناموە پشوویکی دوور و درژم کشاو چاوەکانم کردنوە. چی 

و الرمــدا مــابووموە، دام ب قــاچکــانم و بر لوەیک ھزی ک دە لش 
شــپۆ شــتی دواتر بت و بمفنتوە، دەســتم کشــا و نووچکی بردە 
 ســتامئاو دەرخســتبوو. ھ ری لســ ردەکب کی تیژم گرت. نوچکالنت
ســر پی و نرم نرم ب تنکاوی قراغ دەریا دا برەو وشــکانی چووم. 

ی چاالکیی شــــــپۆلکان چووم دەر و ب ڕەکش ڕەکش خۆم ل مبند
کشـــــــای ســــــر مرگکی شــــــینی تر. ھر لووە ڕوو ب دەریای تووڕە 
ــاڵ و  ــام ل ھڤ ــارام و ھوا تمگرتوو بوو. ھیچک ــا ئ ــا ن دانیشــــــتم. دەری

 ھاوسفرەکانم دیار نبوون. تنیا من لم ویشوومی دەرچوو بووم.
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ردنوەو خۆشـــــحاڵ و شـــــوکران بژ بووم ک ژیانم دەســـــتکانم برز ک 

ـــان  وەرگرتبۆوەو بســـــــــاغی دەرچوو بووم. ســــــرکم بۆ الی گمیکم
وەرچرخانوە، بم تم و مژ وەھا دنیاگیر بوو، ک چاو چاوی ندەدیت. 
گمیکیشــمان ئوەندە دوور ل وشــکانی دە چو چقیبوو ک ھیچ ســر و 

 وارم ل ھستا و گوتم:سۆراغکی دیار نبوو. ھا
تنیا ھر منم ڕزگاریم چلۆن ئی خودای مزن! لم وەیشــــــوومی دا " 

 "ھاتووە؟... ئدی یارانم کوان و ل کون؟
کمک خۆم دداری داوە و ھزکم وەبرخۆم ھنا. ھستام و سیرکی  

ڕوانیم ک بزانم ئم بۆ ئوە دەورانپشــــــتی خۆم کرد و ب وتــدا ڕوانیم؛ 
ناوە، چیی و کوی و چلۆن و دەب چی  قاچم لدا ســــــرزەمینی ک من 
بکم. جلکی برم ل ئاو دا خووســــــابوو. برســــــی و توونی بووم. ن جلکک 
ــایتیم  ــک ک توونی ــاو ــک و ن چۆڕە ئ خۆراک م و نری بکبوو دەبھ

ب مشــــکمدا ھات و بشــــکنت. کم کم بھزی دایگرتم و بیری خراپیش 
ــــم دەبت خۆراکی  ــــان دەمرم و لش چوو. پم وابوو زۆری ناخاین ل برس
 نیی کم پکچ شــنھیچ چ دایگرتبووم ک مو خگیاندارانی برســی. ئ
جانوەرکی  ھات و  دارکی پ بکوژم و خۆمی پ تر بکم. ئوە  با  ک

دەربرم؟ گیرفانکانی  برسی بۆم ھات، ئودەم ب دەستی بتاڵ چلۆن گیان
 ک تووتن، ھیچی ترم پمک و کیپک و پقۆیچ ل خۆم پشـــــکنی، جگ
ــــــت داب، بردەوام ھاتم و  نبوو. ھر وەک ئوەیک ئق و فامم ل دەس

 چووم و برە و بودا ھتم. 
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برە برە شــــــو دا دەھات. خۆفی جانوەری کوی و ئینســــــانخۆرەکان  
گوتم با جگایک بۆ خوتنی شــــوم بدۆزموە. برەو  ترســــیان وەبر نام.

نزیکترین دارســــــتان وەڕێ کوتم و دارکی مزنی ب لک و پۆم ھبژارد. 
ئمجـــار بۆ دۆزینوەی ئـــاوی خواردنوە کمـــک ب دۆـــدا ھکشــــــــام؛ 
بختیاران ب ســـر ســـارداوکی ڕوون داکوتم و ھتا مشـــکی زگم بردی، 

ئاو کرد. ئم یایتی ھیالکم نکا کمکم خۆم تر  جار بۆ ئوەیک برســــــ
 وە. لک و پۆی دارەکڕامم داگرەو دارەکناو دەمم و ب تووتن ھاویشــــــت
ھر ھندە ب چی تک بزیبوون، ک ج جی دەتگوت قرەوی و بۆ 
خوتن ســـاز کراوە. زۆر شـــکت و ب حاڵ بووم. ھرک ڕاکشـــام، خوكی 

تانســـــری شـــــو نووســـــتم و ھر ئودەم ب ئاگا قورس بردمیوە. ســـــر
ھاتموە ک تیشکی ھتاو ل نوانی پلک و گی دارەکوە ل چاومی دا. 
 ھاتم دارەک وە. لموە و دەتوانم بجووڕاوەتســــــتم کرد تواناییم گھ
خوار و ھرک ســــــیری دەریام کرد، چاوەکانم بز بوونوە و ل خۆشــــــیان 

 اركم ل ھستا. گشک بووم و ھاو
دا بوو، ھســـتانی ئاو  2*دوێ شـــو ک ئاوی دەریا ل نۆرەی ھکشـــانی 

گمیکی ئمی ل چنگ ڕەوەزە بردەک ئســتاندبۆوە و ھتا نزیک ئو 
نووچک بردەی ھنابوو ک ل دەمی بحایمدا دەســتم پ گرتبوو. مودای 
نوان من و گمیکمان نزیک ب مایلک دەبوو. گمیکمان ب ڕوات 

 ساغ و ب وەی دەھات بر چاو. 
نا ک بۆ ڕاگوزانی کلوپلی پویســــــت بروە گمیک مل  خۆم تک 

بکم. ل ژر دارەک ھاتم دەر و ل کنار دەریاوە ب وردی ســــــیرکی 
 دەریام کرد. دیتم ئو بلمی ک من و یارانمی ھگرتبوو، دوای خنکانی

گاربوونی خۆم، ب زەربی شــــــپۆالن ھگڕابۆوە و ب زەختی  یاران و ڕز

                                                           
ھزی کشری مانگ و ھتاو ل الیک، گڕانی  : )Tideھکشان و داکشانی ئاوی دەریاکان ( 2*

گۆی زەویش ب دەوری خۆیدا ل برک، وەک سیستمکی ئاوتوماتی بردەوامیان لھاتووە ک لو 
مسیست ن و ناچار بڵ لووشکی ھزر ھب ونر گۆی زەوی دەککانی سدا ئاوی ئوقیانۆس

ھستان و نیشتنوەیکی ڕۆژان دەبن. شایانی باس ک ھیزی کشری مانگ ن تنیا ب سر 
 ت بنانر وشکانی و تس ی بو کاراییئ کب ،ر گۆی زەویدا کارایکانی سئاوی ئوقیانوس

 وەرگ              سفری زەویشدا زا. سر ئتمۆ
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الن الیکی وەھا نوقومی ژر لمی دەریا ببوو، ک ھگانوەکی بۆ شـــپۆ
 کسک و دووان ندەکرا. 

چل ل بلمک چاوم پۆشی و برەو گم داگڕاموە و ل دوورەوە  
وە و پاشــنۆرەی نیشــتن یرم کرد. باش بوو ئاوی دەریا لی ســدابوو. کشــ

کوتبوو. مودای من و گم کمتر بشــــک ل وشــــکانی ل ژر ئاو وەدەر 
ل ســـ ھزار متر دەبوو. گم بژنی برز کردبۆوە و ل بدەنگیدا ک و 
مات مابۆوە. ب دیتنی گمی چۆلکراو، خمی نمانی یاران و ئو خسارە 
مزنی ک لم سفرەدا بر من کوتبوو، زدە خمباری کردم. بۆ یارانی 

ن چوو. خۆ ئگر ھر ئودەم سبرکمان بگرتای ل دەستچووم دم دە ژا
و ل گمکمــانــدا مــابــاینوە، گشــــــتمــان خالســــــیمــان دەھــات و لم 

و بۆ یک یکی یاران فرمسکم  سرزەمیندا پکوە دەژیاین. گریانم ھات
ڕشـــــت. بم خمخواردن و ئســـــرین ل دیدە باراندن چاری دەردی منیان 

را ببزووم و ھرچی زووتر خۆم بگینم گم و ندەکرد. پویســت بوو خ
 شتومکی پویستی ل ڕاگوزم. 

کاتک ب مل گیشــــــتم بشــــــی   ئاو دادا.   رم بوو. خۆم بوا گھ
پشــــــتوەی گمیک، ھیچ پت و پیژە و تنــافکم پوە ندیــت ک پی 

لوپژووری ک وم و بچمر بکدەکرا وەســـش نوســـیل ببچم. بلی ھ
باش بوو تنافک ل بشــــــی  دا،  ناچار ب مل دەورکم ل پویســـــــت. 

. من ســــــری پتکم گرت و زۆر ب  پشــــــوەی گمیکوە شــــــۆڕ ببۆوە
 چووم چووم. کھ پ مرەوەی گکۆی ســـــر ســـــتا ســـــت ھزەحم
خوارێ، دیتم دیوارەی ژرەوەی گم قشــیوە و بشــک ل ژخانکی 

. بم ھر ئوەی باش بوو ک شـــپۆلکان گمیکیان ب ئاو گرتوویتی
چشـــنک ھاویشـــتبووی ســـر پشـــتی تپکی نرم لیمکوە، ک بشـــی 
پشــــــوەی ل ئاو دا و بشــــــی دواوەوەی ل حوا دا ڕاگیرا بوو. بشــــــی 

دراو مابۆوە و ھندەست ل مرەوەی گی خۆیدا سر جس ک لموو شت
و خواردەمنییوە پدا ھاتم. چونک زۆرم برسی بوو،  . ل بشی ئازوقبوو

خۆم ل بیســــــکویت تر کردو ب دەم کۆکردنوە و پچانوەی کلوپلیش، 
 دەمم ڕانوستا و ھر خواردم.
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ل بشی سرسکۆی گمیک، چند ئستووندەگی چارۆکگری گمی  
بســـــتن و دە  لبوون. ئوان و دارکی درژ و چند تختم ب تناف لک

ــــتن. دوای ــــتوور و درژم ئ دەریام ھاویش کردە پیژەی  وەیک پتکی ئس
چووم خوارێ و ھاتن و چوونوەی گم بۆ دەریا، ئمجار ب ھاســـــــانی 

ـــ ـــارھگرتن تختبن زانیم ک ســـــــــازکردن. بم دکی ڕەختم بۆ ب
چاری  . بۆوانایی ھگرتنی باری قورســی نییت تختبندەکم ســووک و 

 می و بی گورەکســتوندەگی گی ئســتج ش، چوومســییمایم کئ
مشــــار بیموە و چوار لتم کرد. ھر لتککم ل برکی تختبندەکم 
شریت پچ کرد. ل یکم برناممدا، ھرچی تختی ک ل سر سکۆی 

قایم و گمیکدا بوو، ســـواری لۆتککم کرد. ئمجار بیارمتیی پتکی 
ئســـــتوور، ســـــ ســـــندووقی بتالم ڕەوانی خوارێ کردن. ســـــندوقکیانم 
ترخانی پکردنی خواردەمنی کرد. دوای پ کردنی ســــــندووقک، یکی 
ترم ل نان و برنج و پنیری ھۆلندی و گۆشتی وشک کراو و کمک گنم و 

 ی کیخودای گمیکدا چند شـــووشـــکلوپلی پویســـت ئاخنی. ل ژوور
شڕاب و کۆنیاک و شربتی ھزبخشم دۆزینوە. شووشکانم بجیا دە 
وردە کاغزەوە گرتن و ل دەســــرۆکموە پچان و ل شــــوونکی تایبتدا 
ــــــانی بوو.  ــــــدا دەریا نۆرەی ھکش جگام بۆ دابین کردن. ھر لو دەمش

م وشــکانی کشــاوە و کراســکســیری قراغ دەریام کرد و دیتم ئاو ب ســر 
ت ســــــر ئاو. جلکی برم تنیا دوولینگیکی ســــــر ئژنۆ دڕاو و کوتوو

 وەیکڕام و ئــــــدا گ جووتک گۆرەوی بوو. بۆی ب شــــــون جلکی و لیباس
 دەمویست دۆزیمنوە و بارم کردن. 
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ل ھموو شتک پویست تر بۆ من، ئامی دارتاشی بوو ک سندووقکی  

کارەم دۆزییوە. ئو ســـــندووق بۆ من ل پی ھم چشـــــن ئامرازی ئو 
گمیکی پی ز و زیو باشـــتر و ب کک تر بوو. ئوانیشـــم داھشـــتن و 
لســر ســکۆی داربســتکدا دامزراندن. ل ژووری کاپیتانی گمدا دوو 

نــگ بــاڕووت و توورەکلچ و ســــــنــگ دەمــانچمز"ی تف"ک گرموولی
ئوان، دوو شـــمشـــری قدیم و کردکی م دۆزینوە. ســـرەڕای داگرتنوە

ئاژەنم  ھاتم برەو خوار ھگرت و گوەرەی لتوپتکردنی گۆشــــــتی  دە
ک س سوی بلم ئاژۆتن و دوو مشار و چکوشکی دارتاشیم ،دابکشم 

دیتنوە. ئوانم تکوە پچــان و ب تنــافکی ئســــــتوور برەو خوارم 
 ناردن.

بارەکی کاتک ک بلم دەســــــک   وت کند، بۆم دەرک ئاژوا ردەکم 
 وەی باش بوو کم ئ؛ بتک ئاژواندنی زەحموتاک ســــ و ب قورســــ
نرم بــایکی ھور برەو وشــــــکــانی دەچوو؛ ئــاوی دەریــاش ل نۆرەی 
ھکشــــانی دا بوو. بای وعدە و ڕەوتی ھکشــــانی ئاوی دەریا ھدی ھدی 

 ستی دوورگکیان کردموە.منیان دەگڵ خۆیاندا برد و ڕادە
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 م بدەستکردەک کلۆتکیھیچ موشکل ئاخر  ب ک مایلی بگای یڕ
گیاند، بم ل درژەی ڕگادا ھســـتم کرد ک ڕەوتی ئاو کمک ل ڕگا 
 و کــل کردنئ یشــــــتم کی گپ دەمبــات. من تکلم دەکــات و بۆ الی چ

ئاوی گ رمی دەریایی بت ک ھۆکاریکی ھی و دەب ڕەوتی شــــــتاوی 
 تاوە دەریاییو شت. ئڕ دەبپی مندا تکنیشت دوورگت ی بئاقارەک
ل دەور و بری پشــــــتنــدی ئیســــــتیواییوە وەڕی دەکوــت و برەو ئــاو 
ـــتاوی  ـــوور زەوی بڕوەی. دۆزینوەی ڕەوتی ش ـــاردەکانی باکوور و باش س

 کی مزن بوو بۆ من. وڕگیدا، خۆی ھومدودەریایی ل تنیشت ئو د
ــــــانی ئاوی دەریا   ل ڕگای بردنوەی شــــــتومککاندا بووم ک ھکش

لۆتککمی برەو زارکی چۆمكی بچووک ڕادا. من لۆتککم ب چشــــنک 
ڕبری کرد ک ھر دەگڵ ڕەوتی ئاوی گرمی دەریایی برەو پش بوات، 

کی لیمی ژلگـــای منـــدا تر ڕســــــ مزانی لم نری بردەریـــا ســــــ
ھناوەتدەرێ. ھر ئوەندەم زانی بشی پشوەی داربستکم ل لمدا 

 شــی دواوەوش دا ، گیری کرد و لمابوو بوە. چی نرزی کرمڕەوتی ئاو ب
وەرگڕم و ھرچی ھنابووم بژت ژ ئاوی دەریا و زەحمت ب خسارم 

ــــت ئو بری لۆتککم و ــــایی خۆم خس دە حولی ڕاســــت  بکات. من قورس
کردنوەی بــاری الری دەســــــکوتکم دابووم، بم ھز و توانــای من بۆ 

شی نب ندەکبختشم دەڕزگارکردنی تدەکرد، ن ی کنو شووا لو
لی ڕاوەستاوم پ ڕاگوزم. ب ھر دوو دەستکانم سندووق و کلوپلکم 

ھر لو بـار و دۆخ دا  . نزیـک نیو کـاتژمرنخزنم گرتداڕاگرتن و بری 
ماموە، ھتا ئاخرسر ھکشانی ئاوی دەریا یاریکارم بوو. ھستانی ئاو، 
بلم دەســکردەکمی ل لمی دەریا ئســتاندەوە و ب ســمتی نجاتیم 
بوو. ئمجار ســــوم گرت دەســــت و ب ســــوڵ لدان داربســــتکم وەڕێ 

کۆنم ل برامبری خســــــتوە و برەو پش چووم. ھرک چۆمکی بچ
خۆمدا دیت، دم گشـــایوە و ھۆمدم ب ژیان زۆرتر بوو. ڕەوتی ئاوی گرم 
منی برەو چۆمک برد. دەگڵ ھوراز ڕۆیشــــتنم ل درژەی ئاوکندەکدا 
 می لککـــتوم ـــاف و تات چاوم گا ک بکرێ ش ـــون جگایکی س ، بش

ھبکشم و ھتا دارستانکان  دابزنم. دیارە من دەمتوانی ب چۆمک دا
بچم پش، بم چونک من بۆ ھاتنی گمیکی ڕگا لگوڕاوی خیای، 
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نمدەویســت دەریا ل بر ڕوانگم دە دڵ دابوو، بۆی  ھومدی ڕزگار بوونم 
ندیو بمنت. دەمویست دەریام ل برچاوان بت و شانسی گم ھاتنم 

 .چکیس ن ل 
انی ڕاستی چمکدا جگایکی باش و بجم دۆزیوە سرەنجام ل ش 

و ب زەحمتکی زۆر و سوڵ لدانکی بردەوام، ھتا نزیک وشکانی ڕامدا 
و ھر لوێ سوکم دەبن داربستکم کوتاو چاوەڕوانی برزبوونوەی 
ئاوی دەریا ڕاوەستام. برەبرە لۆتک دەسکردەکم دەگڵ ھستانی ئاوی 

ی دەریا بگایو جکشــــا. لھ کمنار چختی کنی تات و ترەو شــــو
ھر دووک ســــوم دە بۆ ڕاگیر کردنی لۆتکک، ک نیازی دابزینم ھبوو، 

ژر داربســتک کوتان و چاوەڕی نیشــتنوەی ئاوی دەریا بۆی ڕاوەســتام. 
ئاوی دەریا نۆرەی داکشــــــانی گیشــــــت و ھدی ھدی وشــــــکانی بردا و 

 ج ھشت. پان و تخت دا و   لیمکینرمسر ەکی منی ل تختبند
  بوو ک تمانمکی بگاین جشــــــوڕان بوە و گم کارم خوالنکی

بکرێ بارگی خۆمی ل بخم و ژیانی تنیاییمی تدا برپا بکم. یکک 
ل تفنگکان و دەمانچيیک و کمک گولل و دەرمانم ھگرت و برەو 

مبر وەڕێ کوتم. زۆر شــــــکت و ب ھز ببووم. ل کــاتی شـــــــاخی برا
وەســـرکوتنمدا چۆکم دەلرزی و ھیچ توانایکم پنمابوو. ب ھرچۆنک 
 ت گرت و بدووربینم دە و ک ککات .کر ترۆپکی شاخس یشتمبوو گ

تووشـــــی چ چارەنووســـــکی خمناکانی ک وردی چاوم گا، ئودەم زانیم 
 ـــان ـــاتووم. زانیم ئو ســــــرزەمینی ک ئمنی تکوتووم، بەحم ھ

  دوورگیکی دوورکوتی و ئوالتریش دوو دوورگی بچووکتری ل دیارە.
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باش نبوو.   ک و بۆ گموانی زۆر  ناڕ یاک بردەنی و  نارەی دەر ک

ئودەمی ک من خۆم ل شـــپۆالن گرتوە و قاچم خســـت ســـر زەوی، پم 
وابوو کوتوومت ناو دوورگیکی پی ئاژەی ســـــامناکی زیندەوەر خۆرە، 

ندەیکی گورەم د با کاتی داگڕانم برەو ژر،   بوو. لم وا نیت و ب
 دا وەھای دەنگ داوە، ککدوورگ نگ لی تفقوەنا. دەنگی تکم پتیر
ل ھموو الیکوە پۆل بــانــدە ب قــاژ و قوژ و جریوە جریو ل فکی 
بانیان دا و ب ئاسمان وەربوون. دەکرێ بم ئو تقی، یکمین دەنگی 

ی دوورگگو نی زەویدا بممو تھ ل نگ بوو کییشت.  تفدەگ 
ئو پلوەرەی من کوژتبووم، پڕ و باڵ و دەندووککی ل ھۆ دەچوو،  

لدەھات و ناخۆشی بم چقی پاش پانی نبوو. گۆشتکی بۆ دڕنکی 
ب مـــاوەی بۆ خۆاردن ندەبوو. لووە برەو کلوپلکم داگڕاموە و 

نیوە ڕۆژک خریکی بتاڵ کردن و دانان و دامزراندنی شـــــتومکان بووم. 
برە بری ئوارێ، ھوا برەو لی دەچوو. بۆ شــــــو و خوی شــــــو 
نمــدەزانی چی بکم و ل کوێ بخوم. ل ترســــــی گیــانــداری گۆشــــــتخۆر 
 ک بمکردە ساوە ساو، گورجوم . نن بخر زەویی ڕووتس را لمدەون

و مجری و تختکان کۆخکی بچکۆنم ســـاز کرد. ل گمیکمدا ســـندوق 
چارۆکی گم و پت و تناف و کلوپلی بکار ھاتووی زۆری تدا بوو، 
ک دەبوای ڕایــانگوزم. بۆ کــاروانکی دوایی و ڕووتــانــدنوەی گم خۆم 
تکنا. ئمش بیم ک ھمیشـــــ ئگری ئوەش ل ڕدا بوو ک تۆفانکی 

ەریایی ھســــــتت و گمیک تکوە پچت و ژر ئاوی بکا. ھتا نۆرە د
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ــــانی ئاوی دەریا  ــــت، داکش ــــتام. جلککانم ل گیش ــــبرم گرت و ڕاوەس س
کۆخکدا ج ھشــــــت و برەو گم وەڕی کوتم. ب مل خۆم گیاندە 
گم و ھر وەک جاری پشــــــوو، ھرچی دار و تختی بکارھاتوو بوو، 

تن و داربستکی سووکترم ل ساز کردن. بۆ ڕاگوزانی کلوپل، لکم بس
لو شـــتان ھام ک زۆر پویســـت بوون. ئوانی بۆ ھگرتن و بردن ھم 
ــار، برغوویکی  بژاردن بریتی بوون ل: ســــــ توورەکی گورەی پێ بزم

، دوازدە توەری تیژی دارتاشــــــی، بردە زوورەیکی رە گورەی دار کونک
کردنوەی مقســت و چقۆ و شــیر و تیر، ســ مغی درژی ئاســن بۆ  تیژ

ــدنی برد، دوو برمیلی پی گولی تفنــگ و حوت تفنگی  قشــــــــان
ســــــرپ، تفنگکی ڕاو، دوو برمیلی پی دەرمـــانی بـــاڕووتی تفنـــگ، 
 رچھ ،وانرەڕای ئســ ،رپنگی ســی تفزنی ســاچمکی میتوورەک

ورەی  جلــک و لیبــاســــــی ککی زۆر گیڵ چــارۆکدابوون، دەگ مگ ل
گم و جۆالنیکی تایبتی خوتن، دۆشــــــگک و چند لف و بتان؛ 
ئو شـــتانم داھشـــتن و ل ســـر تختبندەک دامبســـتن و کوتم ڕێ. 

 سفری ئمجارەم گلک ل جاری پشین باشتر و ب وەی تر بوو. 
 وەدا نیگڕانگای گڕ وی خۆیان لی کوک ئاژەن وە بووم کرانی ئ

ب ماکمدا کردبت و بژیوەکیان ل خواردبم. بم ک گڕاموە، تنیا 
 ک لکر یســــــ وی بوو، لک شــــــنی پشــــــیلھاوچ وی ککی کئاژە
سندووقکانمدا ھتووتکابوو. ھرک منی دیت، ھستا و چند ھنگاوک 

رەو پاش داکشــــــا، بب دیتووە، بۆیی نت گیانداری دوو پم دیار بوو ق
لم نترســــــــا و زەق زەق چـــاوی تبیم. منیش لتک نـــانکی بچوووکم 
ھاویشــــــت بر دەمی؛ بۆنکی پوەکرد و ب یک جار خواردی و چاوەڕی 
یککی تر ڕاوەســـتا، بم چونک وازم ل دۆســـتاتی ھنا، ئویش ملی دە 

 قالن خست و ڕۆیشت. 
دەســـــتم ب دابزاندن و دامزرانی شـــــتومک کرد. یکم کار، چندین  
م چقاند و چارۆکی مزنی گمم ب ســـر دا ھکشـــان. ی نووک تیژدار

ــنگی دار ل زەوی داکوتان و ب تناف ســری  داونکانی خوەتکم ب س
، دارەکانم ل خوەتک دابســــــت. خوەتکم ئوەندە گورە و جدار بوو

ک ســرجم کرەســ و شــتومککانی ل ژر خۆیدا شــاردەوە. ئیتر ترســی 
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باران و تیشــــــکی تووندی ھتاو و ختری گیانداری دەرەکیم ب ســــــرەوە 
نما. ل ناو خوەتکشــــــمدا ســــــندووقی بتاڵ و برمیل و تخت و دار و 
شــتی قورســم ل دەوراندەوری خوەتکم ھچنی و حوشــ و حاســارکی 

شم پ سازکردن. ئو دار و تخت پان و سختدارانی ک ل پاپۆڕەکم با
ـــدا تنیمن. دوای تواو  ـــابوومن، وەک مترز ل دەوری خوەتکم ھن
بوونی کار، تفنگ و دەمانچکانم ل تنیشت خۆم دانان و بۆ یکم شوی 

ئوەندە دا لی خوتم. نمونۆی گرم ئاوارەییم، ل ناو جگا و بانکی 
شــکت بووم، ک ھر بی یک و دوو خو بردمییوە. خوی ئو شــوەم 

 ئارام و ب ترس و ب دوور ل دڕاوک بوو.
ئیتر ھموو بر بیانک ک لخو ھدەستام، دوای نان خواردن، ھتا  

گمیکمان ب سـر تپک لمکوە مابۆوە لی ڕانوەسـتام. ھرک ئاوی 
، بۆی دەبزووتم و ھرچی دەھــات بر نیشــــــتنوەی دەھــات دەریــا کــاتی

دەســـــتم کۆم دەکردنوە و ڕامدەگواســـــتن. ڕۆژکم ترخانی دۆزینوەی ئو 
کرەسان کرد، ک تایبت ب نوژەن کردنوەی گم بوون. ئسبابکانم 
دۆزینوە و دەگڵ خۆمدا بردمن. ل ســــــفرکی دیکدا، ھرچی تناف و 

ــــــم گرتن و پت و قیتا ھیچم ن و دەزووی ک ل چکمجکاندا بوون، ھـ
شــــت لھن جکی نبرمیلب دوای وردە شــــتاندا بووم ک ڕان بگ ل .

زۆر گورەی باڕووتی تفنگانم دۆزییوە. جاری پنجم یان شــــــشــــــمی 
ـــتکی بکار ھاتووی تدا  ـــــــــم وابوو ھیچ ش ڕووتاندنوەی گم بوو، ک پـ

ماوە، برمیل نب ک نان، ســیســتکی ورد دا، بئاکامی پشــکنین م ل
ئارەقی قامیشـــــشـــــکرە، تنکیکی گورە شـــــکری ورد و تنکیک 
ئاردی زۆر خاونم دۆزینوە. بۆ بیانیش ڕادەیکی یکجار زۆری تناف و 
 م بکمیزنی گستووندەکی مڵ خۆمدا بردەوە. دوو ئئاسنم دەگ تکل

ینی مشار بو پرت رچی خرتسازکردن و ھ ورەم لکی گستوە و دارب
ک کۆم کردبوونوە، ســـوارم کردن و وەڕێ کوتم. باری ئمجارەکم گلک 
قورس بوو. ل نزیک وشــــــکانیدا داربســــــتکم وەرگڕا و منی ب ھموو 
ئســباباتوە دە ئاو ھاویشــت. بم باش بوو شــونی وەرگڕانک تنکاو 

وە. بوو. ســلم بۆ وەدەرخاتلوپوە و کتتا ئاوی دەریا بنیشــبرم گرت ھ



67 
 

دەریا دەمی داکشــــــانی گیشــــــت و من توانیم بشــــــکی ھر زۆریان کۆ 
 بکموە و ڕایانگوزم.

ســــــزدە ڕۆژ بوو پم نابووی دوورگک و لو ماوەیش دا یازدە جاران  
مان و بای خۆم ب گمدا کردبوو. گل جاران گوم ندەدا گرژی ی ئاســــــ

ندنوەم بوو ک ل ژووری  تا جاری ڕوو ئاخر  یایی و ھر بۆی دەچووم.  دەر
تایبتی کیخودای گمدا، ئامرکی ڕدین تاشین و س بست تیخی تازە 
و مقستکی قژ کورتکردنوە و دوو دەست کوچک و چنگانی تازە و سی 

ن، کۆم کردنوە. ل و شــــــش لیرە، ک نیوەیــان ز و نیوەی تری زیو بوو
ئی پارەی  "دیتنی پارە، پکنین گرتمی و ل خۆوە ب دەمم داھات و گوتم:

رووک و ب ل خشـــتبری ئینســـان، تۆ لبر چاوی من چندە ســـووک و چ
ک زەحمتی ھگرتنت بۆ بکشــــــم و باری  ککی! تۆ ب بایختری لوە

کردانی ک ئســــــت خۆمی پ قورس بکم. تۆ گلک کمبایی تری لم 
کوتــــوونت دەســـــــــتــــم. دانیک لوان بــــایخــــدارتــــرن ل ھمــــوو 

ناکرێ و Cre´sus"*3گنجینی"کرۆزوس . تۆ دەردی ئمنت پ چارەســــــر
 ھر شیاوی ئوەت دەبینم ک لرە دا بمنیتوە و نوقومی ژر ئاوان ببیت. 

دەمویســـت لیرەکان ج بھم، بم ل بیارەکم پاشـــگز بووموە و  
ئوانیشم دەگڵ ھندک خرت و پرتی دیک پچانوە. ویستم ب ئاخرین 
دار و تختی گمیک لۆتکیک ســـــــاز بکم، بم کـاتــک ک ھور و 

ازم ھم ب ئاســمانوە بینی و دیتم گژە با خریکی ڕامانی شــپۆالن، و
 موان گکردنی نلئاو دادا. م ناو خۆم بستی تر ھسازکردنی دارب ل
و تپۆک لیمکانی کنار دەریا تواوک شــــــکتی کردم. بم باش بوو 
ب سمتی دەرباز بووم؛ گیشتموە ماڵ و خۆم دە خوەتکم ھاویشت و 

یک ردی ب بۆ خوتن قاچم ڕاکشــان. ئو شــوە، تواوی شــو ئاســمان ک
ــــــت. دوای گرمی جرپ و جۆپ و گرموھۆڕ ، ک دەنگ ب دەنگ ڕاندەکیش

ھور و چخمـــاخلـــدانی، ئمجـــار ڕژنبـــارانی ب خۆڕ و خرمخرمی 
                                                           

*3Cre´sus  وان دەریای ڕەش ون و ل شی ڕۆژئاوای تورکیب ل لیدی .ئاخرین پادشای لیدی
دەریای ئژە و دەریای ناوەڕاست(مدیتران) دابوو. لیدی دەومندترین وتی سردەمی خۆی 
بووە. ل سدەی حوتمی بر ل زاییندا، لیدی کوت بر ھرشی یۆنانییکان و ناوی ل مژوو 

بووە. دا س نو ژوو دا بم ل ری کۆکردبۆوە کو زەمب وەندەی زئ وە. ئاخر پادشای لیدیای 
                                                                                            وەرگ 
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 ل یانی کوا بوون. بکی خۆش نـــــازو ئاواز ـــــتی خوەتکم س ـــــرپش س
خوەت ھاتمدەر و ھرک ســـیری دەریا و الی گمیکم کرد، ئاســـواری 

بم شــــپۆلی برەو دوورگکم، تخت  ب یکجاری ســــابۆوە. ەکاپۆڕپ
شــکاوەکانی بۆ ڕامایبووم. من ببووم ب خاوەنی ھموو شــتک و دەبوای بۆ 
پاراســـتنی خۆم و شـــتومککانم، شـــونکی ئھوەنی ب دوور ل مترســـی 

گنی ھبژرم. دەبوای مای ھتا ھتایی خۆمی تدا بونیاد بنم و بار
 ویست ، دەبوایمن دەم ھ ی کنو شووە. ئمدا بکنیاییمی تژیانی ت
 ...ئاوی شیرین ب ن و نزیک بخۆش دیم : بوایی ھندییانتمو تایبئ
ـــاژەی کوی و  ـــاو بدوور ب... مترســــــیی ئ ـــدی ھت ل تیشــــــکی توون

 دەریــا ب ت ڕوو بتــایبب ...برەوە نســــــ و ئینســـــــانخۆرەکــانی ب
 .دیار ب کانیشی لبازەرگانیی میوتی گکھ ھاتووچۆی ب 

دەن ھر ئودەمی ک زینــدانی ل بنــد دەکرــت، دەگڵ کرانوەی  
دەرگای بندەک ب ڕوویدا، یکمین کلنکی ک چاوی زیندانی ھیوای 
 تدا دتاوی پڕۆناکایی ھ ک یرۆکنجو پئ ،ســــتوە دەبڕزگاری پ

رێ؛ زیندانی ئو دەربیجی بۆ ھتن ھدەبژرت. دەریا و ھومدی ژوو
؛ کوای بوو کزی ھاتنی گمی بازەرگانیش بۆ من، ڕووناکایی ڕزگار بوونم

.دیارب دەریاشی ل دەب 
  بژارد، ککم ھپکر تکی بچووکی ســــــکی زۆر، دەشــــــتڕاندوای گ

ور، دەشــــتکی دەباوەش ڕەوزە شــــاخک ھر ب چشــــنی دیوار، دەوراندە
گرتبوو. داونی ڕەوەزە شاخکش ل بری ئو دیوی دەشتکوە ھدر و 

ـــد بوو ـــدرگیش بۆ ؛ لژ و ڕژدکی توون م ڕژد و ھچوون بـــداھ پ
 گیانداری دوو پ و چوارپ ئاستم بوو. 

ل گۆشــی ھرە ســرەوەی دەشــتکدا گەبردکی قووچ ســری برز  
 دا کردبۆوە ک ل ژرەوەی ئو گەبردە دا دانکی وەک ئشــــــکوتی ت

ســـاز ببوو. ئو شـــونم زۆر ب دڵ بوو. بتایبت ک مگکی ب ســـوەڕە 
چندراوی خۆش دەیمن، دەشـــتکی داپۆشـــیبوو. مرگک وەک فرشـــکی 

ی نزیک بکژاییدر ک بوو کوز، چوارســـووچری ســـخمتر و  750مم
 متر بوو. 375پاناییکی 
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گەبردی ســرەوەی مرگک، لالی باکووری ڕۆژئاواوە تیشــکی تووندی  
ھتاوی کل دەکرد و نیدەھشـــت تین و گرمای ئیســـتیوایی ب شـــوەیکی 
تووندی شـــــاوی ڕوو بکات زارکی ئشـــــکوتکوە. ھربۆی، من پم وابوو 

مانی تفنگ. ئشــکوتک باشــترین پاڕیزگای بۆ پاراســتنی باڕووت و دەر
دەرمان و باڕووتی تفنگ ل ھمبر تیشـــــکی تووندی ھتاو و چخماخی 
ھورە تریشق دا گلک حیزە و ب پریشک گرمایکی تووند دەتقیتوە. 
تیشـــــکی نیوەڕۆیانی مبندی ئیســـــتیوایی چشـــــنی ســـــکی تندوورە و 

ی ب چخماخی ھورە تریشــــــقش بۆ گولل و دەرمانی تفنگ ل بزەی
 دوورە. 

  ی کللوپو کــــتنی ئ ــــرەتادا، بۆ دانانی بناغی ژیان و پاراس ل س
ـــای ئشـــــــکوتدا  بوونی من دەســـــــکوتکی زۆر ھژا  ، لبر دەرگ

نیوەبــازنیکم ل ســــــر زەوی ڕەســــــم کرد ک(نیوەتیرە= شــــــعــاع)ەکی 
متر بوو. دوای ڕەســــــم کردنی نیوبــازنک، ب مودای ھر شــــــش 37/5

یم ل ســــــر نیوەتیرەک داکوتا. ی متر1/60ن دوو ڕزە داری درژیقامکا
 ر جووتوە بۆ ھمکوشژورەوەی ح نووکی دارەکانیشم تیژ داتاشین و ل

سانتی متریم ب پخی ل زەوی داکوتا  75داری چقندراو، سرەدارکی 
ن. و ســرەدارەکانم وەک قایمگیری ل ڕزەدارەکانی دەرەوە شــریت پچ کرد

ئو پرژین ھر ھندە ڕەخت و خۆڕاگر بوو، ک ھیچ گیاندارک ل توانای 
ساز  سریاندا تپڕی. لبری دەرگای ھاتوچۆشمدا، پیژەیکم   بوو بدان
 ــوەردەگــرت؛ کــکــم لـــــدا، ک ـــاتــنوەم ـــاتــی چــووندەر و ھ کــرد ک لک

دەمی ھاتن کدا دەشـــاردەوە و لنلک م لیژەکدەر، پوەشـــمدا دەچووم
 دەمبردەوە ژوورێ.

ب ســــازکردنی ئو پرژین قایم، ئیتر ترس و دڕاوکم نما و توانیم  
ل چوار دیواری ماکمدا ســــربســــتان کار بکم و بخۆم و بخوم. بیرم 
 ل ی کرەســــــرچی کرژین، ھســـــــــازکردنی پ ر لب م کچوو ب

ــــــابووموە، ل ژ خوەتکی  ــــــارم دان و پاپۆڕەکماندا کش مزندا حش
مـــام پ ئـــاودان کردنوە. بتـــایبت بۆ ،برەبرە ڕامگوازتن ژوورێ و 

ئوەیک ل باران و دۆپ پارزراوبن، خوەتکی قیر خواردووشم ب سردا 



70 
 

 وتم کدا دەخ یو جۆلالنوتندا، لکاتی خ ل وانشـــــــان. شــــــکھ
 تایبتی خوی کیخودای گمیکمان بوو. 

  وتشــــــکمجـــار دەگژ ئـــانم، ئ ـــارییک ـــایی ھـــاتنی وردەک دوای کۆت
بچکۆنکم ڕۆھاتم. برد و خاک و خۆی ناو ئشـکتکم ب سـتن دەر 

ی ئو و ھشــــتن دا و ل پای نردەکانی حوشــــدا ناشــــتمن. ب ڕۆکردن
حوشــــی  وە کشــــامن دەرێ،خۆڵ و وردە بردەی ک ل ئشــــکوتکم

ســـانت برز بۆوە و ھاتن و چوونکیشـــی بۆ دەرەوە،  45ب  ماکم نزیک
 ھاسانتر کرا. 

ـــدن و   ـــک ل ئشــــــکوتکمـــدا زۆر ب گرمی خریکی ھکن ڕۆژ
کشـــــوەی خاک و خۆڵ بووم، ک لپ ھورە ڕەشـــــیکی گرژ، ئاســـــمانی 
داپۆشــی. چی پنچوو شــریخ و گرمو ھۆڕ دەســت پکرد، دەنگی شــریخی 

نک ل جرپ و  ،، بم ترسی زیاترم ل ھورە تریشق بووھور ترساندمی
جۆپکی، چونک بریســـکیکی ھورە تریشـــق دەیتوانی ھموو باڕووت و 
دەرمانی تفنگکانم بتقنتوە. تۆزێ ڕاوەســــــتام و ھرک ھور ئارامی 
گرت، برمیلی باڕووتکانم کردنوە و ھر بە دەرمانکم دە توورەکیک 

الوەی ئکی وشک و بنشو کرد و لدا جکوتگام بۆ دابین کردن.شک 
  کانمدا بڕان و پیاســــــگ وتم. لک وەدەر دەکنیا جارڕۆژ دا ت ل

 ژمارەیان ل ڕام کدا دەگســروشــتیان مرھر و بو بن ناســینی ئشــو
دوورگکمدا کم نبوون. جار جاریش ئاژەڵ، یان پلوەرکم دەکوشــــت و 

م دەمکردە خۆراکی چند ژەمانم. ڕۆژک تووشــــی ژمارەیک بزن کوی ھات
ک دم پیان کرایوە. بزنکان ئوندە سرک و س بوون، ک ھر ک منیان 
 ر تیری من. لب وتنکن و نڕوان دەرچوو دەرپک دیت، وەک تیری ل
دیتن و دیداری بزنکان ئمم بۆ ســاغ بۆوە ک ســیســتمی چاوی بزنکان 

م، ئوان دەم جۆرک، ک ئگر بزنکان ل برزایی دابن و من ل دۆدا ب
 وەڕ بن و من لریکی لــدا خدۆ وان لر ئگم ئن. ببینن و ڕادەک

 سر تیشان بم، ئوان نامبینن و دەتوانم ڕاویان بکم.
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  ــک. لالپــا یشــــــتمڕام و گگھ ـــــــاخ پ ڕۆژــک، قدا و قدی ش

ن. خوارەوەی ڕەوزە بردەکانوە پۆل بزنکم دیتن ک سرگرمی لوەڕ بوو
 نگاوت ککم ئیم کردن. بزنم لقگرتن و ترەم تزرام و سبۆیان دام

کشـــیکاریل  تاوان کرد و ل ســـتم بکردم، ھ م کارەی کدا بوو. لدەگ
کردەوەی خۆم پشـــــیمان بووموە. بم تازە کار بوو کرابوو. بۆیان چووم و 

تم. کاریلکک ب شون کاریلکم الواندەوە و بزنکم ب کۆڵ دادا و ڕۆش
مندا دەھات و دەیباالند. گیشــــــتموە ماڵ. بزنکم ل شــــــانم دابزاند و 
کــاریلکم گرت ھمز و مــاچم کرد. بو ھومــدە ک بتوانم دەســــــتمۆی 
بکم؛ بردموە ژوور و ھرچی کردم و ھر شتکی ل بر دەمم دانا، ھیچی 

دبوو. ب ناچار ئویشـــم ســـر نخوارد. نبوونی دایک قراری ل ھســـتان
  بی و کردم تشووی دوو ڕۆژانم.

گۆشــــــتی بزن و کاریلک خۆراکی چندین ڕۆژانیان بۆ دابین کردم. با  
 بوو کوەندە زۆر نڕامگواســــتبوو، ئ مگ و بژیوەی لئ م کش بمئ
بشی چند مانگانم بکات. دەستم پوە دەگرتن و نیسکم ب نۆکان دەخوارد. 
نانکم ل ھموو خورد و خۆراکک پ گرنگتر بوو، ھربۆی ھر جارەی 
ک نان و خوانم ســاز دەکرد، لتک نانکی بچووکم ل ســر ســفرە دادەنا و 

 زۆر ب دەگمن لتککشم دەخوارد.
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  م بوە، بکدا مابوومیدوورگ مبار لس و خکنیا و بتاک و ت
ران خۆم دداری دەداوە و بخۆم دەگوت ک ھموو تنیاییشــــــموە، زۆر جا

 زی تۆفاندا بمھ ل س نییم بســیشــم ، بکنیا و بک و تر تگئ
ســــرو شــــون نچووم! دەب ئوەشــــم ل بیر نچت ک ل ھموو یارانی 
ھاوســــــفرم تنیا ئمن دەرگای ڕزگاریم بۆ کرایوە. ھاوســــــفرەکانم 

تن ژر شــــپۆالن و شــــپۆل شــــرت و گومی گشــــتیان ل بر چاوی خۆم کو
کردن. بۆچ بیر لوە نکموە ک شــــپۆل ب کراســــک و دوولینگیکوە 
دەری ھاویشــتم. بم ئســت خاوەنی ســرزمنکی دەومندم و فرمانم 
ب سر ھموو الیکدا دەگڕت. بی ئوە ھر ئمن بووم ک بختکم 

ششدەرکی تنگبر ڕزگاریم ھات و بووم ل تن من بووم بخت بوو؛ 
خــانی خــانــان. نــاب لبیرم بچــت ک خۆم و چقوول و پیپــک و تۆزێ 
تووتن، ب تاک کراســـک و دوو لینگیکی کورت، تڕ و ل ئاو دا خووســـاو، 
خۆم کشـــای ســـر مرگکی تڕ. ل یکمینی شـــوی ڕزگاریمدا پنام بۆ 

تایش ھر ل ســــــر پیان. ئگر بختکم ئو تاکدارە برد، ک ھســــــ
ل ســـــر تپۆک  وەین گم بو ھموو کرەســـــبخت نبوای، کوا 

لیمک بۆم دەچقی. تفنگم کوت دەســـــت، کرەســـــی کار و شـــــتومکی 
 نیایی لت ی دەوێ، من بمرۆڤ پ رچی کوتن و ھویســــــتم وەگیر کپ

ۆ بی بب تفنــگ توانیبــایم مــاــدا ھم و پکم بھیچ نــاکوێ. ت
چۆلکیکیش بکوژم؟! ئدی ئو گشـــــت کرەســـــ و ئامرازەم بۆچ ل بیر 
بچت ک ھر یکیان کارســــازی کارکن و ل ژیانمدا ب ھاناموە ھاتوون. 
 م دوورگخوداوەندی ئ تدا بوومرەســــــانو کی بوونی ئســــــای من ل

اوەشــــی شــــپۆالن دەرچووم و ب ڕەنگین! جگای ســــپاســــگوزاریی ک ل ب
 ژیانکی نیمچ ئارامدا کوتووم! 

ھتا بیرم لدەکردەوە و زەنجیرەی قۆناخکانی ژیانی رابوردووی خۆم  
 ھوەن و ئارامتر دەھاتک ئلییم گـــتاک ـــتوە بر چاو، ژیانی ئس دەخس
 ،یم دوورگئ نای چاو و شــــــوکری خودم دەکرد. ئو ڕۆژی ک پم  بر 

ســپتامبر بوو. ب حیســاباتی زانســتی جوگرافیایی خۆم، شــونی  30 ڕۆژی
جوگرافیایی ئو دوورگیی ک ئست نیشتمانی خۆم، دەب ل ژرەوەی 
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پلی جوگرافیایی  33,38کمربندی ئیســتیوایی داب و ل ســر خوگی 
 دا ھکوتبت. 

ــابوو، ک بیری نووســــــین و   دوازدە ڕۆژ بوو پم ل خــاکی دوورگکم ن
 م چوونکوە، بشــــــکمم وتم کــــــا ڕاگرتنی ڕۆژ و ھفت و مانگ و س
ئودەم ئامرازی نووســـینم نبوو، بۆ ســـازکردنی ڕۆژھژمرکی دەســـتکرد، 
دارکی درژم ھر لو جیگای داکوتا ک ل ڕۆژی ڕەشـــــی تۆفانکدا خۆم 

 دەســــتی شــــپۆالن ئســــتاندبۆوە. ب نووکی کردکی تیژ و ل بشــــی ل
ــــــتیم ھکۆی: [من ل ڕۆژی ھینی   30خوارەوەی دارەکدا ئو ڕس

 پـم نای ئم دوورگی].  1659سپتامبری سای 

 
 
ھر ڕۆژکی ک ب ســــــر ژیــانی ئــاوارەییم دا تپڕ دەبوو، ب چقۆ  

ھ ر دارەکســـ کم لتکی ختخ شـــم بفتی و ڕۆژی ئاخری ھدەکۆ
پانتر دیاری دەکرد؛ ختی پان ب واتای ڕۆژی ئاخری ھفت بوو. بمجۆرە 

 ڕۆژ ھژمرکی سحراییم بۆ خۆم ساز کرد.
ک بۆ ڕووتـانـدنوەی گم دەچووم، ل ژووری  کڕەتـانییکـک لو  

تایبت ب کیخودای گمکدا کۆمۆدکی پی ئامرازی نووســـینم دۆزییوە 
ر بازنکش، ک بریتی بوون ل: قاقز، پنووس، جوھری نووســــــین، چوا

ناســــــی ، کتبی یک، دەمژمرک، چند برگ  ئامری ئســــــترە مات مت
ند پی جوگرافیایی، چخشــــــوانی و نمرتووکی زانســــــتی دەربارەی گ

چندین کتبی تر.. گشــــــتیانم تکوە پچان و ڕاگوزی مای خۆم کردن. 
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گمی  ی ھتا لبیرم نچووە، با ئمش بم ک ل ھموو گیاندارەکان
ک ب زیندوویی  من خۆم بوومخنکاومان، ھر تن دوو پشیل و سگک و 

لۆتک کرد و سگگش خۆی دە ئاو ھاویشت دەرچووین. پشیلکانم سواری 
ــان وەک ھاوڕیکی  ــانمان ھات. ســگک ب ماوەی چند س ــان ب ش و ش

دەگم زۆر ب وەفا دەگم ژیا و ل سرجم گشت و گوزاری دوورگکمدا 
ل ڕۆژە ڕاواندا ھر ئو بوو پلوەری برینداری ھات و یکدەم لم نتۆرا. 

بۆی دەھناموە. ل گۆشــتی ھر نچیرکیشــدا بشــ  ب دەموە دەگرت و
ی یکجار زۆر باش بوو، گۆشـــــتی ئو لبیر ندەکرا. ســـــگکم ھاودەمک
زمانی گوتنی ندەگڕا و بم تنیا کمایســــییکی ک ھیبوو، ئم بوو 

 ..نیدەتوانی دەگم بدوێ.
از کرد، دەستم ھرک کلوپلی نوماکم دانا و ژووری کارم بۆ خۆم س 

ب نووســــین کرد و ھتا ئاخر دۆپی جوھری نووســــین، ســــربردەی خۆم 
 نووسی و کاتک ک جوھرم ل با، قمیشم ل کار کوت. 

ئامری کاری دارتاشـی و جووتکاری و وردەشـتی ترم ھبوون، بم ســد  
بوونی ئبوو. نینگم نڕە و قومئـــامرازی وەک پـــاچ و پ و مخـــابن ک

ئامانش ھزی کاری شــل دەکردەوە و کار زۆر ب کزی برەو پش دەچوو. 
ویســــــت.. یان بینوەی  انی کاتمانگ نموون، بۆ ڕکوپک کردنی ماڵ،  بۆ

تانوە بو ماڵ و داکوتانی،  دارک بۆ پرژین گرتن و ڕاگوزانی ل دارســــــ
یان و ب یک مانگی کار پویســــــت بوو. بم ل کارکردندا زۆر تامزرۆ

ئیشــتیا کارم دەکرد و لی وەڕەز ندەبووم. کاری ڕۆژانم چندی گرتبای و 
ــــــات  چندەی ویســــــتبای، من بۆم دەکار دەکرد و ھیچ دەرخمی کات و س
ندەبووم. کــارم دەکرد و خۆم ب کــارەوە دەخــافنـــد. ل درژەی کــاری 

ی ھموو ڕۆژانشــــمدا بم ڕاســــتیی گیشــــتبووم ک کار باشــــترین دەرمان
 ،بوایســــــیم بوو. کار نککار بۆ من دەرمانی دەردی دووری و ب .دەردان
ڕۆژم ل ئاوا ندەبوو و شـــوەکانیشـــم ل دەبوون ب ســـاڵ. ھربۆی کاری 
ڕۆژانم دەرمـــانی برینی خمۆکیم بوون و چشــــــنی ھتوان ئـــارامیـــان 

شم ل ببوو دەکردموە. برە برە کاری ڕۆژانم ل ببوو ب ئرک و ئرکی
ب شــفا. ئیتر وەکی جاری جاران چاو ب دەریاوە داندەنیشــتم و بھومدی 
ــــینم ندەگا. ل کارکردندا بیری چوت و خیای  ھاتنی گم، گرم ش
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 ب و پاشـــ ھاشـــ ل شـــکمدا خاوی پم  ،ریش ھاتبانایگدەھاتن و ئن
یشــــــتن. کــاری و ل ســــــرمی دەردەھــاودەمکوتی دەکردن ئــازایتیی کــار 

ــایکی پی حســــــــانوەی بۆ ســــــــاز کردبووم و  بردەوامی ڕۆژانم، دنی
ــــــدا  دەمتوانی ئاســــــوودە بخۆم و ڕەحت بخوم و ل دەمی ماندوو بوونیش
قاچکانم بئارەزووی خۆم ڕابکشم. بۆ پرژینی حوشی ماکم، چیمی 

ومنوە؛ فریزووی مرگم بۆ ببوون و لپــای تیری پرژینکــانــدا تپــانــدبو
پرژینکــانم ڕەگیــان داکوتــابوو، لــک و پۆیــان دەرکردبوو و ھیــان دابوو. 
ـــان کردبوو و دیوارکی  ـــاژۆی ـــانیش ڕەگ چیمی فریزووی ژرپی تیرەک
یکپارچیان ل ســــاز ببوو. پرژین و چیمن و گژ و گیا وەھا تکھابوون، 

پڕ ببت و ک تنانت مروولش کلنکی بۆ ھندەکوت ک پیدا ت
ب میوانی ســردانم بکات. ل درژەی یکســادا توانیم ســربانی ماکم 
ب دار و پردوو دابپۆشم و سربانکی وەھای بۆ ساز بکم ک ڕژنبارانی 
ئیستیوایی ڕێ ب نومامدا نبات. ئشکوتی باوەشی تقتق بردەکم 

ل ی دیواری ئشکوتک . جسنی بردبرەبرە دادڕێ و گورەترم کردەوە
زۆر ب ک  بردە کســــــ بوو؛ بردکی نرمی توژ توژی ڕەگدار بوو

ھاسانی ب کوتک و قمی ئاسن لی ھدەبوو. ڕگایکی نھنیشم تدا 
ھکۆی و ڕەھۆیکی شــــــاراوەم تدا ســــــازکرد ک ل دەمی تنگاندا 

و بۆ ئاســـوودەیی خیام،  بتوانم پیدا دەرپڕم دەر. لســـر ویســـتی خۆم
ئشـــکوتکم ئوەندە گورە کردەوە ک بشـــک ل کلوپلی پویســـتی 

 ڕۆژانم لودا ج دا. 
من ل ژیانمدا قت کاری دارتاشــــــیم نکردبوو. بم چونک دەمزانی  

نیازمندی دایکی داھنان و ھر کس بخوازی و مل بدات کار، شــــــت فر 
و تختیی ک ل گم ھنابوومن، توانیم کورسی و دەب؛ منیش لو دار 

ساز بکم. گوتم ئامری کار زۆر گرنگ و ئگر ئامرازی کار  مزک بۆ خۆم 
ـــاشــــــینی  ـــار زۆر ب زەحمت دەچت پش. بۆ ون من بۆ دات نب، ک

دەبژارد و ب مشــــار تختیک ل داری جنگی، دارکی ئســــتوورم ھ
ک و بری دارەکم ئوەندە دەتاشــی، تشــوێ ئم برە دوای ب دامدنا و

 م لڕەندەی دارتاشــــــی گرێ و گۆ مجار بوە. ئتنک و ناســـــــک ببت
ھدەکرد و ســــافکاریم دەکرد و تختم ل ســــاز دەکرد. خۆ ئگر ئامری 
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باش و ب ککم ھبوویای، ھم ل سعاتی کاری کم دەکردەوە و ھمیش 
ەویســـــت. بم بۆ منکی ک بدانســـــت خۆم ل دنیای زەحمتی زۆری ند

پجنجــای بیرکردنوەی ب کــک دوور دەکردەوە، بھفت و بمــانــگ 
 کارکردن ھیچ قیدی ندەکرد. 

دوای داتاشــــینی دار و ســــازکردنی تخت، ل برکی ئشــــکوتکمدا  
ســــــاز کردن. ئیتر  ان و ڕەختم ل ســــــر ســــــنگی دیوار تاق و ڕفیکی پ

 شــنچ مھ ھاتبوو کســازی لکی پیشــیم وەک کۆگاخانکوتشــکئ
 ئاســن ســازکرابوون، ل ل ی کرەســانو کدابوو. ئخۆیدا جکی لرئام
برکم دانــابوون و ئو وردەئــامرانی ک ل ڕۆژاندا دەکــارم دەکردن و 

ــ ــک لســــــر ت جۆروە، بــدۆزم ــان اق و ڕفی دەبوای دەمودەســــــــت بی
تختبندکراو دا جگام بۆ ســـاز کردبوون، ک ل کاتی پویســـتدا گورجک 
دەمدۆزینوە. ل برکی دیواری ئشــکوتکشــدا چند شــابزماری درژم 
 و شـــــــابزمــارانو شــــــیرو تیرەکــانم ب نــگ و دەمــانچداکوتــابوون و تف

ک سری مار داکردبوون. ل ڕاستیدا ئشکوتک وەک دۆکانکی لھاتبوو 
و مرووی تدا دەست دەکوت. بم کلوپل و ئسبابکانم ھر ئوەندە 
ب ڕیکوپکی تدا چنیبوون، ک بۆ ھر شـــتک چووبایم، بب خوالنوە و 

.وە و دەستم دەدایھاسانی دەمدۆزی ڕان، بگ 
چند ڕۆژک ب سر لک بو بوونی گمدا تپڕی و من ل ڕاگوزانی  

کلوپلی گم بووموە. بۆ ســـــیری پانتایی دەریا و لوارەی وشـــــکانیی 
 و ب وەکر ترۆپکی کســـ یشـــتمک گڕام. کاتگو دا ھک م، بدوورگ
سر دەریا دا ڕووانیم، ل زۆر دوورەوە چارۆکی گمیکم بینی. ھر لوێ 

ۆکی ھتم و چاوم ل ســـری ھنگرت، بم چ پ نچوو چار وشـــک
 کی وردیالنـــدا گم ل بر چـــاوم ندیو بوو. ئودەم چشــــــنی من
دانیشـــتم ســـر زەوی و ســـرم ل ســـر چۆکم دانا و ب ســـر بکســـی و 
بچارەگیی خۆمدا گریام. بم زۆر زوو ھســتاموە و خۆم ســرکۆن کرد و 
ــانم دەگڵ خۆم بســــــــت، ک ئیتر قت قت ھومــدی  ھر ئودەم پیم

 ن ب ھاتنی گم نبستموە. ڕزگابوو



77 
 

من ل ھر بار و بابتکوە خۆم ب حساوەوە و بختیار دەدیت و ھیچ  
کمایســییکم نمابوو. کورســی و مزم بۆ خۆم ســازکردبوو. قاقز و قم 

 و جوھری نووسینم ل سر مز دانابوو. 
دەســـــتم ب نووســـــینی ســـــربردەی ژیانم کرد و کار و چاالکیی ڕۆژانم  

 خست سر قاقز و ھتا جوھری نووسینم مابوو، ھر نووسیم.
 
 
 :ی ڕۆژانی ڕۆبینسۆنییکانبیرەوەر 
دوای ئوەیک گمیکمان تووشــــــی  : 1659ی ســــــپتمبری 30ڕۆژی  

کارەســــــات ھات، ھر تن من توانیم ل ژ چنگوڕکی نمان دەربچم و 
پ بنم ســــــر خــاکی ئم دوورگی ک نــاوی دوورگی نــاھومــدیم بۆ 
ھبژاردووە. ئو ڕۆژەی ک خۆم ل چنگی شــــپۆالن ئســــتاندەوە، تواوی 

ـــک ھبوو ک  ڕۆژەکم ب ترس و پرشـــــــــانی تپڕ کردە. خواردن ن
برســــــیایتیم بشــــــکنت و ن جلک و لیباســــــکی تســــــل ک ئندامم 
بشـــارتوە. کلن و پناگیکشـــم شـــک ندەبرد ک خۆمی تدا وەشـــرم. 
ھیچ چک و تیر و شــیرکیشــم ل دەســت دا نبوو ک ھرشــی ئاژەی کوی 

ۆژە، ھرک یان ھوروژمی ئینســــــانخۆرەکانی پ برپرچ بدەموە. ئو ڕ
ئوارە داھـــات و ھوا تـــاریـــک بوو، ل درەختکی گورەی ب لـــک و پۆ 
وەســــــرکوتم و خۆم ب پلک و گکانی داپۆشــــــی. ھرھندە برســــــی و 
شـــکت و شـــواوەحاڵ بووم، ھرک پیلووی چاوەکانم کوتن ســـر یک، 

 خوکی قورس ل ھۆشی بردم.
  ــا 1ل ۆ یکم جــار، شــــــو ل ژر ب: ی نۆڤمبر30ی نۆڤمبر ھت

خوەتکی ک تازە ھمدابوو، ل باوەشــــــی جۆالنیکی چرمیدا خوتم. 
ـــــت خوارێدوو باندەی ل ڕ ـــــتکی فرە  ەگز مراویم ب تفنگ خس ک گۆش

ناســک و خۆش تامیان ھبوو. بیانانی ھموو ڕۆژک، بو مرج ک ھوا 
پیاســــــیکی باش دەکم و خۆش ب و باران نبارێ، تفنگ ھدەگرم و 

یان  کانم ڕادەگم. نیوەڕۆ کارە  یازدە ب کاتژمری  دوای گڕانوەم، ھتا 
تان کاتژمری دوو دەخوم. دوای ل خو ھســــــ نان خواردن ھتا  ، مدوای 

ھتا ئودەمی ک ھوا گرم و تینی ھتاو پست دەسووتنت، ل ژوور 
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ڵ وەدەر دەکوم و ھتا ســــــری دەرناکوم. دەگڵ فنک بوونی ھوا ل ما
ک ل دیتنیان تر بم. مز و کورســییکم ســازکردووە شــو خریکی کار دە

نــابم. ھر لو ڕۆژاندا دەگڵ ســــــگکم ب دارســــــتـــانـــدا دەگڕاین، 
پشیلیکی دەرکیم کوشت، بم گۆشتکی بۆنی ل دەھات و بۆ خواردن 

م، کڕاوی دەک کی کر ئاژەدەبوو. ھم و دوای نر دادەماب ی لکو
وشــــک بوونوە ھیان دەگرم. ڕۆژک ب کنارەی دەریا دا دەگڕام، چند 
 دیتبوو. ســــــنــدەی ئــاوا نتم بــاودەم قتــا ئھ کم بینی کنــدەیبــا
ســگاویشــم دیتن، بم ھشــتا لیان نزیک نببووموە ک خرا خۆیان دە 

ور گرماندی و من ل ترســــی ھورە ئاو ھاویشــــت و ڕۆیشــــتن. ئوارەیک ھ
ـــون جگایکی بالوەدا گڕام ک باڕوتی تفنگکمی تدا  ـــق، بش تریش
وەشــــرم. بو ســــازکردنی شــــونکی باش و بۆ ڕاگرتنی باڕوت و کرەســــی 
 و ل ینگم نییم کرد. قوکوتـــك ـــتم ب ھکۆنی ئش تفنگکانم، دەس

درژی ئاســــن کک وەردەگرم. ب جیاتی قوینگ، ل قمیکی دەســــک 
 یم بنگستووری جکی ئکی زۆر، دارئارەق ڕشتن ت و بزار زەحمھ
مشــار بریوە و بکی بچووکم ل ســاز کرد. ســازکردنی ب، چند ڕۆژانی 
 ختكی تب جیــاتیــان ل و ل نــدازم نییڕە و خــاکموەخــت گرتم. پ

ی دەســــتی و چک وەردەگرم. داشــــقی کوەرگ گھ ت برخی تایب
ـــی بنناییم ســـاز  ـــتکی وەک قوڕکش ـــم نیی و ب ناچاری ش خاک و خۆیش

 کردووە و خۆڵ و خاکی پ دەبم دەر.
  تا 1لر ھمبر31ی دەسمبوە  :ی دەسورە کردۆتم گکوتشکئ

تدا ساز بکم.  نیشیخوارد و توانیوم کۆگاخان و چشتخان و ژووری نان
کاتی داڕنینی دیواری ئشــــــکوتک، ل بشــــــی ســــــرەوەی ڕ  ک ل ۆژ

کوتشــککی بچوکی میچی ئشــوە بزار  مدیوارەکھ داڕوخا. منیش ب
ساز بکم و بری ڕووخانی ل بگرم.  زەحمت توانیم کاریت و کۆکی بۆ 
 و باران دەبارێ و من لتا نیوەی شــــــوە ھیانری بب ک لندە ڕۆژھ
مادا زیندانی دەبم. بم ھفتی واش ھی ســــرتانســــری ھفت ھوا 

 کی کارم.خۆش و دنیا ئارام و من ل دەرەوە خری
کــارە بزنکم کوشـــــــت و قــاچی کــاریلیکی دیکم برینــدار کرد. ھر  

دووکیانم ھناوە ما. قاچی کاریل بریندارەکم ھبســتوە و گژ و گیام 
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دەبر کرد و ئاوم دای و دەستمۆم کرد. کاریلک ھۆگرم بووە و بشونمدا 
ۆت دۆست و ھاوڕم، دت و ناخوازێ جم بھ. لو دەموە ک کاریلک ب

بزن و نری ب زیندوویی بیری ئوەشــی خســتۆت مشــکموە ک ھوڵ بدەم 
و زوویان پ بکم و ل شــــــیر و ماســــــت و پنیرەکیان کک بگرم و زە 

ــــــت ب گوول و  وەربگرم. ئگر ئو پۆژەیم ســــــر بگرت، دەتوانم دەس
 باڕووتی تفگکشموە بگرم. 

  تا 1لھ ر :  1660ی مارســــــی  31ی ژانڤییســــــ رم بکی گوایھ
نانی زوو و ئوارانی درەنگ  ھموو دوورگکمدا زا. من ھر تن بیا
دەتوانم تفنگ دە شـــــــان بکم و ل ماڵ وەدەرکوم. ڕۆژک ک ب دۆڵ و 
پدەشتکانی دوورگکمدا دەڕۆیشتم، تووشی ژمارەیکی زۆری نری ھاتم. 

ـــان خریکی ل وەڕ بوون. من ســــــگم تبردان و پم وابوو نری بزنک
ڕادەکن، بم ئوان بۆ ســگکم ھاتن و ســگ ل ترســان ب نووزە نووز 

 ھات و ھانای بۆ من ھنا. 
ل ترســـــی ھیرشـــــی ئینســـــانخۆرەکان، بیری قایمترکردنی پرژینکانم  

 یفتند ھبارین کردووە و چ ر. وەرزە باران دەســــــتی بســــــ وتۆتک
ەوام باران باری. ڕۆژک ک ب الشـــــانی دارســـــتانکاندا دەڕۆیشـــــتم، برد

تووشــــی پۆل کۆترکی کوی ھاتم ک چشــــنی کۆترەکانی خۆمان ل کون و 
قشــی بردی شــاخاندا ھلالنیان دانابوو. زۆر ب زەحمت چند بچووم 
گرتن و بۆ مــایکردن زۆرم خزمت کردن، بم کــاتــک ک بــاڵ و پڕیــان 

کرد و بــایــان کردەوە، ل شــــــقی بــانیــان دا، فین و ڕۆیشــــــتن و دەر
نگڕانوە. منیش جار جار بۆیان دەچم و ل ھالنکیان وەســـر دەکوم 

 و کۆترەکان دەگرم و خۆراکی خۆشتامیان ل ساز دەکم.
زۆرم ھوداوە برمیلک ل دار ســــــاز بکم. بم تیداســــــرکوتوو  

ل ســـــــازکردنی چرا، ھرک ئواران تــاریــک دەبوو،  نبووم. جــاران و بر
ـــدیلیکم ل قوڕ  ـــاچـــار بووم بخوم. بم لو دەموە ک چرا قن ن

ـــــــازکردووە، ئیتر ژوورەکم ڕونــاکــایی تگڕاوە. چرا قوتیلکم ل  قوڕ س
داوە دەزووش پ وریی سازکرد و لچ م بکوە. چرا فتیلم بۆ ھۆنیوەتیت

ووناکایی چراکم ب تواوی ژوورەکم ڕووناک دەکات و بزن کار دەکات. ر
 ھیچ حوج بوە نیم ک ھرک تاریک دابت، بخوم. 
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ڕۆژک، کۆن توورەکیکم ل گۆشــــیکی حوشــــکمدا ھم تکاند.  
ل یو توورەکمریشکی ئتیماندا دانی ڕەحممگ  ک لکرابوو.. مانگت

ھتکاندنی توورەکی گۆرین ب ســـر چوو و من توورەککم لبیر نما. 
بم دوای چند ڕۆژک ھرک دیتم دە دوازدە چلی ناسکی دەغل سریان 
 ی من دەغبوو دوورگم وانرم ســووڕ ما. من پدەرێ، ســناوەتخۆڵ ھ ل

 دای و گنم و جۆ برھم دن ت. بم ھر ئوەم ب الوە زۆر و دانی ت
 دەغل ند چلم چئ رچاو، کب یر ھاتســـــ ر شـــــلکب بۆچ ڕاســـــت ل

! ســرم بتوای تیدا ســتحی ێدەرگای مای مندا ســریان ھناوەت دەر
تان بۆ  مابوو. ب خیاتی ســــــیر و ســــــمرە دا کوتم و گلکم داســــــ

نادیار، ھر بۆ ئوەیک ل ب  ھۆنینوە. ل ســرەتادا پم وابوو دەســتکی
نانیدا نمرم، ل ئاسمانوە ئم چند چناوەی بۆ من داباراندووە. ھر بم 
خیاتشـــــوە ئژنۆم دادا و فرمســـــکم ھوەراند. زۆری پ نچوو، ھر 
 نایخاک ھ ریان لزی برنجیش ســی شــلک و ســند چدا چنو شــول

نم و جۆم ل بر دەرگای مای خۆمدا دەرێ. ھرک شتی ناسکی برنج و گ
مان  بینی، ئیتر ھر بجارک تووشــــــی خیات ھاتم و پم وابوو ئاســــــ

ئاگادارم ر منیو ئســـــن و بتی خودخ ســـــاوایان دەغ دام شـــــلک 
زەی تازەی دەغکانم ب وردی ســــــیر کردن و بژاردمن. ل باراندوون. چو

ھـــاتوە بیر و زانیم ک ئوەی ب  ژمـــاردن دابووم ک لپ توورەککم
 خۆم ب کابوون کتھ یو توورەکزارکی ئ ســــــتبوو، لم بیاڵ ھخ
دەســــــتی خۆم ھم تکاندبوو. دەور و بری چناوکانی خۆم ھداوە و زۆر 
ب ئارامی خۆکم نرم کردنوە. ل ڕۆژ دا چندین جارانم سر دەدان و 

یرم دەکردن. بۆ ڕۆژی دروژمارد و ســــــم ڕۆژم ھرھوەی بگرتنو ھ ن
 بۆ پاشکوتی بنتوو، دەغدانم بۆ ساز کردن. 

زای ب. ل  شــــــیان لل ھگرتنوەی خرماندا نمھشــــــت دەنککی 
سادا دوو جارانم چاندن و دوو جارانم برھم ل ھگرتنوە. دوای چند 

وەندە زۆر بوو، کمی دەغل و دانم ئرھن ببا کردن  ســـاب رمانم لخ
 و نانم ل خواردن و چشتم ل ساز کردن. 

  ــا 1ل ــل 20ی ئپریــل ھت بۆ ھــاتوچۆی نو مــاڵ و دەرەوە، : ی ئپری
ـــــاز کرد. بۆ بیانی ڕۆژی دواتر، لو دیوی  ـــــترم س پیژەیکی ڕەخت و باش



81 
 

خوەتکمدا خریکی کار بووم، ک لپ میچی ئشــــکوتک ب دەنگکی 
للک لشــــــین گڵ جاری پمجارە دەگووخا. داڕووخانی ئکتاســــــین ت

 وانگینــا لی دوور بووم، ئل وەی بـاش بوو کر ئم ھجیــاواز بوو. ب
بوو بکوتمای ژر ھرەس و تداچووبایم. ل ترســــی داڕووخانی تر، خرا 
 ،پشــــــتی دیوارەک وتمک ک کودیوی ماڵ. کاتئ مدا چووومیژەکپ ب
 ی ککرزە داڕووخاوە. دوو کۆلھۆی بوومم بکوتشکئ زانیم میچ
وەبر کاریتکانمدا بوون، ب جووت تک شکابوون. برد و چوکی یکجار 
زۆر داڕژابوون ژووری ئشـــکوتکموە. بووملرزەک ل ماوەی ھشـــت 

ادەیک خولکاندا ســ جاران ژ پی لرزاندموە. ھتکانی زەوی ب ڕ
توونــد بوو ک دەیتوانی تنــانت مزنترین کۆشــــــکیش تــک بووخنــت. 
ــــاخکی کنار دەریاوە لووتی برز  ــــبردکی مزن ک ل ڕەوەزە ش تاش

ت کردبۆوە، ب دەنگکی کللتاســن تک شــکاو کوت ناو دەریاوە. تنان
ش بم ھژانوە ھژا و شــــــپۆل ھســــــتا. ودەچوو ک ئاوی ئۆقیانوســــــی

 وەیکئ بب وە، بۆیتر ئاوی دەریاشــــی گرتبژ رزەکلوژمی بوومت
تۆفــانــک ل گۆڕــدا بــت، شــــــپۆل ب بــارســــــتــایی قدی کوــک برەو 

 کنارەکاندا ھاتن و شپۆل بسر وت دا پژان. 
شــــکوتکمدا خریکی چند خولکک پشــــتری ئردھژەک، من ل ئ 

کار بووم. لوێ بوامای، ل ژر کۆگا برد و تلی خۆدا جیقم دەردەھات و 
ـــدا خۆی  ـــدوو ب چـــاڵ دەکرام. ھر ئودەمی ک زەوی ل ژر پم زین
ھتکاند، من ھر لو شونی ک لی راوەستابووم، ڕاوەستام و جووم 

ر پمــدا ھی تکــانــدم، نکرد. ســــــ جــاری دوابدوای یک، زەوی ل ژ
 شاخی ڕووخاند، دەریای شقاند و شپۆلی وەڕی خست. 

 اســـــیکی نوان. بی وای و ئوادەن: ل نوان مان و نماندا ھن 
ئمجـارەیش کفنم دڕی و ھیچم لنھات. دەب بيم ھر لم دوورگیدا 

جاری پشوو شپۆل ھی شالم  ؛ دوو جاران ل گرووی مرگ دەرپڕیوم
و ب ڕەوەزە بردانی دادام و ئوا ئمجــاریش بووملرزە و داڕووخــانی 
میچی ئشــکوتکم ھات و ب ســرم دا تپڕی و ب ســمتی دەرچووم. 
بردەوام ل ژر لوانمدا بانگی خودم دەکرد و خۆم دەخســــــت بر بارانی 

 ڕەحمتی ئو. 



82 
 

 کژینردھیکردێ و دوای ئرا و با ھوری ڕەش داگھ ئاســـــمان ب ،
ب ماوەی نیو کاتژمران تۆفانکی ھر ئوەندە ســرشــت دەریای ھژاند، 
ک شپۆل ب بارستایی شاخک ھاتن و خۆیان ب وشکانی داکشا. گلک 
داری کۆن ســای ل ڕەگ و ڕیشــوە ھقندن. تۆفانک ب ماوەی شــش 

بوو. ئاخرســـــریش ڕژن بارانكی بخوڕ ھیکردێ و  کاتژمران دەوامدار
 بارانژنبا و تۆفان و ڕ و ڕەشــــــڕاســــــتیدا ئ تۆفانی دەمکوت کرد. ل
پاشـــبرەی بووملرزەک بوون و دوای داکوتنی باران، دنیا ئارام بۆوە و 
منیش تۆزکاک ئھوەن بووموە و برەو ماڵ بووموە. بم ل ترســــــی 

ا تۆفان خوەتکمی بزواندبت، پنام بردە ئشـــکوتکم و ئوەیک نک
 لوش نھندرام و ترسی داڕووخانی میچک، دەری پڕاندموە. 

بارانی بخوڕ ئو ئزموونی پدام ک دەب ل حوشکمدا جۆگیک  
ھبســــــتم و ئاوی زیادی ل حشــــــکم دەربکم. بووملرزە و تۆفان و 

داڕووخانی میچی ئشــکوتکشــم دیان لرزاندم و فکری بارانی بخوڕ و 
 زانیان خستوەڕاگوشکمداری داوە موە و خۆم دم من زوو خۆم گرتب ،

 ترس دەستی ل برۆکم بردا. ل ئاکامدا  و
  متوانی لتا نیوەی ڕۆژی دواتریش باران باری و من نوە، ھو شــــــئ

ای ھناموە ک دوورگکم ل ســــــر ماڵ بچم دەر. بووملرزەک ب ئاگ
ھی ئردھژ دای و دەب شـــوونکی ئاواتر بۆ ژیان ھبژرم. مانوە 
و خوتن ل نزیک ڕەوز برد و ئشــــــکوتکدا ئگری ختری تدای و 
دەب خۆم بۆ کۆچکردن و ڕاگوزانی مـاڵ ســـــــاخ کموە. بم ڕاگوزانی 

ارکی ژیران نبوو. ھربۆی خۆم ئارام خوەت بۆ شــــــونکی برئاوا ک
کردەوە و گوتم ھتا شونکی باشتر ندۆزموە، چل دەست لرە نادەم و 
ـــار و  ــــــوونکی دیکش، ک ل ھر ب ـــاکم. دۆزینوەی ش ئرە چۆل ن

ی پلپ ،م بتمانگای موە جکتی داھاتووی  ناوێ بابرنامو بۆ ب
 دادەنم . 

ر و تورداســانی ک داری گردارم پ داتاشــیوون و کاری ئو کرد و تو 
دارتاشیم پ کردوون ، دەمکیان پاچاونتوە و پویستیان ب کوتانوە و 
ـــانیش  تیژ کردنوە ھی. بۆ تیژ کردنوەی تور و کد و تورداســــــک
چرخکی وەھام پویســـت بوو، ک بکرێ تۆپی بردە زوورە ھســـووڕنت. 
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ی چی کارم بۆ وەکار گکرســز ڕەســم کرد و کر قاقســ م لکرخ
خســــت. یک ھفتی تواوی گرت ھتا توانیم چرخکی وەھا ســــاز بکم 
ک بکرێ ب ھزی پ ھبسووڕت. سازکردنی چرخی تیژکردنوەی چقۆ 
و مقست و تور، زۆر خۆشحای کردم و ب ماوەی دوو ڕۆژان ھرچی ھم 

 تیژم کردنوە.بوو، ھنام و 
  رە لرەبی بکوتکنابووم، پاشـــی خنکاو ھمگ ل ی کو نانئ

 متر دەبووە، زۆرترم ئــارەزووی نــان دەکرد و لتــا نــانم کی دەدا. ھمک
نبوونیــدا خم دایـدەگرتم. ل ڕۆژ دا تنیــا لتککی بچووکم ل نـانکم 

 دەخوارد و خۆم ب شتی دیک تر دەکرد.
  ــا ی 1ل ــای ھت ــانگی م ــای 31م ــانگی م ڕۆژان ھرک ل خو  :ی م

ھدەســــــتم، دمدەر و ل ڕۆخی زرێ دادەنیشــــــم و چاوەکانم ل پانتایی 
ئوســــــر نادیاری دەریادا و دەکم. ڕۆژک ل ســــــر تقتق بردک 
دانشــتبووم و ب دەریا دا دەموانی. دەریا بشــیک ل وشــکانیی بردابوو؛ 

شـکانیدا چاوم ب بۆرەشــتکی دیار بوو ل نۆرەی نیشـتنوە دای. ل نزیک و
زۆر گورە کوت. خرا بۆی چووم و ھرک دیتم برمیلکی یکجــار زۆر 
گورەی دەرمانی تفنگ. ســـــرەتا، ل دۆزینوەی خر و برەکتکی ئاوا 
گرانمای ســــــرم ســــــووڕ ما، بم زۆر زوو بۆم دەرکوت ک ئمش ھر 

و دوای ھ رگمــانمی جوانمزەبر و یــادگــاری گ ب موەشـــــــانی گ
توژمی بووملرزەک، ئو برمیل مزن ئازدکراوە و شـــــپۆلکان ھتا 
کناران تلیان داوە. چووم و ب تلدان برەو وشـــــکانیم کشـــــا. دانیشـــــتم و 
سـربرم گرت ھتا ئاوی دەریا گیشـت سـنووری ھر ژرەوەی نیشـتنوەی. 

ســــری ل ئاو دەرخســــت. من  ھر لو بار و دۆخدا گمی جوانمرگیش
خرا ھســتام و لی نزیک کوتموە. بب ســاوەســاو بۆی چووم و ھر لو 
ڕۆژەوە ھتا ئاسواری گم ب یکجاری ل بر چاوام گوم بوو، من ھموو 
ڕۆژک خۆم ب گمدا دەکرد. شــــــرتم کردو گوتم ک ھتا گم ل بر 

و داری ک خترچی تھ ،زم  چاوانمدا مابڕایانگو دەب دای مدە گ
 و تاقیان لی نھم.

ئو دار و پردووەی ک ل بدەنی گمکدا دەکار کرابوون، باشترین  
چشــــــنی داری لەواری بوون. ئو دار و تختی بۆ برنامی داھاتووم 
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کلنکی باشــــیان پ دەکردەوە. لســــرتای کاردا ئســــتووندەکی مزنی 
ی گمیکم ب مشــــار بییوە و دەگڵ دار و تختیکی بشــــی دواوەوە

ـــــر یکم  ـــــکانی و ل س ـــــر وش ـــــتن و ڕامگوازتن س یکجار زۆر لکم بس
 ھچنین. 

ڕۆژک، بۆ ڕاوە ماسی چووم شونکی ئارامی دەریا و چند کاتژمرک  
قوالپم دە ئاو خست و بۆی دانیشتم، بم ل جیاتی ڕاوی ماسی، سگاوکم 

ت. ل کرســــــی گمیکدا قوالپی ماســــــیگرتنی تدا نبوو، بم بۆ گر
ســــــازکردنی تۆڕی ماســــــیگرتن، ل چشــــــنک دەزووی ئاوریشــــــم، تۆڕکی 
بچکۆنم ساز کرد. تۆڕە دەست سازەکم ھرئوەندە باش و ب کک بوو، 
ک ل گۆشــتی ماســی ب نیازی کردم. من ماســیکانم لبر تیشــکی ھتاو 

 ن و ب وشک کراوی دەمخواردن.ھدەخست
  ـــا 1ل ھرچی تختی ک ل بدەنی : ی ژۆئن 15ی ژۆئن ھت

گمی خنکـــاو دا دەکـــار کرابوون، بردەوام ب ئـــاوم دادان و ل کـــاتی 
ھستانی ئاو، بب ئوەیک من ئارەقکیان لبۆ بژم ، ڕەوتی ئاو برەو 

تۆی مندا بوو. بم ترتیب، کنارانی ڕادەدان و کشـــوەکیشـــیان ل ئســـ
من بووم ب خاوەنی بکی یکجار زۆری تخت و ئاســــــنوا و وەرەقی 
مس. وەرەقی پان و ناسکی ماتریای مس، باشترین ڕووکش بۆ داپۆشینی 
قش و جمســری تخت ل پیشــســازیی گمی ســازیدا. کشــانوەی ئو 

ــــازکردنی بلمیان ب ــــت ماتریال، بیری س  مشــــک داھنام و خۆم بۆ گش
ســــازکردنی بلمک تکنا. پالنی ســــازکردنی بلمکم داڕشــــت ک بکرێ 
بب خۆف و ختر، ســــــیر و ســــــیاحتی دەریای پ بکم و ب دەوری 
دوورگکشـــم دا بگڕم. کس من نناســـت، من خۆم زۆر چاک دەناســـم و 

دەســــــت کوێ، وەم دەزانم ک ئگر تنیا دوو ڕۆژان حســــــانوە و ھمنی
کات و  کاول دە  م لما گ دەدات و  مدا جین یایی ل مشــــــک ماخول کرمی 

 دەمخاتوە سر ھواری خای. 
ھرک ل کاری ڕۆژانمدا ھســــــتم ب شــــــکتی دەکرد، گورجک بۆ  

ـــاز  ـــخانکم و کاتکی زۆرم ب س ـــازکردنی خۆراک دەچووم ژووری چش س
 کردنی خۆراک خرج دەکرد.
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 16زنی دەریایی ھاتم.  :ن ی ژۆئکی مراغ دەریادا تووشی کیسق ل
ئوە یکمجار بوو ک کیســی دەریاییم ل دوورگکمدا دەبینی. من لم 
برەکتی ک ھاتبوە بردەستم، دەستم ل ھنگرت و گرتم و لت لتم 

 کرد.
ی دەکرێ بم تواوی ڕۆژەکم ب سازکردنی خۆراکی گۆشت :ی ژوئن 17 

تدا ھلکیشی  . ل زگی کیسکدا شست  کیسی دەریایی تپڕ کرد
ژیانم دەســـــت پکردووە، خۆراکی ڕۆژانم  بوو. من لوەتی لو دوورگیدا 

ھر ل گۆشـــــتی باندە و بزن بووە، ھر بۆی خۆراکی گۆشـــــتی کیســـــی 
 دەریایی تامکی زۆر خوش و ب ئیشتیھای ھبوو.

دا ماومتوە وی ڕۆژەک باران بخوڕ باری و من ل ماتوا :ی ژۆئن 18 
. ھســتم کرد تواو نیم؛ ســرمامو لوە لرزەم. ل مبندی پشــتندەی 

شـــــتکی ســـــیر و ب ھســـــتکردن ب ســـــرما و لوەلرزە ، ئیســـــتیواییدا 
.ندەگم 

حاڵ و تندروســــیم باش نیی. وەک بی ھوا ســــارد ب،  :ی ژوئن 19 
 م.دت و ھدەلرزچقوچۆم 

شــــــو نمتوانی بخوم. ســــــرم ژانی دەکرد و نۆبت  : ی ژوئن  20 
 دایگرتبووم.

  ــا 20ل ــام تکــدەچــت و  :ی ژوئن 24ی ژوئن ھت ــارە ح ــارە ج ج
رکیش ئھوەن ھندە جاگریانم دێ؛ دەگرێ و  ئوکمخمکی قورس بری 

 دا، دوور ل یوتدوورک وانییم چولل م کوە دەرترســــــوە. لدەبم
 بمرم.سربنموە و  کس و کار

ب ماوەی حوت کاتژمران یاو تیکی تووند دایگرتم. جار  :ی ژۆئن 25
جارە ل ســــرمان ھدەلرزم و ھندە جارکیش دەســــووتم و شــــتنی 

 ئارەق دەبم.
نۆبت برەبرە کزی کرد و برەو بــاشــــــبوونوە چووم.  :ی ژوئن 26

 یی.م. ھیچ خورد و خۆراککیشــــــم ل مادا نم زۆر ب ھز و کم تاقتب
ب ناچاری تفنگم ھگرت و ب شــــــون نیچر، ل ماڵ وەدەر کوتم. زۆر 
دوور نکوتموە ، بزنکم کوشــت و ب ڕەکش ڕەکش و ب ھزار زەحمت 

م ھناوە. ل چشتخانکمدا لتوپتم کرد و چند پل گۆشتکم ھتا ما
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ل ســر ئاگر برژاند و خواردم. لودەم دا ئیشــتیای شــۆربی گوشــتم کرد، 
بم ھیچ دیزە و منجڵ و قابمیکم نبوو ک گۆشــــــتاوی تدا ســــــاز 

 بکم.
ــاو ت ب ئوپڕی قورســــــییوە دایگرتموە  :ی ژوئن 27  دیســــــــان ی

 ــــتان ــــتمی ک تنانت بۆ ئاوخواردنوەیکیش توانای ھس بجۆرک خس
ســپم نبوو. دەســووتام و ئاوم دەویســت، بم جووی ھســتانم ل با. 
ب ماوەی س کاتژمر دەبوورەوە چووم و وڕنم کرد و ب ھاتوھاواری خۆم 

رم بۆوە. ببو یارای  خ ـــــــم زۆر قورســ ئاگا ھاتموە و ھســتم کرد لشـــ
جوونوەی دەست و قاچیشم نماوە. تاوک لم حاتدا ماموە و دوایی 
خوکی وەک بھۆشــــــی بردمییوە. الی نیوەی شــــــو ل خو ڕاچکیم . 
 م زۆرم تینوو بوو. ئاوم لب ،وە جم ھاتۆتک حاســــــتم کرد تۆزکاھ

و توانای چوون دەریشم نبوو. بدەم نۆبتوە خو بردمییوە  مادا نبوو
 ل ودا دیتم کخ ژاند. لڕوح و گیانمی ھ كم دیت کونو دا خخ و ل
 ر پشـــت ڕاکشـــاوم. لســـ ر زەوی و لســـمدا لکی مالوشـــدەرەوەی ح
 رەو من ھــات. لگرتوو بکی گردەلوولوە گکــانورە ڕەشــــــلینی ھک

ئــاگر و دومــانی گردەلوولکدا پیــاوکی ڕەزاتــای مرۆتۆقن،  بــاوەشــــــی
ڕمبکی تیژ ب دەســــــتوە، ســــــینگی منی کردە ئامانج و زۆر ب پتاو بۆ 

 کوشتنم ھات. پیاوە کرتۆقنک گوڕاندی ب سرم دا و گوتی:
نت زۆرن و  ی گرگنکی الســـــــاری بی گوی ،" ئتۆ   ھر ب تۆی تاوا

ـــتالســـــــــاری و ب گوێ  ـــاتوومت جســــــتت و دەخوازم تۆی  بوون ھ
ئامۆژگاری باوک  ؛شــایانی ســکت کردنیســرەڕۆییکانی لبکموە... تۆ 

نئنگاوتی و ھر ب بای ئارزوو ئاژواندت... ئوا ئســــــت  انو دایک گوی
دەب تۆی ســـرەڕۆیی خۆت دە مســـتت بنموە. دەی خۆت ئامادەی مردن 

 بک،.. دەی! "
   و  من لخ ل ،و دەموچاوە ناشــــــیرینخۆفی دیتینی ئ ترســــــان و ل

 گاوەیر دەست ب ـم وابوو کابرای ڕمب بر پک ھتا ماوەیڕیم و ھڕاپ
 ب شـــــیشـــــی ڕەمبکیوە کردم.  کو ھاکا گیشـــــت و وەک پل گۆشـــــت

ـــکانی تنانت ھاتوھاوار ـــی ھر ئازاریان دەدام و ھڕەش . دار و دیوارم ش
 ترســناک و کابووســیان دەترســام. ئیتان و لو شــ جندووک ببوون ب ل
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 واو ڕووناک ببوو،وەھای تاساندم، کتیش تت ونانر  تترسان ھ من ل
ھدەلرزیم و خۆم ل ژر لف دا حشــــــار دابوو. بۆخۆم ب خۆم گوت:[دە 

ی و بابت گوێ ندای و خۆت ھگرەوە ڕۆبینســـۆن!... ئامۆژگارییکانی دا
بم دەردە برد ک ئســـت تیدای. دایک و باب ڕگای ڕاســـتیان پ نیشـــان 

و خۆت بم دەردە برد ک ئســتا دەیبینی!... بب  نتکرد دای، بم ئتۆ 
 و دەب رۆبینسۆنی داماو! کاری خۆ کردی دەرمانی نیی نر بناسی ھک

ربکان بموو کۆســـپڵ ھدەگ س نییدەی. ھیچکی و کۆڵ نرەکانی بک
پشتت بگرت و ھیچ دەستکیش نیی ھاودەستت بت. تنیا و ب کسی و 

 ھر دەب خۆت ھستیتوە...]
ل بر بدەســتی، دیســان ســرم برز کردەوە و گوتم ئی خودای ماڵ  

 ل ئاسمانان تۆ دەفریام کوە!
چندین ســان ل ناخی دموە ئم یکمین پاڕانوە بوو، ک پاشــی  

 دەنگی ھات؛ دەنگکی ک بۆ خۆیشم ب گوی خۆم بیستموە.
چند چشــــــتخوی قورس تاقتکیان بۆ گڕاندموە و  :ی ژوئن 28 

توانیم ل جگا بم دەر و ب شون ئاو دا بچم. ل دەمی سووتان و برژانی 
تر نۆبگو ئ ویســتدا، ئاو زۆر پم بۆ یاو ت دەب بوە، ھیچ نتڕبگ

 ئاوک ھب لوکی پ تڕ کموە.
ھســتام و شــووشــیکی گورەم پێ ئاو کرد و ل ســر مزی تنیشــت  

جۆالنی خوەکم دانا و دوایش چند پل گۆشــــــتی بزنم ل ســــــر ئاگر 
 وە دەبوە و بۆ ئڕاوەتکم گتـــاق ـــد و خواردم. ھســــــتم کرد ت برژان

م. ل ڕۆیشـــــتندا چۆکم دەلرزین و ھنگاوەکانم زۆر ب گشـــــتکی ل بدە
کزی و بھزی ھــدەھــاتنوە. لم کم ھزییم خم دایگرتم و ترســــــی 

 ئوەم ھات ک دیسان یاو ت بمخاتوە.
برەبری خۆر ئاوابوونان چند ھلک کیســـی دەریاییم ل ســـر ئاگر  

ســــــتم بچم دەرێ و چند دەم کرد و ھم قوڕاندن. بر ل خوتن، وی
ھنگاوک ھنموە، بم ھگرتنی تفنگ گران بوو بۆم. ھر ل نزیک 
ماکم، ل ســـر بردک دانیشـــتم و ســـیرانی دەریای ئو ســـر نادیارم 
کرد. ســرســنگی دەریا ترووســکی دەدا و ئاوەکی ئارام و ب شــپۆل بوو. 

م گیانی بدەنگ و زەمان ڕام، بشان بوو. دنیا برنگای من ناساز و پل
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. چووم خوارفکر ھیگرتم و ب الپڕە تــاریککــانی ژیــانی ڕابوردوومــدا 
ھکارییکانی خۆم ھژماردن و ئو ڕۆژە ڕەشــــــانی ک دەگڵ مرگ 
ھودایکم نوان بوون، ھنامنوە بر ڕۆشــــــنایی و بیرم لکردنوە؛ بیرم 

دەســـتکی  و لژەکانی ژیانی نا بســـامانمدا لکردەوە ک ل ھموو ھوراز
نادیار پاراســــتبوومی و ل ئوکی مرگ و نمانی ئســــتاندبووموە... ئو 
دەست ھی کی؟!... ماوەیک دانیشتم و بیرم لکردەوە ؛ ھر تن سر و 

دەچوو. کیل و خمناک دەھات و ســـیمای نازەنینی دایکم بوو ل بر چاوم 
اڵ بووموە. ل پرژین وەســـرکوتم و ویســـتم بچموە ھســـتام و برەو م

ژوور. بم ئوەندە پرشــــــانحاڵ بووم ک خو ب چاوانمدا ندەھات و 
ھنگاوم بۆ ژوور ندەچوو. برەبرە ھوا تاریک دەبوو. چراکم ھکرد و 
تاوک دانیشــــــتم. ترســــــی گڕانوەی یاو ت و بینینی خوی پ ھاشــــــ و 

ریپاشـنفدانی ت تۆقخپ وتن و لخ وە بیرم ش لھات پترسـاندم. ل
 رەکانیان لســـــخۆشـــــی و ژانی نکی برازیلیا بۆ دەرمانی زۆربخ ک
 ی قووت دەدەن. وەک لــک وەردەگرن؛ تووتن دەجوون و ئــاوەکتووتن ک
 م کردەوە کندووقو ســری ئســتام و ســزوو ھ ، یامم بدەنوە پیبغ

رۆز و تووتنی ھپچراوی تدا بوو. کتبکی پیرۆز و چند چند کتبی پی
گی لوولکراوی تووتنم ھگرتن و ل سر مزەکم دانان. بم ل بیرم 
نمابوو ک خكی برازیلیا بۆ دەرمانی دەردەکانیان تووتنیان چلۆن دەکار 

رێ دەکرد. لوەش دنیـا نبووم ک ئـاخۆ دەردی من ب تووتن دەرمـان دەک
 یان نا ؟! 

 گ ند ورتکشدا چپ زار می تووتنل م  ھاویشتكم جووتن، بمو ک
ســــــرگژە دایگرتم و تووتنکــانم تف کردنوە. گ تووتنکم ل ئــارەقی 
قامیشــشــکرە دا خووســاند و دوای دوو ســعاتان، ل دەمی خوتندا چند 

تم ب خوندنوەی کرد. قومکم ل خواردەوەو کتبی پیرۆزم کردەوە و دەســـ
تووتن تواوک گژی کردبووم و نمدەزانی چ ئارەقی قامیشــــــ شــــــکرە و 

ـــاتی خم و  دەخونموە، بم ئو کۆپلیم ل بیرە ک دە: ل ک
ک و من وەبیر خۆت بنوە، من دەســتت دەگرم و ڕوو دە من پژارەی گراندا 

 ل خم و مراقان دەربازت دەکم...
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ئرێ الواندەوەی یزدانی بوو یان شــــــیلی شــــــکرو تووتن، ک  نازانم 
گرتمی و چاوەکانی پ ل خو کردم. بۆ ئوەیک دەور و برم ڕوووناک بت 

دا تــاریکی نمترســــــن، چراکم دانکوژانــد. مــو ل دەمی چــاوکردنوە
مدا  ئمجار بر ل ڕاکشـــــــان و خوتن، بۆ یکمین جار ل ھموو تمن

و دوو دەســــــتکـــانم برز کردەوە و داوای لبوردەیی و ھیوای چۆکم دادا
ڕزگاریم لكرد. دوای دۆعا و پاڕانوە، ئو شــــربتی ک ل تووتن ســــازم 
ــــــــم لووشــی. شــربتی تووتن  کردبوو، دەمم پوە نا و زۆر ب نابدی ھـ
کاتژمری ســــــی دوای  گرتمی و خوكی ئوتۆ قورس بردمیوە، ک ھتا 

خۆشی و دەرد  نیوەڕۆیوەی نستانمدا، ئدەمی ھ وە. لھاتمئاگا ن ب
مبو ئازار و یاو تھ وەی ی ک جاران ساغ و ب مابوو. لشمدا نوو، دە ل

 تر، ھستام و ب ئیشتیا نانم خورد. 
تفنگم ھگرت و ل مــاڵ چووم دەرێ، بم زۆر دوور  :ی ژوئن 30 

ـــــت ـــــتم. جووتکم باندە گوش ن ک ل بنمای قازی دەرەکی بوون. نڕۆیش
ئوانم بۆ ســبی و دووی ھگرتن و ب چند ھلک کیســی دەریایی خۆم 

 تر کرد. شو دیسان شربتی تووتنم ساز کرد و کمکم ل خواردەوە.
 1 یاڵ دەچوو.: ی ژوئیر وەک خم ھکی سووک دایگرتم بییا و ت 
 2 تی تووتنم خ: ی ژوئیربی تووتن جووت. شکیشم گمواردەوە و ک

دیســــان ســــرەگژە دایگرتم. بۆ ســــوکنایی، کمکی ترم شــــربتی تووتن 
 خواردەوە.

 3 م توانام و : ی ژوئیز و کھ م بری داوم، بب ستم کرد یاو تھ
 تواو نیم. 

 4 شیکم : ی ژوئیبی پیرۆزم کردەوە و بستام، کتو ھخ ل یانی کب
تا دەستم  لردەوام ببم و ھوەی بندنخو ودوا لموێ لندوە. دەمخو

 بتاڵ بت و ل مادا بم ، چند الپڕەکی ل بخونموە.
  تا 5لھ 14ی ژوئی کی  :ی ژوئیســــــتبی پیرۆز ھوەی کتندنخو

دا مب چاو  اندووە و ئاکاری ناحزی ڕابوردوویپشـــــیمانی ل دەوورنمدا چ
دەداتوە. لم حادا بۆ خۆم ب خۆم گوت: ھرچی ب سرم ھاتووە، گشتی 
بر و بوومی چوتیکارییکانی خۆم بوون. بم تازە ئیتر کارە و کراوە... 
ئوەی کردووم، کردووم و ب ھزار ئاوانیش ناشــــــۆرتوە... ڕابوردوو بۆ 
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گرانی ســـرشـــانم کس ناگڕتوە. ھر بم قســـانموە تۆزکاک باری 
ســــــووکتر و ژیانی ڕۆژانم تۆزێ ھاســـــــانتر کردەوە. خوندنوەی کتب و 
الواندنوەی جار ب جاری خۆم، برەبرە باری تنیایی و تریک مانوەی 
لبیر بردموە. ھتا توانیشــم خۆم ل بیرئانینی خفتھن ب دوور ڕاگرت 

جاران بۆم دەرکوتووە و گوچکی خۆم ل وردە گازەندان قپات کرد. زۆر
 رکردن، باشـــترین دەوا و دەرمانمی نادیار و خۆ کخ وەی لخۆ دزین ک
و پرشـــــــانیی ڕوحی دەســــــرەونتوە، بم ئوە بۆ پیـاوی ژیر و ژیـار 
 ڕیم ککدا دەگرداشــــــن بشــــــو ردەوام بب کی کک بۆ منکارە، نب

 خۆمی بخم ژری و ل بنیدا بپیشموە!
ان و پیاســـم زۆرتر کرد، بم زۆر ب وریایی و پشـــوو لســـرخۆیی گڕ 

خوالموە. بۆ ئوەیک زۆر ماندوو نبم و نچروسموە، مودا ڕگای کورتم 
 ھبژارد و پیدا ڕۆیشتم.

کدا   نزر مھ ماوە و لی جاری جارانم ننای ھســــــتم کرد ئو توا
دەب کم وچانک بگرم و ئیســـتک بحســـموە. ئو شـــربت تووتنی 

 ک ل دەمی ناسـازیدا دەکارم کرد، من بۆ کسـی تری گوا ناکم، چونک
ی کم کردەوە، بم زۆر بھزیشــی و ئگرچی شــربتک یاو تی ئمن

 کردوم و چشن پشوی کرداریشی ل گیانمدا ج ھشتووە.
 15 ــی ــگــی ڕەبق ک مــن لم دوورگ  :ی ژوئ ـــان ــت دە م ــ ئوە دەب

چۆلوانییدا تاک و تریک ماومتوە و ھیچ ھیوایکیشــــــم ب چووندەر 
 م ناوەتپ ســــــم کم ککمن ی ش دەزانم و دەیزانم کمماوە. من ئن

 ی تر ڕی پدا نبردووە. ئم چۆلگی و کس
  ،پســتم و خۆم لم، ھکبۆ ناســینی نیشــتمان رم کســ وتک کڕۆژ

دابستم و پیدا بگڕم. نیشتمانكی ک ھر ششدانگی ھی خۆم، چلۆن 
دەکرێ بســـــت ب بســـــتی نبینم و نیناســـــم؟! بی دەب پیدا بگڕم و 

م بر و برھمی دار و ســــــری مــار و مروی تــدا بخونموە. دەب بزان
درەخت و مرگ و چیمنی چییو زیندەوەرەکانی ل چ ھۆز و تایفیکن. 

ســرەتای گڕان و پشــکنینکم لو ھرک خۆم بۆ گشــت و گوزار تک نا، 
ئاوکندەوە دەســـــتپکرد ک ل ڕاگوزانی کلوپلی گمی جوانمرگ دا 

ت و برەوسر ھکشام. نزیک یاریکارم بوو. کنارەو کناری چۆمکم گر
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ب دوو مایلک ب برزاییدا ھکشام و ل سر نووچک بردک دانیشتم و 
ب وردی ســــیری دەریام کرد. بم لووە ھیچ ھکشــــان و داکشــــانکی 
 ر بھ کچکۆ وە، چۆمرزاییر بســ ر چاوم. لب ھاتئاوی دەریا ن

ـــــیس و باریک ب ـــــنی جۆگلیکی س ـــــوز دا  چش ـــــر س نو مرگکی س
تدەپڕی و نرم و نرم ب باوەشــــــی دووگردی برامبر دا برەو خواروو 

 دەڕۆیشت. 
ل ڕۆیشتن و پشکنینی نیشتمانکمدا، ب سر مزرایکی تووتنی سر  

شنباوە  سوز ب دەم  سوز دا کوتم ک چی ببرزیان چشنی ئای 
ــ ــایوە. ڕووەک و گژ و گی ا و گوی جۆراوجۆرم دیتن ک بداخوە دەشــــــن

 ھیچکامکیانم ندەناسین و نمدەزانی بۆچی دەبن.
دا دەگڕام. کاساو چشن  کاساو من لو گشت و گوزارەدا ھر بشون 

گیایک، ک ریشـــکی چشـــنی پتات خ و گۆشـــتن. خکی ڕەســـنی 
کاســـاو نان ســـاز ئمریکا ک ب"ســـوورپســـت" ناودریان کردوون، ل ڕەگی 

دەکن. گلک ب شــون کاســاوا داگڕام، نمدۆزییوە. بم لو گڕان و 
ـــامیشــــــشــــــکرپ ـــد خف ق زینوە. ل دۆزینوە ەم دۆشــــــکنیندا چن

ەکان تواوک دـم کرایوە. بۆ ڕاگوزانیان و چاندنیان، پالنی قامیششکر
لوە دەکردەوە ک  مزرایکی تایبتم بۆ داڕشــــــتن. ل گڕانوەمدا بیرم

گوڵ و گیای، زانســــت و  خۆزگ ل تایبتمندییکانی ئو گشــــت ڕووەک و
 ھبوای؛ بم دەگڵ خۆزگ و بریا ھیچ ناکرێ . زاناییکی تواوم

 تا 6لھ 18ی ژوئی ی ژوئی:  ر کوە بم گرتگایو ڕر ئدیســان ھ
گیشــــتم مرگجاڕکی پیدا چووبووم. بم ئمجارە زۆرتر ھکشــــام و 

 ی خرچکی خۆڕستی پستانر بس ب زارەکرگر دوای موز. ھر سس
ڕەنگ مکی ھیتر ش باخوتم و دوایک داکیو کا  شــــــنندین چچ

ترم دۆزیوە. ل بینینی ئو گشــت کاک و باخ ڕەزەی ک ھشــوو تری 
دم دەیکوتا و چاوم ل  پ ب باوەشـــیان پدا شـــۆڕ ببوونوە، ل خۆشـــییان

بینینیان ت ندەبوو. ترـم خوارد، بم دەمزانی خواردنی زۆری ترێ باش 
نیی. بتایبت ک تازە ل سر نونی ناسازی ھستابووموە، بۆی دەستم 
ــووی تواوگیشــتووم  ب دەمموە گرت و زدەڕۆییم نکرد. بم چند ھش

ڕوو ب ھتاو ھم خســـــتن. دم خۆش و لکردەوەو لســـــر تات بردکی 
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چاوەکانم گش بوونوە ک ئیتر لمودوا موژی ساڵ ودۆشاوی تسل لم 
ترێ ڕەنگاوڕەنگان دادەخم و ســـفرەی ڕەنگینی چشـــتخانکم ڕەنگین تر 

 دەکم. 
وارەیکی تواوی ڕۆژەکم ب گشت و پیاس بردە سرێ. برەبری ئ 

ــای ــتان و ھر وەک  ژر دارکدرەنگ وەختی خۆم کش ی ب لک و پۆی دارس
یکمین ڕۆژی ھاتنم بۆ دوورگ، ل دارەک وەســـــر کوتم. ل باوەش لکی 
 یانی زوو، بی بوە. ســــــبکی قورس بردمییودا خزیوی دارەکک بت
 یک ب باکوور کوتم ڕێ. نز ھاتم و برەو  دەنگی جریوەی مل وەخبر 

گیشــــتم داونی گردکی خۆش دیمن. ل داونی چوار مایلک ڕۆیشــــتم، 
 گردەکوە کانیاوکی ڕوونی ئاوی شیرین برەو ڕۆژھت دەڕۆیشت.

  ش و ڕازاوە بوو، کوز و گرسندە سر ھم ھکی نیشتمانشو بئ
ـــــــارەزای تگڕاوە و  بتــایبتی دەتگوت دەســــــتی چنــدین بــاخوانی ش

خوارەوەیدا، ڕزە داری نارنج و لیمۆ و کاکائۆ، ب نخشـــندراوە. ل بشـــی 
 ـــت میوەی ڕەنگاو ڕەنگیانوە، دنیاکمیان ڕازاندبۆوە. من ل دیتنی ئو گش
 روەردە کردبووم، خۆم بم بۆی پکڕەنگین نیشــــــتمان ی کر و بوومب
خنیترین دەومنــدی دنیــا ندەگۆڕیوە. دامنــا ب کــاتی خۆی، بۆ میوە 

وشـــک کردنیان بموە ئم برە و وشـــکباران بۆ وەرزە بارانان  چنین و بۆ
دابخم. بکی زۆرم لیمۆ و ترێ چنی و ل ھر چشــنی کمكم ھگرت. 
چند ھشووی تری ئاوداریشم لسر بردەپانکاندا ھخستن. سفری 

 ئمجارەکم س ڕۆژی خایاند.
 19 وە : ی ژوئیمدا، بۆ کۆکردن و ھگردنوەی برھم و ل گڕانوە

بردنوەیان بۆ ماڵ، گیشتموە ھر ئو شونی ک میوەم ل ھخستبوو، 
بم ب سر سووڕمانوە سیرم کرد و دیتم ک ئو بە تریی ک ل بر 

خســـــتبوون، پش و بوی دەور و بر کرابوون؛ بشـــــکشـــــیان م ھھتاو 
ۆکرابوونوە. پم وابوو کاری ئاژەی خورابوون و کمکیان جووترا بوون و ڕ

دەرەکیی. بۆ ئوەیک جــارکی دیک زەحمت بخســـــــار نبم، ئمجــار 
ھشووی گیشتووی تریم لکردنوە و بۆ ئوەیک ب تینی ھتاو شک ببن و 
ئاژەیش زاییان نکات، ب لکی دارەکانوە ھم واســــــین. بکی زۆرم 

 و بردمنوە ماڵ. لیمۆ لکردنوە و ب کۆم دادن
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ئو دۆڵ و دەرەی ک ئوەندە ڕازاوەو ڕەنگین و نخشــــین بوون، ھۆکاری  
ســـرســـوزییکیانم زانی چیی. زانیم ک شـــونکیان پشـــتی ب شـــاخ و 
 ڕایی لوە و تتتی نایگربای ڕۆژھوە و ڕەشــــســــتۆتوە بنشــــم

 .نوزەزار ناستس 
   ترەکپیت و ب پ و خاکیدا ڕسکاوە، ئی تمرھب و گشتئ ی ک

شــایانی ئوەشــ ک ماڵ و بنکیکی تدا ســاز بکم و تیدا بحســموە. 
ڕەنگین ی نیشتمانشم بم ئبوو  مبی ھسییمایم کئ نر تھ

ـــار نبــوو. ل ئگری نــزیــکــبــوون ـــای لــ دی وەی  گمــــیکــی ک دەری
ل کور دەکردموە، بۆی پم وابوو  ڕزگــاربوونیبــازەرگــانیــدا ، ھومــدی 

 شونی ئودیوم بھومدترە. 
  ــا 20ل لو دۆڵ و دەرە ســــــرســــــوزە دا  :ی ژوئی 31ی ژوئی ھت

مزرایکی بچووکم تدا ســـاز کرد و دوو ڕزە پرژینم ب دەوری دا کشـــا و 
مــاكی ھــاوین ھوارم تــدا ئــاودان کردەوە. ئیتر من خــاوەنی ڕەبقی 

ـــ ـــا و نیشــــــتم ـــاکی ڕوو ب دەری انی ھژای خۆم بووم و، بۆم ھبوو م
ھاوینھوارکی گرمســــــریشــــــم ھب؛ ماكیان ڕوو ب دەریا و ھیوای 
 ل کی ڕازاوەی پیوارگیان ھوی دیکر و ئکی ڕزگارکیمھاتنی گ

 ناز و نیعمت بۆ حسانوە و خۆشگوزەرانیم.
  تا 1لریکی  :ی ئاگوســـت 13ی ئاگوســـت ھمدا خوارەکھ ھاوین ل

وەی برھم بووم، بم ڕژنباران ئاســـتنگی ســـرە ڕگام بوو. کۆکردن
من ل برامبر بــارژنی بــارانــدا کۆم ندا و ب نیوە چــارۆکیکی پــانی 
 وە ھاوینداخدا. بمدا ھزراکی موشــــــناو ح کم لوەتخ ،مگ

تدا نیی ک بۆ ڕاگرتنی وشکباری نکی و تال ھوارەکم ھیچ ڕەوەزەبرد
ئشکوتکی دەسکردی تدا ساز بکم ؛ مرگزارکی  میوەی ڕەنگی، بتوانم 

 نرمانی خۆش دیمن و گیانی ماندوومی تدا دەحسنموە. 
ســــرجم ئو ھشــــوو تریانی ک وەک مالق ب لک و پۆی دارانموە  

س موژک سیبوون، ببوون ب خا ی نایاب؛ ن زۆر وشک و ن زۆر تڕ. ھوا
 وژ و لــــــــم کردە م لو ماوەیدا زیاتر ل دووســـت ھشـــووی گورەی ترـ

 ئشکوتکی ڕووو بدەریا دا ھم خستن.
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  تا 14لئاگوســـــــت ھ ئاگوســـــــت 31ی  بارێ و  :ی  باران بردەوام دە
بارژنکی ھر ئوەندە بخوڕ دادەڕژت، ک ڕگای چوون دەرم پ نادا. 
 جاران و زۆر ب ماوەیدا ب ھۆی کمبوونی تشــــــوووی ڕۆژانم، دوو  لو 
ناچاری ل ژر ڕژنی باراندا وەدەر کوتم. ل بختی باشـــــی خۆم توانیم 

ۆر گورەش ڕاو بکم. گۆشتی کیسی بزنک بکوژم و کیسکی دەریایی ز
 دەریایی ل ئاژەی کوی گلک ناسک و خۆش تام ترە. 

ل درژەی ڕۆژانی بارانیدا، برنامیکی ڕکوپكم بۆ خۆم ســــازکردووە  
و جار و بار قۆی چشــت ســازکردنی ل ھدەمام و ژەم خۆراکی شــو و 

ترێ دەخۆم و بۆ نانی  ڕۆژک ئامادە دەکم. ھموو بیانان، ھشــــــوویک
نیوەیڕۆیش پلک گۆشــــــتی بزن یان پارچیک ل گوشــــــتی کیســــــی 
 می دەریایی دەککیس لکھ ش دوو یان سواننم. شدەریایی دەبرژ

 دەم و ھیان دەقوڕنم.
  کانم، کپشـــیل ک لککشـــاوە. یم ژمارەیان ھکماندامانی بنئ

پم وابوو مردووە، ڕۆژک دەگڵ ســـ بیچوولی خرپن و زۆر جوان ھاتنوە 
 ماڵ.
 تــا 1لر ھپتــامبر 30ی ســــــپتــامبو  :ی ســــــ کــاتی وەرزەبــارانــان

بردەوام دەبــارێ. من بکــار دانــانیشــــــــــــــــــم و خریکی گورەکردنوەی 
وتکمم. ھروەھا دەســـــتم ب ھکندنی ڕەھۆیک کردووە ک ئشـــــک

ڕگایک لو دیوی دۆی پشــــــتی ڕەوەزەکوە ســــــر وەدەر  بکرێ وەک دزە
بنم. ئو ڕگـــا نھنییم بۆ ڕۆژـــک ســــــــاز کردووە ک ئگر ھرشــــــی 
ئینسانخۆرەکانم بکرت سر، بتوانم لووە بۆی دەربچم. ترس و مترسیی 

خۆرەکــانم ل کۆڵ نـابتوە؛ خۆ ئگرچی دەزانم ئم ھرشــــــی ئینســـــــان
ترســــــکم خۆڕایی و لم ڕوون ک ل دوورگکمدا مزنترین گیانداریکی 
یدای، نری بزنکی پیری پکوتی و بس، بم ورت ورتی ئم  ت ک

 ئگرە ل ئخم نابتوە.
رترین دەم بۆ ئیمۆ، خمناکترین ڕۆژ و خفتبا :ی ســــــپتامبر  31 

ڕاوەستاوم ک ل یکمین سحرایی منی تنیا. ل بر دەم ئو ڕۆژژمرە 
ڕۆژانی ئـــاوارەبوونمـــدا، ب دەســــــتی خۆم دام مزرانـــدووە. ئو خت و 
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نیشـــــانانی ک ل ســـــر تختی کنار دەریا ھم کندوون، ب ھژمار 
 تدەریم. 365بۆنڕی ژیانی دەربوەگسا ڕۆژ، وات 

یکسای تواو ب سر ئو ڕۆژەدا تپڕی ک باوەشم ب گەبردرکی  
کنار وشــــــکانی داگرت و خۆم ل شــــــپۆالن ئســــــتاندەوە. ل الشــــــانی 
بردەنووســــی ڕۆژھژمرەکمدا ســــرم داخســــت و شــــرمســــاران ل بر 

، ک ژیانی ەوەدەرگای خودێ پاڕاموە و ل ناخی دموە زمانی سپاسم کرد
متوە. بۆ گورە ڕاگرتنی ئو ڕۆژە و نزیک بوونوەم ل خودێ، پ بخشیو

ب ماوەی دوازدە کاتژمران خۆم ل خواردن و خواردنوە پاراســـت و ڕۆژووم 
بۆ گرت. شــــــویش دەنک بیســــــکویتک و ھشــــــوویکم تری خوارد و دوای 

 پاڕانوە وسپاسکردن، خوتم.
نووســـم، برە برە ئو جوھرەی ک خریکم بســـرھاتکمی پ دە 

 رھاتی گرنگی ژیانمی پــــ بنی دێ و من لمودوا ناچار دەبم تنیا بس
 بنووسم.

  م بکوای دوورگزمی ئـاو و ھنیـاییمـدا، نی تکســـــــامـاوەی ی ل
تواوی ھاتۆت دەســــــت. دەزانم وەرزە بارانکانی ل چ دەمکوە دەســــــت 

ەگات. ل پشـــــدا باســـــی پدەکات و نۆرەی وەرزی کمبارانکی کنگ د
سوز بوونی ئو چند چ گنم و جۆ و برنجی الشانی ڕەوەزە بردەکانی 
ناو حوشـــــکمم نووســـــیبوو. ل ســـــرەتادا پم وابوو ل ئاســـــمانوە بۆم 
داباریون ، بم دوای زانیم ئو ھكوتش خۆی ل خۆیدا ھات و بختی 

کانی خۆم بووە ک توورەک نازدارەک بۆی ڕاگر تبووم و ل ھرشــــــی مشــــــ
گم، بۆی پاراستبووم. گنم و جۆ و برنجکان گویان دا و دەنکیان گرت و 

گو گنم و جۆم ھگرتوە. ئوانم ل  20 ھشوو برنج و 30من برھمی 
شونکی بالوە دانان و چاوەڕوانی کاتی داچاندنیان ڕاوەستام. مزرایکی 

ئودەم ک وەرزەباران کۆتایی ھات و ھتاو ڕوو بچووکم بۆ ترخان کردن و 
ب باشــــــووری فلکی کلی کرد، من ئو کاتم بۆ داچاندنی گنم و جۆ و 
ــووکیک  ــ ــ ــم ب ب ــچــووک ــی ب ــیک ــی. پ زەوی ــج ب دەرفت زان ــرن ب
ھگایوە و خۆکم کوتــاوە و نرمم کرد. مزرا بچکۆنکم ب دوو 

ـــان ب ـــان بۆ برنج. بش دابش کرد. بشــــــکی ۆ گنم و جۆ و ئوی تری
لپ ب مشــــــکم داھــات ک ھموو  کچنم، بدەمویســـــــت دەنککــان دا
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 ســـــ ک لشـــــکی تر ڕابگرم. بکیان بۆ جارندنم و ھچکان داندەنک
بشــی دەغکانم داچاند و دوو بشــکی دیکم بۆ ڕۆژی مبادا ھگرت. 

انم وەم ندەنوە و ڕەنج ب ئم کــارەشــــــم بۆی کرد، ک نکــا دەنککــ
 خسارم بکن.

ئم ھوســــتم زۆر بج دەرچوو، چوونک لو بە دەغی ک پوەم  
دەرنم ھیچی لکی خایاند، بوەرزە بارانان دا چووکردبوون، ماوەی ل .

چند دەنکک زۆر ب کزی و الوازی سریان دەرھنا، بم وشک ھگڕان 
من ھۆکارەکم بۆ دەرکوت. ل شــــــونکی دیک دا زەویم  و پڕپووت بوون.

ھگایوە و ل ئاخرمانگی ژانڤیی دا تووم وەشــــــاند. ل پانزدەی مانگی 
فڤریدا سریان دەرھنا. ل مانگی مارس دا بارانکی باشیان ب سر دا 
 کی باشـــم لمرھیان دا و دەنکیان گرت. بپریلدا گوئاخری ئ باری و ل

رمان بچووککم ھگرتوە. ھروەھا تگیشــــــتم ک ل ســــــادا دوو خ
 جاران دەتوانم توو پوە بکم و دوو جارانیش خرمان ھگرموە.

ھرک وەزەباران بســــر چوو و ھوا برەو خۆشــــی ڕۆیشــــت، بارگنم  
برەو ھاوینھوارەکم تکنا. کاتک گیشــــــتم وندەرێ و پرژینکانم 

گشـایوە. پرژینکان گرتبوویان و خفکی زۆریشـیان دەرکرد دیتن، دم 
 فانو خر ئقاندمن. ھکاندا چرژنپای پ ین و لکانم بفبوو. خ
 نی، کمیان وەھا تکشا و دەوراندەوەی ناوماژنیان کک بنددوای چ

 مروولش پدا تپڕ ندەبوو.
رزی زســـتان و ھاویندا دابش ل دورەگکی مندا ســـاڵ ب ســـر دوو وە 

ــارانی ھی و درژیی ھر دووک  ــاران و کم ب ــابــت، بک ورزی پ ب ن
بای بھز  ندا  نا بارا وەرزەکانیش برامبرن. بم جار جارە، ل وەرزە 
دەتوان ھورەکان ڕامات و بری بارژنان بگرت. بر ل ورزەبارانان، 

دادەخم و ل وەرزەباراناندا دەتوانم من تشــووی چند مانگی ورزەبارانان 
بم خۆش نشــــــینکی تر و تســــــلی خاننشــــــینم. بم ل مادا بکار 
دانانیشم و ل درژەی وەشتی باران باریندا خریکی سازکردنی کرەسی 
 ک یو کارانک لکی ،و قرتا وەتم. ســـازکردنی ســـوماویســـتی نپ

مندایموە جار جار ب بر دوکانی  باش خریکیانم. من ل ســــــردەمی
ســوتچی و قرتاســازاندا دەڕۆیشــتم و ب وردی ســیری دەســت و پلی 
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وەســتاکارانم دەکرد. چاوەکانم ئوەندە ب وردی دەگڵ دەســت و پنجیان 
جووی دەکرد، ک پم وابوو منیش ســــــبتچنکی کــارا و لزانم. بم 

دا شــــــووی الونم چنی و خریکی چنینی کاتک ل یکمین وەرزەبارانان
ســبت بووم، زانیم شــارەزایتییکی ئوتۆییشــم نیی ک ب شــاخ و بای 
خۆمدا ھڵ بم. بم برەبرە ڕاھاتم. ل سرەتادا ئو شوونی ک بۆ 
چنینی ســــــوت و قرتــا دەکــارم دەکردن، لم دەشــــــکــان و کــارەکیــان 

 ک کم کاتم دەکار ڕادەگرتنم. بزراکرژینی دەوری منی پی الوشوو
 کردن، توانیم چند سوت و قرتا سازبکم و ککیان ل وەربگرم.

ــاران برەو کۆتــایی ڕۆییشــــــــت. یکمین ڕۆژی دوای   برەبرە وەرزەب
وشتباران بوو ک توانیم ل ماڵ وەدەرکوم. ل ماڵ ھاتمدەر و ڕک برەو 

ــا و مزراکم چوووم. ل د یمنگــای مزراکموە ئودیوی دوورگ و دەری
کنارەکانی دیار بوون. من ب تواوی تی نگڕابووم و نمدەزانی ئوێ 
 نگ و گوولوەی ئیمکاناتی زیاتر، تفبۆ دیتن و دۆزین .دایو چی ت چۆن
شتندم  شمشرکیشـم ل پ ستم ھگرتن و توركی تیژ و  و دەرمانی پوی

ی ھگرتنی چند ھشووی ترێ، دەگڵ سگ بوەفاکم وەڕێ بست و دوا
 کوتین.

ب دۆک دا چووم خوارێ . تاو و ســاوکی گش و خۆش بوو. دنیا ئارام 
مایلکی ئوالتری  کان دڵ و چاومیان ڕۆشــــــن دەکردەوە. چند  و دیمنگا

ل  دەریا، بۆرە وشکانییکم کوت بر چاو. نازانم دوورگ بوو یان بشک
وشـــــكانیی قاڕڕەيیک. ئو وشـــــکانییی ک ل دوورەوە دەبیندرا، شـــــاخ و 
ک ل خاکی  نابوو دەب بشــــــ مدا ک برزی ھبوو. من وا چیایکی گل
ئمریکا بی ک دەگڵ داگرتکانی ئیسپانیا دراوسن. بلکدانوەی خۆم، 

اتوچۆی ئگر ئو وشکانییان بشک ل داگرتکانی ئیسپانیا بن، دەب ھ
گمی بازەرگانییکانی ئیســـپانیش بو گازە دا گوزەرە بکن. بۆ ناســـین و 
دنیابوونم، پویست بوو بۆی دابنیشم و ئم گومانم ڕاست بکموە. بتوو 
 ت کب و خاکر ئھ و وشــــــکانییئ وا دەببینم، ئک نیمھیچ گ

و لت کردووە؛ ھیچ ئیسپانیا دەستی بسر داگرتووە و وتی برازیلیای دو
 ب دووریش نیی ک سرزەمینی ئینسانخۆرەکان بیت. 
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ل گڕان و ســــــیرکردنی ئم برەی دوورگکمدا بۆم دەرکوت ک دوو 
بری نیشــــــتمانکم وەکی یک نین. ئو برەی ک کای غریبیم تدا 

ـــــمانی دەگڵ ئم الی جیاواز بوو. دیمنگاکان ی ئم کردبۆوە، عرز و عاس
برە، ب مرگ و گوڵ نخشــــندرابوون. دارســــتانکانی چ و پ و خاوەنی 
یاندا پۆل باندی تووتیم چاو  داری برز بوو. ل ســــــر لکی دارەکانیشــــــ
ــاڕە تووتییک ب دەســــــــت بگرم، بم  پکوتن. گلــک خریــک بووم ب

 کیان بیت توانیوم دانزەحم ناچار و زۆر ب دا؛ بداردەست دەستیان ن
نا. ھر  ندموە و دە توربنم  بخم خوارێ. تووتییکم ھگرتوە و الوا
ئو تووتییش دوای دەســـــتمۆ کردن و ڕاھنان و فرکردنی چند وشـــــ و 
دەســــــتواژەیک، دەنگی لوەھــات و توانیم گوم ل دەنگی ھــاودەنگــگ 

 و ناوی ڕۆبینسۆنی ل ببیسم.  ڕابگرم
ھتا زیاتر و زۆرتر بو بشــی نیشــتمانکمدا گڕام، خر و برەکت  

و بر و برھمی زۆرترم تـــدا دۆزیوە؛ دەیـــان جۆرە ڕووک و چنـــدین 
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ن لو دیوی نیشتمانکمدا دەست چشن ئاژام تدا بینی ک دانیکیشیا
ستم ن. ئیتر دم بو نیشتمان ڕەنگینم تواوک حسایوە و ھتکوندە

 کرد پیاوکی بختوەری تاک و تنیام. 
  وتم کندا کئاژە شنر دوو چسشمدا بکی دوورگشو بر لھ

پۆلکیان وەک کروشــــک دەچوون و ھندکیشــــیان دەچونوە ســــر ڕوی. 
 م لوڕەکنان و لھکردبوو، وازم لیانم نکتامی گوشــــــت م چونکب

 تک ندان.
  ب م چوونکگا دا ڕۆیشــــتم، بڕدوو مایل ب رەم دا ڕۆژانفو ســــل

شوون ناسینی گوڵ و گیا و دار و دەوەن و ئاژەندا گڕام و زۆریشم ئمبر 
ـــدوو بکم.  ـــان ئوبر دەکرد، حوج نبوو خرا بۆم و خۆمی پ م

ی شــــــوانش ک کفت دەبووم، دارکی ب لک و پۆم ھدەبژار و ل ترســــــ
وشم وەک حری دارەکی گۆشتخور، دەور و بنی و  ،ئاژەتیژەدار دەت ب

 ب ئرخیانی لی دەخوتم. 
ھرک گیشتم سر لوارەی دەریا، ئودەم زانیم ک من ل ناخۆشترین  

شـــونی دوورگکمدا مام ســـاز کردووە. ئم برەی دوورگکم پی خر و 
درەخت و گوڵ و گوزاریشـــدا ھر مپرســـن  برەکت بوو. ل ئاژەڵ و دار و

 و دیوی تری نیشتمانمدا، بدا بوو! لت ترەکر و بندە و چیھای خچ ک
ــاڵ و نیوک تنیا ســ کیســی دەریاییم دەســت کوتبوو، کچی  ماوەی س
لرە و لم دیوەی وتکمــدا، ھر کیســــــڵ بوو دە کیســــــی ھــدەدا؛ 

فیالن بوو. دەیان چشــــــن باندەی خۆش  کیســــــی دەریایی لرە ب پای
 گۆشتم تدا دیتن ک لو دیویدا دانیکیشیان ب چاو ندەبیندران. 

ئم دیوەی دوورگکم ھموو تایبتمندییکی بۆ ژیان تدا بوو، بم  
دم نھــات جگــام بگۆڕم، چونکی پی ڕاھــاتبووم و کــای غریبیم تــدا 

سرتانسری دوورگکم بووم و ھر شوونکی  کردبۆوە. من ئاغا و خاوەنی
ک دم بیگرتــای، بۆی دەچووم و پیــدا دەگڕام و ل برھمی گیــانــدار و 

 بیگیانی ککم وەردەگرت. 
دوای ئوەیک نزیک ب دوو مایلک ب کنارەی دەریا و بۆ الی ڕۆژھت  

کردبت، ھکشــــام، بۆ ئوەیک ســــنووری ســــرزەمینی دۆزراوەوەم دیاری 
 ل ،کنی ســنووری شــوژم ســپی کرد و بۆ نیشــانگکی داتاشــراوی دردار
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قراغ دەریا دامکوتا. بۆ گڕانوەشم، ڕگایکم گرت بر ک ب ناوچیکی 
کند و لندی پ ل و خ و دۆدا تپڕ دەبوو. ل ســرەتای ڕۆیشــتنمدا من 

گو ئ ر ڕێ دایس ک گردم لی نم وابوو توم، پر کو گردە وەسر ل
 ی خۆیشـــمی لکت حاســـتی مانانر چاو، تب تم دکموو دوورگھ
دەبینموە. بم کاتک ک نزیک ب ســـــ مایل ڕۆیشـــــتم، خۆم ل دۆکی 
ــاچــار ھر بو  ــاییم یک ندەھــاتوە. ن ــاوادا دیتوە ک دەگڵ توان ئ

یدا ھاتبووم. دوای ئپ وە کڕامدا گگاینار ڕی ککنیشـــــــانگ ویک
جارانم گرتبر و ئوارەیکی درەنگ  گای  وە ڕور لوە، ھیام دیت دەر
وەختی گیشـــــتموە مزرای ھاوین ھوارەکم. تفنگ و گول و دەرمان و 
تور و ھگبی الشــانم قورس بوون و الشــانکیان تواو داھنابووم؛ ماندوو 

وو. ھشتا نگیشتبووین مزراکم، بووم و ھموو لشم شتنی ئارەق بب
ک ســـــگکم بزنكی ھبی و پشـــــبەی لداوە و نزیک بوو دە خۆی 
بگوزن. من گورج گیشــــتم ســــری و پتم دەملی کرد. من دەمویســــت 
جووتک بزن م و نری ب زیندوویی بگرم و دەستمۆیان بکم و ل زەو و 

نگل ساز بکم. بزنی یخسیرکراوم ب دانگیکی پی بز وەزووی ئوان
ڕەکش ڕەکش برد. لم کش بیکشــــــشــــــــدا جــارــک ئو منی دەخۆڵ 
دەگوزاند و گلک جارانیش من پشــــتی ئوم چســــپی زەوی دەکرد، بم 
 ژ بوو لممم برد. لزراکتا مت ھک زەحمزار و یھ دا و برم نب

بگموە ماڵ، ھربۆی بزنکم ل ماڵ وەدەرکوتبووم و دەمویست زووتر 
 مزرا دا ب پت و سینگ بستوە و خۆم و سگلم خرا گڕاینوە ماڵ. 

ـــــادبوونوەم ب ھلالنکم،   ـــــتنوەی ماڵ و ش گش تواوک  ل گیش
بووموە. ل جۆالنکمدا ڕاکشــــام و شــــکتیم ل لش با. ل ماوەی ئو 

خوتنم و بیــانــانیش ک ل خو ســــــفر دا، شــــــوان ب ترســــــوە دە
ھدەســتام، وەک ھر نخوتبم، ھســتم ب کســاســی و شــکتی دەکرد. 
ســفرەکم دوور و درژ و پی ھوراز و نشــو بوو. تواوک کوترابووموە 
و ھر ئو شوەش پیمانم بست ک قت سفری ئاوا دوور و درژ نکم 

 و ھندە ل ماڵ دوور نکوموە.
ماوەی دوو ڕۆژی حفت، خۆم ل ھیچ کار و تکۆشانک ندا و ھر بس  

ب خۆم ڕاگیشتم. ل ماوەی ئو دوو ڕۆژەی پشوودانمدا، بۆ ئندامی تازەی 
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 ر لن ســــاز کرد. ھی الوشــــوو کم لســــفق ،تووتی ب م ککمابن
ن جنگی ســـازکردنی قفســـک دابووم ک کوتموە ســـر بیری ئو بز

داماوەی ک ب پت بســــــتبووموە. گورجک ھســــــتام و خۆم کۆکردەوە و 
ــــــان  برەو مزرای ئودیوی دوورگکم چووم. بزنی بســــــتزمان ل برس
دەھات بالداب. قولكم گژ و گیا وەبرنا و دوای پتم ل دەســـــتم ھاند، 

وو. بم بزنک ل برســـــان و ل تونیان ھر بس چاوی ل دەســـــتی من ب
منیش ئاوم دا و قسی برنج و شینکی تازەم بۆ ھنا. بم پاگیشتن و 
ـــات ک ھیچ پت و  ـــا، وای لھ بو ترەخۆرەیی ک ل بر دەمم دان

،ی ماشـــنی مندات و چبرەک نکی گیشـــدا  گوریســـما ل .ئۆگرم ب
ــدامكی بنمــای لھــات و  ب پت نمبســــــتوە و برەبرە وەک ئن

 ردەوام ب شوونمدا دەگڕا. ب
ســـپتمبر، ڕکوتی دووەمین  30وەرزەباران دیســـان گڕایوە. ڕۆژی  

ســای نیشــتج بوونم ل دوورگکدا بوو. دیســان ھر لو ڕۆژە دا برەو 
خودێ بامداوە و ڕووی نیازم بۆ الی ئو برد. لو تاوانانی ک ل ڕابوردوودا 

ــــی پدابووموە کردبووم، داوای لبوردنم ک ــــلیش رد. لوەیک ژیانكی تس
 سپاسم کرد.

لو ساوە ئیتر بیر و کردارم ئاوگۆری بسر داھات و شادی و دنیایی و  
ـــدا کرایوە.  ـــان ـــای دم ب رووی ژی ــــــوودەیی ڕووی تکردم و دەرگ ـــاس ئ
ماندووبوونی ئیمۆکییم بالوە گلک پ باشــــــتر بوو ل ژیانی ســــــنوور 

ناچارم شــــــواوی جارانم  وە دەکردەوە کجار جار بیرم ل رکم ھب .
س و جنگڵ و شــــــاخ و زۆربی دەم و کاتی خۆم ل ناو دوورگ و ئوقیانوو

 تایی دەھاتتاھکی ھم، خۆم وەک زیندانییڕ بکپنیایی تت کیو دا ب
ــاندا دم دەگیرا و ب دپی  ــات ــدەگرتم. لو ھل و ک برچــاو و خم دای

ریان دایدەگرتم؛ چشــــــنی منداکی ڕەنجاوی دشــــــکاو دەگریام. ھوای گ
تنانت زۆرجاران ل جنگی کار و کورەوەریدا خم و مراق ســــــواری 
شــــانم دەبوو، دەســــتم ل کارم ســــارد دەبۆوە و پنام بۆ شــــونک دەبرد و 
گرم شــــــینم دەگا. ئگر ئمم نکردبای ل ژر قورســــــکی خمدا 

ھر بۆی ب ســعات و دوو ســعاتان دادەنیشــتم و چاوم دە  دەپیشــاموە.
بای، ئارامم  یک جگا دەبی، بم ھتا نگریابایم و شــــــینم نگا
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ندەگرت. ب نــاچــاری و بۆ ئوەیک ڕوحم تۆزێ ئــارام ببتوە، ل ڕۆژ دا 
 چند الپڕەیکم ل کتبی پیرۆز دەخوندەوە و خۆمم پ ژیر دەکردەوە. 

ڕۆژانی ک باران ناباری، دوو ســــــ کاتژمرک بۆ ڕاوکردن دەچم  ئو 
دەرێ. ل گڕانومدا خۆم ســرگرمی لتوپت کردنی نچیر و ســازکردنی 

بۆ ئو ڕۆژانی ک بارانیی و ڕگای خۆراک دەکم. بشــک ل گۆشــتکان 
 ،دە و ڕاوکردنم نیوشــک کراوی چوون م و بر ســوورەتاو وشــک دەکب ل

 ککیان ل وەردەگرم. 
خاون   ماڵ دەمنموە و قۆی   وارێ لتا ئمدا، ھ ل ڕۆژانی زۆر گر

کردنوەی نوماڵ ھدەمام. ئوارانیش تفنگ ب شــــان دادەدەم و دەگڵ 
 ســگکم دەچم ڕاو. بھۆی نبوونی کرەســی کار و ناشــارەزایی خۆم،

ناچن پش؛ بۆ ون بۆ ســـــــازکردنی مزکی بچووک، دوو  باش  کارەکانم 
مانگ پوەی خریک بووم. بۆ داتاشـــــینی درەختی جنگی و ســـــازکردنی 
تختیکی پان، دەب بچم جنگڵ و دارکی ئســــــتوور ھبژرم . بۆ 

خستنی دارەکڕۆژان ، ب ماوەی س  دەب  شوێ دەگژ دارەکمشار و ت ب
بم. بنوەی لــک و پۆی دارەکش کــاتی دەوێ، بم گرانتر و گیــان ڕۆ 

ڕووشــــن تر ل ھمووی ئوان، ھتا دەبت تخت، بۆ داتاشــــین و ســــاف 
 کردنکی پویست چندین ڕۆژان کاری ل سر بکم و ئارەقی بۆ بژم. 

 ل مانگی نۆڤمبر دا چاوەڕوانی ھگرتنوەی خرمانی گنم و جۆ و 
برنج بووم. مزراکی من زۆر گورە نیی. من مزراکم ب دوو بش دابش 
ــا پوە کردووە.  کردووە و ل ھر بشــــــی دا گنم و جۆ و برنجم ب جی
ـــاشــــــ و  ـــان ب ـــانم ئگرچی زۆر نین، بم برھمکی ـــدراوەک داچن
گوکــانیــان دان زۆر دەگرن و ئگر بمجۆرە بچت پش، داھــاتوویکی 

 شیان ل ڕدا دەبینم. با
کم کرد و  ھرک ب وردی سیری حاستکم مزرا  دانیسرڕۆژک   
لوەڕاوە و بشــــــک ل گنم و ل مزراکمدا  ک ئاژەڵ ، تگیشــــــتم کرد

کردوومبرنج و گژ و . کانیان خاکب شـــــینک م گشـــــتب یر بوو کالم ســـــ
ل  ی کم گیایزراکری می دادەور و بھ  و بۆچی زیانیان ب چلۆن ،

ئــاژەڵ تــامی گنم و برنجی ک بم وا دیــار بوو مزرای من گیــانــدووە. 
، بۆی ب میوانی ســـردانی مزرای بچووکی  منیان ل دەم دا خۆشـــتر بووە
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منیان کردووە . ئاژەڵ کات و سات نازان و بۆ خۆ ترکردن ب شو و ب ڕۆژ 
ترســــــی ئوەم ل دڵ نیشــــــت ک ئگر ھر و مومۆی.  ڕنینوە خریکی 

ـــا  ـــاھن و ھر ھمووی دەخۆن. تنی بمجۆرە بوات پش، دەنکی ن
 کی کگایکڕشدا دەبرد و دەیتوانی  کم پڕ ر بکاتشانی چارەسک ،

دەوری م رژین بپین و زراکریکی داربمکردە ســاوە ســاو و خدا بوو. ن
ئاژەک ڕووی کردبای مزراکم ب تیر دەم کشوەی بووم. ل ڕۆژ دا ھر 

ـــتوە.  ـــگکم ل لو دیوی پرژینکدا دەبس ـــویش س ئنگاوت و ب ش
ـــد و ل مزرای دوور  ـــاژەی دەترســـــــــان دەنگی حپحپی ســــــگک ئ
دەخســـتنوە. بمجۆرە ئاژەی شـــینکخۆر دەســـتبردارم بوون و برە برە 

ستورتر بوون. ل دەمی گوڵ کردن و قفی السکی گنم و جۆ و برنجکانم ئ
دان گرتنیشـــــیاندا، ئمجار پلوەرم ل بوون ب میوان و ھرشـــــیان ھنا. 
 ل کم بینی کندەیبا م بووم، پۆلزراکرژینی مریکی پخ ک کڕۆژ
دوورەوە ھنیشــــــتبوون و چاوەڕی دوور کوتنوەم بوون. تفنگم دەســــــت 

قت کردن. لم لقو ت وەرەی دایلوەندە پرم سـووڕ ما. ئکردنمدا سـ
ـــدەش ل ژر  ـــدا ھنیشــــــتبوون، دوو ھن ک ل دەور و بری مزراکم

خۆیان مس دابوو. لم ھرشــــ ب ئامانی باندان زۆر  حاســــتکمدا
ترســــــام و ناچار بووم ب شــــــو و ب ڕۆژ وریای خل و خرمانکم ببم. 
 ک ســتیر م، بزراکر مســ پۆل ڕژان ب ر کگرتن و ھک خۆم لڕۆژ
ــــــان و ل چند  بادارم ل بردانوە. باندە کوژراوەکانم ل دار ھکش

مزراکدا دەخاکم چقاندن. ئیتر باندە لم ترســان و وازیان ل  شــونکی
 خواردنی دەنک و دانی مزراکم ھنا. 

ت، ئۆخری مانگی دەسامبر دا، کاتی درونی حاست گیش ل ئاخر و 
بم بۆ درون داس و شـــــــامیلم نبوو، ب نــاچــاری ل کردکی گورە 

رد. برھمکم ئوەندە زۆر نبوو ک ککم وەرگرت و درونم دەست پک
نم و جۆی گگت. گوکی زۆری بوتپی دەســتمدا زەحمناو ل یشــتووم ل

کا و کۆت جیا ک پرواندنھ کانم لو دەنک یی من، لوە. کاری وەرزردن
ــانم  ــد دەنککوە دەســــــتی پكرد و ئمجــارەی ک خرم ــدنی چن داچــان

جۆ و برنج پ با. من ل بینینی برھمی  ھگرتوە، بکی زۆرم گنم و
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ڕەنجی ڕۆژان و شــوانم دم گش بۆوە و ھمووی ئوانم ل ڕەنجی باڵ و 
 باسکی خۆم دەدیتن. 

دوای ھگرتنوەی خرمانی دانو، ئمجار کشـــی ھاڕینی گنم و  
 ســازکردنی ئارد و نان پژیم ل بوون ب کشــ. بم بۆ پرەپدانی زەوی

سازکردنی ئارد و نانپژی خۆم پاراسـت و   لی لو دان، چ زۆر بوونی دەغ
و گنم و جۆی ســـــرخرمانم بۆ داچاندن دانا. من بۆ نان پژی ھیچ ئاش و 
دەســــــتھاڕکم نبوو ک گنمکمی پ بھاڕم و ئاردی ل وەربگرم. بم 

دەســـتھاڕ بمجارەم، ھیچ ندوای داچاندنی ئ م دانا کرنامک ســـاز ب
 . بکات و ئاردم بداتنمم بۆ لگ م کبک 

  رمانم لک و نزەویی ڕ یشـــــتی و من دوو پگ وەرزی کشـــــت و ک
دیاری کرد. زەوییکانم ب زەحمتکی زۆر ک و دەغم دا نزیک ماکم 

پوە کردن. ب نیاز بووم دەوری مزراکانم ب پرژین بگرم، ک پباران 
. دیار بوو ئاسمان ھشتا نیناسیبووم و پی وابوو دەتوان ل دەستی پکرد

بـــارانیھ بمترســــــن. بم من بۆی  زدابزم بخـــات و ب ڕژنب
ڕانوەستام و ل ماوەی س مانگاندا پرژنکی باشم ب دەوری مزراکانم 

 دا کشا. 
بت ڕی ب ھیچ گیاندارک ندەدا ل الن من لو دەماندا ک باران  

ــا ســــــرگرمییکم دوانــدنی ســــــرێ، منیش  ــاموە و تنی ــاڵ دەم ل م
تووتییکم بوو. لوەتی دەگڵ تووتییکم ل ماکدا بووینت ھاو ماڵ، 
من ھر ب "تووتیی جوانکم"ی بانگ دەکم. من پم وانبوو تووتی ئاوا 

ۆن فر بوو. زوو زمان دەگرێ و وەقس دت. تووتیکم زۆر زوو ناوی ڕۆبنس
ناکوت و دەی و دەییتوە. ل ڕۆژ دا  ناوی ڕۆبینســــــۆنی ل دەم  ئیتر 
چندین جار بانگم دەکات و ب الســاکاریی من، دە: تووتی جوانکم! ... 

 تووتیی جوانکم!...
  ینندە بچکۆو بائۆگری شــــــئ وبۆت نیایی دەری  و ڕۆژانمت و ل

 م . بۆت خمەونھناوم و 
ماوەیک بوو ب شـــــون جگایکدا دەگڕام ک دانوی گنم و جۆ و  

برنجی ل ھژم، بم ل ترســـی مشـــک و وردەزیندەورەی دانوخۆر 
 شکم داھات کم ب کجكردەوە، یوە. زۆرم بیر لز بوومم کارە پاشگل
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زۆر گورەی. باشــترین شــت بۆ ڕاگرتنی دانو، گۆزە و دەبب و کندووی 
 ســــاز بکم. ئم یکم م دەســــت ب قوڕ نکردبوو ک شــــتکی پمن قت

جارم بوو ک دەستم بۆ سازکردنی دیزە و گۆزە ب قوڕ دەکرد. بۆ سازکردنی 
گۆزە و کندووی گورەی دەغل و دان، پالنم داڕشـــت و دەســـتم پکرد، بم 

ن چشــنی ئو قوڕەی زۆر ناشــارەزایان دەســتم پکرد. قســی ڕاســتی ب، م
 ران بۆ ســـــازکردنی دەســـــکردەکانیان دەکاریان دەکرد، ھیچم لگۆزەک ک

ر دەســتی ناوەســتایانژل ی کو دەســتکردانش ئر بۆیدەزانی. ھی ن
دەھاتندەرێ، بۆم ببوون گپ و گاتی خۆم و ب ســــــعاتان پیان  نم

دەھـاتن و لوج ۆج پـدەکنیم. زۆربی دیزە و گۆزەکـانم خوار و خس و گ
دەرێ و زۆریشــــیان لپدا تک دەتپین. کشــــک ھر دە دەســــت و پلی 
ناوەسـتایانی مندا نبوو، بک ئو قوڕەی ک بۆ ئم کارەم ھدەشـال و 

یاو ن بوو. دوای چند کلوپلی نو مام پ ســـــــاز دەکردن، قوڕکی شــــــ
ی ک من ھی وونک، بۆم دەرکوت ئو گجانزەحمت بخســـــــار چ

دەشــــــلم، باش لک ناھات و نابت ماجووم و خۆ ناگرێ. ھر بۆیش 
چندکیشــــــیان ک دەســــــکردەکانم خۆ ناگرن و لک بو دەبن. تنانت 

ر ل ن بر خۆرەتاو، بمکشابساغی دەرچوون، ھرک بۆ وشک بوونوە 
وە و وشــــــک بوونوە شــــــقار شــــــقار بوون و قشــــــکانیان زاریان کردە

چوون. ماوەیک ب شون ئو چشن گ دا گڕام ک قوڕەکی لبریک 
 ل .بو نک بریب ت و لخۆ بگر قشنی چچر بو ھ دار بشیل
گڕاندا ب ســــــر شــــــوونک داکوتم ک قوڕەکی بۆنکی تایبتی دەدا. 

ھڵ شال.  خۆی ئو شوونم کۆکردەوە و ل مادا قوڕم لی گرتوە و زۆرم
 دار و لنگوین شــیلشــنی ھچ ک کبار و دۆخ یشــتالنیدا گشــھ ل
ناو پنجکانمدا زۆر جوای خۆی دەگرت. ماوەی دوو مانگان خریک بووم، 
ــــــک بوونوە و  ــــــاز کرد. بۆ وش ئاخرســــــر دوو کندووی زۆر گورەم ل س

 بر زرینگانوەیان لبر تیشــــــکی خۆرەتاو ھم خســــــتن. کندووکان ل
سوەتی گورەم  . بۆ پاراستنیان ل تکشکان، سوورەتاو باش زرینگانوە

بۆ ســـــاز کردن و دە ســـــوتم نان و ل ژووری تفاق و دانودا جگام بۆ 
 دابین کردن.
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من ئگرچی ل سازکردنی قاپ و قاچاخی چشتخاندا زۆر سرکوتوو  
، دیزە، دەوری، نبووم، بم ل ســـــــازکردنی وردە شــــــتی وەک گۆزە

توونگ و شـــتی تریش نماموە و شـــارەزاییتییکی باشـــم ل وەدەســـت 
ھنان. لو گجانی ک بۆ ســــازکردنی ئو شــــتان ھم دەشــــالن، جار 

ل چشتخانم جارەش بۆ الی چشخانی دەکشام و برەبرە کلوپلی 
کردن. ئو قاپ و دەوری و توونگنی ک من ل قوڕ سازم دەکردن، دەساز 

ھر ئو کمایســــــی و عیبیان ھبوو، ک ھیچیان بۆ چشـــــــت لنان 
 ندەبوون. وات شتی ئاوەکیان ڕاندەگرت و ل ئاودا دەتلیسانوە. 

ڕۆژک بۆ برژاندنی گۆشــــــت ئاگرکم کردبۆوە. دوای برژاندنی گۆشــــــت،  
ســــکی ئاگرەکم کۆ دەکردەوە، ک یکج ب ســــر شــــتکی خریک بووم 

ســــیر داکوتم. شــــتک ل ناو پۆلووەکاندا ترووســــکی دەھات و چشــــنی 
پۆلووی ئاور ســـوور دەچۆوە. ب مقاش دەرم کشـــا و ب وردی ســـیرم کرد، 
 ناو ئاگر و برژاوە. ب وتۆتو ک کی ســـــــازکراوی خۆمدەفر زانیم پارچ

ـــــــادمــانییوە بۆم دوورگدا پ  مدەرکوت ک چ داھنــانکی مزنم ل ش
باوە. ھتــا ئو کــاتی ک لتک دەفرە برژاوەکم ل نــاو ســــــکی ئــاگر 
 مت. ئت و ئاو ڕادەگرسوا تبرژاندن دەب مدەزانی قوڕ بدیتبوو، نن

ک بوو ب مــایی وەرچرخــانــک وەرچرخــانکی گورە بوو ل ژیــانمــدا، 
یتر دوای وەرگرتنی ئم ئزموون ھژای، سازکردنی شۆرب حسانوەم. ئ

 و خۆراکی ئاوەکی گلک ھاسان بوو. 
دوای فربوونی ســــــوورکردنوەی قاپ و قاچاخی قوڕین ل ئاگر دا، ھر  

 مشــــــیســــــر خۆندوی گورە و ســــــ دیزەی مزنم ل گورجک دوو ک
ــان ھ ــان و وشــــــکدارم ل دەور و بری ــاگردانک دان ــاگرم ئ چنی و ئ

ئاگر دا دەســــــکردەکانی خۆم دەدیتن ک ڕەنگ  تبردان. ل کلینی گی 
ـــــــت ئــاگر ل دەور و بریــان  دەگوڕن. ب مــاوەی پنج کــاتژمران نمھش
دابمرکــت و بردەوام دارم وەبر دان و ئــاگرم لخۆش کردن. لپ دیتم 

 ر ئاگرم لگئ .وەیریکی تواندندیزەکان خ ک لکی ،خۆش کردبای
 رەو شووشت بسوا وە و لتیان بتوککھاتوی پبوو وردە چ وانل
بچـــت؛ ھربۆی برەبرە ئـــاگرم ل کم کردنوە. ب کزکردنی ئـــاگر، 
 ل یان گرت کو دیزە و گۆزانر ئڕەنگی دەســــــکردەکانیشــــــم ڕەنگی ھ
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وڕ و دەفری شـــارەکاندا ســـازیان دەکردن و دەیانفرۆشـــتن. بۆ ســـازکردنی ھ
چشـــتخان و ســـوورکردنوەیان، ناچار بووم ســـرتانســـری شـــو ب دیار 

 ئاگرەکوە دابنیشتم و نھم گی گرمایان ل دابمرکت.
  دیزەی شـــــۆرب ی ئاوخۆری و ســـــتوونگ ســـــ یانی بوو کنزیک ب

ســازکردنم ل ناو کی ئاگرەک دەرکشــان. من ناتوانم شــادی و ڕەزامندیی 
 بینینی ئو دەســــــکردانم ب زمــانــدا بنم. وردەخیزی یکــک ل خۆم ل

 ر دا کشـــابوو. لســـیی بکی شـــۆشـــشـــڕووک دیزەکانم وەھا توابۆوە ک
دیتنی دیزەکانم وەھا گشــاموە، ک ھرک ســارد بوونوە، یکک لوانم 
ـــــت و چوریی بزن و الوچک  ـــــر کوانووی ئاگر دانا و چند پل گۆش ل س

تکرد و شــــــۆربیکی زۆر بتام و خۆشــــــچژم تدا ســــــاز کرد. ل برنجم 
ســرم ، تازە ســازکردن و ســوورکردنوەی قاپ و دەوری و توونگ و دیزەکانم 

. بۆ لکردنم  کوتوە بیرســووک ببوو، ک بیرۆکی ســازکردنی ئاشــی دەغل 
 م لکردەکـــانی دوورگم بڕام، بزۆر گ ردە ســــــمـــاتوەی بدۆزین

ناچار بۆ الی چشــــــنی   دەبوون. بردئاش نبوون و بۆ ب ردە کســــــب
کارەش ب جنگڵ داگڕام و  ئاونگی دار ڕۆیشــــــتم. بۆ ئو  ســـــــازکردنی 
کۆترەی دارەکوتکم دۆزییوە و ب توەرداس و تشـــــوێ وەری گڕام و 
ب زەحمتکی یکجار زۆر دامتاشــــی. بۆ ســــازکردنی دۆچیکی گورەی 

خکــانی گلالیی، ئــاگرم ل نــاو زگی کۆلک دارەک دا  دار، ب شــــــوەی
کردەوە و ھتا ئو جگایی ک دەســتی دا، توژ ب دوای توژ ســووتاندم و 
دوچیکی قووم ل ســــاز کرد. بۆ دەســــکی ئاونگگش، ھر ل جســــنی 
دارەکوتک، گورزکی قایم و قورسم ساز کرد و ل ھلی یکمدا کمكم 

تا. ئاردەکم درشـــــــت و زبر و پ ل کا و کۆت بوو. ئمجار بۆ تدا کو جۆ
دابژانی ئــارد، ھگم پویســـــــت بوو. بۆ ســـــــازکردنی ھگ زۆرم بیر 
 وە بیر کوتنم کالنلوپو کئ پوە. لزۆر شتاندا چووم کردەوە و بل
وە. لڕام و دۆزیمنیان گدوایاندا چووم و ل رامگواســــــتبوون. ب مگ ل 

ناو کلوپلکاندا چند دەســــــرۆک و ھندە لتک کوتاكیان تدا بوون، 
بم ھموویان دادڕ دادڕ ببوون و بککی ســــازکردنی ھگ ندەھاتن. 
کمکیشم مووی بزن ڕاگرتبوو، بم دەست و پلم بۆ ڕستن و چنینی تۆڕی 

ــــــارەزا نبوو. دەھاتم لی ب ھیوا بم، ک یکج جل کدانکم ھگ، ش
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کوتوە بیر و بۆیــان چووم. دوای گڕان و پشــــــکنینی جلــک و لیبــاســــــی 
گموانان، چند شــــای گردنی ملوانانم تدا دۆزینوە و ســــ ھگم 

  کردم. کردم ک ماوەیکی زۆر خزمتیان ل ساز 
دوای ســـــازکردنی دەســـــتئاونگ و کوتانوەی دەغل و ســـــازکردنی ئارد و  

، ئمجار نانپژیم لبوو ب کش. زۆرم بیر لکردەوە دروست کردنی ھگ
ـــــان ندیتبوو، نمدەزانی  ، بم چونکین قتم دوکانی نان پژ و نانفرۆش
ئو كشــــــی چلۆن چـــارەســــــر بکم. دوای بیرلکردنوەیکی زۆر و 
لکدانوەیکی قووڵ، ل خۆوە تندوور، یان سـۆپیکی پ ل سـکی ئاگرم 

وی خیاڵ. دوای پالن دانان، لم کارەشدا نماموە. پشکی کوت بر چا
سانت و  70چند دەرخۆنم ل قوڕ سازکردن ک پانایی ھر دەرخۆنیک 

ســـــانت بوو. دەرخۆنکانم ل ئاگر دا ســـــوور کردنوە و  15برزاییکانیان 
ئــامــادەی کــارم کردن. بۆ دەرخۆنکــانیش قوکیکم ھقنــد و ترکی 

ب خشتی سازکراوی خۆم فرش کرد. ئاگرم ل مای تندوورەک قوککم 
 باش داغ بوون، ئاگرم ل کرکی ئاگردانخشـــتی ت ک کدا کردەوە و کات
 کان پان ڕاخســــــت و دەرخۆنر خشــــــتســــــ ویرم لکی ھدەر دا. گوتک
 ر دەرخۆنســـــ ی ئاگرم بردا ڕۆکردن. ســـــکســـــســـــازکراوەکانی خۆم ب

رد و بۆ ھر نۆرە برژاندنک، چارک ســـــعاتکم ســـــبر نوخونکراوەکاندا ک
گرت. گرمای خشـــــتکان ل ژرەوە و پۆلووی ئاگر ل ســـــرەوە، نانیان بۆ 
برژاندم. بمجۆرە من ل ئاردی جۆی برھمی ڕەنجی باســکی خۆم، ل ناو 
دەزگای تندووری دەســـکردی خۆمدا نانکی وەھا خۆشـــتام و ب خوم ســـاز 

نانواخانیکدا تای بینراوە. جار جارەش ب ئاردە برنج، کرد، ک ل کم 
نانی بچووکم ســـاز دەکردن و ب دۆشـــاوی ترێ شـــیرینم دەکردن و ل جیاتی 

 شیرینیی ھوا فرۆشان، بۆ برچایی دەمخواردن و نۆشی گیانم دەکردن. 
دەتوانم بم، زۆرترین دەم و کاتی ســیمین ســای نیشــتجبوونم، ھر  

وەرزری و کۆکردنوەی دەغل و دان تپڕ کرد. زەوی و زاری  ب پیشــــــی
تازەم ئاوەدان کردنوە. زەوییکانم ھگرانوە و بنتۆمم پوە دەکردن، 
 وو کرد. لم ماکنم و جۆ و برنج، خاک و خۆوەی دەنکی گبۆ شــــــاردن
دەمی ســر دەرھنانی داچندراوەکانمدا، وەک ھســھس و پاســوان چاوم 

 وەران بلپ وە بوو. دژ بریانیســــســــتدارەوە  ج ندی کوژراوم ببا
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ھواســـی و ل ترســـی ئاژەی شـــینکخۆر، پرژینم ب دەوری مزراکانمدا 
کشا. ل کاتی گیشتن و کامبوونی گو گنم و جۆ و برنجکانم، درونم 

 ی کتانی تایبوتو ســیشــدا ئما ماڵ. ل بۆ دەغل کردن و ڕامگواســتن
و دان ســـــــازم کردبوون، خـاونم کردنوە و دان دانی گو گنم و جۆ و 
برنجکانم ب دەســت ھپواند. دەغی خاونم دە کندووی دەســت ســازی 
ــــونکی تایبتدا  خۆم کرد. بۆ بنتۆوی داچاندنیش، کندووی تایبتم ل ش

ئمش بم ڕۆنان. بۆ خواردنی ڕۆژانش کندووی گروەترم ســــــاز کردن. 
 ،نوتن. بۆ ونرخ وەدەســـت کزموونی بکم ئلیمدا گکاری وەرز ل ک
ھاتبووە دەســـتم ک ڕادەی داھاتی دەغل و دانم دەب چندە ب ک بشـــی 

ەم توو دەپژاند، خواردنی یک سام بکات. ھر بۆی ل سادا ھر ئوەند
 بکوت دەست.  وەرزی داھاتوومو بنتووی ک بشی خواردنی ساڵ 

ریم دەبزووت و ل ل دوورگ ، ڕەگی حکداھتن  بۆجـــارجـــارەش  
شـــکم دا جینگکی بیدەدا.  مڤینداری ئی دتن و وەک وەســـوەســـری ھ

بۆ دیداری یار ھر پی و  زانک بۆ دیداری ددار، دەم و کات نالھاتبوو 
 مترســییک ناکاتوە بیر ل ھیچ؛ پوە بن و ســربان و ژربانان دەکات 

منیش ھر وەک ددارانی تازە الو، گلک و خۆی ب ئاو و ئاگر دادەکات ؛ 
 ی بــازەرگــانی، بمــدی ھــاتنی گھوم اوانینی دەریــا و بجــاران بۆ ت

سر تیش و ھر لووە ھگڕاوم و چووم گردەکی ئو بری ماکمدا 
. دووربینم دە کردووەەریام ب ســعاتان ســیری ســنگی ئوســر نادیاری د

کی پاپۆڕک  کردووەو ھومدی دیتنی خاکی ڕەشـــــم  ەوگرتوھموو الیک 
 .  و بۆ الی دوورگکی من البداتب  خیایی

کم ل ڕۆژی ب ھور و ھدا، ل ڕگای دووربینوە ڕەشــــایی وشــــکانیی 
تارماییش  ئارزووی ی دووربینکمدەکوت بر چاودەبینی. ھتا ئو   ،

ــدا جگ ل خۆم، کســــــی تری تــدا  فینم بھزتر دەبوو. ل دوورگکم
ندەژیا. بم پم وابوو وشــــــکانیی برامبرم خكی تدا دەژی و ئگر 
دەســــــتم بونــدەرێ ڕابگــات، لوانی بتوانم لم چۆلوانیی بمدەرێ. 

ئو بۆرە  بم ئو ترس و مترســــــییشــــــم ل گۆڕیـدا دەبینی ک ئگر
وشکانیی سرزەمینی ئینسانخۆرەکان بت، ئودەم ل جیاتی ڕزگار بوونم، 
ـــــــانخۆرەکــان و دەخورم. بم بیری ھتن و  دەبم پــارووی دەمی ئینس
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گیشــــتن بو وشــــکانیی برۆکی بر ندەدام و بۆ تپڕکردنی ئو مودا 
چســـپاند. ئو مدا مشـــکەریایی، ئاگری ســـازکردنی بمکی ل دوورە د

ی و ھدادانی پ ســــــووتــانــدمکلکل نــاموبــارەک، ب شــــــو و ب ڕۆژ 
. ســــازکردنی بلم ل مشــــکمدا وەک کرمکی الســــاری لھات و نھشــــتم

ندمبس ی لچاالکی ڕوژان ک لش. 
ڕۆژک کوتم ســــــر یادی ئو بلمی ک دەگڵ یارانم ب ھومدی  

و ســیرم کرد و تی ڕۆھاتم، ؛ بۆی چووم ینڕزگاری برەو وشــکانی پی ھات
گڕابۆوە و ب  توژمی شــــــپۆالن وەھـــا ھلمی مـــاوران ببم ب

ــا مالنی ــک ھت شــــــنقیبوو چــاری  ،دە لم و زیخ چ ک ھگانوەی ک
منی تنیا ب ماوەی ئیمامی فیل بوو. بم ســــــرەڕای ئم زانیاریانش، 

رد و لم و وردە چوم ل دەردا، بم بنکۆم ک .مــانگــک خریکی بووم 
ھیچم پ نکرا. ئگر چنــد ھــاودەســــــتکم ھبووای، ڕەنــگ بوو بتوانم 
نوژەنی بکموە و ب ئاوی دابدەم. بم بلمک گلک قورس و لمی 

بم بیری برەو مــاڵ بووموە. منی یکتن گرتبووی بــاوەش و دەریــاش 
و گ دوورگ دەرباز بوون ل ر بدام و ھری نکانیی ب یشــــــتن ب وشــــــ

چشنی خولخولی دەستی منداڵ ھی سووڕاندم. ئمجار بیری سازکردنی 
لۆتکیکی ک بتوان من و کلوپلی ســـــفرم بۆ ھبگرێ و لم بندەم 

. بۆ ســـازکردنی لۆتکیکیش ک شـــیاوی ســـفری شـــواندمی ڕزگار بکات، 
 نو دارســتان و مزنترین دار ھبژرم دوور و درژ ب، پویســت بوو بچم

و ب شــــوەی مرۆڤ ســــرەتاییکان ب ئاگر دی دارەک بکۆم. جنگڵ و 
دارکی مزن ب جی خۆیان، بم ئاخر جنگڵ ھتا دەریا مودایکی 
ئوەندیان نوان ک تاقمک مرۆڤی بتوانای گرەک ھتا بلم ب ئاوی 

ت. بنیم پرســــــیارە، دەریا بگنیی ئرمی ئی؟! بۆ وەدە ک م ب
زمانی مشـــــکی خۆم گردا و ھموو ئق و فامکم کردە قاچ و ڕووم کردە 

، بشون ک ی ڕەنگینجنگڵ. بۆ سازکردنی لۆتکی ھتن ل نیشتمان
 دارکی بکارھاتوو دا گڕام. 

م دەست دای و ب بۆ بڕوەبردنی ئو بیارەش، تشوێ و مشار و تور 
ــان کرد ک (تیرە = قطر)ی  ــتوورترین دارم دەســت نیش جنگدا گڕام. ئس
دارەک متر و نیوک و برزاییکی نزیک ب حوت متر بوو. بۆ خســتنی 



111 
 

دارەک، دە ڕۆژی تواوم کار ل ســــر کرد و ب ماوەی پازدە ڕۆژانیش لک و 
کدا بماوەی مانگ م داپاچی. لپۆی دارەک  شــم لڕەندەی دارتاشــین، ت

لۆتکیکم ل دەرخســت. کۆین و داتاشــینی ناو  ڕواتیدارەک داتاشــی و 
زگی دارەکش نزیک ب ســـ مانگانی خایاند و لۆتکیکی وەھام داتاشـــی 

 ک بتوان بیست و شش کسان ل خۆیدا ج بکاتوە. 
  رینم بزاران ئافبووم و ھ شــکخۆشــیانی گ م ســاز کرد و لکلۆتک

شـــــــان و بای خۆم گوت. لۆتککم مزنترین لۆتکیک بوو ک ل ھموو 
یا زۆر دوور نبوو،  مدا دیتبووم. ئگرچی لۆتککم ھتا دەر تمنی خۆ
بم ھرچی کردم و تی نووســــــــام، نمتوانی ب قدرای پشــــــتنـــدی 

 ولیکیشی بیجوونموە. مرو
مودای نوانی لۆتککم ھتا کنارەی دەریا، تلکی گورەی ل بوو  

ک ب زەحمتکی یکجار زۆر ل ســــــر ڕگا وەالم برد و ڕگاکم وەکوو 
ــد و کۆ کرد. من ھموو ئو زەحمت و  لپی دەســــــتم ســــــــاف و ب کن

رت. ئو گشــــت جفا و کورەوەرییم ھر ب ئشــــقی ئازادی وە ئســــتۆ گ
گیان بختکردنم ل ڕی ئشــــــقکدا بخت کرد ک دواھاتووەکی نادیار 
بوو. ڕگاکم وەک شــقامی شــاران ســاف کرد، بم جووندن و ڕاکشــانی 
لۆتکک ھیھاتی گرەک بوو. من ئم شــکســتانم دەدیتن، بم ھر بۆی 

وە. ئمجار خۆم تکنا و تھدەچووموە و قت ئاخری کارم ندەخوندە
گوتم ئگر لۆتککم نــاتوان برەو دەریــا بخزێ، من دەریــا برەو پیلی 
لۆتککم دەھنم. ئو ئســــــباب و ئامرازەی ک بۆ ھکندنی کانال دە 
دەســــــتی مندا بوو، بش و باشــــــاری ھقندنی جۆگل ئاوکی ندەکرد، 

سر قامکان لکم دایوە ب حیسابات! نخوازا بۆ کشانی کاناڵ دەریا کی 
و ل ئاخر دی حیســــاباتکم بۆم دەرکوت ک دە دوازدە ســــاکی کاری 
شــــــو و ڕۆژان پویســــــت ھتا لوی لۆتککم ب ئاوی دەریا تڕ ببت. 

 دەبوای کتکاناندرققووڵ ھ بیســــــت و دوو پ  تا ئاوی دەریا بھ
ل دەســـــــت دابوو و ن ئو ھز و . من، ن ئو ئامرازەم بگاتبلمی من 

توانایاشــم پ مابوو ک دەکاری بنم؛ ب ناچاری دەســتم ل ھگرت. دوای 
ئو گشـــت دەرد و مینت و ماندووبوون ب حاســـ، وەک ھمیشـــ، تازە 

.ویستوە زۆر پکدانک لر کارھ ر لب یشتم کوە گب 
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 ی پدا چوار ســــــــا کدوورگ بوونم لجنیشــــــت  م نــایکرد و و پ
 رەو باشــــــی و بوە بکتر بار و بابھ مین ســــــاڵ. ژیانی من لنجپ
نیازی دەڕۆییشــــت. ژیانکی ئارامم ھبوو. دەســــتی من ب ســــر ھموو 

ــازکردنی ڕەبقی دوورگکمدا حوکمکی کارای  ــی س ھبوو. کاری ب حاس
دم و بجۆرک لۆتک و کشــــــانی کاناڵ و ســــــفری دەریایی وەھای تزان

ســــــری ل بردی پشــــــیمانی دام، ک بۆ چاو ترووکانکیش لووتم بۆ الی 
دژوارە کاران الر نکردەوە. ھوڵ و خباتکم ھر برەو خۆشــی و شــادی 
ھان دا. حز و خۆزیام ب جوانی و ڕازاوەیی ســروشــتی دوورگکموە گرێ 

یری ئو گشــــت دا. زۆرجاران ســــری خۆم دەخوندەوە و دەکوتم ســــر ب
ک  ئو کلوپلی ؛ ڕامگوزابوون مــا کلوپلی ک ل گمیکوە 

ـــمان برز کرد ـــیفری ڕەبقوە بۆ ئاس وە. من بب ئو بۆژیانی منیان ل س
بان قت نمدەتوانی چند ڕۆژکیش ل دوورگکمدا  با ئامراز و ئســــــ

ئینســـان خکییان دەوام بھنم؛ یان دەمردەم یان دەبوای چشـــنی ئو 
ژیان برم ســـــر. من ئو خر و برەکتم ل ھزی باڵ و باســـــکی خۆم 
دەزانی و سپاسی یزدانی مزنیشم دەکرد ک ل ڕۆژی تنگاندا یاریکارم 

 . ەبوو
ئو جوھرەی ک یادداشــتکانم پ دەنووســین، کم و کمتر بۆوە. من  

بم ئیتر وای ل بســــرھات ک  زۆر جاران چند دۆپ ئاوکم تدەکرد،
زۆر ب زەحمت نووسراوەکانم دەخوندرانوە. جلکی برم ش ببوون و ھر 
بس چند کراســی ڕی گموانانم بۆ مابوونوە. ئو کراســان بۆ وەرزی 
گرم و وشــک زۆر بکارھاتوو بوون و گرمایان دەگایوە. ھندە جلککی 

زۆر ئســــــتوور و گرم بوون و ب ککی ئاو و  ک ل گمیکم ھنابوون،
 ھوای ئیستیوایی ندەھاتن.

و من  نتدادپلۆخ ھتاوی تیژی ئیســــــتیوایی ســــــری مرۆڤل ڕۆژ دا،  
برگی ئو گرمایم ندەھنا. ل ڕۆژدا دەبوای ســـبرکم ب ســـرەوە 

و  بوای ک بتوانم ل مــاڵ وەدەربکوم. جلککــانم ب گشــــــتی کۆن ببوون
ھندە شـــونکیشـــیان دادڕ ببوو. ل فکری ئوە دابووم ک تیک و درومانک 
دەست پبکم و جلککانم پین بکم. ھر بۆ ئم مبستش، مقست و 
دەرزی و دەزووم دەست دای و ئو قوماش و پردە و تختپۆش و ڕووپۆشی 
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پانم کردنوە و ت نابوومن، ل ســــــر مزەکمدا  ھ مگ ل وانیم دوو ک
چاکت و چند دوولینگی تازەیان ل ســـاز بکم. کاتک ک دوولینگکانم 
کردن بر، کورت و نــاڕــک و زۆر نــاشــــــرین ھــاتن برچــاوم. ل بینیــان 

خشو دەست و نم بتنین گرتمی و گاکم کرد. ی خۆپ 
 کرد، ل نوو کشـــدا ئاماژەم بپیبوون، بچیرەکانم دامان ل م ک

ــــــک و ڕەق ھتبوون و بکاری  چونک لبر ھتاو ھم خســــــتبوون، وش
 ـــا ـــاوگز نببوون و تۆزک ـــان ک ت ـــدکی ـــاتن. چن ـــدروون ندەھ برگ
نرماییکیان پوە مابوو، بشــــــی کوکم ل دەرھنان. کوکی گورەم 
ب جۆرک ل ســـاز کردن ک بتوان ل کاتی بارژنی باراندا ســـرم ل تڕ 

ون بپارزت. بۆ ئم کارەش بشــی تیســک و تووکی کوکم ھگراوە بو
دەرێ و بشـــــی نرمانی پســـــتکم کردە پاریزەری ســـــرم. تاقمکیشـــــم 
ــــــازکرد، ک ل تین و  چاکت و دوو لینگی گورەتر ل جســــــتی خۆم س
 ورەتر لفش و گ م بۆیکتاو باش دەیانپاراســتم. تاقمشــنگی تیژی ھپ

خۆم سازکردن، ک ب لشموە ننووسن و بتوانن ھوا دەربکن  ئندامی
و گرمای ھوام ل بدوور ڕابگرن. ل دورەگکانی مبندی ئیســتیواییدا 

 پۆشاک بۆ برگری ل گرما دەبر دەکرت. 

 
دوای کۆتایی کاری دروومان، زۆرم ھودا شـــتکی وەک چتر ســـاز بکم  

و ل کاتی گرما و باراندا ھیدەم و وەختی  ک بکرێ دەگڵ خۆمی بگم
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حســـــانوە بیبســـــتموە. زۆری کات گرتم و زۆرم زەحمت پوە کشـــــا و 
سازبکم. چترەکم ئوەندە ڕەخت و  شتکی وەک چتر  ئاخرسر توانیم 
 نم و لی ســــووڕیدەم و ھھاســــانی ھ دەمتوانی ب قایم ســــازکرد، ک

. بۆ برگری ل بارانی توندی خۆمی پ بپارزمبگرما و ڕژنبارانانیشــدا 
ئیستیواییش، کوکی تنکم بجۆرک ب سر خۆمدا ھدەکشا، ک الی 

 تیسک و مووی کوک بکوت دەرەوە. 
پنج ســـــای نیشـــــتجیم ل دوورگکمدا زۆر ب خرایی تپڕی و       

حزی نخوازراو ببم، بب ئوەیک تووشــی ھیچ ئاســتنگ و ڕووداوکی نا
ســـای پنجمی تنیاییم ب ئاخر گیشـــت. لو ماوەیدا کاری وەرزری و 
باخوانی و ئاژەداریم بب وەســتان و ســرکوتووان بڕوە برد. گنم و 
 وژ ســـــــازکردنیش لوەســــــین و مرە خۆرە بوون و ترێ ھجۆ و برنجم ت

بوری تندەکوت و ھندە ئوپڕی باشیدا دەڕۆیشت. ڕاوی ڕۆژانشم ڕۆژ
 ڕۆژک ڕاوبتاڵ دەگڕاموە. 

 ،یو لۆتکئ  کو گشــــــتفا ئجشــــــایوە کم پ  گایو جر لھ ،
ب بۆ من وەک ئزموونکی ب کک . بم ئو کارە ک لی بوو ماوتوە
لھات و فری کردم ک دەســــت بدەم بردک تاقتم پی بشــــکت. نرخی 

کردنی لۆتکیکی دیک ڕووم کردە جنگڵ و دارکم  دیســـــــان بۆ ســـــــاز
ھبژارد ک نیو مایل ل دەریا دوور بوو. دارەکم بی و دەستم ب داتاشین 
و ھکۆینی کرد. لۆتککم ساز کرد و بۆ ئوەیک ئاوی دەریا بکشم بر 
 ک کشــــانی کاناندنی زەوی و ڕاکقھ م، دەســــتم کرد بکی لۆتکپ

و نیوک پان و مترک و ھشــتا ســانت قووڵ بت. ل یکمین ڕۆژی  متر
ھقندن ھتا کۆتایی کار، دوو سای کشا ھتا توانیم لۆتکک ل ڕگای 
کاناوە برەو دەریا ڕادەم. ئو گشـــت کارو کورەوەری و لش ئازاردانم 

ر نک ھیچ دەروونی نڕووشــــــاندم، بگرە زۆر شــــــاد و دخۆشــــــی کردم. ھ
ئودەمیش ئمم بۆ دەرکوت ک مرۆڤ دەتوان و ل دەســـتی دت گلک 

ە ل دژوارە کاران ڕاپڕنت، بم ئگر دوو مرۆڤ ل کار دابن باشــــــتر
. من، ھر ئو ھیوایم ل ددا بوو ک ڕۆژک دابت و لم بند و تاکک

 .زیندان تنیایی بم دەرێ و ڕەنگ و ڕووی ئازادی ببینموە
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ـــایی  ـــان ـــارەی لۆتککم بچووک. بچووک بوونی لۆتکش ئو م قب
دەبخشــــــت ک بۆ ســــــفری دوور و درژی دەریایی دەســــــت نادات. ئو 
وشـــــکانییی ک ل بشـــــی ئو دیوی دوورگکموە ب حاســـــتم دیارە، 
لۆتکی گورەتر و ژمارەی دەریاگڕانی زۆرتری پویســــت. لۆتکی تازەی 

ۆیشتنکی کم و برگی شپۆالنیش ناگرێ. دەمزانی تنیا من خرایی ڕ
ب کلک شـــــپۆلکی دەریایی نوقوم دەب و زەحمت ب خســـــارم دەکات. 
بم  بۆ گڕان و سیر و سیاحتی دەوران دەوری دوورگکم ل دەستان 
خۆشـــــ. ئیتر ب بوونی ئو لۆتکی دەتوانم دەوراندەوەری نیشـــــتمانکم 

و ب چاوی کیارەوە ســــیری رۆخ و کنداو و دار و دەوەنانی بکم. بگڕم 
 زراند و بر دامــــ ــــتوندەکی چارۆکگرتنم ل س ل یکم ھنگاو دا، ئس
جۆرک سوکانی ڕەوت و ڕۆی لۆتککم تدا سازکرد، ک بکرێ ئاقاری ڕاست 
و چپی ڕیگاگۆڕینم دە دەســـــــت دابت و ل کاتی بادانوەی لۆتککمدا 

ستکردنم ل ح شتنوە فرمانی چپ و ڕا وج ب ھستان نبم و ب دانی
دەست داب. ل بشی پشوە و دواوەوەی لۆتککمدا دوو سندووقم ساز 
گای خواردەمنی و تفنگ و گول و دەرمان و کلوپلی تری  ج کردن ک

 ھبت. ب خیای خۆم، ئو ڕۆژانی ک ھوا ئارام و دەریا مند و ب
شــــپۆل، بتوانم ب خیاکی ئاســــوودە ل بشــــی پشــــوەی لۆتککم و 
لژر سایبانی چترکم دانیشم و سیری ھموو الیک بکم. بنیشم 
ب خۆم دا ک ل ڕۆژانی یکمی ســـیر و ســـیاحتکمدا ھر ل دەور و 
 بری ئو ئــاوکنــدە دا بم و بچم، ک چۆمکی بچووکی تــدەڕژــت. ئم
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 نا. ل راری خۆم ڕۆیشــــــتم و خۆم ڕاھول و قر قســــــ م کرد و لکاران
ـــانیکیی  ـــار دا، بۆ دۆزینوەی کموکووڕی و عیبی میک ـــای ک ســــــرەت
دەسکردەکم، برە و بودا ڕامدا و سوکان و ئستوندەک و چارۆکی باگرم 
ب تاقی کردنوە و ل گڕانوەمدا دەســــــتم پدا ھنا و نخۆشــــــینکانیم 

 رەسر کردن.چا

 
 

رگکم کرد. بۆ ڕۆژک ھوەسی گشت و گڕانی دەوراندەوری دوو  
، پشکی بکی زۆرم نان و برنج و نیوە بزنکی برژاو و ئنجامی ئو کارە

کلوپکی تفنگ  گۆزەیک ئاوم خزن کرد و تفنگ و باڕووت و 
دەگڵ خۆمدا ھگرت. دوو دۆشگی بچووک و بتانیکیشم داگرتنوەم 

برد. بتانو دۆشگکانم بۆی ھگرت ک شوان خوەکم ل تک 
شوانی دەریا کمک فنک دەب و ترسی  ینچت. دەمزانی نیوە

  سرمابوونم ھبوو.
ئو ڕۆژەی ک بۆ سفری دەور و بری نیشتمان ل لۆتککمدا دانیشتم، 

نیشتجیم بوو. قت ڕۆژی ششمی مانگی نۆڤمبری ششمین سای 
پـم وانبوو سفرەکم ئاوا دوور و درژ دەب و ل نیشتمانکم دوور 

 دەکوموە.
نیشــــــتمانکی من زۆر مزن نیی، بم ل بشــــــی ڕۆژھتکیدا  

 ک یژی ھکی دور و درردئاوی دەریا ڕەوەزە ب ک لترەند گیلۆمچ
ندە شونکدا سری ل ئاو ھناوەت . ئو ڕەوزە بردە ل ھدا چۆت پش
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دەرێ و ج جش وەبن ئــاو کوتووە. رەوەزەک تواو ڕووتن و ب دار و 
 کســــــکی کدەوەن. ئو چشــــــن قراغ ئاوە بۆ گموانی باش نیی و 

دا، چونک ئگری پداکشانی ژر ترکی ناخۆی لب، شارەزای گموانی 
ـــاو ز ۆرە. من ب دیتنی ڕەوەزە بردەک، چی بلم ب گەبردی ژر ئ

نامابوو ل سفر پاشگز ببموە و بگڕموە سر خت و پتی خۆم. من 
ئاو دای و تنکـایی  تا کوێ ل ژر  ھ نردەو بژایی ئمدەزانی درن
 ــک ب ــدە. ھر بۆی لنگری لۆتککم ل پســــــیوکی نزی ــاوەک چن ئ

گ ب دەستوە ل گردکی برامبرم وەسر وشکانیدا خست ئاو. خۆم تفن
کوتم. ل برزایی گردەکوە درژایی و بــارســــــتــایی ڕاکشـــــــانی دیوارە 
بردەکم ل دیار بوو. من خۆم ئامادەی گڕانوە کرد و ویســــتم ب دەوری 
ــــفری خۆم درژە پ بدەم، بم کات ک ب وردی  رەوەزە بردەک دا س

دەریاییم بینی ک زۆر  خۆش ڕەوتی *4شـــتاوکیســـریر ئاوی دەریام کرد، 
ـــایــی لو دیــوی  ـــاوە دەری خــــرا برەو ڕۆژھت بڕــوەی. ئم شــــــت
ـــدا ھی. ھر ئودەم بۆم دەرکوت ک دوورگکی من  دوورگکشــــــم
شــــتاوکی دەریایی مزن دوو قاش دەکات؛ لتککی بم برە و لتکی 

 تری بو بری دوورگکمدا تپڕ دەبت. 
 ن وەیکخۆم ســــــاغ بۆ ئ ،تاوە دەریاییو شــــــنکی ئر خوڕب ومک

ــتا  کردەوە ک خۆمی ل بپارزم و ب کلنکدا بلم تپڕ بکم. من ھش
ب ســـر گردە ڕووتنکوە بووم، ک تووندەبا ھیکردێ و شـــپۆلی دەریا 
دژ ب ڕەوتی شـــتاوی دەریایی برەو کناران ھات. ھر ئوەندەی چاوک 

شــــپۆلکی گلک مزن خۆی ب وشــــکانی داکشــــتا و دەریای  بترووکنی،
ھژاند. ماوەی دوو ڕۆژان ب ســــــر گردەوە ماموە و ســــــبرم گرت. ڕۆژی 
 دەوری شاخ م بووم. ویستم بکوا ئارام بۆوە و من سواری لۆتکم ھیس
 ردی شــــــاخئاخر ب مشــــــتا مابووم بگم ھڕ ببم، بپدا تکردینب

                                                           
ھزانی ک ) = مبست ل شتاوی دەریایی، ئو ڕەوت بOcean Currentشتاوی دەریایی( *4

وەکوو ڕووبارکی یکجار مزنی پ توەژم ل ئوقیانوس گرمکانی مبندی گرمی گۆی زەوی 
برەو ئوقیانووس ساردەکانی دوو کوەی سھۆبندانی باکوور و باشوور دەچن. ب پچوانش 

بندانی ساردی باکوور و باشووری گۆی زەوی برەو، مبندی ل ئوقیانوسکانی کوەی سھۆ
گرم بڕوەن. مزنترین شتاوی دەریایی بریتین ل: گۆلف ستریم، البرادۆر، فالکلند، بنگاڵ، 

 وەرگ                            دریفت، کۆرۆشیڤۆ و ... 
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کنمی گرت و ڕووتکتاوی دەریایی لۆتکخوڕی شـــــ ڕەوتی ب پل ک ،
ڕایکشـــــا و دەگڵ خۆیدا بردمی. ھر ئوەندە بخرایی ڕایدام، ک مردنم 
لسر دووندی لووتمدا بینی. شتاوی ب خوڕی دەریایی برەو نوەڕاستی 

ھشتوە. ئوەندەی باش بوو دەریا  یدەریای بردم و منی ب دەستوەستان
رام و ب شـــپۆل بوو. بم بو جۆرەی ک شـــتاوی دەریایی دەیفاندم، ئا

ئگر خۆم و لۆتککشـــــم نوقومی دەریا نبوویاینای، ھزاران مایل دوور 
 نیشــــــتمان برســــــان دەمردم. من ل قی دەەیادا لچ وشــــــکانی و ل ل

ە ئازیزەکی خۆم گلک دوور کوتموە و ئیتر ھیچ ھیوایکم ب گڕانو
 چشــنی پڕە پووشــک ل باوەش ڕەوتی بھزی شــتاوی نما. لۆتککم

تمانکم ی نادیار دەڕۆیی و ل بھشـــــتی نشـــــبرەو ئاقارک دەریاییدا
 دوور دەکوتموە. 

نا ل دە باســـــــک و شـــــــان و باھۆمدا ئوەندە  بوو ، ب ی ک ھز و توا
ڕەوتی شــــــ ی دەرچوون لوناو دە ھتاوی دەریایی، زیادەوەم دەکار ھ

ســــوم لدا. دەمویســــت ڕێ برەو باکوور کل بکم و ل ختی شــــتاو دا 
نمنم، بم چم بۆ نکرا. برەبرەی نیوەڕۆی ھســـــتم کرد شـــــنیکی 
سووکی لبار، ل بری باشوورەوە ڕوو ب باکوور ھیکردۆت. چارۆککانم 

ـــاکوور وەرگا. شــــــ ـــداو لووتی لۆتککم بۆ الی ب ـــایی ھ ـــاوی دەری ت
مودایکی یکجار زۆری ل نیشــتمان خۆشــویســتکم دابیبووم. ترســی 
ون کردنی ڕگا و ندۆزینوەی نیشــــــتمان تواو گژی کردبووم. وشــــــکانیی 
ســـرســـوزی نیشـــتمانکم لبر چاوان ندیو ببوو. ل بختی بدفڕم، 

ــاس ــاری Kompassدەزگــای (کۆمپ ــاق ــابوو ک ئ ــدا نھن )ەکم دەگڵ خۆم
 ور و دوومــان، یــان لھ وای تووش و بھ وە. لبــدۆزم جوگرافیــایی پ

 تاریکیی شودا ڕگا دۆزینوە ب ب کۆمپاس گلک دژوارە. 
من ھر دە ھوی ئوە دابووم ک خۆم ل چنگ ڕەوتی شتاوی دەریایی  

م دەکرد و چاوی یری ئاوی دەریاھروا چاوە چاوم بوو. ســــــبســــــتنموە. 
ھومیدم ب شــون کلبرکدا دەگا ک خۆمی تکوتم و ل چنگ شــتاوی 
دەریایی ڕزگاریم بت. ھر لو ھل ناســــکدا یکج ھســــتم کرد ئاوی 

 کی تۆخ بوو کشدا شینپ ڕەنگی گۆڕدراوە؛ ل تاوەکرە شرەبڕەنگی ب
ھر وا چاوم ب ییک جگیر دەبوو. کاڵ دەبۆوە و بۆرە لشــــــینی تۆخی 
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ــدا دەگا ک دەرفت م بۆ ھکوێ و بیقۆزموە و لو کشــــــون کلنک
بنــدە دەربچم، ک ڕوانیم و دیتم ڕەوزە بردــک ل دەریــا ســــــری برز 
ــاوی  کردۆتوە و ھر ب چشــــــنی دوورگکی من، ئویش ڕەوتی شــــــت

شی ھش دەکا؛ بش دابدوو ب دەریایی ب شوور دەچ رە زۆری برەو با
و ڕگای باکووری  ی خۆی ب ڕەوەزە بردەک دادەکشــــــتو بشــــــی کم

 وە کو ئــاقــارەی دەگرتش ڕاســـــــت ئو ڕیگــایر. ئب ڕۆژئــاوای دەگرت
دوورگکی منی لبوو. من سوکانی لۆتککم بۆ الی باکوور باداوە و شنبا 

برەو باکووری ڕۆژئاوا ڕاگرت  ورگی چارۆککانی پ کرد و لۆتککم لووتی
 ب ی دەریایی، کتاوە چکۆی گرت. ڕەوتی شــــــباوە بادەم شــــــن و ب
الشــــــانی دوورگکی مندا ب ھوری برەو پش دەچوو، منی دەگڵ خۆیدا 
برد و ھتا نشتمانکم دەستی ل پشتم بر ندا. ھرک گیشتم نزیک 

دەریا ســـــووڕاندەوە. ل کاتژمری ڕۆخی دوورگکم، ســـــوکانم برەو کنار 
چواری پاش نیوەڕۆی ل لۆتک دابزیم و ھرک قاچم کوتوە سر خاکی 

شتمانکم، چۆکم دادا و  سپاسی خودشـمنی شتمانکم ماچ کرد.   خۆی نی
. ھر ئودەم نجاتی دامکرد ک ئمجارەش ل ئوکی کابووســــــی مرگ 

ڕۆیی نکم و خۆم نخم ەربنیم ب خۆم دا ک ئیتر قت قت ســــــ
الداوی بی الب. 

ڕادا و ھاتم ســـــر وشـــــکانی و ککم لۆتککم برەو ئاوکندە بچووو 
ھر لوێ ڕاکشام. شکت و ھر ھندە کلال بووم، ک ڕاکشان و خوتن 
پکوە ھاتن و چند کاتژمرک حاواندیانموە؛خوەکم تواوک ئارامی 

ھستام و بۆ حشاردانی لۆتککم، شان و شانی ڕۆخی کردموە. ل خو 
دا  ئاوکندکی باش. زۆر نڕۆیشــتم و ب ســر  دەریا برەو ســر ئاژواندم

ئو ئاوکندە ئمی باش بوو ک چۆمکی تدەڕژا و ئاوی شیرینی کوتم. 
کنبچکۆ ـــدەوی چۆم ـــابرزی ل دەوران ـــایکی ب ، کۆم گژ و گی

ڕواند بوو. لۆتککم تاقت کرد و کلوپلم ب شـــــانم دادا و ا ئاوکندەکد
ڕگای مام گرت بر. بم کاتک چند ســــت مترک ڕۆیشــــتم، ئودەم 
 م گشتت ناتوانم بکوە زۆر دوورە و منی شنو شوم لکما زانیم ک

ھر بۆی کلوپلکانم خســـتنوە خزنی شـــتومکوە ب ماڵ بگموە. 
و ھر تن تفنگ و چترەکم ھگرت و شـــاد و دخۆش وەڕێ تکک لۆ
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کوتم. ئوارەیکی دەرنگ وەختی گیشــــــتموە ماڵ. ل پرژین وەســــــر 
کوتم و لو دیوەی پرژین و ل تنیشــــــت پرژینکاندا ڕاکشــــــام و خوم 

ـــک ی بـــانگک ب دەنگ گرم خوم ب چـــاو داھـــاتبوو،لکوەت. تـــازە 
اتم. ب سرسووڕمانوە گوـــم دای. دەنگک بوو بانگی دەکردم: وەخبر ھ

 "ڕۆبیسۆن! ڕۆبینسۆن کرۆزۆئ! ڕۆبینسۆن کرۆزۆئی داماو ل کوێ بووی؟"
ل خو ڕاپڕیم و ل نوان خو و وشــــــیاری دا پم وابوو خون دەبینم،  

بانگی ڕۆبینســــــۆنی  ک  بم دەنگک بردەوام دووپات دەبۆوە و کســــــ
د. ب دەم ترســـوە ڕابووم و ســـیركی دەور و بری خۆمم کرد. ســـرم دەکر

برز کردەوە و دیتم ئوە تووتییکم لســـر چلۆکی پرژینکاندا دیت و 
 دەچت و دەندووک لک دەدات و ب بمبم بانگم دەکات. 

ل درژەی ڕۆژ دا ھتــا ل مــاڵ بوایم، جــار و بــار دەگڵ تووتییکم  
و فرە گوتنم دەکرد. گلک جاران، دەستواژەم وش ب وش  قسم دەکرد

بۆ دەگوتوە و لم دوو پـــات دەکردەوە. دەکرێ بم ب دەیـــان جـــار لم 
دووپات کردۆتوە ک ب: ڕۆبینســۆن ئوە ل کوێ بووی؟ ڕۆبینســۆن ل کوێ 

 دیوە؟ ڕۆبینسۆنی داماو و...
بۆی ھستام و ب ئاماژەی سری پنج بانگم کرد. پلوەرە جوانکم  

خرا بای کردەوە و ھات ل ســـــر دەســـــتم ھنیشـــــت. دیار بوو ل ماوەی 
 وە جی ھاتک حاواووەم تدیتن ریبی کردووم. لدووربوونمدا زۆری غ

 ...و بردەوام بۆی گوتم و پی گوتموە : ڕۆبینسۆن ل کوێ بووی؟
ئو ســــفرە دوور و درژ و پ ماجرایم تواوک شــــکتی کردبووم.  

ھســـتم کرد حســـانوەیکی تواوم گرەک و دەب ب خۆم ڕابگم. ھر 
 بۆی ماوەی چند ڕۆژک ل ماڵ وەدەر نکوتم. 

چند کڕەتان ویستم لۆتککم لو کنداوە دوورە ڕاگوزم و بیکشموە  
بم ل ترســــــی ڕەوتی بھزی شــــــتاوی دەریایی نزیک ماکی خۆم، 

 نیورام و ل ڕاگوزانکی چاوم داخست. 
  یشــــــتن بو گ دوورگ تن لواو، بیری ھی تک ســـــــاماوەی ی ب

جیھانی نناســــــراوم ب بای گویان دادا و بیرم ل نکردەوە. لبری بیری 
ان کرد ک ب نیوەچی ھتن و دەرچوون، خۆم سرقای ئو کارە ناتواو

مابوونوە. ئگرچی خاوەنی ئســـــبابی باشـــــی دارتاشـــــی نبووم، بم 



121 
 

ـــــتاکارکی  ـــــتی خۆم و کارکردنی بردەوامم، وەس ـــــت و ویس ـــــای خواس لس
شارەزام ل دەرھاتبوو. ل کاری دیزە و گۆزە دروست کردنیشدا پنجکانم 

وام لھاتبوو ک دیزە  شارەزایتییکی وەستاکارانیان پ بابوو. تنانت
و گۆزەی نخشین و گوگوینم ساز دەکردن و فی گوکاری و پوە لکاندنی 
ـــایکی چرخـــداری  دەســــــگرە و لوولن و شــــــتی ئوتۆیش ببووم. دەزگ
گۆزەسازکردنم دروست کرد، ک چشنی گۆزەکرانی وتی خۆمان ب ھزی 

ر پشــــــتی دەزگاکســــــ دەســــــووڕا. گوتکی قوڕم لھ قاچ  پ دادەنا و ب
ـــک و بیچمی  ـــم ش ـــتکانیش ـــووڕاند و ب لپی دوو دەس چرخکم ھدەس
جۆراوجۆرم ب قوڕ دەدا. ئیتر دروســتکردنی ھم چشــن کاســ و دەوری و 
 قوڕ ســــــازکرد ک کم لیپوە وابوون. پری بۆ من وەکی ئاو خواردننگل

تک تووتنم تکرد و ئگرچی ناڕک و ناشــــیرین دەھات بر چاو، بم کا
مژم لدا، ھر ئوەندە خۆش مژ بوو ک چشــنی لوول ســۆپیک دووکی 
دەر دەدا. من ھر ل تمنی الویموە ئۆگری پیـــپ و دووکڵ بووم و 
ھســــــتایش ھر کیفم پی ســــــاز دەبت. ل پیشــــــســــــازیی ســــــوەت و 

ی دەســــت قرتاشــــدا دەســــتکانم ڕاھاتبوون و ببووم ب باش وەســــتایک
 ڕەنگین. سوت و قرتای زۆر جوانم ساز دەکردن و شمکم تدا ڕادەگرتن.

گوول و دەرمانی باڕووتی تفنگم برەبرە کم دەبوون و ترســــی تواو  
بوونیان، ناخۆش خوەری داھاتووی ژیانمیان ڕادەگیاند. ب ماوەی ھشــت 

ستمۆ ببوو. ل ھوی سان، بزن میکم ل مادا ڕاگرت ک ب تواوی دە
ئوە دابووم نریکی ب زیندوویی بۆ بگرم و جووتیان بکم و بزنگلکیان 
ل دابخم، بم نریم بۆ نگیرا و بزنکم پیر بوو و چونک دــــــــــــم 

 ندەھات سری ببم، تمنی بسر ھات و مرد. 
ئو یازدە مانوەی ناچاریم ل دوورگدا یازدە ســـای پ کرد. ل ماوەی  

ســــاندا، زاد و خورد و خۆراکی ســــر ســــفرەکم ھر ب تفنگ ڕەنگین و 
زەنگین کردبوو. بم گول و دەرمانی تفنگ بنی دە ئاو دا نبوو ک لی 
ھنجم و قت کۆتایی نیت؛ دەبوای بیرکی کارســــــازی بۆ بکموە و 

ردنی کرەســـی دەســـت ب فیشـــک و باڕووتکمدا بگرم. بۆ پاشـــکوت ک
تفنگ، تنیا یک ڕگام شـــــک دەبرد ک ئویش گرتنی بزن ب زیندویی و 
ســــازکردنی جب بزنک بوو بۆ ڕاگرتن و زەو و زوویان. ل ســــرەتادا بۆ 
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گرتنی بزن ب زیندوویی، داوم ب تناف بۆ دانانوە و کۆشـــی دەغم وەک 
ەڕژان ســــر کۆش و چشــــت ب ســــر قفی تنافکاندا ڕۆ دەکرد. بزن د

چندکیان دە داو دەکوتن، بم پتکیان دەجووت و خۆیان ل بند 
 م بکی دیکبووم و بیروتوو نرکوە ڕاوە دا ســــــم شــــــڕزگار دەکرد. ل
مشــــــک داھات و کردم. لو شــــــونانی ک لوەڕگی باش و دەومندی 

ری قونــد و ســــــقم ھکی قوویکنــد قووبوو، چدار و ل کــانم بک
شـــووی تڕ دادەپۆشـــی و کمکم خۆڵ ب ســـرداکرد و چشـــتی ســـاقتی 
ـــــدا بزن دە قوک دەکوتن، بم  برنج و جۆم بۆ پوە کردن. لم ڕاوگیش
ب یک قمتۆز ل قوک دەردەپڕین و ڕایان دەکرد. زۆرم بیر لکردەوە 

 تیبکون و نتوانن لی و سرەنجام چشن ت و داوکم بۆ سازکردن ک
ــانی ئمجــارەم، ســــــرەڕای زۆر قووبوونیــان،  ــاز ببن. ت و داوەک دەرب
دەرگایشـــیان ھبوو. ئو چشـــنش ل ســـرەتا دا باش کاریان ندەکرد و 
کمایســــــییان ھبوو. کمایســــــی و عیبکانیانم دۆزینوە و نوژەنم 

اوەکانم. ل تیک دا کردنوە. ڕۆژک بیانی چوووم ســۆراغی ت و د
بزنکی پیر و لوی تر دا ســ کاریلیان تکوتبوون. ل کاریلکان یکان 
 وەندە دڕ و تووڕە بوو، کر ئھ پیرەک بوون. بزن ر و دووی تریان من
 م دوایر دا، بوم بناچاری ئ رەک بوو. بیھاتی گمۆکردنی ھدەســت

ریش دەســتمۆ دەکات. ئگر بزن پیرەم بیرم لکردەوە ک برســیایتی شــ
دوو ڕۆژان ل چالدا برسی ڕاگرتبای، بۆ قولک گیایک دەستی ڕادەموسیم 

 ، بم دەگڵ چووان چی ناکرێ.
کاریلکانم یک ب دوای یک ل چاڵ ھنان دەرێ و تنافکم دە مل  

 . کردن و ب ڕەکش ڕەکش و ب ھزار دەردیسر بۆ مام ڕاگواستن
کاریلکـان چند ڕۆژک ھدادانیــان نبوو. بردەوام ھبز دابز و  

بــالبــالیــان بوو. دەمیــان ل خواردن ندەدا و بۆ دایکیــان دەگریــان. بم 
کاتک برسیایتی ھیالکی کردن، ب قسسی برنج و الوچک جۆ ھدیم 

کاریلکان کردنوە و ب الواندنوە دەســــــتمۆم کردن، ئۆگر ب خۆم کردن. 
ــدام ک بتوانم بزنی تریش دە داو بخم و دانگیکی  ــان پ ــدەی و ھومئ
 ب وجھیچ ح ،م بۆ کرابایمر ئگم. ئســــــاز بک ندیان لمدەو
گوول و تفنگ ندەبووم. بم بۆ ڕاگرتن و بخوکردنی چند سرەبزنان، 
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مــادە بکم. ل دەبوای ج دانگیکی ســــــنوورداری پرژینکراویــان بۆ ئــا
نزیک جنگدا، مرگکی دەومندی ل بوو ک چۆمکی بچکوکی پـدا 
 جی من زۆر بــاش و ببۆ پۆلی بچووکی ئــاژە ،رگم و پدەھــات. ئ

چند ھندەی تریش گارک داھاتبا و ژماری ئاژەم بوو. تنانت ئگر ڕۆژ
رفرەوانتر بکموە. ب ھژمار ھکشــابای، دەمتوانی پرژینکیان بۆ ب

ڕۆژان ک وەدەر دەکوتم، کاریلکانم دەگڵ خۆمدا دەبردن ســــــر کار. 
بم چونک من ســرقای پرژین تکشــان بووم و ندەکرا ب بردەوامی 

یکیانم  اچاوم ب ســــریانوە ب، بۆ ئوەیک لیان دنیابم، قاچکی یک
کـــاریلکـــان دەیـــانتوانی بـــاش ب پتکی درژەوە ل یکتر گرێ دەدا. 

بلوەڕن و ل ئاوی چۆم چکۆش تر ئاو ببن و ھبز دابزی خۆیشیان 
 بکن. 

کاریلکانم ب ســــــاقتی گنم و جۆ و برنج پروار دەکردن و گژ و گیای  
مرگکشــی ل ســر ب، یک ڕۆژەیان دوو ڕۆژە بوو. ھر ســیان دەتگوت 

 دەماخ بوون. برنج و جۆم ب الوچی دەســت فوو کراون. قو و چاالک و ب
بۆ ڕادەگرتن. دەیان خوارد و ل تواو بووندا ب شـــــونم دادەھاتن. زۆرباش 
دەستمۆ ببوون و جارجاریش پتم ل قاچیان دەکردەوە و ئازاد و سربست 
دەھاتن و دەچوون. ئوان ل ھاتن و چوونیشدا لم دوور ندەکوتنوە و بۆ 

 ووبایم ئوانیش ب شونم دادەھاتن. ھر جیک چ
ـــک تپری و ڕەوەدەیکی دوانزدە بزنیم ل دانگی پشــــــتی   ســـــــــای

پرژیناندا ھبوو. ل دانگکی مندا، بزن و نری تکی ب یک بوون و 
بب شــوان ل حوشــی مزنی پشــتی پرژیناندا دەیانخوارد و دەخوتن. 

پداریمدا تر ئاژەســ رە دوو ســاڵ بســ خاوەنی چل و ســ ڕی و بووم ب
ئاژەڵ. ل ماوەی ئو دوو ســــادا چند ســــریشــــم ل کوشــــبوونوە و بۆ 

 خۆراکی خۆم دەکارم ھنابوون. 
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ھر ل تنیشــــــت ئو دانگیدا، پنج دانگی تریشــــــم پرژین کردن.  

دانگکانم جۆرک ســازکردن، ک دەرگایان ب ســر یکتر دا بکرتوە. ئم 
باش بوون ش ر بۆیھ یک بگرم، وە دانگم کارە بزنر ویستبایگئ ک

بزنکانم بۆ حوش بچووککان ڕەپ دەنان و بمجۆرە گرتنی بزنی السار 
 ھاسانتر دەبوو. 

فری بزن دۆشــــــین ببووم. بزنکانم یک بدوای یک دەگرتن و ھم  
و ڕۆنی  دەدۆشــــــین. ل شــــــیری چوری ســــــر ب توی بزنکـــان پنیر

برەمشــــکم ســــاز دەکرد و ھمیشــــ شــــیری گرم و پنیری تازە و ڕۆنی 
 برەمشکم ل سر سفرە دا ھبوو. 

من لم گشـــت بر و برھمی ک ل دوورگ ئازیزەکموە پم بابوو  
 ڕ و تلیســــاوەوە و بڕووت و ت ودەم کزانی پاکم دەکرد. ئســــپاســــی ی ،

ل شــتی تۆڤانی دەریای تووڕە ئســتاندەوە، چنگکە خۆم ل چنگ شــپۆ
 م ژیــانــت و بــک دادبوو ڕۆژم وانت پواوەحــاڵ، قت و شــــــکشــــــ
دەومندەدا بکوم. ســــــفرەی ڕەنگین و ژیانی ئارام و دوورگی پی ناز و 

 نیعمت بۆی بمن باوە ک شوکران بژری یزدانی مزن بم.
  ،تانی دوورگقم و مان و من، وەک حاکم و ســـــوتی ڕەبخاوەن دەســـــ

نمـانی ژینوەران ل دەســــــتی من دای. ل دوورگمـدا ھیچ گیـانـداركی 
ســــــربزوی تدانیی ک دژ بمن ڕابوەســــــتت. شــــــاھان دەژیم و خورد و 

ل سر سفرەمدا ب پای فیالن. تنیا تووتییکم  ی ھم چشنخۆراک
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ک دەتوانی ل برامبری مندا دەم بکاتوە. سگکم تنیا و ب جووت و 
ــدا  ب ھــاوســــــرە. پیر و پک کوتی و ھمیشــــــ ل الی ڕاســــــتی من
وەردەکوـــت. دوو پشــــــیلی خرپنیشــــــم ھن ک لو بری مزەکمـــدا 

 ھدەتووتکن و چاوەڕی دەستی منن ک پل گۆشتکیان بۆ باوژم. 
م ب بای فرامۆشــی موو بیری چوتی ڕاکردن ل نیشــتمانکماوەیک ب 

دادابوو. بم ڕۆژک ل پ لم وەخب ھاتوە و ل ســـــری دام ک بچم و 
 تاوە تووڕەیو شــــــتاوی دەریایی ببینم و بزانم ئوە ڕەوتی شــــــنزیک ل
بۆچی منی ھگرت و ب ئاوی دادام! گوتم دەچم ســـر کو و لووە چاوی 

 دەخشنم و ڕاز و ڕەمزەکی وەدەست دنم. پدا
ک ،ئوێ ڕۆژێ ک برەو وندەرێ دەچووم، ج و برگکیم پۆشــــــیبوو  

ئگر ب جرگترینی مرۆڤ منی دیبای، ل ترســان ل خۆ دەچوو. کوکی 
گورەم ل پستی بزن ل سر کردبوو. تیسکی کوک ل بانی سرموە 

ەکرد. نیوە چرمی پشــتی بزنکییشــم ب پشــت ب دەم نم باوە ســمای د
سری کوەکموە دوریبوو ک دوو باسکی کوک ب دوو الشانم دا شۆر 
ببوونوە. ئو پســتم بۆی ب کوکموە دوریبوو، ک شــان و پشــتی ملم 
پارزت. دوولینگیکی فش و  باران ب بارژنی  ل تیشــــــکی تیژی ھتاو و 

دە بر دابوو، ک دوو کس ب ھاســـانی دەیانتوانی ناڕکم ل پســـتی بزن 
وارەدا لژ بوون، و شــوەندە درم ئوارەکوە. تیســکی شــتگایان ببج

ک ب سر پوەکانمدا نرم سمایان بوو. پوم نبوو، بم لجیاتی 
ــاپووچ ل کوی بزن ســــــــاز کردبوون. پ و پلم  بم پو، جووتکم پ

دەتگوت پـــای فیل دە چرم دورواوە. ک دە پم کردبوون،  پـــاپووچـــانی
 ،و قایشـــری ئدوو ب وە دوریبوو کمپالشـــانی چ کی باریکم بقایشـــ
 و دوو کیســـــو ئ باریک و قایشـــــوە دوروا بوون. ئرمی پچ دوو کیســـــ
چرم، ل ڕاستیدا فیشکدانی من بوون. یککیان باڕووتی تفنگ و ئوی 

چترکی نــاڕکی ســــــرەڕای ئمــان، رموول ئــاســــــنی تــدابوو. تریــان گ
چرمیشــــــم ل بان ســــــری خۆم ھدا بوو. بو کوڵ و چرم و تیســــــک و 
ـــــیرم ل دەرچوو  ـــــتکی س کووک و قیتانی ک پموە بوون، نموودی ش

ی الشــانم و شــمشــری پشــتندیشـــم خۆیان شــتکی ســیر بوون.  بوو. تفنگ
ــاوی ھمووی ئوانم بۆی  ب خۆموە ھواســــــیبوون، چوونکین تینی ت
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مبندی ئیســــتیوایی پســــتی لشــــی ئینســــان دەســــووتن و دەیانگوت 
و لبر ماڵ بووم  ینخۆشــــــیش دن. ئگرچی زۆربی ڕۆژان ل دەرەوە

ڕەش ھتاو کارم دەکرد، بم پســـــتی ســـــر و دەموچاو و دەســـــت و پلم 
 . وەنرم و سپی مابوون ھر وەک جارانھنگڕابوون و 

و بم گشـــــت پســـــت و تیســـــکموە ل ماڵ  من بو ســـــر و پۆتڕاک 
وەدەرکوتم. پشــکی کنارەو کنار ب ڕۆخی دەریا دا ھکشــام و لووە 

ھر ب الشانی ئاوکندەکدا ھورازی چووم  و  لۆتککم و الی ئاوکندبۆ 
مبسـتم لم سـفرە، ڕوانینی گردی برامبرم گرت و برەو سـر چووم. 

 ب بوو ک تاوە دەریاییو شــــــوەی ئاقارەی ئرزایی و دۆزینب دەریا ل
الشــــانی نیشــــتمانکی مندا تپڕ دەبوو. کاتک گیشــــتم ســــر ترۆپکی 
ــت ک ھیچ  ــارامم دی ــدی ئ ــایکی من ــا دا ڕوانیم، دەری گردەک و ب دەری

تاوی دەریایی پڕەوتی شــ ک لیک ڕەوتی نیشــانر ندەبیندرا؛ ھوە ن
ــــــــشــتاوی دەریایی، بگرە تنانت شــپۆلیشــ ی بســرەوە نبوو. من بۆ ـ

دۆزینوەی ھۆکاری ئارامیی ئاوی دەریا ســــــبرم گرت. لووە چاوەڕوانی 
نۆرەی ھکشـــانی دەریا و داکشـــانکی دانیشـــتم. نۆرەی ھســـتانی ئاوی 

و بشـــکی ل کنارەکانی  دەریا گیشـــت و کم کم ئاوی دەریا ھســـتا
داگرت. ھر لو دەمشدا ڕەوتی شتاوی دەریایی خۆی نواند. بۆم دەرکوت 
ک ل نۆرەی ھســــــتــانی ئــاوی دەریــا دای ک شــــــتــاوی دەریــایی جگــا 

ـــــ ـــــتانی ئاوی ئوقیانۆس ـــــتاوی  دەگوڕت. وات ل نۆرە و کاتی ھس ک ش
ودەم ھات دەســــــتم ک دەریایی وزەی میکانیکی خۆی دەکار دەن. ھر ئ

ــــتنوەی ئاوی ئۆقیانوس دای ک بۆ  ــــتانی و نیش ل نوانی دوو نۆرەی ھس
ئاژۆتنی بلم بخرە و دەتوانم زۆر ب ھاســــــانی لۆتککم برەو نزیک 

ئو ڕۆژە ڕەشـــی ک شـــتاوی دەریایی  بیرئانینی. بم ڕاگوزمماکم 
وچوڕکم ب لشــــــدا دنت. ڕەپچکی دام و ھتا دوورەدەســــــتانی بردم، م

 وەم نییوزەی ئ ک ڕووخاندوومی کجۆر و ڕۆژە بم ترســــــی ئکلۆتک
م ک لو ای دەرس دادابجوونم. ھر ئو ترســــش وتنانت ســــانتکیش 

کری تری دوورگر دووک شبھ م و لساز بک کی دیکیری مدا لۆتکب
خاوەنی لۆتک ببم. ھر ئو دەمی ک ئارەزووی سازکردنی  نیشتمانکمدا

 یکم لــا ــاڵ و دوو مزرا بووم؛ م لۆتکیکی ترم کرد، من خــاوەنی دوو م
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وتشکباوەشی ئ و ل ردەکەبنی گند و  داوشمدا چکوتشکئ ل
ھۆدەم تدا ســاز کردووە ک ل ژووری ھرە مزنی ئشــکوتکمدا، چند 

گورە و چند سوتی مزنی پی دانوم داناون. ل دەرەوەی کندووی 
مــای کنــار دەریــام دا، ئو شــــــوو الونــانی ک بۆ پرژین ل خــاکم 

ی وەھا کچقاندوون، ڕەگ و ریشــــــیان داکوتاوە و پایان وکداوەو پرژین
وە، ک بۆ کســـــی ناشـــــارەزا زۆر زەحمت پ و تک بزیونان  ســـــاز کردو

 ئودیوی ئو دارســــــتــانچە چی تــدای. ل خوارەوەی ئو مــاڵ و بزان
ک ل ز و بســـــتانکی پ بر و بارم ھیحامدا مزرایکی ســـــرســـــو

تخت ل الشــانی ئو مزرایدا  م دەدەن. ســادا بر و برھمکی باشــ
 م بۆ پرە پدانی باغ و بســــــتاننرمانیشــــــم جیران، ک دەتوانمرگکی 

 م بدەم. کوەربگرم و پرە ب دەست یکک
  ک یدا ھ ودیوی دوورگواری ئھھاوین کی تریشم لزرایماڵ و م

ـــانی ئو  ــــــم ب پرژین گرتووە. پرژینک دەوران دەوری ئو مزرایش
باخچیش ڕەگ و ڕیشـیان داکوتاوە و ھر شـوووی بۆت داركی شـۆخ و 

 ســر ســوزی ئوان، ســبریان ھاویشــتۆتشــنگی ب لک و پۆ. لک و پۆی 
ــ دا قرەویکم داناوە ک دۆشــگی ســر خوەتکم. ل ژ خوەتکش

ســــــر قرەوکم ل کوی نرمی ئــاژەی کوەی ســـــــاز کردووە. ھر 
 نا بۆ ھاوینم، پتی دەربککوە و شــــــمســــــوێ بحدەم کی ککات

ن رەور قســــــ م و لم دەبوارەکوان ھرخمــدا ســــــکرم و نۆ
دەشــــکنم. مرگی دەور و بری خوەتکم ترخانی لوەڕی بزنان کردووە 

 دابستووە.  و دەور و بری لوڕگ و ماڵ و حاکشم ب پرژینکی قایم
ھمووی ئمان ل ســــای ئارەق ڕشــــتن و چاالکی و تکۆشــــانی شــــو و  

ئگر خاترم ئاســوودەی، کاری ڕۆژانی خۆمدا بوون. ئگر ژیانم ڕاحت و 
ب وچانی خۆم ک ڕەنوھنری ئو ڕاحتی و ئاســــــوودەیین. ھر ئو 
لوڕگ پ ل کار و بزنی ک پرژینم ب دەور دا کشاون، ل ڕاستیدا وەک 
خزنیکی پ گۆشـــت و شـــیر و پنیر و ڕۆنی برە مشـــکن بۆ من. ڕيزە 

 ر ڕاست لی من، ھوی باخی ترم کنندە بچکۆم و ئاوککوانی مان
ـــــدا لۆتککیکی منی ل بســـــتراوەتوە ک گلک  دای. لو ئاوکندەش
جاران دەچم ســوی لۆتککم و ئارەزویی ســفری دەریایی دەکم، بم 
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بنم نــاو قــاچ ل ترســــــی ڕەوتی بھزی شــــــتــاوی دەریــایی نــاورم 
 لۆتککموە. 

دەریاییم کرد و برەو ئاوکندە بچکۆنک  ڕۆژک ئارەزووی گشــــــتی
چووم. گوتم ک ھر چۆنــک ب لۆتککم کمــک بجوونموە و وەڕەزی 
 نار دەریا دا دەڕۆیشــــــتم، کلمی ک رمر نســــــ نم. ببشــــــک خۆمی پ

بوو؛ شوون  دیتنی شون پی ئادمیزاد؛یکج شون پیکم بر چاو کوت
 کوەھای ترســــاندم، پوی د کوەری کەتگوت تووشــــی ســــامناکترین جان

ھاتووم. لســر جگا وشــک ھتم. ل ترســان مووی ســرم چشــنی بزمار 
م بوون ب چــاو و ســــــیری وتم و گیــان قرژ و ڕەق بوونوە و ھموو لش

پکردن. تواوی ھستی وجوودم بوون ب گوچک و ھستی وتم پاگرتن. 
 کم بینی و نســک م نب ر گردەکغاردان وەســ کیشــم بیســت. بدەنگ

کوتم و ب وتــدا روانیم، بم ب ب ئوەیک ئــاســــــوارــک ل ھیچ 
داگڕاموە کنـــار دووپ ببینم، ل گردەک ھــاتم خوار و گیــانــدارکی 
 ومــــبینی کھاتووم و ئوەیخیات  یـــــــــدا پم وابوو تووشدەریا. ل ڕگا

 
خیات و ئســـ و ئســـاســـی نیی. بم کاتک ک ھاتموە تپوتۆزی 

ســـــرچاوەی  دیتموە، ئیتروی شـــــون پ و دیســـــان ب چاوی ســـــرم ســـــ
 وە ککی بۆ بدۆزمیمتوانی ھیچ گریمانوەم وشــــــکاوی ھات و نکدانل
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خیای شــواوم تۆزکایک ھور بکاتوە. ب پرشــانی ڕگای مام گرتوە 
دەریا ھتا  یبۆی دەرچووم. ل مودا ڕگای نوان کنار و ب ھداوان

ما، پسا پسا پشت سری خۆم تماشا دەکرد و ل ھر ڕوانینکیشدا، 
ھرچی پنج دڕگ و تپۆک ڕەمکی ک ب بر چاوی پرشان و خیای 
 ڕەشــــی ئینســــانخۆرن و بمووی قولر ھم وابوو ھواومدا دەھاتن، پشــــ

یان ھی. خیاتی ترش و تاریک ا دن و تماحی خواردنمشــــون ســــرمد
 رمدابشنی  سوە ماڵ، چیشتمگ رکدەھاتن و زۆرتریان دەتاساندم. ھ

 وماوی داماوی ڕەتاوی کارەســـات، خۆم دە ژوورێ ھاویشـــت. لقکی لپیاو
چوون ژووریشــــمدا نازانم ب پیژەکمدا وەســــر کوتم یان ل ڕگای ئو 

نیم ڕەھۆنھنگانان  وەوە بۆ ڕۆژی تکوتشــــــکئ ل ژوورێ ک چووم
سازم کردبوو. ئوەندە شواوە حاڵ و پرشان کردار بووم، ک پم وای ھیچ 
 کی دڕندەی دەربازی بووە ، بچنگ گۆشـــــتخۆر ل وی ککی کوردە ئاژە

 ڕادەی من ترسابت.
. ترس و دڕاوک دەم ئو شوە، ھتا بیانی خو ب چاوانمدا نھات 

ب دەم و چرک ب چرک زیاتر و زیاتر دەبوو. شــتگلی ســیر و ســمرە و 
 خیاتی ناخۆشم ب مشکدا دەھاتن و دەچوون.

من ھتا ئو دەمی ک شــــــون پی ئادەمزادەم ب ســــــر لمی نرمی  
قاچی  دەیاوە نبینی بوو، پم وابوو جگ لمنی بچارە، ھیچ دوو پیک 

ەم دوورگ چۆ نناوە؛ تننت شــــــیتانیش! جار جارە خۆم دداری د
دەداوە و دەمگوت بچی دیارە ک لۆتکی ئینســـانخۆرەکان نکوتبت بر 
شــــــپۆلی تۆفانی دەریایی و بۆ کورت دەمک پنایان بۆ دوورگکی من 

 ... دەی بچی دیارە ئینســانخۆرەکان لۆتککی منیان ندیتبت و!ھنابت
ب شــــــون ســــــرمدا نھاتبن؟ پرســــــیار ب دوای پرســــــیار دەھاتن و ھر 

ساز  دەکرم؛ سیر ئوە بۆ یش کۆگایکی پرسی تۆقنری تازەی پرسیارک
دەداوە. وھا پرســـــیارەکانم ب ومی تۆقنر خۆشـــــم وەرامی بوو ک ھر بۆ

و کوتبووم بر ڕژنی خیاتان ک ب ئاشــکرا کۆمیکم ئینســانی ڕەشــ
ڕووتی ڕمب ب دەستی تیرو کون ل شان ب دەور و بری خۆموە دەدیتن. 
بۆ دۆزینوەی ڕگای ھتن، ب شـــون کون مشـــکاندا دەگڕام ک خۆمیان 
ــرم. بۆخۆم ب خۆمم گوت ک ھتا کاتم ل دەســت دا ماوە و ھتا  تدا وەش
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ی خۆم واباشـــ ســـر م نکوتۆت دەســـتی ئینســـانخۆرەکانوە،ژۆ چرم
ھگرم و ھانا برم قوویی جنگڵ و خۆمیان ل وەشــــــرم. ئودەم با 
باغات و ھرچی ک ھم، ھمووی  باغ و  ماڵ و مزرا و  ئوانیش بن و 

 خاپوور بکن و ھیچم بۆ نھنوە...
بر لوەیک من شــون پی مرۆڤکی نادیار ب ســر لمی کنار دەریاوە  

دابووم ک خۆم ب دەریا دادەم و بۆ دۆزینوەی تاک ببینم، دە ھوی ئوە 
ھاودەمک، ســــــری خۆم ھگرم و ھتا ئو پڕی بحراوان بلم ڕادەم. 
زۆرجاران بۆ دۆزینوەی تاک ھاوماک ئاخم ھکشــــاوە و ل چنگ ژیانی 
تنیایی ھاوارم ب ئاســمان گییشــتووە. کچی ئســتا ل دیتنی شــون پی 

 ستنم.کم ب دەستی خۆم گیان ل خۆم دەریئینسانک، خ
دەیان پرســــیار دژبیکی  ھر لجنگی ھرای دەروون و پشــــکووتنی 

خۆم ب خۆم گوت:" بچی دیارە ئو شــــوون پیی ک ب ناو مشــــکموە، 
وە بینیوت، شـــون پی خۆت نب؟! دەی ھســـت ســـر ڕەمی کنار دەریا

..." غیرەتم بزووت و ل الن براوەردی بکبۆ و دەگڵ شــــــون پی خۆت 
ھاتمدەر و ھر ب چشنی ڕۆژانی ڕابوردوو ک بۆ پیاس دەچووم دەشت، 

 قیت و قۆز وەڕی کوتم. 
ســــ شــــو و ســــ ڕۆژ بوو ک خۆم ل مادا قتیس کردبوو. ل برســــان 
 نــد ڕۆژی زینــدانی بمــاوەی چ م. لڕاب دەھــاتم دەبوورەوە بچم و پ

شکک ھیچی ترم ئئاو ند قومبیسکویت و چ دوو س ل وە، جگمنج
ب ئوکدا ڕۆنچوو بوو. تنانت بۆ تیمار کردن و ھدۆشینی بزنکانیشم 
 ک چوومر شــــــتھ ر لو ب ر بۆیکردبوون. ھکانم نردانی دانگســــــ
ــــــاس دەھاتن بر چاوم.  ســــــردانی بزنکانم. بزنکان گلک کز و کس

ـــــی بھۆی ھ ـــــاز و نخۆش کوتبوون. ترس ـــــینیان چندکیان ناس ندۆش
نادیار و تاســـــــانی ل خۆڕایی یکدەم لم دوور ندەکوتنوە. تنانت 
ئودەمی ک ســــــردانی بزنکانیشــــــم کرد، ھر وەک تاوانکاری بکری 
کارکی ناڕەوا، ب ترس و لرزەوە دەڕۆیشــتم و پســا پســاش پاش ســری 

ب ھر دوو س ھنگاوکی ک ھم دناوە، ڕادەوستام خۆمم سیر دەکرد. 
و ستی شیرم دادەنا و ڕام دەکرد و دیسان دەگڕاموە. ئو ڕۆژەم بمجۆرە 
تپڕ کرد و دیســــــان گڕاموە ماڵ و چند ڕۆژی تریش خۆم زیندانی کرد. 
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لم چند ڕۆژەشـــــدا جار جارە خۆم دداری دەداوە و خۆم تین دەدا ک بچم 
ی شون پ بکم و دەگڵ ج پی خۆمی ھسنگنم. سرەنجام سردان

بب س و دوو لکردن ھستام و تفنگم دەشان کردو چووم سوی شون 
پی ســـر ڕەمی دەریا. ھرک گیشـــتم وندەرێ، ھر ئودەم لم یقین 
 وێ لرگیزیش لڕیوم و ھپندا تنو شــــــوت بت قمن ق بوو ک

ورگی وبزیوم. سرەڕای ھموو شتک، من لوتی پم لم دلۆتکک دان
ناوە، قت ب قاچی ڕووتی ب پوەوە یک ھنگاویشم ھنھناوەتوە 
ســـــرەڕای ھمووی ئوان، ئو شـــــون پیی ک ل نیشـــــتمانکی مندا 

نیی  بج ماوە، گلک گلک ل ج پی من گورەترە؛ کوای ھی من
 جماوە..ی ترەوە و ل کسک

لم بینین و ھسنگاندنی دوو شون پیان، ترسکی یکجار قورسی  
ڕووخنر ل ســـر ڕوحم نیشـــت و ھر بی یک و دوو، ب ھداوان تم 
تقــانــد و ھتــا مــا گیر نبووم. ئیتر لم یقین بوو ک دوورگکی من 

ن ک ھر تن ماڵ و مکی من نیی.. لوانی خککی دیکشی تدا بژی
 لۆتک ی بکانی دراوسدوورگ ل شوانھاتووم.. لشتا تووشیان نمن ھ
پڕیونتوە ئم برە و ســــــردانی ئرەیان کردبت... گریمان ب دوای 

شــــکی ناســــازم دا ھاتن و گریمانیان ناســــازتر کرد. م وەیکئیتر وەک ئ
ھاتم و ھیچ  پۆلک ئینسانخۆری برسیم ب چاوان بینی بت، ل ترسان وک

 ھیوایکم ب ژیان نما. 
ب دەم ئم چیرۆک ھبستراوانی خیای شواوی خۆموە، سرەتا  

ـــــــانخۆرەکــان نیــانزانیوە کســــــکی تر لو  ب خۆم گوت ک ھتــا ئینس
اکمدا دوورگیدا دەژی، با ھستم وە ھرچی پرژینی ک ل دەورەی م

رم و بزنکانم برە بکم و ھاوین ی فنا بناشــــتووم، گشــــتیان ب باد
 م لرم. دڵ بنگیی جنا بۆ قووم و خۆشــم پشـــم خاپوور بکوارەکھ
ھکۆینی ئشــکوتکشــم ســارد بۆوە و لی پاشــگز بووموە ک دەســتی 
توەردەم و برفرەتری بکم. بم ھر ل جنگی ئم حا پرشــان و 

ت ھیوایی ک وپرێ بئ وە لوتنکـــانم کنگتف کجوتبووم، یی ک
 خۆمم گوت: " من ک وە و ڕای خۆم گۆڕی و بدامیان پکان دنگیاد. تف
خاوەنی ئم گشـــت تفنگ و دەمانچ و شـــیر و تیرەم، لچی بترســـم؟! من 
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 تان بگرم، بۆچی دەب ک دەتوانم بری لشــــــکرکی گورەی ڕەش پســــــ
ــاو بم ــا تۆ خودا ک ل ســبری خۆم بت ئوەندە ترســنۆک و داوەش رســم؟ س

 کی کســــخاوەنکو گشــــتک ی ئچوچۆ توانا،  تبندەیش بر ھو ھ
 ن کونشــــــوت و بووکی بککی نادیار نترســــــی دوژمن ل چلۆن دەب
مشــــــکاندا بگڕت!.. دە ھســــــت و ل الن وەرە دەرێ و ل دەورانپشــــــتی 

. دەســـت و بردک بک و تفنگان پک ماکتدا مترزان ئاودان بکوە!.
 ی خاوە کیاخ سو کی ئببرە و بز و دەنگ ھر ترە سو خۆت بخ

 دەخوازێ نیشتمانکی من داگیر بکات!... 
حوشــــــکی من ب تختبندکی شــــــریت پچکراوی وەھا قایم لک  

 بســـــترابوو، ک ب تۆپخانش نوونی تندەکوت. من ھر ل ســـــرەتای
 ل وی کرد و چرچی خـــاک و خۆڵ و بمـــدا، ھکســــــــازکردنی مـــا
ئشــکوتکوە دەرمکشــابوو، ب خ و پتوونی کردبووم قایمگیری دیواری 
حوشــکم. ل دیوی ژوورەوەی ماکمدا، ب موادای ھر ســ مترک، 
تی ھر  ـــانم وەک بورجی قدیم برزتر ھچنیبوو. ل پشـــــــ دیوارەک

ــــــاز کردبوو. ل ھر بورجکیشــــــدا،  مترزیکی شــــــڕ و برگریم تدا س
 بکرێ ل وە، کدا کردبوونم تی چکۆرۆکنجنج پزیکیشــــــدا پرتم

 وەختی ختر، دەوەر و بری ماکم کۆنترۆڵ بکم. 
ھســــــتام و زۆر ئازایان تفنگ و دەمانچ و شــــــیر و تیرم ل خۆم کۆ  

ا، تفنگکی ل ســــــر پ و ئــامــادەی کردەوە. ل زارکی ھر مترزکــد
م، تفنگداگرتنوەی تقکردنم دانا. ل ھر متڕزکیشدا بۆ پنج جار 

و ل ماوەیکی کورتدا، دەور . بم ترتیب دانا  گول و دەرمانی پشـــتیوانی
و بری خۆم ب چشنک چکدار کرد، ک ل ماوەی دوو خولکدا دەمتوانی 
پنج تفنگـــان ئـــاگر بـــدەم و ئـــامـــانجکـــان بپکم. ئم ئـــاوگۆڕە و ئم 
ئامادەکارییم چند ڕۆژکی خایاند. ســــــرەڕای ئوان، نزیک ب بیســــــت 

ن کردن. خف الونکانم وەک ھزار شــوو الونم ئامادەی پرژین کشــا
پرژین ب دەوری ئو پ مرگدا کشــــا، ک جگای پیاســــ کردنی جار 
جاری خۆم بوو. پرژینی شـــــووی الون زۆر زوو ڕەگ و ڕیشـــــیان داکوتا و 
پرژینکی پ و جوانیان ل ســــــاز بوو. تواوی ئو کار و خباتانم تنیا 

ـــار کرد. خف بۆ داکۆکی ل خۆم و بۆ ڕاگرتنی  دەســــــتی خۆم دەک
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الونکان ل خاکی بپزی مرگی تڕ و ب دا، خرا گرتیان و لک و پۆیان 
دەر کرد و چشــــــنی مشــــــن، ماڵ و مکی منیان ل باوەشــــــی خۆیان دا 

 حشار دا. 
جاران ھتا ل ماڵ دەردەکوتم و دەگڕاموە ماڵ، ل دوو پیژان ککم  

یکمیان منی ل ڕەوەزە بردەکوە دەبردە ســـر و ب وەردەگرت. پیژەی 
پیژە دووەمدا برەو خوار دادەکشــــــام خوار. بۆ ئوەیک پیژەی دەرەوەم 
نکوت بردەستی نیاران، دوای وەسرکوتنم، پیژەکم ھدەکشا و 

 ل شونکی شاراوە دا تاقتم دەکرد. 
ــــــای پڕژینی قایمی دەوەر و بر  ی ماکم و دیواری پتوی ئیتر ل س

دیوی ژوورم و، بتــایبت ب بوونی تۆپخــانی ئــامــادەکراوی تقکردنم، 
غیرەتک ب ژر پســتم دا گڕایوە. ئاوی ورەی تک تپیوم زیندوو بۆوە و 

جـار جـارەش بۆ نوانـدنی غیرەت، ل ژر لوانوە دەمگوت و دەمگوتوە: " 
 خۆی بتاقی بکاتوە!"  ئوەی کوڕی بابی خۆیتی با بت و

دوای ئــامــادەکــاریی تۆپخــانی شــــــڕ، ئمجــار کوتم ســــــر دانگی  
بزنکانم. بزنکانم سرەڕای ئم ک سرچاوەیکی دەومندی خورد و 
خۆراکم بوون، ل گردەوەکۆشــــــی و دەســـــــت پوەگرتنکی گول و دەرمانی 

نکانم بواتای تفنگکانیشــــمدا ھر خر و برەکت بوون. پاراســــتنی بز
ئرخیانیی ژیانی داھاتووم بوو. شیر و پنیرو ڕۆنی برەمشک و گۆشتی 
تازەی بزنکان ل نانی شــــــو بۆ من برز و بڕزتر بوون. بۆ دۆزینوەی 
 ســـــتام و بخوازراو، ھکی نرگئ شـــــنر چھ دوور لکی بنشـــــو

ر و دوای گڕانکی دوورگکمــدا گڕام. ب قوویی جنگــدا چووم ژوو
زۆر، ل قوغاترین دارســـــتانی بشـــــی ڕۆژھتی دوورگکمدا، مرەگ و 
 دانست ر دەتگوت بھ وە کدار و درەختم دۆزیی نی بکی ڕووتزرایم
 رژینم بی و پماھ م لودەم قۆر ئن ســـاز کراوە. ھی ئاژەبۆ دانگ

انم ڕاگوزان شــــــونی تازە. دەوری مرگک داکشــــــا و برەو برە بزنک
 بزنکانم دەستمۆ و ئارام دەگم ھاتن و شونی تازەیان ئاوەدان کردەوە. 

دیتینی شــــــون پی ئادەمیزادک، ئاوگۆڕکی وەھای ل ژیانمدا پک  
ھانی، ک ب ماوەی دوو ســان وچانیان ل بیم و یک پشــوو کارم بۆ کرد. 

بزنکـــانم بووموە، بۆ حســــــــانوە و ھر ئو ڕۆژەی ک ل ڕاگوزانی 
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 دەریا دانیشــــتم و ب ر ترۆپکی گردی ڕوو بســــ ل، لســــکی تپشــــودان
دوورەدەســـــتاندا ڕوانیم. ل پ ل نوەڕاســـــتی دەریادا چاوم کوت ســـــر 

و ب دەریــادا دەگڕــت.  ل ســــــرەتــادا پم وابوو لۆتکی ڕەشـــــــاییک.
خۆ لۆتکی یــان خــای خیــا و دووربینکم بالوە نبوو ک بزانم ئــا

 دیسان دت و ب بر چاوانمدا دەگڕت و ورەم دەشونیت. 
دوای ئوەیک ل گردەک ھاتم خوار و کوتم ســــــر نرمانی ڕۆخی  

دەریا، برەو ئو شــوون چووم ک شــون پکی ل جما بوو، لپ ھموو 
 دوو چاوی ســرم دیتم ک دنیام ل بوو ب ترس و چی نامابوو پ ڕابم. ب

چندەھا ئســقانی ســر و دەســت و قاچ و قولی مرۆڤ، لرەو و لوێ بوی 
گۆڕەپانک ببوون. ئسقانکان پاشماوەی لش و الری مرۆڤ بوون ک دوای 
 یشــتم کی گشــتبوون... ئیتر زانیم و تیان ھدا جنو شــوخواردنیان، ل

ە و دوای شــــــڕ و پکدادان و دیل ئینســـــــانخۆرەکان ل دوورگکانی دوور
 رە و لوڕەســــــمی دیـــل خواردنیـــان لو ڕ ڕکپژن و ھگرتنیـــان، ج

 دوورگکی مندا بڕوە دەبن. 

 
یت ک دەوران   کاوم د ئاگرکی دامر ک ئوالتر، کوانووی  ھانگـاو چند 

انک، چندین جگای دانیشتنیان ب شوەی کورسی ل زەوی ددەوری ئاگر
د بوو. دیار بوو ل دەمی جژن و شاییدا، ل دەوری ئاگر دادەنیشن و ھقن

میوانــداریی گرمی خۆیــان ب برژانــدن و خواردنی گۆشــــــتی دیلکــانیــان 
 بڕوە دەبن. 

بینینی ئو دیمن ناشــــــیرین، بۆ ماوەیکی کورت، ترس و دلرزەی  
 دەروونمدا ل دوور کردموە و قینکی ڕەش و تووڕيیکی وەھا خســــتی ل

چاند، ک دە گژەوە ھاتم. بم دیمن قزەون دم کوی و ئگر ئوەی 
خواردبووم ب یک قپ ھمووم نھنابایوە، بشــــک ھر لوێ دەکوتم 
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و ل ھۆش دەچووم. نازانم چلۆن ڕۆیشــــــتم و برەو کوێ ڕۆیشــــــتم. ھر ئو 
ئاگا ھاتموە ک ل نیوەی ڕگای دا ڕاوەســــــ  ب دەم ل تام و چاوی پ

ئســــرینم برەو ئاســــمان ڕاگرتووە و دەپاڕموە. دەپاڕاموە و ســــپاســــی 
 دا لپاشــــــوەرۆیان و مرۆڤناوە ئرە و لمنی ل زنم دەکرد کزانی می

 دایک نزاندووە ک ب خونی ھاوڕەگزانم زگی برسیم ت بکم.
ـــــــم ھاتوە ج. زانیم ئ  و داماوان بۆ گیشـتموە ماڵ و تۆزکاک حاـ

تانی ماڵ و مکی من ڕیگای نیشــتمانکی منیان نگرتۆت بر. ل ماوەی 
ھژدەسای نیشتجیم لم دوورگی دا، ئم یکم جار بوو من تووشی 
ئو دیمن ناشــرین دەھاتم. کوای دەب ب ئاســوودەیی پ ڕابکشــم و 

یان ل ندیو بگرم و ب دی ڕەحت ژیان برم ســــــر؛ ب مرجک خۆم
 خۆمیان نیشان ندەم.

بم دیمنی خمبارانی ئندامی لوتوپکراوی مرۆڤ، گورزکی وەھا  
قورســی ل ڕووحم دا، ک تووشــی خمۆکی کردم و ماوەیکی زۆر ل دەســت 
 نیا لگای ھاتوچۆی من تن، ڕماوەی دوو ســـا ندم. بی ناشـــانحارپ

ھــاوین ھوار و دانگی نوی بزنکــانمــدا بوو.  نوان مزرا و بســــــتــانی
شیرەکیان  شینیان و ھنانوەی  شم تنیا بۆ دۆ ھاتوچۆی دانگی بزنکانی
ـــــــانخۆرەکــان بدوور بم،  بوو. لو مــاوەیدا و بۆ ئوەیک ل چــاوی ئینس
تنانت بۆ جارکیش ســــردانی لۆتکی ســــفرکردنم نکرد. وام بباش 

ی بھنم و لۆتکیکی تر لم برەی دوورگکمــدا زانی ک واز لو لۆتک
 ساز بکم و بیخم ئاو. 

دنیاییم وەرگرتوە ک ھیچکس ب جگ منزڵ و  ،زەمانب تپڕینی  
ماڵ و مکی من نازان و ھیچ پویســــــت ناکا ژیانی خۆم ب خیای بتاڵ 
 م چاوەکانم لر دۆخی جاران، بوە ســــرە ھاترە بنم. ژیانم بوبشــــ
جاران کراوەت و فام و ھۆشم زیاتر ل پشوو ئاگاداری سر و ژان کرد. بۆ 

 وەیکگــات، ئیتر بۆ ڕاوی ئگوێ ن نگی منی بی تفقس دەنگی تک
ــاژەیش ل تفنــگ ککم وەرندەگرت، بک بزنم ھر ب ت و داو  ئ
بایم، بب تفنگی الشـــــــان و دوو  دەگرتن. برەو ھر شــــــونکیش چوو
دەمانچی الکلکم لج ندەبزووتم. ژیانکم بئارامی دەڕۆیشــــــت، 

شــبوونی ئینســانخۆران، گلک برنامی ئاوەدانکردنوەی بم ترســی توو
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ل خواندموە. یکک لو برنامانی ک پوە بووم بیخم ژر چرخی 
 ختت رمیلی لکرداری، ســـــــازکردنی بیرە بوو. بۆ ســـــــازکردنی بیرە، ب
 ویســـت بوو کورەشـــم پکی گنجروەھا مویســـت بوو. ھســـازکراوم پ

چکرەکردووی تدا دەم بنم. ســــــرەڕای ئوان گیای بکرێ جۆی فریکی 
 ڕازیان و ھویرمایی بیرەیشی دەویست، ک ئوانیشم نبوون.

لو ڕۆژەوە ک ب ھکوت تووشــی شــونی ڕوڕەســمی ئینســانخۆرەکان  
ببووم، زۆر جاران ل پاڵ خۆمدا خۆزگم دەخواست ک ش ڕۆژک تووشی 

کــانیــان دەھــاتم و دوای ســــــکت کردنی ژمــارەیک ئینســـــــانخۆر و دیل
ئینســـانخۆرەکان، دیلکانیانم بردەســـت دەکردن و خۆم ل تنیایی ڕزگار 

دا توانایی خۆم دەگڵ پۆلک مدەکرد.. بم دەگڵ ئم ئاواتخوازییشــــــ
ڕەش پستی تووڕە براوەرد دەکرد و دەمگوت کوا منی یک تن دەروەستی 

م؟.. تیری کوانی ئوانیش چشـــنی ئاگری پۆلک ڕەش پســـتی کواندار د
تفنگی من کــار دەکن و ھتــا من تفنگــک ئــاگر دەدەم، ئوان حفتــا و 
حوت تیر و ڕمبی تیژم ب ســـــر دا دەبارنن... یک ب حفتا و حوت!... 

..!کی باش نییودایھیچ س مر ئخن 
  ژل :نیرم دادەڕشــــت. بۆ وی خۆمدا پالنی ســــیاخ جارجاریش ل

ـــــــانخۆرانــدا قوکیکم ھــدەقنــد و چنــد کیلۆم  کوانووی ئــاورگی ئینس
باڕووتی تفنگ تدەکرد. ڕەش پستکان دەھاتن و ھر لو شون ئاگریان 

 دەکردەوە ک من تقینوەم تدا حشــــــار دابوو. ب تقینوەی کوانوو، ب
کوتن تکای ئینســـــانخۆرەکان ھدەتکان و دیلکانیان ب زیندوویی دە

و شوە شڕەم پاشگز دەبووم و دەمگوت ئوە دەستی من. بم زۆر زوو ل
ب خون نبوو، ئو دەم چی؟  یش لووتیھات باڕووت تقیوە، بم کســــ

و پالنئ وایماوە، ک باڕوووتی تفنگ  یا برمیلکم  یاکی  من تن خ
بتا و ھیچی ل شین ناب. ئمجار دەھاتم سر ئو بیرە، ل خوارووی 

رکی دەگن، خۆم لنو داگردەی ک ئینســــــــانخۆرەکـــان بزمی لـــئو 
ھاتوون و من بارانی ئاگرم ڕەش پستکان ھۆی نزیکیاندا حشار بدەم؛ 

چکانمدا ســـ . ل یکمین دەســـژی تفنگ و دەمانوونباراندب ســـردا 
وە و دواییش ئوانی دیک... نخر ئممش تنووکردچوارکیانم ســلالر 

 ...باش نیی 
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  نشو شم دۆزییوە. ئو  شوونکی با ل شش کیلۆمتریی ماکمدا 
 دا زاڵ بوو کنشو سر ئو   ست ب نھنگیکی باش بوو، چونکی ھر ڕا

کدا س تفنگ و دوو دەمانچم ج بزمی ئینسانخۆرەکان بوو. ل نھنگ
شـــاردنوە. دوو تفنگم ل وردە ئاســـن و باڕوووت ئاخنینوە و تفنگکی 

شـــم ل فیشـــک ئاســـنی درشـــت داگرتنوە. چوار گوول م ب گرموولیشـــتر
وو، یان س جار خۆری ھر دەمانچیک خست. سرەڕای ئوان، بشی د

ئاتق کردنیشــــــم گوول یادی  گاک دا  و دەرمانی ز مادە کردن و ل پنا
 تاقتم کردن. 

گانکی ل ســــــر   نان ھتا درەن مانگی تواو، ھموو ڕۆژک بیا دوو 
تپۆکی گردەکوە چاو ب دریاوە دادەنیشــــــتم و چاوم ل ندەترووکاند، 
بم ل ئینســانخۆر و یخســیرەکانیان ھیچ ســر و ســۆراغک دیار نبوو. 

یی خۆم مـــانـــدوو بووم و ب تووڕەیی دەخۆم برە برە لو کـــارە خۆڕای
ئــاخر ئتۆ بۆچی خۆت کردۆت وەکیــل و دەماســــــتی :" ڕاخوڕیم و گوتم 

یخسیری بردەستی ئینسانخۆرەکان. ھیچ پوستیش ناکا چک و تفنگی 
 توەتی ھاتوونوان لبکوژی. ئ یت و ئینســــــانخۆرانی پخۆت وەکار بخ

کــاریــان مئ ،م دونیــایر ئســــــ وانــت پنیش قــانوونی ئکتتۆی ی .
ناگۆڕدرت. تۆ خریکی خۆت ل جگای خودێ دادەنی و تۆی ژدەستان 
ل ستمگران دەکیتوە! نخر ئم ڕەوشتی خۆیان و ب تۆ ناگۆڕدریت. 
ئتۆیش بۆ ترکردنی زگی برســـیت، ســـری بزن و مڕ و مانگا و پلوەران 

ـــــــت پی نــاکوێ ۆــتدەبی و گۆشــــــتکیــان دەخ ک  و ھیچ     پکیش
 یان لماف یان ھی، بم ئتۆ ئو  یان مافی ژ ژینوەریش وەکی خۆت 
دەســــتن و چشــــنی ئینســــانخۆرەکان دیلی ژردەســــتی خۆت دەکووژی و 
دەیانخۆیت. ئوانش ل شــــــڕی نوان ھۆزەکاندا دیلکانیان بردەســــــت 

 ن و دەیانخۆن و ھیچ بکیکار و کردەوەی دەک  تۆن. ئـــی  دانان خراپیشـ
و ئوانیش ئینســــــانخۆر، کوای ئتۆ بۆت نیی کاری ئوان ب  ئاژەخۆری

تاوان دابنیت. ئمیش ب شـــــارســـــتانییتی خۆمان دەنازین و داســـــتانی 
مژوویی بۆ دەھۆنینوە، کچی ل شـــــڕی وتاندا دیل ل یکتر دەگرین و 

 دیلکانیش دەکوژین!
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ئو لكدانوانم تواوک ئارامیان کردموە. ھوســــــتی شــــــڕانی و  
پالن دانانی شـــــڕ و قچۆکردنم وەالنان. برەبرە ل شـــــڕ و گوشـــــتنی 
 ی کو کاتتا ئیارمدا ھوە و بز بوومواوی پاشــگتئینســانخۆرەکان ب

ە ئینسـانخۆرەکان بری دەرگام پ نگرن و برەی شـڕم دەگدا نکنو
 ، من خۆیان ل کل دەکم و چاویان ل دەنووقنم..

ــارەم تواو ژیران بوو، چونک ئو پالنی ک من بۆ شــــــڕ و   ئو بری
 یدا دەچوو. لری خۆمی تر ســی ھکرەنجامرەکانیم دانابوو، ســربب
شــڕی دژ ب ڕەش پســتکاندا، من تاکک بووم و ئوانیش ب ھژمار زۆر. 

 کم لو من پۆلر ئو دەم ھئ ،کیان دەرچووباینیا تاکن و تکوشـــتبای
تاک لشــکری ڕەش و ڕووتانی ب ســر وەردەکردم و خاکیان ب توورەکان 
 وازیان ل ین کــم دە دەکشام. کوای فام و مشوور و سیاست و ئایین پـ
بنم و ھتا لیان ندیو ببم باشــــــترە. بۆ ئویک لۆتککم لبر چاوان 
دیار نب، ڕامگواست بری ڕۆژھتی دوورگکم و ل شونکی شاراوەدا 

نو شوشارم دا. ئمح  بۆیباش بوو ، چونکین تاوی  پڕەوتی توندی ش
دەریایی پیدا تدەپڕی و ڕەش پســتکان لووە برەو نیشــتمانکی من 

 ندەھاتن. 
 مدا تکتاراوگ واو، لی تک ســـــاماوەی ی وە. بریک مابوومواو ت

ھاتوچۆی من ل ماوەی ئو یکســـــــادا تنیا ســــــردانی بزنکانم بوو. 
دانگی بچوکی بزنگالنم لم نزیک بوو، بم دانگی گورەم ل باوەشی 
جنگســتان قوغاکی ئو دیوی دوورگمدا بوو. شــونی دانگی گورەم 

 ەکان یکجار زۆر دوور بوو. ئمی باش بوو ک ل قسابخانی ئینسانخۆر
ســــــبارەت ب ھاتنی ئینســــــانخۆرەکان بۆ نیشــــــتمانی من، ئمم بۆ  

دەرکوتبوو ک ئوان شـــــوونی بزم و مکۆی ڕوڕەســـــمی خۆیان ناگۆڕن. 
 بڕیوەیان بردووە .  ھر لو شوندا بڕیوەی دەبن ک سایانی سال

تنیایی و بکاری تواو لو ماوەیدا ک ترس دە مای پســـــتاوتبووم،  
ـــندە  ـــانی و وازی وازی، وەک ئازارکی کوش ـــی کردبووم. ترس و پرش جاڕس
دەگیانم برببوون و چشنی شوە ھیان دەگوشیم. بیری ھرش و گرمارۆ 
 وە ھـــات و لیـــان کردبۆوە. زۆر جـــاران دەمگوت:" ئشــــــکمـــدا النم ل

ل دەمی پیاســـکردندا  شـــوونکدا، بب چک تووشـــیان ھاتم، یان ڕۆژک
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لبری شــــوون پی تاکک، بســــر لشــــکركی بیســــت کســــیدا کوتم، 
 ئودەم دەب چیم بسر بت؟"

نیگرانی و دڕاوک تواوک شـــــواندبوومی. دەســـــتم ل ھموو کار و  
چــاالکییک ســـــــارد ببۆوە. کــار و کردارم ھر بس خواردن و خوتن بوو. 

ببووم، ک تنانت بزمار ل دیوار داکوتانکیشــــــم ئوەندە وەڕەز و ب واز 
پ ندەکرا. تفنگکــانم ب دیوارەوە جوویــان نبوو. لوە دەترســـــــام 
ماڵ بگیرم بکن.  تقیک بکم و ب گوی ئینســـــــانخۆرەکان بگاتوە و 
ــــــت لنان دەکردەوە، لوە  تنانت ئو کاتانی ک ئاگرکیشــــــم بۆ چش

کان ب شون دووکدا بن و بمدۆزنوە. ھربۆی دەترسام ک ئینسانخۆرە
کاری خۆم  تان و لوێ  نانم دەبردە دوورەدەســــــ شـــــــت لوەو چئاگرکردن
جبج دەکرد. ڕۆژک ب نیاز بووم ل جیاتی ئاگر کردنوە، دار ببم و 
خووزی ل ســـــاز بکم. ڕەژی دووکڵ ناکا و دوژمنانم ب ســـــر وەرناکا. 

کۆندارکم بین و بشــــــون جگایکدا گڕام ک چند لکی ئســــــتووری 
بتوانم بخیای ئاســــوودە خووزی تدا ســــاز بکم. ل گڕان ب شــــون 
 ک ھاتم، کردوز ســـــازکردندا تووشـــــی ڕەوەزە بکی شـــــیاوی خگایج
 ردەکڕەوەزە ب گژ و گیا و دڕک و داڵ داپۆشرابوو. ل ب کالنڕووکاری ت

 شـــــــت دڕک و دای ڕەوەزە بردەکداكی گورەم ل پنزیک بووموە، کون
ــــتی لکۆینوە باوی ھنگاوی بتین تر کردم. کاتک بو دیوی  بینی. ھس
 وت. لوەدەرک کم لوتشـــکوە، زارکی ئدا وەرســـووڕامردەکڕەوەزە ب

تک  ڕەوەزەک وەســــــر کوتم و بۆ ئشــــــکوتک چووم.  دڕک و داکی
دەســت و ب قاچ  ب زارکی ئشــکوتکی داۆشــیبوو. من بژون، بر ھاوی 

 ــکــم ل شــــــــب کر زارکــی دڕک و دات بزەحــم ــی و زۆر ب ـــا ڕام
ئشــــــکوتکم خاون کردوە . من لمژ بوو بشــــــون جگایکی ئاوا دا 
دەگڕام. دۆزینوەی حشـــــارگیکی مزن و شـــــاراوە، ھموو ئاواتکانی 

تنگی ئشـــــکوتک ڕەت بووم و کوتم نو  منی وەدی دەھنا. ل زارکی
مای ئشـــکوت و ھســـتام ســـر پ. ئشـــکوتکی ھتا بی گورە و 
جدار بوو. ل خۆشــــــیان ھر وا ب دەوراندەوری خۆمدا دەســــــووڕام و چاوم 
ــــکوتکدا چاوم ب دوو خای  دەگا، ک یکج ل بنبانی تاریکی ئش

کــانیــدا دەترووســــــکــانوە.. خــا گشــــــ ڕوونــاک کوت ک ل دی تــاری
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ڕووناککان دە جوونوە و دیار بوو دوو چاوی گیاندارک و بۆ ســــــتار و 
ئۆقرەگرتن خۆی کشــاوەت ئشــکوت و خریکی پشــوودان. لم دیار نبوو 
 چ ئاژەک، ھر بی یک و دوو، دەرپڕیمدەر و ئشکوتم بۆ چۆل کرد. 

شکوتک ڕاوەستام و ئیستکم گرت. دوای ب تاوک ل بر دەرگای ئ 
 ۆکم. خۆم بورە و کزە ندە ترسنۆک و بچ و تانووت خۆم داگرت ک لۆم

ئاخر ئوە دەبت بیســت ســای ڕەبق ک لم دوورگی دا پیر "خۆم گوت: 
 ی ککی دوو پنیا گیاندارکیدا ھاتووی و چووی. تنموو شوھ بووی و ب

خۆتی. تۆ خۆت ل بر ئاون ببینو سیری سر و پۆتڕاک و تدای ھر 
 ،ک تووشــــــت بر گیاندارھ و بزان وت بکتر و کجلک و لیباس و چ
ئگر یکج زەندەقی نچت، بشــــــک ھتا گوی دەگیری ل ترســــــانت 
ڕادەکا. تۆ خۆت خاوەن و ئاغای ئم دوورگیی و ھرچی تیدای، ماڵ و 

..کی خۆتم"  
وردە وردە سامم شکا و غیرەتکم بزووت. چرو چیلکی و وشکم کۆ کردە  

و شاپیتیکم ل ساز کردو ئاگرم تبردا. شاپیت ب دەستوە چووموە 
ناو ئشـــکوتک. خرا برەو بنبانی ئشـــکوتک چووم. لپ دەنگکی 

ۆم چوو. کپی وەک ناینی نخۆشـــم ب گوێ گیشـــت و ل ترســـان ئاوی ئژن
ــــــت.  دەنگ غدە غدی گیاندارکی دەمی ئاوزینگدانانم ب گوێ گییش
دەنگی گیــانــدانی گیــانــدارــک بوو ک ل دوو ھنگــاو ئوترموە دەھــات 
ھناســی ئاخرینی دەربدات. ســرتاپای لشــم شــتنی ئارەق ببوو. مووی 

م برز لشــم چشــنی نشــتر ڕەق بوونوە و دم دەیکوتا. مشــغی ئاگر
کردەوە و ل دوو متری خۆموە بزنپیرەیکم چــاوپکوەت ک بۆ مردن 
 ڕایدەم کوتشـــکئ رەتادا ویســـتم لبژارد بوو. ســـی ھکوتشـــکئ
دەرێ، بم بزنی داماوە ھرچی دەخۆی نووســــا، نیتوانی ل ســــر پیان 

 وە و بنتی خۆی بـــــــمر جس ل ت. منیش ئازادم کرد کستئارامی ھ
 گیان بدات.

ل ئشکوتکی تریکی ئاوا تاریک و نووتکدا، ھر کس ل جی من  
 ب ،ســــــتی ئینســــــانخۆریش بوایرترین و بگرە ڕەش پت بونانت ،بوای
دەنگی غدە غدی گیانداركی برەو مرگ دەترسا. دوای ئوەیک حای 

ب ناو ئشــــــکوتک  زار و پرشــــــانی بزن پیرم بینی، ئمجار ب وردی
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 وت ککدا چاو پکوتشــــــکدیواری ئ کم لڕانمدا، کونگ ڕام. لداگ
 ندەکم ڕەھم دەبات، بکی دیکوتشــــــکو بۆ ئ کندم وابوو ڕەھپ
ھر ئوەندە تنگ بوو، ک ب گاگۆك نبوای، تپڕبوونت بۆ ندەکرا. 

 م درێ.منیش وازم لی ھنا و ل ئشکوتک چوو
بۆ سبینی بیانی، تفنگم دە شانم کردو شش مۆمی گورەم ھگرت  

و برەو ئشــــکوتک وەڕێ کوتم. ل زارکی ئشــــکوتک ھتا بشــــی 
 کوتشــــکشــــی ناوەوەی ئم بر بوو، ببنگکی تیناوەوەی، ڕەھۆ

یچکی، گلک ئاوا و بر فریح و گورە بوو. ل ترکی ئرزەوە ھتا م
نزیک ب حوت مترک برزایی بوو. کاتک شــــــمکانم داگیرســــــاندن و 
سیری دار و دیوار و میچ و ئرزی ئشکوتکم کرد، سرم سووڕ ما. شۆق 
و شبقی دوو مۆم، ئشکوتکی زرینگاندەوە و چواردیوار ومیچ و ترکی 

اونبندە و ئرزەکی تروسکیان پیدا گڕا. ھر دەتگوت ئشکوتکی ئ
بردەکانی ل ئلماس و ز و زیو داڕژراون. شــــۆلی شــــمکانم بۆ ھر 
برک ڕادەگرت، بردی پکھاتی ئشـــــکوتک شـــــبقییان دەدایوە و 
دەترووســــــکـــانوە. ببـــاوەڕی من ئشــــــکوتکم جوانترین و دگرترین 

 ئشکوتی سر ڕووی زەمین بوو.
بم عرزەکی ب وردە لمکی زۆر  ژووری ئشــــــکوتک تاریک بوو، 

 ش وشــک و بکوتشــکوای ناو ئت ھنانرم داپۆشــرابوو. توشــک و ن
ھمتوک بوو. ل مار و مروو و وردە زیندەوەری زیانبخش ئاســــــوارک 

 دیار نبوو. 
ــاراوەی، دم گش بۆوە. تایبتمندیی   ل دۆزینوەی ئو ئشــکوت ش

 ئم بوو ک ڕگای چوون ژووری وەھا ل خۆی ھر باشـــــی ئشـــــکوتک
داپۆشیبوو، ک زۆر ب زەحمت دەدۆزرایوە. کسک دەیتوانی بیدۆزتوە 
ک وەک خۆم گڕیدە و عودای شــونی شــاراوە بت. ڕگای چووون ژووری 
ــایبت بوو ک ھر  ــدە ت ــاریکی، ئوەن ئشــــــکوتک ب ھۆی تنگی و ت

و ب خواستی دی من داتاشراوە. ئشکوتک وەک دەتگوت تایبت ب من 
پناگایکی بمتمان بوو، ک دەمتوانی ھرچی شـــمکی بکارھاتوو بوو 
، برە برە ڕایان گوزم و ل ســــــووچکی بالودا جگایان بۆ دابین بکم. 

باڕووت و وردە ســـــاچمی تیبت ب بیارم دا ل ھلی یکمدا تفنگ و 
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و ھموو ئوشــــــتانی ک نیازیان ب جگای وشــــــکی نگ داگرتنوەی تف
 شاراوە ھی، ڕایانگوزم.

ئودەم ک ل گمی تکشــــــکاوماندا کلوپلی پویســــــتم ڕاگواســــــت،  
برمیلکی پی باڕووتی تفنگم تدا دۆزییوە. برمیلک ب بارســــــتایی 

م ئچوار قامکان ئاوی دزیبوو. ب باســـ شـــو بی باش بوو ئی مڕووت
چشــنی چســپ و چرش بری تشــنای ئاوی گرتبوو. ک ئاوی خواردبوو، 

بشــی ھر زۆری باڕووتی ناو برمیلک، وەک کاک گوز وشــک و ب وەی 
مابۆوە و نزیک ب دوو ست و ھشتا کیلۆ باڕووتی وشکم ل دەرکشا. ئو 

ەم بۆ بە بـــاڕووت و بکی زۆر ل گرموول ئـــاســــــنی تفنـــگ داگرتنو
ئشــکوتکم ڕاگوزا و ھر ئوەندە گوول و دەرمانم ل مادا ھشــتوە 
ک بکاتی بج و ل دەمی ھرش و خانبگیریدا بتوانم برگری ل خۆم 

 و سامانکم بکم. 
ترســنۆکی نخۆشــینکی جی بزەیی. لو ســر و بندە  ،ترس بی و 

پر نھامتیمدا منیش ھر وەک مرۆڤگلی ســـرەتایی ببووم ئشـــکوت 
 ر. دەترســــام و لب مم گرتبوویســــترە حخت و ھی ســــگنشــــین و ڕ

ب  منخوت، بوو ب ترســوە م ننیشــتدا ؛ســان ب ئامادەباشــی دەڕۆیشــتمتر
ب ترســوە تپڕ دەبوو. بم جارجارەش غیرەتکم  ترســوە بوو و  ژیانم 

ئینســـــــانخۆرەکــانیش ب گلالیی ئگر   :"وەبر خۆم دەھنـا و دەمگوت 
، ب ھۆی پ چکبوون و جگــای حســــــتم و قی مبکن ســــــر ھرش

  "بردینم، سرکوتن بمن دەبت و دوژمنانم تدا دەچن.
  نجدوای دوو ڕۆژ دەســـت و پ ،وتشـــکو ئی نکخۆشـــن پیرە بزن

نرم کردن دەگڵ مردن، مرد. من کالکی بزن پیرەم بردە دەر و ژخاکم 
کرد. ھر ئوێ ڕۆژێ ک بزنپیرەم ب خاک ئسپارد، تمنی نیشتجیم 
ل دوورگدا گیشــت بیســت و ســ ســاڵ. قســی ڕاســتی ب، ئگر ترســی 

شــــــی ئینســـــــانخۆرەکانم ب ســــــرەوە نبوای، وەھا خووم ب ژیانی ھر
دوورگکم گرتبوو، ک پم خۆش بوو ھموو تمنی دوایینی خۆم لو 
دوورگ ئازیزەمدا تپڕ بکم و ھر لو جگیشــــدا بمرم ک بزن پیرەی 

 ل مرد.
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پ ل دوورگکمدا شتکی وای تدا نبوو ک پی بخافم و وەڕەزیمی  
بشــــــکنم. تنیا ئو دەنگی ک بدەنگی بۆ دەشــــــکاندم و دەیالواندموە، 
چنوەڕی و زۆر بیی تووتییکم بوو. ســـگ وەفادارەکم دوای شـــانزدە 
ســـــاڵ برادەری و ھاودەمی، بھۆی بســـــر چوونی تمن، ل پیریدا مرد. 

 مردنی ســــــگکم بۆشــــــاییکی خمناکانی ل ژیانی ئاوارەییمدا بج
ھشــــــت. پشــــــیلکانم ئوەندە زۆر ببوون، ک منیان ناچار کرد پیرەکانیان 
بفوتنم و تنیا س پشیل جوان و تازەالویان بھموە. ھاواڵ و ھمدەمی 
دیکم دوو کاریلی خرپن و بزۆز بوون، ک زۆرتر ل دەســـتی من شـــینکیان 

یک تووتییکم وەردەگرت و خۆیان ب لوەڕکردن ماندوو ندەکرد. بۆ ئوە
ل کســــــاســــــی و یکتنی بت دەرێ، دوو تووتیی دیکم بۆ ڕاگرتن. دوو 
تووتیی تازەکانیشــم دوای ماوەیک الســاری و بدەنگی، ل پیرەتووتییکم 
فر ببوون ک نــاوی ڕۆبینســــــۆن کروزوو بنوە. ئیتر نومــاکم ھرای 

تری دەگایوە و دەبوو  ؛ ئم بۆ ئوی دەگوتوە و ئو ل ئمیبووتگڕا
ب ھرا. چند پلوەری دەریاییشم ڕاگرتبوون ک ڕەگزەکیانم ندەزانی 
و نازانم ناویان چیی. پلوەرەکانم ب بچوویی ل ڕۆخی دەریا گرتبوون 
کان  ندە با یان فین، بم گڕانوە.  ھاتنوە باڵ  بام کردبوون. دوای  و 

ســ مدا، لکنزیک ما ر لشــاردانی ھبۆ ح ی کو دارســتانر داری ئ
و  ماڵ و ژیانی خۆم چاندبوومن، ھلالنیان دانا و ھلک و بچوویان کرد

بوون ب ئنــدامــانی بنمــای خۆم. ھمووی ئوان، گبــازە و ئــامرازی 
حاوانوەی خۆم بوون و ئگر ترســــــی ئینســــــانخۆرەکان لیان گڕابایم، 

 ، ھر خۆم بووم.موو دونیا رگی و ھتاکان خۆشبختی ئو دوو
ئم بســرھات، ل مانگی دەســامبر دا قوما. ل مانگی دەســامبر دا  

زۆربی دەم و کــاتی من ل ھــاوین ھوارەکمــدا تپڕ دەکرد. ھر لوێ 
ماکی قشــــــپیالنم ســــــاز کردبوو. ئو ما و ئو مزرایم ل ڕاســــــتیدا 

و، شــــونی ل ترەدانی گی تووتن بوو. کارگی وشــــک کردنوەی میوەی 
ـــایبت بوو؛ لی  ـــانکم زۆر ت برامی خۆشــــــی ئم برەی نیشــــــتم
دەحســاموە و تیدا ئارامم دەگرت. ڕۆژان ب کۆکردنوەی بر و برھم، 

 ڕۆژم ب شو دەگیاند و شوانش ھر لوێ دەخوتم. 
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بر ل تاوھتان ل ئو ڕۆژەی ک ئست بۆتانی باس دەکم، بیانی  
، ســــــردانکی دەرەوەی نانی بیانیخو ھســــــتام و خۆم تکنا ک دوای 

چارداخکم بکم و دوای دەســـت بکار ببم. ھرک ســـیری دەور و بری 
ــاوە و ل مودا ڕیکی پنجســــــت متریموە  خۆمم کرد، ل بری دەری

ای دەکرد و بر بســــــی ئاگە گەیک ل تارمایی برەبیانیدا ســــــم
چاومی دەجووندەوە. سمای ئاگرەگەک ھر لو ئاقارەوە ڕووناکایی بو 
دەکردەوە ک ئینســـــــانخۆرەکــان ب قراری ھمیشــــــگیی خۆیــان بزم و 

 ڕورەسمی دیل خورادنیان تدا دەگا. 
تازە   مای ڕوو ب دەریام گرتبر.  ترس ھیگرتم و بھڕەم ڕگای 

ـــان  تووی ل پیژەک ـــا وھ ـــاتبووم خوارێ، ک یکج برھمی ڕەن ھ
بوو ئگر  م وا پ من  یر.  ب ین ھوارەکم کوتوە  ـــاو کۆنکراوەوەی ھ
ئینسانخۆرەکان بۆ گشت و گڕانک ب ڕووکاری ئودیو دا ھکشن و ئو 
 ن و ببوونم دەک ســــــت بئامادەکراوە ببینن، ھ مرھر و بب گشــــــت

کم ل داگیر دەکن. ئگر ئوان ئو گشــــــت شــــــونمــدا دن و دوورگ
برھم و ئودانگ بزنگل دەومندە ببینن، تۆ بی تازە دوورگکی 
من ج بھن؟! لی بشکم ک ئم گشت ناز و نیعمت چاویان سوور دەکا 
و بشونمدا دن. بۆ دۆزینوە و دەسبسرکردنم، بست ب بستی وتکم 

ونم ھدەگرن؛ دەمدۆزنوە و دەمگرن و دەمخۆن و دوایی ب دەپشــکنن و شــ
ھموو شــــتک دنن. ب دەم ئم خیا تا وزەپرووکنان، ھاتم ســــر 
ئم ک دەســت پ بکم و ل پرژین و باخ و باخچوە پدا بم و دواییش 
بکوموە سر مۆگی ئاژەن؛ مزرا و زەرعاتان خاپوور بکم و بزنگل 

 رەو جنگڵ ھان بدەم. ب
بم ھر چۆنک بوو، ددانم ب جرگم داگرت و ل پرژینان وەســــــر  

کوتم. دوای ھکشانوەی پیژەکانم، ئمجار ب وردی ب حوشکم دا 
ڕوانیم و ســــــیرکی تفنگی ئــامــادەکراوی پنجرۆککــانم کردو غیرەتم 

ی ترس و تاسانم لبر خۆم بزووت. خۆم بۆ بربرەکان ئامادە کرد و جلک
دامای. ھموو تفنگ و دەمانچکانم پ کردن و خۆم کشــای ســر پشــتی 
 م ڕوو بزەکرتز ھاویشـــت. مرتخزە خۆم دە مســـنگوت و بشـــکئ
 زدان، دژ بی نا بیارم دا، پکۆی دانیشـــتنی ئینســـانخۆرەکان بوو. بســـ
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اڕایی بسـتنموە. ماوەیکی دوو نیاران شـڕ بکم و خۆم لو دوو دی و ڕ
کــاتژمری چــاوەڕی دوژمنم کرد، بم دوژمن ھر لوێ دانیشــــــتبوون و 
 رارم لبر و قدەکرد. ســــــــان ن ــان بوون و جووی ــاری خۆی خریکی ک
ھگیرا. ھاتم ســـر ئوە ک ل ماڵ بچمدەرێ و بزانم ل دەرەوەی مای 

رببوو خس نت. کیشدا مندا چی ڕادەبوورما ت. دانیشتن لنکم بۆ ب
جگ ل ترس و خیای پووچ، ھیچ پنجکی ب ککی ل شــــــین ندەبوو. 
 وتشـــکر ئردەکانی ســـەبر گیژە دا وەســـدوو پ خۆم دا و ب تینم ب
بچکۆکم کوتم. ھر لووە، لســـر زگ ڕاکشـــام و ب دووربین ســـیری 

ھژماردن؛ نۆ کس بوون. ئوان ل کارەســـاتکم کردن. ئینســـانخۆرەکانم 
ــای  ــان ســــــرەت ــاگرکردنوەی ــان بســــــتبوو. ئ ــاگرەکدا کۆزیلکی دەوری ئ
برنــامی حینــدرحۆیــان بوو؛ دوایش برژانــدنی لتک گۆشــــــتی مرۆڤ و، 
خواردن و حینــدرحۆی ئــاخریــان. ل کنــار دەریــاوە دوو لۆتکیــانم دیــت. 

ئاوی دەریا ل من باشــتر دەردەکوت ئوان نزمی ھســتان و نیشــتنوەی 
ـــا دەگـــات و  ـــاوی دەری دەزانن و، دەنزانن کنگ کـــاتی نیشــــــتنوەی ئ
ئاو دابدەن و چلۆن برەو ماڵ بگڕنوە. ھر   ک بکانیان چ کاتلۆتک
 کشــــــانی ئاوی دەریا دا دەبنۆرەی ھ ل وت کودەم منیش بۆم دەرکئ

 موە. لۆتککم ب ئاو دابدەم و تر ب دەریادا بخول
ھر ل سر پشتی گەبردەکانوە ب دوربین سیرم کردن. ئاوی دەریا  

خریکی پاشکش و بردانی کنارانی بوو، ڕەش پستکان برز بوونوە 
ــــان، برەو لۆتککانیان  و دوای ســــماکردن و حی و حوویکی ســــرخۆش

اژواند ک ل داگڕانوە. لۆتککانیان ڕاست برەو ئاقاری ئو وشکانیان ئ
دوورگکی منوە ب حــاســــــتم دیــارن. ئوان دوور کوتنوە. منیش دوو 
تفنگم خست سر شانم و دوو دەمانچکانم ل کلکم بستن و شمشیرە 
درژەکم ھگرت چووم شـــونگی جژن و شـــاییکیان. لووە ســـیرم 

ئوان ڕۆیشتن و کردن؛ دوو لۆتک ل برەوە و یکیش ل دواوە دەڕۆییشت. 
من چووم شونی بزمی ڕوڕەسمکیان. ل دەور و بری کوانووی ئاگری 
گرمیاندا دیمنی قزەونی لت و کوتکردن و برژاندنی ئندامی لشــــــی 
مرۆڤم ب چاو بینی. دیتنی ئو دیمن ناشــــیرین، کین و ڕقکی ئوتۆ گرژ 

تی گڕانوەیاندا ھر و تووڕەی ل مندا پک ھانی ک شــــــرتم کرد ل کا
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چندی ک ب ھژمار زۆر بن، یککیان بســــــاغی نھموە و تاقبیان 
 بکم. 

لو ڕۆژەوە ک ئینسانخۆرەکان سردانی دوورگی منیان کرد و ڕۆیشتن،  
پانزدە مانگ تپڕی و ھیچ ســــــر و ســــــۆراغکیان دیار نبوو. ماوەی ئو 

ـــان، ب بردەوامی دڕاو ـــانگ ـــانزدە م کم بوو. ب ڕۆژ خم میوانم و پ
 ــانی ل ــانیــان ژی ــابووســــــ خوەنک شــــــوانش خونم پوە دەدیتن. ک
شــواندبووم و ھدادانی ل ھگرتبووم. ھیچ دەرەتانکیشــم شــک ندەبرد 
ک پیدا تپڕ ببم و تۆز و تمی ب غیرەتی ل خۆم بتکنم. بیری شڕ و 

ەدام و پالن داڕشتن و خۆ ئامادە کوشتاری ئینسانخۆرەکان برۆکی بر ند
ـــــقی کارکردنی ل کز کردبووم. گی گلک کار و  ـــــڕ، عش کردن بۆ ش
ـــاوەدانــی و خــــر و برەکت و  ـــــــتــبــوو ک ئ ـــامی بکــکــم داڕش برن
ـــڕو  ـــی ش ـــگوزەرانیی پوە بوو. لبری بڕوەبردنی پالنکان، نخش خۆش

ش بوو بر ل دابزینی پالنی کوشـــتاری ب کۆمم ڕەســـم دەکردن. پم خۆ
ــــــانخۆرەکان، بســــــریان دادەم و ھموو لۆتککانیاندا تک و پک  ئینس
بشکنم و ترمی کوژراوان ب سر دەریا وەر بکم. بم گورجک نخشی 
شـــڕ و ئینســـان کوژتنم دەگۆڕێ و شـــوە شـــڕی تر و پالنی تاقبکردنیانم 

ردەوە ک لو شــــــڕ و م لوە ندەکش ھیچ بیردادەڕشــــــــت. ببای ببا 
 ی بوان خدا دەچم. ئوتوو دەبن و من ترکوان ســـر ئکوشـــتارەدا ھ
ستانی ئو دەوەرەیان ل پشت بوو و من تاککی ب تواو  ژماری ڕەش پھ

. تنانت جارجارە بیریشــــــم لدەکردەوە ک ھیاران ئگر مماناوە تنیا
م دەبم ب ئینسانکوژکی ب پۆلی ئینسانخۆرەکانیش بکوژم، ئاخر من خۆیش

 بزەی ب ویژدان.
کاتی    ب وە، کتاڵ کردم  یان ل تاســـــــان وەھای ژ دیســـــــان ترس و 

ـــاوم  زەوە ھنگ ـــار ـــک ب پ ل ـــدا گ نم ت تندەر و ل دەمی ڕۆیشـــــــ ـــا ھ
ھـــدەھنـــایوە. پم وابوو دەور و پشــــــــت و ھر چوار تنیشــــــتم پی 

 ندین جار ئینســــانخۆرە و ھاکا گرتیانم و خواردیانم. لکدا چنگاور ھھ
ســـیری ئمبر و ئو برانم دەکرد و گوم بۆ بیســـتنی دەنگی نبیســـتراو 
ڕادەگرت. ئودەم ک بزنکانم ڕاگواســتن و شــونکی بالوەی ب متمانم 
بۆ ســــــاز کردن، تۆزکاک حســــــاموە. ئاژەکانم ھژاترین دەســــــت و 
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ر و بیوەندی من و ئازیزترین جۆباری خوان، پئ بتی من بوون. برەک
ھر نک ســـــفرەم بتاڵ دەبوو، بک کانگای گول و دەرمانی تفنگیشـــــم 
برەو نمان دەڕۆیشــــــت. پاراســــــتنی ئوان ل مترســــــی، خۆی ل خۆیدا 
ــابوو.  ــدکی مزن بوو بۆم. تقکردن و ڕاوی ئــاژەڵ ب تفنگم وەالن ھوم

کردن. تقی تفنگ، ڕەنگ ل تفنگم تنیا بۆ پاراســتنی خۆم دە شــان دە
 کیان لکم سوور دەزانم یت، بنکان بترسستمدا ڕەش پکلی یھ
دەربچت، خبر بھزاران دەگاتوە و پی ســــــدان لۆتک ب ســــــرم 

 وەردەبن و تاسوانم دە خو دنن. 
ل ماوەی ئو پانزدە مانگاندا، ب ڕۆژ جاڕس و خمبار و شــــــوانیش  

نی پرشــــــــان و کــابووســــــی گیــان تزنم دەدیتن. ب دەم خونی خو
 و بتا ڕۆژ خڕیم و ھو ڕادەپخ نیم؛ لز ڕادەچک گوە یشــــــانرپ
سیر پرشانم دیت  شوان خونکی  شوک لو  چاوانمدا ندەھاتوە. 

خۆم ئاوا ھات و ھتا چند ڕۆژانیش ھر پی ھدەلرزیم. لو خوەدا 
کوشـــتبوون، بم یکیان توانی ل چنگم ک تاقمک ئینســـانخۆرم  برچاو،

تان برد و خی ڕەش  ھاواری بۆ ھۆز و عشــــــیرە دەربچت. ئو ڕایکرد و 
پستانی ل ھاندام. ئینسانخورەکان ب ھزاران ھاتن و ب دەشت و دۆڵ و 
چم و دارســــــتــانــدا بو بوونوە. لو خوەدا من کو ب کو ل چنگیــان 

مکرد و ئوان ڕی ھتنیان ل ئستاندموە و دە گمارۆیان خستم. ل ڕا
گمارۆیاندا منی تنیا ھاوارم کرد و دەســـــــت و پلم لکدا؛ ھر ھندەم 
نام  قت و توا تا  دار و دەوەنان دادا، ک وەندەم خۆ بر ئھاوار کرد و ھ

ا لوانبوو ھات سر سیفر و ل پ کوتم. باش بوو ل خو ڕاپڕیم ئگین
ھر ل خو دا گیانم دەرچووبای. نون و بانکم وەھا ب ئارەقی ترس 

 .ژاندوومو من ش مامر دەتگوت حڕ کردبوون، ھت 
  مدا بکو دوورگیم لجـــت ـــای تمنی نیش ـــت و چوار س دەھات بیس

فانکی ھر ئونـدە  مای دا تۆ مانگی  ئاخر بگینم، ک ل نوەڕاســــــتی 
بھز دەریا و وشكانی داگرت، ک چاو چاوی ندەدیت. شریخی سامناک و 
چخماخی ھور، پســـــا پســـــا، زەوی و دەریای پکوە دەھژاند. تۆفان 

نیوەی شــــــو درژەی کشـــــــا. من کتبی پیرۆزم کردەوە و خریکی ھتــا 
خونــدنوەی بووم، ک لپ دەنگی زرمی تۆپکم ل الی دەریــاوە ب گوێ 
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گیشـــــت. بیســـــتنی زرمی تۆپی گم، منی ل جگا ھبزاندەوە. خرا 
پیژەم ب المل بردی سر پشتی ئشکوتکوە نا و پی ھچووم. ھر 

بوو گمی  ئودەم م وا پ بوو.   کی دیک تۆپ گوم ل دەنگی زرمی 
بازەرگانان و ل باوەشـــــی شـــــپۆلکاندا لی قوماوە و بانگی یاریکاران 

ی دەســـتوەســـتان زرمی تۆپکانم دەبیســـتن، بم ل ەدەکات. منی بچار
قتیس مابووم و دەســتم ب ھیچ ، من چواردیواری تنگبری دوورگیکدا 

ڕاندەگییشــت. بم یکج کوتم ســر ئاماژەی شــۆی ئاگر و الیک 
خرا بۆی بزووتم. گورجک چووم و باوەشــــکم وشــــکدار ھنا و ل ســــر 

بای ســرشــت، ســمای ب گی پشــتی ڕەوەزە بردەکانوە گم تبردان. 
چشــنی خولخول ســووڕاند. ســمای ئاگرەگەک ل ئاگر کرد و گی ئاگری 

تاریکیدا شـــــبقی دەخســـــت ســـــر ســـــنگی دەریا و جار جارە باوەشـــــی 
ترووســــــکی پدا دەگڕاند. من دلنیابووم ک گمی باوەشــــــی تۆفان گی 
ئاگرەکی منی دیوە. خۆزگ بۆ ڕزگارکردنی خۆیان و نجاتی من، لم نزیک 
بکوتبانای و دەســتمان پک ڕاگیشــتبای. دەنگی تۆپی ســیم ڕایگیاند 

میوانگ ند کم، چیدوای تۆپی ســــــ ی ئاگری منیان دیتووە. بکان گ
 تۆپکی تریشیان ئاگر دا و ئیتر تواو! 

ھتا ڕۆژ بۆوە، من ھر ل سر پشتی گەبردەکوە، بردەوام ب دیار  
ئاگر دانیشتم و پسا پسا وشکم بسر دا دەکرد و ئاگرم ن دا. بیانی 

ـــای دووربینوە ســــــیری بری ڕۆژھتی دوورگکم کردو  زوو ل ڕگ
.بۆوە چییم بۆم ساغ نر دەیاوە بینی، بس کم بیپ 

  ردەوام بکرد و بکــل ن ـــــــایی ب درژایی ئو ڕۆژە، چــاوم لو ڕەش
ــان و  ــان ــازەرگ دووربین ســــــیری ئو خــام کرد. من پم وابوو گمی ب

فنگم ھگرت و چووم لنگری ھاویشــــــتووە. بۆ ئوەیک لی دنیا بم، ت
ســر کل. ھوا ڕووناک و دنیا ئارام بوو. من لو ســرەوە ب وردی ســیری 
ئو پیم کرد و بۆم دەرکوت ک گم خۆی ب کندی کنار دەریا دا 
کشـــاوە و تک شـــکاوە. خمی گورەم ئوە بوو ک نمدەزانی چند کس 

 ون. ل سرجمی دانیشتوانی گمیک زیندوو ما
  کانی خۆمی پخوازییی ئاواتپل وە کک بدۆزمیـــت من ناتوانم ڕس

 یم کب م نووســراوەیری ئنخو وەندە دەتوانم بر ئم ھم. بدەربب
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ماموە و  ەبردئو تقتق من ل ئوپڕی دەســــتوەســــتانیدا، ل ســــر 
 ھیچم ل دەست نھات. 

خۆزگ و ھزار بریا دەستم پیان ب دڵ خۆزیاگری ئوە بووم ک سد  
ڕاگیشــــــتبایو ھوایکم ل زانیبانای. ل خمان و ل ب دەســــــتی ، 
کوتم ســــــر خاک و چۆکم دادا و دوو دەســــــتکانم برەو ئاســــــمان برز 
 بھیچ ن وە. خۆش خۆش دەمگوت:" شــــــکردەوە؛ نزاکار بووم و پاڕام

و ببت ھاودەم و ھاوام. تاک ھر تنیا کســـــکیان ب ســـــاغی دەربچت 
کســــــکیان ڕزگاری بت و دەســــــتم پی ڕابگات؛ ئیتر خمی تنیایی و 

 تریکبوونم نامنت". 
 ھتا ئو دەم، قت ئوەندە ھستم ب تنیایی و بکسی نکردبوو. 

نیگای چاوی ھیوام ھر برەو ئو ئاقارە دەخوشــــی ک ڕەشــــایی گمی 
بۆم ڕوون نبوو گمی چ وتک و چند کســــــی  شــــــکاوی پوە دیار بوو.

تــدابووە و چنــدی ل دەرچوون. چنــدڕۆژــک پچوو، ترمی ملوانكی 
 کوانمردانی کردم. گوە ســــــپۆالندەم شــــــب کاوەک گمی تکشــــــ
تازەالوکی ھژار بوو. چاکتکی ســـاکاری کرکاری و دوولینگیکی کورت 

و. ل گیرفانکانیدا ھیچ برگیکی تدا نبوو و کراسکی سپی دەبر دابو
ک بزانم کوندەرییو ل کووە ھاتووە. ل گیرفانکانیدا دوو وردە پووی 
چرووک و پیپکی تدا بوو ک پیپکی بۆ من ل دراوەکی بایخدارتر 

 بوو.
ھرک تۆفان کوت و، دەریای ئارام و ھوای ساف و ئاسمانی ب ھورم  

ئارەزووی ســــــفری دەریا و دیتنی گمی تکشــــــکاوم کرد. دیتنی  بینی،
گم بۆ من تنیا یک ھومدی تدابوو، ئویش زیندوومانی مرۆڤ بوو و 
ـــدوومـــانی مرۆڤیش خۆی لوەدا دەدیتوە ک من خۆم  بس. حز ب زین
کشتی شکاوک بوم و ب تاق دەرچو بووم. ژانی تنیایی و ب کسیم ھر 

 ب نک تموو شـــتک بۆ من ھژ دەبوو؛ ھاونشـــینوەی مرۆڤ ســـاڕدۆزین
 بوو. 
یکج خۆم ســاز کرد و لۆتککم ئامادەی ســفر کرد. کلوپلی وەک:  

بک نان، تونگیک ئاو، شـووشـیک شـربتی وزە، قرتایک کشـمش، 
برنج، بک نانی شــیرین، بک پنیر، تونگیک شــیر و چترکی گورە؛ 
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ـــا ب یزدان وەڕــکوتــم. لــووتــی ئوان م ل لــۆتــککدا جــ دا و پن
 ی تیشــــــئاخر زمان م باداوە. لکتی دوورگڕۆژھ م ڕوو بکملب
 وەڕاســـتی دەریام گرتگای نداوە و ڕدەورم ل ودیوی دوورگی ئردەکب
بر. ترسم ل شتاوی دەریایی بوو ک وەک جاری پشوو ڕەپچکم بدات و 

پاراســــــتنم، لۆتککم برەو بم ھاتم و بۆ خۆ  ڕاوکت. تووشــــــی د فن
کنداوکی بچکۆن برد و دابزیم. ل سر تپۆک ڕەلمـکی قراغ دەریا 
دانیشتم و ل نوان ئارەزووی گرمی ب مرۆڤ گیشتن و ترس و دڕاوکدا 

ری و کاتم بردەســـر. ئاخرســـر ب خۆم گوت:" با بچم ســـر گردی برامب
 ل دەب !چارەم چییئاخۆ ڕ یا دا بووانم و بزانم  لووە ب ســــــر دەر
 تک بتی دەریایی شــتوەی ئاوی دەریا و ڕەوتی شــوە و نیشــتنســتانھ

 دەستم جا ئودەم خۆم ب ئاو دا بدەم". 
ل گرد وەسر کوتم و ماوەیک بۆی دانیشتم و لووە ب وردی سیری  

داکشــان، ھروەھا تماشــای ڕەوتی شــتاوی دەریاییم  دەریا و ھکشــان و
 زینی ئــاوی دەریــا لرەتــای دابســــــ وت کودەم بۆم دەرکر ئکرد. ھ
ــــــت پدەکات و ھر دەمیش دەتوانم شــــــتاوی دەریایی  باشــــــوورەوە دەس
ـــتانی  ـــمدا ب پچوانی و دەب چاوەڕوانی ھس تپڕنم. ل گڕانوەش

 نیشتمانکم بگڕموە.ئاوی دەریا بکم و برەو 
  وە. لــک کرامواووەدەســــــتم ھــاتبوو، ت ی کنرخب م زانیــارییب

ڕاستیدا کلیلی چوون و گڕانوەم کوت دەست و لی ئرخیان بووم. ئو 
شــــــوە ل لۆتککم دا خوتم و بیانی زوو ل خو ھســــــتام و ل کاتی 

وەی ئاو دادا و ب ماوەی نیشــــتنوەی ئاوی دەریادا خۆم ب ڕەوتی نیشــــتن
 پۆلنم بینی. شزتکی دندیم .کمینزیک گ یشتمران گدوو کاتژم
شت، پاپۆڕەکی ب چشنک ب نوان دوو دۆی بچووکی ڕەوەزە بردکدا 
کشـــابوو، ک بشـــی پشـــتوەی ب تواوی تک قرمابوو. بشـــی پشـــوەی 

، بم ئســــتووندەکی مزن و ئگرچی لو وەیشــــوومی نجاتی ھاتبوو
کابوون و تنیا چارۆک مزنکی ب ســـــــاغی  بچووککی ل بنوە شــــــ

 دەرچوو بوو. 
ھرک ل گمیک نزیک کوتموە، ســــــگک ل نوان دار و تختی  

شکاوی گمییک خۆی نیشان دام و دەستی ب حپ حپ کرد. بانگم کرد، 
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 وەندە برســــی و توونی بوو، کر ئالم. ھ ئاو دادا و ھات تاو خۆی بپ ب
توانای ل ســــرپ ڕاوەســــتانی نبوو. منیش گورجک نان و ئاوم بۆ دانا و 

 ھر بی یک و دوو قووتی دا. 
ل گمیک وەســــــر کوتم و ل یکم دیــدار دا تووشــــــی دیمنکی  

ھر دووکیان دەســــــتیان دە ھمزی  یکجار خمناکان ھاتم؛ دوو کس،
 جگ م دیدار دا زانیم ککی دا خنکابوون. لو حاکتر وەراندبوو و لی
ل ســـگک، ھیچ گیاندارکی زیندووی تدا نماوە. ســـرجم کۆگاخانی 
گمیک ئاو گرتبووی. چند برمیلی شــرابم دۆزینوە، ک ب ھۆی قورس 

م نبوو. چندسندووقکم چاو پکوتن، ک زۆر بوونیان توانای ھگرتنیان
قورس بوون و ھر تنیـــا دووانم بۆ ھگیران. چلنگـــک و دەبیکی 
گورەی پ ل باڕووتی تفنگیشم ڕاگواست ناو لۆتککم. ل ئاکامی گڕان 
و پشکنیندا، چند مقاش و خاکندازک و دوو منجی مسی و منقکی 

دەزگایکی شــوکت چکردنم ب ســاغی دۆزینوە و برە گۆشــت برژاندن و 
برە ڕامگوازتن. دوای دامزراندنی کلوپلکان، ســگکم ل پنای خۆم 
دانا و ھرک نۆرەی ھســــــتانی ئاوی دەریا گیشــــــت، منیش ھوســــــاری 
لۆتککم ب ڕەوتی ھســــــتانی ئاو ئســــــپارد و دەگڵ ڕەوتی ئاو برەو 

من و سگکم شو ل لۆتککمدا خوتین. بیانی  دوورگکم گڕاموە.
ک ل خو ھســـتام، بیارم دا ئو کلوپلی ک ل گمیک ھنابوومن، 
ـــان، قفی  ــــــکوتی پیرە بزن. بم بر ل بردنی ـــان گوزم ئش ڕای
 دا بوو کی تند تونگکان چســــندوق ک لککانم شــــکاندن. یســــندووق

وئاژن کرابوون و ل ھر تونگیکیشـــــــدا چشــــــن بدەنی تونگکان زی
سندووقـدا شربتکی تدا بوو ک بۆ سمتی مرۆڤ باش بوون. ھر لو 

ــــــــــی دۆشــــاوی تریشــــی  تدا بوون ک دوویان ئاویان دزیبوو و چوار بانکـ
بکـــک ندەھـــاتن، بم دووەکی تریـــان ب ســــــمتی دەرچووبوون. 

اســــــی زۆر باش، چند بۆین باخی، شــــــش ســــــرەڕای ئوان، چند کر
دەســرۆکی ســپی و ســ توورکی پی پولی زیو دەگڵ چند پارچ خشــی 
جۆراوجۆرم ھر لو سندووقدا دەرھنان. ل سندووقکی دیکدا تنیا 
چند دەســـت لیباســـی ھرزان بایی و ســـ کووپی پ ل باڕووتی وردی 

ا قازانجکی ئوتۆییم دەســت نکوت. تدا بوو. بتکایی لو ســفرەم د
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ــــ چوار جووت گۆرەویم  ــــ و پارەی زیو، س گلکم پ خۆش بوو لبری خش
 وەی کپ و دوو جووتوە. ئتگۆرێ ماوم ژە بم؛ زۆر لوتبایدەســک
دە پی دوو خنکاوەکانی ناو گم دابوون، باش بوون، بم ھاوتای کوشی 

وردە پارە زیوەی ک دەســـکوتی ئو ســـفرەم  ئینگیزی ندەھاتنوە. ئو
 ـــام ب بوو، تکڵ ب پووی ئشــــــکوتی پیرە بزنم کردن. ئگر ڕگ
کاوەکدا بردبای ، ب شـــــــک شــــــتی زۆر  کۆگاخانی گورەی گمی شــــــ
 ،یم دوورگوتن و دەمتوانی دوای ڕزگــاریم لخــدارم دەســــــــت دەکبــای

 سامانکی باش دەگڵ خۆمدا برموە.
وای ئوەیک شتومککانم تاقت کردن، لۆتککم ل شونکی ندیو د 

دا بستوە و خۆم گڕاموە ماڵ. ماوەیکی باش ل مادا پشووم دا و ھتا 
ب تواوی نحســاموە، ل ماڵ وەدەرنکوتم. بم ل دەمی پشــوودان و 

 بووم. خوتن و حسانوەشدا، ھر وریا و چاوکراوە و ئامادەی برگری 
کمتر ل ماڵ وەدەر دەکوتم و ئگر میلی پیاســـشـــم ھبوای، خۆم  

لو ڕگای گل دەکرد ک جی بزمی ئینسانخۆرەکان بوو؛ ھر ببای ببا 
 بۆ الی ندەچووم و ل زویر بووم.

  و ئــارەزوی ڕزگــاری دەســــــتی ل دوورگ تن لی ھللکر کگئ
گلـــک پالن و پۆژەی بـــاش دابژم و ل  برۆکم بردابـــای، دەمتوانی

 ی ئارەزووی ڕاکردنم لســــۆنگ ر لوە. ھمســــریاندا باشــــتر بحبســــ
دوورگدا، تواو ھۆش و ھست و فامم ھر ل دەوری ئو گمی خنکاوەکدا 
 ک و لالی تن لرکردن و ھفووی سمابوو. گدا نسی تک ڕا کدەگ

ش، منیان دەھنا و دەبرد. ل دەریا سدان مترسیبرکی ترەوە ئگری 
بۆوە و ھر ئم ڕاراییش بە ک دەســـت و ڕاســـتیدا من خۆم بۆ ســـاغ ندە

ل کار و چاالکی سارد دەکردموە. زۆر جارانیش یادی بلمی پادشای  بای
ووری ل "ســـــــال"ەوە پی ک من و کســــــم دەکوتوە بیر ،دزانی دەریــایی

ین. ئو بلمم ل ژ پدا بوای، ھر شــــــونکی ک حزم لی دەرچوو
 بوای دەمتوانی بب مترسی بۆی چووبایم. 

دەتۆرێ، دەکوموە ســـــر یادی ڕابودووم و لم ھندە شـــــوک ک خو 
قۆناخکانی ژیانی ســردەمی الوم دتوە بیر. ئودەم ک ل مای دای و 

و ئــازیزانتم و ئھ مبــارترین بیرەوەریمبــابوە خشـــــــت، ئھم ج .
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ژرئاوبوونی یکمین گمی و گیشــــــتنم ب برازیلیا و کاری ورزریی و 
دەومند بوونم... دیســان ســفری دەریایی و تۆڤان و تکشــکانی گم و 
 ...مگ ویســــــت لی پرەســــــزانی ئامراز و کوەی خۆم... ڕاگوتاک مان

ئم بار و  ی پکوەنانی ژیانکی تسل...ل ڕ چاالکی و ماندوو نناسیم
دۆخی ک ئســت تی کوتبووم. بدیتنی شــون پی ئادەمیزادک ھموو 
شــتکم ل شــواوە و میلی کار و چاالکیم وەالناوە... ل دەمی ب خویمدا 

 ئوانم ب مشکدا دن و ل خویشدا خونیان پوە دەبینم.
کی زۆر ســــــیرم دیت. لو خونمدا برە شــــــوک ل خو دا خون 

تان  تا بووم و چاوم ل دوورە دەســــــ بیانکی زوو ل دەم دەریادا ڕاوەســــــ
بیبوو. دیتم ئوە دوو لۆتک برەو دوورگکم بڕوەن و ل نزیک وشکانیدا 
یانزدە ئینســانخۆریان ل دابزین. ئو یازدە کســان دیلکیان دابزاند و 

ھر ئو شــــونیان برد ک جگای بزمی ھمیشــــگیی  بۆ خواردن برەو
خۆیان بوو. ل پ دیتم دیلکیان ل چنگ دەرپڕی و ب ھداوان بۆ الی 
ماکی من ھات. دیلک دەیویســـــت خۆی ب دارســـــتانی بر مای مندا 
 ت زانی و بۆی چووم و لدەرف لم بوە. من ھتـــــار بکات و خۆی تدا بش

ڕاوەســـتام. ئو تنیا و منیش تنیا، ب ئاماژەی دەســـت ڕگام برامبریدا 
 ر پیلیم گرت و لمجــار ژوە. ئالی خۆم و الوانــدم نــامبۆ کردەوە و ھ
پیژەک ھم کشا و بردموە حوشکی مام و الواندموە. لو خوە دا 
دم بوە خۆش بوو ک ئیتر تنیا و بکس و یک دەســــــت نیم؛ کســــــکم 

 ک ل دەریاوانیدا ســــــوم دەگڵ لبدا و لۆتکم بۆ باژونت. دم ھی
خۆش بوو ک ھاودەنگ و ھاوکارکی باشــــــم وەگیر کوتووە و ل تنیایی 
ڕزگاریم ھاتووە. ل گرما گرمی ئو خون خۆشــــــمدا لپ ڕاچکیم و 
ونو خش کانم بموو خۆشی و شادمانییزانیم ھ رکرم بۆوە. ھبخ 

 ونو خنانی ئم بۆ وەدیھمناک بووم. بک خلن، گیاڕۆژ خ و ب
ـــاوکی بورانی بۆ ھنموە و بۆی ببزووم.  بپویســــــتم زانی ھنگ
بپویســــــتم زانی بکاتی ھاتن و دابزینی ئوان، ژمارەی ئینســــــانخۆر و 
ـــای  ـــدن. ئودەم ک زانیم ھز و توان ـــان بژمرم و بزانم چن ـــانی دیلک

رم، بیان دەو وە و پننکتر دەخووان یژماری ئڵ ھکانیم دەگ ربرە
یان ل بســــــتنم. تنانت  تاقبیان بکم و دیل بدەم و  ندا  یا ئوەدەم پی
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ئگر تاک دیلکیشم وەدست کوێ، ھر بزیاد ب و پی دشادم. دەتوانم 
 مم و بیککی بکموو کارری ھنم و فئارەزووی خۆم ڕای ب ھاودەست ب

 کارەوە دەبین ب باری ھزی   وێ، لکیانم وەگیر کتاک ھاوکاری خۆم.  و 
دەحســــموە... خمی تنیایی و بکســــی گلک ؛ ئودەم ئیدی من دوو 

ناخۆش و کس ناتوان ھتا سر دەگی بژی. بم ھرک بیرم ل شڕ 
دەب ســوور  کســانکب خونی  دەھات برچاوم  ک دەســتم دەکردەوە و 

ک ھیچ تاوانکیان دەرھق ب من نکردووە، ئودەم ل شڕ و خون ڕشتن 
ـــــگز دەبووموە و  یش  چاوم دەنووقاند و ل خر و بری ھاودەم و ئاواپاش

 .نمدەویست
بۆ ڕزگارکردنی دیلی بردەســتی ئینســانخۆرەکان،  ممن ل پالن داڕشــتن 

یژدان و فام و مشـــــووریشـــــمدا قت ھر نک ب کردەوە، بگرە ل بارەگای و
قت حزم ندەکرد دەستم ب خووین سوور بکم. ل شر و ئینسان کوشتن 
بزار بووم و ل بیرکردنوەکشــــــی دم دەلرزی. بم برگری ل خۆم و 
دەســــکوتکانیشــــم ب ڕەوا دەزانی و حیفم دەھات ک برھم ڕەنجی 

س و کســانکوە زای بت ک ســاھای ســای دەربدەریم، ب دەســت ک
ــان بۆ نڕشــــــتووە. لو نوەدا، بۆ ئوەیک ئوان ب دســــــتی من  ــارەقی ئ
نکوژرن و من ب دەستی ئوان لتوپت نکرم، باشترین ھیوام ئوە بوو 
ک دیلک ل دەســـتیان دەربچت و من بتوانم دەســـتی ب ســـر دابکشـــم و 

یا یی بم دەرێ. کوای بۆ ئویک دیلکیان بکم کوڕی خۆم و ل تن
دەرگیری شــــــڕ نبم، دەب خۆیــان ل بپــارزم و وریــا و چــاو کراوە بم و 

 دەرفتکی وا بکم ک ھۆمدم بت دی. چاوڕی 
ھژدە مانگ ب ســــــر ئو خون و ئو بیارەمدا تپڕی، بم ھیچ  

ە، ڕۆژ ئینســــــانخۆرک قاچی ننای خاکی دوورگکی من. بو حاشــــــو
نبوو ســـردانی ئو شـــون نکم ک کۆن چای ئینســـانخۆرەکان. برە 
برە ھاتوچۆی ھموو ڕۆژانی من بۆ ئو شـــــون، تواو ل خۆمی بگلیی 
 وە بوو کیر ئم ســــــرارم! بق وەندە وازی وازی و ببۆچی ئ کردم ک

 چشــنییلک ڕۆژ دەگڵ ڕۆژ خۆم ســوورتر و پداگرتر ھســت پدەکرد ک د
کو ب دەســت بگرم. چالن چندەم خۆ ل دیتن و ل دیداریان دەپاراســت، 
ئســـت وا نمابووم. ل دەروونی خۆمدا شـــتکم ھســـت پکردبوو ک ســـد 
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سیرەکی دەوە دابوو ک غیرەتم  سد جار ئازاتر و بورتری کردبووم.  جار 
ات باوەشـــــموە. بۆ بزووتبوو و ئیشـــــتیھای دیلی ڕاکردووم دەکرد ک خۆ بخ

ئو برەنگار بوونوەش چاوەڕوانی دەرفت بووم، ک ئو دەرفتشـــــم بۆ 
 ڕەخسا.

ڕۆژک، بیانی زوو ل ماڵ ھاتم دەر و ھرک ســــــیری کنار دەریام  
 نیا بووم کوە. دتسـتراونڕۆخی دەریا ب ل م بینی کش لۆتککرد، شـ

 ل ســتر ئو ھ کانســتی ڕەش پودای لۆتکزیون. ممدا دابکدوورگ
نوانی من و ئوان زۆر بوو. من ئوانم ندەدیتن و نمدەزانی چند کسن 

ھر لۆتکیکی ئینسانخۆرەکان، ان پی. بم چونک دەمزانی و چند دیلی
پنج یان شــش کســان ھدەگرت، ب حیســابی ســر قامکان ھژماردمن 

 ژمــاەیــان نزیــک ب ڵ  30کئینســـــــانخۆرە دەگ و گشــــــتس بوون. ئک
ـــــی  ـــــاری س ـــــاباتی من یکتریان ندەخوندەوە. منی یکتن کوا باش حیس

 کسان ڕۆبت؟  30کسان دەکم؟.. چلۆن دەکرێ تاک کسک دەگژ 
گوتم:" ئوە شــڕە و ھاتۆت بر دەرگام و دەب دەســکرەوە بم. دەســت  

ووڕەیی. دەب بۆیان وەسر کل ل سر دەستدانان حیزانی و شرم و ش
کوم و لووە ژمــارە و چکی دەســــــتیــان و ژمــاری دیلکــانیــان بژمرم و 

 دوایش... 
شــانم ل پاڵ پیژەکی خواردا ج الخۆم ئامادە کرد. دوو تفنگکانی  

ھشــتن و ب پیژەکدا ھگڕام ســرێ. بۆ ئوەیک نبیندرم، ل ســر 
، ک ســـرم ل ئاخر خۆم کووڕ کردەوە دا بجۆرک ئاخر پلیکانی ســـرەوە 

کشــنورازتر ھھ یژەکیرم کردن و تپلیکانی پدوربین ســ وە بول .
ــان کردبۆوە و  ــاگری ــانم ھژمــاردن؛ ب ژمــارە ســــــی کس بوون. ئ ژمــارەی

 بوو.  م و دەسپکی جژنی دیل برژاندنسرەتای ڕوڕەس
یندرحۆ ب دەوری ئاگرەک دا نرم ئاگریان کردبۆەوە و ب خۆ بادان و ح 

ســـمایان بوو. چندکیان چوون کناری دەریا و دوو دیلیان ل لۆتکیک 
دەرکشـــا و ب ڕەکش ڕەکش ھنایانن. دیلكیان بردە بر کوانووی ئاگر و 
ب زەربی ت وەھایان کوتای ســــــری ک یکج پ ڕاھات. چندکیان 

ری و ورگیان ھس توکوت کرد و داگژانشیان لدڕی و کۆشتی زیندووی ل
 زەونق نو دیمبینینی ئ ی ئاگر و برژاندیان. من لر کــــ ــــتیان س خس
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دم کوی. ئوان ســـــرقای برژاندن و خواردن بوون، بم دیلکی تریان 
ل ســووچکوە و ل ترســان ھدەلرزی. ئوان ســرگمی خواردن بوون و 

ســـــ ســـــتی گۆشـــــتی دیلی داماویش لقیبوو. ئینســـــانخۆرەکان مچ ر پ
خونــاوی بوون، ک دیلی تر کــاتی ب دەرفت زانی و ب ھرچی تین و 

 توانای ک دە لش و الریدا بوو، برەوە پناگکی من غاری دا. 
 دامن ل ڕاکردنی دیلک، ل خودی دیلک زیاتر ترسام. ترسی من لوە 

ۆرەکان بتکا بۆی ببزوون و ب شــــون بوو ک نکا ســــرجمی ئینســــانخ
 سریدا بن. 

خونکی پارم چلۆن بوو، ھر ئو جۆرەش دیلک ڕگای دارســــــتانی  
بر ماکمی گرتبر و بۆم ھات. من ل ســر جگای خۆم جووم نکرد 
 نیا سدیتم ت رکبرم گرت. ھی دژکردەوەی ئینسانخۆرەکان سو چاوەڕ

ـــون دی ـــیان بش ـــیری کس لی ڕاکردوودا دن، دم کرایوە. من ب وردی س
ڕەوتی ڕاکردنی دیل و شـــــوەی ڕەپنانی ئینســـــانخۆرانم کرد. مودا ڕگای 
 ی کراییو خــد. ب ــان ــاتژمکی دەخــای ــاکی من نیوک ــا م ئوان ھت
دیلک بۆم دەھات، ب دنیایی زۆر زووتر دەگیشت دارستانک و ئیتر بۆ 

 ەبوای، من بۆی ببزووم. نجاتی ئو د
ل نوان ڕاکردوان و ماکی مندا ئاوکندكی بچووک، ئاوی دەریای  

وەک زمانیکی باریک ب وشكانیدا کشا بوو. دیلی ڕاکردوو گیشت سر 
ــــــام ک دیل مل نزان و ھر لوێ  لوارەی ئاوکندەک و من لوە ترس

بوو. دیلم وا ننن، ببست ئاو دادا و گیانی ل وەستان خۆی ب بب ک
تنانت و ئگرچی ئاوی دەریا ل نۆرەی ھکشـــان دابوو، بم باســـکی 
ئاوکندەکی تپڕ کرد، خاتر   رکی و ھی بئاوەک دا و بخرایی  ل
ل پشــوو باوی ھنگاوی تووندتر کرد و ب ڕاکردن ھات. ل ســ کســکان، 

و خۆیان ب ئاو دادا و کســــــی ســــــیم برەو تنیا دوویان ملوان بوون 
یاران داگڕایوە. ئوەندەی ک دیلک ل ملوانیدا چاک و چاالک و تیژ 
باســک بوو، ئوانی تر ب نیو دانگی ئو ندەھاتنوە؛ دیلک بۆ خالســی 

 و ئینسانخۆرەکان بۆ زار و ورگیان. باسکی لدەدا گیانی خۆی 
من لو حادا ســری ڕزم بۆ یزان نزم کردەوە ک ھاودەمکی بۆ منی  

ی ئویشــی ب من ئســپاردووە. گورجک ل ــــــــناردووە و ئرکی ڕزگارکردن
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 کانم دە شــانم کردن بنگزیم و تفم دابکوتشــکربانی ئبســتووی ســ
رد ھداوان خۆم خست نوان دیل و ئینسانخۆرەکانوە. بانگی دیلکم ک

و ب ئاماژەی دەست تم گیاند ک ڕاوست و خۆی بخات پشت سری من. 
بم ھرک دیل چاوی بمن کوت، خاتر ل پشــــــووو تی تقاند. من 
تی گیشــــــتم ک ئوەنـــدەی ل ترســــــی لتوپتکردن و خواردنی خۆی 
دەترســــــت، ل بینینی من و ســــــر و پۆتڕاکی ئینســــــان تۆقینی من، دوو 

ترســــــاوە. من زۆر ب ئارامی برەو دوو ئینســــــانخۆرەکان چووم و  ئوەندە
ھرک یکمیانم ل نزیک کوتوە، ب قۆنداخی تفنگ وەھام دە السری 
کوتا، ک ببدەنگی کوت سر زەوی. ئوی تریان گیشت سرمان و تیری 
بۆ دە کوان ناین، بم نمھشــــــت زی کوان بکشــــــتوە ک ب یک 

 خستم. دیلی ڕاکردوو ب دەنگی شریخی تفنگ ترسا و ڕاوەستا. ــــــــگولل
 ق وەســــــتــا. لمۆل وتووی کرد و چــاوی بیــاری کیری من و دوو نســــــ
ئاماژەکردنکانی من و سر و دەست ڕاوەشاندنکانم زۆرتر ترسا و ویستی 
ل دەستی من ڕابکا، ک ب دەمی پ ل پکنینوە و ئاماژەی سر و دەست 

نگم کرد. چند ھنگاوک لم نزیک کوتوە، بم ترســـی ئوەی دە دڵ با
دابوو ک ئویش ب دەردی دوو ئینســـانخۆرەکان برم؛ خریک بوو ڕابکات. 
بم من ب ئاماژەی پنج تم گیاند ک گیانی پارزراوە و من پنای 

دەســتم  دەدەم. من چند ھنگاوک بۆالی چوم و ب زەردەی ســر لوانموە
بۆ درژ کرد. بۆ الوانــدنوە ھمزم بۆ کردەوە. ئمجــار وەک ئوەیک لم 
 رککم بۆ ھات. ھنگاوند ھچ ،وم نییی کوژتنی ئیاخ نیا بووە کد

 ؛ منی خست سر سری خۆی قاچیگیشت الم، سری ل سر خاک دانا و 
گرتوە مھ خاک خۆی پ ڕاگیاندم. من ل ســربمجۆرە پلی وەفاداری 

ئارامم کردەوە. و پکنینوە و ب خندە  ندموە و ب ھمزی گرمم  الوا
 ب و ئینســانخۆرەی کدیتم ئ دابووین ک و ئاماژە و ئیشــاڕەتانزەربی ل

قوون  ب کدیل .وەیستانریکی ھوە و خنگ خستبووم، زیندوو بۆتتف
شــــــت. ھر ئودەم ب ئاماژەی دیتنی زیندوو بوونوەی ئو، ترســــــی ل نی

دەســت داوای شــمشــرەکمی كرد؛ دیار بوو تینووی خونی نیارە و دەیوێ 
 را بۆی چوو. بویش خو ئ م دایەکـــ ـــمش ـــتنتوە. ش تۆی خۆی بس
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یک قتی شـــــمشـــــر، ملی دوژمنی خۆی پڕاند و شـــــمشـــــرە تختی 
 ت و بۆی ھنام.کوژراوەکی ھگر

 
شـــیری تخت، مبســـتم ن ئو شـــمشـــیرە تختی ک ک دەم شـــم

ـــــــــمندان ل کایی مندانی خۆیاندا دەیبســـتن و نخشـــ ی ســـربازی ـ
پدەگن. شمشری ئوان ل دارەکوتی جنگڵ سازی دەکرێ و ل باری 

ی قورســایی و تیژایی تیخکی، ل شــمشــری پۆیی قورســتر و ل ـــــــــکشــ
ــــربازیش تیژترن ــــیری س ــــمش ــــن ک من زۆر ب زحمت ش ؛ ئوەندە قورس

دەتوانم وەکی ئوان دەکاری بنم و تیژاییکیشـــــیان ئوەندەی ک ئوان 
 دەتوانن ب یک قت سری گیاندار ل ملی جیا کنوە. 

تنی دوژمن، کۆیلکی من ب ھبز دابز و تریقی   دوای کوشـــــــ
ی من دانا. من لو و شــــمشــــرەکی ل بر پ دوژمنپکنینوە ســــری 

ل بر پ دانانی ئو تیگیشتم  سرھسوکوت و شمشر وەشاندن و 
 گــداریی خۆی نیشـــــــان کمئ ریکی من خکــاریــانو چــاکدەدات و ل

شــانم خورد بۆوە. الممنوون. شــمشــرەکی داموە و ب وردی ل تفنگی 
 م پرســــــیاری بیارە، ئو دوو نکی ئئاماژەی کی منی کرد و بیرســــــ
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 وە دیار بوو کڕوویو داردەستل کتوە چ حیکمئ "  ل ک دای باریک
 دوورەوە مرۆڤ دەکوژت؟!"

سیری من و تماشای ترمی کوژراوەکانی کردن و موادی نوانی من و  
بم بۆی ســاغ نبۆوە ک داردەســتکی من چلۆن ل  ئوانی ب چاو پوا،

مودایکی ئاوا دوور دا پیاوی کوشـــــتووە. ســـــرەنجام ب ئاماژەی دەســـــت 
ئیزنی ل خواســتم ک بچت ســر ترمک و ل نزیکوە ســیریان بکات. 
 ل رکــد. ھ ــان ــل بوونی خۆم ڕاگی ــای من ب زەردەی ســــــر لوانموە ق

ســیرکی زامی پشــتی کوژراوەکی کرد، ســری پتر  ترمکان نزیک بۆوە و
سووڕ ما. ترمکی ھگڕاندەوە و ب وردی سیری زامی سر سنگی کرد. 
بب دەنگی تیر و کوانی کابرای ھگرت و بۆی ھنام. منیش ب ئاماژەی 
ـــڕ  دەســـت تم گیاند ک لوانی دوژمن ب شـــونماندا بن و تووشـــی ش

ر و دەســت ئاماژەی ب کۆژراوەکان کرد و تی گیاندم ببین. ئویش ب ســ
ک بۆ شــــــون ونک، دەب ترمی کوژراوەکان ژر خاک بکین. منیش ھر 
ب الساکاری لو، ب ئاماژەی دەست ڕزامندیی خۆم ڕاگیاند. ھاوڕی من، 
ھر بی یک و دوو، پنجی پــانی ب نو لمی نرمی کنــار دەریــا دا 

چــای پ ب دوو ترمکــانی ھکۆی. دوای شــــــــاردنوەی  ھنــا و دوو
 وتی پیرە بزنشـــــکرەو ئر بکســـــن مندا ھات و یشـــــو کان، برمت
چووین. بم ترتیب خونکم وەدی ھــات و ئوەیک ل خو دا دیتبووم 

 ھات دی. 
ھر ک گیشـــــتینوە ئشـــــکوتی پیرەبزن، کمک نان و کشـــــمیش و  

ل بر دەمی دانا. دیار بوو ئو ھتن و ترس و تۆقان  کاســــــیکم ئاو
 ی خوارد و من بکتوونیان وشـــــکاوی ھاتووە. نان تی کردووە و لکشـــــ
 وتنم پنیشــان دا و کاتی خ م پکوتشــککی ئئاماژەی دەســت ســووچ
ــــا و منیش  ــــکی برنج لی ڕاکش ــــاقتی وش ــــر س ڕاگیاند. ھر لوێ ل س

 کی خۆم بیفوە.لو بردییچوو خن پ شا و چر داکس 
میوانکی من تازە الوکی بیست و پنج سانی ڕک و پک. ب لش  

 تز دھدەست و برد و ب کی بم الوب ،نیی وتکو الر زۆر درشت ھ
 ک لیو دا ھیچ نیشانتی ساکاری ئندامی ڕەشید و ڕوائ ر چاو. لب

ب بزەیی بدی ناکرت. ل دەمی پکنینی دا ســــــر و تووند و تیژی و 
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چاو، ک زۆر زوو  بان دت بر  یان و میھرە ماکی ھر ئو نرم و ن ســــــی
دەکوت بردن. قژی ســری، ب پچوانی قژەســری ڕەش پســتکانی 
تر، زبر و لوو لوو بادراو نیی، بک قژە ســـــرکی نرم و لووس و داوداوی 

اوانکی پان و کراوەوەی ھی و جووتک چاوی ڕەشــــی گشــــی ھی. نوچ
دەگڵ بینر پدەکنن. دەموچاوکی خی خون شــــــیرین و دوو ڕز ددانی 
زۆر ســپی و دەم و لوکی خۆش حات و ڕەنگی پســتی لشــی قاوەییکی 

.تۆخ 
  وت ھاتشــکئ ســتا و لو ھخ کی خایاند. لری نیو کاتژموەکخ

 دەر خریکی دۆشینی بزنکانم بووم. ھرک منی دیت، ب پتاو دەر. من ل
بۆ الم ھات و دیسان ب نیشانی وەفاداری ل بر پم ڕاکشا و قاچی گرتم 
و ل ســـــر ســـــری خۆی دانا. ل ھر کردەوەیکیدا و ب ھر ئاماژەیک، 
 وەفاداری و پزانیی خۆی نیشــان دەدام. ب چاویش ســپاســگوزارم بوو ک من
ــــــت و  گیانی ئازیزی ئوم ل مرگ نجات داوە. منیش ب پکنین و دەس
 و ڕۆژەوە، وشــر لیاند. ھڕاگ ویســتیی خۆمم پینی، خۆشــباســک داما
ب وشــــــ زمــانیم کردەوە و فە قســــــم کرد. ســــــیر ئوە بوو ک وەک 
قوتابییکی ھۆشــــــمند، ھرچی من دەمگوت، ئویش دوو پاتی دەکردەوە و 

ماناک و بمل مگوت ککتر ناســینماندا پرەتای یســ دەبوو. ل شــی ف
ـــگ  ـــی"ش ئو ڕۆژەی ک ل چـــن ـــن ـــی"ی و "ھی ـــن ـــاوی "ھی دوا، ئو ن
ئینســـانخۆرەکان ڕزگاری ھاتووە. ئوەشـــم ف کرد ک ل بانگ کردنی مندا 
 ھر ب "ئاغا"م بانگ بکات. دوو وشی "ب" و "نخر" زۆر زوو فر بوو. 

 و دانا و  لکی ترم بۆ ئکم شــیر بۆ خۆم و ییکاتی نان خوردندا کاســ
فم کرد ک چلۆن پاروو بگرێ و دە شــــــیری ھکشــــــت و دوایش قومک 
شــیری ب دوا دا ھقوڕنت. ئو ڕۆژە، ھتا شــو فری ســر ســفرەم کردو 
خاونی و پوخت و پاروایم کردە ســرمشــقی ڕۆژانی. شــو ل ئشــکوتی 

ندووقی جلک و پی دا خوتین و بیانی پکوە چووین ســــــر ســــــ رە بزن
 م کرد کئیما و ئیشــاڕە ف ڕووت بوو. ب پر تا بینی" ســلیباســان. "ھ

 جلک و برگ، مرۆڤ ل زۆر نخۆشی دەپارزت. 
پکوە بو شوندا ڕۆیشتین ک دون دوو کوشتی ئینسانخۆرەکانمان  

"ھینی" نیشــــــانی ل ســــــر گۆڕەکیان دانابوو. تدا ژ خاک کردبوون. 
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 کان بۆ خواردن لرمت یاندم کی گئاماژەی دەست ت دەستی گرتم و ب
ژ خاک بنینوە دەر. من بۆ دەرکردنی بیری ئینســــــانخۆری ل مشــــــکی 
 ی و بــاوی ب ــاوم دە چ ــا و زۆر ب تووڕەیی چ ــک ن ــاوانم ت ئودا، نوچ

ور کوتنوەم پدا. "ھینی" گورجک بۆ الی من ئاماژەی دەست فرمانی دو
 وەرسووڕایوە ب شون مندا ھات. 

دەگڵ خۆمدا بردم ســــر گردەکی ڕوو ب دەریا. ب دوربین ســــیری  
یا بووم  ھموو الیکمان کرد. ل ڕگای دووربینوە وتم چۆل بینی و دن

توە زدەکی ک ئینســانخۆرەکان دوورگی منیان چۆڵ کردووە و گڕاوەن
وە ک ھر من و ھینی ل دوورگکدا ماوینتوە. لوە حســـامخۆیان. 

بۆ دنیـــایی زیـــاتر، دەگڵ ھینی برەو قراغ دەریـــا داگڕاین خوار. 
ھینی تیر و کوانی دەشــــان کردبوو. منیش شــــمشــــر و تفنگکم دای و 

 خۆیشم دوو تفنگم دەشان دابوو. 
کۆن چای ئینسـانخۆرەکانمان کرد. ل دەور و  دەگڵ ھینی سـردانی 

بری ســـکۆی دەســـکردی ئینســـانخۆرەکاندا ئســـقامی پراســـوو، کاژەی 
ســر، لتک گۆشــتی نیوە ســووتاو و قژ و پرچی ئینســان بو ببوونوە. من 
لم دیمن نــاشــــــیرین خون ل دەمــارمــدا کوی و تووڕيی و کین و قز 

ــــــــبم ھینی وەک مشـــپکوە جســـتیان داگرتم.  ی ل میوان نب، ـ
دا و ب ئاماژەی ھینی، ئســــقانکانی نیشــــانی من  ســــیری منی دەکرد.

دەســــــت تی گیاندم ک چوار دیلیان بۆ خواردن ھنابوو ک خۆی یکک 
لوان بوو. ھینی بۆی گاموە ک ل نوان ھۆزی ئوان و ھۆزكی تر دا 

ھینی ب ئیشاڕەی دەست تی گیاندم ک  شڕکی خوناوی ڕووی دابوو.
ھر ھۆزک ل شڕ دا سرکوت، بۆی ھی دیالن و ھپڕکیک ساز 
 وە ڕەسم و یاسای خۆیاننن و بییان خۆن. ئڕ ببرژکانی شبکات و دیل

 و کس ناتوان بریان بگرت.
ب من چیتر توانایی سیر و ڕوانینی کارەساتکم نھنا و ھر بس  

ئاماژەی دەست ب ھینیم گوت ک ئسک و پرووسک و پل گوشتی السووتاو 
و ھرچی ل گۆڕەپــانکدا ھی، کۆیــان کــاتوە و ب توونی ئــاگریــانــدا 
بکات. من ب ب میلی پشــــــتم دە گۆڕەپانک کردبوو، کچی ھرک لی 

ل  خورد بووموە، دیتم ئوە ھینی ب بینینی گۆشـــتی برژاو، ئیشـــتیھای
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تیژ کردوونتوە و بنیـازە خوێ چژیـان بکـات. بم چونک پشــــــکی 
ـــــی ئوە ک نوەک لی  بزاریی منی لم کارە نالبارەدا دیتبوو، ل ترس

 دەرھڵ ببم و بیکوژم، وازی ل خواردنیان ھنا.
دوای خاون کردنوەی گۆڕەپانک، برەو ماڵ گڕاینوە. من ب نیاز  

یاو دەبر ھینی بکم و ب ڕووتی نی بینم. بووم جک و بر گکی شــــــ
 ل ی کیو دوولینگکان و ئر ســــــندووقی جلک و لیباســــــســــــ چووم
ســــــندووقی گمی ئیســــــپانییکاندا دۆزیبووموە، دوای کورت کردنوەی، 
دەبریم کرد. ل جلک درووندا تواوک دەســـتم ڕاھاتبوو. ل کوی بزنان 

 کروشکیش کوكم بو دووری. قمسیک و ل پستی
  جمانی لرتادا حس ل ربۆیکردبوو، ھر نتی جلک دەبینی قھ

ھگیرابوو، بم کـــاتـــک ک دیتی ئویش وەکی من جلوبرگی لبر 
دای، بخۆی داھات و برەبرە پیان ڕاھات. ل ســـرەتادا، چونک دەقی 

ەکوشــــی و ژر پیل و ســــر کوکان نشــــکابوون، قمســــک ڕکیان د
شـــــــانی ئازاریان دەبینی. بم دوای چند ڕۆژان، کوک لبر یک 

 کشایوە و شان و بای وەجوو کوتنوە و تاندا ئاسوودە بوو. 
چند ڕۆژ دواتر کوتم بیری ئوەی ک ماکی جیای بۆ ســــــاز بکم و  

ج خوەکی بگۆڕم. بیرم لوە دەکردەوە ک ھینی ھســـــتایش ھر ئو 
خســت ئینســانخۆرییی تدا ماوە و لوانی شــوک ئارەزووی گۆشــتی 

. بۆ ئنجامی ئو کارە، ل نوانی ئو دوو وەمرۆڤ بکات و بت جستم
وشی ک ب دەوەری ماکمدا کشابووم، ماکی بچووکم بۆ ساز کرد ح

و پیژەی ھــاتوچۆی نوان مــاکــانیشــــــم لبر دەســــــتی ئو ھگرت. 
چکوچۆکــانیشــــــم کشـــــــایوە ژوورەکی خۆم و ھینیم ل خۆم دوور 
ــــــتم ک ھموو  ـــاشـــــــــان زانیم و تی گیش ـــاران ل پ کردەوە. بختی

ــتنکانم خۆڕای ــتر و وەفادارتر، کســی تر خۆپاراس ی بوون و ل ھینی باش
دەست ناکوت. ھینی چشنی ڕۆیکی دسۆز بۆ باوکی، گوێ ل مست 
و گیان لسردەستان بوو. ئو خۆشویستی و سۆزەی ک ئو ھیبوو، کم 
ڕۆ بۆ باوکی خۆیان ھیان. لو ماوە کمی کوا ل ژر ســــایی مای 

نیک منی ل خۆی دنیا کرد ک ھموو دڕدۆنگی و مندا دەژیا، ب چشــــــ
ــــتکانماندا ھر ئوەندە خۆمای و  ناباوەڕییکانی منی وەال نا. ل دانیش
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دســـــۆزان ب دەورەمدا دەھات و دەچوو، ک حزکی تایبتی ب دی من 
ــــبخش ی. منیش وەک جگرسۆزەیکی خۆم، بۆ ڕاھنان و پروەردەکردنی ـ

کاتکی زۆرم ل سر دانا و ب دسۆزی خریکی زمان دەست بکار بووم و 
کردنوەی بووم. ئمش بم ک ھینی وەک خوندکارکی بلیمت گوی 
لدەگرتم و دوای یک دوو جار دووپاتکردنوە، شــــــتکی وەردەگرت. ھر 
کاتکیش ک ب چند وشان ڕستیکمان ساز دەکرد و ل مانا و واتاکی 

یدا دەتوایوە و پ ب ژوورەک پدەکنی. ب  تدەگیشـــــــت، قند دە د
ـــاو و ڕەنگکی  ـــانکی من ئ کورتی دەتوانم بم ب بوونی ھینی، ژی
زیندووی پ ل شـــادمانی تگڕا. ئگر ترســـی ھرشـــی ئینســـانخۆرەکانم 
نبوای، قت ڕازی ب ڕۆیشـــتن و ل دەســـت دانی ئو ژیان شـــرینمان 

 ندەبووم. 
دوای چند ڕۆژک، بیارم دا فرە خواردنی گۆشـــــتی نچیرانی بکم و  

بیری ئینســـــانخۆریی ل مشـــــکیدا بشـــــۆموە. ھر بو مبســـــت، برە 
 ر و ڕۆیشــــــتین. لب مـــان گرتنگگـــای جوە ڕكکی زوو، پیـــانب
 مان دیتن کک و دوو کاریلالن بوو، بزنگی بزنوەڕگل کی کنشــــــو

ر ســــــژ ینیم لھ ماژەی دەســـــــت ب ئا  ببوون. ب کدا تخ ری دارب
ڕاگیاند ک بب دەنگی ڕاوەست و بس سیری بزن و کاریلکان بکات. 
 ل کی دیبووی کشــــــینی پکم کوشـــــــت. ھیکاریل ئاگر دا و  تفنگم 

کوشــــــتووە، ب دەنگی  نــک ل دوو دوژمنکــانیم ب تفنــگدورەوە دوژم
نۆبتداران دەســـــتی ب لرزین کرد. ھینی شـــــریخی تفنگ چشـــــنی 

 ی لکینوک مســـــچیری کوژراو بکات، قیری نســـــ وەیکئ بب
 تاقیکردەوە کش و الری خۆی بــــــت و چاو، ل بر خۆی دامای و ب دەس

ـــــــنوەک گولل  لشــی ئوی بیبت. ئو پی وابوو من خیای کوشــتنی ـ
دیسان ل بر پی من ڕاکشا و ئژنۆمی ئوم ھی بۆی ھناومت دەرێ. 

دەباوەش کشا و داوای بخشینی لکردم. من بۆ ددانوەی دەستم گرت و 
 ب پکنینوە برزم کردەوە و کاریل کوژراوەکم نیشان دا و پم گوت : 

 "ھست مترس! ھست بۆ ئو کاریلیم بۆ بنوە. ھینی "
ھناموە، بم خۆی بۆ ڕاندەگیرا و ھینی ڕۆیشـــــت و کاریلکی بۆ  

ب چــاوــک ســــــیری تفنــگ و بچــاوی تری دە کــاریلکی دەڕوانی. 



164 
 

دەیھویســـــــت بزان من ل دوورەوە چلۆن مرۆڤ یــان ئــاژەڵ دەکوژم. بۆ 
 کم پورلئاماژەی دەســـت پ ینی، بی ھڕاوکوەی ترس و دڕەواندن

و. سرەم ل باندەک گرت و نیشان دا ک ل سر چووکی دار ھنیشتبو
قامکم ب ماش دا کشا و پلوەرەک ل سر دار داکوت. ھینی دیسان 
چاوەکانی ل بز بوونوە و سری زۆرتر سووڕما. ھینی قت داگرتنوەی 
تفنگی ندیتبوو، پی وابوو ھر وەخت و ھر دەمک پنج ب ســــــر 

ار دەکوژت. ب خیای ئو، ماشــــــ دابگرم، تفنگ تق دەکات و گیاند
تفنگکانی من ســـرچاوەی گوول و دەرمانی ھمیشـــیین و ب دایم پ و 
لســــــر پن. ھر بۆی ترس ل تفنــگ، وەک دین و ئــایینی لھــاتبوو و 
دەیویست بژن بۆ تفنگ بچمنتوە و چشنی خودا ستایشیان بکات. 

تی دەھــات و ب نزاکــاری جــار جــارەش گوم دەدای ک ل ژر لوان ور
 لیان دەپاڕایوە ک ل کوشتنی ئو چاو بپۆشن. 

برەبرەی ئوارێ پســـتم لبر کاریلک دامای و گۆشـــتکم پل پل  
کرد و ھندکم ل دیزە دا کوند. دوای ســـازبوونی شـــو، ل ســـر ســـفرەم 

ھینی دانا و دەســـــتم کرد ب خواردنی. بۆ تاقیکردنوە، پلکم گۆشـــــت بۆ 
دانا و ل ژ چاوانیشـمدا تی ڕامام. ھرک گۆشـتکی خسـت ژ ددانی 
تامی گۆشــــــتی کوو، ڕەنگی گش بوونوە. من   ناو برد، ل کی ھمو ک

کمکم خوێ ب گۆشـــــتکم داکرد و خواردم؛ ھینی دا   لبر چاوی ئو
ەوە تفی دەستی بۆ خوێ برد و کمکی ل چشت، بم ب نوچاوانی گرژ

کردەوە و دەستی خست سر دی. بو ئاماژی پی ڕاگیاندم ک خوێ بۆ 
خواردن باش نیی. منیش ل وەمی ئو دا پلکم گۆشــتی ب خوێ چشــت 
و ب ڕووگرژی تفم کرەوە. بم ن ئو گوی ب ئاماژەی من دا و ن منیش 

دا فرە خوێ  ب گوی ئوم کرد. ســــــیر ئوە بوو ک دواییش زۆرم ھوڵ
 یندا. بۆ ســــــبخوێ ن و دەمی ل دامی نم گوم، بخواردنی بک
برنامی کباب ســـــازکردنم بۆ ھینی چنی. دوو ســـــری مازەی پشـــــتی 
کاریلکم ب تنافوە گرێ دا و ل ســــــر ســــــکی ئاگر دا چرخاندم و 
کبــابکی بــاشــــــم بۆ برژانــد. ھرک ھینی تــامی ل کبــاب کرد، ھر 

وەندەی پ خۆش و ب تام بوو ، ک پیتا پیتا پســنی کبابی گۆشــتی ئ
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کـــارژۆی دەکرد و ددانی ل تیژ دەکردنوە. دیـــار بوو تـــامی کبـــاب 
 ئارەزووی خواردنی گۆشتی ئادەمیزادی ل چژ بردۆت دەرێ.

ل یکم ڕۆژی کار دا، ھاوەن و کوتکی کوتانوەی دەغلم نیشــــــان دا.  
وتک گرتن و چرخاندن و وردکردنی گنم و جۆم فر کرد ئمجار شــوەی ک

یشــم نیشــان دا. ئوەی باش و خاون کردنوە و شــیوەی کاو و کۆت لگرتن
بوو ک بۆ فکردن و ڕاھنانی ھینی، دووپاتکردنوەی ندەویســت و ھر 
ب یکمین مشــــق، زۆر شــــارەزایانتر ل مامۆســــتاکی دەیکرد. ھینی 

زۆر ئازایان گنمی پویســتمانی کوتاوە و ســوورەگنمی ل ھر ئو ڕۆژە، 
کاو و کۆت جیاکردەوە. برە برە فری کاری ناو ماڵ و پوخت و پاراوی و 

 کردی.  ماڵ ھوژاردنیشم کرد و
ئیتر مــاکمــان وەک جــاران کورەمــاڵ نبوو؛ دوو نــانخۆر ل مــاــدا  

نیش ل برنامی مادا دەژیاین و پویست بوو بش خوارد و خۆراکی ھی
مزرایکی  یمان ببگونجنین. دانوی زیاترمان دەویســـــت و پویســـــت

مزرایکی ، بۆ داچاندن ھبوو ک دوو کســــــان تر بکات. پان و برینتر 
گورەترمـان ھبژارد و دەورانـدەوری مزرا مزنکشــــــمــان ب پرژین 

ــاســــــی و ل ھمو ــدووبوونی ندەن ــدا داگرت. ھینی مــان و ئیش و کــارک
یــاریکــارکی دەســــــــت و پل ڕەنگینی خۆم بوو. بتــایبتی ک دەیزانی 
 رکی خۆی دەزانی کئ و، ب شـــــدا خاوەن بو خورد و خۆراکویش لئ

 کار بکات و ئارەق بژێ.
ھتا ھینیم ل کار دا دەدیت و چاالکی و ماندوونناســـی ئوم ســـیر  

رتر ب دیداری دەکرایوە. ئویش ئمی دەکرد، پی دەگشاموە و دم زۆ
ل مندا دەبینی و دەیزانی ک چندەم خۆش دەوێ. ھینی کوڕکی سپ و 
پ نزان نبوو. ب ھموو کاوکرچی خۆیوە، ل دەمی کار کردندا منی 

 ناچار دەکرد بۆ پشوودان دابنیشم و بحسموە.
م، خۆشــــــترین و ئو ســـــــای ک دەگڵ ھینی ھاودەم و ھاوکار بوو 

گشـــــترین ســـــاکانی دوورگنشـــــنیم بوو. بتایبت ک زۆر زوو زمانی 
 نیمدا، چونککتماوەی ژیانی ی دەکرد. لی پــــ کردەوە و ب ڕەوانی قس
ھاودەنگ و ھاودەمکم نبوو دەمی دەگڵ ببزوم، برەبرە زۆر وشــــــی 

ھــاودەنگم، زمــانی خۆمــایشــــــم بیر چووبۆوە، بم لوەتی ھینی ببووە 
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ھموو وشــــــ ونبووەکــانم ھــاتنوە بیر و زمــانی ھینیشــــــم پکردنوە. 
زمانکردنوەی ھینی بۆی دەرخستم ک ئو کوڕە ساکار و بگردە چندە 
دپاک و ڕاســــــت و ســــــلیم. ھتا کات ب ســــــرماندا تدەپڕی، ڕادەی 

دەکشــا. ئرزتر ھی ڕۆبینســۆن کروزوو دا بد ینی لویســتی ھو خۆشــ
 ڕز و خۆشیستییش تواو دوو الین بوو.

ـــــتبووین. من ھۆکاری یخســـــیر   ڕۆژک ک دەگڵ ھینی پکوە دانیش
ـــــــبوونکییم ل پرســی. ل ومدا ب زمانکی ســاکاری ئینگلیســ ی ومی ـ

یک ھۆز نین. ل داموە ک ڕەش پســــــتکانی دوورگکان یک زمان و 
دوورگیک زمانی خۆیان و پاشـــــــای خۆیان ھی. زۆربی  کۆمھر 

شر شڕیان و زۆرتری  شاکانیش دوژمی یکترن و بردەوام  ەکانیش بۆ پا
. ل ناو ھۆزەکاندا، ھۆزی ئوان ل دیل گرتن و دیل خواردن ســــــاز دەکرن

شڕەکاندا سرکوتنی زیاتریان ھبووە و دیلی زۆرتریان خواردووە. بم 
ک ئو ب دیــل گیراوە، ھۆزی ئوان ب خیــاڵ ل ھرشــــــی  ئوجــارەی

دوژمن بوون و دوژمنیش فبــازان و ل ھلکی نــابجــدا ھرشــــــیــان 
کردۆت سریان. ھر لو شڕەش دا، ھینی و س کسی تری ھۆزەکیان 

 ب دیل گیراون. 
دەگڵ گانوەی شـــڕ و دیل گرتن و دیل خواردنیان، ھینی شـــوەی   

ی ئینســـــــانخۆرەکانی بۆســــــوەی لۆتکڕانھاتن و گ یایی و   فری دەر
 مجۆرە بۆ باس کردم ککان بکانیان بۆ دوورگیانان لۆتکری بوان بئ

یا و ئوارانیش بۆ گڕانوە ھر ئو  ئاوی دەر ھاتن دەخن بر ڕەوتی 
کارە دەکن. من پموابوو مبســتی ھینی ل ڕەوتی دەریایی، ھکشــان 

یشـــتنوەی ئاوی ئۆقیانۆســـکان، بم ل دوای زانیم ئو ڕەوتی ک و ن
 تاوی دەریاییوە ، ڕەوتی شـــت و دەیانباتنی ئینســـانخۆرەکان دلۆتک
ـــــتاوە  ـــــکان. ئو ش ـــــانی ئاوی ئۆقیانۆس ـــــان و داکش نک ھزی ھکش
دەریاییی ک ل دوورە دەســــــتانوە ب الشــــــانی دوورگکی مندا تپڕ 

 ،تاوی دەریایی(ئۆرێ نۆک دەبشــــ ی جوگرافیاییدا بخشــــر نســــ ل
Ore´noque ی (ترینیتنیشت دوورگت تاوی ناوبراو بناوزەد کراوە. ش (

Trinte´ نارەکانیک ب ت و دوایی من دکرەو دوورگڕێ و بدەپدا ت(
 بری باکووری ڕۆژاوای دوورگکمدا برەو دوورەدەستان دەڕوات. 
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ە زمانی ھینی ڕەوان و ڕەوانتر دەبوو. دەگڵ پشکووتنی زمان برەبر 
ی، منیش دەیان پرسیارم دەربارەی نیشتمانکیان، کو توانایی ومدانوە

یینکیان و گلک شتی تریشم دراوسیکانیان، و داب و نریت و دین و ئا
ڕی ســـــــاکــالو پئ ینی لکــانی ھموەرگرت. وریــدا کرد و زانیــارم ل
تدا بوو ک بۆ من گلک ھژا و بنرخ  لک زانیاریی جوگرافیاییشـــــــیگ

بوون. دەگڵ پرسیارەکانمدا ویستم باوەڕمندیی ئایینی ھۆز و عشیرەتی 
 دراوسیانی بزانم؛ لم پرسی: 

 "تۆ ک سازی کردووی ھینی؟! "
 ئو پی وابوو مبستم باوکتی. پرسیارەکم گۆڕێ و گوتم:  
دەریا و وشــــکانی و دارســــتان و گیاندار و بگیانانی ل ســــر ک ئو "

 "زەوی داناوە؟
 ھینی ل وەرام دا گوتی:  
یاوکی ڕیش " ناوە.پیرەپ ناک موک"ی  ئو خودای و  چرمووی، ک "بۆ

گیاندار و بگیانان ب تمنترە. تنانت ل مانگ و  ل ھموو  .زۆر پیرە
 "ب تمنترە. ھموو شتک ئو دایناوە.ھتاو و ھسەکانی ئاسمانیش 

من ئاماژەم ب ئاسمان کرد و پـمگوت ک خودای ڕاستی ل ئاسمانان و  
ھر ئویشــــــ ک ھموو شــــــتکی بنیاد ناوە. ھر ئویشــــــ ک خاوەن 
دەســـت و بگی ئرز و ئاســـمانان. ئو خاوەن دەســـتکی ڕەبق و 

ـــــتکمان بۆ وەدی ـــــتنتوە.  دەتوان ھموو ش بنت و دەتوان لمان بس
ھینی چــاوی ل ندەترووکــانــدم و ســــــراپــا گوچک بوو. ل ڕواتیــدا 
شــــــونواری ڕەزامندی دیار بوو. دیاربوو ک باوەڕی ب قســــــکانی من 

 ھناوە. جارجارەش چند الپڕيیکم ل کتبی پیرۆز بۆ دەخوندەوە. 
خوندەوەی کتبی پیرۆز دا، گلک دەب ب ڕاشکاوی بم ک ل دەمی  

کانم ندەزانی.  تا تازە بوون و خۆم وا ئایتکانی بۆ من   ملبوونی  ب
ھینی بۆ من ئوەندە برز و بنرخ بوو، ک من خۆیشــــــم نرخم پی زیاد 

 بوو.
قوتابییکی من ل زمانی ئینگلیزیدا گیشـــــت ڕادەیک، ک زۆر باش  

ئودەم بســـرھاتی خۆم بۆ باس کرد و بۆم  ل یکتر تدەگیشـــتین. ھر
ــاڵ کوتوومت ئم دوورگی. دەگڵ  گاوە ک چلۆن ب دەســــــتی بت
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گانوەی ســـــربردەی خۆم، باســـــی تفنگ و گوول و دەرمان و شـــــوەی 
 ک کی تیژیشـم دایردر کرد. ککردنیشم فقەگرتن و توە و سداگرتن

ەت. پشـــتندکی قایش و کاالنکیشـــم ل ل خۆشـــیان دەتگوت دنیایان داو
قایشی بزن بۆ سازکرد و ل کمبریم بست. بم قایش و قرۆش و کردەی 
ــــــادی ببوو؛ خۆی ڕادەنا و  ک ب کمبری خۆیوە دەیدیت، گشــــــکی ش

 پیان دەخوڕی. 
ڕۆژک بردم ســــــر جندەکی ئو بلمی ک ل ڕۆژی تۆفانکدا  

فـان و یـارانم تـدا چوون؛ دەمویســـــــت چیرۆکی کوتین بر چپۆکی تۆ
ینی  ن ی ب  ینی لدیتم ھ رکم ھم، بینی وەگبۆ ھ  کملب
بلمک سری سیر سووڕ ماوە و ل زۆر بی کوتووە، من ھۆی حیران 

 مانکییم پرسی. ھینی دوای ئیستک بدەنگی، گوتی:
 "من لوێ دیتم بلمکی ئاوا.  "
 وە م وابوو دەخمن لیشــــــتم. پگن ــاش ت وازێ ب می ھینی ب

ملو بشــنی ئویش چی ئراغ دوورگق تتۆفان خســتووی ی دیوە ک
ئوانوە. ئو زانیارییی ک ھینی پیدام، ئو پرســیارەشــی بۆ من ســاز 
پایی ل نزیک دوورگی ھینی  ئاخۆ دەب گمی وتکی ئورو  کرد ک

 من ئمم کردە پرسیار و لم پرسی: دا نوقوم بووبت؟
تۆ گوتت بلمکی لم چشــــــنت لوێ بینیوە، ک ئو بلمی بۆ  "

 "ئوە ھنا؟ 
 ھینی گوتی: 
ئم دەستمان گرتن ل ئاوەکاندا... ئینسان سپی پستکان ل خنکان  "

 "دا بوون... 
 لم پرسی: 
ئدی چییان لھات ئینســان ســپی پســتکان ل بلمکیان دابوون؟ "

 "ھینی؟!
 گوتی:

 " مـــ ئ ــــ ـــ ب پنجکانی حڤدەی بۆ ژماردم ـ ــــ بی زۆر ئینسان بوون ـ
ــــتانمان گرت... ئوان ماون دەگڵ بابی من  ــــپی پس ــــتی ئوەندە س دەس

 "دەژین لوێ .
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ماوەی چند ھفتیک بیر و فکرم ھر بالی قســـکانی ھینی و ئو  
ــــــاتوە بوو ک بۆی با س کردم. کمکی ل دڕدۆنگ بووم و کمترم کارەس

دەمالوانـدەوە و وەک جـاران دەگی ب گفتگۆ و دەم ب پکنین نبووم. 
 ســدرۆ و دەل رڕاســت و بوەندە ســر ئکردندا ھقســ ینی لم ھب

 بوو، ک دڕدۆنگی ل دڵ دەرھاویشتم.
 ڕۆژک لم پرسی:

 "نی؟ ئستا پت خۆش بوو ل کوێ ژیابای ھی " 
 ھینی ڕوون و ڕاشکاو گوتی:

پم خۆش مای باب... مای باب دەگڵ ئاغا لوێ خۆش بوو پکوە.  "
باب ھموو  مای   وە بچینکوێ. پل ناب غا نب لوێ، ھینیش  ئا
خۆش دەبن بۆ تۆ. ســــپی پســــتکانیش دەبین لوێ ئاغا. ئوانیش خۆش 

 "دەبن بۆ ئاغاکم...
یارە ک ئمجار قســــــکان  و بر ئســــــ ھاتم ندمی و  ی ھینی بزوا

 ی کو وشـکانییئ نمیم و خۆم بگكی دوورە دەسـتان سـاز بکرفسـ
نامی، پۆژەی ســـــــازکردنی  ل دوورەوە دیارە. بۆ بڕوەبردنی ئو بر
 و کارەش دەبوایژم داڕشـــت. بۆ ئری دوور و درفکی شـــیاوی ســـملب

 دار دا بگڕین ک ل دەریاوە دوور نب. ب شـــون کدارکی ســـخت
ــــانی دەریا، ھینی ئرکی  ــــتووری الش ــــختدارکی ئس بۆ دۆزینوەی س
دۆزینوەی گرت ئستۆ. ل ماوەی دوو ڕۆژان گڕان ب شون دارکی شیاو 
دا، ھینی دارکی ھبژارد و بنیاز بوو چشـــــنی ڕەش پســـــتکان دی 

ـــووتنت و لۆتکی ـــوێ و  دارەک بس ـــاز بکات. بم من ڕەندە و تش ل س
ــــوەی کۆین و ھۆڵ کردنی  ــــان دا و ش ــــنم نیش قمی نووک تیژی ئاس
ــــــت و ل دەرەوەی دارەکوە  کۆلکدارم ف کرد. ســــــخت دارەکمان خس
دەستمان پکرد. بشی تولک و لک و پۆی دارەکمان ب تشوێ داتاشی و 

ککدا بیچمی لۆتماوەی مانگ ــــــت. ل یکی پوخت و پاراومان ل دەرخس
ئمجار بربووین دی دارەک و برە برە ب تشوێ و ڕەندە و قمی 
ئاســن کۆیمان. بو ژوورۆچکی تایبت ب خورد و خواردنوە، ســندووقکی 
باشــــمان تدا ســــاز کرد. ئمجار بۆ خزاندنی بلم برەو دەریا، چندین 

ەی خزین و دان دانی دارە لووســـکانمان داری لووســـمان بۆ کردە ڕەوڕەو
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خست ژر بلمکوە. ئوەی باش بوو ک ڕگای خزینی بلمک برەو 
دەریا، تۆزکاک لژ بوو. ھینی ل دواوەوە پای پوە دەنا و منیش دارە 
لووسکانم یک ب دوای یکدا دەخستوە ژر لۆتکک و برەو دەریامان 

 دە ڕۆژی خایاند ھتا بلم ب ھزی دوو کســــــی، جا دەکرد. نزیک ب
 ب سر دارە لووسکاندا خزی و لووتی ب ئاو گییشت و کوت سر ئاو. 

بلمکمان گورە و جدار بوو. ل یکم گشــتی دەریاییدا، ھینی  
ئاژواندنی بلمکی گرت دەســـــــت و ھر ھندە چاالکان بلمکی 

نــا و دەبرد، ھی دەھینی کــایر ئــاوە و ھکی ســــــیر دەتگوت قوتیل
پدەکات. دەمک بۆ الی ڕاســـــــت و جارکیش برەو چپ دەی ئاژواند و 
 ـــای ب ـــان ل ھمبر ب ـــدەکرد. ببوای ھینی، بلمکم ی پمگ

 .یزیشدا توانای خۆڕاگری ھھب 
باب و ئامرازکی   تا کاری تکنیکی مابوو. ئســــــ بلمکمان ھشــــــ

دەویست، ک بکرێ ب ئرخیانی ڕگای دوور و درژی پ بۆین. پویست 
بوو چارۆک و دیرەگ و ئســـــتوندەگی ڕاگری چارۆک، ھروەھا ســـــوکان و 

ـــــئامرازی لنگرگرتنیش ی بۆ ساز بکین. بۆ ئستوندەگی ڕاگری چارۆک، ـ
 ی و ڕاســــــتی بینی دارەکبژاردو ھرمان ھوبرزی ســــــنکی بدار

دیرەگکی ڕەختمــان ل بلمک دامزرانــد. بۆ دوورینی چــارۆک، دوو 
ـــایبت، ب زەحمتکی  چـــارۆکم بۆ بێ و بھۆی نبوونی دەرزیی ت
یکجار زۆر چارۆکیکی ســـ ســـووچمان بۆ ســـاز کرد. چارۆککمان ھاو 

بلم ســــازکرد، ک ل بلمی ســــرۆکی دزانی چشــــنی چارۆکی ئو 
دەریـــاییـــدا دیتبووم. ئو چشــــــن چـــارۆکی تـــایبتی بلمی ھۆزی 

 .تییکجار زۆر تایبی ک ڕەکانڕبب 
بۆ دیاریکردنی جگای دامزراندنی ئستوندەکی چارۆکگر، ماوەی دوو  

 مدا بلب ســــــتووندەک لزاندنی ئگای دامریکی بووین. جمانگان خ
ـــایم ڕاگرتنی  ـــت. بۆ ق زردام کملی بد ل و دەب لالیی نیگ
مان ل بشــــــی پشــــــوە  ئســــــتوندەگی مزن، تیرەگکی بچووکتریشــــــ

زراند. دوای دامزراندنی جووتی ئســـتوندەککان، ھر بلمکدا دام
دووکیانمان پکوە تناف پچ کردن. ئو قایمکارییمان بۆی ڕەچاو کرد، 
ک ل دەمی ھکشانی ئاوی دەریا و ڕاخوشینی تووندەبای دەریاییدا، زۆر 
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جاران ئســــــتوندەگی گورە ناتوان چارۆککان بچرخنت و توندەبا 
 قایمگیری زەفری پ ت. تیرەگی بچووک دەوری  بات و تکی دەشــــــکن دە

 ئستوەندەکی گورە دەبینت. 
بۆ ڕاســــــت و چپ پکردنی ئاقاری ڕۆیشــــــنیشــــــمان ســــــوکانکی زۆر  

کاریگرمان بۆ دانا. ب بوونی ســــــوکان ل بلمدا دەکرێ ل ڕەوتی بای 
بۆ ھر ھر چوار کناران کک وەربگیرت و بلم ب ئارەزووی خۆت و 

 ک کم بۆ منلیت. سازکردنی سوکانی بری بکببخوازی، ڕ کی کالی
ل پیشــی دارتاشــیدا شــارەزایتییکی ئوتۆییم نبوو، کمک گران بوو. 
بم زۆرم ســــــرنج دایو گلکی دەگڵ خریک بووم و ئگرچی تیدا 

م بۆ سازکردنی سوکان و دانان و داموتووش بووم، برکی، سکزراندن
ـــات و زەحمت و  تواو ب قدرای ســـــــــازکردنی ھموو بلمک، ک

 دەردیسری ویست. 
سوکان گرتن و گۆڕینی ئاقاری جوگرافیایی،   شوەی  بۆ ئاژۆتنی لۆتک و 

دەبوای ھینی ڕابنم. ھینی ھر تن دەیتوانی لۆتکی ب گلالیی 
بوو. بداندا تای نوڵ لســــــ ت و لندانی بئاژوــــــان و ھ م ل کش

 من ب کی کر جاردەزانی. ھنانی ســـوکان، ھیچی نو دەکار ھ چارۆک
 رایی لخ ک ڕادەدا و زۆر بموو الیم بۆ ھکملئـــارزووی خۆم ب
ھزی بــا ککم وەردەگرت ، ســــــری ســــــووڕ دەمــا. من دەمزانی ھینی 

و فری دەبت. مشــــوورەکی زۆر برزە و ھرچی پی بی، ب ســــ و دو
ھر بۆی بۆ ڕاھنانی، ل تنیشتی خۆم دانا و فم کرد ک چلۆن سوکان 
بگرت دەســــت و چلۆن بلم برەو ڕاســــت و چپ بادەداتوە، ھروەھا 
چلۆن ل ڕەوتی با کک وەربگرت و چارۆککان چلۆن پ با بکا. ھینی، 

ل دەســــــتم کرد و  کوڕکی ژیری زەین ڕوون و ژیرەک بوو. ب وردی چاوی
ســـــرەنجی دام و وردەکارییکانی ل ھگرتموە. بم دەکار ھنانی 
ـــاس بۆی گران بوو؛ من زۆرم ھوڵ دا، بم وەری نگرت و فری  کۆمپ
نبوو. بختیاران ل ڕۆژانی ڕاھنانیدا، ھوا ســــــاف و ب مژ و ھور و 

و ھ و بارانیشــدا  ھ بوو و کۆمپاســمان پویســت نبوو. ل ڕۆژانی ھور
خۆمان ل دەریا ندەدا. زۆری نخایاند، ھموو شــــــتکمان بۆ ســــــفر 

 ئامادەکرد و خۆمان تکنا. 
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بیســـت و حوت ســـای تمنی نیشـــتجیم ل دوورگکمدا پ کرد.  
ســـــــای ک ھاودەنگ و ھاوکار و ھاومام ھینی بوو،  3بم ھر ئو 

پشــــینم ب قوربانی یک ڕۆژی دەکرد. ھموو ئو بیســــت و چوار ســــای 
ئودەمانی ک ل نیشــــــتمانکمدا تنیا و ڕەبنکی ڕەبق بووم، خۆم 
وەک بندکراوکی زیندانی تاککسی دەھات بر چاو، بم ئستاک وا 
نیم و خۆم ب ئازاد و ســربســت دەبینم. ئو جیاوازییشــم ب شــوکرانی 

انی ئگر بزەیی ئو نبوای، ژیانکم یزادانی مزن دەزانی و دەمز
وەک دنیای کوران ڕەش و تاریک و نووتک دەبوو. دنیا بووم و ســــــوور 
دەمزانی ک ئو بزەیی ھمیشـــــ ل بان ســـــرم دای و ئاخرســـــر لم 
ـــــتی کار و چاالکی  ـــــم دەس بندەش ڕزگارم دەکات. بم ئو دنیابوونش

وین دەک و ورزری و ئــاژەــدارین نبســــــتبووم و ھر وەک جــاران زە
بروە دەبرد. ھر وەک جاران ترێ و تڕەبارن وشــــــک دەکرد و دەســــــتی 

 ماندوون ل سر زگی تر دادەنا. 
وەرزی وەرزەبـاران نزیـک ببۆوەوە و ئمیش زۆربی کـاتی ڕۆژانمــان  

ــدە  ــاوکن ــان ل ئ ــدا بمنینوە. بلمکم ــا ــاچــاری دەبوای ل م ب ن
ر بار و بچووکھ کی باش بوو و لیناگی پکنســـتبۆوە؛ شـــودا بک

بــابتکوە لی دنیــا بووین. ھینی ل ئــاوکنــدەکدا جگــایکی بۆ 
دادڕیبوو و بربندکی وەھای بۆ سازکردبوو، ک ھر کاتکی ک ئارەزووی 
 ی بۆ دەکردەوەو ئاو بندەکربزارکی ب ،رمان بکردبایفیر و ســــســــ

ی پویســــــت دەڕژای قوکک و بلمکی ل خاک دەســــــتاندەوە و ڕادە
دەیخســتوە ســرئاو. ســرەڕای ئوە، بۆ ئوەیک ئاوی باران نڕژت ناو 
بلمکمانوە و زیانی پ نگینت، ســـــربانکی ب دار و پردوو 

ب گی دار و باریک و. ســــرپشــــتی دار و پردووەکشــــی جۆرک گرتبو
چیلک داپۆشـــیبوو، ک تنانت دۆپ بارانکیش ب ســـر پشـــتی چرپی و 

 بانکوە ڕاندەوەستا. 
چاوەڕوانی داھاتنی مانگی نۆڤمبر و دەســــامبرمان دەکرد ک ڕگای  

مان بۆ بکرتوە. برەبرە وەرزەباران کۆتایی ھات و ھوا برەو  دەریا
ڕۆژ بر ل  خۆشــــی ڕۆیشــــت. من ل ســــر ســــفر ســــوورتر بووم و پانزدە
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دەســـپکی ســـفر، کلوپلی پویســـتم بۆ ســـفر تکناو زاد و تشـــووی 
 چندین شو و ڕۆژانیشم بۆ دابین کرد. 

ڕۆژــک، ل دەمی برەبیــانیــدا ھینیم بۆ ڕاوی کیســــــی دەریــایی  
سعاتک پ نچوو ، ک ھینی   شتا چارک م ھی دەریا کرد، بڕەوان

ژینانوە خۆی خست ژوورەوە و بر لوی من دەم زۆر ب پرشانی ل پر
 بکموە، ب دەم ھناس بکوە گوتی: 

 "ئاغا... ئاغا ھاتن... مامان ڕما ئاغا... " 
 لی چووم پش و شانیم گرت و لم پرسی: 

 "چیی ھینی؟ چ باس ؟!" 
 ھینی گوتی:

 "یک... دوو.. س لۆتک دین ل دەریاوە ... زۆرن ئاغا! " 
ــھینی ئوەندە ترسابوو، ک ھناسکشانیش  ی ب ئاستم بۆ دەھات. ـ

 ی وابوو ئینسانخۆرەکان بو پک بوو. ئک داریم داوە، برچی دمن ھ
 سرمان وەردەبن و دەمان خۆن. من ت ڕاخوڕیم و گوتم:

غیرەتت ب ھینی!.. مترس، ئگر خترەیک بت پش، پشک و " 
ر من دەکوت. جگای ترس و دڕاوک نیی باوککم! بشـــی زیاتری ب

دەب ھســتین و دەســت پ بکین و ھتا کار ل کار نترازاوە خۆمان بۆ 
  "برگری دابستین... بم بی تۆ بتوانی شڕیان دەگدا بکی ھینی؟

 ھینی گوتی:
ن دن من تیریـــان پوە دەنم، بم ئوان زۆرن بۆ ئرە دن... زۆر "

 "بۆمان! 
 گوتم :

یان دەکوژین و "  ندک چ ،یمان پ مانچ مترســــــ ئم تفنگ و دە
ئوانی تر ل تقی تفنگ دەترســــــن و دەڕەون. من ئامادەم گیانی خۆم 
بۆ تۆ بخت بکم و نھم بکویت بردەســتی ئوانوە؛ ئدی ئتۆ چی 

ەم بڕیوەی ھینی؟ دەتوانی دەســـــــــت بکیتوە و ئوەی من پتی د
  "بری؟

 ھینی گوتی: 
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من بۆ ئاغاکم دەمرم... من ناخوازم بمرێ ئاغاکم... ھرچی فرمانم "
 "پ بدات، من دەمرم ئگر ئاغاکم فرمانم پ بدات!

بۆ ئوەیک ھینی ترسی بەوت، جامکی پی ئارەقی قامیششکرەم  
دای. دوو تفنگی ڕاوم ب باڕووت و گرموول ئاســنی درشــت بۆ پکردەوە و 
دە شانیم کردن. بۆ خۆشم چوار تفنگم ب گرموول ئاسن و بزمار و باڕووت 

 ،وانرەڕای ئرنان و ســـک وەبکانیشـــم فیشـــوە و دەمانچکردندوو پ
شـــمشـــری درژم ل کاالن دەرکشـــان و ل کمبرم بســـتن. "ھینی"ش 
تورە تیژەکی ب دەســــتوە گرت. دووربینمان ھگرت و برەو گردەکی 
نزیک ب ماکمان وەڕێ کوتین. ل ڕگای دووربینوە، ب وردی ســیرم 

ست کردن. س لۆتک زۆر بخایی برەو دوورگکمان دەھاتن. ئوان بی
و یک کس بوون و ســـ یخســـیریشـــیان پ بوو. ل ھلســـوکوتکانیان 

 دیار بوو برسین و بۆ خواردنی یخسیرەکانیان زۆر ب پلن. 
ین ک ھینی ل بر ئوان ل شــــــونکی دوورتری ئو جگای دابز 

بوو. ھر س لۆتککان ل نوانی ئاوکندە بچووکک و دەستیان دەرباز ب
. کۆبوونوەی تکاییان ھلکی زین و دابزین یکتریان گرتوەدەریا 

بوو بۆ لدان و قکردنیان. ھینی ل تنیشــــــتم ڕاکشــــــابوو. ڕووم تکرد و 
 بئاسپا پمگوت:

 "ئگر ھینی یاریکارم ب، دەتوانین تاقبیان بکین. " 
ک ھینی ســــیرکی کردم و دەمک بدەنگ مایوە. ب جوانی دیاربوو 

 ئارەقی شکرەقامیش کاری تکردووە. سرخۆشانو ب دەنگکی کپ گوتی:
 "من بۆ مردن ئامادەم ئگر ئاغاکم فرمانم پ بدات. "

ســــــرخۆشــــــبوونی ھینی و غیرەت بزووتنکی ھلکی بــاش بوو بۆ 
دانانی پالنی شـــــڕ. دەمانچیکم ل کلکی بســـــت و ســـــ تفنگ و 

 ک باڕووتم بینگ و توورەکوەندەم تفر ئی دادا. من خۆیشــــــم ھکۆ
 و گشــــــترەڕای ئــان بزووتین. من ســــــ گوول و دەرمــان ھگرت و بۆی
چکوچۆڵ و شــــــیر و تیرەی ک ب شــــــان و شــــــپیلکموە ھواســــــرابوو، 
 بب ینیم گوت کھ وســـا ببوو. ئ کیشـــم ئارەقی تووند پیشـــووشـــ

بئســــپایی ب شــــونی مندا  فرمانی من ناب بجووتوە و دەب بس
 پ ھنتوە. 
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  ترب مئ ڕام ککـــدا گگـــاین ڕشــــــووە بگـــای دووربینڕ ل
 ینی"ش بســــــتام و"ھدیو بین. من ھوانیشــــــدا ندیدی ئ نزیکیان و ل
شــــــونمدا ھات و ڕگای ئو بری ئاوکندەکمان گرتبر. لووە برەو 

کۆبوون کشاین کھ نو شوت. ئنگماندا بی تفزکر تبیان لوەک
بنیاز بووم ب چند دەســــــژی نپســــــاوەوە تاقبیان بکین و نھین 
یکیان لدەرچت. ل ڕگادا تاوانی مرۆڤ کوشتنم ب مشکدا ھات. بدەم 
ئم بیرەوە ھنگاوەکانم شـــــل بوونوە. شـــــل بوونوەی ھنگاوەکانم ھۆی 

وو. چونک ئوان گشــتیان ڕووت و ب چک ترســی دوژمنی تدا بســت نب
 م من لتر. بوان تۆکموە لکتـــاب ـــار و ب بوون و ئم ل ھر ب
کوشــــــتــاری بکۆمی خکــک بزار بووم ک ئوان بخبر ل ھموو 
شــــتک، تنیا ســــرگرمی بڕوەبردنی ڕوڕەســــمکی بوون ک ل باب و 

ــــــمباپیرانوە پیان بابوو؛ ڕوڕەس کی ک ب بوون و نبوونی من نوونی ـ
ــاکوــت و ھر دەمنــت. لم شــــــڕگیدا من دەســــــتم ب خونی  تن
کســـانک ســـوور دەبت ک ن دەمناســـن و ن دوژمنایتیشـــیان دەگمدا 

. لوانی ھینی دژ و دوژمنیــان ب و ئو مـاف ب خۆیوە ڕەوا ەھبوو
من چی؟! ئدی بۆچ دەستی خۆم  ببین ک برەنگاریان بوەستتوە، بم

 تیــام بیر و خم؟!... ئتــاوان ســــــوور بک کی بـــــــان ب خونی کس
تواوک منیان گژ کرد. ئاخرســر ھاتم ســر ئو بیارە ک لیان نزیک 
ببموە و خۆم بخم بر فرمانی یزدان و ھر فرمانک ل الی ئوەوە 

و بیرەموە، ب ئو پڕی وریایی بت، بیکم و دەســت نگموە. ھر ب
ــــــام و  ــــــت ھکش و ھمنی، ل ڕگای جنگوە برەو شــــــونی مبس
ھینیش بشــــــونمدا ھات. گیشــــــتین جگایک ک تنیا پۆلدارک 

 نوانمان بوو. ڕووم کردە ھینی و پم گوت:
 "  و بزانیریــان بکوە ســــــووە و لو دارە بکر ئۆ و وەســــــتۆ ب

 "چین و چیدەکن. خریکی 
ھینی خرا ب دارەک ھچوو. ســـیری ھموو الیکی کرد و ب وردی  

 کارەساتکی دیت و گوتی:
یکک ل دیلکانیان لتوپت کردووە و خریکی گۆشــــــت برژاندنن.  " 

 ک یستو سپی پر ئی تریان ھسیرەکیر!... ئکی سم ئاغا شتب
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وو. ئو دەبینم ک بدەســـتی بســـتراوەوە ل پنای بۆ ھۆزەکی من ھناب
 "سر چۆکان خو بردوویتوە... 

ـــــت، ب ئوپڕی تووڕەییوە ل جگای   ـــــکانی ھینیم بیس ھرک قس
ــر دارەک کوتم. ل جلک و لیباســی کابراوە زانیم  ــتام و بۆخۆم وەس ھس

ە خکی وتکی ئوروپای. گورجک ل دار ھاتم خوار و ب ســــــنگخز
برەو ئاخر داری مابینمان چووم. ئو تاکدارەی ک مترزی نوانمان 

، کۆگایکی دڕو و داڵ و گژ و گیا نی شونکتڕ و ئاودار بوو ب ھۆیبوو، 
و لیان بوو؛ ئوان ئمیان ندەدیت ل ڕوابوو. شــــــونکی ئم بژون 

شــاراوە بووین. لووە، بب ئوەیک لیان دیار بم، بژنم ڕاســت کردەوە 
و ســــیرم کردن. ئوان لبر تیزکی تفنگم دابوون و دەمتوانی تقیان 
ل بکم. بم ســبرکم گرت و کمکم خۆ ئارام کردەوەو تیژتر ڕوانیمن. 

وون و ل خواردنیشــدا ژمارەکیانم بژارد، نۆزدە کســیان گرمی خواردن ب
پـــارووی ئـــاخرینیـــان و ئمجـــار نۆرەی لتوپتکردنی ئوروپییک بوو. 
دوویان خریکی بینی پتی دەســــــت و پلی ئو بوون، ک بوالی ھینی 

 داگڕاموە و پمگوت: 
 ! ھرچی ئمن کردم، ئتۆیش بیک!"ھاوڕی من"

تف ر زەوی دانا و بــــ ــــرپەکگورجک دوو تفنگکانم ل س  منگ س
ئینســـانخۆرەکانم ب نیشـــان ھگرت. ھینیش چشـــنی من چۆکی دادا و 
 ینی لنگمـــان ئـــاگر دا. ھرمـــانی من، دوو تفف گرتن. برەی لســــــ
ئنگاوتنی نیشـــــــاندا گلک ل من ئنگوەتر بوو. ئو ب تیرک دووی 

خستن و ی بریندار کردن. بم من تنیا یککم ل ــــــــکوشتن و سیانیش
دوویانیشــم بریندار کردن. ئوانی خریکی کووســتنوەی ئاخر ئســقانی 
ــان  ــارانی ــگ و ســــــلالر بوونوەی ی ــاو بوون، ک ل تقی تفن دیلی دام

نیاندەزانی ھۆکاری کوژران و بریندار بوونی ک بچشــــــنک شــــــژان، 
ھـــاوڕیـــانیـــان چیی و ئم تقوتۆق ل کووە دـــت. ھســــــتـــابوون و 

ندەزانی برەو کوێ ڕابکن. ھر کس دەفکری خۆیدا بوو. ھینی ل نیا
ــانی من بوو. من و ھینی دوو تفنگی  ــای چــاوانییوە گوێ ب فرم ڕگ
ڕاومان ل سر دەستاندا بوو. من و ھینی ل یک کاتدا ئینسانخۆرەکانمان 
ب نیشـــــان ھگرت و ب فرمانی من، ھر دووک تفنگمان ل یکدەمدا 
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 نگکــانی تفئــاســــــن قــانــدەوە. گرموولڕووی ئینســــــــانخۆرەکــان ت ب
سرپەکان، دوو کسیان خست و چندکیشیان بریندار کرد. بریندارەکان 
یان کوتن و  ندا ســــــ کســــــ ھاتن، بم ل ھت دا ھدە برە و بو
تانوە. من و ھینی تفنگ بتاکانمان دانا و دووی پمان  ھنســــــ

ل ژر دەوەن و دڕو دان دەرپڕن و ب ھـــات و ھـــاوارکی ھگرت و 
سامناکمانوە بروە دوو یخسیرەکان چووین. ئینسانخۆرەکان دیلکانیان 
 ینیم گوت کھ کــانیــان غــاریــان دا. من برەو لۆتکشـــــــت و بھ ج
یان دامزرا و  ینی لیان دەربچن. ھ تاق یان ھگرت و نھی  شــــــون

ب تکای خســــــتن ســــــر خاک. من پموابوو ھینی ب تقی لکردن و 
یک تق ھموانی کوشــتوە، بم دیتنم دوویان زیندوون. ھینی دیســان 
 جۆرێ بریندار بوو، ک کیان بكردن و دووی تری خســــــتن و تاکی لقت

 وەک مردوان ل لۆتککدا تخ کوت. 
و ھتا ئاخر کســـی  ھینی ئازایان تیان بر ببوو. دەســـتی ڕانگرت 

ل نگوژتن، ڕانوەستا. من کدەکم دەرکشا و خریکی بندی دەست و 
پی یخســیرە ســپی پســتک بووم. دوای کردنوە بندی دەســت و پلی ، 

 ب زمانی پورتکای لـم پرسی:
 "تۆ کی؟"ئ
کابرای ئورپی ھر نک زمانی پورتکای ندەزانی، بک ل ترسان  

ـــــــو بھۆی بھزی، زمانیشــ ی کانی ندەگڕا. چاوەکانی ب ورشــ و لوەـ
وشــــــک و گیانی دەبر دا نمابوو. زۆر ب کزی و الوازی، ب زمانی التینی 

: توانی ب 
 "من ل خاچ پرستکانم!" 
 ھ وەندە بر ئداماوە ھ وە و لتوانای زمان کردن مزابوو، کز و ش

ی نمابوو. من شــووشــ شــربتی ھزبخشــم ل ــــــــســرپ ڕاوەســتانیشــ
باخم دەرھنا و چند قومكم ب گرووی داکرد. ئمجار کمکیشــم نان 
ـــان خواردن و خواردنوەی شــــــربتی ھتوانبخش،  ـــا. ن ل پش دان

ســپانیۆلی قســی کرد و لو خزمت ھنایانوە ج. وردە وردە ب زمانی 
گورەی ک گیانی زیندووی پدابۆوە سپاسی کرد. منیش ب ھرچی وشی 

 ک ل زمانی سپانیۆلی بیرم مابۆوە، گوتم:
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کاتكی زۆرمان ل برە و دەتوانین  "  ئاغا گیان ئم بۆ قســــــکردن 
وژمن ئســـت کاتی شـــڕە و دبم پکوە دانیشـــین و ل یکتر تبگین. 

بنب نکراوە. ئگر تاقت و توانایکت ھب، من دەمانچ و شمشرت 
.قازانجمان یت ببک ڕەکشداری شو تۆیش ب دەدەم"  

دیتنی دەمانچ و شـــمشـــر، زیندوویان کردەوە و ھر وەک قت ناســـاز  
نبووب، ھستا سرپ و بوران بۆ شڕ بزووت. خۆی گیاندە دوویان و 
 ر دوویانی خست. ئینسانخۆرەکان وەھا تاسابوون، کر ھزەربی شمش ب
توانــای دەســـــــت کردنوەیــان نمــابوو. ئوانی ک برەو لۆتککــانیــان 

وون، ل ترســــــی تقی تفنگ و دەمانچ، خۆیان ل لۆتککانیاندا چووب
مس دابوو. ھینی چۆکی بۆ دادابوون و تقی لــدەکردن. تفنگکــان 
پکردنوەیان دەویست و تنیا تفنگی پ کراوەوە، ئو تفنگ بوو ک دە 
 نگ و گوولت و تفرا ببزوخ ینیم گوت کھ دەســــتی خۆم دابوو. من ب
و دەرمـــانکـــانی ژر تـــاکدارکم بۆ بنـــت. ھینی تفنـــگ و گول و 
دەرمـــانی ھنـــا و من خریکی داگرتنوەی تفنگکـــان بووم. لپ دیتم 
یکک ل ئینســـــانخۆرەکان ب شـــــمشـــــرە دارینکیوە کوتۆت ســـــر 
ســـــپانیۆلییک و خریک شـــــمشـــــرەکی ل دەســـــت بســـــتنت، بم 

موو کھب کر وەھای سپانیۆلشمش  وە، بشی م تاقتی و ب ھزیانی
 یشتکی تر گستخستی. ڕەش پ کجی شا، کرشکار داکری ھالس ب
و پشـــتندی گرت و ھی ســـووڕاند و خســـتی. ڕەش پســـتک دەیویســـت 
پانیۆلییک زۆر ب ئارامی  شــــــمشــــــیرەکی ل چنگ بســــــتنی، ک ســــــ

ککی ل کاژەی ســریدا و شــمشــرکی بر دا و ب دەمانچکی، فیشــي
مشــکی بو کرد. ھینی ب شــون ســری ئو ســ زامداران دا ڕۆیشــت و 
گیشـــــتوە ســـــریان. ب زەربی توری دەســـــتی ھر ســـــیانی ئنجنی. 
ئمجار ســپانیۆلییک تفنگی دەســت دای و دوو ئینســانخۆر ک خریکی 

برینداری کردن. دوو  ڕاکردن بوون، ب نیشان ھیگرتن و تقی لکردن و
بریندارەکان بۆ خۆ حشـــاردان برەو جنگڵ ڕایان کرد. ھینی یکیانی 
کوشـــــــت و ئوی دیکیان زۆر چاالکان خۆی ب ئاو دادا و ب ملکردن 
برەو ئو لۆتکان چوو ک ســــــ کس ل ھاوڕیانی برینداری تدا بوون. 

ـــــتکان تنیا ئو چوار بریند ـــــرجم ڕەش پس ارەیان ل دەرچوو و ل س
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ترمی ئوانی دیک ل شــــــڕگک دا ج مــان. برینــدارەکــان ب ھموو 
 ھزیانوە سویان لدەدا و لۆتکیان ئاژواند. 

من بیرم لکردەوە ک ئگر ئو چواران بگنوە شــــــونی خۆیــان،  
لوانی لشــــکری ئینســــانخۆرەکانمان بســــر وەربکن. ھر بۆی خرا 

تکیکی ئوان بووم و بانگی "ھینی"شم کرد ک ب شونیاندا سواری لۆ
بوین، بم ھر ک پم دە لۆتکک نا، دیتم ئسیرکی شریت پچکراوی 
تریش ل ترکی لۆتککدا ڕاکشـــاوە. ڕەش پســـتک ل ترســـان نیوەگیان 
 رزین. دەســــــت و قاچی بدەل ژۆکشــــــنی مندامی چمابۆوە و ئازای ئ

ی ــــــــــپچرابۆوە، ک توانای ســـر برزکردنوەو ڕوانینی منیشـــچشـــنک 
قاچیم کردەوە و کمکم برز کردەوە،  باڵ و  نبوو. من پتی دەســـــــت و 
بم ل بر ژانی لش و ل ترســـی کوشـــتن و خواردن دەیناند. ئو پی 
ــــتن و  ــــربین و کوش ــــت و پالنی ب واتای س وابوو کردنوەی بندی دەس

 خواردنتی. 
  ند قومچ مگوت کئاماژەی دەســــــت پ وە المان و من بینی ھاتھ

ئارەقی شکرەقامیش بدات. ھینی ب ئارامی سری پیرەپیاوەکی برز 
کردەوە و ھدی ھدی قســــــی ب گویدا گوت و الواندییوە. یخســــــیرە 
دامـــاوەک برەبرە ھور بۆوە و زمـــانی کرایوە. ھینی ســــــری پیرە 

برەو خۆی وەرگایوە و ب وردی سیرکی کرد و لپ کابرای پیاوەکی 
 و دەســتی کرد ب رپســتا ســماچ و مووچان نا. ھ باوەش و ملی ل گرت
سماکردن و ھبز دابزینکی چاوەڕوان نکراو. ھینی ھر وەک شت 
و ماخولیایانی لھاتبوو. دەگڵ پکنین و چپ لدان و ســــــماکردن، 

ـــــــــــمنیشـــــ حیران کرد. من ھر وا تی ڕامابووم و پم خۆش بوو بزانم  یـ
ھۆکاری ئو شــادمانی و ھپڕک و پكنین و چپ لدانی چیی. من 
ھر بس تی ڕامابووم و ئویش ل سر بزمی خۆیدا بردەوام بوو. کم 

 کم ھینی ھاتوە خۆ و ب ئاوپڕێ شادمانییوە ھات الم و گوتی:
اکم!... ھیچ دەزانی ئو پیرە پیاوە کی و چ کســ... ئو باوکی ئاغ " 

 من.. باوکم!... باوکم!"
  ی کشــییگشــادمانی و خۆشــی و د و گشــتی خۆم لحا ش بمن ب

ڕۆیک ل دیتنوەی باوکی پی بابوو، دەھات فرمســــــک ب ڕوومتم دا 
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ک با مانی من ل گانوەی دیمنی پ باوک و ڕۆ، بتکتوە. ز نوەی 
کورت و کزە و ھر بس دەتوانم بم ک ئوەی ھینی دەیکرد، ھستکی 

 پیرۆزی ئینسانی بوو. 
ھینی سبرو ئارامی ل بابوو. ل لۆتکک دەردەپڕی و دەگڕایوە  

و ڕوو ب ڕووی باوکی دادەنیشــت. بۆ گرم کردنوەی لشــی کۆی باوکی، 
ەنا و دەســت و قاچی وشــک ھتووی دادەمای. ســری ب ســنگی خۆیوە د

دیدار و پک شــــــادبوونوەی باوک و کوڕ، گۆڕەپانی شــــــڕ و دەربازبوونی 
ـــــانخۆرەکانی لبیر بردینوە. دەتوانم بیم  ـــــانۆیی ھینی و ئو ئینس ش

ــاتــک  ــارەک ســــــع ــا چ ــاخر خر بوو. چونک ھشــــــت ــاوکی بۆ ئم ئ ب
شــت، ئاوی دەریای ھژاند و شــپۆل تنپڕیبوو ک تووندە بایکی ســر 

ب بارستایی دیوارک ھستان و تۆفان دەستی پ کرد. سرتانسری ئو 
شوە، بای سر شت نسرەوت و تۆفان ئارامی نگرت. تووندە با و تۆفان 
ل بری باکووری ڕۆژئاواوە ھی کردبووی و ھر ڕاســـــــت دژ ب ڕەوتی 

ی ئینســــــانخۆرەکان بوو؛ من پداریش لۆتکیان باکر لۆتکگئ م وای
 بوای، ل چنگ ئو تۆڤان ھومدی ڕزگار بوونیان گلک کم بوو.

  ندە بر ھدەســــووڕا و ھدەوری باوکیدا ھ ک بشــــنچ ینی، بھ
ـــــــــــم حیف بوو تنانت  ـــــرگردی دەکرد، ک من پـ دلۆڤانی خۆی ب س

اوانموە ب وردی ســیرم قســیکیشــیان بھاوژم نوانیان. من ل ژر چ
 ق بدەرھ تئاوا خۆش خزم ینیم دەکرد کسی ھ سپا دەکرن و ل ددا 
 و بککی ترمینی، شـــمدار بوونی ھتی و خم خۆش خزمباوکی. ل
تاوان ب من با. منیش خاوەنی دایک و باب بووم و منیش سای پروەردەی 

وو دەگم کردن و ئوەی دایـــک و بـــابـــان بووم، بم ئوەی نـــامردی ب
نامورادی بوو ب من با؛ ئم شــــــرم تکاو ب تاوانش خۆی ل خۆیدا 

 ک بوو کموە.وەیشتم دەگوە پئاکاری ڕابوردووی خۆم ل 
 دوای ئیستک، من ھینیم بانگ کردە الی خۆم و لم پرسی:

دە فکری  ئاخۆ جگ لو شالن و داماینی و سیرکردنی باوکت، ھیچ " 
باوکت دا ھی؟! ھیچ دەزانی لمژە دەمی ل ھیچ نداوە و ئاوی لشــــــی 

 "برەو تواو بووم؟!... 
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ھینی ھات نو قســـــکانم و بو شـــــیرین زمانی و خۆش گوتارەی خۆی 
 گوتی:

نخر ئاغاکم، منی ســگپیس ل خۆشــیانی ھر خۆم خواردووم و  " 
 "نبووم!ل بیری باوک و زگی برسی باوک دا 

من نانکی جۆ و کمک کشــمیش و شــووشــیکم ئارەقی شــکرەقامیش  
 دای و پمگوت:

 "  .خۆری بدەیش نان و پو دوای دەمیدا بک ی بم ئارەقک لمک
ئوەیک ل ئارەقکش مایوە، خۆت نۆشــی گیانی بک. ئاخر تۆیش دوای 

نوەیکت پویست... ئو گشت ھسووڕان و تکۆشانت، خواردن و خوارد
 "بو ڕابگ؛ ناب خۆیشت لبیر بچت ھینی!

ھگرت و ھمووی بۆ باوکی دانا. چی پ  موژیھینی نان و کمک  
نچوو، ھینی چشــــــنی فیشــــــک دەرپڕی و زۆر ب خایی برەو ماڵ 
 را ڕۆییشــت، کوەندە خم ئند جارانم گاز کردێ، بلینگی دا. من چھ

الی ما ینی لخایاند، ھزۆری ن .یشتگوت. ندەنگی منی نوە دەرک
نرم ســــــ و ھلینگدانی بۆ ناکرت. نرم بم دیار بوو بارەکی قور
گۆزەیکی پ ئاو و دەســتوارک  دا دەســتکلمان نزک کوتوە. دیتم ل

ھاتوە المان. نانکی بۆ من ب شــنشــن نان ل ژر باخکی تری دا، 
دانا و گۆزەکی بۆ باوکی برد. باوکی ھینی قورتم قورتم ئاوی خواردەوە 

توە ج. من ئمش ل ھینی فر ببووم ک ل و کم کم حــای ھــا
و تاســـانی مرۆڤدا، باشـــتری دەرمان ئاوە. دوای ترئاوکردنی  اندەمی ترســـ

ــــ موژیباوک، ئمجار نان و  ــــــــــدەرخواردی دا و چند قورتم ئارەقیش ی ـ
بدەم داکرد. باوکی ھینی بم پاگیشتن، برە برە تین و توانایکی 

نی ب دەور و بر داگا. دوای ئوەیک ل زینــدوو وەرگرتوە و چــاوەکــا
بوونوەی باوکی ھینی دنیا بووین، ئمجار من و ھینی ھستاین و نان 
و ئاومان بۆ ســـپانیۆلییک برد. ئو داماوەش ھز و توانایکی ئوتۆی دە 
ــــــدا نمابوو. لبر ب ھزی و بھۆی ترســــــی پشــــــووی، ھر وەک  لش

ر مســ ک لرمی ڕاکشــابوو. نان و گۆزەی تکدا لری داربر ســرگی ژ
رێ، بۆی چووین. ئاو ل دەســـتی ھینی دا و ل دەســـتی منیش دا کمک ت

پاســــــوە  ھر ک ئمی دیت چاوەکانی کردنوە و ب چاوکی پی ســــــ
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سیرکی کردین و ویستی لجگا ھستت، بم توانای ھستانی نبوو. 
کیان ترســــــی گیان و ئازاری ژت و توانایبوونی ، ھیچ تاقردەســــــتپ 

نھشــــتبۆو. دەســــت و قاچکانی ئازاریان ھبوو. شــــونی شــــریت پچی 
دەســـــت و قاچکانی ماســـــیبوون و دیار بوو ئازاریان ھی. من ب ھینیم 
گوت ک ب ئارەقی شـــــکرەقامیش شـــــوونی ماســـــینی قاچ و جومگکانی 

اتوە. ھینی ب دەم داماینی دامات و دوایش ب ئاوی ســــــارد بیشــــــو
ــــــــســـیلی چاویشـــقاچی ســـپانیۆلییک، بردەوام  دەســـت و ھر بالی ی ـ

ـــر ھندەگرت باوکوە بوو؛ . باوکی و ب نیگرانی دەیوانی چاوی ل س
ھینی بۆ ڕازان و شـــــکتی دەرکردن ل لۆتککدا ڕاکشـــــا بوو. ھینی، 

ندی و ھر ل تنیشــت باوکی، کابرای ســپانیۆلی گرت کۆڵ و چاالکان ڕفا
جار پتی لۆتککی گرت و ب شــــــون  ندی. ئم ل ترکی لۆتکدا خوا
یدا ڕایکشـــــــا. ئگرچی ڕەشــــــبا ھیکردبوویو شــــــپۆلیش برز  خۆ
تھدەچۆوە، بم ھینی لۆتکی ھتا ئاوکندەک ڕانگرت و ب دوای 

خۆشـــان، ئمجار ی کرد. دوای بســـتنوەی لۆتککی نـــــــــخۆیدا ڕەکشـــ
دوای بســــــتنوەی  وئینســــــانخۆرەکانی ڕەکش کرد لشــــــکری لۆتکی 

لۆتککان، ئمجار نخۆشکانی ل لۆتک ھنایدەر. بم ئوان ھیچیان 
توانای ل ســـرپ ڕاوەســـتان و ڕگا ڕۆیشـــتنیان نبوو. ھینی نیدەزانی 

من بۆی چووم  دەگڵ دوو ناسازی دەستوەستان چ بکاو چلۆنیان ڕاگوزت.
 و پم گوت:

من ھر ئســتا  ئاگایکت لیان ب ،دانیشــ و ب الیانوە تۆ ھینی  " 
 "بۆیان دەگڕموە و ناسازەکان ڕادەگوزین.

خرا برەو ماڵ بووموە و ھتا ھینی پشــــــوویکی تازە کردەوە، من  
ساز کردو گڕاموە. کاتک ک نخۆشکانمان  کورسییکی تگردارم بۆ 
 وت کمجار بۆمان دەرککان، ئرژینوە الی پیشــــــتینڕاگواســــــتن و گ
نخۆشــــکان ئو تواناییان نیی ب پیژەکاندا ئودیوی ماڵ ببن. تنیا 

دا ارەیکی ک بواری کرداری ھبوو، ئوە بوو ک ل پشـــــــت پرژینــانــچــ
، نخۆشــانی تدا ســحراییخوەتکیان بۆ ھدەین و وەک نخۆشــخانی 

ـــاوەی دوو  ـــای و ل م ـــام ـــان ل ھ ڕابگرین. من و ھینی پکوە قۆم
دا خوەتکی بچووکمـان ل نوان پرژین و مشــــــنکدا بۆ انـکاتژمر
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ب دار و پردوو دامان پۆشــــــی. ل ژووری خوەتکشـــــــدا دوو ھدان و 
 قرەومان ل کای وشک بۆ ساز کردن و لفمان ب سر دا ھکشان.

ئســــــت ئیتر دوورگکی من ئاوەدان ببووەوە و کۆمک نانخۆرم بۆ  
نانخۆرانم ل بر دەمی  یدا من یکا یکی ئو  پیدا ببوون. ل ڕاســــــت

ـــــانخ ـــــابوون و ئوانیش ئامادە بوون ل ڕگی تیخی ئینس ۆرەکان دەرکش
 مندا گیان بخت بکن.

ــــر دا   من ھر لو ڕۆژەوە ک ھینیم نجات دا و ناوی"ھینی"م ب س
بی، برە برە بۆالی دینی مســــــیح و ئاینزای پرۆتســــــتانم ڕاکشــــــا. 
ســــپانیۆلکش الینگری ئایینزای کاســــۆلیک و باوکی"ھینی"ش ســــنم 

رســــت بوو. منیش وەک پادشــــایکی دڵ و دەروون ئاوا، بب ئوەیک پ
بنم و ئمم ل و لنیوان ئــایینکــانــدا جیــاوازی دادەمــارگرژی بکم 

ئویتریان ڕزدارتر ب، برایان ب ســــــر دانیشــــــتووانی نیشــــــتمانکم 
 ڕادەگیشتم و باوەڕی دین و ئایینی ئوانشم بالوە ڕزدار بوو. 

بۆ ۆشــــخان و میوانانی ناســــازمان برنامیکی تایبتم دانا . بۆ نخ 
گڕانوەی ســــــمتی و تین و تاقت پدان و بووژاندنوەیان، برنامی 

. ھینیم ڕەوانی دانگی بزنگالن کرد ک خورد و خۆراکی تایبتم دانا
نت و بۆمانی بکی ناســـــــک بگریی و کارژۆر بم ســــــککارژۆ .

کندمن و  مگۆشــــــتدیزەدا گو ک برنج و جۆ لمڵ کپل پل کرد و دەگ
گۆشــتاوکی زۆر خســت و خۆم ل ســازکردن. گۆشــتاوەکم ب دیزەوە بردە 

وارد. سپانیولییک خوەتی میوانکان و بتکایی لی ھاین و نانمان خ
ک لناو ھۆزی ڕەش پســــــتکاندا ژیا بوو، زمانی ئوان فر لو دەموە 

. ھینی وەرگی دەگڵ باوکی ھینی قسی  دەکردو و زۆر ب ڕەوانی ببو
زمــان بوو ل نوان من و بــاوکی و ســــــپــانیۆلییک دا. من بۆم دەگوتن و 
ـــارەکی من و  ـــان ب گوتن و گوت ھینی بۆی وەردەگانوە و کیفی

 وەرگرانکی ھینی ساز دەبوو. 
ــان خواردن، من ھینیم ب شــــــون کۆک  ردنوە چکۆچۆکی دوای ن

گۆڕەپانی شــڕ دا نارد و ڕاشــم ئســپارد ک گوژراوەکانی شــڕگکش ژر 
ـــانکی  گۆڕەپ تریش ھینی  بۆ ڕۆژی دوا ـــات. ئوێ ڕۆژێ و  بک خـــاک 
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 خوراوەکانی ژ سک و پرووسکی دیلرمی کوژراوەکان و ئوەژارد و تھ
 خاک کردن و وتی تواو خاون کردەوە. 

ھینیم پرســــــی ک ئاخۆ پی وای ئینســــــانخۆرەکان ب من ل باوکی  
لشــــکرکی گرانوە ب ســــرمان وەربن؟ باوکی ھینی پی وابوو لۆتکی 
 ر لگت ئنانچووە؛ تت دەر نمســــ تۆفاندا ب ئینســــانخۆرەکان ل
تۆفانیش ڕزگاریان بووبت و شـــپۆڵ رایدابن ســـرزەمینی ئینســـانخۆران، 

ک تنانت ئگر ب ھۆزەکی  گوتنیاوکی ھینی سریان تدا چووە. ب
خۆیشــیان شــاد بووبنوە، تق و گ و ئاگری لوولی تفنگمان ھر وەھای 
ترساندوون، ک بۆ ڕوو سوورکردنوەی خۆیشیان ب ، داستانی وەک تووڕە 
ـــدەبســـــــتن و ھزار گورگ و ڕویشـــــــی  ـــک ھ بوونی خودا، بۆ خ

 تھدەکشن. 
رســــی گڕانوەی ئینســــانخۆرەکانم ھتا ماوەیکی زۆریش بم من، ت 

مانی خۆم چکدار  مانی ژر فر ندا موو ئھ ربۆیر دە دڵ دابوو. ھھ
کردن. ھزی چکداری دوورگکی من چوار کس بوون، ک ب دنیاییوە 
پم وابوو ل تھچوونماندا، بری ســـــدان ئینســـــانخۆرمان پ دەگیرێ. 

ــانخۆران پ  بم ڕۆژ ھات و ڕۆژ چوو، ھیچ خبرکمان ل ھرشــی ئینس
نگییشـــت. برەبرە دڕاوکم نیشـــتوە و پرشـــانیم داکوت. ڕۆژک 

یداری دەگڵ باوکی ھینی دانیشـــتم و دەربارەی ســـفرکی دەریایی و د
م لکرد. باوکی ھینی دنیای کردم ک ئگر خزم و کسانی ئو، پرسیار

ن، ھر خۆی بۆم دەبت چاوەش و تواوی بســرھات و ئو ســفرە بکی
ـــــــڕووداوەکانیان بۆ دەگتوە. باوکی ھینی ئم بنیشــ ی پدام ک ـ

دەبن موریدی من و پوەکانم سر ب ھۆزەکی خۆی سرجم ھۆزەکانی 
ل سر چاوان دادەنن. منیش ب بنکی باوکی ھینی دم کرایوە و 

دەگڵ  وت سـر، بم سـپانیۆلییک سـاردی کردموە و بیری سـفرم ک
 و گوتی:ی بسرھاتی خۆیاندا وە گران

ی بوو ــپورتۆکالــــ  ی ــکی ئم، گمیکی بازرگانانی ئیسپانـــگمی"
ک ل نوانی ئوروپا و التین ئمریکادا بازرەگانیمان دەکرد. ل یکک 

 رەکانماندا کفســــــ ســــــتی لمان زیو و پکمیی گتیی بارەگزۆرای
ــــاوە ــــالت ــــۆدو الپ ــــوو. ل ری ــــاژەڵ ب ــــان  Riode´laplataئ ــــاڤ برەو ھ
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Havane نینزی ئاژەڵ و زیو دابوھاڤان" ک" نیاز بووین لڕۆیشتین و ب
و شــــــمکی ئوروپایی ھگرین و درژە ب ســــــفر بدەین، ک ل نیوەی 

ۆڤانکدا پنج کسمان تدا چوون، بم ڕگادا تووشی تۆفان ھاتین. ل ت
ب ھزار دەردیسر توانیمان پنج دەریاوانی پورتکالی ل چنگ شپۆالن 
ڕزگار بکین. گمیکمان تک شـــــکا، بم من و شـــــانزدە ھاوســـــفری 
ســــــپانیایی و پورتکای توانیمان خۆمان باوژین بلم و ڕگای نجات 

ــ ــاریم ــای ڕزگ ــدۆزینوە. ڕگ ان دۆزییوە، بم کوتین دوورگی ڕەش ب
پســــــتکانی ھۆزی باوکی ھینی. ب پيچوانی ترس و تۆقینی ئمی 
 وە و وەریان گرتین. بکان باوەشــیان بۆ کردینســتســت، ڕەش پســپی پ
ئوپڕی میھرەبانی ھســـوکوتیان ل گماندا کرد و ل تشـــووی کمی 

یشــــیان دا. بمشــــی ئک خۆیان بلوە گچوونڕباری ب ل م چونک
کم دەســت و ب ئنوا بوون، ئوان ل چنگ ھژاری دەلرزین و ئمیش 
ل ترســــی گیانمان ھدا دانمان نبوو؛ چونک ھمیشــــ ئگری ئوەمان 

و بمان کن پارووی  ل ڕدا بوو ک ڕەش پستکان ل برسان دامانگژن
فنگیــان ھبوو، بم تفنگکــانیــان ب ورگی بتــایــان. یــارانی ئم ت

 " و باڕووت بوون و ھیچ کککیان نبوو... ـگولل
 من لم پرسی: 
ئگر ئم بتوانین ســــــفری وندەرێ بکین و دەســــــتمان پیان  " 

ڕابگات، تۆ بی یارانی ئوە حز بکن ڕەگمان کون و نیشتمانکمان 
 "ئاوەدان بکنوە؟ 

کگوتی: سپانیۆلیی 
 "  ن و لک بگوایــان و ن ــام ئوان ل خودا دەخوازن ب ن من دنی

ـــک ێمترســـــــی بن دەر مک وان ڕەنگم چوونی تۆ بۆ الی ئب .
مترســــــیدار بت. ھر بۆی بباوەڕی من، ئگر ڕم پ بدەی و دەگڵ 
باوکی ھینی ھاوســــــفرم بکیت، من ھگری پیامی تو دەبم بۆ الی 

ی خۆم. من پیامکت ب ھاوڕیان ڕادەگینم و ئگر بنیان یاران
نــدیــان بۆ خواردم کــدام و ســــــوچی تۆ دەبن،  پودەم وەفــادار و ملکئ

دەگیان دادەنیشــــــم و پیمان نامیکیان پ مۆر دەکم ک ئتۆ وەک 
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ڕبرک ببینن و قت سر ل فرمانت الندەن. پیمان نام دەنووسم و 
 "ن واژۆ دەکم، جا ئینجا ڕگایان بۆ دەکموە.پیا
من قســکانی ســپانیۆلیکم بدل بوو. ھر بۆی ویســتم دەمودەســت  

 کدیســـان ســـپانیۆلیی م. کریان بۆ ئامادە بکفســـبابی ســـببزووم و ئ
 دەستی گرتم و گوتی:

ب باوەڕی من نابی پل بکین. ئو گشــــــت میوان خرج و باج و  " 
خۆراکیان پویست. پویست بنیان بۆ دابخین و ئوان بن سر سفرەی 
 رە پنیش پین و ژماری ئاژەی زیاتر دابخودان ند. الزمومدەو

بچنین بدەین. بۆ ئو گشت نانخۆرە، دەب زەوی و زارکی زۆر گورەتر دا
ــــری خۆمان  ــــکوت بکین. ھرکاتک ک س و دەغ و دانکی زۆرتر پاش
خوینــدوەو زانیمــان نیشــــــتمــانکمــان توانــای بخرھنــانی ژمــارەیکی 
زۆرتری ھی، جا ئو دەم دەتوانین ب شـــــونیاندا بچین و بانگھشـــــتیان 

 "بکین. 
ل و گیان پشــــــنیارەکی ھاوڕم ھر ئوەندە ژیران بوو، ک من ب د 

لـــــم وەرگرت. بپی برنامیکی ڕیک و پک، چند پ خاککی خوار 
 ــــتمان کرد ب ــــتانکانمان ھبژارد و بتکایی بۆی بزووتین و دەس دارس
 ل .زەویمــان ک ختی تب کــدا، بمــاوەی مــانگ وەیــان. لانگھ

وو، بشــــ ســــرجم ئو بە برنج و گنم و جۆیی ک پاشــــکوتم کردب
شــــــش مانگ خواردنی خۆمانمان گایوە و ھرچی ھبوو ب مزرامان 

 داکرد. 
ژمارەی دانیشتووانی دوورگکم گیشتبووی چوار کسان. ئیتر ترسی  

ھاتنی ئینسـانخۆرەکانمان کم ببۆوەوە و ھسـتمان ب تواناییکی لبان 
ـــــینی و پکوە ژیانی دموکراتی، ـــــکی ھر  نھاتوو دەکرد. ھاونش ل مش

چوارماندا یکیزی و تبایی ســـــاز کردبوو. بتکامان بســـــت ب بســـــتی 
دوورگکمان ب نیشــــتمانی خۆشــــویســــتی خۆمان دەزانی. ھر چوارمان 
ئارەزووی گڕان و پشــکینی ســرتانســری نیشــتمانی خۆمان دە دل دابوو، 

اندا ھربۆی بیارمان دا پکوە گشــــــتک ب ھموو خاکی دوورگکم
دای. ھر  بکین و ل نزیکوە ســــــر و ژرانی بگڕین و بزانین چی ت
چوارمان خۆمان بۆ گڕان و پشـــــکنینی ســـــرتانســـــری دوورگک تکنا. 
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ــــــــئمش بیم ک ھاونشــینی و پکوە ژیانمان ھومدکی مزنیشــ ی ل ـ
پشـــــت بوو؛ ئویش دەرچوون و کرانوەی ڕگای ڕزگاری بوو؛ ل ھموویان 

شونکدا تپڕ دەبووم، ب چاوی کیارەوە زی اتر من خۆم بووم ک ب ھر 
کدارەکانم ســــــیر دەکردن و بۆ ســــــازکردنی بلمکی جی دنیایی، 
ھم دەبژاردن. ل کاتی گڕان و ســـیرکردنی داری جنگی ، من چند 

ن کداری زۆر ئستوورم ھبژارد و ئوانم بۆ ھینی و باوکی دەستنیشا
کرد، ک ب کاتی بج دارەکان بخن و ل ژر چاوەدریی سپانیۆلییکدا 
تختی ل ســــاز بکن. من ل دەمی تنیاییمدا، ب ئوپڕی تکۆشــــانی 
شلگیرانموە ل داری جنگڵ تختم ساز دەکردن. شوەی سازکردنی 

ڵ تختم دەگڵ ھــاوڕیــانی خۆم بــاس کرد و بۆم گانوە ک تنیــابــا
 چندەم کورەوەری بۆ داتاشینی تختیک کشاوە. 

دوای کۆتایی گشــــــت و پیاســــــکمان، ســــــپانیۆلییک ب یاریکاریی  
ھینی و باوکی، دارەکانیان خسـت و ب کرەسـی کول و کۆی سـرەتایی 
ـــــخت  و ب ئوپڕی زەحمتوە، توانیان دوازدە تخت ل دار بڕووی س

متر و ئســتووارایی  6و پانایی  10/5ختیک دابتاشــن. درژایی ھر ت
بندی قامکک بوون. ل ماوەی ســـــرقابوون ب دار و تخت، جارجارە  2

من و ھینی و ھندە جارکیش ســــــپانیۆلی و ھینی بۆ ڕاوە بزنان وەدەر 
ــدوویی  ــان ب زین ــاریلم ــد ک ــارە ڕاوکیش چن دەکوتین. دەگڵ ھر ج

کــاریل بزنــان تکڵ ب  22اندا، توانیمــان دەگرتن. ھر لو چنــد ڕۆژ
ماندا بۆ چنینوە و  بزنگلی دانگکانمان بکین. ل ھرەوەزی گشــــــتی

برمیلی گورە  60ڕنینوە ترێ و ڕەجــابــا ھنــانی موژ، توانیمــان بی 
خـــاســــــ موژان ھگرینوە. ئمش بیم ک ل ســــــ جمی نـــانی 

 دەخوارد. ڕۆژانماندا، ژەمکمان نان و موژ 
ـــان   ـــانم دوای ھگرتنوەی موژ، ئمجـــار نۆرەی درونی دەغک

 ل ک کشـــــنچ کانمان باشـــــیان گرتبوو، بدەغ .یشـــــتکیلۆ  209گ
 تووی جۆ، نزیـــک بمی برنجیش  1140بنرھب .م داینرھکیلۆی ب

ھر بو جۆرە بوو. ئو بە برھمی ک ل میوە و دەغ ھمان گرتوە، 
شی ھموو میوانکانی دەکردین و تنانت ئگر نیازی ڕۆیشتن و ج ب
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ھشــــتنی دوورگکیشــــمان ھبوای، ئو بە زاد و زمھرە بشــــی ھتا 
 قڕاغ ئاوەکانی ئمریکای دەکرد. 

ــا کردەوە، بۆ   ــا و کۆت جی ــان ل ک دوای ئوەیک برھمی دەغکم
ی زۆر گوەتگرتن و ڕاگرتنیان، چوار سن چنی ھی الوشوو ورەمان ل

ـــدەوە و دەغمـــان تکردن.  ـــان ـــدا تپ ـــان و قســــــی برنجمـــان ل ژری
شارەزا و مامۆستا  سپانیۆلییک، ل ھونری سوت چنیندا ھر ئوەندە 
 رژین و چرپی، دەبوایپ جیاتی سـازکردنی دیوار ل ی وابوو لپ بوو، ک

یواری دار و چرپی یادگاری لو شــــــوەیم کک وەرگرتبای. پرژین و د
 رشی ئینسانخۆرەکانمان بستا ترسی ھنیاییم بوون؛ ئیتر ئردەمی تس

 سرەوە نماوە و پرژین و چنینی دیواریشم ب کک ناین. 
و ھرک ل کــاری ھگرتنوەی دەغــل و دان و برھمی ترێ و موژ  

یم بۆ ســـفر ســـرمان ســـووک بوو، ســـپانیۆلی و باوکی ھیندۆشـــاوی ترێ 
 وە. لتنبۆ یارانی بخو ک کی نووسراوەشم دایرمانئامادە کردن و ف
نامکدا نووســــیبووم: ئو کســــانی ک نیازی ھاتنی دوورگکی منیان 
ھی، پویســــــت ل برامبر ســــــپانیۆلی و باوکی ھینی دا ســــــوندی 

اک بن و وەفاداری بخۆن ک ھتا دەگمانن، وەفاداری یاســـــــای کۆمگ
 بڕزەوە ملکچی فرمانداری دوورگکش ببن. 

  ر خۆی دەبھ ند کی سپانیولیم دا خوی ھاوڕگو کی تریش بجار
. و برپرســـیاریی ھموویان ل ئســـتۆی خۆی دای برپرســـی یارانی بت

ســـــپانیۆلی بنی پدام و دوای وەرگرتنی ھموو ڕاســـــپاردەکانم، دەگڵ 
. منیش بارگ و بنم بۆ تک نان. بۆ بوونباوکی ھینی ئامادەی ســـــفر 

ھر یک لوان تفنگکی و ب ڕادەی ھشــــــت جار داگرتنوەی تفنگ، 
باڕووت و گرموول ئاســــنم دان و ھر بو لۆتکیی ک ئینســــانخۆرەکان 

 پی ھاتبوون، ئامادەی سفرم کردن. 
ساڵ   ئوە یکمین ھوستی کرداری من بوو ک دوای بیست و حوت 

انم خردەرەوە بن نیشتج بوونم ھوی ڕزگاریم دەدا. بۆ ئوەیک کارەک
ئاکام بگین  ر و و بگموو ئوە بیر و بۆ ھنان کانم ھموو بیرۆکھ ،

م لگـــای ژیرانکیش ڕرتلـــدا، بۆ  خمین ھکی ردەم دانـــان. لب
ھموو ئو میوانانی ک قراری ھاتنیان درابوو، ب پی سران، تشووی 
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و ئاو و وردە شــتی تریشــم بۆ  موژھشــت ڕۆژانیانم بۆ ئامادە کردن. نان و 
تکوە پچان و ل لۆتککدا جگامان بۆ دابین کردن. قراریشـــــمان دانا 

ڕاندەمی گ ل ک کشــــــخوانی لۆتکپ ل ی کیو ئــاوەیــانـــدا، ئ
دابســـــتراوە، برزی بکنوە و خۆیان بناســـــنن. بمجۆرە ل شـــــوكی 
 ،یکردبوویوری دەریـــایی ھکی ھیشــــــن و دا، کشــــــواو مـــانگت
ڕوڕەسمی ماواییمان بج ھنا و سفرکران برەو نیشتمانی باوکی 

ــاتکی ک خۆم کردبووم، ئوان ل ھینی وەڕێ کوتن. بپی حیســــــــا ب
ماوەی   ل کرد و دەبواییان دەســـــــت پرەکفر دا ســــــمانگی ئۆکتۆب
ھفتیکدا کار و باری خۆیان ب ئنجام بگینن و بۆ دوو ھفت دواتر 
 م بنــانیــان ببین. برھخچــاوەریی ب موە و ئنڕبگ مرەو ئب

ــد ھفت ــاتی من، چن یشــــــی پچوو، ھیچ ھواڵ و پچوانی حیســــــــاب
 نیشانیکیان ل دەریا دەرنکوت. 

  کی زۆرەوە ھــات و لھــاتو ھــاوار ینی بکی زۆر زوو، ھیــانرەبب
 خو خبری کردموە و گوتی: 

 "ئاغا !... ئاغا ھست ھاتنوە... ئوان ھاتنوە!"
خرا برز بووموە. برگم پۆشــــــی و ل پرژین و دارســــــتانکی بر  

مان وەدەر کوتم. چونک ھســـــتم ب مترســـــی ندەکرد، بپچوانی 
 کی دەریـــام کرد، بیرســــــ رکم ھگرت. بنکم ھڕۆژانی تر چ
ئوپڕی ســرســووڕمانوە بلمکم بینی ک چاروکیکی ســ ســووچی 

بخرایی ب ھزی بــا برەو ڕۆخی نیشــــــتمــانکی من  ھــدابوو و زۆر
 ب ربۆیدەھات، ھ مری باشوورەوە بۆ الی ئب ل کملوە بوو. بب
ھینیم گوت ک ئم یارانی ئم نین و برلوەیک بزانین دۆســــــتن یان 
دوژمن، خۆیان نیشــــان نادەین. بۆ وەرگرتنی زانیاری و ناســــینی میوانانی 

برەو ماڵ وەڕێ کوتین و دوربین و کرەســــــی پویســــــتمان نخوازراو، 
ھگرت و ب پیژەکدا پھچووین. من و ھینی خۆمان گیاندە ســـــر 
گەبردەکانی شانی ماکمان و لووە دوربینمان تگرتن. ھرک چاوی 
ـــاوە  ـــا دا گا، ل دە دوازدە کیلۆمتریی قراغ دەری دوربینم ب دەری

کی میمدەینواند گ کمیـــــتبوو. نمای گ زنم بینی ک لنگری ھاویش
 .کی ئینگلیزیییمگ ک 
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ـــــــب دیتنی گمیکی ئینگلیسـ  ی، ک گموان و کاردار و خزمتکار و ـ
ــــــــی دەب ئینگلیســی بن و ھاووتییانی من تنانت چشــتکرەکانیشــ ، ـ

یگرمشـــــادمانی ن وا بدەم و لوی خۆم حک دەبوایناخی وە. ب م ل
ھستم ب چشن نیگرانییک کرد. ھۆی نیگرانی من  مژی و مشوورموە
 بوو، ک دوورگکی من شــــــاڕگ و ســــــرەڕی ک ئمل بینینی پاپۆڕە

م فانکیشــــــ بازەرگانی نیی و ھیچ تۆ یاوە نبینیوە ک  انگمی  ب دەر
دەب وایت؛ کنابترســـــی تۆفان ھانای بۆ وشـــــکانی ھ ل مر  گژ ل

ئم دەرخۆنیدا شــتکی تۆقنری تداب و پویســت وشــیار بین. بپی 
ـــای  ـــک جـــاران ب ھــۆی کــۆدیــت لــــوانــی، گمــی گــژیــنمــــژووی لمــ
کاپیتانی گمی خراوت چاڵ و گم کوتۆت ژر ڕکفی  یان،  ئاژاوەچی

پاپۆڕەک داگیرکاران. لوانی ئمش یکک لو ســــــربزویان بت و 
ـــــــاغ اگیرکراو  بــت و گۆمزی بدواوە دەب د . ھربم بیرەوە، خۆم س

 ب ویستخوازراو؛ پناسراوی نژاوی نناو گ ینخخۆمان ن کردەوە ک
 سیری کارەساتان بکین و خۆمان تووشی کشی الوەکی نکین.  یورد
بلمک کنارەو کنار و زۆر بخرایی برەو ڕۆخی دوورگکمان  
ت. دیار بوو بۆ دابزین بشــــــون کنار ئاوکدا دادەگڕن ک تنکاو ھا

ـــان بۆ  ـــدکی ـــاوکن ـــدات. بم چونکین ھیچ ئ ب و بواری دابزین ب
ندۆزرایوە، ب ناچاری لووتی بلمکیان برەو تپۆک ڕەمکانی 
ــان  ــاکی ئم، خۆی ــاری م ــک دوورتر ل ڕووک ما و کــاران وەرگ کن

او و ل ئاوایان دا. ئو شونی ک لی دابزین، دەگڵ خواست و خست ئ
ویســتی من یک دەھاتوە. چونکی ئو شــونی ک کاروان لی دابزین و 
لۆتکیان ب شــون خۆیاندا کشــا، شــونکی بالوەی دوور ل ماڵ و مکی 
ــــــک ئگر  ئم بوو. ھاتباو ل ڕووکاری ماکی من دابزیباین، ب ش

یاو خراپ بوانای، ماکیان ل زەوت دەکردم و دەســتیان بســر دار و پ
 ندارەکم دادەگرت. 

ئوان ل ئاویان داو پیان نای نیشـــتمانکی من. ھژماردمن؛ یانزدە  
 ل وت کوە بۆم دەکجلـــک و لیبـــاســــــی ئۆنیفۆرمیـــان س بوون. لک

شتیان دەریاوانی ئینگلیزین و سکان، ھسندین.  یانزدەکسیان ھۆلک
یان بم کاتک ک ب وردی سیرم کردن، زانیم ھم کردووە و س کس
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ل ناو  بوون.ل ژر چاوەدری ئوانی دیک  راویدیلی دەســـت و پ بســـت
دیلکــانــدا ھر تن یککیــان زۆر پرشــــــــان و دڵ بکوڵ دیــار بوو؛ 

دەوە و لبر شمشر پساپسا دەستی بستراوی برەو ئاسمان برز دەکر
 بدەستکان دەپاڕایوە. 

من کتبووم بیر و خیـــاتکی پ ھـــاشــــــ و پـــاشــــــ و بۆم لـــک  
ندەدرایوە ک ئم ھشـــــــت کســـــــان کن و چ کارە و چ کســــــن و چ 

 !یکیان ھنیاز 
 ھینی گوتی:

ئاغا بۆچ مگر ســـــپی پســـــتکانیش بچشـــــنی ڕەش پســـــتکان  " 
. ئاغا ئتۆ ســــــیری دیلکانیان بک و ببین چند دیلکانیان دەخۆن..

 "پرشانن ! 
 وەرامم داوە:

بم ترســــــی ئوەم ل  نخر ھینی، ئوان دیلکــانیــان نــاخۆن، " 
  "ددای ک دیلکانیان بکوژن و لرە جیان بھن و بۆن.

ھر ل جنگی قســـــکردنی من و ھینیدا بوو ک یکک ل ھشـــــت  
ـــر دەموچاوی  ـــرەکی ب س ـــمش ـــکان زۆر ب تووندی نووکی تیژی ش کس
یکک ل دیلکاندا کشـا و شـریخاندی ب سـریدا. من ل بینینی ئاکاری 
ــ بوو. من لودەمدا دەســتی خۆم  ــت، ھموو گیانم س ــر بدەس ــمش ئو ش

ک بۆچی باوکی ھینی و سپانیۆلییکم لم ھل ناسک دا دەشکاندەوە 
ڕەوانی ھندەران کرد. ئوان لرە بوانای، ب چوار کســـــان دەمانتوانی 

 . و بج بکین بو جردە دەریاییانخزمتکی باش 
ـــاتبوویندەر و ھروەک ســــــیرکرکی   من و ھینی، ب چک ھ

پمخۆش بوو تفنگم پ بوای و  کارەســــات، ب چاوان ســــیرمان دەکردن.
سرە ھگرتبای، بم وەک تۆ بی دەستی   ردەم بنام و دەریاوانئ

کســیان ڕۆیشــتن و پنج چارەنووس دەگڵ ئم ب، ھر لو جنگیدا 
کس ب داونی گردی برمبرماندا  پنجئسیرەکانیان ج ھیشت. ئو 

وی لوێ ج ھشـــت. دیلکان رابســـت یان ب دەســـتھکشـــان. دیلکان
دەیانتوانی ل ســـر پ ھســـتن و ب ڕدا بۆن و تنانت ڕابکن. بم 
دیار بوو وەھا تاسا بوون ک وەرەی ھستان و ڕاوەستانیشیان نبوو. ترس 
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و ب ھیوایی ئوان یــادی ئو ڕۆژەیــان بۆ من زینــدوو کردبۆوە ک تۆفــان 
 نر تشــکاندین و ھ ی لکمیگ ودەمر زەوی. لســ وتمن قاچم ک

دا، ترســی دڕندەی کوی ل الیک و ل برکی ترەوە برســیایتی ل پی 
 می شــکاوی ئمگ دەکردەوە کوە نت بیرم لدا قودەمخســتبووم. ل
ب زەبری ھکشـــــان و نیشـــــتنوەی ئاوی دەریا ھتا نزیک ب وشـــــکانی 

م دوورگخاوەنی ئ ت و من ببمو  دابکشــــــخســــــیرەکانیش لی .چۆل
دەمدا ھر وەک ئوێ ڕۆژەی من، مرگیـــان ب چـــاوان دەدیـــت و ھیچ 

 ھیوایکیان ب ژیان نمابوو. 
ئودەمی ک دەریاوانکان بلمکیان ھتا نزیک ب وشــکانی ھنا  

 ب ر بۆیندا بوو، ھ تا ئاویان دا، دەریا ل قۆناخی ھســــــ  و خۆیان ل
یا کوتوە قۆناخی داکشــان و ئاوی دەریا نیشــتنوە و تپڕینی کات، دەر

کســـیان  ســـبلمی ئوانیش نیشـــت ســـر وشـــکانی. ل دەریاوانکان، 
وەک چاوەدری یخســــــیرەکان لوێ مابوونوە، بم دیار بوو ئوەندە 
 پوتن. لی خال للست و کرمس رخۆشی ئارەق بوون، کخۆش و س

لمکیان نیشتۆت سر کی و ھرک دیتی بیکک لوان ل خو ڕاچ
ــــــــت کردانخـــاک، ئو پکوە خریکی ب ئـــاودادانی وە و نی تری ڕاس

ــا ژری بلمکی وەھــا بلمک بوون. بم بۆیــان نکرا.  لمی دەری
ئوان ھۆشیان بالی یخسیرانوە ی نکرد. ـگرتبوو ک تنانت جوویش

یکیان ب دەنگکی نما و ســرگمی تلدانی بلمک بوون. ســرەنجام 
 ھاواری کرد:، سکای کرد و برز 

کوڕە با واز بنین... چل دەریا ل نۆرەی نیشتنوە دای و بلمکی  " 
مزی ئھســــــیئاوا قورســــــیش بک ی ســــــ  موە. وەرە با ئیتناجوو

 "پشوووی خۆمان بدەین. 
  ری دەی دوای نیوەڕۆیـــاتژم ـــا ک ـــا ھت ـــاوی دەری من دەمزانی ک ئ

ھناســــــتت، ھربۆی بیرم لكردەوە ک ل تاریکیی ســــــری شــــــودا 
دەتوانین ب ھمتکی کوتوپ، ئو س پاسوانان دەسبسر بکین و 

ە. ھر بۆی ل دەور و بری ماکماندا یخســــیرەکانیان ل بســــتنینو
خریکی برنامچنین بووین و خۆمان بۆ ھرش ئامادە کرد. لو شڕەشدا 
 دەمزانی ھینی پشیتوانکی نبزە و دەتوان یاریکار و ھاودەستم بت. 
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ھینی لو ماوەیدا ک ھاودەم و ھاوکارم، ل شــڕ و ل ڕاو و ل کار  
و کرەســـی کار ڕاھاتووە. دەســـت و تفنگی ھینی دا دەســـتی ب تفنگ 

و تیری ب ل ھی من ل پکانی نیشــــــانگ و نچیر دا گلک ئنگوەترە 
ختا ناچ. ھینی س تفنگ و من دوو تفنگمان ھنا و خۆمان پ چک 
کرد. قد و گیپای من ب شمشری ڕووت و دوو دەمانچی الکلک و دوو 

نگی الشـــــــانم، بک تفلکی گنوە، دیمموە تیســــــکنو کت بتایب
 سامناکیان پ بخشیبووم.

  ،ری دووی نیوڕۆیم دەور و بو دانا، بری شــتم بۆ ســمپالنی ھ
کانیش ل چنگ  چاوەدرە  ســــــ ندە قورس کرد، ک ماکی ھر ئوە گر
ــگڵ و  ــی جن ـــان ـــانک ــر دارســــــــت ـــان کــردە ژ ـــاو ڕای ـــای برھت گرم

ن ل نزیک مای مندا ج ھشـــــت. یخســـــیرەکان ل ژر یاەکانیخســـــیر
ســبری چند دارکدا خو بردبوونیوە. من ھلکم ب دەرفت زانی و 
دەگڵ ھینی خۆمان گیاندە ژوور ســرینیان و بر لوەیک بمان بیینن، 

 ب زمانی سپانیۆلی لم پرسین:
 "ین ئوەی بڕز کن و چ کسن؟دەرئۆھۆی برا"
ن ھیچ وەمکیــان نداموە و وەک ئوەی ترســــــــابن و خریکی ئوا 

 ڕاکردن بن، ل ج ھستان. من ئمجار ب زمانی ئینگلیسی گوتم: 
بڕزان خیاتان ئاســـوودە ب، ئم بنیازی یارکاریتان ھاتووین و  " 

 "دەخوازین لو بندە ڕزگارتان بکین.
 ی:یککیان ب دەنگکی کپی پ ل ڕزەوە گوت

ــان  "  ــاردروای خودابن و لالی ئوەوە بۆ نجــاتم کوات ئوە دەب ن
ئاخر نکبتیی ئم ئوەندە قورس و گران، ک زەحمت مرۆڤ  ھاتبن. 

 "بتوان لم بندە ڕزگارمان بکات .
 من ل وەم دا گوتم:  
یاریکاری ســرەکی ھر ئوە و ئم ئامرازی بردەســتی ئوین. ھر  " 

ئودەمی ک پتــان نــای ســــــر ئم وشــــــکــانیی و ئو دزە نــابکــارە 
شــمشــری ب ڕووی تۆ دا کشــا، دــــــــم پی تزی. بم ئســتا پم بن 

  "بزانم ئوە کن و بۆچی دەسبسر کراون و ل ئمی چی دەخوازن ؟
خسیرەکسۆزەوە گوتی: ی ب 
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ئرێ تۆ خوا پم بن بزانم ئوە فرشـــــتی ئاســـــمانین ک دەســـــتی  " 
 "ڕزگاریمان بسردا دەکشن؟ 

 من ل وەرام دا گوتم :
 "  رگم جلک و بی بتۆ ب ،ی یاریکاری ناردبایر خودا فرشــــتگئ

ناشــــــرینوە ناردبایی؟ ئگر فرشــــــت بووینای، کمک لبار و خون 
رینتر دەبووین و جلک و برگی بریشـــــمان تۆزکایک ڕازاوەتر دەبوو. شـــــی

 و ھاتووین ل ش یاریکاری منیو ھاوڕکی ئینگلیسیم و ئر من تاکخن
بنــدی گرانتــان بســــــتنینوە... فرموو بزانم ئرکی ئمـــــــــــــ چی بۆ 

 "ڕزگاریتان؟
ندە تا، بداخوە بســرھاتکمان ئوەندە دوور و درژە و ھر ھ "

ک باسی ناکرێ. لو بریشوە دوژمنکانمان ئوەندە ب بزەیین و ئو 
قاســـیش ب ھژمار زۆرن، ک باســـیان ناکرت. ھر ئوەندە بزان ک من 
ــاغی بوون و  ــانم لم ی ــانیم و ژردەســــــتک ــازرگ ــاپیتــانی گمیکی ب ک

دارەمان کۆدیتایان لکردووم. دەســـبســـریان کردین و بن وابوو ل ســـ
 م دوورگل ک م ڕایر ئســــــ مان بووران و ھاتنم دوایی لبدەن، ب

  "چۆلدا جمان بھن و خۆیان بۆن.
 لم پرسی : 
 "یاخییکان چکیان پی؟  "

 گوتی:
بی ســــ چکیان پی، ک یکان ل بلمک دای و دووی تریان " 

 "ل ژر داران دان. 
 گوتم :

کوای با دەســت بکار بین. ھر ئســت ئوان خوتوون و دەتوانین  " 
 "سرجمیان بکوژین، یان بردەستیان بکین.

 کاپیتان گوتی: 
ن و ن چاوســــــوور و بگی ســــــرھدانکلوان تنیا دوو کســــــیا " 

 و دوو تــاوانبــارانتوو ئتــاوانن. ب دەســـــــت و ب چــاو ل وانی دیکئ
 "وانی دیک سربڕن و دەست دەدەن. بردەست بکرن، ئ

 گوتم : 
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ـــا ئوان دە خو دان  ـــا " کوای ھت لرە دوور کوینوە... ئم ، ب
 "ھستن و ب شون مندا وەرن.

من ئوانم برەو دارســـــتانک برد و دوای شـــــاردندەوەیان، ڕووم کردە  
 کاپیتانک و گوتم: 

دەخین مترســــــی. ئمیش ل ئم بۆ ڕزگارکردنتان گیانی خۆمان "
 و تکای یکمان ھرجرت و مند شـــــی خۆماندا چتو خزمر ئمبھ
باش گوم لبگرن با پتانی بم. مرجی ســـرەکیم ئوەی ک ھتا ئوە 
لم دوورگیدا دەژین، دەب ب تواو ماناوە ل ژر فرمانی مندا بن و 

ـــای و ئــ ـــانــم ببــ ھــیــچ ئ ـــانک ۆیک بڕــوە برن. ئو ھمــوو فرم
 ک ک کات تان ل منی وەردەگرن، ھر  گاری خۆ پارز چکوچۆی ک بۆ 
کاری چکداریمان کۆتایی پ ھات، ڕادەســــــتی خۆمی بکنوە. ھروەھا 
دەب ســــوندم بۆ بخۆن ک ھر کار و کردەوەیکی ک ب زیانی من تواو 

دوویمم ئوەی ک دەبــت، ئوە خۆی ل بدوور بگرن و نیکن. مرج 
دوای وەرگرتنوەی گم و دەسبسرکردنی سربزوەکان، پویست من و 

 "ھینیی ھاوڕم بب ھیچ پارەو و پاداشک ھتا ئینگلستان برنوە.
کاپیتان و ھاوکارەکی پیمانی وەفاداری و فیداکارییان دەگــــــــــــمان  

ستی بنی ھموو بست و ب ئوپڕی نیازپاکی سپاسیان لكردین و دە
ــــر  ــــر چاوان دانا. منیش بۆ ھیرش و پالماری س ــــیان ل س مرجکانیش
دوژمنانکانمان س تفنگ و گوول و دەرمانم دان. ل کاپیتانیشم ویست 
ک خۆی ڕبرایتی شــــڕەک وەئســــتۆ بگرت. کاپیتان دەگڵ ســــپاس، 

 ب باشترە. داوای لکردم ک بڕوەبرایتیی شڕەک ب دەست خۆم 
من پم وابوو باشترین کار ئوەی ک ھتا ئو یاخیبووان کفتی خوی  

ـــای  ـــان بکین ســــــر؛ ئوەی ئ ســــــرخۆشــــــین، ھرشــــــکی تکایی
خۆبدەســـــتوەدانی ھدا، بردەســـــتی بکین و ئوەی دەســـــتی کردەوە 
بیکووژین. بم کاپیتان ب ئوپڕی ھمنی گوتی ک ئو حز ب کوشتنی 
ھیچ کســــک ناکات و واباشــــ ڕگایکی ھمنانتر ھبژرین. تاوانکار 

؛ من دەیان تنیا ئو دوو ســربزوانن ک بگی برنامی ســرھدانن
ئوان دەسبسر بکرن، کار تواوە. کاپیتان پی وابوو ک  ناسم و ئگر

نجات  ئگر شڕ بکوت نوانمان، لوانی ئو دوو سربزوە خۆیان
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بدەن و بگڕنوە گمیک و ئوانی ترمان ل دەنگ بدەن؛ ئودەم ئیتر 
 سرکوتووی شڕ ئوان دەبن و ئم دەفوتنن.

ستی بۆچوونکی کاپیتاندا ھیچ قسیکم پ نما. منیش بۆ   من ل ئا
خون ڕژتنی ھرچی کمتر، کاپیتانم کردە پشـــنگ؛ ئو ب تکھچوون 

 بیکات و ئمیش ب شونیدا بچن.  ئارەزووی خۆی
ــاژاوەگان ل خو   لو قســــــــان دابووین، ک دیتمــان دوو کس ل ئ

 وان لئ ی کاپیتان، چونکینگوت دەچن. ب کملرەو بستاون و بھ
تان تفنگ و  کاپی نان.  ھ مان ل کان نین و ڕەشـــــــایین، واز ئاژاوەبگە

 ئاســــــپایی ل ج ھســــــتا. ل دەمانچکانی ل خۆی شــــــت دا و زۆر ب
ڕۆیشـــــتن برەو چاالکیی نیزامی، جگرەکی و ھاوڕی تری ل پشـــــوەی 
کاپیتان و ئمیش ب شـــونیاندا شـــۆر بووینوە. ھشـــتا چند ھنگاوک 

ک لکی وە، کوتبووینککان ودوور نرەکییــــ ــــربزوە س ل خو  س
رد، بم کاپیتان ب یک ھســــتا و ب دەنگکی برز بانگی ھاوڕیانی ک

ی بریندار کرد. ـــــــــــــفیشــــــک دەنگی ل ئوکی دا خنکاند و ئوی تریشــــــ
بریندارەک خیای ڕاکردنی ھبوو ک کاپیتان ب ســــری دا شــــیخاند و 

 گوتی:
ئی ڕووڕەشــــــی بدکردار، کوا دەتوانی ل چنگم درەبچی، وەرە چۆک  " 

.بووردن بکدابدە و داوای ل" 
تی ندەدا و بردەوام ل ھتن دابوو، ک کــاپیتـــان برینــدار دەســــــ 

 ری و بســـ یشـــتگقون  ری دا و خســـتی. ســـســـ ی دووی لکنگتف
ھاوڕی تریان ک ل خوی مســـتی ھســـتابوون، ھرک ســـرو پۆتڕاکی 
سوودە و   وەیان بدەست کردن ستیان کرد کنی منیان بینی، ھرتۆقک

ن برز کردەوە. ئوان گورجک چۆکیان دادا و دەســتی خۆ بدەســتوەدانیا
داوای لبوردنیان کرد. کاپیتان تیان ڕاخوڕی ک ئگر خیای خاویان 
دە ســر داب، ب دەردی ھاوڕیانی کوژراویان دەچن و ئگریش ل ڕووی 

ەکان نیازپاکیدا ھاوکارمان بن، ل تاوانکانیان دەبوورێ. دەســــت بســــر
ی جــاران ھــاوکــاری کــاپیتــان دەبن. ئوان وەک جــار بنیــان دا ک ھر

ســــــوندیان خوراد و بنیان دا ک ل درژەی ســــــفر برەو جامائیکا 
)Jamaique دل و گیان ی بکتییرۆکایدا ، یاری وەفادار دەبن و ســــــ(
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دەپارزن. کاپیتان قول و بنی ئوانی ب ئرنی وەرگرت. منیش وەک 
 مگوت کشـنیار پیان پدەسـت و پ کان دەبوتن، دیلرکتا ڕۆژی سـھ

 ببسترت.
دوای خوتنوەی پشویی سربزوان، من ب ھینی و جگری کاپیتانم  

ڕاگیاند ک سوڵ و چارۆککانی بلمک دابگرن و بلمک ب ڕووتی 
 ج بھن. 

انی ھموو کار و چاالکییکانمان کۆتایی پھاتبوو ک ئو ســــ دەریاو 
ک بۆ گشــــــــت و گوزار ل بلم دوور کوتبوونوە، ب دەنگی تقی 
خای  تفنگ، شــــــژاوان گڕانوە. گڕانوە بم ب ســــــر ھواری 
داکوتن. ھرک کــاپیتــانی یخســــــیرکراویــان ب ســــــرکوتوویی بینی، 
ئوانیش کوتن ســــــرچۆک و داوای لبوردنیــان کرد. کــاپیتــان بزەی 

ھــات و فرمــانی لبوردنی بۆ دەرکردن. ئوانیش چشــــــنی بوانیش دا
ھاوڕیانی دیکیان، دەســــت و پیان بســــترا و ڕەوانی ژووری ئو دیوی 

 ان و ھرایان خوتوە.کر
دوای دەســـتبســـرکردنی ئاژاوەگان و گڕانوەی ئھوەنی ب ســـر  

کرد،  دوورگکدا، من و کاپیتان پکوە دانیشـــتین و باســـی زۆر شـــتانمان
تنانت بســـــرھاتکی خۆم و ژیانی چندین ســـــای تنیاییشـــــم بۆ 
 لگ رســــام کردبوو، کی من کاپیتانی وەھا ســــکرھاتســــاوە. بگ
جاران دەستی دەخست سر دەستم و ب داخ و پژارەوەیکی قوووە تی 
 دەڕوانیم. چیرۆک خمناکی من، ک پاوپ بوو ل کوتن و ھســـــتانوە،

ی دەگڵ خۆیدا دەگا و چشنی گی باوەشی گردەلوول، ــــــــکاپیتانیش
ھی دەســووڕاند. باســی ئودەمانی ک کمدەســت و بدەســت بووم و 

ی کز و پیتــانپژارە و بــدەرەتــانی ب تواو مــانــاوە ھی چنیبووم، کــا
مدا،  دلبخم دەکرد. ل گانوەی ڕۆژانی کار و چاالکی و بووژانوەشــــــ

ەگشایوە. بتایبت دوای ئوەیک ھموو کرەس و ئامرازی ژیانم ل د
گمی ڕاگواســــــت و ژیانی یکتنی و ئاوارەییم پ ســــــاز کرد، ســــــدان 
ئافرینی پگوتم و الواندمییوە. کاپیتان ســـپاســـی یزان کرد ک منی لو 
پاراســــــتنی کرامتی ئو و  غانی  ق دا کردۆت دوورە دەســــــت دوورگ

لنوێ ســـــروەیی پداوەتوە. کاپیتان دەگڵ دابارینی فرمســـــکی ســـــر
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دووپات کردموە و منی ب ڕزگاریکری ۆ شــــــادمانی، پیمانی وەفاداری ب
 خۆی ھژمارد.

قسکانمان کۆتایی ھات و ئوجار میوانکانم برەو ماڵ ڕبری کردن.  
ومن، یک ل ماکمدا ھموو ئو کار و خباتی ک بۆ ئاوەدانی کردبو

ب یک نیشانم دان. کاپیتان لو گشت زەحمتی ک ل ڕگای سازدانی 
سری سووڕ مابوو. بتایبت لو پرژین کشابووم،  ژیانکی شارستانی 

و چپر و دارســـــتان و مشـــــنی ک ب دەوری ماکمدا کشـــــابووم، 
نا یاوانی  تا و ل ڕزەی پ ئافرینی ڕاندەوەســــــ وداری زمانی پســــــن و 

 دادەنام و دەستخۆشانی پدەگوتم. 
ــ  ــــــــمن گوتم ئم دارســتانی ک ب دەوری مای مندا کش راوە، ســر و ـ

 و دەنک ب دان ب دان مامی شلک و ساوا بوون کن ک توولردەمانس
دەنک ب دەســـتی من ناشـــتراون. ســـاڵ ب دوای ســـادا گشـــ و نشـــیان 

ک شــــر نایبت.  ل چ بووەکردووە و ئســــتک لەوارکی قوغایان 
ــــــک و ئارەقی توی من. منی  ئمان گشــــــتی چیرۆککن ل ڕەنجی باس

تنیــا، نمــامکــانم یک ب یک ل زەوی داون و ئو ڕگــا پ پچ و 
خمی ک ب نو دارانمــدا کشـــــــاون و مــاڵ و ســـــــامــانکی خۆم تــدا 

 خۆم بووم. ھر ی شاردوونتوە، ئندازیارەک
ـــتانی   ـــتووین و داس ـــت لی دانیش ب کاپیتانم گوت: ئم مای ک ئس

تنیــایی خۆمی تــدا دەگرموە، ئم کۆشــــــکی دەســــــت و نــاوەنــدی 
شـــایانی وو گیاندارانی دوورگکمدا زا. حاکمییتی من و ب ســـر ھم

ئــامــاژەی، بۆ ڕاگرتنی بــاری ئمنییتی دەســــــتــداریم، ل ھموو دامو 
وەکــانی خۆم، ھر تن مــاڵ و ژووری دانو و ژووری چک و دامزرا

چۆڵ و دزە ڕگاکانم ب میوانان نیشــــــان دان. مای ھاوین ھوار و باغی 
 وتی پیرە بزنیش مــابوون، کشــــــکل و ئگزنی بزنی ممیوە و دانگ
ئوانم بۆ ئو کـــات دانـــان ک گمی زەوتکراو ل چنـــگ ئـــاژاوەگان 

 ە و چارەنووسی خۆشم دیاری بکرت.بستندرتو
بیست و شش سربزوی داگیرکار ل گمیکدا مابوونوە و چاوەڕی  

گڕانوەی یارانیان دەکرد. ل ناو ئو بیســت و شــش کســکشــدا، ھیچ 
کســــــكی وەھا زانایان تدا نبوو ک فند و فی دەریاوانی بزانت و 
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نخۆی بجوو ج ل کمیگ وان بتوانوە، ئکی تریشـــــرب وە. لت
دەیانزانی ک یاسای گشتیی وتی بریتانی ڕێ ب ھیچ دەریاوانک نادات 
ک دژ ب کاپیتانی کشــــــتی ھبزتوە و گم داگیر بکات. تنانت 
 ســــــزای ل ،مکــاپیتــانی گ وی دژبربزســــــ شــــــیــان دەزانی کمئ

 سدارەدانی بۆ باوەتوە. 
ـــاچییکـــان  ـــانی گم و ھـــاوڕێ و  کۆدیت ـــان دابوو ک کـــاپیت قراری

ــان خرا بگڕینوە. بم  ک  جگرەکی ل دوورگدا ج بھن و خۆی
ی گرژ و و بۆچوون نگڕانوە، ھزاران بیریــارانیــان بکــاتی دیــاریکراو 

 ی لدا تاک ھانی بوو. دانی ناو دانیشـتووانی پاپۆڕەکی، پمشـتوانی گ
ر و شــــــوســــــ ب و  ن چوونیل ڕاوکک تووشــــــی دجۆر یارانیان ب

ــانکی بۆ دەھۆنییوە. ئوان،  پرشــــــــانی ببوون، ک ھر کس داســــــت
ــــــان ، ک ابووگرد وەچارەڕەشــــــی خۆیان ب بوون یان نبوونی ئو کس

ئیتر ل کیس چووبن،  اندنی گم بوون و ئگر ئوانئوان شارەزای ئاژو
 گر بوو. مسۆبالوە یان تداچوونی خۆ

ــتاک ل ناو گمیکدا نیگرانی   کاپیتانی گم دەیزانی ک ھر ئس
و ترس و دڕاوک ب ســــــر یکا یکی دانیشــــــتواندا زا و ل ترســــــی 
چارەنووسی نادیار و دواڕۆژی ڕەشیان، ل نویاندامقۆ مقۆ و دژایتی ساز 

 بووە. 
ـــدا بووین ک بم ئم! ئمیش ل تکوتوی بڕیوەبردنی پال  نک

بب شــــڕو خونژی گمیک لچنگ ئاژاوەگران بســــتنینوە. بم 
 تی دەخســــــتـــان چ کمبوونی ژمـــارەی ئم و زۆربوونی گم نشــــــین
پالنکمان و ئو ھیوایی ل دەســــــتاندین ک بم چند دەنک بتوانین 

ر بگرین ئاژاوەگان چک بکین. ھرچی ئمن بووم، پم وابوو دەب سب
و کارک نکین ک ئاکامکی ب زیانی ئمدا بشکتوە و کشکمان 
ئاۆزتر بکات. ئم دەمانزانی ھیچکام ل گم نشینکان شارەزای فند 
ــاتوانن یک ھنگــاویش ل دوورگ دوور  ــاژۆتن نین و ن و فی گم ئ

مابوونوەو  کونوە. ســـرەڕای ئم، ئوان تیمکی کارایان ل دوورگدا
 بب ئوان توانای دەندووک دە ئاو نانیشیان نبوو. 
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ل توژینوەی تکاییماندا ئو ھومدە ســــرەتاتکی دەکرد ک ئوان  
 ی دوورگن یارانیاندا ڕەوانشــــو ک بتماعر ناچار دەبن جئاخرســــ
بکن؛ بھاتنی ئوان و بردەســــــت کردنیان، بای ھومدی ئم برزتر 

دەچتوە ھتوەی لوەک ئاوە خواردن موەی گت. و گرتنکاپیتانی د
 رەو دوورگایی بکت وان بر ئگئ دا بوو کی دە دو ترســـئ مگ
ـــــرکوتن ب وان دەبت.  ـــــڕی ئوان ناھنین و س بن، ئم برگی ش
بۆچوونی کاپیتانی گم جی سرنج و تا ڕادەیکیش جی مترسی بوو. 

ونک ئوانیش چکدار و دەســـتکرەوە بوون و بۆ نجاتی خۆیان، لوان چ
 ر، من و کاپیتان ھاتینوە. ئاخرسببن مرەنگاری ئتوندی ب بوو زۆر ب
سر ئم ڕای ک ھر ئو بلمی ک تیمی یکمی بۆ دوورگ ھنابوو، 

ـــار بنن، نقومی ژر ـــاوی بۆ ئویک ئوان نتوان دژ ب ئمی دەک ئ
 بکین. 

ئوەی ڕاســـــتی ب، ھومدی مزنی من داگیرکردنوەی گمی کاپیتان  
من ل جوھری  بوو.  کرد یژ  ت ـــان  نم ل بلمکی ک ددا بوو، ب ن
دەریــاوانــان شـــــــارەزا بووم و دەمزانی چشــــــنی ئــاوی دەریــا ب بــایک 
دەشــــقن و ب تیشــــکک دەدرەخشــــنوە. بیرم لوە دەکردەوە ک ئوە 

ات و ئوان پکھاتن و پشتیان دە من کرد، ئوان ب یارمتیی ڕەوتی با، ھ
ـــای پــووچــی دمــــنــموە.  گمــ تــیــژ دەکن و دەڕۆن و ھر مــن ب م
بلمکیان ئگر بۆ من بمنت، گلک ئاوات و ھیوام بۆ دەســــــتبر 

 دەکات. 
 کاپیتان پشــتی گرتم و دەریاوانکانیش دەســتیان دام و دەســت بکار 

بووین. پشکی کلوپلی ناو بلمکمان ڕاگواست و دوایش کونکی 
ـــاراســــــتنی  ـــان کرد. بۆ پ ـــاوم ـــان دە تۆقی بنی کرد و ژرئ گورەم
 ش کرد و لرەو ڕۆخی دەریامان ڕەکوەندەی توانیمان بش، ئکملب

 شونکی بالوە دامانپۆشی .
ــــــانی بلمک بووین، ک دە  نگی تۆپی گمیک ئم خریکی ڕاکش

بانگی گڕانوەی یارانی کرد. ل سربانی گمیکوە ب ئاماژەی ڕەمزی 
دەریاوانان، ب تیشــــــکی ئاون بانگی یارانیان دەکردو تۆپیان دەتقاند، 
بم چونک ل الی دوورگک منوە ســــــریوەی ھیچ دەنگکیان بۆ نچوو، 
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ئاو دادا و ھاتن. ل میان بلناچاری ب یرمان  بوە ســــــگای دوربینڕ
 کردن و ژمارەمان بژاردن؛ دە کس بوون و ھر ھموویشیان چکدار بوون. 

ئوان ھاتن و برەبرە ل وشــــکانی نزیک بوونوە. دیار بوو بشــــون  
 ئو بلمدا دەگڕان ک کاپیتان و دوو بارمتکیان پ ڕاگوازتبوو. 

کاپیتان ل ڕگای دووربینوە یک یکی ســــربزوەکانی ناســــینوە و  
 گوتی :

 "  وان بئ ک دایمنی تدی و ھالوی ھ دا، ســســو دە کناو ئ ل
ھر تاوانی ســربزوەکان و  ،تاوانن و ل ڕی ناچاری ملیان داوە... تاوان

اون؛ من سر ب ی ئو بزم ناموبارەک کرـئوانی تر ب زۆرەملی ڕەکش
 یر بکس سیان ل یکتر جیا دەکموە... تۆ  سم و پاک و پی سریان دەنا
و ئو کســـــ ببین ک ســـــوکان ب دەســـــت و بلم ڕبری دەکا... ئو 

 !یری بکرموو سف ...یو تاوانبارانک لکی" 
 من گوتم :

کــاتی  لم ھلومرج دژوارەی ک ئم تکوتووین، بۆ مــاوەیکی " 
 رگبین و نــاچــارین زەبر و زەنگی جوایی بکزەیی مــاڵ بدەگ دەب
 تا درایقب کشــــکاندنی دوژمن، نابباوەڕی من بۆ ت نین. بدەکار ب
موویکیش ڕاڕابین. ســووربوون و یکچاو بوونمان ل چکی ســردەســتمان 

ل کــاریگرترە. نــاب ل ھیچ خترەیک بترســــــین و ئگر مردنیش 
 چارەگییم بزار جار لو ھ کڕزگار بوون شــــــنمردن خۆی چ ،دابڕ
ھژاترە. ئگر ڕزگاریمان گرەک ب، دەب تبکۆشــــــین و کۆڵ ندەین... 
من پم وای ل نوان مردن و ژیاندا دەب ڕگایک ھبژرین ک ئویش 

 .وتنرکس" 
ت، ھربۆی کاپیتان قسکانم تامی ڕزگاری و بۆنی سرکوتنی لدەھا 

ــــی ھات و ب ھر دوو  ــــدا تیکوتبوو، خالس لو حا و ھوایی ک پش
دەستان قۆی گرتم و بنی سرکوتنی پدام. یکم کارمان ڕاگوزانی 
 ر پســ ی للکان وەک قۆمبســتراوەکان بوو. دیلب دەســت و پ دیل

بنیـــاز بووم ھموو  وابوون و ھردەم ئگری تقینوەیـــان ھبوو. من
دوویانی وەگ ســـــھندەی  دیلکان ڕاگوزم، ک کاپیتان ل ناو دیلکاندا

ڕ پدفزیانن. منیش ب ب وە کنیای کردموانی تر دــــــاندم و بۆ ئ ناس
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دوو مۆزم بدفڕەکانم ڕادەســــــتی ھینی کرد ک دە ئشــــــکوتی پیرە 
ورەدەســتی بالوە بوو بزنیان بکات. ئشــکوتی پیرە بزن، شــوونکی دو

ک دەنگی ھیچ بدفڕک بگوی ھیچ ســــــھندەیک ڕاندەگیشــــــت. 
تنانت ئگر پتی دەســـت و پلیشـــیان کرابایوە، ل جنگی ھزار 
ب ھزاردا ڕگایان بھیچ الیکدا دەرندەبرد. من بۆ خۆم و ب دەســــــتی 

ک ئگر خۆم بشــــــ خۆراکی دوو کســــــکانم بۆ دانان و پشــــــم گوتن 
 ــــــــــســـربڕێ و ھدی و ھــــــــــمن بن و بیری ھتن و دەرچوون ل کلل

دەرھــاوژن، ل داھــاتوویکی زۆر نزیکــدا ئــازاد دەکرن. ئوان بنیــان 
پدام ک سر ل فرمانم وەالنابن و قس و فرمانکانم بڕوە دەبن. 

 ندی وەفادارییان بۆ کاپیتان خوارد و لســـو وانی دیککردەوەی خۆیان ئ
 لیانی کردەوە و کاری پنافی دەســــــت و پوە. کاپیتان تز بوونپاشــــــگ
پاردن. بم جۆرە ژمارەی ئم گیشــــــت حوت کس و ھومدی  ئرســــــ
مان  تایبی ک لنو ئو دە کســــــی ک بۆ رز بۆوە؛ بوتن برکســــــ

می ئنجوەک تابووری پ بوون کوەی ھ الوی پاکژ و ب دەھاتن، س ،م
 ھر بالی ئمدا دەشکانوە.

  رایی لخشوویان، بمی پلنی بشو یشتنیاخیبووەکان گ رکھ
 راخ دەریا کرد. زۆر بر لیمی قشــــــی ســــــیان ڕەککملزین و بداب
خرایی بۆ الی بلمی کونکراو ھــاتن و ھرک بلمکیــان دۆزییوە، 

سوکانیان  سوڵ و چارۆک و   بم بشیان چاو ب شی ژرەوەی دیت و ق
پکوەت، سیر پشۆکان. بۆ دۆزینوەی یارانیان، دەستیان ب ھاتوھاوار 
کرد و بانگیان کردن. بم ســــــریوەی دەنگ ل ھیچ گۆشــــــ و کنارکی 
دوورگوە نھات. لم بدەنگیی ترســــــیان ڕکوت. ب شــــــوەی مانۆڤی 

تقیان کرد. دەنگی تق ب ســربازی، بازنیکیان ل خۆیان ســازکردو 
ـــتان و  ـــتوە. ماوەیک ڕاوەس دوورگ داگڕا، بم وەمکیان پ نگیش
ھســــــتیان ڕاگرت، ســــــریوە ل دار و برد ھات و ل یارانیان خبرک 
نبوو. ئمجــار خرا برەو بلمکیــان چوون ک ب ئــاوی دادەنوە و 

ڕاوەستان و سرت و خورتکیان  برەو گم بگڕنوە. ماوەیک ھر لوێ
کرد؛ دیار بوو خریکی ڕاگۆڕین و چارە دۆزینوەن. زۆری نخایاند حوت 
کسیان ل بلم ھاتندەر و خۆیان بۆ گشت و گوزاری دۆزینوەی یاران 
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ئامادە کرد. ئم چاومان ب سریانوە بوو، بم ھلسوکوتکانیان بۆ 
ناڕکیان سری ل ئمش شواند. ئمیش ئم نادیار بوو. ھسوکوتی 

خۆ ب خۆ ل یکترمان دەپرســـی ک ئاخۆ ئو پۆل حوت کســـیی برەو 
کوێ دەچن و ھتا کوێ دەچن؟ ئدی ســـــ کســـــکی تریان چی؟ ئگر 
ئم شـــــونی حوت کســـــکنمان بگرتای و تقمان ل کردبانای، تۆ 

 بی ھوستی س کس چی دەبوو؟ 
ەک بلی لو بگرە و بردەیدا پالنکی ئم ڕوو ب شـــــکان دەچوو. و 

بم لپ دەور گۆڕا و ئم ھناسیکمان ھاتوە بر. ئو س کسی 
 ا لکت شـــــــا و بیان بۆ وشــــــکانی ڕاککملوە، دیســـــــان بمابوون
بلمکیاندا دانیشتن. حوت کسکش یکسر برەو تپکی الشانی 

کمان گرت. ماواندا بۆســــــگای ئر ڕســــــ یش لمی من ھاتن و ئ
ھســــوکوتی ئوان ل ئموە دیار بوو. مترزی ئم قایم و ســــرەی 
سربازیی ئوان شواوە حاڵ بوو؛ ئم ئاشنای بست ب بستی مبند و 
 زاڵ ب موە؛ ئڕس بفرەو قد بنا ب ئوان چشــــــنی پلوەری 

ـــدا  و ئوان نیشـــــــــانگی بر تیری ئم. ھمووی ئوان ســــــر ئوان
شــژاندبویانن و ب ھیوایی ل ئاکار و ل ڕەوشــتیاندا دیار بوو. ئمیش 
ل ســــرپیک و ب وەی و حســــاوەوە بووین. خۆمان ل مترز دا مس 
کردبوو و زۆر ب وەردی ســیرمان دەکردن. دامان نابوو ئگر برەو ماڵ و 

سر سامانکی م  یان بوە بارانی گوولزانترەم ن، لگا کل بکن ڕ
دا ببارنین. ئوان گیشــــــتن ســــــر ترۆپکی گردەک و چاویان بھموو 
 کانیان لو دارستان ڵ و لنگورەی جکی گشوە بوا. لکدا گالی
دیار بوو؛ مرگ و شـــــیو و دۆی ئو دیوی دوورگشـــــیان دەبینی. لســـــر 

وەستان و بھموو توانایانوە بانگی یارانیان کرد. دەردەکوت گردەک ڕا
ترســابن و کارەســاتکی تایان ھســت پکردووە. ھنگاوی ڕۆیشــتنیان شــل 
ببۆەوە و ل نوانی ئگر و مگردا مــابوونوە. دیســـــــان دانیشــــــتن و 
خریکی ڕاوژ و خۆ ســــاغکردنوە بوون. شــــکتی و ترس، پس و داماوی 

ودەچوو خۆیان بۆ پشــوودان و تنانت ســرخو شــکاندنکیش کردبوون و 
ئامادە کردبت. دیار بوو شـــــونکیان ب د و میلی قاچ ڕاکشـــــانیان 
 ت لـــان ـــامۆیی وت وای لکردبوون ک تن ھی. بم غریبی و ن
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 ناسراو، بکی نتکی چۆل، ویوە. دوورگنمری خۆیشیان بسبس
ونی یارانیان، گیژی کردبوون و کوتبوون دوو ڕیانکی ســــر و شــــون چو

 ئوسر نادیار. 
ئمی پشــــــوو درژ، دەتگوت ل چــایخــاندا پــاکوتووین و خریکی  

شکتی دەرکردنین. چی پ نچوو، یک یک و دوو دوو ھستان و برەو 
خوار داگڕانوە. دیـــار بوو میلی یـــارانیـــان نـــاوە و ب تـــداچوویـــان 

سبری قب  ل یشیاندا دیار بوو ککگا ڕۆیشتنڕ ت لنانندوون. ت
 خۆیشیان دەترسن و بنیازن ھرچی زووتر برەو گم داگڕینوە.

کاپیتان دەھات بباری ناھومدی دا بکوت، ک من بیرۆکی تازەی  
خۆم پ پشــــــنیار کرد. بیرۆککی من بمجۆرە بوو ک ئم ل دوورەوە 
ھــات و ھــاوارکی یــارمتیخوازانیــان بۆ برز بکینوە و ئوان برەو 
خۆمان ڕابکشــــــین. ئوان ب شــــــون ھاوار دا بن و ئمیش لیان دوور 

و  بانگ ھشــــــتن و جھشــــــنینوە جار جاریش بانگیان بکین. ئم کو
 بژە ھدر ودەمتا ئھ ،تنوان ھئ ک ، نشـــــــــــــــــریی  بکقوو

 ن. یانگریدوورگ و ئوەندەیان شکت بکین، ک چشنی کو ب دەست ب
ـــای   ـــان و ھینیم ل ڕگ ـــاپیت بۆ بڕوەبردنی بیرۆککم، جگری ک

وککوە ڕەوانی ســــــر ترۆپکی گردی برامبرمــان کرد. ئــاوکنــدە بچو
ئوان ل سـر گردەوە ھات و ھاوارکیان سـاز کرد. الدەرەکانیش ب شـون 
تان  کاپی ندا گڕانوە و برەو دەنگ چوون. ھینی و جگری  دەنگی ئوا
نخش و دەوری خۆیان زۆر شارەزاین بڕیوە برد. یارانی ئم دوو گردی 

 نگ کردن و تاقمی بدکارانیش ب شون دەنگدا ڕۆیشتن. تریشیان با
بیرۆککی من دەھـات ج بگرـت و ئم ل ئـامـانج نزیـک بکـاتوە.  

تان برە برە بۆ الی گردی ڕوو ب جنگڵ  کاپی دەنگی ھینی و جگری 
ڕۆیشت و لشکری شکاویشیان ب شون خۆیاندا ڕەکش کرد. ھر ئودەم 

 یـــانم برەو من و ھـــاوڕـــداوە و بدا دەورمـــان لنـــداوەکالشــــــــانی ک
بلمکیان ڕۆیشـــتین. ل ســـ کســـی چاوەدر، یکیان لســـر لمزارە 
گرمکدا لی خوتبوو و دوو تریان ل بلمکدا چاوەڕانی یارانیان 
دانیشتبوو. ل خشپی پی ئم، خوتووی سر خیز خبری بۆوە، بم 

ز ببتوە، کاپیتان ب قۆنداخی تفنگ وەھای دە بر لوەیک بتوانی بر
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الســــــری کوتا، ک بدەنگ لی تخ بۆوە. کاپیتان بســــــر دووی تر دا 
شـــریخاند و گوتی ک ئگر دەســـت بکنوە، ب یک فیشـــک مشـــکیان 
دەپژن. دووی ناو بلم، ھرک پنج تفنگی ئامادە و لســــــر پیان 

 ۆبینی، زانیــان بــارەکرز کردەوە و خۆیــان زەئــاوە دەســــــتیــان بکپ .
بدەســـــتوە دا. ئوانیش ھاودەم دەگڵ دەســـــت برز کردنوە، بنیی 
وەفادارییان پکوە ڕاگیاند و بمجۆرە و زۆر ب ھاســــــانی دەســــــتمان 

 بسر بلمکیان داگرت. 
زۆر باش گا و زۆر  یانی خۆیانـھینی و جگری کاپیتان دەور و نخش 

قمی ســـــرلشـــــواویان ئاوارەی ھندەران کرد. دەگڵ ھر تازانایانیان 
ی ــــــــــــبانگ و ئاوازک، تاقمی حوت کســـــیان دۆو دۆڵ برد و ڕەکیشـــــ

دوورەدەســــــتــانیــان کردن؛ لم گرد بۆ ئو گرد و لم خ بۆ ئو دۆڵ و 
م ب واتای ئاخرســــــر کپ و بدەنگ مانوە. بدەنگ مانوەی یارانی ئ

 مچانیان ھات و دەبوو ئوپکمارۆ و ترش و گتیری ئاخر و نۆرەی ھ
ســوت کتاقمی ح زانیمان ک مناو  بۆیان ببزووین. ئ ل ســتاکر ئھ

دا ســـــرگردانن. دارســـــتان ل دەشـــــتایی زووتر دەکوت دارســـــتانکان
می ســربزوی تاریکایی. تاریکانیی دارســتان و ســرزەمینی نناســرو، تاق

ــــڕ و توانای برگرییان  ــــتان کردبوو، ک یارای ش ــــتوەس وەھا داما و دەس
 پووچڵ ببۆوەوە. 

ئم ھتا ئودەمی ک ھینی و جگری کاپیتان نگیشتنوە المان،  
ل ج نبزووتین. تاقمی حوت کســـــی، شـــــکت و شـــــواو و چشـــــنی 

اتن. دەنگی پرتو و لشـــــکری شـــــکاو، چوار ل برەوە و ســـــ ل دواوە ھ
 پ ...!راکمی تر دەخوڕی. دەنگی خئ م لـــات و ئ ـــان دەھ بۆی
ھینوە !... و تووندتر بۆیان ل دەم ندەکوت. جار جارە دەنگی ھاوار 
و نایان ب دۆدا دەگڕا؛ دیار بوو ل ئو پڕی شـــــکتی و شـــــپرزەیی 

زاندا بۆیان دامزراین دان و ھاکا کوتن ســر چۆکان. ئمیش ل متر
 و چاومان ب سر تیزکی تفنگوە بوو.

  وان و بزمی ڕۆیشتنی ئوەی نشیش بموان چلۆن دەڕۆیشتن، ئئ
دوایاندا دەڕۆیشـــــتین، ئمیش شـــــانوشـــــان برەژر داکشـــــاین. تاقمی 
ســــــرلشــــــواویش ل ئاخر گردی ڕوو ب دەریای ھاتن خوار و ب ھزار 
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گیــانــدە نزیــک بلمکیــان. چــاوەکــانیــان ل تــارمــا  زەحمت خۆیــان
شواندا چند ھنگاو ئوالتری پ ندەبیندرا. بۆ دۆزینوەی  ڕونکی الی 
ئو س چاوەدرانی ک وەک پاسوانی بلم جیان ھشتبوون، ب دەور 
و بر دا گڕان و چند جارانیشـــیان بانگ کردن، بم دەنگ، ھر دەنگی 

ک ل دنیای بدەنگیدا دەنگی دەداوە. ھر لو دەمشــــــدا ل خۆیان بوو 
 یان لکملوەی ھاتبوو و بوتیان ئاوی دەریا کاتی نیشـــــتنختی چب

 سر لمی نرمی ڕۆخی دەریا چقیبوو. 
ئم ل بر ڕۆشنایی کز و کم ڕەنگی ئسترەکاندا ئوانمان دەدیتن  

شـوودان و حسـانوە دەچوون ناو ک برەو بودا دەگڕان. جار جار بۆ پ
یارانی ب ســــــر و  یان نبوو. بۆ دۆزینوەی  ئارام یان، بم  کملب
شــــــونیان، چاویان ب تاریکانیدا دەگا و ھاواریان دەکردن. ھاوڕیانی 
من تامزرۆی ھرش و پالمار بوون، بم من دەمویســت ئوەندەی بکرێ 

دەین و بڕ نرەی شــــــق ردەســــــتیان خۆمان لژی بنو خو قت ب
بکین. من حزم ندەکرد ل برەی ئمدا کســــــمان ل کم بتوە. بۆ 
مان دا ئوەندەی بکرێ لیان نزیک ببینوە و بتوانین  وکارەش، ھ ئم 
 من ل ،ر بۆیدەســــــت بییانگرین. ھ را بین و تاک و تبک وەیان پب

رەو ئدەر و خۆم بز ھاتمرتگای مو ڕ رەگب شـــــــا کک گایو ج
ھتنیان بوو. لوالشـــــوە ھینی و کاپیتان ب ســـــنگخزە خۆیان برەو 
 ک لکنی یکاپیتان گوت شــا، کرە دا کفســو ئنی دانیشــتنی ئشــو

 دندەرانی ھرە بدفڕی کۆدیتای گم بوو. 
سرپ و ھر لو دەمدا، کاپیتان چشنی بوری تووڕە لیان ھستا  

ب یک فیشــک ئفســرەکی خســت. پریشــکی ھر ئو تفنگ ســنگی 
یکی تری گرت، بم ســــــیم کس توانی ڕابکــات. ئمجــار نۆرەی من 
گیشت و منیش وەک فرماندەی مفرەزەیکی ھشت کسی، فرمانی 

 ھرش و گمارۆ و دەستبسر کردنم یکج ڕاگیاند. 
ی کنار دەریا دا ژماری ھزی ئم بۆ دوژمن ل تاریکانیی سـری شـو 

نــادیــار بوو. جگری کــاپیتــان ب دەنگکی برز تیــان ڕاخوڕی و ب نــاو، 
ناوی یک یکیانی گوت و داوای خۆ بدەستوەدانی لکردن. مفرەزەی 
ـــۆکاوی ئوانیش بب ھیچ کردەوەو کاردانوەیک، ب ھمنی خۆیان  پش
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دەم ک دەســــــتیان برز کردەوە، ھاواری ڕەجای بدەســــــتوە دا. ھر ئو
لبوردەیشــــــیان ڕاگیاند. دوای چک کردنیان، ســــــوندی وەفادارییان بۆ 
کاپیتان خوارد. ئوان کوتن ســرچۆک و کاپیتان دەســتی ل ســار شــانی 

 یکا یکیان دانا و گوتی:
ا من لرە و لم دوورگی دا، ل ژر ســـایی فرمانداری دوورگک د " 

دەژیم. ئوەیش ئگرچی دژ ب من ڕاساون و کردەوەی ناحزتان دەرھق 
ــــــت و پ بســــــتراوی ڕاگوزی ئم دوورگیتان  ب من کردووە و ب دەس
کردم، بم خاوەنی دوورگک بای ب ســرماندا کشــا و ئمی ل چنگ 
پیالنی ئوە ڕزگــار کرد. من خۆم و یــارانی من و ئویش ل ژر یــاســـــــای 

رمانداری دەورگکدا دەژین و ئو چلۆن قم ل چارەنووســتان بدات، ف
 دا ل یم دوورگی ئخان ت. ئوە ل بندی تان ھر ئوە دەب ھاتوو دا
بند دەکرن و فرمانداری دوورگ بنیازە ڕەوانی بریتانیتان بکاتوە و 

وە داوا ل ئودەم خۆتان و قانوون و محکمی وت!... بم من ب تکا
فرمانداری دوورگ دەکم ک جگ ل "ئتکین"ی ڕوو ڕەش، ل گشتی ئوە 
خۆش ببت... تنیا ئو "ئتکین"ە چارەڕەشــــــی ک پت و داری تۆی 

 .یچاوەڕ" 
ھشــتا کاپیتان ل قســکردن دابوو، ک ئتکین چۆکی دادا و قاچکانی  

وە پاڕایگریان ز و بمھ وە:کاپیتانی گرت 
ـــدەکم بالی  "  ـــات ل ـــان، من کردم و ئتۆ میک! تک ـــاپیت بڕز ک

فرماندەی دوورگکە بۆم بپاڕوە ک ھر لرە ســـزام بدات. کردەوەی من 
 !کاپیتان ... تکای زم... تکایکردەی خۆم پاشگ زۆر ناشیرین بوو، من ل 

ماوەتوە   تاق   تکین بئ ھات و دەمزانی ک جار نۆرەی من  و ل ئم
سان دەمزانی ک پاڕانوەکی ب واتای  شگزە. ھمی کردەی خۆی تواو پا
پشــــــیمانی و بادانوەی و دەتوان ل گرتنوەی گمیکدا ھاوکارمان 
ب. بم ب باوەڕی خۆم، چونک ھیچ پویســــت نبوو تاقمی تازە گیراوی 

 دادگایی ژر دەســتمان بزانن ک من فرماندەری دوورگکم، ھر بۆی ل
 م لناساندنن. بن کرد و خۆم پشداریم نوەیاندا بپرسینکردن و ل

 دەمی پاڕانوەی ئتکین دا، ڕووم کردە کاپیتان ب دەنگکی برز گوتم:
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بڕز کاپیتانی گم! فرماندەری دوورگ منی ڕاسپاردووە ک پتان  " 
اران، ھر خۆتــان ڕابگینم دوای تواوبوونی ســــــرخونــدنوەی تــاوانکــ

بتن ســـــردانی ژووری ســـــرکردایتی بکن و ل ســـــر دیاری کردنی 
 "چارەنووسی دەسبسرەکان ، ڕاوژان بکن. 

 کاپیتان ل وەرامدا گوتی:
ب سو و ڕیزەوە پیان ڕابگین ک ھر کاتک ئو خۆیان فرمان  " 

 "بدەن، من ئامادەی دیداریانم.
باشــــــی لکوەتوە و دیلکان پیان وابوو ک  ئم شــــــانۆی ئاکامكی 

فرماندەری دوورگ، ھر ئســت دەگڵ ھزکی مزنی پاســوان و ھزی 
.تییرایوەبڕریکی بکۆشکی خۆیدا خ ل ،رگریی دوورگب 

تـــایی من و کـــاپیتـــان پکوە دانیشــــــتین و بۆ گرتنوەی گم و کۆ 
پالنمان داڕشـــت و بیاری دەســـت پکردنمان  پھنانی ھرای ئاژاوەگان

بۆ بیانی دانا. برل ھرشــــــتک داوام ل کاپیتان کرد ک ئتکین و دوو 
تاوانبارەکی تر ڕادەســــــتی ھینی بکات ک بۆ ئشــــــکوتی پیرەبزنیان 
 دەســـت و پ ب ،کانیان ســـووکتاوان ش کســـند کو چت. ئزڕابگو

ابگیرن. ل مڕ پالنی ھرش بۆ ســــــر بســــــتراوی ل مــاکی منــدا ڕ
قرار دانــدرا ک خودی کــاپیتــان ل دانیشــــــتن دەگڵ بنــد  شگمیک

کراوەکان باســــــی چاالکیی گرتنوە گم بکات و ڕا و بۆچوونی ئوانیش 
گرت؛ ئودەم دەردەکوت ک چند کس لوان ڕەگمان دەکون و بوەر

 ات چند کسان.دەگ برمان ھرشھزی چکداری ژمارەی 
 ڵ دیلنی وەرگرت و دەگرئ کانی منی بیار و بۆچوونکاپیتان ب 

ل ســـــرەتادا زۆر ب توڕەیی ب دەســـــت و پ بســـــتراوەکان دانیشـــــت. 
سریاندا ھات و بیاری ڕادەست کردنوەی بریتانیای ب گوێ دادان. بم 

رد، کاپیتان مرجی دوای ئویک دیلکان ب گریانوە داوای لبوردنیان ک
لبوردەیی ئوانی ب بارەگای فرمانداری دوورگ گرێ دا. ھر ئودەمیش 
بندییکان کوتن ســـر چۆک و ســـوندی وەفادارییان بۆ کاپیتان خوارد. 
تنانی ب تکایی بنیشیان پدا ک ئوان ئامادەن ڕاپۆرتک بنووسن 

ھ ن کمۆر بکنجش پری نووســــــراوەکناو ئازاد و ژپ تا پای گیان ل
کردنوەی گم تدەکۆشن. کاپیتانیش ب ئاماژەی ئوەیک پیامکیان 
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بگوی فرماندەری دوورگ دەگینت، ب شــــــیوەیکی کاتی ل نوان 
 وە الی خۆم، لــک کــاپیتــان ھــاتھیواییــدا ڕایگرتبوون.کــات ــد و بھوم

م دتوە. ب ڕوویکی گش و دوورەوە دیار بوو ک ب دەســــــتی پەوە بۆال
 دەم ب بزە ، گوتی:

ب تواوی لیــان دنیــام ک وەک ئــاوی شــــــو خــاون بوونتوە و  " 
ئوەیک چوتی و چپی ب، تیاندا نماوە. لیان دنیام ک ل برەی 

 "ئمدان و ب تواوی یارانی وەفاداری خۆمن.
 نیارم پکرد و گوتم:منیش بۆ قایمگیر کردنی کارەکانمان، پش 
ب باوەڕی من واباش ئوان پنج کسان ل نو خۆیاندا ھبژرن و  " 

وەک نونری چک ھگری خۆیــان ڕەگمــانی خن؛ ئگر ئو پنج 
کســـ ھتا گرتنوەی گم ب ســـرڕاســـتی پشـــتیان گرتین و پیمانیان 

یان خۆش دەبین. نشــــکاند، ئوا باوەڕمان پیان دەبت و ل تاوانی گشــــت
ئگریش پیمان شکن بن و ل دژی ئم ڕابوەستن، ئوا پنج بارمتکان 

 "تناف و سدارە دەب . برزاییجگای ھرە برزیان ، 
کاپیتان پشــنیارەکی منی پ ڕاگیاندن و ئوانیش ڕیکارەکیان مۆر  

گر ھک ھری چنســــیان وەک نونج کو خۆیاندا پن بژارد. کرد و ل
دەگڵ ئمشــــــدا، ئوانیش بۆ پاراســــــتنی گیانی خۆیان، نونرەکانیان 

 سوند دا ک گیانفیدایان ئرکی خۆیان بڕوە برن.
ــدا بوون،   ــانی من ــاتدا ل ژر فرم ــدارەی ک لوک ئو مفرەزە چک

: بریتی بوون ل 
 کاپیتان و جگر و برادەرەکیان. . 1 
ـــانی . 2 ـــاوان ـــان ئو دوو دەری ـــدا، خۆی ـــان ک ل یکم تھچوونی

 .بووبدەستوە دا
3 .  ستب مدا دەست و پوارەکھ ھاوین ل ی کو دوو زیندانییانئ

 بوون و بپی خواستی کاپیتان فرمانی لبوردەییان بۆ دەرکرا.
ــــتراوەکان  . 4 ــــت و پ بس ــــی ک نونری بارمت دەس ئو پنج کس

 بوون.
کســــــی ل ژر فرمـــانـــدەیی کـــاپیتـــان، خۆیـــان بۆ  مفرەزە دوازدە 

 ل ینی دەبوایئامادە کرد و پالنیان داڕشــــــت. من و ھ موەی گگرتن
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دوورگدا بمنینوە، چونک ل دوورگدا حوت زیندانیی دەســــــتبرمان 
ھبوون و دەبوای پیان ڕابگین. ئو پنج زیندانییی ک ل ئشــکوتی 

بوون، دەســت و پ بســتراو بوون و ھینی ل ڕۆژ دا پیرەبزندا ڕامان گرت
 ل ش کســــــاننج کو پس لنیی بۆ دەبردن. دوو کخواردەم دوو ژەم
مــای منــدا مــابوونوە، یــاریکــاری ھینی بوون و ل ژر دەســــــتی ئودا 

 کارەکانیان بڕوە دەبرد. 
کارە بۆ ھرش بردن و گرتنوەی گم ، من دوو بلمم ترخانی ئو  

کرد. بلمکیاندا کاپیتان و جگرەکی و پنج دەریاوان و ل بلمکی 
دیکیاندا برادەرەکی کاپیتان و چوار دەریاوان دانیشــــــتن و ل ســــــری 
ســــــعــاتی ســــــی نیوەشــــــودا کوتنڕێ. بین بوو ل دوور و نزیکی 

ات پاپۆڕەکوە، کاپیتان پالنکی خۆی بۆ ئندامانی مفرەزە ئاشــــکرا بک
 نابوو ک بازک دیاری بکات. قول و قراریان وا دا ی ڕتاقم و بۆ ھر 

:را بکات و برز ھکی بدەنگ کان بدەریاوان ک لکی 
ھاوڕیان!.. خۆمانین ... یارانی خۆتانین و گشــــــتمان ب ســــــمتی  " 

  "ھاتووینوە التان. تکای تنافکانمان بۆ بخن خوارەوە با سرکوین.
  نگتا نھ مجۆرە داندرا بوو، کب موەی گی گرتنرنامۆژەبپ

 بر پی پاپۆڕەک ھیچ شتک ئاشکرا نکرت.
ھکشـــــــانوەی  گن نزیــک پــاپۆڕ و ھرک تنــافی بلمکــان دە 

رن، پشکی کاپیتان و دەستیارەکی ئۆپراسیون ـــــــبلمکان دادەکش
ـــخی تفنگ ل کللدەست پدەکن. کاپیتان ب قوندا ی سری ئفسر ـ

و دەریاوانک دەدات و ھر دووکیان دەخات. ھر لو دەمشــــــدا یارانی 
کاپیتان دەســــــت پدەکن و بشــــــی باخانی گمیک داگیر دەکن و 
ــــــدا  دەرگای پیوەندیدەری ســــــر و خوار دادەخن. ھر ل ھمان کاتیش

گمی دەســت ب چاالکی  مفرزەی بلمی دووھم، ل بشــی پشــوەی
دەکن و دەریاوان خوتووەکانی باخانی ژرووودا دەســــــت بســــــر 
دەکن. ل چشــتخانی گمدا ســ کرکار دەگرن و دەگڵ چند کســی 

 خوتوو دە ژوورکیان دەکن و دەرگاکیان ل سر دادەخن. 
م شی باخانی گل یک ھرشی کوتوپ دا بمفرزەی کاپیتان،  

ل ژر چنگی داگیرکاران ئازاد دەکن و دەستی دەست ب سر بشکی 
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گورەی گم دادەگرن. ئمجــار ڕوو دەکن ژووری کــاپیتــانی گم و 
 کان و سی کۆدیتاچییردەستدا، سژوورەک نن. لدەشک دەرگایان ل
دەریاوانی دەمانچ ب دەســــــت، بب ئوەیک دوژمنانی خۆیان ب چاو 
ببینن، ب پشــــــۆکاوی تق دەکن. ل ئنجامی تقکردنی کوراندا، 
کاپیتـان  مانچی جگری  کاپیتـانی خۆســــــپنی گم ب فیشــــــکی دە
ــــتوە  ــــتیان برز دەکنوە و خۆیان ب دەس دەکوژت و ئوانی دیک دەس

ــــــدەدەن. لو شڕە دا، ئسقانی باسکی جگری کاپیتان ب گولل  بریندار ـ
 کوژرانی کاپیتانی ســاخت، ســرجم برھســتکاران تســلیم دەبت. ب

دەبن و گم دەکوتوە دەســــــتی کاپیتانی گم و ھرای ئاژاوەچییان 
 دەخوتوە. 

  
**** 

من ل دوورگکمدا گوم ل تقوتۆقی تفنگ ڕاگرتبوو. دڕاوکم بوو  
ک ئاخۆ گم چی بســــــر دت و چارەنووس برەو کومان دەبات! من 
ھتا کاتژمری دووی نیوەی شـــــو ب تنیا دانیشـــــتم و ل نوانی ھیوا و 
نـاھومــدیـدا، ھر ھـاتم و چوووم. دەم دەیکوتـاو نیگران و پرشـــــــانی 

کامی کار بووم. ل مادا حجمینم ل ھگیرا و دیسان ڕووم کردە دەرێ ئا
و ل دەم دەریادا ھاتم و چووم. ل پ دەنگی زرمی تۆپک ل نیوەی شـــو 
دا دەریای ھژاند. تۆپ ب دوای تۆپیان تقاند و من شــــــشــــــم ھژمارد. 

مان ســــــرکوتو یاران  ند ک ئاخر تۆپ، حوتی پکرد و ڕایگیا و زرمی 
بوون و گم ڕادەســــــتی کاپیتان کراوەتوە. دەنگی تۆپکان خوتوە و 
منیش ب خیای ئاسوودە برەو ماڵ بووموە و لشی شکت و خواووم 
ب جگا و بان دادا و خوکی قورس بردمیوە. ل گرمی خستخو دا 
 بووم ک شــــریخیکی تر ل خو ڕایپڕاندم. ل ج ھســــتام و ویســــتم

بزانم دەنگی شریخی تفنگ ل کووە دێ. چووم دەر و ب ھموو الیکدا 
 زنی دوورگرماندەری مناوی ف ک بـــ ـــم ندیت. لپ کس ڕوانیم، کس
 ر کرم کردو ورد ورد ڕوانیم و ھیری دەور و بشــتم. دیســان ســبانگی ھ

وم. ب ســرســوڕماوی کاپیتانی پاپۆڕەکم بینی، گشــک خۆشــی بۆ الی چو
ی بکنردەر ڕەوەزە بســ و لن ڕاوەســتا بوو، من بۆ الی چووم رئما
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و ل ڕەوەزە بردەک وەســــــر کوتم. کــاپیتــان بــاوەشــــــی بۆ گرتموە و 
 دەھمزی گرتم و دەستی برەو دەریا ڕاداشت و گوتی:

ئی ڕزگاریکری من و گم و دەریاوانکنم... ئی دۆســـــتی ئازیز!  " 
ک ل ســـــــای کڕامتی تۆوە ڕزگار کراوەتوە. ئیتر گم و ئوە گمی

ــاڵ و مکی خۆتن و من و  ــان و دانیشــــــتوانی گم، ب تکایی م ــاپیت ک
 "یارانیشم ب گشتی ل خزمتی تۆ دا دەست ب سنگوە ڕادەوەستین. 

گمی ئازادکراو ل دوورگ نزیک ببۆوەوە و ھتا ڕۆخی دەریا، تنیا  
مان نوان بوو. ھر لووە قورســــنگی لنگرەکی دە دوو ســــت مترک

 ئاوی دەیا ھاویشتبوو و چارۆککانیشی خواندبۆوە. 
ئیتر ھتــاوی بختیــاری و ڕۆژی ڕزگــاربوونم ل ئــاســــــمــانی ژیــانمــدا  

دەرکوت و شــــوگاری ڕەشــــی تنیایی و بکســــیم کۆتایی پھات. منیش 
 ھوابندی ئازیزی خۆم گرت باوەش و گوتم:

ئوا ئتۆش ھروەک پیکی بارەگای یزدانی، ســــــایی میھرەبانیت  " 
 ڕوودا وا ت بندین ســــانیایی چرم و دەرگای داخراوی تســــ خســــت
کردموە و ژیانی نوت پداموە. من ھیواخوازم ک ئم بســـرھاتی من 
و تۆ ببت پندکی مژوویی و ڕۆشــــــنایی بخات بر پی مرۆڤی ســــــر 

ئو پیوەندیی سیر و دەگمنی من و تۆ، ڕایگیاند ک بستنی زەوی. 
 وری لک غتھیچ دەســـــت و دەســـــتند بتمڕافنی مرۆڤی شـــــخاو

 "نانیشت و یزادانی مزن ئاگاداریتی. 
پی   ـــاتن و  ـــان ھ ـــاوانک بووین، ک دەری ئم گرمی قســــــکردن 

نــاو دیــارییکــانیــانــدا لۆتکیکیــان دیــاریگلی زۆر تــایبت بۆ ھنــام. ل
قند، نانشـــــکرە، شـــــڕابی کۆن، کوتای گرانبھای فاســـــوونیا و جل و 

 برگی خوانینان و گیک شتی تریش.
 کرســــانیدوای ســــپاس و ڕزلنانی کاپیتان و یارانی، دیســــان باســــی  

م ھناگۆڕێ و باسی ئوانم کردە شوچرەی مجلیس ودەست و پ بسترا
 و قسمان ل سر کرد . 

ـــان و، بزەیی و   ـــان مرۆڤکی دنرم و دۆڤ ـــاپیت من دەمزانی ک ک
کڕامتکی گلک زۆر و زیاترە ل ھســــــتی تۆ ســــــندنوەی. خۆم 
 ت کتایبب .ەت نییفگای کین و نو جی میھرەبانی ئد دەمزانی ک
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 دەسبسرکراوەکاندان و ئو و ھموو ھاوڕیانمان دەمانزانی ک ل ناو م
تنیــا دووی بدفڕیــان تــدای، ک ئم دووەش ن ب ئــاوی گرم نرم 
دەبنوە و ن ب بردی ڕەقیش ســــــریان پان دەبتوە؛ بند و زیندان و 

 ت:ڕەشچایش چاری دەردیان ناکات. بۆی وەک پشنیار ب کاپیتانم گو
ئم دوو کســــــ بدفڕان، چ لرە بن و چ ل بریتانی، ســــــدارە و  " 

ـــــنیارە و  ـــــنیارکم ھی ک تنیا پش تناف چاوەڕوانیان. بم من پش
 نیی پریــامی ئوە یــان پتنی وەرگرردەکرێ وەرامی ن س؛ واتب

ی بدرت. ئوکسی ک دەتوانی قم ل چارەنووس بدات ، ھر کاپیتان
 نیــا دژ بتــاوانبــارە، ت ســــــو دوو کئ س. من دەزانم کو ب یمگ
کاپیتان پیالنیان گاوە و ســزای گرانیشــیان ل پشــوە دیاریکراوە. بم 

بــا ئم دووە لم ب بوای من ل جیـــاتی ل دار دان و خنکـــانــدنیـــان، 
وەیان بھین و محکووم ب ژیانی تاراوگ و تریک مان دوورگیدا جی

یانویســـــــت تۆ و جگر و  بکین. دەین وەمی تحا، پحای؛ ئوان دە
دۆســــــتکت لم دوورگ دوورئــاواییدا ج بھن و بۆن. بم ئوان 

حز نــاکم و ب مرگی مرۆڤ نیــانتوانی و تۆ دەتوانی. من ب کوژتنی 
تۆ بم  ،کســیش خۆشــحاڵ نیم، تنانت ئوکســانی ک بدکاریش بن

 "کاپیتانی گمی و خۆت سربست و ئازادی ل بیاردان دا...
  ی منی وەرگرت و زۆر بـــــنیارەک کاپیتان بب ھیچ ئای و ئۆیک پش

 كی کینی و دوو دەریاوانکان خۆش بوو. منیش ھرگی دیلم وایی لد
یاریکارانی ھینی بوون،  دەســــــت و پ بســــــتراوەکاندا ل کار و باری 

یـان ڕەواندەســـــــت و پ م گوتن کم کردن و پوتی پیرە بزنشــــــکی ئ
ـــان ڕەکیش بکن. ھر ئودەم  ـــاوین ھوارەکمی ببســــــتن و برەو ھ
چووموە ماڵ و جلکی تازەی دەریاوانانم کردە بر و دەگڵ کاپیتان برەو 
 ـــاوان ـــد پنج دەری ـــان ـــای ـــاوینھوارەکم وەڕێ کوتین. زۆری نخ ھ

کردن و تاوانبارەکانیان ھڕوووم ت ،رماندەری دوورگوە و من وەک فنان
 گوتم: 

ئوە ل گمی بازەرگانیدا بوونت ھۆکاری بالڕدا بردنی یاران و  " 
ئوانتان ل دژی کپیتانی گم ھخاندووە و کۆدیتاتان وەڕێ خستووە. 
مڕامی ئوەیش ل زەوتکردنی گم، نک بۆ کاری بازەرگانی، بک بۆ 
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 دژ ب ی کو پیالنم ئـــایی بووە. ب ڕگری و دزی و چتیی دەری
کاپیتانی گم وەگڕتان خســـــــت، ئوەی گمژە خۆتان تی کوتن. من 
گمیکم ل ئســــتاندوونتوە و ڕادەســــتی کاپیتانی ڕەســــنی خۆییم 

نــاســــــراون و حوکمی  ککۆدیتــایکمی تــاوانبــارانی  بکردۆتوە. ئوە 
ـــان بۆ ـــدارەت ســــــ  وڕەســــــمی لکردنی ڕ جبـــاری ج باوەتوە. بری

ســــدارەدانتان ســــبی بیانی دەبت و ل ســــر ســــکۆی مزنی گمدا 
 "قرارە بڕوە بچت؛ ئم بیاری گشتیی و دەب بڕوەی برن. 

 یکک ل دیلکان ھیدای و گوتی:  
ـــدا ئم زمـــانی برگری کردنمـــان کورت، چونک ئم ھیچمـــان ت " 

خۆ نھشــــــتۆتوە ک شــــــیاوی خۆ پڕاندنوەی ھبت. بم ل کاتی 
خودی کاپیتان بنی پداین ک ل دارمان نادەن و بدەســــتوەدانماندا  

پلیک ل تاوانکمان دادەبزنن؛ ئوا ئمیش داوای لبوردن دەکین 
 "و بھیوای بزەیی ئوەیشین. 

 منیش ل ومی ئودا گوتم : 
ـــازم دوورگکم ج بھم و ھر ب گمی ئوە برەو  "  من بنی

بریتــانیــا بگڕنموە، کــاپیتــانیش ســــــوور و پــداگرە ک دەگڵ خۆیتــان 
برتوە. بردنوەشــــــتان بو مانای تواو دەبت ک ڕادەســــــتی یاســــــا 
 نر تو ھ ـــــــت نــای بکرنوە. من لو بــابتوە ھیچ کــارکم ل دەس

ـــدات، ئوە لم دەتوانم ل کـــاپ ـــان بخوازم ک ئگر ڕگمـــان پ ب یت
ــدات؛  ــان ب ــاتی دوورگکشــــــت ــانی دوورگی دا ج بھن و ھموو ئیمک
 رپشــک دەبن لخۆتان ســ ،تانئارەزووی د کی کر جۆروە ھودەم ئئ

 "چۆنیتیی بڕوەبردنی خۆتاندا. 
ئوان بتکایی پشنیارەکی منیان ب دڵ وەرگرت و گلکیان سپاس  

ــــــاند  وچاوانی ل گرژ کردن و ب جۆرککردم. بم کاپیتان ن ک یحاش
 وە و بخۆمدا ھاتم ک بممنیش ک .ی من الیشــــنیارەکڵ پگۆیا دەگ

 گرژی پم گوت:
ی بندیخانی ئوان ل ســرزەمینی مندا دەســتبســر کراون و دیل " 

ـــداون و ئوە ھر منم ک ڕز ل قول و  بوردنم پنی لمنن. من ب
بنی خۆم دەگرم و پیمان ناشــــــکنم. من دیلکانی خۆم ئازاد دەکم و 
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ناتر بوو،  تانی گم لم دوورگیدا ل من بتوا کاپی  کیش کر دەمھ
 "ئو دەتواناییت حوکمکی تریان بسر دا بسپنت. 

ب دەم قس کردنیشموە، قفی پت و بندی پل و پی یک یکیانم  
 کردەوە و ھرک پتی دەست و قاچی دیلکانم کردنوە ، پم گوتن:

من، ســـــــایــانی ســـــــا لم دوورگیدا ڕەنجم کشـــــــاوە و ھموو  " 
ئیمکانیاتی ژیانم تیدا وەگڕ خســــــتووە. ئگر ئوە برای ببەی پشــــــتی 

، بۆ ھیچ شـــــتک دانامنن و وەک گول بخو کتر نشـــــکننو ی یکتر بن
تان ـدەبن. ل باری چک و جبخانوە، ئوەندەی تفنگ و دەرمان و گولل

پویســــــت ب، دەتان دەم و بۆ ھیچ شــــــتک محتلتان ناکم. بھیوام 
ئویش شــــــوەی گردەوەکۆشــــــی من بگرنبر و بۆ ئــاوەدانی دوورگکم 

پ بم ک تنیا برایتی و تبایی و یکیزی تبکۆشــــــن. ئمشــــــتان 
ــــر بکات. ل دووبرەکتی و  ــــکانتان چارەس ــــتنگ و کش دەتوانت ئاس

 ". ێدژایتی خۆ بپارزن و ژیانکی ئارام و ئازادانی برایان برن سر
 ئمانم پگوتن و ماواییم لکردن. 

ئوە ئاخرین شـــوی ژیانی دوورگنشـــینیم و ســـبی بیانی دەڕۆم و  
نیشــــتمانکم جی دەھم. من ب دەســــتی بتاڵ و ئندامی شــــکت و 
 وەی کو شـــر ئھ .یم دوورگوشـــکانیی ئ م نایواوەوە پڕووحی شـــ
پنام بۆ لک و پۆی دارک برد و ل باوەشــــــی گکانیدا خو بردمییوە، 

نبوو چند شــــــوی تر دەوام دنم. ل دارای دنیا چقوولیک و پم وا 
ـــــتی ماندووم، ژیانکی  ـــــرەوتن یارم بوو و دەس پیپکم پ بوو. بم نس

 ئافراند ک ل بری حساموە. 
  رمخۆشـــی ب وەم بم ئاخر شـــوێ ئوە و دەموە ئاخر شـــم شـــئ

ردەمانی تیادگاری ســـــ ویســـــت کلی پلوپرێ. کنیاییم بوو، کۆم ســـــ
کردنوە و بۆ ڕاگوزانیان داوام ل کاپیتان کرد ک بلمکی خۆییم بۆ 
 ی کو دەریاوانرمی ئت ند کی کاپیتانمدا خوگوروەھا بت. ھربن

، ل کۆکی ەوەک کاپیتانی خۆســپن، بگی ســرەکیی فرتنک بوو
ســربزوی ل قالب دا  گورەی گمیکی ھوەســت تاکوو ئوەی ڕوحی

 دەجووتوە، پی بچت و خیای خاوی سرھدانی پ نمنت. 
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  داواکار بوون ل ی کندییانو بموو ئڵ ڕۆیشــــــتنی کاپیتان، ھدەگ
دوەرگکمــدا بمننوە، کۆم کردنوە. چیرۆکی خۆم بۆ گرانوە و دەنــک 

چلۆن ب کانم بۆ ژماردن کباتدەنکی کار و خ تاڵ، خۆم  بدەســــــتی ب
 لم للوپی شــــکاو دا گردەوەکۆشــــیم کردووە و کمگ ئاو داداوە و ل ب
ڕاگۆازتووە. کوتن و ھســــــتانوەکانم بۆ گانوە ک ل ھر کوتنکدا 
فری ھستانوە بووم و پشتی ناھومدیم پ شکاند. ئو دەرد و زووخاوەی 

سیمدا خواردبووم، بکنیایی و بت ل بۆم ڕەسم کردن و  ک دەنگ و قس
پمگوتن ک بۆ ئاوەدان کردنوەی دوورگ و ســازکردن دانگی پ ل بزن و 
بـاغـاتی پ ل میوە، چیھــام جفـا پوە کشـــــــاون. ب ڕجـاوە ل بریــان 
پــاڕاموە ک دوای ڕۆیشــــــتنی من دوورگک ئــاوەدانتر بکنوە. ئمجــار 

ــدن و ھگرتنوەی دەغــل و ســــــــاز ــان، ھروەھــا شــــــوەی چــان کردنی ن
چلۆنایتیی وشک کردن و سازکردنی دۆشاوی ترێ و شوەی ڕەجابا ھنانی 
 ن و بندتر بکمکان دەوبزن زەوی و زارم بۆ باس کردن. چلۆن دانگ
چ شــوەیک ل شــیر و گۆشــت و کوڵ و کشــپی بزنکان کک وەربگرن. 

ڕنماییم کردن. باش ب کورتی ئوەی ئرکی ســــرشــــانم بوو، پم گوتن و 
بوو ھاتوە بیرم ک شــانزدە دەریاوانی ســپانیولی قراری ھاتنیان ھی و 
ـــانی  ـــاتر و ڕادەی وەبرھن ئگر ئوان بگڕنوە، ھزی کـــاریـــان زی
برھمیان زۆرتر دەبت. من نامیکیشــم بۆ دۆســتی ســپانیۆلیم نووســی و 

ی و پکوە ژیــانکی ئوم ل جی خۆم دانــا. داوام لکرد ک بۆ تبــای
 ھاوبشی برایان، تبکوشت و کۆڵ ندات. 

ھر ئو جۆرەی ک بنم پدابوون، ھموو تفگ و دەمانچ و شمشر  
کانم ڕادەستیان کرد. سرەڕای ئوان، داوام ل کاپیتان ـــو باڕووت و گولل

ی زیاتر و تۆمی چند جۆرە پنجاری ـــــــــــــکرد ک دەرمانی تفنگ و گولل
ت.ببھ جستانییان بۆ ب 

یانی ڕۆژی نۆزدەھمی دەســـــــامبری ســـــــای   رەبئاخرین 1686ب  ،
ڕوڕەسمی ماواییم ل دوورگکم بج ھنا. ئو ڕۆژەی ک دوورگکم 
ج ھشت، ڕاست و دروست بیست و ھشت ساڵ و دوو مانگ و نۆزدە ڕۆژ، 

ماباتکم ب یکجاری لو ڕۆژە تدەپری ک من ل "ســــــال" ڕامکرد و 
 ج ھشت.
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  ل م، کورەکوە گتر و کم، چککی دوورگموو مـــاڵ و مھ ل
ــاز کردبوون، ھر وەھا ھندە دراوک ک ل درژەی ڕۆژگار  کوی بزنم س
دا ژەنگیان ھنابوو، باری ســــفرم کردن و ل بلمدا برەو گم وەڕێ 

ھاونشــــــینی ڕۆ ھاودەنگ و  یاییم، وات ھینی و کوتم. دوو  گارانی تن ژ
 تووتییکم دەگم ھاوسفر بوون.

  نو شــــــور لوین و ھمانتوانی وەڕێ کیانیش نوە و بۆ بو شــــــئ
ماینوە ک گم لی چقیبوو. بۆ دوو بیانی، کاتژمری پنجی بیانی، 
 لم ب کر ئاوی دەریاوەوە بینی. دوو ڕەشــــاییســــ دوو ڕەشــــاییمان ب
برەو گم دەھاتن و لمان نزیک دەبوونوە، زانیمان دوو کس لو پنج 
کســـــــانن ک ل دوورگدا جمــان ھشــــــتبوون. ئوان ل گمی نزیــک 
کوتنوە و گازیان کردین و زۆر پاڕانوە ک ڕگایان پ بدەین ڕەگمان 

وو، کون. ھۆی ھتنی ئوان ل دوورگ، ترس ل ســ تاوانبارەکانی تر ب
ک نکا ل نبوونی ئمدا تماحی کوشــــتنیان بکن. ئوان دەپاڕانوەو 
دەیانگوت ک تنانت ئگر ســــزای ل ســــدارەدانیشــــیان بۆ دەربچت ، 
ھر بو مرج ڕگایان پ بدرت، وەئســــــتۆی دەگرن. ل ســــــرەتا دا 

می نای پوە وان ڕازی نیم، بۆیھاتنی ئی وابوو من بوە کاپیتان پدان
ــانیش  ــاڕانوە و ل کــاپیت ــد. لوان پ ــان ــانی ڕاگی و فرمــانی گڕانوەی
یان  پاڕانوە ک بۆ نا و  یان بۆ من ھ ھاوار ڕووگرژی و تووڕەیی. ئمجار 
ببم پردی نجات. ســـرەنجام کاپیتان پشـــتی ومی ئرنیی منی گرت و 

 ڕگای پدان ک ڕەگمان کون. 
پی بنکی ک من ب تــاوانبــارەکــانی دوای وەرگرتنوەی ئوان، ب 

نیشــتجی دوورگم دابوو، کاپیتان شــمکی پویســتی وەک تۆمی ســوزی 
بۆ داچاندن، تفنگ و کرەســــــی پویســــــتی تقکردن، خواردەمنی و 

ی بۆ ناردن. منیش پیامم بۆ ناردن و بنم ـــــــــتنانت جلک و برگیشـــ
ریانوە دەبت. تنانت ڕۆژک پدان ک ل بیریان ناکم و چاوم ب ســـ

 شــنی خۆم لچ رم ککیان بۆ دەنیمت، گر بۆم بلوگک ئو ڕۆژگار
 تاراوگ ڕزگاریان بت و بگڕنوە باوەشی خزم و کسی خۆیی.

وەڕی کوتین و ل ڕگادا گلک بیرەوەریی سردەمی الونیم کوتوە  
نی ســـــــاڕۆژی دووەمی ژۆئ رەنجــام لبریتــانیــا 1687ی یـاد. ســــــ ل ،
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دابزین. ھر ئودەم ک پم ل ســــر خاکی نیشــــتمانکم دانا، ڕاســــت و 
دروســت ســی و پنج ســاڵ ل وتی خۆم ترک وەتن ببووم. بم دەگل 
یکم پدانانیشــمدا، ھســتم ب نامۆیی و غریبی و غوارەییکی ئوتۆ 

رگیز خی ڕۆبینســــــۆن کروزوو ھر وە بھ کرد ک و نیشــــــتمانکی ئ
 نبووبت، پشیمانی و پرشانی دایگرتم. 

ئو خانمی ک جی باوەڕ و ســردەمک ئمانتداری ســامانکی من  
بوو، ھر مــابوو. بم چ بوون و چ مــانــک؟! نخۆش و کلالی چنــدین 
ناســـــــازی و دەردەدارکی نزیک ب مردن! ل دەردی پیری و پککوتیی 

ئاواتی مرگی دەخواســــــت. دوو میردی یک ب داوی یکی ل دەیناند و 
ــــــت دابوون و ب دەرەتان و ھژار مابۆوە. چووم ســــــردانی و دوای  دەس
ناساندنی خۆم، زۆر ب گرمی بخھاتنی کردم. ل ناسازی و تنیایی و 

 ت:وبوو. من زۆرم دداری داوە و پمگھژارای ب گلیی 
پارە ســــــردانی تۆم  خاتوونی بڕز! بمبوورە"  ئمن بۆ وەرگرتنوەی 

نکردووە. لم بابتوە خۆت مشــــمزن و ھرچی ھی لبیری خۆتی 
برەوە. ل ناسازی و یکتن مانوەشت دڵ پی خمم. من ھتا بتوانم و 
ل دەســــــتم بت، ل خزمتی تۆ دادەبم و دەســــــتی یارمتیدانت ل کورت 

 "ناکموە. 
باوک و دایکم مردبوون "م چووم؛ Yorkشاری "یۆرک، وات برەو زگکم 

و ل ھموو خزم و کســـکانی نزیکم، ھر تن دوو خوشـــک و دوو برازام 
مابوون. خزمکانم دەســـتیان ل شـــوردبووم و ب مردوویان دانابووم ، ھر 
بۆیش ل دابشـــــینی میراتی دایی و بابان، بشـــــی منیشـــــیان ب ســـــر 

دبوو. دیارە من ئوەندە ھژار و کیس بتاڵ نبووم ک خۆیاندا دابش کر
بدەم و ب ھومدی کلپۆری  بۆ ســواڵ و ســدەق ل دەرگای ئم و ئوک

، جگ ئگرچی ل دارایی دنیا خودالخۆشــــبووانم دەرگایان بتقنموە. 
بە پارەیی ک ل پشـــــکنینی گمیکان وەدەســـــتم کوتبوون، ھیچی  لو

ب ؛ و دا نبوو، بم دەست پان کردنوەشم پ شوورەیی بوو ترم ل ھنا
ڕازی بووم و ل ســــــواڵ و ســــــدەقی بزار. ھر ل ڕۆژانی  ی خۆممرگ

ی ئش و کار تک نا و ســــــرم ب یکمی ھاتنوەمدا خۆم بۆ دۆزینوە
وەرگرموە  د شــونکیش دا گرت. بم بر لویک وەمی خاوەن کارچن
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ـــا ـــدەمو خۆم ب ک ـــانوە ر دا ب ـــاش بوو ل الین یکتی گموان ، ب
دەســــــتخۆشــــــانیکی باشــــــم پ گیشــــــت. ئو بەپارەی کلنکی بۆ 
پرکردموە. دەســـتخۆشـــانکش لبری ڕزگار کردنی گم و کاپیتانکی 
بوو. کاپیتان، ک خۆی ئندامی یکتیی گموانان بوو، نجاتی خۆی و 

ـــ ـــانــی ب ی ـــاوانک ـــانــی مــنوە گــرێ دابــوو. گمــ و دەری ـــاریــیک اریــک
ـــانی ئینگلیســــــ ـــان یشیکتییگموان ، بڕز و حورمتکی زۆرەوە منی

بانگھشـــت کرد و ل ســـای خزمتکانمدا، بی دوو ســـت لیرەیان دام و 
 یان خت کردم. شگلکیشیان سپاس کردم و میدایای شانازیی دەریاوانی

، بم بو بە پارەی ژیانی دووســــــت لیرە بە پارەیکی کم نبوو 
" و Lisbonپ دەســــــتبر ندەبوو، ھر بۆی بیارم دا بچم "لیســــــبۆن

 ریکالی شــــب کی کللوپو ک زەوی و زار و دەســــتمای بارەت بســــ
ـــیاراتک بکم. من دەگڵ ھینی، یار و  ـــتبوو، پرس مزراکموە جم ھش

ینی ل جاران وەفادارتر و ھاوڕی شـــو و ڕۆژانم ســـواری گم بووین. ھ
دلۆڤانتر بوو. قت ئیســتک لم خاف ندەبوو و بردەوام چشــنی ســبر 
ب شــونموە بوو. مانگی ســپتامبر گیشــتین شــاری لیســبۆنی پتختی 
ئیســپانیا. یکم کاری ک ل شــاری لیســبۆن ب شــونی داچووم، ســۆراغی 

" دەمی ڕاکردن ل ل بوو ک و کاپیتانشام و ئر داکس ی بدا با"سال
ــانکم دۆزییوە، بم پیرکی  ــاپیت ــدا وەری گرتم. ک ل گمیکی خۆی

دەســــــمـــای و  کلالی زـــدە زورھـــان بوو. من دەربـــارەی زەوی و زار و
 :ی خۆم پرسیاراتکم لکرد. کاپیتان گوتینککارگا
جارانتم ی ێ، ل ســفری برازیلیا دا شــریکنزیک ب نۆ مانگی بر " 

وەزاڕەتی دارایی حکومتی برازیلیا قمی  چاو پکوەت. ئو گوتنی ،
سر  شاوم و  ناوی تۆ مردوویان ب ی  دا ککزەوی و زار و دەسمای شب

یک ل ســـیان ڕادەســـتی خزنوەی تۆیان بم چشـــن دابش کردووە: 
ـــت  ســــــی "ســــــن ک  ـــان ب یشـــــــی کردووە و دوو ل ســـــــ حکومتی 

شـــریککت پی وای ھر کاتک ک ڕۆبینســـۆن تن"بخشـــیوە. ئاگوســـ
بپی یاســــای  وەدی بتوە و خۆی ب وەزاڕەتی دارایی بناســــنت، ئوا

کغدیندارایی ن یوانوە.  تبرازیلیا، لبدەن" 
 من ب سر سووڕمانوە لم پرسی: 
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 "  بوونی مندا توانیویانن کانی من لک وەکچ یاســــــای چلۆن و ب
ســــامانی من تخشــــان پخشــــان بکن؟ مگر من ل وەســــییتنامکی 

 "خۆمدا ، ئتۆم وەک سروەسی و میراتگر ھنبژارد بوو؟
 کاپیتان گوتی: 

 "  نلمبس بوو کدەست دان ی باوەڕیان لکی جیگوان ھیچ بئ
مــاوی و نمردووی، ھربۆی منیــان وەک ســــــروەســــــ و میراتگر ئتۆ 

وەرنگرت. بم من ھر ئوەندەم ل دسـت ھات ک بی سـت و شـشــت 
سکک پووی ز، لبری داھاتی ھشت سای بروبوومکت وەرگرموە. 
من ئو ست و شست سک زەم ل توورەکیکی چرمی خستووە و بۆم 

 "ئست ڕادەستی خۆتی دەکموە. حشار داوی و ھر
ئگرچی ئو پیاو شــــــریف و شــــــڕافتمندە ل دارای دنیادا ھر  

ھیچی نبوو، بم ب دەســـتپاکی بشـــک ل ســـامانکمی پاراســـتبوو. 
منیش ل بری ئو چاککارییی ئودا، ســـد ســـککم ھگرت و شـــشـــت 

ـــ ـــانی ئو کردەوە. من کۆم ندا و ن امیکم بۆ ســــــککشــــــم ل گیرف
خزنداری برازیلیا نووســـــی و داوای مافی پشـــــلکراوی خۆم کرد. دوای 
مانگک، نامیکم ل شــــــریک مزراکی خۆموە بۆ ھات. ئو ھاوکارە 
 ر لوە و ســــت زیندوو بۆتکموو داھاتھ م بۆی نووســــیبووم کژایھ

 ،یغدینو نرەڕای ئر دەدات. ســـــزار لیرەی زت ھنجســـــزار و پھ
دووست سندووق شکر و ھشت سد فردە تووتنت دەکوێ و دەتوانی 
ـــایی زەوی و زار و مووچ و  ـــان بگریتوە. ســــــرەڕای ئوان، ب وەری
مککشت ک دەبت ھزار لیرە بۆ ھر ساک، ڕژاوەت حیسابکتوە. 

بوو،  داھاتکی ک لپ ب ســــــرم داڕژا، ئوەندە زۆر و ب دوور ل باوەڕ
 ســـــامان و گشـــــتمدەزانی ئژ بووم و نژ و ویدا گک تتا ماوەیھ ک

 چلۆن خرج بکم.
  و کاپیتانوە بیرم، ئوتدا کناســـــک و دەمل کی کمین شـــــتکی

پورتکـالیی بوو ک ل گژاوکی ســـــــامنـاکی ســــــردەمی الویمـدا، من و 
ناســازەی ژن ھژار و کســووری ل نمان ڕزگار کردبوو. ھروەھا ئو بوە

منی ل بـــاوەشــــــی نمـــان دەرکشــــــــابوو؛ ئوان ل ئ، ک مردەکی
 ب نواییدا یاریکارم بوون، کئ ســـاســـی و بندە کر ھکی ھردەمســـ
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تواوی ل پ کوتبووم و ئگر ئوان نبوونای، ندەمام. ناوی ئوانم 
م الی بازەرگانکی بۆ چاوەدری نونووس کردن. بۆ یاریکاری ئوان، چوو

خکی لیســــــبۆن و داوام لکرد ک پیامک بۆ الینکی خۆی ل لندن 
ڕەوان بکات و ڕاســـپربت ک ســـردانی ئو خانم بڕزە بکن و ســـد 
لیرەی بدەن و دنیاشــــــی بکن ک ھتا بمنم، وەک خوشــــــککی ئازیز 

ـــا بۆ ـــت. ھروەھ ــــــی ببین ـــایس ـــاھم کم ـــاداری دەبم و ن ـــاگ دوو  ئ
خوشــککانیشــم، ک دەمزانی لباری مای زۆر کمدەســتن، بۆ ھر یکی 

 سد لیرەم نارد.
ســامانكی ل ڕادەبدەر زۆرم دەســکوت بوو. ل ســرەتادا دەمویســت  

ـــاشــــــگز بووموە و خۆم بۆ  ـــا بمنموە، بم دوایی پ ھر ل برازیلی
 گڕانوی باوەشی نیشتمانکم ئامادە کرد. 

کس و زۆر کســــــایتی نامی پ ل ســــــۆز و میھرەبانییان بۆ گلک  
نووســــیبووم و دەبوای وەمیان بۆ بنووســــموە. یکمین وەمی نام، بۆ 
سد و حفتا  ستین"م نووسی و بی ھشت  سنت ئاگو سی " ی کشق
سککی زم پشکشی کرد و داوام لكردن ک لو بە پارەی، پنج ست 

بۆ ک ی ســـککرجی ماخ وە بیکاتتنوەی دەمت و ئگری ھکســـ
ھژاران. نامیکی ســــــپاســــــگوزاریشــــــم بۆ وککانی خۆم نووســــــی و 
ـــی و  ـــریکم نووس ـــم بۆ ش زەحمتکانی ئوانم برز نرخاند. نامیکیش
تیدا سبارەت ب ڕاگرتنی زەوی و زار و مكکانم، چند بیرخرەوەیکم 

کوپک کردنی کارەکانم، ئو بە شــــــکر و تووتنی تدا گونجاند. دوای ڕ
ک پم بابوون، فرۆشــــتمن و پارەکیانم وەرگرت. بۆ گڕانوەی باوەشــــی 
نیشــــــتمــانکیشــــــم ئگرچی تمنکی زۆرم ل دەریــا و دەریــاوانیــدا 
 زار ببووم. کاپیتانزدوەو بری دەریایی دفســــــ م لڕکردبوو، بپت

م پی وابوو ک ســفری وشــکانی ھبژرم و ل پیرەکی دۆســتی نزیکشــ
 رەو "کالوە بـــــ ـــــپانیا و فڕانس  "و لووە بۆ "دۆوڤرە Calaisڕگای ئیس

Douvres.ۆمب " 
لو کارواندا، من دەگڵ ســــــ بریتانیایی و دوو بازەرگانی پۆرتکالی 
ک برەو فرانســــ دەچوون، ھاوڕێ و ھاوســــفر بووم. ھاوســــفرەکانم 
 م کدیمکی قینی، دۆسترەڕای ھدا بوو و منیش سریشیان دەگنۆک
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خاوەن ئزموون بوو، دەگدا بوون. ئمی چند کســــــی،  یاوانكی  دەر
ڕێ. باخوتینلیسبۆن کرد و ک واییمان لیار، ماو ساز و ت ڵ پ 

" Pampelune" و پامپیلون Madridدوای ئویک ل شـــــــاری " مادرید  
 رمکی گرزەمینوە ســول .ڕانســســنورەکانی ف یشــتینن و گرپت
ســــــرمان تپڕ کردو گیشــــــتین کوســــــتانی"پیرین"ی و ب ناو بفر و 

ڕگامان بی. کند و لندی چیا و بای سارد و س، دەست و  بستکاندا
پل و گوچککانمانی تزاند. ئو کوســتان ســارد و ســقم، بتایبت 
بۆ ھینیی داماو ک قتی ســــرما و بفر و لژ و ھدر ندیبوو، گلک 
ب ئازار بوو. زۆر جاران دەھات ل ھدرەکانوە خلۆر بتوە و ل ناو 

نووی کوســتاندا نوقومی بفر و بســتک بت، بم من و ھاوڕیی ترم ڕ
ژر پیلمان گرت و دەگڵ خۆمانمان برد. ھر ل درژەی ئو ســــــفرە دا 
تووشـــمان وە تووشـــی ڕەوە گورگکی برســـی ھات. دەســـتی ئنگوە و چاوی 
تیژی ھینی ، ب تفنگ چندکی لکوشـــتن و توانیمان ل چنگیان ڕزگار 

 ببین.
ب کورتی، دوای کشـــانی ڕەنج و زەحمتکی یکجار زۆر، ســـرەنجام  

". لو شارەدا، ھوای سازگار و مرگ Toulousگیشتین شاری "تۆولۆوس 
بووژاندیانینوە. ئوەی من لو ســـــفرە دا  و شـــــیناوەردی لەوارەکانی

 چشــتم، ھر بشــی من نبوو بک ھاوڕیانیشــم پشــک و بشــی خۆیان
چشت. بم دوای ئو گشت خۆشی و ناخۆشییی ک چشتمان، توانیمان 

پاریس" بۆ "تۆولۆن  گای شـــــــاری " ڕ لToulon کال " و لوشــــــوە بۆ "
Calais" .ۆیندۆوڤرە  ب" یشــــتیندا گمی مانگی ژانڤییڕۆژی یازدەھ ل

Douvres  وە. ئیترم ڕوون بوونکخاکی نیشــتمان رەنجام چاوم بو ســ"
 یارم دا لوە باوەشــــی ڕۆبینســــۆن. من بوتتی ئینگلســــتان کمجار وئ
وتکی خۆم دا ســــــرکموە و ئوەندەی تمنم بۆ ماوەتوە، لودا 
بژیم و ل مردنیشــــــمدا خاک و خۆکم تکڵ ب خاکی نیشــــــتمانکم 
 ســــــتام و دەســــــتم کرد بخۆم ســــــاغ کردەوە و بۆی ھ ربۆیوە. ھتبب

ھرچی زەوی و زەرعاتی ک ل برازیلیادا مابووم. بۆ ئنجامی فرۆشـــــتنی 
ئم کارەش، نامیکم بۆ دۆستی درینم نووسی و بۆ فرۆشتنی مک و ماڵ 
ــاژەم  ــام ــدا ئ ــامکم ــانم، ئوم کردە نونری خۆم. ل ن و زەوی و زارەک
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ــانم بوون و ئگر  ــامزرۆی کنی مزراک ــانم ت بوەش کرد ک وەکک
ر کیار و خواھانن، بوانی بفرۆشت. ھشت مانگ تپڕی و ھستایش ھ

 ک و ماڵ و زەوی و زارەکانمی بم کاپیتانی دۆســــــتم بۆی نووســــــیم ک
ئارەزووی خۆم فرۆشتووە. ل نامکیدا ئمشی نووسیبوو ک گۆیا زەوی و 
ـــدە خردەرەوە بوون، ک بنکی  ـــارانی ھر ھن ـــانم بۆ کی مزراک

ن بۆ کاپیتان و کوڕەکی واژۆ کردبوو، ک ھر ســـاک بێ نووســـراوەیشـــیا
ســــت پوی زی پورتکالیایی وەک دەســــتخۆشــــان بۆ کاپیتان و پنجا 

 بخرت حیسابی بانکی. سککش بۆ کوڕەکی 
 

**** 
 
  موایت. من پدرە دا کۆتایی پربردەکانی ژیانم لمی سکشی یب

 کارەســـات ل پ رھاتســـب شـــنم چژیانیدا تووشـــی ئ س لم کک
ل نھامتی. ئو بســــرھات ووبت؛ بســــرھاتکی ک لوان لو بوو ب

نالبارانی ک ل ڕبازی ژیانی مندا ســـوز بوون، ھر ھمووی ل توخم 
وون؛ ئوەی چاندم، گشتی ڕسکان و بتۆمی ئاکاری بدفڕی خۆم سوز بو 

ھیان دا و ژاراویان ب ئوکم داکرد. برھمی گیانی نســــرەوت و بیری 
 شواوی خۆم بوون ک ئوە وەک چیرۆک دەیخوننوە. 

می تافی الونیمدا قت ئۆخیکی برھم ژیانکی ک ھر ل ســردە 
ــا ل دەو ــان و نبووب، ب ــدا زوەشــــــــان بکرم و ب ســــــــام رانی پیریم

گزۆی ئگر  داھڕەتی الونیمل  ھرخۆشــــــبختی بگم، چ دن؟! ... 
ویســـتی نکردبت، ل پیران شـــیرینی دداری دەرونمیان ئاوپژنی خۆشـــ

 دا تامی ھنار و برامی گوی نسرین، کی دەمبزون؟!سری
ـــامـــاژەیکی ڕ  زدارانش ب ئزموونی بنرخی بم لرەدا دەب ئ

ــانی خوالخۆش بوو بکم ک وەک فرشــــــتیکی  خزان پیرەکی کــاپیت
ئفســـانیی دەســـتی گرتم و ڕگای ژیانی کۆمیتی نیشـــان دام و چاوی 
 ئامۆژیاری دام کی زانا، ژیرانو وەک مامۆستایڕاستیدا ئ وە؛ لکردم

 و ڕگای ڕاستی وەبرنام. 
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تۆ بی، ســــــرم ل بردی ئلحد کوتبت ک ب شــــــون ژیانکی  
! ب خۆم داھاتموە و دەســــــتی ؟ئارامی ب دوور ل پرشــــــانیدا گڕابم

یاریکاریم بســـر ھموو الیکدا کشـــا. دوو برازاکانم وەخۆم گرتن؛ ئوی 
گورەیان دارا و دەومند بوو، من نمھشت سامانی ب وەفا چاوی کور 

کات و ڕگای ھ بگرت بر. جۆرکم ڕاھنا ک دەوت و داھاتکی ب
ب خاونی دەکار بنت و خۆی ل نگۆڕت. بم ئوی بچووککیانم 
ب کاپیتانی گمیکی بازەرگانی ئســـپارد ک چاوی بســـریوە بت و 
ل گموانیــدا پروەردەی بکــات. بــاش بوو برازا بچووکمم ژیر و خۆش 
 كی ژیرەک و ژیار و ئازای لنج ســــــاڵ دەریاوانی، پیاوفام بوو. دوای پ

 ھات دەر و منیش گمیکی بازەرگانیم بۆ کرێ و خستم سر کار. 
ـــابتوە و ل ھڕەتی   منیش ھر وەک ئوەیک ھســــــوونم ھن

دەندووک و پیاندا بم، بیارم دا خۆم ل تنیایی دەربکشــم و ژن بخوازم 
گڵ خزان پ ڕابکشـــــم. ژنم خواســـــت و بووم ب خاوەنی دوو کوڕ و و دە

کچک. ژن و منداڵ ل دەوەر و برمدا بھشــتکی پی بختیارییان ســاز 
 ی و زۆر ژیرانما ھ م لم، قۆکزانخاو و خ کردو من ب ئشــــــقی 
 م کب ن بووم. شـــایانی باســـروەردەکردنی مندانان و پریکی ڕاھخ

سردەمشدا حسەت و پشیمانی برۆکیان بر ندەدام و ھتا ب لو 
ـــت  ـــوکوتم دەکرد و ڕیگای الرم بۆ ڕاس ـــنیی دەگڵ منداکانمدا ھس ش
 ر چــاوم کوە بوە بیر. دەھــاتوتوە، خۆم و بــاوکی خۆمم دەکدەکردن
باوک چندە مند و چیھا ژیر و، من چندە الســـــــار و چقاس ب گوێ و 

بووم! وەک تۆ بی ئوە باوکم بوو فرمانی بمشــــکی من دەدا ســــرەڕۆ 
ک چلۆن دەگڵ مندان ھســــــوکوت بکم و چلۆنیان ڕابنم، دەمکرد و 
خۆم ب قوربــانیــان دەکرد و لیــان مــانــدوو ندەبوم... ھرچی ب و ھر 
چۆنــک بوو، ل ســــــردەمی منــدای خۆمــدا ئوەی بــاوکم دەیگوت، من 

تاک من ل جگای باوکم دانیشــتووم و کســایتیی ئوەم نمدەکرد. ئســ
ل خۆم شــــــت داوە و وانی دەمی ئوە ب منداکانمی دەموە؛ ئو 
وان و دەرس و ڕاھنانی ک باوکم ب زمانی شــــــیرین، دەمشــــــکی منی 
دەکرد و من لم گوێ وەرم دەگرت و لویتر فتم دەکرد؛ ئســت من ل جی 
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ـــتووم ـــتن و  باوکم دانیش ـــوو چنی باغی زانس و بختیاران منداکانم ھش
ڵ منداک دوورە.دەگلتیی من تار و پۆیان گ 

ــــای دوورکوتیی و خفتباری و ترس و د لرزەم   ــــی و پبج س س
تپڕاند و کاتی حسانوە و خۆشگوزەرانیم ھات. حوت ساڵ بوو دەگڵ 
خانمی خزانم و منداکانمدا ب ئوپڕی شــادکامی و بختیاری ژیانمان 
دەبردەســــــر. بیری دەریا و خیای دەریاوانیم ل ســــــر بدەر کردبوو. 

نم ل شــســت و یکی دابوو و چوار دەســت و پ ب نیشــتمانکموە تم
نووسابووم. کارو کرگارم گپ و گم و یاری و وازی بوو دەگڵ منداکانم. 
کان کردبوو. ئوەی ئوان  یانم ترخانی زارۆ کاتی ژ زۆربی ھرە زۆری 
پیان خۆش بوای، منیش ب دڵ پمخۆش بوو. ســــــاماندارکی چاوچنۆکی 

ـــــمان دابۆوە و سامان و داراییکی زۆر پشیتوانمان بوو. پ یسک نبووم. پاـ
ھر کســکی تریش ل جگای من بوای، ھر بمجۆرە دگوشــا و ب خم 
و خیــاڵ دەژیــا و جگ ل شــــــووکرانبژریی بــارەگــای یزدانی، ھیچ 
ڕگایکی تری ھندەبژارد. من ھتا ئودەم خۆم ب بختورە دەزانی 
و ھستم ب حسانوە دەکرد، ک بیری سفری دەریا و ئارەزووی بینینی 

ی ندابووم. بم ھر وەک تۆ بی من بۆ حسانوە و ـئمریکا ل کلل
 مریکا خۆی خســتر و دیتنی ئفبیری ســ پ کراوم. لختیاری ســاز نب

یادی ناو جســـتموە و ڕەگ و پنجکی بھزی ل ناخی مشـــکم داکوتا. 
دوورگکم و ئو گشــت مزرا و باغ و دانگی بزن و ھاوینھوار و باخ و 

ی بردەوام ل بارەگای مشکمدا دەھاتن و دەچوون و منیان ـــبستانکیش
ھان دەدا ک ئگر بۆ جارکی تریش بت، ســــــرکیان ل ھبنموە و 

 چاوک ب دیداریان گش بکموە. 
 شــــــت  ھاوژینی دلۆڤانی من کیدەھدەورم دا دەھات و ن دایم ب ب

تاوک ب خمدا بکوم، ئاوگۆڕی ل پی ڕەفتارەکمی ھســـت پکردبوو. 
ڕۆژک لی پرســــــیم ک چیی و بۆچی ئاوا ب خمدا کوتووم. منیش لم 
ــــــــاردوەو ھرچی ل مشــــــکم دابوو پم گوت. ئویش ب ئوپڕێ  نش

 گوتم:میھرەبانیوە الواندمییوە و پی 
ئگر ئارەزووی ســـــفر پرشـــــانی کردووی، من ھر نک برگر و  " 

برھســتت نابم، بک ب ئوپڕی ڕەزامندیشــوە ل تکت دا دەبم و 
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ــــۆزەت پیمان دەب ــــفرکی باش و جگرس ــــتم ھاوس بم. بم با لت س
نشــــارموە و ئمشــــت پ بم ک تمنکت بواری ســــفری دوور و 

ــــازی و ئازار بیت، بم من ب  درژت ــــی ناس پ نادات و لوانی تووش
 ئوپڕێ شانازییوە ل ژ بای تۆ دا دەبم و ئامادەی خزمتم.

ــۆزی و وەفادارییی   ــت دس ــنوای خانمی خزانم و ئو گش دەنگی خۆش
ــاوکی  ــدم، وەک نم نمی خون ــان ــدا چپ ــای گوتن ب گوچکی ک ل ڕگ

مر دور کردەوە. بارانی ســــنگازمی ھلزی گیانی برکارانی تینوو، پ
 وە، ھاتمكدایبارەگای ویژدانم دا ل وم لکانی ئكردەوە و قســــبیرم ل

ب ب ک م ڕایر ئســـ ،ی مام کاری و دانیشـــتنی زۆری گۆشـــئ ک
کک نــاموبــارەکی خســــــتۆت نــاو مشــــــکموە. بخۆمــدا ھــاتموە و 

سـفرم ل مشـک دەرھاویشـت. لبری سـفری دەریا، خیاتی سـووکی 
نمکردە خن خن و ب قدرای گوندکی گورەم مووچ و مزرا و کانی و 
باغات کی و دەگڵ ماڵ و منداڵ، گرمن و کوســـــتانمان دەســـــت پکرد. 
گاجووت و گاســن و ئســب و مانگا و بزن و مڕم کرێ و وەک بنمایکی 

واتی باوکم بوو، خریکی کاری ورزری و باخوانی و مامناوەندی، ک ئا
کشــــــت و کل و داشــــــتن و ناشــــــتن بووین. کاری ڕۆژانو دیتنی دیمنگای 
ڕازەوە، بتایبت میھرەبانییکانی خانمی خزانم و ھقرەبقۆ و کایی 
مندان، مشــــــکی ماندوویان حســــــاندموە و بیری دەریا و ھوەســــــی 

 ھاویشت.م دەرـسفریان ل کلل
لم بھشــــــتی ک من و خانمی خزانم پکوەمان نابوو، پریزادەی  

ین بھشتکم، وات خانمی خزانم و دایکی منداکانم ب تنی ھشت
و کۆچی داویینی لکردین. مردنی یاری وەفادارم، ھموو دنیای بســـرمدا 

ای ڕووخـــانـــد. ئیتر ئو کســــــی ک بـــارانی ڕەحمت بوو بۆم و کـــانگـــ
 ل ی کو ژنکیســـــم چوو. ئ ر دا دەباراندم، لســـــ کانی بئامۆژگاریی
 کــانی دایکمی بۆ پســــــرینگــای بــاوک و ئوەدا جــدانئــامۆژگــاری و د
کردبووموە، ل مامدا کۆچی کرد و منی ج ھشــت. ئیتر دوای کۆچی ئو 

وە ئازیزە، من ل نیشتمانکمدا وەک غریبکی خمبارم لھات و کوتم
ســــر ھواری خای. ل گوندەکمدا من تنیا نبووم؛ کاردار و ســــپان و 
خزمتکارم ب دەورەوە بوون و ھینی ھر وەک جاران سبری میھرەبانی 
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سر سرم و دەستی ڕاستی تکۆشانم بوو. بم ھر وەک ئو سردەمی 
ھیچ ک تک و تنیـــا ل دوورگیکی دوور ل ئـــاواییـــدا مـــابووموە و 

 زرا لوە. ماڵ و گوند و منیا دیتت دەبرد، خۆم بکم شــــک نفریاڕەســــ
بر دیدەی خیامدا گمیکی سوکان شکاوی بی سوی نو دەریایکی 
خرۆشـــانی لھات، ک دم ل حســـەتی ئازادی و گیشـــتن ب ڕۆشـــنایی، 
 بای فینی گرتوە بر. لو ھلومرج نابســـــامانمدا، دیســـــان کرمی
وەسوەسی سفر و گشت و گوزار ل مشکمدا گرای دانا. ئیتر مزرا و 
باغ و ئاژەڵ و کاری وەرزری بۆ مشــــــکی ماندووی من، وەک برداشــــــی 
قورســــی لھات ک دیتنیان ل دین ب دەری دەکردم. ب ناچاری گوندەکم 
 و گشتندەن، بورەی لوە. شاری گڕامندەن داگرەو لشت و بھ ج

م بحاونتوە؛ ئۆقرە وانی کۆرپی دکقرەبالخی و جنجایوە نیت
ــــانحال ــــقام بۆ ئوی تر و  ،و ھدادانم ل ھگیرا. بکار و پرش لم ش

لم دوکان بۆ ئوی تر چووم و ھر وەک گڕۆککی ماڵ ب کۆوە، یکدەم 
 سرەوت و ئارامم نبوو. 

ایم ک خۆم گمم بۆ کردیبوو و دا، ئو براز 1693ل سرەتای سای  
بائۆ"  ھات ســــــردانم. برازاکم ل "بیل تانی گیشــــــتبوو،  کاپی ب پلی 
گڕابۆوە. ھر لوندەرێ چند ک بازەرگانی دەومند پشـــــنیاریان 
پکردبوو ک شتومکی بازەرگانییان بۆ برت چین و ھیندستان. برزاکم 

دەیزانی حــام بحــا. بۆی لو  بــار و دۆخی نفســــــیی منی دەزانی و
ســــــفرە دا پی خۆش بوو منیش ڕەگی کوم و ئاو و ھوایک بگۆڕم و 

ــــل خفتباری بم دەرێ. گوتیش ی ک پشکی برەو برازیلیا دەچین و ـ
زۆر بــاش دەب ک ســــــردانکیش ل دوورگکم بکم. ئو پشــــــنیــارە 

ە. ھربۆی ب ئوپڕی تواوــک دی ئــارام کردموەو حســــــــانــدمییو
خۆشـــــحاییوە، پشـــــنیاری ئوم ب دڵ و گیان وەرگرت. برازاکم ب دەم 

 پکنینوە گوتی: 
ھیوادارم مامی خۆشــویســتی من ل دوورگکی دا ســیپ دانکوتت و  " 

 "ئم ل دیداری جارجاری خۆی ببری نکات .
 منیش ل وەرامدا گوتم: 
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نخر من کلکم باوە و لو تمندا بۆ ژیــانی دوورەوتی نــابم.  " 
بم ئگر تۆیش دوای گڕانوەت ل ھیندســتان من فرامۆش نکیت و 
ب دەســــــتی دوور وتیم نســــــپری، زۆرت ل ممنوون دەبم و ڕەگــت 

 "دەکوم. 
 برازاکم گوتی: 
نانی ک گمیکیان ل ئیجارە ک" گا بازەر ردووم، لوانی ڕم ئو 

پ ندەن ک بو گشت شمکوە ڕگایکی دوور و درژ بپوم؛ سرەڕای 
ش دەستبرا  شتی گموان نین ئوەش، گم و دەریا ھمی و و ببەی پ

 مڵ گر دەریا دەگگئ .گۆڕێ دای ش لمری تۆڤان و خنکانی گگئ
ھیچمان بســر نی، من و دەگڵ من و دەگڵ مامی خۆم میھرەبان ب و 

ناخوازم مامی خۆم بۆ ھمیش و ب تنیایی ل دوورگیکی دوورەدەست 
 "دا بمنتوە.

برازاکم ئگرچی تازە الوکی سردەم بوو،بم قس و بۆچوونکانی  
بتایبت ، . منیش پشت ئستوور ب قسی ئو زۆر ژیران و دەجدا بوون

ر ئگرکی چاوەڕوان نکراو، خۆم ســـــــاغ ل ھ ی خۆمبۆ خۆ پاراســــــتن
کردەوە ک کلوپلی پویســت بۆ ســازکردنی گمی بکم و چند دارتاشــی 
دەســـــــت و پل ڕەنگینی گم ســـــــازیش دەگڵ خۆمــدا ھگرم و ھتــا 
ــاری خۆم بج بگینم.  ــدا ک برازاکم دەگڕتوە ، من ل دوورگکم

نکانی شـــــلل کردین، ئوا ئودەم ئگر قزا و قدەری بدفڕیش پال
من ب گمی خۆم بگڕموە وت. دوای بســــــتنی شــــــرت و پیمان و 
پکھاتنمان، من ســــــردەانی خانمی ئو کاپیتانم کرد، ک گیانی من و 
کســووری نجات دابوو. برنامکی خۆمم بۆ ئو خانم ھژای باس کرد. 

قســــــکانی خانمی خزانمی ئو ژن خاوەن ئزموون ل برم پاڕایوە و 
وەبیر ھناموە ک چندە ژیران منی ل ســـفر دوور کردبۆوە، بم من 
ل سر ڕای خۆم پم داگرت و ئویش بناچاری وازی ھنا. وەسییتنامی 
خۆم بۆ نووسی و منداکانم بو ئسپارد و پارەیکی باشم پدا ک دوای 

نن و بمکانم دانرن.من، خۆی و منداباشی ڕایبو 
ــــــــای   ، کلوپلی تـــایبتیم بۆ 1694ڕۆژی ھژدەھمی ژانڤییی س

سازکردنی گم، ھروەھا شتومکی پویستم بۆ دانیشتووانی دوورگکم 
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ئامادە کرد و دەگڵ یاری وەفادارم ھینی، ســواری گم بووین. کاپیتانی 
 ت گمی فرمانی ھدانی چارۆککانی دەرکردو خۆی سوکانی گر

 
 

و گمی برەو ئامانج ڕادا. من ب الی خۆموە بیام دا ک ل دەســــــت 
دەمی دابزین ل دوورگکمدا، ژیران ســـیری بار و دۆخک بکم و بر 
ـــیری کار و کردەوە و چۆنییتیی بڕوەبردنی  ـــتک ب وردی س ل ھر ش
کۆمگای دوورگکم بکم. ئگر ســـازمانی کۆمگکیانم باش نرخاند 

دابوون، بۆیان و لکی زۆرم پپارەی کی کللوپوا کنیابووم، ئیان د
ب دوورگک  بـــاشدادەبزنم و پشــــــکشــــــیـــان دەکم. بم ئگر 

شـــــارســـــتانیان نجووبنوە، ئوا ھر نک ژیران و ڕانگیشـــــتبن و 
کلوپل، بگرە ئو کرکار و وەســــــتاکارانی ک دەگڵ خۆم ھگرتبوون، 

دەســــــت و پل ماندوو بکن. بم پ ب دڵ ئارەزوومند بووم ک ناھم 
ب ســــــر کۆڕ و کۆمگایکدا بکوم ک ل گوڵ جوانتر و ل ئاوی کانیاو 
ــــــت ناگرموە و ھرچی بۆم کرون، بۆیان  خاونتر بن. ئودەم ئیتر دەس
دەدابزنم و پشـــکشـــیان دەکم. تنانت وەســـتاکارەکانیش ک ئگر 

بۆ مـــانوە و نیشــــــتجبوون ڕازی بن، من ل دوورگدا دایـــان  خۆیـــان
دەمزرنم و کارکی وھادەکم ک ئوان نیشـــــتمانکم و دانیشـــــتووانی 

  تواو ببووژنوە . 
لو کرکار و وەســـــتاکارانی ک دەگم بوون، یکیان دارتاش و باش  

ــــــازکردنی بلم و گم بوو، یکی تریان ئاســــــنگر، ئوی  وەســــــتای س
دیکیان تنکچی و ئاخرینیشــیان وەســتاکاری گۆزەکر و باش وەســتای 
سازکردنی ئاشی دەغل لکردن و دەیان پیشی تریش بوو. برگدروویکی 
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شم د سرەڕای برگدروون، ل دەیان پیشی تریشدا شارەزا  ڵ بوو کەگ
 باش وەستا بوو.

ئو کلوپلی ک بۆ دوورگکمم کبوون، بریتی بوون ل کووتاڵ ،  
پو، گۆرەوی، پخف، قـاپ و دەوری و کچـک و چنگـان و وردەشــــــتی 

و چشــــــتخان، ھروەھا بزمار و الوالوەی دەرگا و پنجرە و قف و کلیل 
دەیان خرت و پرتی تریش. سـرەڕای ئوان، سـت تفنگ و دەمانچ و 
دوو ســــــت برمیلی گورە باڕووتی تفنگ و گول و کرەســــــی تر بۆ 
تفنگ. چوار تۆپ دەگڵ گول و دەرمانکانیان و ژمارەیکی زۆر شمشر 
و کردی ســربازی و شــتومکی تر. من ئو گشــت شــتومکم بۆی کبوو 

ۆم ب خــــاوەنــــی دوورگک دەزانــــی و ھمــــووی ئوانم بــــۆ ک خــــ
 دەستبرکردنی ھیمن و خاوەنداریتی خۆم خرج دەکرد. 

ل درژەی ڕگــا دا بھۆی بــای دژ ب ڕەوتی ڕگــای گم و ل کــار  
کوتنی چارۆکی مزن، زۆر وەدرەنگ کوتین، بم باش بوو ب وەی و 

ـــارەکم ل ھموو بدوور ل مترســـــــی تپڕ بوو.  ســــــفری ئمج
ــــــاتر و گش و خۆشــــــتر بوو. ئوارەدەمی ڕۆژی  ســــــفرەکانی تر دگوش
بیســــــتمی فیڤریی، یکـــک ل دەریـــاوانکـــان پی وابوو ل دوورەوە 

ــــبریسکیکی بینیوە و دەنگی تۆپکیش ی ب گوێ گیشتووە. ئیستکیمان ـ
ھات و گ  كی دیکیاوان مان ڕاگرت، دەر وتی ک دەنگی گرت و ھســــــتک

تۆپکی تری ب گوێ گیشــــــتووە. ئم بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لمڕ 
چوونیتیی کارەســـاتک، ب تکامان چووین ســـر ســـکۆی باخانی 
گم و لووە ســیری دوورەدەســتانمان کرد. ل ئاســۆی دوورەوە شــۆق و 

کیلۆمتر ڕۆشــناییکی گورەمان بینی. گمی ئم نزیک ب ســ ھزار 
ل وشــکانی دوور کوتبۆوە. ل دەنگی تۆپ و ترووســکی ئاگری تۆپکوە 
ــاوە. ئم برەو دەنــگ و  ــاخۆش قوم ــان دەرکوت ک بوویرکی ن بۆم
 ک لیمگ کمان داوە کامان لکتوتین. بوەڕێ ک کبۆالی تیشــــــک
 دەریـــادا ئـــاگری تبر بووە و داوای یـــاریکـــاری دەکـــات. من فرمـــانی

ند  مانگیا ئاگردانی پنج تۆپی یک ب دوای یکم دا و بم ترتیب ڕا
 ب موە و ئنـــان بووی ـــارکـــار بۆیـــان بڕیوەی. دوور و نزیکی ک ی
ڕاشکاوی زمانی گ و ترووسکانوەی شبنگی گەکانمان ل ئاوی دەریا 
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بۆ  دا دەبینی، بم گم نشــــینانی داماو ل تاریکی دا بوون و ئمیان
 ندەبیندرا. 

ئم خایی ڕەوتی گمیکمــان دوو ھنــدە توونــدتر کرد و بۆالیــان  
چووین، بم ھر ئودەم شــــــریخیکی یکجار برز دەریای ھژاند و 
گمییک ب ھموو جســتیوە برەو ئاســمان فێ و کوتوە خوارەوە 

من ھیوای و جگ ل تخت شــــکاوی ســــوتاو، ھیچ ئاســــوارکی ل نما. 
ن و خۆیان ل ئاگر و ئوەم ھبوو ک گم نشــــینان ســــواری بلم بووب

. ھر ئو ھیوایش منی ھاندا ک فرمانی تقینوەک ب دوور ڕاگرتبت
ڕۆشــــنکردنی شــــاپیتکان بدەم و پنج تۆپی پیتا پیتایش ئاگر بدەین. 

اژەکانمانوە ب دل خوازیار بووم ک ئیش بشکم زیندووەکانیان ب ئام
 بن و ڕزگارییان بت.

ئو شــــوە ھر لو شــــون ماینوە و بردەوام گی شــــاپیتکانمان  
 یانی زۆر زوو بوو کرەبقاند. بکمان ترز ڕاگرت و جارجارەش تۆپب
دوو بلم برەو ئم ھــاتن. بــای نــاڕــک و دژ ب ڕەوتی بلمکــان، 

ن کز دەکرد و توانایی برەو خایی ل دەســــت و باســــکی ســــوڵ لدەرا
پش ھـــاتنیـــان ل زەوت دەکرا. ھر بۆی ئم بۆالیـــان چوووین و نیو 
ـــان کشان. ژمارەیان  کاتژمرکی خایاند ھتا گیشتین سریان و ھمـ
یان ل گدابوو.  شــــــســـــــت ژن و پیاو و منداڵ بوون و دوو قشــــــشــــــ

میک فرانسوی گمیکیان ل فرانسوە ھاتبوو و سرنشینانی گ
زمان بوون. ڕزگاربووەکان ب دەســـــت و زمان و ســـــر خریکی ســـــپاس و 
 ی کری دەمابژخاکی شـــــوکران وانیان لوچســـــتایشـــــمان بوون و ن
 ـــان ب ـــک ل قشــــــک کـــاردوون. ی ـــاری بۆ ن ـــاریک یزدانی مزن ی
 و دراوی ک رچی زالمان و ھ ھات ھاوســــــفرەکانی  نونرایتیی 

بوو، ل بر دەمیان ھشـــــتین و ل برمان پاڕانوە ک ل نزیک پیان 
 ـــان ـــاپیت ـــان بزنین. من ب ک ـــدا دای ـــای وتک ترین شـــــــــارەدەری
 جـــان ب ـــایتی خۆم فڕانســــــوییکم گوت ک ئم ئرکی مرۆڤ
گیاندووە و ھیچ بایی و بخشـــینک ھناگرت. ســـفری دەریایی ئم 

دەن: کم گم پیری بخۆیوە دەبینت؛  کارەساتانی دەگ و وەکی
 لوانی ئمیش ل ڕۆژگارکدا ئم خسارەمان لبکوتوە. 
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 پارە و ئاتوون و خش و زیوەرەکانم پشکش کردنوە و گوتم: 
گمیکی ئم لالیان چند بازەرگانکوە بکرێ گیراوە و کای  " 

رم ل درژە ڕگدا گمییکمان ئوان برەور ھیندســتان دەبات. ھیوادا
تووش ببت ک دەگڵ ئاقاری ئوە یک بگرتوە، یان ھیچ نب برەو 

 "شوونک بچت ک ب دوو منزڵ بتوانن ب نیشتمانکتان شاد ببنوە.
لقوماوەکان پشــــــنیارەکی منیان وەرگرت. منیش ل نۆرەی خۆمدا  

ک زۆر ب دوایی ل ڕزگار ســـپاســـکی گرمم پشـــکشـــی برازاکم کرد 
کردنی لقوماواندا تکۆشـــــــاوە. بتایبت لوەیک ئو وەک کاپیتانی 
پاپۆڕەک برۆی ل گرژ نکردم و ھیچ دژکردەوەیکی ننواند ک من ئو 
گشت بنانم ل سر حیسابی خۆم ب گم شکاوەکانم دا؛ وەک بی 

 م ڕاوەستا و دەمی نبزاوت. کاپیتانی گم من بم ، ئو دەستونزەر
ل درژەی ڕگادا ھوایکی خۆش و دگوشــــــامان ھبوو، بم دژەبا  

 ل ربۆیبدەین، ھواوی ھت ب مکانی گزنم شــــــت چارۆکیھن
درژەی حوت ڕۆژەی گم ئــاژۆتنمــانــدا ڕگــایکی زۆر نڕۆیشــــــتین. 

تووشـــی گمیک  بختی لقوماوەکانیش نیگرت ک ل درژەی ڕگادا
ببین ک ئوان ب کاوی دڵ شاد ببن. کاتک گیشتن نیوزیلند، بشک 
ــان  ــاوەک ڕەگم ــاوانی گمی ســــــووت لوان دابزین، بم چوار دەری
کوتن و بوون ب دەریــاوانــانی ئم. قشــــــيیکیش ک دەیویســــــــت 

ەین " دابزت، دوای لکردین ڕگی پ بدCoromandelل"کۆرۆماندەل 
 ھتا وندەری ھاوسفرمان بت . 

ماوەی بیســـــــت ڕۆژ بوو ک ل باشــــــوورەوە برەو ڕۆژھت ڕگامان  
مارســــــی  مان برەو  1695دەبی. ڕۆژی نۆزدەھمی  ملووتی گ بوو ک

ڕۆژھت بــاداوە. ھر ئودەمیش ل دوورەوە گمکی گورمــان بینی 
ـــــکی بۆمان ڕووو ن نبوو ک ئاخۆ ئو گم ک برەو ئم دەھات. پش

مزن بۆچی برەو ئم دــت؛ لی دڕدۆنــگ بووین و شــــــکی خراپمــان 
لکرد، بم کاتک نزیکتر بوونوە و ب دوربین ســـیرمان کردن، دیتمان 
ئســــــتونــدەکی مزنی چــارۆکگرەکی شــــــکــاوە، زانیمــان بۆ وەرگرتنی 

تۆپکیان بۆ ئاگر داین یاریکاری بۆ الی ئم دن. دوور و نزیکمان بوون و 
مان ک ئو  یک کوتینوەو زانی یان نز خواســــــتین. ل یان ل یارمتی و 
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تول  بریســـــــ ـــای " ـــانی Bristolگمی ل شـــــــــارەدەری "برەو دوورگک
 " بڕوەیBarbado."باربادۆ

بســرھاتی گمیک بمجۆرە دەبت:" کاپیتان و جگرکی بۆ کار  
دادەبزن و ســردانی بشــی بازەرگانیی و باری ئیداری ل بندرگیک 

شارەدەریاک دەکن. ھر لودەمشدا تۆفان ھیدەکات و گم برەو 
نوەڕاســتی دەریا دەفنت. ســرنشــنیان و دەریاوانانی داماویش توانای 
کۆنتۆی گمیکیان ناب و گم ب دەم شــــپۆالنوە برەو شــــونی 

ڕۆژان دژ ب تۆڤان سرەسوون دەکات  . ب ماوەی ھشتڕادەدرتنادیار 
و ل ئاکامی ڕاتکانی توندی شــــــپۆالندا، ئســــــتوندەکی مزنی تک 
ـــینانی  ـــرنش ـــرگردانییدا، س ـــت ڕۆژە س ـــکت. ل ماوەی ئو ھش دەش
ــداچوون و ل برکی ترەوە ب ھۆی  ترســــــی ت وە لکالی ــاو، ل دام

ل باری تدا نامنت و ن کمبوونوەی خورد و خۆراک، ھز و توانایکیا
. ھر ئو دەمیش ک دەچتڕوحیشـــــوە ورەیان ب توای ل دەســـــت 

بلمـــک ل الی ئوانوە برەو ئم دەھـــات، ل شــــــوەی ســــــوڵ 
 ســــــتوتۆیان دە جکی ئھیچ توانای وت کیان بۆمان دەرککدانل
 ،مالی ئ یشــــــتنگ ک کڕادەن. کات می پلبتوانن ب ماوە کدان
ــانی گمی و شــــــش  ــانی گیشــــــتن. جگری دووەمی کــاپیت بنیوە گی
دەریاوانکانمان ھکشــان ســر. ئســقانکانی ســر و دەســت و شــان و 
ملیــان زەق و زۆپ دەرپڕبوو و چــاوەکــانیــان دە قوووە چو بوون. من 
ئوەندەی ک ل دەســــــتم ھات، ب ددانوە و ھومد پ بخشــــــینیان 

 خمکانیانم سووک کردنوە. 
ش لتک گۆشــتی ســرەتایی، ئم شــ گڕانوەی ھز و تاقتکیبۆ  

گای زۆر گورەمان بۆ لتوپت کردن و ل منجی مزن دا کۆندمانن. 
ئو دەمی ک گوشــت ل گرمی کوین دابوو، داماوان دەیانویســت خۆ 
ب منجڵ دابکن و گۆشـــتی نکویو ل ئاوی کویو دەربکشـــن و ھی 

دەمزانی بم حا لووشــــــن. من بزەییم پیان داھات و دم بۆیان گریا. 
ان بکون ســــر گۆشــــت و ب پل ئاو دیوی بکن، تووشــــی دەرد و ئازار

ھنا و ب ئاوی منجڵ تڕ و  دن. بۆی چووم و چند بست نانشکم
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بم کردەوە و بۆم دانان. ھر بی یک و دوو، نانی خووساویان قووت دا. 
وە خافانگقس وە دانیشتم و بالیانگرتن. من ب برم پندمن و س 

  ،شتبچتیان نت برسیایژیانیاندا ق ل ی کسانو کئ یوانل
 ک یر بکی ســـــوە شـــــتالیانوە، بننبخو رھاتســـــم بر ئگئ
کســــک ل برســــان گۆشــــت ل دیزەی حوت جۆش بفنت. بم وەکی 

چشن زۆرە  دەن زگی برسی ئیمانی نیی، ل دەریادا بسرھاتی لم
ک نموونیان ل وشکانیدا بدەگمن. ھر گمیکی ک ب سر ئاو دا 
دەگڕت، دەب ب قدرای ماوەی سفر و زۆرتر ل ژمارەی سرنشینانی 
 ی کو کــاتــاننگــانــان و ئت ــت. لبگرنی ھئــاو و خواردەم ،مگ

گارکردنیان گم لی دەقوم، ئگر گمیک ھکوێ و دەســــتی ڕز
 ک دانیی مگ رەخۆرە لوەندەیان تخۆیان ئ ژ بکات، چونکبۆ در
بشــــــی دوو گمیان بکات، ناتوانن خورد و خۆراکی دوو گمیان دابین 
بکن و ھندە جارک کشــیان تدەکوت و لیان دەبت شــڕی مان و 

 نمان.
 ریی لتوانــامــان دابوو، چــاود ل وەنــدەی کئ مومــاوەکــانمــان ئق

کرد. ئوان داوایـــان لکردین ک جیـــان نھین و ھر دوو گم بـــا 
پکوە ســــفر بکن. گمی ئوان، ئســــتوندەگی مزنی ، ک بشــــی 
ھرە زۆری چــارۆک بــاگرەکــانی پوە بنــدە، ل بنوە ھقنــدرا بوو. 

م ھربۆی ئو خاییی نبوو ک دەگڵ گمی ئم دەربچــت و ئ
ب ھــاوســــــفریــان وەرگرین. دانیشــــــتین و دوای وتووژکی زۆر، ئو 
ـــانی ئم بۆ  ـــارەک ـــا ک ــــــت ـــار کردن ک وەس ــــــنی ـــان پ پش ـــارەم ڕچ
ـــدەکــی  ـــار بــن و ئســــــــتــون نوژەنــکــردنوەی گمــــی دەســـــــــت ب ک
ـــان بۆ نوژەن بکنوە. ئوان ڕازی بوون و ئمیش  ـــارۆکگرەکی چ

ـــــ ڕۆژی وە ـــــرەڕای کاری کردمان. کاری خری ئم س ـــــتین. س پاش خس
 کنش تی شــــــوماوانیش بقوە، بۆ خورد و خۆراکی لوژەن کردنن
گۆشـــــتی گا و یک تنک گۆشـــــتی براز و چند دەســـــتواری گورەی 
وشکنان و چند کیلۆ نۆکسپیلک و دوو فردە ئاردمان دان. ئوانیش 

ـــــند ـــــ س ـــــت خزمت و یارمتییی ئم، س ووق قند و لبری ئو گش
 چندین شووش شڕابی رووم و کمک پارەیان پداین و لک ھباین.
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پلی جوگرافیــاییــدا برەو 33,38ڕۆژی دەھمی ئــاپریــل، ل خولگی  
پش دەچووین. من دەمزانی دوورگکی منیش ھر ل ســــــر خوگی 

33,38 زە کۆموانی ڕن ـــان ب ـــایی دای. گمیکم پلی جوگرافی
ــــــت دا ڕگی دەبێ. ئو ئاقارەی ک گم بۆی دوور گیکی ورد و درش

دەڕۆییشــــت، بشــــی باشــــووری دوورگکی منی ندەگرتوە، ھربۆیش 
شـــــوونی دوورگکم ل بزر ببوو. گمیکمان شـــــتاوی ئۆقیانۆســـــیی 

 "ی بی و لووە برەو باشوور ھکشا. Ore´noque"ئۆرنۆک"ی
ک یکتن و بچارە و پشـــــۆکاوی دەســـــتی ئودەم، وات ئو ڕۆژەی  

 وتموە کتشـــی باشـــووری ڕۆژھب وە، لمکدوورگ م نایتۆفان پ
سر وشکانی و ل دەمی چوون دەریشمدا ھر بو ئاقار دا لی دەرچووم. 
ــووری دوورگکم چووین پش و ل نزیک  ســرەنجام ل کنارەکانی باش

ی جیرانی ماندە بچووکرەکانمان دە ئاو ھاویشــتن و ئاوکنگمدا لک
 ئامادەی دابزین ڕاوەستاین.

 ھرک دوورگکمان ل وەدەرکوت، بانگی ھینیم کرد و پم گوت:  
ھینی! وەرە ســــــیری ئم وشــــــکــانیی بک و پم بی بزانم ئرە  " 

 "کوی؟
ھینی زۆر ب وردی ســـــیری وشـــــکانییکی کرد و لپ ب ئوپڕی  

 شادمانییوە ب دەست و پ کوت ھب دابز و گوتی:
 "  و نیشتمانر ئرە ھئ ...یرە کوی دەزانم ... دەزانم ئی... بب

.ی خۆمانڕەنگین 
 ھینی ب ئاماژەی دەســـــت ماکمانی نیشـــــان دەدام و ب گۆرانی و 

ھپڕک دەیگوت و دەیگوتوە:" ماکمان!... ماڵ و حا ڕەنگینکی 
...!خۆمان" 

ھینی بچشــنک گشــکی بینینی دوورگ و ماڵ و دارســتانکمان  
ببوو، ک دەیویســـــــت خۆی ب ئاو دا بدات و بر ل ھموومان بگاتوە 

 ماڵ. بم من ڕامگرت و ئھوەنم کردەوە و لم پرسی: 
ــت "  ــاوک ــت؟ بی ب ــاب ــدا م ــان کســــــی ت ھینی تۆ بی دوورگکم

 "ببینینوە؟
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ھینی ب بیســــتنی ناوی باوکی، ل ھپرین و الوژەچین کزی کرد و 
بدەنگ و خمگین ڕاوەستا. پژارەی دیتنی باوک، ھر ھندە کاری کردە 

 سر ھینی، ک ئسرین بچاوی داگڕا. گوتم:
! ل خۆشــــــی بیبینی باوکت دەگری یان ل ھینی گریانت ل چیی " 

 "دیتنوەی نیشتمان جوانکمان؟
 ھینی ب ماتمینوە وەمی داموە:

 "نخر ئاغا من ئیتر باوکم نابینموە.... قت قت!" 
 ب سرسووڕماوی لم پرسی: 

 " ت وایماوە؟.بۆ پندا ن . تۆ ل کوێ دەزانی باوکت ل دوورگکما
 "نوە؟!باوکت نابینی

 گوتی: 
ـــــــــــــیــک مــردووە... ئودەم ک برەو  "  ـــاوە... ئو دەمـــ ـــاوکــم نم ب

 مابوو... زۆر پیر و بردا نی خۆمانت ناردەوە، گیانی دەبکنیشـــــتمان
 "توانا ببوو...

 بۆ ئوەیک ھینی لم حاڵ و ھوا خمناک بھنم دەرێ، لم پرسی:
 "!ئرێ بی دەورگکمان کسی تدا مابت؟" 

چاوەکانی ھینی گلک بھزتر ل چاوی من بوون. ب وردی ســـیری 
دوورەدەســــتانی کرد و ب ئاماژەی دەســــت، ســــر گردەکی پشــــت مانی 

 نیشان دام و گوتی:
بی من ل سر گردەکی برمانوە حشیمتک دەبینم.. تۆیش  " 

!یک لندەی خچ و ببین بک ۆکپو تر ئیری سس" 
ن ب کاپیتانی گمم گوت ک ئای ئینگلیس ھبدات، با دانیشتوانی م

دوورگک ب شــکانوەی ئای وتکمان بگشــنوە. ئامان ھدا و 
 ندەکری ئاوکدەور و ب ک دواتر، لقاند. ئیســــتش دوو تۆپمان تدوای

ســپی، دوکڵ ھســتا. ب دەســتووری من بلمیان ب ئاو دادا و ئایکی 
ک ب واتــای ئــاشــــــتی و ئھوەنی ب، ل پشــــــوەی بلمکمــانــدا 
چقاندمان. ل بلمکدا، من و ھینی و شـــانزدە چکدار دانیشـــتین و 
کانی نزیک کوتینوە،  برەو کناران ســــــومان لدا. ھرک ل وشــــــ
یکم کســی ک ناســیموە، ھر ئو ســپانیۆلی بوو ک ئینســانخۆرەکان 
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دن ھنابوویان دوورگ و ئم ئســتاندمانوە. من ب ھاوڕیانی بۆ خوار
خۆم گوت ک ھتــا ئمن ئــامــاژەی ھــاتن خوار ڕانگینم، کس بۆی 
نیی دابزت. من خۆم بر ل ھمویان ل بلم ھاتم خوار و دوای من 

ی ـھینی. ھینی زۆر ب پتاو دابزی و بۆ بینینی باوکی، دوو پی تریش
ســـــتوە و ھر بچشـــــنی تیری ل کوان دەرچوو، تیژ تپڕی. دیار خوا

بوو ل دوورەوە بــاوکی بینیوە بۆی خۆی بۆ ڕانگیراو ب ھداوان بۆ 
 کتریان گرتــــــاد بۆوە و وەک گیانی شــــــیرین ی باوکی چوو. ب باوکی ش
باوەش. ڕامووســین و الوانوە و دەســتمالن بوونی باوک و کوڕ، ئوەندەی 

و خۆزیا لدەباری ک کاری کردە ســــــر بینران و ب چاوی ڕزەوە حز 
 مالن بوونیان، لوەیان کرد. دوای ماچ و دەســتیشــنک گو پیری ئســ

 سر کۆترە دارک و برامبر ب یکتر دانیشتن.
ھـــاوڕی ســــــپـــانیۆلی، ک پی وانبوو جـــارکی تر من دەبینتوە،  

نبوو. ھاوڕیکی دەگڵ بوو ک ئای  ســرەتا نیناســیموە. ئو تنیا
نیشــــــتمـانی دوورگکی بدەســــــتوە بوو. بۆمـان ھـاتن و لمـان نزیـک 
بوونوە. من ب زمــانی پورتکــالی ســــــوم لکردن و ھرک ب دەنــگ 
ناسیمیوە، وەک زمانی بسترابت، خا ھات و ئامبازم بوو و دەباوەشی 

ومتوەو سوی نخستۆت پش گرتم. بر ل ھشتک، لویک نیناسی
 ی گوت کنا بای پھاوڕ مجار ببوردنی کرد. ئوی من، داوای لســــــ

 خرا ھوای گڕانی من ب جماوەر ڕابگینت. 
  ،گاکی ســـــپانیۆلی، بۆ وەرگرتنی ڕاپۆرتی گوزەرانی کۆممن و ھاوڕ

 برەو ماڵ بووینوە.
ــــــاخ برەو   مای جارانم گڕاباموە، پم من ئگر تنیا و ب چاوس

وای ڕم دەرندەکرد. لو ماوەیدا ک من دوورگکم ج ھشتبوو، ھر 
ئوەندەیان نمام ل دەور و بری ماکمدا ناشـــتبوو، ک دارســـتانكی 
قوغای پ داری ئســـــتووری ل ســـــاز ببوو. تنانت ڕگاکی جارانیان 

کی تریان بۆ کگایر کردبۆوە و ڕی ســپانیۆلیم ھۆکاری کوشــابوو. ھاوڕ
 ئو ئاوگۆڕەی بۆ گاموە و گوتی:

نازانم ئو سفرەت لبیر ماوە ک بۆخۆت بۆت ترتیب داین؟! ھر  " 
 ـــانـــی خـــۆت و ب ـــاوکـــی ھیـــنـــی ل ســــــر فرم ئودەم ک مـــن و ب
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ڕنموونییکانت کارەکانمان ج بج کردو دەگڵ ھاوڕیانی سپانیۆلی 
ۆ ل دوورگدا نمابووی . من دونیام ل تاریک بوو. ھستی گڕاینوە، ت

غریبی و بکســـــی دایگرتم. بۆ ھر الیک دەڕۆیشـــــتم و ســـــیری ھر 
شتکم دەکرد، سیما و ڕەنگ و دەنگی تۆی تدا بوو. بم ھر بو شرت 
و قرارەی ک دەگڵ ئمت بســــتبوو، دەمزانی شــــرتی خۆت فرامۆش 

ســردانمان دەکیتوە. ھربۆی من و یارانم چاو ل  ناکی و ســرەنجام
 "ڕی گڕانوەتدا بووین؛ دەمانزانی ئاخر سر ب سرمان دەکیتوە...

ل قسان دابووین، ک ئو دوانزدە سپانیۆلیانی ک ل ژر دەستی  
ھۆزەکی باوکی ھینی دا دەژیان و پکوە گڕابوونوە دوورگ، ھاتن و 

 دوای یکتر ناسینمان ، ھاوڕی سپانیۆلیم گوتی:
ئم دوانزدە کســ و منیشــیان دەگدا بم، ژیان و مانی خۆمان ل تۆ "

 "دەزانین . 
ــنک   دەریاوانکان یک یک ھاتن و دوای بخرھنانوەم، ب چش

ڕزیان لگرتم و وەھا ب بیبینم شاد بوون و پسنیان کردم، ک خۆم وەک 
 قارەمانک ھست پدەکرد. 

 
**** 

  
جژنکی شــکۆداریان بۆ گرتم و ھر لو جژنشــدا ھاوڕێ ســپانیۆلیم  

ای ئاوارەبوونی خۆیانی بۆ کرد. دەگم دانیشــت و باســی بســرھاتی ت
 بۆی گاموە و گوتی:

ەمی کوا گمیکی ئمیش ب زەختی شپۆالن نوقومی ھر ئو د " 
ژرا ئاو بوو، ب تداچوونی کاپیتانی گمی و چندک ل یارانمان، من 
و ئو چند ھاوڕیی ک لرەدا دەیان بینی، خۆمان خست نو بلمک 

ناســــــ ھ ر و بینی برد. ھباوکی ھ مان بۆ ھۆزەکی  نا ســـــــاردی پ
ئودەمیش یارانی من ل نبوونی کاپیتانی گم و بۆ پاراستنی خۆمان، 

 ی کو دەمتا ئنا. ھ کاپیتانی گم دا من کوتم منیان ب جگری 
بردەستی ئینسانخۆرەکان و بۆ دوورگکی تۆیان ڕاگوازتم، ئوان ب دڵ 

گیان دەگ م دوای و بدەچوون. برمانم دەرنو ف قســــــ م بوون و ل
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کان و  باوکی ھینی کوتین بردەســــــتی ئینســـــــانخۆرە ئوەیک من و 
ستین نیشتمانکی تۆ، ھاوڕیانم دەستیان ل شوردبووم بم  ڕایانگوا
میلیــان ننــابووم و ھروا ب جگری کــاپیتــان یــادیــان کردبووم. بم 

کی ھینی گڕاینوە الیان و ھموو چیرۆککم بۆ کاتک ک دەگڵ باو
گانوە، ئوان پیان وابوو ئوەی من دەیم، ھبســــتن و ئســــ و 
سیان نیی. بم کاتک ک تفنگ و تفاق و کرەسی دەستی تۆم  ئسا
بانگھشــــــتکی تۆیشــــــم بۆ خوندنوە،  نان و فرمانی  ل بر دەم دا

دمانی بوون و ھر گورجک خۆیان بۆ ئودەم گشــــــکی خۆشــــــی و شــــــا
ســــفر تکنا. بۆ ئنجامی ئو ســــفرەش چووین الی ســــرۆکی ڕەش 
پستکانی ئو دەوەرە و ب پساوی ڕاوە ماسی، دوو لۆتکی گوەرەمان 
 وە. لڕاینی تۆ گکرەو نیشـــمانو ڕۆژەش بر ئوە و ھخواســـتن ل

ا نمــابووی، بم بپی گڕانوەشــــــمــانــدا ئگرچی تۆ ل دوورگ د
ستوور و نزم و زاکوونی ک خۆتان  ڕاھنانی خۆتان و ب گورەی ئو دە
بڕوەتان بردبوو، ل سرەتادا ھم ئم و ھمیش ئو س ئینگیزییی 
 کی یاســــــایی و بەوپ گشــــــتی کردمانوە، بدا مابووندوورگ ل ک

ــــــ  ئینگلیزییی ک ب ڕزەوە ملکچی بووین. بم ھر ک ئو س
تــاوانبــار نــاســــــرابوون، لمــان بوون داســــــی ڕمــان و ھدادانیــان پی 
نھشـــتین. ماوەیک خۆیان ل دارســـتان و مشـــنکاندا حشـــار دا و 
دوای بزر بوونیــان، یکج گڕانوە المــان و تکڵ ب ئم بوونوە. 

ستیان ژر پ بم ھرچی نزم و نیزامی ھژای کۆمگاکمان بوو، خ
 مئ دژ ب ئینگلیزیی و ســــــچوو ئن وانــدین. چی پیــان شــــــو ل
ڕاوەستان و تنگیان پی ھچنین. ب ڕۆژ ، ل ژر سبراندا پایان داوە 
و دەســــــتیـــان ل ڕەش و ســــــپی ندا و کـــاری وەرزری و کۆکردنوەی 

و برھمیشــــــیان پ شــــــوورەیی بوو. بیانان ب ئارەزووی خۆیان ل خ
ھدەستان و ب بیانووی ڕاوە کیسی دەریایی، خۆیان ل بزر دەکردین. 
ل گڕانوەشـــدا ئو خورد و خۆراکی ک ئم ســـازمان کردبوو، دەمیان 
ساز دەکرد. ئم گلکمان  ل ندەدا و خۆیان چشتی تایبت بخۆیان 

گوتن. بن رگ داگرت و ھیچمان پج بر کرد و زۆرمان ددان برە ســــــ
برە ئو کۆمارە بچووکی ک بۆمان دامزرا بوو، دەھات ھوەشــــــت و 
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 قی ســــــتی ڕەبئاشــــــکرا داوای دەســــــ وان بت. ئک بچمان تل
کســـیان دەکردو دەیانویســـت حاکمییتی چکمڕەقانمان بســـردا 

، بم ھدی و ســــــربڕێ بوونیان بســــــپنن. دوو ئینگلیزییکانی تر
ک س ھاووتییکانیان ئو ڕەوش و ڕەفتارەیان نھنا  ئوان تابوشتی

دژ ب ســــــیانی تر ڕاوەســــــتان و ل بشــــــی باکووری  دەیانکرد. ئوان 
. ئمش بنتۆو و و لمــان دوور کوتنوە دوورگدا مــایــان ســـــــاز کرد

کرەسی کارمان پدان و ل ئاستنگ و زەحمتکانیشیاندا یاریکاریان 
ۆشــــــان و توانیان ل ســــــر پی خۆیان ڕاوەســــــتن و ل بووین. ئوان تک

برھمی ڕەنجی خۆیان بخۆن. بم ســـــ بدەفڕەکان زۆرجاران دەگژ 
ئوانیش ڕۆدەھــاتن و بری دەرگــایــان لگرتن و داوای بــاجیــان لکردن. 
یانگوت ک ھر  یان دەزانی و دە ماڵ و مکی خۆ  یان بکوان دوورگئ

ـــاڵ پ ـــاجی کس لم دوورگیدا م کوە بن و زەوی بک، دەب ب
ســران و ســاانمان بدات. بتایبت بدفڕترینیان ئاتکین بوو. ھر 
ماڵ و مزرای دوو  ئاگرتبردانی  یازی  جاران بن ئویش بوو ک چند 
ئینگلیزییکــان، شــــــــاپیتی ئــاگر بدەســــــتوە بۆیــان چوو بوو. بم 

فریادیان گ یانی ســــــپانیۆلی بھاوڕ ڕاندفب و ســــــیشــــــتبوون. ئ
ـــــیان لکردین و  ـــــیان توند کرد. ھڕەش بمش نھندران و ل ئمیش
 ناســــــدا ھدوورگ س لرکو ھ وانھی ئ کدوورگ یان گوتین کپ
بکشت، ب کۆیلی ئوان دەژمردرت؛ یان دەب باج بدات یان خۆی بۆ 

 مردن ئامادە بکات. 
ـــات الی   ـــاتــکــیــن ھ ـــک ئ ڕۆژ دەبــ ـــانــی دەرکــرد ک ئــــم و فرم

 وان بین. ئحراوان دابکب ین و خۆمــان بیــان بۆ چۆڵ بککدوورگ
تفنگوە ھاتبوون و خیای شـــڕ و کوشـــتاریان ل مشـــک دابوو. بم 
ســــــپــانیولییکــان ب یک ھرش گمــارۆیــان دان و چکیــان کردن. ئو 

و کشــی کردن. کوتن  ھرش و چککردن وەک گورزکی کوشــندەی لھات
 ت گوتیان کنانکردین. تیان ل پاڕانوە و داوای لبوردن و چاوپۆشــــــ
ئگر ئم لیان ببوورین، ئوان ڕام و ئارام دەبن و مشــــــیان ل بر 
دەم ھنافێ. ئمیش بو مرج لیان خۆش بوون ک ل بر دەرگای 

م دا  کانی دیکوان بدوو ئینگلیزین. ئبکیان ل خن و داوای لبوردن
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شل نکرد و ببای  شیی  ئمیان کرد، بم ملیان بۆ کارکردن و گردەوکۆ
 ببا بۆ الی ئیش و کار نچوون ک نچوون.

دوو مانگک ب ســر ئو ھرایدا تپڕی و ســپانیۆلییکان وەک برا  
ـھسوکوتیان ل گدا کردن، تنانت تفنگ و گوول ن  و دەرمانیشیال

یان ب دانوە. بم ھرک چک ندا بینی، ئمجارەش پ یا  شـــــــانی خۆ
ملھوڕ و کوەکش تر ل جاران، شــــــوویان ل ھکشـــــــاین و پالنی 
پیالنکیان داڕشـــت ک شـــواندنی کۆمگاکی ل ژر ســـر دابوو. لوان 

ل کوەکشـــــی و ل ئمیش ســـــبر و قنیات؛ ئاخرســـــر پالنکیان 
 کۆبوونوەیئــاشــــــکرا بوو و ئمیش پالمــارمــان دان و چکمــان کردن. 

لکۆینوەمـــان بۆ گرتن و تـــاوانکـــانمـــان بۆ ھژمـــاردن و ب نیـــازی 
 ت بنانوە، توە پاڕانوتندیسان ک ستمان گرت، کوسزادانیان ھ
ـــانوە بنیـــان دا ک ئوە ئـــاخرین چوتیکـــاری و  فینگ فینگی گری

یان دەبت. ســــــوندیان خوارد و بنیان پداین ک ھر وەک شــــــواندن
 برخۆی دەستمۆ، چاوەڕانی فیکی شوان دەبن.

ھر لو ســرو بندەدا، شــوک ل خو دا من خونکم بین ک دوو  
 نامڕەشــزیان گرتووە و ھرتکدا مری یرامبب ک لیزی دژ بھ

انم ڕادەپڕم و ب نیازی ڕزگار بوون بۆ یکتر دەنرن. لو خوە پرش
لو کابووسـ ترسـناک، ل پخفدان ھاتمدەر و بۆ سـرو گوێ ئاودانک 
ڕووم کردە دەرێ. ل ڕۆیشــــتنمدا گژی خیات بووم و نمزانی بدەنگی 
 یو ھاوڕوە. ئر کردۆتبیانی خۆم خھاوڕ ک لکم، یی پخشــــــپ

گوێ ئاودانک ب شـــونم دا ھاتبوو. ل  شـــونی ھگرتبووم و بۆ ســـر و
دەرەوەی مـان ھـات الم و ھۆکـاری ھـاتن دەرمی پرســــــی. من خریکی 
ــــاین ب تپکی  ــــکردن ب دودا ھکش خون گانوە بووم و بدەم قس
 ،ر ترۆپکی گردەکســــــ یشــــــتینگ ک کوراز چووین. کاتندا ھرماب

 ئینســـــانخۆرەکان ب کمان بینی کمایان دەکرد. من و ئاگردەوریدا ســـــ
ــان  ــدا بوو؛ ی ــان ل بر دەم ــاوڕم ب بینینی ئو دیمن، دوو ڕگم ھ
خۆمان حشـــــــار بدەین و برەو ماڵ ببینوە، یان بوران دایانگژن و 

 تاقیان ل ببین. 
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بۆ ڕاپڕاندنی ئو ئاریشــی، من خۆم ســاغ کردەوە. ھاوڕم ب شــون  
چوو یارانمان خۆم بۆســـــگیر ڕاوەســـــتام. چی پ ن ویاراندا ڕەوان کرد 

گیشتن و بۆ ڕاو دابشین و ھرش بردن، داگڕاین خوارێ. ھرک دوور 
و نزیکیان بووینوە، دیتمان ئوە ل س شونی دوور لیکتر دا ئاگریان 
کردۆتوەو ئینســانخۆرەکان ل ھر ســ شــونکاندا خریکی ســماکردن 

بینینی ســـک  بوون. بمان تکرشـــک، پالنی ھیگا ئاگری دوور لج
ـــانیش ل ســــــر گردەوە، وەک  چوو. ئم ل خوار گرد و ئینگلیزییک

 سیرکر ڕاوەستاین. 
لپ ئینســـــانخۆرەکان وەک پیاســـــکردن تکی یکتر بوون و بەو  

یت ک نکا برەو  بودا بو بوونوە. من ترســــــی ئوەم ل دڵ نیشــــــ
ی بزندەســــــت دانگ داگیر کردنیان کانگای بژیومان ل الن بچن و بگ

سپانیایی و س ئینگلیسم کردە  بستنن. من، بۆ ڕاگوزانی بزنکان، دوو 
برپرس ک بزنکان برەو دۆی مزن ڕاگوزن و ئگر بۆیان بکرێ بۆ 
دانگی ئشــــــکوتی پیرەبزنانیان برن. ئمجار یارانم کۆ کردەوە و پم 

ەب چاوەڕوانی کۆ بوونوەی ئینســــانخۆرەکان بکین و بزانین گوتن ک د
ب چ مبســــتک ھاتوونت دوورگ و بۆچی ل ســــ شــــوناندا ئاگریان 
کردۆتوە. بۆ ســر و گوێ ئاودان و دەرخســتنی ھۆکارەکان،باوکی ھینیم 
کردە تتری ئو کارە. باوکی ھینی ل تاریکایی نیوەی شــــــو دا زۆر 

ایان خۆی گیاندە تاقمی ئینســــــانخۆرەکان و بماوەی دوو بوان و زان
کاتژمران، ھموو شتکی لدەرکشان و گڕایوە المان. بۆمان دەرکوت 
ک ئو ســــ قۆ ئینســــانخۆران ، ل دوو ھۆزی دژ بیکن و ل ئاکامی 
شڕی دژ بیکتر دا، ھر ھۆزەی چند یخسیریان لوی تر گرتووە و بۆ 

کوتن و خواردنی دیلکان، ھاتوونت شــونی ھمیشــیی و جژنی ســر
ڕوڕەســــــمی خۆیان بڕوە دەبن. باوکی ھینی گوتی ک ڕوڕەســــــمی 
ئینســـانخواردنیان درژە دەکشـــت و ب دووریش نیی ک بری بیانیدا 
 وتبوو کشـــــــی بۆ دەرکمینی ئـــاوکی ھ ـــان ببت شــــــڕ. ب ی ل

م دوورگئ وڕەســــــم و دیــل برژانــدن ئینســــــــانخۆرەکــان بۆییــان بۆ ڕ
ھبژاردووە، ک پیان وای دوورگک چۆلگیکی ڕەبق و کســی تدا 
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 زن کک دانابیدوورگ ت لئینســــانخۆرەکان ق نی کو گوتناژی. ئ
 بش گۆشتیان ل بستندرت.

ئم دانیشــــــتین و چاوەڕی داھاتوومان کرد. ھشــــــتا بتواوی وت  
وو، ک ھاتوھاوارەکیان ب وت داگڕا. دوو برەی دوژمن ڕووناک نبب

 کردم کینی داوای لکرد. باوکی ھڕ دەســــــتی پک ڕاســـــــان و شــــــل
ھمنایتیی خۆمان بپارزین و چاوەڕی کۆتایی شــڕ ڕابوەســتین. باوکی 
ھینی دنیای کردینوە ک ئم ڕەســــمی خۆیان و دوای پک ھپژان 

ووڕەیی، الینی دۆڕا چرکیک ڕاناوەســت و برو ماڵ و و ڕژتنی قین و ت
 ڕادەکا.

باوکی ھینی خۆی یکک ل کســــانی ھۆزک بووە و ســــردەمانک  
ھر ئم برنامانیان بڕوە بردبوو. قســـکانی تواو ڕاســـت دەرچوون، 
بم ھاوڕیانی ئینگیزی گویان ندا ئم چیرۆک و ل تاریکیی شــــودا 

شــــایوێ  خۆیان کر لنی ئاپۆڕای ئینســــانخۆرەکان و ھنزیکترین شــــو
ـــڕی دوو  ـــپکردنی ش ـــاردانیان ھمان و دەس ـــار دا. خۆ حش خۆیان حش
برەی دوژمنیش ھمان. شڕی دەستویخ ھتا ئودەم درژەی کشا 
ک برەیکیــان بزی و ب قوندزە برەو دارســــــتــانکــان ڕایــان کرد. 

برەی بزیو، ئم مترسییشی ب دواوە بوو  و بو بوونوەی ـپاشکش
ی ئینسانخۆرەکان ب ک سرکوتووەکان ڕاویان بنن و بم ترتیب ھز

 رگکدا بو ببنوە.سرتانسری دوو
ل ھزی چکداری دوورگ بۆ نھشــــــتنی تشــــــنای ھزی بزیو،  

 یارمان دا لماندا، بکی کوتوپــــــازدا پالن دانیشــــــتنکی کورتی چارەس
و ھر ب شــمشــر و قون تفنگ و دار و ت کک وەرنگرین تفنگمان 

 منیـــا بۆ ئیـــارەش تم بزیو بگرین. ئزی بوەی ھو بونری بب
 ھست ب بوونی ئم نکن.دەکار کرا ک ئینسانخۆرە سرکوتووکان 

ئم ل کلندا بۆســــمان داناوە و چاوەڕوانی ھاتنی ھزی بزیومان 
ســـــ کس ل ھزی بزیو ب دەوری کنداوەکدا دەوریان لداوە و کرد. 

 مرەو ئاســت بکنیان  ھاتن. یر مازیوەکان ڕیگای بئینســانخۆرە ب
گرت بر و ھر ئدەم من فرمانی ھرش و پالمارم ڕاگیاند. ل یکم 

ن. پۆلک ل انخۆرمان ب ب شڕ دەستبسر کراتھچوندا، س ئینس
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بزیوەکان بایان داوە و خۆیان گیاندە لۆتککانیان و ب ســــــوڵ لدان 
تی خۆیان ترەو ووبقاند. ڕاکردنی ئواتای یان ت ب کۆتایی  تاقم

برنامکیان بوو. ئینســانخۆرە ســرکوتووەکان دیســان بزمیان گا و 
 وانیش دوای نیوەڕۆیئ ،ڕکپژن و ھـــان کرد. دوای ج ـــدرحۆی حین

 دوورگیان ج ھشت و ڕۆیشتن. 
بۆ ئینســــــانخۆرەکان ڕۆیشــــــتن و ئمیش ل مترزان ھاتین دەر و  

ڕ دا سیر و بینینی گۆڕەپانی شڕ، برەو ژر داگڕاین. ل گۆڕەپانی ش
شـــــایانی گوتن ک ئینســـــانخۆرەکان ل ســـــی کوژراویان ج ھشـــــتبوو. 

ـــــڕ دا بریندارەکان ج ناھن و دەگڵ خۆیانیانی دەبنوە.  کۆتایی ش
جگ ل سی کوژراوەکان، چند شمشری سختدار و ڕمبی تیژ و پیکان 

گۆپای قورسیان ل جمابوون. چککانیان ل دارەکوت ساز کرابوون  و
و ئوەندە قورس بوون، ک بۆ ھسووران و لدان و کوتانی نیاران، شان 

 و باھۆیکی گلک بھزی گرەک بوو.
ئو شــڕ و خون ڕژتنان ئگرچی ناشــیرین و ب دوور ل جوانمری  

م تدابوو. الینی باشـــی ئو ھرشـــ بوو، بم یک شـــتی باشـــی بۆ ئ
ئم بوو ک س ئینگلیزیی بدفڕەکان ترسیان وەبر کوت و ئارامیان 
گاکمان  ڵ کۆموە المان و دەگھاتن ماوەیکی کورت  گرت. ئوان بۆ 
پیان ڕاکشــــا و ل کاری وەرزری و ئاژەداری و ل ئاوەدانکردنوەشــــدا 

ــاریکــارمــان. بم  بداخوە ئو ھــاریکــاری و چــاالکیی زۆر بوون ب ی
 .."دەوامدار و بروبوو درژ نبوو.

 
ــــــت،   ئم چیرۆکی ک ل زمانی فرماندەی دوورگوە ب گوم گییش

ل الیکوە لو ســـ ئینگلیزی بدەفڕە گرژ و تووڕە بووم و ل بڕکی 
گاکماندا ھاتبو ر کۆمســــــ ب ی کتا  رھاتســــــو بو، ترەوە، ئ

خمباری کردم. ل ناخی گانوەی کارەســـاتکاندا من لم تگیشـــتم 
 چنگک کان لکان  ســپانیۆلییوندە ئینگلیســییر ئھاتبوون، ھ وەزا

ک بنیاز بوون جگای ژیانیان بگۆڕن و بۆ ئودیوی دوورگ کۆچبار تک 
 تــی، لـــاب ـــدانوەیکــی ھمب بــنــــن. بم دوای دانــیشـــــــتــن و لــــک

ارەکیان پاشگز دەبنوە. پاشگز بوونوەیشیان بو قول و قرار و بی
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بینانی منوە گرێ درابوو، ک من دەگڕموە الیان ئوان ناب جگا 
  بگۆڕن. لم بارەوشوە خۆیان گوتیان:

ئم دەمــانزانی بینکــانــت ب کردەوەن و ب دەســــــتی پەوە "...  
اری خۆمان شکاند و کنار دەریامان بر سردانمان دەکیتوە، بۆی بی

 ل ، ـــک دابـــایمـــان تو مـــاڵ و حـــا نمـــان چۆل کردبـــایدا. شــــــون
خاپوور و دوورگی چۆلکراو دا دەکوتی.  مای  ندا ب ســــــر  تا ھاتنوە
ئودەم ن چــاوی ئم ب دیــداری تۆ گش دەبۆوە و ن کمــدەســــــتی و 

مان بم گشــــــت خر و برەکتی تۆ خ نی دەبوو. بم بۆ ھژاریشــــــ
 کانمان ڕاگواســـــتن و لی بزننی دانگپاراســـــتنی زیندەوارەکان، شـــــوو
نزیک ئشـــــکوتی پیرەبزندا دۆکی زەمندی پ گژ و گیامان بۆ ئاودان 
کردنوە. ھر لوێ، چند دانگ و مۆگی گورەمان بۆ ســـــــاز کردن و 

دا  باغد. ئاژەداریمان پرە پ کاری وەرزری و   نای ل اری و ڕەجاباھ
دەغل و دانو و وشـــــکبارانیشـــــدا ھر بو شـــــوەی ھســـــوکوتمان 

ڕژی بووی. ئمیش ھر وەک خۆت ھمیش نیوەی وە، ک خۆت پایکردو
دەغمان پوە کردووە و نیوەمان ڕاگرتووە. ل کاری ناشــتنی دار و درەخت 

ی پج مان لر پو باخاتیشـــدا ھ دانی باخچرەپو پ ی تۆ داناوە؛ ل
ڕاســــتیدا ئگرچی خۆت ب جســــت ل نوماندا نبووی، بم شــــوەی 
 کی کنیا کارر تماندا ژیاوە. ھر دەگی خۆت ھژاناینانی ھڕاھ
ــتانی ک ھتا  خۆمان ب میل و ئارەزووی خۆمان کردوومان، ئم دارس

 "قدی ئو گردانی داگرتووە.
 

***** 
 
ــــری بووم، ب تکایی ئوەی ک ئ    وان گوتیان و ئمن گوگر و بیس

ـــدرایوە، ک دوای ڕۆیشــــــتنی من و ج ھشــــــتنی  ئمی ل دەخون
نیشتمانکم ، دوورگنشینان ب ماوەی دوو سان بب ھیچ ڕووداوکی 
تاڵ ، دەست ل ناو دەست و یک گرتوو، خریکی کاری کۆمیتی بوون. 

ماوەیدا برەو دوورگ نھاتبوونوە. ئو چند ئینســـانخۆرەکانیش لو 
کۆیالنی ک ل شــڕی دژ ب ئینســانخۆرەکانیشــیان بردەســت کرابوون، 
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کار و   وانیش لھاتبوو. ئ یان ل گاک مانی کۆم ندا رە وەک ئرە بب
چاالکی و ل پاراســتنی دەســکوتکانیاندا چشــنی ســربازانی گیانفیدا 

ی تپڕینی دووســــاک، ئاژاوەیان تدەکوت و تکۆشــــا بوون. بم دوا
 سری ناسازی و گم و کش، کۆمگاک ل یک بو دەکات.

بۆیان گراموە:"... ڕۆژک ســــرجمی دانیشــــتوانی دوورگ ل ســــر  
کاری وەرزری دەبن، ک یکک ل ئینگلیزییکان  ندا خریکی  کا مزرا

پســــتک و ب زەربی داردەســــت  ب دار و ت ھرش دەکات ســــر ڕەش
الباکی بریندار دەکات. ھاونیشتمانییکی ئیسپانیۆلی، وەک بژیوکارک 
 مئ ک ی دەی ڕادەخوڕی و پوە و تتریدا دس  و ب غاری دەدات
 ک پیی دە ڕەشـــھ ش بکدەیکات. ئینگلیزیی کاری ئینســـانی نیی

انیۆلیک ب پشــتبکی زەوی ل بری کۆیلک ئو دەگۆژت. بم ســپ
 ئمجـــار یکـــک لھگرانوە دەیکوتـــت و دەیخـــات ســــــر زەوی. 

ھرش دەبات ســــر ســــپانیۆلیک و کشــــک گورەتر  یکانئینگلیســــی
دەکات. دوو ســپانیۆلی دن نو شــڕەک و لو بریشــوە ئینگلیزییکی 
شمشر ب دەست دت و دوو سپانیۆلییکان زامدار دەکات. ئینگلیزییکان 
ـــپانیۆلییکان ب ئامیری کاری وەرزری دژ ب یکتر  ـــرەوە و س ـــمش ب ش

ــــتن. خبر ب ــــپانیۆلییکانی دیک دەگاتوە و ئوانیش دن. ڕادەوس  س
ئوان بۆ ئوەیک کشــــــک گورە نبتوە، خرا ســــــ ئینگلیزیکان 
دەگرن و دەیانخن بندیخان. فمانداری دوورگ ل ئینگلیســــــیکان 
تووڕە دەب و ب ھڕەشــــ پیان دە:"ئگر ئوەی تاوانکار ھاووتیی 

دانم بۆ دەردەکردن، بم ب ەدارســـرمانی ل خۆم بووانای، ب شـــک ف
حورمتی فرمانداری ب ڕەچک ئینگلیزی دوورگک، من ل تاوانتان 
دەبوورم، بم نازانم دانیشــتوانی دوورگک ل ڕۆژی دادگایی کردنتاندا 

 چ حوکمکتان ب سردا دەسپنن!"
ان، تنیا بۆ ل دانیشــــــتنکی تکایی و ســــــر خوندنوەی تاوانکار 

چاوترســــــن کردنی ختاکاران، چند کســــــک حوکم دەدەن ک بگی 
ل کان دەبشو ک رمموو گرەکیی ھم ڕای گشتی  سن. بدار بدر

 ایی دەنگ دەدەن ککت ت و بکاران ڕادەوەســــــت تاوان دژ ب کوژتنی 
ســـــرجمی تاوانکاران دەب دەســـــتیان ل ھر چشـــــن چکک کورت 
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بکرکی دیاریکراو ھبۆ ماوەی گاکوە، کۆمرەڕای ئوە. ست شنر چ
کات. ھر لو کۆبوونیشیاندا ئو خا پسند ھامۆشۆیکیان ل پاوان ب

 ـــدراو و ب ـــان ب برو بوومی چن دەکن ک ھر کس بچوکترین زی
زینـــدەواری دوورگ بگینـــت، وەک جـــانوەرکی زیـــانـــدەر مـــامی 

 ت و حوکمی فوتانی بۆ دەردەچت . دەگدا دەکر
  تی، داوا لـــای ـــداری دوورگک ب حوکمی ویژدانی مرۆڤ ـــان فرم

دانیشــــتووان دەکات ک کۆمگا دەرگای یکجارەکی ل ســــر تاوانباران 
ــاوڕدانوەیکی خرخوازانی  ــاری خورد و خۆراکوە ئ دانخــات و ل ب

کنت و ب حوکمی ھبت. کۆمگا قســــــی فرمانداری دوورگ ناشــــــ
ــا دانو و بن توو و  مرۆڤــایتی، ل زمھڕ و زینــدەورەوە بیگرە ھت
ئارد، ھروەھا شــــــش بزن و چوار نری و شــــــش کارەبزنیان پدەدەن، 
بم دەرگای چاوەدری تریان ل ســر دادەخن. ختاکاران ناچار دەبن 

دنی بزنگڵ، ل چاندن و ناشــــــتن و داشــــــتنی دانو و ل پروار کر
خۆیان ئاگاداری نزمی دەســــــکوت و دەرچوونی خورد و خۆراکی خۆیان 
بن. ل جیابوونوەشیاندا، بو مرج ک ئگر مرۆڤی سربڕێ و دوور 
ل شـــڕ بن، کرەســـی کاری چاندن و داشـــتن و ھگرتنوەی خۆیانیان 

، پــدەدەن و بردەوامیش چــاویــان ب ســــــریــانوە دەبــت. بم ترتیب
کۆمگــای بچووکی دوورگکم، بۆ مــاوەیک تووشــــــی لتبوون دەبــت. 

، دوو نکی دوورەدەستی ڕوو ب دەریا تاوانکاران ماڵ بار دەکن و ل شو
ــابوونوە،  ــگ جی ــان ــدا دەژین. دوای نۆ م ژوورۆچک ســــــــاز دەکن و تی
دیسانک کارنکری و بزۆزی و شڕفرۆشی تیاندا چکرە دەکاتوە و 

ی داچونی خۆ ک دەنن، ک ئگری ت ندە دزو ت ر ھکی ھان بۆ پیالن
 کۆمگاکی ب دموە دەبت. 

ـــایبت   ـــان ب ڕەگزکی فرەت ـــدا، خۆی ئوان ل ئوپڕی پڕپووتی
دەنــاســــــنن و پیــام بۆ کۆمگــاک دەنرن و ڕادەگینن ک لمودوا 

توە. پالنی سفر ئوان پاڵ دەکون و کۆمگ دەب تڕ و وشکیان بکا
بۆ دوورگکانی دوور دەســــت دادەڕژن و بۆ بردەســــت کردنی دیلی ڕەش 
پســــــت و ھنانوەیان بۆ کاری بگاری، خۆ تک دەنن. ل پالنکیاندا 
ئگرچی ھیچ لکدانوە و حیســـابگری و ھســـنگاندکی ژیرانی تدا 
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ــا ــابــت، بم ب ھموو نپوختیی و گلالیی بوونیشــــــی نــدا، زۆن ن
بڕوە دەبن و تدا سرکوتووش دەبن. بۆ بڕوە بردنی پیالنکیان، 
 گای دوورگردانی کۆمتیدا ســـچردەی ســـاختر پژ کیان لر ســـھ
دەکن و دەن: "ئمی س کسی ل ئو پڕی ھژاری و ب دەرەتانیدا 

ســــــ تھاتووین مت. ئوە ناچڕب یارە دەژین و ژیانمان پم بر ئ
کانی دیک برین. بم  نا بۆ دوورگ ین و پکۆچ بک یم دوورگل ک
بۆ ئو ســــــفرە لۆتکیک و چند تفنگ و گولی دەرمانی تفنگ و 

 ."بمان دەن و دەب ویستگامان پتفاق و خورد و خۆراکی ڕ 
پشـــنیارەکیان ل الین ســـپانیۆلییکانوە ب ئرنی وەردەگیرت.  

ـــــدوو تفنگ و دەمانچیک وگول  و دەرمان، ھروەھا شمشرک و س لـ
ـــدەدەن. ل ڕۆژی  پ ـــان  کی گ ن ـــا کی م توری داربین و خورد و خۆرا

س ئینگلیزییکان سر ب خیای بڕکردنیشیاندا دەچن سردانیان. 
سون یاسوداگران سوار دەبن و برەو وشکانیکانی دوورەدەست،  ن 

لدەدەن و دەڕۆن. ڕۆیشــــتی ئوان، دوورگنشــــینان دنیا دەکات ک ئیتر 
نیشتمانکیان ل چوتی پاک بۆتوە و برایتی بای بسردا کشاون. 

نیشــــــتمان، جژن دەگرن و ئاھنگ کۆمگا ب ھومدی ئارام بوونوەی 
م ھشــتا بیســت ڕۆژک ل ڕۆیشــتنی ناپاکان تناپڕت، ک . بدەگن

ڕۆژک ل دەمی کاری وەرزریدا، یکک ل ئینگلیســــــییکان ل دوورەوە 
ســـ  ترســـان کار ج ل .نری ســـووڕ دەمو ســـ نشـــان دەبنگ بتف

ـــدە ھموو  ـــان ـــات. فرم ـــدەی دوورگ دەب ـــان دەھ و خبر بۆ فرم
و ســرە ڕیان لدەگرن و لیان دەخفتن. کســکانی خۆی کۆ دەکاتوە 

ســــ کســــکان نزیک دەبنوە و ھرک دەناســــرنوە، دوورگنشــــینان 
 بۆیان دەچن و پرسیار بارانیان دەکن. ئوان وەم دەدەنوە و دەن:

 "  شتین ب ماوەی دوو ڕۆژان، مودای نوان ئرە و ئومان بێ و گی
بم لپ ھرشـــی ڕەش پســـتکانمان  دوورگیک؛ ویســـتمان دابزین،

کرای ســـر و تیریان بۆ ھاویشـــتین و ڕۆخی دەریایان ل گرتین. ئمیش 
ترساین و برەو شونکی دیک ڕۆیشتین. ل کنارەی وشکانییکدا المان 
دا، بم وشــــــکــانییکی ڕووتی ب دار و درەخــت بوو. جوووەری تــدا 

ووە برەو کۆم دوورگیکی دیک بدی ندەکرا. ل ڕووی ناچاری ل
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ســــــومان لدا و لم دوورگی بۆ ئوی تر چووین و ئاخرســــــر لالی 
ڕۆژئاوای کۆم دوورگکانوە، دوورگیکمان ھبژارد و بۆی چووین. 
ئو دوورگی ســــرزەمینی ڕەش پســــت ئینســــانخۆرەکان بوو. ســــرەتا 

ان کردۆت پــارووی دەمی پمــان وابوو ئم ب دەســــــتی خۆمــان، خۆمــ
یان کردینوە و  ناین و ڕووت یان بۆ ھ کا ھرشــــــ ھا ئینســـــــانخۆرەکان و 
ــدین ک ل شــــــڕکی  ــان ــان گی ــانین. بم وانبوو. ئوان تی خواردی
ـــــتخواردن  گوەرەی خکاندا، ئوان ئوەندەیان دیل گرتووە ک ل گۆش

یاندین ک ل دوو بزراون. ب پنج ئاماژەیان ب مانگ کرد و تیان گ
مانگ پشـــــترەوە، دەمیان دە گۆشـــــتخواردن دای و چل وازی خواردنی 
ئمیان نیی. ئوان ب ئاماژەی دەست مای سرۆک علکیان نیشان 
داین و گوتیان ک نزیک ب دووســـت دیلی دابســـت ل حوشـــی مای 

ش بشـــــ یســـــرۆکدا وەک پروار بخو دەکرن و بۆ داھاتوویکی دوور
مێ. ئناب ت و  گۆشــــــتمان لوکانیان بکدیل ویســــــتمان چاومان ب

بزانین حــاڵ و گوزەرانی دیلکــان چۆن، ئوان پیــان وابوو ک ئمیش 
بش گۆشتمان لیان دەوێ، ک گورجک و ھر بی یک و دو، پنج ژن 

خشــانخشــان پوی و تم دەســت بل مناین. ئپیاویان بۆ ھ یو ســ 
ـــتحی ما. ھر دەتگوت خاوەنی مڕ و ماتن و، بزن و ئو ـــرمان س ان س

کاریالن دەبشــنوە. ھشــت دیل بۆ ئم یکجار زۆر بوو، بم ندەکرا 
دەســــــتی بخشــــــینی ئوان برپرچ بــدەینوە، ھربۆی ل بری ئو 
پشکشکارییدا، ئمیش تورکی دار بین و کۆن کلیلک و چقۆیک 

یان ــــــــش گوللو شمکانی ئتکان خستڕەش پ .نگمان دانی تف
 خۆشییان ب ک دەبن، لبزانن چین و بۆ چ کار وەیکئ بوەرگرت و ب
 ناینستراوەکانیان بۆ ھدەست ب وان دیلمایان کرد. ئس دەست و پ
نو بلم و خۆیان ڕۆیشــتن. ب ڕۆیشــتنی ئوان، ئمیش دەســت و پلی 

نمان کردنوە. دیلکان، ھتا دەست و پل بستراو بوون، ئارام و دیلکا
بدەنگ بوون. بم ھرک بندی دەســــــتکانیانمان کردنوە، ب تکا 
ھاواریان ل برز بۆوە؛ تۆ می ل ڕوڕەســـمی ئواندا ھرک دەســـت و 
پلی دیل کرایوە، ب واتای کوژتن و خواردنیان. دیلکان پیان وابوو 
ئوە ئاخر ھناسیان و دەب ب ھاتو ھاوارەوە ماوایی ل ژیان بکن. 
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ئم ب ئاماژەی دەست و سر، دنیامان کردنوە ک گیانیان ل مترسی 
. دانیی 

ـــرھاتک، ئینگلیزیکان ل ب خورد و خۆراکی   دوای گانوەی بس
مانداری دوورگ خۆیان ســـکا و داوای یاریکاری دەکن. ھر ئودەم، فر

 دەســـتن و دەچنموو یارانی ھڵ ھبۆ دەرخســـتنی درۆ و ڕاســـتی، دەگ
و دەست ی دیدەنیی دیلکان. ک دەگن وندەرێ، ھشت دیلی چارەڕەش

دەبینن ک تخی ژوورەک ببوون. ب گوتی ئینگلیزییکان،  پ بستراو
 کان لســتراویی دیلب وەھۆکاری دەســت و پکا بوو ە،  ترســی ئن ک

دابــدەن و ل چنگیــان  انب بلمــ دیلکــان ھل ب دەفت بزانن و خۆ
 دەربچن. 

ــ ھتا سی و پنج سای زۆر بتین   ل نو دیلکاندا، س پیاوی سی ـ
و تاقت، دوو ژنی سی سا و دووی بیست و پنج سانی و کیژۆیکی 

س شمزاو دەبینن ھن انی تدا بوون. دیلکان زۆرشانزدە  اسسارد و 
و فرمــانــدەی دوورگ داوا ل بــاوکی ھینی دەکــات ک پیــان ب لرە 
گیانیان پارزراوە و دەتوانن چاوەڕی ژیانكی ئارام بن. باوکی ھینیش 
گوتی فرمـــانـــداریـــان بۆ وەردەگتوە، بم دەردەکوێ ک تنیـــا 

مانی ئو دەبـت و ئو ھاوز کان  ژن ـک لکن. ینـاگی تل انی دیک
ـــان بۆ  ـــداری ـــان ژنش بۆ ئوانی دیک دەبت وەرگ و قســــــی فرم
دەگتوە. ســــــرجم دیلکـان بو مزگنیی دیـان دەکرتوە و ھر 
یک ب چشــــــنک شــــــادمانیی خۆی دەنونت. باوکی ھینی ل زمانی 

ــاخۆ کســــــ ــت، ئ ــان دەپرســــــ ــدارەوە لی ــان ــکفرم   ل یھ وە کئ
ــدەوار و خزمتگوزاری ئو ڕز گــاریکرەکی اللووت ب و حز نکــا بن

یان وەرامی  مدا ب ھپڕک و چپســــــمای خۆ ت؟ ئوان ل وەرا ب
یان نیشـــــــان دەدەن و خاکی بر دەرگای  ڕەزامندی و شـــــــادمانیی خۆ

 ژوورەک ماچ دەکن. 
 ئینگلیزییکــان ب یــاریکــاریی ئنــدامــانی گۆمگــای دوورگک و ب 

کارلکشانی کۆیلکانیان، ل ماوەیکی کمدا پنج ژووران ساز دەکن. 
ئوان، ب ئانقســـــــت و بۆ دووربوونوە ل ســــــپانیۆلکان، ل بشــــــی 

 ئودیوی دوورگ دا ماڵ و مزرا ئاوەدان دەکنوە. 
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ســـــپانیۆلکان و باوکی ھینی دەبن خاوەندار،   من،  ماڵ و مزراکی 
ی دیکش نزیک ب ماڵ و مزرای ســـپانیۆلکان مزرا مدوو ئینگلیزییک

 مجۆرە لن. بوە دەنکل پگروارکردنی بزنی پـــاڵ و دانگ و م
دوورگی بچکۆنکی مندا، س کمۆنی بچووک ساز دەکرت، بم ناوی 
من ل ســـرووی ھموو ســـراندا دەبت و ھر ب خر و خۆشـــی یادی من 

 دەکن.
ن، دوویانیان ھدی و ھمن و خۆش ڕەوشـــــــت و خۆش ل ئینگلیزییکا 

یان بڕمن و خۆش  کان ی بزنباخ و دانگ ماڵ و مزرا و  تار دەبن.  ڕەف
 مانگرێ و گۆڵ دەبن؛ ئ ژن ڕاســـــت و بکانیان بم و دارســـــتانرھب
ھمووی ئاماژەیکی ڕاســـــــت و ڕەوانی خوو و خدەی خاوەنکانکانیان 

 و دوو ئینسانت. ئنیر وەک من دەگیشدا ھو مان ڕاست کردارە، ل
چندین کانای ژر زەمینی ساز دەکن. ب ڕەوش و ڕەفتاری ھمنانیان 
دەخوازن تنانت ئو ســــ بدفڕانی دیکش ڕام بکنوە و دەســــتی 
نادەن و ل بردەوامی  بدەن. بم بدەفڕەکان دەســـــــت  ھاوکاریان 

 ر و تپلۆس دەمننوە. ژیانیاندا ھر وەک جاران، کارنک
ھر ئو کـــاتی ک من برەو وت چووموە و دوورگم چۆڵ کرد،  

بۆ تۆمار دوورگنشــــــینان ل نبوونی مندا مژوولکیکی خمناکانیان 
بوو. ل یکم کارەســـــــاتی نخوازراو دا دەگنوە ک بربیانکی کرا

نســانخۆریان ب ســر زۆر زووی بر ل تاوھتان، شــش لۆتکی پی ئی
وەردەبن. کۆمگی دوورگ، بپچوانی ئودەمی ک من ب تنیــا 

ئوان ب بم تیدا زیندانی بووم و ب دایم وریا و ل ســــــر پ بووم، 
خم و خیاڵ ل ئاســــــتی ھرشــــــی الوەکی، خۆیان بۆ ڕۆژی ڕەش ئامادە 

خۆریان بۆ . ھر ئو ڕۆژەی ک شــــــش لۆتکی پی ئینســـــــانکردبوو ن
دادەبزن، ل ترســــــــان خۆیــان حشــــــــار دەدەن و دەنــگ نــاکن. دوای 

ەکیان، دوورگ ی ئینسانخۆرڕیوڕوسمی سما و ھپڕک و دیل خواردن
چۆل دەکن و دەڕۆن. ھر ئودەمیش ســپانیۆلکان بۆ چاو پداخشــاندنی 
سوڕماوی  سر  ن. بڕتدا دەگو یان، دەچن و بکسم شونگی ڕوڕە

ەبینن ک ســ ڕەش پســت ل ســر زەوی تخ بوون و خو بردونیوە. د
ئوان کوژتنی مرۆڤی خوتوو ب کارکی ناجوانمران دەزانن و بۆ دیتن 
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و دۆزینوەی لۆتکی ئو ســـــ کســـــان، ســـــیرکی ڕوخی زرێ دەکن. 
بم ھرک ھیچ لۆتکیک ل کنار دەریا دا نابینن، ئمجار ترســــــی 

ەکوت دڵ، ک نکا یارانیان ب شــون ســریاندا بگڕنوە؛ ئوەیان د
دەکون سر بیر و ڕایان ک چی بکن و دەگڵ س ڕەش پستی خوتوو 
چ ڕەفتارک بکن؟ سرەنجام خۆیان ساغ دەکنوە ک ل خودا دەست 
و پلیان ببســــــتن و چشــــــنی دیلکانی دیک، دەکاریان بکشــــــن. لم 

پانیول کان ب ئوپڕی ب ئزموونی، ل بری ئوەیک کارەشـــــــدا ســــــ
 ر لنن، ھوێ ڕایان بزن و لڕاگو وتی پیرە بزنشــــــککان بۆ ئدیل
کانیـان دەکن.  جارانی منـدا ڕادەســــــتی ئینگلیزیی ھاوین ھوارەکی 
دانیشتوانی دوورگکش بھۆی دنیایی ل ڕەش پست تازە گیراوەکان، 

ـــاری و دەر ـــاک ــــــتی وری ـــابن و  داخمی ئمنییتی دوورگکدەربس ن
بگلالیی ل ســـــر مزراکاندا بڕەیان دەکن. ڕەش پســـــتکانیش 

ــن و  ڕـــدا دەگ ـــازادان ب وت ـــاوەیک دوایئ ــن.  ،م ــجــی ون دەب یک
، بم ڕاکردوان  یان بدوا دا دەگڕندوورگنشــــینان ســــر و ژری وت

ـــرەنجام ب تکا ـــر و س یی بم پندە دادەکون ک  نابیننوە. ئاخرس
ــاویلک بوون  و  ــینان زۆر ب ئزموون و گلک س ش کۆیلکانی دوورگنش

ھر ھلیان ب دەرفت زانیوە و بۆی دەرچوون. زدە زیت و زانا؛ ئوان 
یان ئو کلکلیان دەکوت ئودەم و دوای خســـــــاری مزن، بتکا

ـــک ک دیلی ل قفس دەرچوو ب کۆمک زانیاریی زۆر زیندوو،  یانمش
 دەگڵ ڕەوەدەیک ڕەش پستی ئینسانخۆر بۆیان دەگڕنوە. سرەنجام 

نگ دواتر،   ما یان زۆر زوو وەڕاســـــــت دەگڕت و دوو  مانکیشــــــ گری
 ـــــــانخۆرەکــان ل برەبیــانکی پش خۆرھتــان شــــــش لۆتکی ئینس

ودیوی دوورگنارەی ئکانیان کلۆتک دا دەبینن. ئینســــــانخۆرەکان لک
دادەبزن و یکاســـــت برەو ھر ئو شـــــونان دەکون ڕێ، ک ماڵ و 
مزرای ئینگلیزییکانی ل دەبت. ئوان ب ھژمار شست کس دەبن. 

دەردەکوێ ک چاوســاغ و بدیان دەگ و  دال شــوەی ھرشــکیان
دوو ئینگلیزییکان  یر ماڵ و ســـامانتیژایی ھرشـــکیان ڕاســـت بۆ ســـ

یان کانسازمان دراوە. ئیتر ئینگیزییکانیش دەزانن ک بد و چاوساغ
 ل ر بۆیر دەســــتیان دەرچوو بوون. ھژ ل ن کیکۆیل و ســــر ئھ
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یکمین ھلدا دەســـت و پلی ئو دوو کۆیلی دەبســـتن ک ھاومایان 
خرا کلوپلی نو ماڵ و قدیمیان، دەبن. ئوان خۆیان و ســـ کۆیلی 

کۆیل دەست و پ بستراوەکان بۆ ئو ژرزەمینان ڕادەگوزن ھر دووک 
ک بۆ ڕۆژی ڕەش ســازیان کردبوون. دوای حشــاردانی شــتومک، دندەر 

ن. ئوان ڕچکی ڕەش پســـتکان دەبینن و ل ئینســـانخۆرەکان دەخفت
ـــان ب ـــاڵ و مزراکی ـــک برەو م ڕ ک ـــک ـــل ـــوی ـــانت ک ـــوەن؛ تن ڕ

. ئینگلیزییکان اسیان دەبنڕاکردووەکانیش دەناسنوە ک پشنگ و ڕن
دەرگای حوشــــــی بزنگالن دەکنوە و بزن برەو جنگڵ ڕادەدەن. 
ھر ئودەمیش ھـــاواری کوڕە بگن ب کۆیلیکـــدا ڕەوانی یـــارانی 

 سپانیۆلی دەکن. 
ەکان خۆیان ب کۆختکیان ھرش دەســـــــت پدەکات و ئینســـــــانخۆر 

دادەکن و ئاگری تبردەدەن. دوورگنشینان بب جوو و خۆنیشاندان، 
 کیری کارەســاتوە و ســننو دارســتاندا دەمی نر گردەکســ ر لھ
دەکن. ھرشکارانیش وەکوو دڕندەی کوی بھموو الیکدا بو دەبنوە. 

 دەسکوتی زیندوو دا دەگڕن. و ل ئاکاریان دەردەکوت ک ب شون 
ژر داگڕن  ئینگلیزیکان ھر بو ھیوای ک ئینســانخۆرەکان برەو 

ــتان نزیک دە ــبر دەگرن و بنوە، و ل دارس ــتان س پالنی شــڕی نو دارس
  دادەڕژن و بر ل ھر شتک کورە ڕگاکانی نو دارستانیان لدەگرن. 

ناچت  ک وچی پک یکاران ی تان  ، ھرشــــــ دوو دوو ب نو دارســــــ
وەردەبن و چشــــنی ئاژەی برســــی مومۆ دەکن. ژمارەیکی زۆریشــــیان 
ھر ل ســر گرد و ل دەوری ماکدا دەمننوە. دوورگنشــینان ترســی 
ئوەیان دەکوت دڵ ک نکا ڕگای ژر زەمینک بدۆزنوە و ھســت و 

 نستیان ب تان برن. 
دا خریکی پشـــکنینی ســـر و ژران اردەمنیھرشـــکاران بشـــون خو 
ــاوەڕوانی بودە ــانوە چ ــانیش ل پشــــــتی کۆترە دارەک ن و ئینگلیزییک

 ســـتیاراندی و زۆر ھدی ھکان، ھســـتڕەش پ س لنج کھاتنیان. پ
؛ دوویان ب الشـــــــانی ئو دەچنل دوو قۆنوە بۆ نو دارســــــتانکان ب

یان ان تدا حشـــار دابوو و ســـیشـــڕزەدارانوە ک برھســـتکاران خۆی
ڕوویان د ر ڕاست ڕوو بو ھ رەتاتکس ور و بور ھرشکاران ھن. ھ
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وە و نزیکتر و نزیکتر؛ اوانیان ســر و خواران بتاقی دەکنزیت زیتی چ
. ر و ســـیمایشـــیان ب جوانی دەبیندرت؛ ئوەندە نزیک ک تنانت ســـ

و نۆرەی  تب نۆرە، یکیان تق دەکائینگلیزییکان سرەیان لدەگرن و 
ئوەی تریان دەگات. ل نوان نۆرەکاندا تفنگان دادەگرنوە و دیســـــان 

و  تق. ل یکم تقدا، دوو ڕەش ل ســـ ڕەشـــان دەکون ســـر زەوی
کردووە دەب یکیان دەمنتوە. ئوەی دەمنتوە، ھر ئوە کۆیل ڕا

ردی ســـیری دەکن و ب یک فیشـــک ک پشـــنگی ھرشـــکاران. ب و
ســنگی ھدەوەشــنن. تقی تفنگ ل جنگادا دەنگ دەداتوە و پنج 
ــان ل تقی تفنــگ دەســــــمنوە، بم قــاچی  ھرشــــــبری دیکی
ھتنیـــان دەوســــــت. دەنگی خرمژنی تفنـــگ دەســــــرەوتوە و پنج 

کان یارانیـان.  ڕەشــــــ پنج ڕەش وزە وەردەگرن و دن ژوور ســــــرینی 
پســــــتکان خریکی ھگرتنوەی ترمی یارانیان دەبن، ک ل کلین 
دارانوە دەســــــژیـــان دەکن. ل پنجکـــان، چواریـــان دەکوژرن و 
پنجمیان بب ھیچ گزەندە و ئازارک، ل ترســـان تخی ســـر زەوی 
 میــان کوژراون، برجســــــ وەیکی ئیــاخ کــان بــت. ئینگلیزیدەب

ی پ نکراەوە ل پشــــــتی داران دن دەرێ. بم ھرک نزیک ب تفنگ
کوژراوەکان دەبن، ســــی برینداریان ھدەســــتنوە و ب خیای ڕاکردن 
خۆ تک دەنن، بم ب قوون تفنگان ل الســریان دەدن و دەیانکوژن. 

 ڕەش پست ساخکش ھر لوێ ل دار دەبستنوە. 
ماڵ و ئینگلیزییکان تفنگ   زگاری لپار کانیان پ دەکنوە و بۆ 

ســـامانی خۆیان وەڕێ دەکون. ھر لودەمشـــدا ھرشـــکاران ڕگای ژر 
زەمینک دەدۆزنوە و بنیازی دەســـت بســـرداگرتنی لوور دەبن ژوور. 
بم ب ھــاتنی حوت ســــــپــانیۆلی و داگژان و تقکردنیــان، نزمی 

دەبن برگریکــار. پۆلکی تر ل ھرشــــــک دەگۆڕــت و ھرشــــــکــاران 
 ســـــتو ڕەش پن و تووشـــــی ئوە بۆیان دەنگج کان لســـــپانیۆلیی
دەن ک ل دار بســــــتراوەتوە. فرمــانــداری دوورگ، دەســـــــت و پی 
ـــکوتی پیرەبزنی  ـــتت و ڕەوانی بندیخانی ئش ـــیرەک دەبس یخس

ــان و برزبوونوە خرمژ ــانیۆلییک ــاتنی ســــــپ ــات. ب ھ ــگ، دەک نی تفن
 ھرشبران لیان دەشوت و خریکی کۆکردنوەی کوژراوەکانیان دەبن. 
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  واویان، بزرای شــــــی ســــــووتاو و مدیتنی ما کان بدوو ئینگلیزیی
سر ھزی تکشکاو و برەو دەریا ڕاویان دەنین.   نرش دەبتووڕەیی ھ

خۆیــان ڕەش پســــــتکــان، کوژراوەکــانیــان ج دەھن و ب پلپووزە 
داوژن لۆتککانیان و ب پتاو سون لدەدەن و دەریا دەبن و دەڕۆن. 
ئینگلیزییکــان بۆیــان دادەمزرن، بم ڕەش پســــــتکــان ھروەھـــا 

.کیش نایان گاتت فیشنانت دەدەن کن لورایی سخب 
 مزنیانلم ھرش و خانبگیرییدا، دوو ئینگلیزییکان خســــارکی  

وردەکران دەکرێبزراکانیان وەھا ووەی  ت. مگرتنت ھنانت ک
برھمیش خردەرەوە نابت. ماڵ و نوماکیان تک دەتپندرت. بۆ 
سازکردنوەی ماڵ، ھموو دانیشتوانی دوورگ دەستیان دەدەن و مایان 
ــانی دیک بھرشــــــی ڕەش  ــاتکین و ئینگیزییک بۆ ســــــــاز دەکنوە. ئ

کـــان نـــازانن. بم ھرک خبریـــان پـــدەگـــاتوە، ئوانیش پســــــت
 ــک لشــــــن و بــا ــدم ــان بۆ ھ ــانوە دن و قۆی ھروەزی بھــاواری
کمــایســــــییکــانیــان بۆ قرەبوو دەکنوە؛ بمجۆرە برایتییکیــان 

 تۆزکاک نزیکتر دەبتوە.
شـــش مانگ ب ســـر ئو ھرش و شـــڕ و کاولکارییدا تدەپڕت و  

ستکان  ڕەش پ ک یان وادەبشینای پ دوورگ ئارام دەبتوە. دوورگن
ل شـــڕی شـــش مانگ پشـــیاندا چاوترســـن کراون و ببای ببا بۆ الی 
ـــــــت و  دوورگ نــاینوە. بم ڕۆژــک خبریــان بۆ دــت ک ئوە بیس

 ــک ــۆت ــی ھشـــــــــت ل ـــدن ــکــی دابزان ـــدا خری ـــان ل ڕۆخــی دوورگکی
جنگاورانیانن. پیاوانی چک ھگری دوورگک، بریتی دەبن ل حفدە 
ســـپانیۆل و پنج ئینگلیزی و باوکی ھینی و شـــش کۆیلی وەفادار. ئم 
ــــــت و نۆ چکدارە ھاو دڵ و ھاوخبات، ل ژر فرمانی فرمانداری  بیس

ـــاتــکــیــن دا ب دوو برە دابش دەبــن. تــیــژایــی یکمــیــن  دوورگ و ئ
 ن. لکار دەخر گشــــــتیان ل ت کی دوژمن دەبرەو لۆتکتیان بمھ
 وە و لتندرقر دوژمندا دەتســــــ ک بکی ترەوە، بارانی فیشــــــقۆ

 ن. لرشـــیان دەخھ ک بریندار دەبن، کســـند کنشـــیناندا چ دوورگ
  .کانیام ســــــووک دەبزی دبرینم ھدا بگشــــــتی چۆکیان پ وژمن ب

 . دەکون ژر ڕکفی ھزی دوورگکو  دەدرت
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کســیان ب زیندوویی دەســتبســر دەکرن، ک  30ل ڕەش پســتکان 
 یان ل مانی لبوردەی کاتوە و فر یان دە باوکی ھینی کۆ ھر ئودەم 
زمانی فرماندارەوە پ ڕادەگین. فرمانی لبوردن بمجۆرە دەبت، 

 ب مرجی ھمن بوون و ڕاگرتنی ئھوەنیی دوورگک، لو دیوی ک
دوورگدا شــونکیان دەدرت ک مای تدا ســازبکن. زەرعات و زەوی و 
زار و دانگ بزنی تدا وەگڕ بخن و وەک ئوان پی بحاوننوە. ڕەش 
پســــــتکان ھیچ چارکیان نامن جگ لوەیک ســــــر بردەنوە و بۆ 

ردنی ژیان، فری کار ببن. ڕەش پســــــتکان فرمانی لبوردەیی بڕوەب
دوورگنشــینانیش لو دیوی فرمانداری دوورگ ب دڵ و گیان وەردەگرن. 

شونی کن و چاندنی دەغ و ج مۆگی بزنانیان بۆ دیاری  دوورگدا
دەکن. ســرەڕای ئوان، چند ســرە بزنیان پشــکش دەکن و شــوەی 

ــــــــت و پوروەردە کردن و ڕاگرتنی بزن و برھمھنـــانی شــــــیر و مـــاس
پنیریشــــــیــان فر دەکن. ل مڕ چــانــدن و ھگرتنوەی دەغیشـــــــدا 
یــاریکــاریــان دەبن و ل ھر چشــــــن دەغکیش بنتووی داچــانــدنیــان 

 پشکش دەکن. 
ڕەش پســــــت تازە دابزیوەکان ل درژەی کار و چاالکی و خبات بۆ  

ڕادن. ھــاوکــاری و ڕنونی دانیشــــــتووانی دوورگش ژیــان، برەبرە 
دەبت مایی دگرمی بۆیان و ئوانیش ل خســــــت و خووی ڕەمکی 

 دن دەرێ و دەبن ب ھاووتی. 
**** 

 
ـــینان ژیانکی   ـــتکان، دوورگنش ـــی ڕەش پس ـــاندنی ھرش دوای تکش

ئاســــــوودە دەب یان ل ھرشــــــی دەرەکی  یا وە و خئارام وەردەگرن .
 دوورگ کــانیــان بۆ خواردن لئینســــــــانخۆرەکــان دیل جــارەجــارەش ک
دادەبزنن، دوورگنشــــــینان وەک ھیچ ن قوماب، خۆیانیان ل گل 
 ،بـــــدا ن ــ ـــدەوەری ت ــن ــک دوورگک زی ــیــش وەک ئوەی دەکن؛ ئون
دیلکانیان دەبرژنن و دوای بڕوەبردنی جژن و ھپرک، ســــــواری 

 و دەڕۆنوە. لۆتککانیان دەبن 



257 
 

  ــــــتنم ب ئم کورت مژوولکیکی دوورگکم بوو ک دوای ڕۆیش
مجارەکوەی ئم ھاتننووســراوی مابۆوە. بنمی ن  کی کررو بو خ

ـــــرجمی  ـــــتکان، بگرە س ـــــپی پس دەگڵ خۆمدا ھنابووم، ھر نک س
ی کللوپو کتیی ئنی بوون. زۆرایی خپ گاکدانیشـــتووانی کۆم 

من بۆ دوورگکی خۆمم ھنابوو، شتومکی زۆر پویستی ب دانست بوون 
ک ئاوەدانکردنوە و بەوپدانی بشی وەرزری و ئاژەداری و سازکردنی 
ماڵ و نومای دەســـــتبر دەکرد. وەردە ئامرازی وەک کرد، مقســـــت، 

، بزمار شــان، دەرزی و دەزوو، پمڕەو و خاکنداز، قوینگ ، نیرو ئاموور
و تناف و دەیان وردەشــــــتی تری دیکشــــــیان تدا بوو ک ھموویان بۆ 

 ژیانی ڕۆژانی دوورگیکی دوورکوت پویست بوون.
  رچاوی بکی بوگۆڕســــاز کرا و ئا کان دەیان خانوویان پرەســــک

ی و دانیشتوانی حساندەوە. کۆخ و کۆختی جارانیان ـــــکۆمگاک بخش
نی ژیانی  کن، شوومای نشنی کۆخی ئاژەڕاستیدا چ دەگوترا؛ ل پ

تنگ و تنگ و تاریک و نووتک بوون. ھگر وەرگیان تدا ندەکرا 
و تاریکییکیان شـــــایانی ژیانی مرۆڤ نبوو. بم ئامرازی نوێ و باش 
وەســـتای شـــارەزا، مای تازە و ئامرازی نوێ و حســـانوەیکی باشـــتری 

شی کۆمشککرد. پ گاک 
ســردانی ماڵ و مزرای ئاتکین و یارانیشــیانم کرد. ئاتکین ئو خوو و  

خــدەی جــارانی لبیر بردبۆوە و وەک پیــاوکی ئــارام، بۆ ژیــانی خۆی و 
ھــاوڕیــانی تــدەکۆشــــــــا. کۆختی ئــاتکین و یــارانی ل کۆخی ھموو 
 ی کوە ماو شــــدارتر ســــاز کرابوو. من لورەتر و جنشــــینان گدەرگ

یان کردبوو، ســرم ســوور ما و گلکم پســن کردن. خۆشــتر ل ئوان ســاز
ک، ئو برایتی و خمخۆریی بوو ک نوان ئینگلیزییکان و  ھرشــــــت
ســـــپانیۆلی و ڕەش پســـــتکاندا برقرار ببوو؛ وەک خزمی نزیک و برای 
ببەی پشــــــتیــان لھــاتبوو و ب گرمی دەرخمی یکتر بوون. ژمـارەی 

دانیشــــتوانی دوورگ م وابوو لپ کشــــابوو، کھرز توەندە بمان ئک
داھاتوویکی ن زۆر دوور دا تووشــی برتنگی جگا دەبن. ل ســرەتادا 
من ب نیاز بووم چندکیان دەگڵ خۆمدا برموە ئوروپا و قورســــــایی 
دانیشــــــتووان کم کموە، بم زۆر زوو ل ھوســــــتکم پاشــــــگز 
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ـــاری دوو بووموە، چونک ھزی  ـــار و ھزی برگریی دوورگ، خوازی ک
 م گوتن کڕاشــــکاوی پ کدا بدانیشــــتن ل ر بۆیندەی تریش بوو. ھھ
 م. من بۆیســـــاســـــی بکتان تووشـــــی کزی و ککگھاتووم کۆممن ن
ســـردانتانم کردووە، ک دوورگکتان تووشـــی قیران نب و ئاوەدان و 

ــــــم پ گ ـــایدار بمنتوە. ئمش ـــدۆت پ ـــان ـــا خۆم گی وتن ک ھت
دوورگکیان، گلکم زەحمتی و کۆســپ و ئاســتنگ ھاتۆت ســر ڕێ. 
ئو ڕگا حســـتمشـــم بۆی ھبژاردووە، ھر تن بۆ دیداری یاران و 

ویستپ رەسە کو بش کردنی ئشکئامراز بووە پ و گشتئ ستئ .
ی کم باش وەستا شارەزایانو ئ یرەسنیا و  و کناوە، توەم ھبۆ ئ

ــــتم دەوێ، ئویش تنیا  ــــانوەی یک ش ئاوادانکردنوەی دوورگ و حس
 . مدوورگنشینانی خۆشویست

ـــان ب ســــــر دابش بکم،   ـــانی ئو ڕۆژەی ک دەبوای کلوپلک
 ھموویانم کۆکردەوە و گوتم:

 " تان وەالناوە و د ئاخۆ قین و دژایتییکان تان پم بن بزانم  کان
 کتاندا وردە گلی تاکنی دلک ر لگوە؟ ئکتر چاک کردۆتڵ یدەگ
ـــکوو بتوانم  ـــتک پم بن بش و گازەندەیکی تدا ماوە، تکای ھر ئس
یاریکارتان ببم و دتان و وەک ئاوی شــــــو خاون بکموە؟ ئرێ بی 

کاری دوای من  ھاو یان دبتوانن دەســــــتی  بدەن و برا ەرخمی ب یکتر 
 "یکتر ببن؟...

ل نو ئاپۆڕاکدا ئاتکین دەســــــتی برز کردەوە و ب ئو پڕی ڕز و  
 حورمتوە دەستی پکرد:

من ل ناو جماوەری دوورگکماندا ھر ئوەندەم ئازار چشــتووە،  " 
ک بۆ ئھوەن کردنوەی ھاورای ویژدانم، ناچارم دەم بکموە و چی دە 

بۆتوە بیــدەم دەرێ. من ھر لرە و ل برامبر دی زامــدارم دا کۆ 
فرمانداری مزنی دوورگکماندا پیمان دەبســتم ک چی ل توانام دا 

ســــکم ھبوەرێ، شــــرت ب ب شــــرتی ھب و ھرچی ل دەســــت و با
ئازا، ھر ھمووی خۆشــــویســــتی و حورمت و ڕز ب بۆ ئازدایخوازانی 

ــا ــدام ــازیزە. ئن ــا ئ ــا دەکموە ک ل ئو کۆمگ ــاکم دنی نی کۆمگ
بارەگای مشـــک و ئندش و ڕامانکیشـــمدا تۆمی یکزی و برایتی و 
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جارانم  یکانییکتی دەچنم و دەگڵ نامردی و چوتیکاری و دژایتی
ـــای کڕامتی  ـــایی دەکم. لرەدا، ل بردەرگ ـــاھت ـــاواییکی ھت م

م کش دەمدا ئــداری دورگ ــان ــانیۆلی  فرم ئوەی برادەرانی ســــــپ
دەرھق ب منیان کردووە، ســــربســــری گوھری یکدانی خزمت و 
یــاریکــاری بووە. من ل برامبری ئوانــدا ســــــری ڕز دادەنونم و 
داونان بادەدەم ک ل تاوانکانی پشــــــووی من خۆش ببن؛ من گلکم 

ــــــاردی نواندووە و زۆرم ناپیاوەتی دەگدا کردوون. من ئیتر ئو پیاوە  س
ب مشوورەی جاری جاران نماوم... من ل کرداری ناحزی جارانم شرم 

  .."دەمگرت و داوای لبوردن دەکم.
ســـپانیولیکانیش ل نۆرەی خۆیاندا پیان ل ھکارییکانی خۆیان  

 نا و گوتیان:
ە. بداخوەی ئمیش ل ھمبر ئاتکین دا زۆر ژیران نجووینو " 

چکمــان کردن و مــاوەیکی زۆر دەنگمــان ل گۆڕین. بم لو شــــــڕە 
 ســـــتۆیان پســـــتاوتین، ئاتکین پیاوانئینســـــانخۆرەکان دە ئ ی کزنم

ئو نبوای ســـــرکوتنمان مســـــۆگر  کانیدەســـــتی داین و ئازایتیی
ندەبوو. ئیتر ئمیش دەســتی برایتیمان دە دەســتی ئو ناوە و پکوە 

 .."وینتوە و پشت و پنای یکترین.ئاشت بو
یان ئوەندە ڕاســـــتگۆیان و انئم ڕاســـــت بژی و ڕەخن ل خۆ گرتن 

دەجدا بوو، ک من گلکم حز پکردن. بۆ ســپاســکردنیان، ھموویانم بۆ 
نانی نیوەڕۆی بانگشـــت کرد. بۆ ســـازکردنی نان و خوان، چشـــکرەکی 

نگدا. بۆ ئو بانگھشت تکاییش، گم و دەست و پیوەندەکانیانم دە
فرمانی کباب کردنی پنج گیسکی دابستم دا. کبابی س گیسکانم 

 بۆ کارەکرەکانی گم نارد. 
دوای نان خواردن، دەســــتوورم دا کلوپل و ئامرازی کار و دانو و  

یان شــــــتومکی پویســــــتی دوورگ دابزنن. بر ل دابشــــــکردنی  دە
، ئو وەســــــتـــاکـــارانی ک دەگڵ خۆمـــدا ھنـــابوومن، ب ئـــامرازەکـــان

 ـــتاکاری جلک دروونم گوت ک ـــاندن. ھر ئودەم ب وەس کۆمگاکم ناس
برگی  تووانی دوورگ، جلکی تایبتی کار، ھروەھابۆ ســرجمی دانیشــ

ڕوەڕەســـمیان ب جیا بۆ بدوورێ. وەســـتا دارتاشـــکانم بۆ گم ناردەوە 
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یان بزنن و ک ھرچی دار و تخت بارم کردبوون، دا ی ک ل گمدا 
مز و قرەو و بۆ ھر ماکی کۆمگاکم، ھم چشــــــن قنف و 

، ساز بکن و  ی میوانانیان بوکورسی و مزی چشتخان و تختی خوتن
 کردیان. 

ل ماکی مندا، ســــــپانیۆلکان دەگڵ باوکی ھینی و ھاوڕیانی  
وە دەژیــان. ل ڕاســــــتیــدا، ئو مــای ک من ل ڕەش پســــــتیــان پک

ســـــرگردەکم ســـــاز کردبوو، وەک ناوەند و پتختی دوورگی لھاتبوو. 
 ممامی ھن شـــنیاندا دەیان چکری مادەور و ب کان لســـپانیۆل
جۆرە میوەیان ناشــــــتبوو. کۆن ماکی من، ب چشــــــنک دە ھمزی 

ئ شار درابوو، کک مانگ دارستاندا حماوەی ی سیش بزار کر ھگ
ھموو دوورگکیان پشــــــکنیبای، زۆر زەحمتی دەبوو ک ب ســــــر ئو 
 ژرابوون، کرژین نبۆ پ ی کمامانونو نئ .وتبانایئاوەدانیدا ک
داری زۆر مزنیان ل دەرھاتبوو. لک و پۆی دارەکان وەھا تک بزیبوون، 

ی گکی ڕەختدار داتاشراوە. دەتگوت دیوار رزە و لک بل 
یکک ل ھاوڕیانی ئاتکین مردبوو. ئاتکین و تاک ھاوڕکی داوایان  

لکردم ک ڕیان پ بدەم ئوان و وەســـتاکارەکان ل دراوســـیی یکتردا 
بژین. من داخوازییکیانم ب ئرنی وەرگرت و ئوانیش وەک تاقمکی 

بوونوە. دوو ئینگلیزییکی تریش ک  ئــازا و زانــا، ل یــارانیــان نزیکتر
دوو جــاران کوتبوون بر ھرشــــــی دەرکییکــان و زەوی و زەرعــاتیــان 
خاپوور کرابوو، ل سای ئو کلوپلی ک ل الی منوە پشکشیان کرا، 

 تواوک بووژانوە.
بر لویک ل دوورگنشــــــینان ماوایی بکم ، من ھاتم ســــــر ئو  

بیرە ک برایتیی دوورگنشـــینان ب شـــتک گرێ بدەم ک قت ل یکتر 
ـــک کۆم  وە. ڕۆژتنـــایی بم ـــا ھت ـــان ھت زویر نبن و برایتییکی
کردنوە و ھموو دوورگکم ل سر کاغز ب جۆرک ب سردا دابش 

 ک، ئاو و خاک و دارســــتان و باخات و کردن، کیر تاقم و دەســــتبۆ ھ
لوڕەگی یکسانیان بربکوت. ھر ئو سرزەمینی ک ب یکسانی 
ـــان،  ـــاقمکیش بشــــــکی ترەخۆرەم بۆ دان دابشــــــم کرد و بۆ ھر ت
 ر لناوی خۆم نووســـی. ھ ر بشـــم ھکتیی گشـــتی دوورگخاوەنداری
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ــدا،  ــایان و ســرانی دوورگکم ب داونی ئو نخشــیش مایاتی س
ـــــــاــک دەب ل دەفتری منــدا  پــارەی ئینگیزی قبنــد ک ھر یــازەس

 بنووسرت. 
دابش بوونی ســــــرانی دوورگنشــــــینـــان ل دوورگ و، شــــــوەی  

ـــارکی  کۆم  ـــان، زۆرتر ل ـــاری و یکتییکی ـــاریک بڕوەچوون و ی
یکدا،  ت کرا مو  ـــارە د کۆم چکۆن دەچوو. بم لو  ب کی  ی ت کا مو  د

سی ەپیکی ڕەشی ب دوانوە مابوو ، ک ئویش ب تاق کوتنوەی 
ــــتی ب دیل ، ک ل پراوزکی دوورکوتدا بوو گیراو و حوت ڕەش پس

فێ درابوون و چاویان ب چۆلوانیدا دەکرایوە. من داوام ل فرمانداری 
دوورگ کرد ک دەگڵ باوکی ھینی ھستن و سردانی ئو سی و حوت 
 یانوەی ھزن و ئمافی خۆیان بپار ن کبکن و داوایان لبک ســـــک

بم لم چۆلگ پرەســــــتیی بندەرێ و تکڵ ب ھی خۆیانی بزانن، 
ب کۆمگاک ببنوە. ئمشم بۆ دووپات کردنوە، ک تکبوونکیان 
ئارەزوومندان دەب و ھر چۆنکی ک میلیان ل ســــــر ب، خۆیان 

 سرپشکن ل شوەی بڕچوونیان دا. 
 گتاڵ ندەســــــتی ب ب رمانداری دوورگینی و فوە و باوکی ھڕان

شـــــونی ڕەزامندیی ئوانیان بۆ تکبوونوەی کۆمگا پ ڕاگیاندم. 
ھر . موچی و مزراکانیاندا ل تنیشـــت ســـپانیۆلکان دیاریکرا  ژیان و 
بۆ دابین ئیمکانتاتی ژیانی شارستانیانیان مایان بۆ سازکرا و  دالوش
ن و یارانی خریکی ل بشــی باکووری ڕۆژئاوای دوورگکمدا، ئاتکیکرا. 

وەرزری و ئاژەداری بوون و مزرایکی برینیان ل ژر دەســــــت دابوو. 
 رایــان لھ کــانی دیکڵ ئینگلیزییئــاتکین و یــارانی دەگ وەیکبۆ ئ
ـــرزەمینکانی نوانی ئوانم وەک پاوان  ـــک ل س ـــاز نبت، من بش س

بۆالی بچن. ب بکیان بۆیان نھیچ کام وە کشتو ھشی خوارەوەی ئ
سرزەمینانشم ترخانی ئو ڕەش پستان کرد، ک جار جار دەھاتن و 

 ڕوڕەسمی دیل خواردنیان تدا بڕوە دەبرد. 
نابوو ،   نان ھ ند بلمی گورەم بۆ دوورگنشــــــی دا چ کمیگ ل

ـــــم ئم بوو ک بلمکان  ـــــت گانوەش بم نمدان. ھۆی ئم دەس
شــــــی نوانی دوورگنشــــــینــان. بتــایبت لوانبوو دەبوون ھۆی ک
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بلمکـان بۆ ھرش و تـانی دوورگکـانی تر دەکـار بنن. ســــــرەڕای 
 وانیشـــم بۆیئ یبوو، کنشـــینان کند تۆپیشـــم بۆ دوورگکان، چملب
 جکا بۆ کاری ناببوو نوەم ھترســــــی ئ کردن، چونکڕادەســـــــت ن

 ککی لوەربگرن.
ماوەی بیســـــــت و پنج ڕۆژان ل دوورگکمدا ماموە. ئو ب تکا،  

 دان ک نا، کۆم کردنوە و بنم پ ک دە ڕۆژەی ک خۆم بۆ گڕانوە ت
ل داھاتوویکی ن زۆر دور دا، چندین ســــریان گاو گۆل و مڕ و مات 
شیان ناکم. بۆ  شدا فرامۆ بۆ دەنرم و ل تفنگ و کولوپلی تقمنی

نی دواتر، دەگڵ ھینی ســــواری گم بووین و پنج تۆپمان ب برەبیا
مان  یا گای برازیل دان و ڕمان ھ ئاگر دا و چارۆککن ماوایی  بۆنی 
گرتوە بر. ســــــ ڕۆژ ل ســــــفرەکمان تپڕ ببوو ک کوتین نزیک 
شــتاوکی دەریایی. ئمیش ئاقاری گمیکمان دە مســتی شــتاو نا و 

وی دەریایی برەو ئامانج وەڕێ کوتین. ھوایکی خۆشی ب ھزی شتا
ـــــتاوی دەریایی  ـــــاو بوو. تازە گمیکمان ل چنگ ڕەوتی ش ب تاو و س
ئســــتاندبۆوە، ک یکک ل دەریاوانکان ھاواری کرد ک وشــــکانییکی 
 و وشــــــکانییئ وت ککدوورەوە بینیوە. بۆمان دەرن زنی لک ملگ

کیشــــوەر)ە. چند مایلک ڕۆیشــــتین، ک دیدەبانک ســــر ب کھ قاڕە(
ــــر دەریاوە  ــــاییکی یکجار زۆر مزن ب س ھاواری کرد و گوتی ک ڕەش
ــدەکی مزنی  ــانی گمی ب پیژەی ئســــــتوون ــاپیت ــت. جگری ک دەبین
چارۆکگردا ھچوو؛ لووە ب دوربین ســیری ڕەشــاییکی کرد و پاش 

 ماوەیکی کم ھاتخوار و گوتی:
 "لشکرکی ڕەش پستان ب سدان لۆتکیانوە برەو ئم دن. " 

 من سرم ل قسی سووڕما. بۆ زانینی ئم ڕووداوە ل برازاکم پرسی:
چ باســ؟... ڕەش پســتکان لم دەریا پان و بریندا ب شــون چیدا  "

ن؟دەگڕ" 
 کاپیتانی گم زۆر خمناکان گوتی: 
ئوان ل دەریــا دا بی کوتوپیــان پــدەن و بۆ ھرشــــــکردن و  " 

داگیرکردنی گم، ل دزانی دەریایی ب ڕەزاترن. ل کوشـــــتن ترســـــیان 



263 
 

توە... زۆر زەحمھیچ نـاپرینگین و ل ب نیی تمچنگیـان  یســــــ ل
 "دەربچین ... بابزانین چیمان بسر دێ ! ...

ت کوللو ھســــــتــاوە و ھتــا چــاو بی دەریــا ڕەش داگڕابوو . دەتگو 
بینینی بوو ھر ڕەشـــــایی بوو ب ســـــر دەریاوە. لۆتککانیان ب دەور و 

ب فرمانی میدان شــــڕیان ل دابشــــینوە. برماندا بو بوونوە و 
ھاویژتن و گم ل ســـر جگای خۆی دە ئاو  یانلنگرە قورســـکان من،

بلمی پی چکدارمان ئامادەی  . ل بشــی پشــتوەی گم، دووڕاگیرا
داھشــــتن کردن و بۆ برگریکردن ل ئاگربارانی تیری ڕەش پســــتکان و 

 سووتاندنی بلم و گم، ستی پ ل ئاومان ئامادە کردن.
تووند و تیژی ل دەور و بر و ل ھر چوار کناراندا گمارۆیکی         

ن، دە ھتا بیست کوانداری ڕەش پستانمان ھات سر. ھر لۆتکیکیا
. ل سرەی پشوەیاندا چند لۆتکی باریک و درژیان تدا دانیشتبوون

 ،ممارۆدانی گ یان بۆ گ ندک نا. ھ یان ھ ھاتن و بخرایی ھرشــــــ
ک  الجوالج ھاتن و دەوریان داین. ل ھر لۆتکیکیاندا چند کســــــ

ـــان برەو گم نیشـــــــــ ـــگ برز بوونوە و ڕمبی درژی ان گرت. تفن
بدەستکانی ئم ل بلمکانیانوە تیرەبارانیان کردن. من دەستورم 

وەک دە ئاو ھاوژن ک  بۆ پاراستنی تفنگچییکانی پان دا چند تخت
 متای شڕی دژ ب ڕمب و تیر، ککیان ل وەربگرن. 

ە تۆپ و تفنگکانمان ئامادەکردن. لۆتکی ڕەش پســــتکان ب مانۆڕ 
شــڕکی ســیر، مارپچ دەڕۆییشــتن و خولیان دەخواردەوە، لپ بتکا 

 برەو گم ھرشیان دەھنا. من ب ھینیم گوت:
بی بتوانی لیان بپرســـــی چییان ل ئم دەوێ و مبســـــتیان لم "

 "ھرای چیی؟ 
ھینی ل سر سکۆی برزی گمیکوە تیان ڕاخوڕی، بم دەنگی  

ینی بھ  ھات و بی لشــوولکان وەک ھازەی مســتندنی ڕەش پقوو
ــتکان ب ســرماندا  گوی کس نگیشــت. ل پ بارانی تیری ڕەش پس
بارین. ل نو ئمدا، جگ ل ھینی، کس ب تیری ڕەش پســــــتکان 
دانکوت. ئوەی ک داکوت و سنگی کرای ئامانج، ڕۆی شیرینی من، 
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ــ ــانیــان ل یــاری ڕۆژانی تنی اییم ھینی بوو ک ســــــ تیری دوژمن گی
 ھستاند. 

دانی ڕۆی ڕۆژانی خمناکیم، خمکی وەھا گیان پرووکنی ل دەســت 
. من لم ندل بر چاوانم ڕەش داگرا یب ســــــرم دا ڕژاند ، ک دونیا

خســـــــارە مزندا ھیچ شــــــتکم بۆ ئھوەن کردنوە زامی جرگ کارا 
 ب نر تدیت، ھرمانی ئاگر بارانم دا و دەریام نوە فموو توانامھ

 می ئکمیڵ گوان دەگی ئودای لۆتکند. م ب کالک ڕەش داگڕا
زۆر نبوو، بم تۆپچییکانمان ب جۆرک وەبر تۆپانیان دان، ک قت 
ل ھیچ شـــڕگیکدا ئوەندەی کالک ل ج نماوە. ســـر ئاوی دەریا 

کی لیڕگڕ کۆتایی وەک شــــــکوژرانی دەیان ئینســــــان، شــــــ ھات و ب
پھـات، بم برینی جرگی من بۆ ھینی، ب ھیچ ھتوانـک ســـــــاڕژ 

 نبۆوە.
  و ژمارە زۆرەی کم لم دەتوانم بکوژرا، ب ندیان لمن نازانم چ

. زــدە ل چــاردە نبۆ ھرش ھــاتن و شــــــڕیــان کرد ، کمی ل دەرچوو
 پروون بیان ھر لۆتکس  توکوت بشیان ل ھپروون بوون و ژمارەیکی

دەریاوە مانوە. ل ســـرجمی لۆتککانیان، ســـ چوارکیان ب ســـاخی 
 ی بســــتانو ڕەش پئ وە بوو کیر ئتن دابوون. ســــھ مابوون و ل
ندی  ر ھکی ھراییخ وە، بمابوون  لۆتک ب یا ب ئاوی دەر ســــــر 

تککانیشــیان بو چشــن تیژ ندەڕۆیشــتن. تووند ملیان دەکرد، ک لۆ
 نر تکان، ھستکۆی ڕەش پ ل وە بوو کک ئموو شتھ یرتر لس
یککمان بۆ بردەســت کرا ک ئویشــمان ل دەمی ملکردن و ھتندا 

. ئومان گرت و ھنامان ســرێ و نان و ئاو و پخۆرمان مانکوت دەســت
کردین و دەســـــتی ل ھیچ ندا. ڕووی ل گرژ  بۆ دانا. بم ڕووی ل گرژ

کردین و ب زمانی خۆی شات شاتکی کرد؛ دیار بوو جونمان پدەدا. نان 
و خوانکی ل بر دەمی بوو، ب ئانقســــت ڕووی ل وەرگا . دیار بوو 
دەیویســــت ل برســــان بمرت بم کۆیلتی نچژت. من ویســــتم لی 

دەمی بکموە. فرمانم دا دە ئاوی ھاون و خۆی توند بکم و ب ترساندن 
ل گل بکن و ئگر پاڕایوە، ل ئاوی بگرنوە. دە ئاومان ھاویشت و 
ـــاوەڕوان نکراو برەو  ـــاو، ب خراییکی چ ـــاتوە ســــــر ئ ھرک ھ



265 
 

 مئ ڕوو ب ،کناو لۆتک خۆی خســت رکماو ڕۆیشــت. ھکی جیلۆتک
ئم لی تنگیشــــــتین، بم دیار بوو  دەســــــتی کرد ب ھات و ھاوار.

ـــمان پ نابژت. بلمکانی ئم دەورەیان گرت و دەســـت  ـــی باش قس
بســــــت ھنایانوە ســــــرێ. ئمیش چارۆکی پاپۆڕی خۆمان ھدا و 
 مرانی گوە ڕێ. کارەکوتینسپارد و ککی ئارام ئبایشن خۆمان ب

منیش خمبار و پرســــــدار و  شــــــاد و بکیفی ئو ســــــرکوتن بوون و
ـــــــت دانی ھینی مــاموە. ھر ئودەم ک جســــــتی  دتنگی ل دەس
ــاردەوبووی ھینی خرای ناو تخت تابووتکوە و ب ڕەوش و ڕەســمی  س
درینی دەریاوانان ئامادەی دە ئاو ھاویشـــتن کرا، ب فرمانی من، یازدە 

ـــــتک  تۆپیان بۆ ئاگر دا. ل ڕگادا گلکمان ھوڵ دا ک دیل ڕەش پس
وەزمان بنین. وش ب وش ئینگلیزیمان فر کرد و زۆر ب زەحمت لمان 
پرســی ک خکی کوی و بۆچی بۆ شــڕی ئم ھاتوون. ئو ب ئاماژەی 
ســـر و دەســـت تی گیاندین ک ئو گشـــت ڕەش پســـت ل پنج ھۆزی 

ــایکیان بۆ خۆیان دا نابوو. ئو پنج ھۆزە یکگرتوو پک ھاتبوون و پادش
ب مبســتی شــڕ ســازمان درابوون و دژ ب ھۆزەکانی دراوســ یکیان 

ی ک ئوە یکمجار بوو گمیکی ئوتۆ مزنمان بینی ــــگرتبوو. گوتیش
بوو. ئم ھر بۆ سیری گم ھاتبووین و خیای شڕ و داگیرکردنمان 

 نبوو. 
 ی ئمرەو ئامانجی بای خۆش و ڕەوتی خۆش ئاقار، گی ڕادا و بم

دیــاریکراوی بردین. ل مــاوەی دوانزدە ڕۆژانــدا مودایکی گلــک بــاش 
ڕۆیشتین و گیشتین دوور و نزیکی وشکانییک. ھکوتی جوگرافیایی 
ئو وشکانیی، ل مبندی پنج پل پانایی باشووری جوگرافیاییدا بوو. 

 ســـرزەمینی ئمریکای و ل ئم زانیمان ک ئو وشـــکانیی بشـــک ل
دەریادا خۆی برەو باکووری ڕۆژھتی جوگرافیایی کشـــــــاوە. ئمیش 
 رەو باشوور ڕۆیشتین و دوای چوار ڕۆژان بب کشانی وشکانیی شان ب
بر لووتکی ســــــنت ئاگوســــــت دا تپڕ بووین و گیشــــــتین ئاوکندی 

ڕاوەستاین و لنگرە  ) و ھر لوێTous-les-seints(تۆوس لس سینت 
قورســکانمان دە ئاو ھاویشــتن. ل وندەرێ کارکی زۆرمان ب دەســتوە 
ــار دا تووشــــــی  ــای ک بوو ک دەبوای ڕایپڕنین. بم ھر ل ســــــرت
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ئـــاســــــتنگکی گلـــک دژوار ھـــاتین. ئم لنگرمـــان بۆی دە ئـــاو 
تازە ھاویشــــــتبوو، ک بچین ناو شـــــــار و دیداری کۆن دۆســــــتکانمان 

یان  یان لیگرتین و ن کار دا ڕیگـا تای  بکینوە، کچی ھر ل ســــــرە
ـــــــت ل گم دابزین. گلکمــان ھوــدا و زۆرمــان شــــــر و ڕوی  ھش
 زینیــان پگــای دابــانــدین و ڕ ھنــانوە، بم ئوان پیــان ل چق
نداین. من ناوی شــــــریکی کار و کســــــبکی خۆم پگوتن، ک پیاوکی 

و ناسراوی حکومت بوو. بم ئوان گویان ندام و جوابی بناوبانگ 
ـــریککی خۆم و  ـــتیاری ش دەرکردنیان پداینوە. ئمجار ناوی دوو دەس
تنانت بســـــرھاتی ئفســـــانیی خۆیشـــــم بۆ گانوە، بم ئوان 
 ل .ڕەدای ھاتنمان نک دەگھیچ جۆر پات کردین و بق یان لگو

خۆم، تنانت شــریککی جارانیشــم لم نبان ببوو.  بختی بدفڕی
دوای لدوانکی دوور و درژ و بیرخســتنوەی ئو پنج ســت لیرە زەی 
ک من پم دابوو تا پشکشی سرۆکی کسی سنت ئاگۆستنی بکات، 
 وە بیر کشــــــی ھــاتمت ئــان بخــت گرتی و منی ھــاتوە بیر. تن

سر حی  ت لیرەشی لس سابی من بسر ھژاراندا دابش کردبوو. دوو
ــاکی تر پیرتر  ــب؛ ئگر شــــــریککم تۆزک دەن پیری و ھزار عی
بوای، دابزینی ئم ھیھـــاتی گرەک بوو. بم بـــاش بوو ک خرا 
شار بردابوو و جوازی  ستنی دە حاکمی  سنت ئاگۆ سی  رۆکی کس

 سی تری وەرگرتبوو. دابزینی من و کاپیتانی گم و ھشت ک
  واوی ئــاوات ی بمی ئش دەســــــــت و بــاوەیگــا کردنم ڕئ

 کردین کیان لڕەشــــــیان ســــــنووردار بوو. ھوەکگاکردنکردەوە. ڕن
بۆمــان نیی کل و پل ل گم دابزنین.. بۆمــان نیی دەگڵ ھیچ 

 کسک ل خکی شارە تۆق بکین و... 
ـــانی بســــــتبوو، ک دیتنی   ـــک دەســــــتم جۆر ب فق و تم چئ

شریککیشیان ل قپات کردم. من س تۆپم کۆتای ماھووت ب دیاری 
بۆ شـــــریککم ھنابوو ک ب ھزار دەردیســـــر ڕگیان پداین دایان 
بزنین. شــــــریک دامــاوەکی من ھر لو شــــــــارەدا دەســــــتی بمن 

ب شــــــراب و چند بوخچ تووتن و چند ڕانگیشـــــــت بم چند دە
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میدایای ز و بکی زۆری مرەبا و شــیرنیاتی جۆراوجۆر ب کســکدا بۆ 
 ناردبووم، ک پم گیشتن. 

گرنگترین کارم لو شارەدریای دا ئوە بوو، ک بشی چند بلمان  
کاریی شــــــریککمدا بۆ دوورگی  یاری  م و بمادەکراو بک ئا تختی 

بووم، سیم  داموە. س ڕۆژ بوو دە ھوڵ و خباتی دیتنی ناسیاوانبنر
ڕۆژ توانیم زۆر ب دزی و ب کلن شــــــریککم ببینم و برنــامکی 
 درایق ماوەی دوو ڕۆژاندا، ب م لکریکـــ خۆمی دەگڵ باس بکم. ش
سازکردنی س بلمی گورەی تختی ئامادەکراوی بۆ کیم. سرەڕای 

، پارەی کینی کلوپلی وەرزری و دارتاشــی و چند ســرە مڕ و بم
مات و گاو و گۆل و کوتاڵ و دانوی جۆرا و جۆم پدا. دوای ســــــر و 
ســــــاماندانی برنامی کارەکم، یکک ل دەریاوانانی گمی خۆمان 
داوای لکردم ک دەگڵ کلوپلی ئـــامـــادەکراو بکوـــت و بگڕتوە 

ـــپارد و دوورگ و  ـــریککی خۆمم ئس ھر لوێ بمنتوە. منیش ب ش
 پارەی بکرگرتنی گم و شونی دوورگکیشم پدا. 

  زۆر ب یشـــــت کگوە پمکریکشـــــ کم لیچوو، نامک پندچ
شـــادمانییوە خبری گیشـــتنی گم و ڕادەســـت کردنی کلوپلکی 

بو خت بۆ نووسیبووم. منیش لمس ب وتم کمتینی ئ ،رە خۆش
دڵ ک فرمانکی نووســــــراو ل دەوت بریتانی وەربگرم و دەگڵ چند 
نونری دەوتی ســـــفرکی دوورگکم بکین و ھر لوێ ب فرمی 
تاپۆی دوورگک ب ناوی من بنووســــــرت و و بخرت ســــــر داگرتکانی 

گمیکی ســــــووکی وتی ئینگلیس. من ل بیرۆکیمـــدا بنیـــاز بووم 
تیژڕەو بکم و دوای ئوەیک تاپۆی دۆرگکم ب ناو کرا، لوێ بمنموە 
ـــاردەکردنی برنج بۆ ئینگلیس ببم. بۆ  ـــانی و ھن ـــازەرگ و خریکی ب
ئنجامی ئم بیرۆکیش، دەبوای چند کرکاری قۆچاخی شـــــــارەزای 

ەکردنی کشت و داشتی برنج ب کرێ بگرم. ل برنامی خیایی ھنارد
ـــا و  ـــا، قم و دەفترم ھن ـــانی برھمی برنجی دوورگکم بۆ بریت

ـــدایوە ـــانییم لک ـــازەرگ ـــدە و بســـــــتنی ئو ب . لو حیســـــــــابی ب
پم وابوو ک کشا، سکوتی دروایم ئوەندە برز ھدەحیسابگرییمدا، 

 ،وانیاڵ پو خئ .ناب بازەرگانک ل من دەســــــتۆیشــــــتووتر  ھیچ 
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ک نزیک بوو دیسان خۆم ب قبیکی ا ل مشکمدا گیر کردپنجیان وەھ
ــــــامناکتر دا بکم و ل ســــــری پیریدا باوەش بۆ ھوەدایی بگرموە.  س
باش بوو کوی خۆم کردە داوەر و ل محکمیکی شــــــریف دا  بم 
خۆم نرخاند. من خۆم ب خۆم گوت ک پیاوانی حکومتی بریتانی ئوەندە 

منن ک بچم و بایان بگرم و چوونی ون، ک ھر چاوەڕی بکار دانیشــــتو
 ی خۆم ھاتئاق نینم بکرم . پکی دوورەدەســــتیان بیروە دوورگب
ک چندە گوج و ســاویلک و ســاکارم! دەوت پیاوانی بریتانی ســریان 
ل چوار بری جیھان دەرھناوە و پتی ھموو علمیان گرتۆت دەست، 

ھرنک پسنم گی دورەدەستیان ل گدا بکم، اسی دوورمن ببینن و ب
 نن و بــدەقرچ ھ ــادەن، بگرە لووتیشــــــم ل ــاکن و چپم بۆ لن ن

 گمژەشم دەزانن . 
ل برازیلیا وەڕی کوتینوە و ل ڕگای ئوقیانۆســـی ئتســـی برەو  

لووتکی ھومد ڕۆیشتین. لووە برەو دوورگی ماداگاسکار چووین. لو 
دوورگیدا خککی وەپاشــــــکوتووی ل دەژیان ک زۆربیان ھگری 
تیر و کوان و ڕمب و ت و گۆپاڵ بوون. ل ئنگاوتندا گلک دەســـــــت 

ســــــت و ل شــــــڕ دا گلک چاالک بوون. بم خککی ھر ھندە ڕا
ـــان ل بر دەم  ـــان بوون، ک دەگوترا مشــــــی ـــدی و ھمن و میھرەب ھ

 ھنافی. 
ئم ل دوورگی ماداگاسکار دابزین و بووین ب میوانیان. ئوەندەی  

ســــــتی و میھرەبـانی نـدا بووین، ل ئو پڕی میوان دۆک ئم دە نیویـا
ــــــت ڕز و  ـــان ل ندیتن. ئمیش لبی ئو گش بدەر، ھیچی ترم
ندا، چندین کرد و مقســـــــت و خرت و پرتی ترمان  حورمتی ئوا
دان. ئوانیش ل جیاتی ئو کلوپل ســــــووک و کم بھای دا یازدە 

 گویکیان بۆ ھناین. 
دا شــــــوک، ئم ل چارداخکی دەســــــکردی ئوان، ل کنار دەریا 

ـــانم ھبژارد و ل یخوتبوو ـــاســــــم ـــاقی ئ ن. بم من خوتنی ژر ت
 پل وتبووم، کخواوی نت شــــــتا بکی خۆماندا ڕاکشــــــام. ھملب
ھات و خبری پـدام ک ڕەش  یارانمـان زۆر ب شــــــژاوی   ـک لکی
پســــتکان ھرشــــیان ھناوە و چند کســــکیان ل کوشــــتوین. من لم 
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م ســـووڕ ما و ھر ئودەم پم وابوو ک ل ژر ئم خبرە ســـیرە ســـر
ـــــــــکاســـیکدا نیو کاســـیکی پیســـ  ھر تاوانیی بۆگن ھی و تاوان ـ

ناھی  و ئمی دا نییگو ھانی ت نا تام و ب گو . بم گورجک ھســــــ
ھرک تقی تفنگم بگوێ گییشت، زانیم شتک قوماوە و دەب خرا 

ەو وشـــــکانی ڕادا و ھر لوێ دیتم ک چند بۆی ببزووم. بلمکم بر
ھاوڕی ئم ب ھتن برەو ئمن. ب شـــون ئوانیشـــدا پۆلکی زدە 
ل ســت ڕەش پســت، یارانی ئمیان ھبیبوو. دۆســتانی ئم خۆیان 
ب ئاو دادا و برەو من ھاتن. لوان ســــــ کســــــیان زامدار بوون و ڕەش 

ریادا چۆکیان داکوتا و بارانی تیریان ب پســــــتکان ل دڕژەی کنار دە
سر ئمدا دەباراند. یکمین کاری ک کردمان، مز و کورسییکانی نو 
بلمکمان کردە مترز و تفنگمان ل وەکار خســـتن. دوو تفنگمان 
ل بتاڵ کردن و دەنگی ھات و ھاواریان برز بۆوە. زانیمان چندکمان 

وە تیر وەک پی باران دەھات و جارجارەش ئم پکاون. ل الی ئوان
تقیکمان لدەکردن. شومان بم شوەی ب ڕۆژ گیاند، بم ئوان 
دەســــبردارمان نبوون و تیریان بۆمان دەھات. تیربارانکیان مۆت و 
ماوەی ئوەیشــــــیان ندەدا ک چارۆکی بلم ھبدەین و ل چنگیان 

ـــــرپ، کچی  دەربچین. بۆ گۆڕینی ـــــتین س ئاقاری گم، دەبوای ھس
 گرتبووین. دەبوایھ دادانیان لکان ھســتژماری ڕەش پھ تیری ب
ب ھر جۆرــک ب، بــار و دۆخی نــالبــاری خۆمــان ب گمیکمــان 

ی تیش و ڕابگینین و داوای یارمتییان ل بکین. من چند ئاماژەیک
نســــــئاورشــــــی ڕەش پڕ ھم و م ل موانی ئگای نتان بۆ ناردن. ڕ

ـــان لووە دەنگی تقی  ین گم حوت کیلۆمتر بوو. گمی نشـــــــ
تفنگانیان بگوێ گیشتبوو، بم چونکین ئم و ھرشکران ئوەندە 
نزیکی یکتر بووین، گم نیدەتوانی تۆپ ئاگر بدات. زۆری نخایاند 

بلم بۆ پشــــــتیوانیی ئم  ل گموە بلمکیــان بۆ نــاردین. ھــاتنی
نبوو، بک بۆ ڕاکشـــانی بلم و دوورخســـتنوەمان ل مترســـی بوو. 
یکک ل ھاوڕیانمان زۆر ب ئاســــــپایی خۆی دە ئاو ھاویشــــــت و دوای 

ــــــــئوەیک پتی لنگرگرتنی بلمکمانی ھپاچی، گوریســـ ی ھر ـ
کوتن. ئم  دووک بلمکانی تک خســــتن و جووتی بلمکان وەڕێ
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ل پســــیو مترزی دەســــتکردماندا ڕاکشــــاین و ل کنار ئاوەکان دوور 
ـــا، ھر ئودەم  ـــان ل ڕۆخــی دەری کوتــیــنوە. دەگڵ دوور کوتــنوم
ـــتکانوە نا و دوای تاوک،  ـــونگی ڕەش پس برازاکم چند تۆپی ب ش

 بدەنگی ب سر دەریا و کنارەکانیدا زاڵ بۆوە. 
اوڕیانی ک ل مترســـی ڕزگایمان ھاتبوو، وەک ژیانکی من و ئو ھ 

ەی کــارەســــــــاتی کور ەرگرتبتوە، ب ســــــمتی ل ئــاگرەتــازەمــان و
ھــاتین دەرێ. بم من دبخم و ســــــرشــــــکســــــتی ئو  نخوازراو

ـــان،  ـــداری گرمـی ـــدنشـــــــیـن ھژاران بـووم ک ل عیـنـی مـیـوان گـون
بۆزی بند زڕتتیمان فیدای چدۆســـــتای  کخالق کرابوو. کارەســـــاتئ

پڕۆی شینی شرمساری بوو ک ب سر شانی ئم سپی پستی ڕۆی 
 شارستانییت مایوە. 

ک گم بلمکی ئمی ھکشـــــــا، برپرســــــی  یھر ئودەم 
ژووری ھناردە و ھاوردەی بازەرگانیی گم، ک دەیان جار میوانی ئو 

ی ببوو، بککو خ یو  دوورگکی ئخ ی گوتم کڕاشــــــکـــاوی پ
ک تاوانکارانی ئم دەوەرە یکجار زۆر ھدی و میوان دۆستن و، ب شکم 

 شــانکداکزی خۆمان بووە. منیش پر خۆمان بووین و کردەوەی ناجایھ
ب پشــت ئســتووریی بۆچوونی ئو، غیرەتم بزووت و ب شــون ڕاســتی و 

ل ئاکامی پرسیاراتکی ک  اموە. دروستییکاندا چووم و بۆ دوورگ گڕ
 کدوورگ دەستم ل وتکانی  ، کدەریاوان ک لکی وت کبۆم دەرک

 ی بکـــات، کتی القـــدی ڕۆ ھـــاتووە ویســــــتووی ئم دەگژ ژنكی گون
گوندییکان پیان زانیوە و دەســــتیان ل وەشــــاندووە. ل ئاکامدا بکری 

 . رکارەکانیشمان کوژراوەو یکک ل ک سرەکیش ب سر و شون
  ل می پلدوو ب ب منامووســــــمان، ئ وەی دۆســــــتی ببۆ دۆزین

، ب ماوەی دوو ڕۆژان کنارەو کناری ئو شونانمان و ھزی چکدارەوە
پشکنی و چندین نیشانگ و ئاماژەشمان ل سر ڕگاکان دانا ک ئگر 

ــــونیدا گڕاوی ــــتاین و وەدی ھاتوە بزان ئم ب ش ن. بمش ڕانوەس
من و برپرسی بازەرگانیی گمی، بیست کسمان دەگڵ خۆمان ھگرت 

دا گڕاین ک کارەســــــاتکی تدا قومابوو. ھر لو انو بو شــــــوون
شـــون، ئم بووین دوو قۆڵ؛ قۆکیان ب ســـرۆکایتیی من و قۆکی 
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نیی شو دا ب وتدا دیک ب سرۆکایتیی ئفسرکی گم، ل تاریکا
ودا دەککر کوژراوانی کارەســـاتســـ ب مری گفســـڕاین. ئت و گ

ک ھرچی زووتر خۆمان بگینین پیامی بۆ ئم نارد  ھر ئودەمیش
وندەرێ. کاتک گیشـــــتین الی ئفســـــرەک، بســـــر خمناکانترین 

برەیدا، ســـد تراژیدیا دا کوتین. من ب دیتنی ئو کارەســـات ئابوو 
ۆم ماچ کرد جار سد جار دەستی ئینسانخۆرەکانی جیرانی دوورگکی خ

ــاســــــتی ئم کردارەی ــدە ڕووســــــوور بوون! لو  ل ئ ئمدا، ئوان چن
چل کســی خکی ئاوایی کوژرابوون و ترمکانیان  نزیک بگۆڕەپاندا 

ناو ترمکاندا دوو برینداریش دۆزرا  وە. لمابوون نوە. من ھر لوێ 
پم وابوو گڕان ب شــــــون تاوانبارەکی خۆماندا نای ھنت کاتی بۆ 

ست ھرچی زوتر بگڕنوە سرەک گم زای بکین و پوی ، بم ئف
 پی داگرت و ب ئوپڕی نامردی گوتی:

تازە ئم ھر ھاتووین، ب دەستی بتاڵ بگڕینوە شوورەیی. من " 
ـــک وەرنگرم،  ـــاوڕی گومبووی خۆم ھوای ـــارنووســــــی ھ ـــا ل چ ھت
ناگڕموە. من ھر بم گوندەوە نانووســــــم و دەب شـــــــارەدی ڕەش 
پســــــتکانیش بدۆزموە و ھتا برھمی زەحمتکانم وەرنگرموە، 

 "ناگڕموە. 
دەیوێ ل ئاوی ل ماســــی  و یم ک ئو ئفســــرە شــــەخۆرەمن زان 

بگرت و ب پاساوی دۆزینوەی تاوانباری ب سر و شون، دەست بۆ ماڵ 
ـــی ھژارانی ب تاوان درژ بکات. من پم چقاند و گڕانوەی  و نامووس
ـــتیان دەگڵ ئو کوتن  خۆم ڕاگیاند. ئو ھاوڕیانی دەگم بوون، گش

  دوو کس دەگڵ من مانوە. و ھر تن
ئوان ڕۆیشـــتن و کارەســـاتکی ھر ھندە پیس و قزەونیان خوقاند،  

ک تنانت گانوەکیشــی حیای مرۆڤایتی دەخات ژر پرســیارەوە. 
ئوان ڕگایان ل ئم جیا کردەوە و ڕۆیشتن. بم ل تاریکایی شو دا 

ان وا دەب شـــــارکی گورەی. ب ســـــر گوندکی مزندا دەکون ک پی
ــــــت پ بکن و ل چ برکوە  ئوان تدەمنن ک چلۆن و ل کووە دەس
دەست ب خونی ھژاران سوور بکن. ب دەورو بردا دەگڕن و بسر 
ـــدا دەکون ک پتی ملی ب دارکوە بســــــتراوەتوە.  ـــایک جوانگ
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ر بکن، ئاژەڵ ڕگای ئفســرەک دەزان ئگر جوانگاک ل پت ڕزگا
ماڵ دەگرت بر و ئوانیش ڕگای ئاوایی دەدۆزنوە. ئاژەی ئازادکراو 
برەو مــاڵ دەڕوات و ئونیش ب شــــــونیــدا دەچن. کــاتــک دەگن نو 
ئاوایی، تازە دەزانن ک گوندکی ھژارنشـــــین و ماکانیان ل چیلک و 

فســری گیراوە. ئپووشــوو ســ یار دەدا چاڵ ســازکراوە و برد بری نام
یان نیی، ل ھموو  یارای دەســـــــت کردنوە ھتا خک دە خو دان و 
الیکوە ئاگر دە مایان بربدەن و ئوەی زیندوو ھات دەر، ب فیشــــک 

 خونی بژن.
فرماندەی تاوانکاران، ھزی چکداری خۆی دەکات ســــــ پل و ھر  

ۆڕەپـانی گونـدەکدا ب ســــــر پلی برەو ئـاقـارکیـان دەنریـت. ل گ
ـــری ل دارد دراوی ئو دەریاوان تاوانکارە دادەکون ب  و ترمی ب س

دیتنی یــاری تــاوانکــاریــان ئــاگری تۆیــان تیژتر دەبــت. ب ئو پڕی 
ناجوانمری ئاگر دە مان بردەدەن و ل ھموو الیکوە بســـــی ئاگر 

رچوونی نامن دەســـووت و پشـــتی تاریکانی دەشـــکن. ئوەی ڕگای دە
ئوەی ل مــاڵ دەردەپڕی، دەکوژرێ. تــاقمی تــاوانکــارانمــان ب ئــاگر و 
کوشــــتنی ڕەش پســــتکان ناســــکنن و قۆمبلیان بۆ داوژن و لتک و 
پتکی مرۆڤی ب تاوان ب ئاســـماندا حوا دەدەن. شـــۆلی ئاگر ئوەندە 

. گ و بووکردووناک ــــــــی ڕبرز ببۆوەوە، ک ڕۆخی زرێ و برپی ئمیش
بســی گوندی ســووتاو گیشــتبووی گم و گم نشــینانیش شــبقی 
ئــاگرەکیــان دیتبوو. برازاکم پی وادەب ئم تووشــــــی کــارەســــــــات 
 وان بمزدە گئاو دادەدات و خۆی و ســــــ  م بلب ربۆیھاتووین. ھ

ەگڵ فریای ئم گیشـــتن. بلمکیان گیشـــت ئم و ھر ک منی د
دوو ھاوڕی بینی، پی وابوو ســــــرجمی کســــــکانمان تداچوون و ھر 
ئم ماوین. لوالشـــــوە ھتا پدەچوو، شـــــۆی ئاگر پتر برز دەبۆوە و 

 دەنگی شریخی تفنگیش زیاتر دەبوو. 
بوویان، کاپیتانی گم لم پیمان شــــــکنییی ک یارانی ئم کرد 

ئویک کارەســـــــات جگر بتر نب، وو. بۆ گلک دتنگ و خمبار ب
شــش کســی بۆ پاراســتنی ڕۆخی زرێ ل بلمکدا ج ھشــت و خۆی 

ی وەک ڕیش ســـپی و ـــــــــدەگڵ ئوانی تر برەو شـــڕگک چوون. منیشـــ
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ــــدادوەر دەگڵ خۆی ھگرت و ڕۆیشتین. بسی ئاگر، جوکش ی ئم ـ
 بوو و شونی کارەساتکی بۆ دەست نیشان دەکردین. 

ھرک گیشــتین نو ئو ئاوایی خاپوور کراوە، بســر خمناکترین  
ـــــــانی ســــــووتــاو بو  دیمنــدا کوتین. ل ھموو الیکوە کالکی ئینس
ـــدا  ور لبوو. ھ پی ســـــــووتوو  پی دووگڵ و زەوی  ببۆوەوە. ھوا 
یان  ئاپۆڕایکی بیســـــــت کســــــیمان تووش ھاتن ک ل چنگ بکوژان ڕا

یان وابوو کردبوو. ب دیتن ر چۆک و پســــــ وتنترســـــــان ک ل ،می ئ
گابۆڕیان دا و کوتن ســــــرچۆکان و   ا لکتوان بواوە. ئکاریان ت
 ،تییھامم نبینینی ئ وزاند. من لگ می ئر پی بخۆیان دە خۆ
ب جۆرک تووشــی شــرمســاری ھاتبووم، ک زمانی قســکردنم الڵ ببوو. 

داماوەکان، داوام ل ھاوڕیانم کرد ک دانیشـــن. ب بۆ ئھوەن کردنوەی 
دانیشــتنی ئم تۆزکایک ترســیان شــکا. ئمجار ب دەســت و زمان داوای 
یاریکارییان لکردین و ب ئاماژەی دەســــت بزیی ئمیان وەجۆش ھنا. 
ئمیش دەســـــتمان ب ســـــریان داھنا و بۆ الواندنوەیان دەباوشـــــمان 

نیــانــدا ترس و نزاکــاری دەتکــایوە. ئمیش ب گرتن. ل چــای چــاوەکــا
دەســـت و ســـر و ل ڕگای چاوەکانمانوە تمان گیاندن ک بۆ نجاتی 
ئوان ھــاتووین و ل ژر چــاوەدریی ئمدا گیــانیــان پــارزراوە. من بۆ 
دۆزینوەی بگی ئو کارەســـــات دوو کســـــم ڕەوانی میدان کرد. خۆم 

رەکیم دەناسی، بس م تنیا مبستی من ئوە بوو ک تاککی بگی 
ئینگلیزی دەم بکاتوە و باسـی ئو ھتک مزن بکات. بم ھشـتا دوو 
کسکان ل بر چاوانمان گوم نببوون ک ئفسری گم دەگڵ چوار 
دەریاوانی ھاوکاری ب الڕدا ھاتن و برەو ژ ڕۆیشــــــتن. ئم بانگمان 

دیــت، وەک مزنترین ئرکی مرۆڤــایتییــان  ھشــــــتن و ھرک ئمیــان
بج گیاندبت، ھاتن. ئفسری سدەستی تاوانکاران، وەک تۆ بی 

ندبتمزنتر مانی بج گیا ، ب دەنگکی کی پی ین ئرکی نشــــــت
 شرمزاری گوتی:

گلک بخر بن!... ل ھاتن و ل دیدارتان دمان گش بۆوە... من  " 
ای تووکی ســــری ھاوڕی شــــھیدمان، لم قولڕەشــــ دەموێ ب قدر

 "ملعوونان تۆ بستنموە. 
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دوای ئم کورت پیام، دیســــــان پشــــــت ب ئم، ڕگای گرتبر و  
برەو کوشتاری ئینسانی مزلووم وەڕێ کوتوە. بم من بۆی دامزرام 

 و تفنگم ھنا سر پ و گوڕاندم ب سریدا:
ندەی ب بزەیی... ھنگاوکی تر ببزوەی ســــاردت بوســــت ھی دڕ" 

 .."دەکموە!
 سیرکی کردم و ب سرسووڕمانوە گوتی:

... تۆ مگر نازانی ئو ڕەشـــ ب ویژدانان چییان !ســـیرە جناب " 
بســــــر دۆســــــتی ئم ھناوە؟!... تۆ چند ھنگاوک ئوالتری لووتت 

خۆت بک... دوور نیی...  بوان و ســــــیری کالکی ب ســــــری ھاوڕی
ئوەتا ئو دارەی ک نوەڕاســـتی ئم گۆڕەپاندا چقاوە!... بۆ ســـیری 

!ی من بکودەم لۆمو جا ئ بک" 
ھرک گموانکــان کالکی ب ســــــری ھــاوڕی خۆیــان ب دارەوە  

بینی، ئوانیش ب تکا بۆی بزووتن و بوون ب ھاودەســــــتی ئفســــــری 
کوشتارگ وەڕێ کوتن. ئیتر قسی من کارکردی نما و چاوسوور و برەو 

 مرپرســــی بازەرگانیی گڵ بناچاری دەگ گرتم. بندی نھ س بک
 مـــرەو گوە بمژارە و خی پـــی پـــ د ـــی تـــرم، بـــاوڕ و دوو ھ
داگڕاینوە. ئو چوار کســـی ک بۆ چاوەدریی بلمک داندرابوون، 

ندەوە گم و  یا یان گ متاوانکـاران ئ چاوەڕیی  یان گڕانوە و  بۆخۆ
 دانیشتن.

ئو شوە ھتا ڕۆژ نخوتم و بردەوام سیری بس و چە دوومانی  
تانکانم کرد. نزیک ب تاوھتان دەنگی ھاتوھاواری  ئودیوی دارســــــ
 ند ک ئاخرین دەنگی تفنگیش ڕایگیا ئینســـــــانی ڕەنجبر خوتوە و 

پئاواتی چ شادبوون ی خۆیانئینسانکوژەکان ب وتوویرکزی سھ .
 انوە و گلک ب بزییان گوتیان:شڕ گڕ

"... بداخوە تنیا یکک ل یارانی جرنگاوەرمان تۆزکاک قۆی 
سووتا و یکی تریشمان ب ئاستم قاچی داڕووشا، ئمیش توخم  چپی 

 و تۆوی قوڕەشی دوو گوندانمان ل سر زەوی پاک کردەوە... "
دەوە و ل کاپیتانی گم زمانی لۆمم کروانی خۆم ڕابگرم. من نمت 

 یانم ب یانم نبواردن؛ ھر ھموو تاقک ھاتم و  دا ک برازای خۆم بوو پ
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پیاوکوژ و تانچی ناوبرد و یکیشـــــیانم نھشـــــتنوە. بتایبت دەمی 
 ــت لگر بڕ دەبوای بوو، ک مکــاپیتــانی گ م زیــاتر ڕوو بڕەخن

اشــــــۆرتوە. بم ھمبر ئم ھتک قورســــــی ک ب ھیچ ئـاوـک نــ
بداخوە برازاکشم ل کادڕی ژردەستی خۆی خاوتر، لی نشاردموە 

ــــــک بینینی ترمی ب سری ھاوڕی چپیان، دی چکۆی ئویش ی ـ
ئگر ئمی نکردبــای ل بر چــاوی  بوو. خۆی گوتنی"برینــدار کرد

  .."ھاوکارانی کمی دەھنا و کسایتییکی دەشکا.
یانی، چارۆککانمان ھدان و گم وەڕێ کوت. چند ڕۆژک بۆ ب 

 یشــــــتینی و گکی زۆرمان بگایودا ڕر، مفوژمی بای ھاوســــــت ب
کنداوی فارســــــی و ھر لوێ لنگرەکانمان دە ئاو ھاویشــــــتن. چند 
دەریاوانک بۆ کینی کلوپل چوون وشــــکانی، بم ھر تن دوویان 

کســی تریان ب ســر و شــون چوون. ب ســر و شــون  گڕانوە و پنج
ــــد ئوەندە مندار  ــــک ورەی داتپیوی دەریاوانانی س چوونی پنج کس
کردەوە و ھیچکس زاتی ئوەی نبوو ل گم دابزــت و ب شــــــون 
یان خونی دەدەند،  یارانی دە بچت. منیش ک دم ل دەســــــت خونی 

 ن لڕی ناچاری، ب التاو گوتم: ھیچم ل دەست ندەھات و ھر ت
ئم ھقیچ بو ھقیچتـــان؛ خســـــــــاری ئیمۆتـــان ب ڕەفتـــاری "

سکار دا دەست ب خون و چاو  دونکتان؛ ل دوورگی ھژارانی ماداگا
 سوور گڕانوە و ل کنداوی فارسیدا سرشۆڕ وەژوورکوتنوە...

 و ھ نگــالنـدی بڕووی کردە ئـاوک می ئمری گفســــــوێ ئر ل
 تاوانکار ھات و ڕوو ب ڕووم ڕاوەستا و ب ئوپڕی سووکایتی پی گوتم:

ــ  تۆ ل گمی ئمدا وەک سفرکرکی الپرەسنی ب کک و کار "ـ
دەناسریت و خاوەنی ھیچ مافک نی. تۆ بۆت نیی ل ئاست ئفسرکی 

ئم، ب ورد و پلبرزی گمیوانیـــدا زمـــانی لۆم بکیتوە. یـــارانی 
گرتن وون و منیش ل قسکردن و ھوستدرشتوە ل قسکانت دەرھب

ت بزارم. دەموێ لو گمیی ک تۆی تدای، نمنم و دیدار و ل دیتن
 "و بۆم.

 منیش ھر بو شوە گوتنی ئو، ومم داوە و گوتم: 
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اســکار دا ئوەیک ئفســركی گمی ئینگلســتان ل دوورگی ماداگ " 
 .یر پب ت و ســزای گرانی لڕ دادەندری تاوانکاری شــخان کردی، ل
ئمش ڕاســــــت ک من خـــاوەنی گم نیم، بم بشــــــی ھر زۆری 
کلوپلی بازەرگانیی ئم گمی، ب پارەی من کدراوە. ھر بۆی من 

 "قسکانی تۆم پ ھوای و ل دواییشدا یکتر دەبینینوە!
م وابوو، شـــڕی من و ئفســـری گم دوایی ھاتووە و ھتا من پــــــــــ 

م چند ڕۆژک  دەگینوە وتی خۆمان، دەب پشووم ل سرخۆ بت. ب
بۆ پیاســــکردنکی ل  دەگڵ برپرســــی بازەرگانیی گمتپڕی و من 

، ھشـــتا یكی کورتدوای گشـــت و گوزارگم دابرزیین  و ل  شـــار دا، 
کاتی پشــــوودانمان مابوو ک برەو گم داگڕاینوە. لســــر ســــکۆی 
لنگرگی گم تپڕیم و ویســــــتم پ بنم گم، ک پاســــــوانکی 
گم ھات و سنگ ب سنگم ڕاوەستا. دەستی ب سنگموە نا و زۆر تووڕەو 

 تۆسن پی گوتم: 
 "تۆ بۆت نیی بم گمی سفر بکیت. "
و مزەی گوتی، ک ھوای ئمر و فرمانی لوەدەھات و تام  من لم 

شـــرم گرتمی و زمانم بســـترا. زانیم ل ژر  ســـووکایتی دەدا، تکچووم.
ی تدای و پیالنک و ــــئو تاس سرنوخون کراوەدا نیو کاسیکی تریش

 کرد ک مرپرسی بازەرگانی گب داوام ل ر بۆیمن چندراوە. ھ دژ ب
ئ و دەنگئ وە و بزانبکات کتو باب مری گوەبڕالی ب تو بچ

ل کووە دت. ئو ڕۆیشـــــــت، بم کاتک چیرۆکی نافرمانیم ب گوێ 
گیشــــــتوە، بخۆم گوت دەب ســــــبرم ھب تا بزانم برازاکم چندە 

 النی ڕاستی و پاکی دەگرت و چندە دژ ب گرەشونی ڕادەوستت. 
 ر ئھ ل بۆ پیاســــــ مرپرســــــی بازەرگانیی گمن و ب ی کودەم

گم دەرچووبووین، ئفسری تاوانبار دەگڵ دار و دەستکی سردانی 
 وانرم و شوورەیی، ڕوداماھیچ ش بن و بدەک مژووری کاپیتانی گ
پی دەن ک یان ئم لم گمیدا دەمنین یان ئو کابرا دژبرەمان. 

ناو گم،  تنانت ھڕەشــــــیان لکردبوو، ک ئگر من پ بنموە 
 ئوان ب تکا گم چۆڵ دەکن و دەڕۆن. 
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من، برازاکی خۆمم باش دەناســــــی و دەمزانی پیاوکی بورە؛ بم  
 وێ و دەزانناک لک وەمئاو چکک و ب ر خۆیســکی پشــوولربو

رم بکات. ھر بۆی، بب ن لۆن دەگڵ ھســوکوتان دەســت و پنجچ
 دەب یان دەت، پر من وەجواب بســ خۆی شــلوێ بکات و ل وەیکئ
ســــــبریان ھب و دوای ورامیان دەدرتوە. کاپیتانی برازام چندک 
قۆنقۆن دەکــات و دەیوێ کشــــــک ببــارکی ئھوەنــدا تپڕ بکــات، 

ــدەکســــــتکــار مــل نــادەن و داوای لرھم تــاقمی بب ل دەب ن ک
 چاوترووکاندا کشک چارەس بکات. 

  ک کنم دادیت. کاتشــــو دەر و بتد مگ ناچاری ل م ببرازاک
چاوم پی کوت، ب ئوپڕی خۆشحای ب پشوازیوە چووم. خۆشحای 
و شادمانیی من نک بۆ چوونوەی گم، بکوو ل بر گیرفانی باتای 

کی ئگر ڕگای چوونی گمیان ل بســـتبایم، ل بی پارەم بوو؛ چوون
برسان دەمردم. پکوە دانیشتین و قسمان کرد و ل یکمین قسدا بار 
و دۆخی جۆڕک و گیرفــانی بــاتــای خۆم بۆ بــاس کرد. برازاکم ســــــری 
ــان النی  ــاوانک داخســــــــت و بۆی گاموە ک بشــــــی ھر زۆری دەری

ایان ل بر پم داناوە؛ یان ئتۆ، یان ئفســــــرەکیان گرتووە و دوو ڕگ
ئوان. منیش بنــاچــاری النی ئوانم گرتووە و دەســــــتم ل مــامۆی خۆم 

 شوردووە. منیش پم گوت:
ـــک  "  ـــاقم ـــدەگم ک گم ب ت ـــار و دۆخی تۆ دەزانم و ت من ب

و ڕەبنم و ئگر پارەم دە گیرفان  تاک و تنیادەریاوانوە گمی. من 
ـــامن و دەتوانم خۆم بگینموە وت. تۆ ئگر داب، ھیچ خ مم ن

بتوانی ئو کلوپلی ک ب پارەی من کدراوە بۆمی دابزنی، ھموو 
!بمی من مواوە و ھیچ دەرخک تشت 

  بکــات. بمــانی تمــابوو خگــای نواییــدا، جکــاتی مــا م لبرازاک
ۆ دا، تــاقمی بدکــاران چوونوەی برازاکم و مــانوەی من ل وتی نــام

شـــــایی و لۆغانیای ســـــاز کردبوو. برازاکم ســـــرەڕای کلوپل و بک 
پـارە، خزمتکـار و حیســـــــاب ڕەســــــی گمی بۆ نـاردبووم ک ب تنیــا 
نمنموە. ســــــرەڕای شــــــتومک و پارەی خۆم، برازاکم حوایکی 

پارەیکی بانکی بۆ ناردبووم ک بە پارەیکی زۆری تدا بوو. ببوونی 
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تســــل و ئو دوو ھاودەنگم، تواوک دم کرایوە و ھســــتی نامۆییم 
کم بۆوە. بۆ مانوەیکی کاتی، ل مای خانمکی ئینگلیزیدا دوو ژوورم 
 ســـــتاند و لرەی ئل، پارە پلوپفرۆشـــــتنی ک رە برەبوەرگرت و ب

ت و بو بە باری مای و دراوییوە کمایســیم با. بار و بارگنم فرۆشــ
پارە زۆرە، کمکم ئلماس کی. چند ڕۆژک دواتر، گمکی ســـــــاز و 
ڕەختم کی و دوو ئفسر و تۆپچیکی ئینگلیزی و دارتاشکی ھۆلندی 
و ســ کرکاری پورتکایم ڕاگرتن. ب کینی گم، کســایتیی شــکاوی 

 نم. خۆم ساڕژ کردەوە و ھاتموە سر بار و دۆخی سازگاری جارا
ل ڕگای ئوقیانۆسی ھیندەوە برەو کۆم دوورگی سوماتا و سیام  

 وە. لچووینھرەو ژاپۆن تب دوای نارەکانی چاینا چووین و لو ک
 وە بکانیی گای وشــــــ ڕ م فرۆشـــــــت و لکمیندا گ کنارەکانی ژاپۆ
 رکرم کرد. ھفوروپا ســــرەو ئرزەمینی تاتارەکانی ڕوســــیا دا بســــ
گیشتم شاری ھامبۆرک، ئلماسکانی خۆم ب چوارھزار لیرە فرۆشت. 
چوار مانگک ھر لو دەورەوە ماموە و لووە ب پاپۆڕکی ئینگلیزی، 

، 1705برەو وتکی خۆم وەڕی کوتم. ڕۆژی بیستمی ژانڤییی سای 
 دوای دە ساڵ و نۆ مانگ دوور کوتنوەم، دیسان جارکی تریش ب شاری

 لندەن شاد بووموە. 
  تشـــاوە و ھاتوومڕاک ی خۆمدا قاچم لکشـــتمانن من ل ســـتئ

 .ســنیشــتمانی بۆ من ب دەری و بشــی دەربئیتر ب ک ،م ڕایر ئســ
 کجار زۆر دوور، دوورتر لکی یرفخۆم بۆ ســــ وە کخۆم ســــاغ کردۆت

. من ل درژەی ھر سفرک، تک بنم و سفری ئاخرم زیارەت بکم
حفتا و دوو سای پ ل نھامتی و دیتنی بسرھاتی تاڵ و، چشتنی 
گلک ژاراوەی ناموردای، ب یکجاری داســــــکناوم و ئرکی دامرکان و 
گۆشــگیریم ل ســر چاوان داناوە. دامناوە ھتا ئاخر چرککانی تمنم 

 یان بکم.ئاسودە خاتر دانیشم و چاوەڕیی سفری دیوەکی تری ژ
 دوایی                                                                            
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