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زمانێ  ئەڤینییەكا كویڤی

ئەحمەد قەرەنی
)ئاکرێ(

هــەر ژ ڕۆژا گوهــداری چیمــەن ناســكری، خــوەش ڤیایــە. وەســا هزردكــر، كــو ئــەو ئەڤینــی بەخشــینەكا 
خوداییــە و ســەرتویكا وێ  د كەســایەتییا چیمەنــێ  دا ڤەجەمیایــە. چیمــەن ل دویــڤ دیتنــا چاڤێــن وی 
ــە ژی دۆخــەكا  ــدار و ئەرێنــی... ئەڤ ــن ژین ــڕ بزاڤێ ــن شــرین، ئاخافتــن خــوەش، پ كچــەكا: جــوان، خوی
ــە، كــو ئەڤــان جۆرێــن ســالۆخان ددەتــە بــەر  نامــۆ نییــە، بەلكــو حالــێ  هــەر ئەڤیندارەكــێ  بــێ  ئەزموون
كەســێتییا یەكــەم كچــا جهــێ  خــوە د دلــێ  وی دا كــری، ب تایبەتــی ئەگــەر د زارۆكاتییــا خــوە دا ب 
كێمــی تێكهەلییــا كچێــن دەرڤــەی مــاال خــوە كربیــت. ئــەو دۆخ پتــر تــۆخ دبیــت، ئەگــەر ب یەكجــاری 

ئــەوی تێكهەلییــا كچــان نەكربیــت.
ئەڤــی گەنجــێ  دل ژێ  هاتیــە دزیــن، وەســا هزردكــر، كــو ئــەو عاشــقەكێ  نموونەیــی یــە. كێــم جــاران 
ــەك  ــەو گەل ــێ  ژی د دل دا ئ ــو چیمەن ــر، ك ــە. هەســت دك ــارە دبنەڤ ــێ  دووب ــن وەكــی وی ل دن میناكێ
دڤێــت. ئــەوێ  هەســتپێكرنێ  ئــەو پشتڕاســت دكــر، كــو ئەڤینییــا وان ب بێدەنگــی یــا مــەزن دبیــت. 
دزانــی كــو ئەڤینییــا چیمەنــێ  دلــێ  وی پــڕ كریــە و جهــێ  چــو تشــتێن دیكــە نەمایــە. ئەڤینییــا وێ ، 
یــا بوویــە مــاكا هەمــوو هەســتێن وی. دەمــا ئەڤینــی ژی، تنــێ  د ســنۆرێ  هەســتان دا دبیــت، تــام و 
ــێ  ژی دا  ــەوێ  پیڤان ــرن د ئ ــان. هزرك ــە پیڤ ــەو خوەشــی بهێت ــێ  ئەســتەمە ئ ــە. ل ــوەش هەی ــژەكا خ چێ
جۆرەكــە ژ فانتازیــەكا كویــر. مەلەڤانــی د ئــەوێ  قووالیــێ  دا، هەولدانەكــە، كــو خوەدیــێ  وێ  یــێ  خــوە 
نێزیكــی قەراغێــن دەریایــا شــێتاتیێ  دكــەت. گوهــداری هــای ژ شــێتاتیا خــوە هەبــوو. دزانــی كــو شــێت 
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ــەك  ــت و ی ــەك تشــتی دبینی ــێ  ی ــەیە؛ ی ــەو كەس ئ
تشــتی دزانیــت. ئــەو ژی تنــێ  چیمەنــێ  دبینیــت. 
مێشــكێ  وی ڤــاال بــوو، چیمەنــێ  پــڕ كریــە، لەومــا 

چــو تشــتێن دیكــە وەرناگریــت.
 ئــەو ســترانێن مللــی یێــن مشــە، د نێــڤ خەلكی 
ــێ   ــەر ئەڤینی ــا وان ل س ــن، پڕانیی ــە گۆت دا دهاتن
ــن مێشــكێن  ــوون یێ ــن وان ژی ئەوب ــوون. قارەمانێ ب
خــوە ڤــاال كریــن. تنــێ  تەختــێ  شــازادەیەكێ  تێــدا 
ئینابــوو  خــوە  ژی  گوهــداری  كــری.  جیگیــر 
ڕێــزا ئــەوان قارەمانــان. مێشــكێ  خــوە ب درســتی 
ڤــاال كربــوو. تەختــێ  شــازادەكێ  دانابــوو تێــدا و 
ــت.  ــت ل ســەر بڕازێ ــێ  دكــر بهێ چاڤەڕێــی چیمەن
گوهــداری هنــدەك ژ ئــەوان ســترانان ئەزبەركربــوون. 
جارجــارە ب نمنــم بــۆ خــوە دگۆتــن و هنــدەك جــاران 
ــەو  ــی، كــو ئ ــەوی دزان ــدن. ئ ژی، د دل دا دلۆران
ســتران بــێ  ڕامانــن. تشــتێ  خــوەش تێــدا ئــەوە، 
كــو كوڕكــێ  عاشــق ئاخفتنــا خــوە ب دەســتەواژەیا: 
ــەو ژی  ــەت. ئ ــتپێ  دك ــێ ...(( دەس ))كچــێ  دین
ب هەمــان شــێواز لــێ  ڤەدگێڕیــت و ئاخافتنــا خــوە 
دەســتپێ   دینــۆ...((  ))كوڕكــۆ  دەســتەواژەیا  ب 
دكــەت. ژبلــی بۆچوونێــن هونــەری، د نەریتێــن 
جڤاكــی ژی دا، وەســا دهاتــە دانیــن، كــو عشــق و 

ــێتاتیێ . ــی پەیســكەكە ژ ش ئەڤین
ئــەو ئاالڤــێ  پتــر هەموویــان، گوهــداری دیناتییــا 
خــوە پــێ  دســەلماند و پشتڕاســت بــوو، كــو ئەڤینییــا 
ئــەوی  داگیركــری.  یــێ   وی  دلــێ   چیمەنــێ  
ژی مێشــكێ  خــوە یــێ  وەنــدا كــری، گۆتنــەكا 
مامۆســتایەكێ  وی یــێ  مێژوویــێ  بــوو، كو هێشــتا 
زوی و ل ســەردەمێ  قوتابخانەیــێ ، ئــەوی و چەنــد 
هەڤالێــن دیكــە یێــن قوتابــی، ب درســتی بــاوەڕی 
ــوو: )هــەر  ــوو، دەمــا مامۆســتای گۆتب ــێ  ئانیب پ
دەهـــ  دا،  ئاســایی  یــا  خــوە  ڕۆژەكا  د  مرۆڤــەك 
خولــەكان دیــن دبیــت(. گوهــداری ژی ســەرەداڤێن 
ــوە و  ــا خ ــدەكا ژین ــە پەن ــەرهاتیێ  كربوون ــەوێ  س ئ

بــەردەوام دووبــارە دكرەڤــە. گەلــەك تشــتێن دیكــە 
ــوون. قۆناغێــن وێ  ژی ب ســەلیقە  لــێ  زێــدە كرب
ل  مامۆســتای  ئاخفتنــا  ئــەوی  دابەشــكربوون. 

ــی: ــتبووڤە و دگۆت ــوە داڕش ــێ  خ ــڤ دل دوی
ئــەوان دەهـــ  ئــەوە، كــو د  ))كەســێ  بەختــەوەر 
خولەكان دا یێ  نڤســتی بیت. ئەو دەلیڤە نەخوەش 
دبیــت، ئەگــەر یــێ  هۆشــیار بیــت. ئــەو كەســێ  
ــێ  ب  ــیاریێ  دا، ی ــو د دەمــێ  هۆش ــەوەرە، ك بەخت
تنــێ  بیــت و جهــێ  وی ژی یــێ  دەســتخوەش و 
ڤــەدەر بیــت. ئــەو دەهـــ خولــەك ئالۆزتــر دبــن دەمــا 
د گــەل هەڤــاالن دا كار بكــەت و ئــەوی كاری 
ــە هەبیــت.  ــا خەلكــی ڤ ــدی ب بەرژەوەندیی هەڤبەن
ئــەو دەهـــ خولــەك یەكجــار مەترســیدار دبــن، دەمــا 
ــان دەم  ــت و د هەم ــیار بی ــێ  هۆش ــێ  وێ  ی خوەدی
دا كاربدەســتەكێ  مــەزن بیــت و بڕیــارا چارەنڤیســا 
ــدەك جــاران  ــان هن خەلكەكــی ژی د ئیمزایەكــێ  ی
كــو  وەی  بهێتــەدان.  دا  وی  ســمبێلبادانەكا  د 
خوەشــبوو، دەمــا مامۆســتای بەحســا ســمبێلبادانێ  
دكــر و دكــرە كەنــی و دگــۆت: )باشــە، ســوپاس بــۆ 
خــودێ  مــن ســمبێل نینــە(. كەیفــا مــە ژی ب خــوە 
دهــات، چونكــە هێشــتا ڕەوال بوویــن و ڕیهێــن مــە 

ــوون((. ــزەر نەبب باڤ
كەنــێ  گوهــداری ب ئەڤــان بیرەوەرییــان هــات. 
تیقتیقــا وێ  كەنیــێ  ڕۆنــدك ژ چاڤــان ڕژانــدن. 
ئەڤــێ   خــودێ   )ســوپاس  گۆتــی:  جــاران  ســێ  
جــارێ  ژی تــە د دەهـــ خولەكێــن دینبوونــا مــن دا، 

هۆســا ب ڤــەدەری پاراســتم(.
خەمــا مەزنــا گوهــداری ئــەو بــوو، كــو دەمــا 
دكــەت،  ئاشــكرا  چیمەنــێ   بــۆ  خــوە  ئەڤینییــا 
نەكەفتــە د ئــەوان دەهـــ خولەكێــن دینبوونــێ  دا. 
ئەڤــە ئاریشــەكا ئالــۆز بــوو و مێشــكێ  وی ژی 
مانــدی كربــوو. ئــەوی نەدزانــی، كــو كەنگــی ئــەو 
دەلیڤــە دێ  بــۆ هەلكەڤیــت و بابەتــێ  خــوە د گــەل 

ڤەكەتەڤــە؟.. چیمەنــێ  
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 ئەگــەر هەلكەفــت ژی دێ  یــا چــەوا بیــت؟ د 
ناڤبــەرا دوو ئەگــەران دا، سەوداســەر ببــوو. ئایــا 
ــان  ــت، ی ــاز بی ــر و ڕێكس ــا ژی ــە، دێ  ی ــەو دەلیڤ ئ

ــت؟ ــێت بی ــەكا عاشــقەكێ  ش ژی الڕێی
 ئــەوی بڕیــارا خــوە ژی هۆســا ددا: ))خــەم 
ناكــەت، بــژارا یەكــەم، ئەگــەر ئــەو دەلیڤــە، د دەهـــ 
وەكــو  دێ   ئەڤــە  نەبــوو،  دا  دیناتیــێ   خولەكێــن 
خەلكەكــێ  ماقویــل ب ژیــری ڕێڤەچیــت. بــژارا 
دوویــەم ژی، ئەگــەر ئــەو دەلیڤــە، د دەهـــ خولەكێــن 
دیناتیــێ  دا بــوو، ئەڤــە دێ  یــا تایبەتمەنــد بیــت ب 
ــڤ  ــەزن ل دوی ــەكا م ــە ئافراندن ــە و لەوانەی ــن ڤ م
خــوە بهێلیــت!..((. گوهــداری ئــەو هــەردوو بــژارە 
ســێیێ   بژارەیــا  دویــڤ  ل  و  نەبــوون  دلــی  ب 
دگەڕیــا، بژارەیــەك بیــت، كــو هەڤبەنــدی ب ئــەوان 

دەهـــ خولــەكان ڤــە نەبیــت.
هەســتا ســەرپێ  و ب لەزگینــی د نیڤــا ئــۆدا 
خــوە دا هاتوچــوو، جــار جــارە ژی هەناســەكا كویــر 
دهەلكێشــا و ب توندی بەرددا. ل داویێ  گەهشــتە 
بڕیــارەكا نــوی، دلــێ  وی پێخــوەش بــوو. هزركــر كــو 
ئــەو ژ ئــەوێ  گرفتاریــێ  دەربازبــوو. دوو ســێ  
جــاران بڕیــارا خــوە دووبــارە دكرەڤــە، هەچوەكــو یــێ  
ــا  ــەت. دەم ــا وێ  دك ــێ  ل ســەر جێبجێكرن ڕاهینان
ژ خــوە ڕازی بــووی، كــو یــێ  ماهــوول بــووی 
و ســەركەفتنا وی ژی یــا مســۆگەرە. بــۆ جــارا 
جورئــەت  و  چــۆكا  هاتیــە  غیــرەت  كــو  داویــێ  
كەتیــە مێشــكی و گەرماتیەكــێ  خــوە دایــە دلــێ  
وی، دوو پێنگاڤــان چــوو پێــش و وێنەیــێ  چیمەنــێ  
ل بــەر چاڤێــن خــوە بەرجەســتەكر و ب هــەر دوو 
دەســتێن خــوە ئــەو همبێزكــر و ل بــەر ســینگێ  خــوە 
ــێ  وێ  و د  ــا ســەر دەڤ ــێ  خــوە دان گڤاشــت و دەڤ
گــەل مســێرڤا ئــەوێ  ڕامۆســانێ  دا گۆتــێ : ))پــڕ 

ژدل مــن تــۆ دڤێــی((.
ــوە ب  ــر. خ ــێ  وی ڕەحەتك ــێ  دل ــێ  ڕاهینان ئەڤ
ســەرفراز زانــی، كــو د تاقیكرنــەكا گرنــگ دا 

دەرچــوو. ئــەوی ب خــوە مــۆراال خــوە بلندكــر و 
ب دەنگەكــێ  بلنــد گۆتــی: ))هۆســا گوهــدارۆ 
وەكــو گەنجێــن ڤــی ســەردەمی خــوە پاڤــێ  قــادا 
ــدە.  ــوە ب ــكا خ ــوە نیشــا بەردل ــا خ ــێران و وێرەكیی ش
بیــت، د  دلێــر  دا  قــادێ   ئەڤــێ   ئــەو كەســێ  د 
قادێــن دیكــە ژی دا، دێ  یــێ  ســەرفراز و خــوەدی 
خێــر و بێــر بیــت. ئەرێێــێ... كــچ ژی حــەز ژ 
بەردلكەكــێ  وێــرەك دكــەن((. گوهــداری پشــوویەكا 
درێــژ هەلكێشــا و گڕنژینــەكا شــرین ب ســەر لێڤــان 
دا هــات. پاشــی دەفتــەرا بیرەوەریێــن خــوە دەرهینــا 
و وەكــو وێســتگەهەكا گرنــگا ژینەنیــگارا خــوە 
ــا ســەعەت  ــرن: ))نه ــدا تۆمارك ــەك تێ ــد پەیڤ چەن
دەهـــ و دەهـــ خولەكــە، شــەڤا 12یــێ  ڕەشــەمێ  یــە. 
دلشــادم كــو د ئەڤــان چەنــد خولــەكان دا؛ دویربــووم 
ژ ئــەوان دەهـــ خولەكێــن دیناتیێ ، ب درســتی شــیام 
بڕیــارا خــوە ل ســەر ئەڤینییــا چیمەنــێ  بــدەم و پالنــا 
ــم((. ڕۆژا پاشــتر، هێشــتا  ــا وێ  ژی دانێ دەربڕین
هۆشــیاربوو.  خــوەش  خــەوەكا  ژ  گوهــدار  زوی 
پتــر ڕۆژێــن دیكــە بەرخــوەڕا چــوو. خــوە كاركــر 
گوهــدارێ   ئەڤــە  كێرێــی  ل  تــۆ  فەرمانگەهـــ  و 
بێنــدار هــات و چیمــەن خــوە ئامــادە بكــە بــۆ ســالڤا 
ئەڤینیــێ . گەهشــتە ژۆرا چیمەنــێ  و خــوە نێزیــك 

ــێ : ــە گۆت ــر و ب گەرمــی ڤ ك
بــاش. )ئــەوی هەولــدا هێشــتا خــوە  - ســپێدە 

كــەت(. نێزیــك 
- ســپێدە باشــتر. )چیمەنێ  هەســت ب حالەتەكێ  
نەئاســایی كــر و خــوە دا پــاش و ناڤچاڤێــن خــوە 

هنــدەك كرنــە گــرێ .
- چاوانی باشی.

- وەكــو هەمــوو ڕۆژێ  مــە، ســوپاس. فەرمــوو 
دانیشــە؟

- ســوپاس، دێ  چمــە ژوورا خــوە، هنــدەك كارێــن 
لەزگیــن هەنــە. دەبیــت ڕێــك بێخــم.

چیمەنــێ  لێڤــا ژێــری بەروڤــاژی كــر و ملێــن 
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كارێ   ئــەو  دبێژیــت:  هەچوەكــو  هژانــدن،  خــوە 
تــە یــە، ب مــن چ!؟. گوهــدار ژی ب قەدەمــا 
شكەســتی چــوو ژوورا خــوە. ڕوونشــتە خــوارێ  و 
گهووشــی. دلــێ  وی هــەزار خەتــرە كــرن. هنــدی 
پرســیار و بەرســڤ لێك ســواركرن، نەگەهشــتە چو 
ئەنجامــان. خــوە دیــت، خوەدیــێ  دەســتەكێ  ڤــاال 
ــێ   ــێ  دل ــە. ل داوی ــدا نین و دەســتێ  دیكــە چــو تێ
خــوە ب ئەنجامــەكا ســێ  پشــكێن وێ  خەمۆكــی و 
پشــكەكا وێ  زینــدە خــەون ڕەحــەت كــر. دەفتــەركا 
یاداشــتێن خــوە دەرهیناڤــە و ل الپــەڕێ  داویــێ  

نڤیســی:
))مــن شــارەزایا كەلەكەبوویــا چەندیــن ســاالن، 
هەمــوو ئێخســتبوو د پالنــا شــەڤێ  دیكــە دا، ئــەو 
ژی چریكبــوو. ب چــو ئەنجامــان نەگەهشــت. 
ئەڤــە ئاریشــەیەكا ئالــۆزە و كەفتــە ســەر هەمــوو 
ئاریشــەیێن دیكــە یێــن ب كولەمەرگــی مــن دیتین.
ئــاخ فەلــەك، بۆچــی هەمــوو ئاریشــەیێن مــن ژ 
دەرگەهــێ  دۆزەخــێ  دهێنــە دەرێ . ئــەز ئاگــرێ  
ئەڤــێ  دۆزەخــێ  ب ئاڤــا چ كانیەكــێ  ڤەمرینــم!.. 
ئاریشــەیا منــا ئیــرۆ، یــا ئەرێنــی یــە و جودایــە ژ 
ئــەوان ئاریشــەیێن نەرێنیێــن هەتــا نهــا ڕویدایــن. 
ئەگــەر تشــتەكێ  هۆســا ژی ب ســەر یەكــی دا 
هاتبیــت. لەوانەیــە ڤەشــارتبیت و هایــا كەســێ  ژێ  
نەبوویــە. بــاوەڕ ناكــەم قــادا ئەڤــێ  ئاریشــەیێ  ژی، 
ل بــەردەرێ  دۆزەخــێ  بیــت. ئــەوا هەتــا نهــا دزانــم، 
ــەوە، كــو ئەڤینــی بایەكــە و ژ بەهەشــتێ  هاتیــە  ئ
و جانــێ  مرۆڤــان پــێ  جــوان دبیــت. ئــەرێ  یــا مــن 
ــە  ــە. ئەڤ ــێ  جودای ــن ئەڤینی ــی جهــێ  ئەزموونێ زان
هەمــوو پرســیارن، لــێ  هەتــا نهــا ل دویڤ بەرســڤێن 
وان نەگەڕیایمە. ئەو ژی نە ژ خەمساریێ  بوویە، 
بەلكــو مێشــكێ  مــن یــێ  گرێــدای بــوو، نەشــیابوو 
ب ئــازادی بلڤیــت. هنــدەك ڕێیێــن هزركرنــێ  ژی 
هاتبوونــە گرتــن. دەڤــێ  مــن بێنابــوو. شــێواز ل 
مــن بەرزەبــوون، ئاخفتــن ســنۆردار بــوون. هــۆكار 

ژی ئــەو بــوو كــو، ئــەز هنــدە دەســتویردای بــووم، 
تنــێ  هــزرا خــوە د تایبەتمەندیێــن خــوە دا بكــەم. 
ئــەوی مافــی نەدەمــە خــوە، كــو پرســیارا ئــەوان 
ــەر  ــن بەرانب ــدی ب ئەوێ ــن هەڤبەن تشــتان بكــەم یێ
ڤــە هەبیــت. ژبلــی ئەڤــی هــۆكاری، كــو خــوەدی 
بانــدۆرەكا دیكــە یــا نەپەنــە. هــزرا مــن بــۆ چــو 

ئەگەرێــن دیكــە ناچیــت.
 دەمــا ئەڤینیــێ  دلــێ  مــن پڕكــری، مــن دیت ئەو 
تشــتەكێ  بەرجەســتە نییــە. تنــێ  هێزەكــە و دەنگــێ  
خــوە هەیــە. ئاخفتنــا وێ  ژی وەكــو زمانــێ  مــن ژ 
دەنــگان پێــك دهــات. جیــاوازی ب تنــێ  ئــەو بــوو، 
ــەرێكڤە  ــۆرن و ب س ــن ج ــن مــن چەندی ــو دەنگێ ك
دبنــە گویتــە و پاشــی پەیــڤ و پاشــی هەڤــۆك 
و ....هتــد. لــێ  دەنگێــن زمانــێ  ئەڤینیــێ ، ب 
ڕووخســار و ناڤــەرۆك ڤــە، هەمــوو وەك یــەك بــوون. 
هــەر یــەك وەك تریســكەكێ  دتەیســی. ل دویــڤ 
مەبەســتا مــن، چەندیــن تەیســۆكان خــوە لێكــددا و 
ــێ   ــەوێ  پەیڤ ــا ئ ــو واتای ــر، ك ــەك درســت دك وێنەی
بــدەت یــا مــن پــێ  مەبەســت. دەمــا چەنــد پەیڤێــن 
مەبەســتدار ملێــن خــوە ددانــە بەریــەك، هەڤۆكــەكا 
بەرجەســتە ژ تەیســۆكان دهاتــە پێــش چاڤێــن مــن. 

وەی كــو زمانەكــێ  جــوان و خوەشــبوو.
وەی كــو مــن دیدارێــن خــوەش د گــەل ئەڤینیــێ  
دا هەبــوون. ئــەو دیــدار وەكــو برووســیێ  ڕۆن و 
هــەر  كورتبــوون.  مــەودا  و  لەزگیــن  و  هێــزدار 
ــا وێ   ــر ژی خواســتبایە، مالئاڤابوون جارەكــێ  خات
وەك دەســتپێكێ  یــا چێــژدار و دلڤەكەربــوو. شــادییا 
زمانــێ   دەمــا  بــوو،  ئــەو  مەزنتــر  هەموویــان  ژ 
ئەڤینیــێ  ســۆز دایــە مــن، كــو جــارا بهێــت، دەمــا 
دهێتەڤــە و هەڤــدوو دبینینەڤــە، دێ  مــن ژی د 
گــەل خــوە بەتــە بەهەشــتا نهێنییــان و فێــری زمانێ  

تەیســووكان كــەت.
وانەیــا بكارهینانــا تەیســۆكان د زمانــێ  ئەڤینیــێ  
دا، چ زانســتەكا دلحەویــن بــوو. ژ ناڤونیشــانی 
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و هەتــا ئەنجامێــن داویــێ ، شــرۆڤەكرنا نەخشــەیێن 
دەرگەهــێ  جیهانــەكا نەدیــار و بێناڤبــوو. د فێربوونا 

زمانــێ  ئەڤینیــێ  دا بەختەوەربــووم.
یەكــەم ڕاهینانــا، مــن خــوە تێــدا تاقیكریەڤــە، 
ــوو. هــەر  ــوازی ب ــەكا تەیســوكدارا دوو گول هەڤۆك
ــوو، هــەر دوو هەڤــۆك وەك  ــوازەك هەڤۆكــەك ب گول
تابلۆیــەكا نەخشــین هاتنــە پێــش چاڤێــن مــن. مــن 
ژی تەلســەمێن وێ  ڤەكرنەڤــە و هۆســا بــۆ زمانــێ  

ــڕان: ــوردی وەرگێ ك
ل بــن گولــوازێ  یەكــێ ، كــو ژ ســێ  وێنەیێــن 
مرۆڤەكــێ   نڤیســابوو:  پێكهاتبــوو،  تەیســۆكدار 

بگڕنژینــە. خەمگیــن 
ل بن گولوازێ  دوویێ  ژی، ب هەمان تەرتیڤ 

نڤیســابوو: كچەكا پاكیزە دلخوەش بكە.
ئەڤە ئەز هوی بووم، ب جوانی زمانێ  ئەڤینیێ  
فێربووم، زمانێ  شــەوق و تەیســۆكێن ڕەنگین. ئەو 
زمانەكــێ  بــێ  پەرتــووك و ڕووپەلــە. ژ كەلەكەبوونــا 
تابلۆیێــن ڕۆناكیــێ  پێكهاتیــە. كەنگــی مــن ڤیــا، 
یــان ژی پێدڤییــەكا فــەر بــوو، مەبەســتا خــوە پــێ  
ڕایــی دكــەم. وەی كــو زمانەكــێ  خوەشــە، ئەڤــە ژ 
ڕۆژا لــێ  ڕەوان بوویــم، هەڤســارێ  ژینــێ  كەفتیــە 
دەســتێ  مــن. بــۆ هــەر بژارەیــەكا مــن دڤێــت، هــزرا 
ــا خــوە ژی  ــم. دەربڕین وێ  ب تەیســۆكان ڤەدخوین

ب تەیســۆكان دنڤیســم.
تەڤایــا تابلۆیێــن ڤــی زمانــی ل بــارەی جهێــن 
ئــەو  باشــن.  دەربڕینێــن  چــاك،  كارێــن  خــوەش، 
زمانەكێ  ڕێنیشــاندەرە. هەموو دەرگەهـ ل بەر وی 
ل ســەر پشــت و تاقــن. ئــەوا ئــەز دخــوازم یەكســەر ل 
بەردەســتە. ئەڤــێ  جــارێ  دەســتكەفتیا نهێنییەكــێ ، 
كارەكــێ  ب دوو گولــواز بــوو. ئــەزێ  بــەردەوام بــم، 
هەمــوو بهایێــن ژینــێ  ل دویــڤ كۆدێــن ئــەوان 
نهێنییــان بــۆ مــن ســوودمەندن. ئــەزێ  پشتڕاســتم، 
ئەگــەر خێــر هاتــە وەالتــی دێ  گەهتــە هەمــوو 

مەخلوقاتــی.((..

هەیامــەك چــوو، گوهــداری زمانــێ  كوردی هێال 
و زمانــێ  ئەڤینــێ  بكاردهینــا. ئــەو زمــان قــەوی 
ب دلــێ  وی خــوەش دهــات. بــۆ هــەر دەربڕینەكــێ  
ئــەو تەیســۆكێن مینــا ســتێران ل هــەوای ڕێزدكــرن 
و تابلۆیــەك ژێ  چێدكــر. وەك هەڤــۆكان دهاتــە 
ــێ  وەلێهــات هــەر كەســەك  پێشــچاڤێن وی. ل داوی
ئەڤینیــێ   زمانــێ   ب  ئاخفتبایــە،  دگــەل  ژی 
بەرســڤا وی/ وێ  ددا. دا تەیســۆكێن مینا ســتێران 
ســێ   و  ســتێر  دوو  ســتێرەك  بێژیــت  و  ڕێزكەتــن 
ســتێر و هەتــا داوییــا بابەتــی دهەژمارتــن. كار 
گەهشــتە ئــەوێ  ڕادەیــێ ، هنــدەك هەڤالێــن نێزیكــی 
وی، پیچــەك ژ وی زمانــی فێربــوون. ســوحبەتێن 
ــی یــێ  د  وی ل باژێــڕی بەالڤبــوون. خەلكــی زان
ــن پیــر و دانعەمــر  عشــقا خــوە دا شــێتبووی. ئەوێ
دگۆتنــێ  )عاشــقێ  ســتێرخوین(. وەكــو ناڤــێ  وی 
ل نــك تــۆالز و گەنجــان ژی دهــات یــان ب دیــدارا 
وی شــادبانە، چاڤێــن وان پــڕ ڕۆنــدك دبــوون. هــەر 
یەكــی كەســەرا خــوە دهاتــە بیــرێ . چیمــەن پتــر 
هەموویــان ب دیمەنــێ  گوهــداری دگهووشــی و د 
دل دا دكەلــی و خویــن دهاتــە ناڤچاڤــان و هەســت 

ب دربــا برینــا خــوە دكــر.


