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ئــەو 

شــەوەی گەیشــتینە 

ــە شــەوەکانی ســاڵی  ئــەوێ، یەکێــک ل

1397 بــوو کــە مــن المکــردەوە و بــە هاوڕێکــەم گــوت 

کــە مــن رێــک لێــرەدا لــە ژێــر تیشــکی ئــەم مانگەشــەوەی پاییــزدا 

پەتووەکــەم لەســەر زەوی رادەخــەم و، دەخــەوم. هاوڕێکــەم بــە الچاوێکــی 

ــرەدا  ــن لێ ــەرێ م ــم ئ ــردم. گوت ــەیری ک ــوڕمانەوە س ــا و سەرس ــە مان ــڕ ل پ

ــاک  ــۆ روون ــەو شــوێنەی ت ــا ئ ــگ تەنی ــە مان ــت وای ــۆ پێ ــی ب دەخــەوم. وت

دەکاتــەوە و تیشــکی ناگاتــە سەرتاســەری ئــەم لێــڕەوار و دۆڵ و شــاخانە، 

ــە  ــام ک ــن دڵنی ــە م ــا وانی ــم ن ــش گوت ــش. منی ــر لێرەی ــک واوەت بگــرە گەلێ

مانــگ تەنیــا ئــەم شــوێنەی وا مــن بەڵێنــە تیــا بخــەوم روونــاک دەکاتــەوە و 

بــەس. ئــەوەی کــە چاوەکانیشــت پێــت دەلێــن کــە نەخێــر وانیــە، باوەڕبکــە 

هەڵەدەکــەن. ســەرێکی راوەشــاند و بــە تەوســەوە گوتــی دەی باشــە مــن 

لێــرەدا لــە نــاو ئــەم تاریکــە ســەالتە لــە دراوســێتی تــۆدا دەخــەوم!

خەوتیــن. مــن ئەگەرچــی تیشــکی مانگەشــەو تــەواو جێگاکەمــی روونــاک 

 ، وە وە بــو کرد

بــەاڵم ئەوەنــدە ماندووبــووم 

کــە زۆر بــە ئاســانی و بــە خێرایــی خــەوم لێکــەوت. 

ــەری  ــاو خەب ــە پڕت ــەم ب ــە هاوڕێک ــوو ک ــە کات تێپەڕیب ــدە ل ــم چەن نازان

کردمــەوە. وتــی بەڕاســتی جێگاکــەی مــن زۆر تاریکــە و دەترســم، دەکــرێ 

لــە تەنیشــت تــۆدا بخــەوم؟ مــن بــە ســەر ئامــاژەم پێدا کــە وا بکات، ئەوســا 

کەوتــم بەســەر تەنیشــتدا و لــە کاتێکــدا گوێــم لــە راگواســتنی جێگاکــەی 

ــەوە. ــەوم لێکەوت ــان خ ــرد،... دیس ــاوەرت ک ــەرئەنجام ب ــم س ــوو، گوت ب

ــەوە.  ــاگای کردم ــێک بەئ ــارە کەس ــە دووب ــوزەرا ک ــر گ ــدەی ت ــم چەن نازان

دیســان هاوڕێکــەم بــوو. گوتــی مێشــکم ئەوەنــدە مەشــغوڵە خــەوم 

لێناکــەوێ. ئاخــر چــۆن دەبــێ ئــەو مانگــە زل و زەبەنــە کــە بــە درێژایــی 

مێــژوو کاتێــک هەڵــدێ هەمــوو دونیــا روونــاک دەکاتــەوە، ئەمشــەو تەنیــا 

ئــەم شــوێنەی تــۆ روونــاک دەکاتــەوە، ئەمــە شــکاندنی یاســای رسوشــتە، 

ــە  ــاو ل ــم پی ــوەوە گوت ــر لێ ــە. لەژێ ــی روون و ئەبەدیی ــی قانوونێک تێکدان

ــە  ــە ن ــاکا، چونک ــە خــۆی ن ــێ بخــەوێ پرســیار ل ــدووە و دەب ــدا مان کاتێک
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ئــەو کاتــە وەاڵمــی بــۆ دەدۆزرێتــەوە و نــە ســبەیش کاتێــک لەخــەو 

ــەوی.  ــرە بخ ــە وا باش ــا بۆی ــتێ، ج هەڵدەس

گوێــم لــە دەنگــی لــوورەی گــورگ بــوو کــە لــەو دوورانــەوە لــە شــوێنێکەوە 

ــاو گەاڵکانــەوە دەگەییــە ئێمــە. گوتــم لــە جیاتــی  ــە ن هــەوای دەبــڕی و ل

پرســیار، گــوێ لــە دەنگــی لــوورەی گــورگ بگــرە، ئــا، لــوورەی گــورگ. پێشــم 

ــە.  ــدا نی ــی خۆیدان ــە ژیان ــیار ل ــاوی پرس ــتێکیان بەن ــەت ش ــەوان ق ــە ئ وای

باشــە  گوتــی  هاوڕێکــەم 

ــەم  ــاو ئ ــە ن ــرەوە ل ــن، لێ ــرەوە بێی ــن لێ ــوور بووی ــتی مەجب ــە بەڕاس ئێم

دارســتان و کێــو و شــاخە چــڕ و ترســناکانەوە؟... هــا؟ گوتم دیســان پرســیار؟ 

ــەم الو  ــدا ئ ــاو جێگاکەی ــۆی لەن ــک خ ــوو، کەمێ ــگ ب ــوو بێدەن ــاگام لێب ئ

ئــەوال پێکــرد و ســەرئەنجام دەنگــی جوواڵنــی جەستەیشــی مــرد. ئیــر تەنیــا 

دەنگــی تیشــکی مانگەشــەو بــوو لــە گــەڵ لــوورەی ئــەو گورگــە بێتاقەتــە 

کــە دەهاتــە گــوێ. ئــەو گورگــەی کــە بێگومــان تەنیــا نەبــوو. دڵنیــا لــەوەی 

هیــچ گورگێــک ناتوانــێ لــە دونیــادا تیشــکی خڕەوەبــووی مانــگ لــە یــەک 

شــوێندا بدۆزێتــەوە، خــەوم لێکەوتــەوە. تــازە گــەر بیشــیدۆزێتەوە ناوێــرێ 

خــۆی لێبــدا. ترســناکە.

ــک  ــار. کەمێ ــی بەه ــوو. کۆتاییەکان ــاڵی 1371 ب ــی. س ــەوم بین ــا خ ئەوس

زیاتــر لــە بیســت و شــەش ســاڵ لــەوە پێــش. پێــم وابــێ تەنیــا هەفتەیەکــی 

ــی  ــەوێکی خۆش ــەو ش ــەر وەک ئەمش ــا ه ــە خەوم ــوو. ل ــن ماب ــۆ هاوی ب

مانگەشــەو بــوو. لــە حەوشــە درەختــە گوێزەکــە ئەوەنــدەی گــەاڵ گرتبــوو 

کــە نەیدەهێشــت تیشــکی مانگەشــەو، بگــرە بەقــەدەر ســەرەدەرزییەکیش 

بــوو.  تاریــک  تاریــک  دارگوێزەکــە  ژێــر  ژێــری.  عەرزەکــەی  بگاتــە 

ــوو قــەدی درەختەکەیشــی  ــە کــە جــاری واب ســێبەرێکی قورســی بــێ جوڵ

کــە  مــن  وندەکــرد.  لەخۆیــدا 

ــرد،  ــەم دەک ــەو دیمەن ــەیری ئ ــوە س ــووە و لەوێ ــەم کردب ــی پەنجەرەک تاک

ــر  ــش خراپ ــرت لەمەی ــزی گ ــک گوێ ــان کاتێ ــم بێگوم ــەوە گوت لەبەرخۆم

دەبێــت. ئــەو شــەوە لــە حەوشــەکەی ئێمــە تەنیــا ژێــر درەختــی گوێزەکــە 

بــوو کــە تیشــکی مانگەشــەوی نەدەگەیشــتێ. لــە خەوەکەمــدا کتوپــڕ بــوو 

بــە پاییــز و ئەوســا گوێــم لەدەنگــی باوکــم بــوو کــە گوتــی بەخــوا ســەیرە 

ئەمســاڵ ســەرەڕای جوانــی و پاراویــی ئــەم درەختــە جوانــە، هیــچ بــەری 

ــرت.  نەگ

ــووەوە.  ــەرم ب ــەوە کــە خەب ــە گوێمــدا دەزرینگای هێشــتا دەنگــی باوکــم ل

ــوو  ــدوو ب ــدە زین ــم ئەوەن ــی باوک ــوو. دەنگ ــارەق بب ــەاڵڵی ئ ــتەم ش جەس

ــە دەوری تیشــکی  ــە شــوێنێک ب ــەرە ل ــەم دەورووب کــە هەســتم دەکــرد ل

ــەو.  ــی خ ــی نوقم ــەم بین ــا هاورێک ــاوە. ئەوس ــتا م ــەوەکەوە هێش مانگەش
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دانیشــتم و قۆلەکانــم بــە دەوری ئەژنۆکامنــەوە ئااڵنــد و پەنجەکانــم گــرێ 

دان. ســەیری دەورووبــەم کــرد. هێشــتا مــن و هاوڕێکــەم نوقمــی تیشــک 

بوویــن. هاتــەوە بیــرم کــە مــن رێــک لــەو تاریخــەدا رۆیشــتبووم. بیســت 

و شــەش ســاڵ لــەوە بــەر. دەســتم بــرد بــۆ جانتاکــەم، ئاوەکــەم دەرهێنــا 

و قومێکــم لێــدا. لــە دوورەوە هیشــتا دەنگــی لــوورەی گورگەکــە دەهــات. 

ــان  ــە هەم ــەر ل ــوو و ه ــی نەب ــی جواڵن ــوو مەیل ــار ب ــەی وادی ــەو گورگ ئ

شــوێنی خۆیــەوە لەگــەڵ دونیــا بــەردەوام بــە زمانــی تایبەتــی خــۆی دەدوا. 

ســەرم هەڵبــڕی و ســەیری ئاســانم کــرد. مانــگ ئەوەنــدە گــەش و جــوان 

بــوو، نەبێتــەوە. جۆبارێکــی خەســتی نــوور کــە نیــگا بەرگــەی نەدەگــرت. 

نیــگا لێــی تێرنەدەبــوو.

بــەاڵم خەونەکــە هــەر وازی  پــاڵ کەومتــەوە. هەوڵــم دا بخەومــەوە، 

ــەوە پێــش، وەک  ــە گوێزەکــەی بیســت و شــەش ســاڵ ل ــا. درەخت نەدەهێن

ــەک  ــش ن ــی پێڵوەکانی ــە لێکنان ــە ب ــوو ک ــدا چەقیب ــە نیگام ــا ل ــۆی وەه خ

تەنیــا بزرنەدەبــوو، بەڵکــو زیاتــر لــە گلێنــەکام جــووت دەبــوو. باشــە 

ــەم شــوێنە  ــەو هەمــوو ســاڵە و ل ــش دووای ئ ــۆ خەونێکــی وەهــا؟ ئەوی ب

ــەوداکان. ــاو م ــی ن ــە چەق ــوێنێکە ل ــە ش ــش ک ــووت و البەالیەی پەرپ

پێــم وابــێ خــەوم لێکەوتــەوە. چونکــە بــە دەنگەدەنگــی هاوڕێکــەم 

ــاو  ــە ن ــەم ل ــەڕێ. هاورێک ــن دەگ ــۆ م ــێتانە ب ــم ش ــووەوە. بینی ــەرم ب خەب

تیشــکێکدا کــە دونیــای جگــە لــە ســێبەری بــن دارگوێزێــک روونــاک 

ــرد  ــن دەک ــە م ــرد و داوای ل ــاواری دەک ــێتانە ه ــووەوە، ش ــاک کردب روون

کــە داخــۆ لــە کوێــم. مــن کــە ســەرم لــە گێلیەتــی ئــەو ســوڕمابوو، چەنــد 

ــە تەنیشــتی دا، رێــک  ــرەم، ل ــا لێ ــم ئەوەت ــی بڵێ جارێــک هەوڵمــدا کــە پێ

ــە  ــی دەنگــی خــۆم، ل ــە جیات ــەاڵم ل ــەاڵم،... ب ــەر مانگەشــەوەکەدا، ب ــە ب ل

جیاتــی دەنگــە هەمیشــەییەکەم گوێــم لــە خشــەی بــە ئاســتەمی هــەزاران 

گــەاڵی دارگوێــز بــوو کــە بــە دەم بــاوە دەدوان. ئــەو گەاڵیانــەی ســێبەرێکی 

وەهــا قورســیان لەســەر زەویــی ژێرخۆیــان درووســت کردبــوو کــە تیشــکی 

ــەری. ــتە س ــە نەدەگەیش ــە دەرزی چیی ــەک نووک ــەدەر ی ــەو بەق مانگەش

گوێــم لــە باوکــم بــوو کــە دووبــارە دەیگــوت بەخــوا ســەیرە!... ئەمســاڵیش 

ئــەم درەختــە جــوان و پــاراوە دیســان بــەری نەگــرت!


