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 جاف ساالر

 )گريا... پێشکهشه بهو کچه چکۆلهيهی بهردەم پهرلهمان، که لهبری ميلهتێکدا(
 

 
 

گريانی ئهمڕۆی تۆی بهرههمهێنا، ئهوەندە بۆ  هێشتا منداڵيت، ئهو مێژوەت نهبينيوە که  خانم تۆ
بهرچاوت، ئێوارەيهک چهکدارە جامانه بهسهرە  خهياڵيهی شتێک مهگری که نايبينيتهوە، ئهو باوکه

و ئهنفاليان کرد، بهشێک بو له يهکالييکردنهوەی هاوکێشه  ک�ش لهپێ تهواو کورديهکان هاتن
 .جهنگهڵه ناتهباکانی ناو ئهم

 
فرمێسکی تۆيه، ئاخر پێش تۆ  خانمی چکۆله، بۆ دەگريت.. ئهسڵهن کێ دەڵێت سهرۆکهکان ئاگايان له

سوربونی شهقام و کۆ�نهکان بو به  و ئهوان سونهتی ژيانی خۆيان تێکنهدا، که زۆری تر گريان
 .ماڵه ههژارەکانی ئهم و�ته بو بۆ دو خوێن، لهتکردنی ئاگردان و خوان و سهرين و پێخهفی

 
گريانهکانت بگرن، له فرمێسکهکانت ورد ببنهوە، له  خانم، ئهوان رەنگه به تاسهوە گوێ له

بێ باوکيهکهت بيربکهنهوە، به�م ههڵه تێنهگهيت... بۆ ئهوە نا  ن، له داماوی وههڵلهرزينهکهت بنۆڕ
 .بهڵکو داماوی و کڵۆڵی تۆ بهشێکی ترە له لهزەت وەرگرتنی ئهوان که دڵيان پێت دەسوتێت،



 
بابه نايهتهوە، ئهو رەنگه له گۆڕێکی به کۆمهڵی قهراخ شار، به شۆفڵی کوردی و به  خانمی چکۆله،

نهديو،  و به عهقڵيهتی کورديانه داپۆشرابێت... ئهمه راستيه تاڵهکهيه چکۆلهی بابه کوردی خۆڵی
سهرۆکهکان، با  :ئهمجارەيان ئهگهر گريايت له دێڕە نهخشاوەکانتدا به فرمێسک هاوار بکه و بڵێ

مهکهنهوە، ئێمه چيتر  تهنها باوکی من بێت وبهس، تکايه ئهم سيناريۆ سوربوانه به خوێن دوبارە
دەستههڵگرن له لهزەتبردن به  ای رۆڵبينينمان لهم شانۆگهرييانهی ئێوەدا نهماوە، تکايهتوان

 .جهستهی براکانتان خواردنهوەی خوێن، بهههڵدانهوەی کهلهسهر، به پانکردنهوەی
 

ئێمهيش له ناخی تۆ تێدەگهين،  خانمهکهم، تۆ کهرەستهيهکی باشيت بۆ گريانی ئێمه، ئاخر
دەکهيتهوە، کهرستهيهکی باشيت بۆ رق  يدياکان و تيراژيان بهرزکهرەستهيهکی باشيت بۆ م

دروشمهکهت بهرزتر بکهرەوە، هێندە بهرزی بکهرەوە  ئهستوربونی خوا له جهالدەکان، به�م وريابه
به راستی داوای چی دەکهيت، ئاخر دور نيه ئهمانه بازرگانی به  تا ههمو دنيا دەيبينێت و دەزانن تۆ

بڵێن ئهمه ئازار و سۆی هاو�تيهکی ههرێمه ديموکراسيهکهمانه له دەست  ن وفرمێسکهکانتهوە بکه
 ناهێڵێت نهوتهکهمان بفرۆشين و به دادپهروەرانه دابهشی بکهين، وريابه خانم وريابه، ناوەند، که

 .ئهمانه بازرگانی به ههمو شتێکهوە دەکهن
 

ه بگری که دايکيان سهرلهبهيانی تهرمی مهگری، بۆ ئهو دو براي خانم ئهگهر گريای، تهنها بۆ خۆت
ئهمالو و شهوێکی درەنگيش تهرمی ئهوەکهيانی له بهرەکهی ئهوالوە بۆ  يهکێکيانی له بهرەی

شهقامانه بگری گزنگی بهيان پێدەکهنين و زەردەپهڕی ئێوارە براکان کرديان به  هاتهوە، بۆ ئهو
 ئهو گردانه، ئهو ئاوانه بگری، که خودا جهنگ و خهڵتانی خوێنيان کرد، بۆ ئهو دۆ�نه، گۆڕەپانی

 .بگری نهبێت کهس پێيان نهدەگهشت و ئهمان شهڕيان له سهر دەکرد، بۆ ئهو روقايمييهی ئهمڕۆيان
 

ههورازێکی خۆشڕەوە بۆ  بگری خانم بگری، گريان رێگايهکی نزيکه بۆ گهشتن به ئاسودەيی، گريان
ئهوان بهيانيان خواپهرست و  نهيهت، با وەکخاڵی بونهوە له تاوان، بگری با وەک ئهوانت لێ 

دەمامکهکان توڕههڵدە و به راستی  نيوەڕوان ديموکراسی و شهوان جهالد نهبيت، خانم... ههمو
 .براکان گيرۆدەی بويت بگری، بگری بۆ ئهو چارەنوسه بهدەی له سهر دەستی

 
ن نيت و دەبێت بۆ زۆر شتی شايهنی گريا خانم، ئێستا دەزانيت بۆچی دەگريت؟، دەزانيت که ههر خۆت

ماندوە بگريت، ئێستا دەزانيت که تۆ له بری  ئهتککراوی ئهم نيشتيمانه بێ سنور و بێ ئا� و
گهورەيت، فرمێسکهکانت چهند پيرۆزە، خانم ئێستا تۆ  ميلهتێک دەگريت، ئێستا دەزانيت چهند

ه پيرۆزەدا رقی خودا ماندوی دەستی براکانی، تا لهم دوشهمم نوێنهری ميللهتێکی داخکراو و
 .جهالدانهی بابهيان برديت ئهستورتر بکهيت لهو

 
دەڵێت ئێسکی ئهو له بناغهی يهکێک له رێکخراوەکانی  به�م دڵنيابه بهم گريانه بابه ناگهڕێتهوە، کێ

کێ دەڵێت ئهو له ئێوارەيهکی توڕەبونی سهرۆکهکاندا له دار  بهرگريکردن له ديموکراتيدا نيه،
نازانيت سهرۆکهکان که توڕە دەبن چ قيامهتێک دەخولقێنن... تۆ نازانی خانم،  ر خانم تۆنهدراوە، ئاخ

 توڕەبونی سهرۆکهکانمان زۆر بينی، بينيمان سهرۆکی پێشو که توڕەبو گسکی له چهند گوندی ئێمه
، ئهمهيان تازەيه ئهم ههرێمه دا، بينيمان چۆن به بۆنی سێو شارێکی خنکاند، به�م ئهمهشمان بينی،

بێ روفات، بێ ئێسکوپروسک،  بينيمان براکانی خۆشمان باوکی تۆيان برد و ئيتر نههاتهوە، باوکێکی
بگريت، ئێسکێکی رەق، وشک، کۆن،  ئاخر دەزانم چهند خۆشه ئێسکهکانيت بدەنهوە و له باوەشی

دو ئێسک چی بکهين خانم چی بکهين، ئهمانه  بۆ تۆ ههرخۆشه... دەزانم بۆنی بابهی لێدەکهيت، به�م
 به تۆ رەوا نابينن و کهلهسهرێکی رزيو و بهرگێکی سوربو به خوێن



 


