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  ستپک ده
 

ری  ك سبه یر وه  ساڵ بوو، ترسكی سه ی چوارده ماوه
ی  ماوه.  دایكبوو ڵ ژان و فرمسكدا له گه  له م ترسه لھاتبوو،  ئه

.   بوو وه مه دوا ر به هه. آرد  ڕامده ره و سبه  ساڵ بوو، له چوارده
 تا آرد، ده ودیو مدیو و ئه روونم ئه آانی ده ڕه ی الپه  وشه  به وشه

 هیچ   من له دایه وه یر له سه. وێ رآه م بۆ ده ره م سبه نھنی ئه
نجاكردبووم و   مشكی جه م ترسه نگی ئه چی ده ترساوم، آه نه
ی خۆیان  آانم ڕگه نگاوه هه. بینی وی ده تكه آانم به  نگه ڕه
هانا . آان نابینم راب، هه  سه ته آان بوونه موو ونه هه. ناسی ده نه

هزی .  یه  زرنگه نیا گوم له م، ته به م ده وه آانی ناوه نگه بۆ ده
ی   وزه وتم، له رآه آاندا سه ورازه ر هه سه ڕخست، به گه م وه ناسه هه

  آانی بیرم له پۆله شه. ،  ئاوازی ژیانم بۆ لبدات وه تیشك پاڕامه
 تیشك هات  ، نه وه شه. ما  سه شایی مردن و ژیاندا بخاته

  ڕۆژه به ك گوه وه.  آانم هزیان تدا ماوه ناسه  هه و نه وه نگمه ده به
  هنده.  م  مانای بوونم بگه  تا له وه سوڕامه تاودا ده  دوای هه به

. م نگی آه ب بده مزانی ده ده. ی دیشم بزاربووم ترپه ماندووم له
 ب  ئاسانی و به بت آات بت به زانی، ده مده ی؟ نه چۆن و آه
  .م  ژیان بكه گۆ له. آان بخنكنم ناسه ، هه وه بیرآردنه
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  ردانی رگه سه

  
  دا له  ژووركی نھۆمی چوارده  له  ڕۆژه ی چوارده ماوه

 تیشكی خۆر  وه  سپده ر له ژیم، هه ك ده ریایه ناری ده هوتلكی آه
م  آه  دووربینه آات، منیش به ریادا ده ی ده نجه  له ش به باوه
  زاران میلیان بیوه  هه م آه آه  ده سانه و آه و ئه ریاآه ماشای ده ته

ریا  ویستیی  ده  ئامزی پخۆشه موو ڕۆژێ له  و هه  ئره نه تا بگه
سیش فری  دان آه  ژیان بناسنن و ڕۆژی سه خۆیان به

آردن  له ریادا زوو فری مه  ده ن مرۆڤ له ده.   بن ڤین ده ئه له مه
وت،  آه ر ئاو ده شی مرۆڤ سه  و له ریا سوره وی دهبت، ئا ده
. بت آردن ده له شك، فری مه ئاو ده  مرۆڤ ترسی له ر آه هه
وێ  مه ، ده یه م ڕاستییه ی ئه وانه ی من پچه آه زموونه نجامی ئه ئه

آی  یه  من  ماوه چونكه. م  بۆ ئاشكرا بت یه م پرۆسه نھنیی ئه
آانمدا  ی فرمسكه ریاچه  ده  قویی ێ لهو مه   ده دوورو درژه

آنیككی  موو ته ، هه مه آوته ر باه م هه آردن ببم، به له فری مه
،    شیرینه آه ریاچه پیان وتم ئاوی ده.  آارهناوه آردنم وه له مه

ڕاست . آردن نابیت له  فری مه ربۆیه هه. ترسی ئاو ده تۆش زۆر له
،  وه ومه آه ر نزیكی ده و هه شكاوه  ئاو نه ن، هشتا ترسم له آه ده

آان  آانی خونم ماسولكه ماره رزین  و ده  له وته آه گیانم ده
برژانگ  م، به آه ریاچه  ده ب هیوا بووم، بزاربووم له. هن جده
  و ناوه ند تا دارستانی ئه كه وریدا هه  ده م به له  جۆگه آۆمه

نگی  آان ڕه داره. آان  داره خش به وز ببه نگی سه ئاوبدات، ڕه
.   شیرینه  و نه  سوره م نه آه ریاچه ئاوی ده.  سپییان پۆشی
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وزی ماسی،   حه نه ك، تا  بیكه زگایه   ده خشی به م به آه ریاچه ده
.  ئاوی چاوانی مندا باش زاوزێ بكات دا بووم ماسی له ڕه و باوه له

مكی   چ خه وه وتیان ئه.   تفتهی  آه وت ئاوه رآه برد  ده ی نه هنده
  !.؟ ی وا تورت آردووه یه رچاوه م سه  ئاوی ئه خوداییه

  
بم  زۆرجار ناچار ده.  وه ته  ماومه ریاچه ب ده ئستا خۆم به

ند  چه. ریا بۆم و ناو دی ده ره پۆلی الفاو ببم، به سواری شه
سواری   آانمدا به وه شتایی خه  ده سپ بووم، له جارێ سواری ئه

آانم  و چاوه بادا آردووه  شنه شم به  و باوه سپ غارم داوه ئه
یشتم، سواربوونی  نگ  تگه ره ، د  سروشت دزیووه نگیان له ڕه
  آات به. واو جیاوازن پۆل دوو شتی ته سپ و شه ئه

  ویش به هنی ئه دا ده آه سپه  بای ئه ست به  ده وه ویستییه خۆشه
چی  آه.  باڵ آات به ویستیت بۆ ده شهدات و خۆ رمی غارده نه

رآات  هه. پۆل ڕاگرێ  چۆن دی شه یزانیوه رگیز نه مرۆڤ هه
ت  آه ی بزانی گوناهه وه دات ب ئه موومان قوت ده وێ هه بیه

   وه مه آه ی ژووره ره نجه  په ر له هه. ریا بزاربووم  ده له.   چیبووه
آان  پۆله م سواری پشتی شه هآ  ده وانه یری ئه سه. م آه ماشای ده ته
رچی  هه. ڕن گه آانیاندا ده ونه  دوای خه ڕۆن به بن، ده ده
ر   سه ڕۆآه ی گه وه ئاخر ئه. ڕان  بۆی گه یه ریا هه وتی بن ده شكه ئه
چی  ، آه وه یدۆزته وێ ده ی بیه وه آات ئه موو شونكدا ده هه به
سپ و   ئه  به آردووهبام   شنه آی دوورو درژه یه  بۆ ماوه وه ئه
رگا  آردب، ده رم پدانه  سه ڕم، آون نییه گه مدا ده آه دوای آوڕه به
وتی  شكه ئه.  وه مكردبته  نه ماوه  نه ره نجه داب، په  لم نه ماوه نه
 هیچ شونكیاندا  چی له واسیب، آه نه م تدا هه   النه ماوه ور نه هه
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م خۆم  به. جیھشتم وو بوو، بهبا ماند شنه. وه ته مدۆزیوه نه
،   شونكه و له زانم ئه ده. وامم رده ر به بووم هه هشتا ماندوو نه

  یه ی خۆی هه آه قسه بوام به.  آردووه رآم پ نه من هشتا ده آه
، ڕۆژێ آوڕێ   بۆالت دایه وه ڕمه گه ر ده هه" ودا پی وتم  خه له
.  منم وه بینی ئه  ده وه یته آه ی بۆ دهرگا  ده دات، آه ت ده رگاآه ده له
  ر به آسه ، یه آانی بكه یری چاوه  تۆی؟ سه وه ی چۆن بزانم ئه ئه

م  م  دوو چاوی شووشه رگاآه  ده له".  وه مناسیته آانیدا ده چاوه
  وه مه رگاآه م ده رده به  ببینم  له وانه موو ئه  تا هه دروستكردووه

وری  ده. ن ده م ده رگاآه  ده  له ه  هه ی به هوان ڕۆن ، یان ئه دهو دن 
آار  ناآاوا له آكیان له ك یه وه نگ، نه  زه  به م آردووه رگاآه ده
  س له رآه هه. بت  نه رگاآه نگی ده  زه وت و گوم له بكه
كو   گیان به ی خوایه م ده خورپ، ده دات دم داده م ده رگاآه ده
 بۆالی من و  وه و دته ئتر نازانم ئه. انمڕو ر چاوه هه. و بت ئه
ی  رگاآه  ده و و له ڕۆم بۆ الی ئه دات یان من ده م ده رگاآه ده له
  .م ده ده

  
تادا  ره سه نگ بوو، له زه سیبوو گوم له آانم هشتا نه فرمسكه

وت، چاوم   آه جوه ، گیانم له فۆنه له  یان  ته رگایه نگی ده مزانی زه نه
،  وه  لدرایه آه نگه زه. دا ریكبوو گیانی ده بینی، دم خه ده ههیچی ن

  . فۆنه له نگی ته زه.  وه  لدرایه آه نگه زه
  .رموو  فه به.  ؟ خانه.....  مای 

كی باشووری  و خه  ساه نم چوارده مه  ته  من ناوم ئاواته
بیرم آردن، منیش   قسه وامبوو له رده ر به و هه ئه... . آوردستانم

م  ڕناآه باوه. م بت آه   آوڕه مه  تۆ بی ئه  آه وه آرده  ده وه له
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و   سان بوو، نا ئه ڤده  ئستا هه ڕۆیشتایه ر نه گه و ئه  ئه چونكه
  . نییه

ر  به  له یه وره آی گه م درۆیه ی پت ده وه  ڕاستیدا ئه له... 
  .... . سام و ...كو   به  ساڵ نییه نم چوارده مه ی من ته وه ئه

 بیر  آی زۆره یه ماوه... .  ...  و   ساه…نی  مه تی ته ئا خۆیه
م دوودڵ بووم،  رده م، هه  بكه ندیت پوه یوه  په وه مه آه  ده وه له
نجام  م بۆ ئه م آاره  بتوانی ئه  بیت آه سه و آه مووت ئاخۆ تۆ ئه ده
  م بیاره تا ئهآی زۆری ویست  یه  ڕاڕا بووم، ماوه هنده. یت بده
. م نجام بده ی من خۆم ناتوانم آاركی وا ئه وه دنیام له. م بده
ی  یه م ماوه ، له  باش نییه م هنده آه ی آوردییه وه رئه به شكی له به

ی  وه رئه به شكی تریشی له آاری ناهنم، به  به دواییدا هنده
  واوه ته....   یه سانی خۆیان هه  آه  پویستیان به  آارانه وجۆره ئه

 آوردی  و به  آوێ بووه  له یه م ماوه  ئه ، بزانه مه آه تی آوڕه خۆیه
  ی لره وه و آاته ، له یه آم هه یه یاداشتنامه.  آردووه ی نه قسه

ندێ  ، هه آان شتم تیدا نووسیوه ی ڕۆژه  زۆربه وه ته گیرساومه
دا بینووسم،  آه نامه یاداشت  له آردووه زم نه ، حه یه ت هه شتی تایبه

  . وه توانم بۆت بگمه ر پویست بكات ده گه
  
ی جوانم بۆ آی و  ند جار یادداشتنامه تی چه واو خۆیه  ته
بیت،   ده وره ، آات گه موو ڕۆژێ شتكی تدا بنووسه  هه وتوومه

  توانی به و ده وه یاد ناچته ، ئیتر مندای خۆتت له وه یخونیته ده
جارێ لم پرسی ها آوڕم .  یت آانتی باس بكه اهوردی بۆ مند
!.  ت باشه آه ئاخر بۆ زمانه.  تی نووسینم نییه نا تاقه. هیچت نووسی

  تی، دیاره واو خۆیه ته.  رباشه م خۆی هه آه نی و وتی زمانه پكه
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و  وه ته شیمان بووه ی خۆی په آه  بیاره ی له آه پاش ڕۆیشتنه
  ت به باره  سه یه زۆر شت هه.  ... ن نووسی  به ستی آردووه ده

 بۆمی   دایه  آه ، زۆر شتم نووسیوه مندایم نووسیومه
مابوو،   یاد نه موو شتكی مندایم له  خۆم هه دیاره...  وه ته گاوه
. گرت تا باسی مندایم بۆ بكات م ده ی دایه خه  زوو زوو یه بۆیه
 بیارم دا  ر بۆیه  دا، هه یه دا م به نه و به  دی خۆمدا ئه وێ له شه
نگی   ده  و  ئستاش گوم له وه  بنووسمه رهاتانه سه و به ئه
   بكرته یه م یادداشتنامه آات ئه و داوام لده مه سته رتاپای جه سه

چیرۆآ....  
  

ر هاتی ژیانی  سه من خۆم به.  ی من نییه آه ،  آوڕه و نییه  نا ئه
 من  ، چونكه نا وانییه.  بۆم باسبكات ناآات وه زانم، پویست به ده
ودا  ناو مشكی ئه  له وه و جیھانه  ناو ئه  بچمه متوانیوه رگیز نه هه
آانیشی بوو  رچی بیرۆآه  ڕووناآی،  هه بوو، جیھانك بوو له هه
یان   فه  باه زۆرجار گوم له. فین ی سپی ده ك فریشته وه
  و جیھانه ن و ئه ۆچ بكهآا آ نه. آردن ڕده بوو،  خۆمم ل آه ده

 باسی  تی زۆرجار آه ئا خۆیه. ... جبھن و به ی ئه همنه
نین  خۆیی  ر پكه به  له وه گایه هاروهاجی منداتیم بۆ ده

زی لبوو  مزانی حه وت، ده آه ر پشت بۆی ده سه گیرا و له ده پانه
یی  مه نگی په  ڕه ر به آان هه ی جاران و شته آه  منداه  به وه ببته
ك الی الیه آانیش وه نگه موو ده هه. ببین ند  چه. ی دایك ببیست
موو جیھان موكی  زانی هه ی خۆش بوو، وام ده نینه و پكه دم به
  .دێ  هه وه  چاوی منه تاویش له و هه منه
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  ر آات و شون، من هنده سه وین له توانین ڕكبكه  ده  تكایه
یت من  ر آات ده ، هه وه ره  آاتی خۆت بكه ه، بیر ل م نییه له په

م   له وه مه آه ، دنیات ده مه ی، آاتت آه آه زانم تۆ آارده ده. م ئاماده
م تۆ  آه ست ده  هه وه خۆشمه ر له هه.  وه شیمان نابیته  په آاره

  . م قبوڵ بكه  داواآه تكایه.  ته م بابه سی بۆ آاركی له باشترین آه
  

  میوانی
  
فری پۆشیبوو،  رگی به م به آه ری ماه وروبه ده. بوو ارهئو

 ئامزگرتبوو،  مووچاوی ئاسمانی له آی آز ده ڕووناآییه
. دا یخنكاندم، دم خرا لی ده ریكبوو ده آی خامۆش خه نگییه بده
ن، خۆ من هیچ تاوانكم  به م ده و هۆی سداره ره توت به ده
زاران   درژایی مژوو هه  به نده رچه  تا سزا بدرم، هه آردوه نه
خۆ زۆر .  دراون یان سوتنراون سداره ب گوناه له س به آه
ك بۆ ڕزگاربوون   ڕگایه بن و تاقه  بزار ده م ژیانه سیش  له آه
ن، ڕگای  دی ناآه آی  تدا به یه  ڕچكه ی آه ییه  بازنه م ژیانه له

  وه آرده مردن ده م له  بیر جاران آه. ر به گرنه واسین ده خۆهه
چی ئستا  آه. هشتم جده ی به سته زی و دم جه ته موو گیانم ده هه

ی تیدا  خییه  دۆزه م ژیانه  نوان ئه بینم له ك پردك ده مردن وه
.  ینمان توانای بینینی نییه ی، زه  ئارامه شته هه و به ژین و ئه ده
و آاتی  وهی  ڕۆژی خۆیان دت، ش سانه و آه ن ئه ده

  ی به آه ندوچوون، ڕۆحه نرێ، ئیتر ب چه یه گه یان پ ڕاده آه آۆچه
 ناو تونلكی ڕووناآدا   ه، به جده  به سته  جه وه دكی ئارامه

، چاو توانای  هزتره  تیشكی ڕۆژ به  له و تونله ڕووناآی ئه. فێ ده
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آانی   نزیكه سه دا ڕۆحی آه آه م تونله رده به له. بینینی نامنت
رمی پشوازی   گه چن،  به  ده وه  پیرییه ن و به آه ڕوانی ده چاوه
 مندا   آه لره. گرین یدا ده گه له. گرن  ئامزی ده له. ن آه لده
و دیو  چی له نن، آه آه وانی تر پده گری و ئه و ده بت، ئه دایكده له
وێ  یانه ده. گرین هی د گه موو له دا هه آه ڵ گریانی ڕۆحه گه له
  آه ڕۆحه. ن مینی ساڕژبكه رزه سانی سه  برینی آه آه گریانه به
  ووه ر له ویش هه ی ئه وه ڵ ئه گه آات، له  نامۆیی ده ست به هه

مین زۆر شتی  رزه ی ژیانی سه یه و ماوه م ئه ، به هاتووه
ژیانی  بهواو همن تا   شونكی ته نه یبه ویش ده ئه.  وه ته بیربردوه

و  آانی ببین، ئه ه آانی سارژبكات، هه ، برینه وه مندا بچته رزه سه
 یان دانی  یبینیون میندا نه ر زه  سه  له یه وانه  له ی آه  نه هه

درێ، ئیتر  نگ لده بت  زه واو ده  ته و قۆناغه آات ئه.  ناون پدانه
دایكبوون  ستی له به  مهن آه ی بۆده وه باسی ئه.  الی وه موو دنه هه

و  گریان بۆ ئه  به وه آاته ست ده ده.  مینی چی بووه رزه و آۆچی سه
و  ئه. چژن م ئازار ده ی ئه آه ر آۆچه به جیھشتن وله ی به سانه آه
،  شتووه میندا ئازاریان زۆر چه رزه ی سه خه م دۆزه شی له سانه آه

وێ بۆ  آاتكی زیاتریان ده.   بۆ ئره وه ڕنه  زوویی بگه وێ به نایانه
ی  آه  آوڕه ، چونكه  دم زۆر خۆشه وه به. آانیان سارژآردنی برینه

  ش بۆیه  ڕه رگاآان به رگی دڕك بپۆش  و ده وت به آه من فریا نه
. م دیوو  ئه وه  زوو دته سیربكرێ،  بۆیه  دۆی ئازاردا ئه بكات، له
 ئامزمدا  و له وه مه ی بۆ بكهرگای دم  ده وم جاركی آه آه فریا ده

.  زوویی بوات م وا به یان ڕگای ناده مجاره ئه. ئارام بگرێ
شیان بۆ دانابت پی  ته و بابه ر پالنی له ت گه نانه ته
م  رده به م، نوژ له ده رگاآان ده موو ده  هه له.  وه شنمه وه ده هه
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نگی  ب زه  بوو، دهنگ  زه گوم له. م آه آاندا ده ره رگای ماسته ده
،  مه سته یدای جه  هشتا ڕۆحم شه و نییه نا ئه! م بت آه ره ماسته

آتر جناهن،    یه م زوانه  به هزه  به ویستیان هنده داستانی خۆشه
  موو به آان هه دا شته م آاته له!  چی ب نگه م زه بت ئه ئاخۆ ده

نگی  ، زه رگایه نگی ده وت تا بزانی زه ن، آاتی ده آه نگ آارده زه
  .  نگی ژیانه  یان زه فۆنه له نگی ته ، زه و دیوه ئه

  
،  وه آانم آرد، وردبوومه یركی چاوه ، سه وه م آرده رگاآه ده
   بوو یان هه رچی وزه آانم هه ما، چاوه  گیانمدا نه رمی له گه
. یدا آرد سته آانی جه موو پارچه هه شیان به آاریان خست، باوه وه

، سم و ڕیشی  مكی قویان تدایه خه. و ناآات آانی له چاوه
تاشم، منیش  یوت من سم و ڕیشم ده ویش ده ، ئه تاشیوه

. آم ی ڕیش تاشینت بۆده آینه مووت آاتی هات باشترین مه ده
بوو، دوا  م درژ ترده ،  له بایه و لره ر ئه گه ، ئه  درژ نییه م هنده ئه

م  ئه. تر  سانتیمه١٧٨  گاته زیشكك وتی بات ده الی پ جار چوینه
.  وه سته مان جه  هه وه خۆ ڕۆحی ناچته.   و نییه نا ئه.  و آورتتره له
 چاو  ش به یه و بریسكه بت، ئه ی ده مان بریسكه م ڕۆح هه به
آانمدا   چاوه م پی وتم به آه  آوڕه ربۆیه خش، هه به ده
ی  وه ڕوانی ئه یری آردم و چاوه  سه وه نینه  پكه به.  وه مناسیته ده
 و  وه  ژووره هاته".  وه  ژووره ره رموو وه فه"آرد  پی بم  ده
ڵ  گه دایكبوونم بوو له ژنی له دوا جه. پك گوی جوانی بۆ هنام چه
پك گوی جوانیان بۆ  ی چوون چه آه ڵ خوشكه گه ودا، له ئه

ی وتی  آه ۆ آیبووم، خوشكهمووچاویان ب هنابووم، آرمكی ده
  موچاوت چرچ نابت و پیرییت پوه  ئیتر ده  زۆر باشه و آرمه ئه
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رگیز   هه دایه: شی پداآردم و وتی ویش هات و باوه ئه. دیار نابت
   آه  جاران جوانتری، ئا وایه زانی تۆ ئستا له  ده پیرناب، دایه

 چل و  بوومه و آات ده  ئه.بینم  ده وه م، ئه آه آانت ده یری ونه سه
  له. یان لنیشتبوو  دایكیان پیربت وه دیاربوو ترسی ئه. پنج ساڵ

هزترین تیشكی  وان به نم دا  ئه دی خۆمدا به ئامزم گرتن و له
وان   ئه خۆر له. ر خۆر  به مه به ناش نه ژینم  بن، بیارم دا په

  رت و خستمهرگ م لیان وه آه  گوه پكه چه. دزێ تیشك ده
مان   هه رگرت و خستمه  ئاوات وه م له آه گوه.  وه گودانكه
  .  دام نا آه ر مزه سه و له وه گودانه

  
ر نیم ، بۆ  ، نووسه م نییه م چیرۆآه ی ئه وه  توانای نووسینه

وابزانم . مكی وا بنووس رهه  به ركیش ئاسان نییه موو نووسه هه
 فۆرمكی   بخاته ته م بابه رهاتكی له هس توان به ژنیش باشتر ده

وری سۆز  ، هه ك بروسكه آان وه ڕووداوه.  وه رییه هونه
نازانم باری . یان بگری رگه دام  به و بوایه م له بارنن، به داده

چن و  آانمان لك ده سته زانم هه  ده وه نیا ئه ، ته آاممان گرانتره
نجام   ئه م آاره م ئه به بۆ تۆ دهنا   په ربۆیه هه. چوپ لك ئاون

.  ستت رده  به مه یخه ی پویست بت بۆ آاركی وا ده وه ئه. ی بده
و   به  نییه وه م هی ئه ، به خۆ گرتووه م زۆر شتی له آه یاداشتنامه

ر  هه.  ڵ نووسیوه ڵ و پكه آانم تكه شته.  وه مه  بوی بكه یه شوه
موو  می هه م وه ئاماده.    نووسیومهیادا هاتب  خه ڕۆژێ چیم به

  . وه مه پرسیاركیش بده
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 پۆلی   له م لره به. واو آردبوو شم ته  آوردستان پۆلی شه  له
ی  و آاته ئه.  ك منداكی نۆ سای ئره  وه واته. ستم پكرد  ده سوه
 آوردی   ئستا باشتر بوو، شتم به م زۆر له آه  هاتم آوردییه آه
دایك و باوآم . بوو  آتبی زۆرمان هه وه ماه له.  وه وندهخ ده
  وان زیاتر به  ئه وآاته ئه.  بوون وه ریكی آتب خوندنه م خه رده هه

، دایكم زۆرجار چیرۆآی  وه خونده بی آتبیان ده ره زمانی عه
 ئینگلیزی بوون بۆی  شی به و چیرۆآانه  ئه وه گاینه مندانی بۆ ده

بم، تا بتوام  وره آرد  گه م ده وه ڕوانی ئه چاوه.  آوردی  بهآردین ده
،  وه آانیان شارده  آتبه ندێ له وك هه شه.   وه  بخونمه و آتبانه ئه
بووم،   زۆر توڕه. دا سوتاند آه مامه  توونی حه ندكیشیان له هه
ر  سه به. یان سوتاند و آتبانه مویست بزانم هۆی چی بوو ئه ده

.  وه  بم چی بخونمه وره ی من گه ئه:  هاوارم آرد و وتمباوآمدا
. شیان پدا آردم نین و باوه  پكه ستیان آرد به ردووآیان ده هه
  ی تر آتبی تازه نده وه  ئه بیت، ده  ده وره  وتی تا تۆ گه دایه
موو شت   ناآات بیان سوتنی، هه وه چت و پویستیش به رده ده
و  ر ئه وێ هه مه من ده:  بووم و هاوارم آرد وڕه ت  دایه له. گۆڕێ ده

ڕم،  گه دا ده و آتبانه  دوای ئه  به ئستاش لره.  وه  بخونمه آتبانه
  . وه چی نایان دۆزمه آه

 
   بخاته وره آی گه یه و یاداشتنامه آرد، ئه م ده وه ڕوانی ئه چاوه

. جھشتم  بهآی شو شواوی بۆ یه ڕه ند الپه چی چه آه. ستم رده به
   به  گاته  الوه م آوڕه م ل نیشت  ئه وه آم آرد، ترسی ئه ماشایه ته

  مه ئه. یشت م گه آه  ترسه ك من بكات، دیاربوو له ژنكی وه پیره
و آومان  ره ی به آه ، خۆشم نازانم آۆتاییه آه تایه ره نیا سه ته
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آ  ر یه ، هه ایهو ئ ده. خربت رچی دت به ، هه گرنگ نییه. بات  ده
ی   آه  آۆتاییه رج نییه ، مه یه وه سته ده ی به آه زووه ری ده  سه  ئمه له

 خۆشیی  دیاره.  ی تدایه ند گرێ آوره دیاربت، یان بزان چه
گینا  ، ئه مدایه رده به  له ی ببینی آه شه و به ر ئه ،  هه دایه وه ژیان له

ست   ده ر زوو گیان له ندا ههدوای مانای ژیا ڕان به زووی گه ئاره
ینش  ی ڕۆیشت ڕۆیشت، سبه وه ئه.  آات بوونی نییه. دا  ده

ئستا، . مۆدا بژیت  ئه  له یه وه  ئارامترین بیار ئه واته ، آه نادیاره
 آوڕكی  دیاره. ی ك سبه  نه نیا ئستا موكی تۆیه ته!. ی ك سبه نه

ژی،  مۆدا ده  ئه ویش له ، ئه  موكی نییه ی ڕۆیشتووه وه ئه.  آه زیره
مۆ بژین  موو بۆ ئه ر هه گه.  وه ه"نازانم" ست ده  به ینشی داوه سبه

  م له رده ب هه م بۆ ده ب، من تناگه  ده ژیانمان ئاسووده
زانیین   خۆشمان نه یه وانه ی؟ له ی، آام سبه وداندابین بۆ سبه هه
جا !!!. بت یان ناخۆشتر دهمۆ خۆشتر   ئه له... بت ی چۆن ده سبه
و  ئه. ی دت؟؟ ت سبه یان آ ده.  ین وی بۆ بده  بۆ هه ر وایه گه
آانمدا گیرم  ناو تۆڕی بیرۆآه آردو منیش له ی ده ر قسه هه

آات،  و ده بت زۆر له ویش نه ر ئه گه.  و نییه  ئه وه ئه. خواردبوو
و گژاوی  نا یخستمه وت ده ندێ جار شتی وای ده ویش هه ئه

و   ئه خۆزگه. آانی ری وشه ی  سبه وه  و لكدانه وه وه بیرآردنه
، ئاخر چۆن  وه ته بیرچووه ، زۆریم له مووی بنووسیایه م هه شتانه

ڵ خۆی  گه آانم  له آات و یادگارییه بزانم زریان دم داگیرده
.  وهی نووسی  یادداشتنامه دایه وه  له م آوڕه آی ئه زیره.  وه پچته ده
  دیاره.  شت بنووس   ڕۆژانه وه ته آردوه وه  بیری له و منداییه به

بین و  ك من ده سكی وه  ڕۆژان آه  ڕۆژێ له ری داوه به دی خه
  آه وێ آتبه ته ده: لم پرسی.  آتبك آاته ی بۆ ده آه رهاته سه به
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ر  سه رم تا ناوم له  نووسه من نه. ر بت؟ سه ردووآمانی له ناوی هه
بۆ داڕشتنی .   یه  توانای آاركی وام هه آتبكی وادا بنووسرێ، نه

   به یه وه رجكیم ئه  مه م، تاقه ده واوت ده  ئازادی ته آه ڕووداوه
ز  ر حه گه. ر ڕابكش رنجی خونه ك بینووسی  سه یه شوه
  . وه  بخونیته یه ڕه و الپه توانی ئه یت ده آه ده

  
  

   ناسنامه
  

.  وه رزه  شاخكی به ه  نوان آۆمه وتۆته كی شاركم، آه من خه
 بۆ  م شاره ت به باره یری سه رهاتی سه سه یان به م ده وره گه دایه

ی خۆیان  آه ی شاره وه ڵ ئه گه  له آه كه خه.  وه ته گاومه
ڕیش . آرد یتاش آۆچیان ده یتا په م په ویست، به خۆشده
  آه ر وا بوات شاره یان لنیشتبوو گه هو آانی شار ترسی ئه سپیه
  آه ویست شاره یده  نه  دایه ربۆیه هه. بت واوی چۆڵ ده  ته به
  وره  گه  دایه  خۆشبوو آه و خانووه جبھ، زۆر دی به به

دا  م خانووه موومان له یووت هه شی آردبوو، ده پشكه
شدا پیرببم و  هم خانوو ر له م هه آه ز ده  حه دایكبووین، بۆیه له

ر آوێ بژین   هه یوت له ش ده بابه. م  بكه وره  گه ر لره ش هه ئوه
  ربازی برام له من و سه.  همنی بژین  ئازاد بین و به یه وه گرنگ ئه

ڵ دایك و باوآمدا  گه ی خوشكم له  وتین، النه خه ژووركدا ده
  م دایه ند ژووركی لبوو، به ش چه وه ره قاتی سه.  وت خه ده
ژرخانكیشمان .  یوت شتی خاۆی تدایه رگاآانی داخستبوو، ده ده
 آاتی بۆمبارانا   و خۆش بوو، زیاتر له وره بوو زۆر گه هه
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 المان،  هاتنه ندێ جار دراوسكانیشمان ده ، هه وه  خواره چووینه ده
.  و بۆمبا آاری تناآات یه مان زۆر تۆآمه آه یانووت  ژرخانه ده

  له. وتین خه وێ ده و له وه  خواره چووینه ڕوانی هاوین ده نیوه
آی لبوو، دوا ڕۆژم  یه ك و آتبخانه ند آورسییه ماندا چه آه هۆه
و مریشكی بۆ  دایكم برنج و شله. دا نانم خوارد و هۆه ، له یاده له

   قوڕگی ناچته  له آه آرد  دایكم خواردنه ستم ده هه. آردبووین
سمان خواردنمان  آه. آرد ی ده یری ئمه زوو زووش سه،  وه خواره
آرا  ر ده سه ڕی له ی جاران شه  مریشكه و القه ئه. خورا ده پنه
موو  هه.  وه  مایه وه آه ر سینییه سه ك خۆی به روه  هه مجاره ئه

  . بت مدا نه  ده آو زمانمان له روه نگ و مات دانیشتبووین هه بده
  

هات  ده  نه آه و سفره ره آانی بوو، به هریكی بووآ  خه  النه
ت  نانه ته. آرد ی پده آه س بوو قاپه م آه آه و یه آاتكدا ئه له

ی  ره  دوای جگه  له ره ش جگه بابه. آشا رنجی ڕانه مریشكیش سه
  چووه ستاو ده ده  هه آه ر سفره سه گیرساند، دایكیشم له داده
  برد به ده ی نه چوو، هنده ۆچی دهی بزان ب وه ب ئه  به آه خه موتبه
  ویست ئمه یده گریا و نه دیاربوو ده.  وه هاته تاڵ ده ستی به ده

وی  یری ئه س سه آه.  بووین آه ره فه رانی سه موو نیگه هه. بیبینین
موو  ك آامرا هه آانم وه بت چاوه نیا من نه آرد، ته ده تری نه
س  آه. ك بكات یه س قسه آهڕوان بووم  چاوه. گرت آی ده یه جوه
مویست  ده. خۆچوبوون آان له سته هه.  س بگری ن، آه پبكه
س  آه. ڕێ بكات س شه  بكات، آه آه ره فه س باسی سه آه
. دا هیچ ڕووی نه.  هاوار بكات  بژێ و دایه آه  ماستاوه رداخه په
باوآم . نیشتبووین  دانه ر سفره سه نگی له ب ده رگیز ئاوا به هه
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ش لی  و دایه وه وته آه ی بیرده آاتی نانخواردندا نوآته نیا له ته
.  قوڕگمان ڕته  بپه آه وێ نانه ته  ده چییه: یوت بوو ده  ده تووڕه

.  وه ت بگیته م نوآتانه رێ آابرا ناتوانی آاتكی تر ئه ئه
   ڕۆژهو چی ئه ، آه گرتایه  نه دایه  بیانووی به  بوو النه نانخواردن نه

چی . گرت ده پی هیچی نه خوارد، په  ڕووتی ده ی به آه برنجه
شدا   پرسه ك له ر خه یادم ناچ، گه رگیز له یر بوو، هه ڕۆژكی سه

  . نگ نابت نگ و سه بت ئاوا ب ده
  
   له آه ریه ، وابزانم هه موومانه رهاتی هه سه  به ی نووسیوته وه  ئه
ر وات نووسیب  ر تا سه ، گه وه دۆزته دهدا  یه و ونه  خۆی له ئمه
من . دات ست ده  ده وه ستكاریدا بۆ بوآردنه م ده ڵ آه گه وا له ئه
آات : ك گرتی و وتی یه بزه.  م تیت بده  یارمه وه و ڕووه توانم له ده

   وتووه رآه م بۆ ده وه ، ئه سی ترم بینیوه ندان آه ، چه هاتم بۆ ئره
 پویستیمان  م ئمه دات، به ست ده  بۆ ڕۆمان دهموومان ژیانی هه

 فۆرمی ڕۆماندا دابژێ،    له و ڕووداوانه  ئه  ڕۆماننووسه به
هۆیوود جارێ . دات ست ده مووشی بۆ سیناروی فلیم ده هه

داوای . گرت موومانی ده ی هه خه گینا یه  ئه ناسیوه آوردی نه
ی آاركی   چوارچوه  له یه م یاداشتنامه م، ئه آه ت لده وه ئه

م تا دت خراپتر  آه م زمانه آه دنیاشت ده. ریدا دابژی هونه
متر  مترو آه  دوای ڕۆژ زمانی آوردیم آه بت، ڕۆژ له ده
.  یه  هه وه  خوندن و ژیانی ئره ندی به یوه ش په وه ئه. هنا آارده به
ی خۆت  آه انه زم ش له  بخونی هنده م وته  زمانی ئه ند به چه

  . وه ویته آه دوور ده
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ك   بووب و وه وره  گه م وته یر بوو، آوڕك له  سه وه  المه به
موو   هه م وتانه  مندانی ئه ، چونكه وه  بیر بكاته وره سكی گه آه

نج،  ك گه نج وه ك منداڵ و گه ژین، منداڵ وه آانی ژیانیان ده قۆناغه
نیا  ك ته نه.  وه آاته ك بیرده یه وره هك گ  وه نجه م گه چی ئه آه

  ر له وت و تاونینشی بۆ ژیان هه سوآه كو هه آانی به قسه
منیش . آی تدا بت بت نھنییه ش ده مه ئه. آات ك ده یه وره گه
دواداچوونی  به. آانی ژیاندا وم وه  شارا نه دوای الیه م به رده هه

خش،  به تیم پده آی تایبه   خۆشییه آانی ژیان، جۆره نھنییه
ر  آسه یه. ربگرم كی لوه زموونك بتوانم آه ك ئه  وه شه وانه له

آتر  وتین تا یه ند آاتك ڕككه ر چه سه له. م  بكه و آاره بیارم دا ئه
تی   هزیكی تایبه خشیم و جۆره  همنی پبه و بیاره ئه. ببینین
می داگیرآردو گی  آه هبۆنی نرگس ما.  وه  ناو خونمه ڕژایه
  .  وه رم آرده آان دمی گه مۆمه
  

  
  سبوون

آی زۆر  یه ، ماوه  تا بی گرانه م چیرۆآه ی ئه وه نووسینه
پانتایی بیری . متوانی بچم بۆآار ت نه نانه رقای بووم، ته سه

رنجی   سه وه آی وا بینووسمه یه شوه مویست به ده. داگیرآردبووم
.  ڕابكشم م آوڕه آانی ژیانی ئه  شاراوه نه و الیهمو ر بۆ هه خونه

مبینی و  تا زیاتر ده هه. ن آاندا ڕابكه دوای ڕووداوه به
لوولی  رده گه ڵ به آانی تكه ، ئازاره وه خونده یم ده آه یادداشتنامه

گیرا،  ده  هیچ شونكدا خۆمم پانه له. بوون آانم ده ئازاره
،  وه ردووآمان بدۆزمه آانی هه مه ك بۆ خه مویست ئارامگایه ده
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آرد   ده دی نه وركم به  هه ت هیچ پارچه نانه ته... ڕام گه ڕام و ده گه ده
   جووته ی به وه  بۆمان، بۆ ئه   جۆالنه تا ئامزی ئاوریشمی بكاته

مویست  ده. ژین شتكدا هه ر ڕۆحی ده سه آانمان به فرمسكه
نجاڵ  میش بیری جه م هاتنی ئه به. م یاد بكه آانی خۆم له مه خه

  وه آرده  ده وه  زۆر جار بیرم له بۆیه. آانی لشواندم  آردم و پالنه
آانی خۆم ساڕژ  وێ برینه مه من ده.  وه شیمان ببمه م په آه نه  به له
سكی تر  رگا بۆ برینی آه م تا دم ده ك سیان بكه م نه بكه
تی  قه ره م  من ده  هات پی ده مجاره مووت ئه ده.   وه بكاته

بووم،   ده شكه مبینی شاگه   ده ر آه چی هه آه. م آاركی وا نایه
   چییه م ڕووناآییه زانی ئه مده نه.  وه چووه آانم بیر ده موو بیاره هه
ی  ئه. آات  و جیھانی من داگیرده وه داته  تیشك ده وه آانییه  چاوه له
همن بوو .    خشی خودایه ی نه  ده چییه  مایه سه  به نده و خه ئه
   له وره مكی گه خه. دا وانی مانگی چوارده شه ریا له ك همنی ده وه

،  وه ی بشارته مه و خه یوست ئه ده. قو ده  هه وه روونییه قویی ده
ربینی ئازارو  تی ده ی ڕۆژهه ئمه!. ؟ وه ب بیشارته بۆ ده

،   مافی ڕۆحمانه وه آاتكدا ئه له. نن زی داده بھ آانمان به مه خه
.  دابنن نده  بۆ فرمسك و خه خشه آانمان بینراو بن و نه سته هه
ژیان   له ناسه آان هه سته  خنكاندنی هه وه ناآاته وه س بیر له آه
آانمان   شته ئمه. ن ده  تكده سته نگی ڕۆح و جه بێ و هاوسه ده
ك پیاوكی  ب وه ، بۆ ده شتا منداهو ه ، ئه مووی شواوه هه

م پشبآ  رده بت هه ی بۆ ده ئه.  وه ر سپی بیرآاته ماقوی سه
.  هاوشانی آات بۆین آاتكدا پویسته ین، له ڵ آاتدا بكه گه له

  تی ژیانیان نییه آانمان تاقه ژین و پیره  ده وره ك گه آانمان وه منداه
موو  آانمان هه ره پوه. ایان بداترگ  ده ڕوانن مردن  له و چاوه
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ی  ه كه  آه ته وتوومه دا  آه م دواداوییه یرم، له منیش سه. ن ه هه
بزانم . ودان بۆ گۆڕینیان آان و هه ره ی پوه وه شیكردنه
یی  وره  گه خوا به. بات و آوم ده ره  به م آوڕه ی ئه یاداشتنامه

  .ردا ببارن سه بانیم به خۆی  میھره
  
موو   هه وه جاركی خوندنه ك تربوو، به من زیره و له هئ
   بوو آه وه مووی ئه هه و گرنگتر له بۆ ئه. آرد رده به آانی  له وانه
  موو ڕۆژێ تۆپانی خۆی بكات، دایكیشم زۆرجار لی توڕه هه
  وه  جلی دڕاو و پیسه موو ڕۆژێ به ی هه وه رئه به بوو له ده
ڵ خۆیدا آش  گه رباز منی له زۆر جار سه.  وه  بۆ ماه وه هاته ده
 هیچ جۆرێ خۆم بۆ   گۆچی، منیش به آرد بۆ آۆن، تا ببمه ده

  آا دایه وه بن، نه آانم پیس نه وم و جله آه دا تا نه ده نه  هه آه تۆپه
 خۆشیدا   آرد، له  دوای گۆی ده گۆڵ له.   بب منیش تووڕه له

. چوو یادده ی دایكمی له آه بوونه و  توڕهما  ده آانی نه  جله ئاگای له
زانم تۆ باشترین گۆچی دونیای  وت ئه  منی ده زوو زووش به

 دوای  آانت چۆن به بینم چاوه ی، ده وێ خۆت گل بكه ته م ده به
و  وێ ئه مه دڵ ده ڕۆژانكی خۆش بوون، پ به. ڕوان دا ده آه تۆپه
بیری . م آه آان ده  تۆزاوییه  بیری آۆنه.  وه ڕته م بۆ بگه ژیانه
ڕمان  ربازدا شه ڵ سه گه ندێ جار له هه. م آه ك ده ڕه گه ڕه شه
قانی،   قۆچه ڕه ی شه ئه. هشت جمان ده  و پاشان به وه نایه ده
. ند مامان شكاند ی چه ره نجه  په وه ربانه  سه له. خوا خۆشبوو به
و  یدا له  ده آه رده بهك  آاو یه ستی زۆر ڕاست بوو، یه رباز ده سه

مووی   هه شكاند، له كیشی ده ری خه سه. یویست  ده ی آه شونه
دایكم زۆرجار . زانی ده یان نه و شتانه رگیز به  هه و بابه خۆشتر دایه
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ك   وه  ئمه آردین، گوایه  ده الی درواسكانمان شانازی پوه
و   ئه یهآرد، گوا بوایان پده. ك هاروهاج نین ڕه مندای گه
  آرد آه مان ده و آارانه ربازیش آات ئه من و سه.  مامۆستایه

ڕوانی  بژارد، نیوه ده آاتی گونجاومان هه. بوو س ئاگای ل نه آه
ڕۆژانكی . وتن، باشترین آات بوو خه موو ده هاوین، هه

ك  ش وه ن، ئمه مان ل تكبده م خۆشییه بت ئه خۆشبوون،  بۆ ده
ر  گه. م وان تناگه  ئه وێ بژین، له مانتوانی له  ده كه موو خه و هه ئه
رگیز  م هه وه و شه ئه. مان نرن  ڕۆیشتنمان وا دگرانن بۆ ده به
گریا  دا دانیشتبوون، دایكم ده آه  هۆه یاد ناچ دایكم و باوآم له له

  و زووانه وانیش به  ئه یوت گوایه  ده وه دایه و باوآیشم دخۆشی ده
  ی  ئمه یه و ڕگه ران بت، ئه پویست ناآات نیگه. ن پمان گه ده

  . ترسییه ڕۆین ب گرفت و مه پیدا ده
  
وتبوون،  آه  جریو نه  جریوه آان له آه یانی زوو، هشتا چۆله به

. س و هه خه ویست له یده رباز نه سه.  وه ری آردنه به دایكی خه
ر  سه دا به  خۆی ده وه هر  ده چووه  ده رگاآه  ده ر دایكی له هه

   :ناآاوا هاواری آرد له. دا جگاآه
م  آه  یه ب ئمه  خۆتان بۆن، بۆ ده وێ بۆم، ئوه  من نامه-

 .جار بۆین؟ با باوآم  خۆی بوا
و  ڵ مامه گه له. نیا نین  ته ، خۆ ئوه  بیارمان داوه ـ آوڕم تازه

تا . بت ایان لتان دهوان ئاگ ئه. ڕۆن مامۆژن و ئامۆزاآانتاندا ده
تان  ر سواری فۆآه آسه  یه ووه بن، له  ده وه  تورآیا پكه نه گه ده
  .آات ڕوانتان ده وش خاۆت چاوه ن، له نده ن بۆ له آه ده
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و   باوآی بۆشتایه بوایه مجار ده آه آات یه رباز ڕاست ده  سه
ردووآیان   هه ن بهوا ئه. وه ته وێ بمانایه ڵ دایكیاندا له گه وانیش له ئه
. ن رباز بكه  ده ره فه م سه  و خۆیان له وه یانویست ف بدۆزنه ده
رچۆن بت  یانویست هه آرد، ده ك ده ترسییه  مه ستیان به هه

  ك ئمه  وه زان نییه و نه  ساویلكه منداڵ هنده.  وه خۆیانی لبدزنه
آان وردبین  وره گه  یاندا زۆر له وه ندێ بیرآردنه  هه چین، له بۆی ده
آان ب خاڵ  بینن، وشه م ومژ ده آان ب ته وان ونه ترن، ئه

ین و  آه آان ئاۆزده  شته وره ی گه ندێ جار ئمه هه.  وه خوننه ده
  ی ئمه وه ب ژیان ساناتربت له ده. ین آه ست ده ڕگاآان بن به

   :وه ئاگای هنامه نگی ئاوات وه ده. یشتووین لی تگه
  !ق ته  ده ریكه خه... ئای سكم، سكمـ 

  ؟ آوت دش؟ ـ چییه
چاوكم . وت و شتكم ده مه ر ده مزانی بم آوم دش، هه نه

ویش  ئه. م آه  ف وا ده ربازیش زانی من به سه. رباز داگرت  سه له
ی   و جووه  بووراوه  و خۆی آرد به آه وییه ر زه  سه وته خرا آه

ی  وه یشتن ئه  دایكم و باوآم تگه وه  ئهپاش.  خۆی بی له
گریا و   ده وه آه الیه دایكم له.  یین  فرت و فه ین و ده یكه ده
: شی پدا آردین و وتی باوآم باوه. نی آه  پده وه آی تره الیه له

ی  ئه.  وه وینه آتر دووربكه یه وێ له  نامانه ك ئوه ش وه ئمه
وا . ین آه  ده م آاره  ئه رخاتری ئوه به ناچارین، له... ین چیبكه
آی تر شك  یه ڕۆن، هیچ ڕگه نیا ده ته  به زانن پمان خۆشه مه
ی   بۆن، مرۆڤ نازان سبه  پش ئمه  ئوه پمان باشتره. ین نابه

  .دات چی ڕووده
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دایكم . ژووردا برد مای مامم خۆیان آرد به ی نه هنده
 خۆبادان خۆی  م به  نازه  مامۆژنهی پیشانی مامم دا، خرا جانتاآه
  :قورتان و وتی ت هه

  ؟  قورس نییه ـ خۆ جانتاآه
  . پ ناڕۆین  به  خۆ ئمه ، نازه ـ قورسیش بت گرنگ نییه

  ی پخۆشبوو، دایكیشم فرمسك له ی مامه آه باوآم قسه
  . وه  خواره هاته آانی ده چاوه
  . مان آه  ژووره ناآاوا سیروان هاته له
،  یه وره آانیان زۆر گه وێ خانوه چین بۆ سوید، له  ده ئمهـ 

آێ، جلی جوانم  یشنم بۆ ده یسته وێ یاری و پله ت له دایكم ده
  .آێ بۆ ده

 پم  ینی داوه نیش خۆشن، خام به نده آانی له ـ خانووه
  .یشنم بۆ بكێ یسته پله

  . یه  سوید شتی واهه ر له ـ هه
  . یه موو شون شتی واهه  هه  له آه ـ درۆ مه

  . گرت رده  وه  سوید منداڵ پاره ـ له
  . با نییه  سوید آاره ـ له

  .یت آه  درۆ ده نده وه ـ تۆ بۆ ئه
  .بێ موو ڕۆژێ ئاو ده ن هه نده  له ـ له

موو ڕۆژێ  توانم هه و ده یه با هه  آاره یه وه ـ ئاوم ناوێ گرنگ ئه
ی بۆ  موو ڕۆژێ یاری تازه ههآاربھنم و  م به آه یشنه یسته پله

  . بكرم
ردووآیانی  مامم هه. وام بوو رده ر به وان هه ی ئه ڕه م شه ئه
  .نگ آرد بده
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  و به وه رزآرده ی به آه ر یادداشتنامه سه ری له ئاوات سه
س  آه!!. گیرسا ڕ هه  شه وه آی تره الیه زانی له ده:  وتی وه نینه پكه
  رایه و هه یزانی ئه س نه را، آه  هه  آردیانه بۆ یزانی دایكم و نازه نه
بینیبوو  م نه رگیز دایه خت بوو، من هه پ و ناوه له.  رچی بوو سه له

 بت، تا  وره  گه آه ڕه یش خواخوامان بوو شه ئمه.  بت ئاوا توڕه
  دایكم و مامۆژنم هنده.  ماننرن  و نه وه شیمان ببته دایكم په

ی  هنده. آرد ڕیان ده  زۆرجار شه یادمه له. بوو ك نه یه زیان له حه
آات، من مامۆستام و  م لده یوت غیره  یادم بت دایكم ده له
زان تۆ  ویش وا ده یوت ئه باوآیشم ده.  واره خونده ویش نه ئه

 و ئاتونی  ندتره مه وه  تۆ ده و له ی  ئه وه ر ئه به ی له آه و ده  له غیره
مامۆژنم  مان به نین و گاته  پكه آرد به ستمان ده ش ده ئمه.  یه هه
ڕوات و چۆن   چۆن ده وه آرده آرد، زۆر جاریش الساییمان ده ده

  آرد به ستی ده ی پخۆشبوو، ده مه دایكیشم ئه. آات ده قسه
دا پشتی  نگانه  ته دیاربوو دایكمی بریندارآردبوو، له. نین پكه

ی  و ڕووداوانه  ئه وه  دگرانییه موو جارێ به  هه ، بۆیه لكردووه
نگی بكات،  یوست بده بوو و ده  ده باوآیشم تووڕه.  وه گایه ده
دایكم . ی بكرێ آه می براژنه دا زه م ئمه رده به ویست له یده نه
ناو قوڕو چپاودا   له آه یادم ناچ آاتی آۆچه رگیز له یوت هه ده
ك  روه یاند، هه گه خۆشی تنهر  وت مانگی بوو، هه  حه م به م آچه ئه
آیشی ل  ناسیب الیه آترمان نه  ڕۆژان یه ی ڕۆژێ له وه ئه
رگرتبوو،  یشتبوون، چادریان وه  گه وان پش ئمه ئه.  وه آردمه نه

رماندا  سه یشتبووین تا شونكیان داپمان له  گه ش تازه ئمه
آات . هات ی ددانمان ده  و قرچه وه بووینه ق ده ریك بوو ڕه خه

ی   جگه وه و شه ئه. وت ناسراو فریام آه ژان گرتمی ژنكی نه
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وتین، تا مانگ  خۆش آه  خراپ نه   من و النه وه پاش ئه.  وه آردینه
. مردین ردووآمان نه بوو، ئیتر نازانم چۆن هه  نه  النه من ئاگام له
ی  رجاره هه. چوو ده یاد نه ی له آه وه رگیز ڕۆژانی ڕه دایكم هه
  هاته ده آی زۆریش نه یه گریا و  تا ماوه آرد تر ده باسی ده

  .رخۆی سه
  

 تا بزانم  وه مه  وردی بیربكه م زۆر به ده وده ندێ جار هه  هه
س   زۆر آه یادمه له.   وا دایكمی بریندارآردووه  چییه و شته ئه

  ك ئمه كیش وه ی خه و ئۆتۆمۆبیل ببوون، زۆربه به سواری گه
دا  ویان ده  هه  و بابه مبوو، دایه خواردنمان آه.  ڕۆیشتن  پ ده به
وان  شه. خوارد وجا خۆیان شتكیان ده  تربخۆین ئه  پشدا ئمه له

تانییان  نیا دوو به  ته تاوه ره سه تی له تایبه زۆر سارد بوو، به
م  هیچ دگران نابم یان گریان وه مه آه  ده مانه آات بیر له. داپمان

خۆی  ر ئاگای له ك هه یه  بۆ ماوه  دایه وه دوای ئه.  ك دایه  وه نایه
  بوو هاتنه ال و شخ هه رچی مه هه. بوو مای نه ته س به بوو، آه نه

یانووت  ده.  وه بوویه رچاك نه  هه آرد، دایه الی دایكم، دوعایان بۆده
رباز  من و سه.   شاندوه ستی لوه  ده آاتی مندابووندا جنۆآه له
ی  آه ژنه. گریاین نیشتین و ده  داده وه دیاریه موو ڕۆژێ به هه

 مندان دوعای  ن، ئوه یوت دوعا بۆ دایكتان بكه درواسمان ده
ڕوانی  آرد و چاوه موو ڕۆژك دوعامان ده ئیتر هه.   قبووه ئوه
 الی ژنك  برده مان ده  النه.   وه  چاآببته آرد دایه مان ده وه ئه

ڕۆژك . یداآرد تا باوآم شیری قوتوی بۆ په. دا  پ دهشیری
 ئامزگرت و ماچی  ی له رخۆی، ئمه  سه وه پكدا  دایكم هاته له

مووچاوی شۆرد و  ستاو چوو ده تی هه ب یارمه خۆی به. آردین
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ستمان  هه.  وه مییه  ده آانی خسته مكه و مه وه شییه  باوه ی گرته  النه
ی مشك  ، ده ماوه ی جاران نه آه ، دایكه آرد زۆر گۆڕاوه ده

  ستی آرد به  جاران زۆر همن تربوو، ده ،  له میوانی نییه
م  یربوو، به ی پ سه مه باوآیشم ئه. نوژآردن و دوعاآردن

    النه م به مووت خۆزگه جاران ده.  ورا پرسیاری ل بكات یده نه
ژیانی .  بیر نایه ی وه رییه سه رده  پ ده و ژیانه  و  ئه ره وه خته به
ڵ دایكم  گه بت له تربوو، ئستاش هیچ نه ك ئاسووده یه و تا ڕاده ئه

 دایك و   له رچۆن بت باشتر وایه منداڵ هه. ژی و باوآمدا ده
دایكم .  دا گرنگ نییه ر چی ڕووده ، ئیتر هه وه وته آه باوك دوورنه

حمی  یوت خودا ڕه هموو جار د ویست، هه ی زۆر خۆشده  النه
و  ك نوركی خودایی بوو، ئه م وه م آچه ئه. م بوو م آچه پكردم ئه
چی  بوو، آه ر نه وروبه  ده بوو، ئاگام له خۆم نه ی هۆشم به ڕۆژانه

ی  مزانی آه بوو، ده  گریانی ده م بوو، گوم له آه  آچه ئاگام  له
.  وه مییه   ده مه  بخهمكم بوو مه م نه وه م توانای ئه به. بت برسی ده
  وه مه واوی بكه  ته   هزم پبداو هۆش به وه پاڕامه  خودا ده ئیتر له
مم  آه ی آچه مدا ونه آه آاتی بھۆشییه له. م م تر شیربكه آه تا آچه

ی دایكم  بوو، ونه نگی ده  ده رآات گوم له  یاد، هه وته آه ده نه
ر هۆشم   خودا دا گه نم به و آات به ئه.  پش چاو وه هاته ده
دا   و آاتانه له. بم و ده ی ئه نده مرم به رخۆم  تا ده  سه وه بته

، دی  وه رمه سه ك وابوو به یه ك فریشته بینی وه دایكمم ده
، هشتا آاتت  وه ڕیته گه ب ده مت نه یوت خه  و ده وه دامه ده
باری،  چاوی ده  جاران جوانتربوو، نور له دایكم له.  هاتووه نه

  وه آات هۆشم هاته. باراند رما ده سه ، هزی به وه دامه دخۆشی ده
ی  وره گه  دایه ی له آه م آرد، جوانییه  آی النه ماشایه رخۆم، ته سه
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: وت ی ده  النه دواتر زوو زوو به. زۆر دم خۆش بوو. آرد ده
 زۆر دی  مه ویش به ئه. یت آه  دایكم ده ر له زانی هه م ده آه آچه

چی  دیبوو، آه ی نه وره گه   دایه  ی النه وه ڵ ئه گه له. بوو خۆش ده
مان  وره گه ی دایه ونه. آات من ده  له وره گه یوت دایه زۆر جار ده

موو  آانیان هه  آاتی بۆمباراندا شته یوت جارك له  ده بوو، دایه نه
دا  که هۆه  دایكم له. بوو مان هه وره گه ی بابه ونه. تیاچوون

دات  وده  وتی هه خاه.  ی دایكمم نییه من ئستا ونه. یواسیبوو هه
ر  گه. آانمان بۆ بھنن  ڕاسپرێ ونه وه  آوردستانه سك له آه

دا  آه  هۆه م و له آه ی ده وره وا منیش گه ی تدابت ئه ی دایه ونه
  .واسم یده هه

  
ی  وه ، گانه وه  خواره آانیدا هاته  چاوه فرمسك به

ش گرت، داوام لكرد   باوه ئاواتم له. دا آان ئازاری ده رهاته سه به
. خات آانمان ده  ئازاره و له  خه نیا گریانه تر بگری، زۆرجار ته

   وا باوه الی ئمه.  وه آاته روونمان همن ده آانی ده  توڕه پۆله شه
،  وه  پیاودا دته یم به زه دا به نیا ئالره ن پیاو ناب بگری، ته ده
م  ش ئه گای ئمه و آۆمه تییه  ی گریان سیمای مرۆڤایه وه رئه به له

جیھشتم  م به آه آات آوڕه.  یان ل داگیرآردووه هایه سیما پ به
موو  رستگاآانم لھاتبوو، هه ك بتی  په آی زۆر وه یه بۆ ماوه
آرد،  ان بۆم دهو نوژی وه سوڕانه وورمدا ده  ده آان به مردووه

و  ك ئه آانی گیانم وه م لبابوو، ماسوولكه ناسه منیش هه
ڕاستی  ی ناوه ده آانی سه  بته ی لھاتبوو آه ردانه به

 گیان،   بتكی به  ناآاوا بوومه پدروستكرابوون، له
نگی گریانم  آانیشم فووی ژیانیان پداآردم و ده فرمسكه
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  آانی هنایه ره نجه ی په آاند و شووشه آانی ڕاچه زیندووه
م و  آرد  تۆفانی خه  ده وه  نوژیان بۆ ئه مجاره ئه.  وه خواره

رستگا بۆ قوربانی داوای  آا په ، نه وه آانم آپ ببته الفاوی ئاهه
روونمان  من و ئاوات ده. ردووآمان گریاین هه. ژیانكی تر بكات

منداك .  وه بوهآانی سی موو سنووره آانمان هه نیسكه آو، هه ده
  آوڕم زووه. بت چی بینینت رم بت، ده  دڵ گه ندا هنده مه م ته له

نیسك  گری و هه  هه  ئازاره م باره ندا ئه مه م ته بۆ تۆ ئاله
،  نته مه تای ته ره ، سه  آوته آوڕم هشتا له. آانت بخنكن ناسه هه
  . وه قنته ته  آانی دت ده  چییه موو برینه م هه ئه

    
.  نزیكی  سنوور یشتینه مان هاتن تا گه گه  له  و النه و بابه  دایه

  ربازیش له من و سه.  چرپیان بوو ر چرپه مامم و باوآم هه
   له ك چییه یه وشه. آرد مان ده وه ره یری ده  سه وه آه ره نجه په
. نین آه ر پده سیروان و شیروانیش هه.  وه ره  ده هاته ممان نه ده
. ین  بكه ش ورا  قسه مانده نه.  ی زۆر بزارآردبوو ش ئمه وه ئه
  بین و پاشان ئمه   ده ڵ مای مامه گه  وتی تا تورآیا له بابه
  .آات ڕوانمان ده وێ خاۆ چاوه ن له نده ڕۆین بۆ له ده

  
  ینه ب بگه مزانی ده ده. یشتین گه ده ر نه ر ڕۆیشتین و هه هه

ستووری  ب هكی ئه ، ده زانی سنوور چییه شمده نه. سنوورك
یان دیواركی . یی لی نووسرابت سنوور وره  گه سووربت، به

  وه  آی بچكۆالنه  نزیك خانوویه برد له ی نه هنده. رزبت ردینی به به
  آه و خانووه ره  به آه شۆفره. زین موو دابه ستا و هه  وه آه پاسه

  وه رییه سكه جلی عه  پیاوك بهند میدا چه رده به چوو، له
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. بوو وه سته ده زی به  و آاغه ندێ پاره هه.  ستابوون وه
دا  و بابه  دایه شمان به باوه.  گریان ستمان آرد به ردووآمان ده هه
دا  وآاته ئا له.  گریان آرد ستی به  ده   النه وه والشه له. آرد
  : وتی دایه.  هو  نیشته وه  نزیكمانه آی بچووك له یه آه چۆله

آی  یه آه ر آات چۆله ن، هه  بكه یه  بچكۆله آه و چۆله یری ئه ـ سه
  .واتان بینی بزانن من بۆم ناردوون

و  ك جاران بوا به ی خۆ منداڵ نیین تا وه  چی ده وه  ئه ـ دایه
  .ین  بكه قسانه

ر   سه له.  ی خۆمانه آه آه  چۆله وه ئه. آات  ڕاست ده ـ نا دایه
  . آی دروستكردبوو یه  مان هالنه آه وشه تووی  حهدار

ربازدا آردو داوای لكرد   سه شی به  المان، باوه  هاته بابه
ی  آه فۆنه له ته. هین جنه آتر به رگیز یه من بت و هه ئاگای له

 گیرفانی  زكی بچووآدا نووسی و خستیه  آاغه پارچه شی له خاه
رباز   سه پناخۆش بوو باوآم داوای لهم  وه منیش ئه.  وه ربازه سه

  وه آانم سینه فرمسكه.  من بت، خۆ من منداڵ نیم آرد  ئاگای له
  وه  المه سۆما هاته.  دانیشتم آه ردكی نزیك پاسه ر به سه و له

  . وه یویست دخۆشیم بداته ده. دانیشت
  
  آه ر یه  با هه ره ، وه ند جوانه  چه  بكه رده و به ماشای ئه ته
ڕان   گه وتینه آه. ین بۆ یادگاری ڵ خۆمان ببه گه ردكی جوان له به
   و خستمانه وه ردكمان دۆزییه  به آه ر یه دا، هه و ناوه به

ردك  هات، بۆچی من به م پی ده تادا گاته ره  سه له.  وه گیرفانمانه
  هب جیاوازی ل  ده رده و به ئه. ن نده م بۆ له ڵ خۆمدا ببه گه له
.  ك وایه ك یه موو دونیا وه ردی هه خۆ به. آانی تر چی بت رده به
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 ببین، نازان هی وتی  رده م به ن ئه نده ر پۆلیسی له  گه باشه
ربازیش همن  سه. فیبوو ش هه آه  چۆله وه تا هاتینه هه.  خۆمانه
و ڕووی من هات و  ره ش به  النه.  دانیشتبوو وه و الی بابه وه ببوه
، بووآ  م بۆ بكه وره وێ، بوآكی گه  ئه یشتیته  گه ر آه هه: وتی

  ن بووآی وا له ده. بكات و بوات و گۆرانی ب بتوان قسه
  . یه ن هه نده له

  
 قاچی من و   شیان پداآردین، النه دایكم و باوآم باوه

ی  آه گریا، گریانه  ده دایه. دا ده ری نه ربازی گرت و به سه
ر  به یویست شتكمان پ ب له دا، ده نیسكی ده هه.  ستا وه هد ڕانه
 خۆی  آه قاچاخچییه. آرا ده واو نه آانی پ ته نیسك وشه هه

. ب  نه  بوون، ئمه آه موو سواری پاسه هه. ی بوو له آرد، په توڕه
نرێ و   نه  باوآم آرد ئمه   داوای له  چاوكی پنزاوه دایكم به

.  قاچاخچی  به  دراوه ی آه یه وپاره ، چش له وه نهڕی موو بگه هه
آرد و  باوآم خۆی توڕه.  ببین آه یھشت سواری پاسه دایكم نه

ی دایكم  آه بیاره. ی آردین آه ی گرت و سواری پاسه لی ئمه په
سكمان  ر آه بت، گه  باوآم خۆش نه د له  قه شه وانه نگ بوو، له دره

  .شتكمان لبت
  

 دیار  وانمان لوه  بووین، تا چاو بی آرد و ئه آه سهسواری پا
ر  سه وته  دایكمم بینی آه وه  دووره له. ماشامان آردن بوو، ته

مزانی  ئیتر نه. جوند باوآم خۆی نه. الماری دا  په  ، النه آه وییه زه
ستم آرد  ئیتر   وا هه و آاته ر ئه هه.  ، مرد وه دایكم بوورایه
  ستی آرد به رباز ده  چاو ونبوون سه له.  وه نبینمهجاركی تر نایا
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ی   هه والوه ، مامۆژنیشم له وه وی دا همنی بكاته م هه گریان، مامه
 خۆ تۆ پیاوكی و سملت   گای چیته گاه: و وتی دایه

زم   ئیتر حه وه وآاته ر له هه. ، بۆ هاتن هاتنایه خۆ نه...  بۆرآردووه
  ی دایكی پ ناخۆش بوو، به آه سۆما قسهما،    مامۆژنم نه له

. گریایت  تۆش ده  جبھیه م به ر منیش ئوه  گه دایه: دایكی وت
  نیا به  ته  به حم نیم تا  ئوه ر و به   آه جا من هنده: دایكی وتی

ڵ  گه بت له منداڵ ده.  مامۆژنم ڕاست بكات شه وانه له. آدا بنرم الیه
ردا هات با  سه آیان به رچییه هه. دا بژیندایك و باوآی خۆیان

زان  یان خودا ده. ر دت سه زان چیمان به خوا ده.  بن وه پكه
  .ر دت سه وان چییان به ئه

  
س پیدا  زاران آه ، هه مانه  ڕگای مان و نه یه و ڕگه ئه
ند   چه سانه و آه ب ژیانی ئه  ده وه مه آه ڕیوون، زۆرجار بیرده تپه
ببژرن بۆ  مان هه ی مان و نه تی بت تا ڕگه ینه  و پ مهخت سه
وێ  ریبییان له  وتكی دوور و چاوی غه نینه یه ی خۆیان بگه وه ئه
ی  ب  وانه  چاو ئه له.  وه نه ست پبكه نوێ ده رله و سه وه نه بكه
ی  وانه مان آۆچكی ئاسایی بوو، ئه رو شون بوون آۆچی ئه سه
. ها قووتی دان ژده ك ئه ی ئاو وه وانه ی خنكاندن، ئه ناسه فر هه به
گۆڕیان  م دیو نه له. ودیوی بردن ی ئه آه و جیھانه ره آان به مه له به
آانیان   سوآاره ت بت بۆ آه حمه ند زه ب چه ده. وار  شونه  نه یه هه

   یان ملوانكه سووره توانن زنجیری گوه  ڕۆژان نه ڕۆژێ له
 وایان لبكات  مه  ئه شه وانه له. آانیان ر گۆڕه  سه نه فرمسك بخه

  وه  شینه م ئاسمانه  آونكی ئه  ڕۆژان له مابن ڕۆژێ له ته ر به هه
  وت له  ڕكه ك چۆن ئاوات به روه ، هه وه آانه ی ماه وشه  حه ونه بكه
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،  وه آانمی پكردمه ری یاده فته ناچاری ده ی منی داو به رگاآه ده
بۆ من  بینینی . ن آه  ده ته و بابه نگكی له ڕوانی زه یش چاوهوان ئه

، آاتك  آی ب آۆتاییه تایه ره یر بوو، سه وتكی سه ئاوات ڕكه
. تی یه آه  آۆتاییه قه  زنجیركی زیوین و نازانی آام هه بته ژیان ده

م   ئه نته یه مگه ی تر ده ڕه ند الپه ند جار و چه منیش نازانم چه
ر گوێ بۆ   بتوانم تا سه یه وه  هیوام  ئه ی ئستامان، تاقه هآات

ئستا .  وه ی بخونمه آه آانی یادداشتنامه ڕه ئاوات بگرم و الپه
و  ره  و به لكشاوه  برین هه موو آات زیاتر دم خۆی له هه له
  آه فی، یه و تاریكی ده ره آانم به آات  وسۆمای چاوه راب ڕاده سه
م  آه  و مۆمی شاره آانم داگیرساندووه گۆپهی  آه  یه به

.  دا دامگیرساندووه آه ر داركی گۆڕستانه نا هه  په ، له وه ته آۆآردوه
  پویستیم به. رگای ڕۆحم بدات  ده ك ڕووناآی له تا تروسكاییه

  ی یاد له ستره رگی برینم پ فبدات و ئه ، به هزكی خوداییه
 ماندووی،  دیاره. آاندم ه وات ڕایچهئا.  بگرێ ئامزمدا ئۆقره

  . جاركی تر ینه خه نبوول ده سته ی ئه آه ره فه سه
  

،  و نییه نیا بۆ ئه آانی من ته  ئاوات جارێ نازان فرمسكه
وم بۆ  ، تا ئستا باسی ئه ی خۆمه  ب آۆتاییه مه و خه كو بۆ ئه به
شم پداآرد  وهبا. م آه  جارێ هیچی بۆ باس نه ، باشتره آردووه نه

  م زوو داخست، خۆم فێ دایه رگاآه ده. ومائاوایی ل آردم
ی  رده په. ودیو بۆم و ئه ره نیایی و ویستم به شی ته باوه
ور   ئاسا هه م بروسكه آه ی ده  و تا نوزه وه یه آانم دادا ره نجه په

  ناسه ی هه  ، تروسكه وه نه  گریان و ئاسمان ڕووت بكه بكاته
 و ژیانم  وه نه رزم بكه  ژربام و به م داگیربكات و بته هست جه
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ریان  مبینن سه مناسن و ده ی  ده سانه و آه ئه.   وه نه ردا بكه به به
 بچووك،  آی هنده یه سته ن، چۆن جه من، بوا ناآه سوڕ ده

نازانن هزكی .  می گرتووه ی الفاوی خه رگه  ناسك به دكی هنده
آانی دمی   و ئازاره وه مه سته  جه ته ومار ڕژاوهیبی ب ش غه

ك  بت وه  ده ده.  آانی فری نوژآردووه برینه.  سآردووه
س  آه. وم م و نان بخۆم و بخه سكی ئاسایی بژیم، آاربكه آه

و  ر ئه ت هه نانه ته.  و هزه ی ئه نده  به ته نازان من ئستا بوومه
آانم  مه خه. آانم  فرمسكه دات به ده  وه ڕینه  بلیتی په شه هزه
م  وه رگای ناوه ، ده وه ونته ڕه ڕوانیم ده  و تینی چاوه وه الونته ده

 لشاو  دات و به ی ناوچاوانم الده ره نجه ی په رده  و په وه آاته بۆ ده
گرێ و  آانم ده ندێ جاریش باه هه.  وه  ژووره نرته ڕووناآی ده

،   تیشككه ك پارچه دی خوداش وه.  آش امدهو دی خودا ڕ ره به
آانی دم  ئازاره و له آات و خه م پده  وم و جۆالنه آه ری پاده سه له
آات،  م بۆ بانگ ده آه آوڕه.  وه آاته سوتانی ڕۆحم فنك ده. خات ده
آات،  شنم ده ست و باوه وه  ڕاده وه رمه ر سه سه ویش به ئه

آات، زوو زووش  و گۆنام ماچ ده وه تههۆن آانم بۆ ده برژانگه
ی  رگه ب به هز بووی، ده چ تۆ ژنكی زۆر به ت بیرت نه ده
.  وه  خۆت بدۆزیته  هاتووه وه  آاتی ئه سته ی هه ش بگری، ده مه ئه

 خودی خۆت  ر بتوانی له گه.  وه  خۆت بناسیته  هاتووه وه آاتی ئه
،  ش زۆر گرنگه و ڕگایه ئه.  وه دۆزیته وا ڕگا ده یت ئه آه ڕانه

   هاتووه وه آاتی ئه. ڕۆن دا  ده و ڕگایه سانی تریش  به  آه چونكه
ت  ویستیه و خۆشه م، ئه آه  دایه سته ی هه ده.  وه  بدۆزنه و ڕگایه ئه

و   بۆ ئه وه ره شت بكه باوه. خشیم  پت به  آه وه نرمه بۆ ده
نیا بۆ خۆت نیین بۆ   ته هو تیشكان ئه. نرم ی  بۆت ده تیشكانه
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وز  نه ی  وه و هیوایه آانم نوقاند، به چاوه. سانكی تریشن آه
ر بۆ  خۆ من ئستا هه.  ببینم وكی پوه  خه وه و شه و ئه وه ببمباته

  الوه وم به  خه گینا هنده  ببینم، ئه وه وه و به وم تا خه خه  ده وه ئه
ویش  وا ب خه نم بژیم ئهو بتوا ب ئه ر به من گه.  گرنگ نییه

ل  آی گه درۆیه مه خودی ژیانیش بۆ من گه. توانم بژیم ده
  . یه وره گه

  
  

  نبوول سته آانی ئه ڕۆژه
  

موو   ڕۆیشتین، هه و پاسه  سواری ئه آی زۆر به یه ماوه
 دوور  نده وه آی ئه یه درژایی ژیانم بۆ ماوه من  به. ت بووین آه شه

رم  ش زۆر گه آه ناو پاسه. بووم  نهو درژ سواری ئۆتۆمۆبیل
پاشان . آشا یان ده ره س جگه ی زۆر آه وه  له  جگه مه بوو، ئه
 خاآی  وه  زانیم ئه وه  وشیاربوومه آه.  وه و بردمیه ك خه یه ماوه

 دیاربوون  ك ئمه ر وه یش هه آه كه ی خه وه ڵ ئه گه ، له وتكی تره
 دایك و  ی آه و شونه م وتی له مامه. ش شاخاوی بوو آه و ناوچه

 درژایی  رباز به سه.   خاآی تورآیا وتینه جھشت آه باوآتمان به
ند شونك المان دا تا نان بخۆین و   چه نگ بوو، له  بده آه ڕگه

ندێ  من و سۆما هه. خوارد ده ربازهیچی نه سه. ین ك بده پشوویه
. بوو بیخوات زی نه دامان پی، ڕا وه  نانكه گۆشتمان بۆ خسته

وم  آی زۆر خه یه ی ماوه وه رئه به ندمان پچوو له نازانم چه
ر  هه. ئاگا هاتم ك وه  گای خه نگی هۆڕین و گاه  ده وت، له لكه
  وره شاركی زۆر گه. نبوول سته  ئه یشتینه م وتی گه و آات مامه ئه
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  آه ، پاسهباغ بوو ره آانی آۆن بوون، زۆر قه م خانووه بوو، به
   به آه گوم لبوو شۆفره. ستا م ئوتلكی س قاتی وه رده به له

  .ی دت بۆ المان ی وت سبه مامه
  

  وه ی بت بۆ المان، ئه ر سبه  گه  دی خۆمدا وتم باشه منیش له
    بۆ النه آه چم بووآه ین، خرا ده ربكه فه ی سه  دوو سبه یه وانه له
  شه وانه چ و له رده مان بۆ ده كیش ئیقامهند ڕۆژ پاش چه. آم ده
آانیشمان  وانیش دن، جله  ئه.ی بۆ بنرم آه وم بوآه آه ر فریانه هه

 وتی جوان بۆم  یان بیرناچت، دایكه آه یاداشتنامه. بۆ دنن
ربازیش  ڵ خۆیان بۆم دنن، سه گه  هاتن له رآه  هه وه شارته ده

 بیریان   النه. ام هیچیان بیرناچدنی.  ی خۆیی آرد آه داوای تۆپه
.  بووك آات له ی پده آه  ژووره  ئره ر بته و گه ئه.  وه خاته ده

  ر آه موو هاوڕكانی دابوو هه  هه نی به به. آێ  یاری ده آۆمه
ی دراوسمان  آه آچه. نرێ رو بووآیان بۆ ده ن سه نده  له بگاته

  .رگی بووآیشی لكرد داوای جلوبه
آی  یه ره نجه بوو، په وره ژووركی گه. م  قاتی سھه  چوینه 

و  ئه. یوانی دا ده آه م هوتله رده ر بازاڕی به سه بوو، به بچووآی هه
ك   ڕیه  جیكیان ڕۆژه ی لبوو، جیكه  شه وه ره  دوو قه ژووره

  ك و شیروان و سیروان له ر جگایه سه رباز له من و سه. چوو ده
. وت  پاكه آه ر جگه سه نگی له ب ده رباز به سه. وتین  خهك یه جگه
ر  سه وانمان له تی ئه وه له.  وه هاته ییم پدا ده زه و آات زۆر به ئه

یری   سه وه آه ره نجه  په له.  نگه جھشت، مت و بده سنوور به
آی بۆ دایكم  یه ڕاسپارده. ك ببینم یه آه كو چۆله آرد به م ده وه ره ده

رباز بانگی  سه.   وه جومه ده  نه آه ره نجه م په رده  به له. پدابنرم
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ڕوانی  ستاوی؟ منیش وتم چاوه وێ وه  بۆ له آردم و پرسی چییه
 خۆ تۆ ئستا  به  گل مه ویش وتی هنده ئه. م آه  ده آه آه چۆله
تۆزێ دم . آرد  ده و قسانه  مندای بوامان به  بووی، به وره گه

  : هواشی وتی  لم و به وه  پشه هاته.   قسه وته وو وا آهخۆشب
  .  وه  بۆ ماه وه ڕینه ین و بگه ی چی ئستا ڕابكه ـ ده

 زمان  ناسین و نه ڕگا ده و نه مان پیه پاره ـ ناتوانین، نه
  .زانین ده

یری   وردی سه ، به وه ڕۆینه پ ده ؟ به مان بۆ چییه ـ پاره
  . زانم مووی ده هه. م آرد ڕگاآه
  .  چی بخۆین  ڕگاوه ی به ـ ئه

ین، گوند  آه آان ده كی گونده  خه آان داوا له رگه ك پشمه ـ  وه
  .مووشیانم ژمارد ، هه زۆره
  ین   بكه یاندا قسه  گه  چ زمان له ی به ـ ئه
ك  روه هه.  ، مای دلۆڤانت بیره ك ئمه  آوردن، وه وانه ـ ئه

  .ك فربووم یه ند وشه  چه وه وه ن، من له هآ  ده وان قسه ئه
ترسم من ده. ـ نا شتی وا ناب.  

ڵ سیروان و  گه م له مامه. رخۆ  سه وه رباز تۆزێ هاته سه
،  آه نیشتی هوتله  دووآانكی ته ، له وه  خواره شیرواندا چوونه

رباز  سه. ڵ برنجدا گه باب له رو شیش آه سه. خواردنیان بۆ هناین
ین،   ڕابكه آات باشتره و ڕاست ده ئه. مووی خوارد یان هه رهمجا ئه
بت، خۆمان  آیش نانمان نه یه ر ماوه ب زۆربخۆین، تا گه ده

  وین و به خه  نه وه و شه ربازدا بیارمان دا ئه ڵ سه گه له. بگرین
و من  شه.  بگرین وه و ماه ره و ملی ڕگا به وه ره  ده هواشی بچینه

.  وه ری آردمه به رباز خه ودا سه ی شه نیوه وت، له وم لكه خه
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و  وه مان آرده آه رگای ژووره نگی ده ب ده رآردو به به خۆمان له
ی  وه ره ده له.  وه ری بته به س خه ی آه وه ب ئه  به وه ره  ده چوینه

تی  هین ویارمه آتر جنه رگیز یه ك دا  هه  یه نمان به  به رگاآه ده
  نینه یه گه ئاسانی خۆمان ده ش دنیا بووین به وه له. ین بدهآتر  یه

آان داوایان   گونده یشتینه آات گه. نبوول سته آانی نزیك ئه گونده
ی   و شونه ر سنوور، له  سه ینه گه ن تا ده تیمان بده ین  یارمه آه لده
  . جھشت مان به  و النه و بابه دایه

  
ت  حمه  زه زۆر تاریك بوو، به.  وه اره خو آاندا چوینه قادرمه  به

. هات  ده وه مه  قاتی دووه نگ له  ده نگه نا، ده نگاومان ده هه
آانی  گۆپه. ین آدا مت بكه نایه  په ك خۆمان له یه ناچاربووین ماوه

ترسی . وێ گران بوو رچوونیش له ده. م داگیرسابوو آه قاتی یه
ر حاڵ  هه به. و بمان بین وه ره  ده سك بته بوو آه مان هه وه ئه

 چووین،  آه رگای هوتله و ده ره به.  وه  قاتی خواره یانده خۆمان گه
نگك هاواری لكردین، خۆمان  ناآاوا ده له. واو دمان خۆشبوو ته
  مان له ناسه هه. نگ بووین  و بده وه نیشت دۆبكدا شارده  ته له

  وته   تیشكی گۆپكمان آه. آوت  آوته وته خۆمان بی، دمان آه
 زمانك  به.  لدانمان وتنه لیان گرتین و آه ر، دوو پیاو په سه
رباز توانی  پاشان سه. یشتین گه ده  لی تنه  ئمه آرد آه یان ده قسه

  م به برد  مامه ی نه هنده.  وه ره  سه ربازبكات و ڕابكاته خۆی ده
ڵ آردن و ئیتر منیشیان  گه ی له و قسه وه  خواره  هاته وه بیجامه

وێ  مانه ین و ده رجاده  وایان زانیبوو  مندای سه دیاره. آرد ره به
  .ین وین یان دزی بكه  بخه آه  ئوتله له

  .آردین ڵ نه گه ی له م هیچ قسه  مامه وه و شه ئه
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نین و وتی زانیم تر   پكه ستی آرد به ستاو ده سیروان هه
  گینا ئاگام له نگ آرد، ئه لتان بده خۆم  آرن  بۆیه قده شه
  . تان بوو آه  پالنه
    
  

  وانی هوتل شه
  

   آاولبووه و هوتله ڕوان بووم ڕۆژی دوایی ئه  چاوه
مون و ماستی  ندێ سه م چوو، هه یانی مامه بۆ به. جبھین به

 نان و  وه ته زه له  به  هنده یانیمان خوارد، نازه نانی به. بۆمان هنا
نی نان و ماستی  مه موو ته ی هه وه ك ئه خوارد، وه ی ده آه ستهما
نگوین و  ر گوزو هه یانی هه وان بۆ نانی به خواردبت، خۆ ئه نه
  داوای له. خوارد و ڕۆیشت م نانی نه مامه. خوارد یماخیان ده قه

  تروآنی، چونكه مامۆژنم آرد ئاگای لمان بت و چاومان لنه
زاری  رمه  شه تا ماوه وا هه ر شتكمان لبت ئه  و گهتین  ئامانه ئمه

یركی آردین و چاوكی ل   سه والوه سیروانیش له. بت باوآم ده
 من  مجاره وێ ئه تانه ر ده سپایی پی وتم گه  ئه  به   آاندین ته هه

یان بۆتان   مجاره بت ئه متان نه خه. رچن م ده ده تیتان ده یارمه
ربازیش  ت، سه مزانی سیروان بۆ وا ده ده. م آه ر ده مسۆگه

ربازم   سه ، به وه ڕینه گه ین و نه رچۆن بت ڕابكه یویست هه ده
سیروانیش . ین م زویر بكه ین مامه  آاركی وابكه وت ناب ئمه

،   نییه تی ئمه ستی یارمه به و مه ئه.  آی باش نییه  ئامۆزایه هنده
سۆمای وت  گوم لبوو به. ستمان ده ت لهوێ ڕزگار ب یه كو ده به
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ك  یه روه ر قه سه یان له آه ریه وا هه  ئه بووینایه  نه ر ئمه گه
  .وتن خه ده

  
ر  سه زانی چیمان به مانده  نه ، ئمه ڕوانی زۆر ناخۆشه چاوه

آانمان  ك شته یانیه ، به وه  ماینه و هوتله وابزانم چوار ڕۆژ له. دت
 هوتلكی  ڕۆینه م وتی ده مامه. ڕۆین زانی ده ان ده وام وه آۆآرده

. مان شوندا بژین  هه آی  زۆر له یه  ماوه  باش نییه تر چونكه
 پۆلیس و   له ش الی خۆمان نییه مه یشتم، خۆ ئه گه ش تنه مه له
م، وام  مورا پرسیاربكه م نه به. ر بترسین و بمانگرن سكه عه
و لم   الی سۆماوه چوومه.  و ماته هم تۆزێ توڕ ست آرد مامه هه

ك  وه. زانی یده ویش نه ئه.  بۆین ب لره زانی بۆچی ده ده: پرسی
   هوتلكی بچووآتر و له  چوینه مجاره ئه. آرد بزان زی ده من حه

. بوو ناو شار و دوآانی ل نه دوور بوو له. سكدا بوو آۆنكی ته
ی  وه ره  ده شی له آه خانهست آانی بچووآتر بوون، ئاوده ژووره
  .  بوو ژوورآه

و بوو  ی شه وتین، نیوه ك جگا خه ر یه سه رباز له من و سه
.  وێ نییه رباز له و سه ڕه  ته آه ستم آرد جگه ، هه وه رم بوویه به خه

میزی . گری و ده  دانیشتووه وه رگاآه ستام، بینیم الی ده خرا هه
آان پیبزانن و  بوو منداه  ههی وه خۆیدا، ترسی ئه آردبوو به

ر  سه ك ئاوم هناو ڕشتم به سوراحییه. ن ی پ بكه گاته
ویش   ین تۆ ئاوت بۆ من هناو شه ی ده سبه. دا آه آه دۆشه

   داگیرسنی، بۆیه آه تویست گۆپه وانی تر نه ر ئه به تاریك بوو، له
 دڵ بوو،  ی به هآ بیرۆآه.  وه  خواره وته ست آه ده ت له آه سوراحییه

وتین تا  ری خه سه  داخست و له آه وییه ر زه سه مان له آه لفه
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خرا .  وه وم بۆ گانه رهاتی شه سه ستاین، به  هه رآه یانی، هه به
بباك  به. خست  هه وه آه ی ژووره ره نجه  په مان به آه آه دۆشه

  .یانیمان خوارد چووین نانی به
  

زۆرجاریش سۆما .  بووین وه ت پكهی آا رباز زۆربه من و سه
نتازییای   فه آرد، سۆما له  یاریمان ده وه پكه.  المان هاته ده

  مه سیروانیش به. ك بوو داهنانی  یاریكردندا زۆر زیره
.  بفرۆش و بزارمان بكات ڕمان پ یویست شه ئه. بوو بزارده

ی زووبوو یان ڕۆژكیان به. آرد ری ده ناو ده ده سۆما پای پوه
زانی،  یده س نه  تا بۆین، بۆ آوێ آه وه ری آردینه به م خه مامه
خۆمان . بوو بپرس ی نه وه تی ئه  تاقه یانی زووه و به سیش به آه
آی  یه یاره سواری سه.  وه آانی آۆآردینه رآردوو مامۆژنم جله به له
مامم . ڕۆین  باوآی پرسی  بۆ آوێ ده بووین، سیروان له وره گه
  وه  چاوییه رانی به ترسا، نیگه ، دیاربوو زۆر ده وه دایه می نه هو

ورا جاركی تر  مانده ترساین و نه ش ده دیاربوو، ئمه
و   ڕۆیشتین ئه یاره و سه آی باش به یه ماوه.  وه ینه پرسیاربكه
  رز و تازه آانی به ڕین زۆر جوان بوون، خانوه ی پدا تپه شونانه

نگی   ده وێ گومان له  شونك ، له یشتینه برد گه  نهی بوون، هنده
م   خۆمدا بكه ریكبوو میز به بوو، ترسكی زۆرم لنیشت، خه یاره ته

ریكبوو  من خراپتربوو، خه رباز له سه. ر گونم  سه ستم خسته ، ده
ر   سه ستی خسته ده.   وه ره  ده چووه  ده وه آه آسیه ی ته ره نجه  په له

  رباز به ی سه وه بۆ همن آردنه. ی تری بپارزێ آه وهچاوی تا چا
  ك الی ئمه  چیین، وه یارانه و ته م پرسی  ئه مامه ناچاری له

آی  نین والیه  پكه ستی آرد به  ده آه ن، قاچاخچییه آه بۆمباباران ده



 

SY

ڕۆن و  مۆ ده ز بكات ئه ر خوا حه  گه ئینشائه:  و وتی وه لم آرده
  ".وید س نه گه ده

  .ن نده چین بۆ له رباز ده سودی چی من و سه
  
  

  تونلی ژیان
  وره ك هه چی وه آی ئاسایی بوو، آه یه نیا ڕسته  ته مه  ئه
  آانی به نووسی مرۆڤه چاره. ژان وی هه  ئاسمان و زه تریشقه

آ . خست یای داده وتی خه رگای ڕه ده. برد ڕگای خۆیدا ده
 و  وه گیرسنه  آوێ ده آردوون و له هزان ژیان چی بۆ ئاماد ده

و  ئا له.  وه نه آه دا ده وییه م زه چ سوچكی ئه چاوی نامۆیی له
 چ  وتی ژیان له آرد ڕه ده یان نه وه سیان هزری ئه دا آه ساته

  آه ر یه كو هه وان به نیا ئه ك ته ، نه وه گیرسته تونلكدا ده
تی ژیانی ڕۆژی   خهیبیی یش نازانین چ هزكی غه ئمه له

 بوو دی داخكردم،  یبیه  غه و هزه ر ئه آش، هه داهاتوومان بۆ ده
مم  آه  سوچكی دمدا بۆ آوڕه ی له یه   چكۆالنه شته هه و به ئه

ردا  سه ئاسمانیان به. ل بردی زه دروست آردبوو الفاوی ئه
 ونی خۆش خۆش، ون، خه  خه ی پبوو له و ئاسمانه ڕووخاندم،  ئه

بینی،   ده وه  خۆمه ونم به بینی، خه ونم ده  ڕۆژیش خه ت به نانه ته
خۆی .  و مندای بووه و ژنی هناوه بووه وره م گه آه پیر بووم، آوڕه

آ  ، یه وه  آتبكیان بۆ هناوم تا بیخونمه ه ی آۆمه آه و منداه
   آهبینی  ده وه وه ونی به ی آوڕك بوو خه رباره  ده و آتبانه له

واسیبوو،  یدا هه آه  ژووره آانی بروسلیشی له  بروسلی، ونه ببته
آرد  آرد و داوای لده میا ده رده  به موو ڕۆژێ نوژی له هه
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  له.  بگات  لوتكه تی بدات و تا ڕنونی بكات تا به یارمه
م  من ئاله:   وتی وه نینه  پكه به.  وه سنته ڕۆژیشدا دایكی بحه پاشه
  زانی ده یده نه. م آه ویستی ده م فری خۆشه آه  آوڕه وه نهآتبا
و  بوو ئه ی نه وه بیری ئه. ویستی بوو ی خۆی آانی خۆشه آه وره گه

نی س سان بوو آچكی چوار سانی  مه هشتا ته
ی ساوایان  چوو بۆ باخچه موو ڕۆژكیش  ده ویست، هه خۆشده

تا .   بكردایه ی شانه آه  و قژه هربكردای به  جلكی جوانی له بوایه ده
و  وه  الی خۆیدا ڕابكش و الی لبكاته  به یه و آیژۆه رنجی ئه سه

نی نۆ ساڵ بوو،  مه بوو آات ته شی بیر نه وه ئه. ڵ بكات گه یاری له
  ، وتی دایه وه  بۆ ماه وه ڕاینه گه  ده وه  پكه ڕۆژك پاش قوتابخانه

توانم بزانم  ده.  وه ویستی آچكه  خۆشه ته وتومه زانی چی، من آه ده
آانی تریش خۆشیان  نیا من نیم، آوڕه ر ته هه.  ؟ ئا تانیایه آیه
  م و به وانی تر بزاری بكه آو ئه وێ وه م من نامه وێ، به ده

ر  ، هه وه دایه وقی ده آانیدا شه  چاوه ك له یه بریسكه.  م دواییدا ڕابكه
خشی و   من به بینراوی به زكی نه بوو ه یه و بریسكه ئه

  یه وانه م له ندێ جار ده هه.  وه آی تره یه  خانه ویستی خسته خۆشه
. ویستی وای لكردب آۆچ بكات ی بۆ خۆشه و بۆچوونه ر ئه هه

.  وه ڕته گه نگی ده وتم لی بپرسم آه آه ی آرد، فریا نه له زۆر په
آانی بروسللیم  ، ونه وه ڕته ه بگ نی پدام آه  خۆی به گرنگ نییه

موو ساك   هه  آه گرتووه م بۆ هه و پشتونانه ، ئه گرتووه بۆ هه
ست  نوێ ده رله  پویست ناآات سه وه گرتن، آات هاته ریده وه

آانی   ونه ك له یه ند ونه ب پرسی خۆشی چه به.  وه پبكاته
  وێ بیھنمه مه جار ده، زۆر  واسیوه مدا هه آه  ژووره بروسلیشم له
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.  نگه ویش بده م ئه آانم بۆ بدرآن، به مه گفتوگۆ تا نھنی وه
  . ی مانی گرتووه ده

  
آی بۆ  یه مابوو، نامه وێ نه ، ئاوات له وه  چاوم آرده

  :جھشتبووم، نوسیبووی به
آی  یه ڕه ند الپه وا چه  ماندووم آردی، ئه ببووره
،  وه ره بوو بیخونه ت هه هم،  ماوه جده بهمت بۆ  آه یادداشتنامه

آی  یان خۆم چایه مجاره ، ئه وه ره بوو، ئاگادارم بكه ی آاتت هه آه
  . وت آه وت لنه نم تا خه شت بۆ لده آی ڕه یه تۆخ  یان قاوه

گات، پیریش بووم  زاری آرد، دنیام لم ده رمه  شه ستم به هه
رماو  آان تا گه ڕه ستم برد بۆ الپه ده.  هماو ی جارانم نه و توانایه ئه
  وه  شتی تره  به وه چته  و دواتریش بیرم نه وه رم بیانخونمه گه

آانم  ره نجه رگاو په یركی ده آان فین، سه ڕه الپه. م ده فیان نه
 سارد بوو  نده وه موو داخراوبوون، خۆ زستانكی ئه آرد، هه

   هاته  آووه  له بایه شه م ڕه ی ئه ئه.  وه هم ش بكه ره نجه ورا په مده نه
آاندا ڕامكرد و پام  ڕه  دوای الپه ، به!! یره ش سه مه ، ئه وه ژووره

مدا  آه  بنمیچکی ژووره  و له ڕه ر الپه هه. وتم وت و آه كه هه
 قوژبنی الی  ك له یه ڕه ناآاوا الپه بوو، له شم نه یژه په.  وه  گیرسابوه

 ئامزم  وی، خرا خۆم بۆ فداو له ر زه  سه وته آه   وه ڕاسته
  . وه  چاوم و خوندمه م آرده آه گرت، چاویلكه

ربازم توند  آانی سه سته  دانیشتبووین، ده وه آه نیشت یه  ته له... 
آی تاڵ  مزانی چ یادگارییه رزین، ده له ژنۆآانی ده گرت، ئه

ماندا  آه شتایی الی ماه پده له  یادمه له.  یه ژاندنه م هه ی ئه رچاوه سه
  آردایه نجا گۆی نه تا په آرد و هه موو جارێ تۆپانمان ده ك هه وه
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ك ئاسمانی  یه  فۆآه ه ك آۆمه یه ئواره.  وه  ماه وه ڕاینه گه ده نه
 خۆم  رماندا، ئاگام له  سه شاری تاریك آرد و بۆمبای داباران به

  آرد، نه ده دی نه پوتۆز زیاتر هیچم به  ته ، له وه ما، چاوم آرده نه
دا  و ناوه ك شت به ی، هاوارم آرد، وه آه  تۆپه رباز دیاربوو نه سه
رباز بوو، بانگی آردم،  ی سه  نووزه ، گوم له وه سوڕامه ده

مزانی  ، نه وه  خواره هاته م و چاویدا ده  ده ، خون به وه دۆزیمه
رباز   یان سه وه مه آم ئاگادار بكه دایك و باو وه ڕمه م، بگه چیبكه
   خون دته وه ریه نیا الی سه یرم آرد  ته ، سه وه مه گرم و بیبه هه

زانی  مده ،  نه وه ریه  سه ستم به ند و به م داآه آه ، بلوزه وه خواره
  وه و ماه ره  ژر شانی و به چوومه.  وه  خواره  دته  آووه خۆن له
بوو،   نه وه ماه س له رپشت بوو، آه سه  له وه اهرگای م ده. ڕۆیشتین

ترسام   ده وه وی، له ر زه  سه وته  هۆشی خۆی چوو، آه رباز له سه 
. دا ر دی دانا، هشتا دی لیده سه ستم له ده. رباز بمرێ سه
 دایكمم  وه آه  ری آۆالنه وسه ، له وه ره  ده ربازم داناو ڕامكرده سه
  .دی آرد به

  
  ی آه و چاوه وت، ئه  آه خانه سته  خه آی زۆر له یه از ماوهرب  سه

ی دوو جار  وه ڵ ئه گه له. بینی یده وتبوو، نه رآه پرشی بۆمبی به
 و  آه ر ئاونه  به چووه زوو زووش ده. رییان بۆ آرد رگه شته نه

آرد،  یری ده ی سه ی آه آه  چاوه گرت و به ی ده آه  ساغه چاوه
باسی  نگ بوو، نه رباز بده آی زۆر سه یه   ماوه.بینی ده هیچی نه
 و یاری  وه ره  ده ڵ منیشدا بته گه یویست له ده آرد نه تۆپنی ده

وانیش  ت شه نانه ی بۆ آیبوو، ته وره باوآم تۆپكی گه. بكات
رباز  آی زۆری برد تا سه یه ماوه. نا یدا داده آه ی الی پشتییه آه تۆپه
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ك  آردم وه ك جاران داوای لده اهات و ئیتر وهآچاویدا ڕ ڵ یه گه له
  وه ره  ده آات له. م دا بكه گه و تۆپنی له وه ره  ده جاران بچینه
زانی  مده آرد،  نه ماشای ئاسمانی ده وام ته رده آرد، به یاریمان ده

وتنی  رآه  یان ترسی ده وه ی چاك آاته آه  چاوه وه پاڕته خوا ده له
آرد و   گریان ده ستی به ناآاوا ده ندێ جار له  هه.بوو ی هه فۆآه

   وه و ماه ره داو به ده  هه آه  تۆپه قكی له موو هزكی  شه  هه به
ب  مت نه یوت خه و ده وه دایه م دی ده رده دایكم هه.   وه آرده ڕایده
ریت بۆ  رگه شته وێ نه چیت بۆ الی خات، له زووترین آات ده به
.  تۆپن  به وه یته آه ستده باشی ببینیت و ده توانیت به ن و ده آه ده

ی یاریكردنی  رباز ڕگه ی سه آه آچاوییه زانی یه ده ی نه وه دایكم ئه
دا ڕابكات و  آه دوای تۆپه ب چاو بتوان به  به شه وانه له. لناگرێ

 یاری تۆپان  زاییم له  شاره  مندابووم هنده آه. گۆی خۆی بكات
و  ركی جیھانی، ئه  یاریكه بته رباز ده مزانی سه م ده ،  بهبوو نه

. یبوو س نه ی، آه آه یبوو بۆ تۆپه و هه ی ئه ویستییه خۆشه
ی  آه وقه موو گۆڕیبوو، زه رباز ژیانی هه ی سه آه آچاوییه یه

 زۆر   به ، بابه  قوتابخانه دا به ده ش گوی نه هنده. مابوو جارانی نه
   تۆپن، دوو جارێ له دا به ده گرنگی نه. آرد پدهآانی  رسه ده
  جاران آه. م یدا بۆم تۆپان بكه گه آرد له من ده دا داوای له فته هه

آانیدا   چاوه موو جیھانت له  خۆشی هه وه هاته آرد و ده تۆپانی ده
  . بینی ده

  
ویستی   شتكی خۆشه یت، مرۆڤ آه آه  ئاوات ڕاست ده

ردوو چاویشی  كو هه نیا چاوكی نابین به ك ته هچ، ن آیس ده له
ستن و  یبه آانی ده ونه فێ و خه توانای بینینیان نامن، دی ده
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  وه منته  زیندوویی ده  شت به چن، تاقه هۆش خۆده آانی له سته هه
م ڕۆیشت،  آه آات آوڕه.  آانه ی ئازاره  و ناه ی فرمسكه مه لزه
   دامنی چیاوه آۆڵ گرتبوو، له می له سته م  جهآانی د شكاوه باه 
نگی   ده ی خوا گوی له و هیوایه یبردم، به  ده و لوتكه ره به

  له. مدا ناسه ی ب هه سته ر جه به آانم بت، هزك بكا به نوژه
ی  و هیوایه آرد، به آانم ده ستره یری ئاسمان و ئه  سه وه لوتكه

. وتب وی لكه آكیاندا خه  ئامزی یه هم ل آه نجاوی آوڕه ڕۆحی ڕه
 جارك فریام  نیا بۆ تاقه وێ، ته  دایكم آرد فریام آه داوام له

م  آه آچه: دایكم وتی.  ئامزم وه ئاگای بن و بته وێ و به آه
چاوانی خۆم  من، له  ، دت الی نه  ئامزی مندایه ت له آه آوڕه

دی .  بگرێ ر الی من ئۆقره گه ت مه آه وێ، آوڕه زیاتر خۆشم ده
 ئاوی آانیاو  ، ڕۆحی له ت ناسكتره آه آانی ماه پوله  بای په له

ب   آچم به فربه.   جوانتره نگی آازوه  ڕه ، هیواآانی له رد تره بگه
ب  ویستیت به ی آانی خۆشه یه نه. وێ وت لبكه و خه وباشی ئه شه
ی  آه  فرینه  به ڕۆحه. بكاتو وشك  آانی ئه ییه  فریشته نگاوه هه
و آۆچكی ب  آۆچی ئه. گرت مینی نه رزه رمای سه ی گه رگه به
  .ندوچوون بوو چه

  
موو ڕۆژێ  رباز هه ك سه منیش وه. رم  ئیتر هاوار بۆ آ به

ردوو چاوم  كو هه نیا چاوكم به ك ته ، نه ر ئاونه  به چوومه ده
  آرده ده ی نه دزهتاو  الفاوی تیشكی هه. بینی ده هیچی نه

موو سیمفۆنیاآانی  كو هه ی مانگ به نیا الیالیه ك ته نه. م آه ژووره
و ڕاهاتم ،  ب خه رچوو، به سه آات به. خستم ده وی لنه م خه خه
و دم  آانی ئه ب ئامزه دا، به م ده ناسه و هه آانی ئه ب سوپاسه به
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آان ببینم،  چاو شتهك   یه رباز ڕاهاتم به ك سه منیش وه. دا لیده
، منیش   وه ڕته ی بگه آه   بینایی بۆ چاوه ڕوانه رباز چاوه سه
  .م بدات رگاآه ده م له و ڕۆژه ڕی  ئه م چاوه رده هه
  

  
  ر نیم خۆ من نووسه

گرێ،  ی من ده خه  بۆ یه رانه موو نووسه م هه ناو ئه  له م آوڕه ئه
و هیچ  ، خۆ ئه وه یه، چۆن منی دۆزی وه چیرۆآی ژیانی بۆ بنووسمه

 و   نزیكه وه آه یه ڕۆحمان له .  نازان وه ی ژیانی منه  باره شت له
نگی بوو،   ده  گوم له وه مین جاره آه یه له!  وتی ژیانمان جیاوازه ڕه

.  بووب  ژیانی پشووماندا آوڕی من نه سۆزم بۆی جو، بی له
،  وه شیمان ببمه پهی خۆم  آه نه  به نیازم له ندێ جار به هه

.  وه هنته یاد ده آانی خۆمم به و ئازاره ی چیرۆآی ئه وه نووسینه
 الفاوی   زۆر جیاوازن،  دیاره آه ردوو ڕووداوه ی هه وه ڵ ئه گه له
  آه یه  ماوه وه ئه. گرێ ده  هه رچاوه  سه وه ك بارانه یه آان له سته هه
،  م الیه یه ڕه م دوو الپه ر ئه هه.  من  نه فۆنی آردووه له و ته  ئه نه

خوا بكات . ندا ی ئارله خانه آات بۆ سود و فۆآه باسی هاتنیان ده
  جارێ له. ب ی ئاوات  نه آه ی یادداشتنامه ڕه  دوا الپه مانه ئه

  .دات ، ئاخۆ چی ڕووده آانه تای ڕووداوه ره سه. تی آویه
  

ڕین،  سكدا تپه كی تهناو آۆن زین، به  دابه آه  فۆآه ر له  هه
  رچووین، ئوه  ده  لره ر آه هه: مامم دوو بلتی دا پمان و وتی

 چاو ونبووین، چاو بۆ   له آات  ئمه.  وه نه  جیابكه  ئمه خۆتان له
ن مندایان زۆر   ده ن، لره تی بكه پۆلیس بگن و  داوای یارمه
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 آوێ  ن له ده یشان دهتان ن وه رچۆن بت ئه  هه وێ، بۆیه خۆش ده
  وه چ باسی ئه یادتان نه له. بن ن ده نده ی له آه یاره سواری ته

  ڕوانمان بكردایه ك چاوه یه  ماوه بوایه ده.  هاتوون  آووه ن له آه نه
 چ   هاتووین و له وه  چ وتكه  له ن آه آه  نه وه ی شكی ئه وه بۆ ئه
 دانیشتبوون، ترس و   ئمه ر لهوان دوو ئه. زیوین ك دابه یه یاره ته

چوون،  هاتن و ده ك ده خه.  دیاربوو وه موچاومانه ده رانی به نیگه
سك  كو آه مووت به زۆرجار ده. آرد ده سی نه یری آه س سه آه
  ، بت پرسیاركمان لبكا، به وه یی پدا بته زه رباز ببین  و به سه

و  ئه. آشا سی ڕانه نجی آه ره ی سه آه ساسییه  بت، آه وه هانامانه
ب  به. چوون هاتن و ده  ده ك مرووله یر بوون، وه  سه كانه خه
  آه خانه وی فۆآه پاآی زه. ن آانیان بكه ره رامبه یری به ی سه وه ئه
.  وه وشایه دره  ده ك ئاونه ردووآمانی ڕاآشا وه رنجی هه سه
. نگ بوو  آرد و  دتهیركی خۆیی  سه وه آه وییه  زه رباز له سه

  وه رمه  بیربه ی له وه ، منیش ویستم ئه وه وته ی بیرآه آه زانیم  چاوه
بوو،  ند دی  خۆش ده  چه  بوایه ر ئستا دایكم لره زانی گه ده: وتم

م  ر ئه سه  بۆ تۆپن، له  باشترین شونه شونكی وا پاك، ئره
 پیس ناب، دایكیشم آانمان ین جله ندیش تۆپن بكه  چه وییه زه

بۆ نازانی یاری : یرم بكات وتی ی سه وه ب ئه به. ناب لمان تووڕه
ی بۆم باس  ئه. قدا ناآرێ  شونكی وا ڕه رگیز له تۆپین هه

سۆما .  نن  یا چیمه آانی تۆپن یان زیخن پانه  گۆڕه آردی آه نه
. ی ها ده نه فێ  آه رده به: ی پبین و وتی آه  وقسه وه  المانه هاته

ی   ئمه لی سۆمای گرت و له ی بینی هات و په مه  ئه مامۆژنم آه
  شاندو له  زۆر دگران بوو، خۆی ڕاوه مه سۆما به.  وه دوورخسته

  . وه وته دایكی دوور آه
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سی  نیایی و بكه ته ستمان به وان ڕۆیشتن، هه برد ئه ی نه هنده
ربازدا  ڵ سه گه ربھنم، له  ده آه كدا بلته م خه رده به مورا له نه. آرد
آانم  وێ بلته ، له. توالتكدا نیازی میزآردن، خۆمانكرد به به
زانی  رباز ده سه.  آان تا ستۆآھۆمه یرم آرد بلته رهنا، سه ده

ین  با ڕاآه. ش نازان مه م ئه  مامه فیان لكردووین، دیاره
مان شوندا  هه به. ین هوتین میزیش بك آه فریا نه.  وه بیاندۆزینه
آردین،  یریان ده ك سه موو خه یان هه مجاره ، ئه وه ڕامانكرده

  و آاته ، تائه وه  خواره دا بچینه آه باییه  آاره ر پلیكانه سه  به بوایه ده
ردووآمان   هه بوو، بۆیه زاییمان نه دیبوو، شاره شتی وامان نه

  ی ویستمان پیدا بچینه یهبای  آاره و پلیكانه رچوو ئه وتین، ده آه
باشبوو ژنك هات و نیشانی .  بوو وه ره  سه  هی چوونه وه خواره
و  تا هزمان تیابوو ڕامان آرد، ئه.  وه  خواره  بچینه  آووه داین له
ر  ڕۆیشتی هه  ده وه آه ر الیه هه بوو، له وره ك شارك، گه  وه شونه
وان ڕامان  و ئه ره به. ی آردند  به وه  دووره رباز له سه. ك بوو خه
شی   ڕوومان هات وباوه و ره ی بینی به آات سۆما ئمه. آرد

. ن زانی چی بكه یانده وانی تریش واقیان وڕماو نه ئه. پداآردین
شدا  و آاته وتن و له رآه  دوو پۆلیس ده و الوه وت له ڕكه به
ین الی رسكمان چوو هه.  باوآه...  رباز هاواری آرد باوآه سه
  ربازی  دا، منیش خرا به الماری سه مامم په.  دانیشتین وه وانه ئه
نی  نده   ناوی له آه ، بلته فیان لمانكردووه: سپایی پم ووت ئه
  والوه یزانی چی ب، دوو پۆلیس له مامم نه.  ر تیانییه هه

لی ...  ، نۆ ،چوارده ی وت دوانزه  ژماره آۆمه.  دانیشتبوون
ته یشتم، دوایی وتی ده گه نهت و آات  نتان بگۆڕم، ئه مه ب
ڕوانی  و وتی چاوه وه  المانه سۆما هاته. یشتم گه ستی نه به مه له
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، دایك و باوآت و  وه مننه  ده ر لره باشبوو هه. ین آه رگ ده وه
ك  روه هه. ژین  ده ڵ ئمه گه وان دن له تا ئه.  ش دن بۆ ئره  النه

م شیروان و سیروان  بت، نایه متان نه خه. نبوول سته  ئهڕۆژانی
من دایكتم زۆر خۆش .   دایكت داوه نم به به. ن ئازارتان بده

  ودا له آانی ئه رسه  ده آی زۆر باشبوو، من له وت، مامۆستایه ده
یووت  ی هاوڕم ده شاده. گرت ده رنه مترم وه شتا آه هه
م  ن، به رزم بۆ داده ی وا به  پله  بۆیه هو مامۆژنم ی ئه وه رئه به له

  .ك بووم ر زیره آرد، من خۆم هه ده ڕاستی نه
  

آرد،  فۆنی نه له رچوو، ئاوات ته سه ك به یه فته  هه زیاتر له
آرد بزانم  زم ده  حه وه آی تریشه الیه  پمخۆش بوو، له وه آه الیه له

م،  فۆنی بۆ بكه هل ند جارێ ویستم ته ، چه رهاتووه سه چییان به
و  آانی ئه رهاته سه به. گرت  و خۆم ڕاده وه بوومه شیمان ده په
و  ئه.  وه آرده آان ده  آۆتایی ڕووداوه آردم و بیرم له ریكی ده خه

تا ئستا . یره، هیچ آات باسی ژیانی ئستای ناآات  سه آوڕه
یاز بوو ن و به ئه! ژی یان نا؟ ڵ دایك و باوآیدا ده گه  له مزانیوه نه

و  وێ پرسیاری ئه نامه. ؟؟ وه  مایه ی بۆ لره ن ئه نده  له بچته
  شتكی باش آه. وێ باسی بكات  خۆی نایه م دیاره ی لبكه شتانه

م،  آه تی نه ڕ شتی تایبه مه  پرسیار له یه وه وروپا فری بووم ئه  ئه له
یست گینا پو آات، ئه وێ بۆم باسده  خۆی بیه آه سه ر آه گه ئه

  نده رچه هه. قورتنم  هه سه و آه تی ئه  ژیانی تایبه ناآات خۆم له
م، ئ خۆ من چیرۆآی ژیانی  و بكه  پرسیار له یه م هه وه مافی ئه

 پرسیاری  م با هنده  ده وه آی تریشه  ڕوویه له.  وه نووسمه و ده ئه
  زی لیه حهآات و  ند پرسیار ده  چه ژنه م پیره  ئه م تا نه آه ل نه
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ئیتر . آانمدا بدات ر سنووری ویسته سه وێ باز به یه شت بزان، ده
  چم له  خۆم ناگرم، دم و ده  به جگه. نگم  و بده خۆمم مت آردوه

  .م آه نگ ده ڕوانی زه مدا، چاوه آه ماه
  

  و ڕۆژه ر ئه فۆن لیدا، خۆی بوو، هه له نگی ته ڕۆژك زه
موو  بۆ هه: لم پرسی.  الم  هاته وه آی تره یه ڕه ند الپه خۆی و چه به
بم  ریكیان ده  خه ورده یت و منیش ورده  جارێ ناده آانم به ڕه الپه

آان  ڕه موو الپه توانم هه  ده بۆ نموونه.  وه یانووسمه و ده
 دڵ  ی به آه بیرۆآه.  ڕژم  داب آه  پاشان ڕووداوه وه بخونمه

  ،  ورده نووسیووه دا زۆر شتی تدا نه نهڕا و الپه  له بوو، گوایه نه
مۆ بۆم  ی ئه ڕانه م الپه له.  ر  سه خاته ندێ شتی تری ده  هه ورده

تی  تاییدا تاقه ره  ڕۆژانی سه له.  نووسیوه هناوی، زۆر شتم تدا نه
. بوو مم نه ه  قه وه نیا ئه ك ته بوو، نه شت نووسینم نه

ژیاین،   دوو ژووردا ده موومان له هزانی چیمان لدت، ه مانده ش نه
 خواردنكی ناخۆشمان  موو ڕۆژێ بچووینایه  هه بوایه ده

رمزی   سه ندێ شتیان له یانیان ناخۆش بوو هه ، نانی به بخواردایه
رباز  سه. دا  و تامی چی ده زانی چییه مانده نا نه  داده آه چشتخانه
بوو، منیش روونی زۆر خراپ  خوارد، باری ده ده هیچی نه

ش زوو  نازه. ری لشوابوو شم سه م، مامه زانی چی بكه مده نه
تای  زانی خه یده بی، نه رده آرد و بیزاریی خۆی ده ی ده زوو توڕه

تیمان بدات،  بوو یارمه سك نه آه.   وامان لھاتووه ، ئمه  نییه مامه
ن بۆ نیا شتیا هاتن، ته ندێ جار ده بن هه آان نه رگه نیا وه ته
ین  یوت ناب هیچ شتكیان بۆ باسبكه شم ده مامه. گاین رده وه
هات و  ی لده ش گاته نازه. ت بن ك جاسووسی حكومه وه نه
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رش و قورش جاسووس و   عه  الی خۆمان نییه یوت خۆ ئره ده
  .آرگیراو بت جاش و به

  
شن، ناچاریش بوو  بوو ئستا شه  مامی چوار مندای هه

   نازه دیاره. ش منداڵ نی شه  خاوه  بووه مامه. ن بگۆڕێنیا مه ته
ورا  شی ده بوو، نه تی نه سته م ده ی زۆر پناخۆش بوو، به مه ئه
یزانی  ده. ربێ زایی خۆی ده  ئاشكرا ناڕه یدا به آه م مرده رده به له
 بران  وه پاش گفتوگۆو لكۆینه.  ی آردووه مه ییدا ئه ب چاره و له ئه

یان  ی  هشتا ئیقامه و خزانانه  بۆ ئه ته آك، تایبه ڕه بۆ گه
 دار  ك، له  خانوویه ڕیزه.  ڤگن آتره له ی ئه ناوچه.  گرتووه رنه وه

ج  وێ نیشته كیان له آی آاتیی خه یه ، بۆ ماوه دروستكراوه
یان  ڕوانی ئقامه موو چاوه ژیان هه وێ ده ی له و خزانانه ئه. آرد ده
ك  آان وه خانووه.   هاتبوون وه   وتانی تری جیھانه رد، لهآ ده

 دوو ژووری  یان له آه خانووه. ك وابوون ك یه موو وه  هه شقارته
ی دوو  ڕوه  ژووركیاندا دوو قه نووستن و هۆك پكھاتبوو، له

   هنده و ژووره ئه. سی ی تریش دوو آه آه قاتی لبوو، ژووره
  آه خ و هۆه  ، موتبه وه توانی تیدا بجویته تده بچووك بوو، نه

  یوت آه ی زۆر پناخۆش بوو، ده مه  ئه ك  بوون، نازه ر یه سه له
  له. گرێ  ده آه موو ماه  هه آه نیت، بۆنی چشته چشت لده

ی آۆن دانرابوو و بۆنی سیرییان  فه نه  قه دا آۆمه آه هۆه
یان بینی واقیان وڕما، بوایان  مه آان ئه و منداه نازه.  هات لده
. گونجا ده واندا نه آانی ئه ونه ڵ خه گه رگیز له  هه مه آرد، ئه ده نه

   له آه ریه  خۆشتربوو، هه  آوردستان لره ی خۆیان له آه ماه
آی  یه بوو، ماكی دوو قات، باخچه آان ژووری خۆیانیان هه منداه
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ر  ی هه آی،  مۆده رین تاقمی دهت  جوانترین و تازه نازه.  وره گه
   له س بوایه مین آه آه م یه  ئه بوایه  ده ك بھاتایه یه رده  په جۆره
  ترین مۆده آانی، تازه  ئاتوونه  له  جگه مه ئه.  یواسیایه یدا هه آه ماه

  .ی دروستكرابوون  دوبه بوون و له
  

 دانیشت،  ،دا آه  سوچكی هۆه گیراو گریا، له  خۆی پانه نازه
و   آاتییه مه ئه: یووت و ده وه آرده ش همنی ده مامه. نگ بوو بده
  نابا  هنده.  بۆ شونكی باشتر وه مان گوزنه آی تر ده یه ماوه
م خامۆشی و بھیوایی  آه ڕۆژانی یه.   چ رده مان بۆ ده آه ئیقامه
ڵ  گه  له نازهی  وه تی پاش ئه  تایبه دا آشا، به آه ر ماه سه بای به

ندكیان آورد و   مشت وم، هه وتبووه رودراوس آه ژنانی ده
 زیاتر  یه وت خزانی وا هه رآه بۆی ده. ب بوون ره ندکیشیان عه هه
ند  وه آان ئه ژووری نووستنه.   یه ڕوانی ئیقامه  چاوه  دوو ساه له

رباز و  ه س بۆیه.  وه بوه ده ی تر نه وه ره ی قه بچووك بوون، جگه
   نازه.  وتنایه وی بخه ر زه  سه ك و له ر دۆشه  سه  له بوایه ئاوات ده

و  آرد،   له  ده موویان ئاماده موو ڕۆژێ خواردنی بۆ هه هه
شی  یان به آه گینا پاره رزانن، ئه  هه کی آه  شتی ده شونانه

 ر ی شارلھۆمن، هه آه  بازاڕه چووه  فرببوو ده نازه. آردن ده نه
. آانیش ماندووی آردبوو گرتنی شته هه. آی وێ شتی ده له
ویش بزاربوو،  چوو، پاشان ئه ی ده گه ی له آه  مرده تاوه ره سه له
نیا  ته. ی بۆن گه تا له آرد هه آان ده  منداه  داوای له وآات نازه ئه

 شت  چوون تا له هاتن و ده  ده وه نگییه  ده ئاوات  و سۆما به
   آوێ و ژیانی آوردستانیان له  له مه ئه. ن تی بده تندا یارمهگر هه

موو ڕۆژێ گۆشتی  بوو، هه عمیلی خۆیی هه  مه وێ نازه له. آوێ
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نیا  آان، ته  فرۆشه وزه  الی سه چووه نا، ده ی بۆ داده رخی تازه به
س نازان   آه م وته له. ببژرێ آان هه دا شته یان ده ی نازه ڕگه
م  خواردن له.  زۆر گرانن و میوه وزه سه.  هی چین تانهو گۆش ئه

ی  ی خۆ هلكه آانیش، ئه ت هلكه نانه دا، ته ده  تامی هیچی نه وته
.  بوو  و بۆه ریكی پرته ر خه موو ڕۆژێ هه  هه نازه. راز نیین به

یوت  موو ڕۆژكیش ده هه. موویان تاڵ آردبوو هه ژیانی له
ش  مامه.  ی ژیانه  آه مه ، ئه وه ڕینه گه و دهفرۆشم  آانم ده ئاتونه

ت  وه بت ترسی ئه ، هیچ نه وێ باشتره رچۆن بت له یوت هه ده
وێ  له. ون آك بكه ك یان فیشه ر بۆمبایه آانت به ، منداه نییه
  . وێ ش فریات ناآه پاره
  

.  بوو رقای ژیان ده هات و سه  ڕاده  ورده  ناچار ورده نازه
.  وه شه و مامه  نازه  خوندن آرد به ستیان به ن دهموویا هه

  مه ی جیاواز دانران، ئه  قوتابخانه نیان له مه  پی ته آان به منداه
  بوایه ده.    رآی منداڵ زۆر گرانتره  ئه  شواند، لره  مامه ری له سه

یان  گه ی له و قسه آانی ببینیایه  منداه  له آه ر یه مامۆستای هه
میان  زانی وه یده رنه  هه آرد مامه ، جا پرسیاری وایان ده ایهبكرد
، یان ئایا  آیان لدراوه رزییه  ده  چ جۆره ، بۆ نموونه وه بداته
  مانه ڕاستی ئه یوت به  ده مامه.  یه ر شتك هه رامبه تیان به ساسیه حه

 پرسن چی ، یان ده وه آانی منه ر منداه سه  به قیان چییه شتن حه
  مووت وه  ده آردایه رمم نه ر شه خۆن و چی ناخۆن، گه ده

م  آه  ڕۆژانی یه بوایه ش ده مه رباری ئه سه. خۆن رد ده داروبه
   ده نی له مه ی ته وه ر ئه به ، له  بۆ قوتابخانه ڵ سارا   بۆشتایه گه له

زانی  یده ر نه آوردستان هه  آاتكدا له له. متربوو ساڵ آه



 

US

ی   و چاره  آووه ته وتوونه آانی آه ی منداه قوتابخانه
  وتبووه ك آه ڕه ڵ ژنانی گه گه ش له نازه. دیبوو مامۆستاآانیشی نه

رزان  آانیان هه ی شته و دوآانانه  ئه چوونه  ده وه ڕان و پكه گه
  وه سته  ده ی به ر زوو پاره  شت آین، هه وته ئیتر آه. بوون
آانی خۆی   ئاتوونه ندێ له بوو، هه  ده لی تووڕه  ما، مامه ده نه

مان   ئیقامه رآه  هه  دی خۆی خۆشكرد گوایه وه فرۆشت و به
.  وه آته موویان ده گرن، هه رده ی زیاتر وه رگرت، پاره وه
ر ئاوات و  به  له آرد گوایه دا ده ر مامه سه ی به وامیش بۆه رده به
ی  یه و پاره  وت ئهسۆماش پی. شیان ناآات  به رباز پاره سه
 زۆری پناخۆش بوو  نازه.  وانیشی تدایه شی ئه گرن به ریده وه

وامیش  رده به. آات  ئامۆزاآانی ده وام پشتگیریی له رده سۆما به
ڵ  گه هیچ جۆركیش له آرد، به وتی ده سوآه واندا هه ڵ ئه گه له

رد و آ  الی باوآی شكاتی لده نازه. گونجا ده براآانی خۆیدا نه
ر باوآی  ر هه گه  مه ی زمانی زۆر درژ بووه م آچه یوت ئه ده

م  یوت ئه آردو ده یركی سۆمای ده باوآیشی سه. زمانی ببێ
  .م می بكه  من ته  نییه وه ، پویستی به  زرنگه ی من هنده آچه
  

   منداڵ عاق بكات،  زۆر جار منداڵ له وره ب گه بۆ ده
آانی  ره نتیقی ترن، پوه  مه وره  گه دا له وه و لكدانه وه بیرآردنه

 وردی گویان لبگری  بت به  ده بۆیه.   ڕق و آینه  له وان دووره ئه
ی تۆ  وره سكی گه تۆ آه"یووت  م ده آه آوڕه.  وه ئاگات بننه تا وه

ناسی  یت، تۆ خۆت باشتر خۆت ده ب بیاری خۆت بده خۆت ده
م، من  آه ره وروبه ك بۆ ده ژیم نه همن بۆ خۆم د" كی تر  خه له

 خۆمان  ر، الی ئمه وروبه ك ده بت دادگا بۆ خۆم دانم نه خۆم ده
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سانی تر  ین، آه ده ی ژیانمان ده سین  بیاری چوارچوه دوا آه
ن،  ده  ده ستاون و بیار بۆ ئمه ڕیزدا پش خودی خۆمان وه له

رم  به خه ی من به آه چی آوڕه آه.  مان قبووه وه ش ئه ئمه
م، خۆشم خۆم باشتر  ب بیاری خۆم بده  من ده و ده وه دنته
روونمدا   ده ی له رزه له  بوومه یه و قسه ئه. كی تر  خه ناسم له ده

ست   ده درا به  جیھان ده م خۆزگه زۆر جار ده. دروست آرد
وستان، ب  گ آرد به  پانتایی پاآی خۆیاندا ژیانیان ده ، له وه منداه
یاد  رگیز له م هه نه و دیمه ، ئه وه وته لدانم بیر آه...ڕ، ب لدان شه

ته له... ناچتی ژنانی ناوده ی به م وكی  ر شه  سه ن، له به  وقام
 ئوتومبیلك   له وه و هاواره قاه مه  ده دا، ژن و پیاوك به م شاره ئه

برد  ی نه كی ڕاآشا، هنده موو خه رنجی هه نگیان سه زین، ده دابه
زین  و   دابه آه  ئوتومبیله وت سان له ش حه دوو مندای شه

ڕ   شه وره سی گه دوو آه...  وه آه ینی دایك و باوکه  به وتنه آه
ن،  آه ش ناوبژییان ده ن، دوومندای چاوگه ده ك ده یه ن و له آه ده
  ن آۆتایی به آه ستاون، داوایان لده ردووآیاندا وه نوان هه له
  و ساته ئه. یی  نزاو توڕه  له آانیان په چاوه. یان بنن آه ڕه شه

م  ستی، ئاخۆ آات ئه بیرم به.  ستا وی الی من ڕاوه ی زه وه  جوالنه
آانیان  ر وا منداه  دایك و باوك، هه  بن و ببنه وره ش گه  منداالنه

وسا  بن، ئه  ده وره  گهست تا  ده  به ن؟ حوآمیان بده آه ناوبژییان ده
 ئاوات  رز وتم وانییه نگی به  ده یان به مجاره ئه.  نشینیان بكه خانه
وابزانم تۆزكیش . ری سوڕما سه...  آی ڕاچه.  نشینیان بكه خانه

 آ  و من دم به فاوه ه  خه ژنه م پیره  وتبتی  ئه یه وانه ترسا، له
: رپ و وتی  سه تایهس هه.  وه  چیرۆآی ژیانم بنووسته خۆشه

،  هم چاوكیان پدا بخشنه ج ده ت ال به ڕه ند الپه م چه پورێ، ئه
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  مجاره م، داوام لكرد ئه  داخه رگاآه ی ده وه پش ئه. ڕۆم  من ده
. و ڕۆیشت وه آرده ئیتر الی نه. ڵ خۆی بن گه ر هات سۆما له گه
م  آه قسه وی لهر گ ڕآرد یان هه م آه  داواآه مزانی خۆی له نه
.  پورێ  پم ده مین جاریشه آه  یه وه ، ئه یه وه یر ئه سه. بوو نه
وا  آانم وت ئه  مۆمه ، به آه  هۆه وه ڕامه نین گه پكه ستم آرد به ده

داتان " پورێ "  به ی بووه وه ی ئه بۆنه  به یه م ئواره پورێ ئه
م  فاوم به ه آی پیرو خه زانم پوریه من خۆم ده. گیرسن ده

  .  بوو  گوم ئاشنا نه ی ئاوات به پوركه
  

  
  ب هیوابووم

، هندێ  وه  ڕاستیدا نازانم ئاوات چی تری بۆم گایه ببورن له
   ئاگام له وه ی خۆمه آه  جیھانه وتمه  آه ك منداڵ وام، آه جار وه

ا  بۆالم، دو وه  ئاوات جاركی تر بته حاه ر نامنی، مه وروبه ده
ن،  فاویشم داده ه آی خه  پوریه  به  پورێ، دیاره جار بوومه

ر خوا  گه. م آه  وای لده م جارم نییه آه  یه وه قی ناگرم ئه ناحه
آانی تۆمار  نم و قسه سجیل داده  ته وه  دزییه ، به وه آردی و هاته

 هیچی ترم بیر  ی  نووسیومه یه و ڕسته ئاخر ئستا پاش ئه. م آه ده
  یه ڕه م چوار الپه م به ڕناآه ، باوه ی الم داناوه ڕه چوار الپه.  وه ته ایهن

  .  بنم آه  چیرۆآه بتوانم آۆتایی به
  

نمان  مه  ته ی گوایه وه ر ئه به له ك پۆل دانراین، یه من و سارا له
 نۆ سام، نۆ سای   ساڵ بوو، منیش گوایه ، سارا ده ك نزیكه یه له

موو  دا بوون هه و پۆله ی له وانه آشابوو، ئهتی  چی، سملم خه
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نی نۆ ساڵ بوو،  مه آچكی پۆلۆنی لبوو ته. من بچوآتربوون له
ی   قوتابی بگانه  پانزه آه پۆله. من درژتربوو و زۆر له نیا ئه ته

شمان  مامۆستاآه. بوون موو فری زمانی سودی ده تدابوو، هه
ك بۆی باسكردین   روه بوو، ههكی بۆسنیا بوو، ناوی دراگانا  خه
  ته ی هاتوونه ڵ دایك و باوك و براآه گه  له نی پنج ساڵ بووه مه ته

ك دیار بوو، من و  بان و زیره آی زۆر میھره مامۆستایه. سود
  آه آی پۆله  الیه مانی له آه ر یه ، هه وه ك دوور خسته یه سارای له

 وتی  ی له شك وبرایانهو خو ی باسكرد زۆر له ك بۆ مامه وه. دانا
پی  آانیان به وێ خوشكه یانه آان  ده  دن، آوڕه وه ته ڕۆژهه

ن، وا  آه ردا ده سه مریان به روا ئه هه.  وه خواستی خۆیان بجونه
ر  دووآوڕی آوردی لبوو هه.  ك الی خۆیانه ش وه زانن ئره ده

هاتین   ده وه كهژیان، پ ك ده ڕه مان گه هه  هاوڕێ، له زوو بووین به
ئواران .    وه ڕاینه گه  ده وه ش بۆ ماه وه و  پكه بۆ قوتابخانه

ربازیشم  زۆرجار سه. آرد  و یاریمان ده وه ره  ده هاتینه موو ده هه
یپرسی بۆ   خرا ده ربازی ببینیایه ی سه وه برد، ئه ڵ خۆم ده گه له

پاش .  وه هاته دا دهییان پ زه آان زۆر به دایك و باوآه.  چاوی وایه
یان  ، زۆربه وه ناو دراوسكاندا بوبوویه ك له ك مقۆمقۆیه یه ماوه

ت  نانه  بین،  ته رباز مندای نازه بوو من و سه  هه وه شكیان له
ی ژنكی  وه ی نه م و براآه ن ئه جارێ گوم لبوو ژنك وتی ده

خۆشیان سیش باسی دایكیان ناآات،   آه زمانانه سته ترن، به
   دیاره وه پیانه.   زڕ دایكیانه  نازه دیاره. ناورن ڕاستی بدرآنن

نیا جل  بۆ  ت  ته نانه   ته ق دیاره  زۆر ده و ژنه ئه. ب دایكن
و دوو   جل بۆ ئه یبینیوه س ڕۆژێ نه آه. آێ آانی خۆی ده منداه

  .آێ ر باوآیان جلیان بۆ ده ن هه  بكێ، ده زمانه سته به
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  ، مامۆستا لت نادات، له  زۆر خۆشتره ی ئره  قوتابخانه

و  رسی ونه یت، ده آه رزش ده خۆی، وه ڕۆ ده  نانی نیوه قوتابخانه
ڵ هاوڕكانت  گه توانی له ده.  یه مۆسیقاو دارتاشی و دروومانت هه

،   ئره نه  بگه  و بابه  و دایه   النه م زوانه هیوادارم به. یت یاری بكه
ره  نیام النهدخۆش ده  ئت ی زۆر پره ر ده هه. بن بۆ ئت بب  .

 هاوڕكانم دابوو  نم به به. یان بۆ بنرم متوانی نامه  ده خۆزگه
ر هاوڕكانم  گه. م یان بۆ بكه یان بۆ بنرم و باسی ئره نامه
. هاتن گرت و ده ، باییان ده  خۆشه  هنده ی ئره زانن قوتابخانه ده
و  ر جاره خوات، هه بوو لدان نه تی ئارامی هاوڕم، ڕۆژ نه ایبهت به
  وه و بابه  دزی دایه یاد ناچت،  به م له یه و ئواره ئه. ر شت سه له

آانی مای  ره نجه  دارالستیك په  و به ی ئمه آه ربانی ماه  سه چووه
و  م پخۆش بوو، ئه مه منیش ئه. مانی شكاند مامۆستاآه
ك  ند قوتابیه بوو چه ڕۆژ نه. ویست ده م خۆش نه همامۆستای

ی خامدا  آه  ژووره نگان له  تا دره یه و ئواره ئه. آا دارآاری نه
  ن آه آه  نه وه یبینن و شكی ئه تا مندای دراوسكان نه.   وه شاردمه

  . ی داوه آه تنه و آه ئه
  

.  ناآات ڵ ئمه گه  له م قسه آات، به فۆن ده له  ته  جار جاره خاه
  ، ناتوانن نامه نگیان نییه  هیچ ده  و بابه  دایه آیشه یه  ماوه وه ئه

 من و  و ڕۆژه ئه. ن  بكه وه ندیمان په یوه نیان دا  په به.  بنرن
یری   ژر داركدا دانیشتبووین سه رباز له سۆما و سه

ر سنوور  سه ی له یه آه و چۆله كو ئه آرد، به آانمان ده آه چۆله
. هات نینی پمان ده رباز پكه سه.   ئره یشتبته بینیمان، ئستا گه
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موو  آان هه آه آردن، چۆله یرمان ده  جیدی سه من و سۆما زۆر به
رباز  سه. بینین ده آمان تدا نه ك وابوون، هیچ جیاوازییه ك یه وه

سیروان . ن دی ناآه  به م ئوه  نوانیاندا به  له یه وتی جیاوازی هه
ردووآیان  ت هه یان ده چی مامۆستاآه ن آه ك ناآه یه و شیروان له

م من لكیان  ، به وه مه  ناتوانم جیایان بكه ك وان، بۆیه ك یه وه
رباز  دیاربوو سه.   چاوتا دیاره سۆماش وتی به.  وه مه آه جیاده

ی پانكی تۆپن  گۆڕه م نزیكانه منیش خرا وتم  له. دگران بوو
و  وام مندای لیه رده وێ به له. ین، ن چی بچین تۆپن بكه ، ده لیه

یاندا یاری  گه ن له ده  ڕگامان نه ترسن آه ش مه وه له. ن آه تۆپن ده
بن  شدام ڕازی ده ڕه و باوه له. ین توانین پرسیان پبكه ده. ین بكه

   به.یركی سۆمای آرد رباز سه سه.  وه آه  ناو یارییه بچینه
  سۆما زمانكی له. آات  آچیش یاری تۆپن ده ربازم وت لره سه
  ستمان آرد به ده.  نا ویش پاكی پوه رهناو ئه رباز ده سه
وێ  دوو تیپ   ڕۆیشتین، له آه پانه و گۆڕه ره  به وه نیین و پكه پكه

ر  آان و لم پرسی گه  آوڕه آ له  الی یه آرد، چوومه یارییان ده
. ستی بۆ آاپتن ڕاآشا ویش ده ین، ئه ن یاری بكه مان بده ڕگه

: شاند و وتی ركی ڕاوه  الی  و پرسیارم لكرد، سه منیش چوومه
زۆر دم .  وه آه  ناو یارییه توانن بچنه  ده ره  سه ڕوان بن به چاوه

   قوتابخانه م بوو له آی زۆر آه یه ی ماوه وه رئه به خۆشبوو له
رمان   سه  هاته ره سه.  آان بووم م زوو فری شته مخوند به ده
.  یری لھات  سه آه ، آاپتنه وه آه  ناو یارییه ربازم نارده ر سه آسه یه
ری  وسه ر بۆ ئه م سه ك له ك فیشه  یاری وه وته رباز آه سه

. ریان سوڕما، خرا س گۆی آرد سه. آرد  ڕایده آه پانه گۆڕه
.  وه رزآرده ی به آه وره  گه نجه آرد پهیركی منی  ش سه آه آاپتنه
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  ك موقناتیس له ربازیش وه سه. من و سۆما  دمان خۆش بوو
   هاته آه  آاپتنه آه پاش یارییه. س آه دا به یده  نه وه بووه ده  نه آه تۆپه
یشتم  گه مووی تنه ندێ پرسیاری لكردین، من هه  و هه وه المانه

موو  آرد و داوای لكردین ههمان   ئینگلیزی قسه دوایی به
  .  بۆ یاریكردن و شونه  بچین بۆ ئه ممه ڕۆژانكی چوارشه

  
  ی ئاوات بوو، ڕاسته آه ی یاداشته ڕه ی دوو الپه  پوخته مه ئه

ندێ  هه. م خۆی بكه ب دوایی پرس به ڕاند، ده زۆر شتم لپه
ب  ده چیرۆآ   ببته م نووسراوه ر ئه گه. م پرسیاری تریشی لبكه

. آات  باسی مای مامی و مامۆژنی نه هنده. وان بت پوخت و ڕه
م   بكه ندی پوه یوه ی په وه ؟ پش ئه ی چۆن فری ئینگلیزی بووه ئه
یم  آه فۆنه له ی ته ژماره.  وه ی تر بخونمه آه ڕه و دوو الپه بت، ئه ده
ڕوانی   چاوه: وتی وه رسوڕمانكه  سه ، به وه می دایه خۆی وه.  الیه
  ندیم پوه یوه  په یه م ماوه  ئه ببووره. ی فۆن بكه له آرد ته ده م نه وه ئه
آرد  زم ده بوو، حه خۆشخانه  نه ربازی برام له  سه آردی چونكه نه
فۆنت بۆ  له ؟ پاشتر ته وه ت خونده آه ڕه چوار الپه.  وه ی بمنمه گه له
،  یره ڕاستی سه  به م آوڕه ئه. وین آه ر آات ڕك ده سه م له آه ده
.  وه سته ده ، هیچ شتكت نادا به آانه  حزبییه  آادیره ی آۆنه ئه

آی  خۆشییه ، چ نه یه خۆشخانه  نه رباز له آرد بۆ سه ی نه وه باسی ئه
   زۆر به یه وه  نزیكته آات، آات له  سودی ده مینتایتتی له.  یه هه

 پشت  ر چووه چی هه آات، آه ڵ ده گه لهت  ه  مامه وه ویستییه خۆشه
   به ریك آردووه ش منی خه م ئاواته ئه. ر ناتناس  هه وه رگاآه ده

الی .  یه م دوو آوڕه موو آات بیرم الی ئه ، هه وه  ڕووداوه آۆمه
  م آه آه ست ده ندێ جاریش وا هه هه.  یه  ، الی النه دایك و باوآیانه
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  میش له ئه.  آانه موو دایكه ك هه هدایكی و. یان ناسم باش ده
آات، زیاتر هانا بۆ دایكی  آانیدا زیاتر باسی دایكی ده نووسراوه

  .م رناآه ش ده م نھنیه ر له سه. بات ده
  

. م آه  ده  و النه م، بیری بابه آه زانی زۆر بیرتان ده  گیان، ده دایه
  و زۆر خراپه  ئه.  زۆر بزاره  نازه  مامۆژنه م له  به رباز باشه سه
ڵ  گه رباز له داین، من و سه  آی بچكۆالنه  خانوویه له. مان گه له

ب باشم،  آته مه وین، له خه ك ژووردا ده یه سیروان وشیروان له
  ئستا من له.  زوو فری سودی بووی م ده مامۆستاآه
و بنووسم،  وه توانم بخونمه موویان باشترم، ده هه سودیدا له

. وان هشتا سودی ناخونن م، ئه ده و مامۆژنیشم ده تی مامه یارمه
  كم هات چونكه آه ی  تۆ فرت آردین زۆر به و ئینگلیزییه ئه

، منی  م زۆر باشه مامۆستاآه.  وه  ئینگلیزییه  له یان نزیكه آه زمانه
ی زۆر  آه م سودییه به.  كی سود نییه و خه وت و ئه خۆش ده

رباز  سه. و فری سودی ببم ك ئه م وه آه ز ده ه منیش ح باشه
نی  مه ی ته وه رئه به ، له ب نییه آته مه زی له ك جاران زۆر حه روه هه

 دووی   واته شت دایانناوه  پۆلی هه  ساڵ له  چوارده  به آراوه
ر چاوی،  به ن له آه ی پده ندێ مندایش گاته وابزانم هه. ندی ناوه
دا  یه م ماوه له. ب آته  مه ز ناآات بچته  زۆر حه ر بۆیه هه

چین تۆپانی   ده   جار جاره وه ته پانكی تۆپنمان دۆزیوه گۆڕه
ی تۆمان بۆ  م تا ڕاسپارده یه آه و چۆله ڕوانی ئه چاوه.  ین آه لده

ڵ  گه ی له  گاته  دایه به ر مه  آه نده وه  ئه ربازیش ده بھن، سه
ین  آه  یاری ده وه و پكه وه ره  ده چینه دهڵ سۆما  گه له. آردین

 و  نگه و زۆر ب ده ئه. بت مان ده گه ربازیش له ندێ جار سه هه
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. وێ بگریم مه مۆ زۆر بزارم، ده ئه.  ناآات ك جاران قسه وه
  مانه ی له یوت نازانم آه ده.  بوو رباز تووڕه  سه  له  نازه مامۆژنه

من لتان . بار  به آانی خۆی البووه و منداه بت، ئه ڕزگارم ده
هاتن، خایشم  ر نه ، خۆشتان هه وه ره  ده تان نارده م وا ئمه تووڕه

فۆن بكات  له ر ته  گه مجاره  ناآات، ئه ڵ ئمه گه  له رگیز قسه هه
 گیان زۆر  دایه. م ڵ بكه گه ی له م  ڕگام بدات قسه  ده مامه به

ربازیش  سه.  التان وه ڕامه گه  ده یایهر بمتوان گه. م آه بیرتان ده
آی نزیك  یه  الی باخچه وه  پكه دون ئواره. آات روا بیرتان ده هه
آرد،  مان ده آرد، باسی ئوه مان ده مان دانیشتبووین، قسه آه ماه
.  وه ڕینه  بگه  تورآیاوه تھشت له تای من بوو نه یوت خه و ده ئه
آردی پالنمان  بۆم باسنه.  بووین  و النه بابهو  گینا ئستا الی دایه ئه

مان  آه  پالنه.  بۆ آوردستان وه ڕیینه  پ بگه  به  تورآیاوه دانابوو له
  .ق آرام گرت و منیش تر شه ری نه سه

  
بارێ، زۆر جار  فر ده  زستان به ، به  زۆر سارده  ئره

  وین هنده بۆی آی  نازه ی مامۆژنه  و جالنه بت، ئه رمامان ده سه
. ن آه نیا یاری ده  ته سیروان و شیروان بۆ خۆیان به.  رم نین گه

  چته م زۆر جار ده مامه.  یه وه  دوای دایكیه ساراش زیاتر به
آانی ل  ی  آورده و شونانه  ئه چته ، ده وه و ئواران دته وه ره ده
یان  هگ  له وه ته ی ژنی دۆزیوه شم آۆمه  نازه مامۆژنه. ژین ده
م  ، به وه ره  ده  ناچینه نده وه  ئه ئمه.  آێ  بازاڕو شت ده چته ده

ی ڕابردوو  فته هه.  وه ره   ده مانباته مان ده  مامۆستاآه  لره باشه
ش تا ئستا  ئمه.  شونكی خۆش یدا چوونه آه ڵ پۆله گه رباز له سه

 هشتا ، آانیان زۆر خۆشه بازاره. ند شونك چووین بۆ چه
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م  ی پاره نازانم آه.  م نییه  پاره  چونكه آیوه  نه  شم بۆ النه آه بووآه
  ن لره ده.  وه  بۆی بھنته س نییه خۆ بۆشی بكم آه. ب ده

ش   دایك و باوك، جا ئوه درته ش ده وه ، ئه یه ی هه منداڵ مانگانه
ر  و هه ارهم زۆر بز مامه. گرێ ریده م وه  مامه  نیین بۆیه لره
 و  آات   خۆشتره  ئره م ده  نازه مامۆژنه. آش  ده ره جگه
آات  ب و خۆی فری سودی ده آته  مه چته رگرت ده شی وه ئیقامه
 ناآات  وه  هاتن پویست به ر ئوه گه.  مامۆستای مندان بته و ده

نن توا بت فری سودی ببن، پاشان  ده  ده تاوه ره سه بخونن، له
وكیش  موو شه م، هه آه زۆر بیرتان ده. ن ك مامۆستا آاربكه وه
  .بینم  ده ونتان پوه خه

  
  ونیان پوه یت و خه آه ر تۆ نیت بیری دایكت و باوآت ده هه

وێ  موو شه م و هه آه م ده آه منیش زۆر بیری آوڕه. بینی ده
آات .  هو رم بته به یانییان خه وێ به بینم، نامه  ده ونی پوه خه
و منیشی  و آۆچی آردووه زانم ئه  ده و آاته ، ئه وه بته رم ده به خه
  و ماوانه  ئه وه رێ بدۆزمه وێ پوه مه ده.  جھشتووه نیا به ته به

وێ  ر آات بمه ی هه وه ب، بۆ ئه  و آات بوونی نه وه آورت بكاته
ی  له ا پهپرسم بۆچی و وجا منیش لی ده ئه. و بۆم و الی ئه ره به

وێ،  ی زۆر خۆش ده یوت  دایه و ده ئه. جیھشتین بوو، زوو به
جھشتبووم  ی بۆی به یه و نامه له. ی بۆچی وا زوو ڕۆیشت ئه

  بۆیه. آانی جیھان  باشه ره  هه  دایكه آكم له نووسیبوی من یه
من   بۆ پرسی به ر وایه  الی، لی بپرسم گه وێ زوو بچمه مه ده
و  وت، آۆچی ئه وم زۆر خۆشده زانی منیش ئه یده و نه آرد، ئه نه

  ر آه گه مه.  جھشتووه روونمدا به  ده تایی له تاهه برینكی هه
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،  ك شت خۆشه یه دم به.  ساڕژبب و برینه و دیو ئه  ئه چوومه
ندی  یوه توان په  ده م دنیایه ند ساكی تر مرۆڤی ئه ن پاش چه ده
آاتی جگۆڕآدا  وسا مرۆڤ له  بكات، ئه وه ودیوه آانی ئه  ڕۆحه به

. آتری یه ن به ش آاتی ناوێ تا بگه نده وه  ئازار ناچژێ و ئه هنده
رگی ڕووناآیان بۆ  ، خۆریش به وه گوزنه آان ده آان مرۆڤه وره هه

و  و ئه ره  به وه و تاریكییه ، له وه ڕینه آاتی په تا له. آات دروست ده
ی  وانه ن ئه ده. بن وآوری نه ان تووشی شهآانی دیو، چاوه

.   دم زۆر خۆشه وه وت، به آترییان خۆش ده موو یه ودیو هه ئه
كو  ویستی بۆ بچنم، به رگی  ئاوریشمی خۆشه وتم به آه فریا نه

آانی  سته ره  ڕۆیشتیشم آه آه. وێ  فریای بكه وره  گه وێ دایه له
ی زۆر  و شتانه ئه. چوو بیباتم، خۆی بیری  به ڕاهنانیشی بۆ ده

ی خۆی  آه  ژووره ك آه یه فته موو هه هه.  ویستن خۆشده
ی  آه ڕوه  ژر قه ی له و ئامرانه موو ئه ، هه وه آرده پاآده
و  ئه.  شونی خۆیان  وه یخستنه یسین و ده هناو ده رده ده

، بوو تی خۆیانیان هه ری گرتبوون، شونی تایبه ی  وه پشتونانه
داوای . واسیبوون ی خۆیدا هه آه  ژووره آانیشی له بوانامه

ب و   ده وره  گه ی بگرین تا آه مریندا ونه  آاتی ته آردین له لده
جا . ی مندایی نیشان بدرێ و ونانه ركی جیھانی، ئه  یاریكه بته ده

م ش زۆرن ناتوان نده وه م، ئه  چی لبكه م ونانه من ئستا نازانم  ئه
  .    رم ڵ خۆمدا بۆی به گه له
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  فر  به ڕه شه
  
 و  ژیانمدا ڕووی داوه م  له وێ باسی شتكت بۆ بكه ته ده
ك ناونیشانی داڕشتنی  ت وه م داوایه ئه. یادم ناچ رگیز له هه

شت .   گرنگ نییه  بۆمن هنده مه  ئه لره.  آان وایه وه تاقیكردنه
   په مشكم هنده. م ست پبكه  ده وهآو  زۆرن،  نازانم له نده وه ئه
.   م آه ئارامی و همنی ده ست به ی هه ، نازانم آه رهاتانه سه و به له

  مه ئه. شتا سام زانم پیاوكی هه  وا ده وه مه آه خۆم ده آات بیر له
  یه وانه موو ئه كو بۆچوونی هه ، به ستی خۆم نییه نیا هه ته
موو جارێ  م هه آه ت سیكۆلۆگه نانه ته.  یه ا ههمد گه ندییان له یوه په
.  و بژیت وه یته نج بیر آه ك آوڕكی گه یت وه وڵ بده ب هه  ده ده
وت  سوآه ك پیرك بژیت و هه ویت وه آه بت فریا ده مت نه خه
  . یت بكه

  
واكی دایك و  آی زۆر بوو هیچ هه یه ری ساڵ بوو، ماوه سه

موو  هه. ران بووین رباز زۆر نیگه ن و سهم. زانی ده باوآمان نه
نسكی   هه گریاین، گومان له  ده وه  دزییه ردووآمان به وێ هه شه
دا و  آترالده ر یه سه مان له آه  هواشی لفه بوو، به آتر ده یه

فۆنی بۆ  له خایشم زووزوو ته. آرد آتردا ده یه شمان به باوه
. ن وه  ڕگه ن پمان، ئستا به گه  ده مزوانه یوت به آردین و ده ده

. زانی ده واكمان نه ڕی و هیچ هه مانگ و دوو مانگ تپه
تی   بیستوویه  مامۆژنی وت گوایه م به وكیان گوم لبوو مامه شه
س نازان بۆ آوێ  ماوون و آه دا نه آه  خانووه  له  و بابه دایه

وو ڕۆژێ  م هه. ستی آردم ران و په ش زیاتر  نیگه مه ئه. چوون
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ك ببینم و  یه آه ، تا چۆله وه آرده م درژ ده ی قوتابخانه ڕگه
   به  سارده ش هنده زستانی ئره. ی ل بپرسم و بابه وای دایه هه
ی   سبه بوو آه وه موو ڕۆژێ هیوام به بینی، هه  ده ت بانده حمه زه
س خۆت  موت ئاوات به  ده وه ر خۆشمه به له.  ببینم یه آه و چۆله ئه
  .  بووی، آاتی ژنھنانته وره ، تۆ ئستا گه تنه ه خه هه

  
  وه ری ساه ی سه بۆنه ڕۆژك دراگانا داوای  لكردین  به

ین ئاواتكمان بۆ   نوئل بنووسین، داوای لبكه ك بۆ بابه یه نامه
 نوئل  وێ بابه مه دا نووسیم  ده آه نامه منیش له. دی بھنته
  م دا به آه  نامه ر آه هه.  ببینم  وبابه  و دایه    تا النهتیم بدات یارمه

  ویش منی برده ئه.  گریان ستم آرد به گیرا ده دراگانا خۆمم بۆ نه
منیش وتم بیری دایكم و .  همنی پرسیاری لكردم  و به وه ره ده

فۆنیان  له توانین ته یت ده آه  بیریان ده ر هنده وتی گه. م آه باوآم ده
.  نین منیش وتم دایكم و باوآم لره. دواتا ین تا بن به بكهبۆ 

ركی  یشت، سه ی من گه آه سته به مه ر زوو له دراگانا  هه
 شتكی وا  ستم به شی پمدا آرد و وتی هه شاندو باوه ڕاوه
س   آه ، داوام لیكرد به وه آانم بۆ گایه موو شته ئتر هه. آرد ده
. رباز  پوركی دلسۆز بۆ من و سه دراگانا بووه  وه و آاته له.   نه
ب  مانتوانی به ، ده وه بووه  نزیك ده وه هات زیاتر لمانه تا ده هه

  .ین موو شتكی بۆ باسبكه ترس هه
  
رباز  من و سه. فركی زۆر باریبوو ری ساڵ بوو، به وی سه شه

  آرد بهستمان  دا ده آه می ماه رده به ، له وه ره  ده و سۆما چوینه
مووچاوی  ر ده دا و به فركی بۆمن هه  به ه فر، سۆما تۆپه به ڕه شه
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  ستی به ر ده آسه یاند، یه وت، دیاربوو ئازاری پگه رباز آه سه
ناو  ردك له وت به رآه ده.  گریان ستی آرد به  گرت و ده وه چاوییه
و  ره من و سۆما زۆر ترساین و به.  دا بووه آه فره  به ه تۆپه
ردكی  به.  وه مان دۆزییه آه فره ردی ناو به به. رباز ڕۆیشتین سه

ردووآمان  هه.  وه وته ی خۆمانمان بیر آه آه رده به. زۆر جوان بوو
ر  ی سه آه رده ی خۆمان، به آه رده ك آاتدا هاوارمان آرد، به یه له

دواماندا  ربازیش به  و سه وه  ڕامان آرد بۆ ماه وه پكه.  سنوور
  موو شت لمان تووڕه  مامۆژنم پش هه وه  ژووره چوینه.  هات

  ته فرمان هناوه و به فرمان آردووه به ڕه ی شه وه رئه به بوو له
  آانی، چونكه بوونه  توڕه دایه ده  گومان نه ش هنده ئمه.  وه ژووره

ڕاین من  ك بۆ ژووری خۆی، گه ریه هه. یدا ڕاهاتبووین گه له
.   وه دۆزییه ی نه آه رده م سۆما به ، به وه ی خۆمم دۆزییه آه رده به

 نۆیل  ك بۆ بابه یه  وتی نامه وه وته ی دراگانام بیرآه آه قسه
  م خسته آه رده منیش به. ن بنووسن و داوای شتكی ل بكه

وتم و چاوم نوقاند، داوام  م پاڵ آه آه ر جگه  سه  و له وه ستمه ده
فزونك و دایك  له ی ته  شاشه  بكاته رده م به آرد  ئه نۆیل   بابه له

ندی پچوو، وا  م چه و چاو نوقاندنه نازانم ئه. و باوآم پیشان بدات
 آوردستان،  وه ڕامه گه. ركی دوورودرژم آرد فه ستم آرد سه هه

سكم  مابوو، ڕوخنرابوو، آه شونی خۆی نه مان له آه خانووه
 شونی خۆی  ش له آه  ر آۆالنه انی سهدووآ. بینی ناسیاوب نه
شار شوابوو، . كی تری تدابوو مای مامم خه. مابوو نه
چوون ب  هاتن و ده رده ك نامۆبوون و هه یه موو به آان هه كه خه
كی  ست بكات  خه وی تر بكات یان هه ماشای ئه س ته ی آه وه ئه

م، هیچ  آه قوتابخانه  آرد بچمه زم ده حه. ن ریان هه وروبه  ده تر له
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موو  آان مابوون و هه وره نیا گه آرد، ته ده دی نه منداكم تدا به
آیان  یه قه  جھم ته آه ویستم قوتابخانه. ردابوو به جلی خاآییان له

ی ڕووناك  آه  تیشكی مانگ ژووره وه چاوم آرده. لكردم
با و تۆش  اره آ ، با تیشكی مانگ ببت به آه رده وتم به.  وه آردبووه

، هیچ  وه آرده م ده چاوم نوقاند و دووباره. فزیۆن له  ته  به ببه
ر  سه  له وه ، پكه وه  ژووره رباز هاته برد سه ی نه دا، هنده ڕووی نه

  و آاته تائه. آرد مان ده   و النه و بابه باسی دایه. وتیین  پاكه آه جگه
.  وه ڕینه مھشت بگه ورآیا نه ت آردم له ی لده وه یی ئه رباز گله سه
  نه. بووین  ده و بابه ڵ دایه گه وا ئستا له  ئه ر بۆشتینایه یوت گه ده

زانی  ده. ریی چاوی من آرا رگه شته  نه چووین بۆ الی خاۆم و نه
. م بیكوژم آه ز ده ندێ جار حه  مامۆژنم، هه ند بزاربووم له چه
موو شتكیان بۆ  چم بۆ پۆلیس و هه ب وه مه آه  ده وه زانی بیر له ده

یدی   زه تی له ، داوای یارمه  باش نییه م هنده آه سودییه. م باسبكه
 و داوام  وه ربازم همن آرده رچۆن ب سه هه. م آه رم ده براده

منیش . وت وی لكه رباز خه سه.  وه آاته  شتی وانه لكرد  بیر له
ناو مانگدا  انگم آرد، لهیری تیشكی م  سه وه آه ره نجه په له
ر  به رباز خه نی، ویستم سه آه دی آرد  پده مووچاوكم به ده
 هواشی بانگم آرد  به.  وه  ژووره دا سۆما هاته و آاته ، له وه مه بكه

  وه وتم ئه. مووچاوی بینی مان ده ویش هه و مانگم نیشان دا، ئه
مان  م ههم آرد بینی آه رده یری به سه.  موچاوی دایكمه ده
. ت نیشانی سۆمام دا  ئیشاره ، الڵ بووم، به ره سه موچاوی له ده

ردووآمان  هه. مھشت ویستی دایك وباوآی بانگ بكات نه
  آه برد ونه ی نه آرد، هنده مان ده آه رده یری به دانیشتین و سه

یم  آه   آراسه وه ، دایكم بوو، ناسیمه وه ڕوونتر و ڕوونتر بووه
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مان   هه وه  سنوور جیابووینه ی له و آاته  ئه  چونكه، وه ناسییه
  .ردابوو به آراسی له

  
 بوو بوو،  وره  گه  وت، النه رآه ش ده  برد النه ی نه هنده

... وت  آه ده رنه ر ده وێ، هه رآه آرد باوآیشم ده ڕوانم ده چاوه
.  وه دامه  فرمسك، سۆماش دخۆشی ده آانم پبوون له چاوه
ژووردا و  ك شت خۆیان آرد به  شیروان و سیروان وهناآاوا له

  ی فرمسك به وه ڵ ئه گه له.  ون بوون آه رده ربه آانی سه ونه
آی زۆر   ئارامییه ستم به چی هه  آه وه  خواره هاتنه آانمدا ده چاوه
توانین بزانین   ده وه رده و به ی ئه  ڕگه یداآرد له هیوام په.  آرد ده
  یه و ئواره ئه.  رهاتووه سه  آون و چییان به  له  و بابه دایه
.  ماچكی سۆمام آرد وه ب بیرآردنه بوو به مین ئواره آه یه
  وه ئه! پمووت سوپاس. یزانی چی بت ری سوڕما نه ویش سه ئه

سۆما . ڵ خۆمان بنین گه  له رده و به پشنیاری تۆ بوو، ئه
  . وه ره  ده نین و چووه  پكه ستی آرد به  و ده وه سووربووه
  .ی ماب آه رده و به ر ئه  ئاوات بی، لم پرسی گه م به آه قسه
م،  دی ناآه سی تدا به ی آه م ونه ، به م ماوه آه رده  به

وێ  ته ده. وت رآه  ده  ونه  گرنگ نییه وه المه  ئستا به نده رچه هه
  جاری داهاتوو بۆتی بنم؟

ی  آه رده به.  بم شكه اندا شاگه خۆشی ریك بوو له  خه
و   درژایی شه وت به رآه  ده  مانگی چوارده رآه گرم، هه رده لوه
م خۆمدا  رده به ش له آه رده نیشم و به م تیشكی مانگدا داده رده به له

ند  تا بزانم چه. وت رآه می تدا ده آه م آوڕه آه داوا ده. نم داده
.  رزبووه ند بای به ، چه شیووه، ڕیش و سمی تا  بووه وره گه
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ر بتوانم  بت گه ند خۆش ده ئۆی چه.  چ آچك آردووه زی له حه
موو شت  ، پش هه وه مم بداته ویش وه م و ئه ڵ بكه گه ی له قسه

نیا جمھشت، یان  ته  به و ڕۆژه ئه.   بووه پرسم  لم زیز نه لی ده
ند  رچه هه. م شكی پدا بكه باوهوتم بۆ دواجار  آه م بوو فریا نه له په
  ری خستبووه شمدا دانیشتبوو، سه  باوه ی له آه وی پش آۆچه شه
  آرد، دیاره فزونمان ده له آی ته یه رنامه یری به ر سنگم و سه سه

 دوا ئارامگای  بت به یان ئامزم ده مجاره یزانی ئه خۆی ده
 خۆی  بینی، دیاره ده هآانیم ن شمدا بوو چاوه باوه له.  ویستیی خۆشه

.  م دی بكه ی تدا به و بیاره آا ئه آانی ببینم نه ویست چاوه یده نه
ندێ جار  مگین بوو، هه دیار بوو زۆر خه.  وه ئاگای هنامه ئاوات وه

،  وه ناسییه آانیم ده ت چاوه حمه  زه گۆڕا،  به مووچاوی وا ده ده
  وه رشانه سه مینی به زه ر هموو س می هه ن،  خه مه ته ك پیاوكی به وه

آی تری  یه ڕه ند الپه داوای لبوردنی آرد و چه.  بت وابوو
یشتم  گه ده تنه. جھشت و مائاوایی آرد ی بۆم به آه یاداشتنامه

 ناآات   وه  تا ئستا باسی ئه یه وه یر ئه ، سه  بۆ واماته م آوڕه ئه
. ی خوشكی آرد  هنیا جارێ باسی الن ن، ته دایك و باوآی لره

   خۆی به یه وانه له. گرێ یده ر خۆی هه م هه آه فۆنیش ده له آات ته
وێ  ر خۆی بیه م ، گه م پرسیاری لبكه زیش ناآه حه. نیا بژی ته

ی، جاری  یه و نامه  ئه ، باشتره وه وته بیرم آه. آات بۆم باس ده
شتی تدا بت، ودا زۆر   له یه وانه ، له وه پشوو دایپم بیخونمه

. ستی دایكی  ده نته یه  بگه یه و نامه ی توانی ئه ند وتی  نه رچه هه
،   ئره ته یشتووه گه خات دایكی تا ئستا نه رده  ده وه  ئه یه م قسه ئه
  .وت ده گینا وای نه ئه
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  .ویستم دایكی خۆشه
م تۆ  آه  ده یه آه و چۆله ڕوانی ئه  چاوه آی زۆره یه  ماوه وه ئه

زۆر .  دیووه  نه م لره یه و شوه آی له یه آه استكرد، تا ئستا چۆلهب
مان بۆ   زووترین آات نامه نتان پداین به ، به  تۆ و بابه م له توڕه

 هیچ  ڕی ئوه وت مانگ تپه  حه وا زیاتر له چی ئه بنرن آه
تت  م آرد و  و گه ت له فۆن قسه له ته ، دوا جار  به واكتان نییه هه

  خۆت و نه چی نه آات آه ڵ ده گه مان له ش قسه جاری داهاتوو بابه
  به. آات فۆنمان بۆ ده له  ته نیا خاه ته.  ماوه نگتان نه  ده   النه و نه بابه
ڵ  گه وێ  له مانه رباز ده دا بت بۆالمان، من و سه یه م ماوه  له نیازه
آانی  ، منداه  بزاره زۆر رباز لره سه. ن نده ودا بۆین بۆ له ئه

ش سیروان و شیروان  وه  ماه ن، له آه ی پده  گاته قوتابخانه
م  تا ئستاش مامه.   بۆ قوتابخانه وه وێ بچته نایه. ن آه ی پده گاته

ند  چه.  آردووه سدا نه ڵ آه گه ریی چاوی له رگه شته باسی نه
مان بۆ  مه تا ئیقا چی ده ، آه وه ته جاركیش بیرم خستووه

.   زۆر باشه یه آم هه من مامۆستایه. ن چ هیچمان بۆ ناآه رنه ده
فۆن بۆ  له  پم ته نی داوه و به ، ئه ربازم بۆ آردووه باسی سه
من . ڵ مامۆستاآانیدا بكات گه  له ی بكات و قسه آه قوتابخانه

.  ، ژنكی زۆر باشه  باسكردووه م مامۆستایه موو شتكم بۆ ئه هه
، مامۆژنم زۆر  شه  خوندن، زۆر تووڕه  گوێ ناداته رباز هنده سه

.  ن آوره ندێ جار پی ده آانیش هه بت ، منداه  ده لی تووڕه
. م لیان بدات ده بین، هانی سۆما ده   ده من و سۆما لیان تووڕه

 سیروان وشیروان دا  قكی باشم له ند شه ودا چه ڵ ئه گه منیش له
ماندا، زۆر جار  گه  له سۆما زۆر باشه. ت بوو حه ڕهو تۆزێ دم 
. ین آه و تۆپان ده وه ره  ده چینه رباز و سۆما ده من و سه
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رباز  سه. ین آه وێ تۆپان ده چین له ، ده وه ته پانكمان دۆزیوه گۆڕه
 گروپكی تۆپنی  ممه ڕۆژانی چوارشه.   خۆشه وه نیا دی به ته

رباز جارێ  سه.  یاندا آردووه گه یمان لهند جارك یار چه.  لییه
 وتی  آه ره یتوانی گۆی لبكات، ئیتر ڕاهنه س نه  گۆچی، آه بووه
ن، تۆپ و جلی  ماندا یاری بكه گه موو جارێ بن له توانن هه ده

ڵ گروپی  گه توان له  سۆماشی وت  ده به. ن ده تیمان ده تایبه
 آچ یاری  یبه  عه دا، گوایه  نهمامۆژنم ڕگای. آچاندا تۆپن بكات

  .تۆپن بكات
   

آی نزیكی آوڕی   هاوڕیه برد ئاوات بووه ی نه هنده
 ساڵ  نی دوانزه مه  ناوی مارآۆس بوو، ته و آوڕه ، ئه آه ره ڕاهنه

ڵ  گه ربازیشیان له چوون بۆ تۆپان و سۆما و سه  ده وه بوو، پكه
یدا  آه وره و باوك و برا گهڵ دایك  گه مارآۆس له. برد خۆیاندا ده

دایكی . ڤگن بوو لكتره قامی ئه یان نزیكی شه آه ماه. ژیا ده
رزش بوو،  مارآۆس پزیشك بوو، باوآیشی مامۆستای وه

ر  سه  له م تیپه آرد، ئه رشتی تیپی تۆپانی مندانی ده رپه سه
ند جارێ مارآۆس ئاواتی  چه. آرد ئاستی وتاندا یارییان ده

ستی  ، مارآۆسیش هه وه مانه  ده وه وێ پكه ، له وه  ماه هبرد ده
 و  وه  ماه هاتنه نگ ده آرد، دایك و باوآی دره نیایی ده ته به

  وه  ماه نیا له  ته م به  ئه وه هاته ی ده آه وره ی آات تا برا گه زۆربه
آرد ئاوات زوو  زیان ده ش دایك و باوآی حه ربۆیه هه.  وه مایه ده

و آوڕكی  آرد  ئه ستیان ده ی هه وه  له  جگه مه ئه. ت بۆالیزووب
چوو بۆ الی مارآۆس  ی  ئاوات ده و ڕۆژانه ئه.    ڕك و پكه

آانی  ردانه ویش  سه  ئه آرد، بۆیه نیایی ده  ته ستی به رباز هه سه
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ئیتر . ڵ خۆیدا گه برد له ربازی ده  و پاشتریش سه وه مترآرده آه
و خۆش بوو،  وره یان گه آه ماه. آرد  یارییان ده وه رسكیان پكه هه

فزیۆنی لبوو، زۆر  له بوو، ته ی هه وره مارآۆس ژووركی گه
 خۆش بوو،  مه رباز دی به بوو، سه نای سپۆرتیان هه آه
آرد، ئاوات و مارآوسیش  یری تۆپانی ده وێ، سه  ئه هاته رده هه

زی  كی شیللی بوو، حه دایكی مارآۆس خه. آرد یاری خۆیان ده
وبت، زۆرجاریش   تكه ڵ مندانی بگانه گه ی له آه آرد آوڕه ده

  ر بۆ شونكیش بۆیشتنایه آردن، گه  ده خواردنی بۆ ئاماده
   م منداالنه آرد ئه ستیشی ده هه. برد ڵ خۆیاندا ده گه وانیشی له ئه
ی بۆ  وه  ئهمارآۆسیش. ن آه نامۆیی ده ست به مای خۆیاندا هه له

آرد   ی ده وه  شكی ئه  ئاوات دایكی خۆشناوێ، بۆیه باسكردبوو، آه
ڵ  گه تی له نجایه نی گه مه موو ته خۆشی هه.   زڕدایكیان بت و ژنه ئه

ندێ جاریش  جلی مارآۆس بچووك  هه. ر  سه ته زڕدایكدا بردووه
گرت  رده ان وهو آانی له  جله  نازه نده رچه وان، هه یدا به  ده وه بووه ده

   تووڕه مه آانی خۆی،  دایكی مارآۆسیش به  آوڕه یدا به و ده
  . بوو ده

بوو، گۆمی  می نه الی دایكی مارآۆس وه ی له و پرسیاره  ئه
یوست بزان  مك بوو ده ده. آی ئاشكرا آرد قاندو  نھنییه شه

  رهم پرسیا یوست ئه ر آات ده هه.  رباز بۆ وای لھاتووه چاوی سه
ستیان  ترسا هه ده.  وه بووه شیمان ده  ئاوات بكات په له

ی  م پرسیاره می ئه  وه بوایه مان آاتیشدا ده هه له. برینداربكات
 دیاریكردنی آات و  تیان بدات له  نیاز بوو یارمه و به ، ئه بزانیایه

  وه ك پزیشك له و وه ئه. رباز ریی چاوی سه رگه شته شون بۆ نه
، چ  نجامی ڕووداوكدا وای لھاتووه  ئه وو، چاوی لهیشتب گه
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م  می ئه وه. زانی ده ی نه و پرسیاره می ئه ڕووداوك؟ وه
م ئاوات و  رده به آی ڕووناآی له رگایه مان آاتدا ده هه ش له پرسیاره

 شونك، تیدا   تاقه ، مای مارآۆس بووه وه ربازدا آرده سه
رباز دا   سه نی به رد، دایكی مارآۆس بهآ  ئارامی ده ستیان به هه

وی  روا هه ریی بۆ چاوی، هه رگه شته آار بكات بۆ ڕكخستنی  نه
 خۆیدا  ش خۆی له مه  سود، ئه نته یه دا دایكی و باوآی بگه ده

آرد و   یاری ده وه رمیه گه رباز به سه.  وه  دیانه هیوای خسته
ایكی مارآۆس و دراگانا د. توان گوی لبكات یده سیش نه آه

ن،  رآه  ده و ماه  له و دوو آوڕه  چۆن ئه وه آرده  ده وه بیریان له
رباز و  ن، سه  ئاشكرا بكه و نھنییه بوو ئه وه ك ئه  ڕگایه تاقه

 گرفت بۆ مای مامییان دروست  م آاره ویست به یانده ئاواتیش نه
  . گینا باوآیان لیان خۆش ناب ن ئه بكه
  

  
  نگی  بده ك له یه ماوه

ڕوانم  چاوه. آیم چه دا ڕاده فۆن  لیده له نگی ته  زه ر آه هه
  نگ بوو، ك بوو بده یه ماوه.  بكات ندیم پوه یوه آرد ئاوات په ده
.  ویش ڕاهاتبووم آانی ئه فۆنه له  ته به. آرد ده فۆنیشی نه له ت ته نانه ته
ندێ شتی بۆ  ی هه آه رمه  نه نگه ده آرد و به فۆنی ده له ته

ك  ویش وه بوو ئه م هه وه ترسی ئه.  وه آرایه آردم، دم ده باسده
ی  وه ب ئه و الی من بوو، به آات ئه. م خۆی ونبكات آه آوڕه
موو  آات، هه فۆنم بۆ ده له ی ته مزانی آه م ده یری آات بكه سه

مپرسی  آردم ده فۆنكی بۆ ده له ڕۆ ته ڕۆژێ آاتی نانی نیوه
آان   ئا  آوڕه. نیا؟  ته به.  م آه  ده یوت پیاسه آوی آوڕم؟ ده هل
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.  بووه ڕۆیشتی؟ جارێ برسیم نه ی تۆ بۆ نه ئه. چوون نان بخۆن
؟  ده ت به آه خواردنه. عاتكی تر خۆی؟ پاش سه ی نان ده ی آه ئه

 شونكی تر  بوو بچۆ خواردن له دت نه ر به گه. توانم بیخۆم ئا ده
  رسدام دوایی قسه  ده م من له آه  گوه باشه. ؟ ئا ت پیه هپار. بخۆ
ی   آه یوت دایه آرد و ده فۆنكی ده له ڕوانیش ته پاش نیوه. ین آه ده
م  ؟ ئاماده یه خواردن ئاماده. عاتكی تر ؟ پاش سه وه ڕیته گه ده

. ی بۆ نا م؟ ئه بكه توانم  خواردن بۆ خۆم ئاماده ده.  آردووه
آتر  دوایی یه. م، سوپاس آه م؟ نا گیانه تكی تر بكهوێ ش ته ده
تا ئستاش .  گوم ڕاهاتبوو م گفتوگۆیانه موو ڕۆژێ به هه. بینین ده

م لبدات،  آه ڕوانم مۆبیله  چاوه وه بته آانی نزیك ده فۆنه له آاتی ته
موو ڕۆژێ  هه. م دا داناخه و آاتانه شم له آه فۆنه له رگیز ته هه
ر  ئاخۆ گه.  وه زرنگته  گومدا ده نگی له اتدا دهمان آ هه له
ش  و آاته ئه.  آانی ئستا بگۆڕایه  پرسیاره یه وانه  له ڕۆیشتایه نه
ڵ  گه وێ له م نایه آه  بۆ آوڕه وه آرده ده  نه وه رگیز بیرم له هه

و  چن بۆ نانخواردن ئه وان ده آات ئه. هاوڕكانیدا نانبخوات
چت  و ده  ئه یه وان پشوویان هه آات، آات ئه  ده نیا پیاسه ته به

و  وه مه  شیبكه یه م هاوآشه توانی ئه مده  نه و آاته ئه. خوات نانده
ك توخنی  وه م، نه  پرسیاری لبكه وه و ڕووه ویست له شمده نه

نامۆیی  ستی به  هه م ژیانه و له ڕۆحی ئه. وم ئازادیی ڕۆحی بكه
آات نامۆیی . ئارامگای   بب به وه دۆزییه آرد ، شونكی نه ده

ر ڕانت؟   سه مه ر بخه توانم سه یپرسی ده هنا و ده فشاری بۆ ده
 بۆ   شانه آرده آانم ده نجه ر ڕانم و منیش په  سه خسته ری ده سه
آردم،  ی بۆ ده شق قسه  خواردن و مه ت به باره ی و سه آه قژه

یشتم بۆ  گه ده تنه.  آردم آانی بروسلی بۆ ده باسی ژیان و فلیمه
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چووین   ده وه پكه.  یدای بروسلییه  شه ی من هنده م آوڕه ئه
ن  نده  بۆ له ر آاتكیش بچووینایه آی، هه آانی بروسلیمان ده فلیمه
  ت به   زۆر شتی تایبه  بۆ شاری چیینی، چونكه  بچووینایه بوایه ده

بروسلی . بتی فلیم و آت وت بابه آه ست ده وێ ده بروسلی له
ر شونك شتكم  هه له. ژیانی منیش شك له  به بووبوو به

آانی  ونه........ ر جارك وتی گه. وت  پم ده و ببینیایه ت به باره سه
  وه المه  به یه م قسه ئه. آوژم م البا خۆم ده آه  ژووره بروسلی له

م من هشتا  و ڕۆیشت به ئه.  بوو  آی منداالنه یه شه ڕه هه
، سیمبۆلی ینگ و  مدا داناوه آه  ژووره آی بروسلیم له یه ونه

آیش مۆم بۆ  یه موو ئواره  و هه ی داناوه آه  پش ونه یانگیشم له
 ڕۆحی  بت به ئاخۆ ده. گیرسنم و، مۆمكیش بۆ بروسلی داده ئه

!  ماب؟ وه ره  سه ئاخۆ ڕۆحی بروسلی له! یشتب؟ بروسلی گه
یان ئستا !. ؟ یه ی من هه آه ی آوڕه ویستییه ۆشهم خ ئاخۆ ئاگای له
ی منداكی تری  سته  جه وی و له ر زه  سه وه ته ڕاوه بروسلی گه

و  نازان ئه.  ی مندا وه آه دوای آوڕه به.  ی مندایه آه ك آوڕه وه
دی  ڕووناآی تدا به... ڕۆیشت.  جھشتووه ی به مینه رزه م سه ئه
 ، شونكی  وه سك ببووه  ته و هنده  بۆ ئه مینه زهر م سه آرد، ئه ده نه

ی من دم بۆ  وه ڵ ئه گه له. ی تدا بدات ناسه آرد  هه ده دی نه تدا به
ستی  ر هه چی هه آه. ویستی آی پ خۆشه شتاییه  ده آردبوو به

یوت هی   آردم و ده شی پدا ده ، باوه وه هاتمه ده. آرد نامۆیی ده به
یانم گرت، یان   و هه وه م شۆرد و وشكم آردنهآان قاپه. نانی
  و شتانه بوو من ئه ی هه وه ترسی ئه. م گسك دا آه یوت ماه ده
مووت  ندێ جار ده هه. ی خۆی آه  ژووره چووه ئیتر ده. بینم نه

  آه ریه هه.  وه نه خه آان لك دوورده  ڕۆحه م وته ژیانی ئه
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ب مرۆڤ  بۆ ده. آات دابین دهوانی تر بۆخۆی  ك دوور له ناگایه په
آان بوخنم،  موو دیواره آرد هه زم ده حه. آتر یه وا نامۆ بت به

آدا بژین و  زایه  فه موو له آان هه مرۆڤه.  وه آان بسمه سنووره
. ئاوات بوو. نگ لیدا زه. مان داگیربكات سته یی جه ڕۆحكی فریشته

ت  آه ی تری یادداشتنامه ڕه ڕانی الپه دا آرد وتم چاوه گه درۆم له
 بۆ  ی تری تدایه نامه.  وه ته موو خوندوه وانی ترم هه ئه. م آه ده

  .چ یاد نه ت له آه رده  هاتیشی به دایكت؟ آه
  

 ڕگای  نیا له  مای مارآۆس، ته چووه ده ك بوو نه یه ئاوات ماوه
ڵ  گه ش له ممه بینی، ئوارانی چوارشه آترییان ده  یه قوتابخانه

رباز  تی سه  بلیمه  تۆپان، باوآی مارآۆس له چوونه ربازدا ده سه
چی  بینی آه یده پی نه ی چاوی چه وه ڵ ئه گه یشت، له گه ده تنه
  آرد له ی ده وه یبینی، له و ده  ئه  بھاتایه وه آه ر آویه هه  له آه تۆپه

دا  گه زۆرجار سۆمایان له.  ب ند چاوكی هه جیاتی چاوك چه
ی  ك، زۆربه یه  سكوچكه دا ببوونه و خزانه  له م سیانه ئه. بوو ده

چی  آه. گرت ده یان نه  ئۆقره وه  ماه  بوون له وه آات پكه
  رسكیان له ڕۆژك هه. بوون  ده وه  ماه آانی تر زیاتر له منداه
 دانیشتبوون،  باوآی مارآۆس  وه یانه آه ی نزیكی ماه باخچه

وای باوك و  هه. زی و چوو بۆ الیان ی دابه آه ئۆتۆمبیله  بینینی، له
س نازان  آه:  وتی وه  آزییه ئاوات به.  دایكی ئاواتی پرسی

ی الی  م نھنییه سۆما زانی  ئاوات ئه.   ماوه نگیان نه آون، ده له
و  ره جھشت و به وانی به  زۆر ترساو ئه مان ئاشكرا آردووه ئه

وێ  له. ڵ باوآی مارآۆسدا ڕۆیشتن گه وانیش له ئه.  ڕایكرد وه ماه
آی زۆر  یه ی مارآۆسدا ماوه آه  ژووره له. یان خوارد نانی ئواره
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آان،  ره مبه ن، باسی خودا، پغه آه ما باسی نه شت نه.  وه مانه
. آوژن ك ده ن ، بۆ خه آه ڕ ده آان شه بۆ مرۆڤه. ڕ دام، شه سه

ئاوات . دی آرد مه اسی موحهمارآۆس باسی عیسای آرد، ئاوات ب
.  بووه یدا نه  په ركی تازه مبه  پغه آی زۆره یه ڕدا بوو  ماوه و باوه له

 بیاریان دا  م س آوڕه ئه.  خودا دا، دیاره آ بیار ده
ندی  یوه ی په وه  بۆ ئه وه نه  بكه د دووباره مه ی موحه آه وه تاقیكردنه

ی   ماوه ڕن، له وتكدا بگه شكه ئهدوای  ب به ن، ده  بكه  خواوه به
 نزیكی  بوو، له دا شونی وا نه و ناوچه له. وێ چل ڕۆژدا بچن بۆ ئه

ی  وره ردكی گه  به ، تاشه وه آیان دۆزییه یه دا ناوچه ی ستره ناوچه
  چوون ژری تاشه  ده وه  دزییه موو ڕۆژێ به لبوو، هه

ر  ك هه یه ماوه. وتی لبت هشك ك ئه آۆی تا وه ده یان هه آه رده به
. یان هات آه  ستپكردنی پالنه آاتی ده. ریكی پالن دانان بوون خه

  وه وێ بمننه  نیازبوون له ی به یه و ماوه شتی پویستیان  بۆ ئه
ن،   بكه  خواوه ندی به یوه یانویست زووتر په مان ده ئه.  آرد ئاماده
وان  ، ئه وه وێ بمننه وام له دهر ند ڕۆژێ، به باشیان زانی چه  به بۆیه

  . ن، چل ڕۆژ زۆره ر بكه مبه ك پغه ناتوانن وه
  

داوای لكردن  چاو بنوقنن .  مارآۆس فری  ڕاهنانی آردن
و آات خودا  ، ئه وه نه  خوا بكه ن و بیر له  بده ناسه نیا هه و ته
   شتانه و جۆره  گوی له وه  دایكییه مارآۆس له.  دت وه نگیانه ده به

جار .  شقی یۆگا چوو بۆ مه ی دووجار ده فته بوو بوو، دایكی هه
آردو  آانی دایكی ده ماشای آتبه  ته وه  دزییه جار به

  بوایه ده. شق آردبوو دایكی مارآۆسی  فری مه.   وه یخوندنه ده
ی قوڵ  ناسه آانی بنوقن و هه ر پشت ڕابكش و چاوه  سه له
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و  ئه.  وه یان بكاته آه وتنی تیپه رآه  سه  و بیر له هو رگرێ و بیداته وه
ی قوڵ  ناسه آانتان بنوقنن، هه چاوه.  وه یباته یان ده آه  تیپه آاته
.  بت وه نگتانه ده ن به  خودا بكه ، داوا له وه نه رگرن و ئستا بیده وه
 ر  سه ركی تر بنرته مبه آرد پغه  خودا ده رسكیان داوایان له هه
   له آه ریه آوژێ، هه س نه س آه ڕ بھن، آه  شه وی، آۆتایی به زه

  نه دایك و باوآی ئاوات بگه. دام بمرێ سه. وتی خۆی بژی
وێ  ر له برد، هه ی نه ، هنده وه ند جارێ وته یان چه مه ئه. سود
  آه ی چۆله  جریوه یانی له به. وكی قوڵ خه. وت ویان لكه خه
 دایك و  ران بوو، دیاره مارآۆس نیگه. ڕین ڕاپه.  وه هریان بوو به خه

و  ره ن، به زانی چیبكه یانده نه. ڕن گه  دوایاندا ده باوآی ئستا به
  .   وه یان خۆیان بشارنه...  وه نه  ڕابكه وه ماه

  
ین ئستا چاوتان بنوقنن و  آه زانن چی ده مارآۆس وتی ده

  دیاره. ب  نه س لمان توڕه و آه هو ن  بمان دۆزنه  خودا بكه داوا له
 وابزانن شتكمان  یه وانه له. رانن ترسن و نیگه وان زۆر ده ئستا ئه
ی  یه م بیرۆآه ئاوات ئه.  وه ڕینه ب بگه رچۆن ب ده هه.  لھاتووه

ی  آه نه  به س له بوو آه ده وان بیاریان دابوو، نه بوو، ئه دڵ نه به
فۆنكی بۆ دایكی  له  ناچاری ته مارآۆس به.   هو شیمان بته خۆی په

ی  آه فۆنه له ته. ب ، ترسی نه ته المه و سه  ئه وه آردو ئاگاداری آرده
واو  ی خۆیان ته آه  و آاره وه مارآۆس بیاری دا بمننه. داخست

یان  آه دا بوو آوڕه ڕه و باوه له. ران بوو دایكی مارآۆس نیگه. ن بكه
دا  مه به.  دایه گه ربازیشی له  زانییان  ئاوات و سهپاشان.  فاندووه
ر  م هه به.  بت  آی منداالنه  یارییه مه بت ئه وت ده رآه بۆیان ده

  و ڕۆژه ڕان، ئه  گه وتنه پۆلیسی شار آه.  وه پۆلیسیان ئاگادارآرده
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ڤگن  لكتره كانی ئه خه. وت آه ست نه ده واكیان به  هیچ هه تا ئواره
.  آار وتبووه آیش مشكیان آه ڕه ژنانی گه.   مای مامه ابوونهڕژ
ست  ده  له م دوو آوڕه یوت  ئه آ ده وت، یه و شتكی ده آه ر یه هه
   پالنی دایك و باوآیانه مه یوت ئه آ ده ، یه ژن ڕایان آردووه باوه
بۆ ڕۆژی . ربچ یان بۆ ده  و ئیقامه وه ك بننه الیه ی هه وه بۆ ئه
م س  فزیۆن  بوو به له و ڕادوو ته م باس باسی ڕۆژنامه وهدو

ب  ی ده ئه. تن المه زانن  سه  ده یه وه یر له  ونبوون، سه ی آه آوڕه
. آتریان ناسی مای مارآۆس و ئاوات یه.  آوێ بن له

فزون  له آان و آامرای ته نووس و ڕپۆرتاژنووسه ڕۆژنامه
س  آه.  بوون وه م دوو خزانه ه دوای ئ نگاو به  هه نگاو به هه
ی  آه فۆنه له تی ته تایبه به. چوو ده رنه  ده یه له سه م مه ری له سه

وی  می ئه  و خه ته المه و سه دایكی وت ئه ی به نیا هنده مارآۆس، ته
  .بت نه

تری خودادا،   ژر چه دا، له وته شكه  ئه و آونه وانیش له  ئه
. دوو ڕۆژی برد. دن بوونو نوژآر وه ریكی پاڕانه خه

م مابوو،  چوو، ئاویان آه واوبوون ده و ته ره یان به آه خواردنه
  ڕی خودا به س ڕۆژ تپه. م بخۆن م آه آان آه بیاریان دا شته

  خواردن له. یان بوو له مان په ران بوون، ئه نیگه. هات  نه وه نگیانه ده
.  رانه واو نیگه  تهو مارآۆسیش بۆ دایك و باوآی واو بووندایه ته
   بوو له وانه  له فۆن بكات چونكه له ویست جاركی تر ته یده نه

  . وه یان بدۆزنه آه  شونه وه وه ی ئه آه فۆنه له ی ته ڕگه
  ر چل ڕۆژ له مبه ، پغه یوت هشتا زووه   ئاواتیش ده

   له آه موو آاته ب هه یوت، ده مارآۆسیش ده.  دا بووه آه وته شكه ئه
یوت ئاخر خۆ  رباز ده  بت، سه وه نگمانه ده  تا به وه خودا بپاڕینه
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كی  تیمان بدا، زۆر خه ین  یارمه آه خودا ده  نیین داوا له ر ئمه هه
.  هاتووه مان نه ره  هشتا سه یوت ڕاسته مارآۆس ده.  ن تریش هه

ند  شی چه ی به وه متر خواردن بخۆن بۆ ئه وتن  آه ڕككه
  وره ردكی گه  به ر تاشه سه  بوو له و ئواره مه ده. ن بكاتڕۆژكیا

تاویان  وری پشت هه آانی هه  جوانه نگه یری ڕه دانیشتبوون سه
ور بۆ ئاوابوونی  بوو، هه آی تر ئاوا ده یه و بنكه ره تاو به آرد، هه ده

و  نگی پرچی ئایشه آانیان ڕه  فرمسكه ربۆیه گریا هه خۆر ده
 هاواری آچك بوو،  ناآاوا گویان له له. رگرتبوو یان وه فاتمه

نج  دوو آوڕی گه.  ڕۆیشتن وه و خواره ره گیرا و به خۆیان پنه
آرد و داوای  ر هاواری ده ویش هه الماری آچكیان دابوو، ئه په

و ڕوویان  ره  به وه ب بیرآردنه ربازیش به سه. آرد تی ده یارمه
یان ڕزگارآرد، دوو  رسكیان آچه  هه دوایدا، به وانیش به ڕایكرد، ئه

. چاو ونبوون ی هزیان تدابوو ڕایانكرد تا له نده وه ش ئه آه آوڕه
 شونكی ب  یشته  آرد، تا گه وانه یان ڕه آه مانیش آچه ئه
  وه  آرایه ستدرژییه م ده ی پۆلیس ئاگاداری ئه وه پاش ئه. ترسی مه

  ی آردبوو، گوایه  آوڕانهم  باسی ئه ك س فریشته  وه آه و آچه
بۆ ڕۆژی دوایی .  چاوونبوون میان ڕزگارآرد، له ی ئه وه پاش ئه

  م ڕووداوه فزیۆن باسی ئه له ی ڕادو و ته نگوباسی ڕۆژانه  ده له
تی خۆیان   باسی ئازایه آه ر یه   هه وه و شه  ئه م س آوڕه ئه.  آرا
  ته ستی ناوه وی تریان ده  گوونی، ئه  له داوه قی هه و شه آرد، ئه ده
.  رهناوه  گیرفانی ده ی له آه وی تریان جیزدانه قاقای، ئه بینه
  بوونایه  نه مان لره ر ئه  گه رمانی خودا بوو، چونكه  فه ش به مه ئه
ی  وه ، بۆ ئه وه ته مانی تاقیكردوه  خوا ئه آوژرا، دیاره  ده م آچه ئه

ن خودا  وه بن، یان شایانی ئه  ی متمانه وان جگه ر ئه بزان گه
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و  آی نویان پبسپرێ، ئه یه بوایان پبكات و ڕاسپارده
  . وه نه خشی بكه ناو مرۆڤدا په شیان بدات، له ته سته ده

بت   ده وه آرده  ده وه وت بیریان له ویان لكه  تا خه وه و شه  ئه
جیاتی  وو لهیانی ز به.  بت وه نگیانه  ده  زووترین آات به خوا به

،  وه ریان بته به  و بوولبوول خه آه جریوی چۆله جریوه ی به وه ئه
و   پۆلیس ئه آۆمه.  وه ریان بووه به گ خه ی سه ڕه نگی وه ده به

  آان  تووڕه  پۆلیسه گریان، له ستیان آرد به ده.  ی گرتبوو ناوه
ی وا ر آارك  جاركی تر گه یان تكدان، تازه آه  بوون،  پالنه

، بۆ  رسكیان بران بۆ پۆلیسخانه هه. رناگرێ ، سه وه نه  بكه دووباره
ندان  ی وتدا چه رچی ڕۆژنامه  هه بۆڕۆژی دوایی له.  وه لكۆینه

س "   نووسرابوو وره  مانشتی گه ر نووسراو به سه وتاریان له
دی ن یوه ن په ده  و بیار ده وه شارنه  دارستانكدا ده آوڕ خۆیان له

مین  ر زه آانی سه ساته ڕ و آاره شه ن تا آۆتایی به  بكه  خواوه به
ندا آرا گه ندان گفتوگۆیان له چه."  بھ .رانهباسی  مارآۆس بو 
ن  ماشاآه ته: آرد، هاواری آرد ربازی ده رهاتی ئاوات و سه سه به

رباز الی  ، سه نجامی بۆمباران وای لھاتووه ئه رباز له چاوی سه
ریكی تۆپان بوو،  ڵ ئاواتی برایدا خه گه ی خۆیاندا له آه ماه
،  وتووه رآه میش به ئه.  یان بۆمباران آردووه آه آان شاره یاره ته

 باوآیشم بپرسن باشترین  توانن له ده.  آیس چووه چاوكی له
نیا  ته مان به دایك و باوآیان ناچاربوون  ئه. چ رده ری لده یاریكه

م   ئه وه  ناآاته وه س بیر له آه.  تا ژیانیان همن بت بنرن بۆ ئره
دایك و . مگینن ند خه ب دایك وباوآیان چه  به دوو آوڕه

  مه وان ئه م بۆ ئه رانن، به  و نیگه باوآیشیان دیان ناخۆشه
 سوددا  له. ت آانیان هیچیان لنایه زانن  منداه  ده ، چونكه باشتره
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رباز تا ئستاش   زانن سه ئایا ده. انیان بكات بۆمبابار  نییه فۆآه
دا  ی ئمه آه ی ماه  باخچه ڕۆژك له. ترس  ده نگی فۆآه  ده له

 ناآاوا هاواری  ك بوو، له یه یاره نگی ته ده آرد، گوی له یاریمان ده
یانویست  رباز و ئاوات ده سه.  آه مینه  ژرزه آردو ڕایكرده
. آات آان ئاشكرا ده یانزانی نھنییه ن، ده نگ بكه مارآۆس بده
 تا دایك و   بۆ ئوه ته  باشترین فرسه مه یوت ئه مارآۆس ده
ت  نانه ژاند ته آانی مارآۆس   وتی هه قسه.   ئره نه باوآتان بگه
  آردن له وسته  هه وتنه رهنا و آه به خه آانی وتیشی  وه سیاسییه

می  آه ی یه ڕه  الپه مارآۆس لهی  ونه.  م آوڕانه دوعاو نزای ئه
  دایك و باوآی شانازییان به. وت رآه آاندا ده ڕۆژنامه
رباز  ڵ ئاوات و سه گه بوونی له  تكه آرد، دیاره  ده وه یانه آه آوڕه

ی بوری مارآۆس چاوی ئاوات  وه ڵ ئه گه له.  بووه ڕۆی خۆی هه
 زۆر شتیان ب ترس باسی وانیش به و ئه وه ربازی آردبووه و سه
و دنیا  وره سكی گه ك آه آاندا مارآۆس وه رڤیویه  ئینته له. آرد ده

تی   ویستوویه وه یه م ڕگه و له آرد ئه ی ده وه  باسی ئه دیده
مان  ك ئه وێ مندانی تر وه رباز بدات، نایه تی ئاوات و سه یارمه

ی پ ڕ آۆتای ب شه ده.  وه  دایك و باوآیان جیا ببنه ناچاربن له
ن، بۆ  آه ڕ ده آان شه وره یشت بۆ گه گه ده  نه وه و له ئه. بت

ب  یوت ده رباز ده سه. ڕ بژین ب شه ك به ڕن خه لناگه
آرێ،     و بۆمبا دروست نه من، فۆآه ك نه دروستكردنی چه

ست  ده ی له شكی الشه  چاوی یان به هۆی بۆمباوه هیچ مندا به
. هن آانیان جنه دایك و باوآان منداه. بترسمنداڵ ناب . دات نه

ك   نه م ڕاستیانه ئه. م آه م ده آه من بیری دایك و باوآم و خوشكه
  یشته  گه نگو باسه م ده كو ئه ژاند به نیا وتی سودی هه ته
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 بوو  م س آوڕه خۆیدا مانفستی ئه  خۆی له مه ئه. وتانی تریش
ی  و خزانه ی ئه وره آی گه  آاتیشدا نھنییهمان هه له. آان وره بۆ گه

كو  ن به ده شیان نه نیا ئیقامه ك ته  نه یه وانه له. ئاشكرا آرد 
 بیاری  م مانفسته م ئاخۆ ئه به.  و وته ن له ریان بكه ده
  .   گۆڕێ آان ده وره گه

  
ودانكی بوچاندا بوون، تا   هه خزانی مارآۆس و دراگانا له

بوو،  وه  ئه آه گرفته.  سود  نه  بگه و دوومنداه  و باوآی ئهدایك
  ما له س نه دایكی مارآۆس آه. آون زانی له یده س نه آه

ش  م وته له. آات  نه وه ندی پیانه یوه ران په زگای آۆچبه داموده
آانیشت   ڕاسته یت ئیتر بوا به ك بكه  درۆیه تاوه ره  سه ر له گه
وانیش چی  ئه. آرا ده  نه آرد درۆآانی بۆ پینه ندی ده هرچ هه. ن ناآه
.  مندای خۆیان ن به وان بكه  ئه باش زانیووه ن، وایان به بكه
ستی  به مه  به ندێ قوتابخانه  هه له.  آرد وه ره  پارزه ندییان به یوه په

  آه ره ی پارزه ندێ گورجوگۆییان آرد، تا پاره  هه وه  آۆآردنه پاره
زاییان  ی ناڕه آان نامه   دایك و باوآی قوتابیه ندێ له هه.  وه نه هآۆبك

دایك و .  م دوو منداه  بدرێ به داوایان آرد ئیقامه. نووسی
دا  وه  له آه م گرفته  سود، به نه نرێ  زووترین آات بگه باوآیان به

  . آون وان له زانی ئه یده س نه بوو آه
  

ورا  یانده ی نه وه ڵ ئه گه  بوو، له آه رده آی ئاوات به  هیوایه تاقه
نیا ئاوات و سۆماو   ته م نھنییه ئه. ن آان باسی بكه وره الی گه

.  بزان مه ویست مارآۆسیش به یانده ت نه نانه یانزانی، ته رباز ده سه
 بۆ  رده م به  مارآۆس بچ باسی ئه یه وانه یوت له سۆما ده
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ن و  به شمان ل ده آه رده وآات به ئه. آانیش بكات نووسه ڕۆژنامه
ند ڕۆژكی مابوو  مانگ  چه.  ن ده م ده ه  قه  شتیشمان له به

ی سنووری ئازارو  آه ویستییه  پ خۆشه مووچاوه و ده وه پبته
  وه  دزییه  به وه و شه وتن  ئه رسكیان ڕككه هه.  وه آان بسته ڕقه
یوت  سۆما ده. ر تیشكی مانگ  به نه  بخه آه رده ، به وه ره  ده بچنه

 آار  دایه  دی ئمه ی له و ترسه  ئه یه وانه  بت، له وه ره  ده  له باشتره
و هات،  شه. آات  نه آه رده  به ر تیشكی مانگ و آار له  سه بكاته
ر  رامبه  ژر داركی به ، له وه ره  ده  هواشی چوونه رسكیان به هه
ی دی  یان دانا، ترپه آه رده م تیشكی مانگدا به رده  به یاندا له آه ماه
یان سواربووبوو، سۆماش  ناسه هه. بیسترا رباز و ئاوات ده سه

آان   وا بكات ونه آه  ترسه یه وانه یوت ناب بترسن، له زوو زوو ده
وت،  رآه  ده آی پچوو تا ونه یه ، ماوه وه  پاڕانه وتنه آه. ون آه رنه ده

م زۆر  وتن، به رآه  ده  و دایه  دا النه  بچووآه ورهو ژو ژوورك، له
ك   وه آه ژووره. ی زۆر دوور بن وه ك ئه ر وه بچووك بوون، هه

ی  مه  ئه ، چۆن دایه وه بوو، بی گوازتبتیانه ی خۆیان نه آه ماه
  ی باشه ئه. ویست ی زۆر خۆشده و ماه و ئه ، خۆ ئه آردووه
. وت رآه برد ژووركی تر ده ی نه هنده.   هیچی تدا نییه آه ژووره
دا  آه ناو تاریكییه سك له آه... تاریكی.  زۆر تاریك بوو آه ژووره

و  بینرا ئه ده ش نه وه بوو،  ئه  دیارنه آه سه آات، آه هاتووچۆ ده
  ڕووناك  آه ڕوان بوون تا شونه چاوه.  یان ژن  پیاوه سه آه

دا دت  و تاریكییه وا له  آه  آیه سه و آه ی بزانن ئه وه ، بۆ ئه وه ببته
    تاریكه  هنده و شونه دا بوو ئه ڕه و باوه سۆما له. چ و ده

ی  رده ور په هه.  وه ت تیشكی مانگیش ناتوان ڕووناآی بكاته نانه ته
  .آان ونبوون ونه. واوو بوو و تیشكی مانگ خه وه خۆی دادایه
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روونی مرۆڤ  نگ ده زه وه آات آات شه سۆما ڕاست ده

،  وه ش ناتوان ڕووناآی بكاته آات، مانگی چوارده داگیرده
آاتی تاریكیدا  ئاسمان له.   ك ئاسمان نییه روونی مرۆڤ وه ده

. آات ، تیشكی مانگ پ ماچ ده وه آاته ئامز بۆ تشكی مانگ ده
و  بت،  تیشكی خۆریش ئه روون تاریك ده چی آات  ده آه

ش  رگی ڕه بت و به روون تاریك ده ده.  اگیر ناآات د تاریكییه
رگی  نگی به ش ڕه و فاتمه آانی پرچی ئایشه نگه آات،  ڕه ر ده به له

م   آه ی آوڕه وه پاش ئه. زانم  خۆمدا ده من به. ناگۆڕن
 تاریكستان، فربووم تیدا بژیم و  روونم بووه جیھشتم، ده به
. زانی ده م نه و ڕاستییه پشتر ئهمنیش .  بھنم آانم هه نگاوه هه

. وباشم لكرد، پم وت تۆ ڕووناآی ژیانی منی ك  شه یه ئواره
ی من  یه و ڕسته  مانای ئه آردب، یان له  بوای نه یه وانه له
م زۆر  نین و وتی منیش دایه  پكه ستی آرد به ده. یشتب گه نه

و  م له م آرد، به سهو ق  ئه وه  ده ی له وه ڵ ئه گه له. وت خۆش ده
 تاریكستانی  بت به روونی من ده و ده بووم پاش ئه دا نه ڕه باوه

تاو   هه نیشم و داوا له ر تیشكی ڕۆژدا داده به  له ڕۆژانه. تاریكی
   ڕووناآی زۆره و هنده خش، ئه پك ڕووناآیم پببه م  چه آه ده
رگا   دهبت آات، ڕۆژك پی وتم تۆ خۆت ده شی منیش ده به
و  گینا من ئه نگ، ئه  جه ویته ڵ تاریكی ڕۆحتدا بكه گه  و له وه یته بكه
م  آه تاو وتی آیژۆه هه. ڕنم رپه  ده و تاریكییه   ئه م تدا نییه هزه
  و تاریكییه  له ژین، په ی تدا ده ی  ئوه خییه  دۆزه و جیھانه ئه

ر ئاگاتان  گه. ن آه و ڕۆحی مرۆڤ داگیرده سته  جه ی آه بشومارانه
نا  نیا په خنكن، تاریكی ته ناو تاریكیدا ده بت له  ڕۆحی خۆتان نه له
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با، سپتی   ڕۆژ، مانگ، آاره ماشاآه بات، ته آان ده  الوازه بۆ ڕۆحه
نگدا   زه وه ر تاریكی شه سه  توانایان به مانه موو ئه ور، هه فرو هه به
ر خودی   داگیربكات گه  تاریكییهو  ئه م هیچ هزێ نییه شك، به ده

رگای  و ده ره نجه بت په تۆ خۆت ده.  وه آاته س نه رگا بۆ آه ڕۆح ده
یت  ، تا تاریكی ناچاربكه وه و گۆرانی ژیان بیته وه یته ڕۆحت بكه
ر  ردكی سه  به ر تاشه  سه تاوم آرد، له  گوی هه به. آۆچ بكات
،  وه آانی دم آرده ره نجه هرگا و پ ك دانیشتم، ده ریایه دی ده

مدا هات   ده م به و گۆرانیانه  گۆرانی وتن، آام گۆرانی ؟ ئه وتمه آه
 بینایی چاوم  به.  بوو  آۆرپه وتن آه مم ده آه آاتی خۆی بۆ آوڕه

می  سته ش جه نگی ڕه ر ڕه چی هه  آیم، آه یه نگ هه رچی ڕه هه
س  ریا برد، هانام بۆ ئاسمان برد، آه هاوارم بۆ ده. داگیرآردبوو

شم بۆ  باوه. چوو ده رنه نگم ده  ده بوو، دیاره نگم نه  ده گوی له
 ئامزمدا  یان له سیان جگه چی آه ، آه وه باران و با آرده

ما،  م نه چاره. شمدا بوو باوه م له آه ی آوڕه وه ر ئه به ، له وه بووه نه
. ڵ بوون ریادا تكه ڵ ده گه آانم له گریان، فرمسكه ستم آرد به ده
آات،  رده  گیانت ده هری تاریكی له رین، فرمسك زه تاو وتی ئافه هه

   له ت پبكه سته توانی جه ند ده توانی بگری، چه ند ده بگری چه
  دی داره  قه ش به توانی باوه ند ده ویستی، چه ی خۆشه وشه
  وه آانیانه گه ی ڕه  ڕگه ، له و داوایان لبكه آاندا بكه وانییه رخه ئه

موو  هه تۆ پویستیت به. ن ڵ بكه ویدا تكه ڵ ناخی زه گه ڕۆحت له
ی  وانه م، ئه آه  آیژۆه ، خوا ئاگای لته یه ك هه رمییه گه
   خودی خۆته وه م ئه گرن، به رده رتن هزی خودایی وه وروبه ده له

، دی   تۆیه  ئاگای له ووه شت له آه رگری، آوڕه  وه زهوه وێ ئه ناته
نی  مه وا بیاردرابوو، ته.   آۆچی بكردایه بوایه و ده ، ئه نائارامه
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نیا ساتكی پ نائارامی بوو، خۆت باش  و ته مینی بۆ ئه ر زه سه
موو  چی هه یت، آه آرد تا دخۆشی بكه زۆرت بۆ ده. ی گه  تده وه له

شت  آه آوڕه. دی نگی ده ك ڕه نیا یه ك وابوون، ته  یهك آان وه شته
  یته دا ئارامی و خۆشی بخه وتده ند هه چه. آرد  خۆتی ده ر له هه

  شی له و ساتانه ت ئه نانه ته. ر نائارام بوو و هه چی ئه ، آه وه ژینیه
ی پی وتی  آه وی پش آۆچه بوو، شه ئامزی تۆدا بوو، ئارام نه

. ی بۆت آردم موو شتانه و هه ، بۆ ئه م خانووه  ئه بۆ سوپاس دایه
  آانتدا هاتنه  چاوه تزانی بۆ فرمسك به تۆ گریای، خۆشت نه

  نگ له ده. آانت ببین و فرمسكه شت ویست ئه ، نه وه خواره
   آۆچ بكا، بۆیه ماوه ی نه یوت، هنده  و ده وه زرنگایه ڕۆحیدا ده

بوو،  ده و ڕازی نه چی ئه  آه وه خواره  تاوی بۆ بنیته تویست  هه ده
م  وێ، ئه چی وتی نا نامه ی بۆ بكی، آه تویست ژووركی تازه ده

شقی بۆ  ویستت آلوبكی باشتری مه.   ده ی خۆمم به ژووره
یزانی   و خۆی ده ئه.  ی خۆم باشتره مه چی وتی نا ئه ، آه وه بدۆزیته
و  بۆ ئه.  وه ته یك بووهی نز آه ، آاتی آۆچكردنه ماوه ی نه هنده
. یی آی توڕه یه ووآه  گژه ڕۆحم بووه. بوون آان گرنگ نه گۆڕانه
تاو  هه.  آورت آوڕكم بدات نده وه آی ئه یه بت خودا بۆ ماوه بۆ ده

زان،  رمدا و وتی خودا آاری خۆی باش ده سه هاواری آرد به
  سته به و مه  ئستا له یه وانه له.  یه ستكی هه به موو آاركدا  مه هه له

شی  آه دایكبوونه بیرت چوو له. ی م ڕۆژێ دت تبگه به. ی گه تنه
گریا،  موو مندانی تر نه ك هه دایكبوو وه بوو، آات له ئاسایی نه

ی  م ژیانه زانن ئه گرین،  ده  ده وه م دنیایه  ئه  دنه مندانی تر آه
  یان به ناسه م هه آه  یه ۆیهختی ناب، ب بۆی هاتوون ب گرفت و سه

 و  جیان هشتووه ی به  ئارامه و ژیانه آات بۆ ئه ستپده گریان ده
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ر  وێ هه یانه ده.  وه نه آه ی چاویان تدا ده خییه  دۆزه و ژیانه ئه
ی تۆ  آه آوڕه. آان  سیمبۆلی ناخۆشییه نه  گریان بكه تاوه ره سه له
ر   هه چونكه. ری رگه شته ر نه  به وته میش آه گریا، ڕۆژی دووه نه
م خودا ڕازی  ، به وه شیمان بووه  په وه آانی ژیانییه م ساته آه یه له
وی  یزانی بۆ ئه و خۆی ده ی ئه وه ر ئه به ، له وه ڕته بوو بگه نه

.  الی خودا یشته دا گه آه رییه رگه شته  آاتی نه له.  بۆ تۆ ناردووه
 بۆ الی خۆی،  وه ڕته بگه. ۆڕێنووسی خۆی بگ وی دا چاره هه

 سای   آۆچی پاش چوارده بت له متر ده م آه م آۆچه ئازاری ئه
 شایانی ژانكی  م دایكه ، ئه م دایكه ڵ ئه گه ش له ژیانی هاوبه

   به آوڕه. آات یزانی چی ده و ده ئه. بوو خودا ڕازی نه.  ردین نییه به
  . وه  خواره وه ڕایه  گه وه دشكاوییه

    
 ناو   له وه وت،  چاوم آرده وم لكه پۆلكدا خه شی شه  باوه له

 خۆمم  له  مه  باه ریك بوو بخنكم، به خه. دا بووم ریاآه دی ده
نی  تاوم آرد، پكه یركی هه سه. ریا آانی ده ته ر ڕوومه  سه یانده گه

ناو دی   و له وه ره  سه ر خۆت هاتیته  هه پم، وتی بزانه
پی پالنی خودا  ی به وه رئه به  له وه مایته ریا نه ویستی ده پخۆشه
آانت  زموونه ، ئه میندا بژیت، هشتا ماوته ر زه خی سه دۆزه  له ماوته
ی آاتی  تاو بپرسم آه  هه ویستم له. م آه بوون آیژۆه واو نه ته

  ته ی  بووه نگه و زه  ئای له آه نگه ی منیش دت، زه آه آۆچه
  سته نگی ببم تا جه وێ ده مه ده. م سته ان ڕۆح و جهسنووری نو

  .ك یه و ڕۆحم ببن به
  ، ئاوات خۆی و آچكی شۆخی جوان به وه رگام آرده ده
 دی خۆمدا وتم  له.  زانیم سۆمایه. ستابوون  وه وه پك گوه چه
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،  وه مه آه  آوڕه پك گوم له ڕوانی چه یانزانی من چاوه  ده دیاره
چوون  ی ده آه  ڕۆژی دایكدا خۆی و خوشكه ێ لهموو جار هه
ی  بۆنه زمان آرد به سۆما وتی حه. آیم پك گویان بۆ ده چه

ردووآیانم  هه. ین ش بكه ت پشكه  گوه پكه م چه  ئه وه ڕۆژی دایكانه
   چاومدا هاته ب ویستی خۆم فرمسك به   ئامزگرت و به له

آات فرمسكی  ان هیچ نهیركم آردن و وتم دت سه.  وه خواره
  . خۆشییه

  
  آه  باكۆنه نگان له تا دره. ربرد سه آی خۆشمان به یه ئواره
موو  ، تا هه وه تاو آرده خۆمان بۆ تشكی هه. دانیشتین

یاندا  گه آتیككم له  ته موو جۆره هه. مانی داگیر آرد سته جه
،  ر هاتووه سه آارهنا تا بزانم دایك و باوآی ئاوات چییان به به
م خۆم  آه  باسی آوڕه ك چۆن من له روه بووم، هه وتوو نه رآه سه
سۆما و . آرد باسی مندای خۆیانیان ده. روابوو ویش هه دا ئه الده

ر  هه. ك بن  تا بۆ یه وه م ژیانه  ئه ته  هاتونه آات بۆیه  ده وه ئاوات له
 مندایش بۆ  ر به  هه.بوو تییان هه آی تایبه ندییه یوه  په وه منداییه له

   وایكردووه آه ردوو دایكه ندی هه یوه په.  ك ڕایان آردووه الی یه
آات باوآی ئاوات . آتر ببینن متر یه و آه وه نه مان دوورخه ئه

  ته  و ڕایكردووه یدا چووه گه ی خرا ئاوات له  مای براآه ته چووه
،  ژنانییه  زۆر خله م آوڕه تی ئه م وتوویه رده  هه نازه. الی سۆما

بت   ده آه تی جا ژنه ش وتویه مامه. رنادا ی من به م آچه ی ئه خه یه
تدا دت و  آه وری آچه ده یت آوڕكی وا به شكوری خوا بكه

  .ڕوات ده
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ر  به ردووآیان له هه. مین ماچی ئاواتیان آرد آه باسی یه
نیا   ته وآیان بهردو ك هه یه درا، ئواره ده یان بۆ نه ناسه نین هه پكه
،  پكا  ماچكی سۆمای آردووه بن،  ئاوات له ربان ده  سه له
آی  یه ئیتر ماوه.  وه  خواره ته و ڕایكردووه وه ته ویش سوور بووه ئه

م  بوون، ئه  تر ده وره تا گه. ی  مای مامه هاته ده زۆر سۆما نه
یان  آه اتنهسا پش ه.  وه ته متر بووه متر و آه  آه ندییه یوه په

ندێ جاریش سۆما   و هه وه ی آرد ئاوات هاتووچۆی مای مامه
. ن تی بده آاندا یارمه رسه  ده و مامۆژنی له  مایان تا مامه ته چووه

  وه ئستاش له.  وه ته یان قوتربووه آه ندییه یوه  په  هاتنیان بۆ ئره به
ش  وه له. ڕوات ه د وه و قوبوونه ره یان به آه ندییه یوه آات په ده
.  آرد  باسی هیچیان نه نده رچه هه.  ماكدا بژین  له وه آات پكه ده

شیان پوتم  وه ئه. یان نانبخۆم گه داوایان لكردم  ڕۆژێ بچم له
  .  وێ بیانبینم مه  ده مكه بینم ده سانك ده دا آه و ئواره له

  
  

   ئازار بت به  ده رگی نامه آات به
  ڵ بــه م تكــه ســته ، جــه وه خونــده  دهمآــی ئــاوات یــه هرآــات نامــ هــه

ی  آه مووت، آوڕه  و ده وه دایه دی خۆمم ده. بوو ڕووباری ئازار ده
. خـۆم ی مـن ئـازار زۆر ده وه چـش لـه. شـت متـر چـه من ئـازاری آـه

  آـــردم بـــه و وای لـــده ی ئـــه آـــه آـــی نامـــه یـــه مـــوو وشـــه  هـــه دیـــاره
مــن بــۆ خــۆم . رســت بــم نــاب خۆپــه.  وه مــه آــی تــر بیربكــه یــه شــوه

و  وێ ئارامــه ی ویــستی ڕۆیــشت، لــه و شــونه و بــۆ ئــه گــریم، ئــه ده
ك  ی، وه آــه آــانی نامــه آــانی نــاو وشــه ئــازاره.  نیــشتمانی ڕووناآییــه

. آـردم  و ڕۆحیـان داگیـرده سته هاتوو بوون جه بن نه آی له زوویه ته
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ــد ڕۆژكــی ده چــه ــا ده ن ــه.رخــۆم  ســه وه هاتمــه ویــست ت   وه  داخــه  ب
سـتتان، خـۆی  رده  بـه مـه ی بخه آه آانی ناو نامه موو ده ناتوانم هه
مــوو  ، باســی هــه م ڕازی نییــه آــه ك چــۆن آــوڕه روه هــه.  ڕازی نییــه
  .گرم ردووآیان ده ی هه آه ڕزی داخوازییه. م و بكه شتكی ئه

آـی بـۆ دایكـی  یـه  نامـه آـه رده ر بـه ی سـه ئاوات پاش بینینی ونه
  :نووسیبوو

  
   گیان دایه
رباز و  ڵ سه گه ماندا له آه ر ماه رامبه ژر داركی به و له مشه ئه

م شت  آه  بی آوڕه یه وانه له مان بینی، سۆمادا دانشتبووین، ئوه
.  نووسم ڕاستیه ی بۆت ده وه بووم ئه  گیان شت نه ، نا دایه بووه
   برد تۆ و النه ی نه دهر تشكی مانگ، هن  به مان خسته آه رده به
نگ   زۆر دته وت، دایه آه رنه ر ده  هه چی باوآه وتن آه رآه ده

ت   ی النه آه قژه.   زۆر گریابتن  آرد تۆ و النه ی ده وه له. دیاربووی
قژی . ئاۆزآابووی  آه  لووله قژه.  دوو پرچ آردبووه ك جاران نه وه

آی  یه  ماوه ن، خۆ ئمه گیا م بۆ دایه خۆشت سپی بووبوو، تناگه
ب  رباز وتی ده سه.  مان جھشتووه   ئوه زۆر نییه  هنده
 چاومان  سۆما وتی باشتره. وێ رآه ش ده ڕوان بین تا باوآه چاوه

موو  شم هه وره  گه آات دایه ڕاست ده. ین بنوقنین و دوعا بكه
و  وه آرده رزده ری بۆ ئاسمان به آرد سه جارێ دوعای ده

برد  ی نه روامان آرد، هنده ش هه ئمه. نوقاند آانی ده چاوه
ڕاستی   ناوه شی نواند، له  ڕه آه رده تان بزر بوو، به آه ونه
دا  آه رده  ناو به  له و خاه وت، ئه رآه دا خاكی سپی ده آه رده به
مكی زۆر   خه ستم به من هه. سك دیاربوو ك آه وه.  وه سوڕایه ده
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دا  و تاریكییه ناو ئه ، له  شونكی تاریكدایه باوآم لهمزانی  آرد، ده
   ئوه  و دوور له وه  خۆی شاردبته  باوآه یه وانه له.  وه سوڕته ده

یویست زیاتر  ده.  بوو رباز لم توڕه گرت، سه م هه آه رده به. بژی
مزان  من ده. وێ رآه ش ده كو باوآه ین، به ڕوان بكه چاوه
سۆماش . وێ رناآه و ده  ئه م جار نییه آه  یه وه ۆ ئهخ. وێ رناآه ده

 دانین و  آه رده  با به ره رباز وه  وتی سه ی ئمه وه بۆ همن آردنه
بوو  رباز تووڕه سه. ون رآه ین  هاوڕكانمان ده دوعا بكه
   هواشی بچینه وتین، تا به خرا دوایكه.  وه  بۆ ماه وه ڕۆیشته
،  وه  ژووره  چووینه چی آه آه.  وه بته ری نه به س خه و آه وه ژووره

یان  ڕی ئمه دا دانیشتبوون و چاوه آه  هۆه م له مامۆژنم و مامه
شم  ، مامه وه  ژووره لی سۆمای گرت و بردیه مامۆژنم په. آرد ده
بت   یان هه وه آرد ترسی ئه ی ده وه له.  پرسیارآردن لمان وته آه
 شیری  پی وتین ئوه. ر سۆما  سه هین ستدرژی بكه  ده ئمه
   بیر له ر ئمه گه. ك خوشك  و بران  وه ، ئوه آتریتان خواردووه یه

  .مان سوتن و دونیا ده وا خوا له  ئه وه ینه شتكی تر بكه
ڵ سۆمادا  گه ی له ته و بابه ر شتكی له دیار بوو مامۆژنیشم هه

ی  آه رده اسی بهبوو سۆما ب مان هه وه ترسی ئه. باسكردبوو
نه رباز خه  من و سه وه و شه ئه. آردبیانیش  به. وت آه ومان ل

ی  ستاین سۆما قسه یانی هه به.    بۆ قوتابخانه  بچووینایه بوایه ده
ند  رچه هه. آردین ده یرشی نه سه. آرد ده سمان نه ڵ آه گه له
ی ران ش زۆر نیگه وه ئه. دا  خۆی لم الده وه  الیه چوومه ده

و  ك بوو، له نیا ئامۆزایه ك ته  سۆما بۆمن نه آردبووم، چونكه
  ...وێ   و زۆریش خۆشم ده وه آرایه و ده نیا دم به دا ته ماه
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  وه بینن، ئه  ناخۆشی ده  هنده خته م وه نازانم بۆ مندانی ئه
،  دیوه ربازم نه ،  سه ژیاوه مندایی خۆی نه. تی آویه ئاوات هشتا له

 دووتوی  ماشاآردنكی ئاوات و له موو ته  ناو هه م له به
   هنده  قوتابخانه له.   وه خونمه ویش ده آانی ئه آانیدا ئازاره وشه
ك  یه موو شوه هه رباز آردبوو، وای لھاتبوو به  سه یان به گاته

ندێ مندای هاروهاجی   هه ڵ به تكه.  وه  بدزته  قوتابخانه خۆی له
تی  دا  یارمه وی  ده  بووبوو، دایكی مارآۆس زۆر هه نهقوتابخا
ی  وه  مافی ئه گرتایه رنه ی وه  ئیقامه نده ناهه ر په گه وآات ئه ئه. بدات
ك  رباز وه دا سه وی ده ش هه نازه. ریی بكات رگه شته بوو  نه نه
  . رگرن یان وه آه ی  ئیقامه وه آاربھن بۆ ئه آك به چه

  
. ردانی آردن، دایك و باوآی مارآۆسی بینی خای هات و سه

هاتنی .  و دوو برایه تی دانی ئه ودانكی جیدی بۆ یارمه  هه وتنه آه
ی  ره فه م سه ئه. خشی  ژیانی به آی نوی به ڕامان بۆ سود مانایه
وردی  زۆر به. رباز گۆڕی  ژیانی ئاوات و سه خای زۆر شتی له

  یه و ماوه یوت ئه ئاوات ده.  هو گامه آانی بۆ ده موو شته هه
  وتم شت له آه ده دا ، فریا نه خرایی ڕوویان ده  به آان هنده شته

رمان  ك آۆچه  وه یه و ماوه تی ئه تایبه مدا بنووسم، به آه یادداشتنامه
  . و مارآۆس  نوان مای  مامه لھاتبوو له

ڵ  گه  لهی  قسه  ئمه ت به باره وام سه رده  دایكی مارآۆس به
، بۆ   مای مامه یشته  گه ی خاه و ڕۆژه ر ئه هه.  آرد دا ده خاه
   دراگاناش بھاتایه بوایه ده. ی  چووین بۆ مای مارآۆس آه ئواره
ریی بۆ  رگه شته وداندا بوو، تا نه  هه وێ،  دایكی مارآۆس له بۆ ئه
.  اتتی بد  یارمه نی پدابوو آه ش به دراگانه. رباز بكرێ سه
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وداندا بوون تا   هه موو له آرد، هه  ئارامی ده ستم به هه
. ریكبوو  خه وه آه الیه  له آه ر یه هه. ربكرێ سه آانمان چاره آشه

  هاته.  وه م بۆ آرده رگاآه ن ما چووم ده ك خاوه دراگانا هات وه
با بیگرێ  ك آاره وت وه  خام آه  چاوی به ر آه ، هه وه ژووره
ماشا  ته ك بتی لھاتبوو، له ویش وه شم آرد ئه یری خاه سهوابوو، 
  یان ساه   ده م دووانه وت  ئه آه رده ت بۆ ده وه یاندا ئه آه آردنه

م  ئه.  وه ته آترییان دۆزیوه وت یه ڕكه آتر داباون  و ئستا به یه له
.  مووانی ڕاآشا رنجی هه ی آشاو سه ند ساتك درژه  چه باره

 و  وه  پشه  دراگانا چوومه  له  بشكنم، بۆیه نگییه و بده  ئهویستم
،   ڕامانه  خاه وه ئه.  ، خام هاتووه ند دم خۆشه زانی چه ده: پم وت

 و  خاه. نین موو پكه هه. ی ڵ بكه گه ی له  ئینگلیزی قسه توانی به ده
ندێ  دایكی مارآۆس هه.  وه دراگانا  سوور سوور بوونه

 باسی  یه و ئواره ئه.  ویش زۆر دخۆش بوو ی هنا، ئه وه خواردنه
و   و هاتنی دایك و باوآم و النه  ئیقامه له. زۆر شت آرا

دات  وڵ ده آرد  خام  هه  ده وه ستم به هه. رباز ریی سه رگه شته نه
ی گرنگ بوو بۆ  وه ی هاتنی دایك وباوآم البدا، ئه له سه مه خۆی له

یوت دایكت  پرسیاریشم لكرد ده. ن نده وو بۆ له ب و چوونی ئمه ئه
. آرد ده هیچ جۆری نه باسی باوآمی به. وێ وانیش دن بۆ ئه و ئه

   چوینه رآه ی مارآۆس، هه آه  ژووره رباز چوینه من و سه
ویستمان بزانین بۆ . نین  قاقای پكه ، مارآۆس دایه آه ژووره
  تازه! ویستی  خۆشهتان بینی چی ڕوویدا؟ ی نه ئه. ن آه پده
ستتان   هه بۆ ئوه. ویستی ، داوی خۆشه وه آتره  داوی یه وتنه آه
.  خاتان دت بۆ ئره. ن نده  ناڕۆن بۆ له واو ئوه  ته تازه. آرد پنه
. ن نده  له  بچنه م لھاتبوو ئوه وه می ئه م زۆر پخۆش بوو، خه مه ئه
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وام  رده و به ئه. آرد یری مارآۆسمان ده ربازیش سه من و سه
رممان  ش شه ئمه. آرد  و دراگانای ده نی و باسی خاه آه پده
ویستی  یی باسی خۆشه آراوه سك ئاوا به  آه و آاته آرد، تا ئه ده

وت مارآۆس آوڕكی  رآه  بۆم ده یه و ئواره ئه.  آردووه بۆمان نه
  .  چوختییه

  
شی  وه باسی ئه.  امه مای م وه هاته  ئواران ده نیا به  ته خاه

ربازی  ك من و سه یه ئواره.  وه منته  آوێ ده و له آرد شه ده نه
آانی  ر قسه آسه ك دراگاناش هات، یه یه پاش ماوه.  وه ره  ده برده

. آانی مارآۆس ڕاستن وت قسه رآه بۆم ده.  یاد وه مارآۆسم هاته
   پارچهرباز داوای ك، من و سه یه خانه  قاوه  چوینه وه پكه

تائستا آكی وام . ند خۆش بوو ئۆی چه. آكکمان آرد
ر   سه خسته ستی ده رم ده ب شه  زۆرجار به خاه. خواردبوو نه

ربازیش  من و سه. آرد تی ده شانی دراگانا یان ماچكی ڕوومه
  یربوو دراگانا و خاه  سه وه المه به. آرد رممان ده شه
   من و نه ك نه یه بوو، تا ماوه ان ههرمی  گه آی هنده ندییه یوه په
  آی زۆر آورته یه وان ماوه خۆ ئه. یشتین گه ده رباز لی تنه سه
. ند جارێ باسمان آرد ربازدا چه ڵ سه گه له. ناسن آتر ده یه

ی  ندیی ئمه وه رژه وان به ی ئه ندییه یوه و په مانووت ئه پاشتریش ده
یان  ، ئمه وه  آار هاته دراگانا لهی  وه ك پاش ئه یه ئواره.  تدایه
مین جاربوو  آه  یه وه  نانمان خوارد، ئه وه ره  ده و له وه ره  ده برده
  پاشان چووینه.  نان بخۆین وه ره  ده تی هاتبووین بۆ سود له وه له
ندێ جلی جوانی بۆ آین،   هه رگ، خاه ند دووآانكی جلوبه چه
خام آرد  داوامان له. خۆشبووآانی   جله رباز زۆر دی به سه
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موویان  و آات خام جلی بۆ هه ئه. ندێ جلیش بۆ سۆما بكێ هه
.  بكرێ مان هشت جل بۆ نازه رباز نه م من و سه آی به

  وه خام له. مانھشت ش نه وی دا، ئمه و هه ند ئه رچه هه
ر خام  رامبه و به ، ئه  نییه  نازه زمان له  حه یشت بۆ ئمه گه ده نه

دا  ڵ ئمه گه ش له و ڕۆژانه ت ئه نانه ته. نواند تكی زۆری ده ماریفه
تی  تایبه آرد، به  ده  خاه وام پرسیاری له رده  به نازه. باشتربوو

وان الی آ  ست بوو بزان شه به ر دراگانا، زۆری مه سه له
  مهوانیش بدات  تا ئیقا تی ئه ر دراگانا بتوان یارمه گه. وێ خه ده

ی  آه له سه ی مه وه ترسا جیاآردنه ش ده وه  له نازه. ربگرن زووتر وه
و شت   دنیای آرد ئه وان بكات، خاه ی ئه آه ئیشه  آار له ئمه

 هات  ك خاه یه ئواره. ن یه وان بگه ی ئه آه له سه  مه ناآات  زیان له
وێ  و له هرك و ش مانبات بۆ الی براده  ده  دواماندا وتی گوایه به
ی زۆر  آه ماه. چی بردینی بۆ الی دراگانا آه.  وه منینه ده

. بوو آی بچووآی هه یه آی دووقات، باخچه خۆشبوو، خانوویه
رباز  وێ، سه  ئه یشتینه  گه ر آه هه. موو جوان بوون آانی هه شته

ر  نی و وتی گه ویش پكه ئه. بت یشنی هه یسته ر پله پرسی گه
نی دا   به خاه.  شتی وای لبت ته حمه بت زه كدا نه ما منداڵ له

  خاه.  آات  و هاروهاجی نه  قوتابخانه رج بچته مه بۆی بكێ، به
واڵ  مین هه آه  یه وه  ئه یه وانه واكی خۆشی پبوو بۆمان، له هه

 دراگانا آرد  داوای له.  وه  دمانه بت، تۆزقا خۆشیی خستبته
  وا ئمه  ڕازی بین ئه ر ئمه گه. نت یه ان پ ڕابگهم آه واه هه
ژووركیشیان بۆمان .  الی دراگانا بژین ودوا له مه توانین له ده

بوو،  تی خۆی هه  جگای تایبه  ئمه ك له ریه آردبوو، هه ئاماده
فزونكی بچووآمان بۆ  له مزی نووسین، بیاریش وابوو ته
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  یه و ئواره ئه. رووآیاندا آرد  هه هشمان ب  خۆشیدا باوه له. بكن
ناسن  آتر ده  یه آه یه و و دراگانا ماوه ی بۆ باسكردین  ئه وه  ئه خاه
آی آورت  یه ویش بۆ ماوه ر ئه گه ئه. ك داباون یه وت له  ڕككه و به

دراگاناش .  وه و بمنینه توانیین الی ئه  ده ن،  ئمه نده  بۆ له وه بواته
پاش .  لپرسراو بت  ئمه و له  ئه وه  ڕووی یاساییه  لهدات وده هه
آان ئاشكرا   لپرسراوه نه آان الی الیه مان شته آه زمی ڕاآردنه به

نراین،   داده ژده نجی خوار هه  گه  به  ئمه وه  ڕووی یاساییه بوو،  له
 الی خۆیان  نه  بمان به یه یان هه وه سك یان  خزانك  مافی ئه آه
ستی   هه مان زۆر پخۆشبوو، خاه وه ئه.  بن پرسراوی ئمهو ل
  هنین بۆ ئره آانتان ده ڕۆین شته ی ده سبه:  وتی  آرد بۆیه مه به
آرا بم  ده ، خۆ نه وه  سۆما آرده خرا بیرم له. م بژین ر الی ئه هه

م، گرنگ  آه مزانی بیری سۆما زۆر ده ده.  با سۆماش بت بۆ ئره
  . توانم بیبینم موو ڕۆژ ده  هه نییه

  
  واه م هه ش به ت نازه نانه ته. ی پناخۆش بوو م شته م ئه مامه

ندییان  یوه مان په ی وت ئه  خاه  به وه ییه  توڕه دگران بوو، زۆر به
  ی آه و گرفتانه هۆی ئه  به ، نیازیانه  آردووه وه ركه  پارزه به
رچ،  یان ده آه ن زووتر ئیقامه هوبد  هه ربازدا هاتووه ر سه سه به

تای ئاوات   خه یان به آه رگرتنی ئقامه وتنی وه یوست دواآه  ده نازه
.  یان ئاشكراآرد آه وان نھنییه ی ئه وه رئه به رباز دابن له و سه
ودا   له یزانی نازه بوو، ده  گرنگ نه الوه ی به آانی نازه  قسه خاه
  . یان آه ڕخستنی ئیشه گه بھن بۆ وهآار  به وێ باری ئمه یه ده
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 الی   چوینه وه ڕاینه  گه  قوتابخانه ی له وه ڕۆژی دوایی، پاش ئه
ند  یشن و چه یسته فزونك و پله له  چووین ته ڵ خاه گه له. دراگانا
تی  تایبه ر بوو، به وه خته رباز زۆر به سه. آیشی بۆ آین یارییه
رجی   مه خاه. پان و تۆپكی بۆآی دوا یاری فیفا و جلی تۆ خاه
و  بت بچت بۆ قوتابخانه موو شت ده  پش هه دا آرد آه گه له

ك منداكی  رباز وه سه. آانی بخونت، پاشان یاری بكات وانه
 بۆ  وه ڕته خواخوای بوو زوو بگه.  پش چاوم هاته بچووك ده

ی  آه  چاوه قه تا مین جار بوو، خۆشی له آه  یه وه ئه.  وه ماه
واكی تری خۆشی    هه  خاه یه و ئواره ئه. م دی بكه ربازدا به سه

گرێ و  رده مان بۆ وه آه تیه دوا دراگانا یارمه مه  له گوایه. پ بوو
،  وه  آرده  ی النه آه  بووآه ر بیرم له آسه یه. خۆمان دا به ندكی ده هه
ر  گه. آم  ده  ان بۆ النهی داپم، بووآكی جو آه ر دراگانا پاره هه
  خاه. نم تا خۆی دت  دای ده ر لره وا هه متوانی بینرم ، ئه نه
من .  بوو آه و بووآه یام الی پاره آرد منیش خه ی ده ر قسه هه

م وا  ده وده هه. م آه ر آاره به ، له وه  زیاتر بمنمه نده وه ناتوانم له
  آانی خاه  قسه یرم له سه. ن نده ه ل با بنه  نه ین  هنده ڕكی بخه

یوت  ندێ جار ده آرد، هه آی ده یه ر جاری قسه سوڕمابوو، هه
 پزیشك  یوت لره دراگانا ده.  وه دۆزمه و آار ده  ئره منیش دمه

آی  ر ئیش په به  له ، ڕامان لره وه توان زوو آار بدۆزته ده
  وه الی منه ن، به نده چین بۆ له یوت ده ندێ جاریش ده هه. وێ ناآه
رآوێ  هه  المان، ئیتر له نه  بگه  و النه  و بابه ی گرنگ بوو دایه وه ئه
  .  ژین گرنگ نییه ده

  



 

YY

زانی  مده نه. وت آه وم لنه  دم خۆشبوو خه نده وه  ئه وه و شه ئه
م  مانگی چوارده. یری ئاسمانم آرد  سه وه آه ره نجه په له. م چیبكه
  ڕان به  گه وتمه آه.  وه وته م بیر آه آه رده  خرا بهدی آرد، تدا به
  وتبوو و زانیشی  به آه وی لنه رباز هشتا خه دیاربوو سه. دوایدا

رهناو دای   گیرفانی ده ی له آه رده ڕم، به گه دا ده آه رده دوای به
 دانیشتم  آه وه موو شه  و دون هه مووی درۆیه پم و وتی هه
ر دم،   سه رگرت و خستمه م لوه آه رده به. بینی هیچیم تدا نه

چاوم . ن یه آانمی پابگه نیازه.  وه رمی بكاته  دم آرد گه داوام له
واكی دایك و  تیم بدات و هه  یارمه وه  خودا پاڕامه نوقاند و له

. رباز بوو  پرخی سه  پرخه برد گوم له ی نه باوآم بزانم، هنده
 الی  بوو، چوومه  دیارنه وه مه آه ر جگه سه تیشكی مانگ له

یركی  سه. م تیشكی مانگدا دانیشتم رده به  و له وه آه ره نجه په
و   دایه مجاره نیا ئه   ته وه مانگ پاڕامه یان له مجاره ئه. ئاسمانم آرد

 دوا داوام بت و  وه  دا ئه آه رده  به نم به م نیشان بدا، به  و النه بابه
  .م آه ی داوای هیچی ل نهجاركی د

  
نیان دا  زوو زوو  ، به نگیان نییه  هیچ ده آی زۆره یه  ماوه

ب  یشتن، ده ر گه گه. آرد چی ڕاستیان نه ن، آه فۆنمان بۆ بكه له ته
. م آه دا ده  ڵ النه گه  له نیا قسه ته. م آه دا نه گه یان له  قسه فته ك هه یه
  مه وت، زۆر دم خۆشبوو، ئه رآه ده  به هآ رده ر به سه ك له ریایه ده

  بیرمه  یۆنان، ترسم لنیشت، له ته یشتوونه  گه یه وه مانای ئه
. دا خنكاون وه ڕینه آاتی په ك له آرد  خه یان ده وه زۆرجار باسی ئه

  ریاآه ، ده ریاآه ڕاستی ده  ناوه مكدان، له له ناو به بینم له ك ده خه
 چی ڕوویدا،  وه رزن، ئه آانی زۆر به پۆله دات، شه پۆل ده شه

 

QPP

 ون  آه مه له به. بینم  ده ریاآه راغی ده  قه ك له  ون بوو، خه آه مه له به
ی آرد،  یر هه آی سه بایه. ش نابینم آه مه له آانی ناو به سه بوو، آه

  ریاآه راغ ده كی قه ، خه وه بنه رزتر ده رزترو به آان به پۆله شه
هیچ  تاریك بوو، ڕووناآییم له.  وه وتنه  دوورآه ریاآه ده  لهن، آه ڕاده

.  ونبوو آه رده ر به آانی سه ونه. آرد ده دی نه شونكدا به
  دیاره. ماون  آون، ماون نه له. یشتم گه ش هیچ تنه مجاره ئه
.  فزیۆن شۆرتی آردووه له ك ته ، وه ماوه ك جاران نه  وه آه رده به

.  ماوه  ئاگام لی نه  هنده آه یه ، ماوه زیز بووهویش لم  یان ئه
  .گیرفانمدا بت م له رده بت الی خۆم داینم، هه ده

  
ند  چه.  سۆما  له ستكاری بكات جگه سكی تریش ده ناب آه

م ب سۆمایم   بژین، به  لره  خۆشه ڕاسته. م آه بیری سۆما ده
دا  موو ناخۆشییه و هه  ناو ئه دام له تی ده ی یارمه وه ئه.   دیاره پوه

ڵ دایكی  گه ڕی له  شه ر ئمه سه ت له نانه بژیم بوونی سۆما بوو، ته
ند  م چه و ئامۆزایانه بوو، ئای ئه  ده  براآانی توڕه له. آرد ده
ریكی  ر خه ك بح ترن، هه یه ك له ن، شیروان و سیروان یه مژه گه

  وه ستیانه ده یان به مۆستاآهبوو، ما  خوندن نه خواردنن، ئاگایان له
موو ڕۆژێ تر  وان خراپتر، هه ش له نازه.  گیری خواردبوو

. رگیز بزاریش ناب ر نازان، هه شه به خوا خۆی به مریشك نه
وام  رده ك به ڕه  بوو، الی ژنانی گه ریكی فشه وامیش خه رده به

آردن، بۆ خانوو قاپ و  باسی ژیانی آوردستانی بۆ ده
ی  آه رش و تاقمی ژووری میوانه رگریا، بۆ فه آانی ده قاچاخه

و  آرد، ئه رده به ترین مۆدلی قوماشی له آانی، تازه ی جله ئه. گریا ده
ی و   دوبه  له آرد آه ر ده به ی له و قوماشانه س بوو ئه مین آه آه یه
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ك   سۆما وه  له آانیشی بجگه منداه.  آوردستان هاتنه  ده غداوه به
تا دت  ، هه  آشانه ره ریكی جگه نیا خه شم ته مامه. نخۆی وا
.  تی ڕیش تاشینیشی نییه ، زۆرجار تاقه بت، زۆر ماته خراپتر ده

  قژی  ر ڕۆژه گۆڕێ و هه موو ڕۆژێ خۆی ده  هه چی نازه آه
  . وه دۆزته  ده نگه  و دوآانكی تری له نگكه ڕه

  
ی  وه اتر توانای گانه زی وه ستم آرد له هه. ت بوو آه ئاوات شه

. ك بدات م پ بی، داوام لكرد پشوویه آه قسه.  آانی نییه ڕووداوه
آم داگیرساند،  یه ره و جگه آه  باكۆنه  چوینه وه پكه
ند  چه. آشی  ده ره زانی جگه مده نه:  پی وتم وه رسووڕمانه سه به

  ره ت جگهیانوو هات ده  ده سانه و آه م به ، جاران گاته ساكه
  وه مه ویستم تاقیبكه. ن  بیرآه آانیان له مه دات  خه تیان ده یارمه

آانم سووك  مه دات تا باری خه تیم ده  یارمه ره ی جگه بزانم دوآه
زانی زۆر  ده. آشانبووم ره م فری جگه دام به تی نه تر بت، یارمه

  بینم آه دا دهی ت و ونانه م، ئه آه ی ده آه ه یری دووآه جار  سه
. آات  ده ی ئوه آه رده به زانی له  پم وت ده وه نینه  پكه به. وت مه ده
  موو قاوه هه. آار ی آردووی؟ له وه خواردنه ی آ فرێ قاوه ئه
ی تۆ بۆ  ئه. دات  هزییان ده  تاه و قاوه زانن ئه واده...  وه خۆنه ده
  نی له ئاوات پكه.  زانموان ب آ له یه تا خۆم به. ستت پكرد ده

  له.  دی آرد مكی زۆرم به آانیدا ب هیوایی و خه نیگای چاوه
. شی پداآردم و ڕۆیشت آی داپم، باوه یه ڕه ند الپه ی چه جانتاآه
.  وه آرده آانی ژیان ده ستووره  ده ، بیرم له وه نیا مامه  ته منیش به
 ژیاندا  ر شت له ن هه ده.  وه آرده  ماناآانی ژیان ده بیرم له
م، یان   بگه ستانه به و مه ناتوانم له.  ستكی تدایه به دات مه ڕووده
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  م دوو منداه ی ئه وه  جیابوونه ست له به بت مه ده. م زمییان بكه هه
 ژیان و   له دا هنده م آاتانه ئاله. دایك و باوآی چی بت له
روژری  ی گامشك سه شاخ وێ به مه م، ده آانی توڕه ستووره ده
  .م بكه

  
موو  و هه ی ئه رگه گرت، دم به م هه ڕانه و الپه موو ئه  خرا هه

م و برین بت،  ی خه وارگه   د خۆی هه  ناگرێ، چونكه ئازاره
گیرێ و زۆر ناسكیش  ده سانی تری پھه ت باری آه حمه زه به
ر  سه ما، له  سه وته آه موو ئاوازێ ده  هه م به آه جاران ده.  وه بته ده
چی ئستا هیچ  دا، آه ده واری خۆی هه ك ده وییه  زه ر بسته هه

  ماوه ما، بستك خاك نه  سه دا بیھنته م ژیانه  له ئاوازك نییه
ڵ خۆی برد،  گه مووی له م هه آه آوڕه. دا واری خۆی ل هه ده
  تاوه ره سه  لهودیوو، ویش له ، ئه وه ڕنته ب آات بت بۆم بگه ده

  كی زۆر لیه وش خه  خۆ له یره ، سه یه تی هه  یارمه پویستی به
،  یه ره گه خۆی پی وتم الی دایه.  ویه  له وره گه ن، دایه تی بده یارمه

  خسته ری ده ك چۆن سه ر ڕانی، وه  سه خاته ر ده زوو زوو سه
آرد،  مان ده خوراند و قسه رم ده ر ڕانی من و منیش سه سه

 جوان  ی بوو، وتم پورت هنده آه دواجار ڕۆژێ پش ڕۆیشتنه
چی زۆر   آه وه ته ی درژبووه وه ڵ ئه گه ری بۆ تاشیووی، له سه

رت  رتاشینت  هات سه  آاتی سه مجاره ئیتر ئه. ست وه جوان ده
  ، نه وه وێ بۆت آورت بكاته و له نرین، تا ئه  بۆی ده وه مه آه لده
ر پشت بۆی  سه  له ر جاران بوایه ی آرد، گه  قسه نهنی و  پكه
  ندێ جار به هه.  وه نینی بیرچووبووه پكه. نی آه وت و پده آه ده

ر  سه گرت و له ده نی  خۆی نه آه  پده ی هنده آه ی خوشكه قسه
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 آوڕم  سه مووت به ندێ جار ده هه. نی آه وت و پده آه پشت پاده
مابوو،  ودا نه نگی ئه رهه فه نین له  پكه هی و ماوه ئه. پوآی ده
ك  ش وه مه ت ئه نانه ، ته نیایه ك جاران پبكه مجار بوو وه آه
، بینیم  وه ره  سه ك منیش تووشی بووبووم، جارك  چوومه تایه په

یخوند،  ی دانیشتبوو، ده آه م مزی نووسینه رده به  جوان له هنده
ر ڕووم  سه آی فراوان له یه ن بوو، بزه پ جوا م هنده یه م ونه ئه
  ت زۆرجوانه آه نه نی، وتم دیمه آه  بۆ واپده پرسی چییه. وت رآه ده
 و تۆش  ییه مه نگی په بت و ئاسمان ڕه  خۆر ئاوا ده وه  پشته له

نسی،  ره خونی،  فه خونی، چی ده جوان جوان دانیشتووی ده
   دی خۆمدا وتم خوایه له.  یه مان هه وه ی داهاتوو تاقیكردنه فته هه

خشیووم، زۆر دایك و باوآان  ی پت به م منداه سوپاس بۆ ئه
چی  آانیان، تا بخونن آه ست  منداه  ده  له هات و هاواریانه

  زۆر جار آه. خون ی داهاتوو ده فته ی من بۆ هه آه آوڕه
نیش ریكی خوندن بوو، م ی نان بخوات خه وه  پش ئه وه هاته ده

وجار   ئه ك بده ت بخۆ و پشوویه آه وت آوڕم، جارێ نانه پم ده
  ی من له م منداه مووت ئه  دی خۆمدا ده له.  ریكی خوندن ببه خه

آانیاندا  ڵ منداه گه  ناآات، دایك وباوآان له مانه م زه مندای ئه
ریكی شتی  وجا خه موو شت بخونن ئه  تا پش هه یانه قاه مه ده
ن  آه ی دایك و باوك ڕاده  بۆه  له مانه م زه ن، یان مندانی ئهترب
دا فێ  و ناوه آانیان به ن و جله یان چاك ناآه آه ی  جگه وه رئه به له
ی چاك  ی جگاآه آه   ژووره ته چوومه چی من ڕۆژێ نه ن، آه ده ده
آردب، دیاربوو  د نه جوانی قه  جلكی به آردبت یان پارچه نه

ر مندای  ر وا زوو ڕۆیشت، گه  هه بوو، بۆیه  نه مانه م زه ی ئهمندا
ڕكی  آكماندا شه ڵ یه گه  ڕۆژان له  ڕۆژێ له  بوایه مانه م زه ئه
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آرد،   ده آی ئمه یه  قسه رپچی له آردو سه آرد یان هاواری ده ده
م  ك مندای ئه روه هه. بوو ی ده قاه مه ڵ هاوڕكانیدا ده گه یان له

م  یزانی ئه دیاربوو ده. بت  گرنگ نه الوه بت و هیچی به  نه مانه هز
   شونكی تربوو، آه ، دی له و نییه ی دی ئه وارگه  هه وته

  سمان گۆمان له  ئارامی ڕۆیشت، آه  به ڕۆیشتیش هنده
بوو،  آی نه یه نرآه سمان گومان له بوو، آه آیشی نه یه ناسه هه
نیا من بۆ دواجار  بوو، ته ی پی نه ترپه هسمان گومان ل آه

 ڕۆحی   ببین آه و دنیایه وێ ئه یه مزانی ده آانیم داخست، ده چاوه
ت  ره فه و سه ی ئه متوانی ڕگه  آوڕم نه ببوره. گرێ تدا ئارامده

.  آوڕم توانی بیگۆڕم،  ببوره مده لبگرم، بیاری خۆت بوو نه
  . وه ت دمی توانده آه آۆچه
  
  

   وه ڕانه ۆچ یان گهآ
ندیشیان  یوه ژیان، په  الی دراگانا ده ردوو براآه  هه یه و ماوه ئه

.  زیاتر هیچی تر نازانم نده وه هزبوو، ئیتر له ڵ سۆما زۆر به گه له
آات، نازانم  آانم بۆ باسده  مسقاڵ شته  به یره ش سه م ئاواته ئه
ت  نانه ته.  بوونآان ئاشكرا موو نھنیه خۆ هه.  ستی چییه به مه

ژی، دایك و  ڵ آ ده گه آردووم ئستا له شی بۆ نه وه باسی ئه
تی  واو بتاقه ته. هنام ربۆ نه شی هه آه رده  یان نا، به باوآی ماوه

خۆ خۆشم . آردووم، خۆ ئستا ناتوانم شتی تریش بنووسم
... م ی لبكه یه م شوه توانم به ده. م واو بكه  ته آه توانم چیرۆآه ده

 ئاوات،  آات به  ڕامان، سۆما شووده آات به دراگانا شووده
ی دایك وباوآی چییان  ئه... آات لیات ده مه رباز چاوی عه سه
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، دایكی  بووه  و ئازاد نه ؟ باوآی زیندانی آراوه  ی النه ردێ؟ ئه سه به
م   آۆتایی له زم له نا حه... نا. خنكن ی یۆنان ده  ڕگه  له  و النه

مكی من  رهه ی به وه  خوندنه ر به م خونه ز ناآه حه.   نییه ته هباب
. با می داهاتووم نه رهه ست بۆ به م دایبگرێ و جاركی تر ده خه
 بۆ ژیانی  یه آی زۆر واقیعییانه  آۆتاییه و آۆتاییه  ئه نده رچه هه
  .  وه وێ واقیعكی تر بدۆزمه مه من ده.  سانی الی ئمه آه

  
من توانیم آۆتایی بۆ  ڕی نه ك تپه یه فته ند هه  چه زیاتر له

ڕۆژك . فۆنی بۆم آرد له ویش ته  ئه ی ئاوات بنووسم نه آه چیرۆآه
ند آچكی تردا  ڵ چه گه ، سۆمام بینی له وه سوڕامه  ناو شار ده له

 و  وه  پشه خۆی هاته. م ی سوی لبكه وه دوودڵ بووم له. بوو
رباز  سه.   الت یتوانی بته ات نهئاو. شی پداآردم باوه
ندروستی باش  آات باری ته  ده وه ، له ریی بۆآراوه رگه شته نه
آات دی بھز   ده وه  له مجاره م باشتربوو، ئه آه جاری یه. بت نه

  ڵ خایدا له گه موو آات له ، هه رانه ئاوات زۆر نیگه. بووبت
  .  یه خانه سته خه

ی  وه ك ئه روه مابوو، هه آم بیر نه یه ك الم لھات، وشه وه
  واو شپرزه ته. ر  ده هاتبته  زارم نه ك له یه  ڕۆژان وشه ڕۆژێ له

،  آردووه فۆنی نه له و ته  ئه ڕاسته. دام بووم، ویژدانم ئازاری ده
. فاوم ه چ پوركی خه.  واكم بپرسییایه  من هه بوایه م ده به
.  وه مه م، دخۆشی بده فۆنی بۆ بكه له ب ته  ده وه  ماه یشتمه گه

ك دخۆشی مرۆڤ  یه  آاتكی وادا هیچ وشه زانم له خۆشم ده
موو   هه  له ك دت، بزاره یه موو وشه هه ی به مرۆڤ گاته.  وه ناداته
ب و ڕووناآی  ، آات ونده آه یه نده موو خه هه نگ، ڕقی له ده
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  تای تاه ره ۆڕی ماسی و سه ت بن به آان ده زووه ده. ب رمن ده شه
خودی مرۆڤیش .  یره ند سه  چه م دنیایه ئه. دی ناآرێ  به آه زووه ده
بوونی . ستپبكات بت ده ر ژیان وا بت، بۆ ده م گه تناگه. یرتر سه

بن  آان ڕازی ده ی بۆ ڕۆحه ئه.  آانه ژیان مانای ئازاردانی ڕۆحه
.  ستپبكات  ئازار ده یان به آه ره فه ر سه ، گه وه م ژیانه  ئه بنه
 ڕووناآی  یان به آه ره فه  سه وه ڕنه گه و ڕۆژ ده ره ی به وانه ئه

  ن، ئازاركی نوێ به ده  ده ناسه شی هه وانه آۆتایی پدت،  ئه
ب،  آانی تر ده  ئازاره ڵ به بت و تكه دایك ده نگكی نوێ له ڕه
،  نگه ر ڕه نگیش هه  و ڕه رهر ئازا ئازار هه. گرێ رده نگی نوێ وه ڕه

ی  وه دایكبوونه ، مردنیش له ، ژیانیش مردنه ر مرۆڤه مرۆڤیش هه
م  له. مین بزاربووم ر زه ی سه رییه م شانۆگه منیش له.  ژیانه
.  بزاربووم ییه م شانۆ شقارته  بزاربووم، له ره شمه  قه ره رهنه ده
ی  نگانه  به نگه ڕهم   بیزاربووم، له مایه م مۆسقا ب سه له
م یان ئاوات؟  آه ، آوڕه من بزارتره آ له. رم بزاربووم وروبه ده

مابوو،  آان تامیان نه جھشت، خواردنه ی به م ئره آه آوڕه
آان ب بزوتن بوون،  وه  آان ب ئاواز بوون، جوالنه نگه ده

نوان   وێ سنوورێ له یه ، ده نگه ئاوات بده. آان ساردبوون ئامزه
ست بكات،  وێ ئاسمان بنبه یه چن، ده آانی هه خۆی و وشه

آان ڕۆشن  رشانی و تاریكی زیندانه  سه تاو بخاته وێ  هه یه ده
  . و منیش ب ڕگام نگه م به آه  و آوڕه نگه ، ئاوات بده وه بكاته
  

نگیدا، منیش  دوای ڕه م به آه نگیدا، آوڕه دوای ده ئاوات به
دا  دوای ڕگه آوێ به له. ردانین رگه موو سه آدا، هه یه دوای ڕگه به
  ، آام ڕگه  ڕگا چنراوه  به وییه م زه موو بستكی ئه ڕم، خۆ هه بگه
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ند  چه.  بوو آه رده  به ئا ئستا پویستیم به. ی من بت بت ڕگه ده
. وت و شتكی ده ر جاره م بۆ بنت، هه آه رده نی پدام  به جار به

ند باش بوو،  آاتكی چه.  یه  ئستا مانگ مانگی چوارده یرآه سه
م  آه ی آوڕه آنوش بۆ ونه.  الره تیشكی مانگ چ میوانكی سه

  آ ده.  بۆ دم وه آاته ده وانه  تیشكی مانگ پچه آه بات، ونه ده
  م هنایه آه ونه.  ی ئاوات نییه آه رده ك به ش وه یه م ونه ئه

،  وه آان آوژانه  ڕووناآی، گۆپه ك له یه  پارچه بوو به،  وه خواره
شم  باوه. مم رده  به آانی ئاوات هاتنه ڕه الپه. آان داگیرسان مۆمه
  ن یان له وانیش آۆچ بكه بوو ئه م هه وه ترسی ئه. آاندا آرد ڕه الپه به

  آه ر ونه سه آان له  وشه آه یه آه یه. آاندا گبگرن ئامزی مۆمه
  آه ، ونه وه خونده آانی بۆم ده  وشه آه نگی ونه ست، ده ن بهڕیزیا
  م خسته آه ونه.  ر چاومی گرتووه ك فرمسك به یه رده یزانی په ده

  .ئامزم و دم گوی بۆ گرت
  
ربازی   سه مین جار له آه م بۆ یه  ڕوویدا، مامه وره ڕكی گه شه

ك  ڕه آرد، آوڕی گه ه یاری فتبۆنمان د وه ره  ده موو له هه. دا
آ  یه. آرد ده ربازیان نه سیان چاری سه آه. موو هاتبوون هه
  ته یوت بكھامی خستووه آ ده ، یه  ڕۆنادۆ ئازاتره یوت له ده

.  چاویدا  له ر هیچ نییه یووت الرسون هه آ ده  یه وه گیرفانییه
رباز  سه. رباز هات و ڕووی سه ره به. آرد  شیروانی توڕه مانه ئه

. وت می شیروان آه ر ده چی به  بدات آه آه  تۆپه ق له ویستی شه
آانت خۆش  ی قاچه دی خۆمدا وتم هه له.  خۆن می پبوو له ده
  .بت
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هات و   ده خوارد، نازه  نانی نه و ماه س له  آه یه و ئواره ئه
رباز   سه قكی له ند شه م چه  مامه بوو آه  ڕازی نه وه به. چوو ده
شیروان و سیروان . گریاین ر ده رباز هه من و سۆماو سه. دا هه

.  بوو  وه دوای دایكییه  به ك پشیله زۆر دیان خۆشبوو، ساراش وه
 فم   وه آه ره نجه  په  و له وه آانم آۆآرده واو بزاربووم، شته ته
 بازمان  وه آه ره نجه  په ربازیش له  و پاشان من و سه وه  خواره دانه
  دایكی له.  مای مارآۆس  چوینه وه و شه به.  وه  خواره هدای

همنی   به وه و شه ئه.  جگای بۆ داخستین وه ی خواره آه ژووره
سمان  یانی آه به. ش زۆر خۆشبوو آه جگه. وت ومان لكه خه
  .  چووین بۆ قوتانخانه نه

  وه  ماه  له و ڕۆژه باوآی مارآۆس داوای لكردین ئه
. آات  ده  قسه ڵ مامه گه وان له ی ئه وه ، پاش هاتنه. هو بمنینه

  وه ڕۆنه  مه  و وتی جاركی آه وه  المان و دی داینه مارآۆس هاته
  یه وانه  له وه ڕۆینه ر نه ، گه وه آرده  سۆما ده منش بیرم له. بۆ الیان

 دوورو  م ماوه ئه. دات  هزم ده ر سۆماشه هه. توانم سۆما ببینم نه
نازانم شیروان . گرت ده م نه ی ڕقی نازه رگه  به بوایه و نه  ئه ژهدر

تی   یارمه  پویستیان به آه.  لمان بزارن نده وه و سیروان بۆ ئه
  ه هه ندێ جار منیش به هه. م تیان بده ب من یارمه وا ده ب  ئه هه
  بۆ نازه  ه هه آان به كو شته  به وه ك ئه نه. نووسم آانیان بۆ ده شته
بات، خۆ من  وێ بچ بۆالی دآتۆر من ده آات بیه. گم رده وه
گرنگ دواجار . فش بكات  فشه وه رمنه سه وێ به یه رگ نیم، ده وه

ت ناب گۆشتی مریشك بخۆیت، بۆ   ده آه پم وت دآتۆره
یوت چۆن  ی بوو، ده ر نوآه  هه و ڕۆژه ئه.  آانت باش نییه ڕیخۆه
. آات ی بۆ باس نه مه ما ئه س نه آه. م بكه ك ئیدارهب مریش من به
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ی   قسه  ئاوات له یه وانه  ژنانی دراوس وتبوویان له ندێ له هه
م  م لنیشت  درۆآه وه منیش ترسی ئه. یشتب گه دآتۆر تنه

ستی  به مه دایكی وت دآتۆر وت، به سۆما فریام آه. وێ رآه ده
جاركی تریش .  زۆر تدایهوری   چه ، چونكه مریشكی سورۆآراوه

  وه موو پكه جارك هه. ربازدا فكی ترمان لكرد ڵ سه گه له
  ش به ئمه. بژارد  بازاڕ ویستی بۆن بكێ، بۆنكی هه چوینه
ی زانی لمان  مه ر به هه. مان بۆ دانا  بۆنكی پیاوانه وه دزییه
  و ژنانانه نه بۆنی پیاوا آه م وتی جا ژنه و آات مامه بوو، ئه توڕه
   به و وتی جا بیده ی دایه  هه والوه ؟ سۆماش  له رقیان چییه فه

یتوانی   نه نازه.   بكه خۆت مانگی داهاتوو بۆنكی ژنانه. باوآم
ڵ ژنكی دراوسدا چوو  گه له. ڕانی مانگی داهاتوو بكات چاوه

و  وه آه مامه  حه ی چوومه آه وه بۆ شه. بۆنكی گرانی آی
ر   گه یه وانه له.  ئاو  و پمكرد له وه تاڵ آرده م  بۆ به آه شوشه

و نازان  ئاخر ئه.  بزان لم زویر بت ینه ین و به م آه دایكم به
 با  گرنگ نییه. دات رباز ده ند ئازاری سه چه. آات  چیمان پده نازه

نگیان  یان ناردو ئیتر خۆیان ده وان زویرم، ئمه منیش له. زویربت
. بووین ی مندایشیان نه ر ئه هه. فۆنك له  ته ك نه یه  نامه نه. ام نه

 داهاتوودا ژنم هنا و مندام  ر له گه. من خۆم زۆر لیان زویرم
  .  جناهم آانم به رگیز منداه بوو هه
      
ستی  هه. بت بت، مندایشی ده نی درژ ده مه  ئاوات ته دیاره

بوو، جاركیان  ی من وا نه آه آوڕه. ت ی پده مه ی ئه وه ناوه
ند  ت چه آه زانی ژنه آردن بوو، پم وت ده ریكی خواردن ئاماده خه
زان  بت، ده ك تۆی ده ی مردكی وه وه رئه به بت له ر ده وه خته به
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یت و  ده تی زۆر ده بكات و دنیاشم  یارمه خواردنی خۆش ئاماده
خرا وتی . ون نیشت زۆر خۆش دهآا و  منداه وه یته آه ماڵ پاآده
مانیت  ته ی خۆ به ئه. بت هنم و مندام ده ت من ژن ده جاآ ده

 خۆی  دیاره. و ڕۆیشت وه دامه می نه وه. ڵ مندا بژیت گه ر له هه
  آووه م له  تناگه وه من له .  و نییه ر بۆ ئه  تا سه م ژیانه یزانی ئه ده
ی ژن  وه  له ئاوات دنیایه. ن آه اگیرده ڕۆحی مرۆڤ د ستانه و هه ئه
هن   ژن ده  نه  دنیابوو آه وه ویش له بت، ئه هنت و مندای ده ده

و  م، ئه و نھنییه ردانی ئه رگه منیش سه. بت  مندایشی ده و نه
ی خۆم  وه شتی منیش بۆ ناوه گه.  وان دروستكرد ی الی ئه سته هه
 و  وامه رده دوای ژیان به ی ژیان له شته و گه ستپبكات، ئه بت ده ده
یت و  آه آانی خودی خۆتدا وی، آۆچ ده دوای نھنیه به
  و تایه ره یت، آامیان سه آه و آۆچ ده وه ڕیته گه ، ده وه ڕیته گه ده

  !!!. س نازان  آه آامیان آۆتاییه؟
  

  
  ئاوات و ئازار

آانت   فرمسكه لهم، واز  گه آانت تده  ئازاره  ئاواتم وت له به
 خۆتان،  نه ، هز بده  ئامز بگره رباز له سه. رتا سه  با دابارن به بنه
  آووه آاتی پویستدا نازانی له ، له یه  نھنیی خۆیی هه م ژیانه ئه

  وه رباز هۆشی دته  بت سه وه بروات به. رتا سه بارێ به هز ده
ڵ  گه  تۆپن، له  به وه آاته ست ده ك جاری جاران ده رخۆی، وه سه
و   هزی تۆ ئارامی به م دنیابه  به خۆی نییه و ئاگای له ی ئه وه ئه
مورا  ئیتر نه.  یه زموونكی زۆرم هه  ئه وه و ڕووه من له. خش به ده

ی  ی من لووتكه آه زموونه ئه. م ی خۆمی بۆبكه آه زموونه باسی ئه
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دوو ڕۆژ بوو . م گرت رگه بهم من  ی ناگرێ، به رگه ش به هیماالیا
زانی، چۆن؟  مده ڕوات، بۆ آوێ نه م ده آه آرد آوڕه ستم ده هه
فۆنی بۆ آردم و وتی من  له م ته آه  پۆلدا بووم آچه له!  زانی مده نه

س  م آه ده رگا ده ده  له وه  هاتمه  شت بكم، آه وه ره  ده چوومه
ئیتر . بوو   وه ماه م له هی براآ وه ڵ ئه گه ، له وه رگام بۆ ناآاته ده
م  آه ، ماه وه رگام آرده ده. جیھشتووین ی به ر زانیم براآه آسه یه

رخۆم  هه. واسیبوو ك عیسا خۆی هه م وه آه آوڕه. آشومات بوو
، بانگم  وه  خواره هنامه. ست بی قه  مه مم به آه تی ملی آوڕه په

،   وه دامه می نه آرد جارێ دووجار س جار چوارجار وه
ی  ناسه داوایان لكردم هه. تی آرد فۆنی بۆ یارمه له ی ته آه خوشكه

ی  وه آرد ئه ستم ده هه. شم آرد وه م، ئه ستكردی بۆ بكه ده
آی ب ڕۆح بوو،  یه كو الشه ، به م نییه آه ستمدا بوو آوڕه رده به له
آرد،  ده هوی ن  چاوی ئه آانم آرد له یری چاوه ،  سه وه ناسییه مده نه

مان  ر هه سه آان دانیشتم له ر قادرمه سه له. آانیم داخست چاوه
لم پرسی . ری دانیشتبوو سه و ڕۆژی پشووتر له  ئه شون آه

.  م، جوانه آه  ده وه ره یری ده وێ دانیشتووی، وتی سه  وا له چییه
. خش به  سروشت ده یر به آی سه فر جوانییه زانم به منیش وتم ده

  وێ له مه  ده مكه ر ده  من هه ، بۆیه  زۆر جوانه وه ره نی ده دیمه
ڵ  گه وخۆت له آی ڕاسته ندییه یوه آی وادا بژیم، په خانوویه

ش   باوه وه  ئاسمانه ی باران له بینی چۆن دۆپه ، ده یه سروشتدا هه
رم و   همنی و نه آان، وا به فره  به ی کولوه آات، ئه ویدا ده  زه به

ی  نجه ی له وی، ده ر زه  سه ونه آه  و ده وه  خواره نهنیان د
   سپی و جوانه فره م به زانی ئه ده. خش به و ئارامیت پده خوداییه

بووم، جوانترین  رگه پشمه.   وه هنته بیرده فری آوردستانم وه به
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یدا   ده آه شكدربووم، تیشكی مانگه وانی زستان بوو، ئ آات شه
نگ  ووت، بده هیچی نه.  وه بریسكایه ش ده آه فره و به هآ فره به له

ی  وه ب ئه. ی خۆی آه  بۆ ژووره وه ره  سه ستا چووه بوو، هه
مویست زۆر  ده. م واوبكه م ته آه بكات تا من قسه وه ڕوانی ئه چاوه

  ی بوو بچته له  په دیاره. چی ڕۆیشت م آه شتی تری بۆ باسبكه
آانی دانابوو،   ی خۆیدا پالنه آه وره ژو له. ی خۆی آه ژووره
  وه آه یه آانی به ته یدا په آه  ژووره له. ی بۆ من نووسیبوو آه نامه
وت ئاوی  آه فریا نه. یدا دوا نوژی آرد آه  ژووره ، له وه  ستبووه به
،  وه ره  سه آی بردبووه رمیه ، سوك و هه وه ی بخواته آه رداخه په
ش  وانه وتبوو ئه آه  فریا نه دا بوون، دیاره شونی خۆیان ر له هه

  .  مابوو ودا هیچ تامیان نه می ئه  ده بۆچی بیخوات خۆله. بخوات
  ناسه دان و هه ناسه نیا هه ویش ژیان الی من ته پاش ئه

  . رگرتنه وه
  

تی  م یارمه آه م ده آه  آوڕه داوا له. رباز  الی سه بیارم دا بچمه
توانن  ودیو ده آانی ئه سه  آه  آۆماوه ونه آه ی ده وانه ن ئه ده. بدات

زۆر دی . وێ بوو ئاوات له. ن ڵ بكه گه یان له قسه. بیانبینن
رباز آوڕم  سه...  وه ربازه ستی سه  ناو ده ستم خسته ده. خۆشبوو

ی   وه دنیام له. ناسم م من باش تۆ ده  تۆ من ناناسی به دیاره
ری جیھان،   باشترین یاریكه بیته شزانم ده  المان، ده وه ریته گه ده
ین، دنیام دایكت و  آه آانت ده یری یارییه موومان دین سه هه

آوڕم هشتا . ن آه آانت ده یری یارییه ش دن سه  باوآت و النه
یری ئاواتم آرد، فرمسك  سه.  ر نییه فه ، آاتی سه ماوته
  .نگ بووم  بده  بۆیه وه  خواره هاته آانیدا ده چاوه به
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و  یشتم  ئه و آات تگه برد ڕامان و دراگانا هاتن، ئه ی نه هنده
تر  وره نی زۆر گه مه ته. ش هات مامه. ژین  ده وه ش پكه دوانه

م  یه و ونه ر ئه آسه ردببوون، یه موو زه آانی هه دیاربوو، دانه
م  رده سفی آردبوو، هه آانیدا وه  نامه ،  ئاوات له وه وته بیرآه
ك بوو ڕیشی  یه دیاربوو ماوه. آشان بوو ره ریكی جگه خه
  ستم به هه.  و ڕامانم دا تی دراگانا  وردی دیقه به. تاشیبوو نه

ت وا  نانه دا، ته و دوو ڕۆحه نوان ئه آرد له آی زۆر ده نزیكییه
ب نھنی  ده. ن سته ك جه ن یه ردووآیان خاوه آرد هه ستم ده هه
  دی خۆمدا زۆر له ژی، له  ده  لره ان دیارهش چی بت، ڕام مه ئه

  هشتا بۆی  یه یشتم  زۆرشتی تریش هه تگه. بووم ئاوات توڕه
و  ر ئه م، گه ڵ بكه گه ی له بت قسه  بینیم ده مجاره آردووم، ئه باسنه
موو بۆ  آانم هه بت شته رچ ده  باش ده م چیرۆآه وێ ئه بیه

  توان پم بت، دیاره  ده نھنییهآات  ستده ی هه وه ئه. باسبكات
ستم  بیارمدا بۆم، هه.  آی تدایه ش نھنیه م دووانه ندی ئه یوه په
ربازی  ری سه سۆما هات، چوو سه. آرد  نامۆیی و ئازار ده به

و وتی ئاوات  وه  المه ڕامان هاته.  دانیشت وه ماچكرد و الی ئاواته
ك تۆ  سكی وه م آهن، پخۆشحا آه و سۆما زۆرجار باست ده

  باوآی  ی آردووه وه ناسن، نازانم ئاوات باسی ئه ده
  بوایه و ئستا لره ر ئه  گه ، دیاره نووسكی باشه ڕۆژنامه

  ئاوات هاته.  وه  بنووسنه رهاته سه و به  ئه وه تانتوانی پكه ده
بووم،   دی خۆمدا زۆر تووڕه له.  خای بی آانی به و قسه وه ینه به

ش  وه ندێ شت بدرآن، له  بوو  ڕامان هه وه آم به هیوایه
آانم بۆ باسبكات،  موو شته وێ خای هه و نایه یشتم بۆ ئه گه ده نه
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من دوابخات، تا باوآی   به آه وێ شته یه  ده دی خۆمدا وتم دیاره له
  . وه  بنووسته  که وێ باوآی چیرۆآه وآات بیه  ئه یه وانه بت، له

ر  گه. م آه  نه وه ندی پ یوه آات، په فۆن نه له  تا خۆی تهبیارم دا
  دا جۆره یه م ماوه له. م آتریشمان بینی هیچ پرسیاریكی ل ناآه یه
  ڕۆژانه.  یدابووه  نوان من و سۆما و ئاواتدا په آی تر له ندییه یوه په
م  رده چن،  هه مشكمدا دن و ده وان له ڕ ئه مه ندان پرسیار له چه
آرد،  آرد، پرسیارم لده ڵ ده گه م له قسه.   پشچاوه ی دایكیم له ونه
موو دایكانی تر فرمسك  ك هه وه. بوو آم گوێ ل نه یه  وشه تاقه

ك بت گرنگ  رآویه هه جا له. ڕژێ ده ی هه آه بۆ منداڵ و مرده
م، بزانم هیچ  آه آی دایكی لده یه  هات داوای ونه مجاره ئه.  نییه
آانی تردا   ژیانه ی  له سانه و آه ن ئه ده.  یه ستكم بۆی هه هه
.  وه دۆزنه آتر ده  ئاسانی یه  به وه م ژیانه  ئه  بوون آات دنه وه پكه
 وا زوو منی  سكی نزیكی من بت بۆیه  ئاواتیش آه یه وانه له

ندێ شتی  چی هه ناسی آه ده ی منی نه وه ڵ ئه گه ، له وه دۆزییه
  مانه  ئه وه آه  ناو چیرۆآه یخه ت مه آات و ده تیم بۆ باسده یبهتا
 نیازم   ڕاستیدا به له.  یه  هه وه  خودی خۆمه نیا به ندییان ته یوه په
مكی تردا بیاننووسم  رهه  به و بۆی باسكردووم له ی  ئه و شتانه ئه
  . یه و آوڕه  داستانی ئه مه زان ئه س نه  جۆرك آه به

  
. نی آه ، پده وه نگی سوور بووبووه  ڕه وه  ژووره   هاته خاه

  وه ودوا پویست ناآات بیر له مه ی آرد و وتی له یركی ئمه سه
 پ  م هنده یه م قسه ئه.   ئره من دمه. ن نده  بچین بۆ له وه نه بكه
ستی آرد  رباز ده سه. ربگرم وست وه متوانی هه یر بوو نه سه
.  وانیش دن بۆ ئره ئه.    و النه  و بابه ی دایه گریان، ئه به
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ستین و ئاگاداریان  ڵ ببه گه ندییان له یوه  په م زووانه ین به ده وده هه
زی  ر حه مزانی دایكم هه من ده.  وانیش بن بۆ ئره  تا ئه وه ینه بكه
 ڕازی  هم  به دانیم  دایه ڕه و باوه له. وبوو وی ئه  خه مه ، ئه نه نده  له له

  وامی به رده ن به نده  له   له وه آرده  ده وه و بیری له بت، ئه
ك بت،  ر آویه هه  نادات له وه   گوێ به بابه. ی بدات آه خوندنه
ر  هه یوت له موو جار ده و هه ئه.   بتوان بنووس یه وه گرنگ ئه
   آونه له ئازادی بژیم،  ب به نه وه نیا ئه  ته ك بم گرنگ نییه آویه

رباز خرا  ، من و سه  گرنگ نییه وه المه گورگكدا بژیم به
  .  گورگكدا بژین  آونه وێ له  نامانه مانووت ئمه ده

و دراگانا  یشتین  خاه  گه وه رباز له برد من و سه ی نه هنده
  وان تازه ندی ئه یوه  په یشتین آه ش گه وه وت، له آترییان خۆشده یه
  ردووآیان به هه. آترییان بینیب  پشتر یه آات آه  ده هو ، له نییه

  باشی له ربازیش به آرد، من و سه یان ده ئینگلیزی قسه
خوارد،  ی ده می ئمه دراگانا زۆر خه. یشتین گه  تده آه ئینگلیزییه

 بۆ  وه  ڕۆیشته خاه. آانماندا رسه ده تی له  تایبه داین به تی ده یارمه
م   مای مامه رمان له سه.  وه ر الی دراگانا ماینه  هه ئمه. ن نده له
ر  هه.  وه ره  ده چووینه ڵ سۆمادا ده گه ك جاران له روه دا، هه ده

. برد  سۆماشمان ده وه ره  بۆ ده ی ببردایه جاركیش دراگانا ئمه
دراگانا بۆ مای . بوون  زۆر دگران ده مه سیروان و شیروان به

  ئاشكرا بوونی   جۆرك که ودان به  هه وته ش آه مامه
  .آات وان نه ی ئه  ئیقامه  آار له ی ئمه آه له سه مه

ئیتر . بوو آی باشیان هه ندییه یوه دایكی مارآۆس و دراگانا په
ربازیش زوو زوو یاری تۆپنی  سه. چووین بۆ الیان  ده وه پكه
  له.  وه تی بۆ دۆزییه باوآی مارآۆس تیپكی تایبه. آرد ده
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فۆنی  له وام ته رده  به خاه. آرد آدا س جار تۆپانی ده یه فته هه
و  ڵ دراگانا آرد، پاش ئه گه ی له آیان قسه یه ئواره. آرد ده

مان  وه می ئه رباز خه مگین دیاربوو، من و سه  دراگانا خه گفتوگۆیه
ش ناچاربین  ندییان تك بچ و ئمه یوه وان په بوو ئه هه
ربازدا بیارمان دا  آات مانگ  ڵ سه گه له.    مای مامه وه ڕینه بگه

 و  ربنین و بزانین بۆ خاه  ده آه رده ، به  مانگی چوارده ببت به
   خاه یه و ماوه تا ئه. وكی ویست ند شه چه. دراگانا لك زیز بوون

   نیازه ی وت به  ئمه ك دراگانا به یه ئواره. آرد فۆنی نه له هیچ ته
 بۆ  وه  بچینه یه و ماوه داوای آرد ئه.  رك بكات بۆ الی خاه فه سه

ردووآیان  وت  هه رآه مان بۆ ده وه واو ئه ئیتر ته.  مای مامه
.  وه آاته ستپده ی پشوومان ده آه و ئیتر ژیانه ندییان تكچووه یوه په
ت هیچ ی زۆر پخۆش ب مه م ئه  مامه یه وانه له.   الی نازه وه چینه ده
  م پخۆش بوو چونکه مه ر سۆما ئه به منیش له.  ر باوآه به بت له نه

. مین ساڵ لی بووین آه ی  یه و شونانه  ئه چووینه  ده وه پكه
مین  آه چۆن یه.   آردوومانه وه آرد  پكه مان ده و شتانه باسی ئه
  و وه یربوو،  جارك چۆن پكه  سه الوه موو شتكمان به جار هه

آرد   مان ده و بووآانه یری ئه  ناو شار سه  چووینه وه  دزییه به
   که وه ینه آه  ده و شونانه موو ئه یادی هه.  ردابوو به جلییان له
  . می هاتنمان بۆ سود بۆی چووبووین آه ڕۆژانی یه

   
ی  پشتر لی  و شونانه  ئه چوومه ده ند ساك بوو نه چه

بوو، قورگم  نگ  ده وێ دم ته  ئه وومهچ  ده ر آه ژیابووین، هه
، بۆ خۆ  وه هاته یاد ده م به و یادگارییانه موو ئه هه. گریان بوو له پده

  و ناوه آان نزیكی ئه موو یادگارییه هه  له وه دوورخستنه
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  و شونانه ردانكی ئه  بیارم دا، سه یه و ئواره ئه.  وه وتمه آه ده نه
و  ب ئستا بتوانم به ده.  وه نم سارژ ببنهآا بت برینه م، ده بكه

مدا  آه ڵ آوڕه گه  له م آه  بكه و ڕۆژانه  یادی ئه وه دا بسوڕمه ناوانه
 ڕۆیشتم  آه و دارستانه ره به. آرد آرد، یان ڕامان ده مان ده پیاسه

و  یربوو الم له ی سه وه ئه. موانی بای دارو گژو گیادا ده به
ویش  آرد  ئه ستم ده م بوو وا هه آه نیا الی آوڕه دا بیرم ته آاتانه

نگی  ی پ و ده  ترپه ت گوم له نانه آات، ته و ڕێ ده مدایه گه له
سكم  آرد  آه والی خۆمم ده مالو ئه یری ئه سه. ی بوو ناسه هه
م  وه ندێ جار شكی ئه گریان، هه ستمكرد به ده. آرد ده دی نه به
 و  وه دایه پاشان دخۆشی خۆمم ده. چم و شتی ده ره  به آرد آه ده
  آان له ك ڕۆحه یه مرن ماوه آان ده ن آات مرۆڤه ده: مووت ده

 ڕۆحی  دیاره.  وه و دیوه  ئه ڕنه په  تا ده وه مننه وی ده نزیكی زه
موو شونكدا  هه  هشتا له بۆیه. ر و به  ئه ته یشتووه گه ویش نه ئه
تی، تیشكی چاویم  آانیه ناسه هه م لهگو. م آه بوونی ده ست به هه
وت نا ئستا دم  خۆمم ده رخۆم، به  سه وه هاتمه وێ، ده آه رده به
ست  م، وا هه آه یر ده آی سه ئارامییه ست به كو هه  به نگ نییه ته
. تی ، خۆیه وه ر ئه  هه دیاره.  مووی ڕووناآییه رم هه وروبه م ده آه ده
ر  گه.  ڕووناآی ی پن له و شونانه ئه  آان دنه ن مردووه ده

بردو ڕووناآیم ل   آنوشم بۆ خۆر ده م بزانیایه مه زووتر ئه
.  وه  ناو دمه ته م بھاتایه آه ی ڕۆحی آوڕه وه آرد،  بۆ ئه رزده قه
ك   ست ڕگایه  ده خۆمم دابووه. ڕۆیشتم دا ده آه ناو دارستانه به
  وه المه بوو به ش گرنگ نه ندهمبا، ه و آوێ ده ره زانی به مده نه
ڕوانم بكات، تا   چاوه وه ماه  له س نییه آه... و آوێ بۆم ره به

رگام بۆ  م ده آه  آوڕه وه ڕمه م، یان  بگه بكه خواردنی بۆ ئاماده
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لکی   ناو په له. و ب هی نانی وه شكم بۆ بكاته و باوه وه بكاته
و آات زانیم  کرد، ئه یان ده او دزهت کانی هه  آزه  تیشكه وه آانه داره

م  آه م آرد، ئاوه یری آۆتایی ڕگاآه ،  سه وه یباته وز ده نه ڕۆژ وه
ناو   به. آش الی خۆیدا  ڕامده م به رده بینی، نازانم بۆ ئاو هه

 ئاو،  مه گه ڕۆم ده شتاییدا ده ده  ئاو، به مه گه ڕۆم ده چیادا ده
. من ناهن ئاو واز له.  وه نیشمه اودا دهر ئ سه فم، به ئاسماندا ده به

ك دانیشتم،  ر آورسییه سه  له وه وه  نزیكی ئه می، له رده  به چوومه
ی   آه م و خوشكه آه   من و آوڕه وه آرده م ده و ڕۆژانه یادی ئه

  آه شتایی الی ئاوه پ ده آی زۆر له یه چووین ماوه  ده وه پكه
وانیش  ئه. بووم  ده وه ب خوندنهریكی آت من خه.  وه ماینه ده

ند  مووت چه ندێ جار ده هه. آرد یان ده له آرد و مه یارییان ده
 نزیك بت ،  وه آه یه نیان له مه بت ئاوا ته  دوو مندات هه خۆشه

  وه  دووره ن، منیش له  بن و یاری بكه وه توانن پكه وام ده رده به
  و ساتانه  ئه م خۆزگه ئستا ده.  وه خونمه  و آتب ده چاوم لیانه
 منداڵ  خۆ آه.  واندا یاریم بكردایه ڵ ئه گه و له وه ته خوندایه آتبم نه

ستكی مندایم  م هیچ هه آردن، به دا ده گه بوون زۆرجار یاریم له
. بیرم ماب  تا ئستا له ی منداتیمان بینیوه  آه مابوو، ئمه ال نه

هیچم . م اسی منداتی خۆمیان بۆ بكهآردم ب داوایان لده
 بۆ  نییه وه  بم مندایمان شایانی ئه مابوو یان ڕاستره بیرنه
  ستی خسته آك هات و ده ناآاوا یه له.  وه آانمانی بگینه منداه
 یادگاری  ئا لره: وتی.  ، ئاوات بوو وه الم آرده.  رشانم سه

ین،   بكه  خواوه ندی به یوه پهی  ویستمان  و شونه ، له یه زۆرمان هه
و  تی بوو، زۆرجار بیر له ستكی زۆر تایبه هه.   نزیكه وه لره
می  سته موو جه یر هه آی سه ، ئارامییه وه مه آه م ده سته هه
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. آرد ده ی خۆم نه سته بوونی جه ستم به ت هه نانه داگیرآردبوو، ته
  ره آسه آانی یه نهری ڕاهنا ، آاریگه یره مارآۆس منداكی زۆر سه

 فرمان  م  دووباره آه ئستاش زۆر جار داوای لده. بوون
و  ئستاش هاتم ئه. واو  ته ت تازه ، ڕازی نابت، ده وه بكاته

و دوعا بۆ  وه مه ی بكه و فری آردووم دووباره ی  ئه ڕاهنانانه
  دایكم مه وه می ئه رخۆی، خه  سه وه م تا هۆشی بته رباز بكه سه
  وه ویان بۆ ئه موو هه وان هه بت، ئه رباز وا ببین شت ده سه

ترسی . ریی بۆ بكرێ رگه شته و نه م ناوه  ئه رباز بگاته بوو سه
  . ر دان سه  ژیانی له یه م هه وه ئه

  
ندێ ڕاهنانم فرآرد، تا   من هه مجاره و ئه وه ئاواتم همن آرده

ی خۆی بكات و  وه ه ئارامی ناو ست به تی بدات هه یارمه
دیاربوو . رباز تی دانی سه آاربھنی بۆ یارمه آانی به سته هه
ك  ك وه یه آانی ژیاندا وبوو، منیش ماوه دوای پرسیاره ویش به ئه
آانی ژیان و   نھنییه شك له شت تا به و بووم، ئازارم زۆر چه ئه

  آا به م، نه كهی بۆ ب و نھنیانه ورا باسی ئه مده ، نه وه مردنم دۆزییه
وت  دایك و باوآی  رآه  بۆم ده یه و ئواره ئه.  فاوم دابن ه خه

  آی باشه یه ماوه.  سوڕما م آاره رم له سه. یشتوون گه هشتا نه
.   ئره ته یشتنایه  تا ئستا دایك و باوآیان بگه بوایه ده. ن لره
یان باسی س رگرتب، آه یان وه  ئیقامه ش ناآات مای مامه وه له

آات   ده وه ، له یره ش سه م وته آاری ئه. ن  ناآه ته و بابه شتی له
بیارم . آانیان دا داباون ی آاره  پرۆسه تی له ست و مرۆڤایه هه

ر دایك  سه رچۆن بت شت له م، هه  بكه وه  ڕامانه ندی به یوه دا په
  . و باوآیان بزانم
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ر خۆی  یان هه آه  ماهر  سه ی  هرشیان هنایه و ڕۆژه  ئه
یان  ند آتب و ده یان پشكنی، چه آه  آونی ماه ماڵ بوو، آون به له

ینووسی و   ده وه ناوكی تروه ی به و وتارانه ئه.  وه وتاریان  دۆزییه
ستیان  ده.   وه آردنه آانی شاردا بوی ده  نھنییه  ڕۆژنامه له
آاتكیش .  بینیوه وی نه ئهس   آه و ڕۆژه  آردو ئیتر پاش ئه بچه له آه
 درواسكانیان  وه آه  ری آۆالنه سه ر له  هه وه ڕنه گه  و دایكی ده  النه
   له یه و ئواره ئه.  ی گیراوه آه  مرده نن آه یه گه یان پاده وه ئه

ی  براآه. رێ نا بۆ آوێ به ، ناشزان په وه مننه ماكی دراوس ده
و  ئه.  خۆی گرته ده سی نه س آه   آه شی وابوو آه ڕۆژه.  یه وه ره ده له

سكدا  موو آه ر ژیانی هه سه ك بای به یه آه ك مۆته  وه ترسه
ی  آه ورا نزیكی ماه یده آی زۆریش نه یه ت ماوه نانه ته. آشابوو

.  وه  ماه نیا چووه ته نگ خۆی به وكی دره شه. وێ خۆی بكه
.  وه توانی هیچ شت بدۆزته یده نه. روژر آرابوو یان سه آه ماه
ندێ جلی  ناچاری هه به. مابوو یاندا نه آه  ماه ی گرنگ بوو له وه ئه

. رآا ی ده آانی براآه آرد شته زی ده حه.  وه ڕایه و گه وه آۆآرده
دا  آه آی ژووره نایه  په له. مابوو ك خۆی نه ویش هیچ شتكی وه ئه

ی  ، ترسیش ڕگه وه و بردییه  خه وه م گریانه ده دانیشت و گریا، به
  . وك بشكن ر خه دا سه ده پنه

  وه آرد ئه ستی ده ی داخست هه رگاآه و ده وه ره  ده هاته
.   بۆ دوا جاره م داخستنه ئه. خات  داده و ماه رگای ئه  ده دواجاره

بیرآردب،  ب شتكی له ، ده وه ڕته ویستی بگه. آی دا یه دی خورپه
  گ و گورگانه و سه ستی ئه ر بت و ده ی، گه ی براآه تنامهیادداش
.  دوایدا ڕن به گه  ده م جیھانه  آونی ئه ن به وا آو وت، ئه بكه
ر   ئاخۆ گه وه آرده وه نگاوك ڕۆیشت و بیری له ند هه یورا، چه نه
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واو لی دگیر   ته پاراستووه ی نه آه و یاداشتنامه ی بزان  ئه براآه
ماشای  رهنا، ته ی ده آه آلیله.  وه ڕایه نگاوك گه ند هه چه. تب ده

آان پشی  رده  جه ماوه  نه ، هنده یانییه و به مه آاتژمری آرد، ده
. ڕان گه آانیدا ده دوای ژن و منداه وان به ئه.  وه یان بگرنه رگاآه ده

 آانیان ناچار ، گیراوه وه  ڕگای گرتنی ژن و منداه زۆرجار له
آان   نھنییه مان شوه هه یانویست به ده. آان بدرآنن آرد نھنییه ده
   ڕۆژنامه له  بزانن، آه سانه وآه موو ئه م بدرآنن و ناوی هه به

 نھنیی   تاقه م پیاوه زانی ئه یانده نه. ن آه آانی شاردا آارده نھنییه
ندی  یوه و په ئه. بێ ریانده آانیدا ده  نووسینه  له یه و بیرۆآانه ئه
ن  یوت من خاوه بوو، زۆر جار ده  نه وه هیچ ڕكخراوكی حزبییه به
آانم دانت،  وێ هیچ حزبك سنوور بۆ وشه وستم و ناشمه هه

آان توشی  وشه.  آی ب سنووره ك زیندانییه  وه سنوور بۆ وشه
ناوی  ی به رانه و نووسه بوو له ده زۆرجار توڕه. بن سی ده فه نه نگه ته

آانیان  آاندا وشه ردی ڕۆژنامه ی زه ڕه الپه  له وه ناچارییه
 و  وه شارده نگ بوو، خۆیی ده ركی بده و نووسه ئه. فرۆشت ده
 گرنگ  وه وه الی ئه آان به نگی وشه ده. س بیناس ویست آه یده نه

موو  ی هه وارگه هه نگ واب له ك زه نگیان وه یویست ده بوو، ده
 آون  ربۆیه هه.  وه ئاگابھنته آان وه واوه  خه اوهچ. دكدا لبدات

.  وه آانی بدۆزنه  تازه م و وتاره رهه ڕان تا به یان گه آه آونی ماه به
   ژاڵ و النه آه. و زیندانیان برد ره  به وه گه  به و به بچه له ستی آه ده به

. نو آوێ ڕۆیشتوو ره زانی به یده س نه جھشتبوو، آه وتیان به
وێ  ردانكی ئه  سه  نیازه  به خاه.  وه ته  یۆنان گیرساونه ن له ده

منیش . واكیان بزان  هه وه آانه ی قاچاخچییه  ڕگه كو له به. بكات
. م تی بده  یارمه یی خۆمم نیشان دا آه  ئاماده وه  ڕووی مادییه له
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  وه نمهڕ  بگه نده م تا خۆشی و خه موو شتك بكه  بووم هه ئاماده
  .رباز ی ئاوات و سه آه ییه  فریشته موچاوه بۆ ده

آرد  ی ده وه له. آانی من ك بوو بۆ برینه  بایه  ئاوات  شنه
  نگ بووایه ت و دڵ ته ، آات ب تاقه وه من بكرته ویش دی به ئه
  بوایه م ده ئستا ده.  وه بووه الی من همن ده.  الی من هاته ده

تیان   بمتوانیبا یارمه یه وانه له.  باوآیم لبكردایهپرسیاری دایك و 
ر  ت گه نانه ، ته تی گرانه ر شتی تایبه سه پرسیارآردن له. م بده
م  وه س پرسیاری ئه  آه من تا ئستاش که. ش نزیكت ب آه سه آه
م دوو، پاش ساتك   ده تاوه ره سه  له یه ند مندام هه آات چه لده

م ڕاست  آه مه وه.  یه ك مندام هه  ئستا یه  آه وه وته آه بیرم ده
.  رخانه ردووآیان ته ، خۆ بیرو هۆش و دی من بۆ هه وه مه ناآه

یی   ڕووناآی و ئاسووده ژی آه آدا ده  ئارامگایه م له آه  آوڕه ڕاسته
آانی بۆ   گۆرانییه یانیان و ئواران که و به مه نیا ده ، ته سته باده
نرێ و  ویش تیشك ڕووناآیم بۆ ده ئه.  وه بته م همن دهم، د ده

نیا دیواركی  ودا ته نوان من و ئه له. خش به هزی ژیانم پده
شی  وانه یبینن، ئه آان ده نیا ڕۆحه ی ته و دیواره ئه.  یه شیفۆنی هه

 تای   نابینن و نه و دیواره ن ئه آه آان نه بوونی ڕۆحه ست به هه
من میواندارییان .  میوانیان آان نابنه ی ڕۆحه  شنه ڕووناآی نه

م تای  آه آات ده. ن آه ده آانم بۆ ئاماده می پرسیاره م، وه آه ده
  آه. بارن ی چیای دمدا ده ر لوتكه سه فر به ی به ك نمه لدت وه

ی نوان  دارستانی    جۆالنه بنه بێ ده  دم ده  له ناسه رمایی هه گه
زم  حه. ن آه شنم ده آان باوه ی داره نجه ك و له  چیایهدپای قه
مویست   ده.  مایه ی نوان من و ئاوات نه و سنووره رآرد ئه ده
 ئامزی بگرم و  وێ له مه ، زۆر جار ده آردایه من نه رمی له شه
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چی  آه. م رمیی بده م گه آه ك آوڕه رسنگم وه  سه مه ری بخه سه
،  وه  الی من بمنته وه ماه م پی بم له آه زده زۆر جار حه. ناورم

 هیچ   به یه  ماڵ و دی مندا هه ی  له تاه  به و ژووره  ئه نده رچه هه
  مه  بكه م ئاواته م ئه آه ز ده ر حه هه.  وه  پ نابته م دنیایه آوڕكی ئه

  ری خسته ویش سه ئه. ب و آات س مندام ده آوڕی خۆم، ئه
بیری .  وه  خواره پیدا هاته تی چه  ڕوومه رمسك بهرشانم و ف سه

.  وه وته آه م بیرده بینم دایه  تۆش ده ، آه یت؟ بیری دایه آه آ ده
سكی نزیكی منی،  ستم آرد تۆ آه مین جار تۆم بینی، هه آه یه
مین جار تۆم  آه من یه. ژین  ده وه  پكه ندان ساه آرد چه ستم ده هه

 زمانی  به.  وه سوڕانه ناو شار ده تدا بووی، له آه هڵ آوڕ گه بینی له
دواتاندا هاتم،  رنجی ڕاآشام، به  سه وه آرد، ئه تان ده آوردی قسه

  آرد،  پاشان چوونه  دایكمی ده نگت له دا ده رنجی تۆم ده سه
  وه و آات بیرم له  آتبكتان آی، ئه وه ك، پكه یه آتبخانه

  مدا بته گه ك تۆ له و وه  منیش بت بۆ ئرهی ی دایه  آه وه آرده ده
برد جاركی تر تۆ و  ی نه هنده.  و آتبم بۆ بكی وه ره ده

. ، تیشرتكی دلپرۆت بۆ آی وه  دووآانكدا بینیه تم له آه آوڕه
،   بیت، وتی گرانه  ده وره ، تۆش گه  بوو، پت وت بیكه وره بۆی گه

،  یه م تیشرته زت له  حه مكه  ده یه وه ، گرنگ ئه وتت گرنگ نییه
مان تیشرتم  وآات هه ئه. آم و بۆت ده یه م هه ئستاش من پاره

 بوو بۆم،  وره م گه ، زۆر جوان بوو به وه گرت و تاقیمكرده هه
رم  به بم و پ به تر ده وره  دت گه دی خۆمدا وتم تا دایه منیش له

  موو جارێ آه ئیتر هه. آێ ه هات بۆم د دنیام  دایه. بت ده
نیا  بینی، ته تۆم نه. گا ت ده آه  بازاڕ چاوم بۆ تۆ و آوڕه چوومه ده

ناو شار بوون،  آیدا  له ڵ هاوڕیه گه تم بینی له آه جارك آوڕه
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ندێ شتی  ت هه آه ستان، آوڕه آدا وه یه  باخچه وتم، له دوایان آه
  یر بوو، چونكه  سه  الوه ویشم به ئه. ی دا یری نیشان هاوڕكه سه
آانی بروسلیدا بینیبوو،   فیلمه نیا له م ته وانه و ڕاهنان و بزووتنه ئه

  موو شتانه م هه دا فری ئه نه مه م ته  چۆن له وه آرده  ده وه بیرم له
.  بروسلی آورد میش ببته  ئه شه وانه دی خۆمدا وتم له ، له بووه

وێ   ئه متوانی بچمه منیش نه. رانك  ڕسته چوونه. وتم دوایان آه
  .نیا دوو آرۆنم پبوو ی ته وه رئه به له

ت   و قسه وه  الته هاتمه  نه و دووجاره شیمان بووم  ئه  په هنده
. گا  بازار و چاوم ده چوومه ك  زوو زوو ده یه ماوه. م ڵ بكه گه له

نی،  بی وه وم پته ند جارێ خه آرد، چه ده دی نه ر به تۆم هه
زانی آامتان  مده  نوان  تۆ و دایكمدا لم تكچوو نه جاركیان له

و  رهنا، ئه م ده آه رده  تر گریام و به وه رم بووه به خه. دایكمن
 نیشانم بدا تۆ  وه  پاڕامه آه رده به  بوو، له  مانگ چوارده وه شه
م وت،  تۆ و دایك رآه  ده آی برد تا ونه یه ماوه. ژیت آوێ ده له
  وه وته آه هات لم دوورده دایكم تا ده. وتن رآه  ده آه رده ر به سه له

 بیارم دا هیچ  وه و ئواره ئتر ئاله.  وه وتیته آه و تۆش لم نزیك ده
مویست دایكم لم نزیك   من ده ، چونكه وه مه آه تۆ نه آات بیر له

 ویستی خۆم ب  ناو شار، به چوومه ده.  ك ژنكی تر  نه وه وته بكه
پش . تم تیدا بینیبوو آه ی  تۆ و آوڕه و شونانه  ئه چوومه ده

ما  س نه ، آه وه آانی تۆ شاری گرته نگی ئازاره ساك بوو، ده
ب  یانوت ده موو ده ب، هه ردان نه رگه وای تۆدا سه دوای هه به

 تی بدات و  چۆن بت، خودا هیدایه زمانه سته سه  به م دایكه حای ئه
نیا سۆما   زۆر گریام، ته و ڕۆژه ئه. خش بووری پببه سه

ت  آه  فرمسك بۆ تۆ و آوڕه بۆم باسكرد آه. آانی بینیم فرمسكه
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تی  واڵ پرسینت، سۆما یارمه  هه وتینه آه. مدا گریا گه له. ڕژم ده
  ڵ سۆمادا له گه ند ڕۆژك له رگرت، چه تم وه آه ناونیشانه. دام

وت   ڕكه چووین تا ڕۆژێ به هاتین و ده  ده وه نهتا آه نزیكی ماه
 و بازاڕ و بازدان و  آه رده ر به ی سه  ونه و آاته ئه. تۆم بینی

واكم  موو هه آی برد تا هه یه ماوه.  وه وته تم بیر آه آه قی آوڕه شه
  .   تۆ زانی ت به باره سه

  
  

  رد ر به ویستی سه خۆشه
  

.  بووم وتنی مانگی چوارده رآه ڕوانی ده ك بوو چاوه یه ماوه
    والنه  و بابه واكی دایه وم تا هه خه  نه وانه و شه بریارم دابوو ئه

ور  وام ئاسمان هه رده  به ی ناخۆشه وه ش ئه م وته له. زانم نه
ر  هه. بینین ت ده حمه  زه كو خۆریش به ك مانگ به ، نه دایپۆشیووه

و  آرد  شه آرد و دوعام ده نم دهماشای ئاسما  ته وه  ئواره له
و  ، شه وه  الی خۆمه م هنایه آه رده  به یه و ئواره ئه. ساماڵ بت
   له وه و شه آرد، ئه ماشای ئاسمانم ده  ته وه آه ره نجه په زوو زوو له

. م ر جگاآه  سه  تیشكی مانگ هاته وه وه ی شه عات دوانزه سه
 نووساندم تا گوی  وه  دمه و بهرهنا و ماچم آرد  م ده آه رده به
  آه تشكه. ر تیشكی مانگ  به م خسته آه رده به. رازی دم بت  مه له

ك  یه هشت،  هیچ ونه جده می به آه  شونه  ورده ورده
آی  م په آه رده زانی به مده گریان، نه قوڕگم پبوو له. وت آه ده رنه ده
نگی زۆرگریام،  بده به. ونروشون بو وان ب سه  یان ئه وتووه آه
 تا  وه مدا شارده آه ناو پشتیه رم له سه. چنیم نگی پھه نیسك ته هه
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بوو،  آم هه هیوایه.   وه مه آه ر نه به س خه و آه وه تۆزێ آپ بمه
ك  یه ونه. وم گرم و بخه  هه آه رده ویستم به. رچوو ویش هیچ ده ئه
م خۆشبوو جاری پشووش ك، خرا د ریایه ی ده وت، ونه رآه ده
ری جاری  واآه  ته مجاره كو ئه وت، به رآه ك ده ریایه ی ده ر ونه هه

زانم   خۆ من ده م بۆچییه وت، ئ خاه رآه  ده خاه. پشوو بت
  وه  منه م پشتی له ستابوو، به  وه ر خاه رامبه ژنك به.  آویه له

 قژی درژ   دایه ناچت چونكه   دایه له.  آ بت و ژنه ب ئه بوو، ده
ردك دانیشتن،  ر به سه  ڕۆیشتن، له ریاآه راغ ده و قه ره بوو، به

  آانیان خستبووه ردووآیان قاچه ر شانی و هه   سه ری خسته سه
. یری نیشان دام  و سه  شتكی تازه مجاره ئه.  وه ریاآه ناو ئاوی ده

من  بوو آه  نه و شته م ئه آان زۆر جوان دیاربوو، به ونه
ی سۆما  آه رده ،  به  تكچووه م دیاره آه رده آرد، به ڕوانم ده چاوه
  .و باشتر ب ی ئه وه كو ئه گرم به رده وه

 ڕۆژان ژنكی  و ڕۆژێ له ر ئه م پرسی گه  خاه ی له آه یانییه به
ی پووتم دخۆش بووم،  ئیتر  آه مه وه.  ریا بینیب ر ده سه له

 جاركی تر  یه وانه ، له آردووه آلی نه م شه آه  ئازیزه دهر زانیم به
و دم  آانی ئه قسه زانی من به خام وای ده. وانم نیشان بدات ئه

ئیتر . آات  دی من خۆش ده زانی  شتكی تره یده ، نه خۆشه
آی مانگی  یه ئواره.  ی بۆ آردم و ژنه رم باسی ئه ب شه ویش به ئه
  آرد له م ده سی پیاسه تله ریای ئه ناری ده آهر  سه وت بوو، له حه

  آرد، له یان ده  پیاسه وه  پشمه ژن و پیاوك له... شاری
،  ڕیانه ر شتك شه سه وان له مزانی ئه یشتم، ده گه ده یان تنه آه زمانه
.  و ڕۆیشت وه یه آه  ژنه  پاكی نا به آه برد پیاوه ی نه هنده
م و  تی بده ستم برد یارمه ده. م من رده  به وته ش آه آه ژنه
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  یه و شوه ، چۆن به لحۆیه و گه ش بووم له ، زۆر توڕه وه سته هه
. آات یدا ده آه ڵ ژنه گه فتار له دا  وا ڕه كه موو خه م هه م ئه رده به له
ر  موو گیانم به ستم آرد هه وت هه ستی آه ر ده ستم به  ده ر آه هه

یان  ستم آرد ده آانیشم آرد، وا هه ی چاوهیر وت،  سه با آه آاره
 آاتی  یرم لھات ژنك له نی، سه پكه. یناسم  ده ساه
سوپاسی . وت رآه آانی ده ر لوه سه  له آی وادا بزه یه وه ستانه هه

  وه و شه ئه. ر به  ڕگای گرته وه آه وتی پیاوه ی ڕه وانه پچه آردم، به
وقی   شه ، دم پبوو له وه آرده  ده نهو ژ وت، بیرم له آه وم لنه خه

نوقان  م،  چاویشم ده  الده وقه و شه مویست خۆم له بینینی،  ده
دیار   به وه و شه ر چاوم، ئه  به وته آه و ده موچاوی ئه ی ده ونه
. ژی  آوێ ده مزانی له  ده ناسی نه مده  نه  دانیشتم آه وه ی ژنكه بزه

  وه مان شون ڕۆیشتمه و هه ره واردن بهی پش نانخ آه یانییه بۆ به
پاش دوو ڕۆژ . دا آرد و ناوه م به نگ پیاسه آی دره یه تا ئواره
ی  آه  بۆ وته وه ڕابتنه  گه یه وانه وتم له. ڕان هنا  گه وازم له
  ریاآه ردكی نزیكی ده ر به سه پاش چوار ڕۆژێ، له. خۆیان

ی  ریكبوو، چۆن توخمی ئمه ه خ وه وه نیا به دانیشتبووم، بیرم ته
ی  ییانه  فریشته و ژنه ین، ئه  ئازاری ژن بده توانیین هنده پیاو ده

یان  سته ییان جه ین ڕۆحی فریشته آه  وایان لده وه  ژیانمانه دنه
و  من ئه. یان لبدزین بزه. یان بگیان بت سته جبھ و جه به

  وه آرده  ده وه  بیرم لهموو آات رم هه  هاوسه ی ئاشتی بووه آاته
نووس  ربین، چاره وه خته چۆن تا دوا ساتی ژیانمان به

وال  و ئه ره ی  به و ڕۆژه ،  ئه یادمه له. هزتربوو ردووآمان به هه له
رآرد،  به ستا  جلكی جوانی له و هه خه یانی زوو له ڕۆیشت، به

 جوان م جار بوو ماکیاجی وا که  یه وه ماآیاجكی جوانی آرد، ئه
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م  آه مۆ یه یت، وتی ئه آه  وا خۆت جوان ده بکات، لم پرسی چییه
  ر له  هه گرنگه.  شو شواوی بمبینن وێ به نامه.  مه آه ڕۆژی آاره
  وه داخه به. آان  هاوآاره ی به آی جوان بده یه ، ونه وه مه آه ڕۆژی یه

و  ییه فریشته  و ڕۆحه وان بوو بۆ ئه ی ئه م و دوا ونه آه  یه وه ئه
و نیازم   پاش ئه له.  وه مانبینییه آانی نه  هاوآاره  من و نه ئیتر نه

  وته نیا س مانگ آه چی ته م، آه ماشای ژنكی تر بكه بوو  ته نه
روونی  ردووآیان ده  هه و آاته ئه.  م و  بینینی ئه نوان آۆچی ئه

گریم،  میان دهزانی بۆ آا مده گریام نه منیان داگیرآردبوو، آات ده
  م له وه ڕانه ڕۆژی گه. سووت ك پشكۆ ده روونم وه بۆ آامیان ده

ستی  ناو ده ستی له م ده آجار آزبوو، به   بینیم، یه خانه فرۆآه
،  نانه و پاپوه نگه  ده نگه و ده یربوو پاش ئه یدا بوو، پم سه آه مرده

ن،  آه  پیاو قبووده  له ، بۆ هنده تای خۆیانه خه.  ی ماوه گه هشتا له
ی تۆ ببین  وه  ئه آه  جوانه مووت ئاخر ژنه  دی خۆمدا ده له

من ژن . تت بدات، دت بریندار بكات زیه وێ بۆ ساتكیش ئه نایه
رگیز ئاماده  هشت و هه جم ده ر به آسه ر یه  هه وه  ئه بوومایه

م  ه م مامهك مرۆڤكی آا سكدا بژیم، وه ڵ آه گه بووم له  ده نه 
ی  نیازی آات ژنت هنا لی بده ی چی تۆ به ده. آات ڵ نه گه له

ی سۆماش  نا، ونه...  وتم نا وه ب بیرآردنه. ی؟ تی بده زیه یان ئه
. م و بده تی ئه زیه توانم ئه یامدا دروست بوو، من چۆن ده  خه له

و   ئهر و بژیم، گه ب ئه  به حاه وت، مه م خۆش ده من هنده
آرد، نازانم  ده م نه م ژیانه مولی ئه حه  من ته بووایه ماندا نه گه له
م  ی ئه رگه ویستی چۆن به ب خۆشه زمان به سته ربازی به سه
بینیی سۆما    به وه منداییه ر له من هه. گرێ  ده موو ئازاره هه

.   چییه و دخۆشییه زانی هۆی ئه مده جاران نه. بووم دخۆش ده
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ی  ند مانگه م چه تی ئه تایبه م، به گه  تده و شتانه ا زیاتر لهئست
. سكی خۆش بوێ  آه رم نییه  شه وه الیه س به سود آه له. دوایی

  ته وتونه ن آه آه  ده وه ئاشكرا باس له ب زۆر به آته آانی مه قوتابییه
سكم خۆش بووێ،  ر من آه مارآۆس لی پرسیم گه.  داوی آوه
  ماحی تبكات، بۆیه ویش ته م ترسام ئه م، به  نهویستم پی

. ردووآمان بت  نھنی هه وه م پوت، داواشم لكرد ئه آه ڕاستیه
   له آكه و یه ، ئه یه وه ی ئه گه نیا به  ته وه ی پخۆش بوو، ئه مه ئه

. ر من جارێ سۆمام ماچكردب لی پرسیم گه. آانم هاوڕێ نزیكه
م  ر شتكی وابكه گه.  یه غه ده واو قه  ته  الی ئمه وه زانن ئه خۆتان ده

.  روایه زانم سۆماش بۆ من هه ده.  آوشتنم بدات  به  نازه یه وانه له
،  ستی پكردووه ربازیش هه ت سه نانه ته. خوات مم ده زۆر خه

.  دت وه نگمه ته  به یه و شوه  سۆما به یه ختم هه جارك پی وتم  به
 بوو زۆر آچ منیان  وانه  له بوایه ر چاوم وا نه ت من گهیو و ده ئه

  و بوا به شمزانی ئه ، ده وه دایه دخۆشیم ده.  خۆش بویستایه
یان آچكی سودی  آه آتبه  مه یوت له و ده ئه. آانی من ناآات قسه
آرد   رمیشی ده آات، شه و ده ماشای ئه ر ته موو آات هه  هه یه هه

رباز زۆر  م، سه آه بوای پده. ڵ بكات گه هی ل  الی قسه بچته
،  نگه نم ڕه وزو گه م چاو سه آه یوت آوڕه ك دایكم ده روه ، هه قۆزه
دایكم دگران  ندێ جاریش له هه. وێ ك ناآه ڕه ر آچانی گه به
و  آانی ئه آرد، پاش قسه ربازی ده بووم، زیاتر باسی جوانی سه ده
دایكم جارك . آرد خۆمم دهیری  و سه ر ئاونه  به چوومه ده
رم   جوانی دایك شه نی وتی تۆ هنده  آرد پكه مه ستی به هه
یركی  سه.  دم خۆشبوو مه آات باسی جوانیت بكات، به ده
بوو،   گرنگ نه  هنده وه الیه به. نی ویش پكه ربازم آرد و ئه سه
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م آات چاوی وای  به. آانی بكات وزه  سه سك باسی چاوه آه
رییت  رگه شته وروپا نه  ئه یوت له  ده وه دایه  دخۆشی ده ھات دایهل

ی تری  آه  چاوه ی بوو آه وه می ئه ربازیش خه ن، سه آه بۆ ده
چوو من چاوكی  رنه ر ده یوت گه ویش ده ئه. چ رنه وز ده سه

ن، برۆآانی  وره وزو گه آانی سه ش چاوه دایه. م ده خۆمت ده
  وت فریشته ، باوآم زۆر جار پی ده  سپیكارهو م ئه شن، به ڕه

من . ویست آترییان زۆر خۆشده وان یه ئه. م آه سوورو سپییه
ی آات  ی زۆربه وه ر ئه به بووم، له  ده  باوآم تووڕه زۆرجار له

موو شت  ریكی هه  خه دایه.  بوو وه ریكی نووسین و خوندنه خه
رگیز باسی  و هه بت، ئه  زۆر ماندوو ده آرد دایه ستم ده هه. بوو
ی  وه ، باسی ئه وه جارك خام هاته.   ماندووه آرد آه ده ی نه وه ئه
ی  ن و زۆربه آه  آارده وه  ماه وروپادا پیاو و ژن له  ئه آرد له ده

مویست  دڵ ده و آات پ به ئه. ن ده آانیان ده تی ژنه پیاوان یارمه
خۆ من . تی دایكم بدات وێ باوآم یارمه  تا له  الی خاه بچینه

یوت  ر ده آسه چی یه م آه  بده تی دایكه مویست یارمه زۆرجار ده
ر  به آرد له ی وای ده و قسه هات ئه یرم لده سه.   ئیشی تۆ نییه وه ئه
شوات و چشت  و قاپ ده  ئه آرد آه ی ده وه  باسی ئه ی خاه وه ئه

 قاقای  یدایه هش د خاه. یوت خوشكت بمرێ ن، دایكیشم ده لده
شۆرد،  ڵ سۆما ده گه  زۆر جار قاپم له مای مامه من له.  نین پكه

ڵ سۆمادا بم و  گه آی زیاتر له یه ش بوو تا ماوه وه رئه به  له ڕاسته
می خۆشی  رده ی به آه ر هیچ قاپه  هه وه م ئه مامه. م تیشی بده یارمه
موو آات  ب و هه آته ۆ مهیانھنا ب ك ده یه فته  هه خۆزگه.  برد ده  النه

كو  ی خۆی الببات، به آه نیا قاپه ك ته  نه ناچاریان بكردایه
 پیاو خواردن بكات یان  یبه الی خۆمان عه. ش بسێ آه رمزه سه
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  ی له وه  ئه چی لره ، آه وه قاپ بشوات یان ماڵ پاآبكاته
شوات  آات و قاپ ده آاندا خواردن دروست ده چشتخانه

  وه نه آه مان پاآده آه ی قوتابخانه وانه ت ئه نانه  پیاون، تهیان زۆربه
مان آار   هه وه ماه دوانیان پیاون، ئیتر بۆ نازانم آات له

رگیز وا نابم،  من هه.  بت یبه رم و عه ی شه م مایه ده نجامده ئه
ت آات  نانه ته.   ماندوو بت م هنده م و نایه ده تی سۆما ده یارمه
  و الوه ش له نازه. دا تیم ده  من یارمه وه آرده ی پاآده آه هو ما ئه
ی منیش  وانه س و ئه ندێ آه هه دات به یوت خوا آوڕی وا ده ده
شونی خۆیان  وجا له  بنی ئه ر پایان پوه گه رد مه ك به وه

و  ه ی قه وه ڵ ئه گه  له نازه. شت به  شوآرم به ی خوایه بجون، ئه
دا خۆی  وی ده دا زۆر هه م دواییه له. ورجوگۆڵ بووم گ بوو به

عیف  آرد  چۆن زه یان ده وه نیا باسی ئه عیف بكات، ژنان ته زه
شم  و ئواره ئه. خۆن تا الواز ببن خۆن و چی نا بن، چی ده ده
یوست  ی ده وه ر ئه به ڕ له شه دا آردیان به ڵ مامه گه   له یاده له
نین،  آه شیروان و شوانیش پده. ن ڕابكهند ژنكی تردا  ڵ چه گه له

ی   وانه  نازانن ئه وه  ئه  بوو، وتی ئوه تا سۆما لیان تووڕه
ستی  ش ده مامه.  زوو بمرێ وێ دایه تانه مرن، ده ون زوو ده ه قه

كو فریای  ی، به م ڕابكه  نایه نین و وتی مادام وایه  پكه آرد به
دت  ی حه ویش پی وت هه ئه. مو ژن و با باریك بكه ژنكی به

  . تم آه پانییه تووت من عاشقی خو خه بووی ده ر خۆت نه ، هه چییه
  
آرد، سۆما تا   خواردنم بۆ ئاوات و سۆما ئاماده و ڕۆژه ئه
.  بینرا ویستی ئاوات ده آانیدا خۆشه  چاوه بوو، له هات جوانترده ده
ندیمان  یوه ب په هش د م آتبه م پاش نووسینی ئه مۆ پی ده ئه

 

QSR

آانیشیان بھنن بۆ  توانن منداه ده. وام بت و بن بۆالم رده ر به هه
ی   ی دایك و النه رباره م شتك ده آه ز ده زۆر حه.  الی من

  الی ئمه. شدا نیم  باوآی ئازاد آرابت ڕه و باوه خوشكی بزانم، له
وسی فریای نو ر چاره گه  مه وه  زیندانه سك گیرا و خرایه آه
ینی پدام    به تاوه ره سه و له ئه. ری بكات  ده و تاریكییه وێ، له بكه
كو شتی ترم بۆ باسبكات،  یم بدات به آه نیا یاداشتنامه ك ته نه
   هنده وه الی منه ، به یه وه آات ئه ی باسی نه وه چی ئستا ئه آه

وت، بۆچی  دهآترییان خۆش  وا یه  چۆن  دراگانا و خاه گرنگ نییه
 و    بزانم دایك و باوآی النه گرنگه.   بژی  بیاری دا بت لره خاه
  دایه وه ش له آه گرفته. ن بۆ باسی ناآه.  رهاتووه سه  چییان به  النه
وای  ، تا بتوانم هه آاندا نییه ڵ آورده گه ویم له  تكه  من هنده آه
رگای ماكی  ده ر ڕۆژێ له گینا هه ئه. كی تر بزانم خه
ن،  آه آانم بۆ باسده واه موو هه م خرا هه ڤگن بده آتره له ئه
  .م ی پرسیاریش بكه وه ت ب ئه نانه ته

  
. م هنا آه پك تیشكیان بۆ ماه ئاوات و سۆما هاتن، چه

ی   ڕسته آانیدا آۆمه  چاوه له. یی زه به آانی سۆما پبوو له چاوه
و  ی ئه رگه ختی، چۆن به دبه ند ژنكی به چه.  وه خونده نگم ده ب ده
  یه و شوه توانی دایكی به منداڵ چۆن ده. گری  ده موو ئازاره هه

بھكی قه. جه من دایك نده وی نهنده ، به یه وارم هه خوم ه  م
ر آ  ، هه ر دایكه دایك هه. م  نیم ئازاری بده وت، ئاماده خۆش ده

ری  وه خته ی من به آه  آوڕه دیاره. كم آردیر  وردی سه به. بت
و  بوو به و بوو، ده نووسی ئه  چاره وه ، یان ئه دا بینیووه وه دایكی له
.  نیم م لی توڕه ی بریندارم به وه ڵ ئه گه له.   بۆیشتایه یه شوه
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   به وه  المه هاته. یشت ی پگه آه مه وه. آتر خۆشبووین یه  له ئمه
موو شتكم  هه. یت ین هیچ بكه مۆ نایه  وتی ئه وه نینه پكه

  وه آانیان پكه خواردنیان دانا، قاپه. ی چی  ده وه ، ئه آردووه ئاماده
ك  روه مدا هه آه  ماه چوون له هاتن و ده ردووآیان ده هه. شۆرد

، یان   چییه م شته زانی نھنی ئه مده منیش نه. مای خۆیان بت
چوون،  هاتن و ده ك میوان ده آانی تر وه ، جاره یهستیان چی به مه
آرد و  رمم ده یان من شه مجاره چی ئه آه. آرد رمیشیان ده شه
  .ی خۆمدا میوانم آه ماه آرد له ستم ده هه

  
  مه  ئه ماشاآه  سۆمادا آرد و وتی ته شی به  ئاوات باوه

 پیرو  وه آات پكه آتان نه یه منیش وتم خودا له.  ی منه سۆماآه
زانم  ده. بت متان نه م، خه آه تان بۆ ساز ده آه خۆم شاییه. ڕۆبن خه

ك  م وت ئاوات سبوو وه مه ئه. ش دت وه آاتی ئه.  هشتا زووه
م،  ی وابكه  قسه بوایه ده ، نه وه شیمان بوومه په. با گرتبتی آاره
و ناسیاو ك ژنكی نه وێ دایكی شایی بۆ بكات نه یه و ده  ئه دیاره
و شتی  ره  به م ژنه  ب ئه یه وانه له. ك من رگ سوتاوی وه جه
ویستی شتك بت، .  دایكم داگیر بكات وێ من له یه ڕوات ده ده

 ڕای  ی نییه وه تی ئه ، ئازایه یه وه  ئه م آوڕه گرفتی ئه. وت هیچی نه
.  وه  دییه ئاخنته مووی ده هه. رببێ  و ڕاست ده خۆی ڕاسته

. بات و تاریكی ده ره  و مرۆڤ به زاگرانه آی ڕه خۆشییه  نهش مه ئه
. ننین آانمان داده سته و هه وه ر خۆمان سنوور بۆ بیرآردنه  هه ئمه

آوێ  له.  ئازاد بن آه ك چۆله بت وه ست ده و هه وه بیرآردنه
ت  آه گینا آام چۆله ئه. ن  دروست بكه  و هالنه وه وێ بنیشنه بیانه

  . زدا دروست بكات فه ناو قه  له  هالنه،   بینیووه
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 وردی  داوام لكردن به. ردووآیان  هه ند آتبكم دا به چه
ئاوات باسی . تیتان بدات توان یارمه دراگاناش ده.  وه بیخوننه
نھا  آرد، ژووركیان ته وا باسی ده. یانی آرد وه ی ماه آه آتبخانه
  دایك و باوآی به.  بووه مانك ههند ز چه آتبیان به.   بووه آتبخانه

.  وه ته بی و آوردی و فارسی و ئینگلیزی آتبیان خوندووه ره عه
مان  وآات ئه نووسی، ئه وان شتی ده  شه باوآی زیاتر به

،   دایكیان آردووه نووس، پرسیاریان له ر چی ده سه زانی له یانده نه
ی پرسیاری  هو ریكی نووسینه  خه  بابه تی آه ویش وتوویه ئه

ی بۆآردن باوآیان  وه  باسی ئه  خاه  ئره هاتنه.  آانه وه تاقیكردنه
ك باسی شتی نوی  دوای یه ك له سۆما یه. نووسی وان چی ده شه
باسی . آردن ده هیچ جۆرێ باسی نه ی ئاوات به و شتانه ئه. آرد ده

  له. اد آانی ده رگه تی پشمه  یارمه خاه. یان آرد ی خاه آه ژووره
  رگه وان، پشمه شه. بوو رمانكی هه  ده موو جۆره یدا هه آه ژووره

م بۆی   ئه ی پویست بووایه رمانانه و ده ، ئه وه  ناو شاره هاتنه ده
 الی و  هنایه ی برینداریان ده رگه زۆر جار پشمه. آردن یدا ده په
و بو وانی واش هه شه. آرد ری ده سه  چاره وه  دزییه و به شه
یانی   و به رگه گای پشمه یانبرد بۆ باره  شونیدا و ده هاتن به ده

وی   خه زی له  حه تا ئستاش خاه.  شار وه یانده یان گه زوو ده
موو جار دراگانا  هه. وت  ئواران بخه آات به زده حه.  وان نییه شه
دراگانا . وێ خه  ده وه آار دته ش له را،  ئواره هه یكات به یدا ده گه له
  .وت زمانی سودی فرناآات ر ئواران بخه  گه رجی بۆ داناوه مه

  
 آاتی  م، هیچ آاركم هنده واو بكه م ته آه بت ڕۆمانه    ده

آانی  موو ڕووداوه ر ئاوات هه ، گه تای خۆم نییه خه.  ویستووه نه
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اوات ئ. واو بووبوو مك بوو ته وا ده ، ئه  باسبكردایه وه آه ریه سه به
  یه وانه  له وه وام بت ئه رده ر وا به بت، گه  ده وره واو گه  ته ریكه خه

  شم آات به ر نه هه.  وێ ژن بھن و منداكی ببت فریا بكه
  آه ر منداه به  ب له یه وانه وآات له ئه.  شی باشه آه نی منداه دایه

ر  گه.  ره و وه ت بنه آه بم بم منداه وم، جا منیش ناچارده فریا ناآه
م  آه  الی من، با بن ماه وه گوزنه وا ده مۆ بوات ئه ك ئه وه
شی  رمیی خۆری دم به گه.  وه بته وانیشی لده  جگای ئه یه وره گه
ب  ویستی به الری خۆشه توان ته مرۆڤ خۆی ده. آات وانیش ده ئه

ویستییان   خۆشه ی آه سانه و آه  ، ئه وه رزآاته سنوور به
و  ی ئه وه رئه به ژیان نابیبن، له ن، خۆشی له آه سنووردار ده
و جگای ڕق  وه آاته سك ده ویستی ته ودای خۆشه  مه سنووردانانه

 بن  وه ك فری ئه م خه آه ز ده حه.  وه آاته زی ده  و ناحه و آینه
ژریدا ئارامی بۆ ڕۆحیان دابین  ترو له چه ن به ویستی بكه خۆشه
  .ن بكه

  
 باسی مای مارآۆسی  یدا هنده آه  یاداشتنامه  ئاوات له

یان  ه ك آوڕكی خۆیان مامه وان وه آاتكدا ئه له.  آردووه نه
تی زۆری  ت دایكی مارآۆس یارمه نانه ، ته دا آردووه گه له
بان و  دایكی مارآۆس تا بی ژنكی میھره.  ربازیشی داوه سه

  برده ربازیان ده آان ئاوات و سه ڕۆژهی  ، زۆربه دفراوان بووه
دا  آاری  ویان ده ڵ دراگانا هه گه ی له وه له  جگه مه ئه. الی خۆیان

ی  آه وه پاش ڕاآردن و خۆشاردنه. ن ج بكه یان بۆ جبه آه ئیقامه
  آه له سه ی مه وه رئه به آان ئاشكرابوون، له  نھنییه و س آوڕه ئه
آانی پۆلیسی  می پرسیاره  وه پۆلیس، مارآۆسیش یشته گه
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مووی ئاشكرا  ی ئاوات بۆی باسكردبوو هه و شتانه  ئه وه دابووه
  وتنه آان و آه زگا لپرسراوه  داموده یشته  گه آه له سه مه. آرد

یداآرد،   په  ترسكی زۆری الی مای مامه مه ئه.  وه لكۆینه
الی  به. ن بداتوا تی ئه زیه ویست شت بكرێ  ئه ی ده ئاواتیش نه

. بت  لی زویر نه بت و مامه مگین نه  گرنگ بوو سۆما خه وه وه ئه
ی   قسه  به یه و ئواره  ئه بوایه ده و نه ویست، ئه ی خۆشده مامه
وت، زۆرگریا،  خه  نه وه و شه ئه.  ربازی بدایه  سه و له ی بكردایه نازه

و  شیمان بوو له  په مامه.  وه ری بووه به  گریانی باوآی خه سۆما له
دا، زۆر جار بزاری و  ده آانی خۆشی نه  منداه و له ئه. ی آاره
  .  وه آاته ی مرۆڤ بچووك ده ه وسه م، حه خه

  
   مای مامه نگاوكی خۆیاندا بیری له موو هه هه ئاوات له

سكی  تی دایكی مارآۆس آاتی الی آه یارمه به.  وه آرده ده
الی  آانی بۆیان باسكرد، به موو شته و ههرگرت و چو لپرسراو وه

تای  واندا هات خه ر ئه سه ی به وه  گرنگ بوو  بزانرێ ئه وه وه ئه
رآی خۆی  ك ئه نیا وه ی آرد ته مه  ئه مامه.  بووه مامی تدا نه

 بدرن  م دوو برایه ك بیاردرا ئه یه پاش ماوه. ی ر براآه رامبه به
یان بن، تا دایك و  رده روه  پهرپرسی خزانكی سودی و به به

 دایك و باوآی  ت به باره وآات هیچ شت سه باوآی دن، ئه
   بخاته رپرسییه و به ی آرد ئه وه دراگانا داوای ئه. زانرا ده نه

ی بینی زیاترو زیاتر  ی خاه وه دراگانا پاش ئه. رشانی خۆی سه 
  ك بوو له یه وهو ما بوو، ئه ردووآیان ده ریكی هه  دڵ و گیان خه به

و    ئه بۆ دایكی مارآۆسی باسكردووه.  وه ی جیاببووه آه مرده
    بووه وه ڕوانی ئه ر چاوه میش هه ، ئه ندێ ئازاری داوه ی چه مرده
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 مندای لی بب، تا ڕۆژك  یویستووه  نه ر بۆیه هه. باشتربت
   لهیان  گوی  درواسكه رباش بووه ، هه  دراگانا داوه زۆری له

  مه پاش ئه. آا فۆن بۆ پۆلیس ده له ب ته هات و هاوار ده
ی خۆی و دراگاناش  آه  بۆ وته وه ڕته گه ، آابرا ده وه بنه جیاده
ڵ  گه ندی له یوه  په یه و ماوه ئه.  وه آاته ست پده نوێ ژیان ده رله سه
   ناهنته  جاركی تر پیاوكی آه سدا نابت و بیاری داوه آه
.  یادآرد ی خۆیی له آه  قسه وه ی بینیه ر  خاه چی هه آه.  وه یانیهژ

و  ئه. گیانی  دوو هاوڕی گیانی به  و دایكی مارآۆس بوونه دراگانه
. رباز  الی دراگانا یان مای مارآۆس بوون  ئاوات و سه یه ماوه

آو آات باوآی  وه ه، نه ش جنه یویست مای مامه ئاوات ده
وریاندا  ده یان، به گه  گۆڕابوو له ییان لبكات، نازه ی گله دت، مامه

ندێ جاریش داوای  هه. آردن تی ده عوه ندێ جار ده هات و هه ده
ر خاتری سۆما،  به ئاوات له. ون وێ بخه و له آردن شه لده
   مایان به هاته ده ر نه ی آات هه رباز زۆربه م سه  به وه مایه ده

 آۆمادا بوو،  رباز له ی سه و آاته ئه.  یه ۆپانی ههی ت وه بیانوی ئه
  .آرد  نووآی ده ندێ نووآه داو هه ری لده سه

  
م دوو  واكی دایك و باوآی ئه بوون چۆن هه وه رقای ئه سه
. ران بوو واو نیگه  ته خاه. وت  شتكی ده آه ر یه هه.  بزانن برایه

وایان  سك هه وێ آه ه ل كه  یۆنان و به بیاری دا خۆی برواته
كی تاریكدا  زانی ئاوات دواجار باوآی له یانده نه. بزاننشو 
  وه ئیتر پاش ئه.  آدا بینیوه ریایه شی الی ده   دایك و النه  بینیوه

ی نیشان  ی سۆما شتكی آه آه رده به.  بینیوه تری نه شتی تازه
. ك ریایه  ناو ده ا لهمكی بچووآد له  ناو به  له وانی بینیوه ، ئه داوه
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ت الی  نانه س بدرآن، ته  الی آه یه له سه م مه  ئه یوراوه و نه ئه
  وه وی پیانه تی  خه نیا جارك الی دایكی وتوویه ئاواتیش، ته

ت جا  ر دایكیشی ده آسه آدا بوون، یه ریایه ناو ده وان له ، ئه بینیوه
ر  بوون، هه ریا نقوم نه  ده كانی تر له ك خه وانیش وه ت ئه آ ده
آرد و   سۆمای زۆر تووڕه مه ئه. وایان نازان س هه  آه بۆیه
ش ئاوات و  و ڕۆژه ئه.  وه ره  ده گریان و چووه ستی آرد به ده
تا . ویش چوو بۆ الیان رباز الی مارآۆس بوون، ئه سه

  وه رسكیان پكه و دوایی هه وه نگ الیان مانه آی دره یه ئواره
ی زۆر پناخۆش بوو، زوو زوو الی  مه  ئه نازه.  وه ڕانه گه

گوی  و به بووه ره  به آرد ، گوایه  سۆما ده ی شكاتی له آه مرده
یوت  بوو، ده  ده ش تووڕه مامه. چ رده ڵ آوڕاندا ده گه له. ناآات

 ڕوونی  آانی به  بوو، شته وره سۆما گه.  ئامۆزای خۆین وانه ئه
ر  آرد، گه ویستی ئاوات ده  خۆشه ستی به تریش ههبینی، زیا ده

ویستك  ك خۆشه وا ئستا وه ك وابووب، ئه ك ئامۆزایه جاران وه
ر  سه قدابوون، له مه ده ڵ دایكیدا له گه ی آات له زۆربه. یبین ده

آرد، سۆما الی  ربازی زۆر بریندار ده سه .  وه آرده ئامۆزاآانی ده
 آرد و ب   نازه ی له شه ڕه ش هه مامه.  آرد دایكی باوآی شكاتی له

  . نگی آرد ده
  

ڵ  گه له.  و دوو ئامۆزایه ك بوو بۆ ئه دا ڕووناآییه و ماه سۆما له
سۆما . ژیان ده یاندا نه گه  له ی دواییدا هنده و ڕۆژانه ی له وه ئه
. گونجا ده ڵ خوشك و براآانیدا نه گه و له  بزاربوو،  ئه مه له

ن،  ردا بكه سه دا حوآمی به ویان ده  و شیروانیش ههسیروان
ش زیاتر  نازه. آردن الی باوآی شكاتی لده سۆماش زوو زوو له
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   چووه ی آه یه و ماوه له.  و  جل آین بوو وه ریكی خۆڕازاندنه خه
ب بۆ  ر هیچ نه  باش فری سودی ببوو، هه قوتابخانه

بوو، زۆرجاریش خۆی  س نه  آه آانی خۆی پویستی به پداویستییه
شی  آات به واو ده ی زمان ته وه یوت پاش ئه  و ده وه آرده فش ده

توان زیاتر بخون  آات، پاشانیش ده واو ده ی مندان ته رده روه په
یوت  ناآاوا ده هات و له آانی ده  قسه ی به  گاته مامه.  مامۆستا و ببته

ر من  گه یووت ئه بوو و ده گران ده د یه م قسه ش به نازه. ی تحو هه
  مامه. م آه واو ده  ته آه  من خوندنه وه یته آه وا تا تۆ الده بم ئه نازه
ی آات  زانی بۆ، زۆربه یده سیش نه س خراپتر بوو، آه موو آه هه له
موو  ی هه وه ڵ ئه گه له.  آشان بوو ره ریكی جگه  بوو، خه وه ماه له

بوو، خۆ  ده چی فری هیچ نه  آه  قوتابخانه هآرا بچت ڕۆژێ ناچارده
ی  وه  پاش ئه چی نازه آه.  وه آرده ده  ڕۆژان آتبكی نه و ڕۆژێ له ئه

هشت  یده هناو نه آانی ده آرد، آتبه  ده خواردنی بۆیان ئاماده
داوای .  وه نه رز بكه فزون به له نگی ته الیدا بوات یان ده سك به آه

  ك دی به ك منداكی پۆلی یه وه. آرد ۆما یان ئاوات ده س تی له یارمه
و  خه یانی زوو له موو ڕۆژێ به هه. آانی خۆش بوو ره فته آتب و ده

ری  به آرد و خه ده موو ئاماده یانی بۆ هه ستاو نانی به ده هه
چوو  آرد و ده گۆڕی و ماآیاجكی بۆ ده جوان خۆی ده.  وه آردنه ده

ڵ  گه ی ڕۆژانیش له زۆربه. وت آه  ڕۆژێ دوانهخۆ.  بۆ قوتابخانه
 و ئیتر  ڕۆیشتن بۆ قوتابخانه  ده وه ڤگن پكه آتره له آی ئه ڕه ژنانی گه

و  موو ئه هه. آردن بوون و گاته ریكی قسه ر خه  هه  درژایی ڕگاآه به
  واربوون، بۆیه خونه شیان نه بیان پخۆش بوو، زۆربه آته  مه ژنانه
ت  نانه ته.  ببن وه  گرنگ بوو فری نووسین و خوندنه وه الیانه به
،  وه  گایه وه ماه ی له مه  ئه  دآتۆر، نازه نیاز بوو بب به آكیان به یه
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.  آه  آارتۆنییه آان و ناویان نان مای دآتۆره م منداه  ده وته  آه قسه
  م بزنانه ناو ئه وێ له مه یوت ده منن، ده  نه آه ڕه و گه دا له وی ده هه
ش گوی  مامه.   مرۆڤ ناتوان لی بژی ی شونه  آه مه رچم، ئه ده
رگیز   شونكی تربوو، هه یای له  خه آانی، مامه  قسه دا به ده نه
ك بكات یان  یه خۆی بت یان قسه آرد  ئاگای له ده  نه وه ستت به هه

ش   یه و ماوه ئه.  وه یهآرا  بینینی  برازاآانی دی ده نیا به ته. ن پبكه
فۆنی  له دان یان ته ری لده چوو سه ژیان خۆی ده ده وێ نه وان  له ئه

وێ  و نایه  دیدایه  له وره مكی گه دیاربوو خه.  وه آرد تا بنه بۆیان ده
آی   خانوویه وێ له قی ناگرم له یوت ناحه  ده نازه. سی باسبكات بۆ آه
 ڕۆژكدا   بوو له وره نی دوآانكی گه هو خاو ژیان، ئه  ده دا وره گه
  وه  ماه ڕایه گه  تا ده وه ی دوآانه  ڕگه ر له بینی هه سی ده یان آه ده

و   دانیشتووه وه  آونی ژووره ئستاش له. آرد ك ده  خه سوی له
  آه ڕه م گه  پیاوانی ئه تی چونكه تای خۆیه ش خه وه ئه. س نابین آه
بی و شارهۆمن، بای بای خۆیان   و ڕینكه بۆ تنسته  وه ره  ده چنه ده
ئاگای . رزدا  ئه  به راز خۆی داوه ك به   وه م پیاوه چی ئه ن، آه ده ده
.  وتووه تیش آه  پیاوه له. آان  منداه  من  نه داته  گوێ ده نه.  هیچ نییه له

، وت خه ده م نه آه تانیه  ژر به ته خشاندایه وك خۆی نه جاران شه
ند   وابت، پۆلیس چه شه وانه خۆ له.  ساندوویانه ی خه ئستاش ئه

  م پیاوه رم له سه.  داوه تیان نه زیه ت ئه آ ده. جارك بانگی آرد
ژنانی   به نازه.  بووه  ژنی نه  ڕۆژان نازه ی ڕۆژێ له رناچ، ئه ده
رچ  بۆ دهمان  آه با ئیقامه. آات ر ده ره جا خۆی زه" آی وتبوو ڕه گه
.  ساوی وام بۆچییه ، پیاوی خه وه ره  ده مه آه ری ده  ده وه ر وا مایه هه
 چۆنیان بوێ  ش آوردستان نییه خۆ ئره. م آه ك نیان خان ده روه هه

گینا منیش حیسابی خۆمی   ئه  باشه وه آاته خۆی ڕاست ده. لبخوڕن
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آان  ه سۆسیال خۆم و مندا س نیم، به موحتاجی آه. م آه بۆ ده
ی   مامۆستا مووچه ن لره ده. م آه واو ده م ته آه ژنم تا خوندنه ده

آۆڵ  شم له و دوو باره ئه. بن  ده وره  گه  ورده آانیش ورده منداه.  باشه
م   ئه ماشاآه ته.  ی نییه مانه ختی ئه نازانم بۆ منداكی من به.  وه بته ده

ست و  م ده  خۆیان و به رتۆتهیان گ م دوو آوڕه  چۆن ئه سودییانه
ی   ر ده ست، هه  بوه و الوه  دراگاناش له وه ئه. ریكیانن ست خه و ده ئه
دایك و .  وه  خواره ته ی بۆ هاتووه و دوو منداه  ئه وه  ئاسمانه له

.  مندای خۆی یانكاته آات و ده خوا داگیریان ده ن به یه باوآیان زوو نه
 زیاتر  و ژنه  ئتر ئه خایشیان آردووه  تی شووی به وه خۆ له

  م وته بۆ پیاو له.   آردووه  خاه زی له نازانم چۆن  حه.  ریكیانه خه
و بكات، خۆ لووتی بگری  آو ئه  جیقنكی وه ز له وێ تا حه ست ناآه ده

.  بیخوات بووه  نان نه دا یه وره  گه نه نده و له ی له چ، ده رده گیانی ده
ش   ئره ته تی هاتووه وه ، له وو ڕۆژ آاریكردووه وێ شه هفریا ناآ

ن دآتۆر  ده. آات ك و آارده ریه  سه ته و و ڕۆژی خستووه شه
و و ڕۆژكدا   شه  له یه آاتی واش هه. گرێ رده آی باش وه یه پاره

  یه موو پاره م هه  ئه  نییه گینا گاته ئه. آات عات آارده بیست و پنج سه
مان توانی آرۆنك  چی نه ین آه  لره نكه  چه  ئمه وه ، ئه وه نرته ده

یوت    گوم لبوو ده مجاره ئه. می بنرم  وبۆ براآه وه ینه آۆبكه
. ن رسۆراغی باوآی ئاوات بكه  تا سه وه ته ی ناردووه د گه چوارسه
و  وه گیرسایه ده  نه نده وه  ئه  ئره هاته  ده موو جارێ آه  هه ئ وایه
 نانی خۆی و  شی ناسیووه م ژنه ی ئه ته وه له.  وه ڕۆشته خرا ده
  وه ی چۆن دۆزییه م ژنه نازانم ئه.  وه  ڕۆنه ته  وتووه زاآانی آه خوشكه

 و  آه ریه ئیتر هه.  وه نگویندا بیدۆزیته ی هه  آوره ر له گه سكی وا مه آه
م  گینا ئه ، ئه هی وه ر ئه  نووسیب هه چاره ختی خۆی، خوا چی له به
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 و ماخۆالنی   عاشقی بووه م آوڕه  وا ئه من زیاتره  چی له خانمه
   ده هات  بۆ ئره زاآانی ده ر خوشكه به ند له ، چه وتووه پكه
ن دراگانا  ده. هات، تا ڕازی آردو هنای ر دراگانا ده به ش له نده وه ئه
خۆی . ژی دا ده وره  گهآی  خانوویه نیا له ته خۆی به.  ندیشه مه وه ده
  م جیقنه  ئه  نییه خۆ گاته.  ی بۆ چییه  زۆره و مووچه  ئه نیایه ته به

  . ی نووسا پوه
  

   فرمسك آان و ڕووبارك له ڕه دوا الپه
.  یزانی بۆ آوێ چووه نیا دراگانا ده ری آرد، ته فه  سه  خاه

  ت به باره  سهو شتكی رجاره هه. آردین فۆنی بۆ ده له وام ته رده به
وانیش   ئه م زووانه یوت به  ده وه داینه دخۆشی ده. وت  ده و دایه بابه
آرد  ستم ده منیش هه.  وانیش بن بۆ سود نیازن ئه ن، به گه ده
باشی خواردنیشی  به. بت مبارترو آپتر ده رباز تا دت خه سه
تی  دا یارمه وی ده  آرد، هه مه ستی به خوارد، دایكی مارآۆس هه ده نه

ران   منیشی نیگه مه ئه. زی لیب رباز حه بدات و خواردن بكات  سه
بت  رده فۆنی آرد وتم هه له  ته  دواجار  خاه ربۆیه آردبوو، هه

و  قاند، ئه آانی شه  گۆمی نھنیه ی خاه مجاره هاتنی ئه.  وه ڕیته بگه
سیسشم  بۆ آهند  رچه هه.  پیشانی منی دا آه رده ی به نھنییانه
 آرد  شتك  وه ستم به ی پشتریش هه وه ڵ ئه گه له. آردبوو باسنه

نیا    ته  شتكه یه دا هه و خاه  نوان مامه ك له ، نھنییه ڕووی داوه
و  م ئه  ناچاربكه   خاه وه آرده ك ده یه  ڕگه بیرم له. یانزانی وان ده ئه

   و النه  و بابه نیا باسی دایه تهدا  باس  وم ده هه.  ئاشكرا بكات نھنییه
  .رچ مده ده ی شتكی له وه بۆئه. بت
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وم  خه. وێ بوو ش له خاه. وتین  الی دراگانا خه وه و شه  ئه
. بت م هه آه رده به آم به بوو تا هیوایه ویش نه شه وت، مانگه آه ده لنه
ی  نانهو و م بۆ ڕاستی ئه ك شك نابه یه گه ی هیچ به وه ڵ ئه گه له
و  ئه. م  باسی بكه  ناورم الی خاه بۆیه. ون آه رده  ده آه رده ر به سه له
ك باسی  یه  چ شوه  به وه آرده  ده وه نگ بیرم له  تا دره وه شه
.   وتووه رآه  ده آه رده ر به  سه له م آه  بكه نانه و دیمه ڕۆآی ئه ناوه

ی  وه رئه به  له وه خۆمهآرد بچم ئاو ب رمیشم ده زۆرم تینوو بوو، شه
ریكی  وان خه ی ئه وه ترسام له  دانیشتبوون، ده آه هۆه وان هشتا له ئه

یریان   سه وه آه دزییه به. هواشی بۆم بیارم دا به. ماچ و موچ بن
واكی  تا هه یوت هه  ده خاه.  ڕۆم وا ده ر ئاسایی بوو ئه م گه آه ده
،  رباز گیراوه م زانی باوآی سه وه ئه. م زانم ناتوانم هیچ بكه وان نه ئه
ت  نانه وایان نازان، ته س هه ؟ آه  ی النه ، ئه ژاڵ چی لھاتووه ی آه ئه

ن  ده. وایان بزانن  دوو هاوڕی نزیكی خۆم آرد بچن هه داوام له
سیشی تدا ناژی و دوو  یان و آه آه  ماه وه ته ڕاونه گه وان نه ئه

.   دزیوویانه ك هاتووه آه ی به وه و ئه آه ر ماه  سه ته جاریش دز چووه
،  گرتووه  بۆمی هه ندین ساه  چه ژاڵ آه ی آه و شتانه ت ئه نانه ته
خالقی  ڕ ئه یی و شه ، ب پاره رهاتووه سه ك چی به خه. ماون نه

  . آون  بزانم له یه وه ، گرنگ ئه ش گرنگ نییه وه ئه. شون مرۆڤ ده
  

ویش  ئه. شم پداآرد و باوه  الی خاه ڕامكرده. و دم پبو
ی بۆ  آه رده ر به ی سه مورا ونه نه. زانی چی ب یده سا و نه په حه

  ، له یرم بینیووه وی سه من دوو خه. و  خه ناچار آردمه. م باسبكه
م  آه وه  خه  شونكی تاریكدا بوو، دیاره وكدا باوآمم بینی له خه

موو  هه.   زینداندایه  و له  گیراوه ی  بابه وه ر ئه به ، له ڕاست بووه
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وانم  ، ئه وه   و النه  دایه وكی ترم بینی به خه. آانیش تاریكن زیندانه
مكدا بوون  له ناو به  له م بیرم نایه به.  بوون وه آه ریایه بینی الی ده

ك  آانی وه  چاوه م وت خاه مه  ئه آه.  بوون وه ریاآه راغ ده  قه یان له
ستم گرت  آانی ترسام ده  چاوه زۆر له.  وه ره  ده آانی بۆق هاتنه چاوه
رهنا تا  ی ده آه سه سته ده. گریم ویش وای زانی ده ئه.  وه  چاومه به

ی هشتا  وه ر ئه به  له وه ریق بوومه منیش ته. آانم بسێ چاوه
  ناآاوا دامه چی له آه.  وه  خواره هاتبوونه آانمدا نه  چاوه فرمسك به

.  وه ری بته به رباز خه ك سه وه می خۆمم گرت نه ی گریان و ده پرمه
تی  واوه  ته به.  ت بینیوه وه و خه  تۆ ئه وه یه آه ی له ش  وتی ئه خاه
و دراگانا  خاه. ند مانگك بوو م پش چه به. ی بوو بوو آه بیرم نه له

رباز  وێ جارێ سه وتی نامه. مدا گریا گه  له شیان پداآردم، خاه باوه
،  مگینه و زۆر خه ئه. ی آه و باسی نه رێ  الی ئه نم بده به.  بزان مه به
  وه یاند  ئه م تگه خاه.  ك تۆی بینیوه وكی وه ویش خه ی ئه ده
  . یه وه و هاوڕكانییه  قوتابخانه ندی به یوه په

  
وان  م، ئه ی چیبكه م، ئه  بكه م درۆیه  ئه بوایه ده م نه آه رده  به ببووره
جارێ پت بم تۆزێ . ردكی سیحریی بیت ن  تۆ به  ناآه وه بوا به

.  ی  من پویستم پیی نییه ده آم نیشان ده یه  ونه م چونكه لشت توڕه
وێ  مه  ده مجاره ئه. م  بكه وه ریا، چی له ر ده سه  و ژنك له ی خاه ونه
  .چ شارێ... چ وت. آون وان له   ئه بنووسی  وشه به

  
ودا  گریان له ستی آرد به رشانم و ده  سه ری خسته ئاوات سه

خۆ منیش . یشتم لی تگه. بكات وێ قسه   نایه آرد آه وه ستم به هه
و  س پرسیاركی له بینی خواخوام بوو آه آكم ده  یه روا بووم، آه هه
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  آان دووباره ، چیرۆآه وه نم بكولنهآا آا برینه آا، نه م لنه ته بابه
م  آه بیاری آوڕه ی پاش ساك توانیم ڕز له وه ڵ ئه گه له.  وه ببنه
زووی خۆی   ئاره  به وه م ژیانه  ئه سك دته ر آه م هه  بگه وه له. بگرم

ی ژیانی   ر خۆی ڕچکه  هه م ژیانه دت و پش هاتنی بۆ ئه
 الی خۆمان  بۆیه. ش بژاردنه و هه  له یه ستكی هه به مه. بژرێ ده هه
وانی  ناوچه نووسی له دایك بب چاره ی مندا له وه ن پش ئه ده
آی  یه ماوه.  یه وه رئه ی خوا بیاری دابت هه وه ئه. نووسرێ ده

. ی چی بت آه ستی آۆچكردنه به  مه وه آرده  ده وه زۆریش بیرم له
س  ڕام تا آه گه  وت ده رتبوو، وت بهگ ناو دما هه یم له آه نامه

  ك له یه ر وشه  هه ، چونكه وه آانیم بۆ لكبداته  ڕسته وه بدۆزمه
ر  به آردن، له یرم ده  سه ر آه هه. نواند تاویان ده نگی هه آانی ڕه وشه

  وه له.  وه  خواره هاته آانمدا ده چاوه یان فرمسك به آه هزی تیشكه
نگاوی  هه نگاو به چۆن وا زوو آۆچی آرد، پالنی بۆههیشتم  گه ده تنه

 آۆچی  بت له دا، ده نه مه و ته ئاخر منداك له. ی دانابوو آه آۆچه
یرم  سه. ی دابت و بیاره ر خۆشی ئه ت گه نانه ته. نیایی بترس ته
،  ترسه و چاو نه مزانی ئازایه ده. روونیا زابوو  ده  دت له و ئازاییه له

آنیككی  نی ساك بوو ته مه ته. روا بوو  مندایش هه خۆ به
نی دوو ساڵ  مه ته. ی آه روه  قه  له وه ره  ده  بۆ هاتنه وه دۆزیبووه
  ندێ جار له دا، هه ورازدا بازی ده ردو هه ر دارو به  سه بوو، به

،  وه  خواره وه بووه ك تۆپ خل ده گرت وه ده ندێ نشویدا خۆی نه هه
. یكرد  ده ی بیویستایه وه ئه. نی آه آاندو پده ته و خۆی ده وه تایهس ده هه

،  وه رز آرده ری به سه. تیدا بارین ر ڕوومه سه آانم به فرمسكه
. م ده  ئازارت ده م، دیاره آه داوای لبووردنت لده. آی آردم ماشایه ته
 ر  من و تۆ گه ختن، ئاخر مه  سه آانی تۆش هنده زانم ئازاره ده
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 بیری  یت منیش هنده آه ت ده آه ند بیری آوڕه تۆ چه. ین ك بگه یه له
  ."م آه دایكم ده
مورا بپرسم  دایكی  نه. رزی له  ده قه قشه ك شه آیم، گیانم وه ڕاچه
ورم  ده وێ و نه مه ده  نه  پرسیاركه وه ، ئه ودیوه  یان له یه ئستا لره

  . م سكی بكه  آه له
موو  رم هه وروبه م ده آه ست ده م، وا هه آه بیری دایكم ده

.  گیان  آوێ بیت، دایه ب ئستا له ده. وه هیچ شت پنابته به. بۆشاییه
. یزانی وامان لدت نم پدابوو بوآكی بۆ بنرم، آ ده ، به  ی النه ئه
ریا و  م ده آه  ده آه رده یری به  سه رجاره هه. ترسم ریاآان ده  ده له
  بووم، تا هزم تیدابوو له  تووڕه آه رده به له. بینم ریا ده لی دهپۆ شه
م   ریام ناوێ دایكم و النه من ده.  وه ره  ده  فم دایه وه آه ره نجه په
وم   خه وه و شه ئه.. ویش چوو و بوو، ئه آم ئه  هیوایه وێ تاقه ده
  ستام به هه. م آرد رانه شم فێ دا، چ آاركی آه آه رده وت، به آه لنه

.  بینیم وه  دووره ر له و بوو هه شه مانگه. دا بۆم آه رده دوای به
  وه ی بانگم بكات، ماچم آرد، لی پاڕامه وه ك ئه  وه وه بریسكایه ده

ی   دایه  آه م نیشان بده و وته مین پیتی ئه آه نیا یه تیم بدات، ته یارمه
نیا  م، ته آه وت بۆتی ده یت دهم، چ آه ویسته  خۆشه رده  به تكایه.  لیه
می  زانم خه بت، ده  شت ده ریكه رباز خه سه.   بكه روونم ئاسوده ده
  ، زۆر تكام له  زیندانه  له و ناشزان بابه تی، جارێ ئه یه و بابه دایه
ش نابت،  وره رباز  گه سه. درآن  نه و نھنییه  ئه م آرد تا نازه مامه
زانن من برا  مانبینن وا ده  ده كی آه ترم، خهو درژ  من له وه ئه
. وێ، نان باش ناخوات وان ناخه بت، شه چۆن درژ ده. م وره گه

مان  ش و ترسه ترساین، ئه  ده ی ئیقامه له سه  مه نازانم بۆ، جاران له
ممان  آشه ممان و یه شه.  یه  جیاتی ماك س مامان هه ، له ماوه نه
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. م  تناگه و ژنه بانی ئه  میھره له. ر  سه ینه به س ده مای مارآۆ ر له هه
خوات، جل،  موو شتكمان ده می هه خه. وین ی آوڕی ئه ر ده هه

ست  ی وا هه آه  ماه چینه ده آه. م نازانم چۆن لی تبگه. خوندن
.   وێ زۆر همنه ربازیش له ت سه نانه ته.  ین  مای خۆمانه آه ده
ر  گه. آوی  له ئاخر دایه. ین آه  ده شی دایه باوهرمی   گه ست به هه

  . خوارد ده تم نه فه  آوی ئیتر هیچ خه بمزانیبا له
  آه رده به. ردكی نزیك ماڵ دانیشتم ر به سه دا له وه شه و مانگه له
  ند جاره  چه وه ئه. وت رآه ریا ده ده. ی ده  تا دایكمم نیشان نه وه ناچمه
.  وه بته ریاش ده  ده ت ڕقم له نانه ی، ئستا ته ده دهریام نیشان  ر ده هه

برد پیتی  ی نه هنده.  وی لیه ی ئه و شونه می ئه آه پم وتی پیتی یه
و   پش چاوی خۆم ئه ی جیھانم خسته خشه نه. وت رآه ده"   ئه"

وروپا،  آام شاری ئه... وروپا ئه. ڕێ و پیاندا تپه  ئه نگه ی  ڕه وتانه
ر پمان   هه وروپا بوایه  ئه ر له ی گه وه ر ئه به ، له یان ڕاست نییه هم ئه
  آ ده. آردین فۆنی بۆ ده له ته... م ڕناآه باوه... ئیتالیا... زانی ده

 ئیتالیا  س له  خۆ زۆر آه وایه.  آردووه آانی ون نه ژماره
.  ییهنا ئیتالیاش ن.  ستب زۆره وش قاچاخچی ده ، له وه گیرسنه ده
ر  بت هه ده.  وروپاوه  ئه وته آه ، ئ ئیتالیا ده" ئه"وت رآه ی ده وه ئه
سپایی   ئه ر دم به  سه م ماچ آرد و خستمه آه رده به. وێ بت له

رم  به یانی خه به.  وت وم لكه  باش خه وه و شه ئه.  وه  ژووره چوومه
 چرپاندم  وه رآردوه به ربازم خه سه.  زۆر دم خۆشبوو وه بووه
ڵ  گه ڕاست بۆی چوو، له".  آه رده به" "  ئیتالیان وابزانم له" گویدا به
ی  بوو، زۆرجار گاته  نه آه رده  به  بوای به رباز هنده  سه ی آه وه ئه
یانی  ، به وه  دییه یان ڕووناآی خسته مجاره ئه. آرد  من و سۆما ده به
توانیین بۆین  وتی ده. استا باش نانی خواردو قژی جوان داهن هه
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م دت بۆ  ره ی سه بۆ الی دایكی مارآۆس تا بزانیین آه
وان بن،  چاوم چاك  ی ئه وه وێ پش ئه مه ده. ریی چاوم رگه شته نه

آی زۆر  رانییه  نیگه ستم به ناو خۆمدا هه من خۆم له.  وه بووبته
و  ست به رباز هه ویست سه مده ، نه زانی هۆی چییه مده نه. آرد ده
تا  هه. وت بكرێ ی ل زه و خۆشییه ك ئه وه ی من بكات، نه ڕانییه نیگه

بت  ر ڕاست بت ده گرم، گه ی داهاتوو خۆم ده مانگی چوارده
  . ون رآه ده

  یه ، جاری واهه رانه  زیاتر نیگه  ئمه ، له یه رم، خاه هاوار بۆ آ به
ین  آه ، پرسیاری لده ه خۆی نیی ین، ئاگای له آه دا ده گه ی له قسه
ویستیی  دات خۆشه تی ده ی یارمه وه ئه.  وه داته مكی ترمان ده وه

، نازانم چۆن  وه گرته م ده ویستیی سۆما هه منیش خۆشه.  دراگانایه
. ی بۆ بنم  آوێ تاڤگه له.  وه رباز بدۆزمه ویستكیش بۆ سه خۆشه
، ئیتر  آرد بۆ تاڤگه ربازی ده ویسیتی سه  زۆرجار باسی خۆشه دایه
 ببوو، دایكم   منداڵ بوو عاشقی تاڤگه آه. نین آه ردووآیان پده هه
،   آچك بووه یره م عاشقی قه م آوڕه یووت ئه نی و ده آه پده
.   تاڤگه م به آه  ببم شوو ده وره ر من گه یووت گه ربازیش ده سه
. بت دای دهو دوو  س من بیت ئه  ده وره یوت تا تۆ گه ش ده دایه

ردووآیان  دا هه آه  ونه آشا، له ردووآیانی ده ی هه زۆرجاریش ونه
 قوتو  رباز خۆم له سه:  پی وت جارك تاڤگه. ندا بوون مه ك ته  یه له
ربازیش  سه. وی بم و تۆ فریام بكه تر نه وره  زیاتر گه مه گرم تا له ده
 گیان  ئای دایه.  بیت  نه وره رمانك بخۆیت تا گه توانی ده ده: وتی

. آردین ندێ باسی مندایت بۆده بووی، هه  ده  ئستا لره خۆزگه
موویت بۆ   وردی هه موو بیر مابوو، زۆرجار به آانت هه شته
  وه ویستییه  چاوكی پ خۆشه گرت به ش گوی لده بابه.  وه گاینه ده
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   آه وه  داخه بهویست،  ی زۆر خۆشده  دایه بابه. آرد ی ده یری دایه سه
ندێ شتمان  بین هه ش ده وره  گه ین، که ندێ شت ناگه  هه منداین له

آانی  شته. بوو ر ده ك آۆمپیوته  مشكمان وه خۆزگه. چت یاد ده له
دا،  ی ده نووسی و نیشانی دایه  شتی ده بابه.  ك خۆی بپاراستایه وه
،  وه نووسییه هتكی جوان بۆی د  خه و به وه چووه ویش پیدا ده ئه
رشتكی   بیانوو، هه ی آردبووه مه ش ئه  خۆشتربوو، بابه تی دایه خه

، دایكم  وه شم بۆ بنووسه مه تخۆش گیان ئه ها خه: یوت   ده بنووسیایه
   ئره ر باوآم ئازاد بكرێ و بته گه. آرد ده ی نه نی و قسه آه پده
ش پویست ناآات  آان بنووس، لره ر شته  آۆمپیوته توان به ده

،  وه یانشارده نووسی ده  شتكی ده رآه هه.  وه آانی بشارته نووسینه
دا چاكیان  آه خچاه  ژر یه ، له وه یشارنه  آودا ده مزانی له ده
یان  آه خچاه  یه وه آان بشارنه  شته ر بیان ویستایه ندبوو، هه كه هه
  ی آات آه زۆربه. نا ان دادهآانی بردو شته یان الده آه خته داو ته الده
رباز زۆر جار  من و سه.  آرد یان ده و آاره وتین ئه خه  ده ئمه

وك بیارمان  شه.  زانی چییه شمانده بوو، نه خك ده  خه گومان له
  .  مان بۆ ئاشكرا بت و نھنییه دا خۆمان داگرین تا ئه

  
ك  یه آرد، ئواره دهبینی، داوای لبووردنم ل م ده   ئستا النه خۆزگه
ش  و  ئمه  زیه وته آه. رخوارد دا ركی تیژمان ده رباز بیبه من و سه

بوو، ڕاستی   لمان تووڕه  بوو دایه یه و ئواره ئه. نیین  پكه وتینه آه
.   بووه وره  ئستا گه  النه. ین  آاركی وا بكه بووایه ده آرد نه ده

رچۆن بت   ژیانت هه.  یه و الی دایكه بت ئه  خۆی، هیچ نه م به خۆزگه
یان نارد تا ژیانی  وان ئمه ئه. ڵ دایك و باوآی خۆت بیت گه له
.  ماوه س نه آه س ئاگای له  آه ماشاآه چی ته موومان باشتر بت، آه هه
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. آرد ربازیان نه گوی سه وان بوو، به تای ئه ، خه  زینداندایه باوآیشم له
گیرا  و ده  ئه نه.  بوات مین جار بابه آه  یه شترهند جار پی وتن  با چه
 مندایش  بت فربت گوێ له  ده وره گه. هات ش وامان لده ئمه و نه
. آات ك باشتر آارده یه وره قی گه  عه قی منداڵ زۆرجار له عه. بگری
بوو  سك هه بوونی خۆم آرد، آه ستم به  هه م وته  ئه  هاتمه من آه

م  مین جار مامۆستاآه آه رخان بكات، بۆ یه گرێ، آاتم بۆ تهگوم ل ب
زم  م لنیشت حه وه ، ترسی ئه وه نگم سوور بووه  ئامزی گرتم، ڕه له

پاشان بینیم  . تربووم وره موویان گه  هه ی من له وه ر ئه به لبكات له
  یربوو به مین ساڵ سه آه یه. گرێ  ئامز ده آانی تر له موو منداه هه
زانی  آانی ده موو منداه  دایكبوونی هه ژنی له  جه   مامۆستاآه وه المه

 گۆرانیمان بۆ  بوایه  خوندن ده ین به ست بكه ی ده وه و پش ئه
ر گۆرانی بۆ من بن هیچ دم پی  می خۆمم لھات، گه خه.  بووتایه

  هر ل  هه كو مامه  به دایكبوونی من نییه  ڕۆژی له وه خۆشنابت، ئه
بوو   گرنگ نه الوه م به  هنده بۆیه.  ی  داناوه و ڕۆژه  ئه وه خۆیه

آانی دایكم زۆر  آكه.  وه گۆرانیم بۆ بن یان بیریان بچته
آانی خۆشی  دایكبوونی منداه ژنی له  جه  نازه خۆشبوون، خۆ لره

   و النه  ئازاد بكرێ و دایه ر بابه ساكی تر گه.   پ گرنگ نییه هنده
  .  ین آه نگكی خۆش سازده ك جاران ئاهه وا وه  ئه  ئره بنه
ست   ماندوو بووم، زۆرجار هه یه م یاداشتنامه  نووسینی ئه له
وای   هه بیری چووه ش له  یاد، خاه وه ته آانم نایه م وشه آه ده

یپرسی ها  آرد ده فۆنیشی ده له  ته م لبپرس، جاران آه آه یاداشتنامه
آو باوآت  كو تۆش وه  نووسین؟ جاركیش وتی به وامی له رده به

بیت، آ   فری ئینگلیزیش ده هاتیشی بۆ ئره.  ر  نووسه ببیت به
م زۆر پخۆش  یه و قسه ئه. ناوبانگ ركی به  نووسه ت نابی به ده
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ركی   یاریکه ربازیش به رو سه  نووسه بمه ن من ده نده  له چوینه.  بوو
 شت  ن، بابه  آار بكه  و بابه و آات پویست ناآات دایه ئه. ناوبانگ به

 بت خواردنمان بۆ  وه ماه له... نازانم ... ش چی بكات  بنووس و دایه
تی بكات،  هنم خزمه م ماندوو بب، ژنك ده نا نایه. دروست بكات

  ، پ به ی آتبی ئینگلیزییه وه  خوندنه زی له  حه  دایه وه وته بیرم آه
  نده رچه آم، هه تۆزێ ئاتونیشی بۆ ده. آم ژوورك آتبی بۆ ده

   جارك بابه م بیرمه ، به  ئاتون نییه زم له ت من حه ده
  ر آردیه آسه آی ئاتونی بۆ آی زۆری پخۆش بوو، یه یه ملوانكه
آی جوانم بینی،  یه رچووین ملوانكه ڵ سۆما ده گه  له و ڕۆژه ئه. ملی
ر بۆی بكم،  آسه زم آرد یه ، حه وه وته ر دایكمم بیرآه آسه یه
  ودوا پاره مه له.  بكات وه شی ئه بوو به م پنه  پاره  هنده وه داخه به

دراگانا و . آم ی بۆ ده آه ی بت، ملوانكه وه ، پش ئه وه مه آه آۆده
 مان آه  پاره  هشتا مای مامه نده رچه ن، هه ده مان ده  پاره خاه
.   گرنگ نییه ت پاره  ده خاه. وێ ناژین ی  له وه ڵ ئه گه گرن، له رده وه
   پاره  تا به وه  پیاوكدا نارده  دۆالركی به فته ند سه  چه و ڕۆژه ئه

 ئاسانی  ش به وآات ئمه ر باوآم ئازاد بب ئه گه. ن باوآم ئازاد بكه
.  گیراون  نه ایان پرسیووهو یوت هه  ده خاه.  وه دۆزینه  ده  و النه دایه
ماب و  یان پنه ، یان پاره وه  شونكدا یان وتك گیرسابتنه بت له ده
ی  ، ئه وه  آۆبكاته آه ره فه  بۆ سه آار تا پاره ستی آردبت به  ده دایه
  و وته ت زمانی ئه تی، آ ده آات، مامۆستایه  چ آارك ده باشه
 دم دش،  ئای دایه. وت  زمانی نه ات آهبت آارك بك زان، ده ده

  !؟..وتی آه رنه ر ده بۆ هه
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وێ شونپی  مه آات، منیش ده م ژان ده آه منیش دم بۆ آوڕه
ی  آه  قسه واو بوا به من ته. م دیی ناآه  هیچ شونكدا به له. بگرم هه

آانمان   ونبووه سه موو آه هه.  بۆ الم وه  دته م آه آه خۆی ده
   به  ڕۆحه وه ئه. رگدا بت  و به مان شوه هه  له رج نییه ، مه وه دۆزینه هد

ر  هه ، ئیتر له وه دۆزنه آتر ده ڕن و یه گه آاندا ده دوای ڕۆحه
م  آه  آوڕه ی به وه ، دنیام له وه دۆزنه ر ده آتر هه آدا بن یه یه سته جه
. آدا بت یه پووله  په ی لهش آه ت ڕۆحه نانه  ته وه یناسمه  و ده وه مه گه ده

وا ڕۆژك  ری آردبت ئه فه ودیو سه و ئه ره ر دایكت به گه تۆش ئه
. وت خواحافیزیت لبكات آه تی فریاش نه تایبه ، به وه گاته رپت ده هه

 و   ی النه وه ودان بۆ دۆزینه  هه ومه  منیش بكه وه مه آه ده وه  بیر له
   زۆره ڕگه. م ڵ خایان یان دراگانا بكه گه ه ل توانم قسه ده.   دایكی النه
ی  ندێ ڕكخراوه ی هه ڕگه  له وه وته شم بیرآه وه ودان، ئه بۆ هه
. وك بدرێ بۆ ئازادآردنی باوآیان توانرێ هه  ده وه رانه نووسه

آی  یه له سه مه. ی من  گرفتكی ڕۆژانه ش بووه م آوڕه گرفتی ئه
  ژگكیشی به چوو هه ده  آونا نه هت ڕوی ب  ده یه آوردی هه

رگرتنی   بۆ وه آم داوه رگایه موو ده  هه منك له. ست به  ده وه آلكییه
. كانی ترم رآردنی گرفتی خه سه ریكی چاره چی ئیستا خه هزك آه

ند   الم، چه ئاوات و دراگانا هاتنه.  یه ره مه خۆیدا سه  خۆی له مه ئه
ی  بینیت، شوه بانی ده آانیدا میھره چاوه  له.  یه جیبزاده ژنكی نه
نی  مه ته.  یه نگی  هه نگوین ڕه ، پرچكی درژی هه تییه ڕۆژهه
  ستی به آرد و هه متر ده رمی آه  ئاوات شه و ڕۆژه ئه.  رووی سییه سه

ی هناو  ستا چاآه خۆی هه. مدا آه  ماه آرد له آی زیاتر ده ئازادییه
تكردنی  ریكی خزمه نی خه مه موو ته آرد هه هی د وه له. بۆی تكردین
  رنت له ر ئینته  سه من خواست وچووه پاشان ئیزنی له. ژنان بووبت
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ستكاریی هیچ  م دا، بوام پیبوو،  ده ڕگه. ی من آه ژووری آاره
  .شتكی من ناآات

  
. آترتان خۆشویست  یه و زووییه  به  ئوه یره وتكی سه ند ڕكه چه

ند ساڵ  پش چه.  یه یرتر هه ش سه وه وت له نی،ڕكه كهدراگانا پ
و  ئه.بوو ل گرفتمان هه مدا چوین بۆ پشوودان، گه آه ڵ مرده گه له
ندیماندا دروست  یوه  په  گۆڕانك له  آرد آه و هیوایه شمان به ره فه سه
ستی بۆ من هناو  ی ده وه وتم،  ئه نام آه و پای پوه آاتك ئه. بكات
  وته آه  سوپاس زیاتر هیچ نه  ڕامان بوو، له وه رزی  آردمه به

ردووآمانی  ی هه سته آی زۆر جه ویستیه م خۆشه نوانمان، به
ڕوات، ناوی  ن ده نده و له ره ، زانیم به وه  بینیمه خانه  فۆآه له. داگیرآرد

ی  ڕگه ی خۆیدا و منیش به ڕگه و به زانی، ئه ده آتریشمان نه یه
ڵ هیچ  گه ندی له یوه متوانی په  نه وه ، پاش ئه وه من جیابوومه. داخۆم

  و پیاوه ، بیرم له وه  ژیانمه هاته ر پیاوك ده ستم، هه پیاوكی تر ببه
ستی پكرد  ی مندا ده آه  پۆله  ئاوات له آه.  وه آرده  ده ناسراوه نه
داك تیم بۆ هیچ من ستی دایكایه هه.  آرد آوڕی خۆمه ستم ده هه
تی  م و یارمه  ئاوات بگه مویست له  گیان ده دڵ و به چی به آه.  بووه نه
ی تر مشكم  نده وه شم زانی ئیتر ئه آه رهاته سه آات ڕاستی به. م بده
ڵ مای  گه ویم له  تكه وه هۆی ئاواته ر به هه. ریك بوو ی خه پوه

ریك  ان بینیم، خهو مای ئه وت له  ڕكه به.  یدا آرد مارآۆسیشدا په
ستی داپم و   ده  بوو آه و پیاوه ئه.  وه خرا ناسیمه.  بم شكه بوو شاگه

و ب گفتوگۆ  ب قسه.  وه ویش منی ناسییه ئه.  وه یگرتمه وی هه  زه له
.  وه و هات الی من مایه مین شه آه ر یه ك بووین، هه یه ڵ به تكه
ڵ  گه ندی له یوه توانیبوو پهی ی نه آه ك من پاش مردنی ژنه ویش وه ئه
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  ر له گه. نووس هنا  چاره ڕم به باوه. ست هیچ ژنكدا ببه
ڵ  گه  سودو له نووسی دایك و باوآی ئاواتدا نووسرابت  بنه چاره
  .وا دن آانیاندا بژین ئه منداه

ی  ڕكخراوه ندی بكرێ به یوه م بۆ دراگانا آرد  په وه پشنیاری ئه
وبدرێ باوآی   هه وه وانه ی ئه  ڕگه كو له  به وه نهنووسا ڕۆژنامه

ڵ دراگانادا  گه له.  بزانرێ  واكی دایكی و النه ئاوات ئازادبكرێ و هه
ویش  فۆنكردن بووم ئه له ریكی ته ودانكی زۆر، من خه  هه وتینه آه
وای  بوات تا هه آدا ند الیه چه بت ڕامانیش به ده.  نووسین نامه

  وتینه  آه وه ندێ ڕادوی آوردییه ی هه  ڕگه له. ی بزان آه خوشكه
  .فۆنمان دانا له ی ته ژماره. واپرسین هه

.  وه مامه ند مانگ ده ی چه ماوه.  ركم بكردایه فه  سه بوایه من ده
  واه و هه به. ڵ سۆمادا هاتن بۆ الم گه له. فۆنم بۆ ئاوات آرد له ته

.  بنووسین آه وتین آۆتایی چیرۆآه آه  فریا نهتی تایبه به. دگران بوون
ر  وانیش هه م، ئه آه  ده ندییان پوه یوه وام په رده نم پدا  به به
ئاوات داوای لبووردنی لكردم .  وه نه واكیان زانی ئاگادارم بكه هه
ی  ڕه زۆر الپه.  پم داوه ی نه آه ی یادداشتنامه ڕه ڕكوپكی الپه وا به آه

. زان واكی دایك و باوآی نه وێ بیدا پم تا هه ، نایه خۆی ماوهالی 
  . ئامز گرت ردووآیانم له وانیش سوپاسیان آردم، هه ئه

    
  
  
  
  
  



 

QUU

 
  آۆتایی

  
 ند                   م چه چژن ئه  زیاتر ئازار نه وه وێ له تانه ر ده گه

  . وه خوننه ی آۆتایی مه یه ڕه الپه
  

 بۆ آوێ بلیتی  ، بیاری دابوو پم نه وه ردمهی بۆ آۆآ جانتاآه
ندی پوتم بۆ شونك  وه نیا ئه ته. زم به  آوش داده له. بۆ آیوم

ی بۆ گرتووم   شونكیشدا جگه تی، له زم لیه  خۆم  حه منرێ، آه ده
آانی  وه  دی خۆمدا وتم خۆ من خه له.   بینیوه وم پوه  خه یان ساه ده

م  تی قسه گرنگ تاقه. زانی  آوێ ده ، له آردووه اس نهخۆمم بۆ تۆ ب
  م، باشتره بكه ره فه م سه وتم  ناب ئه م پی ده وه نگی ناوه ده. بوو نه

  آه یه ی بشكنم، ماوه ویست قسه مده بوو، نه تیشم نه سته ده. م دوایخه
  هركی وا بۆ من ڕكبخات، خۆ خۆشم هند فه  تا سه وه آاته  آۆده پاره
ریك  یوت تۆ زۆر خۆتت خه و ده ئه. م بوو شتكی وا بكه م هه پاره

.  ریكی نووسین ببه ، خه وه كه زمی خه زم و ڕه  گرفت و به  به آردووه
رگات بۆ  ده.  وه ڕیته گه یت نه آه واو نه ت ته مه رهه و دووبه وتیشی تا ئه

  .  وه مه ناآه
  چ له بیرت نه له.  وه ستمه ده ی دا به آه شی پداآردم، بلته باوه
وام  رده به.   و شونه ك بگری بۆ ئه آسییه بت ته   ده وه خانه فۆآه

. ی فۆنم بۆ بكه له بت ته موو ڕۆژێ ده وتم ها هه. بت ك ده یه ئاگامان له
زانی  خۆت ده.  رم هناوه  بانك ده مبوو له  هه شی آه یه و پاره زانی ئه ده
م  شی خۆم پاره من به. دات مرۆڤ نازان چی ڕووده،   آوم داناوه له
نا : شی پمداآرد وتی  گریان و باوه دی پبوو له.  ڵ خۆم بردووه گه له
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پم وت ئاخر .  بۆ الم وه ڕیته گه ، ده  هیچت لنایه آه ی وامه نانی قسه
  وه نینه  پكه مجا به ئه. دات  چی ڕووده م ژیانه آچم مرۆڤ نازان له

  . آانم دانم مام تۆ الی  منداه ته ب به مت نه خهوتی، 
  

آات زۆر  م ڕاست ده آه آچه. چم ی داپم زانیم بۆ آوێ ده آه  بلته
موو  ت هه نانه وێ بوو، ته زی له شم زۆر حه آه آوڕه.  یه و وته زم له حه

زم   منیش حه بۆیه.  ری من بووه فه  خۆشترین سه مه یوت ئه جارێ ده
آی زۆری برد تا  یه ماوه.  و وته  ئه وه ڕمه اركی تر بگهآرد ج ده
و  ری سوڕما له  سه آه آسییه ن ته ت خاوه نانه ته.  و شونه  ئه یشتمه گه

آی  خانوویه. م باشی ناسیووم آه شدا آچه مه له.   دووره شونه
. ریا بوو رم تا چاوبآا ده رامبه آدا و به دپای چیایه  قه  له  بچكۆالنه
ر  سه بوو، به یدا هه آه  هۆه  له وره آی گه یه ره نجه په. م دانا جانتاآه

میشی  آه ی آوڕه یوانی، مزكی نووسینی لبوو، ونه ریادا ده ده
پك گوڵ و  برد پیاوك هات چه ی نه هنده. ر دانرابوو سه له

 تا دات رم لده موو ڕۆژێ دت سه  هه نی بۆ هنابووم، گوایه مه خوارده
  . آانم بۆ بھن پداویستییه

ی بن  ی ختوآه آه  زیوینیه لمه. ریا ڕۆیشتم و ده ره ب پو به به
یان  مجاره بوو، ئه م ده آه نینه ی پكه وه نگدانه  ده دا، گوم له آانمی ده پیه
. نین  پكه  به وه آرده ستم ده م ده آه نینه ی پكه وه نگدانه  ده به
ر  سه آرد له ستت ده رخۆ بوون هه سه  له ریا هنده آانی ده پۆله شه

یری ئاسمانم آرد،   سه آه. ن آه ما ده آی همن سه ئاوازی مۆسیقایه
ر  سه له.  ئارامن آان هنده پۆله یشتم بۆ شه  بوو، ئیتر تگه مانگ چوارده

ستابوو،  ممدا وه رده به م له آه آوڕه. آانم نوقاند وتم، چاوه  پاكه آه لمه
می  نگ و مات بوو، خرا لم پرسی آوڕم بۆ ڕۆیشتی، وه بده
  ی  ڕۆژانه م پرسیاره  له  بزاربووه قی نییه ناحه.  و ڕۆیشت وه دامه نه
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ندان جار بۆی  ی چه وه ڵ ئه گه له.  وه مه آه ڕووی ده ڕووبه
 دوای  ڕان به  گه وتمه داوای لبوردنم لكرد و آه.  وه ته ڕوونكردوومه

. آرد دی نه ردم به  به و ناوه له.  وه ڵ دمدا بیگۆڕمه گه دك تا لهر به
  و ڕۆحه ، ئه ت بنه آه  آوڕه واز له. م هات وره گه برد بابه ی نه هنده

ی  آه آاره. جبكات  ویستی من هاتبوو تا آارك جبه  به ییه فریشته
  و ڕۆحه ۆ ئه، تا ت  ئازادی بكه تكایه.  الی خۆمان وه نجام داو هاته ئه

آانی   ئارامبگرێ و برینه ی ناتوان لره آه  ئازاد نه ییه فریشته
ویست،  ندتان خۆش ده زانم چه ده.   ئازادی بكه تكایه. سارژبكات
و  ئه.  م ئازادی بكه آه  آچه واوبوو، تكایه ی ته آه یزانی، آاته خۆشی ده
ی  یامه و په ئه.  جھشتن ڵ خۆیدا هنابووی بۆی به گه ی له ڕووناآییه

.  و ژیانی خۆت بژی م ئازادی بكه آه  آچه تكایه. دی بۆی هاتبوو هنایه
گریابووم، تا   نه نم هنده مه موو ته  گریام، وابزانم هه  هنده یه و ئواره ئه

ر   سه رم خستبووه شی لمدا دانشتبووم و سه  باوه تن من له ڕۆژهه
وكیش  هیچ شه.  وه هۆنیمه ان بۆ دهآانیش پرچی پۆل و ماسییه ڕانی شه

نگ بوو، ئاوڕم  ده  گوم له وه  دووره له. بووم ئاگا نه  به نمدا هنده مه ته له
ندێ شتی تری بۆ  ، هه وه  بوو، هاتبوویه آه نگی پیاوه  ده وه دایه

ند جارێ  م چه آه شم آرد بینیم آچه آه فۆنه له یری ته سه.  هنابووم
.  فۆنكم بۆبكه له  ته ت تكایه  ده وه گریانه  دواجار به و ه فۆنی آردوو له ته
نگمدا زانیبووی  زۆر گریابووم، پم وت  ده  به فۆنم بۆآرد، دیاره له ته
  وه پكه.  وه ڕته پیان وتم ئیتر ناگه...  وه ڕته ت ناگه زانی ئیتر براکه ده

  .گریاین
آم  یه رنامه موو ڕۆژێ به ، ههم واو بكه آانم ته مه رهه نم پدا  به به
یانیانی  ی به هنا، پیاسه دیم ده بینی به  ده وم پوه  خه ی آه وانه ئه. نا داده
ی  م ونه رده به پاڵ شاخكدا، نووسین له  نانك له ریا، پاروه نار ده آه

ریادا،  آانی ده پۆله ڵ شه گه وئواران له مه یاریكردنی ده. مدا آه آوڕه
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ونك  مووی خه  هه مانه ئه. آاندا ستره ڵ ئه گه ی ئواران لهگۆرانی وتن
  ونه م خه ویست ئه مده نه. دیھناوم م بۆی وه آه بوون، ئستا آچه

 شت ڕووبدات و  ترسام، آه شم ده وه نگی ناوه  ده ر له جبھم، هه به
ڵ  گه م درۆی له وه نگی ناوه ی آات ده واو بت، زۆربه  ته ونه م خه ئه
م  آه نووسیبوو ، آچه شی ڕومانكم نه هشتا دوو به. آردووم نه
  یان آردووه ڕامان و دراگانا هاتوون داوای پاره: فۆنی آرد و وتی له ته

.  آانت بنووسه  شته ڕوه گه  مه تكایه.  تی تۆیان پویسته ن یارمه و ده
م  وه ڕانه ك بلتی گه یه فته پاش هه.  رێ وت بیانده یان ده ند پاره چه
شم  وه ڕانه ر پم ووت بلتی گه آسه ، یه وه  ماه یشتمه گه.  وت ست آه ده

؟ ...ربازت زانی وای سه هه.  بۆ پشوو وه ته  هاتوومه فته ك هه ، یه آیوه
  ؟ ... ی ئاوات ئه

  خۆشخانه  نه  له ، ئاوات و النه ك خۆی وایه رباز هشتا وه سه
  بوون، له آانی ئاسایی نه چاوه. ی پناساندم  النه.  ئامزم گرت بوون، له

  وه ربازه دیار سه نگ به چوو، بده خۆش ده واو نه منداكی ته
م خۆی لم  شی پدابكه ویستم باوه. گریا ر ده دانیشتبوو، هه

ی  وه ندێ آاردانه  جاران باشتربوو، هه رباز له سه.  وه دوورخسته
ب  یشتب ده  گه  ر النه یكیان آوان، گهی دا مورا بپرسم ئه نه.  بووه هه

   ب دایك و باوآه م س منداه نی ئه دیمه. دا بت گه دایكیشی له
  وه ساسییه  آه ردووآیان به هه. م زانی چیبكه مده نه. ژاند روونمی هه ده
 زۆر شت بت  رباز ئاگای له آات سه  ده وه رباز، له  سه یانوانییه ده
م  نیا هنده رچووم، ته  ده آه  ژووره له.   ی نییه وه اردانهم توانای آ به

م بینی    سۆما و مامه وه دووره له.  یشتووه  گه و ڕۆژه ر ئه  هه  زانی  النه
نیا  ته  ماڵ دراگانا ، خۆی به چوومه. چوون  ده آه خانه سته و خه ره به
ویش  ئه.  هو ره  ده ندێ آاردا چووبووه دوای هه ڕامان به. ماڵ بوو له
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. نگ دانیشتین آی آورت بده یه ماوه. بوو آردنی نه توانای قسه
  . آه تییه سوپاسی آردم  بۆ یارمه

 الی  نته یه رچۆن بت خۆی بگه ژاڵ بیاری دابوو هه آه
یبوو  ی هه و ئاتوونه ، ئه وه هنه  ڕه ی خسته آه خانووه. آانی منداه

یوت   دی خۆشبوو، ده  ، النه وه  شتیان آۆآرده  خۆی و النه. فرۆشتی
ی   ڕگه له. وێ  ئه مه گه م بۆ بكێ من ده آه وت بووآه ئاوات فریا ناآه

ی  آه شكی باشی پاره رگرت، به آی وه  ناوی قاچاخچییه وه ناسیاوكه
ری زۆریان دی،  سه رده ند سنووركیان بی، ده چه.  وه ستییه  ده خسته

آانیدا   پناو منداه ژاڵ ژنكی ئازابوو، له آه.  ت  نایه وه  گانه له
   ن النه ده. موو دایككی تر ك هه روه موو شت بكات، هه بوو هه ئاماده
 یان  سیش نازان بۆ؟ خۆی بیاری داوه گری، آه نیا ده ته. ناآات قسه 

   النه.  آردووه ی نه ڵ ئاواتیشدا قسه گه ت له نانه ته.  تووشی شۆك بووه
آانیدا   چاوه  له ، بریسكه ماوه ی جارانی نه آه ، جوانییه بووه رهو گه

  . رد الواز و زه.  ئاوابووه
ر بت،  ن  مسۆگه آدا بمبه ڕگایه بت به یوت ده م ده رده ژاڵ هه آه
ندێ  چه.   زیندانایه ، باوآیان له یه س مندام هه. وێ هیچم لبت نامه
  ندی به یوه  یۆنانیش په یشتینه  گه رآه هه. م تانده ن ده آه  داواده پاره
   به یه وه نیا تكام ئه ته. م تان بوێ ئاماده ندی آه م، چه آه  ده وه مه براآه

.  وه  تورآیا مانه م له آی آه یه ماوه. نن یه م بگه آه ری خۆم و آچه مسۆگه
موو  ی الی هه وره ی سامكی گه وه ڕینه و په ئه.  هات وه ڕینه ی په ئواره
.  بوو ریا همن بوو، مانگ چوارده  ده یه و ئواره ئه. بوو آان هه ره آۆچه

ب هیچ   به وه ڕنمه په مووتان ده و هه مشه یوت، ئه  ده آه قاچاخچییه
 مانگ  یه وه بت  ئه  گرفتك هه تاقه.  ، بای نییه ریا همنه گرفت، ده
ین پاش  ده وده هه.  وه آاته  ڕووناك ده آه ریا  و تیشك ده یه چوارده
.  ترسی تدا نییه  و مه یه شمان تازه آه مه له به.  ڕگا وینه و بكه ی شه نیوه
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و دایكی زۆر دیان   النه.  وه آرده موویانی همن ده وام هه رده به
  ندی به یوه توانن په ئاسانی ده  یۆنان به نه ر بگه یانزانی گه خۆشبوو، ده
  نه  بگه ر آه هه. ژمارد آاتیان ده. ن  بكه وه انهرباز و ڕام ئاوات و سه

ر بتوان   شونیاندا، گه ن، تا بت به آه  ده وه  ڕامانه ندی به یوه وێ په ئه
.  وه وێ بمنینه ك له یه توانین ماوه ده. ڵ خۆی بن گه آانی له آوڕه

  . ین ك بده پشوویه
موو ژیانی  ههك ماندووبوونی  آی باشی دا، پشوویه ژاڵ پشوویه آه

آاتی .  وه بیری برده  له م و ئازاره رچی خه هه. رهنا ی ده سته جه له
   بچووآه مه له  ناو به موویانی ترنجانده  هات، قاچاخچی هه وه ڕینه په

  ، ئوه یه بت، زۆر تازه متان نه یوت، خه و زوو زووش ده وه آه تازه
، خۆی  آی زۆرم پداوه یه پاره.  وه ڕنه په ن پی ده جبه مین وه آه یه

. ریا ئارام ده. خاترم گرتن. رگرم بیارم دابوو، زیاترتان لوه
ك  دوای یه ك له  یه وه دكی خۆشه به. واووبوون آان خه پۆله شه

 توند توند دایكی گرتبوو، داوای   النه.  بوون آه مه له سواری به
نین و وتی   پكه  بهستی آرد ویش ده ئه. ی لكرد ی خاه آه فۆنه له ته

ین، بۆ  وه ردووآمان پكه ستت، هه ده م له  خۆ ڕاناآه  چیته وه آچم ئه
  ؟ وت بۆچییه فۆنی ئه له بین، ته  ده وه ر پكه رآوێ بۆین هه هه

نیا  ته و به وآات ئه ئه. جیبھ بوو دایكی به ی هه وه  ترسی ئه  النه
  آه مه له ند به چه.  شی پ نییه هپار. سیش نازان فۆنی آه له ته. چی بكات

ی  آه  ترسه وه وته آه ر نزیك ده وبه  و له وه وته آه ر دوور ده مبه له
ریكی گۆرانی وتن بوو، دیاربوو  ر خه ش هه آه قاچاخچییه. بوو زیاترده

،  وه ته ڕیوه  په ریایه م ده یان جار له ده. تی یه آه رانییه ی نیگه وه بۆ شاردنه
ریا   ده سی به یان آه م ده ، به ی خۆی ڕزگاری بووهخود... خۆی

 خواردن بۆ ماسی و  یه وه  ئه م پیاوه یامی ئه ی په ده.  سپاردووه
موو  م هه ڵ ئه گه له.  رزاریانه ی قه ده. آان دابین بكات نگه هه نه
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چی ی هی  ده وه ره و به  ئه ڕته په  ده آه.  آردووه ی نه دا تۆبه قوربانیانه
رزتر  آانی به ی دۆالره فته گرنگ سه.  داوه و و هیچ ڕووی نه دیوه نه

بت، بۆ جارێ  موو جارێ خۆی ڕزگاری ده م بۆ هه تناگه.  وه ببته
  . ریادا ڵ ده گه  له وتووه ی ڕككه ده.  نابت خۆشی پوه

ی   ترپه آان گویان له ده. وتبوو وی لكه ریا همن بوو، مانگ خه ده
آرد،  ریان ده وبه یری ئه سه. هات یان ده آان زیته چاوه. آتری بوو یه
. ترك د مه ، سه ماوه یان نه هنده. بوون آدا ئارامترده یه ر ترپه ڵ هه گه له

 یۆنان دوا خای  یشتن به زانی گه یان وایان ده زۆربه.  یان بیوه آه زۆره
 بۆ  . آانه تای ئازاره ره یان سه زانی بۆ زۆربه یان ده ، نه آانیانه ئازاره
ریكی پالندانانك بوو،   خه آه ر یه هه.  آانه ناسه ندكیان آۆتایی هه هه
ی  آه فۆن بۆ آوڕی خاه له یشت ته  گه رآه و بیاری دابوو هه ئه
بكێ  ی بۆ بنرێ، تربخوات و قات جلی تازه ندێ پاره آات، تا هه ده

  ربكات و به به ی له آه  جله  و قاته و ڕیشی بتاش وه مامه  حه و بچته
ربگات  مابوو هه ته وی تر به ئه...  وه دا بسوڕته آه آانی شاره قامه شه
فۆن بۆ  له و ته ئه. ناس وهه خه ك له یه فته  تا هه وه  هوتلكه چته ده

 یۆنان و  ته یشتووه  گه  آه وه آاته آات و ئاگاداری ده ی ده آه مرده
فۆن بۆ  له یشتن ته  گه رآه میش داینابوو هه ئه. آات و ده ئهڕوانی  چاوه
آانی لبپرس و داوای لبكات فریایی  وای آوڕه  بكات و هه خاه
پۆلك  ناآاوا شه له.  ماوه توانادا نه  زیاتری له وه  له وت، چونكه بكه
،  وه نهئارامی آرد.  وه رزبووه ، هاواریان ل به وه ی الر آردنه آه مه له به
م  ن و ئه آه ڕده نوان خۆیاندا شه آان له ندێ جار ماسییه ترسن هه مه
ڕیان  آان شه ماسییه.  وه ریا همن بووه ده. ن آه  دروست ده پۆله شه
شی  دایكی باوه. ستی دایكی توند گرت  ده  النه.  وه مان دوورخسته له

  وه یه خۆ توند به. تی آرد ند ماچكی چاو و ڕومه پداآرد، چه
 ترسیان لنیشت،  آه كه خه. نگ بوون ردووآیان بده هه. نووساندی
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  وه وته  آه آه قاچاخچییه. ترێ نجا مه په. ر وبه  ئه نه مابوو بگه شی نه هنده
ران  نگ بزارو نیگه موو ده  هه به. نگیان آرد  زۆر بده گۆرانی وتن، به

، هیچ  دیووه م نه ك ئوه سی ترسنۆآی وه آردن، آه ی پده گاته. بوون
مان  بت هنده متان نه خه.  بووه ریا همن نه ی ئستا ده ركم هنده فه سه
  . وه ره وبه  ئه ینه گه ش بت ده له مه  باه به.  ماوه نه

...  وه ڕایه گه هه... ئاو یان پبوو له آه مه له آرد به واو نه ی ته آه قسه
موو  ، هه شی چی لھاتووه ی باوه وه ئه... تینیش ی ته وه یزانی ئه س نه آه
شپ و هوڕ ... ك یه آان بوون به موو ناوه و بوون، هه آان تكه نگه ده
آدا  یه ند چرآه ی چه ماوه له... ریا نوژی ناو ده... نزا بۆ خوا...هاوار... 
الماری  پیاوك په. نگ بوون موو به نگ بوون، هه موو بده هه

آك خۆی  یه. آرد ی ده له باك مه به... رشانی  سه  خستیهمنداكی دا،
نگ قوتی دان تا  هه ریا یان نه ده.   گرتبوو وه آه مه له آی به یه  پارچه به

. رخۆیان  سه وه یانی بوو هۆشیان هاته و به مه ده. س نازان ئستا آه
شیان  آترییان آرد، باوه ماشای یه ك، ته یه سی نامۆ به دوو آه

.  هاوارو گریان وتنه ریان آرد، آه وروبه ماشای ده آتردا آرد، ته یه به
ب دایكم  به... م سكی پبوو آه ژنه... وانی تر  آوان ئه. دایكم... م آه ژنه

،  ریاآه  ده  له وه وتنه دوورآه. ی ڕاآشا آه لی آچه  په آه پیاوه. م چی بكه
  له.  وه ره  ده هاته ییان نهم  ده  له ك چییه یه سكیان وشه آه... ڕۆیشتن

نگ بوو،  ر بده  هه آه آچه. رگای ماكیان دا خواردنیان داپیان ده
 آچی   بوو به وه و ڕۆژه  له و آچه ئیتر ئه. تروآاندن ده آانیشی نه چاوه
  آه ك پیاوه یانییه موو به ژیان، هه  ده وه  ژووركدا پكه له.  و پیاوه ئه
  آه آچه. هنا ردووآیان ده ، خواردنی بۆ هه وه هاته ه د چوو ئواره رده ده
آانی  ، چاوه وه ره  ده هاته ده می نه  ده  له ك چییه یه وشه. نگ بوو ر بده هه
. آرد ر ده به مان جلی له هه.  وه ره  ده هاته ده  نه آه  ژووره تروآاند، له ده نه

  آه پیاوه. آرد رمی ده  شه آه پیاوه له . گۆڕی آانی ئه  زۆر جله  به آه پیاوه
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 بۆ  آه پیاوه. دا رخوارد ده زۆر نانی ده  به آه پیاوه. هنا  زۆر قژی داده به
  . گریا ویش بۆ دایكی ده گریا، ئه ی ده آه ی و منداه آه ژنه

ندێ جار  ، هه وه دا دۆزییه  اله م آچه  خۆشیی خۆی له آه پیاوه
   آه یانییه و به بوو، ئه ڵ بووبت، نا وانه ال تاوه ره سه  له یه وانه یوت له ده

رچی پرسیاری  هه. رخۆیان بانگی دایكی آرد  سه وه هۆشیان هاته
  ست له ؟ آچی آیت؟ دایكت ناوی چی بوو؟ آه آرد، ناوت چییه لده
ر آوێ   بیاری دا بۆ هه آه پیاوه.  وه دایه ده می نه ؟ وه یه  هه وه ره ده

آی باشی  یه ڕی، آاری آرد، پاره سا تپه. باتڵ خۆی بی گه بوات له
ژیانی خۆی و  رج نه  مه نیا به  سود، ته ، بیاری دا بچته وه آۆآرده

ند ڕۆژكی مابوو بۆ  چه.  وه ره ته  خه وته  بكه آه  ژیانی آچه نه
،  وه ی ناسییه  النه. یانی داو آه رگای ژووره  ده  له یان خاه آه ره فه سه
ی بدات،   بوو النه  ڕازی نه آه ، پیاوه وه ناسییه ده وی نه  ئه   النهم به

 بوای  آه بوو، پیاوه  نه آی بۆ خاه یه وه  هیچ آاردانه   النه چونكه
  آه  پیاوه نی به  به د، خاه  شایه سكی تری آرده ند آه تا چه. آرد ده پنه

موو شتكی  و هه  وتی  ئه آه پیاوه.  سود نته یه ردووآیان بگه دا  هه
  . سود یشتنه رسكیان گه هه. وتن  ڕككه ڵ خاه گه له.  آردووه ئاماده

ویش  ئه.   رباز یان النه؟ ؟ سه...ئاوات بۆ آ بگری؟ دایكی
نیا  ته.  وه دایه می سۆمای ده نیا وه ته.  وه ی بیرچووه آردن قسه

  خانه سته  خه  لهرسكیان هه. خوارد ست سۆما ده ده خواردنی به
ی  ڕگه وام به رده  و دراگانا و سۆما  و مارآۆس به خاه.  وه مانه ده
دا  م آاته ئاله. دان ریان لده هاتن سه قوتابییان ده.  بوون وه خانه سته خه

ستگای  ن ده الیه رباز له گرتن بۆ ئاوات و سه رنه بیاری وه
 میدیادا  رآۆس و دراگانا لهوآات دایكی ما ئه.  وه  هاته وه رانه آۆچبه

   وتكی وادا باس له له. ران آرد  آۆچبه ی  دائیره تی دنیایان به ت په په
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و س  نیا  ئه  بیاری دا ته خاه. آرێ مافی مرۆڤ و دیموآراتی ده
  . دا یان نه آان ڕگه دایكی مارآۆس و پزیشكه. رآا  سود ده  له منداه
م  م بۆ ئه ب بتوانم چی بكه ده.  الیان وه ڕامه  آاتكی وادا من گه له

نیا ئاوات بوو،  ته. ژیان نابینن ی  ڕۆشنایی له ساسه  آه س منداه
  وه  الی هاته  به  وای دایكیان زانی، النه وا هه. رباز بدات تی سه یارمه
  چوومه موو ڕۆژێ ده هه. ین تیان بده رچۆن بت یارمه ب هه ده. الیان
ماشام  وا ته. م ده ، هزت ده وه ستمه  ناو ده ره ست بخه ات دهئاو. الیان
بت،   ژیان هه  بوات به ، تكایه ماوه زانم هزت تدا نه ده.  آه مه

آانت بۆ  دات و ئازاره ست ژیان خۆی هزت ده  ده ره آانت بده ئازاره
بۆ  هزت   آووه بت، نازانی له  ژیان هه بوات به.  آات رده سه چاره
نره آانی بخه سته ده.  ربازدا بكه ڵ سه گه  له وام قسه رده  به تكایه. د  
ڵ  گه ت له وێ قسه یه و ده یه  لره   النه وه  پی ب ئه وه ستی خۆته ناو ده
زانم دشكاوی، چار  ده.   رباز و النه نیا تۆی هیوای سه ئاوات ته. بكات
موو  ، هه تكایه. یت  ڕزگاربكه سه و دوو آه توانی ئه نیا تۆ ده ته.  نییه
،  ، نازه  ڕامان، دراگانا، سۆما، خزانی مارآۆس،مامه ماشا آه ته... ین لره

تان  آه مۆ قوتابییانی قوتابخانه زانی ئه ده. هاوڕكانت و مامۆستاآانت
ربین  زایی ده  بۆ ناڕه وه  پۆله ته چووه س نه و آه مانیان گرتووه

  !ران؟ ستگای آۆچبه ی ده آه ر بیاره رامبه به
سۆماش . ی من و دراگاناو دایكی مارآۆس بوو  پیشه مه  ئه ڕۆژانه

آانی خۆیی   ئازاره و س منداه ر ئه به  له خاه. ریك بوو وام خه رده به
آت  رگایه ن خودا ده ده. چوو بۆ آاریش ده ت نه نانه مابوو، ته بیرنه
ردانی و  رگه موو سه م هه ناو ئه ، له وه آاته آكت لده خات و یه لداده
  پاره  باوآی ئاوات به  ڕامان، گوایه یشت به واك گه ، هه وه مه خه
  آان بوو به تی منداه آمان بۆ یارمه موو هیوایه ئیتر هه.  رآراوه ده
ی  تی ڕكخراوه  یارمه به. یاندنی باوآیان ودان بۆ گه هه
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بوو، ئاوات زیاتر  ان، هیوا زیاتر دهود  هه وتینه نووسان آه ڕۆژنامه
 بوو،    النه رخۆی، سۆما ئاگای له  به دایه ، هزی ده وه بووه ش ده گه
جلیان بۆ آی، . بوون ریكی ده ردووآیان خه  الی دراگاناو هه یبرده ده

 چوو بووآكی جوانی بۆ  وه  دزییه ، به وه وته ی بیر آه آه سۆما بووآه
  ی بینی له آه  بووآه م آه ، به  بووه وره  گهی وه ڵ ئه گه له. آی
م ئاوات و وتی  رده  به  وچووه خۆشخانه شی گرت و بردی بۆ نه باوه

ئاوات .  وه ره  ده  هاته  می النه ده بوو له مین وشه آه  یه مه ئه. سوپاس 
 هۆش  وه ین  بته رباز بده تی سه بت یارمه شی گرت و وتی ده باوه له

.  وه ستی خۆیانه  ناو ده ربازیان خسته ستی سه دووآیان دهر هه. خۆی
ی  ی براآه وه ئاواتم فرآردبوو چۆن دوعابكات و داوای چاآبوونه

  . بكات
ك  ، تا پشوویه وه  ماه  و سۆمام نارده  ك زوو، ئاوات و النه یانیه به
. ی خۆمم بۆآرد آه باسی آوڕه. رباز دانیشتم خۆم الی سه. ن بده

تكام . آانی خۆمم بۆ آرد، باسی ژیان و مردنم بۆ آرد زارهباسی ئا
وال  و ئه ره  به ، بۆیه بووه واو نه  ڕۆژی ته  المان، دیاره وه لكرد  بته

مدیوو و   نوان ئه و ئستا له مدیوو، ئه  ئه وه ناڕوات، داوام لكرد بته
،  وه ته  ماوه انهو نو ر له  هه  بۆیه هاتووه ودیوی نه ، آاتی ئه ودیودایه ئه

 دایكی آرد  هزی  نگ داوام له بده  به وه  ده مدیوو، له  ئه وه  بته باشتره
، داوام  وه ری بكاته به دایكی آرد خه مدیوو، داوام له  ئه وه بدات و بته

ی  آه رمی بدات، ڕۆحه  ئامزی بگرێ و گه دایكی آرد له له
وت،  ، فریای آه هشتووه جنه  بهی سته ، هشتا ڕۆحی جه وه بداربكاته

م، ڕۆحی  آه  آوڕه یشتمه من گه آه. ت یه ك منی ل نه ویش وه با ئه
ك فریام  جھشبوو، هیچ دوعاو نزایه آجاری به ی بۆ یه آه سته جه
گویدا  به. م آه رده  سه ریم خسته ستم توند گووشی سه ده. وت آه نه

.  ماوه گویدا بیرم نه چرپاند بهر لم بپرسی چیم  ئستا گه. چرپاندم
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موو  ، هه وه وته ، خه وه ، چاوی آرده آه رینه ر سه  سه وه رم خسته سه
 گویدا  م به مان وشه و هه وه  ماه نارده یانیان ئاواتم ده به رله ڕۆژێ سه

رباز چاوی   ژووردا سه  و ئاوات خۆیان آرد به  النه.  وه چرپانده ده
  . جھشت نم بهرسكیا هه.  وه آرده
ری  به م خه آه آچه. وتم نگ خه آی دره یه ، تا ئواره وه  ماه وه ڕامه گه
رباز  زۆر ترسام، سه.  داوایان آردبووم خۆشخانه  نه ، له وه آردمه

نیا خواحافیزی  ی ته وه و چاوآردنه هاتب و ئه ر نه سه شتكی به
  نته یه م آرد بمگه آه  آچه داوام له. ی بووبت بۆ خوشك و براآه نه
وان همن و  دا، ئه آه  ژووره ژاوی خۆمم آرد به  شه به.  خۆشخانه نه

شیان   و ئاوات باوه  النه. رباز سوپاسی آردم سه. دخۆش بوون
  دا ڕامان و دراگاناو دایكی مارآۆس هاتنه و آاته ئاله. پیداآردم
آان  سته هه.  سود گاته ند ڕۆژكدا باوآیان ده ی چه ماوه له.  وه ژووره
آان ناگرم،  سته وبوونی هه ی تكه رگه من خۆم به.  وه و بوونه تكه
.  وه ره  ده  هاتمه آه  ژووره ب خواحافیزی له نگی وبه ب ده  به بۆیه

  . ڕۆ، تا باوآیشم دت  مه تكایه.  دوامدا هات ئاوات به
آتر   یه ، دیارهم آه واو ده م ته آه ره فه سه... ڕۆم  ی ده من سبه

بت  نوێ ده ر له سه. یت  بۆم باس بكه زۆر شتی تر ماوه. بینین رده هه
  . ببینی بت بابه ده.   شتیان زۆر پیه  و بابه  النه. ڕۆمانكی تر بنووسی

 
 


